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Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 00662/18 

Diferencial de alíquotas Procedência CONSUP 00667/18 

Diferencial de alíquotas Procedência CONSUP 00689/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 00808/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência CONSUP 00856/18 
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Diferencial de alíquotas Procedência II CJUL 00861/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial II CJUL 00865/18 

Diferencial de alíquotas Procedência IV CJUL 00928/18 

Diferencial de alíquotas Procedência I CJUL 01006/18 

Diferencial de alíquotas Procedência IV CJUL 01024/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial II CJUL 01048/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência III CJUL 01082/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência IV CJUL 01090/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência III CJUL 01101/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência IV CJUL 01111/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 01113/18 

Diferencial de alíquotas Procedência I CJUL 01117/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência II CJUL 01187/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência IV CJUL 01239/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial CONSUP 01253/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial III CJUL 01273/18 

Diferencial de alíquotas Procedência IV CJUL 01333/18 

Diferencial de alíquotas Procedência III CJUL 01375/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 01452/18 

Diferencial de alíquotas Procedência CONSUP 01458/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência I CJUL 01493/18 

Diferencial de alíquotas Procedência CONSUP 01506/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial II CJUL 01520/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial CONSUP 01575/18 

Diferencial de alíquotas Procedência CONSUP 01579/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 01591/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 01592/18 

Diferencial de alíquotas Procedência I CJUL 01669/18 

Diferencial de alíquotas Procedência II CJUL 01710/18 

Diferencial de alíquotas Procedência III CJUL 01733/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência III CJUL 01738/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência IV CJUL 01753/18 

Diferencial de alíquotas Nulidade Parcial CONSUP 01789/18 

Diferencial de alíquotas Nulidade Parcial CONSUP 01790/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência I CJUL 01800/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência I CJUL 01801/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência III CJUL 01805/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial III CJUL 01812/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial III CJUL 01882/18 

Diferencial de alíquotas Improcedência III CJUL 01887/18 
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Diferencial de alíquotas Procedência Parcial CONSUP 01910/18 

Diferencial de alíquotas Procedência I CJUL 01929/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial III CJUL 01965/18 

Diferencial de alíquotas Procedência Parcial IV CJUL 02088/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência CONSUP 00025/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência I CJUL 00211/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência IV CJUL 00418/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência IV CJUL 00419/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência II CJUL 00530/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência CONSUP 00871/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Procedência IV CJUL 00929/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Procedência III CJUL 01479/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência CONSUP 01613/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência IV CJUL 01634/18 

Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF Improcedência III CJUL 01884/18 

Espontaneidade Improcedência CONSUP 00487/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência I CJUL 00191/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência CONSUP 00206/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Improcedência I CJUL 00229/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência II CJUL 00290/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência IV CJUL 00367/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência IV CJUL 00368/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência I CJUL 00394/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência I CJUL 00395/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência IV CJUL 00642/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência I CJUL 00837/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência I CJUL 00887/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Improcedência II CJUL 01181/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Improcedência CONSUP 01205/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Improcedência CONSUP 01340/18 

Estabelecimento com situação cadastral irregular Procedência III CJUL 01524/18 

Exportação Procedência Parcial CONSUP 00125/18 

Exportação Procedência Parcial CONSUP 00557/18 

Exportação Procedência Parcial IV CJUL 00796/18 

Exportação Procedência Parcial I CJUL 00833/18 

Exportação Procedência Parcial I CJUL 01007/18 

Exportação Procedência III CJUL 01080/18 

Exportação Procedência Parcial CONSUP 01233/18 

Exportação Procedência Parcial II CJUL 01254/18 

Exportação Improcedência III CJUL 01272/18 
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Exportação Procedência Parcial CONSUP 01321/18 

Exportação Procedência Parcial I CJUL 01325/18 

Exportação Improcedência IV CJUL 01602/18 

Exportação Improcedência IV CJUL 01603/18 

Exportação Procedência Parcial I CJUL 01665/18 

Exportação Improcedência III CJUL 01675/18 

Exportação Procedência Parcial III CJUL 01693/18 

Exportação Improcedência I CJUL 01731/18 

Exportação Improcedência I CJUL 01799/18 

Exportação Procedência Parcial I CJUL 01855/18 

Exportação Procedência II CJUL 02086/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 00250/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência CONSUP 00292/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência CONSUP 00293/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 00314/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência II CJUL 00571/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 00827/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 00828/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência I CJUL 01010/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência II CJUL 01032/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01035/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência CONSUP 01066/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial I CJUL 01071/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 01078/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01103/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01138/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01139/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência III CJUL 01161/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Procedência CONSUP 01339/18 
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Nacional 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência CONSUP 01346/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01350/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01351/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01352/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência CONSUP 01417/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial II CJUL 01554/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência CONSUP 01701/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01888/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência IV CJUL 01890/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência Parcial IV CJUL 01894/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência IV CJUL 01899/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Improcedência II CJUL 02022/18 

Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples 
Nacional 

Procedência IV CJUL 02065/18 

Importação Procedência CONSUP 00677/18 

Importação Improcedência I CJUL 02006/18 

Importação Procedência CONSUP 02048/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00004/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 00040/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00078/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00079/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 00121/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 00141/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 00216/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 00220/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 00221/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 00242/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00266/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 00288/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00328/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial II CJUL 00347/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00359/18 
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Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00360/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00439/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Nulidade II CJUL 00489/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00611/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 00819/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 00867/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 00869/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 00889/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONSUP 00919/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00935/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONSUP 00949/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 00952/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 00982/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01005/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01020/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01059/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01084/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01240/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência I CJUL 01257/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONSUP 01318/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01349/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01354/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01356/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01357/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01358/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01383/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência III CJUL 01385/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01411/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01412/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01439/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01489/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01505/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01515/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial III CJUL 01546/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência CONSUP 01584/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência CONSUP 01585/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01658/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Nulidade IV CJUL 01660/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Nulidade IV CJUL 01661/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência Parcial CONSUP 01687/18 
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Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01758/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01759/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência IV CJUL 01763/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01853/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01854/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 01856/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01865/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência II CJUL 01876/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01937/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Nulidade II CJUL 01938/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 01945/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência II CJUL 01956/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência CONSUP 01981/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Improcedência CONSUP 02004/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência IV CJUL 02025/18 

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD Procedência CONSUP 02026/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00039/18 

Inadmissibilidade do recurso Improcedência CONSUP 00059/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00146/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00160/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00165/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00174/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00205/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00251/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00267/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência III CJUL 00282/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência III CJUL 00283/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência III CJUL 00284/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência III CJUL 00285/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00296/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00301/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00305/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00337/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00338/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00339/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00340/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00341/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00366/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00399/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00427/18 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00430/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00456/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00478/18 

Inadmissibilidade do recurso Improcedência CONSUP 00490/18 

Inadmissibilidade do recurso Improcedência CONSUP 00491/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00560/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00561/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00562/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00563/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00566/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00624/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00652/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00668/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00673/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 00676/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00687/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00741/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00793/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00795/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00814/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00815/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00838/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00839/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00840/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00847/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00848/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00851/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00877/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 00878/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 00879/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 00880/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00881/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00896/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00897/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00957/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 00960/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 00966/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01019/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01022/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01023/18 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01029/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01037/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01038/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01055/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01056/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01127/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01169/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01199/18 

Inadmissibilidade do recurso Improcedência CONSUP 01241/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01252/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01261/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01270/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01271/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01282/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01324/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01341/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01400/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01410/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01418/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01420/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01424/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01480/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01481/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01496/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01497/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01498/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01504/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01508/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01510/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01516/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01517/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01571/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01572/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01573/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01574/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01589/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01605/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01615/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01628/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01629/18 
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Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01630/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01671/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01705/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01727/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01728/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01821/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01823/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01831/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 01851/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01858/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01915/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01916/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01917/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01927/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 01936/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02013/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02014/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02015/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02016/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02028/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02029/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02030/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02032/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02041/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02042/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02043/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência CONSUP 02044/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 02045/18 

Inadmissibilidade do recurso Procedência Parcial CONSUP 02051/18 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00169/18 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 00213/18 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 00393/18 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 00409/18 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 00454/18 

Inidoneidade documental Improcedência IV CJUL 00532/18 

Inidoneidade documental Improcedência IV CJUL 00533/18 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00555/18 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00582/18 

Inidoneidade documental Procedência II CJUL 00583/18 

Inidoneidade documental Procedência CONSUP 00771/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 00853/18 

Inidoneidade documental Improcedência CONSUP 00876/18 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 00978/18 

Inidoneidade documental Procedência IV CJUL 00987/18 

Inidoneidade documental Improcedência III CJUL 01364/18 

Inidoneidade documental Procedência CONSUP 01445/18 

Inidoneidade documental Procedência III CJUL 01720/18 

Inidoneidade documental Improcedência I CJUL 01796/18 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 01803/18 

Inidoneidade documental Procedência I CJUL 01932/18 

Inidoneidade documental Improcedência CONSUP 01978/18 

Inidoneidade documental Improcedência II CJUL 02087/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00051/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 00072/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00093/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00094/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial II CJUL 00144/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência I CJUL 00227/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 00246/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 00384/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONSUP 00435/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00538/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 00567/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência II CJUL 00572/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00742/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 00769/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial II CJUL 00770/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial I CJUL 00902/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial III CJUL 00912/18 
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ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência II CJUL 00996/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 01093/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONSUP 01129/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01207/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência I CJUL 01223/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONSUP 01283/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 01287/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial IV CJUL 01430/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial II CJUL 01435/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial II CJUL 01436/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01466/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Improcedência CONSUP 01467/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência CONSUP 01469/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01477/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 01478/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência I CJUL 01870/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 01948/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência Parcial II CJUL 01955/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência II CJUL 01958/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência IV CJUL 02038/18 

Mercadoria sem documento fiscal ou com documento 
irregular 

Procedência III CJUL 02072/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00017/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00032/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00037/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00038/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00041/18 
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ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência CONSUP 00042/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00043/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00044/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00048/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00054/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00057/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00066/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00067/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00068/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00069/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00088/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00089/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00090/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00091/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00147/18 

Multa formal Procedência II CJUL 00173/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00176/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00189/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00190/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00209/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00210/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00212/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00214/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00215/18 

Multa formal Procedência CONSUP 00223/18 

Multa formal Procedência CONSUP 00224/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00226/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00228/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00234/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00235/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00236/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00237/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00238/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00248/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00249/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00252/18 

Multa formal Procedência II CJUL 00253/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00271/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00276/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00277/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência CONSUP 00297/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00298/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00299/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00306/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00323/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00325/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00329/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00335/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00346/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00351/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00363/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00364/18 

Multa formal Deferimento CONSUP 00376/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00377/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00378/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00379/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00380/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00381/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00382/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00383/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00396/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00400/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00402/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00403/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00404/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00405/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00406/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00407/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00423/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00432/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00438/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00442/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00450/18 

Multa formal Procedência II CJUL 00453/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00464/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00465/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00466/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00467/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00468/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00469/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00472/18 

Multa formal Nulidade CONSUP 00486/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00488/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00494/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00495/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00496/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00497/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00498/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00501/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00512/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00513/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00514/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 00519/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00528/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00529/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 00588/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00592/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00593/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00594/18 

Multa formal Procedência CONSUP 00625/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00641/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00643/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00663/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00664/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00665/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00669/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00679/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 00680/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00713/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00719/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00722/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00729/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00730/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00731/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00732/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00733/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00734/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00735/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00736/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00737/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência CONSUP 00738/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00739/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00740/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00757/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00759/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00760/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00772/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00781/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00788/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00789/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00790/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00791/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00792/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00805/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00809/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00810/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00811/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00812/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00813/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 00821/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00822/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00823/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 00829/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00830/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 00831/18 

Multa formal Procedência I CJUL 00836/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00841/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00842/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00857/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00870/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00872/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00873/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00874/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 00875/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00915/18 

Multa formal Procedência CONSUP 00923/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00927/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00930/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 00931/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00944/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência CONSUP 00969/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00971/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 00972/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00973/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 00974/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 00975/18 

Multa formal Procedência III CJUL 00976/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 00979/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 00988/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00991/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 00992/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 00999/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01003/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01025/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01042/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01043/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01046/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01050/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01051/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01061/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01062/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01063/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01064/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01065/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01067/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01068/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01069/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01070/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01077/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01083/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01086/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01087/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01088/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01092/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01100/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01107/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01108/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01109/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01110/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01118/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência II CJUL 01119/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01133/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01134/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01153/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01154/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01155/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01156/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01157/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01158/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01159/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01166/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01179/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01182/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01183/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01201/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01202/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01203/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01211/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01214/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01215/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01218/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01219/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01220/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01222/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01224/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01226/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01236/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01255/18 

Multa formal Procedência Parcial CONP 01274/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01276/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01277/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01278/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01279/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01280/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01292/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01294/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01343/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01344/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01353/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01359/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência III CJUL 01360/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01361/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01388/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01389/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01390/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01391/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01392/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01394/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01395/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01397/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01409/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01419/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01423/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01425/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01427/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01428/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01432/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01437/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01442/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01460/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01461/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01462/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01463/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01464/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01468/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01470/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01483/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01494/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01499/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01502/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01503/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01519/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01531/18 

Multa formal Nulidade IV CJUL 01543/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01548/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01549/18 

Multa formal Procedência II CJUL 01550/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 01553/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01561/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01563/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Improcedência CONSUP 01564/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01565/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01566/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01567/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01568/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01576/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01580/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01581/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01582/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01583/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01590/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01608/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01609/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01610/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01611/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01612/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01631/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01632/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01633/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01635/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01636/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01662/18 

Multa formal Nulidade CONSUP 01667/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01676/18 

Multa formal Improcedência III CJUL 01677/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01681/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01684/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01686/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01698/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01716/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01723/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01724/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01757/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01760/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01761/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01762/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01764/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 01766/18 

Multa formal Nulidade II CJUL 01769/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 01772/18 



ÍNDICE DOS ACÓRDÃOS 2018-2019 

ASSUNTO DECISÃO ÓRGÃO ACÓRDÃO 

Multa formal Procedência II CJUL 01773/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01777/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01806/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01822/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01824/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01834/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01835/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01842/18 

Multa formal Procedência Parcial I CJUL 01843/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01859/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01860/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01861/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01862/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01863/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01864/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01880/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01881/18 

Multa formal Procedência III CJUL 01883/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 01885/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01889/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01905/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01908/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01909/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01911/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 01912/18 

Multa formal Improcedência I CJUL 01925/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01930/18 

Multa formal Procedência I CJUL 01931/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01946/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01982/18 

Multa formal Procedência CONSUP 01983/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 01984/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01985/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01986/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01987/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01988/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01989/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01990/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 01994/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 01995/18 
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Multa formal Improcedência CONSUP 01996/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 02000/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 02001/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 02005/18 

Multa formal Procedência IV CJUL 02010/18 

Multa formal Improcedência CONSUP 02012/18 

Multa formal Procedência Parcial II CJUL 02021/18 

Multa formal Procedência Parcial CONSUP 02046/18 

Multa formal Procedência III CJUL 02054/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 02055/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02060/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 02067/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02079/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02080/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02081/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02082/18 

Multa formal Procedência II CJUL 02085/18 

Multa formal Improcedência IV CJUL 02090/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02091/18 

Multa formal Procedência Parcial IV CJUL 02093/18 

Multa formal Procedência Parcial III CJUL 02099/18 

Multa formal Improcedência II CJUL 02103/18 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência CONSUP 00019/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial IV CJUL 00426/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONSUP 00499/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 00556/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial IV CJUL 00654/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 00906/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONSUP 00937/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01034/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial III CJUL 01045/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01140/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 01144/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01152/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01163/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01164/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial II CJUL 01165/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01208/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01326/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 01337/18 
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Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial CONSUP 01342/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 01374/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01492/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 01518/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01601/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 01692/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01711/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01712/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 01776/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência Parcial I CJUL 01802/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência III CJUL 01813/18 

Não incidência e benefícios fiscais Improcedência CONSUP 01904/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01934/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência II CJUL 01935/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência IV CJUL 01991/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência CONSUP 02017/18 

Não incidência e benefícios fiscais Procedência I CJUL 02059/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 00003/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Procedência CONSUP 00020/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 00105/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade I CJUL 00259/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade CONSUP 00313/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 00350/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade I CJUL 00422/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade III CJUL 00531/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade II CJUL 00569/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade IV CJUL 00723/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00800/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00801/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00802/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00803/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 00804/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade IV CJUL 00816/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 00855/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Procedência Parcial CONSUP 00921/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Procedência Parcial III CJUL 00954/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 01258/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial CONSUP 01682/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial I CJUL 01722/18 

Nulidade por cerceamento ao direito de defesa Nulidade Parcial III CJUL 02100/18 
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Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade CONSUP 00390/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade CONSUP 00539/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade IV CJUL 00724/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade Parcial CONSUP 00868/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade CONSUP 00967/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade Parcial CONSUP 01168/18 

Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo Nulidade II CJUL 01180/18 

Nulidade por incompetência funcional Procedência CONSUP 00890/18 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade Parcial CONSUP 01366/18 

Nulidade por incompetência funcional Procedência CONSUP 01913/18 

Nulidade por incompetência funcional Procedência CONSUP 01914/18 

Nulidade por incompetência funcional Nulidade Parcial I CJUL 01928/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00022/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 00077/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 00098/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 00099/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 00187/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 00217/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 00230/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00308/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00309/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00322/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00440/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 00479/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 00604/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00681/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00682/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00683/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00684/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00698/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00725/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Procedência CONSUP 00728/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 00744/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Procedência CONSUP 00852/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade I CJUL 00903/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 00986/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 00997/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01000/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01114/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01141/18 
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Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01216/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01217/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01256/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01316/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01317/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 01348/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01379/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01393/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01406/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01429/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01431/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01433/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01438/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01526/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01527/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01528/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01529/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01539/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01540/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade IV CJUL 01541/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01596/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 01606/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01670/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 01672/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade Parcial CONSUP 01673/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01768/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01770/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01804/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01820/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01848/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01850/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01867/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01868/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 01869/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade CONSUP 01907/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01933/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade II CJUL 01957/18 

Nulidade por insegurança na determinação da infração Nulidade III CJUL 02101/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00152/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00153/18 
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Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00154/18 

Nulidades Nulidade I CJUL 00526/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00568/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00708/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00774/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00775/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00776/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00777/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00778/18 

Nulidades Nulidade Parcial III CJUL 00779/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 00799/18 

Nulidades Nulidade I CJUL 00938/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 00943/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01011/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01012/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01013/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01014/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01015/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01016/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 01053/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01072/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01073/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01074/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01075/18 

Nulidades Nulidade Parcial I CJUL 01076/18 

Nulidades Nulidade Parcial CONSUP 01231/18 

Nulidades Nulidade III CJUL 01721/18 

Operação com gado Improcedência CONSUP 00056/18 

Operação com gado Procedência I CJUL 00218/18 

Operação com gado Procedência I CJUL 00219/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00254/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00255/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00256/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00257/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00353/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00355/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00455/18 

Operação com gado Improcedência II CJUL 00504/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00510/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00511/18 
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Operação com gado Procedência CONSUP 00543/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00546/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 00666/18 

Operação com gado Procedência IV CJUL 00675/18 

Operação com gado Improcedência CONSUP 00709/18 

Operação com gado Procedência CONSUP 00712/18 

Operação com gado Procedência IV CJUL 00721/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 00782/18 

Operação com gado Improcedência II CJUL 00817/18 

Operação com gado Nulidade II CJUL 00899/18 

Operação com gado Improcedência CONSUP 00933/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 00936/18 

Operação com gado Procedência III CJUL 00947/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 01085/18 

Operação com gado Nulidade III CJUL 01104/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 01160/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01335/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 01373/18 

Operação com gado Procedência III CJUL 01386/18 

Operação com gado Improcedência III CJUL 01387/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01594/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01595/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01597/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01755/18 

Operação com gado Improcedência IV CJUL 01756/18 

Operação com gado Improcedência II CJUL 01836/18 

Outros Improcedência II CJUL 00058/18 

Outros Procedência CONSUP 00076/18 

Outros Improcedência II CJUL 00143/18 

Outros Procedência CONSUP 00183/18 

Outros Procedência CONSUP 00184/18 

Outros Procedência CONSUP 00185/18 

Outros Procedência CONSUP 00186/18 

Outros Improcedência II CJUL 00200/18 

Outros Nulidade II CJUL 00274/18 

Outros Procedência III CJUL 00307/18 

Outros Procedência CONSUP 00315/18 

Outros Procedência CONSUP 00316/18 

Outros Procedência IV CJUL 00371/18 

Outros Procedência IV CJUL 00372/18 
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Outros Procedência IV CJUL 00373/18 

Outros Procedência IV CJUL 00374/18 

Outros Procedência IV CJUL 00375/18 

Outros Procedência CONSUP 00408/18 

Outros Procedência IV CJUL 00441/18 

Outros Procedência Parcial IV CJUL 00443/18 

Outros Procedência IV CJUL 00447/18 

Outros Procedência CONSUP 00457/18 

Outros Procedência Parcial II CJUL 00552/18 

Outros Procedência II CJUL 00554/18 

Outros Improcedência CONSUP 00674/18 

Outros Improcedência CONSUP 00694/18 

Outros Improcedência CONSUP 00695/18 

Outros Improcedência CONSUP 00696/18 

Outros Improcedência CONSUP 00697/18 

Outros Improcedência CONSUP 00700/18 

Outros Improcedência IV CJUL 00784/18 

Outros Procedência Parcial II CJUL 00806/18 

Outros Procedência II CJUL 01001/18 

Outros Procedência II CJUL 01002/18 

Outros Procedência Parcial II CJUL 01017/18 

Outros Procedência Parcial III CJUL 01102/18 

Outros Procedência Parcial II CJUL 01184/18 

Outros Procedência IV CJUL 01289/18 

Outros Procedência IV CJUL 01291/18 

Outros Improcedência III CJUL 01371/18 

Outros Procedência I CJUL 01501/18 

Outros Procedência Parcial IV CJUL 01542/18 

Outros Improcedência II CJUL 01714/18 

Outros Improcedência I CJUL 01795/18 

Outros Improcedência I CJUL 01808/18 

Outros Improcedência I CJUL 01809/18 

Outros Improcedência I CJUL 01810/18 

Outros Improcedência I CJUL 01811/18 

Outros Procedência CONSUP 01971/18 

Outros Improcedência CONSUP 01974/18 

Outros Improcedência III CJUL 02068/18 

Outros Improcedência IV CJUL 02102/18 

Passe Fiscal Improcedência I CJUL 02049/18 

Perempção Perempção CONSUP 00932/18 
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Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00647/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00648/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00649/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00650/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00651/18 

Responsabilidade tributária Procedência III CJUL 00745/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00747/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00748/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00749/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00750/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00752/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00755/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 00756/18 

Responsabilidade tributária Procedência CONSUP 01030/18 

Responsabilidade Tributária Procedência CONSUP 01336/18 

Responsabilidade Tributária Procedência III CJUL 01362/18 

Responsabilidade tributária Procedência III CJUL 01600/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00071/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00080/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00273/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00428/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00481/18 

Restituição de indébito tributário Indeferimento CONSUP 00711/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00794/18 

Restituição de indébito tributário Indeferimento CONSUP 00849/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00850/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00925/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 00964/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01027/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01060/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01130/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01192/18 

Restituição de indébito tributário Indeferimento CONSUP 01200/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01206/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01227/18 

Restituição de indébito tributário Indeferimento CONSUP 01228/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01229/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento Parcial CONSUP 01235/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento Parcial CONSUP 01265/18 

Restituição de indébito tributário Deferimento CONSUP 01378/18 
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Restituição de indébito tributário Deferimento Parcial CONSUP 01384/18 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00023/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
MULTA FORMAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM 
MERCADORIAS DESTINADAS A EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE 
DO ICMS. APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. PROCEDÊNCIA.  
1. As notas fiscais a que faz alusão a inicial são perfeitamente 
acessíveis pela empresa por meio de suas chaves de acesso, 
em portal público na internet. 
2. A empresa prestadora de serviços que ostente a condição de 
contribuinte do imposto deve informar, por escrito, ao remetente 
das mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a 
alíquota interestadual à operação, sendo, daí, devido o 
diferencial de alíquotas ao Estado de destino. De outra monta, a 
alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para não-
contribuintes do ICMS.  Art. 44 §4º do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
adquirido bens em operações interestaduais, em cujas notas fiscais eletrônicas foram 
consignadas indevidamente a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Discorre a inicial que a empresa destinatária é prestadora de 
serviços, sujeita exclusivamente ao ISS.  

A infração foi capitulada nos arts. 44 §4º e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 145 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, XII, “b”, com aplicação da forma privilegiada descrita no parágro 8º do mesmo 
dispositivo do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 661.575,90, 
referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2013. O auto de 
infração foi lavrado em 10/09/14. 

A título de instrução processual, foram anexados: 



1) Extrato cadastral da empresa autuada; 
2) Relação das notas fiscais a que se refere a peça inicial; 
3) Cópia de decisão do STJ sobre a matéria; 
4) Registros fiscais de apuração do ICMS; 
5) Extrato de histórico de pagamento de ICMS. 
 

Em impugnação, a empresa informou que possui atividade mista, 
uma vez que vende mercadorias, presta serviços e loca imóveis.  

Os bens adquiridos no Estado de Santa Catarina são utilizados na 
atividade de locação de imóveis, a qual, de fato, não se sujeita à incidência do ICMS. 
Assevera que sem as notas fiscais nos autos, não pôde verificar as origens dos 
documentos fiscais e suas respectivas legislações de regência, o que resultou em 
cerceamento ao direito de defesa.  

Afirma que o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS de Santa Catarina 
– Decreto nº 2870/01 – dispõe que as saídas interestaduais destinadas a empresas de 
construção civil equiparam-se a saídas para contribuintes do ICMS. A situação da 
impugnante é idêntica à das empresas de construção civil.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, 
a aplicação da forma privilegiada da multa formal.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, oportunidade em 
que se confirmou a acusação inicial, conforme fundamentos às fls. 60 a 63. 

Da decisão se interpôs recurso voluntário, fls. 75 dos autos.  

A empresa assevera que os bens adquiridos no Estado de Santa 
Catarina são utilizados na atividade de locação de imóveis, a qual, de fato, não se sujeita 
à incidência do ICMS. Assevera que sem as notas fiscais nos autos, não pôde verificar, 
em sua contabilidade, as origens dos documentos fiscais e suas respectivas legislações 
de regência, o que resultou em cerceamento ao direito de defesa.  

Reitera que possui atividade mista, uma vez que vende mercadorias, 
presta serviços e loca móveis. Nesse caso, a presunção do Fisco goiano, no sentido de 
que a recorrente estaria na qualidade de consumidor final, é equivocada.  

Afirma que o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS de Santa Catarina 
– Decreto nº 2870/01 – dispõe que as saídas interestaduais destinadas a empresas de 
construção civil equiparam-se a saídas para contribuintes do ICMS. A situação da 
impugnante é idêntica à das empresas de construção civil.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, 
a aplicação da forma privilegiada da multa formal.  

 
 
Submetidos a julgamento, os autos foram encaminhados à diligência, 

nos seguintes termos: 
 
 
“CONSIDERANDO que na busca da verdade material é facultado ao 

julgador determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, 
para fins de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, art. 6º, § 3, 
II); 
CONSIDERANDO o argumento do sujeito passivo, exposto em recurso 
voluntário, no sentido de que possui “atividade mista, uma vez que 
vende mercadorias”; 



CONSIDERANDO que, ato sequente, o sujeito passivo assevera que os 
bens adquiridos ‘não são utilizados nas atividades de venda ou 
prestação de serviços, mas na atividade de locação de bens móveis, a 
qual, de fato, não está sujeita à incidência do ICMS’; 
CONSIDERANDO que, a priori, tais argumentos alinhavados em 
recurso se mostram incompatíveis entre si, uma vez que o status de 
contribuinte do imposto não é interrompível no tempo, como se a 
depender da destinação da mercadoria ou bem adquirido, pois não se 
vincula à destinação dos bens adquiridos, mas mais propriamente ao 
seu enquadramento na definição do art. 44 do CTE, no sentido de ser 
contribuinte ‘qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior’; 
CONSIDERANDO que, na prática, há dúvidas acerca da atividade 
realmente desempenhada pelo sujeito passivo, ou seja, se as mesmas 
de fato correspondem às declaradas ao cadastro de Contribuintes do 
Estado; 
ENCAMINHAR os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Rio 
Verde, no escopo de que seja verificado, in loco e na base documental 
referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e, pari passu, se houve, desde a época da ocorrência 
dos fatos geradores, alguma alteração no objeto de tais atividades.  
 
APÓS, que o sujeito passivo seja intimado do resultado da 
manifestação fiscal. ” 
 
 

Em resposta, o órgão de origem informou que realizara visita in loco, 
obtendo a informação de que a atividade da empresa é de prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção de uniformes das diversas áreas de atividade da Perdigão. Fora, na 
oportunidade, declarado que a empresa nunca realizou atividade de comércio. Também 
não fora encontrada nenhuma nota fiscal de venda de emissão da empresa.  

Em contrarrazões, a empresa reitera as argumentações expendidas 
anteriormente, no sentido de que desenvolve atividade mista. Diferentemente do que fora 
informado, a empresa tem por objetivo social a locação de uniformes industriais.  

 
É o relatório.  
 

 

V O T O 

Preliminarmente, assevero que as notas fiscais a que faz alusão a 
inicial são perfeitamente acessíveis pela empresa por meio de suas chaves de acesso, em 
portal público na internet. Não se justifica, portanto, qualquer alegação de vício formal do 
lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Ademais, a defesa desenvolvida denota 
perfeita compreensão da narrativa da acusação fiscal. Rejeito, portanto, tal preliminar.  

Passo ao mérito.  

A presente acusação é fundada no art. 44 do CTE §4º, acerca da 
condição de não-contribuinte do imposto da autuada: 

 
“Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 



comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior. 

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

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

 
A defesa da impugnante se norteia, em um primeiro momento, pelo 

fato de que a empresa recorrente, na verdade, seria contribuinte do ISS e do ICMS, uma 
vez que exerce atividade mista.  

A remessa dos autos em diligência tivera justamente o escopo de se 
verificar, in loco, qual a real atividade desempenhada pela empresa, ante a sua narrativa 
de que também seria contribuinte do ICMS. A resposta revisional fora no sentido de que a 
empresa não opera com atividades correlatas ao ICMS.  

A normativa que impõe ao sujeito passivo – não-contribuinte do 
ICMS estabelecido em Goiás – a utilização da alíquota interna aplicável do Estado de 
origem é de previsão constitucional, nos seguintes termos: 

 

“Art. 155........................................................................................................ 

§2º................................................................................................................. 

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

 a)  a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto;  

b)  a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;” 

 

Ressalte-se que o mencionado dispositivo sofreu recente alteração, 
por força da Emenda Constitucional n. 87/15. 

O STJ já se pronunciara especificamente sobre matéria semelhante 
a destes autos, acerca da legitimidade da cobrança da multa formal estipulada no art. 71, 
XII, “b” do CTE. Naquela oportunidade, a Associação Goiana dos Empreiteiros – AGE, 
questionara no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, via mandado de segurança 
interposto em face do Estado de Goiás, a legitimidade dos lançamentos fiscais 
reiteradamente realizados pelo Fisco nas situações análogas a que aqui se afigura. Houve 
êxito do pedido no TJ-GO, mas a pretensão restou reformada em recurso interposto pela 
PGE ao STJ. Em embargos de declaração no recurso em mandado de segurança nº 
12.062-GO (2000/0053931-7), extraímos o seguinte excerto de ementa: 

“(...) 

1. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo, em favor das 
empresas de construção civil de Goiás, pretendia afastar a aplicação 
de multa prevista pela legislação estadual ‘pela aquisição de 
mercadoria ou serviço, em operação interestadual, acobertada por 
documento fiscal no qual se consigne, indevidamente, a alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário 
da mercadoria ou serviço’. 



2. Em nenhum momento se discutiu a cobrança de diferencial de 
alíquota ou a condição de não-contribuinte das empresas de 
construção.  Na verdade, a legislação goiana define expressamente 
que essas empresas não são contribuintes do ICMS.  Ademais, ficou 
consignado nos autos que o Estado não busca cobrar qualquer 
diferencial de alíquota, apenas a multa. ” 

 

Em oportunidades pretéritas, este Conselho já se manifestara acerca 
da matéria, a exemplo do brilhante voto do Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
nos autos do PAT nº 5057053983476, nos seguintes moldes: 

 

“(...) Obviamente, quando o Estado de Goiás exige que uma empresa 
de construção civil não adquira mercadorias com o uso indevido de 
alíquota interestadual, ele não está, numa solidariedade oferecida, a 
resguardar o interesse fiscal do Estado de origem. Está a resguardar o 
seu interesse fiscal, a sua arrecadação de ICMS, resguardo esse 
constituído pela preservação legítima – por que isonômica - das 
vendas de seus contribuintes. 

Em cada venda interna que o contribuinte deste Estado deixa de 
realizar, em virtude de uma situação tributária favorável criada para o 
contribuinte de outro Estado pelo uso indevido de alíquota 
interestadual, perde-se também a respectiva arrecadação de ICMS. 

Concluindo, deve ser aplicada a alíquota interna do Estado de origem 
em operação interestadual destinada a pessoa não contribuinte do 
ICMS e que não seja consumidor final do bem adquirido. O Estado de 
Goiás pode, nessa operação, no interesse da arrecadação do imposto, 
instituir obrigação acessória para o adquirente e penalizá-lo por 
compra que realizar com a cobertura de nota fiscal onde se consigne 
indevidamente a alíquota interestadual.” 

 
 

Diante de tal dinâmica, a empresa prestadora de serviços que exerça 
atividade mista e que ostente a condição de contribuinte do ICMS deve informar, por 
escrito, ao remetente das mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a 
alíquota interestadual à operação, sendo, daí, devido o diferencial de alíquotas ao Estado 
de destino. De outra monta, a alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para 
não-contribuintes do ICMS. 

Ademais, a legislação prescrita no Estado de Santa Catarina 
somente pode ser aplicada nos limites em que convênios ou protocolos celebrados pelos 
Estados lhe reconheçam extraterritorialidade. Sem embargo disso, a interpretação mais 
coerente à normativa Catarinense é que às saídas interestaduais destinadas a empresas 
de construção civil localizadas em seu território aplicar-se-á a alíquota interestadual. Sob 
esse ponto de vista, não estaria, em absoluto, a legislar para empresa estabelecida em 
Goiás. 

Há que se ponderar, também, que a empresa recorrente não opera 
no ramo de construção civil e o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS do Estado de Santa 
Catarina prescreve regra exclusiva às empresas de construção civil ali estabelecidas.  

 
Com efeito, dispõe o art. 102 do CTN, por seu turno, que 

 



 “A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe 
reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”. 

 
De fato, pretendeu a norma do Regulamento Catarinense disciplinar 

relações jurídico-tributárias com as empresas lá estabelecidas, adquirentes de 
mercadorias, não fazendo sentido algum se cogitar que tal preceito se dirige a empresas 
goianas destinatárias de mercadorias.  

Conforme asseverado alhures, a diligência fiscal noticiou que a 
empresa exerce exclusivamente a atividade de prestadora de serviços. 

Perdura, disso tudo, na íntegra a acusação inicial estampada na 
inicial. 

Pondero que a multa cominada já se encontra em sua forma 
privilegiada, mediante a aplicação do §8º do art. 71 do CTE.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, mas lhe nego 
provimento, para manter a acusação fiscal, na forma como se encontra na inicial.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00024/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
MULTA FORMAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM 
MERCADORIAS DESTINADAS A EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE 
DO ICMS. APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. PROCEDÊNCIA.  
1. As notas fiscais a que faz alusão a inicial são perfeitamente 
acessíveis pela empresa por meio de suas chaves de acesso, 
em portal público na internet. 
2. A empresa prestadora de serviços que ostente a condição de 
contribuinte do imposto deve informar, por escrito, ao remetente 
das mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a 
alíquota interestadual à operação, sendo, daí, devido o 
diferencial de alíquotas ao Estado de destino. De outra monta, a 
alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para não-
contribuintes do ICMS.  Art. 44 §4º do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
adquirido bens em operações interestaduais, em cujas notas fiscais eletrônicas foram 
consignadas indevidamente a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Discorre a inicial que a empresa destinatária é prestadora de 
serviços, sujeita exclusivamente ao ISS.  

A infração foi capitulada nos arts. 44 §4º e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 145 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, XII, “b”, com aplicação da forma privilegiada descrita no parágrafo 8º do mesmo 
dispositivo do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 404.201,51, 
referente a fatos geradores ocorridos entre agosto e dezembro de 2012. O auto de 
infração foi lavrado em 10/09/14. 

A título de instrução processual, foram anexados: 



1) Extrato cadastral da empresa autuada; 
2) Relação das notas fiscais a que se refere a peça inicial; 
3) Cópia de decisão do STJ sobre a matéria; 
4) Registros fiscais de apuração do ICMS; 
5) Extrato de histórico de pagamento de ICMS. 
 

Em impugnação, a empresa informou que possui atividade mista, 
uma vez que vende mercadorias, presta serviços e loca móveis.  

Os bens adquiridos no Estado de Santa Catarina são utilizados na 
atividade de locação, a qual, de fato, não se sujeita à incidência do ICMS. Assevera que 
sem as notas fiscais nos autos, não pôde verificar as origens dos documentos fiscais e 
suas respectivas legislações de regência, o que resultou em cerceamento ao direito de 
defesa.  

Afirma que o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS de Santa Catarina 
– Decreto nº 2870/01 – dispõe que as saídas interestaduais destinadas a empresas de 
construção civil equiparam-se a saídas para contribuintes do ICMS. A situação da 
impugnante é idêntica às das empresas de construção civil.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, 
a aplicação da forma privilegiada da multa formal.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, oportunidade em 
que se confirmou a acusação inicial, conforme fundamentos às fls. 55 a 58. 

Da decisão se interpôs recurso voluntário, fls. 70 dos autos.  

A empresa reitera que os bens adquiridos no Estado de Santa 
Catarina são utilizados na atividade de locação, a qual, de fato, não se sujeita à incidência 
do ICMS. Assevera que sem as notas fiscais nos autos, não pôde verificar, em sua 
contabilidade, as origens dos documentos fiscais e suas respectivas legislações de 
regência, o que resultou em cerceamento ao direito de defesa.  

Reafirma que possui atividade mista, uma vez que vende 
mercadorias, presta serviços e loca móveis. Nesse caso, a presunção do Fisco goiano, no 
sentido de que a recorrente estaria na qualidade de consumidor final, é equivocada.  

Afirma que o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS de Santa Catarina 
– Decreto nº 2870/01 – dispõe que as saídas interestaduais destinadas a empresas de 
construção civil equiparam-se a saídas para contribuintes do ICMS. A situação da 
impugnante é idêntica à das empresas de construção civil.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento ou, sucessivamente, 
a aplicação da forma privilegiada da multa formal.  

 
Submetidos a julgamento, os autos foram encaminhados à 

diligência, nos seguintes termos: 
 
 
“CONSIDERANDO que na busca da verdade material é facultado ao 

julgador determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, 
para fins de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, art. 6º, § 3, 
II); 
CONSIDERANDO o argumento do sujeito passivo, exposto em recurso 
voluntário, no sentido de que possui ‘atividade mista, uma vez que 
vende mercadorias’; 



CONSIDERANDO que, ato sequente, o sujeito passivo assevera que os 
bens adquiridos ‘não são utilizados nas atividades de venda ou 
prestação de serviços, mas na atividade de locação de bens móveis, a 
qual, de fato, não está sujeita à incidência do ICMS’; 
CONSIDERANDO que, a priori, tais argumentos alinhavados em 
recurso se mostram incompatíveis entre si, uma vez que o status de 
contribuinte do imposto não é interrompível no tempo, como se a 
depender da destinação da mercadoria ou bem adquirido, pois não se 
vincula à destinação dos bens adquiridos, mas mais propriamente ao 
seu enquadramento na definição do art. 44 do CTE, no sentido de ser 
contribuinte ‘qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior’; 
CONSIDERANDO que, na prática, há dúvidas acerca da atividade 
realmente desempenhada pelo sujeito passivo, ou seja, se as mesmas 
de fato correspondem às declaradas ao cadastro de Contribuintes do 
Estado; 
ENCAMINHAR os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Rio 
Verde, no escopo de que seja verificado, in loco e na base documental 
referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e, pari passu, se houve, desde a época da ocorrência 
dos fatos geradores, alguma alteração no objeto de tais atividades.  
 
APÓS, que o sujeito passivo seja intimado do resultado da 
manifestação fiscal. ” 
 
 
  

Em resposta, o órgão de origem informou que realizara visita in loco, 
obtendo a informação de que a atividade da empresa é de prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção de uniformes das diversas áreas de atividade da Perdigão. Fora, na 
oportunidade, declarado que a empresa nunca realizou atividade de comércio. Também 
não fora encontrada nenhuma nota fiscal de venda de emissão da empresa.  

Em contrarrazões, a empresa reitera as argumentações expendidas 
anteriormente, no sentido de que desenvolve atividade mista. Diferentemente do que fora 
informado, a empresa tem por objetivo social a locação de uniformes industriais.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 

Preliminarmente, assevero que as notas fiscais a que faz alusão a 
inicial são perfeitamente acessíveis pela empresa por meio de suas chaves de acesso, em 
portal público na internet. Não se justifica, portanto, qualquer alegação de vício formal do 
lançamento por cerceamento ao direito de defesa. Ademais, a defesa desenvolvida denota 
perfeita compreensão da narrativa da acusação fiscal. Rejeito, portanto, tal preliminar.  

Passo ao mérito.  

A presente acusação é fundada no art. 44 do CTE §4º, acerca da 
condição de não-contribuinte do imposto da autuada: 

 
“Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 
realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 
comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 



serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior. 

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

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

 
A defesa da impugnante se norteia, em um primeiro momento, pelo 

fato de que a empresa recorrente, na verdade, seria contribuinte do ISS e do ICMS, uma 
vez que exerce atividade mista.  

A remessa dos autos em diligência tivera justamente o escopo de se 
verificar, in loco, qual a real atividade desempenhada pela empresa, ante a sua narrativa 
de que também seria contribuinte do ICMS. A resposta revisional fora no sentido de que a 
empresa não opera com atividades correlatas ao ICMS.  

A normativa que impõe ao sujeito passivo – não-contribuinte do 
ICMS estabelecido em Goiás – a utilização da alíquota interna aplicável do Estado de 
origem é de previsão constitucional, nos seguintes termos: 

 

“Art. 155........................................................................................................ 

§2º................................................................................................................. 

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

 a)  a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto;  

b)  a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;” 

 

Ressalte-se que o mencionado dispositivo sofreu recente alteração, 
por força da Emenda Constitucional n. 87/15. 

O STJ já se pronunciara especificamente sobre matéria semelhante 
a destes autos, acerca da legitimidade da cobrança da multa formal estipulada no art. 71, 
XII, “b” do CTE. Naquela oportunidade, a Associação Goiana dos Empreiteiros – AGE, 
questionara no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, via mandado de segurança 
interposto em face do Estado de Goiás, a legitimidade dos lançamentos fiscais 
reiteradamente realizados pelo Fisco nas situações análogas a que aqui se afigura. Houve 
êxito do pedido no TJ-GO, mas a pretensão restou reformada em recurso interposto pela 
PGE ao STJ. Em embargos de declaração no recurso em mandado de segurança nº 
12.062-GO (2000/0053931-7), extraímos o seguinte excerto de ementa: 

“(...) 

1. A impetração do Mandado de Segurança Coletivo, em favor das 
empresas de construção civil de Goiás, pretendia afastar a aplicação 
de multa prevista pela legislação estadual ‘pela aquisição de 
mercadoria ou serviço, em operação interestadual, acobertada por 
documento fiscal no qual se consigne, indevidamente, a alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário 
da mercadoria ou serviço’. 

2. Em nenhum momento se discutiu a cobrança de diferencial de 
alíquota ou a condição de não-contribuinte das empresas de 



construção.  Na verdade, a legislação goiana define expressamente 
que essas empresas não são contribuintes do ICMS.  Ademais, ficou 
consignado nos autos que o Estado não busca cobrar qualquer 
diferencial de alíquota, apenas a multa. ” 

 

Em oportunidades pretéritas, este Conselho já se manifestara acerca 
da matéria, a exemplo do brilhante voto do Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
nos autos do PAT nº 5057053983476, nos seguintes moldes: 

 

“(...) Obviamente, quando o Estado de Goiás exige que uma empresa 
de construção civil não adquira mercadorias com o uso indevido de 
alíquota interestadual, ele não está, numa solidariedade oferecida, a 
resguardar o interesse fiscal do Estado de origem. Está a resguardar o 
seu interesse fiscal, a sua arrecadação de ICMS, resguardo esse 
constituído pela preservação legítima – por que isonômica - das 
vendas de seus contribuintes. 

Em cada venda interna que o contribuinte deste Estado deixa de 
realizar, em virtude de uma situação tributária favorável criada para o 
contribuinte de outro Estado pelo uso indevido de alíquota 
interestadual, perde-se também a respectiva arrecadação de ICMS. 

Concluindo, deve ser aplicada a alíquota interna do Estado de origem 
em operação interestadual destinada a pessoa não contribuinte do 
ICMS e que não seja consumidor final do bem adquirido. O Estado de 
Goiás pode, nessa operação, no interesse da arrecadação do imposto, 
instituir obrigação acessória para o adquirente e penalizá-lo por 
compra que realizar com a cobertura de nota fiscal onde se consigne 
indevidamente a alíquota interestadual.” 

 
 

Diante de tal dinâmica, a empresa prestadora de serviços que exerça 
atividade mista e que ostente a condição de contribuinte do ICMS deve informar, por 
escrito, ao remetente das mercadorias essa sua qualificação, com vistas a se aplicar a 
alíquota interestadual à operação, sendo, daí, devido o diferencial de alíquotas ao Estado 
de destino. De outra monta, a alíquota a ser adotada deverá ser a interna, específica para 
não-contribuintes do ICMS. 

Ademais, a legislação prescrita no Estado de Santa Catarina 
somente pode ser aplicada nos limites em que convênios ou protocolos celebrados pelos 
Estados lhe reconheçam extraterritorialidade. Sem embargo disso, a interpretação mais 
coerente à normativa Catarinense é que às saídas interestaduais destinadas a empresas 
de construção civil localizadas em seu território aplicar-se-á a alíquota interestadual. Sob 
esse ponto de vista, não estaria, em absoluto, a legislar para empresa estabelecida em 
Goiás. 

Há que se ponderar, também, que a empresa recorrente não opera 
no ramo de construção civil e o art. 27 §1º do Regulamento do ICMS do Estado de Santa 
Catarina prescreve regra exclusiva às empresas de construção civil ali estabelecidas.  

 
Com efeito, dispõe o art. 102 do CTN, por seu turno, que 

 

 “A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe 



reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União”. 

 
De fato, pretendeu a norma do Regulamento Catarinense disciplinar 

relações jurídico-tributárias com as empresas lá estabelecidas, adquirentes de 
mercadorias, não fazendo sentido algum se cogitar que tal preceito se dirige a empresas 
goianas destinatárias de mercadorias.  

Conforme asseverado alhures, a diligência fiscal noticiou que a 
empresa exerce exclusivamente a atividade de prestadora de serviços. 

Perdura, disso tudo, na íntegra a acusação inicial estampada na 
inicial. 

Pondero que a multa cominada já se encontra em sua forma 
privilegiada, mediante a aplicação do §8º do art. 71 do CTE.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, mas lhe nego 
provimento, para manter a acusação fiscal, na forma como se encontra na inicial.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00433/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação acessória. Aquisição de 
mercadoria oriunda de outro Estado. Documento fiscal com 
alíquota interestadual. Procedência Parcial. Forma privilegiada. 
 
1- Deve ser considerada procedente a penalidade aplicada à 
empresa de construção civil pela aquisição de mercadorias, 
oriundas de outro Estado, acobertadas por documento fiscal 
com destaque de ICMS utilizando alíquota interestadual sob a 
pretensa condição de contribuinte. Contudo, ficando 
comprovado que a operação não foi realizada, com 
apresentação da nota fiscal eletrônica cancelada, fica afastada a 
penalidade em relação a esse documento fiscal, devendo, assim, 
o auto de infração ser julgado parcialmente procedente. 
 
2- Não havendo omissão de recolhimento de imposto, ainda que 
indiretamente, aplica-se a forma privilegiada da penalidade, 
prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 55.005,71 (cinqüenta e cinco mil e cinco reais 
e setenta e um centavos), com aplicação do § 8º do art. 71 do CTE, devendo ser 
observado o § 11º do mesmo artigo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O presente auto de infração é relativo à exigência de multa formal no 

valor de R$ 77.767,73 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e 
três centavos), aplicada ao sujeito passivo, Triade Engenharia e Construções Ltda., por 
haver adquirido bens em operação interestadual, acobertados pelas notas fiscais de 
números 23830, 82865, 82904 e 83762, nas quais foram utilizadas indevidamente a 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 44, § 3º e 64 da Lei 

11.651/91 combinados ao artigo 145 do Decreto n.º 4.852/97. A penalidade proposta foi a 
do artigo 71, inciso XII, alínea "b" da Lei 11.651/91 com a redação da Lei n.º 14.058/2001. 

 
Foi anexada aos autos a relação das notas fiscais interestaduais 

relativas às aquisições de mercadorias com alíquota indevida, contendo os dados de cada 
Nota Fiscal Eletrônica sendo eles os seguintes: a data da emissão, o número, o código da 



chave de acesso, o valor total da aquisição da mercadoria, a alíquota e o valor do ICMS 
destacado no documento fiscal. 

 
Regularmente notificado para pagar o débito tributário ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel, conforme consta à folha 13 dos autos. 

 
Após ser notificado para impugnação em Segunda Instância, o 

sujeito passivo ingressou com peça impugnatória, folhas 19 a 20, na qual alega que a nota 
fiscal de número 23.830 foi entregue em quantidade da mercadoria errada e alíquota 
equivocada, e, em virtude desse fato, o destinatário da mercadoria solicitou o 
cancelamento do referido documento fiscal, via e-mail, sendo que o referido documento 
fiscal foi substituído pela nota fiscal de número 24.182, datada de 20/07/2012, a qual foi 
emitida com a quantidade da mercadoria certa e alíquota do ICMS para consumidor final.  

 
O impugnante reclama, também, da nota fiscal de número 82.865, 

argumentado que ela foi cancelada. 
 
Com relação às notas fiscais de números 82904 e 83.762 o 

impugnante nada menciona sobre elas em sua defesa. 
 
Ao final, o sujeito passivo requer a declaração de improcedência do 

lançamento e o arquivamento do auto de infração. 
 
Para instruir a sua defesa, a empresa autuada juntou aos autos a 

Quarta Alteração Contratual, folhas 21 a 26, o comunicado no qual é solicitado a emissão 
de nova nota fiscal em devolução do DANFE 23.830 e a emissão de nova nota fiscal com 
a alíquota correta, conforme consta às folhas 27 e 28, Pedido de Compra n.º 002/2012, 
Mensagem de Impressão do Hotmail, folhas 30 e31, Fotocópia do DANFE, folha 32, 
Fotocópia e dados do cancelamento do DANFE 082865, folhas 33 a 39. 

 
Durante a sessão de julgamento, o relator do presente Processo 

Administrativo Tributário solicitou a juntada de dados constantes no Portal da Nota Fiscal 
Eletrônica relativos às notas fiscais de números 082865, 024182 e 023248. 

 
É um breve relatório. 
 
 
V O T O 
 
 
A presente contenda refere-se à exigência de recolhimento de multa 

formal prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "b" da Lei 11.651/91, a qual tem a seguinte 
redação: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

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



 
Pelo que se extrai do dispositivo acima, percebe-se que quando da 

aquisição de mercadoria de outro Estado por não contribuinte, a mesma deve estar 
acobertada por documento fiscal com alíquota utilizada para consumidor e não com 
alíquota de operação interestadual destinada a contribuinte do ICMS. 

 
No presente contencioso, observa-se que o sujeito passivo é uma 

empresa de construção civil, não contribuinte do ICMS para efeito de diferencial alíquota, 
conforme dispõe o § 3º do artigo 44 do CTE, in verbis: 

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

 
Não sendo contribuinte do ICMS, quando o sujeito passivo realizou a 

aquisição da mercadoria deveria ter informado ao fornecedor das mercadorias a sua 
condição de não contribuinte e exigido nota fiscal com destaque de ICMS com alíquota de 
consumidor, conforme regulamenta o § 4º do Artigo 44 do CTE. 

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

Entretanto, o sujeito passivo, o qual legalmente não é considerado 
contribuinte, adquiriu as mercadorias com alíquota interestadual, transgredindo os 
dispositivos acima transcritos, estando a aplicação da penalidade em plena harmonia com 
a legislação vigente. 

 
Outrossim, deve ser levado em consideração a argumentação do 

sujeito passivo em relação ao documento fiscal de número 082865, pois esse documento 
foi cancelado, estando esta informação no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, devendo, 
assim, o valor relativo a essa nota fiscal ser excluído do valor original da penalidade. 

 
No que se refere as argumentações do sujeito passivo em relação à 

nota fiscal de 023830, percebo que com a juntada dos documentos constantes às folhas 
44 a 52, que esse documento fiscal não foi cancelado no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, 
e, ainda, que na nota fiscal de número 24.182 não consta nenhuma observação que ela foi 
emitida para substituir a referida nota fiscal. Desse modo, não há como excluir o valor da 
penalidade relativo à nota fiscal eletrônica de número 023830. 

 
Sendo assim, entendo que o auto de infração deve ser considerado 

parcialmente procedente em relação as três notas fiscais de números 023830, 082904 e 
083762. Perfazendo, um valor total das operações de R$ 78.579,66, incidindo sobre esse 
montante a penalidade de 70% do valor da operação, resultando em multa formal na 
importância de R$ 55.005,76. 

 
Todavia, vejo que a infração apontada pelo fisco não resultou em 

falta de pagamento de imposto, ainda que indiretamente, por isso, julgo procedente o 
lançamento, aplicando sobre o valor mencionado no parágrafo anterior a forma 
privilegiada, prevista no § 8º, do Artigo 71 do CTE, devendo, ainda ser observado o limite 
da penalidade a ser exigida, estabelecido pelo § 11 do artigo 71 do CTE. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância e 

dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o presente auto de 
infração, no valor de multa formal de R$ 55.005,76, porém, aplicando sobre essa 



importância a forma privilegiada da penalidade, prevista no § 8º, do artigo 71 do CTE, 
devendo, ainda, ser observada a limitação do valor da penalidade prevista no § 11 do 
artigo 71 do CTE. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00485/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Glosa de benefício fiscal condicionado ao 
internamento das mercadorias na zona franca de Manaus. 
Preliminar de Exclusão do solidário acolhida. O sócio 
administrador não age dolosa ou culposamente quando não 
consegue comprovar o internamento das mercadorias na área 
incentivada posto que o procedimento previsto em lei para isto 
se comprovar depende de documentos a serem expedidos por 
órgãos do estado de destino (SUFRAMA e SEFAZ/AM), atos que 
escapam à pessoa física do sócio. Não comprovação dos 
requisitos do art. 135, inciso III do CTN para responsabilização 
solidária do sócio administrador. Inexistência de intenção 
sonegatória e regular emissão da nota fiscal. Auto que discute 
questão de direito relativa à fruição de benefício fiscal em face 
do posterior internamento das mercadorias no destino 
(condição). MÉRITO. Não comprovação do internamento das 
mercadorias. Inexistência de provas ou começo de prova aptos 
a demonstrarem o internamento das mercadorias ou a 
pendência junto ao órgão de destino quanto à emissão dos 
documentos comprobatórios deste. Alteração de ofício da 
alíquota para 12% por ser esta a prevista em lei para a operação. 
Procedência parcial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do solidário ELON CESÁRIO DE ALENCAR, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Elias Alves dos 
Santos, Denilson Alves Evangelista, Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato, 
que votaram rejeitando a exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 33.190,47 (trinta e três 
mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
3.982,86 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), com a 
adequação da alíquota de 17% para 12%. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação este feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadorias, por intermédio de notas fiscais, relacionadas nos 



autos, com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou área de livre 
comércio, com isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso e consequentemente o 
internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de 
prevalecer a isenção e lhe é imputada a obrigatoriedade de recolher o imposto devido, 
acrescido das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 43 e 64 da 

Lei nº. 11651/91, c/c artigo 6º, XVII, Anexo IX do Decreto nº4852/97. E a penalidade 
aplicada: artigo 71, VIII “c”, §9º,I do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fls. 03.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 04 a 28. 
 
Intimados, nos termos da lei, ambos os autuados se mantém inertes 

e motivam o termo de revelia, fl. 27.   
 
Com impugnação à segunda instância os autuados, com uma única 

peça impugnatória, suscitam em preliminar a nulidade da lide por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Adentram ao mérito da questão, alegando que não houve o ilícito 
fiscal, vez que não houve circulação de mercadoria, fls. 42 a 50.  

 
Decisão cameral, majoritariamente, rejeita a preliminar de exclusão 

da lide do polo passivo solidário, arguida pelo conselheiro Relator. Por unanimidade de 
votos, rejeita a preliminar de incompetência funcional suscitada pela defesa e no mérito, 
unanimemente, julga procedente o lançamento, fls. 52 a 60.  

 
Dirigindo-se ao conselho Superior a defesa reafirma as alegações 

defensórias pronunciadas em fase processuais anteriores, fls. 75 a 88. Juntam 
documentos, fls. 89 a 94.  

 
VOTO 

 
Enfrento primeiramente a preliminar de exclusão da lide do solidário 

ELON CESÁRIO DE ALENCAR, por ele arguida, tanto para acolhê-la.  
 
É que a acusação fiscal visa glosar a utilização de benefício fiscal 

(isenção) prevista em lei e apropriada mediante a regular emissão de nota fiscal.  
  
O auto de infração acha-se acompanhado de nota explicativa que 

expõe o fundamento legal do benefício fiscal bem como suas condições, especialmente a 
de que a isenção em comento é condicionada à comprovação inequívoca do internamento 
das mercadorias na área incentivada.  

 
Por conseguinte, a referida nota descreve, para aclarar e dar 

segurança à infração, o procedimento previsto em lei pelo qual se comprova o 
internamento destas mercadorias (art. 37 e ss. do RCTE).  

 
Assim, extrai-se de tais dispositivos que a comprovação do 

internamento depende de órgãos e procedimentos que escapam ao Sujeito Passivo, que 
muitas vezes é autuado, perdendo o benefício em função da mora da Suframa e de 



órgãos do estado de destino, não havendo, pois, que se falar em culpa (negligência) ou 
dolo do sócio administrador quanto à esta comprovação.  

 
Ademais, o caso é de simples perda de benefício fiscal lícito, 

apropriado em nota fiscal emitida de modo regular, não se podendo extrair qualquer 
conduta do sócio no sentido de sonegar tributos ou retirar do controle do fisco a ocorrência 
da referida operação.  

 
Por tais razões não há se falar em responsabilidade tributária por 

solidariedade, senão em mero inadimplemento de imposto em função de questão 
meramente jurídica: a isenção é ou não devida até que sobrevenham os documentos 
comprobatórios do internamento.  

 
Inexistem, portanto, as hipóteses previstas no art. 135, inciso III do 

CTN para tal responsabilização.   
 
Quanto ao mérito, o RCTE, em seu art. 40, prevê que decorridos 120 

dias da remessa da mercadoria sem a comprovação do internamento das mercadorias, 
poderá ser iniciado procedimento fiscal solicitando ao sujeito passivo a apresentação da 
documentação relacionada nos incisos do referido artigo, sendo que, uma vez não 
atendidas tais notificações a lavratura do auto é a consequência legal.  

  
In casu, independentemente da discussão de que a comprovação do 

internamento possa ser comprovada por outros meios que não aqueles previstos 
taxativamente em lei, fato é que a autuada não trouxe elementos contundentes de prova 
que representem, pelo menos, começo de prova acerca do referido internamento, o que 
dificulta a conversão do feito em diligência ou qualquer ilação que leve a improcedência do 
feito, até porque trata-se de benefício fiscal condicionado. (poderia a autuada demonstrar 
que o não internamento deve-se à mora do processo de internamento ou à outros fatores 
alheios à sua vontade, por exemplo)  

 
À míngua de tais elementos e tratando-se de benefícios fiscal que 

deve ser interpretado restritivamente, adoto também como razões de decidir, a nota 
explicativa de fls. 05/06, esclarecendo que a autuada nada trouxe que pudesse modificar 
ou extinguir o direito de fisco de haver o crédito tributário decorrente do presente 
lançamento.  

 
Entretanto, tendo em vista que a alíquota cabível na espécie é de 12 

% (doze por cento), a procedência parcial do feito é medida que se impõe vez que na 
exordial a exigência é de 15% sobre a base de cálculo lançada.  

 
Ante o exposto, voto acolhendo a preliminar de exclusão da lide do 

solidário ELON CESÁRIO DE ALENCAR, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
base de cálculo de R$ 33.190,47 (trinta e três mil, cento e noventa reais e quarenta e sete 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 3.982,86 (três mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e oitenta e seis centavos), com a adequação da alíquota de 17% para 12%. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Alíquota (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01825/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Saída de mercadoria tributada através 
de ECF'S em desacordo com a legislação vigente, relativamente 
às alíquotas e às situações tributárias. Omissão de recolhimento 
do imposto. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, reafirmando assim a 
decisão exarada em sede cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada e, no mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 205.102,10 (duzentos e cinco mil, cento e dois reais e dez centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, José 
Ferreira de Sousa, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$209.742,32, em virtude de prática das irregularidades 
mencionadas, saídas de mercadorias tributadas através de ECF'S em desacordo com a 
legislação vigente, relativamente as alíquotas e as situações tributárias (isentas "I" ou 
substituição tributária pelas operações posteriores "F"), conforme documentos de fls. 02 a 
479. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido mais as cominações legais.   

 
 Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 

nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, em decorrência de erro na 
carga tributária considerada pelo fisco. Requer a retificação da penalidade proposta, 
(fls.482 e 494). Junta documentos (fls.495 e 496). 

 
Pelo Despacho nº802/2011 – JULP, (fls.498 e 499), o julgador 

singular determina realização de diligência para encaminhamento dos presentes autos à 
Gerência de Auditoria –GEAT, em Goiânia (GO), a fim de que seu titular diligencie no 
sentido de designar autoridade fiscal para retificar os cálculos das operações 
descriminadas pela impugnante (fls.484/487); depois, encontrar os valores de redução da 



base de cálculo do imposto que corresponder à utilização de alíquota inferior à exigida 
para a respectiva operação ou prestação (alínea "b" do inciso VIII do artigo 71 da Lei 
11.651/91) e também a diferença entre o valor da base de cálculo do imposto que deveria 
ter sido utilizada e o valor da base de cálculo efetivamente utilizada na operação, pois, 
aplicaram, como penalidade pela infração perpetrada, o disposto no art.71, VIII, "a" e "b", 
acrescido do §9º, I, do mesmo artigo, da lei 11.651/91. 

 
Junta documentos (fls.501 a 513), intitulado requerimento para 

regularização da representação processual. 
 
A nobre representação fazendária após detalhar a metodologia de 

trabalho que desenvolveu, informa que o ‘quantum” devido é na importância de ICMS a 
recolher de R$ 205.102,63 (duzentos e cinco mil, cento e dois reais e sessenta e três 
centavos) 

 
Em resposta ao trabalho diligencial o polo passivo comparece aos 

autos nas (fls.521 a 530), reiterando o pedido de nulidade por considerar que houve erro 
no lançamento relativamente às alíquotas atribuídas ao alvejante e à água sanitária; pede, 
ainda, que o auto de infração seja refeito com correção das alíquotas aplicadas para 
alguns dos produtos, e requer a substituição da penalidade para a previsto no CTE, Art. 
71, IV-A. Junta documentos (fls.531 a 538). 

 
Pela Sentença n°2178/2012- JULP (fls.539 a 542) o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração, nos termos da diligência, aplica a 
penalidade prevista no artigo 71, IV –A do CTE.  

 
Despacho nº. 1759/2012 – GERF concorda com a decisão singular, 

fl. 543. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo refirma as alegações 

pronunciadas de fases defensórias anteriores (fls.549 a 559).  
 
Mediante ao Acordão nº1686/2014, nas (fls.562 a 567), a Primeira 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário por maioria de votos rejeita o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo e, quanto ao mérito conhece o recurso, 
dá-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 205.102,10 (duzentos 
e cinco mil, cento e dois reais e dez centavos) 

 
Dirigindo-se ao Conselho Superior, o sujeito passivo comparece aos 

autos (fls.574 a 576) para alegar que os levantamentos realizados pelos auditores fiscais 
não representam a realidade fática, uma vez que não restou demostrada a exatidão dos 
valores encontrados, pois apenas com os itens apresentados pela recorrente, por 
amostragem, o presente auto de infração já sofreu 2 (duas) correções, o que já é motivo 
mais do que bastante para que seja declarado nulo, uma vez que o levantamento fiscal 
não demonstrou com eficácia a intimação denunciada. A fiscalização erroneamente exige 
a aplicação de alíquotas em desconformidade com a legislação legal. 

 
Por fim requer que seja declarada a nulidade do presente feito ante à 

comprovação inequívoca da ocorrência da nulidade tipificada no inciso IV, do artigo 20, da 
Lei 16.469/2009; caso não seja esse o entendimento, requer que seja determinada a 
realização de perícia contábil para levantamento do real quantum devido a título, uma vez 
que os relatórios apresentados pelos auditores fiscais não espelham a realidade, 



tampouco exige alíquota em conformidade com a legislação vigente. Junta documentos 
(fls.578 a 590). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV no artigo 20 da Lei nº16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos à parte litigante, nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. 
Dúvidas existentes foram dirimidas pelo trabalho diligencial. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.  

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

desta ação, onde de pronto reafirmo a decisão exarada pela egrégia, cujo voto da lavra do 
eminente Relator Conselheiro Renato Moraes Lima, clareia o entendimento de que o feito 
é procedente em parte, nos termos que passo a transcrever:  

 
“Dentre as alegações da recorrente que afetam o levantamento, 

somente procede aquela que cita que o óleo comestível, fls. 81, linha 28, tem alíquota de 
7% e no levantamento ficou incorretamente 17% na coluna da direita (esta redução de 
base de cálculo está prevista no RCTE, An IX, Art. 8º., inc. XXXIII); assim, deve passas 
seu valor de R$ 184,50 para R$ 75,97, ou seja, com diferença de R$ 103,53 no 
levantamento de janeiro, cujo valor total era de R$ 21.031.93; na revisão, passou para R$ 
20.985,56, que foi o valor adotado na sentença singular, mas que agora cai para R$ 
20.877,03 (os demais meses permanecem inalterados). Com isso, o valor total original de 
R$ 209.742,32, que passou para R$ 205.210,63, na revisão, e passa, agora, para R$ 
205.102,10.”  

 
Em face dos valores apontados em sede de decisão cameral, o polo 

passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapô-lo, o que me 
leva a referendar tal decisão. 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada e, no mérito, por 
votação unânime, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 205.102,10 (duzentos e cinco mil, 
cento e dois reais e dez centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Alíquota (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01877/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Rejeitado por unanimidade.  
 
 MÉRITO. ICMS. Apuração do imposto utilizando o Regime do 
Simples Nacional indevidamente, visto que estava excluído 
desse regime . Omissão parcial de saídas de mercadorias 
tributadas Procedência. Decisão unânime. 
 
I- Rejeita-se a diligência requerida pelo sujeito passivo quando 
não se vislumbrar a possibilidade da mesma (diligência) 
acrescentar informações úteis ao deslinde da causa. 
 
II- Deve ser reclamado a diferença do ICMS, quando constatado 
que o imposto fora apurado indevidamente pelo Regime do 
Simples Nacional. 
 
II- Deve ser declarado procedente o lançamento decorrente da 
utilização indevida de alíquota de 7% ao invés de 17%,  nas 
saídas internas de mercadorias, visto que caracteriza omissão 
parcial de saídas de mercadorias tributadas. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva 
Costa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
totalizar/APURAR CORRETAMENTE os débitos referentes aos documentos fiscais 
EMITIDOS/escriturados no livro de registro de saídas, bem como os créditos no livro 
registro de entradas (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD), no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, conforme demonstrativos / AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto correspondente no 
valor de R$ 171.700,86, conforme DETALHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (fls.03), 
mais penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições do 

artigo 64, do Código Tributário Estadual - CTE (lei n.º 11.651/91), combinado com os 



artigos 67, I, e 316, IV, “c”, do RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, III, “e”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 17.917/2012. 

 
Junta minucioso Anexo Estruturado – DESCRITIVO 

COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA (fls.04/05), no qual descreve: 
 
1.) Que o contribuinte fora desenquadrado do SIMPLES NACIONAL 

em 31/12/2008; 
 

2.) Embora desenquadrado, persistia apurando o ICMS a pagar 
como se ainda fosse enquadrado no regime do Simples; 
 

3.) Que os valores pagos pelo regime do SIMPLES foram 
compensados como crédito na apuração correta de ofício; 

 
4.) Que a alíquota do ICMS nas operações internas para as 

mercadorias comercializadas pelo contribuinte é de 17%; 
 

5.) Que a alíquota do ICMS escriturada pelo contribuinte no Livro 
Registro de Saídas – EFD- foi de apenas 7% (sete por cento) em 
suas operações internas. 

 
 
Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento 

do Crédito Tributário, fl. 03, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, 
fls. 04, Notificação Fiscal, Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional, Auditoria 
Básica do ICMS, Relação com identificação dos arquivos de EFD auditados, 
Demonstrativo da Apuração do ICMS Devido, cópias de Reduções Z, cópias de notas 
fiscais eletrônicas emitidas e Livro Registro de Apuração do ICMS recomposto pela 
ferramenta de auditoria SAFI. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância, alega incorreções na base de cálculo utilizada pela auditoria, pois 
entende que o levantamento realizado não considerou os créditos contidos nos estoques 
iniciais do período fiscalizado e nem o saldo credor do período anterior registrado no Livro 
Registro de Apuração do ICMS. Alega ainda que foram tributadas todas as saídas e que 
existem saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Requer a 
improcedência do lançamento. E, caso não seja este o entendimento, que os autos sejam 
convertidos em diligência para que fiscal estranho à lide reveja o lançamento. 

 
Mediante Despacho nº 416/2016- JULP (fls. 668), o julgador singular 

converteu o julgamento em Diligência. 
 
Em resposta a autoridade fiscal cumpre o determinado, revisa o 

lançamento, contrapondo os argumentos levantados pelo sujeito passivo.  
 
Mediante SENTENÇA N.º 119/2017 – JULP (fls.723/726), o julgador 

singular declara PROCEDENTE o auto de infração, ficando o ICMS devido no valor de R$ 
171.948,09, acrescido de penalidade e acréscimos legais, nos termos da Revisão Fiscal.  

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, fls. 729/732, 

afirma que não se conforma com o valor apurado pela fiscalização, e que apesar de estar 
excluída do simples Nacional já solicitou seu reenquadramento, alega que a autoridade 



fiscal não deduziu os créditos pelas aquisições na sua totalidade e não observou o cálculo 
proporcional das saídas tributadas em relação às não tributadas ou com substituição 
tributária, na forma do art. 25, §2º da lei 11.651/91. Requer que os autos sejam remetidos 
novamente à diligência para que seja apurado adequadamente o ICMS devido pela 
empresa, e assim ser considerado parcialmente procedente o lançamento.  

 
Esse é o Relatório. 
 
 

                                                        V O T O 
 
O cerne da acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de 

totalizar/apurar corretamente os débitos referentes aos documentos fiscais 
emitidos/escriturados no livro de registro de saídas, bem como os créditos no Livro de 
registro de Entradas (escrituração fiscal digital – EFD), no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, conforme demonstrativos/ AUDITORIA BÁSICA DO ICMS e documentos em 
anexo. 

 
Primeiramente, gostaria de suscitar que não há nos autos nenhuma 

preliminar de nulidade, visto que o autor do lançamento seguiu todas determinações 
constantes do artigo 142 do CTN, bem como as disposições contidas nos artigos 8º e 19 
da Lei 16.469/2009. O lançamento fiscal encontra-se instruído com demonstrativos, 
documentos e elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado, 
existindo total clareza na acusação, estando a infração devidamente tipificada. E, 
assegurado ao sujeito passivo os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
No que tange ao pedido de diligência solicitada pelo sujeito passivo, 

eu rejeito, visto que as alegações suscitadas não são pertinentes. A fiscalização 
considerou todos os créditos pelas entradas, conforme consta no Levantamento realizado, 
inclusive, fez o abatimento de todos os valores pagos no Simples Nacional. Quanto ao 
pedido do cálculo proporcional previsto no artigo 25 do CTE, tenho a informar que tal pleito 
não procede. Esse artigo 25 é aplicado no caso de presunção ou de arbitramento da base 
de cálculo. E neste PAT, o levantamento fiscal realizado foi a auditoria Básica do ICMS, 
onde é realizada a devida conferência dos créditos e débitos do imposto, dos documentos 
e livros fiscais, com o intuito de verificar o cumprimento da legislação tributária, 
principalmente no que se refere à regularidade da apuração e do pagamento do tributo. 

 
No mérito, o que está sendo reclamado é o ICMS devido sobre o 

faturamento declarado pelo contribuinte, referente ao exercício de 2012, vez que o sujeito 
passivo utilizou indevidamente para apuração do imposto o Regime do Simples Nacional 
(desenquadrado desde 2009) ao invés do Regime Normal de Tributação  e, escriturou 
suas vendas internas de mercadorias com alíquota de 7% ao invés de 17%, além de ter 
omitido no seu Livro Registro de Saídas - EFD -  algumas operações de vendas de 
mercadorias registradas no seu equipamento ECF nº 01- BE 050672800610000581. Cabe 
ressaltar que no Levantamento fiscal foram considerados todos os créditos escriturados 
pelas entradas e também foram abatidos os valores pagos a título de ICMS, pelo regime 
do Simples Nacional, nos termos da IN nº 1159/2012- GSF.  

 
Desta feita, entendo que não há o que ser complementado no 

lançamento fiscal, haja vista que o ilícito tributário está descrito de forma clara e precisa, 
estando a acusação fiscal acompanhada de levantamentos e documentos que 
demonstram toda a completude do auto de infração. 



 
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo. E, quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que julgou PROCEDENTE o auto de infração-. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00002/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminares de nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Escrituração indevida de 
valores a título de crédito outorgado, em decorrência de 
utilização irregular do benefício fiscal. Omissão de pagamento 
do imposto. Procedência.  
 
1. A constatação de que o julgador singular analisou 
satisfatoriamente a acusação fiscal e motivou a decisão de 
forma suficiente, inexistindo qualquer prejuízo à parte adversa, 
afasta o pedido de nulidade da sentença por cerceamento do 
direito de defesa. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. O crédito outorgado previsto no artigo 11, XXXI, do Anexo IX 
do RCTE, para o estabelecimento industrializador de produto 
agrícola, no período de 01/05/15 a 31/12/15, somente poderia ser 
utilizado se o referido estabelecimento fosse signatário de termo 
de acordo de regime especial (TARE), celebrado para tal fim com 
a Secretaria da Fazenda.  
 
4. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Cuida a autuação da exigência de imposto, referente ao período de 

01/05/2015 a 31/12/ 2015, na importância de R$ 9.863.460,29, em razão de: 1-1 no valor 
de R$ 9.829.020,78 pela escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes a utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso XXXI, anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois teve seu TARE nº 1186/2003-GSF revogado no período entre 
04/05/2015 até 31/12/2015, conforme Portarias nº 059/2015-GSF, 045/2016-GSF, 
167/2016-GSF e 222/2016-GSF, estando dessa forma, impedido de usufruir do benefício 
fiscal. 1-2 no valor de R$ 37.433,97 pelo ajuste indevido a título de crédito (GO020086 - 
valor pago a maior conf. art. 47, III, alíneas A e B do RCTE), pois após a apuração de 
ofício não foi constatado recolhimentos a maior nos meses de referência 08/09 e 10/2015.  

 
Infração consubstanciada nos artigos 58, § 3º, II; 64, da Lei 11.651/91, 

c/com artigos 1º, § 1º, anexo IX e 86, do Decreto 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista 
no artigo 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, redação Lei 17.917/2012.  

 
Instruem a acusação inicial, Descritivo Complementar da Ocorrência fls. 

04/05; Auditoria Básica do ICMS, fls. 06/21; cópia Diário Oficial fls. 22; Portaria 045/2016 – 
GSF, fls. 24; Portaria 167/2016-GSF, fls. 25; Portaria 252/2016-GSF, fls. 26; TARE 
1186/03-GSF, fls. 27/32; CD mídia, fls. 33.  

 
Devidamente cientificado (fls. 36), o sujeito passivo apresenta impugnação 

em primeira instância (fls. 39/55).  
 
Em preliminar, argui nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 

nulidade por insegurança na determinação da infração e por imposição da penalidade em 
desacordo com a infração imputada. No mérito, afirma que agiu nos moldes da legislação 
tributária do Estado de Goiás, obteve provimento judicial em Agravo de Instrumento 
determinando a cessação dos efeitos da Portaria nº 059/2015. Estava autorizada por 
decisão judicial a apropriar os créditos.  

 
Em seus pedidos, requer o acolhimento das preliminares e no mérito, o 

cancelamento do auto de infração em face a sua improcedência; que as intimações sejam 
endereçadas para o domicílio tributário do sujeito passivo. 

 
O julgador singular, conhece da impugnação, rejeita as preliminares de 

nulidades por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. No mérito, nega provimento e decide pela procedência da acusação fiscal (fls. 
150/155).  

 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão de primeira instancia, 

interpõe recurso voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 159/195): 
 
(a) alega nulidade da sentença por falta de fundamentação. Afirma que as 

alegações feitas pela Recorrente, de forma clara, não foram apreciadas, tendo a decisão 
evidente motivação genérica, uma vez que deixou rebater e demonstrar de forma 
fundamentada e pontual os argumentos impugnados pelo sujeito passivo; 

 
(b) argui a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 

por falta de ciência da inscrição de débito em dívida ativa. Somente foi cientificada da 
existência da inscrição em dívida ativa em março de 2015. Não teve a oportunidade de 



impedir a sua inscrição em dívida ativa, que ocorreu de forma irregular e com afronta ao 
artigo 190, do CTE. Somente em maio de 2014 foi oportunizado o conhecimento das 
obrigações inscritas em dívida ativa, assim, quaisquer exigências anteriores a 
competência março de 2015 e posteriores devem ser consideradas nulas;  

 
(c) defende a nulidade por insegurança na determinação da infração e por 

imposição da penalidade em desacordo com a infração imputada. Afirma que o período 
objetivo do lançamento é diferente do constante do “detalhamento do crédito tributário” e 
na “nota explicativa”. Ocorreu, assim, divergência e contradição quanto ao período que 
teria praticado a infração tipificada. Afirma que não foi citado na fundamentação legal o 
principal dispositivo, qual seja, o artigo 1º, anexo XI, do Decreto 4.852/97. Menciona que a 
multa não foi corretamente aplicada para a infração, que é estranha ao fato. Argui ter 
efeito confiscatório; 

 
(d) argumenta que o auto de infração é nulo por cerceamento ao direito de 

defesa em razão da ausência de motivação, em decorrência de haver sido intimada em 
março/2015 a apresentar certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa e, desde então, vem oferecendo como garantia apólices de seguro, conforme 
oficio declaração para os processos mencionados;  

 
(e) assegura que inexistiu a infração imputada porque a Recorrente 

atendeu ao disposto no § 1º do art. 1º do Anexo IX do Decreto no 4.852/97, apresentando, 
em garantia, apólices de Seguro, conforme documento "Ofício de Declaração" (anexo), 
devendo o citado Auto de Infração ser declarado nulo, em razão dos termos acima postos, 
ainda mais pelo afastamento dos efeitos da Portaria nº 059/2015, nos termos do Agravo 
de Instrumento anexo.  

 
Requer, ao final, seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, o 

reconhecimento da nulidade da decisão recorrida ou, não sendo este o entendimento, o 
cancelamento do auto de infração pelas razões expostas e, consequentemente, da multa 
por inexistência de infração praticada pela Recorrente, vez que confiscatória e abusiva.  

 
Por último, requer a autuada que, qualquer intimação ou notificação seja, 

efetuada preferencialmente no endereço eletrônico de seu domicilio tributário e, caso não 
seja possível, que a citação seja feita no endereço da filial de Luziânia – GO.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

O sujeito passivo, durante a sustentação oral alegou cerceamento ao 
direito de defesa em razão da ausência de fundamentação da sentença de primeira 
instância. Também alegou ausência de fundamentação para a autuação, bem como 
afirmou que o período autuado não coincide com o período informado na nota explicativa, 
configurando em insegurança na determinação da infração.  

 
Entendo que o julgador singular analisou e fundamentou a sua decisão de 

maneira sucinta, porém de forma satisfatória, não ficando caracterizada qualquer omissão 
na sua decisão.  

 



A acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos autos, foi posta 
de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos que dão 
perfeita sustentação ao lançamento tributário.  

 
Os fatos foram narrados com clareza, bem como foram indicados os 

dispositivos legais infringidos e aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A 
acusação fiscal está amparada nos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 
06/21), cópias de portarias (fls. 22/26), TARE 1186/03-GSF (fls. 27/32). CD contendo os 
demonstrativos (fls. 33). A infração e o infrator estão devidamente identificados.  

 
A penalidade aplicada está correta, em conformidade com a infração 

apurada. Inexiste falha quanto ao período em que foi praticada a infração. Como se trata 
da apropriação indevida de crédito, o período em que ocorreu a escrituração indevida de 
crédito nem sempre coincide como o período em que ocorreu a omissão de pagamento do 
imposto, tendo em vista que a repercussão depende dos créditos escriturados nos livros 
fiscais do contribuinte. O trabalho fiscal encontra-se correto, devidamente demonstrado 
nos autos. Inexiste divergência ou contradição quanto ao período que teria praticado a 
infração tipificada.  

 
O Recorrente também carece de razão quando afirma que não foi citado 

na fundamentação legal o principal dispositivo, isto é, o artigo 1º, anexo IX, do Decreto 
4.852/97, pois esse artigo encontra-se mencionado no auto de infração, bem como foi 
informado outro dispositivo importante, a saber, o artigo 11, inciso XXXI, do Anexo IX do 
RCTE, o qual estabelece as condições para a utilização do benefício fiscal do crédito 
outorgado que foi glosado.    

 
Da mesma forma não se pode alegar ausência de motivação. A motivação 

para o lançamento tributário em questão encontra-se exatamente na irregularidade 
apontada pela autoridade fiscal, que em decorrência do poder-dever está obrigado a 
efetuar o lançamento de ofício quando constata irregularidade. O lançamento tributário é 
vinculado e obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.  

 
Os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 

respeitados, de forma que o sujeito passivo teve à sua disposição toda a oportunidade de 
se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. Possui liquidez e inexiste dúvida 
quanto ao entendimento da acusação fiscal.  

 
A doutrina e a jurisprudência têm entendimento consagrado no sentido de 

que para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a demonstração do 
efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, rejeito as 
preliminares de nulidades por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. 
 
Do mérito 

 
O contribuinte é acusado de omitir o pagamento do ICMS, na importância 

de R$ 9.863.460,29, em decorrência da escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado, referentes a utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso 
XXXI, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois teve o TARE nº 1186/2003-GSF revogado no 
período entre 04/05/2015 até 31/12/2015, conforme Portarias nº 059/2015-GSF, 045/2016-



GSF, 167/2016-GSF e 222/2016-GSF, estando dessa forma, impedido de usufruir do 
benefício fiscal e no valor de R$ 37.433,97 pelo ajuste indevido a título de crédito 
(GO020086 - valor pago a maior conforme art. 47, III, alíneas A e B do RCTE). 

 
Analisemos a legislação que concede o benefício fiscal do crédito 

outorgado, para efeito de compensação com o ICMS devido, para o estabelecimento 
industrializador, sobre o valor do produto agrícola produzido no Estado de Goiás, nos 
termos do artigo 11, inciso XXXI, do Anexo IX do RCTE, cuja redação vigente no período 
de 30.09.03 a 29.12.15 é a seguinte: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
 
[...] 

 
XXXI - para o estabelecimento industrializador de produto agrícola, o 
equivalente à aplicação de até 7% (sete por cento) sobre o valor do 
produto agrícola produzido no Estado de Goiás efetivamente 
industrializado em estabelecimento seu localizado neste Estado, 
observado o seguinte (Lei nº 14.543/03):  
 
a) o percentual de crédito outorgado previsto no caput deste artigo deve 
ser definido de acordo com o produto agrícola que estiver sendo 
industrializado, levando-se em conta, especialmente, o índice de 
produtividade industrial do respectivo produto agrícola e a participação do 
mesmo no preço do produto industrializado.  
 
b) o estabelecimento industrializador, para apropriar-se do crédito 
outorgado, deve:  
 
1. ser signatário de termo de acordo de regime especial celebrado 
para tal fim com a Secretaria da Fazenda; (Destaque nosso). 
 
O dispositivo que cuida do benefício fiscal acima referido é taxativo no 

sentido de que o estabelecimento industrializador para apropriar-se do crédito outorgado 
em comento deve ser signatário de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, 
celebrado para tal fim com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
O TARE nº 1186/03-GSF (fls. 27/32) autorizava o estabelecimento a 

apropriar o crédito outorgado, entretanto esse TARE ficou suspenso, no período de 
04/05/15 a 27/10/16, conforme detalhamento a seguir:  

 

Portaria 059/15-GSF Suspendeu o TARE nº 1186/03-GSF a partir de 
04/05/15. 

Fls.22 

Portaria 045/16-GSF Reativou o TARE nº 1186/03-GSF a partir de 
04/05/15. 

Fls.24 

Portaria 167/16-GSF Suspendeu o TARE nº 1186/03-GSF a partir de 
04/05/15. 

Fls.25 

Portaria 252/16-GSF Reativou o TARE nº 1186/03-GSF a partir de 
28/10/16. 

Fls.26 
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Portanto, no período de 01/05/15 a 31/12/15 o sujeito passivo estava 
impedido de apropriar o crédito outorgado em discussão em decorrência da ausência de 
TARE que o autorizasse a apropriar o crédito outorgado previsto no dispositivo acima 
citado.    

 
Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for concedido 

sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício. Vejamos 
o que determina o art. 86 do RCTE, in verbis:  

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a preliminar de 

nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, rejeito 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00010/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Omissão de pagamento de 
imposto em razão de apropriação indevida de crédito na 
aquisição de produto destinado ao consumo do 
estabelecimento. Procedência. 
  
Produto adquirido para uso/consumo do contribuinte não gera 
direito ao contribuinte de apropriar o crédito do imposto 
destacado no documento fiscal, sendo lícito ao fisco estornar de 
ofício o crédito escriturado de forma indevida. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo, que votou pela improcedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do lançamento é que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 7.448,11 (sete mil, quatrocentos e 
quarenta e oito reais e onze centavos), em razão da escrituração indevida de crédito de 
ICMS no CIAP (Controle de Créditos de ICMS do Ativo Permanente), relativamente a 
entrada de mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, conforme nota 
explicativa, demonstrativo e documentos anexados aos autos. Em consequência desse 
fato, o sujeito passivo deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a primeira observação que a 

razão social da empresa foi alterada de Cosan Centro Oeste Açúcar e Álcool Ltda. para 
Raizen Centro Oeste Açúcar e Álcool Ltda., conforme a Terceira Alteração do Contrato 
Social de 19/12/2014. 

 
Em seguida, na segunda observação, o autor do lançamento 

esclarece que, em razão da sistemática de repercussão do crédito tributário, os créditos 
indevidos de ICMS dos meses de março/2013 e abril/2013 repercutiram somente em 
maio/2013. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II e 64 do CTE, combinados com o artigo 522 do 
Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 

 
Não houve indicação de sujeito passivo coobrigado. 



 
O autor do lançamento junta aos autos uma nota explicativa sobre o 

crédito indevido que é relativo às notas fiscais de números 26817 e 38896, que são 
referentes às aquisições de camisas para moenda e que foram registradas como compra 
de bens para o ativo imobilizado. 

 
Continuando a nota explicativa, o autor da lançamento descreve a 

camisa de moenda como uma peça de reposição e manutenção classificada como 
material de uso/consumo. Afirma que em relação a outras aquisições de camisa de 
moenda o contribuinte classificou tais aquisições como uso/consumo e efetuou o 
pagamento do diferencial de alíquota. 

 
O Auditor Fiscal informa que efetuou a análise da repercussão do 

crédito tributário e constatou que todos os crédito indevidos de ICMS repercutiram no mês 
de lançamento do crédito, exceto os créditos indevidos dos meses de março/2013 e 
abril/2013 em que houve saldo credor na escrituração do contribuinte, repercutindo a falta 
de recolhimento de imposto em maio/2013. 

 
Por fim, o autor do lançamento informa que este levantamento é 

aditivo da auditoria constante no auto de infração 4011503449498, onde deixou de ser 
apurado o crédito indevido de ICMS das aquisições de camisa de moenda. 

 
O auto de infração está acompanhado de Nota Explicativa, folhas 06 

a 08, Apuração do Crédito Indevido de ICMS/CIAP, folha 09, Fotocópias das Notas Fiscais 
26817 e 38896, folhas 10 a 14, Registros Fiscais dos Documentos de Entradas, folhas 15 
e 16, Registros Fiscais do CIAP, folhas 17 a 20, Folder Informativo Sobre as Camisas de 
Moenda, folhas 21 a 23, Parecer 721/2010 – GEPT, folhas 25 a 27, Parecer 661/2005-
GOT, folhas 28 a 36, Instrução Normativa 990/10-GSF, folhas 37 a 39, Registro de EFD 
de Operações de Camisa para Moenda, folhas 40 e 41, Fotocópias de Notas fiscais de 
Aquisição de Camisas de Moenda, folhas 42 a 62, Fotocópia do AI nº 4011503449498, 
folhas 63 a 65,  Portaria 278/2015, folha 66, Portaria 007/2016, folha 67. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às 
folhas 94 a 114 dos autos, na qual alega que tem direito ao crédito escriturado no livro 
CIAP porque a camisa de moenda é insumo, produto intermediário que é consumido no 
processo produtivo. 

 
Afirma que a moenda e a camisa de moenda fazem parte de um 

maquinário só, e que um não exerce a sua função sem o outro. E que eles são utilizados 
para o esmagamento da cana de açúcar, sendo que o esmagamento ocorre na região da 
camisa, a qual sofre desgaste com a sua utilização. 

 
O sujeito passivo reclama da multa aplicada, afirmando que ela é 

confiscatória e que afronta o princípio constitucional do não confisco, por isto, solicita o 
afastamento da multa ou a redução da mesma. Por fim, requer a improcedência do 
lançamento efetuado pelo fisco estadual. 

 
O julgador monocrático prolata a sentença de Nº 2606/2017, folhas 

228 a 232, na qual julga procedente o auto de infração e mantém a penalidade proposta 
pelo fisco estadual. 

 



Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 
apresenta recurso voluntário, folhas 236 a 252, no qual reitera o argumento de que tem 
direito a apropriação do crédito relativo à aquisição de camisa de moenda, pois trata-se de 
material essencial para a atividade fim e consumido durante o processo produtivo, ou seja, 
é um material caracterizado como insumo, produto intermediário, que dá direito de crédito 
de ICMS. 

 
Subsidiariamente, a empresa requer que se não for acolhida a tese 

da camisa de moenda ser insumo com direito a crédito, que seja ela classificada como 
ativo imobilizado, pois faz parte da moenda, e sem ela o esmagamento da cana não 
aconteceria. 

 
Contesta, a assertiva do fisco de que a moenda de cana é um ativo 

imobilizado e a camisa de moenda não, pois ambos fazem parte de um só maquinário que 
se completam, sendo que um não funciona sem o outro. 

 
Por fim, a defesa reclama da multa confiscatória e requer o 

afastamento dela ou a redução, face ao evidente efeito confiscatório da penalidade. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                 VOTO 
 
 
Trata-se de exigência de imposto em que o fisco acusa o contribuinte 

de ter se creditado de ICMS como se a mercadoria adquirida fosse ativo imobilizado, com 
a utilização do crédito na razão de 1/48, mês a mês, quando na verdade a referida 
mercadoria deve ser classificada como material de uso e consumo, e, consequentemente, 
não dá direito ao contribuinte de se apropriar do crédito. 

 

São duas notas fiscais de aquisição de camisa de moenda de deram 
origem ao crédito escriturado, que segundo o fisco estadual é material de consumo e o 
contribuinte escriturou como ativo imobilizado no Livro CIAP. 

 
Em seu recurso, o contribuinte alega que a mercadoria adquirida é 

um produto consumido no processo de industrialização, tratando de insumo, produto 
intermediário, e que tem direito de apropriar o crédito. Subsidiariamente, a empresa aduz 
que se não for considerado como insumo o produto deve classificado como ativo 
imobilizado. 

 
Portanto, trata-se de uma questão de direito a ser analisada, pois o 

valor e os cálculos efetuados pelo fisco estadual não são contestados pela defesa, 
devendo ser apreciado apenas se o sujeito passivo possuía o direito de se apropriar do 
crédito das mercadorias adquiridas ou não. 

 
Início analisando o argumento da recorrente que o produto adquirido, 

camisa de moenda, poderia ser enquadrado como insumo, produto intermediário 
consumido no processo industrial, e observo que a Instrução Normativa 990/2010 – GSF 
no artigo 3º regulamenta o seguinte sobre essa questão: 

 

Art. 3º Considera-se produto intermediário a mercadoria integrada ou consumida 
no processo industrial. 



§ 1º Considera-se integrada ao produto em fabricação a mercadoria adquirida para 
emprego em processo industrial que venha a se incorporar ao produto final por 
meio de combinação química ou por adjunção física. 

§ 2º Considera-se consumido no processo de industrialização o produto 
individualizado que, embora não se integre ao produto em fabricação, seja 
consumido de forma direta e integral no referido processo, observado o seguinte: 

I - é produto individualizado aquele que goza de autonomia, atua de forma 
específica no processo produtivo e não faz parte de uma estrutura maior, estável e 
duradoura, não se constituindo, dessa forma, parte, peça, componente ou 
acessório de máquina, ferramenta ou equipamento; 

II - é consumido de forma direta no processo de industrialização o produto 
individualizado cuja participação no referido processo dê-se por meio de contato 
físico direto com o produto em fabricação em qualquer ponto da linha de produção 
da mercadoria; 

III - é consumido de forma integral no processo de industrialização o produto 
individualizado que: 

a) sofra esgotamento instantâneo em decorrência de sua utilização no referido 
processo; 

b) desde o início de sua utilização dentro da linha de produção, vai sofrendo, 
gradativamente, perda de suas propriedades físicas ou químicas, em decorrência 
do cumprimento de sua função no processo industrial, de forma que fique 
impossibilitada sua recuperação ou restauração. 

§ 3º Consideram-se, também, consumidas no processo de industrialização as 
partes e peças que, embora não possuam autonomia e façam parte de máquinas, 
ferramentas e equipamentos, perdem a utilidade em decorrência do contato direto 
com o produto que esta sendo fabricado, ou vice-versa, de tal forma que, em razão 
dessa inutilização, desgaste ou exaurimento, seja exigida sua reposição periódica, 
em prazo não superior a 12 (doze) meses. 
§ 4º Não se considera consumido no processo de industrialização o produto 
individualizado que, embora satisfaça as condições do caput deste artigo, esteja 
compreendido no ativo imobilizado do estabelecimento. 
 
 
 
Com efeito, percebe-se que para a camisa de moenda pudesse ser 

considerado produto intermediário somente enquadraria no § 3º do citado artigo, pois ela é 
uma peça de reposição que não possui autonomia, faz parte da máquina e perde a 
utilidade quando vai se desgastando ao moer a cana, porém sua vida útil é superior a um 
ano, portanto, ela não pode ser considerada como insumo de acordo com o referido 
dispositivo que  normatiza que somente os produtos desgastados com vida útil inferior a 
um ano podem ser considerados produtos intermediários. 

 
No que tange ao pedido da empresa que considere o produto como 

ativo imobilizado, está evidenciado que a camisa de moenda adquirida é uma peça de 
reposição, pois o desgaste da peça ocorre pelo processo natural de uso dela acoplada à 
moenda, assim somente a moenda pode ser considerada ativo imobilizado, ao passo que 
a camisa de moenda trata-se de uma peça de reposição, sendo classificado como material 
de uso e consumo. 

 
Com essa considerações, entendo que as aquisições de camisa de 

moenda efetuadas por intermédio das notas fiscais de números 26817 e 38896 não dão 
direito ao sujeito passivo de apropriar o crédito do imposto destacado nos referidos 
documentos fiscais, estando correto o estorno de ofício efetuado pelo fisco estadual. 

 



Com relação a penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 
multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco.  

 
No que tange a alegação da penalidade ser confiscatória, deixo de 

apreciar a reclamação do sujeito passivo por saber que não cabe ao Conselho 
Administrativo apreciar inconstitucionalidade de norma prevista em lei estadual, conforme 
regulamenta o art. 6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. Sendo assim, rejeito o pedido de 
afastamento ou redução da penalidade aplicada pelo fisco estadual. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso e nego provimento para 

manter a decisão singular que julgou procedente o presente auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00013/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – DILIGÊNCIA – Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Decisão unânime. 
 
1. Considerando-se que os argumentos do sujeito passivo para 
a conversão do julgamento em diligência, não se apresentam 
convincentemente justificados, referido pedido deve ser 
rechaçado. 
 
II – PROCESSUAL. NULIDADES - Preliminares de nulidade do 
auto de infração, arguidas pelo polo passivo, sendo: (i) por 
insegurança na determinação da infração; (ii) por cerceamento 
do direito de defesa; (iii) por prescrição intercorrente. 
INADMITIDAS e REJEITADA. Decisão unânime. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09; 
 
2. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo 
administrativo fiscal, pois, encontrando-se pendentes de 
julgamento impugnações e/ou recursos, não se encontra 
definitivamente constituído o crédito tributário, não havendo, 
portanto, o início do lapso prescricional da ação de cobrança. 
 
III - PROCESSUAL. Decadência parcial arguida pelo sujeito 
passivo. Rejeitada. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I). 
 
IV – SOLIDARIEDADE. Reinclusão do coobrigado solidário na 
lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 



praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 
V - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de cerceamento ao direito de defesa, insegurança na determinação da infração e 
prescrição, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, arguida pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto 
de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista e Masayuki Missao. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, referente ao período de 02/2005 a 06/2008. Foram vencedores 
os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram acolhendo a 
decadência parcial do crédito tributário. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 91.233,12 (noventa e um mil, 
duzentos e trinta e três reais e doze centavos), relativo aos meses de 07/2008 a 04/2009. 
E, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário GILBERTO GONÇALVES 
RORIZ. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 



Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 08 de janeiro de 2.010, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de fevereiro de 2.005 a abril de 2.009, referente a 
registros indevidos de créditos na importância original de R$ 326.291,64 (trezentos e vinte 
e seis mil, duzentos e noventa e um mil reais e sessenta e quatro centavos), em face a 
não efetivação, pelo contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às 
saídas com Redução da Base de Cálculo não contempladas com manutenção do crédito 
integral, conforme demonstrado nas Auditorias às fls. 13/50, e constantes da mídia – CD, 
fls. 106.  

Foi indicado como infringido os artigos 61, inciso I, alínea “a”, da Lei 
n.º 11.651/91, combinado com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, e 
artigos 2º e 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do RCTE, propondo-se a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário Estadual – CTE, com redação da 
Lei n.º 14.634/03. 

Foi qualificado como coobrigado solidário o sócio administrador 
Senhor Gilberto Gonçalves Roriz, com espeque no artigo 45, inciso XII, do CTE. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimados os autuados na data de 18 de janeiro de 2.010, fls. 
52 e 54.  

Tempestivamente, os autuados comparecem ao feito com a 
impugnação às fls. 57/61, na qual, após detalhar o histórico do lançamento, argui a 
preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, 
argumentando que o levantamento fiscal foi efetuado de forma que não representa com 
exatidão e clareza o fato gerador. Indica que adquire mercadorias com créditos de sete 
por cento, e a saída também ocorre com os mesmos sete por cento. Destaca: “Assim, 
utilizando-se da proporcionalidade e não da individualizada das saídas com base de 
cálculo reduzida, a fórmula adotada é prejudicial ao sujeito passivo e não condiz com a 
legislação tributária, que em dos seus princípios exige a legalidade e a certeza do trabalho 
fiscal, para determinar com exatidão a infração, o que não é o caso do presente processo”. 

No mérito, após destacar a metodologia utilizada nas operações 
realizadas, indicando as alíquotas adotadas, e, por conseguinte, buscando demonstrar a 
correção dos seus procedimentos, argumenta que a demonstração utilizada pela 
autoridade fiscal para determinar o valor do estorno, é insegura e indevida. Destaca, 
assim: “Não tem segurança necessária o trabalho realizado pela fiscalização, portanto, 
passível de anulação de acordo com o artigo 19”. 

Promove a juntada das cópias dos demonstrativos e documentos às 
fls. 62/72. 

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

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 



conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 2.533/10 - JULP, fls. 74/75, 
mantendo o lançamento.  

Intimados quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, fls. 77/80, apenas o autuado principal interpõe Recurso Voluntário, fls. 
84/87, sendo lavrado o Termo de Perempção em relação ao coobrigado solidário, fls. 81. 

No Recurso apresentado, o sujeito passivo reitera os argumentos 
expendidos na fase singular, em especial a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, e por insegurança na determinação da infração. 
Destaca: “Foi elaborado sem obedecer às regras impostas pela legislação, efetuado de 
forma arbitrária ao efetuar o levantamento fiscal englobando todos os créditos e fazendo o 
estorno baseando-se na proporcionalidade das saídas com parcelas reduzidas, atingindo 
desta forma até os créditos que deveriam ser mantidos”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 88/91. 

Reitera, assim, o pleito de nulidade e, também, de improcedência do 
lançamento. 

A Segunda Câmara deste Conselho exara a Resolução nº 134/2011, 
fls. 94/95, determinando a juntada aos autos de cópia da mídia CD-R, contendo os 
trabalhos realizados.  

O resultado da diligência se encontra consolidado nos documentos, 
mídia CD, e manifestação às fls. 96/113. 

O revisor, no Despacho ás fls. 108/109, apresenta minuciosa 
manifestação a respeito dos trabalhos realizados, assim quanto aos argumentos 
apresentados pelo sujeito passivo, pugnando, ao final, pela manutenção do lançamento. 

O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 115/117, destacando, a princípio, que não concorda que a diligência tenha 
sido efetuada pela mesma autoridade que lavrou o auto de infração. Indica, outrossim, que 
em razão da entrega da mídia ter ocorrido após o julgamento de Primeira Instância, o 
processo deve retornar àquela instância, para fins de novo julgamento. 

Ratifica, outrossim, todos os argumentos expendidos anteriormente. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fls. 51, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, retornando os autos ao 
NUPRE de origem, a fim de que seja intimado o sujeito passivo para apresentar 
Impugnação em Primeira Instância. 

A decisão se encontra consubstanciada no Acórdão nº 010/2013, fls. 
125/127. 

A Representação Fazendária se manifesta concordando com a 
decisão cameral, fls. 129. 

Os autuados são intimados para apresentarem Impugnação em 
Primeira Instância, fls. 130/133, tendo sido lavrado o Termo de Revelia às fls. 134. 

Novamente intimados, fls. 136/139, para apresentarem Impugnação 
em Segunda Instância, o sujeito passivo principal apresenta o defensório às fls. 142/143, 
arguindo decadência parcial, por considerar que somente foi intimado em julho de 2.013, 
e, portanto, os créditos tributários com mais de cinco anos, a contar do referido mês, foram 
alcançados pelo referido instituto. 

Reitera a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, assim como por insegurança na determinação da infração. 



No mérito, mantém os mesmos argumentos, em especial, que 
promoveu a escrituração correta dos créditos apropriados. 

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

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, 
por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade de prescrição do crédito tributário. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
Impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 840/2014, fls. 
156/160. Destacou-se: “No tocante ao mérito, entendo que o polo passivo não apresentou 
quaisquer argumentos ou elementos de prova capazes de ilidir a pretensão fiscal, devendo 
o auto de infração em questão ser julgado integralmente procedente”. 

 A Representação Fazendária interpõe, ao então Conselho Pleno, o 
Recurso nº 96/14, fls. 162/163, no qual pugna pela reinclusão do coobrigado solidário na 
lide, com respaldo no artigo 45, inciso XII, do CTE. 

Intimados do “decisum” cameral, fls. 165/166, o sujeito passivo, 
representado por advogado, interpõe Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 
169/183, assim como contradita ao Recurso Fazendário, fls. 184/188. 

No Recurso interposto, após destacar os fatos, salienta que: 

“Nos termos do artigo 41 da Lei nº 16.469/2009, o contribuinte não se 
conformando com a decisão cameral de Segunda Instância, unânime, pode recorrer ao 
Pleno deste Colendo Conselho Administrativo quando diante de inequívoca contrariedade 
de disposição expressa em legislação tributária. 

In casu, há contrariedade à legislação tributária uma vez que o direito 
à ampla defesa e ao contraditório não foram amplamente observados; da mesma forma, 
que os pedidos de diligência e revisão realizados anteriormente pelo contribuinte foram 
sobrepujados; e, de forma cristalina, os institutos da prescrição e decadência ignorados”. 
Argui:  

(i) Das preliminares: Por Cerceamento do Direito de Defesa: 

a) Por ausência dos requisitos legais do auto; 

b) Por ausência de discriminação completa dos ilícitos cometidos. 

(ii) Do Pedido de Diligência: 

a) Ante a diligência requerida deve haver o deferimento da revisão 
se constado erro material nos documentos colacionados nos 
autos; 

b) Dessarte, ante o indício de erro e dúvida apresentados, faz-se 
mister a realização de diligência e revisão dos documentos já 
apresentados e colacionados, sob pena de cerceamento de 
defesa pela supressão do direito à ampla defesa e ao 
contraditório. 

(ii) Das Prejudiciais de Mérito: Da Decadência: 

a) Após discorrer a respeito do instituto, pugna pelo seu 
acolhimento. 

(iv) Da Prescrição Intercorrente: 



a) Discorre, também, a respeito do referido instituto, solicitando, 
assim, o seu acolhimento. 

(v) Do Mérito:  

a)  quanto ao mérito, reafirma a sua posição de inexistência de 
omissão de pagamento do ICMS pela diferença, supostamente, 
verificada pela autoridade tributária, indicando, outrossim, a 
necessidade de realização de diligência para verificação dos 
documentos acostados, bem como da revisão dos levantamentos 
fiscais, sob pena de cerceamento do direito de defesa e insegurança 
jurídica na aplicação da legislação estadual. 

Assim, conclui: “Diante do exposto e do que consta nos autos há 
fundamentos suficientes para que o presente Recurso seja conhecido e tenha seu regular 
processamento. 

Requer, ainda, o acolhimento das preliminares apresentadas para 
reconhecer o cerceamento de defesa; bem como, requer o acolhimento aos pedidos de 
realização de diligência e revisão, sob pena de cerceamento de defesa e insegurança 
jurídica na aplicação da legislação estadual. 

Por fim, no mérito, requer que ao final seja acolhido e provido o 
presente Recurso, para reformar o r. Acórdão e declarar improcedente o lançamento, ou 
considerar nulo ab initio o lançamento e determinar o seu arquivamento pelos 
fundamentos apresentados. 

 Na contradita apresentada, destaca que a decisão cameral, que foi 
favorável ao coobrigado solidário, deve ser mantida pelos próprios fundamentos invocados 
no Acórdão, como razões de decidir, com o que realizou a justiça no presente caso. 

Este é o relatório. 
 
                V O T O  
 

      QUESTÔES PRELIMINARES 
 
         D I L I G Ê N C I A 
 

Relativamente à diligência requerida pelo sujeito passivo, hei por 
bem, em consenso unânime com meus pares, em rejeitar. 

Há que se ressaltar, a priori, que o Recurso remete o processo ao 
conhecimento do Conselho Superior para apreciação do Acórdão proferido, não 
comportando diligência, consoante estabelece o § 5º, inciso I, do artigo 41, da Lei nº 
16.469/09. Portanto, nesta fase de julgamento não existe permissivo para a conversão dos 
autos em diligência. 

Analisando, outrossim, a tramitação do processo, percebe-se que 
quando do julgamento cameral, os Conselheiros da Segunda Câmara houveram por bem 
em encaminhar os autos em diligência, por intermédio da Resolução nº 134/2011, fls. 
94/95, para que o autor do procedimento fiscal promovesse a análise e se manifestasse a 
respeito do levantamento contraditório apresentado pelo sujeito passivo às fls. 62/68, 
tendo o revisor se manifestado às fls. 108/109, com os seguintes dizeres:  

“Quanto ao item 2) desta Resolução referente à manifestação em 
face do levantamento contraditório apresentado pelo contribuinte às folhas 62 a 68, foi 
analisado por mim, e não procede os argumentos do contribuinte, pois o estorno dos 
créditos quando da utilização do benefício previsto no Art. 8º, Inciso XXXIII, do Anexo IX 



do RCTE atinge todos os créditos aproveitados, conforme PARECER 0246/2005 – GOT, 
anexo a este processo às folhas 100 a 105, estando o mesmo, possivelmente, a confundir 
com o benefício previsto no Art. 8º, Inciso VIII, do Anexo IX do RCTE, em que fica mantido 
o crédito quando da utilização do referido benefício, devendo ser estornado os créditos 
recebidos nas compras interestaduais acima de 7%, em conformidade com a Instrução 
Normativa 326/98 – GSF, em seu artigo 1º, Inciso II e posteriormente Instrução Normativa 
899/08 – GSF em seu Artigo 2º, não se aplicando, portanto, ao caso autuado”. 

Destaco, ainda, que a simples solicitação, por parte do sujeito 
passivo de nova perícia, diligência ou outra qualquer providência, sem ao menos 
confeccionar outros demonstrativos de igual teor, ou, ainda, sem apresentar provas 
concretas de erro ou omissão no trabalho fiscal, não se mostra como um meio válido à sua 
pretensão de ver o feito convertido em nova diligência. 

Assim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito dos 
mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 

 
PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.  

 
Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, 

e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, quanto às nulidades do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na determinação da 
infração, e por prescrição, pela suas rejeições, com o consenso unânime dos julgadores 
camerais, arguo e, por consequência, acolho a preliminar de inadmissibilidade do Recurso 
em relação às referidas preliminares de nulidade, por entender que o mesmo não se acha 
revestido dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados 
pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, as decisões recorridas, em relação às nulidades acima 
destacadas, foram decididas, na fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando 
comprovada divergência jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na 
legislação tributária estadual, ou, ainda, a prova inconteste constante do processo, como 
prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe Recurso para 
o Conselho Pleno: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 
 

Portanto, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 
Recurso do sujeito passivo, em relação às preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, por insegurança na determinação da infração, e por 
prescrição, pelo fato de que o mesmo não se acha revestido, comprovadamente, dos 
requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 41, 
inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

Assim, considerando que o Recurso interposto pelo sujeito passivo, 
relativamente às preliminares acima destacadas, não se enquadra no que é exigido pelo 
dispositivo legal acima transcrito e, ainda, que no Acórdão prolatado pela Primeira Câmara 
deste Conselho, referidas questões já foram objeto de análise, sendo lhe negado 
provimento de forma unânime, inadmite-se o Recurso ao Conselho Pleno. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, e em consenso unânime com meus pares, arguo e voto pela inadmissibilidade 
do Recurso do sujeito passivo para o Conselho Superior, mantendo a decisão cameral 
que, por sua vez, rejeitou, em consenso unânime, as nulidades “ab initio” do processo, por 
cerceamento do direito de defesa, por insegurança na determinação da infração, e por 
prescrição. 

 
PROCESSUAL. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  

 
Relativamente à preliminar de prescrição intercorrente, suscitada 

pelo sujeito passivo, também, em consenso unânime, foi rejeitada. 

O Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, na prolatação do 
Acórdão nº 1337/17, apreciando situação idêntica, se posicionou a respeito da questão, 
sendo que tomo a liberdade de transcrever suas razões, tornando-as parte do meu voto. 
Assim:  

“Não há prescrição intercorrente na fase de constituição do crédito 
tributário. Autos em julgamento na esfera administrativa não têm seu crédito tributário 
definitivamente constituído. 

Embora haja a previsão de um prazo (artigo 24, da lei n.º 11.457/07) 
para se proferir decisões administrativas, a maioria da doutrina defende que não há que se 
falar em prescrição intercorrente à luz do artigo 151, III, do CTN, que dispõe: Art. 151. 
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) – as reclamações e os recursos, nos 
termos das leis reguladoras do processo administrativo. 

Enquanto nos processos administrativos tributários pendem de 
julgamento de recursos ou reclamações, persiste a exigência provisória da exigência 
tributária, ou seja, todo o lapso temporal decorrido nada mais é que prazo concedido para 
pagamento do tributo.  

Eurico de Santi considera ‘...que não pode haver prescrição 
intercorrente no processo administrativo porque, quando há impugnação ou recurso 
administrativo durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do 
crédito, o que simplesmente impede a fixação do início do prazo prescricional’. 

Portanto, enquanto não houver decisão no processo administrativo 
que resulte na constituição definitiva do crédito tributário, não se inicia o prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos para a ação de cobrança. 



A prescrição intercorrente é instituto que existe apenas na fase de 
execução judicial de crédito tributário definitivamente constituído, jamais existindo na fase 
de constituição do crédito. Significa dizer que enquanto pende de julgamento recursos 
e/ou reclamações na seara administrativa não se inicia a contagem do prazo prescricional. 
Se não existe o termo do prazo prescricional não haverá jamais possibilidade de ser 
decretada a prescrição, seja ela intercorrente ou qualquer outra. 

Depois de definitivamente constituído é que o crédito tributário pode 
ser exigido em processo judicial de execução fiscal (lei 6.830/80), quando o juiz da 
execução, com base no § 4.º do artigo 40, pode decretar de ofício a Prescrição 
Intercorrente”.  

 
                         DA DECADÊNCIA  

 
O sujeito passivo argui a preliminar de decadência parcial, por 

considerar que somente foi intimado em julho de 2.013, e, portanto, os créditos tributários 
com mais de cinco anos, a contar do referido mês, foram alcançados pelo referido 
instituto. O seu raciocínio se embasa nas intimações às fls. 130/133, as quais ocorreram 
em face do acolhimento da preliminar de nulidade parcial do processo a partir das fls. 51, 
por cerceamento do direito de defesa, pela Terceira Câmara deste Conselho. 

Em consenso majoritário com meus pares, rejeito-a. 

Destaco que, relativamente à decadência, o Código Tributário 
Nacional – CTN, preleciona da seguinte forma em seu artigo 173: 
  

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 
 

A norma do artigo 173, do CTN, foi reproduzida, integralmente, no 
artigo 182, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcrito: 
 

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II – Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 
 

Assim, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, 
tem o direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I, do 



artigo 173, do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 
decadência, não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao 
lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 
quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 
quedou-se inerte, não laborando, tempestivamente, no seu mister de efetuar o lançamento 
dentro do período prescrito legalmente. Entretanto, não é o que ocorre no presente 
lançamento. 

Nos autos tem-se, nitidamente claro, que os autuados foram 
intimados do lançamento na data de 18 de janeiro de 2.010, conforme se vê às fls. 51/54, 
tendo o sujeito passivo, atempadamente, comparecido aos autos com Impugnação, fls. 
57/61.   

Oportuno destacar que intimação no PAT, ou citação no CPC, é o ato 
pelo qual se informa ao sujeito passivo de que contra ele foi lavrado o auto de infração, 
concedendo-lhe oportunidade para se defender. 

O CPC/2015, pautado por uma ideia de duração razoável do 
processo, normatiza os caminhos a serem seguidos pelo réu no caso de inexistência ou 
vício da citação e o seu comparecimento pessoal. Dispõe, por conseguinte, no artigo 239, 
§ 1º, que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação 
ou de embargos à execução” 

Assim, pelo novo texto normativo, ocorrendo a inexistência ou vício 
da citação, o comparecimento do réu ou executado a suprirá e, a partir deste 
comparecimento já inicia o seu prazo – a bem da verdade, o prazo flui desse evento, mas 
é contabilizado apenas a partir do dia útil seguinte, nos termos do artigo 224 do CPC, para 
contestar ou oferecer os embargos à execução. 

Em outros termos, o CPC/2015 regulou o comparecimento de forma 
a criar um regulamento que organiza o oferecimento da defesa pelo réu ou executado que 
não foi devidamente citado, evitando que este compareça para alegar a nulidade. 
Observe-se que esta nova regulação evita uma dilação indevida do processo, pois, 
reconhecendo o juiz a nulidade da citação, não precisará intimar novamente o réu para, 
apenas a partir deste momento, iniciar o seu prazo para oferecimento da contestação ou 
dos embargos à execução. 

Deflui-se, nitidamente, que o motivo que levou o sujeito passivo a se 
considerar intimado somente na data de julho de 2.013, constante dos Avisos de 
Recebimento às fls. 131 e 133, foi a decisão cameral constante da Certidão às fls. 124.  

Referida decisão, a par de lhe conferir oportunidade de, novamente, 
apresentar suas razões junto à Primeira Instância, não pode ter o condão de inquinar de 
ineptas as intimações constantes às fls. 51/54, ocorridas na data de 18 de janeiro de 
2.010, porquanto a situação é bem definida pelo § 4º, inciso II, do artigo 18, do Decreto nº 
6.930/09 – Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário – CAT, a seguir 
transcrito: 

 
“Art. 18. [...] 

[...] 

§ 4º. Acatada a preliminar da espécie a que se refere: 

[...] 



II – O inciso II do “caput”, o processo retornará, após a correção da falha, à 
situação anterior, reputando-se de nenhum efeito somente os atos 
subsequentes que dependam do que foi anulado”. 

 
Destarte, nesse limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. As 

intimações realizadas na data de 18 de janeiro de 2.010 são, processualmente, integras, 
inexistindo razões para inquiná-las de ineptas. 

Nesse diapasão, para os fatos geradores ocorridos no primeiro exercício 
autuado, qual seja, de 2.005, a Fazenda Pública tinha até o dia 31 de dezembro de 2.010 
para formalizar a constituição do crédito tributário. E, o sujeito passivo foi intimado do 
mesmo na data de 18 de janeiro de 2.010, fls. 51/54.  

Portanto, no meu entender, não ocorreu a decadência pleiteada.  
 
REINCLUSÃO DO COBRIGADO SOLIDÁRIO 
 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide do coobrigado solidário, 
requerido pela Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que 
na condição de administrador, o mesmo participou diretamente da situação de que 
decorreu a omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, 
da Lei n° 11.651/91. 

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

[...] 

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

[...] “ (grifos oportunos). 
 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 
 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 



constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

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

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide o 
coobrigado solidário identificado, razão pela qual, em consenso majoritário, o reincluo na 
polaridade passiva. 

 
     QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

II - Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 



variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 
vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 
 

“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 



[...] 

XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no Convênio ICMS 128/94.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 
 

Relativamente ao conflito de normas indicado pelo recorrente, há que 
se considerar que as disposições do Código Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 
61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e autorizam o estorno em questão. 
Desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria norma e, nesse aspecto, estatui o 
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, que não pode haver decisão, neste Conselho, que 
implique em apreciação ou declaração de ilegalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a maioria dos meus pares, 
é pela manutenção da decisão cameral, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. 

Arguo e acolho, em consenso unânime com meus pares, a preliminar 
de inadmissibilidade do Recurso apresentado pelo sujeito passivo, relativamente às 
preliminares de nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração, e por prescrição, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

Também, por votação unânime, rejeito a preliminar de prescrição 
intercorrente, suscitada pelo polo passivo. 

Rejeito, outrossim, majoritariamente, a preliminar de mérito, 
decadencial, parcial, levantada pelo sujeito passivo. 



Reincluo na lide, em concordância majoritária com meus pares, o 
coobrigado solidário Gilberto Gonçalves Roriz, requerida pela Representação Fazendária 

No mérito, voto, em consenso majoritário, para conhecer do Recurso 
ao Conselho Superior, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00029/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE EM PRESTAÇÃO INTERESTADUAL. OPERAÇÃO 
COM NÃO-INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
PROCEDÊNCIA. 
 
1. A objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de 
meridiana clareza. Não se pode confundir ausência de 
motivação da decisão com motivação concisa, sucinta, de breve 
fundamentação.  
2. Desprovida de sentido a argumentação de que a recorrente, 
por haver arcado com o ônus do frete, faz jus ao eventual 
crédito destacado no CTRC. Com efeito, a se dar guarida a tal 
argumentação, uma vez não havendo débito algum em suas 
operações próprias – visto ostentar a qualidade de substituída – 
os créditos decorrentes do transporte restariam acumulados em 
sua escrita, sem um correspondente débito a justificar a sua 
manutenção. 
3. Poder-se-ia cogitar do referido crédito fiscal se a empresa 
recorrente fosse substituta tributária pelas operações 
subsequentes com derivado de petróleo, o que não parece ser o 
caso. No particular destes autos, a empresa substituída deveria 
ter escriturado os CTRC em seu livro de Entradas sem o crédito 
do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do ICMS em virtude de escrituração indevida de créditos, incidentes 
sobre serviços de transporte rodoviário de cargas relativos a entradas e saídas de 
gasolina e diesel em operações não tributadas.  



Assevera a inicial que a utilização de serviços de transportes 
resultantes de operações isentas ou não tributadas não é passível de crédito, nos termos 
do art. 60, I do CTE, não incidindo o ICMS nas operações interestaduais com 
combustíveis derivados de petróleo.  

A infração foi capitulada no art. 60, I, “a” do CTE. A penalidade, por 
seu turno, é a que consta do art. 71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 133.799,74, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2012. O auto de infração foi lavrado 
em 26/12/16. 

A título de instrução processual, foram juntados os seguintes 
documentos: 

1) Extrato cadastral; 
2) Auditoria do aproveitamento do crédito do ICMS sobre o frete; 
3) Auditoria básica do ICMS; 
4) Recibo de entrega de relatórios digitais; 
5) Mídia CD. 
 

O sujeito passivo fora intimado da acusação, por via eletrônica, em 
16/01/17, conforme recibo às fls. 26 dos autos.  

Em impugnação, a empresa discorre que vende combustíveis e 
lubrificantes derivados de petróleo para postos revendedores, grandes consumidores e 
transportadores revendedores retalhistas, em operações internas e interestaduais. Por 
razões logísticas, as vendas e transferências para outras UF são realizadas com a 
contratação de serviços de transporte rodoviário ou ferroviário de cargas. O presente 
lançamento decorre de tais operações, uma vez que a impugnante aproveitara tais 
créditos.  

Arguiu, em suma, que há autonomia entre a tributação das 
prestações de serviços de transporte e as operações com combustíveis nas remessas 
interestaduais, porquanto aquelas primeiras são regularmente tributadas. Na presente 
hipótese, o Fisco estaria a limitar o princípio da não-cumulatividade.  

Também aduzira a inconstitucionalidade da multa, cujo caráter seria 
de confisco. 

Submetido a julgamento singular, o lançamento fora confirmado, 
conforme fundamentação às fls. 107/ 108 dos autos.  

Em recurso voluntário, a recorrente asseverou a existência de 
cerceamento ao seu direito de defesa por ausência de fundamentação adequada na 
sentença singular. Não houve apreciação dos argumentos relativos à autonomia entre as 
operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte. 

No mérito, reitera a argumentação no sentido de que a tributação 
recai, de forma independente, tanto sobre as operações de circulação de mercadorias 
como sobre as prestações de serviço de transporte. Transcreve, para tanto, o art. 155 da 
CF/88. 

Tal realidade, amparada por doutrina sobre o tema, retiraria o 
pressuposto de validade do presente lançamento. Também cita, para fins de 
fundamentação, jurisprudência emanada do TJ-MG, no sentido de não ser a imunidade 
dos combustíveis extensiva à respectiva prestação de serviço de transporte, porquanto 
configuram hipóteses de incidência autônomas. 



A título de argumento sucessivo, aduz que a operação interestadual 
com combustíveis – ao contrário do que se afirma na acusação fiscal – sofre tributação 
integral, só diferindo em relação às demais operações quanto ao momento em que se 
considera ocorrido o fato gerador que é trasladado para a entrada da mercadoria no 
Estado de destino. Tal situação é confirmada pela própria redação do Convênio ICMS nº 
110/07, que atribui ao remetente de combustíveis a obrigação do recolhimento do imposto 
ao Estado de destino, no que tange às operações subsequentes.  

Ainda quanto ao mérito, discorre acerca do caráter confiscatório da 
multa cominada, em ofensa ao art. 150, IV da CF/88, bem como ao direito de propriedade, 
descrito no art. 170, II da mesma Carta Constitucional. Solicita, em última análise, o seu 
cancelamento ou redução aos patamares constitucionalmente adequados.  

 

É o relatório. 

 
 
 

V O T O 
 
Insta, em sede de preliminar, analisar a existência de vício formal por 

cerceamento ao direito de defesa, ante uma suposta não-apreciação de pontos suscitados 
em sede singular.  

A objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de meridiana 
clareza. Não se pode sequer confundir ausência de motivação da decisão com motivação 
concisa, sucinta, de breve fundamentação.  

 

Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 
princípio da motivação dos atos decisórios, no que tange ao indeferimento da diligência 
fiscal. 

Percebe-se -repita-se - que a sentença singular não prescindiu de 
nenhuma de suas fases, quais sejam, relatório, fundamentos e parte dispositiva. Possui, 
pois, fundamento, ainda que conciso. Sobre o assunto, discorre a Constituição Federal ao 
tratar dos princípios que regem a atividade jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

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

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 1a Região: 

 

 
“Processo:  EINACR 2001.37.00.007102-4/MA; EMBARGOS 

INFRINGENTES E DE NULIDADE NA ACR 

Relator:  JUIZ TOURINHO NETO   



Órgão Julgador:  SEGUNDA SEÇÃO   

Publicação:    e-DJF1 p.103 de 16/11/2009 

Data da Decisão:    14/10/2009  

Decisão:   A Seção, por unanimidade, deu provimento aos 
embargos infringentes interpostos por Unimar Industrial 
S.A.  

 

‘Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
INFRINGENTES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. 

Fundamentação fraca, deficiente, concisa não implica nulidade. Nula é a 
decisão prolatada sem qualquer fundamentação. Concisão e brevidade não 
levam à conclusão que a sentença não esteja fundamentada. Às vezes se 
escreve muito e não se diz nada’”. 

 

Também há que se ponderar que o processo se encontra em plenas 
condições de imediato julgamento, o que também permite a aplicação do art. 40-A, § 1º da 
Lei nº 16469/09, no escopo de se dar azo aos princípios da celeridade, simplicidade, 
economia e instrumentalidade processuais, corolários do processo contencioso 
administrativo. Discorre o dispositivo mencionado, in verbis: 

 

“Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento de 
toda a matéria impugnada. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: (Redação 
acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo; (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;” 

 

Rejeito, portanto, tal preliminar.  

Passo ao mérito. 

 A empresa sob questão ostenta a qualidade de substituída tributária, 
uma vez que a tributação de toda a cadeia econômica é realizada pela refinaria 
(PETROBRAS).  

O frete arcado pela recorrente, para transporte de combustíveis 
vendidos em operações interestaduais, integra, nesse particular, a rubrica de custo do 
combustível vendido, constituindo parte, portanto, do valor cobrado do adquirente na 
venda do combustível. Desprovida de sentido a argumentação de que a recorrente, por 
haver arcado com o ônus do frete, faz jus ao eventual crédito destacado no CTRC. Com 
efeito, a se dar guarida a tal argumentação, uma vez não havendo débito algum em suas 
operações próprias – visto ostentar a qualidade de substituída – os créditos decorrentes 
do transporte restariam acumulados em sua escrita, sem um correspondente débito a 
justificar a sua manutenção.  

Não faz sentido algum a tese de que as operações e prestações 
alusivas ao ICMS devem ser separadas no que tange ao direito ao crédito. Ora, não há 
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duas apurações do ICMS a serem feitas, apenas uma, que aglutinará todos os créditos a 
que fará jus o contribuinte. 

Pelo contrário, a tese expendida, se adotada, resultaria em adoção 
de benefício fiscal de manutenção de crédito sem um correspondente normativo.1  

 A presente acusação gravita em torno da existência de não-
incidência nas operações interestaduais com derivado de petróleo, nos termos do art. 37, 
I, “b” do CTE e art. 3º, III da Lei Complementar nº 87/96, normas que reproduzem preceito 
constitucional. 

A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 
compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 
Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 
promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF, ao estabelecer que a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação:  

“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 

 

Segundo ensina SABBAG2, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 
Se não há incidência de imposto na venda, não há que se falar em aproveitamento do 
imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se determinada empresa 
vende mercadorias com benefício fiscal, o crédito pelas entradas deverá ser reduzido sob 
idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode utilizar a integralidade de um 
crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas saídas.  

Na verdade, o escopo do estorno aqui promovido é justamente dar 
exequibilidade ao princípio que se noticiou infringido. 

A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-
cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 61, I “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

                                            

1 Art. 41 do CTE/GO:  “São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito;” 

 
 

2 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P. 1016. 



a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não-tributada;” 

 

Também merecem transcrição, por oportuno, os demais dispositivos 
que amparam a acusação fiscal: 

 

Art. 60 do CTE: 

“Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;” 

 

 

Art. 57 do RCTE: 
 

“Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 

I - a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço: 

a) resultante de operação ou prestação isentas ou não tributadas; 

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

§ 1º A vedação do crédito prevista neste artigo estende-se ao imposto 
incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado 
com a mercadoria objeto da operação.” 

 

Assevero que a presente acusação não representa novidade nesta 
Casa. Este Conselho, em diversas oportunidades, já se manifestou acerca de acusações 
idênticas à que se nos apresenta, a exemplo dos julgamentos nos processos 
administrativos tributários nº 4011202139864 (unânime, IVCJUL), 4011000231549 
(unânime, mérito inadmitido no Pleno) e 4011100001901 (unânime, Pleno), cujos excertos 
permitimo-nos transcrever: 

 

“(...) ICMS. Obrigação principal. Exigência do valor aproveitado 
indevidamente como crédito, em razão de recalcitrância do sujeito 
passivo em promover o seu estorno na conta gráfica do ICMS. 
Procedência. Decisão não unânime.  

I - Somente nas situações expressamente previstas na legislação 
tributária é que cabe o aproveitamento de crédito. Caso não haja a sua 
devida observância, cabe estorno do mesmo;  

II - Quando as operações promovidas pelo sujeito passivo não forem 
tributadas pelo ICMS, a legislação impõe o estorno de todos os 
créditos por ele aproveitados, inclusive o referente a serviços de 
transporte por ele contratados;  

III - Havendo recalcitrância do sujeito passivo em efetuar o estorno 
exigido mediante notificação fiscal, deve ser exigido do mesmo o 
respectivo valor aproveitado indevidamente, como forma de 
compensar a irregularidade por ele perpetuada. 

Voto: (...) A lógica do trabalho é baseada no fato de que as entradas e 
saídas do sujeito passivo não têm tributação; e, à luz do que estatui o 



artigo 60 do Código Tributário Estadual, resta claro que o 
aproveitamento postulado pelo sujeito passivo se deu ao arrepio da 
lei.(...) (Processo nº 4011100001901. Conselho Pleno. 6/03/12. Rel. 
Cons. Manoel Antônio Costa Filho. Unânime quanto ao mérito).” 

 

“ICMS. Procedente. É vedada a apropriação de crédito do imposto que 
tenha sido pago para operacionalizar etapa subsequente ou 
concomitante da cadeia econômica desonerada do imposto (CTE, Art. 
60, I, "a" e RCTE, Art. 57, I, "a", § 1.º e Art. 46, II, "a" e "b") 

Voto: (...) De forma mais genérica, é vedada a apropriação de crédito 
do imposto que tenha sido pago para operacionalizar etapa 
subsequente ou concomitante da cadeia econômica desonerada do 
imposto. 

 

Corrobora esse entendimento o disposto no RCTE, Art. 46, II, “a” e 
“b”, pois, conforme nele descrito, o direito ao crédito do serviço de 
transporte adquirido está condicionado a ser o contribuinte remetente 
em operação com cláusula CIF (alínea “a”), ou destinatário em 
operação com cláusula FOB (alínea “b”), mas note-se que em ambas 
as alíneas, consta o texto “correspondente à operação tributada do 
imposto”. E nem poderia ser diferente, pois: 

1.º) se o contribuinte efetuou remessa interestadual com cláusula CIF, 
o serviço de transporte de que é tomador lhe dá direito ao crédito do 
imposto, mas se essa remessa interestadual é sem incidência do 
imposto, a ela não será imputado nenhum débito de ICMS, 
consequentemente há que se estornar os créditos das entradas 
relativas a essa saída, inclusive à aquisição do serviço de transporte 
tomado para efetuar essa saída (é o caso da alínea “a” citada); 

2.º) se o contribuinte efetuou aquisição interestadual com cláusula 
FOB, o serviço de transporte de que é tomador lhe dá direito ao 
crédito do imposto, mas se essa aquisição interestadual é sem 
incidência do imposto, não haverá do que creditar-se, e 
consequentemente não há que se apropriar dos créditos das 
aquisições de serviço de transporte relativas a essas entradas sem 
crédito (é o caso da alínea “b” citada). 

(...) Adicionalmente há que se citar julgados de procedência de mesma 
matéria como, por exemplo, o Acórdão n.º 221/2013-II CJUL, no PAT 4 
0112002 428 89, e o Acórdão n.º 633/2004-CONP, no PAT 3 0003913 
696 40 (Processo nº 4011000231549. IIICJUL. 12/12/12. Rel. Cons. 
Renato Moraes Lima. Unânime).” 

 

Cerra fileira com as reiteradas manifestações deste Conselho, a 
resposta à consulta formulada ao setor competente da SAT, via Parecer nº 3285/2000-
AST, cuja indagação e resposta seguem transcritas: 

 

“1 - quanto ao direito à apropriação de créditos oriundos da prestação 
de serviços de transporte de combustíveis em operações 
(transferências) interestaduais contratadas com cláusula CIF, cuja 
operação goza de imunidade constitucional, sendo o remetente o 
substituto tributário da prestação (art. 46, II, "a" e art. 21 do Anexo VIII 
do Decreto nº 4.852/97); 

(...) 



A entrada do combustível no estabelecimento destinatário, na 
operação interestadual, não dá direito ao crédito para o mesmo, 
porquanto trata-se de operação não tributada. Em conseqüência, é 
vedada a apropriação de crédito pela distribuidora remetente, 
referente à prestação de serviço de transporte contratado com 
cláusula CIF. Está claro, na legislação, que o direito ao crédito está 
condicionado a que a prestação do serviço esteja vinculada a 
operação tributada pelo ICMS.” 

 

Argumenta o sujeito passivo que o art. 46 do RCTE lhe confere a 
prerrogativa de aproveitar-se de tais créditos, oriundos do serviço de frete, desde que o 
mesmo haja arcado com o mesmo. O citado dispositivo tem a seguinte redação: 

 

“Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto 

neste regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, 
art. 58): 

II - de serviço de transporte interestadual e intermunicipal utilizado 
pelo estabelecimento: 

a) remetente de mercadoria, correspondente à operação tributada pelo 
imposto, contratada com cláusula CIF; 

b) destinatário de mercadoria, correspondente à operação tributada 
pelo imposto, contratada com cláusula FOB;” 

 

A exegese do dispositivo chama a atenção para as condições em 
que se assegura o referido crédito. Com efeito, o direito ao crédito é realizado “nos termos 
do disposto em regulamento”, não podendo o exegeta, portanto, alijar da interpretação do 
dispositivo as demais normas que disciplinam o assunto, a exemplo dos arts. 57 do RCTE, 
60 e 61 do CTE, transcritos alhures. 

Há que se mencionar, mesmo nas contratações com cláusula FOB, o 
que dispõe o art. 58 do Anexo VIII do RCTE: 

 

“Art. 58. O contribuinte substituído na operação com mercadoria 
sujeita à retenção na fonte é obrigado a escriturar os seguintes livros 
fiscais, observados os procedimentos correspondentes: 

I - Registro de Entradas, onde deve escriturar o documento fiscal de 
aquisição nas colunas VALOR CONTÁBIL e OUTRAS, de OPERAÇÕES 
SEM CRÉDITO DO IMPOSTO, inclusive o relativo à prestação de 
serviço de transporte correspondente;” (grifamos) 

 
Poder-se-ia cogitar do referido crédito fiscal se a empresa recorrente 

fosse substituta tributária pelas operações subsequentes com derivado de petróleo, o que 
não parece ser o caso. No particular destes autos, a empresa substituída deveria ter 
escriturado os CTRC em seu livro de Entradas sem o crédito do imposto.  

Há que se mencionar, igualmente, que a prestação interna 
subsequente de serviço de transporte é beneficiada com isenção, conforme art. 7º, XLI do 
Anexo IX do RCTE.  
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Deixo de conhecer as questões que não competem a este Conselho 
apreciar, em especial, as questões inerentes a supostas violações de princípios 
Constitucionais. 

Com efeito, há que se ressaltar que o Conselho Administrativo 
Tributário não pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de 
lei, Decreto ou Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, 
inconstitucionalidade de norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que 
as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, 
por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, 
repita-se, esta Casa não possui competência legal para negar vigência a Ato normativo 
regularmente expedido pela Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o 
Conselho Administrativo Tributário arvorar-se-ia a exercer função que não lhe compete, 
pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte mas lhe 
nego provimento para confirmar a sentença singular, que deu pela procedência do 
lançamento. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00046/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de excluão de solidário. 
Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
decorrente da escrituração indevida de crédito outorgado. 
Procedência. 
 
1. Acolhe-se a arguição de exclusão de solidário da lide, não 
restando provado nos autos qualquer ato cometido com 
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, 
que ensejasse a responsabilidade pessoal do sócio e 
administrador da empresa pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
2. A apropriação de crédito em percentual maior que o 
autorizado implica em omissão de pagamento de imposto, 
declarando-se procedente o auto de infração que exige o 
correspondente imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por votação unânime, rejeitar a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, Inciso VII, alínea "c" do CTE.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes 
de Melo e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário   ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES JÚNIOR, da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Aguinaldo Fernandes de 
Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
decorrente da escrituração indevida de crédito outorgado em operação interestadual com 
milho destinado à industrialização, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 24.867,66 (vinte 
e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 12, VIII, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 



Identificada como solidário a pessoa física ANTÔNIO CARLOS 
GONÇALVES DE CAMARGO, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 
5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Termo de Acordo de Regime Especial –TARE n° 051/14-GSF (fls. 14 a 16), 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 17 a 22), Recibo de Entrega de Arquivos 
Digitais (fls. 23 a 24) e mídia CD (fls. 25), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 37 a 49), formulando arguição de exclusão do sócio e administrador da 
empresa autuada, alegando que não resta provado qualquer ato cometido com excesso 
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme exige o art. 135, III, do 
CTN. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, afirmando que a 

lógica do trabalho fiscal é a de que o sujeito passivo efetuou aproveitamento indevido de 
crédito outorgado. Entretanto, todo o procedimento do contribuinte se deu com base em 
orientação da própria Secretaria da Fazenda. 

 
Lembram que a empresa tem termo de acordo de regime especial – 

TARE e que, no caso de operações já contempladas com redução de base de cálculo, 
haveria em relação à redução da base de cálculo, o percentual de 7,71%. É a mesma 
explicação dada no Processo n° 4 0115019 475 04. 

 
Questionam a multa aplicada, alegando ser desproporcional, 

confiscatória e não razoável, pedindo a sua retirada ou redução. 
 
Juntam documento denominado Orientação da SEFAZ - Cálculo do 

Crédito Outorgado (fls. 68 a 72) e cópia de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS 
(fls. 73 a 77), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do 
auto de infração, inclusive mantendo na lide o solidário arrolados nos autos (fls. 5), 
consoante a Sentença nº 3689/2016 – JULP (fls. 80 a 82). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 91 a 120), após relato dos fatos, reiteram a arguição de exclusão do 
sócio e administrador da empresa autuada, alegando que não resta provado qualquer ato 
cometido com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, afirmando que empresa CEAGRO AGRÍCOLA LTDA firmou com a Secretaria 
de Estado da Fazenda de Goiás o Termo de Acordo de Regime Especial –TARE n° 
051/14-GSF, com vistas a implementar a aplicação do crédito outorgado do ICMS na 
operação de saída interestadual com milho em grãos.  

 
Aduzem que a recorrente aproveitou do crédito, nos moldes fixados 

nesse TARE n° 051/14-GSF. 
 
Citam doutrina e jurisprudência. 



 
Alternativamente, pedem a adequação da penalidade proposta para 

a prevista no art. 71, Inciso VII, alínea "c" do CTE. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de exclusão do solidário ANTÔNIO CARLOS 

GONÇALVES JÚNIOR da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois não resta 
provado nos autos qualquer ato cometido com excesso de poderes, infração de lei, 
contrato social ou estatuto, que ensejasse a responsabilidade pessoal do sócio e 
administrador da empresa pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

decorrente da escrituração indevida de crédito outorgado em operação interestadual com 
milho destinado à industrialização, nos meses de janeiro a dezembro de 2014, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 12, inciso VIII 

do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 12. Constitui crédito outorgado para efeito de compensação com o 
ICMS devido, observado o § 4º quanto ao término da - vigência do 
benefício: 
[...] 
VIII - para o estabelecimento remetente na operação interestadual com 
milho destinado à industrialização, o equivalente à aplicação de 9% (nove 
por cento) sobre o valor da base de cálculo, observado o seguinte: 
[...] 

 
O Termo de Acordo de Regime Especial –TARE n° 051/14-GSF (fls. 

14 a 16) firmado pela empresa CEAGRO AGRÍCOLA LTDA com a Secretaria de Estado 
da Fazenda, em sua Cláusula primeira, § 3°, estabelece: 

 
Cláusula primeira. Com fulcro no que dispõe o art. 12, inciso VIII do Anexo 
IX, do Decreto n° 4.852/97, fica a ACORDANTE autorizada a escriturar 
como crédito fiscal a importância equivalente ao percentual de 9% (nove 
por cento) sobre o valor da base de cálculo de saída interestadual com 
milho em grãos destinado a industrialização, observado os termos deste 
regime especial. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A12P4


§ 3° O benefício de que trata o caput desta cláusula não se aplica à 
operação já contemplada com redução de base de cálculo ou concessão de 
outro crédito outorgado, sendo facultada a opção pelo benefício mais 
favorável, exceto em relação a redução da base de cálculo prevista no 
inciso VIII, alínea “b”, do art. 9°, hipótese em que o percentual de 9% 
(nove por cento) previsto no caput desta cláusula deve ser reduzido 
para 7,71% (sete inteiros e setenta e um centésimos por cento). 

Destaques oportunos. 
 
A mídia CD que instrui o auto de infração, contém 13 (treze) 

arquivos, destacando aqui os referentes aos RELATÓRIOS III e IV, notando que o 
RELATÓRIO III trata do Levantamento das NF-e de Saídas Referente ao Crédito 
Outorgado e o RELATÓRIO IV contém o Demonstrativo do Cálculo do Crédito Outorgado 
Correto.  

 
No Levantamento das NF-e de Saídas Referente ao Crédito 

Outorgado (RELATÓRIO III), o agente do Fisco relacionou as notas fiscais de saídas 
emitidas em operação interestadual de milho em grãos destinado à industrialização, com 
redução de base de cálculo, bem como os números das NF-es, datas de emissão, CFOP, 
produto, quantidade, valor unitário, valor total, base de cálculo, alíquota e ICMS, agrupado 
por mês e totalizado no período. 

 
No RELATÓRIO IV (Demonstrativo do Cálculo do Crédito Outorgado 

Correto), o agente do Fisco consignou as notas fiscais eletrônicas de saídas em operação 
interestadual com milho em grãos destinado à industrialização, relacionadas no 
RELATÓRIO III, relativo ao crédito outorgado para o estabelecimento remetente 
(CEAGRO AGRÍCOLA LTDA), conforme art. 12, inciso VIII, Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97 (RCTE) e TARE n° 051/14-GSF, relacionando número de NF-e, data de emissão, 
valor total, base de cálculo destacadas nas NF-es, alíquota, ICMS destacado nas NF-es, 
base de cálculo correta, ICMS correto e crédito outorgado, agrupado por mês e totalizado 
no período. 

 
Vê-se, claramente, nos Relatórios III e IV, que na operação 

interestadual de milho em grão destinado à industrialização, o contribuinte utilizou a 
redução da base de cálculo, hipótese em que o crédito fiscal a escriturar é equivalente ao 
percentual de 7,71% (sete inteiros e setenta e um centésimos por cento) sobre o valor da 
base de cálculo de saída interestadual com milho em grãos destinado a industrialização. 
Entretanto, a apropriação do crédito se deu em percentual maior que o autorizado, o que 
ensejou a cobrança do ICMS omitido pela escrituração indevida do crédito. 

 
O crédito indevido no total de R$ 24.867,66 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) apurado no RELATÓRIO IV 
foi trasladado para o DEMONSTRATIVO AUXILIAR da AUDITORIA BÁSCIA DO ICMS 
denominado CRÉDITOS ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE (fls. 20) e autuado. 

 
Os RELATÓRIOS III e IV, conforme exposto em linhas anteriores, 

demonstram o lançamento a maior do crédito outorgado na escrita do contribuinte, sendo 
então correta a exigência do imposto omitido pela apropriação indevida do crédito fiscal. 

 
A recorrente pretende a adequação da penalidade para a prevista no 

art. 71, Inciso VII, alínea "c" do CTE (multa equivalente a 25% do valor da operação ou da 
prestação pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo 
à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços). 

 



Indefiro o pleito da recorrente, pelo fato do tipo por ela citado não ter 
a ver com a infração denunciada, sendo que a penalidade proposta (CTE, art 71, IV, “a”) é 
a apropriada para a irregularidade fiscal apontada no auto de infração, conforme se vê na 
reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento; 
[...] 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Rejeito 
a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, Inciso VII, alínea "c" do CTE. 
Acolho a preliminar de exclusão do solidário ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES JÚNIOR, 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00065/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Crédito outorgado. Ausência de TARE. 
 
Negada a convalidação da utilização irregular de crédito 
outorgado, o imposto omitido por meio dessa prática permanece 
exigível, em razão do que dispõe o art. 86 do Decreto 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria 
Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo, omitiu pagamento de 
ICMS, no mês de março de 2009, na importância de R$ 121.728,50 (cento e vinte e um 
mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em razão de escrituração 
indevida no Livro Registro de Apuração do ICMS, a título de crédito outorgado previsto no 
artigo 11, inciso V do Anexo IX do RCTE, nos seguintes meses e valores: Dezembro/2008 
– R$ 10.692,50, Janeiro/2009 – R$ 38.820,36, Fevereiro/2009 – R$ 47.564,05 e 
Março/2009 – R$ 5.545,40, referente às operações de saídas interestaduais em 
transferências de carne com osso, considerado indevido o crédito porque o sujeito passivo 
não possuía Termo de Acordo de Regime Especial celebrado com a Secretaria da 
Fazenda, condição necessária para se ter direito ao crédito outorgado. 

 
Dessa forma, a empresa encontrava-se impedida de utilizar o 

referido benefício fiscal. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá recolher o imposto 
acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos às (fls.03 a 192). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento de ofício (fls.191 e 192). 
 
Pelo Despacho nº 365/2013 – JULP (fl.214), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhar os autos à Superintendência da 
Receita com objetivo de que fosse verificado o resultado do pedido de convalidação do 
procedimento adotado pelo contribuinte e o reflexo dele na exigência contida na peça 
basilar, com a realização de uma revisão do lançamento, caso fosse necessário. 

 
Em resposta à solicitação do julgador monocrático, nas (fls. 217 e 

218) os diligenciadores afirmaram que o pedido de convalidação do contribuinte não tem 



amparo na legislação citada, pois o Decreto 6.830/08 foi editado para convalidar os 
créditos outorgados lançados até o dia 28/11/2008, ao passo que os créditos outorgados 
relativos à exigência do auto de infração são do período de dezembro/2008 a março/2009. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho nº 

365/2013 (fls. 221 e 222). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls. 226 a 228), 

atendendo ao Despacho nº 365/2013 alegando que requerimento de convalidação do 
crédito outorgado, contido no processo administrativo de número 200900004004381, não 
foi respondido. Assim, o impugnante requer improcedência do lançamento. Anexou 
Documentos (fls. 229 e 230). 

 
Pela Sentença de nº 2434/2015 – JULP (fls.232 a 238), o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a recorrer (fls. 239 e 246) e o faz às fls. 

247 a 269). 
 
Por meio do Acórdão nº 912/2016 (fls. 270 a 276), a Terceira Câmera 

do Conselho Administrativo Tributário, por maioria de votos, conhece do recurso 
voluntário, nega-lhe provimento e mantém a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento de ofício. 

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor recurso para o Conselho 

Superior (fls. 279 a 284). 
 
O sujeito passivo interpõe recurso para o Conselho Superior (fls.186 

a 291), alegando que de fato ocorreu foi que valeu-se do previsto no art. 11, V, do Anexo 
IX do Decreto nº4.852/97 para creditar-se nos valores neste previstos e que consistia em 
utilizar a título de ICMS, para efeito de compensação com o imposto devido, o equivalente 
a 9% sobre o valor da respectiva base de cálculo, nas operações de saídas interestaduais 
em transferência de carne com osso resultante do abate, em seu estabelecimento, de 
gado bovino ou bufalino, desde que respeitadas algumas condições. 

 
Aduz o recorrente que enquanto não apreciado o pedido de 

convalidação das operações anteriores ao TARE firmado (27/03/09), conforme o previsto 
no art. 2º do Decreto nº 6.830/08 não pode o recorrente ser autuado por supostas 
irregularidades envolvendo o referido período, pois como já explicado aquele espera a 
aplicação de dispositivo legal que soterra a pretensão do Fisco lançada no Auto de 
Infração em questão. 

 
A morosidade do processo administrativo, continua o recorrente, que 

por si só já é um entrave para o contribuinte, não pode significar um prejuízo maior ainda 
com autuações cuja defesa depende de documentos que estão sob a apreciação do Fisco 
e que deveriam ser de fácil consulta ao agente fiscal. Deste modo, pela matéria em 
questão ainda depende de decisão administrativa do Secretário da Fazenda, o auto de 
infração revela-se injustificado e arbitrário.  

 
Por fim, requer o polo passivo que se conheça do recurso, 

determinando, dadas evidências e inconformidades mencionadas, a total insubsistência do 
auto de infração em tela. Anexou documentos às fls. 292 a 327. 

 



É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, já que o inciso item 2 da alínea “c” do V do art. 11 do Anexo IX do RCTE exige 
Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) para a fruição do benefício fiscal ali 
previsto: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
[...] 
 
V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do 
abate ou da industrialização, em seu próprio estabelecimento de asinino, 
bovino, bufalino, eqüino, muar, ovino, caprino, leporídeo e ranídeo 
adquiridos em operação interna com a o de que trata o inciso CXVI do art. 
6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito outorgado ou por 
produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 9% (nove por 
cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o seguinte 
(Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "c", 1): 
[...] 
c) o benefício não alcança a operação: 
2. de saída em transferência, excetuada a transferência interestadual 
autorizada e realizada nos termos de regime especial para tal fim 
celebrado com a Secretaria da Fazenda;[...]” [Grifo oportuno] 
 

Note-se que o sujeito passivo admite que fez uso do crédito 
outorgado sem que possuísse TARE e que por isso requereu convalidação de seu 
procedimento por meio do processo 200900004004381, com fundamento no art. 2º do 
Decreto 6.830/08: 
 

“Art. 2º Fica o Secretário da Fazenda autorizado a convalidar os 
procedimentos adotados, até entrada em vigor deste decreto, por 
estabelecimento frigorífico ou abatedor, nas transferências interestaduais 
de carne com osso realizadas com apropriação do crédito outorgado do 
ICMS previsto no inciso V do caput do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97 - RCTE -, desde que o contribuinte solicite esta convalidação até o 
último dia útil do terceiro mês subseqüente à entrada em vigor deste 
decreto.” 
 

Contudo a convalidação requerida pelo polo passivo somente foi 
admitida pelo órgão competente em relação ao período de dezembro de 2007 a novembro 
de 2008, conforme consta à fl. 109 do processo 200900004004381, cujos autos ora se 
encontram apensados, sendo que os fatos abrangidos pelo auto de infração se referem ao 
período de dezembro 2008 a março de 2009 (fl. 02). 

 
Não havendo convalidação da utilização irregular de crédito 

outorgado, o imposto omitido por meio dessa prática permanece exigível, o que impõe a 
declaração da procedência do auto de infração em exame, em razão do que dispõe o art. 
86 do Decreto 4.852/97: 
 

../../Leis/L_13453.doc


“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 

atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 

do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência 
do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário.” 

 

Pelo exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00081/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Crédito 
indevido. Aquisição de mercadorias para o uso ou consumo. 
Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada 
a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida, com as adequações provenientes de trabalho 
revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 78.151,61 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e um 
reais e sessenta e um centavos), conforme revisão realizada. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria 
Morato e José Eduardo Firmino Mauro.   OBS: A Advogada da empresa, em sua 
sustentação oral, retirou as preliminares de nulidade do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de março de 2.015, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 161.380,27 (cento e sessenta e um 
mil, trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), em razão da escrituração indevida 
de créditos do ICMS, relativamente a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo e/ou alheias à atividade do estabelecimento, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
a penalidade e os acréscimos legais. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexo Estruturado – Detalhamento do 



Crédito Tributário; Demonstrativos relacionados com o Estorno de Ofício; e, Jurisprudência 
do STJ a respeito da matéria, fls. 03/44.  

Foi indicado infração aos artigos 58, parágrafo 3.º, inciso II, e 64, 
ambos da Lei nº 11.651/91 – CTE; combinados com o artigo 522, do Decreto nº 4.852/97 - 
RCTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, 
com redação da Lei nº 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada, fls. 44/45, a qual, quedando-se inerte, 
propiciou a lavratura do Termo de Revelia às fls. 46. 

Novamente intimada, fls. 52/53, a autuada apresentou Impugnação 
junto à Segunda Instância, fls. 56/67, na qual, após descrever os fundamentos de fato e de 
direito, argui preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, 
e por insegurança na determinação da infração. Alega que não consta nos autos a relação 
das Notas Fiscais autuadas, o que impede a identificação particular dos itens e prejudica 
por completo a ampla defesa. 

Indica, ainda, que ao arrolar os nºs das Notas Fiscais, o autuante 
considerou todas as mercadorias como bens de consumo, sem nenhum critério, sem 
mencionar base legal para seu conceito. Simplesmente considerou por sua livre 
interpretação, o que é expressamente vedado no direito tributário, cuja base é o Princípio 
de Estrita Legalidade. Assim, destaca: “Não pode ser considerada como precisa e clara a 
descrição da infração cuja peça acusatória não transpareça a exatidão dos fatos, sua base 
legal, omitindo detalhes que podem interromper a ligação entre o descrito e o ocorrido”. 

Em relação ao mérito, argumenta que as mercadorias adquiridas 
pelo seu estabelecimento são insumos, porque estão diretamente ligados às atividades da 
indústria, tendo direito ao creditamento nos termos do artigo 19, da Lei Complementar nº 
87/96, e legislação estadual pertinente. Salienta: “É que as referidas mercadorias 
adquiridas se encontram diretamente vinculadas ao processo produtivo da indústria, às 
atividades do estabelecimento como um todo, ao complexo processo de produção 
industrial de alimentos”. 

Transcreve conceitos relacionados com insumos. Ao final, perora que 
os bens adquiridos são todos ligados à atividade industrial, e se encontram vinculados à 
sua atividade produtiva, sendo insumos indispensáveis à produção/atividade do 
estabelecimento, razão pela qual há de lhe ser reconhecido o direito de crédito de ICMS. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 68/174. 
Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Exara-se, pela Segunda Câmara deste Conselho, a Resolução nº 

133/2015, fls. 178/181, encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, na qual, após os devidos considerandos, solicita manifestação a respeito dos 
aproveitamentos de créditos dos bens, os quais o sujeito passivo alega serem destinados 
para o Ativo Imobilizado, considerando o Parecer nº 925/2008 – GPT, o qual destaca que 
a Administração Tributária de Goiás permitia o aproveitamento como crédito de ativo, o 
imposto relativo a bens alheios à atividade do estabelecimento no exercício autuado. 

O resultado da diligência se encontra consubstanciado na 
manifestação às fls. 183, na qual o revisor apenas indica que o Superior Tribunal de 
Justiça tem decidido, em várias oportunidades, conforme cópias de fls. 35 a 43, que tais 
aquisições, que não se vinculam diretamente à atividade produtiva da empresa, no caso a 
industrialização de produtos como tomate, milho e etc., não gera direito à compensação 
como crédito do ICMS. 

Intimado, o sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 188/193, alegando que o revisor não realizou o trabalho 
determinado pela Resolução. Reitera, novamente, os argumentos já expendidos 
anteriormente. 



A Quarta Câmara deste Conselho exara, a seguir, a Resolução nº 
55/2016, fls. 199/200, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/05/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração se refere à cobrança de 
ICMS em razão da escrituração indevida de crédito do ICMS relativamente à entrada 
de mercadorias destinadas ao uso ou consumo/alheias à atividade do 
estabelecimento; 

CONSIDERANDO as manifestações do sujeito passivo, as quais 
ensejaram a propositura da Resolução nº 133/2015, fls. 178/181, cujo teor por si só 
denota a busca, por esta Câmara, de esclarecimentos visando o pleno conhecimento 
material das questões contidas no lançamento; 

CONSIDERANDO a manifestação exarada pelo revisor, o próprio 
autuante, às fls. 183, mantendo na íntegra o trabalho realizado, sem, contudo, com 
todo o respeito à posição adotada pelo mesmo, debruçar-se sobre os 
questionamentos contidos na Resolução acima referenciada; 

CONSIDERANDO que consoante consta indicado às fls. 04, a 
auditoria realizada e que culminou com o presente lançamento, reporta ao processo 
administrativo nº 201300004049830, o qual se relaciona com Pedido de 
Aproveitamento de Crédito de Ativo Imobilizado; 

CONSIDERANDO que o referido processo - 201300004049830 - 
segundo consta do documento de fls. 198, denominado Informações sobre o Trâmite 
do Processo, encontra-se sob análise da Gerência de Auditoria de Indústria e 
Atacado; 

CONSIDERANDO que eventual decisão final, feita pela Gerência 
acima mencionada, a respeito do processo em questão pode ter conexão com o 
deslinde do presente auto de infração, inclusive quanto aos considerandos contidos 
na Resolução nº 133/2015;  

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INDÚSTRA E ATACADO, para que seu titular, à 
vista dos considerandos acima destacados, assim como os contidos na Resolução 
nº 133/2015, e, também, a manifestação exarada pelo autuante e primeiro revisor, 
designe, obsequiosamente, auditor fiscal para que analise e manifeste a respeito dos 
aproveitamentos de créditos dos bens, os quais o sujeito passivo alega serem 
destinados para o Ativo Imobilizado. 

Na eventualidade de se considerar corretos os créditos em 
questão, mister elaborar nova auditoria, com a indicação de eventual valor 
remanescente.  

Proceder a presente revisão em conjunto com o processo nº 
4.0115008.992.20. 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa da advogada 
constituída, no endereço constante da procuração - substabelecimento de fls. 69 
para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da revisão realizada, no 
prazo de 30 (trinta) dias. 



A Representante Fazendária se manifestou concordando com a 
Resolução”. 

Assim, após resoluções burocráticas quanto ao cumprimento da 
Resolução, o revisor apresentou o “Relatório da Revisão”, constante às fls. 206/207, 
juntamente com a mídia – CD, fls. 208, contendo o resultado do trabalho revisional. 
Destacou:  

“Após vista ao estabelecimento industrial da empresa e detida 
análise dos bens e mercadorias constantes das notas fiscais apresentadas ao Processo 
Administrativo nº 201300004049830, procedemos a revisão do lançamento em questão 
cujos valores apurados do ICMS apropriado indevidamente são os constantes dos 
RELATÓRIOS DEMONSTRATIVO DO ICMS APROPRIADO INDEVIDAMENTE anexos, 
conforme quadro a seguir: ”. 

Indica, assim, em quadro sinótico, o valor remanescente do ICMS na 
importância de R$ 78.151,61 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e 
um centavos), conforme detalhado às fls. 206. 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 210, o sujeito passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 
Não havendo preliminares a serem examinadas, haja vista que a 

Advogada do sujeito passivo, em sua sustentação oral, as retirou, e, estando presentes os 
pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Assim, na questão meritória, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada aproveitou créditos 
de ICMS destacados em Notas Fiscais de aquisição de mercadorias para seu uso ou 
consumo e/ou alheias à sua atividade, de forma indevida e sem amparo legal.  

Verifiquei todo o trabalho contido na auditoria, os argumentos 
expendidos pelo sujeito passivo, os quais, inclusive, ensejaram a conversão do julgamento 
em revisão. Do resultado do trabalho revisional, pormenorizadamente demonstrado na 
mídia CD às fls. 208, o qual acolheu parte dos argumentos expendidos pelo sujeito 
passivo, demonstrando, clara e fidedignamente, o valor remanescente do ICMS 
aproveitado indevidamente, porquanto, as mercadorias sobre as quais permanecem o 
estorno de ofício do crédito apropriado, se enquadram como aquisições para o uso e 
consumo do estabelecimento. Outrossim, intimado para manifestar a respeito do resultado 
da revisão, o sujeito passivo se manteve inerte, demonstrando, a priori, concordância com 
o mesmo. 

Portanto, quanto ao valor que restou na revisão, e objetivando maior 
clareza, passo à transcrição dos artigos 58, § 3.º, inciso II, e 64, do Código Tributário 
Estadual. Também o artigo 522, do Regulamento do CTE: 

 
“Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 

[...]. 

§ 3.º. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

[...] 



II – À escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

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

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

I – A mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1.º de janeiro de 2020. (Lei n.º 12.972/96, art. 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea ‘a’) ” 

 
Depreende-se, pois, após o trabalho revisional, que o valor 

remanescente se refere ao aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso 
ou consumo do sujeito passivo, efetuado à margem do estatuído pelo artigo 522, do 
RCTE, que preconiza o seu creditamento somente a partir de 1.º de janeiro de 2.020. A 
legislação veda, portanto, temporariamente, o aproveitamento dos créditos 
correspondentes. O polo passivo aproveitou referidos créditos sem suporte legal. 

Os valores remanescentes, discriminados às fls. 206, são: 
Janeiro.2010    R$   6.144,90 
Fevereiro.2010    R$   6.253,42 
Março.2010     R$   6.184,06 
Abril.2010     R$   6.315,59 
Maio.2010     R$   6.353,97 
Junho.2010     R$   6.328,34 
Julho.2010     R$   6.419,02 
Agosto.2010    R$   6.767,18 
Setembro.2010    R$   6.772,62 
Outubro.2010    R$   6.749,74 
Novembro.2010    R$   6.894,86 
Dezembro.2010    R$   6.967,91 
SOMA     R$ 78.151,61 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos meus 
pares, conhecendo da Impugnação, dando-lhe parcial provimento, para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 78.151,61 
(setenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), nos meses 
acima especificados, e nos termos da revisão constante às fls.206/208. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00084/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo, por inexistência do voto vencido no Acórdão. 
Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. O Acórdão será lavrado pelo autor do voto vencedor, sendo 
que o voto vencido ou em separado pode integrar o Acórdão, 
desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada logo após o 
encerramento da votação. (Artigo 34 e parágrafo 2º, do Decreto 
nº 6.930/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir do acórdão cameral, haja vista a inexistência de voto vencido. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de abril de 2.013, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro e fevereiro de 2.013, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 136.634,38 (cento e trinta e seis mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), em face a não efetivação, pelo 
contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com redução 
da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, conforme 
demonstrado na Auditoria às fls. 05/14, e constante da mídia – CD, fls. 16.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 14 de agosto de 2.013, fls. 25.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 28/35, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argumenta quanto 
à desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadorias se der com redução da base de cálculo. Respalda-se no Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS para afirmar que a determinação do estorno de parte do crédito 
viola tal garantia constitucional. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito. Indica, a seu 
ver, sólida jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de restrição à não 
cumulatividade por atos infraconstitucionais. Asseverou: “Portanto, não obstante tratar-se 
de exigência fiscal (estorno) indevida uma vez que viola expressamente a condição de não 
cumulatividade do ICMS e finalidade para a qual foi instituído o benefício da redução da 
base cálculo, que no caso diz respeito ao custo dos produtos destinados à cesta básica, 
certo é que a discussão já se encontra em vias de ser sacramentada por quem de direito”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 37/56. 

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

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 022/14 - JULP, fls. 58/59, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 64/73, no qual, após destacar 
o histórico do processo, argumenta que a norma utilizada pelo julgador para manutenção 
do auto de infração, qual seja, o CTE (Lei 11.651/91) é anterior ao acordado entre os 
Estados através do Convênio ICMS 128/94, que disciplina de forma específica as 
operações mercantis em questão (cesta básica). O referido Convênio se coaduna de 
forma plena com o que restou exaustivamente defendido pela Recorrente em sua 
Impugnação no sentido de que o estorno do imposto viola sim a regra da não 
cumulatividade, tanto que por meio do referido Convênio os entres federados ficaram 
autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito. 

Reitera, outrossim, os argumentos expendidos na fase singular, em 
especial a jurisprudência do STF a respeito da matéria.  



Menciona, ainda, que relativamente ao produto óleo composto, o 
mesmo deve ser excluído da exigência, pois nos termos do Parecer nº 1.981/2010 – 
GEPT, da SEFAZ, não integra os relacionados porque a composição do óleo em questão 
é diversa daquele a que faz menção a norma. 

Promove a juntada aos autos das cópias dos documentos às fls. 
74/102, incluindo-se decisão do Tribunal de Justiça de Goiás em Mandado de Segurança 
relacionado com a matéria em discussão. 

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

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.115/2014, 
fls. 105/108. 

Destacou-se: “O § 1º do Convênio 128/94, o qual dispõe sobre o 
tratamento diferenciado para as operações com mercadorias que compõem a cesta 
básica, autoriza os Estados e o Distrito federal a não exigirem a anulação proporcional do 
crédito na operação, admitindo, por isso, a interpretação de que a regra é exigir o estorno 
em respeito ao princípio da não cumulatividade. Assim, correto o procedimento da 
fiscalização”.  

Intimado do “decisum” cameral, fls. 111/112, o sujeito passivo 
interpõe Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 115/125, no qual argui, em 
preliminar, nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, haja vista 
a inexistência no Acórdão do teor do voto vencido. 

Quanto ao mérito, reitera os argumentos expendidos anteriormente, 
em especial a ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS. Destaca: 
“A legislação goiana, contudo, desprezando esse princípio constitucional, determina o 
estorno de parte desse crédito, única e exclusivamente porque, por vontade própria 
resolve cobrar menos ICMS nas saídas dos produtos adquiridos. É que no Estado de 
Goiás, porque estabelecido pela legislação, as vendas de terminados produtos são feitas 
com base de cálculo reduzida, e o crédito superior, proveniente das compras, cujo valor foi 
suportado pelo contribuinte goiano, no caso a Recorrente, deve ser anulado mediante 
estorno”. 

Continua: “A limitação não deve subsistir uma vez que a 
Constituição, como exceção ao princípio da não cumulatividade, apenas admite duas 
hipóteses, dispondo que o crédito do ICMS estará vedado nos casos de isenção ou não 
incidência, o que não é o caso dos autos”. Ainda: “Ademais, redução de base de cálculo é 
figura diversa de isenção e não incidência”. 

Volta a destacar jurisprudência do STF. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 
 
          V O T O  
 

   QUESTÃO PRELIMINAR 
 

Em proêmio, mister analisar a nulidade suscitada de cerceamento do 
direito de defesa, a partir do Acórdão, por inexistência do teor do voto vencido. 



Relativamente à pretensa nulidade, há que se destacar que o 
Decreto nº 6.930/09, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT, estabelece em seu artigo 34 que o Acórdão será lavrado pelo autor do 
voto vencedor, indicando, outrossim, em seu parágrafo 2º, que o voto vencido ou em 
separado pode integrar o acórdão, desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada 
logo após o encerramento da votação. 

Depreende-se, portanto, que inexiste a obrigatoriedade de 
elaboração de voto vencido no Acórdão, sendo tal premissa facultada a Conselheiro cujo 
voto foi vencido, ou mesmo a Conselheiro que acompanhou o autor do voto vencedor, 
para fins de elaboração de voto em separado.  

Rejeita-se, portanto, a preliminar em apreço. 
  

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
omissis. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 



vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 
 

“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 



XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no Convênio ICMS 128/94.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 
 

Relativamente ao conflito de normas indicado pelo recorrente, há que 
se considerar que as disposições do Código Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 
61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e autorizam o estorno em questão. 
Desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria norma e, nesse aspecto, estatui o 
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, que não pode haver decisão, neste Conselho, que 
implique em apreciação ou declaração de ilegalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão cameral, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade parcial dos autos, a partir do Acórdão, arguida pelo recorrente, por 
cerceamento do direito de defesa.  

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
ao Conselho Superior, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00085/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo, por inexistência do voto vencido no Acórdão. 
Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. O Acórdão será lavrado pelo autor do voto vencedor, sendo 
que o voto vencido ou em separado pode integrar o Acórdão, 
desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada logo após o 
encerramento da votação. (Artigo 34 e parágrafo 2º, do Decreto 
nº 6.930/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir do acórdão cameral, haja vista a inexistência de voto vencido. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de abril de 2.013, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro de 2.013, referente a registros indevidos de 
créditos na importância original de R$ 81.244,21 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e 
quatro reais e vinte e um centavos), em face a não efetivação, pelo contribuinte, do 
estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com redução da base de 
cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, conforme demonstrado na 
Auditoria às fls. 05/12, e constante da mídia – CD, fls. 13.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 06 de junho de 2.013, fls. 15.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 18/25, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argumenta quanto 
à desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadorias se der com redução da base de cálculo. Respalda-se no Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS para afirmar que a determinação do estorno de parte do crédito 
viola tal garantia constitucional. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito. Indica, a seu 
ver, sólida jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de restrição à não 
cumulatividade por atos infraconstitucionais. Asseverou: “Portanto, não obstante tratar-se 
de exigência fiscal (estorno) indevida uma vez que viola expressamente a condição de não 
cumulatividade do ICMS e finalidade para a qual foi instituído o benefício da redução da 
base cálculo, que no caso diz respeito ao custo dos produtos destinados à cesta básica, 
certo é que a discussão já se encontra em vias de ser sacramentada por quem de direito”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 26/29. 

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

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 024/14 - JULP, fls. 31/32, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 37/46, no qual, após destacar 
o histórico do processo, argumenta que a norma utilizada pelo julgador para manutenção 
do auto de infração, qual seja, o CTE (Lei 11.651/91) é anterior ao acordado entre os 
Estados através do Convênio ICMS 128/94, que disciplina de forma específica as 
operações mercantis em questão (cesta básica). O referido Convênio se coaduna de 
forma plena com o que restou exaustivamente defendido pela Recorrente em sua 
Impugnação no sentido de que o estorno do imposto viola sim a regra da não 
cumulatividade, tanto que por meio do referido Convênio os entres federados ficaram 
autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito. 

Reitera, outrossim, os argumentos expendidos na fase singular, em 
especial a jurisprudência do STF a respeito da matéria.  



Menciona, ainda, que relativamente ao produto óleo composto, o 
mesmo deve ser excluído da exigência, pois nos termos do Parecer nº 1.981/2010 – 
GEPT, da SEFAZ, não integra os relacionados porque a composição do óleo em questão 
é diversa daquele a que faz menção a norma. 

Promove a juntada aos autos das cópias dos documentos às fls. 
55/75, incluindo-se decisão do Tribunal de Justiça de Goiás em Mandado de Segurança 
relacionado com a matéria em discussão. 

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

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.944/2014, 
fls. 78/82. 

Destacou-se: “O Convênio ICMS 128/94, invocado pela empresa 
autuada como fundamento para não estornar o crédito, não é impositivo, eis que apenas 
autorizou os Estados e o Distrito Federal a estabelecer carga tributária mínima de 7% 
(sete por cento) do ICMS nas saídas internas de mercadorias que compõem a cesta 
básica (Cláusula Primeira, caput), bem como a não exigir a anulação proporcional do 
crédito (Cláusula Primeira, § 1º), e da análise do dispositivo legal que concedeu o 
benefício fiscal da redução da base de cálculo (inciso XXXIII, do art. 8º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97), verifica-se a inexistência, na sua parte final, da expressão ‘ficando 
mantido o crédito’, deixando claro e evidente que o Estado de Goiás adotou o referido 
convênio somente em relação à concessão do benefício fiscal da redução da base de 
cálculo, deixando de fazê-lo, em relação à manutenção do crédito”.  

Intimado do “decisum” cameral, fls. 86/88, o sujeito passivo interpõe 
Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 91/101, no qual argui, em preliminar, 
nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, haja vista a 
inexistência no Acórdão do teor do voto vencido. 

Quanto ao mérito, reitera os argumentos expendidos anteriormente, 
em especial a ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS. Destaca: 
“A legislação goiana, contudo, desprezando esse princípio constitucional, determina o 
estorno de parte desse crédito, única e exclusivamente porque, por vontade própria 
resolve cobrar menos ICMS nas saídas dos produtos adquiridos. É que no Estado de 
Goiás, porque estabelecido pela legislação, as vendas de terminados produtos são feitas 
com base de cálculo reduzida, e o crédito superior, proveniente das compras, cujo valor foi 
suportado pelo contribuinte goiano, no caso a Recorrente, deve ser anulado mediante 
estorno”. 

Continua: “A limitação não deve subsistir uma vez que a 
Constituição, como exceção ao princípio da não cumulatividade, apenas admite duas 
hipóteses, dispondo que o crédito do ICMS estará vedado nos casos de isenção ou não 
incidência, o que não é o caso dos autos”. Ainda: “Ademais, redução de base de cálculo é 
figura diversa de isenção e não incidência”. 

Volta a destacar jurisprudência do STF. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 
 
          V O T O  
 

   QUESTÃO PRELIMINAR 



 
Em proêmio, mister analisar a nulidade suscitada de cerceamento do 

direito de defesa, a partir do Acórdão, por inexistência do teor do voto vencido. 

Relativamente à pretensa nulidade, há que se destacar que o 
Decreto nº 6.930/09, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT, estabelece em seu artigo 34 que o Acórdão será lavrado pelo autor do 
voto vencedor, indicando, outrossim, em seu parágrafo 2º, que o voto vencido ou em 
separado pode integrar o acórdão, desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada 
logo após o encerramento da votação. 

Depreende-se, portanto, que inexiste a obrigatoriedade de 
elaboração de voto vencido no Acórdão, sendo tal premissa facultada a Conselheiro cujo 
voto foi vencido, ou mesmo a Conselheiro que acompanhou o autor do voto vencedor, 
para fins de elaboração de voto em separado.  

Rejeita-se, portanto, a preliminar em apreço. 
  

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
omissis. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  



“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 
vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 



 
“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no Convênio ICMS 128/94.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 
 

Relativamente ao conflito de normas indicado pelo recorrente, há que 
se considerar que as disposições do Código Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 
61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e autorizam o estorno em questão. 
Desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria norma e, nesse aspecto, estatui o 
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, que não pode haver decisão, neste Conselho, que 
implique em apreciação ou declaração de ilegalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão cameral, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade parcial dos autos, a partir do Acórdão, arguida pelo recorrente, por 
cerceamento do direito de defesa.  

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
ao Conselho Superior, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00086/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo, por inexistência do voto vencido no Acórdão. 
Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. O Acórdão será lavrado pelo autor do voto vencedor, sendo 
que o voto vencido ou em separado pode integrar o Acórdão, 
desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada logo após o 
encerramento da votação. (Artigo 34 e parágrafo 2º, do Decreto 
nº 6.930/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir do acórdão cameral, haja vista a inexistência de voto vencido. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de abril de 2.013, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro e fevereiro de 2.013, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 51.533,47 (cinquenta e um mil, 
quinhentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), em face a não efetivação, pelo 
contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com redução 
da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, conforme 
demonstrado na Auditoria às fls. 05/13, e constante da mídia – CD, fls. 14.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 22 de maio de 2.013, fls. 15.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 25/31, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argumenta quanto 
à desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadorias se der com redução da base de cálculo. Respalda-se no Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS para afirmar que a determinação do estorno de parte do crédito 
viola tal garantia constitucional. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito. Indica, a seu 
ver, sólida jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de restrição à não 
cumulatividade por atos infraconstitucionais. Asseverou: “Portanto, não obstante tratar-se 
de exigência fiscal (estorno) indevida uma vez que viola expressamente a condição de não 
cumulatividade do ICMS e finalidade para a qual foi instituído o benefício da redução da 
base cálculo, que no caso diz respeito ao custo dos produtos destinados à cesta básica, 
certo é que a discussão já se encontra em vias de ser sacramentada por quem de direito”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 32/68. 

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

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 023/14 - JULP, fls. 70/719, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 76/85, no qual, após destacar 
o histórico do processo, argumenta que a norma utilizada pelo julgador para manutenção 
do auto de infração, qual seja, o CTE (Lei 11.651/91) é anterior ao acordado entre os 
Estados através do Convênio ICMS 128/94, que disciplina de forma específica as 
operações mercantis em questão (cesta básica). O referido Convênio se coaduna de 
forma plena com o que restou exaustivamente defendido pela Recorrente em sua 
Impugnação no sentido de que o estorno do imposto viola sim a regra da não 
cumulatividade, tanto que por meio do referido Convênio os entres federados ficaram 
autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito. 

Reitera, outrossim, os argumentos expendidos na fase singular, em 
especial a jurisprudência do STF a respeito da matéria.  



Menciona, ainda, que relativamente ao produto óleo composto, o 
mesmo deve ser excluído da exigência, pois nos termos do Parecer nº 1.981/2010 – 
GEPT, da SEFAZ, não integra os relacionados porque a composição do óleo em questão 
é diversa daquele a que faz menção a norma. 

Promove a juntada aos autos das cópias dos documentos às fls. 
86/114, incluindo-se decisão do Tribunal de Justiça de Goiás em Mandado de Segurança 
relacionado com a matéria em discussão. 

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

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.116/2014, 
fls. 117/120. 

Destacou-se: “O § 1º do Convênio 128/94, o qual dispõe sobre o 
tratamento diferenciado para as operações com mercadorias que compõem a cesta 
básica, autoriza os Estados e o Distrito federal a não exigirem a anulação proporcional do 
crédito na operação, admitindo, por isso, a interpretação de que a regra é exigir o estorno 
em respeito ao princípio da não cumulatividade. Assim, correto o procedimento da 
fiscalização”.  

Intimado do “decisum” cameral, fls. 123/125, o sujeito passivo 
interpõe Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 128/138, no qual argui, em 
preliminar, nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, haja vista 
a inexistência no Acórdão do teor do voto vencido. 

Quanto ao mérito, reitera os argumentos expendidos anteriormente, 
em especial a ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS. Destaca: 
“A legislação goiana, contudo, desprezando esse princípio constitucional, determina o 
estorno de parte desse crédito, única e exclusivamente porque, por vontade própria 
resolve cobrar menos ICMS nas saídas dos produtos adquiridos. É que no Estado de 
Goiás, porque estabelecido pela legislação, as vendas de terminados produtos são feitas 
com base de cálculo reduzida, e o crédito superior, proveniente das compras, cujo valor foi 
suportado pelo contribuinte goiano, no caso a Recorrente, deve ser anulado mediante 
estorno”. 

Continua: “A limitação não deve subsistir uma vez que a 
Constituição, como exceção ao princípio da não cumulatividade, apenas admite duas 
hipóteses, dispondo que o crédito do ICMS estará vedado nos casos de isenção ou não 
incidência, o que não é o caso dos autos”. Ainda: “Ademais, redução de base de cálculo é 
figura diversa de isenção e não incidência”. 

Volta a destacar jurisprudência do STF. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 
 
          V O T O  
 

   QUESTÃO PRELIMINAR 
 

Em proêmio, mister analisar a nulidade suscitada de cerceamento do 
direito de defesa, a partir do Acórdão, por inexistência do teor do voto vencido. 



Relativamente à pretensa nulidade, há que se destacar que o 
Decreto nº 6.930/09, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT, estabelece em seu artigo 34 que o Acórdão será lavrado pelo autor do 
voto vencedor, indicando, outrossim, em seu parágrafo 2º, que o voto vencido ou em 
separado pode integrar o acórdão, desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada 
logo após o encerramento da votação. 

Depreende-se, portanto, que inexiste a obrigatoriedade de 
elaboração de voto vencido no Acórdão, sendo tal premissa facultada a Conselheiro cujo 
voto foi vencido, ou mesmo a Conselheiro que acompanhou o autor do voto vencedor, 
para fins de elaboração de voto em separado.  

Rejeita-se, portanto, a preliminar em apreço. 
  

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
omissis. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 



vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 
 

“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 



XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no Convênio ICMS 128/94.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 
 

Relativamente ao conflito de normas indicado pelo recorrente, há que 
se considerar que as disposições do Código Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 
61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e autorizam o estorno em questão. 
Desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria norma e, nesse aspecto, estatui o 
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, que não pode haver decisão, neste Conselho, que 
implique em apreciação ou declaração de ilegalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus pares, é pela 
manutenção da decisão cameral, haja vista a inexistência de legislação mantenedora dos 
créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção dos créditos 
apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar de nulidade parcial 
dos autos, a partir do Acórdão, arguida pelo recorrente, por cerceamento do direito de 
defesa.  

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso ao Conselho Superior, 
negar-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00087/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade parcial do 
processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo, por inexistência do voto vencido no Acórdão. 
Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. O Acórdão será lavrado pelo autor do voto vencedor, sendo 
que o voto vencido ou em separado pode integrar o Acórdão, 
desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada logo após o 
encerramento da votação. (Artigo 34 e parágrafo 2º, do Decreto 
nº 6.930/09). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de mercadorias 
contempladas com benefício da redução da base de cálculo. 
Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos realizados 
de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir do acórdão cameral, haja vista a inexistência de voto vencido. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de abril de 2.013, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de janeiro e fevereiro de 2.013, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 79.730,50 (setenta e nove mil, 
setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), em face a não efetivação, pelo 
contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com redução 
da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, conforme 
demonstrado na Auditoria às fls. 05/13, e constante da mídia – CD, fls. 14.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com os artigos 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 07 de junho de 2.013, fls. 20.  

Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 23/30, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argumenta quanto 
à desnecessidade de estorno proporcional dos créditos tomados quando a saída de 
mercadorias se der com redução da base de cálculo. Respalda-se no Princípio da Não 
Cumulatividade do ICMS para afirmar que a determinação do estorno de parte do crédito 
viola tal garantia constitucional. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito. Indica, a seu 
ver, sólida jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de restrição à não 
cumulatividade por atos infraconstitucionais. Asseverou: “Portanto, não obstante tratar-se 
de exigência fiscal (estorno) indevida uma vez que viola expressamente a condição de não 
cumulatividade do ICMS e finalidade para a qual foi instituído o benefício da redução da 
base cálculo, que no caso diz respeito ao custo dos produtos destinados à cesta básica, 
certo é que a discussão já se encontra em vias de ser sacramentada por quem de direito”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 31/48. 

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

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 025/14 - JULP, fls. 50/51, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 56/65, no qual, após destacar 
o histórico do processo, argumenta que a norma utilizada pelo julgador para manutenção 
do auto de infração, qual seja, o CTE (Lei 11.651/91) é anterior ao acordado entre os 
Estados através do Convênio ICMS 128/94, que disciplina de forma específica as 
operações mercantis em questão (cesta básica). O referido Convênio se coaduna de 
forma plena com o que restou exaustivamente defendido pela Recorrente em sua 
Impugnação no sentido de que o estorno do imposto viola sim a regra da não 
cumulatividade, tanto que por meio do referido Convênio os entres federados ficaram 
autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito. 

Reitera, outrossim, os argumentos expendidos na fase singular, em 
especial a jurisprudência do STF a respeito da matéria.  



Menciona, ainda, que relativamente ao produto óleo composto, o 
mesmo deve ser excluído da exigência, pois nos termos do Parecer nº 1.981/2010 – 
GEPT, da SEFAZ, não integra os relacionados porque a composição do óleo em questão 
é diversa daquele a que faz menção a norma. 

Promove a juntada aos autos das cópias dos documentos às fls. 
66/94, incluindo-se decisão do Tribunal de Justiça de Goiás em Mandado de Segurança 
relacionado com a matéria em discussão. 

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

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1.945/2014, 
fls. 97/101. 

Destacou-se: “O Convênio ICMS 128/94, invocado pela empresa 
autuada como fundamento para não estornar o crédito, não é impositivo, eis que apenas 
autorizou os Estados e o Distrito Federal a estabelecer carga tributária mínima de 7% 
(sete por cento) do ICMS nas saídas internas de mercadorias que compõem a cesta 
básica (Cláusula Primeira, caput), bem como a não exigir a anulação proporcional do 
crédito (Cláusula Primeira, § 1º), e da análise do dispositivo legal que concedeu o 
benefício fiscal da redução da base de cálculo (inciso XXXIII, do art. 8º, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97), verifica-se a inexistência, na sua parte final, da expressão ‘ficando 
mantido o crédito’, deixando claro e evidente que o Estado de Goiás adotou o referido 
convênio somente em relação à concessão do benefício fiscal da redução da base de 
cálculo, deixando de fazê-lo, em relação à manutenção do crédito”.  

Intimado do “decisum” cameral, fls. 102/104, o sujeito passivo 
interpõe Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 107/117, no qual argui, em 
preliminar, nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, haja vista 
a inexistência no Acórdão do teor do voto vencido. 

Quanto ao mérito, reitera os argumentos expendidos anteriormente, 
em especial a ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS. Destaca: 
“A legislação goiana, contudo, desprezando esse princípio constitucional, determina o 
estorno de parte desse crédito, única e exclusivamente porque, por vontade própria 
resolve cobrar menos ICMS nas saídas dos produtos adquiridos. É que no Estado de 
Goiás, porque estabelecido pela legislação, as vendas de terminados produtos são feitas 
com base de cálculo reduzida, e o crédito superior, proveniente das compras, cujo valor foi 
suportado pelo contribuinte goiano, no caso a Recorrente, deve ser anulado mediante 
estorno”. 

Continua: “A limitação não deve subsistir uma vez que a 
Constituição, como exceção ao princípio da não cumulatividade, apenas admite duas 
hipóteses, dispondo que o crédito do ICMS estará vedado nos casos de isenção ou não 
incidência, o que não é o caso dos autos”. Ainda: “Ademais, redução de base de cálculo é 
figura diversa de isenção e não incidência”. 

Volta a destacar jurisprudência do STF. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Este é o relatório. 
 
          V O T O  
 

   QUESTÃO PRELIMINAR 



 
Em proêmio, mister analisar a nulidade suscitada de cerceamento do 

direito de defesa, a partir do Acórdão, por inexistência do teor do voto vencido. 

Relativamente à pretensa nulidade, há que se destacar que o 
Decreto nº 6.930/09, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT, estabelece em seu artigo 34 que o Acórdão será lavrado pelo autor do 
voto vencedor, indicando, outrossim, em seu parágrafo 2º, que o voto vencido ou em 
separado pode integrar o acórdão, desde que a intenção de redigi-lo seja manifestada 
logo após o encerramento da votação. 

Depreende-se, portanto, que inexiste a obrigatoriedade de 
elaboração de voto vencido no Acórdão, sendo tal premissa facultada a Conselheiro cujo 
voto foi vencido, ou mesmo a Conselheiro que acompanhou o autor do voto vencedor, 
para fins de elaboração de voto em separado.  

Rejeita-se, portanto, a preliminar em apreço. 
  

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
omissis. 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  



“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 
vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 
contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, abaixo transcrito, com redação vigente à época do fato gerador, o 
benefício da redução da base de cálculo, para os produtos nele relacionados, não é 
contemplado com a manutenção integral dos créditos, devendo-se, portanto, aplicar o 
estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 



 
“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
 

Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se 
que o legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos créditos 
anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no Convênio ICMS 128/94.  

Portanto, não constando do dispositivo que trata da redução da base 
de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se aplicar o disposto 
no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do 
artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 
 

Relativamente ao conflito de normas indicado pelo recorrente, há que 
se considerar que as disposições do Código Tributário Estadual – CTE, contidas no artigo 
61, § 3º, encontram-se em plena vigência, e autorizam o estorno em questão. 
Desconsiderá-las, implicaria insurgir-se contra a própria norma e, nesse aspecto, estatui o 
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, que não pode haver decisão, neste Conselho, que 
implique em apreciação ou declaração de ilegalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão cameral, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade parcial dos autos, a partir do Acórdão, arguida pelo recorrente, por 
cerceamento do direito de defesa.  

No mérito, voto, em consenso unânime, para conhecer do Recurso 
ao Conselho Superior, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00095/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas 
por unanimidade. 
 
I – O AFRE I, mediante Portaria, tem plena competência, 
assegurada pela lei n.º 13.266/98, para executar procedimentos 
de auditoria e constituir o crédito tributário dos contribuintes 
estaduais considerados empresa de médio porte, inclusive com 
escrituração contábil. 
 
II - Não há nulidade da peça básica por cerceamento ao direito 
de defesa do recorrente quando este é corretamente intimado e 
exerce amplamente a defesa e o contraditório. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Apropriação indevida de crédito escritural. Procedência total. 
Decisão por maioria. 
 
I – É devido o ICMS pelo prestador de serviços de transporte 
que, na aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, NÃO tenha cumprido a 
determinação legal de a cada abastecimento fazer corresponder 
uma única nota fiscal com a identificação do veículo abastecido, 
sendo vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma 
aquisição no período (art. 46, § 6.º, II, do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançador e a segunda, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva  que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo em epígrafe omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 615.748,93 (seiscentos e quinze mil setecentos 
e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), apurados em AUDITORIA BÁSICA DO 
ICMS, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, decorrente de: 1.) aproveitamento indevido 



do crédito nas aquisições interestaduais de óleo diesel, em virtude de haver se apropriado 
do imposto destacado nas notas fiscais de forma global (sem a identificação do veículo 
abastecido); 2.) aproveitamento indevido de crédito referente a erros de fato (falta de 
especificação) ocorridos na escrituração (preparo) de documentos e livros fiscais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontado os artigos 46, § 

6º, II; e 47, III, “a”, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
IV, "a", da lei n.º 11.651/91, c/redação conferida pela lei n.º 17.917/2012. 

 
O auto de infração veio instruído, dentre outros, com os seguintes 

documentos:  Detalhamento do crédito tributário (fls. 02), Auditoria Básica do ICMS 
(fls.3/15), planilha de aquisição (fls.16) e de estorno de crédito do combustível (fls.17), 
recibo de entrega de relatório digital e mídia em CD (fls.18/19), relatório comparativo EFD 
X SARE (fls.20/21 e 42/43), relatórios fiscais da apuração do ICMS – operações próprias 
(fls.22/41), notificações fiscais (fls.44 e ss.) e ordem de serviço (fls.89). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls.96/110), na 

qual pugna pela nulidade do lançamento devido à incompetência funcional da autoridade 
lançadora e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, pede a 
improcedência do lançamento, por não ter havido falta de pagamento do imposto (fls.109). 
Se assim não entender, pede sucessivamente que seja considerado como estorno o 
importe de R$ 187.517,37. 

 
Julgador de primeira instância junta diagnóstico do porte (fls.125) do 

impugnante, que o classifica como de MÉDIO PORTE nos anos-base de 2010 a 2014. 
Mediante o DESPACHO N.º 637/2015 – JULP (fls.126/127) solicita também a juntada pela 
DRF de circunscrição do contribuinte da Portaria de delegação de competência à 
autoridade lançadora e a análise das alegações e questionamentos do impugnante. 

 
Juntada cópia da portaria requestada (fls.129). A autoridade 

lançadora justifica que não há erro no seu trabalho (fls.130/131). 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 3211/2016 – JULP (fls.142/148), o 

julgador afasta as preliminares e declara a PROCEDÊNCIA do auto de infração. 
 
Intimado da sentença, o sujeito passivo atravessa recurso, no qual, 

com os mesmos argumentos da impugnação, pede a nulidade do auto, a improcedência 
ou, sucessivamente, redução do estorno do crédito apropriado. 

 
Pela RESOLUÇÃO 172/2016 (fls.170/171) – excerto reproduzido, 

esta II CJUL:  
“CONSIDERANDO a informação de fls.08 (Apuração de Ofício da Auditoria Básica 

do ICMS) de que há ICMS pago, Autuado a Maior, Parcelado etc. no valor de R$ 539.641,74 compensado 
com os ajustes realizados pelo contribuinte no valor de R$ 377.225,46 (item 41), com ICMS a pagar 
apurado de ofício no valor de R$ 162.416,28 (item 29); 

 
CONSIDERANDO a existência de suposto equívoco no mês de maio – aceitou-se 

ajuste de R$ 54.603,17 e estorno de crédito de R$ 55.046,54 – consubstanciado no fato de que o valor do 
ajuste fora descontado do ICMS pago a maior; 

 
CONSIDERANDO também a existência de suposto equívoco no mês de dezembro 

– ajuste que deveria ser de R$ 22.796,88 fora tomado na APURAÇÃO DE OFÍCIO como R$ 75.228,88, que 
fora descontado no ICMS pago a maior indevidamente, gerando uma diferença de R$ 52.492,00 favorável 
ao sujeito passivo; 

 



CONSIDERANDO que no mês de MAIO deve-se, mantendo o ajuste, excluir valor 
do Auto de Infração; 

 
CONSIDERANDO as alegações de fato efetuadas pelo recorrente às fls.160 e ss. 

da peça recursal; 
 
CONSIDERANDO que, não obstante o descumprimento do princípio da 

eventualidade no primeiro comparecimento aos autos (artigo 19, caput e § 1.º, da lei n.º 16.469/09), o 
sujeito passivo deduz informações acerca de supostos erros materiais, as quais, a seu ver, ensejariam a 
reforma da sentença recorrida; 

 
CONSIDERANDO a razoabilidade contida nas alegações do sujeito passivo, os 

princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no artigo 19, § 3.º, 
I e II, da lei n.º 16.469/09; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à DELEGACIA 

REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE LUZIÂNIA (GO), para que seu titular, por obséquio, designe 
autoridade fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, para, à vista do de todo o 
processado, e, mormente a IN n.º 1159/13 – GSF, REVISAR, se necessário, o lançamento.” 

 

Novamente (fls.173), a autoridade lançadora não admite haver no 
seu trabalho as falhas alegadas pela recorrente. 

 
A recorrente apresenta sua contradita (fls.177/179). 
 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
                                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 

sentença que afastou preliminares e julgou totalmente procedente o lançamento que 
acusa o recorrente de haver omitido o pagamento do ICMS na importância de R$ 
615.748,93 (seiscentos e quinze mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três 
centavos), apurados em AUDITORIA BÁSICA DO ICMS, no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, decorrente de: 1.) aproveitamento indevido do crédito nas aquisições 
interestaduais de óleo diesel, em virtude de haver se apropriado do imposto destacado 
nas notas fiscais de forma global (sem a identificação do veículo abastecido); 2.) 
aproveitamento indevido de crédito referente a erros de fato (falta de especificação) 
ocorridos na escrituração (preparo) de documentos e livros fiscais. 

 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, pois infere-se dos autos o PORTE 
MÉDIO do contribuinte, para a qual havia plena competência conferida pela PORTARIA 
N.º 214/13-SRE (fls.129). 

 
Depois, verifica-se não haver também cerceamento ao direito de 

defesa do recorrente por nulidade da peça básica e da sentença, porquanto o lançamento 
subsume o fato jurídico-tributário à legislação pertinente, a sentença analisa todos os 
questionamentos da impugnante, bem como quando o sujeito passivo é corretamente 
intimado e exerce amplamente a defesa e o contraditório. 

 
Quanto ao mérito, esses autos cuidam de exigência de ICMS, multa 

e acréscimos legais decorrentes da apropriação indevida de crédito escritural pelo sujeito 
passivo, relativamente à aquisição de combustível por empresa de transporte de cargas, 
de forma englobada em nota fiscal, quando a legislação tributária determina a 
necessidade de documento fiscal individualizado por abastecimento, nos termos do art. 



46, § 6º, inciso II, além de erro no preparo de documentos e livros fiscais (art. 47, III, “a”), 
ambos do Decreto n. º 4.852/97, que, para clareza, transcrevo abaixo. Verbis: 

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 

                                        (...)      

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  
                                     (...)  

II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo abastecido, 
vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no período; 

 

                                       (...) 

 

 

Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito 
do imposto, o valor: 

                                     (...) 

III - pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração 
dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante 
escrituração, no período de sua constatação, desde que: 

a) a escrituração seja realizada, até a data da apuração do mês de fevereiro 
do exercício seguinte ao do pagamento, com especificação da natureza do 
erro, no livro Registro de Apuração do ICMS: 

1. na linha OBSERVAÇÕES, quando se tratar de contribuinte beneficiário dos 
Programas FOMENTAR ou PRODUZIR; 

2. no quadro Crédito do Imposto - Outros Créditos, nas demais hipótese; 

 

Portanto, depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima, que 
o direito ao crédito do ICMS na aquisição de combustível utilizado para abastecimento do 
veículo na prestação de serviços de transporte, quando o abastecimento ocorra quando da 
prestação desses serviços, somente está garantido legalmente quando a cada 
abastecimento corresponda uma única nota fiscal, inclusive com identificação do veículo 
abastecido, vedada emissão englobada da nota fiscal para mais de um abastecimento. 

 
Nota-se dos autos, que as operações informam a aquisição de uma 

grande quantidade de combustível, nas quais as notas fiscais não discriminam emissão 
para abastecimento individualizado do veículo em trânsito, mas emissão de documento 
fiscal de forma englobada no abastecimento de mais de um veículo ou mais de um 
abastecimento por período.   

 
Os autos também discriminam erros de fato ocorridos na escrituração 

dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação. 
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Os autos encontram-se instruídos com documentos e Auditoria 
Básica do ICMS que comprovam o lançamento indevido do crédito do ICMS 
correspondente aos abastecimentos englobadas, vedados pela legislação tributária. 

 
Faz-se mister observar as regras previstas no regulamento, inclusive 

as hipóteses de vedação ou estorno, que delimitam o crédito a ser apropriado na 
aquisição de óleo diesel. Assim, o limite máximo de crédito relativo à aquisição de óleo 
diesel é o fixado nos dispositivos legais acima transcritos. 

A Auditoria Básica do ICMS realizada pela fiscalização está de 
acordo com as normas legais e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentada nos 
documentos e livros próprios da empresa que provam que o sujeito passivo em epígrafe 
aproveitou indevidamente o crédito de ICMS em montante superior ao permitido, de 
acordo com o valor demonstrado. 

Portanto, o direito ao aproveitamento do crédito tributário está 
condicionado ao cumprimento de exigências legais, previstas na legislação tributária 
estadual retromencionada, que o sujeito passivo não cumpriu integralmente, perdendo 
assim o direito ao crédito ora estornado de ofício. 

Diante de todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte, nego-
lhe provimento, no sentido de rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, confirmar a 
sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00096/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas 
por unanimidade. 
 
I – O AFRE I, mediante Portaria, tem plena competência, 
assegurada pela lei n.º 13.266/98, para executar procedimentos 
de auditoria e constituir o crédito tributário dos contribuintes 
estaduais considerados empresa de médio porte, inclusive com 
escrituração contábil. 
 
II - Não há nulidade da peça básica por cerceamento ao direito 
de defesa do recorrente quando este é corretamente intimado e 
exerce amplamente a defesa e o contraditório. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Apropriação indevida de crédito escritural. Procedência total. 
Decisão por maioria. 
 
I – É devido o ICMS pelo prestador de serviços de transporte 
que, na aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, NÃO tenha cumprido a 
determinação legal de a cada abastecimento fazer corresponder 
uma única nota fiscal com a identificação do veículo abastecido, 
sendo vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma 
aquisição no período (art. 46, § 6.º, II, do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançador e a segunda, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva  que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo em epígrafe omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 488.225,77 (quatrocentos e oitenta e oito mil 
duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete), apurados em AUDITORIA BÁSICA DO 
ICMS, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, decorrente de: 1.) aproveitamento indevido 



do crédito nas aquisições interestaduais de óleo diesel, em virtude de haver se apropriado 
do imposto destacado nas notas fiscais de forma global (sem a identificação do veículo 
abastecido); 2.) aproveitamento indevido de crédito referente a erros de fato (falta de 
especificação) ocorridos na escrituração (preparo) de documentos e livros fiscais. 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontado os artigos 46, § 

6º, II; e 47, III, “a”, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
IV, "a", da lei n.º 11.651/91, c/redação conferida pela lei n.º 17.917/2012. 

 
O auto de infração veio instruído, dentre outros, com os seguintes 

documentos:  Detalhamento do crédito tributário (fls. 02), Auditoria Básica do ICMS 
(fls.3/14), planilha de aquisição (fls.57) e de estorno de crédito do combustível (fls.58), 
recibo de entrega de relatório digital e mídia em CD (fls.59/60), relatórios fiscais da 
apuração do ICMS – operações próprias (fls.29/56), notificações fiscais (fls.61 e ss.) e 
ordem de serviço (fls.189). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls.196/209), na 

qual pugna pela nulidade do lançamento devido à incompetência funcional da autoridade 
lançadora e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, pede a 
improcedência do lançamento, por não ter havido falta de pagamento do imposto (fls.208). 

 
Julgador de primeira instância junta diagnóstico do porte (fls.224) do 

impugnante, que o classifica como de MÉDIO PORTE nos anos-base de 2010 a 2014. 
Mediante o DESPACHO N.º 639/2015 – JULP (fls.225/226) solicita também a juntada pela 
DRF de circunscrição do contribuinte da Portaria de delegação de competência à 
autoridade lançadora e a análise das alegações e questionamentos do impugnante. 

 
Juntada cópia da portaria requestada (fls.228). A autoridade 

lançadora justifica que não há erro no seu trabalho (fls.229/230). 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 3210/2016 – JULP (fls.242/247), o 

julgador afasta as preliminares e declara a PROCEDÊNCIA do auto de infração. 
 
Intimado da sentença, o sujeito passivo atravessa recurso, no qual, 

com os mesmos argumentos da impugnação, pede a nulidade do auto, a improcedência 
ou, sucessivamente, redução do estorno do crédito apropriado. 

 
Pela RESOLUÇÃO 171/2016 (fls.269/270) – excerto reproduzido, 

esta II CJUL:  
“CONSIDERANDO a informação de fls.03 (Conclusão da Auditoria Básica 

do ICMS) de que há ICMS pago ou Autuado a Maior no valor de R$ 171.505,29.  
 
CONSIDERANDO que, em revisão (fls.229), a autoridade fiscal 

autuante/revisora afirma que tal valor fora compensado; 
 
CONSIDERANDO, entretanto, que a soma do imposto autuável com o 

imposto omitido dá exatamente o valor total dos créditos escriturados indevidamente, 
demonstrando assim, APARENTEMENTE, não ter havido a compensação deste imposto 
recolhido a maior; 

 
CONSIDERANDO as alegações de fato efetuadas pelo recorrente às 

fls.260 e ss. da peça recursal; 
 
CONSIDERANDO que, não obstante o descumprimento do princípio da 

eventualidade no primeiro comparecimento aos autos (artigo 19, caput e § 1.º, da lei n.º 



16.469/09), o sujeito passivo deduz informações acerca de supostos erros materiais, as quais, a 
seu ver, ensejariam a reforma da sentença recorrida; 

 
CONSIDERANDO a razoabilidade contida nas alegações do sujeito 

passivo, os princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, bem como o 
disposto no artigo 19, § 3.º, I e II, da lei n.º 16.469/09; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 

DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE LUZIÂNIA (GO), para que seu titular, por 
obséquio, designe autoridade fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, para, à 
vista do de todo o processado, e, mormente a IN n.º 1159/13 – GSF, REVISAR, se 
necessário, o lançamento.” 

 
Novamente (fls.272), a autoridade lançadora não admite haver no 

seu trabalho as falhas alegadas pela recorrente. 
 
A recorrente apresenta sua contradita (fls.275/277). 
 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
                                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 

sentença que afastou preliminares e julgou totalmente procedente o lançamento que 
acusa o recorrente de haver omitido o pagamento do ICMS na importância R$ 488.225,77 
(quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete), 
apurados em AUDITORIA BÁSICA DO ICMS, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, 
decorrente de: 1.) aproveitamento indevido do crédito nas aquisições interestaduais de 
óleo diesel, em virtude de haver se apropriado do imposto destacado nas notas fiscais de 
forma global (sem a identificação do veículo abastecido); 2.) aproveitamento indevido de 
crédito referente a erros de fato (falta de especificação) ocorridos na escrituração 
(preparo) de documentos e livros fiscais. 

 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, pois infere-se dos autos o PORTE 
MÉDIO do contribuinte, para a qual havia plena competência conferida pela PORTARIA 
N.º 214/13-SRE (fls.228). 

 
Depois, verifica-se não haver também cerceamento ao direito de 

defesa do recorrente por nulidade da peça básica e da sentença, porquanto o lançamento 
subsume o fato jurídico-tributário à legislação pertinente, a sentença analisa todos os 
questionamentos da impugnante, bem como quando o sujeito passivo é corretamente 
intimado e exerce amplamente a defesa e o contraditório. 

 
Quanto ao mérito, esses autos cuidam de exigência de ICMS, multa 

e acréscimos legais decorrentes da apropriação indevida de crédito escritural pelo sujeito 
passivo, relativamente à aquisição de combustível por empresa de transporte de cargas, 
de forma englobada em nota fiscal, quando a legislação tributária determina a 
necessidade de documento fiscal individualizado por abastecimento, nos termos do art. 
46, § 6º, inciso II, além de erro no preparo de documentos e livros fiscais (art. 47, III, “a”), 
ambos do Decreto n. º 4.852/97, que, para clareza, transcrevo abaixo. Verbis: 

 



Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 

                                        (...)      

§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  
                                     (...)  

II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo abastecido, 
vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no período; 

 

                                       (...) 

 

 

 

 

Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito 
do imposto, o valor: 

                                     (...) 

III - pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração 
dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante 
escrituração, no período de sua constatação, desde que: 

a) a escrituração seja realizada, até a data da apuração do mês de fevereiro 
do exercício seguinte ao do pagamento, com especificação da natureza do 
erro, no livro Registro de Apuração do ICMS: 

1. na linha OBSERVAÇÕES, quando se tratar de contribuinte beneficiário dos 
Programas FOMENTAR ou PRODUZIR; 

2. no quadro Crédito do Imposto - Outros Créditos, nas demais hipótese; 

 

Portanto, depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima, que 
o direito ao crédito do ICMS na aquisição de combustível utilizado para abastecimento do 
veículo na prestação de serviços de transporte, quando o abastecimento ocorra quando da 
prestação desses serviços, somente está garantido legalmente quando a cada 
abastecimento corresponda uma única nota fiscal, inclusive com identificação do veículo 
abastecido, vedada emissão englobada da nota fiscal para mais de um abastecimento. 

 
Nota-se dos autos, que as operações informam a aquisição de uma 

grande quantidade de combustível, nas quais as notas fiscais não discriminam emissão 
para abastecimento individualizado do veículo em trânsito, mas emissão de documento 
fiscal de forma englobada no abastecimento de mais de um veículo ou mais de um 
abastecimento por período.   

 
Os autos também discriminam erros de fato ocorridos na escrituração 

dos livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação. 
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Os autos encontram-se instruídos com documentos e Auditoria 
Básica do ICMS que comprovam o lançamento indevido do crédito do ICMS 
correspondente aos abastecimentos englobadas, vedados pela legislação tributária. 

 
Faz-se mister observar as regras previstas no regulamento, inclusive 

as hipóteses de vedação ou estorno, que delimitam o crédito a ser apropriado na 
aquisição de óleo diesel. Assim, o limite máximo de crédito relativo à aquisição de óleo 
diesel é o fixado nos dispositivos legais acima transcritos. 

A Auditoria Básica do ICMS realizada pela fiscalização está de 
acordo com as normas legais e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentada nos 
documentos e livros próprios da empresa que provam que o sujeito passivo em epígrafe 
aproveitou indevidamente o crédito de ICMS em montante superior ao permitido, de 
acordo com o valor demonstrado. 

Portanto, o direito ao aproveitamento do crédito tributário está 
condicionado ao cumprimento de exigências legais, previstas na legislação tributária 
estadual retromencionada, que o sujeito passivo não cumpriu integralmente, perdendo 
assim o direito ao crédito ora estornado de ofício. 

Diante de todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte, nego-
lhe provimento, no sentido de rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, confirmar a 
sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00129/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Omissão de pagamento de 
imposto devido à falta de estorno de crédito na utilização de 
redução da base de cálculo. Recurso do sujeito passivo 
requerendo a improcedência do lançamento. Recurso 
improvido, decisão pela procedência do auto de infração. 
Processual. Requerimento de exclusão dos diretores da 
sociedade do polo passivo. Indeferido.  
  
1 - O imposto creditado relativo à entrada de mercadoria deve 
ser estornado de forma proporcional quando o sujeito passivo 
utilizar de benefício de redução da base de cálculo na saída de 
mercadoria, se não houver previsão legal de manutenção do 
crédito (artigo 61, inciso I, alínea "a", § 3º da Lei 11.651/91). 
 
2 - A previsão de manutenção de crédito de ICMS pela entrada 
de mercadorias, quando houver saída dela sem tributação, deve 
estar prevista na legislação estadual e não apenas em Convênio 
de ICMS autorizativo. 
 
3 - Os diretores da sociedade devem ser mantidos na lide como 
solidários obrigados ao pagamento do imposto devido pela 
autuada, quando restar comprovado que eles exerceram a 
administração da empresa no período da ocorrência do fato 
gerador do ICMS, com fundamento no inciso XII do artigo 45 do 
CTE combinado com o artigo 124 do CTN; 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários LUIZ ANTÔNIO FAZZIO, CHRISTOPHE GUILLAUME MARTIN e 
ARMANDO FIGUEIREDO BEZERRA DE ALMEIDA da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e David 
Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Valdir Mendonça Alves, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram 
pela exclusão dos solidários da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 021/2.017 da Terceira Câmara Julgadora, constante às folhas 274 a 281 dos 
autos: 

 
Cuida-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo acima indicado em 
face de decisão singular que jugou procedente lançamento de ofício 
consubstanciado na seguinte acusação fiscal: 

Omitiu o pagamento do ICMS, entre 01/07/2011 e 31/12/2011, na importância de 
R$ 986.266,39, em razão da falta de estorno de credito relativo a entrada de 
mercadorias, cujas saídas, relacionadas no Rel_223, foram contempladas com 
redução na base de cálculo para o equivalente a 3%, 7% e 12%, ocasionando 
carga tributária negativa do ICMS, nestes itens que são de grande giro (essa 
omissão equivale, no período, a 35,163% do ICMS apurado a recolher). Em 
consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme relatórios e Auditoria do ICMS anexos.  

Obs:  

1) ilícito descrito refere-se à Infração I de Omissão de Estorno de Créditos na 
Auditoria do ICMS;  

2) período jan a jun/2011 lançado AI 4.01.15.036957.74  

3) relatórios completos em anexo digital;  

4) contem Notas Explicativas 

 
São dados como infringidos os artigos 61, § 3º e 64 da Lei 11.651/91, combinado 
com o artigo 58, I, “b”, Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
proposta prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a” da lei 11651/1991, c/ redação 
da lei 17917/2012. 

Na peça de recurso (fls. 205/226, repetido às fls. 229/250), o sujeito passivo alega 
que há ilegitimidade passiva dos solidários por ausência de interesse comum, ao 
contrário do entendimento seguido pela sentença de primeiro grau, sendo que o 
art. 124, I do CTN é inaplicável ao caso ora em exame, visto que o Superior 
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o referido artigo não é hábil 
para responsabilização de sócios e mesmo de terceiros em relação a débitos 
fiscais, por não se tratar de norma atribuidora de responsabilidade, de modo que o 
conceito de “interesse comum” previsto no artigo 124, inciso I, do CTN e 
reproduzido pelo caput do artigo 45, inciso XII, do CTE não é aplicável ao presente 
caso. 

Por outro lado, argumenta que é impossível a responsabilização de administrador 
por mera acusação de inadimplemento, sendo necessária, à vista do art. 135 do 
CTN, para fins de responsabilização tributária dos administradores da empresa, as 
seguintes premissas, (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração à 
lei, contrato social ou estatutos e (ii) que a obrigação tributária tenha resultado 
justamente da prática de referidos atos. 

No mérito, alega que tem o inequívoco direito à manutenção integral dos créditos 
de ICMS na aquisição de produtos com redução da carga tributária em razão do 
princípio da não-cumulatividade e da existência de legislação que determina a 
manutenção integral do crédito. 

Argumenta que há no princípio mencionado um claro direito de “abatimento” que o 
contribuinte tem em relação ao ICMS que incide sobre as entradas de mercadorias 
e que o artigo 155, § 2°, inciso II, alíneas “a” e “b”, da CF, prevê as únicas 
hipóteses em que o princípio da não-cumulatividade não terá de ser observado, a 
saber nos casos de isenção ou não incidência. 

Entende que os dispositivos legais que fundamentam as reduções de base de 
cálculo que resultem em alíquotas efetivas de 3% e 12% bem como o Convênio 



ICMS 128/94 (redução da base de cálculo de produtos da cesta) lhe autorizam o 
direito à manutenção do crédito.  

Argumenta que a redução da base de cálculo para fins de apuração do ICMS difere 
da isenção e da não-incidência e que no caso em análise, que versa sobre as 
operações beneficiadas com a redução da base de cálculo do ICMS de tal forma 
que a carga tributária resulte em 3%, 7% ou 12%, a única conclusão a que se pode 
chegar é que tal caso não está abrangido pelo artigo 155, § 2°, II, “a” da CF, razão 
pela qual não há que se falar em estorno de créditos. 

Destaca ainda que a seletividade é princípio constitucional inafastável, ainda mais 
se for considerada a essencialidade dos produtos em questão (arroz e feijão, 
outros itens da cesta básica, materiais escolares), de modo que a redução da base 
de cálculo tem por objetivo assegurar o princípio constitucional da seletividade do 
imposto e não é mera faculdade do legislador.  

Por fim, argui que em matéria de convênios interestaduais não existe distinção 
entre convênios autorizativos e impositivos, devendo o Estado respeitar o que foi 
estipulado. 

Assim, conclui que tem o direito de efetuar suas saídas de produtos da cesta 
básica com a aplicação da carga tributária reduzida para 7%, bem como de manter 
o crédito integral do imposto. 

Argumenta que a multa aplicada no caso sobre o crédito supostamente indevido 
caracteriza verdadeiro confisco, na medida em que equivale a mais de 100% do 
valor exigido a título de ICMS e questiona a aplicação de atualização monetária 
sobre a multa  

Ao final, pleiteia a imediata exclusão dos Srs. Fazzio, Christophe e Armando do 
polo passivo solidário da autuação e requer seja dado integral provimento ao 
Recurso Voluntário, reconhecendo-se a total improcedência do Auto de Infração, 
determinando o cancelamento integral dos débitos de ICMS, bem como a multa, 
com o consequente arquivamento do processo administrativo correlato. 

Durante a sessão de julgamento, o ilustre relator apresentou proposta de 
conversão do processo em diligência para analisar a adequação do trabalho fiscal 
à tabela de alíquotas apresentadas às fls. 236 pela autuada. 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foram rejeitados, por maioria de votos, o pedido de diligência e de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários, propostos pelo relator. Quanto ao mérito, 
também, por maioria de votos, o auto de infração foi considerado procedente. Sendo 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges, 
sendo vencido o Conselheiro João Divino Brito. 

 
Regularmente notificado da decisão cameral, a empresa autuada 

ingressou com recurso ao Conselho Superior, constante às folhas 285 a 310, aduzindo 
que os sujeitos passivos coobrigados foram colocados indevidamente no polo passivo, 
pois o interesse comum previsto no inciso I do artigo 124 do CTN e reproduzido no caput 
do artigo 45 do CTE não é aplicável para o caso em questão. 

 
Afirma que a Súmula 430 tem fixado o entendimento de que o 

inadimplemento, por si só, não gera a responsabilidade solidária. Acrescenta que não foi 
comprovado que estivessem presentes os requisitos do artigo 135 do CTN para 
responsabilizar os sujeitos passivos coobrigados, na qualidade de administradores da 
empresa autuada. 

 
Quanto ao mérito da lide, argumenta que o contribuinte tem direito à 

manutenção integral dos créditos de ICMS na aquisição de produtos com redução da 
carga tributária (cesta básica ou outros produtos). 

 



Acrescenta, ainda, que tem direito a manutenção dos créditos dos 
produtos de 3%,7% e 12%, cita o artigo 155, § 2º, inciso I da CF/1988, o qual prevê o 
princípio da não cumulatividade, o qual, também, foi adotado pelos artigos 19 e 20 da LC 
87/96. 

 
Argumenta que a redução da base de cálculo é diferente de isenção 

e da não incidência, assim, manifesta que não há como cogitar estorno do crédito para 
esse tipo de benefício fiscal. Afirma que é fundamental que o crédito seja mantido para se 
atingir o benefício da redução da base de cálculo, que seria a redução dos preços da 
cesta básica. 

 
Continuando a sua defesa, cita o Convênio ICMS 128/94, o qual 

estabelece que os Estados estão autorizados a não exigir a anulação de forma 
proporcional do crédito. Argumenta que não há diferença entre convênio autorizativo e 
impositivo, e que o Estado deve respeitar o referido convênio. Desse modo, a recorrente 
conclui que não pode haver exigência de estorno do crédito, pois o Estado de Goiás 
ratificou o referido convênio. Com esse argumento, o sujeito passivo requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
Reclama da multa aplicada, no caso sobre o crédito supostamente 

indevido, pois caracteriza verdadeiro confisco, na medida em que equivale a mais de 
100% do valor exigido a título de ICMS e questiona a aplicação de atualização monetária 
sobre a multa. 

Ao final, a defesa da empresa requer a exclusão da lide dos sujeitos 
passivos coobrigados e a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 

 
 
                                                       VOTO 
 
 

O lançamento em análise é relativo a exigência de ICMS em razão 
do sujeito passivo não ter estornado o crédito relativo às entradas de mercadorias que 
saíram com a redução da base de cálculo. Assim, as mercadorias contempladas com 
redução da base de cálculo, ficaram com alíquotas equivalentes a 3%, 7% e 12%. No 
entanto, o fisco acusa o sujeito passivo de ter utilizado do benefício fiscal e não ter 
efetuado o estorno proporcional previsto na norma estadual.  

 
A questão a ser analisada é a respeito dos benefícios fiscais 

concedidos ao contribuinte de redução da base de cálculo, se é obrigatório estornar o 
crédito quando se usufrui o referido benefício. Para não proceder o estorno do crédito é 
necessário que haja essa previsão no próprio dispositivo que prevê a redução da base de 
cálculo. 

 
Nota-se que os dispositivos que contemplam os benefícios fiscais 

usufruídos pelo contribuinte não tem a previsão da manutenção do crédito. Devendo, 
assim, o sujeito passivo estornar o crédito relativo às entradas das mercadorias que foram 
saídas com redução da base de cálculo, de forma proporcional, de acordo com a 
prescrição contida no § 3º do Artigo 61 do CTE, o qual tem a seguinte redação: 

 



"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 

tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 

[...] 

§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito de 
imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o 
registro da operação ou prestação que lhe der causa. 

§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso ou 
consumo final, considerando-se como período de sua utilização o próprio 
de apuração em que se verificar a sua entrada no estabelecimento. 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução." 

 

Fazendo uma interpretação do fato em questão, a luz do dispositivo 
citado, chego à conclusão que toda vez que o contribuinte utilizar o benefício da redução 
da base de cálculo que não tem previsão de manutenção de crédito, ele deve proceder o 
estorno do imposto de que tiver creditado na entrada da mercadoria no estabelecimento 
na mesma proporção em que foi usufruído o benefício fiscal, visto que não há previsão de 
manutenção do crédito, enquanto que ao mesmo tempo o § 3º do Artigo 61 impõe ao 
contribuinte a obrigação de proceder ao estorno do crédito de forma proporcional, quando 
o benefício fiscal for redução da base de cálculo de tributação. 

 
Assim, fica claro que o contribuinte está obrigado a fazer estorno dos 

créditos escriturados nas entradas das mercadorias quando elas saírem com redução da 
base de cálculo, conforme está normatizado nos dispositivos acima transcritos. 

 
Sobre o argumento da recorrente de que o Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Primeira do Convênio 128/94 autorizou os Estados e o Distrito Federal a não 
exigirem o estorno do crédito quando for utilizado o referido benefício e que o estorno  de 
ofício estaria contrário a norma contida no referido Convênio, entendo que tal assertiva 
não tem fundamento, pois foi autorizado ao Estado de Goiás a não exigir o estorno do 
crédito, claro que o termo autorizado tem um sentido de opcional, não havendo como 
afirmar que o Estado de Goiás estava obrigado a adotar em sua legislação a dispensa do 
estorno do crédito. Além do mais, pelos dispositivos que regulamentam o referido 
benefício ficou claro que o Estado de Goiás não dispensou os contribuintes de efetuarem 
o estorno do crédito relativo às entradas. 

 
Passo analisar a questão da inclusão dos administradores da 

empresa, no período da ocorrência do fato gerador, na lide, Sr. Luiz Antonio Fazzio, 
Armando Figueiredo Bezerra de Almeida e o Sr. Christophe Guillaume Martin. Tenho um 
entendimento de que a responsabilidade solidária do administrador é definida no artigo 
124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional 
(CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 



I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...)". 
 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ter deixado de estornar o crédito na 
escrituração fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de recolher 
tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os diretores dela que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, os diretores 
são responsabilizados, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu   de ver, é 
uma responsabilidade inerente a eles, visto que os fatos que levaram ao não pagamento 
do tributo ocorreram com o gerenciamento deles. Desta forma, entendo que os diretores 
Sr. Luiz Antonio Fazzio, Armando Figueiredo Bezerra de Almeida e o Sr. Christophe 
Guillaume Martin devem permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Com relação a penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. No que tange a alegação da penalidade 
ser confiscatória, deixo de apreciar a reclamação do sujeito passivo por saber que não 
cabe ao Conselho Administrativo apreciar inconstitucionalidade de norma prevista em lei 
estadual, conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
No que diz respeito a reclamação do cálculo da multa com a 

correção monetária da penalidade para apurar o valor total do crédito tributário, esclareço 
que o artigo 170 do CTE normatiza que a multa será atualizada pelo mesmo critério 
utilizado para a correção do tributo, não tendo pertinência a reclamação do sujeito passivo 
sobre essa questão. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso ao Conselho Superior e 

nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração e mantenho na lide os sujeitos passivos coobrigados. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00130/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Omissão de pagamento de 
imposto devido à falta de estorno de crédito na utilização de 
redução da base de cálculo. Recurso do sujeito passivo 
requerendo a improcedência do lançamento. Recurso 
improvido, decisão pela procedência do auto de infração. 
Processual. Requerimento de exclusão dos diretores da 
sociedade do polo passivo. Indeferido.  
  
1 - O imposto creditado relativo à entrada de mercadoria deve 
ser estornado de forma proporcional quando o sujeito passivo 
utilizar de benefício de redução da base de cálculo na saída de 
mercadoria, se não houver previsão legal de manutenção do 
crédito. (artigo 61, inciso I, alínea "a", § 3º da Lei 11.651/91) 
 
2 - A previsão de manutenção de crédito de ICMS pela entrada 
de mercadorias, quando houver saída dela sem tributação, deve 
estar prevista na legislação estadual e não apenas em Convênio 
de ICMS autorizativo. 
 
3 - Os diretores da sociedade devem ser mantidos na lide como 
solidários obrigados ao pagamento do imposto devido pela 
autuada, quando restar comprovado que eles exerceram a 
administração da empresa no período da ocorrência do fato 
gerador do ICMS, com fundamento no inciso XII do artigo 45 do 
CTE combinado com o artigo 124 do CTN; 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários LUIZ ANTÔNIO FAZZIO, CHRISTOPHE GUILLAUME MARTIN e 
ARMANDO FIGUEIREDO BEZERRA DE ALMEIDA da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e David 
Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Valdir Mendonça Alves, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram 
pela exclusão dos solidários da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 023/2.017 da Terceira Câmara Julgadora, constante às folhas 262 a 269 dos 
autos: 

 
Cuida-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo acima indicado em 
face de decisão singular que jugou procedente lançamento de ofício 
consubstanciado na seguinte acusação fiscal: 

Omitiu o pagamento do ICMS, entre 01/06/2011 e 29/02/2012, na importância de 
R$ 622.051,06, em razão da falta de estorno de credito relativo a entrada de 
mercadorias, cujas saídas, relacionadas no Rel_223, foram contempladas com 
redução na base de cálculo para o equivalente a tributação de 3%, 7% e 12%. 
Essa omissão resultou, inclusive, carga tributária negativa nas saídas de itens de 
grande giro, e equivale a 27,578% do ICMS apurado no período. Em 
consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme relatórios e Auditoria do ICMS anexos.   

Obs.:  

1) ilícito descrito refere-se à Infração I de Omissão de Estorno de Créditos na 
Auditoria do ICMS;           

2) período jan a mai/2011 lançado AI 4.01.15.030308.88  

3) relatórios completos em anexo digital;            

4) contem Notas Explicativas 

 
São dados como infringidos os artigos 61, § 3º e 64 da Lei 11.651/91, combinado 
com o artigo 58, I, “b”, Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
proposta prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a” da lei 11651/1991, c/ redação 
da lei 17917/2012. 

Na peça de recurso (fls. 200/219, repetido às fls. 220/239), o sujeito passivo alega 
que há ilegitimidade passiva dos solidários por ausência de interesse comum, ao 
contrário do entendimento seguido pela sentença de primeiro grau, sendo que o 
art. 124, I do CTN é inaplicável ao caso ora em exame, visto que o Superior 
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o referido artigo não é hábil 
para responsabilização de sócios e mesmo de terceiros em relação a débitos 
fiscais, por não se tratar de norma atribuidora de responsabilidade, de modo que o 
conceito de “interesse comum” previsto no artigo 124, inciso I, do CTN e 
reproduzido pelo caput do artigo 45, inciso XII, do CTE não é aplicável ao presente 
caso. 

Por outro lado, argumenta que é impossível a responsabilização de administrador 
por mera acusação de inadimplemento, sendo necessária, à vista do art. 135 do 
CTN, para fins de responsabilização tributária dos administradores da empresa, as 
seguintes premissas, (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração à 
lei, contrato social ou estatutos e (ii) que a obrigação tributária tenha resultado 
justamente da prática de referidos atos. 

No mérito, alega que tem o inequívoco direito à manutenção integral dos créditos 
de ICMS na aquisição de produtos com redução da carga tributária em razão do 
princípio da não-cumulatividade e da existência de legislação que determina a 
manutenção integral do crédito. 

Argumenta que há no princípio mencionado um claro direito de “abatimento” que o 
contribuinte tem em relação ao ICMS que incide sobre as entradas de mercadorias 
e que o artigo 155, § 2°, inciso II, alíneas “a” e “b”, da CF, prevê as únicas 
hipóteses em que o princípio da não-cumulatividade não terá de ser observado, a 
saber nos casos de isenção ou não incidência. 

Entende que os dispositivos legais que fundamentam as reduções de base de 
cálculo que resultem em alíquotas efetivas de 3% e 12% bem como o Convênio 



ICMS 128/94 (redução da base de cálculo de produtos da cesta) lhe autorizam o 
direito à manutenção do crédito.  

Argumenta que a redução da base de cálculo para fins de apuração do ICMS difere 
da isenção e da não-incidência e que no caso em análise, que versa sobre as 
operações beneficiadas com a redução da base de cálculo do ICMS de tal forma 
que a carga tributária resulte em 3%, 7% ou 12%, a única conclusão a que se pode 
chegar é que tal caso não está abrangido pelo artigo 155, § 2°, II, “a” da CF, razão 
pela qual não há que se falar em estorno de créditos. 

Destaca ainda que a seletividade é princípio constitucional inafastável, ainda mais 
se for considerada a essencialidade dos produtos em questão (arroz e feijão, 
outros itens da cesta básica, materiais escolares), de modo que a redução da base 
de cálculo tem por objetivo assegurar o princípio constitucional da seletividade do 
imposto e não é mera faculdade do legislador.  

Por fim, argui que em matéria de convênios interestaduais não existe distinção 
entre convênios autorizativos e impositivos, devendo o Estado respeitar o que foi 
estipulado. 

Assim, conclui que tem o direito de efetuar suas saídas de produtos da cesta 
básica com a aplicação da carga tributária reduzida para 7%, bem como de manter 
o crédito integral do imposto. 

Argumenta que a multa aplicada no caso sobre o crédito supostamente indevido 
caracteriza verdadeiro confisco, na medida em que equivale a mais de 100% do 
valor exigido a título de ICMS e questiona a aplicação de atualização monetária 
sobre a multa  

Ao final, pleiteia a imediata exclusão dos Srs. Fazzio, Christophe e Armando do 
polo passivo solidário da autuação e requer seja dado integral provimento ao 
Recurso Voluntário, reconhecendo-se a total improcedência do Auto de Infração, 
determinando o cancelamento integral dos débitos de ICMS, bem como a multa, 
com o consequente arquivamento do processo administrativo correlato. 

Durante a sessão de julgamento, o ilustre relator apresentou proposta de 
conversão do processo em diligência para analisar a adequação do trabalho fiscal 
à tabela de alíquotas apresentadas às fls. 229 pela autuada. 

 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foram rejeitados, por maioria de votos, o pedido de diligência e de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários, propostos pelo relator. Quanto ao mérito, 
também, por maioria de votos, o auto de infração foi considerado procedente. Sendo 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Nislene Alves Borges, 
sendo vencido o Conselheiro João Divino Brito. 

 
Regularmente notificado da decisão cameral, a empresa autuada 

ingressou com recurso ao Conselho Superior, constante às folhas 276 a 301, aduzindo 
que os sujeitos passivos coobrigados foram colocados indevidamente no polo passivo, 
pois o interesse comum previsto no inciso I do artigo 124 do CTN e reproduzido no caput 
do artigo 45 do CTE não é aplicável para o caso em questão. 

 
Afirma que a Súmula 430 tem fixado o entendimento de que o 

inadimplemento, por si só, não gera a responsabilidade solidária. Acrescenta que não foi 
comprovado que estivessem presentes os requisitos do artigo 135 do CTN para 
responsabilizar os sujeitos passivos coobrigados, na qualidade de administradores da 
empresa autuada. 

 
Quanto ao mérito da lide, argumenta que o contribuinte tem direito à 

manutenção integral dos créditos de ICMS na aquisição de produtos com redução da 
carga tributária (cesta básica ou outros produtos). 



 
Acrescenta, ainda, que tem direito a manutenção dos créditos dos 

produtos de 3%,7% e 12%, cita o artigo 155, § 2º, inciso I da CF/1988, o qual prevê o 
princípio da não cumulatividade, o qual, também, foi adotado pelos artigos 19 e 20 da LC 
87/96. 

 
Argumenta que a redução da base de cálculo é diferente de isenção 

e da não incidência, assim, manifesta que não há como cogitar estorno do crédito para 
esse tipo de benefício fiscal. Afirma que é fundamental que o crédito seja mantido para se 
atingir o benefício da redução da base de cálculo, que seria a redução dos preços da 
cesta básica. 

 
Continuando a sua defesa, cita o Convênio ICMS 128/94, o qual 

estabelece que os Estados estão autorizados a não exigir a anulação de forma 
proporcional do crédito. Argumenta que não há diferença entre convênio autorizativo e 
impositivo, e que o Estado deve respeitar o referido convênio. Desse modo, a recorrente 
conclui que não pode haver exigência de estorno do crédito, pois o Estado de Goiás 
ratificou o referido convênio. Com esse argumento, o sujeito passivo requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
Reclama da multa aplicada, no caso sobre o crédito supostamente 

indevido, pois caracteriza verdadeiro confisco, na medida em que equivale a mais de 
100% do valor exigido a título de ICMS e questiona a aplicação de atualização monetária 
sobre a multa. 

 
Ao final, a defesa da empresa requer a exclusão da lide dos sujeitos 

passivos coobrigados e a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 

 
 
                                                       VOTO 
 
 

O lançamento em análise é relativo a exigência de ICMS em razão 
do sujeito passivo não ter estornado o crédito relativo às entradas de mercadorias que 
saíram com a redução da base de cálculo. Assim, as mercadorias contempladas com 
redução da base de cálculo, ficaram com alíquotas equivalentes a 3%, 7% e 12%. No 
entanto, o fisco acusa o sujeito passivo de ter utilizado do benefício fiscal e não ter 
efetuado o estorno proporcional previsto na norma estadual.  

 
A questão a ser analisada é a respeito dos benefícios fiscais 

concedidos ao contribuinte de redução da base de cálculo, se é obrigatório estornar o 
crédito quando se usufrui o referido benefício. Para não proceder o estorno do crédito é 
necessário que haja essa previsão no próprio dispositivo que prevê a redução da base de 
cálculo. 

 
Nota-se que os dispositivos que contemplam os benefícios fiscais 

usufruídos pelo contribuinte não tem a previsão da manutenção do crédito. Devendo, 
assim, o sujeito passivo estornar o crédito relativo às entradas das mercadorias que foram 
saídas com redução da base de cálculo, de forma proporcional, de acordo com a 
prescrição contida no § 3º do Artigo 61 do CTE, o qual tem a seguinte redação: 

 



"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 

tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 

[...] 

§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito de 
imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o 
registro da operação ou prestação que lhe der causa. 

§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso ou 
consumo final, considerando-se como período de sua utilização o próprio 
de apuração em que se verificar a sua entrada no estabelecimento. 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução." 

 

Fazendo uma interpretação do fato em questão, a luz do dispositivo 
citado, chego à conclusão que toda vez que o contribuinte utilizar o benefício da redução 
da base de cálculo que não tem previsão de manutenção de crédito, ele deve proceder o 
estorno do imposto de que tiver creditado na entrada da mercadoria no estabelecimento 
na mesma proporção em que foi usufruído o benefício fiscal, visto que não há previsão de 
manutenção do crédito, enquanto que ao mesmo tempo o § 3º do Artigo 61 impõe ao 
contribuinte a obrigação de proceder ao estorno do crédito de forma proporcional, quando 
o benefício fiscal for redução da base de cálculo de tributação. 

 
Assim, fica claro que o contribuinte está obrigado a fazer estorno dos 

créditos escriturados nas entradas das mercadorias quando elas saírem com redução da 
base de cálculo, conforme está normatizado nos dispositivos acima transcritos. 

 
Sobre o argumento da recorrente de que o Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Primeira do Convênio 128/94 autorizou os Estados e o Distrito Federal a não 
exigirem o estorno do crédito quando for utilizado o referido benefício e que o estorno  de 
ofício estaria contrário a norma contida no referido Convênio, entendo que tal assertiva 
não tem fundamento, pois foi autorizado ao Estado de Goiás a não exigir o estorno do 
crédito, claro que o termo autorizado tem um sentido de opcional, não havendo como 
afirmar que o Estado de Goiás estava obrigado a adotar em sua legislação a dispensa do 
estorno do crédito. Além do mais, pelos dispositivos que regulamentam o referido 
benefício ficou claro que o Estado de Goiás não dispensou os contribuintes de efetuarem 
o estorno do crédito relativo às entradas. 

 
Passo analisar a questão da inclusão dos administradores da 

empresa, no período da ocorrência do fato gerador, na lide, Sr. Luiz Antonio Fazzio, 
Armando Figueiredo Bezerra de Almeida e o Sr. Christophe Guillaume Martin. Tenho um 
entendimento de que a responsabilidade solidária do administrador é definida no artigo 
124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional 
(CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 



I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...)". 
 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ter deixado de estornar o crédito na 
escrituração fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de recolher 
tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os diretores dela que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, os diretores 
são responsabilizados, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu   de ver, é 
uma responsabilidade inerente a eles, visto que os fatos que levaram ao não pagamento 
do tributo ocorreram com o gerenciamento deles. Desta forma, entendo que os diretores 
Sr. Luiz Antonio Fazzio, Armando Figueiredo Bezerra de Almeida e o Sr. Christophe 
Guillaume Martin devem permanecer no polo passivo do presente lançamento. 

 
Com relação a penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. No que tange a alegação da penalidade 
ser confiscatória, deixo de apreciar a reclamação do sujeito passivo por saber que não 
cabe ao Conselho Administrativo apreciar inconstitucionalidade de norma prevista em lei 
estadual, conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
No que diz respeito a reclamação do cálculo da multa com a 

correção monetária da penalidade para apurar o valor total do crédito tributário, esclareço 
que o artigo 170 do CTE normatiza que a multa será atualizada pelo mesmo critério 
utilizado para a correção do tributo, não tendo pertinência a reclamação do sujeito passivo 
sobre essa questão. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso ao Conselho Superior e 

nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração e mante na lide os sujeitos passivos coobrigados. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00131/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Omissão de pagamento de 
imposto pela utilização indevida de crédito outorgado. Recurso 
Voluntário. Improvido. Procedência do lançamento. Pedido de 
exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. Indeferido. 
 
1 - Considera-se procedente o lançamento que exige imposto 
relativo à apropriação indevida de crédito outorgado. Não sendo 
possível estender o benefício do crédito outorgado para 
operações não previstas na legislação, pois a interpretação de 
dispositivo que concede benefício fiscal deve ser literal, 
conforme dispõe o artigo 111 do CTN. 
 
2 - Os sócios devem ser mantidos na lide como solidários 
obrigados ao pagamento do imposto devido pela autuada, 
quando restar comprovado que eles exerceram a administração 
da empresa no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, 
com fundamento no Inciso XII do Artigo 45 do CTE combinado 
com o Artigo 124 do CTN; 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça 
Alves. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça 
Alves, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato ensejador do lançamento em análise é de que o 
sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 1.243.978,94(um 
milhão e duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, o qual foi apropriado na Escrituração Fiscal Digital – EFD e relativo à entradas 
verificadas no estabelecimento industrial, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Em 
virtude disso, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido juntamente com os 
acréscimos legais, conforme está demonstrado em planilha anexada aos autos e em 
Auditoria Básica do ICMS. 

 



Em seguida consta uma observação de que este lançamento é uma 
reautuação do auto de infração de número 4011502442945, em observância ao Ofício 
058/2016 da Gerência de Representação Fazendária e Sentença 3929/2016 –JULP. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 64 do CTE, combinado com o artigo 11, XLI do Anexo IX e artigos 82 
e 86 do RCTE. 

 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados ao pagamento 

do crédito tributário, o Sr. José Carlos Pires Coutinho e a Sra. Marília Ferreira de Araújo 
Coutinho, sócios cotistas e diretores da sociedade anônima. 

 
A fiscalização apresentou um descritivo complementar, folhas 04 e 

05, com uma extensa nota explicativa sobre as irregularidades verificadas na apropriação 
de crédito realizada pela empresa. O autor do lançamento esclarece que o contribuinte 
escriturou mensalmente, com base no somatório das notas fiscais de entradas, o crédito 
de 5%, previsto no artigo 11, XLI, do Anexo IX do RCTE, sendo que o referido benefício 
fiscal alcança apenas o produto resultante da reciclagem realizada no Estado de Goiás 
e/ou a embalagem e papel usados, sucatas e aparas de qualquer tipo de material, retalho, 
fragmento e resíduo, cuja a reciclagem resulte produto a ser utilizado como matéria prima 
no processo industrial, e que os produtos relacionados pelo fisco não sofreram nenhum 
procedimento de reciclagem, ou seja, foram adquiridos do fornecedor como matéria-prima, 
apta e pronta a ser transformada sem passar por qualquer procedimento anterior de 
reciclagem, fato que impede a utilização do crédito outorgado pelo contribuinte, e está 
sendo realizado de ofício o respectivo estorno da indevida apropriação. 

 
O auto de infração está acompanhado de fotocópias dos Termos de 

Ocorrência de Início de Fiscalização e do Termo de Encerramento de Fiscalização, Ofício 
nº 058/2016 – GERF/SR, Despacho 026/2016 da JULP, Sentença nº 3929/2016-JULP, 
Despacho nº 1284/16-GEAT, Planilha de Cálculo do Estorno do Crédito Outorgado, CD 
em mídia, Auditoria Básica do ICMS, Notificação Fiscal – 002/2015, Notificação Fiscal – 
003/2015, Auto de Infração nº 4011502442945, Documentos Juntados Pelo Contribuinte 
na Defesa do Auto de Infração Anulado, Relatório Técnico Juntado pela Defesa no Auto 
de Infração Anulado. 

 
Os sujeitos passivos coobrigados foram devidamente notificados e 

não se manifestaram, em razão desse fato foi lavrado o termo de revelia. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em primeira instância, a empresa autuada ingressou com peça impugnatória, 
folhas 228 a 242, alega que a empresa efetivamente se enquadra na hipótese legal para 
fins de fruição do benefício fiscal instituído pelo artigo 11, alínea XLI do Anexo IX do RCTE 
porque promoveu a reciclagem durante a industrialização dos seus produtos. 

 
Argumenta que o agente do fisco parte de uma premissa 

completamente equivocada sobre reciclagem. Cita o conceito de reciclagem de acordo 
com a Lei Federal nº 12.305/2010. Alega que adquire a celulose para processar 
juntamente com as aparas, de modo a resultar em matéria-prima para a fabricação do seu 
produtor final. 

 
Esclarece que tem o Laudo Técnico emitido por engenheiro de 

produção para comprovar a realização de reciclagem durante a industrialização dos seus 
produtos no calendário de 2012. 



 
Assim, a empresa requer que o auto de infração seja considerado 

improcedente porque o contribuinte tem direito a utilização do benefício previsto na 
legislação estadual. 

 
O sujeito passivo reclama da multa aplicada, afirmando que ela é 

confiscatória e que afronta o princípio constitucional do não confisco. Por fim, requer a 
improcedência do lançamento efetuado pelo fisco estadual. 

 
O julgador monocrático considera procedente o auto de infração, 

argumentando que o benefício fiscal deve ser interpretado de forma literal, conforme 
preceitua o artigo 111 do CTN, e argumenta que as aquisições de produtos que não 
passaram pela reciclagem não podem ser beneficiadas com o credito outorgado, previsto 
artigo 11, alínea XLI do Anexo IX do RCTE. Assim, com fundamento no artigo 86 do 
RCTE, o julgador singular considerou procedente o lançamento efetuado pelo fisco 
estadual. 

 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a empresa autuada 

apresenta recurso voluntário no qual reitera o argumento de que o critério adotado pelo 
autor do lançamento para fins de estorno do crédito outorgado de ICMS está equivocado, 
tendo em vista que a Lei Federal nº 12.305/2010 tem uma definição precisa sobre a 
reciclagem. Que, no caso em análise, através da transformação e desfragmentação da 
celulose adquirida, até resultar em pasta de celulose que será processada juntamente com 
as aparas, de modo a resultar em matéria-prima para a fabricação do produto final.  

 
Reforça a assertiva de juntada do laudo técnico, emitido por 

engenheiro de produção para comprovar a realização da etapa de reciclagem dos seus 
produtos no calendário de 2012. 

 
Portanto, requer o que seja restabelecido o seu crédito outorgado de 

ICMS no patamar de 5% sobre o valor das entradas, pois foi adimplido o disposto no artigo 
11, alínea XLI do Anexo IX do Decreto 4.852/97, e que o auto de infração seja declarado 
improcedente. 

 
Reclama, também, da penalidade aplicada, pois há ausência de 

razoabilidade e proporcionalidade no lançamento da penalidade, ficando configurada 
violação ao princípio do não confisco, assim requer a exclusão da multa ou a redução para 
um patamar não confiscatório. 

 
Os sujeitos passivos coobrigados apresentaram recurso voluntário 

em peças separadas, porém, com fundamentação idêntica, alegando inexistência de 
responsabilidade tributária porque não existe qualquer prova de haver interesse comum 
entre os diretores da empresa na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal, na forma prevista do artigo 124, inciso I do CTN. 

 
Assim os sujeito passivos coobrigados requerem a exclusão deles do 

polo passivo. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                        VOTO 
 



 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS, em virtude do 

sujeito passivo ter apropriado de crédito outorgado, previsto no inciso XLI do artigo 11 do 
Anexo IX do RCTE, sem preencher as condições previstas para aquele benefício fiscal. 

 
O referido crédito outorgado é de 5% sobre as aquisições efetuadas 

pelo sujeito passivo, conforme está previsto no inciso XLI do Anexo IX do RCTE, o qual 
tem a seguinte redação: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 
devido: 
[...] 
 

XLI - para o industrial, observado as disposições das alíneas "c" e "d", o valor 
equivalente à aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de 
entrada de (Lei nº 13.453/99, art. 2º, VI): 

a) produto resultante de reciclagem realizada no Estado de Goiás utilizado como 
matéria-prima no seu processo de industrialização; 

b) embalagem e papel usados, sucata e apara de qualquer tipo de material, 
retalho, fragmento e resíduo cuja reciclagem resulte produto a ser utilizado como 
matéria-prima no seu processo de industrialização; 

c)  revogada; 
 
d) para determinação do valor do benefício, considera-se o somatório dos valores 
da coluna VALOR CONTÁBIL do livro Registro de Entradas, correspondentes às 
entradas do período dos produtos relacionados nas alíneas "a" e "b" e sobre esse 
somatório aplica-se o percentual do crédito outorgado previsto; 
[...] 
 
Pelo que se lê do comando do dispositivo citado, somente tem direito 

ao crédito outorgado para as entradas de produto resultante de reciclagem realizada no 
Estado de Goiás e aquisições de embalagens e papel usado, sucata e apara de materiais, 
retalho, fragmento e resíduo cuja reciclagem resulte em produto a ser utilizado como 
matéria-prima no processo de industrialização. 

 
Nos autos consta que o sujeito passivo utilizou o referido crédito em 

relação às entradas de celulose que foram utilizadas como matéria prima, porém esses 
produtos foram adquiridos diretamente dos fornecedores e não são produtos reciclados, 
assim as entradas destes produtos não constituem direito ao crédito outorgado de 5% 
(cinco por cento). 

 
Outrossim, o fato das aquisições desses produtos, celulose, serem 

utilizadas juntamente com aparas de outros resíduos que são de origem recicladas no 
processo de industrialização, não estende o benefício fiscal para as aquisições da 
celulose, ficando claro que a utilização do benefício fiscal pelo sujeito passivo foi indevida, 
pois as aquisições não são de materiais reciclados, mas sim de matéria-prima que vai ser 
utilizada pela primeira vez para a elaboração de um novo produto. 

 
Portanto, o sujeito passivo não tem direito ao benefício fiscal, visto 

que a legislação sobre a outorga de benefício fiscal deve ser interpretada literalmente, 
conforme dispõe o artigo 111 do CTN. 

 
A argumentação da defesa de que o conceito de reciclagem foi 

interpretada de forma equivocada pelo Auditor Fiscal não procede, pois o que está sendo 
interpretado é o dispositivo que concede o crédito outorgado, o qual deixa evidenciado que 
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as aquisições de matéria-prima para ser utilizada pela primeira vez não enquadram na 
condição de usufruir do benefício fiscal. 

 
Quanto ao laudo apresentado pela defesa para comprovar a 

reciclagem no processo industrial de fabricação de papel higiênico, juntado às folhas 193 a 
217, observando o mesmo, percebo que a celulose é adicionada junto ao papel reciclado, 
no entanto, ela foi adquirida como matéria-prima e vai ser utilizada pela primeira vez, 
ficando evidenciado que a entrada da celulose não dá direito ao crédito outorgado previsto 
no dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, ficou caracterizado que o sujeito passivo não tinha direito ao 

crédito outorgado, sendo correto o estorno dele nos termos do artigo 86 do RCTE, o qual 
prescreve o seguinte: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência 
do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário. 

 
Desse modo, considero que o lançamento efetuado pelo fisco 

estadual está em plena sintonia com a legislação tributária, devendo ser julgado 
procedente em sua totalidade. 

 
Passo analisar a questão da inclusão dos sócios na lide, os quais 

eram diretores da empresa no período da ocorrência do fato gerador, Sr. José Carlos 
Pires Coutinho e a Sra. Marília Ferreira de Araújo Coutinho. Tenho um entendimento de 
que a responsabilidade solidária do administrador é definida no artigo 124, I da Lei 5.172, 
de 25 de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN), combinada 
com o artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...)". 
 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação 
que constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser apropriado crédito indevido na 
escrituração fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de 
recolher tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio 
administrador é responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu   



de ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto que os fatos que levaram ao não 
pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento dele. Desta forma, entendo que os 
sócios Sr. José Carlos Pires Coutinho e a Sra. Marília Ferreira de Araújo Coutinho devem 
permanecer no polo passivo do presente lançamento.  

 
Com relação à penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. Não havendo como reduzir ou excluir a 
sanção aplicada pelo fisco estadual como requer o sujeito passivo.  

 
 No que tange a alegação da penalidade ser confiscatória, deixo de 

apreciar a reclamação do sujeito passivo por saber que não cabe ao Conselho 
Administrativo Tributário apreciar inconstitucionalidade de norma prevista em lei estadual, 
conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso e nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o presente auto de infração e rejeito 
o pedido de exclusão dos sujeitos passivos coobrigados da lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00142/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas por 
unanimidade. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há nulidade da peça básica por cerceamento ao direito 
de defesa do recorrente quando este é corretamente intimado e 
exerce amplamente a defesa e o contraditório. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de saídas. Utilização 
indevida da redução da base de cálculo. Débito inscrito em 
dívida ativa. Procedência. Decisão unânime. 
 
I -  O benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto no 
artigo 8.º, XII, do Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), 
somente pode ser fruído pelo contribuinte que cumpre 
literalmente todos os requisitos materiais e legais das normas 
de regência, inclusive aquele de não possuir crédito tributário 
inscrito em dívida ativa. 
 
II - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício. (Artigo 
86, do RCTE). 
 
III - Comprovado nos autos que o sujeito passivo utilizou 
benefício da redução da base de cálculo em desacordo com a 
previsão legal, tal como possuir débito inscrito em dívida ativa, 
a exigência fiscal deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 



auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saídas das 
mercadorias relacionadas nos documentos fiscais descritos nas EFD’s dos meses de 
janeiro a dezembro de 2014, com utilização indevida da redução de base de cálculo 
prevista no inciso XII do artigo 8.° do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, pois utilizou 
benefício fiscal condicionado, estado com débitos inscritos na dívida ativa, e, desta forma, 
estava impedido de usufruir do benefício fiscal. A utilização de redução na base de cálculo 
correspondeu a uma tributação final inferior à prevista na legislação, que resultou na falta 
de recolhimento de ICMS na importância de R$ 319.352,44 (trezentos e dezenove mil 
trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Em consequência 
deverá pagar o ICMS no valor acima, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme demonstrativo em anexo. 

Tem-se como infringidas as disposições dos seguintes artigos: 15 e 
64 da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 86 do Decreto n ° 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade contida no art.71, IV-A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.519/11. 

A autoridade lançadora instrui o auto de infração com os seguintes 
documentos (fls.03/06): Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Relatório 
Digital em mídia em CD (fls.04) e e Relatório do Histórico da Dívida Ativa para o número 
do CNPF-Base 02575277 – ano da pesquisa 2014 (fls.5/6). 

Intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação (fls.11/20), na qual 
pugna pela nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, requer a improcedência do lançamento, 
por não haver infração que o impeça de fruir o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo. 

Sobrevém a Sentença n ° 590/2017 – JULP (fls.29/31), na qual o 
Julgador Singular afasta as preliminares e decide pela Procedência do auto de infração, 
fundamentando sua decisão no fato de que o que o sujeito passivo jamais poderia fruir o 
benefício fiscal da redução da base de cálculo estando com débitos tributários inscritos em 
dívida ativa. 

Intimado da sentença, o sujeito passivo recorre (fls.38/48), utilizando-
se dos mesmos argumentos para fazer os mesmos pedidos da impugnação.    

  Relatados, passo ao voto. 
 
                           V O T O   
 
De pleno, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração tendo em vista que é seguro o lançamento no 
qual autoridade fiscal competente verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito 
passivo e aplica a penalidade cabível. 

 
Porém, antes de analisar o pedido quanto ao mérito, o recorrente 

pugna pela nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Verifica-se não haver cerceamento ao direito de defesa do recorrente 

por nulidade da peça básica quando o lançamento subsume o fato jurídico-tributária à 
legislação pertinente, bem como quando o sujeito passivo é corretamente intimado e 
exerce amplamente a defesa e o contraditório. 

 



Nestes autos, exsurge de forma induvidosa que o sujeito passivo 
reduziu a base cálculo, não obstante possuir débitos inscritos em dívida ativa, estando, 
desta forma, impedido de fruir o benefício fiscal. 
 
Relativamente ao mérito do lançamento, torna-se pertinente e imprescindível, para 
fundamentação do voto a ser prolatado, que sejam transcritos os artigos 41, inciso II, e 64, 
da Lei nº 11.651/91 - CTE. Também o artigo 8º, inciso XII, do Anexo IX, do Decreto 
4.852/97 – RCTE (vigente à época dos fatos geradores das obrigações): 
 

Art. 41. São os benefícios fiscais: 
                        (...) 
II – A redução da base de cálculo do imposto; 
                        (...) 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
                         (...) 
 

Art. 8.º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

                         (...) 

XII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento), na operação interna de 
fornecimento de refeição, ficando mantido o crédito e devendo ser observado 
o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, I, “a”, 2): (Redação original - vigência: 
01.01.98 a 31.10.17) 

 
Destaque-se a utilização de benefício condicionado, sem 

adimplemento da condicionante, implica na perda do benefício e impõe ao contribuinte a 
obrigação de pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, nos 
termos do art. 86 do RCTE. Verbis:  

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Observo que o dispositivo retro, inserto na legislação tributária 

estadual, comumente do conhecimento do contribuinte, determina claramente que todo 
benefício fiscal é condicionado ao cumprimento de obrigações acessórias, e estas não 
sendo cumpridas, o contribuinte não fará jus ao benefício.  

 
Abaixo descrevemos o dispositivo legal que condiciona a fruição do 

benefício fiscal da redução da base de cálculo à inexistência de crédito tributário inscrito 
em dívida ativa. Verbis: 

 
Do Artigo 1.º do Anexo IX DO RCTE: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
                                      (...) 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IA2
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83


§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão 
tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito 
passivo:  
                                     (...) 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
A utilização do benefício da redução da base de cálculo (RCTE, art. 

83, II; e Anexo IX, art. 8°, XII) está condicionada a que o sujeito passivo não possua 
crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
Em suma, o benefício da redução da base de cálculo é condicionado, 

cujo descumprimento da condição ou das condições, tal qual neste lançamento, v.g., não 
possuir débito inscrito na dívida ativa, resultará na exigência de estorno do benefício 
indevidamente utilizado, acrescido das cominações legais. 
 

Diante do exposto, voto, em unanimidade com meus pares, no 
sentido de rejeitar as preliminares arguidas pelo recorrente de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto 
ao mérito, também em unanimidade com meus pares, voto conhecendo do Recurso 
Voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que considerou 
PROCEDENTE o auto de infração.  

 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00149/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE 
SOLIDÁRIOS. ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. PROVIMENTO.  
 
1. Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência 
do elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o 
simples enquadramento no preceito sancionador para que o 
contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), tal não 
ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta 
ao art. 135, III do CTN. Isso se dá em virtude da 
indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 134 e 135 
do CTN. 
 
2. Nos presentes autos, a empresa deixou de recolher o imposto 
por haver aproveitado créditos, de forma sistemática, em três 
exercícios consecutivos. Os créditos de ICMS sob questão, 
acerca da forma de aproveita-los e a simplicidade de seus 
cálculos, sequer se enquadrariam em situações cujo erro seja 
escusável à parte. Conforme o dito, tal conduta constituiu práxis 
da empresa, e não ocorrência apenas eventual ou pontual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários NEILI DE FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO 
MANSO. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David 
Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Heli José da 
Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010, na importância de R$ 182.698,62, em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, correspondente ao 
montante do imposto pago em outra UF nas vendas realizadas fora do estabelecimento, o 
qual foi escriturado em valor superior ao limite estabelecido pela legislação. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido na importância acima indicada, juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos das vendas realizadas 
fora do estabelecimento nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, auditoria básica do ICMS e 



cópias dos livros fiscais Apuração do ICMS dos anos de 2008, 2009 e 2010 e demais 
documentos anexos. 

 
A autuada e solidários foram intimados, conforme documentos às fls. 

547/550, tendo sido lavrado o Termo de Revelia às fls. 552.  Os sujeitos passivos foram 
novamente intimados, conforme documentos às fls. 554/559, tendo sido lavrado Termo de 
Perempção às fls. 560, em relação ao sujeito passivo principal. 

 
Os sujeitos passivos solidários apresentaram Impugnação em 

Segunda Instância, em peças apartadas, porém de igual teor às fls. 563/567 e 573/577, 
alegando que não houve, da parte dos sócios, qualquer atitude que pudesse denominar 
fraude, fato que impede a imputação da responsabilidade solidária. Defenderam a 
autonomia da pessoa jurídica em relação à dos sócios, e que cabe ao Fisco comprovar 
que o sócio ou administrador agiu com excesso de poderes, infração de lei, estatuto ou 
contrato social, o que não ocorreu no caso concreto. Requereram a exclusão da lide dos 
solidários e improcedência do lançamento.   

 
Através da Resolução nº 007/2012, às fls. 583/584, a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário expediu as seguintes considerações e 
determinações: 

“(...) Que a solidária Neili de Fátima Garcia Manco compareceu à lide 
requerendo sua exclusão da sujeição passiva; - Que a sua inclusão decorreu da 
informação da base de dados da JUCEG, dando conta da sua condição de ‘sócio gerente’, 
conforme consta em outro processo analisado em conjunto; - A necessidade de esclarecer 
quanto ao seu exercício ou não da administração da pessoa jurídica, no período autuado; - 
Que nos autos existe apenas a cópia da Sexta Alteração do Contrato Social; - Tópico da 
impugnação no sentido de que agiu em conformidade com orientação do representante do 
Fisco e que tudo está ‘devidamente esclarecido em processo principal de igual número, 
conexo a este.’; resolveu, por unanimidade dos votos, converter o julgamento em 
diligência, para tanto determinando o retorno dos autos ao Setor de Preparo Processual 
em 2ª Instância, com intuito de notificar o sujeito passivo para tomar as seguintes 
providências: - Trazer à colação fotocópias do contrato social até a quinta alteração; - Na 
oportunidade, indicar precisamente qual seria o outro processo administrativo, citado no 3º 
parágrafo da impugnação às fls. 564, em que estaria esclarecido os créditos a que a 
empresa autuada teria direito de aproveitar.”  

 
Os sujeitos solidários foram intimados, conforme documento às fls. 

585 a 588. 
 
Por meio do acórdão n°1591/2014, a primeira câmara do conselho 

administrativo tributário decidiu conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Acolheu, entretanto, a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide (fls. 591 a 594). 

 
Intimada, a Fazenda Pública se manifestou apresentando recurso ao 

Conselho Superior, no qual pugna pela reinclusão dos solidários na lide, com fundamento 
no art. 45, XII do CTE, o qual estabelece a responsabilidade solidária dos acionistas 
controladores, diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
quanto ao imposto devido na operação ou prestação, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis.  

 
Intimados, os sujeitos passivos não compareceram aos autos.  



 
É relatório. 
 
 

 

 

V O T O 

 
A decisão tomada na instância anterior fora feita por unanimidade de 

votos em todos os pontos, com exceção da arguição de exclusão dos responsáveis 
sócios-administradores da lide. Houve apenas recurso da Fazenda Pública, no sentido de 
ver reincluídos na lide os sócios outrora excluídos.  

O arrolamento dos sócios-administradores na condição de solidários 
com o fato gerador, decorreu do que dispõe o art. 45, XIII do CTE, in verbis: 

 

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

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

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN3, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

                                            
3PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. Há certo consenso na doutrina no sentido de que definir essas 
hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores como Hugo de Brito Machado4 iniciam sua 
digressão sobre o assunto reconhecendo que “o considerável número de casos colocados 
em julgamento pelo Judiciário evidencia a importância prática da questão, e as 
divergências dos julgados demonstram como a matéria constitui uma questão 
extremamente difícil.” 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 

                                            
4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª edição. Malheiros. SP. 2008. p. 159. 



infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI5 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios.  

Os dispositivos citados, do Código Civil e da Lei das S/A também 
costumam ser utilizados pela jurisprudência para justificar a aplicação do art. 135, III do 
CTN. Dispõem os arts. 1011 e 1016 do Código Civil que “O administrador da sociedade 
deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e 
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios” e, também, que “Os 
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros 
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. 

Os arts. 153 e 155 da Lei nº 6404/76, por seu turno, de aplicação 
geral, asseveram, respectivamente, que “o administrador da companhia deve empregar, 
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”   e  que também “deve 
servir com lealdade à companhia (...)” 

É nesse particular que ganha especial relevância a análise da figura 
do dolo e da culpa quando da feitura dos lançamentos tributários. Fica patente que, das 
considerações anteriores, se não há dolo ou culpa no não-recolhimento do tributo 
sequer haverá conduta, não podendo haver, por conseguinte, qualquer 
responsabilização dos sócios. 

É fato consabido que as normas tributárias sancionadoras muito se 
aproximam das penais quanto a sua exegese. O direito sancionatório partilha de objetivos 
comuns, em especial o de exercer função punitiva e educativa. 

Esse é o pensamento de MARTINS FILHO6, no sentido de que 

 

“Pode-se dizer que os princípios inspiradores da ordem penal são de 
aplicação, com certos matizes e adequações, ao direito 

                                            
5DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  
6 Diversos autores. MARTINS FILHO, Luiz Dias. Sanções administrativas tributárias/ coordenador Hugo de 
Brito Machado. SP. Dialética. 2004. pg. 288 



Administrativo- Tributário sancionador, dado que ambas as situações 
são manifestações do ordenamento punitivo do Estado. 

(...) Por conseguinte, entende-se que ontologicamente não existe 
diferença entre infração tributária e infração penal.” 

 

O STJ também já se pronunciou acerca da matéria, consignando que 
“a punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a sanção 
penal” (REsp Nº 39.155-0/PE). Da mesma forma, o STF, no sentido de que “aplicam-se às 
penas disciplinares as normas de prescrição do direito penal” (Re 78917/SP). 

Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 
elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN, vide o tópico nº 2 do presente estudo. 

Conceitua-se o dolo como o elemento psicológico da conduta, 
consubstanciado na vontade de realizá-la e produzir o seu resultado7. Segundo a doutrina, 
os elementos do dolo são a consciência (conhecimento do fato que constitui a infração) e 
a vontade (desejo de concretizar esse fato). Há, também, a figura do dolo eventual, no 
qual o agente “não deseja diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade de produzi-
lo.”8 

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias. Bom alvitre lembrar 
sobre o benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no 
art. 112 do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência9. 

Nos presentes autos, a empresa deixou de recolher o imposto por 
haver aproveitado créditos, de forma sistemática, em três exercícios consecutivos. Os 
créditos de ICMS sob questão, acerca da forma de aproveita-los e a simplicidade de seus 
cálculos, sequer se enquadrariam em situações cujo erro seja escusável à parte. 
Conforme o dito, tal conduta constituiu práxis da empresa, e não ocorrência apenas 
eventual ou pontual.  

Sob tais circunstâncias e fundamentos, reputo que perdura a 
responsabilidade dos sócios-administradores na lide, razão pela qual conheço do recurso 
Fazendário e lhe dou provimento para reincluir na lide os solidários outrora excluídos.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 

                                            
7 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 16ª edição. SP. Saraiva. 2012.  
8 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  
9 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00168/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. 
Escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referente à saída interestadual de alho destinado à 
industrialização. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
2. Nos termos do art. 11, inciso X, letra "b", item "3", do Decreto 
nº 4.852/97, o benefício do crédito outorgado relativo ao alho 
não se aplica à saída interestadual com destino à 
industrialização.  
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Márcio Nogueira Pedra 
e o coordenador da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Márcio Nogueira Pedra e o coordenador da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida o lançamento tributário da exigência de imposto em decorrência da 
omissão de pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida do crédito outorgado 



previsto no art. 11, X, “b”, item 3, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, referente às saídas 
interestaduais de alho com destino à industrialização.  

 
Foi indicado como infringido o art. 64, da Lei 11.651/91, combinado com o 

art. 11, X, “b”, 3, do Anexo IX e art. 82, do Decreto 4.852/97. A penalidade aplicada foi 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/12.  

 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; cópia da notificação fiscal; comprovante 
de recibo de mensagem, via DT-e, comunicando o início da ação fiscal e solicitando a 
entrega de livros e documentos fiscais; protocolo de devolução de documentos; 
levantamento da Auditoria Básica do ICMS e demais relatórios e papéis que compõem o 
levantamento fiscal; cópia das notas fiscais de saída; extratos de consulta junto ao 
SINTEGRA das empresas destinatárias das notas fiscais; cópias dos livros Registro de 
Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS; arquivos da EFD, 
referente ao exercício de 2014, gravados em mídia digital CD-R e protocolo de entrega da 
mídia.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em 

Primeira Instância. Alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, pois entende que o enquadramento do lançamento se deu por 
presunção.  

 
Quanto ao mérito, solicita que seja reconhecida a ausência de prática da 

infração uma vez que não vende os seus produtos para industrialização, mas, sim, para 
revenda; que as empresas compradoras possuem objeto misto de indústria e atacadista; 
defende que o autuante não deveria observar, para efeito de autuação, apenas a atividade 
principal dos destinatários. Não sendo este o entendimento, solicita a nulidade parcial do 
auto de infração relativamente aos juros de mora e correção monetária aplicados.  

 
Junta aos autos cópias de notas fiscais de revenda de alho, emitidas pelos 

destinatários. 
 
O julgador singular, por meio da sentença n° 469/2016- JULP (fls. 1777 a 

1779), decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário (fls. 1785 a 1801), em 

síntese, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alega a preliminar de insegurança na determinação da infração, em 

razão da equivocada aplicação restritiva da norma de regência do benefício fiscal do 
crédito outorgado concedido ao produto “alho”. Afirma que para aplicar a restrição 
normativa, glosando o benefício fiscal, seria necessário que a fiscalização comprovasse 
que o produto fora submetido a processo de industrialização no estabelecimento 
destinatário, não apenas presumir. Defende que não é pelo fato de o destinatário estar 
inscrito no cadastro de contribuintes com a atividade preponderante de indústria que a 
mercadoria por ele adquirida terá, necessariamente, destinação de matéria prima; 

 
(b) afirma que nos assuntos relativos a benefício fiscal, o interprete deve 

evitar fazer a denominada interpretação integrativa e, por consequência, extensiva. Nesse 
caso, tratando-se de benefício fiscal, para conceder ou excluir, há norma expressa, nesse 
caso, a interpretação é literal; 

 



(c) argumenta que inexiste, nos presentes autos, prova de que a 
mercadoria objeto da autuação, alho in natura, foi destinada para industrialização. 
Defende que o simples fato de o destinatário da mercadoria manter registro cadastral com 
atividade preponderante de indústria, nada significa como prova do fato alegado; 

 
(d) afirma que inexiste nos autos prova do fato acusatório, que somente 

poderia ser obtida mediante procedimento de fiscalização nos estabelecimentos 
adquirentes, o que não ocorreu no presente processo; 

 
(e) informa que a Recorrente diligenciou junto aos seus principais clientes, 

onde obteve acesso parcial aos documentos fiscais expedidos por estes, referente a 
revenda de alho, conforme se vê às fls. 832/1775, relativamente ao cliente “Temperalho 
Indústria, Comércio Imp. Exp. EIRELI”, estabelecida em Iacanga – SP;  

 
Ao final, requer a nulidade do presente lançamento por motivo de 

insegurança na determinação da infração, na eventual rejeição do pedido deve o presente 
feito ser convertido em diligência ao setor competente para que procedam à verificação e 
informação dos registros fiscais de entrada. No mérito, pede a reforma da sentença n° 
469/2016- JULP, declarando a improcedência do auto de infração, subsidiariamente, seja 
declarada a improcedência com base na prova documental consistente nos 
demonstrativos contraditórios anexados ao presente processo. 

 
Anexou aos autos documentos (fls. 1802 a 1850). 
 
Memoriais às fls. 1855 e 1858. 
 
A Primeira Câmara no Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

resolução 093/2016, converteu o julgamento em diligência junto a Delegacia Fiscal de 
origem, para manifestar a respeito das arguições aduzidas na peça recursal (fls. 
1860/1861). 

 
O autor da revisão fiscal anexou aos autos os documentos (fls. 1863 a 

1967). 
 
Em resposta a resolução 093/2016, o autor da revisão, no seu relatório 

(fls. 1968/1978), esclarece que a legislação estadual dispõe em seu artigo 11, inciso X, do 
Anexo IX do RCTE, que constitui crédito outorgado para efeito de compensação com 
ICMS devido na saída de alho diretamente do estabelecimento do produtor rural o valor 
total equivalente ao ICMS devido na saída, exceto quando ocorre à saída interestadual 
com destino a industrialização. Conceituou industrialização de acordo com a definição 
estabelecida pela legislação tributária estadual. Concluiu que se trata de mercadoria 
destinada à industrialização, tanto quando utilizam o alho como matéria prima para 
transformá-lo em outra espécie de produto final, quando fracionam o produto e o 
acondicionam em embalagens para venda ao consumidor final ou quando recondicionam 
o alho em embalagens de marca própria. Dessa forma confirmou o lançamento do ICMS 
na importância de R$ 1.871.862,90, juntamente com as cominações legais. Ratificou o 
lançamento anterior. 

 
O sujeito passivo manifesta-se sobre a diligência (fls. 1983/1992). Reitera 

os argumentos apresentados. Afirma que a mera alegação, sem a comprovação da 
ocorrência do fato acusatório, não tem o condão de provar a ocorrência da hipótese de 
incidência do fato gerador do ICMS. Sustenta que o fisco não juntou aos autos prova de 
que o alho foi destinado à industrialização, tampouco se utilizou da mútua assistência para 



a fiscalização, buscando informações concretas nos Estados de destinos das mercadorias, 
objeto do presente auto de infração. Afirma que com tantos recursos disponíveis, como a 
escrituração fiscal digital, o diligenciador deixou de provar o que alegou em sua denúncia, 
qual seja, de que as mercadorias foram destinadas à industrialização. Defende, também, 
que a operação praticada pela Recorrente é, claramente, “venda de produção do 
estabelecimento”, o que não se confunde com “saída com destino à industrialização”. 
Assegura que o conceito de “saída com destino à industrialização” não pode ser 
interpretado como se fosse “venda para industrialização”, pela simples razão que, além de 
não existir tal codificação na tabela CFOP, ao se efetuar uma venda a mercadoria sai do 
domínio do vendedor (art. 481 do Código Civil). Anexou aos autos documentos (fls. 1993 a 
2001). 

 
Memoriais às fls. 2004/2010, no qual o sujeito passivo alega insegurança 

na determinação da infração, tendo em vista que a fiscalização não levou em 
consideração que o estabelecimento adquirente exerce atividade empresarial 
diversificada, dentre as quais: comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 
além de várias outras, conforme se vê em documentos (fls. 3301/3302) e anexo ao 
Memorial (doc. 01). Afirma que a base do presente lançamento é a denominada 
“presunção hominis”. Presunção humana, sem base legal, consequentemente, sem força 
legal. Defende que inexiste nos autos prova de que a mercadoria objeto da autuação, alho 
in natura, foi destinada à industrialização.  

 
No mérito, a Recorrente apresenta demonstrativo do registro de entradas 

do produto “alho” na empresa TEMPERALHO (doc. 02 - amostra) (fls. 1.816/1823), em 
que está informado que a aquisição foi com a finalidade de comercialização, conforme 
prova o Código Fiscal de Operações e Prestações 2102 – Compra para comercialização 
(doc. 03).  

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Da Preliminar 

 
Relativamente as preliminares de nulidade do auto de infração, devo 

ressaltar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos autos, foi posta de 
forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos que dão 
perfeita sustentação ao lançamento tributário.  

 
Os fatos foram narrados com clareza, bem como foram indicados os 

dispositivos legais infringidos e aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A 
acusação fiscal está amparada nos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e demais 
relatórios e papéis que compõem o levantamento fiscal: cópia das notas fiscais de saída; 
extratos de consulta junto ao SINTEGRA das empresas destinatárias das notas fiscais; 
cópias dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do 
ICMS; arquivos da EFD, referente ao exercício de 2014, gravados em mídia digital CD-R e 
protocolo de entrega da mídia (fls. 731). A infração e o infrator estão devidamente 
identificados.  

 
A diligência realizada corrobora o trabalho inicialmente realizado, 

esclarece dúvidas sobre a infração em apreciação (fls. 1863/1978). Assim, não vislumbrei 
nenhuma nulidade no processo em apreciação. O mérito da acusação fiscal está em 



condições de ser apreciado. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidades por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Do Mérito 

 
Consta da autuação que o contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, na 

importância de R$ 1.871.862,9 4, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente à saída interestadual de alho com destino a industrialização, 
pois essa operação não é contemplada com o benefício fiscal.  

 
A fiscalização apurou as saídas interestaduais de alho, com apropriação 

de ICMS a título de crédito outorgado, glosou esse crédito por entender que as operações 
de vendas eram destinadas à industrialização, contrariando o disposto no item 3 da alínea 
“b” do inciso X do art. 11 do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual - 
RCTE. Vejamos esse dispositivo: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
 
[…] 
 
X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao ICMS 
devido na saída interna e interestadual de alho, observado o seguinte: 
 
a) é vedada a apropriação de quaisquer outros créditos de ICMS relativos 
à entrada de mercadoria ou bem, assim como à utilização de serviço de 
transporte de comunicação; 
 
b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se aplica: 
 
1. ao ICMS devido na operação de importação nem, na subsequente 
saída desse produto, quando importado; 
 
2. ao produto resultante de sua industrialização; 
 
3. à saída interestadual com destino à industrialização. (Destaque 
nosso). 

 
Para o deslinde da questão é importante compreender, em termos 

tributários, o que caracteriza industrialização. A esse respeito, vejamos o que estabelece o 
artigo 5º do RCTE, especialmente o disposto inciso IV: 

 
“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, 
art. 12, II, “b”): 
 
I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 
 
II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de 
qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 
aparência do produto; 



 
III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 
 
IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em 
alterar a apresentação do produto, pela colocação de embalagem, 
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem 
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria; (Destaque 
nosso). 
 
V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, 
renove ou restaure o produto para utilização. 
 
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento empregado.” 

 
Em face do que dispõe a legislação tributária estadual, conforme 

dispositivo acima citado, aplicável ao caso em tela, industrialização não é apenas o 
processo em que o alho vai fazer parte de um novo produto, isto é, na ocorrência de 
transformação para obtenção de outro produto (tempero, pasta de alho). O 
acondicionamento ou reacondicionamento também constitui industrialização. 

 
Nesse mesmo sentido é o entendimento externado no Parecer nº 

0017/2014-GEOT - Gerência de Orientação Tributária: 
 
“Ao teor do conceito extraído do dispositivo regulamentar acima transcrito, 
são consideradas industrialização as atividades de acondicionamento e 
reacondicionamento, consistentes na colocação de embalagem ou 
substituição da embalagem original, que importem em alterar a 
apresentação do produto, com exceção da colocação de embalagem 
destinada apenas ao transporte da mercadoria. 
Conclui-se, portanto, que a colocação de embalagem definitiva, que visa 
acondicionar o produto na forma que ele será apresentado e adquirido 
pelo consumidor final, caracteriza industrialização. Já a colocação de 
embalagem provisória, apenas para fins de transporte, não é atividade 
industrial.” 
 
Os documentos de fls. 1872 e 1873 indicam que o sujeito passivo 

comercializa o seu produto em caixas de papelão identificadas com a sua marca comercial 
“Pérola Alhos Nobres" e seu respectivo logotipo, juntamente com as informações do 
produtor, como nome, inscrição estadual e endereço. Com informações relativas ao tipo 
de alho constante na caixa como Grupo (Roxo), Sub-grupo (Nobre), classe e peso do 
mesmo. Portanto, trata-se de uma embalagem de apresentação, prestando-se para 
atender exigências legais ou técnicas ou possibilitar o transporte e manuseio da 
mercadoria, como também tem a função de promover a marca do produtor. 
 

Em que pese a empresa destinatária Temperalho Ind. Com. Imp Exp haver 
informado nos documentos fiscais de entradas que adquiriu o alho da Recorrente para 
comercialização, está demonstrado que ocorreu industrialização, situação bem esclarecida 
pela revisora às fls. 1973/1974. 



 
Às fls. 1975/1978, a autora da revisão analisa de forma cuidadosa as 

operações promovidas em estabelecimentos destinatários. Em todas essas situações 
resta claro que as operações em tela com alho caracterizaram industrialização, nos termos 
da legislação, conforme dispositivo do RCTE acima reproduzido. 

 
Para atender à exigência de ser a saída interestadual não destinada à 

industrialização, a fim de gozar do benefício fiscal em comento, teria de o alho adquirido 
do produtor rural ser vendido com a mesma embalagem do remetente ou que ocorresse a 
vende do alho na forma in natura, sem qualquer nova embalagem, como ocorre, por 
exemplo, em supermercado. Isso não ocorreu.  

 
Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for concedido 

sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito de usufruí-lo. É o que 
determina o artigo 86 do RCTE, in verbis:  

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração, no mérito, nego-lhe provimento 
para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00177/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. 
Crédito indevido na entrada de materiais de uso e consumo no 
estabelecimento. Vedação ao crédito. PROCEDÊNCIA. Decisão 
unânime. Somente dá direito ao crédito do ICMS a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada 
a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, 
parágrafo único, I, "a") (art. 522, I, do RCTE). 
 
SOLIDARIEDADE. Sócios-administradores. Pedido de exclusão 
da lide. REJEITADO. Os sócios-administradores respondem pelo 
crédito tributário juntamente com a empresa pessoa jurídica, na 
medida em que tenham interesse comum no fato gerador da 
obrigação principal, caracterizado pelo ato de permitir o 
creditamente indevido do imposto na entrada de materiais de 
uso e consumo no estabelecimento, sistematicamente pelo 
período de mais de 3 anos seguidos (art. 45, XII, do CTE c/c art. 
124, I, do CTN). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José 
Mendes. E, por maioria de votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e Mário de Oliveira Andrade, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes, que 
votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 332.405,17 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinco 
reais e dezessete centavos), no período de 01/01/2012 a 31/03/2015, em razão da 
escrituração indevida de créditos do ICMS relativamente a entrada de mercadorias 
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme planilha e Auditoria Básica 
do ICMS em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a 
penalidade cabível e demais acréscimos legais”. 

 
Esclarece o autuante que se trata de reautuação do PAT nº 

4011502422324, anteriormente julgado nulo por incompetência funcional. 
 



Tidos por infringidos os arts. 58, § 3º, II, e 64 da Lei nº 11.651/91 – 
CTE c/c art. 522 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 

 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei nº 

17.917/12. 
 
Nomeados solidários: MARÍLIA FERREIRA DE ARAÚJO COUTINHO 

e JOSÉ CARLOS PIRES COUTINHO, na condição de sócios-administradores, nos termos 
do art. 45, XII, do CTE, conforme Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado (fls. 07/08). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: Contrato Social e 

Alteração Contratual (fls. 09/45); cópia do livro RUDFTO contendo termo de início e de 
encerramento de fiscalização (fls. 046/052); planilhas da Auditoria Básica do ICMS (fls. 
053/101); mídia CD-R contendo arquivos EFD e planilha analítica por nota fiscal 
identificadas por número e data de emissão, CFOP, descrição do produto, quantidade, 
valor do produto, valor do desconto, BC ICMS, alíquota e ICMS apropriado, totalizadas 
mês a mês; cópia da sentença que julgou nulo o PAT anterior por incompetência funcional 
e ofício sugerindo a reautuação pela Gerência de Representação Fazendária (fls. 
110/112). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem ao processo e são declarados revéis (fls. 122). Já o sujeito passivo autuado 
comparece ao processo (fls. 126/137) e impugna a ação fiscal alegando que “os bens 
adquiridos pela impugnante se constituem em insumos, passíveis de creditamento pelo 
ICMS”, citando exemplos, e asseverando que esse enquadramento poderá ser feito a 
partir dos seguintes critérios jurídicos: 1º) sejam produtos essenciais ao processo de 
fabricação; 2º) sejam produtos específicos ao produto fabricado; 3º) sejam produtos 
empregados no processo de fabricação de determinado produto, mas não na condição de 
partes e peças de máquinas e equipamentos. Por fim, alega ausência de razoabilidade e 
proporcionalidade do lançamento da multa, que viola o princípio do não confisco. Pediu 
que se julgasse improcedente o auto de infração. 

 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração (fls. 

158/161). 
 
Intimados a pagar ou  apresentar recurso voluntário, os sujeitos 

passivos, autuado e solidários, comparecem ao processo em peças apartadas, com os 
seguintes argumentos:   

 
a) pelo sujeito passivo autuado (fls. 174/187): repete os mesmos 

argumentos já apresentados em primeira instância; 
 
b) pelos solidários Marília Ferreira de Araújo Coutinho (fls. 

207/210) e José Carlos Pires Coutinho (fls. 219/222): em peças apartadas, mas de mesmo 
conteúdo, os solidários argumentam a inexistência de responsabilidade tributária dos 
recorrentes, pois não é possível se afirmar que os administradores possuíam interesse 
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, conforme previsto 
no art. 124, I, do CTN,  nem há qualquer prova de que, na época dos fatos geradores, 
houve a prática de atos com excesso de poderes, ou alguma das outras hipóteses 
previstas no art. 135 do CTN. No mérito, reportam-se integralmente às razões expostas 
pelo autuado em sua peça de defesa. 

 



Pedem a exclusão dos solidários da lide ou que se julgue 
improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 
V    O    T    O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, que foi omitido em virtude de o sujeito passivo ter registrado créditos do 
imposto relativos à entrada de materiais de uso e consumo no seu estabelecimento. 

 
Materiais de uso e consumo, conforme é de ciência geral, ainda não 

confere crédito do imposto, posto que sistematicamente, desde a edição da lei Kandir, os 
contribuintes do ICMS têm o direito ao crédito adiado, atualmente, nos termos do art. 522, 
I, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, que para clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, 
parágrafo único, I, "a"); 

 
Os recorrentes afirmam que as mercadorias objeto de autuação são, 

na verdade, insumos no processo de industrialização, e não, mercadorias de uso e 
consumo, e, portanto, conferem direito ao crédito do ICMS. 

 
No entanto, a própria fundamentação apresentada pelos recorrentes 

para caracterizar as mercadorias como insumos, demonstra claramente o contrário do 
afirmado pelos mesmos. Com efeito, o 3º critério jurídico trazido ao feito pelos recorrentes, 
qual seja, de que as mercadorias “sejam produtos empregados no processo de fabricação 
de determinado produto, mas não na condição de partes e peças de máquinas e 
equipamentos”, não encontra apoio na natureza dos materiais discriminados nas notas 
fiscais eletrônicas de entrada e relacionadas na planilha contida na mídia CD-R anexa ao 
processo, na medida em que: as mercadorias são: bico lubrificação, varetas em alumínio, 
chapas, mangueiras, rolamentos, retentor, correias, corrente simples, limpa contato spray, 
rebite, anéis, pregos, buchas, etc., ou seja, são claramente materiais caracterizados como 
partes e peças de máquinas e equipamentos, tratando-se de materiais de reposição 
dessas máquinas e equipamentos, e nunca insumos (matérias-primas, materiais 
secundários ou intermediários). 

 
Apesar de não abordado pelos recorrentes, o que se observa regra 

geral na autuação de materiais de uso e consumo, é a pretensão de caracterizá-los como 
bens do ativo imobilizado, na medida em que estes conferem crédito do ICMS. 

 
Nesse sentido, a Ementa do Acórdão nº 03090/06 do CAT, traz o 

seguinte conceito para materiais de uso e consumo e bens do ativo imobilizado: 
 
ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Omissão de 
pagamento do diferencial de alíquota. Bens destinados ao uso ou 
consumo. Procedência. Decisão unânime. 
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I - No âmbito do ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é aquele 
que permanece existindo como coisa móvel e de existência 
autônoma, durante e após essa integração, tal como entrou no 
estabelecimento e que, em tal condição, pode ser objeto de nova 
saída, qualquer que seja a forma; 
 
II - É destinado ao uso ou consumo o bem que, embora adentre o 
estabelecimento como coisa móvel, perde essa condição quando de 
sua utilização, seja por reposição de parte de um outro bem, seja 
para obra civil, seja por destruição física não vinculada direta e 
proporcionalmente à atividade industrial; 
 
III - Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso ou consumo do 
estabelecimento (art. 13, III, da Lei n.° 11.651/91). 
 
Nota-se perfeitamente a caracterização das mercadorias em apreço 

nesse auto de infração como materiais de uso e consumo. De fato, as mercadorias que 
adentraram ao estabelecimento do sujeito passivo autuado não “permanece existindo 
como coisa móvel e de existência autônoma”, e: “embora adentre o estabelecimento como 
coisa móvel, perde essa condição quando de sua utilização, seja por reposição de parte 
de um outro bem”. 

 
Assim, não prospera a pretensão do contribuinte de descaracterizar 

as mercadorias objeto de autuação da sua natureza de materiais de uso e consumo, e, 
consequentemente, sem conferir o crédito do imposto, sendo, portanto, procedente o auto 
de infração. 

 
Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

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

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

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

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

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 



A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 
dispositivos do CTN e do CTE. 

 
Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 

da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS em virtude do creditamento indevido do imposto relativo à entrada de materiais de 
uso e consumo, no período de mais de 3 (três) anos seguidos, relativamente a diversas 
entradas em que se observa claramente a natureza dos materiais, o que implicou em 
omissão de pagamento do imposto a recolher ao erário estadual, é uma atitude decorrente 
diretamente da determinação de seus sócios-gerentes. 

 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 

manutenção dos solidários na lide. 
 
Por outro lado, o alegado caráter confiscatório da multa, em razão de 

possível falta de razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser objeto de apreciação no 
julgamento administrativo, conforme determina o art. 6º, § 4º, da Lei nº 16.469/09, na 
medida em que se trata de norma vigente no Código Tributário do Estado de Goiás, e a 
decisão sobre sua constitucionalidade ou não é de competência exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
 Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração; E, por maioria de votos, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00182/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido para exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide. Rejeição. Omissão de 
pagamento do ICMS em decorrência de escrituração indevida de 
valores a título de crédito do ICMS. Procedência.  
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre 
uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no 
caso de operação ou prestação em que for aplicável mais de um 
benefício fiscal, optar por apenas um deles, exceto nas 
hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício fiscal haja disposição em contrário (RCTE, Anexo IX, 
artigo 1º, § 6º). 
 
3. O crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo 
IX do RCTE deve ser apropriado com observância aos requisitos 
previstos para sua fruição, bem como em obediência ao 
disposto no artigo 1º, § 6º do Anexo IX do RCTE.   
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Sérgio Scodro e Murilo Rodrigues da Cunha da 
lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Márcio Nogueira Pedra e o Sr. Coordenador, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Márcio 
Nogueira Pedra e o Sr. Coordenador, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João 
Divino de Brito que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 362.982,94, em decorrência da escrituração indevida de valores, a 
título de credito outorgado do ICMS, referentes às saídas interestaduais destinadas a 
comercialização e a industrialização, conforme demonstrativos e Auditoria Básica do ICMS 
em anexo, sendo exigido o ICMS correspondente, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais.  

 
Foram dados como infringidos os artigos 40 e 64 da Lei 11.651/91, c/com 

art. 11, III, do Anexo IX e art. 82, Decreto 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no art. 
71, inciso IV, alínea "a" da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 17917/2012. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/135, destacando-se para a 

compreensão da acusação fiscal o Relatório do Crédito Outorgado de 2% - Conclusão (fls. 
99), Auditoria Básica do ICMS – Parte 2/2 (fls. 107/109), Auditoria Básica do ICMS – Parte 
3/3 (fls. 100/103), Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados Indevidamente (fls. 
118/122). CD contendo os demonstrativos relativos ao lançamento tributário (fls. 05). 

 
Relacionados como sujeitos passivos solidários os senhores Sérgio 

Scodro e Murilo Rodrigues da Cunha (fls. 06/07).  
 

Os sujeitos passivos apresentaram impugnação em primeira instância, 
alegando, em síntese, que (fls. 144/161): 

 
a) os solidários não poderiam ser incluídos na lide, pois não teriam 

praticado, intervido ou omitido qualquer ato que omitiria o pagamento do imposto, nem 
haveria dolo, com isso haveria a inaplicabilidade do artigo 45, inciso XII do CTE. Assim, 
solicitam a sua exclusão do lançamento tributário;  

 
b) a saída para a Zona Franca de Manaus (ZFM) teria imunidade 

constitucional e com isso não haveria fato gerador. Dessa forma, não há que se falar em 
benefícios fiscais, inclusive que seria inaplicável o § 6º do artigo 1º do Anexo IX do RCTE. 

 
O julgador singular, conhece da impugnação, rejeita o pedido de exclusão 

dos solidários e decide pela procedência da pretensão inicial do fisco, acrescidos das 
cominações legais (fls. 183/191). 

 
O contribuinte e os solidários interpõem recurso voluntário, em síntese 

com os seguintes fundamentos (fls. 209/232): 
 
(a) alegam que o processo administrativo tributário não é o meio adequado 

para a desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresarial, sendo o meio 
adequado na fase judicial, especialmente, após a constituição do crédito tributário e em 
execução fiscal (cita o artigo 1343 do Novo Código Civil); 

 
(b) defende que não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os 

patrimônios das pessoas físicas e jurídicas, que implica em falta de razoabilidade e inibe a 
iniciativa privada; 

 
(c) assinala que as saídas para a Zona Franca de Manaus são, 

incontestavelmente, saídas com imunidades; 
 



(d) afirma não se tratar de concessão de isenção, mas, sim em imunidade, 
na medida em que as remessas de mercadorias de origem nacional à ZFM correspondem 
a típica “exportação ficta”; 

  
(e) aduz ser incontroverso que as saídas com destino a Zona Franca de 

Manaus, em verdade, se tratam de imunidade constitucional e não de benefício fiscal, não 
haveria que se falar em aplicação da regra insculpida no artigo 1º, § 6º do Anexo IX do 
RCTE; 

 
(f) assegura inexistir regra, tanto estadual quanto federal, que limite o uso 

do crédito outorgado pela Recorrente, sobre operações por ela realizadas com destino à 
Zona Franca de Manaus; 

 
Por todo o exposto, requer: (i) a exclusão dos nominados solidários do 

polo passivo da lide, tendo em vista a notória ilegitimidade passiva dos mesmos para 
tanto; (ii) no mérito, a declaração da improcedência da autuação, uma vez que as 
operações realizadas pela Recorrente, amparadas pela imunidade constitucional, não se 
confunde com benefício fiscal da isenção, razão pela qual não se aplica a regra prescrita 
no artigo 1º, § 6º do Anexo IX do  RCTE, conforme orientação dos tribunais superiores, 
amplamente demonstrados.  

 
É o relatório.  

 
V O T O 

 
O contribuinte é acusado de omitir o pagamento do ICMS, na importância 

de R$ 362.982,94, em decorrência da escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado do ICMS, referentes às saídas interestaduais destinadas a comercialização e a 
industrialização, conforme demonstrativos e Auditoria Básica do ICMS em anexo, sendo 
exigido o ICMS correspondente, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais. 

 
O fisco apurou, conforme demonstrativo de fls. 99, que o sujeito passivo 

apropriou crédito outorgado com base no artigo 11, III, do Anexo IX do Regulamento do 
Código Tributário Estadual (RCTE) e que parte desse crédito apropriado estava em 
desacordo com a legislação. Dessa forma, estornou o valor que excedeu ao percentual de 
2 % (dois por cento) sobre as operações legalmente permitidas. Vejamos esse dispositivo:  

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 

 
O estado de Goiás concedeu para os contribuintes industrial e 

comerciante atacadista, o equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por 
cento), respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
operação. 

 



No CD de fls. 135 consta o arquivo com o nome “Relatório de Crédito 
Outorgado 2% - Saídas Não Sujeitas ao Crédito”, no qual está relacionada as operações, 
por CFOP, que não permitem o crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo 
IX do RCTE, por não se enquadrarem nas condições estabelecidas. Vejamos algumas 
operações sem direito ao crédito outorgado que foram relacionadas: 

 
6.107 - Venda de produção do estabelecimento, destinada a não 
contribuinte; 
6.108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada 
a não contribuinte; 
6.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca 
de Manaus ou Áreas de Livre Comércio; 
6.201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural; 
6.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. 
 
Como se vê, dentre essas operações temos a remessa para a Zona 

Franca de Manaus – ZFM. Essa remessa é com a isenção do ICMS (art. 6º, inciso XVII, 
Anexo IX do RCTE) e não pode, nessa mesma operação, o contribuinte gozar do benefício 
do crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso III do anexo IX, em face ao disposto no 
artigo 1º, § 6º do anexo IX. Vejamos: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
[...] 
 
§ 6º Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre uma 
mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de 
operação ou prestação em que for aplicável mais de um benefício fiscal, 
optar por apenas um deles, exceto nas hipóteses em que no próprio 
dispositivo correspondente ao benefício fiscal haja disposição em 
contrário. (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08). 
 
Entretanto o sujeito passivo utilizou esses dois benefícios fiscais sobre 

essa mesma operação. Está sendo glosado apenas o crédito outorgado, não se discute 
aqui o direito de o contribuinte utilizar a isenção do ICMS nas operações com destino à 
ZFM,  

 
O sujeito passivo afirma ser incontroverso que as saídas com destino a 

Zona Franca de Manaus, em verdade, se tratam de imunidade constitucional e não de 
benefício fiscal, assim não haveria que se falar em aplicação da regra insculpida no artigo 
1º, § 6º do Anexo IX do RCTE. Ocorre que essa operação para a ZFM já acontece sem 
tributação (isenção ou imunidade, conforme o entendimento de cada um). Querer 
apropriar crédito outorgado sobre essa mesma operação estaria configurando uma 
tributação negativa, o que carece de razoabilidade. O Estado de Goiás estaria pagando 
para o contribuinte vender para a ZFM. Ademais, a remessa para a ZFM é tratada na 
legislação tributária estadual como isenção.  

 
Alerto, também, que a empresa não possui atividade mista, pois conforme 

demonstrativo, a empresa vende mercadoria de produção própria, CFOP 6101. 
 
As provas existentes nos autos são contundentes no sentido de que 

ocorreu omissão de pagamento do ICMS nos termos constante da acusação inicial.  



 
Em relação aos sujeitos passivos solidários Murilo Rodrigues da Cunha e 

Sérgio Scodro, é de se destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já 
mencionado anteriormente, apropriou crédito outorgado irregularmente, contrariando 
claramente a legislação tributária e causando omissão de pagamento do imposto.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 8º e 9º alterações (fls. 53/82), revela que a pessoa 

jurídica autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por 
Murilo Rodrigues da Cunha (diretor administrativo) e Sérgio Scodro (diretor financeiro). 
Assim, é incontroverso que esses dirigentes concorreram para a prática da infração 
tributária em discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo solidário, nos 
termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter na lide os sujeitos passivos solidários Sérgio Scodro e Murilo Rodrigues da 
Cunha e confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00192/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual.  Preliminar de exclusão do sócio-
administrador do polo passivo. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Omissão de pagamento de imposto em razão 
de apropriação indevida de crédito em virtude de transporte a 
maior do saldo credor apurado no Livro Registro de Apuração 
de ICMS para o mês seguinte. Procedência. 
 
1 - O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, com 
fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE combinado com o 
artigo 124 do CTN; 
 
2- É correta a exigência de imposto relativa ao estorno de 
crédito de ICMS que foi apropriado no Livro de Apuração de 
ICMS com o transporte de saldo credor a maior do que foi 
escriturado no período anterior; 
 
3 - Deve ser considerado procedente o auto de infração, quando 
em diligência se confirma a ocorrência da infração denunciada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Luiz Sergio 
Miranda da lide, arguida pelo Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de 
Souza Flor. Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Day After 
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. ME, omitiu o pagamento de ICMS por 
transportar a maior saldo credor apurado no Livro Registro de Apuração do ICMS do mês 
de Junho de 2011 para o período seguinte, no qual começou a efetuar a Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, e, também, do mês de agosto para o de setembro de 2011, conforme 
demonstrativos e documentos anexados aos autos. Em razão desse fato, o sujeito passivo 
deverá pagar o imposto correspondente à diferença apurada na importância de R$ 
24.351,18 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos). 

 



A fiscalização citou como infringidos os artigos 56, inciso I e 64 do 
CTE, combinados com o artigo 67, inciso I do RCTE. Foi proposta a penalidade do artigo 
71, inciso III, alínea "c' da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 17.917/2.012. 

 
Houve uma descrição complementar da ocorrência, folha 04 dos 

autos, na qual a fiscalização esclarece que o sujeito passivo deixou de exercer as 
atividades comerciais em setembro de 2011 quando solicitou a paralisação de suas 
atividades por intermédio do processo 201100004047637, sendo que a auditoria foi 
realizada em virtude desse processo. 

 
Continuando a explicação, o autor do lançamento relata que no mês 

de junho de 2011, o contribuinte apurou em seu Livro de Registro de Apuração de ICMS 
um valor de imposto a pagar na importância de R$ 20.255,17 (vinte mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e dezessete centavos, portanto, ele não tinha saldo credor a 
transportar para o período seguinte. Porém, quando iniciou a sua escrituração fiscal digital 
– EFD em julho de 2011, foi escriturado um saldo credor fictício do período anterior de R$ 
25.626,97 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos). 

 
O autor do lançamento informa, ainda, que na transferência do saldo 

de agosto para setembro de 2011, foi transportado um valor a maior de R$ 5.204,37 (cinco 
mil, duzentos e quatro reais e trinta e sete centavos), que tal fato pode ser observado na 
coluna 32 do demonstrativo Divergências de Transporte do LRE/LRS para o LRA e Erros 
de Soma nos Livros Fiscais em anexo. 

 
Ao final da descrição complementar da ocorrência, o Auditor Fiscal 

afirma que em consequência do transporte a maior do saldo credor o contribuinte omitiu o 
pagamento de R$ 24.351,18 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezoito 
centavos) de ICMS  que está sendo exigido nesse auto de infração, além de ter se 
creditado indevidamente de outro valor de R$ 6.107,28 (seis mil, cento e sete reais e vinte 
e oito centavos), o qual está sendo exigido em outro auto de infração, conforme pode ser 
observado nas colunas 45 e 48 da conclusão da auditoria básica de ICMS em anexo. 

 
Foi colocado no polo passivo, como sujeito passivo coobrigado, o Sr. 

Luiz Sérgio de Miranda em razão de ser o gestor da empresa autuada no período da 
ocorrência do fato gerador do imposto. 

 
O lançamento foi instruído com o Recibo de Entrega de Relatórios 

Digitais, folha 06, Consulta Resumida do Contribuinte, folha 07, Auditoria Básica do ICMS 
do período de 01/01/2011 a 30/09/2011, folhas 08 a 13, Declarações Periódicas de 
Informações –DPI, folhas 14 a 19, Termo de Autenticação de Livro Fiscal, folhas 20 e 21, 
Fotocópias do Registro de Apuração do ICMS, folhas 22 a 28, Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS- Operações Próprias, folhas 29 a 31, CD em mídia, folha 32, Pedido de 
Apensamento, folha 33. 

 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, os sujeitos passivos não se manifestaram e foram 
declarados revéis, conforme consta no Termo de Revelia, folha 44 dos autos. 

 
Após ser intimada para apresentação de impugnação em Segunda 

Instância, a empresa autuada ingressa com impugnação em Segunda Instância aduzindo 
que não agiu de má-fé, pois utilizou do crédito de forma correta, e não em valor superior. 
Esclarece, a empresa impugnante, que não transportou saldo credor de ICMS a maior no 
mês de agosto de 2011, pois os saldos transportados são legítimos e decorrentes de 



outros créditos de ICMS que foram pagos antecipadamente e escriturados na apuração de 
ICMS de abril de 2011, na importância de R$ 98.327,30 (noventa e oito mil, trezentos e 
vinte e sete reais e trinta centavos), constante na DPI – Declaração Periódica de 
Informações, valor que foi transportado para os meses seguintes, sendo esse 
procedimento totalmente compatível com as DPI’s e a Escrituração Fiscal Digital –EFD 
declarada em Junho/2011, no campo 11. 

 
Acrescenta, ainda, que somente o Livro Registro de Apuração do 

ICMS não foi alterado para a inserção deste valor no campo de outros créditos, nos 
referidos meses, mas que as DPI’s que foram entregues ao fisco estão em perfeita 
consonância com os valores declarados, e que não foi observado o campo 06 da 
apuração do mês de Abril/2011.  

 
Assim, a defesa alega que com a realização da retificação do Livro 

Registro de Apuração do ICMS nos referidos meses pode dirimir qualquer dúvida sobre o 
valor do saldo credor. Afirma que não há omissão de pagamento de imposto decorrente do 
saldo credor transportado. 

 
Ao final, a defesa requer a anulação do auto de infração, visto que 

não há omissão de pagamento de imposto. 
 
Os autos foram pautados para apreciação na Primeira Câmara 

Julgadora, e, naquela oportunidade, foi decidido converter o julgamento em diligência, por 
intermédio da Resolução 46/2017, folhas 78 e 79, para que um Auditor Fiscal procedesse 
uma revisão no lançamento levando em consideração os argumentos da defesa. 

 
O autor do lançamento efetuou a revisão do lançamento e anexou 

aos autos os documentos, folhas 80 a 82, e o Despacho 32/2017-DRFITU-FIS, folha 83, 
no qual relata que constatou que o contribuinte não apresentou comprovantes de 
pagamentos antecipados de ICMS na importância de R$ 98.327,30 (noventa e oito mil, 
trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Informa, também, que fez pesquisa no 
sistema SARE que demonstra que no ano inteiro de 2011 o contribuinte recolheu apenas o 
valor de R$ 84.313,41 (oitenta e quatro mil, trezentos e treze reais quarenta e um 
centavos), valores recolhidos entre pagamentos espontâneos, ação fiscal e dívida ativa, 
sendo inclusos multas, juros, correção monetária e taxas. Sendo que a quantia de ICMS 
recolhido espontâneo foi de R$ 46.915,49 (quarenta e seis mil, novecentos e quinze reais 
e quarenta e nove centavos) e de pagamento antecipado foi de R$ 70,85 (setenta reais e 
oitenta e cinco centavos). 

 
Por fim, o Auditor Fiscal conclui que com base nos documentos e 

pesquisas realizadas no sistema da SEFAZ-GO que as alegações da defesa são 
infundadas e sem respaldo de documentação. Desse modo, o lançamento efetuado está 
correto e não deve haver nenhuma alteração no auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi notificado para tomar conhecimento do resultado 

da revisão e se manifestar, porém, ele permaneceu silente. 
 
Após um breve relatório, decido. 
 
 
                                V O T O 
 
 



A acusação do fisco goiano é que o contribuinte omitiu o pagamento 
de ICMS, em virtude de ter transportado a maior o saldo credor apurado no Livro Registro 
de Apuração do ICMS nos meses de Junho/2011 para o mês seguinte e do mês de 
Agosto/2011 para o mês de Setembro/2011, fato que ocasionou a falta de recolhimento de 
imposto na quantia de R$ 24.351,18 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
dezoito centavos). 

 
O sujeito passivo alegou que não foram considerados pela 

fiscalização recolhimentos antecipados de ICMS, na importância de R$ 98.327,30 
(noventa e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos), sendo que se eles 
forem considerados pelo fisco estadual não haverá diferença de imposto a recolher. 
Assim, com essa fundamentação o sujeito passivo se defende alegando que não há 
transporte de saldo credor a maior e que não foram considerados os pagamentos 
antecipados que foram informados na DPI – Declaração Periódica de Informações. 

 
Desse modo, os autos foram encaminhados para que fosse efetuada 

uma revisão no lançamento, verificando, principalmente, sobre os recolhimentos 
antecipados de imposto alegados pela defesa que não foram considerados pelo fisco 
estadual. 

 
Em resposta à Resolução 046/2017, o revisor informou, por 

intermédio do Despacho 032/2007 DRFITU-FIS, que não foram confirmados os 
pagamentos antecipados referidos pela defesa, visto que foram analisados todos os 
recolhimentos de impostos realizados pelo contribuinte no sistema de arrecadação da 
Secretaria de Estado da Fazenda – Goiás e não se constatou o montante relativo aos 
pagamentos antecipados citados pela empresa recorrente. Portanto, a argumentação do 
sujeito passivo não se sustenta, ficando constatado, após a realização da revisão, que a 
transferência em valores maiores do saldo credor resultou em omissão de recolhimento de 
imposto, estando correto o procedimento fiscal que está exigindo imposto sobre a infração 
cometida pelo contribuinte. 

 
Com efeito, o transporte de saldo credor em valor superior implica 

apropriação indevida de crédito de imposto, e, consequentemente, em recolhimento de 
imposto em valor inferior ao que é realmente devido pelo contribuinte, sendo lícito ao fisco 
proceder o estorno de ofício desse crédito por intermédio de auto de infração. Esse 
procedimento realizado pela fiscalização está em plena harmonia com a legislação 
vigente. 

 
Assim, concluo que o lançamento efetuado pela fiscalização deve ser 

considerado procedente. 
 
Passo analisar a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

coobrigado, Sr. Luiz Sérgio de Miranda, da lide, arguida de ofício pelo Conselheiro 
Rickardo de Souza Santos Mariano, durante o julgamento do lançamento, o sujeito 
passivo solidário era sócio-administrador da empresa no período da ocorrência do fato 
gerador. Tenho um entendimento de que a responsabilidade solidária do administrador é 
definida no artigo 124, I da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que instituiu o Código 
Tributário Nacional (CTN), combinada com o artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se 
segue: 

 
CTN: 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...)". 



 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
(...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser apropriado crédito indevido, no caso em 
análise, saldo credor do mês anterior transportado em valor superior para o mês seguinte 
na escrituração fiscal da empresa autuada, quem levou vantagem por ter deixado de 
recolher tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os sócios que usufruem da vantagem 
financeira da empresa autuada. Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio-
administrador é responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. 

 
Isso, ao meu de ver, é uma responsabilidade inerente a ele, visto que 

os fatos que levaram ao não pagamento do tributo ocorreram com o gerenciamento dele. 
Desta forma, entendo que o sócio Sr. Luiz Sérgio Miranda deve permanecer no polo 
passivo do presente lançamento. 

 
Com essas considerações, conheço da impugnação em Segunda 

Instância e nego-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração e mantenho no 
polo passivo o sujeito passivo solidário, Luiz Sérgio Miranda, rejeitando, assim, a 
preliminar de exclusão dele da lide, arguida de ofício pelo Conselheiro Rickardo de Souza 
Santos Mariano. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00193/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PRELIMINAR. NULIDADE. Preliminar de nulidade da 
Sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
1. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II – SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de 
créditos indevidamente. Imposto destacado a Maior nas Notas 
Fiscais de aquisição. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 
(Artigo 58, § 3.º, inciso II, CTE); 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário se 
encontra corretamente demonstrado, deve o auto de infração 
ser considerado procedente; 
 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância, capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 



ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Heli 
José da Silva, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva que votou pela improcedência do lançamento. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 05 de março de 2.015, o 
Fisco exige da empresa acima identificada ICMS, com a seguinte descrição do fato 

“Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 181.845,95, 
em razão da escrituração indevida de crédito do ICMS, correspondente ao montante 
do imposto destacado a maior nas notas fiscais de aquisição planilhadas em anexo. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

Aud. ICMS EC Infração III – op. Interestadual, ICMS destacado 
acima valor da operação (ou, conforme o caso, 40% valor operação); EC ofício total 
= R$ 382.851,32, sendo a diferença objeto de AI e notificação para estorno de Sd 
Credor Escritural 31/10/2014 (R$ 201.005,35); 

Ex. 2013 e 2014, em virtude de sd credores escriturais, ver rateio 
do valor omitido. 

Demonstrativo por NF Entrada baseado nas EFD’s e arquivos 
Sintegra apresentados pelo autuado”. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexos Estruturados – Detalhamento do 
Crédito Tributário, e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Ordem de Serviço; 
Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica; Demonstrativos dos Documentos 
Fiscais; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; Demonstrativo Rateio das 
Omissões de Pagamento Gerados por Estorno de Créditos de Ofício; Notificação Fiscal; 
cópias das Notas Fiscais, fls. 03/150.  

Foi indicado infração aos artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, ambos da 
Lei nº 11.651/91 – CTE; combinados com os artigos 46, § 1º, inciso IV, alínea “b”, e 57, 
inciso VI, do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso 
IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Foram qualificados como coobrigados solidários os Senhores 
Edward Parente Siqueira e Crésio Antônio da Silva, fls. 05/06. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados conforme documentos às fls. 151/158. 

 Todos, em peça conjunta, interpõem Impugnação junto à Primeira 
Instância, defensório às fls. 161/179, na qual, após historiarem os fatos, destacam que 
com relação ao presente auto, os estornos não devem ser exigidos, tendo em vista que na 
origem, preponderantemente, do Estado do Mato Grosso, os fornecedores gozam de um 



tratamento tributário mais benéfico, uma vez que não fazem jus aos créditos relativos às 
suas entradas. Indica, outrossim, a destinação dada às mercadorias adquiridas, qual seja, 
fabricação de farelo de algodão e de óleo de algodão. Argumenta, portanto, que os 
créditos apropriados devem ser mantidos. 

Relativamente aos coobrigados solidários, em extensa e elaborada 
argumentação, pugnam pela exclusão dos mesmos da polaridade passiva, respaldando-
se, para tanto, em especial, no artigo 135, do CTN. Destacam doutrina e jurisprudência a 
respeito da matéria.  

No mérito, propriamente dito, destacam quanto à eventual violação 
do Princípio da não-cumulatividade aplicável ao ICMS, destacando doutrina e 
jurisprudência. Manifestam, também, quanto ao direito ao crédito destacado no documento 
fiscal de origem, argumentando violação ao que dispõe o artigo 58, § 5º, da Lei nº 11.651/, 
combinado com o artigo 18, do Decreto nº 4.852/97. 

Destacam, outrossim, que os valores considerados na formatação da 
base de cálculo, foi determina pela Portaria nº 141/2011 – SEFAZ/MT, a qual dispõe em 
seu artigo 1º, que “fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, relativa 
a saída dos produtos mato-grossenses oriundas da Agricultura, para fins de base de 
cálculo do ICMS”. 

Complementam: “E, é sabido que a própria legislação do estado de 
Goiás também, utiliza deste procedimento para determinar a base de cálculo, tanto nas 
operações internas quanto interestaduais, com subsídio no que dispõe o artigo 18, do 
Decreto Estadual nº 4.852/97 – RCTE/GO. 

Logo, portanto, os destaques que teriam sido realizados a maior, na 
verdade, foram processados de modo legal, e consentâneo com ambas legislações, 
motivo pelo qual o presente lançamento deve ser declarado improcedente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 180/195. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
O ilustre Julgador monocrático, ao proceder a sua análise, à luz da 

legislação tributária pertinente, exara a Sentença nº 4293/2017 – JULP, fls. 197/200, por 
intermédio da qual não acata a preliminar de exclusão dos coobrigados solidários da lide, 
mantendo-os, por conseguinte, na polaridade passiva. Quanto ao mérito, declara 
procedente o lançamento. 

Após destacar a legislação regente da matéria, destaca: 
“Assim, entendo como correta a determinação contida no 

levantamento fiscal de se estornar os valores excedentes do crédito aproveitado pelo 
sujeito passivo, nas situações em que a base de cálculo supera o valor da operação 
(efetivamente pago pelo produto) ”. 

  Intimados para apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, 
fls. 201/217, os autuados comparecem, conjuntamente, com o defensório às fls. 219/238, 
no qual, após descreverem os fatos, reiteram o pleito de exclusão da lide dos coobrigados 
solidários, com supedâneo nos mesmos argumentos expendidos na fase monocrática.  

Arguem a preliminar de nulidade da Sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o fornecedor das mercadorias, cujas 
operações foram objeto de glosa, estava condicionado à Portaria 141/2011 – SEFAZ/MT, 
o qual estabelece uma espécie de “Pauta de Valores” para efeito de ICMS, e o Julgador 
singular, na sua fundamentação, não se atentou para tal fato, o qual, por notório, influencia 
diretamente no deslinde deste feito. 

No mérito, reiteram e ratificam “verbum ad verbum” os argumentos já 
expendidos na fase singular destacando quanto ao correto procedimento na escrituração 
dos créditos que foram glosados pela fiscalização. Destaca doutrina e jurisprudência, para 
ao final asseverar quanto à legalidade dos créditos apropriados. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório.  



 

  V O T O  
 

      QUESTÕES PRELIMINARES 
 

          NULIDADE 
 
Quanto à pretensa nulidade da decisão monocárpica, por cerceamento do direito de 
defesa, rejeita-se a mesma em consenso unânime. 

Os argumentos esposados pelos recorrentes carecem de aceitação, 
haja vista que a decisão em questão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa. 

A sentença fustigada, a meu ver, apreciou todos os argumentos 
colocados pelos recorrentes. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador na 
sentença questionada foram suficientes para o deslinde. 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 
Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma das hipóteses de 
nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito passivo não logrou 
indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 
               SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide dos coobrigados solidários 
Edward Parente Siqueira, e Crésio Antônio da Silva, manifesto-me pela sua rejeição, por 
entender que os mesmos, na condição de Administradores, consoante Contrato Social, 
são responsáveis por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que os qualificados como solidários possuem 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre 
no âmbito de suas áreas de controle e decisão, razão pela qual suas condutas se 
subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 



é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

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

 
          QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Analisando referida questão, destaco que a exigência fiscal em 
comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada aproveitou créditos de ICMS 
correspondente ao montante do imposto destacado a maior nas Notas Fiscais de 
aquisição, as quais foram planilhadas em anexo. Verifiquei todo o trabalho contido na 
auditoria, os lançamentos efetuados, a descrição do fato suporte da fundamentação legal, 
e vislumbrei, objetivamente, irregularidades nos procedimentos realizados pela empresa 
recorrente.  

Os dispositivos elencados pelo agente autuante coadunam-se com a 
situação fática descrita no auto de infração. 

Oportuno transcrever, por necessário, os artigos 58, § 3º, inciso II, do 
CTE, e 46, § 1º, inciso IV, alínea “b”, e 57, inciso VI, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE:  
 

“Art. 57. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 
[...] 
§ 3º. O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 
[...] 
II – À escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação. 
[...] 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
[...] 
§ 1º. O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a mercadoria 
ou para o qual tenha sido prestado o serviço, está condicionado à: 
[...] 
IV – Observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 
documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica limitado 
ao valor: 
[...] 
b) correto do imposto devido na operação ou prestação respectiva, quando 
destacado a maior; 
[...] 
Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
[...] 
IV – O imposto destacado em excesso, por contribuinte deste ou de outro 
Estado; 
[...]” 



 

A acusação é de aproveitamento indevido de créditos, 
correspondente ao montante do imposto destacado a maior nas Notas Fiscais de 
aquisição, as quais constam da planilha juntada aos autos, fls. 10/48. 

O argumento principal apresentado pelos recorrentes, vincula-se à 
afirmação de que o fornecedor das mercadorias, cujas operações foram objeto de glosa, 
estava condicionado à Portaria 141/2011 – SEFAZ/MT, o qual estabelece uma espécie de 
“Pauta de Valores” para efeito de ICMS, pauta essa que indica valores para a base de 
cálculo superior ao valor da operação. Menciona, inclusive, que tal situação é, também, 
corriqueira, em operações similares neste Estado. Ainda, que os fornecedores daquele 
Estado gozam de um tratamento tributário mais benéfico, uma vez que não fazem jus aos 
créditos relativos às suas entradas. 

Tal argumentação, entretanto, não é suficiente para corroborar o 
aproveitamento dos créditos estornados de ofício, a uma, porque transfere-se, em 
operações interestaduais, créditos superiores ao efetivamente incidente sobre as 
operações, por majoração indevida da base de cálculo; a duas, porque a legislação do 
Estado do Mato Grosso, em especial, a relacionada com a matéria em análise, não se 
aplica a este Estado; e, a três, porque tal situação, praticada pelo referido Estado, fere o 
pacto federativo. 

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 
como acatar as razões dos recorrentes para invalidar a exigência inicial do Fisco, que se 
encontra alicerçada na alegação de que houve a apropriação indevida de créditos de 
ICMS em valores superiores aos das operações contidas nos documentos fiscais de 
aquisição de mercadorias. 

Considerando, outrossim, por necessário e prudente, e levando-se 
em consideração o fato de que o Julgador singular indicou que o presente processo deve 
ser analisado em conjunto com os processos relacionados às fls. 200. Considerando, 
entretanto, que este processo teve o seu julgamento processado na sessão do dia 08 de 
janeiro de 2.018, sendo que na apreciação dos demais processos, ocorrida na data de 15 
de janeiro de 2.018, entenderam os Julgadores em convertê-los em diligência revisional, 
em especial os processos nºs. 4.0115005.732.01, 4.0115006.971.99, e 4.0115004.900.98, 
DEVE-SE, por cautela, aguardar referidos processos para o efetivo julgamento deste, em 
conjunto com provável Recurso interposto ao Conselho Superior, haja vista que eventuais 
alterações naqueles processos, possam influir neste. 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos meus 
pares, para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, por cerceamento do 
direito de defesa. 

Quanto ao mérito, voto, de forma majoritária, conhecendo do 
Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para manter a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Também, em consenso majoritário, voto, para não acolher o pedido 
de exclusão da lide dos coobrigados solidários Senhores Edward Parente Siqueira, e 
Crésio Antônio da Silva. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00194/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão dos 
coobrigados solidários da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de créditos 
indevidamente. Não comprovação do efetivo retorno/devolução 
de mercadorias cujo ICMS destacado nas Notas Fiscais foi 
apropriado. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. Não cumprindo, o sujeito passivo, os preceitos legais 
relacionados com o retorno/devolução de mercadorias, os 
créditos correspondentes, e que foram apropriados, se 
apresentam sob a mácula de irregulares, exsurgindo, 
legalmente, para o Fisco o direito de cobrar o imposto não 
recolhido, em razão da apropriação indevida de créditos; 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário se 
encontra corretamente demonstrado, deve o auto de infração 
ser considerado procedente. 
 
3. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância, capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que 
votaram pela improcedência do lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 



Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 03 de março de 2.015, o 
Fisco exige da empresa acima identificada ICMS, com a seguinte descrição do fato 

“Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 126.759,17, 
em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito do ICMS, referente 
ao imposto destacado em 14 NFe de entradas em devolução emitidas pelo próprio 
autuado, relacionadas em planilha anexa que referencia as NFe de vendas originais, 
sem constar nestes DANFE’s a declaração prevista no Art. 15 do AN 138/90 – GSF 
(existência e arquivamento previstos nos Arts. 167-J, § 13 e 167-L, § 2º, ambos do 
RCTE), motivo pelo qual estes documentos de entradas são considerados inidôneos. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

OBS: 1) autuado foi notificado a apresentar tais DANFE’S, 
conforme item 2.2 desta; 

2) entre jan/12 e jul/14 foram realizados estornos de créditos de 
ofício (infração II), no montante de R$ 127.902,76, que resultaram na omissão de R$ 
126.759,17, sendo o restante (R$ 1.143,61) a compor Notificação de Estorno de Sd. 
Credor do ICMS a transportar período seguinte (31/10/2014) em AI próprio. 

3) ex. 2013 e 2014, em virtude de Sd. Credores, contém rateios 
de omissões. 

4) anexos, também, Notificação, cópias DANFE’s nesta 
solicitados e folhas dos registros Relação Entradas da EFD”. 

 A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexos Estruturados – Detalhamento do 
Crédito Tributário, e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Ordem de Serviço; 
Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica; Notificação Fiscal; Extratos Dados 
NFe Devolução e NFe Venda; cópias das Notas Fiscais; demonstrativos Registros Fiscais; 
Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; Demonstrativo Rateio das 
Omissões de Pagamento Gerados por Estorno de Créditos de Ofício, fls. 03/83.  

Foi indicado infração aos artigos 58, § 3º, inciso I, 67, inciso I e V, 
ambos da Lei nº 11.651/91 – CTE; combinados com os artigos 47, inciso II, e 57, inciso X, 
do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Foram qualificados como coobrigados solidários os Senhores 
Edward Parente Siqueira e Crésio Antônio da Silva, fls. 05/06. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados conforme documentos às fls. 84/91. 

 Todos, em peça conjunta, interpõem Impugnação junto à Primeira 
Instância, defensório às fls. 94/114, na qual, após historiarem os fatos, destacam que as 
operações, cujas Notas Fiscais se encontram relacionadas às fls. 13/44, embora não 
conste no verso dos DANFE’s a declaração/motivo das aludidas devoluções, conforme 
preceitua o artigo 15, do Ato Normativo de nº 138/1990 – GSF, não significa dizer que as 
mencionadas devoluções não ocorreram. Isso porque, conforme será demonstrado em 
anexo, as mercadorias objeto das referidas Notas Fiscais, foram entregues a outros 
destinatários, pois aqueles originalmente constantes dos mencionados documentos 



fiscais, recusaram seu recebimento, antes mesmo das mercadorias chegarem ao seu 
destino. Indica, outrossim, que a Nota Fiscal nº 8250, correspondente à Nota Fiscal de 
venda de nº 8171, foi escriturada como “cancelada”. 

Relativamente aos coobrigados solidários, em extensa e elaborada 
argumentação, pugnam pela exclusão dos mesmos da polaridade passiva, respaldando-
se, para tanto, em especial, no artigo 135, do CTN. Destacam doutrina e jurisprudência a 
respeito da matéria.  

No mérito, propriamente dito, destacam quanto à legalidade do 
procedimento de lançamento efetuado na EFD, situação que se subsume ao correto 
aproveitamento dos créditos, respaldando-se em doutrina e jurisprudência a respeito.  

Assim, quanto à legalidade dos créditos apropriados, expressam:  
“Embora já tratado em considerações iniciais, vale frisar novamente, 

que a pretensão deduzida neste lançamento, escora, exclusivamente, na presunção de 
que, em não constante a declaração de recusa do recebimento nos DANFE’s, as notas 
fiscais de devolução, emitidas pela entrada, perderiam sua idoneidade, ensejando, por 
conseguinte, na glosa dos aludidos créditos. 

No entanto, a Impugnante apresenta em anexo, planilha 
demonstrando, nota por nota, operação por operação, e, quantidade por quantidade, bem 
como a cronologia das operações, para que este órgão compreenda que malsinada 
presunção, não deve prosperar. 

Além da relação das notas fiscais comprovando a legalidade do 
procedimento, também se registre as cópias das declarações fornecidas pelos 
adquirentes, juntamente com cópia de sua EFD, dando conta do não recebimento das 
mercadorias objeto deste lançamento (ressalva-se neste quesito, a NF 8250, cuja 
operação deve ser declarada improcedente, em razão da existência de dois lançamentos 
para um mesmo fato) ”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 115/158. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Após, faz a juntada aos autos das cópias dos demonstrativos às fls. 

163/202. 
O ilustre Julgador monocrático, ao proceder a sua análise, à luz da 

legislação tributária pertinente, exara a Sentença nº 4471/2017 – JULP, fls. 203/207, por 
intermédio da qual não acata a preliminar de exclusão dos coobrigados solidários da lide, 
mantendo-os, por conseguinte, na polaridade passiva. Quanto ao mérito, declara 
procedente o lançamento. 

Após discorrer sobre os procedimentos contidos na legislação de 
regência da matéria, em especial, o artigo 15, do Ato Normativo nº 138/90 – GSF, e o 
artigo 141, Decreto nº 4.852/97 –RCTE, destaca: 

“Nota-se, pelas notas fiscais de entrada em devolução, que o sujeito 
passivo não seguiu os procedimentos formais, previstos pelo dispositivo legal acima 
transcrito, informando apenas o número da nota fiscal de origem, não informando a sua 
chave de acesso e nem a justificativa para sua emissão. 

Pela planilha juntada aos autos pela defesa, fls. 124, observa-se em 
algumas situações, que as notas fiscais de devolução foram emitidas bem depois da 
emissão da nota fiscal de origem, a exemplo da nota fiscal de venda nº 4101, emitida em 
23/04/2002, cuja nota fiscal de devolução referenciado só ocorreu em 21/05/2012. 

Em sua peça defensória, nas considerações iniciais, fls. 97, foi 
alegado que as mercadorias objeto das notas fiscais de saída foram entregues a outros 
destinatários, pois aqueles originalmente constantes dos referidos documentos fiscais, 
recusaram seu recebimento, antes mesmos das mercadorias chegarem ao seu destino. 
Embora a defesa tenha citado a existência de declaração de recusa e cópia da 
Escrituração Fiscal Digital dos adquirentes, como comprovação de cancelamento da 
operação de saída, nada foi anexado aos autos”. (Destaque oportuno). 



 Intimados para apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, 
fls. 209/225, os autuados comparecem, conjuntamente, com o defensório às fls. 227/246, 
no qual, após descreverem os fatos, reiteram o pleito de exclusão da lide dos coobrigados 
solidários, com supedâneo nos mesmos argumentos expendidos na fase monocrática.  

No mérito, reiteram e ratificam “verbum ad verbum” os argumentos já 
expendidos na fase singular destacando quanto ao correto procedimento de emissão das 
Notas Fiscais para entrada de mercadorias advindas de devolução. Introduz o argumento 
de improcedência parcial em razão do “non bis in idem”, relativamente à autuação 
constante do auto de infração nº 4.0115002.046.99. 

Destaca doutrina e jurisprudência, para ao final asseverar quanto à 
legalidade dos créditos apropriados. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 
Este é o relatório.  

 

  V O T O  
 
               SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide dos coobrigados solidários 
Edward Parente Siqueira, e Crésio Antônio da Silva, manifesto-me pela sua rejeição, por 
entender que os mesmos, na condição de Administradores, consoante Contrato Social, 
são responsáveis por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que os qualificados como solidários possuem 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre 
no âmbito de suas áreas de controle e decisão, razão pela qual suas condutas se 
subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 
 

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

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

 
          QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Analisando referida questão, destaco que a exigência fiscal em 
comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada aproveitou créditos de ICMS 
destacados em Notas Fiscais de entrada, sem que houvesse a efetiva comprovação do 
retorno/devolução das mercadorias nelas relacionadas, pois não atendeu aos preceitos 
legais atinentes à situação, em especial o artigo 15, do Ato Normativo nº 138/90 – GSF. 
Verifiquei todo o trabalho contido na auditoria, os lançamentos efetuados, a descrição do 
fato suporte da fundamentação legal, e vislumbrei, objetivamente, irregularidades nos 
procedimentos realizados pela empresa recorrente.  

Os dispositivos elencados pelo agente autuante coadunam-se com a 
situação fática descrita no auto de infração. 

Oportuno transcrever, por necessário, o artigo 57, inciso V, do 
Código Tributário Estadual – CTE:  
 

“Art. 57. Não implica crédito (Lei n.º 11.651/91, art. 60): 
[...] 
V – O imposto destacado em documento fiscal não correspondente a uma 
efetiva operação ou prestação, salvo nas situações específicas 
estabelecidas para a transferência de crédito; 
[...]” 

 

Ora, a acusação é de aproveitamento indevido de créditos, por 
intermédio de documentos fiscais de entrada, que não guardam os requisitos necessários 
para a efetivação do creditamento, cuja legalidade do lançamento tem por espeque o 
artigo transcrito. 

Vê-se, conforme consta da Notificação Fiscal nº 008/2015, fls. 10, 
datada de 21 de janeiro de 2.015, anterior, portanto, à autuação efetivada, que o sujeito 
passivo foi intimado a apresentar as Notas Fiscais de Devolução, emitidas pelos 
adquirentes ou, mesmo, as declarações por recusa do recebimento, conforme determina o 
artigo 15, do Ato Normativo nº 138/90 – GSF, o qual dispõe sobre o retorno e devolução 
de mercadorias, a seguir transcrito, e não o fez:  
 

“Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na 
ocorrência de devoluções de mercadorias: 
I – No retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de 
endereço, a devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) 
via da própria nota fiscal originária, desde que no seu verso seja feita 
indicação contendo carimbo da empresa ou órgão, conforme o caso, e 
assinatura do responsável pela observação, dos motivos da não entrega, 
cuja declaração poderá ser feita: 
a) pelo destinatário que se recusou a receber as mercadorias;  
b) pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica), encarregada da 
entrega; 
c) pelo Chefe da AGENFA da localidade da devolução; 
d) pelo agente do Fisco em serviço no Posto Fiscal de divisa interestadual, 
quando se tratar de mercadoria devolvida por contribuinte de outra unidade 
da Federação, para este Estado ou com trânsito obrigatório pelo mesmo; 
d) pelo agente do Fisco em serviço no primeiro Posto Fiscal por onde 
transitarem as mercadorias devolvidas, quando fora dos dias úteis ou do 
horário normal de expediente das AGENFAS; 
II - Na devolução, após o seu recebimento, o estabelecimento adquirente 
deverá emitir Nota Fiscal, modelo 1, em nome do remetente da mercadoria, 
nela citando o número, a série e a data do documento fiscal originário, 
declarando, ainda, o motivo da devolução”. 
 



Outrossim, quando se tratar de documentos fiscais eletrônicos, o 
inciso IV, do § 1º, do artigo 141, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, com vigência a partir de 
27 de dezembro de 2.012, estabelece os procedimentos para emissão de Nota Fiscal de 
entrada pela devolução de mercadorias, desde que a operação não tenha surtido seus 
efeitos, a saber:  
 

“Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 
§ 1º. Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 
[...] 
IV – Na regularização da emissão indevida de documento fiscal eletrônico 
que não tenha surtido efeitos, quando o emitente tenha perdido o prazo de 
cancelamento previsto neste Regulamento, devendo mencionar a chave de 
acesso do documento fiscal emitido indevidamente e justificar a sua 
emissão no campo “dados adicionais”. (Acrescido pelo Decreto nº 7.781) ”. 

 
A priori, destaco que a situação contida nestes autos, não se amolda 

ao artigo retro citado, haja vista não estar vinculada a documento fiscal eletrônico que não 
tenha surtido efeitos, ao contrário, a própria recorrente confirma a emissão regular dos 
documentos de saídas das mercadorias, e, consequentemente, valida seus efeitos fiscais. 
O argumento expendido se refere à recusa, por parte dos destinatários, quanto ao 
recebimento das mercadorias, segundo a recorrente, ainda antes da chegada das 
mercadorias, as quais se encontravam em trânsito, e, por via de consequência, a sua 
entrega a outros destinatários, razão da emissão das Notas Fiscais de entrada, e, ainda, 
segundo seus argumentos, da emissão de outras Notas Fiscais de saídas para os novos 
adquirentes. 

Entretanto, inobstante o arrazoado em questão, e, ante a não 
apresentação de elementos comprobatórios, conforme asseverado pela recorrente, os 
quais seriam apresentados oportunamente, notadamente, relacionados com os 
destinatários originais e suas recusas de recebimento das mercadorias, e, por serem as 
mercadorias “fungíveis”, ou seja, poderem ser substituídas por outras iguais, é que as 
razões apresentadas não se qualificam para ilidirem a acusação estampada na exordial. 

Assim, argumentos desprovidos de provas materiais não possuem, 
convictamente, razões suficientes para declinar um trabalho realizado com a apresentação 
de todos os elementos necessários à sua legalidade.  

Observo, ainda, que os fundamentos que nortearam a decisão 
singular, cujas razões parciais foram transcritas em linhas volvidas, validam, também, o 
posicionamento que norteia o meu voto nestes autos. Volto a transcrever parte dessas 
razões:  

“Em sua peça defensória, nas considerações iniciais, fls. 97, foi 
alegado que as mercadorias objeto das notas fiscais de saída foram entregues a outros 
destinatários, pois aqueles originalmente constantes dos referidos documentos fiscais, 
recusaram seu recebimento, antes mesmos das mercadorias chegarem ao seu destino. 
Embora a defesa tenha citado a existência de declaração de recusa e cópia da 
Escrituração Fiscal Digital dos adquirentes, como comprovação de cancelamento da 
operação de saída, nada foi anexado aos autos”. (Destaque oportuno). 

Relativamente ao suposto “bis in idem” o mesmo inexiste. O 
argumento se vincula à afirmação de que o estorno relativo à Nota Fiscal de entrada nº 
8250, supostamente emitida como entrada em devolução da Nota Fiscal nº 8171, além 
das razões já apresentadas, é indevido, porquanto a Nota Fiscal nº 8171 compõe a 
materialidade do auto de infração nº 4.0115002.046.99. 



O teor do referido auto de infração é: 
“Lançou como cancelada na EFD a NFe de Saída 8171, emitida em 

20/05/2014, no valor de R$ 57.149,90, documento este que surtiu efeito fiscal, pois tem 
registro de passagem pelo PF JK, nº 6183837, às 7:40:14 de 21/05/2014. Deve, assim, 
recolher o ICMS destacado de R$ 6.857,99, juntamente com os acréscimos legais. OBS: 
1) o efeito fiscal ainda é corroborado pela emissão de NFe Entrada em devolução 8250, 
de 31/05/2014, da qual se creditou do ICMS aqui reclamado. 2) anexo, cópias das 
imagens xml das NFe 8171 e 8250 e da EFD de maio/2014, Relação de Saídas e de 
Entradas”. 

São, portanto, fatos distintos. Neste auto de infração o imposto 
destacado na Nota Fiscal de Entrada nº 8250, é estornado em razão da não comprovação 
da devolução das mercadorias nela relacionadas, as quais se vinculam à Nota Fiscal de 
saída nº 8171, cujo imposto, sequer, foi debitado na EFD. Naquele processo 
(4.0115002.046.99), cobra-se o imposto não debitado na EFD, haja vista que, inobstante a 
informação de que a mesma foi cancelada, tem-se o registro de que a mesma surtiu 
efeitos, inclusive com registro de passagem no Posto Fiscal de divisa JK. 

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 
como acatar as razões dos recorrentes para invalidar a exigência inicial do Fisco, que se 
encontra alicerçada na alegação de que houve a apropriação indevida de créditos de 
ICMS de mercadorias recebidas em devolução/retorno, de forma irregular, em nítido 
olvidamento às prescrições contidas na legislação que rege a matéria.  

Considerando, outrossim, por necessário e prudente, e levando-se 
em consideração o fato de que o Julgador singular indicou que o presente processo deve 
ser analisado em conjunto com os processos relacionados às fls. 207. Considerando, 
entretanto, que este processo teve o seu julgamento processado na sessão do dia 08 de 
janeiro de 2.018, sendo que na apreciação dos demais processos, ocorrida na data de 15 
de janeiro de 2.018, entenderam os Julgadores em convertê-los em diligência revisional, 
em especial os processos nºs. 4.0115005.732.01, 4.0115006.971.99, e 4.0115004.900.98, 
DEVE-SE, por cautela, aguardar referidos processos para o efetivo julgamento deste, em 
conjunto com provável Recurso interposto ao Conselho Superior, haja vista que eventuais 
alterações naqueles processos, possam influir neste. 

Em face ao exposto, quanto ao mérito, voto, de forma majoritária, 
para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular, a qual considerou procedente o lançamento. 

Também, em consenso majoritário, voto, para não acolher o pedido 
de exclusão da lide dos coobrigados solidários Senhores Edward Parente Siqueira, e 
Crésio Antônio da Silva. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00207/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Saídas de 
mercadorias contempladas com benefício da redução da base 
de cálculo. Créditos do ICMS aproveitados. Inexistência de 
legislação mantenedora dos créditos na integralidade. Estornos 
realizados de ofício.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com o benefício 
da redução da base de cálculo, sendo lícita a anulação do 
crédito do imposto apropriado a maior pelo contribuinte; 
 
2. Operação ou prestação subsequente contemplada com 
redução da base de cálculo, inexistindo dispositivo legal 
mantenedor do crédito apropriado na sua integralidade, implica 
na efetivação do estorno proporcional do imposto de que se 
tiver creditado o contribuinte. (Artigo 61, da Lei n.º 11.651/91 – 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de  novembro de 2.015, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
pagamento do imposto, no período de março a agosto de 2.014, referente a registros 
indevidos de créditos na importância original de R$ 28.774,33 (vinte e oito mil, setecentos 
e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), em face a não efetivação, pelo 
contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas com redução 
da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito integral, conforme 
demonstrado na Auditoria constante da mídia – CD, fls. 04.  

Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei n.º 
11.651/91, combinados com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto n.º 4.852/97, 
propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 11 de janeiro de 2.016, fls. 06.  



Tempestivamente, por intermédio de procurador legalmente 
habilitado, o autuado comparece ao feito com a impugnação às fls. 09/12, na qual, após 
detalhar o histórico do lançamento, bem como a legislação de regência, argui a nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do 
direito de defesa, respaldando-se no diretivo do artigo 147-A, do CTE, por entender que a 
empresa deveria ter sido notificada a realizar o estorno do crédito em questão. Quanto ao 
mérito, propriamente dito, não se manifesta. 

O ilustre julgador monocrático, ao proceder a sua análise, atento às 
razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 
conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença n.º 2.319/16 - JULP, fls. 34/36, 
mantendo o lançamento.  

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 
auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, fls. 39/41, no qual, após destacar 
o conteúdo da sentença exarada, reitera os mesmos argumentos expendidos na fase 
impugnatória, em especial, que a empresa deveria ter sido notificada a realizar o estorno 
do crédito autuado. 

Este é o relatório. 
 
           V O T O  
 

     QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
[...] 

II - Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 



 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 
vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 
correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 
com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 
manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
disposto no artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 



 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois quanto às 
mercadorias relacionadas na auditoria realizada e constantes da mídia, o benefício da 
redução da base de cálculo não é contemplado com a manutenção integral dos créditos, 
devendo-se, portanto, aplicar o estatuído no artigo 61, § 3º, do CTE, acima destacado. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno proporcional, quando ocorrer redução na base de cálculo, e não haja previsão 
legal quanto a manutenção integral dos créditos, para que seja respeitada a carga 
tributária correta. 

Quanto à argumentação do sujeito passivo relacionada com a 
aplicação do artigo 147-A, do CTE, a mesma se apresenta vazia, haja vista a não 
comprovação, pelo mesmo, da existência de saldos credores nos períodos autuados. 
Outrossim, foi realizada, pelo auditor fiscal, a devida Auditoria Básica do ICMS. Outrossim, 
foi realizada, pelo auditor fiscal, a devida Auditoria Básica do ICMS. 

Portanto, meu entendimento, comum com a unanimidade dos meus 
pares, é pela manutenção da decisão singular, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

Diante do exposto, voto, de forma unânime, quanto ao mérito, para 
conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular 
que considerou procedente o auto de infração 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00231/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido para exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide. Rejeição. Omissão de 
pagamento do imposto em decorrência da falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de insumo ou matéria prima para 
mercadoria cuja saída do estabelecimento ocorreu com redução 
de base cálculo ou isenção. Procedência parcial.   
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando imprevisível a 
ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço, for objeto de saída ou 
prestação de serviço correspondente isenta ou não-tributada 
(Lei n° 11.651/91, art. 61, I, "a"). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários EMIVAL MACHADO DA SILVEIRA e SOLANGE 
PINHO MACHADO da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 173.043,28, nos termos da revisão 
fiscal às fls.108. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José 
Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de estornar credito do 
ICMS na importância de R$ 559.297,63 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e 
noventa e sete reais e sessenta e três centavos), pois, no período compreendido entre 



01/01/2014 e 31/12/2014, realizou saídas de fertilizantes em operação interna com 
isenção do ICMS (artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97), conforme Auditoria 
Básica do ICMS e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto no 
valor acima mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” 

 
Foi indicado como infringido o art. 61, I, “a”, § 1º da Lei 11.651/91 

combinado com os arts. 58, 60, 61 do Decreto 4.852/97 e arts. 2º e 7º, XXV, “n”, do Anexo 
IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV, “a”, da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 17.917/12.  

 
Foram arrolados como solidários, nos termos do inciso XII, do art. 45, do 

CTE, os sócios administradores EMIVAL MACHADO DA SILVEIRA e SOLANGE PINHO 
MACHADO.  

 
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria Básica do ICMS, Apuração do Valor do Crédito a ser Estornado de 
Ofício, Apuração do Percentual das Operações Isentas em Relação ao Total das Saídas, 
Relatório Analítico por CFOP dos créditos considerados para cálculo do valor do estorno; 
Relatório Analítico por CFOP das saídas consideradas para cálculo da proporção das 
saídas isentas e Transcrição do Registro E111 da EFD. Em mídia digital (CD) foram 
gravados os arquivos digitais da EFD, referente ao período auditado.  

 
Regularmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância. Alega inicialmente a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirma que não 
existe nos autos prova de que estes tenham agido com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos, conforme determina o art. 135, do CTN para imputação de 
responsabilidade tributária. Cita jurisprudência. Solicita a exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide.  

 
No mérito, alega que o lançamento se baseou em interpretação 

equivocada do art. 60 do RCTE. Argumenta que em nenhum momento o referido artigo faz 
menção à saída interna, mas tão somente saída. Alega que também efetua operações 
interestaduais com redução da base de cálculo e que esta parcela não tributada não foi 
considerada pelo levantamento, o que levou à divergência dos valores apurados. Cita um 
exemplo hipotético.  

 
O sujeito passivo apresenta breve explanação sobre política tributária 

adotada pelo Estado de Goiás para o setor de fertilizante, como a vedação à manutenção 
do crédito com o intuito de evitar o seu acúmulo, mas, ao mesmo tempo, concedendo 
crédito outorgado na mesma proporção do estorno realizado. Cita a Lei 17.236/2010.  

 
Alega que se utilizando do benefício fiscal do crédito outorgado que a lei 

lhe conferiu se chegaria, ao final, no resultado de nada a recolher. Ao final a defesa 
argumenta que o estorno do crédito foi atempadamente realizado, não havendo mais nada 
a estornar. Entende que não cabe nenhum tipo de penalidade a ser imputada ao 
impugnante, mesmo porque não houve prejuízo ao Erário. Solicita a improcedência do 
auto de infração.  

 
O julgador singular, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

julgar procedente o auto de infração, com manutenção dos solidários na lide, conforme 
sentença de fls. 67/71. 

 



O contribuinte e solidários interpõem recurso voluntário (fls. 82/98), com os 
seguintes fundamentos: 

 
a) alegam a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirmam que somente 

poderiam ser responsabilizados caso houvesse a comprovação de dolo na fase de 
execução do crédito tributário. Sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ é no 
sentido de que a responsabilidade tratada no artigo 135, inciso III do CTN é subjetiva, fato 
que demanda fundamentação, pela autoridade competente, da existência de culpa ou dolo 
dos responsáveis solidários; 

 
b) defendem a ocorrência de bis in idem. Afirmam que a impugnante 

recebeu três autos de infrações que tratam do mesmo assunto (4011503111535; 
4011503333783 e 4011503110059), sendo que os dois primeiros, além de abordar o 
mesmo assunto/matéria, também é referente ao mesmo período da suposta infração, qual 
seja, 01/01/2014 a 31/12/2014; 

 
c) afirmam que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do RCTE, pois só 

considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e desconsiderou, 
peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, o que torna esse auto de 
infração imprestável para todos os efeitos legais, por estar eivado de vício;  

 
d) informam que todo o estorno de crédito de ICMS cabível foi 

atempadamente realizado pela Recorrente, não havendo nada mais a estornar se aplicar o 
que determina o art. 60 do Decreto 4.852/97; 

 
e) questiona se a Lei 17.236/2000 encontra-se vigor ou não, que essa 

questão não foi respondida por ocasião da impugnação do lançamento tributário. 
 
Pede que se reconheça os argumentos apresentados pelos Recorrentes, 

para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 
 
O processo foi submetido à apreciação em 22/12/2016 e o julgamento foi 

convertido em diligência, nos termos da resolução nª 160/2016, de fls. 102/103. 
 
O resultado da diligência encontra-se às fls. 108/124, tendo sido reduzido 

o valor do ICMS exigido para a importância de R$ 173.043,28. 
 
O contribuinte e solidários apresentam discordância em relação ao 

resultado da diligencia, em síntese, com os seguintes argumentos (fls. 131/137): 
 
(a) afirmam que a aferição do montante de crédito outorgado utilizado em 

cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, nos termos do artigo 11-A, § 1º, e 
não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos; 

 
(b) sustentam que as operações não amparadas pelo referido benefício 

fiscal são tributadas integralmente, e não fazem parte do escopo do estorno de crédito, 
não havendo razão para diminuir o valor do credito outorgado; 

 
(c) entendem que o nobre auditor não cumpriu a decisão determinada pela 

Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na sessão realizada em 
22/12/2016. 

 



Pedem que seja reconhecido os argumentos do contribuinte e reformada a 
decisão para julgar improcedente o auto de infração em discussão.   

 
É o relatório. 

 
 V O T O 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de estornar crédito do 

ICMS na importância de R$ 559.297,63, pois no período compreendido entre 01/01/2014 e 
31/12/2014, realizou saídas de fertilizantes em operação interna com isenção do ICMS 
(artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97), conforme Auditoria Básica do ICMS 
e documentos em anexo. Em consequência, exigiu-se o imposto no valor acima 
mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

O sujeito passivo realizou saídas internas de fertilizante utilizando a 
isenção do ICMS prevista no artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97, que 
assim estabelece: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à 
utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 
 
[...]  
 
n) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente: amônia, 
cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL Metionina e seus 
análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de amônio, nitrocálcio, 
sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação 
diversa (Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, III; e quinta, I);” 
 
O dispositivo supracitado, que cuida da isenção do ICMS, não contém 

qualquer previsão legal para manutenção do crédito relativo à entrada, conforme 
estabelece o artigo 2º, caput, Anexo IX do RCTE: "O benefício fiscal da manutenção do 
crédito quando concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo."  

 
Assim, o sujeito passivo ao realizar prestação de serviço com isenção 

estava obrigado a observar as regras de estornos de créditos previstas no art. 61, inciso I, 
alínea "a" e § 1º, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 

 
"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
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a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 
 
[...] 
 
§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito 
de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer 
o registro da operação ou prestação que lhe der causa.” 

 
Em apreciação na Terceira Câmara Julgadora, o julgamento foi convertido 

em diligência a fim de ser refeito a Auditoria Básica do ICMS, observando a possibilidade 
de realizar compensação do imposto a recolher apurado de ofício com o crédito outorgado 
previsto no artigo 11-A, Anexo IX do RCTE, nos termos da IN nº 1159/13-GSF, bem como 
analisar se existe operações não amparadas pelos benefícios fiscais constantes do artigo 
7º, XXV, "N" ou artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, as quais não poderão gozar de 
compensação com o crédito outorgado em tela, conforme resolução de fls. 102/103.  

 
A autoridade fiscal apurou o crédito outorgado que o sujeito passivo não 

apropriou na escrituração fiscal, mas que possuía o direito a utilizá-lo, nos termos do artigo 
11-A do Anexo IX do RCTE, e concedeu o referido crédito outorgado de ofício – conforme 
demonstrativo de fls. 114.  

 
Para apurar o crédito outorgado de ofício referente ao benefício previsto 

no artigo 11-A do anexo IX do RCTE, a fiscalização apurou o SALDO DEVEDOR, mês a 
mês, relativo às operações de saídas não abrangidas pelo benefício fiscal estabelecido no 
artigo 11-A do Anexo IX do RCTE (fls. 116, coluna G). Transportou esses saldos 
devedores para planilha de fls. 114 (coluna G), os quais juntamente com os outros débitos 
(fls. 114, coluna F) constitui as exclusões, encontrando-se, assim, o crédito outorgado de 
oficio (fls. 114, coluna H).   

 
O referido crédito outorgado apurado de ofício, no valor de R$ 386.254,34, 

conforme coluna H da planilha de fls. 114, foi transportado para o Demonstrativo Auxiliar – 
Omissão de Estorno de Créditos da Auditoria Básica do ICMS, fls. 112/113, encontrando-
se a omissão de pagamento do imposto em decorrência de omissão de estorno de crédito, 
conforme valores lançados na coluna 49 do demonstrativo de fls. 109.  

 
O Estorno de Crédito de Ofício, inicialmente no valor de R$ 650.721,58 

(fls. 19), após a revisão fiscal passou para a importância de R$ 264.467,23 (fls. 112/113). 
O estorno de crédito remanescente está inteiramente compatível com os dados constantes 
de fls. 19/20.  

 
O trabalho revisional ao meu sentir está correto.  Se o contribuinte 

efetuasse apenas saídas de fertilizantes em operações internas ou interestaduais, 
certamente, em decorrência dos benefícios constantes dos dispositivos acima citados, não 
haveria imposto a recolher na sua escrita fiscal, OBSERVADOS AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 11-A DO ANEXO IX DO RCTE. Ocorre que o contribuinte 
pratica operações de saídas fora da abrangência do benefício fiscal previsto no artigo 11-A 
do anexo IX do RCTE, conforme relatório de fls. 118/124.  

 
No tocante a afirmação de que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do 

RCTE, pois só considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e 
desconsiderou, peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, ou seja, 



interestaduais, o que torna esse auto de infração imprestável para todos os efeitos legais, 
por estar eivado de vício, entendo que é desprovida de fundamento.  

 
O fisco apurou o estorno de crédito levando em consideração apenas as 

saídas internas, tendo em vista que as saídas interestaduais de fertilizantes são 
amparadas por redução de base de cálculo com manutenção do crédito, conforme 
disposto no artigo 9º, inciso VIII, “c” do Anexo IX do RCTE. A operação amparada com 
manutenção de crédito não deve fazer parte do cálculo para o estorno. Correto o trabalho 
fiscal. Aliás, se fosse incluída essas operações interestaduais aumentaria o percentual de 
estorno.  

 
A autuada afirma que ocorreu bis in idem, pois teria recebido três autos 

de infrações que cuidam do mesmo assunto (4011503111535; 4011503333783 e 
4011503110059), sendo que os dois primeiros, além de abordar o mesmo 
assunto/matéria, também é referente ao mesmo período da suposta infração, qual seja, 
01/01/2014 a 31/12/2014; 

 
Em relação a essa alegação, chamo atenção de que o auto de infração nº 

4011503111535 é relativo ao estabelecimento comercial com inscrição estadual 
10.365.986-2, portanto não tem nada a ver com este processo (n.º 4011503110482), que 
diz respeito ao estabelecimento com inscrição estadual nº 10.168.522-0. 

 
No caso em tela, em decorrência do não estorno de valores registrados a 

título de crédito do imposto, no exercício de 2014, ocorreu a lavratura de 3 (três) autos de 
infração em decorrência dos resultados provocados no saldo do ICMS apurado no livro 
Registro de Apuração do ICMS, nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV, da Lei 
11.651/91, cuja redação vigente a partir de 01/01/13 é a seguinte: 

 

"IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento;  
 
b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração;  
 
c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor 
escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo 
credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em 
notificação fiscal;  
 
O dispositivo legal acima transcrito estabelece que em decorrência da falta 

de estorno ou a escrituração indevida de valores a título crédito deve-se aplicar 
penalidades distintas para os 3 (três) possíveis resultados causados em decorrência do 
crédito indevido apurado: se ocorreu  omissão de pagamento de imposto (alínea “a”); se 
ocorreu apenas a manutenção de saldo credor indevido na escrituração fiscal, somente 
multa formal (alínea “b”) ou se ocorreu descumprimento da obrigação de efetuar o estorno 
do crédito nos termos estabelecido em notificação fiscal, exigência do imposto com 
penalidade (alínea “c”). Cada situação se sujeita à penalidade própria. Portanto, inexiste 
cobrança de mais de uma penalidade sobre a mesma suposta infração. 



 
A omissão de pagamento de imposto foi alvo da lavratura do presente 

auto de infração (n.º 4011503110482), indicando a penalidade prevista na alínea "a" do 
dispositivo legal acima transcrito. A manutenção do saldo credor indevido na escrituração 
fiscal foi objeto da lavratura do auto de infração nº 4011503110059, indicando a 
penalidade prevista na alínea "b". O não atendimento de notificação fiscal para estornar o 
crédito de ICMS mantido na escrituração fiscal foi objeto da lavratura do auto de infração 
nº 4011503333783, indicando a penalidade prevista na alínea "c".  

 
Em relação à afirmação do sujeito passivo de que a aferição do montante 

de crédito outorgado utilizado em cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, 
e não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos, tenho a afirmar que o 
disposto no artigo 11-A, inciso I e II, § 1º do Anexo IX do RCTE serve para determinar ao 
contribuinte a obrigação de realizar ajuste do crédito outorgado, no mês de dezembro, que 
consiste em apurar e estornar o crédito outorgado que ultrapassar o montante do crédito 
de ICMS a que o contribuinte faria jus nas operações internas com adubo, caso houvesse 
a correspondente manutenção de crédito. Portanto, incorreto pensar que nesse ajuste é 
possível apropriar mais crédito outorgado. Repiso, serve apenas para apurar o valor que 
foi apropriado a maior no período. Vejamos o dispositivo:  

 
Art. 11-A. Constitui crédito outorgado do ICMS para o estabelecimento 
industrial fabricante de adubo e fertilizante o valor equivalente ao 
montante do imposto a pagar apurado em sua escrituração fiscal, 
decorrente de operação com esses produtos realizada com redução de 
base de cálculo, desde que (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "q"):  

 
I - o contribuinte realize operação interna com adubo e fertilizante isenta 
do ICMS;  

 
II - o valor total do crédito outorgado não ultrapasse, em cada ano 
civil, o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte faria jus, caso 
houvesse a correspondente manutenção de crédito, nas operações 
internas com adubo e fertilizante realizadas no período com isenção do 
imposto.  

 
§ 1º A aferição do montante de crédito outorgado utilizado em cada ano 
civil é feita na apuração do mês de dezembro, devendo o contribuinte 
realizar, na apuração deste mês, o estorno do valor utilizado, a esse 
título, que ultrapassar o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte 
faria jus nas operações internas com adubo e fertilizante. (Destaque 
nosso). 
 
Relativamente aos sujeitos passivos solidários Emival Machado da Silveira e 

Solange Pinho Machado, cabe destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, 
conforme já mencionado anteriormente, deixou de estornar crédito do ICMS e ocasionou 
omissão de pagamento do imposto, contrariando claramente a legislação tributária 
estadual.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  



 
O Contrato Social, 36º alteração (fls. 07/12), revela que a pessoa jurídica 

autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Emival 
Machado da Silveira e Solange Pinho Machado. Assim, é incontroverso que esses dirigentes 
concorreram para a prática da infração tributária em discussão, portanto, correta a 
indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 173.043,28, nos termos da revisão 
fiscal de fls.108, e rejeitar o pedido para exclusão da lide dos solidários Emival Machado 
da Silveira e Solange Pinho Machado. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00232/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido para exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide. Rejeição. Omissão de 
pagamento do imposto em decorrência da falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de insumo ou matéria prima para 
mercadoria cuja saída do estabelecimento ocorreu com redução 
de base cálculo ou isenção. Procedência parcial.   
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando imprevisível a 
ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço, for objeto de saída ou 
prestação de serviço correspondente isenta ou não-tributada 
(Lei n° 11.651/91, art. 61, I, "a"). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários EMIVAL MACHADO DA SILVEIRA e SOLANGE 
PINHO MACHADO da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 152.157,55, nos termos da revisão 
fiscal às fls. 110. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José 
Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de estornar credito do 
ICMS na importância de R$ 317.168,54 (trezentos e dezessete mil e cento e sessenta e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos), pois, no período compreendido entre 01/01/2014 



e 31/12/2014, realizou saídas de fertilizantes em operação interna com isenção do ICMS 
(artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97), conforme Auditoria Básica do ICMS 
e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 
mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” 

 
Foi indicado como infringido o art. 61, I, “a”, § 1º da Lei 11.651/91 

combinado com os arts. 58, 60, 61 do Decreto 4.852/97 e arts. 2º e 7º, XXV, “n”, do Anexo 
IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV, “a”, da Lei 
11.651/91 com redação da Lei 17.917/12.  

 
Foram arrolados como solidários, nos termos do inciso XII, do art. 45, do 

CTE, os sócios administradores Emival Machado da Silveira e Solange Pinho Machado.  
 
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria Básica do ICMS, Apuração do Valor do Crédito a ser Estornado de 
Ofício, Apuração do Percentual das Operações Isentas em Relação ao Total das Saídas, 
Relatório Analítico por CFOP dos créditos considerados para cálculo do valor do estorno; 
Relatório Analítico por CFOP das saídas consideradas para cálculo da proporção das 
saídas isentas e Transcrição do Registro E111 da EFD. Em mídia digital (CD) foram 
gravados os aquivos digitais da EFD, referente ao período auditado.  

 
Regularmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em primeira 

instância. Alega inicialmente a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirma que não existe nos 
autos prova de que estes tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos, conforme determina o art. 135, do CTN para imputação de 
responsabilidade tributária. Cita jurisprudência. Solicita a exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide.  

 
No mérito, alega que o lançamento se baseou em interpretação 

equivocada do art. 60 do RCTE. Argumenta que em nenhum momento o referido artigo faz 
menção à saída interna, mas tão somente saída. Alega que também efetua operações 
interestaduais com redução da base de cálculo e que esta parcela não tributada não foi 
considerada pelo levantamento, o que levou à divergência dos valores apurados. Cita um 
exemplo hipotético.  

 
O sujeito passivo apresenta breve explanação sobre política tributária 

adotada pelo Estado de Goiás para o setor de fertilizante, como a vedação à manutenção 
do crédito com o intuito de evitar o seu acúmulo, mas, ao mesmo tempo concedendo 
crédito outorgado na mesma proporção do estorno realizado. Cita a Lei 17.236/2010.  

 
Alega que se utilizando do benefício fiscal do crédito outorgado que a lei 

lhe conferiu se chegaria, ao final, no resultado de nada a recolher. Ao final, a defesa 
argumenta que o estorno do crédito foi atempadamente realizado, não havendo mais nada 
a estornar. Entende que não cabe nenhum tipo de penalidade a ser imputada ao 
impugnante, mesmo porque não houve prejuízo ao Erário. Solicita a improcedência do 
auto de infração.  

 
O julgador singular, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

julgar procedente o auto de infração, com manutenção dos solidários na lide, conforme 
sentença de fls. 71/75. 

 



O contribuinte e solidários interpõem recurso voluntário, em síntese, com 
os seguintes fundamentos (fls. 86/100): 

 
a) alegam a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirmam que somente 

poderiam ser responsabilizados caso houvesse a comprovação de dolo na fase de 
execução do crédito tributário. Sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ é no 
sentido de que a responsabilidade tratada no artigo 135, inciso III do CTN é subjetiva, fato 
que demanda fundamentação, pela autoridade competente, da existência de culpa ou dolo 
dos responsáveis solidários; 

 
b) afirmam que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do RCTE, pois só 

considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e desconsiderou, 
peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, o que torna esse auto de 
infração imprestável para todos os efeitos legais, por estar eivado de vício;  

 
c) informam que todo o estorno de crédito de ICMS cabível foi 

atempadamente realizado pela Recorrente, não havendo nada mais a estornar se aplicar o 
que determina o art. 60 do Decreto 4.852/97; 

 
d) sustentam que equivocadamente o agente fiscalizador utiliza somente 

as saídas internas com isenção de ICMS, deixando de usar no seu cálculo, as saídas não 
tributadas e as saídas com base de cálculo reduzida, o que altera elementarmente o 
conceito contido no artigo 60 do Decreto 4.852/97; 

 
e) questionam se a Lei 17.236/2000 encontra-se vigor ou não, que essa 

questão não foi respondida por ocasião da impugnação do lançamento tributário. 
 
Pede que se reconheça os argumentos apresentados pelos Recorrentes, 

para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 
 
O processo foi submetido à apreciação em 22/12/2016 e o julgamento foi 

convertido em diligência, nos termos da resolução nª 161/2016, de fls. 104/105. 
 
O resultado da diligência encontra-se às fls. 110/117, tendo sido reduzido 

o valor do ICMS exigido para a importância de R$ 152.157,95. 
 
O contribuinte e solidários apresentam discordância em relação ao 

resultado da diligencia, em síntese, com os seguintes argumentos (fls. 124/130): 
 
(a) afirmam que a aferição do montante de crédito outorgado utilizado em 

cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, nos termos do artigo 11-A, § 1º, e 
não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos; 

 
(b) sustentam que as operações não amparadas pelo referido benefício 

fiscal são tributadas integralmente, e não fazem parte do escopo do estorno de crédito, 
não havendo razão para diminuir o valor do credito outorgado; 

 
(c) entendem que o nobre auditor não cumpriu a decisão determinada pela 

Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na sessão realizada em 
22/12/2016. 

 
Pedem que seja reconhecido os argumentos do contribuinte e reformada a 

decisão para julgar improcedente o auto de infração em discussão.   



 
É o relatório. 

 
 V O T O 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de estornar credito do 

ICMS na importância de R$ 317.168,54, pois, no período compreendido entre 01/01/2014 
e 31/12/2014, realizou saídas de fertilizantes em operação interna com isenção do ICMS 
(artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97), conforme Auditoria Básica do ICMS 
e documentos em anexo. Em consequência, exigiu-se o imposto no valor acima 
mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo realizou saídas internas de fertilizante utilizando a 

isenção do ICMS prevista no artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97, que 
assim estabelece: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à 
utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 
 
[...]  
 
n) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente: amônia, 
cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL Metionina e seus 
análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de amônio, nitrocálcio, 
sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação 
diversa (Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, III; e quinta, I);” 
 
O dispositivo supracitado, que cuida da isenção do ICMS, não contém 

qualquer previsão legal para manutenção do crédito relativo à entrada, conforme 
estabelece o artigo 2º, caput, Anexo IX do RCTE: "O benefício fiscal da manutenção do 
crédito quando concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo."  

 
Assim, o sujeito passivo ao realizar prestação de serviço com isenção 

estava obrigado a observar as regras de estornos de créditos previstas no art. 61, inciso I, 
alínea "a" e § 1º, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 

 
"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 
 
[...] 
 
§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito 
de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer 
o registro da operação ou prestação que lhe der causa.” 
 
Em apreciação na Terceira Câmara Julgadora, o julgamento foi convertido 

em diligência a fim de ser refeito a Auditoria Básica do ICMS, observando a possibilidade 
de realizar compensação do imposto a recolher apurado de ofício com o crédito outorgado 
previsto no artigo 11-A, Anexo IX do RCTE, nos termos da IN nº 1159/13-GSF, bem como 
analisar se existe operações não amparadas pelos benefícios fiscais constantes do artigo 
7º, XXV, "N" ou artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, as quais não poderão gozar de 
compensação com o crédito outorgado em tela, conforme resolução de fls. 104/105.  

 
A autoridade fiscal apurou o crédito outorgado que o sujeito passivo não 

apropriou na escrituração fiscal, mas que possuía o direito a utilizá-lo, nos termos do artigo 
11-A do Anexo IX do RCTE, e concedeu o referido crédito outorgado de ofício – conforme 
demonstrativo de fls. 111.  

 
Para apurar o crédito outorgado de ofício referente ao benefício previsto 

no artigo 11-A do anexo IX do RCTE, a fiscalização utilizou na revisão fiscal o 
demonstrativo de fls. 111, apurando o crédito outorgado na coluna G, no valor de R$ 
165.010,59.  O referido crédito outorgado foi transportado para o Demonstrativo Auxiliar – 
Omissão de Estorno de Créditos da Auditoria Básica do ICMS, fls. 114, encontrando-se a 
omissão de pagamento do imposto em decorrência de omissão de estorno de crédito, 
conforme valores lançados na coluna 49 do demonstrativo de fls. 113.  

 
O trabalho revisional ao meu sentir está correto.  Se o contribuinte 

efetuasse apenas saídas de fertilizantes em operações internas ou interestaduais, 
certamente, em decorrência dos benefícios constantes dos dispositivos acima citados, não 
haveria imposto a recolher na sua escrita fiscal, OBSERVADOS AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 11-A DO ANEXO IX DO RCTE. Ocorre que o contribuinte 
pratica operações de saídas fora da abrangência do benefício fiscal previsto no artigo 11-A 
do anexo IX do RCTE, conforme planilha de fls. 19.  

 
No tocante a afirmação de que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do 

RCTE, pois só considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e 
desconsiderou, peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, ou seja, 
interestaduais, o que torna esse auto de infração imprestável para todos os efeitos legais, 
por estar eivado de vício, entendo que é desprovida de fundamento.  

 
O fisco apurou o estorno de crédito levando em consideração apenas as 

saídas internas tendo em vista que as saídas interestaduais de fertilizantes são 
amparadas por redução de base de cálculo com manutenção do crédito, conforme 
disposto no artigo 9º, inciso VIII, “c” do Anexo IX do RCTE. A operação amparada com 
manutenção de crédito não deve fazer parte do cálculo para o estorno. Correto o trabalho 
fiscal. Aliás, se fosse incluída essas operações interestaduais aumentaria o percentual de 
estorno.  

 



O Estorno de Crédito de Ofício, inicialmente no valor de R$ 317.168,54 
(fls. 17/18), após a revisão fiscal passou para a importância de R$ 152.157,95 (fls. 114). O 
estorno de crédito remanescente está inteiramente compatível com os dados constantes 
de fls. 18/19.  

 
Em relação à afirmação do sujeito passivo de que a aferição do montante 

de crédito outorgado utilizado em cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, 
e não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos, tenho a afirmar que o 
disposto no artigo 11-A, inciso I e II, § 1º do Anexo IX do RCTE serve para determinar ao  
contribuinte a obrigação de realizar ajuste do crédito outorgado, no mês de dezembro, que 
consiste em apurar e estornar o crédito outorgado que ultrapassar o montante do crédito 
de ICMS a que o contribuinte faria jus nas operações internas com adubo, caso houvesse 
a correspondente manutenção de crédito. Portanto, incorreto pensar que nesse ajuste é 
possível apropriar mais crédito outorgado. Repiso, serve apenas para apurar o valor que 
foi apropriado a maior no período. Vejamos o dispositivo:  

 
Art. 11-A. Constitui crédito outorgado do ICMS para o estabelecimento 
industrial fabricante de adubo e fertilizante o valor equivalente ao 
montante do imposto a pagar apurado em sua escrituração fiscal, 
decorrente de operação com esses produtos realizada com redução de 
base de cálculo, desde que (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "q"):  

 
I - o contribuinte realize operação interna com adubo e fertilizante isenta 
do ICMS;  

 
II - o valor total do crédito outorgado não ultrapasse, em cada ano 
civil, o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte faria jus, caso 
houvesse a correspondente manutenção de crédito, nas operações 
internas com adubo e fertilizante realizadas no período com isenção do 
imposto.  

 
§ 1º A aferição do montante de crédito outorgado utilizado em cada ano 
civil é feita na apuração do mês de dezembro, devendo o contribuinte 
realizar, na apuração deste mês, o estorno do valor utilizado, a esse 
título, que ultrapassar o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte 
faria jus nas operações internas com adubo e fertilizante. (Destaque 
nosso). 
 
Relativamente aos sujeitos passivos solidários Emival Machado da Silveira e 

Solange Pinho Machado, cabe destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, 
conforme já mencionado anteriormente, deixou de estornar crédito do ICMS e ocasionou 
omissão de pagamento do imposto, contrariando claramente a legislação tributária 
estadual.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 36º alteração (fls. 07/12), revela que a pessoa jurídica 

autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Emival 
Machado da Silveira e Solange Pinho Machado. Assim, é incontroverso que esses dirigentes 



concorreram para a prática da infração tributária em discussão, portanto, correta a 
indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 152.157,55, nos termos da revisão 
fiscal de fls.108, e rejeitar o pedido para exclusão da lide dos solidários Emival Machado 
da Silveira e Solange Pinho Machado. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00233/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido para exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide. Rejeição. Manutenção de 
créditos indevidos na escrituração fiscal mesmo após 
notificação para seu estorno. Procedência.   
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando imprevisível a 
ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço, for objeto de saída ou 
prestação de serviço correspondente isenta ou não-tributada 
(Lei n° 11.651/91, art. 61, I, "a"). 
 
3. O Fisco Estadual deverá exigir, mediante notificação, o 
estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não tenha 
procedido ao estorno exigido pela legislação tributária, desde 
que não tenha havido omissão do pagamento do imposto (CTE, 
art. 147-A). 
 
4. A manutenção de crédito escriturado indevidamente no livro 
Registro de Apuração do ICMS após notificação fiscal para 
efetuar o seu estorno acarreta a aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, IV, "c" do CTE, sem prejuízo do pagamento 
da importância correspondente a esse imposto escriturado.   
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários EMIVAL MACHADO DA SILVEIRA e SOLANGE 
PINHO MACHADO da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 



provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira 
D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se da exigência de ICMS, na importância de R$ 91.423,95, pois o 
contribuinte embora notificado para proceder ao estorno, conforme notificação e auto de 
infração n. 4.01.15.031100.59, deixou de cumprir a exigência, referente ao período 
compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014, no qual realizou saídas de fertilizantes em 
operação interna com isenção do ICMS (artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 
4852/97), conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  

 
Foi indicado como dispositivo legal infringido o art. 61, I, “a”, § 1º da Lei 

11.651/91 combinado com os arts. 58, 60, 61 do Decreto 4.852/97 e arts. 2º e 7º, XXV, “n”, 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV, “a”, 
da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/12.  

 
Por terem concorrido para a prática da infração, foram arrolados como 

solidários, nos termos do inciso XII, do art. 45, do CTE, os sócios administradores Emival 
Machado da Silveira e Solange Pinho Machado.  

 
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria Básica do ICMS, Apuração do Valor do Crédito a ser Estornado de 
Ofício, Apuração do Percentual das Operações Isentas em Relação ao Total das Saídas, 
Relatório Analítico por CFOP dos créditos considerados para cálculo do valor do estorno; 
Relatório Analítico por CFOP das saídas consideradas para cálculo da proporção das 
saídas isentas e Transcrição do Registro E111 da EFD; cópia de Notificação Fiscal e 
cópias do auto de infração nº 4 0115031 100 59. Em mídia digital (CD) foram gravados os 
aquivos digitais da EFD, referente ao período auditado.  

 
Regularmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em primeira 

instância. Alega inicialmente a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirma que não existe nos 
autos prova de que estes tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos, conforme determina o art. 135 do CTN, para imputação de 
responsabilidade tributária. Cita jurisprudência. Solicita a exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide.  

 
Alega ainda que o auto de infração em tela e o Auto de Infração nº 4 

0115031 104 82 tratam da mesma infração, no mesmo lapso temporal, ocorrendo, 
portanto, dupla tributação ou bis in idem. Requer que seja declarada a insubsistência do 
presente lançamento.  

 
No mérito, alega que o lançamento se baseou em interpretação 

equivocada do art. 60 do RCTE. Argumenta que em nenhum momento o referido artigo faz 
menção à saída interna, mas tão somente saída. Alega que também efetua operações 
interestaduais com redução da base de cálculo e que esta parcela não tributada não foi 
considerada pelo levantamento, o que levou à divergência dos valores apurados. Cita um 
exemplo hipotético.  

 



O sujeito passivo apresenta breve explanação sobre política tributária 
adotada pelo Estado de Goiás para o setor de fertilizante, como a vedação à manutenção 
do crédito com o intuito de evitar o seu acúmulo, mas, ao mesmo tempo concedendo 
crédito outorgado na mesma proporção do estorno realizado. Cita a Lei 17.236/2010. 
Alega que se utilizando do benefício fiscal do crédito outorgado que a lei lhe conferiu se 
chegaria, ao final, no resultado de nada a recolher.  

 
Ao final, a defesa argumenta que o estorno do crédito foi atempadamente 

realizado, não havendo mais nada a estornar, bem como cumpriu com todas as 
obrigações acessórias. Entende que não cabe nenhum tipo de penalidade a ser imputada 
ao impugnante, mesmo porque não houve prejuízo ao Erário. Solicita a improcedência do 
auto de infração. 

 
O julgador singular, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

julgar procedente o auto de infração, com a manutenção dos solidários na lide, conforme 
sentença de fls. 79/83. 

 
Em face da decisão singular, os sujeitos passivos interpõem recurso 

voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 94/110): 
 
a) alegam a ilegitimidade passiva dos sócios. Afirmam que somente 

poderiam ser responsabilizados caso houvesse a comprovação de dolo na fase de 
execução do crédito tributário. Sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ é no 
sentido de que a responsabilidade tratada no artigo 135, inciso III do CTN é subjetiva, fato 
que demanda fundamentação, pela autoridade competente, da existência de culpa ou dolo 
dos responsáveis solidários; 

 
b) defendem a ocorrência de bis in idem. Afirma que a impugnante 

recebeu três autos de infrações que tratam do mesmo assunto (4011503110482, 
4011503111535 e 4011503110059), sendo que os dois primeiros, além de abordar o 
mesmo assunto/matéria, também é referente ao mesmo período da suposta infração, qual 
seja, 01/01/2014 a 31/12/2014; 

 
c) afirmam que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do RCTE, pois só 

considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e desconsiderou, 
peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, o que torna esse auto de 
infração imprestável para todos os efeitos legais, por estar eivado de vício;  

 
d) informam que todo o estorno de crédito de ICMS cabível foi 

atempadamente realizado pela Recorrente, não havendo nada mais a estornar se aplicar o 
que determina o art. 60 do Decreto 4.852/97; 

 
e) assegura que é detentora do benefício do crédito outorgado de ICMS, o 

que significa que mesmo ocorrendo débito em decorrência da falta de estorno correto do 
crédito de ICMS, como deseja a fiscalização, pode o contribuinte utilizar o seu crédito 
outorgado para “cobrir” tal hipotético débito; 

 
f) defendem que caso fique comprovado a falta do estorno do crédito de 

ICMS, como descrito no referido auto de infração, poder-se-ia o contribuinte usar o seu 
crédito de ICMS outorgado, que a lei lhe conferiu, o que chegaria ao final, no resultado de 
nada a recolher, pelo instituto da compensação. 

 



Afirmam que não descumpriram obrigação acessória, assim, é imperioso 
julgar improcedente o auto de infração.  

 
O processo foi submetido à apreciação em 22/12/2016 e o julgamento foi 

convertido em diligência, nos termos da resolução nº 163/2016, de fls. 114/115. 
 
O resultado da diligência encontra-se às fls. 120/124. Inexistiu alteração 

no valor do ICMS exigido na inicial. Mantida a autuação original.  
 
O contribuinte e os solidários apresentam discordância em relação ao 

resultado da diligência, em síntese, apresentam os seguintes fundamentos (fls. 131/138):  
 
(a) salientam que esta autuação se refere ao mesmo período e fatos 

geradores contidos no auto de infração 4011503110482. Assim, se tanto neste processo 
quanto no outro chegou-se ao mesmo valor, tem-se um bis in idem tributário, o que por si 
só enseja a nulidade do processo; 

 
(b) afirmam que a aferição do montante de crédito outorgado utilizado em 

cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, nos termos do artigo 11-A, § 1º, e 
não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos; 

 
Pede que seja reconhecido os argumentos do contribuinte e reformada a 

decisão singular para julgar improcedente o auto de infração em discussão  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Consta da autuação que o sujeito passivo, embora notificado para 

proceder ao estorno na importância de R$ 91.423,95, conforme notificação e auto de 
infração n. 4.01.15.031100.59, deixou de cumprir a exigência, referente ao período 
compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014, no qual realizou saídas de fertilizantes em 
operação interna com isenção do ICMS (artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 
4852/97), conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos em anexo. Em consequência, 
exigiu-se o imposto no valor acima mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
O sujeito passivo realizou saídas internas de fertilizante utilizando a 

isenção do ICMS prevista no artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97, que 
assim estabelece: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à 
utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 
 
[...]  
 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


n) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente: amônia, 
cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL Metionina e seus 
análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de amônio, nitrocálcio, 
sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação 
diversa (Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, III; e quinta, I);” 
 
O dispositivo supracitado, que cuida da isenção do ICMS, não contém 

qualquer previsão legal para manutenção do crédito relativo à entrada, conforme 
estabelece o artigo 2º, caput, Anexo IX do RCTE: "O benefício fiscal da manutenção do 
crédito quando concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo."  

 
Assim, o sujeito passivo ao realizar prestação de serviço com isenção 

estava obrigado a observar as regras de estornos de créditos previstas no art. 61, inciso I, 
alínea "a" e § 1º, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 

 
"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 
 
[...] 
 
§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito 
de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer 
o registro da operação ou prestação que lhe der causa.” 
 
Em apreciação na Terceira Câmara Julgadora, o julgamento foi convertido 

em diligência a fim de ser refeito a Auditoria Básica do ICMS, observando a possibilidade 
de realizar compensação do imposto a recolher apurado de ofício com o crédito outorgado 
previsto no artigo 11-A, Anexo IX do RCTE, nos termos da IN nº 1159/13-GSF, bem como 
analisar se existe operações não amparadas pelos benefícios fiscais constantes do artigo 
7º, XXV, "N" ou artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, as quais não poderão gozar de 
compensação com o crédito outorgado em tela, conforme resolução de fls. 114/115.  

 
A autoridade fiscal realizou a revisão fiscal e apurou o crédito outorgado 

que o sujeito passivo não apropriou na escrituração fiscal, mas que possuía o direito a 
utilizá-lo, nos termos do artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, e concedeu o referido crédito 
outorgado de ofício – conforme demonstrativo constante dos autos do processo nº 
4011503110482, às fls. 114.  

 
A revisão fiscal alterou apenas os valores do imposto omitido decorrente 

de Omissão de Estorno de Crédito, informados na coluna 49 dos demonstrativos de fls. 14 
e 121 dos presentes autos, alterando, assim, apenas o valor exigido no auto de infração nº 
4011503110482.  

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


No caso em apreciação, em decorrência do não estorno de valores 
registrados a título de crédito do imposto, no exercício de 2014, ocorreu a lavratura de 3 
(três) autos de infração em decorrência dos resultados provocados no saldo do ICMS 
apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, nos termos do disposto no artigo 71, 
inciso IV, da Lei 11.651/91, cuja redação vigente a partir de 01/01/13 é a seguinte: 

 

"IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento;  
 
b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração;  
 
c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor 
escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo 
credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em 
notificação fiscal;  
 
O dispositivo legal acima transcrito estabelece que em decorrência da falta 

de estorno ou a escrituração indevida de valores a título crédito deve-se aplicar 
penalidades distintas para os 3 (três) possíveis resultados causados em decorrência do 
crédito indevido apurado: se ocorreu  omissão de pagamento de imposto (alínea “a”); se 
ocorreu apenas a manutenção de saldo credor indevido na escrituração fiscal, somente 
multa formal (alínea “b”) ou se ocorreu descumprimento da obrigação de efetuar o estorno 
do crédito nos termos estabelecido em notificação fiscal, exigência do imposto com 
penalidade (alínea “c”). Cada situação se sujeita à penalidade própria. Portanto, inexiste 
cobrança de mais de uma penalidade sobre a mesma suposta infração. 

 
A alegação que teria ocorrido bis in idem, pois teria recebido três autos 

de infrações que cuidam do mesmo assunto é completamente equivocada. A omissão de 
pagamento de imposto foi alvo da lavratura do Auto de Infração nº n.º 4011503110482, 
indicando a penalidade prevista na alínea "a" do dispositivo legal acima transcrito. A 
revisão fiscal reduziu o ICMS exigido de R$ 559.297,63 para R$ 173.043,28 (total da 
coluna 49, fls. 14 e 121).  

 
 A manutenção do saldo credor indevido na escrituração fiscal foi objeto da 

lavratura do Auto de Infração nº 4011503110059, indicando a penalidade prevista na 
alínea "b". A revisão fiscal não alterou o valor exigido neste auto de infração, conforme 
valor total informado na coluna 46, demonstrativo de fls. 14 e 121, sobre o qual incidiu a 
multa de 20%. Foi exigido apenas multa formal.  

 
O não atendimento de notificação fiscal para estornar o crédito de ICMS 

mantido na escrituração fiscal foi objeto da lavratura do presente auto de infração (nº 
4011503333783), indicando a penalidade prevista na alínea "c". A revisão fiscal não 
alterou o valor exigido neste auto de infração, conforme valor total informado na coluna 46, 
demonstrativo de fls. 14 e 121, sendo exigido o ICMS no valor de R$ 91.423,95, que o 
contribuinte deixou de estornar mesmo tendo sido exigido em notificação fiscal, 
juntamente com a penalidade prevista.  

 



O Omissão de Estorno de Crédito de Ofício, inicialmente no valor de R$ 
650.721,58 (fls. 15), após a revisão fiscal passou para a importância de R$ 264.467,23 
(fls. 122). Essa omissão de estorno de crédito provocou a lavratura dos três autos de 
infrações acimas referidas, que cuidam de infrações distintas.   

  
O trabalho revisional ao meu sentir está correto.  Se o contribuinte 

efetuasse apenas saídas de fertilizantes em operações internas ou interestaduais, 
certamente, em decorrência dos benefícios constantes dos dispositivos acima citados, não 
haveria imposto a recolher na sua escrita fiscal, OBSERVADOS AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 11-A DO ANEXO IX DO RCTE.  

 
No tocante a afirmação de que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do 

RCTE, pois só considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e 
desconsiderou, peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, ou seja, 
interestaduais, o que torna esse auto de infração imprestável para todos os efeitos legais, 
por estar eivado de vício, entendo que é desprovida de fundamento.  

 
O fisco apurou o estorno de crédito levando em consideração apenas as 

saídas internas, tendo em vista que as saídas interestaduais de fertilizantes são 
amparadas por redução de base de cálculo com manutenção do crédito, conforme 
disposto no artigo 9º, inciso VIII, “c” do Anexo IX do RCTE. A operação amparada com 
manutenção de crédito não deve fazer parte do cálculo para o estorno. Correto o trabalho 
fiscal. Aliás, se fosse incluída essas operações interestaduais aumentaria o percentual de 
estorno.  

 
Em relação à afirmação do sujeito passivo de que a aferição do montante 

de crédito outorgado utilizado em cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, 
e não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos, tenho a afirmar que o 
disposto no artigo 11-A, inciso I e II, § 1º do Anexo IX do RCTE serve para determinar ao 
contribuinte a obrigação de realizar ajuste do crédito outorgado, no mês de dezembro, que 
consiste em apurar e estornar o crédito outorgado que ultrapassar o montante do crédito 
de ICMS a que o contribuinte faria jus nas operações internas com adubo, caso houvesse 
a correspondente manutenção de crédito. Portanto, incorreto pensar que nesse ajuste é 
possível apropriar mais crédito outorgado. Repiso, serve apenas para apurar o valor que 
foi apropriado a maior no período. Vejamos o dispositivo:  

 
Art. 11-A. Constitui crédito outorgado do ICMS para o estabelecimento 
industrial fabricante de adubo e fertilizante o valor equivalente ao 
montante do imposto a pagar apurado em sua escrituração fiscal, 
decorrente de operação com esses produtos realizada com redução de 
base de cálculo, desde que (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "q"):  

 
I - o contribuinte realize operação interna com adubo e fertilizante isenta 
do ICMS;  

 
II - o valor total do crédito outorgado não ultrapasse, em cada ano 
civil, o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte faria jus, caso 
houvesse a correspondente manutenção de crédito, nas operações 
internas com adubo e fertilizante realizadas no período com isenção do 
imposto.  

 
§ 1º A aferição do montante de crédito outorgado utilizado em cada ano 
civil é feita na apuração do mês de dezembro, devendo o contribuinte 



realizar, na apuração deste mês, o estorno do valor utilizado, a esse 
título, que ultrapassar o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte 
faria jus nas operações internas com adubo e fertilizante. (Destaque 
nosso). 
 
Relativamente aos sujeitos passivos solidários Emival Machado da Silveira e 

Solange Pinho Machado, cabe destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, 
conforme já mencionado anteriormente, deixou de estornar crédito do ICMS e ocasionou 
omissão de pagamento do imposto, contrariando claramente a legislação tributária 
estadual.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 36º alteração (fls. 07/12), revela que a pessoa jurídica 

autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Emival 
Machado da Silveira e Solange Pinho Machado. Assim, é incontroverso que esses dirigentes 
concorreram para a prática da infração tributária em discussão, portanto, correta a 
indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, com a 
manutenção na lide dos solidários Emival Machado da Silveira e Solange Pinho Machado. 

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00258/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de aproveitamento indevido de crédito feito através de 
transporte a maior de saldos credores. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Erros na escrituração fiscal do sujeito passivo por si só não 
configuram fatos geradores de ICMS. Verificada a realidade da 
conta gráfica do ICMS da empresa e não havendo diferença a 
favor do fisco, nada mais há a se fazer a não ser considerar 
como improcedente o trabalho fiscal que se baseie nessa 
premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado se refere à cobrança de ICMS, 

acrescido das cominações legais, em razão de ter transportado o saldo credor do ICMS 

para o período seguinte, ocasionando o aproveitamento indevido de crédito, conforme 

Auditoria Básica do ICMS, demonstrativo e documentos anexos. 

O Sujeito Passivo Principal comparece ao feito solicitando 

preliminarmente a nulidade do feito e caso não seja acatada, a sua improcedência pelos 

motivos que se seguem: a) que haveria nulidade por insegurança na determinação da 

infração, bem como por cerceamento ao direito de defesa, pois haveria vício de 

fundamentação, pois não teria especificado em qual dispositivo residira a infração, não se 

descrevendo a metodologia utilizada ou mesmo nenhum relatório; b) que a empresa 

recebeu cheques moradia em transferência e os escriturou conforme determina a 

legislação e na auditoria apresentada, teria inserido tais créditos. 

Por meio do Despacho nº 340/2015 – JULP, solicitou-se à DRF de 

origem para que seu titular determine a realização de diligência com o propósito de 

verificar as alegações da defesa e realizar nova análise e apreciação do feito, o qual 



retornou com as seguintes informações: a) que as diferenças não decorreram da forma de 

aproveitamento do Cheque Moradia, pois houve transporte de valores a maiores que 

aqueles apurados no período anterior; b) que a empresa escriturou na EFD, os cheques 

moradias, de forma incorreta na EFD; c) que o valor devido após a revisão é de R$ 

1.764.058,88, conforme planilha de fls. 234, onde se lavrou o Termo Aditivo. 

Novamente intimada do resultado da nova diligência, a autuada 

comparece ao feito alegando: a) que a revisão não teria cumprido o solicitado na 

diligência; b) que o valor referente aos meses de julho e agosto, o valor escriturado como 

saldo credor do período anterior corresponde ao ingresso de cheque moradia dos 

referidos meses; c) que trata-se meramente de erro quanto ao transporte das informações 

do saldo do cheque moradia na EFD, com isso ensejando a retificação da mesma. 

Por meio do Despacho nº 102/2016 – JULP, solicitou-se que 

intimasse o sujeito passivo, no prazo legal, para exercer o direito de pagamento do 

acréscimo do crédito tributário com o benefício de redução da multa, previsto no art. 171 

do CTE, ou apresentar contradita. 

Intimado, o Sujeito Passivo comparece ao feito alegando: a) que 

haveria insegurança na determinação dos dispositivos legais infringidos, não havendo 

motivação do ato administrativo, não traduzindo em segurança a tipicidade para configurar 

o crédito tributário, com isso existindo insegurança na determinação da infração, bem 

como cerceamento do direito de defesa; b) reforça que se trata de operação com cheque 

moradia. 

Decisão singular (fls. 525/536) foi pela procedência do trabalho fiscal 

na íntegra, rejeitando todos os argumentos postos pela defesa. 

Irresignada com tal decisão, empresa apresenta recurso voluntário 

(fls. 541/555). Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Destaca o 

desenrolar dos fatos após notificação feita pelo fisco. Esclarece que o posicionamento da 

fiscalização se fundamentou no fato de que havia erro na escrituração da EFD. Ela 

simplesmente ignorou os argumentos da defesa visto os registros 1200, 1210, E111 e 

R115 tinham problemas.  

Não teria havido por parte da fiscalização a consideração em relação 

aos argumentos sobre os cheques moradia, pois esse seria estranho e externo ao 

processo. Sempre se repetiu que o sujeito passivo não havia retificado as EFD´s para que 

essa realidade fosse considerada.  



Destaca que nos meses de julho e agosto de 2.013 o valor 

escriturado como saldo credor do período anterior corresponde exatamente ao ingresso de 

Cheque Moradia.  

Aponta-se uma realidade de que se forem retificados os valores 

indevidamente lançados como saldo credor, havendo substituição pelo cheque moradia, a 

diferença favorável ao fisco desaparece.  

Após, argui insegurança na determinação da infração. Haveria vício 

de motivação ou fundamentação no trabalho analisado.  

Fez então extenso arrazoado sobre esse aspecto da validade do ato 

administrativo.  

Quanto ao mérito, é enfático ao asseverar que a exigibilidade do 

crédito tributário fica extinta pelo pagamento via aproveitamento de crédito de cheque 

moradia.  

Encerra sua peça pedindo a nulidade do trabalho fiscal bem como 

implora pela improcedência do auto de infração ora analisado.  

Apresenta relação de créditos de ICMS nos registros do SPED (fls. 

565/716) em 2.013, bem como auditoria do Fomentar no exercício inteiro (fls. 717/740).  

Julgamento foi convertido em diligência, e seus termos foram no 

sentido de que se percebesse a realidade da escrituração da empresa após as correções, 

pois sempre se reconheceram os erros cometidos pela empresa nesse procedimento, a 

questão passou a ser se, após a reconstituição da mesma haveria ou não a realidade do 

transporte a maior do saldo credor, dado o erro da empresa em relação à forma da 

escrituração do saldo credor.  

Para exemplificar, foi tomado como exemplo o mês de julho de 

2.013, onde o valor total dos cheques moradia foi de R$ 155.700,00 (fls. 462/469), sendo 

que o valor considerado na auditoria como transporte a maior de saldo credor também foi 

de R$ 155.700,00 (Código 011 – Livro Registro de Apuração de ICMS (fls. 52).  

Cabe destacar que o valor de R$ 155.700,00 foi posto como 

deduções/compensações no item 27 da auditoria do Fomentar/Produzir (fls. 151).  

 Resultado do trabalho revisional foi o seguinte:  

“Respeitosamente discordando do relator e da ilustre representante 

fazendária, afirmo que o sujeito passivo não tinha escriturado o 

registro E115 (FOMENTAR/PRODUZIR) de forma regular, só o 



fazendo após o início da fiscalização, conforme provam as 

notificações fiscais de filhas 753 a 756 destes autos. 

.... 

 

O contribuinte apurou o pagou o ICMS com base em sua 

escrituração feita apenas no registro E110, sem escriturar o registro 

E115, somente vindo a escriturá-lo após as referidas notificações, 

onde o ICMS pago em razão do resultado da apuração anterior, foi 

escriturado como dedução, nessa segunda apuração, feita após o 

início da ação fiscal, fazendo um ajuste escriturar, conforme 

apuração do contribuinte demonstrada nas folhas 317, 324, 325, 332, 

333, 340, 341, 348, 349, 356, 357, 364, 366, 372, 373, 374, 380, 381, 

382, 388, 389, 396, 397, 404 e 405.  

O sujeito passivo transportou a maior o saldo credor do período 

anterior e após a autuação ele compensou a diferença encontrada 

com cheque moradia, portanto, ele não escriturou na apuração do 

ICMS do exercício de 2.013, os créditos de ICMS referentes aos 

cheques moradia, causando, com isso, uma imensa confusão em 

sua escrita fiscal. Mesmo discordando, com o devido respeito, 

obedeço a determinação da 3ª Câmara do CAT para refazer a sua 

escrituração fiscal da forma que a requerente deveria ter inicialmente 

escriturado em sua EFD e fazer a revisão posterior da auditoria 

básica do ICMS. Em consequência desta revisão, as diferenças 

inicialmente encontradas no exercício de 2.013 foram anuladas, 

folhas 757 a 763.  

Todas as diferenças favoráveis ao Estado deste auto de infração, 

após esta revisão, passam a ser nulas.”  

É o relatório.  

Inicialmente é importante destacar a natureza da acusação fiscal, a 

de transporte a maior de saldo credor de ICMS, o que seria uma situação de irregularidade 

bem grave, pois significaria a criação de créditos inexistentes, comportamento firmemente 

rejeitado pelo nosso Código Tributário Estadual.  



Desde a primeira fase do processo, em sua primeira peça defensória, 

o sujeito passivo assevera que houve erro em sua escrituração, e que por equívoco, em 

vez de considerar o valor dessas operações como dinheiro, seus valores foram lançados a 

título de crédito, gerando um prejuízo para a própria empresa e gerando distorções em 

sua escrituração fiscal. Nesse momento fez a apresentação de sua apuração com as 

devidas correções em relação à situação dos valores dos cheques moradia (fls. 125/161).  

Neles, se vê claramente que após a reconstituição da conta gráfica 

do ICMS não haveria nenhuma diferença a favor do Estado de Goiás.  

Sensibilizado com as provas trazidas, o julgador singular remeteu o 

processo para revisão, com determinação de que fossem observados os argumentos do 

sujeito passivo e que se fizesse a checagem de sua consistência técnica e jurídica.  

A manifestação da revisora naquele momento (fls. 220/222) expressa 

sua inflexibilidade total em verificar se o argumento posto pela defesa era ou não 

consistente, e apenas reitera que a natureza da acusação nada teria haver com o cheque 

moradia, sem fazer uma verificação dos demonstrativos apresentados pela empresa. 

O foco da revisora foi o de simplesmente constatar a realidade da 

escrituração da empresa com os erros por ela mesmo confessados, e se fosse para fazer 

isso, nenhuma revisão seria necessária, mas em momento algum observou com cuidado e 

profundidade o argumento e as provas apresentadas de que esse erro não teria ensejado 

omissão de recolhimento de imposto através de aproveitamento indevido de crédito.  

Vejamos o texto da revisão:  

“ A defesa insistindo neste argumento falho de utilização de Cheque 

Moradia, que é fato totalmente alheio a este AI, apresenta novos 

relatórios “Demonstrativos da Apuração do Fomentar”, nas folhas 

115 a 161 do processo, alterando os valores dos quadros D e E, 

informando na linha 46 os valores de Cheque Moradia não 

informados anteriormente ao que cumpre alertar que estas 

informações não constaram no Registro E115 da EFD. Ainda estes 

demonstrativos estariam divergentes com os valores declarados para 

cheque moradia nos Registros 1200 e 1210.” 

O revisor chega ao ponto de informar que a empresa havia feito 

alterações nos valores dos demonstrativos da apuração do Fomentar, mas que isso não 

tinha sido registrado, e de fato não tinha mesmo, o comando do julgador singular desejava 



saber se esse erro tinha ocorrido, e se fosse considerado, qual seria a consequência para 

esse auto de infração ora em apreciação. 

Repito, nunca se duvidou dos erros cometidos, a questão é que erro 

não é fato gerador de ICMS, e a situação seria resolvida com a reconstituição da conta 

gráfica do ICMS considerando os cheques moradia como dinheiro.  

O julgador singular se ateve apenas aquilo que foi posto pela revisão 

é não promoveu nova investigação da forma como ele incialmente colocou.  

Quando o processo chegou à fase cameral, nossa iniciativa foi de 

fazer com que a apuração de ICMS do sujeito passivo fosse refeita com a consideração de 

sua verdade material, observando a correta escrituração dos valores dos cheques moradia 

bem como os débitos e créditos a que tinha direto. Questões formais nesse momento não 

deveriam ser consideradas, pois estamos simplesmente na busca da verdade material. 

Seu texto em sua parte final foi o seguinte:  

O sujeito passivo transportou a maior o saldo credor do período 

anterior e após a autuação ele compensou a diferença encontrada 

com cheque moradia, portanto, ele não escriturou na apuração do 

ICMS do exercício de 2.013, os créditos de ICMS referentes aos 

cheques moradia, causando, com isso, uma imensa confusão em 

sua escrita fiscal. Mesmo discordando, com o devido respeito, 

obedeço a determinação da 3ª Câmara do CAT para refazer a sua 

escrituração fiscal da forma que a requerente deveria ter inicialmente 

escriturado em sua EFD e fazer a revisão posterior da auditoria 

básica do ICMS. Em consequência desta revisão, as diferenças 

inicialmente encontradas no exercício de 2.013 foram anuladas, 

folhas 757 a 763.  

Todas as diferenças favoráveis ao Estado deste auto de infração, 

após esta revisão, passam a ser nulas.”  

O texto da segunda revisão diz que o sujeito passivo compensou a 

diferença encontrada com cheque moradia. Ora, isso é lógico e mais do que suficiente 

para comprovar a tese da improcedência do trabalho de acusação. O erro aconteceu, a 

escrituração foi feita de forma equivocada, e isso jamais foi posto em dúvida pelo próprio 

sujeito passivo, o que não ocorreu foi a sonegação do imposto através de aproveitamento 

indevido de crédito. No momento em que se esvazia os “créditos indevidos” e se considera 

os valores dos cheques moradia na coluna certa a diferença desaparece.  



O mês de julho é emblemático para comprovação dessa realidade. O 

revisor resistiu destacando sempre o óbvio que foi o erro na escrituração do sujeito 

passivo.  

Resta também ressaltar que o representante do sujeito passivo 

retirou as preliminares de nulidade ab initio do processo no momento de sua sustentação 

oral. 

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário, dou-

lhe provimento para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 

 

 

 
 

Sala das sessões, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00269/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Acolhida. Preliminar de nulidade da sentença singular por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal.  Falta de recolhimento do ICMS em razão da 
apropriação indevida de crédito do imposto e da utilização 
indevida de crédito do imobilizado. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Para que os solidários possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional; 
 
3. A sentença singular não é passível de nulidade, quando 
constar nela todos os requisitos essenciais previstos no artigo 
489 do Código de Processo Civil, contendo, inclusive, a análise 
de todos os itens questionados pelo sujeito passivo; 
 
4. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao e Heli José 
da Silva. Por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Walter Bordignon Filho, Fronteira S/A, Sergino Ribeiro de Mendonça Neto e 
Geraldo Ribeiro de Mendonça Júnior da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e Nivaldo Carvelo 
Carvalho que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos e Heli José da Silva. Por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da 
decisão singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 



Alves dos Santos, Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Omitiu o pagamento do ICMS, exercício 2012, em virtude da 
escrituração indevida de créditos do imposto (Infração I-crédito /CIAP-demonstrativo de 
apuração e de saídas tributadas e exportação e demonstrativos de saídas totais por 
CFOP, anexos), e Omissão de estorno de crédito (Infração I do detalhamento das 
infrações/omissões de estorno de crédito/anexo). E ainda aproveitamento indevido de 
crédito, proveniente da aquisição de óleo diesel, que foi consumido em suas atividades 
fabris, que deveria ter sido calculado nos limites estabelecidos pela Instrução Normativa n° 
990/2010-GSF (Infração II do detalhamento anexo). 

 
São indicados como infringidos os artigos 58, §§3º e 6°; 60, I e 64 da 

Lei n.º 11.651/91 c/c com o artigo 46, I, e 46 §6° do Decreto n.º 4.852/97 e IN 990/2010. 
Propõe a imputação da penalidade prevista no art. 71, IV, "a", da Lei n.º 11.651/91, com 
redação da lei nº 17.917/12. 

 
Junta aos autos os Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descrição Complementar da Ocorrência Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado e, CD com arquivos com conteúdo descrito folha 53; Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica; Auditoria Básica do ICMS Demonstrativos (conclusão, 
Apuração do contribuinte, Apuração de Ofício; Demonstrativo Auxiliar-Créditos 
Escriturados Indevidamente por Infração folha 14 a 17; Aproveitamento Indevido de 
Crédito e omissão de estorno de Créditos Devidos com metodologia de cálculo do 
aproveitamento indevido de crédito, fl.18; Preço do óleo diesel; Atendimento de 
Notificação Fiscal (23484/2016) solicitando a destinação do óleo Diesel , os créditos do 
ICMS e as Notas Fiscais que a originaram (fl. 19 a 22); Demonstrativo da Apuração do 
Crédito Apropriado-CIAP, Demonstrativo por CFOP das saídas tributadas e exportação-
CIAP, Demonstrativo por CFOP do Total das saídas, CD e conteúdo deste fl.53. 

 
Os sócios administradores GERALDO RIBEIRO DE MENDONÇA 

JÚNIOR, FRONTEIRA S/A, SERGINO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO e WALTER 
BORDIGNON FILHO, são indicados como solidários, por terem concorrido para a prática 
da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE, por serem sócios 
administradores/diretores. 

 
O sujeito passivo principal, e os solidários apresentam impugnação, 

em Primeira Instância alegando: 
 
Mérito 
 
1-Alega ter direito ao crédito sobre o óleo diesel consumido no 

processo de industrialização da cana de açúcar- Em virtude do consumo de óleo diesel em 
veículos próprios para atividade não autorizada pela IN 990/2010-GSF, diz que a 
fundamentação está longe de qualquer fundamentação legal, diz que o direito de crédito 
está previsto na Constituição Fedral Atigo 55, §2°, INCISO I, com base no Princípio da não 
Cumulatividade. Diz que assim como o artigo 20 da LC 87/96. Cita ainda o artigo 2°, inciso 



I, letra "b" da IN 990/10-GSF. Alega que o óleo diesel é insumo, cita precedentes 
administrativos e judiciais. 

 
2-Alega ser inconstitucional a solicitação do estorno de crédito de 

forma proporcional às operações de saídas de mercadorias para o exterior. 
 
3-Alega que a multa aplicada fere os princípios constitucionais da 

proporcionalidade e não confisco. 
 
Solicita o cancelamento do auto, sob pena de ofensa ao princípio da 

não cumulatividade. 
 
Requer prazo de 15 dias para juntada de instrumento de 

representação processual, nos termos do artigo 15 do Código de Processo Civil, e que a 
intimação seja expedida no endereço e aos cuidados do citado folha 140. 

 
Os solidários apresentaram impugnação em Primeira Instância 

alegando na preliminar impossibilidade de responsabilizar solidariamente os impugnantes, 
alegando que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem, cita o 
artigo 135 do CTN, e a Lei Complementar Estadual 104/2013, no seu artigo 19, que os 
sócios só podem ser responsabilizados mediante a prévia comprovação, pelo Fisco 
Estadual, de prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Diz que o Direito 
tributário, é regido, constitucionalmente pelo Princípio da Tipicidade Cerrada, artigo 150, 
da CF. 

 
Diz que o simples inadimplemento não caracteriza infração fiscal. 
 
No mérito o conteúdo é de igual teor da impugnação do sujeito 

passivo principal. 
 
O solidário, Fronteira S/A, apresenta impugnação folha 150, alega 

além do citado: 
 
1-Ausência de ato administrativo e motivação, diz que o autuante não 

expos as razões de fato e de direito que justifiquem a responsabilidade tributária solidária 
à impugnante. 

 
2-Alega que o autuante teria que provar o interesse comum quanto 

ao fato gerador, conforme artigo 124 do CTN. 
 
3-Alega impossibilidade de aplicação de responsabilidade na multa 

teria que ser somente em relação a obrigação principal, conforme artigo 124 do CTN. 
 
Solicita além dos demais impugnantes, que o processo seja enviado 

em diligência, para que a impugnante esclareça, eventualmente alguma dúvida sobre o 
processo de industrialização da cana-de-açúcar e suas etapas. 

 
Incluiu Instrumento Procuratório, dando-se por regularizada a 

representação processual, conforme solicitado na impugnação. 
 
Os autos são encaminhados para julgamento em Primeira Instância. 
 



Pela sentença nº 1038/2017-JULP, às fls. 200 a 205, a julgadora 
decidiu por procedente o presente lançamento, condenando os sujeitos passivos ao 
pagamento do credito tributário exigido na pretensão fiscal inicial. 

 
Pelos seus fundamentos, quanto as alegações com relação a 

alegação da defesa de ilegalidade, inaplicabilidade e inconstitucionalidade da Instrução 
Normativa 990/2010-GSF, deixa de manifestar sobre os argumentos de 
inconstitucionalidade, tendo em vista que o § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09. E ainda, o 
impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações consistentes, para 
modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal. 

 
Quanto ao mérito de que o crédito 

aproveitado levou em consideração o princípio constitucional da não 
cumulatividade, não acata, uma vez que a diferença que motivou a atuação foi 
fundamentada no cálculo de créditos indevidos de aquisição de óleo diesel, considerado 
pelo fisco como de uso e consumo e não como insumos do 
processo produtivo. Sendo considerado como insumo o óleo 
diesel utilizado no processo produtivo e desconsiderado o crédito do óleo 
diesel não consumido no processo produtivo na forma da legislação tributária, no caso da 
Instrução Normativa nº 990/2010-GSF, conforme Auditoria do ICMS 
Fomentar Produzir anexas. 

 
Quanto à glosa de crédito considerado pelo fisco como de uso 

e consumo, discordada pela autuante, tais 
mercadorias, apesar de serem importantes no processo produtivo, não podem 
ser consideradas como insumos, pois são consumidas no processo e a 
apropriação de crédito de ICMS de materiais de uso e consumo somente pode 
ser realizada a partir do ano de 2020. 

 
Quanto ao questionamento da inclusão dos solidários, ambos têm 

interesse comum, e conhecimento plenos, e são responsáveis pelos atos praticados pela 
empresa, que é pessoa jurídica, mas que para os atos serem realizados tem pleno 
envolvimento e consentimento dos administradores, portanto, decide pela não exclusão do 
mesmo da lide. 

 
Quanto à solicitação de diligência, não se faz necessário, pois este 

esclarecimento já havia sido solicitado, por notificação, cuja resposta do sujeito passivo 
constam nos citados processos apensados. 

 
Verifica-se que a situação está suficientemente esclarecida, a defesa 

não apresentou provas ou argumentos que possam rechaçar a acusação, sendo assim 
entende que a exigência fiscal deve prosperar. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar recurso voluntário, 

às fls. 207 a 244. 
 
O sujeito passivo principal, às fls. 272 a 285, os solidários Sergino 

Ribeiro Mendonça Neto, Walter Bordignon Filho e Geraldo Ribeiro de Mendonça Junior, às 
fls. 286 a 303, apresentaram manifestação. 

 
Sustentam quanto ao mérito, e alegam ter direito ao crédito sobre o 

óleo diesel consumido no processo de industrialização da cana de açúcar- Em virtude do 
consumo de óleo diesel em veículos próprios para atividade não autorizada pela IN 



990/2010-GSF, diz que a fundamentação está longe de qualquer fundamentação legal, diz 
que o direito de crédito está previsto na Constituição Federal artigo 55, §2°, INCISO I, com 
base no Princípio da não Cumulatividade. Diz que assim como o artigo 20 da LC 87/96. 
Cita ainda o artigo 2°, inciso I, letra "b" da IN 990/10-GSF. Alega que o óleo diesel é 
insumo, cita precedentes administrativos e judiciais. Sustentam também ser 
inconstitucional a solicitação do estorno de crédito de forma proporcional às operações de 
saídas de mercadorias para o exterior. Sendo assim, a multa aplicada fere os princípios 
constitucionais da proporcionalidade e do não confisco. 

Os solidários alegam na preliminar impossibilidade de responsabilizar 
solidariamente os impugnantes, alegando que a pessoa jurídica não se confunde com as 
pessoas que a compõem, cita o artigo 135 do CTN, e a Lei Complementar Estadual 
104/2013, no seu artigo 19, que os sócios só podem ser responsabilizados mediante a 
prévia comprovação, pelo Fisco Estadual, de prática de atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário 
Nacional. Diz que o Direito tributário, é regido, constitucionalmente pelo Princípio da 
Tipicidade Cerrada, artigo 150, da CF. 

 
Dizem que o simples inadimplemento não caracteriza infração fiscal. 
 
Ao final, requerem que seja anulada a decisão recorrida e a remessa 

dos autos aos Julgadores de Primeira Instância, bem como seja reconhecida a nulidade 
da imposição de responsabilidade. Quanto ao mérito, requerem o cancelamento integral 
da autuação, tendo em vista o cumprimento integral das normas inerentes ao programa 
"produzir", sob pena de excesso de exação. Ademais, requerem o cancelamento da multa 
aplicada, pela flagrante ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e do não 
confisco. Requerem também, a conversão do julgamento em diligência. 

 
O solidário, Fronteira S/A, apresenta impugnação, às fls. 246 a 271, 

e alega além do citado: 
 
1- Ausência de ato administrativo e motivação, diz que o autuante 

não expôs as razões de fato e de direito que justifiquem a responsabilidade tributária 
solidária à impugnante. 

 
2- Alega que o autuante teria que provar o interesse comum quanto 

ao fato gerador, conforme artigo 124 do CTN. 
 
3- Alega impossibilidade de aplicação de responsabilidade na multa 

teria que ser somente em relação a obrigação principal, conforme artigo 124 do CTN. 
 
Quanto aos pedidos, requer os mesmos citados pelos demais 

solidários. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que este guarda extensão com o processo nº. 4011602100663, tendo no polo passivo os 
mesmos sujeitos passivos e fato gerador reclamado semelhante e a mesma causa de 
pedir. 

 



Em sendo assim, e considerando que este auto foi julgado por 
extensão ao mencionado no parágrafo volvido, passo a transcrever o voto exarado pelo 
nobre Conselheiro Masayuki Missao naquele auto, onde adoto as mesmas razões de 
decidir:  

 

“De início entendo que não há que se falar em conversão do 
julgamento em diligência, como requerido pelo sujeito passivo, uma vez que os elementos 
que instruem o auto de infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem 
necessidade de esclarecimentos, sendo então desnecessário tal procedimento. 

Ademais, as planilhas anexadas aos autos enviadas pelo sujeito 
passivo ao autuante trazem detalhes da utilização do óleo diesel e foram autuados 
somente o que foi considerado devido, conforme planilhas anexadas pelo autuante, por 
esta razão não se faz necessária a realização de diligência, pois este esclarecimento já 
havia sido solicitado por notificação, cuja resposta do sujeito passivo consta nas folhas 29 
a 32 dos autos. 

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários, devo excluí-los da 
lide por não vislumbrar nos autos quaisquer evidências materiais de que tenham agido 
com dolo, fraude, má fé ou simulação, e no mesmo diapasão não tendo praticado atos 
com excesso de poderes ou em prejuízo à sociedade, à lei, ou a terceiros, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelos quais possam ser 
responsabilizados, portanto, não é lícito que permaneçam na atual condição, motivos pelo 
quais não devem mais integrar o polo passivo da lide como solidários. 

A imputação da responsabilidade prevista no dispositivo legal acima 
mencionado não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à 
comprovação das demais condutas nele descritas: prática de atos com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

Dessa forma, podemos concluir que no caso em comento a 
responsabilidade é subjetiva, eis que para sua ocorrência resta necessária a existência de 
provas da efetiva conduta dolosa.  

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 
não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”, senão 
vejamos:  

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.  

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos 
solidários à título de infração legal. 

Já com relação à preliminar de nulidade da decisão singular, por 
cerceamento do direito, deixou de acolhê-la, pois o lançamento do crédito tributário está, 
sob o aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, 
tendo sido aplicada a norma vigente no período fiscalizado e assegurado aos autuados, de 



forma plena, o exercício dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do 
contraditório, não havendo, portanto, razões para acolher tal nulidade, visto que a 
sentença singular apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos questionados 
pela defesa em sua impugnação. 

No tocante ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada omitiu pagamento 
de ICMS em virtude de ter aproveitado crédito relativo ao óleo diesel consumido em sua 
atividade industrial e do ativo imobilizado em proporção maior do que tinha direito, por não 
ter observado a proporcionalidade tanto do consumo do óleo diesel conforme a Instrução 
Normativa nº 990/2010 – GSF, quanto do imobilizado em percentual relativo entre as 
operações tributadas e o total das operações, incluídas as não tributadas, nos meses de 
julho e agosto de 2015. 

Assim, objetivando maior clareza, passo à transcrição dos artigos 58, 
§ § 3º e 6º, 60, inciso I e 64, todos da Lei nº 11.651/91. 

Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

§ 6º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao 
ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, 
proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die, se o período de 
apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o 
seguinte: 

NOTA: O art. 3º da Lei nº 13.772, de 28.12.00, estabelece que o bem 
destinado ao ativo imobilizado cuja entrada ocorreu até 31.12.00 deve 
obedecer a sistemática prevista pela legislação aplicável em 31.12.00. 

I - a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 1/48 
(um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou 
prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no 
período de apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as 
prestações com destino ao exterior; 

II - a primeira apropriação deve ocorrer no mês de entrada do bem no 
estabelecimento; 

III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser 
cancelado, quando: 

a) ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da entrada 
do bem no estabelecimento; 

b) houver a alienação do bem antes de completado o quadragésimo oitavo 
mês; 

IV - o crédito deve ser escriturado, conforme dispuser o regulamento: 
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a) juntamente com os demais créditos, na forma dos incisos I e II deste 
parágrafo; 

b) integralmente, em livro próprio ou de outra forma. 

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 

a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 

b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em contrário; 

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

O sujeito passivo e os solidários comparecem ao processo alegando 
o direito constitucional aos créditos rejeitados no auto de infração quanto à utilização do 
óleo diesel pois são utilizados por máquinas na industrialização da cana-de-açúcar. 

No tocante ao óleo diesel consumido na lavoura de cana, reiterou 
que manteve os créditos do consumo do referido combustível, por ser a lavoura de cana 
uma linha de produção auxiliar à principal. 

Ocorre que o contribuinte não está obrigado a estornar o crédito 
somente quando lhe for concedido benefício fiscal da manutenção do crédito previsto no 
inciso IV, do artigo 41 da Lei nº 11.651/91, cuja concessão é feita nos moldes previstos no 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 

Assim, analisando todos os aspectos apresentados até esta fase de 
julgamento, hei por bem em confirmar a decisão monocrática, por entender que a mesma 
equacionou, acertadamente, a perlenga, ao considerar como insumo o óleo diesel utilizado 
no processo produtivo e desconsiderado o crédito do óleo diesel não consumido no 
processo produtivo na forma da legislação tributária, no caso da Instrução Normativa nº 
990/2010-GSF, consoante cálculos demonstrados nas planilhas em anexo.  

É importante destacar, ainda, que o estorno do crédito relativo ao 
óleo diesel decorre diretamente da aplicação do disposto no § 2º do artigo 4º da Instrução 
Normativa nº 990/2010-GSF, que para a clareza da decisão transcrevo abaixo:  

Art. 4.º. Considera-se consumida no processo de industrialização a energia 
elétrica utilizada para: 

§ 2º. Não se considera consumido no processo de industrialização o 
combustível utilizado para o transporte: 

I – da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 
início da linha de produção; 

II – da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da 
linha de produção; 

III – do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização, 
nos casos em que a industrialização do produto seja executada por etapas. 

Quanto à glosa de crédito considerado pelo fisco como de uso e 
consumo que a autuada discorda por estar amparada pelo princípio constitucional da não 
cumulatividade, o procedimento do fisco tem amparo no artigo 33 da Lei Complementar nº 
87/96, na medida em que tais mercadorias, apesar de serem importantes no processo 
produtivo, não podem ser consideradas como insumos, pois são consumidas no processo 



e a apropriação de crédito de ICMS de matérias de uso e consumo somente pode ser 
realizada a partir do ano de 2020. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o dispositivo 
legal acima mencionado, vejamos: 

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 
2020.  

Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 
como acatar as razões do recorrente para invalidar a exigência inicial do Fisco, que se 
encontra alicerçada na alegação de que a autuada apropriou indevidamente créditos de 
ICMS de mercadorias adquiridas para o seu uso ou consumo, olvidando a prescrição 
contida na legislação que rege a matéria.  

Nesta circunstância, entendo que o sujeito passivo não atendeu às 
orientações definidas pela lei tributária e não comprovou que o aproveitamento dos 
créditos se efetivou de acordo com as normas legais vigentes, condição esta que, por si 
só, confirma a constituição do presente crédito tributário.  

Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência formulado 
pelo sujeito passivo. Acato a preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da lide. 
Por votação unânime, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.”  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00275/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidário da lide. Acolhida. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto. Falta 
de estorno de crédito relativo à entrada de mercadorias. Auto de 
infração procedente. 
 
1. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao seu pleno 
exercício, tendo sido assegurados ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Provado nos autos que o solidário não exercia, à época do 
fato gerador, qualquer tipo de função administrativa ou 
gerencial, mister se faz acolher a preliminar de sua exclusão do 
polo passivo da lide; 
 
3. Mantém-se a decisão singular, que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide que o sujeito 
passivo não conseguiu trazer aos autos prova de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, José Paixão de Oliveira 
Gomes, João Divino de Brito e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 4.571, 23, em razão da falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução 
de base de cálculo. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com os 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, § 
3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: SANDRA DELL 
EUGÊNIO MARCHIO e SYLVIA DELL EUGÊNIO DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/15. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos, em peça 
única, ingressam com impugnação às fls. 29/35. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 54/57, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem recurso voluntário às fls. 82/90, no qual pedem a exclusão dos sócios 
do polo passivo da lide, com fundamento no artigo 135 do CTN. Alega, ainda, 
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, 
visto que a peça que lhe dá sustentação está eivada de vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial. Quanto ao 
mérito, defende ser indevida a autuação. Em seguida, questiona o caráter confiscatório da 
multa aplicada e colaciona aos autos julgados pertinentes ao caso. Requer que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 
 

VOTO 

 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em 
vista que o sujeito passivo fora legalmente comunicado e compareceu a todas as fases do 
processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata compreensão da 
acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça impugnatória quanto na 
recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que 
não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de exclusão da solidária Sylvia Dell 
Eugênio de Oliveira, manifesto-me também pela sua rejeição, pois conforme 
documentação colacionada aos autos, verifico que a referida solidária possuía apenas a 
condição de sócia na época da ocorrência do fato gerador, ficando a cargo da outra sócia 
a atribuição de administradora da empresa. 

Suplantadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS, em razão da 
falta de estorno de crédito do imposto pelas entradas de mercadorias, cujas saídas foram 
contempladas com o benefício fiscal da redução da base de cálculo, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. 

Analisando à miúde os autos, verifico que a auditoria fiscal fora 
realizada com base nas informações disponíveis na base de dados da Secretaria da 
Fazenda, nas notas fiscais eletrônicas e na Escrituração Fiscal Digital – EFD transmitida 
pelo próprio contribuinte. 



Em sua peça recursal, o sujeito passivo alega, em síntese, que o 
lançamento se encontra eivado de vícios, sem, no entanto, indicar nenhum em especial. 

O artigo 2º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 estabelece que o 
benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido, deve constar do mesmo 
dispositivo do regulamento que dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da 
base de cálculo. 

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, os artigos 61, § 3º, do Código Tributário Estadual e 58, inciso I, alínea “b”, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem o seguinte: 

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução. 

Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 

a) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não 
tributada; 

b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada 
com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional 
a essa redução;  

 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o 
sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, quando a 
operação subsequente for contemplada com a redução da base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução, ou quando sendo imprevisível a 
ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da mercadoria ou bem, ou da 
utilização do serviço forem objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
contemplada com a redução da base de cálculo, hipótese também em que o estorno será 
proporcional a essa redução. 

No caso em comento, o levantamento fiscal constante da mídia 
digital demonstra de forma sintética e analítica, por nota fiscal de entrada e saída e por 
produto, o valor a ser estornado pelas entradas. Nota-se pelo extrato das EFD, constantes 
da mídia digital, que o sujeito passivo não efetuou nenhum ajuste a título de estorno de 
créditos, no período fiscalizado. 

Bastaria à defesa trazer aos autos a comprovação fática de que não 
cometeu a omissão denunciada na folha de rosto deste tomo. Entretanto, esse cuidado ela 
não teve, limitando-se a suscitar questões preliminares, inexistentes, conforme já me 
posicionei em linhas anteriores. E na razão de direito, alegando que não cometeu a 
omissão motivadora desta ação, se esquecendo de que nas raias do direito, conforme 
lecionado nos bancos acadêmicos: “alegar, sem comprovar o alegado é o mesmo que não 
alegar”. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A61


Assim, mantenho a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento. 

Diante do exposto, e em consonância com a unanimidade dos votos 
de meus pares, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa, bem como a preliminar de exclusão da solidária Sylvia 
Dell Eugênio de Oliveira da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00286/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente à saída interestadual de alho. 
Omissão de recolhimento do imposto. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo agiu de conformidade 
com o estabelecido na norma legal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 35.275,43, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente a saída interestadual de alho. Para tanto, valeu-se de 
informação inverídica quanto ao destino das mercadorias, pois consignou como 
destinatárias empresas em situação cadastral irregular, sendo que essa operação não é 
contemplada com o benefício fiscal. O benefício fiscal é condicionado ao destino das 
mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos, fls. 03 a 141. 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento, fls. 142. 
 
Os autos foram encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiânia para que fossem analisados todos os argumentos da defesa, fls. 166. 
 
Foi anexado às fls. 169 o relatório diligencial no qual o auditor fiscal 

informa que a inicial sugeriria que os destinatários estavam em situação cadastral 
irregular, o que não se provou ser verdade para todos os destinatários; retificou o 
lançamento tributário. Anexou quadros demonstrativos para explicar o que deve ser 
excluído e alterado, e ao final informou que o lançamento do ICMS resultará na 
importância de R$ 26.282,64. Anexou documentos (fls.171 a 183). 

 
O sujeito passivo foi intimado da diligência (fls.184 a 185). 
 
Por meio da sentença n° 3072/2017-JULP (fls. 194 a 200) o julgador 

singular decidiu pela procedência do novo valor do imposto originário de R$ 26.282,64, 
nos termos discriminados na planilha às fls.170, em cálculo do setor competente. 



 
A Fazenda Pública Estadual se manifestou entendendo que a 

decisão singular não caberia recurso, fls. 201. 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão, fls.202 a 207. Interpôs 

Recurso Voluntário alegando que, entendendo a prescrição do artigo 7°, artigo 1° do 
Anexo IX, tem-se que a fruição do benefício fiscal do crédito outorgado está condicionada 
à origem ou ao destino da mercadoria ou da operação. Que a origem ou o destino devem 
ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a 
operação, sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício. A origem da mercadoria ''alho'' está comprovada, mediante a documentação 
idônea emitida pelo produtor rural João Batista do Amaral, o destino da mercadoria, 
também, está sobejamente comprovado, como se demostra. A afirmativa do fisco de que '' 
o benefício fiscal é condicionado ao destino das mercadorias está sobejamente atendido, 
de consequência não há irregularidade na operação, quanto ao aproveitamento do crédito 
outorgado previsto no RCTE, anexo IX, artigo 11, inciso X, ''b''. 

 
Ao final alegou que, há que se abater do valor do ICMS lançado a 

título de crédito indevido a importância de R$ 24.080,14, relativamente às operações 
destinadas aos contribuintes, C.S. OLIVEIRA CONDIMENTOS (R$ 2.087,74) e JOSE 
MAGNO SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS (R$ 21.992,40). E a norma vigente e que 
faz parte da legislação tributária estadual (IN N° 004/91 –GSF) dotada de eficácia plena, 
retira o sentido da causação de informação inverídica alegada pelo fisco, tal norma 
convalida a operação interestadual, na forma como realmente ocorreu. 

 
Requereu a declaração de improcedência do lançamento 

reconhecendo que o benefício fiscal do crédito outorgado do ICMS, destinado ao produto 
hortifrutícula alho, objeto das operações em questão não está condicionado à situação 
cadastral do destinatário ou em parte do valo do ICMS lançado a título de crédito indevido, 
importância de R$ 24.080,14, resultado das operações de venda de alho aos contribuintes 
C.S. OLIVEIRA CONDIMENTOS (R$ 2.087,74) e JOSE MAGNO SANTOS PRODUTOS 
ALIMENTICIOS (R$ 21.992,40). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo quando pugna pela improcedência da exordial, 
conforme passo a expor:  

 
Por se tratar de crédito outorgado utilizado pelo sujeito passivo,  a 

afirmativa do Fisco de que “o benefício fiscal é condicionado ao destino das mercadorias”, 
está sobejamente atendido, por consequência, não há irregularidade na operação, quanto 
ao aproveitamento do crédito outorgado previsto no RCTE, Anexo IX, artigo 11, inciso X, 
“b”,  tanto para mercadorias internas, para o Estado, e externas, interestaduais, pois, não 
é o caso de produto para industrialização, motivo pelo qual não se pode imputar ao polo 
passivo as exigências descritas na inicial.    

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00287/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS.  Escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente à saída interestadual de tomate "in 
natura" e cebola. Omissão de recolhimento do imposto. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo agiu de conformidade 
com o estabelecido na norma legal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 14.182,00, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente à saída interestadual de tomate “in natura” e cebola. Para tanto, 
valeu-se de informação inverídica quanto ao destino das mercadorias, pois consignou 
como destinatárias empresas em situação cadastral irregular, sendo que essa operação 
não é contemplada com o benefício fiscal. O benefício fiscal é condicionado ao destino 
das mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 213). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls. 214). 
 
Os autos foram encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiânia para que fossem analisados todos os argumentos da defesa (fls. 236). 
 
Foi anexado às fls. 239 a 240 o relatório diligencial que o auditor 

fiscal informa que a inicial sugeriria que os destinatários estavam em situação cadastral 
irregular, o que não se provou ser verdade para todos os destinatários; retificou o 
lançamento tributário. Anexou quadros demonstrativos para explicar o que deve ser 
excluído e alterado e ao final informou que o lançamento do ICMS resultará na importância 
de R$ 6.282,35. 

Anexou documentos (fls.241 a 250). 
 
O sujeito passivo foi intimado da diligência (fls.251 a 252). 
 



Por meio da sentença n° 3286/2017-JULP (fls. 265 a 271) o julgador 
singular decidiu pela procedência do novo valor do imposto originário de R$ 6.282,35, nos 
termos discriminados na planilha às fls.170, em cálculo do setor competente. 

 
A Fazenda Pública Estadual se manifestou entendendo que a 

decisão singular não caberia recurso por parte da Representação Fazendária (fls. 272). 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão (fls.273 a 278). Interpôs 

Recurso Voluntário às fls. 280 a 287 alegando que, entendendo a prescrição do artigo 7°, 
artigo 1° do Anexo IX, tem-se que a fruição do benefício fiscal do crédito outorgado está 
condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da operação. Que a origem ou o 
destino devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo que acompanhe a 
mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a 
utilização do benefício. A origem da mercadoria ''alho'' está comprovada, mediante a 
documentação idônea emitida pelo produtor rural João Batista do Amaral, o destino da 
mercadoria, também, esta sobejamente comprovado, como se demostra. A afirmativa do 
fisco de que ''o benefício fiscal é condicionado ao destino das mercadorias está 
sobejamente atendido, de consequência não há irregularidade na operação, quanto ao 
aproveitamento do crédito outorgado previsto no RCTE, anexo IX, artigo 11, inciso X, ''b''. 

 
Requereu a declaração de improcedência do valor remanescente do 

lançamento de credito tributário R$ 6.282,35, mediante o reconhecimento de que o 
benefício fiscal da isenção do ICMS dos produtos hortifrutículas, objeto das operações em 
questão, não está condicionado à situação cadastral do destinatário. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo quando pugna pela improcedência da exordial, 
conforme passo a expor:  

 
Trata-se de produtor rural de produtos, tais como: alho, cebola e 

tomate. Esses produtos tornam-se isentos conforme determina a norma legal, explicitada 
no artigo 6º, inciso 3 e 11, Convênio ICMS nº. 68/90.  

 
Pelos motivos supra aduzidos, não se pode imputar ao polo passivo 

as exigências descritas na inicial.    
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00310/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Apropriação indevida de crédito de ICMS. 
Procedente.  
 
Mantêm-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elemento de prova capaz de 
contrapor a exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa autuada adquiriu, ao longo de todos os meses de 2010, 
em operações de transferência interestadual, com imunidade, Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP, a granel, cujo serviço de transporte, adquirido com Cláusula FOB, foi objeto de 
apropriação indevida de crédito de ICMS, que foi acumulado em sua escrituração fiscal 
(LRAICMS), totalizando R$ 716.032,71, sendo cobrado na presente reclamação fiscal a 
pena pecuniária de 20% desse valor, ou seja, R$ 143.206,53, com acréscimos legais. 

 
Instruem os autos os documentos de fls. 03 a 587.  
 
Intimada, fls. 590/591, a empresa autuada apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fls. 594 a 607. Anexou documentos, fls. 608 a 703. 
 
Pela Sentença nº 269/14, fls. 704 a 707, o julgado singular decidiu 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 
 
Intimada, fls. 708/709, a autuada apresenta recurso voluntário, fls. 

713 a 726. 
 
Pelo Acórdão nº 1159/2016, fls. 731 a 738, a Segunda Câmara do 

CAT decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada. E 
ainda, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de 
defesa. No mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, porém com adequação do período 
de ocorrência do fato gerador para dezembro/2012, bem como a data de vencimento com 
a adequação para 31.12.2012. 

 



Intimada, fls. 739/740, a autuada apresentou recurso para o 
Conselho Pleno, fls. 742 a 755, alegando que o acórdão deve ser reformado porque as 
prestações de serviços cujo credito foi lançado no referido livro foram tributadas. E ainda, 
o crédito mantido pela recorrente no Livro de Registros de apuração do ICMS diz respeito 
às prestações de serviços de transportes tomados, de modo que não há de se falar em 
creditamento indevido. 

 
Entende que se há incidência de ICMS na prestação de serviço de 

transporte das mercadorias entre o estabelecimento da recorrente localizado em São 
Paulo e o estabelecimento de Goiás, o crédito decorrente não sofre qualquer restrição 
quanto ao seu aproveitamento, haja vista que além de ter ocorrido a incidência do 
imposto, trata-se de um insumo da operação. Além disso, verifica-se que o valor de ICMS 
referente ao frete foi destacado e recolhido, o que permite o crédito do imposto pago pelo 
tomador de serviço (recorrente) no Livro de Registro de Entradas. 

 
Entende também, que há a necessidade de decretação da 

improcedência da presente autuação, visto que a penalidade aplicada no auto de infração 
nº 40113034521-42 deve absorver a infração relativa ao descumprimento de dever 
instrumental exigida neste auto de infração, com base no princípio da consumação, o qual 
a conduta menos grave relacionada a esta infração mais grave deve ser absorvida. 

 
Ao final, requer a reforma do acórdão, cancelando-se integralmente o 

auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial deve-se a omissão de estorno de crédito do ICMS sobre 
transporte e serviço rodoviários, esta operação beneficiada com isenção ou não tributação 
do ICMS, conforme demonstrativos e documentos que se encontram acostados aos autos, 
com escopo de instrui-lo.  

 
Entretanto, não houve estorno nos termos do artigo 147 – A do CTE, 

“ verbis”: 
 

Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e 
da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, 
mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte 
não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que 
não tenha havido omissão do pagamento do imposto.  

 

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de 
crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 
Pelo motivo supra exposto, julgo procedente o lançamento, porém, 

com a adequação do período de ocorrência do fato gerador, para dezembro de 2012, bem 
como a data do vencimento com adequação para 31/12/2012  

 



Assim, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00317/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de 
solidário (administrador da empresa) da lide. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente de 
aproveitamento indevido de crédito. Auditoria Básica do ICMS. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
tendo as mídias CD sido entregues aos integrantes do polo 
passivo e oportunizada a apresentação de nova impugnação 
antes da pronúncia da sentença; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão do solidário 
(administrador da empresa) da lide, não havendo nos autos 
provas de que o administrador tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente de aproveitamento indevido de crédito 
regularmente apurado em levantamentos que instruem a 
autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário João Marcos 
Cançado Barbosa da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz e José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 



Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
aproveitou indevidamente crédito pela aquisição de combustível, nos exercícios de 2012, 
2013, 2014, 2015 e 2016, em desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 1.060.717,25 (um milhão, 
sessenta mil, setecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 55, 58, § 1° e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOÃO MARCOS 

CANÇADO BARBOSA, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 7 a 9), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 10 a 49), 
Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível – Conclusão (fls. 50 a 51), 
Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível Cálculo do Crédito com Base nas NFe 
de Entrada Resumo Mensal (fls. 52 a 53), Demonstrativo de Crédito do ICMS de 
Combustível Cálculo do Crédito com Base nas NFe de Entrada (fls. 54), Demonstrativo de 
Crédito do ICMS de Combustível Folha 2 – Resumo Cálculo do Valor Máximo a Creditar 
com Base nos CTe (fls. 55 a 56), Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível 
Cálculo do Valor Máximo a Creditar por Documento de Saída (fls. 57 a 58) e mídia CD (fls. 
59 a 62). 

 
O autor do lançamento pede a tramitação conjunta deste processo 

com os de n°s 4011602838379, 4011602757530 e 4011602743076 (fls. 63). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peça separadas (fls. 70 a 89 e 765 a 778, respectivamente), formulando o sujeito passivo 
em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede o 

sujeito passivo a improcedência do auto de infração, questionando a metodologia dos 
cálculos adotada pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, afirmando que este não encontra 
respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta farta documentação (fls. 90 a 763). 
 
O solidário, na impugnação, formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 



Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 
pedir a exclusão de seu nome da lide. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

441/2017-JULP (fls. 784), determina o encaminhamento dos autos ao Nupre de Aparecida 
de Goiânia para se proceder uma nova intimação para ciência deste despacho e para as 
entregas das respectivas mídias, com a observância dos apensamentos dos 
procedimentos (4011602836759, 4011602838379, 4011602757530 e 4011602743076). 

 
Em atenção ao Despacho n° 441/2017-JULP, intimou-se o sujeito 

passivo e o solidário (fls. 785 e 786), bem como efetuou-se a entrega das mídias, 
conforme recibo (fls. 787), o sujeito passivo e o solidário apresentaram manifestações 
acerca dessa diligência, conforme fls. 790 a 791 e 796 a 798. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou as 

arguições preliminares e, no mérito, decidiu pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 6), consoante a Sentença n° 
4412/2017-JULP (fls. 801 a 803). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 816 a 838 e 840 a 850, respectivamente). 
 

No recurso, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 
nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede a 

improcedência do auto de infração, questionando a metodologia e parâmetros dos 
cálculos adotados pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, afirmando que este não 
encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
O solidário, no recurso, formula em preliminar arguição de nulidade 

da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que as mídias CD foram entregues aos 
integrantes do polo passivo e oportunizada a apresentação de nova impugnação antes da 
pronúncia da sentença. 

 



Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, pois a irregularidade fiscal está claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído.  
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA (administrador da empresa) da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista que não há nos autos provas de que ele tenha praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a responsabilidade pessoal dele 
pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

aproveitou indevidamente crédito pela aquisição de combustível, nos exercícios de 2012, 
2013, 2014, 2015 e 2016, em desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 1.060.717,25 (um milhão, 
sessenta mil, setecentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 
 

Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário, pedindo a improcedência do auto de infração, questionando a 
metodologia e parâmetros dos cálculos adotados pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, 
afirmando que este não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
No exame das questões apresentados pela recorrente, observo que 

o contribuinte é transportador rodoviário de cargas optante de aproveitamento de créditos 
de combustível e demais créditos o que impossibilita a utilização de créditos presumidos 
de 20% sobre o valor dos débitos totais, segundo a Nota Explicativa (fls. 7). 

 
Prosseguindo no exame dos autos, vejo que no Detalhamento dos 

Créditos Escriturados Indevidamente, demonstrativo Auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, 
o agente do Fisco consignou que o crédito aproveitado indevidamente é em função da 
escrituração maior que o correspondente ao combustível adquirido no período, em 
desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/12-GSF. 

 
A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.125/12-GSF DE 9 DE 

NOVEMBRO DE 2012 dispõe sobre a apropriação de crédito tributário na aquisição de 
combustível por estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal, tendo sido editada para estabelecer parâmetros relacionados ao consumo 
médio de combustível de acordo com as características dos veículos utilizados na 
prestação, com vistas a limitar o valor do crédito a ser apropriado. 

 
Neste ponto, destaco que a instrução normativa é ato normativo 

expedido pela autoridade administrativa, sendo norma complementar de lei e decreto, 
segundo o art. 100, I, do CTN. 

 
No Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível – Conclusão 

(fls. 50 a 51), consta que, no período auditado, foram escriturados créditos nos livros no 
montante de R$ 2.643.472,99, sendo que o crédito correspondente à aquisição de 
combustível, extraído da folha 1 (fls. 52 a 53), no mesmo período, é de R$ 1.594.360,56, 
cuja diferença, no montante de R$ 1.060.717,27, representa o total de crédito aproveitado 
indevidamente, lançado no auto de infração. 

 



Vejo também que os autos foram instruídos com mídia CD (fls. 59 a 
62), cujos arquivos foram relacionados na Nota Explicativa (fls. 8 a 9), sendo que partes 
desses arquivos (demonstrativos) constam fisicamente no processo. 

 
Concluo que os elementos de instrução da acusação asseguram a 

constituição do crédito tributário, cujo montante foi regularmente apurado nos autos e em 
conformidade com a legislação tributária. 

 
Quanto a afronta a princípios constitucionais (confiscatoriedade e 

desproporcionalidade da multa), arguida pela recorrente, observo tratarem-se de questões 
de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Anote-se que a multa aplicada (CTE, art. 73, IV, “a”) é a apropriada 

para a infração denunciada. 
 
A recorrente insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros 

de mora, que considera indevidos. 
 
Essa insurgência da recorrente não prospera, pois os arts. 167 (juros 

de mora), 168 (atualização monetária do tributo), 170 (atualização da multa e 171 
(redução da multa, todos da Lei n° 11.651/91, CTE, oferecem o arrimo legal necessário à 
exigência das cominações legais cobradas neste processo. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA da lide, arguida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00318/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de 
solidário (administrador da empresa) da lide. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente de 
omissão de estorno de crédito indevido. Auditoria Básica do 
ICMS. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
tendo as mídias CD sido entregues aos integrantes do polo 
passivo e oportunizada a apresentação de nova impugnação 
antes da pronúncia da sentença; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão do solidário 
(administrador da empresa) da lide, não havendo nos autos 
provas de que o administrador tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente de omissão de estorno de crédito indevido 
regularmente apurado em levantamentos que instruem a 
autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário João Marcos 
Cançado Barbosa da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz e José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 



Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não efetuou o estorno de créditos indevidos, oriundos do consumo de combustível 
referente a quilometragem equivalente às saídas tributadas, nos exercícios de 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016, em desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 454.746,64 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 55, 58, § 1° e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOÃO MARCOS 

CANÇADO BARBOSA, na condição de sócio e administrador ada firma autuada (fls. 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 7 a 9), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 10 a 49), 
Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível – Conclusão (fls. 50 a 51), 
Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível Cálculo do Crédito com Base nas NFe 
de Entrada Resumo Mensal (fls. 52 a 53), Demonstrativo de Crédito do ICMS de 
Combustível Cálculo do Crédito com Base nas NFe de Entrada (fls. 54), Demonstrativo de 
Crédito do ICMS de Combustível Folha 2 – Resumo Cálculo do Valor Máximo a Creditar 
com Base nos CTe (fls. 55 a 56), Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível 
Cálculo do Valor Máximo a Creditar por Documento de Saída (fls. 57 a 58) e mídia CD (fls. 
59 a 62). 

 
O autor do lançamento pede a tramitação conjunta deste processo 

com os de n°s 4011602836759, 4011602757530 e 4011602743076 (fls. 63). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peça separadas (fls. 70 a 89 e 765 a 778, respectivamente), formulando o sujeito passivo 
em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede o 

sujeito passivo a improcedência do auto de infração, questionando a metodologia dos 
cálculos adotada pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, afirmando que este não encontra 
respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta farta documentação (fls. 90 a 763). 
 
O solidário, na impugnação, formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 



Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 
pedir a exclusão de seu nome da lide. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

442/2017-JULP (fls. 784), determina o encaminhamento dos autos ao Nupre de Aparecida 
de Goiânia para se proceder uma nova intimação para ciência deste despacho e para as 
entregas das respectivas mídias, com a observância dos apensamentos dos 
procedimentos (4011602836759, 4011602838379, 4011602757530 e 4011602743076). 

 
Em atenção ao Despacho n° 442/2017-JULP, intimou-se o sujeito 

passivo e o solidário (fls. 785 e 787), bem como efetuou-se a entrega das mídias, 
conforme recibo (fls. 786 e 789), o sujeito passivo e o solidário apresentaram 
manifestações acerca dessa diligência, conforme fls. 791 a 792 e 797 a 798. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou as 

arguições preliminares e, no mérito, decidiu pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 6), consoante a Sentença n° 
4413/2017-JULP (fls. 801 a 803). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 816 a 838 e 850 a 868, respectivamente). 
 

No recurso, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 
nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede a 

improcedência do auto de infração, questionando a metodologia e parâmetros dos 
cálculos adotados pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, afirmando que este não 
encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta extratos de instruções normativas (fls. 839 e 840) e planilhas 

contraditórias cálculos (fls. 841 a 856). 
 
O solidário, no recurso, formula em preliminar arguição de nulidade 

da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que as mídias CD foram entregues aos 



integrantes do polo passivo e oportunizada a apresentação de nova impugnação antes da 
pronúncia da sentença. 

 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois a irregularidade fiscal está claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído.  
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA (administrador da empresa) da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista que não há nos autos provas de que ele tenha praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a responsabilidade pessoal dele 
pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

não efetuou o estorno de créditos indevidos, oriundos do consumo de combustível 
referente a quilometragem equivalente as saídas tributadas, nos exercícios de 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016, em desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/2012-GSF, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 454.746,64 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário, pedindo a improcedência do auto de infração, questionando a 
metodologia e parâmetros dos cálculos adotados pelo agente no Fisco no trabalho fiscal, 
afirmando que este não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
No exame das questões apresentados pela recorrente, observo que 

o contribuinte é transportador rodoviário de cargas optante de aproveitamento de créditos 
de combustível e demais créditos o que impossibilita a utilização de créditos presumidos 
de 20% sobre o valor dos débitos totais, segundo a Nota Explicativa (fls. 7). 

 
Prosseguindo no exame dos autos, vejo que no Detalhamento dos 

Créditos Escriturados Indevidamente, demonstrativo Auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, 
o agente do Fisco consignou que o crédito aproveitado indevidamente é em função da 
escrituração maior que o correspondente ao combustível adquirido no período, em 
desacordo com a Instrução Normativa n° 1125/12-GSF. 

 
A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.125/12-GSF DE 9 DE 

NOVEMBRO DE 2012 dispõe sobre a apropriação de crédito tributário na aquisição de 
combustível por estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal, tendo sido editada para estabelecer parâmetros relacionados ao consumo 
médio de combustível de acordo com as características dos veículos utilizados na 
prestação, com vistas a limitar o valor do crédito a ser apropriado. 

 
Neste ponto, destaco que a instrução normativa é ato normativo 

expedido pela autoridade administrativa, sendo norma complementar de lei e decreto, 
segundo o art. 100, I, do CTN. 

 
No Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível – Conclusão 

(fls. 50 a 51), consta, no período auditado, Estorno Apurado na Auditoria ((E) no montante 
de R$ 457.746,67 e Estorno Escriturado no Livro Registro de ICMS (F) R$ 0,00, cuja 



diferença (E – F), no montante de R$ 457.746,67, representa o total de omissão de 
estorno de crédito, lançado no auto de infração. 

 
Vejo também que os autos foram instruídos com mídia CD (fls. 59 a 

62), cujos arquivos foram relacionados na Nota Explicativa (fls. 8 a 9), sendo que partes 
desses arquivos (demonstrativos) constam fisicamente no processo. 

 
Concluo que os elementos de instrução da acusação asseguram a 

constituição do crédito tributário, cujo montante foi regularmente apurado nos autos e em 
conformidade com a legislação tributária. 

 
Quanto a afronta a princípios constitucionais (confiscatoriedade e 

desproporcionalidade da multa), arguida pela recorrente, observo tratarem-se de questões 
de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Anote-se que a multa aplicada (CTE, art. 73, IV, “a”) é a apropriada 

para a infração denunciada. 
 
A recorrente insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros 

de mora, que considera indevidos. 
 
Essa insurgência da recorrente não prospera, pois os arts. 167 (juros 

de mora), 168 (atualização monetária do tributo), 170 (atualização da multa e 171 
(redução da multa, todos da Lei n° 11.651/91, CTE, oferecem o arrimo legal necessário à 
exigência das cominações legais cobradas neste processo. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA da lide, arguida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00319/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de 
solidário (administrador da empresa) da lide. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente de 
aprovitamento indevido de crédito. Auditoria Básica do ICMS. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo mídia CD a ser entregue ao sujeito 
passivo, tendo ele sido regularmente intimado do auto de 
infração e de atos processuais; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão do solidário 
(administrador da empresa) da lide, não havendo nos autos 
provas de que o administrador tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada 
a partir de 1º de janeiro de 2020 (RCTE, art. 522, I); 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente de aproveitamento indevido de crédito 
regularmente apurado em levantamentos que instruem a 
autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário João Marcos 



Cançado Barbosa da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz e José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
escriturou, nos meses de abril a dezembro e 2012, créditos pela aquisição de material de 
uso e consumo, em desacordo com a legislação (RCTE, art. 522, I), tornando indevida a 
apropriação, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 357.058,20 
(trezentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e oito reais e vinte centavos), juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 11, 
III,”b”, item 2, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e art. 82 deste, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17917/12. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOÃO MARCOS 

CANÇADO BARBOSA, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 5 a 44), Relatório de Registros Fiscais de 
da Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 45 a 57), Demonstrativo de Crédito do 
ICMS de Combustível – Conclusão (fls. 58 a 59), Demonstrativo de Crédito do ICMS de 
Combustível Cálculo do Crédito com Base nas NFe de Entrada Resumo Mensal (fls. 60 a 
61), Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível Cálculo do Crédito com Base nas 
NFe de Entrada (fls. 62), Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível Folha 2 – 
Resumo Cálculo do Valor Máximo a Creditar com Base nos CTe (fls. 63 a 64), 
Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível Cálculo do Valor Máximo a Creditar 
por Documento de Saída (fls. 65 a 66). 

 
O autor do lançamento pede a tramitação conjunta deste processo 

com os de n°s 4011602838379, 4011602836758 e 4011602757530 (fls. 67). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peça separadas (fls. 74 a 92 e 743 a 755, respectivamente), formulando o sujeito passivo 
em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede o 

sujeito passivo a improcedência do auto de infração, alegando que as peças ou 
combustível ou alimentação adquiridos são utilizados imediatamente. Afirma ainda que o 
trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta farta documentação (fls. 93 a 741). 
 



O solidário, na impugnação, formula em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 

 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

444/2017-JULP (fls. 759), determina o encaminhamento dos autos ao Nupre de Aparecida 
de Goiânia para se proceder uma nova intimação para ciência deste despacho e para as 
entregas das respectivas mídias, com a observância dos apensamentos dos 
procedimentos (4011602836759, 4011602838379, 4011602757530 e 4011602743076). 

 
Em atenção ao Despacho n° 444/2017-JULP, intimou-se o sujeito 

passivo e o solidário (fls. 760 e 761), o sujeito passivo e o solidário apresentaram 
manifestações acerca dessa diligência, conforme fls. 764 a 765 e 770 a 771. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou as 

arguições preliminares e, no mérito, decidiu pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 4), consoante a Sentença n° 
4414/2017-JULP (fls. 774 a 776). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 789 a 809 e 835 a 845). 
 

No recurso, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 
nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede a 

improcedência do auto de infração, alegando que as peças ou combustível ou alimentação 
adquiridos são utilizados imediatamente. 

 
Alega ainda que o trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade 

dos fatos. 
 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 810 a 833). 
 
O solidário, no recurso, formula em preliminar arguição de nulidade 

da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 



Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que, no presente caso, não há mídia a ser 
entregue ao sujeito passivo, tendo ele sido regularmente intimado do auto de infração e de 
atos processuais (despacho e sentença). 

 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois a irregularidade fiscal está claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído.  
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA (administrador da empresa) da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista que não há nos autos provas de que ele tenha praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a responsabilidade pessoal dele 
pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

escriturou, nos meses de abril a dezembro e 2012, créditos pela aquisição de material de 
uso e consumo, em desacordo com a legislação pertinente, tornando indevida a 
apropriação, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 357.058,20 
(trezentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e oito reais e vinte centavos), juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros o art. 522, I, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
 
I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele 
entrada a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 3º, 
parágrafo único, I, "a"); 
[...] 

 
 

Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário, pedindo a improcedência do lançamento, alegando que as peças ou 
combustível ou alimentação adquiridos são utilizados imediatamente. Aduz ainda que o 
trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Refutando as alegações da recorrente, destaco que no Detalhamento 

dos Créditos Escriturados Indevidamente (fls. 8), demonstrativo Auxiliar da Auditoria 
Básica do ICMS, vê-se que o agente do Fisco apurou o crédito indevido no montante de 
R$ 357.058,20, no período auditado, relativo a material de uso e consumo, cuja aquisição 
geraria crédito somente em 2020, conforme o art. 522, I, do RCTE, anteriormente, mas 
que foi apropriado pelo contribuinte no exercício de 2012. 

 
Ademais, nos registros fiscais do contribuinte que instruem a 

acusação (fls. 53 a 57) vê-se claramente que houve o aproveitamento de crédito de 
material de uso ou consumo, câmaras de ar, pneus, óleos, lubrificantes. 

 
Concluo que os elementos de instrução da acusação asseguram a 

constituição do crédito tributário, cujo montante foi regularmente apurado nos autos e em 
conformidade com a legislação tributária. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm#A3PUIA
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm#A3PUIA


 
Quanto a afronta a princípios constitucionais (confiscatoriedade e 

desproporcionalidade da multa), arguida pela recorrente, observo tratarem-se de questões 
de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Anote-se que a multa aplicada (CTE, art. 73, IV, “a”) é a apropriada 

para a infração denunciada. 
 
A recorrente insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros 

de mora, que considera indevidos. 
 
Essa insurgência da recorrente não prospera pois os arts. 167 (juros 

de mora), 168 (atualização monetária do tributo), 170 (atualização da multa e 171 
(redução da multa, todos da Lei n° 11.651/91, CTE, oferecem o arrimo legal necessário à 
exigência das cominações legais cobradas neste processo. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA da lide, arguida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00324/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Procedência. Auditoria 
Básica do ICMS. Decisão unânime. 
 
1. Quando detectado em procedimento de Auditoria que o 
sujeito passivo escriturou a título de crédito outorgado valores 
maiores que o permitido na legislação, este deverá ser 
estornado; 
 
2. Quando no auto de infração estão presentes todos os 
requisitos previstos na legislação, principalmente que permitem 
identifcar a infração e o infrator e que foi permitido, ao sujeito 
passivo, usar o direito do contraditório e da ampla defesa, não 
há de se falar em nulidade por insegurança ou cerceamento ao 
direito de defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS, 

acrescido das cominações legais, em razão da escrituração a maior que o devido de 

valo9res a título de crédito outorgado de 3% e 4%, referentes às saídas interestaduais de 

mercadorias ocorridas entre outubro de 2014 e março de 2016, conforme notas fiscais 

eletrônicas emitidas, devendo, em consequência, pagar o ICMS no valor de R$ 

9.991.241,82 (nove milhões, novecentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e um 

reais e oitenta e dois centavos), juntamente com os acréscimos legais, conforme 

demonstrativo e documentos anexos.  



Para instrução processual foram anexados aos autos os 

demonstrativos sintéticos do aproveitamento indevido de crédito (fls. 05 a 07); Planilhas da 

Auditoria Básica do ICMS e os demonstrativos analíticos do aproveitamento indevido de 

créditos (fls. 08 a 69); recibo de entrega de relatórios fiscais e mídia (fls. 70/71). 

O sujeito passivo apresenta impugnação em primeira instância, com 

os seguintes pedidos: 

1. Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, por entender que o auto de infração foi instruído 

apenas com base em demonstrativos e relatórios elaborados 

pelo próprio autuante, sem qualquer respaldo em suporte 

probatório; 

2. Nulidade por cerceamento no direito de defesa, por entender 

que o agente autuante deixou de especificar, no documento 

da autuação, o dispositivo legal tipificador da infração 

imputada; 

3.  Que seja aplicada a multa de forma que esta não caracterize 

confiscatoriedade, como está nesta autuação; 

4. No mérito pede a improcedência do lançamento, que não houve 

escrituração indevida de crédito, pois atendeu as 

condicionantes estabelecidas para utilização do crédito 

outorgado, pois se assim não fosse não teria conseguida 

renovar o TARE nº 050/2008-GSF, Pela Portaria nº 028/2017-

GSF. 

O julgador singular profere sentença, conhecendo do recurso do 

sujeito passivo, porém negando-lhe provimento para considerar PROCEDENTE a 

pretensão do fisco, não acatando as preliminares de nulidade e nem a alegação de que a 

exigência tributária tem natureza de confisco. 

.O sujeito passivo vem em sede de recurso voluntário trazendo os 

mesmos fundamentos e os mesmos pedidos de quando da impugnação em primeira 

instância, inovando apenas no fato de neste estar pedindo a nulidade da sentença 

singular, por entender que esta não levou em consideração as alegações feitas nos 

pedidos de nulidade do lançamento, principalmente em relação à ausência de fatos 

probatórios, ausência de especificação da infração alegada e por falta de motivação da 



acusação feita, principalmente por não ter trazido aos autos a razão de ter considerado a 

escrituração a maior do que o devido. 

É o relatório. 

 

VOTO 

O raciocínio desenvolvido pelo autuante traz uma perfeita 

identificação da acusação fiscal, pois demonstra em relatórios e em mídia digital a base de 

cálculo de saídas, inclusive efetuando os estornos ocorridos por devoluções, aplicando, a 

cada mês, o percentual de crédito outorgado permitido pelos dispositivos citados, sobre a 

base de cálculo total do mês, sistematizados de forma a permitir comparar estes créditos 

com os aproveitados pelo contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital, levando os 

créditos estornados a menor para a Auditoria Básica do ICMS, resultando no lançamento 

de ofício, exigindo o ICMS, nos meses em que não havia saldo credor suficiente para 

compensar o valor do débito levantado. 

Como visto no descrito no parágrafo anterior, ficou demonstrado que 

o raciocínio do autuante fica completamente compreendido, não cabendo alegação de 

nulidade por cerceamento do direito de defesa e nem insegurança na determinação da 

infração, pois esta foi seguramente determinada, pois trata-se de omissão de recolhimento 

de ICMS decorrente de estorno a menor de crédito outorgado devidamente citado no 

campo do “dispositivo legal infringido” no auto de infração, motivo pelo qual, deixo de 

acatar as nulidades alegadas de cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 

determinação da infração. 

Deixo de acatar o pedido de nulidade da sentença singular, por 

entender que as alegações feitas pelo sujeito passivo, quando do recurso voluntário, fica 

prejudicado, pois, este pedido de nulidade da sentença foi feito com fundamentos nas 

nulidades alegadas, com as mesmas motivações dos pedidos de nulidades já rejeitados 

por unanimidade de votos quando da votação cameral. 

Na condição de comerciante atacadista de medicamentos e drogas 

de uso humano a empresa se beneficia dos créditos outorgados na forma do que dispõe o 

artigo 11, inc. III e XXIII do anexo IX do RCTE: 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 

ICMS devido: 



III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, 
na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 
13.194/97, art. 2º, II, “h”): (Redação conferida pelo Decreto nº 5.272 - vigência: 
01.08.00 à 31.10.17) 

XXIII - para o comerciante atacadista de medicamento, equivalente à 

aplicação de 4% (quatro por cento) sobre o valor da correspondente base de cálculo na saída 

Quanto ao mérito o nosso entendimento é que o autuante 

demonstrou estar incorreta a escrituração fiscal do contribuinte, pois, aplicando-se os 

percentuais de crédito outorgado sobre a base de cálculo total, verificada em cada mês 

(com as devidas exclusões), chegou-se à conclusão de que houve aproveitamento a 

maior, e, o sujeito passivo não consegue trazer elementos que pudessem ilidir esta 

pretensão, afirmando apenas que cumpriu a legislação e os termos do TARE nº 050/2008-

SGAF, sem oferecer levantamento contraditório a respeito. 

Por todo o exposto, conheço do recurso do contribuinte, nego-lhe 

provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IIh
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05272.htm


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00349/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade da 
preliminar de decadência. Acolhida. Preliminar de nulidade da 
peça básica. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Demonstrativo Mensal de Utilização do Crédito 
Outorgado do AEAC. Procedência em parte. Pedido de exclusão 
da penalidade. Indeferido. 
 
1. Acolhe-se a arguição de inadmissibilidade, em relação à 
preliminar de decadência,  tendo a preliminar de decadência 
sido afastada na fase anterior e não reformada; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa; 
 
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
4. Indefere-se pedido de exclusão da penalidade, tratando-se o 
auto de infração de obrigação tributária principal inadimplida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo, em razão de sua apreciação em fase anterior. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, por falta de apreciação de toda a matéria 
no acórdão cameral e por mudança de critério na apuração do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de 
Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 70.778,22 (setenta mil, setecentos e 
setenta e oito reais e vinte e dois centavos), nos termos da revisão de fls 1079 dos autos. 
Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos 
os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Heli José da Silva que votaram pela 
procedência do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
exclusão da penalidade, solicitada oralmente pela parte.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria 



Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
USINA GOIANÉSIA S. A., omitiu o pagamento de ICMS em decorrência da adoção de 
procedimento irregular consistente na utilização de saldo de crédito outorgando de ácool 
etílico anidro carburante inexistente, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no 
valor de R$ 123.212,32 (cento e vinte e três mil, duzentos e doze reais e trinta e dois 
centavos) juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 75 

do Decreto n° 4.852/97, art. 4° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF e Instrução 
Normativa n° 493/01-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, I, “a”, da Lei n° 
11.651/91 c/redação da Lei n° 14.58/01. 

 
Identificadas como solidário a pessoa jurídica JRM PARTICIPAÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS LTDA e a pessoa física SUZANA MARANHÃO DE AZEVEDO 
MELLO, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 20), Auditoria do Crédito Outorgando de Álcool Etílico Anidro Carburante (fls. 
21), Demonstrativo Mensal de Utilização do Crédito Outorgado do AEAC (fls. 22), 
Comprovante de Movimentação de Documentos (fls. 23), Ofício n° 089/06-DECOM (fls. 25 
a 26), Parecer n° 563/2006-GOT (fls. 27 a 28), Despacho n° 1402/2006-SAT (fls. 29) e 
espelho cadastral (fls. 30), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam suas defesas 

em Primeira Instância, acompanhadas de documentos. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide 

pela improcedência do auto de infração, consoante a Sentença nº 2568/07-COJP (fls. 697 
a 700). 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso a Câmara Julgadora (fls. 701 a 

703), pedindo a reforma da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para 
apreciação de toda matéria, aduzindo que a sentença contrariou frontalmente a legislação 
e provas contidas nos autos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente Contradita (fls. 715 a 724). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 4181/2008 (fls. 727 a 730), confirma a preliminar de 
decadência em relação aos responsáveis solidários. Em decisão não unânime, reforma a 
decisão singular afastando a decadência em relação ao sujeito passivo direto, devendo o 
auto de infração retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.  

 
A julgadora prolata nova Sentença, de nº 2033/09 (fls. 732 a 737), 

agora decidindo pela procedência do auto de infração, porém, acata a preliminar de 
exclusão dos solidário da lide. 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 742 a 
762), formulando em preliminar arguição e nulidade da sentença singular e, no mérito, 
pede a improcedência do lançamento. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2969/2009 (fls. 764 a 770), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial do processo, a partir de fls. 732, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, encaminhando os autos à GEPRE, a fim de que o mesmo seja 
intimado do julgamento cameral às fls. 727 a 730.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação (fls. 774 a 782). 
 
Os autos voltam novamente a julgadora singular que prolata a 

Sentença n° 0127/2010 – JULP (fls. 785 a 790), decidindo pela procedência do auto de 
infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 793 a 

813). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

091/2010 (fls. 815), converte o julgamento em diligência à Gerência Especial de 
Fiscalização de Combustíveis - GECOM, para que seja identificada a pessoa que assinou 
no corpo do auto de infração, caracterizando a ciência do mesmo, sendo necessário que 
seja informado que função exercia na empresa. 

 
A autoridade fiscal, atendendo à Resolução n° 091/2010, em relatório 

(fls. 817), informa que a assinatura no auto de infração é do Sr. FERNANDO JOSÉ DE 
AZEVEDO MELLO FILHO, com procuração para tal procedimento. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

237/2010 (fls. 821), encaminha os autos ao SEPRE (Setor de Preparo Processual) para 
cientificar o sujeito passivo a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado 
da diligência de fls. 815 a 820, caso queira. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 825 a 827. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio de resoluções (fls. 831 e 

832), retorna o processo à Secretaria Geral – SEGE, para que o mesmo seja pautado para 
o Conselho Pleno, haja vista o estágio em que se encontra o processo, bem como o 
pedido do sujeito passivo, contido no Recurso ao Pleno de fls. 774 e seguintes, 
relacionado com o Acórdão n° 4181/2008. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1518/2013 (fls. 842 a 851), mantem a decisão cameral que 
afastou a decadência do crédito tributário em relação ao contribuinte, devolvendo os autos 
à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria, anulado a decisão singular, fls. 
785 a 790, por ter sido prolatada indevidamente. 

 
Intimado (fls. 852 a 853), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do Acórdão n° 1518/2013 (fls. 842 a 851). 
 



O julgador de Primeira Instância prolata a Sentença nº 2837/2014 – 
JULP (fls. 863 a 871), onde decide pela procedência do auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 879 a 

893) e os solidários apresentam a defesa em peça única (fls. 895 a 900). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão 1146/2015 (fls. 912 a 919), deixa de apreciar a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada, haja vista a mesma já ter sido afastada pelo Conselho 
Pleno. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando mantida a exclusão dos solidários, 
conforme Acórdão n° 4181/2008 e Despacho n° 2913/2008 da GERF (fls. 726 a 731). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso para o Conselho 

Superior (fls. 923 a 942), onde reitera a arguição preliminar de decadência. Formula 
também em preliminar arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de 
defesa, decorrente da falta de apreciação de toda a matéria no acórdão cameral e de 
mudança de critério na apuração do crédito tributário. 

 
No mérito, alega a recorrente que ao calcular o valor do crédito 

outorgado de ICMS considerou no total das saídas do mês as saídas destinadas à 
exportação e que a administração tributária, com arrimo no Parecer nº 563/2006-GOT, de 
modo contrário, procedeu excluindo das "Saídas Totais" o valor das exportações, ao 
entendimento de que estas não seriam incentivadas pelo Fomentar/Produzir. 

 
Questiona o valor do coeficiente (coluna D) do levantamento fiscal 

que entende que deve ser multiplicado pelo total dos créditos (valor do campo 12 do LRA 
– coluna E) para abatimento do total do ICMS que é debitado (coluna A). 

 
O Conselho Administrativo Tributário, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 12/2016 (fls. 947 a 948), encaminha os autos à Delegacia Especial de 
Fiscalização de Combustíveis a fim de que seu titular determine que, preferencialmente 
um dos autuantes, apresente novo demonstrativo fiscal (Auditoria do Crédito Outorgado do 
álcool Etílico Anidro Carburante e Auditoria Básica do ICMS) no qual fique evidenciado o 
valor do ICMS devido com a aplicação da sistemática de cálculo do coeficiente com a 
inclusão das exportações no total das saídas. 

 
O agente do Fisco, atendendo à Resolução nº 012/2016, em relatório 

(fls. 950), informa que "o período abrangido por esta auditoria, ou seja, o exercício de 
2001, não apresenta operações de exportação, conforme comprovantes anexos [...]", 
dentre os quais se incluem as cópias do LRAICMS, juntadas aos autos (fls. 954 a 1054). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls. 1059 a 1061, afirmando que foram desconsideradas as 
operações relativas ao CFOP 6.86, referentes a "Remessa de produção do 
estabelecimento, com fim específico de exportação", alegação esta que pode ser 
confirmada quando se faz o cotejamento dos valores lançados na coluna "Saídas Totais" 
da Auditoria do Crédito Outorgado do Álcool Etílico Anidro Carburante, de fls. 21, com os 
correspondentes registros constantes do LRAICMS. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 070/2016 (fls. 1066 a 1067), determina o retorno dos autos à Delegacia 
Especial de Fiscalização de Combustíveis a fim de que seu titular designe autoridade 



fiscal, preferencialmente um dos autuantes ou autor do relatório da diligência (fls. 950), 
para que adote os seguintes procedimentos de esclarecimento: 

 
a) apresente novo demonstrativo fiscal Auditoria do Crédito 

Outorgado do álcool Etílico Anidro Carburante e Auditoria Básica do ICMS, a semelhança 
da peça de auditoria de fls. 21, sem a exclusão do item "Saídas Totais" das operações 
registradas sob o CFOP 6.86, relativas a "Remessa de produção do estabelecimento, com 
fim específico de exportação"; 

 
b) preste informação quanto a origem das diferenças encontradas 

entre os valores constantes da "Apuração do Contribuinte" e da "Apuração do Fisco", de 
tal modo a evidenciar as exclusões (CFOPs) procedidas na abordagem fiscal. 

 
O agente do Fisco, atendendo a Resolução n° 070/2016, em relatório 

(fls. 1068 a 1069), informa que no tocante a item a da resolução, elaborou planilhas 
modificativas da auditoria do crédito outorgado do AEAC, com a inclusão dos valores das 
saídas/CFOP 6.86 (verificados nas cópias do livro Registro de Apuração do ICMS) nos 
campos totais mensais das saídas, conforme determinado. 

 
Relativamente ao item b da resolução, informa que as alterações 

promovidas modificaram outros itens que, nos cálculos do benefício fiscal, guardam 
relação de dependência com os novos valores. 

 
Assim, os coeficientes de cálculo do crédito outorgado do AEAC, que 

expressam o resultado da divisão dos valores mensais das saídas de AEAC pelos valores 
mensais das saídas totais também restaram alterados, bem como os valores relativos ao 
crédito outorgado mensal que seria devido ao autuado. 

 
Levados tais novos valores para a planilha/demonstrativo mensal de 

utilização do crédito outorgado do AEAC (fls. 1072) restaram diferenças favoráveis ao 
Fisco, representativas de omissão de pagamento de ICMS, que implicariam num 
lançamento no valor original de R$ 70.778,22 (setenta mil setecentos e setenta e oito reais 
e vinte e dois centavos). 

 
Junta planilhas da Auditoria do Crédito Outorgado do Álcool Etílico 

Anidro Carburante (fls. 1070 a 1072), contendo a planilha de fls. o CFOP 6.86 – valores 
incluídos nas saídas totais; a planilha/Demonstrativo Mensal de Utilização do Crédito 
Outorgado do AEAC (fls. 1072) contém as diferenças apuradas de saldo devedor ICMS 
outorgado, nos meses de julho, novembro e dezembro de 2001, no total de R$ 70.778,22 
(setenta mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 1077 a 1079. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Relator formulou arguição 

de inadmissibilidade, em relação à preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. 



Acolho a arguição de inadmissibilidade, posto que a preliminar de decadência foi afastada 
na fase anterior e não reformada. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento do direito de defesa, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, observando que no julgado cameral apreciou-se todas as 
questões levadas àquela instância e que a aplicação da sistemática de cálculo do 
coeficiente com a inclusão das exportações no total das saídas é medida benéficia ao 
contribuinte. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

USINA GOIANÉSIA S.A., omitiu o pagamento de ICMS em decorrência da adoção de 
procedimento irregular consistente na utilização de saldo de crédito outorgando de ácool 
etílico anidro carburante inexistente, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no 
valor de R$ 123.212,32 (cento e vinte e três mil duzentos e doze reais e trinta e dois 
centavos) juntamente com os acréscimos legais. 

 
Condenado no julgamento realizado pela Segunda Câmara deste 

Conselho (Acórdão 1146/2015, fls. 912 a 919), o sujeito passivo apresentou recurso para 
o Conselho Superior (fls. 923 a 942), cujas razões meritórias motivaram a baixa dos autos 
em diligência para esclarecimentos e revisão, conforme a Resolução nº 070/2016 (fls. 
1066 a 1067). 

 
O agente do Fisco, atendendo à Resolução n° 070/2016, efetuou a 

revisão que, considerando os termos das Instruções Normativas n°s 493/01-GSF e 
885/07-GSF, a primeira vigente à época do fato gerador, a segunda, atualmente vigente, 
que não excluem as exportações nos cálculos, apurando o ICMS no valor original de R$ 
70.778,22 (setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), 
resultante da soma das parcelas de julho, novembro e dezembro de 2001, em destaque 
no Demonstrativo Mensal de Utilização do Crédito Outorgado do AEAC (fls. 1072). 

 
Anoto que a Instrução Normativa nº 493/01-GSF dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados para utilização do crédito outorgado de ICMS concedido 
ao industrial de álcool etílico anidro combustível. 

 

Anoto também que a Instrução Normativa nº 885/07-GSF dispõe 
sobre a forma de apuração do saldo de ICMS pelos estabelecimentos beneficiários dos 
programas Fomentar, Produzir e Microproduzir, nas situações que especifica. 

 
A informação constante nos autos de que o contribuinte impetrou 

Mandado de Segurança (n° 2006024296003 ainda sem decisão definitiva no mérito) no 
qual discute a regularidade ou não do seu procedimento na apuração do coeficiente 
(saídas de álcool anidro/saídas totais) a ser utilizado para a apuração do crédito outorgado 
previsto no inciso XXVI do artigo 11 do Anexo IX do RCTE e na Instrução Normativa n° 
493/01-GSF, não impede o julgamento do presente processo, até o momento. 

 
A parte formulou oralmente pedido de exclusão da penalidade. 

Indefiro o pedido, por tratar-se o auto de infração de obrigação tributária principal 
inadimplida (omissão de pagamento de ICMS), portanto sujeita à penalidade. 

 



Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, feita pelo 
Conselheiro Relator, em relação à preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo, 
em razão de sua apreciação em fase anterior. Rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, por falta de 
apreciação de toda a matéria no acórdão cameral e por mudança de critério na apuração 
do crédito tributário. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de 
R$ 70.778,22 (setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), nos 
termos da revisão de fls. 1072 dos autos. Rejeito o pedido de exclusão da penalidade, 
solicitada oralmente pela parte. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00365/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
de ICMS decorrente da escrituração indevida de crédito 
outorgado. Auto de infração procedente. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Declara-se procedente o lançamento de ofício que exige 
imposto omitido decorrente da escrituração indevida de crédito 
outorgado, não tendo o sujeito passivo provado nos autos a 
legitimidade do creditamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por ser incabível nesta fase. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 2.291.740,52, em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais de 
peças de vestuário destinadas à comercialização ou industrialização que não se tratavam 
de produtos de fabricação própria. Dessa forma, estava impedido de utilizar o benefício 
fiscal por não atender condição estabelecida para sua fruição. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais.  

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 11, inciso LII, do Anexo IX e 86 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/05 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 10/33. 



O Julgador Singular expediu Despacho nº 533/2015, onde os autos 
foram encaminhados para Delegacia de Fiscalização de Morrinhos, no sentido de que a 
autoridade fiscal junte a ordem de serviço reclamada pela defesa, a mídia digital contendo 
todos os procedimentos fiscais necessários à comprovação da infração, e, em seguida, 
verificar todas as alegações e questionamentos da parte passiva, concluindo ao final se 
existe, ou não, razão nas alegações da defesa. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
as mercadorias objeto da autuação (peças de vestuário) eram remetidas a este Estado 
prontas, conforme ilustra as fotos anexadas, bastando ao sujeito passivo apenas a 
aposição de etiquetas, tags e organização em cabides. Destacou, ainda, que 
considerando a sequência de operações que, de forma objetiva, demonstra que a 
industrialização não ocorreu em todas as suas etapas no Estado de Goiás, conclui-se, 
portanto, que a utilização do crédito outorgado foi irregular, o que justificou a lavratura do 
auto de infração. 

Intimado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do resultado dessa 
diligência, consoante fls. 88/101. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 103/108, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 113/127, no qual formula em preliminar arguição de nulidade por 
ausência da Ordem de Serviço e arguição de nulidade da autuação por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, trata de presunção empregada na análise da 
atividade do estabelecimento, da industrialização realizada por terceiro, da linha de 
produção próprio e da contradição no trabalho fiscal. Diz que as fotos extraídas no 
estabelecimento de terceiro que realiza o processo de industrialização por encomenda, 
apenas demonstram a existência do produto acabado, ao que parece, não sendo 
suficientes para corroborar o argumento de inexistência de processo industrial. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1438/2016 de fls. 132/138, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em seu recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo alega que as 
entradas no estabelecimento da empresa se referem a transferências recebidas a título de 
industrialização e retornos de industrialização, bem como de devoluções. Alega, ainda, 
que as fotos extraídas no estabelecimento de terceiro que realiza o processo de 
industrialização por encomenda apenas demonstram a existência do produto acabado, 
não sendo suficientes para corroborar o argumento de inexistência de processo industrial. 
Ressalta, também, que os produtos recebidos pela empresa deveriam ser recebidos com 
não incidência do ICMS, o que não foi verificado no caso. Traz à baila demonstrativo com 
as diferenças apuradas a maior (fls. 155). Salienta que à luz do que dispõe os artigos 10 e 
11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, combinado com o que dispõe a Instrução Normativa 
nº 1159/2013, é direito da empresa ao abatimento destes créditos, até para cumprimento 
do princípio da proporcionalidade e do não-confisco. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a 
realização de diligência considerando o laudo acostado aos autos. 



É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência formulado pela autuada, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

Adentrando ao exame do mérito, observo que a descrição do fato 
contido na exordial, bem como nos demonstrativos anexos, reporta-se à cobrança de 
ICMS, relacionado a escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referentes às saídas interestaduais de peças de vestuário destinadas à comercialização 
ou industrialização. 

Em sua peça recursal a autuada manifestasse contrária ao trabalho 
fiscal, pois o mesmo busca desvirtuar o processo de industrialização da empresa, 
confundindo as operações fiscais de remessa e retorno de industrialização com algumas 
vendas efetuadas a empresas fora do Estado, o que não deveria influenciar nas questões 
fáticas da presente demanda. Alega, ainda, que os fatos apresentados na autuação 
conjugados às imagens extraídas no local da industrialização, analisados à luz da 
legislação estadual, levam, invariavelmente, à conclusão de que todo o trabalho realizado 
pela empresa configura um processo de industrialização e atribui a esta o direito ao uso do 
referido benefício fiscal. Por fim, alega que os levantamentos efetuados pela empresa, 
relativamente ao período autuado, apontam diferenças apuradas a maior pela autoridade 
fiscal, em todos os meses, com base nas apurações de ICMS normais e planilha 
comparativa, mês a mês, dentro do período indicado no auto de infração. 

Compulsando os autos, verifico que não cabe razão à recorrente 
visto que não cumpriu os termos exigidos em Lei para que fizesse jus ao crédito 
outorgado.  

Quanto as alegações de que a acusação teria o condão de impedir o 
sujeito passivo de usufruir do benefício fiscal, em virtude de que o Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE em seu artigo 11, inciso LII, alínea “b”, do Anexo IX não fixa o 
percentual de industrialização que deve ser considerado ao produto de fabricação própria, 
tal alegação não merece prosperar, senão vejamos: 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 

LII - para o industrial fabricante de vestuário, de roupas de cama, de mesa 
e de banho ou para estabelecimento atacadista a ele pertencente, o 
equivalente à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o 
valor da base de cálculo correspondente à operação interestadual com 
produto de fabricação própria destinado à comercialização ou 
industrialização, observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, “m”):  

a) é vedado o aproveitamento de quaisquer créditos do ICMS relativos à 
entrada e ao serviço utilizado; (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.899 - 
vigência: 01.05.09) 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_06899.htm


b) o benefício aplica-se, inclusive, ao vestuário, às roupas de cama, de 
mesa e de banho cuja industrialização tenha sido efetuada por terceiro 
situado no Estado de Goiás por encomenda do industrial fabricante (Lei nº 
13.453/99, art. 1º, § 8º);  

 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que 
para fruição do benefício fiscal ficou estabelecida a condição de que a mercadoria seja de 
produção própria, ainda que a industrialização tenha sido efetuada por terceiro, desde que 
também situado no Estado de Goiás. Portanto, nestes termos o sujeito passivo não tem 
direito à utilização do benefício fiscal em comento, justamente por não comercializar 
produtos de fabricação própria. Trata-se na verdade de facção de indústrias de vestuário 
instaladas em outros Estados. 

Essa constatação resultou de diligência realizada pela fiscalização no 
endereço do sujeito passivo, tendo o agente verificado que o estabelecimento se resume a 
uma pequena sala de escritório com algumas peças de mostruário, totalizando uma área 
de apenas 35 metros quadrados, onde terceiriza este serviço à empresa Giselda M. da 
Silva, estabelecida próxima ao estabelecimento vistoriado, já que não dispõe de estrutura 
própria, sendo que as suas operações de saídas interestaduais são efetuadas aos 
grandes magazines como lojas Renner e C&A MODAS LTDA estabelecidas em outros 
Estados. 

Considerando essa triangulação de operações interestaduais, que de 
forma objetiva demonstra que a industrialização não ocorreu em todas as suas etapas no 
Estado de Goiás, concluo que a utilização do crédito outorgado acima referido foi irregular, 
o que justifica a lavratura do auto de infração em questão. 

Portanto, confirmo os valores exigidos no Anexo Estruturado e de 
Detalhamento do Crédito Tributário às folhas 03, nos valores autuados nos meses em que 
houve repercussão, relacionada a falta de recolhimento do imposto no montante total 
informado. 

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, e no mérito, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, 
nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00386/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Exigência de 
estorno de crédito relativo à entrada de insumos utilizados na 
fabricação de ração, cujas saídas foram contempladas com 
isenção. Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. Acolhida por maioria de votos. 
 
I – A teor do disposto no art. 6º, §6º, da Lei n.º 16.469/09, além da 
observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional, a legislação tributária será 
interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do 
sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 
 
II – O processo de cria e engorda de animais, no sistema de 
produção integrada de que trata a Lei nº 12.955/96, assemelha-se 
à industrialização por encomenda, na hipótese em que o 
estabelecimento encomendante remete para industrialização 
mercadoria com o fornecimento da matéria-prima, produto 
intermediário, material de embalagem e demais insumos para 
serem utilizados no referido processo industrial. 
 
III - A legislação tributária não estabelece distinção entre 
matéria-prima e mercadoria, de modo que as remessas de ração, 
considerada insumo no processo de criação/engorda de animais 
no sistema de integração, ocorrem sob o manto da não 
incidência do ICMS com a consequente manutenção dos 
créditos pelas entradas dos insumos utilizados no seu preparo, 
consoante prescrito no art. 79, inc. I, letra "q" e §3º, inc. I, do 
Decreto n.º 4.852/97 (RCTE). 
 
IV – O benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea 
"c", do Anexo IX do RCTE, pressupõe a realização de uma 
operação de circulação de mercadoria inserida no campo de 
incidência do ICMS, que enseje transmissão da titularidade ou 
transferência do produto, o que não sucede nas remessas de 
ração animal pelo estabelecimento titular do projeto 
agroindustrial para os produtores rurais a ele integrados. 
 
V – Em observância ao princípio da não-cumulatividade, a 
exigência de estorno de crédito do imposto deve levar em 
consideração a operação de saída dos produtos resultantes do 
abate da ave promovida pelo estabelecimento industrial, e não 
as remessas de insumos deste para os estabelecimentos dos 
produtores rurais, por configurarem tais operações simples 
degrau interno no processo de produção integrada de animais. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão cameral, acolher a alegação de ofício, feita pelo Relator, de nulidade "ab initio" do 
processo, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida que não acolheu a nulidade "ab initio" do processo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão da omissão do pagamento do ICMS pelo não estorno do 
aproveitamento indevido de crédito na proporção à saída interna isenta e não tributada, 
sem direito a manutenção de crédito, conforme artigo 7º, inciso XXV, "c", Anexo IX do 
RCTE, relativamente as operações de entradas de insumos, energia elétrica e serviços de 
transportes que foram integradas no processo de produção e industrialização, nota 
explicativa, demonstrativos e demais elementos juntados aos autos para fundamentação 
da acusação fiscal.  

 
Juntou-se aos autos documentos, fls. 03 a 38. 
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado, fls. 39/40, e apresentou 

impugnação em primeira instância, fls. 48 a 90. 
 
Anexou documentos, fls. 91 a 334. 
 
Após apresentação dos motivos defensórios, houve a conversão do 

julgamento em diligência pelo juízo singular, conforme Despacho nº 277/16, fls. 336. 
Relatório do trabalho revisional foi bastante claro no sentido da manutenção do auto nos 
moldes em que foi elaborado, fls. 339/346, refutou detalhadamente todas as teses 
apresentadas pela defesa, mantendo a autuação em seu inteiro teor. 

 
Novamente intimada a se manifestar, a defesa, apresenta nova 

manifestação aos autos, fls. 401/406, discordando do teor da diligência e mantendo 
inalterada todas as suas teses anteriores, em que pede a nulidade, multa confiscatória e a 
improcedência da exordial. 

 
Pela Sentença nº 452/2017, fls. 415/422, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Irresignado com decisão singular, sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 429/464, e em seguida, memorial, fls. 471 a 476. 
 
Pelo Acórdão 1421/2017, fls. 479 a 489, a terceira câmara do CAT 

decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e por erro na identificação 
do sujeito passivo. No mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, fls. 490, a representação Fazendária apresentou Recurso 

ao Conselho Superior nº 277/2017, fls. 491 a 501, solicitando a reforma do acórdão pois 



ocorreu equívoco na conclusão do voto vencedor, primeiramente, nenhum fundamento 
jurídico foi apresentado pelo autor do voto vencedor para sustentar que na saída ocorre o 
fato gerador do imposto e na remessa não ocorre. E ainda, confirmou sua afirmação no 
CFOP e a não incidência do art. 79, mas não sustentam a diferenciação entre saída e 
remessa. A saída da ração do estabelecimento autuado só estaria excluída da hipótese de 
incidência do imposto se subsumisse a uma hipótese especifica de não incidência prevista 
em lei, o que não ocorre. 

 
Em seguida, ainda que o voto tivesse de desincumbido da sua 

obrigação de demonstrar que na saída ocorre o fato gerador do imposto e que na remessa 
ele não ocorre, ainda assim, não teria justificado a improcedência do lançamento. 

 
Alega que não apenas as saídas com isenção que excluem o direito 

ao credito pelas entradas e obrigam à realização do estorno quando tiver sido registrado, 
mas também as saídas não tributadas. 

 
Sustenta que o se que poderia chamar de argumento econômico, 

que levanta vozes no sentido de defender que o credito é um direito da empresa 
integradora e de que o seu não uso geraria prejuízo no contexto tributário, inclusive 
apontando para a defesa do princípio da não cumulatividade do imposto, fica mitigado na 
medida em que, em verdade, é o não estorno do credito dos insumos da ração no início da 
cadeia que podem gerar distorções ao princípio da não cumulatividade, com acumulo de 
credito no estabelecimento fabricante de ração, no mesmo passo em que gera uma 
tributação negativa para a empresa como um todo. A tributação final da cadeia é projetada 
para que não se aproprie o credito relativo aos animais adquiridos para o abate, já criados. 

 
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido pra que o julgamento 

seja julgado totalmente procedente. 
 
Intimado, fls. 544/548, o sujeito passivo apresentou a contradita, fls. 

550 a 570, alegando que a fundamentação da Fazenda Pública não deve prosperar, pois o 
voto que conduziu a decisão recorrida foi claro e preciso em seu embasamento jurídico 
normativo, contextualizando o posicionamento tomado e apresentando fundamentação 
jurídica apoiando tal posicionamento. 

 
Alega que o fundamento se encontra desde o arquétipo estabelecido 

pela constituição federal ao prever que o imposto incide somente na circulação da 
mercadoria que, por seu turno, é regulamentada não somente pela Lei Kandir, como 
também por toda legislação desse próprio Estado.  

 
Sustenta que como a fabricação de rações é apenas uma das etapas 

de referido processo produtivo integrado, ao contrário do quanto salientado pelo recurso 
do fisco, não se aplica o tratamento genérico previsto no RCTE para as empresas de 
fabricação de ração, mas sim a norma tributária específica para o Complexo 
Agroindustrial, ou seja, tratamento previsto na lei nº 12.955/96, onde há expressa previsão 
legal para o registro, manutenção e transferência dos créditos de ICMS decorrentes da 
aquisição tributada de insumos, matéria prima, energia elétrica, dentre outros, sendo que a 
legislação não impõe qualquer restrição relativa à utilização de tais créditos. 

 
Afirma que tais operações não podem ser dissociadas do restante da 

cadeia produtiva, como a fazenda estadual pretende em seu recurso, haja vista 
constituírem fases indissociáveis de um processo produtivo integrado, cujas etapas 



culminarão na operação final pretendida pelo projeto agroindustrial nos termos da lei nº 
12.955/96, qual seja, a saída de produtos finais. 

 
Reitera os argumentos utilizados anteriormente, e requer que o 

recurso seja julgado totalmente improcedente. 
 
Anexou documentos, fls. 571 a 600. 
 
O sujeito passivo apresentou memorial, fls. 605 a 612, juntamente 

com documentos, fls. 613 a 640. 
 
É o relatório 

 
V O T O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu pagamento do ICMS na 
importância de R$ 49.965.895,20 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), no período de 01/01/2010 a 
31/12/2014, em decorrência da falta de estorno de crédito relativo à entrada de insumos 
utilizados na fabricação de ração, cuja saídas foram contempladas com o benefício fiscal 
da isenção previsto no artigo 7º, inciso XXV, alínea “c”, do Anexo IX do RCTE, sem 
previsão legal de manutenção dos créditos pelas entradas. 

 
Preliminarmente, arguo de ofício a preliminar de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração, e, para tanto, trago a lume os 
fundamentos contidos no Acórdão nº 1.736/2017 deste Conselho Superior, de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, do qual extraio os fundamentos de fato e de 
direito que utilizo como razões de decidir, nestes termos: 

 
“ [...] 
Explicitados os motivos que sustentam o trabalho fiscal, incumbe analisar, 

inicialmente, a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração 
ventilada na peça recursal. 

 
Cabe tecer, preliminarmente, uma breve descrição da cadeia produtiva de 

produção de frangos, no sistema de integração, desenvolvida pela empresa autuada. 
 
A recorrente qualifica-se como agroindústria que se dedica, dentre outras 

atividades econômicas, ao abate de aves, comércio atacadista de alimentos para animais, criação 
de frangos para corte, fabricação de alimentos para animais, criação de bovinos para corte, 
fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate, comércio atacadista de 
carnes bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de aves abatidas e derivados, etc. 

    
Conforme se depreende da análise das cláusulas dos contratos de parceria 

anexados a partir de fls. 307 destes autos, o empreendimento dispõe de fábrica de ração e opera 
no sistema de integração avícola mediante contratos de parceria e de integração celebrados com 
estabelecimentos de produtores rurais goianos a ele vinculados (art. 2º da Lei nº 12.955/96), 
fornecendo os principais insumos aos parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a 
ração, os medicamentos e prestando a assistência técnica necessária. 

 
Ao término do período de criação das aves, o estabelecimento titular do 

projeto emite os documentos fiscais pertinentes, sem destaque do ICMS, posto que o imposto, 
quando devido, é apurado englobadamente com o incidente nas operações de saídas próprias do 



titular do projeto, eleito substituto tributário, resultando no final do período de apuração num só 
débito (artigos 3º e 4º da Lei n.º 12.955/96). 

 
Nesse contexto, a Lei n.º 12.955/96 elege o estabelecimento industrial 

situado no Estado de Goiás, da empresa titular do projeto agroindustrial, como substituto tributário 
do ICMS relativamente ao imposto devido nas operações e prestações praticadas entre os 
estabelecimentos a este vinculados, inclusive por parceria e integração. 

 
Observe-se, a propósito, as disposições da Lei n.º 12.955/96 a seguir: 

 

Art. 1º O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 
projetos agroindustriais: 

I - de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente: 

a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 

b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 

c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e industrialização de 
aves; 

II - de suinocultura, com granjas de bisavós e avós, matrizes e reprodutores, 
plantel de suínos em terminação, isolados ou conjuntamente, e frigorífico para 
abate e industrialização de suínos. 

§ 1º Os projetos agroindustriais deverão: 

I - dispor de fábrica de rações balanceadas, própria ou de terceiros; 

[...] 

III - prever: 

a) a reprodução, a criação, o abate e a industrialização de aves e suínos, de 
produção própria ou produzidos por meio de sistema integrado ou de 
parceria com produtores rurais locais, para a terminação das aves e dos 
suínos no porte de abate e industrialização; 

[...] 

Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo 
anterior: 

I - os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás; 

II - os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado de 
Goiás, vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime de 
parceria ou integração. 

Art. 3º O estabelecimento industrial, situado em Goiás, da empresa titular 
do projeto agroindustrial, fica eleito substituto tributário do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS -, relativamente ao imposto devido nas operações e prestações, 
praticadas entre os estabelecimentos ao mesmo vinculados, inclusive por 
parceria ou integração:  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, desde que para utilização dentro 
do projeto, à operação de: 

I - importação do exterior de matérias-primas, embalagens, produtos 
intermediários e outros insumos, pelos estabelecimentos da empresa industrial 
e dos produtores integrados ou parceiros; 

II - aquisição interna de carne e miúdo comestível de gado bovino ou bufalino 
pelos estabelecimentos da empresa industrial. 

III - aquisição interna de gado bovino ou bufalino pelos estabelecimentos da 
empresa industrial; 

IV - retorno da mercadoria resultante de abate de gado bovino ou bufalino que 
tenha sido remetido para industrialização, por encomenda e ordem do 
estabelecimento da empresa industrial a outro estabelecimento seu ou de 
terceiro localizado neste Estado. 



§ 2º O imposto da substituição tributária será devido nas saídas tributáveis com 
os seguintes produtos: 

I - aves e suínos vivos, bem como produtos resultantes de sua matança ou 
industrialização; 

II - carne e miúdo comestível de bovino ou bufalino, bem como produtos 
resultantes de sua industrialização. 

Art. 4º O imposto incidente nas operações e prestações de que trata o artigo 
anterior será apurado juntamente com aquele devido pelas operações de 
saídas próprias do estabelecimento eleito substituto tributário, resultando em 
um só débito por período. 

Art. 5º Os créditos decorrentes de aquisições de insumos, matéria-prima, 
material de embalagem, produto intermediário e energia elétrica utilizados 
e da prestação de serviços de transporte e comunicação correspondentes 
às operações praticadas no âmbito do projeto agroindustrial, poderão ser 
transferidos para o estabelecimento eleito substituto tributário, mediante 
nota fiscal para esse fim emitida. 

 

Nos termos dos preceitos normativos acima transcritos, percebe-se que a 
Lei n.º 12.955/96 instituiu tratamento tributário aplicável aos projetos agroindustriais de avicultura e 
suinicultura no sistema de produção integrada ou de parceria entre os produtores integrados e as 
agroindústrias integradoras. 

 
No sistema de criação de animais a agroindústria transfere ao produtor 

rural integrado, responsável pelas instalações e manejo dos animais, os animais e os insumos 
necessários a criação, visando eficiência, produtividade e a sustentabilidade da cadeia. 

 
A característica principal do sistema de integração é o contrato celebrado 

entre a agroindústria e o produtor rural, no qual este se responsabiliza por executar parte do 
processo produtivo, repassando à agroindústria matéria prima que será processada e 
transformada no produto final. 

  
No caso sob análise, de integração para a produção de frangos, os 

produtores rurais recebem da agroindústria os pintos de um dia, além de ração, medicamentos e 
assistência técnica. Os produtores rurais entram com a mão de obra e com a capacidade 
administrativa para criar os frangos até o ponto de abate.  

 
Consoante disposto na Lei n.º 12.955/96, o estabelecimento industrial 

assume a condição de substituto tributário do ICMS relativamente às operações praticadas entre 
os estabelecimentos a ele vinculados, inclusive por parceria ou integração. 

 
Um primeiro aspecto que merece realce é que a responsabilidade, a título 

de substituição tributária, atribuída ao estabelecimento industrial da empresa titular do projeto 
agroindustrial não abrange todas e quaisquer operações praticadas entre os 
estabelecimentos a ele vinculados, mas tão-somente aquelas ínsitas no campo de 
incidência do ICMS, dentre as quais não se inserem, naturalmente, as remessas internas de 
ração promovidas pelo estabelecimento industrial para a alimentação das aves abrigadas nos 
produtores rurais a ele integrados, por configurarem tais operações, consoante será melhor 
explicitado no decorrer desse voto, mera movimentação física de mercadorias, não sujeitas à 
incidência do ICMS.  

 
Assim, a teor do que dispõe o caput do art. 3º Lei n.º 12.955/96, só se pode 

falar em imposto devido na ocorrência de operações tributadas, escapando ao alcance da 
norma em tela, que disciplina o regime da substituição tributária na situação especificada, as 
operações não tributadas, realizadas sob o abrigo da isenção ou inseridas fora do campo de 
incidência do ICMS.  

  
Com isso, denota-se que a substituição tributária pelas operações 

anteriores, de que trata o art. 3º da Lei n.º 12.955/96, não se aplica à situação fática ora em 



discussão (remessas de ração para os produtores integrados para utilização no processo de cria e 
engorda das aves), qualquer que seja a natureza jurídica que se intencione conferir a estas: seja 
de isenção seja de não incidência. 

 
Portanto, o argumento de que a Lei n.º 12.955/96 teria submetido as 

operações em alusão ao regime de substituição tributária e, consequentemente, à incidência do 
ICMS não prospera. 

 
Não se tratando, pois, de operação tributada, resta decifrar qual o 

tratamento jurídico dispensado pela legislação tributária estadual às remessas internas de ração 
animal promovidas pela recorrente para alimentação das aves abrigadas nos produtores rurais a 
ela integrados, se de não incidência ou de isenção e, consequentemente, se há ou não 
obrigatoriedade de estorno dos créditos pelas entradas dos insumos utilizados no preparo do 
referido produto. 

 
Neste mister, oportuno atentar para a novel orientação contida no §6º do 

art. 6º da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário e dispõe sobre os 
órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza tributária no âmbito do 
Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 [...] 
§ 6º Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei federal n° 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

 
Saber se a operação retro mencionada insere-se no campo da não 

incidência ou se goza do benefício da isenção do ICMS não é questão meramente acadêmica, 
posto que desta definição decorrem efeitos práticos e jurídicos que serão úteis ao julgamento da 
pretensão fiscal sob apreciação.  

 
Em primeiro lugar, insta verificar qual a definição doutrinária do benefício 

fiscal da isenção.  
 
Em que pese existir séria controvérsia quanto a definição do instituto da 

isenção, a doutrina clássica a conceitua como sendo a dispensa legal do tributo devido.  
 
O eminente professor Luiz Emygdio Franco da Rosa leciona que: “a 

isenção significa a dispensa do pagamento do tributo devido, uma vez que ocorre o fato gerador, 
dá-se a incidência tributária e se instaura a obrigação tributária, sem, todavia, ser constituído 
o crédito tributário, pois o lançamento não se efetiva.”   

 
No mesmo sentido ministra Ricardo Alexandre: “isenção é a dispensa 

legal do pagamento do tributo devido. Segundo a tese que prevaleceu no judiciário, a isenção 
não é causa de não incidência tributária, pois, mesmo com a isenção, os fatos geradores 
continuam a ocorrer, gerando as respectivas obrigações tributárias, sendo apenas excluída a 
etapa do lançamento e, por conseguinte, a constituição do crédito.” 

 
Na esteira desta definição clássica, resta nítido que o benefício da isenção 

pressupõe a ocorrência de um fato gerador que se adeque à hipótese de incidência legal do 
tributo, haja vista que há apenas a exclusão do lançamento. 

 
Pois bem, retomando à análise da acusação fiscal, cinge-se a controvérsia 

a saber se as remessas internas de ração animal do estabelecimento titular do projeto 
agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados ocorrem sob o pálio do 
benefício fiscal da isenção disposta no art. 7º, inc. XXV, alínea "c", do Anexo IX do RCTE.  

 



A solução reside em precisar se ocorre uma operação de transmissão da 
titularidade ou de transferência de insumo (ração) inserida no campo de incidência do ICMS. 

 
Em auxílio ao deslinde da questão, pertinente averiguar como a legislação 

tributária disciplina a operação de remessa da ave (pinto de um dia) para o estabelecimento 
do produtor rural integrado.  

 
Esta abordagem revela-se pertinente e relevante à elucidação do tema 

posto sob apreciação, haja vista que a legislação tributária estadual ora confere à saída interna da 
ave o benefício da isenção, previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea “i” do Anexo IX do RCTE, sem 
previsão de manutenção dos créditos, tal como ocorre com a ração, ou, a depender da natureza 
jurídica da operação, a inclui no campo da não incidência do ICMS, conforme previsto no art. 79, 
inc. I, letra “t”, do RCTE, com expressa previsão de manutenção dos créditos pelas 
entradas.  

 
Vejamos o teor dos textos normativos assinalados:   
 

RCTE 
[...] 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...] 
t) de saída interna de produto agropecuário em estado natural, para fim de 
beneficiamento ou outro tratamento, tais como: classificação, imunização, 
secagem, acasalamento, cruzamento, engorda, criação, com o objetivo de 
conservação ou melhoria, desde que deva retornar ao estabelecimento de 
origem dentro do prazo: 
[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses de não-
incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
.................................................................................................................... 

Anexo IX do RCTE 
[...] 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de vigência 
do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio 

ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

[...] 
i) alevino; sêmen congelado ou resfriado e embrião, exceto os de bovino; 
girino; ovo fértil e ave de um dia, exceto a ornamental (Convênio ICMS 100/97, cláusulas 

primeira, IX, e segunda); 

 
A propósito do assunto sob exame, respondendo consulta formulada por 

determinado contribuinte – cujo ramo de atividade consiste no abate e comercialização de aves e 
seus derivados, etc. – acerca do tratamento tributário conferido pela legislação ao retorno da ave 
do estabelecimento produtor para o abatedouro, se se enquadraria na não incidência 
prevista no inciso I, alínea “t”, do artigo 79 do RCTE, o Parecer n.º 1.395/2007-GOT, com 
peculiar proficiência, esclareceu que: 

 
“ [...] Analisando a operação em questão, entendemos que a remessa da ave 
(pinto de um dia) para o criador/produtor se dá com o benefício da não 
incidência previsto na letra “t”, inciso I, do artigo 79 do RCTE. 

Ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável tratamento 
tributário análogo ao aplicável ao retorno do produto resultante de 
mercadoria remetida para industrialização, ou seja, tendo como base de 
cálculo o valor agregado no processo de criação/engorda, sobre ele aplicando-
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se a alíquota e o benefício fiscal aplicáveis ao produto resultante (ave) na 
operação interna, consoante artigos 12, inciso IX e 20, § 5º, ambos do RCTE e 
Pareceres 888/99-AST; 398/03-GOT; 1043/03-GOT e 2099/03-GOT. [...]” 

 
A solução adotada no erudito parecer leva em consideração a necessidade 

de adoção de uma linha de interpretação coesa, harmônica e sistêmica dos preceitos da legislação 
tributária estadual, com foco na preservação da unidade e coerência do sistema de princípios e 
normas que regerem o ICMS. 

 
Nesse sentido, percebe-se que apesar de a legislação tributária estadual 

inserir, dentre as hipóteses de isenção previstas no art. 7º, inc. XXV, letra “i”, do Anexo IX, do 
RCTE, a operação de saída interna de ave de um dia, sem previsão de manutenção de 
crédito, evidencia-se, sem dificuldade de raciocínio, que na situação fática submetida àquela 
consulta, em que a ave remetida para o criador/produtor continuou em poder do 
estabelecimento titular do projeto agroindustrial, caracterizando, tal operação, mero 
deslocamento físico do animal, afigurar-se-ia desarrazoada e infundada interpretação no sentido 
de que tal operação estaria albergada pelo benefício fiscal da isenção, e por essa razão deveria o 
contribuinte proceder ao estorno do crédito correspondente à aquisição da ave. 

 
Pelos motivos explicitados, consoante muito bem salientado no parecer 

mencionado, a operação de remessa da ave de um dia para o criador/produtor não se insere no 
campo de incidência do ICMS, ante a inocorrência do fato gerador, estando abarcada pela não 
incidência prevista na letra “t”, inciso I, do artigo 79 do RCTE, com a respectiva manutenção 
do crédito pela entrada, e não pelo benefício da isenção inscrito no art. 7º, inc. XXV, alínea “i” do 
Anexo IX do RCTE), que exigira o procedimento de estorno do crédito. 

 
Com efeito, o benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, letra “i”, 

do Anexo IX, do RCTE, que impõe a obrigatoriedade de estorno dos créditos, é aplicável às 
demais situações em que praticadas operações de saída da ave (pinto de um dia) inclusas no 
campo de incidência do ICMS, vale dizer, operações que impliquem transmissão de titularidade 
ou transferência do animal, condições sine qua non para a configuração do fato gerador que se 
adeque à hipótese de incidência legal do ICMS. 

 
Destaque-se a manifestação exarada no abalizado parecer, ao esclarecer 

que: “ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável tratamento tributário análogo 
ao aplicável ao retorno do produto resultante de mercadoria remetida para industrialização”. 

 
De fato, o processo de criação/engorda da ave guarda indissociável 

semelhança com o processo de industrialização por encomenda, na circunstância em que o 
estabelecimento encomendante remete para industrialização mercadoria, com o fornecimento da 
matéria-prima, do produto intermediário, do material de embalagem e demais insumos a serem 
utilizados no mencionado processo.  

 
Considerando que a operação concernente à remessa da ave de um dia, 

no caso em que inocorre transmissão da titularidade ou transferência do animal, não se insere no 
campo de incidência do ICMS, urge analisar se a operação de remessa de ração para a 
alimentação de animais no sistema de integração possui o mesmo tratamento tributário e, 
ainda, se este produto, utilizado no processo de criação/engorda da ave efetuado pelo 
produtor/criador, está abarcado pelo conceito de insumo, para efeito de enquadramento desta 
operação na não incidência tipificada no art. 79, inc. I, letra “q” do RCTE, com a conseguinte 
manutenção dos créditos pelas entradas, consoante preconizado no inciso I do parágrafo 
terceiro do destacado preceito normativo. 

 
É cediço que insumo significa cada um dos elementos essenciais 

necessários à produção de um determinado produto ou serviço. A matéria-prima é considerada um 
insumo, todavia um insumo é mais do que uma matéria prima. A matéria-prima é o material-base 
ou o mais importante de um produto, todavia para transformar a matéria-prima no produto final é 
preciso outros insumos que são usados nesse processo. 



 
Na atividade agrícola os insumos são compreendidos como todos os 

produtos necessários à produção vegetal e animal: adubos, vacinas, tratores, sementes, ração, 
entre outros. Os insumos agrícolas são insumos de produção que são utilizados na obtenção de 
produtos agrícolas, sejam vegetais ou animais. 

 
Neste cenário, constata-se que ração se insere, portanto, nesta categoria, 

sendo classificada como insumo mineral, objeto de produção artificial pela indústria. 
 
Ao desígnio que se busca alcançar, calha trazer à lume o comando 

normativo contido no art. 79, inc. I, letra “q” e §3º, inc. I, do RCTE, “in verbis”:  
 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...]  
q) de saída interna de mercadoria destinada à industrialização ou outro 
tratamento, desde que a mercadoria ou o produto resultante retorne ao 
estabelecimento de origem, dentro do prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, 
a contar da data da respectiva saída; 
[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses de não-
incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
 

Tendo em conta que o preceito legal acima se refere especificamente à 
“operação de saída de mercadoria”, o ponto crucial para o desate da questão consiste em aferir 
se as matérias-primas, os produtos intermediários e demais insumos utilizados no processo de 
produção deixam de ser qualificados como mercadorias pelo fato de se submeterem a processo de 
transformação. 

   
Acerca do tema em apreço, trago à colação, no que interessa, excertos 

extraídos dos Pareceres n.ºs 2.095/03-GOT e 855/2007-GOT que, respondendo consulta 
formulada por determinado contribuinte sobre a limitação do crédito relativo a matéria-prima para 
fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo, concluíram que: 

 
“[...] Uma vez que o dispositivo legal refere-se, textualmente, à “operação de 
saída da mercadoria”, pode advir daí a dúvida da consulente, entendendo que 
o crédito somente estaria limitado quando a saída da mercadoria fosse 
totalmente idêntica àquela entrada, não se aplicando a limitação na aquisição 
de matéria-prima. 
Vejamos, no entanto, o conceito legal de mercadoria, contido no Código 
Tributário do Estado de Goiás - CTE: 

 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
...................................................................................................... II - 
considera-se: 
a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive 
produtos naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, 
produzido ou adquirido com objetivo de mercancia; 
 

Quer dizer, a matéria-prima a ser utilizada pela consulente no processo 
industrial não deixa de ser mercadoria, em que pese passar a mesma por 
um processo de transformação.  
Outro enunciado do CTE que serve muito bem como exemplo de que o 
legislador trata matéria-prima como mercadoria encontra-se, precisamente, não 
por capricho, óbvio, na alínea “q” do art. 37, que trata justamente de 
“mercadoria para industrialização”:   

 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
I - operações: 
...................................................................................................... 
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q) de saídas internas de mercadorias destinadas à 
industrialização ou outro tratamento, tais como beneficiamento, 
classificação, imunização, embalagem, secagem, acasalamento, 
engorda, criação, desde que o produto ou seu resultante retorne ao 
estabelecimento de origem, atendidas as condições estabelecidas em 
regulamento, ressalvado o valor adicionado que fica sujeito ao 
imposto; 

 
Ao invés de “mercadorias destinadas à industrialização”, não deveria estar 
escrito “matérias-primas destinadas à industrialização”? Sim, se tivesse o 
legislador intenção de emprestar, com rigor, tratamento diferenciado às 
expressões “mercadoria” e “matéria-prima”. Apesar de possuírem conceitos 
diferentes, não preocupou-se o legislador com essa questão ao abordar esses 
temas na legislação tributária.  
[...] 
Como se pôde observar, não quis o legislador fazer distinção entre 
matéria-prima e mercadoria, considerando, em muitos trechos da 
legislação tributária estadual, mercadoria como matéria-prima e vice-
versa. [...]” 

 
Por conseguinte, considerando que a legislação tributária não estabelece 

distinção entre matéria-prima e mercadoria, e que interpretação em sentido reverso afronta o 
axioma anunciado no brocardo jurídico ubi lex non distinguir, nec nos distinguere debemus, 
segundo o qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir, deduz-se que a saída 
interna de mercadoria bem como de matéria-prima e demais insumos destinados à 
industrialização não se encontram inseridos no campo de incidência do ICMS, estando 
albergados pela não incidência prescrita no art. 79, inc. I, letra “q” do RCTE. 

   
Em reforço a esta assertiva, calha trazer à luz manifestação esposada nos 

autos do processo n.º 200900004038952, atinente a consulta formalizada por estabelecimento 
abatedor avícola, indagando se os procedimentos por ele adotados, quanto aos CFOP’s utilizados 
nas operações abaixo elencadas, estariam em conformidade com a legislação tributária estadual. 
Expôs o contribuinte que:   

 

 a aquisição de pintinhos de 1 dia era registrada como compra para 
industrialização – CFOP 1101/2101; 

 na remessa dos pintinhos para os estabelecimentos dos integrados era 
utilizando o CFOP 5451 – remessa de animal e de insumo para 
estabelecimento produtor; 

 a ração produzida pela consulente era considerada como material 
de consumo e remetida aos integrados como transferência de material 
para uso e consumo – CFOP 5557; 

 no retorno dos frangos vivos era emitida nota fiscal de entrada com 
CFOP 1451 – retorno de animal do estabelecimento produtor; 

 no retorno da ração e insumos não utilizados  era emitida nota fiscal de 
entrada com CFOP 1557 – transferência de material para uso ou consumo. 

 

Elucidando os pontos de inquirição acima enunciados, o órgão consultivo 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás exarou o Parecer n.º 1.570/2010–GEPT, orientando 
o contribuinte a proceder nestes termos: 

 
“[...] O Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código Tributário do 

Estado de Goiás (RCTE), dispõe:  
[...] 
Art. 89. Objetivando a aglutinação em grupos homogêneos, nos 
documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as 
análises de dados, as operações e prestações realizadas pelos 
contribuintes do imposto são identificadas por meio do Código Fiscal 
de Operações e Prestações - CFOP - e do Código de Situação 
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Tributária - CST -, constantes dos Anexos IV e V deste regulamento 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 5º). 
[...] 

Anexo IV 
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES – CFOP 

DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS 

[...] 
1.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
1.451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 
Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno de 
animais criados pelo produtor no sistema integrado. 
1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção 
Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados pelo 
produtor na criação de animais pelo sistema integrado. 
[...] 

5.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
5.451 Remessa de animal e de insumo para estabelecimento 
produtor 
Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa de 
animais e de insumos para criação de animais no sistema 
integrado, tais como: pintos, leitões, rações e medicamentos. 
 

 Nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei nº 12.955, de 19/11/1996, os 
estabelecimentos produtores rurais, situados no Estado de Goiás, 
integrantes de projetos agroindustriais, estão vinculados à empresa que 
desenvolve o projeto, em regime de parceria ou integração, não podendo, 
portanto, serem equiparados a estabelecimentos da empresa. 
 

Dessa forma e considerando que “ração” deve ser entendida como 
insumo utilizado no processo de produção de aves e não como material 
de consumo, conclui-se que na operação de remessa de ração para o 
estabelecimento produtor rural, a consulente deve utilizar o CFOP - 5.451 
Remessa de insumo para estabelecimento produtor e no seu retorno 
utilizar o CFOP - 1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção. [...]” 

 
A orientação emanada dos pareceres supra assinalados reforça o 

entendimento de que a saída interna de mercadoria, bem como da matéria-prima e demais 
insumos destinados à industrialização - compreendida no conceito de insumo a ração 
remetida pela empresa ao produtor integrado -, ocorre sob o pálio da não incidência 
insculpida no art. 79, inc. I, letra “q” do RCTE, inserindo, portanto, fora do campo de incidência 
do ICMS.  

 
Vale realçar, reprise-se, que na remessa da ração, pelo estabelecimento 

titular do projeto agroindustrial (encomendante) aos produtores a ele integrados para utilização no 
processo de cria e engorda das aves, não há transmissão da titularidade dos animais nem dos 
insumos, tampouco há que se falar em transferência, haja vista que os estabelecimentos dos 
produtores rurais, integrantes de projetos agroindustriais,  em que pese estarem vinculados à 
empresa que desenvolve o projeto, em regime de parceria ou integração, não se qualificam 
como estabelecimentos filiais desta, não havendo, assim, que se falar em transferência de 
mercadorias. 

 
Conforme demonstrado, a autuada é empresa do ramo de industrialização 

de alimentos e terceirizou a criação e engorda das aves e outros animais destinados ao abate em 
seus estabelecimentos pelo regime de parceria agrícola ou rural, fornecendo as aves e os 
insumos, tais como rações e medicamentos e, ainda, prestando assistência técnica para que a 
produção atinja o padrão de qualidade por ela exigido. 

 
A propósito do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça possui 

jurisprudência firme e reiterada no sentido de que não incide ICMS quando o deslocamento da 
mercadoria não gerar negócio jurídico, porque produzido em parte pela própria empresa, 
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mesmo quando a área de produção da matéria-prima não seja contígua à área da industrialização, 
tal como ocorre com a produção em parceria agropecuária. 

 
Neste sentido são os seguintes arestos: 
 
TRIBUTÁRIO - ICMS - CANA-DE-ACÚCAR PRODUZIDA EM PARCERIA 
AGRÍCOLA. 
1. A cana-de-acúcar produzida pelo estabelecimento industrial, mesmo 
em regime de parceria, não enseja negócio jurídico gerador de ICMS. 
2. O simples deslocamento físico da matéria-prima ou insumos no 
estabelecimento produtor não se configura como negócio jurídico. 
3. Recurso não conhecido. 
(REsp n. 64.956/SP; Rel. Min. Eliana Calmon; Segunda Turma; Unânime; DJ 
01/08/00) 
 
TRIBUTÁRIO. ICMS. CANA-DE-AÇÚCAR. GLEBA DE TERCEIRO. 
PARCERIA AGRÍCOLA. 
I - A cana-de-açúcar produzida em gleba de terceiros, sob o regime de 
parceria agrícola, e destinada ao estabelecimento comercial da recorrida, 
onde é transformada em álcool, não constitui fato gerador de ICMS. Em 
tal hipótese há simples deslocamento físico de insumos destinados a 
composição do produto final da mesma empresa. 
II - Ofensa aos arts. 109 e 123 do CTN e do art. 6º, par. 2º, do Decreto-lei n. 
406/68 não caracterizada. 
III - Recurso especial não conhecido. 
(REsp n. 46.920/SP; Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; Segunda Turma; 
Unânime; DJ 17/04/95) 
 

As ementas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 
destaque, fortalecem a assertiva de que o mero deslocamento físico do produto ração do 
estabelecimento titular do projeto agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele 
integrados não tem o condão de fazer emergir fato gerador do ICMS. 

 
Em que pese não se referir especificamente ao ICMS, mas à contribuição 

do empregador rural pessoa física destinada à seguridade social, cujo fato gerador guarda 
intrínseca similitude com o imposto estadual (comercialização da produção) convém trazer à 
colação o entendimento do Superior Tribunal Justiça, materializado nas ementas a seguir 
transcritas, quanto à pretensão do Fisco Federal de fazer incidir exação previdenciária sobre a 
operação de retorno de aves e outros animais criados em regime de parceria agropecuária, 
in verbis:  

 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 25 DA LEI 8.212/91 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES E OUTROS ANIMAIS CRIADOS EM 
PARCERIA AGRÍCOLA - COTA-PARTE DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves e suínos para engorda e abate pelo estabelecimento 
industrial, em regime de parceria com produtor rural, não se inclui no conceito 
de comercialização previsto no art. 30 da Lei 8.212/91, no que se refere à cota-
parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos, leitões e insumos para o produtor rural e o 
posterior retorno da cota-parte da empresa agroindustrial não configuram 
fato gerador da contribuição social prevista no art. 25 da Lei 8.212/91. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 332426/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, DJ 
20/10/2003, p. 243) 
 
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE 
PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE AVES. 
1. Não configura fato gerador de contribuição previdenciária, por 
inexistência de descrição legal, o negócio jurídico de parceria para 
criação de aves, com atos de entrega e posterior retorno das mesmas.  



2. Não há possibilidade de por interpretação analógica ou extensiva, criar-
se fato gerador não previsto em lei. 
3. O negócio jurídico acima identificado não tem características com atos 
de comercialização ou de produção. 
4. Recurso especial improvido. 
(REsp 512620/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, unânime, DJ 13/10/2003, 
p. 269) 
 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 15, I, DA LC 11/71 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES CRIADAS EM PARCERIA AGRÍCOLA - 
COTA-PARTE DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves para engorda e abate pelo estabelecimento industrial, em 
regime de parceria com produtor rural, não se inclui no conceito de 
comercialização previsto no art. 30 da Lei 8.212/91, no que se refere à cota-
parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos e insumos para o produtor rural e o posterior 
retorno da cota-parte da empresa agroindustrial não configuram fato 
gerador da contribuição social prevista no art. 15, I, da LC 11/71. 
3. Recurso especial improvido. 
(REsp 571777/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, Julgamento 
23/08/2005) 
 

No caso em tela, consoante demonstrado, não existe circulação de 
mercadorias, seja sob o aspecto jurídico seja sob o econômico, posto que a ração, desde o 
instante em que se torna mercadoria, pela produção, até o seu consumo final, não deixa de 
pertencer ao estabelecimento industrial titular do projeto industrial ou à sua fábrica, também 
integrante do projeto agroindustrial, que a utiliza no processo de criação/engorda das aves a título 
de insumo.  

 
Insubsiste, perante os fatos ocorridos e demonstrados nestes autos, bases 

para se vislumbrar, mesmo por ficção, a materialização de um negócio jurídico inserido no campo 
de incidência do ICMS, ante a comprovação de que houve simples transporte físico de insumos de 
uma fase de produção para outra, em atividade interdependente e integrada.  

 
Em tais circunstâncias não há como hesitar: a ração foi transportada 

fisicamente da área de sua produção (fábrica de ração) para o local em que se desenvolvia o 
processo de criação/engorda das aves pertencentes à própria empresa, dentro do mesmo 
complexo agroindustrial, apesar de a área de produção do referido insumo não ser contígua à área 
de cria/engorda dos animais, inexistindo, pois, em face de tais operações, fato gerador do imposto 
a justificar a exigência de estorno dos créditos do ICMS relativamente aos insumos utilizados no 
citado processo. 

 
O simples fato de a área de parceria, em que se desenvolve a atividade de 

criação/engorda das aves, ser distinta e não contígua da área em que situa o estabelecimento 
fabricante da ração em nada modifica a natureza jurídica da operação, constituindo esse 
procedimento um mero transporte de mercadorias e jamais uma transmissão de titularidade ou 
transferência de produto que pudesse minimamente caracterizar uma operação de circulação 
inclusa no campo de incidência do ICMS. 

 
Nesta linha de raciocínio, pode-se asseverar, indene de dúvidas, que no 

processo de criação e engorda de frangos, de forma análoga à industrialização por encomenda, o 
plantel de aves de engorda, assim como os insumos para sua criação, de propriedade do 
encomendante, caracterizam-se como mero estoque próprio de mercadorias em poder de terceiros 
(produtores integrados). 

 
Transparece nítido, portanto, que tais remessas configuram, 

iniludivelmente, mera movimentação física de mercadorias, eis que o estabelecimento titular do 
projeto agroindustrial (art. 2º da Lei nº 12.955/96), seja diretamente ou por intermédio de sua 
fábrica, ambos integrantes do projeto agroindustrial, fornece os principais insumos aos seus 



parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a ração e os medicamentos, disponibilizando 
ainda a assistência técnica. Para este fim, inclusive, foi instituído CFOP específico para o registro 
de tais operações: CFOP 5451 – remessa de animal e de insumo para o estabelecimento 
produtor (parceiro ou integrado). 

 
Dessarte, conclui-se que o benefício da isenção disposto no art. 7º, inc. 

XXV, alínea "c", do Anexo IX do RCTE, concedido para a saída interna de ração animal, 
pressupõe a imprescindível ocorrência de saída correspondente a uma operação de circulação 
de mercadoria inserida no campo de incidência do ICMS, e tal somente se dá quando há 
transmissão de titularidade ou transferência da mercadoria, o que não sucede na situação fática 
alhures, vez que, acentue-se, a ração remetida para a alimentação das aves abrigadas nos 
produtores rurais integrados permaneceu em poder do titular do projeto agroindustrial. 

 
Noutra abordagem, importa examinar a sustentabilidade do lançamento sob 

o prisma do princípio da autonomia dos estabelecimentos, estatuído no artigo 11, §3º, inc. II, 
da Lei Complementar n.º 87/96, bem como no Código Tributário Estadual (artigo 29), segundo o 
qual cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente suas 
obrigações tributárias, de forma que a apuração do imposto deve ser feita por cada 
estabelecimento, independentemente. 

 
No caso vertente, recorde-se que se trata de aquisição de insumos 

utilizados pela recorrente na fabricação de ração posteriormente remetida para a alimentação de 
aves abrigadas nos produtores rurais a ela integrados, em regime de parceria ou integração, 
portanto, considerando que tanto a ração quanto as aves pertencem ao estabelecimento titular do 
projeto agroindustrial, não há que se falar em atividades ou estabelecimentos distintos, 
descabendo, pois, invocar o princípio da autonomia dos estabelecimento para justificar a exigência 
de estorno dos créditos objeto deste lançamento. 

 
A propósito do assunto em debate, convém trazer ao conhecimento vetusta 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidenciada no voto proferido pelo Ministro Oscar 
Corrêa, na Representação 1355-3-PB, que, com peculiar mestria, analisa as atividades 
desenvolvidas em estabelecimentos que integram uma mesma unidade econômica no processo de 
produção, verbis:  

 
“[...] quando o art. 6º do Decreto-Lei 406/68 autoriza se considere como 
contribuinte autônomo cada estabelecimento comercial, industrial ou produtor, 
permanente ou temporário, do contribuinte, inclusive veículos utilizados por 
este no comércio atacadista, evidentemente formula a hipótese em que este 
estabelecimento se comporte autonomamente, independentemente de unidade 
econômica no qual se integre. 
Se determinado estabelecimento de uma empresa (no caso, unidade 
econômica) atua autonomamente, em contato com outras empresas, 
evidentemente, há de ser considerado autonomamente, e isto é o que o texto 
do §2º do artigo 6º do Decreto-lei nº 406/68 autoriza. 
Assim, para que os engenhos, sítios e demais divisões fundiárias possam ser 
reconhecidos como estabelecimentos autônomos, é preciso que assim se 
comportem – e disse-o o parecer – “com individualidade econômica, que 
exerçam atividades geradoras de obrigações relativas ao ICM, em locais 
diversos daqueles em que se encontra instalado o estabelecimento principal”. 
Por outras palavras: se são estabelecimentos que integram na mesma 
unidade econômica, como partes indistintas do mesmo processo de 
produção, e não extrapolam dessa atividade integrada, não há considera-
los estabelecimentos autônomos para fim de geração de atividade 
tributável pelo ICM” 
 
No mesmo sentido da jurisprudência supra, insta trazer à colação outro 

precedente antigo, porém apropriado ao tema em tela, emanado do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da Representação n.º 1.181-PA, relatado pelo Exmo. Ministro Rafael Mayer  
(RTJ 113/28) que assim sintetiza: 



 
“ [...] quer se entenda o conceito constitucional sob o prisma de uma 
circulação jurídica ou de uma circulação econômica da mercadoria na 
direção do consumo, a operações que as suscita somente assume relevo 
quando significa uma exteriorização relativamente ao âmbito do 
estabelecimento. 
Os atos internos, os graus de processamento no interior do 
estabelecimento não podem ser elementos de circulação econômica e 
jurídica, pois são simples atos físicos ou materiais do processo 
produtivo, e não dão causa à incidência do tributo. 
Em complementando esse conceito constitucional, a lei complementar 
(Decreto-lei n.º 406), põe como aspecto dominante no fato gerador do ICM 
a saída da mercadoria para incorporar-se na dinâmica da economia da 
circulação e do consumo. 
.................................................................................................................... 
Não pode, portanto, o Estado considerar como estabelecimento 
autônomo a unidade empresarial, em determinado estágio produtivo, que 
não tiver por missão promover a saída, pois não é saída o simples degrau 
do processo interno de produção”. 
 

Tomando em consideração que se trata de atividades realizadas no âmbito 
de projetos agroindustriais integrados por produtores rurais, vinculados à empresa que os 
desenvolve, em regime de parceria ou integração, não se pode criar a ficção da existência de 
estabelecimentos distintos em relação a cada uma das fases do processo de cria/engorda das 
aves, mormente por se cuidar, sublinhe-se, de atividades desenvolvidas por estabelecimentos 
integrados. A hipótese assim figurada não atrai a aplicação do princípio da autonomia dos 
estabelecimentos, de modo que não pode ser invocado para fundamentar a manutenção do 
lançamento tributário em comento, ainda que as atividades de fabricação da ração e de 
criação/engorda das aves não se realizem em área territorial contígua. 

 
Tal ficção, aliás, contraria à própria definição constitucional do ICMS, pois o 

simples transporte físico da ração do estabelecimento fabricante ao do produtor rural integrado não 
pode ser qualificado como uma operação de circulação de mercadoria realizada pelo industrial ou 
pelo produtor integrado, porquanto esta pressupõe necessariamente o envolvimento de 
estabelecimentos distintos de uma mesma pessoa jurídica (transferência) ou pessoas distintas, 
desde que, neste último caso, enseje transmissão da titularidade daquele produto. 

 
O exame exaustivo do tema posto sob apreciação, à luz de toda a 

legislação pertinente, em especial das disposições da Lei n.º 12.955/96, é conducente a concluir-
se que, em observância ao que preconizam os art. 20, §3º, inc. I, da Lei Complementar n.º 
87/96, art. 60, inc. II, “A” do CTE e art. 57, inc. II, “A” do RCTE, abaixo transcritos, o 
procedimento fiscal, visando à glosa de ofício dos créditos objeto da autuação, deveria ter focado 
as operações de saída dos produtos resultantes do processo de abate dos animais 
promovido pelo estabelecimento industrial, vale dizer, as operações de saída das aves e 
respectivos produtos resultantes de sua matança ou industrialização, e não as remessas de ração 
para os estabelecimentos dos produtores rurais integrados, por constituírem, consoante já 
explicitado, mera movimentação física de mercadorias, amparadas pela não incidência estatuída 
no art. 79, inc. I, letra “q” do RCTE.  

 
Os preceitos legais supra assinalados possuem a seguinte redação: 
 
LC n.º 87/96 
[...] 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 
ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 
em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 
simbólica, no estabelecimento inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou 

ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal ou de comunicação. 
[...] 



§3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: 
I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou 

produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada 
ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior; 
.................................................................................................................... 
 
CTE 
[...] 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
[...] 
II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele 
feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção 

rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver 
isenta do imposto; 
...............................................................................................................  
 
RCTE 
[...] 
Art. 57. Não implica crédito: 
[...] 
II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviço a ele 
feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização, extração 

mineral ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto; 

   
Cumpre ressaltar, outrossim, que a manutenção dos créditos relativos à 

entrada, no estabelecimento titular do projeto agroindustrial, dos insumos empregados na 
fabricação da ração posteriormente remetida aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele 
integrados, para utilização no processo de cria e engorda das aves, cuja legitimidade é 
assegurada pelo inciso I do parágrafo terceiro do art. 79 do RCTE, visa, em última análise, 
conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade insculpido no art. 155, §2º, incisos I e II, 
da CF/1988, “in verbis”: 

 
CF/88 
[...] 
Art. 155 . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 
Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação: 
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 

 



Conforme já enunciado, os artigos 20, §3º, inc. I, da Lei Complementar 
n.º 87/96, 60, inc. II, alínea “A” do CTE e 57, inc. II, alínea “A” do RCTE vedam o 
aproveitamento de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria consumida em 
processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto. 

 
Nesse contexto, entendo que a exigência de estorno dos créditos pelas 

entradas dos insumos empregados na fabricação da ração posteriormente remetida aos 
estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados, para utilização no processo de cria e 
engorda das aves, deve levar em consideração a saída, promovida pelo estabelecimento 
industrial, dos produtos resultantes do abate da ave, é dizer, dos produtos resultantes de sua 
matança ou industrialização, no contexto do sistema de produção integrada ou de parceria 
instituído pela Lei n.º 12.955/96, e não um estágio do processo de produção integrada atinente ao 
processamento do insumo (ração) utilizado na alimentação dos animais. 

[...].” 
 
Diante de todo o exposto, tal como decidido quando do julgamento 

do processo n.º 4011502233947, firmo a convicção no sentido de que o procedimento 
fiscal não oferece a segurança necessária para a análise do mérito da pretensão fiscal, 
motivo pelo qual conheço do recurso da Representação Fazendária nego-lhe provimento e 
arguo de ofício a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração. 

 
É como voto. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00392/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento de imposto decorrente da escrituração indevida de 
créditos. Procedência em parte. 
 
Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 1.102.181,49 (um milhão, cento e dois mil, 
cento e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), considerando o pagamento de fls. 
286 dos autos, para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 1.240.635,23 (um milhão, duzentos e quarenta 
mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) em razão do aproveitamento 
Indevido de crédito do ICMS no período JAN/2012 a DEZ/2014, decorrente das seguintes 
infrações: 

Infração I: Escrituração indevida de crédito do ICMS do ativo 
permanente de valores a título de: 1) crédito referente as entradas de BENS de 
USO/CONSUMO, e ainda BENS ALHEIOS A ATIVIDADE OPERACIONAL, e 2) Crédito do 
ICMS do ativo permanente apropriado em percentual maior que o devido do coeficiente de 
creditamento, que é a proporção entre as saídas tributadas sobre as saídas totais. 

Infração II: Escrituração indevida de credito do ICMS de óleo diesel, 
escriturado com a nomenclatura de “Crédito decorrente do imposto retido por utilizar 
mercadoria sujeita à subst. Tributária em processo de produção ou industrialização, 
inclusive manipulação RCTE – art. 45, III, e 46, I, II e § 1º, 2º e 3º - Anexo VIII” por ter sido 
utilizado nos serviços de transportes diversos, tanto de cana de açúcar, pessoal, insumos, 
máquinas, equipamento, indústria, irrigação, administração, construções e etc...Nas 
atividades de Apoio, Colheita, Conservação de Estradas, Plantio ..., conforme consta na 
Planilha do consumo de óleo diesel discriminado por centro de custo apresentado pelo 
sujeito passivo e estabelece o Art. 58, § 3º, II e 64, da Lei 11.651/91-CTE, c/c Art. 522 do 
Decreto 4.852/9. 



Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme Demonstrativos ” (Sic)  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 58, §§ 3°, II e 6º, I e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com os artigos 522, 
I do Decreto 4852/97 e 4º, § 2º, I da IN 990/10-GSF, propondo a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário (fls. 02/03), Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da ocorrência (fls. 
04/07), Auditoria Básica do ICMS dos períodos auditados, inclusive com informações da 
autuada e Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) (fls. 09/141), Planilha 
de cálculo do ICMS aproveitado indevidamente (fls. 142/143) e CD-R contendo as 
auditorias realizadas (fl. 146). 

O sujeito passivo foi intimado às fls. 148/149 e não impugnou o feito 
em Primeira Instância, sendo declarado revel à fl. 150. 

Novamente intimado, desta feita para pagar ou impugnar este 
lançamento em Segunda Instância, o sujeito passivo compareceu aos autos, representado 
por causídicos legalmente constituídos (m.j), que apresentaram impugnação com as 
seguintes alegações:  

Em sede de preliminares alega que o lançamento é nulo por faltar 
planilha contendo relação dos documentos fiscais que fazem parte da glosa proposta pelo 
autuante, o que estaria cerceamento seu direito de defesa, que arguiu explicitamente com 
amparo no artigo 20, III da Lei 16.469/09 – PAT. 

Em relação ao mérito aduziu, em síntese, que a apropriação dos 
créditos em questão se deu de conformidade com o art. 46, § 4º, I, “a” e “b” da Lei 
11.651/91 – CTE. Entretanto, o autuante incluiu indevidamente as operações acobertadas 
pelos CFOP’s 5.949 e 6.949 contrariando o referido dispositivo legal, pois tais operações 
são de mera movimentação física e, portanto, não devem ser incluídas no “Total das 
Saídas”, além de não considerar as operações de saídas contempladas com benefício 
fiscal redutor do ICMS incidente e com manutenção do crédito dos insumos e do ativo 
imobilizado utilizado em sua fabricação, como é o caso do Etanol Hidratado, 
exemplificando onde ocorreu tal desconsideração pelo autuante. 

Contestou também o estorno relativo ao óleo diesel utilizado por ela 
em sua atividade agroindustrial, por entender que o disposto na Instrução Normativa nº 
990/10-GSF não se aplica às empresas que têm atividade agroindustrial, que é o seu 
caso, pois produz cana de açúcar para produzir etanol e açúcar.  

Nesta ocasião foram anexados os seguintes documentos: fotocópias 
do Estatuto Social Consolidado da autuada, das Carteiras da OAB dos seus patronos, 
procuração destes, de demonstrativos da Auditoria Fiscal já constante destes autos e de 
página de seu Livro de Apuração do ICMS de janeiro de 2013, à guisa de amparar suas 
assertivas defensórias (fls. 166/195). 

Vindo a julgamento, propus a seguinte Resolução:  

 
“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no 

dia 04/08/16, CONSIDERANDO: 



 
1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 
 
2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 

esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora 
transcrevo: 

 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em 

litígio. 
 
§ 1º omissis; 
 
§ 2º omissis. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - omissis.  
 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 

saneamento do processo."; 
 

Acatando proposição do Conselheiro Relator, tendo em vista que o 
sujeito passivo contesta a totalidade do trabalho realizado pelo Fisco com a apresentação 
de exemplos com indicação de itens que entende não terem sido corretamente 
considerados na auditoria original, resolve, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência, encaminhando o processo ao seu órgão de origem, a fim de que 
seu ilustre titular determine que auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, à 
vista das alegações apresentadas pelo sujeito passivo, adote os seguintes procedimentos: 

  
1.  intimar o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no endereço 

constante da procuração juntada nestes autos, a: 
1.1. apresentar demonstrativo analítico e conclusivo, indicando todos os itens nos 

quais alega a ocorrência de incorreções no trabalho inicial; 
1.2. juntar toda a documentação comprobatória das incorreções apresentadas no 

subitem anterior; 
 
2.  na hipótese de apresentação dos elementos mencionados no item 

antecedente pelo sujeito passivo, proceder revisão no trabalho fiscal nos pontos por ele indicados, 
elaborando demonstrativo conclusivo nos mesmos moldes do trabalho original; 

 
3.  na eventualidade do não cumprimento do solicitado no item 1 pelo autuado, 

proceder à verificação da ocorrência de possíveis erros no levantamento original como, por exemplo, quanto 
às notas fiscais com CFOP’s 5.949 e 6.949 que o mesmo alega não ser de operações tributadas, bem como 
em relação aos itens indicados pelo sujeito passivo em sua impugnação, que embora não demonstrados, 
podem influir no resultado final desta auditoria, dependendo da análise e conclusão do revisor, que deverá 
fazer as devidas correções, se necessário. 

 
Após, intimar o patrono do sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado 

desta revisão e, caso queira, se manifestar no prazo de até 20 (vinte) dias. 
 
Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

 

Em resposta a esta Resolução, foi elaborado o Relatório Diligencial 
de fls. 239/243, onde a revisora designada concluiu pela redução do ICMS exigido na 
inicial para R$ 1.102.181,49 (um milhão, cento e dois mil, cento e oitenta e um reais e 
quarenta e nove centavos) incidente sobre as aquisições de bens destinados ao consumo, 
tendo excluído todas operações de saídas com CFOP’s 5.949 e 6.949, em obediência 
estrita ao disposto na legislação tributária goiana quanto à apropriação de créditos de 
ICMS vigente à época dos fatos geradores deste lançamento, colacionando a nova 



auditoria constando os demonstrativos do remanescente do tributo a ser exigido nestes 
autos às fls. 244/2278.  

Os patronos do sujeito passivo foram intimados à fl. 280, quando 
informaram que, embora não concordassem plenamente com o resultado desta revisão, a 
autuada optou por aderir ao Programa de Negociação Fiscal – PRONEFI, instituído pelo 
governo goiano e recolheu o remanescente de tributo encontrado nesta revisão, conforme 
comprovante de pagamento juntado às fls. 286/287. 

É o relatório. 

V O T O 

 

Tendo o contribuinte recolhido parcialmente o tributo constante da 
revisão de fls. 239/278 com as benesses concedidas pela Lei 19.506/2016, onde no seu 
artigo 4º, § 2º, III consta que esta adesão implica em desistência de qualquer recurso 
interposto, entendo que esta lide perdeu seu objeto no limite do pagamento efetuado. Se 
não vejamos sua transcrição:  

“Art. 4º O sujeito passivo da obrigação, para usufruir dos benefícios desta Lei, 
deve manifestar a sua adesão ao Programa até 20 de dezembro de 2016.  

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

III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 

expressa renúncia a quaisquer defesas ou recursos, bem como desistência em relação aos já interpostos. “ 

  
Desta forma, como a diligenciadora cumpriu a Resolução n° 

097/2013, efetuou as verificações após obtenção de informações e esclarecimentos 
complementares sobre a composição da estrutura industrial do estabelecimento, 
fornecidos pelos técnicos da empresa, bem como a apresentação de documentos, 
efetuando a revisão fiscal que implicou na redução do valor do ICMS originário para R$ 
1.102.181,49 (um milhão, cento e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e nove 
centavos), consoantes fls. 239/278.  

 
Assim, acolho o resultado desta revisão, por ter atendido todas as 

solicitações formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos de defesa 
e efetuando os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o montante do 
imposto efetivamente devido ao Erário. 

 
A apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais 

(vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade), pleiteada pela recorrente, é 
exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do artigo 6º, § 4º da lei 16.469/09 – PAT. 

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

para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
1.102.181,49 (um milhão, cento e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e nove 
centavos), considerando o pagamento de fls. 286/287 para possível extinção do crédito 
tributário exigido neste lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00398/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Escrituração indevida de 
crédito. Revisão fiscal. Procedência parcial. 
 
I - Deve ser acatado, em julgamento administrativo, o valor 
apurado em revisão fiscal não contestado pelo sujeito passivo 
nem pela Fazenda Pública Estadual. 
 
II - Procedência parcial do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
656.345,40 (seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e 
quarenta centavos), conforme revisão fiscal às fls.289. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua e João Divino de Brito. Obs.1: O Representante do sujeito passivo em sua 
sustentação oral, arguiu pela desistência do Recurso em relação aos sujeitos passivos 
solidários e concordou com a revisão fiscal às fls. 289. Obs.2: Não houve pronunciamento 
da preliminar suscitada pela Recorrente, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno 
do CAT. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão singular que 

julgou procedente lançamento fiscal consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição 

do fato” encontra-se assim expressa: 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 56.872,58 em 2012, 

R$ 833.865,66 em 2013 e R$ 424.157,07 em 2014, em razão da 

escrituração indevida de valores condicionados, a título de credito, 

referentes a operação de entrada superior a 7% (sete por cento) para se 

beneficiar na saída interna da alíquota de 10%, perdendo dessa forma o 

direito de utilizar o benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o 

ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, 

conforme demonstrativo e documentos anexos. 

São dados como dispositivos legais infringidos o artigo 64 da Lei 

11.651/91, c/c o artigo 8º, VIII do Anexo IX e artigo 86 do Decreto 4.852/97, além do artigo 

2º da IN 899/08-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, IV, “a”, da 

Lei 11.651/91. 



Foram arrolados como sujeitos passivos coobrigados os sócios-

administradores Pettrus Afonso Santos de Morais, CPF 027.590.861-51 e Glauskton 

Batista Rios, CPF 607.512.661-91. 

A autoridade fiscal lançadora solicita o julgamento em conjunto dos autos 

de infração nºs 4 0114031 183 50, 4 0114031 172 05 e 4 0114031 141 09 (o presente). 

Na peça de recurso de fls. 233/241, reiterada nos Memoriais de fls. 

269/272, a autuada argumentou que que não foram observados na auditoria os critérios de 

cálculo determinados pela IN 899/08, visto que (i) não foi corretamente apurada a relação 

percentual entre o valor das saídas com redução de base de cálculo e o valor total das 

saídas ocorridas no período, visto que o cálculo do Fisco teria sido feito com nas entradas 

e não nas saídas (IN 899/08, art. 2º, § 2º, I); (ii) o valor do crédito excedente foi calculado 

sobre o valor contábil das saídas com CFOP 5.102, e não sobre o valor das entradas (IN 

899/08, art. 2º, § 2º, incisos II e III); (iii) o valor do ICMS a ser estornado foi calculado com 

base nas saídas, não tendo sido aplicada a fórmula prevista no inciso IV do § 2º do art. 2º 

da IN 899/08. 

Destacadamente, no tópico 5.1. da peça de recurso (fls. 239), na qual 

apura os percentuais e valores previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 2º da IN 899/08, 

relativamente ao mês de junho de 2012, argumenta que o ‘valor do ICMS a estornar’ 

apurado segundo a IN 899/08 seria significativamente inferior ao constante da auditoria 

fiscal. 

Por meio da Resolução nº 046/2017 (fls. 273/274), a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência junto à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que fosse designado agente do 

Fisco para proceder à revisão do trabalho fiscal, adequando-o aos termos da Instrução 

Normativa nº 899/08-GSF, de 15 de maio de 2008 e, de acordo com o resultado, ajustar o 

valor da exigência contida na inicial. 

Em resposta, foi elaborado o trabalho diligencial de fls. 279/289, no qual o 

autor da revisão (a própria autoridade lançadora) informa que “Face ao artigo 2º, II, III e IV 

da IN 899/08-GSF refez-se as correspondentes auditorias básicas dos ICMS, anos de 

2012, 2013 e 2014 (parcial), onde obteve-se os valores de autuações na importância de 

R$22.253,54, R$465.775,39 e R$168.316,47 respectivamente”. 

A auditoria revisada obteve a concordância consensual da Fazenda 

Pública e do sujeito passivo, por meio de seus representantes presentes à sessão de 

julgamento. Na ocasião, o representante do sujeito passivo, em sustentação oral, desistiu 

do recurso em relação aos sujeitos passivos solidários. 

Não houve pronunciamento quanto às questões preliminares suscitadas 

pela Recorrente, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno do CAT. 

Deixo de fazer registro dos incidentes processuais havidos, por 

desnecessário. 

É o relatório do quanto basta. 

Decido. 



 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, entendo que deve ser acolhido o 

resultado apurado na revisão e constante do Relatório Diligencial de fls. 279/289 dos 

autos. 

Com efeito, a concordância final da autuada quanto ao resultado apurado 

na revisão põe fim à fase contenciosa do processo visto que pretensão do sujeito passivo 

passa a coincidir com a pretensão fazendária. 

Apenas para fins de fixação do direito aplicável ao caso, destaco que a 

utilização da redução de base de cálculo prevista no art. 8º, VIII, não se aplica à operação 

com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras mercadorias e 

operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda. (RCTE, Anexo IX, art. 8º, VIII, 

“b”, 2.). 

O ato de Secretário da Fazenda que cumpriu o papel referido é a Instrução 

Normativa nº 899/08-GSF, de 15 de maio de 2008, a qual, em seu art. 2º, estabeleceu a 

regra limitativa que impede a fruição do benefício para mercadoria que tenha sido recebida 

em operação interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento) ao tempo em que 

autoriza a sua se no final do período de apuração, o contribuinte efetuar o estorno do 

correspondente crédito de ICMS que tenha sido aproveitado em percentual superior a 7% 

(sete por cento). Os §§ 2º e 3º regulam a forma de cálculo da parcela a ser estornado. 

Assim, o trabalho revisional adequou o cálculo do valor que deveria ser 

estornado pelo sujeito passivo aos parâmetros da citada instrução normativa, cujo 

resultado foi aceito tanto pela Fazenda Pública Estadual quanto pelo sujeito passivo. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 

procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 656.345,40 (seiscentos e cinquenta 

e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme revisão fiscal 

às fls.289. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00416/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. Benefício 
condicionado. Existência de crédito tributário exigível inscrito 
em dívida ativa. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado. Procedência.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta as preliminares de nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa. 
 
2. A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, 
decorrentes de leis estaduais que, sob condições, autorizem 
suas concessões, é condicionada a que o contribuinte e o 
substituto tributário estejam em dia com suas obrigações 
tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua 
exigibilidade suspensa, inclusive em razão de parcelamento 
(Decreto 4.852/97, anexo IX, art. 1º, §1º). 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (Decreto 4.852/97, artigo 
86).  
 
4. É procedente o auto de infração relativo à irregularidade 
devidamente comprovada no processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, na importância 
de R$ 361.377,23, no período de 01/06/2015 a 31/07/ 2016, em razão da escrituração 



indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do 
benefício previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do Decreto 4.852/97, em virtude de:  
1-No valor de R$ 360.320,65 por estar com débitos inscritos em dívida ativa exigíveis no 
período de 01/06/2015 a 13/07/2016, conforme abaixo:  
1-a- PAT 4011104425404, data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016;    
1-b- PAT 4011104422901; data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016;  
1-c- PAT 4011104672258; data inscrição: 08/10/2013; data garantia: 13/07/2016;  
1-d- PAT 4011200932044; data inscrição: 18/10/2013; data garantia: 13/07/2016;  
1-e PAT  4011200852792; data inscrição: 07/01/2015; data garantia: 13/07/2016.  
2 - No valor de R$ 1.056,58, pela falta de estorno de crédito conforme IN 1237/15, no 
período de 14/07 a 13/07/2016. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 58, § 3º, II, 64, da Lei 11.651/91, 

c/com artigo 1º, § 1º, anexo IX e artigo 86, Decreto 4.852/97. Foi aplicada a penalidade 
prevista no artigo 71, IV, a da Lei 11.651/91, redação Lei 17.917/2012.  

 
Instruem a acusação inicial, descritivo complementar da ocorrência, fls. 

04/06; auditoria básica do ICMS, fls. 07/22; relatório de crédito outorgado 3% - conclusão, 
fls. 23/24; demonstrativo das correções consideradas nas auditorias nos códigos de 
ajustes informados nas EFDs do contribuinte, fls. 25/26; relatório sintético de benefícios 
condicionados, fls. 27/28, 31/33; relatório analítico de benefícios condicionados crédito 
outorgado, fls. 30, 34/35; análise da inscrição em dívida ativa em 16.11.2016, fls. 36; 
espelho termo de inscrição em dívida ativa, fls. 37/46; CD mídia, fls. 47.  

 
Cientificada, a autuada, por intermédio de procurador (mandato fls. 40/41), 

apresenta impugnação em primeira instância, fls. 22/38.  
 
O julgador singular conhece da impugnação, afasta o pedido de nulidade 

por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, nega provimento e decide pela 
procedência da acusação inicial, nos termos de sua fundamentação legal (fls. 133/137). 

  
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, em síntese, com os 

seguintes argumentos (fls. 141/166): 
 
(a) alega nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 

defesa, em decorrência da falta de intimação da inscrição em dívida ativa dos autos de 
infrações motivadores da presente autuação. Afirma que a Recorrente foi cientificada das 
existências dos autos somente em março/2015, após suas inscrições em dívida ativa e 
quando do recebimento de informações referentes aos débitos para quitação no Programa 
Regulariza; 

 
(b) nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa em 

decorrência de ausência de motivação. A recorrente rechaça todo o teor do lançamento 
levado a efeito, em razão de ter sido intimada em março/2015 a apresentar certidão 
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, desde, então, vem 
oferecendo como garantia apólices de seguro; 

 
(c) informa que realizado o protocolo das ações cautelares, embora com 

pedido de urgência, a decisão somente reconheceu a procedência do direito da autuada 
mais de um ano depois da interposição de todas as ações, ou seja, em 13/07/2016;  

 
d) alega que inexistiu a infração imputada, exatamente por que a 

recorrente atendeu ao disposto no § 1º do artigo 1º do Anexo IX do Decreto nº 4857/97, 



apresentando como garantia apólices de seguro, devendo o auto de infração ser 
declarado nulo; 

 
(e) assevera que a multa foi fixada em valor exorbitante e desproporcional 

em relação à natureza da infração imputada à Recorrente; 
 
Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de ser julgado improcedente 

o auto de infração. 
 
É o relatório.   
 

V O T O 
 

Da preliminar 
 

O sujeito passivo alega nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, em decorrência da falta de intimação da inscrição em dívida ativa dos 
autos de infrações motivadores da presente autuação, bem como em razão da ausência 
de motivação para a lavratura do lançamento tributário. 

 
É certo que o sujeito passivo tomou conhecimento da inscrição em dívida 

ativa dos autos de infrações que motivaram o presente lançamento. O crédito tributário 
somente é inscrito em dívida ativa após esgotado o prazo para pagamento, conforme 
dispõe o artigo 25 da Lei 16.469/09.  

 
É incabível alegar neste processo cerceamento ao direito de defesa por 

não ter sido cientificado do termo de inscrição em dívida ativa dos processos motivadores 
do presente contencioso fiscal. Se verificar nos autos daqueles processos constatará que 
o sujeito passivo foi devidamente notificado da existência dos créditos tributários inscritos 
em dívida ativa.  

 
Os atos processuais que dizem respeito à exigência de pagamento do 

crédito tributário ou apresentação de impugnação/recurso são devidamente formalizados. 
O sujeito passivo é intimado de todos os atos processuais, com a indicação de que o não 
atendimento implica em revelia, perempção ou inscrição em dívida ativa. 

 
Também não se pode alegar ausência de motivação. A motivação para o 

lançamento tributário em questão encontra-se exatamente na irregularidade apontada pela 
autoridade fiscal, que em decorrência do poder-dever está obrigado a efetuar o 
lançamento de ofício quando constata irregularidade. O lançamento tributário é vinculado 
e obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.  

 
Os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 

respeitados, de forma que o sujeito passivo teve à sua disposição toda a oportunidade de 
se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. Possui liquidez e inexiste dúvida 
quanto ao entendimento da acusação fiscal.  

 
A doutrina e a jurisprudência têm entendimento consagrado no sentido de 

que para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a demonstração do 



efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, rejeito a preliminar 
de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Do mérito 

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do ICMS, na 

importância de R$ 361.377,23, no período de 01/06/2015 a 31/07/2016 em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes a utilização 
irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do Decreto 4.852/97, em 
virtude de:  1-  no valor de R$ 360.320,65 por estar com débitos inscritos em dívida ativa 
exigíveis no período de 01/06/2015 a 13/07/2016, conforme relação de autos de infração, 
e 2 – no valor de R$ 1.056,58, pela falta de estorno de crédito conforme IN 1237/15, no 
período de 14/07 a 13/07/2016. 

 
Os processos inscritos em dívida ativa são os seguintes (fls. 36/46):  

1-a- PAT 4011104425404, data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016;  
1-b- PAT 4011104422901; data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016;  
1-c- PAT 4011104672258; data inscrição: 08/10/2013; data garantia: 13/07/2016;  
1-d- PAT 4011200932044; data inscrição: 18/10/2013; data garantia: 13/07/2016;  
1-e- PAT 4011200852792; data inscrição: 07/01/2015; data garantia: 13/07/2016. 

 
No período objeto da autuação - 01/06/2015 a 13/07/2016 -, o sujeito 

passivo utilizou o benefício fiscal do crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso III, do 
Anexo IX do Regulamento do Código Estadual (RCTE), contrariando o disposto nos §§ 1º 
e 1º-C do artigo 1º desse mesmo Anexo, que assim estabelece: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
 
[...] 

 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.  
 
[...] 
 
§ 1º-C A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja 
exigibilidade esteja suspensa de acordo com o art. 503 deste Decreto, 
ou para o qual tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o 
pagamento do total da dívida, não constitui empecilho à utilização dos 
benefícios fiscais referidos nos §§ 1º e 1º-A. (Redação com vigência: a 
partir de 25.05.09). (Destaque nosso). 
 
O contribuinte só poderia utilizar o benefício fiscal em discussão se os 

autos de infrações acima citados estivessem com a exigibilidade suspensa, nos termos do 
RCTE (artigo 503) e artigo 188 do Código Tributário Estadual (CTE):  

 
Art. 188. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 
I - a moratória; 
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II - o depósito do seu montante integral; 
 
III - as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário; 
 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
 
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; 
 
VI - o parcelamento. 
 
O sujeito passivo alega que no período 01/06/2015 a 31/07/2016, os 

débitos relativos aos PATs mencionados já estavam garantidos por apólices seguro 
garantia, cujos pedidos das Medidas Cautelares foram acolhidos pela Magistrada.  

 
Ressalta também que nos pedidos das Medidas Cautelares, embora tenha 

advertido acerca da necessidade e urgência da apreciação, justamente para evitar 
prejuízos e impedimentos no exercício das atividades da Recorrente, a decisão somente 
reconheceu a procedência do direito da autuada mais de um ano depois da interposição 
de todas as ações, ou seja, em 13/07/2016.   

 
Como o sujeito passivo somente obteve provimento jurisdicional favorável 

ao pleito em 13/07/2016, é incontroverso que no período de 01/06/2015 a 13/07/2016 o 
Recorrente estava impedido de utilizar o benefício fiscal em comento, por força do 
disposto no §§ 1º e 1º-C do artigo 1º do Anexo IX do Regulamento do Código Estadual 
(RCTE). Se a decisão reconheceu a garantia a partir dessa data, no período anterior a 
exigibilidade não estava suspensa. 

 
Registre-se que no período objeto do estorno de crédito o sujeito passivo 

possuía 5 (cinco) autos de infração inscrito em dívida ativa, sendo que apenas um seria 
suficiente para a perda do benefício fiscal em discussão.  

 
A autuada teria de comprovar que no período objeto da autuação os autos 

de infrações inscritos em dívida ativa estavam com a exigibilidade suspensa.  
 
A falta de atendimento de condições estabelecidas para usufruir de 

benefício fiscal é fator determinante para a perda do direito de utilizar o referido benefício, 
conforme estabelece o artigo 86, do Decreto nº 4.852/97, in verbis:  

 
"Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário." 
 
Em referência à alegação feita pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa, registro que a penalidade aplicada está estabelecida no Código 
Tributário Estadual, bem como é adequada e típica para a infração apurada. Ademais, 
falta competência a este órgão julgador para apreciar essa matéria, nesse sentido 
vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

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



 
[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito a alegação de existência de irregularidade na aplicação da 

penalidade constante do auto de infração.  
  
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de 

nulidade por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, nego-lhe provimento para 
manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00474/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de estorno de 
crédito referente a aquisições para o ativo imobilizado sem 
considerar a proporcionalidade entre as saídas tributadas e 
isentas. Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. Ao teor do disposto no art. 6º, §6º, da Lei n.º 16.469/09, além 
da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional, a legislação tributária será 
interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do 
sistema de princípios e normas da ordem jurídica; 
 
2. O processo de cria e engorda de animais, no sistema de 
produção integrada de que trata a Lei nº 12.955/96, assemelha-se 
à industrialização por encomenda, na hipótese em que o 
estabelecimento encomendante remete para industrialização 
mercadoria com o fornecimento da matéria-prima, produto 
intermediário, material de embalagem e demais insumos para 
serem utilizados no referido processo industrial; 
 
3. A legislação tributária não estabelece distinção entre matéria-
prima e mercadoria, de modo que as remessas de ração, 
considerada insumo no processo de criação/engorda de animais 
no sistema de integração, ocorrem sob o manto da não 
incidência do ICMS com a consequente manutenção dos 
créditos pelas entradas dos insumos utilizados no seu preparo, 
consoante prescrito no art. 79, inc. I, letra "q" e §3º, inc. I, do 
Decreto n.º 4.852/97 (RCTE); 
 
4. O benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea "c", 
do Anexo IX do RCTE, pressupõe a realização de uma operação 
de circulação de mercadoria inserida no campo de incidência do 
ICMS, que enseje transmissão da titularidade ou transferência 
do produto, o que não sucede nas remessas de ração animal 
pelo estabelecimento titular do projeto agroindustrial para os 
produtores rurais a ele integrados; 
 
5. Em observância ao princípio da não-cumulatividade, a 
exigência de estorno de crédito do imposto deve levar em 
consideração a operação de saída dos produtos resultantes do 
abate da ave promovida pelo estabelecimento industrial, e não 
as remessas de insumos deste para os estabelecimentos dos 
produtores rurais, por configurarem tais operações simples 
degrau interno no processo de produção integrada de animais. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
Vencido o Conselheiro Heli José da Silva que votou rejeitando a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o Contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 19.054,50 (dezenove mil, cinquenta e quatro reais e 
cinquenta centavos), no período de 01/01/2015 a 30/06/2015, em razão da escrituração 
indevida de créditos do ativo imobilizado, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos), sem 
aplicar a proporção do valor das operações e prestações tributadas sobre o valor total das 
operações e prestações ocorridas no mesmo período, tal qual estabelece o art. 58, §6º, I, 
da Lei 11.651/91. Está sendo cobrado o imposto no valor acima mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os 
fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, 
adoto o relatório constante da Sentença nº 451/2017, de fls. 240/241, que abaixo 
transcrevo: 

 
Trata-se de um lançamento formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão da omissão do pagamento do ICMS, relacionado a 
escrituração indevida de créditos do ativo imobilizado, na razão de 1/48 (um quarenta e 
oito avos), pois não aplicou a proporção do valor das operações e prestações tributadas 
sobre o valor total das operações e prestações ocorridas no mesmo período, conforme 
estabelece o artigo 58, §6º, I, do CTE, nos termos, da nota explicativa, demonstrativos e 
demais elementos juntados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 
A fiscalização entendeu como infringidos os artigos 61, I, “a” e 64 do 

CTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, IV, “a” do CTE. 
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 
 
A empresa autuada, instaurando o contraditório, por meio de seus 

representantes legais, vem aos autos, apresentando as seguintes questões: 1ª questão) 
nulidade por vícios formais; 2ª) Pela Não Cumulatividade do ICMS teria direito aos 
referidos créditos; 3ª) inaplicabilidade do artigo 61, I, “a” do CTE; 4ª) pela multa 
confiscatória pretende sua redução ou cancelamento. Em conclusão, pede a nulidade, a 
decadência, multa confiscatória e a improcedência da exordial.  

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao contraditório e ampla defesa e para conferir maior 

segurança aos atos praticados no presente feito resolvemos converter o feito em 
diligência, o que, também, atendeu aos reclames da defesa, conforme Despacho nº 
274/16, às folhas 156.  

 



Atendendo nossa determinação houve a manifestação fiscal, às 
folhas 159/160, em que refuta detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa, 
mantendo a autuação em seu inteiro teor.  

 
Novamente intimado a se manifestar a defesa, às folhas 216/227, 

apresenta nova manifestação aos autos, discordando do teor da diligência e mantendo 
inalterada todas as suas teses anteriores, em que pede a nulidade, decadência, multa 
confiscatória e a improcedência da exordial.  

 
Em seguida, os autos foram novamente distribuídos ao mesmo 

julgador singular por prevenção, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios 
da Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade e que, portanto, deverá 
analisar e decidir sobre todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a 
relação jurídico-processual tributária. 

 
O julgador singular, após análise das razões apresentadas, 

conheceu da Impugnação, negando-lhe provimento, para rejeitar as preliminares, rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA do auto de 
infração.  

 
Intimada da decisão condenatória, a autuada ingressou com recurso 

visando a reforma da sentença singular. Pede a nulidade do auto de infração, pois este 
“careceu de dados relativos à situação fática e à fundamentação legal hábil a lastrear o 
lançamento levado a efeito.” Por outras palavras, a recorrente argui preliminar de 
cerceamento do direito de defesa. Segundo a recorrente, “o Auto de Infração não 
apresenta a necessária clareza quanto à indicação da infração supostamente cometida”. 

 
No mérito, afirma que o lançamento nega aplicação ao princípio da 

não-cumulatividade. A recorrente se insurge contra a regra do § 6°, inciso I, do artigo 58, 
CTE, o qual determina que “a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da 
razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou 
prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no período de 
apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as prestações com destino ao 
exterior”. 

 
Segundo a recorrente, tal dispositivo atenta contra o princípio da não 

cumulatividade, pois reduz, de modo injustificado, o montante do crédito a ser utilizado. 
 
Dando continuidade ao seu recurso, a autuada alega que considerou 

como tributadas as remessas de ração a seus parceiros, tendo em vista o regime de 
substituição tributária previsto na Lei n° 12.955/1996. Afirma que o Fisco entende que tais 
operações estariam sujeitas à isenção prevista no artigo 7°, inciso XXV, alínea c, Anexo 
IX, RCTE. A recorrente argumenta que a Lei n° 12.955/1996 deve prevalecer sobre a 
regra que estabelece a isenção, tendo em vista o critério da especialidade, posto que a lei 
foi editada para regular o tratamento tributário a ser dado às operações relativas a projetos 
agroindustriais de avicultura e suinocultura.  

 
Em seguida o recorrente argui o caráter confiscatório da multa. Pede 

seja afastada ou reduzida a multa aplicada.  
 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 1006/2017 (fls. 574/581), rejeitou as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 



por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, 
confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Superior (fls. 587/619), afirmando que a suficiente substanciação do ato formal de 
lançamento, por meio da adequada indicação dos fatos, assim como das normas legais 
infringidas e da realização de adequado trabalho de fundo, por meio de lançamento de 
documentos e adoção de procedimento de apuração e fiscalização condizente com a 
infração supostamente cometida são elementares reconhecidas por este Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais como imprescindíveis para viabilizar a imputação de 
infração fiscal ao contribuinte, sob pena de a ausência de algum dos requisitos expostos 
implicar a nulidade do Auto de infração. 

 
No mérito, alega que houve o recolhimento de ICMS (em operações 

que o Fisco alega, indevidamente, que foram isentas) e tal ônus suportado pelo sujeito 
passivo trouxe em seu bojo, como contraprestação justa além do que consentânea com o 
preceito de não-cumulatividade, o direito de creditamento que figura a essência do 
imposto abordado. Deve ser reformado o Acórdão proferido, a fim de que reste 
reconhecida a improcedência do lançamento realizado, cabendo fazer a ressalva de que, 
como a análise de referida matéria não foi unânime, não figura como requisito para 
acionamento deste Conselho Superior a indicação de um paradigma. 

 
Por fim, requer que seja reformado o Acórdão da 3ª Câmera 

Julgadora e que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, ante incongruências e 
omissões quanto à adequada tipificação da suposta infração; e no mérito, seja cancelado 
o Auto de infração. Requer ainda que as intimações pertinentes ao caso sejam enviadas à 
matriz da Recorrente ou subsidiariamente, ao endereço de seu patrono, Carlos Soares 
Antunes. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou memorial (fls. 708/720). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O presente processo guarda semelhança com o processo de n° 

4011502233947 por tratarem de autuações da mesma natureza onde o fisco exigiu do 
sujeito passivo estorno de crédito referente a aquisições para o seu ativo imobilizado sem 
considerar a proporcionalidade entre as saídas tributadas e isentas.  

 
Do julgamento do Processo n° 4011502233947, materializado no 

Acórdão n° 1736/17, da lavra do Conselheiro Relator DENILSON ALVES EVANGELISTA, 
que, em decisão não unânime, tomada pelo Conselho Superior do Conselho 
Administrativo Tributário, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo, adoto integralmente os fundamentos dessa 
decisão, pedindo permissão ao nobre Conselheiro Relator para reprodução de seu voto. 

 
“Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu pagamento do ICMS na 
importância de R$ 49.965.895,20 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), no período de 01/01/2010 a 
31/12/2014, em decorrência da falta de estorno de crédito relativo à entrada de insumos 



utilizados na fabricação de ração, cuja saídas foram contempladas com o benefício fiscal 
da isenção previsto no artigo 7º, inciso XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE, sem 
previsão legal de manutenção dos créditos pelas entradas. 

 
Descreve a nota explicativa, anexa à exordial, que a empresa 

‘produzia ração com o objetivo de alimentar as aves abrigadas nos produtores rurais 
integrados, apropriava os créditos de ICMS dos produtos e serviços adquiridos e os 
transferia para diversas empresas do grupo BRF, uma vez que acumulava créditos, pois 
as saídas internas de ração eram isentas’. 

 
Obtempera a fiscalização que ao analisar os créditos apropriados na 

fábrica de ração concluiu que estavam em desacordo com o regramento da legislação 
tributária estadual, haja vista que a empresa promoveu saídas internas de ração com o 
benefício da isenção e não efetuou o necessário estorno referente àquelas saídas, sem 
previsão de manutenção dos créditos pelas entradas, nos termos dos preceitos normativos 
a seguir reproduzidos: 

 
RCTE 
Anexo IX: 
[...] 
Art. 7º São isentos do ICMS: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados 
à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da 
cláusula primeira): 
[...] 
c) ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou 
núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias registradas no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA -, desde que cada 
produto esteja registrado, quando exigido, no órgão competente do 
MAPA, o número do seu registro seja indicado no documento fiscal, haja 
o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto e o produto se 
destine exclusivamente ao uso na pecuária observado, ainda, o 
seguinte (Convênio ICMS 100/97, cláusulas primeira, III; e quinta, I): 
[...]. 
RCTE 
[...] 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando: 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data 
da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
a) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não tributada; 
[...]. 
CTE 
[...] 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 



a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
isenta ou não-tributada; 
 

Expõe a autoridade autuante na nota explicativa que, nos termos da 
legislação tributária em destaque, a partir de 30/04/2008 a fábrica de ração ficou impedida 
de aproveitar os créditos de ICMS dos produtos e serviços que integram ou são 
consumidos no processo de produção da ração, cuja saída for isenta do imposto conforme 
prescrito no no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE. 

 
Explicitados os motivos que sustentam o trabalho fiscal, incumbe 

analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração ventilada na peça recursal. 

 
Cabe tecer, preliminarmente, uma breve descrição da cadeia 

produtiva de produção de frangos, no sistema de integração, desenvolvida pela empresa 
autuada. 

 
A recorrente qualifica-se como agroindústria que se dedica, dentre 

outras atividades econômicas, ao abate de aves, comércio atacadista de alimentos para 
animais, criação de frangos para corte, fabricação de alimentos para animais, criação de 
bovinos para corte, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate, 
comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de aves 
abatidas e derivados, etc. 

 
Conforme se depreende da análise das cláusulas dos contratos de 

parceria anexados a partir de fls. 307 destes autos, o empreendimento dispõe de fábrica 
de ração e opera no sistema de integração avícola mediante contratos de parceria e de 
integração celebrados com estabelecimentos de produtores rurais goianos a ele 
vinculados (art. 2º da Lei nº 12.955/96), fornecendo os principais insumos aos 
parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a ração, os medicamentos e 
prestando a assistência técnica necessária. 

 
Ao término do período de criação das aves, o estabelecimento titular 

do projeto emite os documentos fiscais pertinentes, sem destaque do ICMS, posto que o 
imposto, quando devido, é apurado englobadamente com o incidente nas operações de 
saídas próprias do titular do projeto, eleito substituto tributário, resultando no final do 
período de apuração num só débito (artigos 3º e 4º da Lei n.º 12.955/96). 

 
Nesse contexto, a Lei n.º 12.955/96 elege o estabelecimento 

industrial situado no Estado de Goiás, da empresa titular do projeto agroindustrial, como 
substituto tributário do ICMS relativamente ao imposto devido nas operações e 
prestações praticadas entre os estabelecimentos a este vinculados, inclusive por parceria 
e integração. 

 
Observe-se, a propósito, as disposições da Lei n.º 12.955/96 a 

seguir: 

 

Art. 1º O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 
projetos agroindustriais: 

I - de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente: 

a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 

b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 



c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e 
industrialização de aves; 

II - de suinocultura, com granjas de bisavós e avós, matrizes e 
reprodutores, plantel de suínos em terminação, isolados ou 
conjuntamente, e frigorífico para abate e industrialização de suínos. 

§ 1º Os projetos agroindustriais deverão: 

I - dispor de fábrica de rações balanceadas, própria ou de terceiros; 

[...] 

III - prever: 

a) a reprodução, a criação, o abate e a industrialização de aves e 
suínos, de produção própria ou produzidos por meio de sistema 
integrado ou de parceria com produtores rurais locais, para a 
terminação das aves e dos suínos no porte de abate e industrialização; 

[...] 

Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo 
anterior: 

I - os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás; 

II - os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado 
de Goiás, vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime 
de parceria ou integração. 

Art. 3º O estabelecimento industrial, situado em Goiás, da empresa 
titular do projeto agroindustrial, fica eleito substituto tributário do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, relativamente ao imposto 
devido nas operações e prestações, praticadas entre os 
estabelecimentos ao mesmo vinculados, inclusive por parceria ou 
integração:  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, desde que para utilização 
dentro do projeto, à operação de: 

I - importação do exterior de matérias-primas, embalagens, produtos 
intermediários e outros insumos, pelos estabelecimentos da empresa 
industrial e dos produtores integrados ou parceiros; 

II - aquisição interna de carne e miúdo comestível de gado bovino ou 
bufalino pelos estabelecimentos da empresa industrial. 

III - aquisição interna de gado bovino ou bufalino pelos 
estabelecimentos da empresa industrial; 

IV - retorno da mercadoria resultante de abate de gado bovino ou 
bufalino que tenha sido remetido para industrialização, por encomenda 
e ordem do estabelecimento da empresa industrial a outro 
estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado. 

§ 2º O imposto da substituição tributária será devido nas saídas 
tributáveis com os seguintes produtos: 

I - aves e suínos vivos, bem como produtos resultantes de sua matança 
ou industrialização; 

II - carne e miúdo comestível de bovino ou bufalino, bem como produtos 
resultantes de sua industrialização. 

Art. 4º O imposto incidente nas operações e prestações de que trata o 
artigo anterior será apurado juntamente com aquele devido pelas 
operações de saídas próprias do estabelecimento eleito substituto 
tributário, resultando em um só débito por período. 



Art. 5º Os créditos decorrentes de aquisições de insumos, matéria-
prima, material de embalagem, produto intermediário e energia 
elétrica utilizados e da prestação de serviços de transporte e 
comunicação correspondentes às operações praticadas no âmbito 
do projeto agroindustrial, poderão ser transferidos para o 
estabelecimento eleito substituto tributário, mediante nota fiscal 
para esse fim emitida. 

 

Nos termos dos preceitos normativos acima transcritos, percebe-se 
que a Lei n.º 12.955/96 instituiu tratamento tributário aplicável aos projetos agroindustriais 
de avicultura e suinicultura no sistema de produção integrada ou de parceria entre os 
produtores integrados e as agroindústrias integradoras. 

 
No sistema de criação de animais a agroindústria transfere ao 

produtor rural integrado, responsável pelas instalações e manejo dos animais, os animais 
e os insumos necessários a criação, visando eficiência, produtividade e a sustentabilidade 
da cadeia. 

 
A característica principal do sistema de integração é o contrato 

celebrado entre a agroindústria e o produtor rural, no qual este se responsabiliza por 
executar parte do processo produtivo, repassando à agroindústria matéria prima que 
será processada e transformada no produto final. 

 
No caso sob análise, de integração para a produção de frangos, os 

produtores rurais recebem da agroindústria os pintos de um dia, além de ração, 
medicamentos e assistência técnica. Os produtores rurais entram com a mão de obra e 
com a capacidade administrativa para criar os frangos até o ponto de abate.  

 
Consoante disposto na Lei n.º 12.955/96, o estabelecimento 

industrial assume a condição de substituto tributário do ICMS relativamente às operações 
praticadas entre os estabelecimentos a ele vinculados, inclusive por parceria ou 
integração. 

 
Um primeiro aspecto que merece realce é que a responsabilidade, 

a título de substituição tributária, atribuída ao estabelecimento industrial da empresa 
titular do projeto agroindustrial não abrange todas e quaisquer operações praticadas 
entre os estabelecimentos a ele vinculados, mas tão-somente aquelas ínsitas no 
campo de incidência do ICMS, dentre as quais não se inserem, naturalmente, as 
remessas internas de ração promovidas pelo estabelecimento industrial para a 
alimentação das aves abrigadas nos produtores rurais a ele integrados, por configurarem 
tais operações, consoante será melhor explicitado no decorrer desse voto, mera 
movimentação física de mercadorias, não sujeitas à incidência do ICMS.  

 
Assim, a teor do que dispõe o caput do art. 3º Lei n.º 12.955/96, só 

se pode falar em imposto devido na ocorrência de operações tributadas, escapando ao 
alcance da norma em tela, que disciplina o regime da substituição tributária na situação 
especificada, as operações não tributadas, realizadas sob o abrigo da isenção ou 
inseridas fora do campo de incidência do ICMS.  

 
Com isso, denota-se que a substituição tributária pelas operações 

anteriores, de que trata o art. 3º da Lei n.º 12.955/96, não se aplica à situação fática ora 
em discussão (remessas de ração para os produtores integrados para utilização no 



processo de cria e engorda das aves), qualquer que seja a natureza jurídica que se 
intencione conferir a estas: seja de isenção seja de não incidência. 

 
Portanto, o argumento de que a Lei n.º 12.955/96 teria submetido as 

operações em alusão ao regime de substituição tributária e, consequentemente, à 
incidência do ICMS não prospera. 

 
Não se tratando, pois, de operação tributada, resta decifrar qual o 

tratamento jurídico dispensado pela legislação tributária estadual às remessas internas 
de ração animal promovidas pela recorrente para alimentação das aves abrigadas nos 
produtores rurais a ela integrados, se de não incidência ou de isenção e, 
consequentemente, se há ou não obrigatoriedade de estorno dos créditos pelas entradas 
dos insumos utilizados no preparo do referido produto. 

 
Neste mister, oportuno atentar para a novel orientação contida no §6º 

do art. 6º da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário e dispõe 
sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza 
tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 6º Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 
112 do Código Tributário Nacional (Lei federal n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), a legislação tributária será interpretada de modo 
a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. 

 
Saber se a operação retro mencionada insere-se no campo da não 

incidência ou se goza do benefício da isenção do ICMS não é questão meramente 
acadêmica, posto que desta definição decorrem efeitos práticos e jurídicos que serão úteis 
ao julgamento da pretensão fiscal sob apreciação.  

 
Em primeiro lugar, insta verificar qual a definição doutrinária do 

benefício fiscal da isenção.  
 
Em que pese existir séria controvérsia quanto a definição do instituto 

da isenção, a doutrina clássica a conceitua como sendo a dispensa legal do tributo devido.  
 
O eminente professor Luiz Emygdio Franco da Rosa leciona que: ‘a 

isenção significa a dispensa do pagamento do tributo devido, uma vez que ocorre o fato 
gerador, dá-se a incidência tributária e se instaura a obrigação tributária, sem, 
todavia, ser constituído o crédito tributário, pois o lançamento não se efetiva’ 

 
No mesmo sentido ministra Ricardo Alexandre: ‘isenção é a 

dispensa legal do pagamento do tributo devido. Segundo a tese que prevaleceu no 
judiciário, a isenção não é causa de não incidência tributária, pois, mesmo com a 
isenção, os fatos geradores continuam a ocorrer, gerando as respectivas 
obrigações tributárias, sendo apenas excluída a etapa do lançamento e, por 
conseguinte, a constituição do crédito’. 

 
Na esteira desta definição clássica, resta nítido que o benefício da 

isenção pressupõe a ocorrência de um fato gerador que se adeque à hipótese de 
incidência legal do tributo, haja vista que há apenas a exclusão do lançamento. 

 



Pois bem, retomando à análise da acusação fiscal, cinge-se a 
controvérsia a saber se as remessas internas de ração animal do estabelecimento titular 
do projeto agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados 
ocorrem sob o pálio do benefício fiscal da isenção disposta no art. 7º, inc. XXV, alínea 
"c", do Anexo IX do RCTE.  

 
A solução reside em precisar se ocorre uma operação de 

transmissão da titularidade ou de transferência de insumo (ração) inserida no campo de 
incidência do ICMS. 

 
Em auxílio ao deslinde da questão, pertinente averiguar como a 

legislação tributária disciplina a operação de remessa da ave (pinto de um dia) para o 
estabelecimento do produtor rural integrado.  

 
Esta abordagem revela-se pertinente e relevante à elucidação do 

tema posto sob apreciação, haja vista que a legislação tributária estadual ora confere à 
saída interna da ave o benefício da isenção, previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘i’ do 
Anexo IX do RCTE, sem previsão de manutenção dos créditos, tal como ocorre com a 
ração, ou, a depender da natureza jurídica da operação, a inclui no campo da não 
incidência do ICMS, conforme previsto no art. 79, inc. I, letra ‘t’, do RCTE, com 
expressa previsão de manutenção dos créditos pelas entradas.  

 
Vejamos o teor dos textos normativos assinalados:   
 

RCTE 
[...] 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...] 
t) de saída interna de produto agropecuário em estado natural, para 
fim de beneficiamento ou outro tratamento, tais como: classificação, 
imunização, secagem, acasalamento, cruzamento, engorda, criação, 
com o objetivo de conservação ou melhoria, desde que deva retornar ao 
estabelecimento de origem dentro do prazo: 
[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses 
de não-incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
[...] 

Anexo IX do RCTE 
[...] 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados 
à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 

[...] 
i) alevino; sêmen congelado ou resfriado e embrião, exceto os de 
bovino; girino; ovo fértil e ave de um dia, exceto a ornamental (Convênio 
ICMS 100/97, cláusulas primeira, IX, e segunda); 
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A propósito do assunto sob exame, respondendo consulta formulada 
por determinado contribuinte – cujo ramo de atividade consiste no abate e comercialização 
de aves e seus derivados, etc. – acerca do tratamento tributário conferido pela legislação 
ao retorno da ave do estabelecimento produtor para o abatedouro, se se 
enquadraria na não incidência prevista no inciso I, alínea ‘t’, do artigo 79 do RCTE, o 
Parecer n.º 1.395/2007-GOT, com peculiar proficiência, esclareceu que: 

 
‘[...] Analisando a operação em questão, entendemos que a remessa da 
ave (pinto de um dia) para o criador/produtor se dá com o benefício 
da não incidência previsto na letra “t”, inciso I, do artigo 79 do 
RCTE. 
Ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável 

tratamento tributário análogo ao aplicável ao retorno do produto 
resultante de mercadoria remetida para industrialização, ou seja, 
tendo como base de cálculo o valor agregado no processo de 
criação/engorda, sobre ele aplicando-se a alíquota e o benefício fiscal 
aplicáveis ao produto resultante (ave) na operação interna, consoante 
artigos 12, inciso IX e 20, § 5º, ambos do RCTE e Pareceres 888/99-
AST; 398/03-GOT; 1043/03-GOT e 2099/03-GOT. [...]’ 

 
A solução adotada no erudito parecer leva em consideração a 

necessidade de adoção de uma linha de interpretação coesa, harmônica e sistêmica dos 
preceitos da legislação tributária estadual, com foco na preservação da unidade e 
coerência do sistema de princípios e normas que regerem o ICMS. 

 
Nesse sentido, percebe-se que apesar de a legislação tributária 

estadual inserir, dentre as hipóteses de isenção previstas no art. 7º, inc. XXV, letra ‘i’, do 
Anexo IX, do RCTE, a operação de saída interna de ave de um dia, sem previsão de 
manutenção de crédito, evidencia-se, sem dificuldade de raciocínio, que na situação 
fática submetida àquela consulta, em que a ave remetida para o criador/produtor 
continuou em poder do estabelecimento titular do projeto agroindustrial, 
caracterizando, tal operação, mero deslocamento físico do animal, afigurar-se-ia 
desarrazoada e infundada interpretação no sentido de que tal operação estaria albergada 
pelo benefício fiscal da isenção, e por essa razão deveria o contribuinte proceder ao 
estorno do crédito correspondente à aquisição da ave. 

 
Pelos motivos explicitados, consoante muito bem salientado no 

parecer mencionado, a operação de remessa da ave de um dia para o criador/produtor 
não se insere no campo de incidência do ICMS, ante a inocorrência do fato gerador, 
estando abarcada pela não incidência prevista na letra ‘t’, inciso I, do artigo 79 do 
RCTE, com a respectiva manutenção do crédito pela entrada, e não pelo benefício da 
isenção inscrito no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘i’ do Anexo IX do RCTE), que exigira o 
procedimento de estorno do crédito. 

 
Com efeito, o benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, 

letra ‘i’, do Anexo IX, do RCTE, que impõe a obrigatoriedade de estorno dos créditos, é 
aplicável às demais situações em que praticadas operações de saída da ave (pinto de um 
dia) inclusas no campo de incidência do ICMS, vale dizer, operações que impliquem 
transmissão de titularidade ou transferência do animal, condições sine qua non para a 
configuração do fato gerador que se adeque à hipótese de incidência legal do ICMS. 

 
Destaque-se a manifestação exarada no abalizado parecer, ao 

esclarecer que: ‘ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável tratamento 



tributário análogo ao aplicável ao retorno do produto resultante de mercadoria 
remetida para industrialização’. 

 
De fato, o processo de criação/engorda da ave guarda indissociável 

semelhança com o processo de industrialização por encomenda, na circunstância em 
que o estabelecimento encomendante remete para industrialização mercadoria, com o 
fornecimento da matéria-prima, do produto intermediário, do material de embalagem e 
demais insumos a serem utilizados no mencionado processo.  

 
Considerando que a operação concernente à remessa da ave de um 

dia, no caso em que inocorre transmissão da titularidade ou transferência do animal, não 
se insere no campo de incidência do ICMS, urge analisar se a operação de remessa 
de ração para a alimentação de animais no sistema de integração possui o mesmo 
tratamento tributário e, ainda, se este produto, utilizado no processo de criação/engorda 
da ave efetuado pelo produtor/criador, está abarcado pelo conceito de insumo, para efeito 
de enquadramento desta operação na não incidência tipificada no art. 79, inc. I, letra ‘q’ 
do RCTE, com a conseguinte manutenção dos créditos pelas entradas, consoante 
preconizado no inciso I do parágrafo terceiro do destacado preceito normativo. 

 
É cediço que insumo significa cada um dos elementos essenciais 

necessários à produção de um determinado produto ou serviço. A matéria-prima é 
considerada um insumo, todavia um insumo é mais do que uma matéria prima. A matéria-
prima é o material-base ou o mais importante de um produto, todavia para transformar a 
matéria-prima no produto final é preciso outros insumos que são usados nesse processo. 

 
Na atividade agrícola os insumos são compreendidos como todos os 

produtos necessários à produção vegetal e animal: adubos, vacinas, tratores, sementes, 
ração, entre outros. Os insumos agrícolas são insumos de produção que são utilizados na 
obtenção de produtos agrícolas, sejam vegetais ou animais. 

 
Neste cenário, constata-se que ração se insere, portanto, nesta 

categoria, sendo classificada como insumo mineral, objeto de produção artificial pela 
indústria. 

 
Ao desígnio que se busca alcançar, calha trazer à lume o comando 

normativo contido no art. 79, inc. I, letra “q” e §3º, inc. I, do RCTE, ‘in verbis’:  
 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...] 
q) de saída interna de mercadoria destinada à industrialização ou 
outro tratamento, desde que a mercadoria ou o produto resultante 
retorne ao estabelecimento de origem, dentro do prazo de 270 
(duzentos e setenta) dias, a contar da data da respectiva saída; 
[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses 
de não-incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
 

Tendo em conta que o preceito legal acima se refere especificamente 
à “operação de saída de mercadoria”, o ponto crucial para o desate da questão consiste 
em aferir se as matérias-primas, os produtos intermediários e demais insumos utilizados 
no processo de produção deixam de ser qualificados como mercadorias pelo fato de se 
submeterem a processo de transformação. 
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Acerca do tema em apreço, trago à colação, no que interessa, 

excertos extraídos dos Pareceres n.ºs 2.095/03-GOT e 855/2007-GOT que, respondendo 
consulta formulada por determinado contribuinte sobre a limitação do crédito relativo a 
matéria-prima para fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo, concluíram 
que: 

 
‘[...] Uma vez que o dispositivo legal refere-se, textualmente, à 
‘operação de saída da mercadoria’, pode advir daí a dúvida da 
consulente, entendendo que o crédito somente estaria limitado quando 
a saída da mercadoria fosse totalmente idêntica àquela entrada, não se 
aplicando a limitação na aquisição de matéria-prima. 
Vejamos, no entanto, o conceito legal de mercadoria, contido no 
Código Tributário do Estado de Goiás - CTE: 

 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive 
produtos naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, 
gerado, produzido ou adquirido com objetivo de mercancia; 
 

Quer dizer, a matéria-prima a ser utilizada pela consulente no 
processo industrial não deixa de ser mercadoria, em que pese 
passar a mesma por um processo de transformação.  
Outro enunciado do CTE que serve muito bem como exemplo de que o 
legislador trata matéria-prima como mercadoria encontra-se, 
precisamente, não por capricho, óbvio, na alínea ‘q’ do art. 37, que 
trata justamente de ‘mercadoria para industrialização’:   

 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
I - operações: 
[...] 
q) de saídas internas de mercadorias destinadas à 
industrialização ou outro tratamento, tais como 
beneficiamento, classificação, imunização, embalagem, 
secagem, acasalamento, engorda, criação, desde que o produto 
ou seu resultante retorne ao estabelecimento de origem, 
atendidas as condições estabelecidas em regulamento, 
ressalvado o valor adicionado que fica sujeito ao imposto; 

 
Ao invés de ‘mercadorias destinadas à industrialização’, não deveria 
estar escrito ‘matérias-primas destinadas à industrialização’? Sim, se 
tivesse o legislador intenção de emprestar, com rigor, tratamento 
diferenciado às expressões ‘mercadoria’ e ‘matéria-prima’. Apesar de 
possuírem conceitos diferentes, não preocupou-se o legislador com 
essa questão ao abordar esses temas na legislação tributária.  
[...] 
Como se pôde observar, não quis o legislador fazer distinção entre 
matéria-prima e mercadoria, considerando, em muitos trechos da 
legislação tributária estadual, mercadoria como matéria-prima e 
vice-versa. [...]’ 

 
Por conseguinte, considerando que a legislação tributária não 

estabelece distinção entre matéria-prima e mercadoria, e que interpretação em sentido 
reverso afronta o axioma anunciado no brocardo jurídico ubi lex non distinguir, nec nos 



distinguere debemus, segundo o qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete 
distinguir, deduz-se que a saída interna de mercadoria bem como de matéria-prima e 
demais insumos destinados à industrialização não se encontram inseridos no 
campo de incidência do ICMS, estando albergados pela não incidência prescrita no 
art. 79, inc. I, letra ‘q’ do RCTE. 

 
Em reforço a esta assertiva, calha trazer à luz manifestação 

esposada nos autos do processo n.º 200900004038952, atinente a consulta formalizada 
por estabelecimento abatedor avícola, indagando se os procedimentos por ele adotados, 
quanto aos CFOPs utilizados nas operações abaixo elencadas, estariam em conformidade 
com a legislação tributária estadual. Expôs o contribuinte que:   

 

 a aquisição de pintinhos de 1 dia era registrada como compra para 
industrialização – CFOP 1101/2101; 

 na remessa dos pintinhos para os estabelecimentos dos 
integrados era utilizando o CFOP 5451 – remessa de animal e de 
insumo para estabelecimento produtor; 

 a ração produzida pela consulente era considerada como 
material de consumo e remetida aos integrados como transferência 
de material para uso e consumo – CFOP 5557; 

 no retorno dos frangos vivos era emitida nota fiscal de entrada 
com CFOP 1451 – retorno de animal do estabelecimento produtor; 

 no retorno da ração e insumos não utilizados  era emitida nota 
fiscal de entrada com CFOP 1557 – transferência de material para uso 
ou consumo. 

 

Elucidando os pontos de inquirição acima enunciados, o órgão 
consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás exarou o Parecer n.º 
1.570/2010–GEPT, orientando o contribuinte a proceder nestes termos: 

 
‘[...] O Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código Tributário do 
Estado de Goiás (RCTE), dispõe:  

[...] 
Art. 89. Objetivando a aglutinação em grupos homogêneos, nos 
documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em 
todas as análises de dados, as operações e prestações 
realizadas pelos contribuintes do imposto são identificadas por 
meio do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP - e 
do Código de Situação Tributária - CST -, constantes dos 
Anexos IV e V deste regulamento (Convênio SINIEF SN/70, art. 
5º). 
[...] 

Anexo IV 
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES – CFOP 

DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

[...] 
1.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
1.451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 
Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno 
de animais criados pelo produtor no sistema integrado. 
1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção 
Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados 
pelo produtor na criação de animais pelo sistema integrado. 
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[...] 
5.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
5.451 Remessa de animal e de insumo para 
estabelecimento produtor 
Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa 
de animais e de insumos para criação de animais no 
sistema integrado, tais como: pintos, leitões, rações e 
medicamentos. 
 

Nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei nº 12.955, de 19/11/1996, os 
estabelecimentos produtores rurais, situados no Estado de Goiás, 
integrantes de projetos agroindustriais, estão vinculados à 
empresa que desenvolve o projeto, em regime de parceria ou 
integração, não podendo, portanto, serem equiparados a 
estabelecimentos da empresa. 
 
Dessa forma e considerando que “ração” deve ser entendida como 
insumo utilizado no processo de produção de aves e não como 
material de consumo, conclui-se que na operação de remessa de 
ração para o estabelecimento produtor rural, a consulente deve 
utilizar o CFOP - 5.451 Remessa de insumo para estabelecimento 
produtor e no seu retorno utilizar o CFOP - 1.452 Retorno de 
insumo não utilizado na produção. [...]’ 

 
A orientação emanada dos pareceres supra assinalados reforça o 

entendimento de que a saída interna de mercadoria, bem como da matéria-prima e 
demais insumos destinados à industrialização - compreendida no conceito de insumo 
a ração remetida pela empresa ao produtor integrado -, ocorre sob o pálio da não 
incidência insculpida no art. 79, inc. I, letra ‘q’ do RCTE, inserindo, portanto, fora do 
campo de incidência do ICMS.  

 
Vale realçar, reprise-se, que na remessa da ração, pelo 

estabelecimento titular do projeto agroindustrial (encomendante) aos produtores a ele 
integrados para utilização no processo de cria e engorda das aves, não há transmissão 
da titularidade dos animais nem dos insumos, tampouco há que se falar em 
transferência, haja vista que os estabelecimentos dos produtores rurais, integrantes 
de projetos agroindustriais,  em que pese estarem vinculados à empresa que desenvolve o 
projeto, em regime de parceria ou integração, não se qualificam como 
estabelecimentos filiais desta, não havendo, assim, que se falar em transferência de 
mercadorias. 

 
Conforme demonstrado, a autuada é empresa do ramo de 

industrialização de alimentos e terceirizou a criação e engorda das aves e outros animais 
destinados ao abate em seus estabelecimentos pelo regime de parceria agrícola ou rural, 
fornecendo as aves e os insumos, tais como rações e medicamentos e, ainda, prestando 
assistência técnica para que a produção atinja o padrão de qualidade por ela exigido. 

 
A propósito do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça 

possui jurisprudência firme e reiterada no sentido de que não incide ICMS quando o 
deslocamento da mercadoria não gerar negócio jurídico, porque produzido em parte 
pela própria empresa, mesmo quando a área de produção da matéria-prima não seja 
contígua à área da industrialização, tal como ocorre com a produção em parceria 
agropecuária. 

 
Neste sentido são os seguintes arestos: 



 
TRIBUTÁRIO - ICMS - CANA-DE-ACÚCAR PRODUZIDA EM 
PARCERIA AGRÍCOLA. 
1. A cana-de-acúcar produzida pelo estabelecimento industrial, 
mesmo em regime de parceria, não enseja negócio jurídico gerador 
de ICMS. 
2. O simples deslocamento físico da matéria-prima ou insumos no 
estabelecimento produtor não se configura como negócio jurídico. 
3. Recurso não conhecido. 
(REsp n. 64.956/SP; Rel. Min. Eliana Calmon; Segunda Turma; 
Unânime; DJ 01/08/00) 
 
TRIBUTÁRIO. ICMS. CANA-DE-AÇÚCAR. GLEBA DE TERCEIRO. 
PARCERIA AGRÍCOLA. 
I - A cana-de-açúcar produzida em gleba de terceiros, sob o regime 
de parceria agrícola, e destinada ao estabelecimento comercial da 
recorrida, onde é transformada em álcool, não constitui fato 
gerador de ICMS. Em tal hipótese há simples deslocamento físico 
de insumos destinados a composição do produto final da mesma 
empresa. 
II - Ofensa aos arts. 109 e 123 do CTN e do art. 6º, par. 2º, do Decreto-
lei n. 406/68 não caracterizada. 
III - Recurso especial não conhecido. 
(REsp n. 46.920/SP; Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; Segunda 
Turma; Unânime; DJ 17/04/95) 
 

As ementas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 
destaque, fortalecem a assertiva de que o mero deslocamento físico do produto ração do 
estabelecimento titular do projeto agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores 
rurais a ele integrados não tem o condão de fazer emergir fato gerador do ICMS. 

 
Em que pese não se referir especificamente ao ICMS, mas à 

contribuição do empregador rural pessoa física destinada à seguridade social, cujo fato 
gerador guarda intrínseca similitude com o imposto estadual (comercialização da 
produção) convém trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal Justiça, 
materializado nas ementas a seguir transcritas, quanto à pretensão do Fisco Federal de 
fazer incidir exação previdenciária sobre a operação de retorno de aves e outros 
animais criados em regime de parceria agropecuária, in verbis:  

 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 25 DA LEI 8.212/91 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES E OUTROS ANIMAIS CRIADOS 
EM PARCERIA AGRÍCOLA - COTA-PARTE DA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves e suínos para engorda e abate pelo 
estabelecimento industrial, em regime de parceria com produtor rural, 
não se inclui no conceito de comercialização previsto no art. 30 da Lei 
8.212/91, no que se refere à cota-parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos, leitões e insumos para o produtor 
rural e o posterior retorno da cota-parte da empresa agroindustrial 
não configuram fato gerador da contribuição social prevista no art. 
25 da Lei 8.212/91. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 332426/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, DJ 
20/10/2003, p. 243) 
 



TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE 
PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE AVES. 
1. Não configura fato gerador de contribuição previdenciária, por 
inexistência de descrição legal, o negócio jurídico de parceria para 
criação de aves, com atos de entrega e posterior retorno das 
mesmas.  
2. Não há possibilidade de por interpretação analógica ou 
extensiva, criar-se fato gerador não previsto em lei. 
3. O negócio jurídico acima identificado não tem características 
com atos de comercialização ou de produção. 
4. Recurso especial improvido. 
(REsp 512620/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, unânime, DJ 
13/10/2003, p. 269) 
 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 15, I, DA LC 11/71 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES CRIADAS EM PARCERIA 
AGRÍCOLA - COTA-PARTE DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves para engorda e abate pelo estabelecimento 
industrial, em regime de parceria com produtor rural, não se inclui no 
conceito de comercialização previsto no art. 30 da Lei 8.212/91, no que 
se refere à cota-parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos e insumos para o produtor rural e o 
posterior retorno da cota-parte da empresa agroindustrial não 
configuram fato gerador da contribuição social prevista no art. 15, 
I, da LC 11/71. 
3. Recurso especial improvido. 
(REsp 571777/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, 
Julgamento 23/08/2005) 
 

No caso em tela, consoante demonstrado, não existe circulação de 
mercadorias, seja sob o aspecto jurídico seja sob o econômico, posto que a ração, desde 
o instante em que se torna mercadoria, pela produção, até o seu consumo final, não deixa 
de pertencer ao estabelecimento industrial titular do projeto industrial ou à sua fábrica, 
também integrante do projeto agroindustrial, que a utiliza no processo de criação/engorda 
das aves a título de insumo.  

 
Insubsiste, perante os fatos ocorridos e demonstrados nestes autos, 

bases para se vislumbrar, mesmo por ficção, a materialização de um negócio jurídico 
inserido no campo de incidência do ICMS, ante a comprovação de que houve simples 
transporte físico de insumos de uma fase de produção para outra, em atividade 
interdependente e integrada.  

 
Em tais circunstâncias não há como hesitar: a ração foi transportada 

fisicamente da área de sua produção (fábrica de ração) para o local em que se 
desenvolvia o processo de criação/engorda das aves pertencentes à própria empresa, 
dentro do mesmo complexo agroindustrial, apesar de a área de produção do referido 
insumo não ser contígua à área de cria/engorda dos animais, inexistindo, pois, em face de 
tais operações, fato gerador do imposto a justificar a exigência de estorno dos créditos do 
ICMS relativamente aos insumos utilizados no citado processo. 

 
O simples fato de a área de parceria, em que se desenvolve a 

atividade de criação/engorda das aves, ser distinta e não contígua da área em que situa o 
estabelecimento fabricante da ração em nada modifica a natureza jurídica da operação, 
constituindo esse procedimento um mero transporte de mercadorias e jamais uma 



transmissão de titularidade ou transferência de produto que pudesse minimamente 
caracterizar uma operação de circulação inclusa no campo de incidência do ICMS. 

 
Nesta linha de raciocínio, pode-se asseverar, indene de dúvidas, que 

no processo de criação e engorda de frangos, de forma análoga à industrialização por 
encomenda, o plantel de aves de engorda, assim como os insumos para sua criação, de 
propriedade do encomendante, caracterizam-se como mero estoque próprio de 
mercadorias em poder de terceiros (produtores integrados). 

 
Transparece nítido, portanto, que tais remessas configuram, 

iniludivelmente, mera movimentação física de mercadorias, eis que o estabelecimento 
titular do projeto agroindustrial (art. 2º da Lei nº 12.955/96), seja diretamente ou por 
intermédio de sua fábrica, ambos integrantes do projeto agroindustrial, fornece os 
principais insumos aos seus parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a ração e 
os medicamentos, disponibilizando ainda a assistência técnica. Para este fim, inclusive, foi 
instituído CFOP específico para o registro de tais operações: CFOP 5451 – remessa de 
animal e de insumo para o estabelecimento produtor (parceiro ou integrado). 

 
Dessarte, conclui-se que o benefício da isenção disposto no art. 7º, 

inc. XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE, concedido para a saída interna de ração 
animal, pressupõe a imprescindível ocorrência de saída correspondente a uma 
operação de circulação de mercadoria inserida no campo de incidência do ICMS, e 
tal somente se dá quando há transmissão de titularidade ou transferência da mercadoria, o 
que não sucede na situação fática alhures, vez que, acentue-se, a ração remetida para a 
alimentação das aves abrigadas nos produtores rurais integrados permaneceu em poder 
do titular do projeto agroindustrial. 

 
Noutra abordagem, importa examinar a sustentabilidade do 

lançamento sob o prisma do princípio da autonomia dos estabelecimentos, estatuído 
no artigo 11, §3º, inc. II, da Lei Complementar n.º 87/96, bem como no Código Tributário 
Estadual (artigo 29), segundo o qual cada um dos estabelecimentos de uma mesma 
empresa deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias, de forma que a 
apuração do imposto deve ser feita por cada estabelecimento, independentemente. 

 
No caso vertente, recorde-se que se trata de aquisição de insumos 

utilizados pela recorrente na fabricação de ração posteriormente remetida para a 
alimentação de aves abrigadas nos produtores rurais a ela integrados, em regime de 
parceria ou integração, portanto, considerando que tanto a ração quanto as aves 
pertencem ao estabelecimento titular do projeto agroindustrial, não há que se falar em 
atividades ou estabelecimentos distintos, descabendo, pois, invocar o princípio da 
autonomia dos estabelecimento para justificar a exigência de estorno dos créditos objeto 
deste lançamento. 

 
A propósito do assunto em debate, convém trazer ao conhecimento 

vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidenciada no voto proferido pelo 
Ministro Oscar Corrêa, na Representação 1355-3-PB, que, com peculiar mestria, analisa 
as atividades desenvolvidas em estabelecimentos que integram uma mesma unidade 
econômica no processo de produção, verbis:  

 
‘[...] quando o art. 6º do Decreto-Lei 406/68 autoriza se considere como 
contribuinte autônomo cada estabelecimento comercial, industrial ou 
produtor, permanente ou temporário, do contribuinte, inclusive veículos 
utilizados por este no comércio atacadista, evidentemente formula a 



hipótese em que este estabelecimento se comporte autonomamente, 
independentemente de unidade econômica no qual se integre. 
Se determinado estabelecimento de uma empresa (no caso, unidade 
econômica) atua autonomamente, em contato com outras empresas, 
evidentemente, há de ser considerado autonomamente, e isto é o que o 
texto do §2º do artigo 6º do Decreto-lei nº 406/68 autoriza. 
Assim, para que os engenhos, sítios e demais divisões fundiárias 
possam ser reconhecidos como estabelecimentos autônomos, é preciso 
que assim se comportem – e disse-o o parecer – ‘com individualidade 
econômica, que exerçam atividades geradoras de obrigações relativas 
ao ICM, em locais diversos daqueles em que se encontra instalado o 
estabelecimento principal’. 
Por outras palavras: se são estabelecimentos que integram na 
mesma unidade econômica, como partes indistintas do mesmo 
processo de produção, e não extrapolam dessa atividade integrada, 
não há considera-los estabelecimentos autônomos para fim de 
geração de atividade tributável pelo ICM” 
 
No mesmo sentido da jurisprudência supra, insta trazer à colação 

outro precedente antigo, porém apropriado ao tema em tela, emanado do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Representação n.º 1.181-PA, relatado pelo 
Exmo. Ministro Rafael Mayer (RTJ 113/28) que assim sintetiza: 

 
‘[...] quer se entenda o conceito constitucional sob o prisma de uma 
circulação jurídica ou de uma circulação econômica da mercadoria 
na direção do consumo, a operações que as suscita somente 
assume relevo quando significa uma exteriorização relativamente 
ao âmbito do estabelecimento. 
Os atos internos, os graus de processamento no interior do 
estabelecimento não podem ser elementos de circulação 
econômica e jurídica, pois são simples atos físicos ou materiais do 
processo produtivo, e não dão causa à incidência do tributo. 
Em complementando esse conceito constitucional, a lei 
complementar (Decreto-lei n.º 406), põe como aspecto dominante 
no fato gerador do ICM a saída da mercadoria para incorporar-se na 
dinâmica da economia da circulação e do consumo. 
[...] 
Não pode, portanto, o Estado considerar como estabelecimento 
autônomo a unidade empresarial, em determinado estágio 
produtivo, que não tiver por missão promover a saída, pois não é 
saída o simples degrau do processo interno de produção’. 
 

Tomando em consideração que se trata de atividades realizadas no 
âmbito de projetos agroindustriais integrados por produtores rurais, vinculados à empresa 
que os desenvolve, em regime de parceria ou integração, não se pode criar a ficção da 
existência de estabelecimentos distintos em relação a cada uma das fases do processo de 
cria/engorda das aves, mormente por se cuidar, sublinhe-se, de atividades desenvolvidas 
por estabelecimentos integrados. A hipótese assim figurada não atrai a aplicação do 
princípio da autonomia dos estabelecimentos, de modo que não pode ser invocado para 
fundamentar a manutenção do lançamento tributário em comento, ainda que as atividades 
de fabricação da ração e de criação/engorda das aves não se realizem em área territorial 
contígua. 

 
Tal ficção, aliás, contraria à própria definição constitucional do ICMS, 

pois o simples transporte físico da ração do estabelecimento fabricante ao do produtor 



rural integrado não pode ser qualificado como uma operação de circulação de mercadoria 
realizada pelo industrial ou pelo produtor integrado, porquanto esta pressupõe 
necessariamente o envolvimento de estabelecimentos distintos de uma mesma pessoa 
jurídica (transferência) ou pessoas distintas, desde que, neste último caso, enseje 
transmissão da titularidade daquele produto. 

 
O exame exaustivo do tema posto sob apreciação, à luz de toda a 

legislação pertinente, em especial das disposições da Lei n.º 12.955/96, é conducente a 
concluir-se que, em observância ao que preconizam os art. 20, §3º, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 87/96, art. 60, inc. II, “A” do CTE e art. 57, inc. II, “A” do RCTE, 
abaixo transcritos, o procedimento fiscal, visando à glosa de ofício dos créditos objeto da 
autuação, deveria ter focado as operações de saída dos produtos resultantes do 
processo de abate dos animais promovido pelo estabelecimento industrial, vale 
dizer, as operações de saída das aves e respectivos produtos resultantes de sua matança 
ou industrialização, e não as remessas de ração para os estabelecimentos dos produtores 
rurais integrados, por constituírem, consoante já explicitado, mera movimentação física de 
mercadorias, amparadas pela não incidência estatuída no art. 79, inc. I, “q” do RCTE.  

 
Os preceitos legais supra assinalados possuem a seguinte redação: 
 
LC n.º 87/96 
[...] 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação. 
[...] 
§3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: 
I - para integração ou consumo em processo de industrialização 

ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída 
para o exterior; 
[...]. 
 
CTE 
[...] 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante 
do imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
[...] 
II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços 
a ele feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou 

produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto; 
[...] 
 
RCTE 
[...] 
Art. 57. Não implica crédito: 
[...] 



II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviço a 
ele feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização, 

extração mineral ou produção rural, quando a saída do produto 
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto; 

 
Cumpre ressaltar, outrossim, que a manutenção dos créditos 

relativos à entrada, no estabelecimento titular do projeto agroindustrial, dos insumos 
empregados na fabricação da ração posteriormente remetida aos estabelecimentos dos 
produtores rurais a ele integrados, para utilização no processo de cria e engorda das aves, 
cuja legitimidade é assegurada pelo inciso I do parágrafo terceiro do art. 79 do RCTE, 
visa, em última análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade 
insculpido no art. 155, §2º, incisos I e II, da CF/1988, ‘in verbis’: 

 
CF/88 
[...] 
Art. 155 . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 
[...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

 
Conforme já enunciado, os artigos 20, §3º, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 87/96, 60, inc. II, alínea “A” do CTE e 57, inc. II, alínea ‘A’ do RCTE 
vedam o aproveitamento de crédito relativo à entrada no estabelecimento de 
mercadoria consumida em processo de industrialização ou produção rural, quando a 
saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. 

 
Nesse contexto, entendo que a exigência de estorno dos créditos 

pelas entradas dos insumos empregados na fabricação da ração posteriormente remetida 
aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados, para utilização no processo 
de cria e engorda das aves, deve levar em consideração a saída, promovida pelo 
estabelecimento industrial, dos produtos resultantes do abate da ave, é dizer, dos 
produtos resultantes de sua matança ou industrialização, no contexto do sistema de 
produção integrada ou de parceria instituído pela Lei n.º 12.955/96, e não um estágio do 
processo de produção integrada atinente ao processamento do insumo (ração) utilizado na 
alimentação dos animais. 

 



Em face do exposto, entendendo que o procedimento fiscal não 
oferece a segurança necessária para a análise do mérito da pretensão fazendária, 
conheço do recurso voluntário dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
julgar nulo o lançamento por insegurança na determinação da infração.” 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00475/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de estorno de 
crédito referente a aquisições para o ativo imobilizado sem 
considerar a proporcionalidade entre as saídas tributadas e 
isentas. Preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. Ao teor do disposto no art. 6º, §6º, da Lei n.º 16.469/09, além 
da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional, a legislação tributária será 
interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do 
sistema de princípios e normas da ordem jurídica; 
 
2. O processo de cria e engorda de animais, no sistema de 
produção integrada de que trata a Lei nº 12.955/96, assemelha-se 
à industrialização por encomenda, na hipótese em que o 
estabelecimento encomendante remete para industrialização 
mercadoria com o fornecimento da matéria-prima, produto 
intermediário, material de embalagem e demais insumos para 
serem utilizados no referido processo industrial; 
 
3. A legislação tributária não estabelece distinção entre matéria-
prima e mercadoria, de modo que as remessas de ração, 
considerada insumo no processo de criação/engorda de animais 
no sistema de integração, ocorrem sob o manto da não 
incidência do ICMS com a consequente manutenção dos 
créditos pelas entradas dos insumos utilizados no seu preparo, 
consoante prescrito no art. 79, inc. I, letra "q" e §3º, inc. I, do 
Decreto n.º 4.852/97 (RCTE); 
 
4. O benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea "c", 
do Anexo IX do RCTE, pressupõe a realização de uma operação 
de circulação de mercadoria inserida no campo de incidência do 
ICMS, que enseje transmissão da titularidade ou transferência 
do produto, o que não sucede nas remessas de ração animal 
pelo estabelecimento titular do projeto agroindustrial para os 
produtores rurais a ele integrados; 
 
5. Em observância ao princípio da não-cumulatividade, a 
exigência de estorno de crédito do imposto deve levar em 
consideração a operação de saída dos produtos resultantes do 
abate da ave promovida pelo estabelecimento industrial, e não 
as remessas de insumos deste para os estabelecimentos dos 
produtores rurais, por configurarem tais operações simples 
degrau interno no processo de produção integrada de animais. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
Vencido o Conselheiro Heli José da Silva que votou rejeitando a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, o Fisco acusa o contribuinte de omitir o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 197.848,08 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais e oito centavos), no período de 01/01/2010 a 31/12/2014, em razão 
da escrituração indevida de créditos do ativo imobilizado, na razão de 1/48 (um quarenta e 
oito avos), sem aplicar a proporção do valor das operações e prestações tributadas sobre 
o valor total das operações e prestações ocorridas no mesmo período, tal qual estabelece 
o art. 58, §6º, I, da Lei 11.651/91. Está sendo cobrado o imposto juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins 
legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto 
o relatório constante da Sentença nº 454/2017, de fls. 456/457, que abaixo transcrevo:  

 
“Trata-se de um lançamento formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão da omissão do pagamento do ICMS, relacionado a 
escrituração indevida de créditos do ativo imobilizado, na razão de 1/48 (um quarenta e 
oito avos), pois não aplicou a proporção do valor das operações e prestações tributadas 
sobre o valor total das operações e prestações ocorridas no mesmo período, conforme 
estabelece o artigo 58, §6º, I, do CTE, nos termos, da nota explicativa, demonstrativos e 
demais elementos juntados aos autos para fundamentação da acusação fiscal.  

 
A fiscalização entendeu como infringidos os artigos 61, I, “a” e 64 do 

CTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, IV, “a” do CTE.  
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor.  
 
A empresa autuada, instaurando o contraditório, por meio de seus 

representantes legais, vem aos autos, apresentando as seguintes questões: 1ª questão) 
nulidade por vícios formais; 2ª questão) decadência parcial com base no artigo 150, § 4º 
do CTN; 3ª) Pela Não Cumulatividade do ICMS teria direito aos referidos créditos e que 
deveria ser aplicada a Lei 12.955/96; 4ª) inaplicabilidade do artigo 61, I, “a” do CTE; 5ª) 
pela multa confiscatória pretende sua redução ou cancelamento. Em conclusão, pede a 
nulidade, a decadência, multa confiscatória e a improcedência da exordial. 

 
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA  
 
Em respeito ao contraditório e ampla defesa e para conferir maior 

segurança aos atos praticados no presente feito resolvemos converter o feito em 
diligência, o que, também, atendeu aos reclames da defesa, conforme Despacho nº 
275/16, às folhas 360.  

 



Atendendo nossa determinação houve a manifestação fiscal, às 
folhas 363/364, em que refuta detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa, 
mantendo a autuação em seu inteiro teor.  

 
Novamente intimado a se manifestar a defesa, às folhas 418/443, 

apresenta nova manifestação aos autos, discordando do teor da diligência e mantendo 
inalterada todas as suas teses anteriores, em que pede a nulidade, decadência, multa 
confiscatória e a improcedência da exordial.  

 
Em seguida, os autos foram novamente distribuídos ao mesmo 

julgador singular por prevenção, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios 
da Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade e que, portanto, deverá 
analisar e decidir sobre todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a 
relação jurídico-processual tributária.” 

 
O julgador singular, após análise das razões apresentadas, 

conheceu da Impugnação, negando-lhe provimento, para rejeitar as preliminares, rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA do auto de 
infração.  

 
Intimada da decisão condenatória, a autuada ingressou com recurso 

visando a reforma da sentença singular. Inicialmente argui a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, relativa aos fatos geradores anteriores a agosto de 2010, 
fundada no § 4°, artigo 150, CTN. Alega que haveria decadência mesmo com a aplicação 
da regra do artigo 173, I, CTN. Isto porque o ICMS é tributo de apuração e recolhimento 
mensal. Assim, o conceito de exercício financeiro, citado no artigo 173, I, CTN, deve ser 
considerado à luz da perspectiva de mês-calendário e não de ano-calendário. Alega que, 
em situações como no caso presente, em que ocorreu pagamento parcial do imposto, o 
STJ tem entendido que a contagem do prazo decadencial se inicia da data do fato 
gerador. 

 
Pede a nulidade do auto de infração, pois este “careceu de dados 

relativos à situação fática e à fundamentação legal hábil a lastrear o lançamento levado a 
efeito.” Por outras palavras, a recorrente argui preliminar de cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. Segundo a recorrente, “o Auto de 
Infração não apresenta a necessária clareza quanto à indicação da infração supostamente 
cometida”. 

 
No mérito, afirma que o lançamento nega aplicação ao princípio da 

não-cumulatividade. A recorrente se insurge contra a regra do § 6°, inciso I, do artigo 58, 
CTE, o qual determina que “a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da 
razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou 
prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no período de 
apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as prestações com destino ao 
exterior”. 

 
Segundo a recorrente, tal dispositivo atenta contra o princípio da não 

cumulatividade, pois reduz, de modo injustificado, o montante do crédito a ser utilizado. 
 
Dando continuidade ao seu recurso, a autuada alega que considerou 

como tributadas as remessas de ração a seus parceiros, tendo em vista o regime de 
substituição tributária previsto na Lei n° 12.955/1996. Afirma que o Fisco entende que tais 
operações estariam sujeitas à isenção prevista no artigo 7°, inciso XXV, alínea c, Anexo 



IX, RCTE. A recorrente argumenta que a Lei n° 12.955/1996 deve prevalecer sobre a 
regra que estabelece a isenção, tendo em vista o critério da especialidade, posto que a lei 
foi editada para regular o tratamento tributário a ser dado às operações relativas a projetos 
agroindustriais de avicultura e suinocultura.  

 
Em seguida o recorrente argui o caráter confiscatório da multa. Pede 

seja afastada ou reduzida a multa aplicada.  
 
A Terceira Câmera deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 1005/2017 (fls. 605/613), rejeitou as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Em decisão não unânime, rejeitou a preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a agosto de 2010. 
Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Superior (fls. 616/651), aduzindo que identifica-se posição que prevaleceu no sentido de 
que se faz aplicável o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional em hipótese nas 
quais o contribuinte apura o imposto em desacordo com a legislação. A Autoridade Fiscal 
– responsável pela lavratura do Auto de infração em 05/08/2015 e intimação do 
contribuinte em 24/08/2015 – fundou sua pretensão sobre supostos débitos de tributo da 
espécie ICMS originados entre 01/01/2010 e 31/12/2014, assim, houve o decurso de lapso 
temporal instaurador da figura da decadência.  

 
Afirma que a suficiente substanciação do ato formal de lançamento, 

por meio da adequada indicação dos fatos, assim como das normas legais infringidas e da 
realização de adequado trabalho de fundo, por meio de lançamento de documentos e 
adoção de procedimento de apuração e fiscalização condizente com a infração 
supostamente cometida são elementares reconhecidas por este Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais como imprescindíveis para viabilizar a imputação de infração fiscal ao 
contribuinte, sob pena de a ausência de algum dos requisitos expostos implicar a nulidade 
do Auto de infração. 

 
No mérito, alega que houve o recolhimento de ICMS (em operações 

que o Fisco alega, indevidamente, que foram isentas) e tal ônus suportado pelo sujeito 
passivo trouxe em seu bojo, como contraprestação justa além do que consentânea com o 
preceito de não-cumulatividade, o direito de creditamento que figura a essência do 
imposto abordado. Deve ser reformado o Acórdão proferido, a fim de que reste 
reconhecida a improcedência do lançamento realizado, cabendo fazer a ressalva de que, 
como a análise de referida matéria não foi unânime, não figura como requisito para 
acionamento deste Conselho Superior a indicação de um paradigma. 

 
Por fim, requer que seja reformado o Acórdão da 3ª Câmera 

Julgadora e, que seja reconhecida a decadência parcial do crédito tributário; seja 
declarada a nulidade do Auto de Infração, ante incongruências e omissões quanto à 
adequada tipificação da suposta infração; e no mérito, seja cancelado o Auto de infração. 
Requer ainda que as intimações pertinentes ao caso sejam enviadas à matriz da 
Recorrente ou subsidiariamente, ao endereço de seu patrono, Carlos Soares Antunes. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou memorial (fls. 745/754). 
 
É o relatório. 



 
V O T O 

 
O presente processo guarda semelhança com o processo de n° 

4011502233947 por tratarem de autuações da mesma natureza onde o fisco exigiu do 
sujeito passivo estorno de crédito referente à aquisições para o seu ativo imobilizado sem 
considerar a proporcionalidade entre as saídas tributadas e isentas.  

 
Do julgamento do Processo n° 4011502233947, materializado no 

Acórdão n° 1736/17, da lavra do Conselheiro Relator DENILSON ALVES EVANGELISTA, 
que, em decisão não unânime, tomada pelo Conselho Superior do Conselho 
Administrativo Tributário, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo, adoto integralmente os fundamentos dessa 
decisão, pedindo permissão ao nobre Conselheiro Relator para reprodução de seu voto. 

 
“Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu pagamento do ICMS na 
importância de R$ 49.965.895,20 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), no período de 01/01/2010 a 
31/12/2014, em decorrência da falta de estorno de crédito relativo à entrada de insumos 
utilizados na fabricação de ração, cuja saídas foram contempladas com o benefício fiscal 
da isenção previsto no artigo 7º, inciso XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE, sem 
previsão legal de manutenção dos créditos pelas entradas. 

 
Descreve a nota explicativa, anexa à exordial, que a empresa 

‘produzia ração com o objetivo de alimentar as aves abrigadas nos produtores rurais 
integrados, apropriava os créditos de ICMS dos produtos e serviços adquiridos e os 
transferia para diversas empresas do grupo BRF, uma vez que acumulava créditos, pois 
as saídas internas de ração eram isentas’. 

 
Obtempera a fiscalização que ao analisar os créditos apropriados na 

fábrica de ração concluiu que estavam em desacordo com o regramento da legislação 
tributária estadual, haja vista que a empresa promoveu saídas internas de ração com o 
benefício da isenção e não efetuou o necessário estorno referente àquelas saídas, sem 
previsão de manutenção dos créditos pelas entradas, nos termos dos preceitos normativos 
a seguir reproduzidos: 

 
RCTE 
Anexo IX: 
[...] 
Art. 7º São isentos do ICMS: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados 
à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da 
cláusula primeira): 
[...] 
c) ração para animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou 
núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias registradas no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA -, desde que cada 
produto esteja registrado, quando exigido, no órgão competente do 
MAPA, o número do seu registro seja indicado no documento fiscal, haja 



o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto e o produto se 
destine exclusivamente ao uso na pecuária observado, ainda, o 
seguinte (Convênio ICMS 100/97, cláusulas primeira, III; e quinta, I): 
[...]. 
RCTE 
[...] 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando: 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data 
da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
a) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não tributada; 
[...]. 
CTE 
[...] 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
isenta ou não-tributada; 
 

Expõe a autoridade autuante na nota explicativa que, nos termos da 
legislação tributária em destaque, a partir de 30/04/2008 a fábrica de ração ficou impedida 
de aproveitar os créditos de ICMS dos produtos e serviços que integram ou são 
consumidos no processo de produção da ração, cuja saída for isenta do imposto conforme 
prescrito no no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE. 

 
Explicitados os motivos que sustentam o trabalho fiscal, incumbe 

analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração ventilada na peça recursal. 

 
Cabe tecer, preliminarmente, uma breve descrição da cadeia 

produtiva de produção de frangos, no sistema de integração, desenvolvida pela empresa 
autuada. 

 
A recorrente qualifica-se como agroindústria que se dedica, dentre 

outras atividades econômicas, ao abate de aves, comércio atacadista de alimentos para 
animais, criação de frangos para corte, fabricação de alimentos para animais, criação de 
bovinos para corte, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate, 
comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de aves 
abatidas e derivados, etc. 

 
Conforme se depreende da análise das cláusulas dos contratos de 

parceria anexados a partir de fls. 307 destes autos, o empreendimento dispõe de fábrica 
de ração e opera no sistema de integração avícola mediante contratos de parceria e de 
integração celebrados com estabelecimentos de produtores rurais goianos a ele 
vinculados (art. 2º da Lei nº 12.955/96), fornecendo os principais insumos aos 
parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a ração, os medicamentos e 
prestando a assistência técnica necessária. 

 



Ao término do período de criação das aves, o estabelecimento titular 
do projeto emite os documentos fiscais pertinentes, sem destaque do ICMS, posto que o 
imposto, quando devido, é apurado englobadamente com o incidente nas operações de 
saídas próprias do titular do projeto, eleito substituto tributário, resultando no final do 
período de apuração num só débito (artigos 3º e 4º da Lei n.º 12.955/96). 

 
Nesse contexto, a Lei n.º 12.955/96 elege o estabelecimento 

industrial situado no Estado de Goiás, da empresa titular do projeto agroindustrial, como 
substituto tributário do ICMS relativamente ao imposto devido nas operações e 
prestações praticadas entre os estabelecimentos a este vinculados, inclusive por parceria 
e integração. 

 
Observe-se, a propósito, as disposições da Lei n.º 12.955/96 a 

seguir: 

 

Art. 1º O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 
projetos agroindustriais: 

I - de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente: 

a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 

b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 

c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e 
industrialização de aves; 

II - de suinocultura, com granjas de bisavós e avós, matrizes e 
reprodutores, plantel de suínos em terminação, isolados ou 
conjuntamente, e frigorífico para abate e industrialização de suínos. 

§ 1º Os projetos agroindustriais deverão: 

I - dispor de fábrica de rações balanceadas, própria ou de terceiros; 

[...] 

III - prever: 

a) a reprodução, a criação, o abate e a industrialização de aves e 
suínos, de produção própria ou produzidos por meio de sistema 
integrado ou de parceria com produtores rurais locais, para a 
terminação das aves e dos suínos no porte de abate e industrialização; 

[...] 

Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo 
anterior: 

I - os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás; 

II - os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado 
de Goiás, vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime 
de parceria ou integração. 

Art. 3º O estabelecimento industrial, situado em Goiás, da empresa 
titular do projeto agroindustrial, fica eleito substituto tributário do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, relativamente ao imposto 
devido nas operações e prestações, praticadas entre os 
estabelecimentos ao mesmo vinculados, inclusive por parceria ou 
integração:  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, desde que para utilização 
dentro do projeto, à operação de: 



I - importação do exterior de matérias-primas, embalagens, produtos 
intermediários e outros insumos, pelos estabelecimentos da empresa 
industrial e dos produtores integrados ou parceiros; 

II - aquisição interna de carne e miúdo comestível de gado bovino ou 
bufalino pelos estabelecimentos da empresa industrial. 

III - aquisição interna de gado bovino ou bufalino pelos 
estabelecimentos da empresa industrial; 

IV - retorno da mercadoria resultante de abate de gado bovino ou 
bufalino que tenha sido remetido para industrialização, por encomenda 
e ordem do estabelecimento da empresa industrial a outro 
estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado. 

§ 2º O imposto da substituição tributária será devido nas saídas 
tributáveis com os seguintes produtos: 

I - aves e suínos vivos, bem como produtos resultantes de sua matança 
ou industrialização; 

II - carne e miúdo comestível de bovino ou bufalino, bem como produtos 
resultantes de sua industrialização. 

Art. 4º O imposto incidente nas operações e prestações de que trata o 
artigo anterior será apurado juntamente com aquele devido pelas 
operações de saídas próprias do estabelecimento eleito substituto 
tributário, resultando em um só débito por período. 

Art. 5º Os créditos decorrentes de aquisições de insumos, matéria-
prima, material de embalagem, produto intermediário e energia 
elétrica utilizados e da prestação de serviços de transporte e 
comunicação correspondentes às operações praticadas no âmbito 
do projeto agroindustrial, poderão ser transferidos para o 
estabelecimento eleito substituto tributário, mediante nota fiscal 
para esse fim emitida. 

 

Nos termos dos preceitos normativos acima transcritos, percebe-se 
que a Lei n.º 12.955/96 instituiu tratamento tributário aplicável aos projetos agroindustriais 
de avicultura e suinicultura no sistema de produção integrada ou de parceria entre os 
produtores integrados e as agroindústrias integradoras. 

 
No sistema de criação de animais a agroindústria transfere ao 

produtor rural integrado, responsável pelas instalações e manejo dos animais, os animais 
e os insumos necessários a criação, visando eficiência, produtividade e a sustentabilidade 
da cadeia. 

 
A característica principal do sistema de integração é o contrato 

celebrado entre a agroindústria e o produtor rural, no qual este se responsabiliza por 
executar parte do processo produtivo, repassando à agroindústria matéria prima que 
será processada e transformada no produto final. 

 
No caso sob análise, de integração para a produção de frangos, os 

produtores rurais recebem da agroindústria os pintos de um dia, além de ração, 
medicamentos e assistência técnica. Os produtores rurais entram com a mão de obra e 
com a capacidade administrativa para criar os frangos até o ponto de abate.  

 
Consoante disposto na Lei n.º 12.955/96, o estabelecimento 

industrial assume a condição de substituto tributário do ICMS relativamente às operações 
praticadas entre os estabelecimentos a ele vinculados, inclusive por parceria ou 
integração. 



 
Um primeiro aspecto que merece realce é que a responsabilidade, 

a título de substituição tributária, atribuída ao estabelecimento industrial da empresa 
titular do projeto agroindustrial não abrange todas e quaisquer operações praticadas 
entre os estabelecimentos a ele vinculados, mas tão-somente aquelas ínsitas no 
campo de incidência do ICMS, dentre as quais não se inserem, naturalmente, as 
remessas internas de ração promovidas pelo estabelecimento industrial para a 
alimentação das aves abrigadas nos produtores rurais a ele integrados, por configurarem 
tais operações, consoante será melhor explicitado no decorrer desse voto, mera 
movimentação física de mercadorias, não sujeitas à incidência do ICMS.  

 
Assim, a teor do que dispõe o caput do art. 3º Lei n.º 12.955/96, só 

se pode falar em imposto devido na ocorrência de operações tributadas, escapando ao 
alcance da norma em tela, que disciplina o regime da substituição tributária na situação 
especificada, as operações não tributadas, realizadas sob o abrigo da isenção ou 
inseridas fora do campo de incidência do ICMS.  

 
Com isso, denota-se que a substituição tributária pelas operações 

anteriores, de que trata o art. 3º da Lei n.º 12.955/96, não se aplica à situação fática ora 
em discussão (remessas de ração para os produtores integrados para utilização no 
processo de cria e engorda das aves), qualquer que seja a natureza jurídica que se 
intencione conferir a estas: seja de isenção seja de não incidência. 

 
Portanto, o argumento de que a Lei n.º 12.955/96 teria submetido as 

operações em alusão ao regime de substituição tributária e, consequentemente, à 
incidência do ICMS não prospera. 

 
Não se tratando, pois, de operação tributada, resta decifrar qual o 

tratamento jurídico dispensado pela legislação tributária estadual às remessas internas 
de ração animal promovidas pela recorrente para alimentação das aves abrigadas nos 
produtores rurais a ela integrados, se de não incidência ou de isenção e, 
consequentemente, se há ou não obrigatoriedade de estorno dos créditos pelas entradas 
dos insumos utilizados no preparo do referido produto. 

 
Neste mister, oportuno atentar para a novel orientação contida no §6º 

do art. 6º da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário e dispõe 
sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza 
tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 6º Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 
112 do Código Tributário Nacional (Lei federal n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), a legislação tributária será interpretada de modo 
a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. 

 
Saber se a operação retro mencionada insere-se no campo da não 

incidência ou se goza do benefício da isenção do ICMS não é questão meramente 
acadêmica, posto que desta definição decorrem efeitos práticos e jurídicos que serão úteis 
ao julgamento da pretensão fiscal sob apreciação.  

 
Em primeiro lugar, insta verificar qual a definição doutrinária do 

benefício fiscal da isenção.  



 
Em que pese existir séria controvérsia quanto a definição do instituto 

da isenção, a doutrina clássica a conceitua como sendo a dispensa legal do tributo devido.  
 
O eminente professor Luiz Emygdio Franco da Rosa leciona que: ‘a 

isenção significa a dispensa do pagamento do tributo devido, uma vez que ocorre o fato 
gerador, dá-se a incidência tributária e se instaura a obrigação tributária, sem, 
todavia, ser constituído o crédito tributário, pois o lançamento não se efetiva’ 

 
No mesmo sentido ministra Ricardo Alexandre: ‘isenção é a 

dispensa legal do pagamento do tributo devido. Segundo a tese que prevaleceu no 
judiciário, a isenção não é causa de não incidência tributária, pois, mesmo com a 
isenção, os fatos geradores continuam a ocorrer, gerando as respectivas 
obrigações tributárias, sendo apenas excluída a etapa do lançamento e, por 
conseguinte, a constituição do crédito’. 

 
Na esteira desta definição clássica, resta nítido que o benefício da 

isenção pressupõe a ocorrência de um fato gerador que se adeque à hipótese de 
incidência legal do tributo, haja vista que há apenas a exclusão do lançamento. 

 
Pois bem, retomando à análise da acusação fiscal, cinge-se a 

controvérsia a saber se as remessas internas de ração animal do estabelecimento titular 
do projeto agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados 
ocorrem sob o pálio do benefício fiscal da isenção disposta no art. 7º, inc. XXV, alínea 
"c", do Anexo IX do RCTE.  

 
A solução reside em precisar se ocorre uma operação de 

transmissão da titularidade ou de transferência de insumo (ração) inserida no campo de 
incidência do ICMS. 

 
Em auxílio ao deslinde da questão, pertinente averiguar como a 

legislação tributária disciplina a operação de remessa da ave (pinto de um dia) para o 
estabelecimento do produtor rural integrado.  

 
Esta abordagem revela-se pertinente e relevante à elucidação do 

tema posto sob apreciação, haja vista que a legislação tributária estadual ora confere à 
saída interna da ave o benefício da isenção, previsto no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘i’ do 
Anexo IX do RCTE, sem previsão de manutenção dos créditos, tal como ocorre com a 
ração, ou, a depender da natureza jurídica da operação, a inclui no campo da não 
incidência do ICMS, conforme previsto no art. 79, inc. I, letra ‘t’, do RCTE, com 
expressa previsão de manutenção dos créditos pelas entradas.  

 
Vejamos o teor dos textos normativos assinalados:   
 

RCTE 
[...] 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...] 
t) de saída interna de produto agropecuário em estado natural, para 
fim de beneficiamento ou outro tratamento, tais como: classificação, 
imunização, secagem, acasalamento, cruzamento, engorda, criação, 
com o objetivo de conservação ou melhoria, desde que deva retornar ao 
estabelecimento de origem dentro do prazo: 
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[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses 
de não-incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
[...] 

Anexo IX do RCTE 
[...] 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados 
à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura 
e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 

[...] 
i) alevino; sêmen congelado ou resfriado e embrião, exceto os de 
bovino; girino; ovo fértil e ave de um dia, exceto a ornamental (Convênio 
ICMS 100/97, cláusulas primeira, IX, e segunda); 

 
A propósito do assunto sob exame, respondendo consulta formulada 

por determinado contribuinte – cujo ramo de atividade consiste no abate e comercialização 
de aves e seus derivados, etc. – acerca do tratamento tributário conferido pela legislação 
ao retorno da ave do estabelecimento produtor para o abatedouro, se se 
enquadraria na não incidência prevista no inciso I, alínea ‘t’, do artigo 79 do RCTE, o 
Parecer n.º 1.395/2007-GOT, com peculiar proficiência, esclareceu que: 

 
‘[...] Analisando a operação em questão, entendemos que a remessa da 
ave (pinto de um dia) para o criador/produtor se dá com o benefício 
da não incidência previsto na letra “t”, inciso I, do artigo 79 do 
RCTE. 
Ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável 

tratamento tributário análogo ao aplicável ao retorno do produto 
resultante de mercadoria remetida para industrialização, ou seja, 
tendo como base de cálculo o valor agregado no processo de 
criação/engorda, sobre ele aplicando-se a alíquota e o benefício fiscal 
aplicáveis ao produto resultante (ave) na operação interna, consoante 
artigos 12, inciso IX e 20, § 5º, ambos do RCTE e Pareceres 888/99-
AST; 398/03-GOT; 1043/03-GOT e 2099/03-GOT. [...]’ 

 
A solução adotada no erudito parecer leva em consideração a 

necessidade de adoção de uma linha de interpretação coesa, harmônica e sistêmica dos 
preceitos da legislação tributária estadual, com foco na preservação da unidade e 
coerência do sistema de princípios e normas que regerem o ICMS. 

 
Nesse sentido, percebe-se que apesar de a legislação tributária 

estadual inserir, dentre as hipóteses de isenção previstas no art. 7º, inc. XXV, letra ‘i’, do 
Anexo IX, do RCTE, a operação de saída interna de ave de um dia, sem previsão de 
manutenção de crédito, evidencia-se, sem dificuldade de raciocínio, que na situação 
fática submetida àquela consulta, em que a ave remetida para o criador/produtor 
continuou em poder do estabelecimento titular do projeto agroindustrial, 
caracterizando, tal operação, mero deslocamento físico do animal, afigurar-se-ia 
desarrazoada e infundada interpretação no sentido de que tal operação estaria albergada 
pelo benefício fiscal da isenção, e por essa razão deveria o contribuinte proceder ao 
estorno do crédito correspondente à aquisição da ave. 

file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IA
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IF
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IJ
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IL
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IO
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IP
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IQ
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23a79ir
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23a79is
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A79IT
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23art79v
file://///10.7.149.49/CAT$/Votos/Voto%20processo%204011502233947%20(42990).doc%23A7P1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1997/CV100_97.htm


 
Pelos motivos explicitados, consoante muito bem salientado no 

parecer mencionado, a operação de remessa da ave de um dia para o criador/produtor 
não se insere no campo de incidência do ICMS, ante a inocorrência do fato gerador, 
estando abarcada pela não incidência prevista na letra ‘t’, inciso I, do artigo 79 do 
RCTE, com a respectiva manutenção do crédito pela entrada, e não pelo benefício da 
isenção inscrito no art. 7º, inc. XXV, alínea ‘i’ do Anexo IX do RCTE), que exigira o 
procedimento de estorno do crédito. 

 
Com efeito, o benefício da isenção previsto no art. 7º, inc. XXV, 

letra ‘i’, do Anexo IX, do RCTE, que impõe a obrigatoriedade de estorno dos créditos, é 
aplicável às demais situações em que praticadas operações de saída da ave (pinto de um 
dia) inclusas no campo de incidência do ICMS, vale dizer, operações que impliquem 
transmissão de titularidade ou transferência do animal, condições sine qua non para a 
configuração do fato gerador que se adeque à hipótese de incidência legal do ICMS. 

 
Destaque-se a manifestação exarada no abalizado parecer, ao 

esclarecer que: ‘ao retorno da ave (frango/produto resultante) é aplicável tratamento 
tributário análogo ao aplicável ao retorno do produto resultante de mercadoria 
remetida para industrialização’. 

 
De fato, o processo de criação/engorda da ave guarda indissociável 

semelhança com o processo de industrialização por encomenda, na circunstância em 
que o estabelecimento encomendante remete para industrialização mercadoria, com o 
fornecimento da matéria-prima, do produto intermediário, do material de embalagem e 
demais insumos a serem utilizados no mencionado processo.  

 
Considerando que a operação concernente à remessa da ave de um 

dia, no caso em que inocorre transmissão da titularidade ou transferência do animal, não 
se insere no campo de incidência do ICMS, urge analisar se a operação de remessa 
de ração para a alimentação de animais no sistema de integração possui o mesmo 
tratamento tributário e, ainda, se este produto, utilizado no processo de criação/engorda 
da ave efetuado pelo produtor/criador, está abarcado pelo conceito de insumo, para efeito 
de enquadramento desta operação na não incidência tipificada no art. 79, inc. I, letra ‘q’ 
do RCTE, com a conseguinte manutenção dos créditos pelas entradas, consoante 
preconizado no inciso I do parágrafo terceiro do destacado preceito normativo. 

 
É cediço que insumo significa cada um dos elementos essenciais 

necessários à produção de um determinado produto ou serviço. A matéria-prima é 
considerada um insumo, todavia um insumo é mais do que uma matéria prima. A matéria-
prima é o material-base ou o mais importante de um produto, todavia para transformar a 
matéria-prima no produto final é preciso outros insumos que são usados nesse processo. 

 
Na atividade agrícola os insumos são compreendidos como todos os 

produtos necessários à produção vegetal e animal: adubos, vacinas, tratores, sementes, 
ração, entre outros. Os insumos agrícolas são insumos de produção que são utilizados na 
obtenção de produtos agrícolas, sejam vegetais ou animais. 

 
Neste cenário, constata-se que ração se insere, portanto, nesta 

categoria, sendo classificada como insumo mineral, objeto de produção artificial pela 
indústria. 

 



Ao desígnio que se busca alcançar, calha trazer à lume o comando 
normativo contido no art. 79, inc. I, letra “q” e §3º, inc. I, do RCTE, ‘in verbis’:  

 
Art. 79. O imposto não incide sobre (Lei nº 11.651/91, art. 37): 
I - a operação: 
[...] 
q) de saída interna de mercadoria destinada à industrialização ou 
outro tratamento, desde que a mercadoria ou o produto resultante 
retorne ao estabelecimento de origem, dentro do prazo de 270 
(duzentos e setenta) dias, a contar da data da respectiva saída; 
[...] 
§ 3º Fica mantido o crédito do imposto relativamente às hipóteses 
de não-incidência previstas: 
I - no inciso I: nas alíneas: “a”, “f”, “j”, “l”, “o”, “p” “q”, “r”, “s”, “t” e “v”; 
 

Tendo em conta que o preceito legal acima se refere especificamente 
à “operação de saída de mercadoria”, o ponto crucial para o desate da questão consiste 
em aferir se as matérias-primas, os produtos intermediários e demais insumos utilizados 
no processo de produção deixam de ser qualificados como mercadorias pelo fato de se 
submeterem a processo de transformação. 

   
Acerca do tema em apreço, trago à colação, no que interessa, 

excertos extraídos dos Pareceres n.ºs 2.095/03-GOT e 855/2007-GOT que, respondendo 
consulta formulada por determinado contribuinte sobre a limitação do crédito relativo a 
matéria-prima para fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo, concluíram 
que: 

 
‘[...] Uma vez que o dispositivo legal refere-se, textualmente, à 
‘operação de saída da mercadoria’, pode advir daí a dúvida da 
consulente, entendendo que o crédito somente estaria limitado quando 
a saída da mercadoria fosse totalmente idêntica àquela entrada, não se 
aplicando a limitação na aquisição de matéria-prima. 
Vejamos, no entanto, o conceito legal de mercadoria, contido no 
Código Tributário do Estado de Goiás - CTE: 

 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive 
produtos naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, 
gerado, produzido ou adquirido com objetivo de mercancia; 
 

Quer dizer, a matéria-prima a ser utilizada pela consulente no 
processo industrial não deixa de ser mercadoria, em que pese 
passar a mesma por um processo de transformação.  
Outro enunciado do CTE que serve muito bem como exemplo de que o 
legislador trata matéria-prima como mercadoria encontra-se, 
precisamente, não por capricho, óbvio, na alínea ‘q’ do art. 37, que 
trata justamente de ‘mercadoria para industrialização’:   

 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
I - operações: 
[...] 
q) de saídas internas de mercadorias destinadas à 
industrialização ou outro tratamento, tais como 
beneficiamento, classificação, imunização, embalagem, 
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secagem, acasalamento, engorda, criação, desde que o produto 
ou seu resultante retorne ao estabelecimento de origem, 
atendidas as condições estabelecidas em regulamento, 
ressalvado o valor adicionado que fica sujeito ao imposto; 

 
Ao invés de ‘mercadorias destinadas à industrialização’, não deveria 
estar escrito ‘matérias-primas destinadas à industrialização’? Sim, se 
tivesse o legislador intenção de emprestar, com rigor, tratamento 
diferenciado às expressões ‘mercadoria’ e ‘matéria-prima’. Apesar de 
possuírem conceitos diferentes, não preocupou-se o legislador com 
essa questão ao abordar esses temas na legislação tributária.  
[...] 
Como se pôde observar, não quis o legislador fazer distinção entre 
matéria-prima e mercadoria, considerando, em muitos trechos da 
legislação tributária estadual, mercadoria como matéria-prima e 
vice-versa. [...]’ 

 
Por conseguinte, considerando que a legislação tributária não 

estabelece distinção entre matéria-prima e mercadoria, e que interpretação em sentido 
reverso afronta o axioma anunciado no brocardo jurídico ubi lex non distinguir, nec nos 
distinguere debemus, segundo o qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete 
distinguir, deduz-se que a saída interna de mercadoria bem como de matéria-prima e 
demais insumos destinados à industrialização não se encontram inseridos no 
campo de incidência do ICMS, estando albergados pela não incidência prescrita no 
art. 79, inc. I, letra ‘q’ do RCTE. 

 
Em reforço a esta assertiva, calha trazer à luz manifestação 

esposada nos autos do processo n.º 200900004038952, atinente a consulta formalizada 
por estabelecimento abatedor avícola, indagando se os procedimentos por ele adotados, 
quanto aos CFOPs utilizados nas operações abaixo elencadas, estariam em conformidade 
com a legislação tributária estadual. Expôs o contribuinte que:   

 

 a aquisição de pintinhos de 1 dia era registrada como compra para 
industrialização – CFOP 1101/2101; 

 na remessa dos pintinhos para os estabelecimentos dos 
integrados era utilizando o CFOP 5451 – remessa de animal e de 
insumo para estabelecimento produtor; 

 a ração produzida pela consulente era considerada como 
material de consumo e remetida aos integrados como transferência 
de material para uso e consumo – CFOP 5557; 

 no retorno dos frangos vivos era emitida nota fiscal de entrada 
com CFOP 1451 – retorno de animal do estabelecimento produtor; 

 no retorno da ração e insumos não utilizados  era emitida nota 
fiscal de entrada com CFOP 1557 – transferência de material para uso 
ou consumo. 

 

Elucidando os pontos de inquirição acima enunciados, o órgão 
consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás exarou o Parecer n.º 
1.570/2010–GEPT, orientando o contribuinte a proceder nestes termos: 

 
‘[...] O Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código Tributário do 
Estado de Goiás (RCTE), dispõe:  

[...] 



Art. 89. Objetivando a aglutinação em grupos homogêneos, nos 
documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em 
todas as análises de dados, as operações e prestações 
realizadas pelos contribuintes do imposto são identificadas por 
meio do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP - e 
do Código de Situação Tributária - CST -, constantes dos 
Anexos IV e V deste regulamento (Convênio SINIEF SN/70, art. 
5º). 
[...] 

Anexo IV 
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES – CFOP 

DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

[...] 
1.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
1.451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 
Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno 
de animais criados pelo produtor no sistema integrado. 
1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção 
Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados 
pelo produtor na criação de animais pelo sistema integrado. 
[...] 
5.450 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
5.451 Remessa de animal e de insumo para 
estabelecimento produtor 
Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa 
de animais e de insumos para criação de animais no 
sistema integrado, tais como: pintos, leitões, rações e 
medicamentos. 
 

Nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei nº 12.955, de 19/11/1996, os 
estabelecimentos produtores rurais, situados no Estado de Goiás, 
integrantes de projetos agroindustriais, estão vinculados à 
empresa que desenvolve o projeto, em regime de parceria ou 
integração, não podendo, portanto, serem equiparados a 
estabelecimentos da empresa. 
 
Dessa forma e considerando que “ração” deve ser entendida como 
insumo utilizado no processo de produção de aves e não como 
material de consumo, conclui-se que na operação de remessa de 
ração para o estabelecimento produtor rural, a consulente deve 
utilizar o CFOP - 5.451 Remessa de insumo para estabelecimento 
produtor e no seu retorno utilizar o CFOP - 1.452 Retorno de 
insumo não utilizado na produção. [...]’ 

 
A orientação emanada dos pareceres supra assinalados reforça o 

entendimento de que a saída interna de mercadoria, bem como da matéria-prima e 
demais insumos destinados à industrialização - compreendida no conceito de insumo 
a ração remetida pela empresa ao produtor integrado -, ocorre sob o pálio da não 
incidência insculpida no art. 79, inc. I, letra ‘q’ do RCTE, inserindo, portanto, fora do 
campo de incidência do ICMS.  

 
Vale realçar, reprise-se, que na remessa da ração, pelo 

estabelecimento titular do projeto agroindustrial (encomendante) aos produtores a ele 
integrados para utilização no processo de cria e engorda das aves, não há transmissão 
da titularidade dos animais nem dos insumos, tampouco há que se falar em 
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transferência, haja vista que os estabelecimentos dos produtores rurais, integrantes 
de projetos agroindustriais,  em que pese estarem vinculados à empresa que desenvolve o 
projeto, em regime de parceria ou integração, não se qualificam como 
estabelecimentos filiais desta, não havendo, assim, que se falar em transferência de 
mercadorias. 

 
Conforme demonstrado, a autuada é empresa do ramo de 

industrialização de alimentos e terceirizou a criação e engorda das aves e outros animais 
destinados ao abate em seus estabelecimentos pelo regime de parceria agrícola ou rural, 
fornecendo as aves e os insumos, tais como rações e medicamentos e, ainda, prestando 
assistência técnica para que a produção atinja o padrão de qualidade por ela exigido. 

 
A propósito do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça 

possui jurisprudência firme e reiterada no sentido de que não incide ICMS quando o 
deslocamento da mercadoria não gerar negócio jurídico, porque produzido em parte 
pela própria empresa, mesmo quando a área de produção da matéria-prima não seja 
contígua à área da industrialização, tal como ocorre com a produção em parceria 
agropecuária. 

 
Neste sentido são os seguintes arestos: 
 
TRIBUTÁRIO - ICMS - CANA-DE-ACÚCAR PRODUZIDA EM 
PARCERIA AGRÍCOLA. 
1. A cana-de-acúcar produzida pelo estabelecimento industrial, 
mesmo em regime de parceria, não enseja negócio jurídico gerador 
de ICMS. 
2. O simples deslocamento físico da matéria-prima ou insumos no 
estabelecimento produtor não se configura como negócio jurídico. 
3. Recurso não conhecido. 
(REsp n. 64.956/SP; Rel. Min. Eliana Calmon; Segunda Turma; 
Unânime; DJ 01/08/00) 
 
TRIBUTÁRIO. ICMS. CANA-DE-AÇÚCAR. GLEBA DE TERCEIRO. 
PARCERIA AGRÍCOLA. 
I - A cana-de-açúcar produzida em gleba de terceiros, sob o regime 
de parceria agrícola, e destinada ao estabelecimento comercial da 
recorrida, onde é transformada em álcool, não constitui fato 
gerador de ICMS. Em tal hipótese há simples deslocamento físico 
de insumos destinados a composição do produto final da mesma 
empresa. 
II - Ofensa aos arts. 109 e 123 do CTN e do art. 6º, par. 2º, do Decreto-
lei n. 406/68 não caracterizada. 
III - Recurso especial não conhecido. 
(REsp n. 46.920/SP; Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; Segunda 
Turma; Unânime; DJ 17/04/95) 
 

As ementas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 
destaque, fortalecem a assertiva de que o mero deslocamento físico do produto ração do 
estabelecimento titular do projeto agroindustrial aos estabelecimentos dos produtores 
rurais a ele integrados não tem o condão de fazer emergir fato gerador do ICMS. 

 
Em que pese não se referir especificamente ao ICMS, mas à 

contribuição do empregador rural pessoa física destinada à seguridade social, cujo fato 
gerador guarda intrínseca similitude com o imposto estadual (comercialização da 



produção) convém trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal Justiça, 
materializado nas ementas a seguir transcritas, quanto à pretensão do Fisco Federal de 
fazer incidir exação previdenciária sobre a operação de retorno de aves e outros 
animais criados em regime de parceria agropecuária, in verbis:  

 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 25 DA LEI 8.212/91 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES E OUTROS ANIMAIS CRIADOS 
EM PARCERIA AGRÍCOLA - COTA-PARTE DA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves e suínos para engorda e abate pelo 
estabelecimento industrial, em regime de parceria com produtor rural, 
não se inclui no conceito de comercialização previsto no art. 30 da Lei 
8.212/91, no que se refere à cota-parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos, leitões e insumos para o produtor 
rural e o posterior retorno da cota-parte da empresa agroindustrial 
não configuram fato gerador da contribuição social prevista no art. 
25 da Lei 8.212/91. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 332426/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, DJ 
20/10/2003, p. 243) 
 
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE 
PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE AVES. 
1. Não configura fato gerador de contribuição previdenciária, por 
inexistência de descrição legal, o negócio jurídico de parceria para 
criação de aves, com atos de entrega e posterior retorno das 
mesmas.  
2. Não há possibilidade de por interpretação analógica ou 
extensiva, criar-se fato gerador não previsto em lei. 
3. O negócio jurídico acima identificado não tem características 
com atos de comercialização ou de produção. 
4. Recurso especial improvido. 
(REsp 512620/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, unânime, DJ 
13/10/2003, p. 269) 
 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 15, I, DA LC 11/71 – 
OPERAÇÃO DE RETORNO DE AVES CRIADAS EM PARCERIA 
AGRÍCOLA - COTA-PARTE DA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. 
1. A criação de aves para engorda e abate pelo estabelecimento 
industrial, em regime de parceria com produtor rural, não se inclui no 
conceito de comercialização previsto no art. 30 da Lei 8.212/91, no que 
se refere à cota-parte da empresa agroindustrial. 
2. O fornecimento de pintos e insumos para o produtor rural e o 
posterior retorno da cota-parte da empresa agroindustrial não 
configuram fato gerador da contribuição social prevista no art. 15, 
I, da LC 11/71. 
3. Recurso especial improvido. 
(REsp 571777/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, 
Julgamento 23/08/2005) 
 

No caso em tela, consoante demonstrado, não existe circulação de 
mercadorias, seja sob o aspecto jurídico seja sob o econômico, posto que a ração, desde 
o instante em que se torna mercadoria, pela produção, até o seu consumo final, não deixa 
de pertencer ao estabelecimento industrial titular do projeto industrial ou à sua fábrica, 



também integrante do projeto agroindustrial, que a utiliza no processo de criação/engorda 
das aves a título de insumo.  

 
Insubsiste, perante os fatos ocorridos e demonstrados nestes autos, 

bases para se vislumbrar, mesmo por ficção, a materialização de um negócio jurídico 
inserido no campo de incidência do ICMS, ante a comprovação de que houve simples 
transporte físico de insumos de uma fase de produção para outra, em atividade 
interdependente e integrada.  

 
Em tais circunstâncias não há como hesitar: a ração foi transportada 

fisicamente da área de sua produção (fábrica de ração) para o local em que se 
desenvolvia o processo de criação/engorda das aves pertencentes à própria empresa, 
dentro do mesmo complexo agroindustrial, apesar de a área de produção do referido 
insumo não ser contígua à área de cria/engorda dos animais, inexistindo, pois, em face de 
tais operações, fato gerador do imposto a justificar a exigência de estorno dos créditos do 
ICMS relativamente aos insumos utilizados no citado processo. 

 
O simples fato de a área de parceria, em que se desenvolve a 

atividade de criação/engorda das aves, ser distinta e não contígua da área em que situa o 
estabelecimento fabricante da ração em nada modifica a natureza jurídica da operação, 
constituindo esse procedimento um mero transporte de mercadorias e jamais uma 
transmissão de titularidade ou transferência de produto que pudesse minimamente 
caracterizar uma operação de circulação inclusa no campo de incidência do ICMS. 

 
Nesta linha de raciocínio, pode-se asseverar, indene de dúvidas, que 

no processo de criação e engorda de frangos, de forma análoga à industrialização por 
encomenda, o plantel de aves de engorda, assim como os insumos para sua criação, de 
propriedade do encomendante, caracterizam-se como mero estoque próprio de 
mercadorias em poder de terceiros (produtores integrados). 

 
Transparece nítido, portanto, que tais remessas configuram, 

iniludivelmente, mera movimentação física de mercadorias, eis que o estabelecimento 
titular do projeto agroindustrial (art. 2º da Lei nº 12.955/96), seja diretamente ou por 
intermédio de sua fábrica, ambos integrantes do projeto agroindustrial, fornece os 
principais insumos aos seus parceiros integrados, enviando as aves de um dia, a ração e 
os medicamentos, disponibilizando ainda a assistência técnica. Para este fim, inclusive, foi 
instituído CFOP específico para o registro de tais operações: CFOP 5451 – remessa de 
animal e de insumo para o estabelecimento produtor (parceiro ou integrado). 

 
Dessarte, conclui-se que o benefício da isenção disposto no art. 7º, 

inc. XXV, alínea ‘c’, do Anexo IX do RCTE, concedido para a saída interna de ração 
animal, pressupõe a imprescindível ocorrência de saída correspondente a uma 
operação de circulação de mercadoria inserida no campo de incidência do ICMS, e 
tal somente se dá quando há transmissão de titularidade ou transferência da mercadoria, o 
que não sucede na situação fática alhures, vez que, acentue-se, a ração remetida para a 
alimentação das aves abrigadas nos produtores rurais integrados permaneceu em poder 
do titular do projeto agroindustrial. 

 
Noutra abordagem, importa examinar a sustentabilidade do 

lançamento sob o prisma do princípio da autonomia dos estabelecimentos, estatuído 
no artigo 11, §3º, inc. II, da Lei Complementar n.º 87/96, bem como no Código Tributário 
Estadual (artigo 29), segundo o qual cada um dos estabelecimentos de uma mesma 



empresa deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias, de forma que a 
apuração do imposto deve ser feita por cada estabelecimento, independentemente. 

 
No caso vertente, recorde-se que se trata de aquisição de insumos 

utilizados pela recorrente na fabricação de ração posteriormente remetida para a 
alimentação de aves abrigadas nos produtores rurais a ela integrados, em regime de 
parceria ou integração, portanto, considerando que tanto a ração quanto as aves 
pertencem ao estabelecimento titular do projeto agroindustrial, não há que se falar em 
atividades ou estabelecimentos distintos, descabendo, pois, invocar o princípio da 
autonomia dos estabelecimento para justificar a exigência de estorno dos créditos objeto 
deste lançamento. 

 
A propósito do assunto em debate, convém trazer ao conhecimento 

vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, evidenciada no voto proferido pelo 
Ministro Oscar Corrêa, na Representação 1355-3-PB, que, com peculiar mestria, analisa 
as atividades desenvolvidas em estabelecimentos que integram uma mesma unidade 
econômica no processo de produção, verbis:  

 
‘[...] quando o art. 6º do Decreto-Lei 406/68 autoriza se considere como 
contribuinte autônomo cada estabelecimento comercial, industrial ou 
produtor, permanente ou temporário, do contribuinte, inclusive veículos 
utilizados por este no comércio atacadista, evidentemente formula a 
hipótese em que este estabelecimento se comporte autonomamente, 
independentemente de unidade econômica no qual se integre. 
Se determinado estabelecimento de uma empresa (no caso, unidade 
econômica) atua autonomamente, em contato com outras empresas, 
evidentemente, há de ser considerado autonomamente, e isto é o que o 
texto do §2º do artigo 6º do Decreto-lei nº 406/68 autoriza. 
Assim, para que os engenhos, sítios e demais divisões fundiárias 
possam ser reconhecidos como estabelecimentos autônomos, é preciso 
que assim se comportem – e disse-o o parecer – ‘com individualidade 
econômica, que exerçam atividades geradoras de obrigações relativas 
ao ICM, em locais diversos daqueles em que se encontra instalado o 
estabelecimento principal’. 
Por outras palavras: se são estabelecimentos que integram na 
mesma unidade econômica, como partes indistintas do mesmo 
processo de produção, e não extrapolam dessa atividade integrada, 
não há considera-los estabelecimentos autônomos para fim de 
geração de atividade tributável pelo ICM” 
 
No mesmo sentido da jurisprudência supra, insta trazer à colação 

outro precedente antigo, porém apropriado ao tema em tela, emanado do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Representação n.º 1.181-PA, relatado pelo 
Exmo. Ministro Rafael Mayer (RTJ 113/28) que assim sintetiza: 

 
‘[...] quer se entenda o conceito constitucional sob o prisma de uma 
circulação jurídica ou de uma circulação econômica da mercadoria 
na direção do consumo, a operações que as suscita somente 
assume relevo quando significa uma exteriorização relativamente 
ao âmbito do estabelecimento. 
Os atos internos, os graus de processamento no interior do 
estabelecimento não podem ser elementos de circulação 
econômica e jurídica, pois são simples atos físicos ou materiais do 
processo produtivo, e não dão causa à incidência do tributo. 



Em complementando esse conceito constitucional, a lei 
complementar (Decreto-lei n.º 406), põe como aspecto dominante 
no fato gerador do ICM a saída da mercadoria para incorporar-se na 
dinâmica da economia da circulação e do consumo. 
[...] 
Não pode, portanto, o Estado considerar como estabelecimento 
autônomo a unidade empresarial, em determinado estágio 
produtivo, que não tiver por missão promover a saída, pois não é 
saída o simples degrau do processo interno de produção’. 
 

Tomando em consideração que se trata de atividades realizadas no 
âmbito de projetos agroindustriais integrados por produtores rurais, vinculados à empresa 
que os desenvolve, em regime de parceria ou integração, não se pode criar a ficção da 
existência de estabelecimentos distintos em relação a cada uma das fases do processo de 
cria/engorda das aves, mormente por se cuidar, sublinhe-se, de atividades desenvolvidas 
por estabelecimentos integrados. A hipótese assim figurada não atrai a aplicação do 
princípio da autonomia dos estabelecimentos, de modo que não pode ser invocado para 
fundamentar a manutenção do lançamento tributário em comento, ainda que as atividades 
de fabricação da ração e de criação/engorda das aves não se realizem em área territorial 
contígua. 

 
Tal ficção, aliás, contraria à própria definição constitucional do ICMS, 

pois o simples transporte físico da ração do estabelecimento fabricante ao do produtor 
rural integrado não pode ser qualificado como uma operação de circulação de mercadoria 
realizada pelo industrial ou pelo produtor integrado, porquanto esta pressupõe 
necessariamente o envolvimento de estabelecimentos distintos de uma mesma pessoa 
jurídica (transferência) ou pessoas distintas, desde que, neste último caso, enseje 
transmissão da titularidade daquele produto. 

 
O exame exaustivo do tema posto sob apreciação, à luz de toda a 

legislação pertinente, em especial das disposições da Lei n.º 12.955/96, é conducente a 
concluir-se que, em observância ao que preconizam os art. 20, §3º, inc. I, da Lei 
Complementar n.º 87/96, art. 60, inc. II, “A” do CTE e art. 57, inc. II, “A” do RCTE, 
abaixo transcritos, o procedimento fiscal, visando à glosa de ofício dos créditos objeto da 
autuação, deveria ter focado as operações de saída dos produtos resultantes do 
processo de abate dos animais promovido pelo estabelecimento industrial, vale 
dizer, as operações de saída das aves e respectivos produtos resultantes de sua matança 
ou industrialização, e não as remessas de ração para os estabelecimentos dos produtores 
rurais integrados, por constituírem, consoante já explicitado, mera movimentação física de 
mercadorias, amparadas pela não incidência estatuída no art. 79, inc. I, “q” do RCTE.  

 
Os preceitos legais supra assinalados possuem a seguinte redação: 
 
LC n.º 87/96 
[...] 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
ou de comunicação. 
[...] 



§3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita: 
I - para integração ou consumo em processo de industrialização 

ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída 
para o exterior; 
[...]. 
 
CTE 
[...] 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante 
do imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
[...] 
II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços 
a ele feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou 

produção rural, quando a saída do produto resultante não for 
tributada ou estiver isenta do imposto; 
[...] 
 
RCTE 
[...] 
Art. 57. Não implica crédito: 
[...] 
II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviço a 
ele feita: 
a) para integração ou consumo em processo de industrialização, 

extração mineral ou produção rural, quando a saída do produto 
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto; 

 
Cumpre ressaltar, outrossim, que a manutenção dos créditos 

relativos à entrada, no estabelecimento titular do projeto agroindustrial, dos insumos 
empregados na fabricação da ração posteriormente remetida aos estabelecimentos dos 
produtores rurais a ele integrados, para utilização no processo de cria e engorda das aves, 
cuja legitimidade é assegurada pelo inciso I do parágrafo terceiro do art. 79 do RCTE, 
visa, em última análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade 
insculpido no art. 155, §2º, incisos I e II, da CF/1988, ‘in verbis’: 

 
CF/88 
[...] 
Art. 155 . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 
[...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 



II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

 
Conforme já enunciado, os artigos 20, §3º, inc. I, da Lei 

Complementar n.º 87/96, 60, inc. II, alínea “A” do CTE e 57, inc. II, alínea ‘A’ do RCTE 
vedam o aproveitamento de crédito relativo à entrada no estabelecimento de 
mercadoria consumida em processo de industrialização ou produção rural, quando a 
saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. 

 
Nesse contexto, entendo que a exigência de estorno dos créditos 

pelas entradas dos insumos empregados na fabricação da ração posteriormente remetida 
aos estabelecimentos dos produtores rurais a ele integrados, para utilização no processo 
de cria e engorda das aves, deve levar em consideração a saída, promovida pelo 
estabelecimento industrial, dos produtos resultantes do abate da ave, é dizer, dos 
produtos resultantes de sua matança ou industrialização, no contexto do sistema de 
produção integrada ou de parceria instituído pela Lei n.º 12.955/96, e não um estágio do 
processo de produção integrada atinente ao processamento do insumo (ração) utilizado na 
alimentação dos animais. 

 
Em face do exposto, entendendo que o procedimento fiscal não 

oferece a segurança necessária para a análise do mérito da pretensão fazendária, 
conheço do recurso voluntário dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
julgar nulo o lançamento por insegurança na determinação da infração.” 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00477/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual: Rejeitado o pedido de diligência. 
Rejeitadas as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitado o requerido de Decadência. ICMS. 
Reforma da decisão singular. Parcialmente procedente o auto de 
infração. Ajusta o período do lançamento para o exercício de 
1999 e exclui o valor relativo ao mês de dezembro.  
  
1. O pedido de diligência, arguido pela parte de direito, sem que 
no processo haja demonstrada a existência de divergência na 
constituição do crédito ou outro motivo capaz de ocasionar 
dúvida na formalização deste, motiva a sua rejeição no 
julgamento primeiro do processo administrativo tributário; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade administrativa competente; 
 
3. O lançamento do crédito tributário antes de ocorrido o prazo 
de 05 (cinco) anos, contados "da data em que se tornar 
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento anteriormente efetuado, não abriga a arguição de 
preliminar de decadência do crédito tributário constituído com 
observância das normas processuais e procedimentais; 
 
4. As regras do processo administrativo tributário e do seu 
julgamento permitem a correção do período examinado pelo 
auditor fiscal, os ajustes do crédito tributário e a sua adequação 
ao real valor litigioso do processo. Esta ocorrência no curso da 
ação me faculta reformar a decisão singular em parte e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre o 
ICMS devido de forma reduzida. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 330.335,19 (trezentos 



e trinta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), e retificação referente ao 
período de 01/2009 a 12/2009  para  01/1999 a 11/1999. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração foi lavrado com a descrição da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária, que transcrevo 

 
O sujeito passivo omitiu “o pagamento do ICMS, na importância de 

R$ 337.401,21 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e vinte e um 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes à saída de produtos cárneos comestíveis, conforme planilhas e documentos em 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente 
com os acréscimos legais”. 

 
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com o artigo 64 

da Lei nº 11.651/91, c/com o artigo 11, inciso V do Anexo IX e artigo 82, inciso III do 
Decreto nº 4.852/97. Na sequência, propôs a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV, 
alínea "a" do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03 a 11. 
 
Os Termos de Revelia e de Perempção de fl.15 e 18, assinalam a 

ausência do sujeito passivo nas fases contraditórias do processo. 
 
O processo foi inscrito em Dívida Ativa, documento de fl. 19. 
 
O sujeito passivo, fls. 22 a 54, ingressa com Recurso de Revisão 

Extraordinária onde afirma que este recurso é referente à admissão extraordinária de peça 
defensória que trata o artigo 43, II, "b" da Lei nº 16.469/09, visto que a intimação é nula de 
pleno direito, por falta de intimação de seus sócios por meio de carta com aviso de 
recepção, telefax ou ciência direta.  

 
Argui a existência de cerceamento ao direito de defesa, ocorrida pela 

ausência de livros e documentos fiscais que foram extraviados pela própria administração 
tributária; além disso, a reautuação promovida é indevida, pois se trata de uma 
"reautuação da reautuação". Aponta que outros autos de infração já foram anulados por 
ausência de instrução probatória, e estes contêm o mesmo vício de nulidade.  

 
Argui, ainda, que houve insegurança na determinação da infração, já 

que o levantamento fiscal está diferente do auto de infração quanto aos períodos 
autuados. 

  
Na sequência, entende que houve decadência, nos termos do artigo 

173, II do CTN e fundamenta que existem erros no auto de infração, tendo em vista que o 
período auditado seria de 01/01/2009 a 31/12/2009, porém, em todos os levantamentos 
fiscais em que se procurou embasar o auto de infração em tela dão notícia de que se 
referem ao período de 01/01/1999 a 31/12/1999. 

 
Requereu o retorno dos autos à Primeira Instância; subsidiariamente, 

o acolhimento da tese de que há erro de fato substancial que implica alteração total do 



lançamento. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da peça basilar. 
Quanto ao mérito, rogou pela improcedência do auto de infração, e caso não seja este o 
entendimento, que se converta o processo em diligência.  

 
Os documentos de fls. 55 a 61 instruem a peça defensória. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n°1635/2016 – PRES, fl. 64, admitiu o Recurso Extraordinário e determinou o 
encaminhamento dos autos à Primeira Instância.  

 
O Julgador Singular, fls. 67 a 69, decide negar provimento a todas as 

arguições de nulidade da peça básica, requeridas pela defesa, inclusive o pedido de 
diligência e, no mérito, considera procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira Instância 

a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 74 a 100, 
momento em que ratifica as arguições preliminares expostas na impugnação. 

  
Repete a fundamentação de que existe erros no auto de infração, 

visto que o período auditado seria de 01/01/2009 a 31/12/2009, porém, em todos os 
levantamentos fiscais de suporte do auto de infração noticiam que se referem ao período 
de 01/01/1999 a 31/12/1999. 

 
Requer a improcedência do auto de infração, e caso não for este o 

entendimento, que se converta o processo em diligência.  
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 09/01/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e “resolve, por 
unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria Geral - SEGE, deste Conselho, 
para, obsequiosamente, providenciar a juntada ao presente dos processos nºs 
5.0654000.766.26 e 4.0112007.250.90, já julgados por este Conselho. 

 
Após, retorne-se para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 
A Representação Fazendária manifestou concordando com a 

Resolução”, fl. 104. 
 
Os documentos de fls. 107 e 108 foram juntados ao processo. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 08/03/2017, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
Considerando que o patrono do polo passivo (fls. 55) vem 

sistematicamente afirmando que os documentos foram extraviados pela própria 
Administração tributária; 

 
Considerando que às fls. 205 do processo nº 5 0654000 766 26 

consta o recibo de que os documentos foram entregues ao Sr. Zenivaldo Alves Brandão, 
identificado como contador da empresa conforme fls. 351 do processo acima mencionado. 

   



Resolve, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência e 
encaminhar os autos à GEPRO para intimar o advogado a se manifestar sobre o 
recebimento dos documentos recebidos e sobre a identificação da pessoa que os recebeu. 

 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 

Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato, fl. 109.  

 
Na Manifestação do sujeito passivo, fls. 113 a 131, ele argumenta 

que relativamente aos documentos em apreço, ao se considerar que neles não constam 
qual a numeração de autenticação, ou a que exercício se referem os ditos livros, apenas 
se pode afirmar que esses livros não se referem à escritura fiscal do contribuinte nos anos 
de 1998 e 1999, pelo que eles se referem a exercícios anteriores a este, a exemplo de 
1996 ou 1997.  

 
Quanto à identidade da pessoa que recebeu os documentos, 

apontam ser o contabilista da empresa, senhor Zenivaldo Alves Brandão. Acresce que 
houve cerceamento do direito de defesa, advindo da ausência dos livros e documentos 
fiscais que foram extraviados pela própria administração tributária; além disso, seria 
indevida a reautuação promovida, pois se trata de uma "reautuação da reautuação". 
Defendeu que houve insegurança 

 
 Requer a improcedência do auto de infração, e caso não for este o 

entendimento, que se converta o processo em diligência.  
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Analisei os questionamentos preliminares e defensórios, comparei 

com os demonstrativos que suportam a constituição do crédito tributário para depois iniciar 
este voto na forma definida no art. 18 do Decreto nº 6.930/2009, que regulamenta a Lei nº 
16.469/2009 e quanto às partes primeiras, decido rejeitar o requerido diligencial do 
processo, constante da defesa do sujeito passivo, o qual indefiro, pois a parte passiva não 
instruiu a sua defesa com a comprovação de que os valores exigidos não são 
efetivamente devidos, como também, não houve demonstração segura de que o trabalho 
de auditagem não obedeceu às normas ditadas pela instrução procedimental relacionada 
com o cumprimento das tarefas funcionais da autoridade fiscal. 

 
Além do que o estudo da formalização do processo mostra que ele 

preenche as condições de decisão do mérito da ação fiscal, pois a causa da exigência do 
crédito tributário se apresenta de forma clara e objetiva. 

 
Quanto aos questionamentos preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela parte de direito, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, ou outro incidente de nulidade, previsto na legislação 
processual, vejo que esses incidentes não aconteceram no curso do trabalho fiscal, o que 
me motiva a rejeitá-las. Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na formalização 
do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro momento, correto o 



lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a autoridade lançadora propôs a 
exigência do crédito tributário no auto de infração sem violar os princípios estabelecidos 
no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa se acha revestida das funções inerentes 

ao seu cargo, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Diante do 
procedimento da fiscalização, as preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa não foram acolhidas na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho as preliminares de nulidades 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa, arguidas pela parte autuada. 

 
No que diz respeito à arguição da preliminar de decadência, 

formulada pela sujeição passiva, eu a rejeito com a seguinte consideração: 
 
O trabalho fiscal foi elaborado no curso do período decadencial, 

respeitado o prazo da nulidade declarada no processo nº 4.01.12.007250.90 e a 
reautuação sugerida no Despacho nº 1084/2013-GERF/SR e o contribuinte foi notificado 
antes do decurso desse prazo, o que deixa claro que o inciso I do art. 182 do CTE e inciso 
I do art. 173 do CTN não atingem a constituição do crédito tributário pelo lançamento de 
ofício. Portanto, a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício se fez antes 
da decorrência do prazo quinquenal, pois a Fazenda Pública exerceu o seu direito e 
efetivou o lançamento tributário. 

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

fundamentação que exponho: 
 
Quanto ao mérito, vejo que neste processo a fiscalização reclama o 

imposto com os acréscimos legais, sob o fundamento de que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, em razão de escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referentes à saída de produtos cárneos comestíveis. O ICMS devido neste 
lançamento fiscal imposta o valor de R$ 337.401,21, campo 3 da peça básica. 

 
De acordo com a observação aposta no campo da descrição da 

ocorrência, este auto de infração é reautuação sugerida pelo ofício número 092/2013, em 
substituição ao auto de infração nº 4.01.12.007250.90, que foi anulado. 

 
Por se tratar de reautuação, vejo que, para a definição de uma 

decisão justa, é necessário considerar os valores apurados pela Auditoria Básica do 
ICMS, no período de 01/01/1999 a 01/12/1999 e não deve ser considerado valores 
diferentes do que foi demonstrado no referido ano de referência.  

 
Além do que, neste processo, não comporta o acréscimo do mês de 

dezembro de 1999 por ser este lançamento advindo de reautuação. O período de 
01/01/2009 a 31/12/2009, portanto, tem a sua adequação para 01/01/1999 a 01/12/1999, 
porém com a exclusão do mês de dezembro constante do demonstrativo da Auditoria que 
apurou escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado de produtos cárneos 
comestíveis. 

 



Em face destas informações e para que o julgamento deste volume 
se faça com justiça, os valores exigidos nos dois processos foram avaliados e, depois de 
comparados, conclui que os ajustes seriam efetivados, para que a real importância do 
crédito tributário devido fosse apurada, tudo em respeito à legalidade do lançamento do 
crédito tributário, lançado neste processo de reautuação e respeitado o período 
quinquenal. 

 
Comparei os valores dos dois processos nºs 4011200725090 e este 

em julgamento e demonstro os valores reais a serem considerados procedentes, além da 
necessidade de suas adequações em respeito ao princípio decadencial, procedimento que 
incluo os valores numéricos no parágrafo seguinte. 

 
   Meses deste processo            do processo nº 4011200725090       Real valor devido 
 
01/2009     R$   72.823,94                1999    R$   27.823,94                  R$   27.823,94 
02/2009     R$   38.285,33                1999    R$   38.285,33                  R$   38.285,33 
03/2009     R$     8.933,86                1999    R$     8.933,86                  R$     8.933,86 
04/2009     R$     6.747,07                1999    R$     6.747,07                  R$     6.747,07 
05/2009     R$   38.999,01                1999    R$   35.698,84                  R$   38.999,01 
06/2009     R$   53.041,54                1999    R$   56.341,71                  R$   53.041,54 
07/2009     R$   20.818,65                1999    R$   20.818,65                  R$   20.818,65 
08/2009     R$   40.326,90                1999    R$   40.326,90                  R$   40.326,90   
09/2009     R$   42.192,45                1999    R$   42.192,45                  R$   42.192,45 
10/2009     R$   23.918,20                1999    R$   23.228,79                  R$   23.228,79 
11/2009     R$   29.937,65                1999    R$   30.627,06                  R$   29.937,65 
12/2009     R$     6.376,61                1999         excluído                              excluído  
Soma        R$ 337.401,21                1999    R$ 331.024,60                  R$ 330.335,19 

 
Em respeito ao quinquênio, o mês de dezembro de 2009 (12/2009) 

no valor de R$ 6.376,61 (seis mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um 
centavos) eu o excluo deste processo por se tratar de reautuação do processo nº 
4.01.12.007250.90. 

 
Estes esclarecimentos se fizeram necessários porque as 

adequações das diferenças exigidas nesta autuação se fizeram necessárias, mas com 
respeito ao trabalho fiscal realizado em 1999.  

 
Com isto, feitos os ajustes no julgamento destes autos, observo que 

no mês de maio de 1999, por um lapso na conclusão do verdadeiro valor devido pelo 
autuado, considerei o valor maior demonstrado no ato de reautuação, vez que o débito 
correto é R$ 35.698,84 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e 
quatro centavos) e não R$ 38.999,01 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais 
e um centavo), o que pode reduzir o débito do sujeito passivo em R$ 3.300,17.  

 
A faculdade dos recursos administrativos, previstos no art. 41 da Lei 

nº 16.469/2009, assegura o direito do sujeito passivo de pleitear a correção destes valores 
que atendido deve favorecer ao recorrente. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por unanimidade de 

votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de decadência, 



arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS devido no total 
de R$ 330.335,19 (trezentos e trinta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove 
centavos), e com retificação referente ao período de 01/2009 a 12/2009 para 01/1999 a 
11/1999.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00480/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ADMISSIBILIDADE DO RECURSO AO CONSELHO 
SUPERIOR. Acolhida em parte. Unânime. ICMS. Obrigação 
Principal. Escrituração indevida de crédito outorgado. 
Procedência total. Unânime. REINCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. 
Acolhida em parte. Maioria. 
 
1 – Somente preenchem os requisitos de admissibilidade para 
apreciação de recurso pelo Conselho Superior, conforme 
disposições do artigo 41 da Lei 16.469/2009, os pedidos de 
improcedência e reinclusão de solidários, em razão de decisão 
cameral não unânime. 
 
2 – Por se tratar de crédito outorgado condicionado ao 
aproveitamento de, no máximo, 7% de crédito de ICMS sobre as 
entradas interestaduais, no caso de não atendimento da referida 
condição, o sujeito passivo perde o direito ao referido benefício 
fiscal (crédito outorgado), conforme disposição da legislação 
tributária. 
 
3 – As sócias administradoras, conforme previsão do inciso XII 
do artigo 45 do CTE, são solidariamente responsáveis por atos 
que praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis quando do exercício da função de gerência e/ou 
administração da empresa. 
 
4 – A responsabilidade do contabilista, por ausência de 
disposição expressa quanto a solidariedade, à época da 
ocorrência dos fatos geradores, somente seria permitida se 
comprovado o interesse comum na situação que constituiu o 
fato gerador da obrigação tributária principal, conforme previsto 
no inciso I do artigo 124 do CTN, situação que não ficou 
demonstrado no processo.   
 
5 – Auto de Infração procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Evandro Luis 
Pauli, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer 



do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, devendo a penalidade 
proposta neste processo ser adequada aos termos do § 11, do art. 71, da Lei 11.651/91 
acrescido pela Lei 19.965/18. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Evandro Luis Pauli, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de 
votos, acatar a preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Maria Madalena 
Nogueira Melo e Maria Lúcia Nogueira de Melo na lide, arguida pela Fazenda Pública. 
Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Denilson Alves Evangelista, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Nivaldo José 
Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário Cezário da Silva Rios 
na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Evandro Luis Pauli, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 a 05, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu 
pagamento de ICMS, na importância de R$ 71.648,46, em razão da escrituração indevida 
de crédito outorgado (relativo a 2% das saídas interestaduais de vestuário) pois não 
atendeu condição para seu uso: aproveitar o crédito de ICMS pelas entradas limitadas à 
7%.  

Sujeitos passivos solidários:  

- Maria Lúcia Nogueira de Melo, como sócia gerente (folhas 04); 

- Maria Madalena Nogueira Melo, como sócia gerente (folhas 04); 

- Cezário da Silva Rios, como técnico contabilista (folhas 05). 

Infração: artigo 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 11, III do anexo IX do Decreto 
4.852/97, 86 do Decreto 4852/97 e artigo 1º, II, da IN 326/98-GSF. 

Penalidade: artigo 71, IV, da Lei 11.651/91. 

A autoridade fiscal anexa Nota Explicativa (folhas 06 a 08), Auditoria Básica 
do ICMS (folhas 09 a 28), TAREs nº 071/98-GSF e 229/01-GSF (folhas 37 a 44), Livro 
Registro de Apuração do ICMS (folhas 45 a 70 e 139 a 164), Livro Registro de Entradas 
(folhas 71 a 138 e 165 a 227) e demais documentos. 

Conforme faculdade presente no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante no 
Acórdão de folhas 616 a 626: 

Legalmente cientificadas, as partes comparecem aos autos para 
impugnar o auto de infração. Argúem as preliminares de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração, 
cerceamento do direito de defesa, e de exclusão dos solidários do 
polo passivo da lide, bem como no mérito requerem a improcedência 
do feito.  



O julgador singular afasta as nulidades aventadas, e no mérito, 
ratifica a pretensão fiscal inicial bem como mantém os solidários no 
polo passivo da lide. 

Em seguida, o sujeito passivo invoca provimento administrativo para 
requerer a extinção do crédito tributário, porém teve seu pleito 
negado em virtude do descumprimento dos requisitos legais. 

Na sequência, as partes interpõem conjuntamente recurso à Câmara 
Julgadora para reiterar a argumentação inicial e os pedidos, porém o 
órgão julgador ratificou a decisão anterior, ao rejeitar as preliminares 
de nulidade arguidas, manter na lide os solidários e convalidar a 
pretensão fiscal inicial.  

As partes insurgem-se contra a decisão anterior e no recurso dirigido 
ao Conselho Superior desta Casa reiteram argumentos e pedidos 
anteriores, que após breve suspensão temporária do feito, resolveu 
por unanimidade de votos acolher a preliminar de nulidade parcial a 
partir da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. 

Os autos retornam à primeira instância e após análise, é mantida a 
exigência fiscal inicial por parte do julgador monocrático. 

Cientificadas, as partes interpõem recurso para argumentar não 
terem praticado a infração estampada na basilar. Ponderam inexistir 
no ordenamento jurídico goiano, lei ou outro provimento jurídico que 
possa vedar a utilização de crédito outorgado concernente às saídas 
interestaduais de mercadorias que tenham sido recebidas em 
operação interestadual tributada com alíquota superior a 7%. 

Obtemperam que toda a acusação funda-se em ato administrativo 
emanado pelo Secretário da Fazenda Estadual, tal como a Instrução 
Normativa nº 326/98-GSF, a qual não têm poder para regulamentar 
ou modificar conteúdo de leis ou ainda restringir ou ampliar seus 
efeitos. Que os provimentos administrativos desta espécie 
subordinam-se ao ordenamento jurídico que lhe é superior tal como a 
Constituição, as leis complementares, ordinárias e os regulamentos.  

Adrede, verberam ter firmado com a Fazenda Pública Estadual, 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, que lhes autorizam o 
usufruto de crédito outorgado no percentual de 2% do valor das 
saídas interestaduais, não tendo havido qualquer desrespeito às 
cláusulas do indigitado acordo e para dar sustentação às suas teses, 
invocam farta jurisprudência desta e de outras cortes. 

Salientam que a citada instrução normativa extrapola os contornos 
do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, ao estipular 
que somente seriam merecedores da benesse tributária aquelas 
operações sujeitas à alíquota igual ou menor a 7% (sete por cento), 
conquanto a norma superior não se preocupou em delimitar 
condições ou abrir possibilidades em fazê-lo hierarquicamente 
inferior, em patente violação ao princípio da legalidade, o que deixa o 
trabalho eivado de ilegalidade.  

Em seguida, argúem as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa. Em relação à primeira, argumentam ter havido 
equivocada indicação de capitulação no auto de infração e apontam 



erros e omissões no levantamento fiscal. Consideram haver valores 
calculados a maior, pois a auditoria desconsiderou que nem todas as 
operações praticadas pela empresa autuada no período relacionado, 
dizem respeito às operações interestaduais. 

Acrescentam que as notas explicativas não esclarecem esses fatos e 
por isso necessária a revisão da auditoria. Salientam que os valores 
são imprecisos e equivocados e que deixaram de apresentar um 
resumo de cálculo em face da exiguidade do tempo. 

Repisam o argumento de que o agente fiscal deixou de levar em 
consideração que nem todos os valores escriturados referem-se à 
operação interestadual, pois a Recorrente também efetuava compras 
e vendas dentro deste Estado. Que em virtude desta inobservância 
todos os valores foram glosados como se dissessem respeito à 
operações interestaduais e por isso requer a realização de revisão 
fiscal para o esclarecimento dos fatos. 

Quanto ao cerceamento do direito de defesa, alega falta de 
especificação dos dispositivos legais que tutelam os cálculos 
relativos às taxas de juros e índices de correção monetária aplicados 
para efeito de cálculo; que a base de cálculo é presumida e 
imprecisa, o que fere o princípio da seletividade.   

Ao final requerem nulidade do feito ou reforma da decisão anterior 
para considerá-lo improcedente, ou alternativamente, seja realizada 
perícia ou auditoria contábil dos livros e documentos para que sejam 
apurados os valores eventualmente devidos. 

Na sequência, o solidário Cezário da Silva Rios comparece 
individualmente aos autos para interpor recurso. Considera indevida 
sua inserção na condição de responsável solidário pois o exercício 
da função de contador era exercido por uma das sócias-proprietárias, 
que segundo consta assumiu a responsabilidade pelos atos em 
desconformidade com a legislação pertinente. Que não pode ser 
responsabilizado por concorrer à prática da infração estampada na 
basilar pois limitava-se a trabalhar com as informações que lhe eram 
repassadas por seu cliente, tais como os lançamentos contábeis. 

Adianta que o pagamento dos impostos é obrigação do sujeito 
passivo e não do profissional da contabilidade; que falta respaldo 
probatório que possa fundamentar qualquer tipo de responsabilidade 
dolosa, má fé, fraude, simulação ou atentado contra a lei ou estatuto 
social da empresa ou ainda de presunção legal.  

Que sua indevida inserção no quadro dos coobrigados decorreu de 
equivocada interpretação extensiva da fazenda pública, pois não foi 
constatada sua vinculação ao fato gerador e, para sustentar suas 
teses cita julgados desta e de outras cortes. Na mesma toada, a 
colocação do contador como deve ser restrita às situações onde não 
se tenha dúvidas sobre sua participação na infração, porém 
precedida de investigação na qual se prove que o profissional tenha 
agido de maneira intencional para fraudar a arrecadação; que jamais 
o mesmo seja responsabilizado de maneira automática. 

Ao final requer sua exclusão do polo passivo. 



Na sequência, em julgamento cameral (folhas 614 a 626), a Terceira Câmara 
deste Conselho Administrativo Tributário decidiu: 

a)  por unanimidade: rejeitar pedido de diligência; 

b) por unanimidade: rejeitar preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; 

c) por maioria: acatar a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos 
solidários; 

d) por maioria: considerar procedente o auto de infração. 

A Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Superior (folhas 628 e 629) 
pedindo a reforma do Acórdão, clamando pela reinclusão dos solidários na lide. 

O sujeito passivo principal também interpõe recurso ao Conselho Superior 
(folhas 659 a 670) pedindo: 

a) nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração pela falta de especificação dos dispositivos legais no que tange 
as taxas de juros e índices de correção monetária. Pede também nulidade por ser a base 
de cálculo fictícia e presumida e a alíquota imprecisa; 

b) Diligência; 

c) Quando ao mérito, alega que a autoridade fiscal deixou de considerar a 
situação de que nem todos os valores escriturados se referem a operações interestaduais, 
visto que o sujeito passivo também efetuou compras e vendas dentro do Estado de Goiás. 
Que as restrições ao uso do benefício impostas pela legislação estadual, através de ato 
administrativo do Secretário da Fazenda (Instrução Normativa nº 326/98) são nitidamente 
ilegais pois entram em conflito com norma superior, que não dispõe sobre esse limitador. 
Assevera que os atos baixados pelo Secretário da Fazenda tem competência apenas para 
esclarecer o conteúdo de normas superiores e não para estabelecer condições e 
limitações de uso do benefício fiscal. 

Em contradita (folhas 639 a 651) o contabilista alega que em nenhum 
momento agiu com dolo, simulação ou fraude em suas atitudes e se limitou a fazer os 
lançamentos contábeis daqueles documentos que lhe foram encaminhados pela empresa, 
não tendo obrigação de conferir se tais documentos eram verdadeiros ou legítimos. 

Também em contradita (folhas 653 a 657) as sócias administradoras alegam 
que não praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, conforme preconiza o 
CTN. 

É o Relatório 

 

V O T O 

Inicialmente torna-se necessário verificar se os recursos interpostos pelo 
sujeito passivo e pela Representação Fazendária preenchem os requisitos de 
admissibilidade para apreciação pelo Conselho Superior, constantes no artigo 41 do 
regulamento do PAT (Lei 16.469/2009): 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 

I – não unânime; 

 



Analisando a Certidão de folhas 614, verifico que a decisão cameral, quanto 
ao mérito e a exclusão de solidários, não foram unânimes. De forma que o recurso 
apresentado pela Representação Fazendária, quanto a reinclusão de solidários, atendeu a 
condição do inciso I do artigo 41. 

Quanto ao recurso do sujeito passivo principal, admito somente o pedido de 
improcedência, deixando de apreciar os pedidos de diligência e de nulidade pois tais 
proposições foram rejeitadas de forma unânime na Câmara Julgadora, vide Certidão de 
folhas 614. 

Não obstante a decisão cameral unânime nestes quesitos, o sujeito passivo 
apresenta fundamentação nova para a nulidade. Mas, pela inteligência do artigo 41 da Lei 
16.469/2009, salvo exceções, não é permitido que fato novo seja apreciado pelo Conselho 
Superior. Isso porque, pela leitura do caput do artigo 41, as disposições que versam sobre 
admissibilidade do recurso devem constar na referida decisão cameral recorrida. Isto é, o 
Acórdão recorrido deve apresentar a fundamentação ou o motivo objeto de 
questionamento ou de recurso, fato que não ficou demonstrado pois, em momento algum, 
nas fases processuais anteriores, houve a arguição de nulidade pelos fundamentos agora 
alegados. 

Assim, pelo “princípio do interesse” previsto no artigo 565 do CPC, não pode 
o sujeito passivo se beneficiar de eventual nulidade não arguida em fase anterior. 

Além do mais, mesmo em uma eventual exceção à regra de admissibilidade 
de fato novo, esse recurso somente poderia ser admitido se atendesse as condicionantes 
relacionadas nas alíneas do inciso II do artigo 41, situações que não estão presentes no 
caso em questão. De forma que não houve subsunção do fato à norma e não estão 
presentes os requisitos para a admissibilidade do recurso, nos pedidos de diligência e 
nulidade. 

Pois bem, quanto ao mérito, verifico que o procedimento fiscal foi derivado de 
auditoria, onde a autoridade fiscal constatou que o sujeito passivo não atendeu condição 
para usufruir o benefício fiscal do crédito outorgado de 2% nas saídas interestaduais. 

Como o sujeito passivo aproveitou créditos pelas entradas em valores 
superiores à 7% (conforme demonstrado nas folhas 16, 17, 26 e 27), perdeu o direito ao 
crédito outorgado pois não atendeu condição para seu uso. Tal condição está prevista na 
Instrução Normativa nº 326/98-GSF e no próprio TARE 229/2001 que o sujeito passivo 
possui, conforme §1º da Cláusula Segunda, que assim dispõe (folhas 41): 

§1º De conformidade com o inciso II do art. 1º da Instrução 
Normativa nº 326/98-GSF, com as alterações introduzidas pelo art. 1º 
da instrução Normativa nº 451/00-GSF, o benefício de que trata o 
caput desta cláusula não se aplica à operação de saída de 
mercadorias que tenha sido recebida em operação interestadual 
tributada com alíquota superior a 7% (sete por cento), exceto se 
o crédito apropriado pela ACORDANTE limitar-se a 7% (sete por 
cento). 

Essa regra de estorno é natural e perfeitamente lógica, pois, a contrário 
sensu, poderia provocar situações em que o resultado da equação tributária 
(compensação de débitos e créditos de ICMS) apresentaria valor negativo. Se não 
houvesse esse estorno obrigatório, o contribuinte poderia estar se apropriando de imposto 
quando na verdade deveria estar contribuindo ao Estado. Isto é, ao invés de pagar tributo 
ao Estado, estaria auferindo ganho financeiro através de créditos superiores aos débitos 
de ICMS. 



Além do mais, conforme previsto no artigo 86 do RCTE, quando não 
atendidas as condições previstas para o uso do referido benefício fiscal, o contribuinte 
perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto, acrescido de 
cominações legais cabíveis. Essa foi exatamente a situação constatada nesse auto de 
infração. 

Art. 86 do RCTE. Quando o benefício fiscal for concedido sob 
condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário. 

A autoridade fiscal teve o cuidado de fazer o estorno de forma proporcional, 
isto é, na medida dos créditos interestaduais de ICMS superiores à 7% em relação ao total 
de créditos interestaduais (folha 18). 

A autoridade fiscal também anexou Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrativos auxiliares, TARE, Ordem de Serviço, cópia dos livros fiscais. Portanto, em 
meu entendimento, o trabalho fiscal foi efetuado com zelo e qualidade, não merecendo 
reparos. 

Sujeito passivo alega que o fiscal deixou de considerar as operações de 
entrada e saída efetuadas dentro do Estado. Na verdade, o cálculo do crédito de ICMS 
indevido não possui vinculação com as operações internas. Veja que as disposições do 
§1º do inciso II da Cláusula Segunda do TARE 229/01 (folha 41) se referem à vedação 
especificamente das entradas INTERESTADUAIS com alíquota superior à 7%. De forma 
que a autoridade fiscal fez o cálculo somente com base nas operações interestaduais, o 
que está perfeitamente correto. 

Alega também que as restrições ao uso do benefício impostas pela 
legislação estadual, através de ato administrativo do Secretário da Fazenda (IN 326/98) 
são nitidamente ilegais pois entram em conflito com norma superior, que não dispõe sobre 
esse limitador. Assevera que os atos baixados pelo Secretário da Fazenda tem 
competência apenas para esclarecer o conteúdo de normas superiores e não estabelecer 
condições e limitações de uso do benefício fiscal. 

Mas tal alegação não procede pois o sujeito passivo firmou Termo de Acordo 
(TARE nº 229/01) com a Secretaria da Fazenda disciplinando o uso do referido benefício 
do crédito outorgado. E, conforme disposição expressa do inciso II e §1º da Cláusula 
Segunda, existia vedação expressa nesse sentido (folhas 41). De forma que o limitador 
não foi previsto exclusivamente pela Instrução Normativa mas por acordo firmado entre as 
partes (contribuinte x Estado). 

De forma que, quanto ao mérito, considero procedente a acusação fiscal. 

Quanto aos sujeitos passivos solidários, que foram excluídos da lide por 
decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe recurso a esse Conselho Superior clamando 
pela reintrodução dos mesmos na lide, sob o argumento de que a solidariedade se amolda 
perfeitamente à previsão contida nos incisos do artigo 45, sendo as sócias 
administradoras no inciso XII e o contabilista no inciso XIII.  

Em contradita, as sócias administradoras alegam que não praticaram atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. 

Pois bem, em meu entendimento, a fundamentação da solidariedade das 
sócias administradoras não se dá conforme artigo 135 do CTN, mas conforme artigo 124 
da mesma norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 



I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade das sócias administradoras 
dar-se também pelas disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 
do CTN remetem para as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código 
Tributário do Estado de Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 

30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem os mesmos 
efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo 
principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelos seus 
administradores, que respondem solidariamente por seus atos (no caso, pela omissão de 
que forem responsáveis). De forma que, no meu entendimento, pelas razões acima 
expostas, as sócias administradoras Sra. Maria Lúcia Nogueira de Melo e Sra. Maria 
Madalena Nogueira Melo devem ser reincluídas na lide. 

Também em contradita, o contabilista alega que em nenhum momento agiu 
com dolo, simulação ou fraude em suas atitudes e se limitou a fazer os lançamentos 
contábeis daqueles documentos que lhe foram encaminhados pela empresa, não tendo 
obrigação de conferir se tais documentos eram verdadeiros ou legítimos. 

Pois bem, quanto a responsabilidade solidária do contabilista, necessário se 
faz algumas ponderações iniciais. 

Primeiramente, os fatos geradores são de 2002 e 2003, razão pela qual, à 
época da ocorrência dos fatos geradores, não existia mandamento legal que previa 
expressamente a responsabilidade do contador, conforme inciso XII-A do artigo 45 do CTE 
adicionado em 2011: 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 

Diante da ausência de disposição expressa, a responsabilidade solidária do 
contador, no presente PAT, foi fundamentada na regra geral de solidariedade prevista no 
inciso XIII: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

Pertinente analisarmos as disposições do Código Tributário Nacional sobre o 
assunto: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
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Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

A doutrina separa os dois incisos do artigo 124 em: solidariedade de fato 
(inciso I) e solidariedade de direito (inciso II). Na solidariedade de fato ou natural, as 
pessoas têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal e, a princípio, não precisam estar expressamente designadas por lei. Sua 
solidariedade é caracterizada pela sua condição na relação, de interesse comum.  

Mas a regra é a solidariedade expressa. Nesse sentido, como no presente 
caso, o contabilista não teve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da 
obrigação principal sua responsabilidade deve estar expressamente prevista em Lei. 

E a previsão expressa somente vigorou a partir de 2011 (Lei 17.519/2011), 
pelo acréscimo do inciso XII-A no artigo 45 do CTE: 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 

Ratificando esse entendimento, em 2014, o inciso XIII do artigo 45 do CTE foi 
alterado com o acréscimo de situações expressas (alíneas “a” até ‘f”) onde o solidário 
pode ser incluído na lide: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 

18.195 vigência: 09.02.14) 

a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado 
serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos 
de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao 
“software” básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social 
ou estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio 
ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
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sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou 
de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, 
financeiras ou de serviços; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

e) participado, de modo ativo, de organização ou associação 
constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em 
proveito de terceiras empresas; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 

09.02.14) 

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa 
jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito 
tributário. (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

Ratificando também esse entendimento, na exposição de motivos nº 
47/2011-GSF, vinculada à Lei 17.519/2011 que incluiu o inciso XII-A ao artigo 45 do CTE, 
tem-se a seguinte justificativa: 

Conforme consta do art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN -, o 
polo passivo da relação jurídico-tributária pode ser ocupado tanto 
pelo contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o fato gerador ou pelo responsável, quando, 
não se tratando de contribuinte, a responsabilidade decorra de 
expressa disposição legal. Mais adiante, no art. 124, o CTN trata da 
solidariedade para definir que podem ser solidariamente obrigadas 
pelo crédito tributário as pessoas expressamente designadas por lei. 

O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que 
se torna impraticável incluí-lo no polo passivo da relação 
tributária por ocasião do lançamento, tendo em vista a 
inexistência, no dispositivo, de menção expressa ao profissional 
contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A 
ao art. 45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o 
contribuinte, nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha 
decorrido a prática de infração à legislação tributária estadual. 

De forma que não mais existe previsão de solidariedade genérica no CTE, 
exceto nos casos de solidariedade de fato, onde há interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsto no inciso I do 124. 

Por fim, o §1º do artigo 144 do CTN assim dispõe: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 
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De forma que não é possível aplicar retroativamente as disposições do inciso 
XII-A do artigo 45 para atribuir responsabilidade tributária a terceiros (contador) para fatos 
ocorridos antes da Lei que incluiu expressamente a responsabilidade solidária do 
contador. 

Mas, conforme já acima explicitado, não obstante a regra geral de 
solidariedade expressa, se constatado interesse comum na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação principal, sua responsabilidade seria permitida, conforme previsão 
do inciso I do artigo 124 do CTN. Situação essa que não ficou demonstrada nesse 
processo, de forma que me manifesto pela manutenção da decisão cameral que excluiu o 
sujeito passivo solidário Sr. Cezário da Silva Rios (contabilista) da lide. 

Diante do exposto, conheço dos recursos e contraditas dos sujeitos passivos, 
conheço do recurso da Fazenda Pública, decido pela REINCLUSÃO NA LIDE dos sujeitos 
passivos solidários Sra. MARIA LÚCIA NOGUEIRA DE MELO e Sra. MARIA MADALENA 
NOGUEIRA MELO, como sócias administradoras. Quanto ao sujeito passivo solidário Sr. 
CEZÁRIO DA SILVA RIOS, contabilista, CONFIRMO A DECISÃO CAMERAL QUANTO A 
EXCLUSÃO DA LIDE. Quanto ao mérito, acompanhado pela unanimidade de meus pares, 
voto para considerar PROCEDENTE o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade nos termos do §11º do artigo 71 da Lei 11.651/91 (acrescido pela Lei 
19.965/18). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00482/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Incompetência funcional, cerceamento do direito de 
defesa e Insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Acolhida. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Escrituração indevida de crédito 
relativamente à entrada de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária;  
 
3. Deve ser mantida a exigência do crédito tributário quando o 
sujeito passivo não conseguir descaracterizar a irregularidade 
na qual se assenta a acusação fiscal ensejadora do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, a segunda, por cerceamento do direito 
de defesa e, a terceira, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário PAULO GONTIJO JÚNIOR, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Luis Antônio da 
Silva Costa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Elias Alves 
dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 8.423,53, em razão da escrituração indevida 
de crédito do ICMS relativamente a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 522 do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: PAULO CONTIJO 
JÚNIOR, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/82. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 87/101. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 108/111, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem recurso voluntário, alegando incapacidade funcional, visto que a 
empresa é de grande porte e não pode ser auditada por AFRE II, sem portaria. Alegam, 
ainda, insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, pois 
a descrição da infração suscita dúvida quanto a ocorrência da omissão de diferencial de 
alíquota, porém, verificam-se nos levantamentos informações sobre direito a crédito, 
confusão que suscita a insegurança na determinação da infração. Alega, também, ilegal 
desconsideração da personalidade jurídica ao arrolar o suposto responsável solidário pela 
hipoteca obrigação ora autuada, não devendo subsistir tal responsabilidade solidária, 
conforme previsto no artigo 135 do CTN. Ressalta a não cumulatividade do ICMS 
garantido pelo artigo 155 da Constituição Federal, sendo o direito ao crédito é garantido ao 
contribuinte, independente da origem ou da destinação da mercadoria.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares relativas à 
nulidade do auto de infração por incompetência funcional, insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa.  

Entendo que não há que se falar em nulidade do presente 
lançamento, por incompetência funcional, pois conforme consulta cadastral constante na 
folha 107, trata-se de empresa de médio porte, portanto, no caso em comento, o Auditor 
Fiscal da Receita Estadual – AFRE II tem competência para o lançamento de crédito 
tributário decorrente das atividades de fiscalização de contribuintes de deste porte, 
mediante análise de livros fiscais e contábeis, conforme preceitua o artigo 4º, inciso II, 
alínea “a”, itens 1 e 2, da Lei nº 14.663/04. Vejamos: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

II – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II: 



a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente 
de: 

1. procedimento de auditorias referentes a estabelecimentos que 
mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato objeto do lançamento, 
independente de seu porte; 

2. procedimento de auditorias realizadas por meio de exame de livros 
fiscais e contábeis, documentos ou mercadorias referentes a 
estabelecimentos considerados microempresa, empresa de pequeno porte 
e empresa de médio porte. 

Com essas considerações, rejeito a aludida preliminar. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Da mesma forma, não acolho a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração, pois verifico que além de estarem 
presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e 
documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a fundamentação legal da 
infração. Ademais, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma 
a infração.  

No entanto, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide, pois não existem nos autos provas de que tenha agido 
com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do 
Código Tributário Nacional. 

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

não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”. 

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

Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à título de 
infração legal.  

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Trata-se de lançamento com exigência de imposto e multa mais acréscimos legais pelo 
não lançamento a débito, no Registro de Apuração do ICMS, de valores relativos a 



diferencial de alíquota sobre aquisições internas de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento em 01/09/2013 a 31/12/2013. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexado à peça básica o demonstrativo sintético da omissão apurada, além de 
demonstrativos analíticos, nos quais foram listadas as notas fiscais, totalizando-se 
mensalmente o valor do imposto cujo pagamento teria sido omitido. 

E ainda de acordo com o artigo 522 do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, relativamente a aquisição interna de material de uso e consumo, somente dá 
direito ao crédito a mercadoria que der entrada a partir de 01/01/2020, ou seja, no 
lançamento em questão, a recorrente não tem direito a crédito de material de uso e 
consumo, pois as entradas das mercadorias aconteceram em 2013. 

A empresa autuada, por sua vez, não apresentou ao processo 
qualquer tipo de levantamento ou argumentos que pudessem contraditar com segurança a 
acusação fiscal.  

Em contrapartida, o autor do procedimento fiscal apresentou um 
levantamento bem elaborado e bastante elucidador, além de ter anexado cópias das notas 
fiscais nas quais constam o diferencial de alíquota exigido, o Registro das notas de 
entrada da EFD onde consta o registro das citadas notas, bem como a metodologia do 
cálculo que resultou no valor do lançamento. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida, tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do 
Código Tributário Estadual.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, sendo a primeira por 
incompetência funcional, a segunda, por cerceamento do direito de defesa e, a terceira, 
por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, acolho a preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00483/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Incompetência funcional, cerceamento do direito de 
defesa e Insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Acolhida. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Escrituração indevida de crédito 
relativamente à entrada de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária;  
 
3. Deve ser mantida a exigência do crédito tributário quando o 
sujeito passivo não conseguir descaracterizar a irregularidade 
na qual se assenta a acusação fiscal ensejadora do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, a segunda, por cerceamento do direito 
de defesa e, a terceira, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário PAULO GONTIJO JÚNIOR, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Luis Antônio da 
Silva Costa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Elias Alves 
dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
debitar na Escrituração o valor correspondente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição interestadual das mercadorias destinadas ao uso/consumo do 
estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e 
artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: PAULO GONTIJO 
JÚNIOR, na condição de sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/73. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e os 
responsáveis solidários ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 78/93. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 100/104, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem recurso voluntário, alegando incapacidade funcional, visto que a 
empresa é de grande porte e não pode ser auditada por AFRE II, sem portaria. Alegam, 
ainda, insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, pois 
a descrição da infração suscita dúvida quanto a ocorrência da omissão de diferencial de 
alíquota, porém, verificam-se nos levantamentos informações sobre direito a crédito, 
confusão que suscita a insegurança na determinação da infração. Alega, também, ilegal 
desconsideração da personalidade jurídica ao arrolar o suposto responsável solidário pela 
hipoteca obrigação ora autuada, não devendo subsistir tal responsabilidade solidária, 
conforme previsto no artigo 135 do CTN. Ressalta que no presente caso não se trata de 
material de uso e consumo, mas de compra de bem para o ativo imobilizado, com 
fundamento no artigo 6º, inciso XCII, do Decreto nº 4.852/97. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares relativas à 
nulidade do auto de infração por incompetência funcional, insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa.  

Entendo que não há que se falar em nulidade do presente 
lançamento, por incompetência funcional, pois conforme consulta cadastral constante na 
folha 107, trata-se de empresa de médio porte, portanto, no caso em comento, o Auditor 
Fiscal da Receita Estadual – AFRE II tem competência para o lançamento de crédito 
tributário decorrente das atividades de fiscalização de contribuintes de deste porte, 
mediante análise de livros fiscais e contábeis, conforme preceitua o artigo 4º, inciso II, 
alínea “a”, itens 1 e 2, da Lei nº 14.663/04. Vejamos: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 



II – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II: 

a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, decorrente 
de: 

1. procedimento de auditorias referentes a estabelecimentos que 
mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato objeto do lançamento, 
independente de seu porte; 

2. procedimento de auditorias realizadas por meio de exame de livros 
fiscais e contábeis, documentos ou mercadorias referentes a 
estabelecimentos considerados microempresa, empresa de pequeno porte 
e empresa de médio porte. 

Com essas considerações, rejeito a aludida preliminar. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a 
todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Da mesma forma, não acolho a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração, pois verifico que além de estarem 
presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e 
documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a fundamentação legal da 
infração. Ademais, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma 
a infração.  

No entanto, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide, pois não existem nos autos provas de que tenha agido 
com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do 
Código Tributário Nacional. 

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 
não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”. 

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

Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à título de 
infração legal.  



Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Trata-se de lançamento com exigência de imposto e multa mais acréscimos legais pelo 
não lançamento a débito, no Registro de Apuração de ICMS, de valores relativos a 
diferencial de alíquota sobre aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento em 01/09/2013 a 31/01/2014. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexado à peça básica o demonstrativo sintético da omissão apurada, além de 
demonstrativos analíticos, nos quais foram listadas as notas fiscais, totalizando-se 
mensalmente o valor do imposto cujo pagamento teria sido omitido. 

Cumpre ressaltar, ainda, que de acordo com o § 2º do artigo 63 da 
Lei nº 11.651/91, relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à 
diferença de alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de 
cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito no Livro Registro de 
Apuração do ICMS. 

Compulsando os autos, verifico que a empresa autuada não 
apresentou ao processo qualquer tipo de levantamento ou argumentos que pudessem 
contraditar com segurança a acusação fiscal.  

Em contrapartida, o autor do procedimento fiscal apresentou um 
levantamento bem elaborado e bastante elucidador, além de ter anexado cópias das notas 
fiscais nas quais constam o diferencial de alíquota exigido, o Registro das notas de 
entrada da EFD onde consta o registro das citadas notas, bem como a metodologia do 
cálculo que resultou no valor do lançamento. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida, tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do 
Código Tributário Estadual.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, sendo a primeira por 
incompetência funcional, a segunda, por cerceamento do direito de defesa e, a terceira, 
por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, acolho a preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00484/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Auditoria Básica do ICMS.  Aproveitamento indevido de 
crédito, relativo a saída interestadual de mercadoria com 
imposto retido pelas operações posteriores. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente. Decisão unânime.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede cameral que julgou 
procedente o lançamento, quando a defesa não trouxer aos 
autos elementos de prova capazes de contrapor a exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, em razão do aproveitamento indevido de crédito relativo à saída interestadual de 
mercadoria com ICMS retido pelas operações posteriores nos anos de 2009 a 2011, nos 
valores e períodos abaixo relacionados conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos 
em anexo, fls. 03 a 307. Deve, portanto, recolher ICMS e multa nos valores apurados. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado o identificado à fl. 05. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.300 a 

306). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos 

(fl.308). 
 
Por meio da Resolução n°105/2013, (fl.326), a Segunda Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, determina o retorno os autos para que a 



autoridade lançadora colacione aos autos os demonstrativos necessários para a 
compreensão do auto de infração por parte da autuada. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia compareceu aos 

autos (fl.330). Junta documentos (fls.331 a 346). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomarem conhecimento da 

Resolução nº105/2013, querendo manifestar-se, (fls.349 e 350). 
 
Pela Resolução nº02/2014, na (fl.352), a Terceira Câmara Julgadora 

resolve sobrestar o julgamento, nos termos do art.31, inciso I do decreto 6.930/09, para 
que até o dia 17/01/2014, a advogada, Dra. Eliane de Fátima Rodrigues, traga aos autos a 
procuração outorgada pela empresa e sujeito passivo solidário. Junta documentos (fls.354 
e 355). 

 
Mediante o Acórdão nº689/2014, (fls.356 a 360), a Terceira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário rejeita as preliminares de nulidade da 
peça básica, sendo a primeira, por insegurança na determinação de infração e, a segunda, 
por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, conhece a impugnação, nega-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

  
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fls.361 e 362). 
 
Foi lavrado o termo de perempção sujeito passivo solidário (fl.363). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.368 a 369), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior, defendendo que as irregularidades 
apontadas por ocasião do julgamento cameral bastariam para que fosse declarada a 
nulidade do auto de infração em tela. No entanto, os vícios processuais não pararam por 
aí. Não obstante, possuir livre e total acesso aos documentos fiscais eletrônicos emitidos 
pela empresa, o autuante preferiu trabalhar com um universo ínfimo de documentos, 
deixando de considerar inúmeras notas fiscais de venda interestadual de produtos sujeitos 
à substituição tributária pelas saídas posteriores, em relação às quais, caberia o 
ressarcimento do imposto.   

Por fim reitera o pedido de nulidade do lançamento, seja por 
insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo. Junta documentos nas (fls.370 a 382). 

 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.397 a 403), 

apresentando Memorial, retomando as alegações da peça recursal. Junta documentos 
(fls.404 a 750). 

 
Por meio da Resolução n°88/2015, (fls.793 a 794), o Conselho 

Administrativo Tributário, em sessão plenária, encaminha os autos ao Setor de Preparo 
Processual da GEPRO, para que providencie a intimação do sujeito passivo, por meio de 
seu representante, para que promova a juntada ao processo, de demonstrativo contendo 
todos os documentos fiscais destinando mercadorias a outras unidades da Federação, 
relativos a produtos sujeitos à substituição tributária pelas operações posteriores, no 
período auditado, o quais ensejariam o direito ao ressarcimento do imposto e, também, os 
cálculos que geraram o aproveitamento do crédito lançado no Livro Registro de Apuração 
do ICMS. 

 



O sujeito passivo autuado foi intimado a tomar conhecimento da 
Resolução nº88/2015, querendo, manifestar-se. 

 
A representante da empresa autuada apresenta renúncia aos 

poderes conferidos a esta no presente processo por motivo de doença, conforme 
documento (fls.799 a 802). 

 
Pela Resolução nº17/2016, (fls.806 e 807), o Conselho Pleno deste 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à GEPRO, para que seja intimado 
o sujeito passivo com intuito de tomar conhecimento dos termos da Resolução nº088/2015 
(fls.793 e 794), apresentando o demonstrativo solicitado, e ainda, sendo do seu interesse, 
que constitua novo representante legal.  

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

nº088/2015 (fls.808 e 809).  
 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios, devendo ser registrado que em face do 
trabalho diligencial, o polo passivo, embora intimado, não se manifestou. Assim, nota-se 
que as inquirições em apreciação têm aspecto meramente protelatório. Assim, rejeitadas 
estão as preliminares em comento.    

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, conforme passo a expor:  
 
A empresa está baixada desde março de 2012, sendo que este auto 

foi lavrado em 19 de março de 2013, relativamente a fatos geradores referentes a julho de 
2009 a junho de 2011 e até o presente momento não se enfrentou o cerne da questão.   
Inclusive com a proposta de diligência para o que o contribuinte apontasse falhas na 
auditoria, o que não ocorreu, vez que o polo passivo, em sede de diligência, quedou-se 
silente, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.   

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00520/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09.Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 
Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 
 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-

os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 



tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 



1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 



A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 
Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 



Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - 
SUPERMERCADO, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal 
Digital -  EFD anexos à exordial.  



 
Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 

Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos 
prova, por mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no 
artigo 20, da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular 

por vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que 
sucintamente, abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de 
impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar 

um a um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada 
nos tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 



 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 



título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 



II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 



não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  



 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00522/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 
Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 



tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 



1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 



A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 
Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 



Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00523/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09.Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 
Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 



tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 



1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 



A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 
Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 



Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00524/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09.Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 
Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 



tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 



1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 



A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 
Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 



Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00525/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



Tendo em vista que em sessão realizada no dia 02/02/2018, na 
Segunda Câmara deste Conselho, foram julgados processos versando sobre matéria 
idêntica objeto deste lançamento, levados a efeito em face dos mesmos sujeitos passivos, 
peço licença para trazer à lume os fundamentos contidos no voto de autoria do 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no processo n.º 4011600983983, do 
qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir sobre 
todas as questões submetidas à apreciação, nestes termos: 

 
“De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 



tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 



1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 



A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 
Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 



Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento.” 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00534/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA DE 
REINCLUSÃO NA LIDE DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO 
ARROLADO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR. ACOLHIDO 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DE 
SOLIDÁRIO PESSOA FÍSICA ARROLADO NA CONDIÇÃO DE 
ADMINISTRADOR. REJEITADO POR MAIORIA DE VOTOS. 
MÉRITO. FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO REFERENTE A 
SAÍDAS BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE 
CÁLCULO E ISENÇÃO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 
 
I - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 145, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
II - A não-cumulatividade do ICMS tem como característica 
primordial a compensação, nas saídas de mercadorias, do 
imposto outrora recolhido pelas entradas. Portanto, salvo 
disposição legal em contrário, quaisquer eventos passíveis de 
afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas. Se 
não há incidência de imposto na venda, não há que se falar em 
aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou 
serviços, salvo disposição legal em contrário. Inteligência do 
art. 155, §2º, II, da CF/88, arts. 60, I "a" e 61, I "a" do CTE, arts. 
57, I "a" e §1º e 58, I "a" do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para 
o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir parcialmente na lide o solidário 
SÉRGIO SCODRO, mantendo a sua responsabilidade quanto ao ICMS no valor de R$ 



1.697.839,58 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais 
e cinquenta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e 
Nivaldo José Mendes, que votaram rejeitando a reinclusão do solidário na lide. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário MURILO 
RODRIGUES DA CUNHA, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram acolhendo a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido pagamento de ICMS em razão da falta de estorno proporcional de crédito 
referente à entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com redução da 
base de cálculo ou isenção, conforme auditoria, demonstrativos e documentos, em anexo.  

 
Na fase singular, o contribuinte e os solidários comparecem ao feito 

(fls. 184/195) solicitando inicialmente a sua nulidade e caso não seja acatada, a sua 
improcedência, alegando, em síntese:  

 
a) que haveria nulidade do feito por vício de motivação; 
 
b) que os solidários não poderiam ser incluídos, pois não teria 

praticado, intervindo ou omitido qualquer ato que omitiria o pagamento do imposto, nem 
haveria dolo, com isso haveria a inaplicabilidade do artigo 45, inciso XII do CTE e, 
portanto, solicita a exclusão dos mesmos do feito;  

 
c) que os procedimentos de estorno para as indústrias não deveriam 

obedecer às mesmas regras aplicáveis às demais empresas;  
 
d) que violaria o § 4º do artigo 58 do RCTE e § 3º do artigo 61 do 

CTE, em que alíquota utilizada para as entradas interestaduais foi de 7%, e que com isso 
violaria os primados da neutralidade, extra fiscalidade e seletividade;  

 
e) solicita a aplicação do inciso I do parágrafo único do artigo 1º da 

IN 1.159/2013-GSF. 
 
O julgador singular, conhece da impugnação, afasta os pedidos de 

nulidades no feito, rejeita o pedido de exclusão dos solidários, não aceita a aplicação do 
inciso I do parágrafo único do artigo 1º da in 1.159/2013-GSF e decide pela procedência 
da pretensão inicial do fisco, acrescidos das cominações legais (fls. 217/228). 

 
Intimados da decisão de primeira instancia, os sujeitos passivos 

interpõem recurso voluntário (fls. 246/262), em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 



(a) alega a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica 
como forma oblíqua de se estabelecer a “solidariedade” para vinculação de terceiros na 
posição de sujeitos passivos tributários; 

(b) sustenta que a Recorrente é indústria de fabricação de farinha de 
trigo, razão pela qual os procedimentos e critérios de estornos, quando aplicáveis, não 
devem obedecer às mesmas regras estabelecidas para as empresas distribuidoras, 
atacadistas ou varejistas;  

(c) afirma na auditoria foi considerado como base de cálculo do 
estorno os créditos correspondentes às entradas interestaduais, cuja alíquota utilizada foi 
a de 7%, violando, portanto, o artigo 58, § 4º, do RCTE e o artigo 61, § 3º, do CTE; 

(d) informa que, preponderantemente, o levantamento fiscal 
considerou todas as entradas recebidas de outras unidades da federação com alíquota de 
7%, pois, notoriamente, a produção de trigo adquirida para abastecer os moinhos goianos 
são originários de outras unidades federadas e até mesmo do exterior; 

(e) cogita, também, em razão do princípio da eventualidade, que a 
autoridade fiscal não considerou a regra prescrita no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da 
Instrução Normativa nº 1.159/2013.  

 
Por todo o exposto, requer: (i) a exclusão dos solidários; (ii) no 

mérito, improcedência do lançamento, tendo em vista que não se deve considerar, para 
efeito de determinação do estorno de crédito entradas de mercadorias recebidas a 7%, na 
forma prevista nos artigos 58, § 4º, do RCTE c/c artigo 61, § 3º, do CTE, bem como nos 
primados da neutralidade, extrafiscalidade e seletividade, consubstanciados na melhor 
doutrina e jurisprudência aplicável à espécie; (iii) em não sendo este o entendimento, que 
seja aplicado a regra prevista no artigo 1°, parágrafo único, inciso I, da Instrução 
Normativa de n° 1.159/2013, para determinação da apuração do crédito tributário, 
especialmente, em razão do fato da Recorrente ser beneficiária do PRODUZIR.  

 
Submetido o feito a julgamento a Primeira Câmara deste Conselho 

decidiu, por maioria de votos, manter na lide o solidário Murilo Rodrigues da Cunha e 
acolher o pedido de exclusão do solidário Sérgio Scodro. Também por votação majoritária 
confirmou a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior pugnando pela reinclusão no polo passivo do solidário Murilo Rodrigues da 
Cunha sob o argumento de que o mesmo o solidário em questão ocupava a função de 
administrador da sociedade. 

 
O sujeito passivo solidário, Sérgio Scodro, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador (fls. 294) permaneceu inerte. 
 
Por sua vez, o sujeito passivo direito e o solidário, Murilo Rodrigues 

da Cunha, em peça conjunta, também apresentam recurso a este Conselho Superior 
arguindo as mesmas questões debatidas na peça recursal.    

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu recolhimento do ICMS em 
razão de ter omitido pagamento de ICMS em razão da falta de estorno proporcional de 



crédito referente à entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com 
redução da base de cálculo ou isenção. 

 
De início, no que tange ao recurso da Representação Fazendária 

que requer a reinclusão na lide do solidário Sérgio Scodro, e também ao recurso do sujeito 
passivo solidário Murilo Rodrigues da Cunha, que pede sua exclusão da lide, os quais 
passo a apreciar em conjunto, impende esclarecer que artigo 124, inciso II, do CTN prevê 
a solidariedade das pessoas expressamente designadas por lei. Por sua vez, a Lei 
11651/91, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás, em seu artigo 45, inciso 
XII, prescreve a solidariedade entre o contribuinte e seus diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, no que se refere aos atos que 
praticarem, intervierem ou se omitirem.  

 
Os solidários arrolados na exordial possuíam, à época da ocorrência 

dos fatos geradores, poderes para gerir e administrar a sociedade, conforme comprova o 
instrumento da Oitava Alteração Contratual, anexado às fls. 65 destes autos, que em sua 
cláusula sexta consigna que a administração da sociedade era exercida pelos 2 (dois) 
solidários supramencionados, na qualidade de diretor financeiro e diretor administrativo, 
aos quais cabia a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração 
da sociedade. 

 
Cediço, outrossim, que a pessoa jurídica não exterioriza vontade 

própria por seus próprios atos, mas sim através da ação das pessoas que a conduz, no 
caso seus gerentes, diretores e administradores.  

 
Noutro giro saliente-se que a responsabilidade imputada aos 

solidários em tela não busca fundamento de validade no artigo 135, mas sim no artigo 
124, inciso II, do CTN combinado com o artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 

 
Assim, acolho o pedido da Representação Fazendária de reinclusão 

na lide do solidário Sérgio Scodro e rejeito o pedido de exclusão formulado pelo sujeito 
passivo solidário Murilo Rodrigues da Cunha, mantendo consequentemente ambos na 
lide. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, consta na nota explicativa anexa à exordial que o sujeito passivo, no 
decorrer do período de janeiro/12 a dezembro/15, realizou saídas internas de mercadorias 
com o uso da isenção do ICMS prevista no artigo 7º, inciso XXV, bem como com a 
redução de base de cálculo estabelecida no artigo 8º, inciso XXXIII, ambos do Anexo IX do 
RCTE, sem estornar o crédito do ICMS relativo as entradas. 

 
Tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 

6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o Acórdão nº 1.239/2017 da Primeira Câmara de Julgamento 
deste Conselho, às fls. 278/286, de autoria do Conselheiro Aldeci de Souza Flor, do qual 
extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir quanto ao 
mérito, nestes termos: 

 
“ Vejamos o que estabelece os dispositivos acima referidos: 

 
“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao 
término de vigência do benefício: 
[...] 



XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem 
destinados à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, 
cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira):” 
...................................................................................................... 
“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da 
operação do equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) 
na operação interna com açúcar, arroz, café torrado ou moído, 
farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha 
de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de 
leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo minas, queijo 
frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, 
escova de dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, 
água sanitária, desinfetante de uso doméstico, sabão em barra 
e vassoura, exceto a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula 
primeira).” 

 
Nos dispositivos acima citados não consta qualquer previsão 

legal para manutenção do crédito relativo à entrada, conforme 
estabelece o artigo 2º, caput, Anexo IX do RCTE: "O benefício fiscal da 
manutenção do crédito quando concedido deve constar do mesmo 
dispositivo do regulamento que dispuser sobre a não-incidência, isenção 
ou redução da base de cálculo."  

 
Assim, o sujeito passivo ao utilizar o benefício da isenção ou da 

redução de base de cálculo do ICMS estava obrigado a observar as 
regras de estornos de créditos previstas no art. 61, inciso I, alínea "a" e 
§ 3º, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 

 
"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto 
de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a 
mercadoria ou bem entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na 
data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
isenta ou não-tributada; 
[...] 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou 
prestação subseqüente contemplada com redução de base de 
cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional a essa 
redução." 

 
O sujeito passivo afirma que na auditoria foi considerado como 

base de cálculo do estorno os créditos correspondentes às entradas 
interestaduais, cuja alíquota utilizada foi a de 7%, violando, portanto, o 
artigo 58, § 4º, do RCTE e o artigo 61, § 3º, do CTE.  

 
Acrescenta que, preponderantemente, o levantamento fiscal 

considerou todas as entradas recebidas de outras unidades da 
federação com alíquota de 7%, pois, notoriamente, a produção de trigo 
adquirida para abastecer os moinhos goianos são originários de outras 
unidades federadas e até mesmo do exterior.  

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv128_94
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv128_94


Diante dessa alegação, é importante observamos o que 
estabelece o artigo 58, § 4º, do RCTE: 

 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de 
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a 
mercadoria ou bem que entraram no estabelecimento, quando 
(Lei nº 11.651/91, art. 61): 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, 
na data da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do 
serviço, forem: 
a) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
isenta ou não tributada; 
b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente 
contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que 
o estorno é proporcional a essa redução; 
[...] 
§ 4º Na saída ou prestação correspondente, referidas na alínea 
"b" do inciso I do caput deste artigo, cuja entrada ou utilização 
tenham sido contempladas, também, com redução de base de 
cálculo: 
I - não se exigirá o estorno de crédito, se a entrada ou utilização 
tiverem sido contempladas com redução de base de cálculo, 
cuja carga tributária seja menor ou igual à aplicável à saída ou 
prestação correspondente; 
II - deve ser efetuado o estorno de crédito, se a entrada ou 
utilização tiverem sido contempladas com redução de base de 
cálculo, cuja carga tributária seja maior que a aplicável à saída 
ou prestação correspondente, da seguinte forma: (Destaque 
nosso). 

 
Pela dicção do dispositivo acima transcrito, resta claro que o 

estorno do crédito do ICMS não será exigido se a entrada ou utilização 
tiverem sido contempladas com REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, 
cuja carga tributária seja menor ou igual à aplicável à saída ou 
prestação correspondente. A grande maioria das entradas ocorreu com 
alíquota de 7%, aquisições provenientes do sul e sudeste, entretanto, 
essas aquisições ocorreram com base de cálculo normal, sem qualquer 
redução.  

 
Em relação as mercadorias objeto do estorno de crédito, o sujeito 

passivo não demonstrou que a entrada dessa mercadoria ou seu 
insumo foram contemplados com redução de base de cálculo, cuja 
carga tributária fosse menor ou igual à aplicável à saída ou prestação 
correspondente. A entrada de mercadoria no estabelecimento 
submetida a tributação pela alíquota de 7% não significa que a referida 
mercadoria foi adquirida com redução de base de cálculo, são situações 
completamente distintas.   

 
No tocante à solicitação de aplicação da regra prescrita no artigo 

1º, parágrafo único, inciso I, da IN nº 1.159/2013-GSF, a fim de 
compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo, entendo 
inaplicável, pois o contribuinte nada trouxe aos autos que demonstrem a 
existência dessas diferenças favoráveis ao autuado. Também não 
vislumbrei qualquer diferença favorável ao sujeito passivo. A simples 
alegação de que é beneficiário do Programa Produzir não justifica a 
existência de diferenças favoráveis ao autuado a serem compensadas.  

 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/CTE/CTE.DOC%23A61


A acusação fiscal está devidamente instruída com Nota 
Explicativa (fls. 06/11, planilhas de fls. 106/107, demonstrativos de fls. 
115/146, por meio dos quais foi apurada a omissão de pagamento do 
imposto em face da falta de estorno de crédito. A legislação tributária é 
clara quanto à obrigatoriedade do estorno de crédito, portanto, são 
corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração.”  

 
Cumpre ressaltar, por fim, que a exigência de estorno dos créditos 

apropriados, relativos à entrada de mercadorias cujas saídas foram contempladas com o 
benefício fiscal da isenção parcial do ICMS, concernente à redução da base de cálculo, 
sem previsão na legislação tributária estadual de manutenção dos créditos, visa, em última 
análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade insculpido no art. 155, 
§2º, incisos I e II, da CF/1988, “in verbis”: 
 

CF/88 

[...] 

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

[...] 

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

[...] 

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

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos a este Conselho 

Superior, dou provimento ao recurso da Representação Fazendária para o fim de reincluir 
na lide o sujeito passivo solidário Sérgio Scodro, nego provimento ao recuso do sujeito 
passivo solidário Murilo Rodrigues da Cunha mantendo-o na lide. No que tange o recurso 
do sujeito passivo direto, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração.  
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00537/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DE CRÉDITO OUTORGADO. ART. 11, XXXI DO ANEXO IX DO 
RCTE. APLICAÇÃO INDEVIDA DA FÓRMULA DE CÁLCULO DO 
CRÉDITO, ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.  
1. A portaria nº 164/06-GSF estabelece uma proporcionalidade 
máxima entre "a quantidade de soja em grãos, produzida em 
território goiano, a ser exportada anualmente", com a 
"quantidade esmagada ou industrializada no mesmo período", 
para que o contribuinte possa se apropriar do crédito 
outorgado, calculado conforme a portaria nº 163/06-GSF. 
2. O crédito outorgado de 7% consolidado no inciso XXXI do art. 
11 do Anexo IX do RCTE se condiciona, dentre outros 
parâmetros, à origem (goiana) da soja adquirida, além do que a 
quantidade de soja exportada não fosse superior a 80% da 
quantidade esmagada, conforme portarias que vieram 
complementar o Termo de Acordo celebrado com a empresa.  
Tal benefício, linhas gerais, fora construído como um incentivo 
ao setor industrial goiano e, pari passu, à produção de soja em 
grãos realizada nesse Estado.  Não é razoável se supor que o 
Estado de Goiás, em sua política de benefícios fiscais, viesse a 
privilegiar outro produtor de soja que não o aqui estabelecido. 
Portanto, a parte do dividendo da equação que calcula o 
benefício deve contemplar apenas a soja adquirida no Estado de 
Goiás, e não outra, advinda de outro Estado. Art. 39 do CTE-GO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do 
ICMS, no valor de R$ 1.863.703,67, em razão de haver deixado de estornar, no mês de 
dezembro de 2013, após a compensação na conta gráfica do ICMS, percentual de crédito 
outorgado aproveitado no período de 01/2013 a 12/2013, conforme Cláusula quarta do 
TARE 1186/03-GSF. Em anexo, demonstrativos e Auditoria Básica. 

 



O auto de infração é instruído com notas explicativas, Auditoria 
Básica do ICMS, parecer e manifestação da GEAT (fls. 19), parecer nº 307/15-GTRE (fls. 
15 a 21), mídia CD (fls. 35). 

 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento, conforme documento 

às fls. 37. 
Em impugnação, arguiu, em preliminar, nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Alegou falta 
de motivação e fundamentação legal ou regulamentar e falta de clareza no que tange aos 
critérios adotados pelo autuante para o cálculo do crédito para obter valores relativos ao 
estorno do crédito outorgado da relação "soja esmagada goiana" X "soja exportada 
goiana". Sustentou que também não está claro o porquê da utilização do percentual de 
estorno de 0,269948599%. Quanto ao mérito, defendeu que a Portaria 164/2006-GSF 
criou regra nova para apropriação do crédito outorgado não disposta no TARE ou no 
RCTE. Argumentou que a previsão do crédito outorgado está prevista pelo artigo 11, XXX 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97. Asseverou que a multa tem caráter confiscatório (fls. 40 
a 57). 

Anexou documentos (fls. 58 a 113). 
 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 4685/2016 – JULP, (fls. 

114 a 117) decide pela procedência do lançamento. Fundamentou que não há erros 
formais no lançamento, segundo artigo 20 da Lei 16.469/09. Observou que o auto de 
infração se encontra amparado Termo de Acordo n° 1.186/03-GSF, Portarias n°s 163/06-
GSF e 164/06-GSF e inciso XXX, do Anexo IX do Decreto 4.852/97. Declarou-se vedado 
para apreciar o caráter confiscatório da multa. Esclareceu que as informações utilizadas 
no levantamento foram tiradas dos documentos do sujeito passivo. Ao mais, afirmou que o 
novo cálculo resultou em um ICMS de R$ 4.142.605,83, mas como já foi exigido R$ 
2.305.902,16, restou nesses autos o montante de R$ 1.836.703,67. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão (fls. 118 a 119). 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio do 

acórdão 1113/2017 (fls. 183 a 187) confirmou a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração. 

 
Devidamente intimado o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, 

(fls. 121 a 139) argumentando, preliminarmente, a nulidade da decisão singular por falta 
de fundamentação, pois o julgador não teria apreciado as alegações de falta de 
justificativa para o cálculo percentual da "soja origem GO ESM/ESM+Export", a "soja 
exportada de origem GO" ante a "soja esmagada de origem GO"; o porquê de haver 
adotado o percentual de estorno de 0,269948599%; o conflito de normas e o mérito.  

 
Arguiu que o lançamento é nulo por ausência de demonstração clara 

dos critérios adotados no cálculo do crédito exigido da relação percentual entre "soja 
exportada goiana" X "soja esmagada goiana. 

 
Quanto ao mérito, acrescentou que o Conselho Administrativo 

Tributário já cancelou a exigência do auto de infração n° 4011403096283 que trata sobre 
matéria similar. Afirmou que o Auditor Fiscal pretende complementar o AI n° 
4011403096283, pois insiste em apurar o valor a ser estornado considerando somente a 
soja do Estado de Goiás. Reiterou que as Portarias nº 163/2006 e n° 164/2003 não podem 
alterar os termos do RICMS-GO, apenas regulamentá-los.  



No que tange à Portaria n° 164/2003, arguiu que não infringiu 
disposição legal ou regulamentar, já que foi criada nova regra para apropriação do crédito, 
não disposta no RICMS e no TARE n° 1186/2003, ou seja, há confronto de atos 
normativos; ainda sobre esta matéria, salientou que a interpretação do Auditor Fiscal 
sobre a disposição da lei para o cálculo do percentual, de que o dividendo seja a 
"quantidade esmagada ou industrializada no mesmo período pela empresa seja de soja 
goiana" é equivocada, já que o texto não traz esta determinação, por isso, entende que  o 
divisor deveria ser a "soja exportada de origem GO" ante o dividendo "soja 
esmagada/industrializada total". Por fim, sustentou que a multa tem caráter confiscatório, 
já que possui percentual de 100% do valor do imposto supostamente omitido. 

 
Requereu o reconhecimento das nulidades, a fim de que seja 

promovido o cancelamento do auto de infração e da multa; e rogou que as intimações 
sejam enviadas ao seu domicílio tributário eletrônico. 

 
Requereu o cancelamento da exigência fiscal. 
 
Os autos foram submetidos à apreciação cameral, cuja decisão 

restara ementada da seguinte forma: 
 
“Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Processual. Preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Auditoria Básica do ICMS. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente.  
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da lide, 
quer seja da peça básica ou de decisão monocrática, quando tais 
inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de 
ilidir a inicial.” 

 
As preliminares de nulidade da sentença singular, por cerceamento 

ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração foram rejeitadas à 
unanimidade pela 4ª CJUL. No mérito, por maioria de votos, fora confirmada a sentença 
singular.  

 
Em recurso à presente fase de julgamento, a recorrente assevera 

que o Fisco insiste em apurar o valor a ser estornado considerando apenas a soja 
originada do Estado de Goiás, agindo, dessa forma, à margem da legislação pertinente, da 
doutrina e da jurisprudência. Aduz que a portaria expedida pelo Secretário da Fazenda 
não tem o condão de alterar os termos do RICMS, mas tão-somente regulamenta-los. 

Afirma que não infringiu nenhuma disposição legal ou regulamentar, 
na medida em que a portaria 164/06 criou nova regra para a apropriação do crédito, não 
disposta no TARE ou no RCTE. Tece críticas acerca da interpretação de que a parte do 
dividendo da equação que calcula o benefício seja apenas de soja goiana esmagada e 
não abranja outra soja, adquirida fora do Estado de Goiás.  
   

 
É o Relatório. 
 
 



Conforme discriminado de antemão na peça inicial, o presente 
trabalho fiscal constitui mero desdobramento da fiscalização inserta no PAT nº 
4011403096283, oriundo de revisão na qual se apurou incremento no valor devido pelo 
sujeito passivo. Aqueles autos, que tiveram seguimento anterior ao do presente processo, 
fora julgado pelo Conselho Superior em 08/06/17, restando lavrada a seguinte ementa: 

“ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Básica do ICMS. Falta de estorno do 
benefício fiscal do crédito outorgado, nos termos da Portaria nº 164/2006-
GSF.  Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior. Conhecido e 
provido para reformar a acórdão cameral e considerar totalmente 
procedente o lançamento. 
1. Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária (Lei nº 16.469/09, art. 6º, § 4º); 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário (Decreto nº 4.852/97, art. 
86); 
3. É lícito ao fisco promover ao estorno de ofício do crédito outorgado 
não estornado pelo contribuinte em descumprimento a normas 
estabelecidas na legislação tributária de regência dos benefícios fiscais e 
em Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, celebrado com a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, bem como em Portaria do 
titular daquela Pasta.” 

 
O voto vencedor enunciara, dentre suas razões, fundamentos no 

excerto seguinte: 
 

“(...) 
Observa-se, portanto, que o benefício fiscal do crédito outorgado pelo 
sujeito passivo, além das condições estabelecidas no art. 1º e seus 
parágrafos, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, sujeitando-se, também, 
ao cumprimento das condições estabelecidas no dispositivo legal acima 
transcrito, bem como no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 
1186/2006-GSF e nas Portarias nº 163/06-GSF e 164/06-GSF, que fixaram 
a meta semestral de saldo devedor do ICMS para fins de utilização do 
benefício fiscal do crédito outorgado no esmagamento de soja produzida no 
Estado de Goiás, bem como o percentual entre a soja esmagada ou 
industrializada e a soja exportada no mesmo período.” 

 
 

A portaria nº 164/06-GSF estabelece uma proporcionalidade máxima 
entre “a quantidade de soja em grãos, produzida em território goiano, a ser exportada 
anualmente”, com a “quantidade esmagada ou industrializada no mesmo período”, para 
que o contribuinte possa se apropriar do crédito outorgado, calculado conforme a portaria 
nº 163/06-GSF. 

Nesse particular, o contribuinte não teria cumprido o percentual limite 
de até 100% para a quantidade de soja exportada (573.833.644) em relação à esmagada 
(329.877.962). 

As obrigações acessórias que condicionavam o benefício fiscal 
objeto do presente lançamento se encontravam pormenorizadas no TARE nº 1186/03-
GSF e portarias nº 163, 164 e 165, todas de 2006.  

Pondero que não há diferença substancial entre tais instrumentos 
normativos, uma vez que todos eles devem possuir como Autoridade subscritora a 



pessoa do Secretário da Fazenda. Sob tal ponto de vista, não há óbice a que um Termo 
de Acordo seja alterado ou revogado por meio de uma Portaria, desde que o seja feito 
mediante a mesma Autoridade competente para editar, revogar, anular ou alterar o ato.  

O benefício fiscal a que alude o presente lançamento é o que consta 
do seguinte dispositivo, consolidado no Anexo IX do RCTE: 

 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

XXXI - para o estabelecimento industrializador de produto agrícola, o 
equivalente à aplicação de até 7% (sete por cento) sobre o valor do 
produto agrícola produzido no Estado de Goiás efetivamente 
industrializado em estabelecimento seu localizado neste Estado, 
observado o seguinte (Lei nº 14.543/03):  

(Redação acrescida pelo Decreto nº 5.834 - vigência: 30.09.03 a 
29.12.15.) 

(...) 

b) o estabelecimento industrializador, para apropriar-se do crédito 
outorgado, deve: (Redação acrescida pelo Decreto nº 5.834 - vigência: 
30.09.03 a 29.12.15.) 

1. ser signatário de termo de acordo de regime especial celebrado 
para tal fim com a Secretaria da Fazenda; 

3. cumprir metas semestrais estabelecidas em termo de acordo de 
regime especial, de acordo com o disposto no § 10 deste artigo, que 
tenham por base o valor do saldo devedor de ICMS correspondente a 
operação com produto agrícola e seus derivados, permitido, no caso 
de impossibilidade da identificação do saldo devedor da operação 
com produto agrícola e seus derivados, o cálculo da meta 
considerando-se o saldo devedor total; 

(...)” 

 

O mencionado crédito outorgado de 7% se condiciona, dentre outros 
parâmetros, à origem (goiana) da soja adquirida, além do que a quantidade de soja 
exportada não fosse superior a 80% da quantidade esmagada, conforme portarias que 
vieram complementar o Termo de Acordo celebrado com a empresa.   

Tal benefício, linhas gerais, fora construído como um incentivo ao 
setor industrial goiano e, pari passu, à produção de soja em grãos realizada nesse 
Estado.  

 Não é razoável se supor que o Estado de Goiás, em sua política de 
benefícios fiscais, viesse a privilegiar outro produtor de soja que não o aqui estabelecido. 
Portanto, a parte do dividendo da equação que calcula o benefício deve contemplar 
apenas a soja adquirida no Estado de Goiás, e não outra, advinda de outro Estado.  

Com efeito, dispõe o art. 39 do CTE-GO, in verbis: 

“Art. 39. Entende-se como benefício fiscal o subsídio concedido pelo 
Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita 
decorrente do imposto, relacionado com incentivo em futuras 
operações ou prestações nas atividades por ele estimuladas.” 
(grifamos) 
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A interpretação conferida em recurso à forma de se calcular o crédito 
outorgado, além de não privilegiar o produtor goiano de soja, se afasta do princípio que 
orienta e fundamenta a criação de incentivos fiscais, disposta no art. 39 do CTE, que é o 
estímulo à economia goiana. Ademais, a portaria nº 164/06-GSF estabeleceu 
proporcionalidade máxima entre a “quantidade de soja em grãos, produzida em território 
goiano, a ser exportada anualmente” e a “quantidade esmagada ou industrializada no 
mesmo período”, deixando assente que não cabe a computação, nas fórmulas de cálculo, 
de soja que haja aqui sido produzida.  É inviável interpretar extensivamente o benefício 
fiscal para abarcar soja não produzida no Estado de Goiás (art. 111 do CTN). 

O sujeito passivo não pode suscitar dúvidas acerca da realidade 
material da operação, em seu próprio benefício, quando se trata de benefício fiscal. Os 
brocardos “in dubio pro reo” e “in dubio pro lege” somente aproveitam ao contribuinte em 
relação às normas gerais do direito tributário. A norma que define benefício fiscal é norma 
de exceção, e como tal, deve ser interpretada restritivamente, sempre “in dubio pro 
fiscum”, se é que remanesce alguma dúvida sobre a extensão do benefício, o que não 
cremos.  

Discorrendo sobre o direito de tributar, Maximiliano10 ressalta que as 
suas normas gerais devem sempre ser interpretadas ‘in dubio pro lege’ ou ‘in dubio pro 
reo’: na dúvida, pende-se para a lei ou, em alguns casos, para o contribuinte.  

Não é assim, porém, quando se trata de normas de exceção. 

Afirma o mestre: 

 

“Aplica-se o brocardo – In dubio contra fiscum – somente às 
disposições taxativas que decretam impostos (fato gerador), e assim 
mesmo quanto a regras gerais, não quanto às exceções, que se 
resolvem, na dúvida, a favor do fisco. Exemplo do último caso: as 
isenções de impostos previstas na própria lei que os institui (grifos e 
parêntesis nossos). 

(...)a outorga deve ser feita em termos claros, irretorquíveis; ficar 
provada até à evidência, e se não estender além das hipóteses 
figuradas no texto; jamais será inferida de fatos que não indiquem 
irresistivelmente a existência da concessão ou de um contrato que a 
envolva. No caso, não tem cabimento o brocardo célebre; na dúvida, 
se decide contra as isenções totais ou parciais, e a favor do fisco...’. 

  

Conclui suas ideias, ressaltando que, nestas hipóteses, “presume-se 
não haver o Estado aberto mão da sua autoridade para exigir tributos”. 

Advirto, por fim, para o fato de que a sentença singular noticiou um 
pequeno erro de digitação no quantum do imposto discriminado na inicial. Onde se lê R$ 
1.863.703,67, leia-se R$ 1.836.703,67 (fls. 117).  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento 
para confirmar a decisão cameral, que deu pela procedência do lançamento no valor de 
R$ 1.836.703,67. 

 
 

                                            
10 Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, 12ª ed. Forense, pg. 332 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00551/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência fiscal. Revisão da 
matéria. Pedido formulado pela Conselheira Relatora. Rejeição. 
ICMS. Obrigação principal. Decadência do direito de a Fazenda 
Pública Estadual constituir o crédito tributário em face da 
mudança de critério jurídico. Preliminar arguida pelo polo 
passivo. Rejeição. Omissão de recolhimento do imposto em 
razão de aproveitamento indevido de crédito outorgado. 
Procedência parcial.  
 
1. Deve-se rejeitar os pedidos de diligência fiscal quando não 
houver fatos novos ou pontos controvertidos a serem 
discutidos; 
 
2. A mudança de critério jurídico só resta caracterizada quando 
houver iniciativa de ofício da própria administração fazendária 
ou por decisão judicial ou administrativa que aponte nessa 
direção, fato que jamais restou provado no presente feito; 
 
3.Quando o sujeito passivo não cumpre na íntegra a obrigação 
tributária à qual está vinculado por força de lei, procedente em 
parte é o auto de infração 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela Conselheira Relatora. Foram vencedores os Conselheiros 
Paulo Diniz , Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. Vencida a Conselheira 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pelo autuado. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa.  
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 9.329,17 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete 
centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida 
e José Luiz Rosa. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, que votou pela 
procedência parcial no valor do ICMS de R$ 26.895,44 (vinte e seis mil, oitocentos e 
noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
imposto em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, 
relativo às saídas de alho tendo utilizado também crédito relativo a entradas de 
mercadorias e insumos agrícolas. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais. 



Trata-se de reautuação do Auto de Infração n° 3016996448724  

Após a decretação da revelia, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação em segunda instância para opor-se à pretensão fiscal. De proêmio, argúi as 
preliminares de nulidade da peça báscia por autoridade incompetente (AFRE-I) e 
decadência do crédito tributário.  

No mérito, requer a improcedência do feito pois trata-se de coisa 
julgada material cujos autos de infração anteriores foram considerados improcedentes ou 
nulos. Em seguida colaciona os recibos de Entrega de Arquivo Magnético da DPI (fls. 130 
a 147 e 155 a 172) em conjunto com pedido de Requerimento de Extinção Total de 
Crédito Tributário (fls. 151) relativo ao período autuado. Ao final requer sua nulidade, ou 
alternativamente, a decadência do crédito tributário, ou subsidiariamente, sua extinção. 

Resolução cameral de fls. 174 encaminha o feito para que o órgão da  
Superintendência de Administração Tributária – SAT,  se manifestasse  acerca da 
convalidação do crédito tributário em questão, porém esta, após o cumprimento de todos 
os trâmites, o indefere nos termos da revisão de fls. 228/229, posteriormente confirmada 
pela revisão de fls. 233/236. Aponta que não foi estornado o valor de R$ 31.258,62 
exigido, mas tão somente 70% deste valor e por isso remanesce a citada diferença que 
totaliza um crédito tributário a favor do Estado no valor de R$ 9.329,17  

Na sequência, decisão cameral unânime rejeita a preliminar de 
nulidade da peça básica por incompetência funcional e de decadência do crédito tributário, 
bem como no mérito, pelo mesmo quórum, ratifica a pretensão fiscal inicial.  

Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso para o Conselho 
Superior para arguir a preliminar de nulidade da decisão cameral por cerceamento do 
direito de defesa – inexistência de apreciação de revisão fiscal solicitada – ausência de 
intimação do representante legal da empresa e ausência de manifestação quanto à 
arguição da mudança de critério jurídico do lançamento, pleitos esses acolhidos por essa 
Corte.  

Decisão cameral acolhe a preliminar de decadência do crédito 
tributário, porém a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao Conselho Suprior, que 
não obstante as contrarrazões passivas,dá-lhe provimento para afastar a aludida 
decadência do crédito tributário, com o retorno dos autos à instância anterior para 
reanálise de toda a matéria. 

Cientificado, o sujeito passivo colaciona peças defensórias para 
reiterar a argumentação relativa à mudança de critérios jurídicos adotados pelo fisco na 
apuração dos fatos bem como a preliminar de decadência do crédito tributário em 
apreciação, ou alternativamente a improcedência do auto de infração.   

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da maioria do voto dos 

meus pares, devo rejeitar o pedido de diligência formulada pela douta Conselheira 
Relatora Gláucia Félix Bastos Cruzeiro, por considerar nestes autos estarem presentes 
todos os elementos necessários à sua devida apreciação por esta câmara julgadora. 
Considero desnecessária sua conversão em nova diligência, pois as  preexistentes 
análises executadas, com as devidas cautelas de praxe pelos órgãos especializados desta 
Secretaria da Fazenda, tais como revisores e até a própria Superintendência de 
Administração Tributária - SAT, esgotaram o assunto. Assim, não havendo neste momento  
novos fatos, ou pontos outros controversos, e com o intuito de evitar protelações 



desnecessárias, mister se faz apreciá-lo de  imediato, o que deita por terra o aludido pleito 
da ínclita conselheira cameral.  

Quanto à preliminar de decadência do direito de a Fazenda Pública 
Estadual constituir presente crédito tributário, arguida pelo polo passivo, devo 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, afastá-la de imediato nos mesmos 
termos e fundamentos do julgamento levado a termo pelo Conselho Superior - CONSUP 
plasmado pelo Acórdão 1414/2017 e certidão de folhas 391 destes autos. 

E, por último, mas não menos relevante, quanto ao mérito, considero 
que o auto de infração deve prosperar em parte. Com efeito, volvendo-nos às peças dos 
autos a partir do requerimento de fls.151, que pleiteou a extinção do presente crédito 
tributário com fulcro na Lei Estadual nº 16.150/07 e ao qual juntou-se farta documentação 
como as DPI de folhas 155/172, bem como as sucessivas resoluções nºs 119/2010 e 
210/2010 e os vários pareceres, sendo que o de fls.225/228 é determinante para nossa 
apreciação, conclui-se que o valor do crédito tributário devido a esta Unidade da 
Federação deve ser retificado de seu valor original para R$ 9.329,17 ( nove mil, trezentos 
e vinte e nove reais e dezessete centavos). 

Dessarte e acompanhado da maioria do voto de meus pares, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 9.329,17 (nove 
mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00575/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00576/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00577/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00578/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00579/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00580/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA 
LIDE. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO 
VAREJISTA - SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal, e por tratar-se a matéria posta sob julgamento 
unicamente de direito. 
 
IV - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 



disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 
V - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/01, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
VI - O STJ consolidou o entendimento que as atividades 
secundárias acima explicitadas não podem ser consideradas 
industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - 
Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
VII – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelos sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança 
na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal.  E, também, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por 
eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demonstrativo do imposto 
omitido.  



 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração foi instruído com o detalhamento do crédito 

tributário, demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia 
elétrica e cópias dos registros fiscais da apuração do ICMS, operações próprias, contidos 
na Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários 

apresentaram impugnação em primeira instância, pugnando, preliminarmente, pelas suas 
exclusões da lide sob o argumento de que inexiste comprovação de caracterização do 
interesse comum, dolo ou o exercício de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei. No mérito sustentam que o fisco teria desconsiderado o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, que a multa aplicada, além de confiscatória, viola os princípios 
da legalidade e constitucionalidade. Pedem, ao final, a realização de diligência para 
comprovação dos dados assinalados no laudo técnico apresentado. 

 
O sujeito passivo direto também apresentou impugnação em primeira 

instância contendo os mesmos argumentos deduzidos nas peças de defesa dos sujeitos 
passivos solidários. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rechaçou a preliminar de nulidade, rejeitou o pedido de diligência, manteve os 
solidários na lide e, no mérito, manteve na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade da 

sentença singular por vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No 
mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a exigência fiscal 
ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao crédito da energia 
elétrica utilizada em seu processo industrial. Assevera que a legislação tributária goiana 
não poderia limitar o direito ao crédito garantido constitucionalmente. Alega a 
confiscatoriedade da multa e ao final requer a realização de diligência. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de insegurança na determinação da infração 
e pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por ter escriturado indevidamente créditos do ICMS relativamente a 
energia elétrica utilizada em estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme 
comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 



De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 



direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação contida no 40-
A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário 
e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de 
natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", ou seja, estando o processo "em condições de imediato julgamento", a câmara 
julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando também as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, haja vista que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 
 

No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-
os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual): 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

No mesmo diapasão, a alegação da defesa de que o art. 522, inc. II, 
alínea “a”, item “2”, do RCTE, que sustenta a acusação fiscal, seria ilegal, por estabelecer 
restrição não prevista na LC nº 87/96 e no Código Tributário Estadual, também não será 
objeto de análise em face da vedação mencionada no preceito normativo acima. 

 
É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 

de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Ocorre que o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE condiciona o direito ao 

crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria, conforme 
transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (sem grifo no original). 
 

Portanto, segundo redação do dispositivo acima, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 



A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento da 
Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista.” 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, alterada pela 

Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes disposições 
acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 



recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
veiculada na Lei nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, art. 2º, com redação bastante 
semelhante à contida na norma complementar. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro 
de 2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS 
relativamente à entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-C, do Código de 
Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a seguinte 
ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, 
II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar os 
pedidos de conversão do feito em diligência e de exclusão dos solidários da lide e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00645/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS. Pedido fazendário de reforma da 
decisão cameral que reconheceu a decadência parcial do 
lançamento. Acolhido por maioria de votos. Mérito. Procedência 
do lançamento por maioria de votos. Aplicabilidade do art. 130 
do CTE nos períodos precedentes à vigência da IN n.º 990/10-
GSF. Acolhida por maioria de votos. 
 
I – Inocorrendo declaração do débito pelo contribuinte, apurado 
de ofício pelo fisco, o prazo decadencial para constituição do 
crédito tributário rege-se pelo disposto no art. 173, inc. I, do 
CTN, consoante inteligência da súmula n.º 555 do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o contribuinte aproveitou 
indevidamente créditos de ICMS relativos à aquisição de 
mercadorias/bens destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento ou alheios à sua atividade industrial. 
 
III – Acolhe-se a aplicação do disposto no art. 130 do CTE 
relativamente aos períodos precedentes à vigência da IN n.º 
990/10-GSF, tendo em vista a orientação contida no Parecer n.º 
1.167/2001-SAT. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral, afastando a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, referente ao 
período de 01/01/2010 a 31/03/2010, e considerar procedente o auto de infração no valor 
original do ICMS de R$ 1.534.935,39 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, 
novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), considerando o pagamento de 
fls. 685 para fins de possível extinção do crédito. Foram vencedores os Conselheiros 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Luis Antônio da Silva 
Costa, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial 
do crédito tributário, referente ao período de 01/01/2010 a 31/03/2010 e considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 106.608,78 (cento e 
seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos), considerando o pagamento de 
fls. 685 para fins de possível extinção do crédito. E, por maioria de votos, acolher a 
aplicação do art. 130 do CTE, proposta pelo Conselheiro Denilson Alves Evangelista, no 
período de janeiro a março de 2010. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José 



Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia. 
Vencidos os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, que votaram rejeitando a aplicação do art. 130 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 1.534.935,39 em razão de aproveitamento indevido 
de créditos de ICMS, relativos as entradas das seguintes mercadorias: 1 – óleo diesel 
destinado ao uso/consumo do estabelecimento, assim considerados os consumidos em: a) 
máquinas e equipamentos próprios e de terceiros prestadores de serviço utilizados no 
transporte de materiais e, b) em atividades administrativas de apoio; 2 – bens de ativo 
alheios a atividade operacional do estabelecimento e de uso ou consumo do 
estabelecimento, inclusive materiais de construção e peças de reposição ou manutenção, 
com crédito escriturado no livro Registro de Controle de ICMS  do Ativo Permanente - 
CIAP.  

 
A infração foi capitulada no artigo 58, inc. I e artigo 60, inc. I. alínea 

“b”, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 522 do RCTE. A penalidade aplicada é a 
prevista no artigo 71, IV, alínea “a”, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei nº 17.917/12.  

 
O processo foi instruído com Notas Explicativas, planilhas de 

consumo de óleo diesel informado pelo sujeito passivo, planilhas com as exclusões 
efetuadas pelos autores do lançamento com relação ao óleo diesel consumido em: a) 
máquinas e equipamentos próprios e de terceiros prestadores de serviço utilizados no 
transporte de materiais, e em atividades administrativas de apoio, planilha com o estorno 
dos créditos indevidos no CIAP de matérias de uso/consumo e atividades alheias a do 
estabelecimento e cópias das notas fiscais registradas no CIAP de material de 
uso/consumo, construção e bens alheios a atividade do estabelecimento.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira 

instância. 
 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 

conforme Sentença nº 402/2016 - JULP, às fls. 687/690 dos autos. 
 
Em recurso voluntário, o sujeito passivo suscitou a nulidade da 

decisão monocrática, por cerceamento ao direito de defesa e reafirmou as arguições 
produzidas na fase impugnatória. 

 
Posteriormente, apresentou memorial, reafirmando as alegações já 

pronunciadas em fases defensórias anteriores. 
 
Por meio do termo de juntada de fl. 683/685, a autuada acosta aos 

autos a comprovação de recolhimento parcial do imposto, reconhecendo o valor devido 
relativo ao item 2 da exigência fiscal - bens do ativo alheios a atividade operacional e de 
uso ou consumo do estabelecimento, inclusive materiais de construção e peças de 
reposição, cujo credito foi escriturado no livro Registro de Controle de ICMS do Ativo 
Permanente – CIAP. 

 No julgamento cameral, em votação majoritária, foi rejeitada a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa, e acolhida a preliminar de decadência parcial referente aos meses de 



janeiro a março de 2010. No mérito, também em votação majoritária, conheceu-se do 
recurso, deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e julgou 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 106.608,78, considerando, o 
pagamento de fls. 685, para fins de extinção do credito tributário. 

 
A Fazenda Pública Estadual compare ao processo interpondo 

recurso ao Conselho Superior  alegando que discorda do acolhimento da preliminar de 
decadência parcial do credito tributário, pois analisando os autos, verifica-se que o prazo 
para contagem do período decadencial de iniciou em 01/01/2011, se encerrou em 
31/12/2015 e que, de acordo com a intimação dos autos o sujeito passivo tomou ciência 
do presente lançamento tributário em 22/04/2015, portanto, antes da ocorrência do 
instituto da decadência tributária. No mérito, solicita a procedência no valor da exigência 
fiscal constante na inicial, em consonância com as provas anexadas aos autos. 

  
Em contradita ao recurso da FPE o sujeito passivo, solicitou a 

manutenção da decadência com fundamento no §4º do artigo 150 do Código Tributário 
Nacional, sob o fundamento de que o estorno dos créditos se deu sobre tributo 
regularmente registrado, declarado e pago, pois se trata de lançamento por homologação, 
e para embasar sua argumentação apresentou decisões do STJ neste sentido. 

 
Obtemperou ainda, que o direito ao crédito sobre o óleo diesel 

consumido no processo de mineração decorre do princípio da não cumulatividade do 
ICMS, e que o procedimento da autuada está contemplado na Instrução Normativa 
990/2010-GSF artigo 2º inciso I alínea “b”, pois o transporte dos rejeitos faz parte do 
processo produtivo de extração da crisotila, e que por força de legislação ambiental tal 
transporte é obrigatório, assim não poderia ser dissociado do processo industrial, uma vez 
que o sistema de transporte do rejeito é a última etapa da cadeia produtiva. Argumentou 
ainda que o ônus da compra do combustível foi suportado pela empresa o que lhe garante 
o direito ao crédito.  Por fim, afirmou que o óleo diesel utilizado nos caminhões e máquinas 
que retiram o mineiro do fundo da mina para a britadeira compõe o processo industrial o 
que também garante a recorrente o direito ao crédito do ICMS.  

 
Ao final requereu a manutenção da decadência parcial para o 

período de janeiro a março de 2010 e no mérito que seja reconhecida a improcedência do 
lançamento com relação ao estorno de crédito relativo as aquisições do óleo diesel. 

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter este aproveitado indevidamente créditos de ICMS, relativos a entradas de 
mercadorias em seu estabelecimento, nas seguintes situações: 1) óleo diesel destinado ao 
uso/consumo do estabelecimento, assim considerados os consumidos em: a) máquinas e 
equipamentos próprios e de terceiros prestadores de serviço utilizados no transporte de 
materiais e, b) em atividades administrativas de apoio, e 2) bens de ativo alheios a 
atividade operacional do estabelecimento e de uso ou consumo do estabelecimento, 
inclusive materiais de construção e peças de reposição ou manutenção, com crédito 
escriturado no livro Registro de Controle de ICMS  do Ativo Permanente - CIAP. 

 
De início, quanto ao recurso apresentação pela Representação 

Fazendária que pede o afastamento da decadência parcial do lançamento, acolhida no 
aresto cameral com fulcro no art. 150, §4º, do CTN, saliente-se que cuida-se de 



lançamento de ofício em razão de o contribuinte haver aproveitado indevidamente créditos 
de ICMS, implicando diretamente em omissão de pagamento do ICMS, que não foi 
regularmente declarado ao Fisco e recolhido ao erário estadual nos termos da legislação 
tributária. 

 
À toda evidência, a irregularidade noticiada na exordial conduz à 

conclusão no sentido de que não houve declaração do débito objeto do presente 
lançamento, razão pela qual coube ao Fisco levar a efeito o lançamento de ofício sob 
apreciação, relativamente à diferença de imposto não recolhida e não declarada à 
Administração Fazendária pelo contribuinte.  

 
A propósito, convém trazer à transcrição o teor da súmula 555 do 

Superior Tribunal de Justiça: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

Portanto, considerando que o crédito tributário objeto deste 
lançamento refere-se a débito de ICMS não apurado regularmente e não declarado à 
fiscalização, decorrente de aproveitamento indevido de créditos de ICMS, não se aplica o 
disposto no art. 150, §4º, mas sim o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, a teor 
do que preconiza a súmula 555/STJ supracitada. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à aquisição de mercadorias em 
situações em que a legislação tributária estadual veda o creditamento. 

 
A fundamentação para a acusação fiscal de aproveitamento 

indevido de créditos do ICMS relativos à entrada de óleo diesel no estabelecimento 
da recorrente, está prevista nos art. 60, inc. I, alínea “B”, da Lei n.º 11.651/91 e art. 
522, inc. I, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Lei n.º 11.651/91 
[...] 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
(...) 
b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em 
contrário; 
…................................................................................................................ 
Decreto n.º 4.852/97 
[...] 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, 
nele entrada a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 
3º, parágrafo único, I, "a"); 
 

Portanto, a expressão “... alheios à atividade operacional do 
estabelecimento...” deve ser interpretada em sentido literal, de modo que somente a 



aquisição da mercadorias e bens que sejam intrinsecamente ligados à atividade 
econômica do contribuinte (comercial, industrial, de extração ou de produção 
agropecuária) ensejam o direito ao crédito. 

Nesse diapasão, impende salientar a orientação emanada do 
Parecer n.º 555/2014 – GEOT nestes termos: 

 
“ (...) Observadas as características específicas das diversas atividades 
econômicas, cujas operações envolvem a incidência de ICMS, a título 
de exemplo, elencamos abaixo alguns bens que integram o ativo 
imobilizado e em relação aos quais a SEFAZ-GO reconhece o 
direito ao crédito: 
1- Atividade  comercial (atacado e varejo) – os bens indispensáveis 
ao exercício da atividade que se encontrem instalados ou em uso 
no recinto de comercialização ou atendimento ao público e/ou no 
local onde se encontram depositadas as mercadorias, tais como: 
prateleiras, gôndolas, balcões, balcões frigoríficos, câmaras frias, 
freezers utilizados para o armazenamento de mercadorias, 
expositores, vitrines, mesas, cadeiras, veículos para entrega, 
computadores utilizados no controle de estoque e equipamentos 
usados na emissão de documentos fiscais, impressoras fiscais, 
empilhadeiras, paletes, ferramentas e utensílios indispensáveis ao 
exercício da atividade, etc; (...) “. 
 

Portanto, o óleo diesel utilizado em veículos não utilizados 
diretamente na prestação de serviço relacionado à atividade de mineração, bem como o 
óleo diesel adquirido na qualidade de material de uso e consumo do estabelecimento, 
porquanto destina-se à utilização em veículos/máquinas de transporte, conforme 
especificado no § 2 do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, não conferem direito 
ao crédito do ICMS, devido ao fim alheio à atividade operacional do estabelecimento, bem 
como o referido combustível utilizado em veículo que realiza transporte nos termos do § 2° 
do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, por ser considerado material de 
uso/consumo, gerando crédito somente a partir de 1° de janeiro de 2020. 

 
Nesse sentido, a Instrução Normativa n° 990/10-GSF não considera 

como consumido em processo de industrialização o combustível empregado em outras 
atividades que não guardem estreita relação com o funcionamento de máquinas, 
ferramentas e equipamentos ou empregado em processo físicos ou químicos diretamente 
relacionados à fabricação do produto, como no presente caso, ou seja, quando utilizado 
para o transporte fora do processo industrial, de acordo como o disposto no § 2°, inciso I a 
III, do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF. 

 
A obrigatoriedade de se realizar o transporte e descarte adequados 

de dejetos, por imposição de norma ambiental, não interfere no direito à apropriação de 
crédito do ICMS, visto tratar-se de tema atinente à seara da legislação tributária. 

 
O contribuinte ao observar a legislação ambiental não está garantido 

direito ao crédito do imposto, que, na hipótese em apreciação, encontra disciplina 
específica na legislação tributária goiana, qual seja, na Instrução Normativa n° 990/10-
GSF. 

 
O transporte da rocha com o minério (amianto) até o britador (trajeto 

mina/pátio), em que pese caracterizar atividade essencial para a extração do mineral, não 
implica, consequentemente, em direito ao crédito do ICMS em relação ao óleo diesel 
consumido, na medida em que o § 2° do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, 



não o considera consumido no processo de industrialização. Neste contexto, carece de 
fundamentação jurídica a assertiva no sentido de que as etapas de “transporte mina/pátio 
até o britador” e o “transporte de rejeitos” até a “pilha de disposição” estariam 
implicitamente contidas na Instrução Normativa n° 990/10-GSF e no Parecer n° 1167/01-
AST. 

 
Ao contrário, a Instrução Normativa n° 990/10-GSF exclui 

expressamente o aproveitamento de crédito de ICMS nessas prestações de serviço, e de 
maneira contundente assevera que: “não se considera consumido no processo de 
industrialização o combustível utilizado para o transporte” (§ 2 do art. 4º). 

 
A seu turno, o Parecer n° 1167/01-AST, cuja cópia se encontra 

anexada às fls. 521/525 destes autos, não trata especificamente do transporte de rejeitos, 
sendo o transporte mina/pátio até o britador abordado pela citada instrução normativa, que 
por ser norma interpretativa abrangente das hipóteses prevista no mencionado parecer, 
altera substancialmente este, para conferir o entendimento próprio da mesma. 

 
O fato de se tratar de veículo locado ou prestação de serviço 

contratada de terceiros, pelos mesmos motivos anteriormente mencionados acarreta a 
obrigatoriedade de estorno de crédito, visto que também estão abrangidos pelo disposto 
no § 2° do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF. 

 
O sujeito passivo apresentou, como fundamento para a não 

observância da Instrução Normativa n° 990/10-GSF quanto à vedação à utilização de óleo 
diesel nos transportes mina-pátio, resposta à consulta n° 20144326/2001, que gerou o 
Parecer n° 1167/2001, emitido pela AST em novembro de 2001, sendo que na consulta o 
sujeito passivo formulou o seguinte questionamento: “a consulente poderá se creditar do 
ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição de óleo diesel utilizado como força motriz 
de máquinas e equipamentos de mineração que têm contato físico com o produto obtido 
no processo de extração?”. Em resposta, o titular da DF de PORANGATU argumenta e 
conclui no parecer ser “legítima a apropriação de créditos de ICMS pelas aquisições de 
óleo diesel utilizado como força motriz na extração e industrialização do amianto” 

 
Na análise dessa questão, importante salientar que a IN n.º 990/10-

GSF, dá interpretação aos termos “produto intermediário” e “material de embalagem” para 
fins de aproveitamento de créditos de ICMS pelo estabelecimento industrial ou extrator 
mineral ou fóssil, cabendo aqui a reprodução de seu art. 4°, I, §§ 1° e 2°, incisos I, II e III: 

 
Art. 4º Considera-se consumida no processo de industrialização a 
energia elétrica utilizada para: 
I - efetivar o funcionamento de máquinas, ferramentas e equipamentos 
ou empregada em processos físicos ou químicos diretamente 
relacionados à fabricação do produto; 
[...] 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao combustível cuja 
entrada no estabelecimento industrial seja para utilização ou emprego 
nas funções e processos referidos no inciso I do caput deste artigo. 
§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o 
combustível utilizado para o transporte: 
I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 
início da linha de produção ou de armazenamento; 
II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da 
linha de produção; 



III - do produto em elaboração entre os diversos locais de 
industrialização, nos casos em que a industrialização do produto seja 
executada por etapas. 
 

Noutro giro, incumbe observar, contudo, que no texto do referido 
Parecer n.º 1.167/2001-AST (fls. 524) está destacado que: 

 

[...] 

O antigo RCTE – GO (Decreto 3.745/92), expressamente revogado pelo 
RCTE vigente (Decreto 4.852/97), continha normas interpretativas 
acerca do aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de entradas 
de mercadorias consumidas nos processos de extração, geração, 
produção ou industrialização. Portanto, falta na legislação tributária 
interna o que o fisco considera ou não passível de creditamento. 

Não obstante a lacuna acima referida, continuam sendo considerados 
como consumidos nos processos de industrialização “as mercadorias 
que, na condição de produtos auxiliares, embora não se integrando ao 
produto final, constituam elemento necessário à obtenção deste”. 
Assim, ensejam crédito do ICMS destacado nos respectivos 
documentos fiscais, os produtos consumidos direta e 
indiretamente na linha de produção, na condição de elemento 
indispensável à obtenção do produto final. 

[...] 

 

Extrai-se do excerto supramencionado, que o parecer visou, em certa 
medida, preencher um vácuo diante da lacuna verificada na legislação tributária estadual, 
haja vista que não pode o aplicador do direito deixar de dizer o direito por falta de norma 
legal expressa. 

 
Neste contexto, na ausência de norma expressa sobre o tema à 

época, o referido parecer orientou no sentido de que os produtos consumidos direta e 
indiretamente na linha de produção ensejam creditamento, sem, contudo, definir o alcance 
da expressão “produtos consumidos indiretamente na linha de produção”. 

 
Neste aspecto convém observar o disposto no art. 130 da Lei n.º 

11.65191 e art. 112 do Código Tributário Nacional, in verbis: 
 
CTE 
[...] 
Art. 130. Nenhum procedimento intentar-se-á contra o sujeito 
passivo que agir de conformidade com instruções escritas de 
órgãos competentes da Secretaria da Fazenda, exceto quando se 
tratar de falta de pagamento de tributo. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pagamento far-se-á 
sem qualquer acréscimo, ainda que de caráter moratório. 
.................................................................................................................... 
CTN 
[...] 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 



II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 
ou extensão dos seus efeitos; 
 

 O art. 112 do CTN prevê a interpretação mais favorável ao acusado 
em caso de dúvida. Na verdade, é a utilização do princípio de Direito Penal in dubio pro 
reo. A matéria aqui é de infrações e por isso se utiliza a forma apriorística de se interpretar 
favoravelmente ao acusado de infração tributária. 

 
Neste diapasão, tendo em conta que a IN n.º 990/10-GSF somente 

entrou em vigor em 09/04/2010, e considerando que o Parecer n.º 1.167/2001-AST não 
esclareceu o que seria “produtos consumidos indiretamente na linha de produção”, 
entendo que nos períodos de janeiro, fevereiro e março de 2010 deve ser aplicado o 
disposto no art. 130 do CTE, de modo que o imposto omitido nestes períodos não pode 
ser dispensado, porém, seu recolhimento deve se dar sem acréscimos, vale dizer, sem 
juro e multa, permanecendo contudo a correção monetária posto que esta não traduz 
acréscimo patrimonial, e visa tão-somente restaurar os efeitos corrosivos da inflação. 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos a este Conselho 

Superior, dou provimento ao recurso da Representação Fazendária para o fim de afastar a 
decadência parcial do lançamento, dou provimento parcial ao recuso do sujeito passivo 
para reformar em parte a decisão cameral e julgar procedente lançamento na íntegra 
relativamente aos períodos de abril a dezembro de 2010, e no que concerne aos períodos 
de janeiro, fevereiro e março de 2010 a exigência fiscal permanece somente quanto aos 
valores do imposto e da correção monetária, ficando excluídos, consequentemente, os 
valores do juro e da penalidade pecuniária, nos termos acima explicitados.  

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00685/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do polo passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Escrituração indevida de 
crédito. Omissão no recolhimento do ICMS. Trabalho fiscal 
revisto com redução do quantum exigido no auto de infração. 
Parcial procedência.  
 
1. As repetidas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que os sócios da pessoa 
jurídica não respondem pelas dívidas tributárias contraídas pela 
empresa, suportam o acolhimento da preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide; 
 
2. Prevalece o resultado do procedimento revisional, quando a 
defesa não demonstrar a existência de falha capaz de alterar o 
valor tecnicamente demonstrado pelo auditor fiscal que revisou 
o trabalho inicial e apurou o real valor litigioso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Fabiana Padovani Pedroso, Fernanda Padovani 
Pedroso, João Batista Pedroso, Walkiria Padovani e Fábio Padovani Pedroso da lide. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e o Coordenador, Conselheiro Masayuki Missao, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 159.954,77 (cento e cinqüenta e nove mil, 
novecentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A acusação fiscal registrada no auto de infração descreve que o 

sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS na importância de R$ 161.199,52 (cento e 
sessenta e um mil, cento o noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), em razão 
da escrituração indevida de valores, a título de crédito, referente a notas fiscais de 
aquisição de mercadorias, cujo ICMS foi apropriado em percentual maior que o imposto 
destacado nos documentos fiscais. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS 
omitido, junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com os artigos 

58, § 3°, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com os artigos 46, § 1°, inciso 



IV e 57, inciso IV do Decreto 4.852/97-RCTE. Propõe a penalidade prescrita no artigo 71, 
inciso IV, alínea "a" do CTE. 

 
Sob a determinação do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 a 

fiscalização identifica os sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, 
documentos de fls. 05/09. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/58. 
  
Depois das notificações legais o sujeito passivo junto com um dos 

polos passivos solidários, impugnam o lançamento do crédito tributário, fls. 74/78 onde 
alegam que à empresa mantém a contabilidade ativa, regular e organizada. Que não 
houve omissão de “nenhum documento, pelo que consta, deve ter ocorrido algum 
equívoco na análise dos dados constantes nos balancetes e conferência das notas 
fiscais”, fl. 75. 

 
Afirma que, o agente fiscal cometeu equívoco na ação fiscal, pois, ao 

lavrar o auto de infração deveria ter emitida a notificação com a determinação das 
providencias, e só após nova visita e ao constatar que o não houve cumprimento das suas 
ordens é que a fiscalização poderia lavrar o auto de infração, o que o não ocorreu. 

 
Ressalta que é empresa com perfil de microempresa e empresa de 

pequeno porte e se beneficia do estatuto normatizador dado pela Lei Complementar nº 
123/2006, conforme mostra o Termo de Opção ao Simples Nacional em anexo. 

  
Ademais, entende que “no empreendimento comercial, o faturamento 

decorre da condição própria do empreendedor que é seu capital social e do crédito de 
fornecedores que fornecem suas mercadorias a prazo. Vê-se, claramente, que o 
faturamento envolve valor econômico de propriedade de terceiros que nada tem a ver com 
a empresa autuada, assim, calcular a multa com base em faturamento fere o próprio Art. 
57, base da penalidade recorrida, pois, a condição econômica da Recorrente não pode ser 
medida pelo faturamento, uma vez que, ele agrega valores econômicos que não são de 
sua propriedade”, fl. 78. 

 
 Ao final requer a declaração de insubsistente do auto de infração, 

visto a extinção do feito, que seja realizada nova visita e nova avaliação da documentação 
comercial da empresa, e, ainda, que a multa seja fixada no valor mínimo. 

 
Anexou os documentos de fls.79/89. 
 
 Foi lavrado termo de revelia aos sujeitos passivos coobrigados, fl. 

90. 
  
Promove a juntada de documentos da impugnação em primeira 

instância e cópias de documentos, na qual os sujeitos coobrigados apresentam, fls. 
95/174. 

  
O julgador singular, fls. 175/177, decide pela procedência do auto de 

infração, cuja fundamentação é que o processo encontra-se devidamente instruído, e que 
contém os elementos necessários e suficientes para documentar e comprovar a infração. 
Nos autos ficou demonstrado que o sujeito passivo lançou em sua EFD valores de crédito 
do ICMS em montantes superiores ao corretamente destacado nas notas fiscais de 



aquisição das mercadorias, conforme constam do demonstrativo anexado pela 
fiscalização. 

 
Evidencia que as alegações do sujeito passivo são desprovidas de 

procedência, uma vez que a empresa não se encontra enquadrado no regime tributário do 
Simples Nacional nos anos de 2011, 2012 e 2013.   

 
Que o pedido de diligência, também não faz sentindo, uma vez que o 

impugnante não traz ao processo qualquer elemento que possa justificar revisão desse 
lançamento do crédito tributário por parte da fiscalização. 

 
O sujeito passivo e os solidários, em peça única, recorrem da 

decisão proferida pela Primeira Instância, fls.186/190, arguem a preliminar de exclusão 
dos sócios do polo passivo solidário, pois não há qualquer prova de que eles tenham 
concorrido para a prática da infração ou com abuso de poder ou infração a lei. Alegam que 
a base de cálculo para o lançamento não está correta. 

 
Afirmam que “a empresa ao adquirir as mercadorias, o seu 

fornecedor (remetente) ao emitir a NF-e da venda fez destaque do ICMS em percentual 
definido pela legislação tributária para a saída das mercadorias, e a empresa recorrente 
teria alterado a alíquota para maior, apurando um novo valor, o qual lançou em seus livros 
fiscais de entrada e utilizado para a apuração do ICMS mensal”, fl. 188 sem os grifos. 

 
Entendem que a autuada faz jus aos créditos dos valores destacados 

nas Notas Ficais Eletrônicos de aquisição e que a empresa adquiriu grande parte de suas 
mercadorias de fornecedores optantes do Regime Simplificado de Tributação - Simples, 
cujos créditos apesar de destacados nas Notas Fiscais Eletrônicas-NFE, não foram 
computados na apuração da base de cálculo para o lançamento. 

 
Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de exclusão da 

polaridade passiva solidária da lide, a declaração da improcedência do auto e a realização 
de diligencia. 

  
Os documentos de fls.191/500 instruem a peça recursal. 
 
 ÀS fls. 503 a 504, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário acata a proposição do Conselheiro Lidilone Polizeli Bento e depois dos 
considerandos, resolve, “por unanimidade de votos, remeter os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que se titular, por 
gentileza, designe autoridade fiscal para manifestar-se sobre a alegação da defesa de que 
a base de cálculo do lançamento está incorreta, em virtude de não ter sido considerados 
créditos de notas fiscais de aquisição de empresas optantes do Simples Nacional, bem 
como sobre os documentos juntados pelo sujeito passivo às fls. 191 e seguintes, 
procedendo, ao final, a revisão do lançamento de modo a considerar os créditos de 
aquisições, nos termos do artigo 23, §§1° e 2° da Lei Complementar n° 123/06, além de 
apresentar outras informações que entender convenientes para elucidação do feito”. 

 
Foi anexada uma mídia (CD), seguida da conclusão do trabalho 

revisional, fls. 507/508, onde o revisor constata a existência dos créditos de notas fiscais 
de aquisição de empresas optantes do Simples Nacional incluídas na auditoria de forma 
equivocada, que ensejam a correção dos valores lançados em razão da escrituração 
indevida a título de crédito, conforme demonstrativos e documentos anexos gravados em 



mídia digital, cujo valor passa a ser R$ 159.954,77 (cento e cinquenta e nove mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos). 

 
Ressalta a existência de 255 documentos fiscais de aquisição 

emitidos por empresas optantes do Simples Nacional, sendo que 224 estão contidos na 
listagem fornecida pela defesa de um total de 234, dos quais 10 documentos, emitidos 
pelo contribuinte CNPJ 04.583.556/0001-09, são relativos a um período em que este não 
era optante do simples nacional. 

  
Os sujeitos: passivo e coobrigados se manifestam em relação a 

diligência cameral, fls. 518/519, alegam que, após análise do relatório revisional e da 
mídia juntada pela autoridade fiscal, verificaram-se que o seu trabalho redundou em uma 
redução mínima de ICMS considerado como creditado a maior pela autuada, conforme 
quadro demonstrativo constante do relatório de fl. 508. 

 
Diante desses fatos, manifesta-se, parcialmente contrário ao trabalho 

revisional, sendo que será tempestivamente apresentado outro levantamento de igual teor, 
para contrapor os valores de ICMS tido como creditados indevidamente. 

 
 A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário aprova a 

Resolução nº 164/2016, fl. 523, acata a proposição do Representante Fazendário e 
resolve, por unanimidade dos votos reencaminhar o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para que seu titular solicite ao auditor revisor reanalise a revisão 
realizada, conceda os créditos do imposto nos termos do art. 23, § 1º da Lei 
Complementar 123/2006 e indique os valores de eventual imposto remanescente. 

 
Em atendimento à resolução, o revisor ratifica a o trabalho realizado, 

a mídia e a tabela que concluiu o valor da diferença, fls. 507 a 508, cuja omissão no 
recolhimento de ICMS pelo polo passivo ocorreu no período de 08/2011 a 06/2013, 
conforme valores descritos na conclusão da revisão anterior. 

 
Completa a sua informação com a sugestão de que o auto de 

infração seja julgado parcialmente procedente, para ser considerado a omissão do 
pagamento de ICMS, no valor de R$ 159.954,77 em razão de haver deixado de considerar 
os créditos de entrada relativos às aquisições de mercadorias de empresas optantes do 
Simples Nacional e NF-e apresentadas pelo contribuinte no período de 08/2011 a 06/2013, 
fls. 525/527. 

 
É o Relatório. 
  
 
 

V O T O 
 
Ao iniciar a tese deste acórdão, por maioria de votos e sob o suporte 

do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide, visto o reconhecimento de que eles não tiveram interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador da exigência do crédito tributário, cuja 
obrigação surgiu com a comercialização de mercadorias, por meio de Nota Fiscal 
Eletrônica, porém com utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, fato que gerou a diferença apontada na Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo e que não foi contraditado na peça que inicia a fase 
contenciosa do processo administrativo tributário. 



 
De acordo com os ensinamentos doutrinários, disciplinados por 

juristas tributários, a responsabilidade prevista no referido artigo supra é subjetiva, visto a 
sua subjetividade, pois, para que ela ocorra no mundo material, as provas da sua 
existência requerem a existência do interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador da obrigação tributária principal, conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE, 
que transcrevo a seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:   
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em repetidas sentenças transitadas 

em julgado, definiu expressamente o reconhecimento de que o mero descumprimento de 
obrigação tributária não pode afetar o patrimônio de qualquer dos sócios da pessoa 
jurídica, ainda que seja o seu administrador, conforme edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.  
 
De acordo com essa jurisprudência, os sócios não respondem 

pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, visto a preservação do seu 
patrimônio pessoal. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica 
em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio 
autônomos, que não se confundem com a personalidade física e com o patrimônio de 
seus sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade 
jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado 
pessoalmente pelos débitos. 

 
Vale ressaltar, que o simples fato de a pessoa jurídica estar em 

débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu patrimônio 
pessoal.  

 
Considero que o simples inadimplemento não caracteriza infração 

legal, em especial, a inexistência de prova de que qualquer dos sócios tenham agido com 
excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatuto, não há falar-se em 
responsabilidade tributária do sócio à título de infração legal.  

 
Em face da tese de exclusão do polo passivo solidário da lide e ante 

a sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acato a preliminar 
de sua exclusão da relação processual, que eles arguiram nas fases de defesas, e os 
excluo da lide. 

 



Vencida esta questão primeira, passo à análise do mérito e 
fundamentação do voto conforme segue: 

 
Quanto ao mérito, o estudo do processo evidencia que o deferimento 

da diligência beneficiou em parte a parte passiva, sobretudo porque a conclusão 
demonstra a redução do valor do ICMS exigido no lançamento inicial, redução que foi 
acordada com os conselheiros presentes na sessão de julgamento do processo, isto 
porque, na revisão, o auditor fiscal concluiu que o crédito remanescente é R$ 159.954,77 
(cento e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos). 

 
Em face à ausência de novo demonstrativo e de novos motivos com 

poderes para modificar o resultado da diligência, prevalece o valor litigioso do processo, 
na soma definida pela autoridade fiscal revisora.  

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido acatar a preliminar de 

exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular em parte e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 159.954,77 
(cento e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00707/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente da 
utilização indevida de benefício fiscal na saída de mercadoria. 
Improcedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, subsumindo os fatos descritos no auto de infração aos 
dispositivos legais infringidos; 
 
2. Estando regular a apropriação de crédito outorgado efetuada 
pelo contribuinte, declara-se improcedente o lançamento de 
ofício que o tenha estornado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Mário de Oliveira Andrade. E, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS, referente à saída interestadual de alho com destino a industrialização, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 638.772,96 (seiscentos e 
trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 11, 

X, "b", 3, Anexo IX do Decreto 4852/97 e art. 82 deste, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, nota 

explicativa, parecer, demonstrativos auditorias, cópias de notas fiscais e de livros fiscais e 
mídia CD, dentre outros documentos (fls. 04 a 296). 

 
Intimado em 12/07/2106 (fls. 301), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 302). 
 



Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 
Instância (fls. 306 a 321), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 
310 a 317). 

 
No mérito, o sujeito passivo alega que a fiscalização efetuou o 

lançamento do ICMS, presumindo o destino à industrialização do alho, tão-somente, com 
base na informação referente a atividade principal do adquirente, obtida em consulta 
pública ao cadastro de contribuintes do estabelecimento para o qual a impugnante vendeu 
o produto in natura. 

 
A fiscalização não levou em consideração que o estabelecimento 

adquirente exerce atividade social diversificada, dentre as quais: “comércio atacadista de 
produtos alimentícios em geral” além de várias outras, conforme se vê em documento 
anexado a esta impugnação. 

 
A título de informação, a Instrução Normativa nº 275/2001-SAT, que 

estabelece os valores do grupo "alho" da Pauta de Mercadorias adotada pela SEFAZ, 
somente identifica como destinados para industrialização os itens "Alho Comum Abaixo do 
Padrão - Indústria" e "Alho Nobre Abaixo do Padrão - Indústria". 

 
Argumenta ainda que não há, nos presentes autos, prova de que a 

mercadoria objeto da autuação, alho in natura, foi destinada para industrialização. O 
simples fato de o destinatário da mercadoria manter registro cadastral com atividade 
preponderante de indústria, nada significa como prova do fato alegado. 

 
Isto porque a inscrição no Cadastro Estadual e/ou Federal, com 

atividade preponderante de indústria, não impede que o contribuinte comercialize a 
mercadoria de forma in natura. Não há, na legislação tributária, qualquer restrição à 
prática de atividade comercial, quer como atacadista ou distribuidor, relativamente ao 
contribuinte inscrito com atividade industrial. 

 
Traz aos autos documentação comprobatória de que seu cliente 

TEMPERALHO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO EIRELI 
registrou as Notas Fiscais de aquisição com o CFOP 2.102 (Compras para 
Comercialização), fls. 334/863. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 146/2016 (fls. 866 a 867), converte o julgamento em diligência junto à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, a fim de que seja designado agente do 
fisco, preferencialmente os próprios autores do lançamento de ofício, para se manifestar a 
respeito das arguições aduzidas na peça impugnatória de fls. 306/321 bem como a 
respeito do documentário anexado aos autos pelo sujeito passivo e, caso seja 
apresentado pronunciamento favorável à manutenção da exigência contida na inicial, fazer 
juntar ao feito outros meios de prova da destinação do alho para industrialização, valendo-
se, para tal, se for o caso, dos Convênios de Mútua Colaboração que a SEFAZ/GO 
mantém com a SEFAZ/SP. 

 
A diligenciadora, atendendo à Resolução n° 146/2016, em relatório 

(fls. 907 a 914), manifesta-se acerca dos argumentos e elementos da defesa, concluindo 
que se trata de mercadoria destinada a industrialização, tanto quanto utilizam o alho como 
matéria-prima para transformá-lo em outra espécie de produto final, quando fracionam o 
produto e o acondicionam em embalagens para venda a consumidor final ou quando 



recondicionam o alho em embalagens de marca própria. Posiciona-se pela manutenção do 
auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 919 a 929. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 943 a 

949), acompanhado de documentos (fls. 950 a 952). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os fatos descritos na exordial se 
subsumem aos dispositivos infringidos, portanto, não ocorrida a hipótese de nulidade 
prevista no art. 20, inciso IV, da Lei n° 16.469/09. 

 
MÉRITO 

 
O sujeito passivo, produtor rural, apropriou-se do crédito outorgado 

previsto no art. 11, inc. X, Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE), alusivo à venda de diversos tipos de alho in natura, para contribuintes 
estabelecidos em outras unidades da Federação. A fiscalização, considerando que as 
operações não estavam amparadas pelo benefício fiscal, estornou de ofício o crédito do 
imposto apropriado pelo contribuinte. 

 
Nestes autos, basicamente a discussão tem como alicerce o alcance 

do benefício fiscal disposto no Anexo IX, artigo 11, inciso X, do Decreto n° 4.852/97, nos 
seguintes termos: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 
[...] 
X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao 
ICMS devido na saída interna e interestadual de alho, observado o 
seguinte: 
 
a) é vedada a apropriação de quaisquer outros créditos de ICMS 
relativos à entrada de mercadoria ou bem, assim como à utilização de 
serviço de transporte de comunicação; 
 
b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se aplica: 

 
1. ao ICMS devido na operação de importação nem, na subseqüente saída 
desse produto, quando importado; 
 
2. ao produto resultante de sua industrialização; 
 
3. à saída interestadual com destino à industrialização. 

 
A acusação de omissão de pagamento do ICMS é resultante de 

estornos de crédito do imposto, através de procedimentos de auditoria fiscal, que 



considerou não contemplado como o benefício fiscal, as operações praticadas pelo sujeito 
passivo, relativamente à venda de diversos tipos de alho in natura, para contribuintes 
estabelecidos em outras unidades da Federação. 

 
O Fisco, apoiando-se em Consulta Pública ao Cadastro do 

SINTEGRA/ICMS e de Catálogos de Produtos fabricados pelo destinatário, sustenta que a 
mercadoria foi destinada à indústria, porém não prova que o produto foi industrializado. 
Não se desincumbiu o Fisco do ônus da prova que, no caso, compete a quem acusa. 

 
Em contraposição, o sujeito passivo argumenta que o cadastro do 

CNPJ do destinatário juntamente com o respectivo Contrato Social, constituem indicativos 
do exercício por parte daquele de "atividades econômicas secundárias", dentre as quais a 
de "comércio atacadista de produtos alimentícios em geral". Neste sentido, traz aos autos 
documentação comprobatória de que seu cliente TEMPERALHO INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTACÃO E EXPORTACÃO EIRELI registrou as Notas Fiscais de aquisição com o 
CFOP 2.102 (Compras para comercialização). 

 
Assim, considero legítimo e regular os créditos apropriados pelo 

sujeito passivo, tendo em vista que as operações com alho, no caso, se enquadram no art. 
11, Inc. X, do Anexo IX, do RCTE, anteriormente reproduzido, e não na exceção disposta 
na alínea “b”, item 3, do mesmo artigo e diploma legal, pretendida pelo Fisco. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00726/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de falta de estorno de crédito, conforme expressa determinação 
da legislação tributária. Procedência. Decisão unânime.  
 
Somente nos casos em que houver expressa previsão da 
legislação tributária, fica mantido o crédito quando houver o 
benefício fiscal de redução de base de cálculo nas saídas de 
mercadorias.  
 
Decisão do STF nessa direção - RE nº 174.478/SP- consagrou 
esse entendimento, permitindo às unidades da federação exigir 
o estorno nessas situações. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 17 de  outubro de 2011, o 

Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 

pagamento de ICMS, no período de janeiro de 2009 a junho de 2011, referente a registros 

indevidos de créditos na importância original de R$ 81.960,67 (oitenta e um mil, 

novecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), em face a não efetivação, pelo 

contribuinte, do estorno determinado na legislação, proporcional às saídas contempladas 

com redução da base de cálculo não contempladas com manutenção do crédito, conforme 

demonstrado na auditoria de fls. 33.  

A ação fiscal, realizada de forma escorreita, foi dirigida ao 

estabelecimento do autuado, tendo sido anexados à peça básica os documentos relativos 

à auditoria fiscal realizada, docs. fls. 05/160. 



Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º, e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o artigo 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto 4.852/97, propondo-se a 

penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário Estadual – 

CTE, com redação da Lei nº 14.634/03. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 

a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 03 de novembro de 2011. 

Tempestivamente, o autuado comparece ao feito com suas 

alegações de defesa, afirmando que as mercadorias em questão compõem a cesta 

básica, e que o Poder Judiciário já proferiu decisão sobre o tema, mantendo a 

integralidade dos créditos aproveitados. Junta aos autos cópia da decisão contida na 

Apelação Cível nº 230475-17.2009.8.09.0000 (200902304750), que manteve a sentença 

que declarou o direito ao aproveitamento integral de créditos de ICMS nas operações com 

produtos da cesta básica, beneficiados com base de cálculo reduzida. 

O ilustre julgador monocrático ao proceder a sua análise, atento às 

razões apresentadas pelo autuado, entende que o lançamento de ofício está coerente e 

conforme aos ditames legais. Exara, assim, a Sentença nº 0039/2012-JULP, mantendo o 

lançamento. Destaca: “Mesmo considerando que houve redução na base de cálculo 

somente nos produtos que compõem a cesta básica, embora alegue a existência da 

decisão judicial, a mesma não acolhe a pretensão da autuada, uma vez que foi específica 

para a empresa impetrante, no caso a empresa CRISTAL ALIMENTOS LTDA e mesmo 

assim a sentença não poderia prevalecer no âmbito administrativo até que fosse tramitada 

em julgado, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que 

dispõem em contrário.” 

Assim, verificando as peças que compõem o processo, depreende-se 

nitidamente que, embora discordando do procedimento fiscal, as alegações impugnatórias 

apresentadas no julgamento singular, não obtiveram o desiderato almejado pelo autuado 

no sentido de obter a improcedência da autuação, haja vista que o julgador “a quo” 

ratificou o lançamento.    

Intimado quanto à decisão singular, que considerou procedente o 

auto de infração, o autuado interpõe Recurso Voluntário, evocando “verbum ad verbum” os 

mesmos argumentos colocados em sua peça impugnatória.  

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 

os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 



Decisão cameral se pautou no que determina o texto constitucional. 

Declara que ao examinar o mérito do processo, houve o convencimento de que a 

manutenção da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto 

ao crédito do ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, 

item 1, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
omissis. 
II  - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
[...] 
§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 
I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 

Discorre sobre o tema afirmando que a oferta dessa segurança 

constitucional fez o Estado incorporar esse princípio em sua legislação desde o 

nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra no artigo 55, da atual Lei n.º 

11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensado-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte:” 

Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 

tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 

geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 

a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 

débito para apurar o montante do imposto devido.  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 

com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, face à sua escrituração sem o 

correspondente estorno proporcional, em relação às saídas de mercadorias contempladas 

com o benefício da redução da base de cálculo, cuja a legislação de regência não prevê a 

manutenção do crédito na sua integralidade, procedimento este que reduziu a carga 

tributária a ser cumprida pelo polo passivo e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 

punição se acha tipificada na peça básica. 



Por ser pertinente e para melhor clareza, fez-se a transcrição do  

disposto no artigo 61, § 3.º da Lei nº 11.651/91 – CTE: 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I – imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 
[...] 
§ 3º. O disposto neste artigo também, se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução; 
[...]” 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 

de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal, pois consoante o 

contido no artigo 8.º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário 

Estadual – RCTE, abaixo transcrito, o benefício da redução da base de cálculo, para os 

produtos nele relacionados, não é contemplado com a manutenção integral dos créditos, 

devendo-se, portanto, aplicar o estatuído no § 3º, do artigo 61, do CTE, acima destacado. 

“Art. 8º. A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XXXIII – de tal  forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com 
açúcar, arroz, café torrado oumoído, farinha de arroz, farinha de milho, 
farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina 
vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo 
minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, 
vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de 
dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira).” 
Assim, da análise do dispositivo legal em referência, depreende-se que o 
legislador goiano não albergou a hipótese de manutenção integral dos 
créditos anteriormente apropriados, inobstante constar tal autorização no 
Convênio ICMS 128/94. Assim, não constando do dispositivo que trata da 
redução da base de cálculo, a permissão para manutenção integral do 
crédito, há que se aplicar o disposto no artigo 61, do Código Tributário 
Estadual – CTE, consoante se conclui da análise do artigo 2º, do anexo IX, 
do RCTE, “in verbis”: 
 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo.” 
Relativamente à decisão judicial, cuja cópia encontra-se juntada aos autos, 
ratifico o posicionamento do julgador singular, conforme transcrito em linhas 
pretéritas, tornando-o parte das minhas razões de voto. 

Nesse diapasão, seu entendimento foi pela manutenção da decisão 

singular, haja vista a inexistência de legislação mantenedora dos créditos estornados, ou 



seja, não há previsão legal para a manutenção integral dos créditos apropriados mantendo 

a decisão singular. 

Sujeito passivo, após correta intimação, ofereceu recurso ao 

conselho superior (fls. 225/228). E anexa decisão judicial que lhe foi favorável (fls. 

229/245). É a concessão de segurança em mandado impetrado pela autuada.  

No momento do julgamento no conselho superior, houve remessa 

dos autos à Procuradoria do Estado (fls. 251/252) para manifestação em relação à 

situação do processo naquela instância. Principalmente para averiguação da existência de 

decisão definitiva.  

Resposta da Procuradoria é no sentido de que houve Recurso 

Extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal de sua parte e que está aguardando sua 

apreciação, mas que seu efeito não é suspensivo.   

É o relatório.  

No caso de saídas de mercadorias com redução de base de cálculo, 

a manutenção do crédito só ocorre nos casos em que a legislação expressamente assim o 

determine. Não havendo tal desiderato, é obrigatório o estorno. Decisão do STF em RE nº 

174.478/SP consagrou esse entendimento.  

Diante desse fato, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou 

procedente o auto de infração. Cabe ressaltar que tal decisão foi unânime. A discussão 

desse processo, ao seu final, girou em torno da decisão judicial que agasalhava o 

entendimento defendido pelo sujeito passivo de seu direito à manutenção do crédito, e o 

acórdão cameral foi claro no sentido de que a legislação das unidades da federação não 

deixava dúvidas quanto ao direito que tinham de fazer essa limitação exigindo o estorno 

apontado na exordial.  

Quando houve a decisão do STF sobre a matéria no RE 174.478/SP, 

houve a corroboração da decisão administrativa na sua integridade, que manteve na sua 

inteireza o auto de infração.    

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00727/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de estorno de crédito em atividades 
industriais. Procedência. Decisão não unânime.  
 
No caso de atividades industriais abarcadas pela IN 990/10 – 
GSF, o direito ao crédito é limitado pelas situações descritas no 
seu art. 4º, § 2º, inciso I. Havendo desobediência a ele, cabe 
exigência de imposto em razão da falta de estorno. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 

epígrafe, omitiu o pagamento de ICMS na importância original de R$ 1.996.872,83 (um 

milhão, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três 

centavos), em razão da falta de estorno de crédito do ICMS, obtido nas aquisições de óleo 

diesel, consumido em veículos próprios utilizados no transporte de minério de no trajeto 

mina/pátio (crédito vedado pelo § 2º, artigo 4º da IN nº 990/2010- GSF); consumido em 

veículos locados, envolvidos no transporte de rejeitos e outros materiais não utilizados no 

processo industrial; fornecido a terceiros prestadores de serviços (contribuintes do imposto 

municipal – ISS) e consumidos em veículos leves (usados para fins diversos)  

A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 61, III e 64 

da Lei11.651/91, c/c os artigos 58, III e 522, I do Decreto 4.852/97 e artigo 4º, § 2º da IN 

990/2010-GSF, levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 

11.651/91, com a redação dada pela Lei 17.917/2012. 



Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls.03/82.  

Impugnando o lançamento o sujeito passivo alega que o direito ao 

crédito decorre diretamente do princípio da não-cumulatividade, previsto na Constituição 

Federal, no artigo 155, §2º, inciso I; que a conduta da autuada está contemplada na IN nº. 

990/10 – GSF.  

Requer, ainda, o cancelamento da multa; a conversão do julgamento 

em diligência, fls. 87/109. Junta documentos (fls. 110/416).     

O ilustre sentenciador “a quo” refuta questionamentos preliminares e 

no mérito julga procedente o lançamento (fls. 419/422)  

O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário (fls. 423/427). 

Em seu recurso voluntário (fls. 429/449), o sujeito passivo argui 

sobre o direito ao crédito sobre óleo diesel consumido no processo industrial de mineração 

– o contribuinte argumenta que o fisco, ao sustentar como indevido o crédito relativo ao 

óleo diesel consumido nas atividades excepcionadas pela IN 990/2010 – GSF, atenta 

contra o princípio da não-cumulatividade do ICMS, insculpido no artigo 155, § 2º, I da 

Constituição Federal e disciplinado pelo artigo 20 da Lei Complementar Nacional nº 87/96. 

Ao mesmo tempo advoga que a conduta (inclusive quanto às 

aquisições de combustível destinado ao transporte de rejeitos) adotada vai ao encontro do 

permissivo contido no artigo 2º, I, "b", da IN nº 990/10-GSF e inclusive no Parecer nº 

1167/2001-SAT; que sem o transporte e descarte adequados sequer haveria autorização 

dos órgãos ambientais para o funcionamento da mina; que no contrato de transporte de 

rejeitos feito por empresa prestadora de serviços, consta que o ônus econômico da 

compra do combustível é suportado pela autuada, o mesmo acontecendo com os veículos 

locados (conduzidos somente por seus funcionários). Anexa laudo técnico expedido por 

Engenheiro-Geólogo. Reclama da aplicação da multa que entende confiscatória. 

Decisão cameral (fls. 454/457) contempla tese defensória.  

Expõe entendimento de que o polo passivo agiu de conformidade 

com orientação contida no IN nº 990/10 – GSF, “verbis”: 

Art. 2º. Para efeitos desta instrução deve ser observado o seguinte:  

 

[...] 



 

b) as linhas de produção auxiliares à principal que objetivam fornecer 

partes integrantes do produto acabado à linha principal ou exercer sobre 

estas partes quaisquer operações com finalidade de aperfeiçoa-las  

Declara que a citada norma legal assegura o direito ao crédito de 

ICMS, relativo ao combustível destinado aos prestadores de serviços que transportam os 

rejeitos da mineração de Crisotila, bem como nos veículos alugados e conduzidos por 

funcionários da empresa no auxílio das atividades de extração mineral. 

Demonstra entendimento de que tais veículo são imprescindíveis, 

vez que retiram o minério do fundo da mina e o transportam para o britador, máquina que 

irá quebrar as pedras, para dar início ao processo de separação das fibras. Portanto, o 

transporte interno do minério integra o processo de industrialização do amianto, figurando-

se assim, legitimo o crédito de ICMS. 

Fazenda Pública, irresignada com tal decisão, interpõe recurso ao 

Conselho Superior (fls. 459/462).  

Expõe entendimento de que essa matéria já foi objeto de apreciação 

pelo Conselho Superior. Faz referência à Instrução Normativa 990/10 – GSF. Transcreve 

parte de seu texto, mais precisamente o seu artigo 2º, inciso I, alínea “b”.  

Fala que o cerne da discórdia está na definição do que seria 

processo de industrialização e dos insumos considerados como consumidos no mesmo. A 

instrução deixa claro que não se pode considerar como insumo o consumo de combustível 

utilizado em transporte de minérios da mina à planta de processamento, e o posterior 

transporte dos resíduos oriundos do processamento do material ao seu local de depósito e 

muito menos destinado a veículos leves com finalidades diversas como produtos 

consumidos diretamente no processo de industrialização, combustível não se agrega ou 

compõe o produto final do processo da mineradora.  

Seria o caso específico de material para uso e/ ou consumo cujo 

crédito está previsto somente para o período de 2.020 em diante.  

Faz a transcrição do art. 4º § 2º da IN 990/ 2.010 – GSF, que tratou 

especificamente dessa matéria. Destaca o acórdão 247/15, que decidiu matéria idêntica 

de forma diferente, que teve o voto parcialmente transcrito.  

Diante desses argumentos, pede a reforma do acórdão cameral.  



Sujeito passivo foi devidamente intimado do recurso da Fazenda 

Pública e ofereceu contradita (fls. 474/484).  

Inicialmente faz síntese fática dentro de sua visão do processo.  

Ataca o mérito, declarando seu entendimento de possuir direito ao 

crédito sobre o óleo diesel consumido no processo industrial de mineração. Expõe 

entendimento de que sempre agiu de acordo com a IN 990/10 – GSF. Apresenta planta da 

lavra. Diverge de entendimento exarado pela fiscalização sobre o direito ao crédito e diz 

que tudo faz parte do processo de industrialização.  

Encerra sua peça pedindo a manutenção da decisão cameral.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe destacar o conjunto probatório anexado pela 

fiscalização. Além da auditoria básica do ICMS, percebe-se o detalhamento dos estornos 

de créditos promovidos pela fiscalização. 

Há os casos em relação a óleo diesel que desobedecem 

expressamente a IN 990/10 GSF no que diz respeito ao transporte de materiais (rejeitos, 

estéril e minério no trajeto mina-pátio de estocagem), atividades administrativas e 

atividades alheias ao processo industrial. Situações em que há vedação na legislação 

tributária goiana, quanto ao direito a essa apropriação (IN 990/10 – GSF). Também se 

registra no mesmo grupo, o fornecimento de óleo diesel a prestadores de serviços cujos 

valores foram destacados em planilhas anexadas ao processo. Esses valores constam em 

demonstrativos (fls. 7/9). Essas irregularidades foram chamadas de infração I. 

Elas são o objeto da presente autuação, seu valor é o que consta do 

total do resumo (fls. 9). 

Em relação aos mesmos não resta dúvida daquilo que consta da IN 

990/10 – GSF, e que foi a sustentação do recurso oferecido pela Fazenda Pública. 

Vejamos sua redação em seu art. 4º, § 2º: 

“Art. 4º. ... 

... 

§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o 

combustível utilizado para o transporte: 

I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 

início da linha de produção ou de armazenamento; 



II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da 

linha de produção; 

III - do produto em elaboração entre os diversos locais de industrialização, 

nos casos em que a industrialização do produto seja executada por 

etapas.” 

O texto é de clareza cristalina, não deixa dúvidas. Aquilo que o 

sujeito passivo entende como direito líquido e certo, de fato não o é na expressa previsão 

da IN 990/10 – GSF. Os questionamentos em relação a ela devem ser encaminhados ao 

poder judiciário, que é a instância competente para esse tipo de apreciação.  

O combustível consumido no transporte do minério da mina até a 

linha de produção e em atividades consideradas alheias ao processo de industrialização 

como o transporte de rejeitos não ensejam o crédito de ICMS. Discussões sobre a 

legalidade ou não da respectiva IN 990/10 – GSF devem ser encaminhadas ao poder 

judiciário, que é quem tem competência para apreciar esse tipo de questionamento.  

O presente auto de infração trata exatamente desse tipo de situação, 

portanto, completamente em sintonia com essa legislação.  

Diante do que foi posto, conheço do recurso da Fazenda Pública ao 

Conselho Superior, nego-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e julgar 

procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00743/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de decadência. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de imposto decorrente da escrituração indevida de 
crédito outorgado. Improcedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, não estando o vício 
formal caracterizado nos autos à luz da legislação vigente; 
 
2. Rejeita-se a arguição de decadência, sendo o lançamento 
decorrente de reautuação e tendo ele sido efetuado no 
quinquênio previsto no art. 173, II, do CTN; 
 
3. Estando regular a apropriação de crédito outorgado efetuada 
pelo contribuinte, declara-se improcedente o lançamento de 
ofício que o tenha estornado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e Valdir 
Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Denilson Alves Evangelista que votou pela 
procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cobra-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), mais cominações legais, pelo fato do sujeito passivo ter 
aproveitado de forma irregular crédito outorgado para investimento, previsto no inciso l do 
artigo 11 do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e no Termo de Acordo de Regime Especial 
(TARE) n° 299/06, em razão do complexo industrial ter encerrado as atividades, ficando 
obrigado a devolver o crédito aproveitado, conforme inciso IV da Cláusula segunda do 
TARE n° 299/06-GSF. 

 
Trata-se de Reautuação do processo 4.01.09.020886.60, anulado 

pelo Acórdão n° 1915/2010 da ICJUL. 



 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 2º, II, 

“r”, da Lei n° 13.194/97, c/c os arts. 58, §1º e 86, do Decreto n° 4.852/97, c/c o TARE n° 
299/06-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91, c/ 
redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência, fls. 04; Auditoria Básica do ICMS, Ajuste e Resultado, 
Escrita Fiscal, Estornos de Créditos, Escrita Fiscal, exercícios 2006/2007/2008, fls. 05/13; 
cópia livro registro de apuração do ICMS, fls. 14/31; cópia Ofício n. 282/2014 da 
Promotoria de Justiça de São Miguel do Araguaia, fls. 32; consulta detalhada do 
contribuinte pessoa jurídica, fls. 33/34; consulta de histórico empresarial, fls. 35/36; 
espelho de dados da JUCEG, fls. 37/38; relação de notas fiscais utilizadas e não 
registradas como zero (notas fiscais de transferência de crédito), fls. 39; cópia livro registro 
de saídas estadual, fls. 41/53; relação notas fiscais de saídas sem itens de produto, fls. 54; 
relação de saídas com ICMS zero, fls. 55; relação dos maiores clientes, fls. 56; consulta 
relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais utilizando valor contábil, fls. 57/62; relatório 
comparativo EFD x SARE, fls. 63/72; TARE n° 299/06-GSF, fls. 73/75; espelhos notas 
fiscais, fls. 80/93; cópia Acórdão n° 1915/2010 I CJUL, fls. 94/97. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 105/108, onde 

argui que, pela leitura da descrição do fato e da tipificação legal conclui-se que a 
Autoridade Fiscal pecou ao autuar o sujeito passivo. Requer prazo para que possa juntar 
aos autos provas robustas do erro cometido, sob pena de restar caracterizado 
cerceamento de defesa. 

 
Acrescenta que, considerando ser o Processo Administrativo 

Tributário regido pelo Princípio da Verdade Real, assim, é passível a dilação do prazo para 
juntada de documentos, pela especialidade e complexidade destes e não ter sido possível 
a juntada com a impugnação. Pugna pela improcedência do auto de infração. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 2826/2015 - JULP, fls. 130 a 132.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 137 a 

157, formulando em preliminar arguição de decadência, haja vista o declínio do prazo de 5 
anos estipulado em lei para efetivar a homologação. 

 
Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, por ausência de 
prova que sustente o lançamento e ausência de tipificação legal. 

 
Caso sejam superadas as preliminares, no mérito, pede a reforma da 

sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando em essência ter prestado 
regularmente as contas referentes ao crédito para investimento autorizado pelo Termo de 
Acordo de Regime Especial (TARE) n° 299/06. 

 
Junta protocolos referentes a prestação de contas do TARE n° 

299/06 (fls. 156 e 166 a 175), dentre outros documentos. 
 



A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 
Resolução n° 09/2016 (fls. 183 a 184), converte o julgamento em diligência, remetendo os 
autos à Superintendência da Receita Estadual (SRE), a fim de que este, por gentileza:  

 
1 - se manifeste conclusivamente, à vista dos elementos trazidos 

pelo sujeito passivo e de outros a que tiver acesso, sobre a regular prestação de contas 
pelo passivo quanto aos créditos para investimento objeto do presente auto de infração, 
nos termos do n° TARE 299/06, no tocante a exigência tributária constante da peça inicial; 

 
2 - após, encaminhe os autos à Gerencia Especial de Auditoria (fls. 

02), a fim de que seu titular designe o auditor fiscal autuante, ou substituto seu, para que: 
 
a) conforme pleito da Representação Fazendária, agregue ao 

processo elementos indicativos do efetivo encerramento de atividades afirmado no 
histórico no auto de infração (fls. 02); 

 
b) forneça outros elementos que entender úteis à solução da 

presente lide; 
 
A Gerência Especial de Auditoria (GEAT), atendendo a Resolução n° 

09/2016, em relatório, fls. 185 a 194, analisou a prestação de contas do sujeito passivo 
relativa ao TARE n° 299/06-GSF, concluindo que a interessada não cumpriu as normas 
fixadas no TARE n° 299/06-GSF, redundando na cobrança do imposto apropriado 
indevidamente. Juntou os demonstrativos de praxe respectivos, fls. 265 a 268. A diligência 
ainda apresentou arrazoado conclusivo, fls. 265 a 268. 

 
Intimado, fls. 270, o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A pedido da defesa, juntou-se ao processo os documentos de fls. 

276 a 279. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, por não estar caracterizada à 
luz da legislação vigente.  

 
Apreciando a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois, trata-se de reautuação do PAT n° 
4.01.09.020886.60, aplica-se o art. 173, II, do CTN, tendo o novo lançamento sido 
efetuado antes de esgotado o prazo previsto nesse dispositivo legal. 
 

MÉRITO 
 

Cobra-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), mais cominações legais, pelo fato do sujeito passivo ter 
aproveitado de forma irregular crédito outorgado para investimento, previsto no inciso l do 
artigo 11 do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e no Termo de Acordo de Regime Especial 



(TARE) n° 299/06, em razão do complexo industrial ter encerrado as atividades, ficando 
obrigado a devolver o crédito aproveitado, conforme inciso IV da Cláusula segunda do 
TARE n° 299/06-GSF. 

 
O Regulamento do Código Tributário Estadual, em seu Anexo IX, art. 

11, inciso L, concedeu a estabelecimento frigorífico ou abatedor, estabelecido nas regiões 
Norte e Nordeste do estado de Goiás, crédito outorgado até o limite de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) para investimento em obras de ampliação e modernização, 
máquinas, equipamentos e instalações: 
 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
[...] 
L - em montante equivalente ao valor efetivamente investido em obras de 
ampliação e modernização, máquinas, equipamentos e instalações, até o 
limite de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para ser apropriado por 
estabelecimento frigorífico ou abatedor, estabelecido nas regiões Norte e 
Nordeste do Estado de Goiás, que:  
 
a) iniciar as obras de ampliação e modernização ou a colocação das 
máquinas, dos equipamentos e das instalações, até 31 de dezembro de 
2006; 
 
b) celebrar termo de acordo de regime especial com a Secretaria da 
Fazenda para tal fim, no qual deve ser definido o montante máximo de 
crédito outorgado a ser aproveitado mensalmente, mediante registro no 
Livro Registro de Apuração de ICMS. 

 
O sujeito passivo, SMA FRIGORÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, celebrou com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás o Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE n° 299/06-GSF, fls. 73 a 75, para implementação de crédito 
outorgado. Cabe aqui reproduzir as Cláusulas primeira e segunda, §§ 1 e 2°, do TARE n° 
299/06-GSF: 
 

Cláusula primeira. Este termo de acordo de regime especial é celebrado 
para a implementação de crédito outorgado do ICMS destinado à 
ampliação e modernização de complexo industrial de propriedade da 
ACORDANTE, no munícipio de São Miguel do Araguaia. 

 
Cláusula segunda. O valor do crédito outorgado é limitado ao valor 
efetivamente investido pela ACORDANTE, em obras de ampliação e 
modernização, máquinas, equipamentos e instalações, na medida da 
efetiva execução do projeto, observado o limite de até R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). 
 
§ 1° O crédito outorgado de que trata o caput desta cláusula deve ser 
apropriado pela ACORDANTE em 8 (oito) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, mediante registro no Livro Registro de Apuração do ICMS. 
 
§ 2° Fica a ACORDANTE obrigada a devolver o valor do crédito outorgado 
de que trata esta cláusula e efetivamente apropriado, atualizado pelo IGP-
DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), ou outro índice que o 
substituir, nas seguintes situações: 
 
I – a não iniciação, até 31 de dezembro de 2006, do empreendimento 
mencionado no caput desta cláusula; 
 



II – a não comprovação dos valores gastos na execução do projeto, em 
obras de ampliação e modernização, máquinas, equipamentos e 
instalações do seu complexo industrial; 
 
III – no caso de paralisação das obras no período superior a 120 (cento e 
vinte) dias; 
 
IV – do encerramento das atividades ou destinação diversa do complexo 
industrial. 

 
Examinando os autos, não vejo nele provas de que o sujeito passivo 

tenha descumprido as condições para a apropriação do crédito outorgado estipuladas no 
TARE n° 299/06-GSF, reproduzido anteriormente, estando o estabelecimento de portas 
abertas, concluiu os investimentos no prazo definido no referido TARE, e, embora não 
esteja em funcionamento por questões momentâneas de mercado, nada impede que 
passe a funcionar, exercendo o abate de bovinos, assim que normalizar as condições 
comerciais.  

 
Logo, concluo que a apropriação do crédito outorgado efetuada pelo 

contribuinte está regular, devendo o lançamento de ofício que o tenha estornado ser 
declarado improcedente. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-
lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

V O T O   V E N C I D O  
 

Com fundamento no art. 34, §2º, do Regimento Interno deste 
Conselho Administrativo Tributário, exerço a prerrogativa de elaborar Acórdão do Voto 
Vencido, por dissentir da decisão que, majoritariamente, prevaleceu no presente 
julgamento, relativamente ao mérito. 

 
Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 

ter omitido o pagamento de ICMS no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 
em razão da escrituração de crédito outorgado previsto no art. 11, inciso “L”, do Anexo IX 
do RCTE e no TARE n.º 299/06-GSF, alterado pelo TARE n.º 004/07-GSF, tendo em vista 
a constatação de que o complexo industrial jamais funcionou desde a data de 09/11/2008, 
tendo encerrado suas atividades, afrontando o disposto no inciso IV, cláusula 2ª, do 
referido Termo de Acordo. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação 

da infração, que teria supostamente comprometido o direito de defesa da recorrente, vejo 
que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos necessários à 
compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 



Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 
20, do referido diploma normativo.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que a recorrente 

nada apresenta que pudesse justificar nova conversão do feito em diligência para fins de 
saneamento do processo, conforme exige o inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de decadência do lançamento, com fulcro 

no disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, saliente-se que cuida-se 
de reautuação, tendo em vista que o auto de infração anterior foi anulado, por decisão 
proferida pela Primeira Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, por insegurança 
na determinação da infração, sob o argumento de que a acusação fiscal original não 
restara comprovada.  

 
Em face da nulidade daquele lançamento, foi lavrado o presente auto 

de infração com idêntica fundamentação jurídica e fática. 
 
Neste contexto, com base nos fundamentos que decretaram a 

nulidade do lançamento anterior por vício formal, foi levado a efeito o auto de infração sob 
apreciação, lavrado com supedâneo nos arts. 173, inc. II, do Código Tributário Nacional e 
182, inc. II, do CTE, in verbis: 

 

CTN  

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

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

CTE 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

[...] 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Portanto, anulado o lançamento por vício formal (insegurança na 

determinação da infração), como ocorreu com o auto de infração n.º 4010902088660, o 
termo inicial (dies a quo) do lapso temporal de 05 (cinco) anos para constituição do crédito 
(reautuação) é a data desta anulação definitiva, que neste caso ocorreu em 14.07.2010.  

 
Dessa forma, não restou caracterizada a decadência, vez que o novo 

auto de infração foi lavrado em 10.02.2015, sendo o contribuinte cientificado em 
04.05.2015, conforme AR anexado às fls. 102. 



 
Noutro giro, insta salientar que a acusação fiscal está calcada nos 

mesmos documentos fiscais que compuseram o bojo do lançamento anulado, ou seja, o 
contexto fático permaneceu inalterado, não tendo havido inovação probatória alguma, 
visto que os elementos de prova foram extraídos dos autos do processo anulado, vale 
dizer, a fotografia da infração foi transmudada do bojo daquele PAT anulado para o 
presente lançamento sem alteração do conteúdo ou da natureza jurídica do fato gerador.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de mérito concernente à decadência do 

lançamento. 
 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão consiste em saber se o contribuinte 
atendeu os pressupostos exigidos para fazer jus à fruição do benefício fiscal do crédito 
outorgado disciplinado no art. 11, inciso “L”, do Anexo IX do RCTE e no TARE n.º 299/06-
GSF, alterado pelo TARE n.º 004/07-GSF. 

 
A matéria tratada nestes autos encontra-se disciplinada no art. 2º, 

inciso II, alínea “r” da Lei n.º 13.194/1997 e art. 11, inciso “l”, do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97 – RCTE. 

 
Vejamos o que dispõem os seguintes dispositivos regulamentares: 
 
LEI Nº 13.194, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997. 

[...] 
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e 
condições que estabelecer, a conceder: 
[...] 
II - crédito outorgado do ICMS: 
[...] 
r) em montante equivalente ao valor efetivamente investido em obras de 
ampliação e modernização, máquinas, equipamentos e instalações, até o 
limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para ser apropriado por 
estabelecimento frigorífico ou abatedor, estabelecido nas regiões Norte e 
Nordeste do Estado de Goiás, que:  
NOTA: Redação com vigência de 29.08.06 a 30.06.08. 
1. iniciar as obras de ampliação e modernização ou a colocação das 
máquinas, dos equipamentos e das instalações, até 31 de dezembro de 2006; 
2. celebrar termo de acordo de regime especial com a Secretaria da Fazenda 
para tal fim. 

.................................................................................................................... 
Anexo IX do RCTE 

CAPÍTULO IV 
DO CRÉDITO OUTORGADO 

[...] 
Seção II 

Do Crédito Outorgado Concedido por Prazo Indeterminado 
[...] 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de 
compensação com o ICMS devido: 

[...] 
L - em montante equivalente ao valor efetivamente investido em obras de 
ampliação e modernização, máquinas, equipamentos e instalações, até o 
limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para ser apropriado por 
estabelecimento frigorífico ou abatedor, estabelecido nas regiões Norte e 
Nordeste do Estado de Goiás, que:  
NOTA: Redação com vigência de 11.06.07 a 31.07.08. 



a) iniciar as obras de ampliação e modernização ou a colocação das 
máquinas, dos equipamentos e das instalações, até 31 de dezembro de 2006; 
b) celebrar termo de acordo de regime especial com a Secretaria da Fazenda 
para tal fim, no qual deve ser definido o montante máximo de crédito 
outorgado a ser aproveitado mensalmente, mediante registro no Livro 
Registro de Apuração de ICMS. 
[...] 

 

Da leitura dos preceitos normativos acima assinalados, infere-se que 
o legislador estabeleceu 02 (duas) condições para fruição do benefício fiscal em comento, 
quais sejam: a) que o início das obras de ampliação e modernização ocorresse até 
31/12/2006 e, b) que fosse celebrado Termo de Acordo de Regime Especial com a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 

 
Nesse contexto, visando à implementação do crédito outorgado do 

ICMS destinado à ampliação e modernização do complexo industrial, foi celebrado entre a 
SEFAZ e a recorrente o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n.º 299/06-GSF 
que, em sua cláusula segunda, parágrafo terceiro, estabeleceu a obrigatoriedade de 
devolução do valor do crédito outorgado na ocorrência das seguintes situações: 

 

[...] 

Cláusula segunda. O valor do crédito outorgado é limitado ao valor 
efetivamente investido pela ACORDANTE, em obras de ampliação e 
modernização, máquinas, equipamentos e instalações, na medida da 
efetiva execução do projeto, observado o limite de até R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). 

[...] 

§ 3º Fica a ACORDANTE obrigada a devolver o valor do crédito 
outorgado de que trata esta cláusula e efetivamente apropriado, 
atualizado pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna), ou outro índice oficial que o substituir, nas seguintes situações:  

I – a não iniciação, até 31 de dezembro de 2006, do empreendimento 
mencionado no caput desta cláusula; 

II – a não comprovação dos valores gastos na execução do projeto, em obras 
de ampliação e modernização, máquinas, equipamentos e instalações do seu 
complexo industrial; 

III – no caso de paralisação das obras por período superior a 120 (cento e 
vinte) dias; 

IV - do encerramento das atividades ou destinação diversa do complexo 
industrial 

[...] 

 

Por seu turno, a clausula quarta do referido TARE prescreve que: 
 

[...] 

Cláusula quarta. O regime especial de que trata este termo de 
acordo terá vigência pelo prazo necessário à consecução do 
projeto, não podendo ultrapassar vinte e quatro meses, contados 
da data de sua assinatura, podendo a SECRETARIA alterá-lo, revogá-
lo ou suspendê-lo no interesse da Administração Fazendária ou no caso 
em que a ACORDANTE tiver débito inscrito em dívida ativa ou a sua 
inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado suspensa. 

[...] 

 



Em face dos preceitos normativos supratranscritos, que regulam o 
benefício fiscal em foco, cumpre verificar se a recorrente incorreu em alguma das 
hipóteses previstas nas cláusulas do mencionado TARE, que a obrigaria devolver o valor 
do crédito outorgado efetivamente apropriado, acrescido dos acréscimos legais previstos 
na legislação tributária. 

 
Conforme inteligência dos artigos 2º, inciso II, alínea “r” da Lei n.º 

13.194/1997 e 11, inciso “l”, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, observa-se que 
o legislador não fixou prazo para a conclusão das obras do complexo industrial e, 
consequentemente, para o efetivo início das atividades industriais do estabelecimento. 

 
Desta forma, não estando o prazo de início da atividade do complexo 

industrial expresso na legislação ordinária que regula a matéria, sua definição ficou a 
cargo do Secretário da Fazenda, a quem compete resolver os casos omissos no 
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, consoante o disposto no art. 520 
do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 

 
Por seu turno, o Termo de Acordo estabeleceu em sua Cláusula 

Quarta que o regime especial teria vigência pelo prazo necessário à consecução do 
projeto, não podendo ultrapassar vinte e quatro meses, contados da data de sua 
assinatura, que ocorreu em 09/11/2006 findando em 08/11/2008. 

 
Considerando que as obras do complexo industrial deveriam estar 

concluídas em 08/11/2008, prazo fatal estabelecido no aludido Termo de Acordo, as 
atividades operacionais do estabelecimento deveriam ter tido início imediatamente, ou 
seja, no dia seguinte, em 09/11/2008. 

 
Ocorre que, consoante bem explicitado na nota explicativa anexa à 

exordial, o estabelecimento da recorrente, agraciado com a vultosa verba pública 
concedida pelo Estado de Goiás, jamais entrou em funcionamento, desde a data de 
09/11/2008. 

 
Esclarece a autoridade autuante na descrição complementar da 

ocorrência que: 
 

“[...] Ficha cadastral do Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás, 
em anexo, atualizada em 08/2014, informa que a empresa se encontra 
com as portas abertas, porém sem funcionar e indica precariedade na 
situação. O contribuinte, conforme relatórios anexos, jamais 
funcionou como um frigorífico. Desde 01/11/2006 somente emitiu 
sete notas fiscais de saída, todas relativas a ativo imobilizado. 
Nunca efetuou compras de gado em pé. Fez uso dos benefícios 
fiscais estaduais sem a contrapartida exigida que é o funcionamento da 
empresa para a geração de empregos. Ou seja, nada mais justo que 
devolva ao Erário Estadual o ICMS aproveitado sem o cumprimento das 
exigências dos TARE'S discriminados. Os cálculos foram feitos levando 
em conta que o não início e/ou encerramento das atividades são 
condicionantes para devolução dos benefícios fiscais utilizados, mas 
observando que estas condições somente são verificadas muito tempo 
depois de seu creditamento. Empresa que nunca funcionou, sempre 
esteve com as atividades encerradas. Estar com as portas abertas a 
tantos anos, sem movimentação mercantil, é claramente uma situação 
dissimulada. Sendo assim, deverá o contribuinte devolver ao erário 
estadual os créditos outorgados registrados e indevidamente 



aproveitados, conforme estabelece o inciso IV do §2º da cláusula 
segunda do TARE em questão, quando estabelece a obrigação de 
devolver os benefícios fiscais utilizados quando do encerramento das 
atividades.” 
 

Assim, resta evidenciado que o prazo de implantação ou ampliação 
do complexo industrial, definido no Termo de Acordo de Regime Especial, que foi limitado 
a 24 (vinte e quatro) meses, contados do início da vigência do regime especial, exauriu-se 
em 08/11/2008 sem que o estabelecimento entrasse efetivamente em funcionamento. 

 
Posto isso, havendo regra clara estipulando o prazo para conclusão 

do empreendimento, o beneficiário não pode postergar ad eternum o início de suas 
atividades industriais, o que se infere deveria ter ocorrido no primeiro dia seguinte à 
conclusão das obras concernentes à ampliação e modernização do complexo industrial, é 
dizer, em 09 de novembro de 2008, o que não ocorreu até o presente momento, passados 
mais de 09 (nove) anos. 

 
Diante das considerações alhures, conclui-se que na data prevista 

para o início da atividade industrial, ou seja, primeiro dia subsequente ao prazo final 
estabelecido para a implantação ou ampliação do complexo industrial, contemplado com o 
benefício do crédito outorgado sob apreciação, este não entrou em funcionamento, vindo 
inclusive a ter seu cadastro suspenso de ofício, em 24/03/2015, por desaparecimento 
do domicílio tributário declarado ao Fisco, contrariando disposição expressa no Termo de 
Acordo firmado com a Secretaria da Fazenda, o que o torna legítimo o procedimento 
adotado pela fiscalização tendente a exigir a devolução do valor do crédito outorgado 
indevidamente usufruído. 

 
Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a terceira 

alteração do contratual social da empresa, levado a registro na Junta Comercial do Estado 
de Goiás em 13.02.2015, às fls. 231 destes autos, alterou o objeto da sociedade, 
passando de “abate de bovinos” para “holdings de instituições não financeiros”.  

 
Em que pese a Quinta Alteração Contratual, às fls. 240/241, 

registrada na JUCEG em 03.06.2016, ter procedido a nova alteração no objeto social, 
retornando a atividade principal de “abate de bovinos”, tal como consignado no contrato 
originário de constituição da empresa, às fls. 213, observa-se que foi mantida dentre as 
atividades secundárias do estabelecimento a de “holdings de instituições não financeiros”, 
o que afronta o disposto na cláusula segunda, §3º, inc. IV, do mencionado Termo de 
Acordo de Regime Especial, celebrado em 2006, que veda destinação diversa do 
complexo industrial, ainda que parcialmente.    

 
Entendo que configura acinte à norma hermenêutica conferir 

interpretação que conduza à ilação distorcida das cláusulas do TARE n.º 299/06-GSF, de 
forma a desvirtuar a real finalidade para a qual foi concedido o crédito outorgado no valor 
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Ora, ao contrário do que pretende a 
recorrente, o benefício fiscal em tela não lhe foi concedido visando apenas à 
implementação das obras de ampliação e modernização de seu estabelecimento 
frigorífico, mas sim para a consecução de um projeto, o qual que pressupõe a entrada 
em funcionamento do complexo industrial, impulsionando a atividade comercial local com 
a consequente geração de receitas e empregos.  

 



A Propósito, MAXIMILIANO11, ao tratar das regras de hermenêutica 
jurídica, assevera que: 

 
“Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que 
a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá 
ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se 
prefere a exegese de que resulte eficiente a providência legal ou 
válido o ato, à que tome aquela sem efeito, inócua, ou este, 
juridicamente nulo.” 
 

A lição do Ilustre professor é, na verdade, reprodução de brocardo 
amplamente conhecido na seara jurídica, norteador das normativas básicas de 
hermenêutica.12 

 
Até o momento a recorrente nada trouxe de relevante aos autos para 

desconstituir a motivação da acusação fiscal e as conclusões exaradas pela autoridade 
fiscal nas duas revisões promovidos neste feito, em especial a elaborada às fls. 185/269. 

 
Ante o exposto, divergindo de meus pares, conheço do recurso 

voluntário nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, o pedido de diligência e de decadência e, no mérito, manter a 
decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 

                                            
11 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 11ª Edição. Forense. RJ. 2001. P. 136 
12 Interpretatio illa sumenda quoeabsurdum Evitetur: "adote-se aquela interpretação que evite o absurdo." 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00746/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
PRELIMINARES DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 
PASSIVO, CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
REJEITADAS. ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. DOCUMENTO FISCAL GRACIOSO. FÁRMACOS. 
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS SOLIDÁRIOS.  
 
1. Para que a tese da empresa – destinatária dos documentos 
fiscais - se consolidasse, mister que a mesma comprovasse 
que, de fato, recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais 
que amparam a inicial, não tendo havido, inclusive, o concurso 
de agentes na consecução do crime tributário que a inicial 
revela. 
2. As notas fiscais são autorizadas para que se permita ao 
contribuinte o regular desempenho de suas atividades 
econômicas, dentro dos ditames da legislação, não 
configurando, de forma alguma, poder absoluto para, ao seu 
alvedrio, cometer irregularidades fiscais. Se não há provas 
adequadas quanto à existência material da operação de compra 
e venda, o dolo necessariamente estará imbricado nas condutas 
tanto de emissor quanto de receptor dos documentos fiscais 
graciosos. 
3. O que se tem por certo, mediante fato público e de ampla 
divulgação na mídia, é que a empresa autuada e seus sócios 
foram denunciados em crime de improbidade administrativa, 
apurado por meio de operação intitulada "Fidare" pela Polícia 
Federal, por fraudes à licitação em vendas de medicamentos ao 
município de Cáceres ocorridas entre os exercícios de 2011 e 
2013. Difícil não tecer a ilação – ou mesmo ter tais fatos como 
indícios fortes de irregularidades no modus operandi da autuada 
– de que tais fatos não estejam relacionados com a prática de 
aquisição de créditos de ICMS, sem vínculo com a aquisição de 
mercadorias. 
4. As objeções que a doutrina faz à extensão da aplicação do art. 
135, III do CTN diz apenas quanto à impossibilidade de se 
entender o termo "infração de lei", descrito em seu caput, como 
infração à "norma tributária", sob pena de qualquer imposto não 
pago no devido prazo ser tido como infração de lei. A 
mencionada ilicitude deve ser, portanto, externa ao direito 
tributário, como o seria a tipificação da conduta em quaisquer 
dos ilícitos previstos na lei nº 8137/90, de crimes contra a ordem 
tributária, o que corresponde ao caso concreto sob análise. 
 



ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários: Srs. DEUSIMAR DIOGO e IVANILDO 
DIOGO DA ANUNCIAÇÃO, da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
aproveitado indevidamente créditos de ICMS, referentes a operações que não 
corresponderiam a uma efetiva operação.  

A infração foi capitulada no art. 58 §3º, I e 65, ambos do CTE, 
combinados com o art. 57, V do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 299.747,92, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 01/07/11 e 30/11/12. O auto de infração foi lavrado em 
16/12/13. 

Na condição de coobrigados, foram nomeados DEUSIMAR DIOGO e 
IVANILDO DIOGO DA ANUNCIAÇÃO, ambos com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A instrução processual é composta dos seguintes documentos: 

1) Auditoria Básica do ICMS; 
2) Notas explicativas; 
3) Mídia CD; 
4) Extratos cadastrais; 
5) Contrato social; 
6) Cópias de livros fiscais; 
7) Notificações fiscais. 
As notas explicativas constantes às fls. 17 asseveram que a auditoria 

teve por escopo analisar os créditos consignados nos documentos fiscais de aquisição de 
mercadorias do contribuinte, cuja aquisição seja proveniente da ALMEIDA QUÍMICA 
LTDA.  A intenção era se verificar se tais operações de compra e venda realmente 
existiram.  

Noticia que a empresa ALMEIDA QUÍMICA LTDA operava com 
bastante assimetria entre entradas e saídas, levando-se a crer que se tratava de empresa 
fictícia. As notas fiscais de saídas apontavam venda de medicamentos, não obstante a 
empresa não possuísse aquisições desses produtos. Além de outras irregularidades, não 
se verificou pagamento de imposto algum por tal empresa. Realizada a vistoria in loco, 



constatou-se o seu não-funcionamento no local declarado, fator que levou à suspensão de 
sua inscrição cadastral, por desaparecimento de seu endereço tributário.  

Ato sequente, a empresa ARAGUAIA MÉDICA – PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA fora notificada a apresentar a evidência do efetivo pagamento das 
mercadorias adquiridas. A título de resposta, a autuada apresentou extratos bancários, 
cartas de aviso de cobrança e duplicata e documentos denominados de “duplicatas 
referentes às notas fiscais”. Também foram entregues posteriormente: 1) cópia de 
sentença homologatória de acordo referente à Reclamação 2711/12, da Segunda corte de 
Conciliação de Arbitragem de Goiânia, cujo informe é de compromisso arbitral entabulado 
entre as partes (FLS. 62); 2) planilhas com relação de cheques utilizados para pagamento 
dos documentos denominados “duplicata das notas fiscais referenciadas no termo de 
recebimento de objeto e documento”.  

Finalmente, fora apresentada declaração de que a empresa autuada 
não possui contabilidade regular.  

As Autoridades fiscais ponderaram que as planilhas apresentadas 
pelo contribuinte encerram formas atípicas de cumprimentos de obrigações, estranhas às 
práticas de mercado, conforme demonstrativo às fls. 21.  

De forma inverossímil – continua -, o acordo firmado entre as 
empresas para a satisfação de supostas duplicatas vencidas estabelece prazos e 
condições extremamente favoráveis ao devedor, em detrimento do credor, tais como 
ausência de juros e multas incidentes sobre as obrigações; desconto de 40% sobre o 
principal; parcelamento da dívida em 90 parcelas mensais e sem nenhuma informação de 
incidência de juros e correção monetária. 

Notificado a apresentar a microfilmagem dos cheques informados 
como pagamento dos documentos denominados de “duplicatas”, não houve resposta por 
parte do sujeito passivo.  

Houve comparecimento em primeira instância. Na oportunidade, 
alegou o sujeito passivo, em suma, sua boa-fé na aquisição de tais produtos, e que não 
possuía meios para averiguar a idoneidade da remetente. Asseverou ser inadmissível que 
a remetente não houvesse sido chamada a responder pelo débito aqui imputado.  

Pediu, ao final, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito 
de defesa; a exclusão dos solidários; sua ilegitimidade passiva e a improcedência do feito.  

O solidário IVANILDO DIOGO DA ANUNCIAÇÃO também 
apresentou impugnação, nos mesmos termos do sujeito passivo principal (fls. 592). 

Submetidos a julgamento, a Autoridade julgadora encaminhou os 
autos à diligência, nos seguintes termos: 

 

“Em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa e para 
conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, 
considerando que a empresa em questão, por meio do seu representante 
legal, apresenta contestação imputando a responsabilidade integral a 
terceira pessoa o remetente das referidas notas fiscais graciosas a 
empresa Almeida Química LTDA, que seria quem fez todas as 
irregularidades e assim, não seria justo, legal e moral que ela ficasse de 
fora e a responsabilidade recaísse toda no destinatário, dessa forma, 
entendo ser este um fato relevante e que a fiscalização deve tomar 
conhecimento, pois foram apresentados em momento oportuno, nos termos 
precisos dos §§ 3º e 4º do artigo 8º da Lei processual 16.469/09, sendo 
assim, não restou alternativa a não ser a de converter o feito em uma 
diligência para conferência.  



Nesse sentido, determino o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu ilustre 
titular, por obséquio, determine que agentes do fisco possam, analisar 
todas as argumentações da defesa e, em especial, verificar a possibilidade 
da inclusão na lide, via Termo Aditivo, como solidário, o remetente das 
notas fiscais graciosas, a empresa Almeida Química LTDA, pois ficou 
devidamente comprovado nos autos a sua participação na origem da 
infração motivadora do aproveitamento indevido dos referidos créditos 
destacados.  

Depois de cumprida as determinações acima e antes de retornar a esta 
instância para julgamento, os sujeitos passivos deverão ser cientificados do 
resultado da diligência fiscal.” 

 

Em resposta, fls. 667, a Autoridade fiscal entendeu por pertinente a 
inclusão da empresa ALMEIDA QUÍMICA LTDA na lide, promovendo o devido termo 
aditivo (fls. 678).  

Notificada, a empresa ALMEIDA QUÍMICA LTDA não compareceu 
aos autos.  

 

Volvidos a julgamento, decidiu-se pela procedência do lançamento, 
nos termos da sentença às fls. 695 a 709 dos autos.  

Da decisão houve recurso voluntário, fls. 736.  

Alegou-se, em suma: 

1) Cerceamento ao direito de defesa. A Fazenda Pública autorizou 
documentos fiscais ao remetente, de forma que não poderia agir 
à revelia de seus próprios atos.  

2) Aplicação do art. 112 do CTN, aplicando à autuada o benefício da 
dúvida.  

3) Nulidade por insegurança na determinação da infração. 
4) Exclusão dos sócios-administradores da lide. 
5) Erro na identificação do sujeito passivo, porquanto ser a 

responsabilidade do presente crédito tributário integralmente 
imputável à ALMEIDA QUÍMICA LTDA.  

6) O único acesso da recorrente quanto à regularidade da 
documentação fiscal é pela chave da nota fiscal eletrônica, 
mediante acesso pelo sítio próprio na internet. Não é, dessarte, 
razoável lhe imputar responsabilidade.  

7) Multa confiscatória. 
 
 

De igual forma, houve apresentação de recurso por parte dos 
solidários DEUSIMAR DIOGO e IVANILDO DIOGO DA ANUNCIAÇÃO, com as mesmas 
fundamentações expostas no recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo 
principal.  

 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 



Em preliminares, o sujeito passivo solicitou sua exclusão da lide, 
mediante a alegação de que a responsabilidade pela suposta infração deveria recair sobre 
a empresa ALMEIDA QUÍMICA LTDA, porquanto teria sido essa a emitente das notas 
fiscais graciosas, em relação às quais não seria razoável se supor, da parte da recorrente, 
qualquer ciência de sua natureza ilícita.  

Discorre o art. 45 do CTE, in verbis: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 16.392 - 
Vigência: 04.12.08 a 11.06.17) 

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

III - o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha 
utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em 
documento que não corresponda a uma efetiva operação ou 
prestação; (redação original - vigência 01.01.97)” 

 
 
 
Há que se ponderar, nesse particular, que em momento algum a 

empresa recorrente consegue comprovar a existência material da operação de compra e 
venda. Salvo exceções previstas na própria legislação, a emissão de documento fiscal 
deve ser sempre causal, pari passu à saída da mercadoria. Para que a tese da empresa 
se consolidasse, mister que a mesma comprovasse que, de fato, recebeu as mercadorias 
descritas nas notas fiscais que amparam a inicial, não tendo havido, inclusive, o concurso 
de agentes na consecução do crime tributário que a inicial revela.   

 
Rejeito, portanto, a exclusão pretendida.  
 
Quanto às preliminares de cerceamento ao direito de defesa e 

insegurança na determinação da infração, arguidas em preliminares, pondera-se o que se 
segue. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”; d) antevê os 
argumentos de defesa do sujeito passivo, fortalecendo com fundamentos sólidos os 
pontos mais controversos do lançamento, passíveis de serem atacados. 

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados se encontram claramente 
dispostos pela Autoridade Fiscal Atuante: 1) Clara descrição do fato; 2) Indicação dos 
elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; 3) Descrição das capitulações 
infracionais e de penalidade. 

Percebe-se que tais quesitos são perfeitamente identificáveis nos 
autos, motivo pelo qual rejeito a alegação de insegurança na determinação da infração. 

Quanto ao fato de que a Fazenda Pública teria autorizado 
documentos ao emissor das notas fiscais que amparam a acusação, isso não justifica o 
seu uso indevido, dissociado da venda de mercadorias. As notas fiscais são autorizadas 
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para que se permita ao contribuinte o regular desempenho de suas atividades 
econômicas, dentro dos ditames da legislação, não configurando, de forma alguma, poder 
absoluto para, ao seu alvedrio, cometer irregularidades fiscais. Conforme já asseveramos, 
se não há provas adequadas quanto à existência material da operação de compra e 
venda, o dolo necessariamente estará imbricado nas condutas tanto de emissor quanto de 
receptor dos documentos fiscais graciosos.  

Rejeito, portanto, a alegação de cerceamento ao direito de defesa.  

 
Passo ao mérito. 
A sentença homologatória disposta às fls. 62 dos autos pouco ou 

nada fala acerca da origem do suposto débito que deflagrou a referida demanda. As 
documentações apresentadas pelo sujeito passivo na tentativa de vincular as operações 
aferidas nos presentes autos com evidências financeiras não são passíveis de 
minimamente justificar a materialidade das mesmas ou de determinar “a que título” tais 
prestações estariam sendo pagas.  Com efeito, as tentativas de associação de 
documentos, feitas pela empresa recorrente, são de alto grau de fragmentação, abstração 
e dubiedade, não se podendo ter por certa a ocorrência da operação de aquisição de 
mercadorias.  

O fato que perdura é que a remetente, também incluída como 
solidária, não possuía estoques de mercadorias para fornece-las ao pretenso destinatário 
das mesmas. Se não possuía estoque dos fármacos, a que título foram as notas fiscais 
emitidas? 

O que se tem por certo, mediante fato público e de ampla divulgação 
na mídia, é que a empresa autuada e seus sócios foram denunciados em crime de 
improbidade administrativa, apurado por meio de operação intitulada “Fidare” pela Polícia 
Federal, por fraudes à licitação em vendas de medicamentos ao município de Cáceres 
ocorridas entre os exercícios de 2011 e 2013. Difícil não tecer a ilação – ou mesmo ter tais 
fatos como indícios fortes de irregularidades no modus operandi da autuada – de que tais 
fatos não estejam relacionados com a prática de aquisição de créditos de ICMS, sem 
vínculo com a aquisição de mercadorias.  

Quanto à possibilidade de aplicação do art. 112 do CTN,  

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 
caso de dúvida quanto: 

(...) 

 II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 

Nesse dispositivo, o legislador lembra ao hermeneuta sobre o 
benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no art. 112 
do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta ou, ainda, quanto às 
circunstâncias materiais do fato.  

Há, entretanto, que se ver o direito sob toda a sua extensão. Há, com 
efeito, diversas formas de se construir a prova processual e a prova indireta também 
autoriza, com suficiente assertividade, a imputação penal ou tributária.  Acerca das 



possibilidades de averiguação do dolo, são bastante relevantes as observações feitas por 
FERRAGUT13, no sentido de que 

 

“Admite-se, para a comprovação da prática do fato doloso, tanto as 
provas diretas como as indiretas. 

Quando tratamos de presunções, referimo-nos à prova indiciária, 
espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir da ocorrência 
de fatos secundários, indiciários, a existência ou inexistência do fato 
principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença de 
indícios, a combinação deles, a realização de inferências indiciárias e, 
finalmente, a conclusão dessas inferências.  

Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato 
conhecido apto a nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao 
conhecimento de outro fato, não conhecido diretamente (...) 

Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada 
‘presumem’ juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico 
de um fato provado de forma indireta. (...) 

E a utilização das presunções seria inconstitucional para os fins de 
estabelecer a responsabilidade pessoal do sócio? 

Tratando de responsabilidade de terceiros, a regra que contém uma 
presunção legal relativa será constitucional e legal se (i) o ilícito for 
tipificado segundo os termos do art. 135 ou do art. 137 do CTN (...); (ii) 
inexistirem provas em sentido contrário; e (iii) todas as condições 
para admissibilidade das presunções tiverem sido cumpridas (...)” 

 

O ensino da Ilustre Tributarista é de elementar importância sob o 
aspecto tributário, uma vez que boa parte das auditorias desenvolvidas pelo Fisco têm sua 
gênese nas presunções legais e nas provas indiretas. Sob a ótica acima exposta, o fato de 
haver se apurado omissão de imposto por meio de provas indiretas não desqualifica a 
responsabilidade da empresa, observados alguns requisitos. 

As condutas ilícitas previstas na Lei nº 8137/90 exigem a existência 
exclusiva do dolo, não admitida a forma culposa. O dolo específico, evidenciado em tipos 
penais com a expressão “com o fim de”, “para”, “no interesse de” etc resta materializado 
apenas no inciso I do art. 2º da norma, cuja redação é a seguinte: 

 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

 I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, 
de pagamento de tributo;” (grifamos) 

 

A finalidade almejada pelo agente é se furtar ao recolhimento do 
imposto, mediante a omissão de fatos econômicos reputados relevantes para a tributação. 
A não-emissão de nota fiscal de venda, a formalização documento fictício (gracioso) de 
compra e venda de mercadorias, a prática do “caixa dois”, o aproveitamento de créditos 
fiscais inexistentes ou em duplicidade, a compra e venda de notas “frias”, o calçamento de 
notas fiscais, a utilização de softwares que facilitam a sonegação, os artifícios contábeis 
que visam ao ocultamento da sonegação constituem, a priori, condutas dirigidas à 
finalidade de suprimir ou reduzir o tributo efetivamente devido.  

                                            
13 Responsabilidade Tributária/ coordenadores Maria Rita Ferragut, Marcus Vinicius Neder. São Paulo: 
Dialética, 2007. p. 208. 



Conforme asseveramos, o sujeito passivo não ilide adequadamente 
as provas indiretas coletadas pelo Fisco, a indicarem que as operações de compra e 
venda entabuladas, na verdade, consistiram apenas em negociação de crédito fiscal, sem 
lastro ou causalidade com mercadorias.   

Finalmente, no que tange ao suposto teor confiscatório da multa 
prevista no art. 71, IV, “a” do CTE, temos que a graduação ali informada – de 100% do 
valor do tributo – é chancelada pela jurisprudência do STF como não-confiscatória. 

É consabido que a garantia constitucional do não-confisco, conforme 
interpretação de Luciano Amaro, almeja “evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a 
riqueza privada” (AMARO, Luciano. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 168). 

Configuraria, da parte de qualquer exegeta, imprudência jurídica se 
estabelecer tratamento isonômico – sob pretenso espeque em repercussão geral – a 
situações fáticas que se apresentam diferentes.  

Tão-somente porque a gravidade do caso concreto impõe soluções 
diversas de tratamento. 

Ao tratar sobre o assunto, o Professor Hugo de Brito Machado14 tece 
severas críticas à tese do caráter confiscatório das multas que superem o imposto, quando 
se tratar de situações que evidenciem sonegação de impostos: 

 
“A multa de 300% do valor da mercadoria vendida sem nota 

fiscal é, sem dúvida, um excelente instrumento de combate à 
sonegação de tributos. 
Muito melhor do que a ameaça de cadeia resultante da criminalização 
da conduta evasiva, ilícita, do contribuinte. Nenhum comerciante pode 
alegar que não sabe ser obrigatória a emissão da nota fiscal, e não é 
razoável lhes seja permitida a prática dessa infração tão evidente e tão 
significativa no controle da arrecadação tributária. 

Pretender-se que a multa legalmente cominada para a venda de 
mercadoria sem nota fiscal não seja confiscatória, mas suportável, de 
sorte que os comerciantes possam incluí-las nos seus custos 
operacionais, é pretender inteiramente ineficaz a sanção que restará 
assim convertida num verdadeiro tributo de exigência eventual.” 

 

Cerramos fileira com o Ilustre tributarista. A multa com graduação 
módica ou irrelevante, em muitos casos, não irá coibir as condutas que atentem contra a 
norma tributária, podendo, inclusive, produzir efeito contrário ao que se pretendeu produzir 
se dosada níveis irrisórios.  

Nessa linha de entendimento, cite-se a seguinte jurisprudência 
oriunda do E. STF: 

 

“MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE. 1. A imposição da 
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo 
contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal. 2. Na ausência de critérios legais 
objetivos para fixação da pena de multa, a aplicação desta no patamar 

                                            
14 No site: www.agu.gov.br/page/download/index/id/892481  



máximo deverá necessariamente vir acompanhada dos fundamentos e 
da motivação que a justifique. 7. Agravo regimental desprovido”. (AI 
830300 AgR-segundo / SC - SANTA CATARINA. SEGUNDO AG.REG. 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a):Min. LUIZ FUX. 
Julgamento:  06/12/2011.   Órgão Julgador:  Primeira Turma) 

 
“(...) MULTA FISCAL – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO – 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO – INAPLICABILIDADE – 1. A 
imposição da multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida 
pelo contribuinte, sendo a graduação da penalidade determinada pela 
gravidade da conduta praticada. Desse modo, afigura-se possível em 
razão da intensidade da violação, a imposição da multa em valor 
superior ao da obrigação principal”. (STF, 1ª T., AI n. 830300 AgR-
segundo/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ-e de 22/02/2012, g.) 

 

Nesses autos, conforme já explicitamos, a questão resta prejudicada, 
porquanto a multa sequer ultrapassa os patamares de 100% do valor do imposto devido 
na operação. 

Finalmente, quanto ao pedido de exclusão dos solidários, sócios-
administradores, não reputamos possível, à luz do art. 135 do CTN.  

A lei nº 8137/90 não define expressamente o que é sonegação. O 
senso comum indica que sonegar é agir deliberadamente no escopo de fraudar a 
apuração do imposto. Tem-se, na legislação do IPI, a seguinte definição de sonegação e 
fraude15: 

 

“Sonegação: é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária:  

  I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais;  

 II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.  

 Fraude: é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto 
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”  

 
As condutas ilícitas previstas na Lei nº 8137/90 exigem a existência 

exclusiva do dolo, não admitida a forma culposa. O dolo específico, evidenciado em  tipos 
penais com a expressão “com o fim de”, “para”, “no interesse de” etc resta materializado 
apenas no inciso I do art. 2º da norma, cuja redação é a seguinte: 

 

 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

                                            
15 Lei nº 4502/64, arts. 71 e 72. 



 I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, 
de pagamento de tributo;” (grifamos) 

 

A finalidade almejada pelo agente é se furtar ao recolhimento do 
imposto, mediante a omissão de fatos econômicos reputados relevantes para a tributação. 

 

O art. 135 do CTN, por seu turno, discorre que: 

 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos: 

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

        III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado. (grifamos) 

 

 As objeções que a doutrina faz à extensão da aplicação do 
mencionado dispositivo diz apenas quanto à impossibilidade de se entender o termo 
“infração de lei” como infração à norma tributária, sob pena de qualquer imposto não pago 
no devido prazo ser tido como infração de lei. A mencionada ilicitude deve ser, portanto, 
externa ao direito tributário, como o seria a tipificação da conduta em quaisquer dos ilícitos 
previstos na lei nº 8137/90, de crimes contra a ordem tributária, o que corresponde ao 
caso concreto sob análise.  

Sob tais fundamentações, conheço dos recursos apresentados, mas 
lhes nego provimento para julgar procedente o lançamento, mantendo os solidários 
DEUSIMAR DIOGO e IVANILDO DIOGO DA ANUNCIAÇÃO na lide. Obtempero que o 
outro solidário, ALMEIDA QUÍMICA LTDA, não compareceu aos autos, havendo sido 
declarada a sua revelia.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de março de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00761/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de 
aproveitamento indevido de crédito. Aplicação do art. 166-A do 
CTE. Procedência Parcial. Decisão unânime.  
 
Quando a SEFAZ induzir o sujeito passivo a entendimento 
equivocado sobre aspecto relevante, e isso leve à omissão de 
recolhimento de imposto, deve ser dado oportunidade ao sujeito 
passivo para que regularize a situação sem imposição de 
penalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, aplicando ao caso o art. 166-A do 
CTE, oferecendo ao sujeito passivo, no prazo de 10 (dez) dias, a oportunidade de pagar o 
crédito tributário sem multa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento de ICMS 

em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado nas EFDs dos 

períodos de apuração 06, 08 e 12/2014 e 01, 05 e 09/2015, referente à saída interestadual 

de milho em grãos, pois tendo adotado regime periódico de apuração nos termos da IN 

673/04-GSF, não celebrou Termo de Acordo de Regime Especial com a SEFAZ com a 

finalidade de gozar do benefício nessa operação, devendo pagar o ICMS na importância 

de R$ 7.932,14 mais acréscimos legais.  

Instruem a peça basilar os Anexos Estruturados – Detalhamento do 

Crédito Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência e Identificação do Sujeito 

Passivo Coobrigado (fls. 3 a 6), Ordem de Serviço nº 33911 (fls. 7), Consulta Resumida do 

Contribuinte Pessoa Física (fls. 8), Identificação de Arquivo EFD Auditado (fls. 9 a 14), 

Relação de Notas Fiscais de vendas de Milho em Grãos Emitidas para as quais fora 

concedido Crédito Outorgado Escriturado Indevidamente (fls. 15), Consulta 

Credenciamento (fls. 16), Consulta TARE (fls. 17), Auditoria Básica do ICMS dos 



exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017 (fls. 18 a 36), Consulta Detalhada do Contribuinte 

Pessoa Física (fls. 40).  

Foi incluído na lide o solidário RENATO SCHNEIDER, e indicados 

como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91 c/c art. 12, VIII, “a” do 

Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 

Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, IV, “a” da Lei 

11.651/91, com redação dada pela Lei n.º 17.917/2012. 

Intimados na forma legal (fls. 41 a 46), os sujeitos passivos 

compareceram ao feito representado por advogado legalmente constituído (fls. 49 a 52) 

alegando, em síntese, que apesar de utilizar a EFD, não escritura os créditos nas 

aquisições de insumos ou ativos imobilizados, visto que sua opção é pelo crédito 

presumido. 

Aduziram que as notas fiscais avulsas anexadas à impugnação 

foram todas emitidas na AGENFA, de acordo com a orientação do funcionário, 

entendendo legítimo o aproveitamento do crédito presumido nos percentuais indicados no 

art. 14 da IN 673/2004-GSF e que, nos termos do art. 3º da citada Instrução Normativa, o 

produtor rural pode utilizar do crédito presumido desde que tenha feito o credenciamento, 

afirmando que não escritura e nem aproveita crédito fiscal do ICMS a qualquer título. 

Acrescentaram que no caso presente ocorreu operação com alíquota 

de 12% na venda de milho destinado a outra UF, com aplicação correta do percentual de 

18% a título de crédito presumido, requerendo a improcedência do lançamento. Anexaram 

a título de prova cópias de notas fiscais avulsas e DAREs com comprovantes de 

pagamentos bancários (fls. 57 a 85).  

Decisão singular (fls. 87/91) foi desfavorável ao sujeito passivo e o 

julgamento foi pela procedência do auto de infração.  

Recurso voluntário (fls. 106/109) foi apresentado por representante 

do polo passivo. Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Faz referência à 

sentença singular. Apresenta as razões do recurso. Assevera que o sujeito passivo faz 

aproveitamento de crédito presumido desprezando os que são referentes às aquisições de 

insumos e ativo imobilizado.  

Reclama que as notas sobre as quais o fisco reclama a diferença 

foram emitidas foram todas emitidas na Agenfa de Jataí sob orientação de servidor que ali 

trabalhava. Conclui que se houve alguma irregularidade, o sujeito passivo teria sido 



induzido a erro pela autoridade fazendária. Faz referência nesse momento ao artigo 14 da 

I.N. nº 673/04.  

Afirma que o sujeito passivo não utilizava crédito outorgado, 

lembrando que utilizava crédito presumido.  

Encerra pedindo aplicação do artigo 166-A do Código Tributário 

Estadual, onde haveria exclusão de juros e multa.  

Antes do julgamento, houve a impressão de uma das notas fiscais Nº 

004.549.557 e percebemos que consta na sua parte inferior, no item DADOS ADICIONAIS 

– Informações Complementares - observação feita pela Agenfa, de que o sujeito passivo 

tinha direito a crédito outorgado, nos termos do artigo 12, inciso 8 do Anexo IX do RCTE.  

É o relatório. 

Analisando o conjunto probatório, entendemos que assiste razão à 

autuada quando pede a aplicação do que estabelece o artigo 166-A do CTE. Não há mais 

qualquer discussão sobre a ocorrência ou não de omissão de recolhimento de imposto, 

essa foi reconhecida pelo sujeito passivo em sua sustentação oral.  

O eixo da discussão se deslocou para a questão da ação da SEFAZ 

que teria induzido o sujeito passivo ao erro que ora é discutido e que teria ensejado 

omissão de recolhimento de imposto.  

O que restou claro nos autos, é que a Agenfa, ao preencher a nota 

fiscal eletrônica, na parte dos DADOS ADICIONAIS – Informações Complementares, 

deixou inequívoco que o sujeito passivo teria direito ao crédito outorgado, e esse mesmo 

foi lançado pelo próprio sujeito passivo em sua Escrituração Fiscal Digital, restando 

caracterizada a indução ao erro por parte da Secretaria da Fazenda.  

Diante desse fato, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para reformar em parte a decisão singular, e julgar parcialmente procedente o 

auto de infração aplicando à situação o artigo 166-A do CTE, oferecendo ao sujeito 

passivo a oportunidade de recolhimento do imposto sem a imposição de penalidade 

alguma.  

 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00762/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de estorno do crédito outorgado. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
Reforma-se a decisão singular, para julgar parcialmente 
procedente o auto de infração, quando houve comprovação nos 
autos que o polo passivo atendeu parcialmente à exigência 
exordial, devendo ser considerado pagamento comprovado nos 
autos para fins de extinção do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  R$ 
4.785,01 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), considerando o 
pagamento de fls. 1059 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Gilmar 
Rodrigues de Almeida que votaram conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 
provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do   ICMS de R$ 64.300,93 (sessenta e quatro mil e trezentos reais e 
noventa e três centavos),  conforme valor revisional fls. 624, considerando no entanto, o 
pagamento efetuado de fls. 614/615 dos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
de ICMS no valor de R$ 67.489,69 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e nove centavos), em razão da falta de estorno do crédito outorgado de 
2% do industrial na operação de saída interestadual, referente a mercadoria que retornou 
ao estabelecimento na forma de devolução no CFOP 2.202. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido juntamente com penalidade e os demais acréscimos. 

 
O auto de infração é instruído com documentos de fls. 03 a 63. 
 
Intimado, fls. 64 e 65, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Primeira Instância, fls. 74 a 93. Anexou aos autos documentos, fls. 95 a 615. 
 
O julgador singular expede o Despacho nº 890/2013, fls. 617, 

mediante o qual determina a realização de diligência junto à Gerência Especial de 
Auditoria a fim de que analise a impugnação apresentada, bem como planilha e 
documentos juntados consignando em termo as alterações propostas e se for o caso, 



manifestando sobre ter ou não a empresa autuada procedido aos estornos 
tempestivamente. 

 
Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, fls. 619 a 624, no 

qual o revisor informa que a autuada não procedeu ao estorno do crédito outorgado 
exigido na ocorrência de devolução de mercadoria cujas saídas se deram com o uso do 
benefício fiscal, previsto no art. 11, inciso III do Anexo IX do RTCE, conforme se comprova 
pelos relatórios "Resumo de Ajustes e Saldos" "fls. 656 a 680" e ainda que as legislações 
tributárias estadual e nacional impões formas e critérios para os lançamentos efetuados na 
EFD, não cabendo ao contribuinte criar suas próprias convenções. Ratificam como 
corretos os trabalhos da auditoria e reiteram como sem significado as alegações da 
defesa, e confirmam o inteiro teor do auto de infração, que em razão do pagamento 
efetuado "fls. 614 e 615" ficou reduzido para R$ 64.300,93, conforme Auditoria Básica do 
ICMS "fls. 624". 

 
Foi anexado ao relatório diligencial, documentos, fls. 624-A a 688. 
 
Intimada do teor da diligência, fls. 691, a impugnante comparece ao 

processo, fls. 695 a 706, reproduzindo alegações apresentadas em sua impugnação, 
reafirmando que ao registrar o montante relacionado ao crédito outorgado apurado em 
seus documentos fiscais a autuada o fez indicando o valor líquido do crédito outorgado, já 
descontados os estornos exigidos pela legislação. Anexa documentos, fls. 707 a 714. 

 
Pelo Despacho n° 1333/2014 – JULP, fls. 715, o Julgador determina 

que os autos sejam novamente encaminhados à Gerência Especial de Auditoria, para que 
seja analisada a nova impugnação apresentada, as novas planilhas e os documentos para 
que em seguida se manifeste conclusivamente sobre ter mesmo a empresa autuada 
procedido aos estornos totais nos respectivos períodos de referência, notificando-a se 
necessário for, para que ela demonstre e identifique mais detalhadamente os valores 
líquidos e os demais estornos exigidos pela legislação. 

 
Foi elaborado relatório revisão, fls. 717 a 722, no qual o fiscal revisor 

informa que ficou evidente que os argumentos da autuada tinham por único objetivo 
protelar o julgamento do presente auto de infração. O valor do imposto omitido 
permaneceu o mesmo. Foi anexado ao relatório, documentos de fls. 723 a 848. 

  
Intimada do teor da diligência, fls. 851 e 852, a impugnante 

comparece ao processo, fls. 855 a 869, alegando que as planilhas anexadas não foram 
apreciadas pela fiscalização e defende que a autuada procedeu aos estornos do crédito 
outorgado relativos às devoluções de mercadorias CFOP 2.202. Junta documentos de fls. 
871 a 894. 

 
Pela Sentença 3631/2014 – JULP, fls. 896 a 899, o Julgador Singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado, fls. 906 e 907, o sujeito passivo ingressa com recurso 

voluntário, fls. 910 a 931. Anexa documentos, fls. 936 a 952. 
 
 A Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

através da Resolução n° 136/2015, fls. 954 a 955, converte o julgamento em diligência, 
remetendo os autos a SEPRO, para tome as devidas medidas. 

 



Em atendimento a Resolução n° 136/2015, fls. 956 a 957, foram 
efetuados os cálculos do crédito tributário, atualizando-o para a data do lançamento 
(25/05/2003), observando a aplicação dos dispositivos legais previstos no CTE. A 
atualização do crédito tributário deve ser efetuada individualmente para cada ocorrência, 
ou seja, para cada vencimento, tendo em vista que a correção monetária do tributo como 
da multa e também os juros são calculados a partir da data do vencimento do tributo. 
Identificados no lançamento na coluna "D" do Detalhamento do crédito "data de início do 
cálculo". 

 
Anexa documentos, fls. 958 a 959.  
 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento da 

Resolução n°136/2015 e resultado diligencial, fls. 960 a 961, e comparece aos autos, fls. 
963 a 965, afirmando que a fiscalização apresentou as suas respostas as quais apenas 
comprovam a absoluta nulidade da autuação ora combatida. 

 
É anexado aos autos: Memorial, fls. 970 a 973. 
 
A Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

através da Resolução 111/2016, fls. 975 e 976, converte o julgamento em diligência, 
remetendo os autos ao setor especializado em cálculo. 

 
Em atendimento, é elaborado relatório diligencial, fls. 977 a 986, o 

qual esclarece os dispositivos legais citados na infração e, posteriormente, passa ao 
detalhamento de cálculos com atualização até a data 15/06/2015. Por fim, reafirma o 
montante a ser exigido sendo o da intimação na "fl. 907". 

 
Intimado a tomar conhecimento da Resolução e do resultado da 

diligência, fls. 988 e 989, o sujeito passivo comparece aos autos, fls. 991 a 994, 
apresentando os mesmos argumentos e pedidos ditos em manifestações anteriores. 

 
Foi anexado memorial, fls. 1002 a 1004. 
 
Pela Resolução 010/2017, fls. 1005 a 1006, a Segunda Câmara 

Julgadora do CAT encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
para que seu titular designe a mesma autoridade fiscal ao cumprimento da diligência 
requerida na resolução para revisar, se necessário, o presente lançamento. 

 
Foi exarado relatório de revisão, fls. 1009 a 1010, onde foi informado 

que a autoridade fiscal já revisou o presente lançamento em duas ocasiões, ratificando o 
lançamento. Alega que o sujeito passivo continuou sem apresentar fatos novos. 

 
Intimado, fls. 1012/1013, o sujeito passivo apresentou manifestação 

acerca do resultado da diligência, fls. 1015 a 1020, alegando que a fiscalização não 
cumpriu o determinado na resolução, ou seja, não analisou os documentos carreados aos 
autos pela recorrente, os quais comprovam que a recorrente estornou o credito outorgado 
de ICMS pelo valor líquido. Alega que a alíquota aplicada é de 3%, vez que a unidade da 
recorrente em Goiás atua como revendedora. 

 
Sustenta que os autos devem ser remetidos novamente em 

diligência, designado a uma autoridade fiscal diferente da que realizou as diligências até a 
presente data. Reitera todos os argumentos usados anteriormente, requerendo a 
improcedência da exigência. Junta documentos, fls. 1022/1031. 



 
Com memorial, fls. 1036 a 1039 o polo passivo reafirmas as 

inquirições e alegações já produzidas em outras fases defensórias deste auto. Junta 
documentos, fls. 1040 a 1055; 1057 e 1059.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, firmei o 
entendimento de que o crédito outorgado foi estornado, conforme documentos e revisões 
efetuadas.  

 
De acordo com o demonstrado à fl. 1059, houve um pagamento 

parcial no valor de R$4.785,01 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e um 
centavo) de ICMS, que não se refere a crédito outorgado. 

 
Por isso, o valor deve ser considerado como procedente.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  R$ 4.785,01 (quatro mil, 
setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), considerando o pagamento de fls. 1059 
dos autos, para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00763/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários, arguida pela defesa. Acolhida. ICMS. 
Escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS. 
Nota fiscais consideradas inidôneas. Improcedente.  
 
1. Quando estiver demonstrado nos autos, ausência de 
interesse dos nomeados solidários, na constituição dos fatos 
geradores motivadores do lançamento, tais nomes devem ser 
excluídos da lide; 
 
2. Reforma-se a decisão monocrática, para julgar improcedente 
o lançamento, quando a instrução processual apontar que o 
polo passivo não cometeu o ilícito fiscal denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de maio de 2017, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Manoel Carlos Villas Boas e Manoel Silvério 
Severini da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Cláudio Henrique de 
Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram pela procedência 
do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração, que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 6.539.085,84 em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito do ICMS, referente ao imposto destacado nas notas 
fiscais de aquisição relacionadas em levantamento anexo, consideradas inidôneas por 
terem sido emitidas por pessoas não habilitadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
no valor mencionado. Juntamente com os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 58, §3°, I e 67, III do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) 
combinado com os artigos 57, X do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 17917/2012. 



 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado os identificados às fls. 6 e 7 

da lide.  
 
Foram anexados documentos: detalhamento do crédito tributário, 

descritivo complementar da ocorrência, identificação do sujeito passivo coobrigado, 
planilha, consulta pública ao cadastro, demonstrativo da repercussão do estorno de crédito 
no ICMS a recolher, livro registro de entradas e saídas EFD, registros fiscais da apuração 
do ICMS, mídia CD, consulta resumida do contribuinte, cópias de documentos pessoais, 
"fls.03 a 154". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem impugnação 

em primeira instância, "fls.155 a 160". 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os sujeitos passivos 

coobrigados, com uma única peça defensória, “fls. 165 a 196", arguem, que é ilegítima a 
nomeação dos solidários, pois ambos deixaram de ser sócios da pessoa jurídica muito 
antes do período objeto da autuação, bem como as pessoas assim nomeadas não 
incorrem em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, assim como o 
simples não pagamento de tributo não constitui hipóteses de aplicação da regra de 
responsabilização dos sócios. 

 
No mérito, alegam que, a situação dos fornecedores estava regular, 

na época, perante o fisco, pois a impugnante, por ocasião das operações, consultou o 
SINTEGRA e obteve informações da regularidade fiscal de seus fornecedores. 

 
Ademais, tratam-se de notas fiscais eletrônicas, em que, para sua 

emissão, a validação da fazenda estadual é feita em cada operação. 
 
Sustentam que, as aquisições foram feitas na modalidade CIEF, com 

o frete e entrega por conta do fornecedor, tendo as mercadorias sido recebidas, e 
realizados os registros nos seus livros de entrada. 

 
No entanto, as faturas foram pagas mediante boletos bancários para 

as empresas fornecedores. 
 
Citam jurisprudências. 
 
Por fim, alega que a multa aplicada apresenta caráter confiscatório. 
 
Requerem, a improcedência do auto. 
 
Foram anexadas cópias de documentos, de "fls.197 a 632". 
 
O julgador singular junta as "fls.599 a 603", consultas ao site Sintegra 

cadastro estaduais das empresas rementes com a situação atual não habilitado. 
 
Pelo Despacho n°107/2015-JULP, “fl.633", o julgador singular 

encaminha os autos à Delegacia Regional de fiscalização de origem para que seu titular 
determine a auditor fiscal que manifeste sobre as alegações e documentos juntados pelo 
sujeito passivo autuado, informando, conclusivamente, se de fato permanece as 
irregularidades indicas no auto de infração em discussão. 

 



Pelo Despacho n°0686/2014-GEAF, “fl.635". 
 
Encaminha-se os autos a delegacia regional de fiscalização de 

Catalão, para que determine a realização de diligencias: 
 
Anexando documentos referentes a solicitação do fisco do Estado de 

São Paulo para verificações e novas consultas atualizadas do site Sintegra cadastro 
estaduais, inclusive publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo contendo 
despachos de delegados regionais de nulidade das inscrições. 

 
 O revisor ratifica em manifestação de "fls.658 a 663", o lançamento 

de oficio em julgamento. 
 
Ratifica o entendimento pela legitimidade dos sócios devido ao fato 

dos mesmos figuram como sócios-administradores até 10/07/2014, conforme informa os 
dados cadastrais da SEFAZ. 

 
Na qual afirma que, mesmo em consideração aos pagamentos 

realizados pelo contribuinte P. Severini Netto Comercial LTDA aos referidos 
"fornecedores", o Estado de Goiás está resguardado pela Legislação Tributária e não deve 
arcar com os valores de ICMS destacados em documentos fiscais inidôneos e utilizados a 
título de credito em benefício do contribuinte. 

 
Ao final, ratifica o lançamento de oficio expresso no auto. 
 
Foram anexadas cópias de documentos, "fls.638 a 657". 
 
Intimados os autuados para se manifestarem sobre o resultado da 

diligência, “fls.664 a 669". 
 
O sujeito passivo se manifesta "fls. 672 a 676", suscitando a nulidade 

por cerceamento ao direito de defesa e defende que há nulidade da revisão praticada, pois 
o fiscal autuante foi o próprio fiscal autuante e não um estranho a lide, tornando a revisão 
nula. 

Pela sentença n° 2955/2016-JULP "fls. 677 a 682", o juiz singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

 
Fundamentou que rejeita a alegação de nulidade processual por 

cerceamento ao direito de defesa pelo fato de a revisão ter sido realizada pela autoridade 
fiscal autuante, considerando que não há qualquer previsão legal ou regulamentar que 
estabeleça que a revisão deve ser feita por agente estranho à lide. 

 
Não há necessidade de diligência por estar o processo em condições 

de julgamento não havendo mais o fim de saneamento do lançamento do crédito tributário. 
 
Mantém os solidários, pois estes sempre tiveram à frente da 

administração da empresa e a redação do artigo 45, XII do CTE, estabelece a 
solidariedade dos administradores. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão e querendo 

manifestar-se, "fls. 684 a 688". 
 



Em grau de Recurso Voluntário, "fls. 692 a 720 ", os sujeitos 
passivos, reiterando a alegação quanto aos solidários. 

 
Arguem, do desacerto da decisão que acolheu a retroação do ato 

administrativo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pois, o único argumento que 
se baseia a fiscalização é que o fisco do Estado de São Paulo considerou inidôneas, mas, 
como comprovado com farta documentação juntada na fase de impugnação, a recorrente 
por ocasião das operações, consultou o SINTEGRA e obteve as informações da então 
regularidade fiscal. Colaciona julgados. Reitera a alegação do caráter confiscatório da 
multa.  

Ao final requer a improcedência da acusação fiscal e que seja 
declarada a ilegitimidade dos solidários. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários, 
identificados na fase cognitiva desta ação, arguida pela autuada, a acolho e o faço em 
face da orientação contida no “caput” do artigo 45 do CTE, “verbis”, cujo grifo aponta que 
tais nomeados solidários, devem ser excluídos da lide, vez que não tinham interesse na 
situação motivadora desta ação.  

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal... 

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

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
As provas juntadas aos autos, principalmente a partir de fls. 820, 

levam-me ao convencimento de que comprovada está a veracidade dos negócios 
praticados pelo polo passivo.  

 
Foram juntados a estes volumes o pedido de compras, notas fiscais 

de entrada de mercadoria, boleto bancário, comprovante de notas fiscais de saída das 
mercadorias. 

 
Mediante as assertivas supra inferidas, demonstrado está que o auto 

de infração é improcedente.  
 
Assim, voto acatando a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários Manoel Carlos Villas Boas e Manoel Silvério Severini da lide, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00766/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. ICMS. Escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado, referentes a utilização 
irregular de benefício previsto em lei. PROTEGE-GOIAS.  
Procedente em parte.  
 
1. Rejeita-se questionamento sobre o prazo decadencial, quando 
tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar o que o polo passivo atendeu em 
parte a exigência inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos,  rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Edson Abrão da Silva e Antônio Martins da 
Silva. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 48.039,13 (quarenta e oito mil e trinta e nove reais e treze centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo Fernandes de 
Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram pela procedência parcial no 
valor do ICMS de R$ 156.571,58 (cento e cinqüenta e seis mil, quinhentos e setenta e um 
reais e cinqüenta e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
de ICMS, no valor de R$ 271.134,07, em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado, referentes a utilização irregular de benefício previsto no art.11, 
inciso V e XXI do anexo IX do Decreto 4.852/97 e crédito de operação de entrada, pois 
deixou de contribuir para o Protege Goiás, ficando impedido de usufruir o benefício fiscal; 
aplicar a proporção da entrada interna de gado (CFOP1401) que dá direito ao crédito 
outorgado de 9,0% sobra à saída para comercialização ou industrialização e aplicar a 
proporção da entrada interna de gado e de carne (CFOP 1401 e 1102) que dá direito ao 
crédito outorgado sobre o valor das exportações; d) estornar crédito referente ao 
lançamento em duplicidade da nota fiscal de número 2251 (livro RE fls. (0143). Em 
consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexo.  

 



O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 238). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls.239 a 240). 
 
O julgador singular por meio da sentença n° 1853/JULP (fls. 254 a 

255) decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar recurso voluntário. 

(fls.256). 
 
Em grau de recurso voluntário (fls. 259 a 260) o polo passivo alega 

que a acusação fiscal não pode prevalecer na forma que foi efetuada, com tempo 
concedido para a busca de documentação do contribuinte, não foi possível ainda a 
confecção do levantamento fiscal contraditório que terá como objetivo comprovar que a 
empresa não agiu conforme a descrição do auto de infração. Ao final, requereu que o auto 
seja julgado improcedente. 

 
Por meio da Resolução nº. 164/2011 (fls. 262 a 263) A Primeira 

Câmara Julgadora determina sobrestar o julgamento do processo até 14.09.2011, após 
retornasse para apreciação. 

 
Pela Resolução nº 236/2011 (fl.270), a Primeira Câmara Julgadora 

encaminha o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de origem para que este 
promova a revisão dos cálculos dos créditos escriturados indevidamente e da omissão de 
estorno de crédito por auditor estranho à lide. 

 
O revisor manifesta-se às fls. 272 a 287, concluindo que o saldo 

devedor do ICMS, após a revisão, é de R$ 271.272,58, que corresponde ao montante da 
omissão do ICMS em razão da escrituração indevida de valores de crédito outorgado nas 
saídas de carne. Anexou documentos, fls.274 a 287. 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar manifestação acerca da 

diligência (fls.289). 
 
Pela Resolução n° 161/2012 (fls. 304 a 305), a Quarta Câmara 

Julgadora determinou sobrestar-se o presente lançamento e encaminha-lo à SEGE, no 
escopo de que se aguarde o prazo de cumprimento das condições e requerimento de 
convalidação. 

 
Na manifestação de fls. 308 a 309, acerca de requerimento de 

extinção de crédito tributário, o responsável informou que foi constatada a recepção dos 
pagamentos informados nos documentos de fls. 5 a 11 dos autos. Ao final, concluiu que 
não foram atendidas as exigências insertas no artigo 3º, inciso I, letra “a” da Lei 
nº16.846/2009 e que o presente parecer é desfavorável ao pedido deduzido. 

 
A Segunda Câmara Julgadora resolveu por meio da resolução 

112/2014 (fls.317 a 318) retirar o presente processo de pauta e encaminha-lo à Secretaria 
Geral - SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a apresentação 
do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à Superintendência da 
Receita. 

 
A Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário 

por meio da resolução 166/2015 (fls.319) resolveu encaminhar os autos à 



superintendência de Receita -SERE, para as providências que o caso requer, retornando o 
processo para julgamento, na eventualidade de indeferimento ou deferimento parcial do 
pleiteado pelo sujeito passivo no seu pedido de extinção de crédito tributário. 

 
Elaborado relatório pelo auditor fiscal (fls.321 a 323) em atendimento 

ao Despacho n°1804/15-GEAT, consoante ordem de serviço n°20851/2015, concluiu que 
refazendo a auditoria básica do ICMS considerando os recolhimentos do PROTEGE 
GOIÁS, o cálculo do ICMS decorrente da escrituração indevida de créditos, campo 48 da 
parte 3/3, conclusão, fica alterado para R$ 74.062,71, valor este que deve ser considerado 
como valor do tributo do crédito tributário do campo "3.2 credito tributário corrigido até a 
data da lavratura " do PAT 40110041.379.38. Foram anexados documentos (fls.324 a 
408). 

 
Conforme Despacho n°2612/2016-GERC (fls.409) procedeu-se à 

extinção parcial dos lançamentos dos autos 4011004137938, de forma a excluir o valor de 
R$ 197.071,36, mantendo o credito remanescente de R$ 74.062,71. 

 
Por meio da Resolução nº. 133/2016, a Terceira Câmara Julgadora 

do Conselho Administrativo Tributário (fls.418 a 419) encaminhou os autos à Gerência 
Especial de Auditoria para que a autoridade fiscal autora da revisão, por gentileza, traga 
aos autos os esclarecimentos feitos e as retificações que se fizerem necessárias. 

 
Em atendimento à resolução juntou aos autos relatório (fls. 372 a 

384) como resultado dos lançamentos mencionados acima, temos na auditoria básica do 
ICMS, parte 3/3 conclusões os seguintes resultados: imposto omitido decorrente da 
escrituração indevida de créditos, campo 48, no valor total de R$ 156.571,58; imposto 
omitido decorrente da omissão de estornos de créditos, campo 49, no valor total de R$ 
50.248,63. Consequentemente o campo ''3,1 credito tributário valor originário '' do auto de 
infração, deve ser alterado da seguinte forma: PAT 4011004137938 R$ 156.571,58 e PAT 
4011004138667 R$ 9.034,67 (neste caso não há alteração, pois, o valor original é inferior 
ao valor da revisão). Anexou documentos (fls.385 a 403). 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 405) manifestando-se às fls. 409 a 

418 alegando que, comparando a planilha originária com a produzida agora desde logo 
notou que houve uma mudança no critério jurídico para os estornos perpetrados agora nos 
meses de junho a agosto de 2004. Enquanto a planilha originaria, para 100% do valor 
estornado, foi dada como causa falta de recolhimento PROTEGE, agora razão dada para 
o estorno foi suposto aproveitamento a maior, tanto no crédito outorgado de 9% quanto do 
credito outorgado sobre a exportação conforme art.11 incisos XXI alínea ''a'' item 5 do 
anexo IX do Decreto 4.852/97 de valores não originalmente autuados nos meses de junho, 
julho e agosto, no montante de R$ 47.875,04. O aditamento pretendido não se adequa a 
nenhuma das hipóteses autorizadas listadas no art. 149 do CTN além de ser intentada 
após o transcurso do período decadencial e após a homologação expressa dos 
lançamentos pela autoridade lançadora ocorrida no apagar das luzes de 2010. Como se 
não bastasse, desatendeu o disposto no § 3° do art. 8° da Lei 16.469/09 já que a tentativa 
foi feita após a prolação de sentença de primeira instância. 

 
Ao final requer que seja desconsiderada a tentativa de inclusão de 

novos valores na auditoria originária e que o auto seja julgado procedente em parte. 
Anexou documentos (fls. 415 a 418). 

 
É o relatório. 
 



VOTO 
 

Sobre a preliminar de decadência suscitada pela defesa, não vejo 
como acolhê-la, tendo em vista que, embora o processo, em virtude de procedimentos 
diligenciais realizados, com escopo de trazer esclarecimentos e segurança jurídica, tenha 
se prorrogado, tal situação não teve o condão de extrapolar prazos, estabelecidos em lei, 
para que se declare a decadência. Assim, rejeitado está o pedido em comento.  

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Após várias revisões realizadas para se encontrar o valor para 

efetuar a convalidação, nos termos da lei específica que trata da mencionada 
convalidação, chegou-se ao final com dois valores – o primeiro, conforme consta do 
extrato registrado no sistema , no valor de  R$ 74.062,71 (setenta e quatro mil, sessenta e 
dois reais e setenta e um centavos) e o segundo, constante das planilhas formuladas pela 
autuada, que é na importância de R$ 48.039,13 (quarenta e oito mil, trinta e nove reais e 
treze centavos), destacado às fls. 415 e 416. 

 
Analisei todo o processo e suas revisões e cheguei à conclusão de 

que o correto é o constante nas planilhas oferecidas pela autuada.  
 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 48.039,13 (quarenta e 
oito mil, trinta e nove reais e treze centavos).  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00773/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I – DILIGÊNCIA – Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Decisão não unânime. 
 
1. Considerando-se que os argumentos do sujeito passivo para 
a conversão do julgamento em diligência, não se apresentam 
convincentemente justificados, referido pedido deve ser 
rechaçado. 
 
II – PROCESSUAL. NULIDADES - Preliminares de nulidade do 
auto de infração, arguidas pelo polo passivo, sendo: (i) por 
incompetência funcional da autoridade lançadora; (ii) por 
cerceamento do direito de defesa. REJEITADAS. Decisão 
unânime. 
 
1. A ausência ou falta de apresentação de Ordem de Serviço 
para execução do trabalho de fiscalização, não configura 
nulidade do lançamento, vez que o mesmo foi levado a efeito 
por autoridade com competência assegurada pela Lei nº 
13.266/98; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de 
créditos indevidamente. i) Imposto destacado a Maior nas Notas 
Fiscais de aquisição. ii) Saídas de mercadorias contempladas 
com isenção, sem a manutenção dos créditos. iii) outros 
créditos em excesso. Estorno de ofício. Procedência. Decisão 
não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições, quando assim exigido pela legislação tributária. 
(Artigo 58, § 3.º, inciso II, CTE); 
 
2. É procedente o lançamento que acusa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS, em razão do não estorno 
proporcional em face às saídas contempladas com isenção, 
sendo lícita a anulação do crédito do imposto apropriado a 
maior pelo contribuinte. (Artigo 61, inciso I, alínea "a", CTE); 
 



3. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário se 
encontra corretamente demonstrado, deve o auto de infração 
ser considerado procedente; 
 
4. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância, capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Também por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José 
da Silva, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva, que votaram pela 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 27 de outubro de 2.014, o 
Fisco exige da empresa acima identificada ICMS, com a seguinte descrição do fato 

“Deixou de recolher o ICMS na importância abaixo discriminada, 
em consequência de aproveitamento indevido de crédito: 1). Destacado nas notas 
fiscais relacionadas no Demonstrativo EntradasRefCréditoCorretoEemExcesso, pois 
tratam-se de matérias primas utilizadas na fabricação de produtos objetos de saídas 
isentas ou não tributadas. Portanto, o crédito deveria ter sido estornado, conforme 
art. 61, I, a, da Lei nº 11.651/91; 2). Destacado nas notas fiscais relacionadas no 
Demonstrativo EntradasRefCréditoCorretoEemExcesso, com crédito destacado em 
excesso nas entradas interestaduais, pois o valor correto do crédito é o calculado 
sobre a base de cálculo reduzida para o equivalente a 70%, conforme determina o 
Convênio ICMS 100/97, cláusula segunda, III (artigo 9º, Inciso VIII, alínea c do anexo 
IX do RCTE). A Vedação ao crédito destacado em excesso estende-se ao imposto 
incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado com a 
mercadoria objeto da operação, conforme § 1º do artigo 57 do Decreto 4852/97; 3). 
Lançado a maior no Livro Registro de Apuração do ICMS relativamente ao crédito 
outorgado concedido pelo Inciso IX do Artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, código 
GO020114, conforme Demonstrativo Anexo”.   



  Complementou, ainda, no Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência:  

“4). Lançado a maior no Livro Registro de Apuração do ICMS 
relativamente ao crédito outorgado código GO020063, correspondente ao valor pago 
em outro Estado nas vendas fora do estabelecimento, com ausência de débito pela 
saída posterior relativa à venda fora do estabelecimento (CFOP 6103 ou 6104) e/ou 
Retorno da mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento (CFOP 2904). 
Isto contraria o disposto no § 3º do artigo 28 do Anexo XII, pois o contribuinte só 
pode creditar-se do imposto pago em outro Estado relativamente à operação 
realizada fora do território goiano. Se não há operação, não há crédito. 5). Lançado a 
maior no Livro Registro de Apuração do ICMS relativamente ao saldo credor do 
período anterior transportado, pois, com este procedimento, apropriou-se de crédito 
indevido, contrariando assim o disposto nos artigos 56, I, da Lei 11.651/91 e 67, II, 
do Decreto 4.852/97. 

Em consequência, deverá pagar o imposto no valor abaixo, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditoria Básica do ICMS e 
Demonstrativos anexos. 

Infração: também artigos 56, I, da Lei 11.651/91, e 67, II, do 
Decreto 4.852/97”. 

Foram indicados como infringidos os artigos 61, inciso I, alínea “a”, e 
64, da Lei n.º 11.651/91, combinado com o artigo 61, do Decreto n.º 4.852/97, e artigos 9º, 
inciso VIII, alínea “c”, 11-A, inciso II, do Anexo IX, e artigo 28, § 3º, do Anexo XII, do 
RCTE, propondo-se a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do Código 
Tributário Estadual – CTE, com redação da Lei n.º 17.917/12. 

Juntou-se ao processo os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, incluindo-se mídia CD, fls. 03/20. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado na data de 28 de novembro de 2.014, fls. 
22.  

Tempestivamente, o sujeito passivo comparece ao feito com a 
Impugnação às fls. 25/28, na qual, após detalhar o histórico do lançamento, argui a 
preliminar de nulidade do lançamento, por transformar o suposto descumprimento de uma 
formalidade em imposto apurado não se sabe como pela fiscalização.  

Destaca sua atividade industrial e mercantil no comércio de 
fertilizantes agrícolas, indicando que referida mercadoria goza de benefício fiscal de 
isenção em operações internas, e com redução da base de cálculo em operações 
interestaduais. Informa que grande parte da matéria prima utilizada na fabricação do 
fertilizante tem origem em outros Estados, gerando, por consequência, acúmulo de 
créditos de ICMS, haja vista a maior parte da comercialização ser interna. 

Assevera inexistir a necessidade de efetuar qualquer estorno de 
crédito do ICMS.  Apresenta quadro demonstrativo buscando demonstrar que não existe 
crédito acumulado a ser estornado.   

Promove a juntada das cópias dos Registros Fiscais da Apuração do 
ICMS, fls. 29/52. 

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

Exara-se o Despacho nº 984/2015 – JULP, fls. 60, para saneamento 
processual. 



Junta-se aos autos a manifestação exarada pela Gerência Especial 
de Auditoria, fls. 69/71, na qual, dentre outras considerações, informa-se que não existe, 
na escrituração do sujeito passivo, nenhuma entrada relativa a transferência de crédito, e, 
também, não existe nenhum recebimento, por transferência, de crédito de ICMS. Anexa-
se, também, o demonstrativo às fls. 71/72. 

O Julgador singular prolata a Sentença nº 2.524/2017 – JULP, fls. 
73/77, por intermédio da qual rejeita a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo. 
E, no mérito julga procedente o auto de infração.  

Intimado do “decisum” singular, fls. 77/79, o sujeito passivo interpõe 
Recurso Voluntário, fls. 81/89, no qual, preliminarmente, argui nulidade do lançamento, por 
impedimento funcional da autoridade autuante, em razão da ausência de Ordem de 
Serviço. Também, nulidade por cerceamento do direito de defesa, argumentando 
levantamento impreciso e, assim, impossibilidade de definição da base de cálculo do 
quantum do lançamento de ofício.  

Destacou: “Pelos anexos estruturados acostados ao presente PAT, 
nota o impugnante que o agente fiscal levantou crédito tributário com base de cálculo 
resumida, sem detalhamento dos valores considerados, em clara imprecisão do 
levantamento, ocasionando o cerceamento do direito de defesa do IMPUGNANTE”. 

Assevera, outrossim, que os demonstrativos apresentados no 
presente PAT, especialmente o que demonstra os valores dos totais de saídas por tipo de 
operação não refletem os valores constantes da apuração da conta gráfica do recorrente. 
A título de exemplo observa-se na própria comparação do livro registro de apuração do 
ICMS acostado aos autos com os valores lançados pelo auditor fiscal autuante, em clara 
imprecisão do lançamento.  

No mérito, manifesta que a autoridade fiscal, em seu levantamento, 
pretende limitar o crédito das operações interestaduais adquirida sob o manto da redução 
da base de cálculo prevista no artigo 9º, inciso VIII, alínea “c”, do Anexo IX, do RCTE, o 
fazendo no momento da entrada mercadoria no estabelecimento. Diz: “Ignora a autoridade 
fiscal, porém, que o benefício fiscal constante no referido diploma legal”. Transcreve o 
referido dispositivo. 

Pondera: “que realiza operações com benefícios fiscais aonde não 
há a manutenção do crédito, realizando também operações aonde há manutenção do 
crédito por estas operações, de modo tal que, nestes casos, aplicar-se-á o disposto no 
artigo 58 e incisos do RCTE/GO, ou seja, deve o estorno do crédito quando da realização 
de operações não atingidas por sua manutenção ser realizado ao final do período de 
apuração, uma vez que é neste momento que verificará se a operação seguinte àquela 
aquisição é ou não atingida por benefício fiscal cuja manutenção do crédito não seja 
permitida, fato observado pelo RECORRENTE, consoante valores de estornos constantes 
em seus livros fiscais”. 

Conclui: “O impugnante contesta os levantamentos realizados pela 
agente fiscal e constantes no presente PAT, especificamente aqueles cujos relatórios 
digitais foram fornecidos (tendo em vista que quanto aos demais, como arguida nas 
preliminares, não há como fazer qualquer levantamento”. 

Requer, ainda, a conversão do julgamento em diligência para que 
auditor, estranho à lide, analise as divergências apontadas, refazendo o levantamento 
fiscal original. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

Após, promove a juntada aos autos do Memorial às fls. 101/109, no 
qual reitera todos os argumentos expendidos nas peças anteriores. 



Este é o relatório. 
 
                V O T O  
 

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que a 
minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 3.º, 
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 
 

      QUESTÔES PRELIMINARES 
 
         D I L I G Ê N C I A 
 

Relativamente à diligência requerida pelo sujeito passivo, hei por 
bem, em consenso majoritário com meus pares, em rejeitar. 

A priori, da análise que encetei na peça impugnatória, não logrei 
vislumbrar nenhum indicativo fático ensejador do encaminhamento dos autos para revisão. 
O pleito se apresenta genérico, sem pontuar qualquer falha na auditoria realizada, que 
merecesse ser revista, por macular a auditoria quanto ao resultado apresentado. 

Destaco, ainda, que a simples solicitação, por parte do sujeito 
passivo de nova perícia, diligência ou outra qualquer providência, sem ao menos 
confeccionar outros demonstrativos de igual teor, ou, ainda, sem apresentar provas 
concretas de erro ou omissão no trabalho fiscal, não se mostra como um meio válido à sua 
pretensão de ver o feito convertido em nova diligência. 

Assim, estando o processo pronto para julgamento, e não tendo o 
sujeito passivo laborado na apresentação de elementos, cujas verificações a respeito dos 
mesmos são imprescindíveis para o julgamento, não há como deferir o pedido de 
diligência. 

 
PROCESSUAL - PRELIMINARES DE NULIDADE  

 
Quanto às preliminares de nulidade suscitadas pela polaridade 

passiva, a saber: incompetência funcional, e cerceamento do direito de defesa, em 
consenso unânime com meus pares, são rejeitadas.  

No que pertine ao questionamento relacionado com a falta da Ordem 
de Serviço, razão da preliminar por incompetência funcional, hei por bem em fazer as 
seguintes ponderações: 

i) A Ordem de Serviço, a princípio, é um documento de controle 
interno relacionado com a atividade de fiscalização; 

ii) Incumbe salientar, ainda, que a competência conferida ao 
agente do Fisco estadual para o exercício dos trabalhos de 
fiscalização, está regulada no artigo 4º da Lei nº 13.266/98, 
que institui a carreira do Fisco na Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício não 
está condicionado a existência de Ordem de Serviço, que 
constitui mera questão gerencial e de controle interno exercido 
pela administração tributária; 



iii) No presente caso, observa-se que o agente autuante é Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, possuindo, portanto, competência 
plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais. 

Relativamente ao suscitado cerceamento do direito de defesa, 
respaldado pelo argumento de que o levantamento é impreciso e, assim, impossibilita a 
definição da base de cálculo do quantum do lançamento de ofício, também não se 
sustenta. 

A exemplo do pleito relacionado com a diligência, também neste 
quesito o sujeito passivo, inobstante alegar imprecisão na auditoria, não apresenta 
nenhum elemento fático capaz de respaldar sua argumentação. Vê-se, da descrição do 
fato contido na exordial, que as situações que ensejaram os estornos de crédito de ofício 
foram claramente catalogadas, estando disciplinadas, ordenadamente, nos formulários da 
auditoria realizada, assim como nos demonstrativos auxiliares constantes da mídia CD às 
fls. 20. 

Não foi apresentado, pelo recorrente, nenhum elemento, dado, 
número, erro de cálculo, omissão ou falha na auditoria realizada, capaz de respaldar seu 
argumento relacionado com o suposto cerceamento do direito de defesa. 

Portanto, o argumento de que o trabalho realizado pelo Fisco peca 
pela imprecisão na definição da base de cálculo do quantum do lançamento de ofício, não 
se sustenta. Vê-se, da descrição da infração, que o fato imputado ao sujeito passivo é de 
fácil verificação. Trata-se do cotejamento dos créditos aproveitados pelo mesmo, com os 
valores que o Fisco apurou, tendo como base os próprios dados informados pelo sujeito 
passivo. Da verificação em questão detectou-se o aproveitamento a maior de créditos. 

Assim, ao não apresentar outro levantamento de mesma natureza 
que o realizado pela fiscalização, capaz de apontar objetivamente quais os equívocos 
realmente verificados, não há que se falar em nulidade do trabalho fiscal. 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 
            QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 

da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito do 
ICMS vige o princípio da não cumulatividade, insculpido no artigo 155, § 2.º, item 1, da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

II - Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

[...] 

§ 2.º. o imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 3, de 1993) 

I – Será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 



com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo distrito Federal. 
 

A oferta dessa segurança constitucional fez o Estado incorporar esse 
princípio em sua legislação desde o nascimento do antigo ICM, prevalecendo como regra 
no artigo 55, da atual Lei n.º 11.651/91, com alterações posteriores, na seguinte ordem: 

 
“Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por 
este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte: 
 

 Importante observar que com o surgimento de uma obrigação 
tributária, exsurge o direito de compensação com o que se pagou na etapa anterior com a 
geração do débito na etapa posterior. A utilização correta desta forma é que torna possível 
a apropriação do crédito pelo sujeito passivo e garante o seu direito de compensar com o 
débito para apurar o montante do imposto devido.  

A respeito dessa questão, o Julgador Luís Fernando Corrêa Rigo, na 
Sentença prolatada no processo n.º 4.0112033.049.40, assim se posicionou:  

“A regra de estruturação do ICMS, partindo-se do Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade, trabalha com o método de subtração na 
variante do imposto sobre imposto. Essa sistemática é de consequência lógica, 
vez que pela regra constitucional o imposto, obrigatoriamente, terá que ser não 
cumulativo, e, portanto, deve ser sempre abatido, nos termos de lei 
complementar, do imposto cobrado nas operações anteriores e nos casos de 
reduções totais ou parciais posteriores, de forma que seja mantida a neutralidade 
em termos de carga tributária estabelecida quando existirem reduções em uma 
das pontas. Mesmo que por imposto cobrado possa ser interpretado, como alguns 
tributaristas preferem, como imposto devido ou imposto que incidiu na operação 
anterior, ainda assim, há de ser, em princípio, igual a obrigação tributária anterior 
(débito), isto é, tratando-se de isenção total ou parcial nas saídas tem que haver 
estorno na mesma proporção de forma a manter a carga tributária constante, sob 
pena de desrespeitar essa regra fundamental do ICMS retratada pelo Princípio 
constitucional da Não Cumulatividade. 

Neste contexto, a apropriação pelo sujeito passivo de créditos nas 
entradas tem que respeitar todas as reduções ocorridas nas saídas de forma a 
equilibrar a carga tributária e tornar entre os entes federados a neutralidade do 
ICMS, logo não há fundamento em que existindo redução de base de cálculo na 
saída (isenção parcial), isenções totais, não incidência e/ou produtos com 
substituição tributária pelas operações posteriores não exista estorno proporcional 
nas entradas, na mesma proporção, de forma a manter a carga tributária 
equilibrada para Goiás.”  

Na situação contida neste contencioso, a diferença reclamada surgiu 
com o aproveitamento indevido do crédito de ICMS, conforme detalhadamente explicitado 
na exordial, sendo, em síntese: i) face à sua escrituração sem o correspondente estorno, 
em relação às saídas de mercadorias contempladas com o benefício da isenção, cuja a 
legislação de regência não prevê a manutenção do crédito; ii) destacado em excesso nas 
entradas interestaduais, haja vista a redução da base cálculo para o equivalente a 70%, 
consoante determina o Convênio ICMS 100/97; iii) lançado a maior relativamente ao 
crédito outorgado concedido pelo inciso IX, do artigo 11-A, do Anexo IX, do RCTE; iv) 
também, lançado a maior referente ao crédito outorgado, relacionado com vendas fora do 
estabelecimento, em razão da ausência de débito pela saída posterior; e, v) a maior 
relativamente ao saldo credor do período anterior transportado, pois, com tal ação, 



apurou-se crédito indevido. Portanto, foram procedimentos que reduziram a carga 
tributária a ser cumprida pelo polo passivo, e causou a ocorrência de ilícito fiscal, cuja 
punição se acha tipificada na peça básica. 

Dentre as situações indicadas em linhas volvidas, sobressaem-se 
como prevalentes as relacionadas com “Crédito Ref. Entradas Cujas Saídas Posteriores 
Não Foram Tributadas”, e “Estorno Proporcional às Saídas Isentas ou Não Tributadas”.  
Assim, por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o disposto no 
artigo 61, § 3º, da Lei n.º 11.651/91 – CTE: 
 

“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

I – Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não tributada; 

[...] 

§ 3º. O disposto neste artigo, também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em 
que o estorno será proporcional a essa redução”. 
 

Conclui-se, inevitavelmente, que não tendo o contribuinte laborado 
de forma adequada, ensejou-se a ação corretiva da autoridade fiscal. 

Portanto, não constando dos dispositivos que tratam de isenção e da 
redução da base de cálculo, a permissão para manutenção integral do crédito, há que se 
aplicar o disposto no artigo 61, do Código Tributário Estadual – CTE, consoante se conclui 
da análise do artigo 2º, do anexo IX, do RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 2º. O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido 
deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a 
não incidência, isenção ou redução da base de cálculo”. 

Nesse contexto, não resta qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade 
do estorno total e/ou proporcional, quando ocorrer isenção e/ou redução na base de 
cálculo, e não haja previsão legal quanto à manutenção integral dos créditos, para que 
seja respeitada a carga tributária correta. 

Portanto, meu entendimento, comum com a maioria dos meus pares, 
é pela manutenção da decisão singular, haja vista a inexistência de legislação 
mantenedora dos créditos estornados, ou seja, não há previsão legal para a manutenção 
dos créditos apropriados. 

As demais situações que ensejaram o estorno de ofício, também, 
não foram convenientemente refutadas pela polaridade passiva, tendo, inclusive, a 
Julgadora singular apreciado todas, e assim se manifestado: 

“Diz que a impugnante não tem porque estornar qualquer crédito 
de ICMS acumulado, mesmo porque não existe crédito acumulado em virtude da 
entrada e saída de mercadorias como será demonstrado folha 27. E, o auditor 
mesmo tendo em mãos as apurações gráficas da movimentação fiscal da 
impugnante optou pela lavratura do presente auto, não se sabe que embasamento 
utilizou para chegar a este ponto. Não procede, pois em nenhum momento o 
autuante falou em estorno de crédito acumulado, mas em aproveitamento 
indevido de crédito. 



Diz que a apuração do imposto a recolher é feita pelo lançamento 
das entradas e saídas, com o respectivo lançamento do ICMS tanto a crédito como a 
débito, de onde sairá o valor do imposto a recolher ou a transportar para o período 
posterior, que não se concebe um débito do imposto gerado de outra forma. Não 
procede, pois conforme descrição do próprio fato na inicial, a descrição 
complementar e as planilhas anexas e no CD, além das entradas e saídas para 
apurar o ICMS existem valores concedidos como crédito, que o sujeito passivo 
aproveita conforme determina e legislação, e no caso em questão o crédito foi 
aproveitado indevidamente conforme descrito na inicial e acima nos itens 1, 2, e 3 do 
relatório acima. 

Fala ainda que a mercadoria objeto do auto de infração goza de 
benefício fiscal e tem redução da base de cálculo de 30%, ou seja, o imposto 
apurado já estaria errado. Não procede, pois, esta redução encontra-se na 
apuração do contribuinte, e que o autuante só se baseou no crédito que o 
sujeito passivo aproveitou indevidamente, conforme os citados itens 1, 2 e 3 
no relatório acima. 

[...] 

No que tange o mérito, por meio da documentação acostada ao 
presente processo, resta evidenciado que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS em razão de aproveitamento indevido de crédito. A acusação fiscal instruiu o 
procedimento com documentos necessários e suficientes à demonstração, onde 
verifica-se que a auditoria foi realizada de 01/2012 a 06/2014”. (Destaques no 
original).  

 

Diante do exposto, voto, de forma majoritária, para rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. 

Também, por votação unânime, rejeito as preliminares de nulidade 
do lançamento, por incompetência funcional da autoridade lançadora, e, por cerceamento 
do direito de defesa.  

No mérito, voto, em consenso majoritário, para conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00785/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração que foi 
rejeitada por unanimidade de votos. Arguição inadmitida 
liminarmente por ausência de pressupostos recusais. Obrigação 
principal. ICMS. Omissão de pagamento de ICMS em razão da 
falta de estorno de crédito apropriado. Recurso do sujeito 
passivo improvido. Lançamento procedente. 
 
1 - O recurso ao Conselho Superior sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça recursal 
sobre a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, quando a decisão 
sobre ela for unânime, e o recurso não tenha atendido os 
pressupostos recursais previstos naquele dispositivo; 
 
2 -- Nos termos do artigo 58, inciso III do RCTE, o contribuinte 
deve estornar o crédito apropriado quando inexistir, por 
qualquer motivo, operação ou prestação posterior, 
principalmente em relação aos produtos que são fornecidos a 
terceiros como parte do pagamento da prestação de serviço. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o auto de infração. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Mineração 
Maracá Indústria e Comércio S. A., deixou de estornar , nos termos da notificação fiscal nº 
201211071736, o crédito de ICMS na importância de R$ 580.406,89 (quinhentos e oitenta 
mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos), decorrente da omissão de 
estorno do ICMS, referente à aquisição de Óleo Diesel e Energia Elétrica, os quais foram 
posteriormente fornecidos a Terceiros Prestadores de Serviços em pagamento de contrato 
de empreitada, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em virtude desse fato, o 
sujeito passivo deverá pagar o imposto no valor mencionado, juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

 
O período de ocorrência do fato gerador é de 01/07/2008 a 

31/12/2008, conforme consta na Auditoria Básica do ICMS e no Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 61, incisos II e III, §§ 

1º e 2º, e 64 da Lei 11.651/1991, combinados com o artigo 58, inciso III do Decreto 
4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea "c" da Lei 11.651/91, 
com a alteração efetuada pela Lei 14.634/2003. 

 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos Auditoria 

Básica do ICMS de 01/01/2008 a 31/12/2008, folha 04 a 20, Notificação Fiscal 
201211071736, folhas 21 e 22, Planilha Demonstrativa do Consumo Mensal de Energia 
Elétrica no Britador da Empresa U& M Mineração e Construção, folhas 23 e 24, Resumo 
Geral das Omissões de Estornos de Créditos, folha 26, Planilha Demonstrativa do Valor 
de ICMS a Estornar Referente À Energia Elétrica Com Aproveitamento de Crédito do 
ICMS Pelas Entradas e Fornecidas a Terceiros, folha 27 e 28, Apuração do Valor de 
Crédito do ICMS Referente às Aquisições de Óleo Diesel Fornecidos a Prestadores de 
Serviço e Mantidos na Escrituração, folhas 29 a 30, Resumo Demonstrativo da 
Quantidade de Óleo Diesel Fornecido a Terceiros, folha 31 e 32, Planilha Demonstrativa 
do Fornecimento de Óleo Diesel a Terceiros Prestadores de Serviços, folhas 33 a 64. 

 
Não houve indicação de sujeito passivo coobrigado. 
 
O rito processual do auto de infração foi de contencioso em duplo 

grau. 
 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressou com peça impugnatória, constante às folhas 69 a 
88 dos autos, na qual reconhece que é devido o imposto relativo ao crédito de óleo diesel, 
adquirido pela empresa, o qual foi destinado para o transporte de funcionários, e efetuou o 
recolhimento do crédito relativo a este ponto da autuação. 

 
A empresa autuada argumenta que a fiscalização entendeu por bem 

autuar a impugnante duas vezes pela mesma suposta infração, ou seja estão sendo 
cobrados a manutenção e omissão do estorno relativamente aos mesmos créditos, mais 
em autuações distintas Auto de Infração 4011204861257 e 4011204320507. 

 
Aduz que o auto de infração deve ser julgado nulo em razão de 

violação do princípio da busca da verdade material. Argumenta que os materiais e 
insumos fornecidos pela empresa autuada são utilizados no processo produtivo da 
empresa. 



 
Ressalta que o lançamento em apreciação afronta o princípio da não 

cumulatividade, inserido no artigo 19 da Lei Complementar 87/96, requer o direito a 
manutenção do crédito, de acordo com o artigo 46 do CTE, pois o processo produtivo é 
uno e deve ser considerado na integralidade, aduz que o fato de terceiros utilizarem a 
energia elétrica e o óleo diesel em equipamentos que não são da empresa não impede a 
utilização do crédito, visto que eles são consumidos no processo produtivo da empresa 
autuada. 

 
Em seguida, a empresa impugnante reclama da ilegalidade e 

irrazoabilidade da multa proposta pelo fisco estadual, por ter um efeito confiscatório. 
 
Ao final, a empresa autuante requer a nulidade do auto de infração, a 

realização de diligência, e, subsidiariamente, a redução da penalidade. 
 
Os autos foram encaminhados ao julgador monocrático, o qual 

decidiu converter o julgamento em diligência, por intermédio do Despacho 629/2013-JULP, 
folha 243 dos autos, para o sujeito passivo detalhar quais os créditos tributários exigidos 
pela autoridade fiscal se referem ao pagamento parcial, no valor de R$ 82.185,61 (oitenta 
e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) que foi realizado pelo 
contribuinte. 

 
Em resposta à solicitação do julgador singular, o impugnante 

informou que o pagamento se refere aos créditos de aquisição de óleo diesel que foi 
utilizado para o transporte de funcionários, os quais foram classificados pelo fisco como 
bens de uso e consumo. 

 
No entanto, a empresa informa que em relação ao restante do crédito 

tributário a discussão deverá prosseguir na instância administrativa, e reitera o pedido de 
diligência para que se verifique in loco o processo produtivo da empresa para confirmar a 
real utilização do óleo diesel como insumo ou produto intermediário. 

 
Em seguida, a empresa autuada juntou aos autos o laudo de 

consumo de óleo diesel, folhas 269 a 366, com o objetivo de comprovar que o óleo diesel 
foi exclusivamente destinado ao abastecimento de diversas máquinas e equipamentos 
indispensáveis à consecução das atividades operacionais da recorrente. 

 
Os autos retornaram ao julgador singular para uma nova apreciação, 

e este determinou o encaminhamento do processo ao autor do lançamento para se 
manifestar a respeito dos documentos e alegações apresentadas pela defesa. 

 
O autor do lançamento informa que o laudo apresentado pela defesa 

foi elaborado por técnicos em engenharia, mas que não estão credenciados a emitir 
pareceres sobre questões tributárias. Afirma que os laudos são inservíveis para o fim 
pretendido. Por fim, o autor do lançamento requer que o auto de infração seja julgado 
procedente na íntegra. 

 
Devidamente notificado do resultado da revisão, o sujeito passivo se 

manifestou reiterando que o óleo diesel e a energia foram utilizados no processo industrial 
e que, em virtude desse fato, tem direito ao crédito. 

 
Alega que o óleo diesel e a energia elétrica foram fornecidos aos 

prestadores de serviço, conforme previsão em contrato, e que a legislação não faz 



distinção que os citados produtos sejam utilizados em equipamentos próprios da empresa 
ou de terceiros. Assim requer a improcedência do lançamento 

 
Os autos foram encaminhados ao julgador singular que proferiu a 

sentença pela rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração e procedeu o 
lançamento. 

 
Notificado da decisão singular, o sujeito passivo ingressou com 

recurso voluntário, folhas 438 a 472, reiterando a preliminar de nulidade do auto de 
infração em razão de violação do princípio da busca da verdade material, argumentou que 
há duplicidade de lançamento com o auto de infração de número 4011204320507, 
requereu o sobrestamento do julgamento do presente processo para aguardar o resultado 
final do julgamento daquele processo e solicitou que o presente lançamento seja 
considerado improcedente. 

 
Na sequência processual, os autos foram encaminhados para 

julgamento na Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, e esta 
decidiu por maioria de votos rejeitar o pedido de diligência, e, por unanimidade de votos, 
não acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, o auto de infração foi considerado procedente, por maioria 
de votos. 

 
Regularmente notificada do julgamento cameral, a empresa autuada 

apresentou tempestivamente recurso ao Conselho Superior, folhas 490 a 510, solicitando 
a nulidade do auto de infração em razão de violação do princípio da busca da verdade 
material. Argumenta que os insumos são inteiramente utilizados no processo produtivo da 
empresa recorrente e que a apropriação do crédito foi realizada de forma legal, afirma que 
o fisco deveria fazer uma visita in loco para verificar que a destinação dos produtos era 
para um processo produtivo da empresa recorrente. 

 
Alega, ainda, que há duplicidade de penalidade para mesma infração 

e que está sendo exigido penalidade para o mesmo fato duas vezes, a contida no 
presente lançamento e a do auto de infração de número 4011204320507. 

 
A defesa insiste na assertiva de que tem direito à manutenção do 

crédito do óleo diesel que foi destinado para funcionamento do maquinário necessário 
para a produção industrial, que se trata de produto intermediário, por isto, entende que faz 
jus ao crédito e requer a improcedência do auto de infração. 

 
Em seguida, a empresa recorrente apresenta memorial de 

julgamento, folhas 527 a 530, reiterando o pedido de nulidade do auto de infração, em 
virtude de o autor do lançamento não ter diligenciado em busca da verdade material para 
verificar in loco que os insumos e produtos intermediários em apreciação são consumidos 
no processo produtivo da empresa recorrente. 

 
Nesse contexto, a recorrente reitera os argumentos de duplicidade 

de autuação, alegando bis in idem, requerendo o cancelamento do auto de infração. 
 
Por fim, solicita a manutenção dos créditos relativos às aquisições de 

energia elétrica e de óleo diesel, pois eles foram utilizados no processo produtivo da 
empresa, acrescenta que o fato de ter sido terceirizado o serviço não redunda em perda 
do direito ao crédito. Assim a recorrente solicita a nulidade e a improcedência do auto de 
infração. 



 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS em razão do 

sujeito passivo ter deixado de estornar crédito de ICMS de energia elétrica e de óleo diesel 
que foram utilizados por prestadores de serviço em pagamento de contrato de empreitada. 

 
Começo apreciando a preliminar de nulidade do lançamento, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela defesa em razão de violação do 
princípio da busca da verdade material e suposta duplicidade de autuação, pois o autor 
do lançamento não verificou in loco que os produtos, apesar de fornecidos a terceiros, 
são utilizados no processo produtivo da empresa recorrente. No entanto, observo que 
esta preliminar foi rejeitada com votação unânime na Câmara Julgadora e o recurso ao 
Conselho Superior foi apresentado pela defesa sem preencher os pressupostos recursais 
previstos no inciso II, do artigo 41 da Lei 16.469/2009. Por essa razão, argui que fosse 
inadmitido o recurso em relação a esta preliminar de nulidade ab initio do auto de 
infração. 

 
Observa-se que a empresa recorrente juntou aos autos dois 

acórdãos, conforme folhas 516 a 522, que não tem nenhuma semelhança ou identidade 
com o presente julgamento e a preliminar de nulidade arguida pela defesa. Portanto, 
trata-se de uma peça recursal solicitando a reforma de uma decisão cameral com 
votação unânime em relação à preliminar de nulidade do auto de infração, na qual não se 
juntou aos autos uma decisão divergente sobre a mesma matéria, nem foi apontada uma 
prova inequívoca que implique reforma da decisão e, também, não houve a alegação de 
que a decisão foi contrária à disposição expressa da legislação estadual. Dessa forma, 
entendo que quanto a preliminar de nulidade o recurso deve ser liminarmente inadmitido. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega também duplicidade de 

autuação, e esclareço que não há nenhum bis in idem, pois o auto de infração de número 
4011204320507 trata-se de multa formal pela manutenção do crédito na escrita fiscal do 
contribuinte, com a penalidade constante no inciso IV, alínea “b” do CTE, sendo que após 
a aplicação dessa multa o sujeito passivo foi notificado a estornar o crédito considerado 
indevido, porém não o fez, e, por essa razão está sendo exigido o imposto e a penalidade 
prevista para esta infração que é a do artigo 71, inciso IV , alínea “c” do CTE. Desse 
modo, verifica-se que são lançamentos diferentes e que não há duplicidade de 
lançamento, assim percebe-se que o fisco estadual procedeu conforme determina o artigo 
147-A do CTE. 

Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e da 
aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, mediante 
notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não tenha 
procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a 
escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha havido 
omissão do pagamento do imposto.  

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de crédito 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 
Quanto a questão de que o sujeito passivo tinha o direito de manter 

os créditos que foram estornados pela fiscalização, percebo não assiste razão ao sujeito 
passivo, pois os créditos de ICMS das aquisições de óleo diesel e energia elétrica 



somente daria direito ao crédito do contribuinte se fossem utilizados pelo próprio 
adquirente, porém eles foram utilizados por prestadores de serviços que não pagam ICMS 
e sim ISS. Estando correta a exigência de estorno do crédito apropriado pelo contribuinte, 
conforme determina o artigo 58, inciso III do CTE, o qual tem a seguinte redação: 

 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 

tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
[...] 

III - inexistir, por qualquer motivo, operação ou prestação posterior, em 
razão de sinistro, furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo, desde 
que devidamente comprovados; 

[...] 
 
Assim, ao adquirir o produto o contribuinte tinha o direito de utilizar o 

crédito, porém ao fornecer esses produtos para terceiros ele perdeu o direito de utilizar 
esse crédito, por isso, o respectivo crédito deve ser estornado. Tal entendimento está em 
plena sintonia com o princípio da não cumulatividade, pois a partir do momento que esses 
produtos foram fornecidos para terceiros, os serviços não foram tributados pelo ICMS e 
sim pelo ISS, situação que caracteriza que não há operação posterior a ser realizada pelo 
sujeito passivo com a utilização do referido produto, assim, é lógico que o crédito seja 
estornado. 

 
Quanto a alegação do contribuinte de que os produtos foram 

utilizados na cadeia de produção da empresa autuada tenho o mesmo entendimento do 
Conselheiro Lidilone Polizeli Bento que em seu acórdão argumentou o seguinte: 

 
Por outro lado, ainda que admitíssemos que as mercadorias adquiridas foram 
utilizadas na cadeia de produção do sujeito passivo, verifica-se que de acordo com 
a legislação vigente, mais especificamente a Instrução Normativa nº 990/10-GSF, 
art. 4º, §§ 1º e 2º, as mercadorias adquiridas não dariam direito a crédito do 
imposto por serem mercadorias destinadas a uso/consumo do estabelecimento da 
autuada, sendo o crédito para mercadorias com esta destinação permitido apenas 
a partir de 1º de janeiro de 2020, conforme art. 33, inciso I da Lei Complementar nº 
87/96. 
 
O sujeito passivo não traz aos autos levantamento contraditório no sentido de 
afastar o levantamento fiscal, apenas insiste em teses no sentido de que teria 
direito a aproveitar e manter o crédito objeto dos autos, por serem mercadorias 
utilizadas em seu processo industrial, por outro lado, o lançamento encontra-se 
munido com documentos que dão sustentação a acusação fiscal, tais como 
auditoria básica do ICMS e planilhas demonstrando os valores de crédito mantidos 
de forma indevida, visto que as mercadorias adquiridas foram repassadas a 
terceiros e não utilizadas pela adquirente na execução de suas atividades fins. 
 
Por outro, reforçando a acusação constante do presente processo, ressalto que o 
processo nº 4011204320507, fundamento para este auto de infração, foi julgado 
procedente pelo Conselho Pleno em 18 de fevereiro de 2016. O referido processo 
trata da manutenção do crédito indevido, que também é objeto do processo em 
julgamento por tratar da persistência na manutenção indevida de crédito, dessa 
forma, a questão principal relativa a este processo, se o sujeito passivo possui ou 
não direito ao crédito em questão já fora enfrentada pelo Conselho Pleno desta 
Casa que decidiu no sentido de que o sujeito passivo não possui direito ao crédito 
objeto dos autos referido e do presente processo. 

 
Assim, vejo que a exigência do ICMS efetuada pelo fisco está em 

plena harmonia com a legislação vigente, devendo o lançamento ser julgado procedente.  
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Diante do exposto, deixo de apreciar a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, inadmitindo liminarmente essa 
arguição e quanto ao mérito conheço do recurso para negar-lhe provimento e manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

VOTO VENCIDO CONSELHEIRO NIVALDO CARVELO CARVALHO 
 
 

Solicitei a elaboração deste voto vencido porque, na conferência da 
formalização do processo e ante as contraprovas trazidas na instrução da peça 
contraditória do sujeito passivo eu me convenci de que o crédito dos produtos óleo diesel 
e de energia elétrica não comporta ser estornado. Esta minha conclusão divergiu do autor 
do voto vencedor, ao confirma o acórdão cameral que considerou procedente o auto de 
infração, visto a prova de que as mercadorias adquiridas foram consumidas no 
estabelecimento autuado e por isso, o estorno do crédito deve ser efetivado e garante a 
exigência registrada no auto de infração. 

  
Ocorre que a minha conclusão é discordante, cuja tese de voto 

vencido eu passo a expor: 
 
A instauração deste processo contencioso se efetivou com 

instauração das defesas que discutem a legalidade da utilização do crédito das 
mercadorias transferidas a terceiros, prestadores de serviços em pagamento de contrato 
de empreitada.  

 
A ausência do cumprimento dessa obrigação tributária tem por 

suporte os arts. 61, incisos II e III, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.651/91 que transcrevo no 
próximo parágrafo: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando:  
[...]  

 
II - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 
 
III - inexistir, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior 
[...] 
 
§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso 
ou consumo final, considerando-se como período de sua utilização o 
próprio de apuração em que se verificar a sua entrada no 
estabelecimento. 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou 
prestação subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, 
hipótese em que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Entendo que o sujeito passivo não agiu com violação das regras 

definidas no artigo supratranscrito, visto que os produtos foram utilizados no processo 
produtivo do estabelecimento de mineração. Foram destinados a terceiros que prestaram 
serviços sob contrato de empreitada acordado entre a autuada e os contratantes. 

 



Vejo que a execução do serviço se fez no estabelecimento de 
mineração e que os produtos óleo diesel e energia elétrica foram consumidos no processo 
extrativo dos minerais comercializado pela autuada.    

 
Considero o princípio da não cumulatividade do imposto e me 

convenci de que o procedimento do sujeito passivo não merece punição com a exigência 
de estorno de crédito de produtos consumidos no processo produtivo da sua atividade 
comercial. 

 
Por esta razão, ao votar esta questão, decido conhecer das razões 

recursais, dar-lhes provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00825/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I – PRELIMINAR. NULIDADE. Preliminar de nulidade da 
Sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
1. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II - Decadência parcial.  Arguição suscitada pelo sujeito passivo. 
Rejeitada. Decisão por maioria.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I) 
 
III – SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
IV - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de 
créditos indevidos. Aquisição de mercadorias para o uso ou 
consumo – óleo diesel. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada, 



a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. Não se considera consumido no processo de industrialização 
o combustível utilizado para o transporte: i) da matéria-prima do 
local de sua extração ou produção até o local de início da linha 
de produção ou de armazenamento; ii) da matéria-prima do local 
de armazenamento até o local de início da linha de produção; iii) 
do produto em elaboração entre os diversos locais de 
industrialização, nos casos em que a industrialização do 
produto seja executada por etapas. (Artigo 4º, § 2º, Instrução 
Normativa nº 990/10 – GSF); 
 
4. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo sujeito 
passivo, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2012. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e 
David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva, que votaram pela improcedência do auto de infração. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA e 
LIBÓRIO MANOEL JOAQUIM DE FREITAS, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 16 de fevereiro de 2.017, o 
Fisco cobra do sujeito passivo ICMS, multa e demais acréscimos, no valor original de R$ 
438.935,94 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos), relacionado com o período de janeiro a dezembro de 2.012, com a 
seguinte descrição do fato: 



“Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 438.935,94 
(quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de créditos 
de ICMS, e também pela falta de estornos de créditos, referente ao período de 
2012, nas quais foram constatadas infrações tanto de aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS, como também pela falta de estorno de créditos de ICMS. 
Estando tais infrações, relacionadas no Texto Complementar Anexo ao Auto de 
Infração e discriminadas nos Demonstrativos Anexos da Auditoria Básica de ICMS 
de 2012, anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido juntamente com 
a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 
anexos”. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica a auditora realizada, e também os documentos que a 
embasaram, fls. 03/142. 

No Anexo Estruturado, fls. 04/06, o agente autuante na “Descrição 
Complementar da Ocorrência”, destacou, minuciosamente, os procedimentos adotados na 
auditoria realizada, indicando, em especial: 

A) Infração pelo Aproveitamento Indevido de Créditos de ICMS: 

i) Infração I – relaciona-se com creditamento com o código de 
ajuste (GO020069 – OUTROS CRÉDITOS), nos meses de 
março a dezembro de 2012, decorrentes do imposto retido 
referente ao óleo diesel, tendo sido quantificado o óleo diesel 
com direito ao crédito nos termos da Instrução Normativa nº 
990/2010 – GSF. Verificou-se que houve um aproveitamento 
indevido de créditos de óleo diesel, conforme apurado em 
razão do Demonstrativo de destinação e consumo informado 
pela empresa, quanto aos serviços de: transportes diversos, 
brigada de incêndio, manutenção de estradas, serviços gerais, 
movimentação de bagaço, transporte de máquinas, motocana, 
oficina volante, trator reboque, atividades que não geram 
crédito nos termos dos §§ 1º, 2º, inciso I, do artigo 4º da 
Instrução retro mencionada. 

B) Infração pela Falta de Estornos de Créditos de ICMS: 

i) Infração II – resumidamente, se trata da falta de estornos nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2012, relacionados com 
aquisições de óleo diesel, cuja destinação foi para os mesmos 
serviços indicados no item anterior, respaldando-se, também, 
nos dispositivos contidos na Instrução Normativa nº 990/2010 
– GSF; 

ii) Infração III – indica-se que nos meses de março a junho de 
2012, o sujeito passivo deixou de proceder os estornos de 
créditos de ICMS na Apuração do Imposto na sua escrituração 
fiscal digital, relativo aos insumos utilizados na industrialização 
do álcool etílico anidro combustível, devido às saídas não 
tributadas, portanto, em desacordo com o disposto na 
Instrução Normativa nº 493/01 – GSF, combinado com a 
alínea “a”, do inciso I, do artigo 60, do CTE.  

Foi indicado infração aos artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, da Lei nº 
11.651/91 – CTE, combinado com os §§ 1º e 2º, inciso I, do artigo 4º, da Instrução 
Normativa nº 990/10 – GSF. Também, o artigo 60, inciso I, alínea “a”, do CTE combinado 



com a Instrução Normativa nº 493/01 – GSF, sendo proposta a penalidade do artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores: Libório Manoel Joaquim de 
Freitas, e José Ribeiro de Mendonça, fls. 07/08. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados, fls. 143/148, os quais apresentaram, 
tempestivamente, em peças separadas, Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 
151/172 e 175/200. 

O sujeito passivo principal, após uma síntese fática, argui, 
preliminarmente, decadência parcial do lançamento relativamente aos meses de janeiro a 
março de 2012, respaldando-se no diretivo insculpido no § 4º, do artigo 150, do Código 
Tributário Nacional – CTN. Destaca doutrina e jurisprudência a respeito da matéria.  

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta o direito ao crédito 
sobre o óleo diesel consumido no processo industrial. Entende que a sustentação 
apresentada pela fiscalização, alicerçada no argumento de que o combustível foi 
consumido em atividades excepcionadas pela IN 990/2010 – GSF, está longe de qualquer 
fundamentação legal. Destaca o princípio da Não-Cumulatividade, insculpido na 
Constituição Federal, para qualificar o direito ao aproveitamento dos créditos da forma 
como foram apropriados. 

Entende, outrossim, que a sua conduta se encontra, sim, 
contemplada na Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, em especial pelo conteúdo da 
alínea “b” do artigo 2º, da referida Instrução, que estabelece: “Art. 2º. Para os efeitos desta 
instrução deve ser observado o seguinte: [...] b) as linhas de produção auxiliares à 
principal que objetivam fornecer partes integrantes do produto acabado à linha principal ou 
exercer sobre estas partes quaisquer operações com a finalidade de aperfeiçoa-las”.  
(Destaque no original). 

Assim, destaca: “Extrai-se, do sobredito texto legal, que a atividade 
de ‘transporte diverso’ utilizado no meio de ‘produção’, bem como o transporte interno 
no trajeto, TEM COMO FINALIDADE ÚNICA APERFEIÇOAR O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO”.  (Destaques no original).  

Ainda: “VALE DIZER, AS ETAPAS DOS TRANSPORTES CITADOS 
PELA FISCALIZAÇÃO COMPÕEM O PROCESSO PRODUTIVO – INDIVÍSIVEL – DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO DA CANA DE AÇÚCAR, OU SEJA, O FRACIONAMENTO DAS 
OPERAÇÕES REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO, POR RAZÕES ÓBVIAS, NÃO 
RESISTE A UMA MELHOR ANÁLISE JURÍDICA”. 

Complementa: “Inclusive, toda a destinação dos transportes dos 
insumos, bem como as atividades de apoio como a brigada de incêndio, 
manutenção de estradas, é condicionante ambiental, cuja obrigatoriedade do 
cumprimento é condição sine qua non para a manutenção da própria licença; ou, 
melhor dizendo, para a manutenção do próprio negócio, QUE SÓ FUNCIONA SOB 
LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA”. (Destaques no original). 

Persiste argumentando que, ao contrário do concluído pela 
fiscalização, o combustível em questão foi consumido no processo de industrialização, 
sendo este mais um elemento autorizador do crédito do ICMS. 

Enfatiza: “Acredita-se, pois, que o fator que torna legítimo o crédito 
de ICMS é a finalidade da utilização do produto/insumo, E NÃO QUEM O UTILIZOU, não 
importando se foi o próprio contribuinte (Impugnante) ou terceiro por ele contratado, 
DESDE QUE TENHA SIDO EMPREGADO NA ATIVIDADE INDUSTRIAL DA 
IMPUGNANTE E CUSTEADO POR ELA, como de fato acontece no presente caso”. 
(Destaques no original).   

Destaca doutrina e jurisprudência a respeito da matéria, inclusive 
decisões de outras unidades da Federação. 



Questiona, também, a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória, 
e, portanto, inconstitucional. Destaca jurisprudência a respeito.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Os coobrigados solidários, arguem, preliminarmente, da 

impossibilidade de responsabilizá-los, e o fazem com espeque no diretivo contido no artigo 
135, do Código Tributário Nacional – CTN. Também, respaldam-se no artigo 19, da Lei 
Complementar Estadual nº 104/2013 – Código de Defesa do Contribuinte do Estado de 
Goiás. Destacam jurisprudência a respeito. 

No mérito, reiteram e ratificam as mesmas razões apresentadas pelo 
sujeito passivo principal, inclusive quanto a decadência parcial referente aos meses de 
janeiro a março de 2012.  

Pedem, por derradeiro, a exclusão da polaridade passiva, e, no 
mérito, a improcedência do lançamento. 

Exara-se a Sentença nº 3.497/17 – JULP, fls. 208/213, por intermédio 
da qual o Julgador considera procedente o auto de infração.  Entende inexistir nulidades 
no lançamento. Mantém, outrossim, na lide os coobrigados solidários. Indicou, inclusive, 
as naturezas da infração, quantificando-as, conforme se vê às fls. 208. 

Destacou-se: “No que diz respeito ao direito ao crédito de ICMS nas 
aquisições de óleo diesel, é importante raciocinar que a Instrução Normativa 990/2010 – 
GSF surgiu ante aos eventuais abusos cometidos no creditamento por parte de 
contribuintes. Não colide com o princípio da não cumulatividade do imposto. O fato é que 
não se pode considerar como utilizado no processo de produção ou industrialização óleo 
diesel consumido no transporte que não o empregado diretamente na fabricação do 
produto”.  

Intimados, fls. 214/227, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário, em peças separadas, fls. 229/254 e 257/283. 

O sujeito passivo principal, após a necessária digressão fática, argui, 
preliminarmente, nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 
ante a ausência de apreciação das teses defendidas. Destacou: “A recorrente apresentou, 
de forma detalhada, todos os equipamentos e as atividades de tais equipamentos, tudo a 
demonstrar que o crédito é constitucionalmente aceito. Contudo, não houve menção à 
fundamentação esposada pela recorrente, inexistindo motivação da decisão sobre os 
argumentos meritórios”. 

Requer, portanto, que a sentença seja anulada, em face à 
indisfarçável ausência de fundamentação, que acaba por cercear o direito de defesa. 

Reitera, em sequência, a preliminar de decadência de parte do 
lançamento relacionada com os meses de janeiro a março de 2012, respaldando-se para 
tanto no § 4º, do artigo 150, do CTN.  

No mérito, reivindica o direito ao crédito sobre o óleo diesel 
consumido no processo industrial, ratificando todas as razões e argumentos expendidos 
na fase monocrática. 

Respalda-se, novamente, no princípio da não cumulatividade 
insculpido na Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 87/96. 

Aduz, outrossim, que a conduta do aproveitamento dos créditos se 
encontra, sim, contemplada na Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, indicando que a 
atividade de transporte diverso, utilizado no meio de produção, bem como o transporte 
interno no trajeto, tem como finalidade única aperfeiçoar o processo de produção. 
Destaca, assim, que o transporte interno, bem como a movimentação de veículos e 
máquinas ligadas à industrialização da cana de açúcar integra o processo de 
industrialização do produto final, afigurando-se legítimo o crédito do imposto.  

Indica conteúdo do Parecer nº 1167/2001, o qual, argumenta, se 
encontra em consonância com suas razões. 



Rememora artigos doutrinários e jurisprudência a respeito da 
matéria.  

Complementa: “Enfim, por se tratar o óleo diesel adquirido pela 
recorrente para a utilização como insumo em seu processo produtivo, devidamente 
utilizado na atividade do seu estabelecimento e absolutamente necessário para a 
posterior saída de mercadorias tributadas pelo ICMS, resta plenamente configurado o 
direito constitucional ao crédito do imposto devido nas etapas anteriores, ao contrário do 
que sustenta a fiscalização estadual”. (Destaque no original). 

Volta a questionar a multa aplicada, por entender que a mesma tem 
caráter confiscatório.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento.  
Os coobrigados solidários, após, também, a digressão fática, se 

manifestam, semelhantemente ao sujeito passivo principal, repetindo a preliminar de 
nulidade da sentença monocárpica, por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência 
de apreciação das teses defendidas.  

Nas razões recursais, reiteram os mesmos pleitos contidos na 
impugnação, quais sejam: i) decadência parcial referente aos meses de janeiro a março 
de 2012; ii) impossibilidade de responsabilizar solidariamente os recorrentes, ante a 
inexistência de infração às condutas definidas pelo artigo 135, do CTN; iii) do direito ao 
crédito sobre o óleo diesel consumido no processo industrial; iv) ausência de 
proporcionalidade da multa, com afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Este é o relatório 
 

          V O T O  
        

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que a 
minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 3.º, 
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 
      NULIDADE 

 
Quanto à pretensa nulidade da decisão monocrática, por 

cerceamento do direito de defesa, rejeita-se a mesma em consenso unânime. 

Os argumentos esposados pelos recorrentes carecem de aceitação, 
haja vista que a decisão em questão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa. 

A sentença fustigada, a meu ver, apreciou todos os argumentos 
colocados pelos recorrentes. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador na 
sentença questionada foram suficientes para o deslinde, em especial, pelo fato de que boa 
parte da perlenga se subsume às prescrições contidas na Instrução Normativa nº 990/10 - 
GSF, a qual foi expressamente indicada pelo julgador para a resolução do julgamento. 
Acresço, ainda, que o julgador se posicionou, com respaldo no § 4º, do artigo 6º, da Lei nº 
16.469/09, a respeito do suscitado questionamento quanto à legalidade e 
constitucionalidade da referida Instrução Normativa, assim, quanto ao caráter confiscatório 
da multa aplicada. 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 



Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 
    DECADÊNCIA 

 
Passo a manifestar a respeito da preliminar de mérito, decadencial, 

suscitada pela polaridade passiva, relativamente ao período compreendido entre janeiro a 
março de 2.012, respaldando-se, para tanto, no direito contido no § 4º, do artigo 150, do 
CTN. 

Entendo, a priori, que é equivocado falar-se que o prazo contido no 
artigo 150, § 4º, do CTN, é prazo decadencial, aplicável aos tributos submetidos ao 
lançamento por homologação. Se não existe essa espécie de lançamento, o prazo contido 
naquele dispositivo nada mais é que um prazo de homologação. Somente poderá haver 
homologação quando o sujeito passivo cumprir, fielmente, todas as obrigações tributárias 
que lhe foram impostas pela lei. 

Nada havendo a homologar, e se o Fisco proceder a um lançamento 
por haver constatado irregularidades ou infrações à lei tributária, como no presente caso, 
configura-se a hipótese como um lançamento de ofício. Nesse caso, o prazo de 
decadência será quinquenal, e sua contagem dar-se-á de acordo com o artigo 173, inciso 
I, do CTN. 

A Administração Tributária deve pautar-se pelo entendimento atual 
do STJ quanto à matéria. Ou seja: tendo havido pagamento antecipado do ICMS, o Fisco 
terá cinco anos, contados da data do fato gerador, para efetuar o lançamento de eventuais 
diferenças; não havendo pagamento antecipado, ou estando caracterizadas fraude, dolo 
ou simulação, o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário será de cinco anos, a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado 

Assim considerado, vê-se que o caso tratado nestes autos não se 
enquadra na hipótese legal prevista no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário Nacional. 

 Cabe, portanto, analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional - CTN, o qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o 
crédito tributário respectivo, no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao 
crédito pelo não exercício. 

No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago apurado, em 
razão de escrituração indevida de crédito do ICMS, relativamente a entrada de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento (óleo diesel). Nessa 
situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra estabelecida no artigo 173, inciso 
I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em relação ao tributo não pago nos 
termos da legislação.  

Da análise da auditoria realizada, depreende-se, claramente, que a 
omissão de pagamento do imposto ocorreu a partir do mês de janeiro de 2.012. Conclui-
se, portanto, consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional – CTN, que o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto 
omitido no exercício de 2.012, até o dia 31 de dezembro de 2.017. 

Observa-se, outrossim, que os autuados foram devidamente 
intimados em datas compreendidas dentro do mês de abril de 2.017, documentos às fls. 
144, 146, e 148, apresentando, inclusive, Impugnação em Primeira Instância com 
protocolo de recebimento datado de 09 de maio de 2.017, fls.150.  

Conclui-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 
 



           SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide dos coobrigados solidários 
Libório Manoel Joaquim de Freitas, e José Ribeiro de Mendonça, manifesto-me pela sua 
rejeição, por entender que os mesmos, na condição de Administradores, consoante 
Contrato Social, são responsáveis por fixar a orientação geral dos negócios da 
sociedade. 

Portanto, por entender que os qualificados como solidários possuem 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre 
no âmbito de suas áreas de controle e decisão, razão pela qual suas condutas se 
subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 

 
Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 

inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:  

I – As pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;  

II – As pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste 
artigo não comporta benefício de ordem  

[...]” 

  
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45, da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I do artigo 124 do CTN. 

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

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

 
M É R I T O 

 



O contencioso em análise se refere a exigência de imposto, em 
virtude de o sujeito passivo ter escriturado créditos de ICMS considerados indevidos, por 
se relacionarem com aquisição de óleo diesel, o qual foi utilizado em atividades alheias ao 
processo de industrialização do seu estabelecimento, conforme Demonstrativo de 
Consumo de Óleo Diesel apresentado pelo próprio sujeito passivo, o qual a fiscalização 
indicou como destinado ao uso ou consumo do estabelecimento do sujeito passivo, 
situação, ainda, não permissível ao creditamento. E, também, por não ter promovido o 
estorno de créditos conforme especificado no Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fls. 04/06. Portanto, os créditos considerados indevidos se 
referem à aquisição de óleo diesel, e os estornos de créditos em parte também, sendo a 
outra parte relacionada com os insumos utilizados na industrialização do álcool etílico 
anidro combustível, devido às saídas não tributadas.  

A auditoria concluiu, ao final dos trabalhos, que houve a omissão do 
pagamento do imposto na importância original de R$ 438.935,94 (quatrocentos e trinta e 
oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Inconformado com a decisão singular que considerou procedente o 
auto de infração, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário argumentando, em 
síntese, o uso correto do óleo diesel nas suas atividades industriais, sendo, portanto, 
ilegítima a obrigação principal e a multa dela decorrente. 

Observa-se, outrossim, que nas peças impugnatórias e recursais, o 
sujeito passivo apresenta suas razões tão somente em relação ao consumo do óleo 
diesel, não contestando a diferença relacionada com o estorno de crédito do ICMS na 
apuração do imposto na sua escrituração fiscal digital, relativo aos insumos utilizados na 
industrialização do álcool etílico anidro combustível.  

Assim, a manifestação expressa neste Acórdão se restringe ao 
questionamento em relação ao consumo do óleo diesel. 

Depreende-se, portanto, da análise dos autos, que a diferença que 
motivou a autuação foi fundamentada no cálculo de créditos indevidos de aquisição de 
óleo diesel, considerado pelo Fisco como de uso e consumo, e não como insumos do 
processo produtivo. A base para o Levantamento foi o Demonstrativo de Consumo de 
Óleo Diesel apresentado pelo próprio sujeito passivo, sendo considerado como insumo o 
óleo diesel utilizado no processo produtivo, e desconsiderado o crédito do óleo diesel não 
consumido no processo produtivo, na forma da legislação tributária, no caso a Instrução 
Normativa nº 990/2010 – GSF. 

Verifica-se que, conforme Demonstrativo de Destinação e Consumo 
de Óleo Diesel pela empresa, anexo aos autos, ocorreu o aproveitamento de créditos de 
ICMS em relação ao óleo diesel consumido na parte relativa aos serviços de transportes 
diversos, tanto no transporte de cana de açúcar, como em outras atividades de apoio, tais 
como: brigada de incêndio, manutenção de estradas, serviços gerais, movimentação de 
bagaço, transporte de máquinas, motocana, oficina volante, transporte de máquinas, trator 
reboque, e ônibus, situações as quais não são consideradas como consumidas no 
processo de industrialização, não gerando direito ao crédito do imposto.  

Importante destacar, nesta seara de julgamento, o conteúdo da 
Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, de 09 de abril de 2.010, a qual dá interpretação aos 
termos “produto intermediário” e “material de embalagem”, para fins de aproveitamento de 
créditos de ICMS pelo estabelecimento industrial ou extrator mineral ou fóssil. Observa-se: 

 
"Art. 4º Considera-se consumida no processo de 

industrialização a energia elétrica utilizada para: 

I - Efetivar o funcionamento de máquinas, 
ferramentas e equipamentos ou empregada em processos físicos ou 
químicos diretamente relacionados à fabricação do produto; 



II - Emprego nas demais atividades do 
estabelecimento industrial, por força do disposto no item 2 da alínea 
“a” do inciso II do art. 522 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 
1997. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, 
ao combustível cuja entrada no estabelecimento industrial seja para 
utilização ou emprego nas funções e processos referidos no inciso I do 
caput deste artigo. 

§ 2º Não se considera consumido no processo de 
industrialização o combustível utilizado para o transporte: 

I - Da matéria-prima do local de sua extração ou 
produção até o local de início da linha de produção ou de 
armazenamento; 

II - Da matéria-prima do local de armazenamento 
até o local de início da linha de produção; 

III - Do produto em elaboração entre os diversos 
locais de industrialização, nos casos em que a industrialização do 
produto seja executada por etapas". 
 

Concluo, portanto, à vista de todo o contido nos autos, e em especial, 
pelo disposto no artigo 4º, da Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, acima transcrito, que 
está plenamente comprovado nos autos que o óleo diesel adquirido foi realmente 
consumido em atividades estranhas ao processo de produção do estabelecimento 
autuado. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento da 
fiscalização de proceder ao estorno do crédito e aplicar a penalidade correspondente, foi 
correto, pois, considero que ficou demonstrado que os produtos relativos aos créditos não 
foram consumidos no processo de industrialização, não se caracterizando como insumos 
no processo produtivo, mas foram destinados para o consumo da empresa autuada, 
sendo que de acordo com o artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, a 
mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento somente dará direito ao 
crédito a partir de 2.020. 

Observo, por pertinente, que a menção, pelo sujeito passivo, das 
razões contidas no Parecer nº 1167/2001, não se aplica ao presente caso, haja vista o fato 
de que referido Parecer é anterior à edição da Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF. 

Destaco, ainda, que o princípio do não confisco é de natureza 
constitucional, assim, a apreciação da alegação da empresa autuada no sentido de que a 
multa aplicada é confiscatória, está vedada pela Lei nº 16.469/09, a qual assevera que no 
Processo Administrativo Tributário não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária (artigo 6º, § 3º). 

Assim, hei por bem, em consenso majoritário com o demais 
Conselheiros nesta Câmara, em rejeitar as razões apresentadas pelos recorrentes, e, 
consequentemente, confirmar o “decisum” singular que considerou procedente o 
lançamento contido na exordial. 

Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito de defesa.  

Rejeito, majoritariamente, a preliminar de decadência parcial do auto 
de infração, em relação aos meses de janeiro a março de 2.012 

Também, de forma majoritária, voto, para rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos coobrigados solidários: Libório Manoel Joaquim de Freitas, e José 
Ribeiro de Mendonça.  



Quanto ao mérito, também em consenso majoritário com os demais 
Conselheiros, voto, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00826/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I – PRELIMINAR. NULIDADE. Preliminar de nulidade da 
Sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
1. A decisão, oriunda de julgamento que apreciou todos os 
argumentos apresentados, e considerou os fundamentos de fato 
e de direito, consolidada em Sentença exarada consoante 
determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, não comporta a 
arguição de nulidade, razão pela qual deve ser mantida. 
 
II – SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão dos coobrigados 
solidários da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Escrituração de 
créditos indevidos. Aquisição de mercadorias para o uso ou 
consumo – óleo diesel. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito 
do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido 
as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os 
serviços, está condicionado à idoneidade da documentação 
fiscal, e à escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, a mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entrada, 
a partir de 1.º de janeiro de 2.020 (Lei 12.972/96, artigo 3.º, 
parágrafo único, inciso I, alínea "a"); 
 
3. Não se considera consumido no processo de industrialização 
o combustível utilizado para o transporte: i) da matéria-prima do 
local de sua extração ou produção até o local de início da linha 
de produção ou de armazenamento; ii) da matéria-prima do local 
de armazenamento até o local de início da linha de produção; iii) 
do produto em elaboração entre os diversos locais de 



industrialização, nos casos em que a industrialização do 
produto seja executada por etapas. (Artigo 4º, § 2º, Instrução 
Normativa nº 990/10 – GSF); 
 
4. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo 
apropriou indevidamente do crédito tributário em desacordo 
com a previsão legal, a exigência contida na exordial deve ser 
mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Heli José da Silva, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo, que votaram pela improcedência do lançamento 
fiscal. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 
por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 20 de março de 2.017, o 
Fisco cobra do sujeito passivo ICMS, multa e demais acréscimos, no valor original de R$ 
595.960,73 (quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta e 
três centavos), relacionado com o período de janeiro a agosto de 2.013, com a seguinte 
descrição do fato: 

“Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 595.960,73 
(quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta e três 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de créditos de 
ICMS na apuração do imposto (Outros créditos – código GO020069), relativo às 
aquisições de óleo diesel no período de 2013. Óleo diesel destinado em parte nos 
serviços de transportes diversos, tanto de cana-de-açúcar, atividades de apoio 
como brigada de incêndio, manutenção de estradas, serviços gerais, 
movimentação de bagaço, transporte de máquinas motocana, oficina volante, trator 
reboque, ônibus, conforme Demonstrativo de Consumo de Óleo Diesel 
apresentado pelo contribuinte, anexo. Ou seja, os consumos de óleo diesel 
destinados nestas atividades de transporte não são considerados consumidos no 
processo de industrialização, portanto, não geram direito ao crédito de ICMS, nos 
termos dos §§ 1º e 2º e inciso I do Artigo 4º da Instrução Normativa nº 990/2010 – 
GSF. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido juntamente com os 
acréscimos legais, conforme levantado na Auditoria Básica de ICMS, 



demonstrativos e documentos anexos. Segue anexo, também, planilha de cálculo 
do imposto do período de 2013”. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica a auditora realizada, e também os documentos que a 
embasaram, fls. 03/183. 

No Anexo Estruturado, fls. 04/05, o agente autuante na “Descrição 
Complementar da Ocorrência”, destacou, minuciosamente, os procedimentos adotados na 
auditoria realizada. 

Foi indicado infração aos artigos 58, § 3º, inciso II, e 64, da Lei nº 
11.651/91 – CTE, combinado com os §§ 1º e 2º, inciso I, do artigo 4º, da Instrução 
Normativa nº 990/10 – GSF, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea 
“a”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores: Libório Manoel Joaquim de 
Freitas, e José Ribeiro de Mendonça. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificados os autuados, fls. 184/191, os quais apresentaram, 
tempestivamente, em peças separadas, Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 
195/212 e 214/235. 

O sujeito passivo principal, após uma síntese fática, argumenta o 
direito ao crédito sobre o óleo diesel consumido no processo industrial. Entende que a 
sustentação apresentada pela fiscalização, alicerçada no argumento de que o combustível 
foi consumido em atividades excepcionadas pela IN 990/2010 – GSF, está longe de 
qualquer fundamentação legal. Destaca o princípio da Não-Cumulatividade, insculpido na 
Constituição Federal, para qualificar o direito ao aproveitamento dos créditos da forma 
como foram apropriados. 

Entende, outrossim, que a sua conduta se encontra, sim, 
contemplada na Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, em especial pelo conteúdo da 
alínea “b” do artigo 2º, da referida Instrução, que estabelece: “Art. 2º. Para os efeitos desta 
instrução deve ser observado o seguinte: [...] b) as linhas de produção auxiliares à 
principal que objetivam fornecer partes integrantes do produto acabado à linha principal ou 
exercer sobre estas partes quaisquer operações com a finalidade de aperfeiçoa-las”.  
(Destaque no original). 

Assim, destaca: “Extrai-se, do sobredito texto legal, que a atividade 
de ‘transporte diverso’ utilizado no meio de ‘produção’, bem como o transporte interno 
no trajeto, TEM COMO FINALIDADE ÚNICA APERFEIÇOAR O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO”.  (Destaques no original).  

Ainda: “VALE DIZER, AS ETAPAS DOS TRANSPORTES CITADOS 
PELA FISCALIZAÇÃO COMPÕEM O PROCESSO PRODUTIVO – INDIVÍSIVEL – DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO DA CANA DE AÇÚCAR, OU SEJA, O FRACIONAMENTO DAS 
OPERAÇÕES REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO, POR RAZÕES ÓBVIAS, NÃO 
RESISTE A UMA MELHOR ANÁLISE JURÍDICA”. 

Complementa: “Inclusive, toda a destinação dos transportes dos 
insumos, bem como as atividades de apoio como a brigada de incêndio, 
manutenção de estradas, é condicionante ambiental, cuja obrigatoriedade do 
cumprimento é condição sine qua non para a manutenção da própria licença; ou, 
melhor dizendo, para a manutenção do próprio negócio, QUE SÓ FUNCIONA SOB 
LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA”. (Destaques no original). 

Persiste argumentando que, ao contrário do concluído pela 
fiscalização, o combustível em questão foi consumido no processo de industrialização, 
sendo este mais um elemento autorizador do crédito do ICMS. 

Enfatiza: “Acredita-se, pois, que o fator que torna legítimo o crédito 
de ICMS é a finalidade da utilização do produto/insumo, E NÃO QUEM O UTILIZOU, não 



importando se foi o próprio contribuinte (Impugnante) ou terceiro por ele contratado, 
DESDE QUE TENHA SIDO EMPREGADO NA ATIVIDADE INDUSTRIAL DA 
IMPUGNANTE E CUSTEADO POR ELA, como de fato acontece no presente caso”. 
(Destaques no original).   

Destaca doutrina e jurisprudência a respeito da matéria, inclusive 
decisões de outras unidades da Federação. 

Questiona, também, a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória, 
e, portanto, inconstitucional. Destaca jurisprudência a respeito.  

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
Os coobrigados solidários, arguem, preliminarmente, da 

impossibilidade de responsabilizá-los, e o fazem com espeque no diretivo contido no artigo 
135, do Código Tributário Nacional – CTN. Também, respaldam-se no artigo 19, da Lei 
Complementar Estadual nº 104/2013 – Código de Defesa do Contribuinte do Estado de 
Goiás. Destacam jurisprudência a respeito. 

No mérito, reiteram e ratificam as mesmas razões apresentadas pelo 
sujeito passivo principal.  

Pedem, por derradeiro, a exclusão da polaridade passiva, e, no 
mérito, a improcedência do lançamento. 

Exara-se a Sentença nº 3.476/17 – JULP, fls. 250/255, por intermédio 
da qual o Julgador considera procedente o auto de infração.  Entende inexistir nulidades 
no lançamento. Mantém, outrossim, na lide os coobrigados solidários. Destacou-se: “No 
que diz respeito ao direito ao crédito de ICMS nas aquisições de óleo diesel, é importante 
raciocinar que a Instrução Normativa 990/2010 – GSF surgiu ante aos eventuais abusos 
cometidos no creditamento por parte de contribuintes. Não colide com o princípio da não 
cumulatividade do imposto. O fato é que não se pode considerar como utilizado no 
processo de produção ou industrialização óleo diesel consumido no transporte que não o 
empregado diretamente na fabricação do produto”.  

Intimados, fls. 256/266, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário, em peças separadas, fls. 268/290 e 293/316. 

O sujeito passivo principal, após a necessária digressão fática, argui, 
preliminarmente, nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 
ante a ausência de apreciação das teses defendidas. Destacou: “A recorrente apresentou, 
de forma detalhada, todos os equipamentos e as atividades de tais equipamentos, tudo a 
demonstrar que o crédito é constitucionalmente aceito. Contudo, não houve menção à 
fundamentação esposada apela recorrente, inexistindo motivação da decisão sobre os 
argumentos meritórios”. 

Requer, portanto, que a sentença seja anulada, em face à 
indisfarçável ausência de fundamentação, que acaba por cercear o direito de defesa. 

No mérito, reitera o direito ao crédito sobre o óleo diesel consumido 
no processo industrial, ratificando todas as razões e argumentos expendidos na fase 
monocrática. 

Respalda-se, novamente, no princípio da não cumulatividade 
insculpido na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/96. 

Aduz, outrossim, que a conduta do aproveitamento dos créditos se 
encontra, sim, contemplada na Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, indicando que a 
atividade de transporte diverso, utilizado no meio de produção, bem como o transporte 
interno no trajeto, tem como finalidade única aperfeiçoar o processo de produção. 
Destaca, assim, que o transporte interno, bem como a movimentação de veículos e 
máquinas ligadas à industrialização da cana de açúcar integra o processo de 
industrialização do produto final, afigurando-se legítimo o crédito do imposto.  

Indica conteúdo do Parecer nº 1167/2001, o qual, argumenta, se 
encontra em consonância com suas razões. 



Rememora artigos doutrinários e jurisprudência a respeito da 
matéria.  

Complementa: “Enfim, por se tratar o óleo diesel adquirido pela 
recorrente para a utilização como insumo em seu processo produtivo, devidamente 
utilizado na atividade do seu estabelecimento e absolutamente necessário para a 
posterior saída de mercadorias tributadas pelo ICMS, resta plenamente configurado o 
direito constitucional ao crédito do imposto devido nas etapas anteriores, ao contrário do 
que sustenta a fiscalização estadual”. (Destaque no original). 

Volta a questionar a multa aplicada, por entender que a mesma tem 
caráter confiscatório.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento.  
Os coobrigados solidários, após, também, a digressão fática, se 

manifestam, semelhantemente ao sujeito passivo principal, repetindo a preliminar de 
nulidade da sentença monocárpica, por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência 
de apreciação das teses defendidas.  

Nas razões recursais, reiteram os mesmos pleitos contidos na 
impugnação, quais sejam: i) impossibilidade de responsabilizar solidariamente os 
recorrentes, ante a inexistência de infração às condutas definidas pelo artigo 135, do CTN; 
ii) do direito ao crédito sobre o óleo diesel consumido no processo industrial; iii) ausência 
de proporcionalidade da multa, com afronta ao entendimento do Supremo Tribunal 
Federal. 

Este é o relatório 
 

          V O T O  
        

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que a 
minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 3.º, 
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 
      NULIDADE 

 
Quanto à pretensa nulidade da decisão monocrática, por 

cerceamento do direito de defesa, rejeita-se a mesma em consenso unânime. 

Os argumentos esposados pelos recorrentes carecem de aceitação, 
haja vista que a decisão em questão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa. 

A sentença fustigada, a meu ver, apreciou todos os argumentos 
colocados pelos recorrentes. Os fundamentos nos quais se amparou o julgador na 
sentença questionada foram suficientes para o deslinde, em especial, pelo fato de que 
toda a perlenga se subsume às prescrições contidas na Instrução Normativa nº 990/10 - 
GSF, a qual foi expressamente indicada pelo julgador para a resolução do julgamento. 
Acresço, ainda, que o julgador se posicionou, com respaldo no § 4º, do artigo 6º, da Lei nº 
16.469/09, a respeito do suscitado questionamento quanto à legalidade e 
constitucionalidade da referida Instrução Normativa, assim, quanto ao caráter confiscatório 
da multa aplicada. 

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise foi 
exarada consoante determina o artigo 38, da Lei nº 16.469/09, cuja decisão contempla os 
fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não comporta a arguição de nulidade, 
devendo, portanto, ser mantida. 



Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 

 
           SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide dos coobrigados solidários 
Libório Manoel Joaquim de Freitas, e José Ribeiro de Mendonça, manifesto-me pela sua 
rejeição, por entender que os mesmos, na condição de Administradores, consoante 
Contrato Social, são responsáveis por fixar a orientação geral dos negócios da 
sociedade. 

Portanto, por entender que os qualificados como solidários possuem 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre 
no âmbito de suas áreas de controle e decisão, razão pela qual suas condutas se 
subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 

 
Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 

inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:  

I – As pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;  

II – As pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste 
artigo não comporta benefício de ordem  

[...]” 

  
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45, da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I do artigo 124 do CTN. 

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



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

 
M É R I T O 

 
O contencioso em análise se refere a exigência de imposto, em virtude 

de o sujeito passivo ter escriturado créditos de ICMS considerados indevidos, por se 
relacionarem com aquisição de óleo diesel, o qual foi utilizado em atividades alheias ao 
processo de industrialização do seu estabelecimento, conforme Demonstrativo de 
Consumo de Óleo Diesel apresentado pelo próprio sujeito passivo. Portanto, os créditos 
considerados indevidos se referem à aquisição de óleo diesel, o qual a fiscalização indicou 
como destinado ao uso ou consumo do estabelecimento do sujeito passivo, situação, 
ainda, não permissível ao creditamento. 

A auditoria concluiu, ao final dos trabalhos, que houve a omissão do 
pagamento do imposto na importância original de R$ 595.960,73 (quinhentos e noventa e 
cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos). 

Inconformado com a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário argumentando, em 
síntese, o uso correto do óleo diesel nas suas atividades industriais, sendo, portanto, 
ilegítima a obrigação principal e a multa dela decorrente. 

Depreende-se, portanto, da análise dos autos, que a diferença que 
motivou a autuação foi fundamentada no cálculo de créditos indevidos de aquisição de 
óleo diesel, considerado pelo Fisco como de uso e consumo, e não como insumos do 
processo produtivo. A base para o Levantamento foi o Demonstrativo de Consumo de 
Óleo Diesel apresentado pelo próprio sujeito passivo, sendo considerado como insumo o 
óleo diesel utilizado no processo produtivo, e desconsiderado o crédito do óleo diesel não 
consumido no processo produtivo, na forma da legislação tributária, no caso a Instrução 
Normativa nº 990/2010 – GSF. 

Verifica-se que, conforme Demonstrativo de Destinação e Consumo 
de Óleo Diesel pela empresa, anexo aos autos, ocorreu o aproveitamento de créditos de 
ICMS em relação ao óleo diesel consumido na parte relativa aos serviços de transportes 
diversos, tanto no transporte de cana de açúcar, como em outras atividades de apoio, tais 
como: brigada de incêndio, manutenção de estradas, serviços gerais, movimentação de 
bagaço, transporte de máquinas, motocana, oficina volante, transporte de máquinas, trator 
reboque, e ônibus, situações as quais não são consideradas como consumidas no 
processo de industrialização, não gerando direito ao crédito do imposto.  

Importante destacar, nesta seara de julgamento, o conteúdo da 
Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, de 09 de abril de 2.010, a qual dá interpretação aos 
termos “produto intermediário” e “material de embalagem”, para fins de aproveitamento de 
créditos de ICMS pelo estabelecimento industrial ou extrator mineral ou fóssil. Observa-se: 

 
"Art. 4º Considera-se consumida no processo de 

industrialização a energia elétrica utilizada para: 

I - Efetivar o funcionamento de máquinas, 
ferramentas e equipamentos ou empregada em processos físicos ou 
químicos diretamente relacionados à fabricação do produto; 

II - Emprego nas demais atividades do 
estabelecimento industrial, por força do disposto no item 2 da alínea 
“a” do inciso II do art. 522 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 
1997. 



§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, 
ao combustível cuja entrada no estabelecimento industrial seja para 
utilização ou emprego nas funções e processos referidos no inciso I do 
caput deste artigo. 

§ 2º Não se considera consumido no processo de 
industrialização o combustível utilizado para o transporte: 

I - Da matéria-prima do local de sua extração ou 
produção até o local de início da linha de produção ou de 
armazenamento; 

II - Da matéria-prima do local de armazenamento 
até o local de início da linha de produção; 

III - Do produto em elaboração entre os diversos 
locais de industrialização, nos casos em que a industrialização do 
produto seja executada por etapas". 
 
Concluo, portanto, à vista de todo o contido nos autos, e, em especial, 

pelo disposto no artigo 4º, da Instrução Normativa nº 990/10 – GSF, acima transcrito, que 
está plenamente comprovado nos autos que o óleo diesel adquirido foi realmente 
consumido em atividades estranhas ao processo de produção do estabelecimento 
autuado. 

Com essas considerações, entendo que o procedimento da 
fiscalização de proceder ao estorno do crédito e aplicar a penalidade correspondente, foi 
correto, pois, considero que ficou demonstrado que os produtos relativos aos créditos não 
foram consumidos no processo de industrialização, não se caracterizando como insumos 
no processo produtivo, mas foram destinados para o consumo da empresa autuada, 
sendo que de acordo com o artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, a 
mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento somente dará direito ao 
crédito a partir de 2.020. 

Observo, por pertinente, que a menção, pelo sujeito passivo, das 
razões contidas no Parecer nº 1167/2001, não se aplica ao presente caso, haja vista o fato 
de que referido Parecer á anterior à edição da Instrução Normativa nº 990/2010 – GSF. 

Destaco, ainda, que o princípio do não confisco é de natureza 
constitucional, assim, a apreciação da alegação da empresa autuada no sentido de que a 
multa aplicada é confiscatória, está vedada pela Lei nº 16.469/09, a qual assevera que no 
Processo Administrativo Tributário não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária (artigo 6º, § 3º). 

Assim, hei por bem, em consenso majoritário com o demais 
Conselheiros nesta Câmara, em rejeitar as razões apresentadas pelos recorrentes, e, 
consequentemente, confirmar o “decisum” singular que considerou procedente o 
lançamento contido na exordial. 

Pelo exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar a preliminar 
de nulidade da decisão singular, por cerceamento do direito de defesa.  

Também, de forma majoritária, voto, para rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos coobrigados solidários: Libório Manoel Joaquim de Freitas, e José 
Ribeiro de Mendonça.  

Quanto ao mérito, também em consenso majoritário com os demais 
Conselheiros, voto, para conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento, para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.  

 



 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00854/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
decorrente da utilização de crédito considerado irregular pelo 
Fisco. Improcedência. 
 
Sendo regular o crédito oriundo de "indébito tributário" lançado 
na escrita fiscal, utilizado pelo sujeito passivo, não há omissão 
de ICMS, declarando-se improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David 
Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça Alves e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
pagamento de ICMS, em razão do sujeito passivo haver utilizado crédito oriundo de 
"indébito tributário" lançado na escrita fiscal, considerado irregular pelo Fisco, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 128.920,55 (cento e vinte e oito mil, 
novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Identificadas como solidárias as pessoas físicas ANTONIO CARLOS 

MONTINA e CLAUDINEI APARECIDO MONTINA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 
11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 7 a 16) e notificações fiscais (fls. 17 a 
18), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários em 23/11/2015, não 

comparecem ao processo, sendo declarados revéis. 
 
O sujeito passivo e o solidário CLAUDINEI APARECIDO MONTINA 

apresentam conjuntamente impugnação em Segunda Instância (fls. 47 a 49), o solidário 
ANTÔNIO CARLOS MONTINA teve contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 45. 

 
Os impugnantes pedem a improcedência do lançamento, alegando 

que, mediante o Despacho n. 614/2014 da GIEF (Gerência de Informações Econômico-
Fiscais), de 30/10/2014, o contribuinte recebeu autorização para efetuar – sob a forma de 
aproveitamento de crédito – a restituição de indébito tributário no montante de R$ 
128.920,55. 

 



A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 
da Resolução nº 057/2016 (fls. 65 a 66), converte o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão para que se 
realize as verificações pertinentes quanto às restituições concedidas ao sujeito passivo, 
concluindo se de fato fariam referência ao crédito tributário exigido nos autos, conforme 
alega a defesa. E, caso seja constatada a veracidade dos fatos, solicitamos que indiquem 
o valor do crédito a ser exigido após revisão dos levantamentos, acaso existente. 

 
A Gerência de Varejo e Serviços, por meio do Despacho n° 

156/2016-COORSERV (fls. 69 a 70), sugere o retorno do processo à defesa, para que 
seja anexada a cópia do Despacho n° 0614/2014-GIEF, concedendo o aproveitamento de 
crédito, caso contrário, mantém-se o auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário CLAUDINEI APARECIDO 

MONTINA manifestam-se acerca do resultado da diligência, conforme fls. 95 a 96, 
oportunidade em que juntam cópia do Despacho n° 0614/2014-GIEF (fls. 98), dentre 
outros documentos, tendo o mesmo Despacho n° 0614/2014-GIEF sido juntado 
anteriormente (fls.79). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 

pagamento de ICMS, em razão do sujeito passivo haver utilizado crédito oriundo de 
"indébito tributário" lançado na escrita fiscal, considerado irregular pelo Fisco, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 128.920,55 (cento e vinte e oito mil, 
novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo trouxe ao processo cópia do Despacho n° 

0614/2014-GIEF (fls. 79 e 98), em que a Gerência de Informações Econômico-Fiscais 
reconhece o indébito tributário no valor de R$ 128.920,54 (cento e vinte e oito mil, 
novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) a ser restituído sobe a forma de 
aproveitamento de crédito. 

 
Portanto, regular o crédito oriundo de "indébito tributário" lançado na 

escrita fiscal, utilizado pelo sujeito passivo, não há omissão de ICMS, declarando-se 
improcedente a presente autuação. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00858/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente da escrituração indevida de créditos. Procedência 
em parte. Exclusão de Solidário. Acolhida.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido às solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional; 
 
III - Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 82.372,88 (oitenta e 
dois mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis 
Pauli e Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide,  ALEXIS PHILIPPE JACQUES LANGLOIS  arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo 
Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos e Evandro Luis Pauli, que votaram pela manutenção do solidário 
na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 88.098,48, em razão da escrituração indevida de crédito do 
ICMS, no exercício de 2013, detalhadamente descrito na Auditoria do ICMS e seus 
Demonstrativos Auxiliares (Demonstrativos: Infração I ; Infração II ; Infração III ; Infração IV 
e Infração V), anexos, além de cópias, documentos e arquivos (gravados no formato PDF, 
no próprio Auto de Infração e em mídia CD anexa). Em consequência, deverá pagar o 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos artigos 
58, § 3°, II e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 45, parágrafo único; 46, § 1º, 
I a IV e § 4º, I; 47, II e IV; 49, I e II; 54; 57, IV, VI, VII e VIII; e 522, I do Decreto 4852/97 e 
propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da referida Lei 11.651/91, 
com redação da Lei nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Atas de Assembleias, mídia 
CD-R, Auditoria Básica do ICMS, Demonstrativos das Infrações I, II, III, IV e V, Notificação 
Fiscal, solicitação de informações à autuada, informações prestadas pela autuada, 
DANFE’s das notas fiscais solicitadas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 
03/227). 

Regularmente intimados (fls. 229/236), os sujeitos passivos 
compareceram aos autos, representados por causídicos legalmente constituídos (m.j), que 
apresentaram impugnação em Primeira Instância (fls. 239/349) alegando, em síntese, o 
seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva dos diretores da autuada, pois não há 
interesse de ambos nas situações que constituíram os fatos geradores objetos deste 
lançamento, vez que não agiram em desconformidade com o disposto nos artigos 124, 
134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo 
Tributário e de Tribunais Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta 
assertiva;  

b) que este Auto de Infração é nulo por insegurança na determinação da 
infração, ante a insuficiência da capitulação legal, haja vista que a leitura dos dispositivos 
legais tidos como infringidos pela autuada, não possibilita, por si só, entender o motivo da 
acusação fiscal, transcrevendo também três Ementas de decisões deste CAT neste 
sentido, exaradas em razão de incoerência entre os fatos motivadores da autuação e sua 
tipificação legal. 

Em relação ao mérito aduziram que as mercadorias adquiridas são 
insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, que a 
fiscalização classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destes produtos, é necessário que se analise 
a sua utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como 
insumo; se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreram sobre o conceito jurídico de insumo, matéria-
prima, produto intermediário e material de uso e consumo, afirmando que como todos os 



produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim da autuada, esta tem direito ao 
creditamento do ICMS destacado nos documentos fiscais de suas aquisições, conforme 
disposições dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96 e de decisões judiciais de 
tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicaram uma pessoa física como assistente técnico na 
perícia solicitada, pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva dos 
solidários, da nulidade por insegurança ou a insubsistência do Auto de Infração, 
protestando por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela juntada 
posterior de documentos ou produção de prova pericial, colacionando fotocópias da 
Carteira da OAB do patrono signatário, da Ata de Assembleia da autuada, de procurações 
e deste Auto de Infração. 

 Por intermédio da Sentença nº 3637/2015 - JULP (fls. 356/366), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste a insegurança arguida pelos autuados, pois o Auto de Infração contém 
todos os requisitos exigidos pelos artigos 8º da Lei 16.469/09 – PAT e 142 do CTN, 
considerando que foi identificado e cientificado o sujeito passivo  da obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório, garantindo aos litigantes amplo direito de defesa. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Portanto, não procede a alegação de nulidade da inicial, pois nesta se 
encontram todos os fundamentos necessários para se sustentar. Sendo assim, rejeitou o 
pedido de nulidade do feito. 

Rejeitou também a exclusão dos solidários desta lide, sob o argumento de 
que estes, enquanto administradores da pessoa jurídica, que é ficta, são corresponsáveis 
pelos atos que praticarem em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da 
Lei 11.651/91 – CTE. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da referida Lei 
11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF, 



bem como não houve cumprimento das exigências da legislação tributária goiana para o 
registro e apropriação dos demais créditos de ICMS ora estornados pelo fisco. 

Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 367/372), o patrono dos sujeitos passivos reiterou, na essência, os 
mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando apenas 
quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 

e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 



intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  

RESOLVE, 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 018/2016 (fl. 457) 
e demonstrado nos formulários da Auditoria Básica do ICMS às fls. 444/456, informa que 
foram excluídos desta autuação alguns produtos que foram integrados ou consumidos no 
processo industrial. Portanto, são produtos intermediários e não sujeitos à cobrança do 
diferencial de alíquotas.  

Quanto aos demais produtos, que são de uso e consumo, foram mantidos 
nos demonstrativos iniciais, pois estão sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

Desta forma, o valor exigido na exordial ficou reduzido a R$ 82.372,88 
(oitenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) de créditos de 
ICMS apropriados indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 444/456. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 459/461), os sujeitos passivos, 
representados pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes 
autos, concordou com o resultado desta diligência quanto à exclusão dos produtos 
intermediários das infrações III e IV (uso e consumo), reiterando suas arguições de:  

a) nulidade desta autuação por insegurança na determinação da infração 
por falta de clareza quanto aos dispositivos legais tidos como infringidos pela autuada, o 
que teria lhe causado cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, pois não se sabe se 
a glosa dos créditos ocorreu por troca ou devolução de mercadoria, por decadência do 
direito ao creditamento ou se por falta de destaque do ICMS, do destaque a maior ou por 
inidoneidade dos documentos fiscais; 



b) improcedência da inicial, pois os bens remanescentes da revisão, tidos 
como de uso e consumo, são na verdade insumos industriais, pois são imprescindíveis à 
atividade da empresa e o estorno de seus créditos viola o princípio da não-cumulatividade 
do ICMS, além de que os demais créditos estornados foram apropriados de conformidade 
com a legislação; 

c) exclusão dos solidários, considerando que não infringiram o disposto 
no artigo 135 do CTN; 

d) ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração ou a 
exclusão do valor encontrado pela revisão fiscal. 

É o relatório. 

 V O T O 

De plano não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, que teria causado cerceamento ao 
contraditório, considerando que a ocorrência ensejadora da lavratura deste auto de 
infração está condizente com a tipificação legal e com a penalidade proposta pelos 
autuantes, haja vista que o patrono dos autuados os defendeu com propriedade, deixando 
transparecer pleno entendimento das razões que fundamentaram este lançamento. 

 Ademais, ao compulsar os autos, meu entendimento é que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por insegurança na determinação da infração, pois o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 15/227 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos os elementos 
suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando que o 
fundamento da nulidade arguida é de que os autuantes deixaram a desejar no que tange a 
detalhar os dispositivos legais que discriminam os créditos que deveriam ser estornados, 
tornando a acusação insegura, pois os levantamentos por si só não provariam a prática da 
infração noticiada. Porém, nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão dos estornos reclamados, deixando evidente que não há a insegurança 
alegada e tampouco ocorreu cerceamento ao direito de defesa nestes autos.  

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a: 

1) não escrituração dos créditos relativos à parcela de 1/48 de aquisição 
de ativo imobilizado no livro CIAP (infração I);  

2) aproveitamento a maior de crédito oriundo de notas fiscais (infração II);  

3) entradas de materiais destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, em circunstâncias que não os caracterizam como insumo ou produto 
intermediário no processo de produção da empresa, nos termos do art. 522, I do Decreto 
4.852/97 - RCTE (infração III); 

4) Apropriação de 100% do crédito de ICMS destacado em notas fiscais 
de aquisição de bem para o ativo imobilizado, quando só poderia apropriar, mensalmente, 
1/48 do mesmo quando registrado no livro CIAP; 



5) Registro de devolução de vendas, sem constar o motivo na nota fiscal 
de remessa e tampouco documento fiscal de devolução pelos adquirentes. 

Julgado procedente em Primeira Instância, o patrono dos sujeitos passivos 
apresentou recurso voluntário, onde formulou razões e juntou expedientes na tentativa de 
provar direito ao crédito em questão, que motivaram a Câmara a baixar os autos em 
diligência para que fossem consideradas as alegações da autuada e verificasse “in loco”, a 
procedência ou não destas alegações, tecendo outras considerações que o revisor 
entendesse pertinentes a solucionar esta lide. 

O diligenciador, cumprindo a Resolução, efetuou as verificações “in loco” e 
após obtenção de informações e esclarecimentos complementares sobre a composição da 
estrutura industrial do estabelecimento, fornecidos pelos técnicos da empresa, bem como 
a apresentação de documentos, efetuou revisão fiscal que implicou na redução do valor do 
ICMS originário para R$ 82.372,88 (oitenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e 
oitenta e oito centavos), em razão da exclusão de alguns produtos considerados como 
intermediários consumidos no processo industrial da empresa. 

A autuada concordou com a retirada dos produtos revisados e reiterou 
suas alegações anteriores, pedindo a exclusão dos solidários, nulidade, insubsistência ou 
procedência parcial do feito conforme o resultado da revisão. 

Ante estes fatos acato o resultado desta última revisão, por ter atendido 
todas as solicitações formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos 
de defesa e efetuando os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o 
montante do imposto efetivamente devido ao Erário, o que torna injustificável o 
acolhimento das alegações defensórias de que os produtos adquiridos para consumo são 
imprescindíveis para a consecução da fabricação do cimento, visto que a legislação 
tributária goiana só autoriza o crédito do insumo e do produto intermediário consumidos no 
processo industrial e não de outros produtos de uso e consumo, mesmo que sejam 
imprescindíveis às outras atividades da empresa, porque o ICMS incidente sobre a 
aquisição destes últimos produtos só será passível de creditamento a partir do exercício 
fiscal de 2020, segundo a legislação tributária brasileira atual. 

Desta forma, a apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais 
(não-cumulatividade, razoabilidade e proporcionalidade), por ventura suscitada explícita e 
implicitamente pela recorrente, é exclusiva do Poder Judiciário, consoante § 4º do artigo 6º 
da Lei 16.469/09 – PAT/GO, motivo pelo qual deixo de apreciá-la. 

Quanto aos demais motivos de estornos dos créditos discriminados como 
infrações I, II e V, como não houve contestação específica e concreta a tais estornos, 
entendo que há anuência implícita dos autuados quanto à sua ocorrência, razão pela qual 
mantenho tais deduções incólumes nesta autuação. 

 Em relação ao pleito da exclusão do solidário desta lide, suscitada pela 
defesa, a acolho e o faço seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “o 
não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 



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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

 

Ante o exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também em votação unânime, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a Sentença recorrida e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 82.372,88 (oitenta e dois 
mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a ser acrescido das 
cominações legais. E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, Alexis Philippe Jacques Langlois, arguida pelo sujeito passivo. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00859/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente da escrituração indevida de créditos. Procedência 
em parte. Exclusão de Solidário. Acolhida parcial.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional; 
 
III - "São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 
tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato 
gerador da obrigação tributária ... ." (Art. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 101.001,79 (cento e 
um mil e um reais e setenta e nove centavos), sendo de responsabilidade do solidário 
ALEXIS PHILIPPE JACQUES LANGLOIS, a importância de R$ 19.435,15 (dezenove mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), e para o solidário THIERRY 
EPHREM MARIE GEORGES METRO, o valor de R$81.566,64 (oitenta e um mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). E, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide,  ALEXIS PHILIPPE JACQUES 
LANGLOIS E THIERRY EPHREM MARIE GEORGES METRO, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo Fernandes 
de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos e Evandro Luis Pauli, que votaram pela manutenção dos solidários na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 133.646,78, em razão da escrituração indevida de crédito do 
ICMS, no exercício de 2012, detalhadamente descrito na Auditoria do ICMS e seus 
Demonstrativos Auxiliares (Demonstrativos: Infração I; Infração II; Infração II; e Infração 
IV), anexos, além de cópias, documentos e arquivos (gravados no formato PDF, no próprio 
Auto de Infração e em mídia CD anexa). Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3°, II e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 45, § único; 46, § 1º, I a IV e 
§ 4º, I; 47, II e IV; 49, I e II; 54; 57, IV, VI, VII e VIII; e 522, I do Decreto 4852/97 e propôs a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da referida Lei 11.651/91, com 
redação da Lei nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Atas de Assembleias, mídia 
CD-R, Auditoria Básica do ICMS, Demonstrativos das Infrações I, II, III e IV, Notificação 
Fiscal, solicitação de informações à autuada, informações prestadas pela autuada, 
DANFE’s das notas fiscais solicitadas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 
03/175). 

Regularmente intimados, os sujeitos passivos compareceram aos autos, 
representados por causídicos legalmente constituídos (m.j), que apresentaram 
impugnação em Primeira Instância (fls. 189/320) alegando, em síntese, o seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva dos diretores da autuada, pois não há 
interesse de ambos nas situações que constituíram os fatos geradores 
objetos deste lançamento, vez que não agiram em desconformidade com 
o disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 
430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo Tributário e de Tribunais 
Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta assertiva;  
b) que este Auto de Infração é nulo por insegurança na determinação da 

infração, ante a insuficiência da capitulação legal, haja vista que a leitura dos dispositivos 
legais tidos com infringidos pela autuada, não possibilita, por si só, entender o motivo da 
acusação fiscal, transcrevendo também três Ementas de decisões deste CAT neste 
sentido, exaradas em razão de incoerência entre os fatos motivadores da autuação e sua 
tipificação legal. 

Em relação ao mérito aduziram que as mercadorias adquiridas são 
insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, que a 
fiscalização classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destas, é necessário que se analise a sua 
utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como insumo; 
se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreram sobre o conceito jurídico de insumo, matéria-
prima, produto intermediário e material de uso e consumo, afirmando que como todos os 
produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim da autuada, esta tem direito ao 



creditamento do ICMS destacado nos documentos fiscais de suas aquisições, conforme 
disposições dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96 e de decisões judiciais de 
tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicaram uma pessoa física como assistente técnico na 
perícia solicitada pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva dos 
solidários, da nulidade por insegurança ou a insubsistência do Auto de Infração, 
protestando por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela juntada 
posterior de documentos ou produção de prova pericial, colacionando fotocópias da 
Carteira da OAB do patrono signatário, da Ata de Assembleia da autuada, de procurações 
e deste Auto de Infração. 

 Por intermédio da Sentença nº 3676/2015 - JULP (fls. 333/343), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste a insegurança arguida pelos autuados, pois o Auto de Infração contém 
todos os requisitos exigidos pelos artigos 8º da Lei 16.469/09 – PAT e 142 do CTN, 
considerando que foi identificado e cientificado o sujeito passivo  da obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório, garantindo aos litigantes amplo direito de defesa. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Portanto, não procede a alegação de nulidade da inicial, pois nesta se 
encontram todos os fundamentos necessários para se sustentar. Sendo assim, rejeitou o 
pedido de nulidade do feito. 

Rejeitou também a exclusão dos solidários desta lide, sob o argumento de 
que estes, enquanto administradores da pessoa jurídica, que é ficta, são corresponsáveis 
pelos atos que praticarem em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da 
Lei 11.651/91 – CTE. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da referida Lei 
11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF. 



Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 344/3520, o patrono dos sujeitos passivos reiterou, na essência, os 
mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando apenas 
quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 

e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 
intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  



RESOLVE, 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 017/2016 (fl. 461) 
e demonstrado nos formulários da Auditoria Básica do ICMS às fls. 453/460, informa que 
foram excluídos desta autuação alguns produtos que foram integrados ou consumidos no 
processo industrial. Portanto, são produtos intermediários e não sujeitos à cobrança do 
diferencial de alíquotas.  

Quanto aos demais produtos, que são de uso e consumo, foram mantidos 
nos demonstrativos iniciais, pois estão sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

Desta forma, o valor exigido na exordial ficou reduzido a R$ 101.001,79 
(cento e um mil, um real e setenta e nove centavos) de créditos de ICMS apropriados 
indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 458/460. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 463/466), os sujeitos passivos, 
representados pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes 
autos, concordou com o resultado desta diligência quanto à exclusão dos produtos 
intermediários da infração III (uso e consumo), reiterando suas arguições de:  

a) nulidade desta autuação por insegurança na determinação da infração 
por falta de clareza quanto aos dispositivos legais tidos como infringidos 
pela autuada, o que teria lhe causado cerceamento ao contraditório e à 
ampla defesa, pois não se sabe se a glosa dos créditos ocorreu por troca 
ou devolução de mercadoria, por decadência do direito ao creditamento ou 
se por falta de destaque do ICMS, do destaque a maior ou por 
inidoneidade dos documentos fiscais; 
b) improcedência da inicial, pois os bens remanescentes da revisão, tidos 

como de uso e consumo, são na verdade insumos industriais, pois são imprescindíveis à 



atividade da empresa e o estorno de seus créditos viola o princípio da não-cumulatividade 
do ICMS; 

c) exclusão dos solidários, considerando que não infringiram o disposto 
no artigo 135 do CTN; 

d) ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração ou a 
exclusão do valor encontrado pela revisão fiscal. 

É o relatório. 

V O T O 

De plano não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, que teria causado cerceamento ao 
contraditório, considerando que a ocorrência ensejadora da lavratura deste auto de 
infração está condizente com a tipificação legal e com a penalidade proposta pelos 
autuantes, haja vista que o patrono dos autuados os defendeu com propriedade, deixando 
transparecer pleno entendimento das razões que fundamentaram este lançamento. 

 Ademais, ao compulsar os autos, meu entendimento é que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por insegurança na determinação da infração, pois o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 26/175 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento da nulidade arguida é de que os autuantes deixaram a desejar no que 
tange ao detalhar os dispositivos legais que discriminam os créditos que deveriam ser 
estornados, tornando a acusação insegura, pois os levantamentos por si só não provam a 
prática da infração noticiada. Porém nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão dos estornos reclamados, deixando evidente que não há a insegurança 
alegada e tampouco ocorreu cerceamento ao direito de defesa nestes autos.  

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a: 

1) não escrituração dos créditos relativos à parcela de 1/48 de aquisição 
de ativo imobilizado no livro CIAP (infração I);  

2) registro em duplicidade da nota fiscal nº 6442 (infração II);  

3) entrada de materiais destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, em circunstâncias que não os caracterizam como insumo ou produto 
intermediário no processo de produção da empresa, nos termos da Instrução Normativa n° 
990/2010-GSF (infração III); 

4) Registro de devolução de vendas, sem constar o motivo na nota fiscal 
de remessa e tampouco documento fiscal de devolução pelos adquirentes (infração IV). 

Julgado procedente em Primeira Instância, o patrono dos sujeitos passivos 
apresentou recurso voluntário, onde formulou razões e juntou expedientes na tentativa de 
provar direito ao crédito em questão, que motivaram a Câmara a baixar os autos em 
diligência para que fossem consideradas as alegações da autuada e verificasse “in loco”, a 



procedência ou não destas alegações, tecendo outras considerações que o revisor 
entendesse pertinentes a solucionar esta lide. 

O diligenciador, cumprindo a Resolução, efetuou as verificações “in loco” e 
após obtenção de informações e esclarecimentos complementares sobre a composição da 
estrutura industrial do estabelecimento, fornecidos pelos técnicos da empresa, bem como 
a apresentação de documentos, efetuou revisão fiscal que implicou na redução do valor do 
ICMS originário para R$ 101.001,79 (cento e um mil, um real e setenta e nove centavos), 
em razão da exclusão de alguns produtos considerados como intermediários consumidos 
no processo industrial da empresa. 

A autuada concordou com a retirada dos produtos revisados e reiterou 
suas alegações anteriores, pedindo a exclusão dos solidários, nulidade, insubsistência ou 
procedência parcial do feito conforme o resultado da revisão. 

Ante estes fatos acato o resultado desta última revisão, por ter atendido 
todas as solicitações formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos 
de defesa e efetuando os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o 
montante do imposto efetivamente devido ao Erário, o que torna injustificável o 
acolhimento das alegações defensórias de que os produtos adquiridos para consumo são 
imprescindíveis para a consecução da fabricação do cimento, visto que a legislação 
tributária goiana só autoriza o crédito do insumo e do produto intermediário consumidos no 
processo industrial. 

Desta forma, a apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais 
(não-cumulatividade, razoabilidade e proporcionalidade), por ventura suscitada explícita e 
implicitamente pela recorrente, é exclusiva do Poder Judiciário, consoante § 4º do artigo 6º 
da Lei 16.469/09 – PAT/GO, motivo pelo qual deixo de apreciá-la. 

Quanto aos demais motivos de estornos dos créditos discriminados como 
infrações I, II e IV, como não houve contestação específica e concreta a tais estornos, 
entendo que há anuência implícita dos autuados quanto à sua ocorrência, razão pela qual 
mantenho tais deduções incólumes nesta autuação. 

 Em relação ao pleito da exclusão dos solidários desta lide, inicialmente 
observo que a solidariedade pelo pagamento de imposto e seus acréscimos moratórios 
vigora sobre o sócio administrador apenas no período em que este exercer tal função, 
conforme nova redação ao caput do art. 45 do Código Tributário Estadual (CTE) dada pelo 
art. 1° da Lei n° 16.392, de 28.11.08, com vigência a partir de 04.12.08: 

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

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

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

Tal assertiva é reforçada pelo entendimento exarado no PARECER 
NORMATIVO Nº 08/09-SAT, 3 DE novembro 2009, cuja ementa dispõe o seguinte: 

“Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos débitos 



tributários da sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado em lançamento fiscal, inscrito 
em dívida ativa e SERASA ou arrolado em CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. 
Exceção se faça aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. ” 

Prosseguindo na análise dos autos, nota-se que os sujeitos passivos 
identificados como solidários neste lançamento, são os administradores da empresa 
autuada, tendo responsabilidades e interesse quanto ao bom desiderato das atividades 
empresariais, nas quais se incluem o cumprimento integral das obrigações tributárias. 

Entretanto, verifiquei que esta autuação exige tributo decorrente de fatos 
ocorridos em parte após o solidário incluído nesta lide, Sr. Thierrry Ephrem Marie Georges 
Metro, deixar a administração da empresa autuada, ato que ocorreu em 28/09/2012 
consoante se infere do documento fazendário colacionado à fl. 05, sendo então devida a 
referida inclusão na relação processual apenas de janeiro a setembro de 2012 no valor de 
ICMS de R$ 81.566,64 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e 
quatro centavos). 

Portanto, o seu sucessor, Sr. Alexis Philippe Jacques Langlois, é solidário 
apenas quanto ao ICMS de R$ 19.435,15 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais e quinze centavos), devendo o pedido de exclusão dos referidos solidários ser 
acolhido apenas em relação ao período em que não foram administradores da autuada. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
Sentença recorrida e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 101.001,79 (cento e um mil, um real e setenta e nove centavos), a 
ser acrescido das cominações legais, mantendo os solidários nesta lide apenas nos 
valores e períodos acima transcritos. 

Sendo de responsabilidade do solidário Alexis Philippe Jacques Langlois, 
a importância de R$ 19.435,15 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze 
centavos), e para o solidário Thierry Ephrem Marie Georges Metro, o valor de 
R$81.566,64 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro 
centavos).  

Em face dos demais períodos que ora são objeto de análise e exigência 
tributária, excluo da lide os nomeados solidários, quais sejam Alexis Philippe Jacques 
Langlois e Thierry Ephrem Marie Georges Metro e o faço também seguindo a orientação 
do mesmo artigo 45 do CTE, “caput”, supratranscrito, vez que não tinham interesse na 
situação constitutiva do fato gerador em questão.      

Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 101.001,79 (cento e um mil, um real e setenta e nove centavos), 
sendo de responsabilidade do solidário Alexis Philippe Jacques Langlois, a importância de 
R$ 19.435,15 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), e para 
o solidário Thierry Ephrem Marie Georges Metro, o valor de R$81.566,64 (oitenta e um mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). E, por maioria de votos, 



acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, Alexis Philippe Jacques Langlois e 
Thierry Ephrem Marie Georges Metro, arguida pelo sujeito passivo, nos demais períodos.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00860/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente da escrituração indevida de créditos. Procedência 
em parte.  Exclusão de Solidário. Acolhida.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido às solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional; 
 
III -Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 184.182,11 (cento e 
oitenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis 
Pauli e Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, THIERRY EPHREM MARIE GEORGES METRO arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos e Evandro Luis Pauli, que votaram pela manutenção 
do solidário na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 196.396,30, em razão da escrituração indevida de crédito do 
ICMS, no exercício de 2011, detalhadamente descritos na Auditoria do ICMS e seus 
Demonstrativos Auxiliares (Demonstrativos: Infração I; Infração II; Infração III; e Infração 
IV), anexos, além de cópias de documentos e livros fiscais e arquivos (gravados no 
formato PDF, no próprio Auto de Infração e em mídia CD anexa). Em consequência, 
deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3°, II e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 45, parágrafo único; 46, § 1º, 
I a IV e § 4º, I; 47, II e IV; 49, I e II; 54; 57, IV, VI, VII e VIII; e 522, I do Decreto 4852/97 e 
propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da referida Lei 11.651/91, 
com redação da Lei nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Atas de Assembleias, mídia 
CD-R, Auditoria Básica do ICMS, Demonstrativos das Infrações I, II, III e IV, Notificação 
Fiscal, solicitação de informações à autuada, informações prestadas pela autuada, 
DANFE’s das notas fiscais solicitadas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 
03/348). 

Regularmente intimados, os sujeitos passivos compareceram aos autos, 
representados por causídicos legalmente constituídos (m.j), que apresentaram 
impugnação em Primeira Instância (fls. 360/436) alegando, em síntese, o seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva dos diretores da autuada, pois não há 
interesse de ambos nas situações que constituíram os fatos geradores objetos deste 
lançamento, vez que não agiram em desconformidade com o disposto nos artigos 124, 
134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo 
Tributário e de Tribunais Superiores, cujos excertos transcreveu, à guisa de amparar esta 
assertiva;  

b) que este Auto de Infração é nulo por insegurança na determinação da 
infração, ante a insuficiência da capitulação legal, considerando que a leitura dos 
dispositivos legais tidos com infringidos pela autuada, não possibilita, por si só, entender o 
motivo da acusação fiscal, transcrevendo também três Ementas de decisões deste CAT 
neste sentido, exaradas em razão de incoerência entre os fatos motivadores da autuação 
e sua tipificação legal. 

Em relação ao mérito aduziram que as mercadorias adquiridas são 
insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, as quais a 
fiscalização classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destas, é necessário que se analise a sua 
utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como insumo; 
se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreram sobre o conceito jurídico de insumo, matéria-
prima, produto intermediário e material de uso e consumo, afirmando que como todos os 
produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim da autuada, esta tem direito ao 



creditamento do ICMS destacado nos documentos fiscais de suas aquisições, conforme 
disposições dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96 e de decisões judiciais de 
tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicaram uma pessoa física como assistente técnico na 
perícia solicitada pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva dos 
solidários, da nulidade por insegurança ou a insubsistência do Auto de Infração, 
protestando por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial pela juntada 
posterior de documentos ou produção de prova pericial, colacionando fotocópias da 
Carteira da OAB do patrono signatário, da Ata de Assembleia da autuada, de procurações 
e deste Auto de Infração. 

 Por intermédio da Sentença nº 3629/2015 - JULP (fls. 438/448), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste a insegurança arguida pelos autuados, pois o Auto de Infração contém 
todos os requisitos exigidos pelos artigos 8º da Lei 16.469/09 – PAT e 142 do CTN, 
considerando que foi identificado e cientificado o sujeito passivo  da obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório, garantindo aos litigantes amplo direito de defesa. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Portanto, não procede a alegação de nulidade da inicial, pois nesta se 
encontram todos os fundamentos necessários para se sustentar. Sendo assim, rejeitou o 
pedido de nulidade do feito. 

Rejeitou também a exclusão do solidário desta lide, sob o argumento de 
que este, enquanto administrador da pessoa jurídica, que é ficta, é corresponsável pelos 
atos que praticar em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da Lei 
11.651/91 – CTE. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da Lei 11.651/91–CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF. 

Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 449/454), o patrono dos sujeitos passivos reiterou, na essência, os 



mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando apenas 
quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 

e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 
intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  

RESOLVE, 



por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 015/2017 (fl. 532) 
e demonstrado nos formulários da Auditoria Básica do ICMS às fls. 526/531, informa que 
foram excluídos desta autuação alguns produtos que foram integrados ou consumidos no 
processo industrial. Portanto, são produtos intermediários e não sujeitos à cobrança do 
diferencial de alíquotas.  

Quanto aos demais produtos, que são de uso e consumo, foram mantidos 
nos demonstrativos iniciais, pois estão sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

Desta forma, o valor exigido na exordial ficou reduzido a R$ 184.182,11 
(cento e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos) de créditos de 
ICMS apropriados indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 526/531. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 534/536), os sujeitos passivos, 
representados pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes 
autos, concordou com o resultado desta diligência quanto à exclusão dos produtos 
intermediários da infração III (uso e consumo), reiterando suas arguições de:  

a) nulidade desta autuação por insegurança na determinação da infração 
por falta de clareza quanto aos dispositivos legais tidos como infringidos pela autuada, o 
que teria lhe causado cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, pois não se sabe 
se a glosa dos créditos ocorreu por troca ou devolução de mercadoria, por decadência do 
direito ao creditamento ou se por falta de destaque do ICMS, do destaque a maior ou por 
inidoneidade dos documentos fiscais; 

b) improcedência da inicial, pois os bens remanescentes da revisão, tidos 
como de uso e consumo, são na verdade insumos industriais, pois são imprescindíveis à 
atividade da empresa e o estorno de seus créditos viola o princípio da não-cumulatividade 
do ICMS; 



c) exclusão do solidário, considerando que não infringiu o disposto no 
artigo 135 do CTN; 

d) ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração ou a 
exclusão do valor encontrado pela revisão fiscal. 

É o relatório. 

 

V O T O 

De plano não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, que teria causado cerceamento ao 
contraditório, considerando que a ocorrência ensejadora da lavratura deste auto de 
infração está condizente com a tipificação legal e com a penalidade proposta pelos 
autuantes, haja vista que o patrono dos autuados os defendeu com propriedade, deixando 
transparecer pleno entendimento das razões que fundamentaram este lançamento. 

 Ademais, ao compulsar os autos, meu entendimento é que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por insegurança na determinação da infração, pois o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 19/347 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento da nulidade arguida é de que os autuantes deixaram a desejar no que 
tange ao detalhar os dispositivos legais que discriminam os créditos que deveriam ser 
estornados, tornando a acusação insegura, pois os levantamentos por si só não provam a 
prática da infração noticiada. Porém nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão dos estornos reclamados, deixando evidente que não há a insegurança 
alegada e tampouco ocorreu cerceamento ao direito de defesa nestes autos.  

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a: 

1) não escrituração dos créditos relativos à parcela de 1/48 de aquisição 
de ativo imobilizado no livro CIAP (infração I) de conformidade com a legislação goiana; 

2) registro em duplicidade das notas fiscais números 2149, 3651 e 63938 
(infração II);  

3) entradas de materiais destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, em circunstâncias que não os caracterizam como insumo ou produto 
intermediário no processo de produção da empresa, nos termos da Instrução Normativa n° 
990/2010-GSF (infração III); 

4) Registro de devolução de vendas, sem constar o motivo na nota fiscal 
de remessa e tampouco documento fiscal de devolução pelos adquirentes (infração IV). 

Julgado procedente em Primeira Instância, o patrono dos sujeitos passivos 
apresentou recurso voluntário, onde formulou razões e juntou expedientes na tentativa de 
provar direito ao crédito em questão, que motivaram a Câmara a baixar os autos em 



diligência para que fossem consideradas as alegações da autuada e verificasse “in loco”, a 
procedência ou não destas alegações, tecendo outras considerações que o revisor 
entendesse pertinentes a solucionar esta lide. 

O diligenciador, cumprindo a Resolução, efetuou as verificações “in loco” e 
após obtenção de informações e esclarecimentos complementares sobre a composição da 
estrutura industrial do estabelecimento, fornecidos pelos técnicos da empresa, bem como 
a apresentação de documentos, efetuou revisão fiscal que implicou na redução do valor do 
ICMS originário para R$ 184.182,11 (cento e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e dois 
reais e onze centavos) de créditos de ICMS apropriados indevidamente, segundo os 
demonstrativos de fls. 526/531, em razão da exclusão de alguns produtos considerados 
como intermediários consumidos no processo industrial da empresa. 

A autuada concordou com a retirada dos produtos revisados e reiterou 
suas alegações anteriores, pedindo a exclusão dos solidários, nulidade, insubsistência ou 
procedência parcial do feito conforme o resultado da revisão. 

Ante estes fatos, acato o resultado desta última revisão, por ter atendido 
todas as solicitações formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos 
de defesa e efetuando os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o 
montante do imposto efetivamente devido ao Erário, o que torna injustificável o 
acolhimento das alegações defensórias de que os produtos adquiridos para consumo são 
imprescindíveis para a consecução da fabricação do cimento, visto que a legislação 
tributária goiana só autoriza o crédito do insumo e do produto intermediário consumidos no 
processo industrial e não de outros produtos de uso e consumo, mesmo que sejam 
imprescindíveis às outras atividades da empresa, porque o ICMS incidente sobre a 
aquisição destes últimos produtos só será passível de creditamento a partir do exercício 
fiscal de 2020, segundo a legislação tributária brasileira atual. 

Desta forma, a apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais 
(não-cumulatividade, razoabilidade e proporcionalidade), por ventura suscitada explícita e 
implicitamente pela recorrente, é exclusiva do Poder Judiciário, consoante § 4º do artigo 6º 
da Lei 16.469/09 – PAT/GO, motivo pelo qual deixo de apreciá-la. 

Quanto aos demais motivos de estornos dos créditos discriminados como 
infrações I, II e IV, como não houve contestação específica e concreta a tais estornos, 
entendo que há anuência implícita dos autuados quanto à sua ocorrência, razão pela qual 
mantenho tais deduções incólumes nesta autuação. 

Ante o exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também em votação unânime, conheço do recurso voluntário, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a Sentença recorrida e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de 184.182,11 
(cento e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos) de créditos de 
ICMS apropriados indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 526/531, a ser 
acrescido das cominações legais e por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
da lide Sr. Thierry Ephrem Marie Georges Metro, arguida pela defesa.  

 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00866/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito defesa. 
Rejeitadas.  ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento 
de imposto decorrente da escrituração indevida de créditos. 
Procedência em parte. Exclusão de Solidário. Acolhida.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido às solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional; 
 
III - Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 220.527,01 (duzentos 
e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, WALTER SCHALKA e THIERRY EPHREM MARIE GEORGES 
METRO arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Evandro Luis Pauli, que votaram pela 
manutenção dos solidários na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 240.023,56, em razão da escrituração indevida de crédito do 
ICMS, no exercício de 2010, detalhadamente descritos na Auditoria do ICMS e seus 
Demonstrativos Auxiliares (Demonstrativos: Infração I ; Infração II ; Infração III ; Infração 
IV; Infração V; Infração VI; Infração VII; e Infração VIII), anexos, além de cópias, 
documentos e arquivos (gravados no formato PDF, no próprio Auto de Infração e em mídia 
CD anexa). Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade 
es acréscimos legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos artigos 
58, § 3°, II e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 45, § único; 46, § 1º, I a IV e 
§ 4º, I; 47, II e IV; 49, I e II; 54; 57, IV, VI, VII e VIII; e 522, I do Decreto 4.852/97 e propôs 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" da referida Lei 11.651/91, com 
redação da Lei nº 17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notas Explicativas, Contrato de 
Compra e Venda de Ações, Atas de Assembleias, mídia CD-R, Auditoria Básica do ICMS, 
Demonstrativos das Infrações I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Notificação Fiscal, solicitação de 
informações à autuada, informações prestadas pela autuada, DANFE’s das notas fiscais 
solicitadas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 03/490). 

Regularmente intimados (fls. 491/501), sujeitos passivos compareceram 
aos autos, representados por causídico legalmente constituído (m.j), que apresentou 
impugnação em Primeira Instância (fls. 505/582) alegando, em síntese, o seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva dos diretores da autuada, pois não há 
interesse de ambos nas situações que constituíram os fatos geradores objetos deste 
lançamento, vez que não agiram em desconformidade com o disposto nos artigos 124, 
134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo 
Tributário e de Tribunais Superiores, cujos excertos transcreveu amparando tal assertiva;  

b) que este Auto de Infração é nulo por insegurança na determinação da 
infração, ante a insuficiência da capitulação legal, considerando que a leitura dos 
dispositivos legais tidos como infringidos pela autuada, não possibilita, por si só, entender 
o motivo da acusação fiscal, transcrevendo também três Ementas de decisões deste CAT 
exaradas em razão de incoerência entre os fatos motivadores da autuação e sua 
tipificação legal. 

Em relação ao mérito aduziu que as mercadorias adquiridas são insumos 
utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, os quais a 
fiscalização classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destes produtos, é necessário que se analise 
a sua utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como 
insumo; se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreu sobre o conceito jurídico de insumo, matéria-prima, 
produto intermediário e material de uso e consumo, afirmando que como todos os 
produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim da autuada, esta tem direito ao 



creditamento do ICMS destacado nos documentos fiscais de suas aquisições, conforme 
disposições dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96 e de decisões judiciais de 
tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicou uma pessoa física como assistente técnico na perícia 
solicitada, pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva dos solidários, da 
nulidade por insegurança ou a insubsistência do Auto de Infração, protestando por todos 
os meios de prova admitidos em direito, em especial pela juntada posterior de documentos 
ou produção de prova pericial, colacionando fotocópias da Carteira da OAB do patrono 
signatário, da Ata de Assembleia da autuada, de procurações e deste Auto de Infração. 

 Por intermédio da Sentença nº 3634/2015 - JULP (fls. 584/594), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste a insegurança arguida pelos autuados, pois o Auto de Infração contém 
todos os requisitos exigidos pelos artigos 8º da Lei 16.469/09 – PAT e 142 do CTN, 
considerando que foi identificado e cientificado o sujeito passivo a obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório, garantindo aos litigantes amplo direito de defesa. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Portanto, não procede a alegação de nulidade da inicial, pois nesta se 
encontram todos os fundamentos necessários para se sustentar. Sendo assim, rejeitou o 
pedido de nulidade do feito. 

Rejeitou também a exclusão dos solidários desta lide, sob o argumento de 
que estes, enquanto administradores da pessoa jurídica, que é ficta, são corresponsáveis 
pelos atos que praticarem em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da 
Lei 11.651/91 – CTE. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da referida Lei 
11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF, 
bem como não houve cumprimento das exigências da legislação tributária goiana para o 
registro e apropriação dos demais créditos de ICMS ora estornados pelo fisco. 



Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 595/609), o solidário Walter Schalka não recorreu e foi declarado 
perempto (fl. 610), enquanto o patrono dos outros sujeitos passivos reiterou, na essência, 
os mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando 
apenas quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 

e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 
intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  



RESOLVE, 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 016/2017 (fl. 692) 
e demonstrado nos formulários da Auditoria Básica do ICMS às fls. 682/691, informa que 
foram excluídos desta autuação alguns produtos das infrações III e IV, os quais foram 
integrados ou consumidos no processo industrial. Portanto, são produtos intermediários e 
não sujeitos à cobrança do diferencial de alíquotas.  

Quanto aos demais produtos, que são de uso e consumo, foram mantidos 
nos demonstrativos iniciais, pois estão sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

Desta forma, o valor exigido na exordial ficou reduzido a R$ 220.527,01 
(duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo) de créditos de ICMS 
apropriados indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 682/691. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 694/697), novamente o solidário 
Walter Schalka não compareceu, enquanto os outros sujeitos passivos, representados 
pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes autos, 
concordou com o resultado desta diligência quanto à exclusão dos produtos intermediários 
das infrações III e IV (uso e consumo), reiterando suas arguições de:  

a) nulidade desta autuação por insegurança na determinação da infração 
por falta de clareza quanto aos dispositivos legais tidos como infringidos pela autuada, o 
que teria lhe causado cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, pois não se sabe se 
a glosa dos créditos ocorreu por troca ou devolução de mercadoria, por decadência do 
direito ao creditamento ou se por falta de destaque do ICMS, do destaque a maior ou por 
inidoneidade dos documentos fiscais; 

b) improcedência da inicial, pois os bens remanescentes da revisão, tidos 
como de uso e consumo, são na verdade insumos industriais, pois são imprescindíveis à 



atividade da empresa e o estorno de seus créditos viola o princípio da não-cumulatividade 
do ICMS, além de que os demais créditos estornados foram apropriados de conformidade 
com a legislação; 

c) exclusão dos solidários, considerando que não infringiram o disposto 
no artigo 135 do CTN; 

d) ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração ou a 
exclusão do valor encontrado pela revisão fiscal. 

É o relatório. 

                                 V O T O 

De plano não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, que teria causado cerceamento ao 
contraditório, considerando que a ocorrência ensejadora da lavratura deste auto de 
infração está condizente com a tipificação legal e com a penalidade proposta pelos 
autuantes, haja vista que o patrono dos autuados os defendeu com propriedade, deixando 
transparecer pleno entendimento das razões que fundamentaram este lançamento. 

 Ademais, ao compulsar os autos, meu entendimento é que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por insegurança na determinação da infração, pois o 
documento de formalização do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos de fls. 47/490 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos os elementos 
suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando que o 
fundamento da nulidade arguida é de que os autuantes deixaram a desejar no que tange a 
detalhar os dispositivos legais que discriminam os créditos que deveriam ser estornados, 
tornando a acusação insegura, pois os levantamentos por si só não provariam a prática da 
infração noticiada. Porém, nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão dos estornos reclamados, deixando evidente que não há a insegurança 
alegada e tampouco ocorreu cerceamento ao direito de defesa nestes autos.  

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a: 

1) apropriação indevida dos créditos relativos à parcela de 1/48 de ICMS 
incidente sobre a aquisição de ativo imobilizado por outro contribuinte (infração I);  

2) aproveitamento em dobro do valor de crédito decorrente do registro em 
duplicidade de várias notas fiscais (infração II);  

3) entradas de materiais destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento, em circunstâncias que não os caracterizam como insumo ou produto 
intermediário no processo de produção da empresa, nos termos do art. 522, I do Decreto 
4.852/97 - RCTE (infração III); 

4) Apropriação de 100% do crédito de ICMS destacado em notas fiscais 
de aquisição de bem para o ativo imobilizado, quando só poderia apropriar, mensalmente, 
1/48 do mesmo, conforme artigo 46, § 4º, I do Decreto 4.852/97 – RCTE (infração IV); 



5) Aproveitamento de crédito de ICMS destacado nas notas fiscais 
números 2232 e 7008 destinadas a outra empresa, detentora de CNPJ e CCE/GO 
distintos dos da autuada (infração V); 

6) Apropriação a maior em razão do destaque em várias notas fiscais do 
ICMS à alíquota de 17%, enquanto o correto seria a 12%, conforme Resolução 22/89 do 
Senado Federal (infração VI); 

7) Registro de devolução de vendas, sem constar o motivo na nota fiscal 
de remessa e tampouco documento fiscal de devolução pelos adquirentes (infração VII); 

8) Registro a crédito do ICMS destacado na nota fiscal nº 164737, que foi 
cancelada pela emitente (infração VIII). 

Julgado procedente em Primeira Instância, o patrono dos sujeitos passivos 
apresentou recurso voluntário, onde formulou razões e juntou expedientes na tentativa de 
provar direito ao crédito em questão, que motivaram a Câmara a baixar os autos em 
diligência para que fossem consideradas as alegações da autuada e verificasse “in loco”, a 
procedência ou não destas alegações, tecendo outras considerações que o revisor 
entendesse pertinentes a solucionar esta lide. 

O diligenciador, cumprindo a Resolução, efetuou as verificações “in loco” e 
após obtenção de informações e esclarecimentos complementares sobre a composição da 
estrutura industrial do estabelecimento, fornecidos pelos técnicos da empresa, bem como 
a apresentação de documentos, efetuou revisão fiscal que implicou na redução do valor do 
ICMS originário para R$ 220.527,01 (duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais 
e um centavo) de créditos de ICMS apropriados indevidamente, segundo os 
demonstrativos de fls. 682/691, em razão da exclusão de alguns produtos considerados 
como intermediários consumidos no processo industrial da empresa. 

A autuada concordou com a retirada dos produtos revisados e reiterou 
suas alegações anteriores, pedindo a exclusão dos solidários, nulidade, insubsistência ou 
procedência parcial do feito conforme o resultado da revisão. 

Ante estes fatos, acato o resultado desta última revisão, por ter atendido 
todas as solicitações formuladas pelo órgão julgador, analisando as razões e elementos 
de defesa e efetuando os ajustes necessários no procedimento fiscal, apurando o 
montante do imposto efetivamente devido ao Erário estadual, o que torna injustificável o 
acolhimento das alegações defensórias de que os produtos adquiridos para consumo são 
imprescindíveis para a consecução da fabricação do cimento, visto que a legislação 
tributária goiana só autoriza o crédito do insumo e do produto intermediário consumidos no 
processo industrial e não de outros produtos de uso e consumo, mesmo que sejam 
imprescindíveis às outras atividades da empresa, porque o ICMS incidente sobre a 
aquisição destes últimos produtos só será passível de creditamento a partir do exercício 
fiscal de 2020, segundo a legislação tributária brasileira atual. 

Desta forma, a apreciação de eventual afronta a princípios constitucionais 
(não-cumulatividade, razoabilidade e proporcionalidade), por ventura suscitada explícita e 
implicitamente pela recorrente, é exclusiva do Poder Judiciário, consoante § 4º do artigo 6º 
da Lei 16.469/09 – PAT/GO, motivo pelo qual deixo de apreciá-la. 

Quanto aos demais motivos de estornos dos créditos discriminados como 
infrações I, II, V, VI, VII e VIII como não houve contestação específica e concreta a tais 
estornos, entendo que há anuência implícita dos autuados quanto à sua ocorrência, razão 
pela qual mantenho tais deduções incólumes nesta autuação. 



Em relação ao pleito da exclusão do solidário desta lide, suscitada pela 
defesa, a acolho e o faço seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “o 
não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

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

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

Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 
processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

Ante o exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também em votação unânime conheço do recurso voluntário, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a Sentença recorrida e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 220.527,01 
(duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo), a ser acrescido das 
cominações legais acolhendo a preliminar de exclusão da lide dos solidários Sr. Walter 
Schalka e Sr. Thierrry Ephrem Marie Georges Metro, arguida pela defesa.  

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00883/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. 
Preliminar de decadência parcial do crédito tributário. Acolhida. 
Preliminar de exclusão dos polos passivos solidários da lide. 
Rejeitada. ICMS. Escrituração indevida de crédito. 
Improcedência.  
 
1. Não se acolhem preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também, nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
3. O lançamento do crédito tributário, parcialmente ocorrido 
depois do prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, cujo 
lançamento foi efetivado, abriga o acolhimento da preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário constituído com 
observância das normas processuais e procedimentais vigentes 
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;   
 
4. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal". (Caput do art. 45 da Lei nº 11.651/91).  
 
5. O princípio da não cumulatividade do imposto assegura ao 
sujeito passivo o direito de se creditar do imposto sempre que 
adquirir mercadorias para comercialização, inclusive sobre as 
destinadas à produção ou fabricação. Portanto, o que for devido 
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou de 
prestação de serviços é compensado com o montante cobrado 
na operação anterior. Este princípio assegura o entendimento de 
que é direito do sujeito passivo a apropriação do crédito do bem 
consumido no processo produtivo ou de movimentação de 
máquinas. Em sendo assim, a decisão proferida pela Primeira 
Instância deve ser reformada para ser declarada a 
improcedência do auto de infração. 
 



ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Por maioria de votos, acolher 
a decadência parcial, arguida pela autuada, referente ao período de janeiro a março de 
2011. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Victor Augusto de Faria 
Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Nivaldo Carvelo Carvalho, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes retirou o 
solidário, Sr. Juliano J.  da lide, referente ao período de janeiro de 201 a março de 2012. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária com a acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, no valor de R$ 2.552.304,64, em razão da falta de estorno de crédito referente a 
aquisição de energia elétrica, proporcional às saídas isentas ou não tributadas em relação 
ao total das saídas. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS junto com os 
acréscimos legais, conforme Auditoria Básica do ICMS, demonstrativos e documentos em 
anexo. 

 
Obs. 1: Em razão da existência de saldo credor de ICMS na 

escrituração do contribuinte nos meses de março/2013 e abril/2013 e, conforme 
sistemática de repercussão do crédito, os valores relativos à falta de estorno de crédito de 
ICMS, destes meses, repercutiram somente no mês de maio/2013, isto é, ocasionaram 
omissão de ICMS somente em maio/2013 e foram lançados nesta data.  

 
Obs. 2: Em 19.12.2014, (conforme 3ª alteração do Contrato Social) a 

razão social da empresa foi alterada de Cosan Centro Oeste Açúcar e Álcool Ltda para 
Raizen Centro Oeste Açúcar e Álcool Ltda. 

 
Os diretores executivos da empresa são identificados no polo 

passivo solidário da lide, conforme documentos de fls. 06/13. 
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos, fls. 14/360. 
 
Todos foram intimados do lançamento do crédito tributário, fls. 

361/386.  
 



O sujeito passivo impugnação o trabalho fiscal, fls. 403/442, 
enquanto que os polos passivos solidários o fizeram conforme registro contido às fls. 
475/487, 497/509, 519/531, 543/555, 565/577, 586/598, 610/624, 634/646. 

 
Anexaram documentos, fls. 647/656. 
 
O julgador de Primeira Instância, fls. 658/666, decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 679/712, para 

requerer a sua reforma, pois a fiscalização deixou de expressar a correta determinação da 
suposta infração cometida pela recorrente, e ainda, deixou de analisar os argumentos 
apresentados pela recorrente, assim como, os créditos em decadência do período de 
janeiro a março de 2011. Alega que sobre os tributos sujeitos ao lançamento por 
homologação, havendo pagamento do tributário tido como devido, ainda que menor, a 
decadência do direito da autoridade administrativa de exigir o valor finda no prazo de 05 
(cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador. 

 
Sustenta que a Constituição Federal criou uma regra excepcional de 

incidência do ICMS sobre o petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, e energia elétrica, com destaque de que o valor devido a título de 
ICMS sobre aqueles produtos seria destinado, unicamente, em favor da unidade da 
federação responsável pelo seu consumo. Sendo assim, a operação não deixa de ser 
tributada pelo simples fato de não haver débito na saída do Estado de Goiás. Por outro 
lado, o estado fará jus à totalidade do ICMS devido quando da venda/transferência de 
mercadoria, devendo ser anulado/restituído qualquer recolhimento efetuado aos Estados 
onde a mercadoria apenas transitou, não sendo consumida. 

 
Sustenta também, que para as saídas internas de energia elétrica é 

forçoso reconhecer que não há ausência de tributação, mas tão somente o diferimento do 
imposto, o qual, apenas retarda o seu recolhimento, sendo garantido a manutenção do 
crédito do imposto nessas hipóteses. 

 
Sustenta ainda, que não há falar-se em glosa proporcional dos 

créditos, visto que os insumos são voltados integralmente à industrialização de 
mercadorias tributadas, ao passo que as saídas de energia elétrica decorrem do mero 
resíduo da cana de açúcar e, ao se proceder com a anulação de crédito, estar-se-ia 
vedando a plena fruição ao princípio da não cumulatividade. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração.  
 
No mérito, o cancelamento integral do auto de infração, cancela o 

crédito tributário constituído, ou que ao menos sejam glosados apenas o crédito de ICMS 
decorrente de entrada de insumos adquiridos e utilizados na produção de energia elétrica 
pela queima do bagaço de cana de açúcar. 

 
Os polos passivos solidários, recorrem da decisão proferida pela 

instância singular, fls. 416/731, 736/752, 757/774, 778/793, 798/813, 818/833, 838/853, 
858/876 respectivamente, requerem as suas exclusões da relação processual, e, para 
tanto, arguem a inconstitucionalidade da norma que estabelece responsabilização do 
administrador quando não praticado qualquer ato infracional de gestão. Violação do artigo 
135, III, do CTN, é necessário a comprovação de atos praticados com excesso de poderes 



ou infração de lei, contrato social ou estatuto; no mérito reitera os argumentos 
apresentados pela autuada.  

 
Os solidários, Antônio Alberto Stuchi, Luis Cláudio Rapparini Soares, 

Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira, Marcelo Eduardo Martins Rodolfo Norivaldo 
Geraldi arguem que não exerceram cargo de direção em parte da época do fato gerador. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é a omissão no recolhimento do ICMS, gerada em função da falta de estorno de 
crédito referente à aquisição de energia elétrica proporcional às saídas isentas ou não 
tributadas em relação ao total de saída de mercadoria do estabelecimento comercial, 
conforme Auditoria Básica do ICMS, demonstrativo e documentos anexos 

 
A tese deste voto inicia com a rejeição das preliminares de nulidade 

da peça básica, arguidas pela parte passiva, por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento ao direito de defesa, ou outro incidente de nulidade, previsto na 
legislação processual, vejo que estes não aconteceram no curso do trabalho fiscal, o que 
me motiva a rejeitá-las. Esta conclusão adveio do estudo da formalização do crédito 
fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro momento, correto o lançamento e 
sou pela sua tramitação, visto que a autoridade lançadora propôs a exigência do crédito 
tributário descrito no auto de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, as 
preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa não foram acolhidas na 
sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho as preliminares de nulidades 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa, arguidas pela recorrente. 

 
No que diz respeito à decadência de parte do crédito tributário 

exigido neste lançamento do crédito tributário, vejo que o sujeito passivo tem parcial 
direito, tanto que me faculta o seu acolhimento. 

 
Assim, sob o abrigo do art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional-

CTN, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito, formulada pela sujeição 
passiva, com a seguinte consideração:  

 
Na parte do acolhimento parcial da decadência considero com o 

entendimento de que o período de janeiro a março de 2011 deve ser excluído da exigência 
tributária, vez que o sujeito passivo foi notificado do lançamento tributário no dia 
31/03/2016.  



 
Vejo que o fato gerador do imposto aconteceu nos meses de janeiro 

a março de 2011 e o prazo decadencial finalizou no dia em que o sujeito passivo tomou 
ciência da constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, ou seja, no mês de 
março, inclusive. Aliás, ao observar a data da lavratura do auto de infração, eu concluí que 
a decadência atingiu o mencionado período de 2011 e, por isso, não se exige o ICMS que 
foi atingido pelo decurso do prazo quinquenal. 

 
Em face desta conclusão, acolho, junto com a maioria dos 

conselheiros presentes na sessão de julgamento deste processo, a preliminar de 
decadência parcial do crédito, o que me convence de excluir os valores relativos aos 
meses de janeiro a março de 2011. 

 
Feitas estas considerações, profiro o meu voto com o acolhimento da 

preliminar de decadência parcial do crédito.  
 
Antes de finalizar esta questão primeira, transcrevo o art. 150, § 4º 

do CTN, cujo objetivo é ilustrar este voto: 
 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa: 
[...] 
 
§ 4º Se a lei não fixar à homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Quanto à preliminar de exclusão da polaridade passiva solidária da 

lide, eu a rejeito com o entendimento de que o art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE, 
respalda a indicação das pessoas identificadas nos documentos de fls. 06 a 13 para 
responderem solidariamente pelo crédito tributário, visto as suas integrações na diretoria 
da empresa conforme provam as cópias das Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias 
e demais documentos anexados ao trabalho fiscal. 

 
As regras do art. 45, inciso XII do CTE suportam a confirmação dos 

sujeitos passivos solidários na lide, visto a existência de interesse comum na situação 
constitutiva do crédito tributário, definida na referida norma transcrita no parágrafo que 
segue: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 

12.06.17) 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 
(redação original - vigência 01.01.97) 

  
Após a solução das questões preliminares, dirijo-me ao mérito da 

ação com os fundamentos seguintes: 
 

A instauração deste processo contencioso se 
efetivou com as defesas que discutem a legalidade da utilização 
do crédito das mercadorias cujas saídas se fizeram sob o 
benefício da isenção ou operações comerciais não tributadas, 
cuja comercialização utilizou o consumo dos bens comerciáveis 
nos processos produtivos no estabelecimento comercial 
autuado.  

 
A ausência do cumprimento dessa obrigação 

tributária tem por suporte os arts.  60, inciso II, 61, inciso, alínea 
“a” e 64 da Lei nº 11.651/91, enquanto que o inciso II do art. 61 
define que o sujeito passivo deve efetuar o estorno do crédito 
das mercadorias que vierem a ser utilizadas em fins alheios à 
atividade do estabelecimento, fato que não aconteceu no 
estabelecimento, cuja atividade é a produção de álcool, açúcar 
em bruto e cultivo de cana de açúcar 

 
Entendo que o sujeito passivo não agiu com violação das regras 

definidas nos artigos indicados pelo auditor fiscal quando procedeu a lavratura do auto de 
infração, visto que a aquisição de energia elétrica constitui elemento necessário para a 
produção das mercadorias açúcar e álcool e, portanto, geradora de crédito no 
estabelecimento industrial. 

 
Reafirmo que para a execução da produção a aquisição e o consumo 

da energia elétrica compõe o elemento indispensável para o processamento da 
industrialização, além de constituir em insumo para a obtenção do produto final de 
comercialização.  

 
Considero o princípio da não cumulatividade do imposto para me 

convencer de que o procedimento do sujeito passivo não merece punição com a exigência 
de crédito de nenhum dos produtos consumidos no processo produtivo da sua atividade 
comercial. 

 
Ante o exposto e ao votar esta autuação, decido rejeitar as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Acolher a decadência 
parcial, arguida pela autuada, referente ao período de janeiro a março de 2011. Quanto ao 
mérito, decido conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular 
e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00886/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento de crédito 
indevido. Aquisição de energia elétrica por estabelecimento com 
efetiva atividade comercial e cadastrada com CNAE principal de 
indústria. Procedência. Decisão Unânime. 
 
1. A efetiva atividade comercial do contribuinte prevalece sobre 
sua declaração no cadastro estadual, visto que as informações 
do cadastro, inclusive CNAE, são  declaratórias e de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte (CTE, art.92, §1º). 
 
2. O STJ consolidou o entendimento de que as atividades 
secundárias, panificação, rotisseria, restaurante, congelamento 
de alimentos, não podem ser consideradas industrialização 
(Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do 
IPI, art. 5º, I, "a").  
 
3. Ocorrência de Vício do Ato Administrativo pode ser 
anulado pela Administração Pública, conforme artigos 53 e 54 
da Lei 13.800/2001 e SÚMULAS STF 346 e 473. 
 
4. Acolhe-se a aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 
166-A, e arts. 167 e 168 do CTE, tendo em vista a orientação do 
Parecer nº 243/2015- GTRE, que foi anulado por vício de ato 
administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte, negar-lhe provimento para considerar procedente o lançamento. 
E, também, por unanimidade de votos, decidiu aplicar as determinações contidas no 
parágrafo único do art. 166-A, e arts. 167 e 168, do CTE, conforme arguido pelo 
Representante Fazendário, devendo assim o pólo passivo ser notificado para realizar o 
pagamento do crédito tributário, no prazo  máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência 
desta decisão, sem aplicação de penalidade. Não ocorrendo o pagamento, deve ser 
exigida a penalidade constante do auto de infração e demais acréscimos legais.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça básica destes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento de ICMS, na importância de R$ 321.519,62, referente aos meses de setembro 
e novembro de 2015, em razão da escrituração indevida de créditos de ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento, conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital - EFD e demais documentos anexos. Em 



consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais.  

 
Foram arrolados como solidários: Bruno Giordani, Ronaldo Dos Reis Silva, 

Rogério Giordani, na condição de sócios administradores, conforme Artigo 45, inciso XII, 
da Lei 11.651/91. 

Os dispositivos legais infringidos foram os artigos 58, § 3º, II e 64, da Lei 
11.651/91, c/c artigo 522, II, a, item 2 do RCTE e aplicada a penalidade prevista no artigo 
71, IV, “a”, da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 

 
                          Em nota explicativa feita pelo autuante consta a observação de que o 
contribuinte utilizou créditos oriundos do CFOP 1.252, referente a compra de energia 
elétrica por estabelecimento industrial, contudo o contribuinte não seria a priori uma 
indústria, visto que a única industrialização promovida pela empresa seria a fabricação de 
produtos de padaria, e conforme entendimento pacificado nas esferas administrativas e 
judiciais, esta atividade não geraria direito ao crédito do ICMS da energia elétrica. Foram 
feitas juntadas de algumas decisões que versam sobre a matéria, Parecer 1223/2006- 
GOT, Acordão CAT Pleno nº 2409/13 e do Acordão do STJ no Agravo em Recurso 
Especial nº 79.208-SC (2011/0273096-5).  

 
Além dessas decisões administrativas e judiciais, houve juntada das EFDs 

dos períodos com haschcode dos arquivos, do extrato cadastral do contribuinte na SEFAZ, no qual 
consta como atividade econômica principal do contribuinte a industrialização de panificação (CNAE 
1091-1/02), sendo juntado também a Terceira Alteração Contratual e a Ordem de Serviço de 
Fiscalização.  

 
Devidamente intimados, somente o sujeito passivo compareceu aos autos, 

sendo lavrado Termo de Revelia contra os solidários.  
Em sua peça defensória, o sujeito passivo apresentou as seguintes 

argumentações:   
1) Que agiu em total observância aos preceitos da SEFAZ, pois abriu 
processo de consulta questionando se poderia escriturar o crédito da 
energia elétrica, mês a mês, e ainda se poderia utilizar crédito 
extemporâneo observando o prazo prescricional de 5 anos. 
 
2) Que a resposta veio através do Parecer nº 243/2015- da Gerência de 
Tributação e Regimes Especiais, no qual consta a informação de que a 
consulente teria direito a utilização do crédito em virtude de estar 
enquadrada em atividade classificada como indústria. E, quanto ao crédito 
extemporâneo, foi informada de que o prazo para creditamento seria de 5 
anos, contados da data da emissão do documento, e caso não houvesse 
escriturado até o mês de fevereiro do exercício seguinte ao do evento que 
deu origem ao direito, a autoridade competente para apreciar a 
regularidade e autorizar a escrituração extemporânea seria o Delegado 
Regional de Fiscalização (Art. 47, §2º, inciso I, do RCTE). 

 
3) Aduz que todas as apropriações dos créditos foram realizadas dentro 
dos limites legais e consubstanciado no Parecer nº 243/2015- GTRE 
SEFAZ/GO. E por fim, pleiteia a improcedência do lançamento fiscal. 

 
                     A impugnante fez juntada do Parecer nº 243/2015 e do Despacho final nº 

4432/2015 da Superintendência da Receita para confirmar sua tese defensória de que 
teve parecer favorável ao direito de aproveitar o crédito da energia elétrica, anexou 



também, cópias das notas fiscais de energia elétrica, dos períodos de 10/2010 a 10/ 2015 
e do Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.  
 
 O julgador monocrático abordou questões mais amplas sobre as nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09, discorreu em sua sentença que a empresa é um 
estabelecimento comercial que produz produtos de padaria e que o contribuinte deveria ter 
separado as atividades industriais das comerciais. E que o fato de ter obtido o visto da 
Delegacia Regional de Fiscalização nas notas fiscais não garantiria a legitimidade dos 
créditos, pois contrariou a norma tributária, visto ter decisões no sentido contrário aos 
documentos juntados pela defesa. Citou também sobre a necessidade de ter aferição da 
energia em separado e da autorização da Fazenda para tal aproveitamento. E em sua 
conclusão, julga pela procedência total do auto de Infração, conforme sentença anexada 
às fls. 142/150. 
 

               Os sujeitos passivos foram devidamente intimados, os solidários, 
novamente, não compareceram em Segunda Instância, sendo os mesmos declarados 
peremptos.  
 

                Irresignada com a sentença singular, o sujeito passivo principal 
compareceu em recurso voluntário, reiterando os mesmos argumentos, fundamentações e 
pedido quando da impugnação na Primeira Instância, fazendo as seguintes 
considerações: 
 

1. Que por possuir dúvidas quanto a possibilidade de utilizar o crédito de 
ICMS da energia elétrica, abriu processo de consulta junto à SEFAZ para 
assim obter a segurança jurídica em suas operações; 
 

2. Que somente apropriou o crédito da energia elétrica, após resposta 
positiva autorizando o seu aproveitamento, conforme documentos 
apensados. 
 

3. Cita que o julgador monocrático afirmou equivocadamente em sua 
sentença, que a empresa autuada não possuía código de atividade 
industrial, mas, que a atividade principal da recorrente junto à Receita e 
em seu contrato social, é o de industrial, CNAE:1091-1/02, de fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.   

 
4. Que o julgador singular aduziu que a empresa deveria ter separado as 

atividades industriais das comerciais, mas reitera em sua defesa que este 
questionamento foi feito no processo de consulta. 

 
5. Invoca que agiu de forma transparente, evidenciando toda a realidade, não 

tentando em nenhum momento ludibriar o parecerista, visto que informou 
no preâmbulo da consulta, que exercia outras atividades, tais como bar e 
restaurante e fazia comercialização de produtos (empório). 

 
6. Cita que as notas fiscais de energia foram carimbadas pela SEFAZ/GO, 

atestando a extrema legalidade com que a escrituração dos créditos foi 
realizada. 

 
7. E, em seus pedidos finais, requer a reforma da decisão de 1ª instância, 

com a consequente declaração de insubsistência do auto de infração.    
 



 É o Relatório. 

                             VOTO 
 Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares a 
serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 351.519,62, em decorrência da escrituração 
indevida de créditos de ICMS da energia elétrica utilizada no estabelecimento, através do 
CFOP 1.252, compra de energia elétrica por estabelecimento industrial, pois restou 
comprovado pela fiscalização que o estabelecimento seria comercial, portanto não teria 
direito a este crédito, visto que sua única atividade industrial seria a de industrialização de 
produtos de panificação.  (fls.02 e 21) 

 
 Primeiramente, iremos destacar os dispositivos legais que versam sobre a 
matéria. 

 
 A Lei n° 13.772/00, com nova redação conferida pela Lei nº 17.256/11, 
estabelece as condições para apropriação do crédito do ICMS relativo à entrada de 
energia elétrica no estabelecimento do contribuinte. Vejamos: 
 

 

Art. 2º O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na Lei nº 11.651, 
de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás - CTE- durante o 
período de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2019, fica limitado às 
seguintes situações: 

 
I - se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento quando: 
 
a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
 
b) for consumida no processo de industrialização; 
 
c) seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; 
 

Nesse mesmo sentido, o Decreto n° 4.852/97 (Regulamento do Código 
Tributário Estadual), no artigo 522, ao regulamentar a matéria em comento, especifica as 
limitações para a apropriação do crédito de ICMS relativo à entrada de energia elétrica em 
estabelecimento do contribuinte, até o dia 31 de dezembro de 2019, nos seguintes termos: 

 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
(...) 
  
II- relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 

31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1.  for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 

econômica de indústria; 
 

Pela leitura da norma, resta incontroverso, que o direito ao aproveitamento 
do crédito de ICMS oriundo da energia elétrica é para o contribuinte que exerça atividade 

http://www.sefaz.go.gov.br/cat/pautajulgamento/pautas/Cte/CTE.doc
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/Leis/L_13772.doc%23A2


econômica de indústria, visto que o processo de industrialização é o núcleo da questão, o 
qual advém do artigo 33 da Lei Complementar nº 87/96: 

 

               Art. 33. (lei Kandir) 

(...) 

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no   
estabelecimento:    

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;   

b) quando consumida no processo de industrialização;    

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 
exterior,   na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;  

                            

Portanto, nota-se, que os mercados não possuem direito ao 
aproveitamento do crédito da energia elétrica, visto que os mesmos não têm atividade 
econômica de indústria. E aquelas atividades desenvolvidas por eles, tais como: 
panificação, rotisseria, restaurante, congelamento de alimentos, açougue, peixaria, frios e 
laticínios, não são consideradas industrialização, conforme previsto no inciso I, alínea “a” 
do art. 5º do Regulamento do IPI, visto que tais atividades são consideradas acessórias à 
atividade principal da rede de mercado, que é comercial, conforme entendimento já 
consolidado, tanto nas esferas administrativas como nas judiciais. 
 

A Administração Tributária do Estado de Goiás sempre compartilhou deste 
entendimento, conforme pareceres diversos que versam sobre a matéria (Parecer n. 
1223/2006-GOT, Acórdão CAT/Pleno n. 2409/13 e Parecer n.031/2017-GTRE)   

 
A seguir, transcrevo parte do Parecer nº 031/2017–GTRE/CS: 

“Desse modo, considerando que: a consulente possui atividade econômica 
preponderante de comércio varejista de mercadorias em geral (CNAE 
4711-3/02); sua atividade de panificação não é considerada 
industrialização, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea ‘a’, do Decreto nº 
7.212/12010, Regulamento do IPI – RIPI; o direito ao crédito de ICMS sobre 
a energia elétrica é para o estabelecimento industrial, cadastrado como tal, 
conforme disposto no art. 522, inciso II, alínea 'a‘, item 2, do RCTE; 
concluímos que a mesma não pode aproveitar crédito de ICMS relativo à 
energia elétrica consumida no seu setor de panificação. Corroboram com o 
entendimento desta Gerência julgados do Conselho Administrativo 
Tributário e jurisprudência dos tribunais, acima mencionados. ” 

 
 Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça no Processo de Agravo 
de Recurso Especial nº 79.208 – SC (2011/0273096-5), em sua sentença, manifestou:  

 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO, ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS EM SUPERMERCADO. 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 
nº 1.117.139, RJ, sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil, 
decidiu que “as atividades de panificação e congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização 
de alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI 
(Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao creditamento do 



ICMS pago na entrada de energia elétrica consumida no estabelecimento 
comercial”. Agravo regimental desprovido”.  
 

 Em Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo 
Acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no artigo 543-C, do 
Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
manifestou o seguinte entendimento: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

[...]  

 
                        

    Posto isto, teceremos nossa manifestação sobre a peça impugnatória. 
  
Em que pese que o sujeito passivo trouxe aos autos a informação e 

comprovação de que formulou processo de consulta junto à SEFAZ, fls. 71/74, onde expôs 
diversas dúvidas pertinentes sobre a possibilidade de aproveitamento do crédito de ICMS 
referente a energia elétrica, objeto do lançamento, tendo recebido resposta positiva 
através do Parecer nº 243/2015-GTRE, de que fazia jus a essa apropriação, por ser um 
estabelecimento com atividade principal de indústria, através do CNAE 1091-1/02 - 
fabricação de produtos de padaria e confeitaria. 
 
      Mister ressaltar, que este Parecer nº 243/2015-GTRE, que aduz sobre o 
direito de aproveitamento do crédito da energia elétrica pela autuada, foi considerado nulo, 
desde o início, ex tunc, pois foi revogado pelo Parecer nº 394/2016-GTRE, sendo neste, 
invocado os artigos 53 e 54 da Lei 13.800/2001, que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, visto que restou demonstrado a 
ocorrência de vício do ato administrativo, em virtude deste ter sido fundamentado em 
informações incorretas prestadas pelo contribuinte quando do cadastramento no Estado 
de Goiás. 
 

              Cumpre destacar também, que o contribuinte (sujeito passivo) foi notificado 
a estornar os eventuais créditos de ICMS apropriados em razão do consumo da energia 
elétrica ou proceder o recolhimento do imposto devido, sendo oportunizado ao mesmo o 
recolhimento na forma do § 1º do artigo 51, da Lei 16.469/09, conforme Parecer 394/2016-
GTRE/CS. 



 
 

                Assunto:         Anulação de Parecer/Despacho. 

 

PARECER Nº 394/2016-GTRE/CS 

 
Observa-se acima (em destaque) que a situação fática em que se fundamentou as 
conclusões do referido Parecer foi de que a Empresa R2 Comércio de Alimentos e 
Bebidas Ltda tem como atividade econômica principal o ramo industrial (conforme 
espelho cadastral). Tendo em conta os relatórios trazidos aos autos pela Gerência 
de Auditoria de Varejo e Serviços, os quais, demonstram, de forma clara, que a 
citada empresa de fato tem como atividade principal o comércio de mercadorias, 
entendemos que o Parecer nº 243/2015-GTRE fica prejudicado em seu inteiro 
teor, uma vez que se fundamentou em um fato/situação inexistente. 
  Assim, fica configurada a ocorrência de vício do ato administrativo, em razão da 
inexistência de motivo, o que se verifica quando a matéria de fato ou direito, em 
que se fundamentou o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido, devendo este (ato administrativo) ser anulado 
pela Administração Pública. 
Deste modo, invocamos os artigos 53 e 54 da Lei nº 13.800/2001, para sugerirmos 
a nulidade dos efeitos, desde o início (ex tunc), do Parecer nº 243/2015-GTRE 
para a Empresa R2 Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, IE: 10.484.212-1, em 
virtude deste (Parecer) ter se fundamentado em informações incorretas prestadas 
pelo contribuinte quando do cadastramento no Estado de Goiás. Por fim, 
sugerimos que o contribuinte interessado (Empresa R2 Comércio de Alimentos e 
Bebidas Ltda, IE: 10.484.212-1) seja notificado a, no prazo de 20 dias, adotar os 
seguintes procedimentos: 
1 - Estornar eventuais créditos de ICMS apropriados em razão do consumo de 
energia elétrica, resultando saldo devedor, deverá proceder ao recolhimento do 
imposto devido;  
2 - Efetuar os pagamentos do ICMS diferencial de alíquotas porventura não 
recolhido em decorrência da utilização indevida da isenção prevista no artigo 6º, 
inciso XCII, do anexo IX, do RCTE.  
Ambos os recolhimentos (se for o caso), poderão ser realizados na forma do § 1º, 
do artigo 51, da Lei 16.469/09.  
É o parecer. 

 

 
Seguindo determinação do Ajuste SINIEF nº 02/99, a Classificação 

Nacional de Atividade Econômica – CNAE - passou a ser adotada pelos Estados e Distrito 
Federal, objetivando a padronização nacional dos códigos de atividade econômica nos 
diversos sistemas de cadastro e registros da Administração Pública nas três esferas do 
governo, em especial na área tributária, possibilitando o intercâmbio de informações 
econômico-tributárias. 
 

Não obstante que a autuada possua no seu extrato cadastral a atividade 
econômica principal de indústria – CNAE Fiscal 1091-1/02, esta informação, não 
corresponde à realidade, visto que restou demonstrado através de levantamentos fiscais 
que a empresa tem como atividade econômica principal a comercialização de mercadorias 
adquiridas prontas e acabadas (atividade comercial), conforme restou comprovado pela 
análise das notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas pelo contribuinte nos períodos de 
2013, 2014, 2015 e 2016.  

  

Salientamos que os dados cadastrais, inclusive o código de atividade 
econômica, CNAE, são declaratórios, ou seja, são informações de exclusiva 
responsabilidade do próprio contribuinte quando de sua inscrição no cadastro do Estado, 
não implicando necessariamente a realidade dos fatos (CTE, art.92, §1º). 

 



Portanto, a situação fática é de que houve vício de ato administrativo, visto 
que a atividade principal do contribuinte é o comércio de produtos adquiridos de terceiros, 
sendo inclusive um dos empórios/restaurantes mais conhecidos da capital, “Empório 
Saccaria”, conforme bem pontuado pela impugnante às fls. 169. 

 
  
Ademais, um erro praticado por servidor não sucumbe o direito da 

Fazenda Pública Estadual de reclamar o crédito tributário do sujeito passivo, a quem o 
erro não aproveita, conforme reza o Art. 166 -A do CTE.  

 

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por servidor 
deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, a quem o erro 
não aproveita. 
 

Ressaltamos aqui também, o Princípio da AUTOTULELA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, onde a administração pode anular os seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, 
conforme SUMULA 473 e 346 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 
 

                            Súmula 473 
 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 

                           
                       

Nesse diapasão, não vejo como acatar a razão da recorrente, que se  
encontra alicerçada somente na afirmação de que agiu em conformidade com o Parecer nº 
243/2015-GTRE, visto que este foi revogado por vício administrativo, e seus efeitos 
considerados nulos desde o início (ex tunc), através do Parecer nº 394/2016-GTE, tendo a 
empresa tomado ciência deste ocorrido. Não obstante, temos a previsão da Autotutela da 
Administração Pública (súmulas STF 346 e 473), visto que não poderia um erro 
administrativo subsistir ao fato concreto, visto que o sujeito passivo é um estabelecimento 
comercial, e portanto não tem o direito de aproveitar crédito da energia elétrica, conforme 
jurisprudências já firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme citações 
feitas em linhas anteriores. 

Assim, a exigência do Fisco deve ser mantida, visto que está amparada 
pela situação fática de que o sujeito passivo é um estabelecimento comercial. Todavia, 
considerando que o sujeito passivo inicialmente efetuou processo de consulta, tendo 
recebido o Parecer nº 243/2015, favorável ao creditamento do ICMS da energia elétrica, e 
este foi posteriormente revogado, desde o início, por vício de ato administrativo, através 
do Parecer nº 394/2016, entendo, juntamente com meus pares, que deve ser oportunizado 
ao sujeito passivo a realização do pagamento sem a aplicação da penalidade punitiva, na 
forma do Parágrafo único do artigo 166-A, 167 e 168 do Código Tributário Estadual.  
 

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, a 
quem o erro não aproveita. 
 Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve ser 
notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência. 

                                               
Ante o exposto, e em sintonia com a unanimidade dos meus pares, 

conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento e voto pela PROCEDÊNCIA do auto 
de infração, com aplicação do parágrafo único do artigo 166-A e artigos 167 e 168 do 
CTE, devendo o polo passivo ser notificado a realizar o pagamento do crédito tributário, no 



prazo máximo de 10 dias contados da ciência desta decisão, sem aplicação de penalidade 
punitiva. E não ocorrendo o pagamento, que seja exigida a penalidade constante do auto 
de infração e demais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 16 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00894/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Aproveitamento indevido de crédito. Não estorno 
proporcional às saídas com redução de base cálculo. 
Procedência. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Competindo ao CAT controlar a legalidade do lançamento de 
ofício em face das normas que formatam o crédito tributário 
reclamado e que regem esse procedimento do Fisco, não lhe 
cabe, órgão de controle administrativo que é, apreciar e decidir 
sobre a validade daquelas normas; 
 
III - O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto 
creditado, sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento 
for objeto de saída contemplada com redução de base de 
cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa 
redução (art. 58, I, "b", §§ 4º e 5º do Decreto n° 4852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Gerluce Castanheira Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram 
acolhendo a preliminar de nulidade e, também, pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 29 de novembro de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de junho 
de 2015 a julho de 2016, deixado de estornar crédito de ICMS referente a entradas de 
mercadorias diversas cuja subsequente saída se deu com redução de base de cálculo 
prevista no art. 8°, XXXIII do Anexo IX do RCTE. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
elaborada nota explicativa (fl. 04) na qual os auditores fiscais autuantes expõem o método 



de cálculo do estorno de crédito efetuado e especificam os demonstrativos juntados em 
meio físico e digital (fls. 04 a 32). 

Intimado para se defender em Primeira Instância (fls. 33 e 34), o 
sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 35 a 62), perante a qual o julgador 
monocrático, após rejeitar preliminar, considera procedente o auto de infração (fls. 63 a 
66). 

Instado a recorrer (fls. 67 e 68), o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário (fls. 47 a 133), onde pede a nulidade do auto de infração por ausência de 
demonstração clara do cálculo do crédito exigido, já que o Fisco não detalhou os motivos 
e dados que o levaram a concluir pela utilização indevida de base de cálculo, 
impossibilitando a percepção da linha de raciocínio que norteou a acusação fiscal (fl. 73 a 
76). 

Pede também a recorrente a nulidade por ocorrência de erro material 
em face da inclusão de mercadorias cuja entrada foi tributação a 7% ou decorrente de 
importação (fl. 76 a 78). 

o mérito, a recorrente pede a improcedência do auto de infração 
alegando que a exigência tributária ofenderia o princípio constitucional da não 
cumulatividade e que o crédito integral do ICMS das entradas deve ser assegurado ao 
contribuinte, o que, além de constitucionalmente previsto, encontra amparo no Convênio 
ICMS 128/94, celebrado na forma estabelecida pela Lei Complementar 24/75. 

Argumenta, ainda, que por se tratar de produtos da cesta básica, o 
princípio constitucional da essencialidade de estaria a impor a preservação da carga 
tributária de 7% nas saídas de tais mercadorias. 

Alega também a parte passiva que entendimento do Supremo 
Tributal Federal (STF) emanado no RE 174.478 não pode ser aplicado 
indiscriminadamente, devendo o julgador o julgador atentar para os pormenores que 
envolvem o caso concreto. 

Por fim, argumenta a recorrente que o estorno pretendido pelo Fisco 
implicaria aumento da carga tributária real para além do percentual de 7% e que a multa 
de 25% seria confiscatória, nos termos do art. 150, IV da Constituição Federal. 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Analisando a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela parte passiva, em face da ausência de 
demonstração clara do cálculo do crédito exigido, já que o Fisco não detalhou motivos e 
dados que o levaram a concluir pela utilização indevida de base de cálculo, 
impossibilitando a percepção da linha de raciocínio que norteou a acusação fiscal (fl. 73 a 
76), posiciono-me por sua rejeição, pois o histórico do auto de infração, a nota explicativa 
e os demonstrativos acostados ao auto de infração (fls. 02 a 32), descrevem com clareza 
a situação apontada como ilícito tributário, não havendo imprecisão estrutural que importe 
em nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Por outro lado, a alegação de ocorrência de erro material em face da 
inclusão de mercadorias cuja entrada foi tributada a 7% ou decorrente de importação (fl. 
76 a 78), o segundo motivo apresentado como gerador da nulidade, é questionamento que 
remete claramente ao aspecto meritório da exigência tributária, não se relacionando com a 
imprecisão descritiva que caracteriza a espécie de falha procedimental apontada. 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela recorrente, já que sua alegação de que a exigência tributária ofenderia o princípios 
constitucionais do não confisco, da não cumulatividade e da essencialidade do ICMS, bem 



como as disposições do Convênio ICMS 128/94, celebrado na forma estabelecida pela Lei 
Complementar 24/75, estão a questionar a validade das normas da legislação tributária 
estadual utilizadas como fundamento do lançamento de ofício e não a subsunção do fatos 
apontados pelo Fisco a tais diplomas. 

Quanto à abordagem sobredita, entendo que, competindo ao CAT 
controlar a legalidade do lançamento de ofício em face das normas que formatam o crédito 
tributário reclamado e que regem esse procedimento do Fisco, não lhe cabe, órgão de 
controle administrativo que é, apreciar e decidir sobre a validade daquelas normas. 

E, embora tenha tido a recorrente ampla oportunidade, não trouxe 
ela qualquer questionamento direto sobre o aspecto fático da exigência tributária. 

o tocante a alegada majoração da carga tributária real para além do 
percentual de 7%, em face do estorno proporcional do créditos das respectivas entradas, 
destaco que a carga tributária se efetiva no ICMS pelo cálculo do imposto mediante a 
multiplicação de um percentual (alíquota) sobre a correspondente base cálculo que, 
reduzida, como ocorre no caso presente, resulta em gravame menor que o originalmente 
previsto norma tributária definidora da incidência do imposto. 

A carga tributária no ICMS é, assim, determinada apenas no âmbito 
material-temporal da saída de mercadoria considerada, não envolvendo o crédito da 
entrada da respectiva mercadoria e nem a eventual anulação desse crédito, anulação que, 
sendo consequência da determinação da carga, não integra logicamente a causa que lhe 
deu origem. 

Note-se que no art. 8°, XXXIII do Anexo IX do RCTE, que estabelece 
os moldes da carga tributária pelo ICMS na situação em foco, a redução é aplicada sobre 
o valor da operação e que nada é mencionado sobre benefício fiscal de manutenção de 
crédito: 

 
“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[…] 
XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação 
do equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação 
interna com açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha 
de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, 
margarina vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo 
tipo minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de 
oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova 
de dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, 
desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a 
elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). (Redação conferida 
pelo Decreto nº 6.331 - vigência: 20.12.05 a 30.11.17 
 

No que diz respeito à alegação da recorrente de ocorrência de erro 
material em face da inclusão de mercadorias cuja entrada foi tributação a 7% ou 
decorrente de importação (fl. 76 a 78), friso o que art. 58, I, “b”, §§ 4º e 5º do Decreto nº 
4852/97, que ampara a presente exigência fiscal, somente exclui da obrigatoriedade de 
estorno proporcional de crédito a entrada comtemplada com redução de base cálculo, que 
é modalidade de benefício fiscal, não fazendo nenhuma referência à procedência da 
mercadoria do exterior ou à alíquota aplicável na saída anterior de que decorreu a entrada: 

 
“Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na 
data da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
[…] 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv128_94
../Trab%202/Meu%20Trabalho/Lte_ver_22_03_2018/Decretos/D_06331.doc
../Trab%202/Meu%20Trabalho/Lte_ver_22_03_2018/CTE/CTE.DOC#A61


b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada 
com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é 
proporcional a essa redução; 
[…] 
§ 4º Na saída ou prestação correspondente, referidas na alínea "b" do 
inciso I do caput deste artigo, cuja entrada ou utilização tenham sido 
contempladas, também, com redução de base de cálculo: 
I - não se exigirá o estorno de crédito, se a entrada ou utilização tiverem 
sido contempladas com redução de base de calculo, cuja carga tributária 
seja menor ou igual à aplicável à saída ou prestação correspondente; 
II - deve ser efetuado o estorno de crédito, se a entrada ou utilização 
tiverem sido contempladas com redução de base de cálculo, cuja carga 
tributária seja maior que a aplicável à saída ou prestação correspondente, 
da seguinte forma: 
a) calcula-se o percentual correspondente à diferença entre a carga 
tributária correspondente à entrada ou utilização e a aplicável à saída ou 
prestação correspondente; 
b) sobre o valor da operação ou prestação correspondente à entrada, 
aplica-se o percentual calculado na forma da alínea "a". 
ACRESCIDO O § 5º AO ART. 58 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.504, DE 30.11.11 - VIGÊNCIA: 
06.12.11. 
§ 5º O disposto no § 4º não se aplica à saída contemplada com redução 
de base de cálculo, cuja entrada decorrente de operação interestadual 
tenha sido contemplada com redução de base de cálculo concedida 
com a finalidade de excluir o valor das contribuições para o PIS/PASEP e 
para a COFINS referente às operações subsequentes cobradas 
englobadamente, nos termos de Lei federal, ficando exigido o estorno de 
crédito previsto no inciso I do caput deste artigo.[…]” 
 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço 
do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00901/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeição 
ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de estorno de 
crédito de mercadorias cujas saídas foram contempladas com o 
benefício da redução da base de cálculo prevista no inciso 
XXXIII do artigo 8º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 
Procedência. 
I – Não deve ser intimada a parte de decisão que lhe foi 
favorável. 
II - Deve efetuar o estorno do imposto creditado, sempre que a 
mercadoria for objeto de saída subsequente contemplada com 
redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será 
proporcional a essa redução. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade parcial do processo, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de 
defesa, a partir da decisão cameral, por falta de intimação da Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José Mendes e José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 84 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José Mendes, José Eduardo Firmino Mauro, Valdir 
Mendonça Alves e José Luiz Rosa, que votaram pela procedência parcial do auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 484.873,22 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), considerando o pagamento de 
fls. 84 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Bunge 
Alimentos S. A., omitiu o pagamento de ICMS, no período de 01/2014 a 05/2015, na 
importância de R$ 874.590,96 (oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa 
reais e noventa e seis centavos), em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à 
redução, relativo à entrada de diversas mercadorias da cesta básica, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo, prevista no artigo 8º, inciso XXXIII do 
Anexo IX do RCTE, conforme demonstrativos em anexo. 

 



A fiscalização citou como infringidos os artigos 61, §3º e 64 da Lei 
11.651/91 combinados com o artigo 58, inciso I, alínea “b” do Decreto 4.852/97. Foi 
proposta a penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a” da Lei 11.651/91, com a alteração 
efetuada pela Lei 17.917/2.012. 

 
Em nota explicativa, folhas 05 e 06 dos autos, o autor do 

procedimento fiscal esclareceu que o auto de infração tem por objetivo lançar o crédito 
tributário relativo à omissão de estorno de créditos do ICMS proporcional à redução da 
base de cálculo nas saídas internas, conforme o benefício fiscal do artigo 8º, inciso XXXIII, 
Anexo IX do RCTE. Informou também, que o contribuinte no período de 01/2014 a 
05/2015 somente realizou o estorno de crédito nos meses de 01/2014 a 06/2014 para o 
produto farinha de trigo. 

 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: Nota 

Explicativa, Auditoria Básica do ICMS de 2014 e 2015, Relatório Sintético de Estorno de 
Crédito pelas Entradas e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais em mídia CD-R 
contendo cópia do processo. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo ingressou com defesa, na 

qual requereu a nulidade do auto de infração por ausência de demonstração clara do 
cálculo do crédito exigido, e a nulidade do lançamento por erro material devido a inclusão 
de mercadorias cujo o crédito foi escriturado com alíquota de 7% (sete por cento). 

 
Em relação ao mérito, a impugnante reconheceu que é devido o valor 

de R$ 484.873,22, e alegou que a fiscalização computou indevidamente todas as saídas 
como se fossem sujeitas à redução da base de cálculo do ICMS. Contestou que a 
exigência de apropriação proporcional é totalmente indevida porque não encontra amparo 
na Constituição Federal e viola a legislação tributária. 

 
Afirmou que o Convênio 128/94 que estabeleceu carga tributária 

mínima incidente sobre as operações com os produtos da cesta básica de 7%, não 
autorizou os Estados a exigirem a anulação do crédito tributário quando da utilização 
deste benefício fiscal. 

 
Ao final, reclamou do caráter confiscatório da penalidade aplicada e 

requereu o cancelamento desta ou a sua redução.  
 
Em sentença o julgador singular rejeitou as preliminares de nulidades 

apresentadas e julgou procedente o lançamento. 
 
Notificado da decisão monocrática, o sujeito passivo não se 

manifestou e é lavrado Termo de Perempção. 
 
A posteriori, o sujeito passivo ingressou com recurso voluntário, 

acolhido como Pedido de Revisão Extraordinária, no qual reiterou a preliminar de nulidade 
do auto de infração por ausência de demonstração clara do cálculo do crédito exigido na 
peça basilar, e novamente reclamou dos demonstrativos apresentados pelo fisco estadual, 
alegando ausência da descrição detalhada da matéria tributável. 

 
Por fim, requereu a nulidade do lançamento por erro material, por 

entender como indevida a inclusão, no levantamento efetuado, de mercadorias originárias 
dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, cujo crédito foi escriturado com alíquota de 7%. 

 



Quanto ao mérito, a recorrente reconheceu como devido o ICMS no 
valor de R$ 484.873,22 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três 
reais e vinte e dois centavos), o qual já foi recolhido em 02/02/2016.  

 
Novamente reclamou erro material, argumentando que devem ser 

excluídas as mercadorias originárias dos estados das regiões sul e sudeste que foram 
adquiridas com alíquota de 7% para readequar o valor do imposto exigido. 

 
Contestou ainda, que de acordo com o princípio da Não 

Cumulatividade do ICMS, é assegurado o aproveitamento do imposto exigido na operação 
anterior, por consequência, é inconstitucional a exigência da apropriação proporcional. 

 
Reafirmou que o Convênio 128/94, autoriza os Estados a não exigir a 

anulação proporcional do crédito decorrente de operações anteriores realizadas com 
mercadorias da cesta básica, e que, portanto, tem direito a manutenção integral do crédito. 

 
Outra vez, reclamou do efeito confiscatório da multa e requereu que 

a mesma seja cancelada ou reduzida. 
 
Apresentou, por fim, aditamento ao Pedido de Revisão 

Extraordinária, requerendo sua admissibilidade com fundamento no artigo 43, inciso II, 
alínea “b” da Lei nº 16.469/2009. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por intermédio 

do Despacho 3001/2016 – PRES, admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária e 
determinou a distribuição dos autos à Câmara Julgadora para apreciação da peça recursal 
constante às folhas 93 a 130. 

 
Em votação majoritária, a câmara julgadora, conheceu do recurso 

negou-lhe provimento e confirmou a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 
Em recurso apresentado ao Conselho Superior, a autuada reclama 

da ilegalidade de se exigir estorno de crédito do ICMS de mercadorias recebidas em 
transferências interestaduais às alíquotas de 7% e 12%, contrariando a norma prevista no 
§4º do artigo 61 da Lei nº 11.541/91. E por conta da citada contrariedade à legislação 
tributária, requereu a improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 
 
                                VOTO 
 
 
Preliminarmente cumpre mencionar que, na sessão de julgamento, o 

relator alegou preliminar de nulidade parcial do processo, a partir da decisão cameral, por 
cerceamento ao direito de defesa por falta de intimação da Fazenda Pública Estadual. 

 
É imprescindível ressaltar, que a decisão cameral confirmou a 

procedência do lançamento na sua integralidade. Determina o §5º do artigo 14 da Lei nº 
11.651/91, que não deve ser intimada a parte quando a decisão lhe for inteiramente 
favorável, logo, é de fácil constatação que não ocorreu a alegada nulidade suscitada, 
motivo pelo qual a rejeito. 

 



Quanto ao mérito, o lançamento em análise é relativo a omissão de 
estorno de crédito relativo às saídas de mercadorias que foram beneficiadas com a 
redução da base de cálculo.  

 
Há benefícios fiscais em que as saídas com redução da base de 

cálculo ou isenção permitem a manutenção do crédito, porém para que isso ocorra é 
necessário que haja a previsão legal no mesmo dispositivo que concede o benefício fiscal. 

  
No caso em apreciação o benefício fiscal é o da redução da base de 

cálculo constante no inciso XXXIII do artigo 8º do Anexo IX do RCTE, e neste não há 
determinação para que o crédito relativo às entradas das mercadorias seja mantido.  

 
Aduz, a recorrente, em sua defesa, que a norma prevista no §4º do 

artigo 61 da Lei nº 11.541/91, lhe garante o crédito de mercadorias recebidas em 
transferência a alíquota de 7% e 12%, que o estorno somente é obrigatório quando a base 
de cálculo utilizada na operação subsequente for inferior à da recebida em transferência.  

 
A norma contida no dispositivo acima mencionado não se aplica ao 

caso em questão, por não regulamentar base cálculo contemplada com o benefício da 
redução na operação subsequente. 

 
Tal fato é de fácil comprovação, pois, o § 3º do mesmo dispositivo 

legal, artigo 61 do CTE, transcrito abaixo, obriga o contribuinte a realizar o estorno do 
crédito de ICMS relativo à entrada de mercadoria cuja saída ocorra com a utilização do 
benefício fiscal da redução da base de cálculo. 

  

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço que: 

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não-
tributada; 

[...] 

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que 
o estorno será proporcional a essa redução. (grifo meu) 

[...] 

 
 
Dessa forma, o contribuinte ao utilizar a redução da base de cálculo 

deveria ter estornado o crédito de forma proporcional à redução, de acordo com o 
comando legal do dispositivo supracitado. 

 
Desse modo, é notório, que o estorno do crédito efetuado pela 

fiscalização obedece a legislação tributária vigente. 
 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso apresentado, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente o lançamento, 
considerando o pagamento efetuado constante às fls. 84 para fins de extinção do crédito 
tributário. 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00911/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição, Nulidade do procedimento de diligência. Insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento 
indevido de crédito. Não estorno proporcional às saídas não 
tributadas, isentas ou com redução de base cálculo. 
Procedência. 
 
I - A chamada insegurança na determinação da infração é falha 
especificamente vinculada à acusação fiscal, já que é nela que a 
infração é determinada, não havendo como ser vislumbrada 
essa falha em atos processuais posteriores à dita acusação; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Competindo ao CAT controlar a legalidade do lançamento de 
ofício em face das normas que formatam o crédito tributário 
reclamado e que regem esse procedimento do Fisco, não lhe 
cabe, órgão de controle administrativo que é, apreciar e decidir 
sobre a validade daquelas normas; 
 
IV - O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto 
creditado, sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento 
for objeto de saída contemplada com redução de base de 
cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa 
redução (art. 58, I," b", §§ 4º e 5º do Decreto n° 4852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa.  Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do procedimento de diligência realizado em Primeira 
Instância, às fls. 356/396, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa.  Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. 
Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou pelo acolhimento das nulidades 
arguidas pelo sujeito passivo.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Em 22 de maio de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 

acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos exercícios de 
2010 e 2011, deixado de estornar crédito de ICMS referente a entradas de mercadorias 
cuja subsequente saída se deu com não tributação, isenção ou redução de base de 
cálculo. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 04 a 
27), bem como cópias de páginas dos livros fiscais referentes ao período e ao 
estabelecimento fiscalizado (fls. 28 a 156). 

Intimado para se defender em Primeira Instância (fls. 157 a 159), o 
sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 160 a 354), perante a qual o julgador 
monocrático converte o julgamento em diligência para que auditor fiscal anexasse planilha 
que evidenciasse quais os documentos fiscais se refeririam saídas isentas e não 
tributadas (fl. 355). 

Designado como revisor o próprio auditor fiscal autuante (fls. 02 e 
297), este apresenta as planilhas solicitadas pelo julgador singular (fls.257 a 397). 

Chamado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls,398 a 
407), o impugnante alega que a autoridade fiscal revisora anexou apenas planilhas 
indicativas das notas fiscais e não demonstrou os fundamentos da autuação, bem como 
quais operações eram não tributadas, isentas ou com redução de base cálculo (fls.408 a 
429). 

Perante o resultado da diligência e a respectiva manifestação do 
impugnante, o julgador monocrático, após rejeitar preliminares, considera procedente o 
auto de infração (fls.431 a 436). 

Instado a recorrer (fls. 436 a 437), o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário (fls. 438 a 474), onde pede a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação de infração e por cerceamento do direito de defesa, por não ter sido 
corretamente descrita a infração, o que teria gerado dúvidas e insegurança a respeito do 
período sua ocorrência e, ainda, por ter sido o auto de infração lavrado sem qualquer 
verificação da verdade material, carecendo assim de motivação (fls. 442, 443 e 446). 

Ainda como fundamento de seu pedido de nulidade da peça básica, 
o recorrente aponta a não observância do princípio da não-cumulatividade do ICMS e a 
ausência de prova material contra o contribuinte (fls. 443 e a 445).  

Pede também o recorrente a nulidade do procedimento de diligência 
efetuado a partir do despacho do julgador singular, pois, realizado o trabalho revisional, os 
mesmos vícios existentes no lançamento de ofício foram mantidos (fls. 447 a 450). 

No mérito, o recorrente aponta como incorreta a inclusão de valores 
lançados na colunas “Outras” dos livros fiscais, já que o auto de infração se dirigiu a 
operações registradas nas colunas de operações “Isentas e Não tributadas” e com 
redução de base de cálculo (fls.450 a 453). 

Repete também o recorrente como questão meritória, a não 
observância do princípios da não-cumulatividade do ICMS (fls. 458 a 462), 
questionamento já feito anteriormente quando de arguição de nulidade do auto de infração 
(fl. 443). 

Por fim, alega o recorrente o carácter confiscatório da multa 
proposta, em ofensa ao art. 150, IV da Constituição Federal e aos princípios 
proporcionalidade da razoabilidade (fls. 463 a 469). 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 



Analisando a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação de infração e por cerceamento do direito de defesa, por não ter sido 
corretamente descrita a infração, o que teria gerado dúvidas e insegurança a respeito do 
período sua ocorrência e por ter sido o auto de infração lavrado sem qualquer verificação 
da verdade material, carecendo assim de motivação (fls. 442, 443 e 446), posiciono-me 
por sua rejeição, pois o histórico do auto de infração e os demonstrativos acostados ao 
auto de infração (fls. 04 a 27), descrevem com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não havendo imprecisão estrutural que importe em nulidade por insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento de direito defesa. 

Vê-se às fls. 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 e 27, referentes 
a auditoria realizada nos exercícios de 2009 a 2013, que os créditos glosados pelo Fisco 
tiveram origem, percentuais de estorno e valores indicados nos demonstrativos da 
Auditoria Básica de ICMS, a qual é realizada a partir de informações contidas em registros 
efetuados pelo próprio contribuinte, o que permite a este normal compreensão da 
acusação e desembaraçado exercício de seu direito de defesa. 

Por outro lado, a alegação de não observância do princípio da não-
cumulatividade do ICMS e de ausência de prova material contra o contribuinte (fls. 443 e a 
445), motivos adicionais apresentados como geradores da nulidade sobredita, são 
questionamentos que remetem ao aspecto meritório da exigência tributária, não se 
relacionando com a imprecisão descritiva que caracteriza a espécie de falha 
procedimental apontada. 

Quanto à arguição de nulidade do procedimento de diligência 
efetuado a partir do despacho do julgador singular, por não ter o trabalho revisional 
sanado os vícios existentes no lançamento de ofício (fls. 447 a 450), manifesto-me 
igualmente por sua rejeição, pois o como afirmado anteriormente, o lançamento de ofício 
não padece de defeito estrutural que lhe dê característica de ato formalmente viciado. 

Ademais, as planilhas anexadas pela autoridade fiscal 
lançadora/revisora (fls. 357 a 390), vieram apenas expor de forma analítica os registros 
existentes nos livros fiscais escriturados pelo próprio sujeito passivo, dos quais este possui 
anterior e completo conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de direito 
de defesa ou insegurança na determinação da infração. 

Friso que é a chamada insegurança na determinação da infração é 
falha especificamente vinculada à acusação fiscal, já que é nela que a infração é 
determinada pelo Fisco, não havendo como ser vislumbrada em atos processuais 
posteriores à dita acusação. 
 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
recorrente, já que sua alegação de incorreta inclusão de valores lançados na colunas 
“Outras” dos livros fiscais se encontra refutada pelas planilhas analíticas anexadas pela 
autoridade fiscal lançadora/revisora (fls. 357 a 390), que evidenciam que o auto de 
infração se dirigiu a operações registradas não tributadas, isentas e com redução de base 
de cálculo. 

As alegações de não observância do princípio da não-cumulatividade 
do ICMS (fls. 458 a 462), de carácter confiscatório da multa proposta e de ofensa aos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 463 a 469), constituem 
questionamento da própria validade das normas da legislação tributária estadual utilizadas 
como fundamento do lançamento de ofício e não da subsunção do fatos apontados pelo 
Fisco a tais diplomas. 

Quanto à abordagem sobredita, entendo que, competindo ao CAT 
controlar a legalidade do lançamento de ofício em face das normas que formatam o crédito 



tributário reclamado e que regem esse procedimento do Fisco, não lhe cabe, órgão de 
controle administrativo que é, apreciar e decidir sobre a validade daquelas normas. 

No âmbito da legislação tributária estadual 0 art. 58, I, “b”, §§ 4º e 5º 
do Decreto nº 4852/97 ampara a exigência fiscal: 

 
“Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na 
data da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 
[…] 
b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada 
com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é 
proporcional a essa redução; 
[…] 
§ 4º Na saída ou prestação correspondente, referidas na alínea "b" do 
inciso I do caput deste artigo, cuja entrada ou utilização tenham sido 
contempladas, também, com redução de base de cálculo: 
I - não se exigirá o estorno de crédito, se a entrada ou utilização tiverem 
sido contempladas com redução de base de cálculo, cuja carga tributária 
seja menor ou igual à aplicável à saída ou prestação correspondente; 
II - deve ser efetuado o estorno de crédito, se a entrada ou utilização 
tiverem sido contempladas com redução de base de cálculo, cuja carga 
tributária seja maior que a aplicável à saída ou prestação correspondente, 
da seguinte forma: 
a) calcula-se o percentual correspondente à diferença entre a carga 
tributária correspondente à entrada ou utilização e a aplicável à saída ou 
prestação correspondente; 
b) sobre o valor da operação ou prestação correspondente à entrada, 
aplica-se o percentual calculado na forma da alínea "a". 
ACRESCIDO O § 5º AO ART. 58 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.504, DE 30.11.11 - VIGÊNCIA: 
06.12.11. 
§ 5º O disposto no § 4º não se aplica à saída contemplada com redução 
de base de cálculo, cuja entrada decorrente de operação interestadual 
tenha sido contemplada com redução de base de cálculo concedida 
com a finalidade de excluir o valor das contribuições para o PIS/PASEP e 
para a COFINS referente às operações subsequentes cobradas 
englobadamente, nos termos de Lei federal, ficando exigido o estorno de 
crédito previsto no inciso I do caput deste artigo. […]” 
 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, bem como a preliminar de nulidade do procedimento de diligência 
realizado em Primeira Instância, às fls. 356/396, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00926/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Cerceamento. Rejeição. Decisões unânimes. 
Decadência. Não acolhimento. Decisão majoritária. Obrigação 
principal. Aproveitamento indevido de crédito de ICMS. 
Procedência. Decisão majoritária. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II, da Lei nº 16.469/09. 
 
II – Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à disposição expressa da legislação 
tributária estadual e aos elementos que instruem o processo, 
não deve ser acolhida. 
  
III - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado; (CTN, art. 173, I) 
 
IV - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve ter como suporte documentação 
fiscal idônea e observar as exigências legais relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade da sentença, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, afastando a preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a setembro de 
2009, e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino 



de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial 
do crédito tributário, referente ao período de janeiro a setembro de 2009, e considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 329.559,95 (trezentos 
e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$1.500.223,28, em razão da escrituração 
indevida de crédito do ICMS relativamente a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade es acréscimos 
legais.” (sic) 

 
Intimado à fl. 95, o sujeito passivo se manifestou, via de sua 

advogada, apresentando impugnação às fls. 98/113, alegando, em síntese, o seguinte: 
 
a) Decadência relativa ao período de janeiro a 24 de setembro de 

2009, considerando que só foi intimado deste lançamento em 24 de setembro de 2014. 
Portanto, o período citado estaria decaído nos termos do artigo 150, § 4º da Lei 5.172/66 – 
CTN e reiteradas decisões de tribunais superiores, cujas Ementas transcreveu; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 140% 
do ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o disposto no artigo 150, IV da 
Constituição Federal, na jurisprudência dos tribunais pátrios e no artigo 920 do Código 
Civil; 

c) Nulidade deste auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa, sob a alegação de que o mesmo foi lavrado com diversos erros e baseado em 
meros indícios, sem documentos necessários à formação da convicção do autuante e para 
esclarecimento do autuado; 

d)  Que não há que se falar na impossibilidade deste Conselho 
Administrativo Tributário em apreciar suas alegações defensórias, sob o argumento de 
que estas seriam de cunho constitucional, pois a Constituição é a primeira das leis 
tributárias; 

e) Quanto ao mérito, argumentou que o direito ao crédito relativo 
às aquisições de bens para o ativo fixo, telecomunicações, energia elétrica e de uso e 
consumo veem sendo protelados pelos estados em razão das Leis Complementares 
números 87/96, 99/99, 102/00 e 114/02 não terem regulamentado esta questão 
claramente, ora incluindo, ora excluindo tais bens da possibilidade de aproveitamento, 
ferindo princípio da não cumulatividade; 

f) Que todos os bens adquiridos pela autuada são produtos 
intermediários ou auxiliares utilizados em seu processo produtivo, tais como peças e 
equipamentos industriais, tais como os produtos emulsão gema ovo 50, hidróxido sódio 
50pct base química 74 00, correias industriais, materiais elétricos, sensores, medidores 
eletrônicos e rolamentos mecânicos, entre muitos outros, os quais embora não integrem o 
produto final, são consumidos em sua produção. Para sustentar esta assertiva defensória 
transcreveu Resumo de Voto de Acórdão do Tribunal de Imposto e Taxas – TIT acerca de 
matéria semelhante, parte do artigo 150 da Constituição e relacionou os produtos em 
questão, pugnando, ao final, pela nulidade, improcedência ou conversão em diligência.   

 
Anexou os seguintes documentos: Substabelecimento procuratório, 

procuração, Contrato social da autuada, Carteira da OAB da advogada e fluxograma do 
seu processo de produção (fls. 114 a 143). 



 
Pelo Despacho nº. 236/2015 – JULP (fl. 145), os autos foram 

encaminhados em diligência para que o autuante se pronunciasse a respeito das 
alegações da defesa, no sentido da existência de produtos consumidos no processo de 
industrialização como os arrolados no documento de fls. 109 destes autos. 

 
Em cumprimento ao Despacho supra o autuante (fls. 148/149), 

contesta tecnicamente como materiais consumidos no processo de industrialização 
integrando o novo produto, os itens tinta, hidróxido sódico e emulsão gema ovo 500, 
sustentando a procedência do seu trabalho e juntando demonstrativo das notas fiscais 
contendo materiais de uso me consumo do estabelecimento (fls.150 a 167). 

 
Manifestando sobre o resultado da diligência (fls.189 a 195), o polo 

passivo reiterou os argumentos já apresentados, por intermédio de outro advogado, o qual 
anexou documentos procuratórios às fls.171/185. 

 
O julgador singular por meio da Sentença n° 945/2017-JULP (fls. 

196/201) decidiu pela procedência da inicial, sob os seguintes fundamentos:  
1) que não ocorreu decadência, pelo fato de que não trata de 

débito de ICMS declarado pelo contribuinte e sim detectado pela auditoria fiscal; 
2) que não poderia apreciar a alegação de que a multa seria 

confiscatória em razão do impedimento legal constante do artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09; 
3) que não houve cerceamento, pois na mídia digital (fl. 94) consta 

os produtos objeto de creditamento discriminados, permitindo ao sujeito passivo 
contraditar o entendimento do autuante; 

4) em relação ao mérito, fundamentou que os bens em questão 
não se desgastam, não perdem propriedades e tampouco sofrem danos em contato direto 
com o produto em fabricação, sendo classificados como material de uso e consumo do 
estabelecimento, não permitindo creditamento nos termos do artigo 522 do Decreto 
4.852/97 – RCTE, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

 
Intimado novamente às fls. 202/204, desta feita para pagamento ou 

impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo apresentou recurso voluntario às fls. 
206/228, via do mesmo patrono, o qual historiou o ocorrido nestes autos, reiterou seus 
argumentos anteriores para, ao final, pugnar pela nulidade, inconstitucionalidade da multa 
proposta ou improcedência por incorreta classificação do destino dos produtos em tela. 

 
Por meio do acórdão n°1289/2017 (fls. 233/237), a Segunda Câmara 

deste Conselho, decidiu: 
I) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 

lançamento, por cerceamento ao direito de defesa porque nos autos constam todos os 
elementos necessários ao lançamento e à defesa do sujeito passivo; 

II) por maioria, acolher a decadência parcial relativa ao período de 
janeiro a 24 de setembro de 2009, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN; 

III) Quanto ao mérito, também por maioria, conhecer do recurso 
voluntario para reformar a decisão singular e considerar parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 329.559,95 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos). 

 
Intimada à fl. 238, a Fazenda Pública apresentou o recurso ao 

Conselho Superior n°355/2017 – GRF (fls. 239/240), argumentando que como a intimação 
do contribuinte ocorreu em 24/09/2014 (fl. 95), em relação a fatos geradores ocorridos 
entre janeiro e dezembro de 2009, não ocorreu a decadência, uma vez que o prazo 



decadencial para a infração apurada só iniciou em 01/01/2010 e se estenderia até 
31/12/2014, ou seja, mais de três meses após o recebimento da intimação pelo sujeito 
passivo, conforme artigos 173, I do CTN e 182, I do CTE. 

Assim, como demonstrado, não há de se falar em decadência e deve 
ser reformada a decisão cameral, para que seja apreciado o mérito pelo Conselho 
Superior, ante o disposto no artigo 41, § 8º da Lei 16.469/09 - PAT.  

 
Intimado às fls. 243/247, o sujeito passivo, via de outra advogada, a 

qual também historiou o ocorrido até este momento nestes autos e apresentou recurso ao 
Conselho Superior, arguindo nulidade da decisão cameral tanto por faltar a exposição dos 
motivos da manutenção parcial do lançamento, mesmo face às provas acostadas aos 
autos, quanto pela falta de apreciação da questão levantada pela defesa no que tange ao 
caráter confiscatório da multa aplicada, pontos que evidenciam a clara nulidade por 
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, em violação ao artigo 6°, incisos IV e 
XVI, da LC n° 104/2013, o qual transcreveu.  

No entanto, considerando o princípio da celeridade e eficiência 
processuais, aliado ao princípio de formalidade moderada (especifico para os processos 
administrativos), entende a recorrente que a nulidade do acórdão em questão pode ser 
superada com a apreciação da matéria por esse colendo Conselho Superior, face ao 
flagrante cerceamento do direito de defesa da contribuinte.  

Salientou que vem sendo reiteradamente aplicado pelo STF o 
entendimento pleiteado pela recorrente, no sentido de declarar inválida a imposição de 
multa que ultrapasse o valor do próprio tributo.  

Desta forma, faz-se mister a análise da inconstitucionalidade da 
presente multa aplicada em patamar superior a 100% do valor do tributo exigido, conforme 
razões expostas na impugnação, pois basta realizar uma simples regra de três para que 
se comprove que a multa em apreço equivale a 135% do valor do tributo exigido.  

Quanto ao mérito, alegou que desde a interposição da impugnação 
até a apresentação da manifestação em face da diligencia determinada pelo corpo de 
julgadores, trouxe aos autos indícios fáticos e jurídicos que comprovam que as 
mercadorias autuadas se destinam ao processo de industrialização da empresa, não 
podendo ser classificadas como bens de uso e consumo.  

Ante o exposto, pediu que seja conhecido e julgado procedente o 
presente recurso para reconhecer a nulidade do v. acórdão cameral, por violação ao item 
8.4.5, alínea "e", números 1 e 2 do manual de defesa fiscal mínima no processo 
administrativo tributário – Goiás, bem como ao artigo 6°, incisos IV e XVI, da LC n° 
104/2013, implicando cerceamento ao direito de defesa previsto no artigo 5°, incisos LIV e 
LV, da Constituição Federal de 1988 e erigido a condição de cláusula pétrea pelo artigo 
60, parágrafo 4°, inciso IV, do texto constitucional, na linha do acima exposto, devendo ser 
determinado o retorno dos autos à 2ª instancia administrativa para novo julgamento das 
questões omissas.  

Pediu também que seja reconhecida a inconstitucionalidade da 
exorbitante multa e a declaração da improcedência do lançamento fiscal. 

 
O sujeito passivo compareceu novamente aos autos, apresentando 

contradita ao recurso fazendário, reiterando que quando da ciência do auto de infração, 
em 29.09.2014, o fisco estadual não mais poderia constituir o credito tributário relativo ao 
período de 2009 até o dia 24 de setembro de 2009, face ao transcurso de mais de 05 anos 
entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento fiscal.  

Assim, restou devidamente comprovado que não merecem 
acolhimento as alegações arguidas pela Fazenda Pública, devendo ser mantido o acórdão 
recorrido no que tange ao acolhimento da decadência do lançamento relativamente ao 
período de janeiro a setembro de 2009, nos termos do artigo 150, §4° do CTN. 



 
Anexou os extratos de Acórdão do STJ acerca desta matéria, à guisa 

de sustentação de suas assertivas contraditórias (fls. 273/302). 
 
Em seguida, anexou também documento de substituição de 

procuradores, com a respectiva procuração, substabelecimento e carta renúncia dos 
patronos anteriores às fls. 293/302.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 

No presente processo, razão assiste à Fazenda Pública para solicitar 
a reforma da decisão “ad quem”, face ao instituto da decadência, que está previsto em 
nosso direito positivo brasileiro na norma contida no art. 173 do Código Tributário Nacional 
- CTN, sendo que tal norma geral de direito tributário está incorporada à legislação 
tributária estadual do Estado de Goiás, no art. 182 do Código Tributário Estadual – Lei nº 
11.651/91, que prescreve: 

 
“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 

formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente 

com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
A Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o 

direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 173 
do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da decadência, 
não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao lançamento 
por absoluta inércia do ente tributante. 

 
O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 

quinquenal, razão pela qual deve ser declarada nos casos em que a Fazenda Pública 
quedar-se inerte, não cientificando, tempestivamente, ao sujeito passivo a ocorrência do 
lançamento do crédito tributário, dentro do período prescrito legalmente. 

 
O fato gerador do ICMS, no presente processo, refere-se ao 

exercício de 2009. Portanto, a contagem do prazo para a decadência começa a partir de 
1° de janeiro de 2010, por ser ele o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo eficaz o lançamento efetuado até 31 de 
dezembro de 2014. 

Compulsando os autos, verifiquei que este lançamento ocorreu em 
29/08/2014 e o sujeito passivo foi notificado em 24 de novembro de 2014, conforme Aviso 
de Recebimento – AR de fl. 95. Portanto, antes de ter ocorrido a decadência. 

 
Destarte, neste limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para 

os fatos geradores ocorridos no exercício de 2009, a Fazenda Pública teria até o dia 31 de 
dezembro de 2014 para formalizar a constituição do crédito tributário, que se completa 



com a notificação do lançamento e como esta se efetivou em tempo hábil, não está 
materializada a decadência. 

 
Ressalto, ainda, que o lançamento do crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, 
proposta a penalidade cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do 
seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes amplo direito de defesa. 

Ademais, o levantamento fiscal está de acordo com as normas legais 
e técnicas de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da 
empresa.  

Não prevalece, portanto, a arguição de nulidade deste feito por 
precariedade de sua instrução, pois este auto de infração contém os comprovantes 
necessários à sua constituição, o valor do imposto e seus consectários, a acusação fiscal 
segura e condizente com a tipificação legal imputada. 

Tampouco há de prevalecer a de cerceamento do direito de defesa 
da autuada, pois tal arguição além de não estar respaldada pelo artigo 41, II da Lei 
16.469/09 – PAT, houve apreciação dos termos defensórios do contribuinte no Acórdão 
ora apreciado, razão pela qual a inadmito. 

Também não há procedência na arguição de nulidade do Acórdão 
ora recorrido, por não ter apreciado todas as arguições defensórias, pois se tal fato 
ocorreu, não acarretou cerceamento ao direito de defesa alegado pelo patrono da 
autuada. 

 
Desta forma, assiste razão à Fazenda Pública para solicitar a 

reforma da decisão cameral, haja vista que este lançamento decorreu de Auditoria Básica 
de ICMS efetuada na escrita fiscal do contribuinte e não de homologação de imposto 
apurado e recolhido pela autuada. 

Portanto, o § 4° do art. 150 do CTN não se aplica ao presente caso, 
por não se tratar de imposto lançado e não recolhido, mas de imposto apurado em 
procedimento fiscal (Auditoria Básica do ICMS). 

Assim, ao aproveitar créditos de ICMS registrados indevidamente, o 
contribuinte deixou de recolher o tributo correspondente ao valor de crédito aproveitado e, 
em consequência, não submeteu tais valores à homologação pelo fisco.  

 Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento e decadência.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 
provimento para reformar o Acórdão recorrido e julgar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00946/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Maioria. RETROATIVIDADE BENINGNA. Rejeitada. Maioria. 
ICMS. Obrigação Principal. Escrituração indevida de crédito 
outorgado pelo não atendimento de condição. Procedência total. 
Maioria. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração por vício material quando a autoridade 
fiscal instrui o auto de infração com documentos que 
corroboram suficientemente a acusação fiscal. 
 
2 – Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa pois 
não ficou demonstrado que o acórdão cameral extrapolou o 
limite da denúncia fiscal, não configurando alteração do critério 
jurídico do lançamento. 
 
3 – Não se aplica a retroatividade benigna, prevista no artigo 106 
do CTN, em relação a norma legislativa que alterou condição 
para fruição de benefício fiscal. 
 
4 – O benefício fiscal do crédito outorgado, relativo ao alho, 
previsto no inciso X do artigo 11 do anexo IX do RCTE, não se 
aplica à saída interestadual com destino à industrialização, 
conforme demonstrado pela autoridade fiscal.  
 
5 – Auto de Infração procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José 
Mendes e João Divino de Brito, que votaram acolhendo as preliminares de nulidade. Por 
maioria de votos, rejeitar o pedido de aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 
106 do CTN, feito pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes 
e João Divino de Brito, que votaram pela aplicação da retroatividade benigna. Quanto ao 
mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 



Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes 
e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 

Conforme faculdade prevista no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante no 
Acórdão de folhas 2.017 a 2.020: 

Cuida o lançamento tributário da exigência de imposto em 
decorrência da omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
escrituração indevida do crédito outorgado previsto no art. 11, X, “b”, 
item 3, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, referente às saídas 
interestaduais de alho com destino à industrialização. 

Foi indicado como infringido o art. 64, da Lei 11.651/91, combinado 
com o art. 11, X, “b”, 3, do Anexo IX e art. 82, do Decreto 4.852/97. A 
penalidade aplicada foi prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei 11.651/91, 
com redação da Lei 17.917/12. 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; cópia da 
notificação fiscal; comprovante de recibo de mensagem, via DT-e, 
comunicando o início da ação fiscal e solicitando a entrega de livros 
e documentos fiscais; protocolo de devolução de documentos; 
levantamento da Auditoria Básica do ICMS e demais relatórios e 
papéis que compõem o levantamento fiscal; cópia das notas fiscais 
de saída; extratos de consulta junto ao SINTEGRA das empresas 
destinatárias das notas fiscais; cópias dos livros Registro de 
Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS; 
arquivos da EFD, referente ao exercício de 2014, gravados em mídia 
digital CD-R e protocolo de entrega da mídia.  

Regularmente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em 
Primeira Instância. Alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, pois entende que o 
enquadramento do lançamento se deu por presunção.  

Quanto ao mérito, solicita que seja reconhecida a ausência de prática 
da infração uma vez que não vende os seus produtos para 
industrialização, mas, sim, para revenda; que as empresas 
compradoras possuem objeto misto de indústria e atacadista; 
defende que o autuante não deveria observar, para efeito de 
autuação, apenas a atividade principal dos destinatários. Não sendo 
este o entendimento, solicita a nulidade parcial do auto de infração 
relativamente aos juros de mora e correção monetária aplicados.  



Junta aos autos cópias de notas fiscais de revenda de alho, emitidas 
pelos destinatários. 

O julgador singular, por meio da sentença n° 469/2016- JULP (fls. 
1777 a 1779), decidiu pela procedência do auto de infração.  

O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário (fls. 1785 a 1801), em 
síntese, com os seguintes fundamentos: 

(a) alega a preliminar de insegurança na determinação da infração, 
em razão da equivocada aplicação restritiva da norma de regência do 
benefício fiscal do crédito outorgado concedido ao produto “alho”. 
Afirma que para aplicar a restrição normativa, glosando o benefício 
fiscal, seria necessário que a fiscalização comprovasse que o 
produto fora submetido a processo de industrialização no 
estabelecimento destinatário, não apenas presumir. Defende que não 
é pelo fato de o destinatário estar inscrito no cadastro de 
contribuintes com a atividade preponderante de indústria que a 
mercadoria por ele adquirida terá, necessariamente, destinação de 
matéria prima; 

(b) afirma que nos assuntos relativos a benefício fiscal, o interprete 
deve evitar fazer a denominada interpretação integrativa e, por 
consequência, extensiva. Nesse caso, tratando-se de benefício fiscal, 
para conceder ou excluir, há norma expressa, nesse caso, a 
interpretação é literal; 

(c) argumenta que inexiste, nos presentes autos, prova de que a 
mercadoria objeto da autuação, alho in natura, foi destinada para 
industrialização. Defende que o simples fato de o destinatário da 
mercadoria manter registro cadastral com atividade preponderante 
de indústria, nada significa como prova do fato alegado; 

(d) afirma que inexiste nos autos prova do fato acusatório, que 
somente poderia ser obtida mediante procedimento de fiscalização 
nos estabelecimentos adquirentes, o que não ocorreu no presente 
processo; 

(e) informa que a Recorrente diligenciou junto aos seus principais 
clientes, onde obteve acesso parcial aos documentos fiscais 
expedidos por estes, referente a revenda de alho, conforme se vê às 
fls. 832/1775, relativamente ao cliente “Temperalho Indústria, 
Comércio Imp. Exp. EIRELI”, estabelecida em Iacanga – SP;  

Ao final, requer a nulidade do presente lançamento por motivo de 
insegurança na determinação da infração, na eventual rejeição do 
pedido deve o presente feito ser convertido em diligência ao setor 
competente para que procedam à verificação e informação dos 
registros fiscais de entrada. No mérito, pede a reforma da sentença 
n° 469/2016- JULP, declarando a improcedência do auto de infração, 
subsidiariamente, seja declarada a improcedência com base na 
prova documental consistente nos demonstrativos contraditórios 
anexados ao presente processo. 

Anexou aos autos documentos (fls. 1802 a 1850). 

Memoriais às fls. 1855 e 1858. 

A Primeira Câmara no Conselho Administrativo Tributário, por meio 
da resolução 093/2016, converteu o julgamento em diligência junto a 



Delegacia Fiscal de origem, para manifestar a respeito das arguições 
aduzidas na peça recursal (fls. 1860/1861). 

O autor da revisão fiscal anexou aos autos os documentos (fls. 1863 
a 1967). 

Em resposta a resolução 093/2016, o autor da revisão, no seu 
relatório (fls. 1968/1978), esclarece que a legislação estadual dispõe 
em seu artigo 11, inciso X, do Anexo IX do RCTE, que constitui 
crédito outorgado para efeito de compensação com ICMS devido na 
saída de alho diretamente do estabelecimento do produtor rural o 
valor total equivalente ao ICMS devido na saída, exceto quando 
ocorre à saída interestadual com destino a industrialização. 
Conceituou industrialização de acordo com a definição estabelecida 
pela legislação tributária estadual. Concluiu que se trata de 
mercadoria destinada à industrialização, tanto quando utilizam o alho 
como matéria prima para transformá-lo em outra espécie de produto 
final, quando fracionam o produto e o acondicionam em embalagens 
para venda ao consumidor final ou quando recondicionam o alho em 
embalagens de marca própria. Dessa forma confirmou o lançamento 
do ICMS na importância de R$ 1.871.862,90, juntamente com as 
cominações legais. Ratificou o lançamento anterior. 

O sujeito passivo manifesta-se sobre a diligência (fls. 1983/1992). 
Reitera os argumentos apresentados. Afirma que a mera alegação, 
sem a comprovação da ocorrência do fato acusatório, não tem o 
condão de provar a ocorrência da hipótese de incidência do fato 
gerador do ICMS. Sustenta que o fisco não juntou aos autos prova 
de que o alho foi destinado à industrialização, tampouco se utilizou 
da mútua assistência para a fiscalização, buscando informações 
concretas nos Estados de destinos das mercadorias, objeto do 
presente auto de infração. Afirma que com tantos recursos 
disponíveis, como a escrituração fiscal digital, o diligenciador deixou 
de provar o que alegou em sua denúncia, qual seja, de que as 
mercadorias foram destinadas à industrialização. Defende, também, 
que a operação praticada pela Recorrente é, claramente, “venda de 
produção do estabelecimento”, o que não se confunde com “saída 
com destino à industrialização”. Assegura que o conceito de “saída 
com destino à industrialização” não pode ser interpretado como se 
fosse “venda para industrialização”, pela simples razão que, além de 
não existir tal codificação na tabela CFOP, ao se efetuar uma venda 
a mercadoria sai do domínio do vendedor (art. 481 do Código Civil). 
Anexou aos autos documentos (fls. 1993 a 2001). 

Memoriais às fls. 2004/2010, no qual o sujeito passivo alega 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a 
fiscalização não levou em consideração que o estabelecimento 
adquirente exerce atividade empresarial diversificada, dentre as 
quais: comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, além 
de várias outras, conforme se vê em documentos (fls. 3301/3302) e 
anexo ao Memorial (doc. 01). Afirma que a base do presente 
lançamento é a denominada “presunção hominis”. Presunção 
humana, sem base legal, consequentemente, sem força legal. 
Defende que inexiste nos autos prova de que a mercadoria objeto da 
autuação, alho in natura, foi destinada à industrialização.  



No mérito, a Recorrente apresenta demonstrativo do registro de 
entradas do produto “alho” na empresa TEMPERALHO (doc. 02 - 
amostra) (fls. 1.816/1823), em que está informado que a aquisição foi 
com a finalidade de comercialização, conforme prova o Código Fiscal 
de Operações e Prestações 2102 – Compra para comercialização 
(doc. 03).  

Na sequência, em julgamento cameral (folhas 2.015 a 2.024), a 
Primeira Câmara desse Conselho Administrativo Tributário decidiu: 

a) Por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração; 

b) Por maioria, confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o Auto de Infração. 

O sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Superior (folhas 
2.031 a 2.066) alegando: 

a) Nulidade por insegurança na determinação da infração em 
razão de vício material por falta de prova do fato gerador, isto é, ausência de prova da 
efetiva industrialização no estabelecimento destinatário; Que a industrialização foi 
presumida pela autoridade fiscal com base somente na atividade principal do destinatário. 
Que não existe presunção legal para o caso; 

b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa pois o Acórdão 
extrapolou o limite da denúncia fiscal ao qualificar o alho do recorrente como produto 
industrializado, o que restou configurada a alteração do critério jurídico do lançamento, em 
ofensa ao artigo 146 do CTN (decisão extra petita); 

c) Nulidade do auto de infração no tocante aos juros e correção 
monetária devido à ausência de demonstração de todos os percentuais, base de cálculo e 
períodos considerados no lançamento; 

d) Que a pauta de valores da SEFAZ do produto “alho”, dentre 25 
itens, somente 02 tem destinação industrial: “alho comum abaixo do padrão – p/ industrial” 
e “alho nobre abaixo do padrão – para indústria”; 

e) Que o sujeito passivo colacionou aos autos (folhas 1.816 a 
1.823) comprovação fiscal e contábil de que a destinação conferida às mercadorias foi a 
comercialização e, portanto, que a operação do sujeito passivo contempla o benefício 
fiscal; 

f) Que o dispositivo que previu o crédito outorgado foi derivado do 
Decreto 4.961/98 que substituiu a isenção pelo crédito outorgado, dando total 
desoneração às operações do setor; 

g) Que a embalagem colocada pela recorrente, para fins de 
transporte até o destinatário, não significa industrialização, pela excludente constante no 
final do inciso IV do artigo 5º do RCTE; 

h) Que o alho comercializado pelo sujeito passivo é alho nobre 
não destinado à industrialização; 

i) Que, não obstante não ser obrigação do sujeito passivo, o 
mesmo apresenta elementos de prova de que o estabelecimento destinatário 
“Temperalho” registrou as entradas de alho da recorrente no CFOP 2.102 – compra para 
comercialização e efetuou a venda no CFOP 5.102 – venda de mercadoria adquirida de 
terceiros; 



j) Que a fiscalização não provou o que alegou, isto é, que as 
mercadorias foram destinadas à industrialização, em especial com a falta de apresentação 
do Livro de Controle de Produção e Estoque dos destinatários; 

k) Pede a retroatividade benigna da norma que deixou de 
considerar, a partir de 01/08/2016, para fruição do benefício, essa condição de que o 
produto não poderia ser destinado à industrialização em operação interestadual. 

É o Relatório. 

 
V O T O 

 
 

Preliminarmente, em razão da decisão não unânime da Câmara 
Julgadora, o recurso do sujeito passivo cumpriu requisito de admissibilidade para 
apreciação pelo Conselho Superior, conforme previsto no inciso I do artigo 41 da Lei 
16.469/2009. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração suscitada pelo sujeito passivo, de vício material 
em razão de ausência de prova fática.  

Verifico que, não obstante as alegações do sujeito passivo, tal 
nulidade não merece prosperar. Isso porque constato que a peça básica foi 
suficientemente instruída com documentos que corroboram a acusação fiscal, como o 
demonstrativo de utilização indevida de crédito outorgado do alho (folhas 09 a 20), 
acórdãos de processos semelhantes (folhas 21 a 24), Auditoria Básica do ICMS (folhas 26 
a 70), extratos do Sintegra com indicação da atividade econômica dos estabelecimentos 
destinatários, rótulos de produtos das empresas destinatárias (folhas 71 a 117), cópias 
das notas fiscais (folhas 118 a 348) e cópias dos livros fiscais (folhas 349 a 730). 

Também, em relatório diligencial de folhas 1.968 a 1.978, a 
autoridade fiscal ratifica a acusação fiscal com elementos de prova complementares. 
Assim, não vislumbro a falta de prova ou vício material pois, em meu entendimento, ela foi 
suficientemente comprovada. Por conseguinte, não vislumbro nenhuma insegurança na 
determinação da infração, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

Quanto a preliminar de nulidade de cerceamento do direito de defesa 
alegada pelo sujeito passivo, de que o acórdão extrapolou o limite da denúncia fiscal ao 
qualificar o alho do recorrente como produto industrializado, o que resta configurada a 
alteração do critério jurídico do lançamento, em ofensa ao artigo 146 do CTN, tenho a 
manifestar que também não vislumbro tal falha procedimental. 

Isso porque, analisando o referido acórdão combatido, não verifico 
decisão extra petita, uma vez que seu relator fundamentou corretamente sua decisão com 
base na acusação fiscal e na análise da característica que ocasionou a autuação, que foi a 
remessa de alho para industrialização. A citação de que o alho do sujeito passivo também 
seria alho industrializado não alterou o critério jurídico principal do lançamento e do 
acórdão. 

Quanto as demais preliminares, de nulidade por ausência da 
demonstração de todos os percentuais, base de cálculo e períodos considerados no 
lançamento, verifico que tais alegações não procedem pois essas informações estão 
demonstradas na peça básica do Auto de Infração, de folhas 02 a 04 e na própria 
legislação tributária. 

No mérito, verifico que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 1.871.862,94, no período de 02/2010 



a 10/2014, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do ICMS, 
referente à saída interestadual de alho com destino a industrialização, pois essa operação 
não é contemplada com o benefício fiscal de crédito outorgado. 

A fundamentação da acusação fiscal é que o sujeito passivo 
contrariou o disposto no item 3 da alínea “b” do inciso X do art. 11 do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, que assim dispõe: 

 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

[…] 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao 
ICMS devido na saída interna e interestadual de alho, observado o 
seguinte: 

a) é vedada a apropriação de quaisquer outros créditos de ICMS 
relativos à entrada de mercadoria ou bem, assim como à utilização 
de serviço de transporte de comunicação; 

b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se 
aplica: 

1. ao ICMS devido na operação de importação nem, na subsequente 

saída desse produto, quando importado; 

2. ao produto resultante de sua industrialização; 

3. à saída interestadual com destino à industrialização. 
(Destaque nosso). 

Com base nisso e nos documentos acostados ao processo, a 
autoridade fiscal concluiu que o produto comercializado pelo sujeito passivo foi destinado 
à industrialização, razão pela qual não teria o benefício do crédito outorgado previsto no 
dispositivo legal acima. Como consequência, lavrou o presente auto de infração glosando 
o referido crédito outorgado e exigindo o ICMS omitido. 

O sujeito passivo se insurge contra a acusação fiscal alegando que a 
autoridade fiscal presumiu serem as mercadorias destinadas à industrialização. De que 
isso é uma presunção humana e não presunção legal. Que a presunção humana precisa 
de prova e que o ônus da prova é do fisco, de quem acusa. E que não há no processo 
prova material de que as mercadorias foram destinadas à industrialização. 

Nesse ponto controverso, verifico que as provas foram 
suficientemente apresentadas pela autoridade fiscal, tanto nos documentos originais 
anexados ao auto de infração como no trabalho revisional. Isso porque todos os 
destinatários das mercadorias possuem a atividade principal como indústria, como bem 
demonstrado pelos extratos de cadastro anexados ao processo de folhas 71 a 117. 
Tratam-se de estabelecimentos indústrias que operam precipuamente na fabricação de 
condimentos e derivados de alho, seja transformando o alho em tempero, seja 
acondicionando-o em embalagens menores, seja reacondicionando-os em embalagens 
para venda a granel. 

Ocorre que, muito eventualmente, tais empresas industriais poderiam 
também operar no mercado atacadista, comprando e vendendo alho sem qualquer 
atividade de industrialização, isto é, comercializando o alho da mesma forma de 
apresentação com que foram adquiridas. Mas essa é uma exceção que o sujeito passivo 
tenta transformar em regra. E, como exceção à regra, caberia ao sujeito passivo 



apresentar elementos de prova de sua alegação, situação que não ficou suficientemente 
demonstrada no processo. 

Verifico que o sujeito passivo, bem como diversos destinatários 
industriais, incorreram num erro de interpretação da legislação tributária. Isso porque, para 
uma perfeita compreensão do objeto de discussão desse processo, necessário entender, 
em termos tributários, o que caracteriza o processo de industrialização. A esse respeito 
vejamos o que estabelece o artigo 5º do RCTE, especialmente o disposto inciso IV: 

 

“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 
apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o 
consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, art. 12, II, “b”): 

I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de 
qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento 
ou a aparência do produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou 
partes e de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, 
ainda que sob a mesma classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe 
em alterar a apresentação do produto, pela colocação de 
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo 
quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte 
da mercadoria; (Destaque nosso). 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o 
produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou 
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização. 

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento 
empregado.” 

Esse conceito de industrialização é ratificado também pela Receita 
Federal, que tem interesse direto nessa questão para fins de tributação do IPI – Imposto 
sobre Produtos Industrializados (Regulamento do IPI). 

Pelo dispositivo legal, verifica-se que o conceito de industrialização 
não é somente a transformação de um produto em outro, onde determinado produto é 
submetido à processo que irá modificar completamente sua natureza (ex: alho em 
tempero). O acondicionamento e o reacondicionamento, conforme inciso IV, também são 
modalidades de industrialização e que são também aplicáveis ao caso em questão. 

Verifico que a forma de comercialização do produto do sujeito 
passivo se caracteriza como venda de alho a granel em embalagens de 10 kg, conforme 
imagem da caixa anexada pela autoridade fiscal, de folhas 1.872 e 1.873 (alho da marca 
comercial Pérola). 

Se tais operações comerciais fossem direcionadas a destinatários 
que operassem no comércio atacadista, não restariam dúvidas de que tais produtos 
seriam comercializados da mesma maneira que foram adquiridos, isto é, na própria caixa 
de apresentação do sujeito passivo.  



Situação diferente da constatada no presente processo, onde os 
destinatários são estabelecimentos industriais que irão efetuar um dos três processos de 
industrialização citados no dispositivo legal: 

- Transformação do alho “in natura” em tempero, pasta de alho, etc, 
conforme imagens de folhas 1.922 a 1.926, 1.929 e 1.930; 

- Acondicionamento pela colocação de alho em embalagens de 200 a 
500 gramas, conforme imagens de folhas 1.919 a 1.921, 1.927 e 1.928; 

- Reacondicionamento pela colocação do alho em embalagens de 
venda à granel com a marca do industrial, conforme imagens de folhas 1.917 e 1.918. 

O sujeito passivo alega também que na pauta de valores da SEFAZ, 
do produto “alho”, dentre 25 itens, somente 02 tem destinação industrial: “alho comum 
abaixo do padrão – p/ industrial” e “alho nobre abaixo do padrão – para indústria”. Alega 
que o alho objeto de comercialização do sujeito passivo é alho nobre e que não é 
destinado à industrialização. 

Nesse ponto verifico que o sujeito passivo incorre no mesmo erro de 
interpretação da legislação tributária, quanto ao conceito de industrialização, já que não é 
somente o processo de transformação que é considerado industrialização. Como 
explicitado acima, o acondicionamento e o reacondicionamento também são considerados 
processos de industrialização. 

Como elemento de prova de que as mercadorias do sujeito passivo 
foram destinadas à comercialização, o sujeito passivo anexa aos autos (folhas 1.816 a 
1.823) comprovação fiscal e contábil da empresa Temperalho, de que a destinação 
conferida às mercadorias foi a comercialização e, portanto, contemplaria o benefício fiscal. 
Assevera que a destinatária Temperalho registrou as entradas de alho do sujeito passivo 
no CFOP 2.102, que se caracteriza como compra para comercialização. 

Mas verifico que a referida empresa destinatária da mercadoria, no 
caso em questão a empresa Temperalho, incorreu no mesmo equívoco de interpretação 
do que seria processo de industrialização. Isso porque, se analisarmos a vasta quantidade 
de cópias de notas fiscais emitidas pela Temperalho anexadas ao processo (folhas 832 a 
1.775), percebe-se que a empresa lança indistintamente, no CFOP 5.102 (venda de 
mercadorias adquiridas de terceiros), produtos que foram invariavelmente industrializadas 
pela mesma, com a aposição de sua marca comercial: “Boiani”. Isto é, percebe-se que a 
empresa Temperalho lança, sem qualquer critério de classificação, as compras e vendas 
de mercadorias em sua escrituração fiscal como se fossem todas destinadas à 
comercialização, quando na verdade a característica de sua atividade econômica é de 
industrialização, no conceito amplo previsto na legislação tributária. Tal sistemática 
errônea de classificação fiscal gera inclusive repercussões tributárias na tributação federal 
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). 

Alega o sujeito passivo que a autoridade fiscal não comprovou a 
industrialização, pela ausência, nos autos, do Livro de Controle de Produção e Estoque 
dos destinatários. Mas entendo que essa prova é impossível justamente pelo equívoco de 
interpretação do que seria processo de industrialização, em que os destinatários 
industriais incorreram. 

O sujeito passivo também assevera que a embalagem colocada pela 
mesma (folhas 1.872 e 1.873), para fins de transporte até o destinatário, não significa 
industrialização, pela excludente constante no final do inciso IV do artigo 5º do RCTE. 

Não obstante a acusação fiscal não se basear nessa premissa de 
industrialização efetuada pelo sujeito passivo (o qual remeteria a vedação ao crédito 
outorgado pelas disposições do item 2 da alínea “b” do inciso X do artigo 11 do anexo IX 



do RCTE), mas na industrialização efetuada pelos estabelecimentos destinatários das 
operações comerciais (item 3 da mesma alínea), entendo que a embalagem colocada pelo 
sujeito passivo não se reveste apenas em embalagem de transporte, mas sim em 
embalagem de transporte e apresentação e, por conseguinte, não se encaixaria na 
excludente constante na parte final do inciso IV do artigo 5º do RCTE. 

Nesse sentido, pelas disposições emprestadas da legislação federal, 
presentes no artigo 6º da Lei 4.502/1964, o acondicionamento pode ser classificado como 
acondicionamento para transporte (inciso I) ou acondicionamento de apresentação (inciso 
II). Já o §1º do mesmo dispositivo assevera o que seria acondicionamento de transporte, 
sendo assim considerado aquele que atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, 
tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função 
promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele 
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; 

II - ter capacidade acima de 20 kg ou superior àquela em que o 
produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores. 

Com base nessas premissas, analisando a embalagem usada pelo 
sujeito passivo nas suas comercializações (folhas 1.872 e 1.873), verifica-se nitidamente 
tratar-se de embalagem de acondicionamento de apresentação, onde o alho é embalado 
em caixas de papelão identificadas com a sua marca comercial “Pérola Alhos Nobres" e 
seu respectivo logotipo, juntamente com as informações do produtor, como nome, 
inscrição estadual e endereço, bem como informações relativas ao tipo de alho constante 
na caixa como Grupo (Roxo), Sub-grupo (Nobre), classe e peso do mesmo. 

Verifico, portanto, que o próprio acondicionamento efetuado pelo 
sujeito passivo já seria considerado industrialização e, de forma subsidiária, mesmo não 
previsto na acusação fiscal, não daria direito ao benefício do crédito outorgado também 
pela excludente constante no item 2 do respectivo dispositivo legal. 

Corroborando esse entendimento, analisando o dispositivo legal que 
previu o crédito outorgado, pelas excludentes previstas na alínea “b”, itens 2 e 3, o 
benefício é aplicável ao alho “in natura”, pois não se aplica nem ao produto destinado a 
industrialização (item 2, objeto da presente autuação) e nem aquele resultante de 
industrialização (item 3): 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 

[…] 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao 
ICMS devido na saída interna e interestadual de alho, observado o 
seguinte: 

a) é vedada a apropriação de quaisquer outros créditos de ICMS 
relativos à entrada de mercadoria ou bem, assim como à utilização 
de serviço de transporte de comunicação; 

b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se 
aplica: 

1. ao ICMS devido na operação de importação nem, na subsequente 

saída desse produto, quando importado; 

2. ao produto resultante de sua industrialização; 



3. à saída interestadual com destino à industrialização. 
(Destaque nosso). 

Entendo que o benefício em questão foi direcionado ao pequeno 
produtor rural que comercializa o produto “in natura”, com incentivo à comercialização no 
mercado interno. Não é o caso do sujeito passivo que efetua um processo de 
industrialização em sua atividade econômica, na medida em que retira/corta o pendão do 
alho, limpa as cascas mais externas, separa o produto por classe (tamanho) e encaixa em 
caixas personalizadas, vendendo-as a empresas industriais de outros Estados das 
Federação. 

O sujeito passivo também informa que o dispositivo legal que previa 
a condição de exceção à regra do crédito outorgado, em especial o item 3 da alínea “b”, 
de que o benefício não se aplica ao alho destinado à industrialização em outro Estado, foi 
revogado em 31/07/2016, pelo Decreto 4.961/16. Por conseguinte, pede a aplicação da 
retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, por entender ser aplicável ao caso: 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, 
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 
interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de 
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha 
implicado em falta de pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da sua prática. 

Em meu entendimento, não procede tal alegação pois as regras de 
retroatividade benigna são aplicáveis às alterações normativas de infrações e obrigações 
acessórias e não para alterações de regras para fruição de benefício. O caso em questão 
não se encaixa em nenhum dos incisos previstos no respectivo artigo 106 do CTN. De 
forma que rejeito o pedido do sujeito passivo de aplicação da retroatividade benigna. 

Verifico também, no relatório diligencial de folhas 1.975 a 1.978, que 
a autora do trabalho revisional, além das operações para a empresa Temperalho, analisou 
as operações promovidas para os demais estabelecimentos destinatários. Em todas as 
situações restou provado que o alho foi remetido para industrialização em operação 
interestadual, subsidiando a glosa do crédito outorgado e a cobrança do ICMS omitido.  

Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for 
concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito de usufruí-
lo. É o que determina o artigo 86 do RCTE, in verbis:  

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário.” 

Por fim, verifico que a auditora fiscal foi cuidadosa na auditoria e, não 
obstante a glosa do crédito outorgado, concedeu, em substituição, o crédito presumido de 
18% do valor do ICMS devido, conforme previsto na Instrução Normativa nº 673/04. 



Dessa forma, conheço do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior, nego-lhe provimento, rejeitando as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e nulidade por cerceamento do direito de defesa. Rejeito 
também o pedido de aplicação de retroatividade benigna, e, no mérito, mantenho a 
decisão cameral que julgou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de abril de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00950/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: DILIGÊNCIA. Rejeitada. Unânime. 
NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Maioria. NULIDADE. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Escrituração 
indevida de créditos de ICMS. Procedência total. Maioria. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. Rejeitada. Maioria. 
 
1 – Não há necessidade de conversão do processo em diligência 
quando os levantamentos fiscais originais forem 
suficientemente instruídos com informações e documentos que 
embasam a acusação fiscal; 
 
2 - Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal e cumpridas as 
determinações do artigo 142 do CTN; 
 
3 – Não há nulidade do auto de infração, por cerceamento do 
direito de defesa, quando os levantamentos fiscais originais 
foram suficientemente instruídos com informações e 
documentos que embasam a acusação fiscal; 
 
4 – Somente é assegurado direito ao crédito de ICMS as 
operações expressamente previstas na legislação tributária e 
lastreadas em documentos fiscais hábeis e idôneos; 
 
 
5 – O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa; 
 
6 – Auto de Infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 



conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela procedência parcial do 
lançamento fiscal no valor do ICMS ja recolhido pelo sujeito passivo conforme processo de 
parcelamento nº 3063860. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário Francisco João Paulo Cesílio da lide, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme faculdade prevista no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e por economia processual transcrevo o Relatório constante na 
Sentença de folhas 216 a 219: 

Tratam os autos de exigência de crédito tributário, por omitir o 
recolhimento do ICMS, em razão de escrituração indevida de valores 
a título de crédito (taxa de cartão de crédito, bonificações financeiras, 
energia elétrica, embalagem, frete e outros), no campo “Outros 
Créditos” de sua Escrituração Fiscal Digital – EFD, nos exercícios de 
2015 e 2016. 

Constam como infringidos os arts. 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91 
combinados com o art. 522 do Decreto 4.852/97. 

Proposta a penalidade prevista pelo art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 17.917/2012. 

Por ter concorrido para a prática da infração, foi arrolado como 
solidário, nos termos do inciso XII, do art. 45 da Lei 11.651/91, o 
sócio-administrador FRANCISCO JOÃO PAULO CESÍLIO.  

Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento 
do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado, cópias das Notificações Fiscais nºs 9292/2017-
GEAV e 9639/2017-GEAV, cópias dos autos de infração nºs 4 
0117007 427 08 e 4 0117009 924 96, lavrados em função do não 
atendimento das notificações fiscais referidas, Extrato Cadastral 
JUCEG, Nota Explicativa, Resumo de entrega de Escrituração Fiscal 
Digital, Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações 
Próprias para os exercícios de 2014 e 2016, Relatórios Resumo de 
Saídas por CFOP, Histórico de Pagamentos para o período auditado, 
Planilhas Demonstrativas das Notas Fiscais com Direito à 
Apropriação de Créditos e cópias do Livro Razão Analítico.  

Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 
gravados em mídia digital, com cópia entregue ao polo passivo, 
conforme Avisos de Recebimento, fls. 188/189, nos termos da 
Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

Regularmente intimado, o sujeito passivo solidário não se manifesta 
no prazo legal, sendo lavrado o respectivo Termo de Revelia, fls. 
193. 



Regularmente intimado, o sujeito passivo principal apresenta 
impugnação em Primeira Instância, por meio de procurador 
devidamente constituído. 

Alega, em preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa. Entende que, para dar suporte à autuação, o 
levantamento fiscal deveria relacionar todas as notas fiscais que 
acobertaram as mercadorias adquiridas, relativamente a fretes, 
embalagens e bonificações.  

A defesa cita jurisprudência e o art. 58, § 3º para defender o seu 
direito ao crédito pelas aquisições referentes às bonificações.  

Relativamente às aquisições referentes a embalagens, a defesa 
alega que não restou demonstrado no levantamento quais as notas 
fiscais que não dão direito ao crédito.  

A defesa ainda alega equívoco no estorno da parcela do frete. 
Entende que o lançamento não demonstrou com provas que o frete 
foi aproveitado na escrituração do CTRC.  

A impugnante concorda que parte do crédito tributário é, de fato, 
devido. Informa que oportunamente serão juntados os comprovantes 
de recolhimento da parte incontroversa.  

Requer a improcedência da autuação com relação à glosa dos 
créditos relativos às bonificações, frete e embalagens. 

Na sequência, em julgamento monocrático (folhas 216 a 219), o julgador 
singular decide pela procedência integral do auto de infração. 

Sujeitos passivos apresentam impugnações à 2ª Instância, em peças 
distintas, pedindo e alegando: 

1) Diligência para que a autoridade fiscal esclareça os levantamentos, 
em especial a falta de indicação das notas fiscais que embasam o relatório 
conclusivo constante na Nota Explicativa; 

2) Nulidade por cerceamento do direito de defesa por não ter a 
autoridade fiscal anexado ao processo relação das notas fiscais vinculadas a 
fretes, embalagens e bonificações que entendeu darem direito ao crédito de 
ICMS; 

3) Nulidade por insegurança na determinação da infração pois a 
autoridade fiscal não constou, na descrição do auto de infração, o mesmo 
código constante em Nota Explicativa; 

4) No mérito, alegam que sobre bonificações financeiras não incide 
nenhum tributo. Apresenta jurisprudência nesse sentido. Quanto as 
embalagens, alegam que a autoridade fiscal não relacionou as notas fiscais 
que detalham os valores apurados por ele. Alegam também que o frete não 
integra a base de cálculo, no regime de ST, quando o mesmo não se refere a 
transporte efetuado pela fabricante dos produtos. Sujeitos passivos não 
questionam as omissões de ICMS decorrentes de créditos de ICMS sob as 
rubricas de “outros créditos”, “tx cartão” e “energia elétrica”; 

5) Exclusão da lide do sujeito passivo solidário, Sr. Francisco João Paulo 
Cesílio. 

É o Relatório. 

 



VOTO 

 

Conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, também pelo 
controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento fiscal e 
não constatei irregularidades, pois o autor do lançamento seguiu todas as determinações 
constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 
16.469/2009 (Regulamento do Processo Administrativo Tributário). 

O auto de infração foi instruído com Nota Explicativa detalhada (10 páginas), 
bem como relatórios adicionais e outros documentos. A infração foi suficientemente 
demonstrada com relatórios suficientes e embasada em informações e documentos que 
ratificam a acusação fiscal. 

De forma que rejeito o pedido de Diligência efetuada pelos sujeitos passivos 
que solicitam que a autoridade fiscal esclareça os levantamentos, em especial a falta de 
indicação das notas fiscais que embasam o relatório conclusivo constante na Nota 
Explicativa. Isso porque os relatórios analíticos de folhas 136 a 139 (bonificações), 164 a 
176 (embalagens) e 177 a 180 (frete) estão suficientemente detalhados com as 
informações que o sujeito passivo solicita esclarecimentos. 

Sob o mesmo argumento, os sujeitos passivos pedem a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa. Da mesma forma, entendo que os relatórios e 
levantamentos fiscais anexados pela autoridade fiscal estão suficientemente lastreados 
com informações que identificam todas as operações objeto de análise e consideração na 
auditoria. No caso em questão, a autoridade fiscal, além de glosar os créditos indevidos, 
analisou a escrituração fiscal do sujeito passivo a fim de identificar operações com frete, 
bonificações e embalagens que o sujeito passivo teria direito ao crédito. Isto é, efetuou um 
trabalho completo, glosando o crédito de ICMS indevido mas compensando aqueles 
créditos que o sujeito passivo tinha efetivamente direito. O sujeito passivo questiona que 
os relatórios elaborados pela autoridade fiscal, dos créditos de ICMS devidos (folhas 136 a 
139: bonificações, 164 a 176: embalagens e 177 a 180: frete) não possuem anexados, no 
respectivo processo, as referidas notas fiscais. Ora, tais notas fiscais citadas nos relatórios 
estão em poder do próprio sujeito passivo, já que as informações usadas pela autoridade 
fiscal foram baseadas na Escrituração Fiscal do próprio sujeito passivo. De forma que a 
empresa tem pleno acesso aos referidos documentos fiscais considerados na auditoria e 
não considero que houve cerceamento do direito de defesa. 

 Os sujeitos passivos alegam também nulidade por insegurança na 
determinação da infração sob o argumento de que a autoridade fiscal não constou, na 
descrição do auto de infração, o mesmo código constante na Nota Explicativa. 

Mas tal argumento não procede. Isso porque o código que a autoridade fiscal 
cita em Nota Explicativa é o código GO020065: “crédito relativo à restituição do valor do 
imposto pago por força da substituição tributária correspondente a fato gerador presumido 
que não se realizar”. Mas a própria autoridade fiscal informa, em sua Nota Explicativa, que 
esse código foi incorretamente utilizado pelo sujeito passivo e que, nas informações 
adicionais do respectivo código/registro informadas pelo próprio sujeito passivo, há a 
indicação do verdadeiro motivo que ensejou o crédito de ICMS: embalagens, energia 
elétrica, etc. 

Assim, no meu entendimento, não restam dúvidas quanto ao procedimento 
fiscal adotado e as consequências do mesmo. De forma que rejeito as preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. 



No mérito, verifico que a ação fiscal foi muito bem explicada em extensa Nota 
Explicativa de folhas 16 a 25. A autoridade fiscal inicia suas explicações com a 
constatação indiciária de uma diminuição vertiginosa do ICMS a recolher durante os anos 
de 2014 a 2016 (folhas 16), razão que determinou a realização da auditoria para fins de 
verificação do que ocasionou essa diminuição do ICMS a recolher.  

Como consequência, a autoridade fiscal constatou que o sujeito passivo 
lançou vários valores no campo “outros créditos de ICMS” da Escrituração Fiscal Digital, 
mas não demonstrou a documentação probante que dava lastro aos referidos registros. 
Tais registros indevidos foram lançados nas rubricas: taxa de cartão de crédito, 
bonificação financeira, energia elétrica, embalagem, frete e outros créditos.  

Assim, a autoridade fiscal efetuou o levantamento dos valores indevidos 
lançados em “outros créditos” e detalhados na respectiva Nota Explicativa. Em seguida, 
analisou a documentação fiscal do sujeito passivo a fim de localizar registros em que o 
crédito de ICMS era legítimo, compensando tais valores devidos com aqueles valores 
indevidos. 

O sujeito passivo comparece ao processo questionando os critérios de glosa 
dos créditos, defendendo a tese de que certos registros têm sim lastro jurídico. 

Não questiona os créditos de ICMS lançados sob a rubrica de “outros 
créditos”, “tx cartão” e “energia elétrica”. Mas alega ter direito ao crédito de ICMS as 
operações com “bonificações financeiras”, “embalagens” e “frete”. 

Pois bem, passo a analisar especificamente cada uma dessas rubricas, a fim 
de determinar se assiste razão ao fisco ou ao sujeito passivo. 

Em se tratando de crédito de ICMS, importante citar primeiramente as 
disposições do artigo 58 do CTE que assim dispõe: 

Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações ou prestações resultantes: 

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo imobilizado; 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

Quanto aos créditos de “energia elétrica”, “taxa de cartão de crédito” e 
“outros créditos”, não obstante o sujeito passivo não questionar a glosa de tais créditos, 
entendo que a acusação fiscal está correta. Isso porque a previsão de crédito da energia 
elétrica, conforme inciso II do artigo 522 do RCTE, é aplicável somente aos 
estabelecimentos industriais, que não é o caso da atividade econômica do sujeito passivo. 
Também não existe previsão legal para o crédito de ICMS sobre taxa de cartão de crédito. 
Quanto aos demais valores lançados em “outros créditos”, apesar do sujeito passivo ter 
sido devidamente notificado para apresentar os referidos comprovantes, não os 
apresentou, razão pela qual assiste razão à autoridade fiscal para considerar tais registros 
como créditos indevidos. 



Quanto as bonificações financeiras também não existe previsão legal de 
crédito de ICMS. Isso porque tais descontos são condicionados à uma condição futura, 
após a emissão da nota fiscal e após a ocorrência do fato gerador. Trata-se de desconto 
concedido por uma situação superveniente, alheia ao fato principal, no caso em questão, 
um desconto financeiro em razão, por exemplo, da pontualidade no pagamento de 
parcelas.  

Tais valores também não possuem lastro em documentos fiscais, razão pela 
qual não dão direito ao crédito de ICMS pois o crédito somente produz efeito fiscal em 
favor do contribuinte designado no documento fiscal como destinatário da mercadoria ou 
tomador do serviço, conforme disposição do parágrafo único do artigo 45 do RCTE: 

Art. 45. Crédito é o valor representado pelo ICMS cobrado nas 
operações ou prestações anteriores, por este ou por outro Estado, 
relativo à aquisição de mercadoria ou à utilização de serviço de 
transporte ou de comunicação. 

Parágrafo único. O crédito do imposto, salvo disposição contrária da 
legislação tributária, é intransferível, só produzindo efeito fiscal em 
favor do contribuinte consignado no documento fiscal como 
destinatário da mercadoria ou tomador do serviço (Lei nº 11.651/91, 
art. 58, § 5º). 

E também pelo caput do artigo 45 do CTE, o crédito é somente o valor 
representado pelo ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores, relativo à 
aquisição de mercadoria ou à utilização de serviço de transporte ou comunicação. Não foi 
esse o caso do lançamento efetuado pelo sujeito passivo. 

Percebo que o sujeito passivo confunde descontos com bonificações, 
confunde bonificações em forma de mercadorias com bonificações financeiras e confunde 
descontos incondicionais com descontos condicionais. Para uma perfeita compreensão da 
matéria, cito o inciso II do artigo 20 do CTE: 

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

II - a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob 
condição; 

Para fins tributários, bonificações são vantagens concedidas pelo vendedor 
ao comprador na forma de mercadorias. Descontos são vantagens financeiras que irão 
diminuir o valor a pagar, pela compra de mercadorias. 

Os descontos podem ser condicionais: vinculados à alguma condição; ou 
incondicionais, que independam de condições. Conforme disposição do artigo 20 do CTE, 
os descontos concedidos sob condição, bem como as bonificações, integram a base de 
cálculo do ICMS, isto é, sobre tais valores incidirá ICMS. 

Por conseguinte, o desconto incondicional não integra a base de cálculo do 
ICMS e seu valor, quando concedido, deve ser abatido da base de cálculo do ICMS na 
referida nota fiscal, como desconto no valor da operação, não incidindo ICMS. 

Os descontos financeiros, chamados pelo sujeito passivo de bonificações, 
que embasaram o creditamento por parte do contribuinte, se caracterizam como 
descontos condicionais e, por conseguinte, integram a base de cálculo do ICMS. Isto é, 
quando da emissão da referida nota fiscal de compra e venda, seu valor não foi utilizado 
para diminuir o valor da operação, consequentemente, integrou a base de cálculo e sobre 
a qual foi calculado o ICMS. Portanto, sobre essa eventual e futura bonificação/desconto 
já incidiu ICMS quando da emissão da nota fiscal e o estabelecimento destinatário, no 
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caso o sujeito passivo, já se creditou do ICMS através do registro da referida nota fiscal na 
sua Escrituração Fiscal, nos registros de entrada. De forma que não há razão para que o 
sujeito passivo queira se creditar novamente do ICMS incidente sobre esse desconto 
financeiro.  

Nessa confusão em que o sujeito passivo incorre, chega a alegar que sobre 
bonificações/descontos não incide nenhum tributo. Ora, se não incidisse nenhum tributo, 
então nem caberia se creditar de ICMS, da forma que o sujeito passivo se creditou. Não 
faz sentido essa alegação, muito menos o creditamento efetuado pelo sujeito passivo. 

Não obstante essa característica, a autoridade fiscal teve o cuidado de 
analisar as notas fiscais de entradas de bonificações dos CFOP 1.910 e 2.910 (folhas 138 
a 139) de que o sujeito passivo tinha direito ao crédito e compensou tais valores com os 
créditos indevidos, conforme detalhado em Nota Explicativa.  

Quanto as embalagens (sacolas plásticas, bandejas, etc), conforme 
posicionamento da SEFAZ via Pareceres, são consideradas insumos diretamente 
relacionados com as vendas de mercadorias, ensejando direito ao crédito de ICMS. 
Ocorre que os valores lançados pelo sujeito passivo nessa rubrica não estavam 
alicerçados em provas materiais que ratificassem o referido crédito de ICMS, com base 
em notas fiscais de compra de embalagens. 

De forma que a autoridade fiscal efetuou procedimento de verificação de 
todas as notas fiscais de entrada lançados nessa rubrica a fim de verificar quais produtos 
se encaixavam na definição de embalagens. Como resultado, a autoridade fiscal 
apresentou o relatório de folhas 164 a 176 onde relaciona as notas fiscais que 
efetivamente o sujeito passivo tem direito ao crédito de ICMS. Esse valor foi compensado 
com o valor indevido lançado pelo sujeito passivo em “outros créditos – embalagens”, 
conforme detalhado na Nota Explicativa. 

Quanto aos créditos de ICMS sobre o frete, somente dão direito ao crédito 
aquelas prestações onde o sujeito passivo foi o tomador do serviço. Da mesma forma que 
nas situações anteriores, a autoridade fiscal efetuou procedimento de verificação daquelas 
prestações que efetivamente o sujeito passivo teria direito ao crédito de ICMS, 
apresentando o relatório conclusivo de folhas 177 a 180. Da mesma forma, esse valor foi 
compensado com o valor indevido lançado pelo sujeito passivo em “outros créditos – 
frete”, conforme demonstrado em Nota Explicativa. 

Sobre esse assunto, o sujeito passivo alega que o frete não integra a base 
de cálculo, no regime de Substituição Tributária, quando o frete não se refira a transporte 
efetuado pela fabricante dos produtos. Não há sentido nessa argumentação do sujeito 
passivo, pois, se não incidisse nenhum tributo, então como o sujeito passivo se creditou 
de ICMS sobre o frete? 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. 
Francisco João Paulo Cesílio, entendo que tal pedido não deva prosperar. Isso porque a 
fundamentação jurídica de sua responsabilização, conforme folhas 05, possui guarida no 
inciso XII do artigo 45 do CTE: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 
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  E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados pelo contador, nos livros fiscais do sujeito passivo, produzem os mesmos 
efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo: 
 

Art. 1.177 CC. Os assentos lançados nos livros ou fichas do 
preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua 
escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os 
mesmos efeitos como se o fossem por aquele. 

Como o sujeito passivo principal não possui personalidade física, as ações 
ou omissões foram cometidas pelo seu administrador, que responde solidariamente por 
seus atos. De forma que, no meu entendimento, pelas razões acima expostas, o sócio 
administrador deve ser mantido na lide. 

Cabe citar também, complementarmente, que não obstante a ausência de 
Auditoria Básica do ICMS no levantamento fiscal, essa auditoria, no presente caso, é 
dispensável pois o crédito indevido de ICMS repercutiu sempre no mesmo mês de sua 
ocorrência, pela inexistência de saldo credor de ICMS, na escrituração fiscal do sujeito 
passivo, no período autuado. 

Cito finalmente, que deve ser considerado, para fins de extinção do crédito 
tributário, o pagamento parcial efetuado pelo sujeito passivo, na importância de 12,13%, 
conforme extrato de parcelamento em anexo. 

De forma que conheço dos recursos dos sujeitos passivos, nego-lhes 
provimento, rejeito o pedido de diligência, rejeito as preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, rejeito o 
pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, considero 
TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor original de ICMS de R$ 
5.670.680,06 mais cominações legais, devendo porém ser considerado o pagamento 
parcial efetuado pelo sujeito passivo (extrato em anexo), para fins de extinção do crédito 
tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de maio de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00958/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do Acórdão Cameral. 
Cerceamento do direito de defesa. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido 
de crédito tributário em valor superior ao permitido em lei. Saída 
de mercadorias destinadas a contribuinte de outro Estado por 
substituição tributária. Procedência parcial. 
 
1.Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da decisão cameral, 
por cerceamento do direito de defesa, quando não comprovados 
os prejuízos a que alude o recorrente; 
 
2.É parcialmente procedente o auto de infração que exige 
imposto omitido decorrente da escrituração indevida de crédito 
quando comprovado nos autos que o sujeito passivo apropriou 
parte do crédito tributário em valor superior ao permitido em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral, por cerceamento do direito de defesa. E, por 
votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.231,35 (dezenove mil, duzentos 
e trinta e um reais e trinta e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em face da reautuação do auto de infração nº 3028321354121, a 
Fazenda Pública reclama crédito tributário indevidamente apropriado superior ao permitido 
pela legislação, decorrente de saída de mercadoria no regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores com destino a contribuinte de outro estado no período de 
julho a dezembro de 2004. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento da proporção 
tributária devida acrescida das cominações legais. 

 
Ao impugnar o auto de infração o sujeito passivo argui a preliminar 

de decadência do crédito tributário, em face do transcurso do tempo. No mérito, aduz não 
ter praticado a infração estampada na basilar e em concomitância aponta erros e 
omissões no levantamento fiscal. Ao final, requer a decadência do feito, ou 
alternativamente, sua improcedência, ou na impossibilidade, sua procedência parcial, no 
valor do ICMS a recolher de R$ 19.232,02 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e 
dois centavos). 

 



Ato contínuo o julgador singular encaminha o feito em diligência ao 
órgão competente da Fazenda Pública para que esta se manifeste acerca das 
controvérsias passivas. O revisor esclarece os pontos contraditórios e ratifica a pretensão 
fiscal inicial, razões essas acolhidas de plano pelo julgador monocrático e exaradas no 
provimento administrativo em face do silêncio do polo passivo.  

  
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral e 

memoriais para repisar questões anteriores, e em virtude dos pontos controvertidos 
relativas aos cálculos de apuração do IVA em confronto com a legislação e com aplicação 
de glosas a maior, a Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência, remetendo 
os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que o auditor se 
manifeste acerca destes pontos. 

 
Na sequência, o revisor manifesta-se nos autos e após esclarecer 

dúvidas e controvérsias acerca da auditoria, mantém o crédito tributário original.  
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência, consoante fls. 201 a 205, oportunidade em que reafirma as razões e pedidos 
formulados no recurso. 

 
Decisão cameral rejeita a preliminar de decadência do crédito 

tributário por unanimidade, e no mérito, por maioria de votos, considera parcialmente 
procedente o auto de infração no valor R$ 19.231,35 (dezenove mil, duzentos e trinta e um 
reais e trinta e cinco centavos). 

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 

Conselho Superior para argumentar que o CFOP 2124 utilizado para classificar a 
operação de entrada de industrialização efetuada por outra empresa fora de Goiás não 
compõe o cálculo do chamado ressarcimento do imposto retido, a menos que o ICMS-ST 
já tenha sido pago; que nem todo preço cobrado pela chamada facção serve para cálculo 
do IVAp, mas somente da parcela que anteriormente serviu de base de cálculo de 
retenção de acordo com o previsto em Lei; que pela análise do livro registro de apuração 
de ICMS, fls.36/48 vê-se que o lançamento de outros débitos em relação à substituição 
tributária na forma da lei, não foi esmiuçado a fim de obter-se a comprovação necessária 
para efeito do cálculo do IVAp; que desde o início a fiscalização discordou dos cálculos 
feitos pelo sujeito passivo, relevando o teor do referido parecer desfavorável no sentido de 
que não se pode incluir no cálculo do IVAp todo o preço cobrado pelo terceiro 
industrializador e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerar procedente 
o auto de infração na íntegra.  

 
Cientificadas, as partes comparecem aos autos para contrarrazoar a 

Fazenda Pública e de início argumentam que o estorno de crédito realizado é indevido, 
pois a operação é realizada sob a égide do CFOP 2124 bem como a devolução dos 
insumos enviados pela recorrido está registrados sob o CFOP 2902 e por isso está correto 
o procedimento empresarial; que o julgamento realizado pela instância administrativa 
baseou-se no Parecer nº 002/GPT que não permitia que esse tipo de operação fosse 
utilizado na apuração do IVAp e desse modo não pode ser discutida no âmbito do 
Conselho Superior o detalhamento do quantum de crédito e por isso não deve acolher o 
recurso. 

 
Que consta no Parecer nº 002/2008-GPT, que a recorrida tem direito  

ao aproveitamento de crédito de ICMS normal e retido incidentes sobre o produto acabado 
nas operações internas; que o estorno do ICMS efetivado pela autoridade fiscal é indevido 



pois levado a cabo mediante a apuração de um IVAp médio semestral; que se isso fosse 
possível, ou previsto em lei; que após realizados os ajustes o valor do imposto a ser 
levado ao quadro “M – Imposto Omitido do levantamento “Auditoria Básica do ICMS” seria 
de R$ 19.232,02 correspondente aos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, todos 
de 2004 e que a suposta omissão de R$ 28.378,87 consignada no quadro “M – IMPOSTO 
OMITIDO” do levantamento “AUDITORIA BÁSIC DO ICMS”, pela autoridade fiscal 
autuante, sob o histórico “Decorrente da Escrituração Indevida de Créditos”. Ao final 
requerem  a denegação do Recurso da Fazenda ao Conselho Superior.   

 
Tempestivamente, a Recorrente colaciona memoriais aos autos para 

requerer a preliminar de nulidade parcial dos autos a partir da decisão cameral por 
cerceamento do direito de defesa. Argumentam os doutos procuradores jurídicos que o 
excelso colegiado cameral foi omisso quanto à apreciação da questão expressa no item IV 
que trata dos erros na apuração do índice de valor agregado praticado pelo contribuinte 
remetente na operação IVAP mediante a utilização de critério não previsto na legislação 
tributária, e por isso o Acórdão nº 0076/16 deve ser anulado. 

 
Ao final requerem a nulidade do referido acórdão cameral, ou na 

impossibilidade, sua improcedência.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de nulidade 
parcial do feito a partir da decisão cameral, por cerceamento do direito de defesa. De fato, 
não obstante o sujeito passivo tenha argumentado que os preclaros julgadores da Excelsa 
Câmara não tenham apreciado a questão aludida em parágrafos anteriores, devo 
discordar. Com efeito, ao promover uma cuidadosa leitura de toda a peça, considero-a 
tecnicamente irreparável pois a fundamentação do aresto vergastado está completa e bem 
fundamentada quanto a esta questão, com os levantamentos elaborados corretamente em 
face das normas legais vigentes, que serviram inclusive de base para a apreciação da 
questão meritória, o que deita por terra a aludida preliminar de nulidade do acordão 
cameral ora analisado. 

 
Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar em parte. 

Visto que a questão fora resolvida com as devidas cautelas de praxe pelo douto 
Conselheiro Relator João Divino de Brito, que no lapidar Acórdão de fls.219/226 votou 
pela procedência parcial do feito, transcrevo-o abaixo por adotá-lo como razão de decidir, 
“in verbis”: 

   
“Prosseguindo no voto, vejo que a acusação formulada no auto de infração é 
de que o sujeito passivo apropriou-se de um valor de crédito superior ao 
permitido pela legislação, no período de julho a dezembro de 2004, 
caracterizando-se aproveitamento indevido de crédito, no valor de R$ 
80.566,69 e a consequente omissão de pagamento do ICMS no valor de R$ 
28.378,87 (vinte e oito mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete 
centavos). 
 
No demonstrativo do Cálculo do IVAp (fls. 14 a 15), o agente do Fisco não 
incluiu os CFOPs de remessa ou retorno de industrialização feita por 
terceiros, por ser o Parecer 002/2008-GPT (fls.6 a 9) omisso quanto a essa 
questão, obtendo o IVAp 1, 0987725, devendo ser observado que o IVAp é 
utilizado no cálculo do crédito do imposto, envolvendo mercadoria já 
alcançada pela substituição tributária. 
 



Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário, insistindo em que se deve incluir no cálculo do IVAp o CFOP 2124 
(industrialização efetuada por outra empresa). 
 
Feita a inclusão do CFOP 2124, obtém-se o novo IVAp semestral de 102,01%, 
índice inferior ao de 109,88% apurado pelo Fisco, segundo a recorrente. 
 
Após a correção dos equívocos e omissões, considerando o novo IVAp 
médio semestral, a planilha de cálculo do crédito a ser glosado elaborada 
pelo Fisco (fls. 16), segundo a defesa, deve ser retificada na forma a seguir 

 
Mês/ano Vendas 

interestaduais  
Moeda: Real 

Valor do crédito Diferença entre o 
crédito a ser 
ressarcido e o 
que foi lançado 

Julho/2004 442.542,70 52.138,59 13.823,41 

Agosto/2004 259.924,30 30.623,23   9.267,44 

Setembro/2004 293.015,70 34.521,92 10.158,60 

Outubro/2004 513.771,13 60.530,43 17.679,11 

Novembro/2004 252.340,67 29.729,76   9.993,99 

Dezembro/2004 309.694,55 36.486,96 10.496,63 

TOTAL   71.419,18 

 
Após a realização dos necessários ajustes, conforme planilha anterior, o 
quadro “M – IMPOSTO OMITIDO” da “AUDITORIA BASICA DO ICMS” (fls. 12) 
passa a ter os valores constates do quadro a seguir, segundo a autuada. 

 
Período de apuração 
(julho/dezembro/2004 

Imposto omitido 

julho 11.712,41 

agosto   3.823,01 

setembro   2.078,30 

outubro  

novembro  

dezembro   1.617,63 

TOTAL 19.231,35 

 
Tanto a planilha quanto o quadro anterior, bem como os valores neles 
insertos foram extraídos de planilha elabora pela defesa e respectivos 
cálculos, inclusive do imposto omitido.  
 
Embora diligencias realizadas nos autos tenham se pronunciado pela 
correção do IVAp apurado pelo Fisco e a consequente manutenção integral 
do auto de infração, acato os valores apontados pela recorrente, inclusive o 
montante do imposto omitido, R$ 19.231,35 (dezenove mil, duzentos e trinta e 
um reais e trinta e cinco centavos), porque resultantes de ajustes 
necessários decorrentes do novo IVAp semestral, em que se incluiu 
acertadamente o CFOP 2124, em conformidade com o art. 46, II, “f”, Anexo 
VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 46. O creditamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria 
envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por base uma 
das seguintes alternativas: 
[...] 
II - o montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para a 
operação interna, sobre o valor: 
[...] 
f) obtido mediante a aplicação da seguinte fórmula, para o contribuinte 
industrial de vestuário, de roupas de cama, de mesa e de banho, na 
operação interestadual com produtos de fabricação própria realizada neste 
Estado: 



 

1 + IVA 
x valor da nota fiscal 

1 + IVAp 

 
Sendo: 
 
Valor da nota fiscal = valor total da nota fiscal de remessa das mercadorias; 
 
IVA = índice de valor agregado utilizado no cálculo do ICMS retido, em valor 
percentual dividido por 100 (cem);  
 
IVAp = índice de valor agregado praticado pelo contribuinte remetente na 
operação, em valor percentual dividido por 100 (cem), aferido da relação 
entre o valor da nota fiscal de remessa das mercadorias e o valor de 
aquisição da matéria-prima e das demais parcelas que anteriormente 
serviram de base para o cálculo da retenção, não podendo ser inferior ao 
índice de valor agregado utilizado no cálculo do ICMS retido; 
 
[...] 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 19.231,35 (dezenove mil, duzentos e trinta e um reais 
e trinta e cinco centavos).” 
 
 

Dessarte, nada mais devo acrescentar motivo pelo qual 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade do acórdão cameral, por cerceamento do direito de defesa, e pelo mesmo 
quórum, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.231,35 (dezenove mil, duzentos e trinta e um 
reais e trinta e cinco centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00961/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: ICMS. Falta de estorno de crédito relativo a aquisição 
de insumos proporcionalmente às saídas posteriores de pintos 
de um dia, beneficiados com isenção. Omissão de pagamento 
do imposto. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo agiu de conformidade 
com orientação estabelecida em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a descrição: 

 
O sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS na importância de 

R$3.240.249,75 em razão da falta de estorno de crédito relativo a aquisição de insumos 
proporcionalmente às saídas posteriores de pintos de um dia, beneficiados com isenção. 
Em consequência, o autuado deve pagar o imposto no valor acima mencionado, junto com 
a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A instrução do lançamento fiscal se fez com documentos às fls. 03 a 

68. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento fiscal, fls.71 a 82. 
 
Os documentos de fls. 83 a 109, juntados ao processo, instruem a 

peça impugnatória. 
 
O julgador singular, fl. 106, remete os autos ao NUPRE de origem 

para que fosse anexado ao processo o comprovante de recebimento da Mídia Digital. 
 
O julgador singular, fls. 110 a 113, após rejeitar a preliminar de 

nulidade da peça básica, arguida pela parte de direito, decide pela procedência do auto de 
infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida pela primeira 

instância, fls.114 a 116, e recorre para reiterar a tese impugnatória, fls.118 a 129. 



 
Conforme Acórdão da IV CJUL n° 1249/2017, às fls. 147 a 160, 

decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
Intimada às fls. 161, a Fazenda Pública apresenta recurso ao 

Conselho Superior n° 357/2017 – GERF, às fls. 162 a 170, argumentando que a autuada 
produzia aves de um dia e enviava para os produtores rurais integrados, apropriava os 
créditos de ICMS de produtos e serviços referentes à fabricação de ave de um dia e 
quando das saídas com isenção, não efetuava o correspondente estorno. Analisando o 
levantamento fiscal, verifica-se que as saídas utilizadas pela auditoria se referem à 
transferência de aves de um dia para estabelecimento do mesmo grupo da empresa 
autuada. O crédito a ser estornado foi calculado sobre os insumos adquiridos e 
consumidos em seu processo de produção e apenas na proporção que as saídas isentas 
de aves de um dia representam das saídas totais. Ao final, requer: a reforma do acórdão 
recorrido; que o lançamento seja julgado totalmente procedente. 

 
Intimado às fls. 173 a 177, o sujeito passivo apresenta contradita às 

fls. 179 a 187, alegando que a simples movimentação dos animais, sem a mudança da 
sua titularidade, não comporta a exigência do estorno de crédito, vez que os animais 
retornam ao estabelecimento de origem para abate, após a sua engorda. Passando à 
apreciação do mérito, ressalta-se, inicialmente, que o envio de pintos de um dia para 
produtores rurais integrados não configura circulação de mercadoria, tão pouco fato 
gerador do ICMS, pois se trata de mera movimentação física de insumos sem 
transferência de titularidade. Neste aspecto a saída de pintos de um dia não configura fato 
gerador do ICMS, pois não houve transferência de titularidade, não existe mercancia 
nessa operação, por esta razão não há de se calcular tais remessas como saídas isentas, 
como exige a autoridade fiscal, devendo a presente autuação ser julgada improcedente. 
Ante o exposto, requer: que não seja conhecido o recurso fazendário ante a sua falta de 
respaldo na jurisprudência da casa e na legislação que rege o tema, caso seja conhecido, 
que seja improvido e mantido na integra o acórdão proferido pela Quarta Câmara 
Julgadora do CAT. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que a decisão exarada em sede cameral, que majoritariamente julgou improcedente o 
lançamento, deve ser mantida conforme passo a expor:  

 
A atividade desenvolvida pela autuada é o abate de aves gordas o 

que resulta na produção de alimentos não isentos de impostos.  
 
A empresa possui vários postos de recria e engorda de aves, para os 

quais fornece pintos de um dia, ração, medicamentos e assistência técnica na recria dos 
animais à fase de abate e após, a engorda, repassam os animais à agroindústria, a qual 
se dedica à produção de todos os derivados resultantes do abate de aves.  

 



Destaco que empresa, ora autuada, é beneficiária de tratamento 
tributário diferenciado previsto na lei nº. 12.955/1996, em seu artigo 1º, inciso I, letras a,b, 
c e artigo 2º, inciso I e II, “verbis”:     

 

Art. 1º O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 

projetos agroindustriais: 

I - de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente: 

[...] 

a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 

b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 

c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e 
industrialização de aves; 

[...] 

Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo 
anterior: 

I - os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás; 

II - os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado de 
Goiás, vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime de 
parceria ou integração. 
 
As operações de circulação de aves – pinto de um dia e dos insumos 

para recria são meras movimentações físicas dos animais e dos produtos destinados à 
recria, portanto, acobertados pela orientação contida no diploma legal supra inferido.   

 
Mediante as assertivas supra inferidas, demonstrado está que a 

movimentação dos animais, objeto desta ação, não gera o estorno do crédito, como 
pretendido pelo autor do lançamento, o que me leva a julgar improcedente a peça basilar.      

 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00965/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
créditos escriturados no Livro Registro de Entradas e lançados 
no Livro Registro de Apuração do ICMS. Omissão de pagamento 
do imposto. Procedente. Pedido de substituição do sujeito 
passivo Sra. Marília de Barros, Santos, arguido pela mesma. 
Rejeitado.  
 
1. Mantém-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a defesa não trouxer aos autos elementos 
de prova capazes de contrapor a inicial; 
 
2. Rejeita-se o pedido formulado pela defesa, quando tal 
solicitação for desprovida de amparo legal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação 
unânime, rejeitar o pedido de substituição do sujeito passivo MARÍLIA DE BARROS 
SANTOS, arguido pela mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento de ICMS, 
em razão de escrituração indevida de valores, a título de créditos escriturados no Livro 
Registro de Entradas e lançados no Livro Registro de Apuração do ICMS, tendo em vista 
que o contribuinte credenciado nos termos do art. 3º da IN nº 673/04-GSF, somente 
poderia utilizar crédito presumido, em percentuais sobre o valor do imposto devido, 
referente às saídas tributadas em substituição à apropriação de qualquer outro crédito de 
ICMS. Em consequência, exige-se imposto e cominações legais, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2009. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 266. 
 
Intimado na forma legal, às fls. 267 a 271, o sujeito passivo 

apresenta impugnação em Primeira Instância, às fls. 276 a 283. 
 
Por meio da sentença n 2670/11 – JULP, às fls. 290 a 1292, o juiz 

singular julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário, às fls. 296 a 302, apresentando os mesmos argumentos constantes da 



impugnação em primeira instância e solicitando ao final, seja o processo julgado 
improcedente ou subsidiariamente suspenso até que sobrevenha decisão judicial sobre a 
matéria, pendente de julgamento. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo comparece aos autos para informar 

que será representada a partir de então por nova procuradora, devidamente constituída 
nos autos. 

 
Por meio da Resolução nº 75/14, às fls. 308, a Terceira Câmara 

resolve retirar o processo de pauta, tendo em vista a necessidade de adequação desta, 
uma vez que houve alteração do representante legal do sujeito passivo e isso não foi 
levado em consideração quando da publicação da pauta em análise. 

 
Novamente colocado em pauta, agora considerando o novo 

representante do sujeito passivo, o processo é encaminhado à Terceira Câmara de 
Julgamento do CAT para decisão. 

 
Mediante Acórdão n° 1448/2014, às fls. 309 a 315, a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar o pedido de sobrestamento 
formulado pelo sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, conheceu do recurso, negou-
lhe provimento para a confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, às fls. 316 a 318, a apresentar recurso ao conselho pleno, 

o sujeito passivo comparece aos autos, às fls. 321 a 328, alegando que a recorrente 
embora identificada no auto de infração como Marilia de Barros Santos, não mais se 
apresenta com o nome ali indicado e sim na forma de Marília de Lima Barros. A mesma 
encontra-se afastada da administração da empresa autuada, por força de liminar em 
processo de divórcio litigioso. Argumenta que a recorrente não deveria estar no polo 
passivo dessa demanda, tampouco, o auto de infração deveria ter sido lavrado em seu 
nome, até porque, como dito acima a mesma encontra-se afastada da administração das 
empresas por força de liminar, até hoje em vigência, o que a coloca totalmente alheia e 
excluída de qualquer ato de administração, assim como qualquer irregularidade praticada 
pela atual administração. Ao final, requer: que o presente pedido seja recebido, conhecido 
e ao final julgado procedente; requer que seja acatada a preliminar arguida pela exclusão 
da ora recorrente; requer ao final que as responsabilidades pelas irregularidades apuradas 
pelo agente fiscal, sejam imputadas ao atual administrador da empresa Sr. José Mauro 
Esteves do Santos. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que a decisão exarada em sede cameral e que julgou procedente o lançamento, deve ser 
mantida conforme passo a expor:  

 
De acordo com o informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum’, a exigência exordial é decorrente de aproveitamento de crédito indevido, visto 
que o sujeito passivo estava à época da ocorrência do fato gerador impedido de apropriar 
créditos pelas entradas, vez que optou pela sistemática de crédito presumido, prevista na 
IN nº 673/04-GSF, em substituição ao aproveitamento normal de crédito, fato que pode ser 
aferido pela leitura do documento de fl.19, que aponta que o sujeito passivo, no presente 



caso, optou pelo crédito presumido, em substituição a qualquer outro crédito normal pelas 
entradas, nos termos do art. 3º da IN 673/04-GSF, “verbis”:  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 673/04-GSF 

Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou 

fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, independentemente do 
atendimento das condições estabelecidas no art. 2º, pode, também, por 
meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e 
pagamento do ICMS, com escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do 
crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito de ICMS. 

 
O aproveitamento de crédito, contrariamente estipulado na Instrução 

Normativa supre aduzida, como denunciados pela fiscalização é reconhecido e defendido 
pela defesa, caracterizando de forma inequívoca a infração praticada pelo sujeito passivo. 

 
Em face das assertivas supra inferidas, o polo passivo não trouxe 

aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapô-las.  
 
Sobre o pedido de substituição do sujeito passivo Sra. Marília de 

Barros, Santos, por ela arguido, não o acolho por ausência de amparo legal a tal pleito, 
vez que não existe nos autos elementos formalizadores da lide fato que enseja a 
substituição da titularidade.     

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, rejeito o pedido 
de substituição do sujeito passivo Sra. Marília de Barros, Santos, arguido pela mesma.    

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00968/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
créditos escriturados no Livro Registro de Entradas e lançados 
no Livro Registro de Apuração do ICMS. Omissão de pagamento 
do imposto. Procedente. Pedido de substituição do sujeito 
passivo Sra. Marília de Barros, Santos, arguido pela mesma. 
Rejeitado.  
 
1. Mantém-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a defesa não trouxer aos autos elementos 
de prova capazes de contrapor a inicial; 
 
2. Rejeita-se pedido formulado pela defesa, quando tal 
solicitação for desprovida de amparo legal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação 
unânime, rejeitar o pedido de substituição do sujeito passivo MARÍLIA DE BARROS 
SANTOS, arguido pela mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento de ICMS, 
em razão de escrituração indevida de valores, a título de créditos escriturados no Livro 
Registro de Entradas e lançados no Livro Registro de Apuração do ICMS, tendo em vista 
que o contribuinte credenciado nos termos do art. 3º da IN nº 673/04-GSF, somente 
poderia utilizar crédito presumido, em percentuais sobre o valor do imposto devido, 
referente às saídas tributadas em substituição à apropriação de qualquer outro crédito de 
ICMS. Em consequência, exige-se imposto e cominações legais, referente ao período de 
setembro a dezembro de 2008. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 152. 
Intimado na forma legal, às fls. 153 a 159, o sujeito passivo 

apresenta impugnação em primeira instancia, às fls. 164 a 171. 
 
Por meio da sentença n 2662/11 – JULP, às fls. 179 a 180, o juiz 

singular julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário, às fls. 184 a 190, apresentando os mesmos argumentos constantes da 
impugnação em primeira instância e solicitando ao final, seja o processo julgado 



improcedente ou subsidiariamente suspenso até que sobrevenha decisão judicial sobre a 
matéria, pendente de julgamento. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo comparece aos autos para informar 

que será representada a partir de então por nova procuradora, devidamente constituída 
nos autos. 

 
Por meio da Resolução nº 74/14, às fls. 196, a Terceira Câmara 

resolve retirar o processo de pauta, tendo em vista a necessidade de adequação desta, 
uma vez que houve alteração do representante legal do sujeito passivo e isso não foi 
levado em consideração quando da publicação da pauta em análise. 

 
Novamente colocado em pauta, agora considerando o novo 

representante do sujeito passivo, o processo é encaminhado à Terceira Câmara de 
Julgamento do CAT para decisão. 

 
Mediante Acórdão n° 1449/2014, às fls. 197 a 203, a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar o pedido de sobrestamento 
formulado pelo sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, conheceu do recurso, negou-
lhe provimento para a confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, às fls. 204 a 206, a apresentar recurso ao conselho pleno, 

o sujeito passivo comparece aos autos, às fls. 209 a 216, alegando que a recorrente 
embora identificada no auto de infração como Marilia de Barros Santos, não mais se 
apresenta com o nome ali indicado e sim na forma de Marília de Lima Barros. A mesma 
encontra-se afastada da administração da empresa autuada, por força de liminar em 
processo de divórcio litigioso. Argumenta que a recorrente não deveria estar no polo 
passivo dessa demanda, tampouco, o auto de infração deveria ter sido lavrado em seu 
nome, até porque, como dito acima a mesma encontra-se afastada da administração das 
empresas por força de liminar, até hoje em vigência, o que a coloca totalmente alheia e 
excluída de qualquer ato de administração, assim como qualquer irregularidade praticada 
pela atual administração. Ao final, requer: que o presente pedido seja recebido, conhecido 
e ao final julgado procedente; requer que seja acatada a preliminar arguida pela exclusão 
da ora recorrente; requer ao final que as responsabilidades pelas irregularidades apuradas 
pelo agente fiscal, sejam imputadas ao atual administrador da empresa Sr. José Mauro 
Esteves do Santos. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que a decisão exarada em sede cameral e que julgou procedente o lançamento, deve ser 
mantida conforme passo a expor:  

 
De acordo com o informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum’, a exigência exordial é decorrente de aproveitamento de crédito indevido, visto 
que o sujeito passivo estava à época da ocorrência do fato gerador impedido de apropriar 
créditos pelas entradas, vez que optou pela sistemática de crédito presumido, prevista na 
IN nº 673/04-GSF, em substituição ao aproveitamento normal de crédito, fato que pode ser 
aferido pela leitura do documento de fl.16, que aponta que o sujeito passivo, no presente 



caso, optou pelo crédito presumido, em substituição a qualquer outro crédito normal pelas 
entradas, nos termos do art. 3º da IN 673/04-GSF, “verbis”:  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 673/04-GSF 

Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de substância mineral ou 

fóssil, pessoa jurídica ou física, inscrito no CCE, independentemente do 
atendimento das condições estabelecidas no art. 2º, pode, também, por 
meio de credenciamento, ser autorizado a emitir a sua própria Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, desde que adote o regime periódico de apuração e 
pagamento do ICMS, com escrituração dos livros fiscais, utilizando-se do 
crédito presumido previsto no art. 14 em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito de ICMS. 

 
O aproveitamento de crédito, contrariamente estipulado na Instrução 

Normativa supre aduzida, como denunciados pela fiscalização é reconhecido e defendido 
pela defesa, caracterizando de forma inequívoca a infração praticada pelo sujeito passivo. 

 
Em face das assertivas supra inferidas, o polo passivo não trouxe 

aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapô-las.  
 
Sobre o pedido de substituição do sujeito passivo Sra. Marília de 

Barros, Santos, por ela arguido, não o acolho por ausência de amparo legal a tal pleito, 
vez que não existe nos autos elementos formalizadores da lide fato que ensejem a 
substituição da titularidade.     

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, rejeito o pedido 
de substituição do sujeito passivo Sra. Marília de Barros, Santos, arguido pela mesma.    

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00989/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Requerido pela autuada. Rejeitado. Preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de 
decadência parcial do crédito tributário. Acolhida. ICMS. 
Escrituração indevida de crédito. Improcedência.  
  
1. A falta de instrução defensória motiva a rejeição de converter 
o julgamento em diligência, requerido pelo sujeito passivo nas 
peças defensórias;  
 
 2. Não se acolhem preliminares de nulidade da peça basilar, 
arguidas pela parte ofendida, quando a constituição do crédito 
demonstrar que a autoridade administrativa é competente para a 
prática do ato, o infrator e a infração foram identificados com 
segurança, não ocorreu cerceamento do direito de defesa de 
nenhuma das partes, o julgamento anterior aconteceu de acordo 
com a contestação da parte de direito, como também, nenhum 
outro incidente capaz de mutilar a apreciação do mérito 
sobreveio no curso da ação; 
 
3. O lançamento do crédito tributário, parcialmente ocorrido 
depois do prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária e cujo lançamento foi 
efetivado, abriga a arguição de preliminar de decadência parcial 
do crédito tributário constituído com observância das normas 
processuais e procedimentais vigentes à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária;   
 
4. O princípio da não cumulatividade do imposto assegura ao 
sujeito passivo o direito de se creditar do imposto sempre que 
adquirir mercadorias para comercialização, inclusive sobre as 
destinadas à produção ou extração. Portanto, o que for devido 
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou de 
prestação de serviços é compensado com o montante cobrado 
na operação anterior. Este princípio assegura o entendimento de 
que é direito do sujeito passivo a apropriação do crédito do bem 
consumido no processo produtivo ou de movimentação de 
máquinas. Em sendo assim, a decisão proferida pela Primeira 
Instância deve ser reformada para ser declarada a 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 



pedido de diligência feito pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Mário de Oliveira Andrade. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Por maioria de 
votos, acatar a preliminar de decadência, relativo ao período de janeiro a outubro de 2010, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor 
e Mário de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal descrita no auto de infração informa que o sujeito 
passivo omitiu o pagamento de ICMS na importância R$ 1.189.905,30 (um milhão, cento e 
oitenta e nove mil, novecentos e cinco reais e trinta centavos) em razão da escrituração 
indevida de crédito do ICMS, relativamente as entradas das seguintes mercadorias/ bens: 

 
1 – Óleo Diesel destinado ao uso/consumo do estabelecimento, 

assim considerado o consumido em máquinas e equipamentos utilizados no 
transporte/carregamento de materiais e em atividades administrativas de apoio, crédito 
escriturado no Livro Registro de Apuração do ICMS, campo “Outros Créditos” e 

 
2 – Bens do ativo alheiros às atividades do estabelecimento e bens 

de uso e consumo (materiais de construção e peças de reposição), crédito escriturado no 
livro registro de Controle de ICMS e Ativo Permanente – CIAP. 

  
Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido, junto 

com a penalidade e os acréscimos legais. 
 
Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos auxiliares em anexo. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 

173. 
 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar impugnação em 

Primeira Instância, fls.174 a 175. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

336 a 340. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, fls. 341 a 343 e reitera 

a arguição da preliminar de nulidade do auto de infração sob o argumento de que a 
fiscalização deixou de considerar os créditos constantes da conta gráfica da recorrente 



para se chegar ao real valor devido, deixando de observar, então, os requisitos legais para 
a lavratura do auto de infração.  

 
Do direito, onde argui a decadência do Crédito Tributário, cuja base 

de sustentação é o previsto no artigo 150, § 4° do CTN, para os casos em que o 
pagamento a menor se der em decorrência de creditamento considerado indevido pela 
fiscalização.  

 
Da violação ao princípio da não-cumulatividade, alega, que a 

dimensão da não-cumulatividade deve ser extraída dos preceitos normativos, aferindo-se, 
posteriormente, se o alcance decorrente desta dimensão pode ser objeto de limitação e 
até que ponto seria essa limitação. 

 
No entanto, o auto de infração e a decisão recorrida encerram 

interpretação significativamente mais restritiva ao princípio da não-cumulatividade para o 
ICMS, o que torna a exação em questão, por este aspecto, ilegítima.  

 
Reiterou ainda os argumentos, do direito a manutenção dos créditos 

de óleo diesel e sua correta qualificação como produto intermediário, acrescentando que, 
diferentemente do quanto consignado na sentença não há qualquer previsão legal ou 
elemento nos autos, nem mesmo o relatório revisional, que permita a autoridade fiscal 
presumir que o óleo diesel adquirido não autoriza o crédito do imposto se ele é 
indispensável para a produção. 

 
Em razão da ilegalidade e irrazoabilidade da multa aplicada, afirmou 

que as multas aplicadas no caso em debate atingem o montante de 100% sobre o valor do 
tributo.  

 
Entende ser indubitável que a tributação reveste-se de limites que 

não podem ser transgredidos pelo legislador ordinário e que, dentre os mencionados 
princípios destaca-se a vedação do uso de tributo com efeito de confisco, o qual tem 
importância basilar na defesa da integridade do patrimônio dos contribuintes.  

 
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, o 

reconhecimento da decadência do crédito tributário, no que se refere ao período de 
outubro de 2010 para trás, e a redução da multa proposta no auto de infração. 

 
Na sequência, protocola Memorial de Julgamento do Recurso 

Voluntário, fls. 378 a 422. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário em sessão 

realizada no dia 09/12/2016, após formular os seus considerandos, acata a proposição do 
Conselheiro Heli José da Silva e resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos 
à GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INDÚSTRIA E ATACADO, para que seu titular, por 
gentileza, encaminhe o presente processo ao(s) auditor(es) designado(s) para o 
cumprimento da Resolução contida no processo nº 4.0114028.132.40, para que, na 
eventualidade de ocorrer alteração no referido processo que repercuta neste, promova as 
adequações que se fizerem necessárias no presente lançamento, oferecendo, outrossim, 
as explicações que julgar pertinentes para o deslinde do presente julgamento, em razão 
dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo em suas defesas. 

 
Após, retorne-se os autos ao Setor de Preparo Processual da 

GEPRO, para que cientifique se o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído 



para, querendo, se manifeste a respeito do resultado da diligência realizada, no prazo de 
30 (trinta) dias. 

 
Posteriormente, REPAUTAR o processo para julgamento, o que deve 

ser feito em CONJUNTO com o processo nº 4.0114028.132.40, haja vista a CONEXÃO 
existente entre ambos.  

 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes 
 
Ob.: As partes concordam com a presente Resolução, fls. 423 e 424. 
 
Os revisores anexam aos autos o relatório de fls. 428 a 430 onde o 

auditor verificou que o exposto pelo relator está de acordo com os fatos contidos nos 
autos, isto é, o auto de infração 4 0115028.183.17 é complemento do auto de infração n° 4 
0114028.132.40 e eles possuem CONEXÃO de forma a exigir que caminhem juntos até a 
decisão final, podendo se afirmar que a única coisa que os divergem é o período de 
ocorrência. 

 
Diante dos fatos supra, entende-se desnecessário tecer novos 

argumentos, além dos já contidos nos autos com o objetivo de justificar os estornos de 
créditos autuados neste processo. 

 
Em razão da conexão entre os processos, já mencionados, e da 

possibilidade de não prevalecer a conexão desejada, conforme relatos, anexou-se cópia 
da manifestação e demais documentos juntados aquele para atender ao pedido de 
diligencia contido na Resolução 116/2016. As razoes contidas naquela manifestação 
enquadram-se perfeitamente no caso deste. 

 
Anexou os documentos de fls.431 a 485. 
 
O sujeito passivo se manifesta sobre o resultado da diligência, fls. 

489 a 491, onde alega que conforme informado nos autos n°4011402813240 por ocasião 
da realização da diligência determinada pela Colenda Câmara a autoridade fiscal, 
inconformada com a decisão tomada, deixou de cumprir o quanto determinado, sob a 
justificativa de que faltaria ''clareza e motivação convincente para tanto''.  

 
A recorrente requer a realização de nova diligência, a fim de 

assegurar seu direito à manutenção do crédito devidamente apurado, isso porque com 
fundamento no artigo 155, §2°, inciso I da CF e no artigo 46, inciso I do RCTE o 
contribuinte tem o direito de apurar o crédito de ICMS em decorrência da aquisição de 
insumos utilizados/ consumidos em seu processo produtivo, tais como por exemplo o óleo 
diesel destinado ao funcionamento do maquinário necessário a produção industrial. 

 
Requer que se aguarde a determinação da nova diligência solicitada 

nos autos do processo n° 4011402813240 para que eventual alteração naqueles autos 
seja devidamente refletida no presente caso. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 



A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 
ofício é a omissão no recolhimento do ICMS, gerada em função da escrituração indevida 
de crédito de ICMS nos livros fiscais específicos de mercadorias a serem consumidas pelo 
estabelecimento autuado, conforme Auditoria Básica do ICMS, demonstrativo e 
documentos anexos 

 
A redação deste voto inicia com a rejeição do requerido diligencial do 

processo formulado pelo sujeito passivo, o qual considero ser desnecessário o 
deferimento, pois a parte passiva não instruiu a sua defesa com a comprovação de que os 
valores exigidos não são efetivamente devidos, como também, não houve demonstração 
segura de que o trabalho de auditagem não obedeceu às normas ditadas pela instrução 
que trata do cumprimento das tarefas funcionais da autoridade fiscal. 

 
A formalização do processo, corroborada com o resultado aponta no 

trabalho de auditagem, e a ausência de instrução do recurso me motiva a indeferir o 
requerido pelo sujeito passivo, qual seja, a conversão do julgamento em diligência, neste 
momento de decisão do processo. 

 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela parte passiva, por insegurança na determinação da infração, ou outro 
incidente de nulidade, previsto na legislação processual, vejo que estes não aconteceram 
no curso do trabalho fiscal, o que me motiva a rejeitá-la. Esta conclusão eu a obtive no 
estudo da formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro 
momento, correto o lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a autoridade 
lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem violar os 
princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar 
de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho a preliminar de nulidades da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela recorrente. 
 
No que diz respeito à decadência de parte do crédito tributário 

exigido neste lançamento do crédito tributário, vejo que o sujeito passivo tem parcial 
direito, tanto que me faculta o seu acolhimento. 

 
Assim, sob o abrigo do art. 150, § 4º do Código Tributário Nacional-

CTN, acolho a preliminar de decadência parcial do crédito, formulada pela sujeição 
passiva, com a seguinte consideração:  

 
Na parte do acolhimento parcial da decadência considero com o 

entendimento de que o período de janeiro a outubro de 2010 deve ser excluído da 
exigência tributária, vez que o sujeito passivo foi notificado do lançamento tributário no dia 
21/10/2015.  

 
Vejo que o fato gerador do imposto aconteceu nos meses de janeiro 

a dezembro de 2010 e o prazo decadencial finalizou no dia em que o sujeito passivo 
tomou ciência da constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, ou seja, no 



mês de outubro, inclusive. Aliás, ao observar a data da lavratura do auto de infração, eu 
concluí que a decadência atingiu o mencionado período de 2010 e, por isso, não se podia 
exigir o ICMS que foi atingido pelo decurso do prazo quinquenal. 

 
Em face desta conclusão, acolho, junto com os demais conselheiros 

presentes na sessão de julgamento deste processo a preliminar parcial de decadência do 
crédito, o que me convence de excluir os valores relativos aos meses de janeiro a 
dezembro 2010. 

 
Feitas estas considerações, profiro o meu voto com o acolhimento da 

preliminar de decadência parcial do crédito.  
 
Antes de finalizar esta questão primeira, transcrevo o art. 150, § 4º 

do CTN, cujo objetivo é ilustrar este voto: 
 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa: 
[...] 
 
§ 4º Se a lei não fixar à homologação, será ele de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
As mercadorias adquiridas pelo estabelecimento comercial autuado 

e geradoras do crédito tributário têm o imposto recolhido por substituição tributária pelas 
operações posteriores, cuja operação se enquadra nas regras do artigo transcrito no 
parágrafo anterior, e, portanto, têm o prazo decadencial contado a partir do fato gerador 
da obrigação tributária, o qual suporta a declaração da decadência do crédito de janeiro a 
outubro de 2010.  

 
Após a solução das questões preliminares, dirijo-me ao mérito da 

ação com os fundamentos seguintes: 
 

A instauração deste processo contencioso se 
efetivou com instauração das defesas que discutem a legalidade 
da utilização do crédito das mercadorias transferidas a 
terceiros, prestadores de serviços em pagamento de contrato de 
empreitada.  

 
A ausência do cumprimento dessa obrigação 

tributária tem por suporte os arts. 61, incisos II e III, §§ 1º e 2º da 
Lei nº 11.651/91 que transcrevo no próximo parágrafo: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando:  
[...]  

 
II - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento; 
 



III - inexistir, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior 
[...] 
 
§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso 
ou consumo final, considerando-se como período de sua utilização o 
próprio de apuração em que se verificar a sua entrada no 
estabelecimento. 
 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou 
prestação subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, 
hipótese em que o estorno será proporcional a essa redução. 

 
Entendo que o sujeito passivo não agiu com violação das regras 

definidas no artigo supratranscrito, visto que os produtos foram utilizados no processo 
produtivo do estabelecimento de mineração ou foram destinados a terceiros que 
prestaram serviços sob contrato de empreitada acordado entre a autuada e os 
contratantes. 

 
Vejo que a execução do serviço se fez no estabelecimento de 

mineração e que o produto adquirido óleo diesel foi consumido no processo extrativo dos 
minerais comercializado pela autuada.    

 
Considero o princípio da não cumulatividade do imposto para me 

convencer de que o procedimento do sujeito passivo não merece punição com a exigência 
de crédito de nenhum dos produtos consumidos no processo produtivo da sua atividade 
comercial. 

 
Ante o exposto e ao votar esta autuação, decido rejeitar o pedido de 

diligência feito pela autuada. Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Acatar a preliminar de 
decadência, relativa ao período de janeiro a outubro de 2010, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00990/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto em razão da escrituração indevida de créditos. Auto de 
infração procedente. 
 
Mantém-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide, que o sujeito 
passivo não conseguiu trazer aos autos prova de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu pagamento de 
ICMS na importância de R$ 26.081,21, em razão da escrituração indevida de créditos por 
não atender as condições exigidas pela legislação tributária. Não apresentou 
documentação idônea que justificasse o aproveitamento dos créditos detalhados no texto 
complementar, conforme notificações em anexo. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 45, inciso II e 46, inciso II, 
alínea “d”, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: MÁRCIO MERHEB DE 
OLIVEIRA COSTA, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/48. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 49/54, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 69 em 
relação ao solidário. 

Ciente, a empresa autuada, por meio de seu representante legal 
ingressa com impugnação às fls. 57/60. 



O Julgador Singular expediu Despacho nº 1069/2016, onde os autos 
foram encaminhados para Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, no sentido de 
que o autuante se manifeste sobre as argumentações e provas juntadas aos autos, em 
especial, sobre os demonstrativos às fls. 58/59, sobre suposta diferença a seu favor. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal pede a manutenção 
da acusação da peça inicial, vez que o contribuinte tinha o dever de apresentar a EFD 
com identificação clara da origem de seus créditos, e tendo sido notificado duas vezes a 
fazer, não o fez.  

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo alegando que a autoridade fiscal não olhou as EFD entregues, limitando apenas 
em citar que a empresa tem o dever de apresentar as EFD com identificação clara da 
origem de seus créditos. Alega, ainda, que a empresa comprovou através da entrega das 
EFD que a diferença é de R$ 19.773,32.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 88/90, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 99/100, alegando que o julgador singular desconsiderou as diferenças 
apresentadas e comprovadas como créditos idôneos. Destaca, ainda, que apresentou 
documentação que comprova que foram feitas compras de mercadorias de fornecedores 
optantes pelo Simples Nacional, cujas operações permitem o aproveitamento de crédito. 
Finaliza, requerendo que sejam consideradas as provas apresentadas e que seja 
reformada a sentença singular para o valor devido de fato. 

É o relatório. 

 

VOTO 

O processo em análise trata-se de auto de infração referente a 
estorno de diversos créditos utilizados pelo contribuinte sem a devida comprovação 
conforme prevê a legislação tributária. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, apresenta 
questões apenas de mérito retratadas em planilha no sentido de afirmar que teria 
comprovado parte das diferenças encontradas pela fiscalização solicitando, portanto, que 
os autos fossem convertidos em diligência. 

Consoante Despacho exarado pelo julgador singular, os autos foram 
encaminhados para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que o 
autuante se manifeste acerca das argumentações e provas juntadas aos autos, em 
especial, sobre os demonstrativos às fls. 58/59, sobre suposta diferença a seu favor. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal informou que após 
analisar as EFDs do contribuinte e todos os demais documentos pertinentes a ela, foram 
constatados indícios de irregularidades na apropriação dos créditos. Destacou, ainda, que 
o contribuinte apresentou às folhas 58/59 uma planilha com o questionamento dos 
números mensalmente, porém não informa de onde vieram estes números, cita apenas a 



EFD mas não identifica o tipo de crédito que acredita ter direito e muito menos os 
documentos a que se refere. 

A decisão singular trilhou o entendimento de que os diversos valores 
lançados, como crédito no período, foram realmente indevidos e contrários ao definido 
pelo legislador e que o direito ao crédito não é ilimitado, como pode parecer a alguns, 
muito pelo contrário, sofre várias restrições que normalmente são impostas pelo legislador 
tributário e, portanto, naturais a cada ramo de atividade, assim como, a exigência de 
documentação hábil e idônea.  

Tendo em vista que a defesa teve inúmeras oportunidades para 
apresentar as documentações dos referidos créditos apropriados, inclusive, com a 
conversão do feito em diligência, e não o fez, entendo que a exigência fiscal em comento 
deve ser mantida na íntegra. 

Assim, analisando todos os aspectos apresentados até esta fase de 
julgamento, hei por bem em confirmar a decisão monocrática, por entender que a mesma 
equacionou, acertadamente, a perlenga, ao considerar que a fiscalização apurou em 
trabalho correto que tais aproveitamentos eram indevidos e levaram a uma falta de 
pagamento do imposto na época em que foram apropriados, razão pela qual foi lavrado o 
presente auto de infração.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01008/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado, Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.271,31 
(dezoito mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), nos termos da revisão 
de fls. 128 e ss. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
na importância de R$ 20.803,36, em razão da escrituração indevida de valores, a titulo de 
crédito outorgado previsto no art. 11 inciso III do Anexo IX do Decreto n167. 4.852/97, 
referentes à saída interestadual, pois, apropriou o benefício fiscal concedido em valores 
superiores ao permitido. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

   
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02 a 23. 
   
O sujeito passivo foi intimado, fls. 24, e apresentou impugnação em 

primeira instância, fls. 27/30.  
    
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos, 

documentos de fls. 31 a 42. 
   
Pela sentença nº 1409/2008-JULP, fls. 44/45, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
  
O sujeito passivo foi intimado, fls. 47/48, e apresentou recurso 

voluntário, fls. 51 a 57.   
   
Foram anexados aos autos os documentos de fls. 58 a 72. 
 
Através da Resolução 089/2014, fls. 74 e 75, fica resolvido que os 

autos seriam ser encaminhados para à Gerencia Especial de Auditoria – GEAT para que 
um auditor fiscal estranho à lide, proceda à revisão fiscal do presente lançamento, 



apurando o valor que o contribuinte tinha direito de se creditar e se houve crédito 
escriturado indevidamente pelo contribuinte. 

 
Cumprindo as exigências da Resolução 089/2014, fls. 82 e 83, em 

seu relatório a autoridade revisora, apresenta a seguinte conclusão:  
 
1) o período analisado nesta ação fiscal foram os exercícios de 2009 

até 2011 e o mês de setembro de 2012, sendo realizado pelo autuante o aproveitamento a 
maior de crédito outorgado somente nos meses de out/2009, jan/2010, jan/2011, fev/2011 
e set/2012, conforme comprova o anexo a seguir; 2) foi detectado por este revisor que o 
relatório de fls. 11, elaborado pela autuante, demonstra que houve um aproveitamento a 
maior também nos meses de outubro e novembro de 2011 (R$ 61.304,15 e R$ 44.721,28 
respectivamente), valores estes não incluídos no auto de infração de fls. 2; 3) em todos os 
meses do período analisado, não mencionados nos itens 1 e 2, houve o aproveitamento a 
menor que o devido no valor total de R$ 1.016.489,23 valor este demonstrado pela defesa, 
às fls. 54 e 55, com base nos dados do autuante constantes dos relatórios de fls. 06, 08, 
11 e 15; 4) o autuante não realizou a compensação das diferenças favoráveis ao 
contribuinte; 5) o revisor, após refazer a auditoria do crédito outorgado no período de 
jan/2009 a dez/2012, chegando a valores diferentes, porém, próximos ao encontrados pelo 
autuante, conforme comprova os resumos da auditoria do crédito outorgado, anexados a 
estes relatórios (Anexos 1, 2, 3 e 4); 6) utilizando os mesmos critérios utilizados pelo 
autuante, a diferença de imposto aproveitando a maior pelo contribuinte seria de R$ 
161.399,68 resultante das diferenças nos meses jan/2009, jan/2011, fev/2011, out/2011 e 
mai/2012; 7) conta-se um panorama totalmente favorável ao contribuinte, conforme 
demonstrado no anexo 4, o contribuinte deixou de aproveitar, no período fiscalizado, um 
total de R$ 1.062.054,75 a título de crédito outorgado a que teria direito. 

 
São anexados documentos da revisão fiscal, fls. 84 a 115.  
 
O Sujeito Passivo foi intimado, fls. 117 e comparece aos autos para 

se manifestar acerca do resultado da diligência, fls. 119 a 120, alegando ser favorável a 
diligência realizada e, em homenagem ao Princípio da Verdade Material que reveste o 
Processo Administrativo, requer seja julgado o Auto de infração improcedente. 

 
Pela Resolução nº 072/2016, fls. 123 a 125, a Segunda Câmara 

Julgador do CAT converte o julgamento em diligência para a Gerência de Auditoria de 
Industria e Atacado a fim de que seja designado um Auditor Fiscal para verificar: confirmar 
o atendimento por parte do contribuinte das condições para utilização do benefício fiscal 
do crédito outorgado que se quer recompensar; confirmar, por meio de análise dos autos 
de infração lavrados e dos Livros registro de Apuração do ICMS e Registro de Utilização 
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, se os créditos não utilizados já foram 
objeto de compensação ou de registro extemporâneo em período posterior; confirmar se 
não há outros valores registrados indevidamente como créditos e que seriam passiveis de 
esgotar os eventuais créditos favoráveis ao sujeito passivo; caso não seja observado por 
parte da autoridade fiscal designada outro fator impeditivo, além dos já mencionados, 
elaborar a Autoridade Básica do ICMS para efetuar a compensação das diferenças 
favoráveis ao sujeito passivo nos termos da IN nº 1159/13-GSF. 

 
Foi realizada nova análise, fls. 128 a 130, onde o revisor concluiu 

que após executar todas as etapas solicitadas pela resolução, foi encontrado omissão do 
imposto em razão do aproveitamento indevido de crédito tributário, apenas no exercício de 
2011 no valor de R$ 44.372,53, mas que, em razão no instituto da decadência, deverá ser 



mantida a cobrança do valor de R$ 18.271,31 (janeiro e fevereiro), conforme estabelecido 
no auto de infração original. 

 
Foram anexados documentos junto a diligência realizada, fls. 131 a 

164. 
 
O sujeito passivo foi intimado, fls. 166, e apresentou manifestação 

acerca da diligência, fls. 168 a 170, alegando que a resolução anterior foi cumprida e a 
atual, apesar de levantar várias situações, buscou esquivar-se do que a primeira diligência 
trouxe. Entende que a verdade do processo é a conclusão do primeiro revisor de que "não 
houve, por parte do contribuinte autuado, a escrituração indevida do crédito outorgado, no 
período de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012". 

 
Ao final, requer que o auto de infração seja julgado improcedente. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, com 
destaque à segunda revisão, onde a autoridade revisora, aduz às fls. 128 a 130, que após 
executar todas as etapas solicitadas pela resolução, foi encontrada omissão do imposto 
em razão do aproveitamento indevido de crédito tributário, apenas no exercício de 2011 no 
valor de R$ 44.372,53, mas que, em razão no instituto da decadência, deverá ser mantida 
a cobrança do valor de R$ 18.271,31 (janeiro e fevereiro), conforme estabelecido no auto 
de infração original. 

 
Mediante as assertivas supra inferidas, e considerando que o polo 

passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidir a tarefa revisional, 
julgo parcialmente procedente o lançamento, nos termos da diligência supra inferida.   

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.271,31 (dezoito mil, duzentos e 
setenta e um reais e trinta e um centavos), nos termos da revisão de fls. 128 e seguintes. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01026/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
 
PROCESSUAL. Preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa. Alegação do sujeito passivo 
de falha na intimação em segunda instância. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
I - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
II - Considera-se intimado o sujeito passivo ou seu procurador, 
da sessão de julgamento, pela simples afixação da pauta no 
placar. (§ 3.º do artigo 21 do Decreto n.º 6.930/09 – Regimento 
Interno do CAT).  
 
 
SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. Rejeitado por 
unanimidade. 
 
I - Devem ser mantidos na lide como coobrigados solidários os 
sócios de empresa, na qual tenham poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenham praticado, intervindo ou pelas omissões de que 
forem responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, a partir da 



intimação, por cerceamento do direito de defesa, em razão de falha na intimação em 
segunda instância. E, por votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários ELISANDRO ALVES ROCHA, DAMARES ALVES ROCHA e GERALDO SÁVIO 
DA SILVA, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino 
de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige dos sujeitos passivos crédito 
tributário de ICMS omitido na importância de R$ 1.440.600,87 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta mil e seiscentos reais e oitenta e sete centavos), em decorrência da escrituração 
na EFD, no período de setembro de 2015 a maio de 2016, de montantes maiores que os 
legalmente autorizados para o ajuste “GO020071 – Outros Créditos” (crédito pelas saídas 
interestaduais tributadas de mercadorias anteriormente adquiridas com ICMS retido – 
substituição tributárias pelas operações posteriores). 

OBS.: Os valores mensais dos ressarcimentos, calculados nos 
termos dos artigos 45 e 46, do Anexo VIII, do RCTE, bem como os montantes apropriados 
na escrita e as respectivas diferenças (creditadas a maior), encontram-se discriminados no 
“Relatório Ressarcimento – Conclusão”, em anexo. 

 
Foram indicadas como infringidas as disposições do artigo 58, § 3.º, 

II, da lei n.º 11.651/91, c/c os artigos 45, II; e 46, II, “d”, do Anexo VIII, do Decreto n.º 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, “a”, da lei n.º 
11.651/91, com redação da lei n.º 17.917/2012. 

 
Foram indicados como coobrigados solidários, nos termos do artigo 

45, XIII, do CTE-GO, DAMARES ALVES DA ROCHA, GERALDO SÁVIO DA SILVA e 
ELISANDRO ALVES DA ROCHA. 

 
Os autos encontram-se instruídos, dentre outros, com as planilhas de 

fls.47/89. 
 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos solidários foram 

declarados revéis (fls.126). 
 
A empresa autuada, representada pelo sócio ELISANDRO ALVES 

DA ROCHA, atravessa impugnação em primeira instância (fls.129/137), na qual, antes de 
pugnar pela improcedência do lançamento, requer sua nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Decisão de primeira instância (fls.150/158) conhece da impugnação 

e nega-lhe provimento, afastando as preliminares de nulidade e declarando a procedência 
do lançamento. 

Intimados da decisão singular, os coobrigados solidários são 
declarados peremptos (fls.172). 

 
Em recurso de fls. 174 a 182, a autuada APPORT DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA LTDA., novamente representada pelo sócio ELISANDRO ALVES DA ROCHA, 
pede a reforma da decisão singular e consequente improcedência do lançamento, não 



sem antes requerer sua (do lançamento) nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. 

 
A II CJUL, mediante o ACÕRDÃO N.º 1394/2017 (fls.186/190), 

decide por unanimidade de votos conhecer do recurso e negar-lhe provimento, afastando 
as preliminares de nulidade arguida e decretando a procedência do lançamento. 

 
Recorrendo da decisão cameral a este CONSELHO SUPERIOR 

(fls.200/214), a autuada pugna pela improcedência do lançamento, pela aplicação da 
forma privilegiada do § 8.º do artigo do CTE-GO e pela exclusão de todos os solidários, 
não obstante apenas o sócio ELISANDRO ALVES DA ROCHA fazer-se representar na 
peça de recurso. Argumenta ter havido falha da intimação da sessão de julgamento em 
segunda instância. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso do contribuinte ao Conselho 

Superior, no qual pugna pela improcedência do lançamento, pela aplicação da forma 
privilegiada do § 8.º do artigo do CTE-GO e pela exclusão de todos os solidários, não 
obstante apenas o sócio ELISANDRO ALVES DA ROCHA fazer-se representar na peça 
de recurso. 

 
Encontra-se prejudicada a aplicação do § 8.º do artigo do CTE-GO, 

pois este dispositivo somente é aplicável nos casos de multas dos incisos V ao XII do 
artigo 71 da lei n.º 11.651/91. O caso dos autos é de apropriação indevida de créditos 
(inciso IV do artigo 71 do CTE). 

 
 
DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO MÉRITO 
 
De início, argúo a preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto 

ao mérito, haja vista não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, visto que diante de decisão unânime, relativamente a todas as questões 
apreciadas, os sujeitos passivos não apresentam elementos necessários e suficientes 
para a admissão e consequente apreciação dos argumentos recursais a este Conselho 
Superior.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém, não o admito, tendo em vista que não está em consonância 
com o disposto no inciso II do artigo 41 da lei n.º 16.469/09, dada a falta dos pressupostos 
recursais descritos no citado dispositivo legal, mantendo, consequentemente, a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR 

CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELA ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO 
PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 

 
 Não há tampouco cerceamento ao direito de defesa pela falta de 

intimação dos autuados para a sessão de julgamento em segunda instância, porquanto a 



legislação é clara ao afirmar que tal comunicação consta do placar afixado no átrio desta 
corte, conforme disposto no § 3.º do artigo 21 do Decreto n.º 6.930/09 (REGIMENTO 
INTERNO DO CAT). Verbis: 

Art. 21. (...) 

                               (...) 

§ 3º Considera-se intimado o sujeito passivo ou seu procurador, da sessão 
de julgamento, pela simples afixação da pauta no placar. 

Ademais, hodiernamente, publica-se tal comunicado também na 
internet. 

 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Apesar de apenas o coobrigado solidário ELISANDRO ALVES DA 

ROCHA haver comparecido no recurso ora julgado, conheço do pedido de exclusão em 
relação aos demais coobrigados, haja vista o disposto no Parágrafo único do artigo 1.005 
do Código de Processo Civil – CPC (de aplicação subsidiária à nossa legislação 
processual). Verbis: 

Art. 1.005.  O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo 
se distintos ou opostos os seus interesses. 

Parágrafo único.  Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por 
um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor 
lhes forem comuns. 

 
Portanto, conheço do pedido de exclusão de todos os coobrigados 

solidários, mas nego-lhe provimento, mantendo no polo passivo da lide os sócios 
ELISANDRO ALVES ROCHA, DAMARES ALVES ROCHA e GERALDO SÁVIO DA 
SILVA, tendo em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas 
ou omissivas dos gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente 
com o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do 
último, nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 



 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de maio de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01079/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Principal. Aproveitamento indevido de créditos, 
quando não cumpridas as condicionantes previstas no artigo 1º, 
do Anexo IX do RCTE, com manutenção do solidário. 
 
1. Os benefícios fiscais prevsitos no artigo 86 do CTE, são 
condicionados a que o sujeito passivo, dentre outras obrigaões, 
contribua com o PROTEGE, com o percentual de 5% sobre o 
valor do benefício auferido, nos termos do artigo 1º do Anexo IX 
do RCTE; 
 
2. A Lei nº 19.280/16 permitiu a retomada da fruição dos 
benefícios fiscais lançados, desde que o contribuinte efetuasse 
o pagamento da obrigação inadimplida; 
 
3. Quando o Sujeito passivo cumpre com a obrigação 
estabelecida na Lei, poderá retomar à utilização do benefício 
fiscal, integral ou parcialmente, de acordo com a legislação 
tributária; 
 
4. O sujeito passivo será solidário quando exercer a condição de 
sócio administrador da empresa, nos termos do artigo 45, XII do 
CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Roberto de Azevedo Aranha da lide, arguida pelo 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
52.102,80 (cinqüenta e dois mil, cento e dois reais e oitenta centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci 
de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “promoveu saídas de 
mercadorias relacionadas nos documentos fiscais constantes nos 'Relatórios de 
Benefícios Condicionados – Redução de Base de Cálculo', em anexo, no formato digital, 
com utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso XII, 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, em razão do não adimplemento das obrigações relativas 
ao PROTEGE GOIÁS e/ou ao não pagamento integral do ICMS apurado e/ou ainda 
devido ao fato do contribuinte estar inscrito na Dívida Ativa, acarretando, portanto, uma 



tributação final inferior à prevista na legislação. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
na importância de R$ 432.227,21, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 111..651/91 – 

CTE c/c art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE com redação da Lei 

nº 17.519/2011. 
 
Nomeado solidário o sócio administrador ROBERTO DE AZEVEDO 

ARANHA, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, conforme Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado de fls. 07 dos autos. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: planilha “Relatório 

Sintético de Benefícios Condicionados – Redução da Base de Cálculo” (fls. 09/12); extrato 
SARE – Histórico de Pagamentos (fls. 13/15); extrato Histórico da Dívida Ativa Para 
Número do CNPJ-BASE – 2015) (fls. 16); mídia CD-R contendo arquivos magnéticos 
Relatório Analítico de Benefícios Condicionados e Resumo de Entrega EFD 2012 a 2015. 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos autuado e solidário 

comparecem ao processo e impugnam o auto de infração com as seguintes alegações: 
 
a) pelo autuado (Fls. 30/38): 
 
a.1 – nulidade por incompetência funcional; 
 
a.2 – nulidade em virtude de aplicação de norma diversa ao caso, em 

especial o disposto no art. 71, IV, “a”, do CTE; 
 
a.3. que a multa fere os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade e da capacidade contributiva; 
 
Pede que o processo seja declarado nulo por incompetência 

funcional da autoridade que lançou o crédito tributário ou em virtude de aplicação de 
dispositivo legal no tocante a multa foi diversa da materialidade do caso, pois não se trata 
de estorno de crédito e sim de complementação por não redução de base de cálculo. 

 
b) pelo solidário (fls. 49/54): 
 
b.1. que não houve o adimplemento ao Programa PROTEGE/GO 

haja vista que a empresa impugnante desconhecia a necessidade de recolhimento de guia 
separada vinculada à utilização da redução da base de cálculo do imposto de ICMS; mas 
que, conforme documentação em anexo, o contribuinte efetuou o recolhimento e solicitou 
a consolidação do pagamento do débito referente ao Programa Protege/GO; 

 
b.2. que não há como manter o impugnante como sujeito passivo 

solidário, pois não concorreu para a prática de qualquer dos atos autorizadores para sua 
inclusão nos termos do art. 135 do CTN, pois não ficou caracterizado que tenha agido com 
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou na situação de 
dissolução irregular da empresa. 

 



O processo é julgado procedente em Primeira Instância, quando 
também não foi acatado o pedido de exclusão do solidário em as nulidades alegadas pelo 
sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo RESTAURANTE DOS AMIGOS LTDA.-ME, 

apresenta RECURSO VOLUNTÁRIO, alegando preliminarmente que realizou o 
pagamento do PROTEGE-GOIÁS, no período reclamado, nos termos da Instrução 
Normativa nº 1318/07 e que após efetivar o pagamento protocolou o Requerimento de 
Convalidação/Extinção do Crédito Tributário em 02/03/2017, processo nº 
201700004012053. 

 
Pede que seja julgado improcedente o auto de infração, tendo em 

vista que o crédito tributário reclamado foi devidamente adimplido através dos benefícios 
concedidos na Instrução Normativa nº 1.138/17-GSF. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve, por 

unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo à 
Superintendência da Receita, para que este preste informação a este Conselho se o 
sujeito passivo aderiu à referida Lei de Convalidação e se cumpriu ou não as obrigações 
impostas por esta. 

 
O processo retorna com o resultado da diligência feita, concluindo 

que as condições exigidas pela Lei nº 19.280/16 e a Instrução Normativa nº 1.277/16-GSF 
foram parcialmente atendidas pela requerente, fazendo jus à convalidação parcial de 
R$ 380.124,41 (trezentos e oitenta mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e um 
centavos), para extinção do crédito tributário constituído por meio do auto de infração nº 
4011602058012, remanescendo o valor de R$ 52.102,80 (cinquenta e dois mil, cento e 
dois reais e oitenta centavos), valor este que foi acatado pelo Superintendente da Receita, 
via Despacho nº 3578/17-SER. 

 
 

VOTO 
 
 
O benefício utilizado indevidamente pelo sujeito passivo é o 

constante do art. 8º, XII, do Anexo IX, do RCTE, que permite a redução da base de cálculo 
do imposto de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao 
percentual de 7% (sete por cento), na operação interna de fornecimento de refeição, 
quando a carga tributária regular seria de 17%. 

 
Entretanto, tal benefício fiscal de redução de base de cálculo no 

fornecimento de refeições, de tal forma que a carga tributária resulte em carga tributária de 
7%, depende do atendimento das condicionantes previstas no art. 1º §§ 1º a 3º do Anexo 
IX do RCTE, nos seguintes termos: 

 
“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts.83 e 84 

deste regulamento, são disciplinados pelas normas contidas  
neste anexo.  

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, 
cuja concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica 
condicionada a que o sujeito passivo: 

 



I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária 
cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
utilização; 

 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.  
 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 

dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% 
(cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre 
o valor do imposto calculado com aplicação da tributação 
integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para o 
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º):  

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 
 

 
Após revisão feita ficou comprovado nos autos que o sujeito passivo 

cumpriu parcialmente com a obrigação tributária imposta, pois convalidou parte dos 
débitos tributários, nos termos da Lei n. 19.280/16 e Instrução Normativa n. 1.277/16-GSF, 
remanescendo um valor a pagar de R$ 52.102,80 (cinquenta e dois mil, cento e dois reais 
e oitenta centavos). 

 
 
A sujeição passiva solidária foi estabelecida com fundamento no art. 

45, XII, do CTE, com apoio no art. 124 do CTN, que prevê a responsabilidade do sócio-
gerente em relação às infrações tributárias cometidas pela pessoa jurídica, uma vez que, 
na condição de administrador, compete a este decidir as orientações dentro da empresa. 
No presente caso, a infração por descumprimento da legislação que determina o 
pagamento do PROTEGE somente pode ser atribuída a determinação de seu 
administrador, porquanto é este que toma as decisões fundamentais para o funcionamento 
da pessoa jurídica. Assim, mantenho na lide o solidário. 

 
Por todo o exposto, juntamente com a maioria dos membros da 

Câmara, não acato a exclusão do solidário e no mérito, juntamente com a unanimidade 
dos membros votantes, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração, no valor de R$ 52.102,80 (cinquenta e dois mil, cento e dois reais e oitenta 
centavos), nos termos da revisão feita. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01091/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, arguidas pela autuada. Rejeitadas. 
Preliminar de exclusão do profissional contábil da relação 
processual, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. 
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Rejeitado.  ICMS. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado. Operações inexistentes. Procedência do auto 
de infração. 
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelas partes que se sentirem 
prejudicadas, e oportuniza a continuidade do processo para que 
o mérito da ação seja apreciado e julgado pela autoridade 
administrativa competente; 
 
2. A indicação do profissional contábil para responder 
solidariamente pelo crédito tributário de obrigação do sujeito 
passivo se afasta no julgamento desta preliminar, visto a 
constatação de falta de interesse comum na situação 
constitutiva do fato gerador da obrigação tributária ou de 
ausência de prática de atos e omissões causadores de infração 
à letra da legislação tributária estadual; 
 
3. A identificação do sujeito passivo solidário na lide se faz de 
acordo com a responsabilidade de cada sócio da pessoa jurídica 
e o cometimento de omissão no recolhimento do imposto 
estadual, quando a gerência da empresa é de competência dos 
sócios, estes são mantidos na relação processual, conforme 
determinação do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91;  
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do julgamento 



os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e José Ferreira de Sousa.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
do sujeito passivo solidário JANILTON PEREIRA DE ALMEIDA da lide, arguida pelo 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de 
Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Evandro Luis Pauli e José Ferreira de Sousa. E por 
unanimidade de votos, manter na lide os sujeitos passivos solidários Ernesto Lázaro de 
Lima Goulart e Ailes Goulart Silvério. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência do crédito tributário descrito no auto de infração tem por 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária a omissão no recolhimento do ICMS no 
valor de R$ 437.959,10, em razão da escrituração indevida de valores de crédito 
outorgado relativo às operações inexistentes, lançadas na EFD no GO020039 – crédito 
outorgado ao frigorífico, abatedor ou produtor rural na saída de abate de animal silvestre e 
exótico, para comercialização ou industrialização, inclusive a transferência interestadual 
mediante TARE – RCTE – art. 11, inciso XV do Anexo IX. Dessa forma o crédito 
outorgado lançado é fictício. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS 
mencionado, junto com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. 

 
O suporte da infração é o art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 

11, inciso XV do Anexo IX e art. 86 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” 
do CTE. 

 
O art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação dos 

sujeitos passivos solidários, fls. 05 e 06 e o art. 45, inciso XII-A abriga a identificação do 
polo passivo solidário, fl. 07, da lide. 

 
Os documentos de fls. 03 a 67 instruem o trabalho da fiscalização. 
 
O polo passivo solidário de fl. 07 deixa de exercer o seu direito de 

defesa e causa a lavratura do Termo de Revelia de fl. 79.  
 
O sujeito passivo e os solidários identificados às fls. 05/06, juntos, 

impugnam o lançamento do crédito tributário em Primeira Instância, fls. 82/91, para arguir 
as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração 
e cerceamento ao direito de defesa.  

 
Sustenta que a capitulação apontada na autuação é equivocada 

porque a situação descrita não se amolda à sanção proposta com suporte dos dispositivos 
indicados pela fiscalização. Afirma que a penalidade prescrita no art. 71, inciso IV, alínea 
“a” do CTE refere-se à utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação de 



circulação de mercadoria e a acusação se refere a aproveitamento de crédito fictício. 
Alega que o trabalho de auditagem em análise é impróprio para determinar com 
segurança a exigência do crédito tributário o que impossibilita a tese defensória.  

 
Entende que nos autos constam apenas um simples indicativo de 

débito, sem qualquer detalhamento e/ou apontamento da origem, critérios e meios 
indicados para a apuração do real valor omitido, conforme indicação efetivada pela 
fiscalização. 

 
Quanto ao mérito, entende que a empresa ficou prejudicada diante 

dos argumentos preliminares anteriores.  
 
Ao final, requer a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular, fl. 101, converte o processo em diligência e 

remete os autos ao NUPRE da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para que seja 
anexado o comprovante de recebimento da referida mídia digital ao processo e, caso não 
tenha sido entregue, providenciar a sua entrega, anexar o respectivo comprovante de 
recebimento ao processo, e abrir novo prazo para que o sujeito passivo se manifeste, 
conforme prevê a legislação processual. 

 
À fl. 102, um dos auditores fiscais informa que a empresa foi: 
 
Devidamente intimada à época, foi apresentada defesa, conforme 

documentos de fls. 82/91. Os sujeitos passivos, apesar de cientes da existência da mídia 
(CD), não tomaram providência para retirá-la nesta repartição; e, 

 
Finalmente, acatada a determinação do julgador, procedemos à 

entrega pessoa da mídia aos sujeitos passivo e solidários, conforme documentos de fls. 
103/114. 

 
Após, retorna o processo ao NUPRE da Delegacia Regional de 

Fiscalização de Jataí para abrir novo prazo para manifestação das partes autuadas, nos 
termos da lei processual. 

 
As partes autuadas não atendem as intimações legais e motivam o 

retorno do processo a julgamento, fl. 123. 
 
O julgador singular, depois de não acatar as preliminares de nulidade 

da peça básica, decide o mérito com a declaração da procedência do auto de infração. 
 
O Termo de Perempção de fl. 153 registra a ausência dos sujeitos 

passivos solidários identificados às fls. 06/07 na fase recursal. 
 
O sujeito passivo, junto com os polos passivos solidários Ernesto 

Lázaro de Lima Goulart e Ailes Goulart Silvério recorrem da decisão proferia pela Primeira 
Instância, fls. 155/164, para arguirem a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, 
visto que a responsabilidade tributária só pode ser indicada se contiver os requisitos do 
art. 135 do CTN, ou seja, deve-se provar que estes agiram de má-fé, excesso de mandato 
ou infração à lei. Requerem a exclusão dos sócios da pessoa jurídica do polo passivo 
solidário da lide.  

 



Arguem ainda a nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, cuja tese ratifica a da peça 
impugnatória.  

 
Ao final, requerem a reforma da decisão proferida pela Primeira 

Instancia e a exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, visto a ilegitimidade nas 
suas indicações. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Sobre o questionamento das preliminares da nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação de infração e por 
cerceamento ao direito de defesa eu o rejeito, com o entendimento de que as autoridades 
lançadoras agiram de acordo com as normas processuais, instruíram corretamente o seu 
trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente 
de nulidade foi apontado no curso do trabalho de auditagem. Considero que o resultado 
apresentado para a instrução do lançamento de ofício está correto, os dados numéricos 
foram catalogados das escriturações fiscais efetivadas pelo próprio contribuinte, foi 
elaborado de acordo com as regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento 
do mérito da autuação tem seguimento normal para a decisão da tese contida no recurso 
apresentado pelo autuado. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 

identificado no documento de fl. 07, por ser ele o profissional contábil, visto que o art. 45, 
inciso XII-A do CTE define que o contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para 
a prática da infração à legislação tributária e não consta nos autos que os atos praticados 
pelo sujeito passivo ele tenha interferido ou demonstrado qualquer interesse na comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária. 

 
Para tanto, leciona o referido artigo 45, inciso XII-A da Lei nº 

11.651/91-CTE: 
 

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

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, 
por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 
tributária. 

 
Em face a este convencimento majoritário, acolho a referida 

preliminar e o excluo da responsabilidade solidária da lide. 
 



Quanto à indicação dos sócios da pessoa jurídica para responderem 
pela exigência do crédito tributário constituído neste lançamento como sujeitos passivos 
solidários da lide, eu os mantenho na relação processual com o entendimento de que a 
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária exigida na peça basilar é 
cabida aos titulares da empresa autuada. 

  
Com isto, vejo que as suas indicações para o cumprimento da 

obrigação tributária descrita na peça básica, neste caso, em separado, prospera porque 
eles tinham a atribuição de gerenciadores da atividade comercial executada pela pessoa 
jurídica autuada, além do que é pacífico que, sobre a diferença de imposto omitido, as 
pessoas dos sócios tiveram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária. 

  
A constatação de que eles concorreram para a prática do ato fiscal 

ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão, atinge o ensinamento do art. 
45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 – CTE, abriga a indicação dos acionistas controladores, 
dos diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente sobre a operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis para responderem pelo crédito 
tributário constituído por meio do lançamento de ofício, motivo pelo qual eles ficam 
mantidos na relação processual. 

  
Para ilustrar este voto, transcrevo a regra do art. 45, inciso XII da Lei 

nº 11.651/91, conforme segue: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 [...] 
  
 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 

  
Na tese do voto que compôs os parágrafos volvidos, deixei claro que 

as pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário tiveram 
interesse na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária identificada pela 
fiscalização. Concluí que eles são os proprietários da empresa e com perfeita ligação 
direta com a atividade comercial do estabelecimento, com a interferência direta sobre a 
forma de comercialização e, naturalmente, o desenvolvimento da atividade mercantil é 
exercitada em conjunto e com a intervenção dos sócios. 

 
O exame realizado sobre esta indicação me mostra que a prática do 

ato fiscal ilícito gerou prejuízo financeiro à Conta do Tesouro Estadual o que assegura a 
imputação da obrigação para responderem pelo crédito tributário constituído por meio de 
lançamento tributário. 

 
Com este convencimento de voto, rejeito a preliminar de exclusão 

dos polos passivos solidários da lide, os quais estão identificados nos documentos de fls. 
05/06.  

 



Do estudo do mérito e da observação do esclarecimento da 
autoridade lançadora, contido no final do documento de fl. 31, concluí que a constituição 
do crédito tributário adveio de aproveitamento indevido de crédito outorgado, demonstrado 
na forma seguinte: 

 
“Crédito lançado na EFD do mês no GO 020039 – “Crédito outorgado 

ao frigorífico, abatedor ou produtor rural na saída de abate de animal silvestre e exótico, 
para comercialização ou industrialização. Inclusive a transferência interestadual mediante 
TARE – art. 11, XV, “b”, “e”, 2 – Anexo IX”. O contribuinte não realiza estas operações”. O 
objetivo do seu procedimento é reduzir o ICMS mensal devido. Todas as operações de 
saída estão listadas acima, exceto as saídas interestaduais com couro. (Transcrição sem 
os destaques). 

 
Do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência do 

fato gerador da obrigação tributária extrai a transcrição efetivada no parágrafo anterior e 
identifica o suporte da exigência do crédito estampado no lançamento inicial deste feito.  

 
No trabalho fiscal elaborado, os auditores identificaram cada 

operação realizada pelo número da nota fiscal emitida, na qual tem o valor do crédito 
outorgado de direito do sujeito passivo, o valor do crédito outorgado lançado na EFD e o 
valor da utilização indevida do crédito outorgado. 

 
Em sustentação do julgador de primeira instância, fl. 126, ele 

considerada que “pelas operações realizadas pelo sujeito passivo no período auditado, ele 
tem o direito de usufruir o crédito outorgado previsto no art. 11, V, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97 e lançado na EFD sob o código GO020025 (crédito outorgado ao frigorífico, 
abatedor, equivalente a 9%, na saída de carne de asinino, bovino, bufalino, equino, muar, 
ovino, caprino, leporídeo e ranídeo para comercialização ou industrialização)”, cujo crédito 
foi mantido no trabalho de auditagem. 

 
Além das considerações expostas, entendo que a fiscalização 

comprovou ser inexistentes as operações que deram origem ao crédito outorgado, pois 
não se trata de operações com animais silvestres ou exóticos, mas com gado bovino, 
conforme demonstra a fiscalização nos documentos que suportam o lançamento do 
crédito tributário em demanda.    

 
Pelo exposto e ao votar este processo, decido rejeitar as preliminares 

de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela autuada. Decido acolher a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário JANILTON PEREIRA DE ALMEIDA da lide, arguida 
pelo Relator. Decido manter os sujeitos passivos solidários Ernesto Lázaro de Lima 
Goulart e Ailes Goulart Silvério na lide. Quanto ao mérito, decido conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01106/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Rejeitado. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração 
indevida de crédito do ICMS, relativamente às entradas das 
mercadorias/bens. Parcialmente procedente.  
 
1. Será rejeitado o pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos constitutivos dos autos dúvida a ser dirimida;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu à 
exigência fiscal, em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência feito pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Mário de Oliveira Andrade. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.077.376,81 (um milhão, setenta e sete mil, trezentos e 
setenta e seis reais e oitenta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 
1728/1732 dos autos, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de Souza Santos 
Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade que votaram pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta o auto de infração que o sujeito passivo, omitiu o pagamento 
de ICMS na importância R$ 5.231.983,56 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, 
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em razão da escrituração 



indevida de credito do ICMS, relativamente as entradas das mercadorias/ bens, conforme 
descrito na folha de rosto da exordial.  

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 1649). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em Primeira 

Instância (fls.1650 a 1651). 
 
Por meio do despacho n° 268/2015- JULP (fls. 1805 a 1806) os autos 

foram encaminhados à Gerência Especial de Auditoria, para que os agentes do fisco se 
manifestassem de forma clara e objetiva sobre cada item apresentado pela defesa, com 
base nas argumentações e provas juntadas aos autos e em especial com relação ao item 
combustíveis que teve a apresentação de um laudo técnico. 

 
Foi juntado aos autos o relatório em atendimento a diligência (fls. 

1808 a 1827). Logo em seguida foi anexado documentos fls. 828 a 1912. 
 
O sujeito passivo foi intimado do resultado da diligência (fls. 1914) e 

manifestou-se às fls. 1916 a 1924. 
 
Pela Sentença de n°3244/2016-JULP, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração, que deverá considerar a importância de R$ 
1.077.376,54 (fls.1927 a 1933). 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntário 

(fls.1936 a 1938). Reiterou as alegações preliminares, da impugnação passada, na qual o 
auto de infração foi parcialmente atingido pela decadência, nos termos do artigo 150, §4° 
do CTN, impondo-se assim, a sua extinção, com fundamento no artigo 153, V. Da violação 
ao princípio da não-cumulatividade, alega, que a dimensão da não-cumulatividade deve 
ser extraída dos preceitos normativos, aferindo-se, posteriormente, se o alcance 
decorrente desta dimensão pode ser objeto de limitação e até que ponto seria essa 
limitação. 

 
No entanto, o auto de infração e a decisão recorrida encerram 

interpretação significativamente mais restritiva ao princípio da não-cumulatividade para o 
ICMS, o que torna a exação em questão, por este aspecto, ilegítima. Reiterou ainda os 
argumentos, do direito à manutenção dos créditos de óleo diesel e sua correta qualificação 
como produto intermédio, acrescentando que, diferentemente do quanto consignado na 
sentença não há qualquer previsão legal ou elemento nos autos, nem mesmo o relatório 
revisional, que permita a autoridade fiscal presumir que o óleo diesel. 

 
Em razão da ilegalidade e não razoabilidade da multa aplicada, 

afirmou que, as multas aplicadas no caso atingem o montante de 100% sobre o valor do 
tributo. Requereu, que seja cancelado o auto de infração, pugna pelo reconhecimento da 
decadência do credito tributário, no que se refere ao período de outubro de 2010 para trás, 
e requer ainda que seja reduzida a multa. 

 
Requereu o cancelamento do auto de infração e ao final, redução da 

multa aplicada. 
 
Anexou documentos (fls.1965 a 1967). 
 
Juntou memoriais às fls. 1972 a 1976. 



 
Foram anexados documentos a pedido do conselheiro (1981 a 2005). 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu 

encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de Origem, para que determinasse o novo valor 
do crédito de ICMS devido com a não consideração do estorno de crédito consignado no 
livro CIAP, deduzisse do saldo devedor do sujeito passivo o valor de R$ 3.332,96 e 
apurasse no final conforme as alíneas ''a'' e ''b''. 

 
Em atendimento foi anexado aos autos o relatório de fls. 2011 a 

2025, onde o auditor esclareceu que o auto tem conexão com o auto n° 4011502818317 e 
sugeriu o apensamento dos mesmos para que tenham o mesmo fim. Anexou documentos 
(fls.2026 a 2073). 

 
O sujeito passivo foi intimado do resultado da diligência (fls. 2075). 

Manifestando-se às fls. 2077 a 2088. Alegou que por ocasião da realização da diligência 
determinada pela Câmara Julgadora, a autoridade fiscal inconformada com a decisão 
tomada, deixou de cumprir o quanto determinado, sob a justificativa de que faltaria 
''clareza e motivação convincente para tanto''. A recorrente requereu a realização de nova 
diligência, a fim de assegurar seu direito a manutenção do crédito devidamente apurado, 
isso porque com fundamento no artigo 155, § 2, I da CF e no artigo 46, I do RCTE o 
contribuinte tem o direito de apurar credito de ICMS em decorrência da aquisição de 
insumos utilizados/ consumidos em seu processo produtivo, tais como por exemplo o óleo 
diesel destinado ao funcionamento do maquinário necessário a produção industrial. 

 
Requereu que se aguarde a determinação da nova diligência 

solicitada. 
 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei a 
existência da seguinte situação processual: 

 
A empresa afirma que pagou o valor de R$ 1.153.981,46 (um milhão, 

cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) 
em relação a este processo, portanto, reconhece como parcela litigiosa, fls. 1658. 
Pagamento em espécie no valor de R$ 346.880,51 (trezentos e quarenta e seis mil, 
oitocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), fl. 1728 e nota fiscal para extinção 
de crédito no valor de R$ 730.496,03 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais e três centavos), fls. 1730.  

 
Reconhecimento do crédito tributário lançado indevidamente na 

escrita e apuração do imposto omitido no presente auto de infração, fl. 1724. 
 
Revisão fiscal realizada em face do pelo feito pelo julgador singular, 

fls. 1808 a 1827. 
 
A empresa confessou crédito indevido no valor de R$ 2.608.415,17 

(dois milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos), 
fls. 1811, segundo os revisores e defesa do contribuinte, fls. 1658. 

 



Pagamento na importância de R$ 1.077.376,54 (um milhão, setenta e 
sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a valor 
em espécie de R$ 346.880,51 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e 
cinquenta e um centavos) e nota fiscal de crédito no valor de R$ 730.496,03 (setecentos e 
trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos) 

 
Sentença às fls. 1933, procedência do lançamento, observado para 

eventual extinção do crédito tributário a importância de R$ 1.077.376,54 (um milhão, 
setenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 
conforme documentos de fls. 1728/1732. 

 
Os representantes dos contribuintes não podem improceder ao auto 

de infração, tendo em vista que ocorreu o pagamento da importância de R$ 1.077.376,54 
(um milhão, setenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos), o contribuinte já concordou com essa importância. Do valor original de R$ 
5.231.983,56 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e 
cinquenta e seis centavos), só resta como parte litigiosa a importância de R$ 4.154.607,54 
(quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e 
quatro centavos). 

 
Em sede de recurso voluntário o polo passivo alega violação ao 

princípio da não-cumulatividade.  
 
Do direito à manutenção de créditos e de sua correta qualificação 

como produto intermediário. 
 
Que o óleo diesel é utilizado em motoniveladoras, perfuratriz, 

retroescavadeira e compressor perfuratriz, máquinas usadas na produção mineral. 
 
Não houve verificação física da real destinação ao óleo diesel. 
 
Incorporação dos bens considerados de uso e consumo ao ativo 

imobilizado. Pede a improcedência, a redução da multa. 
 
Apresenta memorial, fls 1972.  
 
O valor reconhecido de R$ 2.608.415,17 (dois milhões, seiscentos e 

oito mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos), porém, a repercussão se deu 
nos meses de novembro e dezembro de 2010.  

 
Com as digressões supra aduzidas, passo a tecer considerações 

sobre este feito, que desaguarão no meu voto, conforme se segue:  
 
Sobre a insegurança na determinação da infração, suscitada pela 

defesa, não existe tal ocorrência, posto que a Auditoria Básica do ICMS, embasadora 
desta ação, cumpriu o seu desiderato e não há nas peças constitutivas destes volumes 
nenhuma contradição, vez que a auditoria em questão seguiu o comando da IN Nº. 15/93. 
Assim, rejeitado está o pedido em comento.   

 
Também rejeito o pedido de diligência, formulado pela defesa, vez 

que não inovou quanto ao pedido, vez que o levantamento fiscal já foi revisado, fls. 1805 a 
1827. E ainda, conforme Resolução nº. 116/2016 da Segunda Câmara Julgadora, cujos 



esclarecimentos se encontram às fls. 2011 a 2025. Portanto, em nada inovou para que 
ensejassem nova diligência. 

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

mérito desta ação (acolhida a tese da empresa esposada à fl. 1658), entende-se que a 
espontaneidade da empresa quanto ao recolhimento do imposto, ICMS, dos produtos 
adquiridos, óleo diesel, não utilizado no processo produtivo da empresa, quanto aos 
demais lançamentos, existe no levantamento original, portanto, tem-se que a destinação 
se deu no processo produtivo.   

 
Mediante as assertivas inferidas em linhas anteriores, passo à minha 

decisão, como segue: 
 
Pelo exposto, voto rejeitando o pedido de diligência feito pela 

autuada. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.077.376,81 (um milhão, setenta e sete mil, trezentos e setenta e 
seis reais e oitenta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 1728/1732 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01116/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Falta de estorno de 
crédito relativo a entrada de mercadoria, cujas saídas foram 
contempladas com isenção ou não tributação. Procedente em 
parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
502.735,48 (quinhentos e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito 
centavos), conforme revisão de fls. 442/462, considerando os pagamentos realizados, 
para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 640.404,14, em razão da falta de estorno de crédito 
relativo a entrada de mercadorias, cujas saídas foram contempladas com isenção (ou não 
tributação). Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Intimado, às fls. 111 a 112, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em Primeira Instância, às fls. 115 a 116. 
 
Por meio da sentença n°559/2013, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, às fls. 125 a 127. 
 
Intimado, às fls. 128 a 129, o sujeito passivo não se manifestou 

sendo lavrado o termo de perempção, às fls. 130. 
 
Anexado termo de inscrição da dívida ativa, às fls. 131. 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando pedido de 

Revisão Extraordinária, às fls. 134 a 188. 
 
Por meio do Despacho n°2702/2013, o presidente deste CAT 

determina o encaminhamento dos autos a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, 
para que proceda ao cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, nos termos 
prescritos pelo §5° do mesmo dispositivo legal, e se for o caso, oficie a Procuradoria Geral 



do Estado para fins de extinção da ação judicial respectiva, após que o feito seja 
encaminhado para julgamento cameral, fls. 193. 

 
O despacho supra é atendido às fls. 198 a 202.  
 
A Primeira Câmara Julgadora do CAT por meio da Resolução 

011/2014, converte o julgamento em diligência e encaminha o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seja designado auditor fiscal, entranho 
à lide, para: 

 
Manifestar-se sobre as alegações do contribuinte acerca da 

metodologia aplicada ao levantamento realizado pelo fisco. 
 
Caso conclua que o levantamento realizado pelo fisco merece 

reparos, proceder revisão nos trabalhos, efetuando as alterações que entender 
apropriadas; 

 
Após, intimar o sujeito passivo, por meio de seu representante legal 

(fls. 134) do resultado da revisão para, caso queira, se manifestar no prazo de 20 dias. Em 
seguida, retorne-se a câmara julgadora para apreciação, às fls. 203 a 204. 

 
Anexado relatório da diligência em face da Resolução n°011/2014, às 

fls. 208 a 209. Juntados documentos, às fls. 210 a 297. 
 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado da 

diligência, às fls. 299. 
 
Por meio da Resolução n°002/2015, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT converte o julgamento em diligência encaminhando o processo à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu ilustre titular, por gentileza, solicite ao auditor 
fiscal responsável pela revisão de fls. 208 e seguintes que faça a indicação, por período 
de apuração, dos valores totais a serem estornados de oficio e que deverão, em seu 
entendimento, ser mantidos tendo em vista o auto de infração lavrado. Após intimar o 
sujeito passivo, por meio de seu representante legal (fls. 134) do resultado da revisão 
para, caso queira, se manifestar no prazo de 20 dias. Em seguida, retorne-se a câmara 
julgadora para apreciação, às fls. 302 a 303. 

 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento da resolução 

n°2/2015, às fls. 311. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos apresentando manifestação 

sobre a diligência, às fls. 314 a 315. 
 
Por meio da Resolução n°66/2015 a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT encaminha os autos a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, para que seu 
titular, à vista dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, e constantes, também, 
do processo número 201400004055195, adote as providências que o caso requer, às fls. 
328. 

 
Anexado documentos de utilização de credito de ICMS para extinção 

de debito, às fls. 396 a 397. 
 



Na sequência dos atos processuais, destaco, Despacho n°0116/2017 
- GERC, que informa que foram implementadas todas as medidas necessárias em relação 
à Lei nº. 18.459/2014, contudo os valores não foram suficientes para extinguir o auto, 
portanto, retorna-se o presente a esta corte administrativo para apreciação subsequente. 

 
O sujeito passivo comparece aos autos anexando documentos e 

alegando que ocorreu um equívoco; que foi efetuado o pagamento apenas no valor de R$ 
220.137,28, a título de obrigação principal, restando ainda a recolher o valor de R$ 
15.027,03, favorável à Fazenda Pública Estadual; que de outra parte, o despacho do 
gerente especial de processos e cobranças Mario Mattos Bacelar está equivocado, porque 
parte (cálculos) dos valores do anexo estruturado fls. 03, enquanto o correto é o do 
resultado da diligência fls. 305 a 308. 

 
Por fim, requer ao ilustre relator que determine a verificação dos 

pagamentos realizados nos termos da Lei nº 18.459/2014, julgando o processo 
parcialmente procedente no valor de R$ 15.027,03, a título de obrigação principal 
favorável à Fazenda Pública Estadual; às fls 437 a 439. 

 
Por meio da Resolução n°006/2018, a Terceira Câmara Julgadora do 

CAT determina o retorno dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que seu titular à vista dos considerandos acima, designe auditor fiscal, preferencialmente 
o revisor indicado às fls. 207, com escopo de que o mesmo elabore as devidas e 
imprescindíveis Auditorias Básicas do ICMS, relacionadas com a revisão por ele realizada, 
para os quatro exercícios autuados, fls. 441 a 442. 

 
Foi anexado relatório da diligência seguido de planilhas, às fls. 442 a 

466. 
 
Intimado, às fls. 468, o sujeito passivo se manifestou alegando que é 

possível verificar que diligência realizada é inconclusiva e não atendeu o objetivo da 
resolução, fls. 441/442 dos autos, por essa razão deixa de manifestar a respeito do 
resultado. 

 
Por outro lado, ressalta a necessidade da análise da juntada de 

documentos e nota explicativa feita pela defesa antes do julgamento, que resultou na 
expedição da Resolução n°006/2018 de 20/01/2018, às fls. 470. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho aplicada, 
amparando-se em Auditória Básica do ICMS, aponta que o “quantum” devido pelo polo 
passivo referente ao ICMS exigido na folha de rosto deste volume, perfaz o valor de R$ 
502.735,48 (quinhentos e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito 
centavos), conforme revisão de fls. 442/462, considerando os pagamentos realizados e 
comprovados nos autos, com escopo de extinção do crédito tributário, ora em apreciação.   

 
Em face do trabalho diligencial supramencionado, o polo passivo não 

trouxe aos autos elementos de prova, capazes de contrapô-lo, o que me leva a julgar 
parcialmente procedente o lançamento. 

 



Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 502.735,48 (quinhentos e dois mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme revisão de fls. 
442/462, considerando os pagamentos realizados, para fins de extinção do crédito 
tributário.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01121/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidários da 
lide. Acolhida. Delimitação de ofício da responsabilidade de 
solidários. Adequação de ofício da penalidade. 
 
1. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários da lide, não 
existindo nos autos nenhum elemento indicativo de que os 
sócios e administradores da empresa autuada tenham praticado 
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos, que ensejasse a responsabilidade pessoal deles 
pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN; 
 
2. A responsabilidade de sócio-administrador da empresa 
autuada, limita-se ao período em que exerceu a administração, 
procedendo-se de ofício à delimitação da responsabilidade de 
solidários a esse período; 
 
3. Havendo penalidade específica para a infração denunciada, 
promove-se a adequação de ofício da penalidade proposta para 
a penalidade específica. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI, ALYSSON 
BARROS PAOLINELLI, TIAGO RINO, PAULO SCHMITZ e SAMUEL SALDANHA 
TEIXEIRA, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de 
Brito e José Eduardo Firmino Mauro, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva que 
votaram no sentido da manutenção na lide dos solidários ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL 
FIORINI, ALYSSON BARROS PAOLINELLI e TIAGO RINO, responsabilizando-os pela 
integralidade do crédito tributário, e pela delimitação da responsabilidade dos solidários 
SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA aos períodos de junho e julho de 2013 resultando no 
ICMS a recolher no valor de R$ 15.230,72 (quinze mil, duzentos e trinta reais e setenta e 
dois centavos), e PAULO SCHMITZ MONTEIRO aos períodos de janeiro e fevereiro de 
2013 resultando no ICMS a recolher no valor de R$ 28.152,54 (vinte e oito mil, cento e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Por unanimidade de votos proceder 
de ofício à delimitação da responsabilidade dos solidários HÉLCIO GIANETTI e 
MARCELO SILVESTRE DO NASCIMENTO aos períodos de janeiro e fevereiro de 2013 
resultando no ICMS a recolher no valor de R$ 28.152,54 (vinte e oito mil, cento e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Por unanimidade de votos, 
promover de ofício a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inc. IV, aliena 



"a" do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Denílson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reclama-se no auto de infração o ICMS omitido no valor de R$ 
43.383,26 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, decorrente da escrituração a maior de 
pagamento antecipado que o efetivamente pago pelo contribuinte, nos meses de janeiro, 
fevereiro, junho e julho de 2013. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ALYSSON BARROS 

PAOLINELLI, MARCELO SILVESTRE DO NASCIMENTO, SAMUEL SANDANHA 
TEIXEIRA, PAULO SCHMITZ MONTEIRO, HÉLCIO GIANETTI, TIAGO RINO e ANTÔNIO 
AUGUSTO MACIEL FIORINI, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5 a 
11). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, descritivo 

complementar da ocorrência (fls. 4), mídia CD e recibo de entrega de relatórios digitais 
(fls. 12), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 13 a 14) e planilha apuração do 
ICMS X CT-e emitidos X pagamentos efetuados (fls. 15), dentre outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte e os solidários, apenas os solidários 

ALYSSON BARROS PAOLINELLI, SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, TIAGO RINO e 
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI comparecem ao processo apresentando 
conjuntamente impugnação (fls. 53 a 60), declarados revéis o contribuinte e os solidários 
MARCELO SILVESTRE DO NASCIMENTO, PAULO SCHMITZ MONTEIRO e HÉLCIO 
GIANETTI (fls. 50). 

 
Na impugnação, os solidários ALYSSON BARROS PAOLINELLI, 

SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, TIAGO RINO e ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI 
limitam-se a pedir a exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do auto de infração, 
inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 5 a 11), conforme a 
Sentença n° 63/2018 – JULP (fls. 122 a 127). 

 
Intimados o contribuinte e os solidários, apenas os solidários TIAGO 

RINO, SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, ALYSSON BARROS PAOLINELLI, ANTÔNIO 
AUGUSTO MACIEL FIORINI e PAULO SCHMITZ MONTEIRO apresentam conjuntamente 
recurso voluntário (fls. 165 a 173), declarados peremptos o contribuinte e os solidários 
MARCELO SILVESTRE DO NASCIMENTO e HÉLCIO GIANETTI (fls. 163). 

 
No recurso, os solidários TIAGO RINO, SAMUEL SANDANHA 

TEIXEIRA, ALYSSON BARROS PAOLINELLI, ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI e 
PAULO SCHMITZ MONTEIRO limitam-se a pedir a exclusão de seus nomes da lide, 
citando doutrina e jurisprudência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, Srs. 
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI, ALYSSON BARROS PAOLINELLI, TIAGO RINO, 
PAULO SCHMITZ e SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, por não existir nos autos nenhum elemento indicativo 
de que eles, sócios e administradores da empresa autuada, tenham praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejasse a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do 
CTN. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que os solidários HÉLCIO GIANETTI e 

MARCELO SILVESTRE DO NASCIMENTO foram sócios e administradores da empresa 
autuada nos períodos de 26/03/2012 a 26/02/2013 e 25/03/21012 a 26/02/2013, 
respectivamente, então, no presente caso, respondem apenas pelos fatos geradores 
ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, cujo ICMS a recolher e de R$ 
28.152,54 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 
ficando então delimitada de ofício a responsabilidade desses solidários ao valor do ICMS 
acima citado. 

 
Também de ofício promovo a adequação da penalidade proposta 

(CTE, art. 71, III, a) para a prevista no art. 71, inc. IV, alínea "a" do art. 71 do CTE, por ser 
esta específica para a infração denunciada. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão da lide dos solidários 

ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI, ALYSSON BARROS PAOLINELLI, TIAGO RINO, 
PAULO SCHMITZ e SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA, arguida pelos mesmos. Procedo de 
ofício à delimitação da responsabilidade dos solidários HÉLCIO GIANETTI e MARCELO 
SILVESTRE DO NASCIMENTO aos períodos de janeiro e fevereiro de 2013 resultando no 
ICMS a recolher no valor de R$ 28.152,54 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais 
e cinquenta e quatro centavos). Promovo de ofício a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inc. IV, aliena "a" do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01122/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Acolhida. Adequação de ofício da penalidade. 
 
1. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário da lide, não 
existir nos autos nenhum elemento indicativo de que o sócio e 
administrador da empresa autuada tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejasse sua responsabilidade pessoal pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN; 
 
2. Havendo penalidade específica para a infração denunciada, 
promove-se a adequação de ofício da penalidade proposta para 
a penalidade específica. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu,   por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e José Eduardo Firmino 
Mauro, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram no sentido de 
delimitar a responsabilidade do solidário SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA ao período de 
janeiro a maio de 2014, resultado no ICMS no valor de R$ 64.369,23 (sessenta e quatro 
mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos). Por unanimidade de votos, 
promover de ofício a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inc. IV, alíena 
"a" do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Denilson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reclama-se no auto de infração o ICMS omitido no valor de R$ 
115.912,13 (cento e quinze mil, novecentos e doze reais e treze centavos), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, decorrente da escrituração indevida de créditos, no 
período de 01/101/2014 a 31/10/2014. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas SAMUEL 

SANDANHA TEIXEIRA e CLEBER FARIA FERNANDES, com fundamento no art. 45, XII, 
da Lei n° 11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, descritivo 

complementar da ocorrência (fls. 4), mídia CD e recibo de entrega de relatórios digitais 



(fls. 7), planilha apuração do ICMS X CT-e emitidos X pagamentos efetuados (fls. 8) e 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 9 a 14), dentre outros documentos. 

 
Intimados o contribuinte e os solidários, apenas o solidário SAMUEL 

SANDANHA TEIXEIRA comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 28 a 34), 
declarados revéis o contribuinte e o solidário CLEBER FARIA FERNANDES (fls. 25). 

 
Na impugnação, o solidário SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA limita-

se a pedir a exclusão de seu nome da lide, citando doutrina e jurisprudência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, decide pela procedência do auto de infração, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 5 e 6), conforme a Sentença n° 
61/2018 – JULP (fls. 66 a 71). 

 
Intimados o contribuinte e os solidários, apenas o solidário SAMUEL 

SANDANHA TEIXEIRA apresenta recurso voluntário (fls. 86 a 94), declarados peremptos 
o contribuinte e o solidário CLEBER FARIA FERNANDES (fls. 83 e 84). 

 
No recurso, o solidário SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide, citando doutrina e jurisprudência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, Sr. 

SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, manifesto-me pelo seu acolhimento, por não existir nos 
autos nenhum elemento indicativo de que ele, sócio e administrador da empresa autuada, 
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejasse sua responsabilidade pessoal pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Prosseguindo no voto, promovo de ofício a adequação da penalidade 

proposta (CTE, art. 71, III, a) para a prevista no art. 71, inc. IV, alínea "a" do art. 71 do 
CTE, por ser esta específica para a infração denunciada. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

SAMUEL SANDANHA TEIXEIRA, arguida pelo sujeito passivo. Promovo de ofício a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inc. IV, alínea "a" do art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01125/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário. Acolhida. ICMS. Omissão de ICMS decorrente 
da escrituração indevida de créditos referentes à aquisição de 
óleo diesel e de bens destinados ao ativo considerados pelo 
fisco como estranhos à atividade empresarial. Procedente em 
parte. 
 
1. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial, estando extinta 
parte do crédito tributário pela homologação tácita fixada no § 4° 
do art. 150 do CTN; 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte do crédito tributário nele exigido sido extinta pela 
homologação tácita fixada no § 4° do art. 150 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência parcial referente aos meses de janeiro a novembro de 2009 , arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram contrários a preliminar  de 
decadência parcial.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 93.497,45 (noventa e três mil, 
quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), considerando 
pagamento de fls 625, para fins de eventual extinção do crédito tributário. Foram 
vencedores os Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista 
e Antônio Martins da Silva, que votaram  pela procedência total do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 1.321.789,72 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) em razão de aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, relativos às entradas das seguintes mercadorias: 1 – óleo 
diesel destinado ao uso/consumo do estabelecimento, assim considerados os consumidos 
em: a) máquinas e equipamentos próprios e de terceiros prestadores de serviço utilizados 
no transporte de materiais e, b) em atividades administrativas de apoio, e 2 – bens de 
ativo alheios a atividade operacional do estabelecimento e de uso ou consumo do 



estabelecimento, inclusive materiais de construção e peças de reposição ou manutenção, 
com crédito escriturado no livro Registro de Controle de ICMS  do Ativo Permanente - 
CIAP.  

 
A infração foi capitulada no artigo 58, inc. I e artigo 60, inc. I, alínea 

“b”, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 522 do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, IV, alínea “a”, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei nº 
17.917/12.  

 
O processo foi instruído com auditoria básica do ICMS – 2009, Notas 

Explicativas – estorno de crédito óleo diesel, Notas Explicativas – estornos de crédito do 
ICMS registrado no CIAP, planilha de apuração do consumo de combustíveis 2009 – 
totalização dos estornos de créditos de ICMS do diesel adquirido e utilizado como material 
de uso/consumo ou fornecido a terceiros prestadores de serviço, demonstrativo dos 
estornos exigíveis crédito do ICMS em decorrência de apropriação indevida no CIAP – 
2009, auditoria analítica dos créditos registrados no CIAP, relativas aos exercícios 2006, 
2007, 2008 e 2009, cópia do livro CIAP dos anos 2006, 2007, 2008 e 2009 e EFD registros 
fiscais da apuração do ICMS – operações próprias (impresso da apuração mensal do 
ICMS). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em Primeira 

Instância (fls. 324 a 349). 
 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

747/2015-JULP (fls. 618 a 620), baixa os autos em diligência para que um Auditor Fiscal 
que efetuou o lançamento analise a impugnação do sujeito passivo, retornando com 
parecer conclusivo. 

 
O sujeito passivo comparece ao processo para juntar cópia de DARE 

2.1 (fls. 625). 
 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 747/2015-JULP, em 

relatório (fls. 629 a 639), efetua as devidas explicações, confirmando o lançamento. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 647 a 653. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide 

pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença nº 4847/2017 – JULP (fls. 658 
a 664). 

 
Em recurso voluntário (fls. 671 a 697), o sujeito passivo formula em 

preliminar arguição de decadência parcial referente aos meses de janeiro a novembro de 
2009, com fundamento no §4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, sob o 
argumento de que o estorno dos créditos se deu sobre tributo regularmente registrado, 
declarado e pago, pois se trata de lançamento por homologação, e para embasar sua 
argumentação apresentou decisões do STJ neste sentido. 

 
Obtempera ainda que o direito ao crédito sobre o óleo diesel 

consumido no processo de mineração decorre do princípio da não cumulatividade do 
ICMS, e que o procedimento da autuada está contemplado na Instrução Normativa 
990/2010-GSF artigo 2º inciso I alínea “b”, pois o transporte dos rejeitos faz parte do 
processo produtivo de extração da crisotila, e que por força de legislação ambiental tal 



transporte é obrigatório, assim não poderia ser dissociado do processo industrial, uma vez 
que o sistema de transporte do rejeito é a última etapa da cadeia produtiva. Argumenta 
ainda que o ônus da compra do combustível foi suportado pela empresa o que lhe garante 
o direito ao crédito. Por fim, afirma que o óleo diesel utilizado nos caminhões e máquinas 
que retiram o mineiro do fundo da mina para a britadeira compõe o processo industrial o 
que também garante a recorrente o direito ao crédito do ICMS.  

 
Argui que a multa aplicada no presente caso é flagrantemente 

inconstitucional, pela falta de proporcionalidade à conduta praticada pela recorrente. 
 
Ao final pede a decadência parcial referente aos meses de janeiro a 

novembro de 2009 e no mérito que seja reconhecida a improcedência do lançamento com 
relação ao estorno de crédito relativo as aquisições do óleo diesel. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo por ter este aproveitado indevidamente créditos de ICMS, relativos a entradas de 
mercadorias em seu estabelecimento, nas seguintes situações: 1 – óleo diesel destinado 
ao uso/consumo do estabelecimento, assim considerados os consumidos em: a) máquinas 
e equipamentos próprios e de terceiros prestadores de serviço utilizados no transporte de 
materiais e, b) em atividades administrativas de apoio, e 2 – bens de ativo alheios a 
atividade operacional do estabelecimento e de uso ou consumo do estabelecimento, 
inclusive materiais de construção e peças de reposição ou manutenção, com crédito 
escriturado no livro Registro de Controle de ICMS  do Ativo Permanente - CIAP.  

 
Quanto a preliminar de decadência arguida pela defesa, esta atinge o 

período de 01/01/2009 a 30/11/2009.  
 
De fato, razão assiste a recorrente quando invoca o art. 150, § 4º do 

CTN como sustentáculo de seu pleito de declaração da decadência parcial do crédito 
tributário. A acusação fiscal versa sobre glosa de crédito de ICMS, portanto, trata-se de 
tributo regularmente escriturado, declarado e pago. 

 
Ora, na sistemática da não-cumulatividade o crédito gerado na 

operação anterior constitui moeda escritural para fins de adimplemento do débito nascido 
na operação seguinte. Se a posteriori, o fisco entende que o crédito que vinha sendo 
apropriado indevidamente (aqui, inclusive, com arrimo em consulta ao próprio ente 
arrecadador), de se anotar, noutro giro, que as operações sujeitas a tributação estadual 
foram levadas ao conhecimento do fisco (declaradas) e, nos moldes do que o contribuinte 
entendia correto, também devidamente pagas. Se o fisco entendeu que tal sistemática era 
contrária à legislação, embora ele próprio tenha isto ratificado anteriormente (venire contra 
factum próprio), por meio de resposta à consulta formulada, até poderá glosar tais créditos 
apropriados, todavia, desde que o faça dentro do lustro decadencial, isto porque inegável 
que tudo fora escriturado, declarado e pago.  

 
Esta é, por excelência, a hipótese de cabimento do art. 150, § 4º do 

CTN, sendo ainda esta a interpretação dada pelo colendo STJ, embora tal entendimento, 
por vezes desagrade o intento arrecadatório de alguns intérpretes que, mesmo em afronta 
do artigo 32 do Código de Defesa dos Contribuintes, insistem em aplicar, indistintamente, 
apenas a norma inserta no art. 173, I, do CTN.  



 
Desta feita, na esteira dos julgados do STJ neste sentido, declaro 

parcialmente extinto o credito tributário pela decadência, com suporte no art. 150, § 4º do 
CTN, referente aos meses de janeiro a novembro de 2009, no montante de R$ 
1.228.292,27 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e 
vinte e sete centavos), decotando-os do presente lançamento.  

 
Passo a apreciar o meritum causae.  
 
O entrave, como já mencionado, consiste em saber se o crédito 

gerado na aquisição de óleo diesel, para abastecer veículos quando do transporte de seus 
dejetos para descarte em recinto apropriado, pode ser apropriado e utilizado pela 
recorrente. Contudo, tal indagação só pode ser respondida afirmativamente caso se 
constate que tal combustível é consumido no processo industrial, ou seja, que tal etapa 
integra indelevelmente o processo fabril ou se é etapa posterior irrelevante a produção em 
si mesma.  

 
Tenho que razão assiste à recorrente, quando demonstrou 

tecnicamente, por meio de pareceres e documentos que tal etapa integra o processo fabril, 
bem como que tal transporte de dejetos constitui dever legal ambiental imposto ao 
contribuinte, sem o que os respectivos órgãos de controle têm, inclusive, mecanismos 
judiciais e de polícia administrativa para brecar as atividades fabris. 

 
Tal transporte, embora interno, além de constituir etapa fundamental 

do processo, ainda que posterior, compõe o custo de produção do bem, portanto, ainda 
que utilizado em veículos locados é parte inseparável do processo produtivo, inclusive por 
cumprimento, vale repetir, de dever legal ambiental.  

 
Ademais, a essencialidade do cumprimento desse dever legal no 

âmbito do processo produtivo impede a classificação dessa etapa como mera ‘atividade 
administrativa de apoio’ como verberado na acusação fiscal. De outra banda, a imbricação 
disto com a produção realizada pelo Sujeito Passivo pode ser apurada por meio de uma 
simples pergunta: se a atividade de transporte de dejetos for eliminada do processo 
produtivo este pode normalmente continuar? 

 
Obviamente a resposta é negativa porque a indústria esbarraria em 

vedação legal suportando as consequências daí advindas, inclusive o impedimento de 
continuar suas atividades e até mesmo por questão de organização do seu espaço e 
dinamização dos trabalhos. 

 
Ancorado neste entendimento, que foi também, sem dúvidas, por 

certo período o da Fazenda Pública (que respondeu afirmativamente a consulta do Sujeito 
Passivo) entendo perfeitamente apropriável o referido crédito decorrente do óleo diesel 
utilizado pela autuada, portanto, improcedente esta parte do lançamento em análise (item 
1 da acusação fiscal), mas procedente a parte do lançamento alusiva ao item 2 da 
acusação (aproveitamento de crédito pela entrada de bens de ativo alheios a atividade 
operacional do estabelecimento e de uso ou consumo do estabelecimento, inclusive 
materiais de construção e peças de reposição ou manutenção, com crédito escriturado no 
livro Registro de Controle de ICMS  do Ativo Permanente – CIAP). 

 
Entretanto, em razão da decadência de parte do crédito tributário (R$ 

1.228.292,27, relativo aos meses de janeiro a novembro de 2009) pela homologação tácita 
fixada no § 4° do art. 150 do CTN, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 93.497,45 



(noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), 
alusivo a dezembro de 2009, para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
O pagamento de fls. 625 deve ser considerado para fins de eventual 

extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência parcial referente 

aos meses de janeiro a novembro de 2009, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
93.497,45 (noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 
centavos), considerando pagamento de fls. 625, para fins de eventual extinção do crédito 
tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01128/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão da lide de solidários. Acolhida. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito do ICMS (ressarcimento a maior de ICMS-STOP). 
Reforma parcial da decisão cameral. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, encontrando-se o lançamento revestido de todas 
formalidades legais e claramente comprovada a acusação fiscal; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários da lide, não 
se enquadrando nos requisitos previstos no art. 45 do CTE as 
pessoas físicas identificadas como solidários nos autos; 
 
3. Reforma-se em parte a decisão cameral, trazendo o sujeito 
passivo em seu recurso razões e elementos que ensejam sua 
reforma parcial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 131.948,06 (cento e trinta e um mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. Por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário FERNANDO 
SOARES WHATELY, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua e Denilson Alves Evangelista, que votaram rejeitando a exclusão do solidário 
da lide. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide da solidária 
MARIA BORGES DA CRUZ, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson 
Alves Evangelista. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, que votaram rejeitando a exclusão da 
solidária da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Em 15 de setembro de 2010, o fisco exige o ICMS no valor de R$ 
266.401,86 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e um reais e oitenta e seis 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta ter, no período de junho de 2005 a setembro de 2007, escriturado indevidamente 
valores a título de crédito do ICMS (ressarcimento a maior de ICMS-STOP), referente à 
saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária com destino a outra 
unidade da Federação, omitindo o pagamento do imposto reclamado. 

 
O autor do lançamento fez a observação no corpo do auto de 

infração de que este procedimento substitui os Autos de Infração n°s 3 0284274 293 62 e 
3 0286195 005 61, julgados nulos devido ao efeito suspensivo do Processo de Consulta n° 
2007000040412839. 

 
Citados como infringidos o art. 58, § 3°, II, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 45, II e 46, II, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97. Proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV, ‘a”, da Lei n° 11.651/91 com a redação da Lei n° 14.634/03. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

MARIA BORGES DA CRUZ e FERNANDO SOARES WHATELY, na condição de sócios e 
administradores da firma autuada (fls. 4-A e 4-B). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3 a 4), demonstrativos da Auditoria Básica do 
ICMS (fls. 6 a 14), Notas Explicativas (fls. 15 a 31), cópias dos livros fiscais Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 32 a 63 e 75 a 113) e livro Registro de Inventário (fls. 64 a 74 e 
114 a 125), dentre outros documentos. 

 
Intimados em 04/10/2010 (fls. 143 a 145), a empresa autuada e os 

solidários apresentam conjuntamente impugnação (fls. 148 a 172), formulando arguição de 
exclusão dos solidários (fls. 149 a 155). 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que a 

apuração do “IVAp” mediante utilização de critério não previsto na legislação tributária, 
inclusive a criação de um IVAp médio pela autoridade fiscal, resultou em estorno indevido 
de crédito do ICMS pelo Fisco. 

 
Dizem que há erro no cálculo de IVAp (quociente errado e 

desconsideração de CFOPs) e falta de fundamentação da autuação dos períodos de 
janeiro a setembro de 2007. 

 
Juntaram Demonstrativo para Cálculo de Ressarcimento ICMS S. T. 

Conforme art. 46, II, f, Anexo VIII, RCTE (fls. 178 a 182) e cópias de páginas do livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 184 a 187). 

 
Encaminhado o processo a julgamento em Primeira Instância, o 

julgador exara o Despacho n° 546/10 (fl. 189), determinando o encaminhamento do 
processo ao autuante, para que se posicione a respeito das alegações da defesa, caso 
entenda, efetue eventuais correções no demonstrativo de fls. 06 a 31, fornecendo outros 
esclarecimentos que julgar de interesse para o julgamento da demanda, devendo o sujeito 
passivo ser cientificado da diligência. 

 



O autor do lançamento, em seu relatório (fls. 191 a 204), informa que 
não houve erro de cálculo, falta de fundamentação do período de 2007 ou outra incorreção 
relevante. Quanto à alegação de criação de IVAp médio, afirma que, revendo os autos, 
não vê nada denominado IVAp médio e nem tampouco algo parecido com IVAp médio.  

 
Informa ter adotado nos cálculos do IVAp a regra prevista no art. 46 

do Anexo VIII do RCTE, sendo o IVAp uma relação matemática entre as vendas e o custo 
das mercadorias vendidas, no caso em questão, o Custo das Mercadorias Produzidas 
(CMP), tendo sido adotados os estoques iniciais e finais do inventário de final de ano, pelo 
fato do contribuinte não realizar controle mensal de estoque. 

 
Anota que não respeitar a fórmula é gerar ressarcimento de uma 

substituição tributária que não ocorreu. Outra interpretação levaria a pensar que o 
contribuinte não teria o direito de ressarcimento, por não realizar controle permanente de 
estoque. 

 
Diz que a expressão “IVAp médio” foi cunhada pelo procurador do 

contribuinte e não condiz com a verdade dos fatos. A fórmula de se calcular o quociente 
de aproveitamento seguiu rigorosamente a fórmula legal. 

 
Em relação à alegação de desconsideração das operações de 

entrada do CFOP 2124, afirma que o tema já fora abordado no Processo n° 
200700004012838, reproduzindo o Parecer n° 002/2008-GPT dado no referido processo 
(fls. 194 a 200). 

 
Esse parecer, segundo o diligenciador, está a dizer que não deve se 

considerar tais operações a terceiros no cálculo do ressarcimento, notadamente facção. 
Portanto o CFOP 2124 foi desconsiderado acertadamente na autuação. 

 
Quanto ao questionamento da defesa da razão da autuação do 

período de 2007 e de falta de informação do fato gerador da omissão, informa o 
diligenciador que a omissão de ICMS em 2007 decorre de ressarcimento a maior em 2005 
e está fundamentada à folha 19 dos autos. 

 
Afirma que no início de 2007 havia um saldo de R$ 101.937,57 de 

crédito indevido, mas que ainda não repercutira no pagamento de ICMS. No presente 
caso, quando há omissão de ICMS decorrente de aproveitamento indevido de crédito 
autua-se o ICMS e multa. A cobrança de ICMS deve ter como fato gerador os períodos 
que efetivamente se omitiu o ICMS e não o período em que se creditou a maior o crédito, 
caso contrário, teríamos uma cobrança a maior de juros, correção monetária e multa 
moratória. 

 
Intimados, os sujeitos passivos manifestam-se conjuntamente acerca 

do resultado da diligência, consoante fls. 216 a 223, oportunidade em que reiteram as 
razões e pedidos formulados na impugnação. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões das defesas apresentadas, 
decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários, 
consoante a Sentença n° 1403/11 (fls. 224 a 228). 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

voluntário (fls. 234 a 264), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 



por duplicidade do lançamento (fls. 243 a 245) e por insegurança na determinação da 
infração. Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão dos solidários da lide (fls. 
237 a 243).  

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que a 

apuração do “IVAp” mediante utilização de critério não previsto na legislação tributária 
resultou em estorno indevido de crédito do ICMS pelo Fisco. 

 
Reproduzem o art. 46, II, “f”, do Anexo VIII, do RCTE, alegando que 

de acordo com o dispositivo legal reproduzido o IVAp deve ser aferido, isoladamente para 
cada operação de remessa de produto, da relação entre o valor da nota fiscal de remessa 
das mercadorias e o valor de aquisição da matéria-prima e das demais parcelas que 
anteriormente serviram de base de cálculo da retenção. 

 
Os recorrentes dizem que, de forma manifestamente diversa à 

previsão legal, a autoridade fiscal apurou um “IVAp médio anual”, relativamente aos anos 
de 2005 e 2006, mediante a simples divisão do valor total das notas fiscais de remessa 
pelo valor total do Custo das Mercadorias Produzidas (CMP), obtido com a aplicação da 
fórmula CMP = Estoque Inicial (EI) + Compras (C) – Estoque Final (EF). 

 
Logo, a autoridade fiscal, ao apurar o “IVAp médio anual” de 

2,078236952, com quociente de aproveitamento de 0,114520146, para o ano de 2005, e 
1,907687029, com quociente de aproveitamento de 0,12475841, para o ano de 2006, 
conforme apontado nas suas Notas Explicativas (fls. 16), criou um novo critério de 
apuração de IVAp não previsto na norma legal, ou melhor, no art. 46, II, “f”, do Anexo VIII, 
do RCTE. 

 
Assim sendo, vê-se, a toda evidência, que o critério utilizado pelo 

Fisco na apuração de um IVAp médio anual (?) não encontra previsão legal na norma 
tributária goiana, o que por si só impõe a declaração de improcedência da autuação. 

 
Não sendo esse o entendimento dos Conselheiros, pede a 

manutenção da autuação apenas sobre o ICMS no valor de R$ 66.475,29, relativo ao 
exercício de 2005, conforme quadro incluso (fl. 254) e no valor de R$ 65.472,77, relativo 
ao exercício de 2006, conforme quadro incluso (fl. 260). 

 
Juntam cópia do Auto de Infração n° 3 0306508 151 80 (fl. 266), 

demonstrativos de Auditoria Básica do ICMS (fls. 267 a 270) e Demonstrativo para Cálculo 
de Ressarcimento ICMS S. T. Conforme Art. 46, II, f, Anexo VIII, RCTE (fls. 271 a 272).  

 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, os sujeitos passivos 

apresentam conjuntamente memorial (fls. 276 a 296), reiterando pedidos e razões 
formulados no recurso voluntário, expostos anteriormente. 

 
A Segunda Câmara, após considerandos, por meio da Resolução n° 

265/2011 (fls. 304 a 306), converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (fl. 02), a fim de que seu titular, por 
gentileza, determine ao auditor fiscal autuante a realização do seguinte: 

 
1 - informar, de forma conclusiva, o porquê de o valor total do crédito 

escriturado indevidamente, constante das duas planilhas às fl. 18, que soma um valor de R$ 
278.116,26 (R$ 159.484,89 + R$ 118.631,37) e que coincide com o somatório da omissão de 
imposto informada no campo 48 da Parte 3/3, em 2005, 2006 e 2007, às fls. 08, 11, e 14 
(88.165,18 + 88.013,61 + 101.937,57), não corresponder ao valor de 266.401,86 informado como 



total de crédito escriturado a maior à fl. 19 e nem com o valor noticiado no auto de infração (fls. 02 
e 04) como o montante da omissão de imposto, correspondência essa esperada, já que o total de 
R$. 278.116,26 foi inserido em 2005 e 2006, como crédito indevidamente escriturado, no campo 
35 da Parte 2/3 e não houve geração de credor irregular no último mês autuado de 2007 (fl. 14, 
campo 45); 

 
2 - informar, de modo conclusivo, a razão de o valor de R$ 71.319.71, saldo 

credor irregular gerado ao final de 2005 pela escrituração indevida de crédito informado à fl. 08 
(campo 45), não ter sido levado à repercussão em 2006 (fl., campo 35), mas somente em 2007, (fl. 
13, campo 35) e juntamente com o valor de R$.30.617,76 vindo de 2006, (fl. 11, campo 45), 
formando um total de R$. 101.937,57 (sic!) (71.319.71 + 30.617,76), quando o esperado era que a 
repercussão fosse efetuada de forma separada, com os exercícios de 2006 e 2007 recebendo, 
respectivamente, o restante de crédito indevido não compensado com débito de imposto em 2005 
e 2006; 

 

3 - esclarecer, conclusivamente, o motivo pelo qual os valores 
apurados, mês a mês, como omissão de imposto (Campo 48), não coincidem, em 
2005, com os constantes do Anexo Estruturado do Auto de Infração, havendo 
duplicidade no mês de outubro, quando a situação esperada era de que de essa 
coincidência ocorresse, tal com se deu em 2006 e 2007 (fls. 03, 08, 11 e 14); 

 
4 - percebida, à vista das situações descritas nos itens anteriores, 

incorreção na auditoria, proceder à necessária correção, elaborando novos demonstrativos para os 
três exercícios fiscalizados, inclusive retificando a indicação do ano de 2006 em demonstrativo 
referente a auditoria em 2007, como admitido às fls. 12, 13, 14 e 204, atentando, em caso de 
apuração de omissão superior à constante na inicial, para a necessidade de lançamento de ofício 
complementar e para a fluência do prazo decadencial; 

 
5 - Após, remeter os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), deste 

Conselho, a fim de que este intime o advogado do sujeito passivo, no endereço constante à fl. 234, 
para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o resultado da presente diligência. 

 
O diligenciador, quanto ao item 01 da Resolução n° 265/2011, em 

relatório (fls. 308 a 310), informa que efetuou a revisão dos lançamentos efetuados nas 
Auditorias Básica do ICMS (ABICMS) dos três anos (2005, 2006 e 2007), emitindo novos 
relatórios com o resultado retificado. 

 
Quanto aos lançamentos nos campos 35, “CRÉDITOS 

ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE”, constante da PATRE 2/3 das auditorias referentes 
aos anos de 2005 e 2006, que são derivados da tabela constante à folha 18, anota o 
diligenciador que não há erro algum, o que leva a conclusão de que o ICMS 
indevidamente creditado a título de ressarcimento do ICMS-ST pelo contribuinte foi 
realmente no valor de R$ 278.116,26.  

 
Diz o diligenciador que a tabela de fl. 18 traduz o ressarcimento 

correto do ICMS-ST, o ressarcimento praticado pelo contribuinte e diferença favorável ao 
Fisco. 

 
O valor referente ao ano de 2007 já fora autuado, nos termos das 

peças defensórias, item 77, pelo Auto de Infração n° 3 0306508 151 80, auto este que está 
no bojo dos Autos de Infração n°s 3 0284274 293 62 e 3 0286195 005 61, que foram 
anulados em razão do contribuinte estar à época sob os efeitos suspensivos de um 
processo de consulta. 

 



O diligenciador observa que cumprimento dos itens 2 e 3 da 
Resolução n° 265/2011 ficam prejudicados pelo que se estabelece no item 4 da mesma 
resolução. 

 
Quanto ao item 04 da referida resolução, anota o diligenciador que 

foram corrigidos os lançamentos nas ABICMS dos anos de 2005, 2006 e 2007, emitidos 
novos relatórios com valores retificados, chegando-se a uma nova distribuição dos 
valores, que foram checados de acordo com as coerências necessárias apontadas nas 
considerações iniciais e nos itens da resolução. As auditorias de 2005, 2006 e 2007 
somam o valor de R$ 278.116,26, sendo que o ano de 2007 já está autuado em outro auto 
de infração. 

 
Informa ter emitido novo demonstrativo de ABICMS para o ano de 

2007 só a título ilustrativo e para cumprir o estabelecido neste item. Na tabela anexa com 
a correção do lançamento, ESTÁ EXCLUÍDO O LANÇAMENTO REFERENTE AO ANO 
DE 2007.  

 
Houve, realizando as devidas correções estabelecidas na resolução, 

um lançamento no valor total de R$ 247.498,40, inferior portanto à omissão constante na 
inicial, segundo o diligenciador. 

 
Juntou Demonstrativo da Correção de Lançamentos da Inicial (fls. 

311 a 312) e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 313 a 321). 
 
Intimados, os sujeitos passivos manifestam-se conjuntamente acerca 

do resultado da revisão, consoante fls. 327 a 33, oportunidade em que reiteram as razões 
e pedidos formulados nas peças recursais, e formulam arguição de insegurança na 
determinação da infração (fl. 333). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2960/2012 (fls. 337 a 347), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por duplicidade do lançamento. Em decisão não 
unânime, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, reforma 
em parte a sentença singular e considera parcialmente procedente o auto de infração no 
valor que consta da revisão efetuada, que é de R$ 247.498,40 (duzentos e quarenta e 
sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), referente aos 
exercícios de 2005 e 2006. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

para o Conselho Pleno (fls. 355 a 384), formulando em preliminar arguição de nulidade da 
peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. Ainda 
em preliminar formulam arguição de exclusão dos solidários da lide.  

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que a 

apuração do "IVAp" mediante utilização de critério não previsto na legislação tributária 
resultou em estorno indevido de crédito do ICMS pelo Fisco. Reproduzem o art. 46, II, "f", 
do Anexo VIII, do RCTE, alegando que de acordo com o dispositivo legal reproduzido o 
IVAp deve ser aferido, isoladamente para cada operação de remessa de produto, da 
relação entre o valor da nota fiscal de remessa das mercadorias e o valor de aquisição da 
matéria-prima e das demais parcelas que anteriormente serviram de base de cálculo da 
retenção. Os recorrentes dizem que, de forma manifestamente diversa à previsão legal, a 



autoridade fiscal apurou um "IVAp médio anual", relativamente aos anos de 2005 e 2006, 
mediante a simples divisão do valor total das notas fiscais de remessa pelo valor total do 
Custo das Mercadorias Produzidas (CMP), obtido com a aplicação da fórmula CMP = 
Estoque Inicial (EI) + Compras (C) – Estoque Final (EF). Logo, a autoridade fiscal, ao 
apurar o "IVAp médio anual" de 2,078236952, com quociente de aproveitamento de 
0,114520146, para o ano de 2005, e 1,907687029, com quociente de aproveitamento de 
0,12475841, para o ano de 2006, conforme apontado nas suas Notas Explicativas (fls. 16), 
criou um novo critério de apuração de IVAp não previsto na norma legal, ou melhor, no art. 
46, II, "f", do Anexo VIII, do RCTE. Assim sendo, vê-se, a toda evidência, que o critério 
utilizado pelo Fisco na apuração de um IVAp médio anual não encontra previsão legal na 
norma tributária goiana, o que por si só impõe a declaração de improcedência da 
autuação.  

 
Aduzem que na apuração do “IVAp médio mensal”, o agente do 

Fisco não computou, na apuração do crédito do ICMS a que a recorrente teria direito, os 
valores correspondentes às operações identificadas pelo código “CFOP n° 2124 – 
industrialização efetuada por outra empresa”, cujo montante no período de janeiro a 
dezembro de 2005, foi de R$ 26.497,14; em relação ao período de janeiro a dezembro de 
2006, o montante foi de R$ 36.453,75. 

 
Alegam também que, em relação às saídas de mercadorias, a 

autoridade lançadora, na apuração do IVAp de 90,77%, incluiu, de forma indevida, as 
remessas de mercadorias industrializadas para a Zona Franca de Manaus ou Áreas de 
Livre Comércio, registradas sob o código CFOP n° 6.109, cujo total, no período de janeiro 
a dezembro de 2006, foi de R$ 106.932,10. 

 
Essas remessas não deveriam ser consideradas pela autoridade 

lançadora na apuração do IVAp, porquanto se tratam de operações isentas do ICMS, 
conforme disposto no art. 6°, inc. XVII, do Anexo IX do RCTE. 

 
Destacam que, em relação às remessas de mercadorias 

industrializadas para a Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio, registradas 
sob o código CFOP n° 6.109, realizadas durante o ano de 2005, a autoridade fiscal, de 
forma correta, expurgou tais valores dos registros na coluna “VI” das suas “Notas 
Explicativas” (fls. 18), porém, o mesmo não ocorreu em relação ao ano 2006. 

 
Apresentam planilhas inclusas (fls. 379 a 380 e 384) alusivas aos 

anos 2005 e 2006, que apontam o valor tributo, por período do fato gerador do ICMS, após 
as correções dos equívocos anteriormente mencionados. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, visto que o lançamento se encontra revestido de todas 
formalidades legais e foi claramente comprovada a acusação fiscal com os demonstrativos 
que a instruem. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão da lide dos solidários 

FERNANDO SOARES WHATELY e MARIA BORGES DA CRUZ, arguida pelo sujeito 



passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, vez que a forma de cálculo prevista no art. 
46, II, “f”, do Anexo VIII do RCTE é de alta complexidade técnica cujos prováveis erros não 
devem ser imputados aos sujeitos passivos solidários, motivo pelo qual entendo que não 
se enquadram nos requisitos do art. 45 do CTE, devendo então serem excluídos da lide. 

 
MÉRITO 

 
O auto de infração exige o ICMS no valor de R$ 266.401,86 

(duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e um reais e oitenta e seis centavos), em 
razão do sujeito passivo ter, no período de junho de 2005 a setembro de 2007, escriturado 
indevidamente valores a título de crédito do ICMS (ressarcimento a maior de ICMS-
STOP), referente a saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária com 
destino a outra unidade da Federação. 

 
Na fase cameral, por ordem da Resolução n° 265/2011 (fls. 304 a 

306), o julgamento foi convertido em diligência, para que a autoridade fiscal lançadora 
informe, esclareça e, constatada incorreção na auditoria, efetue a necessária correção, 
elaborando novos demonstrativos, conforme consta nos itens 1 a 4 da resolução. 

 
A revisão (fls. 308 a 321), após realizadas as devidas correções 

estabelecidas na Resolução n° 265/2011, apurou uma omissão no valor total de R$ 
247.498,40 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
quarenta centavos), referente ao exercício de 2005 e 2006 (fls. 309, 311 a 312, 315 e 
318). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 2960/2012 (fls. 337 a 347), reforma em parte a sentença singular e considera 
parcialmente procedente o auto de infração no valor que consta da revisão efetuada, que 
é de R$ 247.498,40 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
quarenta centavos), referente aos exercícios de 2005 e 2006. 

 
O autor do voto do Acórdão n° 2960/2012 acatou o resultado da 

revisão fiscal, argumentando que ela (revisão)  está em conformidade com as solicitações 
formuladas na Resolução n° 265/2011, feitos os ajustes necessários, inclusive decorrente 
de repercussão, prestado as informações e os esclarecimentos para a solução da lide, 
tendo obedecido o disposto no art. 46, II, “‘f”, do Anexo VIII, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual (RCTE), a seguir reproduzido, apurando o montante do tributo 
efetivamente devido aos cofres públicos. 

 
Art. 46. O creditamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria 
envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por base uma 
das seguintes alternativas: 
[...] 
II - o montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para a 
operação interna, sobre o valor: 
[...] 
f) obtido mediante a aplicação da seguinte fórmula, para o contribuinte 
industrial de vestuário, de roupas de cama, de mesa e de banho, na 
operação interestadual com produtos de fabricação própria realizada neste 
Estado: 
Sendo: 

 

1+IVA 
x valor da nota fiscal  1+IVAp 



 
Valor da nota fiscal = valor total da nota fiscal de remessa das mercadorias; 
IVA = índice de valor agregado utilizado no cálculo do ICMS retido, em 
valor percentual dividido por 100 (cem);  
IVAp = índice de valor agregado praticado pelo contribuinte remetente na 
operação, em valor percentual dividido por 100 (cem), aferido da relação 
entre o valor da nota fiscal de remessa das mercadorias e o valor de 
aquisição da matéria-prima e das demais parcelas que anteriormente 
serviram de base para o cálculo da retenção, não podendo ser inferior ao 
índice de valor agregado utilizado no cálculo do ICMS retido; 
[...] 

 
Inconformado com a decisão cameral, o sujeito apresentou recurso 

para o Conselho Pleno, cujas razões foram expostas no relatório deste acórdão, 
destacando as planilhas inclusas no recurso (fls. 379 a 380 e 384) alusivas aos anos 2005 
e 2006, que apontam o valor tributo, por período do fato gerador do ICMS, após as 
correções de equívocos mencionados pela recorrente. 

 
Prosseguindo no voto, observo que a forma como foi calculado o 

“IVAp médio anual” não oferece qualquer prejuízo ao sujeito passivo, tendo em vista que 
seu percentual aproxima do índice de valor agregado utilizado nas operações de venda 
interestaduais. Mesmo porque o IVAp por remessa só não foi assim calculado porque a 
empresa não possui registro e controle do custo de produção, fato que inviabiliza o cálculo 
do índice do valor agregado por operação. 

 
Assiste razão à recorrente ao solicitar que seja incluído nos cálculos 

os valores relativos ao “CFOP 2124 – industrialização efetuada por outra empresa”, pois 
os valores referentes a tais operações devem compor o cálculo do Custo das Mercadorias 
Produzidas – CMP, razão pela qual acato os cálculos efetuados pela recorrente (fls. 379 a 
380 e 384) e altero o lançamento para o ICMS no valor de R$ 131.948,06 (cento e trinta e 
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e seis centavos), composto de R$ 66.475,20 
(ICMS do exercício de 2005) e R$ 65.472,77 (ICMS do exercício de 2006). 

 
Nas planilhas 1 e 2, abaixo elaboradas, alusivas aos anos 2005 e 

2006, respectivamente, constam a discriminação do ICMS por período do fato gerador do 
ICMS, valores mensais e o total. 

 
Planilha 1 

Período do fato gerador do ICMS – 06/2005 
a 10/2005 

Valor do tributo em Real 

Mês  

junho 28.541,81 

julho   1.959,92 

agosto   4.768,00 

setembro   3.377,73 

outubro 27.827,83 

Total 66.475,29 

 
Planilha 2 

Período do fato gerador do ICMS – 08/2006 
a 12/2006 

Valor do tributo em Real 

Mês  

agosto 0,00 

setembro 0,00 



outubro 23.771,06 

novembro 25.604,77 

dezembro 16.096,94 

Total 65.472,77 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 131.948,06 (cento e trinta e um mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e seis centavos). Acolho a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários FERNANDO SOARES WHATELY e MARIA BORGES DA CRUZ, arguida pelo 
sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01136/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA FORMAL. 
DECADÊNCIA. REJEITADA.NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA 
ESTORNO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. OPERAÇÕES 
SUBSEQUENTES NÃO TRIBUTADAS. DIFERIMENTO. ENERGIA 
ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Foram lavrados três autos de infração decorrentes do 
desdobramento de uma única auditoria fiscal e que tratam de 
situações tributárias distintas, com fatos geradores distintos: o 
primeiro, que tratou de omissão de pagamento de ICMS em 
decorrência de aproveitamento indevido de crédito, abrangeu os 
meses dos exercícios entre 2011 e 2015; o segundo, que 
veiculou multa formal isolada, teve como fato gerador o mês de 
dezembro de 2015, momento em que havia crédito de ICMS 
ainda não compensado com imposto a pagar; o terceiro, por seu 
turno, deveu-se à renitência do contribuinte em não excluir de 
seus livros, por estorno, o mencionado crédito indevido. 
Percebe-se, de plano, que o fato gerador do presente 
lançamento somente ocorreu no momento em que houve o 
descumprimento da notificação fiscal para promover o estorno 
(reincidência), fato que se deu em 2/10/16, ou seja, no primeiro 
dia após a expiração do prazo de 5 (cinco) dias conferido pela 
notificação às fls. 9 dos autos. 
2. A figura da substituição tributária pelas operações anteriores 
ou do diferimento, nas operações com energia elétrica, tratada 
no art. 52 do CTE, traslada a cobrança do tributo para a última 
etapa de circulação, tratando as etapas antecedentes como não 
passíveis de incidência do imposto. A Administração Tributária, 
por meio do Parecer nº 1741/12-GEOT, e o próprio STF possuem 
manifestação que não corrobora a pretensão da recorrente, no 
sentido de que o diferimento não ofende o princípio da não-
cumulatividade ao não permitir o aproveitamento dos créditos 
pelas operações anteriores. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de estornar, em outubro de 2016, crédito de ICMS referente à entrada de bens 
destinados ao ativo imobilizado e de mercadoria utilizada no processo de geração de 
energia elétrica, cuja saída não fora tributada, apesar de ter sido notificado para promover 
tal estorno.  

A infração foi capitulada nos arts. 58 §6º; 60, II, “a”; 64 e 147-A, todos 
do CTE-GO, combinados com os arts. 46§4º e 57, II, “a” do RCTE-GO. A penalidade, por 
seu turno, é a que consta do art. 71, IV, “c” do CTE.  

Aufere-se multa formal isolada no valor originário de R$ 
9.917.868,14, referente a fato gerador ocorrido em outubro de 2016. O auto de infração foi 
lavrado em 22/03/17. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal informa que fora realizada 
Auditoria Básica do ICMS, para a verificação da regularidade de apropriação de valores a 
título de créditos do imposto. 

Compõem a instrução processual Fiscal: 

1) Notas explicativas; 
2) Notificação fiscal, com ciência em 26/09/16; 
3) Demonstrativo de valores de créditos indevidos, apropriados no 

LRA; 
4) Auditoria Básica do ICMS; 
5) Cópia do auto de infração nº 4011602609779; 
6) Extrato cadastral. 
O sujeito passivo fora intimado do lançamento em 10/04/17, tendo 

havido apresentação de impugnação (fls. 76). 

Aduziu, em suma: 

1) Conexão dos presentes autos com os PAT nº 4011602596502, 
4011602606087 e 4011602609779, impondo a reunião destes 
autos com aqueles, para julgamento conjunto.  

2) Legitimidade do aproveitamento do crédito. As operações de 
saídas de energia elétrica são tributadas pelo ICMS, sob o regime 
de substituição. O estorno do crédito respectivo implica violação 
ao princípio da não-cumulatividade. Afirma que a totalidade de 
suas operações de saídas de energia elétrica foram destinadas à 
Usina Hidrelétrica de Barra dos Coqueiros, localizada em 
Cachoeira Alta-GO. Menciona que o Parecer nº 1449/10-GEPT 
afirmou não se tratar a hipótese de substituição tributária em sua 
essência, mais se aproximando do instituto do diferimento, por 
meio do qual o pagamento do ICMS é postergado. Tal realidade 
não conduz à ilação de que a operação de saída de energia 
elétrica é não tributada.  

3) Inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência fiscal: não-
ocorrência do fato gerador. 

4) Adequação da base de cálculo da obrigação principal e da multa.  
5) Decadência do crédito tributário, considerando que o montante 

que gerou o acúmulo de crédito é decorrente da transferência de 
saldo credor de dezembro de 2010 para janeiro de 2011.  



6) Impossibilidade de cumulação da multa aplicada nestes autos e 
da multa formal aplicada no auto de infração nº 4011602609779 
(alínea “b” do inciso IV do art. 71 do CTE-GO). 
 

Os autos foram submetidos a julgamento singular. Na 
oportunidade, fora mantida a acusação inicial, sob os fundamentos cujos excertos 
transcreve-se: 

 
“(...)Consta nos autos que o auto de infração relativo à penalidade do 
artigo 71, IV, “b” do CTE é o de nº 4 01.16.026097.79, o qual já foi 
objeto de análise e julgamento nesta instância monocrática, como 
também os outros relacionados na defesa, para os quais foi alegada a 
existência de conexão, ficando portanto, prejudicada a solicitação de 
julgamento em conjunto. 
(...)Verifica-se que as operações realizadas pela impugnante são saídas 
internas de energia elétrica, que ocorreram sem débito do ICMS, 
portanto, o imposto só deve ser pago na ocasião do fornecimento de 
energia elétrica e calculado sobre o preço então praticado na operação 
final. Considerando que o ICMS é suportado pelo consumidor final e 
recolhido aos cofres públicos pela distribuidora, que é a substituta 
tributária, na operação em questão, não havendo débito do ICMS, não 
há o que se falar em apropriação de créditos, pois o creditamento tem a 
única finalidade de evitar a cumulatividade. Desta forma, não devem ser 
consideradas como tributadas, para efeito do cálculo do coeficiente de 
creditamento do CIAP, as operações de transferência de energia 
realizadas à Gerdau Aços Longos S/A localizada no município de 
Cachoeira Alta, uma vez que ocorrem sem tributação do ICMS. 
A irresignação do sujeito passivo quanto ao conteúdo do Parecer nº 
1.449/2010-GEPT, que concluiu pelo não direito do contribuinte aos 
créditos do ICMS, na situação relatada nos autos, cabe observar, que o 
Parecer encontra respaldo legal, em decisões judiciais, inclusive do 
STF. Cabe ressaltar que no Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 325.623-8 – Mato Grosso que apreciou situação idêntica, 
de diferimento do ICMS na venda de produto agrícola do produtor para 
atacadista ou industrial, que, conforme exposto no Parecer nº 
1.449/2010-GEPT, em virtude do princípio do destino aplicável ao caso 
da energia elétrica, a falada substituição tributária pelas operações 
anteriores a ele se equivale, resultando em diferimento do pagamento 
do ICMS devido pelas saídas de energia elétrica na situação em 
apreço. 
(...) 
Quanto ao saldo credor do ICMS em dezembro de 2010, considerado 
na massa de créditos de ICMS estornados de ofício, entendo que não 
há que se falar em decadência, uma vez que o saldo credor do final de 
qualquer período mensal de apuração, é transferido por determinação 
legal para o período posterior. Assim, o saldo credor de dezembro de 
2010 renova-se a cada mês, salvo seu exaurimento em virtude de 
débitos do ICMS, que não ocorreu no presente caso. Portanto, não 
acolho a alegação de decadência em virtude de seu aproveitamento 
pela empresa nos meses seguintes a dezembro de 2010. Não merece 
melhor sorte a alegação de incompatibilidade da cobrança da multa 
formal no auto de infração de nº 4.01.16.026097-79 com a multa do 
auto de infração em julgamento, pois o legislador estadual, atendendo 
uma série de recomendações originárias de decisões do próprio 
Conselho Administrativo Tributário – CAT resolveu modificar as 
penalidades referentes à infração relacionada com o aproveitamento 
indevido de crédito fiscal que pode, ou não, resultar, de imediato, em 



falta de pagamento do imposto, razão porque foi redigido o artigo 147- 
A e alterado o artigo 71, inciso IV de nosso CTE(...)” 

 

Da decisão houve recurso voluntário, fls. 263.  

A recorrente ponderou que houve equívoco na interpretação dos arts. 
147-A e 71, IV, “c” do CTE, além de ofensa aos princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e não-confisco.  

Afirma que fora intimada, em 26/09/16, a estornar os créditos 
reputados indevidos, havendo lhe sido conferido prazo de 30 (trinta) dias para tanto. 

Antes do vencimento do referido prazo, a recorrente fora notificada 
da lavratura dos autos de infração nº 4011602596502, 4011602609779 e 4011602606087, 
decorrentes do mesmo procedimento fiscal que ocasionou o estorno.  

O primeiro lançamento trata de ICMS decorrente de aproveitamento 
indevido de créditos; o segundo, por seu turno, tem por objeto a cobrança de ICMS devido 
por diferencial de alíquotas. Por fim, o último trata de multa formal por suposta 
escrituração indevida de créditos.  

Nesse ínterim, a recorrente optou por quitar todos esses 
lançamentos, sob os benefícios da Lei 19894/17, paralelamente ao competente estorno do 
crédito, conforme documento que anexa.  

Assevera que o art. 147-A do CTE somente poderia ser aplicado no 
caso de não ter havido falta de pagamento do imposto, o que não é o caso presente. Em 
decorrência disso, a multa do art. 71, IV, “c” tampouco poderia ser auferida.  

Reclama a recorrente que a multa equivale ao valor do crédito 
escriturado como se imposto fosse, transformando o saldo credor em obrigação tributária, 
o que contraria a Constituição Federal e Lei complementar. Ademais, não se admite a 
aplicação cumulativa das alíneas “b” e “c” do mencionado dispositivo.  

Também aponta decadência do crédito tributário. O Fisco tomou 
como base para lançamento o saldo credor existente na conta gráfica em dezembro de 
2015, composto do saldo credor existente em sua escrita fiscal até dezembro de 2010. 
Fora desconsiderado, portanto, o montante apurado a título de saldo credor até dezembro 
de 2010, já homologado tacitamente em razão da superveniência de decadência.  

Segundo assevera a peça recursal, deve-se aplicar a regra descrita 
no art. 150 §4º do CTN.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento; subsidiariamente, a 
exclusão do saldo credor existente em dezembro de 2010, sob fundamento na decadência 
do mencionado crédito tributário.  

Juntou documentos de quitação dos lançamentos outrora 
mencionados e extrato de EFD noticiando o estorno de R$ 9.917.868,14, no mês de 
fevereiro de 2018. 

É o relatório.  

 
 

V O T O 

 

Insta analisar, preliminarmente à matéria fática discriminada na 
inicial, a alegação de decadência do credito tributário, nos termos do art. 150 §4º do CTN.  



Para que se confira exata compreensão do exato termo a quo da 
decadência sobre a matéria em questão, mister que também se verifique, com precisão, a 
forma como o elemento quantitativo do lançamento fora auferida.  

O presente lançamento fora realizado em virtude da persistência do 
sujeito passivo em manter em sua escrita fiscal créditos reputados indevidos, 
correspondendo à uma segunda autuação, por reincidência, após notificação fiscal, 
conforme descreve o art. 71, IV, “c”, in verbis: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 

[...] 

c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado 
ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na 
escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação 
fiscal;” 

 

Portanto, o fato gerador dos presentes autos ocorreu com a 
reincidência do sujeito passivo quanto ao não-estorno, e não com os aproveitamentos 
indevidos de crédito ocorridos no passado.  

No transcorrer da auditoria, que abrangeu os períodos de 2011 a 
2015, verificou-se falta de pagamento do ICMS decorrente de tais créditos, fato que 
resultou na lavratura do AI nº 4011602596502. Para tal infração, capitulou-se a penalidade 
no art. 71, IV, “a” do CTE. Na mesma auditoria também se apurou, ao final de 2015, que o 
valor de crédito na ordem de R$ 9.917.868,14, ainda se encontrava nos livros fiscais. 
Trocando em miúdos: tal valor não fora utilizado para abater imposto e, portanto, não 
resultara em omissão de pagamento do imposto.  

Para essa última infração, de espécie distinta da falta de pagamento 
do imposto, o Fisco notifica o contribuinte ao imediato estorno e aplica, pari passu, a 
penalidade informada no art. 71, IV, “b” do CTE (multa formal isolada), procedimento que 
fora realizado por meio do AI nº 4011602609779 (Tal lançamento, pela narrativa dos 
autos, restou quitado pelo sujeito passivo). 

Uma vez descumprida a mencionada notificação fiscal que exigiu o 
estorno, passou-se à autuação por reincidência, que corresponde à descrita na inicial dos 
presentes autos – art. 71, IV, “c” do CTE. 

Foram, portanto, três autos de infração decorrentes do 
desdobramento de uma única auditoria fiscal e que tratam de situações tributárias 
distintas, com fatos geradores distintos: o primeiro, que tratou de omissão de pagamento 
de ICMS em decorrência de aproveitamento indevido de crédito, abrangeu os meses dos 
exercícios entre 2011 e 2015; o segundo, que veiculou multa formal isolada, teve como 
fato gerador o mês de dezembro de 2015, momento em que havia crédito de ICMS ainda 
não compensado com imposto a pagar; o terceiro, por seu turno, deveu-se à renitência do 
contribuinte em não excluir de seus livros, por estorno, o mencionado crédito indevido. 
Percebe-se, de plano, que o fato gerador do presente lançamento somente ocorreu no 
momento em que houve o descumprimento da notificação fiscal para promover o estorno, 



fato que se deu em 2/10/16, ou seja, no primeiro dia após a expiração do prazo de 5 
(cinco) dias conferido pela notificação às fls. 9 dos autos.  

Disso se dessume que padece de fundamento a argumentação de 
que houve sobreposição de lançamentos fiscais entre os três processos retrocitados. 

Por sua vez, a notificação do presente lançamento se dera por 
ciência expressa, em 10/04/17, conforme documento às fls. 73 dos autos. Portanto, ainda 
que perfilhássemos entendimento pela aplicação do art. 150 §4º do CTN – o que não é o 
caso, pois reputamos aplicável à espécie o art. 173 do mesmo diploma legal – o prazo de 
decadência ainda não teria, de longe, alcançado seu termo ad quem. 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência. 

Assevero, ademais, que padece de fundamento a afirmação da 
recorrente de que fora intimada, em 26/09/16, a estornar os créditos reputados indevidos, 
havendo lhe sido conferido prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Na verdade, lhe foram 
conferidos 5 (cinco) dias úteis, conforme documento às fls. 9 dos autos.  Não procede, 
portanto, a narrativa de que a recorrente teria sido autuada antes do vencimento do prazo 
noticiado na notificação fiscal. 

 

Passo ao mérito. 

 

A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 
compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 
Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 
promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF/88, ao estabelecer que “a isenção ou a não incidência”, salvo determinação em 
contrário da legislação:  

 

“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 

 

Segundo ensina SABBAG16, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 
Se não há incidência de imposto – ou, ainda, incidência parcial - na venda, não há que se 
falar em aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se 
determinada empresa vende mercadorias desoneradas do imposto, o crédito pelas 
entradas deverá ser reduzido sob idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode 
utilizar a integralidade de um crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas 
saídas.  

                                            
16 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P. 1016. 



A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-
cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 60, II “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

 “Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

[...] 

II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a 
ele feita: 

a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada 
ou estiver isenta do imposto;” 

 

 

Uma vez que a manutenção de crédito fiscal também é considerada 
benefício fiscal17, que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de 
dispositivos que confiram benefícios fiscais não admite outra análise se não a literal18. 

De outra monta, a recorrente questiona a qualificação do tratamento 
tributário descrito no art. 52 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 52. A empresa distribuidora de energia elétrica fica nomeada 
substituta tributária relativamente à obrigação de pagar o imposto 
devido nas operações anteriores e subseqüentes, desde a produção 
ou importação até o consumo.” 

 

A figura do diferimento, tratada nesse dispositivo, traslada a 
cobrança do tributo para a última etapa de circulação, tratando as etapas antecedentes 
como não passíveis de incidência do imposto. Conforme mencionado no Parecer nº 
1741/12-GEOT, cujo excerto transcrevemos abaixo, o STF também possui manifestação 
que não corrobora a pretensão da recorrente: 

“No mesmo sentido, cumpre destacar decisão proferida em Agravo 
Regimental no Recurso Extraordinário nº 325.623-8, relatora Ministra 
Ellen Grace, acórdão publicado em 07.12.06, na qual fixou 
entendimento de que o diferimento não ofende o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, pelo fato de não permitir o aproveitamento 
de crédito em operação na qual não ocorre cobrança do ICMS, 
ficando o débito do imposto diferido para momento posterior.” 

 

                                            
17 CTE. Art. 41. São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito; 

18 CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

 



Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo mas lhe nego provimento 
para confirmar, na íntegra, o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01137/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA FORMAL. 
DECADÊNCIA. REJEITADA.NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA 
ESTORNO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. OPERAÇÕES 
SUBSEQUENTES NÃO TRIBUTADAS. DIFERIMENTO. ENERGIA 
ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA.  
 
1. Foram lavrados três autos de infração decorrentes do 
desdobramento de uma única auditoria fiscal e que tratam de 
situações tributárias distintas, com fatos geradores distintos: o 
primeiro, que tratou de omissão de pagamento de ICMS em 
decorrência de aproveitamento indevido de crédito, abrangeu os 
meses dos exercícios entre 2011 e 2015; o segundo, que 
veiculou multa formal isolada, teve como fato gerador o mês de 
dezembro de 2015, momento em que havia crédito de ICMS 
ainda não compensado com imposto a pagar; o terceiro, por seu 
turno, deveu-se à renitência do contribuinte em não excluir de 
seus livros, por estorno, o mencionado crédito indevido. 
Percebe-se, de plano, que o fato gerador do presente 
lançamento somente ocorreu no momento em que houve o 
descumprimento da notificação fiscal para promover o estorno 
(reincidência), fato que se deu em 2/10/16, ou seja, no primeiro 
dia após a expiração do prazo de 5 (cinco) dias conferido pela 
notificação às fls. 5 dos autos. 
2. A figura da substituição tributária pelas operações anteriores 
ou do diferimento, nas operações com energia elétrica, tratada 
no art. 52 do CTE, traslada a cobrança do tributo para a última 
etapa de circulação, tratando as etapas antecedentes como não 
passíveis de incidência do imposto. A Administração Tributária, 
por meio do Parecer nº 1741/12-GEOT, e o próprio STF possuem 
manifestação que não corrobora a pretensão da recorrente, no 
sentido de que o diferimento não ofende o princípio da não-
cumulatividade ao não permitir o aproveitamento dos créditos 
pelas operações anteriores. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de estornar, em outubro de 2016, crédito de ICMS referente à entrada de bens 
destinados ao ativo imobilizado e de mercadoria utilizada no processo de geração de 
energia elétrica, cuja saída não fora tributada, apesar de ter sido notificado para promover 
tal estorno.  

A infração foi capitulada nos arts. 58 §6º; 60, II, “a”; 64 e 147-A, todos 
do CTE-GO, combinados com os arts. 46§4º e 57, II, “a” do RCTE-GO. A penalidade, por 
seu turno, é a que consta do art. 71, IV, “c” do CTE.  

Aufere-se multa formal isolada no valor originário de R$ 
10.954.666,88, referente a fato gerador ocorrido em outubro de 2016. O auto de infração 
foi lavrado em 22/03/17. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal informa que fora realizada 
Auditoria Básica do ICMS, para a verificação da regularidade de apropriação de valores a 
título de créditos do imposto. 

Compõem a instrução processual Fiscal: 

1) Notas explicativas; 
2) Notificação fiscal, com ciência em 26/09/16; 
3) Demonstrativo de valores de créditos indevidos, apropriados no 

LRA; 
4) Auditoria Básica do ICMS; 
5) Cópia do auto de infração nº 4011602673434; 
6) Extrato cadastral. 
O sujeito passivo fora intimado do lançamento em 10/04/17, tendo 

havido apresentação de impugnação (fls. 80). 

Aduziu, em suma: 

1) Conexão dos presentes autos com os PAT nº 4011602630468, 
4011602660294 e 4011602673434, impondo a reunião destes 
autos com aqueles, para julgamento conjunto.  

2) Legitimidade do aproveitamento do crédito. As operações de 
saídas de energia elétrica são tributadas pelo ICMS, sob o regime 
de substituição. O estorno do crédito respectivo implica violação 
ao princípio da não-cumulatividade. Afirma que a totalidade de 
suas operações de saídas de energia elétrica foram destinadas à 
Usina Hidrelétrica de Barra dos Coqueiros, localizada em 
Cachoeira Alta-GO. Menciona que o Parecer nº 1449/10-GEPT 
afirmou não se tratar a hipótese de substituição tributária em sua 
essência, mais se aproximando do instituto do diferimento, por 
meio do qual o pagamento do ICMS é postergado. Tal realidade 
não conduz à ilação de que a operação de saída de energia 
elétrica é não tributada.  

3) Inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência fiscal: não-
ocorrência do fato gerador. 

4) Adequação da base de cálculo da obrigação principal e da multa.  
5) Decadência do crédito tributário, considerando que o montante 

que gerou o acúmulo de crédito é decorrente da transferência de 
saldo credor de dezembro de 2010 para janeiro de 2011.  



6) Impossibilidade de cumulação da multa aplicada nestes autos e 
da multa formal aplicada no auto de infração nº 4011602673434 
(alínea “b” do inciso IV do art. 71 do CTE-GO). 
 

Os autos foram submetidos a julgamento singular. Na 
oportunidade, fora mantida a acusação inicial, sob os fundamentos cujos excertos 
transcreve-se: 

 
“(...)Consta nos autos que o auto de infração relativo à penalidade do 
artigo 71, IV, “b” do CTE é o de nº 4 01.16.026734.34, o qual já foi 
objeto de análise e julgamento nesta instância monocrática, como 
também os outros relacionados na defesa, para os quais foi alegada a 
existência de conexão, ficando portanto, prejudicada a solicitação de 
julgamento em conjunto. 
(...)Verifica-se que as operações realizadas pela impugnante são saídas 
internas de energia elétrica, que ocorreram sem débito do ICMS, 
portanto, o imposto só deve ser pago na ocasião do fornecimento de 
energia elétrica e calculado sobre o preço então praticado na operação 
final. Considerando que o ICMS é suportado pelo consumidor final e 
recolhido aos cofres públicos pela distribuidora, que é a substituta 
tributária, na operação em questão, não havendo débito do ICMS, não 
há o que se falar em apropriação de créditos, pois o creditamento tem a 
única finalidade de evitar a cumulatividade. Desta forma, não devem ser 
consideradas como tributadas, para efeito do cálculo do coeficiente de 
creditamento do CIAP, as operações de transferência de energia 
realizadas à Gerdau Aços Longos S/A localizada no município de 
Cachoeira Alta, uma vez que ocorrem sem tributação do ICMS. 
A irresignação do sujeito passivo quanto ao conteúdo do Parecer nº 
1.449/2010-GEPT, que concluiu pelo não direito do contribuinte aos 
créditos do ICMS, na situação relatada nos autos, cabe observar, que o 
Parecer encontra respaldo legal, em decisões judiciais, inclusive do 
STF. Cabe ressaltar que no Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 325.623-8 – Mato Grosso que apreciou situação idêntica, 
de diferimento do ICMS na venda de produto agrícola do produtor para 
atacadista ou industrial, que, conforme exposto no Parecer nº 
1.449/2010-GEPT, em virtude do princípio do destino aplicável ao caso 
da energia elétrica, a falada substituição tributária pelas operações 
anteriores a ele se equivale, resultando em diferimento do pagamento 
do ICMS devido pelas saídas de energia elétrica na situação em 
apreço. 
(...) 
Quanto ao saldo credor do ICMS em dezembro de 2010, considerado 
na massa de créditos de ICMS estornados de ofício, entendo que não 
há que se falar em decadência, uma vez que o saldo credor do final de 
qualquer período mensal de apuração, é transferido por determinação 
legal para o período posterior. Assim, o saldo credor de dezembro de 
2010 renova-se a cada mês, salvo seu exaurimento em virtude de 
débitos do ICMS, que não ocorreu no presente caso. Portanto, não 
acolho a alegação de decadência em virtude de seu aproveitamento 
pela empresa nos meses seguintes a dezembro de 2010. Não merece 
melhor sorte a alegação de incompatibilidade da cobrança da multa 
formal no auto de infração de nº 4.01.16.026734.34 com a multa do 
auto de infração em julgamento, pois o legislador estadual, atendendo 
uma série de recomendações originárias de decisões do próprio 
Conselho Administrativo Tributário – CAT resolveu modificar as 
penalidades referentes à infração relacionada com o aproveitamento 
indevido de crédito fiscal que pode, ou não, resultar, de imediato, em 



falta de pagamento do imposto, razão porque foi redigido o artigo 147- 
A e alterado o artigo 71, inciso IV de nosso CTE(...)” 

 

Da decisão houve recurso voluntário, fls. 288.  

A recorrente ponderou que houve equívoco na interpretação dos arts. 
147-A e 71, IV, “c” do CTE, além de ofensa aos princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e não-confisco.  

Afirma que fora intimada, em 26/09/16, a estornar os créditos 
reputados indevidos, havendo lhe sido conferido prazo de 30 (trinta) dias para tanto. 

Antes do vencimento do referido prazo, a recorrente fora notificada 
da lavratura dos autos de infração nº 4011602630468, 4011602660294 e 4011602673434, 
decorrentes do mesmo procedimento fiscal que ocasionou o estorno.  

O primeiro lançamento trata de ICMS decorrente de aproveitamento 
indevido de créditos; o segundo, por seu turno, tem por objeto a cobrança de ICMS devido 
por diferencial de alíquotas. Por fim, o último trata de multa formal por suposta 
escrituração indevida de créditos.  

Nesse ínterim, a recorrente optou por quitar todos esses 
lançamentos, sob os benefícios da Lei 19894/17, paralelamente ao competente estorno do 
crédito, conforme documento que anexa.  

Assevera que o art. 147-A do CTE somente poderia ser aplicado no 
caso de não ter havido falta de pagamento do imposto, o que não é o caso presente. Em 
decorrência disso, a multa do art. 71, IV, “c” tampouco poderia ser auferida.  

Reclama a recorrente que a multa equivale ao valor do crédito 
escriturado como se imposto fosse,  transformando o saldo credor em obrigação tributária, 
o que contraria a Constituição Federal e Lei complementar. Ademais, não se admite a 
aplicação cumulativa das alíneas “b” e “c” do mencionado dispositivo.  

Também aponta decadência do crédito tributário. O Fisco tomou 
como base para lançamento o saldo credor existente na conta gráfica em dezembro de 
2015, composto do saldo credor existente em sua escrita fiscal até dezembro de 2010. 
Fora desconsiderado, portanto, o montante apurado a título de saldo credor até dezembro 
de 2010, já homologado tacitamente em razão da superveniência de decadência.  

Segundo assevera a peça recursal, deve-se aplicar a regra descrita 
no art. 150 §4º do CTN.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento; subsidiariamente, a 
exclusão do saldo credor existente em dezembro de 2010, sob fundamento na decadência 
do mencionado crédito tributário.  

Juntou documentos de quitação dos lançamentos outrora 
mencionados e extrato de EFD noticiando o estorno de R$ 10.954.666,88, no mês de 
fevereiro de 2018. 

É o relatório.  

 
 
 

V O T O 

 

Insta analisar, preliminarmente à matéria fática discriminada na 
inicial, a alegação de decadência do credito tributário, nos termos do art. 150 §4º do CTN.  



Para que se confira exata compreensão do exato termo a quo da 
decadência sobre a matéria em questão, mister que também se verifique, com precisão, a 
forma como o elemento quantitativo do lançamento fora auferida.  

O presente lançamento fora realizado em virtude da persistência do 
sujeito passivo em manter em sua escrita fiscal créditos reputados indevidos, 
correspondendo à uma segunda autuação, por reincidência, após notificação fiscal, 
conforme descreve o art. 71, IV, “c”, in verbis: 

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 

[...] 

c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado 
ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na 
escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação 
fiscal;” 

 

Portanto, o fato gerador dos presentes autos ocorreu com a 
reincidência do sujeito passivo quanto ao não-estorno, e não com os aproveitamentos 
indevidos de crédito ocorridos no passado.  

No transcorrer da auditoria, que abrangeu os períodos de 2011 a 
2015, verificou-se falta de pagamento do ICMS decorrente de tais créditos, fato que 
resultou na lavratura do AI nº 4011602660294. Para tal infração, capitulou-se a penalidade 
no art. 71, IV, “a” do CTE. Na mesma auditoria também se apurou, ao final de 2015, que o 
valor de crédito na ordem de R$ 10.954.666,88, ainda se encontrava nos livros fiscais. 
Trocando em miúdos: tal valor não fora utilizado para abater imposto e, portanto, não 
resultara em omissão de pagamento do imposto.  

Para essa última infração, de espécie distinta da falta de pagamento 
do imposto, o Fisco notifica o contribuinte ao imediato estorno e aplica, pari passu, a 
penalidade informada no art. 71, IV, “b” do CTE (multa formal isolada), procedimento que 
fora realizado por meio do AI nº 4011602673434 (Tal lançamento, pela narrativa dos 
autos, restou quitado pelo sujeito passivo). 

Uma vez descumprida a mencionada notificação fiscal que exigiu o 
estorno, passou-se à autuação por reincidência, que corresponde à descrita na inicial dos 
presentes autos – art. 71, IV, “c” do CTE. 

Foram, portanto, três autos de infração decorrentes do 
desdobramento de uma única auditoria fiscal e que tratam de situações tributárias 
distintas, com fatos geradores distintos: o primeiro, que tratou de omissão de pagamento 
de ICMS em decorrência de aproveitamento indevido de crédito, abrangeu os meses dos 
exercícios entre 2011 e 2015; o segundo, que veiculou multa formal isolada, teve como 
fato gerador o mês de dezembro de 2015, momento em que havia crédito de ICMS ainda 
não compensado com imposto a pagar; o terceiro, por seu turno, deveu-se à renitência do 
contribuinte em não excluir de seus livros, por estorno, o mencionado crédito indevido. 
Percebe-se, de plano, que o fato gerador do presente lançamento somente ocorreu no 
momento em que houve o descumprimento da notificação fiscal para promover o estorno, 



fato que se deu em 2/10/16, ou seja, no primeiro dia após a expiração do prazo de 5 
(cinco) dias conferido pela notificação às fls. 5 dos autos.  

Disso se dessume que padece de fundamento a argumentação de 
que houve sobreposição de lançamentos fiscais entre os três processos retrocitados. 

Por sua vez, a notificação do presente lançamento se dera por 
ciência expressa, em 10/04/17, conforme documento às fls. 77 dos autos. Portanto, ainda 
que perfilhássemos entendimento pela aplicação do art. 150 §4º do CTN – o que não é o 
caso, pois reputamos aplicável à espécie o art. 173 do mesmo diploma legal – o prazo de 
decadência ainda não teria, de longe, alcançado seu termo ad quem. 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência. 

Assevero, ademais, que padece de fundamento a afirmação da 
recorrente de que fora intimada, em 26/09/16, a estornar os créditos reputados indevidos, 
havendo lhe sido conferido prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Na verdade, lhe foram 
conferidos 5 (cinco) dias úteis, conforme documento às fls. 5 dos autos.  Não procede, 
portanto, a narrativa de que a recorrente teria sido autuada antes do vencimento do prazo 
noticiado na notificação fiscal. 

 

Passo ao mérito. 

 

A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 
compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 
Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 
promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF/88, ao estabelecer que “a isenção ou a não incidência”, salvo determinação em 
contrário da legislação:  

 

“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 

 

Segundo ensina SABBAG19, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 
Se não há incidência de imposto – ou, ainda, incidência parcial - na venda, não há que se 
falar em aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se 
determinada empresa vende mercadorias desoneradas do imposto, o crédito pelas 
entradas deverá ser reduzido sob idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode 
utilizar a integralidade de um crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas 
saídas.  

                                            
19 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P. 1016. 



A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-
cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 60, II “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 

 “Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 

[...] 

II - salvo se a operação de saída subseqüente destinar mercadoria ao 
exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a 
ele feita: 

a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada 
ou estiver isenta do imposto;” 

 

 

Uma vez que a manutenção de crédito fiscal também é considerada 
benefício fiscal20, que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de 
dispositivos que confiram benefícios fiscais não admite outra análise se não a literal21. 

De outra monta, a recorrente questiona a qualificação do tratamento 
tributário descrito no art. 52 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 52. A empresa distribuidora de energia elétrica fica nomeada 
substituta tributária relativamente à obrigação de pagar o imposto 
devido nas operações anteriores e subseqüentes, desde a produção 
ou importação até o consumo.” 

 

A figura do diferimento, tratada nesse dispositivo, traslada a 
cobrança do tributo para a última etapa de circulação, tratando as etapas antecedentes 
como não passíveis de incidência do imposto. Conforme mencionado no Parecer nº 
1741/12-GEOT, cujo excerto transcrevemos abaixo, o STF também possui manifestação 
que não corrobora a pretensão da recorrente: 

“No mesmo sentido, cumpre destacar decisão proferida em Agravo 
Regimental no Recurso Extraordinário nº 325.623-8, relatora Ministra 
Ellen Grace, acórdão publicado em 07.12.06, na qual fixou 
entendimento de que o diferimento não ofende o princípio da não 
cumulatividade do ICMS, pelo fato de não permitir o aproveitamento 
de crédito em operação na qual não ocorre cobrança do ICMS, 
ficando o débito do imposto diferido para momento posterior.” 

 

                                            
20 CTE. Art. 41. São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito; 

21 CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

 



Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo mas 
lhe nego provimento para confirmar, na íntegra, o teor da sentença singular, pela 
procedência do lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01145/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Edgar Luis de Freitas e Suhayl Silva Pereira por eles 
arguida. Rejeitada.  Preliminar de exclusão da lide do 
coobrigado Cássio Martins de Freitas. Acolhida.  
I - Devem ser mantidos na lide os solidários por terem 
autorizado ou permitido a escrituração no livro Registro de 
Entradas de créditos destacados em documentos fiscais de 
aquisições cujas operações não foram comprovadas. 
 II – Deve ser excluído da lide o sócio - administrador quando 
constatado que as infrações fiscais foram cometidas antes de 
seu ingresso na sociedade empresarial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários EDGAR LUIS DE FREITAS e SUHAYL SILVA PEREIRA, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva e 
José Pereira D'abadia, que votaram acolhendo a exclusão dos solidários da lide. E, por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário CÁSSIO 
MARTINS DE FREITAS, arguida por ele mesmo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente, nos meses abaixo relacionados, exercícios de 2010, 2011 e 2012, 
impostos lançado a título de crédito no Livro Registro de Entradas, conforme demonstra a 
Relação de Notas Fiscais de Entrada – operações não comprovadas: Empresas 
remetentes: Destak Dist. Medicamentos Ltda. – CCE n° 10.466.377-4, e Indusfarma 
Distribuidora de Medicamentos e Equip. Ltda. ME, em anexo (arts. 65, 66 e inc. VI do art. 
67, todos do CTE), o ICMS destacados nas notas fiscais de aquisição relacionadas, notas 
fiscais emitidas sem corresponder a realização de uma efetiva operação (ou prestação), 
pois esta empresa adquirente não comprovou o efetivo pagamento das supostas 
aquisições de mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
544.906,58, juntamente com acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. 

 



A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 58, § 3º, I, 65 da Lei 11.651/91 c/c artigos 57, V, Decreto 4.852/97. Proposta a a 
penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 17.917/2012. 

 
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários, Cassio Martins 

de Freitas, Edgar Luís de Freitas e Suhayl Silva Pereira nos termos do artigo 45, inciso XII 
da Lei 11.651/1991. 

 
Lançamento instruído com: 
- mídia digital – CD – contendo arquivos PDF das notas fiscais de 

entradas de 2010 a 01/2013, cópias dos livros Registros de Entrada de 01/2010 a 06/2011 
e Escrituração Fiscal Digital - EFD de 07/2011 a 01/2013;  

- Auditoria Básica do ICMS de 2010, 2011 e 2012; 
- Relação das notas fiscais de entradas cujas operações não foram 

comprovadas 2010, 2011 e 2012; 
- recibos de pagamentos; 
- Notas Explicativas e levantamento Comparativo EFD x SARE de 

2012 da Indusfarma Distribuidora de Medicamentos e Equip. Ltda ME e Destak Dist. 
Medicamentos Ltda; 

- Cadastro de Contribuintes do Estado dos remetentes das notas 
fiscais consideradas inidôneas – Indusfarma Distribuidora de Medicamentos e Equip. Ltda 
ME e Destak Dist. Medicamentos Ltda me e da autuada Star Odontomédica Ltda. ME. 

 
Foram arrolados como solidários os Srs Cássio Martins de Freitas, 

Edgar Luis de Freitas e Suhayl Silva Ferreira, nos termos do artigo 45 inciso XII do Código 
Tributário Estadual. 

 
Regularmente intimados, a empresa autuada e os sujeitos passivos 

solidários apresentaram impugnação. 
 
Em sentença, o julgador singular manteve na lide os solidários e 

julgou procedente o lançamento. 
 
Novamente intimados a empresa autuada e os solidários 

apresentaram recurso voluntário. 
 
A Segunda Câmara deste conselho rejeitou por maioria de votos a 

exclusão dos sujeitos passivos solidários e por unanimidade de votos negou provimento 
ao recurso voluntário e considerou procedente o lançamento. 

 
Após intimação, a autuada e os coobrigados apresentaram recurso a 

este Conselho Superior requerendo a exclusão dos solidários do polo passivo da lide com 
fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional - CTN, e jurisprudência dos 
tribunais, argumentando que o simples inadimplemento da obrigação tributária não induz a 
responsabilidade dos sócios. 

 
Em momento posterior o solidário Sr. Cássio Martins de Freitas 

requereu sua exclusão do polo passivo alegando que em 2010, 2011 e 2012 não pertencia 
ao quadro societário da empresa autuada. Para comprovar anexou a 7ª alteração do 
Contrato Social, datada de 30/04/2014 e registro na JUCEG datado de 23/05/2014, na 
qual o Sr. Edgar Luís de Freitas transfere 1% de suas quotas e o Sr. Suhayl Silva Pereira 
transfere a integralidade de suas quotas para o recorrente, que passa a partir da referida 



data, a fazer parte do quadro societário da empresa. Anexou ainda, histórico dos sócios no 
CCE. 

 
É o relatório. 
 

 
 

 
V O T O 

 
 
A condição de sócios administradores da pessoa jurídica faz com 

que respondam pelo crédito tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - 
CTE, conforme abaixo transcrito: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 

gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de sujeição passiva solidária decorrente de lei específica 

aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o administrador 
por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As decisões da 
empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

 
As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento estão 

consolidadas, no que tange à exclusão de solidários, nas situações em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não sendo este o caso em questão, pois a 
infração comprovada diz respeito a aproveitamento indevido de crédito de ICMS 
destacado em documento fiscal sem corresponder a uma efetiva operação. 

 
Verifica-se que deste a lavratura do auto de infração foram anexadas 

pelo autuante Consulta Detalhada do Contribuinte efetuada no CCE às fls. 26 a 29 dos 
autos, onde restou comprovado que o sócio administrador Sr. Cássio Martins de Freitas 
ingressou na sociedade em 30/06/2014, assim, diante do fato de que os documentos 
fiscais e o consequente registros destes com o aproveitamento dos créditos considerados 
indevidos são datados de 2010 a 2012, entendo que este coobrigado deve ser excluído do 
polo passivo da lide, não podendo ser responsabilizado por infrações fiscais cometidas 
antes de seu ingresso na sociedade empresarial. 

 
No que tange aos solidários Edgar Luis de Freitas e Suhayl Silva 

Pereira, verifica-se que nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, sustentavam a qualificação 
de sócios administradores da empresa e, portanto, devem permanecer na lide, nos termos 
do artigo 45 inciso XII do CTE, acima transcrito, por terem autorizado ou permitido a 
escrituração no livro Registro de Entradas de créditos destacados em documentos fiscais 
de aquisições cujas operações não foram comprovadas. Conforme descrito na inicial, são 
notas fiscais emitidas sem corresponder a realização de uma efetiva operação, e 



consoante disposto no inciso V do artigo 57 do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE, não implica direito ao crédito do ICMS. 

 
Sob tais fundamentos, conheço dos recursos apresentados pelos 

solidários, negando provimento para manter no polo passivo da lide os senhores Edgar 
Luis de Freitas e Suhayl Silva Pereira, e dando provimento ao recurso apresentado pelo 
Sr. Cássio Martins de Freitas, excluindo – o da lide. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01146/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime. 
Exclusão dos solidários. Acolhida. Decisão unânime. 
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 
IV - Quando a omissão dos sujeitos passivos solidários decorrer 
da interpretação equivocada da legislação tributária, estes 
poderão ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento indevido de créditos de ICMS de energia 
elétrica, em estabelecimento comercial, lançados no campo “Ajuste a Crédito” de suas 
EFD’s, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD, e 
demais documentos anexos. Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, 
acrescido das exigências previstas na legislação em vigor. 

 



OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5)) ” (sic) 

 
Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 

c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04/05), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela Utilização 
Indevida de Crédito de Energia Elétrica (fl. 06) e extratos da EFD dos Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias de 09 a 12/2016 e de 01 a 06/2017 (fls. 07/21). 

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários Cristian Joel Gutierrez 

Maurer, na condição de Presidente e Sebastian Dario LOS, na condição de Diretor da 
empresa autuada, nos termos do artigo 45, II da Lei 11.651/91 - CTE (fls. 04/05). 

 
Intimados às fls. 22/29 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 

Instância, a autuada principal impugnou este lançamento, via advogados legalmente 
constituídos (m.j), alegando, em síntese, o seguinte: 

 
a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 

no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 2º, I da Lei 
13.722/2000 e no artigo 522, II do Decreto 4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que 
legitima seu direito ao crédito decorrente do consumo no seu setor de panificação, com 
amparo no conceito de industrialização constante do artigo 146 do CTN, em parecer de 
juristas tributários, em decisões do STJ e deste CAT/GO, bem como na Resposta à 
Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao consumo de energia elétrica 
em suas atividades industriais.    

 
Anexou os seguintes documentos: Carteiras da OAB dos advogados, 73ª 

Alteração do Contrato Social da autuada, Substabelecimentos procuratórios, procurações 
e Laudo Técnico do consumo de energia elétrica (fls. 46/127). 

 
Os sujeitos passivos solidários, por intermédio dos mesmos advogados, 

discorreram novamente acerca da tempestividade desta impugnação, dos fatos 
ensejadores deste lançamento e preliminarmente arguiram a falta de motivação para 
inclusão dos solidários nesta lide, exigida no artigo 2 da lei 13.800/01 e por isto este auto 
de infração deveria conter além do dispositivo legal (artigo 45, XII da Lei 11651/91), a 
exposição da razão desta responsabilização, pois a simples menção da função na 
empresa não é suficiente para determinar a conduta infracional imputada aos solidários. 



Assim, estaria evidente a carência de motivação, considerando a falta de 
prova da prática de ilícito tributário ou conduta com dolo, fraude ou simulação, o leva ao 
entendimento de que ocorreu erro na identificação destes solidários, ensejando a nulidade 
prevista no artigo 20, II, § 5º da Lei 16.469/09, que transcreveu juntamente com vários 
entendimentos jurisprudenciais e judiciais acerca da solidariedade, como suporte ao 
pedido de exclusão dos solidários desta lide. 

Quanto ao mérito, reiterou tanto as arguições da exclusão dos solidários, 
quanto ao direito, pelo menos parcial, ao crédito de ICMS relativo ao consumo de energia 
elétrica em seu estabelecimento, em razão de atividade industrial, como de panificação, 
conforme entendimento de juristas e de tribunais superiores sobre tal crédito, cujas 
ementas também transcreveu, à guisa de amparo a estas assertivas defensórias. 

Ao final, reiteraram também seus pedidos de diligência para comprovar a 
matéria de fato e de direito amplamente exposta nesta impugnação, a qual deverá ser 
acolhida para excluir os solidários desta lide. 

Em seguida juntou novamente todos os documentos anexados às fls. 46/127. 
 
O julgador singular por meio da Sentença n° 403/2018 - JULP (fls. 361/364) 

decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

 
Intimados novamente às fls. 365/379, desta feita para pagamento ou para 

apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo principal recorreu 
(fls. 381/401), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento d energia elétrica e sim a sua aplicação  
conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, combinado com o disposto na Lei 
Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, 
transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 

Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 
crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91 e 522, I do Decreto 
4.852/97. 

Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 



superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reiterou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  
 
i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 

de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem a 
s provas colacionadas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo 
Técnico do seu consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos reiterados de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Seu caráter nitidamente confiscatório, a multa proposta deve ser, no 
mínimo, reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e do STF.   

 
Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 

que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 
este o entendimento, pediu a conversão deste processo em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito expostas neste recurso. 

 
Da mesma forma, os solidários, representados pelos mesmo causídicos, os 

quais reiteraram “ipsis literis”, na essência, suas arguições de exclusão desta lide, 
nulidade da Sentença por falta de fundamentação, pugnaram novamente pela 
improcedência deste lançamento por ter direito ao crédito em relação à energia elétrica 
consumida em processo industrial praticado em seu estabelecimento comercial, nos 
valores constantes do Laudo Técnico juntado aos autos, de que a multa seria confiscatória 
e que o julgamento deveria ser convertido em diligência para provar tais alegações. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 



período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 
fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  



Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=659690&classe=AI-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=659690&classe=AI-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 

218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 



lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) ” 

Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, o 
acolho sob o entendimento de que a infração imputada aos mesmos decorreu da 
interpretação equivocada da legislação tributária que rege a matéria objeto deste 
lançamento, mormente em razão do aparente conflito entre o disposto no artigo 33, II da 
Lei Complementar 87/96 e no artigo 522 DO Decreto 4.852/97 – RCTE, que dispõem: 

“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

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

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:  

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

 b) quando consumida no processo de industrialização;   

...................................................................................................................................................” 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

...................................................................................................................................................; 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

...................................................................................................................................................; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria;”   
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 Portanto, como a redação dos dois dispositivos podem levar à interpretação 
de que qualquer empresa que tenha atividade industrial em seu recinto pode apropriar 
como crédito o valor pago de ICMS no consumo de energia elétrica nesta atividade, 
entendo plausível a retirada dos solidários desta lide, pois aos mesmos é factível a 
consideração da dúvida quanto à interpretação dos dispositivos legais acima transcritos.  

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários para 
exclui-los desta lide e nego provimento ao da autuada para julgar procedente a exordial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida e excluindo os solidários. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01147/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime. 
Exclusão dos solidários. Acolhida. Decisão unânime. 
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 
IV - Quando a omissão dos sujeitos passivos solidários decorrer 
da interpretação equivocada da legislação tributária, estes 
poderão ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento indevido de créditos de ICMS de energia 
elétrica, estabelecimento comercial, lançados no campo “Ajuste a Crédito” de suas EFD’s, 
conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD, e demais 
documentos anexos. Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, acrescido das 
exigências previstas na legislação em vigor. 



OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5)) ” (sic) 

Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 
c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 
– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04), Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica Restituições Sem Comprovação (fl. 07), 
extratos da EFD dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias de 02 a 
12/2016 e de 01 a 06/2017 (fl. 08/65) e da Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 67/70).  

Foram identificados como sujeitos passivos solidários Cristian Joel Gutierrez 
Maurer, na condição de Presidente e Sebastian Dario LOS, na condição de Diretor da 
empresa autuada, nos termos do artigo 45, II da Lei 11.651/91 - CTE (fls. 05/06). 

Intimados às fls. 73/80 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 
Instância, a autuada principal impugnou este lançamento, via advogados legalmente 
constituídos (m.j), alegando, em síntese, o seguinte: 

a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 
no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 2º, I da Lei 
13.722/2000 e no artigo 522, II do Decreto 4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que 
legitima seu direito ao crédito decorrente do consumo no seu setor de panificação, com 
amparo no conceito de industrialização constante do artigo 146 do CTN, em parecer de 
juristas tributários, em decisões do STJ e deste CAT/GO, bem como na Resposta à 
Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao de consumo de energia 
elétrica em suas atividades industriais, nos percentuais comprovados pelo Laudo Técnico 
que juntou às fls. 147/177, o qual concluiu que o percentual de consumo de energia 
elétrica nas atividades consideradas industriais deste estabelecimento é, em média, de 
19,80%, resultando no direito ao crédito de R$ 136.813,43 (cento e trinta e seis mil, 
oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos) no período janeiro/2011 a maio/2015 
(fls. 165/166).    

Anexou os seguintes documentos: Carteiras da OAB dos advogados, 73ª 
Alteração do Contrato Social da autuada, Substabelecimentos procuratórios, procurações 
e Laudo Técnico do consumo de energia elétrica (fls. 97/177). 



Os sujeitos passivos solidários, por intermédio dos mesmos advogados, 
discorreram novamente acerca da tempestividade desta impugnação, dos fatos 
ensejadores deste lançamento e preliminarmente arguiram a falta de motivação para 
inclusão dos solidários nesta lide, exigida no artigo 2 da lei 13.800/01 e por isto este auto 
de infração deveria conter além do dispositivo legal (artigo 45, XII da Lei 11651/91), a 
exposição da razão desta responsabilização, pois a simples menção da função na 
empresa não é suficiente para determinar a conduta infracional imputada aos solidários. 

Assim, estaria evidente a carência de motivação, considerando a falta de 
prova da prática de ilícito tributário ou conduta com dolo, fraude ou simulação, o leva ao 
entendimento de que ocorreu erro na identificação destes solidários, ensejando a nulidade 
prevista no artigo 20, II, § 5º da Lei 16.469/09, que transcreveu juntamente com vários 
entendimentos jurisprudenciais e judiciais acerca da solidariedade, como suporte ao 
pedido de exclusão dos solidários desta lide. 

Quanto ao mérito, reiterou tanto as arguições da exclusão dos solidários, 
quanto ao direito, pelo menos parcial, ao crédito de ICMS relativo ao consumo de energia 
elétrica em seu estabelecimento, em razão de atividade industrial, como de panificação, 
conforme entendimento de juristas e de tribunais superiores sobre tal crédito, cujas 
ementas também transcreveu, à guisa de amparo a estas assertivas defensórias. 

Ao final, reiterou também seu pedido de diligência para comprovar a matéria 
de fato e de direito amplamente exposta nesta impugnação, a qual deverá ser acolhida 
para excluir os solidários desta lide. 

Em seguida juntou novamente todos os documentos anexados às fls. 97/177. 

O julgador singular por meio da Sentença n° 392/2018 - JULP (fls. 401/404) 
decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

Intimados novamente às fls. 405/421, desta feita para pagamento ou para 
apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo principal recorreu 
(fls. 423/443), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de energia elétrica e sim a sua aplicação  
conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, combinado com o disposto na Lei 
Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, 
transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 



Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 
crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91 e 522, I do Decreto 
4.852/97. 

Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 
superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reiterou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  

 

i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 
de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem as 
provas colacionadas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo Técnico 
do seu consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos reiterados de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Devido a seu caráter confiscatório, a multa proposta deve ser, no 
mínimo, reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e do STF.   



Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 
que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 
este o entendimento, pediu a conversão deste processo em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito expostas neste recurso. 

Da mesma forma, os solidários, representados pelos mesmos causídicos, 
reiteraram “ipsis literis”, na essência, suas arguições de exclusão desta lide, nulidade da 
Sentença por falta de fundamentação, improcedência deste lançamento por ter direito ao 
crédito em relação à energia elétrica consumida em processo industrial praticado em seu 
estabelecimento comercial, nos valores constantes do Laudo Técnico juntado aos autos, 
que a multa seria confiscatória e que o julgamento deveria ser convertido em diligência 
para provar tais alegações. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 



III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 
fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   
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“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 
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Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 

218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 
lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
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III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17)” 

Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, o 
acolho sob o entendimento de que a infração imputada aos mesmos decorreu da 
interpretação equivocada da legislação tributária que rege a matéria objeto deste 
lançamento, mormente em razão do aparente conflito entre o disposto no artigo 33, II da 
Lei Complementar 87/96 e no artigo 522 DO Decreto 4.852/97 – RCTE, que dispõem: 

“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

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

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:  
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.................................................................................................................................................... 

 b) quando consumida no processo de industrialização;   

...................................................................................................................................................” 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

...................................................................................................................................................; 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

...................................................................................................................................................; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria;”   

 Portanto, como a redação dos dois dispositivos podem levar à interpretação 
de que qualquer empresa que tenha atividade industrial em seu recinto pode apropriar 
como crédito o valor pago de ICMS no consumo de energia elétrica nesta atividade, 
entendo plausível a retirada dos solidários desta lide, pois aos mesmos é factível a 
consideração da dúvida quanto à interpretação dos dispositivos legais acima transcritos.  

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários para 
exclui-los desta lide e nego provimento ao da autuada para julgar procedente a exordial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida e excluindo os solidários. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01148/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime. 
Exclusão dos solidários. Acolhida. Decisão unânime. 
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 
IV - Quando a omissão dos sujeitos passivos solidários decorrer 
da interpretação equivocada da legislação tributária, estes 
poderão ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento indevido de créditos de ICMS de energia 
elétrica, em estabelecimento comercial, lançados no campo “Ajuste a Crédito” de suas 
EFD’s, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e 
demais documentos anexos. Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, 
acrescido das exigências previstas na legislação em vigor. 

 



OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5)) ” (sic) 

 
Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 

c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04/05), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela Utilização 
Indevida de Crédito de Energia Elétrica (fl. 06), Consulta Resumida do contribuinte Pessoa 
Jurídica (fl. 07), 66ª Alteração do Contrato Social Cencosud Brasil Comercial Ltda. (fls. 
08/11), Termo de Ciência (fl. 12), Ordem de Serviço nº 31107 (fl. 13), Recibo de 
Mensagem (fl. 14), extratos da EFD dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS 
Operações Próprias de 01 a 12/2016 (fls. 15/35) e das Informações do Arquivos EFD (fls. 
36/37). 

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários Cristian Joel Gutierrez 

Maurer, na condição de Presidente e Sebastian Dario LOS, na condição de Diretor da 
empresa autuada, nos termos do artigo 45, II da Lei 11.651/91 - CTE (fls. 04/05). 

Intimados às fls. 38/45 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 
Instância, a autuada principal impugnou este lançamento às fls. 48/61, via advogados 
legalmente constituídos (m.j), alegando, em síntese, o seguinte: 

 
a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 

no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 2º, I da Lei 
13.722/2000 e no artigo 522, II do Decreto 4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que 
legitima seu direito ao crédito decorrente do consumo no seu setor de panificação, com 
amparo no conceito de industrialização constante do artigo 146 do CTN, em parecer de 
juristas tributários, em decisões do STJ e deste CAT/GO, bem como na Resposta à 
Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao consumo de energia elétrica 
em suas atividades industriais.    

 
Anexou os seguintes documentos: Carteiras da OAB dos advogados, 71ª 

Alteração do Contrato Social da autuada, procuração, substabelecimento procuratório e 
Laudo Técnico do consumo de energia elétrica (fls. 66/134). 

 
Os sujeitos passivos solidários, por intermédio dos mesmos advogados, 

discorreram novamente acerca da tempestividade desta impugnação, dos fatos 
ensejadores deste lançamento e preliminarmente arguiram a falta de motivação para 
inclusão dos solidários nesta lide, exigida no artigo 2 da lei 13.800/01 e por isto este auto 
de infração deveria conter além do dispositivo legal (artigo 45, XII da Lei 11651/91), a 



exposição da razão desta responsabilização, pois a simples menção da função na 
empresa não é suficiente para determinar a conduta infracional imputada aos solidários. 

Assim, estaria evidente a carência de motivação, considerando a falta de 
prova da prática de ilícito tributário ou conduta com dolo, fraude ou simulação, o leva ao 
entendimento de que ocorreu erro na identificação destes solidários, ensejando a nulidade 
prevista no artigo 20, II, § 5º da Lei 16.469/09, que transcreveu juntamente com vários 
entendimentos jurisprudenciais e judiciais acerca da solidariedade, como suporte ao 
pedido de exclusão dos solidários desta lide. 

 
Quanto ao mérito, reiteraram tanto as arguições da exclusão dos solidários, 

quanto ao direito, pelo menos parcial, ao crédito de ICMS relativo ao consumo de energia 
elétrica em seu estabelecimento, em razão de atividade industrial, como de panificação, 
conforme entendimento de juristas e de tribunais superiores sobre tal crédito, cujas 
ementas também transcreveu, à guisa de amparo a estas assertivas defensórias. 

Ao final, reiteraram também seu pedido de diligência para comprovar a 
matéria de fato e de direito amplamente exposta nesta impugnação, a qual deverá ser 
acolhida para excluir os solidários desta lide. 

Em seguida juntou novamente todos os documentos anexados às fls. 66/134. 
 
O julgador singular por meio da Sentença n° 387/2018 - JULP (fls. 343/346) 

decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

 
Intimados novamente às fls. 347/363, desta feita para pagamento ou para 

apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo principal recorreu 
(fls. 365/385), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento d energia elétrica e sim a sua aplicação  
conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, combinado com o disposto na Lei 
Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, 
transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 

 
Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 

crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91 e 522, I do Decreto 
4.852/97. 



Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 
superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reiterou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  
 
i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 

de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem a 
s provas colacionadas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo 
Técnico do seu consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos reiterados de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Seu caráter nitidamente confiscatório, a multa proposta deve ser, no 
mínimo, reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e do STF.   

 
Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 

que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 
este o entendimento, pediu a conversão deste julgamento em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito expostas neste recurso. 

 
Da mesma forma, os solidários, representados pelos mesmo causídicos, os 

quais reiteraram “ipsis literis”, na essência, suas arguições de exclusão desta lide, 
nulidade da Sentença por falta de fundamentação, pugnaram novamente pela 
improcedência deste lançamento por ter direito ao crédito em relação à energia elétrica 
consumida em processo industrial praticado em seu estabelecimento comercial, nos 
valores percentuais constantes do Laudo Técnico juntado aos autos, de que a multa seria 
confiscatória e que o julgamento deveria ser convertido em diligência para provar tais 
alegações. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 
fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 



Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2
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http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=659690&classe=AI-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 
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elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 
lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17)” 

Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, o 
acolho sob o entendimento de que a infração imputada aos mesmos decorreu da 
interpretação equivocada da legislação tributária que rege a matéria objeto deste 
lançamento, mormente em razão do aparente conflito entre o disposto no artigo 33, II da 
Lei Complementar 87/96 e no artigo 522 DO Decreto 4.852/97 – RCTE, que dispõem: 

“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

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

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:  

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

 b) quando consumida no processo de industrialização;   

...................................................................................................................................................” 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

...................................................................................................................................................; 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

...................................................................................................................................................; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria;”   

 Portanto, como a redação dos dois dispositivos podem levar à interpretação 
de que qualquer empresa que tenha atividade industrial em seu recinto pode apropriar 
como crédito o valor pago de ICMS no consumo de energia elétrica nesta atividade, 
entendo plausível a retirada dos solidários desta lide, pois aos mesmos é factível a 
consideração da dúvida quanto à interpretação dos dispositivos legais acima transcritos. 

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários para 
exclui-los desta lide e nego provimento ao da autuada para julgar procedente a exordial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida e excluindo os solidários. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01149/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime. 
Exclusão dos solidários. Acolhida. Decisão unânime. 
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 
IV - Quando a omissão dos sujeitos passivos solidários decorrer 
da interpretação equivocada da legislação tributária, estes 
poderão ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento indevido de créditos de ICMS de energia 
elétrica, em estabelecimento comercial, lançados no campo “Ajuste a Crédito” de suas 
EFD’s, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e 
demais documentos anexos. Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, 
acrescido das exigências previstas na legislação em vigor. 

 



OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5)) ” (sic) 

 
Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 

c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04/05), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela Utilização 
Indevida de Crédito de Energia Elétrica (fl. 06), Recibo de Mensagem (fl. 07), Termo de 
Ciência (fl. 08), Ordem de Serviço (fl. 09), Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fl. 10/13) e extratos da EFD dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS 
Operações Próprias de 01 a 12/2015 (fls. 14/32). 

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários Cristian Joel Gutierrez 

Maurer, na condição de Presidente e Sebastian Dario LOS, na condição de Diretor da 
empresa autuada, nos termos do artigo 45, II da Lei 11.651/91 - CTE (fls. 04/05). 

 
Intimados às fls. 35/38 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 

Instância, os sujeitos passivos solidários, por intermédio de advogados legalmente 
constituídos (m.j), os quais discorreram acerca da tempestividade desta impugnação, dos 
fatos ensejadores deste lançamento e preliminarmente arguiram a falta de motivação para 
inclusão dos solidários nesta lide, motivação esta exigida no artigo 2 da lei 13.800/01 e por 
isto este auto de infração deveria conter além do dispositivo legal (artigo 45, XII da Lei 
11651/91), a exposição da razão desta responsabilização, pois a simples menção da 
função na empresa não é suficiente para determinar a conduta infracional imputada aos 
solidários. 

Assim, estaria evidente a carência de motivação, considerando a falta de 
prova da prática de ilícito tributário ou conduta com dolo, fraude ou simulação, o leva ao 
entendimento de que ocorreu erro na identificação destes solidários, ensejando a nulidade 
prevista no artigo 20, II, § 5º da Lei 16.469/09, que transcreveu juntamente com vários 
entendimentos jurisprudenciais e judiciais acerca da solidariedade, como suporte ao 
pedido de exclusão dos solidários desta lide. 

 
Quanto ao mérito, arguiram tanto as exclusões dos solidários, quanto o 

direito, pelo menos parcial, ao crédito de ICMS relativo ao consumo de energia elétrica em 
razão de atividade industrial de panificação efetuada no estabelecimento autuado, 
conforme entendimento de juristas e de tribunais superiores sobre tal crédito, cujas 
manifestações transcreveu à guisa de amparo a estas assertivas defensórias. 

Ao final, pediram diligência para comprovar a matéria de fato e de direito 
amplamente exposta nesta impugnação, a qual deverá ser acolhida para excluir os 
solidários desta lide. 

Em seguida juntaram Carteiras da OAB dos advogados, procuração, 
substabelecimento procuratório, cópias de documentos já constantes destes autos e 
Laudo Técnico do consumo de energia elétrica às fls. 68/131 e 161/224. 

 
 Por sua vez, a autuada principal impugnou este lançamento às fls. 226/238, 

via dos mesmos advogados, alegando, em síntese, o seguinte: 
 



a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 
no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 522, II do Decreto 
4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que legitima seu direito ao crédito decorrente do 
consumo no seu setor de panificação, com amparo no conceito de industrialização 
constante do artigo 146 do CTN, em parecer de juristas tributários, em decisões do STJ e 
deste CAT/GO, bem como na Resposta à Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao consumo de energia elétrica 
em suas atividades industriais.    

 
Anexou também os mesmos documentos já juntados às fls. 161/224, 

acrescentando apenas a 70ª Alteração do Contrato Social Cencosud Brasil Comercial 
Ltda. às fls. 240/255. 

Em seguida, às fls. 323/324, a advogada Renata Correia Cubas, dos 
solidários Sebastian Dario LOS e Cristian Joel Gutierrez Maurer, informou não possuir 
poderes específicos para receber intimação de auto de infração lavrados contra eles e sim 
para representa-los em processo administrativo já cientificado pelos seus representados, 
juntando desnecessariamente mais uma vez fotocópias destes autos às fls. 326/452. 

 
O julgador singular por meio da Sentença n° 348/2018 - JULP (fls. 455/458) 

decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

 
Intimados novamente às fls. 459/475, desta feita para pagamento ou para 

apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo principal recorreu 
(fls. 477/497), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de energia elétrica e sim a sua aplicação  
conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, combinado com o disposto na Lei 
Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC) devendo, por isto, ser anulada, 
transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 

 
Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 

crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 



de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91 e 522, I do Decreto 
4.852/97. 

Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 
superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reiterou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  
 
i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 

de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem as 
provas colacionadas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo Técnico 
do seu consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos reiterados de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Em razão de seu caráter nitidamente confiscatório, a multa proposta 
deve ser, no mínimo, reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e 
do STF.   

 
Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 

que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 
este o entendimento, pediu a conversão deste julgamento em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito exposta neste recurso. 

 
Da mesma forma, os solidários, representados pelos mesmos causídicos, os 

quais reiteraram “ipsis literis”, na essência, suas arguições de exclusão desta lide, 
nulidade da Sentença por falta de fundamentação, pugnaram novamente pela 
improcedência deste lançamento por ter direito ao crédito em relação à energia elétrica 



consumida em processo industrial praticado em seu estabelecimento comercial, nos 
valores percentuais constantes do Laudo Técnico juntado aos autos, de que a multa seria 
confiscatória e que o julgamento deveria ser convertido em diligência para provar tais 
alegações. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 



..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 
fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 
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ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 



Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 

218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 
lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17)” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, o 
acolho sob o entendimento de que a infração imputada aos mesmos decorreu da 
interpretação equivocada da legislação tributária que rege a matéria objeto deste 
lançamento, mormente em razão do aparente conflito entre o disposto no artigo 33, II da 
Lei Complementar 87/96 e no artigo 522 DO Decreto 4.852/97 – RCTE, que dispõem: 

“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 

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

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:  

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

 b) quando consumida no processo de industrialização;   

...................................................................................................................................................” 



“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

...................................................................................................................................................; 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

...................................................................................................................................................; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria;”   

 Portanto, como a redação dos dois dispositivos podem levar à interpretação 
de que qualquer empresa que tenha atividade industrial em seu recinto pode apropriar 
como crédito o valor pago de ICMS no consumo de energia elétrica nesta atividade, 
entendo plausível a retirada dos solidários desta lide, pois aos mesmos é factível a 
consideração da dúvida quanto à interpretação dos dispositivos legais acima transcritos. 

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários para 
exclui-los desta lide e nego provimento ao da autuada para julgar procedente a exordial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida e excluindo os solidários. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01150/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime.  
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento de créditos de ICMS na entrada de energia 
elétrica utilizada no estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme comprovam 
os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD, e demais documentos anexos. 
Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, acrescido das exigências previstas na 
legislação em vigor. 

OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5 e RE nº 1.117.139-RJ)) ” (sic) 

Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 
c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 
– Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 02), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica (fl. 03) e extratos da EFD dos Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias de 01 a 08/2016 (fls. 04/16). 

Intimada à fl. 21 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 
Instância, a autuada principal impugnou este lançamento (fls. 32/44), via advogados 
legalmente constituídos (m.j), alegando, em síntese, o seguinte: 

a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 
no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 2º, I da Lei 
13.722/2000 e no artigo 522, II do Decreto 4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que 
legitima seu direito ao crédito decorrente do consumo no seu setor de panificação, com 
amparo no conceito de industrialização constante do artigo 146 do CTN, em parecer de 
juristas tributários, em decisões do STJ e deste CAT/GO, bem como na Resposta à 
Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória, pedindo seu cancelamento ou 
redução a patamar razoável; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao consumo de energia elétrica 
em suas atividades industriais.    

Anexou os seguintes documentos: Carteiras da OAB dos advogados, 70ª 
Alteração do Contrato Social da autuada, Substabelecimentos procuratórios, procurações, 
fotocópias de documentos destes autos e Laudo Técnico do consumo de energia elétrica 
(fls. 46/106). 

O julgador singular por meio da Sentença n° 400/2018 - JULP (fls. 108/110) 
decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

Intimada novamente às fls. 111/113, desta feita para pagamento ou para 
apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo recorreu (fls. 
117/138), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de ICMS pago no consumo de energia 
elétrica e sim a sua aplicação  conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, 
combinado com o disposto na Lei Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, 



transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 

Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 
crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91, assim como no 522, I do 
Decreto 4.852/97. 

Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 
superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reprisou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  

i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 
de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem as 
provas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo Técnico do seu 
consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Devido a seu caráter nitidamente confiscatório, a multa proposta deve 
reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e do STF.   

Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 
que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 



este o entendimento, pediu a conversão deste processo em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito exposta neste recurso. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 



fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 
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Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 

Decisão 



Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 

218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 
lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) ” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01151/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. Obrigação principal: 
Aproveitamento indevido de crédito de ICMS de consumo 
comercial de energia elétrica. Procedência. Decisão unânime.  
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à Sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida. 
 
III - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo em epígrafe “Omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo “DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO”, através do aproveitamento de créditos de ICMS na entrada de energia 
elétrica utilizada no estabelecimento comercial - SUPERMERCADO, conforme comprovam 
os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD, e demais documentos anexos. 
Em consequência, deverá recolher o ICMS omitido, acrescido das exigências previstas na 
legislação em vigor. 

OBSERVAÇÃO: Decisões já pacificadas nas esferas, administrativas 
(PARECER N. 1223/2006 – GOT e ACÓRDÃO CAT/PLENO N. 2409/13) e judiciais 
(decisão 1ª Vara Faz Pública de Goiás proc. 201303836143 e ACÓRDÃO do STJ no 
Agravo em RE nº 79.208 – SC (2011/0273096-5 e RE nº 1.117.139-RJ)) ” (sic) 

Citados como infringidos os artigos 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91, 
c/com o artigo 522, II do Decreto n° 4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, “a”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei n° 17917/12. 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 
– Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 02), Quadro Demonstrativo do ICMS Omitido pela 
Utilização Indevida de Crédito de Energia Elétrica (fl. 06) e extratos da EFD dos Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias de 01 a 08/2016 (fls. 07/22). 

Intimada à fl. 24 para pagar ou apresentar impugnação em Primeira 
Instância, a autuada principal impugnou este lançamento (fls. 43/55), via advogados 
legalmente constituídos (m.j), alegando, em síntese, o seguinte: 

a) Direito integral ao crédito decorrente do consumo de energia elétrica 
no estabelecimento comercial, ante o princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no 
artigo 155, § 2º, XII, “c” da Constituição Federal, pois tal dispositivo não condiciona a 
apropriação do crédito à destinação dada à mercadoria recebida. Portanto, o legislador 
infraconstitucional não poderia limitar tal crédito, como fez no artigo 2º, I da Lei 
13.722/2000 e no artigo 522, II do Decreto 4.852/97 apenas ao consumo industrial, o que 
legitima seu direito ao crédito decorrente do consumo no seu setor de panificação, com 
amparo no conceito de industrialização constante do artigo 146 do CTN, em parecer de 
juristas tributários, em decisões do STJ e deste CAT/GO, bem como na Resposta à 
Consulta 713/2003; 

b) Que a multa proposta seria confiscatória, pois equivale a 100% do 
ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o entendimento externado por vários 
juristas e decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, dos quais transcreveu 
excertos à guisa de apoiar esta assertiva defensória, pedindo seu cancelamento ou 
redução a patamar razoável; 

c) Ao final, pugnou pelo cancelamento deste auto de infração, sob a 
alegação de direito se não ao crédito integral, pelo menos ao consumo de energia elétrica 
em suas atividades industriais.    

Anexou os seguintes documentos: Carteiras da OAB dos advogados, 73ª 
Alteração do Contrato Social da autuada, Substabelecimentos procuratórios, procurações 
e Laudo Técnico do consumo de energia elétrica (fls. 57/117). 

O julgador singular por meio da Sentença n° 401/2018 - JULP (fls. 119/121) 
decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 e em relação ao mérito, que a empresa autuada não teria 
direito ao crédito em questão, pois não atende ao requisito prescrito no artigo 522, II, 2 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, por não estar enquadrada no código de atividade econômica de 
indústria, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão inicial do fisco. 

Intimada novamente à fl. 122/126, desta feita para pagamento ou para 
apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo recorreu (fls. 
128/148), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da Sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de ICMS pago no consumo de energia 
elétrica e sim a sua aplicação  conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, 
combinado com o disposto na Lei Complementara 87/96 e na própria lei estadual. 

Assim, a referida Sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I 
da lei 16.469/09 e 489 da Lei 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, 
transcrevendo Ementas de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo 
Tributário, os quais acolheram esta arguição de nulidade. 



Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito ao 
crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2, I da Lei 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91, assim como no 522, I do 
Decreto 4.852/97. 

Portanto, diferentemente do externado na Sentença recorrida, os dispositivos 
acima citados não devem ser interpretados de forma isolada e absoluta, mas sim de forma 
sistemática com os demais dispositivos que tratam desta matéria, incluindo a Constituição 
Federal, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e hierarquia das normas, 
transcrevendo novamente excertos de jurisprudência, de decisões judiciais de tribunais 
superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, as quais acolheram esta arguição 
de direito ao crédito em tela, inclusive com respaldo em laudo técnico deste consumo, 
bem como de parte da Resposta à Consulta 713/2003. 

Reprisou também sua arguição de que a multa proposta seria confiscatória, 
conforme entendimento dos tribunais pátrios, pois corresponde a 100% do valor do 
imposto que seria devido, enquanto deveria ser reduzida a patamar voltado a assegurar o 
cumprimento da obrigação fiscal. 

Ademais, a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória.     

Ao final, reforçou seus argumentos de nulidade da Sentença por:  

i) Faltar fundamentação, partindo de premissas equivocadas e deixando 
de manifestar sobre o Laudo Técnico de consumo de energia elétrica em seu 
estabelecimento, não provendo a prestação jurisdicional; 

ii) Ter sido genérica, não analisando especificamente este caso e nem as 
provas do direito ao crédito em questão, mormente o referido Laudo Técnico do seu 
consumo industrial; 

iii) Caso não sejam acolhidas estas razões de nulidade da Sentença, no 
mérito não se discute a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade 
de se aplicar a interpretação sistemática das legislações estadual e federal, considerando 
o princípio da não-cumulatividade do ICMS, o qual respalda seu direito a este crédito, o 
qual foi escriturado de acordo com a legislação estadual, pois exerce atividade industrial, 
devendo ser reconhecido seu direito ao crédito do consumo industrial, conforme 
entendimentos de tribunais administrativos e judiciais; 

iv) Ainda que não acolhidas as razões de mérito relativas à regularidade 
do creditamento feito pela recorrente, a multa deve ser cancelada, pois agiu de acordo 
com a legislação tributária goiana e, 

v) Devido a seu caráter nitidamente confiscatório, a multa proposta deve 
reduzida a patamar razoável, conforme entendimentos do TJGO e do STF.   

Em seguida, pugnou pela análise das provas juntadas aos autos, alegando 
que as mesmas seriam suficientes para o julgamento pela improcedência e, caso não seja 
este o entendimento, pediu a conversão deste processo em diligência para provar a 
matéria de fato e de direito exposta neste recurso. 

É o relatório. 



V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada e ao sujeito passivo solidário, de forma plena, o exercício 
dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às 
partes litigantes amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do 
artigo 142 do CTN, que dispõe: 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da Sentença, 
reiterada pelos advogados dos recorrentes, por falta de fundamentação desta, pois a 
mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, 
recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de 
instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

..........................................................................................................................................” (g.n). 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da Sentença por precariedade 
de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com a acusação 
fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos termos 
defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado cerceamento. 



Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de infração o 
ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS relativamente a 
consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como insumo ou 
produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, II do Decreto n° 
4.852/97, que ora transcrevo: 

“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de dezembro 
de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as 
saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito são 
conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de Tribunais 
Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
“AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão 
Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 
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ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE –
 CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA 
MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
Federal. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o 
caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo 
Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  
Tribunal Pleno - meio eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S)           : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S)           : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS. Creditamento. Direito não reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de 
atividade industrial. Processamento de alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que 
verse sobre a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por 
supermercado, para fins de crédito de ICMS. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou a 
Ministra Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 



218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa. ” 

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos pelos 
autuados em suas peças defensórias, não há na legislação tributária estadual preceito que 
lhes dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 –PAT 
(que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum reparo, 
uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à matéria 
ora em discussão, especialmente o art. 522, II do Decreto n° 4.852/97, citado pelo autor do 
procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo procedente a 
exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09, citado acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as disposições da Lei 
nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de 
dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de 
pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de Revisão 
Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de declaração espontânea em pedido de 
parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua 
adequação e pertinência com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) ” 

Outrossim, quanto à arguição de multa confiscatória, observamos que o 
dispositivo legal que a impõe é constitucionalmente válido e se encontra em pleno vigor, 
cabendo apenas esclarecer que a própria Lei estadual editou norma que ameniza o valor 
das penalidades, para efeito de pagamento nos prazos previstos, conforme se vê no art. 
171 do CTE, a saber: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


“Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido: 

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito 
passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de:  

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento);  

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento);  

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta 
por cento);  

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até 
o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; ”. 

Desta forma, deixo de me manifestar a respeito da arguição de 
inconstitucionalidade decorrente do caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que 
todas as multas estão previstas na Lei nº 11.651/91, a qual foi aprovada pelo Poder 
Legislativo goiano, competindo ao Conselho Administrativo Tributário apenas apreciar a 
aplicação conveniente das penalidades dispostas na legislação tributária, concernentes às 
infrações detectadas, consoante § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

E acrescento, ainda, que na esfera tributária vigora o princípio da estrita 
legalidade, o que equivale à assertiva de que na Administração Pública deve o 
administrado simplesmente cumprir a lei na frieza de seu texto, atendendo-a na sua letra e 
no seu espírito. 

Assim, como a sanção pecuniária decorre de lei, não pode ser inaplicada 
pela fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, motivo pelo qual não acolho 
também o pedido de cancelamento da penalidade proposta pelo autuante, pois a entendo 
como a específica para a infração noticiada na inicial. 

Destarte, à falta de outros questionamentos, provas ou elementos capazes 
de infirmar o trabalho elaborado pelo fisco, entendo que a ação fiscal não merece reparo 
na presente análise, devendo ser mantido incólume o valor apurado na inicial. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença recorrida. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01174/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. DECADÊNCIA PARCIAL. 
NÃO-OCORRÊNCIA. ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS DE 
PASSEIO. MERCADORIAS E BENS ALHEIOS À ATIVIDADE-FIM 
DO ESTABELECIMENTO. ART. 20 §§1º E 2º DA LC 87/96. 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
 
1. Faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, a 
existência do pagamento parcial, principalmente quando se 
releva o fato de que tal omissão de pagamento ocorre extra 
livros, à margem da declaração oficial constante em livros 
fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. Para que haja 
"pagamento antecipado" é necessário que haja, previamente a 
isso, "apuração do imposto", e o que não foi declarado em livro 
(no presente caso, o lançamento do imposto devido sob o 
regime normal) não pode ser homologado. Portanto, em 
situações tais como a que se apresenta, a aferição de ICMS atrai 
a aplicação do art. 173, I do CTN quanto à matéria decadência. 
2. A lei complementar nº 87/96 previu, para a aquisição de bens 
que sejam desvinculados do processo de industrialização - 
assim entendidos aqueles que não se agreguem diretamente ao 
produto ou não se desgastem diretamente no processo de 
produção - espécie de crédito financeiro, ao qual se contrapõe o 
crédito físico, associado à aquisição de mercadorias. Somente a 
esse último caso é que se defere a aplicação do princípio 
constitucional da não-cumulatividade. Verifica-se, do 
levantamento fiscal, que os veículos adquiridos são de passeio, 
em relação aos quais, portanto, vigora a vedação ao crédito 
descrita no art. 20 §2º da LC nº 87/96.  
3. A compensação do ICMS somente é permitida quanto aos 
produtos classificados como bens de insumo, que são as 
matérias-primas ou os produtos intermediários, ou, ainda, 
quanto às mercadorias, desde que relacionadas com a 
atividade-fim da empresa. Com efeito, a atividade da empresa é, 
preponderantemente, a industrialização de laticínios, não a 
construção civil. Ainda que sejam classificáveis como 
mercadorias, os materiais de construção adquiridos são 
estranhos ao objeto da empresa, cujo aproveitamento de crédito 
correspondente à aquisição é expressamente vedado pelo art. 
20 §1º da Lei Complementar nº 87/96. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 



arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09.  Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 516.267,56 
(quinhentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos), afastando a preliminar de decadência parcial, referente ao exercício de 2011. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva, que votaram conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
decadência parcial e, considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
ICMS de R$ 106.648,43 (cento e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do imposto em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS 
oriundos de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, conforme 
documentos e demonstrativos anexos.  

A infração foi capitulada nos arts. 58 §3º, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 522 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 517.246,42, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2011 e novembro de 2015. O auto de infração 
foi lavrado em 02/02/16. 

A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Demonstrativo de crédito indevidamente registrado no CIAP. 
Menciona-se, no corpo do demonstrativo, que as notas fiscais que 
constam do auto de infração nº 4011503186462 não compõem o 
presente processo. 

2) Notas explicativas. 
3) Auditoria Básica do ICMS. 
4) Mídia CD.  

 

Houve impugnação em primeira instância, fls. 27, conhecida e 
desprovida (fls. 61). 

Em recurso voluntário, fls. 68, foram aduzidas as seguintes questões: 

1) Nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa. A descrição da inicial suscita 
dúvida quanto à natureza da infração. 

2) Decadência parcial, nos termos da súmula nº 555 do STJ e art. 
150 §4º do CTN.  



3) O levantamento fiscal lista grande monta de notas fiscais 
decorrentes de aquisição de software, os quais constituem ativo 
imobilizado da empresa. Ademais, apenas o software conhecido 
como “de prateleira” é sujeito ao ICMS. As notas explicativas são 
totalmente omissas acerca da inclusão de tal produto no cômputo 
do presente crédito tributário. Cita pareceres da SEFAZ acerca da 
tributação de tais softwares.  

4) Materiais de construção constituem ativo imobilizado. Colaciona 
legislação sobre a matéria e jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás e do STF.  

5) Os veículos adquiridos compõem o ativo imobilizado porquanto 
são utilizados na facilitação da gestão da empresa, que possui 
diversas filiais em outras unidades da Federação. Não seria, 
portanto, bem alheio à atividade operacional do estabelecimento, 
exata compreensão do art. 57, I, “c” do RCTE. 

 

Pede, ao final, a nulidade do lançamento; a decadência parcial; a 
improcedência.  

Os autos foram submetidos a julgamento na IVCJUL, em 19/12/16, 
de cuja sessão resultou o seguinte acórdão, fls. 93: 

 

“Processual. Preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitadas. Preliminar de decadência parcial. Acatada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Estorno de créditos de ofício. 
Material de uso e consumo lançado no livro CIAP como ativo 
imoblizado. Improcedência. 

1. Rejeita-se as preliminares de insegurança na determinação da 
infração e de cerceamento do direito de defesa, por não se 
configurarem à luz da legislação vigente; 

2. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial quando ocorrida a 
extinção de parcela do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4°, 
do CTN; 

3. Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
decorrente de estorno de crédito de ofício, sendo legítimos os 
créditos apropriados pelo sujeito passivo.” 

 

Foram rejeitadas, à unanimidade, as preliminares de cerceamento ao 
direito de defesa e de insegurança na determinação da infração; a arguição de decadência 
parcial fora acatada por maioria de votos, da mesma forma como a improcedência do 
lançamento. 

A Fazenda Pública, por intermédio da Representação Fazendária, 
interpôs recurso à presente fase de julgamento, no intuito de ver reformada a decisão 
cameral.  

Aduz que o lançamento de ofício é norteado pelo art. 173, I do CTN, 
no que tange à decadência. Assevera que, no presente caso, a omissão do pagamento é 
total, fator que impediria a aplicação do art. 150 §4º do CTN.  



Quanto ao tratamento tributário de materiais para construção, cita 
pareceres reiterados da administração tributária e acórdãos do Conselho Administrativo 
Tributário, no sentido de que não podem ser considerados ativo imobilizado.  

No que toca aos veículos de passageiros, cita o art. 57 do RCTE, ao 
tratar de bens insuscetíveis de aproveitamento de crédito aqueles alheios à atividade 
operacional do estabelecimento.  

Finalmente, quanto a softwares, reconhece seu enquadramento na 
condição de ativo imobilizado.  

Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, pugnando pela 
procedência parcial do lançamento, no valor originário de ICMS de R$ 516.267,56. 

Em contradita, a empresa reitera as argumentações expendidas em 
sede cameral, quanto à aplicabilidade do art. 150 §4º do CTN no que concerne à 
decadência. Ressalta o caráter de ativo imobilizado dos materiais de construção, 
transcrevendo decisões judiciais sobre a matéria em questão.  

Em relação aos veículos adquiridos, assevera que os mesmos são 
utilizados pela diretoria comercial e institucional da empresa para visitas a grandes 
clientes estratégicos em todas as regiões do país, não havendo que se falar em falta de 
pertinência do bem com o objeto da empresa.  

Pede a manutenção da decisão recorrida.  

 

É o relatório. 

 

 

V O T O 
 

 

 

A primeira questão, em sede de preliminar de mérito, que urge 
responder nos presentes autos é acerca do tratamento normativo conferido ao crédito 
tributário no que tange à decadência, em especial, se aplicável o art. 150 §4º do CTN, no 
qual se tem como termo a quo a data da ocorrência do fato gerador. De outra monta, o art. 
173, I do mesmo diploma legal, traslada a referida contagem de prazo para o primeiro dia 
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os meses de 
janeiro de 2011 a novembro de 2015 e a intimação acerca da acusação fiscal, por seu 
turno, se deu em 24/02/16 (fls. 29).  O entendimento exposto no acórdão recorrido é no 
sentido de que o termo a quo da contagem da decadência deve ser considerado a partir 
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150 §4º do CTN, in verbis: 

 

“Art. 150...................................................................................................... 

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

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” 



 

Nessa condição, apenas os créditos tributários referentes a fevereiro 
de 2011 (cuja apuração seria feita em março de 2011) até novembro de 2015 seriam, em 
tese, passíveis de cobrança pelo Fisco.  

 
Advirto que a posição do STJ, mencionada contradita, não é 

subsumir, irrestritamente, em todos os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da 
decadência insculpida no art. 150 §4º do CTN. Com efeito, o presente lançamento aufere 
ICMS que fora totalmente inadimplido pelo sujeito passivo. Inexistente a figura do 
“pagamento parcial”, tratada nos arestos do STJ como pressuposto à aplicação do art. 150 
§4º do CTN, é de se promover a contagem pela normativa do art. 173, I do CTN.  

 
Vide, neste sentido, recente decisão daquele Tribunal: 
 
 

“Ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA 

NÃO CARACTERIZADA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 

973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de 

que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a 

fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, 

considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, 

pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda 

Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN. 2. Cuida-se de 

débito tributário referente ao IRPF ano base 1992, exercício 1993, sem 

o devido pagamento do tributo. Logo, o prazo decadencial para 

Fazenda Pública realizar o lançamento de ofício substitutivo iniciou-se 

em 1º.1.1994. Como a notificação do referido lançamento ocorreu em 

1998, não se encontra caracterizada a decadência, porquanto não 

decorridos mais de cinco anos entre o primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a 

constituição definitiva do crédito. Aplicação do disposto no art. 173, 

inciso I, do CPC. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1467333 SP 
2014/0166969-2. 16/09/14)” 

 

De fato, faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, 
sequer a existência do pagamento parcial, principalmente quando se releva o fato de que 
tal omissão de pagamento ocorre extra livros, à margem da declaração oficial 
constante em livros fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. 

Assevero que o imposto omitido não fora previamente declarado ao 
Fisco. O que se extrai dos autos é que o presente lançamento configura débito lançado de 
ofício, e não por homologação, haja vista que o lançamento feito pelo contribuinte foi em 
desconformidade com o art. 149, V do CTN e que enseja o lançamento de ofício: 

 

 

 “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: 
......................................................................................................................... 



 V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;” (grifamos) 

 

Ora, para que haja pagamento antecipado é necessário que haja, 
previamente a isso, apuração do imposto, e o que não foi declarado em livro (no presente 
caso, o lançamento do imposto devido sob o regime normal) não pode ser homologado. 
Portanto, em situações tais como a que se apresenta, a aferição de ICMS atrai a aplicação 
do art. 173, I do CTN quanto à matéria decadência.  

Essa parece ser a exegese da recente súmula n. 555 do STJ: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa. (STJ. 1ª Seção. 
Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).”  (grifamos) 
 
 

Ao tratar da nova controvérsia deflagrada pela Súmula nº 555/STJ, 
HABLE22 pondera que,  

 
“[...] não faz qualquer sentido, em um lançamento de ofício, fruto de 
uma omissão ou inexatidão na escrita fiscal, em que nada foi 
escriturado ou declarado, querer se alegar ou afirmar a presença de 
algum pagamento antecipado. 
Simplesmente não existe o que pagar daquilo que não se escriturou 
ou declarou. E se declarado o tributo, e não pago, não há se falar em 
prazo decadencial, e sim prazo de prescrição, para sua cobrança, 
conforme já jurisprudência pacificada do STJ.” 

 
 
Essa também é a posição perfilhada no TARF-DF, a exemplo da 

seguinte ementa: 
 
 
“EMENTA: ICMS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. 
REJEIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. 
Ocorrendo o lançamento tributário de ofício dentro do prazo legal de 
cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado, não resta configurada a 
extinção do crédito tributário por decurso de prazo, nos termos do art. 
173, I, do CTN. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO E 
CONSUMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LC 
N.º 87/96. É vedado o aproveitamento de crédito do ICMS nas 
operações de aquisição de coque de petróleo, óleo combustível e 
moinha de carvão, utilizados como combustível no processo de 
fabricação de cimento, por se enquadrarem como bens de uso e 
consumo do fabricante, uma vez que não compõem ou agregam o 
produto final. O aproveitamento de crédito do ICMS, na hipótese, 
somente será possível a partir de 1º.01.2020, nos termos previstos no 

                                            
22 HABLE, José. “A súmula nº 555 e a decadência tributária”. Artigo disponível 

no site http://www.josehable.adv.br/tributario/images/artigos/37.ASUMULA555.pdf 



art. 33, I, da LC n.º 87/96, o que não configura afronta ao princípio da 
não cumulatividade. MERCADORIAS DE USO E CONSUMO. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 
DEC. N.º 18.955/1997, ARTS. 48 E 49. É devido o diferencial de alíquota 
relativo à aquisição de mercadorias de uso e consumo de outra 
Unidade da Federação, nos termos do disposto nos arts. 48 e 49 do 
Dec. n.º 18.955/1997. Recurso Extraordinário que se desprovê. (TARF-
DF. Tribunal Pleno. Ac. 93/15)” 

 
Tal posição, também por nós perfilhada, restou sumulada no Tribunal 

Administrativo de Recursos Fiscais do DF, nos seguintes moldes: 
 
“Súmula 06/2015. Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa 
à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, I, do CTN, 
independentemente de ter ocorrido pagamento parcial anterior do 
imposto.” 

 
 
Acato, portanto, o recurso Fazendário para reformar a manifestação 

cameral, considerando não ocorrida a decadência parcial do crédito tributário. 
 
Passo às demais questões de mérito.  
 
Assevera, em suma, a acusação fiscal, que os créditos referentes à 

1) aquisição de veículos de passageiros e 2) materiais para construção não poderiam ter 
sido aproveitados pelo sujeito passivo. Os levantamentos anexados correspondem 
justamente ao ICMS que deixara de ser recolhido em virtude de tais aproveitamentos de 
crédito.  

No que tange ao item nº 1, pertinente a análise das vedações 
expressas ao aproveitamento de crédito, nas situações descritas nos §§1º e 2º do art. 20 
da Lei Complementar nº 97/96, in verbis: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, 
ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação. 
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização 
de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não 
tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à 
atividade do estabelecimento. 
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 
estabelecimento os veículos de transporte pessoal.” (grifamos) 

 
 
A lei complementar sob questão previu, para a aquisição de bens 

que sejam desvinculados do processo de industrialização - assim entendidos aqueles que 
não se agreguem diretamente ao produto ou não se desgastem diretamente no processo 
de produção - espécie de crédito financeiro, ao qual se contrapõe o crédito físico, 
associado à aquisição de mercadorias. Somente a esse último caso é que se defere a 
aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade. Nesse sentido, a 
jurisprudência do STF, da qual podemos extrair o seguinte excerto: 

 



“TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL, TRANSPORTE INTERESTADUAL, FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 
DESTINADAS AO ATIVO FIXO. UTILIZAÇÃO PELO SUBSTITUÍDO 
TRIBUTÁRIO: INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ‘a regra da não cumulatividade, conforme o 
estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão 
suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de 
produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de 
industrialização da mercadoria comercializada como atividade 
principal’ (AI-AgR 807.119, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Dje de 
01/07/11). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (RE 354376 AgR /MG; Relator: Min. MARCO AURÉLIO; 
Publicação: 28-11-2013; Primeira Turma).” 
 
 
 

De igual forma, cite-se o voto do Ministro Joaquim Barbosa, no 

sentido de que  

“Não há direito constitucional assegurado ao creditamento do ICMS 
incidente nas operações de aquisição de bens destinados à 
integração ao ativo fixo que não se integrem diretamente à mercadoria 
circulada ou ao serviço prestado. Trata-se de benefício fiscal cuja 
aplicabilidade depende de previsão em legislação infraconstitucional.” 
(AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 763.848, 2ª turma, 
26/06/12)   
 
 

Também nessa mesma linha de entendimento, a Decisão Normativa 
CAT nº 2/2000, do Estado de São Paulo, no sentido de que bens do ativo imobilizado 
utilizados na área administrativa não conferem direito ao crédito de ICMS. Tal 
posicionamento também é acompanhado pelo Estado de Santa Catarina, pelos 
fundamentos da resposta à Consulta nº 85/13, nos seguintes termos: 

 
“De acordo com o disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, é 
admitido o crédito do ICMS nas aquisições de bens para compor o 
ativo imobilizado apenas quando o referido bem for utilizado 
diretamente na atividade fim do estabelecimento e desde que as 
saídas de mercadorias sejam oneradas pelo imposto. Bens que vierem 
a ser utilizados para fins alheios à atividade do estabelecimento, não 
geram direito ao crédito. Pode ser o caso dos veículos. O § 2º do art. 
20 da Lei Complementar nº 87/1996, determina que, salvo prova em 
contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os 
veículos de transporte pessoal. Assim, veículos adquiridos para uso 
em área administrativa, por exemplo, não geram direito ao crédito do 
ICMS.” 

 
Confira-se, também, a ementa da Consulta nº 74/12, do Estado de 

Santa Catarina: 
 

  
“EMENTA: ICMS. NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DA LEI 10.297/96, NÃO 
DÃO DIREITO DE CRÉDITO DO ICMS OS BENS ALHEIOS À ATIVIDADE 
DO ESTABELECIMENTO. CONSIDERAM-SE ALHEIOS À ATIVIDADE 



DO ESTABELECIMENTO TODOS OS BENS QUE NÃO SEJAM 
UTILIZADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE NA CONSECUÇÃO DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA DO ESTABELECIMENTO. A AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS, UTILIZADOS NO 
SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA, NÃO CONFEREM DIREITO 
AO CRÉDITO DO ICMS.” 
 
 

Verifica-se, do levantamento fiscal, que os veículos adquiridos são de 
passeio, em relação aos quais, portanto, vigora a vedação ao crédito descrita no art. 20 
§2º, retromencionado.  

 
Quanto à possibilidade de aproveitamento de crédito referente a 

materiais para construção adquiridos, a ponderação se faz bastante análoga à 
mencionada alhures. 

 

As manifestações que se seguem dizem, especificamente, acerca 
da impossibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS oriundo da aquisição de 
materiais para construção, uma vez que tais mercadorias seriam estranhas ao objeto da 
empresa: 

Minas Gerais: 

“Consulta nº:   099/2010 

PTA nº:   16.000311350-52 

Consulente:   ADM do Brasil Ltda. 

Origem:   Uberlândia – MG 

 

(...) O § 3º do art. 70 do RICMS/02 define como alheios à atividade do 
estabelecimento, para fins de crédito do ICMS, todos os bens que não 
sejam utilizados direta ou indiretamente na comercialização, 
industrialização, produção, extração, geração e serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

  As mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são 
consideradas alheias à atividade do estabelecimento, conforme o 
disposto no inciso III do art. 1º da Instrução Normativa 
DLT/SRE nº 01/98. Portanto, quaisquer materiais de construção 
aplicados nos estabelecimentos da Consulente não ensejam 
aproveitamento de crédito de ICMS.” 

 

Na legislação mineira, a questão é tratada de forma bastante 
objetiva, uma vez que há previsão normativa expressa quanto à impossibilidade de crédito 
oriundo de materiais de construção, nos seguintes moldes: 

 

Lei n° 6763/75:  

“Art. 31 - Não implicará crédito para compensação com o imposto 
devido nas operações ou nas prestações subseqüentes:  
(...)  
III - o imposto relativo à entrada de bem ou ao recebimento de serviço 
alheios à atividade do estabelecimento.  
(...)” 



 

Instrução Normativa n° 01/98: 

 

“Art. 1º - Consideram-se alheios à atividade do estabelecimento: 

(...)  
III - as mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento.”  

 

São Paulo, consulta nº 292/97: 

 

“CRÉDITO FISCAL – Aquisição de materiais necessários à construção 

de um Bem Imóvel – Impossibilidade – Fornecimento de máquinas e 
equipamentos (bens móveis) – sistema ‘turn key’ – Incidência. 
(...) 
Ora, o princípio constitucional da não-cumulatividade há de ser 
entendido somente em relação às operações com mercadorias e 
prestações de serviços, e nunca nas operações com imóveis, uma vez 
que estas sujeitam-se ao ITBI. (sic). (ICMS Consultoria Tributária, pg. 
718 a 727, Jair Benatti, Ed. de Direito).” 

 

Em breve pesquisa na internet, verificamos que também há 
entendimento semelhante nos Estados do Paraná e Santa Catarina. 

Também há decisão do STJ acerca da impossibilidade de 
aproveitamento de crédito de ICMS oriundo de materiais para construção, nos seguintes 
termos: 

  

“STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 860701 MG 2006/0047743-7 
Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO 
Julgamento: 18/04/2007 
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA 
Publicação: DJ 17.05.2007 p. 215 
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 
Ementa 
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 
I - Esta Corte tem-se manifestado no sentido da possibilidade de 
creditamento dos valores despendidos para aquisição de bens 
destinados ao ativo imobilizado. Todavia, a hipótese dos autos se 
subsume à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 87/96, pois os bens adquiridos pelo executado foram 
empregados na construção do prédio onde funciona o hipermercado. 
Neste caso, por serem aplicados em atividade alheia à finalidade da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96


empresa, a aquisição dos referidos bens não dão direito ao 
creditamento pretendido.” 

 
 
Em outra oportunidade, aquela Casa assim se manifestou: 
 
“1. O direito ao creditamento do ICMS advindo da aquisição de bens 
que compõem o ativo imobilizado, bem como daqueles que se 
destinam ao uso e consumo, foi reconhecido apenas com a vigência 
da LC 87/96, cujo art. 33 afastou, expressamente, a retroatividade de 
sua incidência. 
(...) 
3. Ademais, o § 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 
restringiu expressamente as hipóteses de creditamento do ICMS à 
entrada de mercadorias que façam parte da atividade do 
estabelecimento.  Consectariamente, é de clareza hialina que o direito 
de creditamento do ICMS pago anteriormente somente exsurge 
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou 
que são consumidos no curso do processo de industrialização.” (RMS 
20454 / RJ. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 
2005/0128985-7, Min. Luiz Fux, 1ª turma, 2007) 
 

 
A compensação do ICMS somente é permitida quanto aos produtos 

classificados como bens de insumo, que são as matérias-primas ou os produtos 
intermediários, ou, ainda, quanto às mercadorias, desde que relacionadas com a 
atividade-fim da empresa. Com efeito, a atividade da empresa é, preponderantemente, 
a industrialização de laticínios, não a construção civil. Ainda que sejam 
classificáveis como mercadorias, os materiais de construção adquiridos são 
estranhos ao objeto da empresa, cujo aproveitamento de crédito correspondente à 
aquisição é expressamente vedado pelo art. 20 §1º da Lei Complementar nº 87/96. 

 
Ademais, o tratamento tributário diferente do que prevê a legislação 

comercial e contábil é, inclusive, previsto na Lei nº 6404/76 – Lei das Sociedades por 
Ações, em seu art. 177 §2º, o qual prescreve que 

 
 

“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e 
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, 
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo 
e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência. 
“§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros 
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das 
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, 
ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, 
que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou 
critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos 
ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.” 
(grifamos) 

 
Nesse sentido, quanto às legislações em matéria contábil, no sentido 

de se trazer definições eventualmente incompatíveis com o respectivo tratamento 
tributário, confira-se o Ac. CARF 9101001.760, 1ª turma, processo 10580.009602/2006-04, 
16/10/13. 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf


 
Na oportunidade, asseverou o Relator: 
 
 
“Ocorre que, neste caso, o tratamento dado pela legislação tributária 
diverge da norma comercial, mas é consentâneo com a própria Lei n.  
6.404/1977, a lei comercial e contábil, que prevê em seu art. 177, § 7º 
(redação atual dada pela Lei nº 11.941/ 2009) que tratamento tributário 
diferente pode ser dado pela legislação tributária, conforme seu art. 
177 (...) Ou seja, a própria lei que dispõe sobre o tratamento tributário 
da apuração contábil ressalva que a aplicação das normas tributárias 
com critérios diferentes deve ser observada.” 

 
Finalmente, não é aplicável, à espécie, a vedação descrita no art. 

110 do CTN23 porquanto a definição de ativo imobilizado não se encontra disposta da 
Constituição Federal ou Estadual. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 

provimento para, afastando a declaração de decadência parcial nos autos, julgar 
parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS de R$ 516.267,56. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de junho de 2018. 

                                            
23 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 
para definir ou limitar competências tributárias. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01175/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. DECADÊNCIA PARCIAL. 
NÃO-OCORRÊNCIA. ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. MERCADORIAS 
ALHEIAS À ATIVIDADE-FIM DO ESTABELECIMENTO. ART. 20 
§1º DA LC 87/96. PROCEDÊNCIA. 
 
1. Faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, a 
existência do pagamento parcial, principalmente quando se 
releva o fato de que tal omissão de pagamento ocorre extra 
livros, à margem da declaração oficial constante em livros 
fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. Para que haja 
"pagamento antecipado" é necessário que haja, previamente a 
isso, "apuração do imposto", e o que não foi declarado em livro 
(no presente caso, o lançamento do imposto devido sob o 
regime normal) não pode ser homologado. Portanto, em 
situações tais como a que se apresenta, a aferição de ICMS atrai 
a aplicação do art. 173, I do CTN quanto à matéria decadência. 
2. A compensação do ICMS somente é permitida quanto aos 
produtos classificados como bens de insumo, que são as 
matérias-primas ou os produtos intermediários, ou, ainda, 
quanto às mercadorias, desde que relacionadas com a 
atividade-fim da empresa. Com efeito, a atividade da empresa é, 
preponderantemente, a industrialização de laticínios, não a 
construção civil. Ainda que sejam classificáveis como 
mercadorias, os materiais de construção adquiridos são 
estranhos ao objeto da empresa, cujo aproveitamento de crédito 
correspondente à aquisição é expressamente vedado pelo art. 
20 §1º da Lei Complementar nº 87/96. Espécie de crédito 
financeiro. Precedentes do STJ. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a preliminar 
de decadência parcial e confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David 
Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson 
Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do imposto em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS 
oriundos de entradas de materiais de construção, conforme documentos e demonstrativos 
anexos.  

A infração foi capitulada nos arts. 58 §3º, II e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 522 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 427.232,36, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011. O auto de infração 
foi lavrado em 03/11/15. 

A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Crédito relativo a materiais de uso e consumo – conclusão. 

2) Auditoria da conta corrente do ICMS. 

3) Notas explicativas. 

4) Mídia CD.  

 
Houve impugnação em primeira instância, fls. 20, conhecida e 

desprovida (fls. 47). 
Em recurso voluntário, fls. 54, foram aduzidas as seguintes 

questões: 
1) Decadência parcial, nos termos da súmula nº 555 do STJ e art. 

150 §4º do CTN.  

2) Materiais de construção constituem ativo imobilizado. Colaciona 

legislação sobre a matéria e jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás e do STF.  

 
Pede, ao final, a decadência parcial e a improcedência.  
Os autos foram submetidos a julgamento na ICJUL, em 06/07/16, de 

cuja sessão resultou o seguinte acórdão, fls. 74: 
 

“ICMS. Obrigação tributária principal.  
I - Decadência. Rejeição. Decisão não unânime. 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, STJ) 
II - Aquisição de material de construção por estabelecimento 
contribuinte do imposto para aplicação em obra própria. Creditamento 
do Imposto. Impossibilidade. Procedência. Decisão não unânime. 
1. A Lei complementar assegura o direito ao crédito do ICMS 
decorrente de entrada de mercadoria destinada ao ativo imobilizado.  
2. Em se tratando de crédito relativo ao ativo fixo, o direito fica sujeito 
a duas condições: deve se tratar de mercadoria e esta deve ser 
destinada ao ativo imobilizado. 
3. Os materiais de construção, antes de se agregarem às construções 
são mercadorias, mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez 



incorporados aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas 
deixarão de ser mercadorias para se tornarem imóveis.  
4. Portanto, a entrada de materiais de construção, destinados à 
implantação de estabelecimentos industriais ou comerciais, não dá 
direito ao crédito de ICMS.” 

 
A arguição de decadência parcial fora rejeitada por maioria de votos. 

O mérito do lançamento também fora tratado por maioria, mantendo-se a decisão singular.  
 
Em recurso ao Conselho Superior, a empresa reitera as 

argumentações expendidas em sede cameral, quanto à aplicabilidade do art. 150 §4º do 
CTN no que concerne à decadência, ressaltando que quando houver declaração do 
débito, o prazo decadencial é contado pela regra do referido dispositivo do CTN, nos 
termos da súmula nº 555 do STJ. Ressalta o caráter de ativo imobilizado dos materiais de 
construção, transcrevendo decisões judiciais sobre a matéria em questão e legislação 
afeta aos procedimentos de contabilidade.  

 
Pede a reforma da decisão recorrida.  
 
Em memoriais, são reiteradas as argumentações expendidas em 

recurso. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 

 

A primeira questão, em sede de preliminar de mérito, que urge 
responder nos presentes autos é acerca do tratamento normativo conferido ao crédito 
tributário no que tange à decadência, em especial, se aplicável o art. 150 §4º do CTN, no 
qual se tem como termo a quo a data da ocorrência do fato gerador. De outra monta, o art. 
173, I do mesmo diploma legal, traslada a referida contagem de prazo para o primeiro dia 
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os meses de 
janeiro de 2010 a dezembro de 2011 e a intimação acerca da acusação fiscal, por seu 
turno, se deu em 08/12/15 (fls. 15).  O entendimento exposto em recurso é no sentido de 
que o termo a quo da contagem da decadência deve ser considerado a partir da 
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150 §4º do CTN, in verbis: 

 

“Art. 150...................................................................................................... 

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

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” 

 



Nessa condição, apenas os créditos tributários referentes a 
dezembro de 2010 (cuja apuração seria feita em janeiro de 2011) até dezembro de 2011 
seriam, em tese, passíveis de cobrança pelo Fisco.  

 
Advirto que a posição do STJ, mencionada em recurso, não é 

subsumir, irrestritamente, em todos os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da 
decadência insculpida no art. 150 §4º do CTN. Com efeito, o presente lançamento aufere 
ICMS que fora totalmente inadimplido pelo sujeito passivo. Inexistente a figura do 
“pagamento parcial”, tratada nos arestos do STJ como pressuposto à aplicação do art. 150 
§4º do CTN, é de se promover a contagem pela normativa do art. 173, I do CTN.  

 
Vide, neste sentido, recente decisão daquele Tribunal: 
 
 

“Ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA 

NÃO CARACTERIZADA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 

973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de 

que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a 

fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, 

considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, 

pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda 

Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN. 2. Cuida-se de 

débito tributário referente ao IRPF ano base 1992, exercício 1993, sem 

o devido pagamento do tributo. Logo, o prazo decadencial para 

Fazenda Pública realizar o lançamento de ofício substitutivo iniciou-se 

em 1º.1.1994. Como a notificação do referido lançamento ocorreu em 

1998, não se encontra caracterizada a decadência, porquanto não 

decorridos mais de cinco anos entre o primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a 

constituição definitiva do crédito. Aplicação do disposto no art. 173, 

inciso I, do CPC. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1467333 SP 
2014/0166969-2. 16/09/14)” 

 

De fato, faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, 
sequer a existência do pagamento parcial, principalmente quando se releva o fato de que 
tal omissão de pagamento ocorre extra livros, à margem da declaração oficial 
constante em livros fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. 

Assevero que o imposto omitido não fora previamente declarado ao 
Fisco. O que se extrai dos autos é que o presente lançamento configura débito lançado de 
ofício, e não por homologação, haja vista que o lançamento feito pelo contribuinte foi em 
desconformidade com o art. 149, V do CTN e que enseja o lançamento de ofício: 

 

 

 “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: 
......................................................................................................................... 



 V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;” (grifamos) 

 

Ora, para que haja pagamento antecipado é necessário que haja, 
previamente a isso, apuração do imposto, e o que não foi declarado em livro (no presente 
caso, o lançamento do imposto devido sob o regime normal) não pode ser homologado. 
Portanto, em situações tais como a que se apresenta, a aferição de ICMS atrai a aplicação 
do art. 173, I do CTN quanto à matéria decadência.  

Essa parece ser a exegese da recente súmula n. 555 do STJ: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa. (STJ. 1ª Seção. 
Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).”  (grifamos) 
 
 

Ao tratar da nova controvérsia deflagrada pela Súmula nº 555/STJ, 
HABLE24 pondera que,  

 
“[...] não faz qualquer sentido, em um lançamento de ofício, fruto de 
uma omissão ou inexatidão na escrita fiscal, em que nada foi 
escriturado ou declarado, querer se alegar ou afirmar a presença de 
algum pagamento antecipado. 
Simplesmente não existe o que pagar daquilo que não se escriturou 
ou declarou. E se declarado o tributo, e não pago, não há se falar em 
prazo decadencial, e sim prazo de prescrição, para sua cobrança, 
conforme já jurisprudência pacificada do STJ.” 

 
 
Essa também é a posição perfilhada no TARF-DF, a exemplo da 

seguinte ementa: 
 
 
“EMENTA: ICMS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. 
REJEIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. 
Ocorrendo o lançamento tributário de ofício dentro do prazo legal de 
cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado, não resta configurada a 
extinção do crédito tributário por decurso de prazo, nos termos do art. 
173, I, do CTN. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO E 
CONSUMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LC 
N.º 87/96. É vedado o aproveitamento de crédito do ICMS nas 
operações de aquisição de coque de petróleo, óleo combustível e 
moinha de carvão, utilizados como combustível no processo de 
fabricação de cimento, por se enquadrarem como bens de uso e 
consumo do fabricante, uma vez que não compõem ou agregam o 
produto final. O aproveitamento de crédito do ICMS, na hipótese, 
somente será possível a partir de 1º.01.2020, nos termos previstos no 

                                            
24 HABLE, José. “A súmula nº 555 e a decadência tributária”. Artigo disponível no site 

http://www.josehable.adv.br/tributario/images/artigos/37.ASUMULA555.pdf 



art. 33, I, da LC n.º 87/96, o que não configura afronta ao princípio da 
não cumulatividade. MERCADORIAS DE USO E CONSUMO. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 
DEC. N.º 18.955/1997, ARTS. 48 E 49. É devido o diferencial de alíquota 
relativo à aquisição de mercadorias de uso e consumo de outra 
Unidade da Federação, nos termos do disposto nos arts. 48 e 49 do 
Dec. n.º 18.955/1997. Recurso Extraordinário que se desprovê. (TARF-
DF. Tribunal Pleno. Ac. 93/15)” 

 
Tal posição, também por nós perfilhada, restou sumulada no Tribunal 

Administrativo de Recursos Fiscais do DF, nos seguintes moldes: 
 
“Súmula 06/2015. Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa 
à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, I, do CTN, 
independentemente de ter ocorrido pagamento parcial anterior do 
imposto.” 

 
 
Rejeito, portanto, a pretensão recursal, considerando não ocorrida a 

decadência parcial do crédito tributário. 
 
Passo às demais questões de mérito.  
 
Assevera, em suma, a acusação fiscal, que os créditos referentes a 

materiais para construção não poderiam ter sido aproveitados pelo sujeito passivo. Os 
levantamentos anexados correspondem justamente ao ICMS que deixara de ser recolhido 
em virtude de tais aproveitamentos de crédito.  

Nesse particular, pertinente a análise da vedação expressa ao 
aproveitamento de crédito, nas situações descritas no §1º  do art. 20 da Lei Complementar 
nº 97/96, in verbis: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a 
entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, 
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, 
ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação. 
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização 
de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não 
tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à 
atividade do estabelecimento.” (grifamos) 

 
 
A lei complementar sob questão previu, para a aquisição de bens 

que sejam desvinculados do processo de industrialização - assim entendidos aqueles que 
não se agreguem diretamente ao produto ou não se desgastem diretamente no processo 
de produção - espécie de crédito financeiro, ao qual se contrapõe o crédito físico, 
associado à aquisição de mercadorias. Somente a esse último caso é que se defere a 
aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade. Nesse sentido, a 
jurisprudência do STF, da qual podemos extrair o seguinte excerto: 

 
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL, TRANSPORTE INTERESTADUAL, FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 



DESTINADAS AO ATIVO FIXO. UTILIZAÇÃO PELO SUBSTITUÍDO 
TRIBUTÁRIO: INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ‘a regra da não cumulatividade, conforme o 
estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão 
suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de 
produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de 
industrialização da mercadoria comercializada como atividade 
principal’ (AI-AgR 807.119, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Dje de 
01/07/11). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (RE 354376 AgR /MG; Relator: Min. MARCO AURÉLIO; 
Publicação: 28-11-2013; Primeira Turma).” 
 
 
 

De igual forma, cite-se o voto do Ministro Joaquim Barbosa, no 

sentido de que  

“Não há direito constitucional assegurado ao creditamento do ICMS 
incidente nas operações de aquisição de bens destinados à 
integração ao ativo fixo que não se integrem diretamente à mercadoria 
circulada ou ao serviço prestado. Trata-se de benefício fiscal cuja 
aplicabilidade depende de previsão em legislação infraconstitucional.” 
(AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 763.848, 2ª turma, 
26/06/12)   
 
 

As manifestações que se seguem dizem, especificamente, acerca 
da impossibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS oriundo da aquisição de 
materiais para construção, uma vez que tais mercadorias seriam estranhas ao objeto da 
empresa: 

Minas Gerais: 

“Consulta nº:   099/2010 

PTA nº:   16.000311350-52 

Consulente:   ADM do Brasil Ltda. 

Origem:   Uberlândia – MG 

 

(...) O § 3º do art. 70 do RICMS/02 define como alheios à atividade do 
estabelecimento, para fins de crédito do ICMS, todos os bens que não 
sejam utilizados direta ou indiretamente na comercialização, 
industrialização, produção, extração, geração e serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal, e de comunicação. 

  As mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são 
consideradas alheias à atividade do estabelecimento, conforme o 
disposto no inciso III do art. 1º da Instrução Normativa 
DLT/SRE nº 01/98. Portanto, quaisquer materiais de construção 
aplicados nos estabelecimentos da Consulente não ensejam 
aproveitamento de crédito de ICMS.” 

 



Na legislação mineira, a questão é tratada de forma bastante 
objetiva, uma vez que há previsão normativa expressa quanto à impossibilidade de crédito 
oriundo de materiais de construção, nos seguintes moldes: 

 

Lei n° 6763/75:  

“Art. 31 - Não implicará crédito para compensação com o imposto 

devido nas operações ou nas prestações subseqüentes:  
(...)  
III - o imposto relativo à entrada de bem ou ao recebimento de serviço 
alheios à atividade do estabelecimento.  
(...)” 

 

Instrução Normativa n° 01/98: 

 

“Art. 1º - Consideram-se alheios à atividade do estabelecimento: 

(...)  
III - as mercadorias ou os serviços recebidos que se destinem à 
construção, reforma ou ampliação do estabelecimento.”  

 

São Paulo, consulta nº 292/97: 

 

“CRÉDITO FISCAL – Aquisição de materiais necessários à construção 

de um Bem Imóvel – Impossibilidade – Fornecimento de máquinas e 
equipamentos (bens móveis) – sistema ‘turn key’ – Incidência. 
(...) 
Ora, o princípio constitucional da não-cumulatividade há de ser 
entendido somente em relação às operações com mercadorias e 
prestações de serviços, e nunca nas operações com imóveis, uma vez 
que estas sujeitam-se ao ITBI. (sic). (ICMS Consultoria Tributária, pg. 
718 a 727, Jair Benatti, Ed. de Direito).” 

 

Em breve pesquisa na internet, verificamos que também há 
entendimento semelhante nos Estados do Paraná e Santa Catarina. 

Também há decisão do STJ acerca da impossibilidade de 
aproveitamento de crédito de ICMS oriundo de materiais para construção, nos seguintes 
termos: 

  

“STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 860701 MG 2006/0047743-7 
Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO 
Julgamento: 18/04/2007 
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA 
Publicação: DJ 17.05.2007 p. 215 
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 
Ementa 



EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HIPERMERCADO. MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO DA SEDE. ART. 20, § 1º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. EMPREGO EM ATIVIDADE ALHEIA 
À FINALIDADE DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. ART. 20, § 
4º, DO CPC. LIMITES DE 10% E 20% MITIGADOS. 
I - Esta Corte tem-se manifestado no sentido da possibilidade de 
creditamento dos valores despendidos para aquisição de bens 
destinados ao ativo imobilizado. Todavia, a hipótese dos autos se 
subsume à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 87/96, pois os bens adquiridos pelo executado foram 
empregados na construção do prédio onde funciona o hipermercado. 
Neste caso, por serem aplicados em atividade alheia à finalidade da 
empresa, a aquisição dos referidos bens não dão direito ao 
creditamento pretendido.” 

 
Em outra oportunidade, aquela Casa assim se manifestou: 
 
“1. O direito ao creditamento do ICMS advindo da aquisição de bens 
que compõem o ativo imobilizado, bem como daqueles que se 
destinam ao uso e consumo, foi reconhecido apenas com a vigência 
da LC 87/96, cujo art. 33 afastou, expressamente, a retroatividade de 
sua incidência. 
(...) 
3. Ademais, o § 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 
restringiu expressamente as hipóteses de creditamento do ICMS à 
entrada de mercadorias que façam parte da atividade do 
estabelecimento.  Consectariamente, é de clareza hialina que o direito 
de creditamento do ICMS pago anteriormente somente exsurge 
quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou 
que são consumidos no curso do processo de industrialização.” (RMS 
20454 / RJ. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 
2005/0128985-7, Min. Luiz Fux, 1ª turma, 2007) 
 

 
A compensação do ICMS somente é permitida quanto aos produtos 

classificados como bens de insumo, que são as matérias-primas ou os produtos 
intermediários, ou, ainda, quanto às mercadorias, desde que relacionadas com a 
atividade-fim da empresa. Com efeito, a atividade da empresa é, preponderantemente, 
a industrialização de laticínios, não a construção civil. Ainda que sejam 
classificáveis como mercadorias, os materiais de construção adquiridos são 
estranhos ao objeto da empresa, cujo aproveitamento de crédito correspondente à 
aquisição é expressamente vedado pelo art. 20 §1º da Lei Complementar nº 87/96. 

 
Ademais, o tratamento tributário diferente do que prevê a legislação 

comercial e contábil é, inclusive, previsto na Lei nº 6404/76 – Lei das Sociedades por 
Ações, em seu art. 177 §2º, o qual prescreve que 

 
 

“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e 
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, 
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo 
e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 
competência. 
“§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros 
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103939/lei-complementar-87-96


demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, 
ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, 
que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou 
critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos 
ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.” 
(grifamos) 

 
Nesse sentido, quanto às legislações em matéria contábil, no sentido 

de se trazer definições eventualmente incompatíveis com o respectivo tratamento 
tributário, confira-se o Ac. CARF 9101001.760, 1ª turma, processo 10580.009602/2006-04, 
16/10/13. 

 
Na oportunidade, asseverou o Relator: 
 
 
“Ocorre que, neste caso, o tratamento dado pela legislação tributária 
diverge da norma comercial, mas é consentâneo com a própria Lei n.  
6.404/1977, a lei comercial e contábil, que prevê em seu art. 177, § 7º 
(redação atual dada pela Lei nº 11.941/ 2009) que tratamento tributário 
diferente pode ser dado pela legislação tributária, conforme seu art. 
177 (...) Ou seja, a própria lei que dispõe sobre o tratamento tributário 
da apuração contábil ressalva que a aplicação das normas tributárias 
com critérios diferentes deve ser observada.” 

 
Finalmente, não é aplicável, à espécie, a vedação descrita no art. 

110 do CTN25 porquanto a definição de ativo imobilizado não se encontra disposta da 
Constituição Federal ou Estadual. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte, mas lhe 
nego provimento, mantendo, nos seus termos, a decisão cameral recorrida, pela 
procedência do lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de junho de 2018. 

                                            
25 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 
para definir ou limitar competências tributárias. 

 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01188/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
sentença singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente da falta de estorno de crédito outorgado. 
Procedência em parte. Confirmada a sentença singular. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência, não havendo mais 
necessidade desse procedimento; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a capitulação da infração totalmente de acordo 
com a descrição dos fatos narrados no auto de infração; 
 
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo a sentença apreciado todos os quesitos arguidos pelo 
sujeito passivo, não havendo cerceamento do direito de defesa; 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
5. Confirma-se a sentença singular, não trazendo o recurso 
razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência solicitado pelo sujeito passivo e as preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e nulidade da sentença singular por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do crédito tributário de R$ 
131.273,38 (cento e trinta e um mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denílson 
Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
pagamento de ICMS, em razão da falta de estorno do crédito outorgado na operação de 
saída, referente  mercadoria que retornou ao estabelecimento na forma de devolução, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 1.549.160,99 (um milhão, 
quinhentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos), 



juntamente com penalidade e os demais acréscimos. O lançamento refere-se ao período 
de 01/02/2009 a 28/02/2014. 

 
Citados como infringidos os arts. 61, III e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 11, III, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e art. 58, III, deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos de Auditoria da Conta Corrente do ICMS (fls. 7 a 10, 12 a 15, 17 a 20, 22 a 
25, 27 a 30 e 32 a 35), demonstrativo de Estorno de Crédito Outorgado Referente a 
Devoluções (fls. 11, 16, 21,26, 31 e 36), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 37) 
e mídia CD (fls. 38). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 46 a 71), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, alega, em relação ao ano de 2009, que a empresa 

já foi autuada através do Auto de Infração n° 4 0110030 539 78 e que, em relação ao 
demais períodos, a empresa efetuou o estorno dos créditos outorgados, registrando a 
operação no livro de Apuração do ICMS. Diz que teria ocorrido apenas equivoco quando 
do preenchimento da escrituração fiscal digital. 

 
Dessa forma, comprovado o efetivo estorno dos créditos outorgados 

em razão da devolução das mercadorias comercializadas, conclui-se pela inexistência de 
qualquer saldo de ICMS a pagar, devendo de pronto ser declarado improcedente o auto 
de infração. 

 
Na hipótese de manutenção da exigência fiscal, pede que seja 

relevada ou, ao menos, reduzida a multa aplicada, diante do nítido caráter confiscatório. 
 
Junta mídia CD (fls. 75) contendo demonstrativo de crédito outorgado 

devolução de vendas interestaduais. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1517/2014 – JULP (fls. 93), determina o encaminhamento desses autos à Delegacia 
Regional de origem, a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine que proceda a 
verificação quanto às alegações e documentação apresentada pelo sujeito passivo em 
CD-R (fls. 75), informando, conclusivamente, se realmente é devida, total ou parcial, a 
exigência fiscal, objeto do auto de infração.  

 
Em atendimento ao Despacho nº 1517/2014 – JULP, o agente do 

Fisco emite seu parecer (fls. 96 a 97), onde afirma ter revisado os autos, excluindo da 
presente exigência fiscal o ano de 2009, em razão da existência de autuação anterior, 
relativa a esse exercício. Posiciona-se pela manutenção do auto de infração em relação 
aos demais períodos. Afirma que, em relação aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro 
de 2011 e setembro de 2012, não há estorno algum no código GO0100046. 

 
Junta Comparativo Estornos Calculados X Estornos GO0100064 (fls. 

98) e Termo Aditivo (fls. 99). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifestasse acerca dessa revisão, 

conforme fls. 106 a 115, oportunidade em que junta planilhas (fls. 116 a 135). 



 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 531/2015 – JULP (fls. 

144), determina o encaminhamento desses autos novamente à Gerência Especial de 
Auditoria – GEAUD a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine que auditores-
fiscais possam, de forma clara e objetiva, verificar novamente se houve realmente os 
estornos no Código GO010053, conforme planilhas juntadas aos autos (fls.116 a 135), 
objetivando atestar se as alegações e questionamentos da parte passiva seriam 
consistentes.  

 
Em atendimento ao Despacho nº 531/2015 – JULP, o agente do 

Fisco, em relatório (fls. 146 a 147), afirma que, em relação ao exercício de 2010, os 
valores constantes do levantamento da autuada são os mesmos já considerados no 
levantamento fiscal, logo com relação a este exercício nada mudaria, com relação ao 
código GO010053 descrito não existiria na escrituração fiscal da autuada hipótese para tal 
estorno e os valores são quase 100% dos meses que são idênticos ao do outro código e 
assim como só fez uso dele nos meses 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11 de 2011 e 02 a 09 de 
2012, 11/2012, 01, 02, 09 e 12 de 2013 e 02/2014, somente nesses meses poderia utilizar 
a substituição do código GO010004 pelo GO010053, conforme art. 356-G do RCTE. 

 
Junta planilha da Diferença Entre Estorno de Crédito Calculado e 

Efetuado (fls. 148 e 151), Termo Aditivo (fls. 149 e 150) e cópia do Auto de Infração n° 4 
0116005 216 96 (fls. 152). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifestar-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 199 a 209, oportunidade em que junta documentos (fls. 210 a 
474).  

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 1455/2016 – JULP (fls. 

483 a 484), determina o encaminhamento novamente desses autos à Gerencia Especial 
de Auditoria – GEAUD a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine que 
auditores-fiscais possam, de forma clara e objetiva, reanalisar novamente para se certificar 
de que houve realmente os estornos com os códigos errados mencionados, conforme 
planilha e alguns relatórios extraídos da ferramenta de fiscalização ARQMAG juntadas aos 
autos (fls. 476 a 481), objetivando atestar as alegações e questionamentos da parte 
passiva.  

 
O agente do Fisco, em atendimento ao Despacho nº1455/2016 – 

JULP, em relatório (fls. 487 e 488), informa ter revisado novamente os autos calculando os 
valores relativos a todos os estornos de crédito aplicáveis à empresa (havia calculado 
apenas o GO010004), atribuindo a cada código o seu valor real. Consignou em termo 
aditivo as alterações no lançamento fiscal decorrente dessa revisão, consta nesse termo o 
ICMS no valor de R$ 131.273,38, alusivo a ano de 2010, resultante da revisão.  

 
Junta demonstrativo das Entradas em Devolução para Estorno de 

Crédito Outorgado (fls. 489 a 490), Termo Aditivo (fls. 491) e cópia do Auto de Infração n° 
4 0117014 036 21 (fls. 492). 

 
Intimado (fls. 495 e 496), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa revisão. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, acatando 
o valor do ICMS consignado no Termo Aditivo (fls. 491), decide pela procedência em parte 



do lançamento, alterando o valor originário do ICMS para R$ 131.273,38 (cento e trinta e 
um mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), referente ao ano de 2010, 
conforme a Sentença nº 4524/2017 – JULP (fls. 501 a 510). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 525 a 

542), formulando pedido de diligência. Em preliminar, formula arguição de nulidade da 
peça básica, relacionado a hipótese de insegurança na determinação da infração. Ainda 
em preliminar formula arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando que no período de setembro a dezembro de 2010 os números 
apresentados pelo ente fazendário são parcialmente assimétricos. 

 
Em relação ao mês de outubro de 2010, aduz que a fiscalização 

apurou base de cálculo de R$ 636.926,80, sem qualquer parâmetro. 
 
Em relação ao período de janeiro a agosto de 2010, alega que a 

escrituração era transmitida pelo Sintegra e que este não permitia a separação dos 
valores, tendo então informado todos os estornos englobadamente. 

 
Considera confiscatória a multa aplicada, pedindo sua revisão. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Analisando o pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por não haver mais necessidade desse 
procedimento uma vez que já foram feitas diligências em Primeira Instância, tendo o 
processo sido saneado quanto à redução de valores. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
capitulação da infração está totalmente de acordo com a descrição dos fatos narrados no 
auto de infração. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, pois a sentença 
apreciou todos os quesitos arguidos pelo sujeito passivo, não havendo cerceamento do 
direito de defesa, também proferida em conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 



MÉRITO 
 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 

pagamento de ICMS, em razão da falta de estorno do crédito outorgado na operação de 
saída, referente a mercadoria que retornou ao estabelecimento na forma de devolução, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 1.549.160,99 (um milhão, 
quinhentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos), 
juntamente com penalidade e os demais acréscimos. O lançamento refere-se ao período 
de 01/02/2009 a 28/02/2014. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 61, III, do 

Código Tributário Estadual (CTE), o art. 11, III, do Anexo IX o Regulamento do CTE 
(RCTE) e art. 58, III, deste: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
[...] 
III - inexistir, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior; 
[...] 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
[...] 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, “h”): 
[...] 

 
Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 
[...] 
III - inexistir, por qualquer motivo, operação ou prestação posterior, em 
razão de sinistro, furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo, desde 
que devidamente comprovados; 
[...] 

 
Em revisão realizada em Primeira Instância, às fls. 487 a 492 destes 

autos, o agente do Fisco apurou o ICMS no valor de R$ 131.273,38 (cento e trinta e um 
mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), relativo ao ano de 2010, 
consignando-o em termo aditivo (fls. 491). 

 
O julgador singular, acatando o valor do ICMS consignado no Termo 

Aditivo (fls. 491), apurado em revisão fiscal, decidiu pela procedência em parte do 
lançamento, alterando o valor originário do ICMS para R$ 131.273,38 (cento e trinta e um 
mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme a Sentença nº 
4524/2017 – JULP. 

 
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, cujas 

razões essenciais foram expostas no relatório deste acórdão. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IIh
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A61


As razões formuladas no recurso são idênticas às analisadas na 
revisão fiscal e corretamente refutadas pelo revisor, cabendo aqui destacar pontos da 
análise do revisor, constantes do relatório da revisão (fls. 487 a 488): 

 
1. Em relação a out/2010, a autuada diz que a fiscalização apurou base de cálculo de 
R$ 636.926,80 sem qualquer parâmetro. Ora o parâmetro é a relação de notas fiscais 
de devolução interestaduais constante do CD (fls. 38); 
 
2. Em relação a nov/2010. Consideramos como estornado pela autuada o valor de RR 
5.937,52, porque foi o valor que a autuada declarou como estorno de crédito, código 
46. A descrição deste código é: “Referente à entrada de mercadoria recebida em 
devolução, o contribuinte deve estornar o crédito do imposto apropriado em função de 
benefício fiscal relacionado à operação de saída.” Aliás, este é o código por ela 
declarado, acertadamente, nos outros meses. Entretanto, ela apresenta (fls. 319) cópia 
do livro de Apuração do ICMS, mostrando que que este valor não é referente ao 
estorno do crédito outorgado nas devoluções de vendas, mas ao estorno de crédito de 
entrada de insumos e embalagens proporcional às saídas não tributadas. O valor que 
ela deveria informar como estorno de crédito código 46 (R$ 13.206,51), ela informou 
não como estorno de crédito, mas como outros débitos código 24. Apesar disto, ela 
tem a audácia de afirmar que trata-se de um lapso da fiscalização; 
 
3. Em relação ao período de janeiro a agosto/2010. A autuada diz que a escrituração 
era transmitida pelo Sintegra e que este não permitia a separação dos valores. Assim, 
ela informou todos os valores englobadamente. Trata-se de uma falácia. Todos sabem 
que o Sintegra dizia respeito apenas aos dados constantes dos documentos fiscais. Os 
demais itens da apuração (outros créditos, outros débitos, estorno de créditos etc) 
eram informados por meio de DPI, com código estabelecidos para cada item. Portanto, 
permitia a separação dos valores. A autuada não informou os estornos do crédito 
relativos às devoluções de vendas porque até agosto/2010 ela não os efetuou. De 
forma que o período de janeiro a agosto/2010 é apenas a continuidade do que ela já 
vinha fazendo. Somente a partir de setembro/2010 é que ela começou a fazer estes 
estornos; 
 
4. Para efetuar a correção, estamos calculando os valores relativos a todos os 
estornos de crédito aplicáveis à empresa (havia calculado apenas o GO010004), 
atribuindo a cada código o seu valor real, consignando em termo aditivo as alterações 
no lançamento fiscal decorrente dessa revisão. 

 
A penalidade aplicada (CTE, art. 71, IV, “a”) e a apropriada para o 

caso em análise, observando que a arguição de que a multa aplicada é de natureza 
confiscatória é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Logo, não trazendo a defesa elementos que ensejassem alteração 

na sentença de Primeira Instância, deve esta ser confirmada. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência solicitado pelo sujeito 

passivo e as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração e nulidade da sentença singular por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do crédito 
tributário de R$ 131.273,38 (cento e trinta e um mil, duzentos e setenta e três reais e trinta 
e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01193/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. FALTA 
DE ESTORNO DE CRÉDITO REFERENTE A SAÍDAS 
BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO 
PELA REFORMA DO ARESTO CAMERAL QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO. ACOLHIDO POR MAIORIA 
DE VOTOS.  
 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica 
primordial a compensação, nas saídas de mercadorias, do 
imposto outrora recolhido pelas entradas. Portanto, salvo 
disposição legal em contrário, quaisquer eventos passíveis de 
afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas. Se 
não há incidência de imposto na venda, não há que se falar em 
aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou 
serviços. Inteligência do art. 155, §2º, II, da CF/88, arts. 60, I "a" e 
61, I "a" do CTE, arts. 57, I "a" e §1º e 58, I "a" do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2012 a 07/2012, na importância de 
R$ 300.204,72, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à redução, relativo à 
entrada de diversas mercadorias cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo. Assim, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 61, §3º e 64 da Lei 

11.651/91 combinados com o artigo 58, I, alínea “b” do Decreto 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a” da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada 
pela Lei 17.917/2.012. 

 
O Auto de Infração se encontra instruído com o recibo de entrega do 

relatório digital e a mídia - CD. 
 



Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação em 
primeira instância, argumentando em síntese: 

 
a)  preliminarmente erro de enquadramento legal, por não ter 

infringido os artigos 61, §3.º e 64 do CTE, combinado com o artigo 58, I, “b” do RCTE.  
 
b) no mérito asseverou ter direito aos créditos estornados pela 

fiscalização especialmente nos termos do disposto no Convênio ICMS 128/94, invocando, 
inclusive, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que reconheceu o direito aos 
créditos em debate a outra empresa, que lhe seria favorável. Questiona que a multa 
aplicada, além da insubsistente, seria desproporcional e possuir caráter confiscatório. Ao 
final, pugnou pela nulidade do lançamento, que o auto de infração fosse desconstituído, 
ou, ainda, que fosse declarada sua total ineficácia. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário 

reiterando os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira 
instância. 

 
Arguiu em síntese: preliminarmente erro de enquadramento legal, por 

não ter infringido o disposto no artigo 61, §3º e 64 da Lei nº. 11.651/91, cumulado com o 
artigo 58, inciso I, alínea "b", do Decreto nº. 4.852/97. No mérito, alegou ter direitos aos 
créditos estornados pela fiscalização, nos termos do Convênio nº. 128/94. Insistiu na 
confiscatoriedade da multa aplicada. Pugnou, ao final, pela declaração de improcedência 
do auto de infração.  

 
Levado o feito a julgamento na instância cameral, a Segunda 

Câmara deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, 
por maioria de votos, reformar a decisão singular para julgar improcedente o lançamento.  

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior pugnando pela reforma do aresto cameral e consequente manutenção 
da decisão singular que considerou procedente o lançamento.  

 
Regulamente intimado no endereço do seu domicílio tributário e 

também na pessoa de seu procurador para apresentar recurso voluntário em face do 
acórdão cameral e/ou contraditar o recurso fazendário, o sujeito passivo comparece ao 
feito, mediante petição subscrita por seu causídico, requerendo tão-somente juntada de 
termo de substabelecimento, pleiteando a retirada dos seus nomes do sistema e que as 
novas notificações, publicações e intimações sejam endereçadas ao novo defensor. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo por ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2012 a 07/2012, na 
importância de R$ 300.204,72, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à 



redução, relativo à entrada de diversas mercadorias da cesta básica, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo, prevista no artigo 8º, inciso XXXIII do 
Anexo IX do RCTE, conforme demonstrativos em anexo. Assim, o sujeito passivo deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
Como visto, o cerne da contenda administrativa sob análise se 

restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reforma do aresto cameral, adoto como razões de decidir os fundamentos do Acórdão 
n.º 189/2017, relativo ao processo administrativo tributário n.º 4011503026694, voto 
vencedor de autoria do Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, nestes termos: 

 
“[...] na tabela às fls. 254 dos autos, a recorrente afirma, em relação 

aos produtos ali enumerados, possuir direito à manutenção dos créditos pelas entradas. 
São eles: Arroz e feijão, cuja alíquota efetiva de saídas é 3%, conforme benefício descrito 
no art. 8º, XIX do Anexo IX do RCTE; produtos da cesta básica, à alíquota efetiva de 
saídas de 7%, cujo benefício está descrito no art. 8º, XXXIII do Anexo IX e Convênio ICMS 
nº 128/94; fermento, gelatina, caderno, caneta esferográfica, à alíquota efetiva de 12%, 
cujo benefício está descrito no art. 8º, inc. XXXVI, do Anexo IX. 

 
Os dispositivos mencionados nada dizem acerca do benefício da 

manutenção de crédito. 
 
Sobre o assunto, dispõe o art. 2º do Anexo IX do RCTE que: 
 
“Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando 
concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de 
cálculo.” 
 

Percebe-se, ao longo da legislação tributária, que em diversas 
ocasiões os Convênios Interestaduais do ICMS dão azo às unidades da Federação a que 
incorporem benefícios fiscais criados no âmbito do CONFAZ. Em outras situações, os 
benefícios são de implementação obrigatória. Aos primeiros, se convencionou chamar 
convênios autorizativos, ao passo que aos segundos, impositivos. 

 
Cite-se, como exemplo de convênio impositivo, o de nº 26/75, cuja 

redação de sua cláusula primeira assevera que: 
 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: § 2º Não se exigirá o estorno do crédito 
relativo à entrada das mercadorias, ou dos respectivos insumos, 
objeto das saídas a que se refere esta cláusula.” 
 

Tal dispositivo fora implementado na legislação goiana no art. 6º, VIII 
do Anexo IX do RCTE, por meio da expressão “ficando mantido o crédito”, inserta na parte 
final desse dispositivo. 

 
Exemplo de Convênio autorizativo ao qual a legislação goiana deu 

guarida é o de nº 76/91, cuja cláusula primeira vem nos seguintes termos: 
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“Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
isentar do ICMS o fornecimento de energia elétrica para consumo em 
estabelecimento de produtor rural, até a faixa de consumo definida na 
legislação estadual. 
§ 1º Ficam as unidades federadas autorizadas a não exigir o estorno 
do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.” 
 

Tal faculdade foi incorporada pelo Estado no art. 6º, XXIII do Anexo 
IX do RCTE, mediante a expressão “ficando mantido o crédito”, disposto no corpo do 
dispositivo. Essa é a práxis legislativa em todo o Anexo IX: a todo benefício ao qual se 
intencionou manter o crédito, haverá, necessariamente, a referida expressão.  

 
Ora, na verdade, o que pretende a recorrente é que se negue 

vigência ao art. 2º do Anexo IX do RCTE e, pari passu, se imponha ao Estado de Goiás 
aquilo que o Convênio ICMS nº 128/94 deferiu como mera faculdade. 

 
O STF já se manifestou especificamente acerca da matéria, ex vi do 

acórdão proferido no Agravo regimental em Recurso Extraordinário nº 630.705/MT, cujo 
relator fora o Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa: 

 
“Agravo regimental no recurso extraordinário.  ICMS.  Benefício fiscal. 
Ausência de lei específica internalizando o convênio firmado pelo 
Confaz. Jurisprudência desta Corte reconhecendo a 
imprescindibilidade de lei em sentido formal para dispor sobre  a 
matéria. 
1. As razões deduzidas pela agravante equivocam-se quanto às razões 
de decidir do juízo monocrático. Não ficara assentada naquela decisão 
a impossibilidade de o convênio autorizar a manutenção dos créditos 
escriturais. O que se reconhecera fora a impossibilidade de o 
benefício fiscal ser implementado à margem da participação do Poder 
Legislativo. 
2. Os convênios são autorizações para que o Estado possa 
implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no 
ordenamento interno é mera faculdade, e não obrigação. A 
participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção do 
Estado, além de manter hígido o postulado da separação de poderes 
concebido pelo constituinte originário. 
3. Agravo regimental não provido.” 
 

Perfilha a mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de 
jurisprudência, oriunda do STJ: 

 
"Processual civil e tributário.  Nulidade. Decisão  extra petita.  
Inocorrência.  ICMS.  Remissão. Convênio autorizativo. Não se 
reconhece a nulidade do acórdão se se verifica que o equivoco não  
prejudicou  o  exame  da  causa. A autorização veiculada em  
Convênio  para  a  concessão  de  remissão  não acarreta  direito  
subjetivo  para  o  contribuinte,  se  não  houve implementação da 
medida necessária à concessão do beneficio, mesmo  que  o  
Convênio  tenha  sido  objeto  de  ratificação. Recurso a que se nega 
provimento" (STJ, RMS 13.543/RJ, 2.' T., rei. Min. Castro Meira, DJ 
16.02.2004). 
 

Disso tudo, em especial quanto à aplicabilidade do art. 2º do Anexo 
IX do RCTE, também há que se ressaltar que o Conselho Administrativo Tributário não 
pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou 
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Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 
O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que 

as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, 
por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, 
repita-se, esta Casa não possui competência legal para negar vigência a Ato normativo 
regularmente expedido pela Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o 
Conselho Administrativo Tributário arvorar-se-ia a exercer função que não lhe compete, 
pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

 
Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 

está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 
inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

 
Medida que resta ao sujeito passivo, enquanto vigente o art. 2º do 

Anexo IX do RCTE, é a via Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 
16469/09, que rege o Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento 
alhures: 

 
“art. 
6º.............................................................................................................. 
[...] 
§4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido 
pela Administração Tributária.” 
 

Portanto, não dar vigência a determinado dispositivo de decreto em 
vigor equivale à declaração incidental de sua ilegalidade, prerrogativa exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Aderem a tal tratamento as questões volvidas em recurso voluntário, 

alusivas à abusividade da multa, cujo quantum é expressamente tratado no art. 71 do 
CTE, e à aplicação de atualização monetária sobre a multa cominada, cuja previsão se 
encontra nos arts. 168 e 170 do mesmo diploma legal.  

 
Uma vez que a manutenção de crédito também é benefício fiscal26, 

que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de dispositivos que confiram 
benefícios fiscais não admite outra análise se não a literal27. 

 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 

compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 
Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

                                            
26 CTE. Art. 41. São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito; 

 

27 CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

        I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

        II - outorga de isenção; 
 



 
Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 

promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF/88, ao estabelecer que a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação:  

 
“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 
 

Segundo ensina SABBAG28, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

 
A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 

Se não há incidência de imposto – ou, ainda, incidência parcial - na venda, não há que se 
falar em aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se 
determinada empresa vende mercadorias com benefício fiscal, o crédito pelas entradas 
deverá ser reduzido sob idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode utilizar a 
integralidade de um crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas saídas.  

 
Na verdade, o escopo do estorno aqui promovido é justamente dar 

exequibilidade ao princípio que se noticiou infringido. 
 
A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-

cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 61, I “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não-tributada;” 
 

Também merecem transcrição, por oportuno, os demais dispositivos 
que amparam a acusação fiscal: 

 

Art. 60 do CTE: 
 
“Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;” 
 

Art. 57 do RCTE: 
 
“Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
I - a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço:’ 
b) resultante de operação ou prestação isentas ou não tributadas; 

                                            
28 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 

2011. P. 1016. 



.................................................................................................................... 
§ 1º A vedação do crédito prevista neste artigo estende-se ao imposto 
incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado 
com a mercadoria objeto da operação.” 
 

Nesse particular, não há motivo para reparo na sentença singular.”  
 
Em adição aos argumentos acima explicitados, insta ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 635.688/RS, relator Min. 
Gilmar Mendes, em sessão plenária, sob a sistemática de repercussão geral prevista no 
art. 543-B do CPC/73, em vigor, à época, enfrentou a mesma controvérsia, qual seja, a 
possibilidade ou não de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na 
operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela 
redução da base de cálculo, em face do disposto no art. 155, §2º, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, sedimentando o entendimento no sentido de que “a redução da base de 
cálculo, salvo previsão legal em contrário, não implicará crédito para a 
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes”, ou 
seja, “a regra é que, havendo redução da base de cálculo, não haverá crédito 
relativo ao ICMS pago na operação antecedente a ser compensado com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes.” Eis o ter da ementa: 

 
Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não 
cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da 
Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. 
Anulação proporcional dos créditos relativos às operações 
anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação 
estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. 
Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral 
dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às 
operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso 
extraordinário não provido. 
(RE 635688, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/10/2014, processo eletrônico repercussão geral - 
mérito DJe-030 divulg.12-02-2015 public. 13-02-2015) 
 

Cumpre salientar, por derradeiro, que a exigência de estorno dos 
créditos apropriados, relativos à entrada de mercadorias cujas saídas foram contempladas 
com o benefício fiscal da isenção parcial do ICMS, concernente à redução da base de 
cálculo, sem previsão na legislação tributária estadual de manutenção dos créditos, visa, 
em última análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade insculpido no 
art. 155, §2º, incisos I e II, da CF/1988, “in verbis”: 

 
CF/88 

[...] 

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

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 



de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

[...] 

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

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 
 

Ante o exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a 
este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral e julgar 
procedente na íntegra o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01194/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. FALTA 
DE ESTORNO DE CRÉDITO REFERENTE A SAÍDAS 
BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO 
PELA REFORMA DO ARESTO CAMERAL QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO. ACOLHIDO POR MAIORIA 
DE VOTOS.  
 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica 
primordial a compensação, nas saídas de mercadorias, do 
imposto outrora recolhido pelas entradas. Portanto, salvo 
disposição legal em contrário, quaisquer eventos passíveis de 
afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas. Se 
não há incidência de imposto na venda, não há que se falar em 
aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou 
serviços. Inteligência do art. 155, §2º, II, da CF/88, arts. 60, I "a" e 
61, I "a" do CTE, arts. 57, I "a" e §1º e 58, I "a" do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2013 a 09/2013, na importância de 
R$ 43.589,81, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à redução, relativo à 
entrada de diversas mercadorias cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo. Assim, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 61, §3º e 64 da Lei 

11.651/91 combinados com o artigo 58, I, alínea “b” do Decreto 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a” da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada 
pela Lei 17.917/2.012. 

 
O Auto de Infração se encontra instruído com: Relatório Sintético de 

Estorno de Crédito pelas Entradas; Auditoria Básica do ICMS do exercício de 2013; 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias, Resumo de Entrega de 



Escrituração Fiscal Digital, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e Mídia digital – CD 
contendo Relatório Analítico do Estorno de Crédito. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação em 

primeira instância, argumentando em síntese, preliminarmente, nulidade do feito, por 
entender que houve erro na tipificação dos dispositivos legais infringidos, no mérito 
afirmou que o estorno proporcional do crédito previsto no artigo 58, inciso I, alínea “b” do 
RCTE confronta o princípio Constitucional da Não Cumulatividade. Argumentou ainda que 
a legislação tributária do Estado de Goiás, ao exigir o estorno do crédito proporcional a 
redução da base de cálculo utilizada nas operações com produtos da cesta básica 
contraria o §1º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 128/94 que dispõe que os Estados 
ficam autorizados a não exigir o estorno proporcional de crédito referente a operação com 
produtos da cesta básica cuja saída ocorreu com redução da base de cálculo. Contestou a 
penalidade aplicada, asseverando que a multa imposta é inconstitucional por ferir o 
princípio da Vedação ao Confisco. Ao final requereu que o lançamento fosse declarado 
nulo em face do erro no enquadramento legal e dado o caráter confiscatório da multa ou 
improcedente em razão das objeções debatidas. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário 

reiterando os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira 
instância. 

 
Arguiu em síntese: preliminarmente erro de enquadramento legal, por 

não ter infringido o disposto no artigo 61, §3º e 64 da Lei nº. 11.651/91, cumulado com o 
artigo 58, inciso I, alínea "b", do Decreto nº. 4.852/97. No mérito, alegou ter direitos aos 
créditos estornados pela fiscalização, nos termos do Convênio nº. 128/94. Insistiu na 
confiscatoriedade da multa aplicada. Pugnou, ao final, pela declaração de improcedência 
do auto de infração.  

 
Levado o feito a julgamento na instância cameral, a Segunda 

Câmara deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, 
por maioria de votos, reformar a decisão singular para julgar improcedente o lançamento.  

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior pugnando pela reforma do aresto cameral e consequente manutenção 
da decisão singular que considerou procedente o lançamento.  

 
Regulamente intimado no endereço do seu domicílio tributário e 

também na pessoa de seu procurador para apresentar recurso voluntário em face do 
acórdão cameral e/ou contraditar o recurso fazendário, o sujeito passivo manteve-se 
inerte. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2013 a 09/2013, na 
importância de R$ 43.589,81, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à 
redução, relativo à entrada de diversas mercadorias da cesta básica, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo, prevista no artigo 8º, inciso XXXIII do 
Anexo IX do RCTE, conforme demonstrativos em anexo. Assim, o sujeito passivo deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
Como visto, o cerne da contenda administrativa sob análise se 

restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reforma do aresto cameral, adoto como razões de decidir os fundamentos do Acórdão 
n.º 189/2017, relativo ao processo administrativo tributário n.º 4011503026694, voto 
vencedor de autoria do Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, nestes termos: 

 
“[...] na tabela às fls. 254 dos autos, a recorrente afirma, em relação 

aos produtos ali enumerados, possuir direito à manutenção dos créditos pelas entradas. 
São eles: Arroz e feijão, cuja alíquota efetiva de saídas é 3%, conforme benefício descrito 
no art. 8º, XIX do Anexo IX do RCTE; produtos da cesta básica, à alíquota efetiva de 
saídas de 7%, cujo benefício está descrito no art. 8º, XXXIII do Anexo IX e Convênio ICMS 
nº 128/94; fermento, gelatina, caderno, caneta esferográfica, à alíquota efetiva de 12%, 
cujo benefício está descrito no art. 8º, inc. XXXVI, do Anexo IX. 

 
Os dispositivos mencionados nada dizem acerca do benefício da 

manutenção de crédito. 
 
Sobre o assunto, dispõe o art. 2º do Anexo IX do RCTE que: 
 
“Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando 
concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de 
cálculo.” 
 

Percebe-se, ao longo da legislação tributária, que em diversas 
ocasiões os Convênios Interestaduais do ICMS dão azo às unidades da Federação a que 
incorporem benefícios fiscais criados no âmbito do CONFAZ. Em outras situações, os 
benefícios são de implementação obrigatória. Aos primeiros, se convencionou chamar 
convênios autorizativos, ao passo que aos segundos, impositivos. 

 
Cite-se, como exemplo de convênio impositivo, o de nº 26/75, cuja 

redação de sua cláusula primeira assevera que: 
 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: § 2º Não se exigirá o estorno do crédito 
relativo à entrada das mercadorias, ou dos respectivos insumos, 
objeto das saídas a que se refere esta cláusula.” 
 

Tal dispositivo fora implementado na legislação goiana no art. 6º, VIII 
do Anexo IX do RCTE, por meio da expressão “ficando mantido o crédito”, inserta na parte 
final desse dispositivo. 
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Exemplo de Convênio autorizativo ao qual a legislação goiana deu 
guarida é o de nº 76/91, cuja cláusula primeira vem nos seguintes termos: 

 
“Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
isentar do ICMS o fornecimento de energia elétrica para consumo em 
estabelecimento de produtor rural, até a faixa de consumo definida na 
legislação estadual. 
§ 1º Ficam as unidades federadas autorizadas a não exigir o estorno 
do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.” 
 

Tal faculdade foi incorporada pelo Estado no art. 6º, XXIII do Anexo 
IX do RCTE, mediante a expressão “ficando mantido o crédito”, disposto no corpo do 
dispositivo. Essa é a práxis legislativa em todo o Anexo IX: a todo benefício ao qual se 
intencionou manter o crédito, haverá, necessariamente, a referida expressão.  

 
Ora, na verdade, o que pretende a recorrente é que se negue 

vigência ao art. 2º do Anexo IX do RCTE e, pari passu, se imponha ao Estado de Goiás 
aquilo que o Convênio ICMS nº 128/94 deferiu como mera faculdade. 

 
O STF já se manifestou especificamente acerca da matéria, ex vi do 

acórdão proferido no Agravo regimental em Recurso Extraordinário nº 630.705/MT, cujo 
relator fora o Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa: 

 
“Agravo regimental no recurso extraordinário.  ICMS.  Benefício fiscal. 
Ausência de lei específica internalizando o convênio firmado pelo 
Confaz. Jurisprudência desta Corte reconhecendo a 
imprescindibilidade de lei em sentido formal para dispor sobre  a 
matéria. 
1. As razões deduzidas pela agravante equivocam-se quanto às razões 
de decidir do juízo monocrático. Não ficara assentada naquela decisão 
a impossibilidade de o convênio autorizar a manutenção dos créditos 
escriturais. O que se reconhecera fora a impossibilidade de o 
benefício fiscal ser implementado à margem da participação do Poder 
Legislativo. 
2. Os convênios são autorizações para que o Estado possa 
implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no 
ordenamento interno é mera faculdade, e não obrigação. A 
participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção do 
Estado, além de manter hígido o postulado da separação de poderes 
concebido pelo constituinte originário. 
3. Agravo regimental não provido.” 
 

Perfilha a mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de 
jurisprudência, oriunda do STJ: 

 
"Processual civil e tributário.  Nulidade. Decisão  extra petita.  
Inocorrência.  ICMS.  Remissão. Convênio autorizativo. Não se 
reconhece a nulidade do acórdão se se verifica que o equivoco não  
prejudicou  o  exame  da  causa. A autorização veiculada em  
Convênio  para  a  concessão  de  remissão  não acarreta  direito  
subjetivo  para  o  contribuinte,  se  não  houve implementação da 
medida necessária à concessão do beneficio, mesmo  que  o  
Convênio  tenha  sido  objeto  de  ratificação. Recurso a que se nega 
provimento" (STJ, RMS 13.543/RJ, 2.' T., rei. Min. Castro Meira, DJ 
16.02.2004). 
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Disso tudo, em especial quanto à aplicabilidade do art. 2º do Anexo 
IX do RCTE, também há que se ressaltar que o Conselho Administrativo Tributário não 
pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou 
Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 
O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que 

as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, 
por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, 
repita-se, esta Casa não possui competência legal para negar vigência a Ato normativo 
regularmente expedido pela Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o 
Conselho Administrativo Tributário arvorar-se-ia a exercer função que não lhe compete, 
pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

 
Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 

está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 
inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

 
Medida que resta ao sujeito passivo, enquanto vigente o art. 2º do 

Anexo IX do RCTE, é a via Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 
16469/09, que rege o Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento 
alhures: 

 
“art. 
6º.............................................................................................................. 
[...] 
§4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido 
pela Administração Tributária.” 
 

Portanto, não dar vigência a determinado dispositivo de decreto em 
vigor equivale à declaração incidental de sua ilegalidade, prerrogativa exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Aderem a tal tratamento as questões volvidas em recurso voluntário, 

alusivas à abusividade da multa, cujo quantum é expressamente tratado no art. 71 do 
CTE, e à aplicação de atualização monetária sobre a multa cominada, cuja previsão se 
encontra nos arts. 168 e 170 do mesmo diploma legal.  

 
Uma vez que a manutenção de crédito também é benefício fiscal29, 

que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de dispositivos que confiram 
benefícios fiscais não admite outra análise se não a literal30. 

 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 

compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 

                                            
29 CTE. Art. 41. São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito; 

 

30 CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

        I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

        II - outorga de isenção; 
 



Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

 
Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 

promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF/88, ao estabelecer que a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação:  

 
“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 
 

Segundo ensina SABBAG31, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

 
A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 

Se não há incidência de imposto – ou, ainda, incidência parcial - na venda, não há que se 
falar em aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se 
determinada empresa vende mercadorias com benefício fiscal, o crédito pelas entradas 
deverá ser reduzido sob idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode utilizar a 
integralidade de um crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas saídas.  

 
Na verdade, o escopo do estorno aqui promovido é justamente dar 

exequibilidade ao princípio que se noticiou infringido. 
 
A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-

cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 61, I “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não-tributada;” 
 

Também merecem transcrição, por oportuno, os demais dispositivos 
que amparam a acusação fiscal: 

 

Art. 60 do CTE: 
 
“Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;” 
 

Art. 57 do RCTE: 
 

                                            
31 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 

2011. P. 1016. 



“Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
I - a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço:’ 
c) resultante de operação ou prestação isentas ou não tributadas; 
.................................................................................................................... 
§ 1º A vedação do crédito prevista neste artigo estende-se ao imposto 
incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado 
com a mercadoria objeto da operação.” 
 

Nesse particular, não há motivo para reparo na sentença singular.”  
 
Em adição aos argumentos acima explicitados, insta ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 635.688/RS, relator Min. 
Gilmar Mendes, em sessão plenária, sob a sistemática de repercussão geral prevista no 
art. 543-B do CPC/73, em vigor, à época, enfrentou a mesma controvérsia, qual seja, a 
possibilidade ou não de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na 
operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela 
redução da base de cálculo, em face do disposto no art. 155, §2º, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, sedimentando o entendimento no sentido de que “a redução da base de 
cálculo, salvo previsão legal em contrário, não implicará crédito para a 
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes”, ou 
seja, “a regra é que, havendo redução da base de cálculo, não haverá crédito 
relativo ao ICMS pago na operação antecedente a ser compensado com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes.” Eis o ter da ementa: 

 
Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não 
cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da 
Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. 
Anulação proporcional dos créditos relativos às operações 
anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação 
estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. 
Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral 
dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às 
operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso 
extraordinário não provido. 
(RE 635688, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/10/2014, processo eletrônico repercussão geral - 
mérito DJe-030 divulg.12-02-2015 public. 13-02-2015) 
 

Cumpre salientar, por derradeiro, que a exigência de estorno dos 
créditos apropriados, relativos à entrada de mercadorias cujas saídas foram contempladas 
com o benefício fiscal da isenção parcial do ICMS, concernente à redução da base de 
cálculo, sem previsão na legislação tributária estadual de manutenção dos créditos, visa, 
em última análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade insculpido no 
art. 155, §2º, incisos I e II, da CF/1988, “in verbis”: 

 
CF/88 

[...] 

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

[...] 



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

[...] 

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

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 
 

Ante o exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a 
este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral e julgar 
procedente na íntegra o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01195/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. FALTA 
DE ESTORNO DE CRÉDITO REFERENTE A SAÍDAS 
BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO 
PELA REFORMA DO ARESTO CAMERAL QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO. ACOLHIDO POR MAIORIA 
DE VOTOS.  
 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica 
primordial a compensação, nas saídas de mercadorias, do 
imposto outrora recolhido pelas entradas. Portanto, salvo 
disposição legal em contrário, quaisquer eventos passíveis de 
afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas. Se 
não há incidência de imposto na venda, não há que se falar em 
aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou 
serviços. Inteligência do art. 155, §2º, II, da CF/88, arts. 60, I "a" e 
61, I "a" do CTE, arts. 57, I "a" e §1º e 58, I "a" do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2013 a 09/2013, na importância de 
R$ 32.337,05, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à redução, relativo à 
entrada de diversas mercadorias cujas saídas foram contempladas com redução de base 
de cálculo. Assim, o sujeito passivo deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 61, §3º e 64 da Lei 

11.651/91 combinados com o artigo 58, I, alínea “b” do Decreto 4.852/97. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso IV, alínea “a” da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada 
pela Lei 17.917/2.012. 

 
O Auto de Infração se encontra instruído com: Relatório Sintético de 

Estorno de Crédito pelas Entradas; Auditoria Básica do ICMS do exercício de 2013; 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias, Resumo de Entrega de 



Escrituração Fiscal Digital, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais e Mídia digital – CD 
contendo Relatório Analítico do Estorno de Crédito. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação em 

primeira instância, argumentando em síntese, preliminarmente, nulidade do feito, por 
entender que houve erro na tipificação dos dispositivos legais infringidos, no mérito 
afirmou que o estorno proporcional do crédito previsto no artigo 58, inciso I, alínea “b” do 
RCTE confronta o princípio Constitucional da Não Cumulatividade. Argumentou ainda que 
a legislação tributária do Estado de Goiás, ao exigir o estorno do crédito proporcional a 
redução da base de cálculo utilizada nas operações com produtos da cesta básica 
contraria o §1º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 128/94 que dispõe que os Estados 
ficam autorizados a não exigir o estorno proporcional de crédito referente a operação com 
produtos da cesta básica cuja saída ocorreu com redução da base de cálculo. Contestou a 
penalidade aplicada, asseverando que a multa imposta é inconstitucional por ferir o 
princípio da Vedação ao Confisco. Ao final requereu que o lançamento fosse declarado 
nulo em face do erro no enquadramento legal e dado o caráter confiscatório da multa ou 
improcedente em razão das objeções debatidas. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário 

reiterando os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira 
instância. 

 
Arguiu em síntese: preliminarmente erro de enquadramento legal, por 

não ter infringido o disposto no artigo 61, §3º e 64 da Lei nº. 11.651/91, cumulado com o 
artigo 58, inciso I, alínea "b", do Decreto nº. 4.852/97. No mérito, alegou ter direitos aos 
créditos estornados pela fiscalização, nos termos do Convênio nº. 128/94. Insistiu na 
confiscatoriedade da multa aplicada. Pugnou, ao final, pela declaração de improcedência 
do auto de infração.  

 
Levado o feito a julgamento na instância cameral, a Segunda 

Câmara deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, 
por maioria de votos, reformar a decisão singular para julgar improcedente o lançamento.  

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior pugnando pela reforma do aresto cameral e consequente manutenção 
da decisão singular que considerou procedente o lançamento.   

 
Regulamente intimado no endereço do seu domicílio tributário e 

também na pessoa de seu procurador para apresentar recurso voluntário em face do 
acórdão cameral e/ou contraditar o recurso fazendário, o sujeito passivo comparece ao 
feito, mediante petição subscrita por seu causídico, requerendo tão-somente juntada de 
termo de substabelecimento, pleiteando a retirada dos seus nomes do sistema e que as 
novas notificações, publicações e intimações sejam endereçadas ao novo defensor. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo por ter omitido o pagamento de ICMS, no período de 01/2013 a 09/2013, na 
importância de R$ 32.337,05, em razão de falta de estorno de crédito, proporcional à 
redução, relativo à entrada de diversas mercadorias da cesta básica, cujas saídas foram 
contempladas com redução de base de cálculo, prevista no artigo 8º, inciso XXXIII do 
Anexo IX do RCTE, conforme demonstrativos em anexo. Assim, o sujeito passivo deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
Como visto, o cerne da contenda administrativa sob análise se 

restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reforma do aresto cameral, adoto como razões de decidir os fundamentos do Acórdão 
n.º 189/2017, relativo ao processo administrativo tributário n.º 4011503026694, voto 
vencedor de autoria do Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, nestes termos: 

 
“[...] na tabela às fls. 254 dos autos, a recorrente afirma, em relação 

aos produtos ali enumerados, possuir direito à manutenção dos créditos pelas entradas. 
São eles: Arroz e feijão, cuja alíquota efetiva de saídas é 3%, conforme benefício descrito 
no art. 8º, XIX do Anexo IX do RCTE; produtos da cesta básica, à alíquota efetiva de 
saídas de 7%, cujo benefício está descrito no art. 8º, XXXIII do Anexo IX e Convênio ICMS 
nº 128/94; fermento, gelatina, caderno, caneta esferográfica, à alíquota efetiva de 12%, 
cujo benefício está descrito no art. 8º, inc. XXXVI, do Anexo IX. 

 
Os dispositivos mencionados nada dizem acerca do benefício da 

manutenção de crédito. 
 
Sobre o assunto, dispõe o art. 2º do Anexo IX do RCTE que: 
 
“Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando 
concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de 
cálculo.” 
 

Percebe-se, ao longo da legislação tributária, que em diversas 
ocasiões os Convênios Interestaduais do ICMS dão azo às unidades da Federação a que 
incorporem benefícios fiscais criados no âmbito do CONFAZ. Em outras situações, os 
benefícios são de implementação obrigatória. Aos primeiros, se convencionou chamar 
convênios autorizativos, ao passo que aos segundos, impositivos. 

 
Cite-se, como exemplo de convênio impositivo, o de nº 26/75, cuja 

redação de sua cláusula primeira assevera que: 
 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: § 2º Não se exigirá o estorno do crédito 
relativo à entrada das mercadorias, ou dos respectivos insumos, 
objeto das saídas a que se refere esta cláusula.” 
 

Tal dispositivo fora implementado na legislação goiana no art. 6º, VIII 
do Anexo IX do RCTE, por meio da expressão “ficando mantido o crédito”, inserta na parte 
final desse dispositivo. 
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Exemplo de Convênio autorizativo ao qual a legislação goiana deu 
guarida é o de nº 76/91, cuja cláusula primeira vem nos seguintes termos: 

 
“Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
isentar do ICMS o fornecimento de energia elétrica para consumo em 
estabelecimento de produtor rural, até a faixa de consumo definida na 
legislação estadual. 
§ 1º Ficam as unidades federadas autorizadas a não exigir o estorno 
do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996.” 
 

Tal faculdade foi incorporada pelo Estado no art. 6º, XXIII do Anexo 
IX do RCTE, mediante a expressão “ficando mantido o crédito”, disposto no corpo do 
dispositivo. Essa é a práxis legislativa em todo o Anexo IX: a todo benefício ao qual se 
intencionou manter o crédito, haverá, necessariamente, a referida expressão.  

 
Ora, na verdade, o que pretende a recorrente é que se negue 

vigência ao art. 2º do Anexo IX do RCTE e, pari passu, se imponha ao Estado de Goiás 
aquilo que o Convênio ICMS nº 128/94 deferiu como mera faculdade. 

 
O STF já se manifestou especificamente acerca da matéria, ex vi do 

acórdão proferido no Agravo regimental em Recurso Extraordinário nº 630.705/MT, cujo 
relator fora o Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa: 

 
“Agravo regimental no recurso extraordinário.  ICMS.  Benefício fiscal. 
Ausência de lei específica internalizando o convênio firmado pelo 
Confaz. Jurisprudência desta Corte reconhecendo a 
imprescindibilidade de lei em sentido formal para dispor sobre  a 
matéria. 
1. As razões deduzidas pela agravante equivocam-se quanto às razões 
de decidir do juízo monocrático. Não ficara assentada naquela decisão 
a impossibilidade de o convênio autorizar a manutenção dos créditos 
escriturais. O que se reconhecera fora a impossibilidade de o 
benefício fiscal ser implementado à margem da participação do Poder 
Legislativo. 
2. Os convênios são autorizações para que o Estado possa 
implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no 
ordenamento interno é mera faculdade, e não obrigação. A 
participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção do 
Estado, além de manter hígido o postulado da separação de poderes 
concebido pelo constituinte originário. 
3. Agravo regimental não provido.” 
 

Perfilha a mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de 
jurisprudência, oriunda do STJ: 

 
"Processual civil e tributário.  Nulidade. Decisão  extra petita.  
Inocorrência.  ICMS.  Remissão. Convênio autorizativo. Não se 
reconhece a nulidade do acórdão se se verifica que o equivoco não  
prejudicou  o  exame  da  causa. A autorização veiculada em  
Convênio  para  a  concessão  de  remissão  não acarreta  direito  
subjetivo  para  o  contribuinte,  se  não  houve implementação da 
medida necessária à concessão do beneficio, mesmo  que  o  
Convênio  tenha  sido  objeto  de  ratificação. Recurso a que se nega 
provimento" (STJ, RMS 13.543/RJ, 2.' T., rei. Min. Castro Meira, DJ 
16.02.2004). 
 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Diversos/LC_087.htm


Disso tudo, em especial quanto à aplicabilidade do art. 2º do Anexo 
IX do RCTE, também há que se ressaltar que o Conselho Administrativo Tributário não 
pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou 
Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

 
O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que 

as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, 
por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, 
repita-se, esta Casa não possui competência legal para negar vigência a Ato normativo 
regularmente expedido pela Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o 
Conselho Administrativo Tributário arvorar-se-ia a exercer função que não lhe compete, 
pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

 
Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 

está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 
inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

 
Medida que resta ao sujeito passivo, enquanto vigente o art. 2º do 

Anexo IX do RCTE, é a via Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 
16469/09, que rege o Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento 
alhures: 

 
“art. 
6º.............................................................................................................. 
[...] 
§4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido 
pela Administração Tributária.” 
 

Portanto, não dar vigência a determinado dispositivo de decreto em 
vigor equivale à declaração incidental de sua ilegalidade, prerrogativa exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Aderem a tal tratamento as questões volvidas em recurso voluntário, 

alusivas à abusividade da multa, cujo quantum é expressamente tratado no art. 71 do 
CTE, e à aplicação de atualização monetária sobre a multa cominada, cuja previsão se 
encontra nos arts. 168 e 170 do mesmo diploma legal.  

 
Uma vez que a manutenção de crédito também é benefício fiscal32, 

que também não se olvide a seguinte regra: a interpretação de dispositivos que confiram 
benefícios fiscais não admite outra análise se não a literal33. 

 
A não-cumulatividade do ICMS tem como característica primordial a 

compensação, nas saídas de mercadorias, do imposto outrora recolhido pelas entradas. 

                                            
32 CTE. Art. 41. São os benefícios fiscais: IV - a manutenção de crédito; 

 

33 CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

        I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

        II - outorga de isenção; 
 



Portanto, salvo disposição legal que determine expressamente o contrário, quaisquer 
eventos passíveis de afetar a incidência do imposto nas saídas terão o condão de 
influenciar no aproveitamento dos créditos pelas entradas.  

 
Não é por outra razão que, regra geral, o sujeito passivo deve 

promover o estorno proporcional do crédito aproveitado pelas entradas sempre que 
realizar saídas de mercadorias com benefício fiscal. É o que discorre o art. 155, § 2º, II, da 
CF/88, ao estabelecer que a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação:  

 
“a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 
nas operações seguintes;” 
 

Segundo ensina SABBAG34, não-cumulatividade é “o postulado em 
que o imposto só recai sobre o valor acrescentado em cada fase da circulação do produto. 
(...) Do ponto de vista econômico, pode-se afirmar que o Princípio se refere à incidência do 
valor agregado em cada operação”.  

 
A matriz que norteia o presente lançamento não difere dessa tônica. 

Se não há incidência de imposto – ou, ainda, incidência parcial - na venda, não há que se 
falar em aproveitamento do imposto por aquisições de bens e/ ou serviços. Com efeito, se 
determinada empresa vende mercadorias com benefício fiscal, o crédito pelas entradas 
deverá ser reduzido sob idêntico índice de proporcionalidade, pois não se pode utilizar a 
integralidade de um crédito fiscal para o qual não houve ICMS a ser pago pelas saídas.  

 
Na verdade, o escopo do estorno aqui promovido é justamente dar 

exequibilidade ao princípio que se noticiou infringido. 
 
A presente acusação se ampara no próprio princípio da não-

cumulatividade do ICMS, possuindo como matriz de acusação o que dispõe o art. 61, I “a” 
do CTE, cuja redação é a seguinte: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta 
ou não-tributada;” 
 

Também merecem transcrição, por oportuno, os demais dispositivos 
que amparam a acusação fiscal: 

 

Art. 60 do CTE: 
 
“Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;” 
 

Art. 57 do RCTE: 
 

                                            
34 Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 3ª ed. – São Paulo: Saraiva, 

2011. P. 1016. 



“Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60): 
I - a entrada de mercadoria, bem ou utilização de serviço:’ 
a) resultante de operação ou prestação isentas ou não tributadas; 
.................................................................................................................... 
§ 1º A vedação do crédito prevista neste artigo estende-se ao imposto 
incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado 
com a mercadoria objeto da operação.” 
 

Nesse particular, não há motivo para reparo na sentença singular.”  
 
Em adição aos argumentos acima explicitados, insta ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 635.688/RS, relator 
Min. Gilmar Mendes, em sessão plenária, sob a sistemática de repercussão geral prevista 
no art. 543-B do CPC/73, em vigor, à época, enfrentou a mesma controvérsia, qual seja, a 
possibilidade ou não de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na 
operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela 
redução da base de cálculo, em face do disposto no art. 155, §2º, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, sedimentando o entendimento no sentido de que “a redução da base de 
cálculo, salvo previsão legal em contrário, não implicará crédito para a 
compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes”, ou 
seja, “a regra é que, havendo redução da base de cálculo, não haverá crédito 
relativo ao ICMS pago na operação antecedente a ser compensado com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes.” Eis o ter da ementa: 

 
Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não 
cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da 
Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. 
Anulação proporcional dos créditos relativos às operações 
anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação 
estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. 
Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral 
dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às 
operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso 
extraordinário não provido. 
(RE 635688, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/10/2014, processo eletrônico repercussão geral - 
mérito DJe-030 divulg.12-02-2015 public. 13-02-2015) 
 

Cumpre salientar, por derradeiro, que a exigência de estorno dos 
créditos apropriados, relativos à entrada de mercadorias cujas saídas foram contempladas 
com o benefício fiscal da isenção parcial do ICMS, concernente à redução da base de 
cálculo, sem previsão na legislação tributária estadual de manutenção dos créditos, visa, 
em última análise, conferir efetividade ao princípio da não-cumulatividade insculpido no 
art. 155, §2º, incisos I e II, da CF/1988, “in verbis”: 

 
CF/88 

[...] 

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

[...] 



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

[...] 

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

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário 
da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 
 

Ante o exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a 
este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral e julgar 
procedente na íntegra o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01230/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário do polo passivo da 
lide. Decadência parcial do crédito tributário. Preliminares 
arguidas pelas partes. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento indevido de crédito do imposto do querosene 
devolvido sem a correspondente comprovação de tal devolução 
ao sujeito passivo. Ocorrência de venda direta de combustível a 
consumidor final. Procedência.  
 
1. Deve-se manter na lide o solidário quando houver 
comprovação de que concorreu para a prática da infração 
estampada na basilar; 
 
2. Deve-se rejeitar a preliminar de decadência parcial do 
crédito tributário com fulcro no § 4º do artigo 150 do CTN 
quando não observado o pagamento de qualquer fração do 
imposto para o período em voga. Por tratar-se de lançamento 
por homologação, havendo omissão, a contagem do prazo 
decadencial  dar-se pelo inciso I, do artigo 173 do CTN ou por 
seu equivalente  do artigo 182 do Código Tributário Estadual; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo aproveitou 
indevidamente o crédito do imposto relativo à devolução de 
vendas de querosene sem a devida comprovação de tal 
devolução, pois houve venda de combustível a consumidor 
final, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira e Gerluce Castanheira Silva 
Padua. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela exclusão do solidário 
da lide. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial, referente 
aos meses de janeiro a novembro de 2010, arguida pelo sujeito passivo autuado. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo aproveitou indevidamente o 
imposto destacado nas notas fiscais de aquisição referentes a devolução de vendas de 
querosene de aviação lançadas a título de crédito em livro próprio, emitidas sem a 



correspondente realização de efetiva operação pois tais operações de devolução são 
inexistentes pois os produtos não retornaram à Petrobrás Distribuidora pois entregues aos 
consumidores finais no momento do abastecimento de aeronaves no aeroporto de Caldas 
Novas-GO. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais.  

Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo LTDA é nomeada 
solidária nos termos do artigo 45, inciso III, da Lei 11.651/1991. 

 
Cientificadas, as partes comparecem aos autos para impugnar a 

infração em Primeira Instância, porém o juízo monocrático decide pela procedência da 
pretensão fiscal inicial.  

 
Ato contínuo as partes interpõem recurso cameral em separado. O 

polo passivo argúi a preliminar de decadência do crédito tributário com fulcro no § 4º do 
artigo 151 do CTN e no mérito, após descrever todo o processo de compra, estocagem, 
venda direta ou transferência de estoques a prestador de serviços de revenda a 
consumidor final, aduz não ter praticado a infração estampada na basilar e por isso requer 
a decadência do crédito tributário, ou alternativamente, a reforma da decisão anterior para 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
No mesmo diapasão, o solidário reitera a argumentação do polo 

passivo quanto à decadência do crédito tributário e no mérito argúi sua exclusão do polo 
passivo pois não é substituto tributário e que a legislação autoriza-lhe a comprar e 
revender combustíveis para consumidores finais do polo passivo como também a 
armazenar ou retirar dos estoques do sujeito passivo mediante os controles contábeis e 
fiscais os combustíveis de aviação para os consumidores finais da Petrobrás Distribuidora.  

 
Ao final, requer a decadência do crédito tributário em consonância 

com sua exclusão do polo passivo, ou alternativamente, a reforma da decisão anterior 
para considerar improcedente o auto de infração.  

 
Resolução cameral  nº32/2017, nas determinou o envio do feito á 

Gerência de Combustíveis para revisão do lançamento, ao que o ínclito revisor, após a 
conclusão dos trabalhos, acabou por ratificar a pretensão fiscal inicial 

 
Cientificado, o sujeito passivo manifestou-se acerca do trabalho fiscal 

para argumentar que dispositivo de agência reguladora autoriza empresas como Petrobrás 
a vender diretamente a consumidor final ou a terceirizar a venda de combustíveis através 
de prestadores de serviços como a Aeroprest, que pode ou não armazená-lo e também 
vender ao consumidor final emitindo nota fiscal de venda da Petrobrás ou sua própria 
documentação e por isso reteira os pedidos iniciais. 

 
No mesmo diapasão, o solidário pondera que abastece as aeronaves 

dos clientes da Recorrente e não emite documentação fiscal; que a armazenagem do 
produto é realizada por empresa especializada que executa a movimentação fiscal nos 
termos de lei. Obtempera que apenas a Recorrente emite a nota de venda ao consumidor 
final e por isso reitera sua exclusão do feito, ou na impossibilidade, sua improcedência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 



Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, arguida pela parte por 
considerar, tal qual o ínclito revisor, que a empresa é, ao contrário do que alega, 
revendedora de combustíveis e não mero armazenador desta mercadoria. Ademais, as 
devoluções são de compras efetuadas por esta revendedora e se tais operações fossem 
de devolução de armazenagem, estariam desconectadas do ordenamento jurídico pois o 
solidário não teria autorização para operar. 

 
Outrossim, a cadeia de operações completa-se quando a 

distribuidora vende ao revendedor, no caso a Aeroprest, e este ao Consumidor Final. As 
operações de devoluções de compras estariam em perfeita consonância com a Legislação 
Tributária se a mercadoria já não tivesse sido entregue ao consumidor final e tivesse sido 
devolvida à Distribuidora, o que a Aeroprest não fez.  

 
Ademais, de acordo com o revisor, os produtos JET e AVGAS que 

chegam em transferências de outras unidades federativas, ao invés de serem 
descarregados nos tanques da distribuidora, são transferidos para a tancagem do solidário 
neste Estado, com a respectiva troca das notas fiscais eletrônicas, o que nos leva a 
concluir que tal documentação fiscal eletrônica de devolução não traduz a realidade. 

 
Assim, é forçoso concluir que o substituto tributário, no intuito de 

suprimir ou não recolher o imposto devido, aí incluído o ICMS no regime normal e no da 
substituição tributária para as operações em análise, instituiu uma devolução de compras 
inexistente, com o artifício de uma prestação de serviços com a revendedora Aeroprest, 
onde essa revendedora era remunerada pela entrega do produto ao consumidor final, 
conforme depreende-se do contrato firmado entre as partes, o que mostra a participação 
irrefutável do solidário para a ocorrência da infração estampada na basilar, nos termos do 
artigo 45, incisos III e XIII, do Código Tributário Estadual.  

 
Assim, tendo-se comprovado que as operações mostradas no 

levantamento fiscal revisional são compostas apenas por simulações de devoluções e que 
os produtos descritos nos documentos relativos a tais operações nunca retornaram ao 
destinatário – sujeito passivo – pois foram entregues aos respectivos consumidores finais 
quando dos abastecimentos, aeronave por aeronave, e da permissão dos pertinentes 
Conhecimentos de Entrega, os aproveitamentos dos créditos do ICMS normal e no regime 
da Substituição Tributária são indevidos. 

 
Ante todo o exposto e acompanhado da maioria do voto de meus 

pares, devo rejeitar a preliminar de exclusão do solidário AEROPREST COMÉRCIO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, do polo passivo da lide.  

 
No mesmo diapasão e acompanhado da unanimidade do voto dos 

meus pares, devo rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário relativa 
aos fatos geradores ocorridos entre janeiro a dezembro 2010, arguida pelo polo passivo. 
De fato, tratando-se de ICMS cujo lançamento, dá-se por homologação, não havendo a 
comprovação do recolhimento do imposto ou de parte deste não cabe arguir o presente 
instituto. Como nesse caso, o prazo de contagem é o quinquenal, instituído pelo artigo 
173, inciso I, do Código Tributário Nacional ou por seu equivalente plasmado pelo artigo 
182, inciso I, do Código Tributário Estadual, o termo final para a fazenda pública estadual 
constituir o presente crédito tributário estendeu-se até o dia 31 de dezembro de 2016. 
Visto que os sujeitos passivo tomara ciência da autuação apenas no dia 21/12/2015 e 
23/12/2015 conforme atestam os documentos de fls.127/128 destes autos, a constituição 
do crédito em voga deu-se em de esgotado o prazo de cinco anos previsto em lei, motivo 



pelo qual considero que o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos de 
janeiro a dezembro de 2015 é válido. 

 
E, por último, mas não menos importante, quanto ao mérito, 

considero que o feito deve prosperar. Com efeito, não obstante os argumentos esgrimidos 
pelo sujeito passivo, as provas colacionadas aos autos pelo agente autuante demonstram 
de maneira inequívoca a prática da infração estampada na basilar. Visto, porém que a 
questão fora decidida já em primeira instância, com a devida propriedade, pelo douto 
julgador singular, que manifestou-se pelo procedência do auto de infração, devo acolhê-la 
como razão de voto, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
Ao compulsar aos autos verifica-se a existência de nota explicativa e 
planilhas detalhando todo o trabalho realizado, demonstrando de 
forma clara, a infração apurada pela fiscalização, que subsumiu aos 
dispositivos legais descritos como infringidos. Consta a relação das 
notas fiscais autuadas com os cálculos do tributo devido, conforme 
demonstrativos e planilhas colacionados aos autos. Portanto, não há 
insegurança na determinação da infração, muito menos cerceamento 
ao direito do contraditório e da ampla defesa.  
 
Exige-se no auto de infração o IMCS no valor de R$ 272.428,99 
(duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e 
noventa e nove centavos), multa e acréscimos legais, da PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA S/A, em razão de ela ter efetuado compensação, com 
o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
créditos de ICSM e substituição tributária no Livro de Apuração de 
ICMS, nos meses de janeiro a dezembro de 2010, omitindo o 
pagamento do ICMS ora exigido. 
 
Os valores de créditos escriturados indevidamente, segundo a 
acusação, são referentes aos impostos destacados nas notas fiscais 
emitidas pela empresa AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DO 
PETRÓLEO LTDA, a título de devolução de vendas, consideradas 
inidôneas por não corresponder a efetivas operações, pois os 
produtos devolvidos foram entregues anteriormente pela empresa 
AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA, aos 
clientes, quando do abastecimento das aeronaves nos respectivos 
aeroportos. 
 
O Código Tributário Estadual (CTE), em seu art. 58, § 3º, I, estabelece 
que o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à idoneidade da documentação fiscal. 

 
Art.58. [...] 
 
§ 3º \o direito de crédito, para efeito de compensação 
com débito do imposto, reconhecido ao 
estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 
ou para o qual tenham sido prestados os serviços, 
está condicionado à: 
 
I – idoneidade da documentação fiscal: 
 
[..] 

 



O mesmo CTE, em artigo seguinte, art. 67, VI, 
estabelece que o documento que discrimina 
mercadoria ou serviço que não corresponda ao 
objeto da operação ou da prestação (documento 
gracioso) é inidôneo. 

 
Art.67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos 
fiscais, o documento que: 
 
[...] 
 
VI- discriminar mercadoria ou serviço que não 
corresponda ao objeto da operação ou da prestação; 
 
[...] 
 
O Regulamento do Código Tributário Estadual 
9RCTE), em seu art. 57, V, determina que não implica 
crédito o imposto destacado em documento fiscal 
não correspondente a uma efetiva operação ou 
prestação: 
 
Art. 57. Não implica crédito (Lei nº 11.651/91, art. 60) 
 
[...] 

 
V – o imposto destacado em documento fiscal não 
correspondente a uma efetiva operação ou prestação, 
salvo nas situações específicas estabelecidas para a 
transferência de crédito; 

 
[...] 

 
Os documentos fiscais que ensejaram o aproveitamento indevido de 
crédito e fundamentaram o lançamento, estão discriminados de forma 
minuciosa na PLANILHA DEVOLUÇÕES DA AEROPREST, RELACIONA 
OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O EVENTO (3º) DA NOTA 
EXPLICATIVA – DEVOLUÇÃO DE JET – A1, COM TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS NORMAL E ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – APURAÇÃO DO 
ICMS APROPRIADO INDEVIDAMENTE PELA EMPRESA PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA S/A, DECORRENTES DE DEVOLUÇÕES DE VENDA 
DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PELA AEROPREST CALDAS NOVAS, 
constantes nos autos (fls. 49 a 51) os quais discriminam a data da 
entrada, o número da nota fiscal, a quantidade, o valor do produto, a 
base de cálculo do ICMS Normal e ST e por último o valor do ICMS 
Normal e ST, apropriados pela autuada, relativo as operações de 
devolução de querosene de aviação e cópias do livro registro de 
apuração do ICMS. 
 
A tese defendida pela defesa de que as mercadorias foram remetidas 
em operação de remessa para armazenagem, não coaduna com os 
fatos apresentados nas notas fiscais de venda e devolução, 
constantes dos autos, ficando claramente demonstrada a simulação 
desta última, haja vista, que as mercadorias foram remetidas em 
operações de venda, com cálculo e destaque do ICMS normal e retido, 
até o consumidor final, e as operações constantes das notas fiscais 
de devolução, por sua vez, efetivamente não ocorreram, pois, as 
mercadorias já havia sido objeto de venda e entrega ao destinatário 
final, pela empresa Aeroprest, conforme comprovantes de entrega 
“CES” colacionados aos autos. 
 



Portanto, tratam-se de operações com mercadoria sujeita ao regime 
da substituição tributária, devendo ser observadas as normas 
estabelecidas na legislação tributária, não havendo previsão legal, à 
pretensão da impugnante de querer dar outro entendimento para as 
operações que efetivamente ocorreram, entre a Petrobrás na condição 
de atacadista e substituta tributária, e a Aeroprest Com. Derivados de 
Petróleo Ltda, estabelecimento varejista de combustíveis. 
 
O fato de haverem celebrado um contrato de prestação de serviços 
por meio do qual convencionaram que se trata de prestação de 
serviços, o abastecimento de aeronaves de clientes da Petrobrás, nos 
respectivos aeroportos, cabe esclarecer que a existência desse 
contrato particular não altera os efeitos dos seguintes fatos: 
 
1 – a atividade de abastecimento de aeronaves é uma atividade 
varejista do ramo de combustíveis e consequentemente está sujeita às 
normas tributárias do ICMS, inclusive à substituição tributária; 
 
2 – as saídas de Querosene de Aviação da Petrobrás Distribuidora 
para as empresas AEROPREST são fatos geradores do ICMS.  
 
3 – a empresa AEROPREST exerce a atividade varejista de 
abastecimento de aeronaves, conforme notas explicativas, recebendo 
de outras distribuidoras querosene de aviação e gasolina de aviação 
com o imposto já retido e fornecem a seus clientes, emitindo suas 
próprias notas fiscais. 
 
4 – a  AEROPREST está cadastrada no CCE, com o CNAE 4731-8/00-
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotivos. 
 
A Petrobras Distribuidora S/A é uma empresa que atua no ramo de 
distribuição de combustíveis, está cadastrada no CCE, com o CNAE 
4681/8/01 – Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gás, 
entretanto, quando ela fatura e recebe dos clientes pelo 
abastecimento aeronaves nos aeroportos, realizados por outra 
empresa e cujos abastecimentos são realizados individualmente, 
aeronave por aeronave, através do bico das bombas de abastecimento 
(atividade essencialmente varejista), a Distribuidora está estendendo 
sua atuação a atividade que é exclusiva dos varejistas. 
 
O disposto no inciso I, do artigo 58 do CTE, assegura ao sujeito 
passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes de entradas de mercadorias, real 
ou simbólica, no seu estabelecimento, é evidente que no caso das 
operações simbólicas, o dispositivo acima alcança apenas as 
operações dispostas na legislação tributária. 
 
Com o intuito de enquadrar as devoluções de vendas efetuadas pelas 
empresas AEROPREST  (operações simbólicas) no dispositivo citado, 
a recorrente alega que são operações similares ás remessas por conta 
e ordem de terceiros, reguladas pelo Anexo XII do RCTE.  
 
Entretanto são operações totalmente distintas, não se tratam apenas 
de operações de entregas e produtos por parte de terceiros. Na 
realidade, não existe previsão na legislação tributária que autorize as 
devoluções simbólicas realizadas. Além do que, há um fator 
determinante entre as operações discriminadas neste processo, que é 
o procedimento de abastecimento de aeronave por aeronave, 



realizado através do bico das bombas das empresas AEROPREST, 
instaladas nos aeroportos. 
 
Por fim, após a análise dos fatores expostos, comprovados e 
admitidos em defesa, vê-se que a Petrobrás Distribuidora S/A e a 
AEROPREST, realizaram operações, emitiram e registraram as notas 
fiscais de devoluções simbólicas, com o intuito de adequar á 
conformidade dos contratos comerciais celebrados entre si e com os 
clientes.  
Em decorrência dos procedimentos realizados pelas empresas, ficou 
suprimida a etapa comercial do varejista e em consequência gerou 
prejuízo ao Erário Estadual. 

 
Diante disso, não é legalmente permitido, com o objetivo de ajustar os 
contratos particulares entre as empresas, promover a emissão de 
notas fiscais anulando as operações reais, sem que se cumpram as 
obrigações tributárias devidas em cada etapa da comercialização, até 
seu destino final. 
 
Com efeito, não cabe à fiscalização, adequar-se à livre iniciativa de 
cada contribuinte quanto aos diversos meios possíveis de tratar a 
sistemática de substituição tributária pelas operações posteriores, 
mas todos os contribuintes devem seguir a norma específica de tal 
instituto, de forma que a legislação estabelece um padrão de 
comportamento que todos devem seguir, sob pena de exigência do 
tributo devido ao erário acrescido da multa respectiva. 
 
Em relação ao valor da multa, em face de seu correto enquadramento 
legal, pelo motivo de não poder ter decisão nesta instância que 
implique apreciação de ilegalidade consubstanciada no § 4º do art. 6º 
da Lei nº 16.469/09, deixo de acolher a todos os questionamentos de 
caráter confiscatório e desproporcional por não ser este o fórum 
adequado para tal, competindo a este conselho somente o controle da 
legalidade da legislação tributária em vigor. Em relação ao aspecto 
legal, o lançamento coaduna-se com a legislação tributária em vigor, 
portanto, não há reparo a fazer. Assim, os questionamentos quanto á 
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, devem ser direcionados e 
discutidos no âmbito do Poder Judiciário. 

 
Diante dos fatos, não tendo sido apresentado fatos ou provas capazes 
de ilidir a pretensão fiscal, considerando que o trabalho fiscal foi 
realizado de forma técnica, detalhado todo o procedimento realizado, 
o qual foi fundamentado em documentos, e operações realizadas pelo 
sujeito passivo. Estando o lançamento em conformidade com o 
disposto no art. 160 do CTE, o crédito tributário em julgamento deve 
ser mantido. 

 
DISPOSITIVO 
 
Isso posto, não acolho as alegações de nulidade processual, conheço 
da impugnação, nego-lhe provimento, para declarar a PROCEDÊNCIA 
do auto de infração, devendo os sujeitos passivo, recolher o crédito 
tributário nos termos propostos na inicial. 
 

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01237/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão do pedido de diligência e das 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
arguidas pelo sujeito passivo. Acolhida. Preliminar de exclusão 
de solidário da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento de ICMS decorrente de escrituração 
indevida de crédito outorgado e de imposto apurado e não 
recolhido. Inadimplemento de condicionante para fruição do 
benefício. Reforma parcial da decisão cameral. Procedência em 
parte. 
 
1. Inadmite-se o pedido de diligência e as preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, formulados 
pelo sujeito passivo, tendo esse pedido e essas preliminares 
sido rejeitados unanimemente no julgado cameral; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário da lide, tendo 
a pessoa identificada como solidária nestes se retirado da 
sociedade empresarial em data anterior à da ocorrência dos 
fatos geradores do imposto; 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração, havendo 
duplicidade de lançamentos relativamente a parte do valor do 
ICMS nele exigido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor do 
ICMS de R$ 303.572,53 (trezentos e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos). E, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia e Gerluce 
Castanheira Silva Padua. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Em 01 de março de 2013, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
411.324,09 (quatrocentos e onze mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta, não 
tendo adimplido condicionante para fruição de benefício fiscal, ter utilizado do crédito 
outorgado previsto no artigo 11, inciso VI, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/1997, no 
período de setembro de 2012 a janeiro de 2013, tornando indevida a apropriação, 
motivando o estorno efetuado pela fiscalização, bem como a exigência do ICMS apurado 
no período e não recolhido. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/1991, c/c art. 11, 

III, "b", 2, Anexo IX do Decreto n° 4.852/1997e art. 82 deste, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, "a", da Lei n° 11.651/1991 c/ redação da Lei n° 
17.917/2012. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física 

EMERSON MARTINS DA SILVA, nos termos do dispositivo do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991 (fls. 03). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da 

acusação, Demonstrativo de Utilização de Crédito Outorgado 
(fls. 06), cópias de Históricos de Pagamentos (fls. 07, 09, 11, 13 e 
15), Registro Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias 
(fls. 08, 10, 12, 14 e 16), dentre outros documentos. 
 
Intimados a empresa autuada em 18/03/2013 (fls. 22) e o solidário 

por edital publicado em 27/03/2013 (fls. 25), não comparecem ao processo sendo 
declarados revéis (fls. 26). 

 
Revéis, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente impugnação 

em Segunda Instância (fls. 33 a 50), após relatarem os fatos, formulam em preliminar 
arguição de exclusão do solidário, por ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo 
da relação processual (fls. 35 a 38), arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora, por tratar-se de empresa 
de médio porte (fls. 38 a 41) e insegurança na determinação da infração (fls. 45 a 46).  

 
Para a hipótese de incompetência funcional, alegam 

ainda que o autuante não detinha Ordem de Serviço para 
execução dos trabalhos, a qual deveria ser emitida antes do 
início da ação fiscal, o que atenta contra o art. 12 da Instrução 
Normativa nº 004/2000 – GSF e art. 1º da Instrução de Serviço nº 
09/2003 – SGAF, bem como não atende ao art. 4º, inciso II, alínea 
“b”, da Lei nº 13.266/98 que diz que o agente fiscal (AFRE II) 
somente pode exercer a fiscalização mediante designação, por 
Ordem de Serviço, do chefe imediato.  

 
Em sede de preliminar, alegam que a fiscalização 

aplicou a alíquota de 12% para as operações da empresa 
autuada, quando essas operações realizadas por frigoríficos 
abatedouros, na verdade, a alíquota prevista no art. 11, inciso VI, 
Anexo IX, do RCTE é de 9%. Diante da divergência na utilização 
da alíquota, pedem que os autos sejam convertidos em 



diligência com o propósito de que o levantamento seja refeito 
com aplicação da alíquota correta. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, 

alegando que a autuação foi fundamentada em singelo atraso no 
pagamento do ICMS e que o fato de pagar o ICMS com atraso de 
apenas alguns dias no período não se coaduna com o art. 1º, § 
1º, inciso I, do Anexo IX, do RCTE, cujo texto dispõe que é no 
mês correspondente a utilização do benefício; assim sendo, o 
lançamento carece de fundamento legal. 

 
Entendem os impugnantes que deve ser aplicada a 

inteligência do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), que 
dispõe sobre o instituto da denúncia espontânea, não devendo 
prevalecer a perda do benefício fiscal em decorrência de singelo 
atraso de pagamento do ICMS, ou seja, a aplicação do disposto 
no art. 1º, inciso I, § 1-B do Anexo IX, do RCTE não encontra 
respaldo no citado dispositivo do CTN, sendo que a prevalência 
do disposto no regulamento (art. 1º, inciso I, § 1-B do Anexo IX, 
do RCTE) afronta a norma federal e os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.  

 
Alegam ainda que a multa tem efeito confiscatório, uma vez que não 

houve prejuízo ao erário, pedindo a redução do valor da multa. 
 

Posteriormente, formulam pedido de sobrestamento da sessão de 
julgamento, ante a informação de que será prorrogada nos próximos dias a Lei de 
Convalidação, isto é, com nova reedição das Lei n°s 16.150/07, 16.462/08, 16.846/09 e 
17.758/12, cujo resultado poderá ser a extinção do crédito tributário em destaque (fls. 68 a 
69). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acordão nº 2425/2013 (fls. 72 a 80), rejeita o pedido de sobrestamento 
do julgamento, o pedido de conversão do julgamento em diligência, as preliminares de 
nulidade do lançamento, sendo, a primeira, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, e, a segunda, por insegurança na determinação da infração, todos formulados 
pelo sujeito passivo. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar de exclusão do solidário 
da lide, formulada pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, 
considera procedente o auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso para o Conselho Superior (fls. 85 a 101), onde insistem na formulação de pedido 
de diligência e nas preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração 
e por incompetência funcional da autoridade lançadora, bem como na preliminar de 
exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, aduzindo que a 

acusação fiscal fundamenta-se em singelo atraso nos pagamentos de ICMS. 
 
Entretanto, não procede a acusação fiscal, pois presentes os 

requisitos da denúncia espontânea, conforme o art. 138 do CTN, em razão do pagamento 
em atraso ter sido feito com correção dos juros moratórios e informado a funcionário 
responsável, não causando assim prejuízo ao Erário. 



 
Não sendo declarada a insubsistência do auto de infração, pedem a 

redução da multa aplicada a patamares que não excluam o comércio da recorrente, sob 
pena de confisco. 

 
A meu pedido, juntou-se ao processo extrato de Consulta Detalhada 

do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 104 a 106) e dos Autos de Infração n°s 4 0113035 
110 92 e 2 0615265 000 02 (fls. 107 a 110). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, em relação ao pedido de 

diligência e às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidos pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, vez que esse pedido e essas preliminares foram rejeitados unanimemente no 
julgado cameral.  

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 

sujeito passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, vez que os fatos geradores do 
imposto ocorreram nos períodos de setembro/2012 a janeiro/2013, sendo que o Senhor 
EMERSON MARTINS DA SILVA, identificado como coobrigado (fls. 3), retirou-se da 
sociedade empresarial na data de 30.08.2012, conforme extrato de Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica juntado aos autos nesta fase de julgamento (fls. 104 a 106). 

 
MÉRITO 

 
O ICMS no valor de R$ 411.324,09 (quatrocentos e onze mil 

trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos) exigido no auto de infração refere-se a 
estorno de crédito outorgado, indevidamente apropriado pelo contribuinte, no período de 
setembro de 2012 a janeiro de 2013, por não ter ele adimplido condicionante para fruição 
do benefício fiscal. 

 
O questionado crédito outorgado está previsto no artigo 11, inciso VI, 

do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
[...] 
VI - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para 
comercialização ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, 
salgada, temperada ou salmourada e miúdo comestível resultantes do 
abate, em seu próprio estabelecimento, de ave e suíno adquiridos em 
operação interna com a isenção de que trata o inciso CXVI do art. 6° deste 
Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito outorgado ou por produtor 
rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 9% (nove por cento), 
sobre o valor da respectiva base de cálculo, observado o seguinte (Lei nº 
13.453/99, art. 1º, I, "c"): 
[...] 
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A condição para fruição desse benefício, não adimplida pelo sujeito 

passivo, foi imposta pelo art. 1º, § 1°, inciso I, § 1º-B do mesmo Anexo IX do RCTE: 
 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que 
o sujeito passivo: 
 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
[...] 
§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do 
imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda 
definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal. 

 
O Demonstrativo de Utilização de Crédito 

Outorgado (fls. 06), que instrui o lançamento, discrimina os 
aproveitamentos indevidos de crédito outorgado em função do 
pagamento em atraso do ICMS, bem como o valor do ICMS 
apurado e não recolhido pelo contribuinte.  

 
O ICMS no valor de R$ 411.324,09 exigido no auto de infração 

resultou da soma de R$ 107.751,56 (total da coluna VALOR DO ICMS APURADO A 
RECOLHER) e R$ 303.572,53 (total da coluna ESTORNO DO CRÉDITO OUTORGADO), 
colunas essas do Demonstrativo de Utilização de Crédito Outorgado (fls. 06). Ocorre que 
os valores constantes da coluna VALOR DO ICMS APURADO A RECOLHER foram 
exigidos nos Autos de Infração n°s 4 0113035 110 92 e 2 0615265 000 02 (fls. 107 a 110), 
autos esses lavrados em datas anteriores à data da presente autuação, indicando a 
ocorrência de duplicidade de lançamentos relativamente aos valores constantes da coluna 
VALOR DO ICMS APURADO A RECOLHER. Por isso, em razão da duplicidade de 
lançamentos, o valor de R$ 107.751,56 (total da coluna VALOR DO ICMS APURADO A 
RECOLHER) deve ser excluído do lançamento, permanecendo exigível apenas o ICMS no 
valor de R$ 303.572,53 (total da coluna ESTORNO DO CRÉDITO OUTORGADO). 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação ao pedido de diligência e às preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração, no valor do ICMS de R$ 303.572,53 (trezentos e três mil, quinhentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e três centavos). Acolho a preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01281/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do imposto decorrente de escrituração de crédito 
outorgado. Revisão do lançamento. Auto de infração 
parcialmente procedente. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal por meio de provas cabais existentes nos autos e 
confirma a exigência do cumprimento da obrigação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 9.197,49 (nove mil, 
cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 20.773,00, em razão da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do 
benefício previsto no artigo 1º, § 3º, inciso III, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois 
deixou de contribuir para o Protege Goiás, dessa forma, estava impedido de usufruir do 
benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, § 3º, inciso III, do Anexo 
IX e 86 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 19/47. 



O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 95 determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, a fim que 
autoridade fiscal anexe aos autos planilhas demonstrativas com a devida clareza e que 
revise a respectiva auditoria.  

Em resposta, a autoridade fiscal colacionou aos autos a solicita 
planilha onde o valor original do imposto fora reduzido para a importância de R$ 9.197,49. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 
inerte. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 108/110, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência parcial do auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
recolhimento do imposto na importância de R$ 9.197,49 (nove mil, cento e noventa e sete 
reais e quarenta e nove centavos). 

Em seu Despacho nº 254/2017 de fls. 111, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 118/148, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração 
em virtude da falta de requisitos formais porque o auto de infração não traz qualquer 
informação sobre a base de cálculo utilizada. Pede, ainda, a nulidade do auto de infração 
em razão da deficiente instrução probatória. No mérito, tece comentários sobre a 
impossibilidade de suspensão dos benefícios a não ser por lei ordinária. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
152, converteu o julgamento em diligência e determino o encaminhamento dos autos à 
Superintendência da Receita para que este preste informação a este Conselho se o sujeito 
passivo aderiu à referida Lei de Convalidação e se cumpriu ou não as obrigações 
impostas por esta.  

Em atenção à solicitação supra, a Superintendência da Receita 
informou que não foi localizado o requerimento de extinção do crédito tributário relativo a 
este processo administrativo. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 
em vista que o histórico do auto de infração encontra-se em perfeita consonância com os 
dispositivos legais apontados na exordial, bem como a irregularidade fiscal está 
nitidamente relatada, estando o auto de infração corretamente instruído, de modo a 
assegurar ao sujeito passivo o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A 
acusação refere-se à omissão de ICMS decorrente de escrituração de crédito outorgado 
no período de 26/01/2011 a 26/11/2011, sendo que nos referidos meses o sujeito passivo 
não recolheu a contribuição do Fundo Protege. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo argui a nulidade do auto 
de infração em razão da deficiente instrução probatória e da ilegítima presunção de 
irregularidade, vez que a planilha anexada pelo autuante é sintética e obscura quanto aos 
critérios do lançamento de ofício. Destaca, ainda, a inexistência de previsão legal para a 



suspensão dos benefícios fiscais, pois os dispositivos legais tidos como infringidos trazem 
mera presunção genérica. Por fim, pede a improcedência do lançamento. 

O julgamento foi convertido em diligência e encaminhado à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia a fim de que a autoridade fiscal 
colacione aos autos planilha específica contendo os cálculos que levaram à identificação 
do aproveitamento indevido do benefício fiscal. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal anexou aos 
autos a solicitada planilha onde o valor do crédito tributário fora redimensionado para a 
quantia de R$ 9.197,49 (nove mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e nove 
centavos). 

O sujeito passivo, por sua vez, comparece novamente ao processo, 
mas não apresenta argumentação fática e muito menos jurídica capazes de afastar a 
pretensão fiscal inicial. 

Assim, mantenho a decisão monocrática que julgou procedente em 
parte o lançamento no valor acima mencionado. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 9.197,49 (nove mil, cento e noventa e sete reais e 
quarenta e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01286/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Estorno de créditos 
escriturados indevidamente. Procedência.  
 
I. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou 
bem, que entraram no estabelecimento forem utilizados em fim 
alheio à atividade operacional do estabelecimento (RCTE, art. 
58, II); 
 
II. Somente dá direito ao crédito do ICMS a mercadoria destinada 
ao uso ou consumo do estabelecimento nele entrada a partir de 
1º de janeiro de 2020 (RCTE, art. 522, I); 
 
III. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de créditos 
devidamente provados nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Denilson Alves Evangelista, Luis Antônio da 
Silva Costa, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento do ICMS em razão do não estorno de crédito tributário obtido pelas entradas 
de óleo diesel consumido em veículos próprios para transporte de minério no trajeto 
mina/pátio de estocagem (crédito vedado pelo § 4° da Instrução Normativa n° 990/2010-
GSF); consumido em veículos locados (envolvidos no transporte de rejeitos e outros 
materiais não destinados ao processo industrial); fornecido a terceiros prestadores de 
serviço (contribuintes do imposto municipal – ISSQN); e consumido em veículos leves 
(utilizados para fins diversos).  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 105 a 129) 

alegando, em síntese, o seguinte: 
 
a) que depreende-se do art. 2°, I, “b”, da Instrução Normativa n° 

990/10 que a atividade de “transporte de rejeitos” com destino a “pilha de disposição”, bem 
como o transporte interno no trajeto “mina/pátio, tem como finalidade única aperfeiçoar o 
processo de produção de crisólita, e que, sem o transporte e descarte adequados, sequer 



haveria autorização dos órgãos ambientais para o funcionamento da mina (conforme o 
PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas); 

 
b) que o transporte da rocha que contém o minério (amianto) até o 

britador (trajeto mina/pátio) é essencial para a extração do mineral, vez que sem esta 
etapa é inviável a extração do produto em escala industrial; 

 
c) que as etapas de “transporte mina/pátio até o britador” e o 

“transporte de rejeitos” até a “pilha de disposição” estão implicitamente contidas na 
Instrução Normativa nº 990/10-GSF e no Parecer n° 1167/01-AST, e o combustível foi 
consumido no processo de mineração (industrialização), constituindo elemento autorizador 
do crédito de ICMS; 

 
d) do mesmo modo, é legal e constitucional o aproveitamento do 

crédito do imposto nas aquisições desses produtos para os veículos próprios e/ou locado 
no transporte interno de minério, principalmente observando-se que o óleo diesel utilizado 
nos veículos não compõe o preço do serviço da contratada, ou seja, o ônus econômico da 
compra de combustível é suportado apenas pela impugnante, conforme contratos anexos, 
daí o direito ao crédito; 

 
e) portanto, conclui-se pela possibilidade de apropriação e 

aproveitamento do crédito de ICMS referente à entrada de óleo diesel, utilizado em todos 
os equipamentos (próprios, locados e de terceiros) da cadeia produtiva, uma vez que se 
trata de produto essencial ao processo de fabricação ode crisólita, não se tratando, 
também, de emprego em fins alheios à atividade da impugnante; 

 
f) o entendimento de que o óleo diesel gera crédito de ICMS apenas 

quando utilizado em veículos próprios, e não gera quando o veículo for alugado, 
arrendado ou de terceiro prestado de serviços, cria restrição não prevista em lei, ferindo o 
princípio da legalidade e da isonomia; 

 
g) a impugnante alega, ainda, que a multa aplicada fere os princípios 

da proporcionalidade e do não-confisco. 
 
Ao final requer a improcedência do feito, ou na impossibilidade, sua 

conversão em diligência para esclarecimento do processo de industrialização do mineral e 
de suas etapas e para tal junta a documentação de fls. 130 a 441. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 3863/2016 (fls. 456 a 461). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 466 a 

486), para pugnar pela reforma da decisão monocrática para considerar improcedência do 
lançamento, reiterando as razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
Argumenta não atender o disposto na Instrução Normativa n° 990/10-

GSF, face a consulta realizada à própria administração fazendária que chancelou ser 
“legítima a apropriação de créditos de ICMS pelas aquisições de óleo diesel utilizado como 
força motriz na extração e industrialização do amianto”; que a penalidade aplicada é 
inconstitucional por ferir o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco. 

 



Decisão cameral ratifica a decisão singular por maioria de votos e de 
consequência o polo passivo interpõe recurso para o Conselho Pleno para requerer a 
reforma da decisão cameral para considerar improcedente o auto de infração e arguir a 
inconstitucionalidade da penalidade aplicada.  

 
No mérito, argumenta fazer jus ao crédito do imposto sobre o óleo 

diesel consumido em todas as fases da industrialização, tais como  o transporte interno 
mina-pátio, de rejeitos para pilha, de maquinaria para processamento do amianto, 
transporte interno em todas as etapas e externo, o uso de óleo diesel nos equipamentos 
próprios,  locados e de terceiros e para consumo em máquinas e equipamentos utilizados 
na mina e como insumo em qualquer processo industrial. 

 
Esse direito, segue a parte acusada, está plasmado pela Instrução 

Normativa nº 990/10-GSF de 09/04/2010 em seu artigo 2º inciso I, letra “b” e pela 
Constituição Federal; que a obrigatoriedade de se realizar o transporte e descarte 
adequados por imposição de norma ambiental não interfere no direito à apropriação ao 
crédito do ICMS pois são regidos por legislações diversas interdependentes; que é 
impossível a extração do mineral sem a utilização de caminhões para o transporte de 
matérias primas e rejeitos; e de consequência do aproveitamento do ICMS. 

 
Em seguida reitera o manifesto do titular da Delegacia Fiscal de 

Porangatu e de ex agente do Fisco, que consideram legítima a apropriação de créditos do 
imposto pelas aquisições de óleo diesel utilizado como força motriz na extração e 
industrialização do amianto e para sustentar suas teses invoca doutrinador, bem como 
julgados e entendimentos de cortes superiora que estatui que os produtos intermediários e 
insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte ensejam o direito de 
crédito do imposto; que o óleo diesel utilizado nos veículos de transportes não compõe o 
preço do serviço contratado junto a contratada e por isso o ônus econômico é suportado 
pela Recorrente e daí o direito ao crédito. 

 
Reitera ainda o caráter inconstitucional da penalidade aplicada por 

ferir o Princípio Constitucional do Não Confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade e 
para dar sustento às suas teses invoca jurisprudências e julgados de outras cortes. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração, ou alternativamente, o cancelamento da penalidade 
aplicada por seu caráter confiscatório pois afronta princípios constitucionais sedimentados. 

  
É o relatório. 
 

V O T O  
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito passivo por não ter 
procedido ao estorno de crédito obtido pelas entradas de óleo diesel consumido em 
veículos próprios para transporte de minério no trajeto mina/pátio de estocagem (crédito 
vedado pelo § 4° da Instrução Normativa n° 990/2010-GSF); consumido em veículos 
locados (envolvidos no transporte de rejeitos e outros materiais não destinados ao 
processo industrial); fornecido a terceiros prestadores de serviço (contribuintes do imposto 
municipal – ISSQN); e consumido em veículos leves (utilizados para fins diversos) 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 



de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à aquisição de mercadorias em 
situações em que a legislação tributária estadual veda o creditamento. 

 
A fundamentação para a acusação fiscal de aproveitamento indevido 

de créditos do ICMS relativos à entrada de óleo diesel no estabelecimento da recorrente, 
está prevista nos art. 60, inc. I, alínea “B”, da Lei n.º 11.651/91 e art. 522, inc. I, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Lei n.º 11.651/91 
[...] 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
(...) 
b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em 
contrário; 
…................................................................................................................ 
Decreto n.º 4.852/97 
[...] 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
I - a mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, 
nele entrada a partir de 1º de janeiro de 2020 (Lei nº 12.972/96, art. 
3º, parágrafo único, I, "a"); 
 

Portanto, a expressão “... alheios à atividade operacional do 
estabelecimento...” deve ser interpretada em sentido literal, de modo que somente a 
aquisição da mercadorias e bens que sejam intrinsecamente ligados à atividade 
econômica do contribuinte (comercial, industrial, de extração ou de produção 
agropecuária) ensejam o direito ao crédito. 

Nesse diapasão, impende salientar a orientação emanada do 
Parecer n.º 555/2014 – GEOT nestes termos: 

 
“ (...) Observadas as características específicas das diversas atividades 
econômicas, cujas operações envolvem a incidência de ICMS, a título 
de exemplo, elencamos abaixo alguns bens que integram o ativo 
imobilizado e em relação aos quais a SEFAZ-GO reconhece o 
direito ao crédito: 
1- Atividade  comercial (atacado e varejo) – os bens indispensáveis 
ao exercício da atividade que se encontrem instalados ou em uso 
no recinto de comercialização ou atendimento ao público e/ou no 
local onde se encontram depositadas as mercadorias, tais como: 
prateleiras, gôndolas, balcões, balcões frigoríficos, câmaras frias, 
freezers utilizados para o armazenamento de mercadorias, 
expositores, vitrines, mesas, cadeiras, veículos para entrega, 
computadores utilizados no controle de estoque e equipamentos 
usados na emissão de documentos fiscais, impressoras fiscais, 
empilhadeiras, paletes, ferramentas e utensílios indispensáveis ao 
exercício da atividade, etc; (...) “. 
 

Portanto, o óleo diesel utilizado em veículos não utilizados 
diretamente na prestação de serviço relacionado à atividade de mineração, bem como o 
óleo diesel adquirido na qualidade de material de uso e consumo do estabelecimento, 
porquanto destina-se à utilização em veículos/máquinas de transporte, conforme 
especificado no § 2 do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, não conferem direito 



ao crédito do ICMS, devido ao fim alheio à atividade operacional do estabelecimento, bem 
como o referido combustível utilizado em veículo que realiza transporte nos termos do § 2° 
do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, por ser considerado material de 
uso/consumo, gerando crédito somente a partir de 1° de janeiro de 2020. 

 
Nesse sentido, a Instrução Normativa n° 990/10-GSF não considera 

como consumido em processo de industrialização o combustível empregado em outras 
atividades que não guardem estreita relação com o funcionamento de máquinas, 
ferramentas e equipamentos ou empregado em processo físicos ou químicos diretamente 
relacionados à fabricação do produto, como no presente caso, ou seja, quando utilizado 
para o transporte fora do processo industrial, de acordo como o disposto no § 2°, inciso I a 
III, do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF. 

 
A obrigatoriedade de se realizar o transporte e descarte adequados 

de dejetos, por imposição de norma ambiental, não interfere no direito à apropriação de 
crédito do ICMS, visto tratar-se de tema atinente à seara da legislação tributária. 

 
O contribuinte ao observar a legislação ambiental não está garantido 

direito ao crédito do imposto, que, na hipótese em apreciação, encontra disciplina 
específica na legislação tributária goiana, qual seja, na Instrução Normativa n° 990/10-
GSF. 

 
O transporte da rocha com o minério (amianto) até o britador (trajeto 

mina/pátio), em que pese caracterizar atividade essencial para a extração do mineral, não 
implica, consequentemente, em direito ao crédito do ICMS em relação ao óleo diesel 
consumido, na medida em que o § 2° do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF, 
não o considera consumido no processo de industrialização. Neste contexto, carece de 
fundamentação jurídica a assertiva no sentido de que as etapas de “transporte mina/pátio 
até o britador” e o “transporte de rejeitos” até a “pilha de disposição” estariam 
implicitamente contidas na Instrução Normativa n° 990/10-GSF e no Parecer n° 1167/01-
AST. 

 
Ao contrário, a Instrução Normativa n° 990/10-GSF exclui 

expressamente o aproveitamento de crédito de ICMS nessas prestações de serviço, e de 
maneira contundente assevera que: “não se considera consumido no processo de 
industrialização o combustível utilizado para o transporte” (§ 2 do art. 4º). 

 
A seu turno, o Parecer n° 1167/01-AST, cuja cópia se encontra 

anexada às fls. 521/525 destes autos, não trata especificamente do transporte de rejeitos, 
sendo o transporte mina/pátio até o britador abordado pela citada instrução normativa, que 
por ser norma interpretativa abrangente das hipóteses prevista no mencionado parecer, 
altera substancialmente este, para conferir o entendimento próprio da mesma. 

 
O fato de se tratar de veículo locado ou prestação de serviço 

contratada de terceiros, pelos mesmos motivos anteriormente mencionados acarreta a 
obrigatoriedade de estorno de crédito, visto que também estão abrangidos pelo disposto 
no § 2° do art. 4° da Instrução Normativa n° 990/10-GSF. 

 
O sujeito passivo apresentou, como fundamento para a não 

observância da Instrução Normativa n° 990/10-GSF quanto à vedação à utilização de óleo 
diesel nos transportes mina-pátio, resposta à consulta n° 20144326/2001, que gerou o 
Parecer n° 1167/2001, emitido pela AST em novembro de 2001, sendo que na consulta o 
sujeito passivo formulou o seguinte questionamento: “a consulente poderá se creditar do 



ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição de óleo diesel utilizado como força motriz 
de máquinas e equipamentos de mineração que têm contato físico com o produto obtido 
no processo de extração?”. Em resposta, o titular da DF de PORANGATU argumenta e 
conclui no parecer ser “legítima a apropriação de créditos de ICMS pelas aquisições de 
óleo diesel utilizado como força motriz na extração e industrialização do amianto” 

 
Na análise dessa questão, importante salientar que a IN n.º 990/10-

GSF, dá interpretação aos termos “produto intermediário” e “material de embalagem” para 
fins de aproveitamento de créditos de ICMS pelo estabelecimento industrial ou extrator 
mineral ou fóssil, cabendo aqui a reprodução de seu art. 4°, I, §§ 1° e 2°, incisos I, II e III: 

 
Art. 4º Considera-se consumida no processo de industrialização a 
energia elétrica utilizada para: 
I - efetivar o funcionamento de máquinas, ferramentas e equipamentos 
ou empregada em processos físicos ou químicos diretamente 
relacionados à fabricação do produto; 
[...] 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao combustível cuja 
entrada no estabelecimento industrial seja para utilização ou emprego 
nas funções e processos referidos no inciso I do caput deste artigo. 
§ 2º Não se considera consumido no processo de industrialização o 
combustível utilizado para o transporte: 
I - da matéria-prima do local de sua extração ou produção até o local de 
início da linha de produção ou de armazenamento; 
II - da matéria-prima do local de armazenamento até o local de início da 
linha de produção; 
III - do produto em elaboração entre os diversos locais de 
industrialização, nos casos em que a industrialização do produto seja 
executada por etapas. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 
Superior, nego-lhe provimento para ratificar a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01297/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento do imposto. Escrituração indevida de crédito do 
ICMS. Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. Para que os sócios possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional, acolhendo-se a respectiva arguição de exclusão 
dos solidários; 
 
2. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal; 
 
3. Em razão da escrituração indevida de valores a título de 
crédito do imposto, deve ser aplicado o percentual de 100% do 
valor do imposto, pela omissão do seu pagamento. (art. 71, IV, a, 
CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI, 
ALYSSON BARROS PAOLINELLI e TIAGO RINO, arguida pelos mesmos. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denílson Alves Evangelista, 
Mauricio Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do solidário SAMUEL SALDANHA TEIXEIRA, arguida pelo 
mesmo. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Mauricio 
Ribeiro de Paiva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram pela manutenção do 
solidário na lide. Por unanimidade de votos, promover de ofício a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inc. IV, aliena "a" do art. 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denílson Alves Evangelista, 
Mauricio Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 

o pagamento do ICMS, na importância de R$ 49.120,40, em razão da escrituração 
indevida de crédito do ICMS decorrente de pagamento antecipado do ICMS escriturado a 
maior pelo contribuinte em sua apuração no mês de outubro de 2013 e constatada tal 
omissão em auditoria do ICMS com base nos documentos fiscais emitidos e pagamentos 
efetuados. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56, § 
1º, inciso II, 58, § 3º, inciso II e 64 da lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 46, § 1º, 
inciso IV, alínea “b”, 340, § 1º, inciso IV e artigo 356-C, § 2º, todos do Decreto nº 4.852/97 
e Instrução Normativa nº 598/03-03-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários: SAMUEL 
SANDANHA TEIXERA, ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIORINI, ALYSSON BARROS 
PAOLINELLI, TIAGO RINO e CLEBER FARIA FERNANDES, todos na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 19/36, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação ao 
sujeito passivo principal e ao solidário Cleber Faria Fernandes. 

Os sujeitos passivos solidários ingressam com impugnação às fls. 
40/47. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 108/113, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 114/142, tendo sido lavrado o Termo de 
Perempção em relação ao sujeito passivo principal e ao solidário Cleber Faria Fernandes. 

A defesa, por meio de seu representante legal, falando em nome dos 
solidários vem aos autos, para solicitar a exclusão da lide deste solidários por entender 
que não responderiam solidariamente com a pessoa jurídica, também, autuada, nos 
termos do CTN, alegando que o artigo 45 do CTE seria ilegal, pois tal matéria seria da 
competência de Lei Complementar, citando artigos e decisões judiciais que comprovaram 
a sua improcedência como devedores solidários no presente processo e que a exclusão 
deles da lide. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários Antônio Augusto 
Maciel Fiorini, Alysson Barros Paolinelli, Tiago Rino e Samuel SandanhaTeixeira do polo 
passivo da lide, manifesto-me pela sua rejeição, pois não existem nos autos provas de que 



tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional.  

Ao tratar do tema e pacificando o posicionamento sobre assuntos de 
relevância em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça passou de forma expressa 
a reconhecer que o mero descumprimento de obrigação tributária não pode implicar na 
afetação do patrimônio do sócio administrador, o que fez com a edição da Súmula n° 430, 
de teor abaixo transcrito: 

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. 

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 
sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 

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

Como dito anteriormente, o simples inadimplemento não caracteriza 
infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária 
dos sócios à título de infração legal.  

Quanto ao mérito, não obstante os argumentos do sujeito passivo, 
considero que o feito deve seguir adiante. Considerando que a questão fora apreciada 
com a devida propriedade pelo douto julgador monocrático que nas fls. 108/113 dos autos 
manifestou-se pela procedência do feito, devo transcrevê-la abaixo, por adotá-la como 
razão de decidir, “in verbis”: 

(...) A Auditoria Básica do ICMS, as notas explicativas, os demonstrativos 
de cálculo e demais elementos juntados aos autos, em mídia digital 
devidamente entregue ao autuado, entendo serem corretas para 
fundamentação da acusação fiscal, tendo sido infringidos pelos autuados 
os artigos 56 e 64 do CTE, combinado aos artigos 340, § 1º e 356-C, § 2º 
do RCTE e IN 598/03-GSF, justificando, ainda, a penalidade proposta pelo 
artigo 71, III, “a”, do CTE. 

Dessa forma, os argumentos defensórios, ainda que judiciosos, não estão 
estribados em documentos válidos e eficazes ao fim pretendido pela 
defesa, sendo assim, concluo que a defesa não conseguiu descaracterizar 
a infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de que 
levou clara e nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de pagar imposto 
no limite dos créditos indevidamente apropriados. 

Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal, pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributário, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário 
reclamado pelo lançamento de ofício. 



Diante desses fatos, e pelos fundamentos jurídicos acima e, em especial, 
pelas provas juntadas aos autos, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para decidir pela procedência da pretensão inicial do fisco. 

 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial. 

E, por último, mas não menos importante, devo retificar a penalidade 
aplicável ao caso para a estatuída no artigo 71, inciso IV, alínea “a” do Código Tributário 
Estadual, ocasião na qual faço-me acompanhar pela unanimidade de votos de meus 
pares, tendo em vista que em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
do imposto, deve ser aplicado o equivalente ao percentual de 100% (cem por cento) do 
valor do imposto, pela omissão do seu pagamento. 

 
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 

acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Também por votação unânime, 
promovo de ofício a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, do Código Tributário Estadual.   

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01298/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, formulado pela Fazenda Pública. 
Rejeitado. Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida pelo sujeito passivo. Acolhida. ICMS. Escrituração 
indevida dos valores, a título de crédito outorgado. Omissão de 
recolhimento do imposto. Improcedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando nos elementos 
constitutivos da lide não houver dúvida a ser dirimida; 
 
2. Devem ser excluídos do polo passivo do feito os nomes 
daquele que comprovadamente não cometerem o ilícito fiscal, 
denunciado pela autoridade lançadora; 
 
3. Estando demonstrado nos autos que o contribuinte não 
cometeu a omissão de recolhimento do imposto, o auto de 
infração deve ser considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela Fazenda Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva, que mantiveram os solidários na lide, porém respondendo somente pela 
importância de R$ 109.575,00 (cento e nove mil, quinhentos e setenta e cinco ). Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram pela procedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, omitiu pagamento do ICMS, 
na importância de R$2.128.479,05, em razão da escrituração indevida dos valores, a título 
de crédito outorgado até 5%. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais. 



 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Fabricio de Freitas 

Domingos e José Valentim Chiarelli nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 84). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.75 a 84). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia aos sujeitos passivos, (fl.85-B). 
 
Pela Sentença de nº3399/2017 – JULP, (fls.151 e 159), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso voluntário,  

(fls.160 a 162). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.164 a 185), 

apresentou recurso voluntário. Anexou documentos (fls.186 a 219) e também às fls. 323 a 
325. 

 
Pela Resolução nº156/2017, (fls.327 e 328), a Primeira Câmara 

Julgadora encaminha o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços (fl.02), 
para que seu titular designe auditor-fiscal, preferencialmente estranho à lide, a fim de que 
o mesmo:  

 
Dirigindo-se ao estabelecimento autuado, proceda à verificação: das 

etapas constitutivas do real processo de produção da empresa recorrente, bem como a 
descrição ordenada e completa dessas etapas, com a indicação dos materiais, 
profissionais, equipamentos e procedimentos nelas envolvidos; da revenda ou não das 
matérias na mesma condição e natureza comercial em que foram coletados, sem qualquer 
modificação, salvo compactação, capaz de gerar nova espécie de produto ou destinação 
econômica; forneça outros elementos que entender úteis à solução da presente lide; 
remeter os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), deste Conselho, a fim de que 
este intime o advogado do sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre a 
situação resultante de diligência. 

 
Em atendimento à Resolução nº156/2017, nas (fls.332 a 338), à 

Gerência de Auditoria de Industria e Atacado, informa que foram expostos três exemplos 
das NFE, a primeira, intermediária e a última para uma rápida ilustração dos valores 
envolvidos, a Duro PVC teria a obrigação de emitir as NFe a cada viagem, as quantidades 
de sucatas constante nas NFe no período de 31/10/2014 a 28/07/2016, período de 22 
messe seria de 1.970 Ton., o que equivaleria a 89,5 Ton. por mês, e o valor destacados 
nas NFE no período de 22 meses totalizaram o montante de R$2.191.000,00, por ser um 
valor significante, não seria a operação pago em espécie, por esta razão, foi notificado a 
apresentar comprovante de pagamento bancários referente as operações, se a operação 
fosse lícita, as quantidades e os valores seriam facilmente comprovados com documentos 
comprobatórios.  

Assevera que o processo utilizado pela Copel Reciclagem como o 
picotamento de papéis, separação e compactação dos produtos recicláveis são processos 
exigidos pelo mercado e para viabilizar o transporte não podendo ser considerados 
industrialização, por esta razão, reafirmou pela manutenção da exigência inicial.  

 



Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 
Resolução nº156/2017, querendo manifestar-se, (fls.340 a 343). 

 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos (fls.345 a 351), 

atendendo a Resolução nº156/2017, alegam que dado o conjunto fático-probatório dos 
autos em relação às informações desapropriadas e incongruentes do fiscal revisor, suas 
legações não se sustentam; que não se trata de simples separação e compactação de 
sucata como entende o Revisor Fiscal, mas isto sim de um processo industrial, 
considerando todas as etapas desenvolvidas e detalhadas pela recorrente, na qualidade 
de indústria.  

 
Aduzem que os produtos acabados (matéria-prima) pela COPEL, são 

regulamentados pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
estas elaboradas por comissões de estudo formada por representantes de setores 
envolvidos tais como produtos, consumidores e neutro (universidades, laboratórios e 
outros) muito rigorosas para aceitação dos produtos, como por exemplo no caso de 
aparas de papel e papelão ondulados, uma dessas normas se refere ao teor de umidade e 
método por secagem em estufa. Caso a industrialização desses produtos pela COPEL não 
vier a atender os requisitos das normas da ABNT, os mesmos são considerados 
impróprios para o consumo, implicando em devolução ao fornecedor, ou seja, à indústria 
de reciclagem, no caso a COPEL.  

 
Alegam que as notas fiscais foram expedidas normal e regularmente, 

trazendo todos requisitos para sua expedição, de acordo com a legislação pertinente. 
Quanto a movimentação financeira na aquisição de produtos da DURO PVC, ora 
contestada pela autoridade fiscal revisora, não tem razão de ser, pois, o volume de 
dinheiro movimentado nessa modalidade pela COPEL, não pode caracterizar nenhum tipo 
de irregularidade, bem como não há qualquer impedimento ou forma legal que possa 
desautorizar tais negociações com os fornecedores.   

  
Asseveram que por se tratar de indústria de reciclagem com o 

tratamento tributário dispensado à legislação pertinente e como foi demostrado em todo o 
bojo dos autos, fica legitimado o direito da COPEL na utilização do crédito outorgado. 
Pugnam pela improcedência da autuação. Juntam documentos (fls.352 a 354). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, formulado pela Fazenda Pública, tal 
pleito foi unanimemente rejeitado, tendo em vista ausência de dúvida a ser dirimida no 
presente auto.  

 
Com a questão primeira solucionada, passo a fundamentar o meu 

voto:  
 
Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 

“decisum” consta neste auto que o sujeito passivo cometeu 2 (duas) infrações tributárias, 
quais sejam, utilizou indevidamente de benefício fiscal e a emissão de notas fiscais 
consideradas inidôneas. 

 
Sobre a primeira infração, a legislação considera como apta a 

utilização de benefício fiscal, empresa industrial e que utilize matéria-prima reciclada.  



 
Pela documentação acostada aos autos, posso constar que se trata 

de empresa que emprega a industrialização nas suas etapas de produção, senão 
vejamos, recebe o material reciclável bruto, faz a separação e a retirada de material 
inapropriado, faz a picotagem, prensagem e o devido empacotamento.  

 
Portanto, como envolve atividade industrial e utiliza material 

reciclado, entendo ser pertinente a utilização do referido benefício.  
 
Sobre as notas fiscais inidôneas, dispostas na segunda infração, 

entendo que o fisco não comprovou de forma clara a inidoneidade da referida 
documentação fiscal, devendo prevalecer desta forma a aceitação legal de tal 
documentação. 

 
Entendo pertinente a exclusão dos nomeados coobrigados, pois 

quem deve responder administrativamente pela infração é a pessoa jurídica, sujeito 
passivo da presente relação jurídico-tributária.  

 
Com isso, voto conhecendo do recurso apresentado pelo sujeito 

passivo dando–lhe provimento para rejeitar o pedido de diligência formulado pela Fazenda 
Pública. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.   

 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01300/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferido a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 108.205,86 (cento e oito mil, duzentos e cinco reais e oitenta 
e seis centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 13) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 14 a 33). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 44 a 70, 124 a 150 e 205 a 218), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 218. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 82 a 122, 163 a 203 e 250 a 290). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 394/2018-JULP (fls. 292 a 295). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 314 a 334, 341 a 376 e 385 a 420), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 334. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

I- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01301/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 133.363,22 (cento e trinta e três mil, trezentos e sessenta e 
três reais e vinte e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, consulta 

detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 6 a 9), registros fiscais da Apuração do 
ICMS (fls. 11 a 13) e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 19 a 25), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 33 a 45), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 45. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 85 a 119), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 496/2018-JULP (fls. 121 a 123). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 130 a 

150), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 



considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 150. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 



A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

II- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 



preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01302/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 141.123,03 (cento e quarenta e um mil, cento e vinte e três 
reais e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, consulta 

detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 6 a 9), registros fiscais da Apuração do 
ICMS (fls. 12 a 15) e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 17 a 23), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 28 a 40), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 40. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 70 a 105), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 494/2018-JULP (fls. 107 a 109). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 116 a 

136), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 



considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 136. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 



A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

III- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 



preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01303/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 67.754,62 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, consulta 

detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 6 a 9), registros fiscais da Apuração do 
ICMS (fls. 12 a 14) e demonstrativo de Auditoria Básica do ICMS (fls. 16 a 23), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 28 a 40), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 40. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 78 a 111), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 493/2018-JULP (fls. 113 a 115). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 122 a 

142), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 



considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 142. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 



A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

IV- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 



preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01304/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 29/02/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 237.271,93 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta 
e um reais e noventa e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 14 a 17) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 18 a 37). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 53 a 79, 132 a 144 e 214 a 240), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 144. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 98 a 130, 180 a 212 e 259 a 291). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 390/2018-JULP (fls. 420 a 423). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 442 a 462, 469 a 504 e 513 a 548), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 462. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 29/02/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

V- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01305/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 99.051,10 (noventa e nove mil, cinquenta e um reais e dez 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 10 a 28). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 48 a 60, 152 a 178 e 267 a 293), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 60. 



 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 92 a 122, 193 a 223 e 308 a 338). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 389/2018-JULP (fls. 382 a 385). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 404 a 424, 431 a 466 e 475 a 510), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 424. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 



permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

VI- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-



C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01306/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferido a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 174.821,70 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e 
um reais e setenta centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, consulta 

detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 7), quadro demonstrativo do ICMS omitido 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 15) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 16 a 51). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 62 a 75, 157 a 187 e 270 a 297), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 75. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 126 a 156, 239 a 269 e 348 a 379). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 5 e 6), conforme a Sentença n°388/2018-JULP (fls. 381 a 384). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 403 a 423, 430 a 465 e 474 a 509), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 423. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

VII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01307/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 112.338,48 (cento e doze mil trezentos e trinta e oito reais e 
quarenta e oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 13) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 14 a 37). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 48 a 61, 125 a 151 e 196 a 222), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 61. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 92 a 123, 163 a 194 e 234 a 264). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 354/2018-JULP (fls. 266 a 269). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 288 a 308, 315 a 350 e 359 a 394), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 308. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
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resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

VIII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01308/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 



passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/01/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 56.996,35 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e seis 
reais e trinta e cinco centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 9) e consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 12 a 15). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 26 a 39, 122 a 151 e 235 a 262), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 39. 



 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 89 a 120, 201 a 233 e 314 a 346). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 402/2018-JULP (fls. 348 a 351). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 370 a 390, 397 a 432 e 441 a 476), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 390. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/01/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
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a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 



permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

IX- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-



C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01309/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 74.552,73 (setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e 
dois reais e setenta e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
4) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 5 a 17). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 31 a 43), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 43. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 73 a 106), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 398/2018-JULP (fls. 108 a 110). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 115 a 

135), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 



No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 
inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 135. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 



 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 
pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

X- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 



empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01310/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 23.546,52 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
4) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 5 a 14). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 29 a 41), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 41. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 71 a 102), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 397/2018-JULP (fls. 104 a 106). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 113 a 

133), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 



No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 
inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 133. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 



 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 
pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XI- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 



empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01311/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 97.283,71 (noventa e sete mil, duzentos e oitenta e três reais 
e setenta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 20) e consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 32 a 35). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 40 a 52), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobre o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 52. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 82 a 109), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 399/2018-JULP (fls. 111 a 113). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 120 a 

140), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 



No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 
inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 140. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 



 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/01/2016 a 31/08/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 
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Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 
pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 



empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01312/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL 
GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, 



arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 42.450,79 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta 
reais e setenta e nove centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 13) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 14 a 34). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 49 a 61, 137 a 163 e 210 a 237), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 61. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 93 a 135, 176 a 208 e 251 a 283). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 350/2018-JULP (fls. 400 a 403). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 422 a 442, 449 a 484 e 493 a 528), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 442. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XIII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01313/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 



passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 28.297,04 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e 
quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidárias as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 21). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 31 a 44, 127 a 154 e 205 a 234), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 44. 

 



Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 
formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 93 a 124, 171 a 202 e 285 a 316). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 396/2018-JULP (fls. 318 a 321). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 340 a 360, 367 a 402 e 410 a 445), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 360. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 



permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XIV- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-



C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01314/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferido a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
4. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/05/2016 a 30/09/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 



ICMS omitido no valor de R$ 89.421,54 (oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um 
reais e cinquenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 18). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 37 a 49), 

questionando a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia 
elétrica consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e 
decisões administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 49. 

 
Junta laudo técnico emitido pela EMS PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA – ME (fls. 79 a 113), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 395/2018-JULP (fls. 115 a 117). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 124 a 

144), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 



No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 
inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 144. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 



 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/05/2016 a 30/09/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 
pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XV- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 



empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01315/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 



passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 48.949,91 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e noventa e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 26) e consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 30 a 33). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 44 a 57, 140 a 169 e 254 a 281), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direito ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 57. 



 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 107 a 138, 220 a 252 e 332 a 364). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 391/2018-JULP (fls. 366 a 369). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 387 a 407, 414 a 449 e 458 a 493), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 
redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 407. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 



permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XVI- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-



C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01327/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro 



José Ferreira de Sousa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo passivo. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 48.726,62 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais 
e sessenta e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 4-A). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
5), registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 6 a 21) e consulta 
detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 24 a 27). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 32 a 51, 133 a 161 e 245 a 272), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 51. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 100 a 131, 212 a 243 e 325 a 356). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 4-A), conforme a Sentença n° 552/2018-JULP (fls. 358 a 361). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 380 a 400, 407 a 442 e 451 a 486), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 400. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/09/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XVII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01328/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro 



José Ferreira de Sousa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo passivo. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/10/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 45.197,98 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais 
e noventa e oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 25). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 37 a 50, 134 a 161 e 247 a 276), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 50. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 99 a 131, 212 a 244 e 327 a 359). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 351/2018-JULP (fls. 361 a 364). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 383 a 403, 410 a 445 e 454 a 489), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 403. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/10/2016 a 30/06/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XVIII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01329/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro 



José Ferreira de Sousa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo passivo. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/10/2016 a 30/04/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 67.931,52 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um 
reais e cinquenta e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6) e registros fiscais da Apuração do ICMS operações próprias (fls. 7 a 22). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 33 a 46, 132 a 159 e 246 a 273), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 46. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 96 a 129, 210 a 243 e 324 a 357), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 393/2018-JULP (fls. 359 a 362). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 381 a 401, 408 a 443 e 452 a 487), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 401 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/10/2016 a 30/04/2017, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XIX- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01330/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencida a Conselheira 



Gerluce Castanheira Silva Padua. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 74.995,84 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e 
cinco reais e oitenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 13) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 14 a 31). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 45 a 58, 122 a 148 e 195 a 221), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 58. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 89 a 120, 162 a 193 e 235 a 266), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 405/2018-JULP (fls. 379 a 382). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 401 a 421, 428 a 463 e 473 a 507), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 421. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XX- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01331/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria;(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencida a Conselheira 



Gerluce Castanheira Silva Padua. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 76.855,70 (setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 12) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 13 a 29). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 158 a 170, 239 a 265 e 317 a 344), questionando o sujeito 
passivo a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica 
consumida em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 170. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 204 a 237, 282 a 315 e 358 a 391). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 404/2018-JULP (fls. 393 a 396). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 413 a 433, 440 a 476 e 484 a 519), formulando o 
sujeito passivo em preliminar de arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação 
precária, deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela 
recorrente e partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto 
de posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 433. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/06/2015 a 31/12/2015, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XXI- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01332/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão de solidários. Acolhida. Pedido de 
diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aproveitamento de crédito de ICMS na entrada de energia 
elétrica por estabelecimento comercial. Creditamento indevido. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo o julgador apreciado regularmente os pontos 
questionados pelo sujeito passivo, proferida a sentença em 
conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09, não havendo 
cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (presidente e 
diretor de empresa), não existindo nos autos elementos 
indicativos de que, tanto o presidente quanto o diretor da 
empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
4. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
5. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ 
MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. Vencida a Conselheira 



Gerluce Castanheira Silva Padua. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 
pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/05/2015 a 31/01/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido no valor de R$ 72.815,76 (setenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e 
setenta e seis centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no auto de infração a observação de existência de decisão já 

pacificada, no CAT – o Acórdão do Pleno n° 2409/13, mencionando-se nessa o 
Parecer/GOT n° 1223/2006 e decisões judiciais do TJ-GO e STJ. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas CRISTIAN JOEL 

GUTIERREZ MAURER e SEBASTIAN DARIO LOS, o primeiro na condição de presidente 
da empresa e o segundo na condição de diretor (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 

demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
6), consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 10 a 13) e registros fiscais da 
Apuração do ICMS operações próprias (fls. 14 a 34). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 45 a 58, 125 a 151 e 199 a 225), questionando o sujeito passivo 
a vedação ao direito da empresa ao crédito do ICMS relativo à energia elétrica consumida 
em processo industrial, citando doutrina, parecer, jurisprudência e decisões 
administrativas deste e de outros estados. 

 
Entende que o legislador ou o chefe do poder executivo goiano 

limitar o direto ao crédito ao fixar normas que acabem limitando ou impedindo a sua 
utilização, retirando os direitos garantidos na Constituição Federal e que, ainda, venham a 
promover o desrespeito ao princípio da não cumulatividade. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento; não sendo esse o 

entendimento, pede a realização de diligência para que se possa comprovar a matéria de 
fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a redução da multa aplicada, ante seu 
caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o tema. 

 



Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 
intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 58. 

 
Os solidários, embora apresentem defesas em peça separadas, 

formulam nelas as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam arguição de 
nulidade do lançamento, por falta de fundamentação. Também em preliminar, formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. No mérito, 
reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo e os solidários juntam laudo técnico emitido pela 

EMS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME (fls. 90 a 123, 164 a 197 e 238 a 271), 
dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 353/2018-JULP (fls. 273 a 276). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 295 a 315, 322 a 357 e 366 a 401), formulando o 
sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento 
do direito de defesa, argumentando que o julgador adotou fundamentação precária, 
deixando de se manifestar a respeito de fatos e provas apresentados pela recorrente e 
partindo de premissa equivocada de que a matéria em discussão seria objeto de 
posicionamento pacífico da jurisprudência. 

 
No mérito, a recorrente argumenta que não se discute no caso a 

inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a 
interpretação sistemática das legislações estadual e federal concernentes à matéria, 
considerando o princípio constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta 
dúvidas acerca do direito da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Em resumo, discorre sobre o suposto direito à apropriação do crédito 

de energia elétrica no exercício de atividade industrial, dentre outros aspectos, mesmo não 
sendo enquadrado em atividade econômica de indústria. 

 
Finaliza, pedindo a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento; não sendo esse o entendimento, pede a realização de diligência para que se 
possa comprovar a matéria de fato e de direito exposta nesta defesa; pede ainda a 



redução da multa aplicada, ante seu caráter confiscatório e posicionamento do STF sobe o 
tema. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e pede que todas as 

intimações sejam enviadas para Dra. Renata Correia Cubas, no endereço informado às 
fls. 315. 

 
Os solidários, embora apresentem seus recursos em peça 

separadas, formulam neles as mesmas razões e pedidos. Em preliminar formulam 
arguição de exclusão de seus nomes da lide, citando doutrina e jurisprudência. Ainda em 
preliminar, formulam arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa. No mérito, reiteram os pedidos e as razões formuladas pelo sujeito 
passivo. 

 
É relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN 

DARIO LOS, CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, por não existir nos autos elementos indicativos de que, tanto o presidente 
quanto o diretor da empresa, tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador 
apreciado regularmente os pontos questionados pelo sujeito passivo, observando que a 
sentença está conforme o art. 38 da Lei n° 16.469/09, a seguir transcrito, não havendo 
cerceamento do direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/05/2015 a 31/01/2016, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 



[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que não se discute no caso a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal, mas sim a necessidade de se aplicar a interpretação sistemática das 
legislações estadual e federal concernentes à matéria, considerando o princípio 
constitucional da não-cumulatividade, por meio do qual não resta dúvidas acerca do direito 
da recorrente aos créditos ora questionados. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades, nos termos e percentual da energia elétrica nelas consumida, como 
comprovado pelo laudo técnico. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 
 

Refutando as alegações da recorrente, anoto que o art. 522, II, “a”, 2, 
do RCTE, transcrito em linhas anteriores, condiciona o direito ao crédito relativamente à 
energia elétrica somente para os casos em que for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria. 

 
Portanto, segundo redação do dispositivo transcrito, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02, 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados. 

 
Sobre a aplicação do princípio da não-cumulativade ao caso, 

pleiteada pela recorrente, insta transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação 
Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no 
Parecer nº 1223/2006-GOT que preleciona o seguinte: 

 
“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista.” 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, em desfavor do mesmo sujeito passivo, no sentido de confirmar 
o entendimento de que somente quando o estabelecimento for enquadrado no código de 
atividade econômica de indústria é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de 
energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 
“ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual.” 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
“ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA 
- SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 

XXII- A recorrente exerce a atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. A 
empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/01, Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados. Nessa condição, não 
preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, 
do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a").” 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 



Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.“ 

 
Quanto ao pedido de diligência, formulado pela recorrente, indefiro-o, 

por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele 
tratadas. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pela 

autuada. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários SEBASTIAN DARIO LOS e 
CRISTIAN JOEL GUTIERREZ MAURER da lide, arguida pelos mesmos. Rejeito a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01399/18 
 
 
Redatora do Voto: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidades. Insegurança 
na determinação da infração e Cerceamento do direito de 
defesa.  Rejeição. Exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto 
por apropriação indevida de crédito outorgado do ICMS. 
Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa quando ausentes os requisitos que ensejam 
sua caracterização; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, não podem ser arrolados como solidários na 
lide; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
imposto em face da apropriação indevida de crédito outorgado 
do ICMS em função de procedimento diverso daquele previsto 
em Termo de Acordo de Regime Especial, procedente é o 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Também, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO da lide, arguida pela autuada.  E, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Gerluce Castanheira Silva Padua, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência. Também, por maioria de 
votos, rejeitar a exclusão penalidade, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Gerluce Castanheira Silva Padua, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do imposto registrado e apurado no exercício de 2015, em face da apropriação indevida 
de crédito outorgado do ICMS em função de procedimento diverso do determinado no §1°, 
II, alínea "a" do TARE 068/2013-GSF, conforme documentação e demonstrativo anexos. 
Em consequência, fica sujeito ao pagamento do ICMS acrescido das cominações legais. 

 
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO é nomeado solidário nos 

termos do artigo 45, inciso XII do Código Tributário Estadual. 
 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos ingressam com 

impugnação para arguirem a preliminar de exclusão do solidário do polo passivo em 
virtude da não ocorrência dos requisitos do artigo 135 do CTN, e no mérito, que não 
praticou a infração descrita na basilar e por isso requer a exclusão do solidário da lide e a 
improcedência do auto de infração, o que não é acolhido pelo douto julgador singular que 
mantém o crédito tributário tal como está.  

 
Cientificadas, as partes comparecem conjuntamente aos autos e no 

recurso interposto à Câmara Julgadora arguem as preliminares de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e 
a exclusão do solidário Carlos Luciano Martins Ribeiro do polo passivo da lide.   

 
Ponderam que os cálculos realizados pelo agente fiscal não 

condizem com o estipulado no TARE 068/2013-GSF firmado com a Fazenda Pública 
Estadual o que obsta sua defesa. Que não há provas de que o solidário tenha concorrido 
para a prática da infração fiscal e de que sua inclusão na lide é indevida por contrariar o 
ordenamento jurídico nacional.  

 
No mérito, obtempera ter apropriado devidamente o crédito tributário 

outorgado nos termos do acordo assinado com a Fazenda Pública, pois promoveu os 
cálculos de acordo com os índices de IGP-DI fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito em concomitância com a exclusão 

do solidário do polo passivo da lide, e no mérito, a reforma da decisão singular para 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
Em face dos argumentos passivos, mediante a Resolução nº 

173/2016, a câmara julgadora encaminha o feito a Gerência de Auditoria de Varejo e 
Serviço para que autoridade fiscal analise os argumentos apresentados e se for o caso, 
promova a revisão nos cálculos que embasam a exordial. Em ato contínuo, o revisor 
manifesta-se às fls. 126/127 para ratificar o trabalho fiscal anterior. 

 
Cientificadas, as partes comparecem aos autos para contraditar a 

revisão fiscal. Reiteram que os percentuais utilizados não condizem com a previsão 
expressa no §2° do art. 1° do TARE n°068/2013-GSF. Em seguida, aduzem que a 
penalidade aplicada ao caso é de 100% do valor do imposto omitido, e com fundamento 
nesta premissa, questiona se o valor da multa é sobre o valor total do imposto, inclusive 
aquele sobre o qual o crédito outorgado não incidiu. 

 
Finalizam, reafirmando que a empresa aplicou a atualização como 

previsto no TARE n°068/2013-GSF. 
 



Por derradeiro, requerem a reforma da decisão anterior para 
considerar improcedente o auto de infração, ou na impossibilidade, seja aplicado o 
dispositivo do artigo 169 da Lei nº 11.651/61 – Código Tributário Estadual, que concede o 
benefício da espontaneidade, ou alternativamente, que o cálculo da multa incida apenas 
sobre o valor do ICMS beneficiado com o crédito outorgado e não sobre todo o saldo 
devedor do período. 
  

 
É relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 

da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, ambas arguidas pelo polo passivo. De fato, ao compulsar os autos não se observa 
o vício relativo à insegurança na determinação da infração pois tendo como referência o 
próprio Tare nº 068/2013- GSF, a partir do mês de janeiro de cada ano subsequente ao 
início de vigência do citado Termo de Acordo, foram utilizados os valores relativos ao IGP-
DI da Fundação Getúlio Vargas, acumulados em ano anterior, qual seja, a descrição do 
fato gerador na exordial coaduna-se em perfeita sintonia com os demonstrativos anexados 
pelo fisco que sustentam a acusação fiscal, bem como com a fundamentação jurídica 
esposada no auto de infração, o que deita por terra o aludido vício. 

 
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, este também 

não deve prosperar já que o próprio sujeito passivo apresentou suas peças defensórias 
abordando o assunto com precisão, ou seja, sabendo do que deveria defender-se. 
Ademais, incorrem nestes autos os requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal 
Mínima no Processo Administrativo Tributário no Estado de Goiás, que por oportuno, 
transcrevo-os abaixo: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta nulidade evidencia-se no processo pela existência de atos ou 
omissões ou procedimentos defeituosos, que prejudicam ou impedem 
o exercício do amplo direito de defesa, como, por exemplo, as 
arguições seguintes: 
a)   a apreensão e retenção pela autoridade administrativa dos 
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução 
dos documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo 
processual para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado 
pelo autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o trancamento de estoques sem o devido acompanhamento e 
assinatura do Contribuinte 
e)   o arbitramento de lucros sem a desclassificação formal a escrita 
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
incorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 



h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida 
para endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona 
rural, e devolvida sem a identificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na 
intimação postal,  
j)    nulidade do auto de infração, por estar destituído de 
demonstrativo que lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos 
documentos, aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido 
intimado para manifestar-se. 

  
Assim, ante o exposto e não tendo o polo passivo demonstrado o 

prejuízo a que faz referência, no mesmo diapasão, rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica por cerceamento do direito de defesa. 

 
Encerradas tais questões preliminares nas quais sigo acompanhado 

pela unanimidade de meus pares, passo à análise das questões relativas ao sujeito 
passivo coobrigado. 

 

No mesmo diapasão e pelo mesmo quórum acolho a exclusão do 
solidário CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO do polo passivo da lide, por considerar 
inexistirem provas de que tenha concorrido para a prática da infração estampada na 
basilar. Ademais, os sócios ou administradores da empresa não respondem isoladamente 
pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica. Tanto que a sentença do Superior 
Tribunal de Justiça, na qual me espelhei, sobre este sentido sumulou, “in verbis”: 

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da 
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em 
responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg 
no Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

No caso em discussão, a jurisprudência do STJ resguarda a pessoa 
dos sócios e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser 
responsabilizados. Em face ao procedimento do sócio, é pacífico que a sociedade não 
sofreu abalos de nenhuma ordem, tanto que a atividade mercantil continua operando de 
acordo com as regras da legislação tributária em vigor. Ademais o Fisco não traz aos 
autos provas de que o solidário tenha agido com dolo, excesso de poderes, infração à lei 
ou aos estatutos da pessoa jurídica, ou aquelas estatuídas no artigo 135 do CTN. 

Quanto ao mérito considero que o auto de infração deve prosperar. 
De fato, não obstante os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, acolho de plano a 
manifestação do ínclito revisor que às fls.126/127 destes autos, manifestou-se pela 
manutenção do crédito tributário inicial. Por oportuno, transcrevo abaixo, o trecho que 
atesta a validade do trabalho fiscal original, “in verbis”: 

Complementarmente, analisando a planilha de fls.05, constata-se que 
durante os exercícios de 2013 e 2014, não houve nenhum valor de 



crédito outorgado aproveitado indevidamente e que, conforme 
verifica-se na planilha citada, o levantamento confirmou a correta 
utilização do crédito outorgado facultado pelo TARE. Por conseguinte, 
podemos inferir que os cálculos referentes ao exercício de 2015 
também estão corretos, pois o método utilizado para o referido cálculo 
é o mesmo para os 3 (três exercícios relacionados no levantamento; 
assim sendo e de forma a confirmar a exatidão dos cálculos, nota-se 
claramente a proximidade dos resultados, obtidos nos exercícios de 
2013 e 2014 nas colunas “crédito outorgado apropriado pelo 
contribuinte em função do TARE 068/2013-GSF’ e crédito que poderia 
ser apropriado pelo contribuinte em função do TARE 068/2013-GSF”. 
Isso posto concluímos que os cálculos que ensejaram o auto de 
infração estão corretos e as alegações do sujeito passivo não 
procedem. Constata-se, pois, que o sujeito passivo se utilizou 
indevidamente de crédito outorgado somente a partir do exercício de 
2015. (Grifo nosso). 

Reafirmamos, ainda que todos os dados, índices ou percentuais 
utilizados na lavratura do auto de infração, estavam em vigor na 
economia brasileira à época da sua disponibilização pelo órgão 
competente que no caso é a Fundação Getúlio Vargas-FGV, 
consequentemente, facilmente verificáveis.   

 

E, por último, nas palavras do douto julgador singular Luís Fernando Correa 
Rigo, exaradas na decisão monocrática de fls.97/100, e cujo teor aqui reproduzo apontam na 
mesma direção, “in verbis”:  

A Fiscalização, por meio da Auditoria Básica do ICMS e dos 
demonstrativos e demais documentos juntados ao feito conseguiu 
demonstrar de forma segura e irrefutável, que as diferenças que foram 
estornadas se referiam ao aproveitamento irregular do crédito 
outorgado indevidamente utilizado, isto é, em desacordo com o que 
foi pactuado no § 1º, II, alínea “a” do TARE 06/2013 – GSF, conforme 
documentação, demonstrativos e demais elementos juntados para 
fundamentação da autuação.  

Destarte, como a impugnante não conseguiu descaracterizar a 
infração tributária descrita nos autos e ainda tem contra si o fato de 
que levou, clara e nítida vantagem no negócio, ou seja, deixou de 
pagar imposto no limite dos créditos indevidamente apropriados 

Sob tais fundamentos, devo concluir que razão assiste à Fazenda Pública 
Estadual ao lançar o correspondente crédito tributário e exigir o recolhimento do ICMS reclamado, 
motivo pelo qual acompanhado da maioria dos votos de meus pares, conheço do recurso, nego-
lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01404/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade da sentença 
por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Aproveitamento indevido de crédito de 
ICMS de consumo comercial de energia elétrica. Procedência.  
 
1 - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade; 
 
2 - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida; 
 
3 - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 177.400,52, em razão da escrituração 
indevida de crédito do ICMS relativamente à energia elétrica utilizada em estabelecimento 
comercial varejista, lançados na forma de ajustes à crédito nas apurações mensais de 
ICMS. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 522, inciso II, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimada em Primeira Instância, a autuada ingressa com impugnação 
às fls. 24/26. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 102/104, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimada novamente à fls. 105/109, desta feita para pagamento ou 
para apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo recorreu (fls. 
111/131), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de ICMS pago no consumo de energia 
elétrica e sim a sua aplicação  conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, 
combinado com o disposto na Lei Complementara nº 87/96 e na própria lei estadual. 
Assim, a referida sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I da lei 16.469/09 
e 489 da Lei nº 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, transcrevendo Ementas 
de Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo Tributário, os quais acolheram 
esta arguição de nulidade.  

Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito 
ao crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2º, I, da Lei nº 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei nº 11.651/91, assim como no 522, 
I do Decreto nº 4.852/97. 

Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui 
nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. 
Destaca, ainda, que a penalidade proposta não levou em consideração os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do fato, da situação do 
contribuinte, sua atividade e sua intenção, transcrevendo manifestação de jurista e de 
decisão do STF acerca desta matéria, como suporte a esta alegação defensória. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

VOTO 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício dos seus direitos 
de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes 
amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional, que dispõe: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 



montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da 
sentença, formulada pelos advogados da recorrente, por falta de fundamentação desta, 
pois a mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei nº 16.469/09 - PAT, que 
dispõe: 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter 
expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao 
número de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade 
lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da sentença por 
precariedade de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com 
a acusação fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos 
termos defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado 
cerceamento. 

Passando à análise do mérito, ressalto que se exige no auto de 
infração o ICMS em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS 
relativamente a consumo de energia elétrica, em circunstância que não a caracteriza como 
insumo ou produto intermediário no processo de produção da empresa.  

Tal exigência está amparada nos termos do artigo 522, inciso II do 
Decreto n° 4.852/97, que ora transcrevo: 

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

[...] 

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 

a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13772.htm#A2


2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais; 

[...].” (g.n) 

Destarte, não se amoldando a hipótese em análise em nenhuma das 
situações assinaladas no texto normativo supratranscrito, não há que se reconhecer à 
empresa autuada o direito ao aproveitamento de crédito relativo a consumo de energia 
elétrica, objeto da autuação, por absoluta falta de previsão legal, considerando que sequer 
é cadastrada no CCE/GO com atividade industrial.  

Ademais, como as situações previstas no artigo 522 acima transcrito 
são conclusivas (numerus clausus), não comportando interpretação extensiva, entendo 
inaceitável o laudo técnico de consumo industrial apresentado pela autuada para invalidar 
este lançamento, pois com o advento do Decreto nº 7.345, com vigência em 01/01/2011, a 
fruição do referido crédito está condicionada, principalmente, ao enquadramento da 
empresa no código de atividade econômica de indústria. 

Além disto, tal matéria está patenteada em decisões judiciais de 
Tribunais Superiores, inclusive com repercussão geral, das quais transcrevo duas:   

 
AI 659690 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  08/10/2013           Órgão Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-215  DIVULG 29-10-2013  PUBLIC 30-10-2013 

Parte(s) 

AGTE.(S)  : TRÊS PODERES S/A SUPERMERCADOS 

ADV.(A/S)  : JOSÉ OSWALDO CORRÊA 

AGDO.(A/S)  : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

Ementa 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
 ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – CRÉDITO –ENERGIA 
ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE 
ELO CONSIDERADA MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia 
elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, 
não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, 
na realidade, ser destinatária final. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 
MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso 
extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da 
moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 
substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a 
conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal. 
AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 
MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=659690&classe=AI-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=659690&classe=AI-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
557 do Código de Processo Civil. 

Decisão 

A Turma negou provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, 
nos termos do voto do Relator. Unânime. Não participou, justificadamente, 
deste julgamento, o Senhor Ministro Roberto Barroso. Presidência do 
Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 8.10.2013. 

RE 588954 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO 
Julgamento: 22/10/2009           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - meio 
eletrônico 

Publicação 

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 

EMENT VOL-02382-06 PP-01202 

LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 240-244 

Parte(s) 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

RECDO.(A/S) : ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADV.(A/S) : ADOLFO MANOEL DA SILVA E OUTRO(A/S) 

RECTE.(S) : GIASSI & CIA LTDA 

Ementa 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS. Creditamento. Direito não 
reconhecido na origem. Aquisição de energia elétrica por 
supermercado. Exercício de atividade industrial. Processamento de 
alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional da não-
cumulatividade. Relevância. Repercussão geral reconhecida. 
Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre 
a admissibilidade de se considerar como atividade industrial o 
processamento de alimentos realizado por supermercado, para fins 
de crédito de ICMS. 

Decisão 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada. Não se manifestou a Ministra Cármen 
Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator 

Tema 

218 - Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia 

elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.  

Assim, ainda que judiciosos e razoáveis os argumentos deduzidos 
pela autuada em sua peça defensória, não há na legislação tributária estadual preceito 
que lhe dê respaldo. De sorte que considerando cumprir a esta instância administrativa de 
julgamento a singela tarefa do controle da legalidade dos lançamentos tributários, não 
podendo se afastar dos mandamentos contidos no artigo 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09 - 
PAT (que transcreverei abaixo) e, neste aspecto, o trabalho fiscal não merece nenhum 



reparo, uma vez que elaborado em perfeita sintonia com os dispositivos legais atinentes à 
matéria ora em discussão, especialmente o artigo 522, inciso II do Decreto n° 4.852/97, 
citado pelo autor do procedimento, no campo próprio da inicial, e acima transcrito, entendo 
procedente a exordial. 

Vejamos o que determina o artigo 6º, § 4º da Lei nº 16.469/09, citado 
acima: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

§ 1º Aplicam-se subsidiariamente aos processos previstos neste artigo as 
disposições da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, e as normas da 
legislação processual civil. 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão 
irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de 
controvérsia ou de pronunciamento. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao Processo de Restituição e de 
Revisão Extraordinária relativos aos créditos tributários decorrentes de 
declaração espontânea em pedido de parcelamento. 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -STJ- adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17). 

Desse modo, considerando que a decisão singular julgou procedente 
o auto de infração, mencionando que a atividade exercida pelo sujeito passivo não é de 
industrialização e sim de comercialização, bem como o Acórdão do CONP nº 2409/13, as 
decisões judiciais do TJ-GO e STJ que fazem a complementação constante da peça 
basilar, entendo que a ação fiscal não merece reparo na presente análise, devendo ser 
mantido incólume o valor apurado na inicial.  

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para julgar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. Ficam, então, 
formalmente recusados os pedidos de anulação do feito, por total ausência de arrimo 
fático ou legal, e de diligência, por absoluta falta de sua necessidade. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01405/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade da sentença 
por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Escrituração indevida de valores a título de 
ajustes a crédito na apuração do imposto. Auto de infração 
procedente. 
 
1 - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade; 
 
2 - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à sentença recorrida e aos elementos que 
instruem o processo, não deve ser acolhida; 
 
3 - É lícito ao fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo polo passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 9.929,22, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de ajustes a crédito na apuração do ICMS, valores este que foram, dentre outros, 
objeto na Notificação nº 03/2016 para detalhamento e comprovação, o que não ocorreu 
em sua resposta em 28/03/2016. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditoria do ICMS. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 146, parágrafo 
único, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 57, inciso VII, do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 22/38. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 106/107, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimada novamente à fls. 108/112, desta feita para pagamento ou 
para apresentar recurso voluntário em Segunda Instância, o sujeito passivo recorreu (fls. 
114/137), via dos mesmos patronos, os quais historiaram o ocorrido nestes autos, 
pugnando pela nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, por 
fundamentação precária ao deixar de manifestar acerca de fatos e provas essenciais 
apresentadas pela recorrente, sob a premissa equivocada de que a matéria em discussão 
já teria posicionamento pacífico da jurisprudência e que não poderia se manifestar sobre 
inconstitucionalidade da norma estadual, isto porque a autuada não questionou a 
constitucionalidade das regras de creditamento de ICMS pago no consumo de energia 
elétrica e sim a sua aplicação, conforme o princípio da não-cumulatividade do ICMS, 
combinado com o disposto na Lei Complementar nº 87/96 e na própria lei estadual. Assim, 
a referida sentença descumpriu o previsto nos artigos 38, III, § 1º, I da lei 16.469/09 e 489 
da Lei nº 13.105/15 (CPC), devendo, por isto, ser anulada, transcrevendo ementas de 
Acórdãos de julgamentos deste Conselho Administrativo Tributário, os quais acolheram 
esta arguição de nulidade.  

Em relação ao mérito, também reiterou sua argumentação de direito 
ao crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, pois embora atue no ramo 
comercial, desenvolve algumas atividades industriais em seu estabelecimento, tais como 
de panificação, confeitaria e embalagem de produtos para venda, atendendo aos 
pressupostos constantes dos artigos 20 e 23 da Lei Complementar nº 87/96, os quais 
estabelecem que o crédito em questão abrange a energia elétrica “consumida no processo 
de industrialização”, não podendo o legislador estadual restringi-lo conforme fez nos 
artigos 2º, I, da Lei nº 13.772/00, 58, § 3º, II e 64 da Lei 11.651/91, assim como no artigo 
522, I do Decreto nº 4.852/97. 

Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui 
nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

 

VOTO 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício dos seus direitos 
de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes 
amplo direito de defesa, estando em conformidade com as exigências do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional, que dispõe: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 



montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à apreciação do mérito deste 
lançamento. 

Desta forma, entendo por rejeitar a arguição de nulidade da 
sentença, formulada pelos advogados da recorrente, por falta de fundamentação desta, 
pois a mesma está condizente com o exigido no artigo 38 da Lei nº 16.469/09 - PAT, que 
dispõe: 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter 
expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao 
número de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade 
lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. 

Assim, não prevalece a arguição de nulidade da sentença por 
precariedade de sua fundamentação, pois a mesma, embora sucinta, está condizente com 
a acusação fiscal e com o dispositivo legal acima transcrito, tendo havido apreciação dos 
termos defensórios principais dos autuados, razão pela qual inadmito o alegado 
cerceamento. 

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pela 
recorrente, considero que o feito deve seguir adiante. Compulsando os autos, verifico que 
o sujeito passivo não apresentou elementos contraditórios suficientes para afastar a 
incidência fiscal, assim, não há como eximir o contribuinte do cumprimento da obrigação 
tributária estampada na exordial.   

Nesse sentido, é oportuno transcrever parte da decisão prolatada 
pelo douto julgador singular acerca do mérito desta questão:  

(...) No caso em comento, temos que observar que os créditos em questão 
não são originários de apropriação de energia elétrica, efetuada, friso, em 
estabelecimento cadastrado como varejista. Nas fls. 10 se identificam 
ambos os valores exigidos no auto de infração (vide Anexo Estruturado de 
fls. 03). 

Complementando, como afirmado na peça basilar, valores esses que não 
foram comprovados em atendimento a Notificação Fiscal de fls. 09, 
portanto, não se tratando de presunção. 



Com relação ao crédito de energia elétrica, apesar de não ser o motivo da 
exigência, em amparo no item 2 da alínea “a” do inciso II do artigo 522 do 
RCTE, com decisão já pacificada no CAT com o Acórdão do Pleno nº 
2409/13, pelo Parecer/GOT nº 1223/2006 e decisões judiciais do TJ e STJ.  

(...) 

Diante disso, conheço da impugnação, nego-lhe total provimento, na forma 
e no mérito, e, em consequência, decido pela procedência do lançamento. 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte à autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.    

Desse modo, considerando que a decisão singular julgou procedente 
o auto de infração, mencionando que os créditos em questão não são originários de 
apropriação de energia elétrica efetuada em estabelecimento cadastrado como varejista 
(supermercado), pois a atividade econômica exercida pelo sujeito passivo não é de 
industrialização e sim de comercialização e que no Acórdão do Pleno nº 2409/13 foi 
decidido que as decisões judiciais do TJ/GO e STJ fazem parte complementar da 
fundamentação da decisão singular para manutenção do auto de infração, notadamente o 
Recurso Especial de nº  1117129/RJ da lavra do Ministro Luiz Fux, cujo acórdão foi 
submetido ao regime de recursos repetitivos, previsto no artigo 543-C do Código de 
Processo Civil, mantenho, portanto, a decisão proferida em primeira instância. 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para julgar procedente o auto de infração, mantendo a sentença recorrida. Ficam, então, 
formalmente recusados os pedidos de anulação do feito, por total ausência de arrimo 
fático ou legal, e de diligência, por absoluta falta de sua necessidade. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01459/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de escrituração indevida de créditos vedados pela legislação 
tributária. Procedência. Decisão não unânime. 
 
O aproveitamento de créditos deve respeitar os ditames da 
legislação tributária que trata da matéria, não havendo expressa 
previsão legal, deve ser estornado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. E, também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário Francisco João Paulo Cesílio da lide, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou 
acatando as preliminares de nulidade do auto de infração, excluindo da lide o sujeito 
passivo solidário Francisco João Paulo Cesílio e considerando procedente em parte o 
lançamento fiscal no valor do ICMS já recolhido pelo sujeito passivo conforme processo de 
parcelamento nº 3063860. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, omitiu o 

pagamento do ICMS na importância de R$ 5.670.680,06 sendo R$ 184.834,86 no 

exercício de 2015 , e R$ 3.485.845,20 no exercício de 2016, em razão da escrituração 

indevida de créditos do ICMS, no campo Outros Créditos da Escrituração Fiscal Digital- 

EFD, relativamente a créditos de taxa de cartão de crédito, de bonificação financeira, de 

embalagem, de energia elétrica, de frete e de outros créditos, elencados na planilha de 

apuração de ajustes a créditos elaborada pela autuada, e detalhados em notas 

explicativas, demonstrativos e documentos, todos em anexo. Em consequência deverá 

pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Tem-se como sujeito passivo solidário Francisco João Paulo Cesilio, 

nos termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 



O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 02/187). 

Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 188/189) a apresentar 

Impugnação à Primeira Instância. 

Foi lavrado termo de Revelia (fls. 193) pelo sujeito passivo solidário. 

O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 186/202) apresentou 

Impugnação à Primeira Instância. 

Anexou documentos (fls. 203/215). 

Pela Sentença nº 5741/2017-JULP (fls. 216/219) o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados (fls. 220/221) 

dessa decisão.  

O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls. 223/246) 

apresentou Recurso Voluntário. 

O sujeito passivo solidário também compareceu (fls. 248/274) 

oferecendo suas razões também providenciando a anexação de documentos (fls. 

275/297). 

Mediante Acórdão nº 950/2018 (fls. 301/313) a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário considerou procedente o trabalho fiscal na sua íntegra,  

decidindo que não há necessidade de conversão do processo em diligência pois os 

levantamentos originais forem suficientemente instruídos com informações e documentos 

que embasam a acusação fiscal; que não há nulidade no auto de infração por insegurança 

na determinação da infração nem por cerceamento do direito de defesa, pois os 

levantamentos fiscais originais foram suficientemente instruídos com informações e 

documentos que embasam a acusação fiscal; que o sócio administrador é solidariamente 

responsável por atos que praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável. 

Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 314/315) a apresentar 

Recurso ao Conselho Superior se assim o desejassem. 

Através de peça única os sujeitos passivos compareceram aos autos 

(fls. 317/333) apresentando suas razões. Foi posto que a responsabilidade do recorrente 

solidário não foi comprovada e que sua atuação na empresa se restringia ao setor de 

compras, não participando em nenhum momento das questões tributárias.  



Pede que se considere necessariamente que o recorrente solidário e 

a pessoa jurídica fiscalizada são distintas, estão em polos passivos distintos, eleitos pela 

lei, e que este não ostenta a condição de contribuinte do ICMS, além disso, a suposta 

supressão do ICMS se deu na escrituração fiscal e não na administração de compras e 

vendas de mercadorias, cuja função exerce dentro da administração. 

Afirma que não foram juntadas e nem relacionadas no auto de 

infração todas as notas fiscais vinculadas a fretes embalagens e bonificações que o fiscal 

autuante manuseou e entendeu não dar direito ao crédito, e isso seria providência 

necessária e essencial para facilitar a defesa em sua plenitude. A não indicação dessas 

notas fiscais ao lançamento tributário trouxe insegurança e cerceou o direito de defesa, 

prerrogativas constitucionais inatingíveis. 

Determina que se conclua então que é equivocado o lançamento 

tributário na parte que glosou o aproveitamento dos créditos referentes às bonificações 

pela inexistência de operação mercantil, por não integrar a base de cálculo do ICMS. 

Ressalta que as mercadorias foram dadas em bonificação, ou seja, foram entregues a 

recorrente em pagamento de qualquer quantia pelo contribuinte final, e que não haveria 

tributação sobre essas operações.  

Assevera que as parcelas lançadas no auto de infração referente a 

glosa de ICMS sobre às bonificações deverão ser excluídas do lançamento. 

Aduz que estornando valores da coluna ''b'', cujo cabeçalho refere-se 

ao ICMS informado pelo contribuinte, tendo em vista que ao adquirir as embalagens que 

serão utilizadas na sua atividade fim, as notas fiscais que a acobertam essas mercadorias 

estão em cada uma delas inseridos o tributo cobrado cujo crédito pertence ao recorrente, 

já que está englobado no preço da mercadoria e devidamente destacado em cada nota 

fiscal. 

Expõe que recolhido sob regime de substituição tributária, somente 

quando o substituo (comprador da mercadoria) se encontra vinculado ao contrato de 

transporte da mercadorias, portanto, caso o transporte seja efetuado pelo próprio 

remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, nesse caso incide o 

ICMS, no entanto, contrario sensu, o frete na integra a base de cálculo, no regime de 

substituição tributária, quando o frete não se refere a transporte efetuado pelo fabricante 

dos produtos alimentícios ou por sua conta e ordem. 

Por fim requer que seja excluído da lide o solidário, que seja 

declarado nulo o auto de infração por insegurança na determinação da infração e 



cerceamento ao direito de defesa, e, por último, que seja declarado a improcedência da 

autuação. 

É o relatório.  

Percebe-se que os argumentos trazidos pelo sujeito passivo nessa 

fase são bastante semelhantes aos que foram apresentados na fase cameral. Há arguição 

de insegurança na determinação da infração, de cerceamento ao direito de defesa, 

questões enfrentadas de forma bastante sólida pelo acórdão cameral. Quanto ao mérito, 

nenhuma inovação foi posta pela peça apresentada, faz-se a defesa do direito ao crédito, 

mas sem a devida consistência jurídica.  

Da mesma forma, o acórdão cameral foi bastante eficaz para 

contrapor todos os argumentos postos pelo autuado.  

Diante dessa realidade, tomo liberdade de adotar os motivos postos 

pelo acórdão cameral, com exceção da parte que tratou de pedido de realização de 

diligência ocorrido naquela fase e que não pode mais ser feito na fase de julgamento no 

Conselho Superior. Faço abaixo transcrição de seu texto de forma parcial:  

 

“...Conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, também pelo 

controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o 

procedimento fiscal e não constatei irregularidades, pois o autor do 

lançamento seguiu todas as determinações constantes no artigo 142 do 

CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009 

(Regulamento do Processo Administrativo Tributário). 

O auto de infração foi instruído com Nota Explicativa detalhada (10 

páginas), bem como relatórios adicionais e outros documentos. A infração 

foi suficientemente demonstrada com relatórios suficientes e embasada em 

informações e documentos que ratificam a acusação fiscal. 

De forma que rejeito o pedido de Diligência efetuada pelos sujeitos 

passivos que solicitam que a autoridade fiscal esclareça os levantamentos, 

em especial a falta de indicação das notas fiscais que embasam o relatório 

conclusivo constante na Nota Explicativa. Isso porque os relatórios 

analíticos de folhas 136 a 139 (bonificações), 164 a 176 (embalagens) e 

177 a 180 (frete) estão suficientemente detalhados com as informações que 

o sujeito passivo solicita esclarecimentos. 

Sob o mesmo argumento, os sujeitos passivos pedem a nulidade por 

cerceamento do direito de defesa. Da mesma forma, entendo que os 



relatórios e levantamentos fiscais anexados pela autoridade fiscal estão 

suficientemente lastreados com informações que identificam todas as 

operações objeto de análise e consideração na auditoria. No caso em 

questão, a autoridade fiscal, além de glosar os créditos indevidos, analisou 

a escrituração fiscal do sujeito passivo a fim de identificar operações com 

frete, bonificações e embalagens que o sujeito passivo teria direito ao 

crédito. Isto é, efetuou um trabalho completo, glosando o crédito de ICMS 

indevido mas compensando aqueles créditos que o sujeito passivo tinha 

efetivamente direito. O sujeito passivo questiona que os relatórios 

elaborados pela autoridade fiscal, dos créditos de ICMS devidos (folhas 136 

a 139: bonificações, 164 a 176: embalagens e 177 a 180: frete) não 

possuem anexados, no respectivo processo, as referidas notas fiscais. Ora, 

tais notas fiscais citadas nos relatórios estão em poder do próprio sujeito 

passivo, já que as informações usadas pela autoridade fiscal foram 

baseadas na Escrituração Fiscal do próprio sujeito passivo. De forma que a 

empresa tem pleno acesso aos referidos documentos fiscais considerados 

na auditoria e não considero que houve cerceamento do direito de defesa. 

 Os sujeitos passivos alegam também nulidade por insegurança na 

determinação da infração sob o argumento de que a autoridade fiscal não 

constou, na descrição do auto de infração, o mesmo código constante na 

Nota Explicativa. 

Mas tal argumento não procede. Isso porque o código que a autoridade 

fiscal cita em Nota Explicativa é o código GO020065: “crédito relativo à 

restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária 

correspondente a fato gerador presumido que não se realizar”. Mas a 

própria autoridade fiscal informa, em sua Nota Explicativa, que esse código 

foi incorretamente utilizado pelo sujeito passivo e que, nas informações 

adicionais do respectivo código/registro informadas pelo próprio sujeito 

passivo, há a indicação do verdadeiro motivo que ensejou o crédito de 

ICMS: embalagens, energia elétrica, etc. 

Assim, no meu entendimento, não restam dúvidas quanto ao procedimento 

fiscal adotado e as consequências do mesmo. De forma que rejeito as 

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 

cerceamento do direito de defesa. 

No mérito, verifico que a ação fiscal foi muito bem explicada em extensa 

Nota Explicativa de folhas 16 a 25. A autoridade fiscal inicia suas 

explicações com a constatação indiciária de uma diminuição vertiginosa do 

ICMS a recolher durante os anos de 2014 a 2016 (folhas 16), razão que 



determinou a realização da auditoria para fins de verificação do que 

ocasionou essa diminuição do ICMS a recolher.  

Como consequência, a autoridade fiscal constatou que o sujeito passivo 

lançou vários valores no campo “outros créditos de ICMS” da Escrituração 

Fiscal Digital, mas não demonstrou a documentação probante que dava 

lastro aos referidos registros. Tais registros indevidos foram lançados nas 

rubricas: taxa de cartão de crédito, bonificação financeira, energia elétrica, 

embalagem, frete e outros créditos.  

Assim, a autoridade fiscal efetuou o levantamento dos valores indevidos 

lançados em “outros créditos” e detalhados na respectiva Nota Explicativa. 

Em seguida, analisou a documentação fiscal do sujeito passivo a fim de 

localizar registros em que o crédito de ICMS era legítimo, compensando 

tais valores devidos com aqueles valores indevidos. 

O sujeito passivo comparece ao processo questionando os critérios de 

glosa dos créditos, defendendo a tese de que certos registros têm sim 

lastro jurídico. 

Não questiona os créditos de ICMS lançados sob a rubrica de “outros 

créditos”, “tx cartão” e “energia elétrica”. Mas alega ter direito ao crédito de 

ICMS as operações com “bonificações financeiras”, “embalagens” e “frete”. 

Pois bem, passo a analisar especificamente cada uma dessas rubricas, a 

fim de determinar se assiste razão ao fisco ou ao sujeito passivo. 

Em se tratando de crédito de ICMS, importante citar primeiramente as 

disposições do artigo 58 do CTE que assim dispõe: 

Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 

legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 

cobrado em operações ou prestações resultantes: 

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, 

inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado; 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 

mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 

condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal; 

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 

legislação tributária. 



Quanto aos créditos de “energia elétrica”, “taxa de cartão de crédito” e 

“outros créditos”, não obstante o sujeito passivo não questionar a glosa de 

tais créditos, entendo que a acusação fiscal está correta. Isso porque a 

previsão de crédito da energia elétrica, conforme inciso II do artigo 522 do 

RCTE, é aplicável somente aos estabelecimentos industriais, que não é o 

caso da atividade econômica do sujeito passivo. Também não existe 

previsão legal para o crédito de ICMS sobre taxa de cartão de crédito. 

Quanto aos demais valores lançados em “outros créditos”, apesar do 

sujeito passivo ter sido devidamente notificado para apresentar os referidos 

comprovantes, não os apresentou, razão pela qual assiste razão à 

autoridade fiscal para considerar tais registros como créditos indevidos. 

Quanto as bonificações financeiras também não existe previsão legal de 

crédito de ICMS. Isso porque tais descontos são condicionados à uma 

condição futura, após a emissão da nota fiscal e após a ocorrência do fato 

gerador. Trata-se de desconto concedido por uma situação superveniente, 

alheia ao fato principal, no caso em questão, um desconto financeiro em 

razão, por exemplo, da pontualidade no pagamento de parcelas.  

Tais valores também não possuem lastro em documentos fiscais, razão 

pela qual não dão direito ao crédito de ICMS pois o crédito somente produz 

efeito fiscal em favor do contribuinte designado no documento fiscal como 

destinatário da mercadoria ou tomador do serviço, conforme disposição do 

parágrafo único do artigo 45 do RCTE: 

Art. 45. Crédito é o valor representado pelo ICMS cobrado nas operações 

ou prestações anteriores, por este ou por outro Estado, relativo à aquisição 

de mercadoria ou à utilização de serviço de transporte ou de comunicação. 

Parágrafo único. O crédito do imposto, salvo disposição contrária da 

legislação tributária, é intransferível, só produzindo efeito fiscal em favor do 

contribuinte consignado no documento fiscal como destinatário da 

mercadoria ou tomador do serviço (Lei nº 11.651/91, art. 58, § 5º). 

E também pelo caput do artigo 45 do CTE, o crédito é somente o valor 

representado pelo ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores, 

relativo à aquisição de mercadoria ou à utilização de serviço de transporte 

ou comunicação. Não foi esse o caso do lançamento efetuado pelo sujeito 

passivo. 

Percebo que o sujeito passivo confunde descontos com bonificações, 

confunde bonificações em forma de mercadorias com bonificações 

financeiras e confunde descontos incondicionais com descontos 
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condicionais. Para uma perfeita compreensão da matéria, cito o inciso II do 

artigo 20 do CTE: 

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 

previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

II - a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, 

bem como bonificações e descontos concedidos sob condição; 

Para fins tributários, bonificações são vantagens concedidas pelo vendedor 

ao comprador na forma de mercadorias. Descontos são vantagens 

financeiras que irão diminuir o valor a pagar, pela compra de mercadorias. 

Os descontos podem ser condicionais: vinculados à alguma condição; ou 

incondicionais, que independam de condições. Conforme disposição do 

artigo 20 do CTE, os descontos concedidos sob condição, bem como as 

bonificações, integram a base de cálculo do ICMS, isto é, sobre tais valores 

incidirá ICMS. 

Por conseguinte, o desconto incondicional não integra a base de cálculo do 

ICMS e seu valor, quando concedido, deve ser abatido da base de cálculo 

do ICMS na referida nota fiscal, como desconto no valor da operação, não 

incidindo ICMS. 

Os descontos financeiros, chamados pelo sujeito passivo de bonificações, 

que embasaram o creditamento por parte do contribuinte, se caracterizam 

como descontos condicionais e, por conseguinte, integram a base de 

cálculo do ICMS. Isto é, quando da emissão da referida nota fiscal de 

compra e venda, seu valor não foi utilizado para diminuir o valor da 

operação, consequentemente, integrou a base de cálculo e sobre a qual foi 

calculado o ICMS. Portanto, sobre essa eventual e futura 

bonificação/desconto já incidiu ICMS quando da emissão da nota fiscal e o 

estabelecimento destinatário, no caso o sujeito passivo, já se creditou do 

ICMS através do registro da referida nota fiscal na sua Escrituração Fiscal, 

nos registros de entrada. De forma que não há razão para que o sujeito 

passivo queira se creditar novamente do ICMS incidente sobre esse 

desconto financeiro.  

Nessa confusão em que o sujeito passivo incorre, chega a alegar que sobre 

bonificações/descontos não incide nenhum tributo. Ora, se não incidisse 

nenhum tributo, então nem caberia se creditar de ICMS, da forma que o 

sujeito passivo se creditou. Não faz sentido essa alegação, muito menos o 

creditamento efetuado pelo sujeito passivo. 



Não obstante essa característica, a autoridade fiscal teve o cuidado de 

analisar as notas fiscais de entradas de bonificações dos CFOP 1.910 e 

2.910 (folhas 138 a 139) de que o sujeito passivo tinha direito ao crédito e 

compensou tais valores com os créditos indevidos, conforme detalhado em 

Nota Explicativa.  

Quanto as embalagens (sacolas plásticas, bandejas, etc), conforme 

posicionamento da SEFAZ via Pareceres, são consideradas insumos 

diretamente relacionados com as vendas de mercadorias, ensejando direito 

ao crédito de ICMS. Ocorre que os valores lançados pelo sujeito passivo 

nessa rubrica não estavam alicerçados em provas materiais que 

ratificassem o referido crédito de ICMS, com base em notas fiscais de 

compra de embalagens. 

De forma que a autoridade fiscal efetuou procedimento de verificação de 

todas as notas fiscais de entrada lançados nessa rubrica a fim de verificar 

quais produtos se encaixavam na definição de embalagens. Como 

resultado, a autoridade fiscal apresentou o relatório de folhas 164 a 176 

onde relaciona as notas fiscais que efetivamente o sujeito passivo tem 

direito ao crédito de ICMS. Esse valor foi compensado com o valor indevido 

lançado pelo sujeito passivo em “outros créditos – embalagens”, conforme 

detalhado na Nota Explicativa. 

Quanto aos créditos de ICMS sobre o frete, somente dão direito ao crédito 

aquelas prestações onde o sujeito passivo foi o tomador do serviço. Da 

mesma forma que nas situações anteriores, a autoridade fiscal efetuou 

procedimento de verificação daquelas prestações que efetivamente o 

sujeito passivo teria direito ao crédito de ICMS, apresentando o relatório 

conclusivo de folhas 177 a 180. Da mesma forma, esse valor foi 

compensado com o valor indevido lançado pelo sujeito passivo em “outros 

créditos – frete”, conforme demonstrado em Nota Explicativa. 

Sobre esse assunto, o sujeito passivo alega que o frete não integra a base 

de cálculo, no regime de Substituição Tributária, quando o frete não se 

refira a transporte efetuado pela fabricante dos produtos. Não há sentido 

nessa argumentação do sujeito passivo, pois, se não incidisse nenhum 

tributo, então como o sujeito passivo se creditou de ICMS sobre o frete? 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. 

Francisco João Paulo Cesílio, entendo que tal pedido não deva prosperar. 

Isso porque a fundamentação jurídica de sua responsabilização, conforme 

folhas 05, possui guarida no inciso XII do artigo 45 do CTE: 



Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 

operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 

pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 

01.01.97) 

  E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os 

lançamentos efetuados pelo contador, nos livros fiscais do sujeito passivo, 

produzem os mesmos efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito 

passivo: 

 

Art. 1.177 CC. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, 

por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, 

salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem 

por aquele. 

Como o sujeito passivo principal não possui personalidade física, as ações 

ou omissões foram cometidas pelo seu administrador, que responde 

solidariamente por seus atos. De forma que, no meu entendimento, pelas 

razões acima expostas, o sócio administrador deve ser mantido na lide. 

Cabe citar também, complementarmente, que não obstante a ausência de 

Auditoria Básica do ICMS no levantamento fiscal, essa auditoria, no 

presente caso, é dispensável pois o crédito indevido de ICMS repercutiu 

sempre no mesmo mês de sua ocorrência, pela inexistência de saldo 

credor de ICMS, na escrituração fiscal do sujeito passivo, no período 

autuado. 

Cito finalmente, que deve ser considerado, para fins de extinção do crédito 

tributário, o pagamento parcial efetuado pelo sujeito passivo, na 

importância de 12,13%, conforme extrato de parcelamento em anexo.” 

Diante de tudo o que foi posto, rejeito as preliminares de 

cerceamento ao direito de defesa e de insegurança na determinação da infração pelos 

motivos expostos no texto acima.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso ao Conselho Superior, nego-

lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração.  
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Nego também provimento ao pedido de retirada da lide do solidário 

FRANCISCO JOÃO PAULO CESÍLIO por ter participado de forma inequívoca da decisão 

de aproveitar créditos de forma contrária à legislação tributária.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01471/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Nulidade do lançamento. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. Pedido de Exclusão dos 
solidários da lide. Rejeitado. ICMS. Obrigação Principal. 
Omissão de pagamento de imposto. Aproveitamento indevido de 
crédito de energia elétrica. Estabelecimento comercial.  
Procedente. 
 
1. Deve ser rejeitadas as preliminares as preliminares de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, fundamentadas em 
razões de mérito; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei nº 11.651/91, art. 
45, XII); 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º), a entrada de energia 
elétrica no estabelecimento, quando for objeto de operação de 
saída de energia elétrica ou for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(Decreto nº 4.852/97, art. 522, II); 
 
 4. As atividades de panificação e de congelamento de 
produtos perecíveis por supermercado não configuram 
processo de industrialização de alimentos, por força das normas 
previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela 
qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada 
da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial 
(Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo 
Acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, 
previsto no artigo 543-C, do Código de Processo Civil, a 
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ); 
 
5. Deve ser considerado procedente o lançamento do crédito 
tributário relativo a omissão de pagamento e imposto em razão 



do aproveitamento indevido de crédito, apurado por meio de 
auditoria básica do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Andrea Aurora Guedes Vecci e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, observando que deve ser aplicado 
o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão do aproveitamento indevido de crédito 
relativo a aquisição de energia elétrica permitido somente para os estabelecimentos 
industriais, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto omitido, mais as 
cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II e 64 da 

Lei nº 11.651/91, c/c o art. 522, inciso II, alínea “a”, item 2, da Parte Geral do Decreto nº 
4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Foram indicado como solidários os sócios administradores 

EDVALDO ANTONIO LOPES e ELISA MARIA LOPES COELHO, nos termos do art. 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91; 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria 

Básica do ICMS, impressos e em mídia eletrônica. 
 
Intimados para pagamento da quantia devida ou apresentação de 

impugnação os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio das impugnações 
de fls. 23 a 72, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Que o lançamento é improcedente, tendo em vista que a 

aproveitamento do crédito da energia elétrica encontra respaldo em decisões do Superior 
Tribunal de Justiça;  

 
2 – Que os sujeitos passivos mencionados como solidários devem 

ser excluído da lide, tendo em vista o teor da Súmula 430 do STJ, que afirma que o 
inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 



Por meio da Sentença nº 784/2018, de fls. 75 a 81, o julgador de piso 
rejeitou os pedidos de exclusão dos solidários e considerou procedente o lançamento.  

 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram os recursos 

voluntários de fls. 89 a 92, 129 a 133 e 137 a 141, pleiteando a reforma da decisão de piso 
para excluir os solidários da lide e considerar improcedente o lançamento com base nos 
mesmos fundamentos utilizados na fase anterior ou, quando nada, declarar a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação e cerceamento do direito de defesa em face 
da não observância pela autora do procedimento da legislação tributária estadual que rege 
a matéria relativa aos créditos do ICMS, bem como o princípio da não cumulatividade.  

 
É o relatório    
 
    
                         VOTO 
 
1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA 
NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 

 
Os argumentos utilizados pelos sujeitos passivos para pleitear a 

nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração são no sentido de que a autora do procedimento não levou em 
consideração o fato de a empresa autuada desenvolver a atividade de panificação que é 
considerada industrialização. 

 
Ora, a questão relativa a ao direito de apropriação do crédito relativo 

a aquisição de energia elétrica se refere ao mérito e, como tal, será discutida no momento 
próprio. 

 
Assim, rejeito ambas as preliminares.  
 
2. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS:      
 
Em relação aos sócios administradores EVALDO ANTONIO LOPES 

e ELISA MARIA LOPES COELHO, cumpre salientar, inicialmente, que a fundamentação 
legal para as suas inclusões na lide como solidários foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.1651/91, que estabelece o seguinte: 

 

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

[...] 

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

 

A fundamentação de fato encontra-se descrita no campo 4 dos 
Anexos Estruturados denominado Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, de fls. 05 e 
06, ou seja, na qualidade de administradores da empresa autuada concorreram para a 
prática da infração consistente em aproveitar os créditos de ICMS pelas entradas de 
energia elétrica em seu estabelecimento comercial.   



 
Por outro lado, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça 

invocada pelos sujeitos passivos solidários, alcança somente os casos de mero 
inadimplemento da obrigação tributária, ou seja, aqueles casos em que a empresa apura e 
declara o imposto ao órgão competente, porém, não efetua o seu pagamento no prazo 
assinalado pela legislação tributária, situação completamente diferente do caso vertente, 
onde a empresa autuada apurou de forma incorreta o imposto, tendo em vista o 
aproveitamento indevido de crédito. 

 
Cumpre ressaltar, ainda, que o que estão em discussão no presente 

lançamento é o aproveitamento de crédito de ICMS relativo a entrada de energia elétrica 
por estabelecimento comercial, situação que está clara e expressamente vedada pelo art. 
522, do Decreto nº 4.4852/97 e decisões do Superior Tribunal de Justiça, mais 
especificamente, pelo Recurso Especial n. 1117139/0rj, cujo Acórdão foi submetido ao 
Regime dos Recursos Repetitivos previsto no art. 543-C do CPC. 

 
Assim, não há falar em questão controvertida, situação que poderia 

redundar da na exclusão dos solidários.  
 
Com essas considerações, rejeito os pedidos de exclusão dos 

mesmos da lide.  
 
1. DO MÉRITO: 
 
Em relação ao mérito, cumpre destacar que a questão relativa ao 

aproveitamento do crédito de energia elétrica por contribuintes do ICMS, já se encontra 
pacificada nesse conselho há mais de uma década, no sentido de que o aproveitamento 
do crédito relativo a entrada de energia elétrica no estabelecimento, somente é possível 
quando for objeto de saída de energia elétrica ou for utilizada por contribuinte enquadrado 
no código de atividade econômica de indústria, não sendo, consequentemente, autorizado 
o aproveitamento do crédito por estabelecimento comercial. 

 
Assim, com supedâneo no art. 19, §§ 2º e 4º, do Decreto nº 6.930/09 

que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, ratifico os 
fundamentos da Sentença nº 784/2018-JULP, do ilustre julgador HELI JOSÉ DA SILVA, 
cujos principais tópicos transcrevo abaixo, tornando-se despicienda quaisquer outras 
considerações:    

 
 

“Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança 
de ICMS, em razão da escrituração indevida de crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial, conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demais demonstrativos e 
documentos anexos ao processo.  

 
Da análise detida que fiz do conteúdo do presente processo, em 

especial da acusação inserta na exordial, assim como das razões apresentadas 
pelo polo passivo, firmei convencimento quanto à rejeição dos argumentos contidos 
na Impugnação, por considerar que os mesmos não são coadunáveis com o 
estatuído na legislação tributária estadual que rege a matéria.  

 
Destaco, por pertinente e necessário, que o direito ao aproveitamento 

do crédito relativo à entrada de energia elétrica é uma inovação da Lei 
Complementar nº 87/96 que, em contraposição à legislação anterior que permitia 
somente o aproveitamento do crédito relativo à entrada das mercadorias objeto da 



saída, denominado base contra base, adotou o denominado crédito financeiro, 
alargando o direito ao crédito, permitindo, também, o aproveitamento dos créditos 
relativos à entrada de bens destinados ao ativo permanente e ao consumo do 
estabelecimento, bem como o relativo à entrada de energia elétrica quando o seu 
consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, ou quando 
for consumida no processo de industrialização e, a partir de 1º de janeiro de 2020, 
nos demais casos (Lei Complementar nº 87/96, artigo 33, inciso II).  

 
Observo, que que a Lei n.º 13.772/00, no seu artigo 2.º, inciso I, alínea 

“b”, estabelece que o direito à apropriação do crédito do ICMS está assegurado, 
durante o período de 1.º de janeiro de 2.001 até 31 de dezembro de 2.019, se 
relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando for consumida no 
processo de industrialização: 

 
 “Art. 2.º. O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS, previsto na 
Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1.991, Código Tributário do Estado de Goiás 
– CTE, durante o período de 1.º de janeiro de 2.001 até 31 de dezembro de 2.019, 
fica limitado às seguintes situações:  

 
I - Se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento, 

quando:  
 
a) For objeto de operação de saída de energia elétrica;  
 
b) For consumida no processo de industrialização;  
 
[...]”  
 
Por conseguinte, o Decreto n.º 4.852/97 – Regulamento do Código 

Tributário Estadual - RCTE, regulamentando a matéria, determina que a entrada de 
energia elétrica no estabelecimento, até o dia 31 de dezembro de 2019, somente 
dá direito ao crédito do ICMS, quando for objeto de operação de saída de energia 
elétrica, ou for utilizada por contribuinte enquadrado no Código de Atividade de 
Indústria:  

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS:  
 
[...]  
 
II – Relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até 

o dia 31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º):  
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando:  
 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de 

atividade econômica de indústria;  
 
[...]”  
 
No caso vertente, embora exercendo a atividade de comércio varejista 

– supermercado, o impugnante aproveitou o crédito relativo à entrada de energia 
elétrica, indicando que foi utilizada no processo de industrialização, sem observar, 
no entanto, que o legislador goiano adotou como critério para saber se a energia 
elétrica foi consumida no processo de industrialização o cadastro no Código de 
Atividade de Indústria.  

 
Ademais, relativamente ao aproveitamento do crédito do ICMS relativo 

à entrada de energia elétrica consumida em estabelecimento comercial – 
supermercado, como é o presente caso, quando da apreciação do Recurso 
Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux, cujo Acórdão foi submetido ao 



regime dos Recursos Repetitivos, previsto no artigo 543-C, do Código de Processo 
Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, manifestou o 
seguinte entendimento:  

 
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
(SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE 
ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na 
entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.  

 
[...]”  
 
Conclui-se, portanto, que a empresa realmente aproveitou o crédito 

relativo à entrada de energia elétrica, de forma indevida: a uma, porque o seu 
Código de Atividade Econômica não se enquadra como INDUSTRIAL, conforme 
estipula o artigo 522, inciso II, alínea “b”, do Regulamento do Código Tributário 
Estadual – RCTE; a duas, porque as atividades de panificação e congelamento de 
produtos perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, acima transcrito.  

 
Nesse diapasão, examinando, pois, o mérito do processo, não vejo 

como acatar as razões do Impugnante para invalidar a exigência inicial do Fisco, 
que se encontra alicerçada na alegação de que o seu estabelecimento comercial 
apropriou, indevidamente, créditos de ICMS de energia elétrica, olvidando a 
prescrição contida na legislação que rege a matéria.  

 
Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 

deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na 
legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, abaixo transcrita, neste Conselho:  

 
“§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da 

aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses 
em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

 
I – Ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III – Recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar 

de entendimento reiterado”.  
 
Não se vislumbra, pois, nos presentes autos, nenhuma das hipóteses 

acima elencadas.”  
 

À conta do exposto conheço dos recursos voluntários interpostos, 
nego-lhes provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, bem como 
o pedido de exclusão dos solidários e, quanto ao mérito, confirmar a decisão singular que 
considerou procedente o lançamento. 

 



 
 

Sala das sessões, em 14 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01495/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Auditoria básica do ICMS.. omissão de pagamento de 
ICMS. Apropriação a maior de crédito ICMS do ativo 
imobilizado.. Improcedência. Unânime. No cálculo do crédito na 
entrada de bens do ativo imobilizado, o coeficiente a incidir 
sobre o valor total dos bens, deve considerar no numerador da 
razão, as saídas de álcool etílico anidro carburante - AEAC - 
para distribuidoras, pela usina, como saídas TRIBUTADAS, e 
não, como não tributadas,  pois o diferimento (substituição 
tributária pelas operações anteriores), representa apenas a 
postergação do pagamento do imposto, e não, sua não 
incidência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu o pagamento do ICMS, no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, na importância de R$ 730.926,14, em razão da apropriação 
indevida (a maior que a devida) de créditos do CIAP, conforme demonstrado no 
comparativo/CIAP, anexo à auditoria básica do ICMS realizada, com base na escrituração 
fiscal do contribuinte e relação dos “hashcode” dos arquivos/EFD utilizados nesta 
auditoria. Deverá, pois, pagar o ICMS devido, com os acréscimos e penalidades legais 
cabíveis”. 

 
Infringidos os arts. 58, §§ 3º e 6º, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE e 

proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 17.917/12. 
 
Nomeados solidários MARIO LINDENHAYN, MARK DA CUNHA 

BUENO GARMAN e LUIZ EDUARDO SILVEIRA CINTRA, com fundamento no art. 45, XII, 
do CTE, na qualidade de sócios administradores, conforme Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 03/05). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02-A); cópia de Portaria designando o autuante 
para fiscalizar empresas de grande porte (fls. 06); Auditoria Básica do ICMS (fls. 08/10); 
Demonstrativo Auxiliar – Resumo de Estornos de Créditos (fls. 20); Demonstrativo Auxiliar 
– Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) – Demonstrativo da Apuração 
do Crédito Apropriado 2011 (fls. 25); Demonstrativo Auxiliar – Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente – Demonstrativo por CFOP do TOTAL DE SAÍDAS – 2011 – 



janeiro a dezembro (fls. 29/40); Demonstrativo Auxiliar – Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente (CIAP) – Detalhamento das SAÍDAS TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO 
por nota fiscal e CFOP (fls. 77/105); Auditoria Básica do ICMS – Demonstrativo Auxiliar – 
Créditos Escriturados Indevidamente – 2011 (fls. 305/307); Livro Registro de Entradas e 
Livro Registro de Saídas SINTÉTICOS (2011) (fls. 338/378); extrato Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 513/550). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem ao processo e são declarados revéis (fls. 801). Já o sujeito passivo autuado 
apresenta impugnação em primeira instância (fls. 804/830) em que pede nulidade por 
insegurança na determinação da infração, ou diligência, uma vez que a fiscalização 
considerou as saídas de AEAC – álcool etílico anidro carburante como isentas ou não 
tributadas, quando na realidade se tratam de saídas com diferimento em que o imposto é 
pago posteriormente, pede improcedência e alegando, ao final, a confiscatoriedade da 
multa. 

 
Em sentença de fls. 885/896, o julgador singular rejeita a alegação 

de nulidade, indefere o pedido de diligência e julga procedente o auto de infração. 
 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos solidários novamente 

não comparecem ao feito, e são declarados peremptos (fls. 907). Já o sujeito passivo 
autuado apresenta recurso voluntario (fls. 909/940) a esta Câmara Julgadora, em que 
alega: 
 

a) Nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, pois a fiscalização não informa a que bens se referem 
os débitos de ICMS ora exigidos, tampouco as notas fiscais, declarações e/ou livros em 
que se encontram registradas as operações supostamente não tributadas, e nem, ao 
menos, indica o critério que foi utilizado para a apuração do montante em questão; 

 
b) Nulidade da sentença por indeferimento do pedido de diligência, 

não conferindo à recorrente a oportunidade processual de produzir as provas que entende 
necessárias para o julgamento do presente processo; 

 
c) No mérito, aduz que as saídas de AEAC são tributadas por 

diferimento, e não isentas ou não tributadas, e que a multa apresenta caráter confiscatório. 
 

A 4ª CJUL converte o julgamento em diligência (Fls. 961/962) junto à 
GECOM para esclarecimentos quanto às saídas de AEAC, inclusive determinar o valor do 
ICMS devido considerado as saídas de AEAC como tributadas. 

 
Em manifestação diligencial (fls. 964/966), autoridade fiscal esclarece 

que o SAFI – Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada não considerava como saídas 
tributadas as operações com diferimento do imposto, entretanto, após reunião da GECOM 
com a Gerência de Orientação Tributária, houve alteração da interpretação sobre esse 
assunto, sendo agora consideradas no campo das tributadas as saídas com diferimento 
de ICMS. Que realizou a revisão fiscal da Auditoria do Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente (CIAP), sendo estes valores apurados levados para Auditoria Básica do 
ICMS, face à existência de saldo credor do sujeito passivo, ficando os valores apurados 
nesta auditoria reduzidos de R$ 730.926,14 para R$ 162.853,31, conforme os novos 
demonstrativos anexados (fls. 967/984). 

 



Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 
passivo autuado comparece aos autos (fls. 990/997) e afirma “que possui um valor de 
crédito registrado a menor de R$ 217.740,98, restando, assim, uma diferença a ser 
recolhida no importe de R$ 54.887,67, cujo pagamento foi realizado no valor de R$ 
60.690,02, ou seja, em valor superior, estando, por derradeiro, o débito inteiramente 
quitado, consoante planilhas acostadas a presente manifestação (doc. Nº 1)” (fls. 999). 

 
Em sessão na 3ª CJUL em 06/10/2017, esta converteu o julgamento 

em diligência junto à GECOM para verificação das diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, na Auditoria revisional, nos termos da Instrução Normativa nº 1159/2013-GSF. 

 
Como resultado da diligência, a GECOM manifestou-se às fls. 

1039/1040, com demonstrativos às fls. 1043/1048, que o auto de infração deve ter sua 
exigência de ICMS reduzida a zero, pois constatou-se diferença favorável ao sujeito 
passivo no montante de R$ 54.887,58, que repercutira na auditoria do exercício de 2012. 

 
Intimado a manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece ao processo (fls. 1090/1100) e requer o cancelamento do auto de 
infração, considerando que se encontra integralmente quitado. 

 
     V  O  T  O 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, decorrente de constatação de omissão de pagamento do imposto 
em decorrência de apropriação a maior de créditos de bens do ativo imobilizado no livro 
CIAP. 

 
O sujeito passivo comparece ao processo e aduz que a diferença 

apurada pelo fisco é devida ao fato de ter-se considerado como saídas não tributadas, as 
saídas de álcool etílico anidro carburante – AEAC destinadas a distribuidoras de 
combustíveis, as quais ocorrem com diferimento do pagamento do ICMS normal, o que 
estaria equivocado, pois haveria incidência do imposto, apenas com postergação do 
pagamento e atribuição de responsabilidade tributária ao destinatário. 

 
 
O julgamento junto à 4ª CJUL foi convertido em diligência (Fls. 

961/962) para manifestação e revisão pela Gerência de Combustíveis - GECOM. 
 
Em manifestação diligencial (fls. 964/966), autoridade fiscal esclarece 

que o SAFI – Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada não considerava como saídas 
tributadas as operações com diferimento do imposto, entretanto, após reunião da GECOM 
com a Gerência de Orientação Tributária, houve alteração da interpretação sobre esse 
assunto, sendo agora consideradas no campo das tributadas as saídas com diferimento 
de ICMS. Que realizou a revisão fiscal da Auditoria do Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente (CIAP), sendo estes valores apurados levados para Auditoria Básica do 
ICMS, face à existência de saldo credor do sujeito passivo, ficando os valores apurados 
nesta auditoria reduzidos de R$ 730.926,14 para R$ 162.853,31, conforme os novos 
demonstrativos anexados (fls. 967/984). 

 
Ou seja, o índice para apuração do crédito de entrada de bens do 

ativo imobilizado alterou-se fundamentalmente no presente caso, pois o numerador da 
razão aumentou substancialmente com a inclusão como mercadorias tributadas as saídas 
de AEAC. 



 
Mesmo assim, o sujeito passivo não se resignou, e, intimado para 

manifestar sobre o resultado da diligência, o mesmo comparece aos autos (fls. 990/997) e 
afirma “que possui um valor de crédito registrado a menor de R$ 217.740,98”, consoante 
as planilhas anexadas na revisão feita pela GECOM, e que nã o foi considerado. 

 
E nova sessão na 3ª CJUL, converteu-se novamente o julgamento 

em diligência para manifestação do órgão de origem (GECOM), que se manifestou às fls. 
1039/1040, com demonstrativos às fls. 1043/1048, no sentido de que o auto de infração 
deve ter sua exigência de ICMS reduzida a zero, pois constatou-se diferença favorável ao 
sujeito passivo no montante de R$ 54.887,58, que repercutira na auditoria do exercício de 
2012. 

 
Pois bem, conforme explanada pela autoridade revisora, a própria 

Superintendência da Receita, por meio da Gerência de Orientação Tributária, alterou o 
entendimento equivocado de que as saídas de AEAC para distribuidora, com diferimento 
do pagamento do ICMS, não seriam operação tributadas, para considera-las como tal. 

 
Afirma, ainda, a autoridade fiscal revisora, que o SAFI foi alterado 

nesse sentido. 
 
Manifestou-se ao fim, pela improcedência do auto de infração, tendo 

em vista que inclusive há diferença favorável ao contribuinte no levantamento revisional 
realizado. 
 

Considerando o exposto, contando com a unanimidade de votos de 
meus pares, voto no sentido de conhecer do recurso do sujeito passivo, dar-lhe 
provimento, para reformar a sentença singular e julgar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01509/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Auditoria básica do ICMS. omissão de pagamento de 
ICMS. Apropriação a maior de crédito ICMS do ativo 
imobilizado.. Procedência Parcial. Unânime. No cálculo do 
crédito na entrada de bens do ativo imobilizado, o coeficiente a 
incidir sobre o valor total dos bens, deve considerar no 
numerador da razão, as saídas de álcool etílico anidro 
carburante - AEAC - para distribuidoras, pela usina, como saídas 
TRIBUTADAS, e não, como não tributadas,  pois o diferimento 
(substituição tributária pelas operações anteriores), representa 
apenas a postergação do pagamento do imposto, e não, sua não 
incidência. A procedência parcial se impõe quando em 
procedimento revisional realizado pelo fisco, o valor exigível 
pelo fisco fica reduzido 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 83.010,61 
(oitenta e três mil e dez reais e sessenta e um centavos), considerando o pagamento de 
fls. 1105 e 1107 para possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu pagamentos do ICMS, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, no valor de R$ 680.261,39, relativos a apropriação a maior que 
a devida, legal, efetuada pelo contribuinte, de créditos do imobilizado/CIAP 
(detalhamento/aproveitamento indevido de crédito – infração I), conforme demonstrado no 
comparativo CIAP, anexo da Auditoria Básica do ICMS (período de 01/01/2011 a 
31/12/2014 – demonstrativos anexos – inclusive quantificação de arquivos EFD auditados 
– “hascodes”), efetuada com base na escrituração fiscal digital do contribuinte (“hascode” 
dos arquivos utilizados na auditoria, em anexo). Deverá, pois, pagar o ICMS devido, 
penalidades e acréscimos legais cabíveis (seguem anexos Auditoria Básica do ICMS 
retromencionada e demonstrativos)”. 

 
Infringidos os arts. 58, §§ 3º e 6º, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE e 

proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 17.917/12. 
 
Nomeados solidários MARIO LINDENHAYN, MARK DA CUNHA 

BUENO GARMAN e LUIZ EDUARDO SILVEIRA CINTRA, com fundamento no art. 45, XII, 
do CTE, na qualidade de sócios administradores, conforme Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 03/05). 



 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02-A); cópia de Portaria designando o autuante 
para fiscalizar empresas de grande porte (fls. 06); Auditoria Básica do ICMS dos 
exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 (fls. 08/19); Demonstrativo Auxiliar – Resumo de 
Estornos de Créditos dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 (fls. 20/23); 
Demonstrativo Auxiliar – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) – 
Demonstrativo da Apuração do Crédito Apropriado 2011/2014 (fls. 25/29); Demonstrativo 
Auxiliar – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – Demonstrativo por CFOP 
do TOTAL DE SAÍDAS – 2011/2014 – janeiro a dezembro (fls. 30/76); Demonstrativo 
Auxiliar – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) – Detalhamento das 
SAÍDAS TRIBUTADAS E EXPORTAÇÃO por nota fiscal e CFOP – 2011/2014 (fls. 
77/267); Auditoria Básica do ICMS – Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados 
Indevidamente – 2011/2014 (fls. 305/333); Livro Registro de Entradas e Livro Registro de 
Saídas SINTÉTICOS (2011/2014) (fls. 338/512); extrato Registros Fiscais da Apuração do 
ICMS Operações Próprias (fls. 513/782); planilha Identificação de Arquivos EFD Auditados 
(fls. 783/790). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem ao processo e são declarados revéis (fls. 805). Já o sujeito passivo autuado 
apresenta impugnação em primeira instância (fls. 808/834) em que pede nulidade por 
insegurança na determinação da infração, ou diligência, uma vez que a fiscalização 
considerou as saídas de AEAC – álcool etílico anidro carburante como isentas ou não 
tributadas, quando na realidade se tratam de saídas com diferimento em que o imposto é 
pago posteriormente, pede improcedência e alegando, ao final, a confiscatoriedade da 
multa. 

 
Em sentença de fls. 889/901, o julgador singular rejeita a alegação 

de nulidade, indefere o pedido de diligência e julga procedente o auto de infração. 
 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos solidários novamente 

não comparecem ao feito, e são declarados peremptos (fls. 912). Já o sujeito passivo 
autuado apresenta recurso voluntario (fls. 914/945) a esta Câmara Julgadora, em que 
alega: 
 

a) Nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, pois a fiscalização não informa a que bens se referem 
os débitos de ICMS ora exigidos, tampouco as notas fiscais, declarações e/ou livros em 
que se encontram registradas as operações supostamente não tributadas, e nem, ao 
menos, indica o critério que foi utilizado para a apuração do montante em questão; 

 
b) Nulidade da sentença por indeferimento do pedido de diligência, 

não conferindo à recorrente a oportunidade processual de produzir as provas que entende 
necessárias para o julgamento do presente processo; 

 
c) No mérito, aduz que as saídas de AEAC são tributadas por 

diferimento, e não isentas ou não tributadas, e que a multa apresenta caráter confiscatório. 
 

A 4ª CJUL converte o julgamento em diligência (Fls. 966/967) junto à 
GECOM para esclarecimentos quanto às saídas de AEAC, inclusive determinar o valor do 
ICMS devido considerado as saídas de AEAC como tributadas. 

 



Em manifestação diligencial (fls. 969/971), autoridade fiscal esclarece 
que o SAFI – Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada não considerava como saídas 
tributadas as operações com diferimento do imposto, entretanto, após reunião da GECOM 
com a Gerência de Orientação Tributária, houve alteração da interpretação sobre esse 
assunto, sendo agora consideradas no campo das tributadas as saídas com diferimento 
de ICMS. Que realizou a revisão fiscal da Auditoria do Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente (CIAP), sendo estes valores apurados levados para Auditoria Básica do 
ICMS, face à existência de saldo credor do sujeito passivo, ficando os valores apurados 
nesta auditoria reduzidos de R$ 680.260,99 para R$ 224.482,03, conforme os novos 
demonstrativos anexados (fls. 972/989). 

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo autuado comparece aos autos (fls. 995/1002) e afirma que: “diante da existência 
de saldo credor em favor do sujeito passivo, no total de R$ 211.126,49, esclarece a 
Requerente que possui uma diferença a ser recolhida no importe de R$ 13.355,57”. 

 
Em sessão na 3ª CJUL em 06/10/2017, esta converteu o julgamento 

em diligência (fls. 1039/1040) junto à GECOM para verificação das diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, na Auditoria revisional, nos termos da Instrução Normativa nº 
1159/2013-GSF. 

 
Como resultado da diligência, a GECOM manifestou-se às fls. 

1042/1045, com demonstrativos às fls. 1046/1084 (inclusive mídia CD-R), que o auto de 
infração deve ter sua exigência de ICMS reduzida para R$ 83.010,61, nos termos da IN 
1159/2013. 

 
Intimado a manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece ao processo (fls. 1091/1101) e requer o cancelamento do auto de 
infração, considerando que se encontra integralmente quitado. 
 
     V  O  T  O 
 

Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 
mais acréscimos legais, decorrente de constatação de omissão de pagamento do imposto 
em decorrência de apropriação a maior de créditos de bens do ativo imobilizado no livro 
CIAP. 

 
O sujeito passivo comparece ao processo e aduz que a diferença 

apurada pelo fisco é devida ao fato de ter-se considerado como saídas não tributadas, as 
saídas de álcool etílico anidro carburante – AEAC destinadas a distribuidoras de 
combustíveis, as quais ocorrem com diferimento do pagamento do ICMS normal, o que 
estaria equivocado, pois haveria incidência do imposto, apenas com postergação do 
pagamento e atribuição de responsabilidade tributária ao destinatário. 

 
O julgamento junto à 4ª CJUL foi convertido em diligência (Fls. 

966/967) para manifestação e revisão pela Gerência de Combustíveis - GECOM. 
 
Em manifestação diligencial (fls. 964/966), autoridade fiscal esclarece 

que o SAFI – Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada não considerava como saídas 
tributadas as operações com diferimento do imposto, entretanto, após reunião da GECOM 
com a Gerência de Orientação Tributária, houve alteração da interpretação sobre esse 
assunto, sendo agora consideradas no campo das tributadas as saídas com diferimento 
de ICMS. Que realizou a revisão fiscal da Auditoria do Controle de Crédito de ICMS do 



Ativo Permanente (CIAP), sendo estes valores apurados levados para Auditoria Básica do 
ICMS, face à existência de saldo credor do sujeito passivo, ficando os valores apurados 
nesta auditoria reduzidos de R$ 680.260,09 para R$ 224.482,03, conforme os novos 
demonstrativos anexados (fls. 972/989). 

 
Ou seja, o índice para apuração do crédito de entrada de bens do 

ativo imobilizado alterou-se fundamentalmente no presente caso, pois o numerador da 
razão aumentou substancialmente com a inclusão como mercadorias tributadas as saídas 
de AEAC. 

 
Mesmo assim, o sujeito passivo não se resignou, e, intimado para 

manifestar sobre o resultado da diligência, o mesmo comparece aos autos (fls. 995/1002) 
e afirma “que possui um valor de crédito registrado a menor de R$ 211.126,49”, consoante 
as planilhas anexadas na revisão feita pela GECOM, e que não foi considerado. 

 
E nova sessão na 3ª CJUL, converteu-se novamente o julgamento 

em diligência para manifestação do órgão de origem (GECOM), que se manifestou às fls. 
1042/1045, com demonstrativos às fls. 1046/1084, no sentido de que o auto de infração 
deve ter sua exigência de ICMS reduzida de R$ 224.482,03 para R$ 83.010,61, referente 
a este auto de infração do exercício de 2012. 

 
Pois bem, conforme explanada pela autoridade revisora, a própria 

Superintendência da Receita, por meio da Gerência de Orientação Tributária, alterou o 
entendimento equivocado de que as saídas de AEAC para distribuidora, com diferimento 
do pagamento do ICMS, não seriam operação tributadas, para considera-las como tal. 

 
Afirma, ainda, a autoridade fiscal revisora, que o SAFI foi alterado 

nesse sentido. 
 
Manifestou-se ao fim, pelo valor final de ICMS a exigir do sujeito 

passivo no montante de R$ 83.010,61, atendendo, assim, a todos os pedidos do 
recorrente, que, ao final, não apresentou novos argumentos ou não apontou novos erros 
para postular a improcedência do auto de infração, fazendo-o, apenas “pro forma”. 

 
Considerando o exposto, contando com a unanimidade de votos de 

meus pares, voto no sentido de conhecer do recurso do sujeito passivo, dar-lhe parcial 
provimento, para reformar em parte a sentença singular e julgar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 83.010,61 (oitenta e três mil e dez reais e 
sessenta e um centavos), considerando-se o pagamento de fls. 1105 e 1107 para fins de 
possível extinção do crédito tributário. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01512/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Procedência Parcial. Não Unânime.   
 
1) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Inadequada instrução processual. REJEITADA. Unânime. Não há 
nulidade quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator (art. 20, § 
3º, Lei 16.469/09); 
 
2) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por cerceamento do 
dirieto de defesa - sentença. REJEITADA. Unânime. O julgador 
singular indefere a diligência conforme sua intelecção da 
necessidade ou não do ato (art. 19, § 3º, II, Lei 16.469/09); 
 
3) ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
crédito. Crédito de ativo imobilizado (Infração I). Crédito de 
fornecedor também incentivado pelo programa 
PRODUZIR/FOMENTAR (Infração II). PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
Não Unânime. INFRAÇÃO I -  No cálculo do crédito na entrada de 
bens do ativo imobilizado, o coeficiente a incidir sobre o valor 
total dos bens, deve considerar no numerador da razão, as 
saídas de álcool etílico anidro carburante - AEAC - para 
distribuidoras, pela usina, como saídas TRIBUTADAS, e não, 
como não tributadas,  pois o diferimento (substituição tributária 
pelas operações anteriores), representa apenas a postergação 
do pagamento do imposto, e não, sua não incidência. 
INFRAÇÃO II - O crédito do ICMS nas aquisições de mercadorias 
de produção própria de outra empresa também beneficiária do 
incentivo do programa FOMENTAR/PRODUZIR, é limitado a 7% 
(sete por cento) porquanto essa é a alíquota da operação 
determinada pelo art. 20, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 13.591/00. A 
procedência parcial se impõe quando em procedimento 
revisional realizado pelo fisco, o valor exigível pelo fisco fica 
reduzido 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, David 



Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 611.491,28 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte 
e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 1160 para possível extinção do crédito 
tributário. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro 
Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Edson Abrão da Silva que votaram pela 
parcial procedência do lançamento no valor do ICMS de R$ 64.892,71 (sessenta e quatro 
mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos), considerando o 
pagamento de fls. 1160 para possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 893.565,66, no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014, em face de aproveitamentos indevidos de créditos, quer por aproveitamento a 
maior realizado pelo contribuinte em seus créditos por aquisição de imobilizado 
(detalhamento de aproveitamento indevido de crédito – infração I – anexo da auditoria 
básica do ICMS)(demonstrativo anexo), quer por utilizar-se de creditamento a maior que o 
legal em aquisições de AEHC de contribuinte detentor de FOMENTAR/PRODUZIR – 
USINA SANTA HELENA (PLANILHA ANEXA) – (detalhamento de aproveitamento 
indevido de crédito – infração II – anexo da auditoria básica do ICMS realizada com base 
na EFD do contribuinte – período de 01/01/2011 a 31/12/2014 – detalhamento dos 
“hashcodes” dos arquivos utilizados anexos e demais demonstrativos da auditoria em 
comento anexos). Deverá, pois, pagar o ICMS devido, penalidade e acréscimos legais 
cabíveis. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, §§ 3º e 6º, e 64 da Lei 

i11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 

17917/2012. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04/06), em que se nomeiam solidários: LUIZ EDUARDO 
SILVEIRA CINTRA, MARK DA CUNHA BUENO GARMAN e MARIO LINDENHAYN, todos 
com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na condição de administradores; cópia de 
Portaria (fls. 07) que designa AFRE II para fiscalizar empresas de grande porte; o extrato 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 08); as planilhas da Auditoria 
Básica do ICMS, exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 (fls. 09/20). DEMONSTRATIVOS 
DA INFRAÇÃO I (crédito ativo imobilizado – CIAP): CIAP – Demonstrativo Auxiliar – 
Demonstrativo da Apuração do Crédito Apropriado – exercícios de 2011, 2012, 2013 
e 2014 (fls. 26/29) (OBS: diferenças expressivas nos meses de 02 a 07 de 2011, com 
apropriação indevida de mais de R$ 1.300.000,00 – nos meses e anos seguintes, 
houve também apropriação indevida de créditos do ativo imobilizado); CIAP – 
Demonstrativo Auxiliar – Demonstrativo por CFOP do Total de Saídas (Fls. 30/77); CIAP – 
Demonstrativo Auxiliar – Detalhamento por CFOP das Saídas Tributadas e Exportação 
(fls. 78/267); DEMONSTRATIVOS DA INFRAÇÃO II (crédito indevido de 29% quando 
ambas as empresas, remetente e destinatária, são signatárias de TARE para 



FOMENTAR/PRODUZIR, situação legal em que a alíquota é de 7%): Demonstrativos por 
REMETENTE (CCE: 10.021.586-6 – Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool Ltda.) 
meses de AGOSTO 2013, SETEMBRO 2013 E OUTUBRO de 2013 (fls. 269/287) de 
AEHC – Etanol Hidratado – com alíquota de 29%; COMPLEMENTAÇÃO DE 
DEMONSTRATIVOS DA INFRAÇÃO I (crédito ativo imobilizado – CIAP ): vendas 
interestaduais de energia elétrica – sem tributação – 2013 e 2014 (fls. 289/302); por fim, 
juntou-se ao feito os Demonstrativos Auxiliares – da Auditoria Básica do ICMS – Créditos 
Escriturados Indevidamente – Infração I e Infração II (fls. 305/333); ABICMS – 
Demonstrativo Auxiliar – Omissão de Estorno de Créditos (fls. 334/337) saídas de energia 
elétrica em operação interestadual – não incidência; extratos Livros RE e LRS Sintéticos 
(fls. 338/512); extratos Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 
513/526); extrato Demonstrativo da Apuração Mensal – Fomentar/Produzir/Microproduzir 
(fls. 527/748); extratos Resumo CFOPs Entradas (fls. 749/792); extrato Identificação de 
Arquivos EFD Auditados (fls. 793/800). 

 
Intimados na forma legal para pagar ou impugnar o auto de infração, 

os sujeitos passivos solidários não comparecem ao feito e são declarados revéis (fls. 815). 
Já o sujeito passivo autuado apresenta impugnação (fls. 818/857), em que aduz as 
seguintes razões de defesa: 

 
a) Inicialmente, alega nulidade processual por cerceamento do 

direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, pois o autuante não teria 
informado a que bens se referem os débitos de ICMS ora exigidos, tampouco as notas 
fiscais, declarações e/ou livros em que se encontram registradas as operações 
supostamente não tributadas, e nem, ao menos, indica o critério que foi utilizado para a 
apuração do montante em questão; contesta a falta de demonstração dos critérios 
utilizados na reapuração do coeficiente de créditos relacionados à aquisição de bens 
destinados ao ativo permanente; 

 
b) No mérito, aduz que a fiscalização considerou como isentos e 

não tributados os valores registrados pela impugnante em suas rubricas fiscal e contábil, 
as saídas do AEAC para demais empresas, não as considerando como saídas tributadas, 
o que não concorda, pois o álcool anidro circula com diferimento do ICMS sendo que o 
pagamento do tributo é apenas postergado para a etapa seguinte do processo de 
produção. Portanto, no cálculo do coeficiente de saídas tributadas em relação a saídas 
totais, para definição do montante do crédito do ativo imobilizado, a impugnante se viu 
prejudicada pela fiscalização; quanto aos créditos na aquisição de álcool hidratado junto à 
Usina Santa Helena, a fiscalização equivoca-se quando conclui que o crédito deveria 
limitar-se a 7% (sete por cento) do valor da operação (conforme § 4º do art. 20 da Lei nº 
13.591/00), embora o ICMS tenha sido destacado à alíquota de 29% (vinte e nove por 
cento), visto que: 1) a aludida empresa está com o programa Fomentar/Produzir suspenso 
desde o período de janeiro de 2013 até a presente data, conforme consulta formulada à 
Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Goiás, que teve por resposta o Ofício nº 
1.638/2015-GAB encaminhando o Memorando nº 175/2015 contendo a manifestação da 
Superintendência Executiva da Indústria a respeito da Usina Santa Helena (anexo); 2) que 
o princípio da não-cumulatividade é de natureza constitucional. Assevera, finalmente, que 
a multa apresenta caráter confiscatório. 

 
Pede declaração de nulidade ou improcedência do auto de infração, 

ou que se reconheça o caráter confiscatório da penalidade. 
 



ANEXA: cópia de notas fiscais com alíquota de 29% (fls. 910/912); 
cópia do Ofício nº 1638/2015-GAB (fls. 919) e Memorando nº 175/2015 – SEI (fls. 920) 
QUE CITA A PORTARIA Nº 064/2012-GSF (fls. 921). 

 
Em sentença (fls. 923/937), o julgador singular rejeita as preliminares 

de nulidade processual, conhece da impugnação, porém nega-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração. 

 
Intimados para pagar ou apresentar recurso a uma das Câmaras 

Julgadoras, os solidários não comparecem em segunda instância, sendo declarados 
peremptos (fls. 949). Já o sujeito passivo autuado apresenta recurso voluntário (fls. 
951/995), em que alega: 

 
a) Aduz preliminar de nulidade processual por cerceamento do 

direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, nos termos delineados 
em impugnação à primeira instância, acrescentando que pelos dispositivos legais citados 
como infringidos não é permitido à recorrente apresentar defesa administrativa quanto ao 
mérito da exigência fiscal; 

 
b)      Aduz preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, uma vez que houve o indeferimento da realização das diligências;  
 
c) No mérito, repete os argumentos quanto ao crédito do ativo 

imobilizado, relativamente à não consideração como tributadas as operações de saída de 
álcool anidro, o que prejudica a recorrente quanto ao cálculo do coeficiente do crédito de 
bens destinados ao ativo imobilizado; também, repete os mesmos argumentos 
relativamente à aquisição de álcool hidratado da Usina Santa Helena, com alíquota de 
29%, quando o correto seria 7%, na afirmativa da fiscalização, mas que opõe-se ao 
princípio constitucional da não cumulatividade e à informação prestada pela Secretaria de 
Desenvolvimento de Goiás. Aduz, finalmente, o caráter confiscatório da penalidade. 

 
Pede: nulidade por cerceamento e insegurança e por cerceamento 

face à sentença que indeferiu o pedido de diligência; improcedência do auto de infração; 
cancelamento da multa, por ser confiscatória. 

 
Anexa os documentos já anexados quando do comparecimento em 

primeira instância. 
 
Em adendo ao recurso voluntário, o sujeito passivo comparece 

novamente às fls. 1030/1033 e afirma não ser devida a cobrança da rubrica “Falta de 
Estorno de Crédito de Energia Elétrica”, no montante de R$ 295.097,47 (conforme 
documentos de fls. 334/337), o que pode ser esclarecido por meio de diligência. 

 
Por meio de resolução da 1ª CJUL (fls. 1034/1035), converteu-se o 

julgamento em diligência para revisão do levantamento fiscal, face às alegações do sujeito 
passivo quanto à tributação do álcool anidro e quanto à suposto suspensão do Programa 
Fomentar da empresa remetente de álcool hidratado. 

 
A Gerência de Combustíveis, via autoridade fiscal revisora, 

manifesta-se em relatório diligencial às fls. 1037/1042 expondo: 
 
Que a omissão de pagamento de ICMS de 2012 R$ 680.261,39 foi 

reclamada no PAT 4011503044676; e que o valor de R$ 49.078,763 não gerou omissão 



de pagamento de imposto em 2012, em função da existência de saldo credor na escrita 
fiscal do contribuinte, sendo este valor transportado para a auditoria básica do exercício 
seguinte (2013);  

 
Que, em 2013, além do remanescente vindo do ano de 2012, houve 

a INFRAÇÃO I no valor de R$ 256.506,55 (CIAP) e INFRAÇÃO II crédito indevido de R$ 
546.598,35 do álcool hidratado adquirido da Usina Sta Helena com alíquota indevida de 
29%. Resultou em crédito indevido de R$ 852.183,66 transportados para auditoria do 
exercício de 2014, face a existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte, não 
resultando, ainda, em omissão de pagamento de ICMS; 

 
Que, em 2014, além do remanescente advindo da auditoria anterior 

(2013), ocorreu, ainda, INFRAÇÃO I no montante de R$ 41.382,00, causando, finalmente, 
omissão de pagamento de ICMS em agosto a dezembro de 2014, num total de R$ 
893.565,66. 

 
Efetivada a revisão, foram refeitos os cálculos da INFRAÇÃO I, 

considerando tributadas as saídas de álcool anidro com diferimento, resultando em valor a 
transportar de 2012 para 2013 no montante de R$ 13.152,67, mais créditos indevidos em 
2013 de R$ 48.602,00, mais créditos indevidos em 2014 de R$ 3.201,01 (TOTAL 
INFRAÇÃO I R$ 64.955,68); 

 
INFRAÇÃO II – sem alteração no creditamento indevido de R$ 

546.598,35 referente à diferença de crédito da alíquota de 29% para 7%. 
 
TOTAL INFRAÇÃO I + INFRAÇÃO II = R$ 611.555,03    
 
ANEXOU CÓPIA DA PORTARIA Nº 064/2012-GSF SUSPENDENDO 

O TARE DA USINA SANTA HELENA A PARTIR DE 01/03/2012 (FLS. 1102/1106) E DA 
PORTARIA Nº 097/2012-GSF REATIVANDO O TARE DA USINA SANTA HELENA A 
PARTIR DE 01/03/2012 (apesar de emitida em maio de 2012) (FLS. 1107/1108). 

 
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO 

RESULTADO DA REVISÃO: (fls. 1114/1127): em relação à INFRAÇÃO I afirma que os 
cálculos elaborados pela fiscalização resultaram em saldo devedor a menor do que a 
requerente apurou, havendo assim, pagamento em valor superior, estando, por derradeiro, 
o débito inteiramente quitado (fls. 1121);  

 
Em relação à INFRAÇÃO II repete os argumentos já esposados em 

impugnação e em recurso voluntário. 
 
Emitiu-se nova resolução pela 3ª CJUL (fls. 1167/1168), mediante a 

qual: considerando a possível repercussão das revisões a serem realizadas nos PAT nºs 
4011503040336 e 4011503044676, no resultado do presente processo, encaminhem-se à 
GECOM para revisão do levantamento fiscal. 

 
RELATÓRIO DILIGENCIAL II – (fls. 1172 e fls. 1194) – concluiu 

pela redução do ICMS exigido para R$ 611.491,28 
 
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO 

RESULTADO DA REVISÃO II: repete os argumentos já aduzidos quando da manifestação 
quanto ao resultado da primeira revisão. 
 



 
V  O  T  O 
 
 

Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 
mais acréscimos legais, decorrente de constatação de omissão de pagamento do imposto 
em decorrência de apropriação a maior de créditos de bens do ativo imobilizado no livro 
CIAP (Infração I) e ainda por omissão de pagamento do imposto decorrente de 
apropriação de crédito do ICMS a maior que o devido, nas entradas de etanol hidratado 
remetidos pela Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, com ICMS destacado à 
alíquota de 29% (vinte e nove por cento), quando a legislação determina que, nas 
operações entre contribuintes do Estado de Goiás beneficiários do incentivo financeiro do 
Produzir/Fomentar, a mercadoria deve ser tributada à alíquota de 7% (sete por cento), 
conforme Lei nº 13.591/00, art. 20, § 4º, incisos I e II.  

 
Inicialmente, descarto a ocorrência de nulidades processuais por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, os bens do 
ativo imobilizado a que se referem os débitos de ICMS ora exigidos, são aqueles que o 
próprio sujeito passivo listou em seu livro CIAP (quanto a isso a autoridade fiscal não 
inovou), portanto, o mesmo tem pleno conhecimento da massa de créditos do ativo 
imobilizado a que se refere o estorno. Quanto às notas fiscais, há nos autos o CIAP – 
Demonstrativo Auxiliar – Detalhamento por CFOPO do Total de Saídas Tributadas e 
Exportação (fls. 78/267) que supre perfeitamente essa exigência; os livros em que se 
encontram registradas as operações supostamente não tributadas, são os mesmo 
utilizados pelo sujeito passivo (Registro de Entradas, Registro de Saídas, CIAP, e Registro 
de Apuração); o critério que foi utilizado para a apuração do montante em questão é o 
indicado claramente pela legislação do ICMS em Goiás (art. 58, §§ 3º e 6º, do CTE). 

 
De qualquer forma, quanto a essa alegação de nulidade pelo 

recorrente, ressalto que houve pleno conhecimento por parte da defesa do que foi objeto 
de autuação, inclusive com contestação consistente que resultou em diligência que 
reduziu o valor do ICMS da Infração I, com o qual o sujeito passivo concordou, inclusive 
fazendo pagamento a maior que o resultado de ICMS da revisão (Infração I). 

 
Logo, não há razão para acolher tal argumentação. 
 
Também, rejeito a nulidade por cerceamento do direito de defesa, 

arguida com fundamento em que o julgador singular não teria deferido o pedido de 
diligência. Tal diligência restou deferida em instância cameral, e solucionou todas as 
dúvidas e argumentos do sujeito passivo, especialmente em relação à Infração I. 
Igualmente, não há que se falar em nulidade por tal motivo, tendo em vista que o 
deferimento da diligência é uma faculdade do julgador singular, à vista das alegações e 
elementos de contestação trazidos ao processo pela parte, nos termos do art. 19, § 3º, II, 
da Lei nº 16.469/09. 

 
No mérito, separo a apreciação do auto de infração e contestação, 

em duas partes, quais sejam, em relação à Infração I e em relação à Infração II. 
 
EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO I 
 
O sujeito passivo comparece ao processo e aduz que a diferença 

apurada pelo fisco é devida ao fato de ter-se considerado como saídas não tributadas, as 
saídas de álcool etílico anidro carburante – AEAC destinadas a distribuidoras de 



combustíveis, as quais ocorrem com diferimento do pagamento do ICMS normal, o que 
estaria equivocado, pois haveria incidência do imposto, apenas com postergação do 
pagamento e atribuição de responsabilidade tributária ao destinatário. 

 
O julgamento junto à 4ª CJUL foi convertido em diligência (Fls. 

1034/1035) para manifestação e revisão pela Gerência de Combustíveis - GECOM. 
 
Em manifestação diligencial (fls. 1037/1042), autoridade fiscal 

esclarece que o SAFI – Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada não considerava como 
saídas tributadas as operações com diferimento do imposto, entretanto, após reunião da 
GECOM com a Gerência de Orientação Tributária, houve alteração da interpretação sobre 
esse assunto, sendo agora consideradas no campo das tributadas as saídas com 
diferimento de ICMS. Que realizou a revisão fiscal da Auditoria do Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Permanente (CIAP), expondo, ao final, o seguinte: 

 
Efetivada a revisão, foram refeitos os cálculos da INFRAÇÃO I, 

considerando tributadas as saídas de álcool anidro com diferimento, resultando em valor a 
transportar de 2012 para 2013 no montante de R$ 13.152,67, mais créditos indevidos em 
2013 de R$ 48.602,00, mais créditos indevidos em 2014 de R$ 3.201,01 (TOTAL 
INFRAÇÃO I R$ 64.955,68); 

 
Emitiu-se nova resolução pela 3ª CJUL (fls. 1167/1168), mediante a 

qual: considerando a possível repercussão das revisões a serem realizadas nos PAT nºs 
4011503040336 e 4011503044676, no resultado do presente processo, encaminhem-se à 
GECOM para revisão do levantamento fiscal. 

 
Nessa nova análise da repercussão das revisões realizadas nos 

PATs citados, resultou em redução da Infração I para ICMS de R$ 64,892,71, ou seja, 
uma redução mínima em relação à revisão anterior, porque não houve repercussão do 
resultado das revisões nos outros PATs de forma significativa neste auto de infração. 

 
CONCLUI-SE AO FINAL, EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO I, O 

SEGUINTE: o índice para apuração do crédito de entrada de bens do ativo imobilizado 
alterou-se fundamentalmente no presente caso, pois o numerador da razão aumentou 
substancialmente com a inclusão como mercadorias tributadas as saídas de AEAC. 

 
Pois bem, conforme explanada pela autoridade revisora, a própria 

Superintendência da Receita, por meio da Gerência de Orientação Tributária, alterou o 
entendimento equivocado de que as saídas de AEAC para distribuidora, com diferimento 
do pagamento do ICMS, não seriam operação tributadas, para considerá-las como tal. 

 
Afirma, ainda, a autoridade fiscal revisora, que o SAFI foi alterado 

nesse sentido. 
 
O sujeito passivo afirma (fls. 1234) que em relação à Infração I 

(ICMS R$ 64.892,71) fez o pagamento do montante de R$ 93.932,86 (fls. 1260 – na 
verdade pagou o valor de ICMS R$ 94.003,10, mais acréscimos legais, com redução Lei 
19.089/2015), não se podendo falar em saldo remanescente quanto a esta Infração. 

 
Ou seja, pela fala do recorrente, o mesmo não discute mais o 

resultado quanto à Infração I. 
 
EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO II 



 
Trata-se de omissão de pagamento do imposto decorrente de 

apropriação de crédito do ICMS a maior que o devido, nas entradas de etanol hidratado 
remetidos pela Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, com ICMS destacado à 
alíquota de 29% (vinte e nove por cento), quando a legislação determina que, nas 
operações entre contribuintes do Estado de Goiás beneficiários do incentivo financeiro do 
Produzir/Fomentar, a mercadoria deve ser tributada à alíquota de 7% (sete por cento), 
conforme Lei nº 13.591/00, art. 20, § 4º, incisos I e II, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 20. A concessão de financiamento com base no faturamento e 
arrecadação tributária propiciada pela empresa beneficiária, conforme 
estabelecido no regulamento, será operacionalizada obedecendo-se aos 
seguintes critérios: 
......................................................................................................................... 
§ 4º Deve ser aplicada a alíquota de 7% (sete por cento), no cálculo do 
montante do ICMS devido nas operações realizadas, com produtos de 
fabricação própria, previstos no projeto industrial ou incluídos 
posteriormente à linha de produção de empreendimento com autorização 
da Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do PRODUZIR, entre as 
empresas beneficiárias: 
 
I – do Programa PRODUZIR; 
 
II – do Programa PRODUZIR e as do Programa FOMENTAR”.  

 
Depreende-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito que o 

Estado de Goiás, visando incentivar as operações de circulação de mercadorias com 
empresas incentivadas pelo Programa PRODUZIR/FOMENTAR, especialmente com a 
pretensão de evitar concorrência das empresas dos estados do Sul e Sudeste (alíquota 
interestadual de 7%), determinou, em consequência, que as empresas que fossem 
beneficiadas do incentivo financeiro do PRODUZIR/FOMENTAR, ou seja, 
estabelecimentos industriais fomentados pelo Governo de Goiás, tributassem as saídas de 
mercadorias produzidas no estabelecimento à alíquota de 7% (sete por cento). 

 
Trata-se de alíquota de 7% (sete por cento), e não benefício fiscal de 

redução de base de cálculo. 
 
No presente caso, a empresa autuada, incentivada pelo Programa 

Produzir, adquiriu da empresa também incentivada pelo Programa 
FOMENTAR/PRODUZIR, USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ÁLCOOL S/A, etanol 
hidratado, de produção própria desta, à alíquota de 29% (vinte e nove por cento), e 
registrou no livro próprio de entrada de mercadorias o crédito do ICMS calculado a essa 
alíquota. Deveria creditar-se do valor do ICMS calculado à alíquota de 7% (sete por 
cento), conforme determina o art. 46, § 1º, IV, “b”, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, que 
dispõe da seguinte forma: 

 
“Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
......................................................................................................................... 
§ 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a mercadoria 
ou para o qual tenha sido prestado o serviço, está condicionado à: 
............................................................................................ 



IV – observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 
documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica limitado 
ao valor: 
......................................................................................................................... 
b) correto do imposto devido na operação ou prestação respectiva, 
quando destacado a maior”; 

 
Verifica-se que a legislação não deixou dúvidas na presente 

situação. O crédito de 29% do valor da operação é sabidamente maior que o devido, pois 
foi destacado a maior no documento fiscal, visto que o crédito devido é de 7% (sete por 
cento). 

 
A alegação do recorrente é de que a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico informou que a empresa remetente estava com o TARE suspenso junto à 
Secretaria da Fazenda, e assim, não podia utilizar a alíquota de 7%, mas devia mesmo ter 
utilizado a alíquota de 29%. 

 
Tal alegação é totalmente improvável. Primeiro, porque o ofício da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico é de 2015, e os fatos geradores foram em 
2013. Dessa forma, a manifestação da citada Secretaria em nada altera relativamente à 
situação de 2013, quando utilizou-se o crédito indevido. 

 
Segundo, porque o fundamento da defesa, qual seja, a manifestação 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem por parâmetro a Portaria nº 064/2012-
GSF, de suspensão do TARE da empresa remetente, publicada em Diário Oficial, a qual é 
citada na manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

 
Entretanto, no próprio DIÁRIO OFICIAL foi publicada a Portaria nº 

097/2012-GSF, reativando o TARE da remetente a partir de 01/03/2012, ou seja, a portaria 
de suspensão do TARE não teve qualquer efeito. 

 
E isso, não só a SDE devia ter conhecimento, quanto mais ainda, o 

sujeito passivo, ainda em 2013. 
 
Conclui-se, portanto, que não procede a alegação da recorrente. 
 
Quanto ao princípio da não-cumulatividade, falado pela defesa, o 

mesmo aplica-se aos créditos legítimos, não aos indevidos. 
 
Em revisão, não se alterou o valor inicial da Infração II. 
 
No RELATÓRIO DILIGENCIAL II – (fls. 1172 e fls. 1194) – concluiu 

pela redução do ICMS total exigido (Infração I + Infração II) para R$ 611.491,28, 
considerando-se a redução da Infração I. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

rejeito as preliminares de nulidades processual por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, inclusive em relação à sentença. No mérito, 
voto, contando com a maioria de votos de meus pares, no sentido de conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 611.491,28 
(seiscentos e onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), 
considerando-se o pagamento de fls. 1260 para fins de possível extinção do crédito 
tributário.  



 
 
 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01523/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares de insegurança e Cerceamento 
arguidas pelo autuado. Rejeitadas. Decisões unânimes. 
Obrigação principal. Aproveitamento indevido de crédito. 
Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, estando a 
irregularidade fiscal claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído; 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária aos elementos que instruem o processo, 
não deve ser acolhida, quando configurado que esta hipótese de 
nulidade do lançamento de ofício não se confirmou nos termos 
do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
IlI - "Quando houver saída ou prestações isentas ou não 
tributadas juntamente com saída ou prestações tributadas, o 
estorno deve ser feito na proporção em que estas saídas ou 
prestações isentas ou não tributadas representarem do total das 
saídas e prestações no mesmo período." (Art. 60 do RCTE) 
 
IV - É lícito ao Fisco estornar o crédito do imposto aproveitado 
indevidamente pelo sujeito passivo, pois o aproveitamento do 
crédito, para ser legítimo, deve observar as exigências legais 
relativas à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre ICMS de 
R$ 17.354,14 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), 
nos termos da revisão fiscal ás fls. 104/107. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito passivo 
“Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 24.270,59 (vinte e quatro mil, 
duzentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), em razão da falta de estorno 
proporcional de crédito relativo à entrada de mercadorias, cujas saídas foram 



contempladas com redução de base de cálculo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 
Obs.: a empresa autuada apresenta saldo de ICMS a recolher durante todo o período 
considerado, conforme relatórios anexos. “ (Sic) 

 
A autuada foi intimada (fl. 18) e não contestou o feito em Primeira Instância, 

sendo declarada revel conforme Termo de Revelia de fl. 19. 
 
Em seguida recebeu o CD-R contendo os relatórios digitais desta auditoria 

(fl. 21) e foi novamente intimada ( fls. 22/23), desta feita a pagar ou apresentar 
impugnação em Segunda Instância. 

 
Assim, nas suas razões de impugnação a esta Instância, o sujeito passivo, 

representado por causídico legalmente constituído (m.j), argumentou que haveria 
insegurança na determinação da infração, pois já no primeiro produto constante do 
relatório de fl.1/15 estaria com estorno de crédito correspondente a 107,08% e que só este 
estorno seria relativo a 35,76% do total estornado neste lançamento, pugnando pela sua 
nulidade. 

 Alegou também que ao tentar cotejar os produtos movimentados em seu 
estabelecimento com os constantes dos relatórios fiscais, observou que o autuante não 
constou o código de produto em seus relatórios, além de que vários destes produtos estão 
com descrição não localizada em seu banco de dados, o que prejudica a conferência, 
levando ao cerceamento ao direito de defesa, transcrevendo vários exemplos destas 
ocorrências à guisa de reforçar tal assertiva. 

 
Em razão destes fatos, em não havendo acolhimento de nenhuma destas 

nulidades, pleiteou diligência para inclusão dos códigos dos produtos nos referidos 
relatórios digitais, possibilitando o amplo contraditório. 

 
Quanto ao mérito, arguiu ofensa aos princípios da seletividade e 

essencialidade do ICMS, os quais foram instituídos pela Constituição Federal com o 
objetivo de minimizar os efeitos do ônus tributário, tanto que o artigo 155, § 2º, II, “a” e “b” 
desta, não contempla a redução na base de cálculo como sujeita ao estorno do crédito, 
em obediência ao princípio da não-cumulatividade deste imposto e ao Convênio ICMS 
128/94 – CONFAZ, que transcreveu, transcrevendo também vários excertos de julgado de 
tribunais superiores como suporte às suas alegações e, ao final, pediu a improcedência do 
feito, pois o Estado de Goiás não poderia descumprir o disposto no Parágrafo primeiro do 
Artigo primeiro do supracitado Convênio, que autoriza os Estados signatários do mesmo, a 
não exigir o estorno do crédito de ICMS previsto no artigo 32, II do Anexo Único do 
Convênio ICM 66/88 nas saídas internas de mercadorias que compõem a cesta básica, 
que é o caso deste lançamento. 

Para corroborar seus argumentos defensórios, colacionou extratos do0s 
Relatórios Digitais desta auditoria, documentos constitutivos da empresa, dois CD-R’s 
contendo dados de sua contestação e fotocópias das peças que compõem estes autos. 

 
Indo a julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho aprovou a seguinte 

Resolução: 
 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
04/08/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

 
CONSIDERANDO a alegação do sujeito passivo no sentido de que o relatório apresentado 

como prova pelo Fisco Estadual contem divergências exorbitantes, destacando, para este fim, o 'creme 



dental 90g oral b 123 menta suave', relacionado às fls. 39 dos autos, cujo valor do estorno supera o valor 
total das saídas do produto; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a alegação de que não consta da auditoria o código dos 

produtos e que vários produtos relacionados "contam com descrição não localizada em seu sistema de 
banco de dados e nem mesmo no arquivo magnético Sped-Fiscal do mês auditado"; 

 
CONSIDERANDO a arguição de que a não informação do "código do produto", por si só, 

dificulta os trabalhos de conferência e defesa, visto que a não identificação exata ou identificação 
divergente da descrição do produto, constitui obstáculo a conhecimento da infração cometida; 

 
CONSIDERANDO as demais alegações de inconsistência da auditoria, apontada na peça 

de impugnação, bem como o "Relatório Sintético de Estorno de Créditos por Produto" e o conteúdo das 
mídias de fls. 79 e 80; 

 
R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto à 

Gerência Especial de Auditoria, para o fim de que seja designado agente do fisco, preferencialmente o 
próprio autor do presente lançamento de ofício, para realizar à revisão do trabalho fiscal, considerando as 
alegações e provas juntadas pelo sujeito passivo em sua peça impugnatória; 

 
Após, à Gerência de Controle Processual - GEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja 

intimado do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, se 
manifestar. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Márcio Nogueira 

Pedra e João Divino de Brito.  
 
 OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência. “ 

 
O resultado desta diligência foi que o autuante/revisor encontrou apenas dois 

erros na sua auditoria, que redundaram no valor remanescente desta em R$ 17.354,14 
(dezessete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) de ICMS, 
conforme dados constantes de novo CD-R que juntou à fl. 108.  

 
Intimado o sujeito passivo às fls. 110/111 a se manifestar acerca do resultado 

desta diligência, o seu patrono reapresentou as argumentações defensórias anteriores, 
inovando apenas ao pedir o recebimento de outros documentos posteriormente, em razão 
da sua falta de tempo para juntá-los e fazer uma completa manifestação em relação à 
revisão fiscal realizada, pugnando, ao final, pela nulidade ou improcedência da exordial. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

Portanto, improcede a alegação de nulidade deste lançamento por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento, pois se observa que do 
mesmo consta, tanto no histórico do auto de infração, quanto nos demonstrativos e no 
relatório da revisão de fls. 104/108 a sua motivação, estando condizente com a tipificação 
legal e com a penalidade proposta pelo autuante. 



Assim, não prevalecem estas duas prejudiciais, haja vista que a autuada 
recorreu com propriedade, deixando transparecer pleno entendimento das razões que 
fundamentaram a referida autuação, o que afasta estas arguições por descabimento.   

Quanto ao mérito, objetivando maior clareza ao meu voto, transcrevo os 
artigos 61, I, “a”, § 3º e 64 da Lei nº 11.651/91, bem como os artigos 58, I “b” e 8º, XIII e 
XXXIII do Anexo IX, do Decreto 4.852/97, que dispõem:  

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento, quando: 
I - Imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço que: 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não-
tributada; 
.....................................................................................................................................
............... 
§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação 
subseqüente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que o 
estorno será proporcional a essa redução. 

....................................................................................................................................................  
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado 

ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

...........................................................................................................................” 
 

“Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, 
sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 
11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 

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

b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada com redução de 
base de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa redução; ” 

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

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

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

XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou automação 
relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, I, "a", 3): 

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

XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao 
percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de 
arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, 
manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal 
comestível, exceto o de oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de dente, 
exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, desinfetante de uso doméstico, sabão em barra 
e vassoura, exceto a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). (Redação conferida pelo Decreto 
nº 6.331 - vigência: 20.12.05 a 30.11.17)” (g.n) 

 

Portanto, pelo que se infere dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que 
as razões apresentadas nesta impugnação não foram suficientes para invalidar totalmente esta 
exigência fiscal, restando, assim, provada a legitimidade do lançamento do crédito tributário em 
relação ao remanescente do tributo constatado pela revisão de fls. 104/108. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/CTE/CTE.HTM#A61
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#APIV
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv128_94
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_06331.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_06331.htm


Com estas fundamentações, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de R$ 
17.354,14 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) de 
ICMS, a ser acrescido das cominações legais, em razão do resultado da revisão de fls. 
104/108.  

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01533/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Acolhida. ICMS. Escrituração indevida de créditos 
do ICMS, no campo outros créditos da escrituração Fiscal 
Digital - EFD. Procedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida;  
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
4. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, devendo ser observado o parcelamento 
apontado nos autos.  
 
. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de 
Melo. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração, considerando o parcelamento 
de fls. 54 dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 



Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe,  
omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$1.606.967,22, referente ao período de 
janeiro a junho de 2017, em razão de escrituração indevida de créditos do ICMS, no 
campo outros créditos da EFD, sob o código de ajuste a crédito GO020065, relativamente 
às seguintes situações: despesa financeira, bonificação financeira, energia elétrica, 
embalagem, frete e outros créditos, elencados na planilha de apuração de ajustes a 
créditos elaborada pela autuada, e detalhados em nota explicativa, demonstrativos e 
documentos, fls. 03/05. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Intimado nos termos da lei o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl. 11. 
 
Impugnando o lançamento em sede de Segunda Instância, o polo 

passivo, fls. 17 a 40, alega que uma vez que a infração cometida é decorrente de tributo 
regularmente registrado no livro próprio para tal fim, ocorre a não contenciosidade.  

 
Argui ilegitimidade passiva, pois não há motivo plausível para que se 

elevem o sócio à condição de solidário sem a comprovação de qualquer atitude sua 
eivada de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos 
da legislação vigente.  

 
Argumenta quanto a nulidade da autuação, por não haver 

fundamentação clara. 
 
Quanto ao mérito, defende a exclusão dos valores de bonificação da 

base de cálculo do ICMS, pois a taxa de operação de cartão de débito não pode integrar a 
base de cálculo do ICMS, por se tratar de recurso que sequer transita temporariamente 
pela contabilidade da pessoa jurídica.  

 
Desse modo, apenas onera a atividade produtiva, pois o contribuinte 

é obrigado a adiantar expressiva parcela de seus recursos ao fisco no momento da 
aquisição de seus insumos e/ou matérias-primas, para depois computá-lo no seu preço de 
venda, e, assim, repassá-lo a próxima etapa de cadeia produtiva/consumidor final. 
Importante destacar que, pela prática implementada, o risco é exclusivamente do 
contribuinte, pois, se o adquirente não honrar com o pagamento da mercadoria, esse será 
exigido para arcar com o pagamento do ICMS, assim como computar estes valores para 
formar a base de cálculo dos produtos vendidos por desconto entre fornecedores e 
compradores.  

 
Essa sistemática é totalmente contrária à mínima noção de 

racionalidade/razoabilidade, pois o contribuinte, além de agir como arrecadador do estado 
membro sem qualquer remuneração suporta o ônus do pagamento de uma mercadoria 
risco e o ônus eventual de inadimplência, acaba tendo majorada a sua carga fiscal, com o 
incremento indesejado.  

 
Portanto, a integração dos valores das bonificações na base de 

cálculo do ICMS, traz como inaceitável consequência que os contribuintes passem a 



calcular as exações sobre receitas que não lhes pertencem, mas o estado-membro onde 
se deu a operação mercantil.  

 
Argui quanto a exclusão dos valores de transporte da base de cálculo 

do ICMS, no caso da recorrente, como é cogente, o transporte é contratado diretamente 
com o fornecedor, inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete 
por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a base de 
cálculo do imposto. Por fim, advoga quanto ao efeito confiscatório da multa, veja-se que a 
penalidade por descumprimento de obrigação acessória superou percentual razoável, 
sendo imputada em 100% sobre o valor da obrigação principal, o que é, no mínimo, 
desproporcional, tendo em vista que o valor a ser recolhido será confiscatório, em 
decorrência do atual entendimento do STF, assim pleiteia pela aplicação do percentual de 
20% por não poder ser admitida a imposição de penalidade com efeito confiscatório.  

 
Ao final, requer: a descaracterização de não contenciosidade do auto 

de infração, para que seja instaurado o procedimento contencioso do processo 
administrativo fiscal no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Goiás, requer 
também a exclusão do sócio do polo passivo, declarar a nulidade do auto de infração, 
sendo extinto o crédito tributário por ausência de objeto e alternativamente determinar a 
retificação do auto de infração, excluindo da base de cálculo do ICMS os valores 
concernentes a bonificações, taxas de cartões de créditos e débitos e transporte assim 
como reconhecer a desproporcionalidade da aplicação da multa e, consequentemente, 
determinar sua redução ao patamar licito, justo e não confiscatório de 20%. Junta 
documentos às fls. 41 a 48. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o rejeito 

por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, vez que não há ofensa ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da 
Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a infração e a correspondente penalidade aplicadas com acerto, a instrução 
processual em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, 
inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos momentos processuais que por “ex 
legis” lhe são próprias. Assim, rejeitada está a preliminar em apreciação.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 

autuada.  
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 04, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

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

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 



provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

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

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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial deve-se ao fato de o polo passivo ter omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão de escrituração indevida de créditos do ICMS, no campo outros 
créditos da EFD, sob o código de ajuste a crédito GO020065, relativamente a despesa 
financeira, bonificação financeira, energia elétrica, embalagem, frete e outros créditos.  

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, de conformidade ao que preceituado o texto constitucional, ele não traz aos autos 
elementos de prova capazes de contrapor a exigência exordial o que me leva a julgar 
procedente o lançamento.  

 
Entretanto, deve ser considerado o parcelamento, conforme anotado 

na folha 54 deste volume.   
 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Também, majoritariamente, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Por maioria 
de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, considerando o 
parcelamento de fls. 54 dos autos. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01536/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e 
preliminar de nulidade da peça básica, também, arguida pela 
autuada por cerceamento do direito de defesa. Rejeitados. ICMS. 
Utilização indevida de crédito outorgado. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. O pedido de diligência não será acolhido quando não houver 
nos autos dúvida a ser dirimida. Também será rejeitada a 
arguição de nulidade do feito, efetiva da defendente, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando tal inquirição for 
desprovida de amparo legal; 
 
2. Confirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos provas capazes de contrapor a 
exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e da preliminar de nulidade da peça 
básica, também, arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo ''DETALHAMENTO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO'', através da utilização indevida de créditos outorgados de 
ICMS concedidos por leis estaduais, estando inadimplente com o ICMS no mês de sua 
utilização, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital, e 
demais documentos anexos, fls. 02 a 16. Em consequência deverá recolher o ICMS 
omitido, acrescido das exigências previstas na legislação em vigor. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que 
não foi descrito o período da ocorrência do fato gerador. No mérito, alega que a autoridade 
fiscal não considerou créditos aos quais o sujeito passivo faz jus e que abateria em grande 
parte os débitos imputados pela suposta omissão de pagamento do ICMS, motivo pelo 
qual requer a realização de diligência, fls.  21 a 25, anexou documentos, fls. 26 a 34. 

 



Pela Sentença nº 1883/2016-JULP (fls. 36 a 39) o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo compareceu aos 

autos (fls. 44 a 48), alegando que o auto de infração já nascera fadado à nulidade, pois 
deixou de observar requisitos básicos e necessários a uma autuação, onde se exigi que o 
lançamento fiscal deve conter a indicação do período de sua ocorrência, o que não 
ocorreu.  

 
Afirma que não há como sopesar a autuação pois, podendo ter 

ocorrido apenas um equívoco de cálculo ou às vezes até já ter sido pago. Configurando no 
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e ao não descrever o período de 
ocorrência do fato gerador. 

 
Infere  que a autoridade fiscal responsável pela autuação deixou de 

considerar uma série de especificidades quanto ao caso, no que tange aos créditos os 
quais o sujeito passivo faz jus e que abateria em grande parte do débito imputado por 
suposta omissão do não pagamento do ICMS, dessa forma, é imprescindível que realize 
levantamento dos débitos em comparativo aos créditos pendentes de aproveitamento por 
parte do sujeito passivo, a fim de abatê-los e de se concluir se de fato existiram omissões 
no pagamento de ICMS. 

 
Por fim requer seja declarado totalmente improcedente o auto de 

infração, que seja realizada diligência a fim de apurar a legitimidade dos créditos 
aproveitados pelo sujeito passivo, sendo realizada por autoridade fiscal estranha à lide; 
que seja declarado nulo o lançamento. 

 
Pela Resolução nº165/2017, na (fl.51), a Quarte Câmara Julgadora 

resolve por sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos termos da 
Resolução nº100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do auto de 
infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes.  

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo, o rejeito, 
por não haver nos elementos constitutivos a lide qualquer dúvida a ser dirimida.    

 
Rejeito também a arguição de nulidade, suscitada pela defendente, 

por cerceamento do direito de defesa, vez que a infração é compreensível, encontra 
amparo na legislação e o sujeito passivo, sob a égide do amplo contraditório, exerceu o 
seu direito de defesa. Assim, rejeitada esta a preliminar em comento.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, passo a apreciação do 

mérito, conforme segue: 
 
A autuação versa sobre descumprimento de condição para fruição de 

benefício fiscal, o que enseja a glosa do benefício com respectiva cobrança do imposto 
correlato. 

 



Consta do sistema SEFAZ-GO que o sujeito passivo ainda está 
inerte com o pagamento do ICMS nos meses que aproveitou o crédito outorgado, objeto 
desta autuação.   É o que se infere também da EFD apresentada pelo sujeito passivo.  

 
O polo passivo, por sua vez, teve a oportunidade de regularizar sua 

situação por meio da convalidação da apropriação deste benefício por meio da Lei nº. 
19.894/2017. Entretanto, nada fez, fato que pode ser conferido pela leitura da Resolução 
nº 165/2017 – IV CJUL, acostada ao processo, fl. 51. 

 
Ante o exposto, voto rejeitando o pedido de diligência, solicitado pelo 

sujeito passivo e da preliminar de nulidade da peça básica, também, arguida pela autuada 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01537/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo.   
Rejeitado. ICMS. Utilização indevida de crédito outorgado. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. O pedido de diligência não será acolhido quando não houver 
nos autos dúvida a ser dirimida; 
 
2. Confirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos provas capazes de contrapor a 
exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, nos valores e períodos discriminados no anexo ''DETALHAMENTO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO'', através da utilização indevida de créditos outorgados de 
ICMS concedidos por leis estaduais, estando inadimplente com o ICMS no mês de sua 
utilização, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal Digital- EFD, 
e demais documentos anexos, fls. 02 a 25. Em consequência, deverá recolher o ICMS 
omitido, acrescido das exigências previstas na legislação. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo autuado compareceu 

aos autos (fls. 30 a 33), alegando que parte dos débitos imputados não existem e que não 
se fala em aproveitamento indevido de crédito se o ICMS do período correspondente ao 
fato gerador estava pago; que efetuou o pagamento referente ao mês de março, apontado 
pela autoridade fiscal lançadora como inadimplente. Junta documentos, fls.  34 a 44. 

 
Pela Sentença nº 1881/2016-JULP (fls. 46 a 49), o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls. 54 a 57, alega 

que houve claro erro na verificação realizada pela autoridade fiscal já que parte dos 
débitos imputados ao sujeito passivo a título de ICMS inexistente, onde não há o que se 
falar em aproveitamento indevido de crédito de ICMS do período correspondente ao fato 
gerador, já estava pago. 



 
Afirma que depreender-se do dispositivo, de que o sujeito passivo 

utilizou o crédito outorgado de maneira irregular, pois estava adimplente com o ICMS 
conforme se comprova por meio das Guias de Recolhimento. 

 
Por fim, requer que seja o auto de infração julgado totalmente 

improcedente; que seja realizada diligência visando reavaliar os débitos atribuídos ao 
sujeitos passivo, bem como a existência de pagamento referente aos mesmo. 

 
Pela Resolução nº167/2017, (fl.60), a Quarta Câmara Julgadora 

resolve por sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos termos da 
Resolução nº100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do auto de 
infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo, o rejeito, 
por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.    

 
Com a questão primeira solucionada, passo à apreciação do mérito, 

conforme segue: 
 
A autuação versa sobre descumprimento de condição para fruição de 

benefício fiscal, o que enseja a glosa do benefício com respectiva cobrança do imposto 
correlato. 

 
Consta do sistema SEFAZ-GO que o sujeito passivo ainda está 

inerte com o pagamento do ICMS nos meses que aproveitou o crédito outorgado, objeto 
desta autuação. É o que se infere também da EFD apresentada pelo sujeito passivo.  

 
O polo passivo, por sua vez, teve a oportunidade de regularizar sua 

situação por meio da convalidação da apropriação deste benefício por meio da Lei nº. 
19.894/2017. Entretanto, nada fez, fato que pode ser conferido pela leitura da Resolução 
nº 167/2017 – IV CJUL, acostada ao processo, fl. 60. 

 
Ante o exposto, voto rejeitando o pedido de diligência, solicitado pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01538/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e 
preliminar de nulidade da peça básica, também, arguida pela 
autuada por cerceamento do direito de defesa. Rejeitados. ICMS. 
Utilização indevida de crédito outorgado. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. O pedido de diligência não será acolhido quando não houver 
nos autos dúvida a ser dirimida. Também será rejeitada a 
arguição de nulidade do feito, efetiva da defendente, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando tal inquirição for 
desprovida de amparo legal; 
 
2. Confirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos provas capazes de contrapor a 
exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e da preliminar de nulidade da peça 
básica, também, arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, 
nos valores e períodos discriminados no anexo, através da utilização indevida de créditos 
outorgados de ICMS concedidos por leis estaduais, estando inadimplente com o ICMS no 
mês de sua utilização, conforme comprovam os registros contidos na Escrituração Fiscal 
Digital –EFD, e demais documentos anexos, fls. 02 a 16. Em consequência deverá 
recolher o ICMS omitido, acrescidos das exigências previstas na legislação em vigor. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que 
não foi descrito o período da ocorrência do fato gerador. No mérito, alega que a autoridade 
fiscal não considerou créditos aos quais o sujeito passivo faz jus e que abateria em grande 
parte os débitos imputados pela suposta omissão de pagamento do ICMS, motivo pelo 
qual requer a realização de diligência, fls.  20 a 24, anexou documentos, fls. 25 a 33. 

 
Pela Sentença n°1882/2016- JULP (fls.35 a 38) o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 



 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls.43 a 47, alega 

que houve erro na verificação realizada pela autoridade fiscal, já que parte dos débitos 
imputados ao sujeito passivo a título de ICMS inexiste. De sorte que não há que se falar 
em aproveitamento indevido de créditos se o ICMS do período corresponde ao fato 
gerador estava pago. No caso em apreço o sujeito passivo efetuou o pagamento do ICMS 
referente ao mês de marco de 2015, período este apontado pela autoridade fiscal como 
inadimplente. 

Requer a improcedência do auto de infração e alternativamente 
requer que seja realizada diligência visando reavaliar os débitos atribuídos.   

 
Pela Resolução nº166/2017, na (fl.50), a Quarta Câmara Julgadora 

resolve por sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos termos da 
Resolução nº100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do auto de 
infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo, o rejeito, 
por não haver nos elementos constitutivos a lide qualquer dúvida a ser dirimida.    

 
Rejeito também a arguição de nulidade, suscitada pela defendente, 

por cerceamento do direito de defesa, vez que a infração é compreensível, encontra 
amparo na legislação e o sujeito passivo, sob a égide do amplo contraditório, exerceu o 
seu direito de defesa. Assim, rejeitada esta a preliminar em comento.  

 
Com as questões primeiras solucionadas, passo a apreciação do 

mérito, conforme segue: 
 
A autuação versa sobre descumprimento de condição para fruição de 

benefício fiscal, o que enseja a glosa do benefício com respectiva cobrança do imposto 
correlato. 

 
Consta do sistema SEFAZ-GO que o sujeito passivo ainda está 

inerte com o pagamento do ICMS nos meses que aproveitou o crédito outorgado, objeto 
desta autuação.   É o que se infere também da EFD apresentada pelo sujeito passivo.  

 
O polo passivo, por sua vez, teve a oportunidade de regularizar sua 

situação por meio da convalidação da apropriação deste benefício por meio da Lei nº. 
19.894/2017. Entretanto, nada fez, fato que pode ser conferido pela leitura da Resolução 
nº 166/2017 – IV CJUL, acostada ao processo, fl. 50. 

 
Ante o exposto, voto, unanimemente, rejeitando o pedido de 

diligência, solicitado pelo sujeito passivo e da preliminar de nulidade da peça básica, 
também, arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 



 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01555/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração  e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão de 
solidários da lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Omissão de imposto 
decorrente da escrituração indevida de crédito pela aquisição de 
energia elétrica por estabelecimento varejista. Procedência. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente com o contribuinte, os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação decorrente dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2010, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 1); 
 
4. O sujeito passivo exerce atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, entre outras, atividades como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está 
cadastrado sob o CNAE fiscal 4711-3/02, comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados. Nessa condição não preenche o 
requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, do RCTE; 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de crédito de ICMS 
pela entrada de energia elétrica utilizada em estabelecimento 
comercial varejista. 
 



ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva. Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
observando que deve ser aplicado o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, 
inciso I, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício que exige o ICMS omitido no valor 
de R$ 31.811,61 (trinta e um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e um centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, em razão do aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS, pelo contribuinte, referentes à entrada de energia elétrica utilizada em 
estabelecimento comercial varejista (supermercado), nos meses de janeiro a dezembro de 
2011. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, §3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, "a", 2, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
IV, "a", da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12.  

 
O Auto de Infração se encontra instruído com mídia CD, dados 

extraídos do banco de dados da Junta Comercial do Estado – JUCEG, Auditoria Básica do 
ICMS e demonstrativos auxiliares. 

 
Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 

artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores EDVALDO ANTÔNIO LOPES E 
ELISA MARIA LOPES COELHO. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em Primeira Instância em peças individualizadas. 
 
O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, asseverou ser 

legítimo o aproveitamento do crédito do ICMS, sob o argumento de que o imposto é não 
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal.  

 
Destacou que relativamente à apropriação de crédito do ICMS 

decorrentes de aquisição de energia elétrica, podia creditar-se em relação ao consumo em 
processo de industrialização, o que é o seu caso.  

 
Citou decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a respeito da 

matéria, assim como doutrina, asseverando: “desta forma, evidencia-se a legitimidade ao 
estabelecimento que utiliza energia elétrica para exercer atividade de 
industrialização/produção, de compensar débitos de ICMS com os créditos deste mesmo 
imposto”.  



 
Questionou a multa aplicada, afirmando ser ela confiscatória. Pede 

ao final, a improcedência do auto de infração. 
 
Os qualificados como coobrigados solidários, por sua vez, arguiram a 

preliminar de ilegitimidade passiva para figurarem como responsáveis solidários. 
Enfatizaram que os artigos 121, 134, e 135 do Código Tributário Nacional – CTN os 
resguardariam da indicada responsabilidade solidária. Mencionaram ainda a Súmula 430 
do STJ, a qual versa a respeito da matéria, para ao final requererem suas exclusões da 
polaridade passiva. 

 
Submetido o processo à apreciação em Primeira Instância, o julgador 

singular rejeitou o pedido de exclusão dos coobrigados da lide e, no mérito, conheceu da 
impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o lançamento. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos voluntários em 

que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pede, preliminarmente, pela nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. No mérito, pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a 
exigência fiscal ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao 
crédito da energia elétrica utilizada em seu processo industrial. Alega a confiscatoriedade 
da multa e ao final pede a improcedência do lançamento. 

 
Os solidários também apresentam recursos voluntários nos quais 

replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo direto, inovando 
apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

PRELIMINARES 
 

Relativamente à preliminar de insegurança na determinação da 
infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do seu direito de defesa, 
vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados 
com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 



mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade arguidas pela recorrente. 

 
No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-os, 

tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios administradores 
da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo suas 
condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, do CTE, combinado com art. 
124, inc. I, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 

MÉRITO 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe por ter a empresa escriturado indevidamente créditos do ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial - 
SUPERMERCADO, conforme comprovam os registros contidos em sua Escrituração 
Fiscal Digital -  EFD anexos aos autos.  
 

Neste feito, vejo que o cerne da acusação fiscal consiste na 
exigência de ICMS em razão de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia 
elétrica utilizada em seu estabelecimento comercial. 

 

É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 
de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/02 - 
comércio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Nesse contexto insta ressaltar que o art. 522, inc. II, alínea “a”, item 

“2”, do RCTE condiciona o direito ao crédito relativo à energia elétrica somente para os 
casos em que esta for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, conforme transcrito abaixo: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
 



2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (grifo oportuno). 

 

Portanto, consoante redação do preceito normativo supra, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar tal assertiva, cumpre transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que assim orienta: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a recorrente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente à entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista. 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a”, o seguinte: 

 
Art.5o Não se considera industrialização: 
 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem 
de apresentação: 
 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, 
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se 
destinem a venda direta a consumidor; 
[...] 

 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 



não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, alterada 

pela Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes 
disposições acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de 
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao 
seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 

 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: 
 
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
 
b) quando consumida no processo de industrialização;  
 
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 
exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e  
 
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  

 
No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 

disciplinada no art. 2º da Lei nº 13.772/2000, que possui redação bastante semelhante à 
contida na norma complementar federal. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro de 
2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS relativamente à 
entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). 
ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE 
ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. 
ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 
(REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. 
IMPOSSIBILIDADE.  
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 



Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. 
 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 
 

No tocante a alegação de que a multa aplicada teria caráter 
confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual). 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação 
de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses 
em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- 
em: 
 
I - ação direta de inconstitucionalidade; 
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 
Por fim, considerando que o princípio da irretroatividade da lei 

comporta exceções, conforme art. 106, II, “c” do CTN, tratando-se de ato administrativo 
ainda não definitivamente julgado e que a penalidade resultante é menos severa que a 
vigente ao tempo da sua prática, nos termos do art. 38, § 1°, IV da Lei n° 16.469/09, deve 
ser aplicado o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11, inciso I, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

[...] 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 



observando que deve ser aplicado o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11, 
inciso I, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01556/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração  e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão de 
solidários da lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Omissão de imposto 
decorrente da escrituração indevida de crédito pela aquisição de 
energia elétrica por estabelecimento varejista. Procedência. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente com o contribuinte, os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação decorrente dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2010, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 1); 
 
4. O sujeito passivo exerce atividade econômica de 
supermercado, a qual contempla, entre outras, atividades como 
panificação, rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está 
cadastrado sob o CNAE fiscal 4711-3/02, comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados. Nessa condição não preenche o 
requisito literalmente descrito no art. 522, II, "a", 2, do RCTE; 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de crédito de ICMS 
pela entrada de energia elétrica utilizada em estabelecimento 
comercial varejista. 
 



ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva. Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
observando que deve ser aplicado o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, 
inciso I, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício que exige o ICMS omitido no valor 
de R$ 42.287,80 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, em razão do aproveitamento indevido de 
créditos de ICMS, pelo contribuinte, referentes à entrada de energia elétrica utilizada em 
estabelecimento comercial varejista (supermercado), nos meses de janeiro a dezembro de 
2011. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, §3°, II e 64, da Lei n° 11.651/91 

c/c o art. 522, II, "a", 2, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
IV, "a", da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12.  

 
O Auto de Infração se encontra instruído com mídia CD, dados 

extraídos do banco de dados da Junta Comercial do Estado – JUCEG, Auditoria Básica do 
ICMS e demonstrativos auxiliares. 

 
Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 

artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores EDVALDO ANTÔNIO LOPES E 
ELISA MARIA LOPES COELHO. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em primeira instância em peças individualizadas. 
 
O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, asseverou ser 

legítimo o aproveitamento do crédito do ICMS, sob o argumento de que o imposto é não 
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal.  

 
Destacou que, relativamente à apropriação de crédito do ICMS 

decorrentes de aquisição de energia elétrica, podia creditar-se em relação ao consumo em 
processo de industrialização, o que é o seu caso.  

 
Citou decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a respeito da 

matéria, assim como doutrina, asseverando: “desta forma, evidencia-se a legitimidade ao 
estabelecimento que utiliza energia elétrica para exercer atividade de 
industrialização/produção, de compensar débitos de ICMS com os créditos deste mesmo 
imposto”.  



 
Questionou a multa aplicada, afirmando ser ela confiscatória. Pede 

ao final, a improcedência do auto de infração. 
 
Os qualificados como coobrigados solidários, por sua vez, arguiram a 

preliminar de ilegitimidade passiva para figurarem como responsáveis solidários. 
Enfatizaram que os artigos 121, 134, e 135 do Código Tributário Nacional – CTN os 
resguardariam da indicada responsabilidade solidária. Mencionaram ainda a Súmula 430 
do STJ, a qual versa a respeito da matéria, para ao final requererem suas exclusões da 
polaridade passiva. 

 
Submetido o processo à apreciação em Primeira Instância, o julgador 

singular rejeitou o pedido de exclusão dos coobrigados da lide e, no mérito, conheceu da 
impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o lançamento. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos voluntários em 

que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pede, preliminarmente, pela nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. No mérito, pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a 
exigência fiscal ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao 
crédito da energia elétrica utilizada em seu processo industrial. Alega a confiscatoriedade 
da multa e ao final pede a improcedência do lançamento. 

 
Os solidários também apresentam recursos voluntários nos quais 

replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo direto, inovando 
apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários.  

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

PRELIMINARES 
 

Relativamente à preliminar de insegurança na determinação da 
infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do seu direito de defesa, 
vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados 
com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 



mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade arguidas pela recorrente. 

 
No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-os, 

tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios administradores 
da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo suas 
condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, do CTE, combinado com art. 
124, inc. I, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 

MÉRITO 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe por ter a empresa escriturado indevidamente créditos do ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial - 
SUPERMERCADO, conforme comprovam os registros contidos em sua Escrituração 
Fiscal Digital -  EFD anexos aos autos.  
 

Neste feito, vejo que o cerne da acusação fiscal consiste na 
exigência de ICMS em razão de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia 
elétrica utilizada em seu estabelecimento comercial. 

 

É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 
de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/02 - 
comércio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Nesse contexto insta ressaltar que o art. 522, inc. II, alínea “a”, item 

“2”, do RCTE condiciona o direito ao crédito relativo à energia elétrica somente para os 
casos em que esta for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, conforme transcrito abaixo: 

 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
 



2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (grifo oportuno). 

 

Portanto, consoante redação do preceito normativo supra, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar tal assertiva, cumpre transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que assim orienta: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a recorrente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista. 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a”, o seguinte: 

 
Art.5o Não se considera industrialização: 
 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem 
de apresentação: 
 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, 
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se 
destinem a venda direta a consumidor; 
[...] 

 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 



não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, alterada 

pela Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes 
disposições acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de 
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao 
seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 

 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: 
 
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
 
b) quando consumida no processo de industrialização;  
 
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 
exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e  
 
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;  

 
No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 

disciplinada no art. 2º da Lei nº 13.772/2000, que possui redação bastante semelhante à 
contida na norma complementar federal. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro de 
2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS relativamente à 
entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). 
ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE 
ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. 
ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 
(REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. 
IMPOSSIBILIDADE.  
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 



Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica 
consumida no estabelecimento comercial. 
 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 
 

No tocante a alegação de que a multa aplicada teria caráter 
confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual). 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação 
de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses 
em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- 
em: 
 
I - ação direta de inconstitucionalidade; 
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 
Por fim, considerando que o princípio da irretroatividade da lei 

comporta exceções, conforme art. 106, II, “c” do CTN, tratando-se de ato administrativo 
ainda não definitivamente julgado e que a penalidade resultante é menos severa que a 
vigente ao tempo da sua prática, nos termos do art. 38, § 1°, IV da Lei n° 16.469/09, deve 
ser aplicado o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11, inciso I, do CTE: 

 
Art. 71. [...] 
 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

[...] 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 



observando que deve ser aplicado o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11, 
inciso I, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01558/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários da lide. Acolhida. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da escrituração indevida de créditos do ICMS no CIAP. 
Procedência em parte. 
 
1. Não estando presente no processo o vício da insegurança na 
determinação da infração, rejeita-se a respectiva preliminar de 
nulidade arguida pela defesa; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo nos autos nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurados ao sujeito passivo o 
contraditório e ampla defesa; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários da lide, não 
excluídos na sentença, não havendo nos autos nenhum 
elemento indicativo de que os diretores da empresa tenham 
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos, que implicasse na 
responsabilidade pessoal deles pelo crédito tributário, conforme 
estabelece o art. 135, III, do CTN;    
 
4. Crédito de ICMS de notas fiscais de aquisição de bem do ativo 
imobilizado registrado a maior no livro Controle de Crédito de 
ICMS do Ativo Prmanente (CIAP) constitui-se crédito indevido e, 
logicamente, ICMS omitido; 
 
5. Na apuração final do ICMS omitido decorrente de ajustes da 
repercusão do crédito do ICMS e de compensações de 
diferenças de imposto favoráveis ao contribuinte, havendo saldo 
de ICMS favorável ao contribuinte não considerado nessa 
apuração, deduz-se esse saldo do montante do ICMS omitido, 
apurando-se efetivamente o ICMS omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 



coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva. Quanto 
ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  479.414,95 (quatrocentos e 
setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e Antônio 
Martins da Silva. Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou pela 
improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento de ICMS em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS no 
livro Controle de Créditos do ICMS do Ativo Imobilizado - CIAP, no período de 01/05/2013 
a 31/12/214, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 499.608,16 
(quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oito reais e dezesseis centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 57, I, “b”, 58, § 3°, II, e § 6°, da lei 
n° 11.651/91, c/c os arts. 46, § 1°, II, e § 4°, 522, I, do decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 
Básica do ICMS, Nota Explicativa, demonstrativo da apuração do crédito apropriado, 
comparativo EFD com o SARE, Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente, 
apuração do contribuinte - créditos do ativo permanente, apuração do contribuinte do valor 
do crédito de ICMS, registros fiscais da apuração do ICMS e despachos emitidos pela 
Gerência de Combustíveis. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas PEDRO ISAMU 

MIZUTANI, ANTÔNIO ALBERTO STUCHI, JOSÉ VITÓRIO TARARAM, RODOLFO 
NORIVALDO GERALDI, JULIANO JUNQUEIRA DE ANDRADE, MARCELO EDUARDO 
MARTINS, LUÍS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES e GUILHERME JOSÉ DE 
VASCONCELOS CERQUEIRA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91. 
 

Intimados, o sujeito passivo direto e os solidários apresentam 
impugnação em peças individualizadas. 
 

O sujeito passivo direto, após síntese dos fatos, formula em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Não trata do mérito da 
autuação. 
 

Todos os solidários reiteram as arguições de nulidade formuladas 
pelo sujeito passivo direito e acrescentam a arguição de exclusão de seus nomes da lide. 
Também não tratam do mérito da autuação. 

 
Destaque-se que os solidários RODOLFO NORIVALDO GERALDI e 

MARCELO EDUARDO MARTINS alegam que não exerceram nenhum cargo de direção 
na época dos fatos geradores e os solidários LUÍS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES e 



GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA alegam que não exerceram 
nenhum cargo de direção em parte da época do fato gerador. 
 

A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 
apreciando as razões das defesas apresentadas, rejeita as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, exclui da lide os solidários RODOLFO NORIVALDO 
GERALDI e MARCELO EDUARDO MARTINS, mantém na lide os solidários GUILHERME 
JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA e LUÍS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES, o 
primeiro quanto aos fatos geradores de abril a dezembro de 2014, o segundo quanto aos 
fatos geradores de maio de 2013 a abril de 2014 e mantém integralmente na lide os 
solidários JOSÉ VITÓRIO TARARAM, JULIANO JUNQUEIRA DE ANDRADE, PEDRO 
ISAMU MIZUTANI e ANTÔNIO ALBERTO STUCHI, quando ao mérito, decide pela 
procedência do lançamento, conforme a Sentença n° 4506/2017-JULP (fls. 678 a 685). 
 

Intimados, o sujeito passivo direto e os solidários mantidos na lide 
apresentam recurso voluntário em peças individualizadas. 
 

O sujeito passivo direto, após síntese dos fatos, formula em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Não trata do mérito da 
autuação. 
 

Os solidários recorrentes reiteram as arguições de nulidade 
formuladas pelo sujeito passivo direito e acrescentam a arguição de exclusão de seus 
nomes da lide. Também não tratam do mérito da autuação. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, 
destacando que o critério jurídico está especificado na legislação vigente à época dos 
fatos, correta a capitulação da infração, bem como a penalidade aplicada. 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, pois o sujeito passivo 
teve acesso a todas informações e levantamentos constantes dos autos, não havendo 
nenhum óbice ao pelo exercício do direito e defesa. 
 

Apreciado a preliminar de exclusão dos solidários GUILHERME 
JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA, LUÍS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES, JOSÉ 
VITÓRIO TARARAM, JULIANO JUNQUEIRA DE ANDRADE, PEDRO ISAMU MIZUTANI e 
ANTÔNIO ALBERTO STUCHI da lide, não excluídos na Sentença n° 4506/2017-JULP, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pois não há nos autos nenhum elemento indicativo de 
que os diretores da empresa tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos, que implicasse na responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme estabelece o art. 135, III, do CTN. 

 



No tocante a essa questão, vê-se que o autuante, na identificação 
dos solidários, afirmou que os diretores da empresa tinham o dever legal de efetuar, ou 
dar ordens para que fosse efetuado o registro correto do crédito de ICMS sobre as 
aquisições de bens para o ativo imobilizado, conforme determinação da legislação 
tributária. 

 
Em relação à descrição da conduta dos diretores promovida pelo 

autuante, anteriormente exposta, não vejo na legislação tributária a referida 
obrigatoriedade, sim o contribuinte deve adimplir obrigações acessórias, dentre as quais a 
de registrar nos livros fiscais os documentos fiscais referentes as operações de sua 
atividade comercial. 

 
Por outro lado, não se exige do contribuinte, inclusive de seus 

administradores, conhecimento da legislação tributária, notadamente de detalhes de suas 
disposições, cabendo esse conhecimento ao profissional da contabilidade, setor da 
empresa encarregado da escrituração das operações comerciais do estabelecimento. 
Com isso, quero dizer que a conduta narrada pelo agente do Fisco, efetivamente, não se 
enquadra no art. 145, XII, do CTE, utilizado para a fundamentação da solidariedade. 

 
MÉRITO 

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

omitiu o pagamento de ICMS em razão da escrituração indevida de créditos do ICMS no 
livro Controle de Créditos do ICMS do Ativo Imobilizado - CIAP, no período de 01/05/2013 
a 31/12/214, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 499.608,16 
(quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e oito reais e dezesseis centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 58, § 3°, II e § 
6°, do Código Tributário Estadual (CTE) e 46, § 1°, II e § 4°, do Regulamento do CTE 
(RCTE): 
 

Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 
[...] 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 
[...] 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 
 
§ 6º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao 
ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, 
proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die, se o período de 
apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
I - a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 1/48 
(um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou 
prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no 
período de apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as 
prestações com destino ao exterior; 



 
II - a primeira apropriação deve ocorrer no mês de entrada do bem no 
estabelecimento; 
 
III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser 
cancelado, quando: 
 
a) ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da entrada 

do bem no estabelecimento; 
 
b) houver a alienação do bem antes de completado o quadragésimo oitavo 
mês; 
 
IV - o crédito deve ser escriturado, conforme dispuser o regulamento: 
 
a) juntamente com os demais créditos, na forma dos incisos I e II deste 

parágrafo; 
 
b) integralmente, em livro próprio ou de outra forma. 

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
[...] 
§ 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a mercadoria 
ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está condicionado à: 
[...] 
II - escrituração, quando exigida, nos prazos e condições estabelecidos na 
legislação tributária; 
[...] 
§ 4º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao 
ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, 
proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die, se o período de 
apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
I - a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 1/48 
(um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre o valor das 
operações e prestações tributadas e o valor total das operações e 
prestações ocorridas no mesmo período, devendo ser observado, ainda, o 
seguinte: 
 
a) as saídas e as prestações com destino ao exterior, consideram-se 

como sendo tributadas; 
 
b) não são computadas no total das operações os valores correspondentes 
às devoluções e as saídas de mercadorias, desde que retornem ao 
estabelecimento, tais como: remessa para armazém geral, depósito 
fechado, industrialização, exposição, feira e conserto; 
 
II - a apropriação deve ocorrer a partir do mês de entrada do bem no 
estabelecimento; 
 
III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser 
cancelado, quando: 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A58


a) ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da entrada 
do bem no estabelecimento; 

 
b) houver a alienação, transferência ou, na hipótese de arrendamento 
mercantil, restituição do bem antes de completado o quadragésimo oitavo 
mês. 

 
Analisando os autos, sobretudo os elementos de instrução da 

acusação, vejo que no quadro resumo das compensações efetuadas conforme 
determinação da Instrução Normativa n° 1159/13-GSF, dos ajustes em razão da 
repercussão do crédito de ICMS a apuração final do ICMS omitido, incluso na Nota 
Explicativa (fls. 27), o autuante consignou na coluna “Saldo de ICMS favorável ao 
contribuinte”, os valores R$ 44,00 (julho/2013) e R$ 20.149,21 (dezembro/2013), mas o 
autuante não compensou esses valores com as diferenças favoráveis ao Estado. Então, 
os valores R$ 44,00 e R$ 20.149,21, que totalizam R$ 20.149,21, devem ser deduzidos do 
valor originário do ICMS lançado no auto de infração. 
 

Logo, deduzindo-se R$ 20.149,21 (saldo favorável ao contribuinte) 
de R$ 499.608,16 (valor originário do ICMS) obtém-se R$ 479.414,95 (quatrocentos e 
setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) valor de 
ICMS a exigir do contribuinte, para o qual deve ser alterado o lançamento. 
 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Acolho a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
479.414,95 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e 
cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01560/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada.  Processual. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pela autuada. Acolhida. ICMS. EFD - 
Escrituração indevida de créditos do ICMS. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos constitutivos da lide dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser solidários da lide; 
 
4. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de 
Melo. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração, considerando o parcelamento 
de fls. 86 dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo, que votou pela improcedência. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 2.184,322,52, referente ao período de julho a dezembro 
de 2016, em razão de escrituração indevida de créditos do ICMS, no campo outros 
créditos da EFD, sob o código de ajuste a crédito GO020065, relativamente às seguintes 
situações: despesa financeira, bonificação financeira, energia elétrica, embalagem, frete e 
outros créditos, elencados na planilha de apuração de ajustes a créditos elaborada pela 
autuada, e detalhados em nota explicativa, demonstrativos e documentos, fls. 03 a 36, 
todos em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4. 
 
Intimados, nos termos da lei, às fls. 37 a 41, os autuados não se 

manifestam, tendo sido lavrado termo de revelia, fls. 42. 
 
Impugnando o lançamento em sede de Segunda Instância, o sujeito 

passivo solidário, com uma única peça defensória, às fls. 49 a 72, alegando uma vez que 
a infração cometida é decorrente de tributo regularmente registrado no livro próprio para 
tal fim, ocorre a não contenciosidade.  

 
Arguem ilegitimidade passiva, pois não há motivo plausível para que 

se elevem o sócio à condição de solidário sem a comprovação de qualquer atitude sua 
eivada de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos 
da legislação vigente.  

 
Suscitam preliminar de nulidade da autuação, por não haver 

fundamentação clara.  
 
Quanto ao mérito, defendem a exclusão dos valores de bonificação 

da base de cálculo do ICMS, pois a taxa de operação de cartão de débito não pode 
integrar a base de cálculo do ICMS, por se tratar de recurso que sequer transita 
temporariamente pela contabilidade da pessoa jurídica.  

 
Desse modo, apenas onera a atividade produtiva, pois o contribuinte 

é obrigado a adiantar expressiva parcela de seus recursos ao fisco no momento da 
aquisição de seus insumos e/ou matérias-primas, para depois computa-lo no seu preço de 
venda, e, assim, repassá-lo à próxima etapa de cadeia produtiva/consumidor final. 
Importante destacar que, pela prática implementada, o risco é exclusivamente do 
contribuinte, pois se o adquirente não honrar com o pagamento da mercadoria, esse será 
exigido para arcar com o pagamento do ICMS, assim como computar estes valores para 
formar a base de cálculo dos produtos vendidos por desconto entre fornecedores e 
compradores. Essa sistemática é totalmente contrária à mínima noção de 
racionalidade/razoabilidade, pois o contribuinte, além de agir como arrecadador do estado 
membro sem qualquer remuneração suporta o ônus do pagamento de uma mercadoria 
risco e o ônus eventual de inadimplência, acaba tendo majorada a sua carga fiscal, com o 
incremento indesejado. Portanto, a integração dos valores das bonificações na base de 
cálculo do ICMS, traz como inaceitável consequência que os contribuintes passem a 
calcular as exações sobre receitas que não lhes pertencem, mas o estado-membro onde 
se deu a operação mercantil. Argui quanto a exclusão dos valores de transporte da base 
de cálculo do ICMS, no caso da recorrente, como é cogente, o transporte é contratado 
diretamente com o fornecedor, inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do 



valor do frete por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a 
base de cálculo do imposto. Por fim, advoga quanto ao efeito confiscatório da multa, veja-
se que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória superou percentual 
razoável, sendo imputada em 100% sobre o valor da obrigação principal, o que é, no 
mínimo, desproporcional, tendo em vista que o valor a ser recolhido será confiscatório, em 
decorrência do atual entendimento do STF, assim pleiteia pela aplicação do percentual de 
20% por não poder ser admitida a imposição de penalidade com efeito confiscatório.  

 
Ao final, requerem: a descaracterização de não contenciosidade do 

auto de infração, para que seja instaurado o procedimento contencioso do processo 
administrativo fiscal no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Goiás, requerem 
também a exclusão do sócio do polo passivo coobrigado, que seja declarada a nulidade 
do auto de infração, sendo extinto o crédito tributário por ausência de objeto e 
alternativamente determinar a retificação do auto de infração, excluindo da base de cálculo 
do ICMS os valores concernentes a bonificações, taxas de cartões de créditos e débitos e 
transporte assim como reconhecer a desproporcionalidade da aplicação da multa e, 
consequentemente, determinar sua redução ao patamar licito, justo e não confiscatório de 
20%. Juntam documentos às fls. 73 a 80. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela defesa, o rejeito por não 
haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, vez que não há nos autos 
qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso 
IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas à instrução processual em sede cognitiva efetuada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes. 
Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 

autuada no entendimento de que indicação do sócio, identificado no documento de fl. 04, 
para responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
ele tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

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

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

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

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



 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

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

desta demanda e reafirmo que o trabalho da autoridade lançadora deve ser mantido, 
tendo em vista que polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de contrapor a exordial. Se limita a legar que não cometeu o ilícito fiscal, denunciado na 
folha de rosto deste volume, se esquecendo que conforme lecionado nos bancos 
acadêmicos, “alegar sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar. ” 

 
Devendo, entretanto, ser considerado o parcelamento de fls. 86 dos 

autos.  
 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Por maioria de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Por maioria de votos, acolho 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração, considerando o parcelamento de fls. 86 
dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente  os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 
III - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, 
a qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/02, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 
que as atividades secundárias acima explicitadas não podem 
ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
V – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 



inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito e Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, observando que deve ser aplicado 
o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson 
Alves Evangelista.Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do sujeito 
passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica utilizada em 
estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os registros 
contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demais demonstrativos e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração se encontra instruído com mídia CD, dados 

extraídos do banco de dados da Junta Comercial do Estado – JUCEG, Auditoria Básica do 
ICMS e demonstrativos auxiliares. 

 
Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 

artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores: Edvaldo Antônio Lopes e Elisa 
Maria Lopes Coelho. 

 



Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 
impugnação em primeira instância em peças individualizadas. 

 
O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, asseverou ser 

legítimo o aproveitamento do crédito do ICMS, sob o argumento de que o imposto é não 
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal.  

 
Destacou que, relativamente à apropriação de crédito do ICMS 

decorrentes de aquisição de energia elétrica, podia creditar-se em relação ao consumo em 
processo de industrialização, o que é o seu caso.  

 
Citou decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a respeito da 

matéria, assim como doutrina, asseverando: “desta forma, evidencia-se a legitimidade ao 
estabelecimento que utiliza energia elétrica para exercer atividade de 
industrialização/produção, de compensar débitos de ICMS com os créditos deste mesmo 
imposto”.  

 
Questionou a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. Pugnou, 

ao final, pela improcedência do auto de infração. 
 
Os qualificados como coobrigados solidários, por sua vez, arguiram a 

preliminar de ilegitimidade passiva para figurarem como responsáveis solidários. 
Enfatizaram que os artigos 121, 134, e 135 do Código Tributário Nacional – CTN os 
resguardariam da indicada responsabilidade solidária. Mencionaram ainda a Sumula 430 
do STJ, a qual versa a respeito da matéria, para ao final requererem suas exclusões da 
polaridade passiva. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rejeitou o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da lide e, no mérito, 
conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. No mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a 
exigência fiscal ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao 
crédito da energia elétrica utilizada em seu processo industrial. Alega a confiscatoriedade 
da multa e ao final requer a improcedência da exigência fiscal. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários.  

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 



Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe por ter a empresa escriturado indevidamente créditos do ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial - 
SUPERMERCADO, conforme comprovam os registros contidos em sua Escrituração 
Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
seu direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-

os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 



Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual). 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 
de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/02 - 
comércio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Nesse contexto insta ressaltar que o art. 522, inc. II, alínea “a”, item 

“2”, do RCTE condiciona o direito ao crédito relativo à energia elétrica somente para os 
casos em que esta for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, conforme transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (grifamos). 
 

Portanto, consoante redação do preceito normativo supra, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar tal assertiva, cumpre transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que assim orienta: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 



tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 

Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista. 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, alterada 

pela Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes 
disposições acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  



d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
disciplinada no art. 2º da Lei nº 13.772/2000, que possui redação bastante semelhante à 
contida na norma complementar federal. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro de 
2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS relativamente à 
entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 
33, II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 
(REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. 
IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia 
elétrica consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, rejeitar os pedidos de exclusão dos solidários 
da lide e, no mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente  os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 
III - A recorrente exerce atividade econômica de supermercado, 
a qual contempla, entre outras, atividades como panificação, 
rotisserias, açougues, frios e restaurantes. Está cadastrada sob 
o CNAE fiscal 4711-3/02, comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados. Nessa condição não preenche o requisito 
literalmente descrito no art. 522, II, "a" 2 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 
que as atividades secundárias acima explicitadas não podem 
ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 
 
V – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 



inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,  rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito e Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, observando que deve ser aplicado 
o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em razão de ter omitido o pagamento de ICMS em razão do 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS, referentes à entrada de energia elétrica 
utilizada em estabelecimento comercial varejista (supermercado), conforme comprovam os 
registros contidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD e demais demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
A infração se encontra tipificada nos artigos 58, §3°, inciso II e 64 da 

Lei 11.651/91 combinados com o artigo 522, inciso II, alínea "a", item 2, do Decreto 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.917/2012.  

  
O Auto de Infração se encontra instruído com mídia CD, dados 

extraídos do banco de dados da Junta Comercial do Estado – JUCEG, Auditoria Básica do 
ICMS e demonstrativos auxiliares. 

 
Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 

artigo 45, inciso XII, do CTE, os sócios administradores: Edvaldo Antônio Lopes e Elisa 
Maria Lopes Coelho. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em primeira instância em peças individualizadas. 
 
O sujeito passivo direto, após descrever os fatos, asseverou ser 

legítimo o aproveitamento do crédito do ICMS, sob o argumento de que o imposto é não 
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal.  

 



Destacou que, relativamente à apropriação de crédito do ICMS 
decorrentes de aquisição de energia elétrica, podia creditar-se em relação ao consumo em 
processo de industrialização, o que é o seu caso.  

 
Citou decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a respeito da 

matéria, assim como doutrina, asseverando: “desta forma, evidencia-se a legitimidade ao 
estabelecimento que utiliza energia elétrica para exercer atividade de 
industrialização/produção, de compensar débitos de ICMS com os créditos deste mesmo 
imposto”.  

 
Questionou a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. Pugnou, 

ao final, pela improcedência do auto de infração. 
 
Os qualificados como coobrigados solidários, por sua vez, arguiram a 

preliminar de ilegitimidade passiva para figurarem como responsáveis solidários. 
Enfatizaram que os artigos 121, 134, e 135 do Código Tributário Nacional – CTN os 
resguardariam da indicada responsabilidade solidária. Mencionaram ainda a Sumula 430 
do STJ, a qual versa a respeito da matéria, para ao final requererem suas exclusões da 
polaridade passiva. 

 
Submetido o processo à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rejeitou o pedido de exclusão dos coobrigados solidários da lide e, no mérito, 
conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos 

voluntários em que reiteram os mesmos argumentos apresentados na fase singular. 
 
O sujeito passivo direto pugna, preliminarmente, pela nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. No mérito pede a improcedência do lançamento, sob o argumento de que a 
exigência fiscal ofende o princípio da não cumulatividade. Discorre sobre o direito ao 
crédito da energia elétrica utilizada em seu processo industrial. Alega a confiscatoriedade 
da multa e ao final requer a improcedência da exigência fiscal. 

 
Os sujeitos passivos solidários também apresentam recursos 

voluntários nos quais replicam os argumentos contidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, inovando apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários.  

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe por ter a empresa escriturado indevidamente créditos do ICMS 
relativamente a energia elétrica utilizada no estabelecimento comercial - 
SUPERMERCADO, conforme comprovam os registros contidos em sua Escrituração 
Fiscal Digital -  EFD anexos à exordial.  

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
seu direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  



 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No tocante aos pedidos de exclusão da lide dos solidários, rejeito-

os, tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios 
administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, 
subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, 
combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

redução do saldo devedor do ICMS em decorrência da escrituração indevida de valores a 
título de créditos do ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida em 
estabelecimento comercial, não há como sustentar que os sócios administradores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   
  

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter se creditado de ICMS relativo à energia elétrica utilizada em seu 
estabelecimento comercial. 

 
Inicialmente no tocante a alegação de que a multa aplicada teria 

caráter confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de 
Lei Estadual (art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012, Código Tributário Estadual). 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 



as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

É fato incontroverso que a recorrente exerce a atividade econômica 
de supermercado, a qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE fiscal 4711-3/02 - 
comércio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios 
– hipermercados.  

 
Nesse contexto insta ressaltar que o art. 522, inc. II, alínea “a”, item 

“2”, do RCTE condiciona o direito ao crédito relativo à energia elétrica somente para os 
casos em que esta for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, conforme transcrito abaixo: 

 
“Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o 
dia 31 de dezembro de 2010 (Lei nº 13.772/00, art. 2º ): 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
1. for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; (grifamos). 
 

Portanto, consoante redação do preceito normativo supra, somente o 
estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem direito ao 
crédito de energia elétrica. 

 
A corroborar tal assertiva, cumpre transcrever o entendimento da 

Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de Administração Tributária (GOT-
SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que assim orienta: 

 

“O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 
anteriores pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 
155, § 2º, I; LC nº 87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 

Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito 
de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que 
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 

Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, 
até o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, 
quando: a) for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for 
utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais (art. 522, inc. II do Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 

 



Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua 
escrita fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo em 
vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de atividade econômica de 
comércio varejista. 

 
De fato, as atividades secundárias a que se refere o sujeito passivo, 

que se imiscuem no objeto principal da empresa, não podem ser consideradas 
industrialização. O Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento do IPI, 
estabelece, em seu art. 5º, I, “a” o seguinte: 

 
“Art. 5o  Não se considera industrialização: 
I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em 
embalagem de apresentação: 
a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, 
sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde 
que os produtos se destinem a venda direta a consumidor;” 
 

Evidencia-se que o sujeito passivo não é contribuinte do IPI, uma vez 
que não promove propriamente atividade industrial. É pela mesma razão de direito que 
não pode ser tratado como tal no que diz respeito ao ICMS, tributo em tudo muito 
semelhante ao IPI. 

 
A Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, alterada 

pela Lei Complementar nº 138, de 29 de dezembro de 2010, trouxe as seguintes 
disposições acerca da apropriação de créditos de ICMS pelas entradas: 

 
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou 
de comunicação”. 
[...] 
“Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento:   
a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;  
b) quando consumida no processo de industrialização;  
c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 
para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações 
totais; e  
d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses;”  
 

No âmbito Estadual, além do art. 522 do RCTE, a matéria está 
disciplinada no art. 2º da Lei nº 13.772/2000, que possui redação bastante semelhante à 
contida na norma complementar federal. Portanto, somente a partir de 1º de janeiro de 
2020 é que a recorrente está autorizada a se apropriar do crédito de ICMS relativamente à 
entrada de energia elétrica. 

 
Por fim, não se pode perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-



C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 

 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). 
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE 
DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 
33, II, “B”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DECRETO 4.544/2002 
(REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. 
IMPOSSIBILIDADE.  

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos 
perecíveis por supermercado não configuram processo de 
industrialização de alimentos, por força das normas previstas no 
Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) razão pela qual inexiste 
direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia 
elétrica consumida no estabelecimento comercial. “  

 

Assim, infere-se que somente o contribuinte cadastrado no código de 
atividade de indústria tem direito a utilização do crédito relativamente à aquisição de 
energia elétrica consumida em seu estabelecimento. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, rejeitar os pedidos de exclusão dos solidários 
da lide e, no mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01646/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão. Escrituração a MAIOR de saldo credor 
de imposto apurado no LRAICMS em período anterior. Recurso 
dos autuados. Procedência total. Decisão unânime. 
 
Deve ser exigida do sujeito passivo, mediante lançamento, a 
diferença a maior de saldo credor do ICMS apurada no LRAICMS 
e transferida para período posterior. 
 
 
Diligência requerida pelos autuados. Negada por unanimidade. 
 
Deve ser negado o pedido de diligência fundado em erro da 
autoridade fiscal lançadora quando restar provada sua 
inexistência nos levantamentos fiscais. 
 
Preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade. 
 
 
Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
Coobrigado Solidário. Exclusão arguida pelos autuados. 
Rejeitada. Decisão por maioria. 
   
É lícita a coobrigação solidária com o contribuinte das pessoas 
que tenham interesse comum no fato gerador da obrigação 
tributária, especialmente os diretores, gerentes, administradores 
ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervierem 
ou pela omissão de que forem responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson 



Alves Evangelista. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportou a maior 
saldo credor apurado no Livro Registro de Apuração do ICMS para o período seguinte. Em 
consequência deverá pagar o importo correspondente à diferença apurada, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 56, I, e 64, da lei n.º 11.651/91, c/c artigo 67, I, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "c", da lei n.º 11.651/91, com redação da 
lei n.º 17.917/12. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado ADELÍCIO DA SILVA 

PINTO, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado - Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Recibo de Mensagem, Notificação Fiscal, Recibo de 
Mensagem, Notificação Fiscal, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, 
Consulta de Histórico Empresarial, Sexta e Sétima Alterações Contratuais e 
Consolidações do Contrato Social da Empresa BIOPELE INDUSTRIAL COMERCIAL DE 
COSMÉTICOS LTDA-ME, Auditoria Básica do ICMS, Registro Fiscal da Apuração do 
ICMS - Operações Próprias (fls. 03 a 66). 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados (fls. 67 a 

72), a pagarem a quantia exigida ou apresentar Impugnação em Primeira Instância. 
 
É anexado aos autos Procuração (fl. 73). 
 
Os sujeitos passivos comparecem ao feito apresentando, em 

conjunto, impugnação em Primeira Instância (fls. 76 a 101), fundamentam a 
inconstitucionalidade da multa exigida, visto que é astronômica, ultrapassando o valor da 
obrigação principal, os limites da alíquota e da base de cálculo do ICMS. Acrescentam que 
não há comprovação pelo Fisco das hipóteses previstas pelo artigo 135 do CTN, que, sem 
êxito ao comprovar as circunstâncias que permitam a extensão da relação jurídico-
tributária, o fiscal teceu acusações genéricas e semelhantes à própria imputação emitida 
contra o sujeito passivo autuado, e, ainda, a lei apenas admite a responsabilização do 
sócio com poder de gestão. Argumenta que inexiste a responsabilidade do sujeito passivo 
coobrigado quanto à multa, caso decidam por mantê-lo no polo passivo, pois este é 
responsável apenas pelo ICMS. Por isso, requer que seja determinada a exclusão do 
sujeito passivo coobrigado, que seja declarada nula a autuação em razão de erro no 
preenchimento do SPED FISCAL, haja vista a transmissão de valor divergente do apurado 
em Livro de Apuração do ICMS, e que seja declarado nulo o Auto de Infração pela multa 
exacerbada; alternativamente, em caso de apreciação da autuação, requer que afaste a 



cobrança da multa em relação ao sujeito passivo coobrigado e que seja excluída a 
correção monetária no cálculo da multa aplicada.  

 
Junta à peça de defesa os seguintes documentos: Recibo de Entrega 

de Escrituração Fiscal Digital, Registro de Apuração do ICMS, Oitava Alteração Contratual 
e Consolidação do Contrato Social da Empresa Biopele Industrial Comercial de 
Cosméticos LTDA, Procuração, Documento de Identificação, Identificação OAB (fls.102 a 
137). 

 
Anexado aos autos o Resumo da Escrituração Fiscal Digital (fls. 139 

a 144). 
 
O Julgador Singular através da Sentença n.° 165/2016 – JULP (fls. 

145 a 148), decide pela procedência do Auto de Infração, fundamentando que se encontra 
inequivocamente comprovada nos autos a infração identificada pelo fisco, a qual não foi 
suficientemente contestada pela impugnante; por vedação legal o julgador Singular deixa 
de julgar a constitucionalidade da multa e seu caráter confiscatório; por fim, como somente 
os sócios com poder de gerência poderiam determinar a prática da infração, decide por 
mantê-lo como sujeito passivo coobrigado. 

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, são intimados (fls. 149 a 

156), a pagarem a quantia exigida ou interporem Recurso Voluntário. 
 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigado, comparecem aos autos 

interpondo Recurso Voluntário (fls. 158 a 168), trazendo os mesmos argumentos 
apresentados na Impugnação a Primeiro Instância. Inova, porém, ao requerer a realização 
de diligências e perícias para demonstrar os valores corretos em contrapartida aos 
alegados pela autoridade fiscal, e que seja juntado, posteriormente, os documentos aos 
autos. 

 
Anexa à peça recursal: substabelecimento e Identificação OAB (fls. 

169 e 170). 
 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 767/2016, a II CJUL decide, por maioria 

de votos, rejeitar o pedido de diligência formulados pelos autuados, bem como a preliminar 
de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. Também por 
maioria de votos, a Câmara rejeita a preliminar de exclusão da lide do coobrigado solidário 
ADELÍCIO DA SILVA PINTO e, conhecendo do recurso voluntário, nega-lhe provimento, 
no sentido de confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. 

 
Em recurso ao CONSELHO SUPERIOR, os sujeitos passivos 

pugnam pela nulidade ab initio do processo, por insegurança na determinação da infração, 
nos termos do artigo 20, IV, da lei n.º 16.469/09. Pedem também a exclusão do sujeito 
passivo coobrigado do polo passivo da lide e a realização de diligência e perícia para 
apuração do valor correto. Por fim, sucessivamente, que o auto de infração seja julgado 
improcedente. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 
                        V O T O 
 



 
Cuida-se de lançamento de glosa de saldo credor de ICMS apurado 

no Livro Registro de Apuração do ICMS e transportado a MAIOR para o período seguinte. 
 
 
DA DILIGÊNCIA REQUERIDA 
 
Diligências para fins periciais são determinadas pela autoridade 

julgadora quando, verificando erros ou omissões sanáveis no lançamento, considerar 
imprescindíveis maiores esclarecimentos acerca do fato jurídico-tributário e das 
circunstâncias de sua ocorrência com o escopo de formar seu convencimento. 

 
Verificando a autoridade julgadora que o lançamento não contém 

erros ou omissões que demandem esclarecimentos por parte da autoridade lançadora, 
não são determinadas a realização de perícias. Neste caso, a autoridade julgadora 
considera que os autos estão conclusos e em condições de julgamento. 

 
 
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
Quando a infração estiver claramente determinada – acompanhada 

com a devida instrução dos autos - e o infrator ou infratores identificados considera-se não 
haver insegurança na determinação da infração. 

 
Verifica-se no presente lançamento o fiel cumprimento do artigo 142 

do CTN, porquanto tenha verificado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria 
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado os sujeitos passivos, e 
proposto a aplicação da penalidade cabível. 

 
Ademais, os demonstrativos da Auditoria Básica dos ICMS efetuada 

pelo Fisco nos anos de 2012 e 2013, acostados pela autoridade lançadora deixam visível 
que a exigência tributária decorre de saldo credor transportado a maior no livro Registro 
de Apuração de ICMS em períodos anteriores e que repercutiram nos períodos 
discriminados no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), 
permitindo a normal compreensão da acusação fiscal, não tendo o polo passivo 
apresentado elementos capazes de fragilizar a reclamação fiscal fundamentada em 
transporte de saldo credor a maior constatado mediante a já aludida Auditoria Básica do 
ICMS. 

 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 

A fundamentação fática para a inclusão do solidário ADELÍCIO DA 
SILVA PINTO na lide foi o fato de o mesmo exercer função de administração na empresa 
autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme se observa da Cláusula 
Nona da Sexta Alteração do Contrato Social (fls.17), juntado aos autos. 

A fundamentação legal mencionada pelo autor do procedimento foi o 
artigo 45, inciso XII, da lei n.º 11.6551/91, que assevera o seguinte, verbis:  

 

 



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

                              (...) 

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

 

 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, 
embora possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada 
em todos os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das 
relações jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações 
tributárias, razão pela qual são eleitas como solidárias com empresa a qual representam e 
administram, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código 
Tributário Nacional  (CTN), e do artigo 45, da lei n.º 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide do solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO. 

 

DO MÉRITO 

 

Quanto ao mérito propriamente dito, não vejo como acolher as 
razões trazidas pela recorrente, vez que os demonstrativos de auditoria e os registros 
fiscais de Apuração do ICMS – Operações Próprias acostados pela autoridade lançadora 
confirmam a ocorrência de transporte de saldo credor a maior nos períodos acima 
discriminados, cujo crédito irregular decorrente foi sendo escriturado até ser compensado 
com débito de imposto em períodos posteriores, gerando omissão de pagamento de 
ICMS. 

Diante do acima exposto, o CONSELHO SUPERIOR deste CAT 
conhece do recurso voluntário, afasto a preliminar, arguida pelo pelos sujeitos passivos, 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. De igual modo, 
não acolhe os pedidos de diligência/perícia e de exclusão do solidário formulados pelos 
autuados. Por fim, quanto ao mérito, conhece do recurso, nega-lhe provimento, no sentido 
de confirmar o acórdão cameral que considerou procedente o auto de infração.    

 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01652/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto em razão do aproveitamento indevido de crédito 
outorgado. Infração não caracterizada. Improcedência. 
 
Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo não 
praticou a infração estampada na basilar, a exigência fiscal não 
deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Evandro 
Luis Pauli, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa, Nivaldo José Mendes e Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 1.928.660,98, referente aos meses de 
janeiro/12, abril/12, maio/12 e junho/12, em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de crédito outorgado, relacionados às saídas interestaduais destinadas à 
comercialização ou industrialização, pois estava inadimplente com o ICMS relativo à 
obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida 
escrituração. Dessa forma, estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 1º, § 1º, inciso I, do Anexo IX e 86 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 19/33. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 169/172. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls.176/190 reiterando os argumentos expendidos anteriormente. Alega 
preliminarmente a nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista a falta de intimação da empresa 
e que o histórico elaborado no auto de infração e capitulado pela autoridade fiscal não 



condiz com a omissão declarada na peça fundamental do presente processo. No mérito, 
afirma que o imposto a ser recolhido nos meses apontados no auto de infração foi 
parcelado e pago corretamente, antes da lavratura do auto de infração. Alega que os 
créditos do auto de infração, se devidos, deveriam glosar as parcelas mensais pagas 
originárias do Termo de Acordo e parcelamento firmado entre contribuinte e tesouro 
estadual. Contesta a penalidade proposta, afirmando que é confiscatória. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
192/193 converteu o julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos autos 
à Secretaria Geral - SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita. 

Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 696/2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso alegando que o sujeito passivo estava inadimplente com o ICMS devido 
nos meses referidos na peça acusatória de forma inequívoca, prova desse fato é o 
parcelamento de nº 194076-7 e o auto de infração nº 4011300027812 que foi lavrado em 
função dessa confissão irretratável de dívida feita por iniciativa própria do sujeito passivo. 
Requer, assim, a reforma do referido acórdão e que seja considerado procedente o 
trabalho fiscal.  

Em Contradita (fls. 218/219), o sujeito passivo alega, em síntese, que 
agiu em conformidade ao exposto na regra geral, tendo em vista que quitou em sua 
integralidade o pagamento do imposto, antes mesmo do início da ação fiscal. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Conforme já relatado, o crédito tributário constituído contra o sujeito 
passivo identificado na inicial trata-se de falta de recolhimento de ICMS, referente aos 
meses de janeiro/12, abril/12, maio/12 e junho/12, em razão da escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado, relacionadas às saídas interestaduais destinadas à 
comercialização ou industrialização, período em que se achava inadimplente com o 
imposto relativo à obrigação tributária, cuja liquidação deveria ocorrer no mês 
correspondente à referida escrituração. 

O sujeito passivo direcionou sua defesa, com firme argumentação de 
que o imposto a ser recolhido nos meses apontados no auto de infração foi parcelado e 
pago corretamente em acordo firmado com a Secretaria da Fazenda, antes da lavratura do 
auto de infração. Por essa razão, solicita a improcedência do lançamento. 



Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, no caso em comento, 
o que não foi observado é que o sujeito passivo parcelou o débito do ICMS, que foi 
apurado no seu livro fiscal nos referidos meses do ano de 2012, antes do início da ação 
fiscal, conforme comprovam os documentos colacionados autos pela defesa às fls. 42/50, 
seguidos dos documentos de arrecadação e demais documentos de prova do 
parcelamento, fls. 51 a 67 dos autos.  

Cumpre salientar, outrossim, que o procedimento realizado pela 
empresa está de acordo com o disposto nos artigos 6º, incisos II e VI e 12 da Lei 
Complementar nº 104/2013. Vejamos: 

Art. 6º São garantias do contribuinte: 

[...] 

II - a faculdade de corrigir obrigação tributária, principal e/ou acessória, 
antes de iniciado o procedimento fiscal visando apurar a sua prática, o que 
impedirá a aplicação de sanção pelo ilícito previamente retificado; 

[...] 

VI - a fruição dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, bem como o 
acesso a linhas oficiais de crédito e a participação em licitações, 
independentemente da existência de processo administrativo ou judicial 
relativo a crédito de natureza tributária não inscrito em dívida ativa, sem 
prejuízo do disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional;  

Art. 12. A existência de processo administrativo relativo a crédito tributário 
não inscrito em dívida ativa não impedirá que o contribuinte usufrua de 
benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, ou participe de licitações.    

 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que é 
dado ao sujeito passivo a garantia da fruição dos benefícios e incentivos fiscais ou 
financeiros, independentemente da existência de processo administrativo ou judicial 
relativo a crédito de natureza tributária não inscrito em dívida ativa.  

Ademais, não há nos autos comprovação de que o sujeito passivo 
tinha débito tributário inscrito em dívida ativa, como também, que ele não tenha cumprido 
o acordo firmado com a Secretaria da Fazenda, que foi efetivado com o setor fiscal 
competente e que se acha com as parcelas liquidadas antes do início da ação fiscal, 
conforme comprovam os DAREs em anexo.  

Assim, com base em todo o exposto, concluo que o sujeito passivo 
comprovou a lisura do seu procedimento, bem como, a prática de ato fiscal isento de 
qualquer dúvida, conforme documentação colacionada aos autos, de forma que, não 
encontrou obstáculo para a declaração da improcedência da peça vestibular deste feito. 

Com a exposição supra, finalizo este meu voto para conhecer das 
razões do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01694/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento em razão de 
aproveitamento indevido de créditos em atividade de transporte 
de mercadorias. Procedência. Decisão unânime. 
 
ICMS. Questão processual. Inadmissibilidade de arguição de 
insegurança na determinação e de cerceamento ao direito de 
defesa. Decisão unânime.  
 
ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide de 
solidários. Rejeição por maioria de votos. Contabilista quando 
contribui para a prática da infração deve figurar no polo passivo 
da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários 
CECÍLIA MOSER KNOLLSEISEN, FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA, FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN, FERNANDA MOSER 
KNOLLSEISEN THALER, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça 
Alves e Andrea Aurora Guedes Vecci, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 23 de março de 2011, o Fisco exige o ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, em razão de ter, nos meses de março a dezembro de 2010, 
omitido o pagamento do imposto mediante aproveitamento indevido, a título de crédito do 
imposto, de valores referentes a entradas de combustível em quantidade superior à 
consumida na prestação de serviço de transporte. 

Foram apontados como solidários FERNANDA MOSER 
KNOLLSEISEN THALER, CECÍLIA MOSER KNOLLSEISEN, FERNANDO MOSER 
KNOLLSEISEN, pessoas físicas e sócios administradores da empresa autuada (fls. 04/ 
07). 



Foi também incluído no rol de solidários FÁBIO MATHEUS 
SALOMÃO, pessoa física, contabilista da pessoa jurídica autuada e a empresa COELI E 
MATHEUS CONTADORES (fls. 07 e 363). 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica nota explicativa (fls. 21/25), demonstrativos da Auditoria Básica 
de ICMS (fls. 26/41), demonstrativo de cálculo das proporcionalidade das saídas isentas e  
não tributadas (fls. 42/44), demonstrativo do cálculo do estornos do créditos escriturados 
indevidamente (fls. 45/63), cópias das notas fiscais de entradas de combustível 
consideradas na auditoria (fls. 64/545) e cópias de páginas dos livros Registro de Entradas 
e Registro de Apuração do ICMS referentes ao período e ao estabelecimento fiscalizados 
(fls. 546/665). 

Resistindo à exigência fiscal, a empresa autuada (fls. 705/1005), os 
sócios administradores apontados como solidários (fls. 1008/1534) apresentam 
impugnação, também o fazendo o contabilista indicado com sujeito passivo na peça inicial 
(fls. 1535/1550). 

Impugna também a exigência fiscal a empresa COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA (1535/1550). 

Apreciando as impugnações apresentadas, o julgador monocrático 
de decide excluir da lide empresa COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA e 
contabilista FÁBIO MATHEUS SALOMÃO e, no mérito, declara procedente o auto de 
infração (fls. 1906/1909). 

Discordando da sentença, agora em conjunto, a empresa 
transportador autuada e seus sócios administradores interpõem recurso voluntário onde 
pede, preliminarmente, a exclusão dos sócios administradores da lide, por ilegitimidade 
passiva, em face do princípio da autonomia patrimonial, traço inerente à pessoa jurídica, à 
vista do qual o patrimônio dos sócios somente pode responder por obrigações da 
sociedade em situações excepcionais, após a desconsideração da pessoa jurídica, nos 
termos do disposto no art. 50 do Código Civil, dispositivo que transcreve (fls. 1927/1930). 

Pedem também estes recorrentes a nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, por falta de intimação prévia para a apresentação de 
documentos e de abertura de oportunidade para participação contraditória do contribuinte. 
(fls. 1931). 

Argumentam os recorrentes que, que sem essa oportunização prévia 
de contraditório, os fatos e valores trazidos pelo Fisco não possuem a clareza e a 
segurança que que haveriam se a participação contraditória tivesse ocorrido (fls. 1931). 

Alegam também os recorrentes que não haveria prova material da 
irregularidade apontada pelo fisco e que cabe a este produzir esse prova, nos termos do 
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e, havendo dúvida, deve ser aplicado o 
disposto no art. 112 do mesmo código, conforme doutrine que referencia e transcreve (fls. 
1931/1935). 

Como razões de mérito, recorrentes alegam inexistir a infração 
descrita na peça inicial, pois a situação encontrada pelo Fisco decorreu da emissão de 
notas fiscais como periodicidade semanal ou quinzenal, em embora fosse emitido a cada 
abastecimento o devido cupom fiscal (fls. 1935/1940). 

Também resistindo à sentença, embora excluídos da lide pelo 
julgador monocrático, empresa COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA e contabilista 
FÁBIO MATHEUS SALOMÃO interpõem recurso onde defendem a impossibilidade de 
lhes ser imposta solidária em relação ao crédito tributário exigido da pessoa jurídica para a 
qual exerceram atividade contábil, já que o art. 1177, parágrafo único, do Código Civil 
exigiria a existência de dolo para a caracterização de solidariedade entre preposto e 
preponente perante terceiros (1949/1954). 

Alegam ainda os recorrentes acima mencionados que o auto de 
infração seria nulo, por insegurança na determinação de infração, em razão da ausência 



de coerência entre a descrição do fato e as planilhas anexadas pelo Fisco que, quanto à 
solidariedade apontada, a descrição do fato também não mantém coerência com a 
fundamentação legal, já que não indicados dispositivos relacionados com exigência de 
dolo como elemento caracterizador da solidariedade (1953/1955). 

Vindo o processo a julgamento, a câmara julgadora determina 
remessa doas autos ao órgão de preparo para que, em razão da sentença ter excluído da 
lide o solidário "empresa contábil e os sócios contabilistas dessa empresa", fosse intimada 
a Fazenda Pública para manifestar-se sobre essa exclusão (fls. 1971). 

Intimada a Fazenda Pública, esta apresenta pedido de reforma da 
sentença, com a reinclusão na lide dos solidários COELI E MATHEUS CONTADORES 
LTDA e FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, já que caracterizada transgressão ao art. 45, XII-A, 
dispositivo que transcreve juntamente com o texto do inciso XIII, revogado em 08 de 
fevereiro de 2014, mas vigente à época dos fatos aqui examinados (fls. 1972/1973) 

Intimados a apresentar contradita ao pedido de reforma da Fazenda 
Pública, os solidários COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA e FÁBIO MATHEUS 
SALOMÃO não se manifestam (fls. 1981). 

Decisão cameral (fls. 1982/1993) foi pela rejeição das preliminares 
de cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração por 
unanimidade de votos; pelo acolhimento do pedido da Fazenda Pública de reinclusão na 
lide de COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA e FABIO MATHEUS SALOMÃO, em 
decisão por maioria de votos, e manter na lide os solidários FERNANDO M. 
KNOLLSEISEN, CECÍLIA M. KNOLSSEISEN e FERNANDA M. K. THALER também por 
maioria de votos.  

Quanto ao mérito, por maioria de votos, manteve a decisão singular 
que julgou procedente o auto de infração.  

Após correta intimação das partes em relação à decisão cameral, foi 
declarada a perempção de FABIO MATHEUS SALOMÃO e COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA.  

Houve apresentação de peça defensória única por TRANSPORTES 
ALBINO LTDA, EPP, ALBINO ANTONIO KNOLLSEISEIN, CECÍLIA MOSER 
KNOLLSEISEIN, FERNANDA MOSER KNOLLSEISEN THASCA e FERNANDO MOSER 
KNOLLSEISEIN que foi um recurso ao Conselho Superior (fls. 2014/2033). 

Antes de tudo, houve destaque do cabimento do recurso ao 
Conselho Pleno, pela satisfação aos requisitos estatuídos no artigo 41, I da Lei 16.469/09. 
Após, faz narrativa dos fatos até esse momento do processo.  

A partir daí pede-se a retirada dos sócios da lide com fundamento no 
Princípio da Autonomia Patrimonial.  

Repete as arguições de nulidade por cerceamento e insegurança em 
razão de falta de processo legal de arbitramento de base de cálculo. Alega inexistência de 
prova material da irregularidade apontada. Nega a existência da infração, sem oferecer 
maiores argumentos em relação a esse aspecto. Defende o seu direito ao crédito nos 
moldes em que houve o devido aproveitamento.  

Encerra sua peça pedindo a improcedência do auto de infração.  
É o relatório. 
Inicialmente cabe arguir a inadmissibilidade da arguição de 

insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. Esses 
argumentos já foram postos e rejeitados por unanimidade de votos na fase cameral, e 
nada de novo foi acrescentado que pudesse embasá-las. Rejeito, portanto, tais arguições.  

Em relação ao mérito, cabe ressaltar a precisão da decisão cameral, 
pois foi totalmente consistente em sua abordagem. As regras de aproveitamento de 
crédito são claras dentro da legislação tributária e não houve obediência às mesmas por 
parte do sujeito passivo, isso nunca foi negado pelo próprio. Seus argumentos sempre 
focaram em aspectos formais que teriam contaminado o trabalho fiscal de forma 



irreversível, o que não concordo e vejo que padece de consistência jurídica. O 
aproveitamento de créditos é feito dentro de limites claramente estabelecidos pela 
legislação que trata da matéria e que foi referida na parte de dispositivos legais infringidos.  

Sobre a solidariedade, entendo exatamente como foi referido no 
acórdão cameral, cujo texto em relação a essa matéria peço vênia para transcrever a 
seguir, ele tratou com exemplar precisão sobre as preliminares e do mérito, adotando 
então seu texto como paradigma para minha decisão:   
“(...) 
Apreciando o pedido de reinclusão na lide dos solidários COELI E MATHEUS 
CONTADORES LTDA e FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, formulado pela Representação 
Fazendária, manifesto-me por seu acolhimento, pois embora a Fazenda Pública faça 
referência ao inciso XII-A, e por conseguinte ao § 2º, do art. 45 da Lei n 11.651/91, vigente 
a partir de 29 de dezembro de 2011, a disposição aplicável aos fatos em análise, ocorridos 
no ano de 2010 é o inciso XIII do mesmo artigo, que esteve vigente, como já relatado, até 
08 de fevereiro de 2014, o qual foi indicado pelo autuante (fl.07) e que transcrevo a seguir, 
juntamente com os textos dos referidos inciso XII-A e § 2º: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 
ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 
29.12.11. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, 
por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 
tributária; 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 
(Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

[...] 
ACRESCIDO O § 2º AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11. 

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente 
se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo 
legal.” 

Embora a responsabilidade subjetiva, na qual a culpa ou o dolo é 
requisito, possa conviver com a regra da responsabilidade objetiva presente no Direito 
Tributário, essa hipótese excepcional de responsabilidade requer previsão em norma 
editada pelo poder tributante respetivo, como requer a parte inicial do art. 136 do CTN: 

 
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” 
[Grifo Oportuno] 
 

E, como já adiantado, a previsão de solidariedade do contabilista, 
como modalidade de responsabilidade tributária subjetiva, surgiu somente no final do ano 
de 2011, após os fatos em exame, ocorridos em 2010. 

Quanto à concorrência do contabilista para a materialização da 
infração constituída pelo aproveitamento indevido de crédito, entendo que ela se dá de 
forma de direta, pela própria natureza da ação de escriturar, com a análise do documento 
fiscal a ser escriturado, o lançamento do ICMS destacado como crédito e sua 
compensação com débito do imposto ou sua transmissão para o período de apuração 
seguinte, na forma de saldo credor irregular. 
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Com referência à empresa de contabilidade, pessoa jurídica, 
apontada como solidária no termo de retificação à fl. 363, não há espaço para se debater 
sobre responsabilidade subjetiva, mas presente está a concorrência para a prática da 
infração, por meio de seu agente FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, sócio administrador, 
como se vê em seu contrato social, (fls. 1559/1561). 

Em relação ao pedido de exclusão da lide, formulado pelos solidários 
FERNANDA MOSER KNOLLSEISEN THALER, CECÍLIA MOSER KNOLLSEISEN, 
FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN, manifesto-me por sua rejeição, visto que na 
condição de sócios administradores possuem interesse comum em situação que 
tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação 
que, exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e 
decisão, razão por que as suas condutas que se subsumem ao art.45, XII da Lei n° 
11.651/91, a seguir transcrito: 

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

REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

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

 

Dirigindo-se ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pelos recorrentes, no sentido de que inexistiria a infração descrita na peça inicial, pois a 
situação encontrada pelo Fisco decorreria de emissão de notas fiscais como periodicidade 
semanal ou quinzenal, sendo emitido a cada abastecimento o devido cupom fiscal (fls. 
1935 a 1940). 

O fundamento que apresento para esse não colhimento é o fato de 
que os recorrentes atuaram de forma irregular ao requerer de seus fornecedores de 
combustíveis notas fiscais emitidas semanal ou quinzenalmente e englobando vários 
abastecimentos realizados no períodos, não observando a vedação do § 6º II do Decreto 
4.852/97, transcrito juntamente com os incisos I e III, por pertinentes: 

 
“Art. 46. [...] 
 
[...] 
§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  
I - o crédito restringe-se ao combustível efetivamente consumido em 
prestação de serviço iniciada no território deste Estado;  
II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo abastecido, 
vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período; (Redação acrescida pelo Decreto nº 5.998 - vigência: 25.08.04 a 
31.08.12) 
III - o valor do crédito deve ser apropriado na proporção que o montante 
das prestações tributadas iniciadas no território goiano representar do valor 
total dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal realizadas no 
mesmo período de apuração; (Redação acrescida pelo Decreto nº 5.998 - 
vigência: 25.08.04 a 31.08.12) [...] 
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O referido inciso II, cuja redação foi revigorada foi pelo Decreto nº 
8.304/14, existe para viabilizar o cumprimento do disposto no I do mesmo parágrafo, já 
que impondo identificação do veículo em cada abastecimento efetuado durante o 
transporte, permite a vinculação do abastecimento ao conhecimento de transporte, e por 
consequência do crédito do insumo combustível ao débito pela prestação de serviço 
realizada. 

Com isso, pode o fisco verificar se, como exige o inciso I, o crédito 
restringiu-se ao combustível efetivamente consumido na prestação de que gerou o débito 
com o qual se fez a compensação. 

Entendo que a menção de cupom fiscal em nota fiscal emitida 
englobando vários abastecimentos, depois de uma semana ou quinzena, sem 
identificação do veículo na nota fiscal, além de irregular, não substitui a exigida emissão 
de nota fiscal a cada abastecimento. 

Friso que, para os poucos casos em que os recorrentes 
apresentaram os cupons fiscais indicados na nota fiscal global (fls. 728/731), os 
documentos fiscais foram emitidos em 2009, sendo que os fatos em exame são referentes 
a 2010. 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de retirada da lide dos solidários 
COELI E MATHEUS CONTADORES LTDA e FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, FERNANDO 
M. KNOLLSEISEN, CECÍLIA M. KNOLLSEISEN e FERNANDA M. K. THALER, por eles 
arguidas; e, quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte ao Conselho Pleno, 
nego-lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou PROCEDENTE o 
auto de infração.” 

Diante de tudo o que foi exposto, inadmito a arguição de insegurança 
na determinação posta pelo sujeito passivo por falta de satisfação dos requisitos do art. 
41,II da Lei 16.469/08.  

Também rejeito o pedido de retirada da lide dos solidários CECÍLIA 
M. KNOLLSEISEN, FÁBIO MATHEUS SALOMÃO, COELI E MATHEUS CONTADORES 
LTDA e FERNANDO M. KNOLLSEISEN, e FERNANDA M. K. THALER pelos motivos já 
expostos. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou procedente o 
auto de infração.   

 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01726/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Improcedência. Unânime. Preliminar de mérito de 
decadência. Rejeitada. Não unânime. 
 
I - Tendo o lançamento sido efetuado antes de esgotado o prazo 
previsto no art. 173, I, do CTN, não cabível a aplicação do art. 
150, § 4°, do CTN, não há decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário; 
 
II - Na remessa de partes e peças usadas para o laboratório 
especializado da ACORDANTE, localizado em outro Estado, será 
emitida nota fiscal, com a natureza da operação "transferência 
de material para recondicionamento", com destaque do ICMS, 
tomando-se como base de cálculo o valor da última entrada de 
uma mesma mercadoria, utilizando-se do benefício da redução 
de base de cálculo previsto no art. 8°, inciso I, alínea "b", do 
Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. (TARE n° 052/02-GSF, Cláusula 
terceira); 
 
III - Tendo revisão realizada dos autos apurado que a diferença 
de imposto decorreu de utilização indevida da redução da base 
de cálculo nos termos da Cláusula terceira do TARE 052/02-GSF 
e, sendo efetivamente válida a utilização da redução da base de 
cálculo, considera-se improcedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Evandro Luis 
Pauli, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis 
Pauli, Cláudio Henrique de Oliveira e Victor Augusto de Faria Morato. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração em análise, datado de 
06/06/2011, o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 
333.725,03 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), 
em razão da escrituração indevida de valores a título de estorno de débitos. Em 
consequência desse fato, ele deverá pagar o imposto no valor mencionado juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexados aos autos. 

 
Intimado, às fls 41 a 42, o sujeito passivo compareceu aos autos 

apresentando impugnação, às fls 45 a 60. 
 
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: procuração, 

92ª alteração contratual, cópia da intimação, planilhas, termo de acordo de regime 
especial, termo de autenticação de livro fiscal  "fls. 61 a 128". 

 
Por meio da sentença n°3490/2011, o julgador singular decidiu 

declara nula a peça basilar, por insegurança na determinação da infração, às fls 130 a 
133. 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 135 a 

136". 
 
O sujeito passivo apresenta contradita, "fls. 139 a 148", requerendo 

que seja mantida a decisão monocrática. Posteriormente, ele apresenta memoriais 
reiterando o pedido de confirmação da nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 

 
O recurso fazendário foi apreciado pela Segunda Câmara, "fls. 185 a 

190", e houve o entendimento, por unanimidade de votos, de não haver nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Assim, foi determinado que o processo fosse 
devolvido para a Primeira Instância analisar toda a matéria. 

 
O sujeito passivo foi notificado para tomar conhecimento da decisão 

cameral e silenciou-se, "fls. 192 a 193". 
 
Retornando os autos à instância monocrática, "fls. 185 a 201", houve 

o julgamento pela rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
ao direito de defesa, em razão de haver divergências nos valores apontados na intimação 
e os valores constantes no auto de infração. Também não foi acolhida a preliminar de 
mérito relativa à decadência do crédito tributário. Com relação ao mérito a decisão foi pela 
procedência integral do auto de infração com a confirmação da sanção proposta pela 
fiscalização, contudo com a redução prevista na Lei 17.917/12, por ser mais benéfica ao 
sujeito passivo. 

 
A Representação Fazendária manifestou pela concordância com o 

veredicto da Primeira Instância, folhas 203 dos autos. 
 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 204 a 

205", apresentando recurso voluntario, às fls 208 a 217. 
 
Anexado documentos, às fls 218 a 234. 
 



O sujeito passivo compareceu aos autos novamente apresentando 
memorial, às fls 238 a 245. 

 
Anexado documentos, às fls 246 a 277. 
 
Por meio do acórdão n°1972/2014, a segunda câmara do CAT, 

decidiu rejeitar a preliminar de decadência. E quanto ao mérito, conhecer do recurso, 
negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, às fls 279 a 284. 

 
Intimado, às fls 285 a 287, o sujeito passivo compareceu aos autos 

apresentando recurso ao Conselho Pleno, aduzindo que da comparação dos dois autos, o 
original e a reatuado, nota-se que ocorreu uma verdadeira nova apuração da base de 
cálculo, significa incluir novos elementos fáticos, ou seja, a correção de um ERRO 
MATERIAL. Afirmou que no presente caso, o "lançamento substituto" alterou 
significativamente o valor da exigência, alteração esta que só foi possível após uma 
efetiva revisão de sua composição, com a suposta reanálise do conjunto fático, ou seja, 
revisão material da própria apuração do crédito, o que não se confunde com uma simples 
correção de vícios formais ou erro de cálculo. Asseverou que não há como se considerar 
como um lançamento distinto ou complementar, algo que diz respeito ao mesmo débito 
tributário, que possui o mesmo contribuinte, o mesmo ente tributante, o mesmo período de 
apuração, o mesmo fato gerador e a mesma fundamentação, ou seja, estamos diante da 
mesma obrigação tributária. Afirmou que estão diante de um novo lançamento em sua 
integralidade que apesar de apresentar os mesmos elementos formais do auto de infração 
anterior, traz um levantamento fiscal materialmente distinto, com novos elementos 
substanciais/materiais na apuração do valor devido que implicou na sua significativa 
majoração. Asseverou que as bases de cálculos de partida do auto de infração anterior n° 
401 08007282 12 e da presente reautuação, seja em seu valor inicial, seja em seu valor 
revisado na segunda diligencia são totalmente distintas, como vem sendo apontado desde 
impugnação. Verificou-se, portanto, que apesar da revisão do levantamento fiscal ter 
procedido pequenos ajustes, o "novo" valor de principal autuado R$ 444.268,49 continua 
(muito) divergente do valor de principal lançado no auto de infração anterior n° 
4.01.08007282.12 -R$ 293.439,61, confirmando que o presente caso NÃO trata de uma 
reautuação, mas de um novo lançamento. Ressaltou ainda a inaplicabilidade da multa de 
140% demonstrado na impugnação o débito de ICMS em questão não existe. O que há é 
um crédito, dado que a RECORRENTE, ao deixar de aplicar a redução na base de cálculo 
do ICMS prevista no TARE, restou por recolher montante superior ao devido.E mesmo que 
existisse o débito em debate, o que se cogita apenas a título de argumentação, mas se 
nega, é de ser questionada a aplicação, ao caso, da multa de 140%. Ou seja, no caso de 
omissão de imposto a multa é de 140%, mas nas demais hipóteses as multas são 
menores, de 40% e 100%, respectivamente. 

 
Ao final requereu a reforma parcial da sentença 1231/2013, para que 

seja reconhecida a decadência da integralidade da reautuação do ICMS; a impossibilidade 
de manutenção dos valores do auto originário; a inobservância das cláusulas segunda a 
terceira do TARE n° 052/02-GSF e por fim a inaplicabilidade da multa de 140% para que, 
ao final, seja o lançamento julgado integralmente IMPROCEDENTE em razão da 
inexistência de infração concernente ao não recolhimento do ICMS no ano de 2003. 

 
Foram anexados documentos de "fls. 303 a 340" 
 
A recorrente junta aos autos memoriais, folhas 344 a 355, reiterando 

a decadência do crédito tributário e a argumentação de que o procedimento de escriturar 



os créditos, mediante o estorno de débitos decorrente da não utilização da redução da 
base de cálculo não causou omissão ou insuficiência de pagamento de ICMS. Requer que 
o Auto de Infração seja julgado improcedente. 

 
Ao memorial, o sujeito passivo anexa as cópias dos seguintes 

documentos: Certidão "fls.357 a 358", Acórdão do CONP n°178/2015 "fls.359 a 366", 
Termo de Juntada "fls.367", IN n°1159/13 – GSF, Documentação OAB "fls.369" 

 
Mediante Resolução 48/2015 às "fls.371 a 372", resolve encaminhar 

os autos à Secretaria Geral, para providenciar o apensamento ao presente processo 
administrativo tributário, do processo n°4010905215990 

 
Mediante Termo de Apensamento n° 7/2015 "fls.373", a autoridade 

procede o apensamento do Processo Administrativo Tributário – PAT de número 
401090521990, ao presente processo. 

 
Por meio da resolução n°086/2015, às fls 377 a 378, o presidente do 

CAT, resolveu encaminhar do processo delegacia fiscal de Goiânia, para que seu titular 
designe auditor fiscal a fim de que o mesmo:  

 
Refaça a apuração do ICMS a luz dos documentos fiscais do sujeito 

passivo (requisitando o que entender ausente nos autos), aplicando a redução da base de 
cálculo nos exatos moldes em que prevista no TARE 052/02 – GSF e liquidando, após, o 
total de ICMS apurado; 

 
Efetue o cotejo de tal levantamento com aquele realizado pelo sujeito 

passivo, tanto para de modo conclusivo verificar se há equivalência entre as duas formas 
de apuração (aquela efetuada pelo sujeito passivo e aquele objeto da revisão, em que se 
aplica a redução na base de cálculo do tributo), ou se escrituração adotada pelo sujeito 
passivo terminou por gerar aos cofres estaduais diferenças de ICMS a maior a serem 
pagas. 

 
Em atendimento a resolução n°86/2015, foi apresentado relatório, na 

qual ficou demonstrado que não era facultado ao contribuinte emitir nota fiscal com base 
de cálculo integral além do que, se assim o fizesse, sua correção deveria se dar por meio 
de uma carta de correção para cada nota, para assim corrigir o lançamento e seus efeitos 
o que também não foi feito pelo contribuinte o qual simplesmente promoveu um estorno na 
escrituração. Cita-se que o contribuinte ainda infringiu as normas contábeis escriturando 
valores sem documento que o suporte, o que nos leva a concluir que o lançamento é 
indevido, às fls 380 a 385. 

 
Intimado, às fls 392 a 393, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando manifestação a diligência, arguindo que o auditor revisor falta com a 
verdade sobre o teor dos esclarecimentos solicitados através da notificação 007220/2016 
e extrapola os limites de seu trabalho de revisão na elaboração da intitulada "apuração 4". 
Cita-se que o recorrente não se utilizou da redução da base de cálculo do ICMS para as 
saídas com CFOP 6.915, na forma prevista na clausula terceira do TARE n° 052/02, tendo 
ajustado a maior, ou seja, equivalente a 80% do ICMS destacado nas saídas sob o 
destacada a maior do que diz a clausula 3 do termo de acordo TARE 052/02. Portanto, 
respondendo de forma objetiva, os valores lançados na linha 007 – "estorno de débitos" do 
livro de apuração do ICMS correspondem a 80% do ICMS destacado nas saídas com 
CFOP 6.915, uma vez que o recorrente não se utilizou da redução da base de cálculo para 
20% nas saídas sob o CFOP 6.915, na forma prevista na clausula terceira do TARE 



052/02. Alega-se que pautar-se em falsa premissa sobre esclarecimento solicitado e não 
atendido, desrespeitando o mandamento da resolução 056/2015 no que tange a apuração 
do ICMS aplicando a redução da base de cálculo para a CFOP 6.915 nos exatos moldes 
em que prevista no TARE 052/02 e, pior, apresentar uma revisão com elementos que não 
são objeto da autuação, aumentando o valor autuado, é inadmissível. 

 
Pelo exposto, o recorrente reitera o pedido de reforma total do 

acórdão 01972/14 da segunda câmara julgadora, com o reconhecimento da total 
improcedência do lançamento, tudo em obediência a clausula terceira do TARE 052/02-
GSF, ao artigo 155, parágrafo 2°, inciso I da CF/88, ao artigo 44 do decreto estadual 
4.852/97, e a instrução normativa n° 1159/13-GSF, de 17 de junho de 2013, segundo a 
qual "na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a autoridade fiscal 
deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo", às fls 395 a 405. 

 
V  O  T  O 
 
 
Por pertinente, transcrevo abaixo, da lavra do ilustrador Conselheiro 

Elias Alves dos Santos, em voto condutor do acórdão 178/2015 – CONP, referente ao PAT 
4010905215990, decisão em questão semelhante à do presente processo administrativo 
tributário, que muito bem instrui as minhas razões de decidir neste julgamento, verbis: 

 
“A Quarta Câmara deste Conselho acolheu a preliminar de mérito de 

decadência parcial referente ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2004, 
arguida pelo sujeito passivo, aplicando ao presente caso a hipótese prevista no art. 150, § 
4°, do CTN (extinção do crédito por homologação), consoante o Acórdão nº 3046/2012 
(fls. 392 a 399). 

 
Entretanto, o ICMS exigido no auto de infração é originário de 

procedimento fiscal (fl. 07) e não de imposto apurado em livro fiscal e não recolhido, não 
comportando a aplicação do art. 150, § 4° do CTN (extinção por homologação), mas a 
análise da decadência prevista no art. 173, I, do mesmo CTN. 

 
Fazendo a análise pela regra do art. 173, I, do CTN, o Fisco teria 

prazo para constituir o crédito tributário, relativo a fato gerador ocorrido em 2004, até 
1°/1/2010, mas antes de esgotado prazo, o lançamento foi realizado e intimado o sujeito 
passivo em 18/12/2009 (fl. 36). Não ocorrida, portanto, a decadência do direito de a 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Então conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de mérito de decadência 
parcial, referente ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2004. 

 
Prosseguindo no voto, passo à apreciação do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Pleno, destacando inicialmente que tratam os presentes 
autos de omissão de pagamento do ICMS por aproveitamento indevido de crédito em 
montante superior ao permitido, relativo ao exercício de 2004. 

 
A revisão realizada nos autos (fl. 351) apurou que a diferença de 

ICMS a recolher decorreu de procedimento que a empresa deveria ter adotado, de acordo 
com a Cláusula terceira do TARE n° 052/02-GSF, nas remessas de partes e peças usadas 
para o seu laboratório localizado em outro Estado - CFOP 6.915. 

 



Neste ponto, observo que a SEFAZ/GO e a autuada celebraram o 
Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 052/02-GSF (fls. 072), com vista a 
autorizar regime especial para pagamento antecipado do ICMS, quando da aquisição de 
peças e componentes eletrônicos para serem empregados na prestação de serviços de 
manutenção de equipamentos eletrônicos. 

 
Por pertinência, transcrevo a Cláusula terceira deste TARE n° 

052/02-GSF: 
 
Cláusula terceira. Na remessa de partes e peças usadas para o 
laboratório especializado da ACORDANTE, localizado em outro Estado, 
será emitida nota fiscal, com a natureza da operação “transferência de 
material para recondicionamento”, com destaque do ICMS, tomando-se 
como base de cálculo o valor da última entrada de uma mesma 
mercadoria, utilizando-se do benefício da redução de base de cálculo 
previsto no art. 8°, inciso I, alínea “b”, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97.  

 
Embora o revisor observe em sua planilha (fl. 351) que deve 

prevalecer o entendimento de que a empresa deva usufruir do benefício da redução da 
base de cálculo nos termos da Cláusula terceira do TARE n° 052/02-GSF, somente e tão 
somente com a certeza de que o destinatário não aproveitou o ICMS destacado, divirjo 
desse entendimento, por não estar fixada na norma (RCTE, Anexo IX, art. 8°, inciso I, 
alínea “b”) essa condição (de que o destinatário aproveite o crédito destacado) e considero 
válida a utilização do benefício da redução da base de cálculo, nos termos da Cláusula 
terceira do TARE n° 052/02-GSF, anteriormente reproduzida. 

 
Tendo a revisão apurado que a diferença de imposto decorreu de 

utilização indevida da redução da base de cálculo nos termos da Cláusula Terceira do 
TARE 052/02-GSF e, sendo efetivamente válida a utilização da redução da base de 
cálculo no presente caso, como exposto anteriormente, considero improcedente o 
lançamento, haja vista que se o destinatário aproveitou ou não o crédito integral de ICMS 
destacado indevidamente pela autuada, isto não nos diz respeito e sim ao fisco do destino 
das mercadorias em questão, consoante o artigo 20, I da lei 11.651/91-CTE, que dispõe: 

 
“Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 
I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fim de controle;” (g.n) 

......................................................................................................................... 
 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de mérito de decadência parcial, referente ao período compreendido entre 
janeiro e novembro de 2004. Conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração”. 

 
Caminhando nessa mesma direção, entendo que não ocorreu a 

decadência do direito de o fisco constituir o crédito tributário, à vista da SÚMULA 555 DO 
STJ, bem como do disposto no art. 173, I, do CTN. 

 
No presente caso, a autuação é referente ao exercício de 2004. 

Dessa forma, a contagem do tempo de decadência inicia-se no dia 01/01/2005 e 
completa-se no dia 31/12/2009. Às fls. 36 dos autos, vislumbra-se que o recebimento da 



intimação para comparecer ao processo ocorreu em 18/12/2009, destarte, antes do final 
do prazo previsto no CTN para verificar-se a decadência. 

 
Na esteira desse raciocínio, rejeito a preliminar de decadência do 

direito de o fisco constituir o crédito tributário. 
 
No mérito, conforme bem explanado no voto do acórdão 

retrotranscrito,  nas saídas de peças usadas da filial de Goiás para a matriz no Distrito 
Federal, de acordo com o TARE do contribuinte celebrado com a SEFAZ/GO, o 
contribuinte deveria pagar ICMS incidente sobre a base de cálculo de 20% do valor das 
operações de saída. 

 
Ao equivocar-se, e tributar integralmente (100%) nas saídas de 

mercadorias usadas para a matriz no Distrito Federal, o contribuinte adotou o 
procedimento de estornar no livro Registro de Apuração do ICMS, no campo próprio de 
“Outros Créditos – Estornos de débito” o montante resultante da aplicação do percentual 
de 80% sobre o valor do ICMS debitado decorrente das notas fiscais emitidas sem a 
fruição equivocada do benefício fiscal previsto em TARE. 

 
Nada mais justo, embora tenha descumprido a obrigação acessória 

de emitir corretamente as notas fiscais. 
 
Entretanto, a materialidade da questão posta em julgamento, é que o 

contribuinte só devia o débito de 20%. 
 
Outrossim, a Instrução Normativa nº 1159/13-GSF, caminha no 

sentido de o Fisco exigir dos contribuintes apenas o que é efetivamente devido, pela 
verdade material, que inclusive é a regrar maior do Direito Processual Tributário. 

 
Ora, a emissão de documento fiscal com 100% de base de cálculo, 

poderia implicar em crédito a maior no destino, o que compete ao Fisco do DF verificar e 
glosar, se fosse o caso, não o Fisco de Goiás exigir o que não lhe é devido pelas normas 
do ICMS. Agiria adequadamente o Fisco goiano se tivesse informado ao Fisco do DF o 
que ocorrera, para, então, o Fisco do DF, verificar junto ao destinatário em Brasília, se 
havia crédito indevido relativamente ao contribuinte daquela unidade federativa. 

 
Consequentemente, não havendo ao prejuízo ao Fisco de Goiás, não 

se pode exigir o que não lhe é devido, nos termos da legislação tributária, e, 
especialmente, do princípio da verdade material, à vista, inclusive da IN 1159/13-GSF. 

 
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência, e, 

no mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
julgar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01732/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS.  Transporte do saldo credor a maior. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 19.196,58, em razão do transporte do saldo credor a maior 
no mês de novembro de 2012. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 03 a 08. 
 
O sujeito passivo é intimado para apresentar impugnação a primeira 

instância, às fls. 09 a 10, sendo lavrado o termo de revelia, às fls. 10. 
 
Novamente intimado, às fls. 30 a 31, a autuada apresenta 

impugnação a segunda instância, às fls. 33 a 37, alegando que o auto de infração está 
fundado em erro de fato. Insubsistência do lançamento. Argumenta que no presente caso, 
as notas fiscais anexas, demonstram que o crédito existiu e o que ocorreu foi um equívoco 
na prestação da declaração que serviu de fundamento para o lançamento do fisco. Aduz 
que o lançamento se baseia em erro de fato, uma vez que tomou como fato inexistente 
(créditos de entrada) o fato ocorrido (ingresso de mercadorias, com os respectivos créditos 
destacadas em nota fiscal), o auto de infração deve ser julgado improcedente. Ao final, 
requer: improcedência do lançamento. Junta documentos, às fls. 38 a 266. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme análise da mídia trazida aos autos, bem como dos 
documentos de fls. 6/8 -  Evolução do Saldo Credor/Devedor – verificou-se um saldo 
devedor do período anterior de R$ 19.230,37, sem origem vez que apurado sem 
lançamento de sua origem. Fato corroborado com a defesa apresentada. 



 
Portanto, nos termos do artigo 58, §3º, II do CTE, que será transcrito 

na sequência, o crédito está condicionado a sua escrituração, fato não ocorrido no tempo 
certo. 

 
Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na 
legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 
 
[...] 
 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 
 
[...] 
 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

 
Não se trata aqui de não reconhecimento ou não do crédito e sim de 

falta da mídia escritural sem reconhecimento. Tanto é que a escrituração e aproveitamento 
do crédito pode ser feito até fevereiro do ano subsequente, sem a devida necessidade de 
autorização. E. posteriormente a este prazo somente com autorização do delegado da 
Delegacia Fiscal da circunscrição do sujeito passivo, no prazo previsto em lei.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01741/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o Pedido de diligência, 
formulado pela recorrente. ICMS. Omissão no recolhimento 
antecipado do ICMS. Procedência. 
 
1. A falta de instrução na peça recursal motiva o indeferimento 
do pedido de diligência do processo, formulado pela recorrente;   
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal registra a ocorrência do fato 
gerador do imposto com a afirmação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário, em razão da utilização indevida de créditos outorgados de ICMS, por 
estar inadimplente com o recolhimento do ICMS no mês de sua utilização, fato 
comprovado nos registros da Escrituração Fiscal Digital-EFD e demais documentos em 
anexo. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor omitido, junto com os 
acréscimos legais. 

 
A infração tem por abrigo os arts. 58, § 3º, inciso II e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 1º, § 1º, inciso I do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” do 
CTE. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls. 03 a 34. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, onde afirma que parte dos débitos são inexistentes e que não há 
falar-se em aproveitamento indevido de crédito. Acresce que efetuou o recolhimento do 



imposto referente ao mês de março, o qual foi considerado pelo auditor fiscal como 
inadimplente, fls.39 a 42. 

 
A instrução da peça defensória se fez com a juntada do recibo de 

entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD e o comprovante de pagamento do ICMS, 
relativo ao mês de março de 2015, fls. 43 a 53. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

depois de concluir que o lançamento demonstra de forma inequívoca que o sujeito passivo 
utilizou de forma indevida o benefício do crédito outorgado, em virtude de não cumprir as 
condições legais para a sua fruição. 

 
Diante do exposto, não tendo sido apresentado fatos ou provas 

capazes de modificar a pretensão fiscal, e, ao considerar que o trabalho fiscal foi realizado 
sobre as bases das informações contidas nos livros fiscais e nos recolhimentos efetuados 
pelo sujeito passivo, entende que o lançamento se acha de acordo com a disposição do 
art. 160 do CTE, condição estas que suporta a confirmação do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls.63 a 66, com a ratificação do questionamento preliminar e com o requerido 
diligencial. No mérito, há a ratificação da tese impugnatória também, motivo pelo qual 
requer a realização de diligência.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, a conversão do 

julgamento em diligência e a nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão do dia 15/12/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e resolve, “por 
unanimidade de votos, sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos 
termos da Resolução nº 100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do 
auto de infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva”, fl. 69. 
 
O autuado foi notificado de acordo com a norma legal e não retorna 

ao processo. Junta ao processo o atestado médico, fl. 71. 
  
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão do 

requerimento de diligência do processo, efetivado pela autuada, o qual rejeito com o 
entendimento de que o trabalho de auditagem se apresenta tecnicamente correto e a 
ausência de instrução na peça recursal causa a rejeição do pedido de diligência do 
processo, vez que, nesta fase processual, a presunção tributária exigida no trabalho fiscal 
se confirma tal como registra o julgamento proferido pela instância singular. 

 



A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 
dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
conclusão do julgador do processo administrativo tributário é a sua continuidade à fase de 
preparo e cobrança do crédito exigido na autuação fiscal. 

 
Estes esclarecimentos, motivam-me a rejeitá-lo, e, na sequência, 

direciono-me à elaboração do voto do mérito da ação com os fundamentos que 
compuseram a tese do julgador de Primeira Instância, os quais ratifico.  

 
Vejo que a referida decisão não há reparos a fazer, pois a exigência 

fiscal se encontra devidamente identificada na constituição do crédito tributário.  
 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar a sua adimplência por meio da escrituração fiscal exigida, não observou a 
oportunidade e não carreou à instrução do processo provas capazes de eliminar a causa 
da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
Pelo exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, decido 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01745/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o Pedido de diligência, 
formulado pela recorrente.  ICMS. Omissão no recolhimento 
antecipado do ICMS. Procedência.  
 
1. A falta de instrução na peça recursal motiva o indeferimento 
do pedido de diligência do processo, formulado pela recorrente;   
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal registra a ocorrência do fato 
gerador do imposto com a afirmação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário, em razão da utilização indevida de créditos outorgados de ICMS, por 
estar inadimplente com o recolhimento do ICMS no mês de sua utilização, fato 
comprovado nos registros da Escrituração Fiscal Digital-EFD e demais documentos em 
anexo. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor omitido, junto com os 
acréscimos legais. 

 
A infração tem por abrigo os arts. 58, § 3º, inciso II e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 1º, § 1º, inciso I do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” do 
CTE. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls. 03 a 25. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, onde afirma que parte dos débitos são inexistentes e que não há 
falar-se em aproveitamento indevido de crédito se o ICMS correspondente ao fato gerador 



descrito na peça basilar estava. Acresce que efetuou o recolhimento do imposto referente 
ao mês de março, o qual foi considerado pelo auditor fiscal como inadimplente, fls.30 a 33. 

 
A instrução da peça defensória se fez com a juntada do recibo de 

entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD e o comprovante de pagamento do ICMS, 
relativo ao mês de março de 2015, fls. 34 a 44. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

depois de concluir que o lançamento demonstra de forma inequívoca que o sujeito passivo 
utilizou de forma indevida o benefício do crédito outorgado, em virtude de não cumprir as 
condições legais para a sua fruição. 

 
Diante do exposto, não tendo sido apresentado fatos ou provas 

capazes de modificar a pretensão fiscal, e, ao considerar que o trabalho fiscal foi realizado 
sobre as bases das informações contidas nos livros fiscais e nos recolhimentos efetuados 
pelo sujeito passivo, entende que o lançamento se acha de acordo com a disposição do 
art. 142 do CTN, condição estas que suporta a confirmação do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 54 a 57, com a ratificação do questionamento preliminar e com o requerido 
diligencial. No mérito, há a ratificação da tese impugnatória também, motivo pelo qual 
requer a realização de diligência.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, a conversão do 

julgamento em diligência e a nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão do dia 15/12/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e resolve, “por 
unanimidade de votos, sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos 
termos da Resolução nº 100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do 
auto de infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva”, fl. 60. 
 
O autuado foi notificado de acordo com a norma legal e não retorna 

ao processo. Junta ao processo o atestado médico, fl. 62. 
  
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão do 

requerimento de diligência do processo, efetivado pela autuada, o qual rejeito com o 
entendimento de que o trabalho de auditagem se apresenta tecnicamente correto e a 
ausência de instrução na peça recursal causa a rejeição do pedido de diligência do 
processo, vez que, nesta fase processual, a presunção tributária exigida no trabalho fiscal 
se confirma tal como registra o julgamento proferido pela instância singular. 

 



A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 
dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
conclusão do julgador do processo administrativo tributário é a sua continuidade à fase de 
preparo e cobrança do crédito exigido na autuação fiscal. 

 
Estes esclarecimentos, motivam-me a rejeitá-lo, e, na sequência, 

direciono-me à elaboração do voto do mérito da ação com os fundamentos que 
compuseram a tese do decidido pelo julgador de Primeira Instância, os quais ratifico.  

 
Vejo que a referida decisão não há reparos a fazer, pois a exigência 

fiscal se encontra devidamente identificada na constituição do crédito tributário.  
 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar a sua adimplência por meio da escrituração fiscal exigida, não observou a 
oportunidade e não carreou à instrução do processo provas capazes de eliminar a causa 
da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
Pelo exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, decido 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01746/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Rejeitado o Pedido de diligência, formulado pela 
recorrente. ICMS. Omissão no recolhimento antecipado do 
ICMS. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. A falta de instrução na peça recursal motiva o indeferimento 
do pedido de diligência do processo, formulado pela recorrente;   
 
3. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e a preliminar de nulidade da peça 
básica, também, arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal registra a ocorrência do fato 
gerador do imposto com a afirmação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, nos valores e períodos discriminados no Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário, em razão da utilização indevida de créditos outorgados de ICMS, por 
estar inadimplente com o recolhimento do ICMS no mês de sua utilização, fato 
comprovado nos registros da Escrituração Fiscal Digital - EFD e demais documentos em 
anexo. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor omitido, junto com os 
acréscimos legais. 

 



A infração tem por abrigo os arts. 58, § 3º, inciso II e 64 da Lei nº 
11.651/91-CTE, c/com o art. 1º, § 1º, inciso I do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” do 
CTE. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls. 02 a 16. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, onde argui a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento 
ao direito de defesa com o argumento de que não foi descrito o período de ocorrência do 
fato gerador do imposto. 

 
No mérito, afirma que a autoridade fiscal deixou de considerar 

créditos dos quais o sujeito passivo faz jus e que, caso fosse considerados, com certeza, 
grande parte do débito do imposto apurado ficaria reduzido, o que lhe motiva a requerer o 
deferimento dos exames diligenciais, fls.19 a 23. 

 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos de fls.24 a 

32. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

depois de concluir que o lançamento demonstra de forma inequívoca que o sujeito passivo 
utilizou de forma indevida o benefício do crédito outorgado, em virtude de não cumprir as 
condições legais para a sua fruição. 

 
Diante do exposto, não tendo sido apresentado fatos ou provas 

capazes de modificar a pretensão fiscal, e, ao considerar que o trabalho fiscal foi realizado 
sobre as bases das informações contidas nos livros fiscais e nos recolhimentos efetuados 
pelo sujeito passivo, entende que o lançamento se acha de acordo com a disposição do 
art. 160 do CTE, condição estas que suporta a confirmação do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls.42 a 46, com a ratificação do questionamento preliminar e com o requerido 
diligencial. No mérito, há a ratificação da tese impugnatória também, motivo pelo qual 
requer a realização de diligência.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, a conversão do 

julgamento em diligência e a nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão do dia 15/12/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e resolve, “por 
unanimidade de votos, sobrestar o presente processo até a data de 30/03/2018, nos 
termos da Resolução nº 100/2017-CAT, uma vez que a situação descrita no histórico do 
auto de infração se enquadra naquela tratada pela Lei 19.894/2017, que dispõe sobre a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva”, fl. 49. 
 
O autuado foi notificado de acordo com a norma legal e não retorna 

ao processo. Junta ao processo o atestado médico, fl. 51. 
  



É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão da 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela 
autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito 
de defesa não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 

arguida pela autuada, como também o requerido diligencial, e, na sequência, direciono-me 
à elaboração do voto do mérito da ação com os fundamentos que compuseram a tese do 
decidido pelo julgador de Primeira Instância, os quais ratifico.  

 
Vejo que a referida decisão não há reparos a fazer, pois a exigência 

fiscal se encontra devidamente identificada na constituição do crédito tributário.  
 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar a sua adimplência por meio da escrituração fiscal exigida, não observou a 
oportunidade e não carreou à instrução do processo provas capazes de eliminar a causa 
da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
A ausência de instrução na peça recursal causa a rejeição do pedido 

de diligência do processo, vez que, nesta fase processual, o trabalho fiscal apresenta 
tecnicamente correto. 

 
Pelo exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, decido 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e a preliminar de nulidade da 
peça básica, também, arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, decido conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01754/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento do imposto em razão da escrituração indevida de 
crédito do ICMS. Revisão de lançamento. Auto de infração 
parcialmente procedente. 
 
1.Para que os sócios possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, no 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional. 
 
2. Quando uma revisão fiscal regularmente efetuada carreia 
para os autos esclarecimentos concludentes capazes de elidir 
parte do valor do crédito tributário lançado de ofício, dá-se a 
extinção do litígio. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o lançamento sobre o 
valor do ICMS a recolher de R$ 236.216,01 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e 
dezesseis reais e um centavo). Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Sérgio Luiz Pedrosa, Mário Lúcio Pedrosa, Marcos Antonio Pedrosa e Kassilda 
Dagmar Pedrosa da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 808.591,27, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, em razão escrituração indevida de crédito do ICMS em valores superiores aos 
efetivamente pagos referente aos pagamentos antecipados do imposto correspondente a 
cada saída. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 56 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 76, inciso V, 1º, § 5º, inciso V, da 
Instrução Normativa nº 598/03 e 67 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: MARCOS 
ANTÔNIO PEDROSA, SERGIO LUIZ PEDROSA, MARIO LÚCIO PEDROSA e KASSILDA 
DAGMAR PEDROSA, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 20/29, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 37. 
Foram novamente intimados para se manifestar em segunda instância, conforme 
documentos de fls. 39/53, tendo sido lavrado o termo de perempção de fls. 54 em relação 
aos solidários. 

A autuada principal ingressa comparece às fls. 57/65 alegando que 
comparece aos autos, às fls. 57 a 65, apresenta sua Impugnação à Segunda Instância, 
alegando que a autuada recolheu o ICMS incidente sobre o transporte do álcool de forma 
antecipada conforme se comprova pelas guias GNRE"S anexa aos autos. Todos os 
impostos referentes à operação do transporte efetuado foram devidamente pagos. Aduz 
que, no entanto, no AI foram desconsiderados os valores pagos, levando em conta o 
relatório de históricos de pagamento – SARE utilizado pelo fisco. Acontece que o relatório 
não condiz com a soma dos comprovantes de pagamentos juntados. Destaca-se que o 
ICMS foi pago pelo Banco Itaú, no qual consta o comprovante de cada ct-e emitido. 
Sustenta que o que ocorreu, foi um erro de escrituração pela impugnante que lançou nos 
campos de outros créditos do imposto os valores recolhidos por antecipação do ICMS 
devido ao Estado. Cita-se que em momento algum os sócios agiram com a finalidade, com 
o intuito velado ou expresso, de lesar o fisco e descumprir com suas obrigações 
tributarias. Claramente não houve má-fé da impugnada e dos coobrigados, até porque 
pelo simples fato de que houve o recolhimento antecipado do ICMS. Ao final, requer: seja 
julgado improcedente o auto de infração; seja excluído do polo passivo todos os 
coobrigados elencados no AI; que seja deferia a recomposição da conta gráfica; seja 
aplicada comente multa isolada por falta de escrituração; seja deferida a produção de 
prova pericial. 
 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução 
n°30/2015, às fls. 69 a 70, resolveu por converter o feito em diligência, com intuito da 
remessa dos autos, à Delegacia Fiscal de origem, a fim de se determinar ao auditor 
autuante, tomar providências como: Intimar a empresa a apresentar a escrituração 
contábil, do contrário, obter a declaração de que não possui a escrituração contábil; se 
possuir escrituração contábil, apensar aos autos o Ato do Secretário da Fazenda; intimar a 
empresa a apresentar o estatuto da empresa em vigor no período da autuação, a fim de 
conhecer a modalidade de direção exercida pelos solidários arrolados na inicial. 

 
Em atendimento ao Despacho nº 053/2015 AFRE APAGO – GAB em 

atenção à Resolução 030/2015, às fls. 73 a 74, A Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
através da Coordenação Varejo I defende que mesmo sem atendimento à notificação 
fiscal ratificada todos as informações que instruíram o auto de infração baseados em 
documentos fornecidos pelo próprio contribuinte e na base de dados da SEFAZ/GO no 
momento da Auditoria e lavratura do auto de infração e que consta na mídia gravada em 
CD conforme Instrução Normativa 916/08-GSF e anexado ao auto de infração como 
Recibo de Entrega de Relatório Digitais NR 2014-1225. 

 



Os sujeitos passivos foram intimados para tomar conhecimento do 
resultado da revisão fiscal, fls. 84 a 91, e apresentaram manifestação, fl. 98, requerendo a 
juntada o comprovante de da transmissão da Escrituração Contábil referente ao exercício 
de 2013. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

72/2015, às fls. 133 a 134, resolveu por converter o julgamento em diligência, remetendo 
os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), a fim de que este intime o advogado 
dos sujeitos passivos, para apresentar demonstrativo contendo: indicação em cada mês e 
na mesma ordem adotada no documento à fl.11, os básicos constante do relatório SARE e 
como não considerado pelo autuante; totalizações mensal e anual, dos valores dos 
documentos de arrecadações apontados no item 1 e, se for o caso, da omissão de ICMS 
remanescente em cada mês após a dedução dos pagamentos eventualmente não 
considerados pelo Fisco; cópias dos documentos de arrecadação apontados no item 1 
organizados em ordem crescente de data de vencimento e separadas por mês, na mesma 
sequência do demonstrativo à fl.11 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a atender ao disposto na 

Resolução 72/2015, fls.135 a 140, e apresentaram manifestação, fls. 143 a 144, pedindo 
mais 20 dias, para juntar e/ou ordenar os documentos fiscais. 

 
O sujeito passivo anexou aos autos o levantamento virtual, às fls.148 

a 150. 
 
O sujeito passivo anexou o levantamento virtual completo, às fls. 154 

a 156, pedindo para que seja desconsiderado o anterior. 
 
Pela Resolução n° 103/2015, fls.157, a Quarta Câmara deste 

Conselho resolveu por encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia no escopo de que, à vista dos levantamentos apresentados, se promova, se for o 
caso, a retificação do trabalho inicial, mediante a juntada de novos demonstrativos. 

 
Em atendimento ao Despacho n° 3196/2015 – DRFGNA, em atenção 

à Resolução 103/2015, às fls. 159 a 160, a Coordenação Varejo I alega que o sujeito 
passivo apresentou todos os documentos de arrecadação (GNRE E DARE) referente aos 
pagamentos antecipados de ICMS do período 01/01/2013 a 31/12/2013. A ciência do 
recolhimento da notificação foi tipo Automática gerada pelo DT-e, em 24/12/2015. Todos 
os prazos previstos na legislação foram expirados e o contribuinte não atendeu à 
notificação em questão. Anexou Documentos, fls.161/162. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

n°103/2015, fls. 164, e apresentou manifestação, às fls. 166 a 168. Anexou documentou, 
às fls. 173 a 134. 

 
Pela Resolução n° 066/2016, fl.195, a Terceira câmera resolveu por 

intimar o sujeito passivo para que apresente em 30 dias o restante dos documentos, 
inclusive o contra levantamento, em caráter preclusivo. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução n° 

66/2016, fl.196, e apresentou manifestação anexando documentos, às fls. 200 a 202. 
 
O sujeito passivo se manifesta nos autos, às fls. 205 a 208. 
 



Pela Resolução n°121/2016, às fls. 272 a 273, a Terceira Câmera 
resolveu por encaminhar os autos à Gerência de Preparo Processual, para notificar o 
contribuinte a requerer junto ao setor de arrecadação a retificação das GNRE's para que 
seja realizada a inclusão nelas da inscrição estadual do sujeito passivo para que possam 
ser consideradas pela fiscalização.  

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

n°121/2016, fl.274, e anexou documentos, às fls. 276 a 278. 
 
Pela resolução nº 159/2016, às fls. 283 a 284, a Terceira Câmara 

deste Conselho resolveu sobrestar o processo até 20 de janeiro de 2017, e estando 
concluída a retificação, encaminhar ao Auditor Fiscal autor do procedimento para que 
refaça os lançamentos. 

 
Pela Resolução 12/2017, às fls. 285 a 286, a quarta câmara do CAT 

resolveu encaminhar os autos à Gerência de Preparo Processual, e esta, por sua vez, 
encaminhar para a delegacia Fiscal de Goiânia, para que seu titular determine ao Auditor 
Fiscal autor do procedimento ou outro por ele, que verifique as retificações realizadas e 
refaça os lançamentos. 

 
Em resposta, às fls. 287 a 289, a Coordenação de Varejo alega que 

foi atualizado o auto de infração e mesmo após a alteração das GNRE continua existindo 
"Crédito estruturados Indevidamente", objeto da exigência de credito tributário, por isso foi 
anexado relatório atualizado de pagamento SARE/SEFAZGO para maiores detalhes. 
Alega também que os saldos credores foram resultados dos créditos pelas entradas e 
aquisições não utilizados pelo contribuinte em sua escrituração e foram devidamente 
compensadas com o total dos créditos escriturados indevidamente na auditoria dentro do 
mês de ocorrência do fato gerador do credito pelas entradas. Por fim, relatam o valor do 
tributo após revisão no valor de R$ 286.011,79. 

 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento da resolução 

e resultado da diligência, fls. 298, manifestando-se às fls. 300 a 302, informando que ainda 
restava pendência no sentido de que foram lançadas, como tributadas, receitas de sub-
contrato. 

 
Novamente a Quarta Câmara deste Conselho resolveu converter o 

julgamento em diligencia e em resposta foi realizada revisão fiscal às fls. 316/318 onde foi 
encontrado novo valor no montante de R$ 236,216,01.  
 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 
inerte.  

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 

De início, entendo ser justo e necessário o acolhimento da 
preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, arguida pelo sujeito 
passivo, tendo em vista a inexistência no processo de provas de omissão ou de atos 
praticados pelos administradores de que fossem responsáveis, que evidenciasse o 
interesse comum deles com o contribuinte na situação que constitua o fato gerador da 



obrigação principal e que caracterizaria a solidariedade pelo pagamento do imposto devido 
na operação, conforme preceitua o artigo 135 do Código Tributário Nacional.  

Ao tratar da matéria em questão, e pacificando o posicionamento 
sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça passou de forma expressa a reconhecer 
que o mero descumprimento de obrigação tributária não pode implicar na afetação do 
patrimônio do sócio administrador, o que fez com a edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.  

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 
sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica.  

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

Dessa forma, podemos concluir que a responsabilidade disposta no 
artigo acima mencionado é subjetiva, eis que para sua ocorrência resta necessário a 
existência de provas da efetiva conduta dolosa.   

Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios 
à título de infração legal.  

No tocante ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 808.591,27, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, em razão escrituração indevida de crédito do ICMS em valores superiores aos 
efetivamente pagos referente aos pagamentos antecipados do imposto correspondente a 
cada saída. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória alegou, em 
síntese, que o relatório do Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais (SARE) 
considerado pelo autuante não condiz com a soma de pagamentos de ICMS efetuados no 
período fiscalizado, incluindo-se entre esses pagamentos os realizados antecipadamente 
nos termos da Instrução Normativa nº 598/03-GSF, cujos comprovantes foram juntados 
pela defesa. Por esta razão, requer que sejam revistos os lançamentos realizados. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 116/2017 (fls. 
305/306) o julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia a fim de que o autor do procedimento fiscal verifique as operações que 
decorrem de substituição tributária e as alegações do sujeito passivo e refaça os 
levantamentos. 



Em seu relatório diligencial de fls. 316/318, a autoridade fiscal 
informou que nas mídias juntadas ao processo pela defesa constam somente pagamentos 
referentes aos meses de setembro de 2013 a novembro de 2013 os quais estão 
documentalmente comprovadas e vinculados através de número da nota fiscal da 
mercadoria transportada; o CTE- e emitido pelo sujeito passivo; o documento de 
arrecadação (DARE ou GNRE) emitido pelo destinatário (Raizen-Alto Taquari/MT ou 
Raizen-Paulínia/SP) da mercadoria que neste caso é o Álcool Hidratado e o comprovante 
de pagamento efetuado pela Tomadora do Serviço Ritmo Logística (Curitiba/PR).  

Destacou, ainda, que ao analisar os documentos juntados aos autos 
às fls. 202, constatou que o sujeito passivo documentou nos meses de setembro/2013 a 
novembro/2013 toda a operação até seu destino final que é a Raizen-Paulina com 
redespacho em Mato Grosso. Ressaltou, também que esta operação envolve quatro 
pessoas jurídicas distintas, cada uma delas emitindo um documento e que o contribuinte 
em sua EFD original de 2013 havia lançado em “Outros Créditos” -  Ajustes a crédito do 
imposto o mesmo valor dos débitos do imposto, aproveitando valores superiores ao 
efetivamente pago antecipadamente e consequentemente zerando o imposto a recolher. 

Conclui, portanto, afirmando que existem créditos escriturados 
indevidamente os quais são objetos da exigência do crédito tributário, e que após a 
revisão que incluiu as alterações dos documentos de arrecadação, pagamentos efetuados 
por subcontratadas e em seguida as devidas compensações, o valor do tributo que era de 
R$ 808.591,27(oitocentos e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete 
centavos) passou para a importância de R$ 236.216,01 (duzentos e trinta e sei mil, 
duzentos e dezesseis reais e um centavo).  

Assim sendo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
acolho a preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e, no mérito, 
conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 
236.216,01 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e um centavo). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01775/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
decorrente da escrituração indevida de créditos. Procedência. 
 
Declara-se procedente o auto de infração, tendo o sujeito 
passivo efetuado o parcelamento integral do crédito tributário 
nele exigido, por implicar o parcelamento em confissão 
irretratável da dívida, nos termos do art. 16, I, do Anexo IX do 
RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, reconhecer a 
procedência do lançamento fiscal haja vista a existência de confissão irretratável da 
dívida, com fundamento no art. 16 do Anexo IX do RCTE, pela existência de parcelamento 
integral do crédito tributário, combinado ainda, no presente caso, com art. 5º, III da Lei nº 
17.817/12. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O ICMS no valor de R$ 6.134,63 (seis mil, cento e trinta e quatro 
reais e sessenta e três centavos) lançado no auto de infração decorreu da escrituração 
indevida de créditos, nos meses de outubro e novembro de 2010, por estar o contribuinte 
impedido de usufruir de benefício fiscal, em razão da falta de contribuição para o Fundo 
PROTEGE GOIÁS. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ELISMAR BATISTA DOS 

SANTOS, com fundamento no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 7 a 13) e cópias de páginas dos livros 
fiscais Registro de Entradas e Registro de Apuração do ICMS (fls. 14 a 23), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peças separadas (fls. 38 a 39 e 52 a 53), mas de idêntico teor. Em preliminar, pedem a 
exclusão do solidário e, no mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que 
a apropriação dos créditos foi regular, pois o contribuinte não estava impedido de usufruir 
de benefício fiscal. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos 
autos, conforme a Sentença nº 964/2013 – JULP (fls. 62 a 65). 



 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 72 a 75), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando em 

essência convalidação do crédito tributário exigido no auto de infração. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 149/2014 (fls. 84), retira o presente processo de pauta e o encaminha à 
Secretaria Geral - SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 86/2016 (fls. 86 a 90), rejeita as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, 
reforma a sentença singular e considera improcedente o auto de infração. 

 
A decisão improcedência do lançamento fundamentou-se no 

entendimento de convalidação do crédito tributário exigido no auto de infração. 
 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para Conselho 

Superior (fls. 92 a 96), pedindo a reforma do julgado cameral para que o auto de infração 
seja julgado procedente, argumentado ausência de convalidação do crédito tributário. 
Anota que o sujeito passivo não formalizou o competente requerimento de convalidação 
do crédito tributário, sendo que nos autos não há o necessário despacho de convalidação 
emitido pelo órgão competente. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário não apresentam Contradita. 
 
A Representação Fazendária, por meio de termo, junta aos autos 

extratos de consulta do Parcelamento n° 189421-8 (fls. 103 a 105). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O ICMS no valor de R$ 6.134,63 (seis mil, cento e trinta e quatro 

reais e sessenta e três centavos) lançado no auto de infração decorreu da escrituração 
indevida de créditos, nos meses de outubro e novembro de 2010, por estar o contribuinte 
impedido de usufruir de benefício fiscal, em razão da falta de contribuição para o Fundo 
PROTEGE GOIÁS. 

 
Os extratos de consulta do Parcelamento n° 189421-8 (fls. 103 a 

104) revelam que o sujeito passivo, fazendo uso de benefícios do Programa de 
Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual II - RECUPERAR II, instituído pela 
LEI Nº 17.817, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012, efetuou o parcelamento integral do crédito 
tributário exigido no auto de infração. 



 
A LEI Nº 17.817, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012, instituidora do 

Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual II - RECUPERAR II, 
em seu art. 5°, § 2°, III, determina que “a adesão ao RECUPERAR II implica confissão 
irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a expressa renúncia a qualquer defesa 
ou recurso, bem como desistência em relação aos já interpostos”: 

 
Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR II, 
deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2012. 
 
§ 2º A adesão ao RECUPERAR II: 
[...] 
III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

 
O Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), em seu 

anexo IX, art. 16, dispõe que “o pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: I - 

confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do 
Código de Processo Civil, o que não implica transação ou novação; II - renúncia ao direito de 
defesa, na esfera administrativa; III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; IV - 
encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo administrativo tributário”: 

 
Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: 
 
I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos 
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica 
transação ou novação; 
 
II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 
 
III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 
 
IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo 
administrativo tributário. 

 
Tendo o sujeito passivo efetuado o parcelamento integral do crédito 

tributário, que implica em confissão irretratável da dívida, nos termos do art. 16 do Anexo 
IX do RCTE, anteriormente transcrito, decido pela procedência do presente lançamento 
fiscal. 

 
Ante o exposto, reconheço a procedência do lançamento fiscal haja 

vista a existência de confissão irretratável da dívida, com fundamento no art. 16 do Anexo 
IX do RCTE, pela existência de parcelamento integral do crédito tributário, combinado 
ainda, no presente caso, com art. 5º, III da Lei nº 17.817/12. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01778/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto decorrente da 
escrituração indevida de crédito. Improcedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela Fazenda 
Pública, havendo nos autos elementos indicativos da 
improcedência do lançamento fiscal; 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração, não assegurando 
os elementos de instrução da acusação a constituição do 
crédito tributário nele exigido. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, pela Fazenda Pública, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. Vencida a Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Padua.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.   Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Valdir Mendonça 
Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida, que votou pela procedência do lançamento.   OBS: A Advogada em sua 
manifestação oral, retira a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, suscitada em recurso e pede a improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de aproveitamento 
indevido de ICMS de transporte, em razão da escrituração de crédito outorgado sobre 
venda interestadual de milho em grãos, que substitui o aproveitamento de qualquer crédito 
de ICMS relativo a entradas ou serviços de transporte utilizado, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 348.763,63 (trezentos e quarenta e 
oito mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 12, 

VIII, “d”, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, 
“a”, da Lei n° 11.651/91. 

 
Identificada como solidário a pessoa física VICTOR CEZAR PRIORI, 

nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 
(fls. 5) e demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 6 a 10), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo direto e o solidário em 06/10/2016 (fls. 17 

e 19), apenas o contribuinte comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 23 a 
26), o solidário não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 20). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa, 
bem como arguição de exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, entendendo que o 

crédito tributário exigido é indevido. Diz que apresentará, oportunamente, levantamento 
contraditório. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença n° 938/2018 (fls. 52 
a 56). 

 
Intimados o sujeito passivo direto e o solidário, apenas o contribuinte 

apresenta recurso voluntário (fls. 66 a 68), o solidário teve contra si lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 64. 

 
No recurso, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 
 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, entendendo que o 

crédito tributário exigido é indevido. Diz que apresentará, oportunamente, levantamento 
contraditório. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
A Advogada, em sua manifestação oral, retirou a preliminar suscitada 

no recurso. 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pela Fazenda Pública, manifesto-me pela sua 
rejeição, por haver nos autos elementos indicativos da improcedência do lançamento 
fiscal. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de aproveitamento 

indevido de ICMS de transporte, em razão da escrituração de crédito outorgado sobre 
venda interestadual de milho em grãos, que substitui o aproveitamento de qualquer crédito 
de ICMS relativo a entradas ou serviços de transporte utilizado, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



 
O autor do lançamento considerou que o contribuinte violou as 

disposições constantes no art. 12, VIII, “d”, do Anexo IX do Regulamento do Código 
Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 12. Constitui crédito outorgado para efeito de compensação com o 
ICMS devido, observado o § 4º quanto ao término da - vigência do 
benefício: 
[...] 
VIII - para o estabelecimento remetente na operação interestadual com 
milho destinado à industrialização, o equivalente à aplicação de 9% (nove 
por cento) sobre o valor da base de cálculo, observado o seguinte: (Lei nº 
13.453/99, art.1º, I, “i”):  
[...] 
d) somente se aplica ao contribuinte que optar pela apropriação do 
crédito outorgado em substituição ao aproveitamento de quaisquer 
créditos de ICMS relativos à entrada e ao serviço utilizado, inclusive ao 
crédito presumido previsto no inciso V do art. 64, deste Regulamento. 

 
O documento contido na mídia CD denominado “relação dos CTs 

que foram aproveitados indevidamente os créditos do ICMS, transporte de grãos”, revela 
que a auditoria realizada detectou o aproveitamento de créditos de ICMS relacionados 
com CTRCs, cumulativamente com o crédito outorgado sobre venda interestadual de 
milho em grãos. 

 
No Demonstrativo Auxiliar alusivo a créditos escriturados 

indevidamente que compõe a Auditoria Básica do ICMS (fls. 9), o agente do Fisco afirmou 
que o contribuinte escriturou crédito outorgado referente a venda interestadual para 
industrialização de milho em grão em substituição de qualquer crédito de ICMS relativo a 
entradas ou serviços, pois não poderia se creditar do ICMS de serviços de transporte das 
referidas vendas de milho.” 

 
Destaque-se que nesse demonstrativo constam os seguintes 

campos: data, n° de documento, histórico/fundamento legal, ICMS escriturado, ICMS 
correto e crédito indevido. O campo destinado a n° de documento não foi preenchido e o 
campo destinado a ICMS correto consta R$ 0,00. No meu entendimento, já que os 
créditos foram aproveitados cumulativamente, deveria nesse demonstrativo ter-se lançado 
o ICMS correto (crédito outorgado pela venda interestadual de milho em grãos) e não a 
cifra R$ 0,00, porque, segundo a própria acusação, tem o contribuinte o direito a apropriar 
o crédito outorgado. Melhor dizendo, deveria ter separado do total do crédito apropriado 
(crédito outorgado pela venda e pelo serviço), o crédito correto (outorgado pela venda) e o 
crédito indevido (crédito pelo serviço), mas não se adotou esses procedimentos. 

 
Assim, conforme consta nos autos, não vejo que os elementos de 

instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido no auto de 
infração, devendo a correspondente exigência fiscal ser declarada improcedente. 

 
Ante o exposto, tendo a Advogada em manifestação oral retirado a 

preliminar suscitada no recurso, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, pela 
Fazenda Pública, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A12P4
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A64V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A64
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm


 
 

Sala das sessões, em 08 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01798/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto em razão do aproveitamento indevido de crédito.  
Auto de infração procedente.  
 
Caracterizada a ocorrência da infração, sem o aporte de provas 
que desconstituam a presunção legal, haverá sujeição do 
contribuinte ao recolhimento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o recolhimento do ICMS em razão do aproveitamento indevido de imposto que transportou 
a maior do campo da EFD denominado “Saldo credor a transportar para o período 
seguinte” entre os meses de março a agosto do exercício de 2015, com repercussão 
devedora até novembro de 2015. Em consequência, deverá recolher o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme documentos em anexo. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 67, inciso I, 338 e 356-C, 
§ 1º, todos do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado às fls. 11/12, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo  
a lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 18/19. 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que 
apurou todos os lançamentos fiscais para o ICMS corretamente, mas no momento que foi 
importar o arquivo para a EFD, por algum motivo desconhecido o arquivo foi importado 
com os dados incorretos, e na não observância foi entregue errado, onde não foi revisado 
e entregue com divergências de saldos realmente apurados. Alega, ainda, que só 
observou o erro, quando teve ciência da notificação fiscal, assim tentou entender quais os 
erros e se de fato foi aproveitado indevidamente os créditos. Destaca, também, que nos 
meses de fevereiro à julho de 2015 foi encontrado divergências entre a EFD e o Livro 
Registro de Apuração do ICMS, principalmente nos créditos pelas entradas, e com isto, 
repercutindo no resultado final da apuração, lembrando que o resultado correto da 
apuração é o que consta no Livro Registro de Apuração do ICMS, sendo que nos meses 



de agosto à novembro de 2015, os resultados estão corretos e sem divergências. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 71 
determinou o retorno do processo à Delegacia Fiscal de origem para análise, por agente 
do fisco, se possível, estranho à lide, da documentação juntada pela impugnante. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
os documentos anexados pela defesa não têm poder legal de alterar as apurações 
contidas nas EFD do período, sendo que a auditoria básica de 2015 fora refeita e que 
acusou a mesmíssima diferença a favor do fisco. Por fim, conclui dizendo que deve ser 
mantido na íntegra o montante autuado. 

Nova Resolução de fls. 134/135 converteu o julgamento em 
diligência e determinou o encaminhamento dos autos à GEPRO a fim de que intime o 
sujeito passivo a apresentar os reais motivos das divergências apontadas na planilha 
anexa, inclusive anexando ao processo, em mídia DVD-R não regravável, cópias das 
notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias e serviços que foram registradas no 
Livro Registro de Apuração do ICMS e não lançadas na EFD, que causaram o crédito a 
maior no livro do que nas EFDs, ou cópias impressas de todas essas notas fiscais 
eletrônicas, ou seus  DANFEs, bem como justificar a verdadeira origem de “outros 
créditos” no mês de fevereiro, conforme demonstrado na planilha anexa.  

Intimado, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

É o relatório. 

VOTO 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que o autuado transportou saldo 
credor a maior de um período para o período seguinte nos meses de março a agosto de 
2015, conforme documentos em anexo.  

Inicialmente, destaco que não há questões preliminares para serem 
analisadas.  

No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve 
prosperar. Ao analisar o referido processo, verifico que o sujeito passivo nada trouxe aos 
autos que pudesse elidir na íntegra a pretensão fiscal. A peça impugnatória apesar da 
primorosa argumentação jurídica, não carrega em seu bojo provas materiais que 
apresentem força jurídica capaz de promover a desobrigação fiscal. 

Ademais, a Resolução nº 024/2018 de fls. 134/135 exarada pela 
Terceira Câmara deste Conselho determinou a intimação do sujeito passivo para que 
apresentasse os reais motivos das divergências apontadas na planilha anexa, porém, o 
mesmo não compareceu ao processo. 

No caso em epígrafe, o trabalho realizado pela fiscalização que deu 
suporte à autuação foi devidamente instruído de forma a evidenciar sem qualquer dúvida o 
seu resultado, logo, não há como acolher a tese defensória.  

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativas à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  



Diane do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01846/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Pedido de exclusão dos 
solidários. Acolhida. Pedido de diligência. Rejeição. Mérito. 
ICMS. Aproveitamento a maior do que o permitido de crédito 
outorgado do álcool etílico anidro carburante. Procedência total. 
I – Não deve ser declarada a nulidade do lançamento quando 
ratificada por auditoria que comprova a infração delineada na 
inicial. 
II – Devem ser excluídos do polo passivo da lide os coobrigados 
quando o lançamento tem por objeto matéria complexa, obscura 
ou ambígua. Tal situação jurídica não se coaduna com as 
possibilidades de arrolamento de administradores na condição 
de solidários, nos moldes do artigo 45 do CTE.  
III – Não deve ser acatado pedido de diligência quando a 
auditoria que fundamenta a acusação fiscal não for contraditada 
de forma eficaz pelo sujeito passivo.      
IV- É procedente o lançamento quando restar provado que o 
aproveitamento indevido do crédito outorgado do álcool etílico 
anidro carburante ocasionou ICMS omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.   Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários LIBÓRIO MANOEL JOAQUIM DE FREITAS E JOSÉ RIBEIRO DE 
MENDONÇA,  da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do ICMS em 
decorrência de adoção de procedimento irregular, na apuração do saldo do credito 
outorgado do álcool etílico anidro combustível no período de 2013, ocasionando com isto 
um aproveitamento indevido a maior do referido credito, conforme apurado na Auditoria do 
Credito Outorgado do Álcool Anidro Carburante dos períodos de 2012 a 2014. 

O processo foi instruído com Descritivo Complementar da Ocorrência e mídia 
digital – CD contendo as Escriturações Fiscais Digitais - EFD de 01/2012 a 12/2014, 
Auditoria do Crédito Outorgado Álcool Etílico Anidro Carburante de 2012 a 2014, Parecer 
nº 563/2006-GOT, planilhas de cálculo do crédito outorgado do álcool anidro apresentadas 



pela Usina Panorama dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 e Auditoria Básica do ICMS de 
2012 e 2013. 

Regularmente intimados, apresentaram impugnações apartadas, o sujeito 
passivo e os solidários, solicitando a realização de diligência, requerendo a improcedência 
do lançamento, e a exclusão dos administradores do polo passivo da lide. 

Na sentença nº 4496/2017-JULP, o julgador singular não reconheceu 
qualquer nulidade no lançamento, indeferiu o pedido de diligência, rejeitou o pedido de 
exclusão dos coobrigados e julgou procedente o lançamento. 

Intimados da decisão singular compareceram novamente aos autos a 
autuada e os solidários requerendo, em preliminar, a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, sob a alegação que o lançamento está desprovido de provas 
visto que fundamentado apenas em presunção. No mérito reclama que os valores da 
seguintes Códigos Fiscais de Operações - CFOP 5557, 5910, 6910 e 6102 devem ser 
considerados no total das saídas vez que referentes a operação tributadas, pois o Parecer 
nº 563/2006 – GOT determina a exclusão apenas de operações desoneradas do ICMS. 
Reclamou ainda do caráter confiscatório da multa. Por fim, requereu a exclusão dos 
solidários, e a improcedência do lançamento. E alternativamente, diligência para que a 
recorrente possa esclarecer suas operações e lançamentos realizados. 

 

É o relatório 

 

 

VOTO 

 

O fisco acusa o sujeito passivo de apurar de forma irregular, com 
aproveitamento a maior do que o permitido na legislação tributária estadual, o crédito 
outorgado do álcool etílico anidro combustível no período de 2013, ocasionando omissão 
de pagamento do ICMS, conforme apurado na Auditoria do Credito Outorgado do Álcool 
Anidro Carburante. 

De plano, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração, arguida pela recorrente, sob a alegação de que o lançamento está desprovido 
de provas, tendo em vista que, conforme documentos de fls. 30 a 34, a Auditoria do 
Crédito Outorgado do Álcool Anidro Carburante de 2013 se encontra respaldada por farta 
documentação e cujo resultado apurou ICMS omitido em razão da utilização indevida de 
crédito, não comportando qualquer tipo de nulidade processual. Pelos mesmos 
fundamentos esboçados acima, reforçados pela ausência de levantamento contraditório, 
igualmente rejeito o pedido de diligência.  

No mérito, quanto a alegação da autuada de que os CFOP 5557, 5910, 6910 
e 6102 deveriam ser considerados no item “Total das Saídas” do Demonstrativo Mensal de 
Apuração do Crédito Outorgado para o industrial de álcool etílico anidro combustível 
previsto na Instrução Normativa nº 493/01-GSF, cumpre esclarecer que de acordo com o 
Parecer 563/2006-GOT, devem ser excluídas deste item, quaisquer operações de saídas 
não incentivadas.  

Sendo assim, torna-se imperativo analisar os referidos códigos fiscais de 
operações. Pois bem, o CFOP 5557 refere-se à operação de transferência de material de 
uso e consumo e o CFOP 6102 é relativo a operação de venda de mercadoria adquirida 
para comercialização, dizendo de outro modo, mercadoria adquirida de terceiros, logo não 



são de produção do estabelecimento, tem-se, portanto, de modo incontroverso, que tais 
operações de saídas não são incentivadas.  

Quanto aos CFOP 5910 e 6910 ainda que se refiram a mercadorias oriundas 
do processo produtivo da recorrente, não devem, contudo, ser consideradas no total das 
saídas, porquanto o benefício do crédito outorgado foi concedido em substituição aos 
incentivos do FOMENTAR ou PRODUZIR, e as normas que orientam os referidos 
incentivos não permitem que esse tipo de operação seja incentivada, por consequência, 
nos termos do Parecer nº 5623/2006 – GOT, não podem compor o total das saídas como 
requer a recorrente. Por consequência, tem-se por ratificado o lançamento abalizado na 
Auditoria do Crédito Outorgado do Álcool Anidro Carburante. 

No que tange ao alegado carater confiscatório da multa aplicada, deixo de 
apreciar tendo em vista não se enquadrar nas situações previstas no §4º do artigo 6º da 
Lei nº 16.469/09. 

Com referência a exclusão dos coobrigados, na qualidade de diretor 
presidente e vice-presidente da empresa, entendo que diante da complexidade da matéria, 
das diversas celeumas que envolve o cálculo do crédito outorgado do álcool etílico anidro 
carburante, devem ser excluídos do polo passivo da lide. A própria administração 
reconhece, de forma expressa, a dúvida quanto a complexidade da matéria, na medida em 
que respondeu consultas expressamente dirigida à questão. A resposta a uma consulta, 
em si, já guarda a ideia de que a matéria objeto é complexa, obscura ou ambígua. Desse 
modo, não pode ser lhes imputada a solidariedade pelo imposto omitido, nos termos 
delineados no artigo 45 inciso XII da Lei nº 11.51/91. 

Sob os fundamentos acima, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
bem como rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para considerar procedente o lançamento, 
porém, excluo do polo passivo da lide os solidários LIBÓRIO MANOEL JOAQUIM DE 
FREITAS E JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01847/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de 
aproveitamento indevido de crédito outorgado em operações de 
saída de combustível. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O direito ao crédito outorgado, nas saídas de qualquer tipo de 
combustível, é vedado expressamente pela legislação tributária 
estadual. Sendo desobedecida tal regra, cabe estorno do crédito 
aproveitado indevidamente e exigência do imposto omitido em 
razão de tal irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira 
de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário exigindo imposto, acrescidos das 

cominações legais, por ter omitido o pagamento do ICMS, em decorrência da 

escrituração crédito outorgado a que não tem direito e escrituração de crédito do ativo 

imobilizado sem o Livro CIAP, conforme Auditoria Básica do ICMS, Notas explicativa e 

documentos anexos. 



Os Sujeitos Passivo Principal e os Solidários comparecem ao feito 

solicitando inicialmente a sua nulidade e caso não seja acatada, a sua improcedência, 

alegando:  

a) que parte do lançamento estaria decadente, visto que existem 

infrações de janeiro a novembro em 2010 e a notificação efetuada foi em 18/12/2015, nos 

termos do § 4º do artigo 150 do CTN;  

b) que haveria nulidade do feito, pois não haveria correlação entre a 

acusação fiscal e a descrição dos fatos, ou seja, omissão de pagamento e creditamento 

indevido, sendo que, que a falta do Livro CIAP seria um mero descumprimento de 

obrigação acessória, inclusive com isso, deixando de observar o artigo 142 do CTN; 

c) que como se trata de omissão no pagamento do ICMS a 

penalidade seria diversa da aplicada, com isso configurando insegurança na 

determinação da infração, e, portanto, ensejando a nulidade do PAT, inclusive por 

cerceamento de defesa; 

d) que haveria erro de metodologia na apuração da base de cálculo 

quanto ao crédito outorgado, e, portanto, seria nulo o trabalho acusatório;  

e) que haveria duplicidade com indevida consideração do saldo 

credor, a exemplo das folhas 37 e 28 e fls. 04, com isso devendo ser considerado nulo o 

feito; 

f) nulidade por imputar ao solidário a responsabilidade pelas 

infrações cometidas pela jurídica; 

g) que teria direito ao crédito outorgado, pois o Biodiesel B-100 de 

soja não estaria na vedação prevista na legislação, somente os combustíveis derivados 

de petróleo estariam nessa vedação; 

h) solicita a aplicação do diferimento previsto no Convênio 

110/2007;  

i) solicita a revisão do feito para a apuração dos valores corretos;  

j) que a falta do Livro CIAP imporia somente multa por 

descumprimento acessória;  

k) que não poderia incidir juros sobre multa, inclusive sendo 

arbitrária e abusiva;  



l) que os solidários não poderiam ser incluídos, pois não teria 

ocorrido o previsto nos artigos 134, inciso VII, 135, inciso III e 137, inciso I, todos do CTN, 

bem como inaplicabilidade do artigo 45, inciso XII do CTE e, portanto, solicita a exclusão 

dos mesmos do feito;  

m) protesta pela juntada à posteriori de documentos.  

Decisão singular (fls. 934/953) rechaçou todos os argumentos e 

arguições de vícios formais postos pela defesa e manteve o auto de infração na sua 

integridade total, sem alterar, inclusive, a composição do quadro de solidários.  

Após correta intimação em relação à decisão singular, André Garcia 

de Lavor apresenta peça recursal em segunda instância (fls. 968/1049).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Cita a 

legislação tributária que embasou o trabalho fiscal, inclusive a parte da penalidade. 

Destaca a tempestividade do recurso apresentado.  

Fala da impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da lide do 

solidário André Garcia de Lavor. Questiona a sua participação nesse papel. Faz extenso 

arrazoado com essa conclusão. Questiona o artigo 45,XII da Lei 11.651/91.  

Argui insegurança na determinação da infração por: “erro no motivo 

do lançamento – ausência de correlação entre a acusação fiscal (nota explicativa) e a 

descrição dos fatos. Argui também cerceamento ao direito de defesa em razão do 

mesmo vício.  

Também argui erro de metodologia na apuração da base de cálculo 

quanto ao crédito outorgado. Coloca também uma exigência a maior e em duplicidade.  

Rejeita a tese da impossibilidade do aproveitamento de crédito 

outorgado sobre combustíveis. Entende que o combustível no caso não seria mineral, e 

por isso a vedação invocada não teria consistência jurídica. Declara que seria caso de 

diferimento do recolhimento do imposto para o caso concreto. Pede aplicação do 

PRODUZIR para as omissões encontradas.  

Questiona a glosa para o caso de aproveitamento indevido de 

crédito sobre materiais do ativo imobilizado.  

Reclama de suposta incidência de juros sobre a multa.  

A autuada BINATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS 

VEGETAIS LTDA apresenta peça defensória (fls. 1052/1103). Seus argumentos são 

extremamente semelhantes aos apresentados pela defesa de André Garcia de Lavor. Da 



mesma forma, Eduardo Garcia de Lavor apresenta também sua peça defensória (fls. 

1106/1187) com teor muito semelhante.  

Após, houve anexação aos autos de memorial didático com 

explicações apresentadas pela defesa (fls. 1203/1236).  

Houve também juntada de peça por parte da BINATURAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA (fls. 1246/1251). Repete o 

mesmo argumento posto de que a vedação do aproveitamento do crédito outorgado não 

abrangeria o biodiesel, pois esse não seria derivado de petróleo. E segundo a tese da 

defesa, somente nesse caso é que a proibição prosperaria.  

Houve anexação aos autos de documento chamado de NOTA 

EXPLICATIVA (fls. 1258/1269), onde o auditor que fez o trabalho detalha a lógica jurídica 

e operacional da peça acusatória.  

O sujeito passivo novamente junta memorial, cujo conteúdo é o 

mesmo do que fora juntado anteriormente (fls. 1272/1285). 

Novamente foi pedido adiamento do julgamento (fls. 1295/1296). 

Outro memorial é juntado pela defesa (fls. 1308/1315). 

Empresa informa que fez trabalho de conferência (fls. 1319/1324) 

dos documentos relativos a esse e a outro auto de infração lavrado contra ela. Pede a 

partir daí que esse auto seja julgado com o de nº 4 011603273707.  

Julgamento foi convertido em diligencia (fls. 1326/1327) para dirimir 

dúvidas no que diz respeito a argumentos postos pela defesa de duplicidade e 

incorreções na elaboração dos trabalhos.   

Resultado do trabalho revisional espanca todas as obscuridades e 

declara que não há nenhuma incongruência desse trabalho com outro feito. Confirma a 

solidez em todos os seus aspectos (fls. 1329/1337). 

Manifestação da empresa (fls. 1370/1387) atesta sua discordância 

da revisão feita e reitera suas convicções sobre aspectos jurídicos que seriam contrários 

à legislação tributária e que estariam sendo confirmados pela revisão.  

Defesa faz anexação de julgado do TIT de São Paulo sobre um 

caso que seria semelhante (fls. 1393/1440). 

Processo foi remetido para manifestação do auditor que fez o 

trabalho, determinando que faça nova verificação e se manifeste, caso seja necessário, 



sobre algo que até então não tenha sido referido, em razão de não estar toda a 

documentação que embasa o auto de infração reunida no momento da revisão.  

Novamente André Garcia Lavor apresentou peça pedindo a reforma 

da decisão singular com os mesmos argumentos postos pela defesa (fls. 1444/1462). 

Novamente houve anexação aos autos de cópia de decisão do TIT de São Paulo sobre 

caso que seria semelhante (fls. 1468/1496). 

Eduardo Garcia de Lavor também apresenta peça com a mesma 

argumentação (fls. 1498/1515). 

Novamente houve a juntada de cópia da mesma decisão do TIT de 

São Paulo (fls. 1519/1549). 

Houve manifestação do revisor (fls. 1550/1551), atestando o direito 

ao pedido de aproveitamento de crédito em relação ao CIAP. Também reitera aspectos 

relativo a esse tema, não fazendo referência aos créditos outorgados de biodiesel.  

Houve apresentação de nova peça (fls. 1557/1566), agora por parte 

dos 3(três) envolvidos no processo administrativo tributário, BINATURAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ANDRÉ GARCIA LAVOR e EDUARDO 

GARCIA DE LAVOR. Seu raciocínio é sempre o da impossibilidade jurídica do trabalho 

fiscal prosperar pelo fato de que a vedação da legislação em relação ao crédito 

outorgado se daria somente para derivados de petróleo.  

Empresa faz recolhimento dos valores referentes à parte do 

aproveitamento indevido sobre ativo imobilizado (fls. 1580/1584). 

Novamente apresente memorial com o mesmo conteúdo já exposto 

(fls. 1587/1609). Outra cópia do mesmo foi anexada (fls. 1614/1637).  

Face à redação do auto que daria a entender que os estornos 

abarcariam saídas de B100, de soja, de óleo de soja, foi pedida verificação se as saídas 

se deram somente em relação ao B100 (fls. 1638/1639). 

Dúvida foi dissipada por revisão que atesta que os estornos se 

deram somente em relação ao B100 (fls. 1644/1657). 

Houve manifestação de cada uma das partes em relação a esse 

trabalho revisional, BINATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS (fls. 

1713/1733), ANDRÉ GARCIA DE LAVOR (fls. 1802/1821) e EDUARDO GARCIA DE 

LAVOR (fls. 1667/1686). Todos trouxeram os mesmos argumentos questionando a lógica 

jurídica do trabalho acusatório nos moldes já efetuados. 



Houve pedido de adiamento do julgamento (fls. 1830/1831). 

Novo memorial foi apresentado (fls. 1836/1864). 

Os argumentos postos são os mesmos postos nos outros 

memoriais.  

Nova peça defensória comum foi apresentada pelos 3(três) 

componentes do polo passivo da lide (fls. 1866/1871). Reitera os motivos já expostos 

anteriormente.  

Há anexação de parecer independente (fls. 1875/1920) onde se 

requer a análise dos valores devidos pelo sujeito passivo. Foi exposto entendimento de 

que houve recolhimento do imposto em duplicidade.   

Novo memorial foi anexado (fls. 1924/1954), com os mesmos 

argumentos postos pela defesa desde o início do trabalho fiscal. 

No momento do julgamento, houve arguição da preliminar de mérito 

que seria decadência do direito do fisco proceder o lançamento.   

É o relatório.  

Em primeiro lugar, cabe apreciação da arguição de decadência. 

Entendo que não resta configurada. O marco inicial de contagem é o primeiro dia do 

exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ser efetivado, e dentro dessa lógica, o 

prazo decadencial se esgotaria em 31/12/2.015, sendo que a intimação foi efetuada em 

18/12/2.015. Portanto, rejeito tal arguição.  

Sobre o mérito em si, cabe apreciar de forma bastante pragmática a 

realidade do presente auto de infração. Gostaria então de adotar os motivos expostos na 

sentença singular. Vejamos sua redação: 

“Sobre o mérito, reza o item 2 da alínea “b” do inciso III do art. 11 do 

Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 

Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 

com o ICMS devido:  

....  

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o 

equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por 

cento), respectivamente, na saída interestadual que destine 

mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 



aplicado sobre o valor da correspondente operação, observado o 

seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, 

“h”):  

.... 

b) o benefício não se aplica à operação: 

.....  

2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 

mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da 

Fazenda;  

O artigo 111 do CTN reza: 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre:  

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;  

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.  

Como podemos observar, a vedação ao aproveitamento de crédito 

outorgado é para combustível, não especificando de qual origem, 

portanto não se limitando ao derivado de petróleo, mas de qualquer 

origem.  

Conforme podemos observar o texto anexado por esse julgador, o 

Biodiesel B-100 de soja é um combustível, portanto enquadrando-se 

na vedação legal. Embora a defesa alegue que teria direito ao crédito 

outorgado, pois o Biodiesel B-100 de soja não estaria na vedação 

prevista na legislação, somente os combustíveis derivados de 

petróleo estariam nessa vedação, temos claro, conforme legislação 

acima citada, que não tem direito ao crédito outorgado.  

Em relação ao pedido de exclusão dos solidários, já que os diretores 

não poderiam ser partes da lide, temos: A solidariedade passiva no 

Direito Tributário foi definida pelo fato da Autoridade Administrativa 

ficar livre para dirigir-se a qualquer uma das pessoas obrigadas à 

prestação tributária, podendo o Estado, portanto, exigir o tributo, 



simultaneamente, de vários sujeitos passivos, conforme definição de 

Alfredo Augusto Becker. 

Nada impede, em uma relação jurídica una, que origina a obrigação 

tributária, que existam pluralidade de sujeitos passivos, cada um 

obrigado à mesma dívida e por inteiro, posto não haver qualquer 

benefício de ordem no instituto jurídico da solidariedade.  

Então, cabe concluir que no Direito Tributário toda dívida será 

solidária, desde que alcance duas ou mais pessoas, como 

pressuposto de fato que dá origem à respectiva obrigação tributária. 

(vide segundo volume do Compêndio de Direito Tributário de 

Bernardo Ribeiro de Moraes, p.302 em diante). 

Nesse diapasão, tal instituto foi conceituado pelos legisladores 

complementares, quando da elaboração do Código Tributário 

Nacional – CTN, em que pelo artigo 124 definiram que o instituto da 

solidariedade, no Direito Tributário, pode se manifestar de duas 

formas, a saber: a primeira hipótese, quando existe um claro 

interesse comum entre os envolvidos (artigo 124, inciso I do CTN) 

ou, numa segunda hipótese, quando for expressamente definida em 

lei (artigo 124, inciso II do CTN).  

O Código Tributário Estadual – CTE, respeitando as regras da Lei 

Complementar, pelo seu artigo 45, passa a descrever quais são as 

hipóteses de solidariedade, definidas pelo legislador em Goiás, tendo 

como fundamento, tanto no inciso XII do artigo 45, como do inciso II 

do artigo 124 do CTN acima mencionado, sendo que, dentre elas 

está, de forma clara e transparente, a hipótese do inciso XII, aplicável 

ao caso em questão, que passamos a citar:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal, especialmente:  

... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 

gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 



relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;”  

Nas palavras de Luciano Amaro (in Direito Tributário Brasileiro – 

Editora Saraiva, p. 296) in verbis: As situações (art. 124, II) em que a 

lei pode definir terceiros como responsáveis solidários supõem que 

estes estejam vinculados ao fato gerador, valendo aqui os 

comentários que fizemos acerca do art. 128, sobre os limites à 

definição legal de responsabilidade tributária. 

Para que o terceiro seja eleito responsável (como substituto do 

contribuinte, como devedor principal, como devedor solidário, ou 

como devedor subsidiário) devem ser obedecidos os comentados 

limites. 

Nessa linha de raciocínio, o legislador de Goiás, seguindo a diretriz 

traçada pelo legislador complementar, artigo 124 do CTN acima 

mencionado, estabeleceu quais as hipóteses para inclusão dos 

sócios, administradores e/ou terceiros como solidários, tendo como 

primeiro parâmetro o claro interesse comum entre eles, pois é sabido 

que a pessoa jurídica é uma ficção criada pelo direito e só pratica 

atos por meio dos seus acionistas, sócios, diretores e num segundo 

momento a participação desses na infração tributária apontada nos 

autos decorreria da própria lei. 

Frise-se, ainda, que o novo Código Civil, por meio do seu artigo 47, 

afirma taxativamente que obrigam a pessoa jurídica todos os atos 

dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes 

definidos nos atos constitutivos, porém, qualquer desvio, infração à 

lei ou ao próprio estatuto, decorrente dos atos que praticarem, 

intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis passam a 

responder, também, de forma solidária, com a pessoa jurídica, nos 

termos do inciso XII, artigo 45 do CTE.  

Portanto, não é necessário que se pratique fraude, excesso de 

poderes para que figure como polo passivo solidário na lide. No 

presente caso, temos claro que os sujeitos passivos são solidários 

nos termos do inciso XII, artigo 45 do CTE.  



Portanto, entendo, que, ao contrário da defesa, correta é a inclusão 

de todos os solidários na lide, razão porque não acolho nenhum dos 

pedidos para sua exclusão, negando o pedido de exclusão da lide 

dos solidários.  

Portanto, nego provimento a toda argumentação posta pela defesa.  

Em relação ao mérito, na parte do pedido da parte que pediu a 

aplicação do benefício do PRODUZIR, entendo que é impossível e inconsistente sob o 

ponto de vista jurídico, pois estamos diante de débitos de ofício, que tratam de 

irregularidades descobertas pela fiscalização e demonstram comportamento inadequado 

por parte do sujeito passivo.  

Em relação ao pedido de exclusão da lide dos solidários, entendo 

que não seja consistente sob o ponto de vista jurídico. Há claramente a responsabilização 

dos que têm poderes de administração, sendo essa a lógica do fisco. Seu fundamento é o 

artigo 45, XII do Código Tributário Estadual.    

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que foi pela procedência do auto de 

infração.  

Sobre a arguição de decadência, entendo que deva ser rejeitada 

pelos motivos já expostos.  

Em relação ao pedido de retirada da lide dos solidários, conheço do 

recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, para manter na lide os solidários 

EDUARDO GARCIA DE LAVOR e ANDRÉ GARCIA DE LAVOR.  

 
 

Sala das sessões, em 19 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01857/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aproveitamento indevido 
de crédito. Procedência. Não Unânime.   
 
1) PROCESSUAL. Preliminar de insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Não unânime. Não há que se falar em 
nulidade quando do processo constarem elementos suficientes 
para determianar com segurança a infração e o infrator (§ 3º art. 
20 Lei nº 16.469/09). 
 
2) SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Pedido de exclusão 
da lide. Rejeitado. Não unânime. O sócio administrador que 
permite a apropriação de crédito outorgado do 
COMEXPRODUZIR, por ação ou omissão, no percentual de 65% 
sobre mercadorias adquiridas no mercado interno, concorre 
para a prática da infração e responde pelo crédito tributário 
juntamente com a empresa (art. 45, XII, CTE). 
 
3) DECADÊNCIA. Rejeitada. Unânime. Restou prejudicado o 
pedido de decadência com a revisão do levantamento fiscal, que 
passou a abranger períodos de fatos geradores posteriores à 
alegação inicial da parte (art. 173, I, CTN).  
 
 3) ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento indevido de 
crédito. COMEXPRODUZIR. Procedência parcial. Não unânime. o 
crédito outorgado do COMEXPRODUZIR aplica-se somente 
sobre saídas de mercadorias importadas diretamente pelo 
estabelecimento goiano, não podendo ser utilizado em relação a 
mercadorias adquiridas no mercado interno (art. 3º da Lei nº 
14.186/02), devendo-se, entretanto, adequar o valor exigido de 
ICMS ao montante apurado em revisão fundamentada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 



6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 50.575,11 (cinqüenta mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais e onze centavos). Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho 
e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo, que votaram pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta desse auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 109.710,30, em razão da escrituração indevida 
de valores, a título de crédito outorgado, referente à operação de saída interestadual com 
bens e mercadorias importados do exterior, haja vista que apurou de forma incorreta e a 
maior o valor a ser apropriado como crédito. Em consequência, deverá pagar o ICMS no 
valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativos 
e documentos anexos”. 
 

Período abrangido pelo levantamento fiscal: “janeiro de 2007 a 
dezembro de 2011” 
 

Infração: art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 5º do dec. 5.686/02 e 
§ 2º da Cláusula primeira do Tare 301/06-GSF. 
 

Penalidade: art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 14.634/03. 
 

Solidário: Sérgio Mansur Andalaft, com fundamento no art. 45, XII, do 
CTE, na condição de sócio administrador. As outras duas pessoas nomeadas solidárias, 
Aline Baptista e Roberta Alessandra Torres Roiz, foram excluídas da lide em primeira 
instância com concordância da Representação Fazendária. 
 

Instrução processual: instruem o auto de infração: a NOTA 
EXPLICATIVA (fls. 09/13), em que os autuantes esclarecem que no presente auto de 
infração o contribuinte atingiu a condição de preponderância de atingir o mínimo de 95% 
em operações com comércio exterior, em relação às operações totais, entretanto, 
creditou-se em valores superiores ao que fazia jus, especialmente por calcular o crédito 
outorgado de 65% sobre operações de saídas interestaduais de mercadorias que NÃO 
foram mercadorias importadas do exterior, mas, sim, adquiridas no mercado interno; o 
Instrumento Particular de Alteração de Contrato da Sociedade Limitada (fls. 17/21); as 
planilhas “Demonstrativo Crédito Outorgado Comexproduzir – Crédito Outorgado Saída 
Interestadual” juntamente com as planilhas da “Auditoria Básica do ICMS” (fls. 22/71); a 
relação de notas fiscais de aquisição ou recebimento interestadual em transferência de 
mercadorias provenientes do mercado interno (fls. 72/79); a cópia ou extrato do livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 80/147); as cópias das notas fiscais (fls. 148/462) 
referentes a compras ou recebimento em transferências interestaduais de mercadorias 
provenientes do mercado interno; mídia CD-R (fls. 463/464) contendo os levantamentos 



fiscais em meio magnético com Recibo de Entrega de Relatórios Digitais com recibo do 
sujeito passivo. 
 

Intimados para pagar ou impugnar, os sujeitos passivos, autuado e 
solidários, comparecem em primeira instância (fls. 479/483) em peça conjunta de defesa, 
alegando: inexistência de responsabilidade solidária dos sócios, com fundamento no art. 
135, III, do CTN; aduzindo, ainda, a improcedência do auto de infração, pois o contribuinte 
superaria os percentuais estabelecidos legalmente para fruição do benefício fiscal.   
 

O julgador singular encaminha os autos em diligência (fls. 504) para 
que os autuantes verifiquem a correção no cálculo dos percentuais, e, se necessário, 
revisem o lançamento. 
 

Mediante relatório diligencial, o autuante afirma que não há erros nos 
cálculos (fls. 505/506), conforme toda a documentação que instrui o auto de infração, visto 
que o contribuinte não obedeceu à proporção no aproveitamento do crédito outorgado de 
65%, relativamente às saídas de apenas mercadorias importadas, em relação às saídas 
totais, visto que houve aquisição de mercadorias no mercado interno. 
 

Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 
passivos comparecem conjuntamente ao processo (fls. 514/524), e aduzem o seguinte: 
que as sócias Roberta Torres e Aline Baptista não podiam ser solidárias no presente 
processo, pois não exerciam função de administração na empresa; que o sócio Sérgio 
Mansur Andalaft não pode ser solidário no presente processo, pois não contrariou o art. 
135, III, do CTN; no mérito, asseveram que as mercadorias comercializadas pela empresa 
(instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios) não 
possuem similar nacional, razão pela qual são todas importadas do exterior; afirmam as 
operações com o CFOP 6.949, que se referem a “outras saídas de mercadorias ou 
prestação de serviço não especificado” foram indevidamente excluídas da apuração das 
saídas interestaduais, o mesmo ocorrendo em relação às operações com o CFOP 6.917, 
referente a “remessa de mercadoria em consignação mercantil”. 
 

Pedem a nulidade do processo (insegurança), ou sua improcedência, 
ou que seja o julgamento convertido em diligência para fins de saneamento do processo. 
 

O julgador singular, em sentença de fls. 541/543, rejeita a preliminar 
de nulidade processual, indefere o pedido de diligência e julga procedente o auto de 
infração, com exclusão da lide das 2 sócias não administradoras, mantendo no polo 
passivo como solidário apenas Sérgio Mansur Andalaft. 
 

A Representação Fazendária (fls. 544) concordou com a exclusão 
das solidárias. 
 

Intimados para pagar ou recorrer, os sujeitos passivos autuado e o 
solidário, comparecem ao processo (fls. 550/558) conjuntamente e recorrem da decisão 
singular, aduzindo ilegitimidade passiva do sócio Sergio Mansur Andalaft e no mérito, 
repetindo a manifestação feita sobre o resultado da diligência, pedindo, nulidade por 
insegurança na determinação da infração, pois o trabalho fiscal estaria falho, inconsistente 
e incoerente com a verdade material, improcedência ou diligência para fins de 
saneamento do processo. 
 

Em adendo ao recurso voluntário, os sujeitos passivos comparecem 
novamente ao processo (fls. 562) e juntam a este, por amostragem, cópias de notas 



fiscais de vendas interestaduais de mercadorias importadas com o CFOP 6.949 (fls. 
563/594)  
 

A 4ª CJUL expede Resolução (fls. 601/602) convertendo o 
julgamento em diligência para que os sujeitos passivos juntem ao processo cópia da 
totalidade das notas fiscais referidas no recurso voluntário, além de outras informações 
pertinentes à prova das operações que alegam que devem ser consideradas no cálculo do 
percentual de 65% de crédito outorgado. 
 

Os sujeitos passivos comparecem novamente ao processo (fls. 
612/622) e afirmam, ainda, que, além das operações referentes ao CFOP 6.949 – “outras 
saídas de mercadorias não especificadas anteriormente”, já contestadas anteriormente, 
houve também o recebimento pela filial de Goiás de mercadorias em transferência 
interestadual da matriz em São Paulo/SP, que são correspondentes a devolução de 
remessas de mercadorias feitas por esta filial goiana para consumidores naquele estado 
de São Paulo. Junta ao processo cópias de notas fiscais (fls. 625/646) de importação 
dessas mercadorias, juntamente com mídia CD (fls. 651) contendo arquivos de auditoria 
feita pelo contribuinte. Alegam, ainda, decadência do período de julho de 2007. 
 

A 4ª CJUL, por resolução de fls. 652/653, encaminha o processo 
para que seja feita revisão dos levantamentos pelos autuantes. 
 

Em relatório diligencial, mediante manifestação de fls. 654/658, um 
dos autuantes esclarece que fez revisão considerando os argumentos do sujeito passivo. 
Junta novos levantamentos de fls. 659/705, anexa cópias de notas fiscais (fls. 706/939) 
referentes às diversas argumentações do sujeito passivo, e o Demonstrativo Crédito 
Outorgado COMEXPRODUZIR – Crédito Outorgado Saída Interestadual (fls. 940/942), 
onde conclui que o novo valor do ICMS devido é no montante de R$ 78.033,02. 
 

Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 
944/945), os sujeitos passivos não compareceram ao processo, sendo os autos 
encaminhados para julgamento. 
 

Pela Certidão e Acórdão de fls. 952/963, a 4ª CJUL decidiu por 
unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade processual, POR MAIORIA, excluir 
da lide o solidário Sérgio Mansur Andalaft, e, também, por MAIORIA, julgar 
PROCEDENTE o auto de infração, confirmando a sentença singular. 
 

Mediante Recurso Ex Officio (fls. 966/969), a Fazenda Pública pediu 
a reinclusão do solidário na lide. 
 

O sujeito passivo recorre ao Conselho Pleno (fls. 975/980) e repete a 
argumentação anteriormente feita sobre a não consideração das saídas com CFOP 6.949 
– outras saídas de mercadorias não especificadas anteriormente. 
 

Em contradita (fls. 982/985) o solidário pede a manutenção da 
decisão cameral que o excluiu da lide. 
 

Antes do julgamento a Representação Fazendária (fls. 991/992)  
junta ao processo cópia da autoridade fiscal que fez a revisão do levantamento fiscal que 
afirma ocorrência de equívoco nesta, pois teria considerado em duplicidade as saídas de 
mercadorias, referentes às transferências recebidas da matriz. 
 



Por certidão e acórdão de fls. 993/1004, por unanimidade de votos, o 
CONSUP julgou o processo nulo por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão 
cameral. 
 

Intimados (fls. 1005/1006), os sujeitos passivos não manifestaram 
posteriormente à decisão do CONSUP. 
 

Por resolução (fls. 1013/1014) a terceira câmara julgadora retornou o 
processo à Gerência de Comércio Exterior para nova revisão, face ao documento que 
tinha sido anexado pela representação fazendária em que a autoridade fiscal revisora 
alegou erro na revisão anterior. 
 

Em relatório diligencial, juntando novos levantamentos às fls. 
1015/1097, a autoridade revisora manifesta-se às fls. 1098/1101, concluindo que com a 
revisão, o valor do ICMS exigido no presente processo fica reduzido para R$ 50.575,11 
(cinquenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos). 
 

intimados (fls. 1103/1105) para manifestar sobre o resultado da 
diligência, os sujeitos passivos não compareceram. 

 
V   O   T   O 

 
Nesse processo administrativo tributário, o sujeito passivo principal e 

o solidário são chamados a pagar ICMS, multa, mais acréscimos legais, em virtude de a 
empresa autuada ter apropriado em sua escrituração fiscal, indevidamente, crédito 
outorgado do ICMS, no programa Apoio ao Comércio Exterior - COMEXPRODUZIR, em 
valores superiores ao que o mesmo tinha direito, nos termos da legislação aplicável. 

 
Não que o sujeito passivo não fizesse jus a nenhum valor de crédito 

outorgado, porquanto o mesmo atendeu à condicionante de realizar 95% de operações 
com comércio exterior, alcançando, assim, o direito à apropriação de 65% de crédito 
outorgado, mas, porque, ao apropriar o crédito outorgado de 65% sobre as operações 
interestaduais com mercadorias importadas diretamente pelo autuado, o fez além do 
cálculo dos 65% sobre essas operações. 

 
Para comprovar tal fato, a autoridade fiscal elaborou e juntou ao 

processo os levantamentos fiscais pertinentes, na ordem a seguir, na forma original ou 
mediante revisões, considerando as manifestações em processo dos sujeitos passivos e 
da Representação Fazendária: 
 

1º levantamento: é o que dá origem ao auto de infração, conforme 
documentos de fls. 22/79 dos autos, constituído, por exercício (de 2007 a 2011), de: 
“Demonstrativo Crédito Outorgado COMEXPRODUZIR – Crédito Outorgado Saída 
Interestadual”, “Auditoria Básica do ICMS” e “Demonstrativo Crédito Outorgado 
Comexproduzir – Crédito Outorgado Saída Interestadual – ENTRADAS DE 
MERCADORIAS PROVENIENTES DO MERCADO INTERNO”, que resultou em ICMS 
total exigido no montante de R$ 109.710,30; 

 
2º levantamento: é o decorrente de revisão fiscal, após as alegações 

de defesa em primeira e segunda instâncias, conforme explicitadas no relatório desse 
acórdão. É composto dos seguintes demonstrativos, por exercício (de 2007 a 2011): 
“Demonstrativo Crédito Outorgado COMEXPRODUZIR – Crédito Outorgado Saída 
Interestadual” (fls. 659/693), que demonstra o percentual de entradas do exterior, o 



percentual das saídas interestaduais e os valores do crédito outorgado apurado e 
escriturado; relatório “Entradas de Mercadorias Provenientes do Mercado Interno” (fls. 
694/701); e, relatório “Notas Fiscais de Saída de Simples Movimentação (Empréstimo de 
Mercadorias)” (fls. 702/705); relatório “Notas Fiscais de Entrada de Simples Movimentação 
(Retorno de Empréstimo de Mercadorias)” (fls. 789/792); relatório “Demonstrativo das 
Mercadorias Transferidas da Matriz que Foram Inicialmente Importadas pela Filial e 
Consequentemente Não Mais Influenciaram o Índice de Preponderância” (fls. 872/887) e 
RESUMO DOS VALORES ENCONTRADOS APÓS REVISÃO PROCESSUAL (Diferenças 
Favoráveis ao Fisco, Diferenças Favoráveis ao Contribuinte, Compensações em 
Conformidade com a Instrução Normativa 1159/13-GSF de 17/06/2013 e, finalmente, 
“Resumo dos Valores Encontrados Após Compensações” por auto de infração, resultando, 
para o presente processo a exigência de ICMS no montante de R$ 78.033,02 (fls. 
940/942). Nota-se que os demonstrativos e relatórios são autoexplicativos, sobressaindo-
se, antes de todos, além dos demonstrativos finais sobre “Resumo dos Valores 
Encontrados Após Revisão Processual”, o demonstrativo inicial “Demonstrativo Crédito 
Outorgado COMEXPRODUZIR – Crédito Outorgado Saída Interestadual” que condensa 
todos os números e permite vislumbrar o caminho percorrido para o cálculo do crédito 
outorgado de 65%, onde destaca-se o valor do ICMS apurado no levantamento fiscal e o 
valor do saldo devedor de ICMS apurado pelo contribuinte, com o cálculo dos créditos 
outorgados correspondentes, e a diferença a favor do fisco, ou, excepcionalmente, a favor 
do contribuinte. 

 
3º levantamento: sobreveio face à declaração de nulidade da decisão 

cameral e face ao Relatório Diligencial de fls. 991/992, onde se refez os cálculos 
novamente, considerando a Resolução 078/2018 de fls. 1013/1014, composto dos 
seguintes demonstrativos: “Demonstrativo Crédito Outorgado COMEXPRODUZIR – 
Crédito Outorgado Saída Interestadual” (fls. 1015/1049); relatório “Notas Fiscais de 
Entrada de Simples Movimentação (Retorno de Empréstimo de Mercadorias)” (fls. 
1050/1053); “Notas Fiscais de Saída de Simples Movimentação (empréstimos de 
Mercadorias)” (fls. 1054/1057); relatório “Entradas de Mercadorias Provenientes do 
Mercado Interno” (fls. 1058/1065); AUDITORIA BÁSICA DO ICMS (fls. 1066/1094); 
demonstrativos “RESUMO DOS VALORES ENCONTRADOS APÓS REVISÃO 
PROCESSUAL” (fls. 1095/1097), que encerrou com resultado de ICMS exigível a favor do 
erário no montante de R$ 50.575,11 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais 
e onze centavos). 
 

É importante observar que o sujeito passivo, intimado da última 
revisão, não se manifestou. 
 

O COMEXPRODUZIR foi instituído pela Lei Nº 14.186, de 27 de 
junho DE 2002, que assim dispõe sobre o benefício fiscal: 

 

“Art. 1º Fica instituído o incentivo Apoio ao Comércio Exterior no Estado de 

Goiás - COMEXPRODUZIR, subprograma do programa de 
Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 

Parágrafo único. O COMEXPRODUZIR tem por objetivo apoiar operações 
de comércio exterior realizadas por empresa comercial importadora e 
exportadora, inclusive por "trading company", que operem, exclusiva ou 
preponderantemente com essas operações, por intermédio de estrutura 
portuária de zona secundária localizada no Estado de Goiás. 

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



Art. 3º O COMEXPRODUZIR consiste na concessão de crédito outorgado 

do ICMS, na forma, limite e condições estabelecidas pelo Chefe do Poder 
Executivo, devendo ser observado o seguinte: 

I - o crédito outorgado deve ser apropriado na subseqüente saída 
interestadual de mercadorias ou bens importados do exterior diretamente 
pela beneficiária, ainda que destinados a consumidor final, para compensar 
com o imposto devido pela empresa comercial importadora e exportadora, 
no valor equivalente ao percentual de até 65% (sessenta e cinco por cento), 
aplicado sobre o saldo devedor do ICMS no período correspondente às 
operações interestaduais realizadas pela beneficiária; 

II - condiciona-se à celebração de Termo de Acordo de Regime Especial - 
TARE com a Secretaria da Fazenda, no qual devem ser estabelecidas as 
garantias necessárias ao recolhimento dos valores de ICMS devidos pelas 
empresas importadoras e exportadoras; 

III - aplica-se apenas às operações interestaduais com mercadoria ou bens 
cujo desembaraço aduaneiro ocorra por intermédio de estrutura portuária 
de zona secundária localizada no Estado de Goiás”. 

 
Depreende-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito, que o 

COMEXPRODUZIR consiste em crédito outorgado incidente sobre saídas interestaduais 
com mercadorias ou bens importados do exterior diretamente pelo estabelecimento 
goiano. 
 

Feita essa exposição inicial, passo a analisar uma a uma as 
alegações dos sujeitos passivos: 
 

a) nulidade por insegurança na determinação da infração, pois o trabalho fiscal estaria 
falho, inconsistente e incoerente com a verdade material. Entendo que tal alegação 
restou prejudicada, uma vez que, após o último levantamento fiscal, que concluiu 
pela exigência de ICMS de R$ 50.575,11, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
ressaltando que os demonstrativos são bem claros e fundamentados, sendo que a 
defesa em momento algum apôs-se às fórmulas ali constantes. Reclamo dos 
números, é verdade, porém, à medida do evolver processual, tais reclamações 
deixaram de existir. Assim considerando, não vislumbro insegurança no trabalho do 
fisco, ao contrário, entendo que o mesmo é ponderado e dentro da realidade da 
matéria, com exposição segura quanto aos métodos e demonstrativos e relatórios; 

 
b) o solidário deve ser mantido na lide. Com efeito, a empresa tem à sua frente a 

pessoa humana que é seu sócio-gerente e que tem conhecimento de toda a 
atividade empresarial e responde, nos termos do art. 45, XII, do CTE, por essa 
atividade, seja comercial, seja, trabalhista, seja fiscal, e deve pagar o ICMS, multa, 
mais acréscimos legais decorrentes de lançamento do crédito tributário 
relativamente à sua ação ou omissão que determine que o mesmo tenha concorrido 
para a prática da infração. No caso, o sócio-administrador tinha conhecimento dos 
critérios do COMEXPRODUZIR, que lastreia a sua atividade econômica, e não 
podia ter permitido, por ação ou omissão, a apropriação de crédito outorgado em 
montante superior à aplicação do percentual de 65% sobre as saídas interestaduais 
de mercadorias importadas do exterior diretamente pelo estabelecimento autuado; 

 
c) a alegação de decadência parcial, relativa ao mês de julho de 2007, ficou 

prejudicada após a última revisão, uma vez que a exigência fiscal passou a ser 
incidente sobre a apuração do mês de setembro de 2008 em diante. Assim, rejeito-
a. 



 
d) o mérito, propriamente dito, resolveu-se com a última revisão do levantamento 

fiscal, contra a qual os recorrentes não se insurgiram expressamente. Em análise 
dessa revisão, observo que a autoridade fiscal é bastante didática no demonstrativo 
e inclusive anexa relatórios auxiliares que comprovam os números lançados no 
demonstrativo principal “Demonstrativo Crédito Outorgado COMEXPRODUZIR – 
Crédito Outorgado Saída Interestadual” (fls. 1015/1049). As contestações dos 
sujeitos passivos em primeira e segunda instâncias foram levadas a efeito na última 
revisão, de forma a afastar querelas sobre o trabalho da fiscalização, inclusive com 
não contestação dos mesmos em relação a essa última revisão, quando intimados 
para manifestação sobre o resultado desta. 

 
À vista do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de 

nulidade processual por insegurança na determinação da infração, manter na lide o 
solidário, rejeitar a alegação de decadência parcial e, no mérito, conhecer dos recursos 
dos sujeitos passivos, dar-lhes parcial provimento, para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
50.575,11 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos), multa, mais 
acréscimos legais.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01866/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PEDIDO DE 
REINCLUSÃO NA LIDE DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ACOLHIDO. PEDIDO DE REFORMA DO ARESTO CAMERAL QUE 
ACOLHEU A PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO. PROVIDO.  MÉRITO. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS RELATIVOS À 
ENTRADA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU 
CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. 
 
I – Defere-se o recurso da Representação Fazendária para o fim 
de reincluir na lide o sujeito passivo solidário, vez que este 
exercia à época da ocorrência dos fatos geradores a função de 
administrador da sociedade empresária, consoante inteligência 
do art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com artigo 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional. 
 
II - Inocorrendo registro, apuração, declaração e recolhimento 
do débito, objeto de lançamento de ofício levado a efeito pelo 
fisco, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário 
rege-se pelo disposto no art. 173, inc. I, do CTN, consoante 
inteligência da súmula n.º 555 do Superior Tribunal de Justiça. 
 
III - Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o contribuinte aproveitou 
indevidamente créditos de ICMS relativos à aquisição de 
mercadorias/bens destinados ao uso ou consumo do seu 
estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide o sujeito passivo solidário Alfredo Angelo Soncini Filho . E, também, por maioria de 
votos, afastar a preliminar de decadência parcial, referente ao período de 08 a 11/2009. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração no valor de R$ 1.124.479,49 (um milhão, cento e vinte e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, José Ferreira de Sousa, Luis 
Antônio da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Evandro Luis Pauli e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira D'abadia e Mauricio Ribeiro de Paiva que 
votaram pela manutenção da decisão cameral. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 

ICMS em decorrência da escrituração indevida de créditos, relativamente à entrada de 
mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento (matérias destinadas a 
"edificações") e aproveitamento a maior que o permitido dos créditos destacados nas 
notas fiscais de entradas registras no Livro Fiscal CIAP.  

 
Infração: artigos 58, I, §3°, §6° e 60, I, "b"; 64, todos do Código 

Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 46, I, §1°, IV, "b" 
§4° e artigo 351, 352. 522, I, todos do Decreto 4852/97.  

 
Penalidade: artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação da Lei nº 

17917/2012. 
 
Sujeitos passivos solidários: Alfredo Ângelo Soncini Filho e outros, 

Allsons Partições S/C LTDA e Engebanc Engenharia LTDA. 
 
Instrução: Despacho GCOM determinando o estorno dos créditos 

apropriados indevidamente; Auditoria Básica do ICMS por Ano (fls. 19/ 95), Apuração do 
Contribuinte, Apuração de Ofício, Conclusão, Conclusão após compensação ICMS, 
Demonstrativo Auxiliar dos Créditos Escriturados Indevidamente; Parecer 0039/2013-
GCOM sobre solicitação de deferimento de apropriação de crédito do ICMS do ativo 
imobilizado (Processo 200900004011811) fls. 98/115, solicitação de juntada dos 
processos 201300004053333 e 200900004012231 ao de n.º 200900004011811 ambos de 
deferimento de apropriação de crédito de ICMS do ativo imobilizado fls. 111, Parecer 
0040/13-GCOM Processo-200900004012231 que solicita a convalidação da apropriação 
de crédito do ICMS do ativo imobilizado fls. 1532, Parecer 0071/13-GCOM Revisão dos 
Pareceres 0039 e 0040/13-GCOM após juntada do Processo 201300004053333 aos 
demais fls.135, Síntese dos processos 200900004011811 e 200900004012231 (fls.139 
revisado), Cópia PAT 4021300048496 fls. 169, Cópia CIAP fls. 198, DVD via processo 
contendo EFD de julho 2010 a dezembro de 2013 fls. 231, Cópia da apuração fls. 233/ 
408, intimação fls. 409, Recibo de relatórios digitais fls. 411. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários foram 

considerados revéis na instância inaugural. 
 
Por sua vez, o sujeito passivo direto apresentou impugnação em 

primeira instância argumentando em síntese: 

 

a) decadência parcial do lançamento relativamente aos períodos 
de abril a novembro de 2009, pois a lavratura se deu em 11/12/2014; 

b) decadência do direito de constituição do crédito tributário, 
conforme dispõe o artigo 24 da Lei Federal 11.457/2007, que diz que 
é obrigatório que a decisão administrativa seja proferida no prazo 
máximo de 360 dias, aqui com relação a resposta conclusiva do 
Fisco no processo administrativo do pedido de deferimento do crédito 
que excedeu este prazo, e este serviu de base para o lançamento 
em questão; 

c) que teria direito de apropriar crédito do ativo imobilizado 
amparado pela Constituição Federal, art.155, § 2°, Inciso I, direito a 



compensação do imposto que incise na operação anterior com o 
montante devido na posterior, cita o artigo 20 da LC 87/96 direito de 
se creditar das mercadorias adquiridas para integralizar o seu ativo 
permanente, o fisco não pode limitar o direito do contribuinte, o 
fundamento apontado pelo fisco é ilegal e inconstitucional. Diz que a 
controvérsia está no fato do Fisco alegar tratar-se de entrada de 
material de consumo por ser destinada a construção, a Impugnante 
sustenta que as mercadorias foram empregadas em seu ativo 
imobilizado, na implantação do seu parque industrial, ressaltando 
que as aquisições foram realizadas no período pré-operacional da 
Usina; 

d) que ao solicitar a homologação dos créditos apropriados, estava 
na condição de consulente e o fisco adotou o mesmo critério quando 
flagra a apropriação de crédito em processo normal de fiscalização, 
mesmo reconhecendo que a impugnante se encontrava em situação 
de denunciante espontâneo. Por isso acredita que por esta razão 
poderia recompor a conta gráfica procedendo os estornos indevidos, 
foi o que a mesma fez. E o fisco além de solicitar o estorno aplica 
multa e acréscimos legais. Assim diz que a impugnante não pode ser 
penalizada pela demora na resposta do processo de consulta. Cita 
jurisprudências estaduais que permitem a recomposição da conta 
gráfica; 

e) que não aceita o argumento do fisco para não recomposição da 
conta gráfica, de que teria que fazer uma Auditoria do Ativo 
imobilizado para averiguar os coeficientes e outros, e diz que foi isto 
que a auditora fez para efetuar o lançamento, não entende porque 
não o fez durante o processo de pedido de deferimento; 

f) Confiscatoriedade da penalidade aplicada; 

 

Ao final, requereu: realização de diligências e perícias, caso não 
fossem canceladas as exigências, anulação ou recálculo das exigências nos termos das 
razões preliminares, anulação e/ou cancelamento do auto de infração pelas razões de 
direito expostas, autorização para produção de todas as provas em direito admitidas, 
inclusive sustentação oral e intimação da data de julgamento e, caso não atendidos os 
pedidos anteriores, que fosse atenuada o valor da multa de ofício por não estar provado 
nos autos dolo ou má-fé. 

 
Mediante decisão prolatada às fls. 467/473, a julgadora monocrática 

rejeitou o pedido de conversão dos autos em diligência, rejeitou a preliminar de 
decadência do lançamento e, no mérito, julgou procedente na íntegra a exigência fiscal. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário.  
 
O sujeito passivo direto reitera os argumentos expendidos na peça 

de impugnação. Argui a preliminar de decadência do crédito tributário relativo a fatos 
geradores ocorrido entre abril e novembro de 2009, com fulcro no artigo 150, § 4º do CTN. 
No mérito, pondera ter o direito de creditar-se do imposto pois tratam-se de operações de 
aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e não para consumo; que por 
tratar-se de matéria controvertida, investiu-se na condição de consulente e por isso tem o 
direito de recompor sua conta gráfica e que a penalidade aplicada apresenta caráter 
confiscatório. Ao final, reitera todos os pedidos formulados na instância singular.   



 
Os sujeitos passivos solidários, por sua vez, requerem, 

preliminarmente, sua exclusão da lide. Argumentam inexistir provas de que tenham 
concorrido para a prática da infração estampada na basilar; que o instituto da 
solidariedade deve ser aplicado apenas quando provados o dolo, a fraude, a simulação ou 
má fé, e para sustentar suas teses invocam julgados desta e de outras cortes. 

 
Arguem a preliminar de nulidade parcial do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa em virtude de ineficácia de intimação.     
 
Repisam a preliminar de decadência parcial do crédito tributário 

relativo aos fatos geradores ocorridos no período de abril a novembro de 2009, com fulcro 
no § 4º do artigo 150 do CTN. 

 
No mérito, aduzem que: a infração estampada na basilar insubsiste; 

que as mercadorias adquiridas se destinavam ao ativo imobilizado do estabelecimento e 
não para uso ou consumo, portanto, tem direito ao crédito do imposto; que o ordenamento 
jurídico tributário tutela sua pretensão; que tem o direito de reelaboração da escrita fiscal e 
o estorno dos créditos em conta gráfica; que antes de apropriar-se dos créditos em 
discussão promoveu consulta junto ao órgão da fazenda pública, situação que obsta a 
denegação da denúncia espontânea. 

 
Obtemperam que os pareceres exarados pela fazenda pública não 

se sustentam, posto que fundamentados em dispositivos de lei inaplicáveis ao caso em 
tela; que está demonstrado que o procedimento adotado pelo contribuinte para recolher o 
valor decorrente do estorno dos créditos determinados no parecer da fiscalização seja 
calculado reformulando-se a conta gráfica não é descabido. 

 
Sustentam a inconstitucionalidade da penalidade aplicada, por 

violação dos dispositivos da Carta Magna bem como os princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da vedação ao confisco.   

 
Solicitam que, caso não acolhidas as preliminares de nulidade ou a 

improcedência do feito, que se determine o retorno dos autos à Primeira Instância para 
reanálise e realização de diligência, de modo que o revisor se manifestasse sobre os 
seguintes pontos: 

 

1) As notas fiscais de aquisição das mercadorias objetos da glosa 
fiscal foram aplicadas no ativo imobilizado operacional da 
Impugnante? 

2) É possível indicar quais das mercadorias objeto da glosa fiscal 
foram aplicados em bens que não se caracterizam como edifícios e 
construções? Quais? 

3) Proceder a indicação individualizada de qual equipamento, 
máquina, edifício ou outro tipo de ativo imobilizado que as referias 
mercadorias foram utilizadas/empregadas 

 
Ao final reiteram o pedido de sua exclusão da lide, a reforma da 

decisão singular e a improcedência do auto de infração ou, alternativamente, a adequação 
da penalidade aplicada.  

 



Em atendimento à Resolução 005/2016, a Secretaria Geral deste 
Conselho apensou aos autos os seguintes autos de infração para julgamento conjunto: 
20130004053333, 200900004011811 e 200900004012231. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, a Terceira 

Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
conversão dos autos em diligência, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, acolher o pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários 
Allsons Participações S/C Ltda. e Engebanc Engenharia Ltda. e rejeitar a preliminar de 
mérito de decadência total do crédito tributário. Por maioria de votos acolheu os pedidos 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, Alfredo Ângelo Soncini Filho, e de 
decadência parcial relativamente aos períodos de agosto a novembro de 2009, e, quanto 
mérito, julgou improcedente o lançamento. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior pugnando pela reversão do aresto cameral, de modo que seja afastada a 
preliminar de decadência parcial do lançamento, reinserido na lide o sujeito passivo 
solidário Alfredo Ângelo Soncini Filho e, quanto ao mérito, que seja mantida a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos também apresentam contradita ao recurso 

fazendário, requerendo a manutenção da decisão cameral com esteio nos mesmos 
argumentos apresentados nas instâncias anteriores. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 

acusado de ter omitido pagamento de ICMS em decorrência da escrituração indevida de 
créditos, relativamente à entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento (matérias destinadas a "edificações") e aproveitamento a maior que o 
permitido dos créditos destacados nas notas fiscais de entradas registras no Livro Fiscal 
CIAP. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
acolhendo os pedidos de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, Alfredo Ângelo 
Soncini Filho e de decadência parcial relativamente aos períodos de agosto a novembro 
de 2009 e, quanto mérito, julgou improcedente o lançamento. 

 
De início, quanto à pretensão fazendária de reinclusão na lide do 

sujeito passivo solidário, Alfredo Ângelo Soncini Filho, acolho-a, tendo em vista que o 
referido solidário exercia a função de sócio administrador da empresa autuada à época da 
ocorrência dos fatos geradores, consoante assinalado na cláusula oitava do instrumento 
de alteração contratual anexado às fls. 520 destes autos, subsumindo sua conduta 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91 combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco que o sujeito 

passivo omitido pagamento de ICMS em decorrência da escrituração indevida de créditos 



relativos à entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do seu 
estabelecimento, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha participação 
direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária 
sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do 
sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas tampouco aspectos atinentes à matéria de fundo quanto 
ao mérito propriamente dito, visto que o recurso do sujeito passivo solidário requer a 
manutenção do acórdão cameral que acolheu o pedido de decadência parcial do 
lançamento e exclui da lide o solidário, ao passo que o recurso da Representação 
Fazendária pugna pela reversão da decisão cameral. 

 
 
No que concerne ao pedido fazendário de afastamento da 

decadência parcial do lançamento, acolhida no aresto cameral com fulcro no art. 150, §4º, 
do CTN, saliente-se que cuida-se de lançamento de ofício em razão de o sujeito passivo 
ter aproveitado indevidamente créditos de ICMS, o contribuinte ter omitido pagamento de 
ICMS em virtude do aproveitamento indevido de créditos, implicando diretamente em 
omissão de recolhimento do imposto, que deveria ter sido regulamente registrado, 
apurado, declarado e recolhido ao erário estadual nos termos da legislação tributária. 

 
À toda evidência, a irregularidade noticiada na exordial conduz à 

conclusão no sentido de que não houve declaração do débito objeto do presente 
lançamento, razão pela qual coube ao Fisco levar a efeito o lançamento de ofício sob 
apreciação, relativamente à diferença de imposto não recolhida e não declarada à 
Administração Fazendária pelo contribuinte.  

 
A propósito, convém trazer à transcrição o teor da súmula 555 do 

Superior Tribunal de Justiça: 
 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

Portanto, considerando que o crédito tributário objeto deste 
lançamento refere-se a débito de ICMS não apurado regularmente e não declarado à 
fiscalização, decorrente de aproveitamento indevido de créditos de ICMS, não se aplica o 
disposto no art. 150, §4º, mas sim o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, a teor 
do que preconiza a súmula 555/STJ supracitada. 

 
No que concerne à matéria de fundo, o sujeito passivo sustenta que 

tem direito à apropriação de créditos decorrentes da aquisição de bens destinados ao seu 
ativo imobilizado, argumentando que o legislador ordinário não fez distinção entre 
imobilizado e construção/edificação. 

 
No caso sob julgamento o controle da legalidade do lançamento 

passa necessariamente pela análise da classificação das mercadorias ou bens que o 
contribuinte fez em seu livro registro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente – 
CIAP, visando verificar sua real natureza, i. e., se escriturados sob a rubrica de bens 
destinados ao ativo imobilizado – cuja isenção do diferencial de alíquotas é legalmente 



deferida – ou, diversamente, sob a qualidade de material de uso e consumo, para os quais 
inexiste a referida isenção. 

 
No período descrito como de ocorrência dos fatos geradores, o 

dispositivo isencional tinha a seguinte redação: 
 
Decreto n.º 4.852/97 
[...] 
Anexo IX 
[...] 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial ou agropecuário (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV).” 
 

Analisando o demonstrativo elaborado pela autoridade autuante, às 
fls. 139 destes autos, infere-se que foi objeto do lançamento os valores referentes ao 
crédito aproveitado em excesso relativamente às aquisições interestaduais de 
mercadorias e/ou bens, e os relativos à aquisição de materiais de edificação diversos, 
inclusive os destinados à construção de bases para instalação de 
máquinas/equipamentos. 

 
Tais informações foram extraídas do livro registro de controle de 

crédito de ICMS do ativo permanente – CIAP do contribuinte, de acordo com a 
classificação das mercadorias/bens por este realizada.   

   
Neste contexto, comungo do mesmo entendimento externado no 

Parecer nº 661/2005-GOT, no sentido de que: 1) as partes e peças ou mercadorias 
adquiridas, tais como parafusos, porcas, tijolos, quadros elétricos, e tomadas 
elétricas, destinadas à construção de galpões e suas bases de instalação, são 
considerados materiais de uso e consumo, sujeitando-se em consequência ao 
pagamento de diferencial de alíquotas, nas operações interestaduais; e 2) as partes e 
peças destinadas a montagem de caldeiras, moendas e outros equipamentos e máquinas 
que integrarão o ativo imobilizado de estabelecimentos industriais e agropecuários estarão 
isentas do pagamento do diferencial de alíquotas, com fundamento no Inciso XCII do art. 
6° do Anexo IX do RCTE, nos casos em que se puder identificar efetivamente a finalidade 
das mesmas. 

 
Com efeito, entendo que as mercadorias adquiridas para construção 

de edificações, incluídas as bases de instalação de máquinas/equipamentos, não se 
confundem com os referidos bens, qualificando-se como materiais de uso/consumo, não 
sendo, portanto, passíveis de fruição do benefício fiscal descrito no inciso XCII do art. 6º, 
supramencionado. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para, reformando o aresto 
cameral, proceder à reinclusão na lide do sujeito passivo solidário Alfredo Ângelo Soncini 
Filho, afastar a decadência parcial do lançamento e, quanto ao mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente na íntegra a exigência tributária. 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01891/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão de solidário da lide. Rejeitada. Preliminar de 
adequação da multa. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de imposto decorrente da escrituração 
indevida de crédito. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruido; 
 
2. Os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, que 
tenham concorrido para a prática de ilícito tributário, nos termos 
do art. 45, XII, do CTE, respondem solidariamente com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação, rejeitando-se a preliminar de exclusão de solidário da 
lide; 
 
3. Indefere-se pedido de adequação da multa, sendo a 
penalidade aplicada a apropriada e específica para a infração 
denunciada;.  
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de crédito, 
regularmente apurado em auditoria fiscal, não contestada pelo 
sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de adequação da multa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
pagamento de imposto em razão do aproveitamento de crédito de ICMS em valores 
superiores aos descritos nos documentos fiscais de entrada, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 1.648.664,61 (um milhão, seiscentos e 



quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), 
juntamente com as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3º, II e 64 da Lei n° 11.651/91 

c/c art. 46, § 1º, IV, do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, 
"a" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei 17.917/12.  

 
Identificada como coobrigado a pessoa física MARWAN ELIAS 

YOUSSEF, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 7 a 8), mídia CD (fls. 9), relatório de notas fiscais de entrada escrituradas 
em montante superior ao permitido (fls. 11 a 29) e demonstrativos da auditoria Básica do 
ICMS (fls. 30 a 33), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 39 a 45), quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, 
alegando basicamente que as notas fiscais de transferência da filial 03 para a filial 02 
foram emitidas com base de cálculo para a alíquota efetiva de 10%, conforme Anexo IX, 
VIII do RCTE e que, por um erro do sistema operacional que registra as notas fiscais, não 
foi considerada a base de cálculo reduzida. 

 
Entendem que as diferenças de ICMS calculadas sobreo os valores 

dos créditos apropriado a maior, conforme demonstrado (fls. 11 a 29), em relação às notas 
fiscais recebidas em transferências, a penalidade correta a ser aplicada é a prevista no art. 
71, VII, “c”, do CTE. 

 
Pedem a exclusão do solidário sob o argumento de que o fato de 

ocorrer um erro na geração do arquivo da EFD não caracteriza dolo ou fraude, uma vez 
que não foi intenção do responsável, mas um ato fortuito na apuração do ICMS. Pugnou 
pela nulidade ou improcedência do lançamento. 

 
Citam julgado da Segunda Câmara deste Conselho e a Súmula 430 

do STJ, concluindo que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal, 
inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou infração de contrato 
social, nos termos do art. 135, III, do CTN. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do auto de 
infração, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença 
n° 1824/2018 (fls. 55 a 59). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 66 a 73), alegando, quanto ao mérito, que, por erro do sistema 
operacional, no registro das notas fiscais da autuada, não foi considerado a base de 
cálculo reduzida, para a alíquota de 10%; que deveria ser aplicado ao caso a multa de 
25% do valor da operação constante no inciso VII, alínea “c” do artigo 71 do CTE. 

 
Pedem a exclusão do solidário, argumentando que o §3º do artigo 45 

do CTE estabelece que a solidariedade somente se aplica no caso de dolo ou fraude no 
descumprimento da obrigação acessória. E que, o erro na geração do arquivo da EFD, 
não caracteriza dolo ou fraude, na apuração do imposto. E que não ficou demonstrado nos 
autos que tenha agido com excesso de poder, infração à lei ou contrato social. Também 



fundamentam o pedido de exclusão do solidário na Súmula 430 que assevera que o 
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a preliminar de insegurança na determinação da infração, 

arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por se tratar de trabalho simples de 
comparação entre o valor creditado na EFD e o valor destacado nos documentos fiscais, 
tendo o auto de infração sido suficientemente instruído. Não há insegurança. 
 

Quanto ao pedido de exclusão do solidário administrador, a 
recorrente alega o sujeito passivo que o §3º do artigo 45 do CTE, a seguir transcrito, 
estabelece que a solidariedade somente se aplica no caso de dolo ou fraude no 
descumprimento da obrigação acessória, e que o erro na geração do arquivo da EFD não 
caracteriza dolo ou fraude, na apuração do imposto. 
 

Art. 45. [...] 
 
§ 3º A solidariedade quanto a penalidade pecuniária somente incidirá no 
caso em que seja identificado dolo ou fraude no descumprimento da 
obrigação acessória, podendo alcançar o administrador, qualquer preposto 
ou colaborador do contribuinte, quando verificado que esses tenham 
concorrido direta ou indiretamente para a consumação do ilícito. 

 
Tal dispositivo legal é aplicável somente nas infrações pelo 

descumprimento de obrigação acessória, que não é o caso em questão, onde a infração 
ocorreu em função do descumprimento de obrigação principal, já que houve omissão de 
ICMS pela prática infracional, destaca a recorrente. 

 
Inferindo que não ficou demonstrado nos autos que o administrador 

tenha agido com excesso de poder, infração à lei ou contrato social, a exclusão da 
solidariedade deve ser com base no artigo 135 do CTN. 
 

Quanto ao pedido de exclusão do solidário MARWAN ELIAS 
YOUSSEF, em meu entendimento, a fundamentação da solidariedade do administrador 
não se dá conforme o artigo 135 do CTN, mas conforme o artigo 124 do mesmo diploma 
legal: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 
Não obstante a fundamentação da solidariedade dar-se também 

pelas disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 do CTN remetem 
para as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código Tributário do 
Estado de Goiás): 



 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  
[...] 

 
E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os 

lançamentos efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem 
os mesmos efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito 
passivo principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelo 
seu administrador, que responde solidariamente por seus atos. De forma que, no meu 
entendimento, pelas razões acima expostas, rejeito o pedido de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário MARWAN ELIAS YOUSSEF. 

 
O sujeito passivo também fundamenta o pedido de exclusão do 

solidário, com base na Súmula 430, que assevera que o inadimplemento da obrigação 
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente. 

 
Ocorre que o caso em questão não se refere a simples 

inadimplemento, mas de infração à legislação tributária que ocasionou omissão de ICMS, 
apurada em procedimento de fiscalização tributária. Não foi caso de imposto apurado e 
declarado pelo sujeito passivo e que foi inadimplido, mas de lançamento de ofício, com a 
constatação de infração à legislação tributária. Portanto, ao presente caso, não são 
aplicáveis as disposições da Súmula 430. 
 

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
pagamento de imposto em razão do aproveitamento de crédito de ICMS em valores 
superiores aos descritos nos documentos fiscais de entrada, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência de ICMS, juntamente com as cominações legais 

 
Ficou demonstrado na auditoria fiscal que o sujeito passivo se 

creditou de ICMS em valores superiores aqueles destacados nas notas fiscais de entrada 
de mercadorias, recebidas em transferência. Trata-se de infração de simples constatação, 
pois, conforme disposto no §1º do artigo 46 do RCTE: 
 

Art. 46. [...] 
 
§ 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a mercadoria 
ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está condicionado à: 
[...] 
IV - observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 
documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica limitado 
ao valor: 
[...] 

 



De forma que o aproveitamento de crédito de ICMS em valor superior 
ao permitido, gerou omissão de ICMS, conforme demonstrado na Auditoria Básica do 
ICMS, anexada ao processo. O sujeito passivo não questiona o mérito, apenas alega erro 
do sistema operacional da autuada.  
 

Em relação à adequação da penalidade, o sujeito passivo alega 
deveria ser aplicado ao caso a multa de 25% do valor da operação constante no inciso VII, 
alínea “c” do artigo 71 do CTE: 
 

Art. 71. [...] 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços; 
[...] 

 
A penalidade aplicada pela autoridade fiscal foi aquela constante na 

alínea “a” do inciso IV do artigo 71 do CTE: 
 

Art. 71. [...] 
 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento; 
[...] 

 
Não restam dúvidas de que a penalidade aplicável ao caso é aquela 

constante no auto de infração, por ser específica ao caso. A infração que o sujeito passivo 
cometeu é exatamente aquela descrita na alínea “a” do inciso IV do artigo 71 do CTE. A 
multa da alínea “c” do inciso VII é aplicável a outra infração, que se refere a registro de 
nota fiscal com valor incorreto. Isto é, registro de nota fiscal em que o valor da operação 
está incorreto, não se referindo ao valor do crédito de ICMS. 

 
Portanto, o auto de infração é totalmente procedente. 
 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Rejeito a preliminar de 
adequação da multa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01901/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Preliminares arguidas pela parte. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão do imposto. Aproveitamento de crédito do 
imposto a maior do que o permitido pela legislação. 
Procedência.  
 
1. Deve-se rejeitar quaisquer tipos de vícios quando aquele que 
os invoca não comprova os prejuízos que alega. 
 
2 .É procedente o auto de infração quando o sujeito passivo 
omite o imposto em razão do aproveitamento de créditos em 
montante superior ao permitido, tanto em relação ao ICMS 
normal quanto àquele relativo às saídas de mercadorias sujeitas 
ao regime da substituição tributária pelas operações 
posteriores. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do imposto em razão do aproveitamento de créditos em montante superior ao permitido, 
relativos ao ICMS normal e retido, relativos às saídas de mercadorias sujeitas ao regime 
de substituição tributária com destino a contribuintes estabelecidos em outras unidades da 
federação, bem como em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III, 
anexo IX do decreto 4852/97, pois efetuou contribuição a menor para o PROTEGE 
GOIÁS, estando impedido de usufruir da parcela relativa à contribuição omitida. 

 
O auto de infração é instruído com documentos às fls. 03 a 22. 
 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em segunda instância. Aduz não ter praticado a infração 
estampada na basilar pois o conteúdo da instrução normativa 326/98 previu a exclusão do 
crédito previsto no artigo 8°, VIII e II e III, do anexo IX do Decreto n° 4.852 de dezembro 



de 1997, ou seja, a Lei não colocou limites ou condições para uso de crédito outorgado, e 
quem quis limitar foi a requerente através da instrução normativa 326/98.  

 
Alega que o Poder Judiciário local declarou que o secretário da 

Fazenda não poderia legislar na matéria da qual trata a referida instrução normativa e por 
isso argúi a nulidade relativa do lançamento por se basear em norma ilegal, declarada de 
forma indireta por este Tribunal de Justiça cujas razoes de decidir devem ser reconhecidas 
e incorporadas, por esse Egrégio Conselho por ser medida de inteira justiça.  

 
Que tendo sido a instrução Normativa 899/08 julgada 

inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade em matéria tributária, deve ser o 
auto de infração improvido. Ante o exposto, requer: que seja julgada improcedente as 
obrigações principais e acessórias, que tem origem no mesmo fato gerador, ou na 
impossibilidade, seja decretada a nulidade do lançamento de ofício. 

 
Anexa documentos às fls. 39 a 46. 
 
É o relatório.  
 

 
V O T O 

 
 

Passo a decidir e de plano devo rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, ambas arguidas pelo polo passivo, por considerar que, após ter compulsado os 
autos, que a exordial encontra-se em perfeita sintonia com o que determina o artigo 8º, a 
lei nº 16.469/09 e o artigo 142 do CTN, e o restante do ordenamento jurídico. Ademais, a 
descrição do fato gerador é posta de maneira clara e proporciona ao sujeito passivo a total 
compreensão das imputações que lhe foram feitas.  

 
Quanto ao mérito, considero que o auto de infração deve prosperar, 

pois o sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal inicial. De 
fato, ao compulsar os autos, verifico que não se provou a efetividade do pagamento 
relativo a contribuição a menor descrita na ocorrência que motivou a lavratura do presente 
auto de infração. Assim legítima é a imputação fiscal relativa a omissão de pagamento em 
face do aproveitamento a maior, do que o permitido em lei, de crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de 

meus pares, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, ambas arguidas pelo sujeito 
passivo. No mérito, pelo mesmo quórum, conheço da impugnação em segunda instância, 
nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.    

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01924/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares: nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, ilegitimidade passiva e 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Benefício 
fiscal. Ausência de TARE. Escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado.  Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência.  
 
1. A constatação de que o julgador singular analisou 
satisfatoriamente a acusação fiscal e motivou a decisão de 
forma suficiente, inexistindo qualquer prejuízo à parte adversa, 
afasta o pedido de nulidade da sentença por cerceamento do 
direito de defesa. 
 
2. Inexiste a nulidade por erro na identificação do sujeito 
passivo quando constar do polo passivo a pessoa legalmente 
obrigada ao cumprimento da obrigação tributária, nos termos do 
disposto na legislação. 
 
3. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
4. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
5. O incentivo do LOGPRODUZIR somente pode ser concedido 
mediante termo de acordo de regime especial - TARE - 
celebrado com a Secretaria da Fazenda, no qual devem ser 
disciplinadas forma, limite e condições do benefício, dentre elas 
a fixação do valor mínimo mensal de arrecadação do ICMS pela 
beneficiária e do prazo de fruição (Decreto 5.835/03, art. 5º). 
 
6. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 



 
6. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por erro na identificação 
do sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários Ivanilde Pistorello Grando e Augusto Grando, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, por votação unanime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 279.928,65, em razão da escrituração indevida de valores, a 
título de crédito, em decorrência da utilização irregular de crédito especial para 
investimento, previsto no TARE nº 151/2013-GSF, tendo em vista que o referido TARE foi 
revogado em 22 de setembro de 2016, conforme portaria 218/2016-GSF, publicada no 
diário oficial do dia 28 de setembro de 2016. Em consequência, exige-se imposto, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Arrolados como sujeitos passivos solidários Augusto Grando e Ivanilde 

Pistorello Grando, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 
 
Auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 02 a 44. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls. 36 a 44), sendo 

lavrado o Termo de Revelia em relação aos sujeitos passivos solidários (fls. 45). 
 
O sujeito passivo direto compareceu aos autos e apresentou Impugnação 

em Primeira Instância (fls. 48 a 59). Anexou documentos (fls. 60 e 61) 
 
O julgador singular, conforme sentença nº 5173/2017-JULP, decidiu pela 

procedência do auto de infração (fls. 64 a 70). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário (fls. 71 

a 82), só interpôs recurso o sujeito passivo direto, sendo lavrado termo de Perempção em 
relação aos sujeitos passivos solidários (fls. 83). 

 
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em síntese, com os seguintes 

fundamentos (fls. 85 a 117):  
 
(a) alega que o julgador se apoiou em alegações sobressalentes, a fim de 

se esquivar da análise das provas dos autos apresentadas pela defesa referente a 
ilegitimidade passiva na infração em comento, deixando assim de enfrentar as alegações 
da Recorrente;  



 
(b) afirma que, regra geral, na prestação de serviços de transporte a 

responsabilidade pelo recolhimento do tributo é do contratante contribuinte do imposto, 
sendo a transportadora mero contribuinte substituto. Nesse diapasão, o TARE firmado tem 
o condão de fazer com que o beneficiário deixe a condição de substituto tributário e passe 
a integrar o polo passivo da relação tributária como contribuinte principal. Se a Recorrente 
não tinha mais responsabilidade pelo pagamento do tributo, ela não pode ser acusada de 
ter omitido o seu recolhimento, havendo erro na eleição do sujeito passivo da obrigação 
tributária; 

 
(c) argui que a Recorrente não estava mais enquadrada nos benefícios do 

LOGPRODUZIR, onde ela não estava mais obrigada a proceder à apuração do imposto, 
não ocorrendo o aproveitamento indevido de créditos outorgados do ICMS, concluindo que 
há erro formal na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária; 

 
(d) aduz que embora a Recorrente tenha juntado inúmeros documentos 

em sua Impugnação, nenhum dos documentos acostados foi efetivamente analisado na 
decisão de primeiro grau, verificando que o D. Julgador apenas ''tangenciou'' a matéria, 
sem, contudo, apreciar as razões da Impugnação e provas apresentadas, emitindo 
julgamento sem motivação e fundamento jurídico; 

 
(e) assevera que o decisório recorrido apoiou-se em alegações evasivas, a 

fim de se esquivar da análise dos argumentos e provas trazidas pela defesa, onde a 
Recorrente somente tomou conhecimento das supostas razões que levaram à revogação 
do TARE, ou seja a mesma somente teve conhecimento de um suposto ''não 
preenchimento de critérios necessários'' para usufruir do TARE por ocasião do 
recebimento do auto de infração em questão, tratando de cerceamento de defesa; 

 
Por fim, requer que o recurso voluntário seja conhecido e provido, 

declarando nulo o Auto de Infração, considerando que a mesma não mais fazia jus aos 
benefícios do Logproduzir, uma vez que nesse caso teria havido erro na indicação do 
sujeito passivo, estando excluída do mencionado programa; declarar improcedente o Auto 
de Infração, por ter deixado de evidenciar quais os dispositivos legais infringidos, bem 
como indicado penalidade que não se coaduna com a situação fática; por fim requerendo 
que todas as notificações sejam feitas em nome de seu advogado. 

 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 
Das preliminares. 

 
Entendo que o julgador singular analisou e fundamentou a sua decisão de 

forma satisfatória e adequada, não ficando caracterizada qualquer omissão na sua 
decisão. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de 
fundamentação.   

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 
respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade de se defender da 
autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 



Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 
deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
O contribuinte omitiu pagamento do ICMS em decorrência da apropriação 

irregular de crédito especial para investimento, que estava previsto no TARE nº 151/2013-
GSF, pois o referido TARE estava revogado desde 22 de setembro de 2016, conforme 
portaria 218/2016-GSF, publicada no diário oficial do dia 28 de setembro de 2016 (fls. 09 e 
63). Dessa forma, o sujeito passivo estava impedido de utilizar esse crédito outorgado. 
Quem praticou a irregularidade foi o contribuinte autuado. Assim, inexiste Ilegitimidade 
passiva. Rejeito a preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos e demonstrativos de fls. 02 a 32.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 
 
Do mérito.  
 

No caso em tela, o sujeito passivo apropriou em sua escrituração fiscal, 
conforme documentos de fls. 24/31, valores a título de crédito outorgado 
(LOGPRODUZIR) destinado à operadora de logística, nos percentuais estabelecidos no 
Dec. 5.835/03, do saldo devedor do ICMS pelas prestações interestaduais de serviços de 
transporte da beneficiária, no período de outubro/2016 a fevereiro /2017.  

 
Ocorre que o TARE 151/2012-GSF (fls. 11/15) que concedia o referido 

benefício fiscal estava revogado a partir de outubro/2016, conforme Portaria nº 218/2016-
GSF (fls. 09 e 63). A partir da revogação do supramencionado TARE, o sujeito passivo 
estava impedido de usufruir do referido crédito outorgado.    

 
O sujeito passivo afirma (fls. 91): “Dessa forma, a transportadora somente 

assume a responsabilidade direta pelo recolhimento do ICMS em decorrência do TARE, 
implicando que, na ausência do TARE, a transportadora retoma a sua condição de 
substituído tributário.”. Vejo que o sujeito passivo está completamente equivocado ao fazer 
essa assertiva.  

 
O autuado estava submetido ao regime normal de apuração do ICMS, isto 

é, com débitos e créditos, conforme documentos de fls. 24/32. Com base no 
supramencionado TARE, o sujeito passivo estava autorizado a lançar em sua escrituração 
fiscal crédito outorgado, nos termos definidos no Decreto 5.835/03.  

 



A partir da revogação do TARE, os créditos outorgados lançados na 
escrituração se tornaram irregulares, indevidos. Dessa forma, o fisco estornou os referidos 
créditos, causando a omissão de pagamento do imposto exigido no presente lançamento.  

 
É de se registrar que é incabível discutir neste processo as razões pelas 

quais a Secretária da Fazenda, por meio da Portaria nº 218/2016-GSF (fls. 09), revogou o 
referido TARE. Ao órgão julgador compete fazer o controle da legalidade do lançamento 
tributário.  

 
O sujeito passivo tomou conhecimento da revogação do TARE, nos 

termos do disposto na Cláusula décima terceira, § 2º do referido TARE, que assim dispõe:  
 

“Cláusula décima terceira.  
 
[...] 
 
§ 2º A alteração, revogação ou suspensão do termo de acordo de 
regime especial entra em vigor na data: 
 
I - da inscrição de débito em dívida ativa; 
 
II - da suspensão cadastral; 
 
III - da cientificação da ACORDANTE do ato que determinou a 
alteração, revogação ou suspensão, mediante a adoção de um dos 
seguintes procedimentos, sem benefício de ordem e, caso se adote 
mais de um, o que ocorrer primeiro: 
 
a) publicação do ato no Diário Oficial do Estado; 
 
b) notificação direta; 
 
c) carta registrada com aviso de recebimento, na data de recebimento 
comprovada pelo aviso de recebimento ou, se este for omisso, 7 (sete) 
dias após a data da entrega da carta à agência postal.” 
 
O ato que determinou a revogação do TARE - a Portaria nº 218/2016-GSF 

(fls. 09) - foi publicada no Diário Oficial /GO Nº 22.417, em 28 de setembro de 2016.  
 
Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for concedido 

sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício. Vejamos 
o que determina o art. 86 do RCTE, in verbis:  

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 
Em relação aos sujeitos passivos solidários Ivanilde Pistorello Grando e 

Augusto Grando, cabe destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já 
mencionado anteriormente, é acusado de omitir o pagamento do ICMS em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de crédito, em decorrência da utilização irregular 
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de crédito especial para investimento, previsto no TARE nº 151/2013-GSF, tendo em vista 
que o referido TARE estava revogado desde 22 de setembro de 2016. 

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

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

 
O documento de fls. 08 revela que a pessoa jurídica autuada na época da 

ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Ivanilde Pistorello Grando e 
Augusto Grando. Assim, é incontroverso que esses dirigentes concorreram para a prática 
da infração tributária em discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo 
solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
No caso em apreciação é incabível se cogitar da hipótese de mero 

inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, pois ocorreu a escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado de ICMS sem amparo na legislação 
tributária. Ocorreu utilização irregular de benefício fiscal e, consequentemente, omissão de 
pagamento do ICMS.  

 
O diretor, o gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado 

pode ser responsabilizado pelo crédito tributário não por ser sócio, quotista ou acionista da 
empresa, mas em decorrência de possuir poder de gerência e exercer a sua 
administração, por meio da qual comete abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares 

de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por erro de identificação do sujeito 
passivo e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. 
Rejeito também o pedido para exclusão dos sujeitos passivos solidários.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01940/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Rejeitada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aproveitamento de crédito de 
ICMS na entrada de energia elétrica por estabelecimento 
comercial. Creditamento indevido. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, detendo a ocupante do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II atribuição legal para 
constituir o crédito tributário lançado no auto de infração, nos 
termos do art. 4°, II, "a", item 1, da Lei n° 13.266/98; 
 
2. Somente dá direito ao crédito do ICMS, relativamente à 
energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 31 de 
dezembro de 2019, a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento, quando for utilizada por contribuinte 
enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
(RCTE, art. 522, II, a, 2); 
 
3. Estabelecimento comercial enquadrado em código de 
atividade econômica de varejista (supermercado) não tem direito 
a aproveitar o crédito de ICMS relativo a aquisição de energia 
elétrica, ainda que tenha sido utilizada em atividade de 
panificação e resfriamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, observando que deve ser aplicado o limitador 
de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de escrituração indevida 
de crédito de ICMS relativamente à energia elétrica utilizada em estabelecimento 
comercial, no período de julho/2011 a novembro de 2012, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 15.586,19 (quinze mil, quinhentos e oitenta e 
seis reais e dezenove centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, quadro 
demonstrativo do ICMS omitido pela utilização indevida de crédito de energia elétrica (fls. 
9), Resumo CFOPs Entradas (fls. 10 a 26), relatório SPED de registros fiscais dos 
documentos de entradas de mercadorias e aquisição ode serviços (fls. 27 a 45), relatório 
SPED registros fiscais da apuração do ICMS – operações próprias (fls. 46 a 62), Parecer 
n° 1223/2006-GOT (fls. 63 a 65), extrato de Ementa de acórdão proferido em Agravo no 
Recurso Especial nº 79.208 do STJ (fls. 66), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 80 a 93), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de incompetência funcional da autoridade lançadora. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, argumentando em 

essência que em que pese a previsão cristalina na legislação tributária sobre a 
possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS sobre a energia elétrica consumida 
em processo de industrialização, o fisco estadual tem agido de forma contrária ao previsto 
na Lei Complementar n° 87/96 (arts. 19, 20 e 33, II, “b”), LEI KANDIR, glosado o 
aproveitamento de crédito de ICMS quando feito por empresa que não exerce atividade 
exclusivamente industrial. A impugnante possui, conforme Cartão CNPJ, atividade de 
"fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria" 
conforme CNAE 10.91-1-02 ligado diretamente ao processo de industrialização. Mesmo 
que a empresa exerça outra atividade em conjunto com a industrialização, qual seja, o 
comércio de varejo, lanchonete, dentre outras, a legislação não limita o direito ao 
aproveitamento de crédito nesses casos. 

 
Junta comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 107), 

relatório SPED de registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e 
aquisição ode serviços (fls. 110 a 126) e relatório SPED registros fiscais da apuração do 
ICMS – operações próprias (fls. 128 a 144), dentre outros documentos. 

 
Posteriormente, junta cópias de notas fiscais (fls. 149 a 163). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela 
procedência do auto de infração, conforme a Sentença nº 1800/2018 – JULP (fls.166 a 
172). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 179 a 

191), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de incompetência funcional da autoridade lançadora, argumentando que a autora 
do lançamento, ocupante do cargo de AFRE II não detém atribuição legal para constituir o 
crédito tributário decorrente de fiscalização de empresa de GRANDE PORTE. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, argumentando que em que pese a previsão cristalina na legislação tributária 
sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS sobre a energia elétrica 
consumida em processo de industrialização, o fisco estadual tem agido de forma contrária 
ao previsto em Lei Complementar, glosado o aproveitamento de crédito de ICMS quando 
feito por empresa que não exerce atividade exclusivamente industrial. A recorrente possui, 
conforme Cartão CNPJ, atividade de "fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 
predominância de produção própria" conforme CNAE 10.91-1-02 ligado diretamente ao 
processo de industrialização. Mesmo que a empresa exerça outra atividade em conjunto 



com a industrialização, qual seja, o comércio de varejo, lanchonete, dentre outras, a 
legislação não limita o direito ao aproveitamento de crédito nesses casos.  

 
Aduz que os insumos utilizados no processo de industrialização de 

um produto passam a integrá-lo, fazendo parte de sua essência, devendo ter seu valor 
agregado ao montante resultante da industrialização. O próprio regulamento do IPI traz 
que para que se configure a industrialização, independe do processo, instalações ou 
equipamentos empregados, não podendo o ordenamento jurídico conceituar de forma 
divergente determinados instrumentos em razão de burlar preceitos legais.  

 
Tanto o comerciante como o industrial podem realizar a atividade de 

industrialização, na qual havendo a utilização de energia elétrica, pode este se creditar do 
ICMS pago. Mesmo se o agente fiscal ficasse na dúvida se era uma atividade industrial ou 
não, mister se fazia a aplicação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, afastando 
qualquer penalidade em caso de dúvida.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de incompetência funcional da autoridade 

lançadora, manifesto-me pela sua rejeição, porque, conforme Histórico dos Portes – Anual 
(fls. 165) a empresa no período fiscalizado (exercícios de 2011 e 2012) estava enquadra 
no MÉDIO PORTE e não GRANDE PORTE, detendo então a ocupante do cargo de 
Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II atribuição legal para constituir o crédito 
tributário lançado no auto de infração, nos termos do art. 4°, II, “a”, item 1, da Lei n° 
13.266/98: 

 
Art. 4º - As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 
[...] 
II – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II: 
 
a) constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, 

decorrente do exercício de quaisquer tarefas de controle ou 
fiscalização, observado o disposto na alínea “c”, especialmente 
procedimento de auditorias: 

 
1. realizadas por meio de exame de livros fiscais e contábeis, documentos 
ou mercadorias referentes a estabelecimentos considerados microempresa, 
empresa de pequeno porte e empresa de médio porte; 
[...] 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de ICMS 

pela utilização indevida de crédito de energia elétrica, em estabelecimento comercial, no 
período de 01/07/2011 a 31/11/2012, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do 
ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 522, II, “a”, item 
2, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 



 
Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 
[...] 
II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até o dia 
31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): 
 
a) a entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando: 
[...] 
2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 
econômica de indústria; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumenta que o fisco estadual tem agido de forma contrária ao 
previsto na Lei Complementar n° 87/96 (arts. 19, 20 e 33, II, “b”), glosado o 
aproveitamento de crédito de ICMS quando feito por empresa que não exerce atividade 
exclusivamente industrial, em que pese ser cristalina a previsão na legislação tributária 
sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS sobre a energia elétrica 
consumida em processo de industrialização. 

 
A escrituração dos créditos do ICMS foi realizada de acordo com a 

legislação estadual. Mesmo se interpretada de maneira restrita, independentemente de 
atuar no ramo comercial, a recorrente demonstrou que desenvolve atividades industriais e, 
portanto, deve ter reconhecido o seu direito ao crédito relativo à energia elétrica destinada 
a tais atividades. 

 
Por ser a energia elétrica utilizada como insumo no processo 

produtivo no estabelecimento da recorrente, e considerando os recentes precedentes dos 
tribunais administrativos e judiciais acerca da possiblidade de apropriação de créditos no 
âmbito do regime não cumulativo, deve ser reconhecido o direito ao crédito escriturado 
pela recorrente. 

 
Sobre a questão da não-cumulatividade e do direito de apropriação 

de crédito de energia elétrica, aventados pela recorrente, a Lei Complementar n° 87/96, 
em seus arts. 19, 20 e 33, II, “b”, estabelece: 

 
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 

 
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao 
sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação. 
 
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 
[...] 
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento: 
(Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) 
[...] 
b) quando consumida no processo de industrialização; (Incluída pela LCP nº 102, 
de 11.7.2000) 
[...] 
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Pelo art. 33, II, “b”, da Lei Complementar n° 87/96, anteriormente 
transcrito, vê-se que a compensação pela aplicação do princípio da não-cumulatividade, 
relativamente a entrada de energia no estabelecimento, somente quando consumida em 
processo de industrialização. 

 
Ainda sobre a aplicação do princípio da não-cumulatividade, insta 

transcrever o entendimento da Gerencia de Orientação Tributária da Superintendência de 
Administração Tributária (GOT-SAT) manifestado no Parecer nº 1223/2006-GOT que 
preleciona o seguinte: 

 
O princípio da não-cumulatividade que rege o ICMS, consiste na 
compensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores 
pela mesma ou por outra Unidade da Federação (CF, art. 155, § 2º, I; LC nº 
87/96, art. 19 e RCTE, art. 44). 
 
Assim sendo, a legislação tributária assegura ao sujeito passivo o direito de 
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo e ao ativo 
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (LC nº 87/96, art. 20 e RCTE, art. 46). 
 
Ressaltamos que a entrada de energia elétrica no estabelecimento, até 
o dia 31 de dezembro de 2006, somente dá direito ao crédito, quando: a) 
for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) for utilizada por 
contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria, e, c) houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção destas sobre as saídas ou prestações totais (art. 522, inc. II do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE). 
 
Assim, conclui-se que a requerente não pode apropriar-se em sua escrita 
fiscal do crédito de ICMS relativamente a entrada de energia elétrica, tendo 
em vista que o seu estabelecimento está cadastrado com o código de 
atividade econômica de comércio varejista. 

 
Nesse ponto, me reporto ao art. 522, II, “a”, 2, do RCTE, que 

condiciona o direito ao crédito relativamente à energia elétrica somente para os casos em 
que for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade econômica de 
indústria. 

 
Portanto, segundo o art. 522, II, “a”, 2, do RCTE, somente o 

estabelecimento cuja atividade econômica CNAE-Fiscal seja de indústria tem o direito ao 
crédito de energia elétrica, que não é o caso da recorrente, cujo CNAE-Fiscal é 4711-3/02 
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - supermercados. 

 
Também é oportuno trazer à baila as ementas de recentes julgados 

por esse Conselho Pleno, no sentido de confirmar o entendimento de que somente 
quando o estabelecimento for enquadrado no código de atividade econômica de indústria 
é que fará jus ao crédito relativo as aquisições de energia elétrica. 

 
                            Acórdãos nº 371/13 e 369/13 
 



ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de creditamento indevido de imposto referente à energia elétrica consumida 
em seu estabelecimento. Procedência. Decisão não unânime.  
 
O aproveitamento indevido de crédito referente à energia elétrica só é 
possível nos casos expressamente previstos na legislação tributária 
estadual. 
 
                                    Acórdão nº 479/13  
 
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO VAREJISTA - 
SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 
 
XXIII- A recorrente exerce a atividade econômica de supermercado, a 
qual contempla, em si, atividades tais como panificação, rotisserias, 
açougues, frios e restaurantes. A empresa é cadastrada sob o CNAE 
fiscal 4711-3/01, Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - hipermercados. Nessa 
condição, não preenche o requisito literalmente descrito no art. 522, II, 
"a", 2, do RCTE. 

 
II- O STJ consolidou entendimento que as atividades secundárias a que se 
refere o sujeito passivo, que se imiscuem no objeto principal da empresa, 
não podem ser consideradas industrialização (Decreto nº 4.544, de 26 de 
dezembro de 2002 - Regulamento do IPI, art. 5º, I, "a"). 

 
É necessário não perder de vista a posição já manifestada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1117139/RJ, relatado pelo Min. Luiz 
Fux, cujo acórdão foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
com a seguinte ementa: 
 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADE DE PANIFICAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, “B”, DA LEI 
COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 
DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO 
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 
 
1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis 
por supermercado não configuram processo de industrialização de 
alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 
4.544/2002) razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago 
na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial. 

 
Em razão de o CNAE-Fiscal da recorrente não ser de indústria, mas 

de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios – supermercados (CNAE-Fiscal 4711-3/02), pelo Parecer nº 1223/2006-GOT 
e pela posição manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 
1117139/RJ, embora a Lei Complementar n° 87/96 preceitue a regra da não 
cumulatividade do ICMS, esta não se aplica à atividade de panificação em supermercado, 



por não ser considerada operação de industrialização, sendo indevida a apropriação de 
crédito de energia elétrica pela recorrente. 

 
Destaco que no presente caso deve ser aplicado o limitador de 

penalidade previsto no art. 71, § 11, inciso I, do CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 
[...] 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, observando que deve ser aplicado 
o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01942/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento do imposto em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado. Procedência do lançamento. 
 
1. Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório;  
 
2. Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91; 
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José 
Mendes e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 2.444.426,58, em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do 
benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois estava 
inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter 
ocorrido no mês correspondente à referida utilização. Dessa forma, estava impedido de 
usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º, § 1º, do Anexo IX e 86 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: MOACIR CLARETE 
RODRIGUES, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 50/68. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 106/111, pelo qual o julgador 
singular considerou procedente o auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem Recurso Voluntário às fls. 106/111, arguindo em sede de preliminar, a 
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, bem como, a exclusão 
do solidário do polo passivo da lide, tendo em vista que não existem nos autos provas de 
que tenha praticado atos com excesso de podres ou infração à lei, conforme preconiza o 
artigo 135 do Código Tributário Nacional. No mérito, afirma que não deve ser mantida a 
exigência contrária aos tribunais superiores, são inócuas as atuações contrárias às teses 
pacificadas nos tribunais superiores. A adoção das decisões unânimes em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade é inconteste nos termos do artigo 32, inciso II, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 104/2013. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

De início, no que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 



ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, 
rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador à época 
da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao disposto no 
artigo 45, inciso XII do Código Tributário Estadual, combinado com artigo 124, inciso II, do 
Código Tributário Nacional.  

No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 
pagamento de imposto em decorrência da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha 
participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade 
empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, 
pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a 
responsabilidade do sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   

No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 
contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois estava inadimplente com o 
imposto relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês 
correspondente à referida utilização, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo 
abaixo o artigo 86 do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE e artigo 1º, § 1º, 
do Anexo IX do RCTE.  

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 
01.08.08) 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 
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III – possua Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, no Estado de Goiás. 

Depreende-se do texto legal, de maneira clarividente, que quando o 
benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o 
direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício. 

Ocorre no presente caso, que o contribuinte, no período 
compreendido entre fevereiro de 2014 a outubro de 2017 utilizou-se dos benefícios fiscais 
referidos nos incisos II e III do artigo 83 do RCTE, ou seja, a redução da base de cálculo e 
o crédito outorgado estando inadimplente com o pagamento do  ICMS, deste modo, como 
estabelece a legislação tributária descrita acima, perdeu o direito a estes benefícios, 
ficando obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização de tais 
benefícios. 

Cabe ressaltar, também, que foi utilizado nesta auditoria o critério da 
proporcionalidade em relação ao pagamento parcial de ICMS, ou seja, nos meses em que 
houve pagamento parcial do imposto apurado, a perda do benefício foi proporcional ao 
valor do ICMS que deixou de ser recolhido. 

Em resumo, foram elaborados os relatórios sintéticos com os 
resultados mensais dos valores dos benefícios fiscais utilizados indevidamente, os quais 
foram levados à Auditoria Básica do ICMS, possibilitando, deste modo, a apuração do 
imposto omitido pelo contribuinte, conforme relatórios e documentos anexos. 

Por sua vez, o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse 
elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o 
presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, melhor teria feito a 
recorrente se tivesse trazido à colação provas que julgasse necessárias para contradizer a 
acusação inicial, nos termos do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, pois neste contencioso fiscal 
vige o princípio da verdade material. Como não o fez, sujeita-se as penalidades prevista 
em lei. 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial, motivo pelo qual 
mantenho inalterada a decisão proferida pela instância singular, confirmando, pelos seus 
próprios fundamentos, a autuação.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa, bem como, a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 



 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01943/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão do solidário da lide. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento do imposto em 
razão da escrituração indevida de valores a título de crédito 
outorgado. Procedência do lançamento. 
 
1. Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório;  
 
2. Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91; 
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José 
Mendes e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 65.971,28, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de credito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 
11, incisos III e XVIII, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois estava inadimplente com o 
ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês 
correspondente à referida utilização. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º, §1º, do Anexo IX e 86 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: MOACIR CLARETE 
RODRIGUES, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam com impugnação às fls. 30/47. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 86/91, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls. 101/125, arguindo em sede de preliminar, nulidade do auto de infração 
por cerceamento do direito defesa, bem como, a exclusão do solidário do polo passivo da 
lide, tendo em vista que não existem nos autos provas de que tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. No mérito, afirma que deve ser mantida a exigência contrária aos 
tribunais superiores, são inócuas as atuações contrárias às teses pacificadas nos tribunais 
superiores. A adoção das decisões unânimes em Ação Direta de Inconstitucionalidade é 
inconteste nos termos do artigo 32, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 104/2013. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

De início, no que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 
ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário, 
rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador à época 
da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao disposto no 
artigo 45, inciso XII do Código Tributário Estadual, combinado com artigo 124, inciso II, do 
Código Tributário Nacional.  

No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 
pagamento de imposto em decorrência da escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha 
participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade 
empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, 
pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a 
responsabilidade do sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   

No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 
contribuinte omitiu o pagamento do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois estava inadimplente com o 
imposto relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês 
correspondente à referida utilização, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo 
abaixo o artigo 86 do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE e artigo 1º, § 1º, 
do Anexo IX do RCTE.  

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 
01.08.08) 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

III – possua Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, no Estado de Goiás. 
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Depreende-se do texto legal, de maneira clarividente, que quando o 
benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o 
direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações 
legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício. 

Ocorre no presente caso, que o contribuinte, no período 
compreendido entre fevereiro de 2014 a outubro de 2017 utilizou-se dos benefícios fiscais 
referidos nos incisos II e III do artigo 83 do RCTE, ou seja, a redução da base de cálculo e 
o crédito outorgado estando inadimplente com o pagamento do  ICMS, deste modo, como 
estabelece a legislação tributária descrita acima, perdeu o direito a estes benefícios, 
ficando obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização de tais 
benefícios. 

Cabe ressaltar, também, que foi utilizado nesta auditoria o critério da 
proporcionalidade em relação ao pagamento parcial de ICMS, ou seja, nos meses em que 
houve pagamento parcial do imposto apurado, a perda do benefício foi proporcional ao 
valor do ICMS que deixou de ser recolhido. 

Em resumo, foram elaborados os relatórios sintéticos com os 
resultados mensais dos valores dos benefícios fiscais utilizados indevidamente, os quais 
foram levados à Auditoria Básica do ICMS, possibilitando, deste modo, a apuração do 
imposto omitido pelo contribuinte, conforme relatórios e documentos anexos. 

Por sua vez, o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse 
elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o 
presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, melhor teria feito a 
recorrente se tivesse trazido à colação provas que julgasse necessárias para contradizer a 
acusação inicial, nos termos do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, pois neste contencioso fiscal 
vige o princípio da verdade material. Como não o fez, sujeita-se as penalidades prevista 
em lei. 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial, motivo pelo qual 
mantenho inalterada a decisão proferida pela instância singular, confirmando, pelos seus 
próprios fundamentos, a autuação.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa, bem como, a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01951/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Aproveitamento indevido de crédtos por não ter 
atendido as condicionantes previstas na Legislação Tributária. 
Procedente. O solidário deve ser reincluído na lide quando ficar 
comprovado que o mesmo teve interesse comum na situação 
que constituiu o fato gerador da obrigação principal. 
 
1. Julga-se procedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
denunciado; 
 
2. Deve ser mantido no polo pasivo da lide o nomeado sujeito 
passivo solidário, quando estiver apontado no feito que este se 
enquadra na orientação contida no inciso XII do artigo 45 do 
CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar 
de reinclusão na lide do sujeito passivo solidário Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias 
Júnior, arguida pela Fazenda Pública e no mérito, também, por maioria de votos, conhecer 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis 
Antônio da Silva Costa, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, José Pereira D'abadia, Paulo Diniz e João Divino de Brito que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
 Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 

realizou saídas de gasolina de aviação e querosene de aviação, no período de 07/10/2010 
a 31/07/2015, discriminadas nas notas fiscais eletrônicas de sua própria emissão, 
relacionadas no relatório. Utilizando de benefício fiscal com débito Inscrito em dívida ativa-
por NF eletrônica, com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no 
artigo 8°, inciso XXIX, anexo IX do decreto 4.852/97 nas saídas internas de gasolina de 
aviação e artigo 9°, inciso XXVII, anexo IX do decreto 4.852/97 nas saídas internas de 
querosene de aviação, pois possuía débito tributário, exigível, inscrito na dívida ativa, 
dessa forma estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente à penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativo e documentos acostados ao processo, com escopo de 
instrui-lo em sua fase cognitiva. Alíquota interna da gasolina de aviação: artigo 27, inciso 



XI, alínea b, item 2 e § 5°. Alíquota interna de querosene de aviação: artigo 27, inciso III, 
alínea “c”. 

 
Intimados, às fls 53 a 57, o sujeito passivo principal apresentou 

impugnação, às fls 60 a 90. Foram anexados documentos, às fls 91 a 295. O sujeito 
solidário apresentou impugnação, às fls 297 a 311. Foram anexados documentos, às fls 
312 a 331. 

 
Por meio da sentença n°1048/2016, o julgador singular decidiu 

conhecer da impugnação, não acatando o pedido de exclusão do solidário Vasco Augusto 
Pinto da Fonseca Dias Junior, não acatou o pedido de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, não acatou o pedido de sobrestamento, não acatou o pedido de 
cancelamento de juros, correção monetária e multa, e no mérito decidiu pela procedência 
da acusação inicial, às fls 333 a 339. 

 
Intimados, às fls 340 a 345, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando recurso voluntario, às fls 347 a 383. O sujeito solidário também se 
manifestou apresentando recurso voluntario, às fls 387 a 403. 

 
Com uma única peça defensória, desta feita, ambos os autuados, por 

meio de memorial, fls. 410 a 413, ratificam as alegações pronunciadas em fases 
processuais anteriores. Juntam documentos, fls. 414 a 428. 

 
Pela Resolução nº 76/2016, fls. 429 a 431, a Segunda Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à Gerência de Recuperação de Créditos–GERC, da Superintendência 
da Receita, a fim de que o ilustre titular: - informe se a empresa possuía débito inscrito em 
dívida ativa sem exigibilidade suspensa; - caso haja débito inscrito em dívida ativa, 
informar se e quando foi efetivada a penhora de bens suficientes para julgamento do total 
da dívida; - indicar o número do auto de infração e o período de exigibilidade do crédito 
inscrito em dívida ativa; - se existir credito inscrito em dívida ativa com exigibilidade 
suspensa, justificar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa; - anexar os 
documentos que embasaram a suspensão da exigibilidade, em especial, as orientações 
da PGE para cumprimento de ordem judicial, e ainda, prestar outras informações que 
entender relevantes para a solução da lide. 

 
Foram anexados documentos, às fls. 432 a 464. 
 
Pelo Despacho nº 1924/2017/GERC, às fls. 465 a 466, a GERC 

informa que a empresa possuía, no período mencionado, débitos inscritos em dívida ativa 
sem exigibilidade suspensa e que não foi efetivada penhora para garantia da dívida, 
referente a esses débitos. Para o período considerado não foi emitida certidão positiva 
com efeito de negativa que constam créditos tributários inscritos em dívida ativa, sem 
exigibilidade suspensa ou sem garantia dos créditos. E por fim, houve créditos inscritos 
em dívida ativa sem exigibilidade suspensa ou garantia dos débitos, bem como créditos 
inscritos em dívida ativa que tiveram a exigibilidade suspensa, determinada em decisões 
judiciais. Em relação a esses créditos, foram emitidas certidões positivas com efeito de 
negativa, às quais juntaram copias, bem como parecer e despachos emitidos pela 
Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral do Estado - PGE, orientando o cumprimento 
das decisões judiciais. 

 
Por meio dos respectivos termos de juntada, fls. 469 e 477, foram 

acostados ao processo documentos de fls. 470 a 474 e 478 a 527.  



 
Retornam ambos os polos passivos com memorial de fls 530 a 533. 
 
Por meio do acórdão n°1327/2017, a segunda câmara do conselho 

administrativo tributário, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, 
arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, decidiu 
conhecer do recurso voluntario, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. E decidiu, também, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Junior 
da lide, às fls 536 a 543. 

 
Intimada, às fls 544, a fazenda pública apresenta recurso ao 

conselho superior n° 297/2017, arguindo que a acusação fiscal é a de que o sujeito 
passivo realizou saída de gasolina de aviação e querosene de aviação com utilização 
indevida de benefício fiscal, pois, possuía debito tributário exigível inscrito na dívida ativa, 
e, por isso, estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Alega que o sujeito passivo 
solidário deve ser reincluído no polo passivo, pois, o administrador da pessoa jurídica, à 
época da ocorrência dos fatos geradores, ao possibilitar a utilização indevida do benefício 
fiscal sem o atendimento das condições impostas pela legislação, concorreu para a pratica 
da infração tributaria, ficando, nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, 
solidariamente obrigado ao pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais. Cita 
que da análise do Estatuto Social da empresa, fls 36/62, tem-se que a administração da 
empresa, a época dos fatos geradores, estava a cargo de Vasco Augusto Pinto da 
Fonseca Dias Junior, na condição de diretor presidente da companhia, sendo, pois, 
corretamente incluído no polo passivo da lide na condição de solidário. Cita que melhor 
sorte não assiste a decisão cameral, pois, ao contrário do que entendeu a maioria dos 
conselheiros, não foi emitida certidão positiva com efeito de negativa para todos os 
processos que constam créditos tributários inscritos em dívida ativa, em relação ao 
período autuado, conforme depreende da manifestação do Dr. Marcos Rogerio Pires 
Barreto (Gerente especial de recuperação de créditos), fls. 465/466, que em resposta a 
resolução da 2° CJUL n° 76/2016, fls 429, cita que além dos 15 autos de infração 
relacionados às fls. 465, sobre os quais não foram apresentadas quaisquer garantias pelo 
sujeito passivo, segundo informação da GERC, cabendo, ainda, mencionar que a carta de 
fiança, a fiança bancaria e o seguro garantia não atendem ao requisito do § 1°-C do art. 1° 
do anexo IX do RCTE combinado com o art. 503 do RCTE. Por fim, a fazenda pública 
pede o retorno à lide do solidário excluído e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido 
para que se julgue o auto de infração totalmente procedente, às fls. 545 a 550. 

 
Intimados, às fls 553 a 563, o sujeito passivo principal apresenta 

contradita, arguindo que a Lei estadual n° 19.824/2017, permite que o contribuinte, que 
supostamente se utilizou de forma indevida de benefício fiscal de ICMS, regularize a sua 
situação até o dia 13/11/2017, convalidando a utilização do benefício fiscal de forma 
retroativa, com extinção do debito tributário decorrente desse alegado descumprimento. 
Cita que o recorrente alegou, no recurso ora contra razoado, que nem todos os débitos 
tributários, no período objeto do auto de infração em referência, estariam com a sua 
exigibilidade suspensa, o que impediria a fruição do benefício fiscal de ICMS pela 
recorrida. Alega que a recorrida comprovou a existência dos extratos e certidões positiva 
com efeito de negativa, emitidas pelo próprio Estado de Goiás, à época, o que torna prova 
cabal da sua regularidade fiscal naquele período. Cita também, que a diligencia realizada 
nesses autos confirmou a veracidade da certidão expedida, bem como que os seis 
débitos, apontados pelo fisco como motivo para lavratura da autuação fiscal em comento, 
não estavam em aberto no período em questão, como se pode inferir dos itens 18 a 23 da 
tabela constante no despacho n° 1924/2017 da GERC. Cita que não há qualquer 



evidencia fático-documental que permita aferir a validade e a veracidade das informações 
fornecidas pela diligência com relação a esses débitos não apontados no auto de infração. 
Não há qualquer documento anexado ao processo, com base no qual se possa averiguar, 
com um mínimo de segurança, a situação desses débitos no período indicado pela 
diligencia. Diante do exposto, a recorrida demonstrou que o recurso não deve ser 
conhecido, haja vista que o debito tributário em discussão deve ser extinto, porque a 
recorrida promoveu a regularização de sua situação nos termos da lei estadual 
n°19.824/2017, regulamentada pela instrução normativa n°1.363/2017. Por fim, a recorrida 
protesta pela sustentação oral nos procedimentos em que for cabível e informa que os 
advogados signatários do presente recurso possuem escritório na rua 103, n° 154, setor 
sul, em Goiânia, no Estado de Goiás, ocasião em que requer ainda que todas as futuras 
publicações/intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos Srs. Marcos de Vicq de 
Cumptich e Marcelo Rodrigues Felício, sob pena de nulidade, às fls 565 a 574. 

 
O sujeito solidário comparece aos autos apresentando contradita, 

arguindo que o recorrente interpôs recurso a esse conselho pleno, pleiteando, no que se 
refere ao recorrido, a reinclusão deste no polo passivo do presente processo, por entender 
que o recorrido, por ser o diretor presidente da RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. a época dos 
fatos em discussão, possibilitou a utilização indevida do benefício fiscal sem o 
atendimento das condições impostas pela legislação. Cita que a única condição 
supostamente descumprida pela RAIZEN, que deu ensejo a lavratura do auto de infração, 
glosando o benefício fiscal no período de 07/10/2010 a 31/07/2015, seria a existência dos 
06 (seis) processos inscritos em dívida ativa. A esse respeito, o recorrido informa que essa 
situação se encontra regularizada em 13/11/2017, na forma exigida pelo artigo 1°, §1°, 
inciso II, "a" da lei n°19.824/2017. Cita que uma vez extinto o debito, cessa o interesse 
recursal do recorrente, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, mas, na 
hipótese de se entender que o recurso deve ser conhecido, o que se admite apenas para 
argumentar, abaixo estão indicados os motivos pelos quais o mesmo não deve ser 
provido. Alega que cabe aqui destacar a flagrante inconstitucionalidade da 
responsabilidade solidaria do administrador da empresa prevista no artigo 45, inciso XII, 
da lei estadual n° 11.651/1991. Isso porque, essa hipótese de responsabilidade tributaria 
não está prevista no código tributário nacional e acaba, na pratica, confundindo a pessoa 
jurídica com o seu administrador, ao estabelecer, de forma ampla e irrestrita, a 
responsabilidade deste por débitos daquela. Cita que felizmente, o Supremo Tribunal 
Federal, em precedente julgado com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade 
formal e material de hipótese análoga de responsabilidade solidaria do sócio por débitos 
previdenciários da pessoa jurídica. Cita que não apenas inexiste qualquer fundamentação 
legal para a imputação de responsabilidade tributaria ao recorrido, como também não há 
qualquer prova ou mesmo menção de que o recorrido teria praticado atos com excesso de 
poderes ou violação à lei ou ao contrato social. Cita que felizmente, o egrégio Superior 
Tribunal de Justiça já pacificou, pela sistemática de recursos repetitivos, que o simples 
inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal para fins de 
responsabilização do administrador da sociedade e que cabe à D. Fiscalização provar que 
ele agiu com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato/estatuto social da 
empresa a fim de responsabiliza-lo. Diante do exposto, a recorrida demonstrou que o 
recurso não deve ser conhecido, haja vista que o debito tributário em discussão deve ser 
extinto porque a recorrida promoveu a regularização de sua situação nos termos da lei 
estadual n°19.824/2017, regulamentada pela instrução normativa n°1.363/2017. Dessa 
forma, o recorrido requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso interposto 
pelo recorrente, com a manutenção integral do v. acórdão recorrido, que determinou o 
cancelamento do auto de infração n° 4011502692038, bem como a sua exclusão do polo 
passivo da presente lide. Por fim, o recorrido protesta pela sustentação oral nos 
procedimentos em que for cabível e informa que os advogados signatários do presente 



recurso possuem escritório na rua 103, n° 154, setor sul, em Goiânia, no Estado de Goiás, 
ocasião em que requer ainda que todas as futuras publicações/intimações sejam feitas 
exclusivamente em nome dos Srs. Marcos de Vicq de Cumptich e Marcelo Rodrigues 
Felício, sob pena de nulidade, às fls 617 a 630. 

 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos apresentando 

memorial, arguindo que o recurso da fazenda perdeu seu objeto em razão do 
cancelamento do debito em função da superveniência da lei Estadual n° 19.824/2017, 
regulamentada pela instrução normativa n° 1.363/2017. Cita que cabe aqui destacar que 
restou comprovado que a recorrida RAIZEN preenchia e ainda preenche a condição de 
regularidade fiscal para usufruir da redução de base de cálculo do ICMS, em função dos 
débitos citados no auto de infração estarem com a exigibilidade suspensa, nos termos do 
artigo 1°, § 1°-C do anexo IX do RCTE, aprovado pelo decreto Estadual n° 4.852/1997. 
Alega que a indicação dos supostos débitos ativos, não condiz com a realidade e a 
discussão deve se limitar aos seis débitos em discussão neste processo, os quais – frise-
se bem – constam de forma expressa como regulares no período autuado, consoante se 
verifica das certidões de regularidade fiscal, confirmadas pela diligencia realizada, bem 
como pelo v. acordão recorrido, que não merece qualquer reforma. Argui também, que 
restou comprovado a violação ao artigo 135, inciso III, do CTN. 

 
Por todo o acima exposto, os recorridos requerem o não 

conhecimento ou o não provimento do recurso interposto pela fazenda pública, com a 
manutenção integral do v. acordão recorrido, que determinou o cancelamento do auto de 
infração n° 4011502692038, bem como a exclusão do recorrido Vasco Augusto Pinto da 
Fonseca Dias Júnior do polo passivo da presente lide, às fls 636 a 639. 

 
O Conselho Superior do CAT, via Resolução n°001/2018, 

considerando que a Lei nº 19.824/2017 dilatou os prazos para adesão ao Programa de 
Convalidação de débitos tributários e em atenção à Resolução nº 100/2017 do Presidente 
do CAT, que, em função da legislação tributária, alterou para o dia 30/03/2018 o prazo de 
sobrestamento dos processos administrativos tributários inerentes ao caso, resolveu retirar 
o presente processo de pauta e encaminha-lo a secretaria geral – SEGE, deste Conselho 
Administrativo Tributário, com a orientação de que aguarde até esta data e, na sequência, 
se for o caso, repaute-o para julgamento. 

 
A representação fazendária concordou com a presente resolução, às 

fls 640 a 641. 
 
A Representação Fazendária anexa ao processo (fls. 656 a 661) 

cópia do Despacho nº 0306/2017-SRC, o qual foi dado ciência direta ao representante do 
Sujeito Passivo, que traz a informação de que em atenção ao Despacho nº 1084/2017-
JULP, em relação aos fatos geradores do período de 07/10/2010 a 31/07/2015, retifica o 
Despacho nº 1930/2017-GERC (FLS. 311/312), trazendo as seguintes informações: 

 
1. Que a empresa possuía no período mencionado débitos 

inscritos em dívida ativa sem exigibilidade suspensa, para os 
processos n° 3009707514282, 3010322401929, 
3013604505963, 3012694375594, 3013255903152 e 
3014348291465; 

2. Que estes processos tiveram sua exigibilidade suspensa por 
decisão liminar no MS nº 18141-8/101 (200902010683), em 
22 de julho de 2009, cumprida por meio do Despacho nº 
3871/2009-GCOP, de 11 de novembro de 2009, em atenção 



à orientação contida no Despacho OCD nº 13/2009-PTr, de 
04 de julho de 2009; 

3. Que essa liminar foi cassada por decisão do TJ-GO em 
02/09/2010, que concedeu a segurança parcial, limitando o 
valor da multa a 100% (cem por cento) do valor do imposto, 
julgando pela legalidade dos 06 (seis) autos de infração 
motivadores deste lançamento, tendo sido essa decisão 
objeto de embargos de declaração, interposto pela autora do 
MS e rejeitados pelo TJ-GO (fls. 184/211); 

4. Que a Procuradoria Tributária orientou a SEFAZ pelo 
restabelecimento da exigibilidade dos referidos créditos no dia 
08 de outubro de 2.014, por meio do Despacho nº 1871/2014-
PTr/OCD, motivo pelo qual houve a emissão de Certidão de 
Débitos em Dívida Ativa – Positiva com Efeito de Negativa, 
objeto de questionamento pelo contribuinte, antes desta data; 

5. A SEFAZ, via ofício nº 0031/15-GCOM, datado de 08 de julho 
de 2015, questionou à Procuradoria Tributária, da PGE, qual 
a data deve ser considerada como termo final da suspensão 
da exigibilidade determinada na medida liminar obtida 
inicialmente pela impetrante; 

6. Em resposta ao solicitado, via o Despacho nº 0585/2015-
Ptr/OCD (fls. 16/17), de 08 de julho de 2015, esclareceu que 
o termo final da suspensão da exigibilidade determinada na 
medida liminar é a data da publicação da decisão de mérito 
no mandamus, qual seja, o dia 06 de outubro de 2010, ou 
seja, a partir desta data os créditos restavam outra vez 
exigíveis; 

7. Os créditos relativamente aos processos motivadores deste 
lançamento só foram garantidos em 28/09/2015, por carta 
fiança e/ou seguro-garantia. 

 
 
O sujeito passivo e o solidário comparecem aos autos, em sede de 

MEMORIAL, reforçando as alegações feitas anteriormente, quando da impugnação e do 
recurso voluntário, principalmente nos seguintes pontos: 

 
1. Em preliminar alega que o recurso da Fazenda Pública perdeu 

o objeto em razão do cancelamento do débito em função da 
superveniência da Lei Estadual nº 19.824/2017, 
regulamentada pela IN nº 1.363/2017-GSF; 

2. Que a RAIZEN teve como óbice para utilização do benefício 
fiscal a existência dos processos n° 3009707514282, 
3010322401929, 3013604505963, 3012694375594, 
3013255903152 e 3014348291465, inscritos em Dívida Ativa; 

3. Que a empresa já havia regularizado a situação dos mesmos 
desde a data de 13/11/2017, na forma exigida pelo artigo 1º, § 
1º, inciso II, “a”, da Lei nº 19.824/2017, pois estes débitos já 
estavam garantidos na execução fiscal; 

4. Que para utilização do benefício fiscal não seria necessário, por 
parte da empresa, o recolhimento do adicional ao PROTEGE, 
já que a recorrida não está obrigada a recolher qualquer 
contribuição ao PROTEGE para usufruir do benefício; 



5. Que os 06 (seis) autos de infração motivadores desta autuação 
estão com a exigibilidade suspensa, conforme demonstrado 
nas certidões de regularidade fiscal; 

6. O solidário Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior, pede 
a sua exclusão da lide alegando que o STF já consolidou o 
entendimento de que é inválida a atribuição de 
responsabilidade solidária, prevista no artigo 45, XII, da Lei nº 
11.651/91, pelo simples fato de ser Diretor Presidente da 
empresa; 

7. Requerem o não conhecimento ou o não provimento do recurso 
interposto pela Fazenda Pública, com a manutenção integral 
do v. acórdão recorrido, bem como a exclusão do Recorrido 
Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior do polo passivo 
da presente lide. 

 
 

É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 

Após julgamento Cameral, que por maioria reformou a sentença 
singular e julgou improcedente o auto de infração e que também, por maioria, excluiu da 
lide o sujeito passivo solidário, a Fazenda Pública interpõe recurso de ofício, em que pede 
a reforma do acórdão cameral e julgue procedente o auto de infração e retorne à lide o 
sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo contesta o recurso da Fazenda Pública alegando 

as seguintes situações: 
 

1. Que o recurso da Fazenda Pública perdeu o objeto em 
razão do cancelamento do débito em função da 
superveniência da Lei Estadual nº 19.824/2017, 
regulamentada pela IN nº 1.363/2017-GSF, que permitiu a 
utilização do benefício fiscal após regularização das 
pendências; 

2. Que na época da publicação da Lei nº 19.824/2017 os 
processos que motivaram a presente autuação já se 
encontravam garantidos por carta fiança e/ou seguro 
bancário; 

3. Que a empresa não está obrigada ao recolhimento do 
Adicional ao PROTEGE, nos termos da Lei nº                                     
19.824/2017; 

4.  Pede que seja mantida a exclusão do solidário. 
  

Passo a analisar incialmente a acusação fiscal de que o sujeito 
passivo utilizou indevidamente o benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso XXIX e artigo 
9º, inciso XXVII do anexo IX do Decreto nº 4.852/97 (Redução de Base de Cálculo), por 
possuir débito tributário, exigível, inscrito na dívida ativa, o que, em tese, exclui a 
possibilidade de utilização do benefício fiscal, por ser este condicionado, nos termos do 
artigo 86 do RCTE, nas condições previstas no artigo 1º, § 1º do Anexo IX do RCTE: 

 



Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 

Art. 1º - anexo IX - Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 
84 deste regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste 
anexo. 

 § 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo:  

II - Não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa 

 
              O sujeito passivo em sua defesa sempre alega que a acusação feita 
pelo fisco não procede, pois, os débitos inscritos em dívida ativa estavam com a 
exigibilidade suspensa, tendo em vista que a própria Secretaria da Fazenda emitiu 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, tendo em vista que o Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, em decisão liminar em Mandado de Segurança (MS nº 1814-
8/10 -200902010683), datado de 22 de julho de 2.009, suspendeu a exigibilidade ,e, que 
por este motivo, durante todo o tempo em que utilizou o benefício fiscal estava 
resguardado por esta decisão judicial. 
 
   No nosso entender o que faltou foi o sujeito passivo informar que a 
Liminar foi cassada parcialmente, no dia 06 de maio do ano de 2.010, mantendo apenas a 
limitação da multa a 100% (cem por cento) do valor do imposto, ficando, então, desde esta 
data vedado o direito de utilização do benefício fiscal, porque a partir daí os processos que 
motivaram a autuação continuaram na situação de inscritos em dívida ativa, sem estarem 
parcelados ou garantidos em execução fiscal, judicial ou extrajudicial, ou, qualquer outra 
forma de suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151 do CNT. 
 
   A alegação feita pelo sujeito passivo de que era detentor de 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, durante o período da ocorrência do 
fato gerador, em nada altera a real situação da empresa para utilização dos benefícios 
fiscais, pois, o que fica claro nos autos é a má-fé praticada pelo sujeito passivo, pois 
quando da concessão da liminar, que permitiu a utilização do benefício fiscal, 
imediatamente foi implementado em sua escrita contábil, mas quando foi cassada preferiu 
comparecer ao Órgão da SEFAZ, apresentando indevidamente a  liminar já cassada, para 
obtenção da certidão, não justificando, de forma alguma, a alegação de que o Órgão 
emissor da SEFAZ teria que ter conhecimento prévio deste fato para não emitir a Certidão, 
pois o autor do mandado de Segurança é o primeiro a tomar conhecimento da decisão, 
que concedeu ou cassou este direito, por ser este o maior interessado na conclusão do 
desidium. 
 
   Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela SEFAZ à PGE, 
sobre qual seria o prazo final da suspensão da exigibilidade, após a cassação da liminar, 
esta respondeu informando que seria após a data da publicação da decisão de mérito no 
mandamus, qual seja, 06 de outubro de 2.010, sendo que a partir desta data os créditos 
restavam outra vez exigíveis, data esta anterior ao fato gerador considerado no 
lançamento do crédito tributário exigido, que foi a partir do mês de outubro de 2010 ao 
mês de julho de 2015. 
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A autuação feita pelo fisco ocorreu no dia 16/09/2015 e durante todo 
o período da ocorrência do fato gerador (outubro de 2.010 a setembro de 2.015) o sujeito 
passivo possuía débito inscrito em dívida ativa, pois, todos os processos foram inscritos na 
dívida ativa no ano de 2.009 e a garantia, por carta fiança ou seguro garantia só foi feita 
no dia 28 de setembro de 2.015, ficando, assim, demonstrado que o lançamento, exigindo 
o ICMS não pago, foi correto, porque o sujeito passivo não cumpriu a condicionante de 
não ter débito inscrito em dívida ativa no período da ocorrência do fato gerador. 

 
A outra alegação feita pelo sujeito passivo, em sua defesa, é a de 

que o recurso da fazenda pública perdeu seu objeto quando da publicação da Lei nº 
19.824/2017, que permitiu a convalidação da utilização dos benefícios fiscais desde que 
fossem cumpridas as condições previstas nesta lei, ou seja, entendeu que pelo fato dos 
débitos inscritos em dívida ativa estarem garantidos (carta fiança e seguro garantia) não 
haveria nenhuma outra condição a ser cumprida, pois, no seu entender, a empresa 
autuada não estaria obrigada ao recolhimento do adicional do PROTEGE, nos termos da 
alínea “a”, inciso II, do § 1º da Lei 19.824/2017. 

 
Após a conclusão de que a empresa teria débitos inscritos em dívida 

ativa, durante o intervalo de ocorrência do fato gerador, inclusive sem questionar a 
condição do artigo 503 do RCTE (situações possíveis de suspensão da exigibilidade para 
efeito de utilização de benefício fiscal), que não prevê na sua literalidade dentre os casos 
possíveis de suspensão da exigibilidade para efeito de utilização de benefício fiscal, a 
carta fiança e o seguro garantia, o nosso entendimento é de que o próprio sujeito passivo 
reconhece este fato, pois, muda a tese de sua defesa, alegando que a Lei nº 19.824/2017 
permitiria a convalidação da utilização dos benefícios fiscais porque os débitos inscritos 
em dívida ativa estariam garantidos, o que não coaduna com o nosso entendimento, pois, 
o sujeito passivo deixou de cumprir também a condição de pagamento do adicional do 
PROTEGE, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo 
ao benefício fiscal indevidamente utilizado: 

 

Artigo 1º, § 1º, inciso II, “b” da Lei nº 19.824/17 -  A convalidação 
referida neste artigo: 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 2017: 
(Redação conferida pela Lei nº 19.894 - vigência: 05.12.17) 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 
15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao 
benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, sem prejuízo da implementação da condição na alínea “a”; 

 
Como visto na descrição da Lei, a contribuição de 15% para o fundo 

PROTEGE não está vinculada à obrigação da empresa de ser contribuinte natural para 
este fundo, mas sim, todas as empresas que forem beneficiadas, nos termos do Anexo IX 
do RCTE, deverão pagar uma contribuição adicional ao fundo, conforme está descrito no 
artigo 1º, § 2º, inciso IV, inciso “b” da Instrução Normativa nº 1.363/2017-GSF: 

 

Art. 1º A convalidação da utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
, de que trata a Lei nº 19.824, de 13 de setembro de 2017, deve ser 
realizada de acordo com o disposto nesta instrução. 
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§ 2º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha 
ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2016; 

II - alcança a utilização do benefício, na situação em que o contribuinte 
ou o substituto tributário possua débito inscrito em dívida ativa, desde 
que esse débito tenha sido constituído em razão da utilização do 
benefício sem o cumprimento das condições mencionadas no § 1º 
deste artigo; 

III - enseja a extinção do crédito tributário constituído em função da 
utilização de benefício fiscal sem o cumprimento das condições 
estabelecidas no § 1º deste artigo; 

IV - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 2017, 
cumulativamente: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição adicional ao PROTEGE no valor 
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário 
relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, sem prejuízo da implementação da condição a que se 
refere o inciso I do § 1º deste artigo, devendo a referida contribuição ser 
atualizada até a data de pagamento; 

c) requerimento, individualizado por processo administrativo tributário 
a ser extinto, cuja protocolização deve ser efetivada na Delegacia 
Regional de Fiscalização em cuja circunscrição territorial localizar-se o 
domicílio do interessado ou na Gerência integrante da estrutura 
complementar desta Secretaria a que o interessado estiver 
subordinado, até 20 de fevereiro de 2018, instruído com os documentos 
que comprovem o cumprimento das condições de que trata o § 1º e o 
pagamento da contribuição adicional ao PROTEGE de que trata a alínea 
“b” do inciso IV do § 2º deste artigo. 

O inciso II do § 2º, do artigo 1º da IN nº 1363/2017-GSF, traz a 
informação de que a convalidação dos créditos pode ser feita mesmo que o contribuinte 
ou o substituto tributário possua débito inscrito em dívida ativa, desde que esse débito 
tenha sido constituído em razão da utilização do benefício sem o cumprimento das 
condições mencionadas no § 1º desse artigo, qual seja: 

§ 1º A convalidação referida no caput deste artigo abrange as seguintes 
condições: 

I - pagamento da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS; 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 

III - inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

Podemos concluir que esta possibilidade de convalidação de 
créditos, mesmo que a empresa possua débitos inscritos em dívida ativa, só é possível 
para o caso do inciso II (inadimplência), pois o não pagamento do PROTEGE em si (inciso 
I) não é passível de inscrição em dívida ativa, pois não se trata de tributo e o inciso III é a 
regra geral da possibilidade de convalidação, excepcionada somente para os casos de 
processos inscritos em dívida ativa  por lançamento proveniente de inadimplência do 
ICMS normal da própria atividade da empresa.  

Em análise ao inciso IV,  alínea “b” do § 2º da IN nº 1.363/2017 GSF, 
vimos que além da obrigatoriedade de pagamento do adicional ao fundo PROTEGE de 



15% do valor do crédito tributário relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, o 
contribuinte ainda estaria sujeito à implementação da condição descumprida (alínea 
“a”) e a  de ter requerido junto à Delegacia Regional de Fiscalização de sua 
circunscrição (alínea “c”), até o dia 20 de fevereiro de 2.018, mas, nos autos, não 
consta que tenha cumprido estas exigências legais. 

Concluo que razão não assiste ao sujeito passivo quando alega que 
no período de ocorrência do fato gerador era detentor de certidão positiva com efeito de 
negativa, que lhe resguardava o direito de utilização do benefício fiscal, tendo sido esta 
emitida em cumprimento a decisão judicial em mandado de segurança expedido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, ao mesmo tempo concluo, que razão assiste ao 
fisco, quando exige do sujeito passivo o ICMS que deixou de ser pago por utilização 
indevida de benefício fiscal, por não ter cumprido as condicionantes previstas na 
legislação tributária, como a de ter débito inscrito em dívida ativa no período de ocorrência 
do fato gerador, pois, conforme provado nos autos, quando do julgamento do mérito do 
mandado de segurança, a parte que suspendia a exigibilidade do crédito tributário foi 
cassada, tornado exigível o crédito tributário. A outra alegação feita pelo sujeito passivo, 
em sua defesa, foi a de que o Recurso da Fazenda Pública perdeu o objeto com a 
publicação da Lei nº 19.824/17, pois esta lei permitiu a convalidação da utilização do 
benefício fiscal, mesmo sem o cumprimento das condições de: 1. Pagamento do 
PROTEGE; 2. Adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas e 3. 
Existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa (artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 
19.824/17).  

Entendemos que a interpretação que deve ser dada para a alegação 
citada no parágrafo anterior, pelo sujeito passivo, deve ser feita em conjunto com o § 1º do 
artigo 1º da referida Lei, que condiciona a convalidação ao pagamento de 15% do crédito 
tributário, relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, ao fundo PROTEGE; ter sido 
homologado pelo Superintendente de Controle e Fiscalização, mediante requerimento do 
contribuinte que tenha sido protocolado até o dia 20 de fevereiro de 2.018 e para a 
convalidação na situação de débitos inscritos em dívida ativa, somente se esses débitos 
tiverem sido constituídos em razão da utilização do benefício fiscal sem cumprimento das 
condicionantes, e, de toda a análise dos autos, vimos que o sujeito passivo não pagou o 
adicional ao fundo PROTEGE, não requereu e nem teve requerimento homologado pelo 
Superintendente de Controle e Fiscalização e que os débitos inscritos em dívida ativa não 
são provenientes de lançamentos por utilização indevida de benefício fiscal,  o que, de 
plano, leva-se à conclusão de que no mérito o auto de infração deverá ser considerado 
procedente, porque não foram cumpridas as condições previstas na legislação tributária 
para convalidação dos benefícios fiscais utilizados pelo sujeito passivo. 

Quanto ao solidário, manifesto favorável à reinclusão do mesmo na 
lide, tendo em vista que concorreu para a prática da infração ao permitir ou determinar a 
utilização do benefício fiscal de redução de base de cálculo sem cumprir as 
condicionantes previstas no artigo 8º, inciso XXIX e artigo 9º, inciso XXVII, ambos do 
anexo IX do RCTE, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que para clareza da decisão 
transcrevo abaixo: 

 

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

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 



relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

 
De fato, a pessoa de VASCO AUGUSTO PINTO DA FONSECA 

DIAS JÚNIOR é responsável pela ação ou omissão quanto ao débito do ICMS, causando 
com isso o pagamento a menor do imposto devido. 

 
Nesse sentido, por todo o exposto, voto conhecendo do recurso da 

Fazenda Pública, dando-lhe provimento, para reformar a decisão cameral julgando 
procedente o auto de infração e reincluindo na lide o solidário VASCO AUGUSTO PINTO 
DA FONSECA DIAS JÚNIOR, tendo em vista que concorreu para a prática da infração, 
tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02002/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento do imposto. 
Aproveitamento indevido de crédito outorgado. Revisão de 
lançamento. Auto de infração parcialmente procedente. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. É exigido o ICMS constituído sob o título de crédito 
outorgado, no valor que exceder o cálculo do percentual 
previsto na legislação tributária, em relação à operação de saída 
de mercadoria correspondente ao abate de gado adquirido neste 
Estado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que 
considerou parcial procedente o auto de infração e julgar pela parcial procedência no valor 
de ICMS de R$ 2.987.286,19 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e dezenove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 4.875.439,67, em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes às operações de saídas de 
mercadorias não correspondentes ao abate de gado de Goiás, conforme planilhas em 
anexo, pois essas operações não estão contempladas com o benefício concedido aos 
estabelecimentos frigoríficos ou abatedores. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 43 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 11, incisos V e XXI, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 



Foi nomeado como sujeito passivo solidário: VANDERLEI 
APARECIDO ROCHA, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando a lavratura do Termo de Revelia de fls. 92. Foram novamente intimados 
para se manifestarem em segunda instância, conforme documentos de fls. 95/97, tendo 
sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 98. 

Ciente, o sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 100/106, 
no qual elabora nova planilha, demonstrando o valor com o qual concorda, reconhecendo 
o aproveitamento indevido de crédito relativo às entradas de produtos em operação 
interestadual, o estorno realizado espontaneamente na sua escrita, e as operações de 
exportação, pontuando equívoco da fiscalização em relação ao índice utilizado, 
considerando a alteração do percentual aplicado em razão da legislação. Pede o 
julgamento deste processo posterior ao desfecho do auto de infração nº 4010800931440, 
em razão da alteração do saldo credor real final em 2004. Requer, a exclusão da lide do 
solidário e a procedência parcial do crédito tributário no valor de R$ 2.2692.457,15 de 
ICMS.  

O feito foi convertido em diligência com intuito de revisão, o que foi 
realizada, concluindo o revisor que o crédito outorgado de 9% aproveitado a maior foi de 
R$ 1.707.852,44 enquanto o crédito outorgado de exportação é de R$ 626.178,54, 
totalizando o valor da exigência na ordem de R$ 2.331.030,98.  

O procurador se manifesta quanto ao resultado da revisão, 
elaborando um novo levantamento, concordando com a importância de R$ 1.958.719,23, 
ressaltando que a divergência restringe apenas em relação aos valores estornados 
espontaneamente, haja vista ter sido atribuído, pelo revisor, apenas para o crédito 
outorgado de 9%, portanto parcial e além disso, não foi feita a repercussão fiscal frente ao 
saldo credor escriturado e o saldo credor real apurado. 

O feito foi remetido em diligência à Gerência Especial de Auditoria 
para, em consonância com o teor da resolução exarada no processo nº 4010800931440, 
fossem analisados aspectos pertinentes ao aproveitamento integral dos estornos 
espontâneos, realizados pelo sujeito passivo, a repercussão fiscal e o saldo credor 
escriturado, a qual em nada alterou o resultado anterior, pois os estornos espontâneos já 
foram realizados, informando desconhecer o possível saldo credor existente na apuração 
final do auto acima mencionado e quanto à repercussão fiscal entende elaborá-la 
relativamente a outros autos julgados procedente.  

Ao manifestar sobre o resultado da diligência reafirma a necessidade 
de julgamento em conjunto dos autos de infração, notadamente para que haja 
consideração do saldo credor para efeito do estorno do crédito, dando cumprimento ao 
que dispõe o artigo 71, inciso IV, alínea “a” ou “b” do Código Tributário Estadual. Sustenta 
que a repercussão se aplica apenas aos processos que tratam do estorno do crédito, 
ratificando a procedência parcial na importância de R$ 1.958.719,23.  

Em busca de solução final e conclusiva da exigência, os autos foram 
novamente baixados em diligência com retorno à Gerência Especial de Auditoria, a fim de 
analisar a repercussão do saldo credor, bem como o que prevê o item 4 da alínea “c”, 
inciso V, do artigo 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e cumprimento da condição 
para fruição do benefício.  Tecendo comentário sobre todos os itens da resolução o revisor 
conclui que o imposto omitido é da ordem de R$ 2.987.286,25. 



Ao manifestar sobre o resultado fiscal, o sujeito passivo informa que 
apesar do revisor concluir que o saldo credor do exercício de 2004 modifica a presente 
exigência, não tomou providência, mas pede que seja suplementada a revisão procedendo 
a repercussão do valor de R$ 1.028.566,00, obtido pelo que consta do julgamento do auto 
de infração nº 4010800931440, ou seja, R$ 2.956.277,64 – R$ 1.927.711,64. Assim, 
entende que é devido o valor de R$ 1.958.719,23.  

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão de fls. 
235/241, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
da lide. Quanto ao mérito, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 2.987.286,25. 

Em seu Despacho nº 055/2013 de fls. 243, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral.  

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo alega que não 
existe um único dado escriturado que não esteja sujeita a ajustes dentro do período 
decadencial. Alega, ainda, que somente os dados reais é que são válidos, inclusive para 
transporte para períodos subsequentes e para fins de repercussão. Destaca, também, que 
efetuou um lançamento referente ao exercício de 205 relativo a este processo e que só 
poderia lançar nos demonstrativos que o embasaram o saldo credor de 31/12/2004 como 
“zero”, porque ele já havia efetuado a repercussão deste saldo em sua totalidade no 
exercício anterior. Ressalta que estornou espontaneamente a maior parte dos créditos 
aproveitados indevidamente e que também não havia razão para estornar o saldo credor 
referente ao exercício de 2003, sendo que com os devidos suplementos ficou 
demonstrado que a empresa possuía um saldo credor real em 31/12/2004 no valor de R$ 
1.028.657,02. Requer, assim, a reforma da decisão cameral, para que seja julgado 
parcialmente procedente a inicial no valor de R$ 1.958.719,23. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 
270/271 converteu o julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal informe se, 
após a conclusão da revisão determinada pelo Conselho Pleno no PAT nº 
4010800931440, ainda remanesce saldo credor no final do Exercício de 2014 e caso seja 
apurada a existência de saldo credor, informar, por meio dos demonstrativos próprios da 
Auditoria Básica do ICMS, o efeito desse saldo no decorrer do exercício de 2005 e o valor 
mensal do imposto a recolher.  

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
tendo em vista que a revisão efetuada no auto de infração nº 4010800931440 teve como 
resultado um valor de ICMS autuável de R$ 1.927.711,64, foi então procedida a realização 
de nova auditoria onde chegou-se ao novo valor de autuação no montante de R$ 
1.989.587,27.  

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo alegando que conforme planilhas relativas ao auto de infração nº 
40108009311440, também juntadas a este feito, ficou comprovado que o valor autuável 
referente ao exercício de 2004 foi menor do que o saldo credor existente, razão pela qual 
a diferença entre ambos deveria ter entrado como saldo credor do período anterior, 
apurado de ofício, na planilha referente a estes autos, sendo que este saldo monta a 
importância de R$ 1.028.566,00. Destaca, também, que o revisor afirma que a lavratura 
deste auto pretendeu a cobrança do ICMS no valor de R$ 2.269.155,91, pela falta de 
estorno, que deveria ter sido efetuado pelo próprio sujeito passivo, referente a saldo 
credor final formado pelo aproveitamento irregular de benefícios fiscais. Requer, assim, a 
procedência parcial do lançamento no montante de R$ 1.958.719,23.  



O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 
299/300 converteu o julgamento em diligência determinado o encaminhamento dos autos 
à SEGE a fim de que providencie o apensamento dos autos do presente processo aos 
autos do processo nº 4010800931440 e encaminhe os autos apensados à Gerência 
Especial de Auditoria, afim de que verifique os efeitos sobre o presente auto de infração, 
de eventual alteração no valor da omissão apontada no auto de infração nº 
4010800931440, em face da revisão nele efetuada e sendo admitida, na verificação acima 
descrita, alteração do valor do imposto reclamado no auto de infração em foco, elaborar 
demonstrativos nos moldes dos acostados à inicial. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que considerando que 
foram efetuados novos levantamentos fiscais, cujos dados foram obtidos das últimas 
declarações periódicas de informações – DPI, que se encontram em conformidade com os 
livros Registros de Apuração do ICMS, anexados às fls. 47 a 74, apresentadas pelo sujeito 
passivo, foi apurado novos levantamentos fiscais omissão de pagamento de ICMS no 
valor de R$ 2.987.286,19 e o valor de imposto autuável após o não cumprimento da 
notificação no montante de R$ 2.269.155,91, valore este, já lançado de ofício, após o não 
cumprimento de notificação fiscal, conforme auto de infração nº 4011100171815. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresenta 
Contradita às fls. 347/351, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração, 
por cerceamento do direito de defesa, pois ao contrário do que afirma o revisor, resta 
evidente o questionamento acerca do saldo credor existente em 31/12/2013, no valor de 
R$ 1.975.380,86, única razão para que os valores autuados, tanto em 2014 quanto em 
2015, alcançassem as cifras finais por ele apontadas. Destaca, ainda, que nunca foi 
trazido ao auto de infração nº 4010800931440 a razão pela qual teria sido estornado o 
saldo credor do mês de dezembro de 2013, e como ele não cumpriu este desiderato, a 
empresa não teve como se defender naqueles autos nem neste, razão pela qual deve ser 
declarada a nulidade deste lançamento. No mérito, afirma que devido à falta de provas da 
legalidade dos abatimentos dos saldos credores anteriores, requer a improcedência do 
presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

 

 

VOTO 

De início, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, considerando o julgamento do 
processo nº 4010800931440 pela Terceira Câmara deste Conselho em 25/09/2017, onde 
os créditos tributários arguidos pelo mesmo para atribuição no processo nº 
4010900385960, em julgamento, foram devidamente esclarecidos. 

Prosseguindo, passo à análise do mérito. No presente lançamento, o 
fisco acusa o sujeito passivo de omissão de pagamento do ICMS em razão da 
escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes às operações de 
saídas de mercadorias não correspondentes ao abate de gado de Goiás, conforme 
planilhas em anexo, pois essas operações não estão contempladas com o benefício 
concedido aos estabelecimentos frigoríficos ou abatedores.  



Às fls. 325 dos autos consta a conclusão do trabalho de revisão 
fiscal, onde foram apurados novos levantamentos fiscais de omissão de pagamento de 
ICMS no montante de R$ 2.987.286,19 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) e o valor de imposto autuável após o 
não cumprimento de notificação na importância de R$ 2.269.155,91 (dois milhões, 
duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) 
e ao final foi sugerido que os processos administrativos tributários nºs 4010800931440 e 
4010900385960 fossem julgados conjuntamente, tendo em vista tratarem da mesma 
matéria tributária e o auto de infração relativamente ao exercício de 2004 gerar efeitos 
jurídicos no auto de infração resultante dos levantamentos fiscais realizados no exercício 
de 2005.  

Discordando do resultado da revisão, o sujeito passivo comparece ao 
processo e dentre suas razões trata da repercussão do saldo credor oriundo do processo 
nº 4010800931440 e tendo em vista que este processo foi objeto de análise pelo Conselho 
Superior nesta sessão plenária e julgado por unanimidade de votos, requer o retorno dos 
autos à fase cameral para novo julgamento com relação aos créditos de 2004 e 
dependendo do resultado, poderá ensejar reflexo no processo relativo ao Exercício de 
2005. 

Assim, foi editada a Resolução nº 39/2017 de fls. 354/356 que, por 
unanimidade de votos, sobrestou o julgamento do presente processo para aguardar o 
resultado do julgamento do processo nº 4010800931440, relativamente ao Exercício de 
2004 para que posteriormente sejam pautados para julgamento em conjunto, se possível, 
pelo Conselho Superior onde se decidirá possíveis reflexos para o Exercício de 2005.  

Analisando o julgamento do auto de infração que deu origem ao 
sobrestamento, constata-se que a certidão exarada após o julgamento da Terceira 
Câmara deste Conselho, em 25/09/2017 decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em segunda 
instância, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.221.525,64 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).  

Considerando que o auto de infração nº 4011800931440 que 
condicionava o julgamento deste auto fora julgado em definitivo e encaminhado à dívida 
ativa, não restando créditos para aproveitamento no auto de infração em epígrafe, bem 
como considerando a revisão efetuada pelo auditor fiscal estanho a lide que em sua 
manifestação às fls. 325 concluiu que o valor devido, após revisão dos cálculos e 
consideração de todos os créditos devidos, inclusive aqueles estornados 
espontaneamente pelo sujeito passivo, é devido parcialmente no valor de R$ 2.987.286,19 
(dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove 
centavos), relativo a apropriações a maior dos créditos outorgados, bem como que os 
demais valores levantados e autuados nos processos administrativos tributários nºs 
4010900711190 e 4011100171815 já encontram-se inscritos em dívida ativa, que tem 
conexão com o presente auto, julgo parcialmente procedente o crédito tributário, no valor 
da revisão acima mencionado, mantendo assim a decisão cameral. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa, e no mérito, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 2.987.286,19 (dois 



milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove 
centavos).  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02007/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminares de nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Utilização irregular do 
benefício fiscal. Escrituração indevida de valores a título de 
crédito outorgado. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. A portaria nº 164/06-GSF estabelece uma proporcionalidade 
máxima entre "a quantidade de soja em grãos, produzida em 
território goiano, a ser exportada anualmente", com a 
"quantidade esmagada ou industrializada no mesmo período", 
para que o contribuinte possa se apropriar do crédito 
outorgado, calculado conforme a portaria nº 163/06-GSF.  
 
3. O crédito outorgado de 7% previsto no inciso XXXI do art. 11 
do Anexo IX do RCTE se condiciona, dentre outros parâmetros, 
à origem da soja adquirida (goiana), bem como de que a 
quantidade de soja exportada não fosse superior a 80% da 
quantidade esmagada, conforme portarias que vieram 
complementar o Termo de Acordo celebrado com a empresa.  
 
4. [...] a empresa industrial/esmagadora que optar pela fruição 
do benefício fiscal do crédito outorgado deve cumprir as 
exigências previstas no art. 11, inciso XXXI e § 10, ambos do 
Anexo IX do RCTE, bem como as disposições da Portaria 
164/06-GSF e do TARE celebrado com a SEFAZ/GO, além do 
pagamento do Fundo PROTEGE (art. 1º, § 4º, inciso II, do Anexo 
IX do RCTE). (Parecer Nº 307/2015-GTRE/CS). 
 
5. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 



6. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do processo, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de 
Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de crédito tributário, por omitir o 
recolhimento do ICMS, na importância de R$ 1.550.195,50, em razão de haver deixado de 
estornar, no mês de dezembro de 2014, percentual de crédito outorgado aproveitado no 
período de 01/2014 a 12/2014, conforme Cláusula quarta do TARE 1186/03-GSF, relativo 
a operação de aquisição de soja produzida em Goiás e efetivamente 
esmagada/industrializada em virtude de: (1) Não ter alcançado a meta no primeiro e 
segundo semestre, conforme Portaria nº 163/06-GSF, no valor de R$ 2.986,70; (2) 
Excesso da quantidade de soja goiana exportada em relação à soja goiana esmagada, 
conforme Portaria nº 164/06-GSF, no valor de R$ 1.547.208,80.  

 
Como dispositivos legais infringidos, foram indicados os arts. 61, IV e 64 

da Lei 11.651/91, combinado com o art. 58, IV do Decreto 4.852/97. A penalidade 
proposta é a tipificada pelo art. 71, IV, “a” da Lei 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/12.  

 
Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Auditoria 
Básica do ICMS e Demonstrativos de Apuração do Crédito Outorgado a Estornar.  

 
Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram gravados 

em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 22, conforme determina a 
Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância, por intermédio de procurador devidamente constituído (fls. 25/40) e 
efetua o pagamento parcial do crédito tributário, conforme documento de fls. 60. 

 
Por meio do despacho nº 1484/2016-JULP, o julgador de primeira 

instância remete os autos em diligência para que o autuante demostrasse, de forma 
analítica, o cálculo dos percentuais adotados (fls. 84/85).  

 
Em resposta ao solicitado, foi elaborado o relatório de diligência de fls. 88 

a 100.  
 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo se manifesta nos 

autos. Reitera as suas alegações quanto à ilegalidade da Portaria nº 164/2016-GSF, cujo 
texto não encontra guarida na legislação de origem, ou seja, no inciso XXXI, do art. 11, do 



Anexo IX do Decreto 4.852/97, com previsão na Lei 14.307/02. Ratifica os termos postos 
na impugnação inicial e requer o cancelamento do auto de infração (fls. 107/109).  

 
Os autos retornam para apreciação e o julgador singular, conhece da 

impugnação, nega-lhe provimento para rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, 
quanto ao mérito, declarar a procedência do auto de infração (fls. 134/137). 

 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, em síntese, com os 

seguintes fundamentos (fls. 141/175): 
 
(a) alega nulidade da decisão por falta de fundamentação, pois sem 

qualquer apreciação afastou a nulidade por falta de motivação alegada pela recorrente, 
bem como, expressamente, deixou de manifestar quanto aos argumentos que 
desconstituíram o auto de infração 4011503172321; Conclui que a decisão recorrida teve 
motivação genérica, pois as alegações efetuadas pela Recorrente, de forma clara, não 
foram apreciadas, uma vez que deixou de rebater e demonstrar de forma fundamentada e 
pontual os argumentos da impugnante, ora Recorrente; 

 
(b) argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Alega ausência de 
motivação e fundamentação legal ou regulamentar e falta de clareza no que tange aos 
critérios adotados pelo autuante para o cálculo do crédito para obter os valores relativos 
ao estorno do crédito outorgado da relação “soja exportada goiana” X “soja esmagada 
goiana”; 

  
(c) defende não haver infringido nenhum dispositivo legal ou regulamentar, 

na medida em que a Portaria nº 164/2006-GSF criou regra nova para apropriação do 
crédito outorgado não disposta no TARE ou no RCTE. Argumenta que a previsão do 
crédito outorgado está prevista pelo inciso XXXI do art. 11 do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, emitido pelo Governador do Estado, na condição de Decreto, ao passo que a 
Portaria nº 164/06-GSF foi emitida pelo Secretário da Fazenda, portanto, em claro conflito 
com a norma hierarquicamente superior; 

  
(d) argumenta ainda que o autuante se equivoca quando utiliza como 

dividendo, para cálculo do percentual, a quantidade de soja goiana esmagada ou 
industrializada no mesmo período pela empresa, quando entende que o correto seria a 
quantidade de soja esmagada/industrializada total. Afirma inexistir qualquer motivação ou 
fundamento para deixar de adotar o critério de apurar a relação percentual entre a SOJA 
EXPORTADA DE ORIGEM EM GOIÁS realizada com a SOJA TOTAL ESMAGADA, que é 
o prescrito na portaria nº 164/2006. Apresenta valores e índices que entende como 
corretos, verso fls. 169; 

 
(e) alega, por fim, o caráter confiscatório e desproporcionalidade da multa 

aplicada, ferindo o disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal. Solicita o seu 
cancelamento ou, se não for este o entendimento, a sua redução. 

 
É o relatório. Decido. 

 
V O T O 

 
Das preliminares 
 



Entendo que o julgador singular analisou e fundamentou a sua decisão de 
forma satisfatória e adequada, não ficando caracterizada qualquer omissão na sua 
decisão.  

 
É de se registrar que, antes de proferir a decisão singular, o julgador de 

piso encaminhou os autos em diligência para aclarar dúvidas existentes no lançamento 
tributário, conforme Despacho nº 1484/2016-JULP (fls. 84):  

 
“Encaminho os autos à Gerência de Auditoria para que seu titular designe 
autoridade fiscal, de preferência o autor do procedimento, para:  
 
1. detalhar, passo a passo, o procedimento utilizado para 
determinação dos percentuais adotados, especialmente o índice "% da 
quantidade mínima a esmagar atingido" e "% de estorno a aplicar"-9,45%;  

 
2. apresentar outras informações que julgar importantes como auxílio à 
formação de juízo por parte deste órgão julgador.  
 
Após, encaminhe-se ao NUPRE de origem para intimar o sujeito passivo 
do resultado da diligência, caso este queira se manifestar.  
 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento.” 

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, sobre o resultado da diligência, os prazos processuais estabelecidos 
pela Lei nº 16.469/09 foram respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade 
de se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetiva, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos e demonstrativos de fls. 04 a 18. CD às fls. 20, bem como revisão fiscal 
às fls. 88/92 

 
Existe motivação e fundamentação legal ou regulamentar para a autuação. 

Também existe clareza nos critérios adotados pela fiscalização para o cálculo do crédito, a 
fim de obter os valores relativos ao estorno do crédito outorgado em discussão. A 
motivação e a fundamentação do lançamento tributário decorrem exatamente de o sujeito 
passivo haver utilizado benefício fiscal sem observância às regras estabelecida no TARE e 
na portaria, afim de gozar do referido benefício.  A fiscalização apontou objetivamente as 
infrações praticadas pelo sujeito passivo.  

 



O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 
16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 

 
O presente auto de infração cuida da falta do estorno de crédito outorgado 

de 7% (sete por cento) sobre a soja goiana esmagada/industrializada por parte do 
contribuinte, em virtude do não cumprimento da Meta conforme Portaria 163-2006-GSF e 
também em decorrência do excesso do volume de soja em grãos de origem goiana 
exportada comparada com a quantidade de soja goiana esmagada-industrializada no 
exercício de 2014, conforme limites estabelecidos na Portaria 164/2006-GSF e TARE 
1186/03-GSF.  

 
As informações das quantidades de soja movimentada e dos valores de 

crédito outorgado utilizados foram retiradas da Escrituração Fiscal Digital - EFD entregue, 
notas fiscais eletrônicas e informações repassadas pelo próprio sujeito passivo.  

 
A Recorrente defende não haver infringido nenhuma disposição legal ou 

regulamentar, na medida em que a Portaria nº 164/2006-GSF criou regra nova para 
apropriação do crédito outorgado não disposta no TARE ou no RCTE. Argumenta que a 
previsão do crédito outorgado está prevista pelo inciso XXXI do art. 11 do Anexo IX do 
Decreto 4.852/97, emitido pelo Governador do Estado, na condição de Decreto, ao passo 
que a Portaria nº 164/06-GSF foi emitida pelo Secretário da Fazenda, portanto, em claro 
conflito com a norma hierarquicamente superior. 

 
O benefício fiscal em apreciação - crédito outorgado de ICMS - concedido 

ao industrial/esmagador de soja encontra-se previsto no art. 11, inciso XXXI e § 10, ambos 
do Anexo IX do RCTE. Vejamos: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
 
[...] 
 
XXXI - para o estabelecimento industrializador de produto agrícola, o 
equivalente à aplicação de até 7% (sete por cento) sobre o valor do 
produto agrícola produzido no Estado de Goiás efetivamente 
industrializado em estabelecimento seu localizado neste Estado, 
observado o seguinte (Lei nº 14.543/03): 
 
a) o percentual de crédito outorgado previsto no caput deste artigo deve 
ser definido de acordo com o produto agrícola que estiver sendo 
industrializado, levando-se em conta, especialmente, o índice de 
produtividade industrial do respectivo produto agrícola e a participação do 
mesmo no preço do produto industrializado. 
 
b) o estabelecimento industrializador, para apropriar-se do crédito 
outorgado, deve: 
 
1. ser signatário de termo de acordo de regime especial celebrado para tal 
fim com a Secretaria da Fazenda; 



 
[...] 
 
3. cumprir metas semestrais estabelecidas em termo de acordo de regime 
especial, de acordo com o disposto no § 10 deste artigo, que tenham por 
base o valor do saldo devedor de ICMS correspondente a operação com 
produto agrícola e seus derivados, permitido, no caso de impossibilidade 
da identificação do saldo devedor da operação com produto agrícola e 
seus derivados, o cálculo da meta considerando-se o saldo devedor total; 
 
[...] 
 
c) se ao final do semestre as metas fixadas no termo de acordo de regime 
especial não forem alcançadas, o percentual de crédito outorgado a ser 
utilizado deve ser obtido pela multiplicação do percentual definido de 
acordo com a alínea “a” deste inciso pelo percentual obtido pela divisão do 
valor do saldo devedor efetivamente alcançado pelo valor do saldo 
devedor estabelecido para as metas semestrais; 
 
d) na hipótese de ocorrência do previsto na alínea “c”, o contribuinte, no 
período de apuração correspondente ao último mês do semestre, deve 
promover os ajustes necessários, previstos na alínea “e” deste inciso, de 
tal forma que o valor do benefício utilizado corresponda à aplicação do 
percentual obtido na alínea “c” sobre o valor do produto agrícola em grão 
produzido no Estado de Goiás e efetivamente industrializado em 
estabelecimento seu localizado neste Estado; 
 
e) a empresa que utilizar o crédito outorgado em valor superior ao que 
fizer jus no período deve estornar o valor apropriado indevidamente, 
atualizado monetariamente, de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 482 do RCTE, mediante lançamento no Campo “Outros Débitos” do 
livro Registro de Apuração do ICMS, fazendo constar a seguinte 
expressão: ESTORNO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DA ALÍNEA “E” DO 
INCISO XXXI DO ART. 11 DO ANEXO IX DO RCTE; 
 
f) o valor do produto agrícola, para fins de aplicação do percentual de 
crédito outorgado, deve corresponder ao valor constante da pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, para operações internas, 
vigente na data da efetiva industrialização do produto agrícola em grão; 
 
[...] 
 
§ 10. Na aplicação do crédito outorgado previsto no inciso XXXI do caput 
deste artigo, deve ser observado, ainda, o seguinte: 
 
I - as metas semestrais de saldo devedor de ICMS correspondente a 
operações com produto agrícola e seus derivados, ou de saldo devedor 
total, conforme o caso, devem ser estabelecidas considerando: 
 
a) a média aritmética simples dos saldos devedores mensais de ICMS 
relativos aos 3 (três) exercícios imediatamente anteriores ao de 
celebração do TARE, atualizados monetariamente com base no Índice 



Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI, da Fundação 
Getúlio Vargas; 
 
b) a critério da Administração Tributária, a previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto do Estado de Goiás e os aspectos 
econômicos e conjunturais relacionados ao setor agrícola; 
 
[...] 
 
IV - para celebração do TARE de regime especial, a empresa interessada 
deve apresentar as seguintes informações referentes ao período de 
tempo a ser tomado como base para apuração da média dos saldos 
devedores de ICMS, de acordo com modelo estabelecido pela 
Administração Tributária: 
 
[...] 
 
V - ato do Secretário da Fazenda pode exigir da empresa beneficiária 
outras informações não previstas no inciso IV, com vistas a estabelecer 
controle sobre as operações de industrialização de produto agrícola neste 
Estado.  

 
Conforme estabelece o dispositivo acima transcrito, está claro que a 

Portaria nº 164/06-GSF é ato regulamentar proveniente da autorização concedida pelo art. 
11, § 10, inciso I, alínea “b”, do Anexo IX do RCTE, com a finalidade de estabelecer 
controle sobre as operações de soja esmagada no Estado. 

 
A Portaria nº 164/2006-GSF, editada com o objetivo de estabelecer 

controle sobre as operações de soja esmagada no Estado, no art. 1º, assim dispõe: 
 

Art. 1º A autorização para que o imposto devido por substituição tributária 
pelas operações anteriores de aquisição de soja em grãos possa ser 
apurado juntamente com aquele devido pela operação de saída própria 
do estabelecimento eleito substituto, e para que o crédito outorgado de 
7% (sete por cento) concedido à soja produzida em território goiano 
efetivamente esmagada ou industrializada, possa ser apropriado por 
empresa esmagadora ou industrializadora de soja, fica condicionada a 
que a quantidade de soja em grãos, 
produzida em território goiano, a ser exportada anualmente seja, no 
máximo 80% (oitenta por cento) da quantidade esmagada ou 
industrializada no mesmo período por essa empresa. 
 

 Nota-se que o texto evidencia claramente de soja goiana, não procedendo 
a interpretação da defesa de que o índice deva ser calculado sobre o valor total da soja 
esmagada, independentemente de sua origem. 

 
O mencionado crédito outorgado de 7% (sete por cento) se condiciona, 

dentre outros parâmetros, à origem da soja adquirida (goiana), além do que a quantidade 
de soja exportada não ser superior a 80% da quantidade esmagada, conforme portarias 
que vieram complementar o Termo de Acordo celebrado com a empresa.   

 



O autor do procedimento fiscal, ao manifestar novamente no processo, em 
decorrência da solicitação de diligência feita pelo julgador singular esclarece de forma 
objetiva como apurou a diferença de imposto em discussão (fls. 91/92):  

 
“Ainda, analisando o demonstrativo do contribuinte para a conclusão de 
um percentual de 72,45% para a relação da soja exportada 
(392.441.161,00) em relação a soja esmagada (541.595.898,00), dentro 
do limite, e comparando-o com o da auditoria de 98,80% 
(341.058.872,00) / (345.197.350,00), fora do limite, concluímos por: 
 
5-1 - no quantitativo da soja exportada, o contribuinte considerou a 
quantidade de 51.382.289kg, que na auditoria foram excluídos, uma vez 
considerados soja de fora do Estado (recebidos na CFOP 2501/2502 
6503), conforme fl. 13. 
 
5-2 no quantitativo da soja esmagada, o contribuinte considerou a 
quantidade de 196.398.548kg, que na auditoria foram excluídos, uma vez 
tratar-se de soja não goiana (recebidas de Minas Gerais - CFOP 2901 e 
esmagadas conforme relatório do contribuinte, conforme fl. 13) 
 
5-3 - Portanto, concluímos que a diferença em desfavor ao contribuinte 
entre os dois demonstrativos está no fato da auditoria ter considerado no 
denominador da razão "total soja goiana esmagada"/ ("total de soja 
esmagada"+ "total soja goiana exportada"), na parcela "total de soja 
esmagada" apenas a soja goiana esmagada, retirando-se desta a soja 
esmagada de origem de MG (196.398.548,00 kg) conforme item 3-1.”   
 
Os cálculos dos índices e percentuais utilizados pela auditoria estão 

detalhados às fls. 88/92. O sujeito passivo concorda com parte da exigência tributária, 
nesse sentido junta guia de recolhimento, fls. 60. 

 
Quanto à alegação de a multa ser desproporcional e de caráter 

confiscatório, ferindo o disposto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal, devo 
registrar que a penalidade está limitada ao valor do imposto nos termos do § 11 do artigo 
71, do CTE, conforme Lei nº 19.965/18, com vigência a partir de 16.01.18. Aplicada de 
forma retroativa, por ser mais benéfica.  

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. O lançamento tributário 
atende aos requisitos previstos pelo art. 142 do CTN,  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares 

de nulidade do processo, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de novembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02027/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto 
decorrente da escrituração indevida de crédito de ICMS por 
apropriação a maior de crédito no livro Registro de Controle de 
Crédito do ICMS do Ativo Permanente - CIAP. Procedência do 
auto de infração. Decisão por maioria. 
 
 I - Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da escrituração indevida de crédito de ICMS 
(apropriação a maior de crédito no livro CIAP) e de mercadorias 
de uso e consumo (óleoo diesel), confirmada em revisão 
realizada nos autos. 
 
 II - Inacolhe-se pleito de nova revisão do lançamento não 
justificada (art. 27, IV, Lei 16.469/09 - PAT). 
 
 III - Mantém-se a penalidade proposta quando esta for a 
específica para a infração cometida. 
 
IV - Não se acolhe o pedido de decadência quando não houver 
declaração do debito. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e David Fernandes de Carvalho, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

  Consta na peça básica destes autos que o sujeito passivo mantinha crédito 
no livro Registro de Apuração do ICMS, em 31/12/2010, na importância de R$ 228.190,23, 
decorrentes de aproveitamentos indevidos relativos a entradas de: a)- óleo diesel 
destinado ao uso e/ou consumo, pois utilizado fora do processo de produção ao arrepio do 
que dispõe o § 2º, I e II, do artigo 4º da IN 990/2010-GSF; b)- materiais destinados ao uso 



e consumo do estabelecimento, indevidamente lançado no livro CIAP (materiais de 
construção, peças de reposição) e ainda equipamentos não utilizados na produção dos 
bens comercializados. De consequência lhe foi imputada multa formal (R$ 45.638,05) no 
valor equivalente a 20% sobre o valor de tal crédito indevido, além do que advertiu-se o 
mesmo sujeito passivo quanto à obrigação de realizar o estorno do crédito, nos moldes do 
disposto no artigo 147-A da Lei 11.651/91. 

Citados como dispositivos legais infringidos os artigos 58, I; 60, I, “b”; 61, III 
da Lei 11.651/91, c/c os artigos 58, III e 522, I, do Decreto 4.852/97 e ainda o artigo 4º, § 
2º da IN 990/2010. 

Penalidade aplicada: a previsa no artigo 71, IV, “b”, da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

A autoridade fiscal autuante anexou aos autos: 

 Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3); 

 Papéis de trabalho da Auditoria Básica do ICMS (fls. 4/10); 

 Resumo Geral – Estornos de Crédito Exercício 2010 – CIAP e Óleo Diesel (fls. 11); 

 Resumo da Apuração dos Créditos Indevidos Originados dos Registros no Livro 
CIAP (fls. 12); 

 Auditoria dos Créditos Registrados no CIAP – Período de 01/01/2010 a 31/12/2010 
(fls. 13/24); 

 cópias das páginas do Livro CIAP (fls. 25/59); 

 Auditoria Analítica dos Créditos Registrados no CIAP – Exercício de 2009 (fls. 
60/78); 

 Auditoria Analítica dos Créditos Registrados no CIAP – Exercício de 2008 (fls. 
79/118); 

 Auditoria Analítica dos Créditos Registrados no CIAP – Exercício de 2007 (fls. 
119/132); 

 Notificação Fiscal nº 201510291529, solicitando informações sobre os centros de 
custos ou projetos para os quais foram destinados os bens e materiais constantes 
dos documentos fiscais registrados no livro CIAP (fls. 133); 

 Planilha contendo o atendimento por parte do sujeito passivo à Notificação Fiscal nº 
201510291529 (fls. 134/182); 

 Notificação Fiscal nº 201503241506, solicitando esclarecimentos solicitados via 
Resolução 104/201 -CAT, quanto ao PAT 4.0112045 313 89 (fls. 183); 

 Texto contendo o atendimento por parte do sujeito passivo à Notificjação Fiscal nº 
201503241506 (fls. 184/194); 



 Notas Explicativas – Auditoria dos Créditos Informados no CIAP – 207/2008/2009 e 
2010 (fls. 195/197); 

 Apuração do Crédito Indevido Referente às Aquisições de Óleo Diesel (fls. 198); 

 Relação de Entradas de Óleo Diesel – janeiro a junho de 2010 (fls. 199/203); 

 Relação de Entradas de Óleo Diesel – julho a dezembro de 2010 (fls. 204/207); 

 Apuração do Total de Óleo Diesel Consumido sem Direito a Crédito nos Termos 
da Legislação Vigente (fls. 208); 

 Apuração do Total de Óleo Diesel Consumido com Direito a Crédito nos Termos 
da Legislação Vigente (fls. 209); 

 Comparativo do Consumo de Óleo Diesel (Apurado x Declarado) – Exercício de 
2010 (fls. 210); 

 Planilha “Consumo do código 3000724 de Óleo Diesel registrado com Crédito de 
ICMS” (fls. 211); 

 Minuta do Auto de Infração – Denúncia Espontânea – ICMS nº 000160937 e seu 
respectivo DARE (fls. 212/213); 

 Notas Explicativas – Auditoria do Consumo de Óleo Diesel – Exercício de 2010 (fls. 
214/217). 

Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos com o intuito 
de impugnar o lançamento de ofício (fls. 224/271), asseverando: 

1 – decadência geral do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário, haja vista a tácita homologação dos créditos apropriados nas apurações de 
janeiro a dezembro de 2010, conforme dispõe o artigo 150, § 4º do CTN; 

2 – decadência relativa aos créditos de ICMS nas aquisições de bens 
destinados ao ativo imobilizado, alegando especificamente: “Daí a convicção da 
Impugnante no sentido de que o direito de a Fiscalização Estadual examinar as 
aquisições de bens do ativo imobilizado ocorridas no período de 2007 a novembro 
de 2010 já foi fulminado pela decadência, não sendo possível o lançamento dos valores 
supostamente devidos em decorrência de aquisições ocorridas nesse período através de 
auto de infração lavrado com ciência em dezembro de 2015”1; 

3 - quanto às aquisições de óleo diesel defende que a Lei Complementar nº 
87/1996 em nenhum momento estabelece que o direito ao crédito esteja condicionado ao 
consumo das mercadorias diretamente no processo industrial, ou mesmo que integrem o 
produto final na condição de elemento indispensável à sua composição. Assim, as glosas 
de ofício teriam desconsiderado que o deslocamento os minérios “mina-patio” são etapas 
essenciais e inseparáveis do processo produtivo. Segundo seus argumentos, quanto ao 
óleo diesel consumido no transporte mina-pátio, a ação fiscal se estriba na Instrução 
Normativa 990/2010, posterior às operações realizadas até 06.04.2010 (data de sua 
vigência), época em que valeria como norma complementar o Ato Normativo 21/1980, que 
reconheceria o aproveitamento do crédito em tal caso. Assim, advoga que, ao se entender 



que a Instrução Normativa é aplicável ao caso concreto, que sejam resguardados os 
procedimentos já adotados, com supedâneo no disposto no artigo 100 do CTN; 

4 – no que diz respeito ao considerado pela autoridade autuante como 
materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento, indevidamente lançado no 
livro CIAP (materiais de construção, peças de reposição) e ainda equipamentos não 
utilizados na produção dos bens comercializados, defende que “a referida glosa não 
merece prosperar uma vez que os bens adquiridos pela Impugnante são diretamente 
utilizados em seu processo produtivo, devidamente contabilizados em seu ativo 
permanente, sendo, portanto, indispensáveis para a atividade de mineração. Tal 
entendimento aplica-se inclusive às partes de peças que venham a se integrar a bens do 
ativo imobilizado, conforme autorização da legislação contábil”;2 Aduziu: “O conceito de 
bem destinado ao ativo permanente utilizado pela legislação do ICMS, considera a 
redação original da Lei nº 6.404/1976 que apresentava o ativo permanente como um dos 
gurpos de contas patrimoniais”; 

5 – no que tange à glosa de créditos referentes aos bens adquiridos para 
integração do ativo permanente do projeto ferro-níquel, “Considerando estabelecidas as 
premissas para a definição de bem do ativo imobilizado e o momento em que ocorre o 
aproveitamento dos créditos decorrentes de sua aquisição, observa-se que a Fiscalização 
inovou na criação de requisitos para consecução do direito ao crédito, com a alteração de 
crítérios jurídicos”, incorrendo o autuante na ofensa ao princípio da legalidade estrita … 
“não pode a Fiscalização intempestivamente pretender segregar as atividades e projetos 
desenvolvidos em um mesmo estabelecimento, sobretudo quando os fatos sempre foram 
de seu conhecimento, acompanhados da assinatura do TARE nº 104/2007”3 

6 – que parte dos bens glosados a princípio adquiridos para integração do 
ativo permanente do projeto ferro-níquel, foi objeto de alocação em outras etapas do 
processo produtivo desenvolvido no estabelecimento, conforme se observa dos memoriais 
anexos (fls. 358/368); 

7 – no que se refere à exigência da Notificação Fiscal nº 201104041652, 
foram objeto de estorno os créditos apropriados indevidamente. Assim “foi devidamente 
estornado em momento oportuno, razão pela qual a glosa do crédito pela Fiscalização 
consubstancia em evidente cobrança em duplicidade.”4 

Em sede de Primeira Instância, o processo foi convertido em diligência para 
que o autuante se manifestasse acerca dos pontos elencados no Despacho nº 
736/2016/2014-JULP (fls. 380). Permitiu-se também que, caso julgasse necessário, 
revisasse o procedimento original. 

A autoridade fiscal, examinando o teor da impugnação e os respectivos 
anexos, manifestou-se através da peça de fls. 383/421, que consta o contra-arrazoamento 
ponto por ponto, diante das alegações da defesa. Entretanto, mister se faz deixar em 
relevo as seguintes providências e posicionamentos: 

a)- quanto ao processo de extração de níquel e cobalto, “as justificativas 
apresentadas não credenciam a empresa a se apropriar dos créditos originados de todas 
as aquisições de bens destinados a esse processo”...”os sistema de não cumulatividade 
do ICMS não é pleno. A título de exemplo de bens que não proporcionam direito a crédito, 
cita-se os materiais destinados ao uso ou consumo e/ou alheios ao processo produtivo”. 
Citou o § 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96; 



b)- no que diz respeito aos estornos de créditos originados das aquisições de 
óleo diesel, sustenta que o Acórdão CONP nº 00247/15, deste Conselho Administrativo 
Tributário decidiu assim: “O dispositivo da Instrução Normativa nº 990/2010-GSF, 
anteriormente reproduzido, afasta a possibilidade de se aproveitar o crédito de óleo 
diesel utilizado no transporte em caminhões de matérias-primas e produtos 
intermediários para o processo produtivo, aventada pela recorrente; 

c)- que procedeu-se à nova visita junto ao estabelecimento industrial nos dias 
6 e 7 de narli de 2017, ocasião em que foi constatada a desativação do projeto ferro-
níquel; 

d)- que, no que tange às exclusões solicitadas no argumento 7, conclui: 
“considerando as exclusões com as quais houve concordância dos revisores, 
reivindicadas nas Seções VI.1 e VI.2, que totalizaram R$ 32.489,01 (trinta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo), excluído dos novos demonstrativos de 
auditoria, observa-se que não houve influência no total considerado como base para 
cálculo da MULTA, exigida neste processo”. 

Anexa: 

 Auditoria Básica do ICMS – Parte 3/3 – Conclusão (fls. 423); 

 Auditoria Básica do ICMS – Créditos Escriturados Indevidamente (fls. 423/425); 

 planilha oferecida pela autuada denominada “Estornado no Livro de Resumo 
Estorno Apuração do ICMS – Notificação 201104041652 – Período 2007 a 2011 
(fls. 426); 

 planilha oferecida pela autuada denominada “Relação das Notas do Crédito 
Estornado no Livro de Apuração do ICMS - Notificação 201104041652 – Período 
2007 a 2102 (fls. 427). 

Novamente intimado, desta feita acerca dos trabalhos revisionais, o sujeito 
passivo retorna ao processo (fls. 445/467) reiterando o posicionadmento oferecido na 
impugnação (fls. 224/271). 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ab initio refuto as teses de decadência esposadas nos pontos 1 e 2 da 
impugnação, isto porque é importante mencionar que, quando não houver declaração do 
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa. Como não houve a declaração do débito por parte do contribuinte, o 
assunto é regido (como dito acima) pelo citado artigo 173, I, assim: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 



 

Além do mais, os créditos correspondentes às aquisições de bens do ativo 
imobilizado ocorridas no período de 2007 a novembro de 2010 foram escriturados no 
exercício de 2010. Como se vê pela regra acima, a decadência do direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário expiraria em 31/12/2015 e a ciência quanto ao 
presente auto de infração se deu em 07/12/2015 (fls. 220). 

Os créditos relativos à da entrada de bem destinado ao ativo imobilizado é 
feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, conforme disposto no artigo 46, § 
4º do Decreto 4.852/96, cuja escrituração se dá através do livro Registro de Controle de 
Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP - Art. 350 e seguintes do RCTE. No caso de 
frequentes aquisições de tais produtos, como sói acontecer em grandes empresas (como 
a autuada), é perfeitamente perceptível o significativo volume da tal escrituração, 
viabilizada através de processamento eletrônico de dados. Conforme consta como nota 
explicativa por parte do autuante (fls. 196), “houve apropriação do crédito pela aquisição 
de equipamentos nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 e estes não entraram em 
operação até a presente data, 19 de novembro de 2015, e tampouco existe previsão para 
que iniciem a produção de ferro-níquel”. 

Agora vejamos os seguintes dispositivos do Decreto 4.852/97: 

Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

III - inexistir, por qualquer motivo, operação ou prestação posterior, em 
razão de sinistro, furto, roubo, perecimento ou qualquer outro motivo, desde 
que devidamente comprovados; 

 

Tal ditame deriva do disposto no artigo 61, III do CTE. Deles se conclui que 
os créditos decorrentes das aquisições de bens para compor o projeto ferro-niquel devem 
ser estornados, haja o adiamento sine die de tal atividade. 

Quanto à presente questão do creditamento de ICMS nas aquisições de óleo 
diesel, é importante raciocinar que, já o Ato Normativo 21/1980 era claro no sentido de 
que, para atribuição de crédito fiscal, consideram-se produtos auxiliares ou intermediários 
(entre eles o combustível) que se consomem diretamente no processo de 
industrialização. A Instrução Normativa 990/2010-GSF só surgiu à guisa de refinamento de 
tal cognição, ante a eventuais abusos de creditamento por parte de contribuintes. No 
presente caso, não se trata de utilizar norma complementar posterior à vigente na época 
do fato gerador, já que a posterior só refina a anterior, melhorando sua exegese, sem 
alterar-lhe o espírito. O fato é que não se pode considerar como utilizado no processo de 
produção ou industrialização óleo diesel consumido no transporte interno. Os autuantes 
demonstraram tal impropriedade nos “centros de custos” por eles apontados. Diante de 
tudo, não há porque aplicar o artigo 100 do CTN. 

O autante levou em consideração os estornos correspondentes à Notificação 
Fiscal nº 201104041652, o que não levou à alteração junto à base de cálculo para a 
aplicação da multa formal, vez que a mesma se constitui estribada na manutenção de 
crédito indevido (de ICMS) em 31/12/2010. Por tal razão fica mantida a referida 
penalidade, na forma da inicial. 



Isto posto, conheço do Recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, 
para manter a decisão cameral e julgar pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02039/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de aproveitamento indevido de crédito de ICMS sobre 
aquisição de energia elétrica em estabelecimentos que não 
tenham CNAE de indústria.  Procedência. Decisão não unânime.  
 
Conforme decisões proferidas em recursos repetitivos no STJ, 
estabelecimentos que não tenham CNAE de indústria não 
podem aproveitar créditos referentes à energia elétrica 
consumida em seu estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão 
da Silva. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e 
Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Paulo 
Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva, que votou pela 
improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS, 

acrescido das cominações legais, em razão de ter apropriado direta e indevidamente 

créditos de ICMS na entrada de energia elétrica em estabelecimento comercial – 

supermercado, conforme EFD, demonstrativos e documentos anexos. 

Em defesa o sujeito passivo principal comparece ao feito solicitando 

preliminarmente a sua nulidade e caso não seja acatada, sua improcedência pelos 

motivos que se seguem:  

a) que a energia faz parte do processo industrial, pois realiza larga 

escala de produção de pães e produtos do mesmo gênero, além de outros setores e é 

insumo indispensável ao processo; 

b) que existe decisão do CAT-GO aceitando esse tipo de crédito; 



c) que a energia utilizada, não é de uso e consumo e sim de insumos 

e portanto teriam direito ao crédito, inclusive violando o princípio da não cumulatividade, 

inclusive com decisões do STJ;  

d) que existe Laudo pericial onde deixa claro o percentual de energia 

elétrica destinado aos processos de industrialização;  

e) que haveria insegurança na determinação da infração e solicita a 

sua improcedência.  

Decisão singular (fls. 88/91) foi pela procedência do trabalho 

acusatório. Seu fundamento foi o artigo 522, II, “a”, item 2 do Regulamento do Código 

Tributário Estadual. Destaca que o código de atividade do sujeito passivo não é de 

indústria, e que somente nesse caso haveria como reconhecer o direito ao crédito 

referente à energia elétrica.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo pede reforma dessa 

decisão através de recurso voluntário (fls. 98/106).  

Inicialmente destaca a tempestividade do recurso apresentado. Faz 

sinopse da demanda. Após, faz defesa da tese que interpreta que o sujeito passivo tem 

direito ao crédito nos casos referidos no auto de infração.  

Destaca que há atividades que são típicas de indústria, e que nesse 

caso a energia elétrica é insumo fundamental para o desenvolvimento dessas atividades. 

Protesta contra o entendimento de que somente quem tem o código de atividade de 

indústria poderia fazer esse tipo de aproveitamento de crédito.  

Destaca que a razão social da empresa é CARREFOUR COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA. Cita julgados do Conselho Administrativo Tributário que lhe foram 

favoráveis em relação a essa tese.  

Encerra sua peça arguindo nulidade do trabalho por insegurança na 

determinação da infração, pois haveria no caso um descumprimento de norma clara sobre 

a matéria. Faz também pedido de realização de diligência para confirmação dos valores 

lançados a título de crédito, pois o fisco teria ignorado tal laudo providenciado pela 

empresa.  

Por último, pede a improcedência do auto de infração.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar o pedido de conversão do julgamento em 

diligência feito pelo sujeito passivo. Nego provimento ao pedido, entendo que a questão é 



de direito e jamais pairou qualquer dúvida sobre a precisão do laudo apresentado pela 

empresa, esse nunca foi o foco da discussão.  

Sobre a insegurança na determinação da infração, entendo que não 

reste caracterizada no presente processo. Houve perfeita assimilação da acusação por 

parte do sujeito passivo, há perfeita sintonia entre o conjunto probatório anexado aos 

autos e a narrativa da exordial. Não há insegurança alguma em se interpretar que a 

legislação não contempla a postulação do sujeito passivo.  

Sobre o mérito, cabe ressaltar que essa matéria é pacificada no 

poder judiciário com decisão final do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos 

sobre a questão, e dentre eles destaco o REsp 1.117.139/RJ 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO 

(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADES DE PANIFICAÇÃO 

E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, "B", DA LEI 

COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 

PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.). 

 

Portanto, adiro à argumentação posta pela sentença singular que 

consta do processo 4 0117008 646 50, que tratou de matéria idêntica, que transcrevo 

abaixo, de forma parcial:    

“... 

Reza o § 3º do artigo 58 do CTE: Art. 58. É assegurado ao sujeito 

passivo, nos termos do disposto na legislação tributária, o direito de 

creditar-se do imposto  anteriormente cobrado em operações ou 

prestações resultantes:  

…...................................................................... 

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 



mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 

condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal;  

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 

legislação tributária.  

Reza os seguintes artigos do RCTE: 

“Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto 

neste regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 

cobrado em operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, 

art. 58):  

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu 

estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso, consumo final ou 

ao ativo imobilizado; 

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

§ 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito 

do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a 

mercadoria ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está 

condicionado à:  

I - idoneidade da documentação fiscal, emitida por contribuinte em 

situação regular perante o fisco, e esteja acompanhada, quando 

exigido, do comprovante do pagamento do imposto ou de documento 

de controle previsto na legislação tributária;  

II - escrituração, quando exigida, nos prazos e condições 

estabelecidos na legislação tributária; 

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

IV - observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 

documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica 

limitado ao valor: 

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

Art. 48. O crédito do imposto, nas situações a seguir discriminadas, é 

conferido ao: I - contribuinte, quando se tratar de consumo de 

energia elétrica ou utilização de serviço de telecomunicação, 



fornecida ou prestado comprovadamente ao contribuinte, ainda que 

faturado em nome de terceiro;  

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

…...........................................  

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até 

o dia 31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): a) a entrada 

de energia elétrica no estabelecimento, quando:  

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica;  

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 

econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 

proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; Podemos 

observar que trata-se de um supermercado.  

Ao contrário da tese de defesa verificamos que houve sim um 

aproveitamento irregular de crédito fiscal e que se deu em virtude da 

impossibilidade de empresas, tais como supermercados de se 

apropriar de créditos relativos às notas fiscais de energia elétrica, 

justamente por não possuir o código de atividade industrial, nos 

termos do artigo 58, § 3.º, II do CTE, combinado ao artigo 522, inciso 

II do RCTE, todos elaborados com base na Lei Complementar 

102/00, artigo 33 que veio alterar o artigo 20 da LC 87/96, definindo 

como direito ao crédito do ICMS nas entradas de energia elétrica 

apenas as mercadorias consumidas nos processos industriais, 

conforme ficou demonstrado pelas notas explicativas, demais 

demonstrativos, livros e documentos fiscais juntados aos autos. 

Ademais, se não bastasse os impedimentos acima, ainda assim, em 

sentido contrário às decisões juntadas pela defesa, também, existem 

diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou do CAT, 

conforme a que foi citada pela fiscalização, em sentido 

diametralmente diverso do pretendido pela defesa, sendo assim, 

considero uma questão longe de ser definitiva e pacificada como 

quer fazer crer a defesa. 



Assim, pelos impedimentos legais acima citados, quando na lei 

complementar foi definido, de forma bastante objetiva, insumos 

industriais, temos que a interpretação, em matéria tributária, 

diferentemente do que alega a defesa, deve realmente ser literal e, 

dessa forma, o simples fato de alegar ter uma atividade que possa 

analogamente ser comparada como a de uma indústria não meu 

entender, não seria suficiente para, por si só, caracterizar seu direito 

ao crédito no caso em questão, assim como, a mera juntada de um 

laudo técnico, sem anuência da fiscalização em processo de consulta 

que mediante vistoria poderá comprovar tratar-se de insumo no 

processo de industrialização, verificando, ainda, a obrigatória 

necessidade da aferição separada desta energia elétrica por meio de 

medidores de energia separados e da autorização para este 

aproveitamento, o que nunca foi demonstrado no caso em questão, 

até porque como se afirmou acima o RCTE não deixa dúvida, com 

relação ao artigo 522, inciso II, “a” 2 que necessitaria formalmente 

estar enquadrado no código de atividades econômicas de indústria o 

que também não é o caso da empresa ora em julgamento.  

Em que pese a alegação da energia elétrica ser considerada insumo 

essencial na prestação dos serviços, independente da natureza das 

atividades e sobre a possibilidade de creditar o valor referente a 

energia elétrica empregada, temos que é uma tese bastante restritiva 

na esfera administrativa e que não vem tendo sucesso, talvez em 

razão da clareza da legislação tributária que veda de forma explícita, 

como se viu acima, esse aproveitamento em empresas cadastradas 

no CNAE como supermercado, mesmo sendo esta energia essencial 

na sua prestação dos serviços, conforme artigos 58, §3.º, II do CTE, 

combinado ao artigo 2.º, I da Lei 13.772/00 e ao artigo 522, II do 

RCTE e, dessa forma, rejeito tais pretensões da parte passiva.  

O objeto da discussão nos autos prende-se, a saber, se pode, ou 

não, o sujeito passivo apropriar-se de créditos fiscais, referente as 

entradas de energia elétrica sendo um supermercado e não um 

estabelecimento industrial, conforme código de atividade econômica 

– CNAE e, portanto, sem cumprir os requisitos estabelecidos pelo 



legislador, com base nos artigos 58, § 3.º, II do CTE, combinado ao 

artigo 522, II, “a” 2 do RCTE.  

Nessa linha de raciocínio, entendo que a apropriação pelo sujeito 

passivo de créditos deve obedecer as regras previamente 

estabelecidas pelo legislador, não o fazendo passa a autorizar a 

fiscalização a exigir o imposto, com base nesse aproveitamento 

indevido de créditos, lançados na EFD, pois os dispositivos legais 

acima citados deixam claro que, não implicará crédito o imposto 

destacado em documento fiscal, referente a entrada de energia 

elétrica no estabelecimento que não for industrial e, ainda, que não 

tenha sido utilizado como insumo no processo industrial.  

Assim, da leitura atenta dos dispositivos supracitados, torna-se claro 

que está vedado ao sujeito passivo, o crédito fiscal autuado pois 

desatendeu a legislação tributária de regência da matéria. É oportuno 

frisar ainda que, diferentemente do que alega a defesa, o direito ao 

crédito não é ilimitado, como pode parecer a alguns, muito pelo 

contrário, sofre várias restrições que normalmente são impostas pelo 

legislador tributário e, portanto, naturais a cada ramo de atividade, 

assim como, a exigência de documentação hábil e idônea.  

Mesmo em relação à alegação de que estaria violando o princípio 

constitucional da não cumulatividade e assim teria direito a 

manutenção dos créditos, inclusive porque a impugnante realiza 

operações comerciais envolvendo o resultado de sua produção, 

temos que a própria legislação tributária, determina condições em 

que se pode ou não aproveitar o crédito, e em não se atendendo 

essas condições, como no presente caso, o contribuinte não tem 

direito ao crédito, com isso, não violando nenhum preceito 

constitucional, ainda mais o alegado pela defesa. 

Temos, então, que a legislação tributária estabelece, que para o 

contribuinte ter direito ao crédito ele deve atender a condição de 

escriturar no prazo e cumprir as condições, quando assim exigido 

pela legislação tributária e havendo vedação legal ao aproveitamento 

de crédito, não existe nenhuma violação do citado princípio.  



Embora a tese defensória tenha se batido somente na tese de que 

da não cumulatividade, podemos verificar, que a empresa, face à 

legislação tributária, praticou todas as infrações descritas no feito, 

estando nos autos, bem detalhado e provado as infrações praticadas 

pelo Sujeito Passivo, no aproveitamento indevido de crédito de 

energia elétrica, bastando para isso uma análise da documentação 

acostada aos autos. 

Observa-se que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo 

apropriou de créditos indevidos em sua escrituração fiscal, causando 

falta de pagamento do imposto, conforme se observa pelos 

demonstrativos que integram a instrução processual.  

Assim se conclui que a apropriação do crédito do ICMS, pelo sujeito 

passivo não encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições 

estabelecidas na legislação tributária. Assim, a defesa, comparece a 

lide, mas não apresenta provas de que não teria aproveitado 

indevidamente o crédito, restando provado que houve a infração que 

originou esse feito.  

Neste sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu 

aos pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão 

inicial do fisco, não se prestando, para tanto, são meras alegações 

para refutar o lançamento, que tem sustentação no processo 

administrativo acima, o qual não foi suficientemente contestado pelo 

polo passivo e que foi baseado exclusivamente nas informações 

prestadas pelo próprio contribuinte.  

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, 

por mim considerada como correta e válida, concluo estar 

perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 

verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de 

um fato gerador concreto, cujo lançamento deve ser mantido nos 

termos da inicial, inclusive não havendo necessidade de diligência, 

não acato o pedido de nulidade, pelas razões expostas.”  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que foi pela procedência do auto de 



infração. Nego provimento ao pedido de diligência bem como rejeito a arguição de 

insegurança na determinação da infração pelos motivos já expostos. 

 

 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02040/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de aproveitamento indevido de crédito de ICMS sobre 
aquisição de energia elétrica em estabelecimentos que não 
tenham CNAE de indústria. Procedência. Decisão não unânime.  
 
Conforme decisões proferidas em recursos repetitivos no STJ, 
estabelecimentos que não tenham CNAE de indústria não 
podem aproveitar créditos referentes à energia elétrica 
consumida em seu estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão 
da Silva. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e 
Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Paulo 
Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva, que votou pela 
improcedência da inicial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS, 

acrescido das cominações legais, em razão de ter apropriado direta e indevidamente 

créditos de ICMS na entrada de energia elétrica em estabelecimento comercial – 

supermercado, conforme EFD, demonstrativos e documentos anexos. 

Em defesa o sujeito passivo principal comparece ao feito solicitando 

preliminarmente a sua nulidade e caso não seja acatada, sua improcedência pelos 

motivos que se seguem:  

a) que a energia faz parte do processo industrial, pois realiza larga 

escala de produção de pães e produtos do mesmo gênero, além de outros setores e é 

insumo indispensável ao processo; 

b) que existe decisão do CAT-GO aceitando esse tipo de crédito; 



c) que a energia utilizada, não é de uso e consumo e sim de insumos 

e portanto teriam direito ao crédito, inclusive violando o princípio da não cumulatividade, 

inclusive com decisões do STJ;  

d) que existe Laudo pericial onde deixa claro o percentual de energia 

elétrica destinado aos processos de industrialização;  

e) que haveria insegurança na determinação da infração e solicita a 

sua improcedência.  

Decisão singular (fls. 80/88) foi pela procedência do trabalho 

acusatório. Seu fundamento foi o artigo 522, II, “a”, item 2 do Regulamento do Código 

Tributário Estadual. Destaca que o código de atividade do sujeito passivo não é de 

indústria, e que somente nesse caso haveria como reconhecer o direito ao crédito 

referente à energia elétrica.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo pede reforma dessa 

decisão através de recurso voluntário (fls. 95/103).  

Inicialmente destaca a tempestividade do recurso apresentado. Faz 

sinopse da demanda. Após, faz defesa da tese que interpreta que o sujeito passivo tem 

direito ao crédito nos casos referidos no auto de infração.  

Destaca que há atividades que são típicas de indústria, e que nesse 

caso a energia elétrica é insumo fundamental para o desenvolvimento dessas atividades. 

Protesta contra o entendimento de que somente quem tem o código de atividade de 

indústria poderia fazer esse tipo de aproveitamento de crédito.  

Destaca que a razão social da empresa é CARREFOUR COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA. Cita julgados do Conselho Administrativo Tributário que lhe foram 

favoráveis em relação a essa tese.  

Encerra sua peça arguindo nulidade do trabalho por insegurança na 

determinação da infração, pois haveria no caso um descumprimento de norma clara sobre 

a matéria. Faz também pedido de realização de diligência para confirmação dos valores 

lançados a título de crédito, pois o fisco teria ignorado tal laudo providenciado pela 

empresa.  

Por último, pede a improcedência do auto de infração.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar o pedido de conversão do julgamento em 

diligência feito pelo sujeito passivo. Nego provimento ao pedido, entendo que a questão é 



de direito e jamais pairou qualquer dúvida sobre a precisão do laudo apresentado pela 

empresa, esse nunca foi o foco da discussão.  

Sobre a insegurança na determinação da infração, entendo que não 

reste caracterizada no presente processo. Houve perfeita assimilação da acusação por 

parte do sujeito passivo, há perfeita sintonia entre o conjunto probatório anexado aos 

autos e a narrativa da exordial. Não há insegurança alguma em se interpretar que a 

legislação não contempla a postulação do sujeito passivo.  

Sobre o mérito, cabe ressaltar que essa matéria é pacificada no 

poder judiciário com decisão final do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos 

sobre a questão, e dentre eles destaco o REsp 1.117.139/RJ 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO 

(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADES DE PANIFICAÇÃO 

E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, "B", DA LEI 

COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). 

PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.). 

 

Portanto, adiro à argumentação posta pela sentença singular, que 

transcrevo abaixo, de forma parcial:    

 

 

“... 

Reza o § 3º do artigo 58 do CTE: Art. 58. É assegurado ao sujeito 

passivo, nos termos do disposto na legislação tributária, o direito de 

creditar-se do imposto  anteriormente cobrado em operações ou 

prestações resultantes:  

…...................................................................... 



§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 

mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 

condicionado à: 

I - idoneidade da documentação fiscal;  

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 

legislação tributária.  

Reza os seguintes artigos do RCTE: 

“Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto 

neste regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 

cobrado em operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, 

art. 58):  

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu 

estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso, consumo final ou 

ao ativo imobilizado; 

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

§ 1º O direito de crédito, para efeito de compensação com o débito 

do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido a 

mercadoria ou para o qual tenham sido prestado o serviço, está 

condicionado à:  

I - idoneidade da documentação fiscal, emitida por contribuinte em 

situação regular perante o fisco, e esteja acompanhada, quando 

exigido, do comprovante do pagamento do imposto ou de documento 

de controle previsto na legislação tributária;  

II - escrituração, quando exigida, nos prazos e condições 

estabelecidos na legislação tributária; 

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

IV - observância do correto valor destacado na 1ª (primeira) via do 

documento fiscal, hipótese em que o aproveitamento do crédito fica 

limitado ao valor: 

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

Art. 48. O crédito do imposto, nas situações a seguir discriminadas, é 

conferido ao: I - contribuinte, quando se tratar de consumo de 



energia elétrica ou utilização de serviço de telecomunicação, 

fornecida ou prestado comprovadamente ao contribuinte, ainda que 

faturado em nome de terceiro;  

Art. 522. Somente dá direito ao crédito do ICMS: 

…...........................................  

II - relativamente à energia elétrica e ao serviço de comunicação, até 

o dia 31 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.772/00, art. 2º): a) a entrada 

de energia elétrica no estabelecimento, quando:  

1. for objeto de operação de saída de energia elétrica;  

2. for utilizada por contribuinte enquadrado no código de atividade 

econômica de indústria; 

3. houver operação de saída ou prestação para o exterior, na 

proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; Podemos 

observar que trata-se de um supermercado.  

Ao contrário da tese de defesa verificamos que houve sim um 

aproveitamento irregular de crédito fiscal e que se deu em virtude da 

impossibilidade de empresas, tais como supermercados de se 

apropriar de créditos relativos às notas fiscais de energia elétrica, 

justamente por não possuir o código de atividade industrial, nos 

termos do artigo 58, § 3.º, II do CTE, combinado ao artigo 522, inciso 

II do RCTE, todos elaborados com base na Lei Complementar 

102/00, artigo 33 que veio alterar o artigo 20 da LC 87/96, definindo 

como direito ao crédito do ICMS nas entradas de energia elétrica 

apenas as mercadorias consumidas nos processos industriais, 

conforme ficou demonstrado pelas notas explicativas, demais 

demonstrativos, livros e documentos fiscais juntados aos autos. 

Ademais, se não bastasse os impedimentos acima, ainda assim, em 

sentido contrário às decisões juntadas pela defesa, também, existem 

diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou do CAT, 

conforme a que foi citada pela fiscalização, em sentido 

diametralmente diverso do pretendido pela defesa, sendo assim, 

considero uma questão longe de ser definitiva e pacificada como 

quer fazer crer a defesa. 



Assim, pelos impedimentos legais acima citados, quando na lei 

complementar foi definido, de forma bastante objetiva, insumos 

industriais, temos que a interpretação, em matéria tributária, 

diferentemente do que alega a defesa, deve realmente ser literal e, 

dessa forma, o simples fato de alegar ter uma atividade que possa 

analogamente ser comparada como a de uma indústria não meu 

entender, não seria suficiente para, por si só, caracterizar seu direito 

ao crédito no caso em questão, assim como, a mera juntada de um 

laudo técnico, sem anuência da fiscalização em processo de consulta 

que mediante vistoria poderá comprovar tratar-se de insumo no 

processo de industrialização, verificando, ainda, a obrigatória 

necessidade da aferição separada desta energia elétrica por meio de 

medidores de energia separados e da autorização para este 

aproveitamento, o que nunca foi demonstrado no caso em questão, 

até porque como se afirmou acima o RCTE não deixa dúvida, com 

relação ao artigo 522, inciso II, “a” 2 que necessitaria formalmente 

estar enquadrado no código de atividades econômicas de indústria o 

que também não é o caso da empresa ora em julgamento.  

Em que pese a alegação da energia elétrica ser considerada insumo 

essencial na prestação dos serviços, independente da natureza das 

atividades e sobre a possibilidade de creditar o valor referente a 

energia elétrica empregada, temos que é uma tese bastante restritiva 

na esfera administrativa e que não vem tendo sucesso, talvez em 

razão da clareza da legislação tributária que veda de forma explícita, 

como se viu acima, esse aproveitamento em empresas cadastradas 

no CNAE como supermercado, mesmo sendo esta energia essencial 

na sua prestação dos serviços, conforme artigos 58, §3.º, II do CTE, 

combinado ao artigo 2.º, I da Lei 13.772/00 e ao artigo 522, II do 

RCTE e, dessa forma, rejeito tais pretensões da parte passiva.  

O objeto da discussão nos autos prende-se, a saber, se pode, ou 

não, o sujeito passivo apropriar-se de créditos fiscais, referente as 

entradas de energia elétrica sendo um supermercado e não um 

estabelecimento industrial, conforme código de atividade econômica 

– CNAE e, portanto, sem cumprir os requisitos estabelecidos pelo 



legislador, com base nos artigos 58, § 3.º, II do CTE, combinado ao 

artigo 522, II, “a” 2 do RCTE.  

Nessa linha de raciocínio, entendo que a apropriação pelo sujeito 

passivo de créditos deve obedecer as regras previamente 

estabelecidas pelo legislador, não o fazendo passa a autorizar a 

fiscalização a exigir o imposto, com base nesse aproveitamento 

indevido de créditos, lançados na EFD, pois os dispositivos legais 

acima citados deixam claro que, não implicará crédito o imposto 

destacado em documento fiscal, referente a entrada de energia 

elétrica no estabelecimento que não for industrial e, ainda, que não 

tenha sido utilizado como insumo no processo industrial.  

Assim, da leitura atenta dos dispositivos supracitados, torna-se claro 

que está vedado ao sujeito passivo, o crédito fiscal autuado pois 

desatendeu a legislação tributária de regência da matéria. É oportuno 

frisar ainda que, diferentemente do que alega a defesa, o direito ao 

crédito não é ilimitado, como pode parecer a alguns, muito pelo 

contrário, sofre várias restrições que normalmente são impostas pelo 

legislador tributário e, portanto, naturais a cada ramo de atividade, 

assim como, a exigência de documentação hábil e idônea.  

Mesmo em relação à alegação de que estaria violando o princípio 

constitucional da não cumulatividade e assim teria direito a 

manutenção dos créditos, inclusive porque a impugnante realiza 

operações comerciais envolvendo o resultado de sua produção, 

temos que a própria legislação tributária, determina condições em 

que se pode ou não aproveitar o crédito, e em não se atendendo 

essas condições, como no presente caso, o contribuinte não tem 

direito ao crédito, com isso, não violando nenhum preceito 

constitucional, ainda mais o alegado pela defesa. 

Temos, então, que a legislação tributária estabelece, que para o 

contribuinte ter direito ao crédito ele deve atender a condição de 

escriturar no prazo e cumprir as condições, quando assim exigido 

pela legislação tributária e havendo vedação legal ao aproveitamento 

de crédito, não existe nenhuma violação do citado princípio.  



Embora a tese defensória tenha se batido somente na tese de que 

da não cumulatividade, podemos verificar, que a empresa, face à 

legislação tributária, praticou todas as infrações descritas no feito, 

estando nos autos, bem detalhado e provado as infrações praticadas 

pelo Sujeito Passivo, no aproveitamento indevido de crédito de 

energia elétrica, bastando para isso uma análise da documentação 

acostada aos autos. 

Observa-se que a autoridade fiscal fundamentou a autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo 

apropriou de créditos indevidos em sua escrituração fiscal, causando 

falta de pagamento do imposto, conforme se observa pelos 

demonstrativos que integram a instrução processual.  

Assim se conclui que a apropriação do crédito do ICMS, pelo sujeito 

passivo não encontra respaldo legal, pois não cumpriu as condições 

estabelecidas na legislação tributária. Assim, a defesa, comparece a 

lide, mas não apresenta provas de que não teria aproveitado 

indevidamente o crédito, restando provado que houve a infração que 

originou esse feito.  

Neste sentido, então, entendo que a tese defensória não atendeu 

aos pressupostos necessários e suficientes para ilidir a pretensão 

inicial do fisco, não se prestando, para tanto, são meras alegações 

para refutar o lançamento, que tem sustentação no processo 

administrativo acima, o qual não foi suficientemente contestado pelo 

polo passivo e que foi baseado exclusivamente nas informações 

prestadas pelo próprio contribuinte.  

Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial, 

por mim considerada como correta e válida, concluo estar 

perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma 

verdadeira obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de 

um fato gerador concreto, cujo lançamento deve ser mantido nos 

termos da inicial, inclusive não havendo necessidade de diligência, 

não acato o pedido de nulidade, pelas razões expostas.”  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que foi pela procedência do auto de 



infração. Nego provimento ao pedido de diligência bem como rejeito a arguição de 

insegurança na determinação da infração pelos motivos já expostos. 

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02053/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria básica do ICMS. 
Créditos do ICMS não estornados quando a operação 
subseqüente for beneficiada com isenção ou não incidência. 
Procedência. Não Unânime. 
 
PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA PARCIAL. Rejeitada. 
Não unânime. Somente há decadência com fundamento no § 4º 
do art. 150 do CTN, relativamente ao imposto regularmente 
apurado e declarado. Tratando-se de ICMS omitido em virtude 
de ocultação, omissão ou sonegação, face ao não estorno de 
créditos, quando devido, aplica-se o disposto no art. 173, I, do 
CTN, para contagem do prazo decadencial, situação em que, na 
hipótese, não ocorrera a decadência, ainda que parcial. 
 
SOLIDARIEDADE. Administradores da pessoa jurídica. Pedido 
de exclusão da lide. ACOLHIDA. Unânime. Os administradores 
da pessoa jurídica não respondem solidariamente com esta pelo 
crédito tributário, na situação em que não tenham concorrido 
para a prática da infração com dolo, e, sequer, com culpa, dada 
a natureza controvertida do direito objeto de autuação (art. 45, 
XII, CTE). 
 
ICMS. Obrigação principal. Auditoria Básica do ICMS. Créditos 
do ICMS não estornados quando a operação subsequente for 
beneficiada com isenção ou não incidência. Procedência. Não 
unânime. As saídas de energia elétrica de estabelecimento 
gerador sem tributação, seja por não incidência, seja por 
diferimento, implicam na necessária obrigação de estorno 
proporcional dos créditos de insumos utilizados na fabricação 
de alcool e açúcar, por se tratar de empresa também 
sucroalcooleira (art. 60 e 61, I, "a", do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência parcial no período de 01 a 03/2011. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de Sousa, Luis Antônio 
da Silva Costa, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. E, quanto ao mérito, também,  por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, José Ferreira de Sousa, Luis Antônio da Silva Costa, Victor Augusto de Faria 
Morato. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e 



Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela procedência parcial do lançamento 
fiscal no valor de R$ 2.531.797,06 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos 
e noventa e sete reais e seis centavos). Os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Edson Abrão da Silva votaram pela improcedência do lançamento fiscal. E, por 
unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos MARCELO 
EDUARDO MARTINS, PEDRO ISAMU MIZUTANI, GUILHERME JOSÉ DE 
VASCONCELOS CERQUEIRA, ANTÔNIO ALBERTO STUCHI, LUÍS CLÁUDIO 
RAPPARINI SOARES, RODOLFO NORIVALDO GERALDI, JOSÉ VITÓRIO TARARAM, 
JULIANO JUNQUEIRA DE ANDRADE da lide, arguida de ofício pelo Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Luis Antônio 
da Silva Costa, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 2.552.304,64, em razão da falta de estorno de 
crédito referente à aquisição de energia elétrica, proporcionalmente às saídas isentas ou 
não tributadas em relação ao total das saídas. Em consequência, deverá pagar o imposto 
no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme Auditoria 
Básica do ICMS, demonstrativos e documentos anexos”. 

 
Citados como infringidos os arts. 60, II, 61, I, “a” e 64 da Lei 

11.651/91 – CTE c/c art. 61 do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, IV, “a”, do CTE c/ 

redação da Lei 17917/12 – Retroatividade Benigna. 
 
Nomeados solidários: 1) MARCELO EDUARDO MARTINS; 2) 

PEDRO ISAMU MIZUTANI; 3) GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS  CERQUEIRA; 4) 
ANTONIO ALBERTO STUCHI; 5) LUIS CLÁUDIO RAPPARINI SOARES; 6) RODOLFO 
NORIVANDO GERALDI; 7) JOSÉ VITÓRIO TARARAM; e, 8) JULIANO JUNQUEIRA DE 
ANDRADE, todos na qualidade de diretores da empresa nos termos de art. 45, XII, do 
CTE. 

 
PERÍODO DA INFRAÇÃO: JANEIRO DE 2011 a DEZEMBRO DE 

2014. 
 
Instrução processual: Auditoria Básica do ICMS – Demonstrativo 

Auxiliar – Omissão de Estorno de Créditos (fls. 15/22) – 2011/2012/2013/2014; Auditoria 
Básica do ICMS, Partes 1/3, 2/3 e 3/3 (fls. 23/38); planilhas Energia Elétrica – Estornos de 
crédito (constando: valor total das saídas de energia elétrica por mês; ICMS energia 
elétrica (R$ 0,00); valor total das saídas; percentuais de proporção entre saídas de energia 
elétrica e saídas totais; valor total de créditos de ICMS pelas entradas; montante do valor 
dos estornos por mês (fls. 39/41); planilha Relação de Notas Fiscais de Saída de Energia 
Elétrica (fls. 42/45); planilha Demonstrativo por CFOP do total das saídas de produção 
própria (fls. 46/93); planilha Detalhamento dos Valores de Créditos de ICMS por CFOP de 
entradas de Insumos Industriais e etc. (fls. 94/152); extratos Registros Fiscais de 
Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 153/216); - - - Identificação de Arquivo EFD 
Auditados (fls. 331/337); Portaria de designação do auditor para fiscalizar grandes 
empresas (fls. 338/339); Quadro Resumo da Composição da Diretoria Executiva da 
Empresa (fls. 340); Alterações Contratuais (fls. 342/355);  



 
Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos, autuado e 

solidários, comparecem em primeira instância e impugnam o auto de infração, alegando:  
 
Pelo autuado: preliminar de nulidade por insegurança e cerceamento 

do direito de defesa, pois não haveria correta determinação da infração cometida pela 
impugnante, vez que na descrição do fato o fisco fala em glosa de créditos exclusivamente 
decorrentes da aquisição de energia elétrica, enquanto que a documentação e dispositivos 
tidos por infringidos entende-se a glosa relativa a todos os insumos industriais da 
produção; DECADÊNCIA PARCIAL de janeiro a março de 2011, conforme art. 150, § 4º, 
do CTN; MÉRITO: que as saídas interestaduais de energia elétrica estão abarcadas pela 
imunidade e não se confunde com isenção e não incidência, não se tratando de operações 
não tributadas, vez que há tributação no destino; que as saídas internas de energia 
elétrica estão alcançadas pelo diferimento, com postergação de pagamento do ICMS, não 
se tratando de operações não tributadas; QUE o limite aceitável de glosa deve ser na 
proporção exclusivas dos insumos utilizados até a efetiva separação do caldo de cana-de-
açúcar (melaço) e os resíduos (bagaço e palhagem) sobressalentes, sob pena de se vedar 
o crédito relativo a insumos que são utilizados na produção de produtos cuja saída é 
integralmente tributada na origem (açúcar e álcool), citando especialmente os insumos da 
produção de cana e bagaço que são: antiespumante, fertilizante, herbicida, totalizando, 
mais óleo diesel, o montante de R$ 9.120.871,34 que deveriam ser submetidos á glosa, e 
não R$ 17.532.874,02 que fora utilizado pelo fisco para fins de atingir o coeficiente para 
glosa de créditos da impugnante. 

 
Pelos solidários (fls. 475/646): de maneira geral, os solidários 

manifestaram que há decisão do STF em sede de repercussão geral que declarou a 
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Federal 8.620/93, que possui redação análoga à da  
norma estadual art. 45, XII, do CTE. Que houve violação do art. 135 , inciso III, do CTN, 
pois não houve a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos por parte dos recorrentes. 

 
Em sentença de fls. 658/666, o julgador singular rejeita alegação de 

nulidades processuais por insegurança ou cerceamento; rejeita exclusão dos solidários; 
rejeita decadência; julga PROCEDENTE com responsabilização dos solidários pelos 
créditos tributários conforme períodos delimitados fixados pelo autuante na identificação 
dos solidários às fls. 06/13 dos autos. 

 
Mediante recurso voluntário, o autuado (fls. 679/712) repete os 

argumentos expendidos no comparecimento em primeira instância. 
 
Os solidários (fls. 716/876) também repetem os argumentos 

expendidos no comparecimento em primeira instância. 
 
Em julgamento na CÂMARA (fls. 884/894), decidiu-se: POR 

UNANIMIDADE DE VOTOS: rejeitar as preliminares de nulidades por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; POR MAIORIA DE VOTOS, 
acolher a decadência parcial de janeiro a março de 2011; no mérito POR MAIORIA DE 
VOTOS, julgar improcedente o auto de infração; e, POR MAIORIA DE VOTOS, rejeitar o 
pedido de exclusão dos solidários da lide. 

 
Em recurso ex offício (fls. 896/899), a Fazenda Pública pede a 

reforma da decisão cameral para afastar a decadência ( art. 173, I, CTN) e, no mérito, 



aduz que a imunidade não passa de não incidência constitucional, devendo-se proceder 
ao estorno, motivo do pedido de procedência do auto de infração. 

 
Intimados, os sujeitos passivos, autuado e solidários, não se 

manifestaram.  
 
V   O   T   O  
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo não ter estornado 
proporcionalmente os créditos pelas entradas de insumos relativamente às saídas de 
energia elétrica sem tributação. 

 
Os fatos geradores são abrangentes dos meses de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2014.  
 
Os levantamentos fiscais demonstrativos da diferença favorável ao 

erário, consubstanciam-se nos documentos de fls. 14/22 (Demonstrativo Auxiliar – 
Omissão de Estornos de Crédito), em que se expõe mês a mês o motivo e o valor do 
estorno de crédito; as Auditorias Básicas do ICMS de fls. 23/38 dos exercícios de 2011, 
2012, 2013 e 2014, composta de Parte 1/3 – Apuração do Contribuinte, Parte 2/3 – 
Apuração de Ofício e Parte 3/3 – Conclusão, em que constam os valores dos livros fiscais 
do contribuinte, os estornos procedidos e a repercussão do crédito estornado na 
escrituração fiscal, que resulta na diferença exigida mês a mês do sujeito passivo; a 
planilha Energia Elétrica – Estorno de Crédito (fls. 39/41), que demonstra o total das 
saídas de energia elétrica sem tributação, o total das saídas de produtos do 
estabelecimento do sujeito passivo, a proporção das saídas de energia elétrica sobre as 
saídas totais, e o total dos créditos pelas entradas, e os respectivos valores mensais de 
estorno de créditos. Juntamente com esses demonstrativos principais, fazem-se 
acompanhar diversos outros demonstrativos que os complementam. 

 
A decisão cameral foi pelo acolhimento da decadência parcial, pela 

improcedência do auto de infração e pela rejeição do pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 

 
A Fazenda Pública recorre a este Conselho Superior pedindo o 

afastamento da decadência parcial, a reforma da decisão cameral quanto ao mérito, para 
que se julgue procedente total o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos, regularmente intimados, não apresentaram 

contradita, ou recurso. 
 
Relativamente à preliminar de decadência, em que se acolheu, na 

instância cameral a decadência parcial com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN, 
observo que a recente súmula 555 do STJ jogou uma pá de cal sobre tal assunto. Com 
efeito, somente o ICMS apurado e declarado está sob a influência da decadência com 
fundamento no § 4º do art. 150 do CTN. No presente caso, não se trata de ICMS apurado 
e declarado, mas de ICMS ocultado, omitido, sonegado, em virtude do não estorno de 
créditos do ICMS pelas entradas, em razão das saídas de produtos com não tributação 
pelo imposto. Assim, a situação em apreço está sob a incidência do disposto no art. 173, I, 
do CTN, motivo pelo qual, não há que se falar em decadência parcial, uma vez que pela 
contagem do prazo decadencial, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado, não ocorrera decadência, ainda que parcial, 



porquanto, todo o período abrangido pela autuação encontra-se dentro do prazo de 5 anos 
que decorreu desde aquela data inicial. Portanto, voto afastando a preliminar de 
decadência. 

 
No mérito, melhor sorte não assiste o sujeito passivo. 
 
Com efeito, as planilhas que instruem o processo contêm dados e 

cálculos que não foram contestados objetivamente pelos sujeitos passivos, deixando à 
evidência a correção dos mesmos. 

 
Entretanto, as defesas dos recorrentes fundamentam-se nos 

seguintes pontos, que desde já passo a analisar: 
 
a) Que nas saídas internas e interestaduais de energia elétrica 

ocorrem apenas a postergação dos pagamentos de ICMS: verdade. Nas saídas 
interestaduais, normalmente, ocorre a imunidade relativamente ao imposto, e nas saídas 
internas a substituição tributária pelas operações anteriores, ficando os destinatários com 
o encargo de pagar ICMS ao erário. Nesse ponto, é de se ressaltar que o Poder Judiciário, 
na figura de seu órgão supremo STF, já decidiu que na saída com diferimento do ICMS, 
não ocorre o direito ao crédito do imposto. Veja-se o Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 
731.520 Rio Grande do Sul, com julgamento em 24/05/2016, Primeira Turma, relator Min. 
Roberto Barroso. Consequentemente, conclui-se, nos termos da decisão do STF, que “o 
regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem 
viola o princípio da não cumulatividade”, e que, “O ICMS é tributo não cumulativo e 
plurifásico. Não incide em cascata, uma vez que adota o mecanismo do abatimento. 
Havendo diferimento do recolhimento do tributo na saída da mercadoria, não há o que ser 
abatido, por isso, não gera direito a crédito”. Nesses termos, relativamente à saída interna 
de energia elétrica com diferimento do pagamento do ICMS, não há que se falar em 
manutenção de crédito, motivo pelo qual o estorno é devido, estando correto o 
procedimento fiscal. Quanto às saídas interestaduais, ocorre a imunidade, que é uma 
espécie de não incidência, ou seja, não incidência constitucional, o que implica na 
exigência constitucional de estorno de crédito. Destarte, na saída interestadual de energia, 
o estorno de crédito também é obrigatório, o que implica a procedência do trabalho da 
fiscalização. 

b) Que o limite aceitável de glosa deve ser na proporção exclusiva 
dos insumos utilizados até a efetiva separação do caldo de cana-de-açúcar (melaço) e os 
resíduos (bagaço e palhagem) sobressalentes. Não procede tal alegação. Realmente, a 
previsão legal de estorno não permite a sua compartimentalização, inclusive o trabalho do 
fisco é abrangente de todos os créditos de ICMS, mas, por outro lado, é abrangente, 
também, de todas as saídas, ou seja, o percentual de estorno de crédito implicou na 
divisão do valor das saídas de energia elétrica, mês a mês, pelos totais das saídas, mês a 
mês. Portanto, não se pode falar em estorno parcial de créditos, uma vez que o cálculo foi 
abrangente de todas as saídas. 

 
No que diz respeito aos solidários, entendo que os mesmos não 

podem ser mantidos na lide, uma vez que não há demonstração de dolo, sequer culpa, na 
prática da infração. Assim, não concorreram para a prática da infração, conforme previsto 
no art. 45, XII, do CTE. Realmente, as questões, conforme alinhavei acima, implicaram, 
inclusive, na fundamentação em decisão do STF. Ou seja, se a questão do estorno de 
crédito ou não do ICMS passou pelo crivo do STF, nota-se que os dirigentes da empresa 
não tiveram responsabilidade consciente pela infração praticada, motivo pelo qual voto 
excluindo-os da lide.     

 



Posto isso, voto contando com a maioria dos meus pares, no sentido 
de conhecer do recurso ex officio, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
afastar a preliminar de decadência parcial bem como, no mérito, julgar procedente o auto 
de infração, e, por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão de todos os 
solidários da lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02070/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Multa formal. Auditoria Básica 
do ICMS. Escrituração indevida de créditos do ICMS, relativos a 
entrada de mercadoria cuja saída ocorre com não tributação. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente, reafirmando assim a decisão 
singular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, acumulou crédito na sua escrita em razão de escrituração indevida de créditos 
do ICMS, relativos a entrada de mercadoria cuja saída ocorre com não tributação. Por 
esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acosta aos autos 

documentos, fls. 03 a 38. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo, suscita em preliminar, a 

nulidade do feito por incompetência funcional da autoridade lançadora. No mérito, alega 
que o não houve omissão de recolhimento do imposto; que o imposto foi duplamente 
recolhido. Requer diligência, fls. 45 a 59. Junta documentos, fls. 60 a 551.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e 

no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 553 a 554.  
 



Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo reafirma as 
inquirições e alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 561 a 579.   

 
A egrégia Segunda Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo 

Tributário, por unanimidade de votos, converte o feito em diligência para que dúvidas 
fossem dirimidas, tendo em vista a alegação da defesa, fls. 582 a 584.    

 
No trabalho diligencial a autoridade fiscal diligenciadora, após 

discorrer sobre a metodologia de trabalho empregado, apresenta planilha e em conclusão 
informa “este auto de infração se mantem inalterado frente ao novo levantamento 
realizado”, fls.  585 a 655.  

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial o polo passivo insiste 

que não cometeu o ilícito fiscal descrito na folha de rosto deste auto. Pede a 
improcedência da lide, fls. 661 a 664.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, a rejeito por não haver afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso I do artigo 20 da Lei 
nº. 16.469/09. 

 
A orientação contida Lei nº. 13.266/98, que institui a carreira do fisco 

da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e dá outras providências, aponta de forma 
precisa que a autoridade fiscal, autora do lançamento, objeto desta ação, é competente 
sim. Assim, rejeitado está o pedido em apreciação.  

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

desta ação e de pronto reafirmo o juízo exarada em sede monocrática, que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde 

autoridade fiscal revisora, em bem elaborado trabalho, aduz textualmente, conforme já 
anotado em sede de relatório, que “este auto de infração se mantem inalterado frente ao 
novo levantamento realizado”. 

 
Em face da afirmativa aduzida e registrada no parágrafo 

imediatamente anterior, o polo passivo, embora tenha comparecido aos autos, não trouxe 
ao processo, nenhum elemento de prova capaz de contrapor a reclamação primeira.   

 
Mediante as assertivas supra aduzidas e considerando que 

demonstrado está que houve a apropriação de créditos de forma indevida, por ter sido as 
saídas subsequentes isentas ou não tributadas, o que acarretou em saldo credor na 
escrita fiscal da empresa autuada (filial), o lançamento deverá prosperar integralmente e a 
multa proposta pelo fisco deverá ser mantida em sua integralidade.  

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

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 



 
 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02071/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. ICMS. Auditoria Básica do 
ICMS. Escrituração indevida de créditos do ICMS, relativos a 
entrada de mercadoria cuja saída ocorre com não tributação. 
Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro José Ferreira de Sousa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
62.599,65 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu pagamento do ICMS, na importância de R$ 171.758,88, em razão da 
escrituração indevida de créditos do ICMS, relativos a entrada de mercadoria cuja saída 
ocorre com não tributação. Por esse motivo, foi imputada a obrigatoriedade de recolher o 
imposto omitido, acrescido das cominações legais.   

 
Identificados os solidários, fls. 06/07.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva, o autuante acosta aos autos 

documentos, fls. 03 a 44. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os sujeitos passivos 

solidários, suscitam em preliminar, a nulidade do feito por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. No mérito, alegam que não houve omissão de recolhimento do 



imposto; que o imposto foi duplamente recolhido. Requerem diligência, fls. 55 a 84. 
Juntam documentos, fls. 85 a 672.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e 

no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 674 a 676.  
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo e os coobrigados 

reafirmam as inquirições e alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 695 a 728.   
 
A egrégia Segunda Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo 

Tributário, por unanimidade de votos, converte o feito em diligência para que dúvidas 
fossem dirimidas, tendo em vista a alegação da defesa, fls. 731 a 733.    

 
No trabalho diligencial a autoridade fiscal diligenciadora, após 

discorrer sobre a metodologia de trabalho empregado, apresenta planilha e em conclusão 
informa em virtude de novo levantamento realizado a importância devida pelo polo passivo 
é na importância de R$ 62.599,65 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais 
e sessenta e cinco centavos), fls. 734 a 804.   

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial os defendentes insistem 

que não cometeram o ilícito fiscal descrito na folha de rosto deste auto. Pedem a 
improcedência da lide, fls. 814 a 817.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, a rejeito por não haver afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso I do artigo 20 da Lei 
nº. 16.469/09. 

 
A orientação contida na Lei nº. 13.266/98, que institui a carreira do 

fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e dá outras providências, aponta de 
forma precisa que a autoridade fiscal, autora do lançamento, objeto desta ação, é 
competente sim. Assim, rejeitado está o pedido em apreciação.  

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

desta ação e de pronto reafirmo o juízo exarada em sede monocrática, que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedora de fé, onde 

autoridade fiscal revisora, em bem elaborado trabalho, aduz textualmente, conforme já 
anotado em sede de relatório, que em virtude de novo levantamento realizado a 
importância devida pela polaridade passiva é na importância de R$ 62. 599,65 (sessenta e 
dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos  

 
Em face da afirmativa aduzida e registrada no parágrafo 

imediatamente anterior, o polo passivo e os nomeados sujeitos passivos solidários, 
embora tenham comparecido aos autos, não trouxeram ao processo nenhum elemento de 
prova capaz de contrapor a reclamação primeira.   

 



Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Aproveitamento indevido de crédito (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02098/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração indevida de valores, a título de 
crédito outorgado. Deixou de contribuir para o PROTEGE Goiás. 
Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar a exigência estabelecida na norma 
tributária, referente a benefício fiscal, não foi atendida em sua 
totalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2018, decidiu, quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular e 
considerar procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 4.822,76 (quatro mil, 
oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referente à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III do Anexo IX do 
Decreto nº. 4.852/97, pois deixou de contribuir para o Protege Goiás, dessa forma estava 
impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos, fls. 
02 a 12. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo alega estar em dia com 

o recolhimento do imposto, portanto, não há que se falar em recolhimento de multa e 
muito menos em omissão de recolhimento do imposto; que a multa aplicada é ilegal. 
Requer a nulidade do lançamento; diligência, improcedência, fls. 15 a 18. Junta 
documentos, fls. 19 a 25. 

 
Pelo Despacho nº933/2016 – JULP, (fls.30 e 31), o julgador singular 

determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 
para que seu titular designe autoridade fiscal, de preferência o autuante para: 

 
Promover a revisão do lançamento, adequando-o ao disposto nos 

incisos II e III do §4º, do art.1º, do Anexo IX do RCTE; gravar em mídia digital os arquivos 
e demonstrativos que embasaram a autuação, entregado cópia ao sujeito passivos, 
conforme determina a Instrução Normativa nº916/08- GSF; apresentar outras informações 
se julgar conveniente.  

 



Em atendimento ao Despacho nº934/2016, (fls.33 e 69), a Gerência 
de Varejo e Serviços, informa que concluíram por novo valor para o crédito Tributário. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho 

nº933/2016, querendo manifestar-se, nas (fls.71 e 72). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.75 a 78), atendendo ao 

Despacho nº933/2016, alegou a ocorrência de bis in idem, visto que o sujeito passivo 
responde a 4 processos administrativos tributários deferentes, a saber:4011500661755; 
4011500628545; 4011500484950 e 4011500650559, relativo ao mesmo período e mesmo 
fato gerador. Requer o cancelamento de todos os processos com concentração em um 
único e novo processo administrativo tributário para se apurar os fatos.  

 
Anexou Documentos (fls.79 a 86). 
 
Pelo Despacho nº1274/2017 – JULP, (fl.89), o julgador singular 

determinou o encaminhamento dos autos à SEAPRI – Setor de Apoio à Primeira Instância 
para que seu titular determine o sobrestamento destes até a data de 14 de fevereiro de 
2018. 

 
Anexou Documentos (fls.90 e 92). 
 
Pela Sentença nº2061/2018 – JULP, (fls.93 a 97), o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, (fls.98 a 

105). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 107 e 108), 

apresentando Recurso Voluntário, alegou que se pode notar que o valor que está sendo 
cobrado é muito acima do estipulado em lei e do valor passível de pagamento, pois nos 
valores exorbitantes que estão, restará frustrada a tentativa de quitar seus débitos, visto 
que não tem condição para tal. A cobrança nos valores que estão não pode ser 
considerada legal e nem mesmo justa, visto que a desproporcionalidade da penalidade 
aplicada não tem outro fim senão o enriquecimento ilícito por parte da Administração 
Pública.   

 
Por fim, requer que seja constatada a incidência de multas e juros 

superiores aos previstos legalmente, a improcedência da aplicação do Bis In Idem, o 
cancelamento de todos os processos para que se comece um único processo 
administrativo para se apurar os fatos, caso não seja este o entendimento de Vossas 
Senhorias, que se mantenha a primeira autuação e extinga as demais, intimando-se a 
recorrente de todo o andamento do processo administrativo para o regular exercício da 
ampla defesa. Anexou Documentos (fls.109 a 116). 

 
É o relatório.   
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito verifiquei 
que a decisão exarada em sede monocrática que julgou procedente em parte o 
lançamento, deve ser mantida, conforme passo a expor:  

 



Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial deve-se a omissão de recolhimento do ICMS, em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, referente à utilização 
irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso III do Anexo IX do Decreto nº. 4.852/97, 
pois, deixou de contribuir para o Protege Goiás, dessa forma estava impedido de usufruir 
do benefício fiscal. 

 
De acordo com instrução processual com destaque a fl. 7, está 

demonstrado que face ao valor a pagar do imposto apurado para os meses de abril e 
novembro de 2012, foi recolhido apenas o percentual de 8,40% e 33,33%, 
respectivamente.  

 
Referente ao PROTEGE, fl. 8, o sujeito passivo deixou de recolher o 

valor devido ou recolheu apenas parcialmente, referente aos meses de janeiro, maio, 
junho, julho e novembro de 2012. 

 
Em face dos meses de junho e novembro de 2012, o polo passivo 

não recolheu o imposto e os meses de janeiro, abril, maio, julho e agosto, o recolhimento 
foi efetuado parcialmente.  

 
Observa-se que o sujeito passivo se utilizou do benefício fiscal do 

crédito outorgado nos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho e novembro de 2012.   
 
Mediante as assertivas supra inferidas, a apreciação do mérito desta 

ação será com base nos valores constantes na exordial, conforme demonstrativo arrolado 
ao feito, pelo sentenciador “a quo”, fl.96, que perfaz a importância de R$ 4.822,76 (quatro 
mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), não podendo dizer que 
houve “bis in idem”, pois de fato isso não ocorreu. 

 
 

Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para manter a sentença singular e considerar procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 4.822,76 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e seis 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00001/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Saídas. Ausência de escrituração de 
notas fiscais eletrônicas no Livro Registro de Saídas. 
Adequação da penalidade. Procedência parcial. 
 
1. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
2. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 
3. Comprovado a inexistência de omissão de pagamento do 
imposto, mas que persistiu o descumprimento da obrigação 
acessória de registrar as notas fiscais, o auto de infração deve 
ser julgado parcialmente procedente, com a exigência apenas da 
multa formal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários ERILDA MARIA CARNEIRO e FREDERICO 
CARNEIRO ARTIAGA, arguida pelo Relator.  Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor da Multa 
formal de R$ 6.945,21 (seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 
centavos), considerando pagamento às fls 951, para fins de eventual extinção do crédito 
tributário. E, também por votação unânime, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, arguida pelos sujeitos passivos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, 
José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O contribuinte é acusado de haver deixado de escriturar o livro Registro de 
Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 
01/01/2013 A 30/09/2013, a totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias 
tributadas, conforme demonstrativos anexos, relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos. Em consequência, exigiu-se o imposto destacado nos documentos fiscais, na 
importância de R$ 524.961,30, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64, § 2º, da Lei 11.651/91, c/c 

artigos 88, §1º, III; 313; 314 e 356C, § 1º, II, do Decreto 4.852/97. Aplicada a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso X, “a”, combinado com § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91, redação 
Lei 11.750/1992. 

 
Indicados como solidários Frederico Carneiro Artiaga e Erilda Maria 

Carneiro. 
 
Instruem a acusação inicial: a relação das Notas Fiscais eletrônicas 

emitidas e não registradas nos livros próprios (fls. 07/216), extrato Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias (fls. 217/220) . 

 
Cientificados da exigência tributária (fls. 221/225), o contribuinte e os 

solidários constituem procurador em comum (mandato fls. 228/231) e apresentam 
impugnação em primeira instância, fls. 235/236 e 276/304. Anexam aos autos os 
documentos de fls. 305/776. 

 
O julgador singular encaminha os autos em diligência à Delegacia 

Regional de Fiscalização de Goiânia para que seja observado o disposto no item 9-A do 
Manual de Auditoria, que cuida do Arbitramento da Apuração do ICMS a Pagar (fls. 
792/793). 

 
O Revisor manifesta pela manutenção do auto de infração no valor de 

ICMS de R$ 434.433,84 (fls. 796/804). 
 
O sujeito passivo manifesta-se no sentido de que para o agente do fisco 

arbitrar o valor do ICMS deve notificar o contribuinte dando o prazo de 10 (dias) para o 
cumprimento da exigência e que o arbitramento deve considerar os créditos destacados 
nos documentos fiscais de entradas. O contribuinte apresenta demonstrativo revelando a 
existência de saldo credor no período objeto da autuação (fls. 818/820).  

 
Às fls. 857/861, nova manifestação do sujeito passivo sobre a revisão 

fiscal, defende que ocorreram equívocos na revisão fiscal. Alega a inexistência de 
solidariedade dos sócios administradores; pede a exclusão dos solidários; alega a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação de infração; pede a 
improcedência do lançamento e, na eventualidade de não ser dado provimento aos 
pedidos anteriores, que seja adequada a penalidade para a prevista no art. 71, XIX, alínea 
“b” do CTE;  

 
Novo despacho da Julgadora de Primeira Instância determina a revisão da 

auditoria fiscal em questão (fls. 873/874). A revisão fiscal foi no sentido da inexistência de 
omissão de pagamento do imposto (fls. 884). 

 



Manifestação dos sujeitos passivos solidários sobre a revisão às fls. 
899/901. 

 
A julgadora singular dar provimento a impugnação e julga improcedente o 

auto de infração (fls. 903/909). 
 
A Representação Fazendária recorre da decisão de primeira instância, 

requer que seja reformada a decisão singular, para proceder em parte o auto de infração 
no valor da penalidade pecuniária de R$ 401.440,99, nos termos do artigo 71, inciso X, 
alínea “a”, do CTE (fls. 910/912). 

 
O Contribuinte e os solidários apresentam contrarrazões ao recurso da 

Fazenda Pública, pedem: (a) para não ser dado provimento ao Recurso à Câmara 
Julgadora e ser mantida a Sentença nº 2226/2017 que declarou improcedente o auto de 
infração; (b) na eventualidade de não ser dado provimento ao pedido anterior, determinar 
a adequação da penalidade aplicada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a”, do CTE 
(fls. 933/941).  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Conforme consta da autuação, o contribuinte foi acusado de haver deixado 

de escriturar no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período compreendido de 01/01/2013 A 30/09/2013, a totalidade das notas fiscais de 
saídas de mercadorias tributadas, em consequência, deveria pagar o imposto destacado 
nesses documentos fiscais, na importância de R$ 524.961,30, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
A Julgadora de Primeira Instância determinou a 

realização de revisão da auditoria fiscal em questão (fls. 
873/874), alertando que no caso em comento se trata de 
ARBITRAMENTO DA APURAÇÃO DO ICMS A PAGAR, nos 
termos do item 9-A do Manual de Auditoria.  

 
O agente do fisco realizou a revisão fiscal observando as determinações 

existentes no Manual de Auditoria e apurou na nova Auditoria Básica do ICMS que 
inexistiu omissão de pagamento do imposto (fls. 884). 

 
Entretanto, no caso em tela, permanece ainda a acusação de o sujeito 

passivo haver deixado de escriturar o livro Registro de Saídas relativo a Escrituração 
Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 01/01/2013 a 30/09/2013, a totalidade 
das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas. Portanto permanece a multa formal, 
pelo descumprimento da obrigação acessória. A exigência de imposto é que deixou de 
existir.  

 
A penalidade aplicada foi a prevista no artigo 71, inciso X, alínea "a", 

combinado com § 9º, inciso I, da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 11750/1992.  
 
Como o contribuinte adota a escrituração fiscal digital – EFD, entendo que 

a penalidade deve ser adequada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a” do CTE. 
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido.  

 



Ocorreu alteração no Código Tributário Estadual (CTE) no sentido de 
esclarecer quais as penalidades a serem aplicadas nos casos de irregularidades ocorridas 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte e também para diferenciar das demais 
infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece o seguinte:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso." (Destacou-se). 
 
É incontroverso que a irregularidade apurada neste auto de infração não 

cuida de INCORREÇÕES relativas à alíquota do ICMS, valores da operação ou da 
prestação, base de cálculo do ICMS, crédito ou débito do imposto. A infração em 
discussão diz respeito apenas à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com 
OMISSÃO DE REGISTROS (C100).   

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Saídas os documentos fiscais de sua emissão. Portanto, apresentou a EFD com omissão 
de registro. Nessa situação, a penalidade aplicável em decorrência da infração praticada 
pelo sujeito passivo deve ser aquela que atende ao disposto no inciso II do § 7-B do artigo 
71 do CTE, conforme se pode depreender do teor do dispositivo acima transcrito.  

 
O órgão julgador tem o dever de zelar pela correta aplicação da legislação 

tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09:  
 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e 
da preservação da ordem jurídica. ” (Destaque nosso).  
 
Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 

deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena mais adequada para a infração em tela. 
Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 



divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ [...]”. 
 
A irregularidade ocorrida na Escrituração Fiscal Digital ocorreu nos meses 

de fevereiro/2013 a outubro/2013 (9 X R$ 771,69), assim, o total da multa formal é de R$ 
6.945,21. 

 
Em relação aos sujeitos passivos solidários, eles devem ser excluídos da 

lide tendo em vista que no período objeto da autuação a solidariedade prevista no artigo 
45, XII do CTE estava restrita à exigência de imposto e seus acréscimos. No caso em tela, 
o auto de infração restringiu-se apenas à aplicação de penalidade formal. Portanto 
inaplicável a solidariedade a essa nova situação.   

 
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício, acolho a preliminar de 

exclusão da lide dos solidários Erilda Maria Carneiro e Frederico Carneiro Artiaga, dou 
parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública para reformar em parte a sentença 
singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 6.945,21 (seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), 
considerando pagamento de fls. 951, para fins de eventual extinção do crédito tributário, 
adequando a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE.   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00075/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Arbitramento da apuração 
do ICMS em razão da entrega de EFD zerada. Procedência 
Parcial. Unânime. 
 
1 – O envio de EFD (Escrituração Fiscal Digital) sem 
informações dos registros fiscais e sem apuração do ICMS 
permite o arbitramento, por parte da fiscalização tributária, da 
base de cálculo e ICMS devido, conforme disposição do artigo 
25 da Lei 11.651/91 (CTE). 
 
 
2 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 8.563,83 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), considerando o 
parcelamento total de fls. 108 para fins de extinção do crédito tributário.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva 
Costa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário, derivado do auto de infração de 
folhas 02 e 03, refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o sujeito 
passivo deixou de promover a EFD (Escrituração Fiscal Digital) no período compreendido 
de 01/01/2013 a 31/12/2013. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na 
importância de R$ 71.027,79, apurado de ofício com base no ICMS destacado nos 
documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos. 

 
A autoridade fiscal informa também que foi lavrado outro auto de infração (AI nº 

4011503040760) pela entrega de EFD zerada, e que foi dado novo prazo para que o 
sujeito passivo entregasse a EFD com os registros devidos, o que não foi feito. 

 
Não existem sujeitos passivos solidários. 
 
Dispositivo legal infringido: arts. 57, I; 64 § 2º da Lei 11.651/91 c/c arts. 67; 71, 

I; 356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 e Instrução Normativa 155/94-GSF. 
 
Penalidade proposta: Art. 71, III, "a" da Lei 11.651/91 com redação da Lei 

17.917/2012. 
 



A autoridade fiscal instruiu o procedimento com: 
 
- Auditoria Básica do ICMS (folhas 04, 06, 07, 08); 
- Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido (folha 05); 
- Resumo das EFDs zeradas (folhas 09 a 20); 
 
Devidamente intimado (folhas 21, 22, 25 e 26), não comparece em 1ª e 2ª 

Instância, sendo declarado, respectivamente, revel (folha 23) e perempto (folha 27). 
 
Como consequência à inércia do sujeito passivo, o processo foi inscrito na 

Dívida Ativa em 29/06/2016, conforme Termo de folhas 28 e 29. 
 
Em 01/09/2016 o sujeito passivo protocola Pedido de Revisão Extraordinária 

(folhas 30 e 31) alegando que há pagamentos de ICMS. Anexa planilha demonstrativa 
(folha 32) e cópias de Dares (folhas 37 a 67). 

 
O Presidente do CAT inadmite o Pedido de Revisão Extraordinária (folha 76) 

informando que o sujeito passivo, para regularizar a situação, deve primeiramente 
procurar a repartição fazendária para retificar as EFDs. 

 
Em manifestação de folha 83, o sujeito passivo informa que efetuou as 

retificações das EFDs, restando um ICMS remanescente de R$ 8.563,83 a pagar. 
Informa também que efetuou o parcelamento integral desse valor, efetuando o 
pagamento da primeira parcela no valor de R$ 474,55 no dia 09/12/2016 (folha 108). 
Anexa Dare, Termo de acordo de parcelamento de débito, ficha de parcelamento e recibo 
das EFDs retificadas. 

 
Em Despacho do Presidente do CAT (folha 96), o processo é remetido à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que a autoridade fiscal verifique a 
documentação apresentada pelo sujeito passivo, analise as retificações das EFDs 
efetuadas, bem como verifique possível repercussão no lançamento do crédito tributário, 
emitindo ao final parecer conclusivo sobre a matéria. 

 
Em resposta (folhas 104 e 105), a autoridade fiscal emite parecer conclusivo, 

entendendo pelo arquivamento do processo, informando não haver divergência de 
valores após as retificações das EFDs. 

 
Diante do exposto, conforme Despacho 1.823/2017 (folha 110) o Presidente do 

CAT admite o Pedido de Revisão Extraordinária, determinando o envio do processo para 
julgamento no Conselho Superior. 

 
É o Relatório. 
 
 
VOTO 
 
 
Inicialmente, não existem preliminares arguidas pelo sujeito passivo. Mas, 

conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, pelo controle da legalidade do 
lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento fiscal e não constatei 
irregularidades, pois o autor do lançamento seguiu todas as determinações constantes no 
artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009 
(Regulamento do PAT). 



 
O procedimento fiscal refez a escrituração fiscal do sujeito passivo, diante da 

omissão do mesmo, que entregou as EFDs com informações zeradas. Conforme se 
depreende do demonstrativo auxiliar de folha 04, a autoridade fiscal calculou o ICMS 
destacado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo, abatendo desse 
valor o crédito de ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas de aquisição de 
mercadorias do sujeito passivo. Refazendo, dessa forma, a apuração do ICMS do sujeito 
passivo, chegou ao valor de R$ 71.027,79 de ICMS omitido, objeto de autuação fiscal. 

 
Tal procedimento fiscal está amparado no artigo 25 da Lei 11.651/91: 
 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela 
autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no 
correspondente processo administrativo tributário, sempre 
que, alternativa ou cumulativamente: 

I - o valor ou preço das mercadorias, bens, serviços ou 
direitos: 

a) sejam omissos; 

b) declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente 
inferiores ao praticado no mercado considerado; 

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 
ou terceiro legalmente obrigado. 

 
Esse arbitramento também está previsto no manual de auditoria e 

procedimentos fiscal, capítulo 9-A – ARBITRAMENTO DA APURAÇÃO DO ICMS A 
PAGAR, constante no site da Secretaria da Fazenda de Goiás: www.sefaz.go.gov.br, link: 
serviços. 

 
 
De forma que o procedimento fiscal foi corretamente efetuado, conforme 

previsão legal, concedendo-se, inclusive, o crédito de ICMS pelas entradas de 
mercadorias no estabelecimento do sujeito passivo. 

 
Ocorre que o sujeito passivo, conforme também previsto no artigo 25 da Lei 

11.651/91 (acima transcrito), contraditou o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal, 
alegando a existência de crédito de ICMS de períodos anteriores e pagamentos de ICMS 
que não foram considerados pela autoridade fiscal. Apresentou levantamento próprio 
onde demonstra um ICMS devido de R$ 8.563,83 no período fiscalizado. Alega também 
que efetuou as retificações das EFDs, conforme determinado. 

 
Com base nas alegações do sujeito passivo, o processo foi convertido em 

diligência, sendo que, em resposta de folhas 104 e 105, a autoridade fiscal RATIFICOU a 
apuração de ICMS efetuada pelo sujeito passivo, informando não haver divergência de 
valores após as retificações das EFDs.  

 
O sujeito passivo inclusive efetua parcelamento desta parte incontroversa (R$ 

8.563,83), pagando a primeira parcela (conforme folha 108), o que caracteriza confissão 
irretratável da dívida, conforme artigo 16 do anexo IX do Decreto 4.852/97. 

 



Assim, com base no que foi constatado nesse processo, concordo com o valor 
apurado pelo sujeito passivo e ratificado pela autoridade fiscal revisora, alterando o valor 
original do ICMS omitido de R$ 71.027,79 para R$ 8.563,83. 

 
 
De forma que conheço o pedido do sujeito passivo, dou-lhe parcial provimento, 

para considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração constante na peça 
básica, no valor de ICMS de R$ 8.563,83, em substituição ao valor original de R$ 
71.027,79, mais cominações legais, devendo ser considerado o pagamento de R$ 
474,55, constante na folha 108, para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01197/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, DECLARADA EM SEDE 
CAMERAL. ARBITRAMENTO FISCAL. AUDITORIA NÃO 
PREVISTA EM MANUAL. INDISPONIBILIDADE DE LIVROS E 
DOCUMENTOS. ROL DE AUDITORIAS NÃO EXAUSTIVO. 
RETORNO À FASE CAMERAL PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.  
1. Do histórico dos autos, depreende-se que houve quatro 
notificações iniciais para apresentação de livros e documentos, 
não atendidas, prévias à autuação. Na quinta notificação fiscal 
(fls. 877 do PAT nº 4011304130823, julgado em conjunto), feita 
em fase de diligência determinada em segunda instância, a 
empresa alega que os únicos documentos de que dispõe são os 
que constam dos presentes autos. A Autoridade fiscal 
diligenciadora reitera o mesmo critério utilizado pelos 
Autuantes, porquanto a conduta omissiva da empresa impediu a 
consecução das Auditorias recomendáveis no Manual de 
Auditorias, quais sejam, Auditoria das disponibilidades ou 
auditoria do movimento financeiro. 
2. Constitui norma consagrada na doutrina e jurisprudência 
pátrias que a parte que der causa à nulidade não pode invocá-la, 
sob pena de atentado à dignidade da justiça. Tampouco poderia 
a decisão recorrida haver passado ao largo da relevância da 
questão, sob pena de engessamento da atividade de fiscalização 
tributária. Art. 276 do Novo CPC. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadorias 
(não tributadas/isentas ou com ICMS retido pelas operações posteriores), na importância 
de R$ 166.163,28, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme comparativo entre o 
Extrato Bancário e o Livro de Registros de Saídas (estaduais e interestaduais) conforme 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a multa formal, 
juntamente com os acréscimos legais. 

Pela Sentença n°741/2014 - JULP (fls.318 a 320) o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. 



O sujeito passivo compareceu aos autos às fls. 324 a 337, 
apresentando Recurso Voluntário. Anexou Documentos às fls.338 a 349. Também 
apresentou memoriais, fls. 353 a 361.  

Mediante o Acordão nº1231/2015 (fls.370 a 373), a Quarta Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário decidiu por acolher a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, em razão da ilegalidade na 
obtenção das provas, arguida pelo sujeito passivo.  

A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 
Superior (fls. 374). 

A Fazenda Pública compareceu aos autos às fls.375 a 378, 
apresentando Recurso ao Conselho Superior nº191/2015. Alegou que a quebra do sigilo 
bancário realizada no procedimento fiscal fora amparada pelo art.6° da Lei Complementar 
n°105/2001. Desta forma, conclui que o trabalho fiscal foi desenvolvido em observância ao 
art.142 do CTN, não havendo nenhum vício formal, como afirmado pelo Colegiado. 
Ressalta que o Conselho Administrativo Tributário não possui competência funcional para 
apreciar matérias relacionadas a inconstitucionalidade de lei, decreto, ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Ante o exposto, requer que seja reformado o Acórdão proferido, 
retornando o feito àquela instância para que seja apreciada toda a matéria. 

O sujeito passivo foi intimado a interpor Contradita (fls. 381 a 383). 
Mediante o Acordão nº155/2016 (fls. 387 a 394), o Conselho 

Administrativo Tributário decidiu por conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral que julgou nulo 
o auto de infração, por insegurança na determinação da infração, devendo os autos 
retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a mateira.  

 
Pela Resolução nº 078/2016 (fls. 413 e 414), a Câmara julgadora 

resolveu por remeter os presentes autos à Secretária Geral (SEGE), atendendo a pedido 
do sujeito passivo (fls. 403), a fim de que este órgão providenciasse a distribuição para 
julgamento cameral do presente processo, em conjunto com o processo nº 
4011304130823. 

Pela Resolução nº 095/2016 (fls.415 e 416), a Câmara julgadora 
resolveu por converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:  

 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 12/08/2016, acatando proposição do 
Conselheiro Relator, tendo em vista fato de que, por meio da 
resolução à fl. 413, a câmara julgadora determinou o julgamento em 
conjunto do presente processo com o de n° 4 0113041 308 23, ambos 
referentes à mesma auditoria comparativa e em julgamento nesta 
mesma sessão; 
 
Considerando também que, em relação ao processo de n° 4 0113041 
308 23, foi determinada revisão que, caso resulte em alteração do 
valor da omissão, influirá, proporcionalmente, no auto de infração 
em exame; 
 
Considerando, por fim, que, em sustentação oral, a Fazenda Pública 
afirma existência de contradição entre a alegação de suficiência de 
saldo em conta corrente feita sujeito passivo (fl. (fl. 358) e a 
expansão do montante de dinheiro em bancos, bem como a não 
declaração de empréstimo (fl. 366), por unanimidade de votos, 
 
RESOLVE 
 



Converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à 
Secretaria Geral (SEGE), a fim de que esta providencie o seguinte: 
 
1 - apensar os autos do presente processo aos do processo n° 4 
0113041 308 23; 
 
2 - cumprido o item anterior, encaminhe os autos de ambos os 
processos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (fl. 02), a 
fim de seu titular, por gentileza, designe o auditor fiscal, 
preferencialmente o autor da revisão determinada no n° 4 0113041 
308 23, para que proceda ao seguinte: 
 
a) verificar, a efetividade do empréstimo alegado pelo sujeito passivo 
á fl. 358, à vista da afirmação de contradição feita pela Fazenda 
Pública e descrita no preâmbulo da presente resolução; 
 
b) conjugando os efeitos da verificação mencionada na alínea 
anterior e os da revisão efetuada no processo n° 4 0113041 308 23, 
em caso de alteração do valor da omissão apurada auditoria 
comparativa, elaborar demonstrativos nos mesmos moldes dos 
acostados à pela inicial, indicando novo valor da exigência fiscal; 
 
c) remeter os autos, apensados, ao Setor de Preparo Processual 
(SEPRE), deste Conselho, a fim de que este intime a advogado da 
empresa, identificado à fl. 404, para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 
manifestar sobre a situação resultante da diligência; 
 
3 - Após, mediante novo pautamento, faça retornar os dois 
processos para julgamento cameral em conjunto. 
 
A Representação Fazendária concordou com a diligência proposta. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Rodolfo Ramos Caiado.” 

 
  
 
Em atendimento a Resolução nº95/2016, a Autoridade fiscal  

apresentou seu arrazoado conclusivo às fls. 940 até 944, onde detalhou a metodologia do 
trabalho realizado. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 430 a 439), 

apresentando Memoriais. Reiterou as preliminares de nulidade da peça básica, a 
ilegalidade na responsabilização dos sócios para a polaridade passiva solidária da lide, 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa.  

No mérito, alega que a omissão no registro de saída de mercadorias 
é inexistente e que as notas fiscais de vendas a prazo foram anexadas nas peças 
defensórias anteriores e não foram consideradas no trabalho de revisão fiscal. Sobre esta 
afirmação, exemplifica com o documento às fls. 435. 

 
Mediante ao Acordão nº274/2018 (fls. 440 a 446), a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, e, de consequência, declarou nulo "ab initio" o lançamento.  

 



A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 
Superior (fls. 447). 

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos nas (fls.448 a 451), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior nº059/2018 – GERF. Alegou que já houve a 
realização de diligência nos autos, saneando dúvidas, a qual poderia ter sido 
implementada, sem declaração de nulidade. 

Aduz que está devidamente constituído o crédito tributário pelo 
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, ou seja, está verificado o fato gerador, 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificada a 
sujeição passiva, proposta a penalidade. Não há dúvidas de que os fundamentos de 
nulidade contidos no acórdão cameral se ancoram em premissa inexistente e equivocada, 
devendo ser reformada. Em síntese, não há motivação suficiente nos autos que sustente a 
sua nulidade por insegurança na determinação da infração.  

Pede o retorno dos autos à fase cameral.  
 
Em sede de contradita, o sujeito passivo compareceu aos autos. 

Alegou que as razões expostas pela Representação Fazendária não merecem prosperar, 
uma vez que destoam da realidade, bem como da jurisprudência e legislação pátrias.  

Aduz que o próprio auditor revisor da autuação afirmou, 
categoricamente, que não houve nenhum procedimento da auditoria realizado pelo fisco 
na autuação e lançamento do suposto crédito, conforme determina a Instrução de Serviço 
nº08/2005 – SGAF. Não há, portanto, segurança jurídica alguma na apuração da base de 
cálculo do tributo supostamente devido, sendo imprescindível a consecução da Auditoria 
das Disponibilidades ou Auditoria do Movimento financeiro, sob pena de não se identificar 
fidedignamente a matéria tributável e o montante do tributo. Cabe elucidar que toda a 
documentação que se encontra ao alcance dos autuados, estando acostada aos autos. 
Não é possível a constituição ou a prestação de constituição do crédito tributário, nos 
termos do artigo 142 do CTN, sem a devida apuração da base de cálculo por meio da 
competente auditoria, fato que não ocorreu no presente auto de infração.  Assevera que 
não existe qualquer presunção de "fé pública" para Agente do Fisco. Resta, assim, 
cabalmente comprovada a nulidade do presente auto por insegurança na determinação da 
infração, uma vez que, não havendo a auditoria fiscal pertinente, não poderia o Fisco 
constituir o crédito tributário por mera presunção de omissão.  

Por fim requer que seja mantida a decisão cameral, favorável ao 
contribuinte, pelos próprios fundamentos invocados no acórdão.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

A análise do presente recurso e das razões que ampararam a 
decisão recorrida passa, necessariamente, sobre a verificação dos limites a que está 
sujeita a ferramenta do arbitramento fiscal. De igual forma, mister que se perscrute se o 
trabalho do Auditor fiscal estaria ou não adstrito às auditorias expressamente previstas em 
manual, de forma que não se defira ao mesmo a criação de outras metodologias, desde 
que das tais se vislumbre um mínimo de coerência e razoabilidade.  

Segundo Ricardo Alexandre,  

 



“o lançamento por arbitramento se refere aos casos em que o valor 
que vai servir como base de cálculo na constituição do crédito 
tributário vai ser determinado com base numa prudente e razoável 

suposição da autoridade administrativa”.35  

 

Com efeito, há que se diferenciar valor arbitrado de valor arbitrário. O 
procedimento de arbitramento não aceita suposições rasteiras e somente se satisfaz com 
a primeira alternativa. A impossibilidade material de se identificar a base de cálculo 
justifica o arbitramento fiscal, para cuja aplicação é indispensável a utilização de critérios 
racionais, lógicos e motivados, sob pena de se incorrer em arbitrariedade. Em outras 
palavras, a prova indiciária é admissível (art. 459 RCTE), mas a experiência e o bom 
senso é que dão a tônica do arbitramento. 

Alberto Xavier36 menciona a necessidade de três critérios para que o 
Fisco possa se valer do arbitramento: a inexistência, imprestabilidade ou recusa na 
apresentação dos documentos e/ou da prestação dos esclarecimentos solicitados. Sobre 
o assunto, o §3º do art. 148 do CTE disciplina importante regra, informando que a não-
exibição dos documentos autoriza o Fisco a se valer de métodos ou processos que o leve 
à maior proximidade possível de fatos e valores. Tal regra é decorrente do art. 148 do 
CTN e 18 da LC nº87/96. 

Os incisos do § 3º do art. 148 do CTE enumeram uma série de 
situações que podem conduzir ao arbitramento fiscal. A aplicação do ILB, IVA, pauta 
referencial, índices de produtividade (art. 456 do RCTE) e de quebra técnica, 
desconsideração de atos e negócios jurídicos (art. 147-C do CTE) refletem, em maior ou 
menor grau, componentes do processo de apuração, por arbitramento, de determinada 
base de cálculo. 

Antes de se partir pelo caminho do arbitramento, sob argumento da 
não-exibição de documentos e livros, recomenda-se especial atenção aos termos da 
Instrução de Serviço nº 06/07-SGAF, cujo teor é a requisição de mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivo magnéticos, informações e outros objetos de interesse 
da fiscalização. O seu art. 12 dispõe regra importante ao asseverar que “o agente fiscal, 
antes de lavrar auto de infração por extravio de livros e documentos, deve esgotar, sempre 
que possível, as medidas previstas nesta instrução”.  

Mister observar que, no caso da indisponibilidade dos livros e 
documentos fiscais, de guarda obrigatória pelo prazo decadencial ou prescricional, deve 
haver representação para fins penais, devido à presumida incursão no crime de 
“supressão de documento”, descrito no art. 305 do Código Penal (art. 11, II da IS 06/07-
SGAF). 

Tem-se, dos autos, que o sujeito passivo não mais possui os livros e 
documentos exigidos pela legislação tributária.  

Do histórico dos autos, depreende-se que houve quatro notificações 
iniciais para apresentação de livros e documentos, não atendidas, prévias à autuação. Na 
quinta notificação fiscal (fls. 877 do PAT nº 4011304130823, julgado em conjunto), feita 
em fase de diligência determinada em segunda instância, a empresa alega que os únicos 
documentos de que dispõe são os que constam dos presentes autos. A Autoridade fiscal 
diligenciadora reitera o mesmo critério utilizado pelos Autuantes, porquanto a conduta 

                                            
35 ALEXANDRE, Ricardo. “Direito Tributário Esquematizado”.3ª Ed. SP. Método. 2009. P. 370 

 
36 XAVIER, Alberto. Estudos sobre o imposto de renda. Belém: Cejup, 1988. 

 



omissiva da empresa impediu a consecução das Auditorias recomendáveis no Manual de 
Auditorias, quais sejam, Auditoria das disponibilidades ou auditoria do movimento 
financeiro. 

Causa, no mínimo, estranheza se perfilhar a tese de que o Fisco 
deveria ter se valido de tais auditorias, principalmente quando se releva o fato de que a 
nulidade declarada em sede cameral tem sua origem em conduta ilícita praticada pelo 
próprio contribuinte, que impede a realização de tais auditorias por absoluta ausência dos 
livros e documentos em relação aos quais o mesmo deveria obrigatoriamente guardar. O 
sujeito passivo não pode aduzir em seu benefício a sua própria torpeza. 

Com efeito, é norma consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias 
que a parte que der causa à nulidade não pode invocá-la, sob pena de atentado à 
dignidade da justiça. Tampouco poderia a decisão recorrida haver passado ao largo da 
relevância da questão: 

 

“Direito civil e processual civil. Execução de alimentos. Acordo não 
homologado. Incúria do devedor. Nulidade. Impossibilidade. Alegação 
por quem a deu causa. 

- A ausência de homologação judicial do acordo não retira ao 
documento o caráter de título executivo (art. 585, inc. II do CPC). 

- A invocação de nulidade da execução à qual o devedor deu causa ao 
não homologar o acordo de alimentos, não pode ter a anuência do 
Poder Judiciário, porque a ninguém é dado se beneficiar de sua 
própria torpeza (art. 243 do CPC).” REsp 593714/RS; RECURSO 
ESPECIAL2003/0167418-6. 

 

Cerram fileira com esse entendimento a literalidade do art. 276 do 
Novo Código de Processo Civil e art. 565 do Código de Processo Penal, in verbis: 

 

“Art. 276.  Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de 
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que 
lhe deu causa.”. 

 

“Art. 565.Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado 
causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja 
observância só à parte contrária interesse”. 

 

Sempre que possível, as auditorias fiscais devem pautar-se na 
verificação da integralidade dos documentos fiscais do sujeito passivo, com vistas a atingir 
a maior precisão possível na apuração do crédito tributário. O arbitramento se apresenta 
como uma última opção deferida ao Fisco, como ferramenta extrema de fiscalização, com 
vistas a impedir o engessamento dos procedimentos de auditoria. Sobre o assunto, cite-se 
o seguinte excerto de jurisprudência: 

 

“AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTÁBEIS CONFIÁVEIS. CABIMENTO 
DO ARBITRAMENTO. “Depreende-se dos autos que a Fazenda 
Estadual procedeu ao arbitramento do tributo, porquanto houve falhas 
nos documentos apresentados pela contribuinte (livro registro de 
inventário e notas fiscais de saídas de mercadorias). A contribuinte, 



após notificada, não apresentou os documentos requeridos pelo 
Fisco, razão pela qual, como bem observou o Tribunal a quo, ‘outra 
solução não haveria para a Fazenda Estadual, a não ser proceder a tal 
levantamento mediante arbitramento’. Nesse contexto, havendo 
‘processo regular’, associado às omissões e falhas nos documentos 
apresentados pelo sujeito passivo, mostra-se legítimo o arbitramento 
do tributo devido, nos termos do art. 148 do CTN.” (STJ, 1ª T. REsp 
858.047/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, abr/08)” 

 

 

Sem embargo disso, não obstante o trabalho de auditoria não tenha 
seguido um padrão pré-estabelecido em manual de auditoria, discorre o mesmo que  

 

“Art. 2º Nos casos em que os modelos de demonstrativos 
apresentados não satisfizerem as necessidades da fiscalização, o 
agente do fisco deverá adaptá-los ou desenvolver modelos próprios à 
apuração da infração tributária constatada, obrigando-se a evidenciá-
los com clareza, inclusive com notas explicativas” 

 

Até o momento, ante o desaparecimento dos documentos e livros da 
empresa recorrida, bem nos parece que o arbitramento realizado nos presentes autos, não 
obstante guarde um grau elevado de abstração, mostrou-se a única saída viável à 
fiscalização tributária. O sujeito passivo conseguira provar, parcialmente, que há receitas 
discriminadas nos extratos bancários que se referem a vendas a prazo, de outros 
exercícios, o que fora devidamente informado no procedimento revisional, fator que tem, 
em tese, o condão de reduzir o quantum descrito na inicial.  

Sob tais fundamentos, conheço do Recurso Fazendário e lhe dou 
provimento para retornar os autos à fase cameral, para julgamento do mérito. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01198/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, DECLARADA EM SEDE 
CAMERAL. ARBITRAMENTO FISCAL. AUDITORIA NÃO 
PREVISTA EM MANUAL. INDISPONIBILIDADE DE LIVROS E 
DOCUMENTOS. ROL DE AUDITORIAS NÃO EXAUSTIVO. 
RETORNO À FASE CAMERAL PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.  
1. Do histórico dos autos, depreende-se que houve quatro 
notificações iniciais para apresentação de livros e documentos, 
não atendidas, prévias à autuação. Na quinta notificação fiscal 
(fls. 877), feita em fase de diligência determinada em segunda 
instância, a empresa alega que os únicos documentos de que 
dispõe são os que constam dos presentes autos. A Autoridade 
fiscal diligenciadora reitera o mesmo critério utilizado pelos 
Autuantes, porquanto a conduta omissiva da empresa impediu a 
consecução das Auditorias recomendáveis no Manual de 
Auditorias, quais sejam, Auditoria das disponibilidades ou 
auditoria do movimento financeiro. 
2. Constitui norma consagrada na doutrina e jurisprudência 
pátrias que a parte que der causa à nulidade não pode invocá-la, 
sob pena de atentado à dignidade da justiça. Tampouco poderia 
a decisão recorrida haver passado ao largo da relevância da 
questão, sob pena de engessamento da atividade de fiscalização 
tributária. Art. 276 do Novo CPC. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é que o sujeito passivo omitiu "saída de 
mercadorias tributadas na importância de R$ 7.390.866,7, no período de 01/01/2008 a 
31/12/2010, conforme comparativo entre o Extrato Bancário e o Livro de Registro de 
Saídas (estaduais e interestaduais), demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 1.256.082,35, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Com suporte no inciso XII do art. 45 da Lei nº 11.651/91, a 
fiscalização identificou como sujeitos passivos solidários: WELLINGTON FERNANDES 



DO AMARAL e SHEILA GONÇALVES DE LIMA FERNANDES, na condição de 
administradores da empresa autuada. 

O auto de infração foi instruído com documentos às fls. 03 a 290. 

Após as intimações legais, o sujeito passivo e os solidários, em peça 
conjunta, impugnam o lançamento tributário, fls. 300/307, para alegarem que a inclusão 
dos polos passivos solidários na lide não prospera, vez que as autoridades lançadoras não 
apontam quaisquer indícios de que houve violação dolosa capaz de legalizar as suas 
inclusões na relação processual sob o suporte dos artigos 45, inciso XII da Lei nº 
11.651/91–CTE e 135 do CTN.  

Arguem a nulidade do auto de infração caracterizada pelos seguintes 
motivos: 

Insegurança na determinação da infração por falta de clareza e 
definição segura da existência da acusação fiscal; 

Cerceamento ao direito de defesa, pela falta de elementos essenciais 
do crédito tributário e levantamento precário; 

 Erro de direito, sob o argumento de que Saldo em Contas Correntes 
não configura fato gerador de ICMS, vez que os dispositivos legais que amparam este 
lançamento não possuem relação com a infração de deixar de pagar o ICMS 
supostamente devido. 

Também argumentam que esta autuação seria nula porque está 
amparada em provas obtidas de forma inconstitucional, ante decisões de tribunais 
superiores acerca de ilegalidade na quebra de sigila bancário. Transcrevem excertos de 
Acórdãos do STF relativos aos assuntos discorridos em recurso.   

Quanto ao mérito, afirmam que possuem provas de valores 
ingressados nas contas correntes que revelarão as inconsistências do lançamento, tais 
como empréstimos, etc., e que oportunamente serão coligidos aos autos. 

Reiteram que as movimentações bancárias do contribuinte não 
servem como fato gerador do imposto, tratando-se de “presunção sem fundamento legal", 
fl. 306. 

Junto com as razões de impugnação, foram trazidas aos autos: 
fotocópia da Carteira da OAB da advogada, procurações, Contrato Social, extratos de 
decisões dos Tribunais Superiores sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade de quebra de 
sigilo bancário pelas Receitas Estaduais e Federais, fls. 308/333. 

O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração e 
pelo não acolhimento das nulidades, com as fundamentações aduzidas às fls. 335/337.  

Intimados na forma legal, os sujeitos passivos recorrem da decisão 
singular, fls. 343/356, para reiterarem que somente as hipóteses de infração à lei, contrato 
social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade é que podem ensejar a 
responsabilização pessoal dos dirigentes da empresa, sendo responsável apenas quando 
se comprove que este agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.  

Aduziram que o Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por 
autoridade própria, a quebra do sigilo bancário do contribuinte. Mister, para tanto, 
autorização judicial.  Entendem que o sigilo bancário deve ser relativizado apenas em 
casos extremos, quando efetivamente estiver em rota de colisão com outros princípios 
fundamentais, sendo lícito o acesso da Fazenda Pública a dados bancários sigilosos, 
desde que, evidentemente, comprovado o interesse e o fim público, o que não restou 
comprovado no caso em questão, caracterizando a insegurança na determinação da 
infração e cerceamento no direito de defesa.  



Pediu a nulidade do auto de infração ante a ilegalidade na obtenção 
de provas ou, ainda, a improcedência da peça inicial por não haver as autoridades fiscais 
apontado os fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez que o saldo 
da conta corrente não configura fato gerador deste tributo.  

Foram anexadas aos autos os seguintes documentos: demonstrativo 
de movimento financeiro e contratos de mútuo, fls. 357/368. 

Às fls. 372/379, os polos passivos protocolam memoriais, historiando 
os fatos ocorridos nestes autos e reiterando os argumentos feitos na peça recursal, quais 
sejam: nulidade do auto de infração por ilegalidade da obtenção de provas, cerceamento 
do direito de defesa, insegurança na determinação da infração e improcedência da 
exordial, juntando Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário 2010, fls. 380/387. 

Mediante o Acórdão n° 293/2015, a Quarta Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, em virtude da ilegalidade 
na obtenção de provas, reclamada pelo sujeito passivo.  

O Conselheiro Relator entendeu que o procedimento foi realizado em 
afronta à lei, no momento em que as provas foram obtidas por meio incorreto, sem a 
devida autorização judicial para ter acesso aos extratos bancários.  

Às fls. 394, a Fazenda Pública Estadual opõe Recurso ao Conselho 
Pleno n° 65/15, no qual alega que o procedimento fiscal foi realizado nos moldes do art. 6° 
da Lei Complementar n°105/2001 e que, além do mais, teria sido o único remédio que 
restou à fiscalização ante os empecilhos colocados pelo sujeito passivo quanto à 
apresentação de documentos. Assevera que o trabalho está em harmonia com as 
exigências do art. 142 do CTN e ressalta que o art. 6°, § 4° da Lei nº 16.469/09 veda aos 
julgadores apreciar ou declarar a inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

Ante o exposto, requer a reforma da decisão cameral, o retorno dos 
autos à 2ª Instância para que seja apreciada toda a matéria, vez que a acusação fiscal 
ainda não foi elidida. 

Intimados às fls. 400/402, os autuados contraditam o Recurso da 
Fazenda Pública Estadual, fls. 405/413, no qual, após o relato dos acontecimentos deste 
processo, argumentam sobre a quebra do sigilo bancário.  

Aduzem que o ordenamento jurídico não admite provas produzidas 
por meios ilícitos, tanto na Magna Carta em seu art. 5°, LVI, quanto no que se refere ao 
processo administrativo, na Lei nº 9.784/99. 

Argumentam que a alegação da Representação Fazendária de que 
os Julgadores teriam apreciado ou declarado indevidamente a inconstitucionalidade de lei, 
decreto ou ato normativo expedido pela Administração Tributária, não deve prevalecer, 
vez que a Câmara Julgadora seguiu as determinações existentes na legislação em vigor, 
assim como a jurisprudência das Cortes Superiores. 

Ante o exposto, pediram a manutenção da decisão recorrida. 

No julgamento plenário, houve a deliberação, por maioria de votos 
dos conselheiros, com voto de desempate do Presidente daquele colegiado, de reforma da 
decisão cameral que julgou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 



Intimados da decisão plenária, os sujeitos passivos, via de seu 
patrono, pleiteiam a dilação do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o 
julgamento plenário, para a juntada de novos documentos defensórios. 

Em seguida, retornaram aos autos requerendo o julgamento conjunto 
do presente processo com o de nº 4011304133091, por versarem sobre o mesmo assunto, 
visando evitar divergência de julgamentos entre ambos. Discorrem sobre o conceito de 
que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, segundo o disposto nos artigos 
1º e 2º da Lei Complementar nº 87/96. Afirmam que esta autuação é decorrente de mera 
presunção de omissão, vez que apenas se verificou as entradas de numerário na conta 
bancária (regime de caixa), subtraindo dos respectivos livros de saídas (regime de 
competência), sendo que tal conceito não representa saídas de mercadorias, 
especificamente, do período auditado. 

Argumentam que, ao verificar nas notas fiscais de vendas que juntou 
às fls. 450/851, acompanhadas das respectivas relações de vendas a prazo efetuadas nos 
períodos auditados, o pagamento destas só se concretizou no exercício seguinte, como no 
exemplo que apresentou às fls. 444. 

Salientam que ocorreu ainda, no exercício auditado, empréstimos de 
pessoa física para a jurídica, conforme contratos de mútuo e a declaração do imposto de 
renda anexos ao memorial apresentado em 21/08/2014, transcrevendo decisão do CARF 
a respeito, pedindo, ao final, que ambos os autos sejam diligenciados, face aos 
documentos juntados. 

 Posteriormente apresentam novo memorial, para relembrarem os 
fatos ocorridos nestes autos e reforçarem seus argumentos de:  

1. ilegitimidade passiva dos solidários, mormente frente ao artigo 135 
do CTN; insegurança na determinação da infração por não considerar empréstimos, 
estornos, transferências entre contas do contribuinte e resgates de aplicações financeiras, 
sendo que tais valores não equivalem, necessariamente, a faturamento;  

2. cerceamento ao direito de defesa pela falta de notificação escrita 
para o contribuinte declarar se possuía ou não conta caixa no período auditado, uma vez 
que a mesma foi desconsiderada; e 

 3. que não existiram as omissões de vendas no período deste 
lançamento, porquanto houve vendas a prazo de um exercício que só foram pagas no 
exercício seguinte, conforme demonstram os vários documentos juntados na manifestação 
anterior e exemplo ora reapresentado, pedindo, ao fim, revisão do trabalho por Auditor 
fiscal estranho à lide. 

Novamente retornam ao feito, complementando as razões do 
memorial anterior, ressaltando a relevância de algumas questões inerentes a este auto de 
infração, demonstradas em documentos apresentados em manifestações anteriores, tais 
como: 

Empréstimos da pessoa física do sócio à pessoa jurídica, declarados 
junto à Receita federal; 

Notas fiscais de vendas a prazo que não foram consideradas na 
auditoria fiscal, portanto, sem ajuste das vendas; 

Contraditório via demonstrativos financeiros de 2008, 2009 e 2010.  

Ao final, reforçou pedido de revisão por fiscal estranho à lide. 

No novo julgamento cameral do CAT, o Conselheiro Relator propôs a 
seguinte Resolução: 



 

"A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12/08/2016, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  

CONSIDERANDO: 

a) que o sujeito passivo contesta a totalidade do trabalho realizado 
pelo fisco, com a apresentação de comprovantes de empréstimos do 
solidário à autuada às fls. 360/368, bem como de notas fiscais de 
vendas a prazo às fls. 449/851, que explicariam o superávit financeiro 
detectado nas contas bancárias da empresa; 

b) que o processo administrativo-tributário visa a busca da verdade 
material; 

c) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 
3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que 
formaliza o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito 
passivo no processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 
de fato superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa 
situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode:  

I - ......................................................................................................... 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para 
fins de saneamento do processo. 

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

 

d) que as notas fiscais referidas no item "a" foram apresentadas por 
amostragem,  

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo à Gerencia de Auditoria de 
Indústria e Atacado para seu titular, por obséquio, determinar a 
auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, adotar os 
seguintes procedimentos: 

1.  intimar o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no 
endereço constante da procuração juntada nestes autos, a: 

1.1. apresentar demonstrativo analítico e conclusivo, indicando 
todos os ingressos parcelados de numerários relativos a vendas a 
prazo, cujos valores foram creditados em conta corrente bancária no 
período auditado; 

1.2. juntar toda a documentação comprobatória dos ingressos 
demonstrados no subitem anterior, tais como notas fiscais e extratos 
bancários, preferencialmente em CD-R, se possível; 



2.  na hipótese de apresentação dos elementos mencionados nos 
itens antecedentes pelo sujeito passivo, proceder revisão no trabalho 
fiscal nos pontos por ele indicados, elaborando demonstrativo 
conclusivo nos mesmos moldes do trabalho original, nos termos da 
IN-916/08-GSF; 

3.  na eventualidade do não cumprimento do solicitado no item 1 
pelo autuado, analisar as alegações, as notas fiscais de vendas a 
prazo e os comprovantes de empréstimos já apresentados pela 
recorrente, visando verificar a sua legalidade, procedendo revisão no 
trabalho fiscal, se for o caso, prestando outras informações 
pertinentes a elucidar esta lide. 

 

Após, intimar os sujeitos passivos, via de seu patrono, a tomar 
conhecimento do resultado desta revisão para, caso queira, se 
manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.  

Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges". 

 

A título de resposta, o Auditor fiscal afirmou que a empresa só 
apresentou os demonstrativos das vendas a prazo relativas ao exercício de 2008, fator 
que impossibilitou a consecução das auditorias estabelecidas em manual. 

Sobre o resultado da diligência, os sujeitos passivos discordam da 
revisão pelos seguintes motivos: 

1º) não existe nos autos a auditoria fiscal e sim apenas um 
comparativo entre os extratos bancários e os livros Registros de Saídas, descumprindo, 
dessarte, a IS nº 08/05 – SGAF, o que anula o feito. O trabalho poderia ter sido amparado 
na auditoria das disponibilidades ou do movimento financeiro; 

2º) na revisão foram desconsiderados os empréstimos do sócio para 
a empresa, provados pela declaração de renda, contratos de mútuo e recibos juntados. 

Ao final, pugnam pela nulidade processual pelo impedimento de 
verificação da realidade dos fatos pelo primeiro (1º) motivo acima transcrito.  

Conforme acórdão da II CJUL n° 308/2018, às fls. 967 a 977, decidiu-
se acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

Intimada, a fazenda pública interpõe recurso ao conselho superior n° 
060/2018 – GERF, às fls. 979 a 983, alegando que o auditor fiscal não está vinculado a 
somente se utilizar de procedimento adotado pelo manual, previsto na instrução de serviço 
08/2005 – SGAF, pois a ele compete, sendo sua atribuição, buscar o crédito tributário, 
eventualmente omitido, valendo-se dos documentos disponíveis à fiscalização. Argui que 
já foi realizada a diligencia dos autos, saneando dúvida, a qual poderia ter sido 
implementada no julgamento recorrido. Em síntese, não há motivação suficiente nos autos 
que sustente a sua nulidade por insegurança na determinação da infração.  

Intimado, o sujeito passivo se manifesta às fls. 1002 a 1013, 
reiterando os argumentos explanados anteriormente. Requer, ao final, que seja mantida a 
decisão cameral. 

É o relatório. 



 
 
 

V O T O 
 
 

A análise do presente recurso e das razões que ampararam a 
decisão recorrida passa, necessariamente, sobre a verificação dos limites a que está 
sujeita a ferramenta do arbitramento fiscal. De igual forma, mister que se perscrute se o 
trabalho do Auditor fiscal estaria ou não adstrito às auditorias expressamente previstas em 
manual, de forma que não se defira ao mesmo a criação de outras metodologias, desde 
que das tais se vislumbre um mínimo de coerência e razoabilidade.  

Segundo Ricardo Alexandre,  

 

“o lançamento por arbitramento se refere aos casos em que o valor 
que vai servir como base de cálculo na constituição do crédito 
tributário vai ser determinado com base numa prudente e razoável 

suposição da autoridade administrativa”.37  

 

Com efeito, há que se diferenciar valor arbitrado de valor arbitrário. O 
procedimento de arbitramento não aceita suposições rasteiras e somente se satisfaz com 
a primeira alternativa. A impossibilidade material de se identificar a base de cálculo 
justifica o arbitramento fiscal, para cuja aplicação é indispensável a utilização de critérios 
racionais, lógicos e motivados, sob pena de se incorrer em arbitrariedade. Em outras 
palavras, a prova indiciária é admissível (art. 459 RCTE), mas a experiência e o bom 
senso é que dão a tônica do arbitramento. 

Alberto Xavier38 menciona a necessidade de três critérios para que o 
Fisco possa se valer do arbitramento: a inexistência, imprestabilidade ou recusa na 
apresentação dos documentos e/ou da prestação dos esclarecimentos solicitados. Sobre 
o assunto, o §3º do art. 148 do CTE disciplina importante regra, informando que a não-
exibição dos documentos autoriza o Fisco a se valer de métodos ou processos que o leve 
à maior proximidade possível de fatos e valores. Tal regra é decorrente do art. 148 do 
CTN e 18 da LC nº87/96. 

Os incisos do § 3º do art. 148 do CTE enumeram uma série de 
situações que podem conduzir ao arbitramento fiscal. A aplicação do ILB, IVA, pauta 
referencial, índices de produtividade (art. 456 do RCTE) e de quebra técnica, 
desconsideração de atos e negócios jurídicos (art. 147-C do CTE) refletem, em maior ou 
menor grau, componentes do processo de apuração, por arbitramento, de determinada 
base de cálculo. 

Antes de se partir pelo caminho do arbitramento, sob argumento da 
não-exibição de documentos e livros, recomenda-se especial atenção aos termos da 
Instrução de Serviço nº 06/07-SGAF, cujo teor é a requisição de mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivo magnéticos, informações e outros objetos de interesse 
da fiscalização. O seu art. 12 dispõe regra importante ao asseverar que “o agente fiscal, 

                                            
37 ALEXANDRE, Ricardo. “Direito Tributário Esquematizado”.3ª Ed. SP. Método. 2009. P. 370 

 
38 XAVIER, Alberto. Estudos sobre o imposto de renda. Belém: Cejup, 1988. 

 



antes de lavrar auto de infração por extravio de livros e documentos, deve esgotar, sempre 
que possível, as medidas previstas nesta instrução”.  

Mister observar que, no caso da indisponibilidade dos livros e 
documentos fiscais, de guarda obrigatória pelo prazo decadencial ou prescricional, deve 
haver representação para fins penais, devido à presumida incursão no crime de 
“supressão de documento”, descrito no art. 305 do Código Penal (art. 11, II da IS 06/07-
SGAF). 

Tem-se, dos autos, que o sujeito passivo não mais possui os livros e 
documentos exigidos pela legislação tributária.  

Do histórico dos autos, depreende-se que houve quatro notificações 
iniciais para apresentação de livros e documentos, não atendidas, prévias à autuação. Na 
quinta notificação fiscal (fls. 877), feita em fase de diligência determinada em segunda 
instância, a empresa alega que os únicos documentos de que dispõe são os que constam 
dos presentes autos. A Autoridade fiscal diligenciadora reitera o mesmo critério utilizado 
pelos Autuantes, porquanto a conduta omissiva da empresa impediu a consecução das 
Auditorias recomendáveis no Manual de Auditorias, quais sejam, Auditoria das 
disponibilidades ou auditoria do movimento financeiro. 

Causa, no mínimo, estranheza se perfilhar a tese de que o Fisco 
deveria ter se valido de tais auditorias, principalmente quando se releva o fato de que a 
nulidade declarada em sede cameral tem sua origem em conduta ilícita praticada pelo 
próprio contribuinte, que impede a realização de tais auditorias por absoluta ausência dos 
livros e documentos em relação aos quais o mesmo deveria obrigatoriamente guardar. O 
sujeito passivo não pode aduzir em seu benefício a sua própria torpeza. 

Com efeito, é norma consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias 
que a parte que der causa à nulidade não pode invocá-la, sob pena de atentado à 
dignidade da justiça. Tampouco poderia a decisão recorrida haver passado ao largo da 
relevância da questão: 

 

“Direito civil e processual civil. Execução de alimentos. Acordo não 
homologado. Incúria do devedor. Nulidade. Impossibilidade. Alegação 
por quem a deu causa. 

- A ausência de homologação judicial do acordo não retira ao 
documento o caráter de título executivo (art. 585, inc. II do CPC). 

- A invocação de nulidade da execução à qual o devedor deu causa ao 
não homologar o acordo de alimentos, não pode ter a anuência do 
Poder Judiciário, porque a ninguém é dado se beneficiar de sua 
própria torpeza (art. 243 do CPC).” REsp 593714/RS; RECURSO 
ESPECIAL2003/0167418-6. 

 

Cerram fileira com esse entendimento a literalidade do art. 276 do 
Novo Código de Processo Civil e art. 565 do Código de Processo Penal, in verbis: 

 

“Art. 276.  Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de 
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que 
lhe deu causa.”. 

 



“Art. 565.Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado 
causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja 
observância só à parte contrária interesse”. 

 

 

Sempre que possível, as auditorias fiscais devem pautar-se na 
verificação da integralidade dos documentos fiscais do sujeito passivo, com vistas a atingir 
a maior precisão possível na apuração do crédito tributário. O arbitramento se apresenta 
como uma última opção deferida ao Fisco, como ferramenta extrema de fiscalização, com 
vistas a impedir o engessamento dos procedimentos de auditoria. Sobre o assunto, cite-se 
o seguinte excerto de jurisprudência: 

 

“AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTÁBEIS CONFIÁVEIS. CABIMENTO 
DO ARBITRAMENTO. “Depreende-se dos autos que a Fazenda 
Estadual procedeu ao arbitramento do tributo, porquanto houve falhas 
nos documentos apresentados pela contribuinte (livro registro de 
inventário e notas fiscais de saídas de mercadorias). A contribuinte, 
após notificada, não apresentou os documentos requeridos pelo 
Fisco, razão pela qual, como bem observou o Tribunal a quo, ‘outra 
solução não haveria para a Fazenda Estadual, a não ser proceder a tal 
levantamento mediante arbitramento’. Nesse contexto, havendo 
‘processo regular’, associado às omissões e falhas nos documentos 
apresentados pelo sujeito passivo, mostra-se legítimo o arbitramento 
do tributo devido, nos termos do art. 148 do CTN.” (STJ, 1ª T. REsp 
858.047/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, abr/08)” 

 

 

Sem embargo disso, não obstante o trabalho de auditoria não tenha 
seguido um padrão pré-estabelecido em manual de auditoria, discorre o mesmo que  

 

“Art. 2º Nos casos em que os modelos de demonstrativos 
apresentados não satisfizerem as necessidades da fiscalização, o 
agente do fisco deverá adaptá-los ou desenvolver modelos próprios à 
apuração da infração tributária constatada, obrigando-se a evidenciá-
los com clareza, inclusive com notas explicativas” 

 

Até o momento, ante o desaparecimento dos documentos e livros da 
empresa recorrida, bem nos parece que o arbitramento realizado nos presentes autos, não 
obstante guarde um grau elevado de abstração, mostrou-se a única saída viável à 
fiscalização tributária. O sujeito passivo conseguira provar, parcialmente, que há receitas 
discriminadas nos extratos bancários que se referem a vendas a prazo, de outros 
exercícios, o que fora devidamente informado no procedimento revisional, fator que tem, 
em tese, o condão de reduzir o quantum descrito na inicial.  

Sob tais fundamentos, conheço do Recurso Fazendário e lhe dou 
provimento para retornar os autos à fase cameral, para julgamento do mérito.  

 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01267/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Arbitramento. Omissão de 
entrega de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. 
Procedência. Unânime.   
 
1º) PROCESSUAL. Preliminares de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. REJEITADAS. Unânime. o auto de 
infração devidamente motivado e o  processo em que se 
conferiu a ampla defesa e contraditório, implicam na rejeição do 
pedido de nulidades processuais. 
 
2º) ICMS. Obrigação principal. Arbitramento. Omissão de entrega 
de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. Procedência. 
Unânime. A não entrega da EFD implica no arbitramento do 
valor do ICMS a pagar a ser realizado de ofício pela 
administração tributária, considerando os documentos de 
entrada e saída, ressalvando o direito do contribuinte de opor-se 
no processo administrativo tributário, que, não encontrando 
fundamento, resulta em julgamento pela procedência do auto de 
infração (art. 148-A do CTE). 
 
3º)  SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Pedido de exclusão 
da lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio administrador 
responde pelo crédito tributário juntamente com a pessoa 
jurídica quando por seus atos e omissões concorra para a 
prática da infração, apresentando, incontinente, interesse 
comum no ilícito (art. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, 
David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli.  Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: Consta deste auto de infração que o sujeito 
passivo “Deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, (versão digital dos livros 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), no período 
compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente às informações de entradas e saídas 
de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto devido, apurado de 
ofício, nas operações de saída, calculado através do arbitramento da alíquota efetiva, 
abatendo os créditos destacados nos documentos de entrada, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais”. 

 
Infração: Tidos por infringidos os arts. 57, I, e 64, § 2º, da Lei 

11.651/91 - CTE c/c arts. 67, 71, I, 356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
Penalidade: Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ 

redação da Lei 17.917/2012. 
 
Valor originário da obrigação principal ICMS R$ 79.704,00. 
 
Solidário nomeado nos autos: JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS. 
 
Instrução processual: Para instrução processual, anexou-se ao feito: 

o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), que aponta o valor do 
ICMS por mês – sendo abril a dezembro de 2013, e o valor da multa do ICMS, no 
percentual de 100% deste; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 4); O Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05); a 
mídia CD-R acompanhada de Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 06), que traz 
especialmente os arquivos xml das notas fiscais eletrônicas de saída e entrada não 
registradas, em virtude do não envio dos arquivos digitais EFD, bem como os 
levantamentos fiscais específicos para o caso, conforme explicitado às fls. 4. 

 
Intimados regularmente para pagar ou impugnar o auto de infração, 

os sujeitos passivos autuado e solidário comparecem com peça única de defesa em 
primeira instância (fls. 14/31), e apresentam as seguintes alegações: 

 
a) pedem a exclusão do solidário da lide, pois não ficou comprovado 

o elemento subjetivo do tipo em relação à referida infração 
tributária, não ficando caracterizado o interesse comum a que se 
refere o art. 124 do CTN e 45, XII, do CTE, nem se tratando de 
caso de aplicação do art. 135 do CTN; 

 
b) pedem que se declare a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, por vício de motivação 
em relação à descrição do fato e a imputação da penalidade, pois 
segundo a descrição dos fatos a impugnante teria deixado de 
cumprir a obrigação acessória de promover a escrituração da 
EFD, quando a fiscalização, no presente processo, exige o 
pagamento de ICMS mais penalidade pecuniária; 

 
c) por fim, aduzem nulidade processual por cerceamento ao direito 

de defesa. 



 
   Anexam ao processo cópia da Nona Alteração Contratual com 

Consolidação do Contrato Social (fls. 36/40), com registro na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão – JUCEMA em 04/11/2011. 

 
Em sentença de fls. 42/45, o julgador singular rejeita o pedido de 

exclusão do solidário da lide, não acolhe as preliminares de nulidade processual, conhece 
da impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos retornam à lide às fls. 59/75, e fazem os 

mesmos pedidos feitos em instância primeira, com mesma fundamentação, inclusive 
postulando a improcedência do auto de infração. 

 
 
V  O  T  O 
 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, em decorrência de o sujeito passivo não ter procedido à apuração 
e pagamento do imposto, pois deixou de escriturar a EFD nos meses de abril a dezembro 
de 2013. 

 
O arbitramento foi realizado a partir das notas fiscais eletrônicas de 

saída e entrada, constantes de arquivos xml na mídia CD-R que acompanha o processo, 
nos termos do que prescreve o art. 148-A do CTE, abaixo transcrito:  

 

“Art. 148-A. A apuração do imposto a pagar será arbitrada pela autoridade 

fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que o contribuinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - deixe de entregar o arquivo correspondente à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD; (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - entregue a EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais 
regularmente emitidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais 
correspondentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

Parágrafo único. O regulamento definirá os procedimentos para o 
arbitramento da apuração, observado o seguinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - antes de proceder ao arbitramento referido no caput, a autoridade fiscal 
deve notificar o contribuinte a apresentar o arquivo correspondente à EFD, 
concedendo-lhe prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento 
da obrigação, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível; (Redação 

acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - para fins de apuração do imposto a pagar pelo contribuinte, devem ser 
considerados os documentos fiscais regularmente emitidos, bem como os 
relativos à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços, ocorridas no respectivo período de apuração; 

III - na situação em que o contribuinte tenha sido autuado por infrações 
correspondentes às situações referidas nos incisos I e II do caput deste 
artigo, a ciência do correspondente auto de infração supre a notificação 
referida no inciso I deste parágrafo”. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 

16.01.18) 
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Portanto, é cristalina a legislação estadual quanto à situação em 

apreço, assim como não restam dúvidas quanto ao documentário que fundamenta o 
arbitramento. 

 
Nesse sentido, a bem proferida e fundamentada sentença abordou 

exaustivamente todas as questões levantadas pela parte passiva, motivo pelo qual, nos 
termos regimentais, transcrevo abaixo as suas razões de decidir, as quais motivam o meu 
próprio voto: Veja-se:  

 
“O lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os 

requisitos tanto do artigo 8º da Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário 
Nacional – CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato 
gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso. 

 
Foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu 

direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal. Não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de nulidade 
descritas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao compulsar os autos verifica-se que a infração detectada pela 

fiscalização foi descrita de forma clara, que subsumiu aos dispositivos legais descritos 
como infringidos, permitindo ao sujeito passivo conhecer da acusação fiscal e dela se 
defender , foi respeitado do direito ao contraditório e à ampla defesa. A materialização da 
infração está devidamente fundamentada com Auditoria Básica do ICMS realizada de 
ofício e demais papéis de trabalho que a compõem: mídia digital CD-R onde estão 
gravados cópia dos documentos de entrada, saída e levantamento de ofício da apuração 
do ICMS, portanto, não há que se falar em insegurança na determinação da infração ou 
cerceamento do direito de defesa. 

 
No caso presente, a fiscalização ao detectar que o sujeito passivo 

não enviou os arquivos da escrituração fiscal digital – EFD, realizou a Auditoria Básica do 
ICMS com base nas informações constantes das notas fiscais eletrônicas existentes no 
banco de dados da Secretaria da Fazenda no período fiscalizado, para apuração e 
cobrança do crédito tributário reclamado na exordial. 

 
Nesse sentido, a fiscalização traz aos autos as provas materiais da 

acusação fiscal, onde demonstra que auditoria realizada de oficio, baseou nos 
documentos de entradas e saídas extraídos da base da dados da SEFAZ, sendo apurado 
o imposto devido, os quais foram disponibilizados a impugnante, encontram-se gravados 
na mídia digital CD-R às fls. 05”. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do solidário da lide, entendo, como o 

julgador singular, que o interesse comum do sócio-administrador com a infração 
(obrigação tributária principal não cumprida) está diretamente relacionada ao fato de que a 
não apuração do ICMS a pagar e o seu efetivo não pagamento decorreu da iniciativa do 
titular da empresa, ou seja, somente por vontade do administrador é que a empresa 
deixou de apurar e pagar o ICMS dos meses em consideração. 

 



Assim subsume-se perfeitamente a inclusão do administrador da lide 
ao que dispõem os artigos 124 do CTN e 45, XII, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
 
II – as pessoas expressamente designadas por lei”.  
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 
............................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”; 
(redação original - vigência 01.01.97) 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 

que voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem como conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou 
procedente o auto de infração. Quanto ao solidário, por votação não unânime, voto 
rejeitando a preliminar de exclusão do solidário da lide. 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01268/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Arbitramento. Omissão de 
entrega de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. 
Procedência. Unânime.   
 
1º) PROCESSUAL. Preliminares de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. REJEITADAS. Unânime. o auto de 
infração devidamente motivado e o  processo em que se 
conferiu a ampla defesa e contraditório, implicam na rejeição do 
pedido de nulidades processuais. 
 
2º) ICMS. Obrigação principal. Arbitramento. Omissão de entrega 
de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. Procedência. 
Unânime. A não entrega da EFD implica no arbitramento do 
valor do ICMS a pagar a ser realizado de ofício pela 
administração tributária, considerando os documentos de 
entrada e saída, ressalvando o direito do contribuinte de opor-se 
no processo administrativo tributário, que, não encontrando 
fundamento, resulta em julgamento pela procedência do auto de 
infração (art. 148-A do CTE). 
 
3º)  SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Pedido de exclusão 
da lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio administrador 
responde pelo crédito tributário juntamente com a pessoa 
jurídica quando por seus atos e omissões concorra para a 
prática da infração, apresentando, incontinente, interesse 
comum no ilícito (art. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, 
David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli.  Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: Consta deste auto de infração que o sujeito 
passivo “Deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, (versão digital dos livros 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), no período 
compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente às informações de entradas e saídas 
de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto devido, apurado de 
ofício, nas operações de saída, calculado através do arbitramento da alíquota efetiva, 
abatendo os créditos destacados nos documentos de entrada, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais”. 

 
Infração: Tidos por infringidos os arts. 57, I, e 64, § 2º, da Lei 

11.651/91 - CTE c/c arts. 67, 71, I, 356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
Penalidade: Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ 

redação da Lei 17.917/2012. 
 
Valor originário da obrigação principal ICMS R$ 110.250,74. 
 
Solidário nomeado nos autos: JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS. 
 
Instrução processual: Para instrução processual, anexou-se ao feito: 

o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), que aponta o valor do 
ICMS por mês – sendo fevereiro a dezembro de 2013, e o valor da multa do ICMS, no 
percentual de 100% deste; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 4); O Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05); a 
mídia CD-R acompanhada de Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 06), que traz 
especialmente os arquivos xml das notas fiscais eletrônicas de saída e entrada não 
registradas, em virtude do não envio dos arquivos digitais EFD, bem como os 
levantamentos fiscais específicos para o caso, conforme explicitado às fls. 4. 
 

Intimados regularmente para pagar ou impugnar o auto de infração, 
os sujeitos passivos autuado e solidário comparecem com peça única de defesa em 
primeira instância (fls. 13/30), e apresentam as seguintes alegações: 

 
a) pedem a exclusão do solidário da lide, pois não ficou comprovado 

o elemento subjetivo do tipo em relação à referida infração 
tributária, não ficando caracterizado o interesse comum a que se 
refere o art. 124 do CTN e 45, XII, do CTE, nem se tratando de 
caso de aplicação do art. 135 do CTN; 

 
b) pedem que se declare a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, por vício de motivação 
em relação à descrição do fato e a imputação da penalidade, pois 
segundo a descrição dos fatos a impugnante teria deixado de 
cumprir a obrigação acessória de promover a escrituração da 
EFD, quando a fiscalização, no presente processo, exige o 
pagamento de ICMS mais penalidade pecuniária; 

 
c) por fim, aduzem nulidade processual por cerceamento ao direito 

de defesa. 



 
   Anexam ao processo cópia da Nona Alteração Contratual com 

Consolidação do Contrato Social (fls. 35/39), com registro na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão – JUCEMA em 04/11/2011. 

 
Em sentença de fls. 41/44, o julgador singular rejeita o pedido de 

exclusão do solidário da lide, não acolhe as preliminares de nulidade processual, conhece 
da impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos retornam à lide às fls. 58/74, e fazem os 

mesmos pedidos feitos em instância primeira, com mesma fundamentação, inclusive 
postulando a improcedência do auto de infração. 

 
 
V  O  T  O 
 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, em decorrência de o sujeito passivo não ter procedido à apuração 
e pagamento do imposto, pois deixou de escriturar a EFD nos meses de fevereiro a 
dezembro de 2013. 

 
O arbitramento foi realizado a partir das notas fiscais eletrônicas de 

saída e entrada, constantes de arquivos xml na mídia CD-R que acompanha o processo, 
nos termos do que prescreve o art. 148-A do CTE, abaixo transcrito:  

 

“Art. 148-A. A apuração do imposto a pagar será arbitrada pela autoridade 

fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que o contribuinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - deixe de entregar o arquivo correspondente à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD; (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - entregue a EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais 
regularmente emitidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais 
correspondentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

Parágrafo único. O regulamento definirá os procedimentos para o 
arbitramento da apuração, observado o seguinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - antes de proceder ao arbitramento referido no caput, a autoridade fiscal 
deve notificar o contribuinte a apresentar o arquivo correspondente à EFD, 
concedendo-lhe prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento 
da obrigação, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível; (Redação 

acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - para fins de apuração do imposto a pagar pelo contribuinte, devem ser 
considerados os documentos fiscais regularmente emitidos, bem como os 
relativos à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços, ocorridas no respectivo período de apuração; 

III - na situação em que o contribuinte tenha sido autuado por infrações 
correspondentes às situações referidas nos incisos I e II do caput deste 
artigo, a ciência do correspondente auto de infração supre a notificação 
referida no inciso I deste parágrafo”. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 

16.01.18) 
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Portanto, é cristalina a legislação estadual quanto à situação em 

apreço, assim como não restam dúvidas quanto ao documentário que fundamenta o 
arbitramento. 

 
Nesse sentido, a bem proferida e fundamentada sentença abordou 

exaustivamente todas as questões levantadas pela parte passiva, motivo pelo qual, nos 
termos regimentais, transcrevo abaixo as suas razões de decidir, as quais motivam o meu 
próprio voto: Veja-se:  

 
“O lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os 

requisitos tanto do artigo 8º da Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário 
Nacional – CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato 
gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso. 

 
Foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu 

direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal. Não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de nulidade 
descritas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao compulsar os autos verifica-se que a infração detectada pela 

fiscalização foi descrita de forma clara, que subsumiu aos dispositivos legais descritos 
como infringidos, permitindo ao sujeito passivo conhecer da acusação fiscal e dela se 
defender , foi respeitado do direito ao contraditório e à ampla defesa. A materialização da 
infração está devidamente fundamentada com Auditoria Básica do ICMS realizada de 
ofício e demais papéis de trabalho que a compõem: mídia digital CD-R onde estão 
gravados cópia dos documentos de entrada, saída e levantamento de ofício da apuração 
do ICMS, portanto, não há que se falar em insegurança na determinação da infração ou 
cerceamento do direito de defesa. 

 
No caso presente, a fiscalização ao detectar que o sujeito passivo 

não enviou os arquivos da escrituração fiscal digital – EFD, realizou a Auditoria Básica do 
ICMS com base nas informações constantes das notas fiscais eletrônicas existentes no 
banco de dados da Secretaria da Fazenda no período fiscalizado, para apuração e 
cobrança do crédito tributário reclamado na exordial. 

 
Nesse sentido, a fiscalização traz aos autos as provas materiais da 

acusação fiscal, onde demonstra que auditoria realizada de oficio, baseou nos 
documentos de entradas e saídas extraídos da base da dados da SEFAZ, sendo apurado 
o imposto devido, os quais foram disponibilizados a impugnante, encontram-se gravados 
na mídia digital CD-R às fls. 05”. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do solidário da lide, entendo, como o 

julgador singular, que o interesse comum do sócio-administrador com a infração 
(obrigação tributária principal não cumprida) está diretamente relacionada ao fato de que a 
não apuração do ICMS a pagar e o seu efetivo não pagamento decorreu da iniciativa do 
titular da empresa, ou seja, somente por vontade do administrador é que a empresa 
deixou de apurar e pagar o ICMS dos meses em consideração. 

 



Assim subsume-se perfeitamente a inclusão do administrador da lide 
ao que dispõem os artigos 124 do CTN e 45, XII, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
 
II – as pessoas expressamente designadas por lei”.  
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 
............................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”; 
(redação original - vigência 01.01.97) 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 

que voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem como conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou 
procedente o auto de infração. Quanto ao solidário, por votação não unânime, voto 
rejeitando a preliminar de exclusão do solidário da lide. 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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Matéria: Arbitramento (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01269/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Arbitramento. Omissão de 
entrega de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. 
Procedência. Unânime.   
 
1º) PROCESSUAL. Preliminares de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. REJEITADAS. Unânime. o auto de 
infração devidamente motivado e o  processo em que se 
conferiu a ampla defesa e contraditório, implicam na rejeição do 
pedido de nulidades processuais. 
 
2º) ICMS. Obrigação principal. Arbitramento. Omissão de entrega 
de EFD. Falta de apuração e pagamento do ICMS. Procedência. 
Unânime. A não entrega da EFD implica no arbitramento do 
valor do ICMS a pagar a ser realizado de ofício pela 
administração tributária, considerando os documentos de 
entrada e saída, ressalvando o direito do contribuinte de opor-se 
no processo administrativo tributário, que, não encontrando 
fundamento, resulta em julgamento pela procedência do auto de 
infração (art. 148-A do CTE). 
 
3º)  SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Pedido de exclusão 
da lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio administrador 
responde pelo crédito tributário juntamente com a pessoa 
jurídica quando por seus atos e omissões concorra para a 
prática da infração, apresentando, incontinente, interesse 
comum no ilícito (art. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, 
David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli.  Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: Consta deste auto de infração que o sujeito 
passivo “Deixou de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, (versão digital dos livros 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), no período 
compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente às informações de entradas e saídas 
de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto devido, apurado de 
ofício, nas operações de saída, calculado através do arbitramento da alíquota efetiva, 
abatendo os créditos destacados nos documentos de entrada, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais”. 

 
Infração: Tidos por infringidos os arts. 57, I, e 64, § 2º, da Lei 

11.651/91 - CTE c/c arts. 67, 71, I, 356-C e 356-N do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
Penalidade: Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ 

redação da Lei 17.917/2012. 
 
Valor originário da obrigação principal ICMS R$ 34.293,93. 
 
Solidário nomeado nos autos: JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS. 
 
Instrução processual: Para instrução processual, anexou-se ao feito: 

o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), que aponta o valor do 
ICMS por mês – sendo janeiro e fevereiro de 2013, e o valor da multa do ICMS, no 
percentual de 100% deste; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 03A); O Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04); a 
mídia CD-R acompanhada de Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 05), que traz 
especialmente os arquivos xml das notas fiscais eletrônicas de saída e entrada não 
registradas, em virtude do não envio dos arquivos digitais EFD, bem como os 
levantamentos fiscais específicos para o caso, conforme explicitado às fls. 3A. 
 

Intimados regularmente para pagar ou impugnar o auto de infração, 
os sujeitos passivos autuado e solidário comparecem com peça única de defesa em 
primeira instância (fls. 12/29), e apresentam as seguintes alegações: 

 
a) pedem a exclusão do solidário da lide, pois não ficou comprovado 

o elemento subjetivo do tipo em relação à referida infração 
tributária, não ficando caracterizado o interesse comum a que se 
refere o art. 124 do CTN e 45, XII, do CTE, nem se tratando de 
caso de aplicação do art. 135 do CTN; 

 
b) pedem que se declare a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração, por vício de motivação 
em relação à descrição do fato e a imputação da penalidade, pois 
segundo a descrição dos fatos a impugnante teria deixado de 
cumprir a obrigação acessória de promover a escrituração da 
EFD, quando a fiscalização, no presente processo, exige o 
pagamento de ICMS mais penalidade pecuniária; 

 
c) por fim, aduzem nulidade processual por cerceamento ao direito 

de defesa. 



 
   Anexam ao processo cópia da Nona Alteração Contratual com 

Consolidação do Contrato Social (fls. 34/38), com registro na Junta Comercial do Estado 
do Maranhão – JUCEMA em 04/11/2011. 

 
Em sentença de fls. 40/43, o julgador singular rejeita o pedido de 

exclusão do solidário da lide, não acolhe as preliminares de nulidade processual, conhece 
da impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos retornam à lide às fls. 57/73, e fazem os 

mesmos pedidos feitos em instância primeira, com mesma fundamentação, inclusive 
postulando a improcedência do auto de infração. 

 
 
V  O  T  O 
 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, em decorrência de o sujeito passivo não ter procedido à apuração 
e pagamento do imposto, pois deixou de escriturar a EFD nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2013. 

 
O arbitramento foi realizado a partir das notas fiscais eletrônicas de 

saída e entrada, constantes de arquivos xml na mídia CD-R que acompanha o processo, 
nos termos do que prescreve o art. 148-A do CTE, abaixo transcrito:  

 

“Art. 148-A. A apuração do imposto a pagar será arbitrada pela autoridade 

fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que o contribuinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - deixe de entregar o arquivo correspondente à Escrituração Fiscal Digital 
- EFD; (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - entregue a EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais 
regularmente emitidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais 
correspondentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

Parágrafo único. O regulamento definirá os procedimentos para o 
arbitramento da apuração, observado o seguinte: (Redação acrescida pela Lei nº 

19.965 - vigência: 16.01.18) 

I - antes de proceder ao arbitramento referido no caput, a autoridade fiscal 
deve notificar o contribuinte a apresentar o arquivo correspondente à EFD, 
concedendo-lhe prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento 
da obrigação, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível; (Redação 

acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

II - para fins de apuração do imposto a pagar pelo contribuinte, devem ser 
considerados os documentos fiscais regularmente emitidos, bem como os 
relativos à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de 
serviços, ocorridas no respectivo período de apuração; 

III - na situação em que o contribuinte tenha sido autuado por infrações 
correspondentes às situações referidas nos incisos I e II do caput deste 
artigo, a ciência do correspondente auto de infração supre a notificação 
referida no inciso I deste parágrafo”. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 

16.01.18) 
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Portanto, é cristalina a legislação estadual quanto à situação em 

apreço, assim como não restam dúvidas quanto ao documentário que fundamenta o 
arbitramento. 

 
Nesse sentido, a bem proferida e fundamentada sentença abordou 

exaustivamente todas as questões levantadas pela parte passiva, motivo pelo qual, nos 
termos regimentais, transcrevo abaixo as suas razões de decidir, as quais motivam o meu 
próprio voto: Veja-se:  

 
“O lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os 

requisitos tanto do artigo 8º da Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário 
Nacional – CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato 
gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso. 

 
Foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu 

direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal. Não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de nulidade 
descritas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao compulsar os autos verifica-se que a infração detectada pela 

fiscalização foi descrita de forma clara, que subsumiu aos dispositivos legais descritos 
como infringidos, permitindo ao sujeito passivo conhecer da acusação fiscal e dela se 
defender , foi respeitado do direito ao contraditório e à ampla defesa. A materialização da 
infração está devidamente fundamentada com Auditoria Básica do ICMS realizada de 
ofício e demais papéis de trabalho que a compõem: mídia digital CD-R onde estão 
gravados cópia dos documentos de entrada, saída e levantamento de ofício da apuração 
do ICMS, portanto, não há que se falar em insegurança na determinação da infração ou 
cerceamento do direito de defesa. 

 
No caso presente, a fiscalização ao detectar que o sujeito passivo 

não enviou os arquivos da escrituração fiscal digital – EFD, realizou a Auditoria Básica do 
ICMS com base nas informações constantes das notas fiscais eletrônicas existentes no 
banco de dados da Secretaria da Fazenda no período fiscalizado, para apuração e 
cobrança do crédito tributário reclamado na exordial. 

 
Nesse sentido, a fiscalização traz aos autos as provas materiais da 

acusação fiscal, onde demonstra que auditoria realizada de oficio, baseou nos 
documentos de entradas e saídas extraídos da base da dados da SEFAZ, sendo apurado 
o imposto devido, os quais foram disponibilizados a impugnante, encontram-se gravados 
na mídia digital CD-R às fls. 05”. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do solidário da lide, entendo, como o 

julgador singular, que o interesse comum do sócio-administrador com a infração 
(obrigação tributária principal não cumprida) está diretamente relacionada ao fato de que a 
não apuração do ICMS a pagar e o seu efetivo não pagamento decorreu da iniciativa do 
titular da empresa, ou seja, somente por vontade do administrador é que a empresa 
deixou de apurar e pagar o ICMS dos meses em consideração. 

 



Assim subsume-se perfeitamente a inclusão do administrador da lide 
ao que dispõem os artigos 124 do CTN e 45, XII, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
 
II – as pessoas expressamente designadas por lei”.  
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 
............................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”; 
(redação original - vigência 01.01.97) 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 

que voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem como conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou 
procedente o auto de infração. Quanto ao solidário, por votação não unânime, voto 
rejeitando a preliminar de exclusão do solidário da lide. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00034/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração 
indevida de crédito outorgado. Omissão no recolhimento do 
imposto. Procedência do auto de infração.  
 
Por força da vigência do art. 11, inciso III, alínea "b-2" do Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/97, não se aplica o benefício fiscal do 
crédito outorgado, previsto na legislação tributária, à operação 
comercial com petróleo, combustível, lubrificante, energia 
elétrica e outras mercadorias e operações indicadas em ato do 
Secretário da Fazenda. Essa previsão legal suporta a declaração 
da procedência do auto de infração, porém com a aplicação do 
art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de janeiro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, com a aplicação do art. 166-A do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nislene Alves 
Borges, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia, 
Lidilone Polizeli Bento, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de 
Brito, Victor Augusto de Faria Morato, Talita Pimenta Félix, Márcio Nogueira Pedra, Edson 
Abrão da Silva e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização identifica a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a afirmação de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 38.811,13, em razão da escrituração indevida 
no ano de 2003 de valores a título de crédito outorgado, referente à saída interestadual de 
mercadorias constante no Apêndice II do Anexo VIII, pois o benefício fiscal concebido ao 
estabelecimento industrial não se aplica a essa operação conforme Instrução Normativa n° 
326/98–GSF. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido junto com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme pormenoriza a planilha e a Auditoria Básica do 
ICMS. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com o art. 64 da 

Lei nº 11.561/91-CTE, c/com o art. 11, inciso III, alínea “b”, item 2 do Anexo IX, art. 82 do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE e Instrução Normativa nº. 326/98–GSF. A penalidade proposta 
atende à prescrição do art. 71, inciso IV, do CTE. 

  
A identificação dos sujeitos passivos solidários tem suporte no art. 

45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 e caiu sobre as pessoas dos sócios da Pessoa Jurídica, 
conforme fls. 04/05. 



  
O auto de infração é instituído com os Documentos: Nota Explicativa, 

fls. 06/10; Identificação do Sujeito Passivo Solidário, fls.11/13; Contrato Social da Empresa 
e suas Alterações, fls.14/24; Ordem de Serviço nº 0518/2007, fl. 25; Registro de Utilização 
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, fls. 26/27; Auditoria Básica do ICMS, fls. 
28/38; SARE – Histórico dos Pagamentos, fls.39/44; Planilha Estornos de Crédito, fls. 
45/98; cópia dos Livro Registro de Apuração de ICMS com Resumo da Apuração do 
Imposto e Registro de Saídas, fls. 99/444; Notas Fiscais, fls. 445/500 (1º Vol.); e Notas 
Fiscais, fls. 501-A/618. 

 
Os Termos de Revelia, fls. 626/627 assinalam o silêncio dos sujeitos 

passivos na primeira fase de defesa. 
 
Na impugnação dos sujeitos passivo e solidários, fls. 629/630, eles 

alegam que “a redução da base de cálculo para encontrar o valor do ICMS NORMAL, foi 
compensado com valor pago a maior no ICMS de substituição, não havendo prejuízo para 
o Estado de Goiás”, fl. 629.  

 
Ao final, requerem a improcedência do auto de infração. 
  
A instrução impugnatória se fez com os documentos de fls.631/633. 
 
O julgador singular, fls. 635/637, decide pela procedência, do auto de 

infração sob a fundamentação de que a tese impugnatória não se sustenta porque houve 
omissão no recolhimento do ICMS com o aproveitamento indevido do crédito outorgado do 
ICMS.  

 
Ademais, a análise dos autos evidencia que a defesa não a instruiu 

corretamente, visto que não trouxe para a instrução contraditória quaisquer provas da 
inexistência do ilícito fiscal causador do lançamento tributário. 

  
Outrossim, posiciona-se com a manifestação de que “o sujeito 

passivo não obedeceu à regra imposta pela legislação tributária, procedendo 
indevidamente à apropriação de crédito outorgado equivalente à aplicação do percentual 
de 2% (dois por cento) nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas à 
comercialização, produção ou industrialização, incidindo na penalidade proposta pelas 
autoridades autuantes”, fl. 637.  

 
No recurso voluntário, os sujeitos passivo e solidários, em peça 

única, fls. 644/646, onde defendem que efetuaram a redução da base de cálculo 
fundamentada no art. 11° inc. III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, norma 
hierarquicamente superior a instrução normativa 326/98.  

 
A edição da referida instrução normativa ampliou a base de cálculo 

da recorrente, retirando-lhe o poder de concorrer no mercado de produção de tintas com 
outros estados da federação que tem outros benefícios idênticos. A Instrução normativa 
não está resolvendo caos omissos, nem tampouco está expedindo normas à aplicabilidade 
do decreto, está ampliando a base de cálculo do contribuinte para prejudicar, retirando os 
benefícios concedidos a outras indústrias do Estado de Goiás, e do mesmo ramo de 
atividade que disputa o mercado em outros Estados da Federação. 

 
Por fim requerem a improcedência do auto de infração, nos termos 

do artigo 37 da CF/97.  



 
Os documentos de fls. 644/667 instruem a tese recursal, seguido do 

Memorial de fl. 670/68 que se acha instruído com os documentos de fls. 680/685. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição da Conselheira Relatora e resolve, “por unanimidade de votos, remeter os 
autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE): 

 
1)  para proceder à lavratura do TERMO DE PEREMPÇÃO dos 

sujeitos passivos solidários, conforme art. 28, parágrafo 3º, II, "a" da Lei nº 16.469/09. 
 
2) em seguida, intimar o sujeito passivo INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE TINTAS JAVAÉ LTDA a prestar informação, no prazo de até 20 (vinte) dias, no sentido 
de esclarecer quem o representa no presente contencioso fiscal. 

 
Após, retorne-se para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Olinta Maria Savini 

Rezende de Oliveira e Santos”, fls. 686/687. 
 
A fl. 688 registra o Termo de Perempção do polo passivo solidário da 

lide. 
 
As intimações se fizeram na forma legal e o sujeito passivo e os 

solidários não as atenderam, fls. 689/690. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário acolhe a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo e declara nulo “ab initio” o processo, conforme aprovação do 
Acórdão da II CJUL nº 1744/2011, fls. 694/697. 

 
A Fazenda Pública opõe recurso ao Conselho Pleno, fls. 699/700, 

onde discorda da decisão recorrida por entender que, independe da mencionada resposta, 
o benefício somente poderia ser usufruído caso as mercadorias objetos da autuação 
estivessem expressamente discriminadas em TARE celebrado entre o sujeito passivo e a 
Secretaria da Fazenda, conforme se depreende das disposições do art.1°, inciso I, alínea 
"c", e §1°, inciso II, da IN 326/98-GSF.  

 
Diante o exposto, requer a reforma do acórdão recorrido, para ser 

afastada a nulidade, e o retorno dos autos à fase cameral para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo e solidários são intimados, não contraditam o 

recuso fazendário e juntam a renúncia da representatividade da empresa, fls. 706 e 710. 
 
Os documentos de fls. 713/714 identificam novo representante legal 

da autuada. 
 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário acata o 

recurso da Representação Fazendária, afasta a nulidade da peça básica, por insegurança 
do auto de infração e retorna os autos à fase cameral para julgamento de toda matéria, 
conforme aprovação do Acórdão do CONP nº 2709/2015, fls. 715/720 

 



O sujeito passivo, requerer a prorrogação do julgamento do 
processo, que pautado para a referida data, em razão de haver sido constituído para 
representar a empresa recentemente, e ainda, não conseguiu cópias para os estudos 
satisfatórios ao contraditório, fl. 725. 

 
Anexou os documentos de fls. 726/730. 
 
Por fim, o sujeito passivo protocola o Memorial, fls.733/749, onde 

defende que “não havia lei em sentido estrito prevendo TARE. O Secretário da Fazenda 
não tinha competência legal para exigir a celebração de TARE porque o inciso I, do artigo 
1°, da Lei 12.462/94, já se encontrava revogado, provavelmente foi esse entendimento da 
assessoria jurídica do Delegado Fiscal de Anápolis, na oportunidade de emitir o Despacho 
dispensando o requerimento da Celebração do TARE (legislação vigente em anexo)”, fl. 
739 sem os grifos. 

 
Fl. 740, transcrevo que, do compulso dos “autos, observa-se que 

desde o início os advogados vêm insistindo que a Instrução Normativa 326/98 extrapolou 
os limites, ao veicular normas que impõe obrigações não previstas no decreto 4.852/97, e 
demais consolidação, quanto a exclusão do benefício da redução da base de cálculo e 
concessão de credito outorgado” (sem os grifos).  

 
“Com a decisão recebida no Parecer da Delegacia Fiscal da 

Anápolis, a empresa realizou vendas com a formação de preços dos seus produtos 
levando em consideração o custo tributário menor para concorrer com as demais 
empresas que explorara o mesmo CNAE” (não grifado). 

 
Sobre a preliminar de insegurança jurídica na mudança de critérios 

das decisões da administração tributária, afirma que adotado “um critério jurídico de 
interpretação pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no caso, é uma Delegacia 
Regional de Fiscalização da SEFAZ, em resposta ao pedido do TARE, concluindo pela 
regularidade da situação fiscal do requerente e pela dispensa de Celebração do TARE, 
não pode o mesmo fisco alterar o critério adotado no passado para exigir ICMS e sanções 
a pretexto de que a administração agora tem outro entendimento acerca da matéria, ao 
arrepio da previsão nos artigos 146 e 149 do CTN. com cargo de confiança deve ser 
sopesado por outros da mesma administração, em homenagem a segurança jurídica da 
constituição do crédito tributário do ICMS. A insegurança jurídica nesse processo, 
contraria o princípio da lisura da Fazenda Pública Estadual com o contribuinte, de um lado. 
E de outro lado, representa insubmissão da administração a seus próprios atos, o que é 
inadmissível por implicar violação do princípio da segurança jurídica, previstos no art.37 da 
CF/88 na lei processual 13.800/2001 e LC 104/2013. 

 
No mérito o contribuinte afirma que cumpriu o que estava previsto no 

art.1°, I letra "c", §.1°, II na Instrução normativa requerendo o TARE, protocolou o pedido, 
foi analisado pela Assessoria Jurídica da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, 
cujo titular fora empossado pelo empossado pela Secretária da Fazenda, autor da 
Instrução Normativa, entendeu por bem, não encaminhar o pedido a outro Departamento 
da SEFAZ Go, para celebrar o TARE.  

 
Por fim requer o acolhimento da preliminar de insegurança com a 

finalidade de anular o presente lançamento; caso a decisão cameral não entenda cabível, 
requer a insegurança na constituição e manutenção do lançamento do crédito tributário em 
discussão com fulcro no art.146 e 149 do CTN, art. 5°, inciso II, art. 150, inciso I da CF/88, 
conjugado com o art. 2°, Parágrafo Único da Lei Estadual nº 13.800/2001, em razão da 



mudança de critério após a decisão da Administração tributária, ferindo a credibilidade da 
administração tributária frente ao contribuinte, o decoro e a boa-fé; que se junte cópias das 
notas fiscais relacionadas nas fls.15 a 97 para declarar a nulidade pelo motivo que não 
consta no processo, e a defesa desconhecer o conteúdo das mercadorias nestes 
documentos discriminados;  que o processo seja julgado improcedente ou ainda, que seja 
julgado parcialmente improcedente em razão de que a saída do produto Adesivos, 
discriminados nas notas fiscais relacionadas no anexo devem ser subtraídas do valor do 
crédito estornado por apresentar peso líquido superior a 1Kg.  

 
A instrução se fez com os documentos, fls.750/755. 
 
A Terceira Câmera do Conselho Administrativo Tributário decide 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, e, 
no mérito, conhece do recurso, dá-lhe provimento para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração, conforme aprovação do Acórdão nº 5472016, 
fls. 757762. 

 
Em sua fundamentação aduz que rejeita a preliminar de nulidade da 

peça básica, por cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo porque 
considera que foram dadas todas as condições par que o autuado pudesse exercer sem 
quaisquer óbices, sua defesa na esfera administrativa.   

 
Quanto ao mérito, considera que o feito não deve prosperar porque 

considera que razão assiste ao sujeito passivo quando requer a desconstituição do crédito 
tributário em tela.  

 
A Fazenda Pública opõe recurso para o Conselho Pleno, fls.764/767, 

e defende que foi autuado o crédito outorgado previsto no art.11, III, "b", 2, Anexo IX do 
RCTE, o qual foi concedido ao estabelecimento industrial, referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2003 porque o sujeito passivo o aplicou a operações impeditivas do 
benefício fiscal pela norma legal tributária, sobretudo porque não havia TARE que 
suspendesse a inaplicabilidade de benéfico fiscal.  

 
Esse inciso III sofreu várias alterações ao longo dos anos. Da 

transcrição se vê que, desde 1° de janeiro de 1998, vige a regra de que as operações com 
as mercadorias sujeitas à substituição tributária (Apêndices I e II do Anexo VIII do RCTE) 
não amparam o crédito outorgado em questão e, além disso, também desde a mesma 
data, somete o TARE pode suspender a inaplicabilidade do crédito outorgado, na medida 
em que nele for discriminada a mercadoria para qual o crédito outorgado pode ser 
aplicado.  

 
Por fim, a Fazenda Pública se manifesta pela reforma do acórdão 

recorrido para que o lançamento seja declarado procedente.  
 
Os sujeitos passivos não contradita o recurso da Fazenda Pública 

para o Conselho Pleno, fls. 770/778 e não retornaram ao processo, conforme assinala o 
Termo de Encaminhamento, fl. 779. 

 
Posteriormente, junta a procuração com novo representante da 

empresa autuada, fls. 782/785, bem como o Memorial de fls. 788/799.. 
 
É o relatório. 
 



 
V O T O 

 
 
Compulsei os autos, comparei a causa da exigência do crédito, os 

artigos tidos por infringidos, a penalidade proposta pelos auditores fiscais e conclui que 
nesta demanda a razão do sujeito ativo (Estado) porque o autuado usou indevidamente o 
crédito outorgado sobre o valor das saídas interestaduais de mercadorias constantes no 
Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97.  

 
O seu procedimento resultou na declaração da procedência do auto 

de infração na fase cameral, motivou o recurso do Representante da Fazenda Pública, e, 
ainda, a convicção de que a exigência tributária não se modifica neste julgamento plenário 
do processo. 

 
Nos termos legais, em que o crédito tributário está lançado e que 

transcrevo nos parágrafos seguintes, os autores do procedimento administrativo 
garantiram o resultado do seu trabalho e o preparo do processo à fase final de decisão 
administrativa. Art. 11, inciso III, alínea “b-2” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97:  

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 1% (um por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, 
na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
base de cálculo, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 
13.194/97, art. 2º, II, “h”): (Redação conferida pelo Decreto nº 9.103 - 
vigência: 01.12.17) 
 
b) o benefício não se aplica à operação: 
 
2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 
mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

De acordo com a vigência da legislação tributária, antes dos fatos 
geradores descritos na peça basilar deste volume, os produtos comercializados pelo 
sujeito passivo os benefícios fiscais, contidos nos diplomas legais identificados, não se 
aplicam nas operações de saídas interestaduais das mercadorias comercializadas pelo 
sujeito passivo.  

 
Art. 82 do Decreto nº 4.852/97 dispõe: 
 
Art. 82. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são exclusivamente os 
previstos neste Capítulo e são concedidos ou revogados mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, 
XII, “g”, da Constituição da República (Lei nº 11.651/91, art. 40). 

 
Estes são os pilares do lançamento do crédito tributário, constituído 

de ofício e que suportam o convencimento de que o trabalho fiscal se fez tecnicamente 
correto. 

 
A tese de defesa se fez baseada no direito ao benefício fiscal, na 

assinatura de Termo de Acordo de Regime Especial-TARE, enquanto que a legislação 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IIh
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_09103.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Secretario/IN/IN_0899_2008.htm#IN89908
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Constituicoes/Constitucoes_Vigor.htm#A155
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Constituicoes/Constitucoes_Vigor.htm#A155
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A40


tributária estadual determina que o benefício fiscal não se abriga as saídas interestaduais 
de mercadorias constantes no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 

 
De acordo com as determinações da Instrução Normativa nº 

326/1998, art. 1º, alínea “c”, são excluídas dos benefícios fiscais previstos nos arts. 8º, 
inciso VIII e 11, inciso III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, os produtos relacionados no 
Apêndice I e II do Anexo VIII desde o ano de 2000. 

 
Com isto, o sujeito passivo, ao escriturar valores a título de crédito 

outorgado, referentes às saídas interestaduais de mercadorias que estão no grupo de 
produtos excluídos do abrigo do benefício fiscal, acabou por ocasionar omissão no 
recolhimento do ICMS, conforme apuração contida na Auditoria Básica do ICMS em 
anexo. 

 
O julgador de Primeira Instância alicerçou a sua decisão ao afirmar 

que a tese impugnatória não se sustenta, visto que com a apropriação indevida do crédito 
outorgado do ICMS, houve omissão de pagamento de parte do imposto que ela deveria ter 
pagado e, ao não o fazer, incorreu em prejuízo para com as receitas públicas. 

 
A tese do recurso da Representação Fazendária foi acrescentada a 

seguinte afirmação: 
 
“Vê-se de imediato que o TARE como condição para a fruição do 

benefício já era exigido desde 1º de janeiro de 1998, cf. redação vigente da alínea “a” do 
inciso III no período de 01/01/1998 a 30/04/1999. No entanto, é na alínea “b” do mesmo 
inciso que se faz a previsão da inaplicabilidade do benefício às operações indicadas em 
ato do Secretário da Fazenda. Todas as redações dessa alínea, desde 1º de janeiro de 
1998, fazem essa remessa à Instrução Normativa do Gabinete do Secretário da Fazenda, 
de modo que é necessário buscar a instrução normativa vigente na época da ocorrência 
dos fatos geradores dos autos, bem como no momento do requerimento do sujeito 
passivo. Essa é a Instrução Normativa nº 326/98-GSF, vigente desde 1º de janeiro de 
1998 até 30 de abril de 2008, cuja transcrição dos principais dispositivos fazemos abaixo 
para dar maior clareza ao que pretendemos demonstrar”, fls. 765/766. 

 
De acordo com a exigência do crédito tributário e com as normas 

legais em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, observo que, 
para o tipo de produto comercializado pela empresa, a legislação tributária vigente não 
permite a utilização do benefício fiscal do crédito outorgado, conforme art. 11, inciso III, 
alínea “b”, item 2 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e art. 1º, alínea “c” da Instrução 
Normativa nº 326/1998-GSF, o que impede também a assinatura do Termo de Acordo de 
Regime Especial-TARE.  

 
Em face à tese deste voto, a decisão proferida na sessão de 

julgamento conta com o abrigo do art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE, que transcrevo no 
próximo parágrafo, visto que a defesa retrata que há equívocos no lançamento visto que a 
utilização do benefício fiscal não acarretou prejuízo ao erário estadual.  

 
Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita. 
 
Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve 
ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência. 



 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos 

decido, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração, 
com a aplicação do art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 00035/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Escrituração 
indevida de crédito outorgado. Omissão no recolhimento do 
imposto. Procedência do auto de infração.  
 
Por força da vigência do art. 11, inciso III, alínea "b-2" do Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/97, não se aplica o benefício fiscal do 
crédito outorgado, previsto na legislação tributária, à operação 
comercial com petróleo, combustível, lubrificante, energia 
elétrica e outras mercadorias e operações indicadas em ato do 
Secretário da Fazenda. Essa previsão legal, suporta a 
declaração da procedência do auto de infração, porém com a 
aplicação do art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 17 
de janeiro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública  para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração, com a aplicação do art. 166-A do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudito Henrique de Oliveira, Nislene Alves 
Borges, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Masayuki Missao, Mário de 
Oliveira Andrade, Rickardo de Souza Santos Mariano, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, Nivaldo José Mendes, Gilmar Ridrigues de Almeira, José Pereira D'abadia, 
Lidilone Polizeli Bento, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, Jão Divino de 
Vrito, Victor Augusto de Faria Morato, Talita Pimenta Félix, Marcio Nogueira Pedra, Edson 
Abrao da Silva e Heli José da Silva 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização identifica a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a afirmação de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 54.616,24, em razão da escrituração indevida 
no ano de 2003 de valores a título de crédito outorgado, referente à saída interestadual de 
mercadorias constantes no Apêndice II do Anexo VIII, pois o benefício fiscal concebido ao 
estabelecimento industrial não se aplica à essa operação conforme Instrução Normativa n° 
326/98–GSF. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido junto com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme pormenoriza a planilha e a Auditoria Básica do 
ICMS. 

 
A autoridade lançadora indica a infração de acordo com o art. 64 da 

Lei nº 11.561/91-CTE, c/c o art. 11, inciso III, alínea “b”, item 2 do Anexo IX, art. 82 do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE e Instrução Normativa nº. 326/98–GSF. A penalidade proposta 
atende à prescrição do art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

  
A identificação dos sujeitos passivos solidários tem suporte no art. 

45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 e caiu sobre as pessoas dos sócios da Pessoa Jurídica, 
conforme fls. 04/08. 



  
O auto de infração é instituído com os Documentos: Identificação do 

Sujeito Passivo Solidário, FLS. 06/08; Contrato Social da Empresa e suas Alterações, 
fls.09/19; Ordem de Serviço nº 0518/2007, fl. 20; Notas Explicativas, fls. 21/25; Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, fls. 26/27; Auditoria Básica do 
ICMS, fls. 28/39; Planilha Estornos de Crédito, fls. 40/90; cópias de Notas Fiscais, fls. 
91/252; cópia dos Livros Registros de Saídas e de Apuração de ICMS, fls. 253/620. 

 
Os Termos de Revelia, fls. 628/629 assinalam o silêncio dos sujeitos 

passivos solidários na primeira fase de defesa. 
 
Na impugnação dos sujeitos passivo e solidários, fls. 631/633, eles 

alegam que “a redução da base de cálculo para encontrar o valor do ICMS NORMAL, foi 
compensado com valor pago a maior no ICMS de substituição, não havendo prejuízo para 
o Estado de Goiás”, fl. 632.  

 
Ao final, requerem a improcedência do auto de infração. 
  
A instrução impugnatória se fez com os documentos de fls.634/636. 
 
O julgador singular, fls. 638/640, decide pela procedência, do auto de 

infração sob a fundamentação de que a tese impugnatória não se sustenta porque houve 
omissão no recolhimento do ICMS com o aproveitamento indevido do crédito outorgado do 
ICMS.  

 
Ademais, a análise dos autos evidencia que a defesa não a instruiu 

corretamente, visto que não trouxe para a instrução contraditória quaisquer provas da 
inexistência do ilícito fiscal causador do lançamento tributário. 

 
Outrossim, posiciona-se com a manifestação de que “o sujeito 

passivo não obedeceu à regra imposta pela legislação tributária, procedendo 
indevidamente à apropriação de crédito outorgado equivalente à aplicação do percentual 
de 2% (dois por cento) nas saídas interestaduais de mercadorias destinadas à 
comercialização, produção ou industrialização, incidindo na penalidade proposta pelas 
autoridades autuantes”, fl. 640.  

 
No recurso voluntário, os sujeitos passivo e solidários, em peça 

única, fls. 649/651 e 657/661, onde defendem que efetuaram a redução da base de 
cálculo fundamentada no art. 11° inc. III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, norma 
hierarquicamente superior a instrução normativa 326/98-GSF.  

 
A edição da referida instrução normativa ampliou a base de cálculo 

da recorrente, retirando-lhe o poder de concorrer no mercado de produção de tintas com 
outros estados da federação que tem outros benefícios idênticos. A Instrução normativa 
não está resolvendo caos omissos, nem tampouco está expedindo normas à aplicabilidade 
do decreto, está ampliando a base de cálculo do contribuinte para prejudicar, retirando os 
benefícios concedidos a outras indústrias do Estado de Goiás, e do mesmo ramo de 
atividade que disputa o mercado em outros Estados da Federação. 

 
Por fim requerem a improcedência do auto de infração, nos termos 

do artigo 37 da CF/97 e do art. 97 do CTN.  
 



Os documentos de fls. 652/672 instruem a tese recursal, seguido do 
Memorial de fl. 675/684 que se acha instruído com os documentos de fls. 686/691. 

 
A Câmera Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição da Conselheira Relatora e resolve, “por unanimidade de votos, remeter os 
autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE): 

 
1)  para proceder a lavratura do TERMO DE PEREMPÇÃO dos 

sujeitos passivos solidários, conforme Art. 28, parágrafo 3º, II, "a" da Lei nº 16.469/09. 
 
2) em seguida, intimar o sujeito passivo INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE TINTAS JAVAÉ LTDA  a prestar informação, no prazo de até 20 (vinte) dias, no 
sentido de esclarecer quem o representa no presente contencioso fiscal. 

 
Após, retorne-se para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Olinta Maria Savini 

Rezende de Oliveira e Santos, José Pereira D'abadia e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 
A fl. 694 registra o Termo de Perempção dos polos passivos 

solidários de lide. 
 
As intimações se fizeram na forma legal e o sujeito passivo as 

atendeu, fl. 699, para infirmar que a profissional que os representará é a Drª. Eliane de 
Fátima Rodrigues, identificada na referida folha. 

 
A Segunda Câmera do Conselho Administrativo Tributário, por 

maioria de votos, acolhe a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo e declara nulo “ab initio” o 
processo, conforme aprovação do Acórdão da II CJUL nº 1743/2011, fls. 703/706. 

 
A Fazenda Pública opõe recurso ao Conselho Pleno, fls. 708/709, 

onde discorda da decisão recorrida por entender que, independe da mencionada resposta, 
o benefício somente poderia ser usufruído caso as mercadorias objetos da autuação 
estivessem expressamente descriminadas em TARE celebrado entre o sujeito passivo e a 
Secretaria da Fazenda, conforme se depreende das disposições do art.1°, inciso I, alínea 
"c", e §1°, inciso II, da IN 326/98-GSF.  

 
Diante o exposto, requer a reforma do acórdão recorrido, para ser 

afastada a nulidade, e o retorno dos autos à fase cameral para apreciação de toda a 
matéria.  

 
O sujeito passivo e solidários são intimados, não contraditam o 

recuso fazendário e juntam a renúncia da representatividade da empresa, fls. 711 e 712. 
 
O documento de fl. 716 identifica novo representante legal da 

autuada. 
 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário acata o 

recurso da Representação Fazendária, afasta a nulidade da peça básica, por insegurança 
do auto de infração e retorna os autos à fase cameral para julgamento de toda matéria, 
conforme aprovação do Acórdão do CONP nº 2068/2015, fls. 726/730 

 



O sujeito passivo, requerer a prorrogação juntada do instrumento de 
Procuração e de adiamento do julgamento do processo, que pautado para a referida data, 
em razão de haver sido constituído para representar a empresa recentemente, e ainda, 
não conseguiu cópias para os estudos satisfatórios ao contraditório, fl. 737/742. 

 
Por fim, o sujeito passivo protocola o Memorial, fls.746/761, onde 

defende que “não havia lei em sentido estrito prevendo TARE. O Secretário da Fazenda 
não tinha competência legal para exigir a celebração de TARE porque o inciso I, do artigo 
1°, da Lei 12.462/94, já se encontrava revogado, provavelmente foi esse entendimento da 
assessoria jurídica do Delegado Fiscal de Anápolis, na oportunidade de emitir o Despacho 
dispensando o requerimento da Celebração do TARE (legislação vigente em anexo)”, fl. 
751 sem os grifos. 

 
Fl. 752, transcrevo que, do compulso dos “autos, observa-se que 

desde o início os advogados vêm insistindo que a Instrução Normativa 326/98 extrapolou 
os limites, ao veicular normas que impõe obrigações não previstas no decreto 4.852/97, e 
demais consolidação, quanto a exclusão do benefício da redução da base de cálculo e 
concessão de credito outorgado” (sem os grifos).  

 
“Com a decisão recebida no Parecer da Delegacia Fiscal da 

Anápolis, a empresa realizou vendas com a formação de preços dos seus produtos 
levando em consideração o custo tributário menor para concorrer com as demais 
empresas que explorara o mesmo CNAE” (não grifado). 

 
Sobre a preliminar de insegurança jurídica na mudança de critérios 

das decisões da administração tributária, afirma que adotado “um critério jurídico de 
interpretação pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no caso, é uma Delegacia 
Regional de Fiscalização da SEFAZ, em resposta ao pedido do TARE, concluindo pela 
regularidade da situação fiscal do requerente e pela dispensa de Celebração do TARE, 
não pode o mesmo fisco alterar o critério adotado no passado para exigir ICMS e sanções 
a pretexto de que a administração agora tem outro entendimento acerca da matéria, ao 
arrepio da previsão nos artigos 146 e 149 do CTN. com cargo de confiança deve ser 
sopesado por outros da mesma administração, em homenagem a segurança jurídica da 
constituição do crédito tributário do ICMS. A insegurança jurídica nesse processo, 
contraria o princípio da lisura da Fazenda Pública Estadual com o contribuinte, de um lado. 
E de outro lado, representa insubmissão da administração a seus próprios atos, o que é 
inadmissível por implicar violação do princípio da segurança jurídica, previsto no art.37 da 
CF/88 na lei processual 13.800/2001 e LC 104/2013. 

 
No mérito o contribuinte afirma que cumpriu o que estava previsto no 

art.1°, I letra "c", §.1°, II na Instrução normativa requerendo o TARE, protocolou o pedido, 
foi analisado pela Assessoria Jurídica da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, 
cujo titular fora empossado pelo empossado pela Secretária da Fazenda, autor da 
Instrução Normativa, entendeu por bem, não encaminhar o pedido a outro Departamento 
da SEFAZ GO, para celebrar o TARE.  

 
Por fim requer o acolhimento da preliminar de insegurança com a 

finalidade de anular o presente lançamento; caso a decisão cameral não entenda cabível, 
requer a insegurança na constituição e manutenção do lançamento do crédito tributário em 
discussão com fulcro no art.146 e 149 do CTN, art. 5°, inciso II, art. 150, inciso I da CF/88, 
conjugado com o art. 2°, Parágrafo Único da Lei Estadual nº 13.800/2001, em razão da 
mudança de critério após a decisão da Administração tributária, ferindo a credibilidade da 
administração tributária frente ao contribuinte, o decoro e a boa-fé; que se junte cópias das 



notas fiscais relacionadas nas fls.15 a 97 para declarar a nulidade pelo motivo que não 
consta no processo, e a defesa desconhecer o conteúdo das mercadorias nestes 
documentos discriminados;  que o processo seja julgado improcedente ou ainda, que seja 
julgado parcialmente improcedente em razão de que a saída do produto Adesivos, 
discriminados nas notas fiscais relacionadas no anexo devem ser subtraídas do valor do 
crédito estornado por apresentar peso líquido superior a 1Kg.  

 
A instrução se fez com os documentos, fls.762/763. 
 
A Terceira Câmera do Conselho Administrativo Tributário decide 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, e, 
no mérito, conhece do recurso, dá-lhe provimento para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração, conforme registra a aprovação do Acórdão nº 
548/2016, fls. 756/762. 

 
Em sua fundamentação aduz que rejeita a preliminar de nulidade da 

peça básica, por cerceamento de direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo porque 
considera que foram dadas todas as condições para que o autuado pudesse exercer sem 
quaisquer óbices, sua defesa na esfera administrativa.   

 
Quanto ao mérito, considera que o feito não deve prosperar porque 

considera que razão assiste ao sujeito passivo quando requer a desconstituição do crédito 
tributário em tela.  

 
A Fazenda Pública opõe recurso para o Conselho Pleno, fls.772/775, 

e defende que foi autuado o crédito outorgado previsto no art.11, III, "b", 2, Anexo IX do 
RCTE, o qual foi concedido ao estabelecimento industrial, referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2005 porque o sujeito passivo o aplicou a operações impeditivas do 
benefício fiscal pela norma legal tributária, sobretudo porque não havia TARE que 
suspendesse a inaplicabilidade de benéfico fiscal. 

 
Esse inciso III sofreu várias alterações ao longo dos anos. Da 

transcrição se vê que, desde 1° de janeiro de 1998, vige a regra de que as operações com 
as mercadorias sujeitas à substituição tributária (Apêndices I e II do Anexo VIII do RCTE) 
não amparam o crédito outorgado em questão e, além disso, também desde a mesma 
data, somente o TARE pode suspender a inaplicabilidade do crédito outorgado, na medida 
em que nele for discriminada a mercadoria para qual o crédito outorgado pode ser 
aplicado.  

 
Por fim, a Fazenda Pública se manifesta pela reforma do acórdão 

recorrido para que o lançamento seja declarado procedente.  
 
O sujeito passivo contradita o recurso oposto pela Representação 

Fazendária para o Conselho Pleno, fls. 778/786, conforme fls. 788/795, para requerer a 
confirmação do acórdão cameral e a declaração da improcedência do auto de infração. 

 
Posteriormente, junta a procuração com novo representante da 

empresa autuada, fls. 800/803. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
Compulsei os autos, comparei a causa da exigência do crédito, os 

artigos tidos por infringidos, a penalidade proposta pelos auditores fiscais e concluí que 
nesta demanda a razão do sujeito ativo (Estado) porque o autuado usou indevidamente o 
crédito outorgado sobre o valor das saídas interestaduais de mercadorias constantes no 
Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97.  

 
O seu procedimento resultou na declaração da procedência do auto 

de infração na fase cameral, motivou o recurso do Representante da Fazenda Pública, e, 
ainda, a convicção de que a exigência tributária não se modifica neste julgamento plenário 
do processo. 

 
Nos termos legais, em que o crédito tributário está lançado e que 

transcrevo nos parágrafos seguintes, os autores do procedimento administrativo 
garantiram o resultado do seu trabalho e o preparo do processo à fase final de decisão 
administrativa. Art. 11, inciso III, alínea “b-2” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97:  

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 1% (um por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, 
na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente 
base de cálculo, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 
13.194/97, art. 2º, II, “h”): (Redação conferida pelo Decreto nº 9.103 - 
vigência: 01.12.17) 
 
b) o benefício não se aplica à operação: 
 
2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 
mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

De acordo com a vigência da legislação tributária, antes dos fatos 
geradores descritos na peça basilar deste volume, os produtos comercializados pelo 
sujeito passivo os benefícios fiscais, contidos nos diplomas legais identificados, não se 
aplicam nas operações de saídas interestaduais das mercadorias comercializadas pelo 
sujeito passivo. Art. 82 do Decreto nº 4.852/97 dispõe: 

 
Art. 82. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são exclusivamente os 
previstos neste Capítulo e são concedidos ou revogados mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, 
XII, “g”, da Constituição da República (Lei nº 11.651/91, art. 40). 

 
Estes são os pilares do lançamento do crédito tributário, constituído 

de ofício e que suportam o convencimento de que o trabalho fiscal se fez tecnicamente 
correto. 

 
A tese de defesa se fez baseada no direito ao benefício fiscal, na 

assinatura de Termo de Acordo de Regime Especial-TARE, enquanto que a legislação 
tributária estadual determina que o benefício fiscal não se abriga as saídas interestaduais 
de mercadorias constantes no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 

 
De acordo com as determinações da Instrução Normativa nº 

326/1998, art. 1º, alínea “c”, são excluídas dos benefícios fiscais previstos nos arts. 8º, 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2IIh
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_09103.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Secretario/IN/IN_0899_2008.htm#IN89908
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inciso VIII e 11, inciso III do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, os produtos relacionados no 
Apêndice I e II do Anexo VIII desde o ano de 2000. 

 
Com isto, o sujeito passivo, ao escriturar valores a título de crédito 

outorgado, referentes às saídas interestaduais de mercadorias que estão no grupo de 
produtos excluídos do abrigo do benefício fiscal, acabou por ocasionar omissão no 
recolhimento do ICMS, conforme apuração contida na Auditoria Básica do ICMS em 
anexo. 

 
O julgador de Primeira Instância alicerçou a sua decisão ao afirmar 

que a tese impugnatória não se sustenta, visto que com a apropriação indevida do crédito 
outorgado do ICMS, houve omissão de pagamento de parte do imposto que ela deveria ter 
pagado e, ao não o fazer, incorreu em prejuízo para com as receitas públicas. 

 
A tese do recurso da Representação Fazendária foi acrescentada a 

seguinte afirmação: 
 
“Vê-se de imediato que o TARE como condição para a fruição do 

benefício já era exigido desde 1º de janeiro de 1998, cf. redação vigente da alínea “a” do 
inciso III no período de 01/01/1998 a 30/04/1999. No entanto, é na alínea “b” do mesmo 
inciso que se faz a previsão da inaplicabilidade do benefício às operações indicadas em 
ato do Secretário da Fazenda. Todas as redações dessa alínea, desde 1º de janeiro de 
1998, fazem essa remessa à Instrução Normativa do Gabinete do Secretário da Fazenda, 
de modo que é necessário buscar a instrução normativa vigente na época da ocorrência 
dos fatos geradores dos autos, bem como no momento do requerimento do sujeito 
passivo. Essa é a Instrução Normativa nº 326/98-GSF, vigente desde 1º de janeiro de 
1998 até 30 de abril de 2008, cuja transcrição dos principais dispositivos fazemos abaixo 
para dar maior clareza ao que pretendemos demonstrar”, fls. 773/774. 

 
De acordo com a exigência do crédito tributário e com as normas 

legais em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, observo que, 
para o tipo de produto comercializado pela empresa, a legislação tributária vigente não 
permite a utilização do benefício fiscal do crédito outorgado, conforme art. 11, inciso III, 
alínea “b”, item 2 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 e art. 1º, alínea “c” da Instrução 
Normativa nº 326/1998-GSF, o que impede também a assinatura do Termo de Acordo de 
Regime Especial-TARE.  

 
Em face à tese deste voto, a decisão proferida na sessão de 

julgamento conta com o abrigo do art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE, que transcrevo no 
próximo parágrafo, visto que a defesa retrata que há equívocos no lançamento visto que a 
utilização do benefício fiscal não acarretou prejuízo ao erário estadual.  

 
Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita. 
 
Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve 
ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos 

decido, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração, 
com a aplicação do art. 166-A da Lei nº 11.651/91-CTE.  



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00126/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Acolhida a preliminar de exclusão do polo 
passivo solidário da lide. ICMS Auditoria Básica do ICMS. Falta 
de escrituração do imposto os valores dos serviços prestados 
ou tomados. Trabalho fiscal revisado. Reforma da decisão 
singular. Procedente o auto de infração em parte.  
 
1. As repetidas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que os sócios da pessoa 
jurídica não respondem pelas dívidas tributárias contraídas pela 
empresa, suporta o acolhimento da preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide; 
 
2. O acolhimento do resultado do procedimento de revisão 
fiscal, procedido no trabalho inicial deste processo motiva a 
reforma da decisão proferida pela Primeira Instância e a 
declaração da procedência do auto de infração sobre o valor 
reduzido do ICMS exigido no auto de infração;   
 
3. A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso III, alínea 
"a" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE 
sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação de 
forma atenuada à recorrente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
487.433,34 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e 
quatro centavos) , de acordo com  o demonstrativo revisional de fls. 115 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de 
votos, acolher  a proposta de adequação da penalidade feita pelo Conselheiro José Luiz 
Rosa, para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, reduzindo o 
valor da multa formal para R$ 9.728,77 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta 
e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio 
Martins da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues 
de Almeida. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária da lide, 
FRANCIELLY TAVARES DE LIMA, arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 



José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Ficou prejudicada  a apreciação da preliminar de nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração, em razão da concordância 
da autuada, com a parcial procedência indicada na revisão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização acusa o sujeito passivo de deixar 
de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD (versão digital nos livros Registro de 
Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), no período de 01/01/2014 
a 31/12/2014 referente às informações de entradas e saídas de mercadorias, bem como 
aos serviços prestados e tomados, conforme documentos e demonstrativos anexos. 
Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto na importância de R$ 613.061,38, 
apurado de ofício com base no ICMS destacado nos documentos fiscais eletrônicos 
recebidos e emitidos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS junto com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

  
O suporte da infração descrita são os arts. 57, inciso I; 64, § 2º da Lei 

nº 11.651/91-CTE, c/com os arts. 67; 71, inciso I; 356-C e 356-N do Decreto nº 4.852/97-
RCTE e Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
Com fundamento no art. 45, XII do CTE, um dos sócios da pessoa 

jurídica está indicada para o polo passivo solidário da lide, fl. 05. 
 
Os documentos de fls. 03/13 instruem o trabalho fiscal. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 

23/38, para fundamentar que da análise do auto de infração e dos anexos inseridos, 
percebe-se que não consta, em nenhum campo, o valor da base de cálculo e muito menos 
a alíquota aplicada para se chegar ao valor final do tributo, e ainda, ao analisar o auto de 
infração, nota-se que não consta nos documentos acostados a relação dos conhecimentos 
que teriam sido gerados pelo contribuinte. A indefinição da base de cálculo e da alíquota 
aplicada caracteriza erro forma em sua constituição e causa a sua nulidade. Afirma que a 
multa fere os princípios da razoabilidade e do não confisco. Transcreve ementas de 
decisão do CARF e do TJGO, e requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 
que o auto de infração seja julgado improcedente, ou que a multa seja anulada por ser 
confiscatória. 

 
O sujeito passivo solidário, fls. 46/60, adota igual procedimento do 

sujeito passivo e, ao finalizar a sua peça de defesa, requer a suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário, que o auto de infração seja julgado improcedente, ou que a multa seja 
anulada por ser confiscatória. 

   
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

66/68.  
 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário, em peças apartadas, 

recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância e ratificam a tese impugnatória, fls. 
81/91 e 93/103.  

 



Ao final, requerem: que o auto de infração seja julgado improcedente 
e caso assim não seja o entendimento, que a multa seja anulada por ser considerada 
confiscatória. 

 
A instrução se fez com os documentos de fls. 111/118. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição do Conselheiro Antônio Martins da Silva e por unanimidade de votos, “resolve 
converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Gerência de Auditoria de 
Varejos e Serviços, para que o seu ilustre titular designe um Auditor Fiscal, 
preferencialmente o autor do procedimento, para adotar as seguintes providências: 

 
1 – Verificar se a empresa autuada faz jus ao crédito presumido 

previsto no inciso I, do art. 64, do Decreto nº 4.852/97 ou, quando nada, se a mesma 
possui documento fiscais de aquisição de combustíveis, por exemplo, para efeito de 
aproveitamento do crédito; 

 
2 – Em caso positivo, elaborar novos demonstrativos da auditoria 

básica do ICMS, considerando referidos créditos; 
 
3 – Prestar quaisquer outras informações que entender úteis para a 

solução da lide. 
 
Após, ENCAMINHE-SE ao SEPRO – Setor de Preparo Processual, 

para que o seu ilustre titular determine a intimação da empresa autuada, na pessoa dos 
seus advogados legalmente constituídos no processo, para no prazo de 15 (quinze) dias 
manifestar em relação ao resultado da diligência, caso queiram.  

 
Finalmente, retorne para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Antônio Martins da Silva, Rodolfo Ramos Caiado e Gilmar Rodrigues de Almeida.  
 
 
OBS.: a Representação Fazendária concordou com a diligência”, fls. 

106/107. 
 
O revisor, fls. 108/110, conclui o seu trabalho com a manifestação de 

redução do valor do ICMS a recolher de R$ 613.061,38 para R$ 487.433,34. 
 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário da lide foram notificados 

do resultado da diligência e não se manifestaram, fato que ocasionou a remessa do 
processo a julgamento, fl. 121. 

 
No entanto, à fl. 124 o autuado se manifesta de acordo com o 

procedimento de revisão, em especial, na parte em que deferiu o aproveitamento do 
crédito presumido de 20%. 

 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 



 
Ao iniciar a tese deste acórdão, por maioria de votos e sob o suporte 

do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE, acolho a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide, visto o reconhecimento de que ele não teve interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da exigência do crédito tributário, cuja prestação do 
serviço de transporte interestadual de passageiro se fez pela empresa PIMENTEL 
TRANSPORTES EIRELI-EPP e identificada nas peças contraditórias iniciantes da fase 
contenciosa do processo administrativo tributário. 

 
De acordo com os ensinamentos doutrinários, disciplinados por 

juristas tributários, a responsabilidade prevista no referido artigo supra é subjetiva, visto a 
sua subjetividade que, para que ela ocorra no mundo material, as provas da sua existência 
requerem a existência do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária principal, conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE, que 
transcrevo a seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:   
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 
 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em repetidas sentenças transitadas 

em julgado, definiu expressamente o reconhecimento de que o mero descumprimento de 
obrigação tributária não pode afetar o patrimônio de qualquer dos sócios da pessoa 
jurídica, ainda que seja o seu administrador, conforme edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

 
“Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.  
 
De acordo com essa jurisprudência, os sócios não respondem 

pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, visto a preservação do seu 
patrimônio pessoal. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica 
em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio 
autônomos, que não se confundem com a personalidade e com o patrimônio de seus 
sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade jurídica 
de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente 
pelos débitos. 

 
Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato de a pessoa jurídica 

estar em débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu 
patrimônio pessoal.  

 
Portanto, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 



social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio à título de 
infração legal.  

 
Em face à tese de exclusão do polo passivo solidário da lide e ante a 

sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acato a preliminar de 
sua exclusão da relação processual, que foi arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa, e o 
excluo da lide. 

 
Vencida esta questão primeira, passo a análise do mérito e 

fundamentação do voto conforme segue: 
 
A acusação fiscal reflete a omissão no recolhimento do ICMS, em 

razão de o sujeito passivo não ter efetuado a Escrituração Fiscal Digital – EFD referente 
às informações de serviços prestados e tomados, no caso transporte interestadual de 
passageiro, conforme documentos e demonstrativos anexos.  

 
A empresa de transporte assume a primeira fase defensória e 

sustenta que, ao analisar o auto de infração e os anexos inseridos, não consta o valor da 
base de cálculo e muito menos a alíquota aplicada para se chegar ao valor final do tributo, 
e ainda, não consta dos documentos acostados a relação dos conhecimentos que teriam 
sido gerados pela empresa. 

 
A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 

sejam, os artigos 57, inciso I e 64, § 2º do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 
356-C e 356-N do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem que:  

 
Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da 
legislação tributária: 
 
I - por período não superior ao mês civil; 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 
 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
Art. 356-N. O arquivo digital da EFD deve ser enviado até o dia 15 (quinze) 
do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima segunda, parágrafo único). 
 
Parágrafo único. Para fins do cumprimento das obrigações a que se 
referem este capítulo, o contribuinte deve entregar o arquivo digital da EFD 
de cada período apenas uma vez, salvo a entrega com finalidade de 
retificação de que trata o art. 356-O (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima 
quarta, parágrafo único). 

 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


No presente caso, embora não conste do auto de infração os dados 
pertinentes à alíquota e base de cálculo, o sujeito passivo teve acesso ao conhecimento 
destes, uma vez que na planilha constante da mídia CD que foi entregue à defesa, consta 
o registro do valor da base de cálculo e o destaque do ICMS referente a cada 
Conhecimento de Transporte Eletrônico, cujo cálculo do imposto devido se fez com a 
aplicação da alíquota de 12% (prestação de serviços interestadual de transporte).  

 
Dessa forma, a identificação de cada conhecimento de transporte 

eletrônico, a base de cálculo e o ICMS devido estão destacados nos documentos 
eletrônicos emitidos, os quais totalizam o valor do período descrito no auto de infração. 

 
Em observância ao editado na Resolução nº 37/2017, fls. 106/107, o 

julgamento foi convertido em diligência e encaminhado à Gerência de Auditoria de Varejos 
e Serviços, para que o autuante elabore nos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS 
e verifique se a autuada faz jus ao crédito presumido previsto no inciso I do artigo 64 do 
Decreto nº 4.852/97, ou, se ela possui documentos fiscais de aquisição de combustíveis 
para efeito de aproveitamento do crédito. 

 
O revisor relata, fls. 108/110, a informação fiscal de que o 

contribuinte em questão é um sonegador contumaz, pois durante o período fiscalizado 
foram emitidos mais de 27.000 conhecimentos de transportes, conforme planilhas em 
anexo, no entanto foram recolhidos aos cofres públicos apenas R$ 150,00. 

 
Quanto à apuração da base de cálculo e alíquota, elas estão 

destacadas nos Conhecimentos de transportes, “conforme “nº do CTe” e “Chave de 
acesso do CTe”, constante das planilhas”.  

 
Acata a determinação do Conselho Administrativo Tributário, editada 

na Resolução nº 37/2017, e, após analisar o direito ao crédito do autuado, procede a 
compensação do crédito de acordo com o seu reconhecimento do direito ao crédito 
presumido previsto no artigo 64, inciso I, §§ 1º e 2º do Decreto nº 4.852/97, o que reduz o 
valor do ICMS descrito no atuo de infração que é R$ 613.061,38 para o real valor omitido 
de R$ 487.433,34.  

 
Assim, no caso em votação, entendo que o lançamento deve ser 

considerado procedente em parte, segundo o valor declarado na revisão, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 
11.651/91, que prescreve: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos); 
R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos). 

 
Como a infração ocorreu no período de 01/12/2014 a 31/12/2014, o 

valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 



corresponde a um mês no valor de R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta 
e nove centavos) e 11 meses no valor de R$ 814,28, por arquivo apresentado com 
omissão de registro, que corresponde ao valor parcial devido de R$ 9.728,77 (nove mil, 
setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), cujo cálculo refaço no parágrafo 
seguinte.  

 
As considerações expostas me motivam adequar a penalidade 

acessória de acordo com os cálculos seguintes: 
 

De 01/02/2013 a 31/01/2014 o valor de ........... R$   771,69 X 1 mês = .... R$    771,69 
De 01/02/2014 a 31/012015 o valor de ...........  R$   814,28 X 11meses = R$  8.957,08 
Multa Formal devida ................................................................................... R$ 9.728,77 
  

Pelo exposto e ao definir esta autuação, por unanimidade de votos, 
decido conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar a 
sentença singular em parte e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS devido de R$ 487.433,34 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
trinta e três reais e trinta e quatro centavos), de acordo com o demonstrativo revisional de 
fls. 115 dos autos. Por maioria de votos, decido acolher a proposta de adequação da 
penalidade feita pelo Conselheiro José Luiz Rosa, para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a" da Lei nº 11.651/91, reduzindo o valor da multa formal para R$ 9.728,77 (nove 
mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos). Por maioria de votos, decido 
acolher a preliminar de exclusão da solidária da lide, FRANCIELLY TAVARES DE LIMA, 
arguida pelo Conselheiro José Luiz Rosa. Ficou prejudicada a apreciação da preliminar de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, em razão da 
concordância da autuada, com a parcial procedência indicada na revisão. 

 
 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00156/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de exclusão de solidários 
(administradores da empresa) da lide. Acolhidas.  
 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à estabelecida na 
legislação tributária na saída de mercadoria. Auditoria Básica do 
ICMS. Procedência.  
 
1. Exclui-se da lide os administradores da empresa, quando não 
configuradas nos autos as hipóteses do art. 135 do CTN que 
implicassem na resposabilidade pessoal desses 
administradores pelo crédito tributário; 
 
 2. A utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária na saída de mercadoria ocasiona diferença 
de ICMS a recolher, declarando-se procedente o auto de infração 
que exige a diferença de imposto omitida regularmente apurada 
em auditoria fiscal não contestada eficazmente pela defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários INÊS RAMPON e 
ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e 
Gerluce Castanheira Silva Padua.    Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Gerluce Castanheira Silva Padua, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
Obs.: O advogado da autuada, em sua manifestação oral, retirou a questão preliminar 
relativa a "ausência do Termo de início de Fiscalização". 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se o lançamento de exigência do ICMS no valor de R$ 
13.791,80 (treze mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), juntamente com 
penalidade e demais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo ter realizado saída 
de mercadorias por meio de Nota Fiscal eletrônica, no período de 01/08/2012 a 
31/12/2012, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
ocasionando uma diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria Básica do ICMS. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 15, 27, 40 e 64 da Lei n° 

11.651/91, combinados com Art. 8º, VIII, anexo IX do RCTE e Art. 1º, § único da IN 899/08 
proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei 
17.591/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 21 a 25), demonstrativo das 
Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada e cópias das notas fiscais (fls. 26 
a 54), registros fiscais da apuração (fls. 56 a 78), mídia CD (fls. 80) e Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais (fls. 79), dentre outros documentos. 

 
Identificadas como solidários as pessoas físicas INÊS RAMPON e 

ORIZON RUYTER DE FREITAS (administradores), com base no artigo 45, inciso XII, da 
Lei n° 11.651/91. 

 
Regularmente intimados o sujeito passivo e os solidários, 

comparecem ao processo apresentando conjuntamente impugnação (fls. 93 a 117), 
alegando: 

1. Que não merece prosperar a acusação do fisco em atribuir 
responsabilidade solidária pelo pagamento do débito fiscal, 
aos administradores ORIZON RUYTER DE FREITAS e INÊS 
RAMPON, por estar em desacordo com a legislação tributária, 
especialmente o artigo 135 do CTN; 

2. Nulidade do auto de infração, por ausência do Termo de Início 
de Fiscalização e da Ordem de Serviço, exigidos nos termos 
do artigo 196 do CTN e artigo 5º da Lei Complementar 
104/2013; 

3. Confiscatoriedade da multa, pois a imposição de multa de 80% 
do valor do tributo, configura multa de caráter confiscatório, o 
que viola a garantia contida no artigo 150, IV, da CF/88; 

4. Que houve manifesta imprecisão quando da identificação e 
descrição da infração tributária, supostamente cometida em 
virtude de ter ocorrido destaque a menor nas notas fiscais de 
venda de mercadorias tributadas, pois a utilização do 
benefício fiscal de redução da base de cálculo está prevista no 
artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE; 

5.  Improcedência do auto de infração, vez que o agente fiscal não 
logrou êxito em comprovar que os destinatários das 
mercadorias não foram empresas de construção civil, como 
prescrito no artigo 1º, parágrafo único, II, “b” da Instrução 
Normativa GSF nº 899/2008. 

   
O julgador singular não acolhe as alegações de nulidade processual, 

conhece da impugnação, nega-lhe provimento para declarar procedente o auto de 



infração, pois, a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria Básica do ICMS, 
trazendo como suporte fático planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida da redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de venda com utilização relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS 
devido, onde cada NFE está identificada com número, data de emissão, valor dos 
produtos, base de cálculo e alíquota adotada para o cálculo do ICMS, caracterizando-se 
por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos na legislação 
tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na saída interna de 
mercadorias destinadas a empresa no ramo da construção civil, conforme consta dos 
autos, contrariando o disposto na alínea “b”, do inc. II, do parágrafo único, do artigo 1º da 
IN nº 899/2008-GSF: 

 

Art. 1º O benefício fiscal da redução da base de cálculo ou do crédito 
outorgado previstos, respectivamente, nos arts. 8º, VIII, e 11, III, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, não se aplica à operação: 

II - da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE 
na operação com as mercadorias discriminadas: 

b) nos incisos XVII e XVIII quando destinada à empresa de construção civil, 
regularmente inscrita no CNPJ, para utilização em obras de construção civil; 
Redação original - vigência: 01.05.08 a 30.11.14 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apresentam, em peça 

única, recurso voluntário (fls. 152 a 168), trazendo as mesmas alegações, 
fundamentações, inovando apenas nos pedidos, quando acrescenta o pedido de nulidade 
da sentença, por entender que o julgador singular utilizou nos seus fundamentos novos 
documentos, não tendo sido intimados para se manifestarem. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de exclusão dos solidários, INÊS RAMPON e 

ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, com base no art. 135, do Código Tributário 
Nacional (CTN), acolhida por maioria, por entenderem que não estão configuradas as 
hipóteses previstas nesse dispositivo legal, decisão contrária ao nosso posicionamento, 
que foi pela manutenção dos solidários na lide. 

 
O fato da autoridade fiscal não ter lavrado o Termo de início de 

Fiscalização, não ter estabelecido o prazo máximo para sua conclusão, nos termos do 
artigo 196 do CTN e não fazer constar no auto de infração a Ordem de Serviço, não são 
causas e nem estão nas hipóteses de nulidade do auto de infração, pois, a ordem de 
fiscalização é instrumento de procedimento interno, de caráter meramente administrativo e 
a ausência não acarreta a nulidade do auto de infração, nem tão pouco a ausência do 
Termo de início de fiscalização, haja vista, que atualmente grande parte das obrigações a 
serem cumpridas pelos contribuintes, quanto aos procedimentos de fiscalização, são 
realizados através de meios virtuais, sendo os protocolos de envio de arquivos ou 
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notificações enviadas ao domicilio tributário eletrônico – DTE, o marco inicial para 
contagem de prazos a ambas as partes, conforme dispõe a legislação tributária. 

O Termo de início de fiscalização tem efeito apenas de interromper a 
espontaneidade do contribuinte em face do início da ação fiscal, não causando prejuízo ao 
contribuinte a sua ausência. Assim, quando a fiscalização é abrangente a período anterior 
ao constante do termo de início de fiscalização, o contribuinte goza da espontaneidade, 
interrompida, no presente caso, com a intimação do sujeito passivo para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário, motivo pelo qual rejeito as preliminares de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa ou de ato praticado por autoridade 
incompetente. 

 
Quanto à manifestação do sujeito passivo de que houve imprecisão 

quando da identificação e descrição da infração tributária, entendemos não proceder tal 
alegação, tendo em vista que a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria 
Básica do ICMS e traz como suporte planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida de redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de vendas relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS devido, 
relacionando cada nota fiscal eletrônica – NFE, identificadas com número, data de 
emissão, valor dos produtos, base de cálculo e alíquota adotada para cálculo do ICMS, 
caracterizando-se por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos 
na legislação tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na 
saída interna de mercadorias destinas a empresas do ramo da construção civil, conforme 
consta dos autos. 

 
MÉRITO 

 
 
A defesa de mérito também não prospera, pois, o sujeito passivo 

limitou-se a afirmar que a autoridade não provou, de forma inequívoca, que as 
mercadorias não foram destinadas a empresas de construção civil, que os relatórios foram 
realizados de forma parcial pela autoridade fiscal. 

 
Ao contrário do alegado pela impugnante o autor do procedimento, 

na planilha denominada “Relatório I”, identifica o ramo de atividade do destinatário, que 
após consulta junto ao cadastro de contribuintes do Estado ficou confirmado que o Código 
de Atividade Econômica – CAE dos destinatários consignados nos documentos fiscais, 
que instruem os autos, realmente não se tratam de empresas do ramo da construção civil, 
demonstrando a correição e o acerto do procedimento fiscal, ao identificar a ilicitude 
praticada pelo sujeito passivo em adotar base de cálculo nas saídas de mercadorias com 
carga tributária inferior à fixada pela legislação tributária estadual, conforme estabelecido 
no artigo 27 do Código Tributário Estadual. 

 
A defesa do sujeito passivo não se sustenta, pois o mesmo tem o 

ônus da prova, na medida que junto aos autos há elementos que dão sustentação à ação 
fiscal, e, o impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal, entendimento 
este já ratificado por este Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão da III CJUL nº 
02717/06: 

 
“II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capaz de provocar a modificação do 



procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária”. 
 
Ressalte-se que a autoridade fiscal fundamentou sua autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 
ICMS em virtude de adoção de base de cálculo do imposto em montante inferior à legal, 
conforme documentos anexados aos autos. Dessa forma, não se trata de presunção, mas 
de infração devidamente comprovada que o impugnante não contestou de forma objetiva 
os elementos de convicção presentes nos autos. 

 
Deixo de manifestar sobre o alegado caráter confiscatório da 

penalidade aplicada, tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 16.469/09, 
que veda manifestação sobre a constitucionalidade de norma da legislação tributária no 
julgamento administrativo. 

 
Por todo o exposto, não acato as alegações de nulidade processual, 

conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular que julgou PROCEDENTE o auto de infração, devendo o sujeito passivo recolher 
o crédito tributário exigido na inicial juntamente com os acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00157/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de exclusão de solidários 
(administradores da empresa) da lide. Acolhidas.  
 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à estabelecida na 
legislação tributária na saída de mercadoria. Auditoria Básica do 
ICMS. Procedência.  
 
1. Exclui-se da lide os administradores da empresa, quando não 
configuradas nos autos as hipóteses do art. 135 do CTN que 
implicassem na resposabilidade pessoal desses 
administradores pelo crédito tributário; 
 
 2. A utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária na saída de mercadoria ocasiona diferença 
de ICMS a recolher, declarando-se procedente o auto de infração 
que exige a diferença de imposto omitida regularmente apurada 
em auditoria fiscal não contestada eficazmente pela defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários INÊS RAMPON e 
ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e 
Gerluce Castanheira Silva Padua.    Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Gerluce Castanheira Silva Padua, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
Obs.: O advogado da autuada, em sua manifestação oral, retirou a questão preliminar 
relativa a "ausência do Termo de início de Fiscalização". 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se o lançamento de exigência do ICMS no valor de R$ 
32.720,84 (trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), 
juntamente com penalidade e demais acréscimos legais, em virtude do sujeito passivo ter 
realizado saída de mercadorias por meio de Nota Fiscal eletrônica, no período de 
01/08/2013 a 31/12/2013, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria Básica 
do ICMS. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 15, 27, 40 e 64 da Lei n° 

11.651/91, combinados com Art. 8º, VIII, anexo IX do RCTE e Art. 1º, § único da IN 899/08 
proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei 
17.591/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 21 a 25), demonstrativo das 
Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada e cópias das notas fiscais (fls. 26 
a 64), registros fiscais da apuração (fls. 64 a 105), mídia CD (fls. 108) e Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais (fls. 106), dentre outros documentos. 

 
Identificadas como solidários as pessoas físicas INÊS RAMPON e 

ORIZON RUYTER DE FREITAS (administradores), com base no artigo 45, inciso XII, da 
Lei n° 11.651/91. 

 
Regularmente intimados o sujeito passivo e os solidários, 

comparecem ao processo apresentando conjuntamente impugnação (fls. 121 a 145), 
alegando: 

1. Que não merece prosperar a acusação do fisco em atribuir 
responsabilidade solidária pelo pagamento do débito fiscal, 
aos administradores ORIZON RUYTER DE FREITAS e INÊS 
RAMPON, por estar em desacordo com a legislação tributária, 
especialmente o artigo 135 do CTN; 

2. Nulidade do auto de infração, por ausência do Termo de Início 
de Fiscalização e da Ordem de Serviço, exigidos nos termos 
do artigo 196 do CTN e artigo 5º da Lei Complementar 
104/2013; 

3. Confiscatoriedade da multa, pois a imposição de multa de 80% 
do valor do tributo, configura multa de caráter confiscatório, o 
que viola a garantia contida no artigo 150, IV, da CF/88; 

4. Que houve manifesta imprecisão quando da identificação e 
descrição da infração tributária, supostamente cometida em 
virtude de ter ocorrido destaque a menor nas notas fiscais de 
venda de mercadorias tributadas, pois a utilização do 
benefício fiscal de redução da base de cálculo está prevista no 
artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE; 

5.  Improcedência do auto de infração, vez que o agente fiscal não 
logrou êxito em comprovar que os destinatários das 
mercadorias não foram empresas de construção civil, como 
prescrito no artigo 1º, parágrafo único, II, “b” da Instrução 
Normativa GSF nº 899/2008. 

   



O julgador singular não acolhe as alegações de nulidade processual, 
conhece da impugnação, nega-lhe provimento para declarar procedente o auto de 
infração, pois, a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria Básica do ICMS, 
trazendo como suporte fático planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida da redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de venda com utilização relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS 
devido, onde cada NFE está identificada com número, data de emissão, valor dos 
produtos, base de cálculo e alíquota adotada para o cálculo do ICMS, caracterizando-se 
por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos na legislação 
tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na saída interna de 
mercadorias destinadas a empresa no ramo da construção civil, conforme consta dos 
autos, contrariando o disposto na alínea “b”, do inc. II, do parágrafo único, do artigo 1º da 
IN nº 899/2008-GSF: 

 

Art. 1º O benefício fiscal da redução da base de cálculo ou do crédito 
outorgado previstos, respectivamente, nos arts. 8º, VIII, e 11, III, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, não se aplica à operação: 

II - da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE 
na operação com as mercadorias discriminadas: 

b) nos incisos XVII e XVIII quando destinada à empresa de construção civil, 
regularmente inscrita no CNPJ, para utilização em obras de construção civil; 
Redação original - vigência: 01.05.08 a 30.11.14 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apresentam, em peça 

única, recurso voluntário (fls. 180 a 196), trazendo as mesmas alegações, 
fundamentações, inovando apenas nos pedidos, quando acrescenta o pedido de nulidade 
da sentença, por entender que o julgador singular utilizou nos seus fundamentos novos 
documentos, não tendo sido intimados para se manifestarem. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de exclusão dos solidários, INÊS RAMPON e 

ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, com base no art. 135, do Código Tributário 
Nacional (CTN), acolhida por maioria, por entenderem que não estão configuradas as 
hipóteses previstas nesse dispositivo legal, decisão contrária ao nosso posicionamento, 
que foi pela manutenção dos solidários na lide. 

 
O fato da autoridade fiscal não ter lavrado o Termo de início de 

Fiscalização, não ter estabelecido o prazo máximo para sua conclusão, nos termos do 
artigo 196 do CTN e não fazer constar no auto de infração a Ordem de Serviço, não são 
causas e nem estão nas hipóteses de nulidade do auto de infração, pois, a ordem de 
fiscalização é instrumento de procedimento interno, de caráter meramente administrativo e 
a ausência não acarreta a nulidade do auto de infração, nem tão pouco a ausência do 
Termo de início de fiscalização, haja vista, que atualmente grande parte das obrigações a 
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serem cumpridas pelos contribuintes, quanto aos procedimentos de fiscalização, são 
realizados através de meios virtuais, sendo os protocolos de envio de arquivos ou 
notificações enviadas ao domicilio tributário eletrônico – DTE, o marco inicial para 
contagem de prazos a ambas as partes, conforme dispõe a legislação tributária. 

O Termo de início de fiscalização tem efeito apenas de interromper a 
espontaneidade do contribuinte em face do início da ação fiscal, não causando prejuízo ao 
contribuinte a sua ausência. Assim, quando a fiscalização é abrangente a período anterior 
ao constante do termo de início de fiscalização, o contribuinte goza da espontaneidade, 
interrompida, no presente caso, com a intimação do sujeito passivo para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário, motivo pelo qual rejeito as preliminares de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa ou de ato praticado por autoridade 
incompetente. 

 
Quanto à manifestação do sujeito passivo de que houve imprecisão 

quando da identificação e descrição da infração tributária, entendemos não proceder tal 
alegação, tendo em vista que a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria 
Básica do ICMS e traz como suporte planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida de redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de vendas relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS devido, 
relacionando cada nota fiscal eletrônica – NFE, identificadas com número, data de 
emissão, valor dos produtos, base de cálculo e alíquota adotada para cálculo do ICMS, 
caracterizando-se por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos 
na legislação tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na 
saída interna de mercadorias destinas a empresas do ramo da construção civil, conforme 
consta dos autos. 

 
MÉRITO 

 
 
A defesa de mérito também não prospera, pois, o sujeito passivo 

limitou-se a afirmar que a autoridade não provou, de forma inequívoca, que as 
mercadorias não foram destinadas a empresas de construção civil, que os relatórios foram 
realizados de forma parcial pela autoridade fiscal. 

 
Ao contrário do alegado pela impugnante o autor do procedimento, 

na planilha denominada “Relatório I”, identifica o ramo de atividade do destinatário, que 
após consulta junto ao cadastro de contribuintes do Estado ficou confirmado que o Código 
de Atividade Econômica – CAE dos destinatários consignados nos documentos fiscais, 
que instruem os autos, realmente não se tratam de empresas do ramo da construção civil, 
demonstrando a correição e o acerto do procedimento fiscal, ao identificar a ilicitude 
praticada pelo sujeito passivo em adotar base de cálculo nas saídas de mercadorias com 
carga tributária inferior à fixada pela legislação tributária estadual, conforme estabelecido 
no artigo 27 do Código Tributário Estadual. 

 
A defesa do sujeito passivo não se sustenta, pois o mesmo tem o 

ônus da prova, na medida que junto aos autos há elementos que dão sustentação à ação 
fiscal, e, o impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal, entendimento 
este já ratificado por este Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão da III CJUL nº 
02717/06: 

 



“II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capaz de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária”. 
 
Ressalte-se que a autoridade fiscal fundamentou sua autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 
ICMS em virtude de adoção de base de cálculo do imposto em montante inferior à legal, 
conforme documentos anexados aos autos. Dessa forma, não se trata de presunção, mas 
de infração devidamente comprovada que o impugnante não contestou de forma objetiva 
os elementos de convicção presentes nos autos. 

 
Deixo de manifestar sobre o alegado caráter confiscatório da 

penalidade aplicada, tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 16.469/09, 
que veda manifestação sobre a constitucionalidade de norma da legislação tributária no 
julgamento administrativo. 

 
Por todo o exposto, não acato as alegações de nulidade processual, 

conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular que julgou PROCEDENTE o auto de infração, devendo o sujeito passivo recolher 
o crédito tributário exigido na inicial juntamente com os acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00158/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de exclusão de solidários 
(administradores da empresa) da lide. Acolhidas.  
 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à estabelecida na 
legislação tributária na saída de mercadoria. Auditoria Básica do 
ICMS. Procedência.  
 
1. Exclui-se da lide os administradores da empresa, quando não 
configuradas nos autos as hipóteses do art. 135 do CTN que 
implicassem na resposabilidade pessoal desses 
administradores pelo crédito tributário; 
 
 2. A utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária na saída de mercadoria ocasiona diferença 
de ICMS a recolher, declarando-se procedente o auto de infração 
que exige a diferença de imposto omitida regularmente apurada 
em auditoria fiscal não contestada eficazmente pela defesa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários INÊS RAMPON e 
ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e 
Gerluce Castanheira Silva Padua.    Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Gerluce Castanheira Silva Padua, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
Obs.: O advogado da autuada, em sua manifestação oral, retirou a questão preliminar 
relativa a "ausência do Termo de início de Fiscalização". 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se o lançamento de exigência do ICMS no valor de R$ 
32.595,38 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), 
juntamente com penalidade e demais acréscimos legais, em virtude do sujeito passivo ter 
realizado saída de mercadorias por meio de Nota Fiscal eletrônica, no período de 
01/08/2011 a 31/12/2011, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria Básica 
do ICMS. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 15, 27, 40 e 64 da Lei n° 

11.651/91, combinados com Art. 8º, VIII, anexo IX do RCTE e Art. 1º, § único da IN 899/08 
proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei 
17.591/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 21 a 25), demonstrativo das 
Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada e cópias das notas fiscais (fls. 26 
a 57), registros fiscais da apuração (fls 58 a 74), mídia CD (fls. 75) e Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 87), dentre outros documentos. 

 
Identificadas como solidários as pessoas físicas INÊS RAMPON e 

ORIZON RUYTER DE FREITAS (administradores), com base no artigo 45, inciso XII, da 
Lei n° 11.651/91. 

 
Regularmente intimados o sujeito passivo e os solidários, 

comparecem ao processo apresentando conjuntamente impugnação (fls. 90 a 114), 
alegando: 

1. Que não merece prosperar a acusação do fisco em atribuir 
responsabilidade solidária pelo pagamento do débito fiscal, 
aos administradores ORIZON RUYTER DE FREITAS e INÊS 
RAMPON, por estar em desacordo com a legislação tributária, 
especialmente o artigo 135 do CTN; 

2. Nulidade do auto de infração, por ausência do Termo de Início 
de Fiscalização e da Ordem de Serviço, exigidos nos termos 
do artigo 196 do CTN e artigo 5º da Lei Complementar 
104/2013; 

3. Confiscatoriedade da multa, pois a imposição de multa de 80% 
do valor do tributo, configura multa de caráter confiscatório, o 
que viola a garantia contida no artigo 150, IV, da CF/88; 

4. Que houve manifesta imprecisão quando da identificação e 
descrição da infração tributária, supostamente cometida em 
virtude de ter ocorrido destaque a menor nas notas fiscais de 
venda de mercadorias tributadas, pois a utilização do 
benefício fiscal de redução da base de cálculo está prevista no 
artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE; 

5.  Improcedência do auto de infração, vez que o agente fiscal não 
logrou êxito em comprovar que os destinatários das 
mercadorias não foram empresas de construção civil, como 
prescrito no artigo 1º, parágrafo único, II, “b” da Instrução 
Normativa GSF nº 899/2008. 

   



O julgador singular não acolhe as alegações de nulidade processual, 
conhece da impugnação, nega-lhe provimento para declarar procedente o auto de 
infração, pois, a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria Básica do ICMS, 
trazendo como suporte fático planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida da redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de venda com utilização relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS 
devido, onde cada NFE está identificada com número, data de emissão, valor dos 
produtos, base de cálculo e alíquota adotada para o cálculo do ICMS, caracterizando-se 
por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos na legislação 
tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na saída interna de 
mercadorias destinadas a empresa no ramo da construção civil, conforme consta dos 
autos, contrariando o disposto na alínea “b”, do inc. II, do parágrafo único, do artigo 1º da 
IN nº 899/2008-GSF: 

 

Art. 1º O benefício fiscal da redução da base de cálculo ou do crédito 
outorgado previstos, respectivamente, nos arts. 8º, VIII, e 11, III, do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, não se aplica à operação: 

II - da redução da base de cálculo prevista no art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE 
na operação com as mercadorias discriminadas: 

b) nos incisos XVII e XVIII quando destinada à empresa de construção civil, 
regularmente inscrita no CNPJ, para utilização em obras de construção civil; 
Redação original - vigência: 01.05.08 a 30.11.14 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apresentam, em peça 

única, recurso voluntário (fls. 149 a 165), trazendo as mesmas alegações, 
fundamentações, inovando apenas nos pedidos, quando acrescenta o pedido de nulidade 
da sentença, por entender que o julgador singular utilizou nos seus fundamentos novos 
documentos, não tendo sido intimados para se manifestarem. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
 
   Formulo arguição de exclusão dos solidários, INÊS RAMPON e 
ORIZON RUYTER DE FREITAS da lide, com base no art. 135, do Código Tributário 
Nacional (CTN), acolhida por maioria, por entenderem que não estão configuradas as 
hipóteses previstas nesse dispositivo legal, decisão contrária ao nosso posicionamento, 
que foi pela manutenção dos solidários na lide. 

 
O fato da autoridade fiscal não ter lavrado o Termo de início de 

Fiscalização, não ter estabelecido o prazo máximo para sua conclusão, nos termos do 
artigo 196 do CTN e não fazer constar no auto de infração a Ordem de Serviço, não são 
causas e nem estão nas hipóteses de nulidade do auto de infração, pois, a ordem de 
fiscalização é instrumento de procedimento interno, de caráter meramente administrativo e 
a ausência não acarreta a nulidade do auto de infração, nem tão pouco a ausência do 
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Termo de início de fiscalização, haja vista, que atualmente grande parte das obrigações a 
serem cumpridas pelos contribuintes, quanto aos procedimentos de fiscalização, são 
realizados através de meios virtuais, sendo os protocolos de envio de arquivos ou 
notificações enviadas ao domicilio tributário eletrônico – DTE, o marco inicial para 
contagem de prazos a ambas as partes, conforme dispõe a legislação tributária. 

O Termo de início de fiscalização tem efeito apenas de interromper a 
espontaneidade do contribuinte em face do início da ação fiscal, não causando prejuízo ao 
contribuinte a sua ausência. Assim, quando a fiscalização é abrangente a período anterior 
ao constante do termo de início de fiscalização, o contribuinte goza da espontaneidade, 
interrompida, no presente caso, com a intimação do sujeito passivo para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário, motivo pelo qual rejeito as preliminares de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa ou de ato praticado por autoridade 
incompetente. 

 
Quanto à manifestação do sujeito passivo de que houve imprecisão 

quando da identificação e descrição da infração tributária, entendemos não proceder tal 
alegação, tendo em vista que a infração foi corretamente instruída por meio de Auditoria 
Básica do ICMS e traz como suporte planilhas denominadas “Relatório I” – Demonstrativo 
contendo a relação das notas fiscais de venda com utilização indevida de redução da base 
de cálculo e “Relatório II” – Demonstrativo do ICMS destacado a menor nas notas fiscais 
de vendas relacionadas no Relatório I e apuração da diferença do ICMS devido, 
relacionando cada nota fiscal eletrônica – NFE, identificadas com número, data de 
emissão, valor dos produtos, base de cálculo e alíquota adotada para cálculo do ICMS, 
caracterizando-se por ser inferior, em virtude de não atender os requisitos estabelecidos 
na legislação tributária para utilização do benefício da redução da base de cálculo na 
saída interna de mercadorias destinas a empresas do ramo da construção civil, conforme 
consta dos autos. 

 
O pedido de nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito 

passivo, por entender que o julgador singular proferiu sentença fundamentando em 
documentos novos, dos quais não teve oportunidade de contestá-los quando da 
impugnação, o que discordamos, pois, o julgador singular apenas consultou informações 
contidas no sistema de controle da Secretaria da Fazenda, os quais sejam o Código de 
Atividade Econômica e dados cadastrais, que ali estão armazenados por informação do 
próprio sujeito passivo, ou se não foram por este informados estão disponíveis pra 
consulta em qualquer momento, inclusive durante o curso do processo. 

 
 

MÉRITO 
 
 
A defesa de mérito também não prospera, pois, o sujeito passivo 

limitou-se a afirmar que a autoridade não provou, de forma inequívoca, que as 
mercadorias não foram destinadas a empresas de construção civil, que os relatórios foram 
realizados de forma parcial pela autoridade fiscal. 

 
Ao contrário do alegado pela impugnante o autor do procedimento, 

na planilha denominada “Relatório I”, identifica o ramo de atividade do destinatário, que 
após consulta junto ao cadastro de contribuintes do Estado ficou confirmado que o Código 
de Atividade Econômica – CAE dos destinatários consignados nos documentos fiscais, 
que instruem os autos, realmente não se tratam de empresas do ramo da construção civil, 
demonstrando a correição e o acerto do procedimento fiscal, ao identificar a ilicitude 
praticada pelo sujeito passivo em adotar base de cálculo nas saídas de mercadorias com 



carga tributária inferior à fixada pela legislação tributária estadual, conforme estabelecido 
no artigo 27 do Código Tributário Estadual. 

 
A defesa do sujeito passivo não se sustenta, pois o mesmo tem o 

ônus da prova, na medida que junto aos autos há elementos que dão sustentação à ação 
fiscal, e, o impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal, entendimento 
este já ratificado por este Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão da III CJUL nº 
02717/06: 

 
“II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capaz de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária”. 
 
Ressalte-se que a autoridade fiscal fundamentou sua autuação em 

prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo omitiu o pagamento de 
ICMS em virtude de adoção de base de cálculo do imposto em montante inferior à legal, 
conforme documentos anexados aos autos. Dessa forma, não se trata de presunção, mas 
de infração devidamente comprovada que o impugnante não contestou de forma objetiva 
os elementos de convicção presentes nos autos. 

 
Deixo de manifestar sobre o alegado caráter confiscatório da 

penalidade aplicada, tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 6º da Lei nº 16.469/09, 
que veda manifestação sobre a constitucionalidade de norma da legislação tributária no 
julgamento administrativo. 

 
Por todo o exposto, não acato as alegações de nulidade processual, 

conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão 
singular que julgou PROCEDENTE o auto de infração, devendo o sujeito passivo recolher 
o crédito tributário exigido na inicial juntamente com os acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00166/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento de imposto. Promoveu a industrialização de 
mercadoria tributada sem submeter à tributação. Auto de 
infração procedente.  
 
Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
promoveu a industrialização de mercadoria tributada sem submeter a tributação, no 
período de 15/10/09 a 09/11/09, para a empresa Marfrig Alimentos S.A, estabelecida à 
Rodovia GO 341 Zona Rural em Mineiros – Goiás, conforme Auditoria Básica do ICMS, 
relatórios e cópia do Livro Registro de Apuração e DPI dos meses de outubro e novembro 
de 2009. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais penalidade e 
acréscimos legais. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: MARFRIG ALIMENTOS 
S.A, nos termos do artigo 45, inciso IV, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/101. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 102/103. 

Em seguida, os sujeitos passivos ingressaram com suas 
impugnações às fls. 107/111 e 150/162, respectivamente. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 177/178, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 
segunda instância às fls. 179/182. 



A autuada recorre da decisão singular, ratifica a tese impugnatória e, 
ainda, argumenta que no caso em discussão, não há que se falar em pagamento 
antecipado do imposto, pois antes de se realizar a apuração não era possível precisar se 
haveria imposto a recolher. 

A empresa solidária também recorreu e, em preliminar, questiona 
que a sua impugnação não foi protocolada fora do prazo. Por isso entende da 
necessidade de sua apreciação. Alega, ainda, que não deu causa capaz de suportar o ato 
administrativo, ora contestado, e que discorda com a atribuição da responsabilidade 
solidária. No mérito, afirma que não houve a efetiva emissão de todas as notas fiscais com 
destaque do ICMS correspondente ao valor agregado pela industrialização das 
mercadorias. Protesta pela conversão dos autos em diligência, para que a fiscalização 
certifique-se dos fatos trazidos. Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio do 
acórdão 240/2011 (fls.227 a 231) acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo a 
partir do documento de fls. 177 e 178 e o devolveu a primeira instância para que o julgador 
singular aprecie a tese impugnatória do sujeito passivo solidário da lide.  

 
A Fazenda Pública manifestou-se de acordo com a decisão (fls. 232). 

 
Por meio da sentença 2693/11 (fls. 238 a 242) o julgador singular 

declarou procedente o auto de infração. 
 

Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar Recurso 
Voluntário a segunda instância (fls. 243 a 246). 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio 

da Resolução nº 263/12 (fls. 310) resolveu converter o julgamento em diligência 
encaminhando os autos ao Setor de Atividade Encarregado pelo Preparo Processual – 
SEPRE, para intimar o sujeito passivo solidário a juntar ao processo cópia do livro 
Registro de Entradas, a fim de comprovar o efetivo registro das notas fiscais nºs 8445 e 
8446, emitidas pela empresa autuada. 

Realizada a intimação, conforme fls. 311/312, o sujeito passivo 
solidário comparece aos autos, fls. 315/327, para apresentar cópia do livro Registro de 
Entradas para comprovação do efetivo registro das notas fiscais nºs 8445 e 8446. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 

por meio do acórdão 692/14 (fls.330 a 335) julgou improcedente o auto de infração. 
 
Intimada às fls. 336, a Fazenda Pública manifesta-se às fls. 337 

solicitando a reversão do julgado cameral, no sentido de decretar a procedência total do 
lançamento tendo em vista que o equívoco do acórdão se cinge ao fato de que a câmara 
aceitou a extemporânea escrituração de notas fiscais como suficiente para excluir a 
exigência fiscal. Decorre do artigo 7° da Lei n° 16.469/09 que a notificação fiscal de fls. 
97/98 marca o início do procedimento fiscal, ocorrida no dia 21/12/2009 bem como do 
parágrafo único do artigo 138 do CTN e do artigo 169 do CTE que após esta data o sujeito 
passivo não pode mais regularizar espontaneamente a infração. Como já demonstrado   e 
por tratar-se de falta de pagamento do imposto decorrente da infração acusada, é notório 
que os valores do ICMS devidos no primeiro decêndio de novembro e no primeiro 
decêndio de dezembro não foram recolhidos no prazo legal, pois sequer seus fatos 
geradores foram registrados tempestivamente. Pede, ao final, a manutenção da decisão 
singular. 



 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem Contradita 

às fls. 342/347.  
 
A autuada comparece ao processo alegando que, diante de todas as 

provas anexadas aos autos, não restou comprovado a pratica da infração descrita na 
inicial. Requer a manutenção da decisão cameral. 

 
O sujeito passivo solidário manifestou-se às fls. 356 a 363 alegando 

que, não deve prevalecer a presente autuação, tendo em vista que houve a efetiva 
emissão de todas as notas fiscais com destaque do ICMS correspondente ao valor 
agregado pela industrialização das mercadorias, bem como, a doção de todos os 
procedimentos fiscais e contábeis visando a operacionalização da industrialização das 
mercadorias tributadas, da data de 30/12/2009 anterior à data de lavratura do auto de 
infração, concluindo assim que em nenhum momento houve a industrialização de 
mercadorias sem estas serem submetidas a tributação consequentemente não 
ocasionando nenhum prejuízo ao erário estadual. Requer, assim, a manutenção da 
decisão cameral. 

 
É o relatório. 

 

VOTO 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. 

Consta da autuação que o sujeito passivo promoveu a 
industrialização de mercadoria tributada sem submeter a tributação, no período de 
15/10/2009 a 09/11/2009 para a empesa Marfrig Alimentos S.A, conforme Auditoria Básica 
do ICMS, relatórios e cópia do Livro de Registro de Apuração e DPI nos meses de outubro 
e novembro de 2009.  

Tempestivamente, a autuada comparece aos autos aduzindo em sua 
defensória que, diante de todas as provas anexadas aos autos, restou comprovado que a 
empresa não praticou a infração estampada na basilar e que não promoveu a 
industrialização de mercadorias sem submeter a tributação. Alega, ainda, que está 
devidamente comprovado nos autos que a empresa emitiu as notas fiscais antes da 
autuação, sendo que o Estado não teve nenhum prejuízo em tal operação. 

Ocorre que no caso em comento a exigência tributária decorreu de 
falta de tributação do valor agregado cobrado pela industrialização realizada pela empresa 
Mercosul e pela empresa Marfrig, cujas notificações encontram-se às fls. 97 a 100 dos 
autos, ambas datadas de 21 de dezembro de 2009. 

Para melhor clareza do meu voto, transcrevo abaixo o artigo 138 do 
Código Tributário Nacional, e os artigos 169 da Lei nº 11.651/91 e 7º da Lei nº 16.469/09: 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 



Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração. 
 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade tenha decorrido falta de pagamento de 
tributo;  

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento). (Redação conferida pela Lei nº 16.440 - 
vigência: 30.12.08 a 11.06.17) 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos 
casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou 
documentos fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto em regulamento. 

§ 2º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão 
arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do caput 
deste artigo. 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 

 
 

Decorre do artigo 7º da Lei nº 16.469/09 que a notificação fiscal de 
fls. 97/98 marca o início do procedimento fiscal, ocorrida no dia 21/12/2009, bem como, 
que após esta data, o sujeito passivo não pode mais regularizar espontaneamente a 
infração. 

Dessa forma, as notas fiscais eletrônicas de números 8445 e 8446 
não têm o condão de regularizar espontaneamente a infração, primeiramente, porque 
foram emitidas 9 (nove) dias depois de iniciada a ação fiscal, ou seja, em 30/12/2009, 
segundo, porque a falta de emissão de nota fiscal que registre a ocorrência do fato 
gerador implica na falta do seu recolhimento, e a regularização espontânea, caso 
houvesse ocorrido antes de 21/12/2009, frise-se, dessa infração só é possível mediante a 
apresentação do documento de arrecadação devidamente quitado pelo órgão 
arrecadador, nos expressos termos do § 2º do artigo 169 da Lei nº 11.651/91. 

Portanto, no caso em apreço, não houve a regularização espontânea 
da obrigação, descumprindo-se o disposto no § 2º do artigo 169 do Código Tributário 
Estadual. E também porque a primeira iniciativa do sujeito passivo na tentativa de 
regularizar a infração só ocorreu 09 (nove) dias depois de iniciada a ação fiscal. 

Assim, a emissão das notas fiscais em 30/12/2009 não foi capaz de 
regularizar espontaneamente as infrações ocorridas em outubro e novembro de 2009, 
porquanto seja cediço que o fato gerador ocorrido em outubro deve ter seu imposto pago 
no primeiro decêndio de novembro, e, o de novembro, no primeiro decêndio de dezembro. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16440.htm


Ademais, a prova da ocorrência do fato gerador se fez com a 
indicação, às fls. 13/59, das notas fiscais emitidas pela recorrente para acobertar o retorno 
da mercadoria recebida para industrialização por encomenda, sendo que as folhas do 
Livro Registro de Apuração do ICMS confirmam a ocorrência do fato gerador registrado 
por essas notas fiscais e também que, das operações que elas acobertam, não resultou 
em qualquer imposto debitado nesse livro fiscal, conforme registros nas saídas sob o 
CFOP 5902. 

Dessa forma, não há qualquer dúvida sobre a exatidão dos 
elementos nos quais se baseou o lançamento, especialmente porque as provas da 
ocorrência do fato gerador foram confirmadas pela defesa. 

Fica claro, portanto, que os sujeitos passivos não cumpriram o 
disposto na legislação tributária como acusa a descrição do auto de infração, sendo 
devidos o ICMS e seus consectários lá exigidos. 

Assim sendo, pelos motivos acima expostos e junto à unanimidade 
de meus pares, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente 
o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00225/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Falta de 
Escrituração Fiscal Digital - EFD. Confirma a decisão cameral e 
ratifica a procedência do auto de infração.  
 
1. A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso III, alínea 
"a" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE 
sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação de 
forma atenuada à recorrente;  
 
2. Essa faculdade legal admite a adequação da norma tipificada 
no lançamento tributário e o seu agravamento se efetiva em 
atenção à regra do § 9º, inciso I do art. 71 do CTE, que ratifico de 
acordo com a decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
confirmar a decisão cameral que adequou a penalidade à prevista no art. 71, XXIII, "a" da 
Lei 11.651/91 e com a aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, I do mesmo 
dispositivo legal. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José Mendes e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli 
José da Silva que votaram pela aplicação da penalidade à prevista no art. 71, X, "a" do 
CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração traz a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
deixou de consignar no Livro Registro de Saídas – Escrituração Fiscal Digital - EFD – as 
notas fiscais discriminadas em anexo, referentes às saídas de mercadorias tributadas. Em 
consequência, o autuado deve recolher o imposto destacado nos documentos fiscais, na 
importância de R$ 177.525,00 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco 
reais), junto com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário na primeira fase 

contraditória, fls. 131 a 136. 
 
No Despacho nº 565/2013-JULP, fl. 148, o julgador singular 

encaminha o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de origem para ser juntada 
fotocópias dos processos administrativos nºs 201100004021122, 201100004021125 e 



201100004021126 aos autos e se manifeste, conclusivamente, sobre as alegações do 
sujeito passivo, apresente outras informações, caso julgue necessário. 

 
Após, notificar o sujeito passivo do resultado da diligência e o retorno 

do processo para a sequência do julgamento. 
 
Em cumprimento às solicitações contidas no citado despacho, o 

revisor junta os documentos de fls. 151 a 152, seguidas das fotocópias dos processos 
determinados, fls. 153 a 250. 

 
Na sequência, a empresa informa o novo endereço para 

correspondência e requer que as futuras notificações sejam realizadas, exclusivamente, 
no endereço que transcreveu na fl. 254, seguida das cópias de Atas da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da empresa e do seu Estatuto Social, fls. 255 a 272. 

 
Após essas ocorrências e a ausência do sujeito passivo, atestada no 

Termo de Encaminhamento, fl. 275, o processo retorna a julgamento singular. 
 
O julgador singular, após ler, conferir, analisar os autos e apreciar as 

razões impugnatórias, decide pela procedência do auto de infração, fls. 276 a 278. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela instância singular, 

fls. 284 a 289, argui a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, dada a dificuldade de conferência do trabalho fiscal, o que gera 
a nulidade da sentença singular e do lançamento tributário do início. 

 
Posteriormente, foi juntado ao processo o Memorial, fls. 325 a 329. 
 
Por meio da Resolução n°001/2015, a Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário - CAT, decide atender ao requerido pelo autuado e 
converte o processo em diligência, para retorná-lo à Gerência Especial de Auditoria, cujo 
objetivo é a realização de revisão fiscal, a qual deve avaliar as determinações inseridas na 
resolução de fls. 330 a 331. 

 
O diligenciador, atende a Resolução n° 001/2015, e, no relatório de 

fls. 333 a 334, informa que realizou a conferência das OIE (Ordem de Conferência 
Interestadual) junto a alguns contribuintes destinatários discriminados nas notas fiscais 
autuadas, e foi apurado que estas não constam em seus registros de entrada.  

 
O sujeito passivo se manifesta sobre o resultado dessa diligência, fls. 

417 a 423, oportunidade em que apresenta amostragem de dados no sentido de 
demonstrar que o valor da receita no Razão é o constante do livro fiscal. 

 
Na sequência, protocola o Memorial, fls. 427 a 431, consigna em 

quadro incluso, fls. 327, os valores lançados no Livro Fiscal e o valor do Relatório de 
Receitas alusivos aos períodos de outubro/09 e janeiro/10. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, após os 

considerandos, converte o feito em diligência, para que a Gerência Especial de Auditoria 
confira o Livro Razão e certifique se houve ou não lançamento da receita referente às 
notas fiscais, objeto da autuação, fls. 432 a 433. 

 



O diligenciador, ao atender à Resolução n° 87/2015, emite o relatório 
de fls. 435 a 436 e informa ter novamente notificado o sujeito passivo para que ele 
apresentasse os livros contábeis, especialmente o Livro Razão e o Livro Diário e o 
autuado não atendeu ao chamado, o que impossibilitou o cumprimento do determinado na 
referida Resolução n° 87/2015. 

 
O sujeito passivo se manifesta sobre o resultado diligencial, fls. 444 a 

445, oportunidade em que alega disponibilização do livro em mídia digital (CD) juntada à fl. 
449. 

 
A Segunda Câmara do CAT, após os considerandos, por meio da 

Resolução n° 79/2016, fls. 452 a 453, determina o retorno dos autos à Gerência Especial 
de Auditoria, para que se proceda conferência no Livro Razão, certificado se houve ou não 
o lançamento da receita referente às notas fiscais, objeto da autuação. Ademais, fica 
facultado a prestação de outros esclarecimentos de interesse da lide. 

 
O diligenciador, atende à Resolução n° 79/2016, e, no relatório de fl. 

456, informa que as planilhas apresentadas na mídia digital juntada pela defesa “não 
conferem fidedignidade para um livro Razão e por isso é inconcebível aceitá-las”. Anota 
que nelas “não há cabeçalho e nenhuma outra formalidade que as identifiquem como um 
livro contábil”. 

 
Intimado, fl. 460, o sujeito passivo não se manifesta sobre o 

resultado da diligência. 
 
Juntou-se aos autos cópia do Acórdão do CONP n° 01945/16, fls. 

463 a 469. 
 
A quarta câmera do CAT, mediante acórdão n°461/2017, decidiu, 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, decidiu, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Por maioria de votos, acolhe a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a” da Lei nº 11.651/91, no valor 
da multa formal de R$ 1.221,70 (um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos) e 
com a aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, inciso I do art. 71 do CTE, fls. 471 a 
479. 

 
A Representação Fazendária opõe recurso ao Conselho Superior 

n°116/2017, para requerer a reforma do acórdão cameral, na parte em que adequa a 
penalidade formal exigida no auto de infração para a prescrição do art. 71, inciso XXIII, 
alínea “a” do CTE, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Expõe a sua discordância para com a decisão com as razões que 

passa a apresentar: 
 
“Em torno dessa questão estão § 7°-B do art. 71 do CTE, que orienta 

a aplicação da penalidade nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco 
seja obrigatória e o Parecer n°1.580/2012-GEOT”, o qual faz interpretação deste 
parágrafo.  

 



“Desse modo, a orientação da Administração Tributária é no sentido 
de manter a multa prevista no inciso X, alínea "a", do art. 71 do CTE no caso em tela”. 

 
Alega-se que o “Acórdão em questão é divergente dos Acórdãos 

Plenários nºs 1945/16 e 16/16, cujos julgamentos ocorreram em 09/08/2016 e 17/11/2015, 
pois, contrariamente aos acórdãos citados, cujas decisões foram pela manutenção da 
multa formal prevista no art. 71, X, "a", do CTE, decidiu alterar a penalidade para exigir a 
multa prevista no inciso XXIII, alínea "a" do art. 71 do CTE”.  

 
“Vê-se, assim, que tanto a orientação da Administração Tributária 

(parecer) quanto a orientação do Conselho Administrativo Tributário (acórdão) levam à 
confirmação da exigência da multa prevista no inciso X, alínea "a", do art. 71 do CTE, 
quando se tratar de omissão de registro de nota fiscal de saída.  

 
Portanto, a Fazenda Pública pede que esse Conselho reforme a 

decisão recorrida para manter o lançamento procedente e alterar a penalidade para a 
prevista no art. 71, X, "a", do CTE”.  

 
Por fim, a Fazenda Pública requer a reforma do acórdão recorrido 

“alterando a penalidade para a prevista no art. 71, X, "a", do CTE, em virtude do exposto” 
às fls. 481 a 484. 

 
O sujeito passivo deixou passar a fase de contraditar o recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Superior do CAT, conforme registra o Termo de 
Encaminhamento do processo, fl. 492. 

  
Os documentos de fls. 494 a 496 foram juntados ao processo.  
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos, da avaliação das contraprovas e das 

decisões anteriores proferidas por este egrégio Conselho Administrativo Tributário, em 
especial, a contida no Acórdão da IV CJUL nº 461/2017, inserido às fls. 471/479 deste 
feito, que definiu o mérito da demanda e foi confirmada no julgamento proferido pelo 
Conselho Superior no dia 14 de setembro de 2017, e, ainda, como não houve alteração, 
com o devido respeito, incluo esta parte do citado acórdão cameral neste voto, conforme 
segue: 

 
“Trata o presente processo de exigência de ICMS no valor de R$ 

177.525,00 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais) e multa formal no 
valor de R$ 192.318,74 (cento e noventa e dois mil, trezentos e dezoito reais e setenta e 
quatro centavos), decorrente de omissão de registro de notas fiscais de saídas no Livro 
Registro de Saídas (LRS), no período de 01/10/2009 a 31/10/2009 e 01/01/2010 a 
31/01/2010. 

 
A acusação está fundamentada em Auditoria da Conta Corrente do 

ICMS, Relatório das Notas Fiscais Eletrônicas Não Registradas na Escrita do Contribuinte, 
Relatório Sintético de Notas Fiscais de Saída Faltando na Sequência e extratos de NF-es 
(fls. 5 a 126), dentre outros documentos. 



 
A Auditoria da Conta Corrente do ICMS, que compõe a instrução da 

acusação, demonstra o montante do ICMS omitido pelo sujeito passivo, reclamado no auto 
de infração. 

 
Condenado em Primeira Instância (Sentença n° 1827/2014 – JULP, 

fls. 276 a 278), o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 284 a 289), em que 
pede a reforma da sentença e a improcedência do auto de infração, alegando que o 
lançamento fiscal não decorre da omissão de notas fiscais de saídas mas sim de 
problemas enfrentados pela recorrente durante a implantação de seu novo sistema de 
emissão de notas fiscais e que, antes de iniciada a ação fiscal, procedeu vários pedidos 
de cancelamentos de notas fiscais eletrônicas que geram os processos administrativos n°s 
201100004021120, 201100004021122, 20114004021125 e 201100004021126, diante das 
falhas contatadas, adotou as providência cabíveis para regular sua situação. 

 
Durante o curso do processo, como relatado no voto deste acórdão, 

o sujeito passivo foi chamado várias vezes para que pudesse apresentar documentação 
pertinente que fosse possível elidir a pretensão do Fisco formulada no auto de infração. 
Mesmo assim, não conseguiu robustecer as suas teses de defesa, com isso, entendo que 
deve a condenação de Primeira Instância ser confirmada. 

 
Prosseguindo no voto, passo à apreciação da arguição de 

adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 1.221,70 (um mil, duzentos e vinte e um reais e 
setenta centavos) e com aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, I, do mesmo 
dispositivo legal, manifestando-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 11.750/92, agravada pelo § 9º, I, do 
mesmo dispositivo legal. Vejamos esse dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 



 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7°-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, em relação aos meses 
de março, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2012, pois os outros meses 
encontram-se no auto de infração sob o nº 4011500158727 e foram retirados deste auto, 
porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força 
do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

[...] 
 

Como a infração ocorreu no período de 01/10/2009 a 31/10/2009 e 
01/01/2010 a 31/01/2010, o valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado 
com omissão de registro corresponde a R$ 610,85 (seiscentos e dez reais e oitenta e 
cinco centavos) e, sendo 2 (dois) os arquivos apresentados com omissão de registro, 
perfaz o lançamento o montante de R$ 1.221,70 (um mil, duzentos e vinte e um reais e 
setenta centavos) de multa formal, em razão da adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


Mantenho a aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, I, do art. 
71 do Código Tributário Estadual (CTE), em razão da prática da irregularidade ter 
resultado diretamente em omissão de pagamento de imposto. 

  
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por maioria de votos, decido 

conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento 
para confirmar a decisão cameral que adequou a penalidade à prevista no art. 71, XXIII, 
"a" da Lei 11.651/91 e com a aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, I do referido 
dispositivo legal.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00247/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Exclusão dos solidário da lide. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
imposto. Falta de estorno de crédito. Procedente. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei nº 11.651/91, art. 
45, XII); 
 
2. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem que entraram no estabelecimento, forem objeto de saída 
ou prestação de serviço correspondente contemplada com 
redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é 
proporcional a essa redução (Decreto nº 4.852/97, art. 58, I, "b"); 
 
3. Deve ser considerado procedente o lançamento do crédito 
tributário relativo a omissão de pagamento e imposto em razão 
da falta de estorno de crédito exigido pela legislação tributária, 
apurado por meio de auditoria básica do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Ana 
Paula Alves dos Santos, Luiz Antônio Fazzio, Christophe Guillaume Martin, Armando 
Figueiredo Bezerra de Almeida, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o 
Conselheiro José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da falta de estorno de crédito relativo a 
entrada de diversos grupos de itens cujas saídas foram contempladas com o benefício 



fiscal da redução da base de cálculo, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do 
ICMS omitido mais as cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 61, § 3º e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 58, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foram indicadas como solidárias as seguintes pessoas físicas: 
 
1 – CHRISTOPHE GUILLAUME MARTIN, na qualidade de 

administrador da empresa autuada, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91; 
 
2 – LUIZ ANTONIO FAZZIO, na qualidade de administrador da 

empresa, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n. 11.651/91; 
 
3 – ARMANDO FIGUEIREDO BEZERRA DE ALMEIDA, na qualidade 

de administrador da empresa autuada, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91; 

4 – ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, na qualidade de 
administradora da empresa autuada, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n. 11.651/91; 

 
O lançamento foi instruído com os atos constitutivos da empresa 

autuada e demonstrativos da auditoria básica do ICMS, impressa e em mídia eletrônica. 
 
Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça impugnatória de fls. 102 a 120, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Que os administradores foram incluídos na lide de forma indevida 

como solidários, eis que não ficou comprovado o interesse comum, bem como em razão 
da impossibilidade de incluir administrador como solidário nos casos de mera 
inadimplência; 

 
2 – que o lançamento é improcedente, tendo em vista o seu direito 

ao crédito integral nos termos do art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e dos 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96, que exigem o estorno somente nos casos 
de isenção ou não incidência, situação diferente da redução da base de cálculo. 

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos solidários para 

pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação, encontra-se registrado no 
termo de revelia de fls. 201. 

 
Por meio da Sentença nº 1726/2017, de fls. 203 a 208, o julgador 

singular rejeitou o pedido de exclusão dos solidários da lide e considerou procedente o 
lançamento, mencionando os dispositivos legais da legislação tributária estadual que 
concedem o benefício fiscal da redução da base de cálculo sem manutenção do crédito, 
bem como relativos à obrigatoriedade de promover ao estorno proporcional do crédito.  

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

225 a 243, objeto do presente julgamento, afirmando o seguinte: 
 



1 – Ilegitimidade passiva das pessoas indicadas como solidárias em 
razão da falta de comprovação de interesse comum, bem como por tratar-se de mera 
inadimplência; 

 
2 – Que tem direito à manutenção integral do crédito por força do art. 

155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que exige o estorno do crédito somente nos 
casos de isenção ou não incidência, situação diferente do presente processo onde o 
benefício fiscal utilizado o da redução da base de cálculo; 

 
3 – Que a multa aplicada é abusiva e confiscatória. 
 
O não comparecimento dos solidários encontra-se registrado no 

termo de perempção de fls. 223. 
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
 
2. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS: 
 
 Em relação aos sócios administradores CHRISTOPHE GUILLAUME 

MARTIN, LUIZ ANTONIO FAZZIO, ARMANDO FIGUEIREDO BEZERRA DE ALMEIDA e 
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, cumpre salientar, inicialmente, que a fundamentação 
legal para as suas inclusões na lide como solidários foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.1651/91, que estabelece o seguinte: 

 

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

[...] 

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

 

A fundamentação de fato encontra-se descrita no campo 4 dos 
Anexos Estruturados denominado Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, de fls. 06 a 
09, ou seja, na qualidade de administradores da empresa autuada concorreram para a 
prática da infração consistente em deixar de estornar os créditos de ICMS pelas entradas 
de mercadorias cuja saída foi contemplada com o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo.  

 
Rejeito os pedidos de exclusão dos mesmos da lide.  
 
3. DO MÉRITO: 
 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que no Estado de Goiás os 

benefícios fiscais estão previstos nos artigos 82 e 83, do Decreto nº 4.852/97, que 
estabelecem o seguinte:  

“Art. 82. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são exclusivamente os previstos 
neste Capítulo e são concedidos ou revogados mediante deliberação dos Estados 



e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da 
República (Lei nº 11.651/91, art. 40). 

Art. 83. São benefícios fiscais (Lei nº 11.651/91, art. 41): 

I - a isenção; 

II - a redução da base de cálculo; 

III - o crédito outorgado; 

IV - a manutenção de crédito; 

V - a devolução total ou parcial do imposto.” 

 
Referidos benefícios fiscais estão regulamentados na legislação 

tributária goiana, no Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, que no seu artigo 2º, assevera: 
 

“Art. 2º O benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido deve 
constar do mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a não-incidência, 
isenção ou redução da base de cálculo. 

Parágrafo único. Ocorrendo operação ou prestação com não-incidência, isenção ou 
redução da base de cálculo e havendo a manutenção do crédito, essa alcança 
todos os créditos regularmente apropriados, exceto os correspondentes ao ativo 
imobilizado e ao material de uso e consumo, para os quais devem ser observadas 
regras específicas previstas na legislação tributária.” 

 
Observa-se, portanto, que o benefício fiscal da manutenção de 

crédito, constitui, na verdade, uma dispensa da obrigação de estornar o crédito pelas 
entradas, quando a saída ocorrer com o benefício fiscal da isenção ou da redução da base 
cálculo, ou seja, representa um “plus”, condicionado a que tal situação esteja inserida no 
dispositivo legal que conceder o benefício fiscal, por meio da expressão “ficando mantido o 
crédito” na sua parte final, como por exemplo, o benefício fiscal da isenção previsto no art. 
6º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. Vejamos:  

   

“Art. 6º São isentos do ICMS: 

[...] 

VIII - a saída de mercadoria e a respectiva prestação de serviço de transporte, 
realizadas em decorrência de doação a entidade governamental ou a entidade 
assistencial reconhecida como de utilidade pública e que atenda aos requisitos 
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, para assistência a vítima de 
calamidade pública, esta declarada por ato da autoridade competente, ficando 
mantido o crédito (Convênio ICM 26/75);” (NEGRITAMOS) 

 
No caso vertente, o benefício fiscal utilizado pela empresa autuada 

foi a da redução da base de cálculo previsto no art. 8º, incisos XIX, XXXIII e XXXVI, do 
Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. Vejamos: 

 

 “Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XIX - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do percentual 
equivalente a 3% (três por cento), na saída interna de arroz e feijão, observado o 
seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, “b”): 

[...] 

XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na operação interna com açúcar, 
arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de 
mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de 
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leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo minas, queijo frescal, requeijão, 
óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente 
higiênico, dentifrício, escova de dente, exceto a elétrica, papel higiênico, sabonete, 
água sanitária, desinfetante de uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto 
a elétrica (Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). 

[...] 

XXXVI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do percentual 
equivalente a 12% (doze por cento) na saída interna dos produtos a seguir 
indicados (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, “i”, 1 e 2):” 

 
Analisando o texto dos referidos dispositivos legais verifica-se, logo 

de plano, a ausência do benefício fiscal da manutenção do crédito, situação que impõe o 
estorno do imposto de que se tiver creditado quando da entrada, nos termos do  art. 58, 
inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 4.852/97, que assevera o seguinte: 

 
“Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver 
creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram no 
estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 

[...] 

b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada com 
redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a essa 
redução; 

[...] 

§ 1º A anulação do crédito de imposto deve ser efetuada dentro do mesmo período 
em que ocorrer o registro da operação ou prestação ou em que ficar evidenciada a 
situação que lhe der causa. 

[...] 

§ 4º Na saída ou prestação correspondente, referidas na alínea "b" do inciso I do 
caput deste artigo, cuja entrada ou utilização tenham sido contempladas, também, 
com redução de base de cálculo: 

I - não se exigirá o estorno de crédito, se a entrada ou utilização tiverem sido 
contempladas com redução de base de calculo, cuja carga tributária seja menor ou 
igual à aplicável à saída ou prestação correspondente; 

II - deve ser efetuado o estorno de crédito, se a entrada ou utilização tiverem sido 
contempladas com redução de base de cálculo, cuja carga tributária seja maior que 
a aplicável à saída ou prestação correspondente, da seguinte forma: 

a) calcula-se o percentual correspondente à diferença entre a carga tributária 
correspondente à entrada ou utilização e a aplicável à saída ou prestação 
correspondente; 

b) sobre o valor da operação ou prestação correspondente à entrada, aplica-se o 
percentual calculado na forma da alínea "a".” 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que razão não assiste à empresa 

autuada, quando afirma que o fisco está exigindo o estorno de crédito de forma ilegal, 
tendo em vista que o art. 155, § 2º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal e os 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 087/96, exigem o estono do crédito somente nos 
casos de operações isentas ou não tributadas. 

 
Em relação a essa matéria o Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento no sentido de que a redução da base de cálculo equivale a uma isenção 
parcial, para fins de utilização de créditos do ICMS e, assim sendo, a vedação dos 
referidos créditos, pela legislação tributária estadual, quando o contribuinte optar pela 
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utilização do benefício fiscal da redução da base de cálculo no momento da saída, não 
malfere o princípio da não cumulatividade.  

 
Nesse sentido, vejamos a decisão da Primeira Turma quando do 

julgamento Agravo Regimental no RE 644457/RS: 
  
“AG“RE 644457 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL  
.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. ROSA WEBER 
Julgamento:  21/02/2017           Órgão Julgador:  Primeira Turma 

Publicação 

PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-171  DIVULG 03-08-2017  PUBLIC 04-08-2017 
Parte(s) 

AGTE.(S)  : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
AGDO.(A/S)  : TRANSPORTES SPOLIER LTDA 
ADV.(A/S)  : JÚLIO CÉSAR BECKER PIRES 
Ementa 

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL 

DE TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO 

CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO 

CUMULATIVIDADE. RE 595.436-AGR-EDV-AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA 

JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na 

decisão agravada, diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, 

no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS 

gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte faz opção pela tributação 

das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. 

Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 

11.12.2015. 2. Agravo regimental conhecido e provido para dar provimento ao recurso 

extraordinário. 
Decisão 

Por maioria de votos, a Turma conheceu do agravo regimental e o proveu para dar provimento ao 
recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, 
Presidente. Primeira Turma, 21.2.2017.” 
 

Sobre a matéria, vale ressaltar, ainda, que no dia 16 de outubro de 
2014 a página de notícias do Supremo Tribunal Federal, destacou o seguinte: 

 
“Quinta-feira, 16 de outubro de 2014 

 
Base de cálculo menor pode reduzir créditos de ICMS, define Plenário 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua posição segundo a qual a redução da 
base de cálculo equivale a uma isenção parcial, para fins de utilização de créditos do Imposto 
sobre Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS). A decisão foi tomada no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 63688, com repercussão geral reconhecida, no qual uma empresa do 
setor agrícola discute ação do fisco do Rio Grande do Sul que não reconheceu na integralidade 
créditos obtidos na comercialização de feijão. 
 
Segundo a argumentação da empresa, as únicas hipóteses em que o fisco poderia deixar de 
reconhecer seus créditos acumulados na aquisição de insumos seria na não incidência ou na 
isenção, como determinado pela Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso II, 
alíneas “a” e “b”. Já o Estado do Rio Grande do Sul alega que a Lei estadual 8.820/1989, que 
reduziu a base de cálculo dos bens da cesta básica, determina a anulação proporcional dos 
créditos do ICMS, não existindo nenhum impedimento legal à norma. 
 
Isenção parcial 
 
O relator do RE, ministro Gilmar Mendes, mencionou precedente do STF no julgamento do RE 
174478, em 2005, no qual foi rejeitado pedido de um contribuinte sobre o mesmo tema, sob o 
argumento de que a redução da base de cálculo do ICMS equivale a uma isenção parcial. 
“Embora usando estrutura jurídica diversa, a redução de base de cálculo e de alíquota têm 
semelhante efeito prático, pois desoneram no todo ou em parte o pagamento do tributo”, afirmou 
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Gilmar Mendes. Segundo o relator, na isenção total, que afasta a própria incidência do ICMS, e 
nas isenções parciais, tem-se a incidência e o nascimento da obrigação tributária, mas o valor é 
menor. “Alterar a hipótese, a base de cálculo ou a alíquota, pode significar adotar um caminho 
diferente para alcançar um mesmo objetivo, que é eximir o contribuinte do pagamento do tributo, 
em todo ou em parte” sustenta. 
 
O ministro também abordou Convênio 128/1994, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), que autoriza os estados a reduzir a carga tributária da cesta básica e, ao mesmo tempo, 
os autoriza a reconhecer a integralidade dos créditos referentes às operações. A despeito da 
autorização do convênio, disse o ministro Gilmar Mendes, não consta que a legislação estadual do 
Rio Grande do Sul tenha efetivamente previsto a manutenção integral dos créditos, pelo contrário, 
determinou sua anulação parcial. “O convênio é condição necessária, mas não suficiente para o 
aproveitamento dos créditos. É meramente autorizativo.”, concluiu. 
 
Divergência 
 
O voto do ministro Gilmar Mendes pelo desprovimento do recurso foi acompanhado pela maioria 
dos ministros, vencido o ministro Marco Aurélio, que garantia ao contribuinte o creditamento do 
ICMS na integralidade. Isso porque, segundo o ministro Marco Aurélio, não havia no caso a 
possibilidade de o contribuinte optar pelo regime tradicional de tributação ou pela base de cálculo 
reduzida. 
 
Na sessão de hoje, foi julgado em conjunto o RE 477323, de relatoria do ministro Marco Aurélio. O 
Plenário, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do 
Sul. 
FT/FB,CR” 

 

Com essas considerações, entendo que a empresa autuada utilizou 
o benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto nos incisos XIX, XXXIII e XXXVI, 
do art. 8º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, nos quais não há a previsão expressa da 
manutenção do crédito e, no entanto, deixou de promover o estorno proporcional do 
imposto creditado quando da entrada das mercadorias, nos termos exigidos pelo art. 58, 
inciso I, alínea “b” e §§ 1º e 4º, do Decreto nº 4.852/97, referendado por decisão com 
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.  

 
A multa e o juro aplicados estão previstos na legislação tributária 

estadual, assim, deixo de apreciar tais questões por força do disposto no § 4º, do art. 6º, 
da Lei nº 16.469/09, que regula o Processo Administrativo Tributário.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que rejeitou o pedido de exclusão dos 
solidários da lide e considerou procedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00321/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedência. 
 
1. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício 
desse direito, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária;  
 
4. Mantém-se a decisão singular, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva e Antônio Martins da Silva. E, por maioria de 
votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, FÁBIO GONZAGA ALVES e 
MANOEL JOÃO ALVES, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do auto de infração descreve que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS devido, ao registrar e não apurar na forma regulamentar, conforme 
consta do Livro Registro de Apuração do ICMS e nos demonstrativos e documentos 



anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido correspondente à diferença 
apurada, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: FÁBIO 
GONZAGA ALVES e MANOEL JOÃO ALVES, nos termos do artigo 45, incisos XII e IX, da 
Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância às fls. 
31/37, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 38 em relação aos solidários. 

A empresa autuada, por meio de seu representante legal, ingressa 
com impugnação às fls. 41/56. 

 O julgador singular expediu o Despacho nº 136/2016 de fls. 77/78 
determinando o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de origem a fim de que a 
autoridade fiscal faça constar dos autos nota explicativa descrevendo os procedimentos 
efetuados e motivo da necessidade do andamento em conjunto dos processos 
relacionados, bem como, esclareça se os arquivos constantes do CD, fls. 30, foram 
armazenados nos termos da Instrução Normativa nº 916/08. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal esclarece que a 
princípio solicitou o apensamento dos autos, pois tinha gerado apenas uma mídia em CD-
R com todos os arquivos dos procedimentos de fiscalização. Esclarece ainda que o 
contribuinte já havia recebido a mídia com todos os arquivos que fazem parte do 
procedimento fiscal, e que este confirma em sua defesa, fls. 42. 

Intimados do resultado da diligência, os sujeitos passivos não se 
manifestam. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 128/133, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem Recurso Voluntário às fls. 139/154, arguindo, em sede de preliminar, 
a exclusão dos solidários do polo passivo da lide, sendo que o primeira desligou-se da 
sociedade conforme comprova a 8ª alteração contratual. Por expressa determinação do 
artigo 135 do CTN a responsabilidade somente ocorrerá quando demonstrado que os 
sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei. Invoca a Súmula 430 do 
STJ. Ainda em sede de preliminar, arguem a preliminar de nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração, visto que a autoridade fiscal se limitou a 
dizer que ocorreu a totalização a menor nos meses que relaciona, mas não indicou quais 
documentos fiscais registrados que não tiveram o seu imposto apurado. Alegam, também, 
cerceamento do direito de defesa, visto que não pode ser considerada clara e precisa uma 
acusação que não demonstra a origem do crédito exigido, pois cita uma confissão de 
dívida um documento que a empresa está proibida de utilizar. Requer, assim, a revisão de 
ofício dos valores autuados por não estarem alicerçados em documento hábil. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
157/158 converteu o julgamento em diligência ao Setor de Preparo Processual para 
intimar o sujeito passivo para no prazo de 30 dias juntar aos autos o resultado do 
levantamento do auto de infração. 

O sujeito passivo peticiona às fls. 163/164 colacionando aos autos 
cópias das memórias fiscais. 



A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
168/169 determinou o encaminhamento dos autos para o Núcleo de Preparo Processual 
de Inhumas, para que o autuante diante do resultado do levantamento do processo 
certificar as alegações do sujeito passivo procedem. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que as alegações do 
sujeito passivo são infundadas e que, portanto, deve permanecer o auto de infração. 

Intimados do teor da diligência, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, não havendo nos autos nenhum vício capaz de invalidar o 
procedimento fiscal.  

No que se refere a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, que é arguição do sujeito passivo inclusive, deve ser 
ressaltado que conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LIV 
“ninguém será privado da liberdade ou seus bens sem o devido processo legal”.  E 
segundo o comando inserto no inciso LV do referido artigo, é assegurado ao sujeito 
passivo no processo administrativo tributário o contraditório e ampla defesa. 

A ciência do auto de infração comunicou a empresa autuada e aos 
solidários a existência do processo, concedendo-lhes o direito de se defender e por meio 
da defesa apresentada contradizer a acusação inicial. Assim, foi oportunizado a todos, 
inclusive aos solidários, o direito de defesa e ao contraditório, com os argumentos e 
documentos apresentados, e nesta decisão, apreciados. 

Rejeito, portanto, a aludida preliminar. 

No que tange à preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo 
da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois não existem nos autos provas de que 
tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional. 

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 
não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”, senão 
vejamos:  

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 



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

Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária dos solidários à 
título de infração legal.  

Suplantadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A 
presente autuação refere-se à cobrança de ICMS mais cominações legais, originária em 
razão do sujeito passivo ter omitido o pagamento do imposto devido ao registrar e não 
apurar na forma regulamentar, conforme consta do Livro Registro de Apuração do ICMS e 
nos demonstrativos e documentos anexos 

Primeiramente, verifica-se que se encontra inequivocamente 
comprovada nos autos a infração praticada pela empresa, a qual foi suficientemente 
contestada pela recorrente, assim como, os demonstrativos que lhe dão a necessária 
sustentação não foram contraditados por outros de igual teor e, portanto, o procedimento 
fiscal deverá prosperar integralmente. 

Ao contrário do que argui a recorrente, a acusação foi claramente 
demonstrada nos autos, conforme consta da Auditoria Básica do ICMS (fls. 09/13). 

Depreende-se do demonstrativo instrumental que ocorreu o registro 
do imposto no Livro Registro de Apuração do ICMS, mais especificamente no que tange 
ao débito no montante de R$ 179.307,77 e crédito no valor de R$ 112.478,60, sendo que 
o saldo devedor apurado de ofício é de R$ 66.829,17 o que foi diferente ao saldo devedor 
apurado pelo contribuinte na importância de R$ 50.521,13, o que resultou em divergência 
de R$ 16.308,04, contrariando assim, o que determina o artigo 56, inciso I, da Lei nº 
11.651/91. 

O contribuinte em sua peça defensória alega que os valores são 
objeto de autuação em outros processos e tratam da mesma matéria de fato. Ocorre que 
tal alegação não tem procedência, pois a autoridade fiscal procedeu a Auditoria Básica do 
ICMS por exercício, na qual apresentou omissões de ICMS por diferentes infrações, 
conforme se observa da conclusão de fls. 09.  

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe 
aos autos que pudesse desconstituir os trabalhos de auditoria realizados pelo fisco, 
circunscrevendo sua defesa a inteligente argumentação jurídica, o que não mitiga e nem 
extingue a pretensão fiscal inicial. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências previstas no artigo 
160 do Código Tributário Estadual.  

Diante do exposto, voto em uníssono com meus pares, para rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, 
acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, conheço do 



recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00387/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exclusão de Solidários. 
procedência. Quando houver apuração incorreta de ICMS na 
importação de mercadorias, apurada em auditoria básica do 
ICMS, esta deverá ser exigida pela Fazenda Pública. 
Procedencia. 
 
1. Só devem permanecer na lide os solidários que estão na 
empresa na condição de sócio administrador (art. 45, XII do 
CTE) e quando estiverem apenas como sócios devem ser 
excluídos; 
 
2. Quando o crédito tributário lançado for parcelado pelo sujeito 
passivo, significa, nos termos da legislação vigente, que houve 
confissão irretratável do débito, saindo o processo da condição 
de contenciosidade (artigos 348, 353 e 354 do Código de 
Processo Civil). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Resurso  voluntário interposto pelos sujeitos passivos solidários, dar-lhes provimento para 
excluir da lide ROBERTA ALESSANDRA TORRES ROIZ e ALINE BAPTISTA. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                                  Trata o auto de infração da exigência do ICMS importação no valor 
de R$ 167.242,91 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
noventa e um centavos), multa e acréscimos legais, decorrente de apuração incorreta da 
base de cálculo do imposto devido na importação de bens e mercadorias do exterior, no 
período de 01.03.2007 a 31.12.2011. 
 
                                  Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 
Explicativa (fls. 11 a 14), demonstrativos de Auditoria Básica do ICMS (fls. 23 a 65), cópias 
de livros Registro de Entradas (fls. 66 a 242), extratos de livros Registro de Entradas e 
Saídas EFD (fls. 243 a 247), cópias de documentos e de notas fiscais (fls. 248 a 2586), 
CD (fls. 2587) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 2588 e 2589). 
 
                                   Intimados, o sujeito passivo e os solidários ALINE BAPTISTA, 
ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ e SÉRGIO MANSUR ANDALAFT apresentam 
conjuntamente impugnação (fls. 2619 a 2623), formulando em preliminar arguição de 
exclusão da lide dos solidários. 
 



                                  O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 
as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
os solidários arrolados nos autos (fls. 8 a 10), consoante a Sentença n° 041/2013-JULP 
(fls. 2637 a 2639). 
 
                                 Juntou-se ao processo Planilha de Baixa e Imputação de Processos 
(fls. 2640 a 2641) e Termo de Acordo de Parcelamento de Débito n° 190827-8 (fls. 
2642 a 2644). 
 
                                 Os autos foram encaminhados à Gerência de Recuperação de 
Créditos - GERC, tendo em vista o parcelamento total do débito, para controle dos 
pagamentos. 
 
                                 A Gerência de Recuperação de Créditos, com fundamento no art. 43, 
I, alínea "b", da Lei n° 16.469/09, apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 2651) 
para verificação de ineficácia de intimação, argumentando que, da análise dos autos, 
observa-se que houve parcelamento do crédito tributário, porém apenas um solidário, 
SÉRGIO MANSUR ANDALAFT, assinou o Termo de Parcelamento. Os outros 
solidários, ALINE BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ, não se 
tornaram, por isso, confitentes da dívida, fazendo-se necessário que sejam intimados. 
 
                                  O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 
no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 499/2016-PRES. (fls. 
2652), admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEPRE, para que se faça nova intimação aos sujeitos passivos solidários ALINE 
BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ, para apresentar recurso 
voluntário em face da decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
                                  Sendo apresentada peça defensória pelo sujeito passivo, 
encaminhem-se os autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE). Não sendo apresentada 
peça defensória, retornem-se os autos `GERC para seguimento na cobrança do crédito 
tributário. 
 
                                  Intimadas, as solidárias ALINE BAPTISTA e ROBERTA 
ALESSANDRA TORREZ ROIZ apresentam conjuntamente recurso voluntário (fls. 2658 a 
2661). 
 
                                  Ressaltam que as sócias ALINE BAPTISTA e ROBERTA 
ALESSANDRA TORREZ ROIZ não foram em nenhum momento investidas em cargo de 
gestão. 
 
                                  Deveras destacar que a sócia ALINE BAPTISTA somente ingressou 
na sociedade em março de 2008. 
 
                                     A pedido do Conselheiro Relator, juntou-se ao processo, extratos 
de Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 2673 a 2674) e de Espelho de 
Dados da JUCEG (fls. 2675). 
 
                                      A Quarta Câmara deste Conselho, após considerando, por meio 
da Resolução n° 72/2016 (fls. 2676 a 2677), remete os autos em diligência para que os 
sujeitos passivos solidários ALINE BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ 
sejam intimados, na pessoa do advogado constituído nos autos, para juntarem ao 
processo certidão específica detalhada da Junta Comercial do Estado de Goiás- JUCEG. 



 
                                     Intimadas (fls. 2678 a 2679), as solidárias ALINE BAPTISTA e 
ROBERTA ALESSANDRA TORREZ ROIZ não atenderam a solicitação formulada na 
Resolução n° 72/2016. 
 
                                    Na sessão de julgamento, o Conselheiro Relator formulou pedido de 
diligência. 
 
                                    Pelo acórdão da IV CJUL n°1324/2016, a quarta câmara do 
conselho administrativo tributário decidiu, rejeitar o pedido de diligencia formulado pelo 
conselheiro relator, e também acolheu a preliminar de exclusão das solidarias da lide, às 
fls 2682 a 2686. 
 
                                    Foram anexados documentos, às fls 2687 a 2688. 
 
                                    Intimada, a Fazenda Pública a interpor recurso ao conselho, às fls 
2689. 
 
                                    Apresentado recurso ao conselho pleno n°354/2016 – GRF, a 
Fazenda Pública alega que as solidarias, no recurso à câmara, a sócia ALINE alegou que 
somente ingressou na sociedade em março de 2008, não podendo responder pelas 
infrações cometidas pela sociedade antes do seu ingresso. Contudo, consta no extrato de 
fls. 2674 que há indicação de que ALINE BAPTISTA e ROBERTA ALESSANDRA 
TORREZ ROIZ, entraram na sociedade em 17/03/2006, como administradoras. Nesse 
sentido, cf. doc. dos autos, há indícios fortes de que as solidarias ROBERTA e ALINE 
eram administradoras da pessoa jurídica autuada nos momentos das ocorrências dos 
fatos geradores, que precisam, no entanto, de confirmação mediante diligência. Ante 
exposto, a Fazenda Pública pede que seja realizada a diligencia necessária ao 
esclarecimento das datas nas quais as sócias compuseram o quadro administrativo da 
pessoa jurídica autuada, conforme o resultado das diligencias, que seja revertido o 
julgamento cameral para que as sócias sejam reincluídas na lide, às fls 2690 a 2692. 
 
                                    O sujeito passivo e o sujeito solidário Sergio Mansur, foram 
intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar recurso para o conselho pleno, e o 
sujeitos solidários Roberta e Aline, a apresentar contradita, às fls 2695 a 2698. 
 
                                    O sujeito passivo e o solidário Sergio Mansur apresentaram recurso 
conjuntamente, arguindo que através do acórdão 1324/2016, reconheceu que a 
administração fazendária não juntou aos autos elementos que ensejassem seu 
enquadramento como responsáveis solidárias, pois, além de não ter agido de forma 
comissiva ou omissiva, não ficou provado nos autos qualquer pratica de ato de sua 
responsabilidade contra legis. Pelo mesmos argumentos, faz-se necessário afastar a 
responsabilidade do sócio administrador, Sr. Sergio Mansur, já que não foram provados 
nos autos quaisquer elementos suficientes a torna-lo solidário na presente autuação. Ante 
exposto, alega decadência do credito tributário, devendo ser excluído da presente 
autuação, haja vista a inequívoca ocorrência do instituto da decadência. Isso porque, 
como base bem sabido, o ICMS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, e, 
portanto, o direito de a Fazenda Pública constituir o seu credito tributário extingue-se após 
5 anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4°. Desde então 
requer, a exclusão do período de marco a setembro de 2007 da presente autuação, e que 
seja dado deferimento à postulação defensoria para declarar a ilegitimidade passiva do 
sócio administrador, e no mérito reconhecer a ocorrência da decadência relativamente ao 
período mencionado, às fls 2700 a 2704. 



 
                       Os sujeitos solidários Roberta Alessandra Torres Roriz e Aline 

Baptista apresentam contradita, arguindo que seja dado deferimento à postulação 
defensoria para negar provimento ao recurso interposto pela representação fazendária no 
presente auto de infração, tendo em vista as lidimas alegações esposadas, às fls 2706 a 
2709. 
 

O Conselho Superior, do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 22/08/2017, resolve encaminhar os autos ao setor da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia para que manifeste sobre a informação constante da 
CONSULTA DETALHADA DO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA, fls. 2673/2674, 
seguindo o qual a qualificação de sócio administrador se aplica a todos os sujeitos 
passivos solidários e não apenas a SÉRGIO MANSUR ANDALAFT e se a informação 
estiver correta, deverá ser anexada ao processo a documentação (cópia do contrato 
social, cópia de procuração, etc.) que corrobore a indicação dos sujeitos passivos ALINE 
BATISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORES ROIZ como sócias com poderes de 
gerenciamento da empresa e que após retorne o processo à Câmara Julgadora para nova 
apreciação. 

 
O processo retorna à Câmara Julgadora com as informações 

(Despacho nº 0336/2017 – NC –DRFGNA), em atendimento ao Despacho nº 2734/2017-
DRFGNA, de que a empresa SCENIA DIAGNÓSTICO COM. IMP.EXP. E DISTRIB. DE 
MATERIAIS MÉDICOS EIRELE, teve sua inscrição inicialmente homologada em 
17/03/2006, tendo como sócios o Sr. Sérgio Mansur Andalaft e Roberta Alessandra Torres 
Roiz e que durante todo o período de atividade da empresa até esta data a empresa teve 
a participação de Aline Baptista e Roberta Alessandra Torres Roiz como sócios e não 
sócio administradores, pois, durante todo o período, da data da abertura até esta data a 
empresa somente teve um sócio administrador, o Sr. Sérgio Mansur Andalaft. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Inicialmente manifesto sobre o mérito do processo, para concluir que 

esta obrigação se encontra resolvida no processo, pois a empresa efetuou o parcelamento 
do mesmo, conforme consta nos autos (fls. 2642/2644) cópia do parcelamento número 
190827-8, que se encontra no momento na condição de “INATIVO RENEGOCIADO”, 
conforme consta no sistema de informática da SEFAZ, sendo que das 60 (sessenta) 
parcelas negociadas 17 (dezessete) foram pagas, representando um percentual de 28,33 
% (vinte e oito inteiros e trinta e três avos). 

 
O que ficou para ser analisado neste processo foi o pedido de 

exclusão das solidárias ALINE BATISTA e ROBERTA ALESSANDRA TORES ROIZ, 
quando da interposição do Recurso Voluntário, julgado nesta Câmara. 

 
Quando em consulta no sistema de cadastro da SEFAZ/GO. já se 

percebe que as mesmas estão cadastradas como sócias da empresa e nunca estiveram 
na condição de sócias administradoras, conforme “consulta detalhada do contribuinte 
pessoa jurídica” anexada ao processo (fls. 2771 e 2772) e do Despacho nº 0336/2017- NC 
– DRFGNA, com a informação de que durante todo o período de atividade da empresa até 



esta data a empresa teve a participação de Aline Baptista e Roberta Alessandra Torres 
Roiz como sócios e não sócio administradores, pois, durante todo o período, da data da 
abertura até esta data a empresa somente teve um sócio administrador, o Sr. Sérgio 
Mansur Andalaft. 

 
Por todo o exposto conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 

provimento para, juntamente com meus pares, excluir da lide as sócias Aline Baptista e 
Roberta Alessandra Torres Roiz. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00586/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 162.062,18 (cento e 
sessenta e dois mil e sessenta e dois reais e dezoito centavos), nos termos da revisão 
fiscal às fls. 569. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, José Paixão de 
Oliveira Gomes e Denílson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, deixou de totalizar /apurar os 
débitos referentes aos documentos fiscais escriturados no livro registro de saídas, bem 
como, os créditos no Livro Registro de Entradas – 01/01/2010 a 31/12/2010, conforme 
demonstrativos / Auditoria Básica do ICMS e documentos que se encontram acostados ao 
processo, fls. 03 a 280. Em consequência, deverá pagar o imposto correspondente, na 
importância lançada no campo próprio (162.465,09) – "DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO", juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
 O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 280). 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não foi 

considerado o crédito contido nos estoques da data do início do período fiscalização; 
transposição a menor dos valores de documento fiscais de entrada e respectivos créditos. 
Cita os casos ocorridos com as notas fiscais nºs. 957 e 1017. Pugna pela improcedência 
da lide; por diligência, fls. 283 a 287. Junta documentos, fls. 288 a 305. 

 
Pela Sentença nº1207/2016 – JULP, (fls.308 a 310), o julgador 

singular decide pela procedência parcial do auto de infração.  
 
Despacho nº. 478/2016 – GERF concorda com a decisão “a quo”, fl. 

311.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls. 314 317. Junta documentos, fls.  318 a 398.  
 
Pela Resolução nº104/2016, (fls.401 e 402), a Segunda Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional 



de Fiscalização de Goiânia (fl.02), a fim de que seu titular, por gentileza, designe o auditor 
fiscal autuante, ou substituto seu, a proceder ao seguinte: 

 
Verificar a existência ou não das incorreções relativas ao montante 

de crédito de imposto alegadas pelo sujeito passivo e mencionadas no preâmbulo da 
presente resolução; resultando da verificação requerida no item 1, redução do montante 
da omissão de pagamento de imposto indicada na peça inicial, elaborar demonstrativos 
sintéticos e analíticos, nos mesmo moldes dos acostados pelo auditor fiscal autuante 
(fls.11 a 145), totalizando os novos valores por mês e período fiscalizado; fornecer outros 
elementos que entender úteis à solução da presente lide; remeter os autos ao Setor de 
Preparo Processual (SEPRE), deste Conselho, a fim de que este intime o advogado do 
contribuinte (fl.317) para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre o resultado da presente 
diligência.  

 
Em atendimento à Resolução nº104/2016, nas (fls.564 a 570), a 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia informa que o contribuinte não possui 
crédito a reclamar referente ao estoque de mercadorias existente em 31/12/2008 (último 
dia no Simples Nacional), porque este procedimento de Auditoria se refere ao exercício de 
2010. Em sua documentação denominada "relação de crédito de ICMS não considerado 
pelo fiscal" (fls.319 e 320), o contribuinte reclama créditos para os períodos de apuração.  

 
Aduz que janeiro, fevereiro e maio de 2010, as notas fiscais emitidas 

não possuem direito a crédito de ICMS, e que o ICMS devido nestes períodos de 
apuração permaneceu inalterado.  

 
Que em abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro e 

dezembro de 2010 as Notas Fiscais emitidas por empresas enquadradas no Simples 
Nacional em sua maioria não possuem direito a crédito de ICMS. O ICMS devido nestes 
períodos foi reduzido (abr-R$14,90, jun-R$25,17, jul-R$26,20, ago-R$27,58, set- R$12,44, 
out-R$37,30, nov-R$86,89, dez-R$172,44).  

  
Desta forma, depois de efetuados os procedimentos relacionados, 

retornem-se este processo ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), para as demais 
providências que sejam necessárias. Anexou Documentos, (fls.404 a 563). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº104/2016, querendo manifestar-se (fl.573). 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, em conclusão aduz que o “quantum” devido pelo polo passivo é na 
importância, referente ao ICMS de R$ 162.062,18 (cento e sessenta e dois mil, sessenta e 
dois reais e dezoito centavos). 

 
Em face do trabalho revisional, o sujeito passivo não trouxe aos 

autos elementos de prova capazes de contrapô-lo, o que me leva a julgar procedente em 
parte o lançamento, nos termos descritos na fl. 569.   

 



Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 162.062,18 (cento e sessenta e 
dois mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), nos termos da revisão fiscal às fls. 569. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00587/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
164.402,61, nos termos da revisão fiscal às fls. 606. Foram vencedores os Conselheiros 
José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes e Denilson Alves Evangelista. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
totalizar /apurar os débitos referentes aos documentos fiscais escriturados no livro registro 
de saídas, bem como, os créditos no Livro Registro de Entradas – 01/01/2011 a 
31/12/2011, conforme demonstrativos / Auditoria Básica do ICMS e documentos em 
anexo, fls. 03 a 413. Em consequência, deverá pagar o imposto correspondente, na 
importância lançada no campo próprio (165.346,68) – "DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO", juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não foi 

considerado o crédito contido nos estoques da data do início do período fiscalização; 
transposição a menor dos valores de documento fiscais de entrada e respectivos créditos. 
Cita os casos ocorridos com as notas fiscais nºs. 54.841, 55.472,56.121. Pugna pela 
improcedência da lide; por diligência, fls. 416 a 420. Junta documentos, fls. 420 a 429. 

 
Pela Sentença nº1208/2016 – JULP, nas (fls.434 a 436), o julgador 

singular decidiu pela parcialmente procedente, do auto de infração.  
 
Despacho nº. 479/2016 – GERF concorda com a decisão singular, fl. 

437.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições 

e alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 440 a 442. Junta documentos, fls. 443 
a 469.  

 
Pela Resolução nº103/2016, nas (fls.472 e 473), a Segunda Câmera 

Julgadora converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia (fl.02), a fim de seu titular, por gentileza, designe o auditor 
fiscal autuante, ou substituto seu, a proceder ao seguinte: 



 
Verificar a existência ou não das incorreções relativas ao montante 

de crédito de imposto alegadas pelo sujeito passivo e mencionadas no preâmbulo da 
presente resolução; resultando da verificação requerida no item 1, redução do montante 
da omissão de pagamento de imposto indicada na peça inicial, elaborar demonstrativos 
sintéticos e analíticos, nos mesmo moldes dos acostados pelo auditor fiscal autuante 
(fls.11 a 145), totalizando os novos valores por mês e período fiscalizado; fornecer outros 
elementos que entender úteis à solução da presente lide; remeter os autos ao Setor de 
Preparo Processual (SEPRE), deste Conselho, a fim de que este intime o advogado do 
contribuinte (fl.317) para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre o resultado da presente 
diligência.  

 
Em atendimento à Resolução nº103/2016, (fls.602 a 606), a  

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia informa que o contribuinte não possui 
crédito a reclamar referente ao estoque de mercadorias existente em 31/12/2008 (último 
dia no Simples Nacional), porque este procedimento de Auditoria se refere ao exercício de 
2011.  

 
Aduz que em maio de 2011, as notas fiscais emitidas não tem direito 

a crédito, pois neste período de apuração o ICMS devido permaneceu inalterado.  
 
Que em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 

as Notas Fiscais emitidas por empresas enquadradas no Simples Nacional, em sua 
maioria, não possuem direito a crédito de ICMS. O ICMS devido nestes períodos foi 
reduzido (agosto-R$51,18; setembro-R$199,38; outubro-R$190,56; novembro-R$395,06; 
dezembro-R$107,89).   

 
Desta forma, depois de efetuados os procedimentos relacionados, 

retornem-se este processo ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), para as demais 
providências que sejam necessárias. Anexou Documentos, (fls.475 a 601). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº104/2016, e querendo, manifestar-se (fl.609). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, em conclusão, aduz que o “quantum” devido pelo polo passivo é na 
importância referente ao ICMS de R$ 164.402,61 (cento e sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos). 

 
Em face do trabalho revisional, o sujeito passivo não trouxe aos 

autos elementos de prova capazes de contrapô-lo, o que me leva a julgar procedente em 
parte o lançamento, nos termos descritos na fl. 606.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 162.062,18 (cento e sessenta e 
dois mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), nos termos da revisão fiscal às fls. 606. 

 



 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00639/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. DECIDÃO 
CAMERAL UNÂNIME. NÃO-CONHECIMENTO. EMPRESA 
DESAPARECIDA DO ENDEREÇO DECLARADO. NÃO-
PROVIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. ART. 45 XII DO CTE E 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que recurso seja conhecido. 
 
2. Não obstante a acusação trate de mera inadimplência, a 
empresa se encontra desaparecida do endereço declarado ao 
Fisco. A posição do STJ é no sentido de que a dissolução 
irregular da sociedade implica infração à lei. Nestas hipóteses, 
também se presume que os sócios se apropriaram do 
patrimônio da empresa, à revelia de seus credores. Extrai-se dos 
seus excertos que ainda que a empresa esteja funcionando em 
outro local, a sua atividade resta maculada pela clandestinidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares e ao mérito, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, adequando, 
no entanto, a penalidade para a prevista no art. 71, inciso I,  "a", da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários MAURO MARTINS e SÉRGIO LUIZ DE AQUINO  da 
lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de 
Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves 
Evangelista, Heli José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e 
Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do ICMS regularmente registrado, mas não apurado na forma 
regulamentar.  

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 67, 
I do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “c” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 33.893,11, referente a fatos 
geradores ocorridos em janeiro de 2007 e maio de 2008. O auto de infração foi lavrado em 
fevereiro de 2010.  

Na condição de coobrigados foram nomeados MAURO MARTINS e 
SÉRGIO LUIZ DE AQUINO, ambos com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A instrução processual fiscal é amparada com os seguintes 
documentos: 

1) Auditoria Básica do ICMS; 
2) Extrato de pagamento – DPI/ SARE; 
3) Relatório de indicadores fiscais; 
4) Cópia do Livro de Registro de Apuração do ICMS. 

Houve impugnação em primeira instância, conhecida e não-provida 
pelo julgador singular (fls. 114). 

Em recurso voluntário, o sujeito passivo arguira preliminar de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa; inexistência 
de cálculo dos juros aplicados e da correção monetária; multa confiscatória; exclusão da 
solidariedade do sócio-administrador. 

 

Submetidos a julgamento cameral, lavrou-se a seguinte ementa (fls. 
148): 

“Processual. Preliminares de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Preliminar de exclusão de solidário da lide.  
Rejeição. Mérito. ICMS. Omissão de pagamento de imposto 
regularmente registrado e apurado em livro próprio. Procedência. 

 
I - Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, não 

existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício desse direito, 
tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla 
defesa; 

 
II - Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 

infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído; 

 
III - São solidariamente obrigados ao pagamento do crédito 

tributário as pessoas que tenham interesse comum no fato gerador da 
obrigação tributária, especialmente os gerentes que por seus atos ou 
omissões concorram para a prática da infração (art. 45, XII, do CTE); 

 
IV - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 

infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência não 
tenha sido afastada pelo sujeito passivo.” 

 



A decisão se dera à unanimidade de votos, com exceção do pedido 
de exclusão dos solidários, que fora rejeitado por maioria. Por unanimidade de votos, 
também fora adequada a capitulação da multa proposta na inicial, alterando-a para o art; 
71, I “a” do CTE.  

O sujeito passivo interpôs recurso à presente fase de julgamento, no 
qual assevera, em suma (fls. 166 a 174): 

1) O recurso deve ser admitido sob fundamento no art. 41, II, “b”, 1 
da Lei nº 16469/09, tendo em vista ser confiscatória a multa, em 
desacordo com a jurisprudência do STF e legislação estadual.  

2) Exclusão de solidário, com fundamento no art. 135, III do CTN.  

 

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório.  

 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito e nas 
preliminares, fora tomada por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de 
admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A 
recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da legislação tributária 
teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento 
cameral, teriam sido desconsideradas.  Identicamente, não colaciona decisão cameral ou 
plenária divergente, nesse Conselho, que justifique a apreciação de seu recurso. 



Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Ademais, a penalidade aplicável possui graduação que não se 
encaixa nas situações reiteradamente apreciadas pelo STF, nas quais seu quantum 
supera o valor do imposto. No particular dos presentes autos, a multa cominada é de 60% 
do valor do imposto.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal.  

 

Passo à apreciação do recurso quanto ao pedido de exclusão 
dos solidários na lide.  

O art. 45, XII do CTE tinha a seguinte redação à época dos fatos: 
 

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

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

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

 

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN39, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 

                                            
39PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

 
Não obstante a acusação trate de mera inadimplência, o status 

cadastral da recorrente se amolda à última hipótese, uma vez que se encontra 
desaparecida do endereço declarado ao Fisco.  

A posição do STJ é no sentido de que a dissolução irregular da 
sociedade implica infração à lei. Nestas hipóteses, também se presume que os sócios se 
apropriaram do patrimônio da empresa, à revelia de seus credores. Extrai-se dos seus 
excertos que ainda que a empresa esteja funcionando em outro local, a sua atividade 
resta maculada pela clandestinidade. 

Releva, sobre o assunto, a transcrição dos seguintes julgamentos, 
da Corte Superior: 

 
“(...)a não localização de empresa executada em endereço cadastrado 
junto ao Fisco, atestada na certidão do oficial de justiça, representa 
indício de dissolução irregular, o que possibilita e legitima o 
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Esse foi o 
entendimento fixado pela Primeira Seção por ocasião do julgamento 
dos Embargos de Divergência n. 716.412/PR, em 12.9.2008, sob a 
relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 22.9.2008). 2.  Na 
hipótese dos autos, o Tribunal a quo asseverou que existem indícios 
de dissolução irregular da sociedade, oque permite o 
redirecionamento da execução fiscal." (AgRg no Ag 1247879 PR, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
18/02/2010, DJe 25/02/2010) 
 
 
“O administrador que deixa de manter atualizados os registros 
empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da 
empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e 1.151 do CC e 
arts. 1º, 2º, e 32 da Lei 8.934/1994, entre outros). A não-localização da 
empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção iuris tantum de 
dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos 
termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de contradita em 
Embargos à Execução.”( AgRg no Ag 1316810 / PR. 2ª Turma. Julgado 
em 19/10/10. Ministro Herman Benjamin) 
 
 

Nessa mesma linha, o voto da Ministra Eliana Calmon, no REsp 
1.017.732-RS. 2ª T, julgado em 25/03/08: 

 

“(...) uma empresa não pode funcionar  sem que o endereço de sua 
sede ou do eventual estabelecimento se encontre atualizado na Junta 
Comercial e perante o órgão competente da Administração Tributária, 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGRG%20NO%20AG%27.clap.+ou+%27AGRG%20NO%20AG%27.clas.)+e+@num=%271247879%27)+ou+(%27AGRG%20NO%20AG%27+adj+%271247879%27.suce.)


sob pena de se  macular o direito de eventuais credores, in  casu,  a 
Fazenda Pública, que se verá impedida de localizar a empresa 
devedora para cobrança de seus débitos tributários.Isso  porque  o  
art.  127  do  CTN  impõe  ao  contribuinte,  como  obrigação acessória, 
o dever de informar  ao fisco  o seu  domicílio tributário,  que, no caso 
das pessoas jurídicas de direito privado, é, via de regra, o lugar da sua 
sede. 

Assim, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de 
funcionar no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos  
competentes,  comercial  e  tributário, cabendo  a  responsabilização  
do  sócio-gerente,  o  qual  pode  provar  não  ter  agido  com  dolo, 
culpa,  fraude  ou  excesso  de  poder,  ou  ainda,  que  efetivamente  
não  tenha  ocorrido  a dissolução irregular. 

No  direito  comercial,  há  que  se  valorizar  a  aparência  externa  do 
estabelecimento  comercial,  não  se  podendo,  por  mera suposição  
de  que  a  empresa  poderia estar  operando  em  outro  endereço,  
sem  que  tivesse  ainda  comunicado  à  Junta  Comercial, obstar o 
direito de crédito da Fazenda Pública. 

Ainda que  a  atividade  comercial  esteja  sendo  realizada  em  outro  
endereço, maculada está pela informalidade, pela clandestinidade. 

Assim, entendo presente indícios de dissolução irregular, e neste 
caso, é firme a jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que,  
nesta  hipótese,  não  há  que  se  exigir comprovação da atuação 
dolosa, com fraude ou excesso de poderes, por parte dos sócios, para 
se autorizar o redirecionamento da execução fiscal. 

Necessário apenas que haja indícios da dissolução irregular.  

Portanto, reconhecida a ocorrência da dissolução irregular da  
empresa  é legítimo o redirecionamento da execução contra os 
sócios.” 

 

Em pacífica jurisprudência, podemos citar os seguintes arestos:  
AgRg no AgRg no REsp 865.951/RS, Rel. Ministra   ELIANA CALMON, SEGUNDA 2ª T., 
julgado em 06.09.2007, DJ 26.09.2007; REsp nº 868472/RS, Rel.  Ministro CASTRO 
MEIRA, DJ de 12.12.2006; REsp nº 835068/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 
03.10.2006; AgRg no REsp nº 622736/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 28.06.2004; 
AgRg no AgRg no REsp  898.474/SP,  Rel.  Ministro    FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 08.05.2007, DJ 28.05.2007; REsp  868472/RS, Rel. Ministro   
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.11.2006, DJ 12.12.2006; Resp 
1101728/SP,   Rel. Ministro   TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª Seção, DJe 23/03/2009. 

A matéria vem sendo tratada sob o regime de recurso repetitivo, 
conforme asseveramos alhures. A dissolução irregular também é tratada, como já 
dissemos, sob a égide do art. 135, III do CTN, como “infração à lei”. Neste caso 
específico, é a legislação do direito de empresa que restara infringida. Vide REsp nº 
1.104.064 – RS. Min. Luiz Fux, j. 2.12.10. 1ª T. 

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer, quanto ao mérito e 
preliminares, o recurso interposto. Quanto ao pedido de exclusão de solidários, conheço-o, 
mas lhe nego provimento para mantê-los na lide. 

 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00846/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR 
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. AUDITORIA BÁSICA DO ICMS. 
ESCRITURAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO/ RESSARCIMENTO DE 
ICMS REFERENTE A SAÍDAS DE MERCADORIAS COM DESTINO 
A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que arguiu 
preliminar de cerceamento do direito de defesa e requer 
conversão do feito em diligência, vez que não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto 
que a decisão, quanto a estes quesitos, foi proferida à 
unanimidade de votos, e a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para admissibilidade do 
recurso. 
 
II – Impõe-se a procedência do lançamento vez que 
demonstrado nos autos que o contribuinte escriturou 
indevidamente créditos, a título de ressarcimento de ICMS 
referente a saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores com destino 
a outra unidade da federação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido pagamento de ICMS em razão da escrituração indevida de valores, a título 
de ressarcimento, referente às saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 



tributária pelas operações posteriores com destino a outra Unidade da Federação, 
referente ao mês de julho de 2010, conforme auditoria realizada com respaldo no previsto 
no art. 45, inciso II, do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97. 
 

Foi arrolado solidário, porém intimado em primeira instância, não se 
manifestou, por isso lavrado o termo de revelia. 

 
O crédito foi considerado procedente em decisão singular. 
 
Na fase cameral, interpuseram recurso voluntário o contribuinte e o 

solidário, requerendo a nulidade do crédito tributário devido a precariedade do auto, 
considerando que não foram incluídos, no demonstrativo da fiscalização, os produtos, cuja 
substituição ocorre por ato do Secretário da Fazenda. Asseveraram que se tivesse sido 
tomada essa providência resultaria em reversão do valor apurado. Sustentaram que 
trariam aos autos levantamento contraditório que conduziria à improcedência do crédito 
tributário. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, por maioria de votos, 
rejeitar a exclusão da lide do solidário e, no mérito, também por maioria de votos, 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Inconformado o sujeito passivo direto comparece aos autos 

apresentando recurso a este Conselho Superior, deduzindo as mesmas razões levadas à 
apreciação nas fases anteriores. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu pagamento de ICMS em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de ressarcimento, referente às saídas 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores 
com destino a outra Unidade da Federação, referente ao mês de julho de 2010, conforme 
auditoria realizada com respaldo no previsto no art. 45, inciso II, do Anexo VIII, do Decreto 
4.852/97. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto à preliminar de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que o recurso 
não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que 
diante de decisão unânime quanto a este quesito, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido. 

 
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 6.930/09 
(Regimento Interno do CAT) valho-me da faculdade conferida por este preceito normativo 
para transcrever o Acórdão nº 031/2012 da Primeira Câmara de Julgamento deste 
Conselho, às fls. 55/60, de autoria da Conselheira Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir quanto à matéria de fundo tratada nestes autos, nestes termos: 



 
“[...] 

Quanto ao mérito, por força do inciso II do § 3º do art. 58 da Lei 11.651/91, o 
direito ao crédito está condicionado à escrituração nos prazos e condições, assim: 

 
Art. 58...... 
[...] 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 
[...] 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

 

Não resta dúvida de que o contribuinte faz jus ao imposto pago 
antecipadamente quando referir-se à mercadoria cuja saída ocorrer posteriormente para 
outro Estado, segundo o inciso II, do art. 45, do Decreto 4.852/97, assim: 

 
Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das seguintes 
situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição tributária: 
[...] 
II - operação com destino a contribuinte do imposto estabelecido em outra 
unidade da Federação; 

 
Mas, para que o crédito fosse regular, deveria ter sido apurado observando o 

que dispõe a alínea “d”, do inciso II, do art. 46, do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97, no que 
tange à operação já alcançada pela substituição tributária quando a mercadoria é 
destinada a contribuinte situado em outro Estado da Federação, da seguinte forma: 

 
Art. 46. O creditamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria 
envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por base uma 
das seguintes alternativas: 
[...] 
II - o montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para a 
operação interna, sobre o valor: 
[...] 
d) da mercadoria remetida, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do IVA 
correspondente a sua própria operação, cujo somatório não pode ser 
superior à base de cálculo da retenção anterior da respectiva mercadoria; 

 
Nesse contexto, não houve sequer uma indicação específica, expressa e 

documental de erro ou equívoco no trabalho fiscal, por parte do recorrente, o qual poderia 
utilizar-se de um levantamento de mesma natureza, como exige a boa técnica processual. 
Sua razão consiste apenas em sustentar que não foram incluídos no demonstrativo, pela 
fiscalização, os produtos, cuja substituição ocorreu por ato do Secretário da Fazenda. 

 
Com relação ao assunto, vê-se que por força do Decreto 6.663/07, com 

vigência a partir de 1º.09.07, foram excluídas do regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores as mercadorias discriminadas no Apêndice I, ou seja, aquelas cuja 
substituição tributária estabelecida por ato da administração tributária. 

 
Assim, de fato, não devem compor a auditoria, haja vista o crédito tributário 

referir-se a julho de 2010. 
 



É importante ressaltar que o trabalho da fiscalização foi apenas de desfazer 
a retenção processada pelo contribuinte, inicialmente, atendendo a necessidade de se 
transferir o crédito ao estabelecimento, quando ocorre a operação de venda de mercadoria 
para outras Unidades da Federação, considerando que a retenção do imposto ocorreu 
para a venda interna. 

[...]” 
 

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 
Superior, inadmito-o quanto à preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e, quanto ao mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que julgou procedente o auto de infração.  

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00970/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento do ICMS. Apuração irregular 
do imposto decorrente de operações fiscais não permitidas no 
livro fiscal próprio. Procedente a ação fiscal. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Mantém-se a decisão singular, que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide que o sujeito 
passivo não conseguiu trazer aos autos prova de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Paulo 
Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 40.959,88, referente ao período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de 
incentivar operações fiscais não permitidas no Livro Registro de Apuração do ICMS. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos em anexo. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57 e 
64 da Lei nº 11.651/91, artigo 2º, inciso II, da Lei nº 11.180/90 e artigos 4º, inciso II, 5º, 
inciso III, 13, § 5º, 43 e 44, todos do Decreto nº 4.852/97 e artigo 4º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSN, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
III, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 60/71. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 96/100, pela qual o julgador 
singular declarou nulo o lançamento em tela. 

Inconformada com a decisão supra, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso no qual pugna pelo afastamento da decadência. Afirma que o 
procedimento adotado pelo contribuinte, promovendo o financiamento irregular do imposto 
cujo pagamento deveria ter ocorrido de forma integral, implica na inexistência de 
lançamento a ser homologado, pois a apuração do contribuinte foi irregular. Informa que, 
neste Conselho, a questão tem sido solucionada com a aplicação do artigo 173, inciso I, 
do CTN, pois como se trata de lançamento de ofício, não é possível aplicar o artigo 150, § 
4º, do CTN. Pede o afastamento da nulidade e retorno do processo à primeira instância 
para apreciação de toda a matéria. 

A autuada apresenta contradita arguindo intempestividade o recurso 
fazendário. No que se refere à matéria discutida, pede a manutenção da decisão singular, 
entendendo estar caracterizada a decadência nos termos do § 4º do artigo 150 do CTN. 
Afirma que a decisão singular deve ser mantida no que concerne à nulidade declarada. 
Alega que a operação descrita no auto de infração, realizada com AEAC, em que o fisco 
aponta omissão de pagamento de imposto em razão da apuração irregular, por entender 
como operações fiscais não permitidas, não encontra embasamento nos dispositivos 
legais informados no lançamento. 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
acórdão nº 2027/2014, decidiu, por unanimidade de votos, afastar a alegação de 
intempestividade do recurso da Fazenda Pública, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, conheceu do recurso de ofício, deu-lhe provimento para reformar a sentença 
singular, afastando a nulidade e retornando o processo à primeira instância para 
apreciação de toda a matéria. 

O sujeito passivo, em sua peça recursal, argui que o julgador acatou 
a arguição da recorrente de decadência do direito da Fazenda Pública realizar o 
lançamento, porquanto a auditoria se refere ao exercício de 2006, ao que passo que a 
empresa fora notificada da exigência fiscal em 12/12/2011. Conclui que, assim, nos termos 
do § 4º do artigo 150 do CTN, a autuação só poderia surtir efeito em relação aos fatos 
geradores ocorridos no período de 13/12/2006 a 31/12/2006. Pede, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do acórdão nº 
45/2017, conhece do recurso do contribuinte para o Conselho Pleno, nega-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que afastou a nulidade declarada em fase singular e 
determinou o retorno do processo à primeira instância para apreciação de toda a matéria. 

Intimado, o sujeito passivo comparece novamente ao processo 
reiterando os argumentos expendidos anteriormente, bem como alega que o ponto central 
da discussão seria o não pagamento da parcela não financiada (30%) e com isso estaria 
exigindo 100% do tributo apurado, assim existiria incompetência legal da autoridade fiscal 
para lançar o tributo integralmente, pois não poderia suspender os benefícios do referido 
programa. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 170/181. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário arguindo em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por cerceamento 



do direito de defesa, pois é direito da parte autuada estar presente no momento da 
autuação a que possui o direito de se fazer representar, através de seu departamento 
contábil, conforme prescrito no artigo 133 da Constituição Federal. Argui, também, a 
decadência parcial, haja vista que o fisco não poderia mais constituir o crédito tributário 
referente ao período de janeiro de 2006 até o dia 12 de dezembro de 2006, em face do 
transcurso de mais de 5 anos entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento fiscal. No 
mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que as normas indicadas não apontam 
efetivamente a suposta omissão de ICMS que, segundo o auto, deriva de apuração 
irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não permitidas no Livro 
Registro de Apuração do ICMS.  Questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Em sede de preliminares, entendo que não há que se falar em 
nulidade do presente auto de infração por insegurança na determinação da infração nem 
por cerceamento do direito de defesa, pois o lançamento de ofício foi confeccionado com a 
observância de todos os ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, 
tendo sido colacionado aos autos a parte analítica do levantamento e o sujeito passivo 
teve pleno conhecimento da infração que lhe fora impingida, não lhe sendo possível 
aventar tais nulidades prescritas no artigo 20 da Lei 16.469/09.  

Feitas estas considerações preambulares, adentro ao mérito do 
lançamento. A acusação que consta no auto de infração é que o sujeito passivo teria 
omitido o pagamento do ICMS na importância de R$ 40.959,88, referente ao período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de 
incentivar operações fiscais não permitidas no Livro Registro de Apuração do ICMS.  

A auditoria fiscal em comento compreende a análise e verificação do 
ICMS apurado pelo contribuinte beneficiado pelos programas Fomentar/Produzir, 
objetivando averiguar a regularidade do referido imposto a ser recolhido, visando verificar 
se tal apuração, incluindo tanto a parcela sujeita ao incentivo quanto as que deverão ser 
integralmente recolhidas estão de acordo com o que determina a legislação tributária em 
vigor. 

Em detida análise dos autos, observo que a autoridade fiscal valeu-
se de consistentes informações, sendo o trabalho desenvolvido com rigor técnico, e o 
sujeito passivo não apresentou impugnação capaz de elidir com sucesso o trabalho da 
fiscalização, não apresentando nenhum fato que comprovasse suas alegações.  

Comprovado a utilização irregular do referido benefício, o sujeito 
passivo que deveria apresentar argumentos acompanhados de provas que pudesse 
rechaçar o levantamento, não o fazendo a contento, os atos administrativos presumem-se 
de acordo com o princípio da legalidade. 

Em que pese a tese defensória, pude verificar, que a empresa face à 
legislação tributária, praticou todas as infrações descritas no feito, estando nos autos, bem 
detalhado e provado as infrações praticadas pelo sujeito passivo, nas diversas inclusões 
de débitos não relacionados com a industrialização, bastando para isso uma análise da 
documentação acostada aos autos.  



Observo, ainda, que a autoridade fiscal fundamentou a acusação em 
prova material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo calculou a parte 
incentivada de forma errônea, causando falta de pagamento do imposto, conforme se 
observa pelos demonstrativos que integram a instrução processual. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida, pois o sujeito passivo nada 
trouxe aos autos que pudesse modificar o conteúdo dos cálculos efetuados pela 
fiscalização. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00983/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão no 
recolhimento do imposto. Procedimento fiscal revisto. Parcial 
procedência. 
 
A revisão do lançamento do crédito tributário, que apresentar 
resultado divergente do exigido no auto de infração, faculta, ao 
julgador do processo, a sua adequação para o novo valor e o 
pagamento efetivado sob o comando de nova lei, que permite a 
renegociação da dívida, também suporta o julgamento da 
exigência tributária com o acolhimento do seu ajuste para o real 
valor litigioso do processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
35.932,02 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dois centavos), 
considerando o pagamento de fls. 169/170 dos autos, para fins de extinção do crédito 
tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento do crédito tributário descreve a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária com a acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 36.941,19 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e 
um reais e dezenove centavos), referente aos meses de maio, junho e dezembro de 2011, 
apurado de forma irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não 
permitidas no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apuração contida na 
Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, em anexo. Em 
consequência, o autuado deve pagar o imposto omitido, junto com a penalidade e os 
acréscimos legais.  

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos, fls. 03 a 20. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário na primeira fase de defesa, fls. 25 a 27, cuja tese sustenta que a fiscalização, ao 
refazer a apuração do ICMS, utilizou para compensação do novo débito do imposto, os 
valores de R$ 101.500,74 e R$ 406.593,97, constantes nos campos 64 e 72, 
respectivamente, do levantamento realizado de ofício e que apesar de a impugnante ter 
utilizado este valor para compensação, não foi o valor por ela apurado no mês e sim o 
constante no Registro 1200 do Sped Fiscal, onde estão lançados os valores de 
R$129.212,26 como saldo de períodos anteriores e R$ 412.596,34, como créditos 
apropriados no mês, motivo pelo qual requer revisão fiscal e improcedência do auto de 
infração. 



 
O julgador singular, fls. 60 a 62, decide pela procedência do auto de 

infração. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 67 a 71, onde fundamenta que, para um melhor esclarecimento a recorrente 
apresenta um resumo dos resultados apontados pelo agente fiscal em documentação por 
ele anexadas a este processo.  

 
Acresce que os valores constantes ao final do demonstrativo, nos 

meses de maio, junho e dezembro de 2011, refletem que o agente fiscal identificou em 
seu auto de infração.  

 
Em cada uma destas apurações, o agente fiscal identificou os 

valores dos débitos de ICMS, bem como os valores dos créditos que poderiam ser 
utilizados para abatimento destas parcelas, sejam elas incentivadas ou não.  

 
A revisão do agente fiscal identificou os valores de ICMS superiores 

ao apurado pela recorrente.   
 
Argumentou que o agente fiscal considerou em seus cálculos como 

saídas incentivadas, as saídas ocorridas com o CFOP 6905, no valor de R$ 2.406.000,00 
(dois milhões, quatrocentos e seis mil reais), quando o correto seria não a considerar 
como incentivada, haja vista, não ter sido uma operação com o ICMS.  

 
Sustenta que o agente fiscal apurou um percentual diferente do 

utilizado pela recorrente, e, consequentemente, um valor de ICMS a menor não recolhido 
nas operações não incentivadas.  

 
Ante o exposto, requer: seja acolhido e provido o recurso voluntario, 

para reformar a sentença de Primeira Instancia e declarar improcedente o lançamento, ou 
considerar nulo ab initio o lançamento e determinar seu arquivamento. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, acata a 

proposição do Conselheiro Relator e após os considerandos,  
 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, encaminhando o processo ao seu órgão de origem, a fim de que seu ilustre 
titular determine que o auditor fiscal, preferencialmente estranho a lide, à vista das 
alegações apresentadas pelo sujeito passivo, adote os seguintes procedimentos: 

 
1. intimar o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no 

endereço constante da procuração juntada nestes autos, para que: 
 
1.2. sejam apresentadas as notas fiscais de remessas para depósito 

fechado ou armazém geral localizado em outro Estado, com a utilização do CFOP 6905, 
pois, de acordo com a Instrução Normativa nº 885/2007 - GSF, as remesas para depósito 
fechado ou armazém geral só foram incentivadas a partir do ano de 2012, não sendo o 
caso em tela, cujo fato gerador ocorreu em 2011; 

 
2. na hipótese de apresentação dos elementos mencionados no item 

antecedente pelo sujeito passivo, proceder revisão no trabalho fiscal, com o fim de apurar 
se as mercadorias realmente foram destinadas para depósito fechado ou para armazém 



geral em outra Unidade da Federação, porque, se assim não for, o sujeito passivo terá que 
pagar a tributação total, porque esta operação estará dentro das não incentivadas, o que 
gera a obrigação do pagamento de 100 % (cem por cento) do tributo. 

 
3. na eventualidade do não cumprimento do solicitado no item 1 pelo 

autuado, proceder à verificação da ocorrência de possíveis erros no levantamento original 
como, por exemplo, quanto as notas fiscais em que o autuado alega não serem de 
operações tributadas,  bem como em relação aos itens indicados pelo sujeito passivo em 
sua impugnação, que foram demonstrados de forma suscinta, e que podem influir no 
resultado final desta auditoria, dependendo da análise e conclusão do revisor, que deverá 
fazer as devidas correções, se necessário. 

 
Após, intimar o representante legal do sujeito passivo a tomar 

conhecimento do resultado desta revisão e, caso queira, se manifestar no prazo de até 20 
(vinte) dias. 

 
Em seguida, os autos devem retornar à esta Câmara Julgadora para 

deliberação. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 
 OBS.: A Representação Fazendária concorda com a presente 

Resolução”, fls. 99 a 101. 
 
De acordo com relatório diligencial, fls.103 a 106, o revisor conclui 

que o ICMS exigido pela fiscalização, início do processo administrativo tributário, fica 
alterado para o ICMS devido no valor de R$ 35.932,02 (trinta e cinco mil, novecentos e 
trinta e dois reais e dois centavos). 

 
Sujeito passivo é intimado, às fls. 134 para tomar conhecimento da 

resolução 98/2016 e resultado da diligencia, querendo se manifestar. 
 
O sujeito passivo se manifesta sobre o procedimento de revisão 

fiscal, fls. 136 a 137, onde acorda como a conclusão estampada no procedimento 
revisional e, ainda, junta os documentos de fls.139 a162. 

 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls. 167 a 168, para ratificar o 

seu entendimento de que o seu direito ainda prevalece, no sentido de serem 
improcedentes todos os lançamentos realizados pelo agente fiscal que motivaram a 
lavratura do auto de infração, ora discutido. Contudo, “compreendeu que neste momento a 
adesão ao PRONEFI se apresentava de forma mais interessante para manutenção de sua 
situação de regularidade fiscal”, fl. 168. 

 
Ao final, e, a vista da quitação integral débito, requer a extinção do 

presente auto de infração, com sua consequente baixa e arquivamento. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



De acordo com a primeira conclusão que obtive no estudo deste 
processo, observei que o lançamento inicial atende às normas do art. 142 do CTN e art. 8º 
da Lei nº 16.469/2009, os quais transcrevo como meio auxiliar deste voto, conforme 
segue: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 
 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 
base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 
ou pedido de descaracterização; 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 
ou função e número da matrícula funcional. 
 
§ 1º No caso de expedição do lançamento ser efetuada por meio eletrônico, 
fica dispensada a assinatura da autoridade lançadora. 
 
§ 2º Quando em procedimento fiscal realizado em um mesmo 
estabelecimento forem detectadas, em mais de um exercício, infrações de 
uma mesma espécie, apuradas segundo critérios idênticos, a expedição do 
lançamento pode ser feita em apenas um documento, desde que indicados, 
por exercício, os elementos que não sejam comuns à totalidade do período 
considerado. 
 
§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do processo e 
antes da sentença em primeira instância ou em instância única, fato que 
resulte em alteração do valor do crédito tributário, essa situação deve ser 
consignada em termo por essa autoridade, intimando-se o sujeito passivo 
sobre a consignação procedida. 
 
§ 4º Pode ser aplicado o disposto no § 3º, quando se constatar outro sujeito 
passivo, além do já identificado, não ficando prejudicada a inclusão 
daquele, em fase posterior do processo, no caso de comparecimento 
espontâneo. 

 
Observo o lançamento tributário e concluo que a autoridade 

administrativa, no exercício da sua atividade funcional, examinou o movimento comercial 
da empresa, comparou as escriturações do ICMS para trabalhar a apuração do imposto 
sob benefício do programa FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR e constatou uma 
omissão no recolhimento ICMS, fato que motivou a exigência da diferença constante na 
descrição da ocorrência no campo específico do auto de infração. 

 



No curso das discussões processuais, os autos foram convertidos 
em diligência, onde o procedimento de revisão fiscal, fls. 103 a 131, reexamina a causa da 
autuação, onde o revisor conclui: 

 
“Portanto, após estas considerações pertinentes e juntadas de novos 

demonstrativos, consideramos revisado o presente processo, nos moldes estabelecidos 
na Instrução Normativa nº 885/07-GSF, ficando o ICMS a recolher alterado para 
R$35.932,02, conforme CONCLUSÃO da Auditoria do Fomentar em anexo, ficando assim 
distribuído: ”, fl. 105. 

 
Maio/2011: .............  R$ 32.676,55 
Junho/2011: ...........  R$   2.609,88 
Dezembro/2011: ....  R$      645,59 

 
O autuado, embora sustente a sua tese de improcedência do auto de 

infração, porém, sob o comando da Lei nº 19.506/2016, que instituiu o Programa de 
Negociação Fiscal –PRONEFI–, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda –SEFAZ, 
cujas medidas facilitam as negociações tributárias, acaba por efetuar o pagamento do 
ICMS exigido no lançamento do crédito tributário, o qual está comprovado pela juntada do 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 2.1, fl. 169. 

 
A negociação do crédito tributário exigido no lançamento de ofício e o 

seu efetivo recolhimento no prazo de concordância do autuado motivam a parcial reforma 
da decisão proferida pela Primeira Instância, visto que o crédito tributário exigido foi 
reduzido e quitado pelo sujeito passivo.   

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do recurso, 

dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 35.932,02 
(trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dois centavos), considerando o 
pagamento de fls. 169/170 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00984/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão no 
recolhimento do imposto. Procedimento fiscal revisto. Parcial 
procedência. 
 
A revisão do lançamento do crédito tributário, que apresentar 
resultado divergente do exigido no auto de infração, faculta, ao 
julgador do processo, a sua adequação para o novo valor e o 
pagamento efetivado sob o comando de nova lei, que permite a 
renegociação da dívida, também suporta o julgamento da 
exigência tributária com o acolhimento do seu ajuste para o real 
valor litigioso do processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 74.805,85 (setenta e quatro mil, oitocentos e 
cinco reais e oitenta e cinco centavos), considerando o pagamento de fls. 210/211 dos 
autos, para fins de extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O lançamento do crédito tributário descreve a ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária com a acusação fiscal de o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS no valor de R$ 156.562,76 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), referente aos períodos de junho e 
outubro de 2013, abril, maio, julho, setembro e outubro de 2014, apurado de forma 
irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscal não permitidas no livro 
Registro de Apuração do ICMS. Em consequência, o autuado deve pagar o imposto 
omitido, junto com a penalidade e os acréscimos legais.  

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos, fls. 02 a 69. 
 
O Termo de Revelia de fl. 72 assinala a ausência do sujeito passivo 

na primeira fase de defesa do processo. 
 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 77 a 
80, cuja tese sustenta que por se tratar de uma regra de apuração de ICMS, foi publicada 
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás a IN n° 885/2007-GSF, justamente evitar 
duvidas que o contribuinte beneficiário do programa FOMENTAR, PRODUZIR e 
MICROPRODUZIR possam ter sobre a forma de apuração do saldo de ICMS.  

 



Apresenta quadro demonstrativo do mês de junho/2013 como 
exemplo e afirma que o Agente Fiscal apurou no mês de junho/2013 os valores de 
R$23.876.562,76 e de R$ 21.540.227,53 para as operações que se classificam como 
saídas totais e como saídas incentivadas respectivamente.  

 
Ao analisar o procedimento fiscal, vê-se que os cálculos realizados 

pelo Auditor Fiscal proporcionam uma diminuição dos valores das saídas totais e um 
aumento nas saídas incentivadas.  

 
Essas diferenças resultam os seguintes impactos na apuração final 

do ICMS a ser recolhido, quais sejam: 
 
1. o aumento fator do percentual das saídas incentivadas, irá 

provocar um aumento do crédito de ICMS das operações incentivadas, e 
consequentemente, uma diminuição do ICMS a ser recolhido nestas operações; 

  
2. Inversamente proporcional, este novo fator apurado pelo Agente 

Fiscal, irá provocar uma diminuição do crédito do ICMS das operações não incentivadas, e 
consequentemente, um aumento do ICMS a ser recolhido nas operações não 
incentivadas. (fl. 79). 

 
Afirma que esses dois fatores desestabilizam os cumprimentos das 

suas obrigações tributárias resultantes de operações incentivadas pelo Programa 
FOMENTAR e das operações não incentivadas. 

 
Acresce que no mês de junho/2013, a empresa realizou vendas de 

bagaço de cana no montante de R$ 1.245.318,90, acobertado pela Nota Fiscal nº 6161, 
27/06/2013, porém com o CFOP 5.102, quando o correto é CFOP 5.101 e para a correção 
foi emitida carta de correção eletrônica em anexo. 

  
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência, para que, 

auditor fiscal estranho à lide proceda a revisão dos trabalhos, admitindo o valor do crédito 
de ICMS apontado no trabalho de fiscalização e, ao final, seja julgado improcedente o auto 
de infração.  

 
O Sujeito Passivo anexa documentos às fls. 81 a 114. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, depois de 

fazer os seus considerandos, acata a proposição do Conselheiro Relator e resolve, “por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo ao 
seu órgão de origem, a fim de que seu ilustre titular determine que o auditor fiscal, 
preferencialmente estranho a lide, à vista das alegações apresentadas pelo sujeito 
passivo, adote os seguintes procedimentos: 

 
1. intimar o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no 

endereço constante da procuração juntada nestes autos, para que: 
 
2. verificar se realmente houve erro no Registro da nota fiscal 

Entrada nº 6161, de 27/06/2013, em relação ao CFOP considerado, visto que foi 
considerado o CFOP 5102 (mercadoria recebida de terceiros), quando a alegação do 
sujeito passivo é que se trata de CFOP 5101 (mercadoria de produção própria) 

 



3. na ocorrência de erro no registro da mercadoria da condição de 
não incentivada para incentivada é que o sujeito passivo pagaria mais impostos por não 
usar o benefício do FOMENTAR PRODUZIR, quando pagaria o imposto sobre 30% (trinta 
por cento), - parte não incentivada -, enquanto se for como parte não incentivada a 
incidência do imposto será de 100% - percentual a ser calculado para efeito de cobrança 
do tributo. 

 
Após, intimar o representante legal do sujeito passivo a tomar 

conhecimento do resultado desta revisão e, caso queira, se manifestar no prazo de até 20 
(vinte) dias. 

 
Em seguida, os autos devem retornar à esta Câmara Julgadora para 

deliberação. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Lidilone Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 
 OBS.: A Representação Fazendária concorda com a presente 

Resolução”, fls. 117 a 119. 
 
De acordo com relatório diligencial, fls. 121 a 122, o revisor conclui 

que o ICMS exigido pela fiscalização, início do processo administrativo tributário, fica 
alterado para o ICMS devido no valor de R$ 74.805,85 (setenta e quatro mil, oitocentos e 
cinco reais e oitenta e cinco centavos). 

 
Após a ciência da intimação de fl. 134, o sujeito passivo se manifesta 

sobre o procedimento de revisão fiscal, fls. 163 a 166, onde ele afirma que as notas fiscais 
emitidas por meio do “CFOP 6.949 tinham sido consideradas no montante das “Saídas 
Totais”, conforme pode ser verificado no quadro existente no item 2.  

 
Como é sabido, a composição dos valores relativos as “Saídas 

Totais” encontra-se regulamentado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
através da Instrução Normativa nº 885/2007”, fls. 164 e 165. (Transcrição sem os negritos)  

 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls. 208 a 209, para ratificar o 

seu entendimento de que o seu direito ainda prevalece, no sentido de serem improcedente 
todos os lançamentos realizados pelo agente fiscal que motivaram a lavratura do auto de 
infração, ora discutido. Contudo, “compreendeu que neste momento a adesão ao 
PRONEFI se apresentava de forma mais interessante para manutenção de sua situação 
de regularidade fiscal”, fl. 209. 

 
Ao final, e, a vista da quitação integral débito, requer a extinção do 

presente auto de infração, com sua consequente baixa e arquivamento. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
De acordo com a primeira conclusão que obtive no estudo deste 

processo, observei que o lançamento inicial atende às normas do art. 142 do CTN e art. 8º 



da Lei nº 16.469/2009, os quais transcrevo como meio auxiliar deste voto, conforme 
segue: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 
 
I - identificação do sujeito passivo; 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 
base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 
ou pedido de descaracterização; 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 
ou função e número da matrícula funcional. 
 
§ 1º No caso de expedição do lançamento ser efetuada por meio eletrônico, 
fica dispensada a assinatura da autoridade lançadora. 
 
§ 2º Quando em procedimento fiscal realizado em um mesmo 
estabelecimento forem detectadas, em mais de um exercício, infrações de 
uma mesma espécie, apuradas segundo critérios idênticos, a expedição do 
lançamento pode ser feita em apenas um documento, desde que indicados, 
por exercício, os elementos que não sejam comuns à totalidade do período 
considerado. 
 
§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do processo e 
antes da sentença em primeira instância ou em instância única, fato que 
resulte em alteração do valor do crédito tributário, essa situação deve ser 
consignada em termo por essa autoridade, intimando-se o sujeito passivo 
sobre a consignação procedida. 
 
§ 4º Pode ser aplicado o disposto no § 3º, quando se constatar outro sujeito 
passivo, além do já identificado, não ficando prejudicada a inclusão 
daquele, em fase posterior do processo, no caso de comparecimento 
espontâneo. 

 
Observo o lançamento tributário e concluo que a autoridade 

administrativa, no exercício da sua atividade funcional, examinou o movimento comercial 
da empresa, comparou as escriturações do ICMS para trabalhar a apuração do imposto 
sob benefício do programa FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR e constatou uma 
omissão no recolhimento ICMS, fato que motivou a exigência da diferença constante na 
descrição da ocorrência no campo específico do auto de infração. 

 



No curso das discussões processuais, os autos foram convertidos 
em diligência, onde o procedimento de revisão fiscal, fls. 121 a 159, reexamina a causa da 
autuação, onde o revisor conclui: 

 
“Portanto, após estas considerações pertinentes e juntadas de novos 

demonstrativos, consideramos revisado o presente processo, nos moldes estabelecidos 
na Instrução Normativa nº 885/07-GSF, ficando o ICMS a recolher alterado para 
R$74.805,85 (setenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 
conforme CONCLUSÃO da Auditoria do Fomentar em anexo, ficando assim distribuído: 

 
Outubro/2013: .................. R$  4.597,71 
Abril/2014: ........................ R$  9.233,98 
Maio/2014: ....................... R$  8.006,03 
Julho/2014: ...................... R$ 12.817,05 
Setembro/2014: ............... R$ 17.130,96 
Outubro/2014: .................. R$ 22.754,17 

Dezembro/2914: .............. R$      265,95”, fl. 122. 
 
O autuado, embora sustente a sua tese de improcedência do auto de 

infração, porém, sob o comando da Lei nº 19.506/2016, que instituiu o Programa de 
Negociação Fiscal –PRONEFI–, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda –SEFAZ, 
cujas medidas facilitam as negociações tributárias, acaba por efetuar o pagamento do 
ICMS exigido no lançamento do crédito tributário, o qual está comprovado pela juntada do 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 2.1, fl. 210. 

 
A negociação do crédito tributário exigido no lançamento de ofício e o 

seu efetivo recolhimento no prazo de concordância do autuado motivam a parcial reforma 
da decisão proferida pela Primeira Instância, visto que o crédito tributário exigido foi 
reduzido e quitado pelo sujeito passivo.   

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do recurso, 

dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 74.805,85 
(setenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), considerando o 
pagamento de fls. 210/211 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01402/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de preliminar de 
nulidade constante em recurso para o Conselho Superior 
interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação 
principal. Saída de mercadoria tributada através de EFD com 
recolhimento a menor do imposto. Mantida a decisão cameral. 
Procedência parcial. 
 
1. Deve ser inadmitido o recurso, em relação à preliminar de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração, tendo em vista que o mesmo não preenche os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09;  
 
2. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a 
serem dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte. 
 
3. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, colher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte  para o Conselho Superior feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de nulidade processual por insegurança 
na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Também por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. E, no 
mérito, também por votação unânime, manter a decisão cameral que julgou procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 176.182,68 (cento e setenta e seis 
mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada através do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
– ECF, no período de setembro de 2007 a julho de 2010, com registro, apuração e 
recolhimento a menor do ICMS, conforme banco de dados encontrado no computador do 
estabelecimento do contribuinte e levantamento em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pelas Leis nºs 13.446/1999 e 
1.241/2008. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: ADÃO EUCLÉSIO 
RIBEIRO SOARES, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 385/387, porém quedaram-se inertes, dando azo à lavratura 
do Termo de Revelia de fls. 389. Foram novamente intimados para se manifestarem em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 391/394. 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, em razão da falta da lavratura do termo de início de fiscalização e notificação fiscal 
para apresentação dos livros e documentos fiscais porque os fiscais incluíram na planilha 
leite mel e leite abelha (pasteurizado com 2% de gordura) que alcançado pelo benefício 
fiscal da isenção do ICMS nos termos do artigo 6º, inciso XVI, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97. Destaca, ainda, que estava enquadrada no Simples Nacional no período de 
2006 a 2009, estando, portanto, sujeita a alíquota própria estabelecida pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional.  

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 221/2012, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o ICMS de R$ 187.500,12. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide.  

Em seu Despacho de fls. 426, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 431/434), o sujeito passivo 
reitera a arguição de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que o levantamento elaborado pelas autoridades fiscais possui 
vícios insanáveis no que se refere a sua estrutura. Alega, ainda, que as autoridades fiscais 
não observaram a condição de enquadramento da empresa, já que no período relativo ao 
dia 1º de julho de 2007 a 31 de dezembro de 2008, a empresa está enquadrada no 
Simples Nacional. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração. Caso isso 
não ocorra, requer a realização de diligência, a fim de que seja elaborado novo 
levantamento. 

É o relatório. 

VOTO 

 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação à preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, com o consenso 
unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a inadmissibilidade do presente recurso 



no que tange à aludida preliminar, por considerar que o mesmo não se acha revestido, 
comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos termos 
preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 221/2012 (fls. 408/413), a Terceira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração.  

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No caso vertente, observo que o sujeito passivo não se deu ao trabalho de provar a 
ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo legal acima 
mencionado, restringido os seus argumentos às questões formais já apreciadas na fase 
cameral.  



Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos pressupostos de 
recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, situação que impõe a 
inadmissibilidade do presente recurso em relação a referida preliminar. 

Já com relação ao pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o 
auto de infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

Prosseguindo, passo agora à análise do mérito. Trata-se o presente 
lançamento de circunstância prevista no ordenamento tributário deste Estado, onde o 
Fisco através do agente signatário, consubstanciado em procedimento de fiscalização, e 
demais documentos acostados ao feito, identificou omissão de pagamento do ICMS em 
razão da saída de mercadoria tributada através de equipamento emissor de cupom fiscal – 
ECF, no período de setembro de 2007 a julho de 2010, com registro, apuração e 
recolhimento do imposto a menor, conforme banco de dados encontrado no computador 
do estabelecimento do contribuinte e levantamento em anexo.  

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que 
estava enquadrado no Simples Nacional no período de 2006 a 2009, estando, portanto, 
sujeito a alíquota própria estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. 
Questiona, ainda, porque os fiscais incluíram na planilha os produtos leite mel e leite 
abelha que estão alcançados pelo benefício fiscal da isenção do ICMS nos termos do 
artigo 6º, inciso XVI, do Anexo IX, do Decreto Estadual nº 4.852/97.  

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo não apresentou 
elementos contraditórios suficientes para afastar a incidência fiscal, assim, não há como 
eximir o contribuinte do cumprimento da obrigação tributária estampada na exordial.  

De fato, o presente assunto fora apreciado com a devida propriedade 
em segunda instância e, não obstante a retórica esgrimida pelo sujeito passivo na 
presente peça recursal, não conseguiu convencer o atento Conselho Superior desta Casa 
que, por unanimidade de votos, referendou meu voto acerca da questão. 

Por pertinência, transcrevo trechos da manifestação exarada pelo 
douto Conselheiro Relator Antônio Martins da Silva, atinente ao acórdão de fls. 418/424, 
acerca da matéria, cujo entendimento adoto como razão de decidir. Vejamos: 

(...) Observo, inicialmente, que as análises e conclusões do fisco em 
relação ao banco de dados constantes da mídia de fls. 382, materializadas 
no Termo de Abertura e Análise do Banco de Dados de fls. 17 a 32, 
sistematizadas nos demonstrativos de fls. 33 a 36 e transpostas para os 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS de fls. 37 a 52, foram 
contestadas pelo sujeito passivo tão somente em relação aos produtos 
denominados LEITE MEL e LEITE ABELHA inseridos nos demonstrativos 
com a alíquota de 12% (doze por cento) e que no seu entendimento estão 
alcançados pelo benefício fiscal da isenção do ICMS previsto no artigo 6º, 
inciso XVI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

O rótulo de fls. 405 e 406 juntados ao processo por solicitação da 
Representação Fazendária na sessão de julgamento comprova que o 
produto denominado LIETE MEL possui teor de gordura correspondente a 
4,5%, não se enquadrando, portanto, no benefício fiscal da isenção 
constante do dispositivo legal acima mencionado que alcança somente o 
leite pasteurizado tipo especial com 3,2% de gordura. 

O extratos extraídos do sistema SEFAZ revelam que a empresa autuada 
permaneceu enquadrada no SIMPLES NACIONAL no período de 01/07/07 



até 21/12/08, quando foi desenquadrada com efeito a partir de 01/01/2009 
em razão da existência de débito com a Fazenda Pública Federal, assim, 
os fatos geradores relativos ao período de 01/09/07 a 31/12/08 devem ser 
excluídos do presente lançamento, podendo ser exigido em nova ação 
fiscal com base na Lei Complementar nº 123/2006 e Resoluções do Comitê 
Gestor do Simples Nacional. 

Com essas considerações, concluo que o presente lançamento deve ser 
considerado procedente, porém, somente relativo ao período de 01/01/09 a 
31/07/10, excluindo-se os fatos geradores dos períodos anteriores em que 
a empresa autuada estava sujeita as normas próprias do Simples Nacional. 

À conta do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 
para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
176.182, 68(cento e setenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e sessenta 
e oito centavos) de ICMS. 

Ante o exposto, é imperioso concluir que o histórico contido no auto 
de infração se coaduna com a fundamentação jurídica, ou seja, com os artigos 
supostamente infringidos. Posto isso, entendo que o presente lançamento preenche as 
condições estabelecidas no artigo 160 da Lei nº11.651/91. 

Sem mais delongas e à mingua de elementos probantes que possam elidir a exigência 
que estabelece esta contenda e em respeito ao preconizado pela legislação tributária, voto 
inadmitindo a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo autuado, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeito, também, o pedido de diligência 
solicitado pela defesa e, no mérito, mantenho a decisão cameral que considerou 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 176.182,68 (cento e 
setenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01443/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários (diretores da 
empresa) da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de ICMS. Apuração irregular do imposto. Auditoria 
Básica do ICMS. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a iregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
tendo o contribuinte sido devidamente intimado em todas as 
fases processuais, não havendo nos autos nenhum óbice ao 
pelo exercício do direito de defesa; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários (diretores da 
empresa) da lide, não existindo nos autos nenhum elemento de 
prova de que os diretores da empresa tenham praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejasse na responsabilidade deles pelo crédito 
tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN; 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada,  por insegurança na 
determinação da infração e  por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.797.065,66 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil e sessenta 
e cinco reais e sessenta e seis centavos).   Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e José 
Ferreira de Sousa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 1.826.595,73 
(um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e 
três centavos), juntamente com penalidade e demais acréscimos legais, em razão de ter o 
contribuinte na Apuração do ICMS, referente aos meses de julho a dezembro de 2014, 
lançado, a título de deduções, crédito outorgado do PROTEGE, omitindo o pagamento do 
imposto ora exigido. 

 
Citados como infringidos os arts. 57 e 64 da Lei n° 11.651/91, art. 2°, 

II, da Lei n° 11.180/90, arts. 4°, II, 5°, III, 13, § 5°, 43 e 44, do Decreto n° 3.822/92, art. 4° 
da Instrução Normativa n° 155/94-GSF e art. 1° da Instrução Normativa n° 885/07-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
17.917/12. 

 
Nomeados solidários ANDRÉ GARCIA DE LAVOR e EDUARDO 

GARCIA DE LAVOR, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4 e 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 6 a 8), demonstrativo da Auditoria Básica do ICMS (fls. 9 a 12), Relatório 
de Documentos de Arrecadação (fls. 13), relatório SPED referente a registros fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 14 a 19) e declaração do contribuinte 
alusiva a registro incorretos de código de crédito outorgado (fls. 20). 

 
Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam impugnação em 

peça separadas (fls. 42 a 77, 136 a 221 e 277 a 362), mas de idêntico teor. 
 
Formulam em preliminar arguição de nulidade relacionando as 

hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração. Os solidários formulam, em preliminar arguição de exclusão de seus nomes da 
lide. 

 
No mérito, pedem revisão fiscal, alegando que a empresa teria direito 

ao crédito outorgado, pois o biodiesel B-100 de soja não estaria na vedação prevista na 
legislação, somente os combustíveis derivados de petróleo estariam nessa vedação. 
Aduzem que haveria erro de metodologia na apuração da base de cálculo quanto ao 
crédito outorgado, pedindo o seu ajuste, pois teria a empresa direito ao crédito outorgado 
de 2%. 

 
Questionam os juros e a multa, consideram-na arbitrária e abusiva. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos 
autos (fls. 4 e5), conforme a Sentença n° 1322/2017 – JULP (fls. 424 a 436). 

 
Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 456 a 505, 870 a 961 e 984 a 1083), de idêntico teor os 
recursos dos solidários. 

 
No recurso voluntário (fls. 456 a 505), o sujeito passivo alega que se 

verifica claramente que o auto de infração é dotado de insegurança na determinação da 
infração, em razão das contradições existentes entre descrição dos fatos, fundamentação 



legal, acusação fiscal e penalidade, o que impede de fato, o adequado exercício do direito 
de defesa.  

 
Argumenta que considerando valida a acusação fiscal de que a 

recorrente se utilizou indevidamente de credito outorgado de 2% em razão de saídas 
interestaduais de biodiesel, fato é que não são apenas as saídas interestaduais de 
biodiesel que compuseram a base de cálculo do lançamento, a recorrente alega que teve 
sua apuração de ICMS fiscalizada de fevereiro de 2010 a dezembro de 2014, durante a 
fiscalização, esta foi instada a demonstrar seu direito ao aproveitamento de créditos 
outorgados, desde logo, esclareceu que havia utilizado indevidamente os códigos, sendo 
certo que os créditos objeto de fiscalização se referiam ao credito outorgado de 2% nas 
saídas interestaduais e não ao programa PROTEGE.  

 
Afirma que a sentença adotou como premissa o fato de que a 

recorrente teria contra si lavrado o lançamento em questão por ter se aproveitado, 
exclusivamente, de credito outorgado de biodiesel, sem ressalvar que as demais 
mercadorias que foram objeto de saída não teriam a incidência da vedação legal.  

 
Reitera que a autoridade fiscalizadora não observou os requisitos de 

validade no presente lançamento, pois se utilizou de metodologia equivocada para a 
apuração do valor devido aplicável, de maneira que, por esta razão, o lançamento é nulo 
de pleno de direito.  

 
Sustenta que o critério jurídico adotado em dezembro de 2015 

deveria prevalecer ao menos para todo o período fiscalizado, janeiro de 2010 a dezembro 
de 2014, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao credito outorgado relativo às 
demais mercadorias que foram vendidas a outros estados.  

 
Argumenta que a fiscalização tem o dever de fundamentar a 

alteração do critério, demonstrar as razoes pelas quais mudou a forma de apuração de 
imposto, adequando-a à capitulação legal adotada.  

 
A fim de que não restem dúvidas sobre o direito ao aproveitamento 

do credito outorgado de 2% sobre todas as operações interestaduais, a recorrente passa a 
demonstrar de que não há qualquer vedação à aplicação do referido benefício às suas 
operações, primeiramente, verifica-se que a vedação do benefício pelo decreto estadual 
aplica-se aos seguintes produtos: petróleo, combustível, lubrificante e energia elétrica. 
Trata-se justamente dos mesmos produtos elencados na previsão de não incidência do 
ICMS para saídas interestaduais.  

 
Sustenta que quando a vedação se refere a combustíveis, na linha 

da determinação constitucional, trata-se de combustível derivado do petróleo, por esta 
razão, o biodiesel comercializado pela ora recorrente não está enquadrado na vedação, já 
que não se trata de derivado do petróleo, não é combustível mineral, tanto assim que, 
para o B-100, por não ser subproduto de petróleo, há a incidência do ICMS nas saídas 
interestaduais. Pede que seja dado integral provimento ao recurso, reformando-se 
integralmente a Sentença n° 1322/2017. 

 
Os solidários ANDRÉ GARCIA DE LAVOR e EDUARDO GARCIA DE 

LAVOR, em seus recursos (fls. 870 a 961 e 984 a 1083), alegam que o único fundamento 
apontado pela Fiscalização para atribuir aos recorrentes a qualidade de corresponsáveis 
pelo credito tributário residiu na permissa de que estes, supostamente, concorreram para 
a pratica da infração tributaria. O teor da descrição revela a inexistência de motivação 



suficientemente hábil para demonstrar a pretensa concorrência dos recorrentes para com 
a conduta que ensejou a autuação, quiçá para fundamentar a responsabilização solidária 
que lhes foram imputadas, o que configura clara situação de nulidade do lançamento.  

 
Argumentam que deveria a fiscalização ter estabelecido o nexo 

causal necessário para a responsabilização pessoal dos recorrentes, indicando, 
precisamente, quais atos eles teriam praticado, ou deixado de praticar, que teriam 
implicado a ocorrência das aludidas infrações e, assim, comprovado que a suposta 
inadimplência da empresa foi decorrência do ato ilegal por eles praticado, nesse sentido, a 
mera suposição da participação dos sócios-gerentes na pratica da conduta autuada, 
desacompanhada da sua devida comprovação, não pode ensejar as suas imediatas 
inclusões como corresponsáveis pela obrigação exigida. Sustentam de qualquer modo, 
que a responsabilização dos sócios não é automática e não decorre do mero 
inadimplemento. Pedem que seja dado integral provimento aos recursos, reformando-se 
integralmente a Sentença n° 1322/2017. 

 
O sujeito passivo apresenta MEMORIAIS (fls.1034 a 1069 e 1071 a 

1086), onde afirma que: (a) os créditos objeto da autuação são relativos ao crédito 
outorgado de 2% (dois por cento), conforme declaração de fls. 20; e não ao crédito 
outorgado ao contribuinte que apoiar financeiramente o Protege, (b) a fiscalização 
desconsiderou o aludido erro de código e não fez qualquer apuração do crédito outorgado 
de 2 % (dois por cento), nem mesmo para as saídas que não correspondiam a biodiesel; 
(c) deu saída interestadual de vários produtos sobre os quais não paira dúvida sobre a 
inexistência de vedação legal, vez que não constam das hipóteses, mesmo sob a ótica 
fiscal, de exceção prevista no artigo 11, inciso III, do RCTE; (d) essas saídas são 
comprovadas pela juntada do Livro Registro de Saídas e das notas fiscais de saídas 
interestaduais de GLICERINA, BORRA DE SOJA E ÁCIDO GRAXOS. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 74/2017 (fls. 1087 a 1089), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à Gerência de Combustíveis para que o seu ilustre titular, por 
obséquio, determine auditor fiscal a adotar as seguintes providências: (1) analisar se o 
sujeito passivo possui direito a apropriar crédito outorgado de 2% relativo a operações 
interestaduais, conforme defende o autuado, se atende os requisitos para o 
aproveitamento do referido crédito; (2) se o sujeito passivo tiver direito a apropriar crédito 
outorgado de 2% (dois por cento), notificá-lo, concedendo prazo para o sujeito passivo 
apresentar EFD retificada, relativas ao período considerado na presente auditoria, com a 
utilizado do código correto, informando o referido valor apurado em ajuste a crédito; (3) 
após a apresentação das EFDs retificadas, refazer a presente auditoria, excluído da 
dedução objeto da autuação o valor considerado como crédito outorgado de 2 %, se for o 
caso; (4) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender necessário para a 
solução da lide. 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução n° 74/2017, e relatório 

(fls. 1090 a 1091), informa que o contribuinte tem direito ao crédito outorgado de 2% sobre 
as saídas interestaduais, previsto no inciso III do art. 111 do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, RCTE, tendo ele adimplido as condições para fruição do benefício. Informa 
também ter notificado o contribuinte para retificar as EFDs do período considerado.  

 
Afirma ter revisado a auditoria, de acordo com os extratos das EFDs 

retificadas, feitas a deduções indevidas lançadas pelo contribuinte, remanesce exigível o 
ICMS no valor de R$ 1.797.065,66 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, sessenta 
e cinco reais e sessenta e seis centavos). 



 
Intimados, o contribuinte e o solidário manifestam-se conjuntamente 

acerca do resultado dessa diligência, conforme fls. 1150 a 1154. 
 
Posteriormente, o contribuinte e os solidários apresentam 

conjuntamente Memorial (fls. 1202 a 1226). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pois o objeto da autuação 
não é o aproveitamento indevido de crédito, mas apuração irregular do imposto, haja vista 
que a irregularidade, claramente descrita no histórico do lançamento, consistiu no 
abatimento do saldo devedor apurado de suposto crédito outorgado previsto no art. 11, 
inc. XXXVI, do Anexo IX do RCTE a que teria direito, reduzindo, com isso, o imposto a 
recolher, complicações diretas no  benefício do FOMENTAR/PRODUZIR. 

 
Assim a inclusão no campo da infração de preceitos normativos 

concernentes à legislação dos benefícios do FOMENTAR/PRODUZIR em nada 
compromete a compreensão da acusação fiscal, que está, reprise-se, descrita com 
clareza, objetividade e segurança no histórico do auto de infração.  

 
Ademais não se pode olvidar que o sujeito passivo se defende da 

acusação fiscal e não de sua tipificação, consoante jurisprudência assente nos tribunais 
superiores. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, posto que o 
contribuinte foi devidamente intimado em todas as fases processuais, não havendo nos 
autos nenhum óbice ao pelo exercício do direito de defesa. 

 
Apreciando preliminar de exclusão dos solidários (diretores da 

empresa) da lide, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois 
não existe nos autos nenhum elemento de prova de que os diretores da empresa tenham 
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, 
que ensejasse na responsabilidade deles pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, 
III, do Código Tributário Nacional (CTN): 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
MÉRITO 

 
Dirigindo-me ao mérito, não resta dúvida que o sujeito passivo 

utilizou um benefício que ele próprio reconhece que não tem direito (fls. 20) para abater do 
imposto a recolher apurado (art. 11, inc. XXXVI, do Anexo IX do RCTE). 



 
Todavia, conforme reconhece a fiscalização, o contribuinte tem 

direito a um outro benefício, previsto no art. 11, inc. III, do Anexo IX do RCTE, incidente 
sobre algumas operações praticadas pela recorrente, o que foi considerado na revisão 
fiscal empreendida no presente feito, tendo a revisão apurado o ICMS devido no valor de 
R$ 1.797.065,66 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil e sessenta e cinco reais e 
sessenta e seis centavos). 

 
Eis o teor da norma inscrita no art. 11, inc. III, alínea “b”, item “2”, do 

Anexo IX do RCTE: 
 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o 
ICMS devido: 
[...] 
III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte: 
[...] 
b) o benefício não se aplica à operação: 
[...] 
2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras 
mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 
[...] 

 
Da leitura do texto normativo transcrito, conclui-se que o legislador 

excluiu do alcance do benefício fiscal as saídas interestaduais de combustível, derivado ou 
não de petróleo, haja vista que o legislador não fez a distinção pretendida pela recorrente. 

 
Outrossim, há que se observar o disposto no art. 111 do Código 

Tributário Nacional (CTN): 
 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 
 

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
 

II - outorga de isenção; 
 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 
Por fim, o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito passivo 

não que seja feito o julgamento conjunto com o PAT n° 4 0116032 737 07, que se 
encontra em tramitação na Primeira Instância deste Conselho, não pode ser acolhido 
tendo em vista que não há dependência do presente processo em relação àquele. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 1.797.065,66 (um milhão, setecentos e noventa e sete 
mil, sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Secretario/IN/IN_0899_2008.htm#IN89908


 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01456/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Omissão de pagamento do ICMS regularmente 
registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
1. Apresentação pelo sujeito passivo de EFDs retificadoras, 
corrigindo falhas existentes na escrituração fiscal, tendo essas 
correções sido submetida à análise de autoridade fiscal.  
Confirmação da inexistência de diferença de imposto a pagar. 
 
2. Deve ser declarada a improcedência do auto de infração 
quando no processo ficar comprovada a inexistência do ilícito 
fiscal que fundamentou o lançamento tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (PRE) interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
do crédito tributário decorrente de omissão de pagamento de ICMS, regularmente 
registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital - EFD, relativo ao período de janeiro e 
fevereiro de 2013.  

 
O sujeito passivo apresentou, inicialmente, Pedido de Descaracterização 

da não Contenciosidade (fls. 09). Esse pedido foi indeferido, conforme Sentença nº 
2902/2015- JULP (fls. 46 a 47). 

 
O contribuinte, em seguida, interpõe PRE. Em suas alegações (fls. 51 a 

52), o autuado afirma que houve apenas equívoco no preenchimento da Escrituração 
Fiscal Digital - EFD, em que se deixou de lançar os créditos da empresa devidamente 
apurados no livro Registro de Apuração de ICMS, acostando aos autos os seguintes 
documentos a título de prova: cópia do Registro de Apuração de ICMS, comprovante de 
pagamento e DAREs (fls. 58 a 73).  

 
Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 

Goiânia, por meio do Despacho n° 4228/2017-PRES (fls. 95), a fim de que o autuante ou 
substituto verificasse se as alterações realizadas nas EFDs retificadoras estavam corretas, 



ou seja, se correspondiam às operações e prestações realizadas pela empresa, 
informando, ao final, o valor do ICMS devido. 

 
 Os autos retornam ao SEJUR para nova análise, com a manifestação de 

fls. 97 a 98 e inserção de documentos de fls. 99 a 124.  
 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário - CAT admite o Pedido 

de Revisão Extraordinária, por meio do Despacho 316/2018-CAT (fls. 128/129), no qual 
assinala que "restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei 
n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que após as alterações nas EFDs do período, as 
diferenças inicialmente apuradas foram suprimidas, de acordo com o Relatório 
Comparativo EFD com o SARE (fls. 113), e foram revisadas, de acordo com a 
manifestação (fls. 97 a 98).” 

 
Autos encaminhados a este Conselho Superior para apreciação do Pedido 

de Revisão Extraordinária, com base no disposto no artigo 43, § 4º, inciso II, Lei 
16.469/09.  

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
 
A solicitação do sujeito passivo para o Conselho Superior está em 

consonância com o estabelecido no artigo 43, inciso II, letra "a", item 1, da Lei n.º 
16.469/2009, assim, impõe-se o conhecimento do pedido de revisão extraordinária. 

 
O sujeito passivo apresentou EFDs retificadoras relativas aos meses de 

janeiro e fevereiro/2013 (fls. 84/87), nas quais inseriu créditos que fazia jus, mas que havia 
deixado de lançar na EFD original. Esses lançamentos efetuados na EFD retificadora 
foram analisados por agente do fisco que confirmou a inexistência do imposto exigido no 
presente auto de infração (fls. 97/98).  

 
Devo ressaltar que o ICMS apurado e registrado no Livro Registro de 

Apuração do ICMS e informado nas EFDs retificadoras já havia sido recolhido antes da 
ação fiscal, isto é, em janeiro e fevereiro/2013, conforme se pode observar dos 
documentos de fls. 70/73 e comparativo EFD x SARE (fls. 77).  

 
O conjunto probatório indica que a infração informada na peça inicial 

inexistiu, assim impõe-se a declaração da improcedência do lançamento tributário.   
 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o Auto de Infração.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01513/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de Nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão Unânime. 
Preliminar de Exclusão da lide de Solidários. Rejeitada. Decisão 
por Maioria. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Prestações 
Interestaduais de Serviço de Transporte para a ECT - Empresa 
de Correios e Transportes. Procedência. Decisão por Maioria.  
  
I  - Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, não existindo nos autos nenhum óbice ao 
pleno exercício do direito de defesa; 
 
II - Ficam solidariamente obrigados ao pagamento do imposto 
devido, os sócios administradores, dado o interesse comum, 
conforme artigo 45, XII, do CTE;  
 
III -  A prestação interestadual de serviço de transporte  efetuada 
pela autuada (terceiros) para os Correios  é fato gerador de 
imposto, inclusive quando realizada para estabelecimentos do 
mesmo titular, não aplicando a Súmula 166 do STJ; 
 
IV - A imunidade constitucional aplicavél aos Correios não 
alcança terceiro que lhe seja prestador de serviço. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. E, também, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Francisco Cezar 
Holanda de Oliveira, José Hélio Fernandes, José Antonio Oliveira Peixoto e José Maurício 
Braga da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos, que o sujeito passivo emitiu diversos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, mod. 8, nos meses de agosto a 
dezembro de 2013, e de janeiro a março de 2014, com destaque do ICMS, mas ao 
promover os registros dos mesmos em sua Escrita Fiscal Digital – EFD, fez sem os 



respectivos  débitos de ICMS destacado neles, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 890.881,26 
(oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Em 
consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Foram indicados como infringidos, os artigos 64 da Lei 11.651/91 
combinado com Art. 316, IV, “c” do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso III, "e" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 
 

Na descrição complementar da ocorrência, o autor do lançamento, 
informa que o fato do sujeito passivo ter emitido documentos fiscais, CTRCs, com 
destaque de ICMS e de registrá-los sem o débito na sua Escrita Fiscal Digital, é 
considerado Crime de Ordem Tributária, tendo em vista que o mesmo possuía plena 
consciência de que ao sonegar tais informações, estaria deixando de recolher tributo ao 
Erário Estadual. 
 

Foram colocados no polo passivo, na qualidade de sujeitos passivos 
coobrigados, os sócios administradores da empresa autuada: Srs. José Maurício Braga, 
José Hélio Fernandes, Francisco Cezar Holanda de Oliveira e Josee Antônio Oliveira 
Peixoto. 
 

Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos a 
Auditoria Básica do ICMS de 2013 (fls. 09/12) e do ano de 2014 (fls. 13/16);  a Relação dos 
CTRCs emitidos pela empresa em operações interestaduais com débito de imposto e 
lançado no na EFD sem o consequente débito, fls. 18/24. 
 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados a pagar a quantia 
exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância.  

 
Foi lavrado Termo de Revelia para a empresa Transportes Gerais 

Botafogo Ltda; e para os solidários: José Maurício Braga, Francisco Cezar Holanda de 
Oliveira, e Josee Antônio Oliveira Peixoto, fls. 42.  

 
O solidário José Hélio Fernandes, por intermédio de procurador, 

apresenta impugnação em Primeira Instância, fls. 45/76.  
 
Em sua defesa, argui ilegitimidade para figurar no polo passivo, por 

não ter ocorrido dolo em relação a sua conduta, cita em sua defesa, o artigo 135, III do 
CTN. Pede nulidade do auto, argui que a autuada ‘Transportes Gerais Botafogo’ foi 
subcontratada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar o transporte 
de mercadorias de uma agência para outra, e que inexiste fato gerador por ter ocorrido o 
simples deslocamento de um estabelecimento para outro, face a Súmula 166 do STJ.  
Dispõe ainda, que em razão da autuada estar na condição de subcontratada de serviço de 
cargas, a responsabilidade pelo pagamento do imposto estaria atribuída à empresa 
contratante, ‘CORREIOS’, na condição de substituta tributária, nos termos da cláusula 
primeira do Convênio ICMS 25/1990. 

  
O julgador monocrático refutou todas alegações da defesa, conforme 

consta na Sentença nº 2231/2017- JULP, decidindo pela PROCEDÊNCIA TOTAL do auto 
de infração, fls. 81/85. 
    



Regularmente notificados para impugnação em Segunda Instância, 
os solidários: José Mauricio Braga, Francisco Cezar Holanda de Oliveira e Josee Antônio 
Oliveira Peixoto não comparecem, sendo declarados Peremptos. 
 

Discordando da decisão de primeira instância, a empresa autuada, 
Transportes Gerais Botafogo Ltda, fls. 123 a 150, e o solidário Sr. José Hélio Fernandes, 
fls. 152 a 177, apresentam recurso voluntário em 2ª instância com o objetivo de afastar a 
exigência do recolhimento de ICMS exigido. 
 

Preliminarmente, os sujeitos passivos alegam ilegitimidade dos 
sócios administradores, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos que os 
mesmos agiram com excesso de poderes, dolo ou fraude, sendo requerido na peça 
defensória do sujeito passivo principal, fls.124, a exclusão dos quatro sócios 
administradores do polo passivo do presente auto de infração. 

 
Quanto ao mérito, os recorrentes alegam em sua defesa, que o fisco 

estaria exigindo recolhimento de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte 
indevidamente, visto que o transporte realizado era apenas para a empresa de Correios e 
Telégrafos -ECT, e que a prestação era o transporte de carga postal de um 
estabelecimento para outro da referida empresa;  

 
 Discorrem, que no dia 13/09/2012, foi concedido uma liminar em 

mandado de segurança, no qual suspendia a cobrança do ICMS referente a prestação de 
serviço de transporte para a Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, conforme Contrato 
de Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário 73/2009, contido às fls. 59/76. E que 
apesar da sentença ter sido julgada improcedente, a empresa recorreu, ficando com 
efeitos suspensos até a decisão final, 09/01/2014, no qual foi confirmada a sentença. E 
diante disso, a recorrida entende que a multa e a mora estariam interrompidas, fls. 127. 
 
                                   Sustenta ainda que o auto não pode prosperar, pois o transporte foi 
feito de um depósito da ECT para outro da própria empresa, e conforme entendimento do 
STF, não incide o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo titular, dado a inexistência do negócio jurídico. Ressalta ainda, que o simples 
transporte de mercadoria e carga postal feita pela autuada entre as unidades próprias da 
ECT, se refere a uma ‘atividade meio’.   

 
Anexa aos autos: Alteração Contratual, fls. 134 a 140, a Sentença 

em Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, fls. 142 a 145, a Sentença da 3º Vara 
da Fazenda Pública, fls. 146 a 150. 

 
Em Memorial, fls. 185/188, a empresa autuada apresenta 

complementação ao recurso voluntário, requer cerceamento ao direito de defesa, alega 
que não foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, nos 
termos do artigo 5º, inciso IX e artigo 36, II da Lei Complementar 104/2013. Dispõe ainda 
sobre a reapreciação da aplicabilidade da imunidade tributária, inerente ao contrato de 
prestação de serviço firmado entre a recorrente e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, inobstante o entendimento da julgadora singular. Discorre sobre a forma do 
Contrato firmado, cita que parte da frota pertencente a executada foi para realização de 
serviços de coleta e entrega de encomendas entre estabelecimentos dos Correios. 

 
  

 



Aduz ainda, que por força do artigo 6º do § 4º as Lei 16.469/09, a 
matéria em discussão deve ser reapreciada com a devida observância da imunidade 
tributária declarada pelo Supremo Tribunal Federal, cita a ementa de Recurso 
Extraordinário nº 601392/PR, fls. 187, e decisão do TJ/GO, a qual ratifica a imunidade 
recíproca dos Correios.  
 

Para finalizar, os recorrentes requerem, sucessiva e 
alternativamente: (a) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo; (b) a procedência parcial do auto de infração em que seja exigido ICMS à 
alíquota de 9,6%, aplicada tão somente sobre os valores dos serviços prestados para 
tomadores distintos dos Correios, em razão da imunidade tributária invocada em linhas 
anteriores. Anexa fotocópia da Procuração e  do Contrato de Prestação de Serviço de 
Transporte Rodoviário firmado com a Empresa de Correios e Telégrafos. 
 

É o Relatório. 
 

                              VOTO 
 

A exigência contida nesse contencioso é que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte com emissão de documentos fiscais - CTRC 
com destaque do ICMS, entretanto, ao escriturá-los no registro de saída da Escrituração 
Fiscal Digital registrou tais documentos sem o consequente débito do ICMS destacado. 
Assim, está sendo exigido pelo fisco, o imposto omitido, no valor de R$ 890.881,26, mais 
penalidades e acréscimos legais. 
 

Em sua peça defensória, os impugnantes alegam cerceamento do 
direito de defesa, vez que não foi apresentado ordem de fiscalização, notificação, ou outro 
ato administrativo, tal pedido, eu rejeito, tendo em vista que esta nulidade não procede. 
Primeiramente, gostaríamos de ressaltar, que os Autos de Infração só podem ser gerados 
quando vinculados a uma Ordem de Serviço, conforme Sistema de Geração de Auto de 
Infração da SEFAZ-GO. Não obstante, em sessão cameral, foi feita juntada de cópia da 
Ordem de Serviço, fls.210.  

 
No mérito, a defesa discorre que as prestações de serviços de 

transporte não deveriam ter sido tributadas porque elas foram realizadas entre as 
empresas dos Correios e Telégrafos e, portanto, estariam ao abrigo da Súmula 166 do 
STJ, dado que o transporte realizado foi entre estabelecimentos do mesmo titular, não 
ocorrendo assim, a transferência de titularidade das mercadorias. Acrescenta ainda, em 
sua peça, que a empresa estaria sob o abrigo de uma liminar que suspendia a incidência 
de ICMS para as citadas prestações de transportes.  
 

De fato, houve uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, em 
13/09/2012, obstando o fisco a exigir o imposto sobre aqueles tipos de operações, 
conforme consta às folhas 142/143, contudo tal liminar foi REVOGADA em 12/08/2013, 
pelo mesmo Juiz que a concedeu, conforme Sentença anexada aos autos, fls. 146/149. 
 

Dessa forma, a partir da revogação do mandado de segurança, o 
fisco estadual estava apto a constituir e exigir o crédito tributário do sujeito passivo. 
 

Constato que a empresa recorrente não tem razão em suas 
argumentações, pois o imposto que está sendo exigido não é aquele sobre as 
transferências de mercadorias ou de carga postal realizado pela Empresa de Correios e 



Telégrafos, mas sim, sobre a prestação do serviço de transporte efetuado pela empresa 
transportadora, que é um terceiro. Não sendo cabível, portanto, a alegação de que o 
transporte efetuado pelo sujeito passivo está sob o abrigo da imunidade prevista para o 
serviço de postagem da ECT e nem a argumentação de que não houve transferência de 
titularidade das mercadorias, Súmula 166 do STJ, pois o que ocorreu foi uma prestação de 
serviço de transporte do sujeito passivo para a ECT - Empresa de Correios e Telégrafos. 

 
O fato é que a empresa autuada, Transportes Botafogo, foi 

contratada pela empresa de Correios em licitação pública (Contrato nº 73/2009, fls. 59), 
justamente por atender a condição de transportadora, e ser esta, a sua atividade 
econômica. Portanto a imunidade constitucional estendida aos Correios por analogia, 
jamais alcançaria terceiro que lhe seja prestador de serviço. 

 
Importante ressaltar, que este assunto já foi apreciado pelo Poder 

Judiciário nas Duas Instâncias e ambas decisões proferidas foram contrárias ao interesse 
do sujeito passivo.  

        
Segue trecho da decisão proferida pelo juiz, Ari Ferreira de Queiroz, 

em sua sentença, fls. 148. 
 
“ Ademais, a imunidade constitucional estendida aos correios, por analogia, 

jamais alcança terceiro que lhe seja prestador de serviço, sob pena de criação de benefício fiscal 
sem base legal ou constitucional. ” 

 
E ratificando do entendimento, o Desembargador Amaral Wilson de 

Oliveira, no seu voto, fls. 217, assim se manifestou:   
 
 Logo, não há de falar em extensão do mencionado benefício fiscal para a 

empresa Transportes Gerais Botafogo LTDA, uma vez que as referidas sucursais as quais a apelante 
realiza entregas não pertencerem à mesma, mas sim a terceiro a qual presta serviço, in casu, ECT-  
Empresa de Correios e Telégrafos.” 

     
 Em sessão foi solicitado a juntada do Acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, fls. 211/223. 

 

 
                Portanto, a meu ver esse assunto já se encontra encerrado, até 

porquê, este Conselho Administrativo Tributário representa a anti-sala do Poder 
Judiciário, e este já se manifestou nas duas instâncias sobre essa matéria. 

 
Passando a analisar o pedido de exclusão da multa e da multa de 

mora feito pela impugnante, fls. 127, com base na sustentação que estaria sob proteção 
de liminar de mandado de segurança e que seu efeito seria ex nunc, citando também que 
a multa de mora estaria interrompida com base no artigo 63 da Lei 9430/96.  

 
Tenho a informar que a partir da revogação da liminar, o fisco 

estadual estava apto a constituir e exigir o crédito tributário do sujeito passivo, ex tunc. E 
que esta Lei referenciada pelo sujeito passivo em sua defesa, Lei 9.430, art. 63, trata-se 
de uma Lei Federal que refere-se apenas a suspensão de multa de mora e, portanto, não 
há nenhuma aplicabilidade no Sistema Tributário Estadual. Ademais, a Lei 11.651/91, que 
instituiu o Código Tributário Estadual de Goiás, no seu art. 169, apenas estabeleceu multa 
de mora na hipótese de espontaneidade, não sendo, portanto, o caso em questão. O 
presente auto de infração, trata-se de exigência de um crédito tributário, lavrado nos 
termos do artigo 138 do CTN, no qual a penalidade aplicada é a punitiva, prevista no artigo 
71 do CTE. E, por força do art. 141 do CTN, somente uma Lei de anistia, poderia excluir 
tal penalidade, sob pena de responsabilidade funcional. 



 
Quanto ao pedido de exclusão dos solidários, por não haver provas 

de dolo e fraudes cometidas, com base no Art. 135, III, do CTN, eu rejeito, visto que no 
Contrato de prestação de serviço, firmado entre a recorrente e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, na sua quarta cláusula (4.2), fls. 65, consta, inclusive, a informação 
que no preço firmado entre as partes já estariam contidos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, e tributos incidentes. E, na clausula 2.7 do Contrato, fls.61, consta:  
“São de inteira responsabilidade da contratada (Transportes Gerais Botafogo) todas as 
obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes 
da execução deste contrato”. Portanto, os sócios solidários já tinham conhecimento da 
responsabilidade de recolher os impostos devidos. 

 

Ademais, entendo também que o Art. 45, XII do CTE,  oriundo do 124 
do CTN, veio para dar garantia ao crédito tributário, e evitar que os sócios administradores  
que participam – direta ou indiretamente – do fato gerador se locupletem com o resultado 
da sua ação ou omissão que seja contrária à legislação tributária, visto que a pessoa 
jurídica, é uma criação da lei, também denominada de ficção jurídica, e que só atua 
modificando a realidade existente no mundo, por meio da ação ou omissão de seus sócios 
administradores. 

 

                              Quanto ao pedido suscitado de procedência parcial do auto de 
infração, fls.188, para que fosse exigido ICMS à alíquota de 9,6%, aplicada tão somente 
sobre os valores dos serviços prestados para tomadores distintos dos correios, em razão 
da imunidade tributária invocada em linhas anteriores. Observo que tal pedido não 
procede. A alíquota do imposto incidente na prestação de serviço de transporte 
interestadual é a de 12% do valor da operação, conforme Art. 27, IV do CTE, inclusive foi 
a utilizada pelo sujeito passivo no destaque do ICMS devido nos CTRCs emitidos. E, na 
verdade, essa alíquota de 9,6% suscitada pela defesa, corresponde ao percentual efetivo 
do crédito presumido previsto no Art. 64 do RCTE, no qual prenuncia a possibilidade do 
contribuinte optar por este tipo de regime, em substituição ao sistema normal de 
creditamento. Eis o texto legal: 

 
Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 
I - prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, excetuado o de 

transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por cento), aplicado sobre o valor do ICMS devido na 
prestação, que deve ser adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de 
creditamento.  

 
Sendo assim, vejo que restou comprovado o fato gerador do imposto, 

previsto no inciso IV do artigo 11 do CTE. Não restando nenhuma dúvida sobre sua 
materialidade, tendo inclusive a própria empresa transportadora emitido seus documentos 
fiscais, CTRCs, com o devido destaque do ICMS, deixando apenas de registrá-los na EFD 
e, consequentemente, de recolhê-los aos cofres estaduais. Portanto, correto o 
procedimento da fiscalização de apurar de ofício e exigir o crédito tributário devido. 
 

Em face ao exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular e julgar PROCEDENTE o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01717/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de Escrituração Fiscal Digital-EFD. 
Procedente. Adequação da penalidade, por maioria de votos. 
Pagamento parcial do processo. 
 
A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso X, alínea 
"a" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE 
sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação de 
forma atenuada à recorrente, devendo, ainda, considerar o 
pagamento acostado aos autos para efeito de eventual extinção 
do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, no valor da multa formal de R$3.156,70 (três 
mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), arguida pelo sujeito passivo, 
considerando pagamento às fls. 86, para fins de eventual extinção do crédito tributário. 
Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, que votou 
pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV, ''a", item 1 c/c §3º, 
inciso I do CTE, arguida pelo Relator. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de escriturar nos 
Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
sua escrituração Fiscal Digital-EFD, as Notas Fiscais nºs 61640, 74403, 80426, 80427, 
80428, 80429, 80430, 80431, 81971 e 82087, conforme prova a Auditoria Básica do ICMS, 
as Ordens de Conferência de Notas Fiscais de Saídas, os DANFEs e a Mídia CD anexos. 
Em consequência, o autuado deve recolher o imposto destacado nos documentos fiscais, 
no valor de R$ 10.319,39 junto com os acréscimos legais. 

 
A infração descrita sintoniza com o art. 64, § 2º da Lei nº 11.651/91-

CTE, c/com os arts. 88, § 1º, inciso III; 313; 314 e 356-C, § 1º, inciso II do Decreto nº 
4.852/97-RCTE. Na sequência, propõe a penalidade prescrita no art. 71, inciso X, alínea 
“a”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 



A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 
03/31. 

 
Por força do art. 45, inciso XII do CTE, um dos sócios da pessoa 

jurídicas figura no processo na condição de polo passivo solidário da lide. 
 
O Termo de Revelia de fl. 37 mostra a ausência dos sujeitos 

passivos na primeira fase contraditória do processo fiscal, enquanto que o Termo de 
Perempção, fl. 43 declara perempto o direito de o polo passivo solidário impugnar o 
lançamento tributário na segunda fase de defesa. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento fiscal a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 45/46, onde afirma que o crédito 
tributário não é devido porque enviou os arquivos retificadores da sua escrituração fiscal 
digital – EFD dos períodos de fevereiro, setembro e outubro de 2014, cujo procedimento 
devidamente autorizado e aceito pela autoridade fiscal e junto as guias complementares 
relativas às diferenças encontradas na retificação do SPED do período. 

 
Entende que as contraprovas juntadas à peça defensória evidenciam 

a ausência de omissão no recolhimento do ICMS devido. Outrossim, reconhece que 
permanece a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória relativa a 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital-EFD com omissão dos registros das 
mencionadas notas fiscais.  

 
Este procedimento motiva requerer a adequação da penalidade para 

a prescrita no art. 71, inciso XXIII, combinado com o disposto no § 7º-B do CTE. 
 
Ao final requer a improcedência do auto de infração. 
 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de 

fls.47/83. 
 
Posteriormente, foi juntado ao processo a cópia da guia de 

recolhimento, fl. 86. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição do Conselheiro Relator e depois dos considerandos,  
 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 

DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE ANÁPOLIS (GO), para que seu titular, 
por obséquio, designe autoridade fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, para, 
à vista do de todo o processado, REVISAR, se necessário, o lançamento. 

 
Após, encaminhem-se os autos ao SEPRO, a fim de que se intime o 

representante do sujeito passivo para apresentar manifestação quanto ao resultado da 
diligência, se desejar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência. 

 
Ao final, retornem-se os autos a esta Câmara do CAT para 

julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 

Almeida, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Talita 
Pimenta Félix.  



 
OBS.: A Representação Fazendária concordou com a realização da 

diligência”, fls. 87/88. 
 
Atendidas as determinações supratranscritas, o revisor, autor do 

trabalho fiscal, conclui pela confirmação do seu trabalho. 
 
O sujeito passivo ratifica a tese impugnatória, fls. 100/101. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A falta der escrituração fiscal de documentos fiscais motivou a 

lavratura do auto de infração, onde a autoridade fiscal exige o cumprimento de obrigação 
tributária principal, junto com a penalidade que identifica e agrava o crédito tributário com 
a aplicação do § 9º, inciso I da Lei nº 11.651/91. 

 
Oportunamente, o sujeito passivo impugna o lançamento tributário e 

comprova que o crédito tributário é indevido porque os arquivos retificadores da sua 
Escrita Fiscal Digital – EFD dos períodos de fevereiro, setembro e outubro de 2014, cujo 
procedimento foi autorizado e aceito pela autoridade fiscal e juntou as guias 
complementares referentes às diferenças encontradas na retificação do SPED relativo ao 
período examinado pela fiscalização. 

 
Assim, no caso em votação, entendo que o lançamento deve ser 

considerado procedente, porém e por maioria de votos, acolher a adequação da 
penalidade proposta no auto de infração, qual seja a do art. 71, inciso X, alínea “a”, 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91, que prescreve: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive 
aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
 
R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos); 
R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos). 

 
Como a infração ocorreu nos meses de 01/01/2013, 01/02/2014, 

01/09/2014 e 01/10/2014, o valor da penalidade aplicada por omissão na Escrituração 
Fiscal Digital-EFD correspondentes a um mês (janeiro/2013) no valor de R$ 713,86 
(setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e 03 meses (fevereiro, setembro e 
outubro de 2014) no valor de R$ 814,28, que resulta o valor devido de R$ 3.156,70 (três 
mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 03 dos autos. 

 



As considerações expostas me motivam adequar a penalidade 
acessória de acordo com os cálculos seguintes: 

 
De 01/02/2012 a 31/01/2013 o valor de ....  R$   713,86 X 1 janeiro/2013 = .... R$    713,86 
De 01/02/2014 a 31/012015 o valor de .....  R$   814,28 X 3 meses/2014 = .... R$  2.442,84 
Multa Formal devida .......................................................................................... R$  3.156,70 
  

Esclareço que o documento, fl. 86, comprova o recolhimento de parte 
do crédito tributário exigido na peça basilar deste feito, o qual deve ser considerado para 
efeito de eventual extinção do crédito tributário. 

 
A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação de 

penalidade quando houver o convencimento de que o procedimento do sujeito passivo 
comporta ajuste e o ilícito fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte 
defendente. A proposição da penalidade do art. 71, inciso X, alínea “a”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I, para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE sintoniza 
com o fato descrito e permite a sua modificação de forma atenuada à recorrente. 

 
Com este entendimento e ao votar esta ação, decido conhecer da 

impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, no valor da multa formal de R$3.156,70 (três 
mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), arguida pelo sujeito passivo, 
considerando pagamento às fls. 86, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de setembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria básica do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01944/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade constantes em recurso para o Conselho Superior 
interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Pedido de reinclusão 
de solidários na lide formulado pela Fazenda Pública Estadual. 
Rejeitado. ICMS. Obrigação principal. Auditoria Básica do ICMS. 
Escrituração Fiscal Digital. Estorno proporcional de crédito do 
imposto a menor. Auto de infração procedente. 
 
1. Deve ser inadmitido o recurso, em relação às preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista que o mesmo não preenche os requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09;  
 
2. Para que os sócios possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional, acolhendo-se a respectiva arguição de exclusão 
dos solidários; 
 
3. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, arguida pelo Relator, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, negar-lhe provimento para manter a 
exclusão dos solidários na lide. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Nivaldo José Mendes e Luis Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 8.775,04, em razão de proceder ao Estorno 
Proporcional de Crédito de ICMS a menor, em sua Escrituração Fiscal Digital, quando da 
utilização do benefício de redução de base de cálculo, nas suas operações de saídas 
internas com os produtos da cesta básica, conforme apurado pela Auditoria Básica do 
ICMS e relatórios em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com as penalidades e demais acréscimos. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 61, §3º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 2º, inciso XXXIII, do Anexo IX, e 58, inciso “b”, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação da Lei nº 14.634/2003. 

Foram nomeados como sujeitos OSVANDO SILVESTRE DE 
ALMEIDA e VALDEMAR JORGE NABEN, na condição de sócios administradores, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 39/46, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 47 com 
relação aos solidários. 

Ciente, o sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 50/72, 
argui, em sede de preliminar, nulidade processual em razão de a escrituração dos livros 
próprios ser encargo do contribuinte, sendo necessária prova contendente para 
descaracterizá-la e que não há provas da infração nos autos. Alega, ainda, que a 
fiscalização não comprovou, de forma segura, quais os fatos circunstanciais que 
ensejariam a subsunção ao tipo penal invocado e demais elementos exigidos por lei. No 
mérito, afirma que as informações constantes da DPI e SINTEGRA são apenas mais um 
instrumento de que dispõe a fiscalização para averiguação do real cumprimento de 
obrigações tributárias e que muitas vezes as operações informadas não representam a 
movimentação real da empresa, bem como, o valor informado como imposto a recolher 
não reflete a realidade das operações praticadas pelo contribuinte. Em seguida, questiona, 
ao seu ver, o caráter confiscatório da multa aplicada. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 80/83, pelo qual o julgador 
considerou procedente o auto de infração. 

Intimado da decisão singular, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 89/98, incialmente relatando os fatos. Reproduziu sua tese que aduz 
nulidade processual em razão de a escrituração dos livros próprios ser encargo do 
contribuinte, sendo necessária prova contundente para descaracterizá-la e que não há 
provas da infração nos autos. Alega, ainda, que a fiscalização não comprovou, de forma 
segura. Ao final, requereu que seja determinada a imediata suspensão do presente feito, 
bem como seja julgado improcedente o auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
123/124, converteu o julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos autos 
à SEGE, para que seja providenciada a juntada de uma cópia das informações prestadas 
pelo Procuradoria-Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, em atendimento ao 
Ofício nº 95/2012-SEGE. 



As cópias do Ofício nº 35/2013-PRA foram anexadas às fls. 129/137 
juntamente com os extratos dos autos de infração de fls. 138/158 e outros documentos 
correlatos. 

Intimado para tomar conhecimento da Resolução supra, o sujeito 
passivo não se manifestou. 

Nova Resolução de fls. 175/176 determinou o encaminhamento dos 
autos à SEGE para que sejam informados à PGE os valores e datas, demonstrando que a 
multa passou de 140% para 100% do valor do ICMS, que se solicite da PGE que informe 
qualquer fato novo, que os autos retornem a julgamento. 

Pelo Ofício nº 83/2013-CAT, o Presidente encaminha para o Chefe 
da Procuradoria, cópias das resoluções 112, 113, 114, 115 e 116/2013, expedidas pela 
Primeira Câmara deste Conselho, nos processos administrativos tributário em nome da 
pessoa jurídica A S E Distribuição Ltda e solidários apontados, acompanhados de 
planilhas de cálculos. 

Pela Resolução nº 200/2015 de fls. 182, a Segunda Câmara deste 
Conselho, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria Geral a 
fim de que seja remetido expediente para a Procuradoria Tributária da Procuradoria Geral 
do Estado de Goiás no sentido de indagar se diante do atual estágio do processo judicial 
fica mantida a orientação manifestada anteriormente para o Conselho Administrativo 
adorar posição inerte até que ocorre o trânsito em julgado da mencionada ação. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1452/2016 de fls. 203/210, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso às fls. 
212/215, requerendo a reinclusão dos solidários no polo passivo da lide, tendo em vista 
que suas exclusões contrariam as disposições expressas das legislações tributárias 
estadual e federal, pois os mesmos possuíam amplos poderes para gerirem e 
administrarem a empresa e tinham o dever de observar e cumprir a legislação tributária 
em vigor. Destaca, ainda, que ocorreram irregularidades que provocaram a omissão do 
pagamento do ICMS, o que faz com que os sócios administradores venham a se tornar 
solidários para com a empresa, uma vez que tal situação decorreu de suas condutas, 
portanto, não há como excluir da lide os referidos solidários. 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo alega que os bens 
dos sócios só respondem pelas dívidas da empresa em caráter supletivo, quando provado 
que o sócio agiu com dolo ou culpa, e ainda quando estar tiver extinguido suas atividades, 
o que nem de longe é o caso. Alega-se que é fato que os sócios das sociedades 
empresarias só responderão pelos créditos da pessoa jurídica na condição de substitutos 
quando as obrigações defluírem da pratica de ato ou fato inquinado de excesso de 
poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos da empresa, conforme preconiza o 
artigo 135 do CTN. No mérito, reitera os argumentos expendidos anteriormente.  

É o relatório. 

VOTO 



Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação às preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, com o consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a 
inadmissibilidade do presente recurso no que tange às aludidas preliminares, por 
considerar que o mesmo não se acha revestido, comprovadamente, dos requisitos 
exigidos para a sua admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da 
Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 1452/2016 (fls. 202210), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  



No caso vertente, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado, restringido os seus argumentos às questões formais já 
apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do presente recurso em relação as referidas 
preliminares. 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos responsáveis solidários, 
requerido pela Representação Fazendária, manifesto-me pela sua rejeição, pois não 
existem nos autos provas de que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, 
conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

Ao tratar do tema e pacificando o posicionamento sobre assuntos de 
relevância em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça passou de forma expressa 
a reconhecer que o mero descumprimento de obrigação tributária não pode implicar na 
afetação do patrimônio do sócio administrador, o que fez com a edição da Súmula n° 430, 
de teor abaixo transcrito: 

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por 

si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. 

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 
sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 

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

Ademais, o estudo desta questão demonstra que eles não tiveram 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária principal 
e por ser um princípio básico para suporte da existência de solidário no lançamento 
tributário, esta condição, uma vez ausente, impera a declaração da sua exclusão da lide, 
conforme sinaliza o artigo 45, inciso XII do Código Tributário do Estado de Goiás, que 
transcrevo para efeito de ilustração: 

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

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



Ao interpretar a norma transcrita no parágrafo volvido, observei que a 
solidariedade recaiu em mais de uma pessoa, enquanto que o inciso prevê a condição de 
responsável solidário às pessoas “acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis”. 

A formalização dos autos não demonstra falta de observância 
desse princípio nem que os indicados sujeitos passivos solidários afrontaram as 
regras da legislação tributária vigente à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária.  

Sobre esta questão, ainda considero que o artigo 134, inciso III do 
CTN e o artigo transcrito nas linhas passadas do CTE não impõem a exigência do crédito 
tributário às pessoas físicas identificadas nos documentos de fls. 05 e 06 dos autos. 

Como dito anteriormente, o simples inadimplemento não caracteriza 
infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária 
dos sócios à título de infração legal.  

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

Prosseguindo, passo à análise do mérito. Trata-se o presente 
lançamento de circunstância prevista no ordenamento tributário deste Estado, onde o 
Fisco através do agente signatário, consubstanciado em procedimento de fiscalização, e 
demais documentos acostados ao feito, identificou omissão de pagamento do ICMS em 
razão de proceder ao Estorno Proporcional de Crédito de ICMS a menor, em sua 
Escrituração Fiscal Digital, quando da utilização do benefício de redução de base de 
cálculo, nas suas operações de saídas internas com os produtos da cesta básica, 
conforme apurado pela Auditoria Básica do ICMS e relatórios em anexo. 

O levantamento efetuado levou em consideração a utilização do 
benefício de redução de base de cálculo na operação interna com os produtos da cesta 
básica, previsto no artigo 8º, inciso XXXIII, como também no inciso XIX do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE. A comprovação da infração realizada 
por meio de Auditoria Básica do ICMS trouxe como suporte planilha constante de mídia 
CD-R, em que se relacionou cada nota fiscal de entrada, para identificação do produto da 
cesta básica e seu último valor de entrada, e cada nota fiscal de saída com cálculo do 
ICMS e respectivo percentual de redução da base de cálculo, com conclusão quanto ao 
valor do estorno, totalizado ao final, no montante do imposto exigido no auto de infração. 

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe 
aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de tentar 
desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, melhor 
teria feito a recorrente se tivesse trazido à colação, novos levantamentos ou 
demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos pelo 
agente autuante em seu trabalho fiscal.  

Por sua vez, a autoridade fiscal fundamentou a atuação em prova 
material, demonstrando de forma cabal que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS 



em virtude do não estorno proporcional do crédito, ou estorno a menor que o devido, 
conforme documentos anexados aos autos. Dessa forma, não se trata de presunção, mas 
de infração devidamente comprovada que a recorrente não contestou de forma objetiva, à 
vista dos elementos de convicção presentes aos autos. 

Assim, mantenho a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho 
Superior, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. Também por votação unânime, conheço do Recurso da 
Fazenda Pública, nego-lhe provimento para manter a exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Auditoria Comparativa Contábil – Fiscal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00300/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Comparativa 
Contábil – Fiscal das Vendas.  Suprimento de caixa sem a 
devida comprovação de sua origem. Procedência parcial. 
Decisão unânime.  
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstradas (CTE, art. 25, § 1.º, inciso III).  
 
2. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ocorrer a comprovação da inexigibilidade de parte do 
crédito tributário constante da peça inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS R$ 3.799,59 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e nove centavos), e Base de Cálculo de R$ 29.847,53 (vinte e nove mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), às fls.315. Obs.: O 
Advogado do sujeito passivo,  retirou as preliminares suscitadas pela Impugnante em sua 
manifestação sobre o resultado da diligência. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa e José Eduardo 
Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo é acusado de omitir o registro de operação de saída de 
mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.837.638,56, referente ao período de 
01/01/2007 a 31/12/2007, caracterizado pelo suprimento indevido de caixa, na forma de 
registro a maior de saídas no livro diário, conforme Auditoria Comparativa Contábil-Fiscal 
das Vendas, documentos em anexo. Em consequência, exigiu-se o imposto na 
importância de R$ 312.398,56, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Constam como infringidos os artigos 25, parágrafo primeiro, III e 64, Lei 

11.651/91, c/com art. 141, Decreto 4.852/97. Foi aplicada a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea "l", combinado com § 9º, inciso I da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

 



Autos instruídos com demonstrativos da Auditoria Comparativa Fiscal das 
Vendas (fls. 04/14); copias: do livro Diário Contábil, Demonstração do Resultado do 
Exercício, Livro Registo de Apuração do ICMS, Termo de Acordo de Regime Especial, 
Decreto, Portaria, Contrato social e alterações (fls. 15/150). 

 
Devidamente intimado (fls. 151/154), o sujeito passivo deixou de 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme Termo de revelia às fls. 155. 
 
Novamente intimado (fls. 157), o sujeito passivo apresenta impugnação 

em Segunda Instância, fls. 160 a 175. Após relatar os fatos, formula, em preliminar, 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração, fls. 163 a 170. No mérito, pede a improcedência do lançamento, 
alegando inexistência de suprimento indevido de caixa. Afirma que da diferença 
encontrada pelo fisco de R$ 2.889.814,63 deve ser deduzido R$ 2.886.843,41, a título de 
benefício fiscal FILIAL 1 (Brasília), conforme planilha inclusa, fls. 174. 

 
A Terceira Câmara, em decisão não unânime, materializada no Acórdão n° 

1648/2013, fls. 201 a 203, acolhe a preliminar de decadência do lançamento tributário, 
com base no art. 150, § 4º do CTN.  

 
Intimada, a Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho 

Pleno, fls. 210 a 212. Pede a reforma da decisão cameral argumentando que, no caso, 
deve a decadência ser analisada à luz do art. 173, I do CTN.  

 
O sujeito passivo apresentou contradita, fls. 217 a 227, pedindo a 

manutenção do julgado cameral pela decadência. 
 
O Conselho Pleno, em 14 de agosto de 2014, acolheu o pedido da 

Fazenda Pública, com o afastamento da preliminar de decadência do lançamento 
tributário, e determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação das 
demais matérias, conforme acórdão de fls. 240/242. 

  
O processo foi submetido à apreciação pela Terceira Câmara Julgadora e 

o julgamento foi convertido em diligência, conforme resolução nº 055/2016, de fls. 
246/247. 

 
Relatório diligencial de fls. 295/297. 
 
Contradita ao trabalho revisional às fls. 301/306. 
 
O autor da revisão solicita o retorno dos autos, a fim de dar atendimento 

integral à diligência solicitada (fls. 310). 
 
Nova resolução, determinando o encaminhamento dos autos ao autor da 

revisão anterior, em decorrência do pedido formulado pelo autor da diligência (fls. 311). 
 
A manifestação do autor da revisão fiscal (fls. 314/315) foi no sentido de 

que, do valor original do auto de infração, remanesce o valor de R$ 29.967,40, que 
ajustado pelo percentual de 99,6%, obtido pela apuração da proporção de mercadorias 
tributadas, conforme demonstrativo às fls. 316, resulta em base de cálculo do ICMS na 
importância de R$ 29.847,53, sujeito à alíquota média de 12,73%, calculado conforme o 
demonstrativo de fls. 317, obtendo-se o valor do ICMS correspondente na importância de 
R$ 3.799,59. 



 
O sujeito passivo aceita o resultado da diligência (fls. 321/322).  
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
O crédito tributário é decorrente de omissão de registro de operação de 

saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.837.638,56, referente ao período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, caracterizado pelo suprimento indevido de caixa, na forma de 
registro a maior de saídas no livro diário, conforme Auditoria Comparativa Contábil-Fiscal 
das Vendas, documentos em anexo. Foi exigido imposto, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Em 16/05/2016, o processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi 

convertido em diligência, nos termos da resolução nº 055/2016 (fls. 246/247), nos 
seguintes termos: 

 
“(1) analisar e manifestar sobre os questionamentos 

apresentados pelo sujeito passivo às fls. 170 a 175, especialmente no 
tocante ao cálculo do montante do benefício fiscal atribuído à filial 
estabelecida em Brasília – DF, bem como sobre o critério de 
proporcionalidade adotado pelo auditor fiscal no Anexo 4, colunas 7 e 8 
(fls. 14);  

 
(2) analisar a possibilidade de realizar a auditoria em 

questão apenas em relação aos estabelecimentos situados no território 
goiano (sendo factível fica prejudicado o item 1), não sendo possível 
realizar a auditoria nesses termos, apurar a omissão de saída com 
observância da proporcionalidade entre as vendas dos estabelecimentos 
situados no território goiano e as vendas totais realizada pela empresa;  

 
(3) apurar a Proporção de Mercadorias Tributadas, 

com observância ao modelo que consta do Manual de Auditoria Fiscal, 
aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/09-SAT, bem como apurar a 
alíquota média nos termos do art. 148, § 1º, VI do CTE;  

 
(4) apresentar resultado final e conclusivo sobre a 

exigência tributária em discussão, em face dos itens anteriores, bem como 
prestar outras informações, caso julguem necessárias ao esclarecimento 
da lide.” 

 
O autor da revisão fiscal, em sua manifestação às fls. 314/315, informa 

que procedeu ao trabalho revisional, nos termos da resolução nº 055/2016 da Terceira 
Câmara do CAT, fls. 246/247, conforme documentos anexos de fls. 250/297, apurando-se 
no item 28 da "Auditoria Comparativa Contábil Fiscal das vendas'', fls. 290, o valor 
remanescente de R$ 29.967,40 a título de "Registro a Maior no Diário". 

 
O revisor informa que do valor remanescente na importância de R$ 

29.967,40, com o ajuste feito pelo percentual de 99,6%, obtido pela apuração da 
proporção de mercadorias tributadas, conforme demonstrativo às fls. 316, resulta em base 
de cálculo do ICMS na importância de R$ 29.847,53, sujeito à alíquota média de 12,73%, 



calculado conforme o demonstrativo de fls. 317, obtendo-se o valor do ICMS exigido na 
importância de R$ 3.799,59. 

 
Portanto, após a revisão fiscal o ICMS exigido passou a ser de R$ 

3.799,59. O sujeito passivo manifestou anuência com esse novo valor apurado, conforme 
documentos de fls. 321/322. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para julgar procedente em parte o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 3.799,59, nos 
termos da revisão fiscal de fls. 315/316. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01485/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 

 
EMENTA: ICMS. Multa. Preliminares de diligência e de 
incompetência legal do autuante. Não acolhidas. Decisões 
unânimes. Suprimento Indevido de Caixa. Ingressos e 
empréstimos não comprovados. Procedente. Decisão 
majoritária. Aplicação de atenuante. Acolhida. Decisão unânime. 
 
I - Rejeita-se a arguição de incompetência legal do autuante 
quando a lei dispor ao contrário; 
 
II – O pedido de diligência sem motivação legal deve ser 
rejeitado; 
 
III – A atenuante penal prevista no § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 só se aplica na inexistência de falta de pagamento de 
imposto, sendo aplicável apenas a do § 11, II, "b" deste mesmo 
dispositivo legal quando a multa proposta for em percentual ao 
valor da base de cálculo; 
 
IV - O suprimento indevido de caixa por ingressos decorrentes 
de empréstimos de pessoas físicas, fica caracterizado quando o 
sujeito passivo deixar de comprovar a origem e o efetivo 
recebimento dos recursos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou pela improcedência da 
peça inaugural. E, por votação unânime, aplicar o limitador da penalidade previsto no § 11, 
inciso II, alínea 'b", do art. 71, da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é de que a autuada 
“Omitiu registro de saída de mercadorias NÃO tributadas / isentas ou com ICMS retido 
pelas operações posteriores, na importância de R$ 145.985,21 (cento e quarenta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), no período de 09/062009 a 
31/12/2009, referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, 



conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar a multa formal, juntamente com os acréscimos legais. “ (sic)  

Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, III e 64 da Lei nº 
11.651/91, c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “l” da Lei nº 11.651/91 c/ redação da Lei 16241/97. 

O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria das 
Disponibilidades às fls. 06/51.  

Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação 
de impugnação à Primeira Instância, a autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 67 a 92, onde alegou preliminarmente que neste julgamento deve ser 
considerado o princípio da preservação da empresa, a qual é de pequeno porte, pois o 
valor reclamado nestes autos tem forte conotação de confisco, discorrendo sobre o 
ocorrido neste lançamento, inclusive sobre sua tipificação legal. 

Em seguida arguiu nulidade deste auto de infração, em razão de que esta 
auditoria foi baseada em relatório de Ordem de Conferência Sintegra constante à fls. 
73/74 do Processo 4011101144382, sem a juntada das notas fiscais, sendo que tais notas 
fiscais representam o importe de R$ 10.367,65 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos) que considerou como aquisição da autuada, sem a devida 
comprovação de que estas, embora emitidas em nome desta empresa, tenham realmente 
chegado de fato ao destinatário. 

Continuou dissertando sobre dados constantes do referido Processo 
4011101144382, alegando que em tal Processo não foi considerado o contrato de mútuo 
do empréstimo no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), consideração parcial 
de valores constantes de extratos bancários, de contas de energia elétrica, água e esgoto. 

Assim, no que tange ao “Confronto das Saldos Finais das Disponibilidades”, 
resultou em “Insuficiência de Caixa” no valor de R$ 16.621,74 (dezesseis mil, seiscentos e 
vinte e um reais e setenta e quatro centavos), configurados como “Omissão de Vendas”. 

Deste modo, se pode concluir que os atos praticados pelo autuante estão 
viciados, pois foram produzidos com insegurança na determinação da infração, visto que o 
autuante não analisou acuradamente todos os documentos apresentado, resultando na 
Auditoria das Disponibilidades que apontou omissão de vendas no total de R$ 343.803,83 
(trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e três reais e oitenta e três centavos). 

Por estas razões, pugnou pela nulidade do ato praticado pelo autuante, nos 
termos do artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT ou que os autos de infração sejam 
julgados improcedentes. 

Em seguida, pugnou também pela exclusão dos sócios de dois outros 
processos, com apoio no artigo 135 do CTN e em decisões de tribunais superiores. 

Ao finalizar sua extensa manifestação defensória, reiterou seus pedidos de 
nulidade conforme artigo 20, IV, §§ 1º e 2º da Lei 16.469/09, improcedência, exclusão dos 
sócios desta lide, nos termos dos artigos 267, VI e 301, X do CPC e 6º, § 1º da referida Lei 
16.469/09, conversão do julgamento em diligência para apurar a informação de que toda a 
documentação está escriturada nos livros Diário 2 e Razão 2, chancelados na JUCEG, 
comprovando a inexistência da “insuficiência de Caixa”, bem como o “Saldo das 



Disponibilidades a Maior que o Reconstituído” detectados nesta auditoria, colacionando as 
fotocópias do referido contrato de mútuo do empréstimo no valor de R$ 109.000,00 (cento 
e nove mil reais) e dos livros contábeis citados acima (fls. 101/410), à guisa de provar 
suas assertivas defensórias.  

Por meio da Sentença nº 2588/11, de fls. 412 a 414, o julgador de piso 
declarou nulo o lançamento por incompetência funcional da autoridade lançadora nos 
termos do art. 20, inciso I, da Lei nº 16.469/09, sob o fundamento de que o autuante só 
poderia auditar empresas que só possuíssem escrituração fiscal. 

Inconformada, a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 415 a 
416, afirmando que a expressão "livros e documentos fiscais" contidas no item 7 do inciso 
I, do art. 4º, da Lei nº 13.266/98, autoriza o AFRE-I a analisar os livros fiscais e contábeis, 
portanto, não há que se falar em incompetência funcional. 

Na contradita de fls. 421 a 425 a empresa autuada pediu a manutenção da 
decisão recorrida.  

Indo a julgamento cameral, a Primeira Câmara Julgadora deste Conselho 
decidiu, por unanimidade de votos, acolher o recurso fazendário e reformar a Sentença 
recorrida, retornando os autos à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

Irresignada, a autuada, por intermédio de seu patrono, recorreu ao antigo 
Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário, historiando o ocorrido nestes 
autos e alegando que a decisão cameral foi equivocada, pois se amparou na redação da 
Lei 13.266/98 vigente em 2009, enquanto a notificação fiscal para o início desta auditoria 
ocorreu em 23/08/2010 e este auto de infração foi lavrado em 04/04/2011. 

Assim, como a lei processual tem eficácia imediata, a partir de sua 
publicação, a Lei 17.032/2010, entrou em vigor 01/06/2010 vedando ao AFRE I auditar 
empresa com escrita contábil. 

Portanto, em obediência ao princípio da legalidade previsto nos artigos 37 da 
Constituição Federal e 2º, 3º e 20, I da Lei 16.469/09 –PAT, deve ser mantida a nulidade, 
vez que o AFRE I só poderia auditar esta empresa se munido de uma Portaria do 
Secretário da Fazenda de Goiás lhe atribuindo tal competência, o que não consta neste 
processo. 

Em novo julgamento em Primeira Instância, o julgador singular rejeitou a 
arguição de confisco do valor reclamado neste lançamento, sob o fundamento de que este 
valor está amparado nos artigos 167, 168 e 170 da Lei 11.651/91 – CTE e a apreciação de 
ilegalidade da legislação tributária goiana está vedada pelo artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 
– PAT. 

Quanto aos novos livros contábeis, autenticados na Junta Comercial do 
Estado de Goiás após o início desta auditoria, não é possível aceita-los por 
descumprimento da espontaneidade prevista no artigo 169 da Lei 11.651/09 – CTE. 

Também o Contrato de Mútuo não pode ser considerado, pois o mesmo não 
está acompanhado de provas complementares que lhe confeririam autenticidade e 
veracidade, bem como porque sua fotocópia ter sido autenticada posteriormente à 
conclusão desta auditoria. 



Observou que em relação à arguição de que haveria interdependência entre 
este auto de infração com outros lavrados à mesma época, tal fato não tem influência 
neste litigio, pois uns se referem a exigência de imposto e este apenas de multa formal, 
em períodos de referência e acusações distintas. 

Desta forma, rejeitou também as arguições de nulidade tanto por 
insegurança na determinação da infração, quanto por cerceamento ao direito de defesa, 
bem como do pedido de conversão em diligência, por inexistência de motivo para seus 
acolhimentos, julgando procedente este lançamento.   

Intimado desta nova Sentença, o patrono da autuada recorreu a esta 
Instância, reiterando sua arguição de nulidade deste feito por incompetência funcional de 
seu agente, que por ser Auditor Fiscal da Receita Estadual, categoria I (AFRE I), não 
poderia ter auditado esta empresa, pois a mesma possuía escrituração contábil à época 
deste lançamento e o início deste procedimento ocorreu com a notificação fiscal  em 
23/08/2010, culminando com a lavratura deste auto de infração em 04/04/2011, quando já 
vigia a Lei 17.032, publicada em 10/06/2010, com vigência em 01/06/2010, retirando a 
competência legal do AFRE I para auditar escrita contábil. 

Assim, pelo princípio da legalidade previsto nos artigos 37 da Constituição 
Federal, 2º, 3º e 20, I da lei 16.469/09 – PAT deve ser anulado este lançamento por 
incompetência funcional de seu agente. 

Em seguida, pleiteou a exclusão dos sócios da autuada desta lide, nos 
termos do artigo 135 do CTN, transcrevendo vários excertos de decisões judiciais e 
administrativas acerca desta solidariedade, sem observar que os sócios desta empresa 
não foram arrolados como solidários nesta lide. 

Questionando o mérito deste lançamento, reapresentou sua alegação de que 
a empresa estava no início de sua atividade, sendo surpreendida com esta auditoria, pois 
sua contabilidade estava com erros de registros ocasionados por imperícia do seu 
contador, os quais foram sanados com a confecção dos novos livros Diário 2 e Razão 2, 
onde foram corrigidos os referidos erros de escrituração quanto à escrituração da 
movimentação bancária, despesas de energia elétrica, água e esgoto, bem como a devida 
comprovação dos contratos de mútuos no valoro registrado. 

Ressaltou que contratos de mútuo é um meio muito utilizado para suprir 
temporariamente o Caixa de empresas, com a devida contrapartida na conta “ Empréstimo 
de Terceiros”, como é o caso do valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 
representados por dois contratos de mútuo nos valores de R$ 109.000,00 (cento e nove 
mil reais) e R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), desconsiderados nesta autuação. 

Assim, como as referidas correções foram efetuadas de conformidade com 
preceito legal contido no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, esta regularização 
da escrituração contábil da empresa tem natureza de prova pré-constituída a favor da 
autuada, com efeito “erga omnes”, não podendo a fiscalização desconsiderá-la, conforme 
Ementa de Acórdão de julgamento de matéria análoga, que transcreveu, à guisa de 
sustentar esta assertiva. 

Argumentou também que o arbitramento é um ato excepcional, só admissível 
quando inexistir elementos para a apuração dos fatos, que não é o caso desta defesa, 
pois a documentação do contribuinte permite se apurar a verdade material, conforme 



previsto no artigo 148 do CTN e na Súmula 76/TRF, não podendo o fisco apenas presumir 
que os erros referidos acima ensejaram omissão de tributo. 

Portanto, como a documentação juntada a estes autos na primeira defesa 
demonstram a improcedência deste lançamento. 

 Ao finalizar, reafirmou suas arguições de nulidade por incompetência legal 
do autuante, de exclusão dos sócios desta lide, de improcedência da inicial, de conversão 
em diligência para apurar a verdade material registrada em seus novos livros contábeis, 
redução da multa em 50%, conforme artigo 71, § 8º do CTE e, por qualquer dos 
argumentos oferecidos alhures, seja julgado improcedente este auto de infração. 

Indo novamente a julgamento cameral, ficou decidido através da Resolução 
67/2016, sobrestar a apreciação destes autos até a deliberação acerca da correta 
tramitação do processo 4011101195025, do qual este é interdependente, devendo ambos 
serem repautados em conjunto, para deliberação cameral também conjunta. 

Atendendo a esta Resolução, foi efetuado o apensamento dos dois 
processos, conforme Termo de fl. 474.      

É o relatório. 

V O T O 

Em relação às atribuições conferidas aos funcionários fiscais, integrantes do 
Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, componentes da Classe I (Auditor 
Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I, a Lei nº 13.266, de 16 de abril de 1998, estabelece 
o seguinte: 

"Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, integrantes do 
Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

 I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

[...] 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de 
fiscalização referentes a: 

[...] 

7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.04 a 31.05.10. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 7 DA ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 4º PELO 
ART. 2º DA LEI Nº 17.032, DE 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de seus livros 
e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 



7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato objeto do 
lançamento, independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do Secretário 
da Fazenda; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.04 a 31.05.10." 

[...]” 

Cumpre salientar, inicialmente, que a aferição da competência para o 
exercício da atividade de fiscalização é aferida com base na legislação vigente à época da 
ocorrência do fato objeto do lançamento, que no caso vertente é o exercício de 2009, 
época em que a empresa autuada estava classificada como MICROEMPRESA, conforme 
comprova o extrato de fls. 475, extraído do sistema SEFAZ, que ora juntei a estes autos. 

Assim, fica bastante claro que o Auditor Fiscal da Receita Estadual - I 
(AFRE-1), não carecia de competência legal para realizar os trabalhos de auditoria na 
empresa autuada, possuidora de escrita contábil, haja vista que a nova redação do item 7, 

da alínea "b", do inciso I, do art. 4º, da Lei nº 13.266/98, só entrou em vigência a partir 
de 01/06/10, quando passou a restringir a atuação do AFRE-I no que se refere à 
fiscalização de contribuintes classificados como MICROEMPRESA, à verificação 
dos seus livros e documentos fiscais.   

Ora, a regra que deve ser aplicada é a prevista no item 7, da alínea "b", 
do inciso I, do art. 4º, da Lei nº 13.266/98, vigente no período de 01/01/04 a 
31/05/10 que atribuía competência ao AFRE-I para auditar "contribuintes estaduais 
considerados como microempresa", sem fazer qualquer referência a existência ou não de 
escrita contábil.   

Resumindo, a exigência no sentido de que o AFRE-I possuir competência 
para realizar auditoria em estabelecimento classificado como MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU INDEPENDENTE DE SEU PORTE, porém, 
apenas com a análise dos seus livros e documentos fiscais, passou a existir somente a 
partir de 01/06/10 em razão da nova redação conferida ao item 7, da alínea "b", do inciso I, 
do art. 4º, da Lei nº 13.266/98, pela Lei nº 17.032/10, acima transcrito. 

Com essas considerações, concluo que o lançamento foi efetuado por 
autoridade competente, inexistindo, portanto, o vício de legalidade previsto no inciso I, do 
art. 20, da Lei nº 16.469/09, reapresentado pela autuada neste recurso. 

Portanto, rejeito tal prejudicial, visto que este lançamento obedeceu ao 
princípio da legalidade previsto nos artigos 37 da Constituição Federal, 2º, 3º e 20, I da lei 
16.469/09 – PAT, quanto à competência legal do seu agente. 

Deixo de apreciar a arguição de exclusão dos sócios da recorrente desta lide, 
pois os mesmos sequer foram arrolados como solidários neste processo.  

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à autuada, considerando que as 
retificações em seus livros contábeis ocorreram após o início do procedimento que deu 
azo a este auto de infração, conforme notificação fiscal de fl. 05, a qual foi recepcionada 
em 24/08/2010, quando findou o direito à espontaneidade no tocante à regularização da 
documentação da recorrente, segundo inteligência do artigo 169 da Lei 11.651/91 -0 CTE, 
que dispõe: 



“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas 
ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à 
penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido 
falta de pagamento de tributo; ” 

Destarte, considerando o descumprimento do princípio da espontaneidade 
em relação à regularização de sua escrita contábil, bem como da falta da comprovação 
inequívoca da contração de empréstimos via dos Contrato de Mútuos anexados às fls. 
102/105, pois estes, além de não estarem registrados em cartório, que lhes trariam caráter 
de veracidade, foram redigidos em 07/07/2009 e só tiveram as assinaturas dos 
contratantes autenticadas em 12/05/2011, quando já havia sido lavrado este auto de 
infração em 04/04/2011. Assim, tais contratos dão a impressão de que foram elaborados 
para indução a erro no julgamento destes autos, o que nos leva a rejeitá-los. 

Outrossim, deixo de atender ao pleito da recorrente de aplicação da 
atenuante prevista no Parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, em razão de que 
o auto de infração nº 4011101195025 relativo ao percentual de venda de mercadoria 
tributada, omitida à tributação no mesmo período de 09/06/2009 a 31/12/2009, após 
tramitação idêntica a este, foi julgado procedente em Primeira Instância, não houve 
recurso e o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, confirmando a falta de pagamento 
de ICMS detectada nesta auditoria, porém aplico o limitador previsto no artigo 71, § 11, II, 
“b” da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

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

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação de 
percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, 
sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 

.............................................................................................................................................................................; 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação: 

.............................................................................................................................................................................; 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se determinar a operação, prestação, 
mercadoria ou serviço correspondentes ao lançamento. ” 

À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, 
para manter a decisão singular que julgou procedente a exordial, porém aplico o limitador 
previsto no artigo 71, § 11, II, “b” da Lei 11.651/91 - CTE, acima transcrito. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01500/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Evandro Luis Pauli 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Suprimento Indevido de 
Caixa. Improcedência. Decisão unânime. 
 
I – O suprimento de caixa por ingressos decorrentes de saques 
em conta bancária da empresa não constitui ilícito fiscal e sim 
mero fato permutativo, mormente quando o sujeito passivo 
comprovar a origem e o destino destes recursos. 
 
II - A exigência do imposto embasada em lançamento em que 
não se comprovou a ocorrência do fato gerador da obrigação 
principal, deve ser improcedida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, José Pereira D'abadia, Evandro Luis Pauli e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal constante deste lançamento é de que o sujeito passivo 
“Omitiu registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 1.322.827,90, 
no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, referente ao suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos.   Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. ”   

São dados como infringidos os artigos 25, § 1º, III e 64 da Lei 11.651/91 – 
CTE, c/com art. 141 do Decreto 4.852/97 – RCTE e proposta a penalidade prevista no art. 
71, VII, "I", § 9º, I do CTE, com redações das Leis n.º 13.446/1999 e nº 16.241/2008.    

Foram identificados como sujeitos passivos solidários Valter Dantas Pinheiro, 
CPF nº 617.921.521-91, Vanusa Dantas Pinheiro CPF nº 000.741.861-24, Jurandir Miguel 
Nogueira, CPF nº 194.006.831-20, os dois primeiros na condição de sócios 
administradores e o último como contador da empresa autuada, nos termos do artigo 45, 
inciso XII do CTE.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Pedido da 
autuante para tramitação deste processo com o de nº 4011000190923 (fl. 07); Auditoria 
das Disponibilidades (fls. 08/13); Contrato Social (fls. 14/16); Notas Explicativas (fls. 
17/27); Auditoria das Disponibilidades – Suprimentos indevidos (fls. 28/103); Extrato 
Unificado Pessoa Jurídica (fls. 104/198); Declaração de Habilitação Profissional do CRC 
(fl. 199); fotocópia do Livro Diário Contábil (fls. 200/895); fotocópia do Demonstrativo de 
Resultado do Exercício (fl. 896); fotocópia da Demonstração de Lucro ou Prejuízos 
Acumulados (fl. 897); fotocópia do Balanço Patrimonial (fls. 898/899); fotocópia do Livro 
Diário Contábil (fls. 900/1144); fotocópia do Demonstrativo de Resultado do Exercício (fl. 



1145); Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados (fl. 1146); fotocópia do Balanço 
Patrimonial (fls. 1147/1148) e Termo de Encerramento Diário Contábil (fl. 1149).  

A autuada e os solidários foram intimados às fls. 1150/1157.  

Os solidários não impugnaram o feito em Primeira Instância e foram 
declarados revéis à fl. 1158.  

A autuada principal ingressou com impugnação em Primeira Instância (fls. 
1162/1165), aduzindo que não ocorreu suprimento indevido do caixa da empresa, pois 
foram emitidos e sacados valores em cheques para pagamentos de diversos credores, 
conforme provariam os comprovantes destes pagamentos efetuados pelo cheque nº 
001791, os quais estão registrados no seu Livro Diário. 

Ademais todas suas receitas são provenientes de vendas, cujos valores são 
depositados nas duas contas correntes bancárias da autuada. 

Para respaldar seu pedido de improcedência desta autuação, transcreveu a 
Ementa de um Acórdão cameral deste Conselho Administrativo Tributário acerca do 
julgamento de matéria análoga a esta, quando a maioria dos Conselheiros julgou 
improcedente a acusação fiscal de suprimento indevido de Caixa. 

O julgador singular apreciou as arguições defensórias e não as acolheu, 
julgando procedente a pretensão inicial do fisco, sob o fundamento de que o contribuinte 
não contestou eficazmente a acusação fiscal, que está amparada no artigo 25, § 1º da Lei 
11.651/91 – CTE.    

Os autuados foram intimados quanto à decisão singular às fls. 1180/1187, 
quando novamente os solidários não recorreram e foram declarados peremptos à fl. 1188. 

Já empresa autuada apresentou recurso voluntário (fls. 1191/1198), 
reiterando as razões formuladas na impugnação à Primeira Instância de que todos os 
depósitos efetuados em suas contas bancárias são proveniente de vendas e que os 
valores sacados destas contas correntes com cheques de sua emissão, foram todos 
destinados a vários credores, conforme exemplos que explanou, sendo que todas as 
contrapartidas das contas debitadas estão no seu livro Diário, em obediência aos 
princípios contábeis, transcrevendo Acórdão deste Conselho Administrativo Tributário 
acerca desta mesma matéria, no qual a decisão foi pela improcedência do lançamento. 

Indo a julgamento na Quarta Câmara Julgadora deste Conselho 
Administrativo Tributário, o relator deste processo à época propôs e foi aprovada a 
seguinte Resolução (fl. 1200):  

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

17/8/2011, acatando proposição do Conselheiro Relator, resolve, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência, retornando assim os autos ao fiscal autuante para que proceda a revisão do 
presente auto, utilizando a vasta documentação apresentada pelo autuado. 

 Participaram da decisão os Conselheiros Gustavo Alberto Izac Pinto, José Pereira D'abadia 
e Manoel Antônio Costa Filho. ” 

O revisor encarregado desta diligência informou em seu relatório às fls. 
1202/1203 que analisou cuidadosamente a documentação apresentada, assim como os 
registros contábeis e bancários da autuada, explicando que os procedimentos efetuados 
por esta se constituíram em meros fatos permutativos, onde ocorre apenas a permuta de 
valores entre contas do mesmo subgrupo, neste caso o ativo circulante. 

Assim, à vista dos ensinamentos sobre suprimentos indevidos de caixa 
constante da Instrução Normativa nº 10/93 – DFIS, que criou o Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais e do fato de que os valores entrados nas contas bancárias da 
autuada terem suas origens todas a crédito do caixa e não serem embasados em fatos 
fictícios, “Conclui se que as transferências de recursos das contas “Banco Conta 



Movimento” para a conta “Caixa”, todas pertencentes às disponibilidades da 
empresa, não constitui, no presente caso, suprimento indevido de caixa, conforme 
noticiado pela autoridade fiscal lançadora.” (Sic) 

Retornando a julgamento, o relator posterior propôs nova Resolução, nos 
seguintes termos: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

29/02/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

a) considerando que a revisão anterior não foi efetuada nos termos solicitados na Resolução 
nº 148/2011, ou seja, utilizando a vasta documentação apresentada pela recorrente, tendo o revisor se 
manifestado com fundamento em tese já superada pelo Conselho Administrativo Tributário de que a 
movimentação entre contas do grupo das Disponibilidades não constitui suprimento indevido, não sendo este 
o caso da presente autuação; 

b) considerando ainda que a Auditoria das Disponibilidades apontou saldo devedor final de 
R$ 328.544,12 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) 
divergente do saldo registrado no Balanço Patrimonial e que tal alteração só seria possível se houvesse sido 
constatada a existência de desembolsos não contabilizados, o que não ocorreu;  

RESOLVE 

Por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo os autos ao seu 
órgão de origem para que seu titular, por gentileza, determine a auditor, preferencialmente estranho a esta 
lide, proceder ao seguinte: 

1 - Revisar este lançamento nos termos determinados na Resolução nº 148/2011, constante 
destes autos; 

2 - Verificar o valor lançado como Desembolso Contabilizado no mês de outubro de 2008 
com o valor registrado no Razão/Diário, visto que o saldo final reconstituído repercutiu diferentemente dos 
balanços mensais constantes dos autos a partir daquele mês; 

3 - E, se restar suprimento indevido, confirmar o percentual de Proporção de Mercadorias 
Tributadas utilizado, haja vista haver divergência entre o percentual do formulário demonstrativo e o 
constante na análise horizontal do verso da DPI, bem como aplicar a alíquota média das saídas, o que não 
se efetuou na auditoria original. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho a fim de que este 
intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, se manifestar sobre o resultado desta diligência 
no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação. 

Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Lidilone Polizeli Bento. ” 

Tal solicitação não foi atendida, em razão de que o auditor fiscal designado 
para seu cumprimento notificou por três vezes a autuada a apresentar a documentação 
necessária para a consecução desta revisão e o sujeito passivo não atendeu (fls. 
1210/1217). 

Novamente o relator insistiu na realização de revisão, propondo outra 
Resolução, no seguinte teor: 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

10/11/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o presente processo trata de exigência de imposto e consectários 
legais decorrentes de auditoria das disponibilidades, a qual a autuada contestou com a apresentação de 
uma caixa de documentos diversos, à guisa de provar a regularidade de seus registros fiscais e contábeis; 

CONSIDERANDO que em razão desta apresentação de documentos, este processo teve o 
seu julgamento convertido em diligência para averiguar possível diferença favorável ao contribuinte; 

CONSIDERANDO que quando desta primeira diligência a caixa de documentos não retornou 
a este Conselho, segundo informações extraoficiais constantes destes autos; 

CONSIDERANDO também que a segunda diligência não logrou êxito por intimações 
infrutíferas aos autuados, 



RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar estes autos ao seu órgão de origem a fim 
de que seu titular, por obséquio, envidar esforços com o objetivo de localizar a caixa de documentos 
referenciada ou intimar os autuados a, se possível, apresentarem outros documentos necessários a provar 
suas assertiva defensórias. 

Sendo localizados os antigos documentos ou apresentados outros, determinar revisão neste 
lançamento, no que for possível, visando a busca da verdade material, inclusive com manifestação 
pertinente a tal desiderato. 

Após, intimar o patrono da autuada para, querendo, se manifestar acerca do resultado desta 
diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação. 

Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Cláudio Henrique de 
Oliveira e Nislene Alves Borges. 

 OBS: A Representação Fazendária se manifestou favorável a diligência. ” 

Desta feita foi intimada a solidária Vanusa Dantas Pinheiro, uma sócia 
administradora da autuada, a apresentar os documentos necessários à realização da 
revisão, sendo juntado apenas uma procuração outorgada ao Sr. Diogo José da Silva, o 
qual compareceu na Delegacia Regional de Fiscalização da Cidade de Goiás, onde tomou 
conhecimento do parecer de fl. 1202 e fotocopiou as fls. 02 a 103 destes autos. 

Em seguida, como não foi apresentada a documentação solicitada, este 
processo foi devolvido para seguimento do seu julgamento.    

É o relatório.  

V O T O 

Face à informação extraoficial do desaparecimento dos documentos 
ofertados pela autuante como prova de sua acusação, bem como dos apresentados pela 
autuada em sua defesa, o que possivelmente tenha impossibilitado o cumprimento das 
Resoluções de fls. 1207/1208 e 1218/1219, entendo que deve ser apreciado em favor da 
recorrente o resultado da Resolução nº 148/2011 às fls. 1202/1203, onde o auditor fiscal 
encarregado daquela revisão concluiu não ser passível de exigência tributária os fatos 
permutativos ocorridos entre as contas do subgrupo ativo circulante desta empresa. 

Destarte, em razão do resultado acima e em obediência ao princípio do “in 
dubio pro reo”, julgo improcedente a exordial. 

Ante o exposto, conheço o recurso voluntário, dou-lhe provimento para julgar 
improcedente este lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria da conta caixa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01685/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria da conta caixa. 
Omissão de saídas de mercadorias com tributação normal. 
Procedência Parcial. Não Unânime. A constatação de 
suprimento indevido de caixa e de insuficiência de caixa, 
implicam na presunção legal de saída de mercadorias sem 
emissão de nota fiscal, conforme art. 25, § 1º, I e III, do CTE, 
devendo-se adequar o valor de ICMS exigido ao depurado em 
revisão fiscal, quando consentâneo com as provas 
apresentadas em processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 149.307,27 (cento e quarenta e 
nove mil, trezentos e sete reais e vinte e sete centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu registro de 
saídas de mercadorias TRIBUTADAS, na importância de R$ 1.270.733,60 (Um milhão, 
duzentos e setenta mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), no período 
de 01/01/2011 a 31/12/2011, referente à “INSUFICIÊNCIA DE CAIXA E SUPRIMENTOS 
SEM COMPROVAÇÃO” nas contas representativas do disponível, conforme AUDITORIA 
DAS DISPONIBILIDADES e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 25, § 1º, III, e 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE com redação 

da Lei nº 16.241/2008. 
 
Valor originário do ICMS de R$ 216.024,71. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que descreve o valor da base de cálculo, a 
alíquota aplicada (17%), o valor do ICMS, o valor da multa formal de 25% sobre o valor da 
operação referente ao descumprimento da obrigação tributária acessória de emissão de 
documentação fiscal e o valor da multa qualificada no percentual de 60% sobre o valor do 



imposto omitido; a planilha Auditoria das Disponibilidades “Análise/Conclusão” (fls. 05/08) 
com a síntese do levantamento procedido; a mídia CD-R (fls. 10) contendo os arquivos 
magnéticos do extrato bancário da empresa autuada, do livro Diário do exercício de 2011 
e as planilhas completas da Auditoria das Disponibilidades; cópia da Alteração Contratual 
nº 03 da Sociedade Empresária Limitada (Fls. 11/13). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância (fls. 20/28) em que contesta a autuação fiscal com os seguintes 
argumentos: 

 
a) quanto aos empréstimos feitos pelo sócio Teófilo Moreira Lima à 

pessoa jurídica, constantes da escrituração contábil, em espécie, 
sem a necessária comprovação legal de origem e entrega de 
valor, assevera o impugnante que o montante dos empréstimos 
lançados pela autoridade fiscal está equivocado, pois, apenas 
metade dos R$ 630.000,00 se refere ao empréstimo, sendo a 
outra metade, pagamento desse empréstimo feito pela pessoa 
jurídica ao sócio Teófilo Moreira Lima, conforme lançamentos 
contábeis no livro Diário; Assim, o total de suprimentos indevidos 
de caixa devem ser excluídos do levantamento fiscal; 

 
b) quanto aos saques em dinheiro e cheques constantes do extrato 

bancário, que a fiscalização considerou sem lançamentos a 
crédito da conta do ativo CAIXA no livro Diário, aduz o 
impugnante que os saques foram integralmente utilizados para 
resgatar os compromissos registrados na contabilidade, como 
sendo pagos em dinheiro, ou seja, o sujeito passivo utilizou a 
conta contábil CAIXA quando deveria ter utilizado a conta contábil 
BANCO C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL, para tais 
registros; 

 
c) quanto aos saques da conta corrente do sujeito passivo, de 

valores expressivos, constantes do extrato bancário, que a 
fiscalização considerou sem contabilização no livro Diário, alega o 
impugnante que foram realizados para liquidar os empréstimo de 
Teófilo Moreira Lima; 

 
d) quanto aos pagamento de empréstimos do BB GIRO RÁPIDO, 

constantes do extrato bancário, que a fiscalização igualmente 
considerou não contabilizados, aduz que o defeito encontra-se no 
fato de existirem receitas de mesma origem que também não 
foram contabilizadas e que foram ignoradas pelo auditor. 

 
Feitas essas observações, o impugnante postulou pela procedência 

parcial da autuação no valor de omissão de vendas de R$ 259.672,18, bem como aduziu 
que a multa é confiscatória, requerendo a conversão dos autos em diligência. 

 
Anexou ao processo perícia contábil feita por Contabilista (fls. 36/49) 

que fundamentou suas alegações. 
 
Indo os autos a julgamento em primeira instância, a julgadora 

elaborou despacho (fls. 54/55) requisitando diligência para esclarecimento e análise do 
que foi apresentado pelo impugnante. 



 
Anexando novas planilhas de Auditoria das Disponibilidades (fls. 

57/60), bem como cópia de Notificação Fiscal para que o contribuinte apresentasse 
comprovantes de despesas e comprovantes de empréstimos realizados, com ciência 
automática do sujeito passivo – VIA DTE (fls. 61/62), sem que fosse atendida, o 
revisor/autuante manifesta-se às fls. 63/65, da forma seguinte: 

 
1) em relação aos suprimentos indevidos: que os falados 

empréstimos do sócio podem simplesmente ter origem em 
vendas de mercadorias sem nota fiscal que depois retornam de 
forma irregular na contabilidade para o sócio, regularizando, 
assim, um dinheiro irregular que não pagou os tributos devidos, 
concluindo que não há qualquer documento que indique a origem 
desse dinheiro e até o seu efetivo pagamento,  sequer a 
comprovação de que o sócio possuía recursos disponíveis para 
fazer os alegados empréstimos; Entretanto, o autuante admite 
que houve equívoco no lançamento do crédito tributário, ao 
considerar todos os lançamentos do livro Diário como suprimento 
indevido de caixa, posto que parte dos lançamentos referem-se a 
saída de dinheiro da empresa para o sócio, e não do sócio para a 
empresa; 

 
2) quanto à alegação do impugnante de que utilizou a conta caixa 

como conta de passagem, assevera o autuante que notificou o 
contribuinte a apresentar os comprovantes destes pagamentos, 
mas que a notificação não foi atendida; Mas que, mesmo sem os 
comprovantes, excluiu da auditoria os valores em que houve a 
coincidência entre as datas e os valores sacados com os das 
contas pagas; 

 
3) quanto aos saques que foram feitos para, supostamente, pagar 

os empréstimos do sócio, o autuante afirma que, além da falta de 
coincidência dos valores dos saques com o dos pagamentos, 
ocorre que os pagamentos foram feitos em determinados dias, 
porém o dinheiro foi sacado em dias posteriores, motivo pelo qual 
não se considerou essa alegação do sujeito passivo; 

 
4) quanto ao pagamento do BB GIRO RÁPIDO, como os ingressos 

tiveram origem comprovada, o autuante afirma que aceitou esse 
argumento do sujeito passivo e corrigiu o levantamento, excluindo 
os desembolsos relativos ao Giro Rápido; 

 
Ao final, concluiu pela redução da omissão de saídas para o 

montante de R$ 878.278,04, o que resulta em ICMS devido de R$ 149.307,27 (17% x R$ 
878.278,04).  

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo alega que: houve o registro de lançamentos a crédito e a débito com saldo final 
zero, relativamente aos empréstimos feitos pelo sócio à empresa; que se deve analisar se 
os saques diretos e saques através de cheques são maiores do que os compromissos 
resgatados no mesmo dia, quanto aos saques no extrato bancário sem registro contábil 
correspondente; que os depósitos efetuados pela impugnante na conta do sr. Teófilo 
Moreira Lima materializa o resgate da obrigação da empresa com o sócio administrador. 



 
Pede a procedência parcial conforme já requerido anteriormente na 

impugnação. 
 
Novamente indo a julgamento em instância singular, a julgadora 

elabora novo despacho (fls. 78) requisitando que o autuante junte ao processo a referida 
Nota Explicativa conforme constante da planilha de levantamento fiscal. 

 
O autuante esclarece que não há nota explicativa, tratando-se de 

equívoco a referência a esta (fls. 80). 
 
Em sentença de fls. 85/90 a julgadora singular decide pela 

procedência parcial do auto de infração conforme o resultado da diligência. 
 
A Representação Fazendária manifestou-se de acordo com a 

sentença (fls. 91). 
 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em instância cameral (fls. 98/104) e faz as mesmas alegações 
apresentadas em impugnação em primeira instância e na manifestação em relação ao 
resultado da diligência, inclusive quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, e 
quanto ao pedido de procedência parcial conforme a perícia contábil que apresentou em 
primeira instância. 

 
Vindo os autos a julgamento nesta Terceira Câmara Julgadora em 

08/02/2018, os autos foram remetidos em diligência (fls. 107/108) para que a fiscalização 
procedesse ao cálculo da carga tributária na proporção das entradas de mercadorias 
TRIBUTADAS em relação ao total das entradas no período, tendo em vista que o autuante 
não anexou ao processo o formulário respectivo. 

 
Em atendimento à resolução expedida por esta Câmara Julgadora, o 

autuante esclarece às fls. 160 que não há entradas isentas ou sujeitas à substituição 
tributária no referido período, juntando para comprovar sua afirmativa a cópia do livro 
Registro de Entradas (fls. 111/145). 

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o recorrente 

afirma (fls. 165/168) que os termos “insuficiência de caixa” e “suprimento sem 
comprovação” são por si só contraditórios, pois ou acontece um ou o outro, de forma que 
os dois são impossíveis, pois um evento elimina o outro, sendo que o suprimento indevido 
ou sem comprovação tem justamente a função de estancar a insuficiência de caixa. 

 
Assevera, ainda que, a juntada por amostragem de 5 notas fiscais e 

do livro Registro de Entradas são insuficientes para o fim de atender a diligência. 
 
Pede que a diligência seja rejeitada em sua inteireza. 
 
É o relatório. 
 
V  O  T  O  
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente da constatação, em Auditoria das Disponibilidades, de 
ocorrência de suprimento indevido de caixa, face a empréstimos não comprovados do 



sócio gerente para a empresa, e insuficiência de caixa, este em virtude de desembolsos 
não contabilizados, no exercício de 2011, que ocasionaram omissão de pagamento do 
imposto no importe de R$ 216.024,71. 

 
Nesse sentido, dispõe o Manual de Auditoria e Procedimentos 

Fiscais, no Roteiro 06 – Auditoria das Disponibilidades: 
 

1.0 - CONCEITO 
  

A Auditoria das Disponibilidades consiste na verificação da regularidade das 
contas do subgrupo “disponível”1  do Ativo Circulante, por meio da análise e reconstituição 
dos lançamentos contábeis próprios. 

 
2.0 – OBJETIVO 

 
A finalidade desta auditoria é apurar anomalias no movimento de numerário2, 

que se verificam na ocorrência de saldos credores3, também chamados de insuficiência ou 
“estouro de caixa”4; suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou 
constante na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco, fatos que autorizam a 
presunção juris tantum de falta de registro de operações ou prestações tributadas, com a 
conseqüente sonegação do imposto5. 

   
3.0 - APLICAÇÃO 

 

A Auditoria das Disponibilidades é aplicável somente às empresas que 
possuem escrita contábil regular, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado. 

 
A fundamentação legal, da presunção de ocorrência de saída de 

mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, decorre do disposto no § 1º, 
incisos I e III, do art. 25 da Lei nº 11.651/91 – CTE, verbis: 
 

“Art. 25. .......................................................................................................... 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

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

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados”; 

Dessa formal, a insuficiência de caixa, decorrente da reconstituição, 
relativamente a desembolsos não contabilizados, ocorrendo saldo credor na conta caixa 
(estouro de caixa), e o suprimento indevido de caixa, qual seja, a não comprovação da 
origem do suprimento, para a qual exige-se legalmente a efetividade da entrega e a 
origem dos recursos, satisfatoriamente demonstrados, implicam na presunção legal de 
saída de mercadorias tributadas desacompanhadas de documentação fiscal. 

 

DO SUPRIMENTO INDEVIDO 



 

No presente caso, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
contabilizou ingressos nas contas do disponível, a título de suposto empréstimo do sócio 
Teófilo Moreira Lima, em 12 pagamentos mensais, totalizando R$ 630.000,00. Porém, 
afirma a fiscalização que tais supostos empréstimos não apresenta a necessária 
comprovação legal de origem e entrega dos valores. 

Enviados os autos em diligência pela julgadora singular, destacou-se 
que, conforme afirmado pela defesa, metade dos lançamentos eram a crédito de contas 
do disponível e a débito do sócio gerente. Logo, lançamentos indevidos, que foram 
excluídos do lançamento fiscal na revisão. 

Assim, embora a defesa insista que se anularam os lançamentos, a 
credito e a débito, com saldo final zero, essa não é a realidade. De fato, os lançamentos 
referentes a saída de dinheiro da empresa para o sócio são intocáveis. Entretanto, isso 
não afastam os lançamentos referentes a entrada de dinheiro do sócio para a empresa, 
porquanto o sujeito passivo não logrou comprovar a origem e efetividade da entrega 
desses montantes mensais. 

 

 

DA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA 

 

A insuficiência de caixa decorre da reconstituição, relativamente aos 
desembolsos não contabilizados. Isto é, quando se contabilizam esses valores de 
desembolsos constantes do extrato bancário, que o sujeito passivo não tinha 
contabilizado, ocorre que o saldo de disponibilidades não é suficiente para cobrir todo o 
lançamento a crédito nas contas do disponível, ocorrendo o chamado estouro de caixa. 
Sua origem, portanto, é distinta relativamente ao suprimento indevido de caixa. 

Em revisão, determinada ainda na fase singular, a autoridade fiscal 
expurgou os valores lançados no auto de infração, relativamente àqueles montantes que 
foram devidamente justificados e conferidos pelo fisco. 

Assim, a utilização da conta caixa como conta de passagem, 
somente é justificada pela existência de pagamentos em espécie contabilizados que 
coincidam com os valores sacados das contas bancárias. Outrossim, houve a notificação 
para que o sujeito passivo apresentasse os comprovantes dos pagamentos, não atendida. 

Por outro lado, não há justificativa para se pagar em espécie na 
conta caixa o sócio (empréstimos), conforme lançamentos contabilizados, sendo que os 
saques na conta bancária ocorreram em datas posteriores a esses pagamentos. É ilógica 
tal pretensão do recorrente. 

A diligência determinada em instância cameral, serviu para afastar as 
dúvidas sobre a proporcionalidade determinada no § 2º do art. 25 do CTE, com a juntada 
aos autos de cópia do livro que comprovam as entradas no estabelecimento no ano de 
2011, inexistindo entradas isentas, não tributadas ou com substituição tributária. 

Por fim, registre-se que conforme exposto linhas retro a insuficiência 
de caixa e o suprimento indevido de caixa causam omissão de saída de mercadorias 
tributas com origens distintas, não havendo qualquer incompatibilidade no lançamento do 
crédito tributário. 



O alegado caráter confiscatório da penalidade perde força com o 
advento do § 11 do art. 71 do CTE, que limita o montante da multa ao total do ICMS 
exigido. 

Posto isso, voto, contando com a maioria de votos de meus pares, no 
sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença que julgou o auto de infração procedente em parte no montante ICMS de R$ 
149.307,27 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e sete reais e vinte e sete centavos), 
multa, mais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria da conta fornecedores (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02023/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. 
MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. PENALIDADE 
PECUNIÁRIA. OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS. SALDO 
CREDOR FICTÍCIO APURADO NA "AUDITORIA DE CONTAS DO 
PASSIVO". PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO AFASTADA. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao sujeito passivo o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – O saldo credor fictício ou em montante superior ao 
comprovado na escrita contábil, conforme apurado em 
"Auditoria de Contas do Passivo", é considerado, por presunção 
legal, decorrente de operação tributada não registrada (Lei nº 
11.651/91, art. 25, § 1º, II), impondo, consequentemente, a 
declaração de procedência do lançamento relativamente à 
exigência de penalidade pecuniária atinente à parcela não 
tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz e Antônio Martins da Silva. Vencida 
a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Paulo Diniz e Antônio Martins da Silva. Vencida a Conselheira Andrea Aurora 
Guedes Vecci que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
operações de saídas de mercadorias não tributadas/isentas ou com o ICMS retido pelas 
operações posteriores, na importância de R$ 5.418.297,47, no período de 01/01/2016 a 
31/12/2016 caracterizado pela existência de saldo credor escriturado em montante 
superior ao apurado nas contas do passivo, no final do período analisado, conforme 



Auditoria de Contas do Passivo e documentos anexos.  Em consequência deverá pagar a 
multa formal juntamente com os acréscimos legais. 

 
Infração: arts. 25, §1º, inc. II e 64 da Lei n.º11.651/91 c/c art. 141 do 

Decreto n.º 4.852/97. 
 
Penalidade: art. 71, inc. VII, alínea "l", da Lei n.º 11.651/91 com 

redação da Lei n.º 19.965/2018. 
 

Instrução processual: nota explicativa, 
levantamento “Auditoria de Contas do Passivo, ordem de 
serviço, notificações fiscais, respostas às notificações 
expedidas aos fornecedores, conclusão do trabalho fiscal: 
passivo fictício – circularização dos saldos das contas do 
passivo em 31/12/2016, demonstrativo da proporção das 
mercadorias tributadas, demonstrativo de cálculo da alíquota 
média e mídia CD-R. 

 
Regularmente intimado na instância singular o 

sujeito passivo manteve-se inerte, culminando na lavratura de 
termo de revelia. 

 
Novamente intimado, apresenta recurso voluntário 

arguindo preliminarmente nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa sob os argumentos de que não foram anexadas 
ao feito as notificações enviadas a seus fornecedores pelo Fisco 
e que o procedimento fiscal se baseia em informações 
incompletas e inconsistentes. Aduz que o Fisco não logrou 
demonstrar o alegado passivo fictício. Ao final pugna pela 
declaração de nulidade ou improcedência do lançamento. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saídas de mercadorias, 
por presunção legal, com fundamento na “Auditoria de Contas do Passivo”, em que se 
constatou saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado na escrita 
contábil. 

 
De início, relativamente às preliminares de nulidade atinentes à 

insegurança na determinação da infração e ao cerceamento do seu direito de 
defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Outrossim, a ausência de juntada nestes autos das notificações 

expedidas pelo Fisco aos fornecedores da recorrente em nada compromete ou cerceia o 
seu direito de defesa, vez que a conclusão da auditoria é de que a empresa autuada 
apresentou saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado em sua escrita 



contábil, salientando que nada foi apresentado pela defesa para afastar a presunção que 
oferece embasamento ao procedimento fiscal. 

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o lançamento foi levado a efeito a partir da análise da documentação 
contábil, fiscal e bancária apresentada pela recorrente a fiscalização, que identificou 
indícios de contabilização inadequada de recursos nas Contas do Passivo - Fornecedores. 

 
Neste diapasão, o autor do procedimento expediu notificações fiscais 

e cartas de circularizações aos principais fornecedores do contribuinte, solicitando que os 
mesmos informassem o saldo de duplicatas a receber da empresa autuada no final do 
exercício de 2016.  

 
Com espeque nas respostas fornecidas, que indicaram o valor real 

das duplicatas a receber ou a inexistência de créditos naquela data, o autor do 
procedimento utilizou da ferramenta denominada “Auditoria de Contas do Passivo”, 
apurando saldo credor fictício ou em montante superior ao efetivamente comprovado. 

 
A presunção que ancora o trabalho fiscal está prevista no art. 25, § 

1º, inciso II, da Lei n.º 11.651/91, nestes termos: 
 
“Art. 25 
.............................................................................................................  
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
.…....................................................................................................................  
II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em 
sua escrita contábil; 
.…....................................................................................................................
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 
 



A presunção legal em tela tem por instrumento a “Auditoria de 
Contas do Passivo”, que em resumo “consiste na verificação da exatidão do saldo da 
conta, bem como na análise e verificação da regularidade dos lançamentos e dos 
documentos contábeis respectivos.” (Manual de Auditoria).  

 
A auditoria em alusão tem por finalidade principal verificar a 

existência de saldos irreais na conta fornecedores, presumivelmente originados de 
omissão de vendas1 , mais especificamente a ocorrência de passivo fictício2 decorrente 
de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada pela empresa: 

 
1 - Presunção Legal – A ocorrência de passivo fictício constitui 

suporte fático que autoriza a presunção legal de omissão de vendas de mercadorias 
tributadas, conforme a legislação fiscal (inciso II do parágrafo 1º do artigo 25 do CTE - Lei 
11.651/91). 

 
2 - Passivo Fictício - Artifício que consiste no registro no passivo de 

obrigação inexistente ou manutenção de obrigação já extinta. Decorre, geralmente, do 
adiamento da baixa de títulos já quitados antes do encerramento do exercício, em razão 
de insuficiência de caixa escritural. Pode decorrer, também, de registro de operações 
simuladas, como por exemplo, falsos empréstimos. 

 
Noutro giro, é cediço que os atos administrativos são dotados de 

presunção de legitimidade. Assim, “presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até 
prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de 
legitimidade” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo’ 29ª ed., 
São Paulo: Malheiros, 2012, p. 423). Isso não significa que o contribuinte não possa elidir 
a presunção por meio de apresentação de provas idôneas. Contudo, não obstante se 
tratar de presunção juris tantum nada foi apresentado pela defesa para contraditar a 
auditoria fiscal. 

 
No presente caso, o fisco investigou qual a composição do saldo 

credor no final do exercício constante da conta fornecedores, conforme Balanço 
Patrimonial apresentado ao final do ano de 2016, e apurou a existência de um saldo 
credor efetivo de R$ 294.071,42, contra um saldo credor constante do Balanço Patrimonial 
de R$ 5.712.368,89 (mídia CD-R). Daí a conclusão pela existência de um passivo fictício 
no montante de R$ 5.418.297,47 (fls. 60), ao qual aplicando-se o percentual de proporção 
de mercadorias tributadas (fls. 63) de 80,61% e de não tributadas de 19,39% (fls. 64), e 
considerando a alíquota média de 11,28% (fls. 62), chega-se ao montante de ICMS a 
pagar na importância de R$ 492.675,39 e, relativamente à parcela não tributada, de multa 
formal no valor de R$ 126.072,95. 

 
Neste contexto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente na íntegra o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00064/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. INDEFERIDO. 
Quando o pedido de diligência não atenda a sua finalidade de 
saneamento do processo, o mesmo deve ser indeferido (§ 3º, II, 
art. 19 Lei 16.469/09). 
 
PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por 
insegurança na determinação da infração. REJEITADA. Não há 
nulidade quando do processo constarem elementos suficientes 
para determinar com segurança a infração e o infrator (§ 3º do 
art. 20 da Lei nº 16.469/09) 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-administrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. O sócio-administrador responde pelo crédito 
tributário juntamente com a pessoa jurídica quando concorra 
para a prática da infração, no caso, por ato de permitir a venda 
de mercadorias sem a emissão de notas fiscais, apurada por 
presunção legal, confirmada em processo administrativo 
tributário (art. 45, XII, do CTE) 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento. Suprimento 
indevido das contas do disponível apurada em Auditoria das 
Disponibilidades. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Presume-se 
decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular 
da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos 
não forem satisfatoriamente demonstradas (art. 25, § 1º, III, do 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos, Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário PAULO LUCÉSIO 
CARVALHAES, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos, Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide 



do solidário ALEKSSANDER ONOFRE ARAÚJO, arguida pelo Conselheiro Valdir 
Mendonça Alves. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos, Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Mário de Oliveira Andrade, Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 141.941,99 (cento e 
quarenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) e multa 
formal no valor de R$ 223.198,29 (duzentos e vinte e três mil, cento e noventa e oito reais 
e vinte e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Mário de Oliveira Andrade, Elias Alves dos Santos, Heli José da Silva, José 
Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José 
Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 102.737,99 (cento e dois mil, 
setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu registro de saída de mercadoria tributada, 
na importância de R$ 584.590,91, no período de 01/06/2007, e na importância de R$ 
639.120,40, no exercício de 2008, referente ao suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais”. 

 
Infração: art. 25, § 1º, III e 64, da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 141 

do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação das Leis 

13446/99 e 16241/08. 
 
Valor originário do ICMS: R$ 220.268,02 
 
Solidários: PAULO LUCÉSIO CARVALHAES, na condição de sócio 

administrador, e ALEKSSANDER ONOFRE ARAÚJO, na condição de contabilista, 
conforme art. 45, XII e XIII, do CTE (Anexo Estruturado Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado – fls. 06/07); 

 
NOTAS EXPLICATIVAS (fls. 08/20) – o autuante descreve as 

seguintes irregularidades encontradas na escrituração dos livros DIÁRIO E RAZÃO: 
 
1 – Lançamentos a DÉBITO da conta contábil CAIXA e a crédito das 

contas contábeis – Banco c/ Movimento (BANCO DO BRASIL S/A), Banco c/ Movimento 
(BANCO BRADESCO S/A) e Banco c/ Movimento (BANCO ITAÚ S/A), referentes a 
cheques de própria emissão liquidados por compensação bancária e também referentes a 
saques para diversos pagamentos, em débito nas contas correntes bancárias e lançados 
no caixa como recurso; 

 



2 – Lançamentos a débito das contas contábeis BANCO C/ 
MOVIMENTO (Banco do Brasil S/A ou Banco Itaú S/A ou Banco Bradesco S/A) e a crédito 
da conta contábil CAIXA, indicando na escrita da entidade recursos oriundos do caixa com 
destino a BANCOS C/ MOVIMENTO, mas em extrato bancário tais recursos são oriundos 
de transferências eletrônicas entre contas correntes – DOC, depósitos identificados, 
transferências eletrônicas disponíveis – TED; 

 
3 – Lançamento a débito da conta caixa referente à integralização de 

capital subscrito (notificação para comprovação não atendida). 
 
 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL: planilhas da Auditoria das 

Disponibilidades (fls. 21/108) – “Análise/Conclusão”, “Reconstituição”, “Outros Estornos”, 
“Suprimentos Indevidos ou Sem Comprovação de Origem/Entrega” (2007 – fls. 21/58) e 
(2008 – fls. 59/108); ESPELHO CADASTRAL (fls. 109); NOTIFICAÇÃO (fls. 110/114); 
cópia de RECIBO de integralização de capital R$ 217.800,00 (fls. 115); planilha da 
PROPORÇÃO DE MERCADORIAS TRIBUTADAS (fls. 116/117); cálculo das saídas 
tributadas – 2007 e 2008 (fls. 118); cálculo das saídas isentas n tributadas (fls. 119); cópia 
do livro RAICMS (fls. 120/161); cópia de contrato de constituição de sociedade Ltda. (fls. 
162/163); cópias de CHEQUES (fls. 164/215); extratos bancários (fls. 216/377); cópia livro 
DIÁRIO 2007 (fls. 378/651); cópia Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício (fls. 652/661); cópia de Plano de Contas (fls. 662/671); cópia livro DIÁRIO 2008 
(Fls. 672/1197); cópia de balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 
2008 (Fls. 1198/1206); cópia plano de contas (fls. 1207/1216); cópia de Notificação Fiscal 
para apresentação de livros fiscais e contábeis, extratos bancários e comprovação 
documental de origem e entrega de recursos em contas do disponível 2008 (fls. 1217). 

 
INTIMADOS NA FORMA LEGAL, os sujeitos passivos solidários não 

comparecem ao feito. Já o autuado apresenta impugnação (fls. 1225/1226) contestando a 
ação fiscal, porém, o julgador singular não acolhe as razões de defesa, com fundamento 
em que o sujeito passivo em nenhum momento contestou eficazmente o auto de infração, 
julgando pela PROCEDÊNCIA deste (Fls. 1271/1274). 

 
INTIMADOS PARA PAGAR OU APRESENTAR RECURSO 

VOLUNTÁRIO, o solidário ALEKSSANDER ONOFRE ARAÚJO (contabilista) não 
comparece ao feito, sendo declarada sua perempção (fls. 1281). Já o autuado e o solidário 
Paulo Lucésio Carvalhaes apresentam recurso voluntário em peça conjunta (fls. 
1284/1292), com as seguintes alegações: 

 
1) Alega nulidade por insegurança na determinação da infração, porque o 

levantamento estaria com erros; 
 

2) Inexistência de solidariedade; 
 

3) No mérito, contesta a ação fiscal citando 4 casos de possíveis erros no 
levantamento fiscal, especialmente em relação à integralização de capital no 
montante de R$ 217.880,00, conforme declaração de imposto de renda do sócio 
proprietário da empresa e outras situações de contrapartida a crédito de caixa e 
débito de clientes; 

 
Ao final, pediu revisão do levantamento fiscal ou improcedência da 

autuação, anexando ao processo cópias das notas fiscais relativas às operações 
bancárias. 



 
Posteriormente, o autuado compareceu ao processo e pediu 

anexação de 3 volumes de cópias de documentos (DARF, DARE 2.1, FGTS, inúmeras 
DUPLICATAS) (Fls. 1296/2281); 

 
POR MEIO DE RESOLUÇÃO, a 1ª CJUL converteu o julgamento em 

diligência para que a fiscalização fizesse a revisão do levantamento fiscal à vista da 
documentação anexada pela parte passiva (fls. 2282). 

 
DILIGÊNCIA EFETUADA, pelo próprio autuante, este esclarece o 

seguinte (Fls. 2283/2289) juntando planilhas (fls. 2290/2364): 
 
 - que parte dos lançamentos citados pelo contribuinte referem-se a 

cheques em espécie, ou seja, cheques que não foram contemplados na Auditoria, pois 
nesta, os cheques descontados em espécie não foram contemplados, mas apenas os 
cheques compensados e os depositados em contas de terceiros, pois entendemos que os 
cheques em espécie tivessem como destino a conta “caixa” da empresa; 

 
- quanto aos cheques compensados, liquidados via compensação 

bancária, houve procedimento incorreto do contribuinte, quando debita “Caixa” e credita 
“Bancos”, pois o correto é debitar a conta “Despesas/Contas a Pagar/Fornecedores”, 
caracterizando com isso suprimento indevido da conta “Caixa”, tendo em vista que 
inexistiu o registro a crédito da conta “Caixa” em contrapartida a uma conta a débito da 
“obrigação resgatada”. Como o sujeito passivo alega existir vários pagamentos 
escriturados vinculados aos cheques compensados, o revisor NOTIFICOU o mesmo para 
que identificasse tais lançamentos (ANEXO I), tendo sido comprovados vários 
lançamentos pelo contribuinte, o que reduziu o ICMS exigido no presente auto de infração; 

 
- em relação às vendas realizadas pelo sujeito passivo, quando o 

mesmo afirma que as vendas eram realizadas a prazo e recebidos os pagamentos 
posteriormente via transferências interbancárias, correspondendo a uma operação em que 
o autuado debitava “Bancos” e creditava “Caixa”, quando o correto é debitar “Bancos” e 
creditar “Contas a Receber/Clientes”, considerando que o sujeito passivo não indicou os 
lançamentos que reequilibram seus lançamentos anteriores, ou seja, débito na conta 
“Caixa” e crédito na conta “Vendas”, o mesmo foi Notificado conforme NFISCAL 001/2011-
Anexo II, porém, sem êxito; 

 
- quanto à comprovação da integralização do capital social efetuado 

pelo sócio Paulo Lucésio Carvalhaes, e declarado em sua DIRPF, embora comprovada a 
capacidade financeira (origem dos recursos), o contribuinte não comprovou a efetividade 
da entrega do capital à empresa mediante registro bancário, motivo pelo qual não houve 
exclusão da exigência fiscal quanto a esse item. 

 
Assim, conclui a autoridade fiscal que as omissões de saída tributada 

no exercício de 2007, no valor de R$ 584.590,92, foram reduzidas para R$ 463.448,80; e, 
as omissões de saída tributada no exercício de 2008, no valor de R$ 639.120,42, foram 
reduzidas para R$ 487.744,43 (Fls. 2288). 

 
INTIMADOS para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo autuado e o solidário Paulo Lucésio Carvalhaes comparecem às (fls. 3520/3524) e 
afirmam o seguinte: 

 



- que os cheques pré-datados devem ser contabilizados como 
obrigação (Passivo Circulante) e não, baixados da conta Banco; 

 
- que o suprimento indevido ocorre no momento da contabilização da 

entrada de valores em uma das contas componentes do disponível, geralmente nas 
contas caixa e bancos, e não no momento de meras transferências de valores entre as 
referidas contas, que caracterizam apenas fatos permutativos entre contas da mesma 
natureza; 

 
PEDEM que se julgue o auto de infração improcedente ou que seja 

feita nova revisão por fiscal estranho à lide. 
 
EM NOVA RESOLUÇÃO (fls. 3533/3535), a 2ª CJUL, 

CONSIDERANDO que o contribuinte utiliza, ainda que de forma incorreta, uma conta do 
Ativo Circulante Disponível, para transitar a contabilização de seus desembolsos a 
terceiros (pagamentos), devendo tais valores ser identificados, converteu o julgamento em 
diligência para que o CONTRIBUINTE elabore demonstrativo mostrando quais foram os 
pagamentos efetuados com os valores transferidos transitoriamente entre as contas Banco 
c/ Movimento e a Conta Caixa, identificando o lançamento na folha do livro DIÁRIO, a que 
foi pago e o valor do pagamento. Após, que os autos sejam encaminhados à fiscalização 
para que se proceda a nova revisão. 

 
Sujeito passivo anexou diversas páginas do livro DIÁRIO anotando 

os valores que transitam entre bancos e caixa e as despesas/contas a pagar/ 
fornecedores, com respectivos documentos, conforme (fls. 3540/3581). 

 
REVISÃO: Após nova revisão, face aos documentos juntados pelo 

sujeito passivo, a fiscalização conclui por reduzir a omissão de saída de mercadoria 
tributada em 2007 para R$ 409.332,07 (fls. 3589); a omissão de saída de mercadoria 
tributada para o exercício de 2008 para R$ 379.234,57 (fls. 3590), com nova Auditoria das 
Disponibilidades e demais demonstrativos anexados às (fls. 3591 a 3725). 

 
INTIMADOS PARA MANIFESTAR SOBRE O RESULTADO DA 2ª 

REVISÃO, os sujeitos passivos autuado e solidário Paulo Lucésio Carvalhaes 
comparecem ao processo às (fls. 3737/3738) e aduzem que “após a segunda revisão 
verifica-se que o auditor não procedeu a verificação se os valores depositados nas contas 
bancários são condizentes com os valores das vendas efetuadas pelo contribuinte 
diariamente” e “muito menos utilizou-se de todos os meios legais, para o bom e fiel 
desempenho para os esclarecimentos que possam afastar a suspeição e transformar em 
realidade os fatos imputados no auto de infração”. 

 
INDO OS AUTOS A JULGAMENTO, A 1ª CJUL decidiu POR 

MAIORIA DE VOTOS: rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da infração; 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide; no mérito, julgar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de base de cálculo de R$ 788.566,64 cujo ICMS é 
de R$ 141.941,99 e multa formal de R$ 223.198,29 com a base de cálculo de R$ 
892.793,16, conforme revisão de fls. 3590. 

 
A FAZENDA PÚBLICA concordou a decisão cameral (fls. 3753). 
 
INTIMADOS PARA RECORRER AO CONSUP, o solidário 

contabilista não compareceu ao feito, sendo declarada sua perempção (Fls. 3774). 
 



Já o sujeito passivo autuado e o solidário sócio administrador Paulo 
Lucésio Carvalhaes, comparecem ao processo (fls. 3777/3786) e apresentam recurso ao 
CONSUP, com peça de defesa idêntica à apresentada pelos mesmos quando do recurso 
voluntário, ou seja, quando do recurso à Câmara Julgadora (antes das 2 revisões). 

 
Pedem nulidade por insegurança na determinação da infração: pois 

os autuantes não teriam compreendido a contabilização dos atos praticados pelo sujeito 
passivo, provocando assim completa dissonância na interpretação dos fatos contábeis 
escriturados no livro DIÁRIO; 

 
Alegam inexistência de solidariedade, pois não teriam acontecido as 

hipóteses previstas no art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei, contrato social ou estatuto); 

 
Pedem revisão fiscal (diligência) 
 
Por fim pedem a improcedência do auto de infração. 

 
 
 
 
 
V   O   T   O 

 
 
 
   Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, em virtude de sua omissão, constatada mediante a Auditoria das 
Disponibilidades, face ao suprimento indevido das contas do disponível.  
 

O art. 25, § 1º, inciso III, do CTE, dispõe a respeito dessa presunção 
de omissão de saída de mercadorias tributadas, nos seguintes termos: 

 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem 
satisfatoriamente demonstradas;” 

 
Inicialmente, é de se notar que o levantamento fiscal constatou as 

seguintes irregularidades, caracterizadoras do suprimento indevido de caixa, especificadas 
lançamento a lançamento, nas planilhas de fls. 0025/0058 e 0063/0108, respectivamente 
dos exercícios de 2007 e 2008, condensadas nas correspondentes planilhas de Auditoria 
de Disponibilidades de fls. 0021/0024 e 0059/0062, dos autos. 



 
1 – Lançamentos a DÉBITO da conta contábil CAIXA e a crédito das 

contas contábeis – Banco c/ Movimento (BANCO DO BRASIL S/A), Banco c/ Movimento 
(BANCO BRADESCO S/A) e Banco c/ Movimento (BANCO ITAÚ S/A), referentes a 
cheques de própria emissão liquidados por compensação bancária e também referentes a 
saques para diversos pagamentos, em débito nas contas correntes bancárias e lançados 
no caixa como recurso; 

 
2 – Lançamentos a débito das contas contábeis BANCO C/ 

MOVIMENTO (Banco do Brasil S/A ou Banco Itaú S/A ou Banco Bradesco S/A) e a crédito 
da conta contábil CAIXA, indicando na escrita da entidade recursos oriundos do caixa com 
destino a BANCOS C/ MOVIMENTO, mas em extrato bancário tais recursos são oriundos 
de transferências eletrônicas entre contas correntes – DOC, depósitos identificados, 
transferências eletrônicas disponíveis – TED; 

 
3 – Lançamento a débito da conta caixa referente à integralização de 

capital subscrito (notificação para comprovação não atendida). 
 
Entretanto, é comum nesse tipo de procedimento fiscal, 

especialmente quando se tem a conta escritural “Caixa” como conta de “passagem”, ou 
seja, com lançamentos a débito de Caixa e crédito de Banco c/ Movimento, relativamente 
a pagamentos de boletos, em uma primeira diligência determinada na instância cameral, o 
sujeito passivo conseguiu comprovar os lançamentos em contrapartida da conta Caixa de 
passagem, a crédito de Caixa e débito de “Fornecedores/Despesas/Contas a Pagar”, o 
que determinou uma primeira redução dos valores de ICMS e multa por suprimento 
indevido de caixa. 

 
 Assim, conclui a autoridade fiscal que as omissões de saída 

tributada no exercício de 2007, no valor de R$ 584.590,92, foram reduzidas para R$ 
463.448,80; e, as omissões de saída tributada no exercício de 2008, no valor de R$ 
639.120,42, foram reduzidas para R$ 487.744,43 (Fls. 2288). 

 
Face à irresignação do contribuinte com o resultado dessa primeira 

revisão do levantamento fiscal, a 2ª CJUL determinou uma segunda revisão fiscal (fls. 
3533/3535), novamente considerando a conta “Caixa” como conta de passagem 
(transitória), inclusive estabelecendo que o revisor deveria notificar o contribuinte para 
elaborar demonstrativo “mostrando quais foram os pagamentos efetuados com os valores 
transferidos transitoriamente entre as contas Banco Conta Movimento e a Conta Caixa, 
identificando o lançamento na folha do diário, a que foi pago e o valor”. 

 
Regularmente intimado (fls. 3536), o sujeito passivo comparece ao 

processo às fls. 3539 e requer a juntada dos esclarecimentos solicitados pela Câmara 
Julgadora (fls. 3540), anexando ao processo os documentos de fls. 3541/3581, sendo os 
autos encaminhados para que o autuante fizesse a revisão do levantamento fiscal, 
partindo já da primeira revisão fiscal, conforme esclarecimentos do autuante/revisor às fls. 
3585/3587, dos autos. 

 
E assim foi feito, conforme relato da autoridade fiscal 

autuante/revisora às fls. 3588/3590, e demonstrativos e planilhas anexados aos autos às 
fls. 3591/3725, do presente processo. Assim, a fiscalização conclui por reduzir a omissão 
de saída de mercadoria tributada em 2007 para R$ 409.332,07 (fls. 3589); a omissão de 
saída de mercadoria tributada para o exercício de 2008 para R$ 379.234,57 (fls. 3590), 



com nova Auditoria das Disponibilidades e demais demonstrativos anexados às (fls. 3591 
a 3725). 

 
A decisão cameral foi pela procedência parcial do auto de infração 

nos termos da segunda revisão (fls. 3746). 
 
Incrivelmente, os recorrentes comparecem com Recurso do 

Contribuinte ao Conselho Superior e faz as mesmas alegações, inclusive mesmo 
exemplos de possíveis equívocos no trabalho da fiscalização, já feitos quando do recurso 
voluntário à instância cameral, ou seja, com as mesmas razões apresentadas antes das 2 
revisões fiscais, demonstrando desinteresse e alheamento quanto ao resultado das 
revisões fiscais. 

 
Dessa forma, passo a manifestar sobre os argumentos da defesa e 

seus pedidos: 
 
Inicialmente, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência. 

Trata-se de pedido de diligência que se fundamenta nas mesmas razões apresentadas 
junto à instância cameral, e que já foram objeto de revisões fiscais, com correção das 
irregularidades apontadas. Assim, sem maiores delongas, indefiro o pedido de diligência. 

 
Em seguida, descarto a ocorrência de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração, tendo em vista que o lançamento fiscal está 
devidamente fundamentado em provas (levantamento fiscal Auditoria das 
Disponibilidades) e cópias do livro contábil Diário e extratos bancários, provando os 
lançamentos indevidos efetuados pelo autuado, sendo que os recorrentes não 
apresentaram em sua peça recursal qualquer levantamento contraditório ou juntada de 
documentos que colocassem em dúvida a correção do trabalho desenvolvido pelo fisco. 
Assim, não se pode falar em nulidade processual quando do processo constam elementos 
para determinar com segurança a infração e o infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/09). 

 
No mérito, verifica-se que a autoridade fiscal autuante tomou a 

iniciativa de Notificar o sujeito passivo para apresentação dos livros contábeis e, de posse 
dos mesmos, anotou diversos fatos contábeis que poderiam ensejar a sonegação de 
ICMS. Já a Câmara Julgadora determinou a intimação do contribuinte em segunda revisão 
para que o contribuinte apresentasse a documentação que comprovasse a regularidade 
das operações.  

 
O sujeito passivo apresentou para a fiscalização a documentação 

que julgou pertinente, e a autoridade fiscal autuante/revisora procedeu à correção dos 
valores para os quais houve o lançamento complementar na qualidade de caixa como 
conta de passagem.. 

 
Quanto aos recursos que foram declarados de integralização do 

capital social da empresa autuada, o agente do fisco considerou que não eram suficientes 
para comprovar a origem e aplicação dos recursos na empresa, conforme determina o 
inciso III do § 1º do art. 25 do CTE, retrotranscrito. 

 
Nesse sentido, procedeu ao lançamento do crédito tributário 

conforme irregularidades verificadas – Suprimentos Indevidos de caixa. 
 
Nesse sentido encontra apoio na legislação tributária retro transcrita 

da necessidade de a empresa comprovar a “efetividade da entrega e a origem dos 



recursos”, que devem ser satisfatoriamente demonstrados, o que não se verificou no 
presente caso. 

 
Com efeito, não basta a realização de contrato social para 

documentar eventual ingresso do capital social, não se prestando a tanto, também, a 
juntada de cópia de DIRPF, pois se exige para tanto, especialmente os documentos 
bancários referentes à efetividade de entrega dos recursos, na forma prevista na lei nº 
11.651/91-CTE e no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, quando se esclarece 
na Nota 8 da Auditoria das Disponibilidades que “a simples comprovação da capacidade 
econômica ou financeira da pessoa dada como supridora não é suficiente para legitimar a 
operação de empréstimo” e que “Deve-se comprovar a origem do numerário no dia da 
efetivação da operação por meio de operação bancária. É necessário, portanto, que o 
suprimento seja feito através de depósito em conta bancária da empresa através de 
cheque de emissão da pessoa supridora, que deve ter depósitos em sua conta de acordo 
com os rendimentos declarados”. 

 
Quanto à responsabilização dos solidários, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

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

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

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

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

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS em virtude da venda de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, 
conforme apurado por presunção legal mediante Auditoria das Disponibilidades, no 
período de 2 anos seguidos, o que implicou em omissão de pagamento do imposto a 
recolher ao erário estadual, é uma atitude decorrente diretamente da determinação de seu 
sócio-gerente. 

 



Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 
manutenção dosolidário sócio-administrador PAULO LUCÉSIO CARVALHAES na lide. 

 
Relativamente ao contabilista também nomeado solidário, a maioria 

dos conselheiros do Conselho Superior decidiu pela sua exclusão da lide, contrariando a 
minha intenção de mantê-lo na relação processual, na medida em que consideraram que 
não houve dolo em sua ação de proceder a lançamentos contábeis em desconformidade 
com os princípios e normas gerais de contabilidade. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de indeferir o pedido de diligência suscitado pelos recorrentes; também 
por votação unânime, não acolho a alegação de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração; no mérito, por maioria dos votos dos conselheiros presentes na 
sessão do Conselho Superior, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 
Superior, porém voto negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
141.941,99 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e 
nove centavos) e multa formal no valor de R$ 223.198,29 (duzentos e vinte e três mil, 
cento e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00320/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
sentença singular. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de decadência parcial. Rejeitada. Pedido de aplicação 
do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Indeferido. Preliminar de 
exclusão de solidários (administradores da empresa autuada) da 
lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
saída de mercadoria tributada. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando os autores do lançamento 
legalmente atribuídos a constituir o crédito tributário; 
 
3. Estando a sentença em conformidade com o art. 38 da Lei n° 
16.469/09, não há cerceamento do direito de defesa, rejeitando-
se a preliminar de nulidade da sentença singular; 
 
4. Rejeita-se a preliminar de decadência parcial, tendo o 
lançamento sido efetuado no quinquênio previsto no art. 173, I, 
do CTN, não cabendo a aplicação do art. 150, § 4°, do mesmo 
CTN; 
 
5. Indefere-se o pedido de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, ensejando a irregularidade fiscal (omissão de saída 
de mercadoria tributada) em falta de pagamento de imposto; 
 
6. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidários 
(administradores da empresa autuada) da lide, não havendo nos 
autos provas de que os administradores tenham praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejassem a responsabilidade pessoal desses 
administradores pelo crédito tributário, conforme exige o art. 
135, III, do CTN; 
 
7. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 



comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados;(CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
8. Declara-se procedente a exigência fiscal apurada em 
procedimento de Auditoria das Disponibilidades regularmente 
executado e confirmado em diligência realizada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Por unanimidade de votos, decidiu,  rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Valdir 
Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Valdir 
Mendonça Alves, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano.  E, por maioria de votos, decidiu, rejeitar a preliminar 
de decadência parcial, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Lidilone 
Polizeli Bento, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano, 
que votaram acolhendo a preliminar de decadência parcial, referente ao crédito tributário 
do período de 01/01/2009 a 30/06/09.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu,  
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento, Valdir Mendonça Alves e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano, 
que votaram pela parcial procedência do lançamento no valor da base de cálculo de R$ 
946.745,75 (novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos) e, sobre o ICMS no valor de R$ 160.946,75 (cento e sessenta 
mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).  Por unanimidade de 
votos, decidiu, rejeitar a aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento, Valdir Mendonça Alves, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes, Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano.  
Por maioria de votos, decidiu,  acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros 
Lidilone Polizeli Bento e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, que votaram contrário à 
exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 306.102,00 
(trezentos e seis mil cento e dois reais) e consectários legais, decorrente de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas no montante de R$ 1.800.600,02 (um milhão, oitocentos 
mil, seiscentos reais e dois centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2009, apurada 
mediante auditoria das disponibilidades, na forma de suprimentos indevidos da conta 
caixa, mediante lançamentos a débito da conta caixa e a crédito da conta bancos de 
cheques liquidados para pagamentos de despesas/fornecedores, sem que tenham sido 



realizados os respectivos lançamentos a crédito da conta caixa para fazer em face aos 
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, III e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “l”, da Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ANTÔNIO SÉRGIO 

IGNACIO e EZEQUIEL PEREIRA DE MOTTA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 
11.651/91 (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 6 a 16), demonstrativos da Auditoria das Disponibilidades (fls. 21 a 32), 
Suprimentos Indevidos - Relação de Cheques dos Bancos Bradesco e Itaú (fls. 59 a 104), 
Demonstrativo da Proporcionalidade das Mercadorias Tributadas (fls. 105), demonstrativos 
de Proporcionalidade das Mercadorias Tributadas – Compras, Transferências Recebidas, 
Devolução de Compras e Devolução de Vendas (fls. 106 a 109), demonstrativo do Valor 
Contábil para Determinar a Alíquota Média de Saída (fls. 110), demonstrativo Total do 
ICMS Devido (fls. 111) e cópias de cheques (fls. 115 a 1542), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 1556 a 1588), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da 
autoridade lançadora e de insegurança na determinação da infração. Formulam também 
arguição de exclusão dos solidários da lide, alegando ilegitimidade de parte, bem como 
arguição de decadência parcial do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. 

 
No mérito, pedem a improcedência do auto de infração, alegando 

que embora tenha efetuado lançamentos em sua escrita que não atenda a melhor técnica 
contábil, tal fato por si só não autoriza a presunção de omissão de saída de mercadoria, 
visto que efetuou, no período, lançamentos a crédito da conta caixa, em valores que 
embora não coincidam com os das entradas, ultrapassam R$ 1.578.434,83, conforme 
Livro Diário, para pagamentos diversos a empregados, pró-labore, despesas de água, 
energia, dentre outros, mediante desconto de cheques na boca do caixa, conforme Livro 
Registro de Empregados, por exemplo. 

 
Consideram de caráter confiscatório a multa aplicada. 
 
Juntam planilha contraditória (fls. 1600 a 1603), cópia do livro 

Registro de Empregados (fls.1604 a 1607) e de páginas do livro Registro de Apuração de 
ICMS (fls. 1608 a 1609), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 4 e 5), consoante a Sentença n° 
2882/2015-JULP (fls. 1717 a 1919). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 1930 a 1962), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da 
infração e de incompetência funcional da autoridade lançadora. Formulam também 
arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. 
Formulam ainda arguição de decadência parcial do crédito tributário, nos termos do art. 



150, § 4°, do CTN, bem como arguição de exclusão dos solidários da lide, alegando 
ilegitimidade de parte. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do auto 

de infração, alegando que a empresa efetuou, no período auditado, lançamentos a crédito 
da conta caixa, em valores que embora não coincidam com os das entradas, ultrapassam 
R$ 1.578.434,83, conforme Livro Diário, para pagamentos diversos a empregados, pró-
labore, despesas de água, energia, dentre outros, mediante desconto de cheques na boca 
do caixa, conforme Livro Registro de Empregados, por exemplo, juntado aos autos na fase 
anterior (fls. 1604 a 1607), bem como a alegação de equívoco na apuração da base de 
cálculo, visto que todas as compras foram consideradas tributadas, deixando de ser 
observados os CFOPs 1124, 1401, 1555, 1556, 1924, 1949, 2124 e 2924, o que 
representaria uma redução de 28% na base de cálculo. 

 
Consideram de caráter confiscatório a multa aplicada, pedindo a 

aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91.  
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 165/2015 (fls. 1965 a 1966), converte os autos em diligência, para que os 
sujeitos passivos sejam intimados a apresentarem, no prazo de 30 dias, contados da 
ciência, levantamento contraditório, da mesma espécie e natureza do levantamento inicial, 
fls. 21 a 32, apontando um a um os supostos erros ou falhas existentes no levantamento 
fiscal, nos termos do art. 19, §3º, inciso I, da Lei nº 16.469/09, devendo apresentarem 
planilhas analíticas que demonstrem os lançamentos a crédito da conta caixa de cada um 
dos cheques lançados a débito da mesma conta, ou, caso não seja possível, apresentar 
planilhas demonstrando a vinculação entre os cheques e os eventuais lançamentos 
englobados efetuados a crédito da conta caixa, devendo tais planilhas referenciarem as 
folhas dos Livros Diário e/ou Razão em que se encontram os lançamentos, bem como o 
dia e mês de realização do lançamento de contrapartida. 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

165/2015, junta as planilhas 1 e 2 (fls. 1972 a 1973 e 1974, respectivamente), contendo a 
planilha 1 RELATÓRIO – Lançamento a Crédito na conta Caixa – Referente a 
Pagamentos Diversos; a planilha 2 (consolidada) contém CONTRADITÓRIO – para apurar 
diferenças entre os cheques compensados lançados no CAIXA a débito e as despesas 
diversas lançadas a crédito. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 44/2016 (fls. 1977 a 1979), remete os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe autoridade fiscal para: 

 
1) Manifestar-se, conclusivamente, sobre as alegações da autuada 

no sentido de que: a) efetuou lançamentos a crédito da conta caixa dos valores 
supracitados, em contrapartida aos valores lançados a débito, considerados como 
suprimento indevido da conta caixa; b) ocorrência de supostos erros, documento de fl. 
1952, na apuração da base de cálculo do imposto exigido, ao ser efetuado o cálculo da 
proporcionalidade das mercadorias tributadas e na apuração da alíquota média efetiva, 
observando que à época da ocorrência do fato gerador vigorava a regra de média das 
alíquotas e não alíquota efetiva média, nos termos do art. 148, inciso VI, do CTE; c) sobre  
o documento juntado às fls. 1972/1974; 

 



2) Efetuar revisão fiscal, se for o caso, mediante levantamento 
fiscal próprio, demonstrando o valor a ser exigido, devendo para tanto intimar o sujeito 
passivo para apresentar os documentos necessários para realização da diligência, sob 
pena de serem considerados verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de 
recusa injustificada ou de não exibição no prazo previsto, nos termos do art. 19, § 3º, 
inciso I, da Lei nº 16.469/09; 

 
3) Apresentar outras informações que entenda possam contribuir 

para elucidação do feito. 
 

A diligenciadora, cumprindo a Resolução n° 44/2016, em relatório 
(fls. 1981 a 1986) analisa todos os questionamentos do contribuinte, concluindo que suas 
alegações não procedem. Em relação ao item 2 da resolução, informa ter notificado o 
contribuinte a apresentar os livros de Registro de Saídas de 2009, que propiciariam a 
revisão dos cálculos, mas o contribuinte não atendeu a notificação, impossibilitando a 
revisão. 

 
Junta Relação de CFOPs Questionados na Defesa do Contribuinte 

(fls. 1987), Notificação Fiscal (fls. 1987) e via do Auto de Infração n° 4.01.16.025520.50 
(fls. 1990). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 1993 a 1995), os 

intimados não se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, posto que a irregularidade 
fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, sendo que os 
elementos de instrução asseguram a constituição do crédito tributário. 

 
Examinando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 
em vista que os autores do lançamento, ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita 
Estadual i – AFRE I, estão legalmente atribuídos a constituir o crédito tributário, porque 
munidos de portaria emitida pelo Secretaria da Fazenda, condicionante para que auditem 
e constituam crédito tributário relativamente a empresa de médio porte. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença singular, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
sentença está em conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 



III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Analisando a preliminar de decadência parcial, arguida pela autuada, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois o lançamento foi efetuado dentro do prazo fixado no 
art. 173, I, do CTN, observando que no presente caso não se aplica o art. 150, § 4°, do 
mesmo CTN, pretendido pela recorrente, já que o imposto não foi apurado em livro fiscal, 
mas em procedimento fiscal (auditoria). 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 

pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, posto que não há nos autos 
provas de que os sócios e administradores da empresa autuada tenham praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejassem 
a responsabilidade pessoal dos administradores pelo crédito tributário, conforme exige o 
art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

 
Em Auditoria das Disponibilidades (fls. 21), os agentes do Fisco 

apuraram uma omissão de saídas de mercadorias tributadas no montante de R$ 
1.800.600,02 (um milhão oitocentos mil seiscentos reais e dois centavos), nos meses de 
janeiro a dezembro de 2009, imputando ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor 
de R$ 306.102,00 (trezentos e seis mil cento e dois reais) e consectários legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, III, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 

Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...] 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário (fls. 1930 a 1962), cujas razões meritórias motivaram a baixa dos autos 
em diligência para análise dos questionamentos da defesa e efetuar revisão fiscal, se for o 
caso, conforme a Resolução n° 44/2016 (fls. 1977 a 1979). 

 
A diligenciadora, em relatório (fls. 1981 a 1986), analisou todos os 

questionamentos do contribuinte, concluindo que suas alegações não procedem. Em 
relação ao item 2 da resolução, informou ter notificado o contribuinte a apresentar os livros 
de Registro de Saídas de 2009, que propiciariam a revisão dos cálculos, mas o 
contribuinte não atendeu a notificação, impossibilitando a revisão. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


Houve concordância tácita do contribuinte com a conclusão da 
diligência, pois regularmente intimado (fls. 1993 a 1995) não se manifestou acerca do 
resultado dessa diligência. 

 
A alegada afronta a princípio constitucional (vedação ao confisco) é 

matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 
 

Indefiro o pedido de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, 
formulado pela recorrente, tendo em vista que a irregularidade fiscal (omissão de saída de 
mercadoria tributada) resultou em falta de pagamento de imposto. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de decadência parcial, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Rejeito a aplicação do § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Acolho a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00559/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria das Disponibilidades. Suprimento 
indevido da Conta Caixa. Processo revisto com redução. Parcial 
procedência do auto de infração. 
 
O processo de revisão fiscal, cujo resultado seja diferente do 
exigido no lançamento do crédito tributário, este prevalece para 
ajuste do real valor devido. Esta ocorrência causa a alteração do 
valor do crédito, a reforma parcial da decisão proferida pela 
Primeira Instância e a declaração da procedência do auto de 
infração sobre o valor litigioso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 
41.429,86 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) 
e ICMS a recolher de R$ 7.043,08 (sete mil e quarenta e três reais e oito centavos), nos 
termos da revisão realizada. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Heli José da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata de omissão no recolhimento do ICMS pelo 
sujeito passivo e tem a seguinte descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária: 

 
Omitiu o registro de saída de mercadorias tributadas, na importância 

de R$ 240.678,25 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e 
cinco centavos), no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, referente ao suprimento indevido 
nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos - planilhas de Suprimentos Indevidos. Em consequência, o autuado 
deve recolher o ICMS devido junto com as cominações legais. 

 
A infração tem suporte no art. 25, § 1º, inciso III e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto n 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “l” (L) do CTE. 

 
Com suporte no art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 suporta a 

identificação de um dos sócios da pessoa jurídica para o sujeito passivo solidário da lide, 
fl. 04. 

 
Os documentos de fls. 03 a 394 instruem o trabalho do auditor fiscal. 
 



Os sujeitos passivo e solidário impugnam o lançamento do crédito 
tributário, fls. 402 a 406, em peça conjunta, para arguirem a exclusão da sócia do polo 
passivo solidário da lide, por não ter ela cometido quaisquer uma das hipóteses previstas 
na legislação que abriga a sua indicação para responder de forma coobrigada pelo crédito 
tributário, como também não há provas de que ela tenha praticado quaisquer atos com 
fraude, excesso de poderes ou infração a lei. 

 
Em seguida, arguem a nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, visto a inexistência de Suprimento Indevido na Conta Caixa e, 
com isso, o fato gerador da obrigação tributária não ocorreu. O que aconteceu foi erro na 
interpretação dos lançamentos contábeis pelo autor da ação fiscal. Requerem a realização 
de revisão no trabalho inicial deste feito, de preferência por auditor-fiscal estranho à lide. 

 
Os documentos de fls. 407 a 491 instruem o contraditório do 

autuado. 
  
O julgador singular converte o seu julgamento em diligência 

Despacho n° 815/12-JULP, fl. 502, para que o próprio autuante analise a defesa e a 
documentação anexada e se manifeste sobre o argumento do polo passivo na parte 
alegada de que se tratam de antecipações de pagamentos e não de suprimentos 
indevidos da Conta Caixa os valores originários do litigio. Que seja afastado qualquer 
indício de insegurança na determinação da infração, bem como cerceamento ao direito de 
defesa.  

 
Na conclusão da diligência, o revisor expressa que a base de cálculo 

do imposto inicialmente era de R$ 240.678,25, mas, a instrução da defesa com 
documentação fiscal, motivou a redução para R$ 185.513,26 de base de cálculo do 
imposto remanescente.  

 
O polo passivo e o solidário discorda do resultado do trabalho fiscal 

de revisão, para alegar que o revisor reconheceu alguns lançamentos como compras 
parceladas e lançadas antecipadamente a débito da Conta Caixa, sem contrapartida, o 
que não atende ao objetivo de apurar o suprimento indevido do caixa. 

 
Instruem o seu contraditório com planilhas detalhadas da relação dos 

cheques emitidos e indica os respectivos beneficiário para nova análise fiscal, sob a 
alegação de que o trabalho fiscal dificulta a identificação das contrapartidas. 

 
Finalmente, alegam que se tratam de meros lançamentos contábeis 

entre contas do disponível sem qualquer reflexo nas disponibilidades. 
 
Juntam os documentos de fls. 519 e 520 para instrução da tese 

contraditória. 
 
No Despacho n° 2006/2014-JULP, fl. 521, o julgador singular, após 

os seus considerandos, devolve o processo em diligência para reanálise da nova defesa e 
as planilhas que anexaram e se manifeste sobre o argumento defensório, em especial 
sobre a antecipação de pagamentos e não de suprimento indevido da Conta Caixa. 

 
O autor do trabalho fiscal atende às ordens diligenciais, revê a tese 

de defesa e os documentos anexados ao processo e conclui que os cheques pré-datados 
foram lançados indevidamente a débito na conta caixa. 

 



Ao concluir, manifesta-se pela manutenção da revisão de fls. 504 que 
reduziu a base de cálculo da exigência inicial. 

 
Os sujeitos passivo e solidário foram notificados e se mantiveram 

silenciosos nesta fase do processo. 
 
O julgador singular, fls. 534 a 536, decide pela parcial procedência 

do auto de infração e fundamenta que “a sócia gerente deverá permanecer no litígio, pois 
além da demonstração inequívoca nos autos da infração à legislação tributária cometida, o 
inciso XII do art. 45 do CTE, por si só, já oferece a sustentação legal de sua manutenção 
no litígio como solidária. 

 
Com relação a suposta insegurança na determinação da infração ou 

a qualquer outro indício anulatório, como cerceamento do direito de defesa do polo 
passivo, ficaram afastados com a realização das duas diligências e diante dos 
esclarecimentos nelas prestados pelo revisor. 

 
Finalmente, com a comprovação inequívoca dos indevidos 

lançamentos dos cheques predatados a débito na conta caixa, comungo do entendimento 
do autor, e, portanto, tenho como caracterizado o suprimento indevido acusado na inicial 
e, finalmente, diante da revisão realizada deverá ser a exigência reduzida a ser calculada 
sobre a nova base de cálculo apresentada pelo revisor” fl. 535. 

 
Os sujeitos passivo e solidário recorrem a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 541 a 545, para arguirem a exclusão 
da sócia do polo passivo solidário da obrigação tributária, uma vez que não praticou 
nenhum ato contrário a lei que lhe impute coobrigação pelo lançamento, e que o fato 
considerado como "base de cálculo do lançamento" é meramente um registro contábil e 
não comprova o suposto ilícito fiscal. 

 
Nas razões de mérito, afirmam que o entendimento para a 

manutenção parcial do lançamento não espelha a realidade de aumento da Conta Caixa 
ou das disponibilidades, uma vez que o recurso financeiro saiu desta mesma conta e não 
configura Suprimento da Conta Caixa, pois não ocorreu efetivamente aumento das 
disponibilidades nas datas de lançamento.  

 
Ao final, requerem a reforma da sentença nº 300/2015, a exclusão da 

sócia do polo passivo solidário e a improcedência do auto de infração. 
 
A Quarta Câmara do CAT, fls. 548 e 550, converte o julgamento em 

diligência e após os seus considerandos, resolve remeter os autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização, para que, auditor fiscal estranho a lide, se manifeste sobre os argumentos 
da defesa no sentido de que não ocorreu suprimento indevido da Conta Caixa, mas sim 
pagamentos antecipados de compras de mercadorias/bens, analise o lançamento do valor 
de R$ 8.000,00, a título de suprimento indevido da Conta Caixa, mediante a conferência 
dos documentos de fls. 430/431, bem como os demais lançamentos indicados nos 
documentos de fls. 519/520 que supostamente indicam a contrapartida parcial dos 
lançamentos a débito da Conta Caixa; “a alegação de inobservância das corretas datas de 
lançamentos dos cheques no Livro Diário, dificultando a defesa; 

 
2) Efetuar revisão fiscal, se for o caso, apresentando o novo valor 

a ser exigido; 
 



3) Apresentar outras informações que entender convenientes para 
elucidação do feito. 

 
Após, intime-se o sujeito passivo para que, se desejar, manifeste-se 

sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 dias contados de sua ciência. 
 
Em seguida, retornem-se os autos a julgamento. 
 
Ob.: A Representação Fazendária não concorda com a presente 

Resolução. 
 

Participaram do Julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva”. 

 
A Gerencia de Auditoria de Indústria e Atacado em atendimento ao 

determinado na resolução cameral supra e depois de analisar os itens enumerados no 
despacho cameral, opina pela redução da base de cálculo para R$ 41.429,86 (quarenta e 
um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), fl.559. 

 
Os documentos de fls. 561 a 689 instruem o trabalho fiscal de 

revisão. 
 
O autuado retorna ao processo e sustenta que a revisão não atendeu 

com plenitude o comando da resolução, que tem a finalidade de apurar a verdade material 
necessária a sustentação da autuação e mesmo com as alterações realizadas pelo 
revisor, este deixou de considerar grande parte dos documentos e provas juntadas pelo 
recorrente, retirando também estes valores da base de cálculo do lançamento por 
suprimento indevido de caixa. 

 
Apresentou reparos no relatório fiscal de valor, e reformulou o pedido 

de exclusão dos valores apontados que também não devem compor a base de cálculo de 
ICMS suplementar. 

 
Os documentos de fls. 698 a 762 instruem o contraditório. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A empresa retirou as arguições preliminares de nulidade ao auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração e, ainda, a exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide, o que me faculta a não justificar a ausência de votação nesta 
primeira parte deste voto, como também, não fundamentar sobre essas questões iniciais. 

 
Do compulso do processo verifico que o lançamento tributário após a 

impugnação a Primeira Instância recebeu o deferimento para a realização de revisão fiscal 
no trabalho inicial, procedimento que resultou na redução da base de cálculo registrada no 
auto de infração de R$ 240.678,25 para R$ 185.513,26 de base de cálculo para apuração 
do imposto devido.  

  



Nesta fase, o processo ainda é revisado pelo autor do lançamento 
fiscal onde ele ratifica o resultado da revisão anterior. 

 
O julgador singular atende àquele resultado e julga parcialmente 

procedente o auto de infração sobre o valor reduzido. 
 
Posteriormente, a Câmara Julgadora do CAT converte o julgamento 

em diligência e o revisor conclui que a base de cálculo para apuração do imposto devido é 
R$ 41.429,86 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis 
centavos). 

 
O processo sobe a julgamento cameral com essas informações 

registradas na sua formalização, visto que, neste egrégio Conselho Administrativo 
Tributário temos acolhidos os resultados das diligências para efeito de definição no 
julgamento do processo administrativo tributário. 

 
Da diligência, fls. 554/560, realizada por auditor fiscal estranho a lide, 

considero que os itens escriturais da Conta Caixa foram minuciosamente analisados e 
justificados para os reais valores devidos pelo sujeito passivo, conforme apuração contida 
nos autos. 

  
Essas informações me convencem de que o auto de infração 

prevalece sobre o último resultado diligencial.  
 
Quanto aos recolhimentos parciais e efetivamente comprovados nos 

autos, entendo que os valores devem ser utilizados para efeito de possível extinção do 
crédito tributário. 

 
Pelo exposto e após o advogado da empresa, em sua manifestação 

oral, ter retirado a  preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e exclusão do solidário da lide, ao votar esta autuação, decido, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo 
de R$ 41.429,86 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis 
centavos) e ICMS a recolher de R$ 7.043,08 (sete mil, quarenta e três reais e oito 
centavos), nos termos da revisão realizada.  

 
 

  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00623/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de concessão de prazo para 
juntada de documento. Rejeição. Nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora, insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Nulidade da Sentença. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeição. Nulidade de despacho determinante de juntada 
de documento Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saídas 
tributadas. Auditoria das disponibilidades. Desembolso não 
contabilizado, suprimento indevido e saldo de disponibilidades 
escriturado maior que o reconstituído. Procedência. 
 
I - O fluir de longo prazo, após os 30 dias concedidos ao 
contribuinte para cumprimento de diligência e antes do 
julgamento, dilata, de fato, o prazo originalmente concedido e 
impõe a não concessão de prazo adicional; 
 
II - Não se anula a sentença, por não observância do art. 489 do 
CPC, quando a decisão, embora sintética e estruturada por meio 
de tópicos identificados por siglas, se apresente consistente e 
completa no tocante as questões trazidas ao processo, bem 
como harmônica em seus fundamentos e parte dispositiva; 
 
III - Inexiste cerceamento de direito de defesa, por não indicação 
na peça básica do prazo para apresentação de defesa, nos 
termos do art. 8°, VI da Lei 16.469/09, já que essa indicação é 
feita na intimação que oportuniza na fase singular o pleno 
exercício do referido direito; 
 
IV - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
V - Autorizado por ato do Secretário da Fazenda vigente no 
período de realização do procedimento fiscal, pode o Auditor 
Fiscal da Receita Estadual I (AFRE I), constituir crédito tributário 
decorrente de auditoria realizada empresa de médio porte e que 
possua escrita contábil; 
 
VI - A ofensa aos mandamentos contidos 5°, IX e 24 da Lei 
Complementar 104/13, embora possa se traduzir em 
irregularidades em outros âmbitos jurídicos, deve avaliada no 
processo administrativo tributário considerando-se sua 
capacidade de provocar prejuízo no âmbito desse processo, 



sendo que a não apresentação de ordem de serviço ao 
contribuinte sob fiscalização, anteriormente emitida, por si só, 
não produz nenhum dos vícios classificados na legislação 
processual tributária estadual (Lei 16.649/09) como geradores de 
nulidade; 
 
VII - Não há nulidade, por cerceamento do direito de defesa, de 
ato de determina a juntada de documento, sem envio de cópia 
às partes, quando a juntada decorrer de questionamento feito 
pela mesma parte que alega o cerceamento; 
 
VIII - Presume-se decorrente de operação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo credor na conta caixa, ao suprimento 
de caixa sem a devida comprovação de sua origem e ao saldo 
das disponibilidades que exceder ao saldo reconstituído (art. 25, 
§ 1º, I, III, VII); 
 
IX - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
Auditoria das Disponibilidades quando o sujeito passivo não 
apresentar elemento indicativo de inconsistência da exigência 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de concessão de prazo para juntada de documentos, formulado pela autuada. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, sendo a primeira, por incompetência funcional da autoridade lançadora, a 
segunda, por insegurança na determinação da infração e, a terceira, por cerceamento do 
direito de defesa.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial do 
processo, a partir da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho às fls. 
286,  que determinou a juntada do documento relativo a outorga de competência funcional 
à  autoridade  lançadora,  por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 22 de abril de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos meses de 
janeiro a dezembro de 2012, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria, 
mediante desembolso não contabilizado, suprimento indevido de caixa e saldo de 
disponibilidades escriturado maior que o reconstituído (fls. 01 e 08). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados à peça básica os demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria das 
Disponibilidades efetuada pelo Fisco (fls. 03 a 36, 201 a 211 e 242 a 257), cópias de 
páginas de extrato bancário (fls. 37 a 200) e cópias de páginas do livro Razão (fls. 212 a 
243) referentes à empresa e ao período fiscalizados. 

 



Intimado para apresentar defesa em Primeira Instância (fls. 258 a 
259), o sujeito passivo apresenta impugnação, perante a qual o julgador monocrático 
converte o julgamento em diligência para juntada do documento referente ato de outorga 
de competência funcional ao autuante (fls. 286), documento esse juntado à fl. 289. 

 
A seguir, o órgão singular, conhecendo da impugnação, rejeita 

preliminares arguidas e considera procedente o auto de infração (fls. 292 a 295). 
 
Instada a recorrer (fls. 296 a 300), a empresa autuada apresenta 

recurso voluntário (fls. 301 a 326), onde pede a nulidade da sentença por não observância 
do art. 489 do Código de Processo Civil (CPC) ao não conter os elementos essenciais 
previstos nesse dispositivo (fls.303 a 310). 

 
Pede também a recorrente a nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, em razão de não conter a peça básica a indicação do 
prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 8°, VI da Lei 16.469/09 (fls. 310 e 
313). 

 
Argui ainda a autuada a nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração, por não guardar o dispositivo indicado como fundamento da 
penalidade proposta qualquer relação com fato descrito na peça inicial (fls. 313 a 314). 

 
Requer igualmente a recorrente a nulidade do auto de infração por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, pois esta autoridade, detentora do cargo 
de Auditor Fiscal da Receita Estadual I (AFRE I), não poderia constituir crédito tributário 
sem autorização advinda de ato do Secretário da Fazenda, já que a empresa autuada 
possuía escrita contábil à época dos fatos considerados no procedimento do Fisco (fls. 
314 a 316). 

 
Adicionalmente, pedem a defendente a nulidade do auto de infração, 

por ausência de ordem de serviço e de sua ao contribuinte sob fiscalização, nos termos do 
arts. 5°, IX e 24 da Lei Complementar 104/13 (LC 104/13), o Código de Defesa do 
Contribuinte (fls.316 e 317). 

 
Ainda no plano de questionamento preliminar, a recorrente argui a 

nulidade do despacho à fl. 286, que determinou a juntada do documento relativo a outorga 
de competência funcional à autoridade lançadora, por cerceamento do direito de defesa, já 
que o respectivo ato processual não observou o tratamento igualitário que deve ser 
oportunizado às partes e nem implicou encaminhamento de cópia do documento para o 
contribuinte (fls. 317 a 319). 

 
No mérito, a recorrente alega que para se desconsiderar um 

lançamento ou documento contábil é necessário se apontar o motivo que justifique a 
desconsideração e que o Fisco, ao não demonstrar cabalmente o erro do registro, em data 
e valor e, ainda, ao não os expor em ordem cronológica, não comprovou desobediência 
aos fundamentos da Ciência Contábil, não podendo a empresa ser penalizada perante 
esse quadro de insuficiência de provas (fls. 319 a 322). 

 
Às fls. 327 a 329, a pedido da Fazenda Pública, foram juntados 

ordem de serviço e relatório do sistema de dados da Secretaria da Fazenda informando a 
condição de empresa de médio porte do contribuinte autuado. 

 



Vindo processo a julgamento cameral (fls. 330 e 331), o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, remetendo os autos ao SEPRE a fim de que 
este intimasse o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua ciência, 
juntasse comprovação da destinação dos valores registrados a débito de caixa, com os 
cheques compensados, identificando na contabilidade quais os registros efetuados e as 
contas envolvidas para esta destinação, apresentando planilha detalhada para fins de 
julgamento da lide. 

 
Intimado o sujeito passivo para cumprimento do determinado pela 

Câmara Julgadora (fls.332 e 333), este se manifesta requerendo a concessão de maior 
prazo para cumprimento da determinação (fls. 337 a 339). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Analisando o pedido do sujeito passivo de concessão de maior prazo 
para cumprimento da determinação feita pela Câmara Julgadora para cumprimento da 
resolução às fls. 337 a 339, manifesto-me por sua rejeição, pois que lhe foi concedido o 
prazo de 30 dias, que é compatível com a natureza da determinação feita pelo órgão 
julgador (fl. 330). Além disso, desde 10 de julho de 2017, data da ciência da resolução da 
Câmara Julgadora, já decorreram mais de 90 (noventa) dias sem que a recorrente 
providenciasse o determinado pelo órgão colegiado. 

 
Quanto ao pedido de nulidade da sentença por não observar o art. 

489 do Código de Processo Civil (CPC), ao não conter os elementos essenciais previstos 
nesse dispositivo (fls. 303 a 310), também me posiciono por sua rejeição, pois a sentença, 
embora sintética e estruturada por meio de tópicos identificados por siglas, apresenta-se 
consistente e completa no tocante as questões trazidas ao processo e quanto à harmonia 
entre seus fundamentos e sua parte dispositiva. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, em razão de não conter indicação do prazo para 
apresentação de defesa, nos termos do art. 8°, VI da Lei 16.469/09 (fls. 310 e 313), 
igualmente a rejeito, já que a indicação de prazo apontada pelo recorrente foi efetuada na 
intimação à 258, o que lhe oportunizou exercer efetivamente o seu direito de defesa na 
fase singular, por meio da impugnação que apresentou (fl. 262). 

 
Sobre a arguição de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração, por não guardar o dispositivo indicado como fundamento da 
penalidade proposta qualquer relação com fato descrito na peça inicial (fls. 313 a 314), 
como nas preliminares anteriores, mantenho-me na linha de rejeição, uma vez que o art. 
71, VII, “I” do art. 71 da Lei 11.651/91, que penaliza a falta de emissão de documento 
fiscal apurada por meio de levantamento fiscal é compatível com o fato descrito na peça 
básica, que é constituído pela omissão de registro de mercadorias (fl. 01), como, aliás, 
bem expôs o órgão singular à fl. 294. 

 
E, descrita com clareza a situação apontada como ilícito tributário, 

não há imprecisão estrutural que importe em nulidade por insegurança na determinação 
da infração. 



 
Em relação ao pedido de nulidade do auto de infração por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, pois esta autoridade, detentora do cargo 
de Auditor Fiscal da Receita Estadual I (AFRE I), não poderia constituir crédito sem 
autorização advinda de ato do Secretário da Fazenda, já que a empresa autuada possuía 
escrita contábil à época dos fatos considerados no procedimento do Fisco (fls. 314 a 316), 
também o rejeito, pois o ato mencionado pelo recorrente, compatível com período de 
realização do procedimento fiscal em exame (fl. 01) encontra-se juntado à fl. 289. 

 
Ainda no âmbito das questões relativas à competência funcional de 

autoridade lançadora, aprecio a arguição de nulidade do auto de infração, por ausência de 
ordem de serviço e de sua não entrega ao contribuinte sob fiscalização, nos termos do 
arts. 5°, IX e 24 da Lei Complementar 104/13 (LC 104/13), o Código de Defesa do 
Contribuinte (fls.316 e 317) e, do mesmo modo, não a acolho, já que o art. 5º, IX, “a”, §§ 
3° a 5° da LC 104/13 regula a forma como deve ocorrer o contato inicial entre Fisco e 
sujeito passivo, quando da realização de procedimentos de fiscalização. 

 
Regulam também essa matéria os arts 24 e 25 da mesma lei, os 

quais devem ser considerados em conjunto com o referido 5º, IX, dispositivos que 
transcrevo: 

 
“Art. 5º São direitos do contribuinte: 
[...] 
IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de 
dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela 
Administração Tributária, que deverá conter: 
a) as datas de início e fim do procedimento de fiscalização, cujo prazo 
não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, 
por despacho fundamentado da autoridade responsável; (Redação conferida pela 

Lei Complementar 110 - vigência: 23.04.14) 
b) a descrição sumária do objeto de fiscalização e dos documentos que 
deverão ser disponibilizados para exame; 
c) a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução e 
a norma legal que lhes atribua tal competência, sendo vedada a 
delegação de competência; 
d) a autoridade responsável por sua emissão; 
e) o contribuinte ou local onde será executada; 
f) os trabalhos a serem desenvolvidos e o número do telefone ou endereço 
eletrônico onde poderão ser obtidas as informações necessárias à 
confirmação de sua autenticidade; 
[...] 
§ 3° Na hipótese da alínea “a” do inciso IX, o prazo será suspenso 
sempre que o contribuinte solicitar para apresentar ou retificar informação 
ou quando o contribuinte, notificado, não apresentar ou apresentar 
documentação incompleta no prazo estabelecido. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 
§ 4° A devolução dos bens, mercadorias, documentos, livros, 
impressos, papéis, programas de computador ou arquivo eletrônico 
entregues à fiscalização fazendária ou por ela apreendidos deverá 
ocorrer no prazo estabelecido na alínea “a” do inciso IX do caput deste 
artigo, desde que não sejam indispensáveis à comprovação da infração. 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 
§ 5° Será restabelecida a espontaneidade caso não seja concluída a 
auditoria no prazo máximo previsto na alínea “a” do inciso IX do caput deste 
artigo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 

[...] 
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Art. 24. Sem prejuízo do disposto no artigo 5°, inciso IX, deste Código, é 
permitido à Administração Pública, em casos de extrema urgência, assim 
entendida a ocorrência de flagrante infracional ou continuidade de ação 
fiscal realizada em outro contribuinte, dar início à fiscalização 
independentemente da prévia expedição de ordem de fiscalização. 
[...] 
§ 2º A ordem de fiscalização deverá ser expedida no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas contadas do início da fiscalização mencionada 
no caput deste artigo, sob pena de nulidade absoluta do procedimento 
fiscal. 
[...] 
Art. 25. A notificação acerca do início da fiscalização será feita mediante 
entrega, ao contribuinte ou terceiros legalmente habilitados, de uma das 
vias da ordem de fiscalização. 
§ 1º A eventual recusa no recebimento da notificação, ou ausência de 
pessoa com poderes para tal mister, serão certificados pelas 
Autoridades Fiscais, que prosseguirão, validamente, com os 
procedimentos de fiscalização. 
[...] 
§ 3º Presume-se entregue a notificação remetida para o endereço 
indicado pelo contribuinte em seus registros fiscais. ” [Grifo Oportuno]. 

 
E considerando esses dispositivos em conjunto, entendo que os 

traços estruturais da norma por eles veiculada são o controle das iniciativas fiscais e até 
mesmo iniciativas a esse título realizadas por pessoas estranhas ao quadro de servidores 
do Fisco, de modo a impedir ações discricionárias e/ou não supervisionadas pela 
Administração Tributária, bem como a definição de marcos temporais de exclusão e 
retorno da espontaneidade, a fixação de parâmetros para a solicitação, entrega e 
devolução de documentos ou para o fornecimento de informações pelo sujeito passivo. 

 
Assim, a ofensa aos mandamentos contidos em tais dispositivos, 

embora possa se traduzir em irregularidades em outros âmbitos jurídicos, deve avaliada 
no âmbito do processo administrativo tributário considerando-se sua capacidade de 
provocar prejuízo no âmbito desse processo, sendo que a não apresentação de ordem de 
serviço já anteriormente emitida ao contribuinte sob fiscalização (fl. 328), por si só, não 
produz nenhum dos vícios classificados na legislação processual tributária estadual (Lei 
16.649/09) como geradores de nulidade. 

 
No tocante a preliminar a nulidade do despacho à fl. 286, que 

determinou a juntada do documento relativo a outorga de competência funcional à 
autoridade lançadora, por cerceamento do direito de defesa, já que o respectivo ato 
processual não observou o tratamento igualitário que deve ser oportunizado às partes e 
nem implicou encaminhamento de cópia do documento para o contribuinte (fls. 317 a 319), 
manifesto-me igualmente por sua rejeição, pois a determinação da juntada da portaria 
outorgando competência ao fiscal decorreu de questionamento feito nesse sentido pelo 
impugnante, ora recorrente, como se percebe à fl. 269, não se referindo o documento 
juntado a matéria nova, ainda não agitada no processo. 
 
 

 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

 



Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pelo recorrente, já que estas se limitam à alegação de que para se desconsiderar um 
lançamento ou documento contábil é necessário se apontar o motivo que justifique a 
desconsideração e que o Fisco não demonstrou o erro do registro, podendo a empresa ser 
penalizada perante esse quadro de insuficiência de provas (fls. 319 a 322). 

 
Note-se que o recorrente teve oportunidade adicional de produzir 

defesa e elementos de prova específicos quando da determinação de diligência à fl. 330. 
 
Desse modo, a defesa não contesta de forma direta a exigência 

tributária e nem o procedimento fiscal que a sustenta, os quais encontram-se de acordo 
com os ditames da legislação tributária e com os requisitos da técnica de auditoria fiscal. 

 
Vejo que os demonstrativos analíticos elaborados pelo autuante (fls. 

09 a 36) se compatibilizam os demonstrativos sintéticos (fls. 04 a 08), nos quais a omissão 
de registro é distribuída em omissão de venda I e omissão de venda II (fls. 08), as quais, 
somadas, resultam na omissão total objeto de autuação (fl.01). 

No plano normativo, a presente exigência tributária decorre de 
configuração de hipóteses contidas no art. 25, § 1º, I, III, VII e § 2º da Lei n° 11.651/91: 

 
“Art. 25. [...] 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
I - ao saldo credor na conta caixa; 
[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...] 
VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma 
data; 
[...] 
REDAÇÃO DADA AO § 2º PELA LEI Nº 14.634/03 - VIGÊNCIA: 29.12.03. 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. [...]” [Grifo Oportuno] 
 

Pelo exposto, REJEITO o pedido de concessão de prazo para 
juntada de documentos, formulado pela autuada, as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, a segunda, por insegurança na determinação da infração e, a 
terceira, por cerceamento do direito de defesa, a preliminar de nulidade parcial do 
processo, a partir da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa e a preliminar de nulidade do despacho às fls. 286, que determinou a juntada do 
documento relativo a outorga de competência funcional à autoridade lançadora, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. No mérito, conheço do recurso 



voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00786/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria das Disponibilidades e dos 
documentos fiscais de uso da empresa. Omissão no 
recolhimento do imposto. Parcial procedência. 
 
A realização de diligência no trabalho inicial da fiscalização, que 
apresentar resultado divergente do definido no lançamento do 
crédito tributário, provoca o ajuste do valor do imposto devido, 
a reforma parcial da decisão proferida pela Primeira Instância e 
a declaração da procedência do auto de infração sobre o valor 
litigioso do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 922.938,33 (novecentos e vinte e dois 
mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), cujo ICMS devido em 2005 é 
de R$ 468.320,25 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais e vinte e 
cinco centavos) e o ICMS devido em 2006 é de R$ 454.618,08 (quatrocentos e cinqüenta 
e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes e 
Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração a autoridade lançadora acusa o sujeito passivo 
de omissão no registro de saída de mercadorias tributadas, no valor de R$ 6.632.547,34, 
no período de 01/01/2005 a 31/12/2006, referente a desembolsos não contabilizados, 
movimentações financeiras de saída de recursos de contas correntes não contabilizadas, 
conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Dessa forma suprimiu o 
pagamento do imposto no valor de R$ 954.561,18. Em consequência, o autuado deve 
pagar o ICMS junto com as cominações legais. 

 
A infração tem abrigo nos arts. 25, § 1º, inciso VII e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agravada com 
a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Os documentos de fls. 05/06 identificam os polos passivos solidários 

da lide, cujo suporte é o art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. 
 
As partes autuadas impugnam o lançamento tributário na primeira 

fase defensória, fls. 213/350. 
 



O julgador singular decide pela procedência do auto de infração 
depois de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, fls. 
352/354. 

 
O Termo de Perempção de fl. 363 assinala a ausência do sujeito 

passivo e dos solidários da fase recursal. 
 
Após, eles vêm ao processo com as peças de fls. 365/394, instruídas 

com os documentos de fls. 395/510. 
 
Às fls. 512/517, o sujeito passivo e os solidários, em peça única, 

aproveitam a faculdade do Pedido de Revisão Extraordinária, prevista no art. 43 da Lei nº 
16.469/2009, onde fundamentam: 

 
“Em suas alegações (fls. 365 a 394) o autuado alega que o auditor 

reeditou a mesma análise feita no processo nº 4010904633518, que ostentou erro e 
nulidade processual. Declara estarem presentes as nulidades de cerceamento ao direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração. Enfatiza que a autoridade fiscal 
deveria relacionar todos os lançamentos, anexando extratos bancários das contas, bem 
como a autorização judicial concedida de acordo com o art. 3º e 5º da LC 105/01, e não 
simples ofícios de solicitação junto ao Banco Central. Assegura que no lançamento o fiscal 
atribuiu valores aleatórios nos períodos apurados. Elaborou planilha (fls. 370 a 371), que 
totalizou o valor de R$ 535.178,36 de transferência de titularidade de conta-corrente do 
banco Bradesco S/A, contrapondo-se ao trabalho fiscal. Afirma que a aplicação financeira 
não representa desembolso, uma vez que tal valor retornará ao titular da conta a curto ou 
longo prazo. Afirma ser incorreto o procedimento fiscal que considerou como desembolso 
não contabilizado o saldo negativo em 28/11/2005. Discorda da metodologia aplicada no 
trabalho fiscal. Argui incompetência funcional de acordo com o art. 5º, alínea “c” da LC 
104/2013. Assevera a ausência de fato gerador, pois a escrituração efetivada atendeu à 
legislação pertinente de acordo com a documentação correlata, tendo direito de apropriar-
se do ICMS normal e retido. Descreve que o lançamento contábil (débito) a conta Banco 
Conta Movimento (crédito) não é suficiente para assegurar suprimento indevido de caixa 
ou a omissão de receita. Enfatiza ter feito defesa em tempo hábil nos outros processos 
envolvidos. Relata que anexará levantamento, notas fiscais e livros que culminará na 
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTE. Argui decadência do 
crédito tributário, nos termos do art. 173, II do CTN. Menciona que a multa, os juros e a 
correção monetária aplicada são em patamares muito elevados que caracteriza o confisco. 
Concorda com a tributação parcial da ordem de R$ 273.575,80. Requer diligência, 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e envio dos autos a julgamento”, fl. 571. 

 
Os sujeitos passivos solidários, fls. 512/517 e 539/544 requerem as 

suas exclusões da lide, por não serem os sócios administradores. 
 
Este recurso das partes autuadas foi inadmitido pelo Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário. 
 
O processo é inscrito em Dívida Ativa, fls. 576/577. 
 
Outrossim, o sujeito passivo ingressa com outro recurso de Pedido 

de Revisão Extraordinária, fls. 579/662, seguidas das fls. 663/671. 
 



Desta feita, o Presidente do Conselho Administrativo Tributário, no 
despacho de fl. 674, determina o encaminhamento do processo ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para ser remetido à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia para que seja examinada a planilha apresentada pelo sujeito 
passivo e demais documentos carreados aos autos (fls. 613/662) e conclua o seu trabalho 
com emissão de parecer sobre a matéria. 

 
Na resposta dos exames diligenciais, fl. 805, transcrevo: 
 
“Em resposta ao solicitado (fls. 679) foi dito que a planilha 

apresentada pelo contribuinte, contendo duplicatas recebidas a débito das contas 
bancárias, não traz nenhuma informação que possa repercutir no valor do lançamento, vez 
que a infração que deu origem ao auto de infração é a prevista no art. 25, § 2º, VII do CTE, 
causada pela falta de registro contábil de desembolsos efetuados pelo sujeito passivo. E, 
que para se contrapor à exigência tributária seria necessário ao sujeito passivo a 
apresentação do Livro Diário, indicando a data e a página em que registrou os 
desembolsos contidos na planilha apresentada. 

 
O sujeito passivo comparece novamente ao feito (fls. 683 a 688) 

anexando a este, diversos comprovantes de transferência bancária. Solicita que sejam 
analisados pelo autuante, vez que, segundo as informações do contribuinte, houve 
duplicatas de valores tomados para a consecução do arbitramento, pois ocorreu 
desembolso na conta de destino (Caixa Econômica Federal) e os valores desembolsados 
na conta de origem (Bradesco) não passaram de permuta entre as contas correntes. Para 
ilustrar faz demonstração das duplicidades (fls. 685) onde identifica um valor indevido de 
41.018,34 (ICMS) e de R$ 13.536,63 (multa formal). Requer a desconsideração destes 
valores no valor da exigência tributária inicial”. 

 
O sujeito passivo retorna ao processo e alega erro de fato na 

conclusão do trabalho fiscal e provoca o retorno dos autos em diligência, conforme fls. 
785/786. 

 
Na manifestação da revisão, fls. 789/803, o revisor acolhe parte da 

tese do recurso e conclui que da base de cálculo inicial devem ser excluídos os valores de 
R$ 81.158,52 relativos ao exercício de 2005 e R$ 129.167,75 do exercício de 2006 e 
também o valor de R$ 5.000,00 relativo à transferência apresentada pelo polo passivo à fl. 
687. 

 
O recurso de Pedido de Revisão Extraordinário foi admitido pelo 

Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que determinou o encaminhamento do 
processo ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE) para pautá-lo a julgamento pelo Conselho 
Superior. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A exigência do crédito tributário, estampada no auto de infração, é 

resultante da Auditoria das Disponibilidades e dos documentos fiscais de uso da empresa, 
onde a fiscalização conclui que houve uma omissão no recolhimento do ICMS nos 
exercícios de 2005 e 2006 no valor de R$ 954.242.78, cuja base de cálculo soma o total 



de R$ 6.632.547,34, conforme registra a descrição de ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária na peça basilar deste volume. 

 
A tese defensória, devidamente instruída com documentos contrários 

à autuação, motivou a realização de diligência para apuração da real movimentação 
financeira da empresa, visto a afirmação de supressão no recolhimento do ICMS. 

 
Analisei a formalização dos autos e verifiquei que o sujeito passivo 

tem parcial razão e que o deferimento das diligências trouxe novos valores que aceitos 
motivaram a redução do crédito tributário exigido neste lançamento tributário. 

 
Com isto, refaço os cálculos para esclarecimento do real valor devido 

pelo sujeito passivo, conforme parágrafos abaixo: 
 
ICMS devido e constante do auto de infração passa a ser de acordo 

com os novos cálculos relativos aos exercícios de 2005 e 2006, conforme segue: 
 

Exercício de 2005, cálculo com base no resultado de fl. 175, a diferença passa a ser: 
 
Valor da operação: ..............................................  R$ 3.449.738,88  
Menos diferença fl. 790 .......................................  R$      81.158,52 
Diferença do V. da operação ............................... R$  3.368.580,36 
Percentual de Mercadorias Tributadas fl. 175 .....                81,78% 
Base de cálculo do ICMS devido .......................... R$ 2.754.825,02 
Alíquota aplicada ..................................................                     17% 
ICMS devido em 2005 .......................................... R$    468.320,25 
 
Exercício de 2006. Cálculo com base no resultado de fl. 181, a diferença passa a ser: 
 
Valor da operação: ..............................................  R$ 3.180.674,91  
Menos diferença fls. 790/791 ..............................  R$    134.167,75 
Diferença do V. da operação ..............................  R$ 3.046.507,16 
Percentual de Mercadorias Tributadas fl. 181 ..                  87,78% 
Base de cálculo do ICMS devido ......................    R$ 2.674.223,98 
Alíquota aplicada ..............................................                       17% 
ICMS devido em 2005 ......................................    R$    454.618,08 
 
Somo do ICMS devido R$ 468.320,25+ R$ 454.618,08 = R$ 922.938,33 
 

 Refeitos os cálculos o ICMS devido neste lançamento do crédito 
tributário passa a ser R$ 922.938,33 (novecentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e 
oito reais e trinta e três centavos), parte litigiosa do processo administrativo tributário. 

 
Pelo exposto e ao votar este recurso, decido conhecer do Pedido de 

Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente o auto de 
infração em parte no valor do ICMS de R$ 922.938,33 (novecentos e vinte e dois mil, 
novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), cujo ICMS devido em 2005 é de 
R$ 468.320,25 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco 
centavos) e o ICMS devido em 2006 é de R$ 454.618,08 (quatrocentos e cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01185/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de decadência 
parcial. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidários da lide. 
Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada. Auditoria das 
Disponibilidades. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não estando caracterizado no processo o alegado vício 
formal; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de  incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o agente do Fisco legalmente 
atribuído a constituir o crédito tributário; 
 
3. Rejeita-se a preliminar de decadência parcial, em razão da 
adequação do fato gerador ao período de dezembro de 2008 e 
dezembro de 2009; 
 
4. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes 
etc., que não tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, ou concorrido para 
prática de ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide; 
 
5. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados;(CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
6. Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 



Evangelista, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito. Também, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Evandro 
Luis Pauli e João Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência parcial, referente ao período de  janeiro  a junho de 2008, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito.  Quanto ao mérito, também por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém adequando o fato 
gerador ao período de dezembro de 2008 e dezembro de 2009.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Evandro 
Luis Pauli e João Divino de Brito.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 1.774.807,09 (um 
milhão, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e nove centavos), no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2009, caracterizada pela manutenção em sua escrita 
contábil (balanço patrimonial) de saldo de disponibilidades em montante superior ao 
apurado em Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no 
valor de R$ 284.873,53 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e 
cinquenta e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Consta no histórico do auto de infração a observação de que a base 
de cálculo foi obtida em consonância com a proporcionalidade prevista no art. 25, § 2°, da 
Lei n° 11.651/91 e a alíquota de acordo com o art. 148, § 1°, desse mesmo diploma legal. 
 

Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, III e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como coobrigado as pessoas físicas WALTER GEORG 

SIGESMUND KLOCKE e LUIZ PEDROSA FERRAZ, com fundamento no art. 45, XII, da 
Lei n° 11.651/91 (fls. 4 e 5). 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 
Explicativa (fls. 6 a 16), demonstrativo da Proporção de Mercadorias Tributadas (fls. 41 e 
42), demonstrativo do Cálculo da Alíquota Média (fls. 43 e 44), demonstrativos da 
Auditoria das Disponibilidades (fls. 47 a 63) e mídia CD (fls. 65), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 82 a 110), formulando em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade 
lançadora e de insegurança na determinação da infração. Ainda em preliminar formulam 
arguição de exclusão dos solidários da lide. 



 
Se assim não entendido, no mérito, em preliminar, formulam arguição 

de decadência parcial, referente ao período de janeiro a junho de 2008, nos termos do art. 
150, § 4°, do CTN. 

 
Pedem a improcedência do lançamento fiscal, afastando a ocorrência 

de suprimento indevido de caixa e, bem assim, de desembolsos de despesas não 
contabilizadas, ante as provas apresentadas nestes autos. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1062/2015-JULP (fls. 321), baixa os autos em diligência para que o autor do lançamento 
se manifeste sobre as alegações da defesa, notadamente a de que a auditoria não 
considerou a conta caixa da empresa, mas tão somente o seu movimento bancário. 
 

Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 
1062/2015-JULP, emite seu arrazoado (fls. 331 a 336), onde faz a análise das alegações 
da defesa, refutando-as, concluindo que a alegação de que a auditoria não considerou o 
caixa é infundada, conforme amplamente demonstrado, inclusive com juntada de excertos 
dos documentos probantes que já se encontravam no CD-R, o qual faz parte do escopo 
probatório. 
 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários não se manifestam 
acerca do resultado dessa diligência. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos autos 
(fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 4906/2017-JULP (fls. 344 a 351). 
 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 
conjuntamente recurso voluntário (fls. 374 a 402), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da 
infração e de incompetência funcional da autoridade lançadora.  

 
Também em preliminar, formulam arguição de decadência parcial, 

referente ao período de janeiro a junho de 2008, nos termos do § 4° do art. 150 do CTN. 
 
Ainda em preliminar, formulam arguição de exclusão dos solidários 

da lide, citando jurisprudência. 
 

No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 
lançamento, aduzindo que a natureza da acusação é de suprimento indevido de caixa, 
conforme conclusão da Auditoria das Disponibilidades. 
 

No presente caso, a presunção de omissão de saída de mercadoria 
apurada na auditoria aponta para suprimento indevido de caixa e desembolsos de 
despesas não contabilizadas. A empresa teria, supostamente, realizado despesas não 
contabilizadas e injetado recursos no caixa via declaração de fatos fictícios. 
 

Analisando os levantamentos realizados pelos agentes autuantes, 
não se vê prova de avaliação de que os desembolsos realizados pela empresa são 
incompatíveis com a receita declarada. 
 



Esqueceram-se, todavia, de totalizar as receitas obtidas pela 
empresa no período, declaradas e contabilizadas e, confrontá-las com os valores que 
circulam em conta, a título de crédito, que se caracteriza como receitas. 
 

Pois bem, no caso dos autos, os desembolsos realizados, todos 
contabilizados, decorrem das receitas que foram auferidas pela empresa no período, as 
quais se compatibilizam com os valores que circulam em conta bancária. 
 

De forma que as disponibilidades da empresa estão em perfeita 
sintonia com as receitas auferidas (receitas declaradas e com origem identificada, 
decorrentes de operações fiscais legalmente registradas). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
vez que a auditoria empreendida pela fiscalização, Auditoria das Disponibilidades, foi 
elaborada em conformidade com o Roteiro 03 da Instrução de Serviço n° 08/2005-SGAF, 
estando os arquivos dos livros contábeis de 2008 e 2009, dos extratos bancários de 2008 
e 2009, das planilhas I e II de 2008 e 2009 e da auditoria completa 2008 e 2009 gravados 
em CD-R que compõe a instrução da acusação (fls. 65). Portanto, não caracterizada a 
alegada insegurança na determinação da infração, vício que ensejaria a nulidade do 
procedimento fiscal. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que os autores do lançamento, ocupantes do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II, por terem portaria editada pelo Secretário da 
Fazenda, estavam legalmente atribuídos a constituir crédito tributário decorrente de 
procedimento de fiscalização em empresa de grande porte possuidora de escrita contábil. 

 
Apreciando a preliminar de decadência parcial, referente ao período 

de janeiro a junho de 2008, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, 
em razão da adequação do fato gerador ao período de dezembro de 2008 e dezembro de 
2009. 

 
Quanto a preliminar de exclusão dos solidários da lide, por eles 

arguida, acolho-a por estar convencido de que a inclusão de um ou vários sócios da 
empresa na solidariedade passiva é desprovida do nexo causal. Espelhei-me no acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça, que neste sentido pronunciou: 

 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 

 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da 
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
 



3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em 
responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg 
no Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260). 

 
No caso em discussão, o acórdão do STJ resguarda a pessoa do 

sócio e somente nas situações aventadas é que esses poderão ser responsabilizados.  
 

Pela indicação do polo passivo solidário verifiquei que sobre as 
pessoas indicadas, a autoridade fazendária não assegurou as suas concorrências para a 
omissão noticiada no auto de infração. A sua responsabilidade tributária passiva solidária 
tornou-se ilimitada, visto que não há comprovação de que elas tenham concorrido para a 
prática da omissão causadora do lançamento de ofício, que poderá ser afastada mediante 
a apresentação de provas contrárias ao lançamento. 

 
Por isso, ao direcionar o meu voto, relativo a este questionamento 

preliminar, eu o acolho e excluo da lide os solidários identificados na fase cognitiva deste 
feito. 
 

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 1.774.807,09 (um 
milhão, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e nove centavos), no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2009, caracterizada pela manutenção em sua escrita 
contábil (balanço patrimonial) de saldo de disponibilidades em montante superior ao 
apurado em Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no 
valor de R$ 284.873,53 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e 
cinquenta e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, III, do 
Código Tributário Estadual (CTE) e art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 

Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...] 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, cujas razões essenciais foram expostas no relatório deste acórdão, 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


destacando que essas razões foram devidamente refutadas em diligência realizada nestes 
autos, conforme relatório (fls. 331 a 336). 
 

Por outro lado, a infração denunciada está devidamente comprovada 
pelo Fisco, cuja ocorrência não foi afastada pelas defesas apresentadas, devendo ser 
confirmada a sentença condenatória de Primeira Instância, porém adequando o fato 
gerador ao período de dezembro de 2008 e dezembro de 2009. 
 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeito a preliminar de decadência parcial, referente ao período de 
janeiro a junho de 2008, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém adequando o fato gerador ao período de dezembro 
de 2008 e dezembro de 2009. Acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida por eles mesmos. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01186/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. Preliminar de decadência 
parcial. Acolhida. Preliminar de exclusão de solidários da lide. 
Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
registro de saída de mercadoria tributada. Auditoria das 
Disponibilidades. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não estando caracterizado no processo o alegado vício 
formal; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de  incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o agente do Fisco legalmente 
atribuído a constituir o crédito tributário; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial, tendo parte do 
crédito tributário sido extinta pela homologação prevista no art. 
150, § 4°, do CTN; 
 
4. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes 
etc., que não tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, ou concorrido para 
prática de ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide; 
 
5. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados;(CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
6. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo uma 
parcela do crédito tributário nele reclamado sido extinta por 
homologação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 



nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito.  Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de decadência parcial, referente ao período de janeiro a junho de 
2008, arguida pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Evandro Luis Pauli.  Quanto ao mérito, 
também, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 104.638,03 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e oito 
reais e três centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João 
Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denílson Alves Evangelista e Evandro Luis Pauli, que votaram pela procedência integral 
do lançamento fiscal.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 1.111.089,70 (um 
milhão, cento e onze mil, oitenta e nove reais e setenta centavos), no período de 
01/01/2008 a 31/12/2009, referente a desembolsos não contabilizados e suprimento 
indevidos nas contas representativas do disponível, apurado em Auditoria das 
Disponibilidades, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 186.489,86 
(cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Consta no histórico do auto de infração a observação de que a base 
de cálculo foi obtida em consonância com a proporcionalidade prevista no art. 25, § 2°, da 
Lei n° 11.651/91 e a alíquota de acordo com o art. 148, § 1°, desse mesmo diploma legal. 
 

Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, III e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como coobrigado as pessoas físicas WALTER GEORG 

SIGESMUND KLOCKE e LUIZ PEDROSA FERRAZ, com fundamento no art. 45, XII, da 
Lei n° 11.651/91 (fls. 4 e 5). 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 
Explicativa (fls. 6 a 16), demonstrativo da Proporção de Mercadorias Tributadas (fls. 41 e 
42), demonstrativo do Cálculo da Alíquota Média (fls. 43 e 44), demonstrativos da 
Auditoria das Disponibilidades (fls. 47 a 63) e mídia CD (fls. 65), dentre outros 
documentos. 

 



Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 
conjuntamente impugnação (fls. 82 a 112), formulando em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade 
lançadora e de insegurança na determinação da infração. Ainda em preliminar formulam 
arguição de exclusão dos solidários da lide. 

 
Se assim não entendido, no mérito, em preliminar, formulam arguição 

de decadência parcial, referente ao período de janeiro a junho de 2008, nos termos do art. 
150, § 4, do CTN. 

 
Pedem a improcedência do lançamento fiscal, afastando a ocorrência 

de suprimento indevido de caixa e, bem assim, de desembolsos de despesas não 
contabilizadas, ante a provas apresentadas nestes autos. 

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1063/2015-JULP (fls. 389), baixa os autos em diligência para que o autor do lançamento 
se manifeste sobre as alegações da defesa, notadamente a de que a auditoria não 
considerou a conta caixa da empresa, mas tão somente o seu movimento bancário. 
 

Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 
1066/2015-JULP, emite seu arrazoado (fls. 399 a 404), onde faz a análise das alegações 
da defesa, refutando-as, concluindo que a alegação de que a auditoria não considerou o 
caixa é infundada, conforme amplamente demonstrado, inclusive com juntada de excertos 
dos documentos probantes que já se encontravam no CD-R, o qual faz parte do escopo 
probatório. 
 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários não se manifestam 
acerca do resultado dessa diligência. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos autos 
(fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 4908/2017-JULP (fls. 412 a 419). 
 

Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 
conjuntamente recurso voluntário (fls. 442 a 472), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da 
infração e de incompetência funcional da autoridade lançadora.  

 
Também em preliminar, formulam arguição de decadência parcial, 

referente ao período de janeiro a junho de 2008, nos termos do § 4° do art. 150 do CTN. 
 
Ainda em preliminar, formulam arguição de exclusão dos solidários 

da lide, citando jurisprudência. 
 

No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 
lançamento, aduzindo que a natureza da acusação é de suprimento indevido de caixa, 
conforme conclusão da Auditoria das Disponibilidades. 
 

No presente caso, a presunção de omissão de saída de mercadoria 
apurada na auditoria aponta para suprimento indevido de caixa e desembolsos de 
despesas não contabilizadas. A empresa teria, supostamente, realizados despesas não 
contabilizadas e injetado recursos no caixa via declaração de fatos fictícios. 



 
Analisando os levantamentos realizados pelos agentes autuantes, 

não se vê prova de avaliação de que os desembolsos realizados pela empresa são 
incompatíveis com a receita declarada. 
 

Esqueceram-se, todavia, de totalizar as receitas obtidas pela 
empresa no período, declaradas e contabilizadas e, confrontá-las com os valores que 
circulam em conta, a título de crédito, que se caracteriza como receitas. 
 

Pois bem, no caso dos autos, os desembolsos realizados, todos 
contabilizados, decorrem das receitas que foram auferidas pela empresa no período, as 
quais se compatibilizam com os valores que circulam em conta bancária. 
 

De forma que as disponibilidades da empresa estão em perfeita 
sintonia com as receitas auferidas (receitas declaradas e com origem identificada, 
decorrentes de operações fiscais legalmente registradas). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
vez que a auditoria empreendida pela fiscalização, Auditoria das Disponibilidades, foi 
elaborada em conformidade com o Roteiro 03 da Instrução de Serviço n° 08/2005-SGAF, 
estando os arquivos dos livros contábeis de 2008 e 2009, dos extratos bancários de 2008 
e 2009, das planilhas I e II de 2008 e 2009 e da auditoria completa 2008 e 2009 gravados 
em CD-R que compõe a instrução da acusação (fls. 65). Portanto, não caracterizada a 
alegada insegurança na determinação da infração, vício que ensejaria a nulidade do 
procedimento fiscal. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora, manifesto-me pela sua 
rejeição, tendo em vista que os autores do lançamento, ocupantes do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II, por terem portaria editada pelo Secretário da 
Fazenda, estavam legalmente atribuídos a constituir crédito tributário decorrente de 
procedimento de fiscalização em empresa de grande porte possuidora de escrita contábil. 

 
Apreciando a preliminar de decadência parcial, referente ao período 

de janeiro a junho de 2008, arguida pela autuada, manifesto-me pelo seu acolhimento, em 
razão da extinção do crédito tributário no valor de R$ 81.851,83 (oitenta e um mil 
oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), referente a esse período, pela 
homologação a que se refere o art. 150, § 4°, do CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 



Quanto a preliminar de exclusão dos solidários da lide, por eles 
arguida, acolho-a por estar convencido de que a inclusão de um ou vários sócios da 
empresa na solidariedade passiva é desprovida do nexo causal. Espelhei-me no acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça, que neste sentido pronunciou: 

 
“1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 

 
2. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em 
caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor 
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da 
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 
 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em 
responsabilidade tributária de ex-sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal. (STJ, 1ª T, AgRg 
no Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ 31.08.2006,p.260).” 

 
No caso em discussão, o acórdão do STJ resguarda a pessoa do 

sócio e somente nas situações aventadas é que esses poderão ser responsabilizados.  
 

Pela indicação do polo passivo solidário verifiquei que sobre as 
pessoas indicadas, a autoridade fazendária não assegurou as suas concorrências para a 
omissão noticiada no auto de infração. A sua responsabilidade tributária passiva solidária 
tornou-se ilimitada, visto que não há comprovação de que elas tenham concorrido para a 
prática da omissão causadora do lançamento de ofício, que poderá ser afastada mediante 
a apresentação de provas contrárias ao lançamento. 

 
Por isso, ao direcionar o meu voto, relativo a este questionamento 

preliminar, eu o acolho e excluo da lide os solidários identificados na fase cognitiva deste 
feito. 
 

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadorias tributadas no valor de R$ 1.111.089,70 (um milhão 
cento e onze mil oitenta e nove reais e setenta centavos), no período de 01/01/2008 a 
31/12/2009, referente a desembolsos não contabilizados e suprimento indevidos nas 
contas representativas do disponível, apurado em Auditoria das Disponibilidades, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 186.489,86 (cento e oitenta e seis mil 
quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, III, do 
Código Tributário Estadual (CTE) e art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 

Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 



III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...] 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, cujas razões essenciais foram expostas no relatório deste acórdão, 
destacando que essas razões foram devidamente refutadas em diligência realizada nestes 
autos, conforme relatório (fls. 399 a 404). 
 

Por outro lado, a infração denunciada está devidamente comprovada 
pelo Fisco, cuja ocorrência não foi afastada pelas defesas apresentadas, o que ensejaria a 
confirmação integral da sentença condenatória de Primeira Instância. Entretanto, em razão 
do acolhimento da preliminar de decadência parcial, referente ao período de janeiro a 
junho de 2008, no valor de R$ 81.851,83 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e três centavos), a sentença singular deve ser parcialmente reformada e 
declarado procedente o auto de infração sobre o ICMS no valor de R$ 104.638,03 (cento e 
quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e três centavos).  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Acolho a preliminar de decadência parcial, referente ao período de 
janeiro a junho de 2008, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 104.638,03 (cento e 
quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e três centavos). Acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01209/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
questionado pela defesa, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela autuada. Rejeitado. ICMS. Auditoria das 
Disponibilidades. Omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas. Procedente. Adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, § 11, "I" do CTE. Acolhida. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
autos, dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente;  
 
4. Adequa-se  a penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de 
Souza Flor. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela 
improcedência do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade 
para a prevista no art. 71, § 11, "I" do CTE.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 492.819,01, no período 
de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente ao saldo credor na conta caixa, apurado na 
verificação da regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria 
das Disponibilidades com DVD e documentos anexos, fls. 02 a 19. Sendo que a alíquota é 



12,76% suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 62.883,71. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e os acréscimos legais. 

 
Intimado às fls. 20 e 21, o sujeito passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl. 22. 
 
Impugnando o lançamento, em Segunda Instancia, às fls. 26 e 27, o 

polo passivo argui em preliminar a nulidade da lide por cerceamento ao direito de defesa, 
vez que, antes da execução da auditoria que alicerça o presente lançamento não lhe foi 
apresentada ordem de fiscalização notificando, ou outro ato administrativo. Alega que 
também não se vê nos autos quaisquer documentos que comprovem o recebimento do 
CD mencionado na descrição do fato constante da inicial. Requer: nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. 
Junta documentos, fls. 28 a 30. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a arguição, em sede de preliminar, 
de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, suscitado na peça 
impugnatória, tendo em vista que na presente sessão de julgamento, o advogado do polo 
passivo, em sua manifestação oral, retirou a referida preliminar. 

 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
majoritariamente está rejeitado o pedido em comento.  

 
Também rejeito a inquirição sobre a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, vez que não 
há nas peças instrutórias deste volume afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, os prazos processuais 
respeitados, a instrução do feito, na fase cognitiva efetuada com clareza. Os prazos 
processuais respeitados. Assim, rejeitada está a preliminar em apreciação.    

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Trata-se de omissão de registro de saída de mercadoria tributada, 

conforme apurado em Auditoria das Disponibilidades. 
 
A metodologia de trabalho desenvolvida na citada auditoria consiste 

“no confronto dos lançamentos das importâncias recebidas com os pagamento efetuados, 
levando-se em consideração os saldos devedores inicial e final, dentro de um determinado 
período, com análise de documentação pertinente, observados os prismas de veracidade 
e idoneidade do respectivo fato econômico e correspondência em datas e valores.” Esta 
definição encontra-se no Manual de Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria da 
Fazenda de Goiás.  

 
O escopo do trabalho que sustenta a exigência estampada na 

inaugural é aferir a existência de saldos credores na Conta Caixa, ou seja, se houve 



estouro de caixa, este, decorrente de omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas.    

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório em ampla 

defesa, conforme preceitua o texto constitucional, este não traz aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor a exigência estampada na folha de rosto deste 
volume, o que me leva a reafirmar a reclamação trazida a lume pela autoridade lançadora. 
Julgando, por consequência procedente o auto de infração, adequando, entretanto, a 
penalidade para a prevista no § 11, inciso I do artigo 71 do CTE “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 
 
[...]   

 
Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por 
meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 
  
 

Assim, após o advogado ter, em sua manifestação oral, retirado a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, voto 
rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. Por unanimidade de votos, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço da 
impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista no 
art. 71, § 11, "I" do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01210/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência. Rejeitado. Processual. Preliminar 
de nulidade da peça básica, questionada pela defesa, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Auditoria das Disponibilidades. Omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas. Procedente. Adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, § 11, "II", "b" do CTE. Acolhida. 
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
autos, dúvida a ser dirimida.  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal.  
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente.  
 
4. Adequa-se  a penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Aldeci de 
Souza Flor. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela 
improcedência do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade 
para a prevista no art. 71, § 11, "II", "b"  do CTE.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias não tributadas/isentas ou com ICMS retido pelas operações 
posteriores, na importância de R$ 259.576,43, no exercício de 2013, referente ao saldo 
credor apurado na conta Caixa na verificação da regularidade das contas representativas 
do disponível, conforme auditoria das disponibilidades, DVD e documentos anexos, fls. 02 
a 20. Em consequência, deverá pagar a multa formal, juntamente com os acréscimos 
legais, consoante demonstrativo e documentos anexos. 



 
Intimado às fls. 21 e 22, o sujeito passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fls. 23. 
 
Impugnando o lançamento, em segunda instância, fls. 27 e 28, argui 

em preliminar a nulidade da lide, por cerceamento ao direito de defesa, vez que, antes da 
execução da auditoria que alicerça o presente lançamento não lhe foi apresentada ordem 
de fiscalização, notificando ou outro ato administrativo. Alega que também não se vê nos 
autos, quaisquer documentos que comprovem o recebimento do CD mencionado na 
descrição do fato constante da inicial. Requer: nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Junta documentos, fls. 
29 a 31. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a arguição, em sede de preliminar, 
de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, suscitado na peça 
impugnatória, tendo em vista que na presente sessão de julgamento, o advogado do polo 
passivo, em sua manifestação oral, retirou a referida preliminar. 

 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
majoritariamente está rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito a inquirição sobre a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, vez que não 
há nas peças instrutórias deste volume afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, os prazos processuais 
respeitados, a instrução do feito, na fase cognitiva efetuada com clareza. Os prazos 
processuais respeitados. Assim, rejeitada está a preliminar em apreciação.    

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Trata-se de omissão de registro de saída de mercadoria tributada, 

conforme apurado em Auditoria das Disponibilidades. 
 
A metodologia de trabalho desenvolvida na citada auditoria consiste 

“no confronto dos lançamentos das importâncias recebidas com os pagamento efetuados, 
levando-se em consideração os saldos devedores inicial e final, dentro de um determinado 
período, com análise de documentação pertinente, observados os prismas de veracidade 
e idoneidade do respectivo fato econômico e correspondência em datas e valores.” Esta 
definição encontra-se no Manual de Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria da 
Fazenda de Goiás.  

 
O escopo do trabalho que sustenta a exigência estampada na 

inaugural é aferir a existência de saldos credores na Conta Caixa, ou seja, se houve 
estouro de caixa, este, decorrente de omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas.    

 



Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório em ampla 
defesa, conforme preceitua o texto constitucional, este não traz aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor a exigência estampada na folha de rosto deste 
volume, o que me leva a reafirmar a reclamação trazida a lume pela autoridade lançadora. 
Julgando, por consequência procedente o auto de infração, adequando, entretanto, a 
penalidade para a prevista no § 11, inciso I do artigo 71 do CTE “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas 
 
[...]   

 
Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por 
meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 
  

Assim, após o advogado ter, em sua manifestação oral, retirado a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, voto, 
majoritariamente, rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. Por 
unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, adequar a 
penalidade para a prevista no art. 71, § 11, "II", “b” do CTE. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01338/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidades do auto de infração por 
incompetência funcional e insegurança na determinação da 
infração. Rejeitadas. Decisão unânime. Suprimento indevido da 
conta Caixa. Procedente. Decisão unânime. Exclusão da 
solidária. Rejeitada. Decisão majoritária. Exclusão do contador 
desta lide. Acolhida. Decisão majoritária. 
 
I - Ficam as preliminares de nulidade por incompetência 
funcional e insegurança na determinação da infração afastadas, 
quando configurado que estas hipóteses de nulidade do 
lançamento de ofício não se confirmaram nos termos do art. 20 
da Lei 16.469/09. 
 
II - Deve ser julgado parcialmente procedente o lançamento 
quando no curso da tramitação processual ficar 
descaracterizada em parte a infração. 
 
III - "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
...............................................................................................................
............. 
"XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; (Art. 45, XII do CTE)." 
 
 IV - Quando não demonstrado o dolo do contador na prática do 
ato infracional, este deverá ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
100.083,01 (cem mil e oitenta e três reais e um centavo). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e 
Evandro Luis Pauli. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do 
solidário DERMICON MENDES DE MATOS, arguida pelo sujeito passivo. Foram 



vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
Valdir Mendonça Alves e Evandro Luis Pauli. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro 
de Paiva, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram rejeitando a 
exclusão do solidário da lide. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da 
lide da solidária EPHIGÊNIA PEREIRA CESÍLIO NETA, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Evandro Luis 
Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que 
votaram acolhendo a exclusão da solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que o Fisco, em 1º de março de 
2.011, consoante historiado na peça vestibular, acusa o sujeito passivo de ter omitido 
registro de saída de mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 1.015.044,57 (um 
milhão, quinze mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente ao 
exercício de 2.008, relativo ao suprimento indevido nas contas representativas do 
disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades, Notas Explicativas, Demonstrativos e 
demais documentos anexos. Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada 
em função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, nos 
termos do artigo 25, § 2º, do Código Tributário Estadual – CTE, deverá pagar o ICMS na 
importância original de R$ 121.805,35 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinco reais e 
trinta e cinco centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
Anexou documentos comprobatórios às fls. 03 a 230. 
 
Foram qualificados como coobrigados solidários: a sócia da empresa, 

Ephigênia Pereira Cesílio Neta, na condição de administradora, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, do CTE e o contabilista Dermicon Mendes de Matos, nos termos do artigo 45, 
inciso XIII, do CTE (fls. 04/05).  

 
Devidamente representados por advogado (m.j, fls. 247/248), o autuado 

principal e a coobrigada Ephigênia Pereira Cesílio Neta apresentaram, conjuntamente, 
Impugnação em Primeira Instância (fls. 240/246), alegando, em síntese, exclusão da 
solidária nos termos do artigo 135 do CTN, em razão de que esta não agiu com excesso 
de poder, infração à lei ou ao contrato social ou estatuto. 

Arguiu também incompetência funcional do autuante, que por ser AFRE II, 
não teria competência legal para auditar empresa de grande porte, nos termos dos artigos 
20, I da Lei 16.469/09 e 4º, II da Lei 13.266/98, sem ato do Secretário da Fazenda lhe 
atribuindo tal competência legal. 

Alegou ainda, insegurança na determinação da infração, nos termos do artigo 
20, IV da supracitada Lei 16.469/09 por estar a auditoria confusa e as notas explicativas 
discordante da norma contábil, onde o autuante narra falha na maneira de contabilizar a 
conta Caixa, porém sem nenhum amparo técnico ou legal, pedindo que este lançamento 
seja revisto por auditor estranho a esta lide. 

Quanto ao mérito, alegou que haveria erro na elaboração desta auditoria, 
pois o autuante não considerou os saldos inicial e final da conta Caixa e tampouco a 
proporcionalidade entre as saídas não tributadas e as tributadas. 

Finalizando, reforçou seu pedido de revisão por auditor estranho a esta lide 
ou que seja julgado improcedente este auto de infração.   



 
Tentada a intimação por Aviso de Recebimento – AR e por Edital às fls. 236 

e 237, o contabilista Dermicon Mendes de Matos não compareceu a estes autos, sendo 
declarado revel conforme termo de fl. 255. 

   
Indo a julgamento, foi exarada a Sentença nº 3.430/11 – JULP (fls. 262/268), 

na qual o Julgador Singular rejeitou as preliminares de nulidade e a diligência suscitadas 
pelo polo passivo, assim como a exclusão dos solidários da lide. No mérito, julgou 
procedente o lançamento, sob os seguintes fundamentos: 

 
1) Não há incompetência legal do autuante, pois a autuada está 

classificada como empresa de pequeno e, posteriormente, de médio porte, e assim o 
AFRE II tem plena competência legal para auditá-la nos termos do artigo 4º, II, “a”, 1 da 
Lei 13.266/98; 

2) Não há insegurança na determinação da infração, pois a impugnante 
não especifica qual seria a falha no lançamento, fazendo apenas alegações genéricas de 
que este é confuso; 

3) Que o autuante considerou sim os saldos inicial e final da conta Caixa, 
conforme se verifica às fls. 110/111 e 214, bem como fez a proporção entre as saídas não 
tributadas e tributadas (fls. 36/37) ; 

4) Que a sócia-administradora é a corresponsável pelo tributo ora 
exigido, pois agiu em nome da empresa, e 

5) Indeferiu o pedido de revisão, considerando que não foram 
apresentadas justificativas objetivas de onde estariam os erros na auditoria fiscal. 

 
Em razão destes fatos, julgou procedente a exordial. 
 
Intimados da decisão singular (fls. 269/271), o autuado principal e a solidária 

Ephigênia Pereira Cesílio Neta, interpuseram Recurso Voluntário às fls. 275/282, 
reiterando, “ipsis literis”, os mesmos argumentos explanados em Primeira Instância. 

 
Lavrou-se, outrossim, o Termo de Perempção em relação ao solidário 

Dermicon Mendes de Matos, à fl. 272. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho exarou a Resolução nº 152/2012 (fls. 

285/286), haja vista que a auditoria constante do presente lançamento respalda, também, 
o lançamento contido no auto de infração nº 4.0111007.243.34, o qual foi convertido em 
diligência revisional, razão pela qual alterações ocorridas no mesmo pode ter impacto no 
presente processo. 

 
O resultado desta revisão encontra-se consolidado na manifestação às fls. 

288/293, indicando alteração do valor considerado como omissão total de R$ 1.391.865,51 
(um milhão, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 
e um centavos), para R$ 1.220.017,84 (um milhão, duzentos e vinte mil, dezessete reais e 
oitenta e quatro centavos).  

 
Intimados do resultado desta revisão às fls. 294/298, foi declarada a 

perempção da solidária, enquanto o sujeito passivo principal apresentou contestação à 
revisão (fls. 302/306), alegando que o autuante/revisor não atendeu ao solicitado na 
Resolução, pois não preencheu todos os formulários exigidos para este tipo de auditoria, 
incorrendo no mesmo erro anterior que é considerar como omissão de saída fatos 
permutativos entre as contas Caixa e Banco Conta Movimento, configurando insegurança 



na determinação da infração ou improcedência deste lançamento, colacionando 
demonstrativos às fls. 307/314, onde não há omissão de vendas. 

 
Retornando a julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho exarou, por 

maioria de votos, aprovou a Resolução nº 116/2015 (fls. 323/324), convertendo o 
julgamento novamente em diligência revisional com o objetivo de que auditor fiscal 
estranho a esta lide refizesse esta auditoria, considerando os documentos e 
demonstrativos apresentados pela autuada e pelo revisor anterior, bem como as notas 
fiscais de devolução de mercadorias industrializadas para terceiros, explicitando em nova 
auditoria a proporcionalidade entre mercadorias isentas e tributadas. 

  
Em atendimento à Resolução supra, juntou-se aos autos a manifestação às 

fls. 326/329 e demonstrativos às fls. 330/341, contendo a seguinte conclusão: "Após a 
revisão solicitada concluímos que o valor total da omissão de vendas que era de R$ 
1.220.017,84, sofreu uma redução de R$ 13.527,34, passando ao valor de R$ 
1.206.490,50 sendo o ICMS a recolher de R$ 106.848,61 e a MULTA FORMAL de R$ 
79.021,36. Com relação aos itens com TARJA PRETA, afirmamos que os mesmos foram 
corretamente excluídos pelo 1º Revisor, conforme consta nas explicações às fls. 871 a 
902". (Obs. Os números de folhas se referem ao processo nº 4.0111007.243.34, cuja 
revisão alterou o valor da multa formal para R$ 79.021,36). 

 
Intimado, o patrono do sujeito passivo apresentou manifestação em relação 

ao resultado da revisão realizada (fls. 345/348), reafirmou suas alegações de que, tanto a 
auditoria original, quanto suas revisões estão confusas e mal explicadas, remanescendo 
erros gritantes que não foram corrigidos pelo último revisor, pugnando pela improcedência 
deste lançamento. 

 
Retornando a julgamento, a Quarta Câmara Julgadora deste Conselho, 

conforme acórdão n° 1037/2016 (fls. 353/364) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica por incompetência funcional do autuante e, por 
maioria, rejeitar a nulidade por insegurança na determinação da infração arguida pela 
autuada e a exclusão da solidária Ephigênia Pereira Cecílio Neta, arguidas pela autuada e 
do solidário Dermicon Mendes de Matos, arguida pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes.  

Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-
lhe parcial provimento para reformar em parte a Sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 106.848,61 (cento e 
seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos). 

 
Intimada à fl. 365, a fazenda pública manifestou concordância com a decisão 

cameral conforme despacho n° 813/2016 – GERF (fl. 366). 
 
Intimados às fls. 367/369, os sujeitos passivos se manifestaram mediante 

peça conjunta às fls. 371/378, na qual, após historiarem o procedimento fiscal, arguiram, 
novamente, a ilegitimidade passiva da sócia, em razão da não demonstração de que tenha 
agido de forma a restar configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 135 do 
Código Tributário Nacional – CTN, reiterando também as preliminares de incompetência 
funcional da autoridade autuante, do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, ambas com os mesmos argumentos suscitados na fase anterior.   

No mérito, ratificaram os argumentos expendidos na fase singular, alegando 
a existência de erros gritantes na elaboração do levantamento, razão pela qual pugnaram 
pela revisão da auditoria realizada.  

Ao final, pediu a improcedência total do auto de infração. 
 



É o relatório. 

V O T O 

Face à ausência neste processo, dos requisitos legalmente exigidos para 
admissão deste recurso pelo Conselho Superior quanto à reiteração da arguição de 
nulidade deste feito por incompetência legal do autuante, haja vista que tal prejudicial foi 
rejeitada por unanimidade de votos no Acórdão ora recorrido, impõe-se a inadmissibilidade 
do recurso voluntário.  

De fato, a rejeição desta prejudicial foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e não estando provada divergência jurisprudencial, contrariedade a 
disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do 
processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso 
para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral:  

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

......................................................................................................................................” 

Destarte, considerando que o representante do sujeito passivo não logrou 
cumprir nenhum dos requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória 
não apreciada nas decisões anteriores, não há como legalmente admitir seu recurso em 
relação à preliminar de incompetência legal do autuante. 

Em relação à solidária identificada neste lançamento, esta é a administradora 
da empresa autuada, tendo responsabilidade e interesse quanto ao bom desiderato das 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


atividades empresariais, nas quais se incluem o cumprimento integral das obrigações 
tributárias. 

Desta forma, como consta nos autos que a administração da sociedade, na 
época dos fatos geradores, era exercida pela sócia identificada como solidária, a 
responsabilidade tributária constante destes autos também é desta.  

Portanto, correta a indicação da mesma como solidária, nos termos do artigo 
45, inciso XII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

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

[...] 

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

[...] ” 

Assim, inadmito tal preliminar, haja vista que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de 
pagamento de ICMS referida no auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à 
decisão ou determinação de sua administradora, por ação ou omissão, pois é pela 
vontade desta que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as suas 
obrigações tributárias. 

Em relação ao solidário, na condição de contador, Dermicon Mendes de 
Matos, o excluo desta lide nos termos do artigo 45, inciso XII-A, do CTE, por entender que 
o mesmo não tem responsabilidade pelas ações da empresa, haja vista não ter prova 
nestes autos de seu interesse nos atos de mercancia subsequentes e sim apenas nos 
honorários oriundos da prestação de seu serviço na contabilidade da empresa. 

Desta forma, entendo que o contador não se subsume ao disposto no artigo 
45, inciso XII-A, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE. Se não, vejamos o que dispõe o referido 
dispositivo legal: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

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

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por seus atos e 
omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária; 

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

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se dará no caso 
de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo legal. ” 

 
Como no presente caso o contador está sendo responsabilizado por ter 

escriturado livros fiscais/comerciais de forma a possibilitar supressão de tributo, o 
pressupõe conduta fraudulenta, o devido processo legal exigido pelo § 2º do artigo 45 da 
Lei 11.651/91 – CTE (acima transcrito) para apuração desta responsabilização é, 
logicamente, o processo penal, por se tratar de crime contra a ordem pública e não 



tributário, consoante artigo 1º da Lei 8.137/90, haja vista não haver prova de seu interesse 
em sonegação tributária. 

Considerando que nestes autos não consta informação do resultado de 
nenhum processo penal instaurado em desfavor do contador para apurar sua 
responsabilidade nestes atos de mercancia, entendo que o mesmo deve ser excluído 
desta lide. 

Quanto à reiterada prejudicial de insegurança na determinação da infração, a 
qual a autuada não logrou provar sua ocorrência, ao contrário do que obtempera o sujeito 
passivo, verifico que esta nulidade inexiste, conforme provam as revisões efetuadas neste 
lançamento, as quais atestam a prática da infração estampada na basilar, o que deita por 
terra a aludida preliminar.  

Não há, portanto, nenhuma falha formal a ser apreciada ou reparada nos 
termos do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, razão pela qual também rejeito tal prejudicial. 

Resolvida a questão preliminar, na qual estou acompanhado pela 
unanimidade do voto de meus pares, passo à questão meritória. 

Quanto ao mérito, considerando que os sujeitos passivos não o contestou 
efetivamente desde seus primeiros comparecimentos nestes autos, vindo desde o início 
apenas alegando que os ingressos e empréstimos em questão foram obtidos de forma 
regulamentar, porém não colacionando prova da obtenção e ingresso destes numerários 
como disponibilidade da empresa na forma exigida pelo artigo art. 25, § 1º da lei 11.651/91 
- CTE, plasmado especificamente pelo inciso III, que assim estatui: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o 
sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

 [...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive fornecido à 
empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados; 

Ademais, apenas para esclarecimento, acrescento que a Auditoria das 
Disponibilidades tem natureza indiciária no sentido de procurar detectar eventuais 
omissões de registro de receitas, por meio do balanceamento de todas as receitas obtidas 
pela empresa com as vendas por ela realizadas, obtendo-se assim, a situação financeira 
da firma.  

Destarte, a realização de despesas sem disponibilidade do caixa, ou sendo 
este suprido de forma irregular, indica o não registro de receita, o que, até prova em 
contrário, denuncia omissão de registro de vendas de mercadorias tributadas. 

Desta forma, após criteriosa análise das peças instrutórias que compõem os 
autos, concluo que a ação fiscal primou pela total observância aos ditames legais 
atinentes à matéria e que, portanto, a autuação deve prevalecer, mormente após as duas 
revisões perpetradas no mesmo. 



Entretanto, verifico que a autuada começou a operar efetivamente em março 
de 2008, conforme fls. 60/61 e 110, pois integralizou os R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
iniciais de seu capital somente em fevereiro de 2008, tendo investido em imobilizado e não 
realizou nenhuma venda de mercadoria. Assim, considerando tal fato, deve ser excluído 
este valor do computo como venda nesta auditoria, o que resulta na exclusão da 
importância de R$ 6.765.60 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta 
centavos) de ICMS demonstrado na planilha de fl. 334, vez que não houve compra ou 
venda de mercadoria no referido mês de fevereiro de 2008.  

 Assim, visto que até o presente momento os sujeitos passivos não 
contestaram com a devida propriedade o trabalho fiscal, embora oportunizado em respeito 
ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao Princípio da Verdade Material, considero 
que o auto de infração é procedente parcial e por isso deve prevalecer a pretensão fiscal 
inicial apenas sobre o do ICMS de R$ 100.083,01 (cem mil, oitenta e três reais e um 
centavo), a ser acrescido das cominações legais. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de incompetência funcional, de 
insegurança na determinação da infração e de exclusão da solidária Ephigênia Pereira 
Cecílio Neta, a mantendo nesta lide, e excluindo o contabilista Dermicon Mendes de Matos 
pelas razões acima externadas. 

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para julgar procedente em parte o auto de infração sobre o valor remanescente do ICMS 
de R$ 100.083,01 (cem mil, oitenta e três reais e um centavo), a ser acrescido das 
cominações legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01381/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadoria tributada 
apurada através de Auditoria das Disponibilidades que apura 
saldo credor na conta Caixa. Procedência. Decisão unânime.  
 
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda em seu 
artigo 281 e com o artigo 25, § 1º, I do Código Tributário 
Estadual, configura omissão de saída de mercadoria tributada a 
prova de ocorrência de saldo credor na conta "Caixa" 
devidamente comprovado. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de 
Brito, Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. A responsabilidade da 
empresa ADRIANO TECIDOS E AVIAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
- ME se confunde com a responsabilidade do sócio ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS; 
portanto, o pedido de exclusão do solidário fica prejudicado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de registro de saída de mercadorias 

tributadas na importância de R$ 34.208,61, no período de 01/03/2.013 a 31/12/2.013, 

referente ao saldo credor da conta gráfica caixa geral apurado na verificação da 

regularidade das contas representativas do disponível, conforme auditoria das 

disponibilidades e documentos anexos.  

Em consequência, deverá pagar o ICMS mais acréscimos e 

penalidades legais.  

Para comprovação das irregularidades foram anexados aos autos os 

seguintes documentos:  

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado 

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (fls. 4); 



= nota explicativa (fls. 5/7); 

= demonstrativos da Auditoria do Saldo Credor da conta caixa (fls. 

8/11); 

= demonstrativo da alíquota média de saída (fls. 12); 

= demonstrativo da proporção das mercadorias tributadas (fls. 13); 

= ordem de serviço (fls. 14); 

Houve correta intimação das partes para a fase singular (fls. 15/16).  

Após omissão de manifestação das partes, houve a lavratura de 

Termo de Revelia (fls. 18). 

Nova intimação das partes foi promovida no processo (fls. 20/24).  

Houve nesse momento apresentação de peça defensória por parte 

de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (fls. 26/48).  

Inicialmente há na peça abordagem e narrativa dos fatos dentro da 

visão da defesa. Foram referidos alguns dos itens que serviram para embasar a acusação 

nos moldes em que foi efetuada.  

Houve então arguição de preliminar de cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração. O fundamento dessa tese seria uma 

possível existência de inobservância do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 

elaborado pela própria Secretaria da Fazenda.  

Não teria ocorrido a obediência à forma de exposição e comprovação 

da irregularidade apontada no auto de infração. Haveria somente dois formulários que 

poderiam servir ao propósito de sustentar a peça inicial, seria o de Análise/Conclusão e 

Reconstituição, além de sete outros formulários auxiliares, e nenhum deles teria sido 

oferecido pela fiscalização.   

Também não haveria a instrução do trabalho com cópias dos 

documentos que comprovassem as irregularidades apontadas.  

A seguir afirma que não houve saldo credor da conta gráfica caixa 

geral. O fisco não teria considerado outras contas que refletem as disponibilidades como 

bancos, além do próprio caixa. Assevera que lançamentos entre essas duas contas seriam 

fatos permutativos. Destarte, deveria ser demonstrado saldo credor nas contas que 

constituiriam o disponível total da empresa.  



Faz arrazoado oferecendo fato ocorrido em outro auto de infração 

lavrado contra a empresa – 4 011602373554, na qual restaria atestado pelo fisco que no 

mês de maio do ano não teria ocorrido saldo credor. 

Também há referência à decisão do CAT em outro processo – 3 

03343913 587 32 – supostamente sobre a mesma matéria, em que o entendimento 

exarado agasalharia a sua tese.  

Alega falta de provas da irregularidade apontada na exordial.  

Reclama da inconstitucionalidade da penalidade imposta. Seria um 

flagrante caso de confiscatoriedade. Reclama da solidariedade imposta pelo auto de 

infração.  

Encerra pedindo a improcedência do auto de infração. Caso não seja 

acolhida a sua tese, pede a nulidade ab initio do processo administrativo tributário. 

Também repete a arguição da inconstitucionalidade da penalidade e pede como prova 

emprestada de outro processo o documento 3, que consta do processo 4011602373554.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe fazer uma análise da natureza da acusação que 

ora é apreciada. Para isso é imprescindível que se faça cuidadosa leitura do texto das 

Notas Explicativas (fls. 5/7) do processo. Nela, se constata que a fonte dos registros 

analisados pela fiscalização foi a Escrituração Contábil Digital – ECD - do sujeito passivo, 

obtido mediante aplicativo ReceitaBX, da Receita Federal, bem como a Escrituração Fiscal 

Digital – EFD – do contribuinte devidamente autenticadas, no ano de 2.013.  

Logo, o que foi tomado como verdade é o que foi informado pelo 

próprio sujeito passivo em suas escriturações oferecidas à Receita Federal bem como ao 

Estado de Goiás.  Seria relevante transcrever parte do texto dessa nota, vejamos a seguir:  

“Analisando os lançamentos contábeis do contribuinte, foi encontrado 
saldo credor na conta gráfica “Caixa”, o que é tecnicamente contrário 
aos princípios contábeis, uma vez que a conta Caixa é de natureza 
devedora e jamais poderia apresentar saldo credor. Na escrita 
contábil do contribuinte, a conta Caixa é representada pelo código 
‘10000010000000005’ e descrição “CAIXA”  

Sobre a questão dos demonstrativos que são supostamente faltantes 

dentro do processo, cabe também destacar o texto oferecido pelos autuantes que traz a 

perfeita elucidação sob o ponto de vista técnico. Vejamos a sua redação:  

Nesta auditoria foi realizado levantamento em separado da Auditoria 
das Disponibilidades, pois a Instrução de Serviço nº 10/93 – DFIS 



não contempla, especificamente, a situação verificada nesse 
procedimento; desta forma, adotou-se o disposto no art. 2º do 
Manual de Auditoria e Procedimentos (Instrução de Serviço nº 
15/2.009 – SAT):  

“Art. 2º. Nos casos em que os modelos de demonstrativos 
apresentados não satisfizerem as necessidades da fiscalização, o 
agente do fisco deverá adaptá-los ou desenvolver modelo próprios à 
apuração da infração tributária constatada, obrigando-se a evidenciá-
los com clareza, inclusive com notas explicativas.”   

De acordo com os levantamentos realizados, verificou-se que o 
contribuinte apresentou saldo credor na conta caixa, conforme pode 
ser comprovado nos Relatórios “Auditoria Saldo Credor da Conta 
Caixa – Gráfico” e Auditoria Saldo Credor da Conta Caixa – Saldos 
Diários” que encontram-se anexos. Este saldo atingiu seu valor 
máximo em 23/05/2.013, no valor de R$ 34.474,07. 

...  

Foi feita autuação deste valor, uma vez que representa o maior valor 
negativo, ou seja, o momento em que os desembolsos efetuados 
pelo contribuinte, via conta gráfica “Caixa”, sem possuir recursos 
financeiros que suportassem a atividade mercantil da empresa, 
atingiu seu valor máximo no período fiscalizado.  

Ratifica esse entendimento o disposto no art. 281 do Regulamento 
do Imposto de Renda – RIR – 1999:  

(...) caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada 
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência 
das seguintes hipóteses:  

a) a indicação na escrituração de saldo credor de caixa.” 

Portanto, em relação a aspectos de comprovação da irregularidade 

bem como da origem da prova, a situação resta muito bem esclarecida, foi o próprio 

sujeito passivo que informou a ocorrência do saldo credor em sua conta caixa, fato 

inconteste e que em momento algum foi consistentemente contraposto.  

Cabe ressaltar comprovando a observância da boa técnica, houve a 

proporcionalização das saídas tributadas e não tributadas bem como a apuração devida 

da alíquota média, fazendo com que o trabalho ficasse absolutamente preciso em todos os 

aspectos.  

Portanto, os questionamentos e oferecimento de argumentos da 

inexistência do saldo credor são ralos e frágeis, trazendo inconsistência irreversível para 

esse argumento. Essa realidade também joga por terra todo o arcabouço construído para 

sustentar a lógica do vício formal de cerceamento e insegurança na determinação da 

infração. Eles não existiram, e foi oferecido ao sujeito passivo oportunidade de trazer seus 

argumentos e provas, e houve perfeita assimilação da natureza da acusação por parte do 

autuado.  



Em relação à suposta confiscatoriedade da multa, é importante 

destacar que a autoridade administrativa sempre deve agir no estrito cumprimento da lei, e 

foi justamente o que ocorreu. Outros tipos de questionamentos devem ser encaminhados 

ao poder judiciário, que é quem tem competência para apreciar questões mais complexas 

que dizem respeito à intensidade da pena e assuntos correlatos.  

Sobre o pedido de retirada da lide do solidário, entendo que fica 

prejudicado, pois no caso presente, a responsabilidade da empresa ADRIANO TECIDOS 

E AVIAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI – ME se confunde com a do 

próprio sócio ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS.   

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, nego-lhe 

provimento para julgar procedente o auto de infração. Rejeito as arguições de 

cerceamento ao direito de defesa e de insegurança na determinação da infração pelos 

motivos já expostos, e entendo prejudicado o pedido de quebra de solidariedade.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01446/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Unânime. DECADÊNCIA: Rejeitada. Maioria. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO CONTADOR. Acatada. Maioria. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS ADMINISTRADORES. Rejeitada. 
Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de ICMS em 
Auditoria das Disponibilidades. Procedência parcial. Unânime. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando a autoridade fiscal instrui o 
auto de infração com documentos que corroboram 
suficientemente a acusação fiscal. 
 
2 – Conforme disposição do artigo 173 do CTN, não ocorre a 
decadência quando a constituição definitiva do crédito tributário 
ocorrer dentro do prazo de 05 anos contados do primeiro dia do 
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado ou da data que se tornar definitiva a decisão que 
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 
 
3 – Se não comprovado o interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação principal, a 
responsabilidade solidária deverá ser expressa, situação que 
não ficou demonstrada no caso da responsabilidade solidária do 
contador da empresa. 
 
4 - O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa; 
 
5 – A falta de comprovação dos registros contábeis vinculados 
aos respectivos registros bancários, bem como da consequente 
contrapartida de cheques compensados, ratifica a ocorrência de 
"desembolsos não contabilizados", que ocasionaram, na 
Auditoria das Disponibilidades, na constatação de diferença a 
maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo 
reconstituído pelo fisco, ensejando a presunção legal de 
omissão de saída de mercadorias.  
 
6 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 



ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do 
crédito tributário, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Elias Alves dos Santos, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes, que votaram 
pela decadência parcial, referente ao período de 01/2008 a 10/2008, arguida pela autuada. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário ARMANDO 
CARDAQUIS DE ATHAÍDES, arguida pela defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários LUCIMÁRIO OLIVEIRA E SILVA e NATACHA ROVANA 
FERREIRA E SILVA, arguida pelo polo passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário 
de Oliveira Andrade e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Elias Alves dos Santos, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para manter a sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 38.148,03 (trinta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e três 
centavos), conforme revisão de fl. 170, adequando o período autuado para dezembro de 
2008, enquanto os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes votaram 
pela procedência parcial no valor do ICMS de  R$ 6.358,00 (seis mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais), em razão do acolhimento da decadência relativa aos meses de janeiro a 
outubro de 2008. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme faculdade constante no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante na 
Sentença de folhas 211 e 212: 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo mantinha saldo no 
final do exercício em montante superior ao reconstituído, conforme 
apurado em Auditoria das Disponibilidades, sujeitando-se, em 
consequência, ao pagamento do imposto e acréscimos legais. 

O sujeito passivo comparece ao feito inicialmente solicitando a sua 
nulidade e caso não seja acatada a sua improcedência e alegando: 

a) que não se poderia confundir a pessoa jurídica com seus sócios, 
pois não teria praticado atos com excesso de poderes ou infração à 
lei, contrato social ou estatutos, bem como o contabilista não poderia 
ser corresponsabilizado, pois não constaria da permissão legal dos 
artigos 134 e 135 do CTN, além de não ter concorrido para a prática 
da infração, com isso solicita a exclusão dos sujeitos passivos 
solidários; 

b) que nos autos não constam provas de desembolsos não 
contabilizados; 

c) que o saldo devedor inicial em 01/01/2008, foi informado como 
zero, quando deveria ter sido informado o valor de R$ 479.464,05, 



conforme balancete de verificação analítico, com isso penalizando 
duas vezes o sujeito passivo, inclusive no AI anulado, teria informado 
um saldo devedor de R$ 719.311,70; 

d) que não se considerou o valor de R$ 381.071,35, decorrente do AI 
4011304191539, em que se lançou um suprimento indevido de caixa, 
inclusive ocasionando uma duplicidade de lançamento;  

e) que haveria insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, pois não haveria prova da 
infração;  

f) que de acordo com a IS 07/04-SGAF, deveria desconsiderar a 
escrita contábil e com isso utilizar da Auditoria do Valor Adicionado 
ou Auditoria do Movimento Financeiro, e não o fazendo ocasionaria a 
nulidade do feito;  

g) que a multa teria caráter confiscatório e com isso solicita o 
cancelamento da multa formal.  

Por meio do Despacho nº 538/2016 – JULP, solicitou-se à DRF de 
origem para que seu titular determine a realização de diligência com 
o propósito de verificar as alegações da defesa e realizar nova 
análise e apreciação do feito, o qual retornou, além de 
esclarecimentos aos questionamentos, com a informação que após a 
revisão do mesmo, resultou em um valor a pagar de R$ 38.148,03.  

Novamente intimada do resultado da nova diligência, a autuada 
comparece ao feito reafirmando as alegações e solicitações de 
quando da apresentação da defesa. 

Conforme sentença de folhas 211 a 220 o julgador singular não acata 
nenhum dos pedidos de nulidade do sujeito passivo, nem de exclusão de solidários, nem 
de redução ou cancelamento da multa e decide pela procedência em parte da pretensão 
inicial, conforme valor apurado em revisão fiscal, no valor de ICMS de R$ 38.148,03. 

A Representação Fazendária, conforme Despacho de folhas 221, concorda 
com a Sentença. 

Devidamente notificados (folhas 222 a 244), os sujeitos passivos 
comparecem à Segunda Instância apresentando recurso voluntário, em peça conjunta de 
folhas 246 a 279 alegando: 

Exclusão de solidário: que não há nos autos a demonstração de eventual 
conduta dolosa dos sócios administradores e do contador, que poderiam ensejam na 
responsabilização solidária, conforme previsão do artigo 135 do CTN. 

Insegurança na determinação da infração: 

- Já que a suposta infração apontada na peça básica não guarda qualquer 
relação com os únicos documentos (extratos bancários) que corroborariam o levantamento 
fiscal; 

- Que os registros bancários não são provas absolutamente suficientes para 
demonstrar a suposta omissão.  

- Que, por ser a acusação fiscal baseada em presunção relativa, incumbe ao 
fisco o dever de provar a existência de fato indiciário do qual se presume tal omissão. E 
que a autoridade fiscal não produziu provas dos fatos indiciários ou implicantes já que não 
demonstrou quais foram as despesas ou obrigações que teriam sido pagas pelos cheques 
compensados em seu extrato bancário. Que a falta da indicação de qual despesa seria 



relacionada ao referido cheque compensado demonstra que a autoridade fiscal não 
provou o fato indiciário, que sustentaria a presunção legal de omissão de vendas. 

- Que o manual de auditoria e procedimentos fiscais, em todas a hipóteses, 
pressupõe provas documentais de efetiva ocorrência dos desembolsos não contabilizados, 
que não foram produzidas pelo fisco;  

Quanto ao mérito: 

- Que a autoridade fiscal autuante não apresentou quaisquer outros 
documentos comprobatórios dos eventuais desembolsos não contabilizados; 

- Que os valores apurados pelo fisco, correspondentes a valores lançados a 
débito dos extratos bancários da conta corrente do sujeito passivo, não se caracterizam 
como pagamentos não contabilizados; 

- Que os registros da conta bancária nº 34035-9 do Banco do Brasil, no 
período de 01/01/2008 a 02/06/2008, por erro de técnica contábil, não foram lançados em 
conta gráfica própria mas lançados englobadamente nos registros à debito e à credito da 
conta gráfica: “caixa” e que houve, em contrapartida, o lançamento à débito em conta de 
despesa; 

- Que os 362 cheques compensados até 06/06/2008, da conta bancária do 
Banco do Brasil, deveriam ser analisados caso a caso, para verificar se a defendente 
estava quitando uma obrigação, duplicata ou despesa regularmente registrada em seus 
registros contábeis ou se, de fato, era um desembolso não contabilizado; 

- Que a multa ofende o princípio constitucional da vedação ao confisco; 

- Que a autoridade fiscal deveria ter seguido as determinações da Instrução 
de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, que determina o arbitramento 
da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria do Valor Adicionado, nos casos 
de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, quando as omissões constatadas 
superem 10% do total das saídas do período fiscalizado. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Depreende-se do presente PAT que a acusação fiscal diz respeito à 
constatação de diferença a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo 
reconstituído pelo fisco nas contas representativas do disponível, conforme apurado em 
Auditoria das Disponibilidades de folhas 24 a 35. 

Verifico também que este auto de infração se trata de reautuação do AI nº 
4011103032816 considerado nulo pelo Acórdão 2.780/2012. A autoridade fiscal anexa 
Nota Explicativa nas folhas 37 a 40 onde descreve as correções efetuadas em relação à 
autuação original. Também descreve o procedimento de fiscalização que levou a 
conclusão de que houve omissão de saída de mercadorias tributadas.  

Inicialmente urge analisar a questão preliminar suscitada pelos sujeitos 
passivos, de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Alegam os sujeitos passivos que a suposta infração apontada na peça básica 
não guarda qualquer relação com os únicos documentos (extratos bancários) que 
corroborariam o levantamento fiscal. Que os registros bancários não são provas 
absolutamente suficientes para demonstrar a suposta omissão. Que, por ser a acusação 
fiscal baseada em presunção relativa, incumbe ao fisco o dever de provar a existência de 



fato indiciário do qual se presume tal omissão. E que a autoridade fiscal não produziu 
provas dos fatos indiciários ou implicantes já que não demonstrou quais foram as 
despesas ou obrigações que teriam sido pagas pelos cheques compensados em seu 
extrato bancário. Que a falta da indicação de qual despesa seria relacionada ao referido 
cheque compensado demonstra que a autoridade fiscal não provou o fato indiciário, que 
sustentaria a presunção legal de omissão de vendas. Que o manual de auditoria e 
procedimentos fiscais, em todas a hipóteses, pressupõe provas documentais de efetiva 
ocorrência dos desembolsos não contabilizados, que não foram produzidas pelo fisco. 

Não procedem a alegação dos sujeitos passivos pois os registros constantes 
nos extratos bancários são provas suficientes para embasar o levantamento fiscal, bem 
como a conclusão de que houve omissão de vendas, pela constatação de diferença entre 
o saldo reconstituído pelo fisco e aquele constante na sua escrituração contábil.  

No presente caso, estamos diante de uma presunção legal, prevista no inciso 
VII do §1º do artigo 25 do CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do 
balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma 
data; 

 Os fatos que sustentam a presunção legal se referem a constatação 
de registros nos extratos bancários sem os correspondentes registros na conta gráfica de 
sua contabilidade. Isto é, desembolsos ocorridos em sua conta bancária que não tiveram o 
correspondente registro contábil.  

A autoridade fiscal, em Nota Explicativa, assim se manifesta: 

“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte ... com os 
lançamentos verificados nos extratos bancários ..., ficou evidenciada a não escrituração da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO. Percebe-se que a grande maioria dos ingressos e 
desembolsos, embora debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram 
relacionado nos extratos bancários...” Ante tais constatações, e pela não contabilização da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO,  procedeu-se o cotejamento detalhado de cada 
lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, de que restou comprovada a não contabilização de 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários” (grifou-se) 

Verifico, portanto, que a autoridade fiscal teve o cuidado de analisar 
detalhadamente cada lançamento, visando constatar se havia o correspondente registro 
contábil. Nesse sentido, verificou a contrapartida em alguma conta de despesa, duplicata 
ou fornecedor que subsidiasse aquele registro como sendo “registro contabilizado”. 

Mas, desse trabalho, constatou vários desembolsos (cheques compensados) 
que não tinham o correspondente registro em contas de despesas, razão pela qual tal 
omissão ensejou a presunção de que houve “desembolsos não contabilizados”. 

Diversamente da alegação do sujeito passivo, entendo que não é necessário 
demonstrar cabalmente qual a despesa não contabilizada. Basta demonstrar que houve 
um desembolso (conforme registros no extrato bancário) e que esse desembolso 
não foi contabilizado. Como a auditoria das disponibilidades visa verificar o fluxo 
financeiro do sujeito passivo a fim de comprovar situações que presumem-se omissão de 
vendas, basta comprovar que houve o referido desembolso (fluxo), sem a necessidade de 
efetivamente comprovar do que se trata.  



Quanto ao manual de auditoria, de que haveria determinação expressa de 
identificação do desembolso, não existe nada nesse sentido. O manual apresenta uma 
relação exemplificativa de situações que podem caracterizar “desembolsos não 
contabilizados”, mas de maneira alguma existe a determinação de que se deve comprovar 
efetivamente a natureza do desembolso. 

Quanto a arguição de que o período de janeiro a outubro/2008 estaria 
decaído, já que os fatos geradores são de 2008 e o lançamento do crédito tributário, via 
auto de infração foi em 10/10/2013, entendo não ser procedente. Isso porque os 
argumentos do sujeito passivo não atendem nenhuma das condições presentes nos 
incisos I e II do artigo 173 do CTN: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

No caso do inciso I, o prazo decadencial seria dia 31/12/2013. No caso do 
inciso II, por conta da decisão administrativa que anulou, por vício formal, o lançamento 
anterior, o prazo decadencial seria dia 19/11/2017 (conforme acórdão de folhas 23). 

Como a constituição definitiva do lançamento ocorreu em novembro/2013, 
conforme ciência dos sujeitos passivos nas respectivas intimações de folhas 50 a 56, o 
crédito tributário não estava decaído. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários Lucimário 
Oliveira e Silva e Natascha Rovana Ferreira e Silva, em meu entendimento, a 
fundamentação da solidariedade dos administradores não se dá conforme artigo 135 do 
CTN, mas conforme artigo 124 da mesma norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade dar-se também pelas 
disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 do CTN remetem para 
as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código Tributário do Estado de 
Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 

30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem os mesmos 
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efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo 
principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelos seus 
administradores, que respondem solidariamente por seus atos. De forma que, no meu 
entendimento, pelas razões acima expostas, rejeito o pedido de exclusão da lide dos 
sujeitos passivos solidários Lucimário Oliveira e Silva e Natascha Rovana Ferreira e Silva. 

Cite-se, conforme fundamentação fática de folhas 04 e 06, que a 
responsabilidade solidária dos sócios administradores é dividida entre ambos, tendo como 
marco divisório o dia 19/08/2008. Isso porque, conforme comprovado pelo Contrato Social 
e 1ª Alteração Contratual de folhas 40 a 48 (registrado na Junta Comercial em 
19/08/2008), a Sra. Natascha transferiu suas quotas, bem como a administração da 
empresa, para o Sr. Lucimário. Assim, de 01/01/2008 até 18/08/2008 responde 
solidariamente pela infração a Sra. Natascha e de 19/08/2008 a 31/12/2008 responde 
solidariamente pela infração o Sr. Lucimário. 

Quanto a responsabilidade solidária do Sr. Armando Cardaquis de Athaides 
(contador), necessário algumas ponderações iniciais. A fundamentação jurídica, conforme 
folhas 06, deu-se com base no inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

Primeiramente, os fatos geradores são de 2008, razão pela qual, à época da 
ocorrência dos fatos geradores, não existia mandamento legal que previa expressamente 
a responsabilidade do contador. Tal previsão expressa somente passou a vigorar a partir 
de 2011 com o acréscimo do inciso XII-A ao artigo 45 do CTE: 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 

Ocorre que não é possível aplicar retroativamente as disposições do inciso 
XII-A do artigo 45 para atribuir responsabilidade tributária a terceiros (contador) para fatos 
ocorridos antes da Lei que incluiu expressamente a responsabilidade solidária do 
contador, conforme regra do §1º do artigo 144 do CTN, que assim dispõe: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 

Diante da ausência de disposição expressa, a responsabilidade solidária do 
contador, no presente PAT poderia ter sido fundamentada na regra geral de solidariedade 
prevista no inciso XIII: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

Mas, para um perfeito entendimento da matéria, pertinente analisarmos as 
disposições do Código Tributário Nacional sobre o assunto: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
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I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

A doutrina separa os dois incisos do artigo 124 em: solidariedade de fato 
(inciso I) e solidariedade de direito (inciso II). Na solidariedade de fato ou natural, as 
pessoas têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal e, a princípio, não precisam estar expressamente designadas por lei. Sua 
solidariedade é caracterizada pela sua condição na relação, de interesse comum.  

Mas a regra é a solidariedade expressa. Nesse sentido, como no presente 
caso, o contabilista não teve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da 
obrigação principal, sua responsabilidade deve estar expressamente prevista em Lei. 

E a previsão expressa somente vigorou a partir de 2011 (Lei 17.519/2011), 
pelo acréscimo do inciso XII-A no artigo 45 do CTE. Razão pela qual, por falta de 
disposição expressa à época e não demonstração do interesse comum, entendo que sua 
responsabilidade deve ser excluída. 

Ratificando esse entendimento, em 2014, o inciso XIII do artigo 45 do CTE foi 
alterado com o acréscimo de situações expressas (alíneas “a” até ‘f”) onde o solidário 
pode ser incluído na lide: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 

18.195 vigência: 09.02.14) 

a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado 
serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos 
de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao 
“software” básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social 
ou estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio 
ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou 
de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, 
financeiras ou de serviços; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 
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e) participado, de modo ativo, de organização ou associação 
constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em 
proveito de terceiras empresas; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 

09.02.14) 

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa 
jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito 
tributário. (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

Ratificando também esse entendimento, na exposição de motivos nº 
47/2011-GSF, vinculada à Lei 17.519/2011 que incluiu o inciso XII-A ao artigo 45 do CTE, 
tem-se a seguinte justificativa: 

Conforme consta do art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN -, o 
polo passivo da relação jurídico-tributária pode ser ocupado tanto 
pelo contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o fato gerador ou pelo responsável, quando, 
não se tratando de contribuinte, a responsabilidade decorra de 
expressa disposição legal. Mais adiante, no art. 124, o CTN trata da 
solidariedade para definir que podem ser solidariamente obrigadas 
pelo crédito tributário as pessoas expressamente designadas por lei. 

O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que 
se torna impraticável incluí-lo no polo passivo da relação 
tributária por ocasião do lançamento, tendo em vista a 
inexistência, no dispositivo, de menção expressa ao profissional 
contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A 
ao art. 45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o 
contribuinte, nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha 
decorrido a prática de infração à legislação tributária estadual. 

De forma que não mais existe previsão de solidariedade genérica no CTE, 
exceto nos casos de solidariedade de fato, onde há interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsto no inciso I do 124. 

Assim, não obstante a regra geral de solidariedade expressa, se constatado 
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, sua 
responsabilidade seria permitida, conforme previsão do inciso I do artigo 124 do CTN. 
Situação essa que não ficou demonstrada nesse processo, de forma que me manifesto 
pela exclusão do sujeito passivo solidário Sr. Armando Cardaquis de Athaides (contador) 
da lide. 

Quanto ao mérito, diferentemente do que os sujeitos passivos alegam, a 
documentação anexada ao processo (no caso em questão, nos processos conexos 
4011304191539 e 4011304195283), em especial os extratos bancários e a respectiva 
escrituração contábil, bem como os formulários da Auditoria das Disponibilidades, são sim 
documentos hábeis a comprovar a efetiva ocorrência de “desembolsos não contabilizados” 
que ocasionaram, por conseguinte, a diferença a maior entre o saldo escriturado na 
contabilidade e o saldo reconstituído pelo fisco. 

A Auditoria das Disponibilidades é o levantamento apropriado para as 
empresas que têm escrita contábil regular e consiste na reconstituição dos lançamentos 
contábeis com a finalidade de se verificar a ocorrência de “desembolsos não 
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contabilizados” ou os ”suprimentos ilegais de caixa” que visam encobrir vendas de 
mercadoria sem emissão de documento fiscal. Portanto, a fiscalização utilizou o 
procedimento adequado, pois comprovou a existência de saldo no final do exercício em 
montante superior ao reconstituído que deram origem a presunção de omissão de registro 
de saídas de mercadorias tributadas. 

O trabalho fiscal consistiu em comparar os registros constantes registrados 
nos extratos bancários com aqueles constantes na escrituração contábil. Como a própria 
autoridade fiscal afirmou em Nota Explicativa de folhas 38, pela ausência da escrituração 
da conta “bancos c/movimento”, foi verificado que o sujeito passivo debitou e creditou tais 
operações na conta gráfica “caixa”. Em razão disso, a autoridade fiscal procedeu a um 
cotejamento detalhado de cada lançamento constante nos extratos com a respectiva 
contrapartida nos livros contábeis, visando excluir operações em que o sujeito passivo, 
não obstante a falta de registro da conta “banco c/movimento”, tenha efetuado o 
lançamento da respectiva despesa na escrituração contábil. 

Em razão disso não procede a alegação do sujeito passivo de que os 362 
cheques compensados até 06/06/2008, da conta bancária do Banco do Brasil, deveriam 
ser analisados caso a caso, para verificar se a defendente estava quitando uma obrigação, 
duplicata ou despesa regularmente registrada em seus registros contábeis ou se, de fato, 
era um desembolso não contabilizado. Não procede justamente porque a autoridade fiscal 
fez exatamente isso, constatando, ao final, vários “desembolsos não contabilizados”. 

Quanto a alegação do sujeito passivo de que os registros da conta bancária 
nº 34035-9 do Banco do Brasil, no período de 01/01/2008 a 02/06/2008, por erro de 
técnica contábil, não foram lançados em conta gráfica própria mas lançados 
englobadamente nos registros à debito e à credito da conta gráfica “caixa” e que houve, 
em contrapartida, o lançamento à débito em conta de despesa, verifico também que o 
sujeito passivo não apresentou elementos de prova dessa alegação. Se ocorreu realmente 
lançamento englobado, deveria ter o sujeito passivo efetuado levantamento próprio 
buscando comprovar tal situação. No PAT não basta alegar, deve-se provar o que se 
alega. 

Quanto a arguição de multa confiscatória, por suposta ofensa ao princípio 
constitucional do não confisco, deixo de pronunciar sobre o assunto por vedação 
expressa, conforme disposição do §4º do artigo 6º da Lei 16.469/2009. 

 O sujeito passivo alega também que a autoridade fiscal deveria ter seguido 
as determinações da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, 
que determina o arbitramento da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria 
do Valor Adicionado, nos casos de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, 
quando as omissões contatadas superem 10% do total das saídas do período fiscalizado. 

Mas entendo que as disposições da referida Instrução de Serviço não são 
limitadoras ao trabalho fiscal e o auditor, conforme a conveniência e necessidade, pode 
optar por uma ou outra auditoria. No caso em questão, entendeu a autoridade fiscal que o 
procedimento fiscal mais indicado era a Auditoria das Disponibilidades. Além do mais, 
numa leitura mais apurada da referida Instrução de Serviço, verifica-se que a mesma foi 
editada para atender situação específica prevista no inciso VIII do §1º do artigo 25 do 
CTE, que não é o caso da presente infração. Assim, não procede a alegação do sujeito 
passivo e procedente o trabalho fiscal. 

Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, dou-lhe parcial 
provimento, para: rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário, acatar o pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. Armando Cardaquis de Athaídes, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários Natascha Rovana Ferreira e 



Silva (responsabilidade de 01/01/2008 a 18/08/2008) e Lucimário Oliveira e Silva 
(responsabilidade de 19/08/2008 a 31/12/2008) e, quanto ao mérito, manter a sentença 
singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
38.148,03, conforme revisão de folhas 170, adequando o período autuado para 
dezembro/2008 (conforme sentença singular). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01447/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Unânime. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO CONTADOR. 
Acatada. Maioria. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO ADMINISTRADOR. 
Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de ICMS 
em Auditoria das Disponibilidades. Procedência parcial. 
Unânime. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando a autoridade fiscal instrui o 
auto de infração com documentos que corroboram 
suficientemente a acusação fiscal. 
 
2 – Se não comprovado o interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação principal, a 
responsabilidade solidária deverá ser expressa, situação que 
não ficou demonstrada no caso da responsabilidade solidária do 
contador da empresa. 
 
3 - O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa; 
 
4 – A demonstração de insuficiência de caixa caracterizado pela 
constatação de saldo credor na referida conta, em vários meses 
do período fiscalizado, conforme Auditoria das Disponibilidades, 
caracteriza omissão de saída de mercadoria tributada, conforme 
presunção legal constante no inciso I do §1º do artigo 25 do 
CTE; 
 
5 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário ARMANDO CARDAQUIS DE ATHAÍDES da lide, arguida pela defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e Valdir Mendonça 
Alves. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide LUCIMÁRIO OLIVEIRA E SILVA, arguida pela 
parte. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Evandro Luis Pauli, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Elias Alves dos Santos, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 



Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.209,84 
(dezoito mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme revisão de fl. 
308. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José 
Mendes, Evandro Luis Pauli e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Conforme faculdade constante no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante na 
Sentença de folhas 329 a 337: 

O sujeito passivo comparece ao feito inicialmente solicitando a sua 
nulidade e caso não seja acatada a sua improcedência e alegando: 

que não se poderia confundir a pessoa jurídica com seus sócios, pois 
não teria praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, 
contrato social ou estatutos, bem como o contabilista não poderia ser 
corresponsabilizado, pois não constaria da permissão legal dos 
artigos 134 e 135 do CTN, além de não ter concorrido para a prática 
da infração, com isso solicita a exclusão dos sujeitos passivos 
solidários; 

que o saldo devedor inicial em 01/01/2009, foi informado como zero, 
quando deveria ter sido informado o valor de R$ 731.961,21, 
conforme balancete de verificação analítico, com isso penalizando 
duas vezes o sujeito passivo, inclusive no AI anulado, teria informado 
um saldo devedor de R$ 719.311,70; 

que o saldo devedor de 31/12/2008, de R$ 731.961,21, foi objeto de 
lançamento fiscal como diferença a maior apurada entre o saldo 
escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído e portanto, não 
deveria ter sido excluída do saldo devedor inicial; 

que não se considerou o valor de R$ 73.101,55, decorrente do AI 
4011304258706, em que se lançou um suprimento indevido de caixa, 
inclusive ocasionando uma duplicidade de lançamento; 

que a multa teria caráter confiscatório e com isso solicita o 
cancelamento da multa formal. 

Por meio do Despacho nº 281/2016 – JULP, solicitou -se à DRF de 
origem para que seu titular determine a realização de diligência com 
o propósito de verificar as alegações da defesa e realizar nova 
análise e apreciação do feito, o qual retornou, além de 
esclarecimentos aos questionamentos, com a informação que após a 
revisão do mesmo, resultou em um valor a pagar de R$ 18.209,84. 

Novamente intimada do resultado da nova diligência, a autuada 
comparece ao feito reafirmando as alegações e solicitações de 
quando da apresentação da defesa.  

Conforme sentença de folhas 329 a 337 o julgador singular não constata 
nulidades no processo, não acata os pedidos de exclusão de solidários e nem de redução 



ou cancelamento da multa e decide pela procedência em parte da pretensão inicial, 
conforme valor apurado em revisão fiscal, no valor de ICMS de R$ 18.209,84. 

A Representação Fazendária, conforme Despacho de folhas 338, concorda 
com a Sentença. 

Devidamente notificados (folhas 339 a 354), os sujeitos passivos 
comparecem à Segunda Instância apresentando recurso voluntário, em peça conjunta de 
folhas 356 a 372 alegando: 

- Exclusão de solidário: que não há nos autos a demonstração de eventual 
conduta dolosa do sócio administrador e do contador, que poderiam ensejam na 
responsabilização solidária, conforme previsão do artigo 135 do CTN. 

- Subliminarmente, insegurança na determinação da infração. 

- Quanto ao mérito, que a autoridade fiscal não comprovou que o valor de R$ 
73.101,55 foi considerado como suprimento de caixa e que a referida quantia deve compor 
a receita auferida pelo sujeito passivo na correspondente Auditoria das Disponibilidades. 
Em razão disso, o novo valor tributável seria de R$ 68.499,11 e o ICMS devido de R$ 
8.808,99. Pede assim, a procedência parcial com base no valor apurado pelo sujeito 
passivo. 

- Que a multa ofende o princípio constitucional da vedação ao confisco; 

É o Relatório. 

VOTO 

Depreende-se do presente PAT que a acusação fiscal diz respeito a omissão 
de registro de saída de mercadoria tributada, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, 
referente à constatação de saldo credor apurado na verificação da regularidade das 
contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades 07 a 10. 

A Auditoria das Disponibilidades é o levantamento apropriado para as 
empresas que têm escrita contábil regular e consiste na reconstituição dos lançamentos 
contábeis com a finalidade de se verificar a ocorrência de “desembolsos não 
contabilizados” e ”suprimentos ilegais de caixa e/ou insuficiência de caixa” que visam 
encobrir vendas de mercadoria sem emissão de documento fiscal. 

Verifico também que este auto de infração se trata de reautuação do AI nº 
4011103458392 considerado nulo pelo Acórdão 01261/2012 (folhas 48 a 55). Após as 
devidas correções, a autoridade fiscal apresenta novo levantamento fiscal com a 
constatação de insuficiência de caixa em vários meses do período fiscalizado, que 
subsidiou a presunção de omissão de registro de saídas de mercadorias no valor de R$ 
1.068.892,16. 

Conforme planilha de folhas 11 a autoridade fiscal efetuou o devido cálculo 
da proporção das mercadorias tributadas e não tributadas, chegando numa base de 
cálculo, das mercadorias tributadas, de R$ 420.413,32. 

Em razão disso, conforme previsão legal do inciso I do §1º do artigo 25 do 
CTE, a autoridade fiscal presume que tal valor é decorrente de operação tributada não 
registrada, lavrando corretamente o presente auto de infração:  

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

O julgador singular, com base nas alegações do sujeito passivo, converte o 
julgamento em diligência, conforme Despacho de folhas 303 a 304. Em resposta (folhas 



307), a autoridade fiscal acata proposição do sujeito passivo e considera, como saldo 
inicial das disponibilidades, o valor de R$ 731.962,21. Correto tal procedimento pois esse 
valor foi utilizado como base para a autuação das omissões do ano de 2008, conforme 
Auditoria das Disponibilidades constante no PAT 4011304195526. Em razão disso, com 
novo levantamento fiscal, o valor de ICMS exigido passou de R$ 54.065,16 para R$ 
18.209,84, conforme demonstrativo de folhas 308. 

Passo a analisar a questão principal de mérito desse processo, que é a 
alegação do sujeito passivo, de que o valor de R$ 73.101,55 não foi comprovado, pela 
autoridade fiscal, como sendo suprimento indevido, razão pela qual tal valor deveria 
compor a receita auferida pelo sujeito passivo. 

Mas verifico que tal alegação não procede. Isso porque o presente auto de 
infração se refere a constatação de saldo credor na conta caixa (insuficiência de caixa) em 
vários meses do período fiscalizado, que foi determinado pelos ingressos e desembolsos 
efetuados pelo sujeito passivo, no ano de 2009. Verificando a Auditoria das 
Disponibilidades, que embasa a presenta autuação (folhas 310 a 322), os ingressos que 
foram considerados são somente aqueles constantes no relatório de folhas 315 a 317 
(Ingressos Contabilizados). 

Analisando o relatório diligencial de folhas 307 (item C), verifico que tal valor 
de R$ 73.101,55 contestado se refere a um eventual “suprimento indevido de caixa” 
exigido via auto de infração nº 4011304258706. 

Mas verifico que o referido PAT 4011304258706 foi julgado improcedente 
pelo julgador singular, baseado em diligência onde o próprio autor do procedimento fiscal 
confirma que os fatos seriam permutativos e não caracterizariam suprimentos indevidos. 

De forma que não mais subsiste qualquer questionamento de que haveria 
duplicidade de lançamento, já que o auto de infração nº 4011304258706 foi considerado 
improcedente e o referido suprimento indevido não se confirmou. Razão pela qual, por não 
mais subsistir fundamentação fática dessa situação, não procede a questão suscitada pelo 
sujeito passivo.  

Ainda quanto ao mérito, em relação a arguição de multa confiscatória, por 
suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, deixo de pronunciar sobre o 
assunto por vedação expressa, conforme disposição do §4º do artigo 6º da Lei 
16.469/2009. 

Assim, quanto ao mérito, considero que o trabalho fiscal possui sustentação 
fática e jurídica. Além do mais, foi corretamente corrigido em trabalho diligencial, 
alcançando uma omissão de ICMS de R$ 18.209,84, a qual ratifico.   

Em relação a alegação subliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, 
também pelo controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o 
procedimento fiscal e não constatei irregularidades, pois o autor do lançamento seguiu 
todas as determinações constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos 
artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009 (Regulamento do PAT). Assim, rejeito a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário Lucimário Oliveira 
e Silva, em meu entendimento, a fundamentação da solidariedade do administrador não 
se dá conforme artigo 135 do CTN, mas conforme artigo 124 da mesma norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 



II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade dar-se também pelas 
disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 do CTN remetem para 
as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código Tributário do Estado de 
Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 

30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem os mesmos 
efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo 
principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelo seu 
administrador, que responde solidariamente por seus atos. De forma que, no meu 
entendimento, pelas razões acima expostas, rejeito o pedido de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário Lucimário Oliveira e Silva. 

Quanto a responsabilidade solidária do Sr. Armando Cardaquis de Athaides 
(contador), necessário algumas ponderações iniciais. A fundamentação jurídica, conforme 
folhas 06, deu-se com base no inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

Primeiramente, os fatos geradores são de 2009, razão pela qual, à época da 
ocorrência dos fatos geradores, não existia mandamento legal que previa expressamente 
a responsabilidade do contador. Tal previsão expressa somente passou a vigorar a partir 
de 2011 com o acréscimo do inciso XII-A ao artigo 45 do CTE: 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 

Ocorre que não é possível aplicar retroativamente as disposições do inciso 
XII-A do artigo 45 para atribuir responsabilidade tributária a terceiros (contador) para fatos 
ocorridos antes da Lei que incluiu expressamente a responsabilidade solidária do 
contador, conforme regra do §1º do artigo 144 do CTN, que assim dispõe: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 

Diante da ausência de disposição expressa, a responsabilidade solidária do 
contador, no presente PAT poderia ter sido fundamentada na regra geral de solidariedade 
prevista no inciso XIII: 
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XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

Mas, para um perfeito entendimento da matéria, pertinente analisarmos as 
disposições do Código Tributário Nacional sobre o assunto: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

A doutrina separa os dois incisos do artigo 124 em: solidariedade de fato 
(inciso I) e solidariedade de direito (inciso II). Na solidariedade de fato ou natural, as 
pessoas têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal e, a princípio, não precisam estar expressamente designadas por lei. Sua 
solidariedade é caracterizada pela sua condição na relação, de interesse comum.  

Mas a regra é a solidariedade expressa. Nesse sentido, como no presente 
caso, o contabilista não teve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da 
obrigação principal, sua responsabilidade deve estar expressamente prevista em Lei. 

E a previsão expressa somente vigorou a partir de 2011 (Lei 17.519/2011), 
pelo acréscimo do inciso XII-A no artigo 45 do CTE. Razão pela qual, por falta de 
disposição expressa à época e não demonstração do interesse comum, entendo que sua 
responsabilidade deve ser excluída. 

Ratificando esse entendimento, em 2014, o inciso XIII do artigo 45 do CTE foi 
alterado com o acréscimo de situações expressas (alíneas “a” até ‘f”) onde o solidário 
pode ser incluído na lide: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 

18.195 vigência: 09.02.14) 

a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado 
serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos 
de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao 
“software” básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 
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c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social 
ou estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio 
ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou 
de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, 
financeiras ou de serviços; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

e) participado, de modo ativo, de organização ou associação 
constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em 
proveito de terceiras empresas; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 

09.02.14) 

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa 
jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito 
tributário. (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

Ratificando também esse entendimento, na exposição de motivos nº 
47/2011-GSF, vinculada à Lei 17.519/2011 que incluiu o inciso XII-A ao artigo 45 do CTE, 
tem-se a seguinte justificativa: 

Conforme consta do art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN -, o 
polo passivo da relação jurídico-tributária pode ser ocupado tanto 
pelo contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o fato gerador ou pelo responsável, quando, 
não se tratando de contribuinte, a responsabilidade decorra de 
expressa disposição legal. Mais adiante, no art. 124, o CTN trata da 
solidariedade para definir que podem ser solidariamente obrigadas 
pelo crédito tributário as pessoas expressamente designadas por lei. 

O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que 
se torna impraticável incluí-lo no polo passivo da relação 
tributária por ocasião do lançamento, tendo em vista a 
inexistência, no dispositivo, de menção expressa ao profissional 
contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A 
ao art. 45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o 
contribuinte, nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha 
decorrido a prática de infração à legislação tributária estadual. 

De forma que não mais existe previsão de solidariedade genérica no CTE, 
exceto nos casos de solidariedade de fato, onde há interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsto no inciso I do 124. 

Assim, não obstante a regra geral de solidariedade expressa, se constatado 
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, sua 
responsabilidade seria permitida, conforme previsão do inciso I do artigo 124 do CTN. 
Situação essa que não ficou demonstrada nesse processo, de forma que me manifesto 
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pela exclusão do sujeito passivo solidário Sr. Armando Cardaquis de Athaides (contador) 
da lide. 

Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, dou-lhe parcial 
provimento, para: rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, acatar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. Armando 
Cardaquis de Athaídes, rejeitar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
Lucimário Oliveira e Silva e, quanto ao mérito, manter a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 18.209,84, conforme 
revisão de folhas 308. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01448/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Unânime. DECADÊNCIA. Rejeitada. Maioria. ICMS. 
Obrigação Principal. MULTA FORMAL. Omissão de saída de 
mercadorias isentas ou não tributadas em Auditoria das 
Disponibilidades. Procedência total. Unânime. Forma 
privilegiada do §8º do artigo 71 do CTE. Acatada. Unânime. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando a autoridade fiscal instrui o 
auto de infração com documentos que corroboram 
suficientemente a acusação fiscal. 
 
2 – Conforme disposição do inciso II do artigo 173 do CTN, não 
ocorre a decadência quando a constituição definitiva do crédito 
tributário ocorrer dentro do prazo de 05 anos contados da data 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
3 – A falta de comprovação dos registros contábeis vinculados 
aos respectivos registros bancários, bem como da consequente 
contrapartida de cheques compensados, ratifica a ocorrência de 
"desembolsos não contabilizados", que ocasionaram, na 
Auditoria das Disponibilidades, a constatação de insuficiência 
de caixa (saldo credor), subsidiando a acusação fiscal de 
omissão de saída de mercadoria tributada, conforme presunção 
legal constante no inciso I do §1º do artigo 25 do CTE; 
 
4 – Aplicável a diminuição de 50% da multa no caso da 
constatação de que as irregularidades praticadas pelo sujeito 
passivo não resultaram, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto; 
 
5 – Auto de Infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do 
crédito tributário, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli e Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 



sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli e Elias Alves dos Santos, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e 
Nivaldo José Mendes, que votaram pela improcedência do feito. Por unanimidade de 
votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Evandro 
Luis Pauli, Nivaldo José Mendes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

RELATÓRIO 

 

Conforme faculdade constante no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante na 
Sentença de folhas 136 a 145: 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo teve saldo credor 
das contas representativas do disponível, conforme apurado em 
Auditoria das Disponibilidades, sujeitando-se, em consequência, ao 
pagamento do imposto e acréscimos legais. 

O sujeito passivo comparece ao feito inicialmente solicitando a sua 
nulidade e caso não seja acatada a sua improcedência e alegando: 

a) que teria operado a decadência, pois a nulidade do AI que foi 
anulado em 2015, não teria o condão de restaurar o prazo 
decadencial previsto no inciso II do artigo 173 do CTN, pois a 
anulação do referido AI por insegurança na determinação da 
infração não seria de natureza formal e sim material, inclusive que 
o presente AI teria fundamentação totalmente diversa do anterior; 

b) que os cheques liquidados via compensação bancária não 
representaria pagamentos de despesas e regates de obrigações 
junto a terceiros não contabilizados 

c) que haveria insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, pois não haveria prova da 
infração; 

d) que de acordo com a IS 07/04-SGAF, deveria desconsiderar a 
escrita contábil e com isso utilizar da Auditoria do Valor 
Adicionado ou Auditoria do Movimento Financeiro, e não o 
fazendo ocasionaria a nulidade do feito; 

Conforme sentença de folhas 136 a 145 o julgador singular não considera ser 
necessária diligência, não acolhe os pedidos de nulidades do feito, nem a decadência e 
decide pela procedência integral da pretensão inicial. 

Devidamente notificado (folhas 146 a 147), o sujeito passivo comparece à 
Segunda Instância apresentando recurso voluntário de folhas 149 a 184 alegando: 

- Que na data do lançamento o direito da Fisco de constituir o crédito 
tributário se extinguira pela ocorrência da decadência, já que os fatos geradores são de 
2006 e o lançamento foi constituído em 2015. Alega que a decisão que anulou o AI (Auto 
de Infração) original nº 4011103010090, por insegurança na determinação da infração, 



não se trata de vício formal, mas vício material e, por conseguinte, afasta a incidência da 
norma inserta no inciso II do artigo 173 do CTN, devendo ser aplicada a norma do inciso I 
do mesmo dispositivo legal; 

- Que houve inovação na fundamentação da exigência fiscal, em relação à 
autuação original do AI nº 4011103010090 que foi declarado nulo. No AI original a 
acusação fiscal era de diferença a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o 
saldo reconstituído pelo fisco nas contas representativas do disponível; e nesse AI a 
acusação fiscal é de saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível. Além disso, inovou ao diminuir o valor da exigência e alterar 
o período de apuração da suposta omissão; 

- Quanto ao mérito, que, por ser a acusação fiscal baseada em presunção 
relativa, incumbe ao fisco o dever de provar a existência de fato indiciário do qual se 
presume tal omissão. E que a autoridade fiscal não produziu provas dos fatos indiciários 
ou implicantes dos supostos “desembolsos não contabilizados”, caracterizados por 
supostos cheques liquidados via compensação bancária não representada por conta 
gráfica na escrita contábil. Que a falta da indicação de qual despesa seria relacionada ao 
referido cheque compensado demonstra que a autoridade fiscal não provou o fato 
indiciário, que sustentaria a presunção legal de omissão de vendas; 

- Que a movimentação bancária do sujeito passivo foi registrada de forma 
englobada na conta “caixa”; 

- Que o manual de auditoria e procedimentos fiscais, em todas a hipóteses, 
pressupõe provas documentais de efetiva ocorrência dos desembolsos não contabilizados, 
que não foram produzidas pelo fisco;  

- Que a autoridade fiscal deveria ter seguido as determinações da Instrução 
de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, que determina o arbitramento 
da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria do Valor Adicionado, nos casos 
de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, quando as omissões constatadas 
superem 10% do total das saídas do período fiscalizado; 

- Pelas mesmas razões de mérito, alega nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

É o Relatório. 

VOTO 

Depreende-se do presente PAT que a acusação fiscal diz respeito a omissão 
de registro de saída de mercadoria não tributada, no período de 01/09/2006 a 30/11/2006, 
referente à constatação de saldo credor apurado na verificação da regularidade das 
contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades de folhas 06 
a 09. 

A Auditoria das Disponibilidades é o levantamento apropriado para as 
empresas que têm escrita contábil regular e consiste na reconstituição dos lançamentos 
contábeis com a finalidade de se verificar a ocorrência de “desembolsos não 
contabilizados” e ”suprimentos ilegais de caixa e/ou insuficiência de caixa” que visam 
encobrir vendas de mercadoria sem emissão de documento fiscal. 

Verifico também que este auto de infração se trata de reautuação do AI nº 
4011103010090 considerado nulo pelo Acórdão 1638/2015 (folhas 13 a 20). Após as 
devidas correções e Nota Explicativa de folhas 10, a autoridade fiscal apresenta novo 
levantamento fiscal com a constatação de insuficiência de caixa nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2006 (folhas 06), que subsidiou a presunção de omissão de 
registro de saídas de mercadorias no valor de R$ 190.566,75. 



Conforme planilha de folhas 05 a autoridade fiscal efetuou o devido cálculo 
da proporção das mercadorias tributadas e não tributadas, chegando numa base de 
cálculo, das mercadorias não tributadas, de R$ 90.067,73. 

Em razão disso, conforme previsão legal do inciso I do §1º do artigo 25 do 
CTE, a autoridade fiscal presume que tal valor é decorrente de operação tributada não 
registrada, lavrando corretamente o presente auto de infração:  

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

Inicialmente, verifico que o sujeito passivo alega nulidade por insegurança na 
determinação da infração, mas usa os mesmos fundamentos daqueles em que ataca o 
mérito. De forma que passo a analisar conjuntamente os argumentos do sujeito passivo, 
quanto ao mérito e a insegurança: 

Quanto a alegação de falta de provas de fato indiciário ou implicante da 
presunção de omissão de saídas, entendo que não procedem as alegações dos sujeitos 
passivos pois os registros constantes nos extratos bancários e a respectiva escrituração 
contábil (constantes no PAT 4011600158591), bem como os formulários da Auditoria das 
Disponibilidades, são sim documentos hábeis a comprovar a efetiva ocorrência de 
“desembolsos não contabilizados” e embasam suficientemente o levantamento fiscal, bem 
como a conclusão de que houve omissão de vendas, pela constatação de insuficiência de 
caixa em vários meses do período fiscalizado. 

Os fatos que sustentam a presunção legal se referem a constatação de 
registros nos extratos bancários sem os correspondentes registros na conta gráfica de sua 
contabilidade. Isto é, desembolsos ocorridos em sua conta bancária que não tiveram o 
correspondente registro contábil.  

A autoridade fiscal se manifesta sobre o procedimento fiscal elaborado, 
conforme Nota Explicativa de PAT 4011103010090 (folhas 24 a 27). Como o presente 
PAT é derivado daquele (reautuação) as explicações da autoridade fiscal são aplicáveis, 
subsidiariamente, para o presente processo: 

“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte ... com os 
lançamentos verificados nos extratos bancários ..., ficou evidenciada a não escrituração da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO. Percebe-se que a grande maioria dos ingressos e 
desembolsos, embora debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram 
relacionado nos extratos bancários...” Ante tais constatações, e pela não contabilização da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO,  procedeu-se o cotejamento detalhado de cada 
lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, de que restou comprovada a não contabilização de 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários” (grifou-se). 

Verifico, portanto, que a autoridade fiscal teve o cuidado de analisar 
detalhadamente cada lançamento, visando constatar se havia o correspondente registro 
contábil. Nesse sentido, verificou a contrapartida em alguma conta de despesa, duplicata 
ou fornecedor que subsidiasse aquele registro como sendo “registro contabilizado”. 

Mas, desse trabalho, constatou vários desembolsos (cheques compensados) 
que não tinham o correspondente registro em contas de despesas, razão pela qual tal 
omissão ensejou a presunção de que houve “desembolsos não contabilizados”. 

Diversamente da alegação do sujeito passivo, entendo que não é necessário 
demonstrar cabalmente qual a despesa não contabilizada. Basta demonstrar que houve 
um desembolso (conforme registros no extrato bancário) e que esse desembolso 



não foi contabilizado. Como a auditoria das disponibilidades visa verificar o fluxo 
financeiro do sujeito passivo a fim de comprovar situações que presumem-se omissão de 
vendas, basta comprovar que houve o referido desembolso (fluxo), sem a necessidade de 
efetivamente comprovar do que se trata.  

Quanto ao manual de auditoria, de que haveria determinação expressa de 
identificação do desembolso, não existe nada nesse sentido. O manual apresenta uma 
relação exemplificativa de situações que podem caracterizar “desembolsos não 
contabilizados”, mas de maneira alguma existe a determinação de que se deve comprovar 
efetivamente a natureza do desembolso. 

Quanto a alegação do sujeito passivo de que os registros da conta bancária 
nº 34035-9 do Banco do Brasil, por erro de técnica contábil, não foram lançados em conta 
gráfica própria mas lançados englobadamente nos registros à debito e à credito da conta 
gráfica “caixa” e que houve, em contrapartida, o lançamento à débito em conta de 
despesa, verifico também que o sujeito passivo não apresentou elementos de prova dessa 
alegação. Se ocorreu realmente lançamento englobado, deveria ter o sujeito passivo 
efetuado levantamento próprio buscando comprovar tal situação. No PAT não basta 
alegar, deve-se provar o que se alega. 

O sujeito passivo alega também que a autoridade fiscal deveria ter seguido 
as determinações da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, 
que determina o arbitramento da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria 
do Valor Adicionado, nos casos de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, 
quando as omissões contatadas superem 10% do total das saídas do período fiscalizado. 

Mas entendo que as disposições da referida Instrução de Serviço não são 
limitadoras ao trabalho fiscal e o auditor, conforme a conveniência e necessidade, pode 
optar por uma ou outra auditoria. No caso em questão, entendeu a autoridade fiscal que o 
procedimento fiscal mais indicado era a Auditoria das Disponibilidades. Além do mais, 
numa leitura mais apurada da referida Instrução de Serviço, verifica-se que a mesma foi 
editada para atender situação específica prevista no inciso VIII do §1º do artigo 25 do 
CTE, que não é o caso da presente infração. Assim, não procede a alegação do sujeito 
passivo e procedente o trabalho fiscal. 

Passo a analisar a arguição de decadência do crédito tributário, por entender 
o sujeito passivo que, na data do lançamento o direito da Fisco de constituir o crédito 
tributário se extinguira pela ocorrência da decadência, já que os fatos geradores são de 
2006 e o lançamento foi constituído em 2015. Alega que a decisão que anulou o auto de 
infração original nº 4011103010090, por insegurança na determinação da infração, não se 
trata de vício formal, mas vício material e, por conseguinte, afasta a incidência da norma 
inserta no inciso II do artigo 173 do CTN, devendo ser aplicada a norma do inciso I d 
mesmo dispositivo legal. 

Em meu entendimento, houve sim vício formal do lançamento original, na 
medida em que o erro cometido pela autoridade fiscal foi de concluir erroneamente que, 
do levantamento fiscal (Auditoria das Disponibilidades), o resultado seria a constatação de 
diferença entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo Fisco nas 
contas representativas do disponível. O que se concluiu pelo julgamento do PAT nº 
4011103010090 é que o resultado da auditoria indicava insuficiência de caixa (saldo 
credor na conta caixa – estouro de caixa), razão pela qual, por esse motivo, foi 
considerado nulo, com base nas disposições do inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469/2009. 
Percebo que a nulidade não se referiu as questões fáticas, dos lançamentos constitutivos 
na referida Auditoria das Disponibilidades, no caso em questão, os desembolsos não 
contabilizados, mas somente quanto a conclusão equivocada da autoridade fiscal de que 
tais irregularidades ocasionaram diferença de saldos, quando deveria ter indicado saldo 
credor na conta caixa. 



Percebo, portanto, que a irregularidade constatada no lançamento original 
não teve natureza material, mas somente formal e, por conseguinte, se adequa as 
disposições do inciso II do artigo 173 do CTN: 

 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

Como a definitividade da decisão que anulou, por vício formal, o lançamento 
anterior ocorreu em 2015, o novo lançamento fiscal efetuado em 26/01/2016 não estava 
decaído. 

No mesmo sentido, entendo que não houve inovação na fundamentação da 
exigência fiscal, em relação à autuação original do AI nº 4011103010090 que foi declarado 
nulo. A base fática da acusação fiscal é a mesma da anterior, mas somente com resultado 
diferente, agora corrigido. Da mesma forma, eventual diminuição do valor da exigência 
fiscal ou diminuição do período de apuração da suposta omissão também não se 
caracterizam como inovação. Se fosse o contrário, no caso de aumento da exigência ou 
aumento do período fiscalizado, aí sim poderia ser considerado inovação, que não foi o 
caso em questão. 

Assim, quanto ao mérito e também quanto a alegação de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, considero que o trabalho fiscal possui 
sustentação fática e jurídica, alcançando uma omissão de saída de mercadorias não 
tributadas no valor de R$ 90.067,73 e multa formal de 25%, no valor de R$ 22.516,93, a 
qual ratifico.   

Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 
provimento, para: rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, manter a sentença 
singular que julgou totalmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de 
R$ 22.516,94, porem com aplicação da forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01449/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Unânime. DECADÊNCIA. Rejeitada. Maioria. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO CONTADOR. Acatada. Unânime. 
EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO ADMINISTRADOR. Rejeitada. 
Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de ICMS em 
Auditoria das Disponibilidades. Procedência total. Unânime. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando a autoridade fiscal instrui o 
auto de infração com documentos que corroboram 
suficientemente a acusação fiscal. 
 
2 – Conforme disposição do inciso II do artigo 173 do CTN, não 
ocorre a decadência quando a constituição definitiva do crédito 
tributário ocorrer dentro do prazo de 05 anos contados da data 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
3 – Se não comprovado o interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação principal, a 
responsabilidade solidária deverá ser expressa, situação que 
não ficou demonstrada no caso da responsabilidade solidária do 
contador da empresa. 
 
4 - O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa; 
 
5 – A falta de comprovação dos registros contábeis vinculados 
aos respectivos registros bancários, bem como da consequente 
contrapartida de cheques compensados, ratifica a ocorrência de 
"desembolsos não contabilizados", que ocasionaram, na 
Auditoria das Disponibilidades, a constatação de insuficiência 
de caixa (saldo credor), subsidiando a acusação fiscal de 
omissão de saída de mercadoria tributada, conforme presunção 
legal constante no inciso I do §1º do artigo 25 do CTE; 
 
6 – Auto de Infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 



determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do 
crédito tributário, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli e Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli e Elias Alves dos Santos, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e 
Nivaldo José Mendes, que votaram pela improcedência do feito. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária NATACHA ROVANA FERREIRA E 
SILVA, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luís Pauli e 
Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes. Por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide ARMANDO 
CARDAQUIS DE ATHAIDES, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Evandro Luís Pauli, Nivaldo José 
Mendes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme faculdade constante no §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 
(Regimento do CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante na 
Sentença de folhas 276 a 288: 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo teve saldo credor 
das contas representativas do disponível, conforme apurado em 
Auditoria das Disponibilidades, sujeitando-se, em consequência, ao 
pagamento do imposto e acréscimos legais. 

O sujeito passivo comparece ao feito inicialmente solicitando a sua 
nulidade e caso não seja acatada a sua improcedência e alegando: 

a) que não se poderia confundir a pessoa jurídica com seus sócios, 
pois não teria praticado atos com excesso de poderes ou infração 
à lei, contrato social ou estatutos, bem como o contabilista não 
poderia ser corresponsabilizado, pois não constaria da permissão 
legal dos artigos 134 e 135 do CTN, além de não ter concorrido 
para a prática da infração, com isso solicita a exclusão dos 
sujeitos passivos solidários; 

b) que teria operado a decadência, pois a nulidade do AI que foi 
anulado em 2015, não teria o condão de restaurar o prazo 
decadencial previsto no inciso II do artigo 173 do CTN, pois a 
anulação do referido AI por insegurança na determinação da 
infração não seria de natureza formal e sim material, inclusive que 
o presente AI teria fundamentação totalmente diversa do anterior; 

c) que os cheques liquidados via compensação bancária não 
representaria pagamentos de despesas e regates de obrigações 
junto a terceiros não contabilizados 



d) que haveria insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, pois não haveria prova da 
infração; 

e) que de acordo com a IS 07/04-SGAF, deveria desconsiderar a 
escrita contábil e com isso utilizar da Auditoria do Valor 
Adicionado ou Auditoria do Movimento Financeiro, e não o 
fazendo ocasionaria a nulidade do feito; 

Conforme sentença de folhas 276 a 288 o julgador singular não considera ser 
necessária diligência, não acolhe os pedidos de nulidades do feito, nem a decadência, 
nem os pedidos de exclusão de solidários e decide pela procedência integral da pretensão 
inicial. 

Devidamente notificados (folhas 289 a 301), os sujeitos passivos 
comparecem à Segunda Instância apresentando recurso voluntário, em peça conjunta de 
folhas 304 a 345 (exceto o solidário Sr. Armando Cardaquis de Athaides, considerado 
perempto, conforme folhas 302) alegando: 

- Que na data do lançamento o direito da Fisco de constituir o crédito 
tributário se extinguira pela ocorrência da decadência, já que os fatos geradores são de 
2006 e o lançamento foi constituído em 2015. Alega que a decisão que anulou o AI (Auto 
de Infração) original nº 4011103010090, por insegurança na determinação da infração, 
não se trata de vício formal, mas vício material e, por conseguinte, afasta a incidência da 
norma inserta no inciso II do artigo 173 do CTN, devendo ser aplicada a norma do inciso I 
do mesmo dispositivo legal; 

- Que houve inovação na fundamentação da exigência fiscal, em relação à 
autuação original do AI nº 4011103010090 que foi declarado nulo. No AI original a 
acusação fiscal era de diferença a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o 
saldo reconstituído pelo fisco nas contas representativas do disponível; e nesse AI a 
acusação fiscal é de saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível. Além disso, inovou ao diminuir o valor da exigência e alterar 
o período de apuração da suposta omissão; 

- Exclusão de solidário: que não há nos autos a demonstração de eventual 
conduta dolosa do sócio administrador, que poderiam ensejam na responsabilização 
solidária, conforme previsão do artigo 135 do CTN; 

- Quanto ao mérito, que, por ser a acusação fiscal baseada em presunção 
relativa, incumbe ao fisco o dever de provar a existência de fato indiciário do qual se 
presume tal omissão. E que a autoridade fiscal não produziu provas dos fatos indiciários 
ou implicantes dos supostos “desembolsos não contabilizados”, caracterizados por 
supostos cheques liquidados via compensação bancária não representada por conta 
gráfica na escrita contábil. Que a falta da indicação de qual despesa seria relacionada ao 
referido cheque compensado demonstra que a autoridade fiscal não provou o fato 
indiciário, que sustentaria a presunção legal de omissão de vendas; 

- Que a movimentação bancária do sujeito passivo foi registrada de forma 
englobada na conta “caixa”; 

- Que o manual de auditoria e procedimentos fiscais, em todas a hipóteses, 
pressupõe provas documentais de efetiva ocorrência dos desembolsos não contabilizados, 
que não foram produzidas pelo fisco;  

- Que a autoridade fiscal deveria ter seguido as determinações da Instrução 
de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, que determina o arbitramento 
da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria do Valor Adicionado, nos casos 



de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, quando as omissões constatadas 
superem 10% do total das saídas do período fiscalizado; 

- Pelas mesmas razões de mérito, alega nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

É o Relatório. 

VOTO 

 

Depreende-se do presente PAT que a acusação fiscal diz respeito a omissão 
de registro de saída de mercadoria tributada, no período de 01/09/2006 a 30/11/2006, 
referente à constatação de saldo credor apurado na verificação da regularidade das 
contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades de folhas 08 
a 11. 

A Auditoria das Disponibilidades é o levantamento apropriado para as 
empresas que têm escrita contábil regular e consiste na reconstituição dos lançamentos 
contábeis com a finalidade de se verificar a ocorrência de “desembolsos não 
contabilizados” e ”suprimentos ilegais de caixa e/ou insuficiência de caixa” que visam 
encobrir vendas de mercadoria sem emissão de documento fiscal. 

Verifico também que este auto de infração se trata de reautuação do AI nº 
4011103010090 considerado nulo pelo Acórdão 1638/2015 (folhas 16 a 23). Após as 
devidas correções e Nota Explicativa de folhas 13, a autoridade fiscal apresenta novo 
levantamento fiscal com a constatação de insuficiência de caixa nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2006 (folhas 08), que subsidiou a presunção de omissão de 
registro de saídas de mercadorias no valor de R$ 190.566,75. 

Conforme planilha de folhas 07 a autoridade fiscal efetuou o devido cálculo 
da proporção das mercadorias tributadas e não tributadas, chegando numa base de 
cálculo, das mercadorias tributadas, de R$ 100.499,02. 

Em razão disso, conforme previsão legal do inciso I do §1º do artigo 25 do 
CTE, a autoridade fiscal presume que tal valor é decorrente de operação tributada não 
registrada, lavrando corretamente o presente auto de infração:  

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

Inicialmente, verifico que o sujeito passivo alega nulidade por insegurança na 
determinação da infração, mas usa os mesmos fundamentos daqueles em que ataca o 
mérito. De forma que passo a analisar conjuntamente os argumentos do sujeito passivo, 
quanto ao mérito e a insegurança: 

Quanto a alegação de falta de provas de fato indiciário ou implicante da 
presunção de omissão de saídas, entendo que não procedem as alegações dos sujeitos 
passivos pois os registros constantes nos extratos bancários e a respectiva escrituração 
contábil, bem como os formulários da Auditoria das Disponibilidades, são sim documentos 
hábeis a comprovar a efetiva ocorrência de “desembolsos não contabilizados” e embasam 
suficientemente o levantamento fiscal, bem como a conclusão de que houve omissão de 
vendas, pela constatação de insuficiência de caixa em vários meses do período 
fiscalizado. 

Os fatos que sustentam a presunção legal se referem a constatação de 
registros nos extratos bancários sem os correspondentes registros na conta gráfica de sua 



contabilidade. Isto é, desembolsos ocorridos em sua conta bancária que não tiveram o 
correspondente registro contábil.  

A autoridade fiscal se manifesta sobre o procedimento fiscal elaborado, 
conforme Nota Explicativa de PAT 4011103010090 (folhas 33 a 35). Como o presente 
PAT é derivado daquele (reautuação) as explicações da autoridade fiscal são aplicáveis, 
subsidiariamente, para o presente processo: 

“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte ... com os 
lançamentos verificados nos extratos bancários ..., ficou evidenciada a não escrituração da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO. Percebe-se que a grande maioria dos ingressos e 
desembolsos, embora debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram 
relacionado nos extratos bancários...” Ante tais constatações, e pela não contabilização da 
conta BANCOS C/MOVIMENTO,  procedeu-se o cotejamento detalhado de cada 
lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, de que restou comprovada a não contabilização de 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários” (grifou-se). 

Verifico, portanto, que a autoridade fiscal teve o cuidado de analisar 
detalhadamente cada lançamento, visando constatar se havia o correspondente registro 
contábil. Nesse sentido, verificou a contrapartida em alguma conta de despesa, duplicata 
ou fornecedor que subsidiasse aquele registro como sendo “registro contabilizado”. 

Mas, desse trabalho, constatou vários desembolsos (cheques compensados) 
que não tinham o correspondente registro em contas de despesas, razão pela qual tal 
omissão ensejou a presunção de que houve “desembolsos não contabilizados”. 

Diversamente da alegação do sujeito passivo, entendo que não é necessário 
demonstrar cabalmente qual a despesa não contabilizada. Basta demonstrar que houve 
um desembolso (conforme registros no extrato bancário) e que esse desembolso 
não foi contabilizado. Como a auditoria das disponibilidades visa verificar o fluxo 
financeiro do sujeito passivo a fim de comprovar situações que presumem-se omissão de 
vendas, basta comprovar que houve o referido desembolso (fluxo), sem a necessidade de 
efetivamente comprovar do que se trata.  

Quanto ao manual de auditoria, de que haveria determinação expressa de 
identificação do desembolso, não existe nada nesse sentido. O manual apresenta uma 
relação exemplificativa de situações que podem caracterizar “desembolsos não 
contabilizados”, mas de maneira alguma existe a determinação de que se deve comprovar 
efetivamente a natureza do desembolso. 

Quanto a alegação do sujeito passivo de que os registros da conta bancária 
nº 34035-9 do Banco do Brasil, por erro de técnica contábil, não foram lançados em conta 
gráfica própria mas lançados englobadamente nos registros à debito e à credito da conta 
gráfica “caixa” e que houve, em contrapartida, o lançamento à débito em conta de 
despesa, verifico também que o sujeito passivo não apresentou elementos de prova dessa 
alegação. Se ocorreu realmente lançamento englobado, deveria ter o sujeito passivo 
efetuado levantamento próprio buscando comprovar tal situação. No PAT não basta 
alegar, deve-se provar o que se alega. 

O sujeito passivo alega também que a autoridade fiscal deveria ter seguido 
as determinações da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, em especial o §1º do artigo 2º, 
que determina o arbitramento da base de cálculo do ICMS com a realização de Auditoria 
do Valor Adicionado, nos casos de falhas na escrituração contábil do sujeito passivo, 
quando as omissões contatadas superem 10% do total das saídas do período fiscalizado. 



Mas entendo que as disposições da referida Instrução de Serviço não são 
limitadoras ao trabalho fiscal e o auditor, conforme a conveniência e necessidade, pode 
optar por uma ou outra auditoria. No caso em questão, entendeu a autoridade fiscal que o 
procedimento fiscal mais indicado era a Auditoria das Disponibilidades. Além do mais, 
numa leitura mais apurada da referida Instrução de Serviço, verifica-se que a mesma foi 
editada para atender situação específica prevista no inciso VIII do §1º do artigo 25 do 
CTE, que não é o caso da presente infração. Assim, não procede a alegação do sujeito 
passivo e procedente o trabalho fiscal. 

Passo a analisar a arguição de decadência do crédito tributário, por entender 
o sujeito passivo que, na data do lançamento o direito da Fisco de constituir o crédito 
tributário se extinguira pela ocorrência da decadência, já que os fatos geradores são de 
2006 e o lançamento foi constituído em 2015. Alega que a decisão que anulou o auto de 
infração original nº 4011103010090, por insegurança na determinação da infração, não se 
trata de vício formal, mas vício material e, por conseguinte, afasta a incidência da norma 
inserta no inciso II do artigo 173 do CTN, devendo ser aplicada a norma do inciso I d 
mesmo dispositivo legal. 

Em meu entendimento, houve sim vício formal do lançamento original, na 
medida em que o erro cometido pela autoridade fiscal foi de concluir erroneamente que, 
do levantamento fiscal (Auditoria das Disponibilidades), o resultado seria a constatação de 
diferença entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo Fisco nas 
contas representativas do disponível. O que se concluiu pelo julgamento do PAT nº 
4011103010090 é que o resultado da auditoria indicava insuficiência de caixa (saldo 
credor na conta caixa – estouro de caixa), razão pela qual, por esse motivo, foi 
considerado nulo, com base nas disposições do inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469/2009. 
Percebo que a nulidade não se referiu as questões fáticas, dos lançamentos constitutivos 
na referida Auditoria das Disponibilidades, no caso em questão, os desembolsos não 
contabilizados, mas somente quanto a conclusão equivocada da autoridade fiscal de que 
tais irregularidades ocasionaram diferença de saldos, quando deveria ter indicado saldo 
credor na conta caixa. 

Percebo, portanto, que a irregularidade constatada no lançamento original 
não teve natureza material, mas somente formal e, por conseguinte, se adequa as 
disposições do inciso II do artigo 173 do CTN: 

 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

Como a definitividade da decisão que anulou, por vício formal, o lançamento 
anterior ocorreu em 2015, o novo lançamento fiscal efetuado em 26/01/2016 não estava 
decaído. 

No mesmo sentido, entendo que não houve inovação na fundamentação da 
exigência fiscal, em relação à autuação original do AI nº 4011103010090 que foi declarado 
nulo. A base fática da acusação fiscal é a mesma da anterior, mas somente com resultado 
diferente, agora corrigido. Da mesma forma, eventual diminuição do valor da exigência 
fiscal ou diminuição do período de apuração da suposta omissão também não se 
caracterizam como inovação. Se fosse o contrário, no caso de aumento da exigência ou 
aumento do período fiscalizado, aí sim poderia ser considerado inovação, que não foi o 
caso em questão. 

Assim, quanto ao mérito e também quanto a alegação de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, considero que o trabalho fiscal possui 



sustentação fática e jurídica, alcançando uma omissão de ICMS de R$ 12.059,88, a qual 
ratifico.   

Quanto ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário Natascha Rovana 
Ferreira e Silva, em meu entendimento, a fundamentação da solidariedade do 
administrador não se dá conforme artigo 135 do CTN, mas conforme artigo 124 da mesma 
norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade dar-se também pelas 
disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 do CTN remetem para 
as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código Tributário do Estado de 
Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 

30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem os mesmos 
efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo 
principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelo seu 
administrador, que responde solidariamente por seus atos. De forma que, no meu 
entendimento, pelas razões acima expostas, rejeito o pedido de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário Natascha Rovana Ferreira e Silva. 

Quanto a responsabilidade solidária do Sr. Armando Cardaquis de Athaides 
(contador), necessário algumas ponderações iniciais. A fundamentação jurídica, conforme 
folhas 05, deu-se com base no inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91. 

Primeiramente, os fatos geradores são de 2006, razão pela qual, à época da 
ocorrência dos fatos geradores, não existia mandamento legal que previa expressamente 
a responsabilidade do contador. Tal previsão expressa somente passou a vigorar a partir 
de 2011 com o acréscimo do inciso XII-A ao artigo 45 do CTE: 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o 
contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática 
de infração à legislação tributária; 

Ocorre que não é possível aplicar retroativamente as disposições do inciso 
XII-A do artigo 45 para atribuir responsabilidade tributária a terceiros (contador) para fatos 
ocorridos antes da Lei que incluiu expressamente a responsabilidade solidária do 
contador, conforme regra do §1º do artigo 144 do CTN, que assim dispõe: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 
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§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros. 

Diante da ausência de disposição expressa, a responsabilidade solidária do 
contador, no presente PAT poderia ter sido fundamentada na regra geral de solidariedade 
prevista no inciso XIII: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

Mas, para um perfeito entendimento da matéria, pertinente analisarmos as 
disposições do Código Tributário Nacional sobre o assunto: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

A doutrina separa os dois incisos do artigo 124 em: solidariedade de fato 
(inciso I) e solidariedade de direito (inciso II). Na solidariedade de fato ou natural, as 
pessoas têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal e, a princípio, não precisam estar expressamente designadas por lei. Sua 
solidariedade é caracterizada pela sua condição na relação, de interesse comum.  

Mas a regra é a solidariedade expressa. Nesse sentido, como no presente 
caso, o contabilista não teve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da 
obrigação principal, sua responsabilidade deve estar expressamente prevista em Lei. 

E a previsão expressa somente vigorou a partir de 2011 (Lei 17.519/2011), 
pelo acréscimo do inciso XII-A no artigo 45 do CTE. Razão pela qual, por falta de 
disposição expressa à época e não demonstração do interesse comum, entendo que sua 
responsabilidade deve ser excluída. 

Ratificando esse entendimento, em 2014, o inciso XIII do artigo 45 do CTE foi 
alterado com o acréscimo de situações expressas (alíneas “a” até ‘f”) onde o solidário 
pode ser incluído na lide: 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 

18.195 vigência: 09.02.14) 
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a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado 
serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos 
de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao 
“software” básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, 
capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social 
ou estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio 
ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou 
de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, 
financeiras ou de serviços; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

e) participado, de modo ativo, de organização ou associação 
constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em 
proveito de terceiras empresas; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 

09.02.14) 

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa 
jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito 
tributário. (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

Ratificando também esse entendimento, na exposição de motivos nº 
47/2011-GSF, vinculada à Lei 17.519/2011 que incluiu o inciso XII-A ao artigo 45 do CTE, 
tem-se a seguinte justificativa: 

Conforme consta do art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN -, o 
polo passivo da relação jurídico-tributária pode ser ocupado tanto 
pelo contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o fato gerador ou pelo responsável, quando, 
não se tratando de contribuinte, a responsabilidade decorra de 
expressa disposição legal. Mais adiante, no art. 124, o CTN trata da 
solidariedade para definir que podem ser solidariamente obrigadas 
pelo crédito tributário as pessoas expressamente designadas por lei. 

O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que 
se torna impraticável incluí-lo no polo passivo da relação 
tributária por ocasião do lançamento, tendo em vista a 
inexistência, no dispositivo, de menção expressa ao profissional 
contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A 
ao art. 45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o 
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contribuinte, nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha 
decorrido a prática de infração à legislação tributária estadual. 

De forma que não mais existe previsão de solidariedade genérica no CTE, 
exceto nos casos de solidariedade de fato, onde há interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsto no inciso I do 124. 

Assim, não obstante a regra geral de solidariedade expressa, se constatado 
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, sua 
responsabilidade seria permitida, conforme previsão do inciso I do artigo 124 do CTN. 
Situação essa que não ficou demonstrada nesse processo, de forma que me manifesto 
pela exclusão do sujeito passivo solidário Sr. Armando Cardaquis de Athaides (contador) 
da lide. 

Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, dou-lhe parcial 
provimento, para: rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, acatar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. Armando 
Cardaquis de Athaídes, rejeitar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário 
Natascha Rovana Ferreira e Silva, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, 
manter a sentença singular que julgou totalmente procedente o auto de infração no valor 
de ICMS de R$ 12.059,88. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01465/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Exclusão do sujeito 
passivo solidário. Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. 
Auditoria das Disponibilidades. Omissão de saída de 
mercadoria. Suprimento indevido de caixa e saldo credor de 
caixa. Parcialmente procedente.  
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis (Lei nº 11.7651/91, art. 45, XII); 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao saldo credor na conta caixa e ao suprimento 
de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive 
fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, 
se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem 
satisfatoriamente demonstrados (Lei n. 11.651/91, art. 25, § 1º, I e 
II); 
 
3. Deve ser declarado procedente o lançamento do crédito 
tributário com supedâneo em Auditoria das Disponibilidades 
que revela Suprimento Indevido de Caixa e Saldo Credor de 
Caixa, não contestada suficientemente pela empresa autuada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Antônio Joaquim de Souza Neto da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Evandro Luis Pauli, 
Gerluce Castanheira Silva Pádua, José Ferreira de Sousa, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves. E quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
720.768,40 (setecentos e vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta 
centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 95.213,51 (noventa e cinco mil, duzentos e treze 
reais e cinquenta e um centavos). Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Evandro Luis Pauli, Gerluce Castanheira Silva Padua, 



Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir 
Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro José Ferreira de Sousa  que votou pela 
procedência total do lançamento no valor de R$ 103.139,51 (cento e três mil, cento e trinta 
e nove reais e cinqüenta e um centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu registro de saída de mercadorias tributadas nos valores 
e período indicados nos campos próprios do auto de infração, comprovada por meio da 
Auditoria das Disponibilidades que revelou saldo credor e suprimento indevido das 
disponibilidades.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 25, § 1º, incisos III e VII e 

art. 64, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n. 

11.651/91 o sócio administrador ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO.  
 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da Auditoria das 

Disponibilidades, de fls. 05 a 15 e cópias dos livros fiscais e contábeis e demais 
documentos comprobatórios das irregularidades.  

 
O lançamento foi considerado procedente na primeira instância 

conforme Sentença n. 3235/11, de fls. 1684 a 1689. 
 
Inconformada a empresa autuada e o sujeito passivo solidário 

interpuseram o recurso voluntário de fls. 1695 a 1705, pedindo a exclusão do solidário e a 
improcedência do lançamento afirmando que não restou comprovada nos autos a infração 
noticiada na inicial.  

 
Por meio da Resolução n. 184/2012, de fls. 1708 o processo foi 

convertido em diligência para realização de revisão considerando os documentos de fls. 
1266 a 682.  

 
No relatório de diligência de fls. 1710 a 1711, o revisor confirmou o 

valor inicial do lançamento, fato que deu origem a nova revisão determinada pelo 
Resolução n. 056/2014, de fls. 1718 a 1719. 

 
No relatório de diligência de fls. 1721 o revisor manteve o resultado 

da revisão anterior, ou seja, confirmou o valor inicial.  
 
Por meio da Resolução n. 119/2014, de fls. 1726 a 1727, o processo 

foi novamente convertido em diligência, solicitando informações do solidário ANTONIO 
JOAQUIM DE SOUZA NETO acerca da origem do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais) utilizados na amortização de empréstimo com a empresa COMERCIAL DE 
ALIMENTOS CRISTAL OCIDENTAL LTDA. 

 
Intimado o solidário não compareceu ao processo para prestar as 

informações solicitadas. 
 



Por intermédio da Resolução n. 058/2015, de fls. 1733 a 1735, o 
processo foi novamente convertido em diligência. 

 
No relatório de diligência de fls. 1738 o fisco confirmou o valor inicial 

do lançamento.  
 
Em julgamento realizado no dia 16/03/16 a Segunda Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, rejeitou o pedido de exclusão do solidário e confirmou a 
decisão singular que considerou procedente o lançamento, conforme ACÓRDÃO DA II 
CJUL N. 442/2016, DE FLS. 1745 a 1754. 

 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior de fls. 1758 a 1770, objeto do presente julgamento, alegando, 
resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Que o sujeito passivo solidário deve ser excluído da lide, tendo 

em vista que o mero inadimplemento não gera, por si só, a responsabilidade solidária do 
sócio gerante; 

 
2 – Que está sobejamente provado no processo a origem dos 

recursos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) relativo ao capital inicial, bem como 
o empréstimo no valor de R$ 240.00000 (duzentos e quarenta mil reais) contraído junto à 
empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL OCIDENTAL LTDA. 

 
Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 
  
                         V O T O 

 
1. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO: 
 
A fundamentação legal utilizada pela autora do procedimento para 

inclusão na lide do sócio ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO, foi o art. 45, inciso XII< 
da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente:  
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;”  
 

A fundamentação fática foi o fato de o referido sócio constar no 
contrato social de empresa autuada como sócio administrador, sendo, portanto, o 
responsável por todas as decisões da empresa que, como sabemos, é uma ficção jurídica, 
manifestando a sua vontade no mundo real por meio dos seus gerentes que são os 
verdadeiros protagonistas das suas relações jurídicas, inclusive aquelas relacionadas com 
o cumprimento das obrigações tributárias.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar, que as decisões dos tribunais 

superiores, inclusive sumuladas, são no sentido de que os sócios não respondem pelos 



créditos tributários somente nos casos de mera inadimplência, conforme afirma a própria 
empresa autuada, situação completamente diferente do caso vertente, onde a acusação é 
de omissão de saída de mercadorias, ou seja, mercadorias vendidas sem emissão de 
documento fiscal.  

 
Com essas considerações, rejeito o pedido de exclusão do sujeito 

passivo solidário.  
 
2. DO MÉRITO: 
  
A ferramenta utilizada pelo fisco para apurar a omissão a omissão de 

saída de mercadoria foi a Auditoria das Disponibilidades, constante do Roteiro 06 do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais adotado pela Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, cuja finalidade é apurar anomalias no movimento de numerário, que se 
verificam na ocorrência de saldos credores, também chamados de insuficiência ou 
“estouro de caixa”; suprimentos indevidos e saldo das disponibilidades existentes ou 
constante na contabilidade a maior que o reconstituído pelo fisco, fatos que autorizam a 
presunção juris tantum de falta de registro de operações ou prestações tributadas, com a 
conseqüente sonegação do imposto, nos termos do § 1º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91. 

 
Referida auditoria é composta de várias demonstrativos destinados 

ao registro dos fatos econômicos extraídos da contabilidade da empresa fiscalizada, 
especialmente do livro Diário, bem como dos fatos econômicos não registrados ou 
registrados de forma irregular na escrita contábil, que são transferidos para o formulário 
denominado RECONSTITUIÇÃO  e ANÁLISE/CONCLUSÃO para efeito de verificação dos 
efeitos dos referidos fatos econômicos nos saldos das DISPONIBILIDADE, bem como de 
eventuais SUPRIMENTOS INDEVIDOS, INSUFICIÊNCIA DE CAIXA e SALDO DEVEDOR 
DE CAIXA ESCRITURADO MAIOR QUE O RECONSTITUÍDO que caracterizam 
OMISSÃO DE VENDAS nos termos do § 1º, do art. 25, da Lei nº 11.651/91. 

 
No caso vertente, observa-se que além dos formulários denominados 

INGRESSOS CONTABILIZADOS, DESEMBOLSOS CONTABILIZADOS, com valores 
extraídos da escrita contábil, o autor do procedimento utilizou os formulários denominados 
DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS, DESMBOLSOS POSTERGADOS, 
SUPRIMENOS INDEVIDOS e OUTROS ESTORNOS, registrando as seguintes 
irregularidades: 

 
1 – DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2010; 
 
2 – DESEMBOLSOS POSTERGADOS, decorrentes de duplicatas 

pagas em outubro de 2009, porém, contabilizadas somente no mês de janeiro de 2010; 
 
3 – SUPRIMENTOS INDEVIDOS, decorrente do lançamento a débito 

de CAIXA do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no mês de março de 2009 e R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), no mês de novembro de 2009, relativamente 
ao capital inicial, cuja entrega e origem dos recursos não foram comprovadas. 

 
Os ajustes de ofício relativamente as irregularidades acima 

mencionados redundaram em SALDO CREDOR de caixa no mês de outubro de 2009 e 
SUPRIMENTO INDEVIDO de caixa nos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) nos meses de março e novembro de 2009, 
objetos do presente lançamento.  



 
Da análise do processo extrai-se que a empresa autuada não 

conseguiu comprovar a origem e a entrega do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) lançados a crédito de CAIXA nos meses de 
março e novembro de 2009. 

 
Nesse ponto cumpre ressaltar que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais) deve ser excluído do lançamento, tendo em vista que o lançamento na escrita 
contábil a débito de CAIXA ocorreu no mês de março de 2009, antes, portanto, do início 
das atividades da empresa, sendo imprópria, portanto, a sua consideração como omissão 
de saída de mercadorias. 

 
O mesmo não ocorre em relação ao valor de R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) que foi lançado a débito de CAIXA no mês de novembro 
de 2009, 08 (oito) meses, portanto, após o início das atividades da empresa, situação que 
permite a presunção de omissão de saída de mercadorias, eis que não foi comprovada a 
origem e a entrega dos recursos. 

 
As irregularidades relativas aos DESEMBOLSOS NÃO 

CONTABILIZADOS e aos DESEMBOLSOS POSTERGADOS, que redundaram e saldo 
credor de CAIXA, não foram convenientemente contestadas pela empresa autuada. 

 
Com essas considerações, entendo que o lançamento deve ser 

considerado parcialmente procedente no valor de R$ 720.768,40 (setecentos e vinte mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) de base de cálculo e R$ 
95.213,51 (noventa e cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos) de 
ICMS. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão cameral 
e considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 95.213,51 (noventa e 
cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta e um centavos).   

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01544/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência encontrando-se o processo 
em condições de ser julgado; 
 
2. Declara-se nulo "ab initio" o processo havendo no 
lançamento fiscal o vício da insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa. E, também, por maioria de 
votos, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, de consequência nulo "ab 
initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo Carvelo 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
optante do Simples Nacional, omitiu registro de saída de mercadorias tributadas na 
importância de R$ 1.730.153,00 (um milhão, setecentos e trinta mil, cento e cinquenta e 
três reais), nos meses de janeiro a dezembro de 2013, caracterizado pelo suprimento 
indevido na conta Caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 161.077,23 (cento e sessenta e um mil, setenta e sete 
reais e vinte e três centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, III e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOSÉ PEDRO MARTINS 

DOS SANTOS, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, descritivo 

complementar da ocorrência (fls. 4), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 6), pedido 
de tramitação conjunta deste processo com o de n° 4.01.15.036925.97 (fls. 7), mídia CD 
(fls. 8), Nota Explicativa (fls. 9 a 12) e Anexo I - Notificação n° 6648/2015 (fls. 13 a 163). 

 



Intimado, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 
impugnação (fls. 170 a 185), formulando em preliminar arguição de exclusão do solidário 
da lide. No mérito, pedem a improcedência do lançamento, expondo suas razões. 
Consideram confiscatória a multa aplicada, pedindo a aplicação de multa punitiva em 
parâmetro fixo. 

 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

874/2016 (fls. 196 a 197), encaminha os autos ao órgão de origem, para que seu titular o 
encaminhe à autoridade fiscal que efetuou o lançamento, ou que o substitua, para que: a) 
realize nova análise e apreciação do feito, observando o §2° do artigo 82 da Resolução 
CGSN n° 94/2011, emitindo relatório conclusivo; b) E caso se faça necessário realizar as 
alterações no lançamento, com nota explicativa e anexo estruturado, do contrário trazer os 
motivos de não observar o descrito no item anterior, para que possamos dar continuidade 
ao julgamento. 

 
A autora do lançamento, atendendo o Despacho n° 874/2016, em 

relatório (fls. 199 a 200), fundamentando-se em Boletim Informativo da Representação 
Fazendária (fls. 203 a 206), conclui que as omissões de receita/saídas decorrentes de 
operações sem documentação fiscal, promovidas por contribuintes optantes do Simples 
Nacional, a tributação do ICMS deve ser feita consoante regra expressamente prescrita no 
inciso XIII do § 1° do art. 13 da Lei Complementar n° 123/06, ou seja, fora do regime 
diferenciado, afigurando-se irrelevante o fato de o § 2° do art. 82 da Resolução CGSN n° 
94/2011 ter sido revogado somente em 27.08.2015. 

 
Intimados (fls. 209 a 212), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
A julgadora singular considerou presente no lançamento o vício da 

insegurança na determinação da infração, decidindo pela nulidade do processo, conforme 
a Sentença n° 201/2017 (fls. 214 a 216). 

 
A Fazenda Pública apresenta recurso à Câmara Julgadora (fls. 217 a 

219), pedindo a reforma da sentença anulatória e o julgamento do mérito, nos termos do 
art. 40-A, § 1°, I, da Lei nº 16.469/09, sem o retorno dos autos à Primeira Instância, 
expondo suas razões. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 234 a 241), pedindo a manutenção da sentença anulatória, expondo suas 
razões. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente Memorial (fls. 246 a 252). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 011/2018 (fls. 253 a 254), converte o julgamento em diligencia à GEPRO 
com a finalidade de se intimar o sujeito passivo para, no prazo de 15 dias, contados da 
data da intimação, manifestar sobre toda a matéria, em especial sobre o mérito do 
lançamento do credito tributário. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário, atendendo a Resolução n° 

010/2018, comparecem ao processo (fls. 258 a 270), onde formulam em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração. 



 
No mérito, pedem a improcedência da autuação pela não ocorrência 

da presumida omissão de saída, tratando-se o fato apenas de uma atecnia contábil. Caso 
seja mantida a autuação, pede a aplicação do Parecer Normativo n° 012/17-SRE. 

 
Juntam mídia CD (fls. 275), dentre outros documentos. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo e o solidário comparecem 

novamente aos autos apresentando Memorial (fls. 284 a 295). 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro José Ferreira de Sousa 

formulou pedido de diligência. 
 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de diligência, formulado pelo Conselheiro José 

Ferreira de Sousa, manifesto-me pelo seu indeferimento, tendo em vista que o processo 
se encontra em condições de ser julgado e que a mídia juntada aos autos (fls. 275) já 
cumpre as determinações constantes da Resolução n° 011/2018 (fls. 253 a 254). 

 
Indeferido o pedido de diligência, passo à apreciação da preliminar 

de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada, manifestando-me pelo seu acolhimento, adotando os fundamentos da 
Sentença n° 201/2017-JULP (fls. 214 a 216), que ora transcrevo: 

 
“Constam dos presentes autos que o sujeito passivo, optante pelo 

Simples Nacional, omitiu registro de saída de mercadoria tributada, caracterizado pelo 
suprimento indevido na conta Caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades. 

 
Inicialmente podemos observar que o sujeito passivo encontra-se 

enquadrado no regime do Simples Nacional desde 01.07.2007. 
 
Verificamos que a revogação do § 2° do artigo 82 da Resolução 

CGSN n° 94/2011, só se deu pela Resolução CGSN n° 122/2015, de 27 de agosto de 
2015, com isso os lançamentos decorrentes de auditorias, de empresas enquadradas no 
regime do Simples Nacional, cujos fatos geradores ocorreram até essa data, devem 
observar tal regime. 

 
Nos autos existe auditoria para embasar o lançamento, e que, 

colocado o feito em diligência a fim de que o lançamento observasse o Regime do Simples 
Nacional, o mesmo retorna mantendo o feito na íntegra. 

 
Diante do exposto e da análise da documentação acostada ao feito, 

não se tendo observado as normas do regime do Simples Nacional, nem mesmo quando 
colocado o processo em revisão, considero caracterizada a insegurança na determinação, 
prevista no art. 20, IV, da Lei n° 16.469/2009, decidindo pela nulidade do lançamento 
fiscal.” 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, formulado pelo 

Conselheiro José Ferreira de Sousa. Acato a preliminar de nulidade do auto de infração, 



por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, de 
consequência nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01557/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão de solidários da lide. Rejeitada. Pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Indeferido. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência. Pedido de aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Indeferido. 
 
1. Inocorrendo nos autos a hipótese de nulidade prevista no 
artigo 20, inc. IV, da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente com o contribuinte, os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação decorrente dos atos 
que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, encontrando-se o processo 
em condições de julgamento, não se fazendo necessária a baixa 
dos autos em diligência para esclarecimento ou saneamento; 
 
4. Presume-se decorrente de operação tributada não registrada, 
o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular 
da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos 
não forem satisfatoriamente demonstrados, bem como ao saldo 
das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data 
(CTE, art. 25, § 1°, III e VII); 
 
5. Indefere-se pedido de aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, tendo a irregularidade 
resultado em falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por votação unânime, rejeitar a preliminar de 



nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Ainda por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista e Evandro Luis Pauli. Vencida a Conselheira 
Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou pela improcedência. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência do ICMS no valor de R$ 
6.380.790,95 (seis milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais e noventa e 
cinco centavos), multa e acréscimos legais, decorrente de omissão de registro de saídas 
de mercadorias tributadas, detectada em Auditoria das Disponibilidades, na qual se 
constatou suprimento indevido nas contas representativas do disponível. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §1° III e VII e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inc. VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9°, inc. I, desse mesmo artigo e diploma 
legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas PAULO AUGUSTO 

ALMEIDA DE LIMA, ROGÉRIO DUARTE NOLETO e ROSÂNGELA ALVES DE JESUS 
SILVA, nos termos do art. 45, inc. XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4 a 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 8 a 23), Auditoria das Disponibilidades (fls. 26 a 41), mídia CD (fls. 58), 
Demonstrativo da Proporção de Mercadorias Tributadas (fls. 145), Demonstrativo da 
Alíquota Média de Saída (fls. 146), Demonstrativo Total do ICMS Devido (fls. 147) e 
Demonstrativo da Multa Formal (fls. 148), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam conjuntamente 

impugnação (fls.162 a 179), após relatarem os fatos, formulam em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando em 

essência a ocorrência de incêndio nas dependências do estabelecimento da autuada 
(caso fortuito), o que se deu de forma alheia à vontade dos impugnantes.  

 
Não sendo esse o entendimento, pedem a aplicação da forma 

privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
Juntam Boletim de Ocorrência n° 4257/2014 emitido pela 5ª 

Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia (fls. 188 a 193), dentre outros documentos. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do auto de 
infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos autos, conforme a 
Sentença n°1046/2018- JULP (fls. 204 a 212). 

 



Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam conjuntamente 
recurso voluntário (fls. 228 a 241), após relatarem os fatos, formulam em preliminar 
arguição de exclusão dos solidários da lide. Ainda em preliminar, formulam arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração. Rejeito a, arguida pelo sujeito passivo. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando que no período auditado houve incêndio nas dependências do 
estabelecimento da autuada e teve quase 100% de seu estoque queimado. 

 
O caso se revela evento de força maior, tendo o incêndio sido de 

repercussão nacional, com várias reportagens inclusive no jornal nacional. 
 
A auditoria realizada não levou em consideração a mercadoria 

perdida no incêndio, autuando a recorrente sem qualquer discriminação do fato ocorrido. 
 
Caso não decidam pela improcedência do lançamento, pede a baixa 

dos autos em diligência para que sejam apuradas as contas Caixa e Fornecedores, 
levando em consideração as perdas decorrentes do incêndio. 

 
Não prosperando os pedidos anteriores, pedem a aplicação da forma 

privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pois vejo que o lançamento 
se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos necessários à plena compreensão 
do trabalho realizado. 

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob o aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), e, em 
especial, ao art. 8° da Lei n° 16.469/09. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das hipóteses de nulidade descritas 
no art. 20 da Lei n° 16.469/09. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 

pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os solidários 
arrolados nos autos exerciam a função de sócios administradores da empresa autuada à 



época da ocorrência dos fatos geradores do imposto, subsumindo suas condutas 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inc. XII, do Código Tributário Estadual (CTE), 
combinado com o art. 124, inc. I, do CTN. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[…] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;  
[...] 
 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 
[...] 

 
No presente caso, em que constatou a fiscalização a ocorrência de 

presunção de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, não há 
como sustentar que os sócios e administradores não tenham participação direta e ativa na 
irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é 
conduzida pela ação de seus administradores, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade dos 
sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
MÉRITO 

 
Trata o auto de infração da exigência de ICMS, multa e acréscimos 

legais, decorrente de omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, detectada 
em Auditoria das Disponibilidades, na qual se constatou suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível. 

 

No caso presente, a previsão legal para aplicação da Auditoria das 
Disponibilidades, relativamente ao suprimento indevido nas contas representativas do 
disponível, consta do art. 25, § 1º, incs. III e VII, da Lei 11.651/91: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[…] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[…] 
VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 
[...] 



 
A recorrente fundamentou-se, basicamente, no incêndio ocorrido nas 

dependências do estabelecimento em junho de 2014, que teria culminado na perda de 
praticamente toda loja, inclusive documentos financeiros, contábeis e maquinário, 
caracterizando caso fortuito ou força maior, que é excludente de responsabilidade, 
conforme art. 393 do Código Civil, afirmando que não há nexo de causalidade entre os 
fatos e a conduta culposa, motivo pelo qual não deve prosperar o auto de infração. 

 

A despeito do caso fortuito ou força maior, é certo que pode subsistir 
responsabilidade ao devedor nos casos em que este tenha agido com natureza culposa. 
Relativamente a excludente de responsabilidade disposta no art. 393 do Código Civil, não 
há como impor sua aplicação a um fato que tem um padrão abstrato, para decretar a 
desoneração do devedor. Ao contrário, cada hipótese de ocorrência deve ser ponderada 
segundo as circunstâncias que lhe são peculiares, e em cada uma ter-se-á de examinar a 
ocorrência do obstáculo necessário e inevitável à execução do devido. Pode acontecer 
que o mesmo evento, que facultou a um devedor o seu cumprimento, para outro já se erija 
com características de impedir a prestação. 

 

No caso presente, não há comprovação nos autos de que a empresa 
não tenha agido com culpa, por imprudência, imperícia ou negligência, nem há provas de 
que a empresa tenha observado o seu dever de cuidado, e desse causa a um resultado 
não querido. Não foram trazidos aos autos laudos periciais do Corpo de Bombeiros e nem 
da Polícia Científica do Estado de Goiás que, em tese, informariam acerca do sinistro, os 
danos materiais ocorridos, o que fora destruído pelo fogo, não tendo sido adotados 
também os procedimentos constantes do citado Parecer nº 1.665/2009-GPT. 

 

Além disso, ainda que a empresa não tenha agido com culpa, e 
mesmo tendo realizado comunicação em mídia sobre a destruição dos documentos (fls. 
194 a 201) e apresentado boletim de Ocorrência Policial, tal não se enquadra na hipótese 
de denúncia espontânea prevista no art. 169 do CTE: 

 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 
[…] 
§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos 
casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou 
documentos fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto em regulamento. 

 

O dispositivo transcrito é claro no sentido de que a denúncia 
espontânea ocorre quando o sujeito passivo, antes de qualquer procedimento fiscal, 
comunica o fato ao Fisco e oferece elementos necessários à reconstituição das 
informações contidas nos documentos fiscais, observado o disposto em regulamento.  

 

Vê-se que, na eventualidade da destruição ocorrida por incêndio ou 
caso fortuito, a legislação tributária oportuniza ao contribuinte a reconstituição dos 
documentos fiscais, e esta condição não foi satisfeita, tendo a recorrente tão somente 



apresentado Boletim de Ocorrência da Polícia Civil do Estado de Goiás, além de informar 
ter protocolado a cessação de uso de equipamentos fiscais após ocorrido 1 (um) ano do 
incêndio noticiado.  

 

Ademais, o sujeito passivo, além de não ter atendido nenhuma das 3 
(três) Notificações encaminhadas pelos autuantes para apresentação de documentos (fls. 
46, 52 e 57), não apresentou nenhum outro elemento no sentido de reconstituir as 
informações contidas nos documentos supostamente destruídos, tendo simplesmente se 
quedado inerte perante o Fisco. 

 

Outrossim, e ao contrário do que entende a recorrente, não há 
dúvidas quanto a interpretação da lei tributária que ensejem a aplicação do art. 112 do 
CTN, o qual tem sua relevância como instrumento de defesa dos contribuintes para casos 
controversos, em que haja dúvidas quanto às circunstâncias materiais do fato.  

 

Com efeito, a infração é única, qual seja, omissão de registro de 
saídas de mercadorias tributadas em decorrência do suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, estando clara a descrição do fato narrado no lançamento, 
coadunando com a fundamentação legal e a penalidade indicada.  

 

Conforme detalhado em Nota Explicativa (fls. 8 a 23), o levantamento 
fiscal efetuado foi elaborado a partir de dados contidos na Escrituração Contábil Digital – 
ECD da empresa obtida através do sítio da Receita Federal (cópia em mídia CD), dados 
constantes da Escrituração Fiscal Digital – EFD validada na SEFAZ, dados obtidos junto 
às instituições financeiras com as quais o contribuinte possuía movimentação, com 
transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal, e também por meio de dados obtidos 
da confirmação junto a terceiros, utilizando-se da técnica de “Circularização”, visto que o 
contribuinte não atendeu a nenhuma notificação encaminhada para apresentação de 
documentos. 

 

As autoridades fiscais constataram que no exercício 2014 a conta 
Caixa foi indevidamente suprida através de cheques liquidados e lançados a débito desta 
conta como recursos da empresa e a crédito da conta Bancos, sem o devido registro 
correspondente a crédito da conta Caixa do mesmo valor e na mesma data quando da 
saída para pagamento de despesas ou Fornecedores, o que caracterizaria a utilização da 
conta Caixa como conta transitória. 

 

Constataram também a existência de desembolsos não 
contabilizados (passivo fictício na conta Fornecedores) referente a liquidações não 
baixadas, oriundas de numerários cuja origem não foi declarada e, portanto, sem provas 
de que tenham sido tributados. 

 

Da mesma forma, constataram que diversos Fornecedores 
apresentavam saldos e valores expressivos, que se mantiveram sem quitação durante 
todo o ano de 2014 e, por meio da técnica da Circularização, chegou-se ao saldo real que 
o contribuinte tinha junto ao Fornecedor, conforme planilha explicativa anexada às fls. 68. 

 

E assim, por meio da Auditoria das Disponibilidades, apuraram que o 
contribuinte apresentou uma omissão de saída no valor total de R$ 50.760.174,22, sendo 
97,37% relativo às mercadorias tributadas (fls. 145), equivalendo a uma omissão de saída 
no valor de R$ 49.425.181,64 e ICMS devido no valor de R$ 6.380.790,95, que se exige 
no presente lançamento. 

 



Ressalte-se que, relativamente à omissão de saída de mercadorias 
não tributadas, equivalente à 12,91%, no valor de R$ 1.334.992,58, foi lavrado o auto de 
infração nº 4011702017683 em que se exige a multa formal de 25%, totalizando o valor de 
R$ 333.748,14. 

 

Logo, os demonstrativos e documentos anexados pelos autuantes 
confirmam o suprimento indevido nas contas representativas do disponível, presumindo-se 
decorrente de operação ou prestação tributada não registrada. 

 

E tratando-se de presunção juris tantum, caberia à recorrente 
contraditar as provas acostadas no lançamento pelas autoridades fiscais com a juntada de 
provas e de outro levantamento de igual natureza, que pudessem demonstrar possíveis 
equívocos cometidos no trabalho fiscal, o que não ocorreu. 

 

Preferiu a recorrente direcionar sua defesa tão somente para o 
sinistro ocorrido, alegando teses que não prosperaram na verdade material requerida no 
processo. E, na ausência de provas materiais que sustentem seus argumentos, deve o 
feito ser declarado procedente. 

 
Relativamente ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

indefiro-o, vez que o processo se encontra em condições de julgamento, haja vista que a 
matéria posta sob apreciação é unicamente de direito, não se fazendo necessária a baixa 
destes autos em diligência para esclarecimento ou saneamento, conforme disposto no inc. 
II do § 3° do art. 19 da Lei n° 16.469/09. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 

do art. 71 da Lei nº 11.651/91, formulado pela recorrente, também indefiro-o, por não se 
aplicar ao caso, em razão de que não há evidência de recolhimento do imposto. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. Rejeito a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01715/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão de solidário da lide. Rejeitada. Preliminar de 
decadência. Rejeitada. Mérito. Omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas. Auditoria das Disponibilidades. 
Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, não estando presente nos autos o 
alegado vício formal; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;(CTE, art. 45, XII); 
 
3. Tratando-se de reautuação, com base no art. 173, II, do CTN, o 
prazo decadencial começa a partir da data da anulação do 
procedimento anterior, estando o novel lançamento dentro do 
prazo fixado nesse dispositivo legal, inocorrida a decadência 
arguida; 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Também por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Por decisão unânime, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 72.215,56 (setenta e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e 
seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 
passivo omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas referente a saldo credor 
(insuficiência de caixa) apurado na verificação da regularidade das contas representativas 
do disponível no exercício de 2008, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 103.319,17 (cento e três mil trezentos e 
dezenove reais e dezessete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a observação de o presente 

lançamento decorre de reautuação do Processo n° 4011001372065. 
 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, I e 64, da Lei n° 11.651/91, 

c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da 
Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física CARLOS SABINO DE 

CARVALHO, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa, demonstrativos da Auditoria das Disponibilidades, cópia do livro contábil 
Diário, extratos de contas correntes, dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 119 a 144), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão do 
solidário, citando jurisprudência. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que na 

auditoria foram utilizados extratos bancários da empresa autuada, relacionando todos os 
cheques compensados na conta bancaria, e contabilizado como retorno dos numerários 
para a conta CAIXA. 

 
Entretanto, não foi feito um comparativo para verificar a origem dos 

numerários existentes no banco, que tanto podem ser partes de vendas, financiamentos, 
descontos de títulos, transferências, empréstimos etc. 

 
Anota que na auditoria no mês de janeiro de 2008 o agente do fisco 

considerou um saldo inicial de R$ 106.140,22, sendo que não há demonstração de onde 
esse valor foi extraído. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença nº 3042/2016 – 
JULP (fls.138 a 144). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls.152 a 160), onde reiteram as preliminares arguidas anteriormente, 
acrescentando a arguição em preliminar de decadência. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento reiterando as razões formulada na impugnação. Pedem a baixa dos autos em 



diligência para que fiscal estranho à lide para que averigue as falhas no levantamento 
fiscal anotas pela defesa às fls. 159 a 160. 

 
Juntam planilhas, cópias de nota fiscais, de páginas do Diário 

contábil e do livro Registro de Entradas (fls. 162 a 257), dentre outros documentos.  
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 40/2017 (fls. 262 a 264), converte o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia para que, 
preferencialmente, a autoridade autuante, ou outra que eventualmente o esteja 
substituindo, adote os seguintes procedimentos: a) à vista dos argumentos apresentados 
na peça recursal às fls. 157/160 e dos demonstrativos e demais documentos anexados às 
fls. 162/257, proceda à análise dos argumentos defensórios e, se for o caso, promova a 
revisão do procedimento fiscal com as necessárias correções e/ou adequações que se 
fizerem necessárias; b) esclareça se os fatos contábeis que respaldam o lançamento em 
questão são exatamente idênticos àqueles que serviram de espeque ao lançamento 
anterior (cheques liquidados e lançados a débito da conta caixa e a crédito da conta 
bancos), de modo que aqueles que não compunham o bojo do lançamento pretérito, tais 
como os estouros de caixa não relacionados estritamente com os fatos contábeis 
mencionados, não podem integrar a base fática utilizada na instrução do auto de infração 
em debate, vez que, consoante explicitado acima, alcançados pela decadência, haja vista 
tratar-se de fatos geradores ocorridos no exercício de 2008; c) preste quaisquer outros 
esclarecimentos que entender úteis e pertinentes ao julgamento deste processo. 

 
O agente do Fisco, atendendo a Resolução nº 40/2017, revisa 

auditoria fiscal, juntando-a aos autos (265 a 315), em relatório (fls. 316 a 322), efetua 
análise dos argumentos apresentados pela defesa e anota os procedimentos adotados no 
trabalho fiscal. A revisão, conforme demonstrativo (fls. 305), apurou o ICMS devido no 
valor de R$ 72.215,56 (setenta e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e seis 
centavos). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução 

n°58/2018 (fls. 324), ENCAMINHA o processo à Gerência de Preparo Processual - 
GEPRO, para cumprimento da Resolução nº 40/2017, de fls. 262 a 264, ou seja, dar 
ciência ao sujeito passivo, na pessoa de sua procuradora regularmente constituída nestes 
autos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, desejando, se manifeste acercado 
resultado da diligência. 

 
Intimado (fls. 325 a 327), o sujeito passivo não se manifesta 

acercado resultado da diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
O sujeito passivo formulou em preliminar arguição de nulidade por 

insegurança na determinação da infração, argumentando que a autoridade fiscal utilizou 
os extratos bancários da empresa autuada, relacionando todos os cheques compensados 
na conta bancária, e contabilizando como retorno dos numerários para conta CAIXA, mas 
não efetuou comparativo para verificar a origem dos numerários existentes no banco, que 
tanto podem ser partes de vendas, financiamentos, descontos de títulos etc. 



 
Apreciando essa preliminar, manifesto-me pela sua rejeição, posto 

que as origens dos numerários podem ser as que a defesa citou, mas pode também de 
parte de vendas sem a emissão do devido documento fiscal, que é o que está presumido 
no presente lançamento. Destaque-se que ao pagar uma despesa com cheque 
compensado pelo banco e registrar o valor a crédito do banco e a débito da CONTA 
CAIXA, cria-se um saldo fictício ou falso de caixa, fraude muito utilizada para acobertar a 
entrada ou saída de mercadorias sem a respectiva emissão ode nota fiscal. Não está 
presente nos autos o vício formal da insegurança na determinação da infração, que 
ensejaria a nulidade do procedimento fiscal. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, manifesto-

me pelo seu indeferimento, com fundamento no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 
O Senhor CARLOS SABINO DE CARVALHO, na condição de 

administrador da sociedade empresária, permitiu ou consentiu que fossem inseridos dados 
inexatos em sua escrita contábil, violando os princípios contábeis geralmente aceitos, ao 
contabilizar desembolsos através de cheques liquidados via compensação bancária como 
se fossem recursos entrando na conta CAIXA, é responsável pela omissão apurada pela 
fiscalização. 

 
Apreciando a preliminar de decadência, manifesto-me pela sua 

rejeição, observando que o presente auto de infração, lavrado em 30/04/2015, exige 
crédito tributário relativo a fatos gerados ocorridos em 2008, mas que este auto de 
infração trata-se de reautuação do Processo n° 4011001372065, declarado nulo, por 
insegurança na determinação da infração, na data de 18/04/2012, conforme o Acórdão da 
I CJUL n° 02860/12. 

 
Conforme o art. 173, II, do Código Tributário Nacional (CTN), o direito 

de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
[...] 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Tratando-se de reautuação, com base no art. 173, II, do CTN, o 

prazo decadencial começa a partir da data da anulação do procedimento anterior 
(18/04/2012), então não há decadência no novel lançamento. 

 



MÉRITO 
 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 

passivo omitiu o registro de saídas de mercadorias tributadas referente a saldo credor 
(insuficiência de caixa) apurado na verificação da regularidade das contas representativas 
do disponível no exercício de 2008, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 103.319,17 (cento e três mil trezentos e 
dezenove reais e dezessete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Por ordem da Resolução n° 40/2017 (fls. 262 a 264), os autos foram 

baixados em diligência par que agente do fisco efetuasse análise dos argumentos 
defensórios e, se for o caso, promovesse a revisão do procedimento fiscal com as 
necessárias correções e/ou adequações que se fizerem necessárias. 

 
Na revisão realizada nos autos, conforme demonstrativo (fls. 305), o 

agente do Fisco apurou o ICMS devido no valor de R$ 72.215,56 (setenta e dois mil, 
duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), e, em relatório (fls. 316 a 322), 
efetuou análise dos argumentos apresentados pela defesa. 

 
O sujeito passivo concordou com a revisão, pois não se manifestou 

acercado resultado da diligência, embora tenha sido regularmente intimado para tal. 
 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Rejeito a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 72.215,56 (setenta e dois mil, 
duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01747/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada. Rejeitada. 
ICMS. Auditoria das Disponibilidades. Suprimento indevido da 
Conta Caixa. Omissão no recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. A ausência de afronta das normas do art. 20, incisos III e IV, 
parágrafo 3º da Lei nº 16.469/2009 suporta a rejeição do 
acolhimento das preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas pela recorrente; 
 
2. A falta de comprovação da inexistência do ilícito fiscal, que 
compôs a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, 
descrito na peça vestibular deste volume, impõe a confirmação 
da decisão proferida pela Primeira Instância, a qual considerou 
procedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco estadual reclama do sujeito passivo o tributo e acréscimos 
legais, em virtude de ter omitido o registro de saída de mercadorias não tributadas no valor 
comercial de R$ 8.709.054,20 (oito milhões, setecentos e nove mil, cinquenta e quatro 
reais e vinte centavos), no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, referente ao suprimento 
indevido nas contas representativas do disponível, na forma de suprimento indevido de 
caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, 
o autuado deve recolher a multa formal no valor de R$ 2.158.763,56 (dois milhões, cento e 
cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) mais 
os acréscimos legais. 

 
A infração descrita tem amparo no art. arts. 25, § 1º, alínea III e 64 da 

Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a 



penalidade proposta pela fiscalização atende ao disposto no art. 71, inciso VII, alínea “l” 
(L) do CTE. 

 
O trabalho fazendário está instruído com os documentos de fls. 

03/132. 
 
Intimados, fls. 133/134, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário na primeira fase do contraditório, fls. 137/149, para alegar que: 
 
a) nulidade por insegurança na determinação da infração onde afirma 

que existe contradição entre o fato narrado, com o dispositivo tido por infringido e destes 
com a penalidade aplicável; 

 
b) questiona o enquadramento da penalidade proposta e a aplicação 

da forma qualificada do § 9º do art. 71, motivo pelo qual requer a alteração da penalidade, 
para a prevista no inciso “X” do referido artigo. Afirma que a multa, nos patamares com 
que foi aplicada, é desproporcional e confiscatória, afronta o princípio da capacidade 
contributiva e da vedação ao confisco, conforme art. 150, inciso IV da Constituição 
Federal. Requer a sua redução para um valor aceitável. 

 
c) no mérito, questiona a validade do trabalho de auditagem da 

fiscalização, para detectar e apurar a omissão, sob o argumento de que não existe indício 
ou prova da falta de emissão de notas fiscais de saída de mercadorias. Discorre sobre a 
auditoria da Conta Caixa, afirma que os suprimentos indevidos apurados pela fiscalização 
são meros ajustes contábeis, sem ligação com operações de circulação de mercadorias. 
Acresce que o manual de auditoria prevê que na ocorrência de mero erro formal, a 
recomendação é que não seja realizada a cobrança de ICMS. Fundamenta sobre o 
trabalho fiscal e reforça a premissa de que os ajustes realizados em contas da 
contabilidade, ocorreram para regularização de saldos que estavam em desconformidade 
com a realidade fática e que a auditoria realizada não levou em consideração os 
lançamentos feitos a Crédito da Conta Caixa e, ainda, conclui com a afirmação de que não 
efetuou vendas sem a emissão de nota fiscal, caso contrário não teria recorrido a um 
processo de recuperação judicial. Afirma que o recebimento de empréstimo feito ao sócio, 
não corresponde a suprimento indevido e que se ele quita a obrigação, não se exige as 
mesmas comprovações de quando ocorre o empréstimo deste à empresa. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou que seja julgado 

improcedente, com seu consequente arquivamento. (Parte do relatório orientado pelo que 
consta do julgamento singular). 

 
O julgador singular depois de rejeitar os questionamentos 

preliminares, decide o mérito com a declaração da procedência do auto de infração, fls. 
297/304. 

 
O sujeito passivo, fls. 309/324, recorre da decisão singular, argui a 

preliminar de nulidade do auto de infração, por não conter os requisitos mínimos exigidos 
para validar o lançamento nele efetuado. Que a norma processual exige que o auto de 
infração contenha, dentre outros, a descrição do fato, indicação da norma infringida e da 
penalidade aplicável. 

 
Nesta discussão, há contradição entre o fato narrado e os 

dispositivos legais tido como infringidos e, de consequência, com a penalidade proposta 
pela fiscalização. Cita o art. 25, § 1º, inciso III do CTE para afirmar que esta norma cria 



uma presunção de que o suprimento da Conta Caixa sem a devida comprovação da 
origem caracteriza operação ou prestação tributada sem a efetivação das escriturações 
mercantis. Acresce que houve lançamentos contábeis que não caracterizam a existência 
de suprimento indevido de caixa. 

 
Entende que não há existência entre os dispositivos legais tidos 

como infringidos e a penalidade aplicável. A recorrente afirma que, para a omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas, foi aplicada multa formal de 25% do valor da 
operação, conforme prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “I” (L) do CTE. Considera que 
a multa é exorbitante sob todos os aspectos, sendo que essa proposição da pena de 
caráter formal fere o princípio da capacidade contributiva do contribuinte, como também, 
àquele que veda o confisco tributário, princípios legais estes basilares do direito brasileiro, 
e a infração tributária não pode gerar perda e/ou o confisco de bens lícitos. 

 
Evidencia que a alegação fiscal se assenta em meras ilações 

deduzidas de circunstancias não provadas, haja vista que a simples constatação de ajuste 
de lançamento não se mostra capaz de estabelecer fonte segura da afirmação que se faz.  

 
Por fim, requer que seja o recurso recebido, processado e provido, a 

fim de que a sentença seja anulada, quando não, seja a ação julgada improcedente, por 
ausência de infração, de qualquer modo, com a desconstituição do crédito tributário 
constante do Auto de Infração em discussão, por ser medida de sã e serena justiça. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 
Do compulso dos autos, verifico que a causa da autuação é a 

omissão, no registro de saída de mercadorias não tributadas no valor comercial de 
R$8.709.054,20 (oito milhões, setecentos e nove mil, cinquenta e quatro reais e vinte 
centavos), nos exercícios de 2012 e 2013, referente ao suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, na forma de suprimento indevido de caixa, conforme 
Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos.  

 
Diante desta constatação o auditor fiscal exigi a reparação da 

infração com a exigência do recolhimento da multa formal no valor de R$ 2.158.763,56 
junto com os acréscimos legais. 

 
Com o suporte do Art. 5º, inciso LV da Constituição Federa, o 

contraditório processual foi estabelecido com as defesas legais e o estabelecimento do 
direito de o autuado se manifestar contra a presunção de omissão no recolhimento do 
ICMS foi respeitado.  

 
Os registros iniciais definem as condições da tese da decisão 

proferida pela Câmara Julgadora, cujo fundamento exponho: 
 
Inicio este voto com a rejeição dos questionamentos preliminares de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, visto que a fiscalização executou o seu trabalho de acordo com as 
técnicas procedimentais ditadas pela Administração Tributária, de forma que nenhuma das 



faculdades legais previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/2009 ao proceder à constituição do 
crédito tributário, conforme transcrição da norma no próximo parágrafo. 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela 
alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento 
do feito. 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou determinar a 
correção das irregularidades ou omissões diferentes das referidas no caput, 
quando estas influírem na solução do litígio, renovando-se a intimação do 
sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

§ 4º Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma auxiliar e que 
a autoridade competente pratique o ato e esteja em exercício de suas 
funções. 

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de 
mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se 
pelo menos um deles estiver corretamente identificado, devendo ser 
excluídos da relação jurídica os demais. 

  
Vencida estas questões primeiras, o julgador do processo aprecia o 

mérito, cujo julgamento ancora-se na sentença proferida pela Primeira Instância que 
transcrevo parte neste voto, conforme segue: 

 
A fiscalização considerou a omissão decorrente da saída de 

mercadorias não tributadas, no período autuado, com a devida observação do cálculo da 
proporcionalidade prevista no § 2º do artigo 25 do CTE, exposto alhures, lembrando mais 
uma vez que a fiscalização só trabalhou com documentos e livros fiscais/contábeis 
emitidos pelo próprio autuado, conforme nota explicativa, fls. 05/15, que detalhou a 
infração cometida, ao informar que houve suprimento da conta caixa com valores lançados 
a débito, sem a comprovação dos documentos que deram suporte aos lançamentos 
contábeis de nºs 6555543 e 670953, relativos ao exercício de 2012 e a falta de 
comprovação efetiva da entrega dos recursos relativos ao empréstimo realizado no 
lançamento contábil nº 595672 no exercício de 2013, conforme apurado na Auditoria das 
Disponibilidades. 

 
Diante do exposto, conclui-se pela análise dos autos, que a 

autoridade fiscal se valeu de consistentes informações, o trabalho foi realizado de forma 
técnica, fundamentado nos livros e documentos pertinentes a escrituração contábil do 
sujeito passivo, devendo, portanto, ser mantida a pretensão fiscal por estar o lançamento 
em conformidade com as disposições do art. 160 do CTE. 

 



Outrossim, a oportunidade do recurso voluntário, com a finalidade de 
contrapor ao lançamento com dados precisos, foi facultada ao sujeito passivo, e, ele se 
manteve inerte e nenhum documento de prova substancial instrui os contraditórios da 
parte litigante. 

 
Diante da exigência do crédito tributário e da formalização do 

processo, vejo que, nesta demanda, a razão é do autor do procedimento que busca a 
receita tributária de direito do sujeito ativo (Estado). 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

 
 
  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01748/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão do polo passivo solidário da lide, arguida 
pelo próprio. Rejeitado. ICMS. Auditoria das Disponibilidades. 
Suprimento indevido da Conta Caixa. Omissão no recolhimento 
do imposto. Procedente.  
 
1. A ausência de afronta das normas do art. 20, incisos III e IV, 
parágrafo 3º da Lei nº 16.469/2009 suporta a rejeição do 
acolhimento das preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas pela recorrente; 
 
2. As pessoas identificadas no art. 45, inciso XII da Lei nº 
11.651/91, são solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto ou da penalidade pecuniária quando demonstrarem que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
3. A falta de comprovação da inexistência do ilícito fiscal, que 
compôs a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, 
descrito na peça vestibular deste volume, impõe a confirmação 
da decisão proferida pela Primeira Instância, a qual considerou 
procedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco estadual reclama do sujeito passivo o ICMS e acréscimos 
legais, em virtude de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas no valor 



comercial de R$ 11.538.062,46 (onze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, sessenta e 
dois reais e quarenta e seis centavos), no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, referente 
ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, na forma de suprimento 
indevido de caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Dessa 
forma, supriu pagamento de imposto na ordem de R$ 1.375.454,05. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS junto com a penalidade e demais acréscimos legais. 

 
A infração descrita tem amparo no art. arts. 25, § 1º, alínea III e 64 da 

Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a 
penalidade proposta pela fiscalização atende ao disposto no art. 71, inciso VII, alínea “l” 
(L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Um dos sócios da pessoa jurídica foi indicado para o polo passivo 

solidário da lide, fl. 04. 
 
O trabalho fazendário está instruído com os documentos de fls. 

03/132. 
 
Intimados, fls. 133/137, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário na primeira fase do contraditório, fls. 140/152, enquanto que o sujeito 
passivo solidário, de igual forma, também impugna o lançamento fiscal, fls. 300/306, para 
alegar que: 

 
a) nulidade por insegurança na determinação da infração onde afirma 

que existe contradição entre o fato narrado, com o dispositivo tido por infringido e destes 
com a penalidade aplicável; 

 
b) questiona o enquadramento da penalidade proposta e a aplicação 

da forma qualificada do § 9º do art. 71, motivo pelo qual requer a alteração da penalidade, 
para a prevista no inciso “X” do referido artigo. Afirma que a multa, nos patamares com 
que foi aplicada, é desproporcional e confiscatória, afronta o princípio da capacidade 
contributiva e da vedação ao confisco, conforme art. 150, inciso IV da Constituição 
Federal. Requer a sua redução para um valor aceitável. 

 
c) no mérito, questiona a validade do trabalho de auditagem da 

fiscalização, para detectar e apurar a omissão, sob o argumento de que não existe indício 
ou prova da falta de emissão de notas fiscais de saída de mercadorias. Discorre sobre a 
auditoria da Conta Caixa, afirma que os suprimentos indevidos apurados pela fiscalização 
são meros ajustes contábeis, sem ligação com operações de circulação de mercadorias. 
Acresce que o manual de auditoria prevê que na ocorrência de mero erro formal, a 
recomendação é que não seja realizada a cobrança de ICMS. Fundamenta sobre o 
trabalho fiscal e reforça a premissa de que os ajustes realizados em contas da 
contabilidade, ocorreram para regularização de saldos que estavam em desconformidade 
com a realidade fática e que a auditoria realizada não levou em consideração os 
lançamentos feitos a Crédito da Conta Caixa, e, ainda, conclui com a afirmação de que 
não efetuou vendas sem a emissão de nota fiscal, caso contrário não teria recorrido a um 
processo de recuperação judicial. Afirma que o recebimento de empréstimo feito ao sócio, 
não corresponde a suprimento indevido e que se ele quita a obrigação, não se exige as 
mesmas comprovações de quando ocorre o empréstimo deste à empresa. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou que seja julgado 

improcedente, com seu consequente arquivamento. (Parte do relatório orientado pelo que 
consta do julgamento singular). 



 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de fls. 

153/298. 
 
Em peça isolada, o sujeito passivo solidário, fls. 300/306 impugna o 

lançamento do crédito tributário e sob o alicerce da preliminar de sua exclusão da 
responsabilidade solidária, requer a sua desobrigação tributária. 

 
Para tanto, defende que não pode ser responsabilizado pelo crédito 

fiscal porque não houve a sua participação, como sócio da pessoa jurídica, com a alegada 
infração. Que não houve a infração e que, para a exigência do ICMS, a fiscalização se 
baseou em valores lançados na contabilidade a título de “ajuste para regularização” de 
contas contábeis. 

 
Ao final, junta documentos e requer que seja conhecida a preliminar 

de ilegitimidade para figurar no polo passivo solidário da lide, requer a sua exclusão da 
relação processual e, no mérito, que seja declarada a improcedência do auto de infração.    

 
O julgador singular depois de rejeitar os questionamentos 

preliminares, decide o mérito com a declaração da procedência do auto de infração, fls. 
312/321. 

 
O sujeito passivo, fls. 332/345, recorre da decisão singular, argui a 

preliminar de nulidade do auto de infração, por não conter os requisitos mínimos exigidos 
para validar o lançamento nele efetuado. Que a norma processual exige que o auto de 
infração contenha, dentre outros, a descrição do fato, indicação da norma infringida e da 
penalidade aplicável. 

 
Nesta discussão, há contradição entre o fato narrado e os 

dispositivos legais tido como infringidos e, de consequência, com a penalidade proposta 
pela fiscalização. Cita o art. 25, § 1º, inciso III do CTE para afirmar que esta norma cria 
uma presunção de que o suprimento da Conta Caixa sem a devida comprovação da 
origem caracteriza operação ou prestação tributada sem a efetivação das escriturações 
mercantis. Acresce que houve lançamentos contábeis que não caracterizam a existência 
de suprimento indevido de caixa. 

 
Entende que não há existência entre os dispositivos legais tidos 

como infringidos e a penalidade aplicável. A recorrente afirma que, para a omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas, foi aplicada multa de 25% do valor da 
operação agravada com mais 60% do valor do imposto devido, com suporte no art. 71, I e 
seu § 9º. Que a multa é exorbitante sob todos os aspectos, sendo que essa proposição da 
pena pecuniária fere o princípio da capacidade contributiva do contribuinte, como também, 
àquele que veda o confisco tributário, princípios legais estes basilares do direito brasileiro, 
e a infração tributária não pode gerar perda e/ou o confisco de bens lícitos.  

 
Evidencia que a alegação fiscal se assenta em meras ilações 

deduzidas de circunstancias não provadas, haja vista que a simples constatação de ajuste 
de lançamento não se mostra capaz de estabelecer fonte segura da afirmação que se faz.  

 
Por fim, requer que seja o recurso recebido, processado e provido, a 

fim de que a sentença seja anulada, quando não, seja a ação julgada improcedente, por 
ausência de infração, de qualquer modo, com a desconstituição do crédito tributário 
constante do Auto de Infração em discussão, por ser medida de sã e serena justiça. 



 
O polo passivo solidário recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, argui que concorreu para a suposta prática da infração tributaria, já que ele não 
transgrediu, na condição de sócio da pessoa jurídica autuada, as normas do Contrato 
Social da empresa (Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada).  

 
Ao contrário, todas as declarações prestadas são exatas e o ICMS 

foi recolhido no momento oportuno, segundo a legislação tributária do Estado. De qualquer 
forma, o requerente não seria responsável, ainda que solidariamente, pelas supostas 
dividas da pessoa jurídica, mormente porque não foi demonstrado pela autoridade 
autuante que está incorrera nas hipóteses legais previstas para ensejar a sua 
responsabilidade pessoal. Além do que, o próprio Supremo Tribunal Federal, também se 
manifesta pela exclusão do sócio do polo passivo solidário, conforme decisão proferida em 
arguição de relevância, onde bem delineou o alcance e o conteúdo do instituto da 
responsabilidade solidaria. Ademais se registra que o saldo da Conta Caixa era suficiente 
para suportar todas as movimentações reais e econômicas da empresa, e que ela não 
necessita lançar mão de qualquer artificio para mantê-lo devedor no período analisado. 
Portanto, não há lugar para se falar em falta de recolhimento do ICMS, quer a questão 
seja analisada sob o aspecto material, quer seja de acordo com a legislação pertinente.  

 
Por fim, requer que seja recebido o recurso, processado e provido, a 

fim de que a sentença seja anulada, quando não, seja a ação julgada improcedente, por 
ausência de infração, de qualquer modo, com a desconstituição do crédito tributário 
constante do auto de infração mencionado, por ser medida de sã e serena justiça, fls. 
347/354. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos, verifico que a causa da autuação é a 

omissão, no registro de saída de mercadorias tributadas no valor comercial de 
R$11.538.062,46 (onze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais e 
quarenta e seis centavos), nos exercícios de 2012 e 2013, referente ao suprimento 
indevido nas contas representativas do disponível, na forma de suprimento indevido de 
caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos.  

 
Diante desta constatação o auditor fiscal exigi o recolhimento do 

imposto no valor de R$ 1.375.454,05 junto com a penalidade e os acréscimos legais. 
 
Com o suporte do Art. 5º, inciso LV da Constituição Federa, o 

contraditório processual foi estabelecido com as defesas legais e o estabelecimento do 
direito de o autuado se manifestar contra a presunção de omissão no recolhimento do 
ICMS foi respeitado.  

 
Os registros iniciais definem as condições da tese da decisão 

proferida pela Câmara Julgadora, cujo fundamento exponho: 
 
Inicio este voto com a rejeição dos questionamentos preliminares de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, visto que a fiscalização executou o seu trabalho de acordo com as 



técnicas procedimentais ditadas pela Administração Tributária, de forma que nenhuma das 
faculdades legais previstas no art. 20 da Lei nº 16.469/2009 ao proceder à constituição do 
crédito tributário, conforme transcrição da norma no próximo parágrafo. 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela 
alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento 
do feito. 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou determinar a 
correção das irregularidades ou omissões diferentes das referidas no caput, 
quando estas influírem na solução do litígio, renovando-se a intimação do 
sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

§ 4º Não causa a nulidade do ato, a participação de autoridade 
incompetente ou impedida, desde que esta participe de forma auxiliar e que 
a autoridade competente pratique o ato e esteja em exercício de suas 
funções. 

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de 
mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se 
pelo menos um deles estiver corretamente identificado, devendo ser 
excluídos da relação jurídica os demais. 

  
Quanto ao requerido pela parte que se considerou ilegítima para 

compor o processo de forma passiva solidária, com o suporte do art. 45 da Lei nº 
11.651/91, eu o rejeito com a previsão do artigo mencionado onde ele ensina que as 
pessoas que tenham interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto e 
penalidade pecuniária. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

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

 

Em face do ensinamento desta disposição legal, eu rejeito a exclusão 
do sujeito passivo solidário da lide e o mantenho de acordo com a sua indicação inserida 
no documento de fl. 04. 

 



Vencida estas questões primeiras, o julgador do processo aprecia o 
mérito, cujo julgamento ancora-se na sentença proferida pela Primeira Instância que 
transcrevo parte neste voto, conforme segue: 

 
A fiscalização considerou a omissão decorrente da saída de 

mercadorias tributadas, no período autuado, com a devida observação do cálculo da 
proporcionalidade prevista no § 2º do artigo 25 do CTE, exposto alhures, lembrando mais 
uma vez que a fiscalização só trabalhou com documentos e livros fiscais/contábeis 
emitidos pelo próprio autuado, conforme nota explicativa, fls. 05/15, que detalhou a 
infração cometida, ao informar que houve suprimento da conta caixa com valores lançados 
a débito, sem a comprovação dos documentos que deram suporte aos lançamentos 
contábeis de nºs 6555543 e 670953, relativos ao exercício de 2012 e a falta de 
comprovação efetiva da entrega dos recursos relativos ao empréstimo realizado no 
lançamento contábil nº 595672 no exercício de 2013, conforme apurado na Auditoria das 
Disponibilidades. 

 
Diante do exposto, conclui-se pela análise dos autos, que a 

autoridade fiscal se valeu de consistentes informações, o trabalho foi realizado de forma 
técnica, fundamentado nos livros e documentos pertinentes a escrituração contábil do 
sujeito passivo, devendo, portanto, ser mantida a pretensão fiscal por estar o lançamento 
em conformidade com as disposições do art. 160 do CTE. 

 
Outrossim, a oportunidade do recurso voluntário, com a finalidade de 

contrapor ao lançamento com dados precisos, foi facultada ao sujeito passivo e ao 
solidário da lide, e, eles se mantiveram inertes e nenhum documento de prova substancial 
instrui os contraditórios das partes litigantes. 

 
Diante da exigência do crédito tributário e da formalização do 

processo, vejo que, nesta demanda, a razão é do autor do procedimento que busca a 
receita tributária de direito do sujeito ativo (Estado). 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, decido rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01815/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. auditoria das 
disponibilidades. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Afastamento. Unânime.  Não é inseguro o lançamento 
do crédito tributario decorrente de Auditoria das 
Disponibilidades que é abrangente das irregularidades 
concernentes ao suprimento indevido de caixa, insuficiência de 
caixa e saldo reconstituído inferior ao saldo escriturado, em um 
único auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e retornar os autos à Câmara para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu registro de saída de mercadorias 
tributadas, na importância de R$ 2.387.666,26, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, 
referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, na forma de 
empréstimo irregular, e de não contabilização de desembolsos de caixa, conforme 
Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

 
Infração: arts. 25, § 1º, III e 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 141 do 

Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei nº 

16.241/2008. 
 
ICMS original: R$ 206.878,47 
 
Nomeados solidários: LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, 

SÍLVIO MARCOS COTRIM, ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, PAULO 
HENRIQUE DA SILVA e ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO, todos com 
fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de sócios administradores. 

 
Instrução Processual: o Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04) 
que aponta que a irregularidade constatada decorre de: 1) suprimento ilegal de caixa, na 
importância de R$ 2.170.086,45, sendo R$ 1.500.000,00 referente a possível empréstimo 



contraído junto a sócio não identificado, sem comprovação de origem e destino, mesmo 
após notificado para tanto; e R$ 670.086,45 refere-se a lançamento em seu livro Diário de 
nota fiscal eletrônica com valor a maior que a operação realizada. 2) desembolsos não 
contabilizados na importância de R$ 217.579,81, referentes a pagamentos de materiais de 
consumo, serviços prestados por terceiros, despesas com telefonia, impostos, taxas, etc. 
sem contabilização nos livros DIÁRIO E RAZÃO; planilhas da Auditoria das 
Disponibilidades (fls. 29/40); planilha Proporção de Mercadorias Tributadas (fls. 41/42); 
original da Notificação Fiscal (fls. 43) para o sujeito passivo apresentar Contrato de 
Empréstimo e toda documentação que comprove a disponibilidade econômica e financeira 
do emprestador, como também os comprovantes das efetivas entregas de recursos, que 
não foi atendida; cópia da nota fiscal eletrônica lançada a maior no livro Diário (fls. 
44/45);cópias dos documentos referentes aos pagamentos não contabilizados (fls. 
46/311); cópia do livro DIÁRIO (fls. 313/487); cópia do livro Registro de Entradas (fls. 
488/516); cópia do livro Registro de Saídas (fls. 517/565); cópia do livro Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 566/595). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários Lívia de 

Almeida Araújo Viveiros, Alessandra Moreira da Silva Oliveira, Paulo Henrique da Silva e 
Acsa Cristina Moreira da Silva Araújo, não comparecem ao feito e são declarados revéis 
(fls. 612). 

 
Já os sujeitos passivos autuado e solidário Sílvio Marcos Cotrim 

comparecem ao feito em peças apartadas e manifestam-se com os seguintes argumentos 
de defesa: 

 
a) Autuado principal (fls. 615/619): que apresentou Contrato de 

Empréstimo Mútuo; que não houve levantamento específico de estoque. ANEXOU ao feito 
cópia de Contrato de Empréstimo Mútuo em Moeda Nacional (fls. 625), com registro em 
2011 (maio), e que o empréstimo foi em moeda corrente.     

 
b) Por Sílvio Marcos Cotrim (fls. 628/630): pede sua exclusão da 

lide com fundamento no art. 134 e 135, III, do CTN. 
 

SENTENÇA: julgador singular julgou procedente o auto de infração e 
rejeitou o pedido de exclusão do solidário na lide (fls. 637/639). 

 
Intimados regularmente, o solidário Paulo Henrique da Silva não 

comparece ao feito e é declarada sua perempção (fls. 651), mas o autuado e todos os 
demais solidários apresentam impugnação em peças apartadas de mesmo conteúdo, em 
que: 

 
- pedem a exclusão da lide com fundamento nos arts. 134 e 135, III, 

do CNT; alegam que foi apresentado Contrato de Empréstimo Mútuo;  
 
CERTIDÃO E ACÓRDÃO (fls. 694/701): indo a julgamento em 

10/10/2012, a 2ª CJUL decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo relator, 
declarando nulo ab initio o processo. Vencedores: Delcides de Souza Fonseca e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido : Renato Moraes Lima. 

 
No voto condutor do acórdão o relator afirma que o Manual de 

Preenchimento de auto de infração orienta a se elaborar um auto de infração para cada 



situação de infração, quais sejam: suprimento indevido de caixa; saldo credor na conta 
caixa e saldo existente ou escriturado superior ao apurado. 

 
RECURSO EX OFFÍCIO (fls. 703/705): A Fazenda Pública recorre 

aduzindo que “o fato de reunir em apenas um Auto de Infração, as situações previstas nos 
incisos III e VII do § 1º do art. 25 do CTE não traz prejuízo e nem causa cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte”, porque ambas infrações implicam na “omissão de 
saídas de mercadorias tributadas”, punidas pelo mesmo dispositivo legal. 

 
Intimados, o sujeito passivo principal e o solidário Paulo Henrique da 

Silva não apresentam contradita, mas todos os demais sujeitos passivos solidários 
comparecem ao feito e apresentam contraditas em peças apartadas de mesmo conteúdo, 
alegando: 

 
- que os inciso III e VII do § 1º do art. 25 do CTE prevêem a 

ocorrência das hipóteses de operações consideradas como não registradas, porém, não 
autoriza a junção de duas infrações distintas no mesmo auto de infração.  

. 
É o relatório. 

 

V   O   T   O 

 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente de saídas de mercadorias tributadas sem emissão de notas 
fiscais, por presunção legal, conforme Auditoria das Disponibilidades. 

 

No recurso ao Conselho Superior, não se discute matéria de mérito, 
uma vez que na instância cameral, julgou-se nulo o processo por insegurança na 
determinação da infração, restringindo-se a análise e julgamento no presente momento a 
essa matéria. 

 

Para análise e decisão em instância superior, transcrevo os 
fundamentos do voto condutor do acórdão cameral, que aponta a seguinte fundamentação 
de relevo: 

 

“Passo a decidir e de plano considero que razão assiste ao sujeito 
passivo e solidários no que diz respeito à arguição da preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. De fato, consta no histórico da peça 
básica  a descrição de várias infrações simultâneas imputadas ao sujeito passivo, o que o 
deixa inquinado de vício processual insanável. Após a detida análise do feito, considero 
que melhor teria feito o agente autuante se tivesse lavrado um auto de infração para cada 
uma das contravenções fiscais.  

Com efeito, ao proceder da maneira não usual, o fisco desobedeceu 
os procedimentos e ditames do manual de auditoria, senão vejamos: 

XII) AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES  
 
01. Suprimento indevido de caixa SISTEMA AUTO 620 Omitiu registro de saída de 

mercadoria no valor correspondente ao suprimento Indevido de caixa apresentado, na importância de R$............, 
conforme Auditoria das Disponibilidades, documentos em anexo. Em consequência, de acordo, com a base de 



cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, deverá pagar o 
ICMS, na importância de R$ .........., juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 

VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08 
 
INFRAÇÃO 
 
 Arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  

 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99  

 

VIGÊNCIA a partir de 01/05/08  
 
INFRAÇÃO 
 
Arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  
 
Nota(s): 
 
-lavrar apenas um auto de infração, mesmo que haja comercialização também 
de mercadorias isentas ou não tributadas;  
 
-a base de cálculo deve ser encontrada levando em consideração a 
proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas no período 
(Art. 25, § 2º, CTE).  
 
02. Saldo credor na conta caixa SISTEMA AUTO 621  
 

Omitiu registro de saída de mercadoria no valor 
correspondente ao saldo credor apresentado na conta caixa, na 
importância de R$............, conforme Auditoria das 
Disponibilidades, documentos em anexo. Em consequência, de 
acordo com a base de cálculo apurada em função da 
proporcionalidade de comercialização das mercadorias 
tributadas, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ .........., 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  
 

VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08  

 
INFRAÇÃO Arts. 25, § 1º, I e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99 VIGÊNCIA: a partir de 
01/05/08  
 
INFRAÇÃO  

 
Arts. 25, § 1º, I e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  

 
PENALIDADE  

 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  
 



03. Saldo existente ou escriturado superior ao apurado SISTEMA AUTO 622 
Omitiu registro de saída de mercadoria no valor correspondente à diferença a maior entre o saldo das 
disponibilidades escriturado (ou existente conforme termo) e o saldo reconstituído pelo Fisco, ao 
final do período analisado, na importância de R$............, conforme Auditoria das Disponibilidades, 
documentos em anexo. Em conseqüência, de acordo com a base de cálculo apurada em função da 
proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS, na 
importância de R$ .........., juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 

VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08 
  
INFRAÇÃO  
 
Arts. 25, § 1º, VII e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99  
VIGÊNCIA: a partir de 01/05/08  
 
INFRAÇÃO  
 
Arts. 25, § 1º, VII e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  

 

Diante do exposto, pode-se constatar que cada tipo de infração ou 
melhor dizendo, cada sistema que gera o auto de infração, seja ele do tipo 620, 621 ou 
622, exige descrição detalhada do fato com a indicação do valor comercial, do imposto, da 
data da ocorrência do fato gerador, etc, todos em separado, jamais englobados, como fez 
a autoridade autuante. Ao agir desta maneira, o respeitável agente autuante laborou em 
erro, deixando todo o trabalho inquinado de vícios processuais insanáveis, tanto por 
insegurança na determinação da infração como por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo, visto que o sujeito passivo não sabe com clareza do que defender-se.” 

 

Nota-se que o acórdão cameral, embora inteligente, é desprovido de 
razoabilidade e proporcionalidade, e traz nulidade sem que tenha havido prejuízo nenhum 
para a defesa, e nem para a compreensão da autuação, ou para seus consectários. 

Com efeito, a Auditoria das Disponibilidades, nos termos do art. 25, § 
1º, I, III, VII, do CTE, aponta três irregularidades passíveis de autuação. Veja-se: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

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

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 



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

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 

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

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo 
deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em 
procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das 
entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária 
pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 
entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou 
industrialização”. 

São três irregularidades distintas que resultam na mesma infração e 
penalidade, quais sejam: omissão de saída de mercadoria tributadas puníveis com o 
disposto no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE. 

Ora, o que importa saber, então, é se o levantamento fiscal (Auditoria 
das Disponibilidades) permite vislumbrar essas três irregularidades distintas em um 
mesmo procedimento fiscal. 

A conclusão é que sim. 

Com efeito, compulsando a Auditoria das Disponibilidades presente 
ao feito, constata-se que: 

1º) o item “SUPRIMENTOS DE CAIXA INDEVIDOS” são pontuados 
em separado a cada mês, e, consoante o Manual de Auditoria, implica uma omissão de 
saída de mercadoria tributada por si mesmo; 

2º) o item “INSUFICIÊNCIA DE CAIXA” resulta do desembolso não 
contabilizado, e é pontuado mês a mês de forma separada, implicando uma omissão de 
saída de mercadoria tributada por si mesmo; 

3º) os itens “SALDO EXISTENTE OU ESCRITURADO E SALDO 
RECONSTITUÍDO E SALDO A MAIIOR” também são demonstrados à parte, e constituem 
uma omissão de saída de mercadoria tributada por si só. 

Dessa forma, não há dificuldade para se vislumbrar as 3 
irregularidades, que são claramente perceptíveis da análise da Auditoria das 
Disponibilidades, e todas resultam na mesma infração e são apenadas com o mesmo 
dispositivo legal. 

Portanto, não  há obscuridade, incompreensão, falta de clareza, ou 
dificuldade para o julgamento do presente processo, à vista da Auditoria das 
Disponibilidades e demais documentos anexados ao processo. 

A elaboração de autos de infração em separado para cada uma das 
irregularidades é apenas um preciosismo do manual que orienta a lavratura de autos de 
infração, e não tem caráter compulsório, tratando-se de sugestão. 

Compete à autoridade fiscal a constituição do crédito tributário. E no 
presente caso, não se nota qualquer insegurança na determinação da infração. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 
voto no sentido de conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para 
afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração e retornar os autos à 
Câmara para apreciação de toda a matéria. 

 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01816/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. auditoria das 
disponibilidades. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Afastamento. Unânime.  Não é inseguro o lançamento 
do crédito tributario decorrente de Auditoria das 
Disponibilidades que é abrangente das irregularidades 
concernentes ao suprimento indevido de caixa, insuficiência de 
caixa e saldo reconstituído inferior ao saldo escriturado, em um 
único auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e retornar os autos à Câmara para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu registro de saída de mercadorias 
tributadas, na importância de R$ 824.014,30, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, 
referente ao suprimento indevido nas contas representativas do disponível, na forma de 
empréstimo irregular, e de não contabilização de desembolsos de caixa, conforme 
Auditoria das Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

 
Infração: arts. 25, § 1º, III e 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 141 do 

Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei nº 

16.241/2008. 
 
ICMS original: R$ 71.049,73 
 
Nomeados solidários: HERNANDES FELIPE DE ARAÚJO, LÍVIA DE 

ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, SÍLVIO MARCOS COTRIM e ALESSANDRA MOREIRA 
DA SILVA OLIVEIRA, todos com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de 
sócios administradores. 

 
Instrução Processual: o Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04) 
que aponta que a irregularidade constatada decorre de: 1) suprimento ilegal de caixa, na 
importância de R$ 800.000,00, referente a possível empréstimo contraído junto ao sócio 



SÍLVIO MARCOS COTRIM, sem comprovação de origem e destino, mesmo após 
notificado para tanto; 2) desembolsos não contabilizados na importância de R$ 24.014,30, 
referentes a pagamentos de materiais de consumo, serviços prestados por terceiros, 
despesas com telefonia, impostos, taxas, água, energia, etc. sem contabilização nos livros 
DIÁRIO E RAZÃO;  planilhas da Auditoria das Disponibilidades (fls. 23/31); planilha 
Proporção de Mercadorias Tributadas (fls. 32/33); original da Notificação Fiscal (fls. 34) 
para o sujeito passivo apresentar Contrato de Empréstimo e toda documentação que 
comprove a disponibilidade econômica e financeira do emprestador, como também os 
comprovantes das efetivas entregas de recursos, que não foi atendida; cópias dos 
documentos referentes aos pagamentos não contabilizados (fls. 35/109); extrato Histórico 
dos Pagamento (fls. 110/112); cópia do livro DIÁRIO (fls. 114/144); cópia do livro Registro 
de Entradas (fls. 145/183); cópia do livro Registro de Saídas (fls. 184/223); cópia do livro 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 224/251). 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos solidários Hernandes 

Felipe de Araújo, Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Alessandra Moreira da Silva Oliveira 
não comparecem ao feito e são declarados revéis. 

 
Já os sujeitos passivos autuado e solidário Sílvio Marcos Cotrim 

comparecem ao feito em peças apartadas e manifestam-se com os seguintes argumentos 
de defesa: 
 

a) Autuado principal (fls. 266/270): que apresentou Contrato de Empréstimo Mútuo; 
que não houve levantamento específico de estoque. ANEXOU ao feito cópia de 
Contrato de Empréstimo Mútuo em Moeda Nacional (fls. 276), com reconhecimento 
de firma em 2010 (maio), e que o empréstimo foi em moeda corrente.     

 
b) Por Sílvio Marcos Cotrim (fls. 279/281): pede sua exclusão da lide com fundamento 

no art. 134 e 135, III, do CTN. 
 

SENTENÇA: julgador singular julgou procedente o auto de infração e 
rejeitou o pedido de exclusão do solidário na lide (fls. 288/290). 

 
Intimados regularmente, o sujeito passivo principal não comparece 

ao feito, mas todos os solidários apresentam impugnação em peças apartadas de mesmo 
conteúdo, em que: 

 
- pedem a exclusão da lide com fundamento nos arts. 134 e 135, III, 

do CNT; alegam que foi apresentado Contrato de Empréstimo Mútuo; que anexam ao feito 
cópia de Declaração de Imposto de Renda 2009 com comprovação de recursos pessoais. 
DOCUMENTO ANEXADO: cópia de IRPF 2009 de Sílvio Marcos Cotrim (Fls. 311/317) e 
que consta a existência de um Crédito Junto à Empresa Aliança Ind. E Com. Transportes 
Imp. E Exp. De Embalagens Ltda. no montante de R$ 800.000,00; 

 
CERTIDÃO E ACÓRDÃO (fls. 382/389): indo a julgamento em 

10/10/2012, a 2ª CJUL decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo relator, 
declarando nulo ab initio o processo. Vencedores: Delcides de Souza Fonseca e Carlos 
Andrade Silveira. Vencido : Renato Moraes Lima. 

 
No voto condutor do acórdão o relator afirma que o Manual de 

Preenchimento de auto de infração orienta a se elaborar um auto de infração para cada 



situação de infração, quais sejam: suprimento indevido de caixa; saldo credor na conta 
caixa e saldo existente ou escriturado superior ao apurado. 

 
RECURSO EX OFFÍCIO (fls. 391/393): A Fazenda Pública recorre 

aduzindo que “o fato de reunir em apenas um Auto de Infração, as situações previstas nos 
incisos III e VII do § 1º do art. 25 do CTE não traz prejuízo e  nem causa cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte”, porque ambas infrações implicam na “omissão de 
saídas de mercadorias tributadas”, punidas pelo mesmo dispositivo legal. 

 
Intimados, o sujeito passivo principal não apresenta contradita, mas 

todos os sujeitos passivos solidários comparecem ao feito e apresentam contraditas em 
peças apartadas de mesmo conteúdo, alegando: 

 
- que os inciso III e VII do § 1º do art. 25 do CTE prevêem a 

ocorrência das hipóteses de operações consideradas como não registradas, porém, não 
autoriza a junção de duas infrações distintas no mesmo auto de infração.  

. 
É o relatório. 

 

V   O   T   O 

 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente de saídas de mercadorias tributadas sem emissão de notas 
fiscais, por presunção legal, conforme Auditoria das Disponibilidades. 

 

No recurso ao Conselho Superior, não se discute matéria de mérito, 
uma vez que na instância cameral, julgou-se nulo o processo por insegurança na 
determinação da infração, restringindo-se a análise e julgamento no presente momento a 
essa matéria. 

 

Para análise e decisão em instância superior, transcrevo os 
fundamentos do voto condutor do acórdão cameral, que aponta a seguinte fundamentação 
de relevo: 

 

“Passo a decidir e de plano considero que razão assiste ao sujeito 
passivo e solidários no que diz respeito à arguição da preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração. De fato, consta no histórico da peça 
básica  a descrição de várias infrações simultâneas imputadas ao sujeito passivo, o que o 
deixa inquinado de vício processual insanável. Após a detida análise do feito, considero 
que melhor teria feito o agente autuante se tivesse lavrado um auto de infração para cada 
uma das contravenções fiscais.  

Com efeito, ao proceder da maneira não usual, o fisco desobedeceu 
os procedimentos e ditames do manual de auditoria, senão vejamos: 

XII) AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES  
 
01. Suprimento indevido de caixa SISTEMA AUTO 620 Omitiu registro de saída de 

mercadoria no valor correspondente ao suprimento Indevido de caixa apresentado, na importância de R$............, 
conforme Auditoria das Disponibilidades, documentos em anexo. Em consequência, de acordo, com a base de 
cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, deverá pagar o 
ICMS, na importância de R$ .........., juntamente com penalidade e acréscimos legais.  



 

VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08 
 
INFRAÇÃO 
 
 Arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  

 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99  

 

VIGÊNCIA a partir de 01/05/08  
 
INFRAÇÃO 
 
Arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  

 
Nota(s): 
 
-lavrar apenas um auto de infração, mesmo que haja comercialização também de mercadorias 
isentas ou não tributadas;  
 
-a base de cálculo deve ser encontrada levando em consideração a proporcionalidade de 
comercialização de mercadorias tributadas no período (Art. 25, § 2º, CTE).  

 
02. Saldo credor na conta caixa SISTEMA AUTO 621  
 

Omitiu registro de saída de mercadoria no valor correspondente ao 
saldo credor apresentado na conta caixa, na importância de R$............, conforme 
Auditoria das Disponibilidades, documentos em anexo. Em consequência, de acordo com 
a base de cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização das 
mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ .........., juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.  

 
VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08  

 
INFRAÇÃO Arts. 25, § 1º, I e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99 VIGÊNCIA: a partir de 
01/05/08  
 
INFRAÇÃO  

 
Arts. 25, § 1º, I e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  

 
PENALIDADE  

 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  
 
03. Saldo existente ou escriturado superior ao apurado SISTEMA AUTO 622 

Omitiu registro de saída de mercadoria no valor correspondente à diferença a maior entre o saldo das 
disponibilidades escriturado (ou existente conforme termo) e o saldo reconstituído pelo Fisco, ao 
final do período analisado, na importância de R$............, conforme Auditoria das Disponibilidades, 
documentos em anexo. Em conseqüência, de acordo com a base de cálculo apurada em função da 
proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS, na 
importância de R$ .........., juntamente com penalidade e acréscimos legais.  



 

VIGÊNCIA: de 01/01/98 até 30/04/08 
  
INFRAÇÃO  
 
Arts. 25, § 1º, VII e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/99  
VIGÊNCIA: a partir de 01/05/08  
 
INFRAÇÃO  
 
Arts. 25, § 1º, VII e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 141, Decreto 4.852/97  
 
PENALIDADE  
 
Art. 71, VII, “L” e § 9º, I, Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 16.241/08  

 

Diante do exposto, pode-se constatar que cada tipo de infração ou 
melhor dizendo, cada sistema que gera o auto de infração, seja ele do tipo 620, 621 ou 
622, exige descrição detalhada do fato com a indicação do valor comercial, do imposto, da 
data da ocorrência do fato gerador, etc, todos em separado, jamais englobados, como fez 
a autoridade autuante. Ao agir desta maneira, o respeitável agente autuante laborou em 
erro, deixando todo o trabalho inquinado de vícios processuais insanáveis, tanto por 
insegurança na determinação da infração como por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo, visto que o sujeito passivo não sabe com clareza do que defender-se.” 

 

Nota-se que o acórdão cameral, embora inteligente, é desprovido de 
razoabilidade e proporcionalidade, e traz nulidade sem que tenha havido prejuízo nenhum 
para a defesa, e nem para a compreensão da autuação, ou para seus consectários. 

Com efeito, a Auditoria das Disponibilidades, nos termos do art. 25, § 
1º, I, III, VII, do CTE, aponta três irregularidades passíveis de autuação. Veja-se: 

“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

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

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 

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

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço 
da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data; 

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



§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo 
deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em 
procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das 
entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária 
pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das 
entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou 
industrialização”. 

São três irregularidades distintas que resultam na mesma infração e 
penalidade, quais sejam: omissão de saída de mercadoria tributadas puníveis com o 
disposto no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE. 

Ora, o que importa saber, então, é se o levantamento fiscal (Auditoria 
das Disponibilidades) permite vislumbrar essas três irregularidades distintas em um 
mesmo procedimento fiscal. 

A conclusão é que sim. 

Com efeito, compulsando a Auditoria das Disponibilidades presente 
ao feito, constata-se que: 

1º) o item “SUPRIMENTOS DE CAIXA INDEVIDOS” são pontuados 
em separado a cada mês, e, consoante o Manual de Auditoria, implica uma omissão de 
saída de mercadoria tributada por si mesmo; 

2º) o item “INSUFICIÊNCIA DE CAIXA” resulta do desembolso não 
contabilizado, e é pontuado mês a mês de forma separada, implicando uma omissão de 
saída de mercadoria tributada por si mesmo; 

3º) os itens “SALDO EXISTENTE OU ESCRITURADO E SALDO 
RECONSTITUÍDO E SALDO A MAIIOR” também são demonstrados à parte, e constituem 
uma omissão de saída de mercadoria tributada por si só. 

Dessa forma, não há dificuldade para se vislumbrar as 3 
irregularidades, que são claramente perceptíveis da análise da Auditoria das 
Disponibilidades, e todas resultam na mesma infração e são apenadas com o mesmo 
dispositivo legal. 

Portanto, não  há obscuridade, incompreensão, falta de clareza, ou 
dificuldade para o julgamento do presente processo, à vista da Auditoria das 
Disponibilidades e demais documentos anexados ao processo. 

A elaboração de autos de infração em separado para cada uma das 
irregularidades é apenas um preciosismo do manual que orienta a lavratura de autos de 
infração, e não tem caráter compulsório, tratando-se de sugestão. 

Compete à autoridade fiscal a constituição do crédito tributário. E no 
presente caso, não se nota qualquer insegurança na determinação da infração. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 
voto no sentido de conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para 
afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração e retornar os autos à 
Câmara para apreciação de toda a matéria. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01918/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares de diligência 
e insegurança na determinação da infração. Rejeição. Auditoria 
das Disponibilidades. Suprimento indevido na conta Caixa. 
Omissão de registro de saída de mercadorias tributadas 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados (Lei nº 11.651/91, art. 25, § 1º, III). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada.  
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por unanimidade de votos, 
adequar a penalidade para a prevista no art. 71, § 11, "I" do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Ferreira de Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida a acusação de omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas, na importância de R$ 295.069,20, durante o exercício de 2014, referente ao 



suprimento indevido na conta Caixa, na forma de "Adiantamento titular para futuro 
aumento de capital", conforme Auditoria das Disponibilidades, DVD e documentos anexos. 
Exige-se o imposto na importância de R$ 39.480,25, juntamente com penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, 

c/com art. 141, Decreto 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "l", § 9, inciso I, da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 16241/2008. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/21. 
 
O sujeito passivo não se manifesta em primeira instância, Termo de 

Revelia de fls. 24. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 30/31): 
 
(a) alega cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que antes da 

execução da auditoria não lhe foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo, nos termos e formas estabelecidos pelo art. 5º, inciso IX, da LC 
104/2013. Acrescenta que essa falta de apresentação enseja a nulidade do lançamento, 
nos termos do art. 36, II, da LC 104/15; 

 
(b) afirma também que não se vê nos autos quaisquer documentos que 

comprovem o recebimento do DVD mencionado na descrição do fato constante da inicial; 
 
Ao final, requer a nulidade do lançamento tributário por insegurança na 

determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Pedido para adiamento do julgamento do presente processo às fls. 38. 
 
Mediante resolução, em 23/04/18, a Quarta Câmara Julgadora entregou, 

durante a sessão de julgamento, ao representante do sujeito passivo, advogado Dr. Carlos 
Alberto Bueno, cópia da mídia anexado ao processo, para que o sujeito passivo pudesse 
exercer o amplo direito de defesa, concedendo-lhe prazo, caso fosse de seu interesse, 
para apresentar peça impugnatória complementar até o dia 23 (vinte e três) de maio de 
2018, FICANDO MARCADO O RETORNO do processo a julgamento em 30 (trinta) de 
maio de 2018, conforme resolução de fls. 43/44.  

 
O sujeito passivo interpõe Impugnação Complementar, em síntese, com 

os seguintes fundamentos (fls. 47/51): 
 
(a) alega cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que antes da 

execução da auditoria não lhe foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo, nos termos e formas estabelecidos pelo art. 5º, inciso IX, da LC 
104/2013. Acrescenta que essa falta de apresentação enseja a nulidade do lançamento, 
nos termos do art. 36, II, da LC 104/15; 

 
(b) defende que é o contribuinte optante pelo Simples Nacional, dessa 

forma somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às pessoas não 
optantes do Simples Nacional nas atividades que envolvam a fiscalização em trânsito e 
similares, o que não se vislumbra ao caso em apreciação, não se aplicando as presunções 



elencadas no artigo 25, § 1º da Lei 11.651/91, inclusive a presunção utilizada como base 
para a presente autuação; 

 
(c) afirma que nos termos do § 2º do artigo 82 da Resolução 94/2011-

CGSN, vigente no período de 01/01/2012 até 27/08/2015, o contribuinte optante pelo 
Simples Nacional somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às 
pessoas não optantes pelo Simples Nacional, nas atividades que envolvam fiscalização de 
trânsito e similares; 

 
(d) discorda dos valores contábeis insertos na auditoria, por meio do 

demonstrativo da Proporcionalidade de Mercadorias Tributadas, pois diferem dos valores 
contábeis constantes do referido livro, conforme demonstrativo que apresenta; 

 
(e) aduz que a alíquota média deve ser calculada em conformidade com o 

inciso VI do § 1º do artigo 148 do CTE; 
 
(f) sustenta que a autoridade fiscal se equivoca ao exigir a totalidade o 

ICMS apurado na Auditoria das Disponibilidades sem levar em conta os créditos 
destacados nas notas fiscais de entradas, consideradas como desembolsos não 
contabilizados; 

 
(g) defende que seja realizada a Auditoria Básica do ICMS, considerando 

todas as diferenças favoráveis ao sujeito passivo, especialmente os valores pagos de 
ICMS pelo sujeito passivo, bem como os créditos destacados nos documentos fiscais de 
entradas, conforme previsto no item 9-A do Manual de Auditoria; 

 
(h) solicita a adequação da penalidade para os limites estabelecidos no § 

11º do artigo 71 da Lei 11.651/91.   
 
Requer, ao final, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e por insegurança na determinação da infração. Alternativamente, que seja 
remetido o processo em diligência, a fim de corrigir as inconsistências elencadas, 
adequação da penalidade aos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

O advogado do sujeito passivo, durante a sustentação oral, retirou a 
preliminar de nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa, por 
entender que as supostas falhas já haviam sido supridas, inexistindo qualquer 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Ressalto que antes de ocorrer a lavratura do auto de infração em questão 

o sujeito passivo foi devidamente notificado para apresentar livros e documentos, 
conforme notificação constante do CD anexo aos autos.  

 
No tocante ao pedido de diligência, cabe registrar que a acusação fiscal foi 

posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de documentos e demonstrativos 
que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Não foi apontada qualquer falha 



que justificasse a determinação de diligência a fim de revisar o procedimento fiscal. Assim, 
rejeito o pedido de diligência, por ser desnecessário. 

 
Em relação a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, entendo ser inexistente, pois a acusação fiscal, como se pode perceber da 
análise dos autos, foi clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos de fls. 04 a 12.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. A meu sentir, o mérito do lançamento fiscal se encontra em 
perfeitas condições de ser apreciada por este órgão julgador, assim, afasto a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração.  

 
Do mérito 
 

A fiscalização constatou diversos lançamentos no livro diário com a 
designação de “Vr que Refere, Empréstimos tomados do titular para subsidiar conta 
Caixa”, no ano de 2014. Diante desse fato, notificou o sujeito passivo para apresentar a 
documentação fiscal comprobatória desses lançamentos, conforme documentos 
constantes do CD (fls. 05).  

 
O sujeito passivo não apresentou documentação satisfatória. O titular da 

empresa apresentou a declaração do imposto de renda (fls. 18/21), na qual inexistem 
essas operações de empréstimos, bem como ficou evidente a ausência de suporte 
financeiro para a realização desses supostos empréstimos. Diante disso, o fisco elaborou 
a Auditoria das Disponibilidades (fls. 08/16), na qual ficaram demonstrados suprimentos 
indevidos no valor de R$ 366.000,00. 

 
O suprimento indevido de caixa presume-se decorrente de operação ou 

prestação tributada não registrada, conforme dispõe o artigo 25, § 1º, inciso III, do CTE: 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

 
[...] 
 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem 
satisfatoriamente demonstrados; 

 



Assim, constatada a omissão de saída e apurado a proporcionalidade de 
entradas de mercadorias tributadas (80,62%, fls. 03 e 16), conforme estabelece o artigo 
25, § 2º do CTE, encontrou-se omissão de saída de mercadoria tributada no valor R$ 
295.069,20.  
 

Registro que a alíquota média utilizada na auditoria fiscal foi a prevista no 
Manual de Auditoria, pois a empresa encontrava-se enquadrada no simples no período 
objeto da autuação. Estabelece o roteiro de auditoria previsto na INSTRUÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 15/2009-SAT, DE 5 DE OUTUBRO DE 2009: “Para empresas optantes do 
Simples Nacional, diante da insuficiência de informações relativas ao valor contábil e ao 
débito correspondente a cada uma das operações e prestações praticadas pelo sujeito 
passivo, impossibilitando o cálculo da alíquota média das saídas, quando da  realização 
de levantamentos fiscais (Auditoria do Movimento Financeiro, Auditoria das 
Disponibilidades, Auditoria da Conta Fornecedores, etc.) o lançamento poderá ser 
efetuado aplicando-se, em substituição ao cálculo da alíquota média – saídas, a alíquota 
efetiva média definida na  TABELA DE ALÍQUOTA MÉDIA POR CNAE em anexo, 
conforme a  atividade econômica do contribuinte fiscalizado.” 

 
O sujeito passivo alega que o contribuinte optante pelo Simples Nacional, 

somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e 
similares, em face ao disposto no § 2º do artigo 82 da Resolução 94/2011-CGSN, vigente 
no período de 01/01/2012 a 27/08/2016. Vejamos esse dispositivo: 

 
§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de 
constatação de aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou 
de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo, nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e 
similares, os tributos devidos serão exigidos observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, 
consoante disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do art. 13 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f"; art. 33, § 4º) (Revogado(a) pelo(a) 
Resolução CGSN nº 122, de 27 de agosto de 2015) 
 
Conforme a dicção do supramencionado dispositivo, a exigência tributária 

em discussão deve ser realizada com observância à legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, pois o caso em tela cuida da saída 
de mercadorias ou de prestação de serviços sem documento fiscal. O dispositivo atribui a 
apuração nos termos da legislação estadual para as atividades que envolvam fiscalização 
de trânsito e similares, bem como para a constatação de aquisição, manutenção ou saídas 
de mercadorias ou de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo. Assim, correto a realização do lançamento tributário com observância ao 
disposto no artigo 25, § 1ª da Lei 11.651/91.  

 
No tocante a alegação do sujeito passivo de que no cálculo da Proporção 

das Mercadorias Tributadas existem diferenças entre os valores contábeis constantes do 
livro fiscal em relação aos valores informados no demonstrativo de fls. 16, temos a 
informar que a proporcionalidade de mercadorias tributadas é calculada nos termos do art. 
25, § 2º do CTE, portanto, leva em consideração as entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. Analisando o livro registro de entradas, verifica-se a 
entrada de material para uso, consumo ou ativo imobilizado. Esses valores não fazem 



parte do cálculo da proporcionalidade. Assim, está correta a apuração da 
proporcionalidade de mercadorias tributadas.  
 

 O sujeito passivo sustenta que a autoridade fiscal se equivoca ao exigir a 
totalidade do ICMS apurado na Auditoria das Disponibilidades sem levar em consideração 
os créditos destacados nas notas fiscais de entradas consideradas como desembolsos 
não contabilizados. Defende que seja realizada a Auditoria Básica do ICMS, considerando 
todas as diferenças favoráveis ao sujeito passivo, especialmente os valores pagos de 
ICMS pelo sujeito passivo, bem como os créditos destacados nos documentos fiscais de 
entradas, conforme previsto no item 9-A do Manual de Auditoria.  

 
No tocante a essa alegação, devo registrar que a acusação fiscal em 

apreciação é de omissão de saídas de mercadorias tributadas em decorrência de 
suprimento indevido de caixa. Essa omissão de saída não é em decorrência da ausência 
de registro de notas fiscais de entradas. Não se discute essa irregularidade neste auto de 
infração. Inexiste qualquer previsão de compensação de ICMS destacada em nota fiscal 
de entradas não registradas com a omissão de saída apurada. Ademais, repito, a omissão 
de saída discutida neste auto de infração é apenas em decorrência de suprimento 
indevido de caixa. Ressalto que a instrução normativa que cuida da compensação de 
diferença favorável não autoriza tal compensação (IN 1159/13-GSF). 

 
Em relação à aplicação do limitador da penalidade imposta pela 

autoridade fiscal, registro que o sistema de cálculo da SEFAZ aplica automaticamente o 
disposto no art. 71, § 11, "I" do CTE. Trata-se de dispositivo de aplicação automática.  

 
Diante do exposto, conheço da Impugnação em Segunda Instância, rejeito 

o pedido de diligência, afasto a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração, no mérito, nego provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01919/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares de diligência 
e insegurança na determinação da infração. Rejeição. Auditoria 
das Disponibilidades. Suprimento indevido na conta Caixa. 
Omissão de registro de saída de mercadorias tributadas 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados (Lei nº 11.651/91, art. 25, § 1º, III). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. E, por unanimidade de votos, 
adequar a penalidade para a prevista no art. 71, § 11, "I" do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
José Ferreira de Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadorias tributadas, na importância de R$ 96.459,11, durante o exercício de 2013, 



referente ao suprimento indevido na conta Caixa, na forma de "Adiantamento titular para 
futuro aumento de capital", conforme Auditoria das Disponibilidades, DVD e documentos 
anexos. Exige-se o ICMS na importância de R$ 12.308,18, juntamente com penalidade e 
os acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 25, § 1º, III e 64, Lei 11.651/91, 

c/com art. 141, Decreto 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "l", comb/c § 9, inciso I, da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 16241/2008. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/19. 
 
O sujeito passivo não se manifesta em primeira instância, conforme Termo 

de Revelia de fls. 22. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 26/27): 
 
(a) alega cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que antes da 

execução da auditoria não lhe foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo, nos termos e formas estabelecidos pelo art. 5º, inciso IX, da LC 
104/2013. Acrescenta que essa falta de apresentação enseja a nulidade do lançamento, 
nos termos do art. 36, II, da LC 104/15; 

 
(b) afirma também que não se vê nos autos quaisquer documentos que 

comprovem o recebimento do DVD mencionado na descrição do fato constante da inicial; 
 
Ao final, requer a nulidade do lançamento tributário por insegurança na 

determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Pedido para adiamento do julgamento do presente processo às fls. 35. 
 
Mediante resolução, em 23/04/18, a Quarta Câmara Julgadora entregou, 

durante a sessão de julgamento, ao representante do sujeito passivo, advogado Dr. Carlos 
Alberto Bueno, cópia da mídia anexado ao processo, para que o sujeito passivo pudesse 
exercer o amplo direito de defesa, concedendo-lhe prazo, caso fosse de seu interesse, 
para apresentar peça impugnatória complementar até o dia 23 (vinte e três) de maio de 
2018, FICANDO MARCADO O RETORNO do processo a julgamento em 30 (trinta) de 
maio de 2018, conforme resolução de fls. 37/38.  

 
O sujeito passivo interpõe Impugnação Complementar, em síntese, com 

os seguintes fundamentos (fls. 41/45): 
 
(a) alega cerceamento ao direito de defesa tendo em vista que antes da 

execução da auditoria não lhe foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo, nos termos e formas estabelecidos pelo art. 5º, inciso IX, da LC 
104/2013. Acrescenta que essa falta de apresentação enseja a nulidade do lançamento, 
nos termos do art. 36, II, da LC 104/15; 

 
(b) defende que é o contribuinte optante pelo Simples Nacional, dessa 

forma somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às pessoas não 
optantes do Simples Nacional nas atividades que envolvam a fiscalização em trânsito e 
similares, o que não se vislumbra ao caso em apreciação, não se aplicando as presunções 



elencadas no artigo 25, § 1º da Lei 11.651/91, inclusive a presunção utilizada como base 
para a presente autuação; 

 
(c) afirma que nos termos do § 2º do artigo 82 da Resolução 94/2011-

CGSN, vigente no período de 01/01/2012 até 27/08/2015, o contribuinte optante pelo 
Simples Nacional somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às 
pessoas não optantes pelo Simples Nacional, nas atividades que envolvam fiscalização de 
trânsito e similares; 

 
(d) discorda dos valores contábeis insertos na auditoria, por meio do 

demonstrativo da Proporcionalidade de Mercadorias Tributadas, pois diferem dos valores 
contábeis constantes do referido livro, conforme demonstrativo que apresenta; 

 
(e) aduz que a alíquota média deve ser calculada em conformidade com o 

inciso VI do § 1º do artigo 148 do CTE; 
 
(f)  sustenta que a autoridade fiscal se equivoca ao exigir a totalidade o 

ICMS apurado na Auditoria das Disponibilidades sem levar em conta os créditos 
destacados nas notas fiscais de entradas, consideradas como desembolsos não 
contabilizados; 

 
(g) defende que seja realizada a Auditoria Básica do ICMS, considerando 

todas as diferenças favoráveis ao sujeito passivo, especialmente os valores pagos de 
ICMS pelo sujeito passivo, bem como os créditos destacados nos documentos fiscais de 
entradas, conforme previsto no item 9-A do Manual de Auditoria; 

 
(h) solicita a adequação da penalidade para os limites estabelecidos no § 

11º da Lei 11.651/91.   
 
Requer, ao final, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e por insegurança na determinação da infração. Alternativamente, que seja 
remetido o processo em diligência, a fim de corrigir as inconsistências elencadas, 
adequação da penalidade aos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
Das preliminares 

 
O advogado do sujeito passivo, durante a sustentação oral, retirou a 

preliminar de nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito de defesa, por 
entender que as supostas falhas já haviam sido supridas, inexistindo qualquer 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
Ressalto que antes de ocorrer a lavratura do auto de infração em questão 

o sujeito passivo foi devidamente notificado para apresentar livros e documentos, 
conforme notificação constante do CD anexo aos autos.  

 
No tocante ao pedido de diligência, cabe registrar que a acusação fiscal foi 

posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de documentos e demonstrativos 
que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Não foi apontada qualquer falha 
que justificasse a determinação de diligência a fim de revisar o procedimento fiscal. Assim, 
rejeito o pedido de diligência, por ser desnecessário. 



 
Em relação a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, entendo ser inexistente, pois a acusação fiscal, como se pode perceber da 
análise dos autos, foi clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos de fls. 03 a 19 e CD às fls. 04.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. A meu sentir, o mérito do lançamento fiscal se encontra em 
perfeitas condições de ser apreciada por este órgão julgador, assim, afasto a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração.  

 
Do mérito 
 

A fiscalização constatou diversos lançamentos no livro diário com a 
designação de “Adiantamento titular para futuro aumento de capital”, no ano de 2013. 
Diante desse fato, notificou o sujeito passivo para apresentar a documentação fiscal 
comprobatória desses lançamentos, conforme documentos constantes do CD (fls. 04).  

 
O sujeito passivo não apresentou documentação satisfatória. O titular da 

empresa apresentou a declaração do imposto de renda (fls. 15/19), na qual inexistem 
essas operações de adiantamentos, bem como ficou evidente a ausência de suporte 
financeiro para a realização desses supostos adiantamentos. Diante disso, o fisco 
elaborou a Auditoria das Disponibilidades (fls. 05/14), na qual ficaram demonstrados 
suprimentos indevidos no valor de R$ 147.265,82. 

 
O suprimento indevido de caixa presume-se decorrente de operação ou 

prestação tributada não registrada, conforme dispõe o artigo 25, § 1º, inciso III, do CTE: 
 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

 
[...] 
 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem 
satisfatoriamente demonstrados; 
 
Assim, constatada a omissão de saída e apurado a proporcionalidade de 

entradas de mercadorias tributadas (65,50%, fls. 03 e 14), conforme estabelece o artigo 
25, § 2º do CTE, encontrou-se omissão de saída de mercadoria tributada no valor R$ 
96.459,11.  



 
Registro que a alíquota média utilizada na auditoria fiscal foi a prevista no 

Manual de Auditoria, pois a empresa encontrava-se enquadrada no simples no período 
objeto da autuação. Estabelece o roteiro de auditoria previsto na INSTRUÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 15/2009-SAT, DE 5 DE OUTUBRO DE 2009: “Para empresas optantes do 
Simples Nacional, diante da insuficiência de informações relativas ao valor contábil e ao 
débito correspondente a cada uma das operações e prestações praticadas pelo sujeito 
passivo, impossibilitando o cálculo da alíquota média das saídas, quando da  realização 
de levantamentos fiscais (Auditoria do Movimento Financeiro, Auditoria das 
Disponibilidades, Auditoria da Conta Fornecedores, etc.) o lançamento poderá ser 
efetuado aplicando-se, em substituição ao cálculo da alíquota média – saídas, a alíquota 
efetiva média definida na  TABELA DE ALÍQUOTA MÉDIA POR CNAE em anexo, 
conforme a  atividade econômica do contribuinte fiscalizado.” 

 
O sujeito passivo alega que o contribuinte optante pelo Simples Nacional, 

somente se sujeita ao regime de apuração e alíquota aplicável às pessoas jurídicas não 
optantes pelo Simples Nacional nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e 
similares, em face ao disposto no § 2º do artigo 82 da Resolução 94/2011-CGSN, vigente 
no período de 01/01/2012 a 27/08/2016. Vejamos esse dispositivo: 

 
§ 2º Nas hipóteses em que o lançamento do ICMS decorra de 
constatação de aquisição, manutenção ou saídas de mercadorias ou 
de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo, nas atividades que envolvam fiscalização de trânsito e 
similares, os tributos devidos serão exigidos observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, 
consoante disposto nas alíneas "e" e "f" do inciso XIII do § 1º do art. 13 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. (Lei Complementar nº 123, de 2006, 
art. 13, § 1º, inciso XIII, alíneas "e" e "f"; art. 33, § 4º) (Revogado(a) pelo(a) 
Resolução CGSN nº 122, de 27 de agosto de 2015). 

 
Conforme a dicção do supramencionado dispositivo, a exigência tributária 

em discussão deve ser realizada com observância à legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, pois o caso em tela cuida da saída 
de mercadorias ou de prestação de serviços sem documento fiscal. O dispositivo atribui a 
apuração nos termos da legislação estadual para as atividades que envolvam fiscalização 
de trânsito e similares, bem como para a constatação de aquisição, manutenção ou saídas 
de mercadorias ou de prestação de serviços sem documento fiscal ou com documento 
fiscal inidôneo. Assim, correto a realização do lançamento tributário com observância ao 
disposto no artigo 25, § 1ª da Lei 11.651/91.  

 
No tocante a alegação do sujeito passivo de que no cálculo da Proporção 

das Mercadorias Tributadas existem diferenças entre os valores contábeis constantes do 
livro fiscal em relação aos valores informados no demonstrativo de fls. 14, temos a 
informar que a proporcionalidade de mercadorias tributadas é calculada nos termos do art. 
25, § 2º do CTE, portanto, leva em consideração as entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. Analisando o livro registro de entradas, verifica-se a 
entrada de material para uso, consumo ou ativo imobilizado. Esses valores não fazem 
parte do cálculo da proporcionalidade. Assim, está correta a apuração da 
proporcionalidade de mercadorias tributadas.  

 
 O sujeito passivo sustenta que a autoridade fiscal se equivoca ao exigir a 

totalidade do ICMS apurado na Auditoria das Disponibilidades sem levar em consideração 



os créditos destacados nas notas fiscais de entradas consideradas como desembolsos 
não contabilizados. Defende que seja realizada a Auditoria Básica do ICMS, considerando 
todas as diferenças favoráveis ao sujeito passivo, especialmente os valores pagos de 
ICMS pelo sujeito passivo, bem como os créditos destacados nos documentos fiscais de 
entradas, conforme previsto no item 9-A do Manual de Auditoria. 

  
No tocante a essa alegação, devo registrar que a acusação fiscal em 

apreciação é de omissão de saídas de mercadorias tributadas em decorrência de 
suprimento indevido de caixa. Essa omissão de saída não é em decorrência da ausência 
de registro de notas fiscais de entradas. Não se discute essa irregularidade neste auto de 
infração. Inexiste qualquer previsão de compensação de ICMS destacada em nota fiscal 
de entradas não registradas com a omissão de saída apurada. Ademais, repito, a omissão 
de saída discutida neste auto de infração é apenas em decorrência de suprimento 
indevido de caixa. Ressalto que a instrução normativa que cuida da compensação de 
diferença favorável não autoriza tal compensação (IN 1159/13-GSF). 

 
Em relação à aplicação do limitador da penalidade imposta pela 

autoridade fiscal, registro que o sistema de cálculo da SEFAZ aplica automaticamente o 
disposto no art. 71, § 11, "I" do CTE. Trata-se de dispositivo de aplicação automática.  

 
Diante do exposto, conheço da Impugnação em Segunda Instância, rejeito 

o pedido de diligência, afasto a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração, no mérito, nego provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das disponibilidades (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02009/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
do registro de saídas de mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. Conforme dispõe o artigo 141 do CTE, o contribuinte do 
imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir 
documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores 
os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela 
improcedência do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade 
para a prevista no art. 71, § 11, "I" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme Auditoria das disponibilidades. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos25, § 
1º, I, ee 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, 
tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado 
com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foi apresentado pelo fiscal autuante informações complementares (fl. 
03), que nesta auditoria foram constatadas omissões provenientes de saldo credor na 



conta caixa e omissão proveniente de Suprimento de caixa indevidos e será aplicada a 
proporcionalidade prevista no artigo 25, § 2º do CTE, aplicando o percentual de 80,62% 
referente às mercadorias tributadas, do total de R$ 261.507,28, resultando uma base de 
cálculo de R$ 210.827,16, que com a aplicação da alíquota de 13,38% resulta em ICMS  a 
pagar de R$28.208,67 (tudo demonstrado nas planilhas da auditoria das disponibilidades, 
fls. 06/14). 

É anexado ao processo a Declaração do Imposto de Renda pessoa 
Física do sujeito passivo (fls. 14/18). 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo autuado é revel. 

Intimado o sujeito passivo apresenta Impugnação à segunda 
instância (fls. 25/26), com a alegações de que o processo é nulo por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração porque antes da 
realização da auditoria não lhe foi apresentada a ordem de fiscalização, notificação ou 
outro ato administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso IX da Lei Complementar nº 
104/2013, nem a cópia da mídia que contém os dados da fiscalização efetuada. 

A Quarta Câmara Julgadora, via resolução nº 094/2018 de fls. 36/37, 
entrega ao representante do sujeito passivo, Dr. Carlos Alberto Bueno (advogado 
constituído), cópia da mídia anexada ao processo, para que possa exercer o amplo direito 
de defesa, devendo, caso seja de seu interesse, apresentar peça impugnatória 
complementar até o dia 23 de maio de 2018, ficando marcado o retorno do processo para 
o dia 30 de maio de 2.0108. 

O representante do sujeito passivo apresenta Impugnação 
Complementar (fls. 40/44), fazendo as seguintes contestações ao lançamento: 

1. Cerceamento do direito de defesa pela não apresentação da 
ordem de fiscalização, quando do início da ação fiscal; 

2. Que a penalidade foi aplicada em desconformidade com a 
legislação, tendo em vista que o sujeito passivo é contribuinte do 
simples nacional e só poderia ser tratado nesta condição para 
operações de fiscalização de mercadoria em trânsito; 

3. Que grande parte dos valores contábeis insertos na auditoria, por 
meio do demonstrativo da “proporção de mercadorias tributadas” 
diferem dos valores contábeis constantes do referido livro, 
principalmente no mês de novembro, apresenta tabela 
comparando os valores da auditoria e os valores constantes no 
livro diário; 

4. Não fica demonstrado nos autos a forma como a autoridade fiscal 
conseguiu distinguir as compras tidas como tributadas das não 
tributadas/isentas/ST; 

5. Não fica demonstrado nos autos a metodologia de cálculo da 
alíquota média;  

6. Que há equívoco, por parte do fiscal autuante, em exigir a 
totalidade do ICMS sem levar em conta os créditos destacados 
nas notas fiscais de entrada consideradas como 
“DESEMBOLSOS NÃO CONTABILIZADOS”; 



7. Que seja adequada a multa aos limites estabelecidos no § 11 da 
Lei nº 11.651/91. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Após retirado pelo representante do sujeito passivo da nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, passo a apreciar o pedido de diligência, o qual rejeito, 
juntamente com a maioria dos meus pares, por entender que todas as informações 
necessárias para julgamento do processo já se encontram nos autos, inclusive utilizadas 
pela defesa, tornando-se desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua 
realização só é plausível quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos 
controversos, materialmente comprováveis; b) não apresentar caráter meramente 
protelatório; c) quando tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido da 
defesa não se fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

Com relação ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada omitiu saídas de 
mercadorias tributadas, referente a saldo credor da conta caixa, apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme auditoria das 
disponibilidades (insuficiência de caixa). 

Segundo dispõe o § 2º do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, os 
contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações 
tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

Por sua vez, o artigo 141, do Decreto nº 4.852/97, trata da 
obrigatoriedade da empresa de emitir nota fiscal, no momento da saída da mercadoria, 
conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 
 

O procedimento fiscal encontra-se devidamente amparado no § 1º, 
inciso V, do artigo 25, também da Lei nº 11.651/91, cujo texto transcrevo a seguir:  

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 
 

Na forma em que se encontra o processo, a irregularidade 
motivadora do lançamento se estabelece como fato efetivamente praticado, qual seja, a 



falta de registro de saída de mercadorias tributadas quando a conta caixa apresentar saldo 
credor. 

 
A penalidade proposta pela autoridade lançadora foi a prevista no 

artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 9º, inciso I, do Código Tributário Estadual, que é a 
prevista para a infração motivadora do lançamento, conforme se verifica pela transcrição a 
seguir: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...] 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação 
ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária. 

[...]. 

Cumpre salientar, ainda, que no caso em comento, restou 
demonstrada com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles as 
relações de entradas com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário. 

Assim sendo, manifesto o meu entendimento, juntamente com a 
maioria dos meus pares, pela procedência do auto de infração. 

Com essas considerações, voto com a maioria dos meus pares, 
rejeitando o pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 28.208,67 (vinte e oito mil, duzentos e oito reais e 
sessenta sete centavos), porém, por unanimidade de votos foi acatada a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, § 11, “I” do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00334/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada por unanimidade de 
votos. ICMS. Obrigação tributária acessória. Irregularidade na 
apresentação da EFD por falta de registro de notas fiscais de 
saída. Procedência do lançamento. Aplicação da regra prevista 
no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da penalidade. Medida 
que se impõe. Decisão por maioria de votos. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando o sujeito passivo nada apresenta para ilidir a acusação 
fiscal. 
 
III - A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
IV - Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, §7º-
B, incisos I e II); 
 
V - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 



operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson 
Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de   adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, resultando no valor de multa formal de 
R$ 1.659,34 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro José Paixão de 
Oliveira Gomes, que votou pela aplicação da penalidade prevista no art. 71-A, inciso IV, 
"a", do CTE, por retroatividade benigna. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração sob julgamento a acusação fiscal é de que o 
sujeito passivo deixou de consignar registros fiscais de saídas na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, relativa ao período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, conforme 
discriminado no demonstrativo anexado às fls. 6/12. O valor das operações perfaz o 
montante de R$ 14.967.599,78 e o da multa formal R$ 972.893,99. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o artigo 64, § 2º, 

da Lei 11.651/91, c/c o artigo 88, § 1º, III; 313; 314 e 356-C, do Decreto 4.852/97, levando 
à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, X, “a”, da Lei 11.651/91, com a redação 
da Lei 11.750/1992. 

 
Os autos se encontram instruídos com os seguintes documentos: 

Ordem de Serviço nº 31651 (fls. 5); Relação de Notas Fiscais não Registradas Tipo OC: 
NFE-s (fls. 6/17); Espelho cadastral – consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica 
(fls.18); Cópia dos DANFE (notas fiscais não registradas – nºs 2948, 2998 e 3001) (fls. 
19/21).  

 
Regularmente intimada, a empresa autuada comparece aos autos 

com o intuito de impugnar o auto de infração (fls. 32/35), alegando nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração. Isto porque, segundo sua ótica, “pretende a 
autoridade lançadora a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inc. X, “a”, da Lei 
11.651/91, com a aplicação da multa formal de mais de 1 milhão de reais”, sendo que a 
penalidade correta seria aquela prevista no artigo 71, XXIII, “a” e seu § 7-B, do CTE. Pede 
a improcedência do auto de infração, ou mesmo a realização de diligências “necessárias à 
plena elucidação das questões ora suscitadas”. Afirma que “já ultimou a retificação do 
arquivo, com a apresentação dos dados e/ou regularização do arquivo, restando atendida 
a obrigação acessória”.  

 
Submetido o feito à apreciação na fase singular foi proferida 

sentença rejeitando o pedido de diligência e, no mérito, manteve a multa aplicada sem a 
adequação requerida na peça defensória. 

 



Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 
os pedidos deduzidos na peça de impugnação, sustentando nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração pela inadequação da multa aplicada. No mérito 
pede a improcedência do lançamento ou alternativamente a adequação da penalidade 
para a prevista no artigo 71, XXIII, “a” e seu § 7-B, do art. 71 do CTE.  

 

É o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de consignar registros fiscais de 
saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa ao período de setembro de 2014 a 
janeiro de 2015. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação da infração, vejo que 
o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o 
procedimento fiscal realizado, fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos 
necessários à compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  
 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados 
neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida 
de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. 
Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração 
está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo 
oportunidade de trazer suas razões, e dela fez correto uso, utilizando-se dos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao artigo 8º, 
da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 do referido diploma 
normativo.  
 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, incontroverso o descumprimento da obrigação acessória que 
motivou o lançamento em voga, tanto que o sujeito passivo não se insurge contra o cerne 
da acusação fiscal, e solicita apenas a adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inc. XXIII, alínea “a” e §7º-B do artigo 71 do CTE.   

 
Nesse aspecto, trago a lume os fundamentos contidos no Acórdão nº 

250/2017 da Segunda Câmara de Julgamento deste Conselho, de autoria do Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que 
utilizo como razões de decidir quanto ao pedido de adequação da penalidade proposta no 
documento de lançamento, nestes termos: 

 
A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 
de janeiro de 2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das 



administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional, pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou 
tacitamente o CONVÊNIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da 
matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de 
Entradas, o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro 
Registro de Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o 
documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e o 
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo vedada ao 
contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em 
meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula 
segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns 
dispositivos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que 
versam sobre a matéria. Ei-los: 

 
[...] 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
[...] 
Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o 
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ou do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula terceira, caput). 
[...] 
Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo 
contribuinte de acordo com as especificações do leiaute 
definido em Ato COTEPE e deve conter a totalidade das 
informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao 
período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 
§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 
I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos 
serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços; 
II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, 
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou 
pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou 
fora do estabelecimento e em poder de terceiros; 
III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e 
contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos 
de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das 
administrações tributárias. 
§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, 
tais como isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, 
também deve ser informada no arquivo digital, indicando-se o 
respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 
2º). 
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§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do 
declarante (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  
[...] 
Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato 
COTEPE deve ser estruturado por dados organizados em blocos 
e detalhados por registros, de forma a identificar perfeitamente a 
totalidade das informações a que se refere o § 1º do art. 356-F 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 
Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput 
constituem-se da gravação, em meio digital, das informações 
contidas nos documentos emitidos ou recebidos, a qualquer 
título em meio físico ou digital, além de classificações e ajustes 
efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de 
interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  
 

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO 
COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

 
APRESENTAÇÃO 
[...] 
O leiaute EFD está organizado em blocos de informações 
dispostos por tipo de documento, que, por sua vez, estão 
organizados em registros que contém dados. 
[...] 
APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 
[...] 
2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 
2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 
2.1.1 - Características do arquivo digital: 
a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 
(Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed 
decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou 
quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC; 
b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela 
citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro; 
c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) 
e têm tamanho variável; 
d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem 
em que estão listados nos respectivos registros; 
e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido 
o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da 
Tabela ASCII); 
f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como 
parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou 
alfanuméricos; 
g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do 
arquivo digital, após o caractere delimitador Pipe acima 
mencionado, os caracteres "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line 
Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e 
LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 
Exemplo (campos do registro): 
1º   2º   3º   4º 
REG;   NOME;  CNPJ;  IE 
|1550|José Silva & Irmãos 
Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 
|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 
h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem 
conteúdo; nulo; null) deverá ser imediatamente encerrado com o 
caractere "|" delimitador de campo. 
Exemplos (conteúdo do campo) 
Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva 
& Irmãos Ltda| 
Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 
Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 
Exemplo (campo vazio no meio da linha) 
|123,00||123654788000354| 
Exemplo (campo vazio em fim de linha) 
||CRLF 

 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD 
se deduz que o arquivo digital está organizado em blocos de informações, 
os quais são compostos de registros e estes, por sua vez, são compostos 
de campos (denominados “campos de registros”). Destarte, o conjunto de 
informação inseridas nos campos de registros, delimitados pelo caractere 
"|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro (cuja 
identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto 
organizado de registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco 
de informação e, finalmente, o conjunto de blocos de informações 
completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), 
segundo o qual “o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] 
registros de dados [...], referindo-se cada um deles a um agrupamento de 
documentos e de outras informações econômico-fiscais” e os “registros são 
compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à 
obrigação acessória de apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem 
como em razão da forma peculiar de punição às infrações decorrentes do 
descumprimento ou cumprimento incorreto da referida obrigação 
estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 
1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de 
apresentação de arquivo magnético em substituição a documento ou livro 
fiscal, de modo a distinguir as hipóteses em se deve aplicar multa relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos e 
as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades em 
arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 
 
[...] 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou 
exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser 
observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. 
[...] 
 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro 
fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, 
situação esta na qual se enquadra perfeitamente o objeto dos presentes 
autos, relativo à exigência de multa formal em razão da falta de registro de 
notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 
7º-B, contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de 
arquivo digital com (i) incorreção relativa à alíquota; (ii) incorreção relativa 
ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção relativa ao valor da 
base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) incorreção 
relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados 
campos de registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no §7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 71, 
XXIII, alíneas “a”, “b” e 
“c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona 
conjuntos determinados e específicos de infrações às classes de 
penalidades que menciona. Desta forma, a única conclusão lógica que dá 
sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio da 
escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente 
das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

 
> em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição 
do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no 
âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a 
invocação direta do dispositivo sancionador sem a consideração do 
“filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto que a regra aí 
estabelecida tem precedência lógica em relação à definição da 
penalidade a ser aplicada; 
> a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega de 
arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a campo 



específico)” e “informação incorreta ou incompleta referente a 
quaisquer (outros) campos de registro”; 
> por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem como 
é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I do § 7º-B. 

 
Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 

informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de 
registro são unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica 
pré-estabelecida compõem o registro. Em termos práticos, sabe-se que 
todo registro é conteúdo de uma linha do arquivo digital e cada campo é o 
espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção 
administrativa de natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às 
situações em que o contribuinte apresenta tempestivamente o arquivo 
digital, preenche os campos correspondentes a determinado registro, 
porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor 
da operação ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do 
crédito e do valor do débito do imposto, atraem a penalidade relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, 
bem como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético atraem a penalidade prevista 
nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do 
CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-
B são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-
versa; onde há falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não 
há omissão de registro; por fim, a constatação de incorreções relacionadas 
aos campos de registro com valor específico (valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto) se 
sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de 
notas fiscais de saída, o que corresponde à apresentação do arquivo digital 
próprio com omissão dos registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou 
seja, há uma omissão de registro, o que não pode ser confundido com 
incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi omitido o registro 
inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, 
XXIII, alínea “a” do CTE, o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

 
[...] 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de 
registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
[...] 



 

Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
porém acolho o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, Inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 1.659,34 (mil, 
seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00818/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
unanimidade de votos. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Irregularidade na apresentação da EFD por falta de registro de 
notas fiscais de saída. Procedência do lançamento. Aplicação da 
regra prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da 
penalidade acolhida por maioria de votos. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando o sujeito passivo nada apresenta para ilidir a acusação 
fiscal. 
 
III - A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
IV - Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, §7º-
B, incisos I e II); 
 
V - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 



operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Denílson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio 
Martins da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. E, por unanimidade de 
votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 3.901,01 (três mil, novecentos e um 
reais e um centavo)  , sem prejuízo do agravante do § 9º, inciso I do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denílson Alves Evangelista, Nivaldo 
José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração sob julgamento a acusação fiscal é de que o 
sujeito passivo deixou de consignar registros fiscais de saídas na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, relativa aos períodos de março, junho, setembro e novembro de 2013 e 
setembro de 2014, relativamente a 06 (seis) notas fiscais eletrônicas de saída, conforme 
discriminado no demonstrativo anexado às fls. 09.  

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o artigo 64 da Lei 

11.651/91 c/c o artigo 88, § 1º, III; 313 e 314 do Decreto 4.852/97, levando à aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, inc. X, alínea “a”, da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 
11.750/1992. 

 
Os autos se encontram instruídos com os seguintes documentos: 

Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 04); Espelho de dados da 
JUCEG (fls. 06), Ordem de Serviço (fls.07); Cópia do Livro Termo de Ocorrência (fls. 7/8), 
Demonstrativo do Cálculo do ICMS Reclamado (fls. 09), NFS-e não registradas nºs: 
40952, 38698,34410, 31855, 32226, 51797(fls. 11/22); Mídia Digital contendo cópias dos 
Registros de Saídas dos Períodos (fls. 23). 

 
Regularmente intimada, a empresa autuada compareceu aos autos 

apresentando impugnação em primeira instância, alegando, em síntese, que as notas 
fiscais eletrônicas, objeto do lançamento, teriam sido canceladas no ato de sua emissão e 
que não teriam surtido efeitos fiscais, conforme comprovam declarações fornecidas pelas 
empresas destinatárias, as quais confirmam que não receberam os produtos 
discriminados nos referidos documentos fiscais. Assinala que o fato ocorrido não 
caracterizou ilícito fiscal e que tampouco gerou prejuízos ao erário goiano. Requereu a 
nulidade do feito por estar repleto de vícios e, caso não acolhida, requereu a 
improcedência do auto e seu respectivo arquivamento. 

 
Submetido o feito à apreciação na fase singular foi proferida 

sentença rejeitando o pedido de nulidade e, no mérito, foi mantido o lançamento tributário. 
 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os pedidos deduzidos na peça de impugnação.  
 



É o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de consignar registros fiscais de 
saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa aos períodos de março, junho, 
setembro e novembro de 2013 e setembro de 2014. 

 
De início, relativamente à preliminar de nulidade ventilada na peça 

recursal, percebe-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de 
prova relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se presentes nestes 
autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 
do referido diploma normativo.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, incontroverso o descumprimento da obrigação tributária que motivou 
o lançamento em voga. 

 
A recorrente alega que promoveu o cancelamento das notas fiscais 

eletrônicas objeto da autuação, porém não adotou os procedimentos corretos elencados 
na legislação tributária. A propósito, observemos os dispositivos da legislação pertinente - 
Ajuste Sinief 07/05 - concernentes ao cancelamento da NF-e: 

 
Ajuste SINIEF 07/05 
[...] 
Cláusula décima segunda. Após a concessão de Autorização de Uso da 
NF-e, de que trata o inciso III da cláusula sétima, o emitente poderá 
solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior ao máximo 
definido em Ato COTEPE, contado do momento em que foi concedida 
a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha havido a 
circulação da mercadoria ou a prestação de serviço e observadas às 
normas constantes na cláusula décima terceira. 
 
Cláusula décima terceira. O cancelamento de que trata a cláusula décima 
segunda somente poderá ser efetuado mediante Pedido de 
Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à administração 
tributária que a autorizou.  



§ 1º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá atender ao leiaute 
estabelecido em Ato COTEPE 
§ 2º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e será efetivada via 
Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia. 
§ 3º O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo 
emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do 
CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital. 
§ 4º A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido 
ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração 
tributária. 
§ 5º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e será 
feita mediante protocolo de que trata o § 2º disponibilizado ao emitente, via 
Internet, contendo, conforme o caso, a "chave de acesso", o número da NF-
e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela administração 
tributária e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante 
assinatura digital gerada com certificação digital da administração tributária 
ou outro mecanismo de confirmação de recebimento. 
§ 6º A administração tributária da unidade federada do emitente deverá 
transmitir para as administrações tributárias e entidades previstas na 
cláusula oitava, os Cancelamentos de NF-e. 
 

Na esteira do disposto no Ajuste Sinief 07/05, acima transcrito, os 
arts. 167-A e 167-H do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE) estabelecem que: 

 
RCTE 
[...] 
“Art. 167-A. Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é o documento emitido e 
armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de 
documentar operação e prestação, cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e pela autorização de uso, antes da 
ocorrência do fato gerador. 
[...] 
Art.167-H. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o 
emitente pode solicitar o seu cancelamento, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados a partir do momento que foi 
concedida a Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha havido a 
circulação da mercadoria ou a prestação de serviço, por meio do registro de 
evento correspondente. 
§ 1º O leiaute do Pedido de Cancelamento de NF-e é estabelecido no 
"Manual de Integração – Contribuinte". 
§ 2º O Pedido de Cancelamento de NF-e deve ser assinado pelo emitente 
com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o número do 
CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a 
autoria do documento digital.  
§ 3º A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e é efetivada via 
internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia e deve ser 
realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte 
ou disponibilizado pela administração tributária.  
§ 4º A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e é 
feita por meio de protocolo de segurança ou criptografia transmitido ao 
emitente, via internet, contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o 
número da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela 
administração tributária do contribuinte e o número do protocolo, podendo 
ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital 



da administração tributária ou outro mecanismo de confirmação de 
recebimento.  
§ 5º Caso a NF-e objeto de cancelamento já tenha sido transmitida à 
qualquer entidade, a administração tributária deve transmitir-lhe o 
respectivo documento de Cancelamento de NF-e. 
 

Da leitura dos preceitos normativo supramencionados, infere-se que 
os documentos fiscais autuados não foram cancelados de acordo com os procedimentos 
estabelecidos na legislação tributária. 

 
Segundo assevera a recorrente, as notas fiscais eletrônicas foram 

canceladas em seu sistema, não obstante mantenham o status de “autorizadas” nos 
arquivos da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás. 

 
Sem embargo à veracidade das informações advindas do bojo 

probatório trazido pelo sujeito passivo em suas peças de defesa, é certo que mesmo não 
tendo adotado os procedimentos regulares atinentes ao cancelamento dos referidos 
documentos fiscais, a recorrente teve ainda a opção de, espontaneamente, procurar a 
Secretaria da Fazenda para proceder ao saneamento da irregularidade, nos termos do art. 
169 do CTE, in verbis: 

 
“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 
 

Aliás, o assunto sob debate já fora abordado em Pareceres 
expedidos pela Superintendência de Administração Tributária, a exemplo do Parecer nº 
672/2012-GEOT, cujo teor é, em suma, o seguinte: 

 
“[...] vem expor, mediante denúncia espontânea, que não utilizou a nota 
fiscal eletrônica nº 148764, emitida em 07/10/2011, para acobertar a 
operação interna de venda de mercadoria, em razão de desistência do 
cliente. 
Por este motivo, o documento fiscal foi cancelado em seu sistema, não 
constando de seus registros fiscais e contábeis. No entanto, a referida NF-e 
se encontra nos arquivos da Secretaria da Fazenda como autorizada.  
 
Goiânia, 7 de maio 2012.” 
 

Idêntica solução fora conferida pelos pareceres nº 125, 126, 127, 
128, 158 e 159, todos expedidos por aquele mesmo órgão consultivo no ano de 2012.  

 
Portanto, uma vez transcorrido o prazo, não é mais possível o 

cancelamento do referido documento digital, que permanecerá com o status de 
“autorizado”, sem qualquer ocorrência adicional. Os Fiscos Estaduais, neste particular, 
deteriam informação eletrônica que não corresponderia à realidade fática da operação, o 
que poderia ensejar - como de fato ensejou – imputações fiscais à empresa.  

 
Mister se faz, portanto, que o sujeito passivo se cerque das garantias 

necessárias para que não seja penalizado pela deficiência das informações que forneceu. 
 
Como solução normativa aplicável ao presente caso, o sujeito 

passivo deveria ter seguido os ditames do art. 169, transcrito alhures, e procurado o órgão 
Fazendário de sua circunscrição para sanar a referida irregularidade. O fato é que até a 



presente data não se apresentou prova passível de conferir à hipótese fática aplicação do 
instituto da espontaneidade. 

 
Enfatize-se, outrossim, que mesmo após o fim do prazo legal para o 

cancelamento das NFS-e, a legislação tributária prevê, no art. 141, § 1º, IV, do RCTE, que 
em caso de emissão indevida de documento fiscal o contribuinte deve providenciar a 
emissão de nota fiscal de entrada para cancelar a operação relativa àquela primeira nota 
fiscal eletrônica emitida indevidamente, visando assim promover o “estorno”, de modo que 
com esse procedimento cance a operação de circulação de mercadoria, nestes termos: 

 
Não há, dessarte, segurança necessária para se afirmar que das 

NFS-e não decorreu a ocorrência de fato gerador do imposto, posto que o contribuinte não 
adotou nenhum dos procedimentos, acima assinalados, previstos na legislação tributária 
estadual com vistas ao cancelamento regular dos documentos fiscais por ele emitidos. 

 
No que concerne à penalidade proposta no documento de 

lançamento, entendo que é recomendável sua adequação para a prevista no artigo 71, inc. 
XXIII, alínea “a”, tendo em conta o disposto no §7º-B do artigo 71 do CTE.   

 
Nesse aspecto, trago a lume os fundamentos contidos no Acórdão nº 

250/2017 da Segunda Câmara de Julgamento deste Conselho, de autoria do Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que 
utilizo como razões de decidir quanto ao pedido de adequação da penalidade proposta no 
documento de lançamento, nestes termos: 

 
A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 
de janeiro de 2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das 
administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional, pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou 
tacitamente o CONVÊNIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da 
matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de 
Entradas, o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro 
Registro de Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o 
documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e o 
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo vedada ao 
contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em 
meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula 
segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns 
dispositivos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que 
versam sobre a matéria. Ei-los: 

 
[...] 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


[...] 
Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o 
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ou do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula terceira, caput). 
[...] 
Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo 
contribuinte de acordo com as especificações do leiaute 
definido em Ato COTEPE e deve conter a totalidade das 
informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao 
período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 
[...] 
Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato 
COTEPE deve ser estruturado por dados organizados em blocos 
e detalhados por registros, de forma a identificar perfeitamente a 
totalidade das informações a que se refere o § 1º do art. 356-F 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 
Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput 
constituem-se da gravação, em meio digital, das informações 
contidas nos documentos emitidos ou recebidos, a qualquer 
título em meio físico ou digital, além de classificações e ajustes 
efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de 
interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  
 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD 
se deduz que o arquivo digital está organizado em blocos de informações, 
os quais são compostos de registros e estes, por sua vez, são compostos 
de campos (denominados “campos de registros”). Destarte, o conjunto de 
informação inseridas nos campos de registros, delimitados pelo caractere 
"|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro (cuja 
identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto 
organizado de registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco 
de informação e, finalmente, o conjunto de blocos de informações 
completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), 
segundo o qual “o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] 
registros de dados [...], referindo-se cada um deles a um agrupamento de 
documentos e de outras informações econômico-fiscais” e os “registros são 
compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à 
obrigação acessória de apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem 
como em razão da forma peculiar de punição às infrações decorrentes do 
descumprimento ou cumprimento incorreto da referida obrigação 
estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 
1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de 
apresentação de arquivo magnético em substituição a documento ou livro 
fiscal, de modo a distinguir as hipóteses em se deve aplicar multa relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos e 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades em 
arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 
 
[...] 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou 
exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser 
observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. 
[...] 
 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro 
fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, 
situação esta na qual se enquadra perfeitamente o objeto dos presentes 
autos, relativo à exigência de multa formal em razão da falta de registro de 
notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 
7º-B, contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de 
arquivo digital com (i) incorreção relativa à alíquota; (ii) incorreção relativa 
ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção relativa ao valor da 
base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) incorreção 
relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados 
campos de registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no §7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 71, 
XXIII, alíneas “a”, “b” e 
“c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona 
conjuntos determinados e específicos de infrações às classes de 
penalidades que menciona. Desta forma, a única conclusão lógica que dá 
sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio da 



escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente 
das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

 
> em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição 
do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no 
âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a 
invocação direta do dispositivo sancionador sem a consideração do 
“filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto que a regra aí 
estabelecida tem precedência lógica em relação à definição da 
penalidade a ser aplicada; 
> a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega de 
arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a campo 
específico)” e “informação incorreta ou incompleta referente a 
quaisquer (outros) campos de registro”; 
> por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem como 
é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I do § 7º-B. 

 
Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 

informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de 
registro são unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica 
pré-estabelecida compõem o registro. Em termos práticos, sabe-se que 
todo registro é conteúdo de uma linha do arquivo digital e cada campo é o 
espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção 
administrativa de natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às 
situações em que o contribuinte apresenta tempestivamente o arquivo 
digital, preenche os campos correspondentes a determinado registro, 
porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor 
da operação ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do 
crédito e do valor do débito do imposto, atraem a penalidade relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, 
bem como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético atraem a penalidade prevista 
nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do 
CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-
B são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-
versa; onde há falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não 
há omissão de registro; por fim, a constatação de incorreções relacionadas 
aos campos de registro com valor específico (valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto) se 
sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de 
notas fiscais de saída, o que corresponde à apresentação do arquivo digital 
próprio com omissão dos registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou 
seja, há uma omissão de registro, o que não pode ser confundido com 



incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi omitido o registro 
inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, 
XXIII, alínea “a” do CTE, o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

 
[...] 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de 
registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
[...] 
 

Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, contudo, acolho o 
pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, Inciso XXIII, alínea "a", da 
Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 3.901,01 (três mil, novecentos e 
um reais e um centavo), relativamente a 05 (cinco) arquivos magnéticos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00007/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Exclusão de solidário da 
lide. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Consignação a 
menor de saídas tributadas em livro fiscal. Vendas realizadas 
por meio de ECF. Procedência. Adequação de multa. Rejeição. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Os sócios administradores têm interesse comum em situação 
que tributariamente desonere a empresa administrada, da qual 
patrimonialmente participam, quadro sobre o qual o incide o 
disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91; 
 
III - A ocorrência massiva e continuada de consignação a menor 
de valor do imposto em livro fiscal, aponta para a atuação do 
respectivo administrador em contrariedade aos objetivos 
necessariamente lícitos fixados nos atos constitutivos da 
pessoa jurídica administrada, o que atrai a incidência do art. 
135, III do CTN; 
 
IV - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
auditoria tecnicamente correta e que não tenha sido contestada 
pelo sujeito passivo com elementos indicativos de incorreções 
nela existentes; 
 
V - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 



do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 31 de outubro de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês julho de 
2016, consignado a menor em seus livros fiscais saídas tributadas realizadas por meio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

 
Foram apontados como solidários MATHEUS RIBEIRO CUNHA 

SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA SALES, pessoas físicas e sócios administradores da 
pessoa jurídica autuada (fls. 05 a 09). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado os demonstrativos sintéticos, nos quais, em cada mês, foram comparados os 
dados da Memória Fiscal Digital (MFD) e os valores lançados na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e se evidenciou consignação de valores a menor na EFD, apurando-se a 
diferença de ICMS (fls. 12). 

 
Foi também acostada nota explicativa na qual a autoridade lançadora 

expõe a forma como foi estruturada a auditoria por ela realizada, com referências a 
demonstrativos sintéticos e analíticos elaboradas, bem como a conteúdo de mídia digital 
produzida e juntada aos autos (fls. 13 a 18). 

 
Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 

Instância (fls. 19 a 25), os solidários não comparecem ao processo (fl. 26) e apenas a 
pessoa jurídica autuada a apresenta impugnação (fls. 27 a 52), perante a qual o julgador 
monocrático considera procedente o auto de infração e mantém os solidários na lide (fls. 
53 a 56). 

 
Instados os sujeitos passivos a recorrer (57 a 67), estes interpõem 

recurso voluntário (fls. 68 a 76), onde pedem a exclusão dos solidários da lide alegando 
que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais, entendendo, por 
isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração (fls. 71 e 72). 

 
Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 

proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 73 e 74). 

 
Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 

infração que alega que comercializa também produtos sujeitos ao regime substituição 
tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se refere somente 
a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 74). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 



Analisando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela parte passiva (91 e 92), manifesto-me por sua 
rejeição, pois o motivo apresentado como gerador da nulidade – a não comprovação dos 
pressupostos de fato e de direito da indicação dos solidários na lide - não se relaciona 
com a imprecisão descritiva que caracteriza a espécie de falha procedimental alegada. 

 
No mais, a nota explicativa e os demonstrativos acostados ao auto 

de infração, inclusive em mídia digital, descrevem com clareza a situação apontada como 
ilícito tributário, não havendo imprecisão estrutural que impossibilite a normal 
compreensão da acusação fiscal e importe, assim, em nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto ao pedido da recorrente de exclusão dos solidários da lide, 

sob o argumento de que para haver responsabilidade do administrador é preciso que ele 
se beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais (91 e 92), também o 
rejeito, já que a sócios- administradores, tem interesse comum em situação que 
tributariamente desonere a empresa administrada, da qual patrimonialmente participam, 
quadro sobre o qual o incide o disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 
No caso presente, a ocorrência massiva e continuada de 

consignação a menor de valor do imposto em livro fiscal, aponta para a atuação do 
respectivo administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados 
nos atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do 
art. 135, III do CTN: 

 
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado [...]” [Grifo Oportuno]” 
 
 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela recorrente, já que não se compatibiliza com o quadro evidenciado no processo a sua 
alegação de que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se refere 
somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 74). 

 
A incompatibilidade sobredita pode ser percebida pelos 

demonstrativos analíticos contidos em arquivos gravados na pasta “Relatórios” da mídia 



digital à fl. 17 e denominados, por exemplo, “HOSPITALIA – 2011 analítico”, onde se vê o 
ICMS registro a menor relativo a cada cupom fiscal, e “HOSPITALIA - 2011 por sit trib”, 
onde as operações realizadas no estabelecimento fiscalizado são agrupadas por carga 
tributária na coluna “Alíquotas”, a indicar que saídas sem débito de ICMS não foram objeto 
de autuação. 

 
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, 

estando vigente à época dos fatos apontados pelo Fisco a disposição legal que cominava 
essa penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal disposição 
perante a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 
 

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

 
I - o Processo Contencioso Fiscal; 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 
 

Pelo exposto, por unanimidade de votos, REJEITO a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo e, 
no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00008/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Exclusão de solidário da 
lide. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Consignação a 
menor de saídas tributadas em livro fiscal. Vendas realizadas 
por meio de ECF. Procedência. Adequação de multa. Rejeição. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Os sócios administradores têm interesse comum em situação 
que tributariamente desonere a empresa administrada, da qual 
patrimonialmente participam, quadro sobre o qual o incide o 
disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91; 
 
III - A ocorrência massiva e continuada de consignação a menor 
de valor do imposto em livro fiscal, aponta para a atuação do 
respectivo administrador em contrariedade aos objetivos 
necessariamente lícitos fixados nos atos constitutivos da 
pessoa jurídica administrada, o que atrai a incidência do art. 
135, III do CTN; 
 
IV - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
auditoria tecnicamente correta e que não tenha sido contestada 
pelo sujeito passivo com elementos indicativos de incorreções 
nela existentes; 
 
V - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 



do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 31 de outubro de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no período de julho 
de 2011 a junho de 2016, consignado a menor em seus livros fiscais saídas tributadas 
realizadas por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

 
Foram apontados como solidários MATHEUS RIBEIRO CUNHA 

SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA SALES, pessoas físicas e sócios administradores da 
pessoa jurídica autuada (fls. 08 a 12). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado os demonstrativos sintéticos, nos quais, em cada mês, foram comparados os 
dados da Memória Fiscal Digital (MFD) e os valores lançados na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e se evidenciou consignação de valores a menor na EFD, apurando-se a 
diferença de ICMS (fls. 15 a 34). 

 
Foi também acostada nota explicativa na qual a autoridade lançadora 

expõe a forma como foi estruturada a auditoria por ela realizada, com referências a 
demonstrativos sintéticos e analíticos elaboradas, bem como a conteúdo de mídia digital 
produzida e juntada aos autos (fls. 35 a 39). 

 
Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 

Instância (fls. 40 a 47), os solidários não comparecem ao processo (fl. 48) e apenas a 
pessoa jurídica autuada a apresenta impugnação (fls. 49 a 72), perante a qual o julgador 
monocrático considera procedente o auto de infração e mantém os solidários na lide (fls. 
73 a 76). 

 
Instados os sujeitos passivos a recorrer (77 a 87), estes interpõem 

recurso voluntário (fls. 88 a 95), onde pedem a exclusão dos solidários da lide alegando 
que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais (fls. 91 e 92), 
entendendo, por isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração (fls. 91 e 92). 

 
Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 

proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 93 a e 94). 

 
Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 

infração que alega que comercializa também produtos sujeitos ao regime substituição 
tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se refere somente 
a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 94). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 



Analisando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela parte passiva (91 e 92), manifesto-me por sua 
rejeição, pois o motivo apresentado como gerador da nulidade – a não comprovação dos 
pressupostos de fato e de direito da indicação dos solidários na lide - não se relaciona 
com a imprecisão descritiva que caracteriza a espécie de falha procedimental alegada. 

 
No mais, a nota explicativa e os demonstrativos acostados ao auto 

de infração, inclusive em mídia digital, descrevem com clareza a situação apontada como 
ilícito tributário, não havendo imprecisão estrutural que impossibilite a normal 
compreensão da acusação fiscal e importe, assim, em nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto ao pedido da recorrente de exclusão dos solidários da lide, 

sob o argumento de que para haver responsabilidade do administrador é preciso que ele 
se beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais (fls. 91 e 92), 
também o rejeito, já que a sócios- administradores, tem interesse comum em situação que 
tributariamente desonere a empresa administrada, da qual patrimonialmente participam, 
quadro sobre o qual o incide o disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 
No caso presente, a ocorrência massiva e continuada de 

consignação a menor de valor do imposto em livro fiscal, aponta para a atuação do 
respectivo administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados 
nos atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do 
art. 135, III do CTN: 

 
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado [...]” [Grifo Oportuno] 
 

 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela recorrente, já que não se compatibiliza com o quadro evidenciado no processo a sua 
alegação de que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se refere 
somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 94). 

 



A incompatibilidade sobredita pode ser percebida pelos 
demonstrativos analíticos contidos em arquivos gravados na pasta “Relatórios” da mídia 
digital à fl. 39 e denominados, por exemplo, “HOSPITALIA – 2011 analítico”, onde se vê o 
ICMS registro a menor relativo a cada cupom fiscal, e “HOSPITALIA - 2011 por sit trib”, 
onde as operações realizadas no estabelecimento fiscalizado são agrupadas por carga 
tributária na coluna “Alíquotas”, a indicar que saídas sem débito de ICMS não foram objeto 
de autuação. 

 
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, 

estando vigente à época dos fatos apontados pelo Fisco a disposição legal que cominava 
essa penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal disposição 
perante a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 
 

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

 
I - o Processo Contencioso Fiscal; 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 
 

Pelo exposto, por unanimidade de votos, REJEITO a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo e, 
no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00009/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO 
DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS. EFD. PROCEDÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA PENA NO ART. 71, XXIII, 
"a" do CTE, ALTERADA NA FASE CAMERAL.  
 
1. A realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador 
diante de um conflito aparente de normas punitivas, cuja 
hermenêutica tributária determina que se resolva pelo seu 
temperamento, ante aplicação da equidade e do benefício da 
dúvida, "ex vi" dos arts. 108, IV e 112 do CTN. 
2. Em breve digressão histórica na legislação goiana, 
verificamos que à penalidade pelo não-registro de documentos 
fiscais de saídas sempre fora reservado gravame austero, dada 
a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o 
contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus 
documentos fiscais.  
3. O advento do SPED e a existência apenas virtual de 
documentos e provas culminou, de certa forma, no rompimento 
com boa parte dos procedimentos fiscais de controle das 
operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes 
mercantis, impondo um novo olhar sobre tais situações. A 
conduta de não registrar documentos fiscais de aquisição 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que 
justifica a nova dosimetria da penalidade, mais amena, se de 
fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no que 
toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
confirmar a decisão cameral, que adequou a penalidade à prevista no art. 71, XXIII, "a" da 
Lei 11.651/91 e com a aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, I do mesmo 
dispositivo legal. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Cláudio Henrique de Oliveira 
e Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Heli 
José da Silva que votaram pela aplicação da penalidade à prevista no art. 71, X, "a" do 
CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de consignar no Livro de Registro de Saídas (escrituração fiscal digital), as notas 
fiscais de saídas de mercadorias tributadas, relacionadas em formulário anexo.  



A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com os arts. 
159, 162, 167-A/ B/ C/ F e §3º; 167-H e 356-C do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, X, “a” do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 672.025,61, referente a 
fatos geradores ocorridos entre novembro de 2009 e março de 2010. O auto de infração 
foi lavrado em 27/12/12. 

Intimado (fls. 119), o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 124 
a 144), formulando, em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na determinação da 
infração. 

No mérito, pediu a improcedência do lançamento, alegando que a 
autuação decorreu de mera presunção, sem amparo em elementos materiais aptos a 
comprovar a ocorrência do fato gerador, porquanto teria havido uma falha no sistema de 
controle de gestão da empresa, resultando em transmissão indevida, para a Secretaria da 
Fazenda, de informações que não correspondiam efetivamente à circulação de 
mercadorias, tendo essa falha sido comunicada à fiscalização, juntamente com pedido de 
cancelamento dos documentos fiscais transmitidos erroneamente. 

 
Alternativamente, pede realização de diligência para a verificação da 

contabilidade do estabelecimento, com vistas a demonstrar, mediante verificação das 
movimentações de estoque e faturamento registrado, que as notas fiscais transmitidas 
erroneamente para a Secretaria da Fazenda não corresponderam a efetivas operações de 
circulação de mercadorias. 

 
Questiona a multa aplicada, reputando-a de caráter excessivo, 

desproporcional e confiscatório, pedindo a sua redução a patamar condizente com a 
inexistência de danos ao erário e ausência de dolo e má fé. 

Junta cópia do processo n° 201100004021125 (fls. 168 a 176), 
alusivo a pedido de cancelamento de documentos fiscais, dente outros documentos. 

Submetidos os autos ao julgador singular, este rejeita as arguições 
preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, consoante a 
Sentença n° 1281/2014 – JULP (fls. 178 a 181). 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 190 a 
215), arguindo, em preliminar, nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração. 

No mérito, pediu a reforma da sentença singular e a improcedência 
do lançamento, reiterando as argumentações expendidas em sede singular. 

 
 
A Primeira Câmara desse Conselho deliberou em converter o 

julgamento em diligência, retornando os autos à Gerência Especial de Auditoria, para que 
se procedesse à revisão do lançamento, de maneira a esclarecer quanto à efetividade ou 
não das operações relacionadas às notas fiscais canceladas. Deveria, para tanto, tomar 
as seguintes providências: 

 
1 - verificar, se de fato, não houve o registro das notas fiscais junto 

ao destinatário, via ordem de conferência de arquivo (a chamada OIE); 
 



2 - solicitar da empresa autuada a indicação das notas fiscais que 
substituíram as canceladas, bem como conferir a sua escrituração e apuração do imposto 
devido. Elaborar demonstrativo, se fosse o caso;  

 
3 - ainda, conferir os registros contábeis (razão), no sentido de se 

apurar se estas notas fiscais canceladas não foram lançadas como receita e, se 
necessário, apontar qual a nota fiscal para a qual efetivamente houve o ingresso da 
receita; 

 
4 - Prestar outras informações que entendesse necessárias para o 

deslinde da questão. 
 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 112/2014, em relatório 

(fls. 220 a 221), informa ter realizado a conferência das OIE (Ordem de Conferência 
Interestadual) junto a alguns contribuintes destinatários discriminados nas notas fiscais 
autuadas, tendo apurado que estas não constam em seus registros de entradas.  

Quanto à segunda solicitação formulada na resolução - solicitar da 
empresa autuada a indicação das notas fiscais que substituíram as canceladas, bem como 
conferir a sua escrituração e apuração do imposto devido –informa ter notificado o 
contribuinte a indicar as notas fiscais que substituíram as canceladas, não tendo o 
contribuinte atendido à notificação. 

Diz ainda que independentemente do não atendimento da notificação 
foi possível fazer uma correspondência entre as notas fiscais registradas e as com pedido 
de cancelamento. Por fim, notificou novamente o contribuinte para a apresentação de 
escrituração contábil do período autuado e, novamente, não foi atendida. Apesar do não 
atendimento da notificação, entende que a conferência do livro Razão poderia comprovar 
a legalidade das operações mas é irrelevante para confirmar a legalidade das notas fiscais 
emitidas, pois, se as notas fiscais não estiverem registradas no Razão como receita isto 
não implica, necessariamente, que não houve tais operações discriminadas nas notas 
fiscais ou o uso irregular dos documentos autuados. 

Intimado (fls. 362), o sujeito passivo se manifesta acerca do 
resultado dessa diligência, consoante fls. 365 a 372. 

Posteriormente, apresenta memorial (fls. 376 a 381). 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu reencaminhar os autos 
novamente em diligência, devendo os autos serem remetidos à Gerência Especial de 
Auditoria, com intuito de que se determinasse Auditor fiscal estranho à lide, a fim de se 
proceder à conferência no livro razão, certificando se houve ou não lançamento da receita 
referente às notas fiscais, objeto da autuação. Para tanto intimar a empresa a exibir os 
documentos e livros necessários. 

O diligenciador, objetivando atender a Resolução n° 86/2015, em 
relatório (fls. 385 a 386), informa ter novamente notificado o sujeito passivo para que 
apresentasse os livros contábeis, especialmente o livro Razão e o livro Diário e novamente 
o contribuinte não atendeu a notificação, o que impossibilitou cumprir o requerido na 
Resolução n° 86/2015. 

Intimado, o sujeito passivo se manifesta acerca do resultado dessa 
diligência, fls. 394 a 395, oportunidade em que alega disponibilização do livro em mídia 
digital (CD) juntada às fls. 399. 

A Segunda Câmara deste Conselho determinou novo retorno à 
Gerência Especial de Auditoria, com intuito de, por obséquio, proceder-se à conferência 
no livro razão, certificando se houve ou não o lançamento da receita referente às notas 



fiscais, objeto da autuação. Ademais, fica facultada a prestação de outros esclarecimentos 
de interesse da lide. 

O diligenciador, atendendo a Resolução n° 80/2016, em relatório (fls. 
406), informa que as planilhas apresentadas na mídia digital juntada pela defesa não 
conferem fidedignidade para um livro Razão e por isso é inconcebível aceita-las. Anota 
que nelas não há cabeçalho e nenhuma outra formalidade que as identifiquem como um 
livro contábil. 

Intimado (fls. 410), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 
resultado dessa diligência. 

Juntou-se aos autos cópia do Acórdão do CONP n° 01945/16 (fls. 
413 a 419). 

Da decisão cameral, lavrou-se a seguinte ementa (fls. 421): 

 

“ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente da falta 
de escrituação na EFD de nota fiscal de saída. Auditoria da Conta 
Corrente do ICMS. Procedência. Arguição de adequação da 
penalidade. Acolhida. 

 1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto 
de infração devidamente instruído;  

2. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência não 
tenha sido afastada pelo sujeito passivo; 2. Havendo penalidade 
típica, mais adequada para a infração que se discute no processo, 
adequa-se a penalidade proposta no auto de infração para àquela.” 

A certidão de julgamento restara assim lavrada: 

“Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e 
nos termos da ata da sessão hoje realizada, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e Victor 
Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 3.054,25 (três mil 
e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e com aplicação 
da forma qualificada prevista no § 9º, I do mesmo dispositivo legal. 
Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e 
Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Heli José da 
Silva que votou pela manutenção do lançamento nos termos da 
exordial em relação à penalidade.” 

 

A Fazenda Pública interpôs recurso à presente fase de 
julgamento, no escopo de ver restaurada a penalidade original do lançamento, descrita 
no art. 71, X, “a” do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Obtempera que a alteração realizada, para o inciso XXIII, “a” do CTE, 
ainda que mantida a qualificadora, se afasta da interpretação a ser conferida ao § 7º -B do 



art. 71 do CTE, em relação ao qual deve prevalecer a interpretação conferida pelo Parecer 
nº 1580/12-GEOT. Transcreve, no particular desse normativo, o seu item nº 2. 

Também assevera que a decisão se mostra divergente dos Acórdãos 
plenários nº 1945/16 e 16/16, cujos julgamentos ocorreram, respectivamente, em 09/08/16 
e 17/11/16. Também cita o acórdão nº 1066/16 da IICJUL, cujo trecho de voto transcreve, 
que manteve a penalidade descrita no inciso X do art. 71, por unanimidade de votos.  

Intimado, o sujeito passivo não compareceu aos autos.  

 

É o relatório.  

 

 

 

V O T O 

 

Provou-se, no transcorrer dos autos, que o sujeito passivo deixou de 
lançar em EFD documentos fiscais de saídas, que resultou em montante de R$ 
536.596,32 de ICMS omitido, conforme demonstrativos anexos aos autos.  

Releva a análise do motivo pelo qual acompanhei o Relator quanto à 
alteração da capitulação legal da penalidade para o inciso XXIII, “a” do art. 71 do CTE.   

A arguição de alteração se deve à exegese do §7º-B do mesmo 
dispositivo, cuja redação segue: 

 

“Art.71 ................................................................................................ 

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

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso.” 

 
O dispositivo retrocitado, inserido em abril de 2011 no art. 71 do 

CTE, sempre fora objeto de controvérsias quanto a sua correta interpretação no âmbito da 
fiscalização, gerando, inclusive, posições antagônicas sobre a aplicação da multa 
cominada ao não-registro de notas fiscais, ora se adotando o inciso X, “a”, ora o inciso 
XXIII.  

Tal realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 
de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica tributária determina que 
se resolva pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do benefício da 



dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. Vide, v.g., trecho do voto proferido pelo 
Relator nos autos do Resp 278324/SC - STJ, julgado em dezembro de 2005: 

 
“De início, importa aduzir, quanto à arguida ofensa do art. 136 do 
Diploma Processual, que me filio à orientação perfilhada pela Primeira 
Turma desta Corte no sentido de que: ‘Apesar da norma tributária 
expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte 
ao cometer um ilícito (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite 
temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN 
permitem a aplicação da equidade e a interpretação da lei tributária 
segundo princípio do in dubio pro contribuinte’ (REsp n. 494.080-RJ, 
rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n. 
699.700-RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 3.10.2005)”. 

 
 
A interpretação do dispositivo deve levar em consideração os 

princípios que norteiam a atividade administrativa, dentre os quais se destacam os que 
constam do art. 92 da Constituição Estadual, in verbis: 

 
“Art. 92. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, ao 
seguinte:” (grifamos) 

Idêntica determinação também fora veiculada na Lei Estadual nº 
13800/01, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do 
Estado de Goiás, cuja aplicação é subsidiária ao Processo Administrativo Tributário40, nos 
seguintes termos: 

“Art. 2o – A Administração pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único – Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;” 

 
Há, de semelhante forma, previsão expressa no art. 23 da Lei 

Complementar nº 104/13, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás. 

Segundo definição de CARVALHO FILHO41, razoabilidade é “a 
qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, 
ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um 
pouco diversa”. 

                                            
40 Art. 6º, §1º da Lei nº 16469/09. 
41 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Ed. 

Lúmen Júris. 24ª edição. 2011. RJ. P. 70 



Mostra-se, nestes autos, plenamente razoável e proporcional 
graduar-se a pena a valores que façam frente à infração praticada, vista sob o prisma dos 
valores históricos e contemporâneos que justifiquem a sua dosimetria.  

Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que à 
penalidade pelo não-registro de documentos fiscais de saídas sempre fora reservado 
gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o contribuinte 
inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus documentos fiscais. Com efeito, os códigos 
tributários estaduais predecessores do atual CTE cominavam as seguintes penas à 
referida conduta: 

Lei Estadual nº 10720/88: 

“Art. 43 - Aos infratores às disposições desta lei e das demais normas 
a legislação tributária estadual, serão aplicadas as seguintes multas: 

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

II - de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor respectivo, pela 
omissão do pagamento do imposto devido: 

a) quando este não tenha sido registrado em livro próprio;” 

 

Lei Estadual nº 7730/73: 

“Art. 98 - Serão punidos com multa: 

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

III - de valor igual ao imposto: 

a) os que, sujeitos a escrita fiscal deixarem de recolher, no prazo 
legal, o imposto devido, ainda que lançado no livro próprio;” 

 
 
O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 

provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos procedimentos fiscais 
de controle das operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes mercantis, 
impondo um novo olhar sobre tais situações. Cite-se, por exemplo, a atual possibilidade de 
retificação da EFD em 180 dias, hipótese não permitida quando da escrituração 
convencional de livros; a possibilidade de se compensar créditos fiscais em auditorias que, 
historicamente, o ICMS a pagar era auferido por via exclusiva de débito de ofício, como é 
o caso da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, com novo 
tratamento conferido no item 9-A do manual de auditorias fiscais; a existência apenas 
virtual do documento fiscal que justifica o trânsito das mercadorias; a insuscetibilidade de 
apreensão de documentos digitais, por absoluta incompatibilidade material do objeto 
(suporte físico).  

De igual forma, expressões tais quais “inutilização, perda e extravio” 
de livros e documentos perdem totalmente seu sentido com o advento do documento 
virtual. 

O Fisco – ressalte-se – não fica mais refém da informação unilateral 
prestada pelo contribuinte.  

A modernidade também afetou a forma através da qual o contribuinte 
mantém o controle de suas compras e vendas feitas à margem do controle fiscal. Os 
movimentos paralelos de vendas e as informações de compras realizadas sem 
documentação fiscal migraram para os discos rígidos dos computadores e, mais 



modernamente, para o que se convencionou chamar “ambiente de nuvem”, em alusão ao 
acesso remoto feito diretamente pela internet. 

A obrigação acessória de apresentar um arquivo EFD sem 
inconsistências tem por escopo permitir que a obrigação principal seja cumprida de forma 
correta. Há que se reconhecer, entretanto, que os recursos advindos da tecnologia 
permitiram ao Fisco o controle da informação de forma muito mais ampla e eficaz. É 
crescente a adaptação dos meios tradicionais de fiscalização à possibilidade de uso total 
ou parcial de meios eletrônicos de cruzamento de dados para a formação de seus atos, 
havendo, inclusive, maior comunicação entre os entes da Federação quanto à partilha de 
dados fiscais.  

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não registrar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que justifica a nova dosimetria da 
penalidade, mais amena, se de fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no 
que toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 

Volvendo-nos ao caso concreto, a penalidade que tradicionalmente 
se convencionou imputar à falta de registro de documentos fiscais é a que consta do art. 
71, X, “a” do CTE,  

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de 
documento fiscal regularmente emitido;” 

 

Acatamos, pelos motivos já mencionados, em sessão cameral, a sua 
alteração para a que consta do inciso XXIII, “a” do mesmo dispositivo legal, a saber: 

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro 
ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação 
ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 610,85 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos);” 

(valor vigente para os períodos de referência considerados na 
inicial). 

 

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 
provimento para confirmar a decisão cameral que alterou a capitulação da penalidade para 



o inciso XXIII, “a” do art. 71 do CTE, mantida a qualificadora descrita no §9º, I do mesmo 
dispositivo legal, correspondente a 60% do valor do imposto omitido.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00092/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – NULIDADE. Preliminar de nulidade 
do lançamento, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por unanimidade de votos. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09). 
 
II – MÉRITO - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
apresentada, incorretamente, sem movimentação. Apuração de 
Ofício. Procedente. Decisão unânime. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais; 
 
2. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB – (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º); 
 
3. O Fisco poderá se utilizar de métodos ou processos que o 
leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos, 
cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a 
operação ou prestação tributada, na falta de livros obrigatórios 
ou a omissão de escrituração de tais livros dentro dos prazos 
legais. (Artigo 148, § 3º, inciso V, do CTE); 
 
4. É procedente o lançamento com supedâneo em auditoria que 
apura, de ofício, ICMS não apurado corretamente pelo sujeito 
passivo, em face de irregularidades na sua Escrituração Fiscal 
Digital – EFD. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 



negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto 
de Faria Morato e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 
em epígrafe: "Apresentou a Escrituração Fiscal Digital – EFD (versão digital dos livros 
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS), sem 
movimentação (zerada), no período compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente 
às informações de entradas e saídas de mercadorias, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Portanto, apurou-se de ofício o imposto a pagar, com base no 
ICMS destacado nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos e nos cupons 
fiscais emitidos. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
212.178,56 (duzentos e doze mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais”. 

 Destacou-se, nas Notas Explicativas às fls. 06: 

“O contribuinte apresentou a EFD (Escrituração Fiscal Digital) 
zerada, ou seja, sem valores, conforme relatório Comparativo EFD x SARE anexo, 
para os meses de janeiro a dezembro de 2013. 

Logo, foi feita a apuração de ofício do contribuinte, haja vista 
existir movimentação nesse período. 

Para a apuração, o Fisco utilizou-se das circunstâncias 
relacionadas nos incisos I e V do Art. 458 do RCTE. 

A ferramenta utilizada para a apuração foi a ‘Ferramentas para a 
Fiscalização’ onde buscou-se as notas fiscais eletrônicas de entrada de 
mercadorias nesse período, bem como as notas eletrônicas de saídas e os cupons 
fiscais emitidos. Salienta-se que o contribuinte foi notificado a apresentar a MFD 
(Memória de Fita Detalhe) dos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal do 
Estabelecimento, conforme notificação anexa e Comprovante de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de documentos fiscais. 

Seguem anexas, em mídia, as tabelas com as notas fiscais 
eletrônicas de entrada, de saída e dos cupons fiscais emitidos, bem como de 
demonstrativo de apuração”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 57, inciso I, e 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91, combinados com os artigos 67, 71, 
inciso I, 356-C e 356-N, do Decreto nº 4.852/97, e, também, a Instrução Normativa nº 
155/94 – GSF, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso III, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 17.917/12.  

Qualificou como sujeito passivo solidário o próprio autuado: Adão 
Euclésio Ribeiro Soares, na condição de administrador da empresa autuada, nos termos 
do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, fls. 05.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência, e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Notas Explicativas; mídia CD; 
Apuração de Ofício do ICMS; Comprovante de Alteração de Uso de Sistema 
Informatizado Para Emissão de Documentos Fiscais; Notificações; Relatório Comparativo 
EFD x SARE; e, Consulta Detalhada do Contribuinte - Pessoa Jurídica, fls. 03/17 



Os autuados foram intimados, conforme documentos às fls. 18/26, e, 
por não comparecerem ao processo, lavrou-se o Termo de Revelia às fls. 27.  

Entretanto, consta a apresentação da Impugnação às fls. 30/49, a 
qual foi apreciada em Primeira Instância. 

Na Impugnação apresentada, o sujeito passivo, após descrever o 
teor do lançamento, argui, preliminarmente, nulidade do auto de infração, argumentando 
que não foi notificado para apresentar os documentos que embasaram o arbitramento da 
base de cálculo e da suposta omissão de vendas. Destaca princípios constitucionais. 
Suscita, assim, a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
por entender que um dos requisitos imprescindíveis de validade do ato de lançamento de 
ofício encontra-se maculado, que é o arbitramento sem a notificação do contribuinte para 
contestar a arbitragem. 

No mérito, apresenta elementos numéricos os quais o levam a 
indicar que eventual valor a ser cobrado seria de apenas R$ 98.024,50 (noventa e oito 
mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos). 

Questiona a utilização do tributo com efeito de confisco, destacando 
doutrina e jurisprudência a respeito.  

Ao final, pugna pela improcedência do lançamento em razão da 
nulidade requerida. E, em eventual apreciação do mérito que o auto seja retificado para o 
valor indicado acima de R$ 98.024,50 (noventa e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta 
centavos).  

Exara-se a Sentença nº 3230/2016 – JULP, fls. 55/57, a qual não 
conhece da Impugnação, declarando, por conseguinte, a revelia do sujeito passivo nos 
termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 16.469/09, mantendo, na íntegra o crédito tributário 
reclamado na inicial. 

Intimado do “decisum” singular, fls. 58/61, o autuado apresenta 
Recurso Voluntário, fls. 63/79, no qual, após destacar o histórico do processo, diante da 
situação fática e jurídica do lançamento, reitera a preliminar de nulidade do lançamento, 
por insegurança na determinação da infração, destacando diversos Acórdãos deste 
Conselho a respeito da referida nulidade. Destacou, outrossim, como argumento, que não 
foi notificado a apresentar a escrituração – EFD. Indica que o arbitramento deve ser 
realizado à luz do artigo 148, do CTN.  

No mérito, propriamente dito, volta a apresentar valores e 
percentuais (em especial, relacionados com alíquotas) que o leva a demonstrar uma 
apuração, na qual volta a indicar um valor a pagar do imposto de R$ 98.024,50 (noventa 
e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos).  

Questiona, outrossim, a utilização do tributo com efeito de confisco. 

Pugna, por derradeiro, pela parcial procedência do lançamento no 
valor acima indicado de R$ 98.024,50 (noventa e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta 
centavos). 

Este é o relatório. 
   

    V O T O  

    

            QUESTÃO PRELIMINAR 



 
             NULIDADE 

 

Quanto à preliminar suscitada, de insegurança na determinação da 
infração, apresentada pelo polo passivo, alegando inexistência de notificação em relação 
ao arbitramento aplicado, hei por bem, em consenso unânime com meus pares, rejeitá-la, 
haja vista que a autoridade fiscal laborou em consonância com a legislação que rege a 
matéria, em especial o artigo 148, § 3º, inciso I e V, do Código Tributário Estadual – CTE, 
abaixo transcrito, o qual não estabelece nenhuma obrigatoriedade de notificação do 
sujeito passivo para fins de sua aplicação. 

 

“O movimento real tributável, realizado pelo sujeito 
passivo em determinado período, pode ser apurado por meio de 
levantamento fiscal, conforme dispuser o regulamento. 

[...] 

§ 3º. Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se 
utilizar de métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível 
da avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se 
correspondente a operação ou prestação tributada, especialmente na 
ocorrência das seguintes circunstâncias: 

I - Não exibição, ao agente do fisco, dos elementos 
necessários à comprovação do respectivo valor; 

[...] 

V -  Na falta de livros obrigatórios ou a omissão de 
escrituração de tais livros dentro dos prazos legais”. 

 
A irregularidade fiscal está clara e nitidamente relatada, consoante se 

depreende, inclusive, das Notas Explicativas juntadas ao processo às fls. 06, estando o 
auto de infração corretamente instruído, demonstrando claramente a correção do trabalho 
realizado, de modo a assegurar ao polo passivo o exercício da ampla defesa e do 
contraditório. 

Assim posto, não há como acolher a pretensa nulidade por 
insegurança na determinação da infração.   

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

 
   QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, dimensionado em Auditoria a qual apurou, de 
ofício, o valor do imposto relacionado com as operações realizadas pelo sujeito passivo, 
no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.013, em razão da apresentação, pelo 
mesmo, da Escrituração Fiscal Digital – EFD, sem qualquer movimentação (zerada), tendo 



a fiscalização detectado que no referido período houve intensa movimentação de 
mercadorias, e, utilizando-se da “Ferramentas para a Fiscalização” buscou as Notas 
Fiscais Eletrônicas de entrada de mercadorias, as Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas de 
mercadorias, assim como os Cupons Fiscais emitidos, pelo estabelecimento, apurando-se, 
por conseguinte o valor do imposto devido no referido período. 

Tem-se, pois, claramente definido que o sujeito passivo se olvidou de 
promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, consoante preconiza a legislação de 
regência, a seguir transcrita, qual seja: os artigos 356-C e 356-N, do Decreto nº 4.852/97: 

 

“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - 
compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
– (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar 
a escrituração dos seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
primeira, § 3º): 

I -  Registro de Entradas; 

II - Registro de Saídas; 

III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 

V - Registro de Apuração do ICMS; 

VI - Registro de Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP; 

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque. 

§ 2º. fica vedada ao contribuinte a escrituração dos 
livros em discordância com o disposto neste capítulo (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula segunda). 

§ 3º. Para garantir a autenticidade, a integridade e 
a validade jurídica da EFD, as informações devem ser prestadas em 
arquivo digital com assinatura digital do contribuinte ou seu representante 
legal, certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil (Ajuste SINIEF, cláusula primeira, § 2º). 

[...] 

Art. 356-N. O arquivo digital da EFD deve ser 
enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao encerramento do 
mês da apuração. (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima segunda, 
parágrafo único). 

Parágrafo único. Para fins do cumprimento das 
obrigações a que se referem este capítulo, o contribuinte deve entregar o 
arquivo digital da EFD de cada período apenas uma vez, salvo a entrega 
com finalidade de retificação de que trata o art. 356-O. (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima quarta, parágrafo único). ” 

 

Relativamente aos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, 
quanto ao mérito, os mesmos não se apresentam convincentemente aptos à aceitação, 
haja vista que o mesmo apenas indica percentuais e valores os quais entende serem 



corretos, com a indicação de erros no trabalho realizado pela fiscalização, em especial 
quanto às mercadorias isentas, sujeitas à Substituição Tributária pelas Operações 
Posteriores, com base de cálculo reduzida, e, também, com alíquotas reduzidas. 

Destaco, entretanto, que analisando a auditoria realizada, e contida 
na mídia às fls. 07, assim como o Resumo “Apuração de Ofício do ICMS”, fls. 08, verifica-
se a correta “categorização” das mercadorias constantes das Notas Fiscais e Cupons 
Fiscais emitidos pelo estabelecimento do sujeito passivo. Assim, observa-se, claramente, 
que foram consideradas corretamente as tributações relacionadas com as mercadorias, 
não incidindo tributo em relação às mercadorias isentas, assim como em relação as com 
ICMS retido anteriormente – ST. Outrossim, a categorização para eventuais mercadorias 
com base de cálculo reduzida foi, também, corretamente observada. 

Portanto, a auditoria realizada pela fiscalização se encontra 
corretamente elaborada, não tendo o sujeito passivo laborado de sentido de apresentar 
erros em relação à mesma, razão pela qual deve ser mantida na íntegra. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Ante o exposto, voto, em consenso unânime, para rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, suscitada pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração. 

Quanto ao mérito, voto, em decisão unânime, para conhecer da 
Impugnação, negar-lhe provimento, para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00151/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA E DO CONTRIBUINTE PARA 
O CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO 
DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE 
INADMISSIBILIDADE. ICMS. REGISTRO DE IMPOSTO EM 
VALORES INFERIORES AOS CONSTANTES EM DOCUMENTO 
FISCAL. PEDIDO DE REINCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS, 
FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDUTA TIPIFICADA 
NA LEI Nº 8137/90. PROVIMENTO DO RECURSO PARA 
REINCLUSÃO NA LIDE DOS RESPONSÁVEIS DANTES 
EXCLUÍDOS EM FASE CAMERAL. 
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que recurso seja conhecido. 
 
2. O sujeito passivo, sistematicamente, emitiu notas fiscais 
promovendo o destaque do imposto, mas sem registra-lo no 
livro fiscal ou, ainda, registrando-o a menor, fator que enseja, no 
mínimo a presença do elemento culpa em sua conduta. A 
supressão de informação imprescindível ao pagamento do 
imposto, não lançada em seus livros fiscais, pode, em última 
análise, ser incursa na Lei nº 8137/90. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. E, por votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública, dar-lhe provimento para reincluir na lide os sujeitos passivos solidários Nadim 
Gibrail Hanna, Nabil Gibrail Hanna e Gibrail Elias Mikhail Hanna. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo registrou no livro Registro de 
Saídas o ICMS de parte das notas fiscais emitidas no período de 01.01.2012 a 
31.03.2012, em valores inferiores aos constantes dos documentos fiscais, conforme 
Auditoria Comparativa das Saídas Registradas com o Documentário Emitido, 



demonstrativos e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar a diferença de 
imposto na importância de R$ 1.820.444,36, juntamente com acréscimos legais.  

  
A Autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 64, Lei 11.651/91, c/c art. 316, IV, "c", Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "e", da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 
15.505/2005.  

Na condição de responsáveis, foram nomeados GIBRAIL ELIAS 
MIKHAIL HANNA, NADIM, GIBRAIL HANNA e NABIL GIBRAIL HANNA, com fundamento 
no art. 45, XII do CTE.    

  
A título de instrução processual, foram anexados os seguintes 

documentos: 
1) Contrato social; 
2) Notificação fiscal; 
3) Auditoria das saídas registradas e do documentário emitido; 
4) Mídia CD; 
5) Extrato de consulta de notas fiscais eletrônicas; 
6) Resumo de entrega de EFD; 
7) Documentação sobre a qualidade de solidários dos 

administradores de fato da empresa; 
8) Termo de retificação do auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme avisos de 

recebimento às fls. 100/ 107 dos autos.  
  
Houve impugnação de todos os sujeitos passivos.  
  
O Julgador monocrático optou por converter o julgamento em 

diligência (fls. 183), com a finalidade de se conferir se os levantamentos fiscais 
contemplaram o direito ao crédito outorgado de 2% nas saídas interestaduais.  

A resposta do Revisor consta às fls. 185 dos autos, pugnando pela 
manutenção do lançamento. 

As partes se manifestaram. 
Volvidos os autos à instância singular, deu-se pela procedência do 

lançamento, conforme fundamentação às fls. 209/ 211 dos autos.  
 
A empresa autuada apresentou recurso voluntário, fls. 221. 
 
Arguiu, na oportunidade: 
1) Nulidade por insegurança na determinação da infração, porquanto 

estaria incompleto o levantamento que ampara o auto de infração, 
além de não ter sido observada a existência de operações fora do 
campo de incidência do ICMS. Há, também, divergência de 
valores entre os levantamentos e os discriminados no auto de 
infração. 

2) Incidência de ISS sobre as operações autuadas, conforme lei 
complementar nº 116/03 e jurisprudência pacífica do STJ e STF. 
Assevera que sua atividade é a prestação de serviços de 
fabricação de embalagens em material plástico, com impressão 
de invólucros personalizados e fornecimento da mercadoria 
acabada, serviço compreendido na lista anexa do DL nº 406/88, 



item 77 e no item 13.05 da Lei complementar nº 116/03. Cita 
jurisprudência que entende pertinente à matéria.  

3) Caráter confiscatório da multa aplicada.  
4) Omissão, no levantamento fiscal, quanto à compensação do 

crédito outorgado a que a empresa faz jus. 
 
Os co-responsáveis aderem, em peça apartada, às argumentações 

expostas pela empresa. A ela agregam o pedido de sua exclusão da lide. 

Os autos foram encaminhados a julgamento cameral, oportunidade 
em que se declarou a nulidade parcial de atos do processo, por cerceamento ao direito de 
defesa, a partir das fls. 161. 

Ato sequente, fora juntado aos autos comunicado da Procuradoria 
Tributária, orientando o cumprimento de decisão judicial alusiva aos presentes autos.  

Segundo informa aquele órgão, a autuada ajuizou ação anulatória, 
com pedido de antecipação de tutela, visando a desconstituição do presente lançamento. 
Argumentou, na oportunidade, que é contribuinte do ISS, não estando, portanto, 
submetida à cobrança do ICMS em suas operações mercantis. A empresa lograra êxito 
em recurso de agravo de instrumento, em decisão monocrática, que conferiu a 
antecipação da tutela, até a verificação da ocorrência do fato gerador. A antecipação de 
tutela, nos termos da decisão monocrática às fls. 273, fora no sentido de “suspender a 
cobrança do ICMS, acrescida de multa”. 

Volvidos à instância singular, converteu-se novamente o julgamento 
em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que fosse apurada 
a real natureza das atividades do sujeito passivo (fls. 397). 

Em resposta, a Autoridade revisora cita medida liminar concedida 
pelo STF na Adin 4389/DF, cujo objeto trata da matéria dos autos, na qual aquele Tribunal 
reconheceu, por unanimidade, a incidência de ICMS nas operações desenvolvidas pela 
autuada. 

Após manifestação da empresa, os autos foram encaminhados para 
julgamento singular, cuja fundamentação pela procedência e manutenção dos solidários 
consta às fls. 416 a 418. 

Em recurso cameral, a autuada e os responsáveis reiteram seus 
pedidos expostos em fase singular.  

Do julgamento cameral, realizado pela 1ª CJUL, lavrou-se a seguinte 
ementa: 

 

“Processual. Pedido de diligência. Rejeitado. Nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa e Insegurança na 
determinação da infração. Pedidos de autoria da parte. Rejeição. 
Exclusão dos solidários do polo passivo da lide. Acolhimento.  ICMS. 
Obrigação principal. Registro em Escrituração Digital do imposto de 
parte de notas fiscais emitidas. Valores inferiores aos constantes dos 
documentos fiscais. Procedência. 
1. Os pedidos de diligência fiscal devem ser rejeitados quando forem 
desprovidos de fundadas razões ou fatos controversos que possam 
infirmar a acusação fiscal inicial; 
2. Provado nos autos que a descrição do fato no lançamento mantém 
coerência com os demonstrativos ou documentos anexados pelo 
autuante bem como com a fundamentação legal da suposta infração, 



deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração.  
3. Não estando evidenciado no processo que tenha havido atos ou 
omissões ou procedimentos defeituosos que tenham prejudicado ou 
impedido o exercício do amplo direito de defesa, mister se faz rejeitar 
a aludida preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pelas partes. 
4. Deve-se acolher a preliminar de exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide quando não atendidas as exigências do artigo 45, 
inciso XII, do CTE e 135 do CTN. 
5. É procedente o auto de infração quando provado nos autos que o 
sujeito passivo registrou em livro próprio o imposto de parte das 
notas fiscais em valores inferiores aos constantes nos documentos 
fiscais.” 

 
 

Foram rejeitados, por unanimidade de votos, os pedidos de diligência 
e nulidades. Por maioria de votos, deu-se provimento ao pedido de exclusão dos 
solidários. Quanto ao mérito, decidiu-se pela procedência, por unanimidade de votos (fls. 
479). 

A Fazenda Pública recorreu à presente fase de julgamento, 
conforme peça às fls. 494 dos autos. Solicitou a reinclusão dos solidários, por força do art. 
45, XII do CTE e art. 124, I do CTN.  

De igual forma, houve recurso dos sujeitos passivos quanto à 
decisão cameral, em peça conjunta, fls.503. Reitera as preliminares de nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, utilizando os mesmos argumentos expressos nas fases anteriores.  

 A estes, aduz que a atividade principal da recorrente consiste no 
corte, recorte, encadernação, pintura de materiais e demais serviços para fabricar 
produtos, que serão entregues para uso exclusivo dos encomendantes. Portanto, não se 
enquadra nas hipóteses de incidência do ICMS e sim do ISSQN, consoante previsão do 
item 13.05 da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003; que o acórdão recorrido não 
enfrentou toda a matéria posta em discussão o que no entender da recorrente viola 
princípio constitucional, vulnerando as diretrizes o CTN e o art. 150, IV do CF. Finaliza, 
pugnando pela nulidade do auto de infração. 

Reitera o pedido de perícia para que se verifique quais operações 
mercantis são desenvolvidas pela autuada.   

Solicita, em contradita, que seja mantida a decisão recorrida, tão-
somente quanto à exclusão dos solidários, com fundamento no art. 135 do CTN. 

 
Em novo expediente, a Procuradoria Tributária da Regional de 

Anápolis informa que o mérito da ação declaratória nº 201304075367 fora julgado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual determinara apenas que se retificasse o 
valor da multa disposta no art. 71, III, “e” do CTE, com a nova redação conferida pela Lei 
nº 17917/12 (retroatividade benigna). No mais, a Vara de Fazenda Pública julgou 
improcedentes os demais pedidos formulados pela parte. Não obstante tenha havido 
apelação por parte do contribuinte, a tutela antecipatória não mais vigora.  

 
Extrai-se, da sentença judicial, os seguintes trechos, relevantes ao 

deslinde dos autos (fls. 564): 
“a desnecessidade da perícia solicitada será demonstrada na 

fundamentação desta sentença, vez que intrínseca à própria razão de 
mérito, indeferindo-se, desde já, o pleito de produção de tal prova. 

(...) 



“A empresa autora sustenta violação aos artigos 1º e 2º da LC 116/03 e 
do item que reconheceu que o serviço de composição gráfica personalizada 
sofre incidência única do ISSQN, devendo apenas este subsistir, com 
exclusão do cálculo do preço das embalagens. 

(...) 
Ainda, a autora defende a insegurança jurídica na determinação da 

infração. Esta, por sua vez, caracteriza-se quando ocorre erro de 
procedimento cometido pela autoridade lançadora. 

(...) 
Observa-se que a empresa entendeu perfeitamente o teor da autuação, 

tendo em vista que apresentou farta argumentação para sustentar sua tese, 
concluindo que os serviços estão sujeitos ao imposto de competência 
municipal e não ao ICMS.  

Com tais considerações, não ficou caracterizado nenhum vício formal 
capaz de impor a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração. 

(...) 
Conclui-se, portanto, que o art. 71, III, “e”, do CTE, na atual redação da 

Lei 17.917/12, já excluiu tais exigências discrepantes – multa em 120% 
(cento e vinte por cento) – dos processos administrativos mencionados (...)” 

 
Esse é o relatório.  
 

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, nas preliminares e no 
mérito, fora tomada por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade 
da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. 



A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  Também não junta acórdãos 
dessa Casa que hajam tratado de forma divergente a mesma matéria constante dos autos. 

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei ou, 
ainda, a justificativa da admissibilidade pela existência de decisão divergente sobre a 
mesma matéria.  

As questões suscitadas em fase cameral e ali rejeitadas à 
unanimidade foram apenas reiteradas pela parte na presente fase de julgamento. 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao mérito do 
trabalho fiscal, ao pedido de diligência - vedado legalmente na presente fase - e às 
preliminares de cerceamento e insegurança na determinação da infração. 

 

Passo à análise do pedido de reinclusão de solidários, formulado 
pela Fazenda Pública. 

 
O art. 45, XII do CTE tem a seguinte redação: 
 

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

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

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

 

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN42, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 

                                            
42PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

A essas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova. 

Sob o âmbito das decisões do STJ, resta delinear, de forma mais 
aprofundada, quando se configurariam a hipótese de infração de lei, contrato ou 
estatuto e excesso de poderes. 

A primeira constatação que se faz acerca das várias decisões do STJ 
sobre a matéria é que há poucas incursões sobre o que corresponderia na prática, à 
“infração à lei, contrato e estatutos”. Na maioria das vezes, invoca-se o verbete nº 7, no 
sentido de que o STJ não pode revolver matéria fática em reexame de prova, que é 
definida, por aquela própria Casa, como a “reincursão no acervo fático probatório 
mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, perícias, dentre 
outros”.43 A finalidade da súmula é justamente evitar que o STJ se transforme em uma 3ª 
instância. As questões fáticas – em específico, a verificação da culpa, do dolo e da fraude 
- que constituem condições sine qua non à constatação de infração à lei, contrato e 
estatutos são, portanto, melhor delineadas nas instâncias inferiores.  

A par disso tudo, há situações nas quais o STJ expressamente já 
definiu como incursas ou não no rol do art. 135, III do CTN. 

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. Há certo consenso na doutrina no sentido de que definir essas 
hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores como Hugo de Brito Machado44 iniciam sua 
digressão sobre o assunto reconhecendo que “o considerável número de casos colocados 
em julgamento pelo Judiciário evidencia a importância prática da questão, e as 
divergências dos julgados demonstram como a matéria constitui uma questão 
extremamente difícil.” 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 

                                            
43 No site: http://stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104787 
44 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª edição. Malheiros. SP. 2008. p. 159. 



condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI45 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios.  

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

                                            
45DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



Em comentários ao referido dispositivo, MORAES46, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 
elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN. 

Nesses autos, o sujeito passivo, sistematicamente, emitiu notas 
fiscais promovendo o destaque do imposto, mas sem registra-lo no livro fiscal ou, ainda, 
registrando-o a menor, fator que enseja, no mínimo a presença do elemento culpa em sua 
conduta. A supressão de informação imprescindível ao pagamento do imposto, não 
lançada em seus livros fiscais, pode, em última análise, ser incursa na Lei nº 8137/90. 

 
Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso do contribuinte; 

quanto ao recurso da Fazenda Pública, conheço-o e lhe dou provimento para reintegrar na 
lide os responsáveis excluídos em fase cameral.  

                                            
46MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00245/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Conversão de diligência. Rejeição. 
Adequação da penalidade. Rejeição. Exclusão de sujeito passivo 
solidário. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento do imposto em razão da falta de escrituração das 
notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas. Procedência 
total.  
 
1 – Não há necessidade de conversão do feito em diligência 
quando não há dúvidas a ser dirimida e não constar nos autos 
nenhum fato ou prova para tentar afastar a acusação fiscal. 
2 – A penalidade proposta pelo autor do lançamento é a mais 
específica, conforme Art. 71, § 4º do CTE. 
 
3 – Os administradores da pessoa jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido relativamente 
à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, Lei n.º 11.651/91). 
 
4- A falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas de 
mercadorias tributadas regularmente emitidas ensejou na 
omissão de pagamento do ICMS e, no curso do processo, não 
houve comprovação do cancelamento das mesmas. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves 
e Luis Antônio da Silva Costa. Por maioria de votos, rejeitar o pedido de adequação da 
penalidade para o art. 71, XXIII, "a", do CTE c/c § 9º, feito pelo Relator. Foram vencedores 
os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de 
Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
Valdir Mendonça Alves, que votaram pela adequação da penalidade. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 
Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio da Silva 
Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça Alves, que votaram pela exclusão dos solidários. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

 
Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo deixou de 

registrar, em sua Escrituração Fiscal Digital, os valores das operações referentes as notas 
fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias tributadas, regularmente emitidas e 
autorizadas para uso, conforme discriminado em planilha anexa. E como consequência, 
deverá pagar o valor total do imposto destacado nos documentos fiscais, na importância 
de R$ 108.845,61 (Cento e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um 
centavos), juntamente com os demais acréscimos legais.  

 
Consta da exordial a observação de que esse processo trata-se de 

uma reautuacão do processo administrativo tributário n. 4011502434330, o qual foi 
julgado nulo por incompetência funcional da autoridade autuante. Estando também todos 
documentos do processo anterior juntados ao presente PAT. 

 
Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo 

próprio da peça básica, foram os artigos 64 da Lei 11.651/91, c/c arts. 88, §1º, III, 313 e 
314, Decreto 4.852/97.  Foi proposta a penalidade tipificada no Artigo 71, X, “a”, § 9º, I, da 
Lei 11.651/91 com redação da lei 11.750/1992.  
 
 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários: José Carlos 
Pires Coutinho    e    Marilia Ferreira de Araújo Coutinho, nos termos do artigo 45, inciso 
XII da lei 11651/91, na qualidade de sócios-administradores. 
 

A autoridade lançadora elaborou Demonstrativo Fiscal contendo a 
relação das notas fiscais eletrônicas de saídas não registradas ou registradas sem valores 
na Escrituração Fiscal Digital, fls. 58 a 62, onde consta todos os dados das notas fiscais 
autuadas, inclusive número de chave de acesso e valor do imposto devido. Sendo, tais 
débitos, levados para a Auditoria Básica do ICMS como “Outros Débitos de Ofício” - 
Infração I, anos 2012 a 2014.  

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos solidários não 

compareceram na instância singular, sendo lavrado o Termo de Revelia conforme 
disposto no Art. 32, V da Lei 11651/91. 

 
A pessoa jurídica, por sua vez, compareceu aos autos apresentado 

impugnação e requereu:  

a) Nulidade e/ou improcedência do lançamento, alega que as 
notas fiscais autuadas foram objeto de cancelamento e que as 
mesmas foram devidamente registradas no livro de saída. Cita 
também que anexou documentação para comprovar sua defesa. 

b) Solicita diligência. 

c) Improcedência do auto de infração. 

 

Submetido o feito a julgamento na instância singular, o julgador 
rejeitou todas preliminares de nulidade, bem como o pedido de diligência, visto que a 
defesa apenas alegou cancelamento das notas de saída, mas não apresentou qualquer 
prova de tal feito. E no mérito, julga procedente o auto de infração, documentos de fls. 
161/165. 

 
Irresignada o sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário 



no qual reitera os mesmos argumentos deduzidos na impugnação em primeira instância.  
 
 Os sujeitos passivos solidários comparecem, apresentando 

impugnação em segunda instância, às fls. 208/211 e 219/222, solicitando sua exclusão da 
lide, sob o argumento de que não ficou demonstrada a efetiva participação ou 
contribuição dos sócios administradores na prática da irregularidade em discussão. No 
mérito aderem aos argumentos expostos na peça recursal apresentada pelo sujeito 
passivo principal. 

É o relatório. 
 

 
                             VOTO 

 

                             Inicialmente, cumpre esclarecer que o autor do lançamento seguiu 
todas as determinações constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos 
artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009. Encontrando-se o lançamento instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, de forma que estão presentes 
nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho empreendido 
pela fiscalização.  
 
                             Ademais, não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. O histórico da infração está claro e em perfeita sintonia com as provas 
juntadas e com o dispositivo legal infringido, tendo inclusive o autuante anexado texto 
complementar de ocorrência com todo detalhamento da infração cometida. Sendo 
oferecida ao sujeito passivo, toda oportunidade de trazer as suas razões, conforme 
preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 
                            Rejeito, pois, qualquer preliminar de nulidade prevista no artigo 20 da lei 
16.469/09. 
                            Pelos motivos acima explicitados e pela defesa não ter trazido aos autos 
nenhum fato ou prova para afastar a acusação fiscal, conclui-se que não há necessidade 
de conversão do feito em diligência para reapuração do imposto, objeto deste 
lançamento, assim, rejeito o pedido de diligência formulado pela defesa.  
 
                            Foi proposto pelo conselheiro relator, Nivaldo José Mendes, a 
adequação da penalidade para o Artigo 71, XXIII, ’a’, do CTE, sendo esta rejeitada por 
maioria de votos, visto que a  penalidade aplicada pela autoridade lançadora, Artigo 71, X, 
“a” , é a específica para o caso, visto que a omissão de registro de notas fiscais de venda 
de mercadorias tributadas na EFD implicou numa infração que reflete diretamente as 
informações sobre a base de cálculo do imposto, sobre a alíquota e valor do imposto, 
portanto, esta situação amolda-se às hipóteses previstas no parágrafo 7º B, inciso I do 
artigo 71 e parágrafo 4º, conforme item 02 do Parecer 1580/2012- GEOT, que trata da 
matéria em questão.  
 

Art. 71 do CTE. Serão aplicadas as seguintes multas: 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, 

ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal 

regularmente emitido; 

 



Em relação ao arrolamento dos sócios administradores como sujeito 
passivo coobrigado, temos a esclarecer que a solidariedade está prevista no art. 45 da Lei 
nº 11.651/91 e escuda-se nas disposições do art. 124, incisos I e II, do CTN.  

 
Cumpre informar que a Lei 11.651/91, que instituiu o Código 

Tributário do Estado de Goiás, em seu artigo 45, inciso XII, prescreve a solidariedade 
entre o contribuinte e seus diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, no que se refere aos atos que praticarem, intervierem ou se omitirem. 
Esse dispositivo veio dar garantia ao crédito tributário, e evitar que essas pessoas que 
participam – direta ou indiretamente – do fato gerador se locupletem com o resultado da 
ação ou omissão contrária à legislação tributária, visto que a pessoa jurídica é uma 
criação da lei, por isso, é também denominada de ficção jurídica, e só atua modificando a 
realidade existente no mundo, por meio da ação ou omissão de seus sócios ou de seus 
administradores. Assim, a pessoa natural que está, legal ou contratualmente, à frente dos 
negócios da pessoa jurídica, tem o dever de geri-la cumprindo todas as obrigações, 
inclusive as obrigações tributárias. 

Assim, não acolho o pedido de exclusão formulado e mantenho na 
lide todos os solidários indicados no documento de lançamento. 

 
 Quanto ao mérito, verifica-se que a acusação fiscal consiste na 

exigência de ICMS, no valor de R$ 108.845,61, em razão da falta de escrituração na EFD 
do imposto destacado nas notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas.  

 
No Demonstrativo Fiscal elaborado pela fiscalização, fls. 58 a 62, 

consta todas informações referentes às notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas 
que não foram registradas na Escrituração Fiscal Digital.  Sendo o imposto suprimido 
levado para a Auditoria Básica do ICMS, no campo “Outros Débitos de Ofício”, Infração I, 
conforme demonstrativo contido às fls. 76 (ano 2012), às fls. 79 (ano 2013) e às fls. 82 
(ano 2014). 

         
Em sua impugnação, novamente o sujeito passivo alega que as 

referidas notas fiscais em exame teriam sido canceladas, sobre este fato, o que temos a 
informar é que a defesa age apenas de forma protelatória, visto que em nenhum momento 
trouxe qualquer prova de cancelamento ou de que essas notas não tivessem surtido efeito 
fiscal, e assim, tentar refutar o trabalho da fiscalização.   

 
Observa-se que as notas fiscais eletrônicas foram regularmente 

emitidas, estando inclusive com o devido protocolo de autorização de uso, não constando 
nenhum evento de registro de cancelamento das mesmas, conforme previsto nos termos 
do Artigo 167-H do RCTE.  

                          
Portanto, a acusação fiscal está toda ancorada por documentação 

do próprio contribuinte, pela Auditoria Básica do ICMS e demonstrativos perfeitamente 
elaborados sob o aspecto legal e técnico. Já os recorrentes não trouxeram nenhuma 
prova concreta para contestar o trabalho promovido pelo Fisco, conforme artigo 373 do 
CPC, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade processuais, indeferir o pedido de diligência, 
rejeitar o pedido de adequação da penalidade feita pelo relator, rejeitar o pedido de 
exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários e, no mérito, manter a decisão singular 
que julgou procedente o auto de infração. 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00268/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do polo passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS Auditoria das Saídas 
Registradas e do Documentário Emitido. Mantida a decisão 
proferida pela Primeira Instância. Procedência. Rejeitada a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do 
CTE e a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XIX, alínea "d" do CTE.  
 
1. As repetidas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que os sócios da pessoa 
jurídica não respondem pelas dívidas tributárias contraídas pela 
empresa, suporta o acolhimento da preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide; 
 
2. A ausência de contraprova de que o exigido no lançamento 
tributário não é devido, cria suporte para a confirmação da 
decisão proferida pela Primeira Instância e a declaração da 
procedência do auto de infração. 
 
  
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º  da Lei 11.651/91. Também, por votação 
unânime, rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XIX, alínea 
"D", da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários EDJÚNIOR ROBLEDO 
DE SOUZA MELO, SEBASTIÃO ASSIS DE SOUZA e GERALDO PEREIRA DE SOUZA,  
da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Evandro Luis Pauli e Antônio Martins da Silva, que votaram pela 
manutenção dos solidários na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo registrou as Notas 
Fiscais nºs 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 276, no livro Registro de Saídas 05-E, páginas nºs 02, 
06, 08, 10, 12 e 14, sem débito do ICMS constante do documento fiscal, conforme 



demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto na importância de R$ 31.595,42 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e quarenta e dois centavos) junto com os acréscimos legais. 

 
Os documentos de fls. 04/06 identificam os sócios da pessoa jurídica 

no polo passivo solidário da lide, conforme dispõe o art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. 
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/06, Ordem de Serviço nº 4088/2009, cópia do Contrato Social e sua Alteração 
posterior, fls. 08/19, Conclusão da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário 
Emitido, fls. 20/22, cópias das Notas Fiscais identificadas na descrição da ocorrência e 
das folhas do Livro Registro de Saída de Mercadorias 23/59 e Espelho Cadastral e 
Identificação dos Sócios da Pessoa Jurídica, fls. 60/62. 

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário, após as intimações 

legais e em peça única, impugnaram o lançamento do crédito tributário, fls. 72/76, onde 
argúem a preliminar de exclusão dos solidários da lide, visto a ausência de prova material 
de que eles tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatuto, bem como não houve qualquer conduta proibida das que dispõem o artigo 135 
do CTN, e, em especial o crédito exigido é relativo a falta de cumprimento de obrigação 
acessória, cuja exigência é relativa à multa formal. 

 
No mérito, questionam que a empresa realiza operações com vendas 

de mercadorias e também prestação de serviço e que a maioria da sua atividade 
centraliza na instalação de máquinas, prestação de sérvio e que está relacionada com a 
incidência do imposto de competência municipal e não com a comercialização de 
mercadorias, cujo imposto é de competência estadual.  

 
Ao final, requerem a exclusão dos sujeitos passivos solidários da 

lide, ou a declaração da improcedência do auto de infração. 
   
O Julgador Singular, fls. 90/94, rejeita a preliminar de exclusão dos 

sujeitos passivos solidários da lide e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo e os sujeitos passivos solidários, juntos, recorrem 

da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 102/107, ratificam o questionamento 
preliminar de exclusão dos solidários e no mérito requerem a reforma da decisão singular 
para que o processo seja julgado parcialmente procedente sobre o montante de R$ 
18.464,88 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 
com a aplicação do benefício do art. 8º, inciso VIII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 

 
O documento de fl. 109 faz juntada dos documentos de fls. 110/112 

ao processo. 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, no 

Acórdão n° 2580/2013, fls. 114/119, por maioria de votos, acolhe a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos solidários e os exclui da relação processual. No mérito, por 
votação unânime, decide pela procedência do auto de infração, com a aplicação da forma 
privilegiada do § 8º do art. 71 do CTE. 

  
A Fazenda Pública opõe recurso para o Conselho Pleno n° 011/2014, 

fls. 121/122 e pleiteia a reforma parcial do Acórdão recorrido, cujo objetivo é a reinclusão 
do polo passivo solidário na lide. 



 
Às fls. 124/128, os sujeitos passivos e solidários contraditam o 

recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual, fls. 131/136 e requerem a 
nulidade do processo, por erro na eleição dos sujeitos passivos coobrigados e 
manutenção das suas exclusões da relação processual. 

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, por meio de 

Acórdão n° 789/2017, decide, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir 
da decisão cameral, arguida pelo relator, por insubsistência legal proferida na decisão 
cameral quando da aplicação do § 8° do art. 71 do CTE, com o consequente retorno dos 
autos à câmara julgadora para novo julgamento, fls. 138/143. 

 
O sujeito passivo e os solidários, juntos, reformulam o recurso 

voluntário, fls. 150/152, onde demonstram a sua tese contrária ao afirmarem, fl. 151, que: 
“fazendo uma análise dos autos se verifica que é pertinente a penalidade, pois se refere à 
multa assessoria e não a obrigação a principal, como entendeu o erário estadual. Há de 
observar que as operações referentes às notas fiscais autuadas se tratam de prestação de 
serviços tributados pelo ISS e não pelo ICMS. Desde a impugnação o sujeito passivo 
apresentou comprovação de que a operação ocorrida abrange uma prestação de serviço 
tributada pelo imposto municipal e não pelo ICMS.  

 
Então, no momento do registro da nota fiscal, o CFOP correto seria 

5.933, e pelo registro incorreto não cabe a penalidade proposta, devendo ser aplicada a 
multa diversa, e no presente caso recomenda o dispositivo constante no inciso XIX, do art. 
71, CTE” que o transcreve.  

 
“Na verdade se equivocou o agente autuante ao mencionar a 

penalidade do inciso III, alínea "e", do CTE, sendo a mais adequada e justa o proposto 
acima, apesar de a atividade realizada pelo sujeito passivo se referir a prática de conserto 
e não venda de mercadoria”.  

 
Por fim, requerem que os autos retornem para a Segunda Instância, 

para que seja revista a decisão cameral, e sejam acatados os pedidos feitos pelos 
recorrentes, e que seja realizada a exclusão dos sócios da pessoa jurídica do polo passivo 
coobrigado da lide. No mérito, que seja o recurso recebido e provido para declarar 
improcedente o auto de infração, que a penalidade seja convertida para o inciso XIX, do 
art. 71, CTE, e por último, considere o benefício do art. 8°, VIII, Anexo IX ao Decreto nº 
4.852/97, fls. 150/152. 

 
É relatório. 
 
 

V O T O 
 

 
Ao iniciar a tese deste acórdão, por maioria de votos e sob o suporte 

do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide, visto o reconhecimento de que eles não tiveram interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador da exigência do crédito tributário, cuja 
obrigação surgiu com a comercialização de mercadorias, visto que os documentos fiscais 
foram escriturados sem o débito do ICMS e que não foi contraditado na peça de defesa e 
iniciante da fase contenciosa do processo administrativo tributário. 

 



De acordo com os ensinamentos doutrinários, disciplinados por 
juristas tributários, a responsabilidade prevista no referido artigo supra é subjetiva, visto a 
sua subjetividade que, para que ela ocorra no mundo material, as provas da sua existência 
requerem a existência do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação tributária principal, conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE, que 
transcrevo a seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:   
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 
 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em repetidas sentenças transitadas 

em julgado, definiu expressamente o reconhecimento de que o mero descumprimento de 
obrigação tributária não pode afetar o patrimônio de qualquer dos sócios da pessoa 
jurídica, ainda que seja o seu administrador, conforme edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.  
 
De acordo com essa jurisprudência, os sócios não respondem 

pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, visto a preservação do seu 
patrimônio pessoal. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica 
em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio 
autônomos, que não se confundem com a personalidade física e com o patrimônio de 
seus sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade 
jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado 
pessoalmente pelos débitos. 

 
Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato de a pessoa jurídica 

estar em débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu 
patrimônio pessoal.  

 
Portanto, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que qualquer dos sócios tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do 
sócio à título de infração legal.  

 
Em face da tese de exclusão do polo passivo solidário da lide e ante 

a sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acato a preliminar 
de sua exclusão da relação processual, que eles arguiram nas fases de defesas, e os 
excluo da lide. 

 



Vencida esta questão primeira, passo à análise do mérito e 
fundamentação do voto conforme segue: 

 
Quanto ao mérito, o estudo do processo evidencia que ficou provado 

nos autos pelas notas fiscais anexadas ao trabalho fiscal para instrução da exigência 
tributária, que todas elas se referem a vendas de mercadorias, cujo imposto foi destacado 
nos seus campos próprios, foram escrituradas no Livro Registro de Saída de Mercadorias, 
porém sem o registro do débito do tributo, fato que gerou omissão no seu recolhimento. 

 
Quanto ao Acórdão nº 2580/2013, eu o reformo com o entendimento 

de que, para esta autuação, não comporta a aplicação do benefício previsto no § 8º do art. 
71 da Lei nº 11.651/91, pois o referido parágrafo só se aplica às irregularidades descritas 
dos incisos V a XII do artigo 71 da Lei nº 11.651/91-CTE e, ainda que indiretamente, não 
resulte falta de pagamento do imposto. Para a causa em discussão, a proposição da multa 
foi a prescrita no inciso III do art. 71 do CTE. A falta de cumprimento do recolhimento do 
imposto, portanto, suporta a decisão de procedência do processo.     

 
Semelhante entendimento é o convencimento de que a falta de 

comprovação da condição do autuado para usufruir o benefício fiscal previsto no inciso 
XIX, alínea “d” do art. 71 do CTE constitui impedimento para a adequação da penalidade 
na forma desejada pelo autuado. 

 

Em face do exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de 
votos, decido conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de 
votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º da Lei nº 11.651/91. 
Também, por votação unânime, rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XIX, alínea "D", da Lei 11.651/91. E, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão dos solidários, que estão identificados nos documentos de fls. 04/07 
EDJÚNIOR ROBLEDO DE SOUZA MELO, SEBASTIÃO ASSIS DE SOUZA e GERALDO 
PEREIRA DE SOUZA da lide, a qual eles arguiram no recurso ora em apreciação. 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00272/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Ausência de escrituração 
de notas fiscais de saídas. Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, João 
Divino de Brito e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes, que votou pela procedência parcial no valor do ICMS de R$353,00 (trezentos e 
cinquenta e três reais), aplicando sobre este valor o § 9º do art. 71 do CTE e aplicando o § 
8º do mesmo artigo sobre o restante da multa do art. 71, X "a", no valor de R$ 43.882,94 
(quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
consignar na Escrituração Fiscal Digital – EFD as notas fiscais relacionadas na planilha 
anexa, referentes à saída de mercadorias tributadas no período de junho a agosto de 
2013. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos 
legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea “a”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
11.750/1992. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/25. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 30/31. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 55/66, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 70/81, alegando que a retificação realizada pela empresa não é capaz de 
invalidar o uso do crédito obtido através da entrada de mercadorias relativas aos meses 
de julho e agosto de 2013. Em seguida, questiona o caráter confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da CF. Colaciona jurisprudência que entende 



aplicável ao caso. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
139/140 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiás, a fim de que autoridade fiscal promova a revisão fiscal, considerando os créditos 
pelas entradas correspondentes ao período lançado, observando a legitimidade e as 
condições estabelecidas na legislação tributária para o aproveitamento de crédito, bem 
como os valores pagãos a título de ICMS normal. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal constatou 
que o sujeito passivo cumpriu com todas as suas obrigações tributária, tendo sido apurado 
uma omissão de ICMS referente aos meses de junho e agosto de 2013 no valor total de 
R$ 353,00. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo não se 
manifesta. 

É o relatório. 

 
 
 

VOTO 

O presente processo trata de exigência de ICMS, por ter o sujeito 
passivo deixado de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, correspondente à totalidade dos documentos fiscais emitidos em prestações 
tributadas, conforme demonstrativos anexos. 

Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância, o 
sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, que houve uma falha 
de origem técnica em seu sistema de informática e em razão disso deixou de consignar 
em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD as notas de aquisição de mercadorias no período 
autuado. Alega também que retificou sua EFD inserindo as referidas notas fiscais de 
entrada e que cumpriu com a obrigação principal.  

Em face aos argumentos e documentos apresentados pela defesa, o 
julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a 
fim de que autoridade fiscal promova a revisão do presente lançamento, considerando os 
créditos pelas entradas correspondentes ao período lançado, observando a legitimidade e 
as condições estabelecidas na legislação tributária para o aproveitamento de crédito, bem 
como os valores pagos a título de ICMS normal caso existam. 

Ao proceder a análise dos documentos apresentados pela 
recorrente, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte realmente retificou sua EFD 
inserindo nesta as notas fiscais de aquisição de mercadorias recebidas no período 
descrito na peça inicial, restando apenas uma ínfima parte à qual entendo ser indevida a 
sua autuação. 

Nesse teor, considero que não há razão para o feito fiscal prosperar, 
motivo pelo qual decido pela improcedência do presente auto de infração. 



Ante ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento e votar pela improcedência do auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00311/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Preliminares de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e  
insegurança na determinação da infração, nulidade da sentença 
singular, decadência do crédito tributário e exclusão dos 
solidários da lide, arguidos pela defesa. Rejeitadas. ICMS. 
Omissão de saída de mercadoria tributada. Procedente.  
 
1. Tornam-se inócuos questionamentos ou pedidos suscitados 
pela defesa, quando tais solicitações forem desprovidas de 
amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo deixou de recolher o imposto devido. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido, 
formulado pelo representante do sujeito passivo, de diligência,  as preliminares de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, de insegurança na 
determinação da infração, de nulidade da sentença singular, de decadência do crédito 
tributário e de exclusão dos solidários da lide. Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, também por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança do ICMS mais cominações legais, originária por omitir saída de mercadorias 
tributadas, realizadas mediante pedidos armazenados no banco de dados denominado 
"grão dourado", sem emitir documentação fiscal, período de 01.01.2005 a 31.12.2005. 

 
Reautuação processo n. 4011003696895, anulado em 31.10.2012, 

Acórdão 2601/2012, 1ª Câmara Julgadora do CAT. 
 
Dispositivo legal tipificado nos artigos 25, §1º, VI; 64, §2º e 66 da Lei 

11.651/91, redação Lei 13.446/1999. Penalidade sugerida, artigo 71, VII, L, §9º, I, Lei 
11.651/91, redação Lei 13.446/1999. 

 



Solidários, Jonas Pinheiro de Melo, CPF/MF 228. 450. 541/49; Ivan 
Pinheiro de Melo, CPF/MF 228. 099. 961 – 72 e Nilton Pinheiro de Melo, CPF/MF 216. 
503. 301-20. 

 
Instruem a acusação fiscal, Nota Explicativa (fls. 09/88); Anexo II - 

Demonstrativo Analítico das Devoluções de Vendas Vinculadas às Omissões de Saídas 
de Mercadorias Tributadas (fls.90/104); Anexo III, Relação das Autuações Concernentes 
ao Exercício Fiscal de 2005 (fls. 105); Anexo IV, Relação dos Produtos Cujas Saídas se 
Encontram Dentro do Campo de Incidência do ICMS (fls. 106/110); Anexo V, Ajustes 
Relativos às omissões de Saídas de Mercadorias Tributadas (fls. 110); Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos (fls. 169); Declaração de 
Acompanhamento de Procedimentos (fls. 170); Notificações Fiscais; Termo de Apreensão; 
Termo de Lacração de Equipamentos; Termo de Deslacração de Equipamentos; Vistoria 
em Sistemas e Equipamentos de Automação; cópia pedidos; cópia dos cheques citados 
nota explicativa; cópia dos cheques correlacionados ao banco de dados via Apêndice 
Único à Nota Explicativa; cópia Livro Registro de Apuração do ICMS e Livro Registro de 
Saídas; mídia tipo CD. 

 
Cientificados os solidários (fls.1081/1084), nomeiam procurador em 

comum, mandatos (fls.1091/1093). 
 
Em preliminar argui a nulidade do auto de infração por insegurança 

na determinação da infração, o histórico do auto de infração não está compatível com a 
documentação juntada; informou o valor do imposto a recolher e em nenhum local da 
formalização do crédito tributário mencionou qual a base de cálculo utilizou para apurar o 
tributo, acrescenta "alegar e não provar é o mesmo que não alegar". 

 
Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, a 

documentação é unilateral e sem condição de ter acesso aos mesmos para uma defesa 
consistentes; DVD's que não foram entregues cópia aos autuados. 

 
Alega desobediência ao inciso IV do artigo 8º, da Lei 16.469/2009. 
 
Não foi demonstrado como foi efetuada a proporcionalidade das 

mercadorias tributadas. 
 
Contesta não ter a Autoridade Fiscal apresentado nenhum 

demonstrativo com dedução das vendas com nota fiscal devidamente escrituradas. 
 
Requer a exclusão dos solidários, pois a inclusão dos sócios foi 

efetuada de maneira irregular, o simples inadimplemento não fere o artigo 135 do CTN e 
também a empresa não foi encerrada de maneira irregular. 

 
No mérito, argui que o auto de infração foi fundado meramente em 

presunção. 
 
No anexo IV, do DVD apresenta apenas o percentual da 

proporcionalidade, sem mencionar o método utilizado, somente pelas entradas não é 
possível se chegar a esta corretamente, pois dentre as suas atividades existe a fabricação 
de ração animal. 

 
Argui que o fiscal revisor deverá adequar a proporcionalidade e 

alíquotas em cada operação e período. 



 
Ao finalizar requer a improcedência do auto de infração. 
 
Considerando a alegação por parte da defesa de que não teve 

acesso aos demonstrativos constantes do arquivo em mídia, os autos foram convertidos 
em diligência despacho fls.1105, com o objetivo de que fosse juntado aos autos o Recibo 
de Mídia nos termos do artigo 4º, §4º, da Instrução Normativa n. 916/08- GSF. 

 
Retornaram-se os autos, com o cumprimento da solicitação, a 

inclusão do Recibo de Entrega de Relatórios Digitais às fls. 1106. 
 
 Intimado o sujeito passivo, por intermédio de seu procurador fls. 

1108, não se manifestou. 
 
Pela Sentença n°2187/2015- JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Arguida por não configurar nenhuma das hipóteses de 
nulidade no presente lançamento. No mérito, conhece da impugnação, porém, nega-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Conforme fls.1109 a 1114. 

 
Da decisão singular supra foram intimados os autuados para pagar 

e/ou apresentar Recurso Voluntário, fl.1115/118. 
 
A autuada interpõe Recurso Voluntário de fls. 1121/1128, arguindo, 

preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação; que a sentença não foi 
prolatada levando-se em consideração os preceitos contidos no artigo 458 e incisos do 
CPC. Insiste nas preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento 
de defesa com os mesmos argumentos da impugnação. 

 
Argui exclusão dos solidários. 
 
Alega que em razão de auto de infração se referir a reautuação e ter 

como fato gerador o exercício de 2005, ou seja, mais de nove anos depois, entende que 
decaiu o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com base no art. 173, II 
do CTN; que na reautuação foi alterada a redação do histórico do auto bem como seu 
enquadramento o que no entender da autuada é contrário a legislação. 

 
No mérito, afirma que o lançamento está fulcrado em meras 

presunções; que conforme demonstra com relatório contraditório o autuante não fez as 
exclusões dos valores já autuados em outros autos; que no levantamento fiscal anexo IV 
do CD trata-se de produtos constante do campo de incidência, portanto tributado e o 
lançamento os trata como isentos, portanto, contraditório, inservível para embasar a 
autuação. Pede seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
Acompanham o recurso Anexo IV levantamento contraditório, fls. 

1129/1136. 
 
O sujeito passivo vem requerendo o adiamento dos processos, por 

motivo de saúde, fl.1143. 
 
A Gerência de Representação Fazendária, vem requerendo o 

adiamento dos julgamentos dos processos, conforme exposto na planilha. Tal adiamento 
se justifica, pois o Representante Fazendário se encontra afastado de suas funções, bem 



como, da insuficiência de tempo necessário para que outro representante o faça. De 
fl.1147. 

 
Pela Resolução n°196/2015, conforme fls.1148 a 1149. 
 
A Segunda Câmara do CAT, resolve, acolher o pedido de diligência 

pelo sujeito passivo, encaminhando os autos a GEAT, para que seu titular designe um 
Auditor Fiscal - AFRE, preferencialmente estranho à lide, para que proceda uma revisão 
detalhada sobre todo o trabalho fiscal, especialmente para elaborar relatório mensal 
descrevendo quais as mercadorias que compuseram o valor da base de cálculo no item 
(1) do Anexo V descrito na mídia, excluindo as mercadorias sem tributação especialmente 
ração, no caso do auto sobre mercadoria tributada e no caso de auto de mercadoria não 
tributada proceder da mesma forma, excluindo, nesse caso as mercadoria tributadas 
porventura existente nesse Anexo V. 

 
Conforme resolução anterior, foi elaborado o relatório diligencial, 

fl.1152, na qual o julgador apresenta em anexo o demonstrativo analítico com a totalização 
mensal mercadoria a mercadoria, e, por alíquota, dos itens tributários, bem como, o total 
geral das mercadorias tributadas comercializados sem documentação fiscal em cada mês. 

 
No mais informa que o demonstrativo apresentado traz os valores 

totais das omissões mensais de mercadoria tributadas que resultou no item 1 e 2 do anexo 
V; ressalta que os valores dos itens 1 e 2 do anexo V apresentados, e determinados na 
resolução, são valores de vendas totais mensais de mercadorias tributadas sem nota 
fiscal, que tiveram, ainda, os ajustes dos itens 3, 4, 5 e 6 do mesmo anexo V, para se 
chegar a base de cálculo do ICMS a cada mês; a relação das mercadorias, tributadas, 
comercializadas sem nota fiscal, estão descritas conforme constam dos pedidos no banco 
de dados, as vezes, a mesma descrição, mas com unidade de comercialização diferente, 
tornando-se um item diferente. Foram comercializados 54 produtos diferentes produtos 
tributados em 2005. 

 
Foram anexadas planilhas, fls.1153 a 1166. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para tomarem conhecimento da 

resolução 196/2015 e resultado da diligência, fls.1168 a 1171. 
 
Os sujeitos passivos apresentaram manifestação, fls.1173 a 1174, na 

qual afirmam que os produtos listados no relatório diligencial não conferem com os 
produtos contidos na mídia entregue ao contribuinte, o que se pode deduzir que a revisão 
não foi tão criteriosa como deveria ser, e que, caso mantenha da maneira que foi feito, o 
lançamento do credito tributário continua eivado de erros o que gera nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Verifica-se ainda, que o revisor nada acrescentou em seu trabalho 

revisional, porque, comparado com os quadros elaborados, os valores foram copiados, 
pois como se vê o valor autuado do ICMS foi de R$ 112.358,95 e os valores da revisão foi 
exatamente o mesmo, o que deixa claro que o revisor nada dez, apenas copiou os dados 
apresentados. Não cumprindo o que se pediu na resolução, o que faz com que a 
insegurança na determinação da infração permanece. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 



 
VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, formulado pelo representante do sujeito 
passivo eu o rejeito no entendimento de que não existem dúvidas nos elementos 
constitutivos da lide a serem dirimidas. Considerando ainda que houve um trabalho 
revisional que esclareceu dúvidas existentes. Assim, rejeitado está o pedido em comento. 

 
Também rejeito as preliminares arguidas pela defesa de nulidade da 

peça básica por cerceamento do direito de defesa, de insegurança na determinação da 
infração, de nulidade da sentença singular, de decadência do crédito tributário e de 
exclusão dos solidários da lide, conforme passo a expor: 

 
Não houve afronta ao capítulo que trata da nulidade dos autos 

processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº16.469/09.  A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos às partes litigantes, nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são 
próprios. Assim, não se pode aduzir que houve cerceamento ao direito de defesa e 
tampouco insegurança na determinação, motivo pelo qual tais preliminares estão 
rejeitadas.   

 
Em face da sentença singular, esta foi elaborada em conformidade 

com orientação contida no inciso II do artigo 489 do CPC, portanto, fundamentada. 
Rejeitado está o pleito em destaque.  

 
Não se vislumbra neste auto o instituto da decadência do direito da 

Fazenda constituir o crédito tributário. Rejeitada está também o requerido em epígrafe.  
 
Mantenho no polo passivo da lide os nomeados solidários, 

identificados na fase cognitiva do feito, e o faço amparando-me na orientação contida no 
inciso XII do artigo 45 do CTE, “verbis”: 

 

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

[...] 

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

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

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, pelos motivos que se 
seguem:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a exigência exordial se deve a omissão de saída de mercadoria tributada, para 
as quais os registros eletrônicos representativos estavam armazenados no banco de 
dados denominado “grão dourado”, sem emissão de documentos fiscais, de acordo com o 
informado em nota explicativa, acostada aos autos pelo autuante, fl. 10. 

 



A infração encontra-se tipificada no artigo 25, inciso VI do CTE, que 
será transcrito na sequência, e em perfeita sintonia com a ocorrência dos fatos e 
documentos que instruem os autos.   

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 
Em face das evidências de ilícito tributário praticado pelo polo passivo 

e pela sujeição passiva coobrigada, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de 
prova capaz de ilidir a exordial, vez que utilizam tão somente da alegação de que não 
cometeram  a omissão tributária, denunciada na folha de rosto desta ação, o que me leva 
a reafirmar o juízo exarado pelo nobre sentenciador “a quo” que julgou procedente o 
lançamento.   

 
Assim, voto rejeitando o pedido, formulado pelo representante do 

sujeito passivo, de diligência, de preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa, de insegurança na determinação da infração, de nulidade da 
sentença singular, de decadência do crédito tributário e de exclusão dos solidários da lide. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00354/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do tributo. Déficit 
Financeiro apurado no comparativo dos valores declarados nos 
documentos fiscais de saída e os declarados nos PGDAS. 
Procedimento fiscal revisado. Adequação do valor litigioso do 
processo. Parcial procedência.  
 
O trabalho da fiscalização que passar pelo procedimento de 
revisão fiscal, cujo resultado for divergente do valor exigido no 
lançamento do crédito tributário, motiva a reforma parcial da 
decisão proferida pela Primeira Instância e suporta a declaração 
da parcial procedência do auto de infração sobre a parte 
litigiosa do processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 727,02 
(setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), conforme revisão de fls. 183 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Heli José da Silva, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu receitas 
decorrentes da revenda de mercadorias na importância de R$125.875,10, referente ao 
déficit financeiro apresentado no comparativo entre as diferenças mensais informadas nas 
notas fiscais de saídas e os valores declarados nos PGDAS, conforme Auditoria verificada 
nos meses de julho/2010 a novembro/2010, conforme documentos anexo. Em 
consequência e de acordo com a base de cálculo apurada, o autuado deve pagar o ICMS, 
junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Obs.: Os documentos fiscais (Danfes de saídas) e demonstrativos (planilhas e Extrato 
PGDAS) estão no anexo virtual (banco de dados) do AI, e, também, segue mídia gravada 
em CD, conforme IN 916/08-GSF. 
  

A autoridade lançadora identifica a infração de acordo com artigo 34, 
LC 123/06 e arts. 25, § 1º, inciso IV e § 2º; e 64 do Código Tributário Estadual-CTE - Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 2º e 3º, incisos I ao VI, Resolução CGSN nº 51/08 e 
arts. 2º e 10, Res CGSN nº10/07. A penalidade proposta é a prescrita no artigo 44, inciso 
I, § 1º da Lei nº 9.430/1996 e alterações posteriores. 
 

O auto de infração está instruído com os documentos de fls.03 a 05. 
 
A intimação do sujeito passivo se fez na forma legal, fls.06 e 07.  



 
Na impugnação de fls.10 a 18, o autuado argui a preliminar de que 

não há que se discutir sobre a regularidade da atividade da impugnante, “nem tão pouco 
suas condições para ser legitima como aderente ao que dispõem a Lei Complementar 
123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte”, fl. 10. 

 
Afirma que é muito conveniente ao órgão fiscalizador julgar 

discrepâncias fiscais como omissões e autuar infração sob o fulcro de presunções 
tomando com verdadeiro o que não for contradito no seu curto lapso de resposta, e tendo 
como justificativos artigos soltos. 

 
Acresce que a interpretação e análise dos momentos fiscais 

examinados exigem uma atenção maior do auditor fiscal e especifica o seu embasamento 
jurídico de forma coerente, para que uma resposta concreta seja produzida pelo 
contribuinte. 

 
Assevera que as mercadorias adquiridas não foram circuladas, não 

se pode exigir a cobrança do tributo, já que o fato gerador do ICMS se define 
principalmente por essa característica. 

 
Ao final, requer a declaração da improcedência do auto de infração. 
 
A instrução se fez com os documentos de fls.19 a 29. 
 
No Despacho n° 95/2016-JULP, fl. 31, o julgador singular determina 

realização de diligência e encaminha o processo ao NUPRE da Agência Especial de 
Fiscalização de Aparecida de Goiânia para: 

 
- “anexar ao processo o comprovante de recebimento da referida 

mídia digital; 
 
- caso não tenha sido entregue, providenciar a sua entrega, 

anexando ao processo o respectivo comprovante de recebimento, abrindo novo prazo 
para manifestação do sujeito passivo, nos termos da lei processual”. 

 
Os documentos de fls. 32 a 34 foram anexados ao feito. 
 
Houve a intimação do autuado, fls.35 e a juntada dos documentos de 

fls. 36 a 41. 
 
 “No mérito, alega que a constatação das diferenças das receitas se 

deve ao fato de que o impugnante se utilizou de materiais em obras da própria empresa e 
que o contador, à época, não discriminou inteiramente o valor, lançando informações 
incompletas; que, por não ter havido circulação das mercadorias, uma vez que estas 
foram integradas ao seu ativo fixo, não houve fato gerador do ICMS, não devendo, 
consequentemente, ser cobrado o tributo. Cita acórdãos. Requer impugnação do débito”, 
fl. 42.  

 
O julgador singular, fls. 42 a 44, decide pela procedência do auto de 

infração, fundamentado no entendimento de que, nestes autos, o fisco exige do sujeito 
passivo o recolhimento de crédito tributário por declarar receitas tributadas no PGDAS – 



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, em valor inferior à receita 
auferida, no período de junho a dezembro de 2010. 

 
“A defesa apresenta argumentos de forma genérica e de certa forma 

confusos, sem adentrar ao mérito da questão. Alega que várias das mercadorias 
recebidas foram integradas ao seu ativo fixo, não ocorrendo circulação das mesmas. Na 
verdade, o que se exige é o imposto relativo às mercadorias revendidas, evidenciado pela 
emissão das respectivas notas fiscais. 

 
Assim, entendo que os argumentos apresentados pela defesa não se 

mostram eficazes para ilidir a pretensão do fisco. Por ter sido efetuado com total 
observância ao disposto no art. 142, do CTN, entendo que o lançamento deve prosperar”, 
fl. 43. 

 
Após as intimações legais, o sujeito passivo recorre da decisão 

proferida pela instância singular, fls. 51 a 55, onde entende que “não se valeu reportada 
autoridade ao levantamento de quais notas fiscais eletrônicas seriam aquelas, de forma, 
num primeiro levantamento, que até o momento foi possível fazer, trata-se de vendas 
realizadas à Prefeitura de Anápolis-Go”. 

 
“Neste sentido, a vinculação do processo administrativo tributário de 

lançamento ao princípio da legalidade se insere dentro da concepção de democracia, 
expressando-se como garantia fundamental do cidadão-contribuinte, orientando e 
regrando a atuação da Autoridade Fazendária no exercício de constituir o crédito tributário. 

 
Assim, a ação da Administração Fazendária deverá ser pautada pela 

mais absoluta legalidade, sendo-lhe vedado atuar contra legem ou simplesmente agir, se 
ausente lei disciplinadora da conduta pretendida, ou como no caso em concreto, contra 
entendimento jurisdicionalizado”, fl. 54. 

 
Ao final, requer que a improcedência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls.56 a 75 instruem a peça de defesa. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo retorna ao processo, fls. 80 a 91, e, 

nas Razões Complementares ao Recurso Voluntário de Segunda Instância, defende que a 
situação aventada, sem sombra de dúvida, repercute drasticamente no seu direito de 
defesa, posto que não se consegue delimitar qual seria, com precisão, o vício 
supostamente encontrado pelo Agente Fiscalizador.  

 
Clama para que os Senhores Julgadores percebam que realmente 

não consegue se preparar, de uma forma eficaz, para se defender da autuação ora em 
ataque, sem que isto importe em um nítido prejuízo ao seu direito de defesa.  

 
Com objetivo de contextualizar esta situação de prejuízo, “concito 

aos julgadores a refletir que, para se demonstrar a inocorrência de déficit financeiro, o 
Recorrente deveria demonstra e provar, perante Vossa Excelências, a presunção de 
numerário superior às "despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento" 
através de, ad argumentandum, pedido de prova pericial no livro caixa da empresa”, fl. 85. 

 
Quando a autoridade fiscal presume que a empresa "omitiu receitas 

decorrentes da revenda de mercadorias" a prova se circunscreveria à demonstração, por 



meio da escrituração fiscal, sobre a exigência dos lançamentos destas mesmas notas 
fiscais.  

 
Entende que o faturamento acusado não existe e que uma análise 

das notas fiscais emitidas no período acusado, os julgadores perceberão que entre as 
mesmas, foram computadas Notas Fiscais de "simples remessa" como se formassem o 
faturamento bruto, para base do PGDAS, quando na verdade não podem o ser, posto que 
contidas, por sua vez, em outras "Notas Mães".  

 
O que se percebe pelo fundamento do auto de infração utilizado pela 

fiscalização é que o ele constatou meramente um equívoco no sistema, que por sua vez 
não tem o condão de materializar o fato gerador, fundamento legal utilizado, para o 
presente lançamento tributário.  

 
“Para a configuração da "omissão de faturamento", a constatação 

material desta conduta, deveria efetivamente ocorrer, para servir de fundamento válido 
para autuação, o que não se percebeu na verdade”, fl. 88. 

  
Por fim requer que seja acolhida a preliminar suscitada; ainda, assim, 

caso a preliminar seja vencida, espera, no mérito, que os Julgadores possam estudar o 
caso de forma a constatar a duplicidade das operações comercias que embasaram a 
autuação; requer, ainda, a juntada a posterior de novas razões recusar acompanhadas de 
provas que, até o presente momento não foi possível de serem produzidas; pugna, ao 
final, pela juntada, no prazo legal, do original do instrumento de procuração, que ora se 
apresenta por cópia. 

 
Os Documentos de fls. 92 a 170 instruem a peça defensória. 
 
Houve a juntada do mandado procuratório, fl. 173 e 174. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, fls. 175 e 

176, após os considerandos, resolve acatar a proposição do Conselheiro Relator, resolve, 
por unanimidade de votos, encaminhar os autos em diligência à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe Auditor Fiscal, preferencialmente o 
próprio autuante, para se manifestar a respeito dos argumentos e documentos 
apresentados pelo sujeito passivo em seu Recurso Voluntário e, acatando-os, promova a 
revisão dos trabalhos realizados.  

 
Os documentos de fls.178 a 182 foram juntados ao processo. 
 
Na sequência, o revisor concluiu: 
 
“Em atendimento ao solicitado na Resolução 152/2016, tendo em 

vista a manifestação apresentada pelo sujeito passivo quanto a duplicidade de receitas, 
refazemos a auditoria e retiramos as notas de simples remessas da planilha, considerando 
apenas as "Notas de Mãe", venda para entrega futura tivemos a seguinte”. 

 
Conclusão de que nos “meses de julho, agosto, setembro e outubro 

de 2010, não houve diferença a ser autuada. 
 
No mês de novembro de 2010, constatou-se uma diferença de ICMS 

a recolher de R$727,02, planilha em anexo”, fl. 183. 
 



O sujeito passivo e intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 
152/2016, fls.184 a 188 e não se manifesta. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que o resultado da diligência 

favoreceu o sujeito passivo, visto a conclusão de redução do valor do ICMS exigido na 
peça básica de R$ 125.875,10 foi reduzido para R$ 727,02 de ICMS a devido a Conta do 
Tesouro. 

 
Conforme transcrição da conclusão do trabalho de revisão fiscal no 

trabalho inicial, a fiscalização concluiu que retirou as notas fiscais de simples remessa do 
trabalho inicial, que considerou, tão somente, as notas fiscais mães e relativas à vendas 
para entrega futura e, a considerou que nos “meses de julho, agosto, setembro e outubro 
de 2010, não houve diferença a ser autuada. 

 
Quanto ao mês de novembro de 2010, constatou-se a existência de 

uma diferença de ICMS a recolher de R$727,02, comprovado na planilha anexada ao 
processo, fl. 183. 

 
Em face a este resultado, a diferença exigida neste lançamento 

tributária prevalece sobre o total apurado no procedimento revisional, incluso às fls. 178 a 
183. 

 
Pelo exposto e ao votar esta ação fiscal, decido, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular 
em parte e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), conforme revisão de fls. 183 dos 
autos.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00653/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA E DO CONTRIBUINTE PARA 
O CONSELHO SUPERIOR. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME 
QUANTO ÁS PRELIMINARES E MÉRITO. INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE. ICMS. FALTA DE REGISTRO 
DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS TRIBUTADAS. EFD. 
REINCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO 
DA CAPITULAÇÃO DA MULTA PARA O INCISO XXIII, "A" DO 
ART. 71 DO CTE, JUNTAMENTE COM APLICAÇÃO DO §9º,I DO 
MESMO DISPOSITIVO LEGAL.  
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente 
da prática de não registrar documentos fiscais de saídas 
tributadas, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser 
recolhido ao final do mês, não constitua, no mínimo, quebra do 
dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da culpa. 
Tampouco tal conduta constitui "mera inadimplência", uma vez 
que o melhor elemento para a sinalizar é a declaração, nos livros 
fiscais (ou EFD) do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do 
fato gerador. O imposto que não consta da conta gráfica do 
ICMS, declarado nos livros fiscais ou em arquivo digital, não 
pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera 
inadimplência. Art. 45, XII do CTE e 135, II do CTN. 
3. Alteração da capitulação da penalidade para o inciso XXIII, "a" 
do art. 71 do CTE. A realidade fática autoriza a ilação de que 
estaria o julgador diante de um conflito aparente de normas 
punitivas, cuja hermenêutica tributária determina que se resolva 
pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do 
benefício da dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. A 
própria Administração reconhece, de forma expressa, a dúvida 
quanto ao enquadramento da capitulação legal da pena, na 
medida em que respondeu consulta expressamente dirigida à 
questão. A resposta a uma consulta, em si, já guarda a ideia de 
que a matéria objeto é controversa, obscura ou ambígua. 
4. Em breve digressão histórica na legislação goiana, 
verificamos que à penalidade pelo não-registro de documentos 
fiscais de saídas sempre fora reservado gravame austero, dada 
a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o 
contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus 
documentos fiscais.  



5. O advento do SPED e a existência apenas virtual de 
documentos e provas culminou, de certa forma, no rompimento 
com boa parte dos procedimentos fiscais de controle das 
operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes 
mercantis, impondo um novo olhar sobre tais situações. A 
conduta de não registrar documentos fiscais de aquisição 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que 
justifica a nova dosimetria da penalidade, mais amena, se de 
fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no que 
toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou  procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. 
Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para 
reincluir na lide os  sujeitos passivos solidários Mauro Martins e Sérgio Luiz de Aquino. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho, Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves Evangelista e o 
Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao. E, por maioria de 
votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE, perfazendo o 
total da multa formal no valor de R$ 2.039,61 (dois mil e trinta e nove reais e sessenta e 
um centavos), com a manutenção do § 9º, I, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. Vencido o 
Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de consignar em seus livros fiscais os documentos fiscais de saídas relacionados 
em anexo à peça inicial.  

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com os arts. 
88 §1º, III, 313 e 314, todos do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, X, “a” do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 28.338,59, referente a fatos 
geradores ocorridos entre julho de 2011 e janeiro de 2012. O auto de infração foi lavrado 
em 22/04/13. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal lançadora noticia que tais 
documentos não foram lançados nas EFD apresentadas. Em algumas situações, a EFD 
sequer fora transmitida.  

Na condição de coobrigados, foram nomeados MAURO MARTINS e 
SÉRGIO LUIZ DE AQUINO, ambos com fundamento no art. 45, XII do CTE.  



A título de instrução processual, foram anexadas a auditoria das 
saídas registradas e documentário emitido e relações das notas fiscais eletrônicas, com 
suas respectivas chaves, para as quais não se encontrou nenhum registro.  

Tendo havido impugnação em primeira instância, a decisão singular 
dera pela manutenção do lançamento (fls. 98). 

Em recurso voluntário, fls. 113, a recorrente aduziu os seguintes 
argumentos: 

1) Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa; 

2) Multa confiscatório e afronta ao princípio da capacidade 
contributiva; 

3) Exclusão de solidários. 

 

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento.  

 

Os autos foram submetidos à IIICJUL, de cuja decisão resultou a 
seguinte ementa: 

“Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 
lide. Acolhimento. Nulidade do auto de infração. Cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Rejeição. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão na consignação dos registros 
fiscais de saídas da Escrituração Fiscal Digital de notas fiscais em 
operações tributadas. Procedência.  
1. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, etc 
que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de ilícito 
tributário, nos termos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não 
podem ser sujeitos passivos solidários da lide; 
 
2. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
3. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar nos 
registros fiscais de saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, notas 
fiscais de saídas de mercadorias em operações tributadas, procedente 
é o auto de infração.” 

 
A decisão fora tomada de forma unânime quanto às preliminares e 

ao mérito e por maioria quanto à exclusão de solidários (fls. 129). 

A Fazenda Pública apresentou recurso à presente fase de 
julgamento no intuito de ver reintegrados ao processo os solidários dantes excluídos. 
Afirma que a situação fática se amolda ao disposto no art. 45, XII do CTE.  

A recorrente apresenta recurso à presente fase de julgamento, com 
fundamento no art. 41, II, “b”, 1 da Lei nº 16469/09, no qual assevera que a multa 
cominada é confiscatória e desproporcional, contrária à jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, cuja jurisprudência colaciona. 

Pede, por tais fundamentos, a improcedência do feito.  



Os solidários, por seu turno, apresentam contradita à pretensão 
Fazendária, na qual aduzem que a decisão recorrida se encontra em consonância com os 
ditames do art. 135 do CTN e jurisprudência do STJ.  

Pedem o não-provimento do recurso Fazendário. 

É o relatório.  

 
 

V O T O 
 

 
 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito e nas 
preliminares, fora tomada por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de 
admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A 
recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da legislação tributária 
teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento 
cameral, teriam sido desconsideradas.  Identicamente, não colaciona decisão cameral ou 
plenária divergente, nesse Conselho, que justifique a apreciação de seu recurso. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal.  

 
Passo à análise do pedido de reinclusão dos solidários, formulado 

pela Fazenda Pública.  
 



Conforme já mencionado em relatório, a empresa deixou de lançar 
notas fiscais tributadas em EFD, fator que ocasionou falta de pagamento do imposto.  

 

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

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

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

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

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN47, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 

                                            
47PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, 

estaduais e municipais. Livraria do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

 
Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 

do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO48 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO49 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 

                                            
48CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. 

SP. 2012. Cap. XVI. 
49COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 

2. Editora Saraiva. 16ª edição. Saraiva.   



administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência50. 

 
Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente do não-

registro de documentos fiscais de saídas tributadas, reduzindo, dessarte, o quantum do 
tributo a ser recolhido ao final do mês, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado.  

 

Tampouco constitui mera inadimplência, uma vez que o melhor 
elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto 
que não consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento 
de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  

 
Advirta-se que em momento algum nos autos o sujeito passivo 

justifica o motivo pelo qual deixara de registrar tais notas fiscais de saídas.  
Dou, portanto, provimento ao recurso Fazendário.  

 

Finalmente, releva a análise do motivo pelo qual acompanhei o 
Revisor quanto à alteração da capitulação legal da penalidade para o inciso XXIII, “a” do 
art. 71 do CTE.   

A arguição de alteração se deve à exegese do §7º-B do mesmo 
dispositivo, cuja redação segue: 

 

“Art.71 .............................................................................. 

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

                                            
50 CAPEZ, Fernando. Op. Cit.  



§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso.” 

 
O dispositivo retrocitado, inserido em abril de 2011 no art. 71 do 

CTE, sempre fora objeto de controvérsias quanto a sua correta interpretação no âmbito da 
fiscalização, gerando, inclusive, posições antagônicas sobre a aplicação da multa 
cominada ao não-registro de notas fiscais, ora se adotando o inciso X, “a”, ora o inciso 
XXIII.  

A própria Administração reconhece, de forma expressa, a dúvida 

quanto ao enquadramento da capitulação legal da pena, na medida em que respondeu 

consulta expressamente dirigida à questão. A resposta a uma consulta, em si, já guarda a 

ideia de que a matéria objeto é controversa, obscura ou ambígua. 

Com efeito, esse grau de ambiguidade na aplicação do §7º-B do art. 
71 do CTE não poupou nem mesmo os diversos órgãos Fazendários na Administração, 
que culminou em resposta à consulta, formulada por órgão da Administração, 
consubstanciada no Parecer n. 1580/12-GEOT para nortear as fiscalizações sobre o 
assunto aqui tratado. A resposta à consulta fora reputada legítima e razoável, em 
interpretação “a contrario sensu” do art. 49, I, “a” da Lei nº 16469/09, gerando os efeitos 
inerentes à consulta51. 

Disso, inafastável, como argumento independente dos demais que 
aqui ainda serão alinhavados, a aplicação do art. 112 do CTN, no que tange à “graduação 
da penalidade aplicável”: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 
caso de dúvida quanto: 

 (...) 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 

Tal realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 
de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica tributária determina que 
se resolva pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do benefício da 
dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. Vide, v.g., trecho do voto proferido pelo 
Relator nos autos do Resp 278324/SC - STJ, julgado em dezembro de 2005: 

                                            

51 Lei n. 16469/09:  Art. 49. O Superintendente de Administração Tributária deve declarar inepta a 
consulta e determinar o arquivamento do processo no caso de: I - a consulta: d) ser meramente protelatória, 
versando sobre disposições claramente expressas na legislação tributária; 

 



 
“De início, importa aduzir, quanto à arguida ofensa do art. 136 do 
Diploma Processual, que me filio à orientação perfilhada pela Primeira 
Turma desta Corte no sentido de que: ‘Apesar da norma tributária 
expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte 
ao cometer um ilícito (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite 
temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN 
permitem a aplicação da equidade e a interpretação da lei tributária 
segundo princípio do in dubio pro contribuinte’ (REsp n. 494.080-RJ, 
rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n. 
699.700-RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 3.10.2005)”. 

 

Ainda que se pudesse reputar por insuficiente tal argumento, 

restariam os que aqui exponho, sob o amparo do princípio da juridicidade, cujo escopo é 

conferir um novo olhar ao princípio da legalidade, ao amparo do poder normativo da 

Constituição, assertiva pacificamente reiterada pelo STF, no qual os precedentes 

emanados dos Tribunais Superiores passariam a possuir força normativa e os princípios, 

de norma secundária, passam a ser vistos como verdadeiras “normas”. 

 
A interpretação do dispositivo deve levar em consideração os 

princípios que norteiam a atividade administrativa, dentre os quais se destacam os que 
constam do art. 92 da Constituição Estadual, in verbis: 

 
“Art. 92. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, ao 
seguinte:” (grifamos) 

Idêntica determinação também fora veiculada na Lei Estadual nº 
13800/01, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do 
Estado de Goiás, cuja aplicação é subsidiária ao Processo Administrativo Tributário52, nos 
seguintes termos: 

“Art. 2o – A Administração pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único – Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;” 

 
Há, de semelhante forma, previsão expressa no art. 23 da Lei 

Complementar nº 104/13, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás. 

                                            
52 Art. 6º, §1º da Lei nº 16469/09. 



Segundo definição de CARVALHO FILHO53, razoabilidade é “a 
qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, 
ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um 
pouco diversa”. 

Mostra-se, nestes autos, plenamente razoável e proporcional 
graduar-se a pena a valores que façam frente à infração praticada, vista sob o prisma dos 
valores históricos e contemporâneos que justifiquem a sua dosimetria.  

Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que à 
penalidade pelo não-registro de documentos fiscais de saídas sempre fora reservado 
gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o contribuinte 
inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus documentos fiscais. Com efeito, os códigos 
tributários estaduais predecessores do atual CTE cominavam as seguintes penas à 
referida conduta: 

Lei Estadual nº 10720/88: 

“Art. 43 - Aos infratores às disposições desta lei e das demais normas 
a legislação tributária estadual, serão aplicadas as seguintes multas: 

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

II - de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor respectivo, pela 
omissão do pagamento do imposto devido: 

a) quando este não tenha sido registrado em livro próprio;” 

 

Lei Estadual nº 7730/73: 

“Art. 98 - Serão punidos com multa: 

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

III - de valor igual ao imposto: 

a) os que, sujeitos a escrita fiscal deixarem de recolher, no prazo 
legal, o imposto devido, ainda que lançado no livro próprio;” 

 
 
O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 

provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos procedimentos fiscais 
de controle das operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes mercantis, 
impondo um novo olhar sobre tais situações. Cite-se, por exemplo, a atual possibilidade de 
retificação da EFD em 180 dias, hipótese não permitida quando da escrituração 
convencional de livros; a possibilidade de se compensar créditos fiscais em auditorias que, 
historicamente, o ICMS a pagar era auferido por via exclusiva de débito de ofício, como é 
o caso da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, com novo 
tratamento conferido no item 9-A do manual de auditorias fiscais; a existência apenas 
virtual do documento fiscal que justifica o trânsito das mercadorias; a insuscetibilidade de 
apreensão de documentos digitais, por absoluta incompatibilidade material do objeto 
(suporte físico).  

De igual forma, expressões tais quais “inutilização, perda e extravio” 
de livros e documentos perdem totalmente seu sentido com o advento do documento 
virtual. 

                                            
53 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Ed. 

Lúmen Júris. 24ª edição. 2011. RJ. P. 70 



O Fisco – ressalte-se – não fica mais refém da informação unilateral 
prestada pelo contribuinte.  

A modernidade também afetou a forma através da qual o contribuinte 
mantém o controle de suas compras e vendas feitas à margem do controle fiscal. Os 
movimentos paralelos de vendas e as informações de compras realizadas sem 
documentação fiscal migraram para os discos rígidos dos computadores e, mais 
modernamente, para o que se convencionou chamar “ambiente de nuvem”, em alusão ao 
acesso remoto feito diretamente pela internet. 

A obrigação acessória de apresentar um arquivo EFD sem 
inconsistências tem por escopo permitir que a obrigação principal seja cumprida de forma 
correta. Há que se reconhecer, entretanto, que os recursos advindos da tecnologia 
permitiram ao Fisco o controle da informação de forma muito mais ampla e eficaz. É 
crescente a adaptação dos meios tradicionais de fiscalização à possibilidade de uso total 
ou parcial de meios eletrônicos de cruzamento de dados para a formação de seus atos, 
havendo, inclusive, maior comunicação entre os entes da Federação quanto à partilha de 
dados fiscais.  

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não registrar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que justifica a nova dosimetria da 
penalidade, mais amena, se de fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no 
que toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 

Volvendo-nos ao caso concreto, a penalidade que tradicionalmente 
se convencionou imputar à falta de registro de documentos fiscais é a que consta do art. 
71, X, “a” do CTE,  

 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de 
documento fiscal regularmente emitido;” 

 

Acatamos, pelos motivos já mencionados, em sessão cameral, a sua 
alteração para a que consta do inciso XXIII, “a” do mesmo dispositivo legal, a saber: 

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro 
ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação 
ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 



a) R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos);” (valor vigente para os períodos de referência 
considerados na inicial). 

 
 
Sob tais fundamentos, deixo de conhecer do recurso do sujeito 

passivo; conheço do recurso Fazendário para reincluir na lide os solidários. De ofício, 
altero a capitulação da penalidade para o art. 71, XXIII, “a” do CTE, ficando mantida a 
cobrança do ICMS descrito na inicial e aplicada a multa formal no valor de R$ 2.039,61, 
sem prejuízo da aplicação da qualificadora descrita no §9º, I do mesmo dispositivo legal, 
correspondente a 60% do valor do imposto omitido. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00956/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedidos de diligência e de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. 
Inadmitidos. Exclusão do solidário da lide. Rejeitado. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de saída. Procedente. 
 
1. Deve ser inadmitidos os pedidos de diligência e nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração 
quando restar comprovada a falta de cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidades previstos no inciso II, do art. 
41, da Lei n. 16.469/09; 
 
2. Deve ser mantido na lide como solidário o sócio 
administrador no período em que exercia o poder de gerência na 
empresa autuada; 
 
3. É procedente quanto ao mérito o lançamento não contestado 
pelo sujeito passivo, devendo, no entanto, ser adequada a 
penalidade para a mais específica prevista na legislação 
tributária para o fato narrado no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência, à preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e ao mérito, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson 
Alves Evangelista. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
solidário AMILTON DA SILVA PINTO, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram acolhendo a 
exclusão do solidário da lide. E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "a" c/c § 9º, do CTE, perfazendo o valor da multa formal 
de R$ 3.129,35 (três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Nivaldo 
José Mendes e Denilson Alves Evangelista. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Gerluce Castanheira Silva Padua, que votaram pela adequação da 



penalidade para a prevista no art. 71-A, IV, § 7º, I, do CTE, com a redução do § 3º, do art. 
71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu registro de saída de mercadorias tributadas no livro 
Registro de Saída relativo a EFD, omitindo, consequentemente o ICMS nos períodos e 
valores indicados nos campos próprios do auto de infração.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64 da Lei nº 11.651/91, 

c/c o art. 313, 316 e 356-c, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso X, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância conforme 

Sentença n. 164/2016, de fls. 125 a 128. 
 
A decisão singular foi confirmada pela Segunda Câmara Julgadora 

que por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de diligência e a preliminar de nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos rejeitou 
o pedido de exclusão do solidário AMILTON DA SILVA PINTO, mantendo a sua 
responsabilidade relativamente ao período de 12/2013 e 01/2014. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento.  

Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 
Superior de fls. 166 a 175 e 89 a 200, objeto do presente julgamento, pedindo: 

 
1 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração; 
 
2 – Exclusão do sujeito passivo solidário; 
 
3 – Realização de diligência; 
 
4 – Adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 

alínea “a”, da Lei n. 11.651/91. 
 
5 – Improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
Inadmito o pedido de diligência e a preliminar de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração por falta de cumprimento por 
falta de cumprimento dos pressupostos de recorribilidade quanto as decisões camerais 
unânimes previstos no inciso II, do art. 41, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo 
Administrativo Tributário.  

 
A fundamento legal para inclusão do sócio administrador NELSON 

ALVES ISAIAS na lide como solidário foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que 
assevera o seguinte: 

 



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

[...] 

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

 
A fundamentação de fato foi o ato de o mesmo ser o sócio 

administrador da empresa autuada, porém, somente a partir de dezembro de 2013. 
 
Assim, entendo que a decisão cameral deve ser confirmada no 

sentido de mantê-lo na lide, porém, somente relativamente aos períodos de 12/2013 e 
01/2014, períodos nos quais exercia o poder de gerência da sociedade.  

 
Quanto ao mérito, razão assiste ao autor do voto condutor do 

acórdão recorrido, quando afirma que a empresa autuada não apresentou qualquer prova 
no sentido de que tenha registrado os documentos fiscais no livro Registro de Saída e se 
debitado pelo valor do imposto neles destacado.  

 
Assim, o lançamento dever se declarado procedente quanto ao 

mérito. 
 
Quanto à multa formal entendo que razão assiste à empresa 

autuada, tendo em vista que para a Escrituração Fiscal Digital – EFD, a penalidade mais 
específica é a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91, situação que 
vem sendo adotada nos julgamentos pelo Conselho Superior de forma majoritária. 

 
Assim, entendo que a penalidade deve ser adequada à prevista no 

referido dispositivo legal, ficando, dessa forma, reduzida a multa formal para R$ 3.129,35 
(três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme discriminação 
abaixo.  

 

01/09/13 a 30/09/13 R$ 771,69 

01/10/13 a 31/10/13 R$ 771,69 

01/12/13 a 31/12/13 R$ 771,69 

01/01/14 a 31/01/14 R$ 814,28 

TOTAL                                                 R $ 3.129,35 

    
À conta do exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o solidário AMILTON DA SILVA 
PINTO na lide relativamente aos períodos de 12/2013 e 01/2014, negar-lhe provimento 
quanto ao mérito, para manter o acórdão cameral e dar-lhe provimento quanto ao pedido 
de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da multa formal para R$ 3.129,35 (três mil, 
cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01296/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de saída de mercadoria. Procedente a ação 
fiscal. 
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justifiquem sua execução; 
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, devendo ser considerada a exlusão da penalidade, 
conforme decisão judicial de fls. 373/375. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 1.766.076,66, no período de junho a 
dezembro de 2007. A constatação da referida omissão foi feita através de levantamento 
fiscal embasado nos dados colhidos pelo Setor de Automação Fiscal da Supervisão de 
Fiscalização da Delegacia Regional de Goiânia, tudo conforme consta do processo nº 
200900004004840, onde se efetuou o comparativo entre as vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com 
a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 18/19. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 26/27. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 32/49, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, pois as autoridades fiscais utilizaram de termos vagos e 
imprecisos, que dificultaram o entendimento da metodologia adotada. No mérito, afirma 
que a empresa jamais incorreu na prática de compra e venda de mercadorias sem 
documentação fiscal. Destaca, também, que não existem elementos capazes de 
comprovar que houve infração à legislação tributária. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
58/59, determinou a conversão dos autos em diligência à SEGE a fim de que seja juntado 
aos autos cópia do processo nº 200900004004840. 

Em atendimento à solicitação supra, foi colacionado aos autos o 
referido processo. 

O sujeito passivo, devidamente intimado, fls. 271, deixou prazo 
transcorrer "in albis". 

 
Anexado juntada de processo dos documentos de fls. 279/294 dos 

autos, a pedido da advogada da parte. 
 
Por meio da resolução n°246/2012, a Segunda Câmara do CAT, 

resolveu retirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo a Secretaria Geral deste 
Conselho, para as providências necessárias, às fls. 295. 
 

Por meio do Despacho n° 3445/2017, em cumprimento com a 
decisão judicial proferida pela 1ª câmara Civel do TJ-GO, em reexame necessário no 
processo n° 0162298.75, foi procedida a exclusão do valor da multa, referente aos autos 
de infração a seguir elencados, por terem sido julgados confiscatórios. São eles: PAT n° 
4011002974328, 4011103850241, 4011103855472, 4011103866407, 4011103864544, 
4011103847968 e 4011103844357. 

Foi apresentada resposta ao OfÍcio n° 051/2015 do CAT, requerendo 
que a decisão proferida nos referidos autos judiciais deve ser obedecida de forma 
definitiva, qual seja, declarar a nulidade integral das multas previstas nos PAT's 
mencionados, permanecendo como válido o imposto devido, com exceção do PAT de 
número 4011103825050 que não foi objeto de declaração e que deve, consequentemente, 
retornar o seu curso normal, no que diz respeito a decisão proferida no processo judicial n° 
201201622985, às fls 338 a 339. Anexado documentos, às fls 340 a 375. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 



Apreciando o pedido de diligência, suscitado pela defesa, torna-se 
desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua realização só é plausível quando: 
a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis; b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido da defesa não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

Em sede de preliminares, entendo, também, que não há que se falar 
em nulidade do presente auto de infração por insegurança na determinação da infração 
nem por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a irregularidade fiscal está 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, não havendo nos autos 
nenhum vício capaz de invalidar o procedimento fiscal.  

No mérito, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pela 
recorrente, considero que o feito deve prosperar. Compulsando os autos verifico que o 
sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse elidir na íntegra a pretensão fiscal. 
Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com 
base em retórica jurídica, melhor teria feito a recorrente se tivesse trazido à colação, 
novos levantamentos ou demonstrativo de sua própria lavra que apontassem os erros e 
omissões cometidos pelos agentes autuantes em seu trabalho fiscal. 

Assim, diante da documentação juntada aos autos pelo fisco, tenho 
por correta a exigência fiscal contida no lançamento do crédito tributário formalizado 
através do presente processo, conforme preconiza o artigo 142 do Código Tributário 
Nacional.  

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo, bem como as preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, devendo ser considerada a extinção da penalidade, 
conforme decisão judicial de fls. 373/375.  

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01365/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de falta de 
registro de notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provada a ocorrência da irregularidade apontada na 
exordial, cabe rejeição de argumentos defensórios oferecidos 
sem a devida comprovação, tornando o trabalho fiscal 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada e  rejeitar, também, as preliminares de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. E, no mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração no valor  de R$ 65.774,63 (sessenta e cinco mil, setecentos 
e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), mantendo na lide os sujeitos 
passivos solidários Eldelir Pereira de Matos e Elizoberto Antonio Silva. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de 

consignar no livro de saídas as notas fiscais, referente à saída de mercadorias tributadas. 

Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, na importância de R$66.925,76, 

juntamente com os acréscimos legais.   

Tem-se como sujeitos passivos solidários Elizoberto Antônio Silva e 

Eldelir Pereira de Matos, nos termos do art.45, inciso IX, da Lei 11.651/1991. 

O auto é instruído de documentos (fls.03 a 165). 

Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.156 e 165). 



Os sujeitos passivos autuados e o solidário Elizoberto Antônio Silva 

compareceram aos autos nas (fls.168 a 171), apresentando impugnação em primeira 

instância. 

Nesse momento houve anexação de documentos (fls.172 a 180). 

Foi Lavrado Termo de Revelia em relação ao sujeito passivo 

solidário Eldelir Pereira de Matos, na (fls.182). 

Sentença nº3064/11 JULP (fls.183 e 184), decide pela procedência 

do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário, 

nas (fls.185 a 187). 

Foi lavrado o Termo de Perempção em relação ao sujeito passivo 

solidário Eldelir Pereira de Matos, na (fls.188). 

Os sujeitos passivos autuado e o solidário Elizoberto Antônio Silva 

compareceram aos autos, quando apresentaram Recurso Voluntário (fls. 191/194). 

Os sujeitos passivos autuado e o solidário Elizoberto Antônio Silva 

compareceram aos autos nas (fls.198/199), requerendo adiamento do julgamento. Nesse 

momento houve anexação de documento (fls.200). 

Os sujeitos passivos autuado e o solidário Elizoberto Antônio Silva 

compareceram aos autos nas (fls.204/210 e 221/227), apresentaram suas razões finais. 

Fizeram nesse momento anexação de documentos (fls.211/217 e 228/234). 

Mediante ao Acordão nº1078/2012 (fls.235/248), a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide por conhecer do recurso do sujeito passivo, 

mas negando-lhe provimento para confirmar, na íntegra, o teor da sentença monocrática. 

Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao 

Conselho Superior (fls.249/251 e 253). 

Foi lavrado o Termo de Perempção em relação ao sujeito passivo 

solidário Eldelir Pereira de Matos, na (fl.252). 

Os sujeitos passivos autuado e o solidário Elizoberto Antônio Silva 

compareceram aos autos nas (fls.256/260), apresentando Recurso ao Conselho Superior. 

Alegam que o presente auto, bem como os demais, levados a julgamento em 27/02/2012, 

são oriundos de uma fiscalização que culminou na lavratura de vários autos, dentre eles 

o presente.  



Esclarece que os documentos, exceto os descritos no item 2, foram 

regularmente entregues, consoante preconiza a Lei, em 26/09/2.007 e 23/04/2.008. 

Também afirma que, conforme determina o manual de procedimento de fiscalização, o 

auto deveria ser concluído, caso fosse esse o caso, no prazo máximo de 60 dias. Porém, 

até presente data não quedou em devolver aos Recorrentes.  

Requer que seja reaberto o prazo para apresentação da 

impugnação, quando de posse de aludidos documentos, poder-se-á adentrar à questão 

meritória, que hoje se encontra prejudicada ante o ato do representante estadual, sob 

pena de não sendo acolhido este pedido, restar caracterizado cerceamento de defesa.    

Argui que o simples fato de não haver na lei previsão de dilação do 

prazo para juntada de documentos, que por se encontrarem na posse das agentes 

fiscais, não puderam ser julgados com a impugnação, não serve a embasar a 

desconsideração de tal pretensão, haja vista que deve ser garantido todos os meios e 

recursos possíveis a segurar a ampla defesa. 

Pede que haja conversão do julgamento em diligência para 

esclarecimento das circunstâncias que lhe estariam prejudicando em seu direito de 

defesa. 

Entende que não se sustenta o auto de infração, vez que a 

motivação da autuação, qual seja omissão de notas no Livro de Saídas supostamente 

encontra-se eivada de incorreções, posto que diversas notas foram devidamente 

registradas.  

Por fim requer que seja determinada a exclusão do polo passivo do 

auto, os sócios da empresa e que seja julgado improcedente o auto de infração.  

O sujeito passivo autuado compareceu aos autos na (fl.264), 

requerendo a juntada da procuração e substabelecimento. 

Anexou documentos (fls.265/266). 

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciação do pedido de diligência. Entendo 

desnecessário, pois o livro e a acusação são absolutamente claras e os documentos 

necessários para o seu exercício do direito de defesa sempre estiveram ao seu alcance. 

O Livro de Saídas nunca foi requerido do sujeito passivo. Portanto desnecessário se faz 

acolher o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  

Isso foi, inclusive, destacado no acordão cameral (fls. 240).  



Inexiste da mesma forma o cerceamento ao direito de defesa. O 

sujeito passivo sempre disse haver erro no trabalho fiscal mas nunca trouxe qualquer 

prova que pudesse lhe servir de fundamento, ficando à mingua de solidez em sua 

postulação.  

Também em relação à insegurança, não resta caracterizada, nada 

que a caracterizasse foi percebido por nós no processo. Seu fundamento seriam erros no 

trabalho acusatório que jamais foram provados. Nego provimento ao argumento de 

nulidade com esse fundamento.  

Quanto ao pedido de retirada da lide dos solidários, entendo 

impertinente sob o ponto de vista jurídico, pois a infração é clara e grave, não registro de 

notas fiscais de saída. Quem decide fazê-lo são os administradores da empresa, 

devendo, portanto, cada um deles permanecer na lide.   

Em relação ao mérito, nada há que tivesse sido apresentado que 

pudesse fragilizar a acusação, ainda que modo parcial. Esse argumento de que haveria 

erro no trabalho sem a sua prova é uma realidade incontestável.  

Portanto, inaceitável e insustentável sob o ponto de vista técnico e 

jurídico.  

Diante de tudo o que posto, conheço do recurso ao conselho 

superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou procedente o 

auto de infração, inclusive com adequação da penalidade.  

Sobre o pedido de realização de diligência, entendo impertinente e 

sem fundamento. Quanto às preliminares, também rejeito cada uma delas com os 

fundamentos já expostos. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01408/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria das saídas 
registradas e do documento emitido. Reinclusão de solidário.. 
Procedência. Não Unânime.   
 
1) PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. Unânime. Não deve ser 
admitido recurso ao Conselho Superior de decisão cameral 
unânime quando o recorrente não fundamentar o pedido em 
alguma das hipóteses previstas no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2) SOLIDARIEDADE. Pedido de reinclusão na lide de sócios 
administradores. REINCLUSÃO. Não unânime. Os sócios 
administradores quando nomeados solidários em infração por 
falta de débito do ICMS no livro Registro de Saídas respondem 
pela infração juntamente com a pessoa jurídica, tendo em vista 
que concorrem para a prática da infração, por omissão ou ação 
de determinar o não débito, com suporte no art. 45, XII, do CTE. 
 
3) PENALIDADE. Limitação. APLICABILIDADE. A limitação da 
penalidade prevista no art. 71, § 11, do CTE, deve ser aplicada 
no sentido de limitar a multa ao valor do imposto cobrado, 
tratando-se de omissão quanto ao pagamento do imposto por 
situação de falta de débito no livro Registro de Saídas de ICMS 
regularmente destacado no documento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para 
adequar a penalidade para a prevista no art. 71, § 11, do CTE. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da 
Silva e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide os 
solidários EDJUNIOR ROBLEDO DE SOUZA MELO, SEBASTIÃO ASSIS DE SOUZA e 
GERALDO PEREIRA DE SOUZA. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de 
Sousa, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza 
Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva, que votaram pela exclusão dos solidários. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo registrou as Notas 
Fiscais nºs 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 276, no livro Registro de Saídas 05-E, páginas nºs 02, 
06, 08, 10, 12 e 14, sem débito do ICMS constante do documento fiscal, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto na importância de R$ 31.595,42 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e quarenta e dois centavos) junto com os acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário, após as intimações 

legais e em peça única, impugnaram o lançamento do crédito tributário, fls. 72/76. 
 
O Julgador Singular, fls. 90/94, rejeita a preliminar de exclusão dos 

sujeitos passivos solidários da lide e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo e os sujeitos passivos solidários, juntos, recorrem 

da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 102/107. 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, no 

Acórdão n° 2580/2013, fls. 114/119, por maioria de votos, acolhe a preliminar arguida 
pelos sujeitos passivos solidários e os exclui da relação processual. No mérito, por 
votação unânime, decide pela procedência do auto de infração, com a aplicação da forma 
privilegiada do § 8º do art. 71 do CTE. 

  
A Fazenda Pública opõe recurso para o Conselho Pleno n° 011/2014, 

fls. 121/122 e pleiteia a reforma parcial do Acórdão recorrido, cujo objetivo é a reinclusão 
do polo passivo solidário na lide. 

 
Às fls. 124/128, os sujeitos passivos e solidários contraditam o 

recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual, fls. 131/136 e requerem a 
nulidade do processo, por erro na eleição dos sujeitos passivos coobrigados e 
manutenção das suas exclusões da relação processual. 

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, por meio de 

Acórdão n° 789/2017, decide, acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir 
da decisão cameral, arguida pelo relator, por insubsistência legal proferida na decisão 
cameral quando da aplicação do § 8° do art. 71 do CTE, com o consequente retorno dos 
autos à câmara julgadora para novo julgamento, fls. 138/143. 

 
O sujeito passivo e os solidários, juntos, reformulam o recurso 

voluntário, fls. 150/152. 
 
Por meio do acordao n°268/2018, a segunda câmara do CAT, decidiu 

conhecer do recurso voluntario, negando-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. E rejeitar a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8° da lei 11.651/91. Também, rejeitar a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XIX, alínea "d", da lei 11.651/91. E acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários, às fls 156 a 162. 

 
Intimada, às fls 163, a fazenda pública se manifestou apresentando 

recurso ao conselho superior n°016/2018, arguindo que tais exclusões contrariam as 
disposições expressas das legislações tributarias, estadual e federal. Vide o disposto no 



artigo 45, incisos XII do CTE e no artigo 124, incisos I e II do CTN. Cita-se que a pessoa 
jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se 
ocorreu omissão de pagamento do ICMS, na situação referida no auto de infração, no 
período de março de 2010 até julho de 2008, tal fato somente pode ser atribuído a decisão 
ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade 
destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações 
tributárias. Por fim, a fazenda pública requer que seja reformado em parte a decisão 
cameral, para as reinclusoes dos administradores: Edjunior Robledo de Souza; Sebastiao 
Assis de Souza e Geraldo Pereira de Souza no polo passivo, às fls 164 a 168. 

 
Intimados, às fls 171 a 175, os sujeitos passivos se manifestaram 

conjuntamente apresentando recurso ao conselho pleno, arguindo que em muitos 
julgamentos deste conselho superior temos assistido a reforma das decisões de segunda 
instancia que determinaram a exclusão dos sócios. Todavia, este é um posicionamento 
que afronta a mais solida jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros e deve ser 
revisto. Cita-se que de acordo com o princípio da verdade material, são considerados 
todos os fatos e provas novas, lícitos, ainda que não tragam benefícios a fazenda pública 
ou que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento dos 
processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das testemunhas, analise de 
pericias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Alega-se que a autuada tem direito 
de reduzir a base de cálculo nas de vendas internas de mercadorias quando destinadas a 
comercialização ou industrialização, de modo que carga tributária corresponda a aplicação 
de uma alíquota efetiva de 10%. Direito este que foi negado pelo autor do lançamento que 
ignorando a legislação supracitada, tributou estas operações de saídas internas em 17%. 
Cita que a presente autuação padece de grave erro no que tange a multa aplicada ao 
sujeito passivo, tendo sido atribuída a penalidade prevista no artigo 71, inciso II, "e" da lei 
11.651/91, com redação da lei 15.505/05, ou seja, a multa aplicada corresponde a 120% 
do valor do imposto. Argui que requer que seja revista a multa aplicada ao sujeito passivo, 
a fim de que possa ser reduzida a patamares razoáveis nos exatos termos previstos pelo 
artigo 71, parágrafo 11 do CTE. 

Por fim, requer que seja mantida a decisão de 2ª instancia a qual 
excluiu os sócios da condição de solidários do presente lançamento; no mérito, seja o 
recurso recebido e provido a fim de que se conceda o benefício da redução da base de 
cálculo ao sujeito passivo para fins de computo do imposto que lhe é cobrado. Ademais, 
que se reconheça que a nota fiscal n° 255 refere-se a devolução, portanto, não há o que 
se falar em débitos de ICMS. No mesmo esteio, requer seja revista a multa aplicada a 
sujeito passivo, a fim de que se adeque a penalidade disposta no artigo 71, inciso III do 
71, porem inciso XIX, alínea "d", ou seja, multa equivalente a R$ 213,66 por documento 
incorreto, sendo que o valor da multa corresponde ao que era vigente para esta 
penalidade a época da autuação; alternativamente, em caso de não acolhimento da 
pretensão anterior, requer seja revista ainda a penalidade aplicada no que tange a sua 
superioridade em relação ao valor do imposto, reduzindo-se a multa nos termos do 
parágrafo 11 do artigo 71 do CTE, às fls 177 a 185.  

 
O sujeito passivo comparece aos autos apresentando contradita ao 

recurso fazendário, arguindo que o presente feito padece de nulidade absoluta no que 
tange a eleição dos sujeitos passivos coobrigados, devendo ser julgado nulo com base no 
art. 20, inciso II, da lei 16.469/09. Por fim, requer que seja a presente contradita recebida e 
provida para julgar nulo, face do erro na eleição do sujeito passivo coobrigado; e a 
exclusão dos Sr(s). Sebastiao Assis de Souza, Edjunior Robledo de Souza Melo e Geraldo 
Pereira de Souza da presente lide, às fls 187 a 191. 

 
V   O   T   O 



 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter emitidos os documentos fiscais 
arrolados na inicial, ter feito o destaque do imposto nos documentos fiscais, porém, 
quando do registro no livro Registro de Saídas, o fez sem o débito do ICMS, omitindo a 
apuração e pagamento do tributo. 

 
A decisão cameral foi unânime quanto ao mérito, no sentido de 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, contudo, por 
maioria, decidiu-se pela exclusão da lide dos solidários. 

 
O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 

Recurso ao Conselho Superior, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação. 

 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Superior, o sujeito 
passivo não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sequer argumentação nesse sentido. 

O recorrente não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral foi 
divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Também, não alega que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária à disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao Conselho Superior alegando 
ou apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 



Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 
conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em 
vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
Quanto aos solidários, manifesto favorável à reinclusão dos mesmos 

na lide, pois os mesmos concorreram para a prática da infração ao permitir ou determinar 
o não débito do ICMS no livro Registro de Saídas e consequente não apuração do ICMS 
devido corretamente, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que para clareza da decisão 
transcrevo abaixo: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

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

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

 
De fato, as pessoas de EDJÚNIOR ROBLEDO DE SOUZA MELO, 

SEBASTIÃO ASSIS DE SOUZA e GERALDO PEREIRA DE SOUZA são responsáveis 
pela ação ou omissão de omissão quanto ao débito do ICMS no livro próprio, causando 
com isso o pagamento a menor do imposto devido em cada mês. 

 
Nesse sentido, voto no sentido de reincluir os solidários EDJÚNIOR 

ROBLEDO DE SOUZA MELO, SEBASTIÃO ASSIS DE SOUZA e GERALDO PEREIRA 
DE SOUZA na relação jurídica processual, tendo em vista que concorreram para a prática 
da infração, tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 
No que diz respeito à aplicação do § 11 do art. 71 do CTE, é 

plenamente possível, uma vez que limita a multa ao valor do imposto. No caso a multa é 
de 100% do valor do imposto, o que não impede que se reafirme esse entendimento com 
a limitação imposta pela lei. Portanto, voto favorável à limitação da penalidade ao valor do 
imposto, nos termos do § 11 do art. 71 do CTE.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01472/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  
 
1. Apresentação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) com 
omissão de registro relativo ao livro Registro de Saídas.  
 
 2. Ausência de escrituração de notas fiscais eletrônicas no 
Livro Registro de Saídas. 
 
3. Adequação da penalidade. Procedência parcial:  
 
3.1. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
3.2. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte.  
 
4. Comprovado a inexistência de omissão de pagamento do 
imposto, mas que persistiu o descumprimento da obrigação 
acessória de registrar as notas fiscais, o auto de infração deve 
ser julgado procedente em relação ao tributo exigido, com a 
exigência também da multa formal, adequada ao artigo 71, XXIII-
a do artigo 71 da Lei 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 2.808,01 (dois mil, oitocentos e oito reais e um 
centavo), sem prejuízo do agravante do § 9º, inciso I do CTE. Participaram do julgamento 



os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Denílson Alves Evangelista 
e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O contribuinte é acusado de haver deixado de escriturar o livro Registro de 
Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 12/2011 a 
10/2014, as notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas relacionadas em 
demonstrativos anexos. Em consequência, exigiu-se o imposto destacado nos 
documentos fiscais, na importância de R$ 80.771,76 (oitenta mil, setecentos e setenta e 
um reais e setenta e seis centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 64, § 2º, da Lei 11.651/91, c/c 

artigos 88, §1º, III; 313; 314 e 356-C, § 1º, II, do Decreto 4.852/97. Aplicada a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso X, “a”, combinado com § 9º, inciso I, da Lei 11.651/91, redação 
Lei 11.750/1992. 

 
Instruem a acusação inicial: a relação das Notas Fiscais eletrônicas 

emitidas e não registradas nos livros próprios (fls. 11/19), extrato Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS Operações Próprias. 

 
Demonstrativo da Auditoria Básica realizada (pág. 20/52). 
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, instaurando o contraditório, por meio de representante legal, alegando que as 
empresa destinatárias não receberam os produtos contidos nas notas, pois estas foram 
canceladas (fl. 64).  

 
Requer a nulidade por vícios processuais e se não concedido seja julgado 

improcedente o auto de infração  
 
O julgador singular julga PROCEDENTE o lançamento, fundamentando a 

decisão no entendimento de que não houve qualquer erro no procedimento fiscal e que a 
acusação é clara e objetiva e que a peça que confere sustentação não apresenta qualquer 
vício. 

O sujeito passivo manifesta-se em grau de Recurso Voluntário que a 
sentença singular deve ser reformada por entender que não ocorreu os fatos descritos na 
acusação fiscal, pois as empresas destinatárias das mercadorias declararam que não 
receberam os produtos contidos nas respectivas notas fiscais e que apresentou cópia do 
livro registro de entrada e do LMC.   

 
Pede reforma da sentença singular para declarar improcedente o auto de 

infração.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O contribuinte é acusado de haver deixado de escriturar o livro Registro de 

Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 12/2011 a 
10/2014, as notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas relacionadas em 
demonstrativos anexos. Em consequência, exigiu-se o imposto destacado nos 



documentos fiscais, na importância de R$ 80.771,76 (oitenta mil, setecentos e setenta e 
um reais e setenta e seis centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
No caso em tela, permanece ainda a acusação de o sujeito passivo deixou 

de escriturar no livro Registro de Saídas, relativo a Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período compreendido de 12/2011 a 10/2014, as notas fiscais de saídas de mercadorias 
tributadas relacionadas em demonstrativos anexos, permanecendo, assim, a multa formal, 
pelo descumprimento da obrigação acessória, além do imposto relativamente a estas 
saídas não registradas.  

 
A penalidade aplicada foi a prevista no artigo 71, inciso X, alínea "a", 

combinado com § 9º, inciso I, da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 11750/1992.  
 
Como o contribuinte adota a escrituração fiscal digital – EFD, entendo que 

a penalidade deve ser adequada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a” do CTE. 
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido.  

 
Ocorreu alteração no Código Tributário Estadual (CTE) no sentido de 

esclarecer quais as penalidades a serem aplicadas nos casos de irregularidades ocorridas 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte e também para diferenciar das demais 
infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece o seguinte:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso." (Destacou-se). 
 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Saídas os documentos fiscais de sua emissão. Portanto, apresentou a EFD com omissão 
de registro. Nessa situação, a penalidade aplicável em decorrência da infração praticada 
pelo sujeito passivo deve ser aquela que atende ao disposto no inciso II do § 7-B do artigo 
71 do CTE, conforme se pode depreender do teor do dispositivo acima transcrito.  

 
O órgão julgador tem o dever de zelar pela correta aplicação da legislação 

tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09:  
 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e 
da preservação da ordem jurídica. ” (Destaque nosso).  
 



Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 
deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena mais adequada para a infração em tela. 
Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ [...]”. 
 
A irregularidade ocorrida na Escrituração Fiscal Digital ocorreu nos meses 

de 12/2011 a 10/2014, assim, o total da multa formal é de R$ 2.800,01 (dois mil, 
oitocentos reais e um centavo). 

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento, para manter a sentença singular e julgar procedente o auto de infração no 
valor de R$ 80.771,76 (oitenta mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e seis 
centavos), juntamente com os acréscimos legais e multa formal de R$ 2.800,01 (dois mil, 
oitocentos reais e um centavo), adequando a penalidade para a prevista no artigo 71, 
inciso XXIII, alínea "a", do CTE.   
 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01680/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto e de 
multa formal. Omissão de registro de nota fiscal no livro 
Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
Procedência em parte. Adequação da penalidade.  
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela; 
 
3.  O valor inicial da exigência (imposto) deve-se conformar 
àquele apurado em trabalho revisional realizado pelo próprio 
fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular que considerou 
nulo "ab initio" o processo e ao mesmo tempo reconhecer que o processo está em 
condições de imediato julgamento, nos termos do art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09.  
Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe parcial provimento 
para julgar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 1.854,48 (um mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) de ICMS, nos termos da 
revisão fiscal às fls. 176/179.   Por unanimidade de votos, promover a adequação da 
penalidade para a prevista no art.71, inciso XXIII, "a", c/c com o § 9º, inciso I da Lei 
11.651/91, reduzindo dessa forma o valor da Multa Formal para R$ 7.138,60 (sete mil, 
cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), devendo ser observado o pagamento de 
fls.139, para eventual extinção do crédito tributário.  Obs.: O Advogado, em sua 
manifestação oral retirou as preliminares de nulidade, suscitadas em recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
a totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, referentes aos meses 
de março a dezembro de 2012, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
316.483,67 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete 
centavos), multa formal no valor de R$ 575.054,04 (quinhentos e setenta e cinco mil, 
cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e multa qualificada. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 88, § 1°, III, 313, 314 e 356-C, § 1°, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 



prevista no art. 71, X, “a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo 
e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Resumo 

Mensal de NF-es não Registradas (fls. 4), mídia CD e Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 5). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 8 a 11), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência que os arquivos foram 
apresentados sem movimentação (negativo), em virtude de problemas de adaptação ao 
SPED, mas foram retificados após o início da ação fiscal. Então o contribuinte cumpriu a 
obrigação acessória. Cita acórdãos deste Conselho. 

 
Posteriormente, junta Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal 

Digital (fls. 23 a 38) e mídia CD (fls. 52). 
 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

870/2015 – JULP (fls. 53 a 55), baixa os autos em diligência para que o autor do 
lançamento manifestasse, conclusivamente, se para a cobrança inicial foi aplicado o 
disposto no item 9-A do Manual de Auditoria, caso sim, que demonstrasse os valores dos 
débitos e créditos e o valor do ICMS pago, originários da diferença apontada na inicial; 
caso não, que procedesse nos termos do referido manual. 

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho nº 870/2015 – JULP, 

em relatório (fls. 57), afirma que a autuação foi feita baseada nos documentos fiscais 
(NFes) de entrada e saída da empresa obtidas pelo sistema de processamento de dados 
da Sefaz/Go vez que a mesma apresentou a escrituração sem registro de documentos.  

 
Desta forma, não há por considerar mais correta e precisa a 

escrituração apresentada "a posteriori" pela empresa. Posiciona-se pela manutenção da 
autuação, sem prejuízo de encaminhar cópia deste à coordenação de atacado da 
Superintendência da Receita Estadual, a qual a empresa é fiscalizada, visando os 
procedimentos que aquele especializada julgar conveniente. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 70 a 71, oportunidade em que junta planilha contraditória (fls. 72) 
e relatórios SPED de registros fiscais de operações de entradas e de saídas de 
mercadorias e de apuração do ICMS (fls. 81 a 110). 

 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho nº 

1422/2015 (fls.116 a 117), baixa os autos em diligência para que uma Autoridade Fiscal 
estranha à lide manifeste-se conclusivamente sobre os valores considerados na inicial, 
nos termos solicitados no Despacho nº 870/2015 – JULP (fls. 53 a 55). 

 
Ressalta que, mesmo não existindo omissão de ICMS a pagar, após 

a aplicação do item 9A do Manual de Auditoria, deve prevalecer a cobrança da multa 
formal, pois houve a retificação dos arquivos da EFD e assim a escrituração dos registros 
de saídas foram após o início do procedimento fiscal.  

 
O agente do Fisco, atendendo a solicitação formulada no despacho, 

em relatório (fls. 129), afirma que a Autuada transmitiu as EFDs zeradas, portanto, não se 
enquadrava na hipótese da Instrução de Serviço n° 15/2009-SAT. Pugna pela manutenção 



do auto de infração e, no caso dos créditos que comprove ter direito, entende que cabe 
pedido de restituição. 

 
Intimado (fls. 131 a 132), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
A julgadora singular entende que está presente nos autos o vício da 

insegurança na determinação da infração e decide pela nulidade do processo, conforme a 
Sentença nº 4562/2016 – JULP (fls.147 a 151). 

 
A Fazenda Pública, discordando da decisão singular, apresentou 

recurso à Câmara Julgadora (fls. 152 a 154), com fundamento na mesma Lei n° 
16.469/09, art. 20, § 3°, sugerindo diligência à Gerência de Arrecadação e Fiscalização - 
GEAF para a devida revisão adotando-se as disposições da Instrução de Serviço n° 
15/2009-SAT, item 9-A do Manual de Auditoria. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls.163 a 164), 

pedindo a confirmação da sentença anulatória de Primeira Instância. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 40/2017 (fls. 171 a 172), remete os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe autoridade fiscal, preferencialmente estranha a lide, para realização de revisão no 
presente lançamento, adotando as providências constantes do Item 9-A do Manual de 
Auditoria no sentido de realizar auditoria básica do ICMS e considerar para efeitos dos 
levantamentos fiscais os créditos destacados nos documentos fiscais de entrada, após 
verificação de sua legitimidade, relativamente ao período autuado. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 40/2017, em relatório 

(fls.176 a 177), informa ter efetuado a revisão do lançamento objeto deste processo, 
adotando as providencias constantes do Item 9-A do Manual de Auditoria, Instrução de 
Serviço nº 15/2009 – SAT, qual seja o Arbitramento da Apuração do ICMS. Diz que foram 
utilizadas as informações constantes nos documentos ficais digitais extraviados do banco 
de dados da Secretária da Fazenda, foram realizados, relativamente ao período autuado, 
os levantamentos dos débitos do ICMS relativos aos documentos fiscais de saídas e dos 
créditos destacados nos documentos fiscais de entrada, após a verificação da legitimidade 
dos mesmos. Anota que foram excluídos os documentos fiscais de aquisições destinadas 
ao uso ou consumo e ao ativo imobilizado. No período analisado, não houve pagamento 
de ICMS normal (Cód.108) destaca o revisor. O resultado do Arbitramento da Apuração do 
ICMS a Pagar está contido nos demonstrativos acostados aos autos (fls. 178 e 179). 

 
Afirma que após realizadas devidas verificações e levantamentos, o 

resultado do Arbitramento da Apuração do ICMS a Pagar indica um saldo de ICMS a 
recolher no valor de R$1.854,48 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
oito centavos), conforme se vê no campo “10” do demonstrativo revisado (fls. 178). 

 
Informa que arquivos, relatórios e demonstrativo foram gravados e 

inclusos em mídia digital não regravável que acompanha os autos deste processo (fls. 
180). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 184 a 186, onde concorda com o valor apurado na revisão, 
devendo ser considerando o pagamento efetuado conforme DARE 2.1 (fls. 189); em 



relação à multa formal, pede a adequação da multa proposta para a prevista no artigo 71, 
inciso XXII, alínea "a", da Lei 11.651/91. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
O Advogado, em sua manifestação oral, retirou as preliminares de 

nulidade, suscitadas em recurso. 
 

MÉRITO 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

deixou de escriturar o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
a totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, referentes aos meses 
de março a dezembro de 2012, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
316.483,67 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e 
sete centavos), multa formal no valor de R$ 575.054,04 (quinhentos e setenta e cinco mil, 
cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e multa qualificada. 

 
A julgadora de Primeira Instância decidiu pela nulidade “ab initio” do 

processo, por insegurança na determinação da infração, nos termos do art. 20, IV, da Lei 
n° 16.469/2009, conforme a Sentença nº 4562/2016 – JULP (fls.147 a 151). 

 
A Fazenda Pública discordou da decisão singular, interpondo recurso 

à Câmara Julgadora (fls. 152 a 154), com fundamento na mesma Lei n° 16.469/09, art. 20, 
§ 3°, sugerindo diligência à Gerência de Arrecadação e Fiscalização - GEAF para a devida 
revisão, adotando-se as disposições da Instrução de Serviço n° 15/2009-SAT, item 9-A do 
Manual de Auditoria. 

 
Em apreciação pela Primeira Câmara deste Conselho, esta exarou a 

Resolução n° 40/2017 (fls. 171 a 172), convertendo o processo em diligência para que se 
procedesse revisão do lançamento, nos termos do Item 9-A do Manual de Auditoria. 

 
O agente do Fisco, atendendo a Resolução n° 40/2017, em relatório 

(fls.176 a 177), informou ter efetuado a revisão do lançamento, adotando as providencias 
constantes do Item 9-A do Manual de Auditoria, tendo apurado o ICMS a recolher no valor 
de R$1.854,48 (mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 
correspondente aos saldos devedores apresentados nos meses de março e dezembro de 
2012, conforme se vê no demonstrativo Arbitramento da Apuração do ICMS a Pagar (fls. 
178 e 179).  

 
O sujeito passivo, por meio de seu representante, concordou com o 

resultado apurado na revisão. 
 
Prosseguindo no voto, por pertinência, transcrevo o art. 40-A, § 1°, I, 

da Lei n° 16.469/09: 
 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento de toda 
a matéria impugnada. 
 



§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a Câmara 
Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do processo; 

[...] 
 
Dou então provimento ao recurso de ofício e reformo a sentença 

singular que considerou nulo “ab initio” o processo e ao mesmo tempo reconheço que o 
processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 40-A, § 1º, inciso 
I, da Lei 16.469/09, anteriormente transcrito. Relativamente ao imposto, dou parcial 
provimento ao recurso voluntário e julgo parcialmente procedente o lançamento no valor 
de R$ 1.854,48 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) 
de ICMS, nos termos da revisão fiscal de fls. 176 a 179 destes auto. 

 
Quanto à multa formal, pelo não registro das notas fiscais eletrônicas 

de saídas de mercadorias, que resultou na falta de recolhimento do imposto destacado 
nesses documentos, deve-se adequar a penalidade proposta para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, "a", c/c o § 9º, I, da Lei n° 11.651/91, pelo que exponho: 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo “deixou de escriturar no 

livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01.03.2012 a 31.12.2012, a totalidade dos documentos fiscais de saídas, emitidos 
eletronicamente, conforme demonstrativos anexos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", da Lei n° 11651/91 c/redação da Lei n° 11.750/92. Vejamos esse dispositivo: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 



 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, 
esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 
[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.02.2012 a 31.12.2012, o 

valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 10 
(dez) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento o montante 
de R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), em razão da 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. 

 
O pagamento de fls.139 deve ser considerado para eventual extinção 

do crédito tributário. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe provimento 
para reformar a sentença singular que considerou nulo “ab initio" o processo e ao mesmo 
tempo reconhecer que o processo está em condições de imediato julgamento, nos termos 
do art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
1.854,48 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) de 
ICMS, nos termos da revisão fiscal às fls. 176/179. Promovo a adequação da penalidade 
para a prevista no art.71, inciso XXIII, "a", c/c o § 9º, inciso I da Lei 11.651/91, reduzindo 
dessa forma o valor da Multa Formal para R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito reais 
e sessenta centavos), devendo ser observado o pagamento de fls.139, para eventual 
extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01878/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento causada por falta de 
escrituração no Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração 
Fiscal Digital de notas fiscais de saídas, em operações de 
devolução de mercadorias tributadas. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Restando provada irregularidade formal que tenha ensejado 
omissão de recolhimento de imposto, cabe aplicação do 
agravante do § 9, inciso I do art. 71 do Código Tributário 
Estadual com o limitador previsto no § 11º, inciso I desse 
mesmo artigo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. E, por unanimidade de votos, manter na lide o 
solidário Sr. SEBASTIÃO ELEUTÉRIO FILHO. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de votos, fazer 
a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, "a", da Lei 11.651/91, 
correspondente a três arquivos relativos ao exercício de 2.016, no valor de R$ 845,06 
cada um, acrescida da agravante prevista no § 9º, inciso I, devendo ainda ser observado o 
limitador previsto no § 11º, inciso I, do referido preceito normativo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança do ICMS, mais cominações legais, originária por deixar de escriturar no livro 

registro de saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, as notas fiscais de saída, 

em operações de devolução de mercadorias tributadas, não realizando assim, o estorno 

de crédito das respectivas aquisições. Infração tipificada nos artigos 64, §2º da Lei 

11.651/91, c/c artigos 88, §1º, III; 313; 314 e 356C, §1º, II, do Decreto 4.852/97. 



Penalidade sugerida foi a do artigo 71, X, a, da Lei 11.651/91, 

redação da Lei 11.750/92. Foi posto como solidário Sebastião Eleutério Filho, CPF/MF 

675.650.268-91.  

Instruem a acusação inicial, descritivo complementar da ocorrência, 

fls. 04; identificação dos sujeitos passivos coobrigados, fls. 05; ordem de serviço, fls. 06; 

auditoria básica do ICMS, fls. 07/19; consulta dados do sócio, fls. 20; mídia contendo 

trabalho fiscal fls. 21.  

Cientificado, apresenta o sujeito passivo impugnação a esta 

instância, fls. 29/52, por intermédio de procurador (mandato fls. 53). Argui ser tempestiva a 

sua impugnação; em preliminar levanta a impossibilidade da responsabilidade do solidário, 

a solidariedade demanda o interesse comum.  

O artigo 109, da Lei Complementar 104/2013 que a responsabilidade 

dos sócios administradores deve ser comprovada. A presunção de que o sócio ou 

administrador tem interesse comum na constituição do fato gerador, afronta à regra de 

responsabilidade do artigo 135, do CTN. 

No mérito, ocorreu erro na autuação pois a Autuada somente efetuou 

a abertura da pessoa jurídica em junho de 2016 e as suas atividades iniciaram a operação 

em 11/2016. Ilegalidade da multa aplicada, argui possuir caráter abusivo e confiscatório, 

ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Em seus pedidos requer, a exclusão do solidário sócio administrador 

da lide; erro quanto à data anterior à criação da pessoa jurídica; cancelamento da multa ou 

a sua redução para o percentual de 20%; pede encaminhamento das intimações. 

Decisão singular (fls.61/65) rejeitou todos os argumentos defensórios 

e julgou procedente o auto de infração. Fez, porém, a adequação para a penalidade do 

artigo 71-A, inciso IV, alínea “a”, item 1, com § 7º, inciso I do Código Tributário Estadual.  

Após correta intimação, sujeito passivo e solidário apresentaram 

peça defensória única (fls. 72/88). 

Apresenta inicialmente síntese fática dos acontecimentos.  

Traz arguição de retirada de solidário da lide, por falta de 

sustentação jurídica, conforme interpreta. Expõe entendimento da inexistência de 

interesse comum ou qualquer das condições postas nos artigos 124, I e 135, III, ambos do 

Código Tributário Nacional. 



Quanto ao mérito, alega que a empresa autuada não tinha cadastro e 

que, por esse motivo, não haveria condição jurídica para que o auto prosperasse.  

Questiona também a penalidade aplicada, por ser confiscatória e 

desproporcional. Sendo não razoável.  

Encerra em pedir a exclusão do sócio-proprietário da lide. Quanto ao 

mérito, requer a realização de revisão nas auditorias utilizadas, se utilizando do argumento 

de que seria necessária a compensação de créditos tributários com fundamento no 

princípio da não cumulatividade, ensejando aproveitamento de combustível para 

transporte próprio, tributado e iniciado em Goiás, conforme entende que teria direito.  

Em relação à multa, pede que seja limitada a 5% do valor da 

omissão de recolhimento.  

É o relatório.  

Em relação ao pedido de realização de revisão, entendo não 

pertinente, pois não dúvida sobre aspecto de fato que posso ser percebido nesse 

momento, há totais condições para que o mérito seja enfrentado, não havendo dúvida 

dessa natureza. Rejeito tal pedido.  

Sobre o argumento do cadastro inexistente, ele não resiste ao exame 

do cadastro de contribuintes da SEFAZ, e analisando o mesmo chega-se à informação de 

que a empresa tinha cadastro desde 09/03/2.016, e o período das irregularidades foi 

agosto, outubro e novembro de 2.016, ficando claro que o sujeito passivo estava 

exercendo plenamente sua atividade empresarial.   

Em relação ao restante dos argumentos, por vê-los repetidos e já 

enfrentados na sentença singular, peço vênia para adotar parcialmente seus motivos e 

transcrever o seu teor. Segue o texto nela contido:  

“Em análise à inclusão do solidário (fls. 05), verifica-se que ocorreu 

em razão deste exercer a função de administrador da sociedade. A 

Autoridade Fiscal fundamentou a sua inclusão, no artigo 45, inciso 

XII, do CTE, “in verbis”:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal, especialmente:  



…................................................................................................ 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 

gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 

relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste contencioso cobra-se ICMS por infração à legislação tributária, 

infração esta que a pessoa jurídica comete por intermédio de quem 

detém o seu poder de gestão, poder de mando. Como descrito pela 

Autoridade Fiscal fls. 04”.  

Como administrador da empresa não efetuou ou permitiu que não 

fossem efetuados os registros das notas fiscais de saídas, em 

operações de devolução, cuja omissão evitou os estornos”. 

O polo passivo foi corretamente identificado, conforme já exposto. 

Cientificados da cobrança inicial, puderam nesta instância 

administrativa exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, 

com todos os seus argumentos, nesta instância, apreciados, por ser 

tempestiva a impugnação.  

A acusação é de omissão de registro de saídas na EFD, em 

operações de devolução e como consequência o não estorno do 

débito do ICMS das mercadorias devolvidas. Nos termos do artigo 

27, §3º, do CTE, nas devoluções de mercadorias deverão ser 

utilizadas a alíquota e base de cálculo da operação que acobertou a 

entrada da mercadoria.  

 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

…......................................................................................................... 

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a 

alíquota e a base de cálculo adotadas no documento fiscal que 

houver acobertado a operação anterior de remessa. 

 O sujeito passivo quanto ao mérito nada trouxe aos autos para se 

eximir da cobrança inicial. Ressalta-se que foram emitidas notas 

fiscais para acobertar a devolução de mercadorias, sem que se 

efetuasse o registro fiscal. 



Sendo assim, não cumpriu o que estabelece o artigo 313, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, pois deve ser 

escriturado a “saída de mercadoria, a qualquer título, do 

estabelecimento”.  

Em consulta a obrigatoriedade de entrega da EFD, verifica-se que o 

CCE autuado está obrigado a esta desde o período de março de 

2016, portanto, os registros dos documentos fiscais de saídas 

deveriam ter sido efetuados nos termos do artigo 356, do RCTE.  

Conforme já destacado não é da competência deste órgão julgador 

fazer análise de constitucionalidade da penalidade proposta, deve 

ser analisado se foi corretamente sugerida pela Autoridade Fiscal e 

assim, caso incorretamente aplicada fazer a adequação.  

Ocorre que, em análise aos autos, verifica-se que a penalidade 

sugerida pela Autoridade Fiscal é a aplicada para a infração 

cometida. Ainda, caso estivesse incorretamente aplicada, poderia 

esta Autoridade Julgadora alterá-la nos termos dos artigos 20; 38, 

§1º, IV, todos da Lei 16.469/2009.” 

Sobre a penalidade, cabe ressaltar a Súmula 002/2.018 do Conselho 

Administrativo Tributário, que entendeu que no presente caso cabe e aplicação do Art. 71, 

XXIII, “a” do Código Tributário Nacional. Porém, como houve omissão de recolhimento, 

deve ser aplicado o agravante do § 9º, inciso I do mesmo artigo com o limitador do § 11, 

inciso I também nele previsto.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do pedido de realização de 

diligência e nego-lhe provimento por entender desnecessária. Também em relação ao 

pedido de retirada da lide do solidário SEBASTIÃO ELEUTÉRIO FILHO, entendo que deva 

ser mantido na lide por ter poderes de administração na empresa, sendo que os atos por 

ela praticados não poderiam ter ocorrido à margem de seu conhecimento.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração pelos 

motivos já expostos.  

Em relação à penalidade, faço adequação da mesma para a prevista 

no art. 71, XXIII, “a”, correspondente a 3(três) arquivos, cuja multa para cada um é de R$ 

845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), com aplicação do agravante 



estatuído no § 9, inciso I do mesmo artigo, devendo ser observado o limitador previsto no 

§ 11º, inciso I também nele previsto.  

 

 
 

Sala das sessões, em 05 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria das saídas registradas e do documento emitido (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01879/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento causada por falta de 
escrituração no Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração 
Fiscal Digital de notas fiscais de saídas, em operações de 
devolução de mercadorias tributadas. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Restando provada irregularidade formal que tenha ensejado 
omissão de recolhimento de imposto, cabe aplicação do 
agravante do § 9, inciso I do art. 71 do Código Tributário 
Estadual com o limitador previsto no § 11º, inciso I desse 
mesmo artigo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, manter na lide 
o solidário Sr. SEBASTIÃO ELEUTÉRIO FILHO. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de votos, fazer 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, "a" da Lei 11.651/91, 
correspondente a sete arquivos; sendo cinco relativos ao exercício de 2.015, cada um no 
valor de R$ 814,28; e dois, relativos ao exercício de 2.016, cada um no valor de R$ 
845,06, acrescido em todos os casos do agravante previsto no § 9º, inciso I, devendo ser 
ainda observado o limitador previsto no § 11º, inciso I, do referido preceito normativo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança do ICMS, mais cominações legais, originária por deixar de escriturar no livro 

registro de saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, as notas fiscais de saída, 

em operações de devolução de mercadorias tributadas, não realizando assim, o estorno 

de crédito das respectivas aquisições. Infração tipificada nos artigos 64, §2º da Lei 

11.651/91, c/c artigos 88, §1º, III; 313; 314 e 356C, §1º, II, do Decreto 4.852/97. 

A penalidade sugerida a do artigo 71, X, a, da Lei 11.651/91, redação 

da Lei 11.750/92. Foi posto como solidário, Sebastião Eleutério Filho, CPF/MF 

675.650.268-91.  



Instruem a acusação inicial, descritivo complementar da ocorrência, 

fls. 04; identificação dos sujeitos passivos coobrigados, fls. 05; ordem de serviço, fls. 06; 

auditoria básica do ICMS, fls. 07/30; consulta dados do sócio, fls. 31; demonstrativo notas 

fiscais de devolução não registradas, fls. 32/33; demonstrativo sintético devoluções, fls. 

34; CD mídia, fls. 35; recibo de entrega de relatórios digitais, fls. 36/37.  

Cientificado, apresenta o sujeito passivo impugnação na fase 

singular, (fls. 44/68), por intermédio de procurador (mandato fls. 69). Argui ser tempestiva 

a sua impugnação; em preliminar levanta a impossibilidade da responsabilidade do 

solidário, a solidariedade demanda o interesse comum. 

O artigo 109, da Lei Complementar 104/2013 que a responsabilidade 

dos sócios administradores deve ser comprovada. A presunção de que o sócio ou 

administrador tem interesse comum na constituição do fato gerador, afronta à regra de 

responsabilidade do artigo 135, do CTN.  

No mérito, ocorreu erro na autuação pois a Autuada somente efetuou 

a abertura da pessoa jurídico O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se 

à cobrança do ICMS, mais cominações legais, originária por deixar de escriturar no livro 

registro de saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, as notas fiscais de saída, 

em operações de devolução de mercadorias tributadas, não realizando assim, o estorno 

de crédito das respectivas aquisições. 

A infração tipificada nos artigos 64, §2º da Lei 11.651/91, c/c artigos 

88, §1º, III; 313; 314 e 356C, §1º, II, do Decreto 4.852/97. A penalidade sugerida, artigo 

71, X, a, da Lei 11.651/91, redação da Lei 11.750/92. Solidário, Sebastião Eleutério Filho, 

CPF/MF 675.650.268-91.  

Instruem a acusação inicial, descritivo complementar da ocorrência, 

fls. 04; identificação dos sujeitos passivos coobrigados, fls. 05; ordem de serviço, fls. 06; 

auditoria básica do ICMS, fls. 07/30; consulta dados do sócio, fls. 31; demonstrativo notas 

fiscais de devolução não registradas, fls. 32/33; demonstrativo sintético devoluções, fls. 

34; CD mídia, fls. 35; recibo de entrega de relatórios digitais, fls. 36/37.  

Cientificado, apresenta o sujeito passivo impugnação a esta 

instância, fls. 44/68, por intermédio de procurador (mandato fls. 69). Argui ser tempestiva a 

sua impugnação; em preliminar levanta a impossibilidade da responsabilidade do solidário, 

a solidariedade demanda o interesse comum. O artigo 109, da Lei Complementar 

104/2013 que a responsabilidade dos sócios administradores deve ser comprovada. 



A presunção de que o sócio ou administrador tem interesse comum 

na constituição do fato gerador, afronta à regra de responsabilidade do artigo 135, do 

CTN. No mérito, ocorreu erro na autuação pois a Autuada somente efetuou a abertura da 

pessoa jurídica em junho de 2016 e as suas atividades iniciaram a operação em 11/2016. 

Ilegalidade da multa aplicada, argui possuir caráter abusivo e confiscatório, ferindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Em seus pedidos requereu a exclusão do solidário sócio 

administrador da lide; erro quanto à data anterior à criação da pessoa jurídica; 

cancelamento da multa ou a sua redução para o percentual de 20%; encaminhamento das 

intimações.  

Decisão singular rejeitou todos os argumentos defensórios e julgou 

procedente o auto de infração. Fez, porém, a adequação para a penalidade do artigo 71-A, 

inciso IV, alínea “a”, item 1, com § 7º, inciso I do Código Tributário Estadual.  

Após correta intimação, sujeito passivo e solidário apresentaram 

peça defensória única (fls. 100/123). 

Apresenta inicialmente síntese fática dos acontecimentos.  

Traz arguição de retirada de solidário da lide, por falta de 

sustentação jurídica, conforme interpreta. Expõe entendimento da inexistência de 

interesse comum ou qualquer das condições postas nos artigos 124, I e 135, III, ambos do 

Código Tributário Nacional. 

Quanto ao mérito, alega que a empresa autuada não tinha cadastro e 

que, por esse motivo, não haveria condição jurídica para que o auto prosperasse.  

Questiona também a penalidade aplicada, por ser confiscatória e 

desproporcional. Sendo não razoável.  

Encerra em pedir a exclusão do sócio-proprietário da lide. Quanto ao 

mérito, pede a improcedência do auto de infração. Em relação à multa, pede que seja 

limitada a 20% do valor da omissão de recolhimento.  

É o relatório. 

Sobre o argumento do cadastro inexistente, ele não resiste ao exame 

do cadastro de contribuintes da SEFAZ, e analisando o mesmo chega-se à informação de 

que a empresa tinha cadastro desde 31/07/2.013, e o período das irregularidades foi abril, 

junho, agosto, novembro e dezembro de 2.015, bem como janeiro e fevereiro de 2.016, 



ficando claro que o sujeito passivo estava exercendo plenamente sua atividade 

empresarial.   

Em relação ao restante dos argumentos, por vê-los repetidos e já 

enfrentados na sentença singular, peço vênia para adotar parcialmente seus motivos e 

transcrever o seu teor. Segue o texto nela contido:  

  

“... 

.Em análise à inclusão do solidário fls. 05, verifica-se que ocorreu em 

razão deste exercer a função de administrador da sociedade. A 

Autoridade Fiscal fundamentou a sua inclusão, no artigo 45, inciso 

XII, do CTE, “in verbis”:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal, especialmente: 

…................................................................................................  

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 

gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 

relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 

praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;  

Neste contencioso cobra-se ICMS por infração à legislação tributária, 

infração esta que a pessoa jurídica comete por intermédio de quem 

detém o seu poder de gestão, poder de mando.  

Como descrito pela Autoridade Fiscal fls. 04: ”Como administrador da 

empresa não efetuou ou permitiu que não fossem efetuados os 

registros das notas fiscais de saídas, em operações de devolução, 

cuja omissão evitou os estornos”.  

O polo passivo foi corretamente identificado, conforme já exposto. 

Cientificados da cobrança inicial, puderam nesta instância 

administrativa exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, 

com todos os seus argumentos, nesta instância, apreciados, por ser 

tempestiva a impugnação.  



A acusação é de omissão de registro de saídas na EFD, em 

operações de devolução e como consequência o não estorno do 

débito do ICMS das mercadorias devolvidas.  

Nos termos do artigo 27, §3º, do CTE, nas devoluções de 

mercadorias deverão ser utilizadas a alíquota e base de cálculo da 

operação que acobertou a entrada da mercadoria.  

Art.27.As alíquotas do imposto são: 

 ….........................................................................................................  

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a 

alíquota e a base de cálculo adotadas no documento fiscal que 

houver acobertado a operação anterior de remessa. 

 O sujeito passivo quanto ao mérito nada trouxe aos autos para se 

eximir da cobrança inicial. Ressalta-se que foram emitidas notas 

fiscais para acobertar a devolução de mercadorias, sem que se 

efetuasse o registro fiscal.  

Sendo assim, não cumpriu o que estabelece o artigo 313, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, pois deve ser 

escriturado a “saída de mercadoria, a qualquer título, do 

estabelecimento”.  

Em consulta a obrigatoriedade de entrega da EFD, verifica-se que o 

CCE autuado está obrigado a esta desde o período de março de 

2016, portanto, os registros dos documentos fiscais de saídas 

deveriam ter sido efetuados nos termos do artigo 356, do RCTE.  

Conforme já destacado não é da competência deste órgão julgador 

fazer análise de constitucionalidade da penalidade proposta, deve 

ser analisado se foi corretamente sugerida pela Autoridade Fiscal e 

assim, caso incorretamente aplicada fazer a adequação.  

Ocorre que, em análise aos autos, verifica-se que a penalidade 

sugerida pela Autoridade Fiscal é a aplicada para a infração 

cometida. Ainda, caso estivesse incorretamente aplicada, poderia 

esta Autoridade Julgadora alterá-la nos termos dos artigos 20; 38, 

§1º, IV, da Lei 16.469/2009.”  



Sobre a penalidade, cabe ressaltar a Súmula 002/2.018 do Conselho 

Administrativo Tributário, que entendeu que no presente caso cabe e aplicação do Art. 71, 

XXIII, “a” do Código Tributário Nacional. Porém, como houve omissão de recolhimento, 

deve ser aplicado o agravante do § 9º, inciso I do mesmo artigo com o limitador do § 11º, 

inciso I também nele contido.  

Diante de tudo o que foi posto, nego provimento ao pedido de 

retirada da lide do solidário SEBASTIÃO ELEUTÉRIO FILHO, entendo que deva ser 

mantido na lide por ter poderes de administração na empresa, sendo que os atos por ela 

praticados não poderiam ter ocorrido à margem de seu conhecimento.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração pelos 

motivos já expostos.  

Em relação à penalidade, faço adequação da mesma para a prevista 

no art. 71, XXIII, “a”, correspondente a 7(sete) arquivos, sendo 5(cinco) relativos ao 

exercício de 2.015, cuja multa para cada um é de R$ 814,28 (oitocentos e catorze reais e 

vinte e oito centavos), e dois cuja multa é de R$ 845,06(oitocentos e quarenta e cinco 

reais e seis centavos) com aplicação do agravante estatuído no § 9, inciso I do mesmo 

artigo, devendo ser observado o limitador previsto no § 11º, inciso I também nele previsto.  

 

 
 

Sala das sessões, em 05 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00014/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Uso de indevido de 
incentivo do Programa PRODUZIR. Falta de Pagamento da 
parcela não financiada. Improcedência. 
 
Comprovada a exigência tributária em duplicidade, em face de 
anterior autuação do mesmo valor de ICMS, desconstitui-se a 
pretensão fiscal estampada na peça inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes. O julgamento foi realizado com a 
composição incompleta da Câmara julgadora, nos termos do art. 58, § 6º, inciso II, e § 7º 
da Lei 16.469/09, em razão do Conselheiro David Fernandes de Carvalho ter declarado 
impedimento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de agosto de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, no mês de janeiro de 2015, omitido pagamento 
de imposto regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e 
referente uso de indevido de incentivo do Programa PRODUZIR em razão de falta de 
pagamento da parcela não financiada.  

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

acostados “Relatório Comparativo EFD com o SARE” onde, no mês de janeiro de 2015, 
consta com o ICMS declarado o valor objeto do lançamento de ofício (fl.11), além de 
extrato do livro Registro de Apuração de ICMS do Contribuinte relativo também ao mês de 
janeiro de 2015 e onde se encontra indicado como saldo devedor o mesmo valor (fls.12 e 
13). 

 
Intimado o sujeito passivo para apresentar defesa em Primeira 

Instância (fls. 16 e 17), este apresenta impugnação (fls. 18 a 36), à vista da qual o julgador 
monocrático decide pela procedência do auto de infração (fls. 40 a 44). 

 
Instado a recorrer (fls. 45 a 61) o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 50 a 59), onde pede a improcedência do auto de infração alegando que o 
Decreto 5.265/00, ao condicionar a utilização do incentivo do PRODUZIR ao pagamento 
da parcela não incentivada invadiu o campo reservado a lei complementar, com prevê o 
art. 155, XIII “a” da Constituição Federal, sendo que o dito condicionamento contraria 
súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF) cujo texto transcreve (fls. 54 e 55). 

 



Argumenta também o recorrente (fls. 56 a 59) que no caso presente 
deveria ser aplicada a penalidade em percentual de 2% prevista no art. 71, XII, “d”, da Lei 
11.651/91 em observância ao art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN) 

 
É o relatório. 

 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho o pleito do recorrente, ainda que por 
razão diversa das por ele trazidas, pois durante a sessão de julgamento foram 
apresentadas cópias peças instrutórias do auto de infração 4 0115021 487 53, de lavratura 
anterior ao que ora se examina, onde também consta autuado o valor de ICMS 
regulamente registro e apurado de R$. 65.114,68, embora com a incorreção constituída 
pela referência ao mês de fevereiro de 2015 e não ao mês de janeiro de 2015 (fls. 63 a 
65). 

 
A incorreção acima mencionada é verificável pela soma R$ 

46.367,00 + R$ 18.747,00 = R$ 65.114,00, abrangendo os valores referentes ao mês de 
janeiro de 2015 constante do “Relatório Comparativo EFD com o SARE” à fl. 71, peça 
instrutória do auto de infração 4 0115021 487 53. 

 
Comprovada a exigência tributária em duplicidade, em face de 

anterior autuação do mesmo valor de ICMS (fls. 02, 04, 11, 12, 65 e 71), desconstitui-se a 
pretensão fiscal estampada na peça inicial. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00015/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Uso de indevido de 
incentivo do Programa PRODUZIR. Falta de pagamento da 
parcela não financiada. Procedência. 
 
I - O parcelamento extemporâneo da parte não financiada não 
faz surgir, tardiamente, o direito ao incentivo do PRODUZIR que 
não foi adquirido em razão do não pagamento tempestivo da 
referida parte; 
 
II - A Lei 19.089/15 é norma instituidora medidas facilitadoras 
para que o contribuinte negocie seus débitos e não é 
concessiva de convalidação de utilização indevida de incentivo 
do PRODUZIR, como as que são editadas com essa finalidade e 
condicionam a convalidação ao pagamento da parcela não 
financiada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, alterando os períodos de referência para janeiro/2015, fevereiro/2015, 
março/2015 e maio/2015, considerando os pagamentos decorrentes do parcelamento às 
fls. 86 para fins extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e David Fernandes de Carvalho. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela parcial procedência do feito 
no valor original do ICMS de R$ 61.370,46 (sessenta e um mil, trezentos e setenta reais e 
quarenta e seis centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 28 de julho de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, no mês de fevereiro a abril e de junho 2015, 
omitido pagamento de imposto regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e referente uso de indevido de incentivo do Programa PRODUZIR em razão 
de falta de pagamento da parcela não financiada. 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

acostados “Relatório Comparativo EFD com o SARE” onde, no período fiscalizado, consta 
como ICMS declarado os valores objeto do lançamento de ofício (fls.10), além de extratos 
do livro Registro de Apuração de ICMS relativo também ao período fiscalizado e onde se 
encontra indicado como saldos devedores os mesmos valores (fls.11 e 20). 

 
Intimado o sujeito passivo para apresentar defesa em Primeira 

Instância (fls. 21 e 22), este apresenta impugnação (fls. 23 a 67), à vista da qual o julgador 
monocrático decide pela procedência do auto de infração, alterando, contudo, o rito 



processual para duplo grau (fls. 70 a 73), decisão com qual a Fazenda Pública concorda 
(fl.74). 

 
Instado a recorrer (fl. 75) o sujeito passivo interpõe recurso voluntário 

(fls. 76 a 93), onde pede a procedência parcial do auto de infração alegando que procedeu 
ao parcelamento da parte não financiada (27%) do ICMS exigido na peça inicial com 
amparo na Lei 19.089/15 e que essa sua providência afastaria o impedimento de usufruir o 
benefício do PRODUZIR em relação ao ICMS objeto da autuação, já que implicaria 
resgate da concessão e da fruição dos benefícios desse programa (fls.81 a 83). 

 
Reitera a recorrente, por fim, o pedido de procedência parcial do auto 

de infração, com a homologação de parcelamento da parte não financiada (fl. 83). 
 
Junta o polo passivo extrato de parcelamento da parte não financiada 

efetuado em 27 de novembro de 2015, cuja situação informada é “ativo” e “adimplente” (fl. 
97). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois a Lei 19.089/15 é instituidora medidas facilitadoras para que o contribuinte 
negocie seus débitos e não norma concessiva de convalidação de utilização indevida de 
incentivo do PRODUZIR, como as que são editadas com essa finalidade e condicionam a 
convalidação ao pagamento da parcela não financiada pelo referido programa. Veja-se a 
ementa dessa lei, a refletir o teor de seus 19 artigos: 

 
“Institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos 
durante a Semana de Negociação Fiscal da SEFAZ-GO e altera a Lei nº 
16.675/09, que dispõe sobre a transação e o parcelamento tributários em 
âmbito judicial.” 

 
Destaco que o parcelamento referenciado pelo polo passivo, embora 

estando “ativo” e “adimplente”, foi efetuado em 27 de novembro de 2015 (fl. 97), após, 
portanto, a exclusão da espontaneidade, em 19 de agosto de 2015, pela intimação à fl. 22. 

 
Saliento também que, se espontâneo fosse o parcelamento da parte 

não financiada, por ser extemporâneo, não faria surgir, tardiamente, o direito ao incentivo 
do PRODUZIR não adquirido em face do não oferecimento de requisito para sua fruição: o 
pagamento da parcela não financiada no prazo legal. 

 
A espontaneidade tributária refere-se unicamente a não aplicação de 

penalidades (art. 169 do Lei e 11.651/91). 
 
Por fim, percebo que no relatório estruturado à fl. 04 há incorreção 

constituída pela menção, nos quatros meses autuados, do mês imediatamente 
subsequente, o que se vê ao se comparar o dito relatório com os extratos do livro Registro 
de Apuração de ICMS às fls. 11 a 20. 

 



Tal incorreção deve ser suprimida, com a alteração dos períodos de 
referência para janeiro/2015, fevereiro/2015, março/2015 e maio/2015. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar PROCEDENTE o auto de infração, alterando os 
períodos de referência para janeiro/2015, fevereiro/2015, março/2015 e maio/2015 e 
considerando os pagamentos decorrentes do parcelamento às fls. 86 para fins extinção do 
crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00244/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Conversão de diligência. Rejeição. 
Exclusão de sujeito passivo solidário. Rejeição. NULIDADE. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de ICMS conforme apurado na 
Auditoria do Fomentar realizada. Procedência total.  
 
1 – Pedido de Diligência, não havendo dúvidas a ser dirimida, 
esta deve ser indeferida. 
  
2 – Os administradores da pessoa jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido relativamente 
à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Art. 45, inciso XII, Lei n.º 11.651/91). 
  
3 – Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
4 -  Exigência de ICMS em razão da apuração irregular do 
imposto, face ao repasse de créditos maiores do que o 
permitido para as operações não incentivadas pelo  Programa 
Fomentar. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir 
Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 
Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves 
e Luis Antônio da Silva Costa. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado de ter 
omitido o pagamento de ICMS, na importância de R$ 704.654,03 (Setecentos e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), referente ao período de 01/01/2012 
a 31/01/2015, em razão de ter efetuado apuração irregular do imposto decorrente das 
operações não incentivadas pelo Programa Fomentar, visto que para estas operações 



apurou-se  um valor a menor de imposto em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD), 
conforme detalhado na Auditoria do ICMS Fomentar.  
 

Consta da exordial a observação de que esse processo trata-se de uma 
reautuacão do processo administrativo tributário n. 4011502461141, o qual foi julgado nulo 
por incompetência funcional da autoridade autuante. 
 

Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo próprio 
da peça básica, foram os artigos 57 e 64 da Lei 11.651/91, Arts. 2º, II da Lei 11.180/90, 
Arts. 4º, II, 5º, III, 13 § 5, 43 e 44 do Decreto 3.822/92, Art. 4º da IN 155/94 –GSF e Art. 1º 
da IN 885/07-GSF.  Foi proposta a penalidade tipificada no Artigo 71, VII, “i”, § 9º, II da Lei 
11.651/91. 

 
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários: José Carlos Pires 

Coutinho    e    Marilia Ferreira de Araújo Coutinho, nos termos do artigo 45, inciso XII da 
lei 11651/91, na qualidade de sócios-administradores. 

                                 
 A pessoa jurídica autuada instaura o contraditório, e requer: 

 
a) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que 
fiscalização não teria identificado os CFOP's das mercadorias 
descaracterizadas na auditoria e aduz que não foram observados os 
procedimentos dispostos na Instrução de Serviço nº 15/09–SAT.  

 
b)  Solicita diligência, alegando que juntou planilha demonstrativa com a 
apuração dos créditos incentivados e não incentivados. 

                             
c) Sustenta ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa 
aplicada, bem como violação ao princípio do não confisco. 

                             
d)  Improcedência do auto de infração. 
 
Submetido o feito a julgamento na instância singular, o julgador rejeitou as 

preliminares de cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, o pedido de diligência e, no mérito, considerou procedente o auto de infração, 
visto que restou demonstrado que a infração se encontra devidamente detalhada na 
Auditoria do ICMS Fomentar e a defesa não conseguiu apresentar nenhuma correção 
concreta do trabalho da fiscalização. 

 
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário no qual reitera os 

mesmos argumentos deduzidos na impugnação em primeira instância. 
 

Os sujeitos passivos solidários também apresentam impugnação em 
segunda instância, às fls. 384/387 e 396/399, na qual solicitam sua exclusão da lide sob o 
argumento de que não ficou demonstrada a efetiva participação ou contribuição das 
pessoas físicas arroladas como solidárias na prática da irregularidade em discussão. No 
mérito aderem aos argumentos expostos na peça recursal apresentada pelo sujeito 
passivo principal. 

 
É o relatório. 

 
 
                          VOTO 



 
 
                          Inicialmente, quanto às preliminares de nulidade alegadas pela recorrente, 
não vejo como tal argumentação possa prosperar, pois o autor do lançamento seguiu 
todas as determinações constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos 
artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009. Encontrando-se o lançamento instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, de forma que estão presentes 
nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho empreendido 
pela fiscalização.  

 
                           Ademais, não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. 
O histórico da infração está claro e em perfeita sintonia com as provas juntadas e com o 
dispositivo legal infringido, tendo inclusive o autuante anexado texto complementar de 
ocorrência com todo detalhamento da infração cometida. E, foi oferecida ao sujeito 
passivo toda a oportunidade de trazer as suas razões, conforme preceitos constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. 

 
                            Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 

 
                            Pelos motivos acima explicitados e pela defesa não ter trazido aos autos 
nenhum fato ou prova para afastar a acusação fiscal, conclui-se que não há necessidade 
de conversão do feito em diligência para reapuração do imposto objeto deste lançamento, 
motivo pelo qual rejeito também o pedido de diligência formulado pela defesa. 

 
                            Em relação ao arrolamento dos sócios administradores como sujeito 
passivo coobrigado, temos a esclarecer que a solidariedade está prevista no art. 45 da Lei 
nº 11.651/91 e escuda-se nas disposições do art. 124, incisos I e II, do CTN.  

 
                            Cumpre informar que a Lei 11.651/91, que instituiu o Código Tributário 
do Estado de Goiás, em seu artigo 45, inciso XII, prescreve a solidariedade entre o 
contribuinte e seus diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, no que se refere aos atos que praticarem, intervierem ou se omitirem. Tendo 
como objetivo dar garantia ao crédito tributário, evitando que essas pessoas que 
participam – direta ou indiretamente – do fato gerador se locupletem com o resultado da 
ação ou omissão contrária à legislação tributária, visto que a pessoa jurídica é uma 
criação da lei, por isso, é também denominada de ficção jurídica, e só atua modificando a 
realidade existente no mundo, por meio da ação ou omissão de seus sócios ou de seus 
administradores. Assim, a pessoa natural que está, legal ou contratualmente, à frente dos 
negócios da pessoa jurídica, tem o dever de geri-la cumprindo todas as obrigações, 
inclusive as obrigações tributárias. 

 
                             Assim, não acolho o pedido de exclusão formulado e mantenho na lide 
todos os solidários indicados no documento de lançamento. 

 
                             Quanto ao mérito, verifica-se que a acusação fiscal consiste na 
exigência de ICMS em razão da apuração irregular do imposto decorrente das operações 
não incentivadas pelo Fomentar, tendo em vista que para estas operações apurou-se um 
valor a menor em sua Escrituração Fiscal Digital, conforme constatado na Auditoria do 
ICMS Fomentar realizada, deixando de recolher o ICMS na importância de R$ 704.654,03.  

 
                             Cumpre salientar que a Auditoria realizada consiste na verificação do 
ICMS apurado pelo contribuinte beneficiado pelo programa Fomentar, averiguando a 
apuração do ICMS a ser recolhido referente a parcela não financiada e o ICMS a ser 



financiado com recurso do incentivo Fomentar e se ambos estão de acordo com a 
legislação vigente. 

         
                             Observa-se que na comparação dos extratos da auditoria “Apuração do 
Contribuinte” e “Apuração de Ofício” foram identificadas diferenças favoráveis ao FISCO 
em vários meses. Isso decorreu por terem ocorrido repasses de créditos maiores para as 
operações não incentivadas e, como consequência houve formação de saldos credores 
para estas operações não incentivadas que foram empregados para abater o saldo do 
imposto a pagar das operações incentivadas.  

                                  
                             Convém informar que a Auditoria realizada foi com base nas 
informações registradas na Escrituração Fiscal Digital da empresa (Bloco E110, E115 e os 
CFOPs informados nas saídas das mercadorias), estando todos os demonstrativos 
gravados em mídia digital (fls. 73), sendo 69 arquivos em PDF, contendo os seguintes 
relatórios: Apuração do Contribuinte, Apuração de Ofício, Demonstrativo CFOP Operações 
Incentivadas e Não Incentivadas, Ajustes de Operações Incentivadas, Demonstrativo 
CFOP Total de Saídas e Detalhamento das Operações Incentivadas e Não Incentivadas e  
EFDs dos períodos fiscalizados. 

 
                             As alegações do sujeito passivo se repetem em recurso voluntário, cita 
que houve cerceamento do direito de defesa, visto que a fiscalização não observou os 
roteiros e procedimentos fiscais de auditoria, afirma que não restou demonstrado quais 
foram os CFOPs das mercadorias descaracterizadas, repisa que novamente anexará 
planilha contendo a apuração dos créditos incentivados e não incentivados para provar o 
equívoco do trabalho da fiscalização.  

   
                            Sobre os argumentos da impugnante, o que temos a informar, é que a 
mesma age apenas de forma protelatória, repetindo as mesmas alegações já expostas, 
pois a acusação fiscal se encontra toda ancorada pela Auditoria Básica do Fomentar e 
com demonstrativos perfeitamente elaborados sob o aspecto legal e técnico, e em 
nenhum momento a defesa trouxe qualquer prova ou planilha comparativa para refutar o 
trabalho do fisco, e ademais, todas as informações da auditoria realizada (inclusive os 
CFOPs das operações incentivadas ou não incentivadas e ajustes) se encontram nos 
autos em mídia digital (fls. 73). E conforme reza Artigo 373 do CPC, incumbe ao réu o 
ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 

 
                             Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
rejeitar as preliminares de nulidade processuais de cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, indeferir o pedido de diligência, rejeitar o pedido 
de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários e, no mérito, manter a decisão singular 
que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00332/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de pagamento de imposto em função 
do não recolhimento da parte não financiada do PRODUZIR. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Para contradizer acusação fundamentada em registro e 
apuração efetuados pelo próprio sujeito passivo é necessário 
prova contundente e inquestionável, não sendo o caso do 
presente processo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide refere-se à cobrança de ICMS, 

acrescido das cominações legais, originado na redução da base de cálculo, com utilização 

irregular do benefício, pois estava inadimplente com parte do ICMS no mês da utilização. 

Acompanha Auditoria Básica do ICMS e relatórios anexos. 

O sujeito Passivo comparece ao feito solicitando inicialmente a sua 

nulidade e caso não seja acatada a sua improcedência alegando: 

a) que não mencionaria com precisão qual dispositivo legal 

fundamenta a exigência do tributo devido, havendo insegurança na determinação da 

infração, com isso impediria de elaborar a defesa a contento, assim como não haveria 

indicação dos índices de correção monetária e juros e dispositivos legais, com isso 

impediria a formulação da defesa adequadamente, com isso ocasionando o cerceamento 

do direito de defesa;  

b) que haveria obscuridade na planilha de fls. 28, pois não se 

esclarece como se chegou ao cálculo da mesma; 



c) que às fls. 31, coluna 27 (ajustes de ofício) da Auditoria Básica do 

ICMS não se esclarece a origem dos valores, ou como se chegou aos mesmos;  

d) que, conforme documentos anexos e mídia, houve a retificação 

das EFD’s conforme orientação da fiscalização, o que teria provocado a indevida lavratura 

do presente feito (fls. 81 e seguintes); 

e) que teria à utilização do Programa Produzir, visto que não existem 

débitos inscritos em dívida ativa ou ato próprio suspendendo o Programa; 

f) bem como a presente a autuação decorreria de orientação 

equivocada da fiscalização, principalmente em relação ao crédito do óleo diesel, em 

posicionamento contrário da defesa consubstanciado no AI 4011503310066; 

g) que a multa seria abusiva, violando princípios constitucionais 

conforme entendimento do STF e requer o seu cancelamento ou a redução para 

patamares razoáveis;  

h) requer que a tramitação do PAT seja no rito contencioso em duplo 

grau; i) requer a realização de diligência e assegurada a prudção de todos os meios de 

provas, perícias e juntada de novos documentos. 

Por meio do Despacho nº 967/2016 – JULP, solicitou-se à DRF de 

origem para que seu titular determine a realização de diligência com o propósito de 

verificar as alegações da defesa e realizar nova análise e apreciação do feito, o qual 

retornou, além de esclarecimentos aos questionamentos, com a informação que após a 

revisão do mesmo, bem como resultou em um valor a pagar de R$ 591.799,47, conforme 

discriminação às fls. 366, com isso, tendo sido lavrado um Termo Aditivo, onde, intimado 

do mesmo e da revisão, consta que, sobre a diferença a lançada a maior permite ao 

sujeito passivo, recolher a multa com as reduções do artigo 171 do CTE ou entrar com 

defesa. 

Novamente intimado, o sujeito Passivo reitera todos os argumentos 

anteriores (fls. 373/384) e com isso solicitando a nulidade do feito e caso não seja acatada 

a sua nulidade.  

Decisão singular (fls. 448/460) rejeitou todos os argumentos e 

pedidos postos pela defesa e julgou procedente o auto de infração. 

Irresignada com tal decisão, empresa interpõe recurso voluntário (fls. 

464/483), pedindo a reforma da decisão. 



Inicialmente faz narrativa dos fatos até chegar à realidade do auto de 

infração. Cita que após diligência houve agravamento do valor que lhe foi exigido.  

Reclama que o julgamento na fase singular não teria levado em 

consideração o fato de que um outro auto de infração que lhe exigia estorno de crédito 

sobre óleo diesel consumido na produção da usina foi julgado improcedente, e isso 

mudaria a apuração do ICMS da empresa, tendo reflexos sobre esse trabalho.  

Deixa claro que a diferença apontada nesse processo se originaria 

justamente dessa lógica da impossibilidade de aproveitamento de ICMS sobre óleo 

utilizado dentro da usina. Faz referência ao fato de que esse outro auto de infração teve 

julgamento cameral pela sua improcedência, cabendo, porém, recurso ao conselho 

superior.  

Pela não consideração desse aspecto pede que a sentença seja 

considerada nula. Reclama também de orientação equivocada da fiscalização, pois teria 

feito estornos de créditos a que teria direito, em sua interpretação da legislação tributária.  

Sua peça, em síntese, tem as seguintes arguições: 

a) nulidade da sentença de primeiro grau, ante ausência de 

fundamentação quanto ao argumento de erro na recorrente por indução da fiscalização à 

apresentação de retificação através de estornos de créditos; 

b) orientação equivocada da fiscalização quanto ao estorno de 

créditos que nesse momento assevera que são legítimos; 

c) impossibilidade de suspensão de benefícios do PRODUZIR, uma 

vez que inexistem débitos inscritos em dívida ativa; 

d) multa confiscatória, irrazoável e desproporcional;  

e) improcedência; 

f) pede a manutenção dos créditos de óleo diesel que entende ter 

direito, confirmando a decisão cameral em relação ao processo 4 0115033 100 66.  

Foi apresentado após um memorial (fls. 490/492), onde reitera os 

mesmos motivos e arguições postos na peça anterior. 

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar a arguição de nulidade da sentença 

singular por falta de apreciação de questões relevantes postas na fase singular. Seria uma 

forma de cerceamento ao direito de defesa.  



O artigo 40-A da Lei 16.469/09 trata dessa matéria de forma 

expressa, vejamos a sua redação 

Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento de toda 

a matéria impugnada. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a Câmara 

Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: (Redação acrescida pela Lei 

n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ... 

II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que 

deverá julgá-lo; (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

Vejo que esses argumentos podem ser apreciados na presente 

instância, sendo caso de inexistência de cerceamento. Não há a meu ver nenhum vício 

formal dessa natureza no presente caso.  

Entendo que a lógica da defesa é equivocada e seus argumentos 

serão nesse momento devidamente atacados por esse juízo. 

O que aconteceu é que a empresa estava promovendo 

aproveitamento indevido de créditos em relação a óleo diesel, e esse fato gerou um 

estorno de créditos de proporção significativa. Houve um desbalanceamento na conta 

gráfica do ICMS gerando um valor a maior de imposto a recolher tanto na parte financiada 

como na não financiada.  

A queixa do sujeito passivo é de que esse auto de infração, de nº 4 

0115033 100 66, foi julgado improcedente na câmara. Porém, cabe destacar que a 

tendência do mesmo é que seja reformado pelo conselho superior, pois trata de situação 

já discutida pelo CAT e que a decisão final foi desfavorável à tese esposada pela defesa. 

Mas mesmo assim, percebe-se que não é só isso que influencia no valor da omissão 

apurada pelo fisco.  

A diferença desse auto é de apenas R$ 43.112,95 (quarenta e três 

mil cento e doze reais e noventa e cinco centavos), sendo que a diferença apurada pela 

fiscalização nesse auto é de R$ 536.256,94. Logo, não foi só por isso que o fisco 

encontrou tal omissão. Esse argumento é bastante fragilizado pela realidade das provas 

que constam dos autos. 

Deve ser ressaltada a simplicidade da acusação, falta de 

recolhimento do ICMS apurado e não recolhido na parte do PRODUZIR, quem faz os 
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registros e apura o imposto devido é a própria empresa. Isso joga por terra a consistência 

de grande parte dos argumentos defensórios.  

Diante do que foi exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter a decisão cameral, que julgou procedente o auto de infração.  

Rejeito arguição de cerceamento ao direito de defesa posto pela 

defesa por falha de apreciação de motivos defensórios. Entendo que essa realidade não 

restou configurada, e mesmo que estivesse, cabe à câmara apreciar e sanar tal vício 

nesse momento, durante o julgamento cameral. O sujeito passivo teve oportunidade de se 

manifestar e nenhum cerceamento existiu, a sentença singular foi completa, e inexistiu 

qualquer falta de apreciação de motivos defensórios.  

O auto foi claro em seu texto, os demonstrativos comprovam a 

irregularidade de forma consentânea com a natureza da acusação, havendo total 

harmonia entre a narrativa e o conjunto probatório.  

A penalidade foi perfeitamente descrita, e o enquadramento do fato 

típico também. Rejeito, portanto, qualquer arguição nessa direção. Questões relacionadas 

com correção monetária e juros são previstas em Lei. Também resta clara a auditoria 

básica do ICMS para demonstrar uma realidade muito simples, a falta de recolhimento de 

valores registrados e apurados pelo próprio sujeito passivo.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00424/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Programa 
FOMENTA/PRODUZIR. Inadimplência do ICMS relativo à parcela 
não financiada (30%). Exigência integral do ICMS declarado no 
livro Registro de Apuração do ICMS. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
1. A ausência de pagamento do ICMS relativo à parte não 
financiada (30 %) torna o sujeito passivo também inadimplente 
em relação a outra parte do ICMS que seria financiada (70 %), 
em razão da impossibilidade de ocorrer esse financiamento, 
sendo correta a exigência integral do ICMS declarado. 
 
2. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Cláudio 
Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da exigência de ICMS, no valor de R$ 1.328.353, regularmente 
apurado e registrado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, ora exigido integralmente, 
acrescido de multa e demais cominações legais, tendo em vista o não recolhimento da 
parcela não financiada pelo incentivo FOMENTAR, referente aos meses de março e abril 
de 2017. 

 
Foi indicado como infringido o art. 63 da Lei 11.651/91, combinado com o 

art. 6º da Lei 12.855/96 e arts. 37, § 1º; 43, II e 44, III do Decreto 3.822/92 e art. 4º da 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. Foi aplicada a penalidade prevista art. 71, I, “a” da Lei 
11.651/91, com redação da Lei 14.058/01. 

 
Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, 
Comparativo EFD/SARE, Ordem de Serviço e Demonstrativo da Apuração Mensal – 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância (fls. 23/24), em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 



(a) manifesta discordância parcial com penalidade aplicada; 
 
(b) defende que, embora a legislação tributária estabeleça a cobrança total 

do imposto apurado, no caso do não recolhimento da parcela não financiada, o valor 
exigido foge à capacidade contributiva do sujeito passivo e inviabiliza o seu negócio; 

 
(c) alega insegurança na aplicação da penalidade. Entende que a 

legislação é omissa quanto à aplicação de multa quando a empresa é beneficiária de 
algum tipo de incentivo. Defende que cabe a aplicação da multa apenas sobre a parte não 
financiada. Cita o art. 112 do CTN para solicitar que seja recalculada a penalidade de 
forma mais favorável ao sujeito passivo. 

 
Em apreciação em primeira instância, o julgador singular conhece da 

impugnação, nega-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração (fls. 33/35). 
 
Inconformado com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo 

interpõe Recurso Voluntário (fls. 39/40), no qual apresenta os mesmos argumentos 
apresentados na peça impugnatória de fls. 23/24.  

 
É o relatório. Decido. 

V O T O 
 
 

Exige-se no presente processo o ICMS correspondente a 100% (cem por 
cento) do imposto regularmente apurado e registrado no Livro Registro de Apuração do 
ICMS, apresentado por meio da Escrituração Fiscal Digital – EFD, tendo em vista que o 
sujeito passivo deixou de pagar o ICMS correspondente a 30% (parcela não financiada), 
em relação aos meses de março/2017 e abril/2017, dessa forma ficou impossibilitado de 
usufruir do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás 
(FOMENTAR), em relação a esses meses, conforme documentos de fls. 04/18.  

 
Ao constatar a inadimplência do ICMS relativo à parcela não incentivada, a 

fiscalização agiu corretamente ao exigir o ICMS integral, correspondente a 100% (cem por 
cento) do imposto devido, uma vez que a empresa estava impedida de se utilizar do 
incentivo financeiro referente ao Programa FOMENTAR, em face ao disposto nos artigos 
43, inciso II e 44, incisos II e III, do Decreto 3.822/92, que assim dispõem: 

 
Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a 
empresa beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes 
documentos indispensáveis: 
 
[...] 
 
II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento 
da parcela correspondente à média, nos casos de expansão, conforme 
percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da 
Diretoria Executiva; (Destaque nosso). 
 
Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a 
concessão e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa 
FOMENTAR, de observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias: 



 
[...] 
 
II - o integral cumprimento de obrigações contratuais assumidas com o 
Programa FOMENTAR e com o Agente Financeiro deste; 
 
III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás; (Destaque nosso). 
 
Também nesse mesmo sentido, em relação à impossibilidade de utilizar o 

Programa FOMENTAR/PRODUZIR, a Administração Tributária adotou entendimento 
exarado no Parecer Normativo n.º 06/08, especificamente o segundo e o terceiro 
parágrafo de sua parte e da conclusão, conforme transcrevo a seguir: 

 
"Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de 
que: 
 
[...] 
 
- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 
 
- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de 
suspensão, o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência 
à parcela não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, 
uma vez que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, 
impedida de utilizar o benefício; 
 
[...] 
 
Este é o entendimento." 

 
O sujeito passivo entende que a legislação é omissa quanto à aplicação 

de multa quando a empresa é beneficiária de algum tipo de incentivo. Defende que cabe a 
aplicação da multa apenas sobre a parte não financiada. Cita o art. 112 do CTN para 
solicitar que seja recalculada a penalidade de forma mais favorável ao sujeito passivo. 

 
Essa alegação carece de fundamento. A legislação tributária é muito clara 

no sentido de que estando o sujeito passivo inadimplente com a parte não financiada 
(30%), a outra parte do ICMS que seria financiada (70%), em razão da impossibilidade de 
ocorrer esse financiamento, deve ser recolhida aos cofres públicos, motivo pelo qual foi 
lavrado o presente auto de infração exigindo a integralidade do imposto declarado no Livro 
Registro de Apuração do ICMS.  

 
O sujeito passivo ao deixar de pagar o ICMS correspondente à parcela 

não financiada tornou-se impossibilitado de utilizar as parcelas do empréstimo contratadas 
relativas a esses meses, com isso ficou inadimplente com a totalidade do imposto apurado 



no mês. Assim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso I, “a” do CTE deve incidir sobre o 
valor integral do imposto declarado no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração.  
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00445/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Não pagamento da parcela não financiada pelo 
incentivo FOMENTAR. Omissão de recolhimento do imposto.  
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu em prazo hábil a 
exigência estampada na folha de rosto desta lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu o 
pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do 
ICMS, no mês de novembro de 2015, ora exigido integralmente tendo em vista o não 
pagamento da parcela não financiada pelo incentivo FOMENTAR, na importância de 
R$46.153,19, conforme documentos anexos, fls. 03 a 15. Em consequência, deverá pagar 
o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e 

motiva, o Termo de Revelia, (fl.16). 
 
Entretanto, o sujeito passivo (fls.22 a 25), apresenta impugnação à 

Segunda Instância, trazendo a alegação de que em sede de Primeira Instância devido a 
falhas na rotina de envio e recebimento de correspondências da empresa, a notificação 
não chegou ao conhecimento do setor competente.  

 
No mérito aduz que as Guias DARE's foram geradas no dia 

04/12/2015 e 10/12/2015, o que demostra a respectiva vinculação dos pagamentos do 
ICMS referente à apuração do mês 11/2015. Não seria possível apurar situações futuras 
ou realizar pagamentos de ICMS ainda não incididos. Após constatar a falha no 
preenchimento dos DARE's, já solicitaram as respectivas adequações junto à SEFAZ, 
através do Portal do Contabilista, na opção de serviços "Alternar DARE".  

 
Por fim requer que seja acolhida a presente impugnação e provida, 

para declarar improcedência do lançamento e arquivar o processo. Junta documentos 
(fls.26 a 49). 

 
É o relatório. 
 



VOTO 
 

O sujeito passivo conseguiu em sua defesa ilidir a acusação fiscal de 
não pagamento da parcela não incentivada do benefício FOMENTAR. 

 
Argui erro no preenchimento dos DAREs, no entanto, demonstra 

retificação e pagamento dos DAREs, anexando livro Registro de Apuração do ICMS, 
declarações – FOMENTAR – comprovantes de pagamento (fl. 35). 

 
Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00470/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Conversão do julgamento em diligência. 
Rejeição. Nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. Rejeição. 
Exclusão do solidário da lide. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação 
Principal. Utilização indevida de benefício do Programa 
PRODUZIR. Transporte a maior de valores não financiados para 
registro da EFD destinado a operações incentivadas. 
Procedência. 
 
I - Não se acolhe o pedido de diligência quando já prestados em 
diligência anterior os esclarecimentos requeridos pelo órgão 
julgador e não se apresentem no processo outras questões que 
motivem a determinação de novo trabalho diligencial; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - Oferecendo o lançamento de ofício clareza descritiva e 
consistência estrutural, desconstitui-se a alegação de 
cerceamento de direito de defesa motivado por acusação fiscal 
contraditória e confusa; 
 
IV - Os sócios administradores têm interesse comum em 
situação que tributariamente desonere a empresa administrada, 
da qual patrimonialmente participam, quadro sobre o qual o 
incide o disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91; 
 
V - A ocorrência continuada de omissão de imposto decorrente 
de transporte maior entre registros da EFD, aponta para a 
atuação do respectivo administrador em contrariedade aos 
objetivos necessariamente lícitos fixados nos atos constitutivos 
da pessoa jurídica administrada, o que atrai a incidência do art. 
135, III do CTN; 
 
VI - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
auditoria tecnicamente correta e que não tenha sido contestada 
pelo sujeito passivo com elementos indicativos de incorreções 
nela existentes; 
 
VII - Se o contribuinte beneficiário do PRODUZIR omite o 
pagamento da parcela não financiável (27%), há incidência do 
Parecer Normativo n° 06/08-SAT, ficando a empresa impedida de 



utilizar o benefício (73%) e devendo o Fisco exigir a 
integralidade do imposto devido (100%). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
diligência, sugerida pelo Conselheiro Valdir Mendonça Alves. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e David Fernandes de Carvalho, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário 
de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves e Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e David Fernandes de Carvalho. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. E, também, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e 
David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e David Fernandes 
de Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência 
do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 04 de abril de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, no período de dezembro de 2014 a setembro de 
2015, omitido pagamento de imposto mediante transporte a maior, na EFD, de valores não 
financiados inseridos no registro E115 (73%) para o registro E111 (100%) destinado a 
operações incentivadas, utilizando indevidamente o benefício do Programa PRODUZIR. 

 
Foi apontada como solidária LUNA VILELA PIMENTEL, pessoa física 

e sócia administradora da pessoa jurídica autuada (fls. 05). 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

acostados à peça básica cópia de documentação constitutiva dos autos do processo 
referente ao auto de infração 4 0115001 742 03, lavrado em 30 de abril de 2015 (fls. 02-A 
a 443), inclusive relatório de revisão efetuada nesse processo, onde a autoridade revisora, 
ora autuante, informa a substituição do lançamento de ofício revisado pelo auto de 
infração em exame (fls. 444 a 485). 

 
Foi juntado também pelo Fisco DVD contendo os arquivos utilizado 

na auditoria (fls. 04 e 483). 
 
Intimados para apresentar defesa em Primeira Instância (fls. 486 a 

490), a solidária e a empresa autuada apresentam impugnação (fls. 491 a 521), à vista da 
qual o julgador monocrático, após rejeitar preliminares, decide pela procedência do auto 
de infração (fls. 522 a 526). 

 
Instados a recorrer (fls.527 a 533), os sujeitos passivos (fls. 534 a 

544) interpõem recurso voluntário pedindo a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, em razão de não ter a autoridade lançadora apontado os 



motivos do impedimento da utilização do financiamento da parte incentivada (fls. 541 e 
542). 

 
Pedem também os recorrentes a nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa, por se apresentar a acusação fiscal contraditória e 
confusa (fls. 542). 

 
Requerem ainda os sujeitos passivos a exclusão da solidária LUNA 

VILELA PIMENTEL da lide, por entenderem que o art. 135 do Código Tributário Nacional 
(CTN), segundo jurisprudência que referenciam, exige que o sócio-gerente haja com 
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos ou ainda em caso de 
dissolução irregular e devidamente comprovada da sociedade (fls. 542 a 544). 

 
No mérito, os integrantes do polo passivo alegam que estando 

vigente à época dos fatos aqui considerados o Termo de Acordo de Regime Especial 
(TARE) 238/2013 e o Contrato 032/2013-Produzir, celebrado com a Agência de Fomento 
de Goiás S/A, não haveria razão para deixar de financiar os 73% de ICMS de seu débito. 
Dizem também que o transporte maior de valores seria apenas um argumento utilizado 
pelo fisco na tentativa de descaracterizar o financiamento (fls. 544 a 546). 

 
Vindo processo a julgamento colegiado, a Câmara Julgadora 

encaminha os autos à GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INDÚSTRIA E ATACADO, para 
que o agente autuante/revisor esclareça quanto à influência do auto ora analisado em 
relação ao de número 4.0115011.742.03, haja vista que o presente foi lavrado em razão 
de revisão realizada naquele lançamento de ofício (fl. 551). 

 
O retornado o processo, a autoridade diligenciadora informa em 

relatório que o presente auto de infração, junto com outros dois, foi lavrado em 
substituição ao de número 4.0115011.742.03, porque a descrição do fato e a penalidade 
indicadas naquele auto de infração não espelhavam a situação concretamente ocorrida 
(fls. 555 e 558). Destaca ainda o diligenciador que o contribuinte está deduzindo 100% do 
ICMS incentivado pelo Produzir (o financiando e não financiando) reduzindo o ICMS a 
pagar (fl.558). 

 
Intimados a se manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 

passivos não comparecem ao processo (fls. 563 a 565). 
 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Analisando a proposta de diligência feita pelo nobre Conselheiro 

Valdir Mendonça Alves, posiciono-me pelo seu não acolhimento, pois vejo às fls. 555 a 
561 que já foram prestados em diligência anterior os esclarecimentos requeridos por essa 
Câmara Julgadora e que não se apresentam no processo outras questões que motivem a 
determinação de novo trabalho diligencial. 

 
Apreciando a preliminar, arguida pelos sujeitos passivos, de nulidade 

da peça básica por insegurança na determinação da infração, em razão de não ter a 
autoridade lançadora apontado os motivos do impedimento da utilização do financiamento 
da parte incentivada (fls. 541 e 542), manifesto-me por sua rejeição, pois o histórico do 



auto de infração descreve com clareza a situação apontada como ilícito tributário, 
caracterizada pela omissão de pagamento de ICMS irregularmente apurado na Escrita 
Fiscal Digital (EFD), mediante inserção de valores não financiados (73%) no registro E115 
e posterior transporte a maior para o registro E111 de 100% do ICMS correspondente a 
operações incentivadas (fls. 02). 

 
A descrição sobredita se lastreia em demonstrativo analítico presente 

à fl. 432, no qual a dedução a maior de valor referente a operações incentivadas, 
informada coluna 14, é o resultado do transporte a maior do registro E115 para o E111, 
exposto nas colunas 2 e 3, cuja subtração expõe o valor o exato valor do ICMS de 
operações incentivadas, mas não financiado (27%) indicado na coluna 8 e que coincide 
com dedução a maior indicada na coluna referida 14. 

 
Na coluna 15 do sobredito demonstrativo é informado o valor 

financiado indevidamente e que correspondente ao valor inserido no registro E111 e 
indicado na coluna 2, que é formado em 100% do valor do ICMS incidente sobre as 
operações incentivadas, como noticiado no histórico do auto de infração (fl. 02). 

 
Na coluna 16 consta o valor autuado, obtido após a subtração ou 

soma do ICMS apurado de ofício e indicado na coluna 15, conforme essas diferenças 
fossem favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte. 

 
Não há, assim, imprecisão estrutural que impossibilite a normal 

compreensão da acusação fiscal e que implique, por essa via, nulidade por insegurança 
na determinação da infração. 

 
Quanto à arguição de nulidade da peça básica por cerceamento do 

direito de defesa, trazida pelos recorrentes, por se apresentar a acusação fiscal 
contraditória e confusa (fls. 542), manifesto-me também por sua rejeição, pois, à vista da 
clareza descritiva da acusação fiscal, aqui já destacada, não padece o trabalho do Fisco 
dos dois defeitos apontados pelo polo passivo e nem ocorre o cerceamento de direito de 
defesa alegado. 

 
Tocante ao pedido de exclusão da solidária LUNA VILELA 

PIMENTEL da lide, formulado pelos recorrentes por entenderem que o art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), segundo jurisprudência que referenciam, exige que sócio-
gerente haja com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos ou 
ainda em caso de dissolução irregular e devidamente comprovada da sociedade (fls. 542 a 
544), igualmente não o acolho, já que o administrador tem interesse comum em situação 
que tributariamente desonere a empresa administrada, da qual patrimonialmente 
participam, quadro sobre o qual o incide o disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 
11.651/91: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno] 

 



No caso presente, a ocorrência continuada de omissão de imposto 
decorrente de transporte maior entre registros da EFD (fl. 03), aponta para a atuação do 
respectivo administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados 
nos atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do 
art. 135, III do CTN: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado [...]” [Grifo Oportuno] 
 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não como acolho as razões trazidas pelas 
recorrentes, pois sua atuação defensória se limita à alegação, desacompanhada de 
qualquer base probatória, de que o finacimantento ocorreu e que nenhum motivo existia 
para não o fazer, já que vigentes à época dos fatos aqui considerados o Termo de Acordo 
de Regime Especial (TARE) 238/2013 e o Contrato 032/2013-Produzir (fls. 544 a 546). 

 
A acusação fiscal, contudo, se baseia em ocorrência de omissão de 

pagamento de ICMS irregularmente apurado na Escrita Fiscal Digital (EFD), mediante 
inserção de valores não financiados (73%) no registro E115 e posterior transporte a maior 
para o registro E115 de 100% do ICMS correspondente a operações incentivadas (fls. 02), 
quadro que, como já dito, encontra-se analiticamente exposto no demonstrativo à fl. 432, 
no qual a dedução a maior de valor referente a operações incentivadas, informada coluna 
14, é o resultado do transporte a maior do registro E115 para o E111, visível nas colunas 2 
e 3, cuja subtração evidência o valor o exato do valor do ICMS de operações incentivadas, 
mas não financiado (27%), indicado na coluna 8 e que coincide com dedução a maior 
indicada na coluna referida 14. 

 
Na coluna 15 do sobredito demonstrativo é informado o valor 

financiado indevidamente e que correspondente ao valor inserido no registro E111 e 
indicado na coluna 2, que é formado em 100% do valor do ICMS incidente sobre as 
operações incentivadas, como noticiado no histórico do auto de infração (fl. 02). 

 
Na coluna 16 consta o valor autuado, obtido após a subtração ou 

soma do ICMS apurado de ofício e indicado na coluna 15, conforme essas diferenças 
fossem favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte. 

 
Esse núcleo fático da acusação fiscal não foi atacado diretamente 

pelas recorrentes, que não trouxeram qualquer argumento ou elemento de prova 
específico a ele direcionado. 

 
No plano jurídico, se o contribuinte omitiu o pagamento da parcela 

não financiável (27%), mediante dedução indevida na EFD, há incidência do Parecer 
Normativo 06/08-SAT, ficando a empresa impedida de utilizar o benefício do PRODUZIR 
(73%) e devendo o Fisco exigir a integralidade do imposto devido (100%), como se 
percebe pelo texto desse parecer, transcrito à fl. 07. 



 
Pelo exposto, REJEITO a proposta de diligência, sugerida pelo 

Conselheiro Valdir Mendonça Alves e as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, bem como a preliminar de exclusão do solidária da lide, arguida 
pelo sujeito passivo e, no mérito conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00515/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria do Produzir. 
Procedência. Unânime. O financiamento indevido por meio do 
Programa Produzir, de operações fiscais não permitidas, bem 
como erro na apuração da parcela nao financiada no livro 
RAICMS, não contestado de maneira pertinente pela parte 
passiva, e à vista da regularidade do levantamento fiscal, 
implica procedência da autuação, conforme Termo Aditivo 
lavrado em procedimento revisional.  
 
SOLIDARIEDADE. Administrador. Exclusão da lide. Unânime. A 
complexidade da Auditoria do Produzir permite se chegar à 
conclusão, no caso concreto, que o administrador não 
concorreu para a prática da infração, pois não teria agido com 
dolo, sequer culpa, para a omissão do pagamento do ICMS 
(ART. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli 
José da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 18.257,64 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e 
sete reais e sessenta e quatro centavos), referente aos períodos de março, abril e 
setembro a dezembro de 2012, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de 
incentivar operações fiscais não permitidas, bem como erro na apuração da parcela não 
financiada no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apurado na Auditoria do 
ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, anexa. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 57 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE; art. 

20, I, “a”, da Lei nº 13.591/00; arts. 7º e 23 do Decreto nº 5.265/00; art. 4º da IN 155/94-
GSF; e, art. 1º da IN 885/07-GSF. 

 
Proposta a penalidade do art. 71, III, “c”, da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/ redação da Lei nº 17917/2012. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: planilhas da Auditoria 

do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 016/041); extrato da EFD denominados 



“Registro Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias” do sujeito passivo dos 
meses em apreço (fls. 042/058), incluindo a apuração do incentivo financeiro do Produzir. 

 
Nomeado solidário: JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA, na qualidade 

de diretor presidente da empresa com fundamento no art. 45, XII, do CTE, conforme 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 004) 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos, autuado e solidário, 

apresentam impugnação em primeira instância (fls. 070/076) em que contestam o auto de 
infração com os seguintes argumentos: 

 
1 – que, por exemplo, no mês de março de 2012, o fisco adicionou os 

CFOPs 5949 – 6949 – 5556 e 6556 no item “total de saídas” do demonstrativo de 
apuração do ICMS PRODUZIR, o que distorce o percentual dos créditos a apropriar nas 
operações incentivadas, “consumo próprio”. Apresenta tabela demonstrativa do respectivo 
mês; 

 
2 – que, nos meses de setembro a dezembro de 2012, a autuação 

retira do item 11 “débitos icms oper incentivadas” e passa para o item 32 “outras 
operações não incentivadas”, os valores relativos a venda de subprodutos. Apresenta 
quadro demonstrativo de todo o período autuado. 

 
 3 – que o solidário foi incluído na lide indevidamente, pois não há 

interesse comum na suposta situação constitutiva do fato gerador do tributo, até porque 
não houve qualquer omissão de recolhimento ou irregularidade na apuração do ICMS 
devido. 

 
Pedem a exclusão da lide do solidário e que se julgue improcedente 

o auto de infração, anexando as tabelas de fls. 107/113. 
 
O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 126) 

para que a fiscalização se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo e, se julgar 
necessário, faça revisão do procedimento original. 

 
Em diligência, o revisor/autuante refaz a auditoria, conforme planilhas 

anexadas ao processo (fls. 129/160), junta cópia do TARE 0100/97-GSF (fls. 161/163) de 
implementação do Programa Produzir, acosta aos autos TERMO ADITIVO (fls. 164/165), 
em que altera o valor original do ICMS exigido para R$ 28.735,22 e apresenta Relatório 
Diligencial (fls. 166/170) com as seguintes considerações: 

 
A – em relação à alegação do sujeito passivo de que se adicionou os 

CFOPs 5949 e 6949 nas “Saídas Totais”, o que distorceria o percentual dos créditos a 
apropriar nas operações incentivadas, “consumo próprio”, o revisor/autuante afirma que 
fez ajustes relativos a esses CFOPs, no demonstrativo “ajuste das operações 
incentivadas” (fls. 36 a 41), onde tais operações foram ajustadas para as operações não 
incentivadas, pois na sua maioria tratam-se de operações de saídas de materiais de uso e 
consumo, CONFORME PLANILHAS POR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FLS. 150/160 
(materiais de uso e consumo). Entretanto, nessa mesma categoria de CFOP acatou-se em 
parte a alegação do sujeito passivo, pois promoveu-se saída de “Açúcar VHP”, que nesse 
caso são operações incentivadas, bem como fazem parte das “Saídas Totais”; 

 
B – quanto à mesma alegação em relação aos CFOPs 5556 e 6556, 

o revisor/autuante esclarece que se tratam de operações de “devoluções de material de 



uso e consumo” do estabelecimento, portanto, são operações não incentivadas, e que 
fazem parte das “Saídas Totais”, pois não são operações de saída de mera movimentação 
física (IN 885/07-GSF); 

 
C – quanto à alegação de que a autuação retira do item 11 “débitos 

icms oper incentivadas” e passa para o item 32 “outras operações não incentivadas”, os 
valores relativos a venda de subprodutos, o revisor/autuante assevera que a defesa do 
sujeito passivo apenas faz afirmativa de uma forma genérica e não exemplifica quais 
seriam essas “vendas de subprodutos”, sequer anexa ao processo cópia dessas notas 
fiscais eletrônicas, nem cita quais seriam esses subprodutos; 

 
Por fim, o revisor/autuante aduz que em virtude da revisão realizada, 

houve acréscimos das diferenças favoráveis ao fisco, conforme já exposto. 
 
Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 

passivos, autuado e solidário, comparecem ao feito (fls. 182/187) em peça conjunta, e 
contestam a revisão fiscal procedida, com os seguintes argumentos: 

 
- que a revisão considerou o “consumo interno” de álcool e açúcar 

produzidos pelo próprio sujeito passivo como “não incentivado”. Se a revisão tivesse 
acatado a impugnação do contribuinte, haveria valor a ser recolhido, somente no mês de 
março de 2012, no montante de R$ 9.335,29; 

 
- que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN; 
 
- pedem a exclusão do solidário e a improcedência do auto de 

infração, anexando ao processo as planilhas de fls. 194/202. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme TERMO ADITIVO, e mantém na lide o solidário (fls. 232/237). 
 
Após regular intimação, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário (fls. 250/258), em que fazem as mesmas alegações já feitas quando da 
impugnação em primeira instância. 

 
V   O   T   O 

 
   Estes autos tratam de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais, por omissão de pagamento do imposto, decorrente do financiamento 
pelo programa Produzir de operações fiscais não permitidas, bem como erro na apuração 
da parcela não financiada no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apurado na 
Auditoria do ICMS Produzir, anexa. 
 

O cerne da questão posta em julgamento cinge-se aos seguintes 
aspectos, conforme defesa apresentada pelos sujeitos passivos, em relação aos quais, 
segue-se a fundamentação do acórdão:  

 
– que, por exemplo, no mês de março de 2012, o fisco adicionou os 

CFOPs 5949 – 6949 – 5556 e 6556 no item “total de saídas” do demonstrativo de 
apuração do ICMS PRODUZIR, o que distorce o percentual dos créditos a apropriar nas 
operações incentivadas, “consumo próprio”. Apresenta tabela demonstrativa do respectivo 
mês; 



 
Este aspecto foi objeto de revisão. Os sujeitos passivos comparecem 

em segunda instância e repetem o argumento realizado quando da impugnação, o que 
deixa de fazer sentido, na medida em que o revisor alterou a Auditoria do Produzir, na 
forma exposta no relatório diligencial e novas planilhas postas à apreciação da parte 
passiva, sobre as quais não houve nova manifestação para contrapor-se ao trabalho 
revisional do fisco. Logo, deixo de apreciar, porquanto os sujeitos passivos deixaram 
passar “in albis” o recurso voluntário, no qual deveriam abordar os resultados das novas 
planilhas de Auditoria do Produzir; 

 
– que, nos meses de setembro a dezembro de 2012, a autuação 

retira do item 11 “débitos icms oper incentivadas” e passa para o item 32 “outras 
operações não incentivadas”, os valores relativos a venda de subprodutos. Apresenta 
quadro demonstrativo de todo o período autuado. 
 

Nesse aspecto, a revisão do levantamento inicial aponta a falta de 
objetividade dos impugnantes, na medida em que não especificam quais seriam esses 
subprodutos ou as respectivas notas fiscais de venda de subprodutos. Reitera-se o que 
aduziu o revisor, na medida em que nas planilhas por CFOP das operações incentivadas, 
não incentivadas e saídas totais (fls. 133/143), não se contemplam essas saídas de 
subprodutos, pecando os recorrentes por falta de nova manifestação objetiva sobre o 
argumento do revisor. Logo, deixo de apreciar, porquanto os recorrentes nada trazem ao 
feito de novo, após a manifestação diligencial. 

 
- que a revisão considerou o “consumo interno” de álcool e açúcar 

produzidos pelo próprio sujeito passivo como “não incentivado”. Se a revisão tivesse 
acatado a impugnação do contribuinte, haveria valor a ser recolhido, somente no mês de 
março de 2012, no montante de R$ 9.335,29; 

 
Este aspecto faz parte da manifestação dos sujeitos passivos após a 

revisão. Aqui aplica-se o mesmo raciocínio do aspecto anterior, qual seja: nas planilhas 
por CFOP das operações incentivadas, não incentivadas e saídas totais (fls. 133/143), que 
fazem parte das planilhas da revisão, não se contemplam essas saídas de álcool e açúcar 
para consumo interno. Ou seja, não existe um CFOP especificado para essas saídas, e 
nem existe em relação aos CFOP relacionados nas planilhas, a descrição dessas 
operações. Assim, concluo pela inexistência dessas operações, o que torna o argumento 
da parte passiva, inócuo. 

 
- que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN.  
 
Não há a nulidade falada pela parte passiva, na medida em que a Lei 

nº 16.469/09, em seu art. 8º, § 3º, permite a revisão fiscal com aumento do valor exigido 
do sujeito passivo, antes da sentença. No mesmo sentido, o disposto no art. 149, V e VIII, 
do CTN, que autorizam a revisão de ofício no caso em apreço, conforme já exposto em 
sentença singular (fls. 235/236). 

 
Logo, concluo pela procedência da ação fiscal, conforme Termo 

Aditivo de fls. 164/165. 
 
Quanto à solidariedade, acolho a alegação da parte passiva, na 

medida em que não se verifica na espécie que o administrador tenha concorrido para a 
prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. De fato, a própria autoridade fiscal 



demonstra na revisão, a complexidade do levantamento fiscal, e do cálculo preconizado 
pela Instrução Normativa nº 885/07-GSF, inclusive fundamentando a revisão no art. 149, 
V, do CTN, que aponta falhas no trabalho da fiscalização. Ou seja, nota-se que é passível 
de incorreções o cálculo do valor do ICMS a financiar, não havendo dolo, sequer culpa, do 
administrador, nesse desempenho de suas atividades.  

 
Portanto, o administrador não deve responder pelo crédito tributário. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão singular que julgou procedente o auto de infração segundo o Termo Aditivo de fls. 
164/165 dos autos, no valor de R$ 28.735,22 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e vinte e dois centavos), bem como voto pela exclusão do solidário da lide.  
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00516/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria do Produzir. 
Procedência. Unânime. O financiamento indevido por meio do 
Programa Produzir, de operações fiscais não permitidas, no 
livro RAICMS, não contestado de maneira pertinente pela parte 
passiva, e à vista da regularidade do levantamento fiscal, 
implica procedência da autuação, conforme Termo Aditivo 
lavrado em procedimento revisional.  
 
SOLIDARIEDADE. Administrador. Exclusão da lide. Unânime. A 
complexidade da Auditoria do Produzir permite se chegar à 
conclusão, no caso concreto, que o administrador não 
concorreu para a prática da infração, pois não teria agido com 
dolo, sequer culpa, para a omissão do pagamento do ICMS 
(ART. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli 
José da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 40.194,86 (quarenta mil, cento e noventa e 
quatro reais e oitenta e seis centavos), referente aos períodos de janeiro, março a outubro 
e dezembro de 2014, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de incentivar 
operações fiscais não permitidas no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme 
apurado na Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, anexa. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 57 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE; art. 

20, I, “a”, da Lei nº 13.591/00; arts. 7º e 23 do Decreto nº 5.265/00; art. 4º da IN 155/94-
GSF; e, art. 1º da IN 885/07-GSF. 

 
Penalidade: art. 71, III, “c”, da Lei nº 11.651/91 – CTE c/ redação da 

Lei nº 17917/2012. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: planilhas da Auditoria 

do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 016/040 e 073/074); extrato da EFD 
denominados “Registro Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias” do sujeito 



passivo dos meses em apreço (fls. 041/072), incluindo a apuração do incentivo financeiro 
do Fomentar. 

 
Nomeado solidário: JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA, na qualidade 

de diretor presidente da empresa com fundamento no art. 45, XII, do CTE, conforme 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 004) 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos, autuado e solidário, 

apresentam impugnação em primeira instância (fls. 088/094) em que contestam o auto de 
infração com os seguintes argumentos: 

 
1 – que o auto de infração desconsidera, por exemplo, as saídas de 

“consumo interno” de álcool e açúcar, ou doação, de CFOP 5557, bem como perda da 
produção, do montante das “saídas incentivadas”, conforme quadro demonstrativo; 

 
2 – que no mês de janeiro de 2014, no item 11 da Auditoria do ICMS 

FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, que contém os dados do “débito icms oper 
incentivadas”, o fisco deixa de considerar a quantia de R$ 29.041,45 que estão previstas 
no PROGRAMA PRODUZIR como sendo “incentivadas”, e, ao incluir esses valores do 
CFOP 5557 do item 11 (operações incentivadas” para o item 32 (operações não 
incentivadas”, o fisco promove distorção na apuração de saídas de ICMS; 

 
3 – que o solidário foi incluído na lide indevidamente, pois não há 

interesse comum na suposta situação constitutiva do fato gerador do tributo, até porque 
não houve qualquer omissão de recolhimento ou irregularidade na apuração do ICMS 
devido. 

 
Pedem a exclusão da lide do solidário e que se julgue improcedente 

o auto de infração, anexando as tabelas de fls. 122/128). 
 
O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 141) 

para que a fiscalização se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo e, se julgar 
necessário, faça revisão do procedimento original. 

 
Em diligência, o revisor/autuante refaz a auditoria, conforme planilhas 

anexadas ao processo (fls. 149/177), junta cópia do TARE 0100/97-GSF (fls. 178/180) de 
implementação do Programa Produzir, acosta aos autos TERMO ADITIVO (fls. 181/182), 
em que altera o valor original do ICMS exigido para R$ 59.011,29 e apresenta Relatório 
Diligencial (fls. 183/187) com as seguintes considerações: 

 
A – em relação à alegação do sujeito passivo de que o auto de 

infração desconsidera, por exemplo, as saídas de “consumo interno” de álcool e açúcar, 
ou doação, de CFOP 5557, bem como perda da produção, do montante das “saídas 
incentivadas”, conforme quadro demonstrativo, e que no mês de janeiro de 2014, por 
exemplo, no item 11 da Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, 
que contém os dados do “débito icms oper incentivadas”, o fisco deixa de considerar a 
quantia de R$ 29.041,45 que estão previstas no PROGRAMA PRODUZIR como sendo 
“incentivadas”, e, ao incluir esses valores do CFOP 5557 do item 11 (operações 
incentivadas) para o item 32 (operações não incentivadas), o fisco promove distorção na 
apuração de saídas de ICMS, o revisor/autuante afirma: 

 
- que o valor que a defesa alega não considerado pelo fisco como 

saídas incentivadas no mês de janeiro de 2014 no montante de R$ 29.041,45, não se 



refere apenas às saídas do CFOP 5557, mas também do CFOP 5.102. Entretanto, as 
saídas do CFOP 5557 (transferência de material de uso e consumo) e 5102 (venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) são mesmo operações não amparadas 
pelo incentivo do PRODUZIR, logo, são operações não incentivadas, motivo pelo qual os 
débitos de ICMS dessas operações foram alocados no item 32 do demonstrativo da 
Auditoria do Produzir como “operações não incentivadas”;  

 
- quanto às tabelas anexadas pelo sujeito passivo de fls. 122 a 128, o 

revisor/autuante afirma que concorda com o sujeito passivo que as operações relativas 
aos CFOPs 5949 e 6949 – “outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não 
especificadas” foram consideradas a MAIOR no item 2 – do auditoria do Produzir que se 
refere a “total das saídas”, pois, da análise destas operações (conforme planilhas de fls. 
167/177), verifica-se que tais saídas tratam-se de operações de “mera movimentação 
física de mercadorias” (uso e consumo), conforme IN 885/07-GSF, pois são operações 
não incentivadas e que também não fazem parte das saídas totais do demonstrativo da 
auditoria do Produzir.  

 
Por fim, o revisor/autuante aduz que em virtude da revisão realizada, 

houve acréscimos das diferenças favoráveis ao fisco, conforme já exposto. 
 
Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 

passivos, autuado e solidário, comparecem ao feito (fls. 199/204) em peça conjunta, e 
contestam a revisão fiscal procedida, com os seguintes argumentos: 

 
- que a revisão não considerou como incentivado o “consumo 

interno” de álcool e açúcar e doação;  
 
- que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN; 
 
- pedem a exclusão do solidário e a improcedência do auto de 

infração, anexando ao processo as planilhas de fls. 211/226. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme TERMO ADITIVO, e mantém na lide o solidário (fls. 258/263). 
 
Após regular intimação, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário (fls. 276/283), em que fazem as mesmas alegações já feitas quando da 
impugnação em primeira instância. 

 
V   O   T   O 
 
Estes autos tratam de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, por omissão de pagamento do imposto, decorrente do financiamento 
pelo programa Produzir de operações fiscais não permitidas no livro Registro de Apuração 
do ICMS, conforme apurado na Auditoria do ICMS Produzir, anexa. 
 

O cerne da questão posta em julgamento cinge-se aos seguintes 
aspectos, conforme defesa apresentada pelos sujeitos passivos, em relação aos quais, 
segue-se a fundamentação do acórdão:  

 



– 1 – que o auto de infração desconsidera, por exemplo, as saídas 
de “consumo interno” de álcool e açúcar, ou doação, de CFOP 5557, bem como perda da 
produção, do montante das “saídas incentivadas”, conforme quadro demonstrativo; 

 
– 2 – que no mês de janeiro de 2014, no item 11 da Auditoria do 

ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, que contém os dados do “débito icms 
oper incentivadas”, o fisco deixa de considerar a quantia de R$ 29.041,45 que estão 
previstas no PROGRAMA PRODUZIR como sendo “incentivadas”, e, ao incluir esses 
valores do CFOP 5557 do item 11 (operações incentivadas” para o item 32 (operações 
não incentivadas”, o fisco promove distorção na apuração de saídas de ICMS; 

 
Quanto às tabelas anexadas pelo sujeito passivo de fls. 122 a 128, o 

revisor/autuante afirma que concorda com o sujeito passivo que as operações relativas 
aos CFOPs 5949 e 6949 – “outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não 
especificadas” foram consideradas a MAIOR no item 2 – do auditoria do Produzir que se 
refere a “total das saídas”, pois, da análise destas operações (conforme planilhas de fls. 
167/177), verifica-se que tais saídas tratam-se de operações de “mera movimentação 
física de mercadorias” (uso e consumo), conforme IN 885/07-GSF, pois são operações 
não incentivadas e que também não fazem parte das saídas totais do demonstrativo da 
auditoria do Produzir.  

 
Nesse aspecto, o revisor já aduziu que o valor que a defesa alega 

não considerado pelo fisco como saídas incentivadas no mês de janeiro de 2014 no 
montante de R$ 29.041,45, não se refere apenas às saídas do CFOP 5557, mas também 
do CFOP 5.102. Entretanto, as saídas do CFOP 5557 (transferência de material de uso e 
consumo) e 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) são mesmo 
operações não amparadas pelo incentivo do PRODUZIR, logo, são operações não 
incentivadas, motivo pelo qual os débitos de ICMS dessas operações foram alocados no 
item 32 do demonstrativo da Auditoria do Produzir como “operações não incentivadas”. 

 
Como este aspecto foi objeto de revisão, com os esclarecimentos 

acima, e os sujeitos passivos comparecem em segunda instância e repetem o argumento 
realizado quando da impugnação, o que deixa de fazer sentido, na medida em que o 
revisor alterou a Auditoria do Produzir, na forma exposta no relatório diligencial e novas 
planilhas postas à apreciação da parte passiva, sobre as quais não houve nova 
manifestação para contrapor-se ao trabalho revisional do fisco. Logo, deixo de apreciar, 
porquanto os sujeitos passivos deixaram passar “in albis” o recurso voluntário, no qual 
deveriam abordar os resultados das novas planilhas de Auditoria do Produzir; 

 
- 3 - que a revisão não considerou como incentivado o “consumo 

interno” de álcool e açúcar e doação;  
 
Este aspecto faz parte da manifestação dos sujeitos passivos após a 

revisão. Aqui aplica-se o raciocínio de que nas planilhas por CFOP das operações 
incentivadas, não incentivadas e saídas totais (fls. 151/162), que fazem parte das planilhas 
da revisão, não se contemplam essas saídas de álcool e açúcar para consumo interno. Ou 
seja, não existe um CFOP especificado para essas saídas, e nem existe em relação aos 
CFOP relacionados nas planilhas, a descrição dessas operações. Assim, concluo pela 
inexistência dessas operações, o que torna o argumento da parte passiva, inócuo. 

 
- 4 - que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN; 
 



Não há a nulidade falada pela parte passiva, na medida em que a Lei 
nº 16.469/09, em seu art. 8º, § 3º, permite a revisão fiscal com aumento do valor exigido 
do sujeito passivo, antes da sentença. No mesmo sentido, o disposto no art. 149, V e VIII, 
do CTN, que autorizam a revisão de ofício no caso em apreço, conforme já exposto em 
sentença singular (fls. 261/262). 

 
Logo, concluo pela procedência da ação fiscal, conforme Termo 

Aditivo de fls. 181/182. 
 
Quanto à solidariedade, acolho a alegação da parte passiva, na 

medida em que não se verifica na espécie que o administrador tenha concorrido para a 
prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. De fato, a própria autoridade fiscal 
demonstra na revisão, a complexidade do levantamento fiscal, e do cálculo preconizado 
pela Instrução Normativa nº 885/07-GSF, inclusive fundamentando a revisão no art. 149, 
V, do CTN, que aponta falhas no trabalho da fiscalização. Ou seja, nota-se que é passível 
de incorreções o cálculo do valor do ICMS a financiar, não havendo dolo, sequer culpa, do 
administrador, nesse desempenho de suas atividades.  

 
Portanto, o administrador não deve responder pelo crédito tributário. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão singular que julgou procedente o auto de infração segundo o Termo Aditivo de fls. 
181/182 dos autos, no valor de R$ 59.011,29 (cinquenta e nove mil, onze reais e vinte e 
nove centavos), bem como voto pela exclusão do solidário da lide.  
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00517/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria do Produzir. 
Procedência. Unânime. O financiamento indevido por meio do 
Programa Produzir, de operações fiscais não permitidas, no 
livro RAICMS, não contestado de maneira pertinente pela parte 
passiva, e à vista da regularidade do levantamento fiscal, 
implica procedência da autuação, conforme Termo Aditivo 
lavrado em procedimento revisional.  
 
SOLIDARIEDADE. Administrador. Exclusão da lide. Unânime. A 
complexidade da Auditoria do Produzir permite se chegar à 
conclusão, no caso concreto, que o administrador não 
concorreu para a prática da infração, pois não teria agido com 
dolo, sequer culpa, para a omissão do pagamento do ICMS 
(ART. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli 
José da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 184.341,84 (cento e oitenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), referente aos períodos de 
janeiro a junho de 2013; agosto a outubro de 2013 e dezembro de 2013, em razão da 
apuração irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não permitidas 
no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apurado na Auditoria do ICMS 
FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, anexa. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 57 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE; art. 

20, I, “a”, da Lei nº 13.591/00; arts. 7º e 23 do Decreto nº 5.265/00; art. 4º da IN 155/94-
GSF; e, art. 1º da IN 885/07-GSF. 

 
 
Proposta a penalidade do art. 71, III, “c”, da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/ redação da Lei nº 17917/2012. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: planilhas da Auditoria 

do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 021/049); extrato da EFD denominados 



“Registro Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias” do sujeito passivo dos 
meses em apreço (fls. 050/076), incluindo a apuração do incentivo financeiro do Fomentar. 

 
Nomeado solidário: JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA, na qualidade 

de diretor presidente da empresa com fundamento no art. 45, XII, do CTE, conforme 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 004) 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos, autuado e solidário, 

apresentam impugnação em primeira instância (fls. 088/099) em que contestam o auto de 
infração com os seguintes argumentos: 

 
1 – que o auto de infração desconsidera, por exemplo, as saídas de 

“consumo interno” de álcool e açúcar, ou doação, de CFOP 5557, bem como perda da 
produção, do montante das “saídas incentivadas”, conforme quadro demonstrativo; 

 
2 – que no mês de junho de 2013, por exemplo, no item 11 da 

Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, que contém os dados do 
“débito icms oper incentivadas”, o fisco deixa de considerar a quantia de R$ 21.837,51 que 
estão previstas no PROGRAMA PRODUZIR como sendo “incentivadas”, e, ao incluir 
esses valores dos CFOPs 5557, 5102 e 6910 do item 11 (operações incentivadas) para o 
item 32 (operações não incentivadas), o fisco promove distorção na apuração de saídas 
de ICMS; 

 
3 – que a autuação deixou de considerar toda a série de mercadorias 

devolvidas a contribuinte, como estorno do item “saída” para apuração do montante de 
ICMS a recolher, sendo que tal fato ganha relevo porque na autuação aqui combatida os 
valores de mercadorias devolvidas e que devem ser abatidas no total das “saídas”, 
representam 80,12% do valor do total da autuação, o que é inconcebível;  

 
4 – que o solidário foi incluído na lide indevidamente, pois não há 

interesse comum na suposta situação constitutiva do fato gerador do tributo, até porque 
não houve qualquer omissão de recolhimento ou irregularidade na apuração do ICMS 
devido. 

 
Pedem a exclusão da lide do solidário e que se julgue improcedente 

o auto de infração, anexando as tabelas de fls. 131/138 e cópia de DANFEs de fls. 
139/140 de “venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros”.  

 
O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 153) 

para que a fiscalização se manifeste sobre as alegações do sujeito passivo e, se julgar 
necessário, faça revisão do procedimento original. 

 
Em diligência, o revisor/autuante refaz a auditoria, conforme planilhas 

anexadas ao processo (fls. 156/178), colaciona ao processo relatórios (fls. 179/218) 
contendo a descrição da mercadoria por nota fiscal do CFOP 6949 bem como 5949 (uso e 
consumo-partes e peças de máquinas e equipamentos), junta cópia do TARE 0100/97-
GSF (fls. 219/221) de implementação do Programa Produzir, acosta aos autos TERMO 
ADITIVO (fls. 222/223), em que altera o valor original do ICMS exigido para R$ 208.098,71 
e apresenta Relatório Diligencial (fls. 224/227) com as seguintes considerações: 

 
– em relação à alegação do sujeito passivo de que o auto de infração 

desconsidera, por exemplo, as saídas de “consumo interno” de álcool e açúcar, ou 
doação, de CFOP 5557, bem como perda da produção, do montante das “saídas 



incentivadas”, conforme quadro demonstrativo, e que no mês de junho de 2013, por 
exemplo, no item 11 da Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, 
que contém os dados do “débito icms oper incentivadas”, o fisco deixa de considerar a 
quantia de R$ 21.837,51 que estão previstas no PROGRAMA PRODUZIR como sendo 
“incentivadas”, e, ao incluir esses valores do CFOP 5557 do item 11 (operações 
incentivadas) para o item 32 (operações não incentivadas), o fisco promove distorção na 
apuração de saídas de ICMS, o revisor/autuante afirma: 

 
- que o valor que a defesa alega não considerado pelo fisco como 

saídas incentivadas no mês de junho de 2013 no montante de R$ 21.837,51, não se refere 
apenas às saídas do CFOP 5557, mas também do CFOP 5.102 e 6910. Entretanto, as 
saídas do CFOP 5557 (transferência de material de uso e consumo) e 5102 (venda de 
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) e 6910 (remessa em bonificação, doação e 
brinde) são mesmo operações não amparadas pelo incentivo do PRODUZIR, logo, são 
operações não incentivadas, motivo pelo qual os débitos de ICMS dessas operações 
foram alocados no item 32 do demonstrativo da Auditoria do Produzir como “operações 
não incentivadas”;  

 
- quanto à alegação de que a autuação deixou de considerar toda a 

série de mercadorias devolvidas a contribuinte, como estorno do item “saída” para 
apuração do montante de ICMS a recolher, o revisor/autuante afirma que “entende” ser 
relativa a outras saídas dos CFOPs 5949 e 6949, de mera movimentação física, conforme 
relatórios anexados aos autos de mercadorias por nota fiscal eletrônica, ponto em que o 
revisor/autuante diz concordar com o sujeito passivo, devendo os valores de tais 
operações ser deduzidos do “total das saídas” e também sendo deduzidas do total das 
operações incentivadas, no que se procedeu à revisão do lançamento original;    

 
Por fim, o revisor/autuante aduz que em virtude da revisão realizada, 

houve acréscimos das diferenças favoráveis ao fisco, conforme já exposto. 
 
Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os sujeitos 

passivos, autuado e solidário, comparecem ao feito (fls. 239/244) em peça conjunta, e 
contestam a revisão fiscal procedida, com os seguintes argumentos: 

 
- que a revisão não considerou como incentivado o “consumo 

interno” de álcool e açúcar; 
 
- que o revisor/autuante considerou mercadoria de mera 

movimentação física nos totais das saídas, o que provoca divergência indevida nos 
percentuais de aproveitamento de créditos;  

 
- que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN; 
 
- pedem a exclusão do solidário e a improcedência do auto de 

infração, anexando ao processo a planilha de fls. 251 (janeiro de 2013). 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme TERMO ADITIVO, e mantém na lide o solidário (fls. 322/327). 
 
Após regular intimação, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário (fls. 340/352), em que fazem as mesmas alegações já feitas quando da 
impugnação em primeira instância. 



 
V   O   T   O 
 
Estes autos tratam de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, por omissão de pagamento do imposto, decorrente do financiamento 
pelo programa Produzir de operações fiscais não permitidas conforme apurado na 
Auditoria do ICMS Produzir, anexa. 
 

O cerne da questão posta em julgamento cinge-se aos seguintes 
aspectos, conforme defesa apresentada pelos sujeitos passivos, em relação aos quais, 
segue-se a fundamentação do acórdão:  

 
– 2 – que no mês de junho de 2013, por exemplo, no item 11 da 

Auditoria do ICMS FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR, que contém os dados do 
“débito icms oper incentivadas”, o fisco deixa de considerar a quantia de R$ 21.837,51 que 
estão previstas no PROGRAMA PRODUZIR como sendo “incentivadas”, e, ao incluir 
esses valores dos CFOPs 5557, 5102 e 6910 do item 11 (operações incentivadas) para o 
item 32 (operações não incentivadas), o fisco promove distorção na apuração de saídas 
de ICMS; 

 
- 3 – que a autuação deixou de considerar toda a série de 

mercadorias devolvidas a contribuinte, como estorno do item “saída” para apuração do 
montante de ICMS a recolher, sendo que tal fato ganha relevo porque na autuação aqui 
combatida os valores de mercadorias devolvidas e que devem ser abatidas no total das 
“saídas”, representam 80,12% do valor do total da autuação, o que é inconcebível;  

 
Este aspecto foi objeto de revisão. Os sujeitos passivos comparecem 

em segunda instância e repetem o argumento realizado quando da impugnação, o que 
deixa de fazer sentido, na medida em que o revisor alterou a Auditoria do Produzir, na 
forma exposta no relatório diligencial e novas planilhas postas à apreciação da parte 
passiva, sobre as quais não houve nova manifestação para contrapor-se ao trabalho 
revisional do fisco. Logo, deixo de apreciar, porquanto os sujeitos passivos deixaram 
passar “in albis” o recurso voluntário, no qual deveriam abordar os resultados das novas 
planilhas de Auditoria do Produzir; 

 
- 1 – que o auto de infração desconsidera, por exemplo, as saídas de 

“consumo interno” de álcool e açúcar, ou doação, de CFOP 5557, bem como perda da 
produção, do montante das “saídas incentivadas”, conforme quadro demonstrativo; 

 
- e que o revisor/autuante considerou mercadoria de mera 

movimentação física nos totais das saídas, o que provoca divergência indevida nos 
percentuais de aproveitamento de créditos;  

 
Este aspecto faz parte da manifestação dos sujeitos passivos após a 

revisão. Aqui aplica-se o mesmo raciocínio do aspecto anterior, qual seja: nas planilhas 
por CFOP das operações incentivadas, não incentivadas e saídas totais (fls. 160/172), que 
fazem parte das planilhas da revisão, não se contemplam essas saídas de álcool e açúcar 
para consumo interno. Ou seja, não existe um CFOP especificado para essas saídas, e 
nem existe em relação aos CFOP relacionados nas planilhas, a descrição dessas 
operações. Assim, concluo pela inexistência dessas operações, o que torna o argumento 
da parte passiva, inócuo. O mesmo se diga em relação à mercadoria de mera 
movimentação física, em relação à qual o sujeito passivo não traz especificações sobre 
quais seriam essas mercadorias, ou quais os CFOPs, ou quais são as notas fiscais. 



 
- que é nula a iniciativa do fisco de agravar a autuação fiscal nos 

termos do art. 145, I, II, e III, do CTN.  
 
Não há a nulidade falada pela parte passiva, na medida em que a Lei 

nº 16.469/09, em seu art. 8º, § 3º, permite a revisão fiscal com aumento do valor exigido 
do sujeito passivo, antes da sentença. No mesmo sentido, o disposto no art. 149, V e VIII, 
do CTN, que autorizam a revisão de ofício no caso em apreço, conforme já exposto em 
sentença singular (fls.326). 

 
Logo, concluo pela procedência da ação fiscal, conforme Termo 

Aditivo de fls. 222/223. 
 
Quanto à solidariedade, acolho a alegação da parte passiva, na 

medida em que não se verifica na espécie que o administrador tenha concorrido para a 
prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. De fato, a própria autoridade fiscal 
demonstra na revisão, a complexidade do levantamento fiscal, e do cálculo preconizado 
pela Instrução Normativa nº 885/07-GSF, inclusive fundamentando a revisão no art. 149, 
V, do CTN, que aponta falhas no trabalho da fiscalização. Ou seja, nota-se que é passível 
de incorreções o cálculo do valor do ICMS a financiar, não havendo dolo, sequer culpa, do 
administrador, nesse desempenho de suas atividades.  

 
Portanto, o administrador não deve responder pelo crédito tributário. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão singular que julgou procedente o auto de infração segundo o Termo Aditivo de fls. 
222/223 dos autos, no valor de R$ 208.098,71 (duzentos e oito mil, noventa e oito reais e 
setenta e um centavos), bem como voto pela exclusão do solidário da lide.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00573/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial da 
sentença singular. Rejeitada. Pedido de diligência. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente de apuração irregular do imposto, por erro na 
identificação de parcela não financiada. Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo a sentença sido proferida em conformidade com o art. 38 
da Lei n° 16.469/09; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, tendo a questão motivadora 
do pedido sido resolvida em diligência anterior; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido apurado em auditoria fiscal regularmente realizada pela 
fiscalização, não tendo o sujeito passivo contestado-a 
eficazmente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  Por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino 
de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da omissão de pagamento do ICMS no valor 
de R$ 323.829,93 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e 
três centavos), nos meses de janeiro a maio de 2012, decorrente de apuração irregular do 
imposto, por erro na identificação da parcela não financiada, apurada em Auditoria do 
ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir. 

 
Citados como infringidos os arts. 57 e 64 da Lei n° 11.651/91, art. 2°, 

II, da Lei n° 11.180/90, arts. 4°, II, 5°, III, 13, § 5°, 43 e 44 do Decreto n° 3.822/92, art. 4° 
da Instrução Normativa n° 155/94-GSF e art. 1° da Instrução Normativa n° 885/07-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 6/8), demonstrativos da Auditoria do 



ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 9/25) e Identificação de Arquivo EFD Auditado 
(fl. 26), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 51/55), 

alegando que o setor contábil da empresa “realizou análises detalhadas no Livro de 
Registro de Apuração do ICMS (LRA) dos períodos questionados e constatou divergências 
entre o saldo do imposto a pagar e os valores encontrados na apuração de ofício”. 

 
Aduz que não restam dúvidas de que os valores apontados no auto 

de infração devem ser revistos com base nas informações e documentos ora acostados, 
que demonstram a correção da apuração e do recolhimento do imposto realizados pela 
empresa, comprovando que não houve omissão de pagamento do ICMS cobrado. 

 
Pede que os valores apurados pela fiscalização sejam revistos e que 

seja concedida autorização e prazo adicional para refazer as competentes retificações nos 
SPEDs. 

 
Junta planilhas contraditórias (fls. 83, 93, 103, 110 e 120) e mídia CD 

(fl. 129), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 1931/2014 (fls. 167), 

converte os autos diligência para que sejam analisadas as alegações do sujeito passivo 
autuado e sendo elas procedentes, proceder a realização de novas auditorias fiscais. 

 
O diligenciador, autor da peça básica, atendendo o Despacho n° 

1931/2014, em relatório (fl. 169), assim se manifestou: "Na Auditoria foi adotado o roteiro e 
o procedimento fiscal estabelecido na Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que está no 
Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada – SAFI instituído pela Instrução de Serviço nº 
01/07-GEAF, e cujo manual é descrito na Instrução de Serviço nº 02/07-SGAF". Arremata: 
"Foi elaborada nova Auditoria, em anexo, já que as Escriturações Fiscais Digitais foram 
retificadas, contudo os resultados não divergem dos valores encontrados anteriormente". 

 
Junta aos autos as auditorias revisadas (fls. 170/177) com os 

mesmos valores anteriormente detectados. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dos 

trabalhos revisionais, conforme fls. 200/210, oportunidade em que junta mídia CD com 
novos cálculos (fls. 211). 

 
Na manifestação, o sujeito passivo alega que houve ilegalidade na 

escolha do fiscal para realizar nova auditoria, com base no que dispõe o art. 17, I, “a” e 
“d”, da Lei n° 16.469/09; que não houve indicação da metodologia aplicada pela 
fiscalização para a realização dos cálculos; e que, quanto ao mês de setembro/2013, o 
valor a título de Saídas das Operações Incentivadas” apurado pelo agente do Fisco 
diverge do valor constante do SPED fiscal. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 1259/2016 (fls. 213), 

converte novamente os autos em diligência, para que fiscal estranho à lide pudesse se 
manifestar a respeito dos pontos apresentados pelo sujeito passivo e, caso julgasse 
necessário, revisasse a auditoria. 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho n° 1259/2016, em relatório 

(fls. 236/240), informa que a metodologia aplicada é a preconizada pela Instrução de 



Serviço nº 15/2009-SAT, que está no Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada – SAFI 
instituído pela Instrução de Serviço nº 01/07-GEAF, e cujo manual é descrito na Instrução 
de Serviço nº 02/07-SGAF; que, para a caracterização das operações tidas como "mera 
movimentação física", previstas no artigo 78, "s", 1 a 3 do Decreto 4.852/97, não se 
aplicam as operações codificadas pelos CFOPs 5.201, 6.109, 6.201, 6.902 e 6.903; que, 
quanto aos estornos de créditos das operações incentivadas e também das operações 
não incentivadas, o código de ajuste de apuração de ICMS utilizado pelo contribuinte foi o 
correto, e a defesa alega falta de informação, "porque" faltou a descrição do referido 
código. Neste caso, evidentemente, o revisor se refere aos seguintes código da Tabela de 
Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, das tabelas externas com código do SPED 
Fiscal de Goiás; códigos GO010003 e GO010004 (estornos de crédito) cujas descrições 
foram reproduzidas na manifestação do revisor (fls. 239). 

 
Junta as auditorias revisadas (fls. 216/235) que mantiveram os 

números apurados nas auditorias anteriores. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 252/267, ainda inconformado, requer nova revisão fiscal, 
utilizando-se o SPED retificador anexado às fls. 211 dos presentes autos. 

 
Na manifestação, o sujeito passivo alega que apresentou SPED 

retificador, solicitando que fossem refeitas as auditorias, dessa vez, utilizando os valores 
constantes do SPED apresentado no CD de fls. 211. Como tal solicitação não foi atendida 
pelo revisor, houve ofensa ao princípio da verdade material. 

 
Anota que outros quatro autos de infração foram lavrados contra a 

impugnante, de n°s 2061204500055, 2061204600009, 2061204700062 e 2061204800016, 
referente à omissão de pagamento de ICMS registrado e apurado na escrituração fiscal, 
no período de 05/2010 a 12/2011. Ainda na fase do contraditório de tais processos, teria 
apresentado retificação das informações e que o valor reconhecido pelo Fisco fora 
bastante inferior aos originalmente lançados. 

 
Quanto às operações de CFOPs 5201, 6109, 6201, 6902 e 6903, 

alega que “algumas delas tratam-se de remessas e devoluções/retorno de mercadorias 
destinadas à industrialização” o que se encontra previsto no art. 2°, § 2°, I e III, da 
Instrução Normativa n° 885/2007-GSF. Contudo, quanto ao isso, o “fiscal faz vista grossa” 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, conforme a Sentença nº 
3931/2017 (fls. 276/281). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

286/306), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o julgador não apreciou os 
argumentos do contribuinte capazes de modificar o julgado. 

 
No mérito, o sujeito passivo pede a baixa dos autos em diligência, 

para que se refaça a auditoria, utilizando os valores constantes do SPED retificador 
apresentado no CD juntado aos autos (fls. 211).  

 
Pede a improcedência do lançamento, alegando, em essência, que 

as operações registradas sob os CFOPs 5201, 6201, 6902 e 6903 devem ser excluídos do 



total de saídas, ou seja, da base de cálculo do lançamento que originou os presentes 
autos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, 

manifesto-me pela sua rejeição, por ter sido a sentença proferida em conformidade com o 
art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Observo que na fundamentação da sentença o julgador singular 

apreciou regularmente as questões suscitadas pela impugnante, destacando ainda que 
naquela instância os autos foram baixados em diligência, duas vezes, tendo as duas 
diligências confirmado os fundamentos e valores da autuação. Não houve na prolação da 
sentença o alegado cerceamento do direito de defesa, vício que ensejaria a nulidade do 
julgado singular. 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por estar o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas, observando que a questão dos CFOPs (CD 
retificador), ensejadora do pedido de diligência, foi resolvida adequadamente em diligência 
anterior. 

 
MÉRITO 

 
Trata o auto de infração da omissão de pagamento do ICMS no valor 

de R$ 323.829,93 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e 
três centavos), nos meses de janeiro a maio de 2012, decorrente de apuração irregular do 
imposto, por erro na identificação da parcela não financiada, apurada em Auditoria do 
ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário (fls. 286/306), cujas alegações se resumiram na discordância da 
inclusão dos CFOPs 5201, 6201, 6903, 6902 e 6109 na base de cálculo do imposto 
reclamado no auto de infração. 

 
Na segunda revisão realizada nos autos (fls. 236/240), o revisor 

esclarece as condições da procedência da inclusão dos CFOPs mencionados pela 
recorrente, tendo o parecer dessa revisão fundamentado a sentença de Primeira Instância 
(fls. 276/281), adoto então os fundamentos da sentença a seguir reproduzidos: 

 



“O presente caso se refere à apuração dos saldos de ICMS da 
parcela não financiada, por parte do contribuinte beneficiário do programa 
FOMENTAR/PRODUZIR. 

 
A apuração feita pelo contribuinte acusou valores que divergiram da 

apuração de ofício, realizada pela autoridade fiscal autuante. Apuração de tal natureza 
decorre da identificação das operações (por meio de CFOPs) e da Escrituração Fiscal 
Digital, levando-se em conta a Tabela de Código de Ajustes da Apuração do ICMS, das 
tabelas externas com código do SPED FISCAL de Goiás. O contribuinte apura seus saldos 
com base em tais informações. O fisco faz a mesma apuração com base nas mesmas 
codificações. 

 
A apuração dos saldos por parte do contribuinte, podem ser 

retificadas, desde que antes da ação fiscal, consoante o disposto no artigo 169, I, da Lei n° 
11.651/91, assim: 

 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 
 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 
[...] 

 
Assim, não há como acatar argumentações do sujeito passivo no 

sentido de se levar em conta, para efeito deste Processo Administrativo Tributário (PAT), 
das retificações por ele efetivadas em seu SPED Fiscal. Aliás, os PATs n°s 
2061204500055, 2061204600009, 2061204700062 e 2061204800016, por ele citado 
alhures, dizem respeito a levantamento Comparativo EFD x SARE. Quanto a tal 
levantamento, vale dizer que ele se presta a verificar a compatibilidade entre o ICMS 
recolhido perante o registrado na Escrita Fiscal Digital do contribuinte. Pode acusar 
eventual diferença improcedente, caso haja imperfeição no preenchimento do DARE ou 
mesmo equivocada escrituração fiscal. Para tanto, o reexame é concebível, mesmo após 
a ação fiscal, para não se buscar imposto onde ele não é exigível. 

 
Quanto à metodologia aplicada pela fiscalização, como já foi 

esclarecido nestes autos, foi adotado o roteiro e o procedimento fiscal estabelecido na 
Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que está no Sistema de Auditoria Fiscal 
Informatizada – SAFI instituído pela Instrução de Serviço nº 01/07-GEAF, e cujo manual é 
descrito na Instrução de Serviço nº 02/07-SGAF. 

 
No que tange aos CFOPs não utilizáveis para o cálculo da 

proporcionalidade prevista no § 2°, I, do artigo 2° da Instrução Normativa n° 885/07-GSF, a 
controvérsia é sobre as remessas de mercadorias destinadas à industrialização, 
beneficiamento ou outro tratamento por conta e ordem do estabelecimento beneficiário. 
Nesse sentido, não cabe a alegação do sujeito passivo de que “algumas” delas tratam-se 
de remessas e devolução/retorno de mercadorias destinadas à industrialização. Ora, que 
“algumas” são essas? O sujeito passivo simplesmente alegou mas não especificou. Assim, 
entendo como válida a aplicação do critério adotado pelas autoridades fiscais, à luz do que 
dispõe a citada Instrução Normativa. 

 



Já a respeito dos estornos de crédito (de ofício – fls. 21/22) das 
operações incentivadas e das não incentivadas, consoante a codificação de tais ajustes 
tidas como corretas pelo último revisor (fls. 239), faço coro à conclusão deste último, vez 
que não cabe a alegação por parte do contribuinte de que houve falta de informação 
porque faltou a descrição do referido código. 

 
A auditoria foi por duas vezes revisada. Na última, por fiscal estranho 

à lide. Não obstante a complexidade na apuração dos saldos do ICMS financiado e não 
financiado, a apuração de ofício leva em conta os códigos contidos na documentação 
fiscal respectiva. Tudo o mais é algoritmo, que processa os valores classificados em cada 
CFOP, que se encontram demonstrados nos documentos de fls. 12/19, 175/184 e 
224/234. Não há necessidade de nova revisão fiscal. 

 
Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 

decidir pela procedência da pretensão inicial do fisco.” 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, arguida pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00574/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial da 
sentença singular. Rejeitada. Pedido de diligência. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS decorrente de apuração irregular do imposto, por erro na 
identificação de parcela não financiada. Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença singular, 
tendo a sentença sido proferida em conformidade com o art. 38 
da Lei n° 16.469/09; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, tendo a questão motivadora 
do pedido sido resolvida em diligência anterior; 
 
3. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido apurado em auditoria fiscal regularmente realizada pela 
fiscalização, não tendo o sujeito passivo contestado-a 
eficazmente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo.  Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino 
de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da omissão de pagamento do ICMS no valor 
de R$ 170.473,94 (cento e setenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e 
quatro centavos), no mês de setembro de 2013, decorrente de apuração irregular do 
imposto, por erro na identificação da parcela não financiada, apurada em Auditoria do 
ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir. 

 
Citados como infringidos os arts. 57 e 64 da Lei n° 11.651/91, art. 2°, 

II, da Lei n° 11.180/90, arts. 4°, II, 5°, III, 13, § 5°, 43 e 44 do Decreto n° 3.822/92, art. 4° 
da Instrução Normativa n° 155/94-GSF e art. 1° da Instrução Normativa n° 885/07-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 6/8), demonstrativos da Auditoria do 



ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 9/27) e Identificação de Arquivo EFD Auditado 
(fl. 28), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 53/57), 

alegando o que o setor contábil da empresa “realizou análises detalhadas no Livro de 
Registro de Apuração do ICMS (LRA) do período questionado e constatou divergências 
entre o saldo do imposto a pagar e os valores encontrados na apuração de ofício”. 

 
Aduz que não restam dúvidas de que os valores apontados no auto 

de infração devem ser revistos com base nas informações e documentos ora acostados, 
que demonstram a correção da apuração e do recolhimento do imposto realizados pela 
empresa, comprovando que não houve omissão de pagamento do ICMS cobrado. 

 
Pede que os valores apurados pela fiscalização sejam revistos e que 

seja concedida autorização e prazo adicional para refazer as competentes retificações nos 
SPEDs. 

 
Junta planilha contraditória (fl. 87) e mídia CD (fl. 92), dentre outros 

documentos. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 1932/2014 (fls. 130), 

converte os autos diligência para que sejam analisadas as alegações do sujeito passivo 
autuado e sendo elas procedentes, proceder a realização de novas auditorias fiscais. 

 
O diligenciador, autor da peça básica, atendendo o Despacho n° 

1932/2014, em relatório (fl. 132), assim se manifestou: "Na Auditoria foi adotado o roteiro e 
o procedimento fiscal estabelecido na Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que está no 
Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada – SAFI instituído pela Instrução de Serviço nº 
01/07-GEAF, e cujo manual é descrito na Instrução de Serviço nº 02/07-SGAF". Arremata: 
"Foi elaborada nova Auditoria, em anexo, já que as Escriturações Fiscais Digitais foram 
retificadas, contudo os resultados não divergem dos valores encontrados anteriormente". 

 
Junta aos autos as auditorias revisadas (fls. 133/152) com os 

mesmos valores anteriormente detectados. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dos 

trabalhos revisionais, conforme fls. 163/172, oportunidade em que junta mídia CD com 
novos cálculos (fls. 173). 

 
Na manifestação, o sujeito passivo alega que houve ilegalidade na 

escolha do fiscal para realizar nova auditoria, com base no que dispõe o art. 17, I, “a” e 
“d”, da Lei n° 16.469/09; que não houve indicação da metodologia aplicada pela 
fiscalização para a realização dos cálculos; que, quanto ao mês de setembro/2013, o valor 
a título de Saídas das Operações Incentivadas” apurado pelo agente do Fisco diverge do 
valor constante do SPED fiscal; que na apuração fiscal quanto às saídas das operações 
incentivadas, foram incluídos alguns CFOPs inadequados, podendo existir outros, caso 
seja possível entender a metodologia utilizada; e que, quanto à linha de apuração relativa 
ao “estorno de créditos das operações não incentivadas”, “o senhor Fiscal não se atentou 
para o fato de que não se computam no valor das saídas ou entradas, referidas nos 
incisos I e II do § 2° da Instrução Normativa n° 899/08-GSF, os valores das entradas ou 
saídas cujas operações ou mercadorias estejam excluídas dos benefícios fiscais referidos 
no artigo 1°” 

 



O julgador singular, por meio do Despacho nº 1258/2016 (fls. 175), 
converte novamente os autos em diligência, para que fiscal estranho à lide pudesse se 
manifestar a respeito dos pontos apresentados pelo sujeito passivo e, caso julgasse 
necessário, revisasse a auditoria. 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho n° 1258/2016, em relatório 

(fls. 193/197), informa que a metodologia aplicada é a preconizada pela Instrução de 
Serviço nº 15/2009-SAT, que está no Sistema de Auditoria Fiscal Informatizada – SAFI 
instituído pela Instrução de Serviço nº 01/07-GEAF, e cujo manual é descrito na Instrução 
de Serviço nº 02/07-SGAF; que, para a caracterização das operações tidas como "mera 
movimentação física", previstas no artigo 78, "s", 1 a 3 do Decreto 4.852/97, não se 
aplicam as operações codificadas pelos CFOPs 5.201, 6.109, 6.201, 6.902 e 6.903; que, 
quanto aos estornos de créditos das operações incentivadas e também das operações 
não incentivadas, o código de ajuste de apuração de ICMS utilizado pelo contribuinte foi o 
correto, e a defesa alega falta de informação, "porque" faltou a descrição do referido 
código. Neste caso, evidentemente, o revisor se refere aos seguintes código da Tabela de 
Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, das tabelas externas com código do SPED 
Fiscal de Goiás; códigos GO010003 e GO010004 (estornos de crédito) cujas descrições 
foram reproduzidas na manifestação do revisor (fls. 196). 

 
Junta as auditorias revisadas (fls. 178/190) que mantiveram os 

números apurados nas auditorias anteriores. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 209/223, ainda inconformado, requer nova revisão fiscal, 
utilizando-se o SPED retificador anexado às fls. 173 dos presentes autos. 

 
Na manifestação, o sujeito passivo alega que apresentou SPED 

retificador, solicitando que fossem refeitas as auditorias, dessa vez, utilizando os valores 
constantes do SPED apresentado no CD de fls. 173. Como tal solicitação não foi atendida 
pelo revisor, houve ofensa ao princípio da verdade material. 

 
Anota que outros quatro autos de infração foram lavrados contra a 

impugnante, de n°s 2061204500055, 2061204600009, 2061204700062 e 2061204800016, 
referente à omissão de pagamento de ICMS registrado e apurado na escrituração fiscal, 
no período de 05/2010 a 12/2011. Ainda na fase do contraditório de tais processos, teria 
apresentado retificação das informações e que o valor reconhecido pelo Fisco fora 
bastante inferior aos originalmente lançados. 

 
Quanto às operações de CFOPs 5201, 6109, 6201, 6902 e 6903, 

alega que “algumas delas tratam-se de remessas e devoluções/retorno de mercadorias 
destinadas à industrialização” o que se encontra previsto no art. 2°, § 2°, I e III, da 
Instrução Normativa n° 885/2007-GSF. Contudo, quanto ao isso, o “fiscal faz vista grossa” 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, conforme a Sentença nº 
4028/2017-JULP (fls. 234/239). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

249/269), formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o julgador não apreciou os 
argumentos do contribuinte capazes de modificar o julgado. 

 



No mérito, o sujeito passivo pede a baixa dos autos em diligência, 
para que se refaça a auditoria, utilizando os valores constantes do SPED retificador 
apresentado no CD juntado aos autos (fl. 173).  

 
Pede a improcedência do lançamento, alegando, em essência, que 

as operações registradas sob os CFOPs 5201, 6201, 6902 e 6903 devem ser excluídos do 
total de saídas, ou seja, da base de cálculo do lançamento que originou os presentes 
autos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, 

manifesto-me pela sua rejeição, por ter sido a sentença proferida em conformidade com o 
art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Observo que na fundamentação da sentença o julgador singular 

apreciou regularmente as questões suscitadas pela impugnante, destacando ainda que 
naquela instância os autos foram baixados em diligência, duas vezes, tendo as duas 
diligências confirmado os fundamentos e valores da autuação. Não houve na prolação da 
sentença o alegado cerceamento do direito de defesa, vício que ensejaria a nulidade do 
julgado singular. 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por estar o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas, observando que a questão dos CFOPs (CD 
retificador), ensejadora do pedido de diligência, foi resolvida adequadamente em diligência 
anterior. 

 
MÉRITO 

 
Trata o auto de infração da omissão de pagamento do ICMS no valor 

de R$ 323.829,93 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e 
três centavos), no mês setembro de 2013, decorrente de apuração irregular do imposto, 
por erro na identificação da parcela não financiada, apurada em Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário (fls. 249/269) cujas alegações se resumiram na discordância da 
inclusão dos CFOPs 5201, 6201, 6903, 6902 e 6109 na base de cálculo do imposto 
reclamado no auto de infração. 



 
Na segunda revisão realizada nos autos (fls. 193/197), o revisor 

esclarece as condições da procedência da inclusão dos CFOPs mencionados pela 
recorrente, tendo o parecer dessa revisão fundamentado a sentença de Primeira Instância 
(fls. 234/239), adoto então os fundamentos da sentença a seguir reproduzidos: 

 
“O presente caso se refere à apuração dos saldos de ICMS da 

parcela não financiada, por parte do contribuinte beneficiário do programa 
FOMENTAR/PRODUZIR. 

 
A apuração feita pelo contribuinte acusou valores que divergiram da 

apuração de ofício, realizada pela autoridade fiscal autuante. Apuração de tal natureza 
decorre da identificação das operações (por meio de CFOPs) e da Escrituração Fiscal 
Digital, levando-se em conta a Tabela de Código de Ajustes da Apuração do ICMS, das 
tabelas externas com código do SPED FISCAL de Goiás. O contribuinte apura seus saldos 
com base em tais informações. O fisco faz a mesma apuração com base nas mesmas 
codificações. 

 
A apuração dos saldos por parte do contribuinte, podem ser 

retificadas, desde que antes da ação fiscal, consoante o disposto no artigo 169, I, da Lei n° 
11.651/91, assim: 

 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 
 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 
[...] 

 
Assim, não há como acatar argumentações do sujeito passivo no 

sentido de se levar em conta, para efeito deste Processo Administrativo Tributário (PAT), 
das retificações por ele efetivadas em seu SPED Fiscal. Aliás, os PATs n°s 
2061204500055, 2061204600009, 2061204700062 e 2061204800016, por ele citado 
alhures, dizem respeito a levantamento Comparativo EFD x SARE. Quanto a tal 
levantamento, vale dizer que ele se presta a verificar a compatibilidade entre o ICMS 
recolhido perante o registrado na Escrita Fiscal Digital do contribuinte. Pode acusar 
eventual diferença improcedente, caso haja imperfeição no preenchimento do DARE ou 
mesmo equivocada escrituração fiscal. Para tanto, o reexame é concebível, mesmo após 
a ação fiscal, para não se buscar imposto onde ele não é exigível. 

 
Quanto à metodologia aplicada pela fiscalização, como já foi 

esclarecido nestes autos, foi adotado o roteiro e o procedimento fiscal estabelecido na 
Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que está no Sistema de Auditoria Fiscal 
Informatizada – SAFI instituído pela Instrução de Serviço nº 01/07-GEAF, e cujo manual é 
descrito na Instrução de Serviço nº 02/07-SGAF. 

 
No que tange aos CFOPs não utilizáveis para o cálculo da 

proporcionalidade prevista no § 2°, I, do artigo 2° da Instrução Normativa n° 885/07-GSF, a 
controvérsia é sobre as remessas de mercadorias destinadas à industrialização, 
beneficiamento ou outro tratamento por conta e ordem do estabelecimento beneficiário. 
Nesse sentido, não cabe a alegação do sujeito passivo de que “algumas” delas tratam-se 



de remessas e devolução/retorno de mercadorias destinadas à industrialização. Ora, que 
“algumas” são essas? O sujeito passivo simplesmente alegou mas não especificou. Assim, 
entendo como válida a aplicação do critério adotado pelas autoridades fiscais, à luz do que 
dispõe a citada Instrução Normativa. 

 
Já a respeito dos estornos de crédito (de ofício – fls. 12/12 v.) das 

operações incentivadas e das não incentivadas, consoante a codificação de tais ajustes 
tidas como corretas pelo último revisor (fls. 196), faço coro à conclusão deste último, vez 
que não cabe a alegação por parte do contribuinte de que houve falta de informação 
porque faltou a descrição do referido código. 

 
A auditoria foi por duas vezes revisada. Na última, por fiscal estranho 

à lide. Não obstante a complexidade na apuração dos saldos do ICMS financiado e não 
financiado, a apuração de ofício leva em conta os códigos contidos na documentação 
fiscal respectiva. Tudo o mais é algoritmo, que processa os valores classificados em cada 
CFOP, que se encontram demonstrados nos documentos de fls. 13/16, 138/141 e 
186/188. Não há necessidade de nova revisão fiscal. 

 
Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para 

decidir pela procedência da pretensão inicial do fisco.” 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença singular, arguida pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00628/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Básica do ICMS e 
Auditoria do Fomentar, imposto exigido em razão de apuração 
irregular da parcela do fomentar. Procedência parcial nos 
termos da revisão. 
 
1 – Considera-se procedente em parte o auto de infração em que 
se demonstra que o sujeito passivo apurou de forma irregular a 
parcela do ICMS beneficiada pelo Fomentar; 
 
2 – Devendo ser consideradas as diferenças apuradas 
favoráveis ao sujeito passivo, quando se verifica que houve erro 
na escrituração do sujeito passivo, situação que implica 
redução no valor do imposto a ser exigido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de janeiro de 2018, após o advogado ter, em sua manifestação oral, 
retirado as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração, por cerceamento do direito de defesa e nulidade da sentença singular, 
decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$  318.091,21 (trezentos e dezoito mil e noventa e um reais 
e vinte e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 

05/08/2014, o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS no valor descrito no campo 
próprio, em razão da apuração irregular do imposto, decorrente de erro na apuração da 
parcela do ICMS financiado na escrituração fiscal digital – EFD, no registro de Apuração 
do ICMS, ocasionando o financiamento a maior do ICMS, conforme está demonstrado na 
Auditoria Básica do ICMS e Auditoria do Fomentar anexadas aos autos. Em virtude deste 
fato, o sujeito passivo deverá recolher o imposto omitido, juntamente com a penalidade e 
demais acréscimos legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 787.465,46 (setecentos e 

oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 
referente ao período de 01/01/2012 a 01/12/2013, sendo o total do crédito tributário, até a 
data da lavratura do auto de infração, a importância de R$ 1.574.930,92 (um milhão, 
quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), 
conforme consta no campo do crédito tributário da peça básica. 

 



No campo próprio do auto de infração foram apontados como 
infringidos os artigos 57 e 64 da Lei 11.651/91, combinados com o artigo 2º, II da Lei 
11.180/90, artigos 4º, inciso II, 5º, III, 13, § 5º, 43 e 44 do Decreto 3.822/92, artigo 4º da IN 
155/94 e artigo 1º da I N 885/07 – GSF. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos os 

seguintes documentos: Ordem de Serviço, folha 06, Auditoria Básica do ICMS de 2013, 
folha 07 a 16, Auditoria do ICMS Fomentar, folhas 17 a 24, Livro Registro de Apuração do 
ICMS, folhas 25 a 163. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa, constante às folhas 171 a 186, na 
qual alega preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração em razão da autoridade fiscal não ter capitulado adequadamente o dispositivo 
legal supostamente violado pela impugnante. 

 
Quanto ao mérito, a empresa impugnante aduz que chegou à 

conclusão que tanto este lançamento quanto o auto de infração de nº 4011402287174 são 
decorrentes de suposto aproveitamento irregular de créditos de ICMS recebidos em 
transferência de Cheque Moradia. Pois, os saldos credores transportados para os 
períodos subsequentes teriam lastro em operações com mercadorias vendidas dentro do 
Programa Morada Nova, administrado pela AGEHAB. 

 
Argumenta que a empresa autuada escriturou os créditos dos 

cheques moradia na coluna observações do Livro Registro de Apuração, na forma que 
dispõe o artigo 340, § § 1º e 2º do Decreto 4.852/1997. Assim, requer que sejam 
considerados os créditos referentes aos cheques moradia e que seja declarado 
improcedente o auto de infração ou nulo por insegurança na determinação da infração. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância 

Singular, e, na oportunidade, o julgador monocrático determinou, por intermédio do 
Despacho 341/2015- JULP, folhas 279 e 280, a realização de uma diligência para verificar 
as alegações da defesa a respeito do cheque moradia. 

 
Foi realizada a diligência, e o revisor informou que considerou os 

valores de R$ 53.404,38 e R$ 2.000,00, a título de cheques moradia, na Auditoria do 
Fomentar, com relação aos cheques moradias de 2013 houve a informação de que não foi 
possível recepcionar os valores deles na auditoria em virtude de estar ininteligível a 
escrituração da empresa autuada. Assim, com a revisão efetuada, o valor do ICMS a ser 
exigido do sujeito passivo passou para a quantia de R$ 512.678,53 (quinhentos e doze 
mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme está 
discriminado na revisão efetuada. 

 
O Auditor Fiscal revisor juntou aos autos o Relatório da Revisão, 

folha 283 a 286, e as auditorias efetuadas, folhas 287 a 306 dos autos. 
 
Regularmente notificada do resultado da revisão, a empresa autuada 

contesta a revisão efetuada e solicita a realização de uma nova diligência que vise o 
saneamento efetivo das questões suscitadas nos autos de infração de números 
4011402287174 e 4011402287255. 

 
Requer, ainda, a declaração de nulidade parcial do auto de infração 

de número 4011402287255, em razão da incapacidade de se determinar os valores 



glosados na apuração de Janeiro de 2012 e a improcedência do lançamento, em virtude 
de ser afastada a glosa do ICMS financiado para Janeiro/2012, não haveria imposto a 
pagar após a recomposição dos saldos apurados mediantes a utilização dos créditos do 
cheque moradia. 

 
Argumenta, ainda, que não sendo esse o entendimento deste órgão 

julgador, que se considere a revisão em anexo que aponta um saldo devedor de ICMS de 
R$ 264.183,07(duzentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e sete 
centavos) considerando os efeitos da IN 1.159/2013 - GSF. 

 
Para ilustrar a sua contestação, a empresa autuada juntou aos autos 

demonstrativos da apuração mensal do ICMS e das diferenças apuradas, folhas 320 a 
370. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância 

Singular, e o julgador monocrático proferiu a sentença rejeitando o pedido de diligência e 
de nulidade do lançamento, considerando o auto de infração parcialmente procedente no 
valor de ICMS de R$ 512.678,53 (quinhentos e doze mil, seiscentos e setenta e oito reais 
e cinquenta e três centavos). 

 
Notificada dos termos da sentença prolatada, a Fazenda Pública 

emitiu o Despacho 651/2016-GERF/SR, folha 384, declarando estar ciente e de acordo 
com a Sentença 1244/16-JULP. 

 
A empresa autuada apresenta recurso voluntário alegando nulidade 

do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa, solicita, também, a nulidade da sentença singular em virtude do julgador 
afirmar que a empresa recorrente omitiu o recolhimento de ICMS substituição tributária. 

 
Quanto ao mérito, a empresa recorrente reitera os argumentos de 

que com a consideração dos cheques moradia há de se constatar a improcedência do 
auto de infração. Assim, ela requer que o auto de infração seja considerado improcedente. 

 
A Terceira Câmara decidiu, por intermédio da Resolução 109/2016, 

folhas 418 e 419, encaminhar os autos para Gerência de Indústria e Atacado (GEAT) para 
que um Auditor Fiscal revisasse a Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir, verificando 
inclusive as alegações do contribuinte da possibilidade de se considerar os cheques 
moradia do exercício de 2013 e os dados contidos nos levantamentos efetuados pela 
defesa do sujeito passivo. 

 
O autor do lançamento procedeu a uma revisão, conforme relatório 

de folhas 506 a 510, e informou que com a revisão efetuada o valor do ICMS devido é de 
R$ 596.354,04 (quinhentos e noventa seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e 
quatro centavos). Acrescentou que o sujeito passivo não escriturou os créditos de ICMS 
referentes aos cheques moradia na apuração do ICMS do exercício de 2013. Por essa 
razão, os referidos créditos não fazem parte da apuração do ICMS e não devem ser 
compensados com o saldo devedor do ICMS, em face da vedação do § 2º do artigo 356-C 
do RCTE. 

 
O Auditor Fiscal juntou aos autos as auditorias dos ICMS Fomentar 

dos exercícios de 2012 e 2013. 
 



O representante do contribuinte foi notificado para se manifestar 
sobre o resultado do levantamento revisional e apresentou contestação do resultado da 
revisão alegando que o Auditor Fiscal não considerou os cheques moradia em seu 
trabalho. Acrescenta que os saldos credores que constam em sua apuração como 
transportados para os períodos subsequentes, na verdade, são saldos de cheques 
moradia, escriturados em campos errados de sua EFD. 

 
Desse modo, a defesa da empresa afirma que anexou cópias dos 

cheques moradia adquiridos durante os exercícios de 2012 e 2013, bem como refez a 
apuração do ICMS, considerando todos os créditos normais e especiais, no caso cheques 
moradia, para comprovar a ausência de omissão de pagamento de imposto. 

 
Assim, a recorrente afirma ter certeza que o presente lançamento 

não deve prosperar, visto que ocorreu apenas erro quanto ao transporte das informações 
do saldo do cheque moradia para um registro equivocado na EFD, in casu, no registro 
E110, o que implica em retificação nos Registros E111, E115, 1200 e 1210. Ao final, a 
empresa autuada solicita a improcedência do lançamento. 

 
Para instruir a sua peça defensória, foram juntados aos autos os 

documentos constantes às folhas 519 a 584. 
 
O presente PAT foi pautado para julgamento na Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário e durante o julgamento cameral em sustentação oral, a 
Representação Fazendária manifestou pela realização de uma nova diligência, e em 
virtude desse fato, os autos foram encaminhados, por intermédio da Resolução 97/2017, 
para uma nova revisão, para que um Auditor Fiscal elaborasse uma nova Auditoria do 
ICMS Fomentar/Produzir de 2013, pois o mesmo não foi considerado pelo próprio 
contribuinte na apuração do ICMS com o incentivo do Fomentar. 

 
O autor do lançamento, em atendimento à Resolução 097/2017, 

realizou a diligência e elaborou uma nova Auditoria do ICMS Fomentar Produzir, mesmo 
se posicionando contrário a esse procedimento com o argumento que quando iniciou a 
fiscalização o contribuinte não havia escriturado os cheques moradia no exercício de 
2013, que a escrituração efetuada pelo contribuinte foi realizada após o início da ação 
fiscal. 

 
Assim, o revisor discordando do posicionamento da Relatoria e da 

Representação Fazendária efetuou o procedimento de refazer a escrituração fiscal do 
registro E115 (Fomentar/Produzir), da forma que a requerente deveria ter inicialmente 
escriturado em sua EFD, antes da ação fiscal, e fazer a revisão da Auditoria do ICMS 
Fomentar /Produzir do exercício de 2013, fazendo a correção do saldo credor do período 
anterior.  

 
Em consequência, da revisão efetuada todas as diferenças apuradas 

no exercício de 2013 foram anuladas, conforme consta às folhas 699 a 711. De tal 
maneira, que as diferenças favoráveis ao Estado passam a ser nos seguintes valores: 
 
JAN/2012           ABR/2012         MAIO/2012     JUL/2013      AGO/2013    NOV/2013- DEZ/2013 
 
R$ 314.067,74   R$ 3.036,73       R$ 986,73       R$ 0,00         R$ 0,00         R$0,00       R$0,00 
 
No Total de R$ 318.091,20 
 



Em seguida, o sujeito passivo foi notificado para manifestar a 
respeito do resultado da revisão e permaneceu silente. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A exigência contida nesse contencioso é relativa à omissão de 

pagamento de ICMS, em razão de apuração irregular do imposto, na qual se verificou erro 
no cálculo da parcela do ICMS financiado, conforme foi demonstrado com a realização da 
Auditoria Básica do ICMS e Auditoria do Fomentar. 

 
O presente lançamento tem uma conexão com o auto de infração 

4011402287174, visto que as alterações naquele lançamento também provocam 
alterações no presente lançamento, em função da repercussão da conta gráfica do ICMS. 
Por essa razão, foi determinado que se realizasse uma revisão simultaneamente nos dois 
lançamentos, e que, posteriormente, os autos fossem pautados para serem julgados 
conjuntamente. 

 
Assim, ao promover a última revisão, o autor do lançamento fez um 

novo levantamento da Auditoria Básica do ICMS, considerando os cheques moradia e 
corrigindo o saldo credor do ICMS, porém ao fazer tal levantamento, ele deixou 
evidenciado que não concordava com tal procedimento, em razão de não haver a 
escrituração dos cheques moradia antes da ação fiscal.  

 
Desse modo, permaneceu o impasse sobre o julgamento da lide, 

pois se aceitarmos a reconstituição da escrita fiscal, o valor do ICMS a ser exigido reduz 
para a importância de R$ 318.091,20 (trezentos e dezoito mil, noventa e um reais e vinte 
centavos). Caso contrário, o auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
nos termos da decisão singular, que julgou procedente no valor de ICMS de R$ 
512.678,53 (quinhentos e doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três 
centavos). 

 
Na busca da verdade material dos fatos, nota-se que houve um erro 

de escrituração, mas que o valor devido pelo sujeito passivo é o apurado na última 
revisão, pois ficou constatado que quando se refez a conta corrente do ICMS FOMENTAR 
que o valor de imposto devido pelo contribuinte é de R$ 318.091,20 (trezentos e dezoito 
mil, noventa e um reais e vinte centavos), conforme se observa na última revisão, folhas 
699 a 711. A redução desse valor se deu por conta da escrituração equivocada do 
contribuinte do saldo credor a transportar, porém quando foi ajustada e refeita a escrita 
fiscal chegou-se à conclusão que não havia saldo credor transportado a maior e, por essa 
razão, o auto de infração de número 4011402287174 foi considerado improcedente. 

 
Isto repercutiu na conta corrente do ICMS apurada na Auditoria 

Básica do ICMS – Auditoria do Fomentar, apurando-se o valor que realmente é devido 
pelo sujeito passivo, situação que provocou a alteração na acusação do fisco de ICMS 
devido em razão de apuração irregular da parcela do ICMS Fomentar. 

 
O mero erro na escrituração fiscal do contribuinte não pode ser 

imputado como falta de pagamento de imposto. O Estado somente deve exigir do sujeito 
passivo o que é devido de fato por ele. 



 
Esse procedimento de acolher a forma correta de apurar o imposto é 

corroborado pelo que estabelece o artigo 1º da Instrução Normativa 1.159/2013 - GSF. 

Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo. 

[...] 

 
Portanto, ao contrário do posicionamento do revisor, entendo que o 

erro na escrituração não obriga o contribuinte a recolher um imposto que não é devido, 
devendo ser considerado os valores de imposto apurado na última revisão. Desse modo, 
julgo o presente auto de infração parcialmente procedente nos seguintes meses e valores 
de imposto: 

 

JANEIRO/2012  R$ 314.067,74 

ABRIL/2012       R$     3.036,73 

MAIO/2012         R$        986,73 

TOTAL               R$ 318.091,20 

 

Com relação às preliminares de nulidade do lançamento, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração e de 
nulidade da sentença singular deixo de apreciar em virtude do procurador do sujeito 
passivo ter retirado essas arguições em sustentação oral durante a sessão de julgamento 
do presente processo administrativo tributário. 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial provimento 

para reformar a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor de ICMS de R$ 318.091,20 (trezentos e dezoito mil, noventa e um reais e vinte 
centavos), acrescido da penalidade e demais encargos previstos em lei. 

 
 

Sala das sessões, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00710/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de afastastamento de nulidade 
declarada em julgado cameral. Formulação pela Fazenda Pública 
em recurso para o Conselho Superior. Improvido o recurso. 
 
Tendo sido acertada e devidamente fundamentada a nulidade 
declarada na decisão cameral, mantém-se essa decisão, 
improvendo-se o recurso da Fazenda Pública. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação 
da infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, José Paixão de Oliveira Gomes e Heli José 
da Silva, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e afastar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
escriturou indevidamente valores a crédito de ICMS, registrados no campo estorno de 
débito do Livro de Apuração de ICMS à título de ICMS PARTE INCENTIVADA 
PROGRAMA PRODUZIR, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS omitdo no valor de R$ 3.033.109,64 (três milhões, trinta e três mil, 
cento e nove reais e sessenta e quatro centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 57 e 64, da Lei n° 11.651/91 c/c o 

art. 20, "a", da Lei n° 13.591/00, art. 24 do Decreto n° 5.265/00, art. 88 do Decreto n° 
4.852/97 e art. 1° da Instrução Normativa n° 885/07, proposta a penalidade prevista no art. 
71, IV, "a", da Lei n° 11.651/91 com a redação da Lei n° 14.634/03.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 06/27) e cópia do Livro Registro de 
Apuração do ICMS (fls. 28/140), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 12/12/2012 (fls. 146), o sujeito passivo não comparece 

ao processo, sendo declarado revel (fls. 147). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 153/159), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa em virtude ineficácia de intimação, em razão do aviso de 



recebimento (AR) ter sido entregue à pessoa estranha ao quadro de funcionários da 
empresa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a autuação e diz que apresentará nova auditoria evidenciando os equívocos 
cometidos pelo autuante. Questiona a multa aplicada, considera-a desproporcional. 
Reproduz jurisprudência. 

 
Instruem a peça defensória a cópia da Procuração (fl. 161), cópias de 

alterações contratuais (fls. 162/191), cópia do AR (fl. 192), cópia do contrato de 
experiência (fl. 193), registro eletrônico empregado (fls. 194/196) e contrato de trabalho (fl. 
197). 

 
Posteriormente, a pedido da empresa autuada foram anexados aos 

autos cópias de Parecer técnico elaborado pelo analista da controladoria financeira da 
empresa (fls. 208/210) e cópia de levantamento contraditório (fls. 212/213).  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1436/2013 (fls. 215/218), acolhe a preliminar de nulidade da 
intimação e do termo de revelia de fls. 145/146, por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pela autuada, retornando os autos ao NUPRE para nova intimação na pessoa do 
representante da empresa identificado à fl. 161. 

 
Intimada, a autuada apresenta impugnação (fls. 223/230), arguindo a 

preliminar de insegurança na determinação da infração, asseverando que a conduta que 
lhe foi imputada não condiz com os dispositivos indicados como infringidos, restando 
numa capitulação legal equivocada, impondo-se a anulação ab initio do lançamento.  

 
No mérito, argui a decadência do crédito tributário com fulcro no § 4º 

do artigo 150, do Código Tributário Nacional. Argumenta que os fatos geradores 
ocorreram entre 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 e por isso não pode lhe 
ser cobrado o crédito tributário. Repisa o caráter confiscatório da multa aplicada, em 
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Pede a improcedência do 
lançamento. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença n° 2157/13-JULP (fls. 261 a 262). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

266/274), arguindo em preliminar a nulidade da decisão singular, afirmando que não se 
rebatem os argumentos fáticos e de direito apresentados pela Recorrente. Em seguida, 
reitera a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração.  

 
No mérito, argumenta que em relação à preliminar de decadência, a 

decisão ignora o disposto no § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, não 
havendo qualquer fundamentação que justifique a aplicação do inciso I do artigo 173 do 
mesmo Diploma Legal.  

 
Repisa o caráter confiscatório da penalidade aplicada. Por fim, 

requer a nulidade da decisão singular, ou alternativamente, a nulidade do feito, ou na 



impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
Tempestivamente, o sujeito passivo adita o recurso (fls. 278/295), 

arguindo em preliminar a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, por considerar que as provas colacionadas aos autos não atestam a prática da 
infração estampada na basilar.  

 
Diz que a metodologia adotada pelo agente fiscal não está de acordo 

com o previsto no manual de auditoria; que o procedimento adotado pela empresa está 
correto; que o débito de R$ 78.136,46 (setenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e 
quarenta e seis centavos) não pode ser somado em duplicidade com o débito relativo às 
saídas não incentivadas, sob pena de duplicidade e prossegue apontando erros e 
omissões; que a auditoria do FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR do Manual de 
Auditoria e Procedimentos Fiscais não foi seguida; que é impróprio a utilização de 
auditoria básica do ICMS para tal, pois contraria o Manual de Auditoria e Procedimentos; 
que inexiste diferencia autuável no formulário apuração de ofício da auditoria do ICMS. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, argumentando 

inexistir necessidade para a realização de diligências, pois não praticou a infração 
estampada na basilar, pois está caracterizada a nulidade. Que existe erro no 
preenchimento do formulário apuração de ofício da auditoria do Produzir. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memoriais (fls.304/312) 

onde reitera a argumentação e os pedidos anteriores. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 78/2014 (fls. 314/315), converte o julgamento em diligência para que 
auditor fiscal estranho a lide analise os dados e alegações apresentados pelo sujeito 
passivo, com vistas a verificar se procedem os seus argumentos, e promova a revisão do 
trabalho fiscal com manifestação conclusiva sobre a matéria. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 78/2014, em relatório (fls. 

317/321), informa que o contribuinte não atendeu às exigências estabelecidas na instrução 
normativa. Não efetuou os cálculos FOMENTAR/PRODUZIR conforme determina o 
preceito legal e nem ao menos utilizou o formulário correspondente com as devidas 
determinações legais estabelecidas, dentre as quais não observou a correspondente 
proporção entre as saídas incentivadas e não incentivadas em relação às saídas totais do 
período. 

 
Entenderam que, na prática, o contribuinte propõe a reformulação 

dos saldos do livro de apuração excluindo os créditos aproveitados indevidamente sob 
alegações de que não daria prejuízo ao erário. Que, além de ser impraticável, tal situação 
apresentaria omissão de ICMS em função da apuração do Percentual das Saídas das 
Operações Incentivadas e mudança do saldo devedor em livro de apuração do ICMS. A 
distribuição de créditos por entradas entre incentivadas e não incentivadas seriam 
alteradas, produzindo saldos de ICMS sujeitos a financiamentos inferiores. 

  
Mediante ajuste necessário quanto a aplicação de créditos e débitos 

de substituição tributária do FOMENTAR/PRODUZIR, sugere que as omissões 
encontradas devam ser retificadas para os valores e períodos na tabela em fls. 321. 

 
Junta documentos (fls. 322/349). 



 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls.355/375, oportunidade em que junta documentos (fls. 376/425). 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memoriais (fls. 428/440). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

005/2015 (fls. 441), converte o feito em diligência para que seja designado auditor fiscal 
estranho à lide e cumpra-se na íntegra o disposto na Resolução 078/2014 de fls. 314. 
Concluída a revisão, intime-se o sujeito passivo.  

 
O diligenciador, atendendo à resolução, em relatório (fls. 443/447), 

retifica o valor do crédito tributário para R$ 3.015.458,31 (três milhões, quinze mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos). Conclui que o auto de 
infração não apresenta vícios e deve prosperar, pois os levantamentos foram realizados 
de acordo com as normas da legislação em vigor, em estrita observância da Instrução 
Normativa nº 885/07-GSF. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 529/549. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 560/577). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada n° Acordão n° 1050/2016 (fls. 620/632), rejeita a proposta de conversão do 
julgamento em diligencia, formulada pelo Conselheiro José Paixão de Oliveira. Em decisão 
não unânime, acolhe a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 630 a 632), pedido o afastamento da nulidade declarada no acórdão cameral 
e o retorno dos autos àquela instância para apreciação ode toda matéria, argumentando 
que a decisão cameral fundamentou-se numa decisão proferida em outro processo, o de 
n° 4 0113009 649 40, referente à mesma empresa, na qual, segundo afirma, trata-se do 
mesmo assunto. 

 
O teor daquela decisão é de que “a autoridade fiscal ao realizar 

apenas a Auditoria Básica do ICMS para apuração do quantum devido pelo sujeito 
passivo, fragilizou o lançamento do crédito tributário, desprezando o incentivo financeiro 
do PRODUZIR concedido ao sujeito passivo via termo de acordo de regime especial 
celebrado com a Secretaria da Fazenda, sendo que deveria ter procedido à Auditoria do 
ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir, com as adaptações necessárias a apurar somente 
o valor devido ao erário, na forma da lei.” 

 
Todavia, no caso em apreciação, para efeito de implementação do 

procedimento de verificação da ilicitude não se verifica a necessidade de apuração do 
ICMS DOMENTAR/PRODUZIR, pois não houve discordância da fiscalização sobre o valor 
apurado nesse item. 

 
Argumenta ainda que houve a verificação da ocorrência do fato 

gerador, foi determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, 



identificado o sujeito passivo principal e proposta a multa aplicável, compondo os autos 
toda prova do acusado. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 641/652).  
 
Junta documentos (fls. 653/667). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada n° 

Acordão n° 1050/2016 (fls. 620/632), acolheu a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo o processo. 

 
A nulidade declarada na decisão cameral, fundamentou-se 

essencialmente no Acórdão nº 00289/15, da lavra do Conselheiro David Fernandes, 
proferido no Processo nº 4 0113009 649 40, emitido contra a mesma empresa e que trata 
do mesmo assunto, transcrevo o teor desse acórdão: 

 
Tratam esses autos de exigência de ICMS, mais acréscimos legais, 
decorrente de glosa de créditos apropriados pelo sujeito passivo, no campo 
“Crédito do Imposto – Estornos de Débitos”, indevidamente, tendo em vista 
sua falta de previsão legal, conforme Auditoria Básica do ICMS. 
 
O sujeito passivo, em suas manifestações em 2ª Instância, especialmente a 
partir de fls. 280 dos autos, assevera o seguinte: 
 
1) que a empresa apura o valor do ICMS devido somando todos os créditos 
relativos às entradas (operações não incentivadas) e os débitos relativos a 
todas as saídas realizadas (operações não incentivadas e operação 
incentivada do CFOP 6.101); 
 
2) entretanto, relativamente às saídas alcançadas pelo incentivo financeiro 
do PRODUZIR (CFOP 6.101 – venda de produção do estabelecimento), 
são apuradas apartadamente, porque não fariam parte do ICMS normal 
devido pela empresa, razão pela qual exclui essas operações da apuração 
do ICMS normal; 
 
3) que faz isso mediante o lançamento a “Estorno de Débito” do mesmo 
valor que fora debitado relativamente a essas saídas de mercadorias 
alcançadas pelo incentivo financeiro do PRODUZIR. 
 
Ressalto que esse procedimento adotado pelo sujeito passivo não está de 
acordo com as regras de apuração do incentivo financeiro do PRODUZIR, 
nem conforme a apuração normal do ICMS. 
 
Com efeito, o signatário de TARE que confira o incentivo do PRODUZIR ao 
contribuinte, deve ser realizado sem qualquer exclusão de operações. 
Entretanto, no campo OBSERVAÇÕES do LRAICMS, o sujeito passivo 
deve fazer também o cálculo do incentivo financeiro do PRODUZIR, 
seguindo inclusive a regra de apropriação proporcional dos créditos. Ao 
final, o valor incentivado pelo PRODUZIR (73%) é levado ao campo 
DEDUÇÕES de APURAÇÃO DO SALDO do livro RAICMS. 
 



Entretanto, embora o sujeito passivo tenha errado na sua escrituração 
fiscal, entendo, juntamente com os demais Conselheiros componentes da 
Câmara Julgadora, que o Fisco, nessa situação, não deve limitar-se à 
elaboração da Auditoria Básica do ICMS, com glosa do crédito 
correspondente ao estorno de débito falado, e cobrança integral do 
imposto, sem considerar o TARE que concede o incentivo financeiro do 
PRODUZIR ao sujeito passivo. 
 
O próprio Manual de Auditoria no Roteiro 15 – Auditoria do ICMS – 
Fomentar/Produzir/Microproduzir, quando aborda o assunto em III – 
APLICAÇÃO assevera expressamente sobre a auditoria em foco: “devendo 
ser executada sempre que algum tipo de procedimento fiscal for nelas 
desenvolvido” (nas empresas beneficiárias do incentivo financeiro do 
PRODUZIR). 
 
Outrossim, em que pese a irregular apuração feita pelo contribuinte, o fisco 
deve proceder à correção dos lançamentos inadequados quando do 
preenchimento da ‘Apuração de Ofício’ da Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir, mesmo que para tanto seja necessário 
adicionar campos específicos para proceder à glosa do crédito indevido 
correspondente ao ‘Estorno de Débito’ feita pelo contribuinte, conforme 
determina a Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, a qual aprova os roteiros 
de auditoria e procedimentos fiscais, em seu art. 2º, cujo texto transcrevo 
abaixo para maior clareza da decisão: 
 

Art. 2º Nos casos em que os modelos de demonstrativos 
apresentados não satisfizerem as necessidades da fiscalização, o 
agente do fisco deverá adaptá-los ou desenvolver modelos próprios à 
apuração da infração tributária constatada, obrigando-se a evidenciá-
los com clareza, inclusive com notas explicativas. 
 
Dessa forma, entendo que a autoridade fiscal ao realizar apenas a Auditoria 
Básica do ICMS para apuração do quantum  devido pelo sujeito passivo, 
fragilizou o lançamento do crédito tributário, desprezando o incentivo 
financeiro do PRODUZIR concedido ao sujeito passivo via termo de acordo 
de regime especial  celebrado com a Secretaria da Fazenda, sendo que 
deveria ter procedido à Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir, com as adaptações necessárias a apurar 
somente o valor devido ao erário, na forma da lei. 
 
Isso posto, contando com a unanimidade de votos de meus pares, acolho a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, de 
consequência, nulo ab initio o processo. 

 
Ademais, a empresa tem o incentivo do PRODUZIR e, por 

conseguinte, o direito de incentivar as vendas de produção do estabelecimento (saídas 
com o CFOP 6101). 

 
As empresas beneficiadas com o incentivo do PRODUZIR estão 

sujeitas a fiscalização pela AUDITORIA DO FOMENTAR – ROTEIRO 15 – do Manual de 
Auditoria sob pena de se ter o resultado distorcido. 

 
O valor tomado pelo Fisco como aproveitado indevidamente (estorno 

de débito) nada mais é do que a exclusão dos valores dos débitos das operações 
incentivadas pelo PRODUZIR. 

 



Os lançamentos efetuados pela empresa tinham o objetivo de 
simplificar a escrituração, lançando no Livro de Apuração os débitos das operações de 
saídas incentivadas e de não incentivadas e depois procedendo a exclusão da operação 
incentivada por meio do lançamento “Estorno de Débito” (CFOP 6101). 

 
O campo destinado a apurar as diferenças favoráveis ao Fisco 

(campo 99) da AUDITORIA DO FOMENTAR que instrui os autos não existe menção a 
qualquer valor, evidenciando a imperfeição do trabalho fiscal. 

 
Então, embora a Fazenda Pública pretenda o afastamento da 

nulidade declarada no acórdão cameral recorrido, considero acertada e devidamente 
fundamentada a decisão cameral, devendo, por isso, ser confirmada. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou nulo 
"ab initio" o processo por insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00807/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Levantamento "Comparativo EFD x SARE". 
Incentivo PRODUZIR. Omissão de pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de 
Apuração do ICMS, tendo em vista o pagamento parcial das 
parcelas não incentivadas e o não pagamento das parcelas 
relativas à média e das parcelas não financiadas pelo incentivo 
PRODUZIR. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 
01/01/2015 a 30/06/2017, ora exigido tendo em vista o pagamento parcial das parcelas 
não incentivadas e o não pagamento das parcelas relativas à média e das parcelas não 
financiadas pelo incentivo Produzir, na importância de R$571.468,41, conforme 
levantamento "Comparativo EFD x SARE" e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, (fls.03 

a 62). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.55 e 56). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia, (fl.63). 
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Impugnação à Segunda 

Instância, (fls.65 e 66). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.68 a 71), apresentando 

Impugnação à Segunda Instância, alegou que o fisco insiste em impor multa em patamar 
de 60% sobre o crédito tributário principal, daí o claro objeto de confisco. À luz da 
ilegalidade escancarada, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se 
posicionou acerca da constitucionalidade do artigo 71 incisos III do Código Tributário 
Goiano. Portanto, a multa imposta pelo fisco invade a proporcionalidade privada e, 



portanto, é flagrantemente inconstitucional, o que em tese, e bom senso, deveria resultar 
na não imposição de tal pena.  

 
Aduz que não há provas de que tenha sido regulamente excluída do 

benefício, e que da sua exclusão tenha sido assegurado o devido processo legal, com 
todos os direitos inerentes, como o contraditório e a ampla defesa. Assim, sem que seja 
obedecido o devido processo legal, acerca da exclusão do sujeito passivo do Produzir, 
não pode o fisco subentender que houve a revogação e, portanto, deve os atos retornarem 
em diligência ao fiscal autuante, para que proceda minucioso estudo dos valores, 
considerando a vigência do benefício.  

 
Por fim requer que os nobres julgadores da Colenda Câmara 

acolham as razões expostas, acatando-as para reconhecer o direito nelas articulado, e 
consequentemente determinar o arquivamento dos autos do processo administrativo; 
requer, igualmente, a juntada dos documentos que fazem jus de prova ao direito 
reclamado pelo Recorrente; requer ainda que as intimações de estilo sejam direcionadas à 
Recorrente, bem como de seu procurador.   

 
Anexou documentos nas (fls.72 a 78). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que o polo passivo alega que não cometeu o ilícito tributário denunciado na folha de rosto 
deste volume, entretanto, não traz aos autos nenhum elemento de prova capaz de 
contrapor a exigência vestibular, mais precisamente que a parcela está quitada, situação 
que me leva a recordar os ensinamentos dos bancos acadêmicos, “alegar, sem comprovar 
o alegado é o mesmo que não alegar”.   

 
Mediante a assertiva supra, o feito deve ser julgado procedente.  
 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00945/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL. NULIDADES - Preliminares de 
nulidade do auto de infração, arguidas pelo polo passivo, sendo: 
(i) por incompetência funcional da autoridade lançadora; (ii) por 
insegurança na determinação da infração; e, (iii) por 
cerceamento do direito de defesa. REJEITADAS. Decisão 
unânime. 
 
1. A arguição, desmotivada, de ausência de prorrogação, ou 
mesmo de falta de apresentação da Ordem de Serviço para 
execução do trabalho de fiscalização, não configura nulidade do 
lançamento, vez que o mesmo foi levado a efeito por autoridade 
com competência assegurada pela Lei nº 13.266/98; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. (Artigo 
20, § 3.º, da Lei nº 16.469/09); 
 
3. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
4. As arguições de nulidade do lançamento, quando desprovidas 
de sustentação, devem ser rechaçadas. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS, em razão da utilização indevida do 
programa FOMENTAR/PRODUZIR. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
1. É devido o ICMS que deixou de ser recolhido pela utilização 
do benefício do FOMENTAR/PRODUZIR, decorrente da aplicação 
do incentivo em operações fiscais não permitidas; 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o crédito tributário se 
encontra corretamente demonstrado, e não tendo o sujeito 
passivo apresentado provas capazes de ilidir o trabalho 
realizado, deve o auto de infração ser considerado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José 



da Silva, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 04 de setembro de 2.015, o 
Fisco exige da empresa acima identificada ICMS no valor original de R$ 254.102,75 
(duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e setenta e cinco centavos), com as 
cominações legais, nos termos da legislação tributária, em razão da apuração irregular do 
imposto decorrente da inclusão no incentivo do programa FOMENTAR de operações 
fiscais não permitidas, e, também, de erros na apuração da parcela não incentivada. 

Com suporte nas regras dos artigos 57 e 64, da Lei nº 11.651/91; 
combinados com o artigo 20, inciso I, da Lei nº 13.591/00; e, artigos 7º, e 23, do Decreto 
nº 5.265/00, e, o artigo 4º, da Instrução Normativa nº 155/94-GSF; ainda, o artigo 1º, da 
Instrução Normativa nº 885/07 – GSF, a fiscalização elaborou o lançamento de ofício, 
propondo, outrossim, a penalidade prescrita pelo artigo 71, inciso III, alínea "c", do 
Código Tributário Estadual – CTE, com redação da Lei nº 17.917/12. 

Com o escopo de instruir a preambular, foram juntados ao processo 
os documentos de fls. 03/25, a saber: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito 
Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Nota Explicativa; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; mídia CD; Ordem 
de Serviço; Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica; Declaração; e, 
Auditoria Básica do ICMS e seus Demonstrativos Auxiliares. 

Foram qualificados como coobrigados solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, os sócios administradores MOACIR VICENTIN e MARIA TEREZA 
VICENTIN, fls. 06/07. 

Devidamente intimados, fls. 26/31 e 36, apenas o sujeito passivo 
principal comparece ao feito, fls. 40/44, sendo lavrado o Termo de Revelia em desfavor 
dos coobrigados solidários, fls. 37. 

Na Impugnação apresentada, o sujeito passivo principal arguiu, 
preliminarmente, nulidade do auto de infração alegando ausência de levantamentos, 
Notas Fiscais, XML’s, Livros, EFD’s. Alega obscuridade na auditoria realizada. Também, 
nulidade do lançamento em razão da Ordem de Serviço se encontrar vencida, 
respaldando-se para tanto na Lei Complementar nº 104/2013. Indica, também, como 
razão para a nulidade a ausência de levantamento de pagamentos do SARE.  

Alega, ainda, duplicidade de cobrança de diferenças relacionadas 
com o mesmo período, e constante do auto de infração nº 4011502565605. 

Quanto ao mérito, apenas alega que é beneficiário do PRODUZIR, e 
realiza ajustes creditórios em suas apurações, e que tal fato não foi levado em 
consideração pela fiscalização.  

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

Exara-se o Despacho nº 655/2016 – JULP, fls. 48/50, visando 
esclarecer quanto a competência do agente fiscal autuante.  

Em resposta, foram juntadas aos autos as cópias das Portarias às 
fls. 53/59, e a manifestação às fls. 60, na qual é expressado: 



“A competência para ao desenvolvimento das atividades fiscais 
encontra-se embasadas nos seguintes documentos (vias em anexo): 

Portaria 002/214 – GSF (art. 1º, ii); 

Portaria 176/2014 – SRE; 

Portaria 073/2015 – GSF (art. 1º, II); 

Portaria 264/2015 – SRE; 

Solicitação de Movimentação do Pessoa do Fisco; 

Ordem de Serviço nº 14.106” 

Complementa-se; “Também ratificam a subordinação do Auditor 
Fiscal e da empresa Alpes Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., à Gerência de 
Indústria e Atacado, o conteúdo da Ordem de Serviço nº 14.106 (em anexo) da qual o 
contribuinte tomou conhecimento na primeira notificação expedida”. 

Os autuados foram intimados a se manifestarem a respeito do 
resultado da diligência realizada, fls. 61/66, e quedaram-se silentes. 

Junta-se aos autos as cópias dos documentos às fls. 68/80, a saber: 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias; Auditoria do Fomentar / 
Produzir / Microproduzir e Demonstrativos Auxiliares;  

O Julgador Singular, após analisar os autos, não acolhe as nulidades 
arguidas, entende desnecessária a conversão em diligência, considera inexistente a 
duplicidade arguida, e, no mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 
decidir pela procedência da pretensão do Fisco, consoante a Sentença nº 4890/17 – 
JULP, fls. 81/89. 

Após destacar o rigor do trabalho realizado pela fiscalização, assim 
como a devida compreensão da Auditoria do ICMS – FOMENTAR / PRODUZIR / 
MICROPRODUZIR, o Julgador destacou: “A defesa quando comparece ao feito nada traz 
em relação à Auditoria”.  

Intimados do “decisum” monocrático, fls. 91/100, novamente os 
coobrigados solidários não comparecem aos autos, propiciando, por consequência, a 
lavratura do Termo de Perempção às fls. 101. 

O sujeito passivo principal interpõe Recurso Voluntário, fls. 103/112, 
no qual, após breve relatório processual, reitera as preliminares de nulidades arguidas na 
fase singular, argumentando ausência de levantamentos, Notas Fiscais, XML’s, Livros, 
EFD’s, etc. Indica, novamente, duplicidade com o auto de infração nº 4011502565605. 
Destaca algumas, a seu ver, incongruências de valores na auditoria realizada, razão que 
o leva a ratificar a nulidade por cerceamento do direito de defesa. Indica, também, 
ausência de esclarecimentos quanto ao motivo do estorno. Requer a realização de 
revisão fiscal. 

Pugna, assim, pela nulidade por insegurança na determinação da 
infração, argumentando que o agente fiscal não demonstra com clareza as origens das 
diferenças, apenas juntando planilhas sem o competente arquivo em Excel.  

Reitera, também, a preliminar de nulidade em vista da existência de 
Ordem de Serviço vencida, respaldando-se na Lei Complementar nº 104/2013. Destaca 
jurisprudência a respeito da matéria.  

Ainda, alega ausência de levantamento de pagamentos SARE. 



No mérito, propriamente dito, volta a alegar que é beneficiário do 
PRODUZIR, e realiza ajustes creditórios em suas apurações, e que tal fato não foi levado 
em consideração pela fiscalização, especialmente em relação ao exercício de 2;014.  

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

Este é o Relatório. 

 
     V O T O  

 

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que 
a minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 
3.º, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 
Isto posto, em prefação, mister proceder às análises das questões preliminares, 
suscitadas pela recorrente, a saber: 

 
DA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL 

 
O Sujeito passivo argumenta, respaldando-se na Lei Complementar 

nº 104/2013, que a Ordem de Serviço se encontrava vencida, situação que, no entanto, 
inexiste, bastando para tanto verificar que no referido documento, inserto às fls. 11, se 
encontra bastante destacada sua prorrogação até a data de 17 de outubro de 2.015, 
sendo que o lançamento ocorreu em 04 de setembro de 2.015, portanto, dentro do seu 
período de vigência.  

Outrossim, eventuais outros questionamentos relacionados com a 
competência do agente autuante, foram dirimidos em face da diligência realizada, e pela 
juntada das cópias das Portarias às fls. 53/60. 

Não acolho a preliminar em questão. 
 

DA INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO  
E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
 
Os argumentos apresentados pela polaridade passiva, quais sejam: 

ausência de levantamentos, Notas Fiscais, XML’s, Livros, EFD’s, etc.; duplicidade com o 
auto de infração nº 4011502565605; incongruências de valores na auditoria realizada; e, 
ausência de esclarecimentos quanto ao motivo do estorno, ao contrário do que a 
recorrente assevera, não se confirmam, haja vista que se verifica que na mídia constante 
do processo às fls. 10, cuja cópia foi entregue ao sujeito passivo, estão contidos os 
levantamentos e auditorias realizados, nos termos do Manual de Auditoria editado pela 
SEFAZ, como os demais anexos, Notas Explicativas e observações, assim como nos 
demonstrativos auxiliares das Auditorias são bem detalhados e autoexplicativos em 
relação às infrações praticadas pelo sujeito passivo. Ainda, na mídia se encontram, 
também, as Notas Fiscais, as EFD’s e os pagamentos existentes no SARE, como todos os 
demais relatórios. 

Relativamente ao auto de infração nº 4011502565605, indicado como 
lavrado em duplicidade com este lançamento, há que se destacar que o mesmo se refere 
a omissão do pagamento do ICMS apurado em livro próprio, ao passo que este trata de 



apuração irregular dos benefícios contidos no Programa PRODUZIR, portanto, são 
infrações distintas, não havendo que falar em duplicidade de lançamento.  

Outrossim, incoerências de valores indicadas pelo sujeito passivo 
foram, oportunamente, apreciadas pelo julgador singular, tendo sido as mesmas refutadas. 

Assim sendo, é suficiente a análise, mesmo perfunctória do 
processo, para se confirmar que todos os elementos, de natureza formal, que são 
indispensáveis à lavratura do auto de infração, foram juntados pela fiscalização. Dessa 
forma, não existe nenhum vício formal para caracterizar as nulidades pleiteadas pela 
recorrente. 

Assim, ao não apresentar outro levantamento de mesma natureza 
que o realizado pela fiscalização, capaz de apontar objetivamente quais os equívocos 
realmente verificados, não há que se falar em nulidade do trabalho fiscal. 
Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma das hipóteses de 
nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito passivo não logrou 
indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito. 
 

M É R I T O 
 

Suplantadas as questões preliminares retro apreciadas, passo à 
análise do mérito. 

Da análise do conteúdo do presente processo, verifica-se que a 
exigência fiscal em comento surgiu assentada no pressuposto de que a recorrente omitiu o 
pagamento de ICMS, em montante já destacado em linhas volvidas, em razão da 
apuração irregular do imposto a recolher, haja vista que utilizou o benefício do 
PRODUZIR/FOMENTAR para contemplar operações não permitidas, e, também, 
perpetrou erros na apuração da parcela não financiada. 

A recorrente não apresenta contestação fática direcionada ao 
trabalho realizado, pautando sua defesa em nulidades, as quais foram pontualmente 
analisadas em linhas pretéritas, e, também, em questionamentos de valores pontuais, os 
quais, também, foram coerentemente analisados pelo julgador singular, cujas razões, por 
compactuarmos com as mesmas, agregamos ao nosso voto. O ilustre julgador destacou: 
“Verificamos que os valores que a defesa alega não saber a origem ou seriam 
divergentes, verificamos que os mesmos têm sua origem conhecida e não existindo 
divergências, como analisado anteriormente. Portanto, não sendo necessária nenhuma 
diligência em função disso”. 

A recorrente não elabora e, consequentemente, não apresenta outro 
levantamento de mesma natureza que o realizado pela fiscalização, capaz de apontar 
objetivamente quais os equívocos eventualmente verificados. Exsurge, assim, a premissa 
de que a auditoria realizada se encontra corretamente realizada. 

Em suma, é essa a situação em julgamento. 
Por oportuno, mister destacar que a Auditoria do ICMS – 

FOMENTAR / PRODUZIR / MICROPRODUZIR, compreende a análise e verificação do 
ICMS apurado pelo contribuinte beneficiado por tais programas, objetivando averiguar a 
regularidade do ICMS a ser recolhido pelo contribuinte – Média e ICMS da parcela não 
financiada – e o ICMS a ser financiado com recursos dos incentivos, visando verificar se a 
apuração do ICMS, incluindo-se tanto a parcela sujeita ao incentivo, quanto as que 
deverão ser integralmente recolhidas, se encontram de acordo com a legislação vigente. 

Entretanto, a recorrente, nas suas manifestações não logrou 
apresentar nenhuma irregularidade diretamente vinculada à auditoria realizada. 

Verifiquei, portanto, todo o trabalho contido na auditoria realizada, os 
lançamentos efetuados, a descrição do fato suporte da fundamentação legal, os 
argumentos apresentados, e vislumbrei, objetivamente, irregularidade nos procedimentos 



realizados pela recorrente, cujo resultado final se encontra consolidado na auditoria, a qual 
não foi eficientemente contestada pelo sujeito passivo.  

Em face do exposto, rejeito, em consenso unânime, as preliminares 
de nulidade do lançamento, arguidas pelo sujeito passivo, a saber: Incompetência 
funcional da autoridade autuante; Insegurança na determinação da Infração; e, 
Cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, de forma unânime, voto, conhecendo do Recurso 
Voluntário, negando-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00977/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal – 
Programa CENTRO/PRODUZIR. Diferença de ICMS a recolher. 
Procedente. 
 
A ausência de provas instrutórias da defesa motiva a 
confirmação de decisão proferida pela Primeira Instância e 
causa a ratificação da procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da acusação fiscal afirma que o sujeito passivo, omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$ 3.713.861,33, referentes ao período de 
01/07/2016 a 28/02/2017, por ter se utilizado de forma indevida do benefício 
Centroproduz, cujo TARE nº 114/06-GSF encontrava-se revogado por decurso de prazo. 
Em consequência, o autuado deve pagar o imposto omitido, junto com a penalidade e 
demais acréscimos legais.   
 
Anexos: Cópia da Ordem de Serviço nº 32350, cópia da notificação de ciência nº 12/2017, 
recibo da ciência da notificação nº 12/2017, cópia do TARE nº 114/06-GSF, Auditoria 
Básica do ICMS dos exercícios de 2016 e de janeiro e fevereiro de 2017, Informações dos 
Relatórios dos arquivos magnéticos das EFD’s utilizadas na Auditoria, Auditoria do 
Centroproduzir, Cálculo do Benefício e Benefício Utilizado. 
 

A infração noticiada e causadora da exigência do crédito tem abrigo 
nos arts. 57 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, art. 2º, inciso III, alínea “a” da Lei nº 13.844/01, 
art. 3º, inciso I, alínea “a” do Decreto nº 5.515/01. 

 
A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso III, 

alínea “c” do CTE. 
 
Os documentos de fls. 03/47 instruem o auto de infração. 
  
O sujeito passivo, ao ser notificado do lançamento do crédito 

tributário, impugna-o, fls. 50/56, sob a informação de que a sua constituição se deu em 
19/09/2003, com projeto de implantação do Centro de Distribuição aprovado pela 
CE/PRODUZIR em 30/09/2003, por meio da Resolução nº 450/2003 e Contrato de 
Financiamento nº 065/2004, celebrado em 08/11/2004. 

 



Alega que esses Contrato de Financiamento nº 065/2004 foi aditado 
com dilatação do valor do crédito concedido e do prazo para fruição de benefício. Sob a 
juntada de cópia do referido aditamento, fls. 80/84, entende que se encontra amparado 
pelo contrato aditivo, requer a desconstituição do auto de infração. 

 
Sob o abrigo do art. 100 do Código Tributário Nacional-CTN, requer a 

exclusão da penalidade, dos juros e da correção monetária. 
  
O julgador de Primeira Instância decide pela procedência do auto de 

infração, fls.90/92. 
 
O sujeito passivo, fls. 99/105, recorre da decisão singular, onde 

defende que assinou aditamento ao contrato de financiamento, condição que lhe dá 
validade para aproveitar o Centroproduz. Esta segurança motiva a afirmação de que o 
auto de infração, que exige o cumprimento de obrigação tributária, deve ser 
desconstituído.  

 
Acresce que a recorrente estava amparada pelo seu Aditivo nº 01 ao 

Contrato nº 065/2004, juntado ao processo para instrução da peça impugnatória. A vista 
deste aditivo, deixa claro, portanto, que não é lícito à Administração Pública, que celebrou 
o aditivo anexo, puna a recorrente que apenas cumpriu o referido acordo. Na hipótese de 
ser mantido o lançamento de ICMS, devem ser excluídos do auto de infração a multa, os 
juros de mora e a atualização monetária, cujo alicerce deste objetivo é o art. 100 do CTN.  

 
Por fim requer a nulidade do lançamento, pois o aditivo juntado à 

impugnação autoriza a utilização do benefício; alternativamente, na hipótese de ser 
mantido o lançamento de ICMS, requer que seja determinada a exclusão da multa, dos 
juros de mora e da autuação monetária, conforme previsão contida no art.100, parágrafo 
único do CTN. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Da fundamentação da decisão proferida pelo julgador de Primeira 

Instância que resultou na declaração da procedência do auto de infração, eu a adoto para 
mantê-la nesta decisão. 

 
O Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 114/2006 fixou a 

sua validade pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses para que o sujeito passivo acordante 
pudesse usufruir os benefícios do programa PRODUZIR, o qual teve por vencimento o 
mês de junho de 2016. 

 
O auto de infração reclama o cumprimento de obrigação tributária 

principal no período de 01/07/2016 a 28/02/2017. Portanto, a partir do mês de julho/2016, 
o direito de a empresa poder utilizar os benefícios do programa produzir já não existia. 

 
Quanto ao Termo Aditivo citado pela recorrente, vejo que ele trata do 

aumento dos valores, conforme registra a sua cláusula segunda. 
 



No que se refere ao prazo, este permaneceu sem alteração, isto é, 
120 (cento e vinte) meses, os quais iniciaram em julho/2006 e finalizou em junho/2016. 

 
A tese decisória do julgador de Primeira Instância finalizou com 

parágrafos que transcrevo: 
 
“Assim, concluo como correto o procedimento adotado pela 

fiscalização, exigindo o recolhimento dos valores indevidamente deduzidos do ICMS a 
recolher, a partir do mês 07/2016. 

 
Confirmada a infração, correta está a aplicação da penalidade, bem 

como seus acréscimos e atualização, conforme estabelecido na legislação tributária. 
 
Assim, por ter sido efetuado em total observância aos requisitos 

previstos pelo art. 142 do CTN e de não ter sido apresentado pela defesa nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizar o lançamento, concluo que este deve prosperar, 
conforme consta da inicial”, fl. 91. 

 
Em face ao exposto e ao votar esta ação, decido conhecer do 

recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01033/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. Unânime.   
 
PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Ausência de preenchimento do 
campo PERÍODO A FISCALIZAR na Ordem de Serviço. 
REJEITADA. Unânime. A Ordem de Serviço como direito do 
contribuinte está assegurado no art. 5º, IX, da Lei Complementar 
nº 104/2013, inclusive o conteúdo da mesma. No presente caso, 
nota-se que o campo PERÍODO A FISCALIZAR trata-se de dado 
de controle interno da administração tributária, não previsto no 
dispositivo próprio da citada lei. Assim, não se trata de direito 
do contribuinte tal referência na Ordem de Serviço. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento da parcela 
não financiada pelo programa PRODUZIR. Exigência integral do 
ICMS apurado, sem o financiamento de 73%. PROCEDÊNCIA. 
Unânime. O não pagamento da parcela não financiada de 27% 
do programa PRODUZIR, implica na exigência integral do ICMS 
apurado (100%), ou seja, incluindo a parcela que o contribuinte 
financiara indevidamente (73%). (Parecer Normativo nº 006/2008 
e Lei do produzir e seu regulamento). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do 
ICMS, no período de 01/03/2017 a 31/05/2017, ora exigido integralmente, para os meses 
de março e abril, e parcialmente, para o mês de maio deste ano de 2017, tendo em vista o 
não pagamento das parcelas não financiadas pelo incentivo PRODUZIR, na importância 
de R$ 1.833.434,62 (hum milhão oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos), com o devido estorno integral de março e abril e 
parcial das deduções de maio de 2017 e conforme documentos anexos. Em 



consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos o art. 63 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c arts. 24 

e 26 do Decreto nº 5.265/00 e art. 4º da IN 155/94-GSF. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, I, “a”, do CTE c/ redação da Lei nº 

14.058/2001. 
 
Valor original do ICMS exigido de R$ 2.503.584,79. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que aponta os valores mensais do ICMS 
exigido do sujeito passivo; a cópia da Ordem de Serviço (fls. 04); e, Relatório Comparativo 
EFD com o SARE de empresa diversa da autuada (Itambé Alimentos S/A) (fls. 05), bem 
como outros documentos dessa empresa que não a autuada (Itambé Alimentos S/A) (fls. 
06/14). 

 
 Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece (fls. 38/44) ao 

processo e impugna o auto de infração, alegando, em síntese, o seguinte: 
 
a) Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, pois a Ordem de Serviço não traz a 
informação relativa ao “Período a Fiscalizar”; 

b) Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois 
a planilha Detalhamento do Crédito Tributário  não há como ser 
confrontada com o Comparativo EFD x SARE, vez que foi juntada 
planilha contendo valores divergentes dos apontados na 
descrição da infração; 

c) No mérito, pediu o sobrestamento  do processo durante o período 
de adesão à Lei nº 19.738/17, que trata de convalidação de 
benefícios fiscais e incentivos financeiros. 

Anexou cópia da Resolução nº 58/2017 – CAT (fls. 82) que trata do 
sobrestamento do julgamento dos processos que possam ser convalidados e cópia da Lei 
nº 19.738/17 (fls. 83/88). 

 
O julgador singular, em sentença de fls. 89/90, rejeita as preliminares 

de nulidade e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, ressaltando que a 
convalidação prevista na citada lei alcançava apenas os créditos tributários de fatos 
geradores de obrigação tributária ocorridos até 31/12/2016, não se aplicando ao presente 
caso, que trata de fatos geradores dos meses de março a maio de 2017. 

 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em segunda instância (fls. 93/101), e contesta o lançamento do crédito 
tributário, aduzindo o seguinte: 

 
a) Nulidade processual por insegurança na determinação da 

infração, visto a ausência na Ordem de Serviço da descrição do 
período a ser fiscalizado no campo “Período a Fiscalizar”; 

 
b) No mérito, argumenta que cumpriu os requisitos da lei de 

convalidação aderindo ao parcelamento dos 27% (vinte e sete por 
cento) das parcelas não financiadas pelo incentivo PRODUZIR, 



conforme termo de parcelamento que anexa aos autos; e que, 
quanto ao fato de a lei prever que as medidas facilitadoras 
abrangem somente o crédito tributário correspondente a fato 
gerador ou prática de infração ocorridos até 31 de dezembro de 
2016, argumenta que se deve aplicar ao caso o princípio da 
isonomia tributária, não podendo o Estado criar leis que tratem 
desigualmente contribuintes que se encontrem no mesmo pé de 
igualdade, estabelecendo períodos diversos para a concessão de 
benefícios e isenções. 

 
Pede que se declare nulo “ab initio” o processo ou que seja 

considerado o parcelamento efetuado para fins de convalidação, levando em consideração 
o Princípio da Isonomia Tributária. 

 
Anexa extrato do parcelamento e cópia do Termo de Acordo de 

Parcelamento de Crédito Tributário Parcial (fls. 102/111). 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de auto de infração em que se exige o pagamento de ICMS, 

multa, mais acréscimos legais, decorrente de o sujeito passivo ter utilizado indevidamente 
o financiamento do Programa PRODUZIR (73% do ICMS apurado), nos meses de março, 
abril e maio de 2017, sendo a exigência do imposto integral para os dois primeiros meses, 
dada a omissão total do pagamento do ICMS não financiado (27%), e parcial para o mês 
de maio, tendo em vista o pagamento em parte do ICMS não financiado, sendo  o cálculo 
do imposto exigido para esse mês proporcional ao valor efetivamente pago da parte não 
financiada. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), que discrimina os valores 
mensais do ICMS e multa exigidos e cópia da Ordem de Serviço nº 32005 (fls. 04).   

 
Apesar da instrução processual contemplar Relatório Comparativo 

EFD x SARE e outras planilhas equivocadamente inseridos nos autos, por ser referente a 
outra empresa, tal fato não prejudica o entendimento da autuação, inclusive pelo sujeito 
passivo, que tem conhecimento do que apurou, do que financiou, e do que pagou ou não 
pagou de ICMS. Nesse sentido, o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário 
contempla os valores mensais de ICMS exigidos, o que permite a perfeita intelecção da 
autuação, juntamente com os dados que a empresa dispõe, e a bem redigida e clara 
descrição do fato no auto de infração. 

 
Assim, inicialmente já rejeito a alegação de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração, alegada pelo sujeito passivo tendo em vista a 
ausência de descrição do período a ser fiscalizado no campo “PERÍODO A FISCALIZAR” 
na Ordem de Serviço com cópia anexada aos autos, pelos fatos que abaixo exponho: 

 
O direito do contribuinte à existência da Ordem de Serviço 

inaugurou-se com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 104/2013, prevista no seu 
art. 5º, inciso IX, alíneas “a” a “f”, que transcrevo abaixo para clareza dessa decisão: 

 

“Art. 5º São direitos do contribuinte: 

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



IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de 
dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela 
Administração Tributária, que deverá conter: 

a) as datas de início e fim do procedimento de fiscalização, cujo prazo não 
poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, por 
despacho fundamentado da autoridade responsável; (Redação conferida pela Lei 

Complementar 110 - vigência: 23.04.14) 

b) a descrição sumária do objeto de fiscalização e dos documentos que 
deverão ser disponibilizados para exame; 

c) a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução e a 
norma legal que lhes atribua tal competência, sendo vedada a delegação 
de competência; 

d) a autoridade responsável por sua emissão; 

e) o contribuinte ou local onde será executada; 

f) os trabalhos a serem desenvolvidos e o número do telefone ou endereço 
eletrônico onde poderão ser obtidas as informações necessárias à 
confirmação de sua autenticidade”; 

 
Nota-se, portanto, que a Lei Complementar em referência 

estabeleceu além da prévia existência da Ordem de Serviço, o seu conteúdo. Por 
oportuno, ressalto que quando a lei estabelece a “prévia apresentação”, está-se referindo, 
naturalmente, à ação da fiscalização de impacto, mediante blitz ou apreensão de 
mercadorias, bens, documentos, arquivos magnéticos, etc., em que a fiscalização deve 
apresentar ao abordado pela atividade fiscalizatória a ordem de serviço. No caso, de 
fiscalização desenvolvida internamente nos órgãos da Secretaria da Fazenda, não há que 
se falar em deslocamento do fiscal para comparecimento ao estabelecimento do sujeito 
passivo para apresentação da ordem de serviço. Nesse caso, a ordem de serviço deve 
integrar o processo administrativo tributário, para o conhecimento do sujeito passivo, como 
no presente caso. 

 
Feito esse esclarecimento, passo a analisar o conteúdo da ordem de 

serviço. Verifica-se que a Ordem de Serviço nº 32005 (fls. 04) contém todos os campos 
exigidos pela Lei Complementar nº 104/2013, conforme redação que se pode conferir 
acima em cotejo com a mencionada Ordem de Serviço presente aos autos. Dessa forma, 
não há que se falar em direito do contribuinte à identificação do PERÍODO A FISCALIZAR, 
tratando-se de acréscimo feito pela administração tributária para fins de controle interno da 
Secretaria da Fazenda, não se erigindo em direito do contribuinte. Portanto, rejeito a 
preliminar arguida pelo recorrente. 

 
No mérito, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo. Com efeito, o 

mesmo não contesta que para aproveitar o incentivo financeiro de 73% do ICMS apurado 
pela empresa em cada mês, tem-se como condicionante o pagamento da parte não 
financiada pelo Programa PRODUZIR de 27% do ICMS apurado, hipótese em que, pela 
omissão, deve recolher a totalidade de 100% do ICMS apurado, salvo pagamento parcial, 
situação em que o pagamento aproveita ao sujeito passivo proporcionalmente ao valor 
pago, exigindo-se o pagamento, então, não da integralidade dos 73%, mas na proporção 
do valor efetivamente pago. 

 
Esse é o que prevê a Lei que instituiu o Programa PRODUZIR e seu 

Regulamento, já consolidado e pacificado o entendimento conforme o Parecer Normativo 
nº 006/08-SAT, cuja conclusão transcrevo abaixo: 

../DAVID-CAT/RELATÓRIOS%20DE%20PAT/2018/04-abril/LC_0110.doc
../DAVID-CAT/RELATÓRIOS%20DE%20PAT/2018/04-abril/LC_0110.doc


 

  “Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de 
que: 

- os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem à fruição 
ou efetiva utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o 
beneficiário tem de recolher ao erário estadual e os que dizem respeito à 
perda de vigência do contrato de financiamento realizada pela suspensão 
ou pelo cancelamento do contrato de financiamento, não se confundem; 

- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 

- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de suspensão, 
o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela 
não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, uma vez 
que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, impedida de 
utilizar o benefício; 

- a empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e utilizar-se 
do benefício, desde que a regularização seja realizada antes do início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração, conforme previsto no art. 138 do Código 
Tributário Nacional. 

Este é o entendimento”. 

 
O recorrente, contesta, então, outros aspectos ligados ao lançamento 

do crédito tributário, tais como: parcelamento dos 27%, aderindo à Lei nº 19.738/2017; 
agressão ao princípio constitucional da Isonomia Tributária. 

 
Sobre tais alegações, registre-se que a lei de convalidação aplica-se 

efetivamente apenas para fatos geradores ocorridos até 31/1/2016. No caso trata-se de 
infração relativa a fatos geradores de março a maio de 2017, não alcançada pela lei de 
convalidação. Esta é uma lei que não fere o princípio da isonomia, pois trata igualmente 
todos os contribuintes que estão em uma mesma situação. Outrossim, cabe a este 
Conselho o Controle da legalidade do lançamento, e não discutir a constitucionalidade da 
lei, que compete ao Poder Judiciário. 
 

Por outro lado, o Parcelamento por si não é o bastante para 
convalidar, inclusive a referência no parcelamento é à redução da multa prevista na Lei nº 
11.651/91 – Código Tributário do Estado, e não à lei de convalidação. Outrossim, não há 
sequer manifestação do órgão próprio da administração tributária convalidando o incentivo 
do PRODUZIR, o qual, se fosse requerido pelo sujeito passivo e posto à apreciação da 
Superintendência da Receita, teria que ser devidamente apreciado pelo órgão 
administrativo (Superintendência da Receita), o que o sujeito passivo sequer providenciou, 
omitindo-se, se essa era a sua pretensão, em requerer ao mesmo o deferimento da 
convalidação. 

 
Posto isso, voto, contando com a unanimidade de votos dos 

Conselheiros presentes à sessão de julgamento, pela rejeição da preliminar de nulidade 
processual por insegurança na determinação da infração, e no mérito, pela procedência do 
auto de infração, confirmando a sentença singular nesse sentido, entretanto, considerando 
os pagamentos efetuados no PARCELAMENTO para fins de possível extinção do crédito 
tributário. 



 
 
 

Sala das sessões, em 28 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01124/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
nomeados solidários, arguida pelo Conselheiro relator. 
Acolhida. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Apuração irregular 
do imposto devido pelo Produzir. Falta de pagamento parcial do 
ICMS da parcela não incentivada. Procedente em parte.  
 
1. Devem ser excluídos do polo passivo da lide o nome daqueles 
que de conformidade com orientação prescrita em lei não 
tinham interesse na situação que constitui o fato gerador da 
ação; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando 
a instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência estabelecida em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Relator.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 107.619,84 (cento e sete mil, seiscentos e dezenove 
reais e oitenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce 
Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
na importância de R$161.937,50, referente ao período de março a setembro de 2013, em 
razão da apuração irregular do imposto devido pelo Produzir decorrente de falta de 
pagamento parcial do ICMS da parcela não incentivada também do ICMS sobre as 
operações não financiadas, sendo estornado total e/ou parcialmente o valor da parcela 
financiada pelo Produzir, conforme Auditoria Básica do ICMS e demais documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
demais acréscimos legais.   

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Nerissa Macedo Carnelos 

e Pedro Ferreira Onofre, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos (fls.03 

a 24). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas (fls.19 a 

24). 



 
Foi lavrado o Termo de Revelia pelos sujeitos passivos solidários, na 

(fl.25). 
 
Pelo Despacho nº169/2016, (fl.59), o julgador singular determina 

realização de diligência para encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Luziânia, para que seu ilustre titular, por obséquio, designe Auditor-Fiscal, 
preferencialmente o autuante, para examinar os documentos apensados pelo sujeito 
passivo e manifestar-se conclusivamente a respeito de sua argumentação. Caso, julgue 
necessário, que revise o procedimento fiscal. Em seguida, intima-se o sujeito passivo do 
resultado de tal trabalho, retornando-se em seguida para a sequência do julgamento.    

 
Em atendimento ao Despacho nº169/2016, (fls.79), à Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia, alegou que os recolhimentos relativos aos períodos 
de agosto a setembro de 2013 foram recolhidos somente no dia 22/10/2013 (fls.75 e 76), 
portanto, fora do prazo legal seria até 12º (décimo segundo) dia seguinte ao do 
encerramento do período de apuração, em conformidade com o art. 4º da IN 155/94 – 
GSF. Em relação aos períodos de março a julho de 2013 foi parcelado o auto de infração 
nº2061625300079, conforme comprovantes anexos pelo contribuinte (fls.40 a 44), não 
pagas também na data de vencimento dos mesmos e afastada a espontaneidade no 
recolhimento, visto pagamento mediante autuação.  

 
Diante do exposto, informa que o contribuinte é devedor do ICMS no 

valor de R$161.937,50, mais as cominações legais devidas. Desta forma o Auto de 
Infração de número 4011304388839 permanece inalterado. Anexou Documentos (fls.61 a 
78). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomarem conhecimento do 

Despacho nº169/2016, querendo manifestar-se, (fls.80 a 87). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls. 90 a 95), 

atendendo o Despacho nº169/2016, alegou que o impugnante recolheu o ICMS relativo 
aos períodos de agosto e setembro de 2013 foram recolhidos no dia 22/10/2013 (não 
entendem porque o pagamento foi feito fora do prazo, mas a autoridade fiscal entendeu 
que o pagamento foi feito conformidade com o art.4º da IN 155/94 – GSF). Não ocorreu 
nenhum dos casos previstos na TARE nº001-138/2012 – GSF, que justifique sua 
alteração, revogação ou suspensão, como quer a autoridade fiscal. Neste passo, o 
contribuinte detentor do regime especial, não está automaticamente excluído dos 
benefícios por eventual atraso no recolhimento do ICMS, ou na falha relativo a qualquer 
obrigação acessória.  

 
Aduz que ocorreu que o pagamento do tributo em atraso se deu 

antes de qualquer procedimento fiscal, mesmo que preparatório, relativos aos impostos 
em atraso. Portanto, à luz do CTN, também está exclusa qualquer punição à ora 
impugnante; pelo que deve ser considerado improcedente o Auto de Infração 
nº401130438839. 

 
Por fim requer seja considerada cumprida a diligência; seja 

reconhecido o pagamento fiscal relativo a eles; que não houve alteração, revogação ou 
suspensão do termo de acordo; seja reconhecido que a autuação se refere a benefícios 
fiscais contratuais em vigor, para julgar totalmente improcedente o AI nº401130438839, 
por contratar cláusulas contratuais estipuladas livremente no TARE nº001-138/2012 – GSF 
extinto o processo.  Anexou Documentos (fls.96 a 104). 



 
 Pela Sentença de nº3408/2017 – JULP, nas (fls.106 a 109), o 

julgador singular decidiu pela Procedência, do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário 

(fls.110 a 121). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção para os sujeitos passivos 

solidários, (fl.122). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.124 a 139), 

apresentando Recurso Voluntário, alegou que não ocorreu nenhum dos casos previstos no 
TARE Nº001-2012 – GSF, que justifique sua alteração, revogação ou suspensão, como 
quer a autoridade fiscal, cujo procedimento foi abandonado pelo senhor Julgador Singular. 
Neste passo, o contribuinte detentor do regime especial, não está automaticamente 
excluído dos benefícios por eventual atraso no recolhimento do ICMS, ou na falha relativa 
a qualquer obrigação acessória. A TARE Nº001-2012 – GSF não foi discutida na r. 
Sentença combatida. Portanto, está a merecer a devida atenção nesta fase do julgamento 
administrativo.  

 
Aduz que o que ocorreu é que o pagamento do tributo em atraso se 

deu comprovadamente antes de qualquer procedimento fiscal, mesmo que preparatório, 
relativos aos tributos em atraso. Portanto, à Luz do CTN, também está exclusa qualquer 
punição à ora recorrente; pelo que deve ser reformada a r. sentença combatida para 
considerar improcedente o Auto de Infração nº401130438839. Neste passo é de se 
reconhecer que não houve nenhum ato da administração fiscal goiana notificando 
previamente o auto de infração à empresa sobre o atraso ou o início da fase de cobrança 
de ICMS relativa aos períodos março a maio e de julho a setembro de 2013. 

 
Argui que o Senhor Julgador não foi justo com a ora recorrente, pois 

adotou a tese do autor do procedimento, e assim atropelou a legislação, a jurisprudência, 
e o parecer normativo adotado e divulgado pela própria Secretaria da Fazenda ao julgar 
procedente o auto de infração. Neste passo, a acusação fiscal de omissão não é 
verdadeira, pois os impostos foram pagos antes do procedimento fiscal, ou de qualquer 
medida administrativa preparatória para início de fiscalização; portanto, não havia mais 
omissão quando da fiscalização. O Senhor Julgador singular se valeu de interpretação 
sua, particular da legislação tributária, o que o conduziu ao erro de exarar uma sentença a 
par de injusta, em desconformidade com a lei, a doutrina e a jurisprudência firmados sobre 
o caso em debate.  

 
Por fim, requer que seja reformada a r. sentença a quo para 

reconhecer que não houve alteração, revogação ou suspensão do termo de acordo; para 
reconhecer que a autuação se refere a benefícios fiscais contratuais em vigor; e 
fundamentalmente, para reconhecer a aplicabilidade da regra do art.138 do CTN ao caso 
em debate, para julgar totalmente improcedente o AI nº401130438839, e também por 
contrariar cláusulas contratuais estipuladas livremente no Tare nº001-138/2012 – GSF 
extinto o processo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que apesar de estarem peremptos, eu argui na presente sessão de julgamento a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, tendo em vista que este auto se trata de 
imposto declarado por EFD e não recolhido.  

 
O sujeito passivo não recebeu a parcela não financiada, o que 

impede o autuado de utilizar o incentivo fiscal PRODUZIR.   
 
Como ficou provado, não houve recolhimento das parcelas não 

financiadas dos meses de agosto e setembro, antes da ação fiscal, o que dá direito ao 
autuado de utilizar do incentivo fiscal, conforme parecer Normativo nº. 006/2008, cuja 
cópia se encontra acostada a este volume, fls. 132 “usque” 136.    

 
Ante o exposto, voto suscitando e acolhendo a preliminar de 

exclusão dos solidários da lide.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço 
do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de 
cálculo de R$ 633.057,88 (seiscentos e trinta e três mil, cinquenta e sete reais e oitenta e 
oito centavos), cujo ICMS a recolher é no “quantum” de R$ 107.619,84 (cento e sete mil, 
seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01334/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Programa 
FOMENTAR/PRODUZIR. ICMS regularmente registrado e 
apurado. Inadimplência do ICMS relativo à parcela não 
financiada (30%). Exigência integral do ICMS declarado no Livro 
Registrado de Apuração do ICMS. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a 
concessão e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa 
FOMENTAR, de observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias: [...] III - manutenção, rigorosamente 
em dia, de suas obrigações tributárias, impostas pela legislação 
tributária estadual, ou de quaisquer outras obrigações 
porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás (Decreto 3.822/92 art. 44, III). 
 
3. O sujeito passivo, estando inadimplente com a parte do 
imposto que deveria pagar ao erário estadual (parcela não 
financiada), em razão da impossibilidade de ocorrer o 
financiamento da parcela abrangida pelo Programa 
FOMENTAR/PRODUZIR, torna-se devedor em relação a 
integralidade do imposto regularmente apurado e registrado na 
sua escrituração fiscal.   
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. E, quanto ao mérito, 
também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, observado o 
parcelamento de fls. 133 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Nivaldo Carvelo Carvalho. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 

regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
01/07/2016 a 31/10/2016, ora exigido integralmente tendo em vista o não pagamento da 
parcela não financiada pelo incentivo FOMENTAR, na importância de R$ 5.067.272,57, 
conforme documentos anexos. Exige-se o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
demais acréscimos legais.   

 
Foi informado também no auto de infração que o TARE nº 001-0323/2003 

– GSF, relativo ao FOMENTAR, encontrava-se suspenso. 
 
Foram dados como infringidos o art. 63 da Lei nº 11.651/91 – CTE; o art. 

6º da Lei nº 12.855/96; arts. 37, § 1º; 43, II e 44, III, do Decreto nº 3.822/92 e art. 4º da 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, I, “a”, do 
CTE, c/ redação da Lei nº 14.058/01. 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: cópia do Parecer Normativo 

nº 006/08-SAT (fls. 04/09); extrato relatório Comparativo EFD x SARE do exercício de 
2016 (fls. 10); extrato da EFD = Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações 
Próprias (fls. 11/15) dos períodos 07 a 10/2016; extrato do TARE nº 001-0323/2003 (fls. 
16/17). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo (fls. 

22/34) e impugna o auto de infração, com as seguintes alegações: 
 
a) inicialmente, aduz nulidade processual por cerceamento do direito de 

defesa e violação da verdade real, sob o argumento de que a autoridade fiscal se valeu de 
alegações genéricas, bem como incontáveis presunções quanto ao fato gerador, posto 
que o sujeito passivo sequer recebeu o agente fiscalizador in locu, ferindo o princípio do 
contraditório, pois não pediu explicações, ou esclarecimentos por escrito, de eventuais 
falhas ou irregularidades; 

 
b) no mérito, o alega que o fiscal não tem competência legal para 

suspender os efeitos do programa FOMENTAR que financia 70% do ICMS devido, para 
exigir o pagamento não só dos 30%, mas a totalidade do ICMS devido, pois a empresa 
somente pode ser desenquadrada do FOMENTAR por decisão do Conselho Deliberativo 
do FOMENTAR ou pelo Secretário da Fazenda; 

 
c) por fim, argumenta que a multa apresenta caráter confiscatório. 
 
Pede que o processo seja julgado nulo ou que se declare a insubsistência 

do auto de infração, ou que se exclua ou reduza a multa a patamar razoável de 20% sobre 
o valor principal. 

 
O julgador singular rejeita alegação de nulidade processual e, no mérito, 

julga procedente o auto de infração (fls. 73/76). 
 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão de primeira instância, 

interpõe recurso voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 80/100): 
 



(a) alega nulidade da autuação por cerceamento ao direito de defesa e 
violação à verdade real. Afirma que em momento algum a autoridade fiscalizadora se 
encontrou in loco e, mesmo assim, autuou a Recorrente. Sustenta, também, que é direito 
da parte estar presente no momento da autuação, que possui o direito sagrado de se fazer 
representar, por meio de seu departamento contábil e/ou de seu advogado. Defende ser 
essa é essência do inciso V do art. 5º, c/com art. 133 da CF;  

 
(b) defende inexistir previsão legal para a autuação e aplicação de 

penalidade referente à parcela incentivada do ICMS. Afirma inexistir previsão legal, ao 
menos nos dispositivos indicados no auto de infração, para autuação integral do ICMS, 
decorrente exclusivamente do não pagamento da parcela não incentivada; 

 
(c) sustenta ser ilegal a aplicação do Parecer Normativo 06/08 – SAT, por 

ser esse instrumento normativo nulo de pleno direito, mormente por representar 
verdadeira inovação tributária e instituição de penalidade não prevista em lei, bem como 
decorrer de interpretação realizada exclusivamente para atender os pro fiscum. 
Acrescenta que o Princípio da Tipicidade Tributária não dá margem ao interprete ou ao 
aplicador para entendimentos contraditórios, mais abrangente ou restritivo pelo descrito 
pela norma constitucional;  

 
(d) afirma ser necessário a exclusão ou redução da multa aplicada, tendo 

em vista a sua abusividade; 
 
Pede, ao final, reconhecer a nulidade do auto de infração, 

subsidiariamente, reconhecer a insubsistência do lançamento, diante da inexistência de 
previsão legal para a autuação e aplicação de penalidade referente à parcela incentivada 
do ICMS ou ainda pela não aplicabilidade e absoluta nulidade do Parecer Nº 06/08-SAT. 

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

Das preliminares. 
 

O contribuinte alega nulidade da autuação por cerceamento ao direito de 
defesa e violação à verdade real. Afirma que em momento algum a autoridade 
fiscalizadora se encontrou in loco e, mesmo assim, autuou a Recorrente. Sustenta 
também que é direito da parte estar presente no momento da autuação, que possui o 
direito sagrado de se fazer representar, por meio de seu departamento contábil e/ou de 
seu advogado. Defende ser essa é essência do inciso V do art. 5º, c/com art. 133 da CF.  

 
Inexiste necessidade nem previsão legal para que o fisco só possa lavrar 

auto de infração se estiver in loco no estabelecimento ou que no momento da lavratura do 
auto de infração esteja alguém representando a empresa. Aliás, o sujeito passivo teve 
todo o tempo disponível para se defender da autuação. Inclusive ocorreu o sobrestamento 
do processo, em 19/02/18, nos termos da resolução 35/2018 (fls. 129/130), a fim de que o 
sujeito passivo buscasse a convalidação do benefício fiscal, nos termos da Lei 19.738/17.  

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 
respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade de se defender da 
autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 



Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 
deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, da existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos e demonstrativos de fls. 04 a 17.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito. 

 
No presente auto de infração ocorre a exigência da integralidade do ICMS 

regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, na importância de 
R$ 5.067.272,57, conforme documentos anexos, juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais, referente ao período de 01/07/2016 a 31/10/2016, tendo em vista o não 
pagamento da parcela não financiada pelo incentivo do programa FOMENTAR.  

 
Também estava o sujeito passivo impedido de utilizar ou usufruir de 

benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, em face de estar com o TARE nº 
001/0323/2003 – GSF (fls. 16/17), que cuida do FOMENTAR/PRODUZIR, suspenso a 
partir de 08/04/2016, nos termos da Portaria 76/2016-GSF (fls. 138/139), em decorrência 
da falta de apresentação de Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa Negativa (ou com 
efeito de negativa) relativa aos tributos estaduais – CND – Estadual. 

  
Ao constatar a inadimplência do ICMS relativo à parcela não incentivada, 

bem como a suspensão do TARE supramencionado, a fiscalização agiu corretamente ao 
exigir o ICMS integral, correspondente a 100% (cem por cento) do imposto devido, uma 
vez que a empresa estava impedida de se utilizar do incentivo financeiro referente ao 
Programa FOMENTAR, em face ao disposto nos artigos 43, inciso II e 44, incisos II e III, 
do Decreto 3.822/92, que assim dispõem: 

 
Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes documentos 
indispensáveis: 
 
[...] 
 
II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta 
por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da 
parcela correspondente à média, nos casos de expansão, conforme 
percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da 
Diretoria Executiva; 



 
Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão 
e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas requerentes/beneficiárias: 
 
[...] 
 
II - o integral cumprimento de obrigações contratuais assumidas com o 
Programa FOMENTAR e com o Agente Financeiro deste; 
 
III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás; 
 
Também nesse mesmo sentido, em relação à impossibilidade de utilizar o 

Programa FOMENTAR/PRODUZIR, a Administração Tributária adotou entendimento 
exarado no Parecer Normativo n.º 06/08, especificamente o segundo e o terceiro 
parágrafo de sua parte e da conclusão, conforme transcrevo a seguir: 

 
"Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de 
que: 
 
[...] 
 
- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado 
com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do 
pagamento da parcela não incentivada para a fruição do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao 
erário estadual; 
 
- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de 
suspensão, o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência 
à parcela não incentivada, deve exigir a integralidade do imposto devido, 
uma vez que a empresa estava, no momento da constatação pelo fisco, 
impedida de utilizar o benefício; 
 
[...] 
 
Este é o entendimento." 

 
O sujeito passivo defende inexistir previsão legal para a autuação e 

aplicação de penalidade referente à parcela incentivada do ICMS. Afirma inexistir previsão 
legal, ao menos nos dispositivos indicados no auto de infração, para autuação integral do 
ICMS, decorrente exclusivamente do não pagamento da parcela não incentivada. 

 
A legislação tributária é muito clara no sentido de que se o sujeito passivo 

está inadimplente com a parte não financiada (30%), a outra parte do ICMS que seria 
financiada (70%), em razão da impossibilidade de ocorrer o financiamento, deve ser 
recolhida aos cofres públicos, motivo pelo qual foi lavrado o presente auto de infração 
exigindo a integralidade do imposto declarado no Livro Registro de Apuração do ICMS. Os 
comandos estabelecidos nos artigos 43, inciso II e 44, incisos II e III, do Decreto 3.822/92, 
supramencionados são determinantes nesse sentido. 



 
No tocante ao parecer normativo, é de se registrar que a administração 

tributária veio, mediante o referido parecer, uniformizar o entendimento sobre o tema e 
aclarar eventuais dúvidas. O parecer não inovou, está fundado nos referidos dispositivos 
do decreto acima citado, vigentes bem antes do período objeto da autuação.   

 
Em relação à penalidade aplicada, deve ressaltar que multa imposta 

corresponde a 60 % (sessenta por cento) do valor do imposto, nos termos do art. 71, 
inciso I, alínea “a” do CTE.  É multa prevista em lei, é adequada para a infração apurada e 
inexiste qualquer elemento que possa caracterizá-la como abusiva.  

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto as preliminares 

de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração, no mérito, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o auto de infração, observado para eventual extinção do 
crédito tributário o parcelamento parcial, às fls. 133.  
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01522/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Imposto relativo às 
operações incentivadas pelo PRODUZIR, apurado e não 
recolhido. Provimento parcial. Decisão unânime.     
 
Deve-se julgar parcialmente procedente o auto de infração 
quando, no curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar 
em parte a infração fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu,    por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS  de R$209.880,17 (duzentos e nove mil, oitocentos e oitenta 
reais e dezessete centavos), referente ao período de 05/16, e, ainda, considerando o 
parcelamento parcial efetuado pela autuada, para fins de eventual extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige do sujeito passivo o pagamento de ICMS na 
importância de R$ 566.945,33 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e 
cinco reais e trinta e três centavos), referente ao período de 01/05/2016 a 30/06/2016, em 
razão do não recolhimento das parcelas não incentivadas pelo PRODUZIR, apuradas no 
Livro de Apuração do ICMS. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais.    

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do artigo 63 

da Lei 11651/91, combinado com os artigos 24 e 26 do Decreto 5.265/00 e artigo 4° da IN 
155/64-GSF e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, I, "a", da Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei 14058/2001.   

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

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04/09); Relatório Comparativo EFD/SARE (fl. 10); 
Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações próprias (fls. 11/13); Consulta 
Diagnóstico do Contribuinte TARE (fl. 14) e Portaria nº 005/2016 (fl. 15). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar ou apresentar impugnação em 

Primeira Instância (fls. 16/17), tendo sido declarado revel conforme Termo de fl. 18. 
 
Novamente intimado (fls. 20/221), desta feita para impugnar o feito em 

Segunda Instância, o sujeito passivo, representado pelo seu Diretor Proprietário, alegou 
que retificou a EFD referente ao período 06/2016, não lhe sendo autorizado retificar o 
05/2016 por já estar autuado, pedindo revisão para considerar esta retificação da EFD 



motivada por evidente erro de fato, colacionando extrato da EFD com a apuração correta 
do ICMS no mês de junho de 2016 (fls. 27/35), à guisa de provar suas arguições. 

 
Indo a julgamento, a Primeira Câmara Julgadora deste Conselho aprovou a 

seguinte Resolução: 
 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

16/12/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, em atenção à sugestão apresentada pela 
representação fazendária, 

 
CONSIDERANDO as alegações do sujeito passivo autuado no sentido de que a diferença 

apurada pelo Fisco decorre da não consideração da parcela correspondente ao crédito outorgado (especial) 
que lhe foi conferido pelo Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 124/16-GSF; 

 
CONSIDERANDO que a cláusula primeira do referido TARE prevê que o crédito outorgado 

deve ser apropriado em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da vigência do termo de acordo, 
vigência esta que, segundo a cláusula décima, teria início a partir da assinatura, isto é, em 10 de junho de 
2016;  

 
CONSIDERANDO a alegação da autuada de que efetuou a retificação de sua EFD mediante 

a inserção no registro E111, sob o código GQ040044, do montante do crédito especial/pré-operacional para 
investimento; 

 
R E S O L V E,  
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto a Delegacia de 

Auditoria de Indústria e Atacado a fim de que seja designado agente do fisco, preferencialmente um dos 
autores do procedimento fiscal, para realizar a revisão do trabalho fiscal à vista das razões aduzidas pela 
impugnante e, se for o caso, efetuar a exclusão da auditoria da diferença correspondente ao(s) mês(es) que 
se encontrem regularizado(s). 

 
Após, à Gerência de Controle Processual - GEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja 

intimado do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, se 
manifestar. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Paulo Diniz e 

Nislene Alves Borges. “ (Sic) 
 
O resultado desta diligência foi que um dos autuantes concordou que, com a 

retificação da EFD relativa ao mês de junho/2016, o ICMS reclamado quanto a este 
período é indevido (fls. 55/59). 

 
Intimada deste resultado, a parte passiva não se manifestou. 
 
Em seguida o Conselheiro Relator colacionou o extrato do Parcelamento nº 

2801582 (fl. 65), onde foi parcelado o valor de R$ 209.880,17 (duzentos e nove mil, 
oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos) do ICMS devido em maio/2016. 

 
É o relatório. 
     

V O T O 

 
Analisando o processo, não resta dúvida que de fato tem razão parcial a 

autuada ao impugnar este lançamento, considerando que no lançamento de ofício, o Fisco 
agiu na premissa de que o sujeito passivo não teria efetuado o recolhimento de ICMS nos 
meses de maio e junho/2016, entretanto, no curso deste processo administrativo tributário 
foi comprovada incorreção na apuração do ICMS relativo ao mês de junho/2016, 



remanescendo apenas o valor referente ao mês de maio/2016, por não ter sido autorizada 
sua correção por já estar autuado, conforme informado por um dos autuantes às fls. 55/59. 

 
Desta forma, resta indevida parcialmente a exigência feita pelo Fisco em 

relação ao mês de junho de 2016, sendo válida a cobrança do imposto somente em 
relação ao período 05/2016, no valor de R$ 209.880,17 (duzentos e nove mil, oitocentos e 
oitenta reais e dezessete centavos) de ICMS, parcelado consoante Parcelamento nº 
2801582 (fl. 65). 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para manter a 

exigência contida na exordial apenas sobre o valor de R$ 209.880,17 (duzentos e nove mil, 
oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos) de ICMS (a ser acrescido das cominações legais), 
constatado pela revisão de fls. 55/59 e parcelado consoante Parcelamento nº 2801582 (fl. 65). 

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01663/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recolhimento da parcela 
não incentivada com atraso. Impossibilidade de utilização do 
benefício. Espontaneidade. Improcedência do auto de infração. 
Reforma da decisão cameral. 
 
I - Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a 
empresa beneficiária deverá apresentar ao Programa 
comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do ICMS devido. (Decreto 3.822/92, art. 43, II); 
 
II - Constitui condição básica para a fruição de empréstimos do 
Programa FOMENTAR, a manutenção, rigorosamente em dia, de 
suas obrigações tributárias impostas pela legislação tributária 
estadual (Decreto n° 3.822/92, art. 44, III); 
 
III - Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
em razão da utilização de benefício financeiro cuja condição de 
pagamento da parcela não incentivada foi cumprida pelo sujeito 
passivo antes do lançamento "ex-officio". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do ICMS, nos 
prazos legais, de ICMS indicado em Declaração Periódica de Informação (DPI), na 
importância de R$125.650,66 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e 
sessenta e seis centavos), relativo ao período de referência e vencimentos a seguir 
apresentados. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. ” (Sic) 

 
Citados como infringidos o artigo 63 da Lei nº 11.651/91, combinado com os 

artigos 75 do Decreto nº 4.852/97 e 2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso I, alínea "a" da Lei n° 11.651/91, com a 
redação da lei 14058/2001. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 



Ocorrência, Declaração Periódica de Informações – DPI, Espelho Cadastral e extrato 
deste auto de infração (fls. 03/10).  

 
Intimada em 06/10/2010 (fls. 11/12), a autuada apresentou impugnação em 

Primeira Instância (fls. 15/21), representada por advogado legalmente constituído (m.j à 
fls. 24/25), alegando, em síntese, que é beneficiária do programa Fomentar, sendo que o 
TARE firmado entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda visa amenizar sua carga 
tributária na forma estabelecida no art. 4° do Decreto n° 3.822/92, o qual estabelece que o 
valor de 70% do imposto apurado seria pago pelo Programa Fomentar e não diretamente 
pela indústria, ou seja, a indústria pagará de forma direta, no máximo 30% do ICMS  e 
15% do valor financiado pelo referido Programa, e foi o que fez, só que com atraso, sendo 
os dois valores decorrentes deste dois percentuais majorados por multa e juros, conforme 
comprovantes destes pagamentos que juntou às fls. 47/51, sendo amparado pelo princípio 
da espontaneidade previsto nos artigos 138 do CTN e 169 do CTE. 

 
Indo a julgamento em Primeira Instância, a julgadora singular, após ler, 

conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decidiu pela procedência 
parcial do lançamento ao considerar como espontâneo o pagamento de fls. 47/48, 
remanescendo a importância de R$ 87.955,46 (oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta 
e cinco reais e quarenta e seis centavos), consoante a Sentença n° 1448/2011 (fls. 53/54). 

A Representação Fazendária anuiu com a Sentença (fl. 55). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 61/68), onde 

seu patrono reiterou o pedido de improcedência do lançamento e as razões formuladas 
nas defesas anteriores, expostas em linhas pretéritas, de que estaria beneficiado pelo 
princípio da espontaneidade, pois recolheu o valor correspondente a 30% do saldo 
devedor apurado de ICMS com atraso, porém majorado por multa e juros, conforme 
entendimento deste Conselho Administrativo em julgamento, cuja decisão transcreveu à 
guisa de amparo a esta assertiva defensória, pugnando, ao final, pela improcedência total 
deste auto de infração com base nos artigo 138 do CTN e 169 da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
Julgado em Segunda Instância, a Segunda Câmara deste Conselho, em 

decisão unânime, rejeitou o cerceamento alegado pela autuada, por não haver nestes 
autos ofensa ao inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT e, por maioria, manteve a 
Sentença recorrida, sob o mesmo argumento de que embora o valor correspondente aos 
30% tenha sido recolhido antes deste lançamento, foi intempestivo e infringiu esta 
condição para a fruição do benefício do Fomentar, que é estabelecida nos artigos 63 da 
Lei 11.651/91, 75 do Decreto 4.852/97, 2º da instrução Normativa nº 155/94-GSF e 43, 
Parágrafo único do Decreto 3.822/92 

 
Intimada, a autuada apresentou recurso ao antigo Conselho Pleno (fls. 80/91) 

onde, em suma, ressaltou inicialmente o cabimento deste recurso, nos termos do artigo 
41, I da Lei 16.469/09 e que a constituição do crédito tributário teve por fundamento de 
validade a suposta omissão do pagamento relativo aos 30% do valor devido de ICMS em 
março de 2010, procedendo o autuante à autuação de 100% do ICMS declarado na sua 
DPI.  

Que, no entanto, o valor relativo aos 30% foi recolhido com atraso, conforme 
prova os comprovantes deste recolhimento juntados às fls. 47/48 destes autos, motivo 
pelo qual este lançamento deve ser julgado improcedente, em razão do princípio da 
espontaneidade estabelecido nos artigos 138 do CTN e 169 do CTE. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 
Dirigindo-me ao mérito, há de se observar que os benefícios financeiros 

destinados à implantação e expansão de indústrias no Estado de Goiás são condicionados 
ao cumprimento de diversas condições pelos beneficiários. 

 
Neste sentido, o Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992, que baixa o 

Regulamento do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás 
– FOMENTAR, em seus arts. 43 e 44, estabelece o seguinte: 

 
“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa beneficiária 

deverá apresentar ao Programa os seguintes documentos indispensáveis: 
 
...................................................................................................................................................; 
 
II - Comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do 

ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da parcela correspondente à média, nos casos de 
expansão, conforme percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da Diretoria Executiva; 

[...]” 

 
“Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e fruição de 

benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias: 

[...] 
II - O integral cumprimento de obrigações contratuais assumidas com o Programa 

FOMENTAR e com o Agente Financeiro deste; 
 
III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, impostas pela 

legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras obrigações porventura assumidas com instituições 
financeiras oficiais do Estado de Goiás”.  

 
O fato de o sujeito passivo ter realizado o recolhimento da parcela não 

incentivada em atraso é incontroverso. No entanto, milita a seu favor o fato de ter 
recolhido o referido valor correspondente a 30% do ICMS devido em março de 2010 antes 
de ter sido intimado deste lançamento, cuja ciência só foi consolidada em 06 de outubro 
de 2010, conforme Aviso de Recepção – AR de fl. 12, enquanto este lançamento ocorreu 
em 14//05/2010 (fl. 02). 

Desta forma, a autuada está amparada pelo princípio da 
espontaneidade previsto nos artigos 138 do CTN e 169 do CTE, que dispõem:  

 

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da 
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. ” 

“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas 
ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 

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

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter 
moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 6% (seis por cento). 
(Redação conferida pela Lei nº 16.440 - vigência: 30.12.08 a 11.06.17) ” 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16440.htm


Compulsando os autos observa-se no Aviso de Recepção à fl. 12, que o 
contribuinte tomou ciência da autuação em 06 de outubro de 2010, quando já havia 
recolhido com atraso o valor da parcela não financiada pelo Programa Fomentar em 
17/05/2010. Portanto, tal recolhimento ocorreu antes de ser notificado da lavratura do 
presente auto de infração, configurando espontaneidade no cumprimento desta obrigação 
tributária, consoante artigo Art. 7º da Lei nº 16.469/09, que assim dispõe: 

 
“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito 

passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 
II – omissis... 
§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos atos do sujeito 

passivo e, independentemente de intimação, dos demais envolvidos nas infrações praticadas. 
§ 2º omissis. ” 

 
Considerando que não consta dos autos intimação anterior à do lançamento 

e que o procedimento fiscal se refere à omissão de pagamento de ICMS na data aprazada 
pela legislação tributária goiana e que houve o recolhimento antes da ciência desta 
autuação, prevalece em favor do sujeito passivo o instituto da espontaneidade, tornando 
improcedente a exordial, haja vista que o artigo 169 do CTE, acima transcrito, não 
excepciona o contribuinte beneficiário de incentivo fiscal. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para considerar 

improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01664/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recolhimento da parcela 
não incentivada com atraso. Impossibilidade de utilização do 
benefício. Espontaneidade. Improcedência do auto de infração. 
Reforma da decisão cameral. 
 
I - Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a 
empresa beneficiária deverá apresentar ao Programa 
comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do ICMS devido. (Decreto 3.822/92, art. 43, II); 
 
II - Constitui condição básica para a fruição de empréstimos do 
Programa FOMENTAR, a manutenção, rigorosamente em dia, de 
suas obrigações tributárias impostas pela legislação tributária 
estadual (Decreto n° 3.822/92, art. 44, III); 
 
III - Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
em razão da utilização de benefício financeiro cuja condição de 
pagamento da parcela não incentivada foi cumprida pelo sujeito 
passivo antes do lançamento "ex-officio". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do ICMS, nos 
prazos legais, de ICMS indicado em Declaração Periódica de Informação (DPI), na 
importância de R$ 270.541,49 (duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e 
quarenta e nove centavos), relativo ao período de referência e vencimentos a seguir 
apresentados. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. ” (Sic) 

 
Citados como infringidos o artigo 63 da Lei nº 11.651/91, combinado com os 

artigos 75 do Decreto nº 4.852/97, 2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF e Parágrafo 
único do artigo 43 do Decreto 3.822/92, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso I, alínea "a" da Lei n° 11.651/91, com a redação da lei 14058/2001. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 



Ocorrência, Declaração Periódica de Informações – DPI, Espelho Cadastral e extrato 
deste auto de infração (fls. 03/12).  

 
Intimada em 27/04/2011 (fls. 13/14), a autuada apresentou impugnação em 

Primeira Instância (fls. 17/25), representada por advogado legalmente constituído (m.j à 
fls. 27/28), alegando, em síntese, que é beneficiária do programa Fomentar, sendo que o 
TARE firmado entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda visa amenizar sua carga 
tributária na forma estabelecida no art. 4° do Decreto n° 3.822/92, o qual estabelece que o 
valor de 70% do imposto apurado seria financiada pelo Programa Fomentar e não 
diretamente pela indústria, ou seja, a indústria pagará de forma direta, no máximo 30% do 
ICMS  e 15% do valor financiado pelo referido Programa, e foi o que fez, só que com 
atraso, sendo os dois valores decorrentes deste dois percentuais majorados por multa e 
juros, conforme comprovantes destes pagamentos que juntou às fls. 49/59, sendo 
amparado pelo princípio da espontaneidade previsto nos artigos 138 do CTN e 169 do 
CTE. 

Indo a julgamento em Primeira Instância, o julgador singular, após ler, 
conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decidiu pela procedência 
parcial do lançamento ao considerar como espontânea parte dos pagamentos de fls. 
49/59, remanescendo a importância de R$ 192.562,91 (cento e noventa e dois mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), consoante a Sentença n° 
2683/11 – JULP (fls. 67/70). 

 
A Representação Fazendária anuiu com a Sentença (fl. 71). 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 76/89), onde 

seu patrono reiterou o pedido de improcedência do lançamento e as razões formuladas 
nas defesas anteriores, expostas em linhas pretéritas, de que estaria beneficiado pelo 
princípio da espontaneidade, pois recolheu o valor correspondente a 30% do saldo 
devedor apurado de ICMS com atraso, porém majorado por multa e juros, conforme 
entendimento deste Conselho Administrativo em julgamento, cuja decisão transcreveu à 
guisa de amparo a esta assertiva defensória, pugnando, ao final, pela improcedência total 
deste auto de infração com base nos artigo 138 do CTN e 169 da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
Julgado em Segunda Instância, a Segunda Câmara deste Conselho, em 

decisão unânime, rejeitou o cerceamento alegado pela autuada, por não haver nestes 
autos ofensa ao inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT e, por maioria, manteve a 
Sentença recorrida, sob o mesmo argumento de que embora o valor correspondente aos 
30% tenha sido recolhido antes deste lançamento, foi intempestivo e infringiu esta 
condição para a fruição do benefício do Fomentar, que é estabelecida nos artigos 63 da 
Lei 11.651/91, 75 do Decreto 4.852/97, 2º da instrução Normativa nº 155/94-GSF e 43, 
Parágrafo único do Decreto 3.822/92. 

 
A Representação Fazendária anuiu com a decisão cameral (fl. 97). 
 
Intimada, a autuada apresentou recurso ao antigo Conselho Pleno (fls. 

102/115) onde, em suma, ressaltou inicialmente o cabimento deste recurso, nos termos do 
artigo 41, I da Lei 16.469/09 e que a constituição do crédito tributário teve por fundamento 
de validade a suposta omissão do pagamento relativo aos 30% do valor devido de ICMS 
em maio e junho de 2010, procedendo o autuante à autuação de 100% do ICMS 
declarado na sua DPI.  

Que, no entanto, o valor relativo aos 30% foi recolhido com atraso, conforme 
prova os comprovantes deste recolhimento juntados às fls. 49/50 e 55/56 destes autos, 
motivo pelo qual este lançamento deve ser julgado improcedente, em razão do princípio 
da espontaneidade estabelecido nos artigos 138 do CTN e 169 do CTE. 



 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Dirigindo-me ao mérito, há de se observar que os benefícios financeiros 

destinados à implantação e expansão de indústrias no Estado de Goiás são condicionados 
ao cumprimento de diversas condições pelos beneficiários. 

 
Neste sentido, o Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992, que baixa o 

Regulamento do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás 
– FOMENTAR, em seus arts. 43 e 44, estabelece o seguinte: 

 
“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa beneficiária 

deverá apresentar ao Programa os seguintes documentos indispensáveis: 
 
...................................................................................................................................................; 
 
II - Comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do 

ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da parcela correspondente à média, nos casos de 
expansão, conforme percentual ou valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da Diretoria Executiva; 

[...]” 

 
“Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e fruição de 

benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias: 

[...] 
II - O integral cumprimento de obrigações contratuais assumidas com o Programa 

FOMENTAR e com o Agente Financeiro deste; 
 
III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, impostas pela 

legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras obrigações porventura assumidas com instituições 
financeiras oficiais do Estado de Goiás”.  

 
O fato de o sujeito passivo ter realizado o recolhimento da parcela não 

incentivada em atraso é incontroverso. No entanto, milita a seu favor o fato de ter 
recolhido o referido valor correspondente a 30% do ICMS devido em maio e junho de 2010 
antes de ter sido intimado deste lançamento, cuja ciência só foi consolidada em 27 de abril 
de 2011, conforme Aviso de Recepção – AR de fl. 14, enquanto este lançamento ocorreu 
em 24//08/2010 (fl. 02). 

Desta forma, a autuada está amparada pelo princípio da 
espontaneidade previsto nos artigos 138 do CTN e 169 do CTE, que dispõem:  

 

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da 
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. ” 

“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas 
ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 

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



II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter 
moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 6% (seis por cento). 
(Redação conferida pela Lei nº 16.440 - vigência: 30.12.08 a 11.06.17) ” 

 
Compulsando os autos observa-se no Aviso de Recepção à fl. 14, que o 

contribuinte tomou ciência da autuação em 27 de abril de 2011, quando já havia recolhido 
com atraso o valor das parcelas não financiadas pelo Programa Fomentar consoante fls. 
49/50 e 55/56 destes autos. Portanto, tais recolhimentos ocorreram antes de ser notificado 
da lavratura do presente auto de infração, configurando espontaneidade no cumprimento 
desta obrigação tributária, nos termos do artigo Art. 7º da Lei nº 16.469/09, que dispõe: 

 
“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito 

passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 
II – omissis... 
§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos atos do sujeito 

passivo e, independentemente de intimação, dos demais envolvidos nas infrações praticadas. 
§ 2º omissis. ” 

 
Considerando que não consta dos autos intimação anterior à do lançamento 

referente à omissão de pagamento de ICMS na data aprazada pela legislação tributária 
goiana e que houve o recolhimento antes da ciência desta autuação, prevalece em favor 
do sujeito passivo o instituto da espontaneidade, tornando improcedente a exordial, haja 
vista que o artigo 169 do CTE, acima transcrito, não excepciona o contribuinte beneficiário 
de incentivo fiscal. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para considerar 

improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de setembro de 
2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16440.htm
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01844/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditorias: dos Benefícios Condicionados, 
Básicas do ICMS e do PROTEGE. Contribuição a menor para 
com o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE 
GOIÁS, dessa forma estava impedido de usufruir integralmente 
do benefício fiscal, na mesma proporção do PROTEGE omitido. 
Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre  o valor do ICMS de R$ 10.280,71 (dez mil, duzentos e oitenta reais e 
setenta e um centavos), conforme revisão fiscal às fls. 853/855, e,  ainda, considerando 
pagamento às fls. 851, para fins de evenual extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 67.372,33 , em razão da escrituração indevida de valores 
a título de crédito outorgado, nos Registros Fiscais da Apuração do ICMS - Operações 
Próprias, da Escrituração Fiscal Digital – EFD , no período de 01/01/2011 a 30/04/2012, 
referentes à utilização irregular do benefício, pois contribuiu a menor para com o Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, dessa forma estava impedido de 
usufruir integralmente do benefício fiscal, na mesma proporção do PROTEGE omitido. Em 
consequência deverá pagar o ICMS do valor mencionado, juntamente com os acréscimos 
legais, conforme faz prova as Auditorias dos Benefícios Condicionados; as Auditorias 
Básicas do ICMS; as Auditorias do PROTEGE; demonstrativos e documentos anexos e 
também gravados. 

 
Tem-se como sujeito passivo Moacir Lázaro de Melo, nos termos do 

Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 02 a 119). 
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados não se manifestam e 

motivam a lavratura do termo de revelia de fl. 125. Lavrado também o termo de 
perempção em face do polo passivo solidário, fl. 130.  

 
Com impugnação à segunda instância o polo passivo, fls. 132 a 133, 

alega que a infração não subsiste em sua totalidade, haja vista que a impugnante, através 



das provas anexadas à presente peça de defesa, comprova que os cálculos da 
contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS 
não estão corretos. 

 
Alega ainda que nos meses de janeiro a março de 2011 no 

levantamento efetuado pela fiscalização, foram considerados com valor duplicado 
conforme demonstrado em planilhas, fazendo com que equivocadamente os valores 
devidos a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, 
ficassem recolhidos com valores a menor nos períodos mencionados. Portanto, a 
impugnante reconhece que em alguns períodos houve pagamento a menor da contribuinte 
para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás-PROTEGE GOIÁS, perdendo 
consequentemente, e de maneira proporcional, o direito à escrituração dos valores do 
benefício do crédito outorgado, todavia os valores lançados no auto de infração relativos 
ao imposto são vultuosamente superiores aos valores devidos, conforme se evidencia nos 
demonstrativos de cálculos anexados, o que resulta num ICMS remanescente devido no 
valor de R$ 3.211,23. 

 
Por fim requer a improcedência parcial do lançamento, 

permanecendo o valor de ICMS discriminado. Junta documentos, fls. 134 a 848. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, para que seu titular, por gentileza, 
designe auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento para adotar as seguintes 
providências: 

 
I) verificar, à vista da documentação e escrituração fiscal da 

Recorrente, a efetividade da situação por ela apresentada por 
meio dos demonstrativos; 
 

II)  caso necessário, elaborar novos demonstrativos da auditoria; 
 
 

III) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para 
a solução da lide. 

 
Após, intime-se o sujeito passivo sobre o resultado da diligência para 

que, desejando, manifeste-se no prazo regimental, em seguida, retornem-se para 
sequência do julgamento. 

 
O trabalho diligencial, acostado ao processo fls. 853 a 855, junta 

documentos, fls. 856 a 915 e informa, em conclusão, sobre a redução dos valores do 
ICMS para R$ 10.280,71 (dez mil, duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 916 a 920), a tomar 

conhecimento da tarefa diligencial, porém, quedaram-se silentes. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 



Em sede de impugnação em segunda instância, fls. 132/133 o polo 
passivo requer a parcial procedência à ordem de R$ 3.211,23, de formal parcial, fazendo 
recolhimento em 05/12/2016 do valor entendido como devido.  

 
O processo foi colocado em diligência, diante das alegações da parte 

passiva e dos documentos juntados aos autos, nos termos da Resolução nº. 009/2017, fl. 
252.  

 
O trabalho diligencial traz correções no levantamento original em 

especial em relação aos itens 4 e 6 do trabalho diligencial. Sendo ali demonstrado 
diferenças a serem recolhidas, culminando em um valor de R$ 10.280,71 (dez mil, 
duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos), ao invés do lançamento original de R$ 
64.372, 33. 

 
Devidamente intimado o sujeito passivo e o polo passivo solidário 

sobre o trabalho revisional, quedaram-se em silêncio.  
 
O trabalho revisional analisou a documentação apresentada, o que 

levou a alteração do lançamento original.   
 
Não sendo apresentada argumentação e provas cabais que apontem 

qualquer irregularidade ou contradições no trabalho revisional. Devendo, assim, o mesmo 
prevalecer. Devendo ainda, ser deduzido o valor do pagamento realizado para fim de 
extinção do crédito tributário.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS 
de R$ 10.280,71 (dez mil, duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos), conforme 
revisão fiscal às fls. 853/855, e, ainda, considerando pagamento às fls. 851, para fins de 
eventual extinção do crédito tributário. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02084/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Rejeitado por unanimidade. 
 
I – Deve ser rejeitado o pedido de diligências para 
esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos os elementos suficientes para o a 
elucidação das dúvidas suscitadas, bem como já tenham sido 
dirimidas todos os erros e equivocos de fato suscitados. 
 
PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada por maioria. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Incentivo a operações não permitidas. Procedência parcial. 
Decisão por maioria. 
 
I - É procedente o lançamento com supedâneo em auditoria que 
apura diferença de ICMS decorrente do incentivo a operações 
não permitidas. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Conselheiro Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para manter a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 351.326,83 (trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e 
oitenta e três centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida 
e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pela responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 



6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia que 
votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
pagamento de ICMS na importância de R$ 965.045,92 (novecentos e sessenta cinco mil 
quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, em razão da apuração irregular de imposto decorrente de incentivar 
operações fiscais não permitidas, no LRAICMS, conforme demonstrativos e planilhas do 
FOMENTAR em anexo. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 57 e 64 da Lei 

11.651/91, combinado com o art. 2.º, II, da lei 11.1808/90, e arts. 4.º, II; 5.º, III; 13,§ 5.º;43 
e 44 do Decreto 3822/92. Proposta a penalidade prevista no art.  71, inciso III, alínea "c" 
da Lei nº 11.651/91, c/redação da lei 12.806/95. 

 
O auto de infração, lavrado em 13/09/2012, foi instruído, dentre 

outros documentos, com: notificações ao sujeito passivo e Auditoria do ICMS 
FOMENTAR/PRODUZIR,  

 
Na impugnação de fls. 107 a 110, o sujeito passivo pede a 

improcedência do lançamento. 
 
Mediante o DESPACHO N.º 935/2012 – JULP (fls.117/118), julgador 

de primeira instância solicita revisão do lançamento. 
 
No cumprimento do Despacho acima citado, autoridade fiscal reduz o 

valor originário do ICMS no lançamento para R$ 689.480,10 (fls.123). 
 
O sujeito passivo manifesta-se contra o resultado da diligênccia 

(fls.243) e pede que sejam consideradas as retificadoras das EFD’s. 
 
Em novo despacho, autoridade julgadora deste CAT (fls.413) solicita 

nova revisão. 
 
No cumprimento do novo despacho, a mesma autoridade fiscal reduz 

o valor originário do ICMS no lançamento para R$ 609.164,62 (fls.420). 
 
Sujeito passivo pede revisão dos cálculos (fls.577). 
 
Despacho de fls. 602 requer nova revisão. 
 
Dessa feita, autoridade fiscal afirma que o valor correto do ICMS 

deve ser R$ 685.852,56 (fls.606). 
 
Pelo DESPACHO N.º 1005/2015 – JULP, julgadora de primeira 

instância pede ao sujeito passivo a apresentação das EFD’s retificadoras(fls.750). 
 
Julgadora acima citada pede nova revisão (fls.777), à vista das 

EFD’s retificadoras apresentadas. 
 



Revisão solicitada é realizada e reduz o valor originário do ICMS 
exigido para R$ 351.626,83 (trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais 
e oitenta e três centavos). 

 
Manifestando-se sobre o relatório diligencial acima, o sujeito passivo 

pugna pela improcedência do lançamento (fls.831). 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 4179/2017 – JULP (fls.832/839), 

julgadora de primeira instância decreta a procedência parcial do lançamento no importe de 
ICMS de R$ 351.626,83 (trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e 
oitenta e três centavos). 

 
A FAZENDA PÚBLICA (fls.840) concorda com a procedência parcial 

acima citada. 
 
O sujeito passivo recorre, pugnando pela realização de diligência, 

pela nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e, ao final, pela 
total improcedência do lançamento (fls.857 e 892). 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

                       V O T O 
 

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
 
No tocante ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

verifica-se que as várias revisões, inclusive com a estrita observância das EFD’s 
retificadoras, exauriram todos os equívocos citados e liquidaram o valor do ICMS devido. 
Portanto, não há quaisquer evidências de que remanesçam erros do último trabalho 
revisional efetuado. Assim, novo pedido de diligência foi rejeitado por unanimidade. 

 
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO.  
 
Referida preliminar fora inadmitida por maioria de votos, pois o 

colegiado verificou que o lançamento indicou os dispositivos infringidos corretamente, bem 
como descreveu a irregularidade praticada pelo autuado de forma clara e precisa. 
 
DA QUESTÃO MERITÓRIA 
 

Infere-se do autos que o lançamento e as revisões obedeceram 
estritamente os critérios traçados pelo roteiro 15 do Manual de Auditoria – FOMENTAR, 
bem como o inteiro teor da IN n.º 885/07 – GSF. 

Nesse sentido, foram discriminadas as operações industriais e 
comerciais efetivadas pelo contribuinte e identificados os CFOP’s das operações 
incentivadas. 

Por isso é que o colegiado decidiu, por maioria, pela procedência 
parcial do lançamento no valor originário de ICMS no importe de R$ 351.626,83 (trezentos 
e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). 

 
 
 



 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02094/18 
 
 
Redatora do Voto: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 

 
EMENTA: PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Rejeitado por unanimidade. 
I – Deve ser rejeitado o pedido de diligências para 
esclarecimentos de questões trazidas pela defesa quando 
constarem nos autos os elementos suficientes para o a 
elucidação das dúvidas suscitadas 
 
 
 
PROCESSUAL. Preliminares. Nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Rejeitadas por maioria. 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
ICMS. Obrigação Principal. Escrituração Indevida de Crédito 
Outorgado na saída de AEAC. Recurso Improvido. Procedência 
total do lançamento. Decisão por maioria. 
I – Deve ser considerado procedente o lançamento no qual os 
cálculos para determinação do valor do crédito outorgado de 
que trata o inciso XXVI, artigo 11, Anexo IX, RCTE, só se incluem 
no valor das saídas totais do período, para a apuração da 
relação percentual prevista no art. 2º, § único, inciso II, alínea 
"a", da IN 493/01-GSF, as saídas incentivadas com os benefícios 
do FOMENTAR/PRODUZIR. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves 
e Gerluce Castanheira Silva Padua.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves 
e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia.  Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 



Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., omitiu o pagamento de ICMS na importância de R$ 
311.073,13, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referentes à saída de ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO CARBURANTE – AEAC, conforme 
Auditoria do Crédito Outorgado do AEAC realizada abrangendo o período de novembro de 
2005 a dezembro de 2009. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 11, 

inciso XXVI, do Anexo IX, e art. 86, ambos do Decreto n.° 4.852/97. Proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n.° 11.651/91, c/redação da Lei n° 114.634/2003. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, dentre 

outros documentos: Auditoria do Crédito Outorgando de Álcool Etílico Anidro Carburante 
(fls.03/12) e cópias de DPI’s. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta defesa em Primeira Instância, 

acompanhada de documentos. 
 
Julgador de primeira instância, mediante a SENTENÇA N.º 

6140/2010 – JULP (fls.617/618), anula o lançamento. 
 
A FAZENDA PÚBLICA (fls.637/638) recorre da decisão de nulidade 

da sentença, pugnando pela reversão do julgado e o consequente julgamento de toda a 
matéria na instância singular. 

 
O sujeito passivo atravessa CONTRADITA ao apelo fazendário. 
 
Após pedido de diligência (fls.663), autoridade fiscal mantém os 

termos do lançamento (fls.667). 
 
Decisão cameral da I CJUL, mediante o ACÓRDÃO N.º 029/2013 

(fls.754/760), cassa a decisão de nulidade do lançamento, efetivada pela sentença 
singular, e determina o retorno àquela instância para julgamento de toda a matéria. 

 
 A SENTENÇA N.º 1039/13 – JULP (fls.774/784) decide pela 

PROCEDÊNCIA total do lançamento. 
 
O sujeito passivo atravessa RECURSO, pugnando pela 

improcedência do lançamento (fls.788/821). 
 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 028/2014, a I CJUL, por maioria de votos, 

afastou todas as preliminares arguidas e, também por maioria, declarou a procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo recorre ao PLENO do CAT (fls.858/874), pedindo a 

nulidade do lançamento, a nulidade do último acórdão e a improcedência do lançamento. 
 



O CONSELHO SUPERIOR (fls.884/886) decide pela realização de 
diligência, com retorno do resultado à Câmara Julgadora. 

 
A diligência requerida é realizada (fls.888/917), ficando mantida a 

pretensão inicial do Fisco. 
 
O sujeito passivo contradita (fls.920/924) a diligência. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
 
Em atendimento ao Resolução nº 26/2019, procedo correção no 

Acórdão nº 2094/2018, no que se refere ao lapso manifesto ocorrido quando da 
fundamentação relativa a rejeição das preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, nos termos do artigo 38, 
§5º, inciso II da Lei nº 16.469/2009 c/c artigo 34, §3º inciso I do Decreto nº 6.930/09. 

 
 Mantenho inalterados os argumentos expedidos quanto as demais 

matérias. 
 
Cuida-se de julgamento de recurso interposto pelo sujeito passivo, no 

qual pugna pela realização de diligência, pela declaração de nulidades por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, e pela improcedência 
do auto de infração, em lançamento que o Fisco acusa o sujeito passivo, GOIASA 
GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., de haver omitido o pagamento de ICMS na importância de 
R$ 311.073,13, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referentes à saída de ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO CARBURANTE – AEAC, conforme 
Auditoria do Crédito Outorgado do AEAC realizada abrangendo o período de novembro de 
2005 a dezembro de 2009. 

 
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
 
No que tange ao pedido de conversão do processo em diligência, 

também, entendo que não deve ser deferido, pois outras diligências já foram realizadas, 
não se detectando o equívoco alegado pelo sujeito passivo, restando exaustivamente 
demonstrado o porquê da manutenção do lançamento originário. 

 
Desse modo, o sujeito passivo não trouxe aos autos quaisquer 

evidências de que o trabalho revisional tenha incorrido em algum erro que torne inválido o 
lançamento. Ademais, o sujeito passivo não comprovou sua pretensão, além daquelas já 
apontadas no trabalho revisional. 

 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Alega a autuada que seu direito de defesa foi cerceado, por não ter a 

câmara julgadora atendido seu pedido de diligência. Contudo, conforme se observa às fls. 
884 a 917 dos autos, tal rogativa foi acatada mediante Resolução nº 52/2017 expedida 



pelo Conselho Superior, inclusive com manifestação da recorrente quanto ao seu 
resultado.  

 
Logo, não houve cerceamento ao direito de defesa da recorrente, 

uma vez que a diligência requerida se concretizou. 
 
Argui ainda, nulidade por insegurança na determinação da infração, 

sob o argumento de que o critério adotado pela fiscalização para estimar o valor a ser 
atribuído as saídas totais utilizado no cálculo do crédito outorgado do anidro a que teria 
direito a empresa, nos termos do Parecer nº 563/2006-GOT, torna deficiente o 
lançamento. Apreende a autuada, que o referido parecer não reveste a condição de norma 
complementar, e que, neste caso, deve ser observada, para cálculo do benefício, tão-
somente a Instrução Normativa nº 493/01-GSF. 

 
Cumpre ressaltar que o argumento trazido em sede de preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração é matéria meritória, conforme bem 
demonstra a própria contestação de mérito apresentada pela recorrente às fls. 866 a 871, 
ao debater sobre os critérios utilizados pela fiscalização no cálculo do benefício fiscal – 
crédito outorgado – concedido em substituição aos programas FOMENTAR/PRODUZIR. 

 
Desse modo, a legalidade da acusação fiscal será tratada no mérito, 

e, por não haver outro motivo ensejador da alegada insegurança me manifesto por rejeitá-
la.  

 
DO MÉRITO 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., omitiu o pagamento de ICMS em decorrência da 
escrituração indevida de valores a título de CRÉDITO OUTORGADO, referentes à saída 
de álcool etílico anidro carburante – AEAC, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS 
omitido no valor de R$ 311.073,13 (trezentos e onze mil setenta e três reais e treze 
centavos). 

 
Importante salientar que o lançamento obedeceu ao disposto na 

Instrução Normativa n.º 493/01-GSF, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados para utilização do crédito outorgado de ICMS concedido ao industrial de álcool 
etílico anidro combustível, bem como a IN n.º 885/07 – GSF, que dispõe sobre a forma de 
apuração do saldo de ICMS pelos estabelecimentos beneficiários dos programas 
FOMENTAR, PRODUZIR e MICROPRODUZIR. 

 
Nessa vertente, não considero que a fiscalização tenha descumprido 

as disposições da IN 493/2001 – GSF . Conforme levantamento original e a confirmação 
deste, mediante revisão, os valores excluídos das saídas totais, para fins de cálculo do 
crédito outorgado, foram os valores de saídas não incentivadas.  E a razão para esta 
exclusão decorre da própria origem do benefício de crédito outorgado, o qual tem a 
finalidade de suprir a impossibilidade das usinas de álcool de fazer uso dos programas de 
incentivo à industrialização, FOMENTAR/PRODUZIR, por conta do tratamento tributário 
dispensado às operações de saída do álcool etílico anidro carburante – AEAC do 
estabelecimento industrial que o produziu. Assim, como a finalidade do benefício fiscal  foi 
compensar a impossibilidade de utilização do FOMENTAR/PRODUZIR, correta está a 
exclusão das saídas não incentivadas do cálculo do crédito outorgado, posto que tais 
saídas não tem relação com os programas de incentivo à industrialização.  

 



Os valores não considerados na determinação das saídas totais, 
efetuadas pelo contribuinte no período, podem ser facilmente verificados pelos 
documentos constantes da diligência denominados “demonstrativo da apuração das 
saídas totais para cálculo do crédito outorgado do álcool anidro”, relativos a cada mês do 
levantamento, fls 680 a 726. Basta observar cada um dos itens, com o respectivo CFOP, 
para concluir que o critério adotado pelo Fisco não deixa margem a dúvidas. Foram 
excluídas das saídas totais todas as saídas não incentivadas, como: devolução de 
consumo, remessa bonificação, remessa para análise, devolução de ativo, retorno de 
demonstração e outras.  

 
A defesa afirma ainda que a conclusão contida no Parecer 563/2006 

– GOT, que determina a exclusão das operações de exportação do valor das saídas totais 
por se tratar de operações que não são incentivadas, contraria a IN 493/2001 – GSF. 
Entretanto, pelas razões que expusemos acima, temos a convicção de que o 
entendimento contido no parecer, ao invés de contrariar a IN 493/2001 – GSF, promove  a 
boa interpretação desta norma.  

 
A defesa faz, também, alegações concernentes às saídas em retorno 

de demonstração e às saídas para consumo próprio. Reclama da exclusão das primeiras 
do valor das operações de saídas totais do mês, pois tais operações foram tributadas 
quando da entrada e são tributadas na saída. Ocorre que remessas ou retornos de 
demonstração constituem mera movimentação física de bens, não podendo ser 
enquadradas como operações incentivadas. Logo, foram corretamente excluídas das 
saídas totais, conforme indicado nos demonstrativos de fls 680 e seguintes. Já no que se 
refere às saídas para consumo próprio, não constatei, nos levantamentos realizados pelo 
Fisco, a sua remoção do valor das saídas totais. Os valores excluídos pela fiscalização, 
quanto ao item consumo, dizem respeito à devolução de consumo, cujo CFOP 5556 ou 
6556 contém a descrição “devolução de compra de material de uso ou consumo”. 
Nenhuma relação, pois, com a reclamação apresentada pela defesa. 

 
 
Ademais, nos cálculos para determinação do valor do crédito 

outorgado de que trata o inciso XXVI, artigo 11, Anexo IX, RCTE, só se incluem no valor 
das saídas totais do período, para a apuração da relação percentual prevista no art. 2º, § 
único, inciso II, alínea "a", da IN 493/01-GSF, as saídas incentivadas com os benefícios do 
FOMENTAR/PRODUZIR. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de nova diligência formulado pelo 

sujeito passivo. Rejeito também as preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, voto pela procedência total do lançamento, conforme a decisão 
singular, no valor de R$ 311.073,13 (trezentos e onze mil setenta e três reais e treze 
centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00178/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares de nulidades por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. REJEITADAS. Não há nulidades 
processuais quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator (§ 3º do art 20 da Lei nº 16.469/09).. 
 
 
ICMS Obrigação principal. Omissão de pagamento. Déficit 
apurado em auditoria do movimento financeiro. PROCEDÊNCIA. 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao deficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas (art. 25, § 1º, IV, da Lei nº 
11.651/91-CTE). 
 
SOLIDARIEDADE. Administrador com procuração com poderes 
amplos de gerência. REINCLUÍDO NA LIDE. O procurador com 
poderes amplos de gerência responde pelo crédito tributário 
juntamente com a empresa, sempre que concorra para a prática 
da infração, como no presente caso, em que, por presunção 
legal, no decorrer do ano de 2009 o sujeito passivo vendeu 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal (art. 45, IX, 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para reincluir na lide o solidário CLÁUDIO PEREIRA ROCHA. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 



Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Omitiu registro de saída 
de mercadoria tributada, na importância de R$ 809.075,03 (oitocentos e nove mil, setenta 
e cinco reais e três centavos) referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais, consoante demonstrativo 
e documentos anexos”. 

 
Os dispositivos legais tidos por infringidos são o art. 25, § 1º, IV, e § 

2º, e o art. 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, 
sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/08.  

 
Nomeado solidário: CLÁUDIO PEREIRA ROCHA, na condição de 

mandatário, conforme art. 45, IX, do CTE, portando procuração outorgada pela proprietária 
da empresa, em que essa lhe confere amplos poderes de gerência e administração, de 
acordo com o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03);  cópia de procuração (fls. 05/06) em que a 
firma individual Paula Pereira Castro confere amplos poderes de administração a 
CLÁUSIO PEREIRA ROCHA; Declaração (fls. 08) da firma individual Paula Pereira Castro 
informando que não possui escrita contábil; planilhas da Auditoria do Movimento 
Financeiro (fls. 09/16); planilha “Proporção de Mercadorias Tributadas” (fls. 17); extrato 
livros fiscais Entrada e Saídas (Apuração) por CFOP (fls. 18/38); cópias de documentos de 
pagamentos diversos (MPAS, GPS, DAREs, DARF, DAS, folhas de pagamento, FGTS (fls. 
041/140); extratos de Notas Fiscais Eletrônicas (fls. 141/1245; cópia do livro Registro de 
Apuração do ICMS e Registro de Entradas (fls. 246/307). 

 
Intimados, os sujeitos passivos não compareceram ao processo, nem 

em primeira nem em segunda instância, sendo declarados revéis (fls. 318) e peremptos 
(fls. 325). 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta pedido de Revisão 

Extraordinária (fls. 330/336), com fundamento em ineficácia da intimação, que é admitido 
pelo presidente do CAT e encaminhamento para julgamento da peça de defesa em 
primeira instância (fls. 351/352). 

 
Na peça de defesa (impugnação em primeira instância) (fls. 

344/346), o sujeito passivo autuado alega: 
 
a) Preliminar de nulidades processuais por cerceamento do direito 

de defesa e insegurança na determinação da infração, sob o 
argumento de que existe “incerteza de que os fatos considerados 
sejam reais”; 

 
b) No mérito, assevera que “não houve omissão de registro, 

porquanto será provado no curso do processo que essa acusação 
não pode ser comprovada pela fiscalização”.  



 
Pede que a decisão acolha o pedido de nulidade ou no mérito seja 

julgado improcedente o auto de infração. 
 
O julgador singular decidiu rejeitar a alegação de nulidades e, no 

mérito, julgou procedente o auto de infração (fls. 355/358). 
 
O sujeito passivo autuado apresenta recurso voluntário em que sua 

peça de defesa possui o mesmo conteúdo da peça de impugnação em primeira instância 
(Fls. 371/372). 

 
A 1ª CJUL decidiu rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito julgar 

procedente o auto de infração, porém, acolhendo a preliminar de exclusão do solidário da 
lide (fls. 378). 

 
A Fazenda Pública recorre da decisão que exclui o solidário da lide 

(fls. 390), e o sujeito passivo autuado recorre ao Conselho Superior com os mesmos 
argumentos manifestados em instâncias inferiores (fls. 406/407). 

 
 V  O  T  O 
 
Neste processo exige-se o pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente de omissão de registro de mercadorias tributadas apurada 
em Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2010. 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro “consiste na análise de livros e 

documentos fiscais/contábeis com o propósito de verificar se as operações relativas a 
aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período 
analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração 
o saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, 
estejam eles declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades.” 

 
Sua fundamentação decorre da previsão constante do art. 25, § 1º, 

inciso IV, § 2º, do Código Tributário do Estado de Goiás, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 25................................................................................................... 
............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

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



§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 

 

A Auditoria tem por objetivo “apurar a existência de insuficiência de 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade54, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização de recursos 
oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não registradas, para compor 
os ingressos necessários e compatíveis com os desembolsos apurados.” 

 
Trata-se de presunção “juris tantum”, ou seja, admite prova contrária.  
 
No presente caso, a planilha da Auditoria do Movimento Financeiro 

de fls. 10, contempla o total das vendas, como total de ingressos, e, como desembolsos, 
apresenta dados das compras de mercadorias, salários, gratificações, pró-labore, tributos 
estaduais, outros tributos, contribuições, encargos sociais e acréscimos, e desembolso 
decorrente de notas fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços não registradas, 
dentre outros itens de menor monta. Não há saldos de disponibilidades inicial e final. 

 
O déficit total apurado é de R$ 809.075,03, correspondente ao total 

da omissão de vendas no exercício de 2010, sendo que, com o percentual apurado de 100 
%  
de entradas de mercadorias TRIBUTADAS (fls. 017), conforme previsto no § 2º do art. 25 
do CTE, resultou em omissão de vendas de mercadorias tributadas no mesmo montante 
do déficit financeiro, com aplicação da alíquota de 12%, implicou no ICMS devido de R$ 
97.089,00 (noventa e sete mil, oitenta e nove reais). 

 
A defesa, por outro lado, passa “in albis”, isto é, nada trouxe ao 

processo para contrapor à bem elaborada auditoria do movimento financeiro, mas apenas 
faz argumentos vazios de significando e genéricos, seja em preliminares, seja no mérito, 
sem abordar os elementos do procedimento fiscal que apurou o déficit financeiro na 
escrita fiscal do sujeito passivo. 

 

Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, 
em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 

 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

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

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

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

                                            
 



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

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

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS em virtude de vendas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, por 
presunção legal, não afastada pela defesa, no período de 12 meses seguidos, é uma 
atitude decorrente diretamente da determinação de seu administrador (o verdadeiro 
proprietário da firma individual e o nomeado solidário) 

 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 

reinclusão do solidário na lide. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto rejeitando as preliminares de nulidades por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração; quanto ao mérito, também por votação 
unânime, voto no sentido de conhecer do recurso do sujeito passivo, porém, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração; 
enfim, por maioria de votos, dou provimento ao recurso fazendário e voto no sentido da 
reinclusão do solidário CLAUDIO PEREIRA ROCHA na lide.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00179/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares de nulidades por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. REJEITADAS. Não há nulidades 
processuais quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator (§ 3º do art 20 da Lei nº 16.469/09).. 
 
 
ICMS Obrigação principal. Omissão de pagamento. Déficit 
apurado em auditoria do movimento financeiro. PROCEDÊNCIA. 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao deficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas (art. 25, § 1º, IV, da Lei nº 
11.651/91-CTE). 
 
SOLIDARIEDADE. Administrador com procuração com poderes 
amplos de gerência. REINCLUÍDO NA LIDE. O procurador com 
poderes amplos de gerência responde pelo crédito tributário 
juntamente com a empresa, sempre que concorra para a prática 
da infração, como no presente caso, em que, por presunção 
legal, no decorrer do ano de 2009 o sujeito passivo vendeu 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal (art. 45, IX, 
do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para reincluir na lide o solidário CLÁUDIO PEREIRA ROCHA. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias 
Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 



Valdir Mendonça Alves e Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Omitiu registro de saída 
de mercadoria tributada, na importância de R$ 332.862,32 (trezentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro no período de 01/01/2009 a 31/12/2009. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Os dispositivos legais tidos por infringidos são o art. 25, § 1º, IV, e § 

2º, e o art. 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, 
sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/08.  

 
Nomeado solidário: CLÁUDIO PEREIRA ROCHA, na condição de 

mandatário, conforme art. 45, IX, do CTE, portando procuração outorgada pela proprietária 
da empresa, em que essa lhe confere amplos poderes de gerência e administração, de 
acordo com o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03);  cópia de procuração (fls. 05/06) em que a 
firma individual Paula Pereira Castro confere amplos poderes de administração a 
CLÁUSIO PEREIRA ROCHA; Declaração (fls. 08) da firma individual Paula Pereira Castro 
informando que não possui escrita contábil; planilhas da Auditoria do Movimento 
Financeiro (fls. 09/16); planilha “Proporção de Mercadorias Tributadas” (fls. 17); extrato 
livros fiscais Entrada e Saídas (Apuração) por CFOP (fls. 18/41); cópias de documentos de 
pagamentos diversos (MPAS, GPS, DAREs, DARF, DAS, folhas de pagamento, FGTS (fls. 
044/115); extratos de Notas Fiscais Eletrônicas (fls. 116/121); cópia do livro Registro de 
Apuração do ICMS e Registro de Entradas (fls. 122/179). 

 
Intimados, os sujeitos passivos não compareceram ao processo, nem 

em primeira nem em segunda instância, sendo declarados revéis (fls. 190) e peremptos 
(fls. 197). 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta pedido de Revisão 

Extraordinária (fls. 204/210), com fundamento em ineficácia da intimação, que é admitido 
pelo presidente do CAT e encaminhamento para julgamento da peça de defesa em 
primeira instância (fls. 222/223). 

 
Na peça de defesa (impugnação em primeira instância) (fls. 

218/220), o sujeito passivo autuado alega: 
 
a) Preliminar de nulidades processuais por cerceamento do direito 

de defesa e insegurança na determinação da infração, sob o 
argumento de que existe “incerteza de que os fatos considerados 
sejam reais”; 

 
b) No mérito, assevera que “não houve omissão de registro, 

porquanto será provado no curso do processo que essa acusação 
não pode ser comprovada pela fiscalização”.  



 
Pede que a decisão acolha o pedido de nulidade ou no mérito seja 

julgado improcedente o auto de infração. 
 
O julgador singular decidiu rejeitar a alegação de nulidades e, no 

mérito, julgou procedente o auto de infração (fls. 226/228). 
 
O sujeito passivo autuado apresenta recurso voluntário em que sua 

peça de defesa possui o mesmo conteúdo da peça de impugnação em primeira instância 
(Fls. 241/242). 

 
A 1ª CJUL decidiu rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito julgar 

procedente o auto de infração, porém, acolhendo a preliminar de exclusão do solidário da 
lide (fls. 248). 

 
A Fazenda Pública recorre da decisão que exclui o solidário da lide 

(fls. 260), e o sujeito passivo autuado recorre ao Conselho Superior com os mesmos 
argumentos manifestados em instâncias inferiores (fls. 264/265). 

 
 V  O  T  O 
 
Neste processo exige-se o pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente de omissão de registro de mercadorias tributadas apurada 
em Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2009. 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro “consiste na análise de livros e 

documentos fiscais/contábeis com o propósito de verificar se as operações relativas a 
aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período 
analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração 
o saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, 
estejam eles declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades.” 

 
Sua fundamentação decorre da previsão constante do art. 25, § 1º, 

inciso IV, § 2º, do Código Tributário do Estado de Goiás, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 25................................................................................................... 
............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

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



§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 

 

A Auditoria tem por objetivo “apurar a existência de insuficiência de 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade55, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização de recursos 
oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não registradas, para compor 
os ingressos necessários e compatíveis com os desembolsos apurados.” 

 
Trata-se de presunção “juris tantum”, ou seja, admite prova contrária.  
 
No presente caso, a planilha da Auditoria do Movimento Financeiro 

de fls. 10, contempla o total das vendas, como total de ingressos, e, como desembolsos, 
apresenta dados das compras de mercadorias, salários, gratificações, pró-labore, tributos 
estaduais, outros tributos, contribuições, encargos sociais e acréscimos, e desembolso 
decorrente de notas fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços não registradas, 
dentre outros itens de menor monta. Não há saldos de disponibilidades inicial e final. 

 
O déficit total apurado é de R$ 332.862,32, correspondente ao total 

da omissão de vendas no exercício de 2009, sendo que, com o percentual apurado de 100 
%  
de entradas de mercadorias TRIBUTADAS (fls. 017), conforme previsto no § 2º do art. 25 
do CTE, resultou em omissão de vendas de mercadorias tributadas no mesmo montante 
do déficit financeiro, com aplicação da alíquota de 12%, implicou no ICMS devido de R$ 
39.943,48 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito 
centavos). 

 
A defesa, por outro lado, passa “in albis”, isto é, nada trouxe ao 

processo para contrapor à bem elaborada auditoria do movimento financeiro, mas apenas 
faz argumentos vazios de significando e genéricos, seja em preliminares, seja no mérito, 
sem abordar os elementos do procedimento fiscal que apurou o déficit financeiro na 
escrita fiscal do sujeito passivo. 

 

Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, 
em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 

 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

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

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 

                                            
 



situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
....................................................................................................................... 

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

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS em virtude de vendas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, por 
presunção legal, não afastada pela defesa, no período de 12 meses seguidos, é uma 
atitude decorrente diretamente da determinação de seu administrador (o verdadeiro 
proprietário da firma individual e o nomeado solidário) 

 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 

reinclusão do solidário na lide. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto rejeitando as preliminares de nulidades por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração; quanto ao mérito, também por votação 
unânime, voto no sentido de conhecer do recurso do sujeito passivo, porém, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração; 
enfim, por maioria de votos, dou provimento ao recurso fazendário e voto no sentido da 
reinclusão do solidário CLAUDIO PEREIRA ROCHA na lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00342/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Inadmitidas. Preliminar de 
exclusão de solidário da lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de saída de mercadoria tributada. Déficit 
financeiro. Auditoria do Movimento Financeiro. Procedência. 
Mantida a decisão cameral. 
 
1. Inadmite-se as preliminares arguidas em recurso para o 
Conselho Superior, tendo as mesmas sido rejeitadas 
unanimemente no julgamento cameral; 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas; (CTE, art. 25, § 1°, IV); 
 
4. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização (CTE, art. 25, § 
2°);  
 
5. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
AMILTON DA SILVA PINTO da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu registro de saída de mercadoria tributada no montante de R$ 7.856.971,12 ( sete 
milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e doze 
centavos), nos exercícios de 2011 e 2012, referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de 
R$ 1.492.824,51 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais e cinquenta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificada como solidário a pessoa física AMILTON DA SILVA 

PINTO, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 

entrega de relatórios digitais (fls. 6) e mídia CD (fls. 7) contendo os arquivos do trabalho 
fiscal. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 17 a 26) questionando 
inicialmente o valor da multa proposta que teria um valor astronômico, que seria 
inconstitucional, mencionando o princípio do não confisco. 

 
Afirma ainda que possuiria escrita contábil e que ela e a escrita fiscal 

teriam sido desconsideradas, entretanto, nada junta ao feito. 
 
Por meio do Despacho n° 1641/2014 (fls. 62), os autos foram 

encaminhados ao NUPRE da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que o 
sujeito passivo fosse intimado a juntar documentos que comprovasse a existência da 
escrituração contábil. 

 
Intimada, a empresa não retornou ao feito e nem apresentou o 

solicitado no despacho. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decidiu 

pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos 
autos (fls. 5), consoante a Sentença n° 1250/2015 (fls. 71 a 72). 

 



Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário (fls. 85 a 92), formulando em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

acusação de saídas de mercadorias sem a emissão de notas fiscais carece de provas. 
Questiona a multa aplicada, alegando ser ela inconstitucional e contraia aos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. 

 
Lavrou-se Termo de Perempção (fls. 82) em desfavor do solidário. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1481/2015 (fls. 94 a 97), acolheu a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão singular de fls. 
71, retornando os autos à Primeira Instância para a apreciação de toda a matéria. 

 
O julgador singular profere nova sentença, a de n° 105/2016 (fls. 101 

a 103), na qual aprecia integralmente a matéria tratada nos autos. 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 108 a 121), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão do 
solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, citado os arts. 

112 e 142 do CTN. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 721/2016 (fls. 126 a 132), rejeita as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao 
mérito, em decisão não unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente 
o auto de infração. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar de exclusão do solidário. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso para Conselho Superior (fls. 140 a 153), reiterando a arguição preliminar de 
nulidade da peça básica, nas hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa. Formulam ainda em preliminar arguição de exclusão do 
solidário da lide, por não estarem provada nos autos as condições previstas no art. 135, 
III, do CTN. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que o 

auto de infração não prospera em face da sua manifesta impropriedade, especialmente 
por inexistência de justa causa para a sua lavratura contra a recorrente, por inocorrência 
de qualquer ilicitude. A recorrente não vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto em 
questão, pelo contrário, sempre zelou pela boa-fé e bons costumes. 

 
Afirmam que a origem dos depósitos bancários é relativa a 

operações efetuadas entre 2011 e 2012, cujos valores foram recebidos pela empresa após 
o encerramento do exercício financeiro. Os depósitos bancários considerados como 
receita/renda pela fiscalização representam, em verdade, recebimentos de receita/renda já 
declarada. O que efetivamente ocorreu, conforme relata a própria fiscalização, e que os 



faturamentos relativos aos meses anteriores aos depósitos foram sendo recebidos 
mediante depósitos em conta corrente, bastando verificar os próprios extratos 
apresentados pela fiscalização para ver-se tratava-se de recebimento por meio do sistema 
de cobrança. 

 
Alegam ainda que os fatos geradores da obrigação tributária 

acorreram nos anos de 2010 e 2011, pois a SEFAZ arbitrou a receita nos exercícios de 
2011 e 2012 por uma série de estimativa e infundadas razões, respectivamente atribuindo 
uma suposta movimentação financeira de aproximadamente de R$ 7.856.971,12. 
Portanto, os fatos geradores acorreram em período anterior à movimentação financeira, 
como costuma ocorrer em tributos sujeitos a lançamento por homologação. Tem-se que o 
fato gerador da obrigação tributária teria sido o DEPÓSITO BANCÁRIO, na conta da 
empresa, é cediço que depósito bancário não é fato gerador de obrigação tributária, 
porque não representa receita, nem faturamento e renda. 

 
Aduzem que, embora a Lei 9430/96 tenha instituído a PRESUNÇÃO 

DE OMISSÃO DE RECEITA, em seu artigo 42, tal argumento não encontra supedâneo 
neste caso, porque como bem observa as atuais Jurisprudências do Conselho de 
Contribuintes, a empresa demostrou uma mínima logica a justificar a razão dos depósitos.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, acolhida unanimemente pelos 

meus pares, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Essas preliminares foram rejeitadas unanimemente no julgamento cameral, 
não trazendo a recorrente o adimplemento das condições para sua arguição nesta 
instância, sendo então liminarmente inadmitidas. 

 
Apreciando a arguição de exclusão do solidário AMILTON DA SILVA 

PINTO (administrador da empresa) da lide, manifesto-me pela sua rejeição, com 
fundamento no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 
[...] 

 
A acusação é de saída de mercadoria do estabelecimento sem a 

emissão de documento fiscal, claro está então a responsabilidade do administrador da 
empresa por essa irregularidade fiscal, nos termos do dispositivo anteriormente transcrito. 

 
MÉRITO 



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

omitiu registro de saída de mercadoria tributada no montante de R$ 7.856.971,12 (sete 
milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e um reais e doze 
centavos), nos exercícios de 2011 e 2012, referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de 
R$ 1.492.824,51 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais e cinquenta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art, 25, §§ 1°, IV e 

2°, do Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 141, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 
 
a) salários e retiradas; 
 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
 
c) tributos; 
 
d) outras despesas gerais; 
[...] 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado em instâncias inferiores, o sujeito passivo apresentou 

recurso para o Conselho Superior, cujas razões foram expostas no relatório deste 
acórdão, razões essas que não implicam em nenhuma redução do déficit financeiro 
apurado pela fiscalização nas auditorias que instruem o feito e que acarretaram a 
presunção legal de operação tributada não registrada. 

 
Logo, não tendo a recorrente apresentado razões ou elementos que 

ensejassem a reforma da decisão cameral, deve esta ser mantida. 
 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Rejeito a preliminar de exclusão do solidário AMILTON DA SILVA 
PINTO da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00361/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. Tributos exigidos de 
contribuinte sujeito ao regime de tributação do Simples 
Nacional. Omissão de saídas de mercadorias tributadas 
apuradas na Auditoria do Movimento Financeiro. Recurso do 
Contribuinte pela improcedência do lançamento. Pedido da 
Fazenda Pública para alteração da penalidade para a forma mais 
agravada. Auto de Infração julgado procedente com a aplicação 
da penalidade agravada. 
 
1 – Considera-se procedente o auto de infração relativo à 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, apurada por 
intermédio da Auditoria do Movimento Financeiro não 
contestada pela defesa, quando esse for lavrado no período em 
que o contribuinte estava enquadrado no regime de tributação 
do Simples Nacional, mesmo, que, posteriormente, ele seja 
excluído de ofício do Simples Nacional de forma retroativa. 
 
2 – Para a falta de emissão de nota fiscal de saídas de 
mercadorias tributadas para o contribuinte enquadrado no 
Simples Nacional a penalidade mais específica é a prevista no 
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996, com a nova redação da 
Lei 11.488/2007, da forma agravada prevista no § 1º do mesmo 
dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos 
os recursos, negar provimento ao voluntário, para manter a decisão singular de 
procedência do lançamento. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do lançamento. Por maioria de votos, 
dar provimento ao recurso de ofício, reformando a sentença singular, para manter a multa 
aplicada originalmente no auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça 
Alves, que mantiveram a multa fixada na decisão singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se a peça inicial desse contencioso de um auto de infração do 
Simples Nacional, no qual consta que o sujeito passivo está intimado a recolher o débito 
discriminado no corpo do auto de infração, sendo o total do débito a importância de R$ 
350.606,75 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e seis reais e setenta e cinco centavos). 



Desse montante, são exigidos os seguintes impostos nos valores abaixo relacionados já 
acrescidos de juros de mora e multa: 

 
IRPJ -          R$  17.005,10 
CSLL -         R$  17.005,10 
COFINS       R$  50.301,71 
PIS               R$  11.919,79 
CPP             R$ 144.989,81 
ICMS           R$ 109.385,24 
 
TOTAL        R$ 350.606,75 
 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados o auto de infração, 

folhas 02 a 03, Anexo do Auto de Infração - Descrição dos Fatos e Enquadramentos 
Legais, folhas 04 a 101, Notas explicativas à Auditoria do Movimento Financeiro Referente 
ao Exercício de 2010, folha 102 , Auditoria do Movimento Financeiro, folhas 103 e 104, 
Notificação Fiscal, folha 105, Ordem de Serviço nº 12979, folha 106, Termo de 
Autenticação de Livro Fiscal, folha 107, Fotocópias do Livro Registro de Entradas 
Estaduais de 2010, folhas 108 a 144, Fotocópias do Livro Registro de Entradas 
Interestaduais de 2010, folhas 145 a 186, Extratos do Simples Nacional, folhas 187 a 210, 
Auditoria do Movimento Financeiro, 211 a 223, Histórico de Pagamentos, folhas 224 a 
227, Declaração Anual do Simples Nacional, 229 a 241. 

 
O presente auto de infração tem a seguinte numeração do Simples 

Nacional 04800007150000800002171201595, enquanto que no sistema da Secretaria da 
Fazenda – Estado de Goiás tem a numeração de 3035673383368. 

 
Regularmente notificado do auto de infração, o sujeito passivo 

ingressou com impugnação em Primeira Instância, folhas 244 a 250, reclamando da 
penalidade aplicada de 150% (inciso II do artigo 957 do Decreto 3.000/99), pois não é 
cabível para a infração apontada, visto que, deveria ser proposta a penalidade de 75%, 
nos termos do artigo 957, inciso I do Decreto 3000/99. 

 
Argumenta que o auto de infração sustenta-se em mera amostragem 

de receitas omitidas, quando cabe ao fisco apresentar prova da acusação fiscal, não 
sendo aplicável ao fisco constituir um crédito tributário com base em presunções. 

 
Continuando a sua defesa, o sujeito passivo alega que a penalidade 

agravada é pertinente apenas para evidente fraude cometida pelo contribuinte, situação 
que não se aplica para o caso em análise, pois a falta de emissão de nota fiscal não 
constitui uma fraude. 

 
Reclama que no exercício de 2009 não houve manifestação da 

Sefaz/GO sobre o sublimite de R$ 1.800.000,00 para vigorar no exercício de 2010. Assim, 
entende que não deve prosperar, por falta de previsão legal, a exigência fiscal de sublimite 
para o ICMS exigido dentro do Simples Nacional. 

 
Quanto ao levantamento da auditoria financeira, o impugnante aduz 

que o trabalho fiscal não considerou o saldo inicial e final das disponibilidade de caixa e 
bancos conta movimento, e que está providenciando um levantamento contraditório para 
anexar aos autos. 

 



Ao final, o sujeito passivo requer que a multa seja de 75%, solicita o 
envio dos autos a um Auditor Fiscal para incluir no levantamento fiscal o saldo inicial e 
final das disponibilidades financeiras e que seja desconsiderado o sublimite de R$ 
1.800.000,00 para o cálculo do ICMS dentro do Simples Nacional. 

 
Posteriormente, apresenta outra peça impugnatória, folhas 261 a 

264, requerendo a improcedência do lançamento alegando que foi excluída do Simples 
Nacional retroativamente, conforme o Despacho 1.149/2015-GEAF, desde o exercício de 
2009, que o auto de infração modelo do Simples Nacional não deve prosperar. Desse 
modo, alega que foi autuada em outros autos de infração pelo regime normal de 
tributação, devendo o presente lançamento ser considerado improcedente, sob pena de 
exigir tributo de forma indevida ou em duplicidade. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância 

Singular, e o julgador monocrático proferiu a Sentença de Nº 4721/2016-JULP, folhas 281 
a 289, na qual rejeitou o pedido de diligência, e considerou procedente o lançamento, 
porém alterando a penalidade para o inciso I do artigo 16 da Resolução 30/2008. 

 
A Gerência de Representação Fazendária ingressou com recurso 

voluntário, folhas 290 a 294, insurgindo contra a alteração da penalidade, pois ela 
argumenta que, de acordo com inciso V do artigo 1º da Lei 8.137/96, constitui crime contra 
a ordem tributária a não emissão da nota fiscal, assim ela entende que a multa deve ser 
aplicada da forma agravada, conforme consta no § 1º do artigo 44 da Lei 9.430/1996.  

 
Por essa razão, a Fazenda Pública requer que seja reformada a 

decisão singular para manter a penalidade proposta pela autoridade fiscal no auto de 
infração. 

 
Regularmente notificada da decisão singular, a empresa autuada 

ingressou com contradita ao recurso da Fazenda Pública, folhas 303 a 312, aduzindo que 
seria temerário imputar crime contra a ordem tributária a uma infração decorrente de 
presunção de falta de emissão de nota fiscal. Argumenta, ainda, que não consta nos autos 
provas materiais do intuito de fraude, prevalecendo a multa de 75%. Assim, solicita a 
improcedência do lançamento e a manutenção da multa de 75%, nos termos da 
Resolução 30/2008. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, 

constante às folhas 313 a 321, informando que foi excluído do regime de tributação pelo 
Simples Nacional com os efeitos a partir de 01/01/2009, conforme consta no Despacho nº 
1149/2015 – GEAF, e que o auto de infração em apreciação é referente ao exercício de 
2010, sendo que o sujeito passivo foi autuado pela modalidade do Simples Nacional, não 
devendo prosperar em função do contribuinte ter sido excluído de ofício desde de 2009. 

 
Assim, a defesa do sujeito passivo alega que o procedimento padrão 

e a legislação nele acostada determina que seja apurado o ICMS normal em sede de 
autuação. Acrescenta que está disposto no artigo 32 da Lei Complementar nº 123/2006 
que as ME e EPP excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em 
que se processarem os efeitos de exclusão, ou seja, a partir de 01/01/2009, às normas de 
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, para o caso em apreciação a tributação 
do ICMS. 

 
Desse modo, no entendimento da defesa, não cabe autuação no 

sistema de tributação do Simples Nacional, e para reforçar essa argumentação a empresa 



recorrente cita que após a exclusão do referido regime de tributação ela foi fiscalizada pelo 
sistema normal de tributação e autuada pelos autos de infração de números:1) 
4011503582570 – Redução indevida de base de cálculo do exercício de 2010; 2)- 
4011503581922 – Omissão de Saída tributada ICMS ano 2010; 3) 4011503582813 
Omissão de recolhimento de ICMS declarado ano 2010, os quais também foram objeto de 
autuação no Simples Nacional, competência 2010. 

 
Por fim, o sujeito passivo requer que o auto de infração seja 

considerado improcedente, tendo em vista que ele foi excluído do Simples Nacional de 
forma retroativa, desde de 01 de Janeiro de 2009. Solicita, também que a penalidade seja 
a de 75%, nos termos do inciso I do artigo 16 da Resolução 30/2008. 

 
Para instruir o seu recurso a defesa do sujeito passivo juntou aos 

autos os seguintes documentos: Despacho Nº 1149/2015-GEAF, folha 322, Memorando 
001/2014 –DRFMOR, folha 323 e 324, Termo de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, 
folha 325, Relatório de Situação Fiscal, folha 326, Fotocópias dos Autos de Infração de 
Números 4011503582570, 4011503581922 e 4011503582813, folhas 327 a 335, e 
Procedimento Operacional Padrão – Exclusão de Ofício Retroativa do Simples Nacional, 
folha 336 a 350. 

  
Assim relatados, decido. 
 
 
                                VOTO 
 
 
O presente lançamento exige tributos e penalidade que são devidos 

pelo sujeito passivo enquadrado no regime de tributação do Simples Nacional, em virtude 
de ter sido apurado na Auditoria do Movimento Financeiro omissão de vendas de 
mercadorias tributadas no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. 

 
A defesa do sujeito passivo alega que não poderiam ser exigidos 

tributos do contribuinte pelo regime de tributação do Simples Nacional, visto que ele foi 
retirado do Simples Nacional em 27/05/2015, com efeito retroativo a 01/01/2009, conforme 
consta no Despacho 1149/2015 – GEAF. Assim, é solicitada a improcedência do 
lançamento, em virtude do contribuinte estar sob o regime de tributação normal e não no 
Simples Nacional.  

 
Contudo, tal argumentação não pode ser acolhida, pois o presente 

lançamento foi efetuado em 31/03/2015, período em que o contribuinte ainda estava 
inserido no Simples Nacional, portanto, naquela ocasião não havia a exclusão retroativa 
do sujeito passivo, a qual foi declarada em 27/05/2015. 

 
Desse modo, a exigência dos tributos pelos moldes do Simples 

Nacional foi realizada de forma correta, naquele momento, não havendo como alegar que 
o procedimento efetuado pelo fisco estadual foi indevido. Sendo correta a exigência 
contida no lançamento em apreciação. 

 
Aliás, ao observamos o procedimento efetuado pela fiscalização 

percebemos que foi feito este auto de infração, antes da exclusão do sujeito passivo do 
Simples Nacional, e, posteriormente à pertinente exclusão retroativa do contribuinte do 
Simples Nacional foi realizada a fiscalização dele, conforme prescreve o Procedimento 
Operacional Padrão – exclusão de Ofício Retroativa do Simples Nacional, o qual foi citado 



pela recorrente, e juntado aos autos às folhas 336 a 350, com fiscalização do sujeito 
passivo pelo regime de tributação normal, porém abatendo os impostos que foram 
recolhidos e autuados no regime do Simples Nacional, conforme está previsto na alínea 
“d” do tópico 14 do referido Procedimento Operacional Padrão, folha 346 dos autos. 

 
Com efeito, percebe-se que após a exclusão foi realizado o auto de 

infração complementar a este lançamento de número 4011503581922, folhas 330 a 332 
dos autos, estando tal procedimento em plena sintonia com a orientação contida no 
Procedimento Operacional Padrão. Por essas razões, refuto as alegações de que o auto 
de infração deveria ser julgado improcedente porque o contribuinte deveria ser fiscalizado 
apenas pelo regime de tributação normal. 

 
Quanto ao levantamento fiscal que deu origem ao presente 

lançamento, a Auditoria do Movimento Financeiro, observo que o sujeito passivo em seu 
recurso voluntário não apresentou nenhum erro ou equívoco na elaboração dele, 
presumindo como correto o procedimento efetuado pelo fisco estadual, sendo que a 
acusação de omissão de saídas de mercadorias tributadas está em plena harmonia com o 
que normatiza o inciso IV do § 1º do artigo 25 do Código Tributário Estadual. 

 
Passo a apreciar a penalidade mais adequada para a presente 

infração, pois o Auditor Fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 44, inciso I, § 1º da 
Lei 9.430/1996, com redação da Lei 11.488/2007, no entanto, o julgador monocrático 
entendeu como pertinente não agravar a penalidade com o referido parágrafo, a Fazenda 
Pública recorreu dessa decisão solicitando a reforma para julgar o lançamento procedente 
da forma em que penalidade foi proposta pelo fisco estadual. 

 
Outrossim, vejo que na infração apurada ficou caracterizada a 

omissão do sujeito passivo em não emitir a nota fiscal, ato que constitui em sonegação de 
imposto, nos termos do artigo 71 da Lei 4.502/1964, situação que nos conduz a concluir 
que a penalidade deve ser agravada nos termos do § 1º do artigo 44 da Lei 9.430/1996, 
com a nova redação da Lei 11.488/2007.  
 

Diante do exposto, conheço de ambos recursos e nego provimento 
ao do sujeito passivo para considerar procedente o auto de infração, e dou provimento ao 
recurso da Fazenda Pública para reformar a decisão singular em relação à penalidade e 
considerar pertinente a sanção proposta originalmente no auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00942/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: NULIDADE. Cerceamento do Direito de 
Defesa. Acolhida. Maioria. 
 
1 – É parcialmente nulo, por cerceamento do direito de defesa, o 
Processo Administrativo Tributário que deixou de oportunizar 
que os sujeitos passivos se manifestem sobre o resultado de 
diligência fiscal. 
 
2 – Auto de Infração nulo a partir das folhas 174. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade parcial do processo, a partir de fls. 174, por cerceamento do direito de defesa em 
razão da falta de intimação dos sujeitos passivos do resultado de Diligência, devendo 
retornar os autos ao Setor de Preparo Processual da 1ª Instância para intimação dos 
sujeitos passivos do resultado da Diligência de folhas 172 a 173. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e José Paixão de 
Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
R E L A T Ó R I O 

 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 a 06, lavrado em 26/04/2013, refere-se à acusação fiscal de que o 
sujeito passivo omitiu registro de saída de mercadoria tributada, no valor de R$ 46.321,88, 
conforme déficit apurado na auditoria do movimento financeiro, em consequência fica 
sujeita ao pagamento do ICMS incidente sobre a omissão detectada, na importância de R$ 
5.558,63. 

O presente PAT trata-se de reautuação do Auto de Infração nº 
3026128524863 lavrado em 06/07/2007 que foi anulado por insegurança na determinação 
da infração, pelo motivo de que a autoridade fiscal não seguiu o manual de orientação 
fiscal, vez que não considerou valores relativos a numerários ingressados no caixa da 
empresa e nem sequer em sua contabilidade, principalmente por não observar os 
empréstimos efetuados no período e a aquisição de um terreno por uma das sócias da 
pessoa jurídica, cuja receita ingressou na conta caixa (folhas 53). 

Foram arrolados 03 sujeitos passivos solidários, na condição de 
administradores: Ana Leopoldina Soares, Marciene Andrade da Silva Borges, Zoraima 
Aparecida Soares de Abreu. 



Dispositivo legal infringido: arts. 25, §1º, IV e 64 da Lei 11.651891, c/c art. 
141 do Decreto 4852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “I”, §9ºI da lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

Autoridade fiscal anexa Ofício nº 005/2011-SAT/CRF (folhas 07 e 08), cópias 
dos documentos do auto de infração original, dentre eles a Auditoria do Movimento 
Financeiro (folhas 09 a 58), Notificações Fiscais de solicitação de documentos ao sujeito 
passivo (folhas 66 a 67), resposta às Notificações (folhas 68 e 69) e outros documentos. 

Intimados para comparecer à 1ª Instância (folhas 93 a 99 e 103), os sujeitos 
passivos apresentam impugnação à 1ª Instância em peças distintas: 

- Impugnação de folhas 106 a 139, do sujeito passivo principal; 
- Impugnação de folhas 142 a 148, da solidária Ana Leopoldina; 
- Impugnação de folhas 151 a 158, da solidária Zoraima Aparecida Soares; 
- Impugnação de folhas 161 a 167, da solidária Marciene Andrade. 

O julgador singular, através do Despacho nº 1.026/2015-JULP (folhas 169 e 
170), encaminha o processo à autoridade fiscal para que seja anexado a Auditoria do 
Movimento Financeiro que deu origem ao lançamento, bem como efetue nova análise e 
apreciação do feito, usando como base a anulação do PAT 3026128524863. 

Autoridade fiscal apresenta relatório diligencial de folhas 172 a 174. 

O julgador singular, conforme Sentença de folhas 175 a 177, decide pela 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração pela falta de 
nova auditoria que embasasse o lançamento. 

A Representação Fazendária recorre da decisão, conforme peça de folhas 
178 a 180, pedindo a procedência do auto de infração pois a Autoridade Fiscal adicionou, 
na instrução probatória do novo Auto de Infração, o relatório de folhas 172 a 174 onde 
esclarece as diversas situações do processo, bem como aquelas que foram o objeto de 
nulidade do auto de infração original. Alega também que o sujeito passivo efetuou 
parcelamento total do débito e que isso caracteriza confissão irretratável da dívida, 
conforme legislação tributária. Pede também a nulidade da sentença singular em razão 
dela ter sido proferida após diligência onde os sujeitos passivos não foram intimados para 
contraditar. Anexa Termo de Acordo de Parcelamento de Débito nas folhas 183 a 204. 

Processo remetido à GERC (Gerência de Recuperação de Créditos) em 
razão do parcelamento total. 

A GERC devolve o PAT ao Conselho Administrativo Tributário pois constata 
que os Termos de Parcelamento de Débitos foram todos em nome da sujeito passivo 
principal e assinados por sua sócia administradora Marciele Andrade da Silva Borges, ou 
por seu procurador Zenival Alves Brandão. Como o parcelamento caracteriza confissão 
irretratável da dívida, conforme legislação tributária, ela tem natureza personalíssima e 
não alcança aos demais solidários. De forma que retorna o processo ao CAT para 
continuidade do julgamento (folhas 205 e 206). 

Sujeitos passivos são intimados a apresentar contradita, conforme folhas 207 
a 211. 

O sujeito passivo principal apresenta contradita de folhas 213 a 214 alegando 
que a autoridade fiscal copiou ipses literes o auto de infração anulado o que o torna 
imprestável. Alega que desconhece o parcelamento efetuado pelo sujeito passivo e que a 
empresa jamais confessou a dívida. 

É o Relatório. 



V O T O 

Inicialmente verifico que, não obstante o sujeito passivo principal ter efetuado 
o parcelamento integral do débito fiscal, o que caracteriza confissão irretratável da dívida 
conforme artigo 16 do anexo IX do RCTE (Decreto 4852/97), tal confissão não alcançou os 
demais sujeitos passivos solidários incluídos no auto de infração. Razão pela qual, diante 
da denúncia do parcelamento (falta de pagamento das parcelas), deve-se prosseguir no 
julgamento do processo. 

Passo a analisar, também preliminarmente, o pedido de nulidade da 
sentença formulada pela Representação Fazendária, que alega que os sujeitos passivos 
não foram intimados da diligência de folhas 172 a 174. 

De fato, analisando o processo, constata-se que os sujeitos passivos não 
foram notificados do resultado da diligência, apesar do comando nesse sentido constante 
no item 2 da Resolução de folhas 170. 

Como os sujeitos passivos não tiveram a oportunidade para contraditar as 
alegações da autoridade fiscal constantes na respectiva diligência, houve o cerceamento 
do seu direito de defesa. 

Ocorre que, geralmente no PAT, essa preliminar aproveita e beneficia os 
sujeitos passivos, e não a Representação Fazendária que a alega. De forma que não é 
usual uma parte alegar o cerceamento do direito de defesa que beneficia a outra parte. 

Outra questão a ser analisada é que a sentença pela nulidade do auto de 
infração foi mais benéfica aos sujeitos passivos e, por conseguinte, poderia suprir eventual 
cerceamento de defesa dos mesmos. Não obstante essa situação, entendo que, apesar 
do julgador singular ter decidido pela nulidade do processo, essa decisão não é definitiva, 
razão pela qual entendo que se deve sanar eventuais falhas procedimentais de fases 
anteriores. 

E entendo também que, não obstante a alegação da nulidade por 
cerceamento ter sido alegada pela parte que não a aproveita, pelo controle da legalidade 
atribuído a este Orgão Julgador, conforme artigos 2º e 3º, inciso I da Lei 16.469/2009, 
cabe a autoridade julgadora zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela 
defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica. 

Assim, além de prevenir eventuais repercussões futuras derivadas dessa 
falha procedimental, acolho o pedido da Fazenda Pública de nulidade parcial do processo 
a partir das folhas 174, conforme previsão do inciso III do artigo 20 da Lei 16.469/2009, 
devendo o processo retornar à 1ª Instância para intimação dos sujeitos passivos do 
resultado da diligência de folhas 172 e 173 e, em seguida, prosseguir com o julgamento. 

De forma que, com base no acima exposto, conheço do recurso da 
Representação Fazendária, dou-lhe provimento, para declarar, a pedido e de ofício, 
PARCIALMENTE NULO o processo, a partir das folhas 174, por cerceamento do direito de 
defesa dos sujeitos passivos. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00995/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada.  ICMS. Obrigação principal. Déficit financeiro apurado 
em Auditoria do Movimento Financeiro. Presunção de omissão 
de saídas de mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Procedente é o lançamento no qual o sujeito passivo não 
logrou trazer aos autos elementos aptos a desconstituir a 
presunção inserta no artigo 25, § 1º, inciso IV, do CTE. Presume-
se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro apurado em Auditoria do 
Movimento Financeiro. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Denílson Alves Evangelista, Andréa Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
registro de saída de mercadoria tributada na importância de R$ 829.391,90, referente ao 
déficit financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Dessa forma, suprimiu 
pagamento e imposto na importância de R$ 124.566,37. Em consequência, deverá pagar 
o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV e § 2º do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Intimado às fls. 25/25-A, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando 
azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 26. 



Inconformada, a empresa autuada, por meio do representante legal 
ingressa com impugnação às fls. 29/31, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que o fato 
narrado na inicial não tem qualquer relação com a tipificação descrita na norma que 
fundamentou a aplicação da penalidade. No mérito, afirma que a autoridade fiscal não 
informou quais parâmetros utilizou para se chegar aos valores descritos no auto de 
infração, fazendo apenas uma estimativa aleatória, o que não coaduna com a realidade 
fática da empresa autuada. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Em uma criteriosa análise de todo o processo, entendo, inicialmente, 
que não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que a acusação fiscal encontra-se bem definida e fundamentada, 
sendo certo que o auto de infração contém todos os elementos previstos no artigo 8º da 
Lei nº 16.469/09, restando induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos impostos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. 

Ademais, o enquadramento citado no histórico do documento de 
formalização do crédito tributário coaduna-se com o fato narrado, e a luz do que disciplina 
a lei reguladora da matéria, razão pela qual rejeito a aludida preliminar. 

Superada a prefacial suscitada pelo sujeito passivo, adentro no 
mérito do lançamento. Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo omitiu registro 
de saída de mercadoria tributada na importância de R$ 829.391,90, referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, suprimindo, desta forma, 
pagamento de imposto na importância de R$ 124.566,37, consoante demonstrativo e 
documentos anexos. 

Quanto à exigência contida na inicial, a Auditoria do Movimento 
Financeiro é procedimento de fiscalização cujo escopo, nos termos do Roteiro n.º 3 do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado pela Instrução de Serviço n.º 
15/09-SAT, é: 

“Apurar a existência de insuficiência de disponibilidades, em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial, acrescido 
dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização 
de recursos oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não 
registradas, para compor os ingressos necessários e compatíveis com os 
desembolsos apurados”. 

 

O sujeito passivo não logrou trazer aos autos elementos aptos a 
desconstituir a presunção inserta no artigo 25, §1º, inciso IV, do Código Tributário 
Estadual, cuja redação é a seguinte: 



Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...]                   

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV - ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 
b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 
c) tributos; 
d) outras despesas gerais; 

 
Por fim, restou sobejamente demonstrado nos autos que o sujeito 

passivo incorreu na penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, § 9º, inciso I, da 
Lei n.º 11.651/91. Vejamos:  

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...] 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 
 

Posto isto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, e no mérito, conheço 
da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01293/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitados. Exclusão do solidário do polo passivo. Acolhimento. 
ICMS. Obrigação tributária. Omissão de registro de saída de 
mercadoria tributada. Déficit financeiro. Apuração mediante 
auditoria do movimento financeiro. Procedência parcial.  
 
1.Estando a descrição do fato gerador em consonância com as 
provas colacionadas aos autos e fundamentação legal, bem 
como tendo o contribuinte compreendido na totalidade os 
motivos que levaram à lavratura do auto de infração, deve-se 
rejeitar as aludidas preliminares de insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a 
omissão de parte dos registros de saída de mercadorias, 
comprovada mediante auditoria do movimento financeiro, 
procedente em parte é o auto de infração; 
 
3. Deve-se excluir o solidário do polo passivo da lide quando 
demonstrado que à época da ocorrência do fato gerador, este já 
não integrava o quadro societário da empresa autuada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo 
de R$ 282.682,03 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três 
centavos) e ICMS a recolher de R$ 48.055,94 (quarenta e oito mil e cinqüenta e cinco 
reais e noventa e quatro centavos). Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao 
e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato 
que votaram pela procedência do lançamento fiscal. E, por votação unânime, acolher a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Fabiano de Carvalho Dantas da lide, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli 
José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de omissão no registro de saída de mercadorias 
tributadas detectada através de déficit financeiro apurado mediante auditoria financeira 
nos anos de 2010 e 2011, Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais.  

 
Após a decretação da revelia do solidário Fabiano de Carvalho 

Dantas, o sujeito passivo comparece aos autos para arguir a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, por considerar inexistir 
previsão legal de juros e correção monetária, bem como arguir a inconstitucionalidade da 
penalidade aplicada, em face do seu caráter confiscatório, o que é rejeitado pelo julgador 
singular, que ratifica a pretensão fiscal na íntegra.   

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso para arguir as 

preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, ao passo que o solidário, na impugnação à Segunda 
Instância, argúi sua exclusão do polo passivo da lide, pois à época da ocorrência do fato 
gerador não fazia parte da sociedade.   

 
Com relação ao cerceamento do direito defesa, pondera que a base 

de cálculo foi apurada sem considerar os valores contábeis não fiscais que supriram o 
caixa, e quanto à insegurança, argumenta que a tipificação está equivocada, uma vez que 
foi baseada em presunção, pois a diferença encontrada pela autoridade fiscal e tipificada 
como omissão de saídas só existe pela omissão de valores relativos a informações 
financeiras realizadas.  

 
Em seguida apresenta comprovação de sua movimentação 

financeira extrafiscal para provar não ter havido omissão e caracterizar erro na 
apresentação dos documentos solicitados, com a falta de informações quanto a sua 
movimentação extrafiscal, para ao final requerer a nulidade do feito, ou a reforma da 
decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração. 

 
A Câmara Julgadora encaminha o feito em diligência para revisão 

contábil e cálculos, e após seu cumprimento, o revisor ratifica a pretensão fiscal original, 
mas nas contrarrazões apresentadas em conjunto, os sujeitos passivos alegam que os 
contratos de mútuo estão de acordo com a lei e fundados em transferências bancárias, e 
por isso requerem a nulidade do feito, ou alternativamente, a reforma da decisão anterior 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e não obstante os argumentos passivos, não dou 

guarida às preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo polo passivo. 

 
De fato, não existe qualquer ato praticado neste procedimento 

administrativo fiscal que lhe possa ameaçar de anulação, pois a constituição de crédito foi 
efetuada por autoridade fiscal competente para tal, segura está a determinação da 
infração, corretamente identificado o fato gerador, com plena e inequívoca sustentação 



legal, corretamente também encontra-se identificado o sujeito passivo, assim como a base 
de cálculo e alíquota aplicada , e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação 
que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu 
amplo direito constitucional de defesa. 

Ademais, considero estar ausentes os requisitos essenciais 
dispostos no Manual de Defesa Tributária Mínima no Processo Administrativo Tributário, 
adotado por este Estado, e que poderiam ensejar arguições relativas aos aludidos vícios. 
Por oportuno, transcrevo-os abaixo, “in verbis” 

 
“8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 

 
[...] 
 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 
 

Assim, ante a ausência destas condições e não tendo o polo passivo 
comprovado os prejuízos que possa ter tido em função da autuação fiscal, mister se faz, 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares rejeitar as preliminares de nulidade 



da peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa.  

 
Quanto à questão meritória, considero que o feito deve prosperar em 

parte. De fato, ao compulsar os autos, considero que os valores dos empréstimos de 
mútuo empresarial realizado por outras empresas ao sujeito passivo e que totalizam R$ 
89.696,24 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) 
para o ano de 2010 e o de R$ 192.985,79 (cento e noventa e dois mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) relativo ao ano de 2011, não estão 
devidamente comprovados e por isso devo retificar o valor do crédito tributário incidente 
sobre a base de cálculo total remanescente de R$ 282.682,03 (duzentos e oitenta e dois 
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos -  R$ 89.696,24 + 192.985,79), o que 
equivale ao ICMS de  R$ 48.055,94 (quarenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e noventa 
e quatro centavos), valor esse obtido mediante a aplicação da alíquota interna de 17% 
sobre esse valor.  

 
Vencida a questão meritória, na qual sigo acompanhado da maioria 

do voto de meus pares, passo ao próximo item. 
 
E, por último, mas não menos importante e acompanhado da 

unanimidade do voto de meus pares, devo acolher a preliminar de exclusão do solidário 
Fabiano de Carvalho Dantas, por considerar que à época da ocorrência do fato gerador o 
mesmo não integrava o quadro societário do sujeito passivo. Com efeito, ao compulsar-se 
os autos, verifico que o fato gerador ocorreu no período que vai de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2011 e considerando-se que o mesmo deixou a sociedade no dia 13/082009 
(fls.1619) é forçoso concluir que não pode ser responsabilizado por fatos que ocorreram 
após sua saída da empresa, motivo pelo qual não deve ser mantido na lide.  
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01484/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeita. ICMS. Obrigação Principal. Omissão 
de saída de mercadoria tributada. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Improcedente.  
 
1. Diante da comprovada inexistência de qualquer dúvida em 
relação à legitimidade das provas apresentadas pelos sujeitos 
passivo, deve ser rejeitado o pedido de diligência formulado 
pelo Fazenda Pública;  
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo não escrituradas (CTE, art. 25, § 1º, IV). 
 
3. A juntada ao processo por parte dos sujeitos passivos de 
farta documentação demonstrando a existência de ingressos de 
receitas não considerados pelo fisco na auditoria realizada, em 
valores superiores ao déficit financeiro constado, impõe a 
declaração de improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson 
Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias tributadas nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, constatada por meio de auditoria do 
movimento financeiro, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do ICMS, mais os 
acréscimos legais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso IV e 64, 

da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea l, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 



 
Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 

11.651/91 o sócio administrador LINDOMAR JÚNIOR BORGES. 
 
 O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria do 

movimento financeiro, juntamente com as cópias dos comprovantes dos desembolsos e 
dos livros fiscais. 

 
Intimados para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 13 a 
14, afirmando que o fisco não considerou os ingressos de receitas relativas ao 
recebimento de aluguel de caminhões no valor de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e 
quatro mil reais), conforme recibos de fls. 20 a 29. 

 
Afirmou, ainda, que o valor de R$ 1.344.424,66 (um milhão, trezentos 

e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis reais), 
lançado como “Outros Desembolsos” na Auditoria do Movimento Financeiro é decorrente 
de aquisição de caminhões por meio de financiamento na Caixa Econômica Federal. 

 
O não comparecimento do sujeito passivo solidário encontra-se 

registrado no Termo de Revelia de fls. 36. 
 
Por meio da Sentença nº 99/2017, de fls. 40 a 42, o julgador singular 

afirmou que o contrato de locação e os recibos não são suficientes para comprovar o 
ingresso das receitas no caixa da empresa e que a afirmação no sentido de que o valor 
lançado como outros desembolsos é resultante de aquisição de veículos por meio de 
financiamento também não foi comprovada. 

 
Com essas considerações, julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 

voluntário, objeto do presente julgamento, repetindo as afirmações feitas na primeira 
instância. 

 
Por intermédio da Resolução nº 068/2017, de fls. 59 a 60, a Segunda 

Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência determinando a intimação dos 
sujeitos passivos para juntar ao processo os extratos bancários comprovando o ingresso 
dos valores relativos a aluguel dos caminhões, bem como cópia do contrato de 
financiamento dos veículos. 

 
Os sujeitos passivos promoveram a juntada dos demonstrativos e 

extratos de fls. 80 a 85. 
 
É o relatório. 
 
                    V O T O 
 
4. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO 

REPRESENTANTE FAZENDÁRIO: 
 
O pedido de diligência formulado oralmente pelo Representante 

Fazendário na sessão de julgamento foi no sentido de que o processo fosse encaminhado 



ao autor do procedimento para que o mesmo manifestasse sobre as provas de fls. 80 a 
85, apresentadas pelo sujeito passivo.  

 
Analisando as referidas provas verifiquei que as mesmas não 

padecem de nenhum vício, ou seja, são robustas e autênticas, não carecendo, portanto, 
de qualquer manifestação por parte do autor do procedimento. 

 
Com essas considerações, rejeito o pedido de diligência. 
 
 
 
5. DO MÉRITO: 
 
Em relação ao mérito, cumpre ressaltar, inicialmente que a 

ferramenta utilizada pelo fisco foi a denominada AUDITORIA DO MOVIMENTO 
FINANCEIRO prevista no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais adotado pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás por meio da Instrução de Serviço nº 08/05-
SGAF, aplicável a empresas que não mantenham escrituração contábil regular, com a 
finalidade de apurar a existência de insuficiência de disponibilidades (caixa), em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial acrescido dos ingressos 
ocorridos no período fiscalizado que é considerada oriunda de operações de saídas 
tributadas não registradas nos termos do § 1º, inciso IV, observado, obviamente, a 
proporcionalidade prevista no § 2º, ambos do art. 25, da Lei nº 11.651/91. 

 
No caso vertente, a referida auditoria revelou um déficit financeiro no 

valor de R$ 1.177.341,95 (um milhão, cento e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
um reais e noventa e cinco centavos), sendo: R$ 570.151,06 (quinhentos e setenta mil, 
cento e cinquenta e um reais e seis centavos) relativamente a omissão de mercadorias 
tributadas, objetos do presente auto de infração, e R$ 607.190,89 (seiscentos e sete mil, 
cento e noventa reais e oitenta e nove centavos) relativamente a mercadorias não 
tributadas, objeto do Auto de Infração n. 4011402706592. 

 
A empresa autuada comprovou por meio do contrato de locação de 

veículo de fls. 15 a 18, dos recibos de fls. 20 a 29 e dos extratos bancários de fls. 81 a 85, 
o ingresso de recursos financeiros decorrentes do recebimento de aluguel no valor de R$ 
864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), não considerados pelo autor do 
procedimento na auditoria realizada. 

 
Comprovou, ainda, por meio do Demonstrativo de Evolução 

Contratual de fls. 80 e do Extrato Bancário de fls. 84, a contração de empréstimo ou 
financiamento bancário no valor de R$ 848.000,00 (oitocentos e quarenta e oito mil reais), 
no período fiscalizado, também não considerado pelo fisco na auditoria realizada.  

 
A soma dos dois ingressos acima mencionados alcança a 

importância de R$ 1.712.000,00 (um milhão e setecentos e doze reais), superior, portanto, 
ao valor do déficit constado, situação que permite afirmar com segurança que inexiste o 
déficit financeiro constatado na auditoria.   

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

provimento, para reformar a decisão singular e considerar improcedente o lançamento. 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01547/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. Omissão 
no recolhimento do imposto. Termo de Desclassificação da 
Escrituração Contábil sem efeito. Auto de Infração 
Improcedente. Decisão unânime. 
 
As contraprovas instrutórias do contraditório, ao mostrar que o 
sujeito passivo cumpre a sua obrigação tributária acessória de 
escriturar a documentação fiscal no tempo certo e, ao provar 
que a empresa possui escrita contábil, torna sem efeito o Termo 
de Desclassificação de Escrituração Contábil e causa a 
declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva 
Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A auditoria fiscal realização no estabelecimento do sujeito passivo 
constatou que o sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada, no 
valor comercial de R$ 864.907,30, referente ao déficit financeiro apurado na Auditoria do 
Movimento Financeiro. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS, junto com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Obs.: Termo de Desconsideração da Escrituração Contábil para 

aplicação da Auditoria do Movimento Financeiro e 01 CD contendo todo documentação, 
ambos em anexo. 

 
Para suporte da infração, a autoridade fiscal lançadora indicou os 

arts. 25, § 1º, inciso IV e § 2º, 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 
4.852/97-RCTE, enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 712, 
inciso VII, “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Os sócios da pessoa jurídica foram identificados para o polo passivo 

solidário da lide, documentos de fls. 05 e 06. 
  
Os documentos de fls. 03/09, incluso um CD, instruem o trabalho 

fiscal. 
 
Os Termos de Revelia e de Perempção constantes dos autos motiva 

a Inscrição do Crédito em Dívida Ativa, fls. 31 e 32 e o Pedido de Revisão Extraordinária, 



fls. 34 a 38, os quais foram inadmitidos por falta dos requisitos prescritos no art. 43, inciso 
II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009, os quais são os suportes da admissão do 
referido recurso. 

 
O autuado e os sujeitos passivos solidários, juntos, insistem no 

recurso Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 56 a 58, que submetido à Presidência do 
Conselho Administrativo Tributário, depois de estudado, com base no art. 43, inciso II, 
alínea “b” e §§ 4º, inciso I e 5º da Lei nº 16.469/2009, o admite e determina o 
encaminhamento dos autos: 

 
1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição em 

dívida ativa, somente em relação aos sujeitos passivos solidários; EDUARDO CALIXTO 
SAID e ISOLDE BOEING CALIXTO SAID. 

 
2) ao SEASE da Secretaria Geral (SEGE), para que: 
 
a) seja alterada a etapa para 8 e o ato para 60; e 
 
b) sejam distribuídos à Câmara Julgadora para apreciação da peça 

defensória apresentada pelos sujeitos passivos solidários.   
  
Depois de a Superintendência de Recuperação ter procedido ao 

cancelamento da inscrição em Dívida Ativa dos sujeitos passivos solidários acima 
especificados, o processe segue para o cumprimento das demais determinações supra. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, observei a formalização do crédito tributário e 

todo o trâmite do processo e conclui que, nesta demanda, a razão é do sujeito ativo, visto 
que o auditor fiscal lavrou o Termo de Desclassificação da Escrituração Contábil da 
empresa se fez com a seguinte justificativa:  

 
“Nos termos da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, fica 

desconsiderada a escrita contábil do contribuinte relativa ao período compreendido entre 
01/01/2012 e 31/12/2012 para aplicação da Auditoria do Movimento Financeiro, tendo em 
vista as irregularidades a seguir arroladas que deram origem ao Auto de Infração nº 
4011402995330: 

 
Deixou de escriturar nos Livros Fiscais-EFD (Escrituração Fiscal 

Digital) e Sped Contábil, Notas Fiscais de Entradas num percentual superior a 10% (dez 
por cento) do total das encontradas no período. 

 
Goiânia, 14 de outubro 2014”, segue a assinatura do auditor fiscal. 
 
No entanto, o sujeito passivo demonstra que as cópias extraídas dos 

arquivos das Entrada PDF, Saídas PDF e parte do arquivo “SPED CONTÁBIL”, anexos ao 
CD de fl. 09, verifico que as Notas Fiscais de Entradas, tidas como não escrituradas, ou 
seja, as de números: 835324, 914299, 916357, 916845, 917196, 917464 e 919433 estão 



devidamente escrituradas no Livro Diário e que as notas fiscais de saídas, tidas como não 
registradas, estão todas escrituradas neste livro. 

 
Vejo, portanto, que a Instrução de Serviço nº 07/2004-SGAF não 

oferece suporte para o auditor fiscal desclassificar a escrituração contábil disposta no 
Termo de Desconsideração da Escrituração Contábil do sujeito passivo, situação que 
implica em nulidade do ato procedimental inserido à fl. 08 dos autos. 

 
Além do mais, o autuado comprovou a escrituração dos documentos 

fiscais nos livros fiscais da empresa e afasta a causa motivadora da autuação e, 
consequentemente, a declaração da improcedência do auto de infração. 

 
A referida Instrução de Serviço nº 07/2004, leciona sobre o 

procedimento de desclassificação de escrita contábil da empresa para efeito de suporte de 
adoção da Auditoria do Movimento Financeiro, com as seguintes disposições: 

 

Art. 2º São ocorrências na escrituração fiscal ou contábil do contribuinte, 
que ensejam o arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
especialmente: 

[...] 

II - falta de registro de documentos fiscais de entradas, relativos a 
mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização (Lei n.º 
11.651/91, art. 148, § 3°, XII); 

§ 1º O arbitramento do valor das operações de saídas tributadas: 

I -  deve ser aplicado quando as omissões ou irregularidades 
representarem montante superior a 10% (dez por cento) do valor das 
saídas ou entradas registradas no período fiscalizado, salvo em relação ao 
inciso IV do caput deste artigo; 

Art. 3º A aplicação da Auditoria do Movimento Financeiro, relativamente à 
empresa que possui escrita contábil, somente deve ser efetivada quando 
desconsiderada a escrituração contábil do contribuinte. 

A referida instrução de serviço sintetiza que o Termo de 
Desconsideração da Escrituração Contábil do sujeito passivo deve ser lavrada no Livro 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências - RUDFTO ou, na 
sua ausência, em documento separado com entrega de 1 (uma) via ao contribuinte, 
mediante recibo. 

 
Após a transcrição da norma supra, vejo que o auditor fiscal 

demonstra que atendeu às regras estabelecidas, porém o sujeito passivo comprovou o 
cumprimento da sua obrigação tributária acessória ao carrear para a instrução do seu 
defensório as escriturações de documentos fiscais que afastam o procedimento funcional 
adotado para efeito de exigência do crédito tributário. 

 
Ao finalizar este julgamento, eu profiro o meu voto para decidir, por 

unanimidade de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 



 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01657/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro em que 
apura déficit financeiro. Procedimento fiscal revisto, com 
redução do valor do imposto. Aplicação do § 11 do art. 71 do 
CTE. 
 
Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja 
obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da 
operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado 
o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: se a 
penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o 
valor da multa fica limitado ao valor do imposto. (Art. 71, § 11, 
inciso I da Lei nº 11.651/91 alterada pela Lei nº 19.965/2018). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 92.489,73 (noventa e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), aplicando-se o § 11, do art. 
71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração compôs a redação da ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo omitiu o registro de saída 
de mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 1.113.882,84 (um milhão, cento e treze 
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente ao déficit 
financeiro ocorrido no exercício de 2013 e apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. 
Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS devido junto com a penalidade e os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos em anexo. A alíquota aplicada 
foi calculada pela média das saídas e demonstrativo anexo. 

 
O abrigo da infração descrita está nos artigos 25, § 1º, inciso IV e § 

2º; e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
enquanto que a penalidade proposta pela autoridade lançadora atende à prescrição do art. 
71, inciso VII, alínea “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

02/109. 
 
Os Termos de Revelia e de Perempção, fls. 112 e 116, assinalam a 

ausência do sujeito passivo nas fases contraditórias do processo fiscal. 
 



O autuado aproveita a faculdade do Recurso de Pedido de Revisão 
Extraordinária e recorre ao Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, fls. 
119/121 seguido dos documentos de fls. 122/127, onde afirma que a intimação expedida 
para defesa na primeira fase do processo, via AR, não foi recebida nem pelo procurador 
da empresa, nem pelo sujeito passivo, o que resulta a nulidade do auto de infração, nos 
termos do art. 20, inciso III da Lei nº 16.469/2009. 

 
Quanto ao mérito, a autuada fundamenta que contraiu empréstimo 

no valor de R$ 500.000,00 e que esse valor não foi considerado no trabalho de auditagem 
fiscal. 

 
Por fim, requer o afastamento do Termo de Revelia e a adequação 

do valor do lançamento. 
 
Esse recurso foi inadmitido pelo Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário, visto a previsão do art. 43, § 4º, inciso I da Lei nº 16.469/2009. 
 
Às fls. 136/137, instruído pelos documentos de fls. 138/155, retorna 

com outro recurso, oportunidade em que a presidência do CAT resolve encaminhar o 
processo ao Setor de Controle e Acompanhamento Processual (SECON), para que os 
autos sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, para que, 
preferencialmente, o autuante verifique a documentação apresentada pelo polo passivo e 
a possível repercussão no lançamento inicial, elaborando nova Auditoria do Movimento 
Financeiro, se for o caso, emitindo, ao final, um parecer conclusivo sobre a matéria em 
discussão. 

 
A autora do trabalho fiscal que originou a lavratura do auto de 

infração, refez o seu trabalho e assim concluiu, fls. 179/180: 
 
“O contribuinte apresentou o extrato bancário (em anexo) na data de 

13/07/2017 comprovando o ingresso referente ao empréstimo no dia 22/02/2013 no valor 
líquido de R$ 488.980,20. Ao analisar o extrato bancário, verificamos que a última parcela 
da quitação do referido empréstimo ocorreu no dia 22/08/2013 – fls. 164 no valor de 
R$17.957,32 e que também no dia 26/08/2013 houve um ingresso no valor de 
R$355.000,00 e no dia 04/09/2013 um debito autorizado no valor de R$438.772,16. Foi 
solicitado mediante a notificação de número 05/2014 de 18/08/2017 a comprovação da 
origem do valor de R$ 355.000,00 e o destino do valor de R$ 438.771,16. A referida 
notificação não foi cumprida até a presente data, pois foi apresentado somente duas 
declarações da Caixa Econômica Federal – fls. 166 e 168 onde a mesma solicita os 
documentos comprobatórios da quitação do empréstimo contraído em 22/02/2013 e 
liquidado em 04/09/2013 conforme extrato bancário. A origem do ingresso no valor de 
R$355.000,00 não foi comprovada, não sendo considerados tais valores na auditoria, 
gerando desta forma o auto de infração de número 4011702928981 pelo não cumprimento 
da notificação”. 

 
A conclusão do trabalho de revisão, foi apresentado um novo 

relatório do trabalho de auditagem, onde concluiu que: 
 
Omissão de Vendas: R$ 808.295,85 
Percentual de Mercadorias Tributadas: 94,10 
Omissão de Vendas de Mercadorias Tributadas: R$ 760.606,39 
Cálculo da Alíquota Média: 12,16% 
Valor do Tributo; R$ 92.489,73 



 
O sujeito passivo requer a reconsideração do indeferimento do 

pedido de Revisão Extraordinária, onde a presidência do CAT baseou-se na não juntada 
de prova inequívoca de erro, em que o requerente deveria anexar aos autos cópias do 
contrato de empréstimo firmado ente a instituição financeira, bem como dos extratos 
bancários onde constasse os créditos relativos ao empréstimo contratado. 

 
Ao final do Despacho nº 325/2018-Pres, fl. 191, o Presidente do CAT 

admite o discutido recurso e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da 
Secretaria Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Superior. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos verifico que o processo, com recurso de 

Pedido de Revisão Extraordinária, foi revisto pelo autor do lançamento do crédito 
tributário, cujo resultado beneficia o requerente em parte, visto a avaliação das 
contraprovas e do novo resultado concluído pelo auditor fiscal, o qual reduz o  valor da 
base de cálculo inclusa no auto de infração para R$ 760.606,39 (setecentos e sessenta 
mil, seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos), cujo ICMS omitido passa para o valor 
de R$ 92.489,73 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três 
centavos), conforme demonstrado no final da fl. 179. 

 
Considero os valores apontados pelo revisor e vejo que, de acordo 

com os cálculos apurados e demonstrado, o valor da Omissão de Vendas de Mercadorias 
Tributadas é R$ 760.606,39, e sobre este valor, aplicou-se a Alíquota Média de 12,16% 
para efeito de apuração do imposto devido no total de R$ 92.489,73, que constitui a parte 
litigiosa do processo. 

 
Observo que a penalidade proposta no auto de infração em 

correspondência com a infração descrita no auto de infração é o art. 71, inciso VII, inciso 
“l” (L) do CTE, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE que, de acordo com o 
inciso I do § 11 do referido artigo e por estar proposta de forma conjunta com o imposto, o 
valor da multa fica limitado ao valor do imposto omitido pelo sujeito passivo, porém na 
forma reduzida, conforme apurado pelo trabalho de revisão, fl. 179.     

 
Este entendimento sintoniza com a Lei nº 11.651/91-CTE, que foi 

alterada pela Lei nº 19.965/2018, para receber o acréscimo do § 11 no art. 71, com 
vigência na data da sua publicação ocorrida no dia 16/01/2018, a qual prescreve:  

 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, 
sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
De acordo com a norma transcrita no parágrafo volvido, vejo que a 

multa devida neste caso é limitada ao valor do imposto, seja, R$ 92.489,73, agravada com 
a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Em face do exposto e ao votar este recurso, por unanimidade de 

votos, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$92.489,73 
(noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), 
aplicando-se o §11 do art. 71 do CTE.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01659/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Admissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo Fazenda Pública. Arguição 
formulada pelo Relator. Preliminar de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab 
initio" do processo. Acolhida. Mantida a decisão recorrida. 
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando for comprovada 
a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Quando restar evidenciada a insegurança na determinação 
da infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" 
nos termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Também por votação unânime, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e declarou nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 106.844,15, conforme 
demonstrativo do movimento financeiro. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l’, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com as redações conferidas pelas Leis 
nºs 13.446/1999 e 16.241/2008. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 14/17. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 55, converteu o 
julgamento em diligência requerendo, para tanto, o julgamento do presente processo 



juntamente com o auto de infração nº 4011003902037, por haver conexão entre eles e que 
sejam posteriormente distribuídos a um único julgador. 

Em atendimento à solicitação supra, foi procedido o apensamento do 
Pat nº 4011003902037 ao processo em epígrafe. 

Posteriormente, o julgador singular expediu o Despacho de fls. 57, 
mediante o qual com fulcro no artigo 19, § 3º, inciso II, da Lei nº 16.469/09, os autos 
devem ser encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim que a 
autoridade fiscal revise o lançamento considerando as informações trazidas pela 
impugnante.  

Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, por meio do qual a 
autoridade fiscal afirmou que notificou o contribuinte na expectativa de que o mesmo 
apresentasse os livros e documentos necessários ao atendimento da solicitação supra. 
Não obtendo resposta das notificações, julgou por bem, retornar o presente processo para 
que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Novo Despacho de fls. 63 determinou o encaminhamento dos autos 
ao NUPRE da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu titular 
promova a intimação do sujeito passivo. 

Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo não se manifesta. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 68/69, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 73/76 arguindo, em preliminar, nulidade por insegurança na 
determinação da infração, alegando que a autoridade fiscal deixou de incluir no 
detalhamento do crédito tributário os dados financeiros da atividade econômica principal 
da empresa que é prestação de serviço. Sustenta que não houve omissão de saídas de 
mercadorias e sim de venda de serviços conforme demonstrativos anexos. Pede, a 
improcedência do lançamento. 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 1817/2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, declarando, 
de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso à fls. 112/116, alegando que a simples alegação do contribuinte de que 
presta serviços, bem como o simples fato de constar no contrato social essa atividade, não 
é prova suficiente para elidir a pretensão fazendária e decretar a nulidade do lançamento. 
Alega, ainda, que as supostas receita provenientes da prestação de serviços não foram 
consideradas na auditoria porque em momento algum, inclusive antes da autuação, a 
autuada apresenta provas que possam confirmar o serviço prestado, seja a declaração 
mensal de serviços exigida pelo órgão tributário municipal ou as notas fiscais de serviços 
que comprovem essa atividade. Destaca, também, que no caso em comento, não há 
insegurança na determinação da infração, o correto seria a conversão dos autos em 
diligência a fim de que o sujeito passivo apresentasse documentação comprobatória do 
serviço prestado. Por fim, destaca que tanto a infração quanto a penalidade aplicada 
encontram tipificação legal adequada. Requer, assim, o retorno do feito àquela câmara 
para a apreciação de toda a matéria. 



Em Contradita (fls. 127/133), o sujeito passivo alega reitera os 
argumentos expendidos anteriormente. Alega que a forma utilizada para a constituição do 
crédito tributário não se apresenta com clareza necessária para impor a exigência descrita 
na peça acusatória, uma vez que houve incorreção na adequada aplicação da norma legal 
e abstrata que cuida do imposto em questão. Alega, ainda, que a autoridade fiscal não 
poderia, segundo o direito, desconhecer a diretriz apropriado para calcular o montante do 
tributo devido. Colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Pede, ao final, que seja 
mantido o acórdão cameral que considerou nulo o lançamento por insegurança na 
determinação da infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Ao analisar o recurso interposto pela Representação Fazendária ao 
Conselho Superior, acolho de plano a sua admissibilidade, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

Auto de infração em epígrafe versa sobre a exigência de multa formal 
em razão da omissão de registro de saída de mercadoria não tributada referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. 

Deixo de apreciar o mérito da presente questão em decorrência da 
falha prejudicial existente neste processo, a qual implica na nulidade da peça básica. Esta 
falha está relacionada com a insegurança na determinação da infração fiscal. 

Em face do que dispõe o direito positivo brasileiro, para que o tributo 
possa ser cobrado, a obrigação tributária correspondente há que ser qualificada, 
quantificada e individualizada. Este procedimento administrativo está definido no artigo 
142 e seu parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: 

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

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
O lançamento, portanto, tem por consequência, a criação da 

obrigação tributária em sentido formal, mas para produzir os seus efeitos jurídicos 
próprios, há que atender às determinações do dispositivo mencionado.  

 
O sujeito passivo direcionou sua defesa, com firme argumentação de 

que a autoridade lançadora ao determinar o dispositivo legal infringido e culminar a 
penalidade proposta, elaborou demonstrativos financeiros da empresa como se esta só 
possuísse uma única atividade econômica (comércio varejista de materiais elétricos), 
deixando de incluir no detalhamento do crédito tributário os dados financeiros da atividade 
econômica principal da empresa.  



Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
pois vejo que o trabalho realizado pelo autor não espelha a validade necessária para a 
constituição do presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas 
capazes de prejudicarem o resultado apresentado pela fiscalização, visto a insegurança 
na determinação da infração do fato gerador do tributa reclamado, considerando que o 
valor constante do documento que sustenta a autuação não oferece garantia para a 
cobrança do crédito reclamado. 

As circunstâncias mencionadas, a conclusão do trabalho de 
auditagem da fiscalização e as disposições legais identificadas no auto de infração, como 
infringidas, não abraçam a causa motivadora do lançamento de ofício. Por isto elas me 
convencem de que este auto administrativo se enquadra na regra legal prevista no artigo 
20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09. 

Ademais, na peça recursal interposta pela Fazenda Pública Estadual, 
observo que a mesma não apresenta quaisquer argumentos ou elementos de prova 
capazes de reformar a decisão colegiada recorrida, devendo a mesma ser confirmada, 
uma vez que restou constatado que as formalidades essenciais para a confecção do auto 
de infração em questão não foram obedecidas. 

Tecidas essas considerações, acompanho o voto proferido pelo 
eminente Conselheiro Relator Alcedino Gomes Barbosa, que na lapidar decisão de 
fls.73/75, assim se manifestou:  

(...) De fato, através da cópia da Segunda Alteração e Consolidação do 
Contrato Social e da cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
colacionadas aos autos pelo sujeito passivo, verifico que tais documentos 
comprovam que a empresa possui duas atividades econômicas, sendo a 
principal como manutenção e reparação de máquinas motrizes não 
elétricas – prestação de serviço em bombas, pistões, válvulas e comandos 
hidráulicos em geral e a secundária como comércio varejista de materiais 
hidráulicos. Portanto, entendo que a acusação não demonstrou com 
segurança e clareza a infração, pois a autoridade fiscal autuante ao 
elaborar os demonstrativos fiscais não levou em consideração a atividade 
econômica principal da empresa, visto que as planilhas de fls. 05/06 não se 
sustentam em qualquer documento relativo a sua escrituração fiscal ou 
contábil.  

Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se declarar 
a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, 
inciso IV da Lei nº 16.469/09 Em face do que prescreve o artigo transcrito, 
vejo que o trabalho do autor da autuação não espelha a validade 
necessária para a constituição do presente crédito, sobretudo porque foi 
elaborado com falhas técnicas capazes de prejudicarem o objetivo do 
lançamento, visto a insegurança na determinação do fato gerador do tributo 
reclamado. 

Devo concluir que a auditora fiscal utilizou elementos de prova 
consignados no processo fiscal com insegurança na determinação da 
infração e de consequência laborou em equívoco o douto julgador 
singular, ao julgar procedente o presente processo administrativo que 
está totalmente desprovido de novas provas e fundamentos, bastando 
verificar que, para a presente autuação não existe novo elemento de 
prova contra a Recorrente que pudesse demonstrar com clareza a 
infração estampada na exordial.  
Ademais, esta questão preliminar foi analisada e acolhida por unanimidade 
de votos dos Conselheiros presentes na sessão cameral do dia, que juntos 



formamos o convencimento de que o processo continua destituído de prova 
satisfatória e com poder para suportar a modificação do lançamento. 

Com estas fundamentações, voto acolhendo a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 

Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 
declarar a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09.  

Ante o inaceitável vício processual e fazendo-me acompanhar pela 
unanimidade do voto de meus pares, admito o recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e declarou nulo “ab 
initio’ o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01718/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria do movimento 
financeiro. Omissão de saídas de mercadorias com tributação 
normal. Procedência. Unânime. Presume-se decorrente de saída 
de mercadorias tributadas sem documentação fiscal, o déficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, 
incorrendo o infrator no pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais. 
 
SOLIDARIEDADE. Administrador de Cooperativa. Conselho de 
Administração. Mantido. Não unânime.   Na administração 
colegiada em que por intermédio de 3 administradores as 
decisões do empreendimento comercial são decididos em 
conjunto, todos respondem pelo crédito tributário, na medida 
em que, por suas ações ou omissões, concorrem para a prática 
da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário, Sr. HILDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis 
Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária, Sra. ELIANE 
SOARES NOVAIS, da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 568.371,00 (quinhentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e setenta e um reais), referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro no período de 01/05/2008 a 31/12/2008. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativo e documentos anexos”. 



 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, IV e § 2º, e 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei nº 16241/08. 
 
O valor original do ICMS exigido alcança o montante de R$ 

96.623,07. 
 
A autoridade fiscal autora do lançamento do crédito tributário 

esclarece que “este auto de infração foi realizado com base em dados da Declaração 
Periódica de Informações: DPI vez que a empresa se encontra suspensa” (conforme 
Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência – fls. 04). 

 
Foram nomeados solidários ELIANE SOARES NOVAIS e 

HILDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, na qualidade de administradores, nos 
termos do art. 45, XII, do CTE (conforme Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado – fls. 05/06). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o extrato Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica (fls. 07/08) em que consta a situação cadastral do autuado de 
“desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”; o extrato “dados extraídos do 
banco de dados da Junta Comercial do Estado” (fls. 09) em que consta a situação de 
“diretor” para os solidários; a planilha da “Auditoria do Movimento Financeiro – Conclusão” 
(fls. 10), tendo como ingressos apenas a integralização do capital social no montante de 
R$ 10.000,00 e como desembolsos as compras de mercadorias no montante de R$ 
575.051,00 e pagamentos de pró-labore no valor de R$ 3.320,00. 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos coobrigados não 

comparecem ao feito e são declarados revéis (fls. 61). Já o sujeito passivo autuado 
apresenta impugnação (fls. 28/31) em que contesta o trabalho do fisco, alegando: 

 
a) que as mercadorias não foram comercializadas, pois estão 

constantes do estoque final do estabelecimento, no montante de 
R$ 564.045,72, conforme faz prova a cópia da DPI de dezembro 
de 2008; 

 
b) que no Balanço Patrimonial da recorrente consta a obrigação de 

fornecedores de R$ 575.051,00, que são obrigações a serem 
quitadas posteriormente, contrapondo a insuficiência de recursos 
de que trata a acusação fiscal; 

 
c) que o sujeito passivo Hildelbrando José Marques Júnior saiu da 

direção da cooperativa autuada em 25/03/2011, conforma ATA 
desta data; 

 
d) pediu também a revisão do lançamento; 

 
e) pediu a aplicação da forma privilegiada da penalidade do art. 71, 

§ 8º, do CTE; 
 



f) arguiu duplicidade de lançamentos com o auto de infração nº 
4011003056055; 

 
g) pediu a improcedência do auto de infração. 

 
 Anexou ao processo os seguintes documentos: cópia de Ata de 

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (fls. 34/36) datada de 25/03/2011 em que se 
deliberou, entre outros assuntos, sobre a eleição de novo Conselho de Administração e 
diretoria Executiva; cópia da DPI de dezembro de 2008 (fls. 48/53) em que consta o 
inventário final no montante de R$ 564.045,72; presença de planilha denominada de 
Balanço Patrimonial em 31/12/2008 (fls. 54/56), sem qualquer formalidade legal junto à 
JUCEG/GO, constando contas a pagar no montante de R$ 575.051,00; cópia do livro 
Registro de Inventário de dezembro de 2008 (fls. 57/59). 

 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência (fls. 62) 

tendo em vista as alegações do sujeito passivo, sendo que o próprio autuante manifestou-
se às fls. 64 afirmando que “foi apresentando o livro de inventário que configura que as 
mercadorias não foram comercializadas. Assim, assevera o autuante, comprovou-se que 
não houve a saída de mercadorias tributadas, garantindo as disponibilidades”. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestaram após a 

diligência. 
 
O julgador converteu o julgamento em diligência uma segunda vez 

(fls. 76/77), visando colher manifestação da fiscalização sobre a autuação, e dessa vez o 
autuante, traz a seguinte conclusão (fls. 79): “A apresentação de estoques tanto inicial 
como final, NÃO IMPACTA o caixa da empresa, e portanto, não altera o levantamento que 
foi feito. O que a empresa tem que apresentar são justificativas de como ela cobriu o caixa 
que foi deficitário”. 

 
Novamente intimados da diligência, os sujeitos passivos não 

compareceram. 
 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 

mantendo os solidários na lide (sentença de fls. 87/89). 
 
Intimados para comparecer em 2º Instância, o solidário Hildelbrando 

José Marques Júnior comparece às fls. 103/105 e apresenta recurso voluntário pedindo 
sua exclusão da lide, afirmando que à época dos fatos o mesmo figurava na Cooperativa 
apenas como Secretário, conforme cópia do Estatuto Social em anexo, asseverando que 
em caso idêntico contra a mesma cooperativa o mesmo foi excluído da lide por decisão do 
Conselho Pleno. 

 
Junta ao processo cópia da decisão do Conselho Pleno deste CAT 

em que o referido solidário foi excluído da lide (fls. 110/113) e cópia do Estatuto Social em 
que Hildelbrando Jose Marques Júnior figura como Secretária à época dos fatos 
geradores (Fls. 114/141). 

 
Também comparece ao processo apresentando recurso voluntário o 

sujeito passivo principal (fls. 146/150), alegando o seguinte: 
 
a) que não comercializou as mercadorias visto que permaneceram 

em estoque; 



 
b) que é inaplicável a responsabilização do cooperado Hildelbrando 

José Marques Júnior, pois o mesmo não participou em momento 
algum de atos de administração junto à cooperativa. 

 
Transcreve trechos de jurisprudência e textos de doutrinadores sobre 

a imputação fiscal. 
 
Em resolução, o julgamento foi convertido em diligência para o 

sujeito passivo comprovar a escrituração contábil, sendo que o mesmo declara, em 
resposta da resolução, que não tem escrita contábil no exercício de 2008. 

 
V   O   T   O  
 
Neste processo exige-se ICMS, multa formal, mais acréscimos 

legais, decorrente de omissão de registro de mercadorias tributadas apurada em Auditoria 
do Movimento Financeiro, no período de 01/05/2008 a 31/12/2008. 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro “consiste na análise de livros e 

documentos fiscais/contábeis com o propósito de verificar se as operações relativas a 
aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período 
analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração 
o saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, 
estejam eles declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades.” 

 
Sua fundamentação decorre da previsão constante do art. 25, § 1º, 

inciso IV, § 2º, do Código Tributário do Estado de Goiás, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 25................................................................................................... 
............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

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

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 



 

A Auditoria tem por objetivo “apurar a existência de insuficiência de 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade56, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização de recursos 
oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não registradas, para compor 
os ingressos necessários e compatíveis com os desembolsos apurados.” 

 
Trata-se de presunção “juris tantum”, ou seja, admite prova contrária.  
 
No presente caso, a planilha da Auditoria do Movimento Financeiro 

de fls. 10, contempla a integralização do Capital Social como total de ingressos, no 
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, como desembolsos, apresenta dados das 
compras de mercadorias e aquisições de serviços no valor de R$ 575.051,00 mais 
pagamento de pró-labore no valor de R$ 3.320,00. Não há saldos de disponibilidades 
inicial e final. 

 
Portanto, o déficit apurado é de R$ 568.371,00, correspondente ao 

total da omissão de vendas de mercadorias tributadas no exercício de 2008, pois o 
percentual de entradas de mercadorias tributadas em relação ao total de entradas é de 
100%, conforme previsto no § 2º do art. 25 do CTE, que, com aplicação da alíquota de 
17%, implica no ICMS devido de R$ 96.623,07 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e 
três reais e sete centavos). 

 
A defesa insiste, em suas razões de recurso, que as mercadorias 

permaneceram em estoque, não sendo comercializadas, não havendo fato gerador do 
tributo. 

 
Engana-se a defesa com esse argumento equivocado, uma vez que 

não se trata de auditoria específica de mercadorias, que considera entradas, saídas e 
estoques inicial e final de mercadorias. Mas trata-se de auditoria do movimento financeiro, 
onde importa o balanço financeiro que aponta déficit. Assim, a presunção de saída de 
mercadorias sem documentação fiscal, não decorre de diferenças quanto às entradas ou 
saídas, considerando os estoques inicial e final de mercadorias, mas os ingressos e 
desembolsos, considerando os saldos de disponibilidades financeiras, inicial e final, em 
que a empresa, contando o saldo inicial, mais os ingressos de recursos financeiros, não 
comprova a origem de recursos para cobrir os desembolsos e saldo final de 
disponibilidades, ocorrendo déficit financeiro que implica na presunção de omissão de 
vendas. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário Hildebrando José 

Marques Júnior, sob a alegação de que à época dos fatos o mesmo figurava na 
Cooperativa apenas como Secretário, conforme cópia do Estatuto Social em anexo, tal 
argumentação não se comprova, ao contrário, implica na responsabilização do recorrente. 

 
De fato, o Conselho de Administração é integrado por 3 membros: o 

presidente, vice-presidente e secretário, e as deliberações a respeito da condução dos 
negócios da cooperativa são feitas por maioria simples entre os três representantes, 

                                            
56  O demonstrativo “Proporção de Mercadorias Tributadas” destina-se a apurar o porcentual 
de operações ou prestações tributadas no período analisado, pois a exigência do ICMS deve incidir 
sobre o montante da Omissão de Vendas proporcional ao movimento realizado tributado pelo ICMS, 
na hipótese de o contribuinte promover também operações ou prestações isentas, não tributadas ou 
com ICMS retido anteriormente por substituição tributária. 



conforme Estatuto (Fls. 129/130). Assim, as decisões são tomadas de forma colegiada, e 
o Secretário tem direito de voto, participando ativamente das decisões da empresa. Dessa 
forma, não respondia apenas pela lavratura de atas e termos em assembleias, mas 
decidia os rumos do empreendimento juntamente com os outros dois integrantes, 
concorrendo para a prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE, por ação ou 
omissão, na medida em que, é por deliberação da administração da empresa que se 
determina a venda de mercadorias sem documentação fiscal, ou por clara omissão ao não 
se orientar os prepostos da empresa a emitir documentação fiscal a cada venda.  

 
Em relação à solidária Eliane Soares Novais, a mesma incorre na 

mesma imputação feita ao outro solidário, por força do art. 45, XII, do CTE, na medida em 
que é administradora da empresa. 

 
Posto isso, voto contando com a maioria de votos de meus pares em 

manter na lide os sujeitos passivos solidários ELIANE SOARES NOVAIS e 
HILDEBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR. Quanto ao mérito, voto com unanimidade em 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirma a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01719/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria do movimento 
financeiro. Omissão de saídas de mercadorias com tributação 
normal. Procedência. Unânime. Presume-se decorrente de saída 
de mercadorias tributadas sem documentação fiscal, o déficit 
financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro, 
incorrendo o infrator no pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais. 
 
SOLIDARIEDADE. Administrador de Cooperativa. Conselho de 
Administração. Mantido. Não unânime.   Na administração 
colegiada em que por intermédio de 3 administradores as 
decisões do empreendimento comercial são decididos em 
conjunto, todos respondem pelo crédito tributário, na medida 
em que, por suas ações ou omissões, concorrem para a prática 
da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário, Sr. HILDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis 
Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária, Sra. ELIANE 
SOARES NOVAIS, da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 568.371,00 (quinhentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e setenta e um reais), referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro no período de 01/05/2008 a 31/12/2008. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativo e documentos anexos”. 



 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1º, IV e § 2º, e 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei nº 16241/08. 
 
O valor original do ICMS exigido alcança o montante de R$ 

96.623,07. 
 
A autoridade fiscal autora do lançamento do crédito tributário 

esclarece que “este auto de infração foi realizado com base em dados da Declaração 
Periódica de Informações: DPI vez que a empresa se encontra suspensa” (conforme 
Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência – fls. 04). 

 
Foram nomeados solidários ELIANE SOARES NOVAIS e 

HILDELBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR, na qualidade de administradores, nos 
termos do art. 45, XII, do CTE (conforme Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado – fls. 05/06). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o extrato Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica (fls. 07/08) em que consta a situação cadastral do autuado de 
“desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”; o extrato “dados extraídos do 
banco de dados da Junta Comercial do Estado” (fls. 09) em que consta a situação de 
“diretor” para os solidários; a planilha da “Auditoria do Movimento Financeiro – Conclusão” 
(fls. 10), tendo como ingressos apenas a integralização do capital social no montante de 
R$ 10.000,00 e como desembolsos as compras de mercadorias no montante de R$ 
575.051,00 e pagamentos de pró-labore no valor de R$ 3.320,00. 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos coobrigados não 

comparecem ao feito e são declarados revéis (fls. 61). Já o sujeito passivo autuado 
apresenta impugnação (fls. 28/31) em que contesta o trabalho do fisco, alegando: 

 
a) que as mercadorias não foram comercializadas, pois estão 

constantes do estoque final do estabelecimento, no montante de 
R$ 564.045,72, conforme faz prova a cópia da DPI de dezembro 
de 2008; 

 
b) que no Balanço Patrimonial da recorrente consta a obrigação de 

fornecedores de R$ 575.051,00, que são obrigações a serem 
quitadas posteriormente, contrapondo a insuficiência de recursos 
de que trata a acusação fiscal; 

 
c) que o sujeito passivo Hildelbrando José Marques Júnior saiu da 

direção da cooperativa autuada em 25/03/2011, conforma ATA 
desta data; 

 
d) pediu também a revisão do lançamento; 

 
e) pediu a aplicação da forma privilegiada da penalidade do art. 71, 

§ 8º, do CTE; 
 



f) arguiu duplicidade de lançamentos com o auto de infração nº 
4011003056055; 

 
g) pediu a improcedência do auto de infração. 

 
 Anexou ao processo os seguintes documentos: cópia de Ata de 

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (fls. 34/36) datada de 25/03/2011 em que se 
deliberou, entre outros assuntos, sobre a eleição de novo Conselho de Administração e 
diretoria Executiva; cópia da DPI de dezembro de 2008 (fls. 48/53) em que consta o 
inventário final no montante de R$ 564.045,72; presença de planilha denominada de 
Balanço Patrimonial em 31/12/2008 (fls. 54/56), sem qualquer formalidade legal junto à 
JUCEG/GO, constando contas a pagar no montante de R$ 575.051,00; cópia do livro 
Registro de Inventário de dezembro de 2008 (fls. 57/59). 

 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência (fls. 62) 

tendo em vista as alegações do sujeito passivo, sendo que o próprio autuante manifestou-
se às fls. 64 afirmando que “foi apresentando o livro de inventário que configura que as 
mercadorias não foram comercializadas. Assim, assevera o autuante, comprovou-se que 
não houve a saída de mercadorias tributadas, garantindo as disponibilidades”. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestaram após a 

diligência. 
 
O julgador converteu o julgamento em diligência uma segunda vez 

(fls. 76/77), visando colher manifestação da fiscalização sobre a autuação, e dessa vez o 
autuante, traz a seguinte conclusão (fls. 79): “A apresentação de estoques tanto inicial 
como final, NÃO IMPACTA o caixa da empresa, e portanto, não altera o levantamento que 
foi feito. O que a empresa tem que apresentar são justificativas de como ela cobriu o caixa 
que foi deficitário”. 

 
Novamente intimados da diligência, os sujeitos passivos não 

compareceram. 
 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 

mantendo os solidários na lide (sentença de fls. 87/89). 
 
Intimados para comparecer em 2º Instância, o solidário Hildelbrando 

José Marques Júnior comparece às fls. 103/105 e apresenta recurso voluntário pedindo 
sua exclusão da lide, afirmando que à época dos fatos o mesmo figurava na Cooperativa 
apenas como Secretário, conforme cópia do Estatuto Social em anexo, asseverando que 
em caso idêntico contra a mesma cooperativa o mesmo foi excluído da lide por decisão do 
Conselho Pleno. 

 
Junta ao processo cópia da decisão do Conselho Pleno deste CAT 

em que o referido solidário foi excluído da lide (fls. 110/113) e cópia do Estatuto Social em 
que Hildelbrando Jose Marques Júnior figura como Secretária à época dos fatos 
geradores (Fls. 114/141). 

 
Também comparece ao processo apresentando recurso voluntário o 

sujeito passivo principal (fls. 146/150), alegando o seguinte: 
 
a) que não comercializou as mercadorias visto que permaneceram 

em estoque; 



 
b) que é inaplicável a responsabilização do cooperado Hildelbrando 

José Marques Júnior, pois o mesmo não participou em momento 
algum de atos de administração junto à cooperativa. 

 
Transcreve trechos de jurisprudência e textos de doutrinadores sobre 

a imputação fiscal. 
 
Em resolução, o julgamento foi convertido em diligência para o 

sujeito passivo comprovar a escrituração contábil, sendo que o mesmo declara, em 
resposta da resolução, que não tem escrita contábil no exercício de 2008. 

 
V   O   T   O  
 
Neste processo exige-se ICMS, multa formal, mais acréscimos 

legais, decorrente de omissão de registro de mercadorias tributadas apurada em Auditoria 
do Movimento Financeiro, no exercício completo de 2009. 

 
A Auditoria do Movimento Financeiro “consiste na análise de livros e 

documentos fiscais/contábeis com o propósito de verificar se as operações relativas a 
aquisições e vendas de mercadorias e prestações de serviços, efetuadas no período 
analisado, estão compatíveis com o fluxo financeiro apurado, levando-se em consideração 
o saldo das disponibilidades no início do período, o ingresso e desembolso comprovados, 
estejam eles declarados ou não e, se for o caso, o saldo final das disponibilidades.” 

 
Sua fundamentação decorre da previsão constante do art. 25, § 1º, 

inciso IV, § 2º, do Código Tributário do Estado de Goiás, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 25................................................................................................... 
............................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

IV - ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de 
numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das 
disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à 
manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

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

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização.” 



 

A Auditoria tem por objetivo “apurar a existência de insuficiência de 
disponibilidades, em razão da ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo 
inicial, acrescido dos ingressos efetuados no período. Observado o critério da 
proporcionalidade57, a insuficiência de disponibilidade caracteriza a utilização de recursos 
oriundos de operações de saídas ou prestações tributadas não registradas, para compor 
os ingressos necessários e compatíveis com os desembolsos apurados.” 

 
Trata-se de presunção “juris tantum”, ou seja, admite prova contrária.  
 
No presente caso, a planilha da Auditoria do Movimento Financeiro 

de fls. 10, contempla as vendas de mercadorias no valor de R$ 4.446.954,17 e as 
devoluções de compras no total de R$ 9.742,04, como ingressos, e, como desembolsos, 
apresenta dados das compras de mercadorias e aquisições de serviços no valor de R$ 
4.682.418,32, devolução de vendas no valor de R$ 154.672,80 e tributos estaduais mais 
acréscimos no montante de R$ 1.125,00. Não há saldos de disponibilidades inicial e final. 

 
Portanto, o déficit apurado é de R$ 381.519,91, correspondente ao 

total da omissão de vendas de mercadorias tributadas no exercício de 2009, pois o 
percentual de entradas de mercadorias tributadas em relação ao total de entradas é de 
100%, conforme previsto no § 2º do art. 25 do CTE, que, com aplicação da alíquota média 
de 12,97%, implica no ICMS devido de R$ 49.483,13 (quarenta e nove mil, quatrocentos e 
oitenta e três reais e treze centavos). 

 
A defesa insiste, em suas razões de recurso, que as mercadorias 

permaneceram em estoque, não sendo comercializadas, não havendo fato gerador do 
tributo. 

 
Engana-se a defesa com esse argumento equivocado, uma vez que 

não se trata de auditoria específica de mercadorias, que considera entradas, saídas e 
estoques inicial e final de mercadorias. Mas trata-se de auditoria do movimento financeiro, 
onde importa o balanço financeiro que aponta déficit. Assim, a presunção de saída de 
mercadorias sem documentação fiscal, não decorre de diferenças quanto às entradas ou 
saídas, considerando os estoques inicial e final de mercadorias, mas os ingressos e 
desembolsos, considerando os saldos de disponibilidades financeiras, inicial e final, em 
que a empresa, contando o saldo inicial, mais os ingressos de recursos financeiros, não 
comprova a origem de recursos para cobrir os desembolsos e saldo final de 
disponibilidades, ocorrendo déficit financeiro que implica na presunção de omissão de 
vendas. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário Hildebrando José 

Marques Júnior, sob a alegação de que à época dos fatos o mesmo figurava na 
Cooperativa apenas como Secretário, conforme cópia do Estatuto Social em anexo, tal 
argumentação não se comprova, ao contrário, implica na responsabilização do recorrente. 

 
De fato, o Conselho de Administração é integrado por 3 membros: o 

presidente, vice-presidente e secretário, e as deliberações a respeito da condução dos 
negócios da cooperativa são feitas por maioria simples entre os três representantes, 

                                            
57  O demonstrativo “Proporção de Mercadorias Tributadas” destina-se a apurar o porcentual 
de operações ou prestações tributadas no período analisado, pois a exigência do ICMS deve incidir 
sobre o montante da Omissão de Vendas proporcional ao movimento realizado tributado pelo ICMS, 
na hipótese de o contribuinte promover também operações ou prestações isentas, não tributadas ou 
com ICMS retido anteriormente por substituição tributária. 



conforme Estatuto (Fls. 139/140). Assim, as decisões são tomadas de forma colegiada, e 
o Secretário tem direito de voto, participando ativamente das decisões da empresa. Dessa 
forma, não respondia apenas pela lavratura de atas e termos em assembleias, mas 
decidia os rumos do empreendimento juntamente com os outros dois integrantes, 
concorrendo para a prática da infração, nos termos do art. 45, XII, do CTE, por ação ou 
omissão, na medida em que, é por deliberação da administração da empresa que se 
determina a venda de mercadorias sem documentação fiscal, ou por clara omissão ao não 
se orientar os prepostos da empresa a emitir documentação fiscal a cada venda.  

 
Em relação à solidária Eliane Soares Novais, a mesma incorre na 

mesma imputação feita ao outro solidário, por força do art. 45, XII, do CTE, na medida em 
que é administradora da empresa. 

 
Posto isso, voto contando com a maioria de votos de meus pares em 

manter na lide os sujeitos passivos solidários ELIANE SOARES NOVAIS e 
HILDEBRANDO JOSÉ MARQUES JÚNIOR. Quanto ao mérito, voto com unanimidade em 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirma a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01827/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
saída de mercadoria tributada. Auditoria do Movimento 
Financeiro. Procedência parcial do lançamento. Aplicação do 
§11 do art. 71 do CTE. 
 
1. Estando comprovado nos autos que houve omissão parcial de 
registro de saída de mercadorias tributadas, procedente em 
parte deve ser o auto de infração; 
 
2. Nas infrações previstas no artigo 71 do Código Tributário 
Estadual cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação 
de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria 
ou serviço, se a penalidade for aplicada de forma conjunta com 
o imposto, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 15.916,66 (quinze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis 
centavos) de ICMS. Por maioria de votos, fica a multa limitada ao valor do imposto, nos 
termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e 
Nivaldo José Mendes. Vencidos os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Denilson Alves Evangelista, que votaram pela aplicação do art. 71, § 11, inciso I, do CTE, 
relativo ao montante do imposto e o inciso II, do mesmo artigo, relativo à multa formal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 72.652,42, referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais, consoante 
demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.446/1999. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 22.  



O sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 27/28. 

Posteriormente, o sujeito passivo comparece ao processo arguindo, 
em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, vez que faltariam elementos constitutivos do lançamento, bem como, erro no 
montante da exigência, falha na indicação da alíquota aplicável, falha em razão da 
auditoria não ter considerado a atividade econômica da empresa, deixando de considerar 
as receitas provenientes de prestação de serviços. Requer a nulidade ou a improcedência 
do auto de infração. 

A Primeira Câmara deste Conselho, resolveu, por unanimidade de 
votos, converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia para que proceda a revisão do lançamento, considerando as possíveis receitas de 
prestações de serviços e indicando o percentual de mercadorias tributadas indicado no 
levantamento inicial. 

O resultado da diligência (fls. 69/76) aponta a inclusão das receitas 
indicadas pela defesa, o que reduziu o valor do ICMS devido no presente caso para R$ 
28.735,31. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo não se 
manifestou. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2018/2011 decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conhecer da impugnação em segunda instância, dar-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 
141.327,01, cujo ICMS a recolher é de R$ 16.959,24. 

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso às fls. 
96/100 alegando que a decisão recorrida considerou parcialmente procedente o auto de 
infração em relação à base de cálculo de R$ 141.327,01, desconsiderando a diferença 
correspondente ao que fata para atingir o déficit financeiro que somou R$ 169.031,24, 
contrariando, assim, o que dispõe o artigo 25, §§ 1º e 2º do Código Tributário Estadual. 
Requer, assim, que seja retificado o acórdão cameral a fim de que se exija os valores 
originais do ICMS e da multa respectivamente de R$ 15.916,66 e de R$ 51.807,80. 

É o relatório. 

VOTO 

A presente autuação versa sobre a acusação fiscal de que o sujeito 
passivo omitiu o registro de saída de mercadoria tributada com base no resultado do 
Levantamento Auditoria do Movimento Financeiro e que deste levantamento devem fazer 
parte todas as despesas e receitas do período. 

Em detida análise minudenciada dos autos, verifico que na decisão 
cameral exarada pela Primeira Câmara deste Conselho, houve um erro de cálculo na 
apuração do percentual correspondente ao § 2º do artigo 25 do Código Tributário 
Estadual, cuja demonstração inicio em seguida. 

Conforme extrato das DPI’s referentes ao Exercício de 2006, foi 
apurado o déficit financeiro, o total das entradas alcançou o valor de R$ 651.059,00 



(seiscentos e cinquenta e um mil, cinquenta e nove reais) e a base de cálculo total dessas 
entradas alcançou o valor de R$ 510.913,00 (quinhentos e dez mil, novecentos e treze 
reais). 

Acompanhando a regra descrita no dispositivo legal acima 
mencionado, o percentual de mercadorias tributadas é de (R$ 510.913,00 / R$ 
651.059,00) = 0,784741 que equivale a 78,47% (setenta e oito virgula quarenta e sete por 
cento). 

Mas a base de cálculo que foi confirmada pela decisão cameral foi a 
correspondente à aplicação de um percentual de 83,61% (oitenta e três virgula sessenta e 
um por cento), de modo que o imposto calculado no acórdão é maior que o efetivamente 
cobrado. 

Portanto, há um erro na apuração da base de cálculo do imposto, 
contudo, como a base de cálculo confirmada na decisão cameral foi menor do que o déficit 
financeiro apurado nas folhas 70 dos autos, além de ser corrigida a base de cálculo do 
imposto deve ser recuperada a integralidade da base de cálculo da multa formal proposta. 

Ademais, a decisão recorrida considerou parcialmente procedente 
em relação à base de cálculo de R$ 141.327,01 (cento e quarenta e um mil, trezentos e 
vinte e sete reais e um centavo), desconsiderando a diferença correspondente ao que falta 
para atingir o déficit financeiro que somou R$ 169.031,24 (cento e sessenta e nove mil, 
trinta e um reais e vinte e quatro centavos), contrariando o disposto no artigo 25, §§ 1º e 2º 
do Código Tributário Estadual. 

Assim sendo, pelo exposto, e de acordo com o documento de fls. 70 
dos autos, o déficit financeiro apurado é de R$ 169.031,24 (cento e sessenta e nove mil, 
trinta e um reais e vinte e quatro centavos) e que o fator do §2º corresponde a 78,47% 
(setenta e oito virgula quarenta e sete por cento), com a alíquota aplicável de 12% (doze 
por cento), resultando em uma omissão tributada no montante de R$ 15.916,66 (quinze 
mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) 

Entretanto, no caso em comento, entendo ser cabível a aplicação do 
§ 11 do artigo 71 do Código Tributário Estadual no que tange a multa aplicável, por ser 
mais benéfico ao contribuinte. Vejamos: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

Posto isso, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 15.916,66 (quinze 
mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), com a aplicação do § 11 do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01837/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. ICMS. Déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. Revisão do 
procedimento fiscal. Procedência parcial do lançamento. 
 
Impõe-se o julgamento de procedência parcial do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de déficit financeiro apurado 
na Auditoria do Movimento Financeiro, cujo resultado, após 
revisão, há expressa anuência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 3.977,03 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e três 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa e Andrea Aurora Guedes 
Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, referente a déficit 
financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2013. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inc. IV e § 2º e 

64 do CTE c/c o artigo 141 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
A penalidade proposta está tipificada no artigo 71, VII, “I”, e §9º, I, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos a Auditoria do 

Movimento Financeiro e respectivos demonstrativos auxiliares. 
 
Revel na instância inaugural deste Conselho, o sujeito passivo, 

regularmente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, alegando, em 
síntese, que o presente lançamento está ligado a lavratura indevida do auto de infração 
3032754186746, o qual contaminou o Termo de Exclusão do Simples Nacional e 
respectivamente dos autos de infrações subsequentes lavrados. Verbera que em função 
desta ilegalidade foi proposta ação anulatória de atos administrativos junto a Vara da 
Fazenda Estadual da Comarca de Trindade com pedido liminar deferido pelo Juizo 
daquela Comarcar determinando a suspensão da exigibilidade dos autos de infração nºs 
3032754186746, 2032138400031, 2033863900000, 2034934400003 e 4011104090208. 

 
Assevera que mesmo diante da ordem judicial de suspensão da 

exigibilidade foram lavrados outros autos de infração, com o mesmo objeto, situação e 



causa de pedir. Salienta que, em relação aos novos lançamentos, requereu à Justiça 
Comum pronunciamento, sendo que os autos se encontram em andamento aguardando 
movimentação. 

 
Aduz que grande parte das notas fiscais tidas como não registradas 

foram emitidas pelas empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos 
Ltda., e que tais movimentação é incompatível com sua movimentação global. Afirma que 
solicitou informações aos fornecedores que envolveram estas operações, contudo não foi 
atendida até o presente momento. Conclui pedindo a procedência parcial do lançamento. 

 
Submetidos a julgamento na data de 25/05/2018, os autos foram 

convertidos em diligência para revisão do procedimento fiscal. 
 
Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 

supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, 
esclarecendo que foram excluídos do levantamento as notas fiscais emitidas pelas 
empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos Ltda., e também 
aquelas cujo registro no livro próprio restou comprovado.  

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, a 

impugnante comparece aos autos afirmando que anui com o resultado da revisão e com a 
procedência parcial do lançamento com o ICMS devido no valor de R$ 3.977,03. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

V O T O  
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saída de 
mercadorias tributadas, referente a déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro, no exercício de 2013. 

 
Conforme relatado, estes autos foram convertidos em diligência para 

revisão do trabalho fiscal, retornando com a informação de que foram feitas as devidas 
correções e adequações necessárias na auditoria, apresentando novos valores de base 
de cálculo e de ICMS, com os quais concorda o sujeito passivo. 

 
Com essas considerações, impõe-se a confirmação do trabalho 

revisional no sentido da parcial procedência da exigência tributária.  
 
Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração com o ICMS a 
recolher no valor de R$ 3.977,03 correspondente à base de cálculo de R$ 34.284,77, 
devendo ser observado, para fins de detalhamento do crédito tributário, os valores 
discriminados na “linha 41” das planilhas elaboradas às fls. 348/350. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01838/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. ICMS. Déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. Revisão do 
procedimento fiscal. Procedência parcial do lançamento. 
 
Impõe-se o julgamento de procedência parcial do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de déficit financeiro apurado 
na Auditoria do Movimento Financeiro, cujo resultado, após 
revisão, há expressa anuência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 4.164,55 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e 
cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa e Andrea Aurora Guedes 
Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, referente a déficit 
financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2010. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inc. IV e § 2º e 

64 do CTE c/c o artigo 141 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
A penalidade proposta está tipificada no artigo 71, VII, “I”, e §9º, I, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos a Auditoria do 

Movimento Financeiro e respectivos demonstrativos auxiliares. 
 
Revel na instância inaugural deste Conselho, o sujeito passivo, 

regularmente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, alegando, em 
síntese, que o presente lançamento está ligado a lavratura indevida do auto de infração 
3032754186746, o qual contaminou o Termo de Exclusão do Simples Nacional e 
respectivamente dos autos de infrações subsequentes lavrados. Verbera que em função 
desta ilegalidade foi proposta ação anulatória de atos administrativos junto a Vara da 
Fazenda Estadual da Comarca de Trindade com pedido liminar deferido pelo Juizo 
daquela Comarcar determinando a suspensão da exigibilidade dos autos de infração nºs 
3032754186746, 2032138400031, 2033863900000, 2034934400003 e 4011104090208. 

 
Assevera que mesmo diante da ordem judicial de suspensão da 

exigibilidade foram lavrados outros autos de infração, com o mesmo objeto, situação e 



causa de pedir. Salienta que, em relação aos novos lançamentos, requereu à Justiça 
Comum pronunciamento, sendo que os autos se encontram em andamento aguardando 
movimentação. 

 
Aduz que grande parte das notas fiscais tidas como não registradas 

foram emitidas pelas empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos 
Ltda., e que tais movimentação é incompatível com sua movimentação global. Afirma que 
solicitou informações aos fornecedores que envolveram estas operações, contudo não foi 
atendida até o presente momento. Conclui pedindo a procedência parcial do lançamento. 

 
Submetidos a julgamento na data de 25/05/2018, os autos foram 

convertidos em diligência para revisão do procedimento fiscal. 
 
Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 

supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, 
esclarecendo que foram excluídos do levantamento as notas fiscais emitidas pelas 
empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos Ltda., e também 
aquelas cujo registro no livro próprio restou comprovado.  

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, a 

impugnante comparece aos autos afirmando que anui com o resultado da revisão e com a 
procedência parcial do lançamento com o ICMS devido no valor de R$ 4.164,55. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

V O T O  
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saída de 
mercadorias tributadas, referente a déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro, no exercício de 2010. 

 
Conforme relatado, estes autos foram convertidos em diligência para 

revisão do trabalho fiscal, retornando com a informação de que foram feitas as devidas 
correções e adequações necessárias na auditoria, apresentando novos valores de base 
de cálculo e de ICMS. 

 
A insurgência da impugnante quanto ao resultado da revisão fiscal, 

no que tange especificamente ao valor das notas fiscais de entrada não registradas, 
relativamente ao período de dezembro de 2010 que, segundo alega, é de R$ 1.485,22 e 
não de R$ 4,570,60, merece acolhimento. De fato, analisando a planilha de notas fiscais 
não registradas no período de dezembro de 2010, anexada às fls. 116, constata-se que 
somente 05 (cinco) notas fiscais não foram registradas no livro registro de entradas, 
totalizando R$ 1.485,22, o que confere razão à argumentação da empresa autuada. 

 
Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração com o ICMS a 
recolher no valor de R$ 4.164,55 correspondente à base de cálculo de R$ 35.901,31, 
devendo ser observado, para fins de detalhamento do crédito tributário, os valores 
discriminados na “última linha” do demonstrativo anexado às fls. 139. 



 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01839/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. ICMS. Déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. Revisão do 
procedimento fiscal. Procedência parcial do lançamento. 
 
Impõe-se o julgamento de procedência parcial do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de déficit financeiro apurado 
na Auditoria do Movimento Financeiro, cujo resultado, após 
revisão, há expressa anuência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 669,76 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa e Andrea Aurora Guedes 
Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, referente a déficit 
financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2011. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inc. IV e § 2º e 

64 do CTE c/c o artigo 141 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
A penalidade proposta está tipificada no artigo 71, VII, “I”, e §9º, I, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos a Auditoria do 

Movimento Financeiro e respectivos demonstrativos auxiliares. 
 
Revel na instância inaugural deste Conselho, o sujeito passivo, 

regularmente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, alegando, em 
síntese, que o presente lançamento está ligado a lavratura indevida do auto de infração 
3032754186746, o qual contaminou o Termo de Exclusão do Simples Nacional e 
respectivamente dos autos de infrações subsequentes lavrados. Verbera que em função 
desta ilegalidade foi proposta ação anulatória de atos administrativos junto a Vara da 
Fazenda Estadual da Comarca de Trindade com pedido liminar deferido pelo Juizo 
daquela Comarcar determinando a suspensão da exigibilidade dos autos de infração nºs 
3032754186746, 2032138400031, 2033863900000, 2034934400003 e 4011104090208. 

 
Assevera que mesmo diante da ordem judicial de suspensão da 

exigibilidade foram lavrados outros autos de infração, com o mesmo objeto, situação e 



causa de pedir. Salienta que, em relação aos novos lançamentos, requereu à Justiça 
Comum pronunciamento, sendo que os autos se encontram em andamento aguardando 
movimentação. 

 
Aduz que grande parte das notas fiscais tidas como não registradas 

foram emitidas pelas empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos 
Ltda., e que tais movimentação é incompatível com sua movimentação global. Afirma que 
solicitou informações aos fornecedores que envolveram estas operações, contudo não foi 
atendida até o presente momento. Conclui pedindo a procedência parcial do lançamento. 

 
Submetidos a julgamento na data de 25/05/2018, os autos foram 

convertidos em diligência para revisão do procedimento fiscal. 
 
Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 

supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, 
esclarecendo que foram excluídos do levantamento as notas fiscais emitidas pelas 
empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos Ltda., e também 
aquelas cujo registro no livro próprio restou comprovado.  

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, a 

impugnante comparece aos autos afirmando que anui com o resultado da revisão e com a 
procedência parcial do lançamento com o ICMS devido no valor de R$ 669,76. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

V O T O  
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saída de 
mercadorias tributadas, referente a déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro, no exercício de 2011. 

 
Conforme relatado, estes autos foram convertidos em diligência para 

revisão do trabalho fiscal, retornando com a informação de que foram feitas as devidas 
correções e adequações necessárias na auditoria, apresentando novos valores de base 
de cálculo e de ICMS, com os quais concorda o sujeito passivo. 

 
Com essas considerações, impõe-se a confirmação do trabalho 

revisional no sentido da parcial procedência da exigência tributária.  
 

Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe 
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração com o ICMS a 
recolher no valor de R$ 669,76 correspondente à base de cálculo de R$ 5.773,82, 
devendo ser observado, para fins de detalhamento do crédito tributário, os valores 
discriminados na “linha 41” das planilhas elaboradas às fls. 284/286. 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01840/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. ICMS. Déficit financeiro 
apurado na Auditoria do Movimento Financeiro. Revisão do 
procedimento fiscal. Procedência parcial do lançamento. 
 
Impõe-se o julgamento de procedência parcial do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de déficit financeiro apurado 
na Auditoria do Movimento Financeiro, cujo resultado, após 
revisão, há expressa anuência do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$2.096,25 (dois mil e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, referente a déficit 
financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2012. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inc. IV e § 2º e 

64 do CTE c/c o artigo 141 do Decreto n.º 4.852/97. 
 
A penalidade proposta está tipificada no artigo 71, VII, “I”, e §9º, I, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos a Auditoria do 

Movimento Financeiro e respectivos demonstrativos auxiliares. 
 
Revel na instância inaugural deste Conselho, o sujeito passivo, 

regularmente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, alegando, em 
síntese, que o presente lançamento está ligado a lavratura indevida do auto de infração 
3032754186746, o qual contaminou o Termo de Exclusão do Simples Nacional e 
respectivamente dos autos de infrações subsequentes lavrados. Verbera que em função 
desta ilegalidade foi proposta ação anulatória de atos administrativos junto a Vara da 
Fazenda Estadual da Comarca de Trindade com pedido liminar deferido pelo Juizo 
daquela Comarcar determinando a suspensão da exigibilidade dos autos de infração nºs 
3032754186746, 2032138400031, 2033863900000, 2034934400003 e 4011104090208. 

 
Assevera que mesmo diante da ordem judicial de suspensão da 

exigibilidade foram lavrados outros autos de infração, com o mesmo objeto, situação e 
causa de pedir. Salienta que, em relação aos novos lançamentos, requereu à Justiça 



Comum pronunciamento, sendo que os autos se encontram em andamento aguardando 
movimentação. 

 
Aduz que grande parte das notas fiscais tidas como não registradas 

foram emitidas pelas empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos 
Ltda., e que tais movimentação é incompatível com sua movimentação global. Afirma que 
solicitou informações aos fornecedores que envolveram estas operações, contudo não foi 
atendida até o presente momento. Conclui pedindo a procedência parcial do lançamento. 

 
Submetidos a julgamento na data de 25/05/2018, os autos foram 

convertidos em diligência para revisão do procedimento fiscal. 
 
Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 

supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, 
esclarecendo que foram excluídos do levantamento as notas fiscais emitidas pelas 
empresas Frigorífico Terra do Boi Ltda. e o Frigorífico 3A Alimentos Ltda., e também 
aquelas cujo registro no livro próprio restou comprovado.  

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, a 

impugnante comparece aos autos afirmando que anui com o resultado da revisão e com a 
procedência parcial do lançamento com o ICMS devido no valor de R$ 2.096,25. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

V O T O  
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saída de 
mercadorias tributadas, referente a déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento 
Financeiro, no exercício de 2012. 

 
Conforme relatado, estes autos foram convertidos em diligência para 

revisão do trabalho fiscal, retornando com a informação de que foram feitas as devidas 
correções e adequações necessárias na auditoria, apresentando novos valores de base 
de cálculo e de ICMS, com os quais concorda o sujeito passivo. 

 
Com essas considerações, impõe-se a confirmação do trabalho 

revisional no sentido da parcial procedência da exigência tributária.  
 

Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe 
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração com o ICMS a 
recolher no valor de R$ 2.096,25 correspondente à base de cálculo de R$ 18.071,10, 
devendo ser observado, para fins de detalhamento do crédito tributário, os valores 
discriminados na “linha 41” das planilhas elaboradas às fls. 346/348. 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01873/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de Saída de 
Mercadorias. Auditoria do Movimento Financeiro. Procedência 
parcial. Decisão unânime.  
 
I - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo que não escrituradas, (CTE, art. 25, § 1°, IV); 
 
II - O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele 
apurado em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
63.780,14 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos), conforme 
revisão de fls. 407/408. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe 
provimento para acolher o pedido de aplicação da penalidade no percentual de 150% 
(cento e cinquenta por cento) do valor do imposto omitido, conforme art. 2º da Lei 
10.892/2004. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado neste lançamento se refere à cobrança de 
tributo e multa, acrescido das cominações legais, originado da constatação de omissão de 
registro de saídas de mercadorias tributadas, conforme déficit financeiro apurado na 
Auditoria do Movimento Financeiro relativa ao exercício de 2009, consoante demonstrativo 
e documentos anexos. 

 
Juntou-se ao processo os documentos de fls. 04/263, concernentes à 

referida Auditoria. 
 
O sujeito passivo apresentou impugnação em Primeira Instância, 

representado por causídico legalmente constituído (m.j), alegando, em síntese, o seguinte:  



a) Incompetência funcional do autuante por ser AFRE I designado pela 
Portaria nº 056/2014-SER para auditar empresa de médio porte, enquanto a 
autuada é de pequeno porte, sendo nula esta autuação nos termos do artigo 
20, I da Lei 16.469/09; 

b) Redução da multa proposta para 75%, por falta de prova do evidente 
intuito de fraude exigido pelo artigo 957, I do Decreto 3.000/1999 para 
qualificação da penalidade; 

c) Que há incorreção no valor considerado no mês de dezembro de 2014, 
pois ali consta o valor de R$ 260.946,92, enquanto o correto é R$ 644,95, 
devendo ser reduzido a importância de R$ 260.301,97 da base de cálculo do 
imposto reclamado nesta autuação; 

d) Ao final, pediu nulidade nos termos do artigo 20, I da Lei 16.469/09; 
redução da multa para 75% e diligência por auditor estranho a esta lide para 
exclusão do valor de R$ 260.301,97 da base de cálculo do imposto 
reclamado nesta autuação. 

 
Anexou documentos às fls. 277/309 relativos à representação legal, 

Constituição da empresa, Conclusões total e mensal desta auditoria, extratos do Registro 
de Apuração do ICMS de 2009 e deste Auto de Infração. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo reapresentou impugnação às fls. 314/317, 

solicitando a improcedência do feito sob a alegação de que foi excluído do Regime do 
Simples Nacional a partir de 01/01/2009 pelo Despacho nº 1149/2015-GEAF e, portanto, 
não poderia prosperar um lançamento que efetuado sob esse regime, juntando os 
documentos de fls. 318/322 como prova desta alegação defensória. 

 
Pela Sentença nº 4720/2016 - JULP (fls. 325/335), o julgador singular decidiu 

pela procedência parcial do auto de infração após corrigir o valor base de cálculo de 
dezembro/2009 para R$ 9.650,23 e o total da omissão de venda para R$ 1.401.046,29. 

 
Também adequou a penalidade proposta para 75% por falta de prova o 

evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 16, I da Resolução 30/2008 e não acolheu 
nem o pedido de nulidade e tampouco o de diligência, pois ele mesmo procedeu à 
correção necessária a atender a ambos os pedidos.   

 
A Fazenda Pública recorreu à Câmara (fls. 336/339), alegando que que o 

lançamento discutido é resultante da auditoria do movimento financeiro, a qual analisa 
basicamente os ingressos e desembolsos realizados pela empresa em determinado 
período e quando identifica a situação correspondente a saldo credor de caixa, fica 
presumida a omissão de saída de mercadoria em decorrência da falta de emissão de 
documentos fiscais correspondentes às operações de saídas destas mercadorias, o que é 
considerado crime contra a ordem tributária nos termos do artigo 1º, V da Lei 8.137/96, 
com pena de reclusão aos responsáveis, motivo pelo qual a multa proposta não deve ser 
abrandada, devendo ser mantida a inicialmente aplicada pelo autuante com a reforma da 
sentença singular neste particular. 

 
O sujeito passivo foi intimado às fls. 344/348 a pagar, recorrer ou contraditar 

o recurso fazendário, quando contraditou o pleito “ex-officio” pugnando pela manutenção 
da multa em 75% por falta de prova do intuito de fraude ou de dolo, exigida pelo artigo 71 
da Lei 4.502/1964, sendo temerário sua aplicação a este lançamento que é amparado em 
presunção de omissão de venda, conforme artigo 25, § 1º, IV da Lei 11.651/91 – CTE. 

 



Em seguida recorreu contra a Sentença, quando, após relatar o ocorrido 
neste lançamento, reiterou seu pedido anterior de improcedência deste feito, sob a 
alegação de que, como foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, deveria 
ter sido apurado o ICMS normal como determinado no Procedimento Operacional Padrão 
exarado pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização, cuja fotocópia juntou às fls. 
384/398, porém pugnou pela manutenção da multa de 75%, nos termos do artigo 16, I da 
Resolução 30/2008-CGSN. 

 
Pela Resolução 72/2017 (fls. 401/402), a Terceira Câmara do CAT aprovou 

diligência para o autuante fazer a adequação e repercussão do valor excluído da omissão 
de receita após a revisão feita pelo julgador singular, que culminou na omissão total de R$ 
1.401.046,29, para se calcular o valor real devido no PGDAS – Simples Nacional, 
considerando o valor excluído no mês de dezembro de 2009, determinando o novo valor 
da omissão de receita naquele mês e por, consequência, no ano de 2009 e, em seguida, 
intimar o sujeito passivo do resultado para que o mesmo, caso queira, recorra. 

  
O autuante efetuou a revisão (fls. 403/408), onde foram realizadas as 

adequações no levantamento anteriormente realizado, com as suas repercussões, 
remanescendo o valor total do ICMS a ser exigido do contribuinte de R$ 63.780,14 
(sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos). 

  
O patrono do sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento desta 

Resolução e do seu resultado (fl. 410), não tendo se manifestado. 
 
Após o julgamento cameral, o referido patrono colacionou desistência à 

defesa em razão da opção ao Programa Especial de Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Optantes pelo Simples Nacional (PERT-
SN), nos termos da Lei Complementar nº 162/2018, anexando os documentos relativos a 
esta opção às fls.417/419. 

 
É o relatório. 

V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes ampla 
manifestação defensória, tanto no processo administrativo, quanto judicial. 

 
Portanto, não há óbice a apreciação do seu mérito. 

Destarte, quanto ao mérito, entendo parcialmente procedente este 
lançamento no valor da revisão de fls. 407/408, pois o patrono da autuada foi intimado à fl. 
410 e não o contestou, o que nos permite deduzir que, logicamente, houve anuência com 
o referido resultado e que deve ser mantida a exigência daquele tributo, amparado no 
cotejo das receitas e despesas nos períodos fiscalizados, declaradas na Escrituração 
Fiscal deste contribuinte. 

Acrescento, apenas para esclarecimento, que a auditoria financeira tem 
natureza indiciária no sentido de procurar detectar eventuais omissões de registro de 
receitas, por meio do balanceamento de todas as receitas obtidas pela empresa com as 
despesas por ela realizadas, obtendo-se, assim, a situação financeira desta.  



A diferença a maior das receitas, representa o saldo de caixa do período 
analisado.  

Já a realização de despesas sem disponibilidade de caixa indica o não 
registro de receita.  

Na empresa comercial esta situação denuncia a omissão de registro de 
vendas de mercadorias, por presunção legal prevista no artigo 25 da Lei 11.651/91. 

Desta forma, a auditoria financeira é sem dúvida alguma, instrumento eficaz 
a ser utilizado pelo fisco para efetuar o balanceamento de entradas e saídas de numerário 
no caixa da empresa, com amparo no artigo 25, § 1º, IV da Lei 11.651/91 - CTE. Vejamos: 

“Art. 25. [...] 

[...] 

§ 1.º - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

IV – ao déficit financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades 
no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, 
ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo não escrituradas, tais como: 

a) salários e retiradas; 

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas; 

c) tributos; 

d) outras despesas gerais; 

[...]” 

O suporte da constituição do presente crédito é a Auditoria do Movimento 
Financeiro, a qual foi realizada na escrituração mercantil do sujeito passivo, cuja 
conclusão acusa omissão no registro de saída de mercadorias no exercício de 2009.  

Este levantamento registra que as despesas realizadas no período sob 
investigação foram superiores às receitas obtidas, fato característico de suprimento 
indevido de caixa com recursos provenientes de diversas fontes, incluindo, nestas, as 
vendas realizadas sem a emissão da documentação fiscal própria, conforme provam os 
demonstrativos juntados ao processo.  

Assim, comprovando-se, ainda que de forma presumida, evasão de receita 
oriunda da atividade comercial do sujeito passivo, o lançamento do crédito tributário de 
ofício é uma consequência a que o contribuinte se vê submetido. 

Concluo, então, que a recorrente não trouxe ao processo razões ou 
elementos que ensejassem a improcedência total do auto de infração, devendo ser 
mantida a procedência parcial sobre o resultado da revisão de fls. 407/408, reduzindo o 
ICMS para R$ 311.030,17 (trezentos e onze mil, trinta reais e dezessete centavos) nos 
termos permitidos pelos artigos 148 da Lei 11.651/91 – CTE e 448 do Decreto 4.852/97 – 
RCTE, que dispõem: 

“Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
............................................................................................................................
........................ 



§ 2º O valor da base de cálculo do imposto correspondente à receita omitida, 
calculada nos termos do § 2º do art. 25 e apurada em levantamento fiscal é 
considerado decorrente de operação ou prestação tributada. 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 
I - não exibição, ao agente do fisco, dos elementos necessários à 
comprovação do respectivo valor; ” 
 
Assim, após criteriosa análise das peças instrutórias que compõem os autos, 

concluo que a ação fiscal primou pela total observância aos ditames legais atinentes à 
matéria e que, portanto, a autuação deve prevalecer apenas sobre o ICMS de R$ 
63.780,14 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos). 

 
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, dou-lhes parcial provimento 

para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 63.780,14 
(sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos), a ser acrescido das 
cominações legais. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01874/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares de nulidade do processo por 
insegurança e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição. 
Auditoria do Movimento Financeiro. Procedência.  
 
1. Não deve ser declarada nulidade sem prejuízo às partes em 
litígio; 
 
2. Presume-se decorrente de operação tributada não registrada, 
o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao 
deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos 
de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final 
das disponibilidades. (CTE, art. 25, § 1º, IV). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de 
decisão de primeiro grau que julgou procedente lançamento fiscal consubstanciado na 
seguinte imputação ao sujeito passivo autuado: 

Omitiu registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
952.684,04 (novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e 
quatro reais e quatro centavos), referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, no ano de 2012. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativo e documentos anexos.  

O contribuinte foi notificado duas vezes para apresentar documentos de 
receitas e despesas para a realização desta auditoria, como não 
compareceu, foi autuado por não atendimento, AI 4011402782507 e 
4011402953336. Portanto, as informações desta auditoria, foram extraídas 
exclusivamente da EFD. 

Foram dados como infringidos os artigos 25, § 1º, IV, e § 2º e 64 da Lei 
11.651/91 (CTE), cominados com o artigo 141 do Decreto 4.852/97 (RCTE), tendo sido 



proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "L" do CTE, qualificada na 
forma do § 9º, I do mesmo artigo. 

Instrui o processo, a Auditoria do Movimento Financeiro e os demais 
papeis correlatos. 

Na peça de recurso endereçada a este Conselho Administrativo Tributário, 
o sujeito passivo autuado alega a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, visto que a auditoria deixou 
de levar em consideração a não-cumulatividade do ICMS e porque o auto de infração não 
conteria provas suficientes para comprovar o ilícito fiscal. 

Alega ainda que a notificação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é 
insuficiente para dar início ao procedimento fiscal, exigindo-se a intimação física dos 
autuados. 

Argumenta, por fim, que a autoridade fiscal não junta aos autos relatórios 
de entradas e saídas de mercadorias, os quais seriam essenciais para a demonstração do 
pretendido pelo Fisco. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que razão assiste à 
Fazenda Pública. 

O lançamento fiscal desenvolvido pela fiscalização se apoia na chamada 
Auditoria do Movimento Financeiro, a qual, em síntese, realiza um balanceamento entre as 
receitas e despesas do sujeito passivo em determinado período, considerando os saldos 
inicias e finais das disponibilidades. 

Consoante consta do § 1º, IV do art. 25 do CTE, “Presume-se decorrente 
de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente [...] ao deficit financeiro existente no confronto do saldo das 
disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos 
dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não 
escrituradas, tais como: a) salários e retiradas; b) aluguel, água, luz, telefone e outras 
taxas, preços ou tarifas; c) tributos; e d) outras despesas gerais”. 

Assim é que, no presente caso, a autuada apresentou um déficit financeiro 
na ordem de R$ 952.684,04. Isto significa que autuada realizou desembolsos financeiros 
que superam o seu movimento de entradas de recursos neste montante apurado pelo 
Fisco. 

A defesa não logra demonstrar nenhum erro técnico no trabalho de 
auditoria fiscal. A alíquota foi corretamente calculada conforme determina o artigo 148, §  
1º, VI do CTE, ou seja, o Fisco utilizou a chamada alíquota efetiva média para fins de 
quantificação da omissão tributária correspondente, o que reflete a tributação específica a 
que submete a autuada. 

De resto, não há lugar para acolhimento das nulidades aventadas. O 
trabalho fiscal apresenta-se escorreito, inexistindo o vício da insegurança na determinação 
da infração bem como foi conferido ao sujeito passivo o amplo direito à defesa em 
observância ao devido processo legal. Com efeito, não deve ser declarada nulidade sem 
prejuízo às partes em litígio. 



Diante do exposto, rejeito a arguição de nulidade da peça básica, seja por 
insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento do direito de defesa e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do movimento financeiro (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01959/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria do Movimento Financeiro. 
Omissão de registro de saída de mercadoria tributada, referente 
a déficit financeiro. Improcedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Julga-se improcedente o auto de infração, quando o polo 
passivo comprovar nos autos que não cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz e Antônio Martins da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de saída de 
mercadoria tributada, na importância de R$23.069,18, referente ao déficit financeiro 
apurado em Auditoria do Movimento Financeiro do ano de 2010, conforme documentos de 
fls. 02 a 06. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.   

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo, em preliminar, argui a 

nulidade da lide por insegurança na determinação de infração, ao argumento de que a 
auditoria não considerou os empréstimos realizados, para aquisição do ativo imobilizado; 
que se considerar o valor do empréstimo pela auditoria, não haveria o déficit financeiro 
apontado na inicial. Em sede de mérito, reafirma as alegações pronunciadas face a 
preliminar. Pugna pela nulidade/improcedência do feito, fls. 9 a 16. Junta documentos, fls. 
fls.17 a 42. 

 
Pelo Despacho nº155/2016 – JULP, fls.48 e 49, o julgador singular 

determina realização de diligência para verificar a autenticidade dos documentos 
apresentados pela defesa, referentes aos alegados empréstimos; a intimação do polo 
passivo e se for o caso, revisar o lançamento.  

 



Em atendimento ao Despacho nº155/2016 – JULP, na (fl.57), 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, informa que os documentos originais 
necessários para apreciação das alegações do contribuinte não foram apresentados, o 
que impossibilita novo cálculo mediante a não comprovação de empréstimos bancário. 
Sendo assim os valores permanecem inalterados. Vale ressaltar que foram solicitados o 
Livro de Registro de Apuração, os contratos de empréstimo bancário comprovando o 
crédito dos valores em conta corrente da empresa.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho 

nº155/2016, querendo manifestar-se (fls.59 e 60). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos na (fl.63), atendendo ao 

Despacho nº155/2016 – JULP, requerendo a juntada dos documentos. Anexou 
Documentos nas (fls.64 a 81). 

 
Pela Sentença nº1006/2018 – JULP, nas (fls.83 a 86), o julgador 

singular decide pela procedência o auto de infração.  
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo alega que 

comprovou, segundo os documentos acostados aos autos, que o fisco goiano cometeu um 
equívoco ao entender que o valor de R$88.000,00, para a aquisição de imobilizado foi 
uma operação à vista, resultando, a omissão de venda de R$26.751,13. Portanto, que o 
trabalho fiscal não está revestido de absoluta segurança e credibilidade. O que o 
lançamento não espelha a validade necessária para constituição do presente crédito, 
sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas capazes de prejudicar o trabalho da 
autoridade lançadora, visto a insegurança na determinação da infração, pela 
inobservância das normas específicas para calcular o tributo e, deste feito, o valor 
constante no documento que sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança 
do crédito reclamado.  Insiste na preliminar de insegurança na determinação da infração; 
requer a apreciação dos documentos ora colacionados; requer, ad cautelam, a conversão 
em diligencia, fls. 92. Junta documentos, fls. 104 a 120.  

  
 
O sujeito passivo compareceu aos autos na (fl.125), requerer a 

juntada do Extrato da Conta Corrente, cujo o documento atesta o ingresso dos 
empréstimos no caixa da empresa. Junta documentos nas (fls.126 a 128). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, suscitada pela defesa, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação e reporto-me à instrução processual, onde o polo passivo demonstra de forma 
inequívoca que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste volume, 
com destaque para os documentos arrolados aos autos pela defesa, fls, 126 a 128, 
denominado Extrato da Conta Corrente, que atesta o ingresso dos empréstimos no caixa 
da empresa, colocando assim, uma pá de cal na pretensão descrita na exordial e levando 
à improcedência da lide.  



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

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria do prejuízo da conta mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00021/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
tributária principal. Falta de estorno de crédito referente ao 
prejuízo bruto apresentado na conta mercadoria. Procedência 
parcial do lançamento. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com a auditoria e demais 
demonstrativos, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos de prova necessários à plena compreensão do 
trabalho fiscal empreendido, e oportunizado ao contribuinte o 
exercício do amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
II -  O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de 
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a 
mercadoria ou bem entrados no estabelecimento, quando a 
conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 
verificar no final de cada exercício, ou no encerramento das 
atividades do estabelecimento. (Artigo 61, inciso IV, Lei 
11.651/91 – CTE). 
 
III – Impõe-se o julgamento no sentido da parcial procedência do 
lançamento, em decorrência da exclusão do montante das 
"compras de mercadorias para industrialização ou 
comercialização", do valor das entradas de mercadorias a título 
de bonificação, doação ou brinde, por não representarem 
desembolso, bem como do montante das "vendas de 
mercadorias ou produtos" as saídas a título de bonificação, 
doação ou brinde, por não configurarem receita, para fins de 
apuração do prejuízo bruto na conta mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
437.423,27 (quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete 
centavos), sendo o valor de R$ 425.561,49 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) referente ao mês de janeiro de 2013 e o 
valor de R$ 11.771,78 (onze mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e oito 
centavos) referente ao mês de fevereiro de 2013. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e 
Valdir Mendonça Alves. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da 



solidária da lide, arguida pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Elias Alves dos Santos, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de 
Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
Valdir Mendonça Alves, que votaram pela exclusão da solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido o pagamento de ICMS, nos períodos de janeiro e fevereiro de 2013, em 
razão da falta de estorno de crédito referente ao prejuízo bruto apresentado na conta 
mercadoria, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria do Prejuízo na 
Conta Mercadoria e Auditoria Básica do ICMS, documentos em anexo. Em consequência 
deverá pagar o ICMS, a penalidade e demais acréscimos legais. 

 
Infração: artigos 61, inc. IV e 64 da Lei nº 11.651/91.  
 
Penalidade: artigo 71, inciso IV “a” da Lei nº11.651/91. 
 
Instrução processual: recibo de entrega de relatórios digitais e mídia 

digital – CD, EFD 01/2012 a 02/2013, Auditoria da Conta Prejuízo, Auditoria Básica do 
ICMS. 

 
Solidário: CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA, na condição de sócia-

administradora. 
 
Na impugnação em primeira instância, os sujeitos passivos principal 

e solidário alegaram: 

1 - Nulidade por insegurança na determinação da infração, pois diz 
que houve erro da autoridade fiscal ao mencionar que a empresa deixou de estornar o 
imposto relativo ao crédito de ICMS correspondente ao valor do prejuízo apurado no 
exercício de 2012, diz que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do inciso IV do 
artigo 71 da Lei 16.469/09, com a alegação de que na hipótese adotada pelo autuante 
artigo 71, IV, “a”, não ocorreu, bastando para esta contestação que se verifique o 
Demonstrativo da Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria, em anexo, onde não 
aparece o valor do aproveitamento indevido do crédito, que portanto não é o caso de 
aplicação da multa de 100% do valor do imposto não recolhido. 

2 - que não consta no processo que o contribuinte tenha sido 
notificado para promover o estorno. 

3 - que não existe descrição dos fatos ocorridos da forma a dar 
segurança na determinação da infração.  

4 - no mérito faz a mesmas alegações dos itens anteriores, e diz que 
deveria ser aplicado a multa de 20% com a notificação. Solicita a improcedência ou 
nulidade dos autos. 

Na sentença singular prolatada às fls. 45/48 a julgadora rejeitou as 
preliminares de nulidade ventiladas na peça de impugnação e, no mérito, julgou 
procedente na íntegra o lançamento. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário em reiteram os mesmos argumentos expendidos na peça de impugnação. 
 



Mediante Resolução n.º 12/2017, às fls. 78/79, os autos foram 
convertidos em diligência para que o sujeito passivo fosse intimado a comprovar que na 
composição do custo indicado na Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria estaria 
incluso o valor das mercadorias bonificadas, consoante alegado na fase singular. 

 
Em resposta a recorrente apresenta manifestação às fls. 83/225, em 

que acosta demonstrativo analítico relacionando as notas fiscais com bonificação emitidas 
no período fiscalizado, e anexa cópias de documentos fiscais de entrada e do respectivo 
livro fiscal. 

 
O feito é novamente convertido em diligência, através da Resolução 

n.º 57/2017, às fls. 228/230, à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que a 
autoridade autuante promovesse à revisão do procedimento fiscal de modo que o valor 
das entradas de mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, CFOP’S 1910 e 
2910, fosse excluído do montante das “compras de mercadorias para industrialização ou 
comercialização” para fins de apuração de Prejuízo na Conta Mercadoria. 

 
Em manifestação esposada às fls. 233 a revisora esclarece que, 

mesmo contrariando o Manual do Usuário do SAFI, procedeu à análise da escrita contábil 
da empresa e constatou que de fato as notas fiscais citadas na peça de defesa são de 
bonificação, concluindo que não houve desembolso. Anexa mídia e novos formulários das 
auditorias revisadas, resultando numa redução do valor originário de R$ 502.835,68 para 
R$ 436.078,36 (quatrocentos e trinta e seis mil, setenta e oito reais e trinta e seis 
centavos). 

 
Instada a se manifestar acerca do resultado da diligência, a 

recorrente apresenta manifestação às fls. 243/295, reiterando os argumentos já aventados 
anteriormente. 

 
Mais uma vez o feito é convertido em diligência, mediante Resolução 

n.º 113/2017, às fls. 298/300, novamente à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, 
para que a autoridade autuante, desta vez, visando complementar à revisão do 
procedimento fiscal por ela implementada às fls. 231/238, proceda a nova revisão no 
sentido de que o valor das saídas de mercadorias a título de bonificação, doação ou 
brinde, seja excluído do montante das “vendas de mercadorias ou produtos” para fins de 
apuração de Prejuízo na Conta Mercadoria, promovendo, ao final, as necessárias 
correções e/ou adequações que se fizerem necessárias no lançamento. 

 
Em resposta, às fls. 233, a sempre competente revisora esclarece 

que refez a Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria excluindo os CFOP’s de 
mercadorias referentes a saídas de bonificação, doação ou brinde, assim como fez no que 
tange às entradas de mercadorias sob este mesmo título, tendo em vista que elas não 
representam nem custo nem receita para a empresa. Conclui asseverando que a omissão 
de pagamento de ICMS em razão da falta de estorno de crédito é de R$ 437.423,27 
(quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos). 

 
Intimada sobre o resultado desta última manifestação revisional, os 

recorrentes trazem aos autos publicação editorial sobre os conceitos e diferenças entre 
brinde, doação, mostruário, amostra grátis e bonificação. Finaliza pugnando pela nulidade 
absoluta do processo ou a improcedência da autuação, tendo em vista dos valores das 
aquisições devem ser deduzidos os valores constantes das notas fiscais de aquisição 
emitida sob o título bonificações. 

 



É o Relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter omitido o pagamento de ICMS, nos períodos de janeiro e fevereiro de 2013, em razão 
da falta de estorno de crédito referente ao prejuízo bruto apresentado na conta 
mercadoria, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria do Prejuízo na 
Conta Mercadoria e Auditoria Básica do ICMS. 

 

De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação 
da infração, arguida pelo sujeito passivo por inexistência de notificação prévia, expedida 
pela fiscalização, para o estorno dos créditos objeto da autuação, cumpre esclarecer que o 
artigo 147-A da Lei n.º 11.651/91 prescreve que a fiscalização deve exigir, mediante 
notificação, o estorno de crédito, nos casos em que o contribuinte não tenha 
espontaneamente procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha 
efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha 
havido omissão do pagamento do imposto (repercussão), que não é o caso. 

 
Portanto, a notificação a que alude o preceito normativo acima 

somente se faz necessária na hipótese em que a ausência de estorno não tenha 
resultado em omissão do pagamento do imposto, caso em que aplicável a multa 
prevista no art. 71, inc. IV, alínea “C”, do CTE. 

 
No caso sob apreciação, a falta de estorno de crédito referente ao 

prejuízo bruto apresentado na conta mercadoria resultou diretamente em omissão de 
pagamento do ICMS, consoante demonstrado nos formulários da auditoria anexados às 
fls. 10, 234 e 307, dando azo à aplicação da multa tipificada no art. 71, inc. IV, alínea “A”, 
do CTE, não havendo, pois, que se falar em expedição de notificação por parte do fisco, 
vez que no momento em que encerrada a auditoria inexistia crédito a ser 
espontaneamente estornado pelo contribuinte, já integralmente consumido. 

 
Portanto, entendo não subsistir na acusação fiscal qualquer 

insegurança na determinação da infração, encontrando-se o lançamento instruído com 
todos os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova foram devidamente 

colacionados, e existe absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida 
de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. 
Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração 
está correta, não merecendo qualquer reparo. Além do mais, sempre foi oferecida ao 
sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez correto uso, utilizando-se 
dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela defesa. 
 



Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte não ter promovido o estorno de crédito referente a prejuízo bruto 
apresentado na conta mercadoria. 

 
A lide, neste julgamento, restringe-se a discutir se o estorno de 

crédito ao ocorrer prejuízo na conta mercadoria é uma obrigação legal ou não, conforme 
foi demonstrado pelo fisco.  

 
A Lei tributária em seu artigo 61, inciso IV, é clara e não deixa 

qualquer dúvida, quando, ocorrendo prejuízo na conta mercadoria no final do exercício 
este deve ser obrigatoriamente estornado, conforme pode ser observado: 

 
“Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de 
que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando: 
[...] 
IV - a conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que 
se verificar no final de cada exercício ou no encerramento das 
atividades do estabelecimento.” (grifo nosso) 

 
Provado nos autos, por meio de procedimento validamente 

executado, que o prejuízo na conta mercadoria apurado deveria ter sido estornado pelo 
sujeito passivo ou responsável, como não o fez, foi realizado de ofício, através do 
lançamento do crédito tributário em questão. 

 
Quanto ao questionamento da recorrente de que no período 

fiscalizado houve entradas de vários produtos com natureza de bonificação, a custo zero e 
que, portanto, o valor do item “compras de mercadorias para industrialização ou 
comercialização” a ser considerado na Auditoria em tela deve ser sem o valor das 
entradas a título de bonificação, esta questão já foi solucionada quando da conversão do 
processo em diligência, redundando na elaboração de novas Auditorias. 

 
Na primeira revisão realizada às fls. 231/238 o valor das entradas de 

mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, CFOP’S 1910 e 2910, foi excluído 
do montante das “compras de mercadorias para industrialização ou comercialização” para 
fins de apuração do prejuízo, resultando numa redução do valor do imposto inicialmente 
exigido de R$ 502.835,68 para R$ 436.078,36 (quatrocentos e trinta e seis mil, setenta e 
oito reais e trinta e seis centavos). 

 
Na segunda revisão, realizada às fls. 301/311, a autoridade autuante 

refez a Auditoria revisional de fls. 231/238, excluindo os CFOP’s de mercadorias 
referentes a saídas de bonificação, doação ou brinde, assim como procedeu no tocante às 
entradas, haja vista que não representam nem custo nem receita para a empresa, 
resultando num ICMS a recolher em razão da falta de estorno de crédito no valor de R$ 
437.423,27 (quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete 
centavos). 

 
As recorrentes, na manifestação sobre o resultado da última 

diligência, às fls. 316/321, insistem que dos valores das aquisições devem ser deduzidos 
os valores constantes das notas fiscais de aquisição emitida sob o título de bonificações, 
contudo, tal ajuste já foi promovido no lançamento, visto que tanto na primeira quanto na 
segunda revisão o valor das entradas de mercadorias a título de bonificação, doação ou 



brinde, CFOP’S 1910 e 2910, foi excluído do montante das “compras de mercadorias para 
industrialização ou comercialização” para fins de apuração do prejuízo. 

 
 A despeito do assertiva contida na peça recursal às fls. 320, de que 

se o comerciante varejista recebe do fornecedor determinada quantidade de mercadorias, 
sem nenhum ônus, não existe nenhuma proibição de que tais mercadorias sejam 
revendidas, cumpre salientar que o trabalho revisional não expurgou do lançamento as 
mercadorias revendidas recebidas a título de doação, mas somente excluiu do montante 
das “compras de mercadorias para industrialização ou comercialização” as entradas a 
título de bonificação, doação ou brinde, CFOP’S 1910 e 2910, bem como excluiu do 
montante das “vendas de mercadorias ou produtos” as saídas a título de bonificação, 
doação ou brinde, CFOP’S 5910 e 6910. 

 
Desse modo, as mercadorias recebidas em bonificação e revendidas 

foram expurgadas do montante das compras, por não representarem custo, mas mantidas 
no montante das vendas, do mesmo modo que as compras de mercadorias cujas saídas 
se deram a título de bonificação foram excluídas do montante das vendas, por não 
configurarem receita, porém mantidas no montante das compras. 

 
Portanto, evidencia-se que após a realização das revisões do 

procedimento fiscal nada foi trazido aos autos para contestar os trabalhos revisionais 
promovido pelo Fisco, amparado em levantamento corretamente executado sob os 
aspectos legal e técnico. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e, no mérito, reformar a decisão singular para julgar parcialmente procedente o 
lançamento com a ICMS a recolher no valor de R$ 437.423,27 (quatrocentos e trinta e 
sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do prejuízo da conta mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01426/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Prejuízo na conta mercadoria. Auditoria do Prejuízo 
na Conta Mercadoria. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator. 
 
2. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando a conta 
mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 
verificar no final de cada exercício ou no encerramento das 
atividades do estabelecimento. (artigo 61, inciso IV da Lei n.º 
11.651/01); 
 
3. A Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria tem como 
objetivo apurar eventual prejuízo na conta mercadoria e 
proceder ao estorno do crédito proporcionalmente ao prejuízo 
apresentado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. E, quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 50.123,28, em razão de haver deixado de 
estorno do crédito referente ao prejuízo bruto apresentado na conta mercadoria, no 
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria. 
Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 
inciso IV e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso IV, do Decreto nº 



4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi identificado como sujeito passivo solidário: WELINGTON 
SANDRO MARINARI, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 08/10, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 16 em 
relação ao solidário. 

A empresa autuada, por seu turno, por meio de seu representante 
legal, ingressa com impugnação às fls. 19/22. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 62/66. 

A empresa autuada interpôs Recurso Voluntário às fls. 73/82, 
alegando que o valor do estoque inicial no valor de R$ 826.301,82, lançado na planilha 
referem-se ao total de mercadorias, estando neles inclusos, as mercadorias isentas e 
mercadorias com substituição tributária, a autoridade fiscal em momento algum notificou a 
empresa para prestar informações ou apresentar documentos, apenas considerou o 
referido valor, conforme registrou, deixando de identificar o valor correto dos estoques 
tributários, tanto no estoque inicial quanto no estoque final, dados estes de suma 
importância para identificar o prejuízo. Sustenta que outro erro formal é a totalização da 
coluna de valores tributários considerados que apresenta divergência na soma dos valores 
acumulados. Argumenta que por problemas técnicos, a empresa não conseguiu em tempo 
hábil gerar o estoque final do exercício fiscal de 2011, impossibilitando a transmissão do 
arquivo da EFD a ser enviado eletronicamente a Sefaz referente ao mês de fevereiro de 
2012, fato este que comprova a escrituração fiscal, faltando apenas o envio a Sefaz, que 
não foi efetivado por problemas técnicos. Pede, ao final, a improcedência do presente auto 
de infração. 

O solidário, da mesma forma, comparece aos autos reiterando os 
argumentos expendidos anteriormente.   

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
116/117, determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual a fim 
de que o contribuinte e o solidário apresentem a relação detalhada relativas ao inventário 
inicial e final, das mercadorias isentas, não tributadas ou com substituição tributária pelas 
operações posteriores, destinadas ao ativo imobilizado, uso e consumo. 

Intimados do teor da diligência, os sujeitos passivos comparecem ao 
processo onde informam que não podem apresentar os livros solicitados por terem sofrido 
inundação na empresa em que ocorreu o perdimento do Livro de Inventário. Requer, ao 
final, a improcedência do feito. 

Nova Resolução de fls. 201/202 determina a conversão dos autos em 
diligência a fim de que a autoridade fiscal examine a documentação colacionada aos 
autos. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal alterou os valores dos 
estoques inicial e final da auditoria do prejuízo na conta mercadoria, onde o estorno do 
crédito do ICMS passou para a importância de R$ 50.349,39. 



Intimados do resultado da revisão fiscal, os sujeitos passivos 
quedaram-se inertes. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Em proêmio, na análise do presente processo, insta focar atenção 
quanto à preliminar arguida pela recorrente, de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, momento em que, ao contrário do que assevera a autuada 
em seu recurso, entendo que a acusação fiscal está bem definida e fundamentada, sendo 
certo que o auto de infração contém todos os elementos previstos no artigo 8º da Lei n.º 
16.469/09, restando induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
impostos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, razão pela qual rejeito, em 
consequência, o pedido de nulidade. 

 
Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Consta 

do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento do imposto em razão de 
haver deixado de estornar o crédito referente ao prejuízo bruto apresentado na conta 
mercadoria, conforme apurado por meio da Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria, 
anexada aos autos. 
 

É importante esclarecer que a Auditoria realizada tem como objetivo 
apurar eventual prejuízo na conta mercadoria e proceder ao estorno do crédito, 
correspondente às aquisições, proporcionalmente ao prejuízo apresentado.  

 
A auditoria possui três etapas básicas: na primeira apura-se o valor 

do prejuízo e o respectivo índice; na segunda são realizados os ajustes necessários a fim 
de calcular o valor do ICMS base para o estorno do crédito. Por fim, na terceira etapa, 
encontra-se o valor do estorno de crédito, em função do prejuízo ocorrido na conta 
mercadoria, por meio da multiplicação do índice do prejuízo apurado pelo valor do ICMS 
base para o estorno. 

O comando normativo que impõe o estorno do crédito na hipótese 
alcançada pela Auditoria em questão está gravado no inciso IV do artigo 61 da Lei n.º 
11.651/01, do Código Tributário Estadual, que estabelece o seguinte: 

 
Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 

[...] 

IV - a conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 
verificar no final de cada exercício ou no encerramento das atividades do 
estabelecimento. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com a planilha 

Auditoria do Prejuízo na Conta Mercadoria, que traz os valores que apontam o custo das 
mercadorias vendias – CMV, as vendas brutas, o valor e índice do prejuízo apurado, a 
apuração do crédito base para o estorno e o montante do estorno de crédito do ICMS de 
ofício.  



No caso em análise, a empresa apresentou prejuízo financeiro no 
exercício de 2012, que resultou em omissão de pagamento do imposto na importância de 
R$ 50.349,39 (cinquenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), 
em razão de haver deixado de estornar o crédito, relativo às entradas, em proporção ao 
prejuízo sofrido. 

Tendo-se presente que a acusação fiscal está baseada em auditoria 
legal e tecnicamente correta e que o contribuinte não conseguiu contraditá-la de forma 
convincente, entendo que a decisão prolatada pelo julgador singular deve ser mantida.  

 
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 

rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00172/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
ICMS. Auditoria do Valor Adicionado. Omissão de registro de 
operação de saída tributada, caraterizada pela diferença a menor 
entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor 
adicionado arbitrado pelo Fisco. Procedente. Preliminar de 
exclusão dos nomeados solidários. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 
ilidir a inicial;  
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc., que não tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela 
prática de ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo 
Superior Tribunal de Justiça, não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva e Paulo Diniz. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
José Luiz Rosa e Paulo Diniz, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Antônio Martins da Silva, que 
votaram rejeitando a exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo em 
epígrafe, omitiu registro de operação de saída tributada, caraterizado pela diferença a 



menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado arbitrado 
pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado que se encontra, juntamente com 
outros documentos, fls. 03 A 12, acostados ao processo com escopo de instrui-lo em sua 
fase cognitiva.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, 

VIII e 64 da Lei nº.  11.651/91, c/c artigos 17, §1º, VIII e 141 do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, VII, “L’, §9º do CTE.  

 
Identificados os polos passivos solidários às fls. 05/06.  
 
Impugnando o lançamento todos os autuados, com uma única peça 

contestatória, arguem em preliminares a nulidade da lide, por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que não 
foram notificados para dar explicações acerca do lançamento. Reclamam da multa que 
entendem desproporcional. Pugnam pela exclusão do polo passivo do feito dos 
consignados solidários. Requerem a improcedência da vestibular, fls. 24 a 38. Juntam 
documentos, fls. 39 a 51. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 53 a 58.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo e os sujeitos passivos 

nomeados solidários reafirmam as inquirições e alegações pronunciadas na fase 
impugnatória, fls.  81 a 100. Juntam documentos, fl. 100.  

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede conhecimento efetivada com clareza, os 
prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes, nos 
momentos processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em comento.  

 
Face ao mérito, reafirmo juízo exarado pelo nobre julgador 

monocrático que julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor:  
 
A peça de sustentação deste feito se ampara em Auditoria do Valor 

Adicionado que consiste no cotejo do valor adicionado apurado com base nas informações 
do contribuinte e o valor adicionado previsto na legislação para a atividade do contribuinte, 
sendo a diferença a menor entre considerada omissão de registro de vendas de 
mercadorias, conforme lecionado pelo §1º, inciso VIII do artigo 25 do CTE, “verbis”:  

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 



§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição 
ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o 
obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela 
legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que 
efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou 
contábil; 

 
Mediante as assertivas aduzidas em linhas anteriores, caberia ao 

polo passivo, contrapor, com provas irrefutáveis, que não cometeu o ilícito fiscal, 
denunciado na folha de rosto deste volume, cuidado esse que o polo passivo não teve e 
que me leva a ratificar a decisão monocrática, pela procedência da lide.   

 
Entretanto, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 

arguida pelo sujeito passivo, com o entendimento que se segue: 
 
A indicação dos sócios, identificados nos documentos de fls. 05 e 06, 

para responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

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

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

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

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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo.    



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00401/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Valor Adicionado. Pedido de 
procedência parcial em revisão extraordinária. Parcela 
incontroversa. Procedência parcial no valor incontroverso. 
Decisão unânime. 
 
I - Deve ser considerada procedente a omissão de registro de 
operação de saída tributada, caraterizada pela diferença a menor 
entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor 
adicionado arbitrado pelo Fisco. 
 
Pedido de exclusão do solidário da lide. Solicitação em revisão 
extraordinária. Conhecido. Não provido. Coobrigado solidário 
mantido na lide por maioria. 
 
I - Deve ser mantido na lide como coobrigado solidário o sócio 
de empresa, na qual tenha poderes de gestão, relativamente às 
operações ou prestações decorrentes dos atos que tenham 
praticado, intervindo ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 179.432,44 (cento e setenta e nove 
mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da 
lide do solidário JOÃO CARLOS BRESSAGLIA, arguida pelo mesmo. Foram vencedores 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram acolhendo a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a inicial que o sujeito passivo em epígrafe omitiu registro de 
operação de saída tributada, no período de 01/03/2009 a 31/12/2009, caracterizado pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado 
arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 211.747,53 (duzentos e onze 



mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), acrescido de 
penalidade e acréscimos legais. 

OBS.: REAUTUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (PAT) n.º 4 
0110025 952 20. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, 

VIII; e 64, da lei n.º 11.651/91, c/c artigos 17, §1º, VIII; e 141, do Decreto n.º 4.852/97. 
Aplicada a penalidade do artigo 71, VII, “l’ (éle), §9.º, I, da lei n.º 11.651/91, c/redação da 
lei n.º 16.241/2008. 

 
Arrolado como coobrigado solidário o sócio-administrador da 

empresa JOÃO CARLOS BRESSAGLIA, nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91. 
 
Junta, dentre outros documentos, AUDITORIA DO VALOR 

ADCIONADO (fls.05), NOTAS EXPLICATIVAS (fls.06), TERMO DE ARBITRAMENTO 
(fls.07) e cópias de LRICMS e de Inventário (fls.08/38). 

 
Decretada a revelia (fls.374), em face da inércia após a primeira 

intimação, e a perempção (fls.377) de ambos os sujeitos passivos, em face da segunda.  
 
Em pedido de revisão extraordinária (fls.380/385), os autuados 

pugnaram pela exclusão do coobrigado solidário da lide. Quanto ao mérito, que o 
lançamento seja julgado parcialmente procedente no valor de R$ 103.160,86 (cento e três 
mil cento e sessenta reais e oitenta e seis reais). 

 
Juntam, dentre vários documentos, procuração e auditoria do valor 

adicionado contraditória (fls.394). 
 
Mediante o DESPACHO N.º 1426/2014 – PRES (417/418), a revisão 

extraordinária fora INADMITIDA. 
 
A representante dos sujeitos passivos atravessa novo pedido de 

revisão extraordinária (fls.424/429), no qual pede a exclusão do sócio da lide e, no mérito, 
que o auto de infração seja julgado parcialmente procedente no importe de R$ 179.432,43 
(cento e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos). 

 
Junta, dentre outros documentos, nova AUDITORIA DO VALOR 

ADICIONADO contraditória (fls.430). 
 
Pelo DESPACHO N.º 1132/2015 – PRES (fls.447), o Presidente 

deste Conselho determina à DRF de Itumbiara (GO) a análise, preferencialmente pelo 
autor do lançamento, da auditoria, de fls.430, realizada pela representante dos sujeitos 
passivos.  

 
O auditor autuante VOLME ALVES FÉLIX cumpre (fls.451/453) a 

diligência determinada e conclui pela correção do levantamento efetuado pela 
representante dos autuados.  

 
Em novo DESPACHO N.º 2450/2017 – PRES (fls.455), o Senhor 

Presidente deste CAT ADMITE a revisão extraordinária do PAT, cuja base de cálculo 
importa em R$ 1.794.324,41, com ICMS devido no valor de R$ 179.432,44 (cento e 
setenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). 

 



Na audiência de instrução e julgamento, o CONSELHO SUPERIOR 
resolveu conhecer, fundado nos princípios norteadores do processo administrativo, 
mormente a informalidade, a ampla defesa e o contraditório, do pedido de exclusão do 
solidário do polo passivo da lide, não obstante os estreitos lindes de abrangência da 
revisão extraordinária. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
                    V O T O 
 

Cuida-se de julgamento de pedido de revisão extraordinária, no qual 
os sujeitos passivos pugnam pela procedência parcial do crédito tributário e pela exclusão 
da lide do coobrigado solidário sócio-administrador da empresa JOÃO CARLOS 
BRESSAGLIA, de lançamento em que o Fisco acusa os autuados de haver omitido 
registro de operação de saída tributada, no período de 01/03/2009 a 31/12/2009, 
caracterizado pela diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e 
o valor adicionado arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado em anexo. 

 
Primeiramente, deve-se ressaltar que o valor originário de ICMS de 

R$ 179.432,44 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e 
quatro centavos) é incontroverso, porquanto seja o valor da parcial procedência requerido 
pela representante dos autuados. 
 

A peça de sustentação deste feito se ampara em Auditoria do Valor 
Adicionado, que consiste no cotejo do valor adicionado apurado com base nas 
informações do contribuinte e o valor adicionado previsto na legislação para a atividade do 
contribuinte. Verbis: 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

                      (...) 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

                       (...) 

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição ou 
produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o obtido 
mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela legislação 
tributária para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente 
comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil; 

 
Ademais, a fundamentação acima torna-se despicienda, uma vez 

que o Conselho SUPERIOR decidiu, por unanimidade, pela procedência parcial do 
lançamento no valor de R$ 179.432,44 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e 
dois reais e quarenta e quatro centavos), solicitado pelo sujeito passivo, e, portanto, 
incontroverso. 

 
Quanto ao pedido de exclusão do coobrigado solidário sócio-

administrador da empresa JOÃO CARLOS BRESSAGLIA do polo passivo da lide, 
conheço do pedido, mas manifesto-me pela manutenção, tendo em vista que a empresa 



funciona em decorrência das condutas comissivas ou omissivas dos gestores, sendo 
então os administradores responsáveis solidariamente com o contribuinte pelo pagamento 
do imposto devido nas operações/prestações do último, nos termos do art. 45, XII, do 
Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
À vista do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe parcial provimento, no sentido de julgar parcialmente procedente o lançamento no 
valor originário de ICMS de R$ 179.432,44 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e 
trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), solicitado pelo sujeito passivo, e, 
portanto, incontroverso. Quanto ao pedido de exclusão do solidário, conheço do pedido, 
mas nego-lhe provimento, para manter o coobrigado solidário JOÃO CARLOS 
BRESSAGLIA do polo passivo da lide. 

 
 
 
  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria do valor adicionado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02074/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS APURADA NA AUDITORIA DO VALOR 
ADICIONADO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR 
DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS SOLIDÁRIOS. REJEITADA. 
 
I – Despicienda a conversão do feito em diligência quando dos 
autos já constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando os sujeitos passivos 
nada apresentam no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de omissão do registro de 
saídas de mercadorias tributadas apurada na Auditoria Do Valor 
Adicionado e o sujeito passivo nada apresenta para contraditar 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de 
Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de 
Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas, conforme apurado 



através da Auditoria do Valor Adicionado, relativa ao exercício de 2014, caracterizada pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o arbitrado pelo 
fisco, conforme documentos anexos aos autos.  

 
Infração: arts. 25, §1º, VIII e 64, do CTE c/c os arts. 17, §1º, VIII e 

141 do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: art. 71, VII, “l”, §9º, I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 

conferida pela Lei nº 16.241/2008.  
 
Instrução processual: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 

Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência; Termo de 
Arbitramento; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; consulta 
resumida do contribuinte pessoa jurídica; extrato de consulta ao Portal do Simples 
Nacional; Auditoria do Valor Adicionado; relação das notas fiscais de entrada; relação das 
notas fiscais Mod. 2, emitidas e não registradas na EFD; relatório comparativo da EFD x 
DPI; Termo de Arbitramento; cópias dos autos de infração que motivaram a realização da 
auditoria; cópias das Notificações Fiscais expedidas para apresentação livros e notas 
fiscais, e envio dos arquivos da EFD, relativo ao ano de 2014; cópias dos livros, razão, 
inventário; intimação e aviso de recebimento de postagem – AR.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação na 

instância singular, argumentado:  
a) que ao refazer o levantamento apurou uma omissão de saída de 

mercadorias tributadas no valor de R$ 73.186,92 (setenta e três mil, cento e oitenta e seis 
reais e noventa e dois centavos), invés dos R$ 163.145,78 (cento e sessenta e três mil, 
cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) apurados pela fiscalização;  

b) requereu a extinção da multa formal e da multa qualificadora; 
c) que por motivo de erro no sistema não conseguiu fazer a 

Escrituração Fiscal Digital – EFD e não consegui fazer a correção em tempo hábil;  
d) alegou que no sistema que a empresa utiliza, lançou todos os 

movimentos de entrada e saídas e serviram de base para o recolhimento do ICMS.  
 
Ao final pugnou pela revisão do levantamento e a redução do auto de 

infração. 
 
O julgador singular rejeitou o pedido de diligência e, no mérito, julgou 

procedente o auto de infração. 
 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário 

reproduzindo ipsis litteris os mesmos argumentos apresentados na instancia inaugural.   
 

É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de saídas de mercadorias 
tributadas, conforme apurado através da Auditoria do Valor Adicionado, relativa ao 
exercício de 2014, caracterizada pela diferença a menor entre o valor adicionado auferido 
pelo contribuinte e o arbitrado pelo fisco 

 



De início, relativamente ao pedido de diligência, indefiro-o, vez que o processo se 
encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste feito 
em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II 
do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que o sujeito passivo nada apresenta 
que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide dos solidários, rejeito-o, 

tendo em vista que os solidários em epígrafe exerciam a função de sócios administradores 
da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo suas 
condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, 
inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão do 

registro de saídas de mercadorias tributadas, apurada através da Auditoria do Valor 
Adicionado, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha participação 
direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária 
sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do 
sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, constata-se, ao compulsar aos autos, que o sujeito passivo não 
atendeu as notificações fiscais para o envio dos arquivos da sua escrituração fiscal digital - 
EFD, razão pela qual foi lavrado o Termo de Arbitramento e realizada a Auditoria do Valor 
Adicionado. A nota explicativa às fls. 04 detalha todo o trabalho realizado, demonstrando 
de forma clara, a infração apurada pela fiscalização, que subsumiu aos dispositivos legais 
descritos como infringidos. Consta a relação das notas fiscais de entradas e saídas 
utilizadas na confecção da auditoria, com os cálculos do tributo devido, conforme 
demonstrativos e planilhas colacionados aos autos.  

 
Neste contexto, a autoridade fiscal promove a cobrança de ICMS e 

demais cominações legais que considera devido e não pago apurado em auditoria do valor 
adicionado, depois da desclassificação da escrita fiscal do sujeito passivo, em virtude de 
ter deixado de efetuar a escrituração fiscal digital - EFD. 

 
Outrossim, nada é apresentado para contraditar o trabalho fiscal. 
 
Posto isso, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento para 

indeferir o pedido de conversão do feito em diligência, rejeitar o pedido de exclusão da lide 
dos solidários e, no mérito, manter a decisão singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00033/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado.  Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal. 
Procedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos formalizadoras da lide, dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o auto 
de infração, quando o polo passivo não trouxer aos autos 
provas capazes de contrapor a exigência inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Paixão 
de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS mais cominações legais por ter 
realizado saídas de mercadorias tributadas, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, sem 
a emissão de documento fiscal, constatado através de Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
O levantamento fiscal foi efetuado com base nos documentos de fls. 

03 a 26. 
 
Legalmente intimado, fls. 27/28, o polo passivo apresentou 

impugnação em Primeira Instância, fls. 31 a 35, através de procurador devidamente 
constituído, alegando que todas as mercadorias foram lançadas, que a acusação é injusta 
e indevida. 

 
Pelo Despacho nº 879/2016, fls. 47 a 48, o julgador encaminha os 

autos em diligência para que fosse 
informado qual a origem do Inventário Inicial e Final.  



 
O diligenciador comparece aos autos, fls. 49/50, com as explicações 

solicitadas. 
 
O sujeito passivo se manifesta após o resultado da diligência, fls. 54 

a 57, mantendo a impugnação inicial, e solicitando improcedência, nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, e nova diligência por fiscal estranho à lide. 
 

Pela Sentença nº 3884/2017, fls. 63 a 66, o julgador singular decidiu 
pela procedência do auto de infração, não acolhendo a solicitação de nova diligência. 

 
Intimado, fls. 67 a 71, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 73 a 76, alegando que o sujeito passivo sequer tinha conhecimento das 
referias páginas (09, 10, 17 a 21). Alega também, que é possível verificar nas folhas 6 a 8, 
as mercadorias autuadas são descritas como frutas secas, sendo que estes são 
considerados pela legislação tributária goiana, como isentas. 

 
Sustenta que o levantamento fiscal foi totalmente refeito pelo sujeito 

passivo, contatando diversas mercadorias autuadas as quais são expressamente 
consideradas isentas pela legislação goiana. E ainda, a suposta omissão de saída e multa 
não cabe prosperar, pois não observou o fiscal autuante que as notas fiscais referentes às 
mercadorias autuadas foram devidamente lançadas. 

 
Ao final, requer: a improcedência do lançamento; a nulidade do auto 

de infração; a realização de diligência. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela defesa, o rejeito por não 

haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Portanto, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pelo polo passivo, por cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que não há nas 
peças instrutórias desta ação, qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da Lei nº16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com 
vista dos autos à parte litigante, nos momentos que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, 
rejeitada está a preliminar em destaque.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial se ampara em Auditoria Específica de Mercadoria.  
 
Tal auditoria, de conformidade com o exarado pelo Manual de 

Procedimentos Fiscais, elaborado e editado pelo Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, “o mais completo dos levantamentos fiscais e sem dúvida, o mais eficiente meio de 
se determinar a regularidade ou não dos lançamentos contábeis. ”   



 
Portanto, tal auditoria é fácil ser contraditada, desde que a parte 

contestante introduza em suas razões de defesa, os levantamentos devidamente 
instruídos com provas documentais capazes de ilidir as referências demonstradas pela 
autoridade fiscal, quando de sua incursão inicial. 

 
Entretanto, o polo passivo se limita a alegar que não cometeu o ilícito 

fiscal, motivador desta ação, se esquecendo conforme lecionado nos bancos acadêmicos 
que “alegar, sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar. “ O que me leva a 
reafirmar o juízo monocrático que julgou procedente o lançamento.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00045/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário 
(administrador de empresa) da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário 
(administrador da empresa autuada) da lide, não havendo no 
processo prova de que ele tenha praticado ato com excesso de 
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, que 
ensejasse a responsabilidade pessoal dele pelo crédito 
tributário, exigida pelo art. 135, III, do CTN; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (CTE, art. 25, § 1°, V); 
 
5. Declara-se procedente a exigência fiscal relativa à omissão 
apurada em auditoria regularmente elaborada, não apresentando 
a defesa quaisquer justificativas ou erros concretos na auditoria 
que justificassem sua invalidação ou correção. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de 
Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 



Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo Alcides Felipe de 
Souza da lide, arguida pelo próprio. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e 
Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2013 a 31/12/2013, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 38.825,64 (trinta e oito mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ALCIDES FELIPE DE 

SOUZA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 6 a 11), mídia CD (fls. 19) e 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 20) dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 27 a 44), alegando que todas as notas fiscais foram lançadas 
devidamente, conforme prova o livro Registro de Saídas que ora anexam. Dizem que a 
inexistência da escrituração por meio da EFD deu-se pela incapacidade técnica. Pedem a 
nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação 
da infração e de cerceamento odo direito de defesa, alegando que não foi estabelecido no 
demonstrativo fiscal os parâmetros necessários para que se pudesse realizar suas 
defesas de forma correta. Aduzem que lhes foram solicitados apenas os documentos do 
ano de 2011, sendo que a presente autuação refere-se ao ano de 2013. Citam decisões 
deste Conselho.  

 
Afirmam que ocorreu violação de requisito vinculado do ato 

administrativo artigo 148 do CTN, base de cálculo amparada em pauta de valores, ofensa 
ao princípio da não cumulatividade e atribuição genérica de alíquotas de saídas, sem 
pormenorizar. Contestam a multa aplicada, afirmando que tem ela efeito confiscatório. 
Questionam a inclusão do sócio no campo da solidariedade, alegando não ter ele 
praticado excesso de poder ou qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos, 
contrariando o disposto no art. 135, III, do CTN. 

 
Juntam cópia do livro Registro de Saídas (fls. 54 a 186), dentre 

outros documentos. 
 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

855/2015 (fls. 188), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu titular proceda nos termos do art. 4°, 



§4°, da Instrução Normativa n° 916/08-GSF, com isso, junte aos autos via recibo de 
entrega da mídia CD, folhas 19, após a inclusão do recibo, intimar o polo passivo, caso 
queira manifestar. 

 
Atendendo o Despacho n° 855/2015, juntou-se ao processo Recibo 

de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 191). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 194 a 196. 
 
A julgadora singular, por meio do Despacho n° 1458/2015 (fls. 200 a 

202), remete os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, para que seu 
titular encaminhe os autos à autoridade fiscal autora do procedimento inicial, para que: 
junte os autos a portaria do Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 4°, I, item 7.4, da 
Lei n° 13.266/98; junte aos autos os relatórios que amparam a conclusão de fls. 11, nos 
termos da Instrução de Serviço n° 15/2009-SAT; apresente outros esclarecimentos que 
julgar necessários para a formação de juízo por parte deste órgão julgador. 

 
A autora do lançamento, atendendo o Despacho n° 1458/2015, junta 

a Portaria n° 158/2014-SRE (fls. 205), conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias 
(fls. 204), dentre outros documentos, em relatório (fls. 203), esclarece que o levantamento 
foi efetuado de acordo com a Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. O estoque inicial e 
final o informado na EFD do contribuinte, as entradas e saídas convertidas para kg, por 
isso utilizada uma planilha do Excel de acordo com a auditoria. A alíquota de 7% por 
tratar-se de cesta básica. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 210 a 213), ambos não 

se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 5), consoante a Sentença n° 
4581/2016 (fls. 214 a 218). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 228 a 247), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, alegando que não foi estabelecido no demonstrativo 
fiscal os parâmetros necessários para que se pudesse realizar suas defesas de forma 
correta. Aduzem que lhes foram solicitados apenas os documentos do ano de 2011, sendo 
que a presente autuação refere-se ao ano de 2013. Citam decisões deste Conselho.  

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão do sócio 

ALCIDES FELIPE DE SOUZA da lide, alegando não ter ele praticado ato com excesso de 
poder ou qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos, contrariando o disposto no 
art. 135, III, do CTN. 

 
No mérito, alegam que todas as notas fiscais foram lançadas 

devidamente, conforme prova o livro Registro de Saídas juntado na fase anterior. Dizem 
que a inexistência da escrituração por meio da EFD deu-se pela incapacidade técnica.  

 
Afirmam que ocorreu violação de requisito vinculado do ato 

administrativo, artigo 148 do CTN, base de cálculo amparada em pauta de valores, ofensa 



ao princípio da não cumulatividade e atribuição genérica de alíquotas de saídas, sem 
pormenorizar. Questionam a multa aplicada, afirmando que tem ela efeito confiscatório.  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 27/2017 (fls. 251 a 252), encaminha os autos à Delegacia de origem para 
que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para: 1) Juntar aos autos a relação de 
notas fiscais de entradas e custo das mercadorias vendias, utilizados no levantamento 
realizado; 2) Apresente outros esclarecimentos que julgue necessário à elucidação deste 
contencioso. 

 
A autora do lançamento, atendendo a Resolução n° 27/2017, junta 

mídia CD (fls. 256) contendo todos os levantamentos da Auditoria Específica de 
Mercadorias do ano de 2013, levantamento de de como se chegou ao custo das 
mercadorias vendidas, e a Relação de Notas Fiscais de entrada e de saída de 2013, em 
relatório (fls. 205), informa ter revisado a auditoria e encontrado o ICMS no valor de R$ 
43.653,32 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), 
superior ao exigido no auto de infração. Justifica o novo valor do imposto, por não ter 
incluído na auditoria inicial o IVA no valor da entrada, pois tanto o produto 3 como o 
produto 4 deram omissão de saída, mas não tinha saída no período para buscar o valor 
unitário, então foi considerado o valor da entrada mais o IVA, conforme levantamento 
revisado (fls. 253). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 258 a 259), ambos não 

se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista 
que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente 
instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no 
processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, observando que a auditoria empreendida 
está em conformidade com o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais editado pela 
Secretaria da Fazenda. 

 
Examinando a preliminar de exclusão do solidário ALCIDES FELIPE 

DE SOUZA da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, por não existir no processo prova 
de que ele tenha praticado ato com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejasse a responsabilidade pessoal dele (administrador da empresa 
autuada) pelo crédito tributário, exigida pelo art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 



de 01/01/2013 a 31/12/2013, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 38.825,64 (trinta e oito mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
A auditoria empreendida pela fiscalização consta do Manual de 

Auditoria e Procedimentos Fiscais editado pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, é de precisão matemática, na qual são analisadas as entradas, as saídas, os 
estoques inicial e final, objetivando verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram 
realizadas com a regular emissão de documentos fiscais. 

 
Na auditoria, a autora do lançamento considerou como inventário 

inicial e final o apresentado pelo sujeito passivo em sua EFD, apurando uma omissão de 
vendas no valor de R$ 554.652,08 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e oito centavos), conforme conclusão (fls. 11 e 204), omissão esta 
que a defesa não apresentou quaisquer justificativas ou erros concretos no levantamento 
que justificassem sua invalidação ou correção. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Em revisão realizada nos autos, conforme relatório e planilha (fls. 

253 e 255), apurou-se uma omissão de vendas no valor de R$ 623.633,10 (seiscentos e 
vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e dez centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 43.654,32 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois 
centavos), superior ao exigido no auto de infração, sugerindo a revisora a alteração do 
lançamento para o valor revisado. 

 
A sugestão da revisora não está em conformidade com o disposto no 

§ 3 do art. 8°, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, lei que regula o processo 
administrativo tributário. Vejamos a reprodução desse dispositivo: 

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 

lançamento que conterá, no mínimo: 

[...] 
§ 3º Verificado pela autoridade lançadora, após o início do processo e 
antes da sentença em primeira instância ou em instância única, fato que 
resulte em alteração do valor do crédito tributário, essa situação deve ser 
consignada em termo por essa autoridade, intimando-se o sujeito passivo 
sobre a consignação procedida. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 

Embora o levantamento da revisão tenha apurado um valor de ICMS 
superior ao exigido no auto de infração, a Lei não permite aumento do valor do crédito 
tributário após o julgamento de Primeira Instância, por isso, rejeito a sugestão da revisora, 
decidindo pela procedência do auto de infração sobre o ICMS no valor originário.  

 
Não houve manifestação do sujeito passivo sobre a conclusão dessa 

revisão, embora tenha sido regularmente intimado (fls. 258 a 259). 
 

A eventual natureza confiscatória da multa aplicada, arguida pela 
recorrente, é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo ALCIDES FELIPE DE SOUZA 
da lide, arguida pelo próprio. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00047/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
incidente sobre omissão apurada em auditoria fiscal, trazendo o 
sujeito passivo aos autos provas que suprimem a omissão 
apurada pelo fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Edson 
Abrão da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram conhecendo do 
recurso voluntário, confirmando a decisão singular que julgou parcialmente procedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 
NOSSO LAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA realizou, no exercício de 2010, saída de 
mercadoria no valor de R$ 688.763,82 (seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), sem emissão a respectiva documentação 
fiscal, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência 
do ICMS no valor de R$ 111.860,77 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais e 
setenta e sete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 
art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l” da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 
 

Identificadas como solidário as pessoas físicas POLIANA BORGES 
SILVA SILVEIRA e EDUARDO SILVEIRA, nos termos do art. 34, XII, da Lei n° 11.651/91 
(fls. 5 e 6). 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia de 
páginas do livro Registro de Inventário (fls. 12 a 20), demonstrativo conclusão da Auditoria 
Específica de Mercadorias (fls. 21 a 33) e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 
36), dentre outros documentos. 

 



Intimados o sujeito passivo e os solidários em 07/10/2014 (fls. 35, 37 
e 38), apenas o sujeito passivo comparece ao processo apresentado impugnação (fls. 45 
a 47), os solidários não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 42). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo pede a improcedência do 

lançamento, alegando que quando da geração dos arquivos do SINTEGRA não atentou 
para o correto preenchimento do Registro 60I, nos quais não foram contempladas as 
operações de vendas por ECF e que a autoridade fiscal não deduziu as mercadorias 
vendidas (saídas) por ECF. 

 
Junta Protocolos SINTEGRA (fls. 53 a 56), dentre outros 

documentos. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

486/2015-JULP (fls. 66), baixa os autos em diligência, para que o autor do lançamento 
manifeste conclusivamente a respeito das razões formuladas na impugnação e, se julgar 
necessário, revisar o procedimento. 

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 486/2015-JULP, 

em relatório (fls. 68), informa que em razão de os bancos de dados do contribuinte terem 
por ele sido retificados pelo reenvio de arquivos na tentativa de sanar erros, optou por 
refazer a auditoria. 

 
Anota que auditoria revisada (fls. 60 a 79) apresentou uma omissão 

de saída de mercadorias no valor de R$ 278.624,57 (duzentos e setenta e oito mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 47.366,33 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três 
centavos). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 81 a 96), os intimados 

não se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência em parte do lançamento sobre o ICMS no valor originário de R$ 47.366,33 
(quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 5 e 6), consoante a Sentença n° 
3391/2016-JULP (fls. 98 a 99). 

 
Intimados, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 112 a 

118) e os solidários apresentam conjuntamente recurso voluntário (fls. 134 a 146).  
 
No recurso voluntário, a empresa autuada pede a improcedência do 

lançamento, afirmando que a omissão de saída remanescente na revisão realizada é 
decorrente de erro na transmissão dos dados via sistema de informações, mais 
especificamente no preenchimento do Registro 60I, nos quais não foram contemplados os 
registros atinentes as operações de vendas por meio de Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

 
Os solidários, no recurso voluntário, formulam em preliminar arguição 

de exclusão de seus nomes da lide, alegando ilegitimidade de parte. 
 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, formulando 

razões idênticas às do sujeito passivo, expostas anteriormente. 
 



A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 
da Resolução n° 015/2017 (fls. 157 a 158), converte o julgamento em diligência e 
encaminha o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que o seu 
ilustre titular determine que o autor do procedimento adote as seguintes providências: 1 - 
Promova a juntada aos autos de mídia eletrônica contendo todos os demonstrativos da 
Auditoria Específica de Mercadorias, elaborados no momento da lavratura do auto de 
infração, bem como da revisão realizada, nos termos do art. 4º, da Instrução Normativa nº 
916/08-GSF; 2 – Preste quaisquer outras informações ou esclarecimentos que entender 
úteis para a solução da lide. 

 
O autor do lançamento, atendendo à Resolução n° 015/2017, junta 

mídia CD (fls. 164), em relatório (fls. 160), informa que notificou a empresa autuada para 
apresentar a correção do arquivo SINTEGRA, levando-se em consideração a omissão da 
inserção do Tipo 60R e 61R, conforme notificação (fls. 161). Em resposta a notificação, a 
empresa autuada informou ser impossível o cumprimento da solicitação em razão de 
falhas no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF (fls. 163). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários (fls. 166 a 168), os 

intimados não se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 066/2017 (fls. 170 a 171), converte o julgamento em diligência e 
encaminha o processo ao Setor de Preparo Processual, para que o seu ilustre titular, 
determine a intimação dos sujeitos passivos, na pessoa dos seus advogados legalmente 
constituídos no processo, para, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as seguintes 
providências: 1 – Elaborar e juntar ao processo, juntamente com a fita detalhe, um 
demonstrativo das mercadorias cujas saídas foram efetuadas por meio do Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, constantes do demonstrativo CONCLUSÃO da auditoria 
específica de mercadorias, indicando a espécie, quantidade e valor da mercadoria 
vendida, bem como o número e data do Cupom Fiscal; 2 – Prestar quaisquer outras 
informações que entender úteis para a solução da lide. 

 
O sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 066/2017, junta 

demonstrativo Leituras X Vendas por ECF no Ano 2010 (fls. 177 a 183) e cópias ilegíveis 
de fita detalhe (fls. 184 a 196). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que a empresa 

NOSSO LAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA realizou, no exercício de 2010, saída de 
mercadoria no valor de R$ 688.763,82 (seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), sem emissão a respectiva documentação 
fiscal, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência 
do ICMS no valor de R$ 111.860,77 (cento e onze mil, oitocentos e sessenta reais e 
setenta e sete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Ante a alegações do sujeito passivo de que o levantamento do Fisco 

não contemplou as operações de venda por ECF, o julgador singular, por meio de 
despacho (fls. 66), encaminhou os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
para que agente do Fisco revisasse o procedimento. 

 



A revisão, conforme relatório (fls. 68), resultou numa redução 
substancial nos valores do giro comercial e do ICMS, alterados para R$ 278.624,57 
(duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete 
centavos) e R$ 47.366,33 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e 
três centavos), respectivamente. 

 
Ainda assim, o sujeito passivo não se conformou com o 

levantamento revisado e a Segunda Câmara deste Conselho exarou as Resoluções n°s 
015/2017 e 066/2017 (fls. 157 a 158 e 170 a 171, respectivamente) convertendo o 
julgamento em novas diligências. 

 
Atendendo a Resolução n° 066/2017, o sujeito passivo juntou aos 

autos demonstrativo Leituras X Vendas por ECF no Ano 2010 (fls. 177 a 183) e cópias 
ilegíveis de fita detalhe (fls. 184 a 196). O demonstrativo aponta saídas de mercadorias 
realizadas por ECF, no exercício de 2010, no giro comercial de R$ 510.787,97 (quinhentos 
e dez mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), valor esse que 
suplanta a omissão adotada no julgamento de Primeira Instância constante em revisão 
determinada por aquele órgão julgador. 

 
Embora sejam ilegíveis as fitas detalhes juntadas ao processo (fls. 

184 a 196), no meu entendimento, elas atendem ao disposto no art. 19, § 1°, II, da Lei n° 
16.469, de 19 de janeiro de 2009: 
 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 1º [...] 
 
I - demonstrativos de levantamentos; 
 
II - outros meios de prova. 

 
Ainda em relação a essas fitas-detalhes (cópias), nas quais não se 

enxerga claramente os dados nelas inscritos, mas cujos valores foram transportados para 
o demonstrativo (fls. 177 a 183) pelo sujeito passivo, na época da elaboração do 
demonstrativo, e que agora não se percebe os dados nelas inscritos, gerando indecisão 
para a solução do caso, observo que existe um aforismo jurídico denominado “in dubio 
contra fiscum” – “em caso de dúvida contra o fisco”, que estabelece o princípio de que, em 
uma questão duvidosa, seja de fato ou de direito, se deve decidir contra o fisco. 

 
A falta da visualização dos dados nas fitas detalhes, mas sabe-se 

que são fitas detalhes, cujos valores foram inclusive transportados para o demonstrativo 
em outra época, gera imprecisão que possa fazer paralisar a solução do caso, mas essa 
imprecisão no presente caso, é solucionada pelo aforismo jurídico “in dubio contra fiscum”, 
exposto no parágrafo anterior. 

 
Então, os elementos juntados aos autos pelo sujeito passivo, nesta 

fase de julgamento, embora indiciários, demonstram a exigência de giro comercial que 
suplanta a omissão adotada no julgado singular, podendo-se concluir que não houve 
sonegação de tributo nem prejuízo ao erário. 

 
Ante o exposto, acompanhado da maioria de meus pares, conheço 

do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00049/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário 
(administrador de empresa) da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, não existindo no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário 
(administrador da empresa autuada) da lide, não havendo no 
processo prova de que ele tenha praticado ato com excesso de 
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, que 
ensejasse a responsabilidade pessoal dele pelo crédito 
tributário, exigida pelo art. 135, III, do CTN; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final;(CTE, art. 25, § 1°, V); 
 
5. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de 
Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
56.601,99 (cinqüenta e seis mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, 



Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de votos, acatar 
a preliminar de exclusão do sujeito passivo Alcides Felipe de Souza da lide, arguida pelo 
próprio. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Mauricio Ribeiro de Paiva, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 79.077,31 (setenta e nove mil, setenta e 
sete reais e trinta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ALCIDES FELIPE DE 

SOUZA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 6 a 10), Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 19) e mídia CD (fls. 18), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 25 a 42), alegando que todas as notas fiscais foram lançadas 
devidamente, conforme prova o livro Registro de Saídas que ora anexam. Dizem que a 
inexistência da escrituração por meio da EFD deu-se pela incapacidade técnica. Pedem a 
nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação 
da infração e de cerceamento odo direito de defesa, alegando que não foi estabelecido no 
demonstrativo fiscal os parâmetros necessários para que se pudesse realizar suas 
defesas de forma correta. Aduzem que lhes foram solicitados apenas os documentos do 
ano de 2011, sendo que a presente autuação refere-se ao ano de 2012. Citam decisões 
deste Conselho.  

 
Afirmam que ocorreu violação de requisito vinculado do ato 

administrativo, artigo 148 do CTN, base de cálculo amparada em pauta de valores, ofensa 
ao princípio da não cumulatividade e atribuição genérica de alíquotas de saídas, sem 
pormenorizar. Contestam a multa aplicada, afirmando que tem ela efeito confiscatório. 
Questionam a inclusão do sócio no campo da solidariedade, alegando não ter ele 
praticado excesso de poder ou qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos, 
contrariando o disposto no art. 135, III, do CTN. 

 
Juntam cópia do livro Registro de Saídas (fls. 52 a 183), dentre 

outros documentos. 
 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

856/2015 (fls. 185), determina o encaminhamento dos autos ao NUPRE da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu titular proceda nos termos do art. 4°, 
§4°, da Instrução Normativa n° 916/08-GSF, com isso, junte aos autos via recibo de 



entrega da mídia CD, folhas 19, após a inclusão do recibo, intimar o polo passivo, caso 
queira manifestar. 

 
Atendendo o Despacho n° 856/2015, juntou-se ao processo Recibo 

de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 187). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 190 a 192. 
 
A julgadora singular, por meio do Despacho n° 1459/2015 (fls. 194 a 

196), remete os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, para que seu 
titular encaminhe os autos a autoridade fiscal autora do procedimento inicial, para que: 
junte os autos a portaria do Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 4°, I, item 7.4, da 
Lei n° 13.266/98; junte aos autos os relatórios que amparam a conclusão de fls. 10, nos 
termos da Instrução de Serviço n° 15/2009-SAT; apresente outros esclarecimentos que 
julgar necessários para a formação de juízo por parte deste órgão julgador. 

 
A autora do lançamento, atendendo o Despacho n° 1459/2015, junta 

a Portaria n° 158/2014-SRE (fls. 201), conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias 
(fls. 198), dentre outros documentos, em relatório (fls. 197), esclarece que o levantamento 
foi efetuado de acordo com a Instrução de Serviço nº15/2009-SAT. O estoque inicial e final 
o informado na EFD do contribuinte, as entradas e saídas convertidas para kg, por isso 
utilizada uma planilha do Excel de acordo com a auditoria. A alíquota de 7% por tratar-se 
de cesta básica. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 205 a 208), ambos não 

se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 5), consoante a Sentença n° 
4592/2016 (fls. 210 a 214). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 224 a 243), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, alegando que não foi estabelecido no demonstrativo 
fiscal os parâmetros necessários para que se pudesse realizar suas defesas de forma 
correta. Aduzem que lhes foram solicitados apenas os documentos do ano de 2011, sendo 
que a presente autuação refere-se ao ano de 2012. Citam decisões deste Conselho.  

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão do sócio 

ALCIDES FELIPE DE SOUZA da lide, alegando não ter ele praticado ato com excesso de 
poder ou qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos, contrariando o disposto no 
art. 135, III, do CTN. 

 
No mérito, alegam que todas as notas fiscais foram lançadas 

devidamente, conforme prova o livro Registro de Saídas juntado na fase anterior. Dizem 
que a inexistência da escrituração por meio da EFD deu-se pela incapacidade técnica.  

 
Afirmam que ocorreu violação de requisito vinculado do ato 

administrativo, artigo 148 do CTN, base de cálculo amparada em pauta de valores, ofensa 



ao princípio da não cumulatividade e atribuição genérica de alíquotas de saídas, sem 
pormenorizar. Questionam a multa aplicada, afirmando que tem ela efeito confiscatório.  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 28/2017 (fls. 247 a 248), encaminha os autos à Delegacia de origem para 
que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para: 1) Juntar aos autos a relação de 
notas fiscais de entradas utilizadas no levantamento realizado; 2) Apresente outros 
esclarecimentos que julgue necessário à elucidação deste contencioso. 

 
A autora do lançamento, atendendo a Resolução n° 28/2017, junta 

mídia CD (fls. 250) contendo todos os levantamentos da Auditoria Específica de 
Mercadorias do ano de 2012, inclusive a Relação de entradas de 2012, em relatório (fls. 
249), informa que o valor do imposto exigido no auto de infração passa de R$ 79.077,31 
para R$ 56.601,99, valor este encontrado tomando-se por base de cálculo o valor de R$ 
808.599,90 e uma alíquota de 7%. Justifica a alteração, por ter revisado a planilha de fls. 
10, em decorrência da existência de erro nessa planilha. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 252 a 253), ambos não 

se manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista 
que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração devidamente 
instruído. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no 
processo nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, observando que a auditoria empreendida 
está em conformidade com o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais editado pela 
Secretaria da Fazenda. 

 
Examinando a preliminar de exclusão do solidário ALCIDES FELIPE 

DE SOUZA da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, por não existir no processo prova 
de que ele tenha praticado ato com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou 
estatutos, que ensejasse a responsabilidade pessoal dele (administrador da empresa 
autuada) pelo crédito tributário, exigida pelo art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 79.077,31 (setenta e nove mil setenta e 
sete reais e trinta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 



Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 
Código Tributário Estadual (CTE) e art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 

 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Em revisão realizada nos autos, conforme relatório e planilha (fls. 

249 a 250), apurou-se uma omissão de vendas no valor de R$ 808.599,90 (oitocentos e 
oito mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), cujo ICMS a recolher é de 
R$ 56.601,99 (cinquenta e seis mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) à 
alíquota de 7% (sete por cento). 

 
Tendo a revisão efetuado as correções necessárias na auditoria, 

apurando o montante do crédito tributário efetivamente devido aos cofres públicos do 
Estado e acorde tacitamente o sujeito passivo com o seu resultado, deve o valor inicial da 
exigência ser alterado para o valor revisado.  

 
A eventual natureza confiscatória da multa aplicada, arguida pela 

recorrente, é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 
 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 56.601,99 (cinqüenta e 
seis mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos). Acato a preliminar de exclusão 
do sujeito passivo ALCIDES FELIPE DE SOUZA da lide, arguida pelo próprio. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00070/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Conversão em diligência. Rejeição. 
Nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Exclusão de solidário. Rejeição. Mérito. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de Registro de Saídas Tributadas. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência. 
 
I - Não se acolhe o pedido de diligência quando presente no 
processo a impossibilidade de trabalho revisional provocada 
pelo próprio sujeito passivo em razão da não indicação 
completa e específica de erros no procedimento fiscal cuja 
existência se alega; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
III - O administrador possui interesse comum em situação que 
tributariamente desonere a empresa que dirige, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de 
controle e decisão, razão por que a sua conduta subsume-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
IV - A ocorrência massiva e continuada de saídas de mercadoria 
sem nota fiscal apurada em Auditoria Específica de Mercadorias 
aponta para o exercício da função de administrador em 
contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos 
atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai a 
incidência do art. 135 do CTN; 
 
V - Deve ser mantido o auto de infração fundamentado em 
auditoria tecnicamente correta e que não tenha sido contestada 
pelo sujeito passivo com apresentação de outro trabalho da 
mesma natureza. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, 
David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes 
e Elias Alves dos Santos. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 



solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Mário de Oliveira 
Andrade, David Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva, Elias Alves dos Santos e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e Nivaldo José Mendes, que 
votaram acolhendo a preliminar de exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 22 de junho de 2009, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, razão de ter, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2006, omitido o registro de saídas tributadas de mercadoria. 

 
O ramo de atividade da autuada é Comércio Varejista de Ferragens e 

Ferramentas (fl. 06). 
Foi apontado como solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO, 

pessoa física e gerente da pessoa jurídica autuada, com todos poderes de gestão 
outorgados por esta última (fls. 5, 10 e 11). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados a peça básica recibo de entrega dos demonstrativos sintéticos e analíticos da 
Auditoria Específica de Mercadorias efetuada pelo Fisco (fl. 06), bem como cópias de 
páginas dos livros Registro de Inventário apontado inexistência de estoque no início e no 
fim do período fiscalizado (fls. 20 a 30). 

 
Intimados os sujeitos passivos para apresentar defesa em Primeira 

Instância, estes apresentam impugnação em peças apartadas (fls. 60 a 399 e 400 a 458), 
perante as quais o julgador o julgador monocrático considera procedente o auto de 
infração, mas exclui a responsabilidade do solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE 
ARAÚJO em relação a multa proposta na peça inicial, decisão com a qual a Fazenda 
Pública concorda (fl. 459 a 463). 

 
Instados a recorrer (fl. 464) os sujeitos passivos o fazem também em 

peças apartadas (fls. 468 a 597 e 598 a 674). 
 
Às fls. 675 a 697 a Fazenda Pública apresenta pedido de retificação 

de seu despacho de concordância com a exclusão de multa efetuada pelo julgador 
singular, pleiteando a reforma da sentença no sentido da manutenção da totalidade de 
exigência tributária constante do auto de infração. 

 
Vindo o processo a julgamento cameral, o órgão julgador acolhe o 

pedido de anexação do pedido de retificação apresentado pela Fazenda Pública, 
encaminhando os autos à Secretaria Geral - SEGE, dela requerendo que promova a 
intimação do sujeito passivo quanto ao seu conteúdo, para que após seja apreciado pela 
Câmara (fl. 697 a 699).  

 
Intimado o solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO para se 

manifestar sobre o do pedido de retificação apresentado pela Fazenda Pública (fl. 699), 
este sujeito passivo qualifica o pedido apresentado como intempestivos e ofensiva ao 
princípio da segurança jurídica. Pedindo que o mesmo não seja conhecido pela Câmara 
Julgadora (fls. 700 a 742). 

 



Novamente levado o processo a apreciação cameral, o órgão 
colegiado converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Delegacia Fiscal da 
circunscrição do sujeito passivo, solicitando de seu titular que providenciasse elaboração 
de trabalho revisional, devendo ser preferencialmente efetuado pelos auditores que 
tenham participado do trabalho inicial (fls. 744 e 745). 

 
Em relatório diligencial conclusivo, a autoridade revisora informa que, 

após efetuadas as necessárias correções, apurou-se base de cálculo e ICMS a recolher 
em valores superiores à constante do auto de infração (fls. 02 e 755). 

 
Intimado o advogado dos sujeitos passivos sobre o resultado da 

diligência (fl. 821) este se manifesta pedido nova diligência, alegando a revisão foi 
realizada a partir de elementos amostrais (fls. 825 a 909). 

 
Novamente em julgamento o processo, a Câmara julgadora remete 

os autos à Delegacia Fiscal da circunscrição do sujeito passivo, requerendo do respectivo 
seu titular que ofereça trabalho revisional, preferencialmente realizado pelo auditor 
autuante, deste requerendo que intimasse o sujeito passivo a oferecer todos os equívocos 
que porventura entenda existir no trabalho sob análise e realizasse nova auditoria, 
considerando os argumentos já oferecidos e os que venham a ser trazidos, após a 
intimação (fls. 911 a e 912). 

 
A autoridade diligenciadora informa que, intimado o sujeito passivo 

para enviar arquivos magnéticos devidamente corrigidos, este não o fez, motivo pelo qual 
devolve o processo para julgamento final (fls. 914 a 934). 

 
Intimados os sujeitos passivos por meio de seus advogados, para se 

manifestar sobre o resultado da diligência (fl. 933 a 935), este alega que a autoridade 
diligenciadora não cumpriu a resolução cameral e que nova auditoria deve ser realizada 
(fls. 936 a 951). 

 
Em nova apreciação, Câmara Julgadora converte o julgamento em 

diligência para encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRO) para 
intimar o sujeito passivo para oferecer todos os equívocos que porventura entenda existir 
no trabalho sob análise em especial o livro Registro de Inventário do exercício fiscalizado 
(fls.953 e 954). 

 
Após intimados, em resposta à determinação cameral os sujeitos 

passivos informam não ser possível a retificação de arquivos magnéticos e pedem nova 
diligência (fls. 959 a 972). 

 
Julgando o processo, a Primeira Câmara, por maioria de votos, 

rejeita o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo e a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, por 
unanimidade de votos, não conhece do pedido de fls. 676, relativamente à retificação do 
despacho da Fazenda Pública à fl. 463 e manter o solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE 
ARAÚJO na lide, porém nos limites delineados na decisão singular. (fls. 974 a 980)  

 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, o órgão cameral conhece do 

recurso, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração (fl. 974 a 980).  

 



Intimados os sujeitos passivos para recorrer o então Conselho Pleno 
fl. 981 e 982), estes interpõem recursos em peças defensórias distintas (fls. 985 a 1012 e 
1014 a 1044). 

 
Em seu recurso a empresa autuada pede a conversão do julgamento 

em diligência para que que auditor fiscal analise todas as notas de entrada e de saída 
relativas ao ano de 2006 para que se confirme que nunca houve omissão de saída. 
Justifica esse seu pedido perante a impossibilidade de retificação de arquivos magnéticos 
e da juntada apenas amostral de documentos nos autos em face do grande volume 
constituído pela totalidade deles (fls.963. 986, 992 e 993). 

 
Pede também a empresa recorrente a nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração alegando que a descrição dos fatos contida no 
auto de infração não mantém coerência com os demonstrativos e documentos anexados 
pelo autuante (fls. 993 a 994). Aponta ainda outra causa a gerar a citada nulidade, já que a 
peça básica indica omissão de saída, mas, a contradizer essa indicação, há notas fiscais 
de saídas tributadas acostadas aos autos (fls.997 a 999). 

 
Quanto ao mérito, a pessoa jurídica recorrente alega que não há 

prova da infração apontada na peça inicial e que foram juntados livros da empresa 
comprovando que foram emitidas notas fiscais para todas as vendas realizadas e que 
essas notas foram registradas em livros contábeis (fls. 999 a 1001). 

 
Argumenta ainda a empresa defendente que não previsão legal para 

a suposta não emissão de notas fiscais usa em contradição e que todas essas 
mercadorias adquiridas estão sujeitas a substituição tributária, bem como há notas fiscais 
de saídas que não foram consideradas (fls. 1001 a 1005). 

 
O solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO, por sua vez, 

repete em seu recurso a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e as razões meritórias trazidas pela empresa autuada (fls. 1017 
a 1031). 

 
Adicionalmente, o solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO 

requer, mesmo perante a exclusão de sua responsabilidade em relação à multa admitida 
na fase singular, a sua exclusão da lide em realça o imposto (fls. 1018 a 1021 e 1031 a 
1038), já que, em ofensa ao art. 19 da Lei Complementar Estadual 104/13 (LC 104/13), o 
Fisco não teria comprovado que o recorrente não teria, na condição de administrador, 
realizado as condutas mencionadas no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Apreciando o pedido de conversão do julgamento em diligência, feito 
pela empresa autuada, para que auditor fiscal analise todas as notas de entrada e de 
saída relativas ao ano de 2006 e se confirme que nunca houve omissão de saída, perante 
a impossibilidade de retificação de arquivos magnéticos e da juntada apenas amostral de 
documentos (fls.963 a 986, 992 e 993), manifesto-me por sua rejeição, pois foram dadas 
oportunidades para que os sujeitos passivos apontassem, de modo específico e completo, 



quais os elementos da Auditoria Específica de Mercadorias que seriam objeto de sua 
contestação, providência esta que não foi por eles tomada no curso do processo (fls. 953 
e 978), quadro que possibilitou revisar, em diligência, o trabalho original do Fisco. 

 
Assim, entendo continuar presente a impossibilidade de revisão 

provocada pelos próprios sujeitos passivos em razão da não indicação completa e 
específica de erros no procedimento fiscal. 

 
Examinando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, sob a alegação de que a descrição 
dos fatos contida no auto de infração não mantém coerência com os demonstrativos e 
documentos anexados pelo autuante (fls. 993 a 994) e de que a peça básica indica 
omissão de saída, mas, a contradizer essa indicação, existem notas fiscais de saídas 
tributadas (fls.997 a 999), manifesto-me também por sua rejeição, pois percebo que a 
infração está descrita como clareza no histórico do auto de infração e nos demonstrativos 
da Auditoria Específica de Mercadorias disponibilizados aos sujeitos passivos (fls. 06 e 76 
a 110). 

 
Analisando o pedido do solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE 

ARAÚJO de sua integral exclusão da lide (fls. 1018 a 1021 e 1031 a 1038), já que, em 
ofensa ao art. 19 da Lei Complementar Estadual 104/13 (LC 104/13), o Fisco não teria 
comprovado que o recorrente não teria, na condição de administrador, realizado as 
condutas mencionadas no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), posiciono-me 
igualmente por sua rejeição, visto que o administrador possui interesse comum em 
situação que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a empresa que 
dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de 
controle e decisão, razão por que a sua conduta que se subsume à hipótese do art. 45, XII 
da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno 
 

No caso presente, a ocorrência de operações massiva e continuada 
de saídas de mercadoria sem nota fiscal apurada em Auditoria Específica de Mercadorias 
aponta para o exercício da função de administrador em contrariedade aos objetivos 
necessariamente lícitos fixados nos atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o 
que atrai também a incidência do art. 135 do CTN. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, em que pese o extenso debate desenvolvido 
no processo, não vejo como acolher o pedido de improcedência do auto de infração 
formulado pela recorrente. 



 
O principal elemento que está a impor esse não acolhimento é a 

afirmação legal de que o valor apurado em Auditoria Específica de Mercadorias é 
decorrente de operação ou prestação não só tributada, mas também não registrada, 
contida no art. 25, § 1º, V da Lei n º 11.651/91: 
 

“Art. 25. [...] 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[…] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final; […]”[Grifo oportuno] 

 
Essa afirmação pode ser contraditada e desconstituída pelo sujeito 

passivo por apresentação de elementos que comprovem a não ocorrência da situação 
apurada na Auditoria Específica de Mercadorias, mediante apresentação de outro trabalho 
da mesma natureza. 

 
No caso em foco, os sujeitos passivos, além de não proceder à 

apresentação de outro trabalho da mesma natureza, não apontaram, de modo específico e 
completo, quais os elementos da Auditoria Específica de Mercadorias que seriam objeto 
de sua contestação, o quadro que impossibilitou revisar, em diligência, o trabalho original 
do Fisco. 

 
Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração, bem como REJEITO a preliminar de 
exclusão do solidário KLINGERBERG ACÁCIO DE ARAÚJO da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00102/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de entrada de óleo diesel sujeito ao regime 
de substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes. Procedente.  
1. É procedente o lançamento que exige o ICMS substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes relativamente 
a omissão de entrada de óleo diesel constatada por meio de 
auditoria específica de mercadorias;  
2. É devido o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores relativamente à entrada de combustível no 
estabelecimento, mesmo que decorrente do acréscimo de 
volume em razão da variação de temperatura.  
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso dirigido ao Conselho Superior em face de decisão 
adotada pela Terceira Câmara deste Conselho Administrativo Tributário que julgou 
procedente exigência fiscal contida em auto de infração cuja “descrição do fato” encontra-
se assim expressa: 

Mantinha em estoque sem documentação fiscal, em 30/06/2012, as 
mercadorias abaixo relacionadas, constantes no "Controle de 
Armazenagem Conjunta referente ao período de 06/2012" emitido pela 
Gerencia do Terminal de Goiânia, cópias anexas, conforme demonstra a 
Auditoria Especifica de Mercadorias, em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 31.506,92, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Quantidade           Produto   
44.110        lts      Álcool Anidro   
27.389        lts      Biodiesel B-100 
 

O acórdão objeto do recurso encontra-se assim ementado: 



ICMS. Obrigação principal. Omissão de entrada de combustíveis e a 
consequente manutenção em estoque dos produtos sem documentação 
fiscal. Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência.  

1. A alegação de uso do padrão de 20º C pela refinaria não afasta a 
exigência de ICMS por omissão de entradas de combustíveis apurada, no 
estabelecimento distribuidor, por meio de Auditoria Específica de 
Mercadorias, visto que o uso desse padrão sinaliza, ao contrário, para a 
quantificação a menor de entradas apontadas pelo Fisco. 

2. Declara-se procedente a exigência fiscal fundamentada em Auditoria 
Específica de Mercadorias não contestada concretamente pelo sujeito 
passivo. 
 

Na peça recursal, de fls. 295/336 (42 páginas), a autuada alega que a 
decisão cameral urge ser reformada consoante entendimento expresso no acórdão 
cameral da 1ª Câmara nº 01812/10, do qual destaca alguns trechos, dentre os quais o que 
contem a afirmação de que “se constituiria em uma perene injustiça atribuir tipicidade 
tributária relativa a omissão de entrada de combustível em estabelecimento 
comercial quando se sabe que o fator temperatura interfere no acréscimo de seu 
volume”. 

Entende assim a recorrente que o auditor fiscal, ao verificar o total das 
saídas de Álcool Anidro e Biodiesel B-100 no período de 1º de março de 1012 a 30 de 
junho de 2012, “deixou de aplicar o fator de conversão necessário para que aquela 
quantidade fosse aferida à temperatura de 20º (vinte graus centígrados)”, de modo que, ao 
final, a autoridade fiscal comparou o estoque inicial e as entradas, ambas medidas a 20º C 
com as saídas aferidas à temperatura ambiente. 

Destaca que a Portaria MTIC nº 27/59, a Resolução (“CNP”) nº 06/70 e, 
ainda, a mais recente Portaria MF nº 60/96, que estabelecem o padrão de temperatura de 
20º C para fins de comercialização de derivados de petróleo e registra que a própria 
legislação do Estado de Goiás, ao tratar sobre créditos outorgados, determina que o 
volume de combustíveis deve ser verificado em face da temperatura de 20º C, conforme 
art. 11, XIV, 3, do Anexo IX do RCTE. 

Transcreve excertos da jurisprudência administrativa a respeito da 
matéria, reproduzindo decisões deste Conselho Administrativo Tributário, do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Paraná e do Tribunal Administrativo do Estado do 
Pernambuco. 

Argumenta que os produtos objeto da autuação (Álcool Anidro e Biodiesel 
B-100) estão sujeitos ao regime de substituição tributária progressiva e, em se entendendo 
que o imposto ora reclamado seja devido, este não poderia ser reclamado da autuada 
visto que já foi recolhido integralmente pela substituta tributária no momento da saída para 
a recorrente. 

Transcreve parte do voto do ministro Ilmar Galvão proferido na ADIn º 
1851/AL, que teria conferido caráter de imutabilidade ao regime de substituição tributária e 
reproduz trechos da decisão dada na Apelação Cível nº 2008.00482195, da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em voto do Desembargador 
Vitor Barbosa Lenza, a qual considerou ilegal a exigência de recolhimento complementar 
do ICMS com base no aumento de volume de combustível em razão da variação da 
temperatura. 

Reproduz também voto do Desembargador do TJGO, Wilson Safatle 
Faiad, através “do qual resta claro que, nos casos em que forem verificadas diferenças no 



volume dos combustíveis, ocasionados em razão da diferença de temperatura, a 
definitividade da substituição tributária impossibilita a cobrança de ICMS”. 

Acrescenta que “no dia 27 de julho de 2015, foi editado o convênio ICMS 
nº 61/2015, que alterou a redação da cláusula nona do convênio ICMS 110/07, de modo 
que fez incluir a questão da variação volumétrica de temperatura na base de cálculo do 
imposto devido por substituição tributária”, de forma que “foi alterada a equação para 
cálculo da Margem de Valor Agregado (MVA), de modo que fosse incluída a variável 
denominada ‘FCV’, que nada mais é do que o ‘Fator de Correção de volume’ considerando 
as saídas dos combustíveis das refinarias e usinas à 20ºC (vinte graus centígrados) e a 
posterior comercialização destes pelas distribuidoras sob a temperatura ambiente”. 

Por fim, questiona o nítido efeito confiscatório da multa fiscal aplicada, 
com violação ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco e, assim, estaria em 
confronto com o disposto no art. 150, IV da Constituição Federal. 

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso (i) para reformar o 
acórdão, uma vez que as diferenças de quantidade verificadas decorrem da variação de 
temperatura que alteram o volume do combustível e se encontram dentro de limite de 
0,6% estabelecido pela Agencia Nacional do Petróleo; (ii) para ser reconhecida a 
ilegalidade de recolhimento complementar a título de  “ICMS-ST", com base no aumento 
de volume de combustível, haja vista essa prática violar, claramente, os preceitos 
constitucionais sobre a matéria; e (iii), de forma subsidiária, afastar a muita aplicada, eis 
que a mesma configura clara violação ao princípio da vedação ao confisco insculpido no 
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.   

É o relatório. 

 

D E C I D O 

 

Como já registrado do no relatório, o Fisco Estadual estabelece a 
acusação à autuada de que esta mantinha em estoque sem documentação fiscal, em 
30/06/2012, 44.110 litros de Álcool Anidro e 27.389 litros de Biodiesel B-100, conforme 
apurado em Auditoria Especifica de Mercadorias. 

Como se sabe, a auditoria referida analisa de forma quantitativa o fluxo de 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, com o objetivo de verificar se as entradas e saídas de 
mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais, visto que a 
soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as 
saídas, segundo a equação EI + E = EF + S. 

No caso destes autos, conforme se vê às fls. 06, a auditoria conclui que 
houve a omissão do registro de entradas de 44.110 litros de Álcool Anidro e 27.389 litros 
de Biodiesel B-100 durante o período fiscalizado. 

A questão suscitada pela recorrente de que a diferença apurada decorre 
do aumento do volume em razão da variação da temperatura já foi objeto de diversas 
manifestações por parte deste Conselho Administrativo Tributário, conforme, a título 
ilustrativo, é o caso do Acórdão nº 02265/10 do Conselho Pleno, da lavra do nobre 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, do qual transcrevemos o trecho a seguir: 

No tocante ao mérito da acusação fiscal, são desprovidas de fundamento 
as alegações da recorrente de que o fisco goiano vem tentando desvirtuar 
a cobrança monofásica do ICMS ao cobrar imposto complementar 
baseado em ganho em face da variação da temperatura, que o imposto foi 



integralmente pago no momento da aquisição do produto e que inexiste 
previsão legal da ocorrência do fato gerador na hipótese verificada nos 
autos. 

O fato gerador do ICMS ocorre na saída da mercadoria do 
estabelecimento. No entanto, como se trata de mercadoria submetida ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores, o ICMS é 
exigido por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento, por 
antecipação, conforme estabelece a legislação tributária. Essa é a 
sistemática utilizada em relação às mercadorias submetidas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores.  

A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores sai do estabelecimento substituído (destinatário) 
sem débito do imposto, em face da presunção de que o imposto já fora 
retido por ocasião da entrada. Em decorrência disso, impõe-se a cobrança 
do ICMS relativo a qualquer diferença decorrente de entrada no 
estabelecimento de mercadorias sem o pagamento do imposto.    

O ICMS não pago relativo à entrada de mercadoria submetida ao regime 
de substituição tributária é de responsabilidade do destinatário da 
mercadoria, por força do disposto no artigo 35, anexo VIII, do RCTE: "Art. 
35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção." 

É de se alertar que, no momento da venda do combustível oriundo do 
aumento de volume, a vendedora (empresa autuada) emite documento 
fiscal e, obviamente, cobra do adquirente o valor com a inclusão da 
importância correspondente ao ICMS que não fora debitado na sua escrita 
fiscal e tampouco pago antecipadamente por substituição tributária. Assim, 
não há nenhuma justificativa para que o referido imposto, cujo ônus 
financeiro é suportado pelo adquirente, não seja repassado a quem de 
direito, ou seja, ao Estado de Goiás, sob pena de caracterizar 
enriquecimento sem justa causa por parte da empresa autuada. 
 

Assim, conforme registrado no excerto acima transcrito fica justificada não 
só a cobrança do ICMS nos casos em que é verificada a diferença na auditoria específica 
– ainda que decorrente da variação da temperatura – bem como a submissão da cobrança 
ao regime de substituição tributária com a responsabilização da destinatária por força do 
disposto no artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 

Por outro lado, é de se salientar que o entendimento expresso pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás evoluiu com o julgamento da APELAÇÃO 
CIVIL Nº 56734-11.2008.8.09.0051 (200890567344), a qual se encontra assim ementada: 

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO 
TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEL. ÓLEO DIESEL. VARIAÇÃO TEMPERATURA. 
AUMENTO DE VOLUME. CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. ICMS DEVIDO.  

I – É cediço que, na sistemática da substituição tributária, a sujeição 
passiva é transferida para a figura do contribuinte substituto que fica 
responsável pela retenção e pagamento do imposto referente às 
operações subsequentes, encerrando a fase tributária. Vale dizer que a 



substituição tributária é definitiva quanto aos valores de base de cálculo, 
não cabendo a restituição ou complementação de imposto de valor 
regularmente tomado como base de cálculo pelo substituto e o 
efetivamente auferido pelo contribuinte substituído. 

II – Entretanto como a substituição tributária não é definitiva em relação às 
quantidades comercializadas, existindo diferença, para mais ou para 
menos, entre a quantidade de mercadoria comercializada e aquela que foi 
objeto da substituição tributária, haverá complementação ou restituição de 
imposto. Desse modo, fica evidente que a entrada a maior de óleo diesel 
em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento ou de 
descarregamento, deve ser considerada entrada de mercadoria 
desacobertada de documentação fiscal, devendo, sempre que verificada 
tal circunstância, ser emitida nota fiscal de entrada pelo excedente e 
recolhido o imposto por substituição tributária, tendo em vista que, nesse 
caso, ocorre a incidência do imposto na entrada da mercadoria, conforme 
art. 11, § 1º, da Lei nº 11.651/91. 

III – Constatado por meio de auditoria específica de mercadorias, que a 
empresa apelante adquiriu óleo diesel sem a retenção do imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços, não procede a alegação de aumento 
de volume, devido ao aumento de temperatura, para eximir do pagamento 
do referido tributo, vez que auferiu lucro com a venda do volume a maior. 

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO”     
 

No que se refere ao argumento de que multa aplicada teria caráter 
confiscatório, com ofensa a preceito constitucional, a apreciação desta arguição encontra 
óbice no § 4º do art. 6º Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, que regula o processo 
administrativo tributário, que impõe que não será proferida decisão que implique 
afastamento da aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo para o Conselho 
Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento contido no auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00124/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exclusão de solidário da 
lide. Ex-sócio. Acolhimento. Exclusão de solidário da lide. 
Sócio-diretor. Rejeição. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Omissão de saídas. Procedência do Auto de Infração. 
 
1. Deve ser excluído da lide o ex-sócio de pessoa jurídica que ao 
tempo do fato gerador objeto de lançamento de ofício não mais 
fazia parte do quadro societário da sociedade empresária; 
 
2. O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que, exercendo ele a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS, concorreu para 
a prática de infração à legislação tributária. (CTE, artigo 45, XII); 
 
3. É correta cobrança de ICMS quando constatada omissão do 
registro de saídas de mercadoria tributada em Auditoria 
Especifica de Mercadorias, cujo valor nela exigido vier a ser 
confirmado em procedimento revisional; 
 
4. Auto de infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de maio de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, Sr. Igor de Souza Cândido, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Talita Pimenta Félix e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito que excluiu da lide os solidários, Srs. 
Rogério Barbosa e Igor de Souza Cândido. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Talita Pimenta Félix, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em 

epígrafe em face de decisão de primeira instância que julgou procedente o lançamento 

fiscal consubstanciado em auto de infração, de cuja “descrição do fato” se lê: 

Realizou saída de mercadoria em operação sujeita a substituição tributária 

pelas operações posteriores sem emissão de documentação fiscal, 

referente ao período de 01/01/2007 a 01/12/2007, conforme Auditoria 

Especifica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, 

deverá pagar o ICMS na importância de R$ 36.768,59, juntamente com 

penalidade e acréscimos legais. 



São dados como infringidas as disposições dos artigos 51, 63 e 64 do 

Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os artigos 34, anexo 

VIII e 141 do Decreto 4852/97, tendo sido proposta a aplicação da penalidade prevista no 

artigo 71, VII, I, §9°, II do CTE, com redação da Lei nº13446/1999. 

Foram arrolados como sujeito passivo solidário: Rogério Barbosa e Igor de 

Souza Candido, nos termos do artigo 45, XII da Lei n° 11.651/91. 

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário “fls. 3”; descrição complementar da ocorrência “fls. 4 “; 

identificação dos sujeitos passivos coobrigados “fls. 5 e 6”; consulta detalhada pessoa 

jurídica “fls. 7 e 8”; espelho de dados JUCEG “9 a 11”; portaria “fls.12”; histórico dos portes 

“fls.13”; notificação fiscal “fls.14”; auditoria de mercadoria conclusão “fls.15 a 24”; CD 

“fls.25”; registro de inventário “fls.26 a 51”; consulta TARE “fls. 52 e 53”; termo de 

devolução de objetos e documentos “fls.54”; procuração “fls. 58”; cópia CNH “fls. 59”; 

recibo de entrega de relatórios digitais “fls. 60”. 

Pela sentença n° 3787/2014 JULP, “fls. 701 e 702” o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que não tem 

como conceder a dilatação do prazo pedido pelo sujeito passivo, visto que, já foram 

ultrapassados todos os prazos pedidos que nem poderiam ser, nesta instância, 

concedidos, e que não resta alternativa ao julgador, a não ser declarar procedente o 

lançamento realizado pelo fisco, ficando assim, afastada a pretensão defensória com 

relação ao pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração, diante da 

ausência de apresentação de levantamento contraditório. E por fim, alega, que também 

não há como determinar diligência sem apresentação do trabalho contraditório para o 

diligenciador analisar, depois de sanadas as inconsistências contidas nos arquivos 

magnéticos. 

As partes foram intimadas a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, conforme documentos de “fls. 703 a 711”, tendo sido lavrado termo de 

perempção em relação ao solidário Rogério Barbosa as “fls. 712”. 

O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, as “fls. 715 a 

724” alegando que a autuada sempre emitiu as notas de saídas de seus produtos, em 

estrito cumprimento da lei. Defende que, contudo, dada a quantidade e complexidade do 

levantamento das notas emitidas, não foi possível juntar ao Recurso, 100% da referida 

documentação. Sustenta que, deste modo, após reexame, por parte da autuada, dos 

arquivos digitais do SINTEGRA, requer nos termos da Lei 16.469/09, que seja deferido o 

prazo para anexar o arquivo SINTEGRA, após necessária retificação; que os autos sejam 

remetidos com a providência do contribuinte para a competente revisão fiscal; e quando 

do retorno dos autos, a intimação do contribuinte acerca do resultado da referida revisão, 

sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. Ao final, pede, para o caso de 

não ser este o entendimento dos julgadores, que o auto de infração seja julgado 

improcedente, diante da insegurança para se julgar o feito. Requer ainda o julgamento em 

conjunto dos demais autos de infração da empresa autuada. 



Em peça apartada, o solidário Igor de Souza Cândido, apresenta Recurso 

Voluntário, as “fls. 726 a 736” alegando que o recorrente se retirou da sociedade da 

empresa autuada em 11/01/2005, ou seja, em data anterior a apurada no auto de infração, 

não sendo legitimado para responder a presente demanda. Defende que o solidário, trata-

se de ex-sócio, porém não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 

Sustenta que foi realizado o devido registro na JUCEG/GO, 2 anos antes da citada 

irregularidade, e diante disso pede sua exclusão do polo passivo. E por fim, requer o prazo 

de 5 dias para a juntada da certidão narrativa específica da Junta Comercial de Goiás 

comprovando a retirada do recorrente.  

O solidário junta aos autos: primeira alteração contratual “fls. 737 a 743”; 

cópias do auto de infração “fls. 744 a 746”; certidão específica “fls. 751”.  

Por meio da Resolução 046/2015, “fls. 753 a 755” a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 

encaminhar o processo a GEPRO para que seu titular determine a intimação da empresa 

autuada para, no prazo de 30 dias, adotar as seguintes providências: 1- proceder a 

retificação dos seus arquivos magnéticos relativos aos exercícios fiscalizados, 

promovendo juntada ao presente processo dos respectivos comprovantes, de modo a 

viabilizar a revisão do trabalho fiscal; 2- promover a elaboração e anexação ao presente 

processo de levantamento contraditório, cotejando o seu demonstrativo com a auditoria 

específica de mercadoria constante da mídia eletrônica e dos demonstrativos impressos 

que dão sustentação ao auto de infração; 3- prestar quaisquer outros esclarecimentos que 

entender uteis para a solução da lide. Enfatizou, ao final, que o não cumprimento da 

presente resolução no prazo acima assinalado acarretará a confirmação do trabalho fiscal.  

A resolução é atendida com a manifestação da autuada as “fls. 760” 

informando a juntada do CD com arquivo magnético referente ao ano de 2007, 

devidamente retificado, juntamente com relatório conclusivo, juntado às fls. 761/777, 

conforme determinado na resolução 046/15. 

Mediante a Resolução nº 069/2015, de “fls. 774 a 775” a Terceira Câmara 

do CAT, resolveu por maioria dos votos, converter o julgamento em diligência e 

encaminhar o processo para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que 

fiscal estranho a lide se manifestasse sobre os documentos anexados, “fls. 760 a 772”.  

Pela manifestação fiscal de “fls. 778 a 780”, o fiscal revisor alegou que 

considerando ainda a grande quantidade de itens de mercadorias envolvidos foi 

indispensável elaborar nova auditoria específica, providência também necessária tendo 

em vista que, decorrente da mesma auditoria original, o autuante lavrou o auto de infração 

relativo a omissão de entradas de mercadorias, que se encontra em tramitação na 

Segunda Câmara do CAT, que, relativo, ao mesmo, determinou a apresentação de 

levantamento de igual teor pelo sujeito passivo e, após, a realização de trabalho revisional, 

o qual nos foi encaminhado para esse fim.  

Informa ainda a autoridade revisora que antes de realizar nova auditoria 

específica, procedeu a minuciosa correção da tabela tipo 74 de modo que esta espelhasse 



valores, em conformidade com os Livros de Registro de Inventário, cópias às “fls. 26 a 45” 

e às “fls. 46 a 51”. 

Afirmou ainda o revisor que para evitar distorções, como a apuração de 

diferenças incorretas ou mesmo inexistentes, foi feita a conversão de vários itens na 

proporção de 1x1 (um por um) de produtos iguais, mas com diferenças em suas 

descrições e/ou unidade, conforme relatório anexo “Demonstrativo de Conversão”. Esta 

providência foi necessária principalmente em razão da empresa alterar as unidades de 

muitos itens durante o exercício como, por exemplo, de “CX” (caixa), “VD” (vidro) e “FR” 

(frasco) para “UN” para (unidade), de produtos, cuja especificação, apresentação e 

quantidade são iguais, bem como diferenças em suas descrições.  

Esclarece que somente após estas providências foi realizada a auditoria 

específica de mercadorias, juntada aos autos, na qual ficou constatada a omissão de 

saídas no valor de R$ 475.447,37, enquanto R$ 217.715,41 é o valor da omissão 

originalmente apurada. Porém, em razão de já ter ocorrido a extinção do direito de a 

Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário, por tratar-se do exercício de 2007, 

deixou de autuar a diferença que se verifica entre os dois levantamentos, por força do 

artigo 182, inciso I, do CTE e do artigo 173, inciso I, do CTN. 

A autoridade fiscal revisora anexou documentos de “fls. 781 a 943” 

O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, apresentou 

manifestação em contraditória à diligência, de “fls. 948 a 950” alegando que o auditor fiscal 

responsável pelo trabalho revisional, inclusive, fez constar em sua manifestação que o 

processo administrativo é norteado pela busca da verdade material, o que possibilitou 

nova análise da documentação a fim de que fosse revelado o valor justo supostamente 

devido pelo sujeito passivo. 

Afirma que conforme depreende da análise do presente caderno 

processual, a administração fazendária teve prazo razoável para realizar o trabalho de 

reanálise quanto aos documentos juntados pelo autuado. 

Defendeu que, não obstante, a empresa foi notificada para em apenas 30 

dias apresentar manifestação quanto à conclusão da diligência, sendo que para isso, 

impõe-se a análise pormenorizada do trabalho realizado pelo Fisco, com a realização de 

novos cálculos. 

Sustentou que o trabalho realizado pelo auditor, apesar de parcialmente 

correto, ainda permite que se localizem alguns equívocos, para que a autuada se 

manifeste de forma satisfatória no caso presente, faz-se necessário que sua equipe 

contábil realize um levantamento de forma pontual. Como se trata de um rol de produtos 

bastante extenso, como deixa entrever a mera análise do caderno processual, a 

prorrogação de prazo ora pleiteada é medida que sem impõe. 

Ao final, requer a prorrogação do prazo concedido pela administração para 

manifestação por parte da empresa quanto ao resultado da diligência, com fulcro no 

princípio da busca da verdade real, que norteia o processo administrativo tributário. 

O sujeito passivo anexou documentos de “fls. 951 a 952” 



É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

De início, hei de acolher o pleito apresentado pelo sujeito passivo solidário 

Sr. Igor de Souza Cândido para o fim de excluí-lo da lide. 

Verifica-se que embora a autoridade fiscal faça menção, no Anexo 

Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Solidário, de fls. 06, sobre a existência de 

procuração que teria outorgado poderes ao solidário, nada é juntado aos autos, inexistindo 

na instrução do processo cópia do instrumento do mandato ou qualquer outro documento 

a partir do qual fosse possível inferir a existência da referida procuração. 

Outrossim, conforme se pode constatar pelo “Espelho de Dados da 

JUCEG”, juntado pela autoridade fiscal lançadora e encartado nos autos às fls. 09/11, o 

Sr. Igor de Souza Cândido fez parte do quadro societário da pessoa jurídica autuada, 

tendo se afastado da sociedade em 11/01/2005 (ver fls. 10), situação esta que também é 

comprovada pela cópia da alteração contratual (fls. 737 a 743) pela Certidão Específica, 

expedida pela JUCEG, de fls. 751/752. 

Assim, por não fazer parte do quadro societário ao tempo a que se 

referem os fatos geradores que são objeto da presente exigência fiscal, o Sr. Igor deve ser 

retirado da lide. 

Por outro lado, e com idêntico fundamento (integração ao quadro 

societário e exercício da função de administrador da empresa) deixo de acolher a 

proposta, apresentada pelo Relator, de exclusão da lide o solidário Rogério Barbosa. 

Neste caso, entendo que o Sr. Rogério Barbosa, na condição de sócio-diretor praticou 

atos que resultaram na omissão apontada no presente auto de infração e, desta forma, 

com alicerce no art. 45, XII, do CTE, o mantenho na condição de solidário. 

Quanto ao mérito, não há nenhuma motivação fática ou jurídica pela qual 

se torne possível decisão que não seja a declaração de total procedência da exigência 

contida na inicial. 

Na manifestação quanto ao resultado da diligência proposta por 

determinação da Terceira Câmara Julgadora, embora a autuada alegue que ainda existem 

alguns equívocos no trabalho revisional, não aponta quais equívocos seriam. 

Ou seja, objetivamente, não há contestação do trabalho revisional, o qual, 

registre-se, apurou diferença tributária substancialmente superior àquela verificada na 

auditoria que embasa o auto de infração, de modo que não se vislumbra nenhum evento 

ou circunstância capaz de produzir modificação tamanha que venha e elidir a pretensão 

fiscal consignada no auto de infração. 

Por outro lado, o trabalho de revisão apresenta-se satisfatório e ilustrativo, 

conforme se pode inferir a partir do trecho abaixo dele transcrito. 



A título de atendimento da Resolução 046/2015, fls.753/755, que 

determinou a realização de diligência a fim de notificar a autuada para que 

esta procedesse a retificação dos arquivos magnéticos e apresentação de 

levantamento especifico cotejado com o do autuante, o sujeito passivo 

anexou os documentos de fls. 760/772. Contudo, em seu atendimento, o 

sujeito passivo cumpriu apenas parcialmente a retro citada resolução, com 

a apresentação de novos arquivos Sintegra em 11/5/2015 e apresentação 

de levantamento específico, porém, sem coteja-lo com a auditoria que dá 

suporte ao auto de infração. Ou seja, o contribuinte meramente 

apresentou levantamento sintético, deixando de compara-lo com o 

levantamento original e explicar porque razão vários itens tiveram suas 

diferenças reduzidas a zero. Ressalvamos que, ao contrário do que a 

defesa afirma às fls. 760, não consta na mídia eletrônica (CD) anexado às 

fls. 772, os arquivos magnéticos retificadores referentes ao ano de 2007; o 

único conteúdo constante no mesmo é o simples Relatório de Conclusão 

anexado às fls.761/771 (levantamento específico sintético), apresentado 

pelo sujeito passivo como atendimento ao item 2 da resolução citada 

acima. 

Assim, considerando ainda a grande quantidade de itens de mercadorias 

envolvidos, para nos manifestarmos de forma apropriada sobre os 

documentos acostados às fls. 760/772, foi indispensável elaborar nova 

auditoria específica, providência também necessária tendo em vista que, 

decorrente da mesma auditoria original, o autuante lavrou o auto de 

infração de n.9 4.01.12.006267.84 relativo a omissão de entradas de 

mercadorias, que se encontra em tramitação na Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, que, relativo ao mesmo, determinou a 

apresentação de levantamento de igual teor pelo sujeito passivo e, após, a 

realização de trabalho revisional, o qual nos foi encaminhado para esse 

fim. 

Para testar a qualidade dos últimos arquivos Sintegra apresentados com 

retificação total, datados de 11/5/2015, conforme recibos anexos, 

realizamos o cotejo de espelhos obtidos na ferramenta "Arqmag" de várias 

notas fiscais de saída, em anexo, com as respectivas cópias de notas 

fiscais de saída anexadas pelo sujeito passivo ao presente processo, 

conforme anexos 1 ao 9, sem constatação de divergências. 

Em seguida realizamos um levantamento específico preliminar utilizando 

os arquivos citados acima é o último arquivo apresentado relativo ao mês 

de dezembro/2006, datado de 19/9/2012, necessário para carregar para o 

levantamento os dados do inventário inicial, encontrando (provisoriamente) 

valor próximo ao apresentado pelo sujeito passivo às fls. 771. Porém, ao 

proceder uma análise cuidadosa, concluímos que esta diferença era 

incorreta, pois constatamos que as informações relativas aos inventários 



inicial e final de mercadorias constantes nos arquivos Sintegra 

apresentados não eram fidedignos. 

De fato, a começar pelo primeiro item "abaixador de língua c 100 cruzeiro 

theoto", o contribuinte informou o estoque final como sendo 1.829 pacotes, 

sendo que no inventário final, de fls. 46/50, não consta estoque desse 

item. Outro exemplo é o item "acnezil 50 mg g gel bg 20g" cujo estoque 

final foi informado como sendo 863 unidades para zerar a diferença 

existente, sendo que, também, no inventário final, não consta estoque 

desse item. Idem para os itens "azimed 500 mg cap 1 bl x 3", informado 

como tendo 1.835 unidades no estoque final; "paracetamol 200mg ml 15 

ml", informado como sendo 5.192 unidades no estoque final; "dermafeme 

tradicional sabonete intimo" como sendo 4.740 unidades; "levorgenestrel 0 

75mg c 02 dia d" como sendo 1.500 unidades; "valerimed 50 mg com rev 2 

str x 10" como sendo 2.027 e vários outros itens. 

Como se constata às fls. 761/771, o levantamento anexado apresenta 

muitos itens com omissão de saída, ou seja, ao que parece, o sujeito 

passivo, para dar um aspecto de seriedade ao citado levantamento, não 

zerou todas as diferenças existentes. A adulteração dos valores não se 

restringiu ao inventário final, mas também ao inventário inicial, citando, 

como exemplos, os itens "DEXMINE COM 1 BL X 20", constante no 

levantamento do contribuinte às fls. 763, cujo estoque inicial nele consta 

como sendo zero, ao passo que no Livro de Registro de Inventário consta 

a quantidade de 392, conforme fls. 34 (vide pág. 14 da auditoria específica 

de mercadorias em anexo), e o item "abaixador de língua c 100 cruzeiro 

theoto", cujo estoque inicial também foi alterado para zero para eliminar o 

total da omissão de saída desse item, enquanto a quantidade correta é 

476 pacotes, conforme consta no Livro de Registro de Inventário, fls. 27. 

Assim, para contornar esse problema, antes de realizamos nova auditoria 

específica, procedemos minuciosa correção da tabela Tipo 74 de modo 

que esta espelhasse corretamente todas as mercadorias inventariadas, 

com suas respectivas quantidades e valores, em conformidade com os 

Livros de Registro de Inventário, cópias às fls. 26/45 (inventário de 

31/12/2006) e às fls. 46/51 (inventário de 31/12/2007). 

Esclarecemos que para evitar distorções, como a apuração de diferenças 

incorretas ou mesmo inexistentes, realizamos a conversão de vários itens 

na proporção de 1x1 (um por um) de produtos iguais, mas com diferenças 

em suas descrições e/ou unidade, conforme relatório anexo 

"Demonstrativo de Conversão". Esta providência foi necessária 

principalmente em razão da empresa alterar as unidades de muitos itens 

durante o exercício como, por exemplo, de "CX" (caixa), "VD" (vidro) e 

"FR" (frasco) para "UN" para (unidade), de produtos, cuja especificação, 

apresentação e quantidade são iguais, bem como diferenças em suas 

descrições. 



Somente após estas providências realizamos a auditoria específica de 

mercadorias em anexo, onde constatamos a omissão de saídas no valor 

R$ 475.447,37, enquanto R$ 217.715,41 é o valor da omissão 

originalmente apurada. Porém, em razão de já ter ocorrido a extinção do 

direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário, por 

tratar-se do exercício de 2007, ficamos impedidos de autuar a diferença 

que se verifica entre os dois levantamentos, por força do artigo 182, inciso 

I, do Código Tributário Estadual e do artigo 173, inciso I, do Código 

Tributário Nacional. 

Diante do exposto, acolho o pleito de exclusão do solidário, Sr. Igor de 

Souza Cândido, da lide e rejeito a proposta a apresentada pelo relator de também excluir 

da lide o solidário Sr. Rogério Barbosa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 

infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00136/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Exclusão de solidário. Acolhimento 
parcial. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro 
de entrada. Mercadoria sujeita a substituição tributária por 
operação posterior. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. 
 
I - A omissão de entrada de mercadoria sujeita a substituição 
tributária por operação posterior e apurada em Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica exigência de ICMS, ficando o 
adquirente solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
anteriormente não retido pelo substituto tributário (art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97); 
 
II - A ocorrência massiva e continuada de entrada de mercadoria 
sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação 
posterior, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, 
aponta para o exercício da função de administrador em 
contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos 
atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai a 
incidência do art. 135 do CTN; 
 
III - A exatidão aritmética da Auditoria Específica de 
Mercadorias, baseada em informações sobre estoques e fluxos 
de entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, 
permanece intacta quando a ela não é oposta prova de erro no 
procedimento fiscal; 
 
IV - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, José 
Ferreira de Sousa e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Em 18 de novembro de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, nos meses de janeiro a dezembro de 2012, 
omitido o registro de entrada de mercadoria sujeita a substituição tributária por operação 
posterior. 

 
O ramo de atividade da autuada é Comércio Varejista de Materiais 

de Construção (fl. 18). 
 
Foram apontadas como solidárias SANDRA DELL EUGENIO 

MARCHIO e SYLVIA DELL EUGENIO DE OLIVEIRA, pessoas físicas e administradoras 
da pessoa jurídica autuada (fls. 05 e 06). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados a peça básica recibo de entrega dos demonstrativos sintéticos e analíticos da 
Auditoria Específica de Mercadorias efetuada pelo Fisco (fls. 12 a 15). 

 
Intimados os sujeitos passivos para apresentar defesa em Primeira 

Instância (fls. 20 a 30), estes apresentam impugnação em conjunto (fls. 31 a 47), perante 
a qual o julgador monocrático, após rejeitar preliminar, considera procedente o auto de 
infração (fls. 47 a 50). 

 
Instados a recorrer (fl. 51 a 67), os sujeitos passivos o fazem 

novamente em conjunto (fls. 68 a 81) pedindo a exclusão das solidárias da lide sob o 
argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos. Fazem 
referência a entendimento doutrinário que se alinha à sua argumentação (fls. 70 a 72). 

 
Pedem ainda os sujeitos passivos a nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fls. 71 e 72). 

 
No mérito, os recorrentes se limitam a questionar o percentual da 

multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. Transcrevem ementa de acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) relativo Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) cujo objeto é norma 
editada pelo Distrito Federal, bem como ementa de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ/GO) que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 
inciso VII do art. 71 do Código Tributário Estadual (CTE). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Apreciando o pedido de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fls. 71 e 72), 
manifesto-me por sua rejeição, pois as autoridades lançadoras fizeram acostar aos autos 
anexos em formato digital contendo demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria 



Específica de Mercadorias, os quais foram também entregues ao polo passivo (fls. 07 10 a 
15).  

 
Percebo, assim, que a acusação fiscal, em estrutura e detalhamento, 

permite o normal exercício do direito de defesa e às partes acusadas apontar erros 
eventualmente existentes no procedimento fiscal, apontamento que sequer foi esboçado 
no presente processo. 

 
Analisando o pedido de exclusão as solidárias da lide, sob o 

argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos, o acolho 
apenas parcialmente e excluo a responsabilidade da pessoa física SYLVIA DELL 
EUGENIO DE OLIVEIRA, pois o relatório cadastral às fls. 18 e 19 informa a sua condição 
de simples sócia, não administradora, desde 28 de maio de 2001. 

 
Desse modo, permanece na lide a solidária SANDRA DELL 

EUGENIO MARCHIO que desde 05 de dezembro de 2000 figura no relatório sobredito 
como sócia-administradora, já que a pessoa que atua nessa condição possui interesse 
comum em situação que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a 
empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua 
área de controle e decisão, razão por que sua conduta que se subsume à hipótese do art. 
45, XII da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno 
 

No caso presente, a ocorrência massiva e continuada de entrada de 
mercadoria sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação posterior, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, aponta para o exercício da função de 
administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos atos 
constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do art. 135 
do CTN. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não a colho as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois as mesmas não caracterizam qualquer refutação fática ou jurídica da 
situação apurada pelo Fisco e evidencia, apenas, o questionamento do percentual da 
multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. 

 
O questionamento da situação apurada pelo Fisco em Auditoria 

Específica de Mercadorias deve ser efetuado mediante apresentação de outro trabalho 



técnico da mesma natureza e no caso em foco os sujeitos passivos, além de não realizar o 
dito trabalho, não apontaram quaisquer elementos da auditoria que eventualmente poderia 
conter alguma incorreção. 

 
Esclareço que o auto de infração reclama ICMS que cujo 

recolhimento deveria ter sido efetuado na origem, pelo substituto tributário, em relação ao 
qual, o adquirente, como partícipe de situação infracional, responde como solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, indicado na peça inicial (fl:02): 

 
“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em 
que deveria ter sido efetuada a retenção.” [Grifo Oportuno] 

 
No diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, estando 

vigente à época dos fatos apontados pelo Fisco a disposição legal que cominava essa 
penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal disposição perante a 
Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 
 

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

 
I - o Processo Contencioso Fiscal; 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 
 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, ACOLHO a preliminar de 
exclusão da solidária SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, por ela arguida e, 
no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00137/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Exclusão de solidário. Acolhimento 
parcial. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro 
de entrada. Mercadoria sujeita a substituição tributária por 
operação posterior. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. 
 
I - A omissão de entrada de mercadoria sujeita a substituição 
tributária por operação posterior e apurada em Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica exigência de ICMS, ficando o 
adquirente solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
anteriormente não retido pelo substituto tributário (art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97); 
 
II - A ocorrência massiva e continuada de entrada de mercadoria 
sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação 
posterior, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, 
aponta para o exercício da função de administrador em 
contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos 
atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai a 
incidência do art. 135 do CTN; 
 
III - A exatidão aritmética da Auditoria Específica de 
Mercadorias, baseada em informações sobre estoques e fluxos 
de entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, 
permanece intacta quando a ela não é oposta prova de erro no 
procedimento fiscal; 
 
IV - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, José 
Ferreira de Sousa e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Em 18 de novembro de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, nos meses de janeiro a dezembro de 2012, 
omitido o registro de entrada de mercadoria sujeita a substituição tributária por operação 
posterior. 

 
O ramo de atividade da autuada é Comércio Varejista de Materiais 

de Construção (fl. 14). 
 
Foram apontadas como solidárias SANDRA DELL EUGENIO 

MARCHIO e SYLVIA DELL EUGENIO DE OLIVEIRA, pessoas físicas e administradoras 
da pessoa jurídica autuada (fls. 05 e 06). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados a peça básica recibo de entrega dos demonstrativos sintéticos e analíticos da 
Auditoria Específica de Mercadorias efetuada pelo Fisco (fls. 08 a 11). 

 
Intimados os sujeitos passivos para apresentar defesa em Primeira 

Instância (fls. 16 a 25), estes apresentam impugnação em conjunto (fls. 26 a 28), perante 
a qual o julgador monocrático, após rejeitar preliminar, considera procedente o auto de 
infração (fls. 29 a 31). 

 
Instados a recorrer (fl. 32 a 54), os sujeitos passivos o fazem 

novamente em conjunto (fls. 55 a 66) pedindo a exclusão das solidárias da lide sob o 
argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos. Fazem 
referência a entendimento doutrinário que se alinha à sua argumentação (fls. 57 a 58). 

 
Pedem ainda os sujeitos passivos a nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fl. 59). 

 
No mérito, os recorrentes se limitam a questionar o percentual da 

multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. Transcrevem ementa de acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) relativo Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) cujo objeto é norma 
editada pelo Distrito Federal, bem como ementa de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ/GO) que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 
inciso VII do art. 71 do Código Tributário Estadual (CTE). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Apreciando o pedido de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fl. 59), 
manifesto-me por sua rejeição, pois as autoridades lançadoras fizeram acostar aos autos 
anexos em formato digital contendo demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria 



Específica de Mercadorias, os quais foram também entregues ao polo passivo (fls. 07 e 08 
a 11). 

 
Percebo, assim, que a acusação fiscal, em estrutura e detalhamento, 

permite o normal exercício do direito de defesa e às partes acusadas apontar erros 
eventualmente existentes no procedimento fiscal, apontamento que sequer foi esboçado 
no presente processo. 

 
Analisando o pedido de exclusão as solidárias da lide, sob o 

argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos, o acolho 
apenas parcialmente e excluo a responsabilidade da pessoa física SYLVIA DELL 
EUGENIO DE OLIVEIRA, pois o relatório cadastral às fls. 14 e 15 informa a sua condição 
de simples sócia, não administradora, desde 28 de maio de 2001. 

 
Desse modo, permanece na lide a solidária SANDRA DELL 

EUGENIO MARCHIO que desde 05 de dezembro de 2000 figura no relatório sobredito 
como sócia-administradora, já que a pessoa que atua nessa condição possui interesse 
comum em situação que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a 
empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua 
área de controle e decisão, razão por que sua conduta que se subsume à hipótese do art. 
45, XII da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno 
 

No caso presente, a ocorrência massiva e continuada de entrada de 
mercadoria sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação posterior, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, aponta para o exercício da função de 
administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos atos 
constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do art. 135 
do CTN. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não a colho as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois as mesmas não caracterizam qualquer refutação fática ou jurídica da 
situação apurada pelo Fisco e evidencia, apenas, o questionamento do percentual da 
multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. 

 
O questionamento da situação apurada pelo Fisco em Auditoria 

Específica de Mercadorias deve ser efetuado mediante apresentação de outro trabalho 



técnico da mesma natureza e no caso em foco os sujeitos passivos, além de não realizar o 
dito trabalho, não apontaram quaisquer elementos da auditoria que eventualmente poderia 
conter alguma incorreção. 

 
Esclareço que o auto de infração reclama ICMS que cujo 

recolhimento deveria ter sido efetuado na origem, pelo substituto tributário, em relação ao 
qual, o adquirente, como partícipe de situação infracional, responde como solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, indicado na peça inicial (fl:02): 

 
“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em 
que deveria ter sido efetuada a retenção.” [Grifo Oportuno] 

 
No diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, estando 

vigente à época dos fatos apontados pelo Fisco a disposição legal que cominava essa 
penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal disposição perante a 
Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 
 

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

 
I - o Processo Contencioso Fiscal; 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 
 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, ACOLHO a preliminar de 
exclusão da solidária SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, por ela arguida e, 
no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00138/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Exclusão de solidário. Acolhimento 
parcial. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro 
de entrada. Mercadoria sujeita a substituição tributária por 
operação posterior. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. 
 
I - A omissão de entrada de mercadoria sujeita a substituição 
tributária por operação posterior e apurada em Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica exigência de ICMS, ficando o 
adquirente solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
anteriormente não retido pelo substituto tributário (art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97); 
 
II - A ocorrência massiva e continuada de entrada de mercadoria 
sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação 
posterior, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, 
aponta para o exercício da função de administrador em 
contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos 
atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai a 
incidência do art. 135 do CTN; 
 
III - A exatidão aritmética da Auditoria Específica de 
Mercadorias, baseada em informações sobre estoques e fluxos 
de entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, 
permanece intacta quando a ela não é oposta prova de erro no 
procedimento fiscal; 
 
IV - Vigente à época dos fatos examinados a disposição legal 
impositiva da penalidade proposta, não compete ao CAT 
apreciar a questão relativa à validade dessa disposição perante 
a Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º 
da Lei 16.649/09. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, José 
Ferreira de Sousa e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Em 18 de novembro de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, nos meses de janeiro a dezembro de 2012, 
omitido o registro de entrada de mercadoria sujeita a substituição tributária por operação 
posterior. 

 
O ramo de atividade da autuada é Comércio Varejista de Materiais 

de Construção (fl. 14). 
 
Foram apontadas como solidárias SANDRA DELL EUGENIO 

MARCHIO e SYLVIA DELL EUGENIO DE OLIVEIRA, pessoas físicas e administradoras 
da pessoa jurídica autuada (fls. 05 e 06). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexados a peça básica recibo de entrega dos demonstrativos sintéticos e analíticos da 
Auditoria Específica de Mercadorias efetuada pelo Fisco (fls. 08 a 11). 

 
Intimados os sujeitos passivos para apresentar defesa em Primeira 

Instância (fls. 16 a 25), estes apresentam impugnação em conjunto (fls. 26 a 43), perante 
a qual o julgador monocrático, após rejeitar preliminar, considera procedente o auto de 
infração (fls. 44 a 46). 

 
Instados a recorrer (fl. 47 a 63), os sujeitos passivos o fazem 

novamente em conjunto (fls. 64 a 75) pedindo a exclusão das solidárias da lide sob o 
argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos. Fazem 
referência a entendimento doutrinário que se alinha à sua argumentação (fls. 66 e 67). 

 
Pedem ainda os sujeitos passivos a nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fls. 68). 

 
No mérito, os recorrentes se limitam a questionar o percentual da 

multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. Transcrevem ementa de acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) relativo Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) cujo objeto é norma 
editada pelo Distrito Federal, bem como ementa de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ/GO) que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 
inciso VII do art. 71 do Código Tributário Estadual (CTE). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Apreciando o pedido de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito defesa, em razão da peça básica conter vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada pelo Fisco (fls. 68), 
manifesto-me por sua rejeição, pois as autoridades lançadoras fizeram acostar aos autos 
anexos em formato digital contendo demonstrativos sintéticos e analíticos da Auditoria 



Específica de Mercadorias, os quais foram também entregues ao polo passivo (fls. 07 e 08 
a 11).  

 
Percebo, assim, que a acusação fiscal, em estrutura e detalhamento, 

permite o normal exercício do direito de defesa e às partes acusadas apontar erros 
eventualmente existentes no procedimento fiscal, apontamento que sequer foi esboçado 
no presente processo. 

 
Analisando o pedido de exclusão as solidárias da lide, sob o 

argumento de que estas não realizaram a conduta descrita no art. 135 do Código 
Tributário Nacional (CTN), por não terem incorrido em prática de atos ilícitos, o acolho 
apenas parcialmente e excluo a responsabilidade da pessoa física SYLVIA DELL 
EUGENIO DE OLIVEIRA, pois o relatório cadastral às fls. 14 e 15 informa a sua condição 
de simples sócia, não administradora, desde 28 de maio de 2001. 

 
Desse modo, permanece na lide a solidária SANDRA DELL 

EUGENIO MARCHIO que desde 05 de dezembro de 2000 figura no relatório sobredito 
como sócia-administradora, já que a pessoa que atua nessa condição possui interesse 
comum em situação que tributariamente desonere e, por consequência, beneficie a 
empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua 
área de controle e decisão, razão por que sua conduta que se subsume à hipótese do art. 
45, XII da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; [...]” 
[Grifo Oportuno 
 

No caso presente, a ocorrência massiva e continuada de entrada de 
mercadoria sem nota fiscal e sujeita a substituição tributária por operação posterior, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias, aponta para o exercício da função de 
administrador em contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos atos 
constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai também a incidência do art. 135 
do CTN. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não a colho as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois as mesmas não caracterizam qualquer refutação fática ou jurídica da 
situação apurada pelo Fisco e evidencia, apenas, o questionamento do percentual da 
multa proposta no auto de infração, por entendê-lo ofensivo ao art. 150, IV da Constituição 
Federal e ter caráter confiscatório. 

 
O questionamento da situação apurada pelo Fisco em Auditoria 

Específica de Mercadorias deve ser efetuado mediante apresentação de outro trabalho 



técnico da mesma natureza e no caso em foco os sujeitos passivos, além de não realizar o 
dito trabalho, não apontaram quaisquer elementos da auditoria que eventualmente poderia 
conter alguma incorreção. 

 
Esclareço que o auto de infração reclama ICMS que cujo 

recolhimento deveria ter sido efetuado na origem, pelo substituto tributário, em relação ao 
qual, o adquirente, como partícipe de situação infracional, responde como solidário, nos 
termos do art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, indicado na peça inicial (fl:02): 

 
“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em 
que deveria ter sido efetuada a retenção.” [Grifo Oportuno] 

 
No diz respeito ao caráter confiscatório da multa proposta, estando 

vigente à época dos fatos apontados pelo Fisco a disposição legal que cominava essa 
penalidade, não cabe a essa Casa debater sobre a validade de tal disposição perante a 
Constituição Federal, em face vedação contida no art. 6º, § 4º da Lei 16.649/09: 
 

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

 
I - o Processo Contencioso Fiscal; 
[...] 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” 
 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, ACOLHO a preliminar de 
exclusão da solidária SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, por ela arguida e, 
no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00145/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME 
QUANTO AO MÉRITO E PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR NO PÓLO 
PASSIVO. NÃO PROVIMENTO.  
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. O interesse que é comum pressupõe, necessariamente, a 
presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na 
infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no concurso de pessoas, expresso na teoria geral da 
pena. Há total subsunção do "interesse comum" descrito no art. 
45 do CTE e a qualidade de administrador, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes 
de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir 
Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo 
José Mendes. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários RICARDO TOCHETTO e EUGÊNIO ROMANO TOCHETTO, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David 
Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Ferreira de Sousa, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e Nivaldo 
José Mendes, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de entrada de farinha de trigo, sujeita ao regime de pagamento 
antecipado do imposto, apurado conforme auditoria específica de mercadorias.  



A infração foi capitulada no art. 45, XIII, 51 e 64, todos do CTE, 
combinados com art. 35 do Anexo VIII e 145, ambos do RCTE. A penalidade, por seu 
turno, é a que consta do art. 71, VII, “l”, qualificada com o §9º, II do mesmo dispositivo 
legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 6.112,55, referente a fatos 
geradores ocorridos entre maio e novembro de 2009. 

Em notas complementares, assevera a Autoridade fiscal que o 
contribuinte somente comercializa farinha de trigo em saco, ou seja, não produz nenhuma 
nova espécie de mercadoria derivada da farinha de trigo.  

Na condição de coobrigados, foram nomeados EUGÊNIO ROMANO 
TOCHETTO e RICARDO TOCHETTO, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

O lançamento é instruído com Auditoria específica de mercadorias, 
trancamento de estoques em 12/11/09, declaração, cópias de notas fiscais de 
transferências (entradas de farinha de trigo). 

Fora apresentada impugnação, para a qual fora negado provimento 
em instância singular.  

Não resignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 
131. Na oportunidade, arguiu: 

1) Nulidade do lançamento por ausência de justa causa.  
2) A legislação estadual considera isento do pagamento de ICMS a 

entrada de produto já elaborado destinado à comercialização, do 
qual o adquirente seja seu fabricante, conforme art. 1º, I, “b” do 
Decreto nº 6716/08. 

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

Os autos seguiram para julgamento cameral. Lavrou-se, da 
oportunidade, o seguinte acórdão: 

“Processual. Nulidade ab initio do processo por  insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos 
solidários. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Falta de 
recolhimento do ICMS antecipado nas entradas interestaduais. 
Procedência. 
1 - Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração quando não houver vício 
formal capaz de macular todo o procedimento fiscal. 
2- Os  sócios administradores da empresa autuada são solidariamente 
obrigados pagamento do ICMS devido e demais acréscimos legais, 
nos termos do Inciso XII do Artigo 45 da Lei  N.º 11.651/91. 
3- Para que o destinatário da mercadoria sujeito ao recolhimento 
antecipado não esteja obrigado ao pagamento do imposto é 
necessário que ele utilize esta mercadoria como matéria prima para 
produzir um novo produto ou que ele (adquirente), também, fabrique a 
mercadoria adquirida, conforme prescreve o Inciso I, do Parágrafo 
Único do Artigo 1º do  N.º Decreto 6.716/08.” 

 
 

Com exceção da exclusão da responsabilidade de solidário, as 
demais decisões foram tomadas por unanimidade de votos.  

Em recurso ao Conselho Superior, a empresa aduz a existência de 
nulidade por insegurança na determinação da infração por ausência de justa causa para a 
autuação. No mérito, afirma ser cristalina a redação do art. 1º do Decreto nº 6716/08, no 



sentido de que a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um 
mesmo contribuinte está isento de tributação do ICMS.  

Também assevera que não há incidência do imposto nas 
transferências de mercadorias, conforme orientação do STJ e STF.  

Também alega ter havido excesso de exação e indevida inclusão dos 
solidários na lide.  

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento.  

 

 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A recorrente não aponta, objetivamente, 
qual dispositivo expresso da legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra 
quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  
Identicamente, não colaciona decisão cameral ou plenária divergente que justifique a 
apreciação de seu recurso. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal.  

 



Passo à análise do pedido de exclusão dos sócios-administradores 
na condição de coobrigados, cuja admissibilidade é amparada pelo inciso I do art. 41, 
retrocitado.  

O Código Tributário Estadual prevê as seguintes penalidades ao 
sujeito passivo que incorrer em descumprimento das obrigações principais e acessórias: 

 
“Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão 
cominadas as seguintes penas: 

I - multa; 

II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública 
estadual; 

III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização 
e pagamento do imposto.” 

 

A acusação fiscal mostra-se bastante objetiva: estando obrigado a 
recolher antecipadamente o ICMS, quando da entrada das mercadorias que adquiriu, o 
sujeito passivo deixou de fazê-lo, aproveitando, à revelia, benefício fiscal pelas saídas 
condicionado ao adimplemento do referido imposto. Ressaltamos que o fez, 
reiteradamente, ocasionando a lavratura de outros autos de infração. 

Nesse particular é que se indaga até que ponto se poderia invocar a 
não-responsabilidade dos sócios-administradores, pretensamente refugiada no art. 135 do 
CTN, na política tributária adotada pela recorrente, em sistematicamente não recolher 
tributos.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

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

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

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

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 



manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN58, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 
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Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI59 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO60 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO61 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
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finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES62, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
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correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência63. 

Não nos parece que a conduta sistemática de falta de pagamento 
antecipado do imposto, claramente estabelecido na legislação não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da culpa. Não se trata, portanto, 
de “mera inadimplência”, uma vez que o melhor elemento para a sinalizar é a declaração 
do tributo devido pelo sujeito passivo, consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a 
ocorrência do fato gerador, e desde que tal omissão de pagamento do imposto devido não 
passe a constituir um modus operandi da empresa.  

Para que não haja tributação pela entrada da farinha de trigo, mister 
que o seu destinatário exerça efetivamente a atividade de fabricação do mesmo produto, 
conforme atesta o art. 1º, I, “b” do Decreto nº 6716/08. Em momento algum logrou a 
recorrente comprovar que seu estabelecimento goiano não age somente como atacadista/ 
revendedor dos produtos que fabrica no Estado do Paraná, e de onde provêm as 
transferências de mercadorias.  

Ressalto que o imposto aqui auferido é o devido pela saída 
subsequente da farinha de trigo e não o decorrente da operação de entrada, a título de 
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transferência, fator que dissocia totalmente o objeto do presente lançamento do teor da 
súmula nº 166  do STJ.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade dos 
sócios, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN, motivo pelo qual os mantenho 
ao polo passivo, negando provimento à pretensão recursal. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00155/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
no recolhimento do imposto. Improcedência.  
 
A ausência de provas da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária, exigida na peça basilar deste feito, suporta 
a reforma da decisão proferia pelo julgador de Primeira Instância 
e a declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias demonstra que o 
sujeito passivo realizou operações de saída de mercadorias tributadas do estabelecimento 
sem a emissão da documentação fiscal correspondente, no período de 01/01/2004 a 
31/12/2005, que mostra a existência de omissão no Registro de Saída de Mercadorias, 
conforme trabalho de auditagem, e demais documentos em anexo. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS devido no valor de R$ 1.036.261,66 (um milhão, trinta e 
seis mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), mais os acréscimos 
legais 

 
A infração descrita tem suporte nos arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-

CTE, c/c o art. 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
 
A reparação no atraso do pagamento do tributo se fez com a 

proposição da penalidade prescrita no art. 71, inciso VII conforme trabalho de auditagem, 
alínea "L", agrava com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com uma cópia da Auditoria 

Específica de Mercadorias, com as cópias das folhas dos livros fiscais e demais 
documentos de prova da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária descrito no 
campo próprio da peça de sustentação da exigência do crédito, fls. 04/268 dos autos. 

 
Na impugnação, que instaura a fase contenciosa do processo 

administrativo tributário, o sujeito passivo alega que não adquiriu as mercadorias 
discriminadas na documentação fiscal apresentada pela fiscalização e, sem elaborar 
qualquer demonstrativo contrário ao apurado pela fiscalização, requer a improcedência do 
auto de infração, fls. 272 a 274.  

 



O impugnante instrui a peça defensória com os documentos de fls. 
275 a 295. 

 
O julgador singular converte o julgamento em diligência, para que 

seja verificado o acerto da inclusão da Nota Fiscal nº 223.947 no trabalho fiscal, visto que 
ela foi devolvida ao remetente, fls. 08 e 222/223, e para obter documentação de 
fornecedor ou cliente da impugnante, nota fiscal ou comprovação de origem do pagamento 
da duplicata etc., que refute a alegação da autuada de que não comprou as mercadorias 
constantes das notas fiscais autuadas. 

 
O revisor, quanto ao primeiro item da diligência, promove a exclusão 

do valor da referida nota fiscal do trabalho de auditagem e reduz o valor base de cálculo 
para R$ 6.029.044,84, cujo ICMS devido passa a ser R$1.024.937,62, conforme fl. 299. 

 
Quanto ao segundo item da diligência a fiscalização esclarece que 

catalogou os documentos fiscais de acordo com a realização de Ordem de Conferência do 
SINTEGRA, que foi enviada carta aos fornecedores, os quais forneceram as cópias da 
documentação fiscal que eles emitiram para destinar mercadorias ao estabelecimento da 
impugnante. 

 
O trabalho revisional finalizou-se com a convicção de que 

cumprimento de tarefa foi satisfeita e devolve os autos à origem para julgamento. 
 
Os documentos de fls. 302 a 305 acompanham o trabalho revisional. 
 
No retorno legal do autuado ao processo, como forma de garantir a 

produção de prova, ele invoca a regra do art. 333, inciso I e II do CPC que o transcreve à 
fl. 310. Deixa de observar a exigibilidade de prova da Auditoria Específica e não elabora o 
demonstrativo correspondente em igualdade e quantidade das espécies investigadas 
pelas autoridades lançadoras, fls. 309 a 311. 

 
O julgador singular avalia a formalização da constituição do crédito 

tributário e julga procedente o auto de infração, fls. 313 a 315. 
 
A empresa recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 

319 a 322, onde continua com as fundamentações e os procedimentos utilizados na 
primeira fase de defesa. Deixou de apresentar contraprovas da inexistência total ou parcial 
da omissão, conforme exige a Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Ao final, requer: 
 
"1 - que seja dada total improcedência a este Auto de Infração; 
 
2 - Caso não seja este o entendimento, e, de acordo com a conexão 

entre os autos 3025388659965, 3024659819248, 3024272735446 e 3026782922384, que 
seja o julgamento deste convertido em diligência, assim como os outros, remetendo o 
processo à Secretaria Geral - SEGE no sentido de se verificar, junto à Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes contra a Ordem Pública -DOT, a conclusão do Inquérito Policial nº 
152/07." 

 
No documento de fl. 323 o recorrente seleciona diversos julgados de 

processos da sua empresa, os quais registram exigências fiscais com diversos 
andamentos legais. 



 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 13/3/2009, acata a “proposição do Conselheiro Relator, resolve, 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, devendo ser remetido os 
autos à GEPRE, para que seja tomada a seguinte providência: 

 
- Deve ser feita intimação à empresa LUIZ TONIN E CIA LTDA, no 

endereço RODOVIA BR 491 - KM 5,8 - AEROPORTO - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - 
MINAS GERAIS , CEP 37950-000, para que esta apresente documentos relacionados 
com as operações de vendas de mercadorias para a empresa Cereais Diplomata Ltda, 
localizada à Rua CM 11 Qd. 13 Lt. 11 Setor Cândida de Morais, Goiânia, Goiás. CEP 
74463-330.  

Qualquer documento que comprove a ocorrência das operações 
deve ser anexado, pois há a negativa da existência das mesmas pelo destinatário. As 
notas fiscais fatura sobre as quais se deseja a apresentação dos tais documentos têm a 
seguinte numeração:  

- 5100096, 510097, 510098, 510099, 510101, 510102, 510103, 
510104, 510105, 510106,  

Após, sejam remetidos os autos à Delegacia Fiscal de Goiânia, para 
que seu titular, por gentileza, nomeie auditor fiscal estranho à lide para que proceda da 
seguinte forma:  

- Se dirija à empresa MAKRO ATACADISTA S. A.  e intime a mesma 
a comprovar as operações de venda das mercadorias para a mesma Cerealista Diplomata 
Ltda. Qualquer documento que comprove a ocorrência das operações deve ser juntada 
aos autos, pois existe a negativa das mesmas pelo destinatário. 

As notas fiscais sobre as quais se deseja a comprovação têm a 
seguinte numeração:  

- 169713, 169714, 169715,169716,169717, 169718, 170012,170013, 
170014,170015, 170019, 169719, 169720, 169721, 169722, 169723, 169724, 169726, 
170023, 170024, 322903, 322902, 322803, 322810, 322811, 322812, 322813, 322814, 
318753, 318754, 318755, 318756,318757, 319352, 319353, 319354, 319355, 170074, 
170075, 170016, 170077, 169918, 169917, 323947, 003778, 223946, 223947, 169904, 
170021, 169921, 169953, 318768, 318769, 318915, 318945, 318965, 169791, 169792, 
169919, 169907, 169906, 169804, 169827, 169828, 169905.   

 
Após, intime-se o sujeito passivo do resultado do trabalho revisional 

e retorne para julgamento. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Luis Antônio da Silva Costa e Heli José da Silva”, fls. 325 e 326. 
 
A empresa deixou de atender parte da resolução, embora tenha sido 

notificada, fato assinalado nos documentos de fls. 327 e 328. 
 
Os documentos, fls. 330 a 357 constam do processo. 
 
A conclusão da diligência aponta que, compulsadas as informações 

vindas do Fisco mineiro e realizadas novas análises pelo revisor, conclui-se “que a base 
de cálculo tributável desta ação fiscal computa-se a partir da revisão fiscal de folha 299 e 
seguintes, sendo necessário dela retirar apenas o levantamento específico de 
REFRESCOS, posto que aquela unidade fiscal considerou como destinadas ao próprio 
Estado de Minas Gerais”, fl. 676, motivo pelo qual a parte litigiosa do processo passa a ser 
sobre o valor da base cálculo de R$ 6.002.914,84 (seis milhões, dois mil, novecentos e 



quatorze reais e oitenta e quatro centavos), cujo ICMS, calculado com a aplicação da 
alíquota de 17% (dezessete por cento), resulta o valor devido de R$ 1.020.495,52 (um 
milhão, vinte mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 
conforme demonstra os documentos de fls. 358 a 677. 

 
Sobre o resultado diligencial o polo passivo não se manifestou. 
 
A pedido do Conselheiro Relator, a Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário fez anexar os documentos, fls. 682 a 692, ao processo. 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 11/2/2011, acata a “proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que o lançamento é relativo a omissão de saída 

de mercadoria constatada por meio de Auditoria Específica de Mercadoria onde foram 
consideradas como entradas no estabelecimento mercadorias constantes de diversas 
notas fiscais de aquisição não registradas no livro próprio; 

 
CONSIDERANDO que anteriormente haviam sido lavrados os Autos 

de Infração nº 3 0253886 599 65, 3 0242727 354 46 e 3 0246598 192 48, relativamente a 
exigência de multa formal em decorrência do não registro das notas fiscais no livro 
Registro de Entrada de Mercadorias, cujos processos encontram-se na Secretaria Geral - 
SEGE, aguardando o cumprimento das Resoluções nº 280/2007, 282/2007 e 283/2007, 
solicitando da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária a 
juntada de cópia do Inquérito Policial nº 152/07; 

 
CONSIDERANDO, finalmente, que nessa situação, qualquer 

alteração nos lançamentos relativos ao não registro das notas fiscais repercute, 
diretamente, no resultado do presente lançamento, 

 
R E S O L V E, por unanimidade de votos, acatar proposição do 

Conselheiro Relator e determinar a retirada do presente processo de pauta e 
ENCAMINHÁ-LO à Secretaria Geral - SEGE, para que seja pautado juntamente com os 
Processos nº 3 0253886 599 65, 3 0242727 354 46 e 3 0246598 192 48, em decorrência 
da conexão. 

 
O Representante Fazendário optou por manifestar no retorno do 

processo.  
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Antonio Martins da Silva e Álvaro Falanque”, fls. 693 e 694. 
 

No documento de fl.  696, a fiscalização apresenta o Memorando n° 
615/10-GEAF, o qual registra que as Notas Fiscais “nºs 142102 e 142103 supostamente 
emitidas pela empresa são falsas, conforme comprovantes enviados”. 

 
As cópias do Oficio nº 175/2009-DRFGOIÂNIA-GO e da Resolução 

nº 059/2009, fls. 697 a 708, bem como dos Ofícios de fls. 709 e 710, foram anexadas ao 
processo. 

 
Os documentos Ato Declaratório da Delegacia Fiscal/DFBH-1, 

acompanhado das Publicações de Atos de Inidoneidade e Falsidade –Comunicado 
015/10, fls. 711 a 715 e seu verso, foram anexados a este feito. 



 
Em atendimento ao oficio n°401/2010-GEAF, as Notas Fiscais nºs 

14102 e 14210, supostamente emitidas por Café Minas Rio LTDA, cujas cópias vieram 
anexadas ao expediente, são falsas. 

 
Os documentos, fls.716 a 748, foram juntados ao processo. 
 
Na sequência, o Setor de Apoio à Segunda Instância junta os 

documentos, fls. 750 e 751; 753 e 754; 756 e 757; 759 a 761; 763 e 764; e 766 e 767. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que a empresa promoveu a saída de 

mercadorias tributadas, não emitiu a documentação fiscal correspondente, não quitou o 
total do imposto devido e afrontou as regras da legislação tributária estadual, conforme 
registra a Auditoria Específica de Mercadorias, cuja conclusão se faz anexada a este 
volume. 

 
O sujeito passivo se defende nas fases legais do processo 

administrativo tributário, fundamenta que não adquiriu as mercadorias discriminadas nas 
notas fiscais, tese que provoca os exames diligenciais transcritos nos parágrafos do 
relatório e a juntada de documentos que me convencem de que o lançamento tributário é 
improcedente.  

 
Dentre os diversos despachos diligenciais, incluindo, inclusive, a 

verificação da conclusão do Inquérito Policial nº 152/07 efetivado na Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária-DOT, em resposta, contida no 
documento de fl. 767, a referida delegacia emite o Ofício nº 037/2017-DOT, datado do dia 
06 de fevereiro de 2017, cuja sugestão transcrevo a título de prova: 

 
“Tendo em vista o recebimento do Ofício 095/2016 expedido por 

esse Conselho visando obter informações quanto ao andamento do Inquérito Policial de nº 
152/2007 DOT, informamos que o mesmo foi devidamente concluído e encaminhado ao 
Poder Judiciário de Goiânia/8ª Vara Criminal (Processo nº 201100742128) no mês de 
dezembro do ano de 2016, com sugestão de arquivamento, tendo em vista que 
relativamente ao crime de falsidade ideológica no que se refere às notas fiscais 
questionadas foi operada a prescrição da pretensão punitiva”.  

  
Em face ao contido no referido ofício, que transcrevi no parágrafo 

anterior e de acordo com o convencimento de voto dos conselheiros presentes na sessão 
de julgamento do dia 03 de abril de 2017, juntos concluímos pela reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância. 

 
Pelo exposto e ao decidir este recurso, dou-lhe provimento para 

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

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00163/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Especifica de 
Mercadorias. Valor da exigência de ICMS reduzido mediante 
revisão fiscal. Procedência parcial do AI. 
 
1. Deve ser acolhido o resultado apurado em diligência fiscal 
quando ficar comprovado nos autos a ocorrência de falha 
sanável mediante procedimento revisional acolhido pelo sujeito 
passivo e pela Fazenda Pública Estadual. 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 77.237,90 
(setenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos), no valor da revisão 
fiscal,  considerando o pagamento efetuado com o benefício da Lei 19.738/17. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino 
de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se e exigência fiscal feita em face do sujeito passivo em epigrafe 
consoante acusação fiscal assim expressa: 

Realizou saída de mercadorias tributadas sem emissão de documentação 
fiscal, no valor comercial de R$ 5.024.078,41 (cinco milhões e vinte e 
quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), no período de 
01/01/2014 a 31/12/2014, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, 
documento em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na 
importância de R$ 1.126.706,99 (um milhão e cento e vinte e seis mil e 
setecentos e seis reais e noventa e nove centavos). Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

São dados como infringidos os artigos 63 e 64 do CTE combinados com o 
artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso VII do CTE. 

Revel em primeira instância, o sujeito passivo autuado apresenta 
impugnação dirigida a uma das Câmaras Julgadoras na qual alega que os dados relativos 
ao “estoque inicial”, “entradas”, e “estoque inicial” estão corretos, todavia, que “houve um 
erro no apontamento das saídas”. Em apoio à sua linha defesa, junta aos autos peça de 
auditoria contraditória constante de “CD com relatório de levantamento das saídas bem 
como relatório do resumo de Auditoria após a correção das saídas” (fls. 74). 



Em razão do alegado, a Primeira Câmara deste Conselho Administrativo 
Tributário aprova a Resolução nº 047/2016 (fls. 77), por meio da qual converte o 
julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de que fosse designado 
auditor fiscal, preferencialmente um dos autores do procedimento fiscal, para analisar o 
conteúdo do CD juntado pelo sujeito passivo (fls. 74) e, se for caso, proceder à revisão 
fiscal. 

Em atendimento à Resolução é elaborado o Relatório Revisional de fls. 80, 
que reduziu o valor exigido a título de ICMS para R$ 77.237,90 (setenta e sete mil, 
duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos), conforme Conclusão da Auditoria 
Específica de Mercadorias, de fls. 81/82. 

Ato seguinte, a Fazenda Pública Estadual, em sustentação oral na sessão 
de julgamentos, apresenta a alegação de que do resultado apurado na revisão fiscal 
consta apenas da peça “Auditoria Específica de Mercadoria Conclusão”, de fls. 81/82, não 
tendo sido trazido aos autos a Relação de Saídas, o que impediria a análise do resultado 
encontrado na auditoria revisional, com prejuízo para a defesa do sujeito passivo e para a 
própria Fazenda Pública. 

Em atenção à contestação fazendária, a primeira câmara aprova a 
Resolução nº 70/2017 (fls.86/87), determinando o retorno dos autos à Delegacia Fiscal de 
origem a fim de a autoridade fiscal autora do procedimento revisional (fls. 80/82), fizesse 
juntar ao processo a “Relação de Saídas” correspondente ao período autuado, o que foi 
atendido conforme documento de fls. 90/102. Corrigido o procedimento, a Fazenda 
Pública não se opôs ao resultado apurada na diligência. 

Intimado do resultado da revisão, o sujeito passivo opta por realizar o 
pagamento do novo valor apurado pela autoridade revisora com os benefícios da Lei nº 
19.738/17. 

É o relatório. 

 

D E C I D O 

 

Conforme relatado, a omissão apurada pela Fiscalização Estadual decorre 
da diferença verificada na Auditoria Específica de Mercadorias, auditoria esta aplicada 
com fundamento no § 1º, V, do art. 25 do CTE, o qual estabelece que “Presume-se 
decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em 
procedimento fiscal, correspondente [...] à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, 
levando em consideração os estoques inicial e final”. 

No caso específico destes autos, ficou comprovado erro no trabalho fiscal 
originário no cômputo das quantidades relativas às saídas de mercadorias promovidas 
pelo estabelecimento da autuada.  

A própria autoridade revisora reconhece que “alguns ‘itens produtos’ de 
algumas notas fiscais de saídas não foram carregados para a Auditoria Específica de 
Mercadorias”, tendo sido, por isto, apresentado o resultado revisional com redução do 
valor da exigência fiscal de ICMS para R$ 77.237,90 (setenta e sete mil, duzentos e trinta 
e sete reais e noventa centavos). 

Assim, tendo em vista que este era o único ponto controvertido 
apresentado pela defesa e considerando que a adesão da autuada ao programa de 
medidas facilitadoras para negociação de débitos fiscais instituído pela Lei nº 19.738/2017 
implica o reconhecimento do débito, não há outro caminho lógico que não seja o 



acolhimento das razões defensória para ajustar o valor exigido àquele apurado no 
procedimento revisional. 

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 77.237,90 (setenta e sete mil, duzentos e trinta e sete 
reais e noventa centavos), conforme apurado na revisão fiscal (fls. 82), devendo ser 
considerado o pagamento efetuado com o benefício da Lei 19.738/17 para fins de extinção 
do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00167/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Apuração de Omissão de 
Saída de Etanol Hidratado Combustível, apurada mediante de 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência.  
 
1. Caracterizada a omissão de registro de saídas de 
combustível, apurada mediante Auditoria Específica de 
Mercadorias, deve ser mantido o lançamento fiscal, mesmo ante 
o argumento de que teria ocorrido aumento de volume em razão 
da variação de temperatura, haja vista a configuração material 
do fato gerador do imposto.  
 
2. Não pode ser apreciado na instância administrativa o pedido 
relativo a suposta inconstitucionalidade de leis, decretos ou 
atos normativos expedidos pela legislação tributária conforme 
prescrito no § 4° do art. 6° da Lei n° 16.469/09. 
 
3. Julga-se procedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de abril de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe  provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 99.018,87 (noventa e nove mil e 
dezoito reais e oitenta e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, João Divino de Brito e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro 
José Pereira D'abadia, que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 
em face de decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a exigência 
fiscal contida em auto de infração cuja “Descrição do Fato” encontra-se assim expressa: 

Realizou saídas de 418.803 Lts. de Etanol Hidratado combustível em 
operações sujeitas a substituição tributaria pelas operações posteriores no 
valor comercial de R$ 837.103,44 sem emissão de documentação fiscal, 
referente ao período de 01/0 1/2013 a 31/12/2013, conforme Auditoria 
Especifica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 184.162,76, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais.       

ETANOL. HIDRATADO: Alíquota 29 %. Alíquota efetiva com Redução de 
BC: 22% - RCTE, ANEXO IX ART 9, XXVI 01/03/2011. 
 

Foram dados como infringidos os artigos 51, § 1º, 63 e 64, da Lei 
11.651/91, combinados com o art. 65, I e Apêndice II, 3-C do Anexo VIII e artigo 141 do 



Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea 
"L", § 9, II da Lei nº 11651/1991. 

Instrui o processo, dentre outros documentos, a mídia (CD) encartada às 
fls. 08, contendo a Auditoria Específica ETANOL HIDRADATO, referente ao exercício de 
2013. 

Em sua peça de recurso, a autuada alega que a decisão recorrida seguiu 
na direção deflagrada no Auto de Infração com claro intuito de forçar o enquadramento da 
conduta da Recorrente nos tipos infracional e sancionatório previstos em sua legislação 
interna na tentativa legitimar a cobrança do ICMS e a aplicação da penalidade, o que, 
contudo, se mostra ilegal e abusivo. 

Argumenta que a legislação que regula a matéria determina que as 
distribuidoras de combustíveis estão obrigadas a adquirir os produtos que comercializam à 
temperatura de 20°C e que, também por força das normas que regem mencionada 
atividade econômica, tais produtos devem ser vendidos à temperatura ambiente. 

Aduz que em 27.07.2015 foi editado o Convênio ICMS nº. 61/2015 
(publicado no Diário Oficial da União em 30.07.2015, com efeitos a partir de 01/01/2016), 
acrescentando no Convênio ICMS 110/07, o fator de correção de volume (FCV), com fins 
justamente de adequar no âmbito estadual (via Convênio ICMS) as questões relativas à 
variação volumétrica causada em razão da aquisição do combustível a 20° C e sua 
posterior venda (pela distribuidora) a temperatura ambiente. 

E assim, destaca que, considerando ser o Estado de Goiás é signatário do 
referido Convênio, tendo inclusive sido representado na 244ª reunião extraordinária do 
CONFAZ, não pode este Órgão Julgador, que, como se sabe, está vinculado à Secretaria 
de Estado da Fazenda, não “acatar” a tese de variação do volume de combustíveis em 
razão da variação de temperatura, haja vista ser esse fenômeno de fato existente, tendo, 
inclusive, merecido a edição de um Convênio ICMS específico para adequá-lo às 
legislações estaduais. 

Argumenta ainda que a aplicação/manutenção da multa no patamar de 
100% do valor do tributo devido se mostra desarrazoada e confiscatória em relação à 
conduta praticada, o que fere o preceito constitucional da vedação ao confisco. 

Ao final, requer seja dado integral provimento ao recurso, a fim de que o 
Auto de Infração seja julgado totalmente improcedente e, sucessivamente, caso assim não 
se entenda, que ao menos a multa aplicada seja reduzida para o patamar aceito como 
razoável pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que não cabe acolhimento 
dos pedidos formulados pela recorrente. 

Registre-se que a questão fática – relativa à exclusão de nota fiscal de 
simples faturamento – já foi resolvida em primeira instância, restando para análise a 
argumentação da recorrente relativa à mutação do volume do combustível em razão da 
variação da temperatura. 

Com efeito, conforme se verifica pelo procedimento de revisão, cujo 
resultado encontra-se demonstrado às fls. 178 dos autos, a autoridade revisora, 
atendendo à determinação emanada do julgador de primeira instância, acolhe a arguição 
da defesa e exclui da auditoria a nota fiscal nº 15068, referente à simples faturamento para 



entrega futura, de modo que o valor da exigência fiscal fica reduzido para R$ 99.018,87 
(noventa e nove mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos). 

No que toca a questão relativa ao ganho de volume por conta do fato de 
que a autuada adquire os produtos que comercializa à temperatura de 20°C e que os 
vende à temperatura ambiente, esta circunstância não tem sido considerada por este 
Conselho como evento capaz de excluir a obrigatoriedade de recolhimento do imposto no 
exato valor e quantidade de combustível comercializado. 

Destarte, no tocante à mateira não merece reparo a decisão de primeira 
instância, que assim enfrentou a controvérsia: 

 

O ganho em relação à expansão ou a perda quanto à retração, entretanto, 
poderia ser suprimido se fosse utilizado o mesmo critério com relação à 
temperatura em todas as operações, reafirmo, ou seja, se as entradas e 
as saídas fossem realizadas a temperatura de 20°C, o que, em meu 
entendimento seria o correto, tendo em vista que ao vender combustível 
recebido a 20°C na temperatura ambiente efetivamente provocará esse 
tipo de distorção e, em consequência, acarretando um ganho 
financeiro/econômico para o vendedor, apenas para distribuidora de 
combustível. Entretanto, o ônus no final da cadeia é sempre repassado ao 
consumidor final, quando do abastecimento do seu veículo em um posto 
varejista de combustível. 

Nesse aspecto, aqui não é aceito nesta instância e nem neste Conselho 
os ajustes referentes às diferenças de temperatura e ao permanecer a 
opção da distribuidora em receber combustível a temperatura de 20°C e 
vender a temperatura ambiente sempre o fisco apurará essas diferenças 
originadas da expansão na região centro-oeste, devido às temperaturas 
serem mais elevadas do que a dos Estados remetentes, isso é fato, como 
foi mencionado na defesa. 

Com relação ao Ofício ANP, Resolução CNP ou o Parecer IBP não tem 
influência no litígio, pois repercutiram na legislação tributária e trata 
apenas de ressarcimento das perdas e não da omissão apurada. 

Sendo assim, segura está a determinação da infração apontada pelo fisco 
na inicial, cuja infração à legislação tributária se encontra suficientemente 
demonstrada, assim como, também, o fato gerador se encontra 
identificado com perfeição e clareza, devidamente arrimado no inciso V do 
§ 1° do art. 25 do CTE a respectiva presunção legal. 

Finalmente, cito os Acórdãos do CONP n° 01361/12 e 01720/13 deste 
Conselho que concluem, respectivamente, que “Havendo aumento de 
volume de combustíveis em razão de variação de temperatura, há ganho 
econômico para o sujeito passivo, devendo haver tributação sobre o 
mesmo” e que “é devido o pagamento do ICMS-ST sobre o ganho de 
volume de combustíveis em estabelecimento distribuidor, decorrente de 
variação de temperatura.” 

Com relação ao Convênio ICMS n° 61/2015, antecipo, a sua vigência e 
seus efeitos foram a partir de 01/01/2016 (Cláusula terceira) e, ainda, na 
sua Cláusula segunda se prevê que o fator de correção do volume (FCV) 
será divulgado em ato COTEPE e corresponde a correção dos volumes, o 
que ainda não ocorreu e devido a isso tudo não há como aqui ser isso 
acolhido.  
 



Por fim, registre-se que há impedimento legal quanto ao acolhimento da 
tese de que a multa teria caráter confiscatório, isto por força do disposto no § 4º art. 6º da 
Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, o qual estabelece que “Não será proferida 
decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal”. 

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter 
a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 99.018,87 (noventa e nove mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00170/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada, sem emissão de documento fiscal. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando o polo passivo 
comprovar nos autos que não cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Foram vencedores 
os Conselheiros José Luiz Rosa e Paulo Diniz, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de 
Almeida que votaram conhecendo do recurso voluntário, confirmando a decisão singular  
que julgou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documento fiscal, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, 
conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$30.299,44, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Poliana Borges Silva 

Silveira e Eduardo Silveira, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 28). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.20 a 26). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia pelos sujeitos passivos solidários, 

(fl.29). 
 
Pelo Despacho nº479/2015, (fl.59), o julgador singular determina 

realização de diligência para encaminhar o auto à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia para que seu titular, por obséquio, designe Auditor-Fiscal, preferencialmente o 
autor do trabalho original, para manifestar-se conclusivamente a respeito das razões 
expostas pela impugnante e, se julgar necessário, revisar o procedimento.  

 



Em atendimento ao Despacho nº479/2015, na (fl.61), à Secretaria de 
Estado da Fazenda Superintendência da Receita GEAF – Varejo I, alegou que foram 
analisadas as situações que deram ensejo ao discutido auto de infração bem como as 
retificações dos arquivos Sintegra efetuadas pela autuada, tendo como resultado o que se 
segue: 

 
Ao se refazer a aludida Auditoria Específica de Mercadorias chegou-

se a um novo montante, a base de cálculo da Omissão de Saídas de Mercadorias foi 
revisada de R$178.231,66, para R$ 292.137,71. A partir desse novo resultado chegar-se-
ia a uma base de cálculo complementar, todavia, nos termos do Art.173, I, Código 
Tributário Nacional o direito de se constituir esse montante complementar extinguiu-se em 
31/12/2014. Anexou Documentos (fls.62 a 71). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.73 a 87). 
 
Pela Sentença de nº3329/2016 – JULP, (fls.89 e 90), o julgador 

singular decidiu pela Procedência, do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.94 a 101). 
 
Pela Resolução nº016/2017, (fls.151 e 152), a Câmara Julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, para que o seu ilustre titular determine que o autor 
do procedimento adote as seguintes providências: 

 
Promova a juntada aos autos de mídia eletrônica contendo todos os 

demonstrativos da Auditoria Especifica de Mercadorias, elaborados no momento da 
lavratura do auto de infração, nos termos do art.4º, da Instrução Normativa nº916/08-GSF; 
preste quaisquer outras informações ou esclarecimentos que entender úteis para a 
solução da lide.   

 
Em atendimento à Resolução nº016/2017, na (fl.154), a Secretaria de 

Estado da Fazenda Superintendência da Receita Estadual Gerência de Auditoria de 
Varejo e Serviços Coordenação do Varejo I, alegou que analisaram a referida 
argumentação foi dada nova oportunidade ao contribuinte, conforme Notificação Fiscal 
9.692/2017 – GEAV, tendo como objetivo nova correção dos arquivos magnéticos relativos 
ao período fiscalizado, fazendo a inserção dos Tipos 60R e 61R, nos termos das 
Instruções Normativas 932/08 – GSF e 936/09 – GSF, as quais determinam a entrega dos 
supracitados Tipos a este contribuinte, quando da entrega dos arquivos magnéticos 
(fls.155 e 156); como resposta foi intimado que tais procedimentos são inviáveis de serem 
cumpridos, uma vez que o equipamento Emissor de Cupom Fiscal apresenta falhas que 
impossibilitam o registro do Tipo 60R e 61R, (fl.157). Anexou Documentos (fls.155 e 157). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº16/2017, querendo manifestar-se, (fls.159 a 161). 
 
Pela Resolução nº067/2017, (fls.163 e 164), a Câmara Julgadora  

converte o julgamento em diligência e encaminha o processo ao Setor de Preparo 
Processual, para que o seu ilustre titular determine a intimação dos sujeitos passivos, na 
pessoa dos seus advogados legalmente constituídos no processo, para no prazo de 30 
dias, adotar as providencias.  

 



Os sujeitos passivos foram intimados a atender ao disposto na 
Resolução nº67/2017, (fls.165 a 167). 

 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos na (fl.169), 

atendendo a Resolução nº67/2017, requerendo a juntada da fita detalhe juntamente com o 
demonstrativo de saídas que foram efetuadas por meio de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, cujos documentos atestam que não houve omissão de saída de 
mercadorias no período fiscalizado. Anexou Documentos (fls.171 a 191). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer qualquer consideração em face da legitimidade, ou 
não, do polo passivo identificado como coobrigado, vez que, tal apreciação torna-se 
despicienda, à vista de que em face do mérito, o feito é improcedente, conforme passo a 
expor:  

 
Trata-se de Auditoria Específica de Mercadoria, conforme informado 

no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  
 
Algumas Resoluções foram expedidas, com escopo de aferir a 

verdade material, objetivo deste colendo Conselho Administrativo Tributário.   
 
Em atenção a tais Resoluções, o polo passivo comparece aos autos 

e junta fita (mídia) onde detalha juntamente com o demonstrativo de saídas que foram 
efetuadas por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, cujos documentos 
atestam que não houve omissão de saída de mercadorias no período fiscalizado. 

 
Mediante a assertiva supra aduzida, reformo a decisão singular, para 

julgar improcedente o lançamento.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

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

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00295/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: CMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de combustível. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Base de cálculo apurada pelo PMPF. Procedência. Decisão por 
maioria.  
 
I - A omissão de entrada de GASOLINA "A" e ÓLEO DIESEL em 
distribuidora de combustíveis, constatada por meio de Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica na exigência do ICMS, já que 
essas mercadorias sujeitam-se ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, ocupando a empresa 
autuada a condição de substituída; 
 
II - A exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, 
que se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, não se 
desconstitui pela simples alegação de alteração volumétrica de 
combustíveis nem tampouco pela alegação de que mercadorias 
em trânsito foram consideradas em duplicidade. 
 
III – Por força do artigo 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 
(coobrigação solidária), o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria, cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que obriga-se, ainda, ao pagamento da multa 
pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção, fica obrigado ao pagamento do imposto, devido por 
substituição tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa o lançamento que o sujeito passivo omitiu o registro de 
entrada de GASOLINA “A” e ÓLEO DIESEL, mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributárias pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 426.883,34, 



já acrescido do respectivo índice de Valor Agregado – IVA, no período de 01/01/2010 a 
31/12/2010, apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 60.842,62 (sessenta mil oitocentos e quarenta e 
dois reais e sessenta e dois centavos), mais penalidade e acréscimos legais. 

OBS.: I - O presente lançamento decorre da majoração da Base de 
Cálculo de R$ 19.129.994,76 para R$ 19.556.878,10, do PAT n.º 4 0113003 539 84, bem 
como torna nulo o PAT n.º 4 0113003 468 56, que trata de ganho volumétrico de gasolina 
“A” é óleo diesel, ambos no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.  

II – Documentos de instrução deste PAT encontram-se no PAT n.º 4 
0113003 539 84. 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 45, XIII; 51; e 64, da lei 11.651/91, c/c os artigos 35, do Anexo VIII; e 145, ambos 
do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", 
parágrafo 9°II, da lei 11651/1991, c/ redação da lei 16.241/2008. 

O auto de infração foi instruído, dentre outros, com os seguintes 
documentos: Detalhamento do crédito tributário (fls.03), descritivo complementar (fls. 04), 
ordem de serviço (fls.5), auditoria específica de mercadorias (fls.6/12), notas explicativas 
(fls.13/21), recibo de entrega de relatórios digitais (fls.24) e intimação do lançamento 
(fls.25). 

O sujeito passivo compareceu ao feito (fls.30/45), sustentando a tese 
de que por calcular seus estoques à temperatura de 20°C (L20), existiriam divergências 
entre a apuração do Fisco e a apuração do impugnante e que tal incongruência resultará 
na nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 
Sucessivamente, caso não seja acatada a nulidade arguida, pede a adequação da 
penalidade e a consequente redução da multa imposta, bem como pugna pela realização 
de diligência, observando-se os valores convertidos e a duplicidade das mercadorias em 
trânsito. Por fim, requereu que o auto de infração seja considerado insubsistente. 

O julgador singular prolatou a Sentença n.º 1015/2014-JULP 
(fls.53/56), na qual rejeitou as preliminares arguidas e no mérito decidiu pela procedência 
do lançamento. 

O sujeito passivo recorre (fls.62/69), afirmando que a diferença de 
estoque por ela encontrada decorre, na verdade, da influência da temperatura exercida no 
combustível estocado. Conclui que a variação volumétrica sofrida pelo produto estocado 
não reflete omissão de entrada. Acrescenta que adotou a norma reguladora do fato e que 
o fisco considerou a mesma informação duas vezes em seu cálculo, haja vista a existência 
de mercadorias em trânsito. Por fim, pede a reforma da Sentença e a consequente 
improcedência do lançamento. 

A I CJULT, mediante a RESOLUÇÃO N.º 107/2014 (fls.81/82,   
“CONSIDERANDO que o autor do procedimento, na condição de revisor, 
citou às fls. 191/192, no processo n.º 4 0113003 539 84, que não 
considerou as notas fiscais de mercadorias que, faticamente, estariam em 
trânsito  e que o universo de mercadorias circulantes no exercício 
fiscalizado foram incluídas no livro Registro de Inventário - estoques inicial 
e final, 2009 e 2010 - e também, não o foram os ganhos volumétricos com 
emissão de documentos fiscais para ajustes e ainda, se houve débito e 
recolhimento do ICMS, normal ou por substituição tributária, com o fim de 
esclarecer as entradas e saídas realizadas no período auditado; 
 
CONSIDERANDO que os processos administrativos tributários nºs 
4.01.13.003622.07 e 4.01.13.046548.14 têm correlação a este lançamento 
do crédito tributário, necessários se faz a juntada desta resolução nesse 
autos, a fim de serem considerados no procedimento de revisão fiscal, pois 
considero que o reflexo tributário de um pode alterar o resultado do 
lançamento fiscal nº 4.01.13.046548.14 que se refere à complementar a 
base de cálculo do tributo exigido nestes autos; 



 
CONSIDERANDO que um dos pontos divergentes da defesa refere-se às 
mercadorias remetidas ao estabelecimento do sujeito passivo, sob 
cobertura de documentação fiscal emitida pela remetente e contabilizada 
na central de outro estado brasileiro, porém, e sem o efetivo ingresso no 
estabelecimento autuado 
 
CONSIDERANDO que as buscas da real posição da Conta Mercadoria no 
exercício fiscal é relevante para o acerto no julgamento do lançamento do 
crédito, ora questionado; e, por fim, 
 
CONSIDERANDO a preservação do princípio da legalidade do processo 
administrativo tributário e do seu julgamento, 
  

RESOLVE, por maioria de votos, converter este julgamento em 
diligência e encaminhar estes autos ao seu órgão de origem, para que seu titular, por 
obséquio, determine a auditor fiscal estranho a esta lide, verifique: 

 
a) se a entrada física das mercadorias em trânsito no final do ano de 
2009, ocorreu efetivamente no exercício seguinte, considerando ainda 
o estoque no final do exercício de 2010; 
 
b) se houve ou não a emissão de nota fiscal de ganho volumétrico no 
período auditado e, no caso de ocorrência, se foi efetuado o débito e o 
recolhimento do tributo incidente, tanto o normal, quanto o por 
substituição tributária. 
 
Havendo resposta positiva a qualquer uma das indagações acima, 
proceder a uma nova revisão para demonstrar qual repercussão 
implicaria no trabalho de auditagem amparador desta acusação 
fiscal.” 

. 
Em revisão de fls.84/92, a GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS conclui 

que a base de cálculo continha erro a menor, tendo realizado lançamento complementar 
veiculado neste PAT n.º 4 0113046 548 14, com valor originário de exigência de ICMS-ST 
no importe de R$ 60.842,62. 

Manifestando-se acerca da diligência realizada, a autuada 
(fls.105/107) alega que pela adoção dos estoque de combustíveis a 20.ºC não há omissão 
de entrada, que há erro no enquadramento da infração e que o fisco considerou a mesma 
informação em duplicidade, para pedir a improcedência da infração. 

A IV CJUL recomenda (fls.118) o julgamento conjunto deste PAT e o 
de n.º 4 0113003 539 84. 
  

Mediante o ACÓRDÃO N.º 1168/2017 (fls.122/127), a III CJUL 
afasta, por unanimidade, as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. No mérito, por maioria, decreta a 
improcedência do lançamento. 

 
A FAZENDA PÚBLICA, mediante o RECURSO AO CONSELHO 

SUPERIOR (fls.129/134), pugna pela reforma da decisão cameral de improcedência, 
demonstrando o equívoco na análise dos preceitos normativos aplicáveis à matéria em 
litígio. 

 
A autuada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A contradita o recurso 

da Fazenda Pública, pedindo a manutenção do acórdão vergastado. 
 



Relatados, passo ao voto. 
 
 
 
                  V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública ao 

CONSELHO SUPERIOR deste CAT, cujo escopo é a reforma de acórdão cameral de 
improcedência de lançamento complementar decorrente da majoração da Base de Cálculo 
de R$ 19.129.994,76 para R$ 19.556.878,10, do PAT n.º 4 0113003 539 84, no qual o 
Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o registro de entrada de GASOLINA “A” e 
ÓLEO DIESEL, mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributárias pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 426.883,34, já acrescido do respectivo índice de 
Valor Agregado – IVA, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, apurado em Auditoria 
Específica de Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 60.842,62. 
A questão de mérito do processo, na visão da autuada, cinge-se ao fato de que a 
diferença apurada na peça inicial decorreu de variação volumétrica dos combustíveis, 
fenômeno que seria inerente à atividade da indústria do petróleo. 
Este CONSELHO SUPERIOR, outrora Conselho Pleno, em reiterados precedente 
confirma o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria Específica apontar 
omissão de entrada de combustíveis derivados de petróleo, é correta a exigência de ICMS 
por substituição tributária por operação posterior. Nesse sentido, seguem transcritas 
ementas relativas a tais precedentes (grifamos): 

 
“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  
 
1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  
 
                                           (...). ”  
(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 
“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  
                                          (...) 
2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 
(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 



 
Ademais, não trouxe a recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 

qualquer elemento indicativo de erro no trabalho do Fisco, que se sustenta da exatidão 
aritmética da auditoria específica de mercadoria, a qual, por sua vez, é baseada em 
informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo próprio 
contribuinte. 

A indicação da referida empresa como solidária, foi feita com 
fundamento no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, que assevera que são solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
bem como no artigo 35, do Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, que determina que fica  
solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição tributária, o 
contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo 
mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Também não tem o condão de excluir o crédito tributário, pela 

alteração quantitativa dos estoques, a alegação do sujeito passivo de que que o fisco 

considerou a mesma informação duas vezes em seu cálculo, haja vista a existência de 
mercadorias em trânsito.  

Reafirmo a exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, a qual, por sua vez, 
é baseada em informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo 
próprio contribuinte. 

Assim, entendo que a indicação da solidária está fundamentada em 
dispositivos legais da legislação tributária estadual. Considerando que o instituto da 
solidariedade não comporta benefício de ordem, ficando, in casu, tanto o substituto 
tributário/remetente das mercadorias quanto o substituído/destinatário igualmente 
responsáveis pelo crédito tributário. Assim, por figurar no polo ativo credor da obrigação, o 
FISCO pode escolher todos, alguns ou algum dos coobrigados. 

Desse modo, deve figurar no polo passivo a empresa autuada. 
Por todo o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
dou-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão cameral e considerar 
PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00303/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  
Rejeitada. Preliminar de exclusão da solidária Sra. Sylvia Dell 
Eugenio de Oliveira da lide, arguida por ela mesma. Acolhida.  
ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de mercadoria 
tributada, sem emissão de documentação fiscal. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Deve ser excluído do polo passivo da lide o nome solidário, 
quando a instrução processual apontar que este não consta na 
documentação constitutiva da sociedade empresarial;    
 
3. Reafirma-se a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, quando o polo passivo não trouxer aos autos 
elementos de prova capazes de ilidir a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, 
João Divino de Brito e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$7.691,68, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.   

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Sandra Dell Eugenio 

Marchió e Sylvia Dell Eugenio de Oliveira, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 29). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas (fls.20 a 

29). 



 
Pela Sentença de nº3103/2017 – JULP, (fls.48 a 50), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário, 

(fls.51 a 73). 
 
Os sujeitos passivos autuado e solidário Sandra Dell Eugenio 

Marchió compareceram aos autos (fls.75 a 83), apresentando Recurso Voluntário. 
Defendendo que a nulidade ab initio do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa em razão da existência de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20, inciso III, da 
Lei 16.469/09, porque a peça que lhe dá sustentação está eivada de vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial, conforme será 
exaustivamente demostrado no decorrer deste contencioso administrativo tributário. 

  
No mérito aduz que a fundamentação da multa aplicada pelo Estado 

assentou-se na disposição contida no artigo 71, inciso VII, do Código Tributário Estadual, 
declarada inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, dado o efeito confiscatório que lhe é inerente.  

 
Por fim, requer a exclusão dos sócios perante a lide, estabelecida 

ilegalmente; a nulidade do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III, da Lei 
16.469/09; no mérito, pede a improcedência do auto de infração por entender que o 
crédito tributário exigido é indevido; e se caso não seja o entendimento deste digno 
Colegiado, requer-se seja, ultrapassado os tópicos anteriores, afastada a multa aplicada 
em face do contribuinte, ante a declaração de inconstitucionalidade declarada pelo egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos respeitados, inclusive com vista às partes litigantes nos momentos processual 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Acolho a exclusão da sujeição passiva da lide do nome do nomeado 

polo passivo coobrigado Sra. Sylvia Dell Eugenio de Oliveira, por ela arguida, tendo em 
vista que não consta na documentação que constituiu a pessoa jurídica da empresa e 
instrutória da lide, a nome da mencionada sujeição passiva solidária. Assim, acolhido está 
o pleito em apreciação.   

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

desta ação, onde melhor não tem o pleito da defesa, o que me leva a reafirmar o juízo 
exarado em sede monocrática que julgou procedente o lançamento, conforme passo a 
expor:  

 
De conformidade com o descrito no relatório, que é parte integrante 

deste “decisum”, a exigência estampada na folha de rosto deste volume se ampara em 



Auditoria Específica de Mercadoria que é o “o mais completo dos levantamentos fiscais e 
sem dúvida, o mais eficiente meio de se determinar a regularidade ou não dos 
lançamentos contábeis.” Sendo, pois, fácil ser contraditado, desde que a parte contestante 
introduza em suas razões de defesa, os levantamentos devidamente instruídos com 
provas documentais capazes de ilidir as referências demonstradas pela autoridade fiscal, 
quando de sua incursão inicial, cuidado esse que a polaridade passiva não teve, motivo 
pelo qual julgo procedente o lançamento.   

 
Assim voto em sintonia com a unanimidade de meus pares, 

rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
do direito de defesa. Por unanimidade de votos, acolho a preliminar de exclusão da 
solidária Sra. Sylvia Dell Eugenio de Oliveira da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00304/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  
Rejeitada. Preliminar de exclusão da solidária Sra. Sylvia Dell 
Eugenio de Oliveira da lide, arguida por ela mesma. Acolhida. 
ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de mercadoria 
tributada, sem emissão de documentação fiscal. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Deve ser excluído da polaridade passiva da lide o nome do 
nomeado polo passivo solidário, quando a instrução processual 
apontar que este não consta na documentação constitutiva da 
sociedade empresarial;    
 
3.Reafirma-se a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, quando polo passivo não trouxer aos autos 
elementos de prova capazes de ilidir a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária 
SYLVIA DELL' EUGENIO DE OLIVEIRA da lide, arguida por ela mesma. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes, 
João Divino de Brito e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$83.959,82, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais.  

 
 Tem-se como sujeitos passivos solidários Sandra Dell Eugenio 

Marchió e Sylvia Dell Eugenio de Oliveira, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 29). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.20 a 29). 



 
Pela Sentença de nº3104/2017 – JULP, (fls.48 a 50), o julgador 

singular decidiu pela Procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário 

(fls.51 a 67). 
 
Os sujeitos passivos autuado e solidário Sandra Dell Eugenio 

Marchió compareceram aos autos (fls.69 a 77), apresentando Recurso Voluntário. 
Defendendo que a nulidade ab initio do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa em razão da existência de falhas insanáveis, nos termos do artigo 20, inciso III, da 
Lei 16.469/09, porque a peça que lhe dá sustentação está eivada de vícios insanáveis que 
impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade apontada na inicial, conforme será 
exaustivamente demostrando no decorrer deste contencioso administrativo tributário.  

 
No mérito aduz que a fundamentação da multa aplicada pelo Estado 

assentou-se na disposição contida no artigo 71, inciso VII, do Código Tributário Estadual, 
declarada inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, dado o efeito confiscatório que lhe é inerente.  

 
Por fim requer a exclusão dos sócios perante a lide, estabelecida 

ilegalmente; a nulidade do auto de infração com fulcro no artigo 20, inciso III, da Lei 
16.469/09; no mérito, pede a improcedência do auto de infração por entender que o 
crédito tributário exigido é indevido; e se caso não seja o entendimento deste digno 
Colegiado, requer-se desde seja, ultrapassado os tópicos anteriores, afastada a multa 
aplicada em face do Contribuinte, ante a declaração de inconstitucionalidade declarada 
pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos respeitados, inclusive com vista às partes litigantes nos momentos processual 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Acolho a exclusão da sujeição passiva da lide do nome do nomeado 

polo passivo coobrigado Sra. Sylvia Dell Eugenio de Oliveira, por ela arguida, tendo em 
vista que não consta na documentação que constituiu a pessoa jurídica da empresa e 
instrutória da lide, a nome da mencionada sujeição passiva solidária. Assim, acolhido está 
o pleito em apreciação.   

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

desta ação, onde melhor não tem o pleito da defesa, o que me leva a reafirmar o juízo 
exarado em sede monocrática que julgou procedente o lançamento, conforme passo a 
expor:  

 
De conformidade com o descrito no relatório, que é parte integrante 

deste “decisum”, a exigência estampada na folha de rosto deste volume se ampara em 



Auditoria Específica de Mercadoria que é o “o mais completo dos levantamentos fiscais e 
sem dúvida, o mais eficiente meio de se determinar a regularidade ou não dos 
lançamentos contábeis.” Sendo, pois, fácil ser contraditado, desde que a parte contestante 
introduza em suas razões de defesa os levantamentos devidamente instruídos com provas 
documentais capazes de ilidir as referências demonstradas pela autoridade fiscal, quando 
de sua incursão inicial, cuidado esse que o polo passivo não teve, motivo pelo qual julgo 
procedente o lançamento.   

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

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por unanimidade de votos, 
acolho a preliminar de exclusão da solidária Sra. Sylvia Dell Eugenio de Oliveira da lide, 
arguida por ela mesma. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00411/18 
 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. ObObrigação Principal. Omissão de saída de 
mercadoria sujeita a Substituição Tributária pelas operações 
posteriores. Auditoria Específica de Mercadoria. Procedência 
parcial. Decisão não unânime.  
 
I - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (artigo 25, §1º, inciso V, da Lei nº 
11.651/91). 
 
II – Impõe-se a declaração de procedência parcial do lançamento 
de ofício de infração devidamente comprovada pelo fisco, cuja 
ocorrência não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de R$ 845.748,41 (oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme revisão de fls.195. Foram 
vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia, que votaram pela procedência parcial no 
valor de R$ 811.933,43 (oitocentos e onze mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta 
e três centavos), considerando-se apuração efetuada pelo Conselheiro Valdir Mendonça 
Alves, que excluiu da base de cálculo as notas fiscais N.º 932.722, 886.967 e 785.377. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria, óleo 
combustível – OC2A, em operação sujeita a substituição tributária pelas operações 
posteriores sem emissão de documentação fiscal, referente ao período de 01/01/2014 a 
31/12/2014, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, foi exigido 
o ICMS na importância de R$ 884.679,30, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Infringidos os artigos 51, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 34 do Anexo 

VIII, e artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. 
 



A penalidade proposta é a tipificada no artigo 71, inciso VII, “l”, § 9º, inciso II 
da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
Para instrução processual, anexou-se ao processo o Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04), extratos de atas de nomeação de 
diretores do sujeito passivo, cópia de portaria de designação de AFRE II para fiscalização 
empresas de grande porte (fls. 06), Ato Cotepe/MVA nº 10/2014, Recibo de remessa de 
arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, DANFE da NFe nº 932722 de 26/09/2013, 
Registro de Inventário inicial e final na EFD (fls. 21/27); relatórios da Auditoria Específica 
de mercadorias:  Cadastro de Produtos, Inventário Inicial e Final e Conclusão da Auditoria 
Específica de Mercadorias (fls. 31), Relatório Explicativo de Fiscalização, Resposta da 
autuada ao relatório explicativo (fls.33/189), Nota Explicativa emitida pela Gerência de 
Combustíveis (fls. 190/195), mídia digital – CD, Termo de Retificação do Auto de Infração 
nº 2924 (fls.197/199).  

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não compareceu ao feito, e por 

conseguinte, foi declarado revel conforme Termo de Revelia às fls. 202. 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação em 

Segunda Instância argumentando que: 
- a diferença ocorreu em função da variação da temperatura que provoca 

expansão no combustível; 
- advém de perda no manuseio, transporte e armazenagem do combustível 
 - a contabilidade da recorrente é integrada por sistema eletrônico de dados, 

sendo que, quando da emissão da nota fiscal da filial de origem, automaticamente é 
gerado um lançamento contábil de entrada na filial de destino no sistema de controle do 
estoque, assim, quando a mercadoria ingressa efetivamente no estabelecimento de 
destino o sistema o registra, também, como mercadoria entrada, causando assim uma 
duplicidade na quantidade do produto considerada na auditoria. 

- a diferença de 174.474 Kg se refere as notas fiscais nº 785.377, 886.967 e 
1.305.327 que estavam em transito e foram consideradas também no inventário inicial de 
2014. Informa ainda que, os produtos das notas fiscais 785.377 e 886.967 foram objeto de 
sinistro e que a mercadoria constante da nota fiscal 932.722 só foi recebida em 
05/09/2014. 

- do mesmo modo, por conta do sistema eletrônico de controle de dados, no 
estoque final consta a quantidade de 2.045.010 kg de óleo combustível que só adentraram 
na empresa em 2015;  

- a multa aplicada é confiscatória. 
 
Por fim, apresentou cálculos das quantidades ajustadas de acordo com 

diferenças apontadas, resultando em omissão de entrada de 2.082 kg de óleo combustível 
e requer a improcedência do lançamento. 

 
Por Resolução nº 173/2017, a III CJUL enviou os autos em diligência ao 

sujeito passivo para juntar ao processo: demonstrações financeiras e demais documentos 
que comprovem analiticamente a duplicidade alegada.  

 
Em cumprimento a diligência solicitada, a impugnante apresentou mídia 

digital – CD constante às fls. 248 dos autos. 
 
Novamente, o processo é convertido em diligência ao autor do lançamento, 

mediante a Resolução nº 44/2017 da III CJUL, para analisar se efetivamente ocorreu a 
alegada duplicidade e promover revisão se necessário. 



 
O revisor, às fls. 255/280, esclareceu que o trabalho de auditoria é 

matemático e foi baseado estritamente em documentos fiscais e seus lançamentos na 
escrita fiscal. Ou seja, nos estoques inicial e final registrados nos livros Registro de 
Inventário de 2013 e 2014 e nos documentos fiscais de saídas e entradas, todos 
regularmente registrados na Escrituração Fiscal Digital - EFD.  

 
Por fim, o revisor asseverou que a alegação do sujeito passivo não encontra 

respaldo na documentação fiscal do mesmo e reafirmou na integra os valores contidos no 
levantamento original. 

 
Em manifestação após a diligência o sujeito passivo apenas reiterou os 

mesmos argumentos apresentados na impugnação. 
 
Novamente, mediante Resolução nº 101/2017, a câmara julgadora 

encaminhou o processo a Gerência de Combustíveis para que fosse analisada a possível 
duplicidade das quantidades alegada pela autuada. 

 
Mais uma vez, alegou pela impossibilidade de acolher os argumentos da 

defesa vez que em flagrante confronto com o que dispõe a legislação e reafirmou na 
íntegra os valores contidos na auditoria.  

 
Ao manifestar-se acerca do resultado da diligência o sujeito passivo 

contestou que o fisco não cumpriu objetivamente ao que foi solicitado apresentando 
apenas alegações de ordem genéricas. Reafirma sua discordância com o lançamento com 
as razões já expostas. 

  
É o relatório. 
 
 
  V   O   T   O 
 
 
Tratam os presentes autos de exigência de ICMS, multa formal e acréscimos 

legais em virtude da omissão de pagamento do imposto pelo fato de o sujeito passivo ter 
dado saída de mercadoria sem a emissão de documentos fiscais, conforme apurado em 
auditoria específica de mercadorias. 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o fluxo 

de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e 
saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 
se for o caso, cobrar o imposto subtraído.  

 
Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja redação 

transcrevo abaixo: 
“Art. 25............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 

registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 



V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; ” 

 
A diferença apurada implica uma presunção legal de omissão de saída de 

mercadorias sujeitas a retenção do ICMS na saída do estabelecimento distribuidor. 
Tratando-se de presunção “juris tantum”, admite prova em contrário no processo 
administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a Auditoria Específica de Mercadorias 

elaborada pela fiscalização apresenta todos os elementos que compõem tal auditoria, 
prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de 
saída de mercadorias tributadas. 

 
 Os relatórios que compõe a auditoria, anexados aos autos através de mídia 

digital – CD às fls. 196, comprovam que houve omissão de vendas, ou seja, venda de 
mercadoria sujeita a substituição tributária sem emissão de documentos fiscais. 

 
Sobre as perdas de óleo combustível decorrente de transporte, 

movimentação e outros, deve-se observar que a Portaria CNP nº 283 de 06/1980 
estabelece percentual de evaporação de 0,6% apenas para o manuseio e movimentação 
de gasolina nos postos revendedores, e ainda que, se quisesse estender a aplicação ao 
óleo combustível, não caberia no caso em questão, pois a autuada é estabelecimento 
distribuidor.  

 
Relativamente a expansão em razão da variação da temperatura, também já 

foi explicitado pelo revisor que o óleo combustível – OC2 é medido por Kg, logo não está 
sujeito a este fenômeno físico (fls. 194). 

 
 A multa proposta é a específica para o tipo de infração denunciada e com 

relação ao efeito confiscatório, cumpre esclarecer que é permitido a este conselho proferir 
decisão que implique afastamento de norma sob alegação de inconstitucionalidade, 
apenas nas situações previstas no § 4º do artigo 6º da Lei nº 14.469/09. 

 
Finalmente, quanto à alegada duplicidade de registro das mercadorias “em 

trânsito”, ou “em transferência”, próximos ao fim de um exercício e início do exercício 
seguinte, entendo que o recorrente não consegue convencer que tal fato seja crível. 

 
Com efeito, o trabalho do fisco ampara-se nos livros fiscais do sujeito 

passivo, quais sejam, Registro de Inventário, dos exercícios de 2013 e 2014, bem como 
nas notas fiscais de entrada e saída do estabelecimento referentes ao exercício fiscalizado 
de 2014. 

 
O sujeito passivo quer fazer crer que esta empresa realiza registro em 

duplicidade em relação às mercadorias em trânsito. 
 
Se o sujeito passivo realiza tal fato, deve-se registrar que é uma decisão da 

empresa que contraria toda a legislação tributária sobre escrituração de livros fiscais e 
registro de notas fiscais, e em decorrência disso, na medida que não existem meios 
hábeis para comprovar tal equívoco que seria cometido pela empresa, a mesma deve 
responder por seus atos, responsabilizando-se por agir de forma contrária à norma legal.  

 



Não é vedado a autuada tal procedimento a título de controle interno, 
contudo, a informação a ser prestada ao fisco relativa aos estoques deve ser em estrita 
observância ao disposto nos artigos 333 e 335 inciso III do Decreto nº 4.852/97. 

 
Ressalto que a recorrente não trouxe aos autos nenhum comprovante do 

registro em duplicidade, como é de sua alegação. Apenas 03 notas fiscais que seriam as 
de transferência entre estabelecimentos ocorrida no final do ano de 2013. Porém, o que se 
verifica é que tais documentos apenas corroboram no sentido de que o procedimento 
adotado pela autuada é inteiramente desconexo das normas tributárias que regulam a 
escrituração do livro Registro de Inventário, quando reconhece que as mercadorias 
discriminadas nas notas fiscais nº 785.377 e 886.967 foram objeto de sinistro e que a 
mercadoria acobertada pela nota fiscal nº 932.722 emitida em 12/2013 só entrou no 
estabelecimento em 09/2014, nove meses após sua emissão. 

 
Assim, a empresa autuada mostra total descontrole fiscal tributário, sendo ela 

mesma a causadora, segundo afirma, do equívoco que resultou na diferença de saída de 
óleo combustível, na Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Porém, não é capaz de comprovar tal fato, devendo, em consequência, 

responder pelo pagamento de ICMS, multa formal, mais acréscimos legais, nos termos 
exigidos na inicial. 

 
Importa observar que foi oportunizado a empresa, revisar a auditoria antes 

mesmo de ser intimado (fls. 32) e que após sua manifestação, o autor do lançamento 
reconheceu erro na quantidade das saídas do mês de 09/2014 (fls.193), reconhecendo por 
fim, ICMS devido na importância de R$ 845.748,41 (fls. 195), o que ocasionou a lavratura 
do Termo de Retificação do Auto de Infração nº 2924 constante ás fls. 197 dos autos. 

 
Sob tais fundamentos, conheço da impugnação em segunda instância, nego-

lhe provimento para considerar procedente em parte o lançamento, ICMS na importância 
de R$ 845.748,41. 
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00444/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Especifica de Mercadorias. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, limitando a multa à prevista no § 11, inciso I, do art. 71 do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2016 a 
31/12/2016, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, relatórios, documentos e 
demonstrativos em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na importância 
de R$ 2.259.247,82. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 do 

CTE, c/c artigo 141 do decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “L’, §9º, 
I do CTE.  

 
Identificados os polos passivos solidários, fls. 05/06.  
 
Intimados, nos termos da lei, fls 18 a 25, o sujeito passivo e os 

consignados solidários, não se manifestam, sendo lavrado o termo de revelia, às fls 26. 
 
Novamente intimados, às fls 28 a 35, os sujeitos passivos se 

manifestaram conjuntamente apresentando impugnação à Segunda Instância, alegando 
que apuradas as mercadorias em unidade, a autoridade fiscal, ao apontar o preço das 
mercadorias, consignou o preço de caixa e não o de preço unitário, haja vista que apurou 
a diferença em quantidade de unidades e não em caixa. Assim, tendo por exemplo 
apurado a omissão de saída de 17.588,47 unidades de palmito 300gr, considerou o preço 
de cada palmito por R$ 137,00, quando na realidade este preço refere-se a caixa de 
palmito inteiro Vd 15x300 gr, ou seja, 15 unidades de palmito. Sendo assim o preço 
correto é de R$ 9,13 cada unidade de palmito (137,00 : 15). Anexado uma planilha na 
folha de n°38. Cita-se que o impugnante declara que está procedendo o parcelamento do 
credito tributário acima apontado com os benefícios do SEFAZ. Por fim, requer-se que 
seja julgado parcialmente procedente o auto de infração em epigrafe, cobrando-se o ICMS 
apurado no valor de R$ 210.276,22, mais as cominações legais. O impugnante vai 



proceder o parcelamento do referido credito tributário acima apurado, aproveitando-se da 
anistia fiscal, às fls 37 a 39. Foram anexados documentos, às fls 40 a 57. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Não houve arguição de preliminares. 
 
O sujeito passivo não discorda da ocorrência da infração em si 

mesma, limitando sua defesa a uma alegação meramente quantitativa, ou seja, relativa ao 
cálculo. Apuração do crédito lançado. 

 
Como visto o sujeito passivo apenas asseverou que o levantamento 

fiscal não se sustenta porque o cálculo foi feito levando em consideração unidades 
(latas/vidros) do produto palmito, quando a empresa, por ser distribuidora, comercializa 
seus produtos em caixas contendo várias unidades.  

 
Na ótica da autuada, tal “erro “ de cálculo reduziria expressivamente 

o valor do crédito, objeto deste auto.  
 
Entretanto, as alegações do sujeito passivo não se sustentam, pois, 

as que se vê na Auditoria Específica de Mercadorias, o autuante efetuou a conversão dos 
itens em que as notas fiscais consideradas, mencionavam os produtos em unidades para 
caixas (1 caixa=15 itens). 

 
Noutra senda, conforme inventários constantes dos CDs (mídias) 

anexadas pelo fisco aos autos, na verdade, os produtos já estão considerados em caixa. 
 
Ademais, o sujeito passivo não trouxe nenhum outro argumento ou 

elemento de prova apto a ilidir a acusação fiscal que teve gênese em denúncia anônima 
de conduta que, em tese, configuraria crime contra a ordem tributária. Fatos estes que, 
apurados deflagraram a Auditoria Específica de Mercadoria que instrui o presente auto. 

 
Sabe-se que esta espécie de levantamento de cunho matemático, 

deve ser contestada por outro de igual teor, além de gozar de ampla credibilidade e 
presunção de correção, dada a exatidão com que é desenvolvido, fato este que impõe ao 
sujeito passivo o fardo de trazer provas robustas acompanhadas de planilhas e 
levantamentos que sigam a mesma metodologia, além de apontar pormenorizadamente 
eventuais falhas no trabalho fiscal.   

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, limitando a multa 
à prevista no § 11, inciso I, do art. 71 do CTE.      

 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00451/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal. 
Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu em 
parte à exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 82.902,36 
(oitenta e dois mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça 
Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias e demais documentos que se encontram 
acostados ao processo, com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva, fls.03 a 22. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da 

Lei nº11.651/91, c/c artigo 141 do Decreto nº. 4.852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, “L”, §9º, L do CTE.  

 
O sujeito passivo compareceu ao feito de forma tempestiva, através 

de seus procuradores legais, apontando erros em algumas das operações informadas 
através dos arquivos magnéticos pela própria empresa autuada, fls. 25 a 40. Junta 
documentos, fls. 41 a 70.  

 
Despacho nº. 742/09 – JULP infere que devida a erros apontados 

pela defesa, face ao trabalho inicial, remete o feito em diligência para que dúvidas fossem 
sanadas, fl. 72.  

 
Em cumprimento ao despacho supra a autoridade fiscal informa que 

não foi possível a revisão, tendo em vista que o polo passivo não atendeu à notificação 
que lhe foi endereçada, fl. a 74. Junta documentos, fls. 75 a 177.  

 
O polo passivo é intimado sobre a tarefa revisional, fls. 179 a 184. 
 
Manifestando-se sobre a diligência, fls. 188 a 191, o polo passivo 

requer revisão do lançamento, com base nas informações contidas os documentos 



entregues pelo contribuinte, bem como consideras verdadeiras as alegações contidas na 
defesa apresentada.  

 
O ilustre sentenciador “ a quo” julga procedente o lançamento, fls. 

193 a 194. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo, suscita, em sede de 

preliminar, a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito tributário. 
Alega que as operações realizadas pela recorrente ocorreram no período atingidos pela 
decadência, nos termos lecionados pelo §4º do artigo 150 do CTN. No mérito reafirma que 
parte das notas fiscais foram entregues para o fisco estadual e que não forma devolvidas, 
fls. 199 a 211. . 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, acolhe a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a partir da decisão singular de fls. 193, 
vez que a preliminar de decadência aduzida pela defesa, não foi apreciada pelo julgador 
monocrático, fls. 218 a 219.  

 
Despacho nº. 238/2014 – GERF/SR concorda com a decisão 

cameral supra inferida, fl. 221.   
 
Sentença nº1959/2014 – JULP refuta o questionamento aduzido pela 

defesa, em sede de preliminar de decadência do direito da Fazenda constituir o crédito 
tributário e no mérito ratifica sua decisão de proceder o trabalho inicial, fls. 228 a 230.  

 
Com recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições e 

alegações pronunciadas em fases processuais defensórias anteriores, fls. 238 a 253. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo, fls. 
256 a 264.   

 
Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno solicita reforma da 

decisão que acolheu a decadência, nos termos lecionados pelo artigo 173, I do CTN, 
fls.266 a 271.  

 
Em contradita ao recurso supra o polo passivo retorna aos autos e 

reafirma as alegações, inquirições e solicitações pronunciadas em fases defensórias 
anteriores, fls. 280 a 295. Junta documentos, fls.  296/297.  

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe 
provimento para afastar a preliminar de decadência do crédito tributário e retornar os autos 
à Câmara para apreciação de toda a matéria, fls. 302 a 307.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 25/11/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência para tanto determinando o 
retorno dos autos ao SEPRE, a fim de intimar o sujeito passivo na pessoa dos 
procuradores constituídos, no endereço em Ribeirão Preto, rodapé de fls. 280, no prazo de 
30 dias a partir da ciência desta, realizar outra auditoria específica de igual teor à da 



fiscalização, indicando as divergências e anexando a comprovação respectiva, caso 
queira. 

 
Em caso injustificado de recusa de exibição das provas presumem-

se verdadeiros os fatos alegados, conforme art. 19, § 3º, I, da Lei 16.469/09, fls. 312/313.  
 
Em atenção à resolução supra o polo passivo retorna aos autos e em 

conclusão informa que não é possível a realização de nova auditoria nos moldes da 
efetuada pela fiscalização, uma vez que não está de posse dos documentos necessários 
para tanto; que cabe ao fisco apresentar as notas fiscais que lhe foram entregues em 
fiscalização realizada nos exercícios financeiros de 2005 e 2006, a fim de que seja 
devidamente realizada a auditoria, fls. 320 a 327.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 08/03/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,  por 
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Catalão a fim de que seja designado auditor fiscal para que, dirigindo-se a 
empresa fornecedora LASA – Lago Azul Ltda (CCE 10.043.836-9), estabelecida no 
município de Ipameri – GO, se possível, faça juntar aos autos cópias das Notas Fiscais nºs 
0015, emitida em 13/10/2003; 0072, emitida em 03/11/2003; 0128, emitida em 25/11/2003 
e 0157, emitida em 09/12/2009; fls. 331/ 332.  

 
O polo passivo informa que a notificação busca a apresentação de 

documentos fiscais emitidos no ano de 2003; que em virtude de haver transcorrido o prazo 
decadencial, relacionado aos documentos solicitados pelos agentes, não possui nenhum 
crédito tributário constituído desse período que ensejasse a manutenção e guarda dos 
documentos fiscais, fls. 335.  

 
Em atenção à resolução supra, a autoridade fiscal informa que não 

foi possível o cumprimento da citada resolução, conforme exposto no parágrafo 
imediatamente volvido, fls. 338.    

 
O polo passivo retorna à lide e reafirma os argumentos apresentados 

e devidamente transcrito em linhas anteriores, fls.345/347.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 351, por solicitação do 

Conselheiro Relator, foi acostado aos autos o documento de fl. 352.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo realizou saída de mercadorias tributadas, sem emissão de 
documentos fiscais, no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, de acordo com Auditoria 
Específica de Mercadoria. Em consequência, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher o imposto devido na importância de R$ 285.099,45 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). 

 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide verifiquei 

que:   
 



Na folha 252 há um pedido de decadência, que foi superado por 
decisão do Conselho Superior. Há também um pedido de improcedência do auto. 

 
Primeiro Caso: Quanto ao mérito, fls. 34 e 35, o polo passivo pede 

que se considere a Nota Fiscal de Entrada nº. 6533, porém, não tem a certeza se ela se 
refere a óleo de soja degomado ou farelo de soja. Conforme SINTEGRA, consta farelo de 
soja, motivo de não considerado na auditoria, já que esta considerou somente as 
operações com óleo de soja degomado. O sujeito passivo afirma ser óleo de soja  
degomado. Sendo nota fiscal de entrada, essa situação irá aumentar a omissão, pois, não 
foi comprovado qual era o produto. Por não ser permitido o aumento do valor da omissão, 
após sentença singular e pela decadência desta situação, 2003, não há que ser 
considerada a auditoria.  

 
Segundo caso: Exclusão das Notas Fiscais nºs. 

6645,6683,6695,6738 do levantamento por se caracterizarem como serviço de 
industrialização que foi que foi incorretamente informada pelo sujeito passivo com o CFOP 
1902, quando deveria ser 1.124 – serviço de industrialização. Conforme cópias das notas 
fiscais apresentadas pelo sujeito passivo, fls. 66 a 69, referem-se realmente ao serviço de 
industrialização prestado e não a entrada de óleo de soja degomado no estabelecimento 
do sujeito passivo. Tais quantidades no valor de 600,99 toneladas, devem ser excluídas 
do total das entradas na auditoria.    

 
Terceiro caso: Alega erros na quantidade de produtos informados 

nas notas fiscais de entrada, nºs. 15, 72 e 128 que foram maiores no SINTEGRA e as 
constantes das notas fiscais. Não anexa as notas fiscais ao processo. Alega que as notas 
fiscais foram entregues à fiscalização, conforme protocolo de entrega de livros e 
documentos para a fiscalização, fls. 125.  

 
As autoridades fiscais informam que toda a documentação foi 

devolvida para a empresa e cabe a esta apresentar comprovante, fl. 80, a fiscalização, 
portanto, não apresenta protocolo de devolução das notas fiscais do contribuinte.  

 
O ônus da prova. Fisco versus sujeito passivo. Contendo dúvidas 

sobre quais valores são corretos, diante da falta das notas fiscais que não foram 
apresentadas, diante da impossibilidade de resgatar as cópias das referidas notas fiscais, 
consultando os arquivos magnéticos SINTEGRA, enviados pelo emitente destes 3 (três) 
documentos (LASA), verificamos que procedem as alegações do sujeito passivo, isto é, as 
quantidade de produtos, alegado pelo sujeito passivo, coincidem com aqueles informados 
pelo emitente dos respectivos documentos  Dessa forma, os valores informados pelo 
sujeito passivo no SINTEGRA e que foram com base da prova auditoria, não 
correspondem à realidade, devendo as quantidades serem ajustadas no valor correto.  

 
Quarto caso: Alega que a Nota Fiscal nº151 de 09/12/2003 foi 

emitida erroneamente, ou seja, em duplicidade, pois já havia sido dado entrada a Nota 
Fiscal nº. 169 de 08/12/2003, conforme quadro comparativo e fl. 70. Tendo verificado a 
remessa de soja em grãos para a LASA, e os respectivos retornos de óleo de soja 
degomado.  

 
O sujeito passivo omitiu em seu quadro comparativo, a remessa de 

Nota Fiscal nº. 2783 de 01/12/2003 com quantidade de 2590 toneladas de soja remetidas 
para industrialização. Essa quantidade, que não consta no comparativo do sujeito passivo, 
fez com que o resultado do comparativo mostrasse uma diferença de 484,33 toneladas, 
que o sujeito passivo atribuiu a emissão de duplicidade de entrada de óleo de soja 



degomado. Portanto, não procede a alegação do sujeito passivo, já que esta entrada de 
farelo de soja degomado só refere à Nota Fiscal nº2783, não lançada no respectivo 
levantamento de sujeito passivo. Logo, não há duplicidade de nota fiscal de entrada, na 
Auditoria Específica de Mercadoria, e Nota Fiscal nº 157, deve ser considerada na 
auditoria. 

 
Resultado: Devem ser excluídas da Entrada, na Auditoria: 
 
Nota fiscal de prestação de serviço=                  600,99 toneladas 
Nota fiscal com divergências nas quantidades= 387,25 toneladas 
Total                                                                 =  988,24 toneladas 
 
Auditoria, fl. 10 
Entradas originais                                            = 13.545,40 toneladas 
Entradas excluídas                                           =      988,24 toneladas 
Entradas a ajustar                                             = 12.557,16 toneladas 
 
Saídas totais                                                      = 12.151,97 toneladas 
 
Logo 405,10X 1.705,01 = 690.853,00 X 12% = R$ 82.902,36 (oitenta 

e dois mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).  
 

Diante do exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 82.902,36 (oitenta e dois mil, 
novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00473/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias sem 
a respectiva documentação fiscal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Revisão de lançamento. Auto de infração 
parcialmente procedente. 
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. Quando uma revisão fiscal regularmente efetuada carreia para 
os autos esclarecimentos concludentes capazes de elidir parte 
do valor do crédito tributário lançado de ofício, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Denílson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Evandro Luis Pauli.  Quanto ao 
mérito, unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 64.364,92 (sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e noventa e dois centavos), conforme revisão fiscal às fls. 169/170, 
observando o redutor de multa, conforme redação elencada pela Lei 19.965/18, art. 71, § 
11 do CTE.  Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denílson 
Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, conforme Auditoria Específica de mercadorias, conforme 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 



proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/99. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 104/110. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme documentos de fls. 145/152. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário alegando que a carga tributária utilizada na saída de mercadoria está correta e 
que o benefício mencionado no artigo 8º do Decreto nº 4.852/97 foi revogado pelo Decreto 
nº 8.512/2016 e que eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. Relata, ainda, que impetrou mandado de segurança, no qual o magistrado 
deferiu liminar garantindo a manutenção da base de cálculo reduzida aos produtos 
excluídos do Regulamento do Código Tributário Estadual pelo Decreto nº 8.512/2015. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
166/167, determinado o encaminhamento dos autos ao órgão fazendário de origem do seu 
titular, a fim de que a autoridade fiscal se manifeste sobre as considerações apresentadas 
pelo sujeito passivo. 

A autoridade fiscal revisora colacionou aos autos novos 
levantamentos, onde o valor da omissão de saídas de mercadorias tributadas referente ao 
Exercício de 2013 passou para a importância de R$ 378.617,15 correspondente ao ICMS 
no valor de R$ 64,364,92. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
aos autos reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência, suscitado pela defesa, torna-se 
desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua realização só é plausível quando: 
a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis; b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido da defesa não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
pois verifico que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei 
Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato 
coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem 
como, com a fundamentação legal da infração. Também não há divergências de valores 



entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o auto de infração. E por 
último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma a infração. 

No tocante ao mérito da acusação fiscal, o lançamento do crédito 
tributário em discussão foi baseado na Auditoria Específica de Mercadorias. Essa auditoria 
analisa a quantidade de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final.  

 
No caso em tela foi apurada omissão de saída de mercadorias, 

referente ao Exercício de 2013, em face dessa irregularidade foi exigido o ICMS na 
importância de R$ 95.810,64, mais as cominações legais, incidentes sobre a omissão de 
saída apurada. 

Cumpre destacar que a Auditoria Específica de Mercadorias está 
devidamente respaldada pelo disposto no artigo 148 da Lei nº 11.651/91, Código Tributário 
Estadual (CTE): 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 

I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final. 
 
 

A presunção da realização de operação ou prestação tributada não 
registrada está estabelecida no § 1º, inciso V, do artigo 25, do CTE: 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

(...) 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final. 

A auditoria apresentada constatou a saída de mercadoria 
desacompanhada de documentação fiscal. Essa irregularidade configura infração à 
legislação tributária, conforme estabelece o Código Tributário Estadual, Lei nº 11.651/91, 
no artigo 66, caput: "as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos". 

 
O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alegou, em 

síntese, que a auditoria possui informações divergentes dos livros fiscais que não teriam 
sido considerados pela autoridade fiscal e que haveria duplicidade de notas de entradas, 
bem como não teriam sido consideradas algumas notas fiscais de saídas, gerando, assim, 
a omissão apurada. 

Em face aos argumentos e documentos apresentados pela 
defesa, o julgamento foi convertido em diligência ao órgão fazendário de origem a fim de 
que a autoridade fiscal se manifeste sobre as considerações acima apresentadas. 



O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos 
de fls. 171/194 e no relatório diligencial (fls. 169/170) informou que foram corrigidas as 
entradas retirando-se as duplicações alegadas pelo contribuinte, no qual foi processada 
novamente a auditoria com os novos valores de quantidade de entradas. Destacou, ainda, 
que foram alterados os relatórios Relação de Entradas e a Conclusão e que não houve 
alteração no estoque inicial e final. Desta forma, após a revisão dos valores de entradas 
duplicadas, chegou-se a um novo valor da omissão de saídas de mercadorias tributadas 
referente ao Exercício de 2013 correspondente ao ICMS na importância de R$ 64.364,92 
(sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 

Conforme exposto, concluo que o presente auto de infração deve ser 
mantido nos termos da revisão, em face das irregularidades remanescentes confirmadas 
no procedimento revisional, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no 
artigo 71, § 11 da Lei nº 19.965/2018. 

Sendo assim, indefiro o pedido de conversão do julgamento em 
diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 64.364,92 
(sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), 
conforme revisão fiscal às fls. 169/170, observando o redutor de multa, conforme redação 
elencada no artigo 71, § 11, do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00544/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de 
precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser 
contestado concretamente pelo sujeito passivo, não ocorrendo 
tal situação, fica mantido o lançamento tributário; 
 
2. Mantém-se a decisão cameral, não tendo o recurso 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e 
José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, no período de 01.03.2012 a 30.06.2012, sem emissão de documento fiscal, 
conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada, na 
condição de substituto tributário, a exigência do ICMS no valor de R$ 51.080,17 (cinquenta 
e um mil, oitenta reais e dezessete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
As mercadorias que ensejaram a cobrança do ICMS são 22.579 litros 

de Óleo Combustível A2 e 97.120 litros de Etanol Hidratado. 
 
Citados como infringidos os arts. 51, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c 

os arts. 34, 66-A, 66-B, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. e art. 141 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “I”, da Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 06), mídia CD 
(fls. 32) contendo os arquivos digitais da auditoria empreendida pela fiscalização e Recibo 
de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 33), dentre outros documentos. 



 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 38 a 61), 

alegando que o montante da diferença constatada decorre da falta de aplicação do fator 
de conversão para que as quantidades fossem aferidas à temperatura de 20º C, similar 
àquelas das entradas de combustíveis, conforme explica os quadros esquemáticos 
efetuados na própria peça defensória. Asseverou que é próprio do ICMS o cálculo do valor 
da operação para obter valor do imposto, entretanto, alguns produtos sofrem variação de 
natureza físico-química, é o caso dos derivados de petróleo onde a variação de 
temperatura interfere no volume, nesse aspecto o valor da base de cálculo do imposto, 
também sofre variação. Sustentou que, por força da portaria nº 27/59-MITC, a temperatura 
a ser adotada para petróleo e seus derivados foi fixada em 20º C, a qual foi mantida por 
outros dispositivos legais posteriores, a exemplo da própria legislação goiana. Pleiteou 
que seja reconhecida a inexistência de valores a título de ICMS, caso não seja este o 
entendimento, pediu que seja reconhecida a ilegalidade do recolhimento, bem como o 
caráter confiscatório da multa aplicada. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 907/2012-JULP (fls. 

164), converte o processo em diligência e encaminha os autos à Gerência de Combustível 
- GECOM, para que fosse aferida a alegação da impugnante de que, por calcular seus 
estoques à temperatura de 20º C, (L20), existem divergência entre a apuração do fisco e a 
apuração da impugnante e sendo necessário proceder a revisão do lançamento. 

 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 907/2012-JULP, em 

relatório (fls. 166 a 170), informa que os trabalhos de fiscalização em análise têm como 
fundamento da Auditoria Específica de Mercadorias referente ao período de 01.03.2012 a 
30.06.2012, no qual foram constatadas omissões de saídas de combustíveis (álcool 
hidratado e óleo combustível A2), sujeitos ao regime de Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores em quantidades de saídas inferiores às entradas. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência, conforme fls. 176 a 185. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decidiu pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
nº 1570/2014-JULP (fls. 194 a 197). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 234 a 

279), pleiteando o cancelamento da autuação, porque o fisco deixou de aplicar o fator de 
conversão necessário para que aquela quantidade fosse aferida à temperatura de 20ºC. 
Efetuou quadros esquemáticos, alegando que o auditor fiscal comparou o estoque inicial e 
as entradas, ambas medidas a 20º C, sendo que são situações absolutamente distintas. 
Citou vários dispositivos normativos que tratam da adequada temperatura para medição 
das unidades de volume dos derivados de petróleo. Sustentou que o estoque final é 
aferido à temperatura de 20º C, enquanto as saídas são efetivadas à temperatura 
ambiente. Citou a Portaria DNC nº 05/96 e várias decisões ao tempo em que asseverou 
que diversos julgadores reconhecem a necessidade de cancelar a autuação quando esta 
não é formalizada a partir de correta aferição da temperatura, nos termos exigidos pela 
legislação tributária. Ressalta o caráter confiscatório da multa aduzindo que viola o 
princípio da razoabilidade e da vedação de confisco, considerada inconstitucional. Por fim, 
solicitou a reforma da sentença de primeira instância julgando improcedente do auto de 
infração. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do 
recolhimento complementar a título de ICMS-ST, com base no aumento de volume do 
combustível e afastar a multa aplicada. 



 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 880/2015 (fls. 291 a 297), confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Superior (fls. 303 a 342), alegando que o fisco deixou de aplicar o fator de conversão 
necessário para que aquela quantidade fosse aferida à temperatura de 20ºC. Efetuou 
quadros esquemáticos, alegando que o auditor fiscal comparou o estoque inicial e as 
entradas, ambas medidas a 20º C, sendo que são situações absolutamente distintas. Citou 
vários dispositivos normativos que tratam da adequada temperatura para medição das 
unidades de volume dos derivados de petróleo. Sustentou que o estoque final é aferido à 
temperatura de 20º C, enquanto as saídas são efetivadas à temperatura ambiente. Citou a 
Portaria DNC nº 05/96 e várias decisões ao tempo em que asseverou que diversos 
julgadores reconhecem a necessidade de cancelar a autuação quando esta não é 
formalizada a partir de correta aferição da temperatura, nos termos exigidos pela 
legislação tributária. Ressalta o caráter confiscatório da multa aduzindo que viola o 
princípio da razoabilidade e da vedação de confisco, considerada inconstitucional. Por fim, 
solicitou a reforma do acórdão, julgando improcedente do auto de infração. Caso não seja 
esse o entendimento, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do recolhimento 
complementar a título de ICMS-ST, com base no aumento de volume do combustível e 
afastar a multa aplicada. 

 
É o relatório. 

 

V O T O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração é decorrente de 
resultado obtido em Auditoria Específica de Mercadorias, relativo ao período de 
01.03.2012 a 30.06.2012, em que se apurou saída de mercadorias em operação sujeita à 
substituição tributária pelas operações posteriores, sem emissão de documentação fiscal.  

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 

cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado nas fases anteriores (singular e cameral), o sujeito 

passivo apresentou recurso para o Conselho Superior, onde mostra seu inconformismo 
com o lançamento reiterando os pedidos e razões formulados nas defesas anteriores. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


Em que pese o sujeito passivo não se conformar com o lançamento, 
observo a auditoria empreendida pela fiscalização consta do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais editado pela Secretaria da Fazenda e trata-se de uma auditoria de 
comprovada eficiência, de simples elaboração e consiste no cotejo das quantidades de 
entradas e saídas, de cada espécie de mercadoria comercializada no período fiscalizado, 
tomando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI 
+ E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a existência de 
estoque, na data da sua contagem, em situação irregular, levantamento este apropriado 
para o caso em análise. 

 
No presente caso a fiscalização apurou saída, sem emissão do 

documento fiscal respectivo, em operação sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores, de 97.120 lts Álcool Hidratado e 22.579 lts de Óleo Combustível A2, no 
período de 01.03.2012 a 30.06.2012, conforme registrado no histórico do auto de infração. 
Importante ressaltar que na realização da auditoria o agente do fisco utilizou de técnica 
regular, cuja metodologia foi explicada em Notas Explicativas, constantes do CD (fls. 32), 
cuja cópia foi entregue ao sujeito passivo conforme Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 33), trabalho este que teve como fonte os dados informados nos livros e 
documentos fiscais do contribuinte. 

 
Frise-se que a jurisprudência deste Conselho, para o tipo de 

procedimento empreendido pela fiscalização, é de que “todo trabalho de auditoria fiscal ou 
contábil, por ser de precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente 
pelo sujeito passivo, pelo princípio da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica 
mantido o lançamento tributário em todo seu teor, que como ato administrativo goza da 
presunção de legitimidade.” 

 
A recorrente argumenta que a diferença encontrada pela fiscalização 

se ancora em possível variação volumétrica. Cabe ressaltar que, caso fosse esta a 
realidade, o que restaria comprovado seria omissão de entradas, visto que a variação 
volumétrica acarretaria em aumento de volume que faria com que as quantidades de 
produtos que saíram fossem maiores do que as que entraram no estabelecimento, e a 
acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, inclusive com aplicação do regime de substituição tributária. 
Portanto, a argumentação da empresa não justifica a omissão encontrada pela 
fiscalização. 

 
Questiona ainda a recorrente a multa aplicada, considerando-a 

inconstitucional, por afrontar o princípio do não-confisco. 
 
Quanto a essa questão, observo que a apreciação dessa matéria 

(afronta a princípio constitucional) é exclusiva do Poder Judiciário. 
 

Concluindo, não vejo no recurso razões que ensejassem a reforma 
da decisão cameral, devendo esta ser mantida. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00545/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de 
precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser 
contestado concretamente pelo sujeito passivo, não ocorrendo 
tal situação, fica mantido o lançamento tributário; 
 
2. Mantém-se a decisão cameral, não tendo o recurso 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e 
José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, sem emissão de documento fiscal, 
conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada, na 
condição de substituto tributário, a exigência do ICMS no valor de R$ 37.816,27 (trinta e 
sete mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
As mercadorias que ensejaram a cobrança do ICMS são 81.161 litros 

de Biodiesel B-100 e 16.423 litros de Etanol Hidratado. 
 
Citados como infringidos os arts. 51, 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 c/c 

os arts. 34, 66-A, 66-B, Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. e art. 141 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “I”, da Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias e de 
Observações/Notas Explicativas (fls. 59 e 60), mídia CD (fls. 61) contendo os arquivos 



digitais da auditoria empreendida pela fiscalização e Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais (fls. 62), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 67 a 116), 

alegando que o montante da diferença constatada decorre da falta de aplicação do fator 
de conversão para que as quantidades fossem aferidas à temperatura de 20º C, similar 
àquelas das entradas de combustíveis, conforme explica os quadros esquemáticos 
efetuados na própria peça defensória. Asseverou que é próprio do ICMS o cálculo do valor 
da operação para obter valor do imposto, entretanto, alguns produtos sofrem variação de 
natureza físico-química, é o caso dos derivados de petróleo onde a variação de 
temperatura interfere no volume, nesse aspecto o valor da base de cálculo do imposto, 
também sofre variação. Sustentou que, por força da portaria nº 27/59-MITC, a temperatura 
a ser adotada para petróleo e seus derivados foi fixada em 20º C, a qual foi mantida por 
outros dispositivos legais posteriores, a exemplo da própria legislação goiana. Pleiteou 
que seja reconhecida a inexistência de valores a título de ICMS, caso não seja este o 
entendimento, pediu que seja reconhecida a ilegalidade do recolhimento, bem como o 
caráter confiscatório da multa aplicada. 

 
Junta planilhas contraditórias (fls. 160, 162 e 164 a 168), dentre 

outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decidiu pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
nº 1650/2014-JULP (fls. 170 a 173). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 179 a 

224), pleiteando o cancelamento da autuação, porque o fisco deixou de aplicar o fator de 
conversão necessário para que aquela quantidade fosse aferida à temperatura de 20ºC. 
Efetuou quadros esquemáticos, alegando que o auditor fiscal comparou o estoque inicial e 
as entradas, ambas medidas a 20º C, sendo que são situações absolutamente distintas. 
Citou vários dispositivos normativos que tratam da adequada temperatura para medição 
das unidades de volume dos derivados de petróleo. Sustentou que o estoque final é 
aferido à temperatura de 20º C, enquanto as saídas são efetivadas à temperatura 
ambiente. Citou a Portaria DNC nº 05/96 e várias decisões ao tempo em que asseverou 
que diversos julgadores reconhecem a necessidade de cancelar a autuação quando esta 
não é formalizada a partir de correta aferição da temperatura, nos termos exigidos pela 
legislação tributária. Ressalta o caráter confiscatório da multa aduzindo que viola o 
princípio da razoabilidade e da vedação de confisco, considerada inconstitucional. Por fim, 
solicitou a reforma da sentença de primeira instância julgando improcedente do auto de 
infração. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do 
recolhimento complementar a título de ICMS-ST, com base no aumento de volume do 
combustível e afastar a multa aplicada. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 879/2015 (fls. 238 a 243), confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Superior (fls. 249 a 286), alegando que o fisco deixou de aplicar o fator de conversão 
necessário para que aquela quantidade fosse aferida à temperatura de 20ºC. Efetuou 
quadros esquemáticos, alegando que o auditor fiscal comparou o estoque inicial e as 
entradas, ambas medidas a 20º C, sendo que são situações absolutamente distintas. Citou 
vários dispositivos normativos que tratam da adequada temperatura para medição das 



unidades de volume dos derivados de petróleo. Sustentou que o estoque final é aferido à 
temperatura de 20º C, enquanto as saídas são efetivadas à temperatura ambiente. Citou a 
Portaria DNC nº 05/96 e várias decisões ao tempo em que asseverou que diversos 
julgadores reconhecem a necessidade de cancelar a autuação quando esta não é 
formalizada a partir de correta aferição da temperatura, nos termos exigidos pela 
legislação tributária. Ressalta o caráter confiscatório da multa aduzindo que viola o 
princípio da razoabilidade e da vedação de confisco, considerada inconstitucional. Por fim, 
solicitou a reforma do acórdão, julgando improcedente do auto de infração. Caso não seja 
esse o entendimento, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do recolhimento 
complementar a título de ICMS-ST, com base no aumento de volume do combustível e 
afastar a multa aplicada. 

 
É o relatório. 

 

V O T O 
 

A exigência tributária formalizada no auto de infração é decorrente de 
resultado obtido em Auditoria Específica de Mercadorias, relativo ao período de 
01.01.2011 a 31.12.2011, em que se apurou saída de mercadorias em operação sujeita à 
substituição tributária pelas operações posteriores, sem emissão de documentação fiscal.  

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 
 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 

cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Condenado nas fases anteriores (singular e cameral), o sujeito 

passivo apresentou recurso para o Conselho Superior, onde mostra seu inconformismo 
com o lançamento reiterando os pedidos e razões formulados nas defesas anteriores. 

 
Em que pese o sujeito passivo não se conformar com o lançamento, 

observo a auditoria empreendida pela fiscalização consta do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais editado pela Secretaria da Fazenda e trata-se de uma auditoria de 
comprovada eficiência, de simples elaboração e consiste no cotejo das quantidades de 
entradas e saídas, de cada espécie de mercadoria comercializada no período fiscalizado, 
tomando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI 
+ E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a existência de 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


estoque, na data da sua contagem, em situação irregular, levantamento este apropriado 
para o caso em análise. 

 
No presente caso a fiscalização apurou saída, sem emissão do 

documento fiscal respectivo, em operação sujeita à substituição tributária pelas operações 
posteriores, de 81.161 lts Biodiesel B-100, no exercício de 2011 e 2.737 lts de Etanol 
Hidratado no período de janeiro e fevereiro de 2011 e 13.686 lts de Etanol Hidratado, no 
período de março a dezembro de 2011, conforme registrado no histórico do auto de 
infração. Importante ressaltar que na realização da auditoria o agente do fisco utilizou de 
técnica regular, cuja metodologia foi explicada em Notas Explicativas, constantes do CD 
(fls. 61), cuja cópia foi entregue ao sujeito passivo conforme Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 62), trabalho este que teve como fonte os dados informados nos 
livros e documentos fiscais do contribuinte. 

 
Frise-se que a jurisprudência deste Conselho, para o tipo de 

procedimento empreendido pela fiscalização, é de que “todo trabalho de auditoria fiscal ou 
contábil, por ser de precisão matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + 
Compras = Estoque final + Saídas), deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente 
pelo sujeito passivo, pelo princípio da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica 
mantido o lançamento tributário em todo seu teor, que como ato administrativo goza da 
presunção de legitimidade.” 

 
A recorrente argumenta que a diferença encontrada pela fiscalização 

se ancora em possível variação volumétrica. Cabe ressaltar que, caso fosse esta a 
realidade, o que restaria comprovado seria omissão de entradas, visto que a variação 
volumétrica acarretaria em aumento de volume que faria com que as quantidades de 
produtos que saíram fossem maiores do que as que entraram no estabelecimento, e a 
acusação no presente procedimento fiscal diz respeito à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, inclusive com aplicação do regime de substituição tributária. 
Portanto, a argumentação da empresa não justifica a omissão encontrada pela 
fiscalização. 

 
Questiona ainda a recorrente a multa aplicada, considerando-a 

inconstitucional, por afrontar o princípio do não-confisco. 
 
Quanto a essa questão, observo que a apreciação dessa matéria 

(afronta a princípio constitucional) é exclusiva do Poder Judiciário. 
 

Concluindo, não vejo no recurso razões que ensejassem a reforma 
da decisão cameral, devendo esta ser mantida. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00688/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. AUDITORIA ESPECÍFICA DE 
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE SAÍDAS. REFORMA DA DECISÃO 
CAMERAL. PROCEDÊNCIA. 
 
1. Não obstante a dilatação seja fenômeno físico incontestável, 
há relevância econômica em tal fato, incidindo, dessarte, o 
ICMS. Também é incontestável que o sujeito passivo aufere 
lucro com a venda de produto dilatado. Inteligência do Parecer 
Normativo nº 02/05-SAT. 
2. No contexto destes autos, o exercício fiscalizado é fechado 
(prescinde de trancamento de estoques) e os dados são 
integralmente extraídos das declarações do contribuinte. 
3. O trabalho fiscal seguiu os ditames do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, Roteiro nº 9. A auditoria do 
levantamento específico tem por escopo verificar se as entradas 
e saídas de mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo 
foram realizadas com emissão e registro regular de notas 
fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 
66 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Márcio Nogueira Pedra, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, 
Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
Querosene de Aviação (JET A1) e gasolina de aviação (AVAGAS), em operação sujeita à 
substituição tributária pelas operações posteriores sem emissão de documentos fiscais, 
referente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias. Desta forma, teria suprimido pagamento do imposto no valor de R$ 
81.807,36.  

 

A Autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 
artigos 51, 63 e 64, Lei 11.651/91, c/c art.34, anexo VIII e 141, Decreto 4.852/97. Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "l", §9°, II, da Lei 11.651/1991 c/ 
redação da Lei 16.241/2008.  



 

O auto de infração é instituído com os seguintes Documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, "fls.03" "; Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência "fls.04"; Extratos de Atas "fls.05"; Portaria "fls.06"; 
Dados da Escrituração e Informações da Assinatura "fls.07 a 19"; Registros Fiscais da 
Apuração do ICMS – Operações Próprias "fls.20 a 22"; Registros Fiscais da Apuração do 
ICMS – Substituição Tributária "fls.23"; Registros Fiscais da Apuração do ICMS – 
Operações Próprias e Substituição Tributária "fls.24 a 43"; Registros Fiscais – Registro de 
Inventário "fls.44 a 57"; Registros fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias, 
"fls.58 a 100"; Auditória Específica de Mercadorias, "fls. 101 e 102"; Registro de Inventário 
– Inicial "fls.103"; Registro de Inventário – Final "fls.104"; Auditoria Específica de 
Mercadorias "fls.105"; Dados da Escrituração, Informações da Assinatura e Anexo em CD 
"fls.106"; Nota Explicativa, "fls.107 e 108". 

 

O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em Primeira Instância, "fls.109 a 112". 

 

Impugnando o lançamento, o sujeito passivo comparece aos autos 
"fls.115 a 129", trazendo a alegação de que a entrada do combustível é mensurada pela 
fiscalização a uma determinada temperatura e a saída é medida em temperatura diversa, 
gerando uma diferença no estoque final. A capitulação da infração descrita no auto e 
principalmente a capitulação da penalidade imposta em muito se distingue da capitulação 
e da penalidade decorrentes de uma suposta falta de complementação de imposto por 
eventual 'ganho' volumétrico ocorrido nos estoques por ação da temperatura. O que não 
se pode admitir é que a ora impugnante seja acusada de uma prática criminosa, quando a 
própria Autoridade fiscal sabe não ter ocorrido tal prática.  

 

No mérito, também aduz que o levantamento fiscal não merece 
subsistir, porquanto a auditoria não atentou para a necessidade de adequação da base de 
dados utilizados, deixando de conciliar as informações contidas no Registro Fiscal e no 
Registro de Estoque da empresa, a qual possui controle permanente das mercadorias em 
estoque. Assim, a aplicação da fórmula é simples: a soma do volume de combustível 
inicialmente existente no estoque (EI) ao combustível ingressado nesse estoque (E) deve 
ser igual à soma das saídas (S) com o estoque final desse combustível (EF). Se a soma 
de EI + E for superior à soma de S + EF, a Fazenda presume que existe omissão do 
registro de saída de combustível. Ou seja, que o contribuinte tenha vendido combustível 
sem documentação fiscal. É elementar que não se pode querer medir o estoque de 
combustível como se fosse um estoque de cadernos, por exemplo. Isso porque o volume 
de combustível pode sofrer alteração por vários fatores, principalmente pela variação da 
temperatura.  

 

A Fazenda Estadual cobra multa formal no valor de R$137.458,01, 
não havendo cobrança de tributo, eis que inaplicável à hipótese em tela. A operação de 
entrada de produtos supostamente ocorrida e não tributada, se existente, não geraria 
qualquer prejuízo ao Fisco, o que demonstra ser desarrazoada a aplicação da multa 
correspondente a 25% do valor comercial dos produtos. Sendo a multa excessiva, a ponto 
de ultrapassar o limite do que se espera ser necessário para desestimular ações ilícitas e 
punir os infratores, apresenta-se ela, na verdade, como forma de burla indireta do princípio 
constitucional de proibição ao confisco. 



 

Por fim, requer que seja julgada nula a autuação e/ou a 
improcedência do auto de infração em questão, com a consequente anulação do crédito 
tributário correspondente. Anexou Documentos: "fls.130 a 139". 

 

Pela Sentença n°3080/2016 – JULP, "fls.141 a 143", o julgador 
singular decidiu pela improcedência do auto de infração. Em sua fundamentação aduz que 
se trata de mercadorias que deveriam ter sido objeto de substituição tributária, pois era 
caso desse tipo de tributação. Resta bem claro que não há como se permitir que o 
trabalho surta o efeito dele esperado. Os patamares das omissões encontradas são 
ínfimos, e claramente apontam para perdas que são naturais do transporte e 
descarregamento do combustível. 

 

Portanto, conhece a impugnação, dando-lhe provimento para julgar 
improcedente o auto de infração. Por ser decisão contrária aos interesses da Fazenda 
Pública, remete o processo para manifestação da Representação da Fazenda Pública.  

 

A Fazenda Pública apresenta Recurso Cameral n°047/2016 – CRF-
SAT, "fls.144 a 146". Afirmando que não concorda com o fundamento da sentença 
recorrida, na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias num 
determinado período, levando-se em consideração os estoques inicial e final, de tal sorte 
que a soma inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S), permitindo, dessa forma, conferir, em termos documentais, a exatidão 
do fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar, com segurança a 
omissão do registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado. 

 

Por fim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que 
seja julgado procedente o lançamento fiscal. 

 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita "fls.149 a 151". 

 

Em contradita, o sujeito passivo comparece aos autos, "fls.153 a 
155", afirmando que na r. Sentença proferida pelo sentenciador “a quo”, a decisão pela 
improcedência da lide se deveu à evidência apontada nos autos de que não existiu a 
alegada omissão do registro de entrada de produtos no estabelecimento autuado. Por 
força de normas regulatórias, a autuada adquire os combustíveis a uma temperatura 
padrão de 20°C e os vende à temperatura ambiente. Frise-se que não há qualquer 
ingerência da autuada sobre este fato. É incontroverso que não houve movimentação de 
mercadorias no estabelecimento da autuada sem a correspondente emissão de nota 
fiscal, mas sim variação volumétrica ocorrida nos tanques.  

Por estas razões, a recorrida pede que seja mantida a r. sentença 
singular que julgou improcedente o auto de infração. Anexa documentos: "fls.156 a 163". 

Os autos foram submetidos a julgamento na IIICJUL, de cuja sessão 
lavrou-se a seguinte ementa (fls. 172): 

 
“ICMS - Auditoria Específica – Saída de mercadorias sem emissão de 
documentação fiscal. Improcedente.  



 
Quando estiver demonstrado nos autos que o polo passivo não 
cometeu o ilícito fiscal denunciado na inicial, a decisão singular, que 
julgou improcedente o lançamento, será ratificada, não se 
acolhendo, assim, o recurso da Fazenda, que pugna pela 
procedência do feito.” 

 
A decisão se dera por maioria de votos. 
 

Houve recurso interposto à presente fase de julgamento, da lavra da 
Representação Fazendária (fls. 178). Asseverou, em suma, que o trabalho fiscal seguiu 
regularmente os ditames do roteiro nº 9 do manual de auditoria na consecução do 
levantamento que ampara a presente autuação, não havendo previsão legal de dispensa 
da cobrança do tributo, por menor que seja, ressalvada a hipótese de valores de ICMS 
inferiores a R$ 100,00. (art. 9º, §5º da Lei nº 16469/09). 

Em contradita, a empresa reitera as argumentações expendidas em 
2ª instância. Pede a manutenção da decisão cameral.  

É o relatório. 

 
 

V O T O 

 

 

O trabalho fiscal que ampara o lançamento segue os ditames do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, Roteiro nº 9. Referida auditoria, nos 
termos da conceituação ali discriminada, “analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas 
e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo é “verificar se as entradas e 
saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 
se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas são extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de combustíveis. Os estoques 
inicial e final, por sua vez, devem ser mera reprodução do que é declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo e/ ou trancamento de estoques.  

 
É provável que tal auditoria seja, no contexto de trabalho fiscal, a que 

seja dotada de maior objetividade e precisão, posto que o que se aufere advém de pura 
matemática, oriunda da equação “estoque inicial + entradas de mercadorias – saídas de 
mercadorias = estoque final.” 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 

A empresa recorrida alega a existência do fenômeno da dilatação, 
passível de alterar o quantum apurado em sede de levantamento específico.  



Assevero, de plano, que em momento algum a inicial afirma que a 
diferença apontada decorre de dilatação volumétrica. Tal evento constitui, no máximo, 
uma possibilidade aventada em recurso do sujeito passivo. De todo, o que se detém nos 
autos, a título de presunção legal, é uma omissão de saídas de mercadorias apurada 
quantitativamente, nada mais. 

Ainda que se tome por verdadeira a causa apontada pelo sujeito 
passivo, qual seja, a do fenômeno da dilatação volumétrica, aponto a seguir os motivos 
pelos quais reputo deva ser a decisão recorrida reformada.  

Quanto ao assunto em torno do qual gravita a discussão nestes 
autos, tomo emprestadas as razões descritas no julgamento plenário do processo nº 
30179845453665, que corresponde à posição pacífica, declarada por esta Casa, acerca 
da incidência do ICMS na dilatação volumétrica de combustíveis: 

 
“(...) 
 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento de substituição 
tributária por operações posteriores, apurada através de auditoria 
específica de mercadorias. Procedente em parte. Reformada a decisão 
cameral. Decisão não unânime. 
 
A variação de temperatura pode ensejar a variação de volume de 
combustíveis. No caso de aumento de volume, sendo apurada 
omissão de entradas, automaticamente, ocorre a vantagem econômica 
para o contribuinte, sendo devido então o imposto referente às saídas 
de mercadorias que não foram objeto da substituição prevista.” 

 

Em razões de voto, o Conselheiro ELIAS ALVES DOS SANTOS, 
assim se manifestou: 

 

“A explicação dada pelo autuado de que a variação de temperatura 
leva à variação do volume é absolutamente pertinente, porém, 
corrobora ainda mais o trabalho acusatório. O autuado não nega o 
fato, apenas o explica. Fica claro que para a distribuidora houve a 
vantagem financeira. Caberia então que fosse feito de forma 
espontânea o recolhimento do imposto devido, porém a tese 
defensória é a de que inexiste norma que a obrigue nesta situação. As 
mercadorias foram comercializadas sem o devido recolhimento do 
imposto, o fato de que essa omissão fora ocasionada por fator natural 
não altera o fato gerador do ICMS.” 

 

A síntese do voto é que, não obstante a dilatação seja fenômeno 
físico incontestável, há relevância econômica em tal fato, incidindo, dessarte, o ICMS. 
Também é incontestável que o sujeito passivo aufere lucro com a venda de produto 
dilatado.  

 

É, ademais, doutrina reconhecida que o fato gerador é fato 
econômico com relevo no mundo jurídico64, sendo comumente citado, para fins de 
respaldar tal entendimento, o que dispõe o art. 118 do CTN, no sentido de que: 

                                            
64 Por todos, ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Manual de Direito Financeiro e Direito Tributário. 11a 
edição revista e atualizada. RJ. Renovar, 1997. P. 469. 



 
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-
se: 
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto ou dos seus efeitos;” (grifamos) 

 

Nos presentes autos, o objeto a ser tributado é o combustível. 
Perquire-se, neste particular, qual seria a sua natureza, cuja definição aponta pela busca 
de qual a essência, substância ou compleição de determinada coisa (SILVA, De Plácido). 

Não há como se negar que, no campo dos fatos, o sujeito passivo 
efetivamente vendeu mercadoria que jamais fora submetida à tributação, não obstante tal 
circulação seja fato gerador do ICMS. O que a recorrente pretende questionar quando 
alega que a dilatação volumétrica não é fato gerador do imposto é, portanto, concernente 
à natureza ou qualificação do objeto da tributação, no caso o combustível dilatado, 
qualificação esta que é periférica e acidental ao fato gerador, para cuja definição não há 
relevância alguma, conforme art. 118, I do CTN.  

Ora, o que importa à definição legal do fato gerador do ICMS é se 
houve ou não circulação de mercadoria, nada mais.  

Veja-se, sobre o assunto, o seguinte excerto de jurisprudência do 
STJ, in verbis: 

 

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. 
IMPORTAÇÃO IRREGULAR. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO 
EM RENDA.  

1. Nos termos do Decreto-lei n. 37/66, justifica-se a aplicação da pena 
de perdimento se o importador tenta ingressar no território nacional, 
sem declaração ao posto fiscal competente, com mercadorias que 
excedem, e muito, o conceito de bagagem, indicando nítida 
destinação comercial.  

2. O art. 118 do CTN consagra o princípio do “non olet”, segundo o 
qual o produto da atividade ilícita deve ser tributado, desde que 
realizado, no mundo dos fatos, a hipótese de incidência da obrigação 
tributária.  

3. Se o ato ou negócio ilícito for acidental à norma de tributação (= 
estiver na periferia da regra de incidência), surgirá a obrigação 
tributária com todas as consequências que lhe são inerentes. Por 
outro lado, não se admite que a ilicitude recaia sobre elemento 
essencial da norma de tributação. 

4. Assim, por exemplo, a renda obtida com o tráfico de drogas deve 
ser tributada, já que o que se tributa é o aumento patrimonial e não o 
próprio tráfico. Nesse caso, a ilicitude é circunstância acidental à 
norma de tributação. No caso de importação ilícita, reconhecida a 
ilicitude e aplicada a pena de perdimento, não poderá ser cobrado o 
imposto de importação, já que “importar mercadorias” é elemento 
essencial do tipo tributário. Assim, a ilicitude da importação afeta a 
própria incidência da regra tributária no caso concreto.  

5. A legislação do imposto de importação consagra a tese no art. 1º, § 
4º, III, do Decreto-Lei 37/66, ao determinar que “o imposto não incide 
sobre mercadoria estrangeira (...) que tenha sido objeto de pena de 
perdimento”. 



6. Os demais tributos que incidem sobre produtos importados (IPI, PIS 
e COFINS) não ensejam o mesmo tratamento, já que o fato de ser 
irregular a importação em nada altera a incidência desses tributos, 
que têm por fato gerador o produto industrializado e o faturamento, 
respectivamente.  

(...) 

 (REsp 984.607/PR, rel. Min. Castro Meira, 2ª T., j. em 07-10-2008).” 

 

Ainda sobre a matéria de que tratam os autos, o Parecer Normativo 
nº 02/05-SAT assevera expressamente que: 

 

“Sendo a temperatura ambiente superior a 20º C (vinte graus 
centígrados), o volume do combustível que foi adquirido a esta 
temperatura tende a aumentar, ensejando um ganho de volume em 
decorrência da diferença de temperatura.  

A saída do volume acrescido, consubstancia, sem dúvida alguma, fato 
econômico, juridicamente relevante para o direito tributário e por isso 
digno de ser reconhecido como fato gerador do ICMS. 

Não podemos deixar de considerar que podem ocorrer também perdas 
por evaporação nos tanques de armazenagem, bem como em 
decorrência de manuseio nos transbordos. Nesta situação, 
ressalvamos que o imposto retido constitui crédito, nos termos do art. 
45, VII, Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. 

Destarte, verifica-se que o argumento segundo o qual falta previsão na 
legislação tributária para tributação da saída de combustível acrescido 
é completamente desprovido de fundamento lógico e jurídico, visto 
que a saída em questão é fato gerador do ICMS, nos termos do artigo 
13, I, da Lei 11.651/91.” 

 

Sob tais fundamentos, conheço do Recurso Fazendário e lhe dou 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o lançamento. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00693/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Omissão de registro de entrada de Gasolina A e Óleo Diesel 
Puro. Mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu, em 
parte, a exigência estabelecida na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria 
Morato. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 336.488,82 (trezentos e trinta e seis mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, omitiu registro de entrada de 
Gasolina A e Óleo Diesel Puro mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, no valor comercial de R$306.997,66 e R$2.471.563,62, 
respectivamente. Valor calculado com base no PMPF, no período de 01/01/2011 a 
28/02/2011, apurado conforme demonstrativo Auditoria Especifica de Mercadorias. Em 
consequência, como substituído, deverá pagar o imposto na importância de 
R$376.407,02, mais cominações legais.  

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 32). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.31 e 32). 
 
Pelo Despacho nº1323/2014 – JULP, (fl.59), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhar os autos à Gerência Especial de 
Combustíveis – SRE, a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, encaminhe este 
procedimento, preferencialmente ao autuante, para que analise os argumentos 



defensórios quanto aos supostos erros constantes da auditoria, prestando os 
esclarecimentos necessários quanto esses, revisando, em seguida, a auditoria se 
necessário for e consignando em termo qualquer alteração a ser proposta.  

 
Em atendimento ao Despacho nº1323/2014, (fls.61 a 67), presta 

alguns esclarecimentos sobre o trabalho fiscal, informando as discrepâncias encontradas 
nas informações prestadas pelo contribuinte e sobre a empresa possuir contabilidade 
centralizada e controle permanente de estoque, concluindo que no levantamento somente 
foi utilizada a escrita fiscal que é individualizada, se manifestando ainda sobre as sobras. 
Esclareceu, ainda, os demais supostos equívocos cometidos pelo fisco e apontados na 
impugnação, com relação à escrituração do inventário, sobre a aplicação da substituição 
tributária ao caso em análise e a equação utilizada na auditoria. 

 
Finalmente, concluiu pela ocorrência da presunção legal, já que não 

encontrou nos autos prova material capaz de modificar os valores contidos no 
levantamento fiscal, juntando, ao final, as cópias de Notas Fiscais eletrônicas e afastando 
a argumentação defensória relacionada às supostas desconsiderações de notas fiscais na 
auditoria realizada, sobre transferência e trânsito. Juntou documentos nas (fls.68 a 73). 

 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls.75 e 76). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.79 e 80), atendendo ao 

Despacho nº1323/2014, reafirmando que grande parte da omissão apurada decorreria dos 
registros efetuados no inventário, identificando outro procedimento que se exigiu multa de 
caráter formal sobre as mesmas mercadorias, as quais deveriam ser agora retiradas dos 
cálculos matemáticos. 

 
Sinteticamente, então, se alegou que a diferença encontrada pelo 

fisco teria sido devido aos registros contidos nos livros de inventário e à expansão ou à 
retração dos produtos em questão para, finalmente, pedir que o processo seja julgado em 
conjunto com o n° 4 0112020 899 05, requerendo a anulação deste por insegurança na 
determinação da infração e ainda a sua improcedência. 

 
Pela Sentença nº3753/2014-JULP (fls.85 a 88), a julgadora julgou 

procedente o lançamento da impugnação. 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.89 a 91). 
 
Mediante o Acordão nº2481/2015, (fls.112 a 115), a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide por acolher as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de defesa, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.   

 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.125 a 127). 
 
Mediante ao Acordão nº484/2017, (fls.134 a 138), a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide por conhecer o Recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, dando-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, 
afastando as nulidades por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, devendo o processo retornar à Câmara Julgadora para julgamento de 
toda a matéria.    

 



O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fl.139). 
 
Pela Resolução nº105/2017, (fls.149 e 150), a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência, remetendo aos autos ao seu órgão de 
origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor, preferencialmente estranho 
a esta lide, demostrar qual repercussão teria nesta auditoria a consideração das notas 
fiscais emitidas mensalmente pela autuada para ajuste de seus estoques, as quais o 
atuante e primeiro revisor deste lançamento afirmou (fls.61 a 67) tê-las desconsiderado no 
levantamento original.  

 
Encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças 

favoráveis ao sujeito passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste 
lançamento, elaborar novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito 
tributário, tecendo outras considerações pertinentes à solução desta lide.  

 
Em atendimento à Resolução nº102/2017, nas (fls.152 a 157), 

alegando que o levantamento fiscal, tem uma posição de combustível comprada a 
descoberto, a quantidade de combustível que adentrou o estabelecimento com documento 
fiscal é insuficiente para justificar a quantidade de combustível que saiu com documento 
fiscal, tal fato é apurado pelo fisco como omissão de entrada. A grosso modo seria, o 
mesmo que dar saída em 100L quando só havia documentos que comprovaram entradas 
com retenção do ICMS/ST para apenas 50L. não obstante, mas apenas para cumprir ao 
solicitado pelo conselho, segue em anexo, cópias das NFes de ajuste de estoque sem 
recolhimento do ICMS/ST e a nova conclusão contendo as repercussões que o valor a 
recolher terá se o levantamento reisado anterior for modificado. Comporta salientar, que 
pugnam pela manutenção no valor de R$376.407,02 do ICMS/ST da revisão anterior, 
decreto no §2º, da folha 87. Anexou documentos nas (fls.158 a 168). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº105/2017, querendo, manifestar-se, (fls.170 e 171). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.173 a 179), atendendo a 

Resolução nº105/2017. Defendendo que a variação no estoque em função da diferença de 
temperatura dos produtos no momento dos registros de entrada e saída, fato conhecido 
pelos órgãos reguladores da atividade e, portanto, admitido pela legislação pertinente. Os 
produtos comercializados pela Autuada não são estáveis como um caderno, por exemplo, 
ou seja, não mantêm as mesmas características quando submetido a diferentes 
patamares de temperatura e pressão. 

 
Aduz que mesmo que seja considerado um ambiente hermético de 

movimentação onde não haja qualquer perda, a medição do mesmo volume em 
temperatura diferente resultará em diferenças de volume. Ou seja, a aplicação da fórmula 
na forma em que é feita não se coaduna com a obrigação normativa de medição dos 
combustíveis, ora à temperatura ambiente, ora à 20ºC.  

 
Por fim, requer a devolução dos autos ao Auditor fiscal para 

aprofundado tratamento do tema, a fim de que viabilize a adequada compressão deste e 
da repercussão das questões relacionadas à atuação, possibilitando a esta Câmera do 
Conselho Administrativo Tributário o adequado julgamento do recurso. No caso de 
prosseguimento do julgamento, pugna a Autuada pelo acolhimento das razões já 
expostas, com consequente anulação do auto de infração guerreado e do correspondente 
crédito tributário.   

 



É o relatório. 
 

VOTO 
 

Nulidade por incongruência entre a real intenção fazendária e a 
infração imputada. A descrição do fato está correta. Trata-se de levantamento específico 
de mercadoria que identificou omissão de entrada. Não há insegurança.  

 
A tese da defesa é de que a variação volumétrica deve ser 

considerada com operação de conversão ao caso concreto, originado de levantamento 
específico de mercadoria, sendo detectada omissão de registro pelo levantamento de 
estoque que considerou a seguinte equação: EI+E-S-EF=0. Resultado do trabalho inicial, 
conforme detalhado nos autos.  

 
A Resolução nº. 105/2017, fls. 149/150, elaborada para verificação 

da repercussão das notas fiscais emitidas pela autuada para ajuste de seus estoques, tais 
notas fiscais foram consideradas redundando em redução do levantamento original.   

 
Sobre a questão posta, ou seja, considerando ou não tais notas 

fiscais, reporto-me ao Acórdão CONP nº. 000191/17 (processo nº. 4011303633287), o 
qual em decisão unânime, considerou notas fiscais de ajustes para composição do 
estoque. 

 
Assim, tem-se como procedente em parte o lançamento tributário, 

com dados da revisão fiscal que contesta a defesa apresentada e o entendimento sobre a 
questão.     

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

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de R$ 336.488,82 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta 
e oito reais e oitenta e dois centavos).  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00701/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de entrada de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 818,23 (oitocentos e dezoito reais e vinte e três 
centavos), cuja base de cálculo é de R$ 3.030,46 (três mil e trinta reais e quarenta e seis 
centavos), considerando o pagamento efetuado constante às fls. 42, para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves 
Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 
sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no mês de fevereiro de 2013, 
apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao sujeito passivo, 
contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 6.433,89 (seis mil, quatrocentos 
e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 e art. 145 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Le i n 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão (fls. 4), Trancamento 
de Estoques (fls. 5 a 8), Aditivo ao Trancamento de Estoques (fls. 9), DANFEs (fls. 10 e 
11), Notificação Fiscal (fls. 12), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 14) e mídia 
CD (fls. 15), dente outros documentos. 

 
Intimado em 21/08/2013 (fls. 19), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 20). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 26 a 28), alegando que o valor de conversão do produto cerveja brahma lta 
473 código 9320 no trancamento de estoque está errado. Pede diligência para que se 
constatem a veracidade das informações. 



 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 29), dentre outros documentos. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

007/2016 (fls. 38), converte o julgamento em diligência e remete os autos à Delegacia 
Fiscal de Luziânia, para que o seu titular designe o Fiscal atuante ou um Fiscal estranho a 
lide, para que faça a revisão do auto confrontando com os dados apresentados pelo 
sujeito passivo. 

 
O agente do Fisco, atendendo a Resolução n° 007/2016, em relatório 

(fls. 42), informa que refez a auditoria, efetuando as correções reivindicadas, apurando a 
nova base de cálculo de R$ 3.030,46 (três mil, trinta reais e quarenta e seis centavos) e o 
correspondente ICMS de R$ 818,23 (oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos). 

 
Informa ainda que houve pagamento da parte não litigiosa, no valor 

de R$ 707,72 (setecentos e sete reais e setenta e dois centavos), conforme DARE 2.1 
juntado pelo sujeito passivo (fls. 29). 

 
Junta demonstrativo da auditoria revisada (fls. 43). 
 
Intimado (fls. 45 a 46), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 

sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no mês de fevereiro de 2013, 
apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao sujeito passivo, 
contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 6.433,89 (seis mil, quatrocentos 
e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), mais as cominações legais. 

 
A defesa apresentou elementos nos autos que motivaram a baixa 

dos autos em diligência, para revisão fiscal, conforme a Resolução n° 007/2016 (fls. 38). 
 
O agente do Fisco refez a auditoria, conforme fls. 42, efetuando as 

correções reivindicadas, apurando a nova base de cálculo de R$ 3.030,46 (três mil, trinta 
reais e quarenta e seis centavos) e o correspondente ICMS de R$ 818,23 (oitocentos e 
dezoito reais e vinte e três centavos). 

 
Acato o resultado dessa revisão, por ter ela efetuado os ajustes 

necessários na auditoria que instruiu a acusação, reivindicados pela defesa, tendo 
inclusive o sujeito passivo concordado tacitamente com a conclusão da revisão. 

 
O pagamento efetuado constante às fls. 42 deve ser considerado 

para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
818,23 (oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), cuja base de cálculo é de R$ 
3.030,46 (três mil, trinta reais e quarenta e seis centavos), considerando o pagamento 
efetuado constante às fls. 42, para fins de possível extinção do crédito tributário. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00702/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de entrada de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 6.511,12 (seis mil, quinhentos e onze reais e doze 
centavos), cuja base de cálculo é de R$ 25.271,36 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e 
um reais e trinta e seis centavos) , considerando o pagamento efetuado constante às fls. 
46, para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça Alves 
e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 
sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no mês de julho de 2010, 
apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao sujeito passivo, 
contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 7.178,56 (sete mil, cento e 
setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 e art. 145 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Le i n 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão (fls. 4 a 6), cópia de 
páginas do livro Registro de Inventário (fls. 7 a 14), Notificação Fiscal (fls. 15 e 17), Recibo 
de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 19) e mídia CD (fls. 20), dente outros documentos. 

 
Intimado em 21/08/2013 (fls. 24), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 25). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 31 a 33), alegando que os valores de conversão dos produtos chopp brahma 
claro barril de 30 lt código 838 estavam errados. Pede diligência para que se constatem a 
veracidade das informações. 

 



Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 39), dentre outros documentos. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

005/2016 (fls. 42), converte o julgamento em diligência e remete os autos à Delegacia 
Fiscal de Luziânia, para que o seu titular designe o Fiscal atuante ou um Fiscal estranho à 
lide, para que faça a revisão do auto confrontando com os dados apresentados pelo 
sujeito passivo. 

 
O agente do Fisco, atendendo à Resolução n° 005/2016, em relatório 

(fls. 46), informa que refez a auditoria, efetuando as correções reivindicadas, apurando a 
nova base de cálculo de R$ 25.271,36 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e 
trinta e seis centavos) e o correspondente ICMS de R$ 6.511,12 (seis mil, quinhentos e 
onze reais e doze centavos). 

 
Informa ainda que houve pagamento da parte não litigiosa, no valor 

de R$ 6.460,70 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos), conforme 
DARE 2.1 juntado pelo sujeito passivo (fls. 39). 

 
Junta demonstrativo da auditoria revisada (fls. 47 a 49). 
 
Intimado (fls. 51 a 52), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 

sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no mês de julho de 2010, 
apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao sujeito passivo, 
contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 7.178,56 (sete mil, cento e 
setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
A defesa apresentou elementos nos autos que motivaram a baixa 

dos autos em diligência, para revisão fiscal, conforme a Resolução n° 005/2016 (fls. 42). 
 
O agente do Fisco refez a auditoria, conforme fls. 46, efetuando as 

correções reivindicadas, apurando a nova base de cálculo de R$ 25.271,36 (vinte e cinco 
mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) e o correspondente ICMS de 
R$ 6.511,12 (seis mil, quinhentos e onze reais e doze centavos). 

 
Acato o resultado dessa revisão, por ter ela efetuado os ajustes 

necessários na auditoria que instruiu a acusação, reivindicados pela defesa, tendo 
inclusive o sujeito passivo concordado tacitamente com a conclusão da revisão. 

 
O pagamento efetuado constante às fls. 46 deve ser considerado 

para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
6.511,12 (seis mil, quinhentos e onze reais e doze centavos), cuja base de cálculo é de R$ 
25.271,36 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), 



considerando o pagamento efetuado constante às fls. 46, para fins de possível extinção do 
crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00703/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de entrada de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de setembro de 2017, decidiu,   por unanimidade de votos, conhecer 
da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.364,40 (dezenove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta centavos), cuja base de cálculo é de R$ 76.256,21 (setenta e seis 
mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), considerando o pagamento 
efetuado constante às fls.145, para fins de possível extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de 
Carvalho, Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 
sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no período de janeiro a 
dezembro de 2009, apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao 
sujeito passivo, contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 19.384,91 
(dezenove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), mais as 
cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 e art. 145 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Le i n 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias – Conclusão (fls. 4 a 6), cópia de 
páginas do livro Registro de Inventário (fls. 7 a 18), Notificação Fiscal (fls. 19), Recibo de 
Entrega de Relatórios Digitais (fls. 21) e mídia CD (fls. 22), dente outros documentos. 

 
Intimado em 21/08/2013 (fls. 26), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 27). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 33 a 35), alegando que existem erros no levantamento fiscal tendo em vista 
relacionar notas fiscais de entrada e saída, utilizando a quantidade de 12 unidades, 



quando deveria utilizar 6 unidades, citando como exemplo o produto gatorade uva pet 500 
ml sixpack. Pede diligência para que se constatem a veracidade das informações. 

 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 36), dentre outros documentos. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

006/2016 (fls. 44), converte o julgamento em diligência e remete os autos à Delegacia 
Fiscal de Luziânia, para que o seu titular designe o Fiscal atuante ou um Fiscal estranho à 
lide, para que faça a revisão do auto confrontando com os dados apresentados pelo 
sujeito passivo. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 006/2016, em 

relatório (fls. 48 50), detalhou a metodologia do trabalho por ele realizado, prestando 
esclarecimentos sobre as alegações da defesa, concluindo que o levantamento fiscal está 
correto. 

 
Junta planilhas (fls. 51 a 60) e mídia CD (fls. 61). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 68 a 69, oportunidade em que junta documentação (fls. 70 a 138). 
 
A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo o 

documento de fls. 141. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 170/2017 (fls. 142 a 143), acolhe o pedido de diligência da 
Representação Fazendária, remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, designe autoridade 
fiscal, preferencialmente estranha a lide, para a vista dos argumentos e documentos 
juntados pelo sujeito manifeste-se, conclusivamente, promovendo os ajustes que se 
fizerem necessários e apresentando, ao final, o correto valor a ser exigido do sujeito 
passivo. 

 
O agente do Fisco, atendendo a Resolução n° 170/2017, em relatório 

(fls. 145), informa que refez a auditoria, retificando valores da auditoria anterior, apurando 
a nova base de cálculo de R$ 76.256,21 (setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis 
reais e vinte e um centavos) e o correspondente ICMS de R$ 19.364,40 (dezenove mil, 
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

 
Informa ainda que houve pagamento da parte não litigiosa, no valor 

de R$ 18.027,96 (dezoito mil, vinte e sete reais e noventa e seis centavos), conforme 
DARE 2.1 juntado pelo sujeito passivo (fls. 36). 

 
Junta demonstrativo da auditoria revisada (fls. 146 a 148). 
 
Intimado (fls. 150 a 151), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Trata o presente processo de omissão de registro de mercadoria 
sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores, no período de janeiro a 
dezembro de 2009, apurado em auditoria específica de mercadorias, sendo imputada ao 
sujeito passivo, contribuinte solidário, a exigência do ICMS no valor de R$ 19.384,91 
(dezenove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), mais as 
cominações legais. 

 
A defesa apresentou elementos nos autos que motivaram a baixa 

dos autos em diligência, para revisão fiscal, conforme a Resolução n° 170/2017 (fls. 142 a 
143). 

 
O agente do Fisco refez a auditoria, conforme fls. 145, retificando 

valores da auditoria anterior, apurando a nova base de cálculo de R$ 76.256,21 (setenta e 
seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) e o correspondente 
ICMS de R$ 19.364,40 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
centavos). 

 
Acato o resultado dessa revisão, por ter ela efetuado os ajustes 

necessários na auditoria que instruiu a acusação, tendo inclusive o sujeito passivo 
concordado tacitamente com a conclusão da revisão. 

 
O pagamento efetuado constante às fls.145 deve ser considerado 

para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
19.364,40 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), cuja 
base de cálculo é de R$ 76.256,21 (setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 
vinte e um centavos), considerando o pagamento efetuado constante às fls.145, para fins 
de possível extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00758/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em relação à omissão de 
saídas de mercadorias tributadas. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Não há como se alterar estoque inicial e final de mercadoria em 
relação a períodos anteriores após início de ação fiscal. 
 
Auditoria Específica é instrumento capaz de dar solidez ao 
lançamento que exige imposto por omissão de saída de 
mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por 

realizar saídas de mercadorias tributadas, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, sem 

emissão de documentação fiscal, constatada por meio de Auditoria Específica de 

Mercadorias. Como dispositivos legais infringidos forma indicados os arts. 63 e 64 da lei 

11.651/91 combinado com o art. 141 do Decreto 4.852/97. 

A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, VII, “l”, § 9º I, da Lei 

11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 

Os autos foram instruídos com os papéis de trabalho da auditoria 

Específica de Mercadorias (Conclusão, Estoque Inicial, Estoque Final, Relação de 

Entradas, Relação de Saídas e Preço das Omissões), Resumo do Sintegra para os meses 

de janeiro a junho de 2011 e Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital para os 

meses de julho a dezembro de 2011. 

Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 40, conforme 

determina a Instrução Normativa nº 916/08-GSF. 



Regularmente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em 

Primeira Instância (fls. 45/55). Alega que inexiste saída de mercadoria tributada sem 

emissão de documentação fiscal; que a quase totalidade de seus produtos está 

contemplada com isenção e redução de base de cálculo, nos termos dos arts. 6º, 7º e 8º, 

do Anexo IX do RCTE; que 80% (oitenta por cento) dos seus adquirentes são órgãos da 

administração pública com transações efetuadas por meio de licitação e com regular 

emissão de notas fiscais.  

Apresenta questões pontuais referentes a alguns produtos que, no 

seu entendimento, não foram considerados pela auditoria. A impugnante argui pela 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 

direito de defesa. Defende que a autuação padece de vício material insanável, pois não 

considerou todas as formas de descrição dos produtos comercializados. Cita acórdão.  

Solicita o deferimento de apresentação de nova auditoria específica 

de mercadorias para contrapor o trabalho fiscal e demonstrar a inconsistências e erros que 

levaram à presente autuação. Pede ainda a conversão dos autos em diligência para 

análise de toda a escrita fiscal da impugnante no período fiscalizado, considerando as 

particularidades de cada produto e legislação aplicável e apresentação de novo 

levantamento fiscal. Requer, por fim, a improcedência do auto de infração. Apresenta farta 

documentação que lhe sustentaria a posição (fls. 83/185) 

Por meio do despacho nº 845/2015-JULP (fls. 71/72), houve 

encaminhamento dos autos ao autuante para verificar a influência das alegações do 

impugnante no levantamento fiscal, procedendo à sua revisão, se for o caso.  

O autuante promoveu a revisão do presente auto de infração em 

conjunto com o auto de infração nº 4 0115008 835 70 (fls. 188/197), que trata de omissão 

de entradas para o mesmo exercício. Informa que as explicações e demonstrativos serão 

os mesmos nos dois processos, até mesmo porque as alegações do sujeito passivo são 

também as mesmas.  

A revisão efetuada levou em consideração todas as alegações do 

sujeito passivo, inclusive aquelas específicas referentes a não consideração de alguns 

produtos.  

Quanto à reclassificação de produtos, o revisor concorda que 17 

(dezessete) notas fiscais de entrada (CFOP 1.926) relativas à reclassificação de produtos 

não foram consideradas pelo levantamento original. 



Refaz o levantamento, concluindo pelo valor de R$ 4.613.757,23 

(quatro milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três 

centavos) para omissão de entradas, autuada pelo AI nº 4 0115008 835 70. 

Relativamente ao presente auto de infração, concluiu-se por um 

aumento nas omissões de saídas no valor de R$ 280,23 (duzentos e oitenta reais e vinte e 

três centavos). Em razão do valor diminuto, decidiu-se por não lavrar Termo Aditivo ao 

presente auto de infração. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresenta 

manifestação (fls. 204/210). Reitera as alegações iniciais, especialmente de que 

ocorreram falhas quando da troca de seu sistema de informática em 2010 e que, por 

razões desconhecidas, o estoque inicial deste ano foi “zerado”, gerando supostas 

omissões de entradas e saídas, a partir deste exercício. 

Afirma que o erro persiste na EFD, pois até o momento o sujeito 

passivo não obteve autorização do fisco para retificá- la. Afirma que outro erro grave não 

considerado pelo revisor é a prática equivocada da empresa de baixar o estoque antes da 

emissão da nota fiscal de saída, fato que poderia ser devidamente comprovado pelo 

revisor, visto que a omissão de saída de um ano se repete no ano seguinte como omissão 

de entrada. Entende que na constatação de erros na escrituração fiscal o lançamento 

deve ser julgado improcedente. 

 Cita acórdãos. Alega a necessidade de nova revisão por autoridade 

fiscal estranha à lide. Faz referência a acórdãos do CAT para defender o entendimento de 

que revisão fiscal deve ser sempre atribuída a revisor/fiscal estranho à lide, o que não 

ocorreu no caso em questão. Defende que a nova revisão deve verificar as inconsistências 

entre o inventário final de 2009 e o inicial de 2010 e se eventual retificação traria prejuízo 

ao Erário.  

Após verificada as inconsistências, solicita que seja determinada a 

retificação dos inventários a partir de 2010. Por fim, solicita a improcedência do 

lançamento.  

Decisão singular (fls. 213/219) reitera que a Auditoria Específica de 

Mercadorias consta do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu 

procedimento disciplinado no Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-

SAT. Esta auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de 

mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os estoques inicial e 

final.  



Expõe que ela permite à autoridade fiscal verificar se as entradas e 

saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 

se for o caso, cobrar o imposto subtraído. Tendo em vista que a soma do estoque inicial 

mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 

essa auditoria permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo de 

mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 

registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado.  

Conforme explanado no relatório de revisão fiscal, a auditoria foi 

realizada com base nas informações declaradas pelo próprio sujeito passivo, a saber: no 

período de janeiro a junho de 2011 foram utilizados os dados do SINTEGRA, informados 

nos registros Tipo 75; 54 e 75 (codificação e nomenclatura dos produtos, notas fiscais de 

entrada e saída e inventário, respectivamente).  

Destaca que a partir de julho de 2011 foram utilizadas as 

informações constantes da Escrituração Fiscal Digital, nos registros C170; H010 e 0200 

(notas fiscais de entradas, inventário e codificação e descrição dos produtos, 

respectivamente) e notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo.  

Foram afastadas todas as hipóteses previstas no artigo 20, da Lei nº 

16.469/09 para nulidade do lançamento. O auto de infração foi lavrado por autoridade 

competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente identificado e intimado na 

forma da lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa e a infração foi tipificada de forma 

correta.  

Relativamente às alegações pontuais da defesa quanto a ausência, 

no levantamento fiscal, de produtos comercializados pela impugnante, o relatório de 

revisão fiscal explica claramente que foram considerados todos os produtos 

comercializados, conforme codificação e descrição feita pelo próprio sujeito passivo.  

Ressalta que se não constam do relatório de inventário final é porque 

não existe estoque do produto na data do inventário. No entanto, as entradas e saídas de 

tais produtos foram devidamente contabilizadas pelo levantamento fiscal. Foi lembrado 

que o revisor demonstra com exemplos concretos e lembrado ainda que, produtos com 

mesmo nome principal, mas com códigos, unidades e preços unitários diferentes foram 

tratados, como deve ser, como produtos distintos pela auditoria.  

Lembra que a defesa alega que efetuou a troca de seus sistemas de 

informática em 2010 e que este fato trouxe como consequência vários problemas, como 

por exemplo, o “zeramento” do estoque inicial de 2010. Porém, aduz que empresas do 



porte da impugnante dependem, para sucesso de seus negócios, de sistemas de gestão 

que possibilitem o controle eficaz em todas as etapas de sua atividade. Seria inconcebível 

que não tenha se cercado da segurança necessária, como o simples ato de gerar cópias 

(backups) de suas informações fiscais quando da migração dos sistemas, para efetuar as 

adequações necessárias no caso de ocorrência de eventual problema. 

Fatos como estes interferem diretamente no dia a dia dos negócios, 

com influência direta na própria emissão das notas fiscais e no controle do estoque.  

A questão é que fica difícil entender e aceitar que este problema só 

foi detectado em 2015, após o início da ação fiscal e que os inventários tenham sido 

apresentados com erros desde 2010.  

Não é demais lembrar a existência em nossa legislação do instituto 

da espontaneidade, art. 169 do Código Tributário Estadual, que permite aos contribuintes 

e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias sanar irregularidades 

verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, 

quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo.  

Se constatou erro nas informações declaradas na EFD, o sujeito 

passivo poderia se utilizar do prazo previsto no inciso I, do art. 356-O, do RCTE para 

retificação das informações: 

Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 

EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): 

 

I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 

mês da apuração, independentemente de autorização da 

administração tributária; 

II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 

administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que 

houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no 

preenchimento da escrituração, quando evidenciada a 

impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de 

lançamento corretivo. 

§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, 

cláusula décima terceira, § 7º): 



I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob 

ação fiscal;  

Assim, mesmo após decorrido o prazo previsto no inciso I, do art. 

356- O, do RCTE, o sujeito passivo poderia se utilizar do disposto no inciso II, do mesmo 

artigo e no já referido instituto da espontaneidade para regularizar as informações 

 constantes dos registros de inventário em sua EFD. 

Não cabe fazê-lo agora, após iniciada a ação fiscal. Corrobora para 

esta afirmação, o disposto no § 5º, do art. 356-O, do RCTE, acima transcrito e no § 1º, do 

art. 7º, da Lei 16.469/09, abaixo: 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

... 

 

§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação 

aos atos do sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos 

demais envolvidos nas infrações praticadas. 

Ademais, o ato de se aceitar agora a apresentação de novos 

inventários traria a possibilidade de se tornar inócua toda a atividade fiscal. Outra questão 

alegada pela defesa se refere à baixa do produto do estoque em momento anterior à 

concretização da venda. O estoque só deve ser baixado pela emissão regular do 

respectivo documento fiscal. É vedado fazê-lo por meio de pedido, orçamento, contrato ou 

outros documentos similares. 

A defesa tem pleno conhecimento de que nas situações apontadas, 

caberia, no máximo, efetuar a reserva do produto, cabendo a emissão da nota fiscal e 

baixa do estoque quando da concretização da venda e da saída física das mercadorias. A 

auditoria trabalha com a data de emissão da nota fiscal, que deveria corresponder à saída 

física da mercadoria.  

Pelo fato de ser realizada por exercício fechado não existe a 

possibilidade de compensação de omissão de saída de um exercício com omissão de 

entrada em outro exercício. A alegação da impugnante de reclassificação de produtos foi 

considerada pela revisão fiscal.  

No mérito decide pela PROCEDÊNCIA do auto de infração. 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 226/235). Sua peça tem o mesmo espírito do que foi apresentado na fase 



singular. Destacou problemas no seu sistema, informa ter entrado com ação judicial 

pedindo ressarcimento dos prejuízos havidos em função do erro da empresa prestadora 

de serviço, fala sobre erros por ele mesmo cometidos em relação à baixa de produtos de 

seu estoque, pede a realização de nova diligência para investigação de seus argumentos.  

Processo foi remetido para novo trabalho revisional (fls. 246/247) 

através da Resolução nº 52/2.017, sendo requerido nova manifestação sobre todos os 

aspectos trazidos, mas também sobre a tal ação judicial que teria sido impetrada contra a 

empresa prestadora de serviços e que promoveu a troca dos sistemas.  

Novo trabalho foi encetado e seu resultado foi anexado aos autos 

(fls. 252/307), devendo ser destacado o texto elaborado pelo revisor (fls. 285/307).  

Faz histórico de todo o trabalho, trazendo suas conclusões, dentre as 

quais gostaria de ressaltar algumas:  

1) A autuada, ao ser chamada para apresentar sua auditoria 

contraditória (levantamento próprio), pois segundo afirmava, havia 

muitos erros no trabalho que embasava o auto de infração, não o faz 

trazendo argumentos novos sempre evitando mostrar qual era o 

“estoque real” em sua visão; 

2) Lembra que os dados utilizados na auditoria foram oferecidos pelo 

próprio autuante, o que desfaz qualquer possibilidade de equívoco, 

pois tudo se baseou no que foi por ele mesmo trazido; 

3) Destaca que no trabalho revisional não houve um resumo de 

produtos comercializados em uma relação própria desconforme com 

a realidade da empresa, destacando que a descrição e a codificação 

utilizadas foram oferecidas pela própria empresa; 

4) Mostra que conforme foi comprovado, desde o ano de 2.014, foi 

alterado o sistema de controle de estoque da empresa, o que não 

condiz com aquilo que foi argumentado pela empresa em relação a 

esse processo, pois o presente trabalho fiscal remonta ao exercício 

de 2.011, não surtindo efeitos sobre esse; 

5) Ressalta que há conflito entre as versões apresentadas pela 

defesa, pois em primeiro momento ela alega que a falha no sistema 

praticamente teria zerado os estoques do ano de 2.010, ao passo 

que se verifica que foi apresentado extenso inventário de 



mercadorias esse ano, conforme atesta entrega do arquivo Sintegra 

do mês de dezembro de 2.010; 

6) Em relação a problemas de baixa no seu estoque, é algo que foge 

totalmente à razoabilidade, uma empresa dessa envergadura ter um 

sistema que lhe causa prejuízos;  

7) Sobre a tal ação judicial, foi esclarecido também que na verdade 

tratou de requerimento judicial para exclusão de restrições do nome 

da requerente do sistema SERASA e SPC, cuja inscrição se deu por 

falta de pagamento do software a que se refere; 

8) Sua conclusão é: 

“Assim, ao contrário do que afirma a defesa, comprova-se que o 

sujeito passivo já teria conhecimento das alegadas falhas de 

sistema e inconsistência de estoques em data bastante anterior 

a da realização da presente auditoria fiscal. Além disso, saliente-

se, as referidas falhas não se referem ao período abrangido pela 

fiscalização em questão (ver parágrafos 41 e 56). 

Após apresentação desse relatório, sujeito passivo foi intimado em 

relação ao seu conteúdo, e preferiu o silêncio (fls. 546).  

É o relatório.  

Entendo que na ausência de questões preliminares, deve-se atacar o 

mérito da lide.  

A revisão encetada pela câmara foi decisiva para minha formação de 

convicção, houve um cuidadoso e detalhado relatório para mostrar que a ação fiscal foi 

correta, e que os argumentos postos pela defesa carecem de consistência fática, pois não 

são confirmados em momento algum.  

A possibilidade de revisão de estoques inicial e final de exercícios 

anteriores não encontra respaldo dentro da boa técnica e não tem a sustentação sob o 

ponto de vista material, pois não é possível se voltar no tempo. 

Todos os argumentos da defesa são desgastados pela inconsistência 

das provas apresentadas, que foram fragilizadas de forma irreversível pelo trabalho 

revisional encetado pela câmara julgadora.  

Diante desses fatos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente ao auto de infração. 



  

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00797/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de entrada de 
mercadoria sujeita a Substituição Tributária pelas operações 
posteriores. Auditoria Específica de Mercadoria. Procedência. 
Decisão não unânime.  
 
I - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (artigo 25, §1º, inciso V, da Lei nº 
11.651/91). 
 
II – Impõe-se a declaração de procedência do lançamento cuja 
infração foi devidamente comprovada pelo fisco, e não tenha 
sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração no valor de 
ICMS de R$ 4.102.889,70 (quatro milhões, cento e dois mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e setenta centavos), conforme revisão de fls. 131/142, ficando a multa limitada ao 
valor do imposto, nos termos do art. 71, §11, inciso I, do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir 
Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na acusação fiscal que o contribuinte omitiu registro de 
entrada de Gasolina A e Óleo Diesel puro, mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, no período de 01/01/2014 e 31/12/2014, apurada 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: registros 

fiscais dos documentos de entradas e saídas de mercadorias, Registro de Inventário de 
2013 e 2014 da EFD, Auditoria Específica de Mercadorias de 2014, Planilha de Apuração 
do Valor Unitário Médio com base no PMPF, Nota Explicativa e mídia digital – CD – 
contendo a auditoria realizada. 



 
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação 

acompanhada mídia digital - CD as fls. 84/117 dos autos. 
 
O julgador singular mediante Despacho nº 73/2017-JULP 

encaminhou os autos a Gerência de Combustíveis – GECOM, para que fosse verificada a 
legitimidade dos argumentos e provas anexados aos autos pela autuada. 

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade revisora analisou 

pontualmente as questões apresentadas pela impugnante. Na conclusão, confirmou na 
integra os valores exigidos no levantamento original para o produto Óleo Diesel puro e 
alterou a base de cálculo da mercadoria Gasolina A para R$ 7.027.537,13 e o ICMS 
substituição tributária corresponde para R$ 2.037.985,77. Por consequência, o valor total 
do ICMS/ST exigido na inicial foi majorado para R$ 4.102.889,60, valores estes ratificados 
na Auditoria Específica de Mercadorias revisional conforme documentos de fls. 131 a 142 
dos autos. 

 
Intimado a manifestar sobre o resultado da revisão, o sujeito passivo 

registrou sua discordância referente a auditoria revisional, exceto com relação a inclusão 
das notas fiscais relativas as sobras e reiterou seu pedido de improcedência do 
lançamento. 

 
O julgador singular mediante a Sentença nº 5107/2017-JULP, negou 

provimento a impugnação, não acolheu, em preliminar, qualquer nulidade suscitada, e no 
mérito decidiu pela procedência do lançamento, acatando o valor de R$ 4.102.889,60 
referente ao ICMS/ST apurado na revisão. 

 
Em recurso voluntário, apresentado às fls. 177/195, o sujeito passivo 

requereu: 
a) -  em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração sob o argumento de que a diferença apurada decorreu da 
variação da temperatura do combustível. Alegou que existe uma contradição entre a 
intenção fazendária, que seria a de tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque e a 
infração que lhe foi imputada. 

b) no mérito, argumentou que a diferença foi em razão de receber o 
combustível faturado a uma temperatura padrão de 20°C e o vender a temperatura 
ambiente. Alertou, ainda, que os estoques são medidos a temperatura de 20º C, e que, 
portanto, a autoridade fiscal deveria considerar tais fatos. 

 
Afirmou que a Resolução CNP nº 06/1970, ainda em vigor, aprova os 

coeficientes de conversão para 20º C. 
 
Declarou que os órgãos controladores do setor consideram como 

razoável e admissível uma diferença na ordem de 0,4% a 0,72% de perda, verificada em 
relação ao volume total de derivados de petróleo comercializados num período de um ano, 
relativos a estocagem, a transporte e manuseio desses produtos. Obtemperou que após 
as correções efetuadas e demonstradas na impugnação, as diferenças apuradas são de 
0,0008% para a Gasolina A e 0,0015% para o Óleo Diesel, percentuais esses, muito 
abaixo dos admitidos pelos órgãos que regulam o setor. Visando fundamentar sua 
assertiva, fez referência a Portaria do CNP nº 07/69. 

 



Reclamou ainda que a penalidade proposta é confiscatória, por 
aplicar multa de 25% do valor da operação acrescida da agravante de 80% do valor do 
imposto. 

 
Ao final requereu a declaração de nulidade do auto de infração, e se 

superado este pedido, que seja julgado improcedente o lançamento. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 
Trata o presente processo de exigência de ICMS, multa formal e 

acréscimos legais em virtude da omissão de registro de entrada de gasolina A e óleo 
diesel puro, mercadorias sujeitas ao regime de substituição pelas operações posteriores, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o 

fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e 
saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 
se for o caso, exigir o imposto devido.  
 

Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 
redação transcrevo abaixo: 

“Art. 25............................................................................................................. 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; ” 

 
A diferença apurada implica em presunção legal de omissão de 

registro de mercadorias sujeitas a retenção do ICMS quando da entrada no 
estabelecimento distribuidor. Tratando-se de presunção “juris tantum”, admite prova em 
contrário no processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a Auditoria Específica de 

Mercadorias elaborada pela fiscalização apresenta todos os elementos que a compõem, 
prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de 
registro de entrada de mercadorias tributadas. 

 
 Os relatórios que compõe a auditoria, anexados aos autos, e ainda 

constantes em mídia digital – CD às fls. 79, comprovam que houve omissão de registro de 
entrada, ou seja, aquisição de mercadoria sujeita a substituição tributária 
desacompanhada de documentação fiscal. 

 
De acordo com a legislação tributária, as notas fiscais de saída bem 

como os estoques devem discriminar a quantidade do produto efetivamente vendido ou 



estocado.  Não há previsão legal que autorize a emissão de documentos fiscais e registros 
de estoques em quantidades convertidas a 20º C para a distribuidora. Não cabe a 
autoridade fiscal alterar as quantidades informadas nas notas fiscais de saídas e nos 
estoques em detrimento das quantidades registradas nestes documentos fiscais. 

 
Conforme documentos de fls. 133 e 134 dos autos, em resposta à 

consulta direcionada a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP feita pelo Secretário Executivo do CONFAZ que trata especificamente sobre a 
exigência para que as distribuidoras de combustíveis comercializem os derivados de 
petróleo à temperatura de 20° C, restou provado que cessou a obrigatoriedade para os 
agentes econômicos de abastecimento, comercializar derivados de petróleo à temperatura 
de 20° C. 

 
 A Portaria MF 60/96, mencionada pela recorrente, empregava a 

temperatura de 20º C para estabelecer preço máximo de venda do produtor para a 
distribuidora, em nada tendo a ver com obrigação de se comercializar a 20º C. Vale 
ressaltar, que a referida portaria se encontra sem aplicabilidade, pois há muito tempo o 
preço máximo de venda - PMPF é estabelecido por ATO COTEPE. 

 
Sobre as perdas de óleo combustível decorrente de transporte, 

movimentação e outros, deve-se observar que a Portaria CNP nº 283 de 06/1980 
estabelece percentual de evaporação de 0,6% apenas para o manuseio e movimentação 
de gasolina nos postos revendedores, que de plano impede estender a aplicação ao óleo 
combustível, pois, no caso em questão, a autuada é estabelecimento distribuidor.  

 
Cumpre ainda esclarecer que a Resolução CNP 07/69, fixou normas 

para ressarcimento de despesas de transferência por evaporação e cabotagem, não 
sendo aplicável ao caso em discussão. 

 
 No que diz respeito a multa proposta, esta é específica para o tipo 

de infração denunciada e com relação ao efeito confiscatório, cumpre esclarecer que é 
permitido a este conselho proferir decisão que implique afastamento de norma sob 
alegação de inconstitucionalidade, apenas nas situações previstas no § 4º do artigo 6º da 
Lei nº 14.469/09. Porém, após ser acrescido o §11 ao artigo 71 da lei nº 11.651/91 pela 
Lei nº 19.965/18, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto, cuja inserção creio, 
retirar o alegado efeito confiscatório da penalidade proposta. 

 
Com efeito, a Auditoria Específica de Mercadoria ampara-se nos 

livros fiscais do sujeito passivo escriturados na EFD, quais sejam, Registro de Inventário, 
dos exercícios de 2013 e 2014, bem como nas notas fiscais de entrada e saída do 
estabelecimento referentes ao exercício fiscalizado de 2014, logo, não há razão para que 
seja acolhido o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
 E ainda, visto que foi oportunizado ao sujeito passivo, se manifestar 

em todas as fases processuais, exercendo assim seu direito de defesa e o contraditório, 
motivo pelo qual, também não deve ser acolhida sua solicitação de nulidade por 
cerceamento ao direto de defesa. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para rejeitar as 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa, e considerar procedente o lançamento, ICMS na importância de R$ 
4.102.889,70, ficando a multa limitada ao valor do imposto, nos termos do artigo 71 §11, 
inciso I da Lei nº 11.651/91. 



 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00798/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação Acessória. Omissão de 
entrada de Biodiesel e Álcool Etílico Anidro Carburante. 
Auditoria Específica de Mercadoria. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
I - Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (artigo 25, §1º, inciso V, da Lei nº 
11.651/91). 
 
II - Exige-se apenas multa formal quando se apura que as 
entradas dos produtos com notas fiscais foram em quantidades 
inferiores as saídas com documentos fiscais. 
 
III – Impõe-se a declaração de procedência do lançamento cuja 
infração foi devidamente comprovada pelo fisco, e não tenha 
sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração no valor de 
multa formal de R$ 321.217,22 (trezentos e vinte e um mil, duzentos e dezessete reais e 
vinte e dois centavos), que DEVERÁ sofrer a limitação do art. 71, §11, inciso II, "a", do 
CTE, passando, assim, para a importância de R$ 274.567,25 (duzentos e setenta e quatro 
mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir 
Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia que votou pela 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na acusação fiscal que o contribuinte omitiu registro de 
entrada de Biodiesel e Álcool Etílico Anidro Carburante, produtos que compõem a 
Gasolina C e o Óleo Diesel B cujas saídas são sujeitas ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, no período de 01/01/2014 e 31/12/2014, apurada conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias. 



 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: Registro 

de Inventário de 2013 e 2014 da EFD, conclusão da Auditoria Específica de Mercadorias 
de 2014, Nota Explicativa e mídia digital – CD – contendo a auditoria realizada. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação 

acompanhada mídia digital - CD as fls. 42/72 dos autos. 
 
O julgador singular mediante Despacho nº 72/2017-JULP 

encaminhou os autos a Gerência de Combustíveis – GECOM, para que fosse verificada a 
legitimidade dos argumentos e provas anexados aos autos pela autuada. 

 
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade revisora analisou 

pontualmente as questões apresentadas pela impugnante. Na conclusão, confirmou na 
integra os valores exigidos no levantamento original para o produto Biodiesel B-100 e 
alterou a quantidade de omissão de entrada da mercadoria Álcool Etílico Anidro 
Carburante para 446.259 litros,. Assim, a base de cálculo do auto de infração passou para 
R$ 1.284.868,87 e a multa formal corresponde para R$ 321.217,22. Valores estes 
ratificados na Auditoria Específica de Mercadorias revisional conforme documentos de fls. 
76 a 86 dos autos. 

 
Intimado a manifestar sobre o resultado da revisão, o sujeito passivo 

registrou sua discordância referente a auditoria revisional, exceto com relação a inclusão 
das notas fiscais relativas as sobras e reiterou seu pedido de improcedência do 
lançamento. 

 
O julgador singular mediante a Sentença nº 5119/2017-JULP, negou 

provimento a impugnação, não acolheu, em preliminar, qualquer nulidade suscitada, e no 
mérito decidiu pela procedência do lançamento, acatando o valor de R$ 321.217,22 
referente ao resultado da omissão de entrada apurado na revisão. 

 
Em recurso voluntário, apresentado às fls. 177/195, o sujeito passivo 

requereu: 
a) -  em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração sob o argumento de que a diferença apurada decorreu da 
variação da temperatura do combustível. Alegou que existe uma contradição entre a 
intenção fazendária, que seria a de tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque e a 
infração que lhe foi imputada. 

b) no mérito, argumentou que a diferença foi em razão de receber o 
combustível faturado a uma temperatura padrão de 20°C e o vender a temperatura 
ambiente. Alertou, ainda, que os estoques são medidos a temperatura de 20º C, e que, 
portanto, a autoridade fiscal deveria considerar tais fatos. 

 
Afirmou que a Resolução CNP nº 06/1970, ainda em vigor, aprova os 

coeficientes de conversão para 20º C. 
 
Declarou que os órgãos controladores do setor consideram como 

razoável e admissível uma diferença na ordem de 0,4% a 0,72% de perda, verificada em 
relação ao volume total de derivados de petróleo comercializados num período de um ano, 
relativos a estocagem, a transporte e manuseio desses produtos. Obtemperou que após 
as correções efetuadas e demonstradas na impugnação, as diferenças apuradas são de 
0,0008% para a Gasolina A e 0,0015% para o Óleo Diesel, percentuais esses, muito 
abaixo dos admitidos pelos órgãos que regulam o setor. Visando fundamentar sua 



assertiva, fez referência a Portaria do CNP nº 07/69. 
 
Reclamou ainda que a penalidade proposta é confiscatória, por 

aplicar multa formal de 25% do valor da operação. 
 
Ao final requereu a declaração de nulidade do auto de infração, e se 

superado este pedido, que seja julgado improcedente o lançamento. 
 
É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 
Trata o presente processo de exigência de multa formal em virtude 

da omissão de registro de entrada de Biodiesel e  Álcool Etílico Anidro Carburante, 
apurada em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma quantitativa o 

fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, tendo por objetivo verificar se as entradas e 
saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 
se for o caso, exigir o imposto devido.  

 
Sua previsão legal consta do § 1º, inciso V, do art. 25 do CTE, cuja 

redação transcrevo abaixo: 

“Art. 
25...........................................................................................................
.. 

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

.... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

.......... 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; ” 
 
A diferença apurada implica em presunção legal de omissão de 

registro de entrada no estabelecimento distribuidor. Tratando-se de presunção “juris 
tantum”, admite prova em contrário no processo administrativo tributário. 

 
Compulsando os autos, nota-se que a Auditoria Específica de 

Mercadorias elaborada pela fiscalização apresenta todos os elementos que a compõem, 
prestando-se ao fim a que se destina, de comprovar, mediante presunção, a omissão de 
registro de entrada de produtos que compõem mercadorias (Gasolina C e Óleo Diesel B) 
cujas saídas são sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
 Os relatórios que compõe a auditoria, anexados aos autos, e ainda 

constantes em mídia digital – CD às fls. 36, comprovam que houve omissão de registro de 



entrada, ou seja, aquisição de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. 
 
De acordo com a legislação tributária, as notas fiscais de saída bem 

como os estoques devem discriminar a quantidade do produto efetivamente vendido ou 
estocado.  Não há previsão legal que autorize a emissão de documentos fiscais e registros 
de estoques em quantidades convertidas a 20º C para a distribuidora. Não cabe a 
autoridade fiscal alterar as quantidades informadas nas notas fiscais de saídas e nos 
estoques em detrimento das quantidades registradas nestes documentos fiscais. 

 
Conforme documentos de fls. 87 e 88 dos autos, em resposta à 

consulta direcionada a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP feita pelo Secretário Executivo do CONFAZ que trata especificamente sobre a 
exigência para que as distribuidoras de combustíveis comercializem os derivados de 
petróleo à temperatura de 20° C, restou provado que cessou a obrigatoriedade para os 
agentes econômicos de abastecimento, comercializar derivados de petróleo à temperatura 
de 20° C. 

 
 A Portaria MF 60/96, mencionada pela recorrente, empregava a 

temperatura de 20º C para estabelecer preço máximo de venda do produtor para a 
distribuidora, em nada tendo a ver com obrigação de se comercializar a 20º C. Vale 
ressaltar, que a referida portaria se encontra sem aplicabilidade, pois há muito tempo o 
preço máximo de venda - PMPF é estabelecido por ATO COTEPE. 

 
Sobre as perdas de óleo combustível decorrente de transporte, 

movimentação e outros, deve-se observar que a Portaria CNP nº 283 de 06/1980 
estabelece percentual de evaporação de 0,6% apenas para o manuseio e movimentação 
de gasolina nos postos revendedores, que de plano impede estender a aplicação ao óleo 
combustível, pois, no caso em questão, a autuada é estabelecimento distribuidor.  

 
Cumpre ainda esclarecer que a Resolução CNP 07/69, fixou normas 

para ressarcimento de despesas de transferência por evaporação e cabotagem, não 
sendo aplicável ao caso em discussão. 

 
 Com efeito, a Auditoria Específica de Mercadoria ampara-se nos 

livros fiscais do sujeito passivo escriturados na EFD, quais sejam, Registro de Inventário, 
dos exercícios de 2013 e 2014, bem como nas notas fiscais de entrada e saída do 
estabelecimento referentes ao exercício fiscalizado de 2014, logo, não há razão para que 
seja acolhido o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
 E ainda, visto que foi oportunizado ao sujeito passivo, se manifestar 

em todas as fases processuais, exercendo assim seu direito de defesa e o contraditório, 
motivo pelo qual, também não deve ser acolhida sua solicitação de nulidade por 
cerceamento ao direto de defesa. 

 
No que diz respeito a multa proposta, esta é específica para o tipo de 

infração denunciada e com relação ao efeito confiscatório, cumpre esclarecer que é 
permitido a este conselho proferir decisão que implique afastamento de norma sob 
alegação de inconstitucionalidade, apenas nas situações previstas no § 4º do artigo 6º da 
Lei nº 14.469/09. Porém, após ser acrescido o §11 ao artigo 71 da lei nº 11.651/91 pela 
Lei nº 19.965/18, o valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação da alíquota 
prevista para a mercadoria na operação interna, cuja inserção creio, retira o alegado efeito 
confiscatório da penalidade proposta. 

 



Neste caso, tendo em vista o limitador da multa previsto no inciso II 
alínea "a" do §11do artigo 71 do CTE, a multa formal exigida neste lançamento passa a 
ser a seguinte: 

 
- Biodiesel - BC R$ 666.428,07  X 18%  =  R$ 119.957,05 
- Álcool Etílico Anidro Carburante - BC R$ 618.440,80 X 25% = R$ 

154.610,20 
- MULTA FORMAL TOTAL  =   R$ 274.567,25 
 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para rejeitar as preliminares de nulidades por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa, e considerar procedente o lançamento, 
MULTA FORMAL na importância de R$ 274.567,25, com a limitação prevista no artigo 71 
§11, inciso II alínea "a" da Lei nº 11.651/91. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00820/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Omissão de saída de mercadoria 
tributada. Procedência.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
2. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 
3. É correta a exigência do imposto incidente sobre o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final, consoante prevê o 
art. 25, § 1º, V do CTE. 
 
4. A saída de mercadoria tributada sem documentação fiscal, 
cujo omissão de saída tenha sido apurada por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado 
está sujeito à penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "l", 
c/c § 9, I, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 05/09/2014 a 
07/11/2014, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documento em anexo. Em 



consequência, exige-se o ICMS na importância de R$ 99.775,32, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 63 e 64 do CTE 

e o art. 141 do RCTE. Aplicada a penalidade tipificada no art. 71, inciso VII, “l”, § 9º, I do 
CTE, com a redação da Lei nº 16.241/2008. 

 
A peça inicial foi instruída com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04); Relação de notas fiscais de entradas e 
demonstrativo da omissão saída (fls. 05); Extrato das notas fiscais de retorno da 
mercadoria do Armazém para o Produtor Rural (fls. 6/53); Trancamento de Estoque, 
efetuado na fazenda do Produtor Rural (fls. 54) e Pauta de valores de referência (fls. 55). 

 
Intimado, na forma legal, o sujeito passivo comparece tempestivamente 

aos autos, com a peça impugnatória de fls. 60 a 71 e anexa documentos às fls. 80 a 83. 
 
Conforme sentença n° 5353/2017 – JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração (fls. 85 a 89). 
 
Devidamente intimado (fls. 90 a 91), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 97 a 116): 
 
 (a) alega a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança: 

afirma que fiscalização na autuação não informa de maneira precisa os dispositivos tidos 
como violados; sustenta que a auditoria é nula, pois não seguiu os ditames do manual de 
auditoria; aduz que não consta a relação analítica de entradas e saídas, mas apenas uma 
relação sintética, o que também é obrigatório; 

 
(b) afirma que o contribuinte não acompanhou os trabalhos, tanto que 

inexiste declaração nesse sentido, ele apenas foi clamado ao final do trabalho e forçado a 
assinar o termo, embora não concordasse com os números constante do documento; 

 
(c) assegura inexistir prova robusta da ocorrência do fato gerador. Afirma 

que a venda interna de soja para indústria é isenta de ICMS e somente teria ocorrido fato 
gerador se as mercadorias tivessem saído para fora do Estado, o que não ficou 
comprovado nos autos;  

 
(d) defende que a multa é confiscatória. Faz extenso arrazoado acerca da 

multa aplicada com citações doutrinárias e de julgados do STF defendendo a tese de que 
a cobrança nos termos propostos é arbitrária e ilegal, pois fere os princípios da 
capacidade contributiva, do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e nos 
moldes em foi cobrada é inconstitucional etc. Requer a exclusão da multa ou a redução 
para 20% do valor do imposto.  

 
Ao final, requer a procedência do recurso, com o cancelamento do 

lançamento tributário. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

Da preliminar 
 



O sujeito passivo alega preliminar a nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração em decorrência de a fiscalização deixar de 
informar com precisão os dispositivos tidos como violados; não seguir os ditames do 
manual de auditoria; não constar da auditoria a relação analítica das entradas e saídas, 
mas apenas uma relação sintética, o que também é obrigatório; 

 
Em relação a essa preliminar, devo registrar que a acusação fiscal, como 

se pode perceber da análise dos autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez 
acompanhada de demonstrativos e documentos que dão perfeita sustentação ao 
lançamento tributário. Os fatos foram narrados com clareza, bem como foram indicados os 
dispositivos legais infringidos e aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A 
acusação fiscal está amparada nos demonstrativos e documentos de fls. 04 a 55.  

  
Os dispositivos legais infringidos, bem como a penalidade aplicada 

encontram-se devidamente informados na peça inicial (fls. 02). A relação analítica das 
entradas encontra-se às fls. 05. Foram juntando também aos autos os extratos das notas 
fiscais de entradas no estabelecimento. Trancamento de Estoque, efetuado na fazenda do 
Produtor Rural (fls. 54). 

  
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 

 
O lançamento do crédito tributário em discussão está fundamentado na 

Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria analisa de forma quantitativa as 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final do período analisado.  

 
A peça inicial foi instruída com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 04); Relação de notas fiscais de entradas e 
demonstrativo da omissão saída (fls. 05); Extrato das notas fiscais de retorno da 
mercadoria do Armazém para o Produtor Rural (fls. 6/53); Trancamento de Estoque, 
efetuado na fazenda do Produtor Rural (fls. 54) e Pauta de valores de referência (fls. 55). 

 
O levantamento fiscal está respaldado pelo disposto no artigo 148 da Lei 

nº 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE): 
 
"Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final;" 
 
A presunção da ocorrência de operação ou prestação tributada não 

registrada está estabelecida no artigo 25, § 1º, inciso V, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

 



"Art. 25. [...]. 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final;"  
 
Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 05 e 54) 

revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Essa saída 
de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o ICMS 
(obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do CTE: "Art. 11. O imposto incide sobre: [...] I - 
operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o descumprimento de 

obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 11.651/91 (CTE): 
 
"Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais." 
 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão de 

documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto 4.852/91- RCTE: 
 
"Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem." 
 
A Auditoria Específica de Mercadorias que fundamentou o lançamento 

tributário levou em consideração o estoque de mercadoria existente no estabelecimento 
no início do período, em 05/09/14, o qual foi considerado como inexistente (zerado), e o 
estoque no final do período, em 07/11/14, conforme demonstrativo de fls. 54.  

 
O contribuinte alega que não acompanhou o trabalho de contagem do 

estoque, tanto que inexiste declaração nesse sentido, que apenas foi clamado ao final do 
trabalho e forçado a assinar o termo, embora não concordasse com os números constante 
do documento, mas não apresenta prova mínima do sentido de que ocorreram esses 
fatos. O Fisco não trabalha dessa forma, muito menos o contribuinte seria forçado a 
assinar o Termo de Contagem do Estoque sem concordar com os valores nele lançados. 
O contribuinte pode recusar a assinar da peça que consubstancia o termo de trancamento 



de estoque. Essa recusa em apor a assinatura pode ser suprida por assinatura de 
testemunha.   

 
O sujeito passivo afirma que a venda interna de soja para indústria é 

isenta do pagamento do ICMS e que somente teria ocorrido fato gerador se as 
mercadorias tivessem saído para fora do Estado, o que não estaria comprovado nos 
autos. Ocorre que inexiste qualquer prova no sentido de que as referidas mercadorias 
foram destinadas à indústria, pois essa prova de que a operação ocorreu com um 
determinado destinatário deve ser feita mediante documentação fiscal idônea.   

 
A propósito, no caso de benefício fiscal concedido por meio de lei 

estadual, cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da 
operação, as mercadorias em qualquer hipótese devem estar acompanhadas de nota 
fiscal idônea, é o que estabelece o artigo 1º, § 7º, do Anexo IX do RCTE. Vejamos: 

 
“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
 
[...]  
 
§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei estadual, cuja 
fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da 
operação, a origem ou o destino devem ser comprovados por meio de 
documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, 
sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício, exceto nas situações em que a legislação tributária dispense a 
emissão de documento fiscal. ”  
 
O fisco demonstra no lançamento tributário em apreciação que ocorreu a 

saída de mercadoria do estabelecimento produtor sem a emissão de documentação fiscal, 
portanto para destinatário incerto e não sabido. Em decorrência das saídas realizadas sem 
a emissão de documentação fiscal, exige-se o imposto omitido, juntamente com a 
importância referente à penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "L", c/c § 
9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, e demais acréscimos legais.  

 
Em referência à alegação feita pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa, registro que a penalidade aplicada está estabelecida no Código 
Tributário Estadual, bem como é típica e adequada para a infração apurada. Ademais, 
falta competência a este órgão julgador para apreciar essa matéria, nesse sentido 
vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  



 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito a alegação de irregularidade na aplicação da penalidade 

constante deste auto de infração.  
 
Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na legislação 

tributária relativa à matéria em comento, forçoso concluir que o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00884/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração. ICMS. Obrigação 
Principal. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de saída 
de mercadoria. Procedente. 
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, quando não restar 
comprova a falha formal alegada pelo sujeito passivo; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (Lei n. 11.651/91, art. 25, § 1º, inc. V); 
 
3. Diante da falta de comprovação pelo sujeito passivo, por meio 
de demonstrativos de igual forma e teor dos elaborados pelo 
fisco, apontando erros cometidos pelo autor do procedimento, 
deve ser declarado procedente o lançamento 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2018, decidiu,   por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias tributadas nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, apurada por meio da realização de 
auditoria específica de mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da 
multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias 
mais o ICMS omitido.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.7651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria 

específica de mercadorias, impressos em mídia eletrônica.  



 
Intimada para pagamento da quantia devida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 38 a 
48, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – que se dedica exclusivamente à venda de produtos fármacos no 

mercado atacadista e que a quase totalidade dos produtos são alcançados pela isenção e 
outros benefícios fiscais concedidos pelo governo goiano e que não existe empresas 
adquirentes que não exigem a nota fiscal no momento da aquisição dos seus produtos; 

 
2 – Que o auto de infração padece de nulidade por insegurança na 

determinação da infração; 
 
3 – Que o processo deve ser convertido em diligência para efeito de 

revisão dos trabalhos fiscais; 
 
4 – Que o lançamento deve ser julgado improcedente. 
 
Por meio do Despacho n. 846/2015, de fls. 64 e 65 o julgador 

singular converteu o julgamento em diligência para análise dos documentos e argumentos 
apresentados pela autuada e elaboração de nota explicativa sobre os procedimentos 
adotados.  

 
A empresa autuada promoveu a juntada ao processo dos memoriais 

de fls. 70 a 75, promovendo a juntada dos demonstrativos e documentos de fls. 76 a 163 e 
mídia eletrônica de fls. 164. 

 
Por intermédio do relatório diligencial de fls. 166 a 172, o autor do 

procedimento confirmou o trabalho original e manteve o valor exigido na inicial, situação 
que redundou na Sentença n. 2739/2016, de fls. 188193, rejeitado o pedido de nulidade e 
considerando totalmente procedente o lançamento.  

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

198 a 206, alegando o seguinte: 
 
1 – Que verificou a ocorrência de falhas operacionais no seu sistema 

de controle de estoque e emissão de documentos fiscais e procurou saná-las por meio da 
aquisição de um novo sistema de gestão empresarial por meio de contrato de prestação 
de serviços com a empresa TOTS S/A, para aquisição de um novo Software denominado 
“PROTHEUS”, que deveria corrigir todas as falhas até então detectadas, no sistema 
anterior utilizado; 

 
2 – Que o novo sistema adquirido além de não ter corrigido os 

problemas existentes, agravou ainda mais a sua situação fiscal quanto aos controles, 
tendo em vista que não alocou ou migrou adequadamente as informações do antigo 
sistema, fazendo com que o faturamento da empresa fosse reduzido abruptamente antes 
as falhas detectadas, tais como: impossibilidade de emissão de pedidos e notas fiscais, 
gerando, assim, um caos total; 

 
3 – Que tais falhas no novo sistema gerou um ação judicial para 

desfazimento do contrato; 
 



4 – Que ocorreu falhas nos inventários do anos de 2011 e 2013 que 
precisam ser corrigidas; 

 
5 – Que quando participava de uma licitação pra venda de 

medicamentos para o poder público o seu sistema ao invés de promover a reserva de 
mercadorias para atender o cliente, já registrava o pedido de venda como seja tivesse 
ocorrido a saída das mercadorias com baixa no estoque, mesmo antes da finalização a 
operação, que deveria ocorrer somente após a emissão da nota fiscal;  

 
6 – Que diante da comprovação da existência de erro nos inventários 

registrados e enviados na EFD, se faz necessária a realização de nova diligência para 
revisão do lançamento. 

 
Promoveu a juntada de cópia da Ação Cautelar Inominada movida 

em face da empresa TOTVS S/A. 
 
Por meio da Resolução nº 1789/2016, de fls. 217 a 218 a Segunda 

Câmara Julgadora, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência para 
revisão por fiscal estranho à lide. 

 
No longo e bem articulado relatório de diligência de fls. 257 a 278, o 

revisor detalhou todos os trabalhos realizados  e manteve o valor original do lançamento.  
 
    
  
,  
   
 
É o relatório. 
 
                         V O T O 

 
A ferramenta utilizada pelo fisco para apurar a omissão de entrada 

de mercadorias no estabelecimento da empresa autuada foi a Auditoria Específica de 
Mercadorias prevista no Roteiro 09 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 
adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Referida auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e 

saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, e tem por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais, eis que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI 
+ E = EF + S).  

 
Assim, permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo 

de mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 
registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado. 

 
É considerada a mais precisa entre todas as ferramentas utilizadas 

pelo fisco para constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo de mercadorias e, assim 
sendo, somente pode ser contestada, por meio da elaboração de demonstrativos de igual 
forma e teor, indicando os eventuais pontos controvertidos. 

  



No caso vertente, o demonstrativo denominado CONCLUSÃO da 
auditoria constante da mídia eletrônica de fls. 31, revela com clareza que, relativamente as 
espécies de mercadorias nele relacionadas, a soma do estoque inicial mais as entradas no 
período de 01/01/13 a 31/12/13, foi superior à soma das saídas mais o estoque final, no 
mesmo período, situação que configurou omissão de saída nas quantidades indicadas na 
coluna denominada OMISSÃO DE SAÍDAS, no valor total de R$ 1.784.123,07  (um 
milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e sete centavos), com 
ICMS a recolher na importância de R$ 303.294,52 (trezentos e três mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Auditoria Específica de 

Mercadoria realizada no exercício de 2012, revelou omissão de entrada e omissão de 
saída, logicamente de mercadorias diferentes, redundando na lavratura dos Autos de 
Infração nº 4011500884207 (omissão de saída) e 4011500883812 (omissão de entrada) e 
a realizada no exercício de 2013, também, revelou omissão de saída e de entrada, 
redundando na lavratura dos Autos de Infração n. 4011500883901 (omissão de entrada) e 
4011500884380 (omissão de saída), objeto do presente julgamento. 

 
Cumpre ressaltar, ainda, que os autos de infração acima 

enumerados foram julgados pela Segunda Câmara Julgadora, em sessão realizada no dia 
06/04/18, todos procedentes, por unanimidade de votos.       

 
Assim, sem mais delongas, adoto como razões de decidir, o brilhante 

voto do Conselheiro DENILSON ALVES EVANGELISTA, prolatado no Processo nº 
4011500884207, em cujo voto condutor do acórdão o ilustre relator acima referido, 
asseverou o seguinte: 

 
“Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito passivo por ter 
realizado saída de mercadorias tributadas sem a emissão de documentação fiscal, 
no exercício de 2012, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação da infração, 
vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada. Fazem-se presentes nestes autos todos os 
elementos necessários à compreensão do trabalho realizado.  
 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova foram devidamente colacionados, e 
existe absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que 
há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. 
Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da 
infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Além do mais, sempre foi 
oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez correto 
uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, ao 
artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por 
mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 
20, da referida Lei. Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela recorrente. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares a serem 
enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter promovido saídas de mercadorias do seu estabelecimento 
sem a cobertura da documentação fiscal exigida pela legislação tributária. 
 
Sabe-se que a referida auditoria analisa, de forma quantitativa, o fluxo de entradas 
e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 



permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a 
existência de estoque, na data da sua contagem, em situação irregular. 
 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as ferramentas 
utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista 
do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento 
disciplinado no Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 
 
Cumpre salientar que a auditoria fiscal foi elaborada tomando em consideração as 
informações prestadas à fiscalização pelo próprio sujeito passivo. 
 
Conforme esclarecimentos prestados nas duas manifestações revisionais, a 
auditoria foi realizada com base nas informações declaradas pelo próprio sujeito 
passivo em sua Escrituração Fiscal Digital, nos registros C170; H010 e 0200 (notas 
fiscais de entradas, inventário e codificação e descrição dos produtos, 
respectivamente) e notas fiscais eletrônicas emitidas. 
 
Sabe-se que os dados levantados e registrados pelo contribuinte em seu livro 
registro de inventário devem refletir a realidade estática das mercadorias existentes 
no estoque do estabelecimento naquele momento. Por isso, não se pode aceitar a 
singela alegação, desprovida de comprovação fática, de existência erro na 
elaboração e anotação dos seus registros de inventário, tendo em vista a 
impossibilidade de recontagem do estoque físico de mercadorias no pretérito e a 
consequente retificação retroativa dos registros assinalados no estoque de 
mercadorias informado à fiscalização. Por tais fundamentos não há como aceitar o 
argumento ventilado na peça recursal. 
 
No que tange à alegação da defesa quanto a ausência, no levantamento fiscal, de 
produtos comercializados pela impugnante, os relatórios das revisões fiscais 
esclarecem que foram considerados todos os produtos comercializados, conforme 
codificação e descrição feita pelo próprio sujeito passivo. Se não constam do 
relatório de inventário final é porque não existe estoque do produto na data do 
inventário. No entanto, as entradas e saídas de tais produtos foram devidamente 
contabilizadas pelo levantamento fiscal. Os revisores demonstram este fato com 
exemplos concretos. Lembrando ainda que, produtos com mesmo nome principal, 
mas com códigos, unidades e preços unitários diferentes foram tratados, como 
deve ser, como produtos distintos pela auditoria. 
 
No que concerne ao argumento da recorrente de que efetuou a troca de seus 
sistemas de informática em 2010 e que tal fato teria trazido, como consequência, 
diversos problemas tais como o “zeramento” do estoque final de 2010, valho-me da 
faculdade conferida pelo art. 19, §§ 2º e 4º, do Decreto nº 6.930/09 (Regimento 
Interno do CAT) para transcrever trecho da decisão singular, às fls. 226/227, da 
qual extraio os seguintes fundamentos que utilizo como razões de decidir: 
 
[...] 
Não é demais lembrar a existência em nossa legislação do instituto da 
espontaneidade, art. 169, I do Código Tributário Estadual, que permite aos 
contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias 
sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem 
sujeição à penalidade aplicável, quando da irregularidade não tenha decorrido falta 
de pagamento de tributo. 
 
Se constatou erro nas informações declaradas na EFD, o sujeito passivo poderia 
se utilizar do prazo previsto no inciso I, do art. 356-O, do RCTE para retificação das 
informações: 
 
Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - EFD (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III):  
I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da 
apuração, independentemente de autorização da administração tributária;  



II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da administração 
tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que houver prova inequívoca da 
ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada 
a impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de lançamento 
corretivo.  
…................................................................................................................ 
§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula 
décima terceira, § 7º):  
I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal;  
 
Assim, mesmo após decorrido o prazo previsto no inciso I, do art.  56-O, do RCTE, 
o sujeito passivo poderia se utilizar do disposto no inciso II, do mesmo artigo e no 
já referido instituto da espontaneidade para regularizar as informações constantes 
dos registros de inventário em sua EFD. 
 
Não cabe fazê-lo agora, após iniciada a ação fiscal. Corrobora para esta afirmação, 
o disposto no § 5º, do art. 356-O, do RCTE, acima transcrito e no § 1º, do art. 7º, 
da Lei 16.469/09, abaixo: 
 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
…................................................................................................................ 
§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos atos do 
sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos demais envolvidos nas 
infrações praticadas. 
 
Outra questão alegada pela defesa se refere à baixa do produto do estoque em 
momento anterior à concretização da venda. O estoque só deve ser baixado pela 
emissão regular do respectivo documento fiscal. É vedado fazê-lo por meio de 
pedido, orçamento, contrato ou outros documentos similares. A defesa tem pleno 
conhecimento de que nas situações apontadas, caberia, no máximo, efetuar a 
reserva do produto, cabendo a emissão da nota fiscal e baixa do estoque quando 
da concretização da venda e da saída física das mercadorias. 
 
A auditoria trabalha com a data de emissão da nota fiscal que deveria corresponder 
à saída física da mercadoria. Pelo fato de ser realizada por exercício fechado não 
existe a possibilidade de compensação de omissão de saída de um exercício com 
omissão de entrada em outro exercício. 
 
Resta claro que a grande questão se resume aos alegados problemas ocorridos 
nos inventários. Entendo como correta a não aceitação, pela revisão fiscal, dos 
novos inventários apresentados pela defesa. Conforme já dito, o sujeito passivo 
teve chances de efetuar os devidos ajustes e correções em momento anterior ao 
início da ação fiscal. O ato de se aceitar agora a apresentação de novos 
inventários tornaria inócua toda a atividade fiscal. 
[...] 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no mérito, 
manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento.” 

 
Assim, considerando que o presente processo tem o mesmo teor do 

processo acima referido, diferenciando-se somente em relação ao exercício fiscalizado e o 
valor da omissão de saída, entendo despiciendo tecer outras considerações, tanto em 
relação à parte formal, quanto à parte de mérito.      

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que considerou 
procedente o lançamento.  

 



 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00898/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Reforma a 
decisão singular em parte e julga procedente o auto de infração 
sobre o real valor do litígio. Parcial procedência do auto de 
infração. Aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 
 
1. A realização de diligência no trabalho fiscal, cujo resultado 
seja divergente ao exigido na peça basilar do lançamento do 
crédito tributário, provoca a reforma parcial do julgamento 
proferido pela Primeira Instância e ampara a declaração 
procedência do auto de infração sobre a parte litigiosa do 
processo administrativo tributário. 
  
2. "Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos 
V ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta 
de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 
50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva 
infração". (Art. 71, 8º do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
4.574,04 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), conforme 
revisão de fls. 229 dos autos. E, por unanimidade de votos, acolher a proposta de 
aplicação da forma privilegiada previsto no Art. 71 § 8º da Lei 11.651/91 feita pelo Relator, 
devendo, no entanto, ser considerado o pagamento de fls. 237, para fins de extinçao do 
crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No lançamento do crédito tributário consta que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com o ICMS retido pelas operações posteriores sem 
emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme 
Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, o autuado 
fica sujeito ao recolhimento da multa formal de 25% calculada sobre o valor da omissão de 
saída apurada. 

 
O art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do Decreto nº 

4.852/97-RCTE são indicados para suporte do fato descrito no auto de infração. 
 
A penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 

71, inciso VII, alínea “I” (L) do CTE. 
 



O auto está instruído com os documentos de fls. 03 a 09. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário, fls. 17 a 24, 

instruída com os documentos de fls. 25 a 71. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

73 a 74. 
 
O sujeito passivo, fls.100 a 119, recorre da decisão singular a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e alega que é pessoa 
jurídica de direito privado, cujo ramo de atuação é o comércio varejista especializado em 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com atividades secundárias 
relacionadas ao desenvolvimento e licenciamento de programas para computador 
customizáveis e ao comércio varejista de imóveis, equipamentos e suprimentos de 
informática, equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, brinquedos e artigos 
recreativos e bicicletas e triciclos. 

 
Afirma que a tese recursal se prende na afirmação da indevida 

aplicação da multa, visto a inexistência de omissão no registro de saída de mercadorias e 
os equívocos constantes nas informações apresentadas no SPED Fiscal da empresa no 
período examinado pela fiscalização. Informa que este foi o único documento que a 
fiscalização utilizou para a análise das saídas das mercadorias do estabelecimento 
autuado.  

 
Entende que a fiscalização deveria ter analisado toda a 

documentação fiscal da recorrente antes de realizar qualquer procedimento de cobrança 
de quaisquer débitos e que, por mero equívoco do sistema de escrituração fiscal digital da 
recorrente, vários registros de operações de saída foram cancelados, que ensejou as 
inconsistências apontadas pela fiscalização ao comparar o estoque inicial e final das 
mercadorias. Essa conclusão fiscal, fora da realidade dos fatos, levou ao entendimento de 
que as saídas de mercadorias, sujeitas à retenção do imposto pelas operações 
posteriores, se fizeram sem a emissão dos correspondentes documentos fiscais, enquanto 
que várias operações foram canceladas, conforme mostram as cópias de documentos 
inclusos na peça de defesa. 

 
Sobre essas saídas, afirma que elas realmente saíram do 

estabelecimento da autuada, e, para essas operações, foram emitidos os respectivos 
cupons fiscais ou notas fiscais de saída, o que não há falar-se em saídas desacobertadas 
de documentação fiscal, capaz de impor a exigência da multa formal de 25%, calculada 
sobre o montante das saídas. 

  
Às fls. 107 a 111, registram e comprovam a emissão dos 

documentos fiscais correspondentes à totalidade das operações de saída realizadas, cujas 
operações de saída de mercadorias não foram consideradas pela fiscalização. 

 
Afirma que os atos fiscais devem pautar-se nos princípios da boa-fé 

e de verdade material. A busca da verdade material não é uma faculdade da Autoridade 
Administrativa, mas um dever. Assim, os fatos que geram os efeitos tributários devem 
estar conforme a lei tributária, a busca da verdade material deve ser ilimitada, 
independente de um erro formal do contribuinte. 

  
Arguem que o equívoco no trabalho fiscal se mostra patente, que, 

necessariamente, deveria ter realizado, antes da lavratura do auto de Infração, o 



lançamento escritural dos débitos apurados e verificado eventual existência de imposto a 
recolher, após a recomposição da conta gráfica.  

 
Sobre a necessidade de cancelamento ou redução da multa formal, 

considera que uma multa tão gravosa como a ora aplicada 25% (vinte e cinco por cento), 
pressupõe a comprovação de conduta dolosa pela recorrente, o que sequer foi aventado 
pela Fiscalização.  

 
Em face à improvável e injustificada hipótese de não ser determinado 

o cancelamento integral do lançamento, deve ser determinada a exclusão dos valores 
exigidos da multa formal e multa qualificada, ou ao menos a redução da multa, de modo 
que o lançamento possa se adequar a vedação do efeito confiscatório da exigência fiscal e 
aos parâmetros de respeito à boa-fé e segurança jurídica que condicionam a atividade 
fiscal. 

 
Que seja cancelada a multa formal exigida, visto que não houve 

saída de mercadoria desacobertada de documentos fiscais correspondentes. 
 
Que os autos sejam convertidos em diligência, a ser realizada com a 

permissão da retificação do SPED relativo ao período e com os ajustes que a recorrente 
possa demonstrar. 

  
Ao final, requerem que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexa os documentos de fls. 120 a 196.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, acata a 

proposição do Conselheiro Relator e depois dos considerandos resolve, “por unanimidade 
de votos, acolher proposição do Conselheiro Relator, converter o julgamento em diligência 
e ENCAMINHAR o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que o seu 
ilustre titular designe um auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento para 
adotar as seguintes providências:  

 
1 – Analisar os argumentos e documentos apresentados pela 

empresa autuada na sua peça recursal e, caso seja necessário, elaborar novos 
demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias, sem prejuízo da intimação da 
empresa autuada para apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso seja 
necessário, e, se for o caso, para corrigir os seus arquivos magnéticos;  

 
2 - Prestar quaisquer outras informações que entender úteis para a 

solução da lide. 
 
Após, ENCAMINHE-SE ao SEPRO – Setor de Preparo Processual, 

para que o seu ilustre titular determine a intimação da empresa autuada, no endereço dos 
seus advogados legalmente constituídos no processo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar sobre o resultado da revisão, caso queira. 

 
Finalmente, retorne para julgamento. 
 
Participaram do Julgamento Maurício Ribeiro de Paiva, Lidilone 

Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 



Ob. A Representação Fazendária concorda com a presente 
Resolução”, fls. 199 a 200. 

  
O revisor junta os documentos de fls. 201 a 228, ao atender as 

ordens da Resolução nº 116/2016, o revisor junta o relatório de fls. 229, e esclarece que 
providenciou a correção dos arquivos, efetuou novamente a auditoria fiscal e chegou à 
conclusão de que o valor correto das omissões de saídas de mercadorias com tributação 
normal é R$ 18.296,17 (dezoito mil, duzentos e nove reais e dezessete centavos), o que 
resulta a multa formal devida de R$ 4.574,04 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e quatro centavos). 

 
Anexou os documentos de fls.201 a 228, antes da conclusão do seu 

trabalho de revisão. 
 
As intimações do sujeito passivo sobre o resultado da diligência, 

motivou a manifestação de fl. 233 onde ele informa que concorda com os termos da 
diligência fiscal, e requer a retificação do auto de infração levando em conta o valor 
apurado na nova auditoria bem como a expedição do DAE com o valor do ICMS retificado. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
No trabalho fiscal de revisão, o auditor fiscal pronunciou que verificou 

“os argumentos apresentados pela defesa, e em função disto passamos a analisar o 
levantamento efetuado, inclusive a importação dos arquivos EFD, e como tal notamos que 
realmente havia um erro nos mesmos, relativamente aos cupons fiscais emitidos em 
janeiro e fevereiro, pois o contribuinte informou erroneamente nas suas EFD’s que os 
cupons eram cancelados, e como tal não foram importados para dentro do levantamento. 

 
Neste sentido, providenciamos a correção dos arquivos e efetuamos 

novamente a auditoria fiscal, e como tal chegamos a conclusão de que o valor correto das 
omissões de saídas de mercadorias com substituição tributária é de R$ 18.296,17 (dezoito 
mil, duzentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), o que acarreta em uma multa 
formal de R$ 4.574,04 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), 
juntamente com os acréscimos legais”. 

 
Estes esclarecimentos e a apresentação dos novos resultados 

obtidos no procedimento revisional, em respeito ao entendimento deste egrégio Conselho 
Administrativo Tributária de que os trabalhos fiscais, geradores da constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício, que passarem pelo processo de revisão, cujo valor 
concluído for divergente do valor autuado, prevalece o resultado obtido na diligência, firmo 
o meu voto com este ensinamento. 

 
Neste caso, o revisor concluiu o seu trabalho com a redução do 

quantum exigido no auto de infração, fato aquiescido pelo sujeito passivo no seu 
pronunciamento de fl. 233, cujo de acordo redige: 

 
“Em visto do exposto, requer-se:  
 



1. Seja confirmada a retificação do Auto de Infração, levando em 
consideração o valor apurado na nova auditoria, com diminuição proporcional da multa, 
juros e correção monetária incidentes sobre o valor principal; bem como  

 
2. A expedição do DAE – Documento de Arrecadação Estadual, 

constando o valor devido retificado, para que seja efetuado o pagamento do valor devido”. 
 
Esta manifestação me leva ao entendimento de que a decisão 

proferida pela Primeira Instância comporta reforma para a adequação do real valor litigioso 
deste lançamento do crédito tributário.  

 
A aplicação da forma privilegiada, prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 

11.651/91, é uma faculdade que o julgador utiliza para beneficiar o sujeito passivo ao 
considerar que “da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

 
Pelo exposto e ao proferir o meu voto, decido conhecer do recurso 

voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de 
R$4.574,04 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), conforme 
revisão de fls. 229 dos autos. E, por unanimidade de votos, acolher a proposta de 
aplicação da forma privilegiada previsto no Art. 71 § 8º da Lei 11.651/91 feita pelo Relator, 
devendo, no entanto, ser considerado o pagamento de fls. 237, para fins de extinção do 
crédito tributário.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de abril de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00900/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Reforma a 
decisão singular em parte e julga procedente o auto de infração 
sobre o real valor do litígio. Parcial procedência do auto de 
infração. 
 
A realização de diligência no trabalho fiscal, cujo resultado seja 
divergente ao exigido na peça basilar do lançamento do crédito 
tributário, provoca a reforma parcial do julgamento proferido 
pela Primeira Instância e ampara a declaração procedência do 
auto de infração sobre a parte litigiosa do processo 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.907,86 
(dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme revisão de fls. 350, 
considerando no entanto, o pagamento efetuado de fls. 359 dos autos, para fins de 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro 
de Paiva, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No lançamento do crédito tributário consta que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documento 
em anexo. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS no valor de R$ 51.173,26, 
junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do 

Decreto nº 4.852/97-RCTE são indicados para suporte do fato descrito no auto de 
infração. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 

71, inciso VII, alínea “I” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
O artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991 é o suporte da identificação 

do sujeito passivo solidário da lide, conforme registro efetivado no documento de fl. 04. 
 
O auto está instruído com os documentos de fls. 03 a 13. 
 
O sujeito passivo e o solidário impugnam o lançamento tributário, fls. 

20 a 48, instruída com os documentos de fls. 49 a 140. 



 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

depois de rejeitar o requerido diligencial e a exclusão do sujeito passivo solidário da lide, 
fls. 141 a 145. 

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário, em peça única, fls.171 a 

204, recorre da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário e alegam que a primeira recorrente é pessoa jurídica de direito 
privado, cujo ramo de atuação é o comércio varejista especializado em eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo, com atividades secundárias relacionadas ao 
desenvolvimento e licenciamento de programas para computador customizáveis e ao 
comércio varejista de imóveis, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos 
elétricos de uso pessoal e doméstico, brinquedos e artigos recreativos e bicicletas e 
triciclos. 

 
Afirmam que os registros das saídas realizadas pela empresa, 

apesar de terem sido canceladas em módulo especifico do SPED, foram computadas para 
o cálculo do ICMS devido nos meses autuados. Que, apesar do erro no sistema, a 
recorrente não deixou de emitir os documentos fiscais e regularmente apurar e pagar o 
tributo estadual devido. Aduzem que não pairam dúvidas de que a fiscalização deveria ter 
analisado toda a documentação fiscal da primeira recorrente antes de realizar qualquer 
procedimento de cobrança do ICMS, principalmente porque seus atos devem pautar-se 
nos princípios da boa-fé e verdade material. A busca da verdade material não é uma 
faculdade da Autoridade Administrativa, mas um dever. Assim, os fatos que geram os 
efeitos tributários devem estar conforme a lei tributária, a busca da verdade material deve 
ser ilimitada, independente de um erro formal do contribuinte. 

  
Arguem que o equívoco no trabalho fiscal se mostra patente, que, 

necessariamente, deveria ter realizado, antes da lavratura do auto de Infração, o 
lançamento escritural dos débitos apurados e verificado eventual existência de imposto a 
recolher, após a recomposição da conta gráfica. Uma multa tão gravosa como a ora 
aplicada (25% do valor da operação acrescidos de 60%), pressupõe a comprovação de 
conduta dolosa pela recorrente, o que sequer foi aventado pela Fiscalização, na 
improvável e injustificada hipótese de não ser deferido o pedido acima.  

 
Entendem que seja cancelada a penalidade aplicada, ou, quando 

menos, seja determinado a sua redução tendo em vista o seu nítido caráter confiscatório e 
desproporcional ou, ainda, para se excluir os juros aplicados sobre a multa. 

 
Ao final, requerem que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexam os documentos de fls. 205 a 313.  
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, depois dos 

considerandos e de acolher a proposição do Conselheiro Relator,  
 
Resolve “converter o julgamento em diligência e ENCAMINHAR o 

processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que o seu ilustre titular 
designe um auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento para adotar as 
seguintes providências:  

 
1 – Analisar os argumentos e documentos apresentados pela 

empresa autuada na sua peça recursal e, caso seja necessário, elaborar novos 



demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias, sem prejuízo da intimação da 
empresa autuada para apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso seja 
necessário, e, se for o caso, para corrigir os seus arquivos magnéticos;  

 
2 - Prestar quaisquer outras informações que entender úteis para a 

solução da lide. 
 
Após, ENCAMINHE-SE ao SEPRO – Setor de Preparo Processual, 

para que o seu ilustre titular determine a intimação da empresa autuada, no endereço dos 
seus advogados legalmente constituídos no processo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar sobre o resultado da revisão, caso queira. 

 
Finalmente, retorne para julgamento. 
 
Participaram do Julgamento Maurício Ribeiro de Paiva, Lidilone 

Polizeli Bento e Nivaldo José Mendes. 
 
Ob. A Representação Fazendária concorda com a presente 

Resolução”, fls. 316 e 317. 
 
Ao atender as ordens da Resolução nº 115/2016, o revisor junta o 

relatório de fls. 350 e esclarece que providenciou a correção dos arquivos, efetuou 
novamente a auditoria fiscal e chegou à conclusão de que o valor correto das omissões de 
saídas de mercadorias com tributação normal é R$ 24.229,58 (vinte e quatro mil, duzentos 
e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), o que resulta a omissão no recolhimento 
do ICMS no valor de R$ 2.907,86 (dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis 
centavos). 

 
Anexou os documentos de fls. 318 a 349. 
 
As intimações dos sujeitos passivo e solidário da diligência, motivam 

a manifestação de fl. 355 onde eles informam que concordam com os termos da diligência 
fiscal, e requerem a retificação do auto de infração levando em conta o valor apurado na 
nova auditoria bem como a expedição do DAE com o valor do ICMS retificado. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
No trabalho fiscal de revisão, o auditor fiscal pronunciou que verificou 

“os argumentos apresentados pela defesa, e em função disto passamos a analisar o 
levantamento efetuado, inclusive a importação dos arquivos EFD, e como tal notamos que 
realmente havia um erro nos mesmos, relativamente aos cupons fiscais emitidos em 
janeiro e fevereiro, pois o contribuinte informou erroneamente nas suas EFD’s que os 
cupons eram cancelados, e como tal não foram importados para dentro do levantamento. 

 
Neste sentido, providenciamos a correção dos arquivos e efetuamos 

novamente a auditoria fiscal, e como tal chegamos a conclusão de que o valor correto das 
omissões de saídas de mercadorias com tributação normal é de R$ 24.229,58 (vinte e 
quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), o que acarreta na 



omissão de ICMS de R$ 2.907,86 (dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis 
centavos)”, fl. 350. 

 
Estes esclarecimentos e a apresentação dos novos resultados 

obtidos no procedimento revisional, em respeito ao entendimento deste egrégio Conselho 
Administrativo Tributária de que os trabalhos fiscais, geradores da constituição do crédito 
tributário pelo lançamento de ofício, que passarem pelo processo de revisão, cujo valor 
concluído for divergente do valor autuado, prevalece o resultado obtido na diligência, firmo 
o meu voto com este ensinamento. 

 
Neste caso, o revisor concluiu o seu trabalho com a redução do 

quantum exigido no auto de infração, fato aquiescido pelo sujeito passivo no seu 
pronunciamento de fl. 355, cujo de acordo redige: 

 
“Em visto do exposto, requer-se:  
 
1. Seja confirmada a retificação do Auto de Infração, levando em 

consideração o valor apurado na nova auditoria, com diminuição proporcional da multa, 
juros e correção monetária incidentes sobre o valor principal; bem como  

 
2. A expedição do DAE – Documento de Arrecadação Estadual, 

constando o valor devido retificado, para que seja efetuado o pagamento do valor devido”. 
 
Esta manifestação me leva ao entendimento de que a decisão 

proferida pela Primeira Instância comporta reforma para a adequação do real valor litigioso 
deste lançamento do crédito tributário. 

 
Pelo exposto e ao proferir o meu voto, decido conhecer do recurso 

voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.907,86 
(dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme revisão de fls. 350, 
considerando, no entanto, o pagamento efetuado de fls. 359 dos autos, para fins de 
extinção do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00913/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de 
recolhimento do ICMS. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que a polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência vestibular.   
 
. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.286,58 (um mil, duzentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta e oito centavos), considerando o parcelamento de fls. 76 para possível extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS nas operações com areia artificial, ocorridas ao longo do ano de 
2010, conforme os demonstrativos anexos a estes autos, em especial o demonstrativo de 
Auditoria Especifica de Mercadoria cálculo das quantidades das massas de insumos 
usados na fabricação do produto acabado, onde apurou-se a diferença de 4.384.097 kg ou 
4.384,09 ton. de areia artificial. Considerando que o valor unitário médio da tonelada de 
areia artificial era R$24,45 resultando no valor total de base de cálculo de R$ 107.214,99, 
em virtude de no ano de 2010 a areia artificial teria uma redução de base de cálculo, de tal 
forma que a alíquota aplicável sobre este para fins de tributação do ICMS resulta num 
encargo tributário de 3%, logo, o valor do ICMS devido neste exercício foi de R$3.216,45.  

 
O auto de infração é instituído com os documentos de fls. 03 a 11. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação em Primeira 

Instância, fls.12 e 13, sendo lavrado o Termo de Revelia pelo sujeito passivo, fl.14. 
 
Intimado, fls.16 a 18, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

segunda instância, fls. 21 a 23. 
 
Anexou Documentos, fls.24 a 48. 
 
Pela Resolução 062/2017, fls. 50 a 51, a Terceira Câmara Julgadora 

do CAT resolveu encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia 
para que seu ilustre titular determine que o autor do lançamento proceda a elaboração de 
uma nota explicativa escrevendo como foi realizada a auditoria especifica em análise. E 



ainda, que se manifeste sobre a reclamação de perdas do produto auditado efetuada pelo 
sujeito passivo. 

 
Foram anexados documentos, fls. 52 a 69. 
 
O auditor fiscal apresentou manifestação, fls. 70 a 71, alegando que 

fez juntada das cópias reprográficas dos inventários de 2009, que significa as quantidades 
em estoques em 01/01/2010, bem como o inventário de 2010, onde são fornecidas as 
quantidades em estoque no final desse ano, ou seja, o estoque final das mercadorias 
relativas ao exercício de 2010. Diante disso, faz a relação de entrada de insumos, o que 
somou no ano de 2010: areia artificial em toneladas = 7.138,62; cimento CPII em sacos = 
6.475; cimento CP V em sacos = 4.140. 

 
Alega que o que pôde-se apurar através dos documentos ficais 

emitidos pelo contribuinte, é que o mesmo não emitiu notas fiscais de saída de areia 
artificial, contudo, não pode afirmar que o mesmo efetuou venda de areia artificial, mas, 
com certeza foi apurada a omissão de saídas de areia na quantidade descrita. 

 
Entende que em relação à reclamação do sujeito passivo, a mesma 

torna-se sem fundamento a partir de que na ocasião, atendendo a esse pleito resultou 
num incremento de 33% de areia artificial na mistura em relação a proporção usual. 

 
Informa que o sujeito passivo solicitou o parcelamento nº 308439-6 

do referido auto de infração, conforme espelho em anexo, resultando assim na 
impossibilidade do mesmo recorrer de julgamentos em instância administrativa. 

 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento da resolução 

62/2017 e resultado da diligência, fls. 73. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Em proêmio infiro que a defesa não argui nenhuma preliminar.  
 
Em face da questão de mérito, o sujeito passivo fez parcelamento do 

que ele entendeu devido, por isso considero parcialmente procedente o lançamento, 
devendo ser observado o recolhimento do imposto para exclusão do crédito tributário, fls. 
76, tendo sido o valor do parcelamento na importância de R$ 1.286,58 (um mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 1.286,58 (um mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 
considerando o parcelamento de fls. 76 para possível extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00914/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de saída de mercadoria 
tributada apurada em Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência do lançamento. 
 
I – Não há que se cogitar em insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento se encontra instruído com todos 
os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o sujeito passivo promoveu saídas de 
mercadorias do seu estabelecimento sem a cobertura da 
documentação fiscal exigida pela legislação tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe por ter realizado saída de mercadorias tributadas sem a 
emissão de documentação fiscal, no exercício de 2012, conforme apurado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, ficando, consequentemente, sujeito ao pagamento do imposto 
apurado acrescido dos consectários legais. 

 
Infração: arts. 63 e 64 da Lei 11.651/91 combinado com o art. 141 do 

Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: art. 71, VII, “l”, § 9º I, da Lei 11.651/91 com redação da 

Lei 16.241/08. 
 
Instrução: Demonstrativos da auditoria Específica de Mercadorias 

(Conclusão, Estoque Inicial, Estoque Final, Relação de Entradas, Relação de Saídas e 
Preço das Omissões) e Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital. Os arquivos e 
demonstrativos que embasaram a autuação foram gravados em mídia digital, com cópia 



entregue ao sujeito passivo, fls. 33, conforme determina a Instrução Normativa nº 916/08-
GSF. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo interpôs impugnação em 

Primeira Instância, alegando que inexistiu saída de mercadoria tributada sem emissão de 
documentação fiscal; que a quase totalidade de seus produtos está contemplada com 
isenção e redução de base de cálculo, nos termos dos arts. 6º, 7º e 8º, do Anexo IX do 
RCTE; que 80% (oitenta por cento) dos seus adquirentes são órgãos da administração 
pública com transações efetuadas por meio de licitação e com regular emissão de notas 
fiscais. Apresenta questões pontuais referentes a alguns produtos que, no seu 
entendimento, não foram considerados pela auditoria.  

 
Arguiu a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. Defendeu que a autuação 
padece de vício material insanável, pois não considerou todas as formas de descrição dos 
produtos comercializados. Cita acórdão. 

 
Solicitou o deferimento de apresentação de nova auditoria específica 

de mercadorias para contrapor o trabalho fiscal e demonstrar as inconsistências e erros 
que levaram à presente autuação. 

 
Pugnou ainda pela conversão dos autos em diligência para análise 

de toda a escrita fiscal da impugnante no período fiscalizado, considerando as 
particularidades de cada produto e legislação aplicável e apresentação de novo 
levantamento fiscal. 

 
Requereu, por fim, a improcedência do auto de infração. 
 
Por meio do despacho nº 848/2015-JULP, o julgador singular 

encaminhou os autos ao autuante para verificar a influência das alegações da impugnante 
no levantamento fiscal, procedendo à sua revisão, se fosse o caso. 

 
A autoridade fiscal autuante expediu a Notificação Fiscal nº 002/2015 

para que a impugnante apresentasse o memorial de defesa. 
 
Em atendimento à notificação fiscal a impugnante apresentou 

memoriais de defesa acompanhados de novas considerações. Alegou que houve falha no 
sistema de informática da empresa em 2010, resultando em “zeramento” do estoque para 
este ano, com repercussão nos inventários relativos aos exercícios de 2011, 2012, e 2013. 
Apresentou novos inventários para estes exercícios. Reiterou que não houve omissões de 
saída mas apenas erros internos da empresa que não causaram prejuízos ao Erário. 

 
A defesa fez alusão à prática adotada de promover baixa de produtos 

do estoque antes da confirmação das vendas, o que ocorria quando dos casos de sair 
vencedora em licitações e nas vendas para entrega futura. Alegou que o prazo entre o 
vencimento da concorrência e a efetivação da venda pode chegar a 04 (quatro) meses. 
Apresentou planilhas para comprovar suas alegações e enfatizar que a omissão de saída 
de um exercício corresponde, praticamente, à omissão de entrada do exercício seguinte. 

 
Por fim, alegou que promoveu, em alguns casos, a reclassificação de 

mercadorias, bem como apontou similitude entre nomes genéricos e similares. Citou o 
exemplo do caso em que, por exigência de processos licitatórios, promoveu a conversão 



de 01 (uma) caixa de comprimidos em unidades deste mesmo medicamento. Defendeu 
que este procedimento levou à omissão de registros. 

 
Requereu que, após a comprovação de erros nos inventários, que o 

levantamento fiscal fosse refeito com registro das informações de venda na data correta 
da emissão das notas fiscais; que fosse elaborada revisão com consideração das 
reclassificações dos produtos e, por fim, requereu a improcedência total do auto de 
infração, por entender que não há irregularidade nas operações. 

 
Em atendimento ao despacho nº 848/15-JULP e com base nos 

esclarecimentos prestados pela impugnante, em resposta à notificação fiscal nº 002/2015, 
o autuante promoveu a revisão do presente auto de infração em conjunto com o auto de 
infração nº 4 0115008 838 12, que trata de omissão de entradas para o mesmo exercício. 
Informou que as explicações e demonstrativos serão os mesmos nos dois processos, até 
mesmo porque as alegações do sujeito passivo são também as mesmas. 

 
Esclareceu o revisor que a revisão efetuada levou em consideração 

todas as alegações do sujeito passivo, inclusive aquelas específicas, referentes a não 
consideração de alguns produtos, concluindo que o lançamento em tela não carece de 
reparos. 

 
Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresentou 

manifestação.  
 
Reiterou a alegação inicial de ocorrências de falhas quando da troca 

de seu sistema de informática em 2010. Insistiu que, por razões desconhecidas, o estoque 
inicial daquele ano foi “zerado”, gerando supostas omissões de entradas e saídas, a partir 
deste exercício. Afirmou que o erro persiste na EFD, pois até o momento o sujeito passivo 
não obteve autorização do fisco para retificá-la. 

 
Afirma que outro erro grave não considerado pelo revisor é a prática 

equivocada da empresa de baixar o estoque antes da emissão da nota fiscal de saída, fato 
que poderia ser devidamente comprovado pelo revisor, visto que a omissão de saída de 
um ano se repete no ano seguinte como omissão de entrada. 

 
Asseverou que na constatação de erros na escrituração fiscal o 

lançamento deve ser julgado improcedente. Citou acórdãos. 
 
Reiterou a necessidade de nova revisão por autoridade fiscal 

estranha à lide. Citou acórdãos do CAT para sustentar o entendimento de que revisão 
deve ser sempre atribuída a revisor/fiscal estranho à lide, o que não ocorreu no caso em 
questão. Defendeu que a nova revisão deve verificar as inconsistências entre o inventário 
final de 2009 e o inicial de 2010 e se eventual retificação traria prejuízo ao Erário. Após 
verificadas as inconsistências, solicitou que fosse determinada a retificação dos 
inventários a partir de 2010. 

 
Por fim, requereu a improcedência do lançamento. 

 
Em decisão proferida às fls. 222/227, o julgador singular rechaçou as 

preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, rejeitou o pedido de nova conversão do feito em diligência e, no mérito, 
mantendo na íntegra o lançamento. 

 



Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, 
por intermédio de seu causídico, afirmando a necessidade de nova conversão dos autos 
em diligência para fins de verificação das inconsistências entre o inventário final de 2009 e 
o inicial de 2010. No mérito reitera os mesmos argumentos deduzidos na peça de 
impugnação. 

 
Mediante Resolução n.º 178/2016, às fls. 251/252, o feito é 

convertido em diligência para que auditor fiscal estranho à lide promovesse a revisão do 
procedimento fiscal. 

 
Em manifestação exarada às fls. 291/312 o revisor esclarece e refuta 

todos os pontos controvertidos apresentados na peça recursal, opinando pela manutenção 
integral do lançamento. 

 
Intimada para se manifestar sobre o resultado do segundo relatório 

revisional a recorrente mantém-se inerte. 
 
É o relatório. 
   

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter realizado saída de mercadorias tributadas sem a emissão de 
documentação fiscal, no exercício de 2012, conforme apurado em Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação 

da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada. Fazem-se presentes nestes autos todos os 
elementos necessários à compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova foram devidamente 

colacionados, e existe absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida 
de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. 
Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração 
está correta, não merecendo qualquer reparo. Além do mais, sempre foi oferecida ao 
sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez correto uso, utilizando-se 
dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei. Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela recorrente. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de o contribuinte ter promovido saídas de mercadorias do seu estabelecimento sem a 
cobertura da documentação fiscal exigida pela legislação tributária. 
 

Sabe-se que a referida auditoria analisa, de forma quantitativa, o 
fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as 



entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a existência de 
estoque, na data da sua contagem, em situação irregular. 

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Cumpre salientar que a auditoria fiscal foi elaborada tomando em 

consideração as informações prestadas à fiscalização pelo próprio sujeito passivo. 
 
Conforme esclarecimentos prestados nas duas manifestações 

revisionais, a auditoria foi realizada com base nas informações declaradas pelo próprio 
sujeito passivo em sua Escrituração Fiscal Digital, nos registros C170; H010 e 0200 (notas 
fiscais de entradas, inventário e codificação e descrição dos produtos, respectivamente) e 
notas fiscais eletrônicas emitidas. 

 
Sabe-se que os dados levantados e registrados pelo contribuinte em 

seu livro registro de inventário devem refletir a realidade estática das mercadorias 
existentes no estoque do estabelecimento naquele momento. Por isso, não se pode 
aceitar a singela alegação, desprovida de comprovação fática, de existência erro na 
elaboração e anotação dos seus registros de inventário, tendo em vista a impossibilidade 
de recontagem do estoque físico de mercadorias no pretérito e a consequente retificação 
retroativa dos registros assinalados no estoque de mercadorias informado à fiscalização. 
Por tais fundamentos não há como aceitar o argumento ventilado na peça recursal. 

 
No que tange à alegação da defesa quanto a ausência, no 

levantamento fiscal, de produtos comercializados pela impugnante, os relatórios das 
revisões fiscais esclarecem que foram considerados todos os produtos comercializados, 
conforme codificação e descrição feita pelo próprio sujeito passivo. Se não constam do 
relatório de inventário final é porque não existe estoque do produto na data do inventário. 
No entanto, as entradas e saídas de tais produtos foram devidamente contabilizadas pelo 
levantamento fiscal. Os revisores demonstram este fato com exemplos concretos. 
Lembrando ainda que, produtos com mesmo nome principal, mas com códigos, unidades 
e preços unitários diferentes foram tratados, como deve ser, como produtos distintos pela 
auditoria. 

 
No que concerne ao argumento da recorrente de que efetuou a troca 

de seus sistemas de informática em 2010 e que tal fato teria trazido, como consequência, 
diversos problemas tais como o “zeramento” do estoque final de 2010, valho-me da 
faculdade conferida pelo art. 19, §§ 2º e 4º, do Decreto nº 6.930/09 (Regimento Interno do 
CAT) para transcrever trecho da decisão singular, às fls. 226/227, da qual extraio os 
seguintes fundamentos que utilizo como razões de decidir: 

 
[...] 
Não é demais lembrar a existência em nossa legislação do instituto da 
espontaneidade, art. 169, I do Código Tributário Estadual, que permite 
aos contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias sanar irregularidades verificadas em seus livros 



ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, quando da 
irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo. 

 

Se constatou erro nas informações declaradas na EFD, o sujeito 
passivo poderia se utilizar do prazo previsto no inciso I, do art. 356-O, do RCTE para 
retificação das informações: 

 
Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III):  
I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 
mês da apuração, independentemente de autorização da administração 
tributária;  
II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 
administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que houver 
prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da 
escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência 
de saneá-la por meio de lançamento corretivo.  
…................................................................................................................ 
§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula décima terceira, § 7º):  
I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação 
fiscal;  
 

Assim, mesmo após decorrido o prazo previsto no inciso I, do art.  
56-O, do RCTE, o sujeito passivo poderia se utilizar do disposto no inciso II, do mesmo 
artigo e no já referido instituto da espontaneidade para regularizar as informações 
constantes dos registros de inventário em sua EFD. 

 
Não cabe fazê-lo agora, após iniciada a ação fiscal. Corrobora para 

esta afirmação, o disposto no § 5º, do art. 356-O, do RCTE, acima transcrito e no § 1º, do 
art. 7º, da Lei 16.469/09, abaixo: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
…................................................................................................................ 
§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos 
atos do sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos demais 
envolvidos nas infrações praticadas. 
 

Outra questão alegada pela defesa se refere à baixa do produto do 
estoque em momento anterior à concretização da venda. O estoque só deve ser baixado 
pela emissão regular do respectivo documento fiscal. É vedado fazê-lo por meio de 
pedido, orçamento, contrato ou outros documentos similares. A defesa tem pleno 
conhecimento de que nas situações apontadas, caberia, no máximo, efetuar a reserva do 
produto, cabendo a emissão da nota fiscal e baixa do estoque quando da concretização da 
venda e da saída física das mercadorias. 

 
A auditoria trabalha com a data de emissão da nota fiscal que 

deveria corresponder à saída física da mercadoria. Pelo fato de ser realizada por exercício 
fechado não existe a possibilidade de compensação de omissão de saída de um exercício 
com omissão de entrada em outro exercício. 

 
Resta claro que a grande questão se resume aos alegados 

problemas ocorridos nos inventários. Entendo como correta a não aceitação, pela revisão 
fiscal, dos novos inventários apresentados pela defesa. Conforme já dito, o sujeito passivo 



teve chances de efetuar os devidos ajustes e correções em momento anterior ao início da 
ação fiscal. O ato de se aceitar agora a apresentação de novos inventários tornaria inócua 
toda a atividade fiscal. 
[...] 
 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00934/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão dos solidários da lide. Rejeição 
Mérito. Decadência parcial. Rejeição. ICMS, Obrigação Principal. 
Omissão de Registro de Saída. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Procedência. 
 
I - O administrador possui interesse comum em situação que 
tributariamente desonere a empresa que dirige, situação que, 
exatamente por ser dirigente, ocorre no âmbito de sua área de 
controle e decisão, razão por que a sua conduta subsume-se ao 
inciso XII do art. 45 da Lei n° 11.651/91; 
 
II - A ocorrência continuada de omissão de registro de saída 
aponta para a atuação do respectivo administrador em 
contrariedade aos objetivos necessariamente lícitos fixados nos 
atos constitutivos da pessoa jurídica administrada, o que atrai a 
incidência do art. 135, III do CTN; 
 
III - "Quando não houver declaração do débito, o prazo 
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa." (Súmula 555 do STJ); 
 
IV - Presume-se decorrente de operação tributada não 
registrada, o valor apurado em procedimento fiscal e 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final. (art. 25, § 1°, V, CTE); 
 
V - Deve ser mantido o auto de infração relativo a exigência 
amparada na legislação tributária e cujo aspecto fático tenha 
sido confirmado por trabalho revisional determinado pelo órgão 
julgador. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores 
os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Aldeci de 
Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro e João Divino de Brito, que votaram pela exclusão dos solidários. Por maioria de 



votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial, referente ao exercício de 2004, arguida 
pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Elias 
Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro e João Divino de Brito, que votaram pela decadência parcial, 
referente ao exercício de 2004.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e João Divino de Brito, que 
votaram pela procedência parcial no valor do ICMS de R$ 51.423,78 (cinquenta e um mil, 
quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Em 04 de fevereiro de 2016, o Fisco exige ICMS, Multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2004, omitido o registro de saídas tributadas. 

Foram apontados como solidários NARCISO JOAQUIM VILELA, 
JURANDIR VILELA JÚNIOR, JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIA E JAIRO FARIA 
VILELA, pessoas físicas e administradores da pessoa jurídica autuada (fls. 04 e 05). 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias 
efetuada pelo Fisco (fls. Fls. 13 a 337). 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 342 a 353), estes não comparecem, tendo sido lavrado o respectivo termo 
de revelia (fl. 354). 

Instados a apresentar defesa em Segunda Instância (fls.355 a 418), 
os sujeitos passivos, em peça conjunta, impugnam o auto de infração (fls. 367 418), 
fazendo, após, acostar memoriais (fls. 419 a 435). 

Em sua impugnação, pedem os integrantes do polo passivo a 
exclusão dos solidários da lide por ser essa solidariedade subsidiária, nos termos do art. 
134, VII do Código Tributário Nacional (CTN), já que a empresa de que são sócios está 
em plena atividade (fls. 369 a 371) e por não terem esses sócios atuado com excesso de 
poderes ou infração de lei ou estatutos, nos termos do art. 135, III do já citado código (fls. 
371 a 375). 

Os impugnantes pedem ainda a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, alegando que os demonstrativos de estoques 
inicial e final juntados pelo Fisco às fls. 46 a 48, não são substitutivos dos registros 
constantes dos livros Registro de Inventário do período e estabelecimento fiscalizados (fls. 
375 a 378). 

No mérito, os impugnantes pedem a improcedência do auto de 
infração alegando que o ramo de atividade da empresa autuada é prestação de serviço e 
secagem e armazenamento de cereais, o que a coloca na condição de contribuinte do 
ISSQN, nos termos da Lei Complementar 116/03 (fls. 385 a 387) e que a auditoria 
específica realizada pelo Fisco abrange operações com arroz em casca depositado pelos 
próprios sócios e vendido a contribuintes industriais com a isenção prevista no art. 6°, 
LXXVIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 (fls. 387 a 388). 



Nos memoriais à fls. 427 a 434), os impugnantes expõem e ratificam, 
resumidamente, as razões apresentadas defesa anteriormente trazidas. 

Vindo processo a julgamento colegiado, a Primeira Câmara 
Julgadora converte o julgamento em diligência (fls. 435 e 436) para que a fiscalização se 
manifestasse sobre: 

 
1. a incoerência da data de recepção da ficha "Demonstrativo Mensal 
de Estoque (Anexo I-B)", agosto/2004, que antecede o período de 
referência da mesma, dezembro/2004, juntando aos autos, se for o 
caso, a ficha correta, ou o valor do estoque final de 2004 obtido por 
outra fonte fidedigna, bem como o valor reclamado recalculado com 
base nesse novo valor apresentado; 
 
2. o estoque final de 2005 basear-se em demonstrativo relativo a 
outubro/2005, bem como recalcular o valor reclamado com base no 
montante que venha a ser corrigido, incluindo os reflexos deste novo 
valor no levantamento relativo a 2006, para o qual trata-se de valor 
de estoque inicial. 
 
Retornado o processo a este Conselho, o auditor fiscal revisor 

informa que o sujeito passivo não apresentou fato novo que motivasse a alteração das 
quantidades e/ ou valores considerados no auto de infração (fls.437 a 448). 

Intimados para se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 449 
a 463), os impugnantes afirmam que o relatório diligencial apresentado pela autoridade 
revisora é somente uma tentativa de manutenção da peça básica a qualquer custo e que a 
própria autoridade revisora admite os equívocos referentes a inventários apontados na 
impugnação (fls. 466 a 470). 

Às fls. 471 a 471, os impugnantes expõem e ratificam 
resumidamente, em novos memoriais, as razões apresentadas na defesa anteriormente 
trazida. 

Distribuído novamante o processo para julgamento cameral, a 
Terceira Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência (fls. 483 e 485) para que 
a fiscalização adotasse as seguintes providências: 

 
1 - Verificar na escrituração fiscal da empresa autuada se as notas 
fiscais mencionadas foram registradas no livro Registro de Entrada 
de Mercadoria conforme indica o quadro próprio do documento 
assinalado pela emitente, ou no livro Registro de Saída de 
Mercadoria conforme CFOP 5.906 (retorno de mercadoria depositada 
em depósito fechado ou armazém geral), mencionado pela emitente, 
situação que implica em alteração na auditoria relacionando as 
referidas notas no demonstrativo denominado RELAÇÃO DE 
SAÍDAS, excluindo-as, consequentemente, do demonstrativo 
denominado RELAÇÃO ENTRADAS, onde foram originalmente 
consideradas; 
 
2 - Elaborar novos demonstrativos CONCLUSÃO da auditoria, 
considerando o período de 01/01/04 a 29/05/08, utilizando como 
estoque inicial as quantidades constantes do Demonstrativo Mensal 
de Estoque de fls. 43, apresentado pela autuada, e como estoque 
final as quantidades constantes do Trancamento de Estoque de fls. 
49; 



 
3 - Anexar a RELAÇÃO DE ENTRADA do exercício de 2006, não 
juntada pelos autores do procedimento. 

 
Retornado o processo da diligência, o auditor fiscal informa que 

elaborou nova Auditoria Específica de Mercadorias, desta feita considerando todo o 
período fiscalizado, compreendido entre 01 janeiro de 2004 e 29 de maio de 2008 e que 
encontrou praticamente as mesmas diferenças apontadas na peça inicial, concluindo, por 
isso, que restou caracterizada a falta de recolhimento de imposto aponta originalmente 
pelo Fisco (516 a 524). 

Instados a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 525 a 
539), os impugnantes (540 a 589) afirmam que não poderia a autoridade julgadora 
determinar a realização de auditoria específica abrangendo mais de um exercício e que 
faltaria motivação para a prática desse ato administrativo, devendo assim, a Câmara 
Julgadora declarar nula a peça básica por insegurança na determinação da infração 
(fls.542 a 548).  

Alega ainda a impugnante que a autoridade revisora cometeu erros 
na realização do novo levantamento. Tomando notas fiscais de saída por notas fiscais de 
entrada (fls. 548 e 549).  

Às fls. 565 a 591, os impugnantes expõem e ratificam 
resumidamente, em novos memoriais, as razões apresentadas na defesa anteriormente 
trazida. 

Distribuído novamante o processo para apreciação colegiada, a 
Segunda Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência (fls. 532  e 533) para que 
a fiscalização adotasse as seguintes providências: 

 
1 - proceder a revisão das Auditorias Específicas de 2004, 2005, 
2007 e 2008 de forma separada para cada período autuado, 
conforme foi lançado pela fiscalização inicialmente; 
 
2 - fornecer informações sobre as notas fiscais de números 322 a 
325, 336 a 347 e 376 a 419, justificando a sua inclusão no item de 
entradas ou saídas do levantamento; 
 
3 - caso não seja possível realizar o que foi determinado que sejam 
apresentadas as justificativas que impossibilitam a realização do 
levantamento nos moldes requerido pela referida resolução. 
 
Retornado o processo da diligência, autoridade fiscal revisora, 

auditor fiscal estranho à lide (fls.02 e 701) informa que, intimado, o contribuinte não 
apresentou livros fiscais, inclusive os Registros de Inventário (fls. 693), até mesmo porque 
nem os autenticou junto à Delegacia Fiscal, e que os Demonstrativos Mensais de Estoque 
(DME) que embasam o auto de infração devem ser tomados como legítimos, já que 
emitidos pelo próprio sujeito passivo e aos quais, na ausência de escrituração de livros 
fiscais, não foi oposto qualquer elemento probante. (fls. 693) 

Assim, em completo e elucidativo relatório (fls. 690 a 702), a 
autoridade fiscal revisora informa que realizou a auditoria específica de mercadorias nos 
mesmos moldes da que fundamenta a peça básica, efetuado levantamento por exercício, 
nos termos da Instrução de Serviço 15/2009-SAT, chegando a omissão de saída um 
pouco maior que a originalmente apurada pelo autuante (fls. 699 a 701). 

Instados a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 703 a 
711), os impugnantes não se manifestam (fl. 712). 



Às fls. 719 a 736, os impugnantes expõem e ratificam 
resumidamente, em novos memoriais, as razões apresentadas na defesa anteriormente 
trazida. 

Distribuído novamente o processo para apreciação colegiada, a 
Segunda Câmara Julgadora, por maioria de votos, declara nula a peça básica por 
insegurança na determinação de infração (fl. 737), decisão da qual a Fazenda Pública 
recorre e que (fls. 747 e 748) é reformada pelo então Conselho Pleno (fl. 783), que faz o 
processo retornar à fase cameral. 

Após a decisão plenária, reagindo a intimação expedida pelo orgão 
preparador (fl. 791), os sujeitos passivos passivos se manifestam repetindo as razões 
relativas à exclusão de solidários e ao mérito do processo, questionando ainda o pequeno 
aumento de crédito resultante da última revisão (fls. 797 a 808). 
É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida 
pelos impugnantes, por ser essa solidariedade subsidiária, nos termos do art. 134, VII do 
Código Tributário Nacional (CTN), já que a empresa de que são sócios estaria em plena 
atividade (fls. 369 a 371) e por não terem esses sócios atuado com excesso de poderes 
ou infração de lei ou estatutos, nos termos do art. 135, III do já citado código (fls. 371 a 
375), manifesto-me por sua rejeição, já que a solidariedade prevista no art. 45, XII da Lei 
11.651/91 não contém traço de subsidiariedade, traço esse incompatível a situação 
infracional ali descrita, na qual o administrador concorre omissiva ou comissivamente para 
a ocorrência da irregularidade. 

No tocante a referência ao art. 135, III do CTN, percebo que na 
situação descrita no auto de infração há contínua ocorrência de omissão de saída de 
mercadorias no curso de quatro anos, quadro que escapa ao âmbito da regularidade e 
diligência requeridas para o exercício do poder de administração e atrai a incidência do 
dito art. 135, III. 

No mais, o administrador tem interesse comum em situação que 
tributariamente desonere a empresa administrada, da qual patrimonialmente participam, 
quadro sobre o qual o incide o disposto no inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91: 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis; [...]” [Grifo Oportuno] 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Apreciando a preliminar de decadência parcial, referente ao exercício 
de 2004, arguida pelo ilustre relator, também a rejeito, pois o quadro descrito na peça 
inicial é de omissão de registro de saída apurada em Auditoria Específica de Mercadoria, 
ou seja, saída de mercadorias sem nota fiscal, o que implica ausência de qualquer 
declaração de imposto em relação aos fatos geradores considerados e constitui caso de 
aplicação da Sumula 555/STJ, publicada em 15 de dezembro de 2015: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, 



do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” 
 

Dirigindo-me ao mérito propriamente dito, não acolho as razões 
trazidas pelos recorrentes, pois, após longo exame no curso do processo, o aspecto fático 
da acusação fiscal atingiu sua estabilização com a revisão à fls. 690 a 701, que apontou 
ocorrência de omissão superior à originalmente apurada. 

No plano jurídico, os impugnantes igualmente não têm amparo, pois 
sua alegação de prestação de serviço e secagem e armazenamento de cereais e 
incidência de ISSQN (fls. 385 a 387), não se ajusta à situação de saída de mercadorias 
sem nota fiscal, ainda que ocorria em estabelecimento depositário, pois nesse caso a 
pessoa que atua em tal estabelecimento constitui sujeito passivo indireto e responde pelo 
imposto devido por fato gerador praticado por outrem, o contribuinte depositante, a quem 
permitiu fazer sair a mercadoria sem documentação fiscal. 

Diferente efeito não tem a alegação dos impugnantes de venda de 
arroz em casca depositado pelos próprios sócios a contribuintes industriais com a isenção 
prevista no art. 6°, LXXVIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 (fls. 387 a 388), já que em 
venda sem documentação fiscal perde-se toda informação sobre destinação da 
mercadoria e não há como se comprovar a atividade do comprador, salvo por meio de 
prova substitutivo da nota fiscal, o que não ocorre no caso presente. 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida por eles mesmos, bem como preliminar de decadência parcial, referente ao 
exercício de 2004, arguida pelo Relator e, no mérito, conheço da impugnação em 
Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar PROCEDENTE o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01018/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DE MERCADORIAS SEM 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM ESTABELECIMENTO 
CADASTRADO APURADA EM AUDITORIA ESPECÍFICA. FATO 
GERADOR DO IMPOSTO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
A presunção legal (juris et de jure) procura estabelecer uma 
verdade jurídica, ao passo que a presunção relativa (juris 
tantum) constitui mera conjectura. Impõe-se o julgamento de 
procedência parcial do lançamento quando demonstrado que o 
sujeito passivo mantinha em seu estabelecimento mercadorias 
sem a cobertura da documentação fiscal exigida pela legislação 
tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 8.683,60 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), a ser 
acrescido das cominações legais, incidente sobre a base de cálculo de R$ 51.080,00 
(cinquenta e um mil e oitenta reais) constante do Termo de Apreensão (fl. 05). Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves, Paulo Diniz e José Pereira D'abadia, que votaram pela 
procedência apenas em relação à multa formal no valor de R$ 12.770,00 (doze mil, 
setecentos e setenta reais), sobre a Base de Cálculo constante do Termo de Apreensão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de manter em estoque, sem documentação fiscal de origem, na data de 13/05/2008, as 
mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão (TA) n° 1100104201-9 (fls. 5/6) de 
mesma data, bem como comercializou outros tipos de mercadorias (cintos, bolsas de 
viagem, carteiras, mochilas, pastas e outros) neste mesmo período, adquiridas sem a 
devida documentação fiscal, no valor comercial de aquisição de R$ 69.811,80 (sessenta e 
nove mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos), conforme apurado por Auditoria 
Específica de Mercadorias, documentos e comparativos em anexo. Em conseqüência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 11.868,00 (onze mil, oitocentos e sessenta e 
oito reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais. Obs.: Este auto de infração é 
uma reautuação, sugerida pelo ofício n° 265/2009 CRF-SAT substituindo o auto de 
infração nº 4010800782428.  

  



A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 45, II e 66 Lei 11.651/91, c/c artigo 145, Decreto 4.852/97. Propôs a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", parágrafo 9° da Lei 11.651/91, c/ redação da Lei 
16.241/2008.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

detalhamento do crédito tributário (fls. 03), descritivo complementar da ocorrência (fls. 04), 
termo de apreensão (fls. 05/06), extrato de termo de apreensão (fls. 07), comprovante de 
endereço (fls. 08), notificação fiscal (fls. 09/10), espelho cadastral (fls.11/13), auditoria 
específica de mercadorias (fls.14), registro de inventário (fls.15/16), auditoria específica de 
mercadorias (fls. 17/23), notificação fiscal (fls. 24/25), registro de inventário (fls. 26/29).
  

O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 30/31.   

  
Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu ao feito (fls. 

34/36), devidamente representado por causídico (m.j), alegando ser uma microempresa e 
que pela sua condição de desvantagem no mercado, procura baixar custos para 
sobreviver, o que a toma carente da assessoria tributária e reduzidos recursos de 
logísticas. Ressaltou que nunca recorreu, em mais de 20 anos de existência, a expediente 
ilegais. Asseverou que não pratica sonegação fiscal, tem todos os seus empregados com 
registro regular, recolhe as obrigações acessórias trabalhistas regularmente nos prazos. 
Alegou ainda que a recorrente franqueou todos os documentos e elementos de 
convencimento de sua lisura à disposição do Sr. Fiscal, contudo, ele se apegou apenas a 
presunções e aspectos formais para lavrar o atual Auto de Infração, mesmo depois da 
sentença que anulou o primeiro ter determinado que se fizesse auditoria de entrada de 
matéria prima, para constatar a origem das mercadorias inquinadas de descobertas de 
documento fiscal de origem. Ao final, pediu que seja julgado improcedente o feito, para 
absolver a recorrente do valor da autuação.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

procuração (fls. 37), documentos pessoais do representante legal (fls. 38), alteração 
contratual (fls. 39/48), documentos pessoais (fls. 49), cópias da sentença nº 6135/09 – 
JULP que anulou o lançamento anterior, do Despacho nº 3055/2009-CRF-SAT 
concordando com esta sentença, da defesa anterior, do auto de infração outrora anulado e 
dos documentos que o ampararam naquela época (fls. 50/63).    

  
O julgador singular prolatou a Sentença nº 3443/2011-JULP 

(fls.65/67) onde rejeitou as preliminares argüidas e no mérito decidiu pela procedência do 
lançamento. Fundamentou sua decisão argumentando que os agentes do fisco 
compareceram ao local onde a empresa funciona, não verificando a existência de 
máquinas ou equipamentos típicos de uma indústria e mais, provaram com documentos 
que o fisco já exigia a mudança cadastral para atividade de varejo anteriormente. 
Asseverou que nada relativo às entradas de mercadorias foi apresentado ao fisco, até 
porque o demonstrativo anexado ao processo está em branco, sendo apresentado apenas 
inventário e notas fiscais de saídas que foram considerados. Argumentou ainda, que os 
questionamentos da defesa com relação ao trabalho fazendário não têm provas efetivas 
de erro, ao contrário limita-se a questões vagas. Acrescentou que se a empresa pretendia 
contestar o trabalho fazendário deveria apresentar outro demonstrativo de mesmo teor, 
provando erro no trabalho original e não fazer alegações desprovidas de provas matérias. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu ao feito (fls. 

71/74), alegando que no local da loja ficou impossível manter a parte industrial, então a 



fabrica, provisoriamente, foi locada na residência do sócio. Ao final, solicitou que seja 
reformada a decisão de 1° instância, pugnando pela improcedência da exordial, pois a 
única infração que entende ter ocorrido foi o fato da indústria não estar funcionando no 
local do seu cadastro no CCE/GO, ocasionando, no máximo, uma penalidade formal. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, por meio do 

Acórdão n° 214/2015, a Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, conheceu do recurso deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor 
de R$ 8.683,60, a ser acrescido das cominações legais, incidente sobre a base de cálculo 
de R$ 51.080,00 constante do termo de apreensão. Também decidiu rejeitar a aplicação 
da forma privilegiada prevista no §8° do art. 71 da lei n° 11.651/91. 

 
Regulamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos 

apresentando recurso a este Conselho Superior, reiterando os mesmos argumentos 
apresentados nas instâncias anteriores. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este mantinha em estoque 
mercadorias tributadas, sem documento fiscal, na data de 13/05/2008, as mercadorias 
relacionadas no Termo de Apreensão (TA) n° 1100104201-9 (fls. 5/6) de mesma data, 
bem como comercializou outros tipos de mercadorias (cintos, bolsas de viagem, carteiras, 
mochilas, pastas e outros) neste mesmo período, adquiridas sem a devida documentação 
fiscal, no valor comercial de aquisição de R$ 69.811,80 (sessenta e nove mil, oitocentos e 
onze reais e oitenta centavos), conforme apurado por Auditoria Específica de Mercadorias 

 
Tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 

6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o Acórdão n° 214/2015, da Primeira Câmara Temporária 
deste Conselho, voto condutor de autoria do Conselheiro Elias Alves dos Santos, do qual 
extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir quanto ao 
mérito, nestes termos: 

[...] 

Rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração arguída pelo relator e, implicitamente, pela recorrente, vez que consta dos autos os 
demonstrativos da auditoria realizada, assegurando a acusação fiscal.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento, para julgar parcialmente procedente a inicial no valor do termo de apreensão nº 
1100104201-9, com base de cálculo de R$ 51.080,00 (cinquenta e um mil e oitenta reais) e 
ICMS incidente de R$ 8.683,60 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta 
centavos), haja vista que no momento da verificação fiscal foi constatado apenas a quantidade 
de mercadoria desacobertada de nota fiscal constante do referido termo de apreensão, sendo 
que a diferença a maior de omissão de entrada no específico ora perpetrado, foi devidamente 
regularizada com a saída tributada, consoante conclusão de fls. 23. 

Rejeito também a proposta de aplicação da atenuante do § 8º do artigo 
71 da Lei 11.651/91 – CTE, feita pelo relator, pois houve omissão de registro de entrada de 
mercadoria tributada, logicamente com a intenção de omitir também sua saída e, em 
consequencia, omitindo sua tributação. 



[...] 

 
No contexto destes autos, a materialidade da infração se encontra 

perfeitamente descrita em Termo de Apreensão e na Auditoria Específica de Mercadorias 
elaborada pela fiscalização. 

 
Segundo o art. 147, III do CTE, a finalidade do Termo de Apreensão 

é, precipuamente, “comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o 
processo administrativo tributário”. Uma leitura na Instrução Normativa nº 181/94-GSF, 
ainda em vigor, também nos dá uma noção da importância desse documento para o êxito 
de uma ação fiscal. 

 
O Termo de Apreensão traduz, sobretudo, o poder de polícia da 

Fazenda, em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo. Ele materializa a existência 
da infração tributária. 

 
Podemos afirmar que o Termo de Apreensão está para o processo 

contencioso fiscal assim como o Auto de prisão em flagrante está para o inquérito policial. 
Com efeito, ambos procuram atestar a autoria e a materialidade de uma determinada 
infração, e legitimam as ações do fisco/polícia no exercício da apreensão/ prisão em 
flagrante. Portanto, o TA é o documento formal que “fotografa” o momento da ocorrência 
da infração, permitindo identificar com segurança: 

a) o possuidor da mercadoria ou objeto apreendido, com vistas a 
permitir a identificação do sujeito passivo; 

b) o início do procedimento fiscal para efeito de se afastar a 
espontaneidade; 

c) o local da constatação da infração ou da apreensão da mercadoria 
ou documentos, a descrição dos fatos e a fundamentação da apreensão; 

d) o valor da mercadoria apreendida. 

 
Considerando que o Termo de Apreensão, lavrado no caso sob 

análise, seguiu os ditames que lhe são requisitados pela norma, cerro fileira com o voto 
vencido expendido em fase cameral, no sentido da legitimidade do presente lançamento 
fiscal. Volvendo-nos ao caso concreto, a própria literalidade dos dispositivos já transcritos 
demonstra que a presente imputação fiscal se fez acertada. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte a este 

Conselho Superior nego-lhe provimento para manter o aresto cameral que julgou 
parcialmente procedente o presente lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01135/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Multa formal. Auditoria 
Específica de Mercadoria. Omissão de entrada de mercadoria. 
Procedente. 
 
1. Presume-se decorrente de omissão de entrada o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final (Lei n. 11.651/91, art. 
25, § 1º, inc. V); 
 
2. Diante da falta de comprovação pelo sujeito passivo, por 
meio de demonstrativos de igual forma e teor dos elaborados 
pelo fisco, apontando erros cometidos pelo autor do 
procedimento, deve ser declarado procedente o lançamento que 
exige multa formal de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o 
valor das entradas omitidas; 
 
3.  Quando da prática das irregularidades descritas nos 
incisos V ao XII deste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração (Lei n. 11.651/91, art. 71, § 8º). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
23.245,22 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos). E, 
também por votação unânime, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea Aurora 
Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu entrada de mercadorias nos valores e períodos 
descritos nos campos próprios do auto de infração, apurada por meio da Auditoria 
Específica de Mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da multa 
formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias, mais os 
acréscimos legais.   

 



Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
c/c o art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso 
VII, alínea l, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria 

específica de mercadorias.  
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 44 a 
46, afirmando que houve duplicidade de lançamento, tendo em vista que fora lavrado o 
Auto de Infração n. 4011500376392, exigindo multa formal por falta de registro das notas 
fiscais no livro registro de entradas.  

 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência por meio do 

Despacho n. 77/2016, de fls. 82 a 83, para verificação da duplicidade de lançamento 
alegada pelo sujeito passivo. 

 
No relatório de diligência de fls. 84 a 85, o revisor informou que trata-

se de infrações diferentes.  
 
Por meio da Sentença n. 2739/2017, de fls. 95 a 99, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

103 a 104, objeto do presente julgamento, insistindo na tese de duplicidade de 
lançamento.  

 
Por intermédio da Resolução n. 142/2017, a Segunda Câmara 

Julgadora, converteu o julgamento em diligência, encaminhando o presente processo 
juntamente com os Processos n. 4011500376392 e 4011500351055, relativamente à 
exigência de multa formal por falta de registro de notas fiscais de aquisição de 
mercadorias no livro próprio para verificar se as notas fiscais neles constantes foram 
consideradas na auditoria específica que deu origem ao presente processo. 

 
No relatório de diligência de fls. 116 a 117, o revisor informa que 

feitas as devidas adequações, considerando algumas notas que não havia sido 
consideradas como entradas na auditoria original, o valor da omissão de entrada foi 
reduzido para R$ 92.980,89 (noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e 
nove centavos) e,  consequentemente a multa formal exigida no presente processo foi 
reduzida para R$ 23.245,22 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e 
dois centavos).  

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada não se 

manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 
V O T O 
 
 
 A ferramenta utilizada pelo fisco para apurar a omissão de entrada 

de mercadorias no estabelecimento da empresa autuada foi a Auditoria Específica de 



Mercadorias prevista no Roteiro 09 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 
adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Referida auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e 

saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, e tem por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais, eis que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI 
+ E = EF + S). 

  
Assim, permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo 

de mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 
registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado. 

 
É considerada a mais precisa entre todas as ferramentas utilizadas 

pelo fisco para constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo de mercadorias e, sendo 
assim, somente pode ser contestada, por meio da elaboração de demonstrativos de igual 
forma teor, indicando os eventuais pontos controvertidos. 

 
No caso vertente, o demonstrativo denominado CONCLUSÃO da 

auditoria, de fls. 07 a 09, indica com clareza que, relativamente as espécies mercadorias 
nele relacionadas, a soma do estoque inicial mais as entradas no período de 01/01/13 a 
31/12/13, foi inferior à soma das saídas mais o estoque final, no mesmo período, situação 
que configurou omissão de entradas nas quantidades indicadas na coluna denominada 
OMISSÃO DE ENTRADA, no valor total de R$ 93.082,62 (noventa e três mil, oitenta e dois 
reais e sessenta e dois centavos), sendo exigida uma multa formal na importância de R$ 
23.270,66 (vinte e três mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).  

 
No relatório de diligência de fls. 116 a 117 em cumprimento à 

Resolução n. 142/2017, de fls. 113 a 115, o revisor afirmou que analisando as notas 
fiscais de aquisição de mercadorias não registradas em livro próprio e objeto do Auto de 
Infração n. 4011500376392, constatou que a Nota Fiscal n. 6712 relativamente a 
aquisição do produto denominado Fechadura com Maçaneta para Porta de Abrir, que 
havia revelado omissão de entrada, não havia sido considerada na auditoria original, 
assim, a referida nota fiscal foi incluída na relação da entrada do presente processo, 
reduzindo, dessa forma a omissão de entrada para R$ 92.980,89 (noventa e dois mil, 
novecentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) e, consequentemente, a multa 
formal para R$ 23.245,22 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois 
centavos).  

 
Considerando que na auditoria específica de mercadorias a omissão 

de entrada de mercadoria é decorrente das quantidades das saídas mais o estoque final 
terem sido superior às quantidade de entradas mais o estoque inicial, a conclusão óbvia é 
no sentido de que as mercadorias cujas entradas foram omitidos foram objetos de saídas 
com emissão de nota fiscal e, consequentemente, com pagamento do imposto. 

 
Com essas considerações, entendemos pertinente a aplicação da 

forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, eis que não ocorreu, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso da voluntário, dou-lhe 

parcial provimento, para reforma em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 23.245,22 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e 



cinco reais e vinte e dois centavos) de multa formal, aplicando, ainda, a forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, da Lei n. 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01171/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pena 
pecuniária. Omissão de entrada apurada em Auditoria Específica 
de Mercadorias. Procedência do lançamento. 
 
I – Não há que se cogitar em insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento se encontra instruído com todos 
os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o sujeito passivo adquiriu 
mercadorias sem a cobertura da documentação fiscal exigida 
pela legislação tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins 
da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe por ter omitido o registro de entrada de mercadorias (Óleo 
Combustível – OC2A e Álcool Hidratado – AEHC), no valor comercial de R$ 6.977.074,99 
(seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, setenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos), no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, conforme apurado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, ficando sujeito ao recolhimento de multa formal equivalente a 
25% (vinte e cinco por cento) sobre a omissão apurada. 

 
Foi tipificado como infringido o art. 64, da Lei 11.651/91 combinado 

com o art. 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista pelo art. 71, VII, “I”, § 
8º, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08.  

 
O resultado prévio da auditoria foi submetido à apreciação do sujeito 

passivo, que se manifestou nos seguintes termos, fls. 10/21:  
 



1. Relativamente ao produto OC2A:  
 
1.1. a auditoria considerou, para fins de composição do Estoque 

Inicial e Estoque Final, mercadorias que estavam ainda em trânsito no período fiscalizado;  
 
1.2. os volumes apurados nas entradas e saídas pela auditoria estão 

compatíveis com os registros fiscais da autuada;  
 
1.3. apresenta demonstrativo contraditório, promovendo os ajustes 

quanto aos valores lançados para os estoques inicial e final, concluindo por diferença que 
considera compatível com a natureza do seguimento de combustíveis.  

 
2. Relativamente ao produto Álcool Hidratado – AEHC:  
 
2.1. a auditoria considerou os volumes de saída à temperatura 

ambiente quando o procedimento correto seria considerar a temperatura a 20º C, o que 
gerou a inconsistência apurada;  

 
2.2. a auditoria considerou algumas notas fiscais de devolução 

emitidas pelas usinas como notas fiscais de saída. Cita a numeração das referidasnotas 
fiscais;  

 
2.3. o volume de 445.461 L, referente ao item “outras entradas – 

CFOP 1.661”, referente à devoluções de vendas, foi expresso à temperatura ambiente 
quando o correto seria à temperatura de 20º C;  

 
2.4. a auditoria não computou as notas fiscais de sobra emitidas no 

período;  
 
2.5. apresenta demonstrativo contraditório, promovendo os ajustes, 

conforme ocorrências narradas acima, concluindo por diferença que considera dentro dos 
limites estatísticos de possibilidade de erro.  

 
Após análise das argumentações do sujeito passivo, o autuante 

concorda com as argumentações apresentadas pela defesa prévia no item 2.1. Decide por 
reduzir em 280.089 L a quantidade de saída relativa ao produto AEHC. Promove a 
autuação, conforme consta da inicial.  

 
Os autos foram instruídos com os demonstrativos da auditoria, 

manifestação prévia do autuado sobre o levantamento fiscal realizado, Registros de 
Inventário Inicial e Final, emitidos com base na Escrituração Fiscal Digital, cópias de notas 
fiscais eletrônicas e Notas Explicativas ao auto de infração.  

 
Os demonstrativos e demais relatórios que embasaram a autuação 

foram gravados em mídia digital, fls. 54, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 56, 
conforme estabelece a Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído.  
 
Argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração. Alega que não houve omissão de entrada, mas sim ganho 
volumétrico em função da variação de temperatura, havendo incongruência entre a real 



intenção fazendária (tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque) e a infração de 
fato imputada (omissão de registro de entrada). Cita acórdãos.  

 
Quanto ao mérito, alega a inexistência de omissão de registro de 

entradas ou saídas; que a variação do estoque em decorrência das peculiaridades 
inerentes à comercialização de combustíveis não se confunde com aquisição ou venda de 
mercadoria sem documentação fiscal; que a apontada omissão de registro de entradas 
corresponde, na verdade, a alteração volumétrica decorrente da suscetibilidade dos 
combustíveis às mudanças de temperatura. Apresenta demonstrativos nos moldes do que 
foi elaborado pela auditoria, com correção dos itens da fórmula matemática (EI + E = EF + 
S) na temperatura padrão de 20º C.  

 
Alega que utiliza para determinação dos volumes dos estoques inicial 

e final e das entradas a temperatura de 20º C e para as saídas a temperatura ambiente, o 
que leva à percepção de que a omissão de registro de entrada apurado pela auditoria 
corresponde, na verdade, à alteração volumétrica decorrente da mudança de temperatura. 
Afirma que as entidades federadas têm conhecimento desta questão, visto que o 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ publicou o Convênio ICMS nº 
61/2015, com efeitos a partir de 01/01/2016, para consideração do Fator de Correção de 
Volume – FCV.  

 
Relativamente à mercadoria Álcool Etílico Hidratado Carburante 

(AEHC), apresenta demonstrativo contraditório com volumes considerados à temperatura 
de 20º C, concluindo por uma omissão de saída de 3.652 litros, equivalente a apenas 
0,0015% do volume movimentado.  

 
No que concerne à mercadoria Óleo Combustível (OAC2), afirma que 

outros fatores, que não a variação de temperatura, influenciaram para a apuração 
incorreta da sua movimentação. Alega que a auditoria não considerou os estoques em 
trânsito, levando à consideração incorreta da quantidade deste produto nos estoques 
inicial e final; que nas transferências realizadas entre filiais, o lançamento das quantidades 
movimentadas é computado quando da emissão das notas fiscais pela remetente e não 
quando da entrada física das mercadorias no estabelecimento. Apresenta demonstrativo 
contraditório, com consideração dos estoques em trânsito, concluindo por uma omissão de 
saída de 2.810 KG do combustível, equivalente a 0,0024% do volume movimentado.  

 
Alega ainda que a jurisprudência do Conselho Administrativo 

Tributário tem decidido pela improcedência de autos de infração lavrados por motivos 
idênticos. Transcreve acórdãos.  

 
O sujeito passivo junta aos autos mídia digital, fls. 90, com arquivos e 

demonstrativos como fundamentação de suas alegações. Requer a improcedência do 
lançamento.  

 
Por fim, alega que a penalidade aplicada possui caráter de confisco, 

contrariando a vedação contida no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. Requer 
sua redução a patamares não confiscatórios. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 



Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 
os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira instância. 

 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter adquirido mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, no 
exercício de 2015, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de pena pecuniária 
em razão de o contribuinte ter adquirido mercadorias sem documentação fiscal. 

 
No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 

trabalho fiscal seguiu os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, Roteiro 
nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 
é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas foram extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de combustíveis. Os estoques 
inicial e final, por sua vez, são mera reprodução do que fora declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo.  

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 



Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 
No que concerne à alegação da recorrente de que a auditoria não 

considerou os estoques em trânsito, levando à consideração incorreta da quantidade do 
produto autuado nos estoques inicial e final, e que nas transferências realizadas entre as 
filiais o lançamento das quantidades movimentadas são computadas quando da emissão 
das notas fiscais pela remetente e não quando da entrada física das mercadorias no 
estabelecimento destinatário, cumpre salientar que os documentos fiscais relativos às 
entradas e saídas devem ser considerados pela auditoria pela data informada da efetiva 
entrada/saída da mercadoria no estoque do estabelecimento, não encontrando respaldo 
normativo a alegação defensória de possível existência, na data de realização do 
inventário, de mercadorias ainda não recebidas fisicamente no destino. 

 
Com referência à argumentação de que não foram consideradas na 

auditoria notas fiscais emitidas a título de “sobra”, com o CFOP 1949, a recorrente não 
esclarece qual a natureza de tais operações de modo a viabilizar sua inclusão na 
auditoria, valendo salientar que se restasse comprovado nestes autos que as aludidas 
notas fiscais foram emitidas, espontaneamente, para fins de regularização de estoque, tais 
documentos deveriam ter sido computados na relação de entradas no levantamento fiscal, 
a teor da orientação emanada dos Pareceres n.ºs 608/2012-GEOT e 1.457/2010-GEPT.  

 
Por derradeiro, incumbe ressaltar que o presente lançamento 

abrange fatos geradores ocorridos no exercício de 2015, ao passo que o Convênio ICMS 
nº 61/2015, aprovado pelo CONFAZ em 27/07/2015, citado nas peças de defesa, que 
institui Fator de Correção de Volume (FCV) em função da temperatura média de cada 
Estado da Federação, possui vigência a partir de 01/01/2016, portanto inaplicável à 
matéria sob apreciação. 

 
No que tange aos questionamentos sobre a inconstitucionalidade da 

multa aplicada, enquanto o inciso VII do art. 71 do CTE não for declarado inconstitucional, 
em controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo STF ou, no caso da lei 
Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é 
matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

 
“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 

quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 
 



Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 25 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01172/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pena 
pecuniária. Omissão de saída apurada em Auditoria Específica 
de Mercadorias. Procedência do lançamento. 
 
I – Não há que se cogitar em insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento se encontra instruído com todos 
os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o sujeito passivo promoveu saída de 
mercadorias sem a cobertura da documentação fiscal exigida 
pela legislação tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. E, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins 
da Silva. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe por ter realizado saídas de mercadorias (Óleo Diesel S10), 
desacobertadas de documentação fiscal, no valor comercial de R$ 2.726.829,95 (dois 
milhões, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos), no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, conforme apurado em Auditoria 
Específica de Mercadorias, ficando sujeito ao recolhimento de multa formal equivalente a 
25% (vinte e cinco por cento) sobre a omissão de saída apurada. 

 
Foi tipificado como infringido o art. 64, da Lei 11.651/91 combinado 

com o art. 141 do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista pelo art. 71, VII, “I”, § 
8º, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08.  

 
Instruem os autos os papéis de trabalho da Auditoria Específica de 

Mercadorias, relatórios de Registros Fiscais dos Documentos de Entradas e Aquisições de 
Serviços, Registros Fiscais dos Documentos de Saídas e Prestação de Serviços, 



Registros de Inventário, Relatório Explicativo de Fiscalização, Manifestação do Sujeito 
Passivo e Notas Explicativas.  

 
Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 87, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

 
O resultado prévio da auditoria foi submetido à apreciação do sujeito 

passivo, fls. 48, que se manifestou nos seguintes termos: 
 
1- a auditoria não levou em consideração as variações volumétricas 

ocorridas em função das variações de temperatura; 
 
2. a auditoria considerou, para fins de composição dos Estoques 

Inicial e Final, mercadorias que estavam ainda em trânsito no período fiscalizado.  
 
Apresenta demonstrativo em contraponto ao apresentado pela 

fiscalização e com base nas ocorrências narradas acima.  
 
Após análise das argumentações do sujeito passivo, o autuante 

decide por manter a autuação, nos termos inicialmente propostos. 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído.  
 
Argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração. Alega que não houve omissão de entrada, mas sim ganho 
volumétrico em função da variação de temperatura, havendo incongruência entre a real 
intenção fazendária (tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque) e a infração de 
fato imputada (omissão de registro de entrada).  

 
Quanto ao mérito, alega a inexistência de omissão de registro de 

entradas ou saídas; que a variação do estoque em decorrência das peculiaridades 
inerentes à comercialização de combustíveis não se confunde com aquisição ou venda de 
mercadoria sem documentação fiscal; que a apontada omissão de registro de entradas 
corresponde, na verdade, a alteração volumétrica decorrente da suscetibilidade dos 
combustíveis às mudanças de temperatura. Apresenta demonstrativos nos moldes do que 
foi elaborado pela auditoria, com correção dos itens da fórmula matemática (EI + E = EF + 
S) na temperatura padrão de 20º C.  

 
Assevera ainda que a auditoria desconsiderou a existência de 

estoques em trânsito; que no valor do estoque final, constante do inventário em 
31/12/2015, estão inclusas mercadorias em trânsito entre filiais da mesma empresa e que 
ainda não haviam ingressado fisicamente no estabelecimento, visto que as transferências 
entre filiais são contabilizadas de forma simultânea, no momento da saída da filial de 
origem. O mesmo ocorre em relação ao estoque inicial.  

 
Apresenta demonstrativo em contraponto ao apresentado pela 

auditoria. Alega que a diferença encontrada se encontra dentro dos padrões de 
razoabilidade definidos pelos órgãos competentes para regulação e fiscalização do setor 
de combustíveis.  

 



Aduz que o Convênio ICMS nº 61/2015, com efeitos a partir de 
01/01/2016, reconhece os efeitos da temperatura no volume dos combustíveis líquidos 
derivados de petróleo, ao incluir o fator de correção de volumes para composição da base 
de cálculo do ICMS, quando faturados à temperatura de 20º C, para comercialização à 
temperatura ambiente definida em cada unidade federada.  

 
Por fim, a obtempera que a penalidade aplicada possui caráter de 

confisco, vedado pelo inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. Requer a sua redução 
a patamares não confiscatórios. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira instância. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter promovido saída de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, 
no exercício de 2015, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de pena pecuniária 
em razão de o contribuinte ter realizado saída de mercadorias, com o imposto já retido, 
sem documentação fiscal. 

 



No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 
trabalho fiscal seguiu os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, Roteiro 
nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 
é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas foram extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de combustíveis. Os estoques 
inicial e final, por sua vez, são mera reprodução do que fora declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo.  

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular dos documentos fiscais exigidos, em cumprimento à obrigação acessória 
descrita no art. 66 do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 
Insiste a recorrente na tese de que grande parte das diferenças de 

estoque apontadas na auditoria decorre da influência da temperatura exercida no 
combustível estocado (variação volumétrica). 

 
Insta salientar que a inadvertida argumentação conduz ao 

agravamento do resultado de omissão de saídas evidenciado na Auditoria Específica de 
Mercadorias, precisamente por acarretar desequilíbrio na equação algébrica “EI + E = EF 
+ S” em decorrência da majoração das quantidades constantes do estoque final e dos 
documentos fiscais de saída emitidos no período, acentuando, pois, ainda mais a omissão 
de saída de mercadorias detectada, e não a abrandando consoante equivocadamente 
advoga a defesa. 

 
Traduzindo: se a recorrente adquire 1 litro de óleo diesel S10, à 

temperatura de 20º C, e comercializa essa mesma quantidade à temperatura ambiente, 
geralmente superior a este patamar, ter-se-á que remanesce no estoque da empresa a 
quantidade equivalente à dilatação daquele produto, reputada na auditoria específica de 
mercadorias como omissão de entradas, não de saídas. 

 
Em sede de omissão de entradas o argumento da dilatação 

volumétrica do combustível concorre em seu favor ao passo que quando a acusação é de 
omissão de saídas, tal alegação lhe é prejudicial. 

 
A se dar guarida à pretensão da recorrente, o valor da omissão de 

saídas auferido na auditoria que instrui a exordial seria, inexoravelmente, incrementado. 
Logo, a argumentação expendida na peça recursal apresenta-se incompatível com a 
natureza da irregularidade objeto do lançamento. 

 



Com referência à argumentação defensória de que a auditoria não 
considerou os estoques em trânsito, levando à consideração incorreta da quantidade do 
produto autuado nos estoques inicial e final, e que nas transferências realizadas entre as 
filiais o lançamento das quantidades movimentadas são computadas quando da emissão 
das notas fiscais pela remetente e não quando da entrada física das mercadorias no 
estabelecimento destinatário, cumpre salientar que os documentos fiscais relativos às 
entradas e saídas devem ser considerados pela auditoria pela data informada da efetiva 
entrada/saída da mercadoria no estoque do estabelecimento, não encontrando respaldo 
normativo a alegação defensória de possível existência, na data de realização do 
inventário, de mercadorias ainda não recebidas fisicamente no destino. 

 
Por derradeiro, incumbe ressaltar que o presente lançamento 

abrange fatos geradores ocorridos no exercício de 2015, ao passo que o Convênio ICMS 
nº 61/2015, aprovado pelo CONFAZ em 27/07/2015, citado nas peças de defesa, que 
institui Fator de Correção de Volume (FCV) em função da temperatura média de cada 
Estado da Federação, possui vigência a partir de 01/01/2016, portanto inaplicável à 
matéria sob apreciação. 

 
No que concerne aos questionamentos sobre a inconstitucionalidade 

da multa aplicada, cumpre frisar que enquanto o inciso VII do art. 71 do CTE não for 
declarado inconstitucional, em controle concentrado de constitucionalidade, pelo STF ou, 
no caso da lei Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. 
Tal questão é matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da 
pena prevista legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

 
“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 

quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 25 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01173/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pena 
pecuniária. Omissão de entrada apurada em Auditoria Específica 
de Mercadorias. Procedência do lançamento. 
 
I – Não há que se cogitar em insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento se encontra instruído com todos 
os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o sujeito passivo adquiriu 
mercadorias sem a cobertura da documentação fiscal exigida 
pela legislação tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins 
da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe por ter omitido o registro de entrada de mercadorias (AEAC – 
ÁLCOOL ETÍLICO CARBURANTE e B100 – BIODIESEL), no período de 01/01/2015 a 
31/12/2015, conforme Auditoria Específica de Mercadorias e documentos anexos à 
exordial. 

 
Foi tipificado como infringido o art. 64, da Lei 11.651/91 combinado 

com o art. 145 do Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista pelo art. 71, VII, “I”, § 
8º, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08.  

 
Instruem os autos os papéis de trabalho da Auditoria Específica de 

Mercadorias, relatórios de Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias 
e Aquisição de Serviços, Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e 
Prestação de Serviços e Registros Fiscais de Inventário, emitidos com base na 
Escrituração Fiscal Digital apresentada pelo sujeito passivo e Notas Explicativas.  



 
Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 97, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

 
O resultado prévio da auditoria foi submetido à apreciação do sujeito 

passivo, fls. 56, que se manifestou nos seguintes termos:  
 
1- a auditoria não levou em consideração as variações volumétricas 

ocorridas em função das variações de temperatura;  
 
2. a auditoria não considerou as notas fiscais de entradas relativas às 

sobras;  
 
3. a auditoria considerou, para fins de composição do Estoque Final, 

mercadorias que estavam ainda em trânsito no período fiscalizado.  
 
Após análise das argumentações do sujeito passivo, o autuante 

decide por manter a autuação, conforme inicialmente proposto.  
 
Regularmente intimado do lançamento, o sujeito passivo interpõe 

impugnação em Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído. 
 
Argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração. Alega que não houve omissão de entrada, mas sim ganho 
volumétrico em função da variação de temperatura, havendo incongruência entre a real 
intenção fazendária (tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque) e a infração de 
fato imputada (omissão de registro de entrada). Cita acórdãos.  

 
Quanto ao mérito, alega a inexistência de omissão de registro de 

entradas ou saídas; que a variação do estoque em decorrência das peculiaridades 
inerentes à comercialização de combustíveis não se confunde com aquisição ou venda de 
mercadoria sem documentação fiscal; que a apontada omissão de registro de entradas 
corresponde, na verdade, a alteração volumétrica decorrente da suscetibilidade dos 
combustíveis às mudanças de temperatura. Apresenta demonstrativos nos moldes do que 
foi elaborado pela auditoria, com correção dos itens da fórmula matemática (EI + E = EF + 
S) na temperatura padrão de 20º C.  

 
A defesa alega que não foram consideradas perla auditoria as notas 

fiscais de entradas, relativas à sobras do produto. Apresenta cópias das referidas notas 
fiscais.  

 
Assevera ainda que a auditoria desconsiderou a existência de 

estoques em trânsito; que no valor do estoque final, constante do inventário em 
31/12/2015, estão inclusas mercadorias em trânsito entre filiais da mesma empresa e que 
ainda não haviam ingressado fisicamente no estabelecimento, visto que as transferências 
entre filiais são contabilizadas de forma simultânea, no momento da saída da filial de 
origem.  

 
Apresenta demonstrativo em contraponto ao apresentado pela 

auditoria. Alega que a diferença encontrada se encontra dentro dos padrões de 
razoabilidade definidos pelos órgãos competentes para regulação e fiscalização do setor 
de combustíveis.  



 
Aduz que o Convênio ICMS nº 61/2015, com efeitos a partir de 

01/01/2016, reconhece os efeitos da temperatura no volume dos combustíveis líquidos 
derivados de petróleo, ao incluir o fator de correção de volumes para composição da base 
de cálculo do ICMS, quando faturados à temperatura de 20º C, para comercialização à 
temperatura ambiente definida em cada unidade federada.  

 
Por fim, a obtempera que a penalidade aplicada possui caráter de 

confisco, vedado pelo inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. Requer a sua redução 
a patamares não confiscatórios. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira instância. 
 
É o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter adquirido mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, no 
exercício de 2015, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de pena pecuniária 
em razão de o contribuinte ter adquirido mercadorias sem documentação fiscal. 

 



No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 
trabalho fiscal seguiu os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, Roteiro 
nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 
é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas foram extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de combustíveis. Os estoques 
inicial e final, por sua vez, são mera reprodução do que fora declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo.  

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 
No que concerne à alegação da recorrente de que a auditoria não 

considerou os estoques em trânsito, levando à consideração incorreta da quantidade do 
produto autuado nos estoques inicial e final, e que nas transferências realizadas entre as 
filiais o lançamento das quantidades movimentadas são computadas quando da emissão 
das notas fiscais pela remetente e não quando da entrada física das mercadorias no 
estabelecimento destinatário, cumpre salientar que os documentos fiscais relativos às 
entradas e saídas devem ser considerados pela auditoria pela data informada da efetiva 
entrada/saída da mercadoria no estoque do estabelecimento, não encontrando respaldo 
normativo a alegação defensória de possível existência, na data de realização do 
inventário, de mercadorias ainda não recebidas fisicamente no destino. 

 
Com referência à argumentação de que não foram consideradas na 

auditoria notas fiscais emitidas a título de “sobra”, com o CFOP 1949, a recorrente não 
esclarece qual a natureza de tais operações de modo a viabilizar sua inclusão na 
auditoria, valendo salientar que se restasse comprovado nestes autos que as aludidas 
notas fiscais foram emitidas, espontaneamente, para fins de regularização de estoque, tais 
documentos deveriam sim ter sido computados na relação de entradas no levantamento 
fiscal, a teor da orientação emanada dos Pareceres n.ºs 608/2012-GEOT e 1.457/2010-
GEPT.  

 
Por derradeiro, incumbe ressaltar que o presente lançamento 

abrange fatos geradores ocorridos no exercício de 2015, ao passo que o Convênio ICMS 
nº 61/2015, aprovado pelo CONFAZ em 27/07/2015, citado nas peças de defesa, que 
institui Fator de Correção de Volume (FCV) em função da temperatura média de cada 
Estado da Federação, possui vigência a partir de 01/01/2016, portanto inaplicável à 
matéria sob apreciação. 

 



No que tange aos questionamentos sobre a inconstitucionalidade da 
multa aplicada, enquanto o inciso VII do art. 71 do CTE não for declarado inconstitucional, 
em controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo STF ou, no caso da lei 
Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é 
matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

 
“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 

quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 25 de junho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01242/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de entrada de combustível sujeito ao 
regime de substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes. Procedente. Maioria. 
 
1. É procedente o lançamento que exige o ICMS substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes relativamente 
a omissão de entrada de combustível constatada por meio de 
auditoria específica de mercadorias; 
 
2. É devido o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores relativamente à entrada de combustível no 
estabelecimento, mesmo que decorrente do acréscimo de 
volume em razão da variação de temperatura; 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário) é derivado do Auto de 
Infração lavrado em 21/09/2012 (folhas 02 a 05), em desfavor da distribuidora Raizen 
Combustíveis S/A. Refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o 
sujeito passivo omitiu registro de entrada de gasolina “A” e óleo diesel “A” (sem misturas), 
conforme auditoria específica de mercadorias. Em consequência, como solidário, deverá 
pagar o ICMS no valor de R$ 378.698,57, mais cominações legais. 

Período da ocorrência dos fatos geradores: 01/03/2012 a 30/06/2012. 

Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 

Dispositivos legais infringidos: arts. 45, XIII, 51, 64 da Lei 11.651/91, c/c arts. 
35, 66 e 66-B do Anexo VIII e art. 145 todos do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “i”, §9ºII da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
16.241/2008. 



O auto de infração foi instruído com a auditoria específica de mercadorias 
constante no CD em anexo e os documentos e relatórios que embasam a respectiva 
auditoria. Na folha 06 consta a conclusão da auditoria que demonstra a omissão de 
entrada de gasolina A e óleo diesel A. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação à 1ª 
Instância pedindo a improcedência do auto de infração. Alega que a multa é confiscatória 
e que não houve omissão de entrada pois a diferença constatada refere-se à alteração de 
volume do combustível ocasionada pela diferença de temperatura entre a entrada e a 
saída.  

O julgador singular pede esclarecimentos ao autuante conforme Despacho nº 
905/2012 (folhas 161), com resposta nas folhas 163 a 167.   

Em sentença (folhas 191 a 194), o julgador singular decidiu pela total 
procedência do auto de infração. 

O sujeito passivo comparece também em 2ª Instância, mantendo os mesmos 
argumentos defensórios iniciais. 

Novamente, em julgamento cameral (folhas 287), o lançamento tributário é 
mantido integralmente, por maioria. 

Em recurso ao Conselho Superior (folhas 299 a 336), o sujeito passivo 
comparece aos autos alegando as mesmas razões das fases anteriores: 

Que a multa é confiscatória; 

Alega que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º 
célsius e saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em 
situações completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente 
sensíveis a diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão 
disso;  

Que, para evitar distorções, as normas emitidas por órgãos competentes 
estabelecem a temperatura de 20º célsius para a aferição de derivados de petróleo 
(Portaria MTIC 27/59, Resolução CNP 06/70, Portaria MF 60/96); 

Que o auditor, ao efetuar a auditoria fiscal, deixou de aplicar o fator de 
conversão nas saídas de combustíveis, necessário para que a quantidade fosse aferida à 
temperatura de 20%. Apresenta apuração própria onde efetua a citada conversão à 
temperatura de 20º, demonstrando que, em razão disso, não existe omissão de entrada; 

Alega que a fiscalização, em razão da alteração do volume do combustível, 
não pode considerar que ocorreu entrada de combustível sem nota fiscal; 

Alega também que a variação está dentro do limite de 0,6% previsto pela 
legislação regente, em especial a Portaria DNC 05/96; 

Alega que a refinaria é a substituta tributária de toda a cadeia mercantil, 
sendo a distribuidora mera substituída tributária; 

Alega que o recolhimento do imposto pela refinaria é definitivo, não cabendo 
acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador presumido, exceto no caso de fato 
gerador presumido que não se realizar; 

Alega que a responsabilidade da distribuidora seria somente no caso de não 
retenção do imposto pela refinaria e no caso de compra de mercadorias sem nota fiscal, 
que não foi o caso; 

Alega que o valor retido e recolhido pela refinaria já contempla a questão do 
ganho volumétrico futuro; 



Alega que o atual Convênio nº 61/2015 incluiu a questão da variação 
volumétrica de temperatura na base de cálculo do ICMS/ST e que, por conseguinte, 
somente a partir dessa data o fisco tem amparo jurídico para a cobrança do ICMS sobre o 
ganho volumétrico. 

Por fim, apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, 
jurisprudências deste Conselho e de Conselhos Tributários de outros Estados, em 
julgados semelhantes. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Inicialmente, em razão de decisão cameral não unânime, admito o recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior, conforme disposição do artigo 41 da Lei 
16.469/2009. 

Sem arguições de preliminares efetuadas pelo sujeito passivo.  

Quanto ao mérito, verifico que o sujeito passivo é uma distribuidora de 
combustíveis e a acusação fiscal está fundamentada na auditoria específica de 
mercadorias, que foi suficientemente instruída pela autoridade fiscal. Trata-se de uma 
auditoria clássica, baseada em elementos objetivos (entradas, saídas, estoques), que 
chega, com muita propriedade, a um resultado conclusivo.  

Isso porque é sabido que o estoque inicial + entradas de mercadorias devem 
ser sempre iguais as saídas + o estoque final: EI + E = S + EF. Se essa equação não 
zerar, a diferença (seja de entrada ou de saída de mercadorias) presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, conforme parágrafo 1º do artigo 25 do 
CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

A autoridade fiscal comparou as entradas e as saídas de combustíveis, 
através da auditoria específica de mercadorias, e constatou haver omissão de entradas, 
isto é, que ocorreram mais saídas do que entradas. E corretamente lavrou o presente auto 
de infração que, quanto ao procedimento adotado, não merece reparos. 

O sujeito passivo se defende alegando que o motivo ocasionador da 
diferença (omissão de entradas) foi o ganho de volume do combustível em razão da 
diferença de temperatura, entre o Estado da origem do combustível (refinaria) e o Estado 
de Goiás. Que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º célsius e 
saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em situações 
completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente sensíveis a 
diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão disso. 

Quanto a padronização de temperatura dos 20º célsius, estabelecido pelos 
órgãos competentes do setor, ela não é aplicável para fins tributários no Estado de Goiás. 
De forma que não existe previsão legal para aplicar nenhum fator de conversão visando 
ajustar às saídas à temperatura de 20º célsius. 

Também não tem amparo, na legislação tributária goiana, a previsão de 
tolerância quanto a variação de até 0,6%, prevista na legislação de regência. Além do 



mais, o dispositivo apresentado não é aplicável à distribuidora. Também não é caso de 
quebra técnica: se houve, a omissão seria de saída. 

Ocorre que, se o ganho de volume foi realmente ocasionado pela diferença 
de temperatura das saídas em relação às entradas, caberia ao sujeito passivo, nesse 
caso, emitir nota fiscal de entrada complementar, bem como efetuar o recolhimento do 
ICMS/ST devido, situação que não ocorreu. 

Para fins de melhor elucidação da situação fática aqui constatada, 
necessário entendermos a sistemática de tributação incidente sobre os combustíveis. Pela 
legislação vigente, a tributação é toda diferida toda para o Estado de consumo. Isto é, 
pelos institutos da Substituição Tributária e Imunidade Constitucional sobre as operações 
interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, não existem tributações nas fases 
anteriores e o ICMS devido é calculado com base na última etapa da cadeia comercial, na 
venda à consumidor final, no Estado de consumo. O substituto tributário, no caso em 
questão é a refinaria e os demais entes da cadeia comercial são todos substituídos.  

Ora, se em razão de suposto ganho volumétrico pela temperatura, ocorreu a 
saída de uma quantidade maior de combustíveis aos consumidores finais do que foi usado 
como base para o pagamento do ICMS/ST na refinaria, sobre esse excedente é devido 
ICMS pois toda a tributação ocorre sobre a quantidade e valor da última etapa do ciclo 
comercial.  

Nesse caso, diante do suposto ganho volumétrico, caberia a distribuidora 
(sujeito passivo) emitir uma nota fiscal de entrada de combustível (e efetuar o 
recolhimento do ICMS/ST), situação que não ficou demonstrada no processo. 

E que, não obstante o recolhimento do imposto por Substituição Tributária 
ser definitivo, não comportando acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador 
presumido, isso se aplica especificamente aquela quantidade que foi substituída, sendo 
que, no caso de constatação de quantidades excedentes àquela que serviram de base 
para o efetivo pagamento do imposto, é de responsabilidade da distribuidora o 
recolhimento do ICMS devido sobre esse excedente.  

Quanto a alegação de que a refinaria é substituta tributária em toda a cadeia 
mercantil e que o sujeito passivo é mero substituído, isso não afasta a responsabilidade da 
distribuidora por infrações à legislação tributária, como constatado no presente auto de 
infração. 

Também não procede a alegação de que o valor retido e recolhido pela 
refinaria já contempla a questão do suposto ganho volumétrico futuro. Essa questão 
somente foi implementada em 2015, com a edição do Convênio nº 61/2015. 

O referido Convênio nº 61/2015, na verdade, ratificou que a situação alegada 
pelo sujeito passivo (ganho volumétrico do combustível) é fato gerador do ICMS, prevendo 
que a refinaria, a partir de 2015, pague antecipadamente o ICMS devido sobre esse ganho 
volumétrico. Portanto, antes da edição do respectivo Convênio, no caso de ocorrência 
dessa situação, não existia a obrigação de retenção pela refinaria, razão pela qual a 
responsabilidade era da distribuidora.  

Por fim, o Parecer Normativo nº 02/2005 disciplina o assunto com muita 
propriedade, ratificando e embasando o trabalho fiscal desenvolvido pela fiscalização. 

Quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa em função do caráter 
confiscatório, deixo de analisar este quesito por vedação expressa prevista no §4º do 
regulamento do PAT. 

Por todo o exposto, acompanhado de forma unânime pelos meus pares, 
conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que considerou TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01243/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de entrada de combustível sujeito ao 
regime de substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes. Procedente. Maioria. 
 
1. É procedente o lançamento que exige o ICMS substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes relativamente 
a omissão de entrada de combustível constatada por meio de 
auditoria específica de mercadorias; 
 
2. É devido o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores relativamente à entrada de combustível no 
estabelecimento, mesmo que decorrente do acréscimo de 
volume em razão da variação de temperatura; 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e 
João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário) é derivado do Auto de 
Infração lavrado em 27/03/2014 (folhas 02 a 04), em desfavor da distribuidora Raizen 
Combustíveis S/A. Refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o 
sujeito passivo omitiu registro de entrada de gasolina “A” e óleo diesel “A” (sem misturas), 
conforme auditoria específica de mercadorias. Em consequência, como solidário, deverá 
pagar o ICMS no valor de R$ 246.599,37, mais cominações legais. 

Período da ocorrência dos fatos geradores: 01/07/2012 a 31/12/2012. 

Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 

Dispositivos legais infringidos: arts. 45, XIII, 51, 64 e 148 da Lei 11.651/91, 
c/c arts. 35, 66 e 66-B do Anexo VIII e art. 145 todos do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “i”, §9ºII da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
16.241/2008. 



O auto de infração foi instruído com a auditoria específica de mercadorias 
constante no CD em anexo e os documentos e relatórios que embasam a respectiva 
auditoria. Na folha 57 consta a conclusão da auditoria que demonstra a omissão de 
entrada de gasolina A e óleo diesel A. Constam Notas Explicativas na folha 58. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação à 1ª 
Instância pedindo a improcedência do auto de infração. Alega que a multa é confiscatória 
e que não houve omissão de entrada pois a diferença constatada refere-se à alteração de 
volume do combustível ocasionada pela diferença de temperatura entre a entrada e a 
saída.  

Em sentença, o julgador singular decidiu pela total procedência do auto de 
infração. 

O sujeito passivo comparece também em 2ª Instância, mantendo os mesmos 
argumentos defensórios iniciais. 

Em decisão cameral, por maioria, o auto de infração é considerado 
improcedente (folhas 313 a 316).  

Recurso da Fazenda Pública de folhas 318 a 321, pedindo a reforma do 
Acórdão pois, segundo a Representação Fazendária, conforme auditoria específica de 
mercadorias de folhas 03/65, está claramente demonstrada a omissão de entrada de 
combustíveis. 

  Em contradita (folhas 327 a 334) o sujeito passivo pede a manutenção do 
Acórdão cameral, pelas mesmas razões apresentadas em defesas pretéritas: 

Que a multa é confiscatória; 

Alega que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º 
célsius e saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em 
situações completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente 
sensíveis a diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão 
disso;  

Que, para evitar distorções, as normas emitidas por órgãos competentes 
estabelecem a temperatura de 20º célsius para a aferição de derivados de petróleo 
(Portaria MTIC 27/59, Resolução CNP 06/70, Portaria MF 60/96); 

Que o auditor, ao efetuar a auditoria fiscal, deixou de aplicar o fator de 
conversão nas saídas de combustíveis, necessário para que a quantidade fosse aferida à 
temperatura de 20%. Apresenta apuração própria onde efetua a citada conversão à 
temperatura de 20º, demonstrando que, em razão disso, não existe omissão de entrada; 

Alega que a fiscalização, em razão da alteração do volume do combustível, 
não pode considerar que ocorreu entrada de combustível sem nota fiscal; 

Alega também que a variação está dentro do limite de 0,6% previsto pela 
legislação regente, em especial a Portaria DNC 05/96; 

Alega que a refinaria é a substituta tributária de toda a cadeia mercantil, 
sendo a distribuidora mera substituída tributária; 

Alega que o recolhimento do imposto pela refinaria é definitivo, não cabendo 
acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador presumido, exceto no caso de fato 
gerador presumido que não se realizar; 

Alega que a responsabilidade da distribuidora seria somente no caso de não 
retenção do imposto pela refinaria e no caso de compra de mercadorias sem nota fiscal, 
que não foi o caso; 



Alega que o valor retido e recolhido pela refinaria já contempla a questão do 
ganho volumétrico futuro; 

Alega que o atual Convênio nº 61/2015 incluiu a questão da variação 
volumétrica de temperatura na base de cálculo do ICMS/ST e que, por conseguinte, 
somente a partir dessa data o fisco tem amparo jurídico para a cobrança do ICMS sobre o 
ganho volumétrico. 

Por fim, apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, 
jurisprudências deste Conselho e de Conselhos Tributários de outros Estados, em 
julgados semelhantes. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Inicialmente, em razão de decisão cameral não unânime, admito o recurso da 
Representação Fazendária ao Conselho Superior (bem como da contradita do sujeito 
passivo), conforme disposição do artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

Sem arguições de preliminares efetuadas pelas partes.  

Quanto ao mérito, verifico que o sujeito passivo é uma distribuidora de 
combustíveis e a acusação fiscal está fundamentada na auditoria específica de 
mercadorias, que foi suficientemente instruída pela autoridade fiscal. Trata-se de uma 
auditoria clássica, baseada em elementos objetivos (entradas, saídas, estoques), que 
chega, com muita propriedade, a um resultado conclusivo.  

Isso porque é sabido que o estoque inicial + entradas de mercadorias devem 
ser sempre iguais as saídas + o estoque final: EI + E = S + EF. Se essa equação não 
zerar, a diferença (seja de entrada ou de saída de mercadorias) presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, conforme parágrafo 1º do artigo 25 do 
CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

A autoridade fiscal comparou as entradas e as saídas de combustíveis, 
através da auditoria específica de mercadorias, e constatou haver omissão de entradas, 
isto é, que ocorreram mais saídas do que entradas. E corretamente lavrou o presente auto 
de infração que, quanto ao procedimento adotado, não merece reparos. 

O sujeito passivo se defende alegando que o motivo ocasionador da 
diferença (omissão de entradas) foi o ganho de volume do combustível em razão da 
diferença de temperatura, entre o Estado da origem do combustível (refinaria) e o Estado 
de Goiás. Que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º célsius e 
saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em situações 
completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente sensíveis a 
diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão disso. 

Quanto a padronização de temperatura dos 20º célsius, estabelecido pelos 
órgãos competentes do setor, ela não é aplicável para fins tributários no Estado de Goiás. 
De forma que não existe previsão legal para aplicar nenhum fator de conversão visando 
ajustar às saídas à temperatura de 20º célsius. 



Também não tem amparo, na legislação tributária goiana, a previsão de 
tolerância quanto a variação de até 0,6%, prevista na legislação de regência. Além do 
mais, o dispositivo apresentado não é aplicável à distribuidora. Também não é caso de 
quebra técnica: se houve, a omissão seria de saída. 

Ocorre que, se o ganho de volume foi realmente ocasionado pela diferença 
de temperatura das saídas em relação às entradas, caberia ao sujeito passivo, nesse 
caso, emitir nota fiscal de entrada complementar, bem como efetuar o recolhimento do 
ICMS/ST devido, situação que não ocorreu. 

Para fins de melhor elucidação da situação fática aqui constatada, 
necessário entendermos a sistemática de tributação incidente sobre os combustíveis. Pela 
legislação vigente, a tributação é toda diferida toda para o Estado de consumo. Isto é, 
pelos institutos da Substituição Tributária e Imunidade Constitucional sobre as operações 
interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, não existem tributações nas fases 
anteriores e o ICMS devido é calculado com base na última etapa da cadeia comercial, na 
venda à consumidor final, no Estado de consumo. O substituto tributário, no caso em 
questão é a refinaria e os demais entes da cadeia comercial são todos substituídos.  

Ora, se em razão de suposto ganho volumétrico pela temperatura, ocorreu a 
saída de uma quantidade maior de combustíveis aos consumidores finais do que foi usado 
como base para o pagamento do ICMS/ST na refinaria, sobre esse excedente é devido 
ICMS pois toda a tributação ocorre sobre a quantidade e valor da última etapa do ciclo 
comercial.  

Nesse caso, diante do suposto ganho volumétrico, caberia a distribuidora 
(sujeito passivo) emitir uma nota fiscal de entrada de combustível (e efetuar o 
recolhimento do ICMS/ST), situação que não ficou demonstrada no processo. 

E que, não obstante o recolhimento do imposto por Substituição Tributária 
ser definitivo, não comportando acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador 
presumido, isso se aplica especificamente aquela quantidade que foi substituída, sendo 
que, no caso de constatação de quantidades excedentes àquela que serviram de base 
para o efetivo pagamento do imposto, é de responsabilidade da distribuidora o 
recolhimento do ICMS devido sobre esse excedente.  

Quanto a alegação de que a refinaria é substituta tributária em toda a cadeia 
mercantil e que o sujeito passivo é mero substituído, isso não afasta a responsabilidade da 
distribuidora por infrações à legislação tributária, como constatado no presente auto de 
infração. 

Também não procede a alegação de que o valor retido e recolhido pela 
refinaria já contempla a questão do suposto ganho volumétrico futuro. Essa questão 
somente foi implementada em 2015, com a edição do Convênio nº 61/2015. 

O referido Convênio nº 61/2015, na verdade, ratificou que a situação alegada 
pelo sujeito passivo (ganho volumétrico do combustível) é fato gerador do ICMS, prevendo 
que a refinaria, a partir de 2015, pague antecipadamente o ICMS devido sobre esse ganho 
volumétrico. Portanto, antes da edição do respectivo Convênio, no caso de ocorrência 
dessa situação, não existia a obrigação de retenção pela refinaria, razão pela qual a 
responsabilidade era da distribuidora.  

Por fim, o Parecer Normativo nº 02/2005 disciplina o assunto com muita 
propriedade, ratificando e embasando o trabalho fiscal desenvolvido pela fiscalização. 

Quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa em função do caráter 
confiscatório, deixo de analisar este quesito por vedação expressa prevista no §4º do 
regulamento do PAT. 



Por todo o exposto, acompanhado de forma unânime pelos meus pares, 
conheço do recurso da Representação Fazendária, dou-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01244/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de entrada de combustível sujeito ao 
regime de substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes. Procedente. Maioria. 
 
1. É procedente o lançamento que exige o ICMS substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes relativamente 
a omissão de entrada de combustível constatada por meio de 
auditoria específica de mercadorias; 
 
2. É devido o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores relativamente à entrada de combustível no 
estabelecimento, mesmo que decorrente do acréscimo de 
volume em razão da variação de temperatura; 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário) é derivado do Auto de 
Infração lavrado em 24/02/2014 (folhas 02 e 03), em desfavor da distribuidora Raizen 
Combustíveis S/A. Refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o 
sujeito passivo omitiu registro de entrada de gasolina “A” e óleo diesel “A” (sem misturas), 
conforme auditoria específica de mercadorias. Em consequência, como solidário, deverá 
pagar o ICMS no valor de R$ 339.596,36, mais cominações legais. 

Período da ocorrência dos fatos geradores: 01/01/2011 a 31/12/2011. 

Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 

Dispositivos legais infringidos: arts. 45, XIII, 51, 64 e 148 da Lei 11.651/91, 
c/c arts. 35, 66 e 66-B do Anexo VIII e art. 145 todos do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “i”, §9ºII da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
16.241/2008. 



O auto de infração foi instruído com a auditoria específica de mercadorias 
constante no CD em anexo e os documentos e relatórios que embasam a respectiva 
auditoria. Na folha 59 consta a conclusão da auditoria que demonstra a omissão de 
entrada de gasolina A e óleo diesel A. Constam Notas Explicativas na folha 60. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação à 1ª 
Instância pedindo a improcedência do auto de infração. Alega que a multa é confiscatória 
e que não houve omissão de entrada pois a diferença constatada refere-se à alteração de 
volume do combustível ocasionada pela diferença de temperatura entre a entrada e a 
saída.  

Em sentença, o julgador singular decidiu pela total procedência do auto de 
infração. 

O sujeito passivo comparece também em 2ª Instância, mantendo os mesmos 
argumentos defensórios iniciais. 

Novamente, em julgamento cameral, o lançamento tributário é mantido 
integralmente, por maioria. 

Em recurso ao Conselho Superior (folhas 255 a 294), o sujeito passivo 
comparece aos autos alegando as mesmas razões das fases anteriores: 

- Que a multa é confiscatória; 

- Alega que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º 
célsius e saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em 
situações completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente 
sensíveis a diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão 
disso;  

- Que, para evitar distorções, as normas emitidas por órgãos competentes 
estabelecem a temperatura de 20º célsius para a aferição de derivados de petróleo 
(Portaria MTIC 27/59, Resolução CNP 06/70, Portaria MF 60/96); 

- Que o auditor, ao efetuar a auditoria fiscal, deixou de aplicar o fator de 
conversão nas saídas de combustíveis, necessário para que a quantidade fosse aferida à 
temperatura de 20%. Apresenta apuração própria onde efetua a citada conversão à 
temperatura de 20º, demonstrando que, em razão disso, não existe omissão de entrada; 

- Alega que a fiscalização, em razão da alteração do volume do combustível, 
não pode considerar que ocorreu entrada de combustível sem nota fiscal; 

- Alega também que a variação está dentro do limite de 0,6% previsto pela 
legislação regente, em especial a Portaria DNC 05/96; 

- Alega que a refinaria é a substituta tributária de toda a cadeia mercantil, 
sendo a distribuidora mera substituída tributária; 

- Alega que o recolhimento do imposto pela refinaria é definitivo, não 
cabendo acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador presumido, exceto no caso 
de fato gerador presumido que não se realizar; 

- Alega que a responsabilidade da distribuidora seria somente no caso de 
não retenção do imposto pela refinaria e no caso de compra de mercadorias sem nota 
fiscal, que não foi o caso; 

Alega que o valor retido e recolhido pela refinaria já contempla a questão do 
ganho volumétrico futuro; 

Alega que o atual Convênio nº 61/2015 incluiu a questão da variação 
volumétrica de temperatura na base de cálculo do ICMS/ST e que, por conseguinte, 



somente a partir dessa data o fisco tem amparo jurídico para a cobrança do ICMS sobre o 
ganho volumétrico. 

Por fim, apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, 
jurisprudências deste Conselho e de Conselhos Tributários de outros Estados, em 
julgados semelhantes. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

Inicialmente, em razão de decisão cameral não unânime, admito o recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior, conforme disposição do artigo 41 da Lei 
16.469/2009. 

Sem arguições de preliminares efetuadas pelo sujeito passivo.  

Quanto ao mérito, verifico que o sujeito passivo é uma distribuidora de 
combustíveis e a acusação fiscal está fundamentada na auditoria específica de 
mercadorias, que foi suficientemente instruída pela autoridade fiscal. Trata-se de uma 
auditoria clássica, baseada em elementos objetivos (entradas, saídas, estoques), que 
chega, com muita propriedade, a um resultado conclusivo.  

Isso porque é sabido que o estoque inicial + entradas de mercadorias devem 
ser sempre iguais as saídas + o estoque final: EI + E = S + EF. Se essa equação não 
zerar, a diferença (seja de entrada ou de saída de mercadorias) presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, conforme parágrafo 1º do artigo 25 do 
CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

A autoridade fiscal comparou as entradas e as saídas de combustíveis, 
através da auditoria específica de mercadorias, e constatou haver omissão de entradas, 
isto é, que ocorreram mais saídas do que entradas. E corretamente lavrou o presente auto 
de infração que, quanto ao procedimento adotado, não merece reparos. 

O sujeito passivo se defende alegando que o motivo ocasionador da 
diferença (omissão de entradas) foi o ganho de volume do combustível em razão da 
diferença de temperatura, entre o Estado da origem do combustível (refinaria) e o Estado 
de Goiás. Que a autoridade fiscal comparou entradas à temperatura de 20º célsius e 
saídas à temperatura ambiente. Que a auditoria comparou produtos em situações 
completamente distintas e que os derivados de petróleo são extremamente sensíveis a 
diferenças de temperaturas, aumentando e diminuindo seu volume em razão disso. 

Quanto a padronização de temperatura dos 20º célsius, estabelecido pelos 
órgãos competentes do setor, ela não é aplicável para fins tributários no Estado de Goiás. 
De forma que não existe previsão legal para aplicar nenhum fator de conversão visando 
ajustar às saídas à temperatura de 20º célsius. 

Também não tem amparo, na legislação tributária goiana, a previsão de 
tolerância quanto a variação de até 0,6%, prevista na legislação de regência. Além do 
mais, o dispositivo apresentado não é aplicável à distribuidora. Também não é caso de 
quebra técnica: se houve, a omissão seria de saída. 



Ocorre que, se o ganho de volume foi realmente ocasionado pela diferença 
de temperatura das saídas em relação às entradas, caberia ao sujeito passivo, nesse 
caso, emitir nota fiscal de entrada complementar, bem como efetuar o recolhimento do 
ICMS/ST devido, situação que não ocorreu. 

Para fins de melhor elucidação da situação fática aqui constatada, 
necessário entendermos a sistemática de tributação incidente sobre os combustíveis. Pela 
legislação vigente, a tributação é toda diferida toda para o Estado de consumo. Isto é, 
pelos institutos da Substituição Tributária e Imunidade Constitucional sobre as operações 
interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, não existem tributações nas fases 
anteriores e o ICMS devido é calculado com base na última etapa da cadeia comercial, na 
venda à consumidor final, no Estado de consumo. O substituto tributário, no caso em 
questão é a refinaria e os demais entes da cadeia comercial são todos substituídos.  

Ora, se em razão de suposto ganho volumétrico pela temperatura, ocorreu a 
saída de uma quantidade maior de combustíveis aos consumidores finais do que foi usado 
como base para o pagamento do ICMS/ST na refinaria, sobre esse excedente é devido 
ICMS pois toda a tributação ocorre sobre a quantidade e valor da última etapa do ciclo 
comercial.  

Nesse caso, diante do suposto ganho volumétrico, caberia a distribuidora 
(sujeito passivo) emitir uma nota fiscal de entrada de combustível (e efetuar o 
recolhimento do ICMS/ST), situação que não ficou demonstrada no processo. 

E que, não obstante o recolhimento do imposto por Substituição Tributária 
ser definitivo, não comportando acréscimo ou decréscimo em relação ao fato gerador 
presumido, isso se aplica especificamente aquela quantidade que foi substituída, sendo 
que, no caso de constatação de quantidades excedentes àquela que serviram de base 
para o efetivo pagamento do imposto, é de responsabilidade da distribuidora o 
recolhimento do ICMS devido sobre esse excedente.  

Quanto a alegação de que a refinaria é substituta tributária em toda a cadeia 
mercantil e que o sujeito passivo é mero substituído, isso não afasta a responsabilidade da 
distribuidora por infrações à legislação tributária, como constatado no presente auto de 
infração. 

Também não procede a alegação de que o valor retido e recolhido pela 
refinaria já contempla a questão do suposto ganho volumétrico futuro. Essa questão 
somente foi implementada em 2015, com a edição do Convênio nº 61/2015. 

O referido Convênio nº 61/2015, na verdade, ratificou que a situação alegada 
pelo sujeito passivo (ganho volumétrico do combustível) é fato gerador do ICMS, prevendo 
que a refinaria, a partir de 2015, pague antecipadamente o ICMS devido sobre esse ganho 
volumétrico. Portanto, antes da edição do respectivo Convênio, no caso de ocorrência 
dessa situação, não existia a obrigação de retenção pela refinaria, razão pela qual a 
responsabilidade era da distribuidora.  

Por fim, o Parecer Normativo nº 02/2005 disciplina o assunto com muita 
propriedade, ratificando e embasando o trabalho fiscal desenvolvido pela fiscalização. 

Quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa em função do caráter 
confiscatório, deixo de analisar este quesito por vedação expressa prevista no §4º do 
regulamento do PAT. 

Por todo o exposto, acompanhado de forma unânime pelos meus pares, 
conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que considerou TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01263/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade ab initio do processo por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pena 
pecuniária. Omissão de entrada apurada em Auditoria Específica 
de Mercadorias. Procedência do lançamento. 
 
I – Não há que se cogitar em insegurança na determinação da 
infração quando o lançamento se encontra instruído com todos 
os demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, 
fazendo-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão do trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando demonstrado que o sujeito passivo adquiriu 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores sem a cobertura da documentação fiscal 
exigida pela legislação tributária estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro, Antônio Martins da Silva e João 
Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o registro de entrada de 
mercadorias (Gasolina A, Gasolina C Podium e Óleo Diesel S500), sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no período de 01/01/2015 a 
31/12/2015, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei 

11.651/91 combinados com os art. 35 do Anexo VIII e 145 do Decreto 4.852/97. Proposta 
a penalidade prevista pelo art. 71, VII, “I”, § 9º, II, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
16.241/08. 

 
Instruem os autos os demonstrativos da auditoria, manifestação 

prévia do autuado sobre o levantamento fiscal realizado, Registros de Inventário Inicial e 
Final, emitidos com base na Escrituração Fiscal Digital, cópias de notas fiscais eletrônicas 
e Notas Explicativas ao auto de infração. 

 



Os demonstrativos e demais relatórios que embasaram a autuação 
foram gravados em mídia digital, fls. 238, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 56, 
conforme estabelece a Instrução Normativa nº 916/08-GSF. 

 
O resultado prévio da auditoria foi submetido à apreciação do sujeito 

passivo, que se manifestou nos seguintes termos, fls. 15/45:  
 
1. relativamente ao produto Gasolina A: 
 
1.1. a auditoria considerou os volumes de saída à temperatura 

ambiente quando o procedimento correto seria considerar a temperatura a 20º C, o que 
gerou a inconsistência apurada; 

 
1.2. não foram consideradas as notas fiscais de sobras emitidas no 

período; 
 
1.3. apresenta demonstrativo contraditório, promovendo os ajustes 

narrados acima, concluindo por diferença que considera compatível com a natureza do 
seguimento de combustíveis. 

 
2. relativamente ao produto Gasolina C Podium: 
 
2.1. a auditoria considerou os volumes de saída à temperatura 

ambiente quando o procedimento correto seria considerar a temperatura a 20º C, o que 
gerou a inconsistência apurada; 

 
2.2. a auditoria não computou as notas fiscais de sobra emitidas no 

período; 
 
2.3. na quantidade inventariada em 31/12/2015 (Estoque Final) estão 

incluídas as mercadorias em trânsito por transferência entre filiais da mesma empresa, só 
recepcionadas em 2016, embora as notas fiscais tenham sido emitidas em 2015; 

 
2.4. apresenta demonstrativo contraditório, promovendo os ajustes, 

conforme ocorrências narradas acima, em contraponto ao levantamento fiscal. 
 
3. relativamente ao produto Óleo Diesel S 500: 
 
3.1. a auditoria considerou os volumes de saída à temperatura 

ambiente quando o procedimento correto seria considerar a temperatura a 20° C, o que 
gerou parte da inconsistência apurada; 

 
3.2. a auditoria não considerou as notas fiscais de sobras emitidas no 

período; 
 
3.3. as quantidades informadas para os estoques inicial e final e 

consideradas pela auditoria constam quantidades de mercadorias ainda em trânsito; 
 
3.4. apresenta demonstrativo contraditório, promovendo os ajustes 

narrados acima, concluindo por diferença que considera compatível com os limites 
estatísticos de possibilidade de erros, face à quantidade de dados. 

 



Após análise das argumentações do sujeito passivo, o autuante 
conclui pela autuação, nos moldes inicialmente apresentados. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído. 
 
Argui, em preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração. Alega que não houve omissão de entrada, mas sim ganho 
volumétrico em função da variação de temperatura, havendo incongruência entre a real 
intenção fazendária (tributar a variação volumétrica ocorrida no estoque) e a infração de 
fato imputada (omissão de registro de entrada).  

 
Quanto ao mérito, alega a inexistência de omissão de registro de 

entradas ou saídas; que a variação do estoque em decorrência das peculiaridades 
inerentes à comercialização de combustíveis não se confunde com aquisição ou venda de 
mercadoria sem documentação fiscal; que a apontada omissão de registro de entradas 
corresponde, na verdade, a alteração volumétrica decorrente da suscetibilidade dos 
combustíveis às mudanças de temperatura. Apresenta demonstrativos nos moldes do que 
foi elaborado pela auditoria, com correção dos itens da fórmula matemática (EI + E = EF + 
S) na temperatura padrão de 20º C.  

 
Aduz que utiliza para determinação dos volumes dos estoques inicial 

e final e das entradas a temperatura de 20º C e para as saídas a temperatura ambiente, o 
que leva à percepção de que a omissão de registro de entrada apurado pela auditoria 
corresponde, na verdade, à alteração volumétrica decorrente da mudança de temperatura. 
Afirma que as entidades federadas têm conhecimento desta questão, visto que o 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ publicou o Convênio ICMS nº 
61/2015, com efeitos a partir de 01/01/2016, para consideração do Fator de Correção de 
Volume – FCV.  

 
Relativamente à mercadoria “Gasolina A”, apresenta demonstrativo 

contraditório com volumes considerados à temperatura de 20º C e consideração das notas 
fiscais de sobras, concluindo por uma omissão de entrada de 39.201 litros, equivalente a 
0,0219% do volume movimentado. 

 
Relativamente à mercadoria “Gasolina C Podium”, afirma que outros 

fatores, além da variação de temperatura, influenciaram para a apuração incorreta da sua 
movimentação. Alega que a auditoria não considerou os estoques em trânsito, levando à 
consideração incorreta da quantidade deste produto nos estoques inicial e final; que nas 
transferências realizadas entre filiais, o lançamento das quantidades movimentadas é 
computado quando da emissão das notas fiscais pela remetente e não quando da entrada 
física das mercadorias no estabelecimento. Alega ainda que a auditoria não considerou as 
notas fiscais de sobras.  

 
Apresenta demonstrativo contraditório, com ajustes, conforme as 

considerações narradas acima, concluindo por uma omissão de entrada de apenas de 
2.263 litros, equivalente a 0,1391% do volume movimentado. 

 
Da mesma forma, relativamente ao produto “Óleo Diesel S 500”, 

alega que a desconsideração do efeito da temperatura no ganho volumétrico do 
combustível é o principal fator para a equivocada apuração de omissão de registro de 
entrada do produto; que a auditoria não considerou os estoques em trânsito, levando à 
consideração incorreta da quantidade deste produto nos estoques inicial e final; que nas 



transferências realizadas entre filiais, o lançamento das quantidades movimentadas são 
computadas quando da emissão das notas fiscais pela remetente e não quando da 
entrada física das mercadorias no estabelecimento. Reclama ainda que a auditoria não 
considerou as notas fiscais de sobras. 

 
Elabora demonstrativo em contraponto ao levantamento fiscal, 

efetuando os devidos ajustes citados anteriormente. Como resultado, aponta a omissão de 
saída do produto na quantidade de 8.073 litros, equivalente a apenas 0,0012% do volume 
movimentado. 

 
O sujeito passivo junta aos autos mídia digital, fls. 282, com arquivos 

e demonstrativos como fundamentação de suas alegações. Requer a improcedência do 
lançamento. 

 
Por fim, sustenta que a penalidade aplicada possui caráter de 

confisco, contrariando a vedação contida no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. 
Requer sua redução a patamares não confiscatórios. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerar procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação em primeira instância. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter adquirido mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no exercício de 2015, 
conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 



mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS devido a 
título de substituição tributária pelas operações posteriores em razão de o contribuinte ter 
adquirido mercadorias (Gasolina A, Gasolina C Podium e Óleo Diesel S500) sem 
documentação fiscal. 

 
No que tange à matéria fática propriamente dita, tem-se que o 

trabalho fiscal seguiu os ditames do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, Roteiro 
nº 9. Referida auditoria, nos termos da conceituação ali discriminada, “analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, 
levando-se em consideração os estoques inicial e final”. Informa o roteiro que seu objetivo 
é “verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a regular 
emissão de documentos fiscais e, se for o caso, cobrar o imposto subtraído”. 

 
As movimentações de entrada e de saídas foram extraídas dos 

documentos fiscais referentes às aquisições e vendas de combustíveis. Os estoques 
inicial e final, por sua vez, são mera reprodução do que fora declarado nos Livros de 
Registro de Inventário do sujeito passivo.  

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Tal auditoria tem por escopo verificar se as entradas e saídas de 

mercadorias do estabelecimento do sujeito passivo foram realizadas com emissão e 
registro regular de notas fiscais, em cumprimento à obrigação acessória descrita no art. 66 
do CTE, in verbis: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. 

 
No que concerne à alegação da recorrente de que a auditoria não 

considerou os estoques em trânsito, levando à consideração incorreta da quantidade do 
produto autuado nos estoques inicial e final, e que nas transferências realizadas entre as 
filiais o lançamento das quantidades movimentadas são computadas quando da emissão 
das notas fiscais pela remetente e não quando da entrada física das mercadorias no 
estabelecimento destinatário, cumpre salientar que os documentos fiscais relativos às 
entradas e saídas devem ser considerados pela auditoria pela data informada da efetiva 
entrada/saída da mercadoria no estoque do estabelecimento, não encontrando respaldo 
normativo a alegação defensória de possível existência, na data de realização do 
inventário, de mercadorias ainda não recebidas fisicamente no destino. 

 
Com referência à argumentação de que não foram consideradas na 

auditoria notas fiscais emitidas a título de “sobra”, com o CFOP 1949, de fato, na 
verificação de diferença de quantidade a maior de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, para fins de regularização de seu estoque físico, é facultado ao 
contribuinte proceder à emissão de notas fiscais eletrônicas de entrada, promovendo, 



consequentemente, o recolhimento do ICMS substituição tributária omitido, observando as 
regras previstas no Anexo VIII do RCTE. 

  
Tais procedimentos poderiam ter sido adotados pela recorrente 

visando à aplicação do instituto da espontaneidade previsto nos incisos I e II do art. 484, 
do RCTE, que assim preceitua: 

 
Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode procurar 
a repartição fazendária competente para, espontaneamente (Lei nº 
11.651/91, art. 169): 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 
II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa 
apenas de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, 
pro rata die, até o limite de 6% (seis por cento). 
 

Todavia, no caso sob julgamento, esclarece a autoridade autuante, 
às fls. 215, que as notas fiscais eletrônicas emitidas pela recorrente, com o CFOP 1949, 
não tiveram o ICMS ST retido pela refinaria tampouco recolhido pela empresa autuada, de 
modo que pudesse se socorrer do instituto da espontaneidade disciplinado nos artigos 484 
do RCTE, 169 do CTE e 138 do CTN. 

 
Desse modo, o não recolhimento do ICMS ST relativo às notas 

fiscais eletrônicas de entrada emitidas pela recorrente, com o CFOP 1949, para fins de 
regularização de seu estoque físico, inviabiliza o acolhimento do argumento de que tais 
documentos fiscais deveriam ter sido considerados na relação de entradas que compõe a 
Auditoria Específica de Mercadorias que instrui o lançamento.   

 
Por derradeiro, incumbe ressaltar que o presente lançamento 

abrange fatos geradores ocorridos no exercício de 2015, ao passo que o Convênio ICMS 
nº 61/2015, aprovado pelo CONFAZ em 27/07/2015, citado nas peças de defesa, que 
institui Fator de Correção de Volume (FCV) em função da temperatura média de cada 
Estado da Federação, possui vigência a partir de 01/01/2016, portanto inaplicável à 
matéria sob apreciação. 

 
No que tange aos questionamentos sobre a inconstitucionalidade da 

multa aplicada, enquanto o inciso VII do art. 71 do CTE não for declarado inconstitucional, 
em controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo STF ou, no caso da lei 
Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é 
matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

 
“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou 
declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.” 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 

quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 
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Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
do registro de saídas de mercadorias tributadas. Procedência. 
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. Conforme dispõe o artigo 141 do CTE, o contribuinte do 
imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir 
documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 75.765,95 (setenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão ode documentação fiscal, no período 
de 01/01/2011 a 31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário: RICARDO RODRIGUES 
NUNES, na condição de sócio proprietário da empresa, nos termos do artigo 45, inciso XII, 
da Lei nº 11.651/91.  

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 15/19. 



O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 44, determinou o 
encaminhamento dos autos a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de 
que a autoridade fiscal se manifeste sobre cada item apresentado pela defesa. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que o contribuinte deveria 
apresentar um levantamento de igual teor, como prevê a legislação, visto que no 
levantamento elaborado pela fiscalização constam planilhas anexas onde se encontram a 
relação de todas as notas fiscais de entradas e saídas com as devidas quantidades 
constantes em cada uma, bem como o estoque inicial e final. Destaca, ainda, que trata-se 
apenas de uma defesa de caráter protelatório, sem o mínimo embasamento que comprove 
suas alegações. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação às fls. 52/54 
alegando que as planilhas elaboradas pela empresa, confeccionada em mídia digital não 
foram adequadamente apreciadas ou analisados pelo revisor. Desta feita, requer nova 
realização de diligência por auditor fiscal estranho à lide a fim de que sejam analisadas as 
referidas planilhas. 

Os autos foram novamente convertidos em diligência a fim de que a 
autoridade fiscal verifique as possíveis inconsistências nas reações de entrada e saída, 
assim como, acolher ou rejeitar os erros apontados com relação aos produtos descritos às 
folhas 56. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
nas informações constantes dos arquivos EFDs apresentados continham vários erros, 
dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições e códigos diferentes, além de notas 
fiscais lançadas em duplicidade. Ressalta, ainda, que foram efetuadas correções dos erros 
constantes das informações apresentadas, onde foram elaborados novos levantamentos 
que acarretaram em novo resultado no valor de R$ 722.163,98, acarretando em um ICMS 
a recolher no valor de R$ 75.765,95.  

O sujeito passivo comparece novamente ao processo concordando 
em parte com o resultado do trabalho revisional, entretanto, em razão de sua extensão e 
do tempo necessário para a reanálise de todo o lançamento não foi possível fazê-lo no 
prazo fixado na intimado, razão pela qual serão juntados ao processo antes do 
julgamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 70/74, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração no valor do ICMS de R$ 75.765,95 e que 
corresponderá a uma nova base de cálculo referente a omissão de mercadorias no valor 
de R$ 722.163,98. 

Em seu Despacho de fls. 75, o Representante Fazendário manifesta-
se pela manutenção da decisão monocrática. 

Em grau de Recurso Voluntário (fls. 79/82), o sujeito passivo alega, 
em síntese, que a revisão fiscal não atingiu os objetivos que era verificar as efetivas 
omissões de saídas de mercadorias tributadas, conforme os levantamentos preliminares 
em andamento e em parte apresentados na impugnação. Cita que fará juntada de todos 
os documentos fiscais que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados 
com quantidades erradas e que prejudicaram a validade do lançamento na sua 
integralidade. Requer, assim, a reforma da decisão singular a fim que o lançamento seja 
considerando procedente em parte, depois de corrigidos todo o procedimento fiscal. 

É o relatório. 



 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência, suscitado pela defesa, torna-se 
desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua realização só é plausível quando: 
a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis; b) não apresentar caráter meramente protelatório; c) quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido da defesa não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

Com relação ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada omitiu saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. 

Segundo dispõe o § 2º do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, os 
contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações 
tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

Por sua vez, o artigo 141, do Decreto nº 4.852/97, trata da 
obrigatoriedade da empresa de emitir nota fiscal, no momento da saída da mercadoria, 
conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 
 

O procedimento fiscal encontra-se devidamente amparado no § 1º, 
inciso V, do artigo 25, também da Lei nº 11.651/91, cujo texto transcrevo a seguir:  

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...]  

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final. 

[...]. 

 
Na forma em que se encontra o processo, a irregularidade 

motivadora do lançamento se estabelece como fato efetivamente praticado, qual seja, a 
realização de operação de saídas de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, 
no montante apontado pela fiscalização. 

 



A penalidade proposta pela autoridade lançadora foi a prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, e § 9º, inciso I, do Código Tributário Estadual, que é a 
prevista para a infração motivadora do lançamento, conforme se verifica pela transcrição a 
seguir: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...] 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação 
ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária. 

[...]. 

Contestando o trabalho realizado pela fiscalização, o sujeito passivo 
alega, em sua peça defensória, que mantém controle efetivo de suas operações e que não 
realiza operações sem a devida emissão de documentos fiscais. Colaciona aos autos 
planilhas onde os dados reais relativos aos estoques inicial e final, entradas e saídas de 
mercadorias contém todos os arquivos XML das operações realizada pela empresa. 
Menciona que existem erros nos procedimentos fiscais. Solicita a realização de diligência.  

Em face dos argumentos e documentos apresentados pela defesa, 
os autos foram convertidos em diligência a fim de que a autoridade fiscal verifique as 
possíveis inconsistências nas relações de entradas e saídas, assim como, acolher ou 
rejeitar os erros apontados com relação aos produtos descritos nos levantamentos. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou em 
seu relatório diligencial que nas informações constantes dos arquivos EFDs apresentados 
pelo contribuinte continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com 
descrições e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. Ressalta, 
ainda, que foram efetuadas correções dos erros constantes das informações 
apresentadas, onde foram elaborados novos levantamentos que acarretaram em novo 
resultado no valor de R$ 722.163,98 (setecentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e três 
reais e noventa e oito centavos), acarretando em um ICMS a recolher na importância de 
R$ 75.765,95 (setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos). 

Cumpre salientar, ainda, que no caso em comento, restou 
demonstrada com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles as 
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relações de entradas com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário. 

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de 
forma correta, em algumas falhas ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário pelo valor 
originário do ICMS acima descrito, por estar correto o procedimento adotado pela 
fiscalização e inteiramente revisado com ciente da parte passiva. 

Assim sendo, manifesto o meu entendimento pela procedência do 
lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional, devendo, portanto, 
ser mantida a sentença conforme proferida. 

Com essas considerações, voto em uníssono com meus pares, 
rejeitando o pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para manter a decisão singular e 
considerar procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 75.765,95 (setenta e 
cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01323/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada. Reinclusão de solidários na lide. Recurso 
"ex-officio. Acolhimento. Maioria. Contradita. Inadmissão. 
Unânime.  
 
I - Deve ser mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
indicar que o polo passivo não conseguiu com seu arrazoado 
defensório ilidir a exigência vestibular. 
 
II - Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
III - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Paulo 
Diniz. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários JOMAR JOSÉ BORGES 
DE SOUZA e DIMAS TAVARES PEREIRA MENDONÇA. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson 
Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Paulo Diniz, que votaram pela exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o presente auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saída 
de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, nos períodos 01/01/2011 a 
31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/12/2013, nos valores de 



R$1.005.78,45, R$4.458.910,60 e R$199.413,89 respectivamente, conforme Auditorias 
Específicas de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS devido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. “ (Sic) 

  
A base legal do auto de infração encontra respaldo nos arts. 63 e 64 da Lei 

11.651/1991, c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97.   
 
A penalidade proposta foi a do art. 71, inciso VII, alínea "l", § 9º, inciso I, da 

mesma Lei 11.651/1991, com redação da Lei 16.241/2008.  
  
Foram identificados como solidários Dimas Tavares Pereira Mendonça, na 

condição de sócio administrador, e Jomar José Borges de Souza, na condição de 
administrador, nos termos do art. 45, XII do CTE.  

   
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 

Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 04), 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06), procuração 
(fls. 07/09), Carteira do CRC (fl. 10), Auditoria Específica de Mercadoria, com fotocópias 
de notas fiscais e dos livros fiscais pertinentes (fls. 11/46) e CD-R (fl. 47). 

   
Foi realizada intimação da autuada e dos solidários às fls. 49/54 para pagar 

ou apresentar impugnação à Primeira Instância. 
 
A autuada e os solidários ingressaram com impugnação em Primeira 

Instância (fls. 57/64), alegando nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa por falta de clareza na descrição do fato imputado como infração cometida pelos 
autuados, transcrevendo a ementa de um julgamento processo administrativo fiscal como 
amparo a esta assertiva. 

 Em relação ao mérito, argumentaram que estariam de posse de um crédito 
constituído por uma Obrigação da Dívida Pública Flutuante do Estado de Goiás, Série A, 
nº 76399, no valor nominal de CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), com cláusula expressa 
para utilização em pagamento de quaisquer tributos devidos ao fisco do Estado de Goiás, 
cujo valor atualizado é superior ao débito tributário exigido nesta autuação. 

 
Em seguida, arguiram a exclusão dos solidários desta lide, pois os mesmos 

não descumpriram o disposto no artigo 135 do CTN, entendimento que coaduna com o 
Parecer nº 08/09-SAT, transcrevendo vários excertos de decisões judiciais de tribunais 
superiores, à guisa de apoio a este pleito de exclusão de solidariedade. 

 
Ao final, pugnou pela nulidade, reconhecimento ao direito de compensação 

com o crédito da Dívida Pública e exclusão dos solidários desta lide. 
 
O julgador singular, na Sentença nº 2859/14 – JULP (fls. 73/74), conheceu 

da impugnação, negou-lhe provimento para recusar o pedido de exclusão dos solidários 
desta lide e, no mérito, julgou procedente a pretensão inicial do Fisco, sob o fundamento 
de que o sócio e o administrador têm efetivamente o poder de intervir nas operações da 
sociedade, conforme Cláusula Sexta da 9ª Alteração Contratual da empresa à fl. 68 e a 
procuração às fls. 07/09. 

  
A autuada e os solidários foram intimados, conforme fls. 75/83, desta feita 

para pagarem ou apresentarem recurso à Segunda Instância. 
 



Os solidários não recorreram e foram declarados peremptos, consoante 
Termo de Perempção à fl. 84. 

 
Inconformada, a autuada principal interpôs recurso às fls. 87/90, arguindo 

somente a nulidade deste auto de infração pelo fato do erro material ocorrido na descrição 
do valor omitido de mercadoria no período 01/01/2011 a 31/12/2011, onde consta 
R$1.005.78,45 no campo 2 “OCORRÊNCIA, transcrevendo duas ementas de Acórdãos do 
Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF, que acolheram esta tese, 
pedindo, ao final, o acolhimento desta preliminar de nulidade deste lançamento.  

Por meio do Acórdão n° 881/2015 (fls. 95/99), a Primeira Câmara Julgadora 
decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de insegurança na determinação 
da infração e julgar procedente este auto de infração, sob os fundamentos de que não 
houve afronta ao disposto no artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT e de que a recorrente 
não demonstrou erro na auditoria que a invalidasse. 

Rejeitou também o pedido de compensação do crédito que a autuada alega 
ter com a Fazenda Pública Estadual, em razão do exigido nos artigos 66 da Lei 11.651/01 
– CTE e 494 do Decreto 4.852/97 – RCTE, não cumprido pela autuada.  

Por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
coobrigados desta lide, em razão de entendimento dominante no Superior Tribunal de 
Justiça acerca deste tipo de solidariedade. 

 
A Fazenda Pública Estadual, por intermédio de Representante Fazendário, 

recorreu desta decisão, pleiteando a reinclusão dos solidários nesta lide, sob o argumento 
de que os mesmos concorreram para a prática da infração tributária, vez que agiram de 
forma contrária à lei tributária goiana e devem responder solidariamente com a a autuada, 
conforme disposto no art.45, XII do CTE e art.124, I do CTN. 

 
Intimados às fls. 103/106, os sujeitos passivos não contraditaram o recurso 

fazendário.  
 
Indo a julgamento plenário, foi aprovada a Resolução 35/2016, a fim de que a 

Gerência de Controle Processual verificasse a correção das intimações de fls. 78 e 103, 
explicando a divergência de endereços e, se fosse o caso, promovesse as correções 
necessárias e a expedição de novas intimações nesta fase processual. 

 
Foi atendida a Resolução acima, com as correções e expedição de novas 

intimações às fls. 112/117 à autuada e ao seu solidário Jomar José Borges de Souza do 
Acórdão nº 881/2015 – I CJUL, para contraditarem o recurso fazendário. 

 
A autuada, representada por patrono legalmente constituído (m.j), contraditou 

o recurso fazendário, argumentando, de forma confusa e contraditória que deve ser 
mantida a exclusão dos solidários, a anulação do auto de infração por ofensa 
constitucional (que não explicou qual seria esta ofensa) e, caso este prospere, seja 
deferida a compensação solicitada e ratificou a argumentação já apresentada. 

  
É o Relatório. 
  

V O T O 

Acolho a preliminar de reinclusão do solidário na lide, arguida pela Fazenda 
Pública, considerando que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus 
dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seus 



administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias. 

Consta na Cláusula Sexta da 9ª Alteração Contratual da empresa à fl. 68 e a 
procuração às fls. 07/09, que a administração da sociedade, na época do fato gerador, era 
exercida pelos solidários ora reincluídos nesta lide.  

Portanto, correta a indicação dos sujeitos passivos solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, especialmente: 
 
[...] 
 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 
ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. ” 

 
Da mesma forma, o Código Tributário Nacional (CNT) afirma no seu artigo 

124 que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, também, as pessoas 
expressamente designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem." 

 
Nesse sentido, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 124, inciso I), 

o legislador estadual atribuiu responsabilidade solidária aos gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica com o contribuinte em face dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, conforme se depreende do 
comando inserto no artigo 45, XII do CTE já referenciado.  

 
Reincluo, portanto, os solidários identificados nas fls. 05/06 nesta lide, 

devendo os mesmos continuarem a responder solidariamente pela exigência fiscal contida 
na exordial. 

Quanto ao mérito, em face da ausência, neste processo, dos requisitos 
legalmente exigidos para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a 
inadmissibilidade do presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto ao mérito e não estando provada divergência jurisprudencial, contrariedade a 
disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do 
processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso 
para o Conselho Superior: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha tratado 
de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 



1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 
 
Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para reincluir os solidários nesta lide.  
Quanto à contradita, a inadmito liminarmente, tendo em vista não estar a 

mesma em consonância com o disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01422/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial do 
processo. Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno 
dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 
 
A falta de análise de argumento substancial do sujeito passivo 
no julgado cameral caracteriza cerceamento do direito de defesa 
e acarreta a invalidação da respectiva decisão e impõe o retorno 
dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade parcial do processo, arguida pelo Conselheiro Evandro Luis Pauli, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 140, devendo retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA CINCO DE AGOSTO LTDA, realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 427.538,18 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos 
e trinta e oito reais e dezoito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas Vera Lucia Moratti e 

Hélio Moratti, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 4 e 5). 
 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 6) contendo os arquivos dos demonstrativos da auditoria empreendida pelo agente do 
Fisco. 

 
Intimados o sujeito passivo em 1/04/2010 (fls. 14) e os solidários por 

edital publicado em 3/05/2010 (fls. 17), o sujeito passivo e o solidário Hélio Moratti 
comparecem ao processo apresentando impugnação em peças separadas (fls. 20 a 24, 33 



a 36 e 42), a solidária Vera Lucia Moratti não comparece ao processo, sendo declarada 
revel (fls. 44). 

 
O sujeito passivo, na impugnação (fls. 20 a 24), formula em 

preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança 
na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

que não cometeu qualquer tipo de ilícito fiscal. Argumenta que, no presente caso, houve 
retificação total nos dados do arquivo magnético do relatório SINTEGRA, não tendo essas 
retificações sido contempladas na auditoria empreendida pelo agente do Fisco. 

 
No adendo (fls. 33 a 36), o sujeito passivo reitera as razões 

formulada na peça anterior (fls. 20 a 24), acrescenta o pedido de exclusão da solidária 
Vera Lucia Moratti, alegando que ela não fazia parte do quadro societário da empresa, à 
época da ocorrência dos fatos geradores do imposto. 

 
O solidário Hélio Moratti, na impugnação (fls. 42), limita-se a 

concordar integralmente com a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 
 
O julgador singular junta despachos emitidos nos PATs nsº 

3026067550630, 326069176515 e 3026068442424 (fls.52 a 54). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, mantendo na lide o solidário Hélio Moratti e excluindo da 
lide a solidária Vera Lucia Moratti, conforme a Sentença nº 5827/2010 (fls. 55 a 57). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário Hélio Moratti apresentam 

recurso voluntário em peças separadas (63 a 67 e 83 a 84), formulando os mesmos 
pedidos e as mesmas razões formulados nas impugnações, expostos anteriormente. 

 
A pedido da Representação Fazendária, juntou-se ao processo 

comprovante da regularidade de entrega de arquivo magnético por inscrição estadual (fls. 
87 a 94). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

259/2011 (fls. 95), converte o julgamento em diligência para que fiscal estranho à lide 
verifique as diversas retificações nos arquivos magnéticos apresentados pelo sujeito 
passivo, se devem ser aceitas ou não, realizando, caso seja necessário, revisão da 
auditoria.  

 
O agente do Fisco, atendendo à Resolução n° 259/2011, revisa a 

auditoria fiscal, juntando ao processo a conclusão da auditoria revisada (fls. 97 a 112). 
Nessa revisão apurou-se uma omissão de saída no montante de R$ 1.854.985,20 (fls. 
112) e, aplicada a alíquota de 17% sobre esse montante, obtém-se o ICMS omitido no 
valor de R$ 315.347,48 (trezentos e quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e 
quarenta e oito centavos). Acompanham a conclusão da auditoria revisada mídia CD (fls. 
115), pedido de apensamento de autos (fls. 116) e relatório da diligência (fls. 117 a 118). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se 

conjuntamente acerca do resultado dessa diligência, conforme fls. 125 a 128, onde alegam 
que existem erros na determinação dos estoques, inconsistência do estoque final desse 



processo com o estoque inicial da auditoria do período seguinte, constante em outro auto 
de infração. 

 
Juntam elementos de prova (fls. 129 a 132). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 193/2012 (fls.133 e 134), determina o encaminhamento do presente 
processo à Secretaria Geral - SEGE, juntamente com o processo nº 4 0110007 962 10, a 
fim de que seja aguardada a subida do processo n° 4 0112042 220 84 para o fim de que, a 
partir daí os três processos passem a tramitar em conjunto. 

 
A pedido da Conselheira Nislene Alves Borges, juntou-se ao 

processo os documentos de fls. 137 a 139. 
 
A Terceira Câmera deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão nº 573/2015 (fls.141 a 147), acolhe a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo representante legal do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
em decisão unânime, reforma em parte a sentença singular e considera parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 1.854.985,20 (um milhão, 
oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 315.347,48 (trezentos e quinze mil, trezentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e oito centavos), nos termos da revisão de fls.117 e 118 dos autos. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls.149 a 151), pedindo a reinclusão na lide do sócio administrador, Sr. Hélio 
Moratti, com fundamento no art.45, XII do CTE. 

 
Intimado, o solidário apresenta Contradita (fls. 158 a 160). 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Evandro Luis Pauli formulou 

em preliminar arguição de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de 
defesa, a partir de fls. 140, na qual consta a Certidão do julgamento realizado pela 
Terceira Câmara deste Conselho. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 

pelo Conselheiro Evandro Luis Pauli, por cerceamento do direito de defesa, a partir de fls. 
140, manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 
O processo foi convertido em diligência onde a autoridade fiscal 

(estranha à lide) refez as auditorias dos anos de 2007 e 2008. Como resultado, a 
diligência apresentou: 

 
- Diminuição do presente auto de infração (ano de 2007) de R$ 

427.538,18 para R$ 315.347,48; 
 
- Auto de Infração n° 4011000796210 (ano de 2008) sem alterações; 

R$ 381.095,03; 
 



- Auto de Infração n° 401120222084 (ano de 2008), complementar, 
no valor e R$ 310.839,95. 

 
Em resposta a diligência, o sujeito passivo manifesta-se às fls. 125 a 

128, onde alega a existência de inconsistências nos estoques iniciais e finais, pois o 
estoque final de um ano não reflete o estoque inicial do ano seguinte. Cita como exemplo 
o produto bomba d’água. Apresenta provas desta contradição anexando o resultado da 
auditoria de 2008 (fls. 130 e 132). 

 
No julgamento cameral (Acórdão n° 573/2015, fls. 141 a 147), o auto 

de infração foi considerado procedente no valor apurado na revisão. Mas, no julgamento 
cameral, não houve análise das alegações do sujeito passivo constantes nas fls. 125 a 
128, que são consistentes, o que ocasiona, no meu entendimento, cerceamento do direito 
de defesa. 

 
Em uma análise preliminar e superficial dessas alegações, constata-

se que realmente houve erro na atividade revisional, sendo então consistentes as 
alegações do sujeito passivo. E este erro, se procedente, acarreta significativa alteração 
no valor do resultado da auditoria específica de mercadorias e na consequente 
constatação de omissão de saída de mercadorias. Isso porque, se realmente existia 
mercadorias em estoque no final do ano de 2007, conforme demonstra o estoque inicial do 
ano de 2008 (fls. 132), não poderia a autoridade revisora ter lançado, na auditoria de 
2007, como estoque final, a quantidade ZERO. Como a autoridade fiscal considerou o 
estoque zerado de determinadas mercadorias, presumiu que as mesmas não estavam 
mais na posse da empresa e, consequentemente, considerou que as mesmas foram 
alienadas sem o respectivo documento fiscal, ocasionando a omissão de saída detectada 
na presente auditoria. 

 
Para a apuração da real omissão de saídas do ano de 2007, deveria 

a autoridade fiscal ter igualado os estoques finais do exercício de 2007 com os iniciais do 
exercício seguinte, situação que, a princípio, não ocorreu em relação a algumas 
mercadorias. 

 
De forma que, preliminarmente, houve cerceamento do direito de 

defesa na decisão cameral que não analisou argumento substancial do sujeito passivo, 
devendo o processo ser declarado NULO a partir de fls. 140 (Certidão do julgamento 
cameral), com o consequente retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda a matéria, com a sugestão de que, antes do novo julgamento, os autos sejam 
encaminhados à autoridade revisora para análise das alegações do sujeito passivo 
constantes nas fls. 125 a 128 e, se necessário, corrija as inconsistências apresentado 
novos demonstrativos. 

 
Por oportuno, a meu pedido, juntou-se ao processo folhas dos PATs 

n°s 4011000796210 e 4011204222084 (fls. 169 a 196). 
 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, 

arguida pelo Conselheiro Evandro Luis Pauli, por cerceamento do direito de defesa, a 
partir de fls. 140, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
a matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01450/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Unânime. PROCESSUAL.  Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Unânime. PRELIMINAR de mérito de decadência parcial. 
Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Auditoria 
Específica de Mercadoria. Omissão de entrada de combustível 
sujeito ao regime de substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes. Procedente. Maioria. ADEQUAÇÃO da 
penalidade para a prevista no §9º, I e §11, I do artigo 71 do CTE. 
Acolhida. Unânime. 
 
1. Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa quando 
a sentença singular analisar suficientemente as proposições 
alegadas pelo sujeito passivo, bem como a situação fática e 
jurídica da autuação fiscal, e tiver sido proferida em 
conformidade com o artigo 38 da Lei 16.469/2009; 
 
2. Não há nulidade do auto de infração, por cerceamento do 
direito de defesa, quando os levantamentos fiscais originais 
foram suficientemente instruídos com informações e 
documentos que embasam a acusação fiscal; 
 
3. Quando se tratar de lançamento de ofício, não ocorre a 
decadência pela contagem de tempo prevista no § 4º do art. 150 
do CTN, mas pela contagem do prazo decadencial previsto no 
inciso I do artigo 173 do CTN, nos termos da Súmula 555 do 
STJ; 
 
4. É procedente o lançamento que exige o ICMS substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes relativamente 
a omissão de entrada de combustível constatada por meio de 
auditoria específica de mercadorias; 
 
5. Não se aplica a forma qualificada da multa prevista no 
inciso II do §9º do artigo 71 do CTE, mas sim o inciso I do 
mesmo dispositivo legal, em razão do sujeito passivo não ser 
substituto tributário da operação, à época da ocorrência dos 
fatos geradores; 
 
6. Aplica-se retroativamente o dispositivo legal que 
estabeleça penalidade fiscal mais benéfica ao sujeito passivo, 
razão pela qual é aplicável o limitador da multa previsto no 



inciso I do §11 do artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor 
do imposto; 
 
7. Auto de infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade "ab initio" do auto, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Edson Abrão 
da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique de Oliveira. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique de 
Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e Luis Antônio da Silva Costa, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e 
Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira 
que votaram pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 18.960,35 (dezoito 
mil, novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos). E, por unanimidade de votos, 
acolher adequação da penalidade para a prevista no § 9º, I, do art. 71 do CTE e § 11º do 
mesmo artigo. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Edson 
Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu o registro 
de entrada de gasolina-A e óleo diesel, sujeitos ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, apurado conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias, em anexo. Em consequência, como solidário, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 37.960,70, mais cominações legais. 

Concluiu a autoridade fiscal que os sujeitos passivos relacionados nas folhas 
04 a 06, foram solidários e concorreram para a prática da infração da legislação tributária 
(conforme artigo 45, XII do CTE e instrumento particular de sexta alteração contratual de 
sociedade limitada, de folhas 07 a 12): 

- Brascoop Participações Ltda: sócio administrador, representado por Marli 
Isabel Castoldi; 

- Marli Isabel Castoldi: representante do sócio Brascoop; 

- Daniel Locatelli: administrador. 

A autoridade fiscal instruiu o processo com:  

- Instrumento Particular da Sexta Alteração Contratual da empresa; 

- Auditoria específica de mercadorias; 



- Cópia dos Livros Fiscais: Inventário e Apuração de ICMS. 

Dispositivos legais infringidos: Arts. 45, XIII, 51 e 64 da Lei 11.651/91, c/c art. 
35, 66 e 66-a do anexo VIII e art. 145, todos do Decreto 4852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “i”, §9ºII da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
16.241/2008. 

Devidamente intimados, somente o sujeito passivo principal comparece à 1ª 
Instância, já que, na procuração de constituição do advogado de folhas 139, a sócia Marli 
está representando a empresa Watt e não constituindo advogado em nome próprio. Termo 
de Revelia dos sujeitos passivos solidários (Brascoop, Marli e Daniel) nas folhas 147. 

Em sentença, o julgador singular decidiu pela total procedência do auto de 
infração (folhas 149 a 151). 

Novamente intimados, somente o sujeito passivo principal apresenta 
impugnação com os mesmos argumentos da 1ª Instância (161 a 211) alegando: 

a) Insegurança na determinação da infração: pela falta de informação de 
alguma nota fiscal que pudesse dar origem a cobrança do ICMS e que o 
“demonstrativo específico de mercadorias” não instrui o auto de infração; 

b) Cerceamento do direito de defesa: Que a sentença de 1ª Instância não foi 
suficientemente fundamentada, acarretando sua nulidade; 

c) Cerceamento do direito de defesa: Que a data da acusação é abstrata e 
imprecisa: 01/01/2004 a 31/12/2004 sendo impossível saber qual a data 
da ocorrência do fato gerador, que não descreveu o fato corretamente, 
ocasionando prejuízo ao contraditório e a ampla defesa; 

d) Que ocorreu a decadência conforme §4º do artigo 150 do CTN; 

e) Que o artigo 66-A do anexo VIII do Decreto 4.852/97 entrou em vigência 
em 01/07/2008, que a alínea “L” do inciso VII do artigo 71 foi alterado em 
2008 e que o inciso II do §9º do artigo 71 foi alterado em 2006, todos 
posteriormente a ocorrência dos fatos geradores que foram em 2004. Que 
isso viola os princípios da legalidade, anterioridade, irretroatividade e 
tipicidade, gerando nulidade do processo; 

f) Que não pode haver presunção subjetiva e que não ficou provado a 
ocorrência do fato gerador; 

g) Que a acusação fiscal de omissão de entrada não foi provada e a 
autuação não tem comprovação material; 

h) Que a multa é confiscatória; 

i) Que não pode cobrar juros desde 31/07/2004 e que a atualização da 
multa não pode ser aplicada desde o fato gerador pois à época inexistia 
tais valores que foram cobrados posteriormente no lançamento do crédito 
tributário; 

j) Que em nenhum momento a autoridade fiscal trouxe aos autos qual a 
nota fiscal hipoteticamente omitida. 

Pede nulidade e improcedência. 

Termo de Perempção dos sujeitos passivos solidários nas folhas 158. 

Em decisão cameral, por maioria de votos, a câmara julgadora acolheu a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, declarando nulo “ab 
initio” o processo (folhas 213 a 216). 



A Fazenda Pública recorre ao Conselho Pleno, da referida nulidade (folhas 
218 a 223).  

Sujeitos passivos são intimados conforme folhas 226 a 234. O sujeito passivo 
solidário Daniel é intimado conforme folhas 231 e 232. 

Sujeito passivo principal apresenta contradita de folhas 236 a 245. Os 
sujeitos passivos solidários não apresentam contradita. 

O Conselho Superior, por unanimidade de votos, conheceu do recurso da 
Fazenda Pública, deu-lhe provimento e afastou a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornando o processo para julgamento de toda a matéria, pela 
câmara julgadora (folhas 250 a 254). 

Conforme Resolução nº 109/2017, de folhas 260, o processo é convertido em 
diligência para intimação do advogado do sujeito passivo. 

Conforme Resolução nº 009/2018, de folhas 265, o processo é convertido em 
diligência para intimação da solidária Marli, em 30/01/2018. 

A solidária Marli apresenta impugnação à 2ª Instância de folhas 270 a 291, 
com os mesmos argumentos defensórios do sujeito passivo principal. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

 

A irregularidade fiscal apontada na peça básica de folhas 02, de que o sujeito 
passivo omitiu a entrada de combustíveis (gasolina-A e óleo diesel), foi constatada e 
demonstrada através da auditoria específica de mercadorias de folhas 13 a 40. Em razão 
disso, a autoridade fiscal impõe a cobrança de ICMS no valor de R$ 37.960,70, através do 
referido auto de infração, acrescido das cominações legais. 

No presente caso, não obstante o processo ter sido declarado nulo “ab initio” 
pela Primeira Câmara desse Conselho, tal nulidade foi afastada pelo Conselho Superior, 
conforme Certidão de folhas 250, retornando o processo para julgamento cameral. 

Nesse sentido, o recurso a ser analisado é aquele constante de folhas 161 a 
211, do sujeito passivo principal, além do recurso de folhas 270 a 291 da solidária Marli. 
Constato que as teses defensórias de ambos os recursos são idênticas. 

Pois bem, inicialmente, quanto ao pedido dos sujeitos passivos de nulidade 
por insegurança na determinação da infração, deixo de apreciar pois tal preliminar já foi 
superada, por unanimidade, pelo Conselho Superior, conforme Certidão de folhas 250. 
Não obstante isso, ratifico que não há insegurança, pois a auditoria específica de 
mercadorias instrui perfeitamente a acusação fiscal, conforme previsto no Manual de 
Auditoria constante no site da SEFAZ/GO. 

Quanto a alegação do sujeito passivo, de nulidade da sentença singular por 
falta de fundamentação e que, em razão disso, houve cerceamento do direito de defesa, 
entendo que tal tese não deva prosperar. Isso porque, analisando a referida sentença de 
folhas 149 a 150, não vislumbrei a referida omissão. 

Alegam também os sujeitos passivos que houve cerceamento do direito de 
defesa em razão da data da acusação ser abstrata e imprecisa (01/01/2004 a 31/12/2004) 
sendo impossível saber qual a data da ocorrência do fato gerador. Alegam que a 
acusação fiscal não descreveu o fato corretamente ocasionando prejuízo ao contraditório 
e a ampla defesa.  



Não procedem as alegações de defesa pois a auditoria específica de 
mercadorias, que dá sustentação ao auto de infração, consta anexada aos autos. Também 
há notas explicativas nas folhas 13. Quanto a alegação de que a data da acusação é 
abstrata e imprecisa, verifico que o sujeito passivo desconhece a natureza da referida 
auditoria específica de mercadorias, que faz um cotejamento durante determinado período 
(geralmente anual) de todas as entradas e saídas de mercadorias e dos estoques iniciais 
e finais para, através de uma fórmula matemática simples, concluir, com bastante 
precisão, se houve omissão de entrada ou saída de mercadorias, na empresa fiscalizada. 
No caso em questão, do resultado da auditoria, foi constatada que houve omissão de 
entrada, isto é, houve mais saídas do que entradas de gasolina-A e óleo diesel no período 
fiscalizado. Ocorre que, como a constatação foi de omissão de entrada, não há como se 
saber quando (que dia) houve a referida omissão, pela própria natureza da referida 
auditoria. Nesse caso, é considerado data da ocorrência do fato gerador todo o período 
fiscalizado, conforme demonstrado nas folhas 03, sendo que a data de início do cálculo foi 
uma data intermediária: 31/07/2004. Procedimento correto conforme manual de auditoria. 

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário analisar a 
arguição de decadência parcial suscitada pelos sujeitos passivos. Alegação de que os 
fatos geradores são de janeiro a dezembro de 2004 e o lançamento do crédito tributário 
somente ocorreu em julho de 2009, sendo que os períodos anteriores a julho de 2004 
estariam decaídos, com base no §4º do artigo 150 do CTN. 

Ocorre que as regras de decadência, no presente caso, são disciplinadas 
pelo artigo 173, inciso I do CTN que assim versa: 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados:  

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado;  

Já a Súmula 555 do STJ, publicada em 15/12/2015, assim estabelece: 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, 
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. 

Como não houve declaração do débito, já que a irregularidade foi constatada 
por ação fiscal da administração tributária, o prazo decadencial, no presente caso, se 
iniciou no dia 01/01/2005 (1º dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, conforme inciso I do artigo 173 do CTN) e se encerrou no dia 
31/12/2009. Como a constituição definitiva do crédito tributário, pela ciência dos sujeitos 
passivos na notificação fiscal, foi no dia 09/07/2009, não houve decadência do crédito 
tributário. 

Passo a analisar o mérito propriamente dito. Verifico que o sujeito passivo é 
uma distribuidora de combustíveis e a acusação fiscal está fundamentada na auditoria 
específica de mercadorias, que foi suficientemente instruída pela autoridade fiscal. Trata-
se de uma auditoria clássica, baseada em elementos objetivos (entradas, saídas, 
estoques), que chega, com muita propriedade, a um resultado conclusivo.  

Isso porque é sabido que o estoque inicial + entradas de mercadorias devem 
ser sempre iguais as saídas + o estoque final: EI + E = S + EF. Se essa equação não 
zerar, ao final do período considerado, a diferença (seja de entrada ou de saída de 
mercadorias) presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, 
conforme parágrafo 1º do artigo 25 do CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 



V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

Portanto, não procede a alegação dos sujeitos passivos de que houve 
presunção subjetiva e de que não ficou provado a ocorrência do fato gerador. A prova da 
ocorrência da infração é a referida auditoria, que foi toda efetuada com base em 
informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo, sejam notas fiscais de entrada e saída 
de mercadorias e inventários iniciais e finais. 

Outro ponto que a defesa insistentemente questiona, é de que, em nenhum 
momento, a autoridade fiscal trouxe aos autos qual a nota fiscal hipoteticamente omitida. 
Nesse ponto percebe-se o desconhecimento dos sujeitos passivos quanto à natureza da 
referida auditoria específica de mercadorias, que logicamente não se presta a demonstrar 
eventual nota fiscal omitida. A referida auditoria se presta, ao contrário, para demonstrar 
que houve omissão de entrada, que podem ter sido ocasionadas por entradas de 
mercadorias sem nota fiscal. Então não há o menor sentido na tese da defesa em alegar 
que a fiscalização não demonstrou qual a nota fiscal omitida, justamente pela natureza da 
referida auditoria que apura exatamente o contrário, de que pode ter havido entrada de 
mercadorias sem nota fiscal no estabelecimento do sujeito passivo. 

Os sujeitos passivos também alegam infringência a princípios constitucionais, 
da legalidade, anterioridade, irretroatividade e tipicidade. Isso porque, analisando os 
dispositivos legais que fundamentam a acusação fiscal, constantes em campo próprio da 
peça básica de folhas 02 (dispositivo legal infringido e penalidade proposta), os sujeitos 
passivos alegam que o artigo 66-A do anexo VIII do Decreto 4.852/97 entrou em vigência 
em 01/07/2008, que a alínea “L” do inciso VII do artigo 71 foi alterado em 2008 e que o 
inciso II do §9º do artigo 71 foi alterado em 2006, todos posteriormente a ocorrência dos 
fatos geradores que foram em 2004. 

Não procedem as alegações dos sujeitos passivos. Passamos a analisar 
detidamente cada dispositivo legal citado. 

Inicialmente é pertinente citar as disposições do artigo 144 do CTN: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de 
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, 
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

O artigo 66-A estabeleceu novos critérios de apuração da base de cálculo e 
pode ser aplicado retroativamente conforme §1ª do artigo 144 do CTE. E mesmo se não 
pudesse ser aplicada as disposições do artigo 66-A, isso não invalidaria o auto de infração 
e a base de cálculo poderia ser apurada conforme as demais regras previstas na 
legislação tributária: 

Art. 66. A base de cálculo do imposto é o preço máximo ou único de venda a 
consumidor final fixado pela autoridade competente (Convênio ICMS 110/07, 
cláusula sétima). 

Art. 66-A. Na falta do preço a que se refere o art. 66, a base de cálculo deve ser o 
montante formado pelo preço estabelecido por autoridade competente para o 
sujeito passivo por substituição tributária, ou, em caso de inexistência deste, pelo 
valor da operação acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, tributos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, 
adicionados, ainda, em ambos os casos, do valor resultante da aplicação dos 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2007/cv110_07


percentuais de margem de valor agregado divulgados mediante Ato COTEPE 
publicado no Diário Oficial da União (Convênio ICMS 110/07, cláusula oitava). 

Já a aplicação da multa prevista na alínea “L” do inciso VII do artigo 71 do 
CTE, foi em razão do princípio da retroatividade benigna. Isso porque, em 2004, a multa 
aplicada ao caso em questão era de 50% sobre o valor da operação, prevista no Art. 71, 
XII, “a”, 3: 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação: 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal; 

Com a alteração da redação da alínea “a” do inciso VII do artigo 71 do CTE 
ocorrida em 30/04/2008, a multa aplicável ao caso em questão passou a ser de 25% do 
valor da operação:  

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no 
inciso X, “b”; NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 30.04.08. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO à alínea “l” do inciso vii do art. 71 PELO ART. 1º 
DA lei nº 16.241, DE 18.04.08 - vigência: 01.05.08: 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no 
inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem documentação 
fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em 
estabelecimento cadastrado; 

Portanto, antes de 30/04/2008 a infração cometida pelo sujeito passivo era 
penalizada com a multa de 50% prevista no inciso XII. Após essa data, passou a ser 
penalizada com a multa de 25%, razão pela qual foi aplicada a multa do inciso VII, alínea 
“L” por ser mais benéfica ao sujeito passivo (retroatividade benigna). 

Quanto a alegação de que o inciso II do §9º do artigo 71 do CTE foi alterado 
em 2006, entendo que houve perda do objeto, já que o referido dispositivo legal 
disciplinava uma forma qualificada, onde havia o aumento da multa que, além dos 25% 
sobre o valor da operação, era agravada com mais 60% ou 80% do valor do imposto. Com 
o acréscimo do limitador da multa prevista no §11 ao mesmo artigo, aplicado ao presente 
caso em julgamento cameral, a multa total ficou limitada ao valor do imposto. Novamente 
aqui é caso de retroatividade benigna, já que o limitador do §11º é mais benéfico ao sujeito 
passivo. 

Não obstante essa constatação, a câmara julgadora optou por adequar a 
penalidade para a prevista no §9º I (60% do valor do imposto), já que, à época da 
ocorrência dos fatos geradores, não era aplicável a multa de 80% do valor do imposto 
prevista no inciso II do mesmo dispositivo legal. Isso porque, conforme redação da norma 
à época da ocorrência dos fatos geradores, a multa era agravada de 80% do valor do 
imposto se a irregularidade fora praticada por substituto tributário. No caso em questão, o 
sujeito passivo não era substituto tributário, mas substituído. Por consequência, aplicável 
ao caso a multa de 60% do valor do imposto, prevista no inciso I.       

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, deixo de me pronunciar 
sobre o assunto por vedação expressa constante no §4º do artigo 6º da Lei 16.469/2009. 

Os sujeitos passivos alegam, por fim, que não incide juros e multa desde o 
fato gerador por inexistir tais valores, que foram cobrados posteriormente no lançamento 
do crédito tributário. Não procedem tais alegações pois os valores exigidos através do 
auto de infração de folhas 02 estão todos previstos no RCTE (Decreto 4.852/97: 
Regulamento do CTE), artigos 481 e seguintes. Além do mais, analisando as referidas 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2007/cv110_07


intimações de folhas 81 a 84, os sujeitos passivos foram informados dos respectivos 
dispositivos legais incidentes sobre o valor original. 

De forma que conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, 
não analiso o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração por tal 
preliminar já ter sido superada pelo Conselho Superior, rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar de nulidade de 
cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar de mérito de decadência parcial do 
crédito tributário e, quanto ao mérito, confirmar a decisão singular que considerou 
TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração, porém com a adequação da multa 
prevista no §9º do artigo 71 do CTE, originalmente de 80% (inciso II) para o inciso I (60% 
do valor do imposto), devendo também ser aplicado o limitador da multa previsto no inciso 
I do §11 do artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto (retroatividade 
benigna). 

 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01530/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS.  Auditoria Específica de Mercadorias. Saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
41.376,51 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), 
resultando no ICMS a recolher de R$ 3.415,60 (três mil, quatrocentos e quinze reais e 
sessenta centavos), conforme revisão de fls. 87. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, realizou saída de 
mercadorias tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013. Conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos anexados, fls. 03 
a 04. Dessa forma suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 46.278,78. Em 
consequência deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que refez o 

procedimento da auditoria, CD em anexo, através de seus arquivos utilizando o mesmo 
critério e metodologia do autuante, e obteve como resultado a diferença nas saídas 
apuadas no valor de R$ 38.618,58, que corresponde a um ICMS no valor de R$ 3.120,35, 
fls. 09 a 12. Junta documentos, fls.13 a 36. 

 
Pela Sentença de nº2316/2016 – JULP, nas (fls.38 e 39), o julgador 

singular decide pela procedência, do auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls. 42 a 45, alega 

que diante das provas apresentadas pela recorrente em razão do volume da 
movimentação de mercadorias contidas no procedimento da Auditoria Específica de 
Mercadorias não seria fácil e nem prudente a julgadora, atestar a ineficácia dos 
levantamentos fiscais, principalmente porque demandaria incontáveis horas para realizar 
uma confrontação pontual entre os levantamentos do fisco e do contribuinte. Apontando 
individualmente para cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no período 
fiscalizado, estas foram apuradas em quantidades e valores inferiores das apontadas pelo 
fisco. 



Infere que juntou aos autos todos os dados utilizados em seus 
levantamentos de igual teor ao do autuante (mídia CD), os quais, se devidamente 
analisados, ficará comprovado que está sendo cobrado tributo acima do efetivamente 
devido, onde, no trabalho detalhado apresentado pela recorrente apurou-se uma base de 
cálculo no valor de R$ 38.618,58, que corresponde a um ICMS no valor de R$ 3.120,35. 

 
Por fim requer o retorno os autos à Primeira Instância para 

apreciação e valoração das provas e novo julgamento; caso entendimento diverso, que 
seja reformada a Sentença nº 2316/2016-JULP. 

 
Pela Resolução nº 143/2016 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converter o processo em diligência, encaminhando os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito 
passivo para que apresente demonstrativo de eventuais falhas na auditoria realizada pelo 
Fisco, que seja quanto a possíveis omissões relacionadas com as saídas, entradas e 
inventários indicando os documentos fiscais o quais foram omitidos ou lançados 
indevidamente pela fiscalização (fls. 52 e 53). 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender o disposto na Resolução nº 

143/2016 (fl. 54). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 58 e 59), atendendo o 

disposto na Resolução º 142/2016, anexando documentos (fls. 60 a 141). 
 
Pela Resolução nº 143/2017 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo tanto 
para que esta efetue a revisão do lançamento fiscal cotejando o levantamento fiscal com 
os aqueles trazidos pelo sujeito, e, adequar a base de cálculo e o valor do ICMS 
reclamado no auto (fls. 85 e 87). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

143/2017, querendo manifestar-se (fl. 94). 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, efetivado pela defesa, este se encontra 
prejudicado, vez que esta já foi realizada.  

 
Face ao mérito, passo a fundamentar:  
 
À vista dos levantamentos contraditórios trazidos pelo sujeito 

passivo, foi realizada revisão fiscal, fls. 87, onde o autuante concluiu pela redução do valor 
do ICMS, a pagar para R$ 3.415,60 (três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta 
centavos), (omissão de saída/base de cálculo de R$ 41.376,51 (quarenta e um mil, 
trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), com o que o sujeito passivo 
concordou em sessão e, nos autos, permaneceu silente.  

 
 Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 41.376,51 (quarenta e 



um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), resultando no ICMS a 
recolher de R$ 3.415,60 (três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), 
conforme revisão de fls. 87. 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01535/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS.  Auditoria Específica de Mercadorias. Saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal. 
Omissão de recolhimento do imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
11.980,57 (onze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), resultando 
no ICMS a recolher de R$ 1.890,59 (um mil, oitocentos e noventa reais e cinqüenta e nove 
centavos), conforme revisão de fls. 127. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014. Conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos anexados, fls. 03 
a 05. Dessa forma suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 77.761,73. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que refez o 

procedimento da auditoria, conforme CD acostado aos autos, através de seus arquivos, 
utilizando o mesmo critério e metodologia do autuante e com resultado a diferença nas 
saídas apuradas foi no valor de R$ 1.427,22, fls. 10 a 13. Junta documentos, fls.14 a 37.    

 
Pela Sentença nº 2314/2016-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração (fls. 39 e 40). 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls. 43 a 46, alega 

que diante das provas apresentadas pela recorrente em razão do volume da 
movimentação de mercadorias contidas no procedimento da Auditoria Específica de 
Mercadorias não seria fácil e nem prudente a julgadora atestar a ineficácia dos 
levantamentos fiscais, principalmente porque demandaria incontáveis horas para realizar 
uma confrontação pontual entre os levantamentos do fisco e do contribuinte. Apontando 
individualmente para cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no período 
fiscalizado, estas foram apuradas em quantidades e valores inferiores das apontadas pelo 
fisco. 

Infere que juntou aos autos todos os dados utilizados em seus 
levantamentos de igual teor ao do autuante (mídia CD), os quais se devidamente 



analisados, ficará comprovado que está sendo cobrado tributo acima do efetivamente 
devido, que no trabalho detalhado apresentado pela recorrente apurou-se uma base de 
cálculo no valor de R$ 8.395,43, que corresponde a um ICMS no valor de R$ 1.427,22. 

 
Por fim requer o retorno dos autos à Primeira Instância para 

apreciação e valoração das provas e novo julgamento; caso entendimento diverso, que 
seja reformada a Sentença nº 2314/2016-JULP. 

 
Pela Resolução nº 142/2018 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converte o processo em diligência, encaminhando os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito 
passivo para que apresente demonstrativo de eventuais falhas na auditoria realizada pelo 
Fisco, que seja quanto a possíveis omissões relacionadas com as saídas, entradas e 
inventários indicando os documentos fiscais o quais foram omitidos ou lançados 
indevidamente pela fiscalização (fls. 53 e 54). 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender o disposto na Resolução nº 

142/2016. 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 59 e 60), atendendo o 

disposto na Resolução º 142/2016, anexando documentos. 
 
Anexou documentos (fls. 61 a 124). 
 
Pela Resolução nº 147/2017 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo tanto 
para que esta efetue a revisão do lançamento fiscal cotejando o levantamento fiscal com 
os aqueles trazidos pelo sujeito, e, adequar a base de cálculo e o valor do ICMS 
reclamado no auto (fls. 125 e 126). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

147/2017, querendo manifestar-se (fl. 133). 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

À vista dos levantamentos contraditórios, trazidos pelo sujeito 
passivo, foi realizada revisão fiscal, fls. 127 e anexos, onde o autuante conclui pela 
redução do valor do ICMS a pagar de R$ 1.890,59 (um mil, oitocentos e noventa reais e 
cinquenta e nove centavos), (omissão de saída/base de cálculo de R$ 11.980,57 (onze 
mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), com o que o polo passivo 
concordou em sessão (apesar de silente quanto ao resultado).  

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 11.980,57 (onze mil, 
novecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), resultando no ICMS a recolher de 
R$ 1.890,59 (um mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), conforme 
revisão de fls. 127. 

 



 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01545/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de registro de entradas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Auditoria Específica de Mercadorias. Auto de 
infração procedente.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício 
desse direito, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
elidir os fundamentos da respectiva acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. E, 
por unanimidade de votos, aplicar o limitador de penalidade previsto no art. 71, § 11º, 
inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Evandro Luis 
Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o registro de entradas das mercadorias (gasolina A), sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, relativo ao período de 01/01/2014 a 31/03/2014, 
conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadoria gravada em mídia digital. Em 
consequência, como solidário, deverá recolher o imposto omitido, mais as cominações 
legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 
inciso XII, 51 e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 35, 66 e 66-B, todos do 
Anexo VIII, e 145 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 
documentos de fls. 13/15, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 16. Foi 
novamente intimado para se manifestar em segunda instância às fls. 18/19. 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo arguindo, em 
preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa, pois conforme determina a legislação tributária 
estadual, o auto de infração deverá identificar o infrator, descrever a infração com clareza, 
indicar os dispositivos legais dados por infringidos e capitular a penalidade, devendo, 
portanto, observar os seguintes requisitos previstos no artigo 26 da Lei nº 9.784/99. Alega, 
ainda, que a autoridade fiscal apurou valores indevidos no que tange ao estoque, pois o 
mesmo auferiu valores aleatórios. Colaciona julgado que entende aplicável ao caso. No 
mérito, afirma que a incidência do ICMS pressupõe operação de circulação de mercadoria, 
o que não ocorreu no caso em comento, pois houve apenas a transferência de bens e 
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Em seguida, questiona a multa 
aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, 
inciso IV, da Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a realização de 
diligência, a fim de que a autoridade fiscal estranha à lide promova o saneamento do 
processo a fim de que as dúvidas pendentes sejam totalmente banidas.   

É o relatório. 

 

VOTO 

Em uma criteriosa análise de todo o processo, entendo, inicialmente, 
que não há que se falar em nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que a acusação fiscal encontra-se bem definida e fundamentada, 
sendo certo que o auto de infração contém todos os elementos previstos no artigo 8º da 
Lei nº 16.469/09, restando induvidoso que o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos impostos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional. 

Ademais, o enquadramento citado no histórico do documento de 
formalização do crédito tributário coaduna-se com o fato narrado, e a luz do que disciplina 
a lei reguladora da matéria, razão pela qual rejeito a aludida preliminar. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que o sujeito passivo foi legalmente comunicado em todas as 
fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la na peça impugnatória. 
Vale então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá 
azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser também rejeitada. 

Suplantadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A 
presente autuação decorreu da constatação em procedimento intitulado Auditoria 



Específica de Mercadorias da ocorrência de omissão do registro de entrada de mercadoria 
(gasolina A), sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
relativo ao período de 01/01/2014 a 31/03/2014, conforme demonstrativo em anexo.  

A Auditoria Específica de Mercadorias consiste na análise da 
movimentação de entrada e saída de mercadorias, considerando-se os estoques inicial e 
finais, que delimitam o período analisado, conforme preceitua o artigo 25, § 1º, inciso V, da 
Lei nº 11.651/91. Vejamos: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V – à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final.” 

A referida auditoria é o tipo de trabalho fazendário mais simplificado 
que existe, pois ela não admite erros ou cometimento de falhas na apuração das possíveis 
receitas omissas. Para a sua realização são designados paradigmas procedimentais que a 
autoridade administrativa competente não pode se furtar.   

A sua característica tem por base a contagem física das espécies 
discriminadas nos documentos fiscais do sujeito passivo, cuja conclusão deve ser realista 
e isenta de qualquer dúvida. Ela aponta e determina as irregularidades fiscais praticadas 
pelo contribuinte na movimentação comercial com mercadorias e detecta as possíveis 
receitas omissas advindas das operações realizadas de forma irregular, dentre estas a 
omissão no recolhimento do imposto, ocasionada por diversas formas de procedimento do 
contribuinte, conforme demonstra a conclusão inserida neste feito. 

O contribuinte, por sua vez, nada trouxe aos autos que pudesse elidir 
a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o presente 
crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, melhor teria feito a impugnante se 
tivesse trazido à colação, novos levantamentos ou demonstrativos de sua própria lavra 
que apontassem os erros e omissões cometidos pelo agente autuante em seu trabalho 
fiscal. Como não o fez, sujeita-se as penalidades previstas em lei.  

Portanto, no caso em epígrafe, o trabalho realizado pela fiscalização 
que deu suporte a autuação encontra-se em consonância com o que determina a 
legislação tributária estadual, bem como, foi devidamente instruído de forma a evidenciar 
sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese defensória.  

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial, porém, com a 
aplicação do limitador de penalidade previsto no artigo 71, § 11, inciso I, do Código 
Tributário Estadual. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
lançamento, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, § 11, inciso I, do CTE. 



 
 
 

Sala das sessões, em 27 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01593/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de Diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação principal. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Omissão de saída de mercadoria 
tributada. Procedência.  
 
1. Não se deve acolher pedido de diligência quando ausentes as 
moções que justificam sua execução; 
 
2. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141); 
 
3. A acusação de omissão de registro de saídas de 
mercadorias, respaldada em levantamento específico, constitui 
ilícito fiscal punível nos termos da legislação tributária vigente, 
quando suficientemente provada a irregularidade; 
 
4. A saída de mercadoria tributada sem documentação fiscal, 
cuja omissão de saída tenha sido apurada por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado 
está sujeito à penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea 
"l", c/c § 9º, inciso I, do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 74.986,67 (setenta e quatro mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Dessa forma, suprimiu 
pagamento de imposto e, portanto, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 



proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 10/13. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 373 converteu os 
autos em diligência e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Auditoria de 
Varejo e Serviço, a fim de que a autoridade fiscal possa analisar as possíveis 
inconsistências nas relações de entrada e saída, assim como, acolher ou rejeitar os erros 
apontados com relação aos produtos descritos.  

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
o levantamento foi realizado com base nas informações prestadas pelo contribuinte 
constantes da sua escrituração fiscal digital e de acordo com tais informações verificou-se 
que havia vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições e códigos 
diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. Já com relação ao inventário 
apresentado pela defesa, fica inviabilizado o seu aproveitamento, uma vez que o 
inventário que tem validade e o que está oficialmente lançado na sua escrituração fiscal 
digital. Conclui, dizendo que foram efetuadas todas as correções dos erros constantes das 
informações apresentadas, tendo sido elaborado novos demonstrativos que acarretaram 
em novo resultado no valor de R$ 651. 035,45 (seiscentos e cinquenta e um mil, trinta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), acarretando em um ICMS a recolher no valor de 
R$ 74.986,67 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos).  

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
ao processo alegando que concorda em parte com a revisão, entretanto, em razão da 
extensão e do tempo prepararia uma nova contestação.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 383/387, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração pelo valor originário do ICMS de R$ 
74.986,67. 

Em seu Despacho nº 050/2018, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  

Em grau de Recurso Voluntário (fls. 391/394), o sujeito passivo 
alega, em síntese, que a revisão fiscal não atingiu seus objetivos que era verificar a efetiva 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, conforme os levantamentos preliminares 
em andamento e em parte apresentados na impugnação. Alega, ainda, que para 
comprovar as faltas de lançamentos de saídas de itens não considerados pelo revisor, a 
empresa fará juntada de todos os documentos fiscais que não compuseram os 
levantamentos iniciais ou foram lançados em quantidades erradas e que prejudicaram a 
validade do lançamento. Requer que seja acolhido o presente recurso, com pedido de 
juntada dos documentos fiscais de saídas ao processo à posterior, antes do julgamento, 
uma vez que o tempo para a juntada não foi possível em razão de seu volume. Requer, 
ainda, a reforma da decisão recorrida, julgando pela procedência parcial do lançamento, 
depois de corrigido todo o procedimento fiscal através de nova diligência.  

É o relatório. 

 

VOTO 



A nova Lei nº 16.469/09, que regula o processo administrativo 
tributário, em seu artigo 27, inciso IV, assevera que a defesa deve ser instruída com os 
documentos que a fundamente, inclusive os motivos que justifiquem as solicitações de 
diligências. 

No mesmo sentido, o livre convencimento do julgador é princípio 
fundamental de qualquer decisão soberana e, desta forma, jamais poderá sofrer qualquer 
influência das partes em litígio, razão porque qualquer solicitação das partes deve vir, 
obrigatoriamente, acompanhada de uma demonstração cabal da sua necessidade sem o 
que não se mostra um meio válido para conversão do feito em diligência, a menos que o 
julgador tenha dúvidas a esclarecer nos autos, o que, também, não é o caso em questão. 

Nesse diapasão, qualquer revisão em procedimentos fiscais, bem 
fundamentados e instruídos com todos os demonstrativos e demais provas necessárias a 
comprovar a infração tributária, em que a fiscalização notificou o sujeito passivo, para se 
concretizar deveria, obrigatoriamente, vir acompanhada, de forma clara e objetiva, de 
provas robustas e cabais apontando as supostas falhas, incongruências e contradições na 
autuação, o que não ocorreu no caso em comento.  

Por outro lado, entendo, salvo melhor juízo, que não cabe a 
solicitação de diligência no único objetivo de apenas comprovar as alegações e 
dificuldades da parte passiva em reunir provas que confirmem suas argumentações, pois 
no Processo Administrativo Tributário, como um processo de conhecimento, rege-se pelo 
Princípio da Verdade Material, impondo ao sujeito passivo, diante de autuação baseada 
em provas juntadas aos autos, o ônus de provar, concretamente, as supostas 
irregularidades cometidas pela fiscalização em trabalho de apuração da infração apontada 
e devidamente fundamentada e motivada. 

Então, pelo Princípio da Verdade Material e pelo que consta do artigo 
434 do Código de Processo Civil entendo que houve uma contestação, no entanto, para 
realizar uma diligência, devem existir os motivos que a fundamentem e, assim, sem 
qualquer outra prova material concreta objetivando contestar o trabalho fiscal, ou mesmo 
qualquer comprovação de que o fisco deixou de considerar algum fato, não há que se falar 
em conversão dos autos em diligência 

Nessa linha de raciocínio, com base nas fundamentações acima 
entendo que dos autos constam farta documentação probatória e suficiente para o 
julgamento do feito, sem a necessidade de convertê-lo em diligência, nos termos do artigo 
19 da Lei nº 16.469/09. 

Passo, portanto, a análise do mérito da questão discutida, a fim de 
dirimi-la. Conforme relatado, a autuação fiscal em comento refere-se à saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, conforme Auditoria Específica 
de Mercadorias. 

O lançamento do crédito tributário em discussão está fundamentado 
na Auditoria Especifica de Mercadorias. Essa auditoria analisa de forma quantitativa as 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
o estoque inicial e final do período analisado.  

O levantamento fiscal está respaldado pelo disposto no artigo 148 da 
Lei nº 11.651/91, do Código Tributário Estadual (CTE): 



Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo 
em determinado período, pode ser apurado por meio de 
levantamento fiscal, conforme dispuser o regulamento. 

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 

I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de 
mercadorias e dos respectivos estoques, inicial e final; 

A presunção da ocorrência de operação ou prestação tributada não 
registrada está estabelecida no artigo 25, § 1º, inciso V, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade 
fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente 
processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou 
cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

(...) 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 
entradas saídas de mercadorias tributadas num determinado 
período, levando em consideração os estoques inicial e final; 

Os demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias em mídia 
digital revelaram a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Essa 
saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de pagar o 
ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da previsão 
estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: "Art. 11. O imposto 
incide sobre: (...) I - operações relativas à circulação de mercadorias;"  

A falta de emissão de documentação fiscal configura o 
descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/91 (CTE): 

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

(...) 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, 
são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir 
documentos fiscais. 

Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 
de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem. 



Em detida análise dos autos, verifico que restou demonstrada com 
base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a infração à legislação 
tributária, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma criteriosa, com 
base nos dados obrigatórios envidados pelo sujeito passivo, entre eles, a relação de 
entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição utilizada no 
período, assim como, relação das saídas descriminando, igualmente, cada documento 
fiscal, além, é claro dos estoques inicial e final, conforme documentos juntados aos autos 
e que foram integralmente revisados, conforme diligência solicita pelo julgador singular, 
tendo sido corrigidas todas as inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da 
legalidade da constituição do referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de 
cálculo, referente a omissão de saída de mercadorias, no valor de R$ 651.035,45 
(seiscentos e cinquenta e um mil, trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e que 
vai corresponder a um imposto originário a ser recolhido na importância de R$ 74.986,67 
(setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

Em decorrência das saídas realizadas sem a emissão de 
documentação fiscal, exige-se o imposto omitido, juntamente com a importância referente 
à penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "l", combinado com § 9º, inciso I, 
da Lei nº 11.651/91, e demais acréscimos legais.  

Considerando estar evidenciado nas peças processuais que 
formalizam esta demanda que o contribuinte não cumpriu o desiderato reclamado na 
inicial, deve o auto de infração ser considerado procedente. 

Não vislumbro, assim, razões para alterar o mérito da decisão 
recorrida. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 74.986,67 (setenta e quatro mil, novecentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01739/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Procedência. 
 
Não tendo o sujeito passivo, no curso dos autos, afastado a 
acusação formulada no auto de infração, declara-se procedente 
a respectiva exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo Fisco é de que a autuada realizou saídas 
de mercadorias tributadas, sem emissão de documento fiscal, no exercício de 2012, 
constatada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 43.228,76 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta 
e seis centavos), acrescido de cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 4). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 09 a 12), 

afirmando que as omissões de saídas de mercadorias constatadas pelo Fisco não 
ocorreram na sua totalidade, concordando com a parcial procedência no valor do imposto 
de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), alegando a 
existência de equívocos na auditoria realizada pela fiscalização, apresentando a 
conclusão de levantamento contraditório (fls. 34) e mídia CD (fls. 36), na qual indica conter 
os levantamentos, arquivos XML das operações, e os inventários de mercadorias, que 
corroboram suas alegações. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 2317/2016-JULP (fls. 38 a 39). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 42 a 46), 
pedindo a reforma da sentença singular, conhecendo como devido o ICMS no valor de R$ 
957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), apontado pela 
recorrente, alegando ter realizado levantamento de igual teor ao utilizado na fiscalização, 
apontando individualmente cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no 
período fiscalizado, que no caso de haver realmente diferenças, estas foram apuradas em 
quantidades e valores inferiores das apontadas pelo Fisco. 

 
Diz ter juntado aos autos todos os dados utilizados em seus 

levantamentos, que, se devidamente analisados, ficará comprovado que está sendo 
cobrado tributo acima do devido. 

 
Caso ainda restarem dúvidas, que sejam os autos encaminhados em 

diligência para a efetiva revisão, uma vez que está bem comprovado que está havendo 
cobrança de tributo acima do devido. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 144/2016 (fls. 52 a 53), converte o processo em diligência, encaminhando os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito 
passivo, em nome de seu advogado constituído, para que apresente, no prazo de 30 
(trinta dias), de forma cabal, objetiva e detalhada, nos moldes do trabalho realizado pela 
fiscalização, demonstrativo de eventuais falhas constantes na auditoria realizada pelo 
Fisco, quer seja quanto a possíveis omissões relacionadas com as saídas, entradas e 
inventários - inicial e final, indicando, pormenorizadamente, os documentos fiscais os 
quais foram omitidos ou lançados indevidamente pela fiscalização, em relação a cada 
produto constante da auditoria, providência necessária para que se possa converter o 
julgamento em diligência revisional, junto às autoridades autuantes. 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

144/2016, apresenta manifestação (fls. 58 a 59) acompanhada de levantamentos (fls. 60 a 
175) e mídia CD (fls. 176). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 152/2017 (fls. 182 a 183), converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, da 
Superintendência da Receita, para que seu ilustre titular designe auditor fiscal, 
preferencialmente o próprio autuante, para promover a análise da auditoria contestatória 
apresentada pelo sujeito passivo e constante dos demonstrativos e CD apresentados, 
promovendo a revisão do lançamento fiscal com o cotejamento do levantamento fiscal 
original, com aqueles trazidos pelo sujeito passivo, e, se o for caso, adequar a base de 
cálculo e o valor de ICMS reclamado neste auto. 

 
O autor de lançamento, cumprindo a Resolução nº 152/2017, em 

relatório (fls. 184), efetua análise dos argumentos apresentado pela defesa, salientando, 
inicialmente, que o levantamento fiscal foi elaborado a partir de informações prestadas 
pelo contribuinte constantes da sua escrituração fiscal digital (EFD) apresentada ao Fisco. 

 
Anota que a divergência entre os resultados dos levantamentos deu-

se por ter o contribuinte utilizado os inventários inicial/final, em seu levantamento, diferente 
do apresentado na EFD. 

 



Afirma que fica inviabilizado o aproveitamento do levantamento 
elaborado pela defesa, uma vez que o inventário válido é o que está oficialmente lançado 
na sua EFD. 

 
Destaca que o inventário inicial apresentado na EFD é composto de 

83 produtos, enquanto o contribuinte utiliza no seu levantamento, no inventário inicial, 17 
páginas contendo aproximadamente 570 produtos. 

 
Posiciona-se pela manutenção dos valores constantes do 

levantamento elaborado pelo Fisco. 
 
Intimado (fls. 190), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada pelo Fisco é de que a autuada realizou saídas 

de mercadorias tributadas, sem emissão de documento fiscal, no exercício de 2012, 
constatada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 43.228,76 (quarenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e setenta 
e seis centavos), acrescido de cominações legais. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 

Código Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
A Auditoria Especifica de Mercadorias, empreendida pelo agente do 

Fisco, consiste na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias num 
determinado período, levando-se em consideração os estoques - inicial e final, valendo-se 
da equação algébrica de que a soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à 
soma do estoque final mais as saídas, permitido essa auditoria conferir, em termos 
documentais, a exatidão do fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
detectar com segurança a omissão de registro de entrada ou de saída de mercadorias em 
um período determinado. Tem por objetivo verificar se as aquisições e vendas de 
mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se foram o 
caso, cobrar o imposto subtraído. 

 
No presente caso, a auditoria constatou omissão de saída de 

mercadoria tributada e ICMS subtraído no valor de R$ 43.228,76 (quarenta e três mil, 
duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), no exercício de 2012. 

 



A defesa trouxe aos autos razões e elementos que motivaram a 
baixa do feito em diligência para que agente do Fisco promovesse a análise da auditoria 
contestatória apresentada pelo sujeito passivo e constante dos demonstrativos e CD 
apresentados, efetuando a revisão do lançamento fiscal com o cotejamento do 
levantamento fiscal original, com aqueles trazidos pelo sujeito passivo, e, se o for caso, 
adequar a base de cálculo e o valor de ICMS reclamado neste auto. 

 
O agente do Fisco, executor da diligência, conforme relatório (fls. 

184), efetuou análise dos argumentos apresentado pela defesa, salientando, inicialmente, 
que o levantamento fiscal foi elaborado a partir de informações prestadas pelo contribuinte 
constantes da sua escrituração fiscal digital (EFD) apresentada ao Fisco. 

 
Anotou que a divergência entre os resultados dos levantamentos 

deu-se por ter o contribuinte utilizado os inventários inicial/final, em seu levantamento, 
diferente do apresentado na EFD. 

 
Afirmou que fica inviabilizado o aproveitamento do levantamento 

elaborado pela defesa, uma vez que o inventário válido é o que está oficialmente lançado 
na sua EFD. 

 
Destacou que o inventário inicial apresentado na EFD é composto de 

83 produtos, enquanto o contribuinte utiliza no seu levantamento, no inventário inicial, 17 
páginas contendo aproximadamente 570 produtos. 

 
O resultado da diligência indica que o sujeito passivo, durante o 

curso do processo, não conseguiu a pretensão inicial do Fisco. 
 
Note-se que o Conselho Administrativo Tributário firmou 

jurisprudência de que “Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de precisão 
matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + Compras = Estoque final + 
Saídas), deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo 
princípio da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o lançamento 
tributário em todo seu teor, que como ato administrativo goza da presunção de 
legitimidade.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01740/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
Procedência. 
 
Não tendo o sujeito passivo, no curso dos autos, afastado a 
acusação formulada no auto de infração, declara-se procedente 
a respectiva exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira 
de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo Fisco é de que a autuada realizou saídas 
de mercadorias tributadas, sem emissão de documento fiscal, no exercício de 2011, 
constatada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 72.390,74 (setenta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e 
quatro centavos), acrescido de cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 4). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 09 a 12), 

afirmando que as omissões de saídas de mercadorias constatadas pelo Fisco não 
ocorreram na sua totalidade, concordando com a parcial procedência no valor do imposto 
de R$ 475,30 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), alegando a 
existência de equívocos na auditoria realizada pela fiscalização, apresentando a 
conclusão de levantamento contraditório (fls. 34) e mídia CD (fls. 36), na qual indica conter 
os levantamentos, arquivos XML das operações, e os inventários de mercadorias, que 
corroboram suas alegações. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 2316/2016-JULP (fls. 38 a 39). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 42 a 46), 
pedindo a reforma da sentença singular, conhecendo como devido o ICMS no valor de R$ 
475,30 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), apontado pela recorrente, 
alegando ter realizado levantamento de igual teor ao utilizado na fiscalização, apontando 
individualmente cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no período 
fiscalizado, que no caso de haver realmente diferenças, estas foram apuradas em 
quantidades e valores inferiores das apontadas pelo Fisco. 

 
Diz ter juntado aos autos todos os dados utilizados em seus 

levantamentos, que, se devidamente analisados, ficará comprovado que está sendo 
cobrado tributo acima do devido. 

 
Caso ainda restarem dúvidas, que sejam os autos encaminhados em 

diligência para a efetiva revisão, uma vez que está bem comprovado que está havendo 
cobrança de tributo acima do devido. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 145/2016 (fls. 53 a 54), converte o processo em diligência, encaminhando os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito 
passivo, em nome de seu advogado constituído, para que apresente, no prazo de 30 
(trinta dias), de forma cabal, objetiva e detalhada, nos moldes do trabalho realizado pela 
fiscalização, demonstrativo de eventuais falhas constantes na auditoria realizada pelo 
Fisco, quer seja quanto a possíveis omissões relacionadas com as saídas, entradas e 
inventários - inicial e final, indicando, pormenorizadamente, os documentos fiscais os 
quais foram omitidos ou lançados indevidamente pela fiscalização, em relação a cada 
produto constante da auditoria, providência necessária para que se possa converter o 
julgamento em diligência revisional, junto às autoridades autuantes. 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

145/2016, apresenta manifestação (fls. 59 a 60) acompanhada de levantamentos (fls. 61 a 
183) e mídia CD (fls. 183). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 151/2017 (fls. 132 a 133), converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, da 
Superintendência da Receita, para que seu ilustre titular designe auditor fiscal, 
preferencialmente o próprio autuante, para promover a análise da auditoria contestatória 
apresentada pelo sujeito passivo e constante dos demonstrativos e CD apresentados, 
promovendo a revisão do lançamento fiscal com o cotejamento do levantamento fiscal 
original, com aqueles trazidos pelo sujeito passivo, e, se o for caso, adequar a base de 
cálculo e o valor de ICMS reclamado neste auto. 

 
O autor de lançamento, cumprindo a Resolução nº 151/2017, em 

relatório (fls. 134), efetua análise dos argumentos apresentado pela defesa, salientando, 
inicialmente, que o levantamento fiscal foi elaborado a partir de informações prestadas 
pelo contribuinte constantes da sua escrituração fiscal digital (EFD) apresentada ao Fisco. 

 
Anota que a divergência entre os resultados dos levantamentos deu-

se por ter o contribuinte utilizado os inventários inicial/final, em seu levantamento, diferente 
do apresentado na EFD. 

 



Afirma que fica inviabilizado o aproveitamento do levantamento 
elaborado pela defesa, uma vez que o inventário válido é o que está oficialmente lançado 
na sua EFD. 

 
Destaca que o inventário inicial apresentado na EFD é composto de 

61 produtos e o inventário final composto de 83 produtos, enquanto o contribuinte utiliza 
no seu levantamento, no inventário inicial, 13 páginas contendo aproximadamente 520 
produtos inventário inicial e, no inventário final, 17 páginas contendo aproximadamente 
570 produtos. 

 
Posiciona-se pela manutenção dos valores constantes do 

levantamento elaborado pelo Fisco. 
 
Intimado (fls. 139), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada pelo Fisco é de que a autuada realizou saídas 

de mercadorias tributadas, sem emissão de documento fiscal, no exercício de 2011, 
constatada em Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 72.390,74 (setenta e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e 
quatro centavos), acrescido de cominações legais. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, V, do 

Código Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 
[...] 

 
A Auditoria Especifica de Mercadorias, empreendida pelo agente do 

Fisco, consiste na análise quantitativa do fluxo de entradas e saídas de mercadorias num 
determinado período, levando-se em consideração os estoques - inicial e final, valendo-se 
da equação algébrica de que a soma do estoque inicial mais as entradas deve ser igual à 
soma do estoque final mais as saídas, permitido essa auditoria conferir, em termos 
documentais, a exatidão do fluxo de mercadorias no estabelecimento, possibilitando 
detectar com segurança a omissão de registro de entrada ou de saída de mercadorias em 
um período determinado. Tem por objetivo verificar se as aquisições e vendas de 
mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, se foram o 
caso, cobrar o imposto subtraído. 

 



No presente caso, a auditoria constatou omissão de saída de 
mercadoria tributada e ICMS subtraído no valor de R$ 72.390,74 (setenta e dois mil, 
trezentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), no exercício de 2011. 

 
A defesa trouxe aos autos razões e elementos que motivaram a 

baixa do feito em diligência para que agente do Fisco promovesse a análise da auditoria 
contestatória apresentada pelo sujeito passivo e constante dos demonstrativos e CD 
apresentados, efetuando a revisão do lançamento fiscal com o cotejamento do 
levantamento fiscal original, com aqueles trazidos pelo sujeito passivo, e, se o for caso, 
adequar a base de cálculo e o valor de ICMS reclamado neste auto. 

 
O agente do Fisco, executor da diligência, conforme relatório (fls. 

134), efetuou análise dos argumentos apresentado pela defesa, salientando, inicialmente, 
que o levantamento fiscal foi elaborado a partir de informações prestadas pelo contribuinte 
constantes da sua escrituração fiscal digital (EFD) apresentada ao Fisco. 

 
Anotou que a divergência entre os resultados dos levantamentos 

deu-se por ter o contribuinte utilizado os inventários inicial/final, em seu levantamento, 
diferente do apresentado na EFD. 

 
Afirmou que fica inviabilizado o aproveitamento do levantamento 

elaborado pela defesa, uma vez que o inventário válido é o que está oficialmente lançado 
na sua EFD. 

 
Destacou que o inventário inicial apresentado na EFD é composto de 

61 produtos e o inventário final composto de 83 produtos, enquanto o contribuinte utiliza 
no seu levantamento, no inventário inicial, 13 páginas contendo aproximadamente 520 
produtos inventário inicial e, no inventário final, 17 páginas contendo aproximadamente 
570 produtos. 

 
O resultado da diligência indica que o sujeito passivo, durante o 

curso do processo, não conseguiu a pretensão inicial do Fisco. 
 
Note-se que o Conselho Administrativo Tributário firmou 

jurisprudência de que “Todo trabalho de auditoria fiscal ou contábil, por ser de precisão 
matemática, mera equação algébrica (Estoque inicial + Compras = Estoque final + 
Saídas), deve, obrigatoriamente, ser contestado concretamente pelo sujeito passivo, pelo 
princípio da Verdade Material, não ocorrendo tal situação, fica mantido o lançamento 
tributário em todo seu teor, que como ato administrativo goza da presunção de 
legitimidade.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01742/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria 
tributada. Omissão no recolhimento do ICMS. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração consta a descrição do fato gerador da obrigação 
tributária com o registro de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada 
(Feijão Preto) sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2016 a 
22/06/2016, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos e demonstrativos 
em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 34.196,79. 
Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS junto com os acréscimos legais. 

 
Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 141 do Decreto 

nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração identificada no parágrafo anterior, enquanto que a 
penalidade corresponde ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Com suporte no art. 45, inciso XII do CTE, um dos sócios da pessoa 

jurídica foi indicado para responder solidariamente pelo crédito tributário, fl. 05. 
 



O trabalho fiscal está instruído com os documentos de fls. 03 a 31. 
 
Os Termos de Revelia, fl. 37 e de Perempção, fl. 43, assinalam a 

ausência do sujeito passivo solidário nas fases contraditórias do processo administrativo 
tributário. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 45 a 51, argui a 
nulidade do processo do início, por insegurança na determinação da infração, visto as 
diversas irregularidade ocorridas na Auditoria Específica de Mercadorias, dentre as quais 
enumera a existência de omissão fiscal na apuração do estoque final, ao que indica, que 
ignorou a quantidade de bags e fardos de feijão existentes no seu estabelecimento 
comercial, como também, se furtado à pesagem dos volumes para apuração do peso 
individual. Afirma que os valores quantitativos foram estimados.    

 
A irregularidade denunciada não está caracterizada de forma clara e 

segura, posto que as únicas provas apresentadas pelo agente fiscal consistem em 
suposições de estoque final, haja vista a ausência de apuração especifica e precisa, 
conforme exigido pelo procedimento. Crê que o auditor fiscal se limitara em estimar a 
quantidade de bags e fardos de feijão, pressupondo visualmente o peso individual de cada 
volume, prejudicando o resultado do trancamento de estoque que quantificaria uma das 
variáveis da adequação fundamental.  

 
Entende que há que se considerar o estoque inicial no importe de 

73.424,00kg, somando as entradas no quantitativo de 207.270,00kg, a fiscalização obteve 
o volume de 280.695,00kg, do qual subtraiu 186.680,00 relativos às notas fiscais de saída, 
para obtenção do estoque final. Todavia, do total de 94.015,00kg de estoque final 
necessário ao fechamento do fluxo de mercadorias examinadas, e, segundo o agente 
fiscal, havia no estabelecimento comercial da impugnante apenas o volume de 
37.340,00kg, que consubstancia a suposta omissão de venda de 56.675,00kg de feijão 
preto.  

 
Portanto, se não pelas arguidas nulidades na formalização do 

procedimento de auditoria especifica de mercadorias e a consequente autuação merece 
ser julgado improcedente o lançamento em decorrência da omissão de contagem física e 
incoerência da pesagem subjetivamente realizada pela fiscalização. 

 
Por fim, requer que seja provida a presente impugnação, para 

acolher as preliminares de nulidade suscitadas e, consequentemente, julgar nulo o 
lançamento, determinando-se o seu arquivamento.  

 
Superadas as preliminares, o que se admite apenas a título de 

argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 
fundamentação retro. 

 
Com igual tese defensória, o sujeito solidário impugna o lançamento 

do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário 
para, ao final, requer que seja provida a presente impugnação, para acolher as 
preliminares de nulidade suscitadas e consequentemente julgar nulo o lançamento, 
determinando-se o seu arquivamento. Superadas as preliminares, o que se admite apenas 
a título de argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos 
da fundamentação retro, fls. 74 a 80. 

 



É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão da 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da arguida pela 
autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 

arguida pela autuada e, na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da 
ação com os fundamentos no trabalho de auditagem e na tese impugnatória do sujeito 
passivo e do solidário, conforme segue:   

 
Vejo que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício 

se apresenta sem reparos a fazer, pois a exigência fiscal se encontra devidamente 
identificada na constituição do crédito tributário.  

 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar o cumprimento da sua obrigação tributário, por meio da escrituração fiscal 
exigida e com outro demonstrativo de igual natureza e espécie, não carreou, à instrução 
do processo, provas capazes de eliminar a causa da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
Em face do exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01743/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria 
tributada. Omissão no recolhimento do ICMS. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração consta a descrição do fato gerador da obrigação 
tributária com o registro de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada 
(Feijão Carioca) sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2016 a 
22/06/2016, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos e demonstrativos 
em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 20.393,70. 
Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS junto com os acréscimos legais. 

 
Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do 

Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração identificada no parágrafo anterior, enquanto 
que a penalidade corresponde ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Com suporte no art. 45, inciso XII do CTE, um dos sócios da pessoa 

jurídica foi indicado para responder solidariamente pelo crédito tributário, fl. 05. 
 



O trabalho fiscal está instruído com os documentos de fls. 03 a 44. 
 
Os Termos de Revelia, fl. 42 e de Perempção, fl. 50, assinalam a 

ausência do sujeito passivo solidário nas fases contraditórias do processo administrativo 
tributário. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 52 a 58, argui a 
nulidade do processo do início, por insegurança na determinação da infração, visto as 
diversas irregularidade ocorridas na Auditoria Específica de Mercadorias, dentre as quais 
enumera a existência de omissão fiscal na apuração do estoque final, ao que indica, que 
ignorou a quantidade de bags e fardos de feijão existentes no seu estabelecimento 
comercial, como também, se furtado à pesagem dos volumes para apuração do peso 
individual. Afirma que os valores quantitativos foram estimados.    

 
A irregularidade denunciada não esta caracterizada de forma clara e 

segura, posto que as únicas provas apresentadas pelo agente fiscal consistem em 
suposições de estoque final, haja vista a ausência de apuração específica e precisa, 
conforme exigido pelo procedimento. Crê que o auditor fiscal se limitara em estimar a 
quantidade de bags e fardos de feijão, pressupondo visualmente o peso individual de cada 
volume, prejudicando o resultado do trancamento de estoque que quantificaria uma das 
variáveis da adequação fundamental.  

 
Entende que há que se considerar o estoque inicial no importe de 

13.047kg, somando as entradas no quantitativo de 388.790,02kg, a fiscalização obteve o 
volume de 401.837,020kg, do qual subtraiu 353.601,00 relativos às notas fiscais de saída, 
para obtenção do estoque final. Todavia, do total de 48.236,02kg de estoque final 
necessário ao fechamento do fluxo de mercadorias examinadas, e, segundo o agente 
fiscal, havia no estabelecimento comercial da impugnante apenas o volume de 
20.470,00kg, que consubstancia a suposta omissão de venda de 27.766,02kg de feijão 
carioca.  

 
Portanto, se não pelas arguidas nulidades na formalização do 

procedimento de auditoria específica de mercadorias e a consequente autuação merece 
ser julgado improcedente o lançamento em decorrência da omissão de contagem física e 
incoerência da pesagem subjetivamente realizada pela fiscalização. 

 
Por fim, requer que seja provida a presente impugnação, para 

acolher as preliminares de nulidade suscitadas e, consequentemente, julgar nulo o 
lançamento, determinando-se o seu arquivamento.  

 
Superadas as preliminares, o que se admite apenas a título de 

argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 
fundamentação retro. 

 
Com igual tese defensória, o sujeito solidário impugna o lançamento 

do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário 
para, ao final, requer que seja provida a presente impugnação, para acolher as 
preliminares de nulidade suscitadas e consequentemente julgar nulo o lançamento, 
determinando-se o seu arquivamento. Superadas as preliminares, o que se admite apenas 
a título de argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos 
da fundamentação retro, fls. 81 a 87. 

 



É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão da 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração da 
arguida pela autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade 
administrativa é competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, 
apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da 
legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 

arguida pela autuada e, na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da 
ação com os fundamentos no trabalho de auditagem e na tese impugnatória do sujeito 
passivo e do solidário, conforme segue:   

 
Vejo que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício 

se apresenta sem reparos a fazer, pois a exigência fiscal se encontra devidamente 
identificada na constituição do crédito tributário.  

 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar o cumprimento da sua obrigação tributário, por meio da escrituração fiscal 
exigida e com outro demonstrativo de igual natureza e espécie, não carreou, à instrução 
do processo, provas capazes de eliminar a causa da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
Em face do exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01744/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Decisão unânime. ICMS. Auditoria Específica 
de Mercadoria tributada. Omissão no recolhimento do ICMS. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração consta a descrição do fato gerador da obrigação 
tributária com o registro de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada 
(feijão caupi) sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2016 a 
22/06/2016, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos e demonstrativos 
em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 9.040,18. 
Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS junto com os acréscimos legais. 

 
Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 141 do 

Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração identificada no parágrafo anterior, enquanto 
que a penalidade corresponde ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Com suporte no art. 45, inciso XII do CTE, um dos sócios da pessoa 

jurídica foi indicado para responder solidariamente pelo crédito tributário, fl. 05. 



 
O trabalho fiscal está instruído com os documentos de fls. 03 a 27. 
 
Os Termos de Revelia, fl. 34 e de Perempção, fl. 42, assinalam a 

ausência do sujeito passivo solidário nas fases contraditórias do processo administrativo 
tributário. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 44 a 50, argui a 
nulidade do processo do início, por insegurança na determinação da infração, visto as 
diversas irregularidade ocorridas na Auditoria Específica de Mercadorias, dentre as quais 
enumera a existência de omissão fiscal na apuração do estoque final, ao que indica, que 
ignorou a quantidade de bags e fardos de feijão existentes no seu estabelecimento 
comercial, como também, se furtado à pesagem dos volumes para apuração do peso 
individual. Afirma que os valores quantitativos foram estimados.    

 
A irregularidade denunciada não esta caracterizada de forma clara e 

segura, posto que as únicas provas apresentadas pelo agente fiscal consistem em 
suposições de estoque final, haja vista a ausência de apuração especifica e precisa, 
conforme exigido pelo procedimento. Crê que o auditor fiscal se limitara em estimar a 
quantidade de bags e fardos de feijão, pressupondo visualmente o peso individual de cada 
volume, prejudicando o resultado do trancamento de estoque que quantificaria uma das 
variáveis da adequação fundamental.  

 
Entende que há considerar o estoque inicial no importe de 

266.474kg, a fiscalização subtraiu o volume de 186.665,00kg, relativos às notas fiscais de 
saída, para obtenção do estoque final. Todavia, do total de 79.809,96kg de estoque final 
necessário ao fechamento do fluxo de mercadorias examinadas, e, segundo o agente 
fiscal, havia no estabelecimento comercial da impugnante apenas o volume de 
58.890,00kg, que consubstancia a suposta omissão de venda de 20.919,96kg de feijão 
caupi.  

 
Portanto, se não pelas arguidas nulidades na formalização do 

procedimento de auditoria especifica de mercadorias e a consequente autuação merece 
ser julgado improcedente o lançamento em decorrência da omissão de contagem física e 
incoerência da pesagem subjetivamente realizada pela fiscalização. 

 
Por fim, requer que seja provida a presente impugnação, para 

acolher as preliminares de nulidade suscitadas e, consequentemente, julgar nulo o 
lançamento, determinando-se o seu arquivamento.  

 
Superadas as preliminares, o que se admite apenas a título de 

argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos da 
fundamentação retro. 

 
Com igual tese defensória, o sujeito solidário impugna o lançamento 

do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário 
para, ao final, requer que seja provida a presente impugnação, para acolher as 
preliminares de nulidade suscitadas e consequentemente julgar nulo o lançamento, 
determinando-se o seu arquivamento. Superadas as preliminares, o que se admite apenas 
a título de argumentação, no mérito, seja julgado improcedente o lançamento nos termos 
da fundamentação retro, fls. 73 a 79. 

 



É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se faz com o estudo e decisão da 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da arguida pela 
autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 

arguida pela autuada e, na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da 
ação com os fundamentos no trabalho de auditagem e na tese impugnatória do sujeito 
passivo e do solidário, conforme segue:   

 
Vejo que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício 

se apresenta sem reparos a fazer, pois a exigência fiscal se encontra devidamente 
identificada na constituição do crédito tributário.  

 
Além do que, no curso do processo, a empresa teve a oportunidade 

de comprovar o cumprimento da sua obrigação tributário, por meio da escrituração fiscal 
exigida e com outro demonstrativo de igual natureza e espécie, não carreou, à instrução 
do processo, provas capazes de eliminar a causa da exigência tributária. 

 
À míngua de contraprovas da autuada, a razão é do sujeito ativo 

(Estado), fato que me convence de que a exigência do crédito prevalece.   
 
Em face ao exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, 

decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01750/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Rejeitada a preliminar de 
decadência, arguida pela autuada. ICMS. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão no recolhimento do imposto. 
Improcedência.  
 
1. A comprovação de que a constituição do crédito tributário se 
fez no prazo legal, ou seja, no prazo previsto no inciso II do art. 
173-CNT e inciso II do art. 182-CTE, suporta a rejeição da 
arguição preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo; 
 
2. As contraprovas da inexistência de omissão no recolhimento 
do ICMS, no período básico da Auditoria Específica de 
Mercadoria, impõe a reforma da decisão proferida pela Primeira 
Instância e suporta a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa. 
Vencido o Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de 
Sousa, que votaram pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização registra a acusação fiscal no auto de infração com a 
acusação de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em consequência, o autuado deve 
recolher o ICMS no valor de R$ 126.624,10 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e 
quatro reais e dez centavos), junto com a penalidade e acréscimos legais.   

 
Reautuação.     
Processos: 4 0112011 422 84; 4 0112011 546 14; 4 0112011 395 77; 4 0112011 669 73; 4 
0112011 367 13; 4 0112011 521 66. 

 
Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art.141 do 

Decreto nº 4.852/97 abrigam a exigência do crédito tributário estampado na peça básica, 



enquanto que a proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea 
“l” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE  

 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 04 a 35. 
  
O sujeito passivo após as notificações legais, impugna o lançamento 

do crédito tributário, primeira fase do processo, fls. 42 a 58, onde argui a preliminar de 
decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual exigir o crédito tributário. Afirma que 
este lançamento advém de reautuação de lançamento anteriormente julgado nulo por 
insegurança na determinação da infração e que a considerar a data dos supostos fatos 
geradores, 01/01/2007 a 31/12/2007 com a data da lavratura deste auto de infração, 
04/09/2013, os créditos tributários ora exigidos se encontram extintos pelo decurso do 
prazo decadencial. Cita a jurisprudência e o art. 150, § 4º do CTN para embasar a sua 
tese relativa à preliminar. 

 
Acresce que houve vício material no trabalho fiscal anteriormente 

realizado e que esta condição afasta a aplicação de qualquer forma diferenciada de 
contagem de prazo quinquenal. 

 
No mérito, defende ser equivocada a metodologia utilizada para 

efetuar o levantamento fiscal, pois o agrupamento das mercadorias, por descrição do 
produto e não pelo código implica em um resultado que não condiz com a real 
movimentação do produto, o que causa insegurança na determinação da infração. 

 
Argumenta que a autuação se baseou apenas em presunção, não há 

prova documental de que o autuado tenha realizado operações de saídas de mercadorias 
tributadas, desacobertadas da respectiva nota fiscal. Requer o cancelamento do auto de 
infração. 

 
Por último, questiona incorreção na determinação da base de cálculo 

da multa proposta pela fiscalização, visto o entendimento de que a aplicação do 
percentual (art. 71, inciso VII, alínea “l” (L)) sobre o valor da operação, atualizada, ofende 
a vigência dos arts. 5º, inciso II; 37, caput e 150, inciso I da Constituição Federal e 97, 
inciso V e 112 do CTN, o que torna confiscatório. Requer o afastamento da penalidade. 

 
 O julgador singular rejeita o questionamento preliminar de nulidade 

da peça básica e, no mérito, considera procedente o auto de infração.  
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 87/107, seguido pelo Memorial, fls.112/118 onde reitera a argumentação 
inicial. Repete a arguição da preliminar de decadência do presente crédito tributário sob a 
ponderação de que o prazo quinquenal estabelecido no § 4º do art. 150 do CTN, ou seja, 
este lançamento foi homologado com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos. Que os fatos 
geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2007 e que este auto de infração foi 
lavrado em 04/09/2013 período em que efetuou os recolhimentos tributários e, portanto, o 
lançamento tornou-se homologado.  

 
Com esse raciocínio, reitera a preliminar de nulidade da peça básica,  

por insegurança na determinação da infração, em decorrência das falhas materiais 
contidos nos levantamentos originários da exigência do crédito tributário. Que este feito 
decorre da reautuação dos seguintes autos de infração: 4011201142284, 4011201154614, 
4011201139577, 4011201166973, 4011201136713 e 4011201152166, todos lavrados no 



ano de 2012, relativamente a estes fatos que ocorreram em 2007, os quais foram julgados 
nulos por insegurança na determinação da infração.  

 
Que o lançamento padece de vícios e omissões. Durante a 

realização da ação fiscal, o auditor fiscal realizou o cotejo do arquivo magnético do 
estoque com os arquivos de entradas e saídas e apurou uma diferença entre os valores 
declarados. Que o presente levantamento apresenta erros e omissões, pois tomado como 
referência a "descrição" dos produtos e não seus "códigos", o que fragiliza a acusação. 
Que ao agrupar as mercadorias por sua descrição o levantamento ficou incompleto pois 
não promoveu o apontamento de item por item das aludidas omissões de saídas e que, ao 
agrupar as mercadorias por descrição, torna-se impossível a identificação de quais itens 
fundamentam a exigência fiscal. 

 
Na sequência, repisa a questão relativa ao caráter confiscatório da 

multa proposta, pois ofende dispositivos constitucionais e o princípio da vedação ao 
confisco.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão anterior para julgá-lo improcedente. 
 
A I CJUL do Conselho Administrativo Tributário, fls. 137/142, decide 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança da determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, e declara, se consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
A Representação Fazendária, fls. 144/145 opõe recurso ao Conselho 

Pleno, momento em que discorda da decisão cameral porque a Auditoria Específica de 
Mercadorias prova que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias tributadas sem 
emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2017 a 31/12/2007. Requer a 
reforma da decisão cameral, para retornar o processo a uma da Câmara Julgadora do 
CAT para apreciação do mérito da ação fiscal. 

 
O sujeito passivo contradita a tese do recurso ao Conselho Pleno, fls. 

155/161, onde fundamenta que, apesar de a Fazenda do Estado de Goiás alegar que a 
auditoria específica acostada aos autos está correta, ela não trouxe qualquer substrato 
fático ou legal apto a ensejar na modificação da decisão cameral que determinou o 
cancelamento do auto de infração por nulidade da peça básica. Alega que o próprio 
dispositivo legal trazido pela recorrente confirma a pretensão do contribuinte, uma vez que 
ele contraditou a base de cálculo inicialmente arbitrada mediante a apresentação de farto 
acervo probatório, o qual atestou de forma cabal e irrefutável a manifesta improcedência 
da acusação fiscal e resultou no cancelamento da exigência. 

 
O sujeito passivo faz protocolar o Memorial, fls.170/174, onde ratifica 

o seu entendimento anterior e, ao final, requer que não haja provimento ao recurso 
pendente de julgamento pelo Conselho Pleno do CTA. 

 
Conforme Acórdão n° 852/2018 do Conselho Superior do Conselho 

Administrativo Tributário, fls. 177/183, decidiu conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastar a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e retornar aos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda a matéria.  

 



O silêncio do sujeito passivo, após as intimações legais do 
julgamento proferido pelo Conselho Superior, motiva a remessa do processo a uma das 
Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do crédito tributário adveio de reautuação dos 

processos nºs: 4 0112011 422 84; 4 0112011 546 14; 4 0112011 395 77; 4 0112011 669 
73; 4 0112011 367 13; 4 0112011 521 66, os quais foram decididos nulos pelo julgador de 
Primeira Instância e que se encontrão arquivados desde o mês de maio de 2013. 

 
O cumprimento da tarefa funcional da autoridade lançadora tem por 

suporte a Auditoria Específica de Mercadorias onde a fiscalização detecta a existência de 
saída de mercadoria tributada sem a emissão da documentação fiscal correspondente, 
fato caracterizador de omissão no registro de saída e, de consequência, omissão no 
recolhimento do ICMS. 

 
A autuada argui a preliminar de decadência do direito de a Fazenda 

Pública Estadual constituir o crédito tributário por decurso do prazo quinquenal, visto que 
este lançamento tributário é resultante da declaração de nulidade dos processos 
supratranscritos, os quais são relativos ao exercício de 2007, foram autuados em março 
de 2012, julgados pela Primeira Instância, anulados e arquivados em 2013 enquanto que o 
auto de infração em curso foi lavrado em setembro de 2013. 

 
Formulados estes esclarecimentos, decido este processo com a 

rejeição da preliminar de decadência do direito de constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício, arguida pelo sujeito passivo com suporte no art. 150, § 4º do Código 
Tributário Nacional, visto que esta regra define: 

 

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

[...] 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

   

Ocorre que a legislação tributária, em regra geral, define o início e o 
fim do prazo para homologação do lançamento do crédito tributário, conforme dispõem os 
arts. 173 do CTN e 182 do CTE, aplicáveis aos casos que definem e que me ampara a 
rejeitar a preliminar de decadência do crédito pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos. 

 



Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - [...] 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – [...] 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
No caso em demanda, observo que a lavratura do auto de infração 

na data de setembro de 2013 se fez antes do decurso do quinquênio decadencial, vez que 
a nulidade dos processos citadas, como resultante deste lançamento, formalizou-se no 
ano de 2013. 

 
Devo lembrar que a nulidade dos processos listados no primeiro 

parágrafo deste voto ocorreu porque a fiscalização efetuou a Auditoria Específica de 
Mercadorias no exercício aberto de 2007 e não trouxe para a instrução do seu trabalho do 
Trancamento do Estoque no final do mês anterior ao do início do trabalho de auditagem. 

 
A ausência, portanto, da apuração do estoque existente para compor 

o trabalho de auditagem causou a declaração da nulidade dos referidos processos 
basilares deste lançamento fiscal.  

 
A reautuação ocorreu no prazo legal, não há afronta na contagem do 

quinquênio, o crédito está definitivamente constituído o que me motiva a rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. 

 
Vencida esta primeira parte do voto, dirijo-me à exposição da tese do 

mérito processual com o fundamento: 
 
A Auditoria Específica de Mercadoria é a mais completa e simples 

tarefa fiscal prevista no Manual de Auditoria Fiscal, pois valendo-se da aritmética de que a 
soma do estoque inicial mais as compras de mercadorias deve ser igual à soma do 
estoque final mais as saídas de mercadorias do estabelecimento comercial, sob o 
comando de documentos fiscais, permite apurar a exatidão ou não do quantitativo de 
mercadorias operadas em circulação no estabelecimento comercial e permite detectar 
com segurança a existência ou não de irregularidades praticadas com o universo de 
produtos comercializados em determinado período. 

 
Neste caso, a fiscalização detectou que o sujeito passivo promoveu 

saída de mercadorias sem a emissão de documento fiscal, o que caracterizou omissão no 
recolhimento do ICMS, cuja cobrança, por meio de ação fiscal, se fez com multa e 
acréscimos legais, conforme descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
no auto de infração. 

 
Outrossim, o sujeito passivo se vale do contraditório e comprova a 

inexistência de omissão no recolhimento do ICMS, visto que no CD-Mídia, ele demonstra 
que apurou o ICMS devido com a realização da sua atividade mercantil e informou à 



fiscalização goiana, conforme registro efetivado na Declaração Periódica de Informação 
Fiscal-DPI, relativas aos períodos de janeiro a dezembro de 2007.   

 
Vejo que as contraprovas instrutórias dos contraditórios mostram que 

o sujeito passivo cumpriu a sua obrigação tributária principal e que não há omissão no 
recolhimento do ICMS, que foi motivo de presunção da fiscalização. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por maioria de votos, decido 

rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. 
Quanto ao mérito, também por maioria de votos, decido conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01765/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria.  Omissão 
de entrada de mercadorias sujeitas a substituição tributária. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, após, a retirada do pedido de diligência, em 
sustentação oral, pelo representante legal do sujeito passivo, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
52.393,25 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) 
e ICMS no valor de R$ 8.906,87 (oito mil, novecentos e seis reais e oitenta e sete 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, 
exigindo um crédito tributário, em razão de omissão de entrada de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal, fls 3 e 5 a 6. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o nomeado sujeito 

passivo solidário, com uma única peça defensória, apontam erros no procedimento fiscal. 
Pugnam pela procedência parcial da lide, fls. 13 a 16. Juntam documentos, fls. 17 a 42.  

 
Despacho nº. 436/2017 – JULP tendo em vista as alegações da 

defesa, converte o julgamento em diligência para que dúvidas sejam dirimidas, fl. 43.  
 
O trabalho revisional afirma tratar-se de uma defesa meramente 

protelatória, concluindo o revisor pela manutenção integral desta autuação, fl.44. Junta 
documentos, fls. 45 a 63.  

 
Manifestando-se sobre o resultado da diligência a defesa insiste que 

seja efetuada nova diligência, fl. 71/72.  
 
Conforme sentença n° 507/2018, às fls. 73 a 77, o julgador singular 

decide pela procedência parcial do feito. 
 



Intimados, os sujeitos passivos interpõem em conjunto recurso 
voluntário, às fls. 82 a 84, alegando haver erros nos levantamentos fiscais e cobrança 
indevida de ICMS por entradas de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. Requerem seja determinada nova revisão, afim de reformar a 
sentença julgando pela procedência parcial do levantamento. Juntam documentos, fls. 85 
a 100. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Despiciendo se torna qualquer comentário sobre o pedido de 
diligência, formulado pela defesa, tendo em vista que tal pleito foi retirado de pauta, em 
sustentação oral, pelo representante legal do sujeito passivo, na presente sessão de 
julgamento.  

 
Em face da questão de mérito desta ação, reporto-me ao trabalho 

revisional, já mencionado no relatório que é parte integrante deste “decisum”, onde a 
autoridade fiscal revisora informa que efetuou as correções dos erros constantes das 
informações apresentadas e elaborou novo levantamento, que acarretou outro resultado, 
ou seja omissão de entradas de entrada de mercadorias com substituição tributária no 
valor de   R$ 52.393,25 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e 
cinco centavos) e ICMS no valor de R$ 8.906,87 (oito mil, novecentos e seis reais e 
oitenta e sete centavos) 

 
A decisão singular que julgou parcialmente o lançamento, seguiu a 

assertiva trazida a lume pela peça revisional.  
 
Destaco que a defesa, embora tenha comparecido ao processo nas 

fases processuais que por “ex legis” lhe são próprias, não trouxe aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor a tarefa revisional, limitando a alegar, sem, 
contudo, comprovar o alegado, se esquecendo que nos fundamentos gerais do direito é 
lecionado, não basta alegar, é necessário comprovar o alegado, o que me leva a julgar 
procedente em parte, nos termos da revisional.  

 
Assim,  após, a retirada do pedido de diligência, em sustentação oral, 

pelo representante legal do sujeito passivo, por unanimidade de votos, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 52.393,25 
(cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) e ICMS no 
valor de R$ 8.906,87 (oito mil, novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01767/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Especifica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. 
Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento e que o feio é 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, após, a retirada em sustentação oral, do 
pedido de diligência pelo representante do sujeito passivo, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  56.356,29 (cinquenta 
e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 
tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documento em anexo, fls. 02 a 6. Dessa 
forma, suprimiu pagamento na importância de R$67.483,52. Em consequência, deverá 
pagar ICMS, juntamente com os acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 4 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, fls. 13 a 16, apontam erros no procedimento fiscal. Pugnam pela procedência 
parcial do feito. Juntam documentos, fls. 17 a 32. Juntam documentos, fls. 33 a 41.  

 
Pelo Despacho nº393/2017 – JULP, na (fl.43), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhamento desses autos à Gerência de 
Auditoria de Varejo e Serviço, para que seu ilustre titular, por obséquio, determine que 
auditor-fiscal, possa verificar as possíveis inconsistências nas relações de entrada e saída, 
assim como, acolher ou rejeitar os erros apontados com relação aos produtos descritos, 
às folhas 38/41, e caso seja necessário os procedimentos fiscais poderão ser refeitos.  

 
Em atendimento ao Despacho nº393/2017, na (fl.44), à Gerencia de 

Auditoria de Varejo e Serviço, informa que com uma análise acurada dos levantamentos 
apresentados, permitiu ver que as informações constantes dos arquivos EFD's 
apresentados continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições 
e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. Com relação ao 
inventário apresentado pela defesa, fica inviabilizado o seu aproveitamento, uma vez que 



o inventário que tem validade e o que está oficialmente lançado na sua escrituração fiscal 
digital (EFD). 

 
Por fim, aduzem que efetuaram as correções dos erros constantes 

das informações apresentadas, e elaboraram novos levantamentos, que acarretaram em 
novo resultado, ou seja: omissão de saídas de mercadorias tributadas no valor de 
R$504.123,62, acarretando em um ICMS no valor de R$56.356,26. Anexou documentos  
(fls.45 e 46). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Despacho nº393/2017, querendo manifestar-se, (fls.49 a 52). 
 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos (fls.55 a 56), 

atendendo ao Despacho nº393/2017, alegam que concordam em parte com o resultado do 
trabalho revisional, entretanto, entendem que o procedimento deveria ser realizado por 
auditor estranho  à lide, conforme o pedido na impugnação e também pelo fato do revisor 
não reconhecer os estoques apresentados pela empresa na realização do novo 
procedimento fiscal, motivando pedido de nova revisão por auditor estranho a lide e 
consideração dos estoques corretos apresentados pela empresa.  

 
Pela Sentença n°509/2018- JULP (fls.57 a 61) o julgador singular 

decidiu pela procedência parcial do auto de infração, nos termos da revisão. Refuta os 
questionamentos preliminares. 

 
Em grau de recurso voluntário os sujeitos passivos compareceram 

aos autos nas (fls.66 a 68), alegam que apesar do trabalho revisional ter sido elaborado 
com esmero, na reanálise procedida pelos encarregados fiscais da recorrente, estes 
apontaram a existência de saídas de mercadorias que não foram consideradas pelo ilustre 
revisor na composição do levantamento específico de mercadorias, motivando 
requerimento de novo procedimento revisional para adequar a cobrança do importo e da 
penalidade na forma do §11 do artigo 71 do CTE. 

 
Por fim requerem que o acolhimento do presente recurso voluntário, 

determinado nova revisão do feito e consequentemente, reformando a Sentença 
509/2018-JULP, julgando pela procedência apenas parcial do lançamento com a 
readequação da penalidade na forma exposta.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de revisão, pugnado pela defesa, não o acolho, tendo 
em vista que já foi realizada revisão e não há elementos novos acostados aos autos a 
justificar nova diligência. 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito, 

conforme passo a expor:  
 
A defesa alega a existência de saídas que não foram consideradas 

no levantamento fiscal, mas não apresenta quais seriam essas saídas não consideradas. 
Alega, mas não prova. E alegar, sem provar é o mesmo que não alegar. 

 



Pede também, a adequação da multa, com aplicação do limitador do 
§11do artigo 71 do CTE. Tal adequação já é automática pelo sistema. De forma que a 
multa ficará limitada ao valor de imposto: R$ 56.356,29 (cinquenta e seis mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e vinte nove centavos).  

 
De forma que após a retirada em sustentação oral, do pedido de 

diligência pelo representante do sujeito passivo, por unanimidade de votos, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  56.356,29 (cinquenta 
e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01893/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal. 
Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, conforme revisão de fls. 223, no 
valor de base de cálculo de R$ 322.870,82 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e 
setenta reais e oitenta e dois centavos) e ICMS de R$ 35.762,22 (trinta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de ICMS, com a penalidade e 
demais acréscimos legais, em virtude do sujeito passivo ter realizado saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, conforme Auditoria Específica de Mercadorias e demais documentos que se 
encontram acostados ao processo, fls. 03 a 22. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4. 
  
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, fls. 29 a 33, com uma única peça defensória arguem em preliminar a exclusão da 
lide do polo passivo solidário. Face ao mérito, alegam que foi refeita a auditoria, CD, 
acostado ao processo, apontando uma diferença nas saídas apuradas na importância de 
R$ 4.036,35 (quatro mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Solicitam diligência. 
Juntam documentos, fls. 34 a 57. 

 
Pela Sentença nº 2324/2016, fls. 59 a 61, o julgador singular decide 

pela procedência do lançamento. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo e o polo passivo 

coobrigado, fls. 64 a 67, externam o inconformismo com a decisão singular. Inferem que 
realizaram levantamento de igual teor ao utilizado na fiscalização, apontando 
individualmente para cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no período 
fiscalizado, que no caso, foram apuradas em quantidades e valores das apontadas pelo 
fisco. Requerem que os autos retornem à primeira instância para a efetiva apreciação e 
valoração das provas e novo julgamento, e ainda, a diligência para efetiva revisão. 



 
Resolução n°144/2017 a Quarta Câmara Julgadora do CAT converte 

o julgamento em diligência e encaminha o processo à GEPRO a fim de que o sujeito 
passivo seja intimado para que complemente e retifique o levantamento por ele trazido, ou 
mesmo para que, querendo, robusteça as provas trazidas apontando de forma 
pormenorizada eventuais erros no trabalho fiscal, às fls. 70 a 71. 

 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o polo passivo acosta 

aos autos documentos, com escopo de comprovar seu arrazoado defensório, fls. 75 a 
76.Juntam documentos, fls. 77 a 88.  

 
Por meio da Resolução n°19/2018, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT converte o julgamento em diligência, encaminhando os autos ao SEPRE para que o 
sujeito passivo seja intimado a relacionar as notas de saídas com a respectiva chave de 
acesso que não teriam sido consideradas pelo fisco embora emitidas e ainda, 
complementar a auditoria com todos os seus elementos vez que nos autos só há a 
conclusão da auditoria trazida pelo sujeito passivo, às fls 91 a 92. 

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário se manifestam em 

resposta à resolução supra, alegando que em alguns casos, conforme levantamentos já 
juntados aos autos em mídia CD, as saídas apresentadas superam as quantidades tidas 
como "omissões de saídas", entretanto, estes fatos são decorrem de erros nos 
levantamentos das "omissões de entradas", que foram objeto de auto de infração 
especifico. Requerem seja retificado o lançamento original, corrigido a base de cálculo e 
respectivo ICMS lançado indevidamente contra a recorrente, às fls 97 a 99. Juntam 
documentos, às fls 100 a 204. 

 
Por meio da Resolução n°125/2018, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT, encaminha os autos à Delegacia de Fiscalização de origem, para que seu titular 
designe auditor fiscal, de preferência estranho a lide, para que proceda uma análise dos 
novos dados apresentados pelo sujeito passivo e anexados ao processo, a fim de verificar 
se quando da realização da Auditoria Especifica de Mercadorias estes documentos 
realmente não haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, que agora os 
considere e refaça o levantamento, às fls 207 a 208. 

 
Em atendimento ao pedido de diligência a autoridade fiscal revisora 

informa que algumas vendas por ECF não tinham sido computadas na auditoria, devido a 
vários códigos para mesma mercadoria. Após a revisão o valor da base de cálculo da 
omissão de saídas – tributadas passou para 322.870,82 e o imposto para R$ 35.762,22, 
às fls 223. 

 
Intimados os sujeitos passivos a tomar conhecimento da resolução 

n°125/2018, às 235 a 236. 
 
Pelo termo de juntado de fl. 238, foi acostado ao processo 

documento de fl. 239, a pedido do Conselheiro Evandro Luis Pauli.   
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Adoto como razão de decidir o parecer revisional de fl. 223 que, 
diante da argumentação e documentos trazidos pelo sujeito passivo, reduziu o valor da 



exigência tributária, passando a ser valor de base de cálculo de R$ 322.870,82 (trezentos 
e vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), cujo ICMS a 
recolher é no valor de R$ 35.762,22 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais 
e vinte e dois centavos) 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, conforme revisão de fls. 223, no valor de base de cálculo 
de R$ 322.870,82 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e dois 
centavos) e ICMS de R$ 35.762,22 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e 
vinte e dois centavos) 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01896/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de 
entrada de mercadoria, sujeita a substituição tributária pelas 
operações posteriores. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$11.498,57 
(onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, 
Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, 
exigindo um crédito tributário, em razão de omissão de entrada de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal, fls. 03 a 06. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 04. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, com uma única peça defensória, suscitam em preliminar a nulidade da lide por 
insegurança na determinação da infração, em face do quantum devido ao poder tributante. 
A exclusão do nomeado polo passivo solidário e no mérito a improcedência do feito, fls. 14 
a 18. Juntam documentos, fls. 19 a 36.  

 
Por meio do Despacho n°489/2016, o julgador singular determinou o 

encaminhamento desses autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que seu ilustre titular, por obsequio, determine que auditor-fiscal possa se manifestar, de 
forma clara e objetiva, sobre cada item apresentado pela defesa, conforme mídia digital 
com levantamento contraditório, às fls. 38. 

 
A autoridade fiscal revisora afirma que as alegações da defesa são 

meramente protelatórias, concluindo pela manutenção integral da autuação, fls. 40 a 41. 
 
Manifestando-se sobre a tarefa revisional a defesa insiste na 

ocorrência de equívoco, conforme aduzido na impugnação, fls. 47 a 49. Junta 
documentos, fls.50 a 52. 

 



O julgador singular por meio do Despacho n° 170/2017, determina o 
encaminhamento desses autos a gerencia de auditoria de varejo e serviço, para que seu 
ilustre titular, por obsequio, determine que auditor-fiscal estranho a lide, possa verificar as 
possíveis inconsistências nas relações de entrada e saída, assim como, acolher ou rejeitar 
os erros apontados com relação aos produtos descritos, às folhas 50/51, e caso seja 
necessário os procedimentos fiscais poderão ser refeitos, às fls. 53. 

 
Em atenção ao despacho supra a autoridade fiscal revisora informa 

que efetuou as correções dos erros constantes das informações apresentadas e elaborou 
novo levantamento que acarretaram em novo resultado, ou seja, omissão de entrada de 
mercadoria com substituição tributária, no valor de R$ 70.652,63 (setenta mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), acarretando um ICMS no valor de 
R$11.274,24 (onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte quatro centavos), fl. 54 a 
56.  

 
Manifestando-se sobre a diligência supra inferida os defendentes 

concordam com parte da revisão. Entretanto, afirmam que em decorrência da exiguidade 
do prazo, preparariam, uma nova contestação, fls. 63 a 64. 

 
Por meio da sentença n°5055/2017, o julgador singular decidiu pela 

procedência, nos termos da revisional, fls. 66 a 70. 
 
A Fazenda Pública se manifestou concordando com a sentença 

prolatada pelo julgador singular, fls. 71. 
 
Em grau de recurso voluntário os sujeitos passivos conjuntamente 

alegam que a revisão fiscal não atingiu seus objetivos que era verificar a efetiva omissões 
de saídas de mercadorias tributadas, conforme os levantamentos preliminares em 
andamento e em parte apresentados na impugnação.  

 
Inferem que juntarão posteriormente documentos aos autos, reforma 

da sentença 5055/2017, julgando pela procedência parcial do lançamento, depois de 
corrigidos todo o procedimento fiscal através de nova diligência, para se encontrar as 
verdadeiras omissões de saídas, para que desta forma se faça a verdadeira justiça, às fls. 
75 a 78. Juntam documentos, fls. 79 a 84. 

 
Os sujeitos passivos se manifestam aos autos novamente 

apresentando termo aditivo ao recurso voluntario, requerendo a correção da base de 
cálculo do ICMS, que devem corresponder respectivamente a R$ 67.790,92 e R$ 
10.787,73, mantendo-se todos os pedidos do recurso ora complementado, tudo para que 
seja feita a justiça fiscal que se busca neste processo administrativo, às fls. 89 a 91. 
Anexado documentos, às fls. 92 a 177. 

 
Por meio da Resolução n°113/2018, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT, encaminha os autos à Delegacia de Fiscalização de origem, para que seu ilustre 
titular designe auditor fiscal, de preferência estranho a lide, para que proceda uma análise 
dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo e anexados ao processo, a fim de 
verificar se, quando da realização da auditoria especifica de mercadorias, estes 
documentos realmente não haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, 
que agora os considere e refaça o levantamento, às fls. 178 a 179. 

 
Em atendimento a Resolução n°113/2018, a autoridade fiscal 

revisora informa que efetuou as correções dos erros constates das informações 



apresentadas, e elaborou novo levantamento, o qual apresentou o resultado abaixo 
descrito. Omissão de entradas de mercadorias com substituição tributária no valor de R$ 
67.638,90, acarretando em um ICMS no valor de R$ 11.498,57, às fls. 251. 

 
Do resultado da tarefa diligencial os autos foram intimados, fls. 253 a 

254. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” o polo 
passivo, acostou aos autos documentos, com escopo de contrapor a exigência exordial.  

 
Diante do fato narrado no parágrafo volvido, o feito foi convertido em 

diligência, cujo parecer revisional, arrolado a este volume, fls. 251, adoto como razões de 
decidir, tendo em vista que a autoridade revisora ao inferir que foi constatado erros que 
ainda não haviam sido corrigidos. Assim, efetuou as devidas correções e elaborou novos 
levantamentos, que acarretaram em novo resultado, pertinente a omissão de entradas de 
mercadorias com substituição tributária no valor de R$ 67.638,90 (sessenta e sete mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos), acarretando em um ICMS no valor de 
R$ 11.498,57 (onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

 
 
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$11.498,57 (onze mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01897/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de 
entrada de mercadoria, sujeita a substituição tributária pelas 
operações posteriores. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 20.000,46 
(vinte mil reais e quarenta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e Aldeci de 
Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, 
exigindo um crédito tributário, em razão de omissão de entrada de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

coobrigado com uma única peça defensória apontam ocorrência parcial da omissão fiscal 
denunciadas na folha de rosto deste volume. Pedem a exclusão do polo passivo solidário 
da lide, fls. 17 a 21. Juntam documentos, às fls. 22 a 46. 

 
Por meio do Despacho n°486/2016, o julgador singular determina o 

encaminhamento desses autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que seu ilustre titular, por obsequio, determine que auditor-fiscal possa se manifestar, de 
forma clara e objetiva, sobre cada item apresentado pela defesa, conforme mídia digital 
com levantamento contraditório, fls 48. 

 
A autoridade fiscal revisora afirma que as alegações da defesa são 

meramente protelatórias, concluindo pela manutenção integral da autuação, fls. 50 a 51.  
 
Manifestando-se sobre a tarefa revisional a defesa insiste que na 

ocorrência de equívoco, conforme aduzido na impugnação, fls.  57 a 59. Junta 
documentos, fls. 60 a 62. 

 



O julgador singular por meio do Despacho n° 188/2017, determina o 
encaminhamento desses autos à Gerencia de Auditoria de Varejo e Serviço, para que seu 
ilustre titular, por obsequio, determine que auditor-fiscal estranho a lide, possa verificar as 
possíveis inconsistências nas relações de entrada e saída, assim como, acolher ou rejeitar 
os erros apontados com relação aos produtos descritos, às folhas 60/62, e caso seja 
necessário os procedimentos fiscais poderão ser refeitos, fl.  64. 

 
Em atenção ao despacho supra, a autoridade fiscal após informar a 

metodologia de trabalho que empregou e juntar documentos, fls.65 a 122, em conclusão 
aduz que efetuou a correção dos erros constantes das informações apresentadas, e 
elaborou novo levantamento, cujo resultado é  omissão de entrada de mercadoria sujeita a 
substituição tributária, no valor de R$ 121.810,95 (cento e vinte um mil, oitocentos e dez 
reais e noventa e cinco centos), acarretando o ICMS no valor de R$20.132,44 (vinte mil, 
centos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), fl. 123. 

 
Manifestando-se sobre a diligência supra inferida os defendentes 

concordam com parte da revisão. Entretanto, afirmam que em decorrência da exiguidade 
do prazo, preparariam, uma nova contestação, fls. 129/130.  

 
Por meio da sentença n°5050/2017, o julgador singular refuta os 

questionamentos preliminares e no mérito, julga procedente o lançamento, no “quantum “ 
de R$20.132,44 (vinte mil, centos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), fls. 
132 a 136.  

 
A Fazenda Pública concorda com a sentença singular, fls. 137. 
 
Em grau de recurso voluntários o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, com uma única peça recursal, fls. 141 a 144, alegam que o lançamento ainda 
encontra erro na elaboração da auditoria especifica de mercadorias o que em razão do 
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo, enseja nova revisão 
para correção do lançamento. 

 
Ante aos fatos e provas da existência de erros nos levantamentos 

fiscais e da cobrança indevida de ICMS por omissões de entradas de mercadorias, 
requerem a reforma a sentença recorrida, julgando pela procedência apenas parcial do 
lançamento, depois de corrigidos todo o procedimento fiscal através de nova diligência, 
para se encontrar as verdadeiras omissões de entradas, se é que existem, e sobre este 
valor seja cobrada a penalidade efetivamente devida pela recorrente. Junta documentos, 
fls. 145 a 208. 

 
Por meio da Resolução n°111/2018, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT, encaminha os autos à Delegacia de Fiscalização de origem, para que seu ilustre 
titular designe auditor fiscal, de preferência estranho a lide, para que proceda uma análise 
dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo e anexados ao processo, a fim de 
verificar se quando da realização da auditoria especifica de mercadorias estes 
documentos realmente não haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, 
que agora os considere e refaça o levantamento, às fls. 211 a 212. 

 
Em atendimento a Resolução n°111/2018, a autoridade fiscal 

revisora informa que foi constatado que dos 15 produtos que a defesa alega diferenças, 
somente em dois ela tinha razão. Os demais já não constavam mais do levantamento 
efetuado na primeira revisão. Isto posto, efetuamos as correções dos mesmos e 
elaboramos novos levantamentos, que acarretaram em novo resultado, ou seja: omissão 



de entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária no valor de R$ 121.034,58, 
acarretando em um ICMS no valor de R$ 20.000,46, às fls 213. Anexado documentos, às 
fls 214 a 249. 

 
Intimados a tomar conhecimento do resultado diligencial e 

manifestar-se, às fls 251 a 253. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” o polo 
passivo, acostou aos autos documentos, com escopo de contrapor a exigência exordial.  

 
Diante do fato narrado no parágrafo volvido, o feito foi convertido em 

diligência, cujo parecer revisional, arrolado a este volume, fls. 213, adoto como razões de 
decidir, tendo em vista que a autoridade revisora ao inferir que foi constatado que dos 15 
produtos que a defesa alega diferenças, somente em dois ela tinha razão; que os demais 
já não constavam mais do levantamento efetuado na primeira revisão; que efetuou as 
correções e elaborou novos levantamentos, que acarretaram em novo resultado, ou seja: 
omissão de entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária no valor de R$ 
121.034,58 cento e vinte um mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 
acarretando em um ICMS no valor de R$ 20.000,46 (vinte mil reais e quarenta e seis 
centavos).  

 
Em face dos valores apontados na diligência, o polo passivo 

concordou com a revisão, requerendo apenas a aplicação do § 11 do artigo 71 do CTE.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 20.000,46 (vinte mil reais e 
quarenta e seis centavos).      

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01902/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo polo 
passivo. Rejeição. Rejeição dos solidários do polo passivo. 
Preliminar arguida pelas partes. Rejeição. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de saída de mercadorias. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Procedência.  
 
1. Deve-se rejeitar o pedido de diligência quando o mesmo já 
tiver sido apreciado e denegado por unanimidade em outra 
instância; 
 
2. Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o 
assentimento - comissivo ou omissivo - dos administradores, 
que se beneficiam das vantagens auferidas pela empresa, como 
no caso presente, no qual praticaram a omissão de saída de 
mercadorias e por isso devem ser mantidos no polo passivo da 
lide na condição de solidários; 
 
3. É procedente o auto de infração quando o sujeito passivo 
deixa de emitir documento fiscal em conformidade com a 
operação ou prestação de serviços contidos dentro do escopo 
do ICMS (RCTE, art. 141); 
 
4. Presume-se decorrente da operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final; 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração, tendo a revisão 
fiscal confirmado o crédito tributário nele formalizado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, uma vez que foi apreciado pelo Conselho Superior. Por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos o fisco exige do contribuinte o ICMS no valor de 
R$ 21.806,30 (vinte e um mil, oitocentos e seis reais e trinta centavos), acrescido de 
multas e cominações legais face a realização de saída de mercadorias sem a emissão da 
respectiva documentação fiscal, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias.  

 
Intimados na forma da lei, as partes comparecem aos autos para 

impugnar o auto de infração em primeira instância conjuntamente, tendo sido ratificada a 
pretensão fiscal pelo julgador monocrático. 

 
Inconformadas, as partes interpõem conjuntamente recurso cameral 

para requererem a reforma da decisão anterior para considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
A Excelsa Câmara Julgadora, resolve encaminhar o feito em 

diligência à Delegacia Regional de Fiscalização da circunscrição do sujeito passivo para  
que esta informe se está ou não na posse dos livros e documentos fiscais autuados, bem 
como tomando como base os argumentos do sujeito passivo promova a revisão fiscal do 
trabalho original, com a correspondente colação aos autos dos demonstrativos revisados e 
subsequente intimação das partes para contraditar a revisão fiscal. 

 
O revisor manifesta-se nos autos para apontar que a Nota Fiscal nº 

387 fora considerada na auditoria original e que a Nota Fiscal nº 416 não pode ser 
considerada no levantamento e por isso improcedentes as alegações do sujeito passivo. 

 
Na contradita às razões da revisão fiscal, as partes argumentam que 

ser incoerente e infundadas as conclusões da revisão por não ter considerado as provas 
juntadas pela defesa, e por isso requerem nova diligência. 

 
Decisão cameral rejeita novo pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo mas acolhe a preliminar de exclusão dos solidários da lide. No mérito, 
conhece do recurso, nega-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 

Conselho Superior para requerer a reforma da decisão cameral, com a reinserção dos 
solidários no polo passivo da lide, com fulcro no artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e 
art. 124 do CTN. 

Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Superior 
para argumentar que a Nota Fiscal de entrada nº 387 teve sua saída omitida, porém foi 
acobertada em seguida pela Nota Fiscal nº 416. Argumenta que caso as notas fiscais de 
saída seja devolvidas, os recorrentes, antes do julgamento do presente recurso, 
compromete-se a apresentar a referida nota fiscal. Porém, ao contrário, caso até a data do 
julgamento não tenha sido possível a juntada desta nota fiscal, requer aos doutos 
conselheiros julgadores para que seja feita a conversão do feito em nova diligência, já que 
no julgamento cameral, tal não foi acolhido. 

 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar 

improcedente o auto de infração em concomitância com o envio dos autos em diligência a 
fiscal estranho à lide para que ratifique as informações prestadas pela recorrente no 
decorrer de todo o processamento do presente auto de infração, restando assim 
comprovado não ter praticado a infração estampada na basilar. 



 
No mesmo diapasão, os solidários dirigem-se ao Conselho Superior 

para requerer a manutenção da decisão cameral que os excluiu do polo passivo da lide. 
Argumentam não haver provas de que tenham incidido nas condutas previstas no artigo 
135 do Código Tributário Nacional ou ainda que tenham agido com dolo, má fé, simulação 
ou quaisquer tipos de fraudes. 

 
O Excelso Conselho Superior encaminha os autos à delegacia de 

fiscalização de Anápolis para nova revisão fiscal tomando-se por base a identificação dos 
equinos por nome ou passaporte, independentemente de serem declarados nos 
respectivos livros. 

O revisor manifesta-se nos autos para apontar que a omissão de 
saídas monta R$ 143.007,69 com o respectivo ICMS omitido no valor de R$ 24.311,31. 
Assinala que a diferença de valores da omissão de saídas desta revisão e da anterior é 
pequena, porém nesta foi considerado corretamente o IVA de 40% para os equinos e 50% 
para Kermel-Fibra Meta-Aramida e na anterior aplicou-se o IVA de 30% a todas as saídas. 
Acrescenta não ter encontrado saída das mercadorias nos termos da Resolução nº 
80/2017, com base na identificação por nome ou passaporte, como se vê ás fls.391/2 dos 
autos. 

 
Intimados a se manifestarem acerca da revisão fiscal decorrente da 

Resolução nº 80/2017, limitaram-se apenas a juntar documentos porém quedaram-se 
silentes quanto aos resultados.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar o pedido de diligência fiscal 

formulado pelo sujeito passivo, pois tal questão fora apreciado pelo Excelso Conselho 
Superior desta Casa e que resultou na revisão de fls.391/392, não contraditada pelo 
sujeito passivo, mesmo tendo sido intimado para tal. Ante o exposto é forçoso concluir que 
tal questão encontra-se superada, pois não tendo havido fato novo ou razão plausível para 
tal, sua realização seria mero expediente protelatório, situação repudiada por esta Casa, 
motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, não dou guarida 
ao petitório passivo. 

No que toca à exclusão dos solidários, Srs. FERNANDO COSTA 
GUIMARÃES e EDUARDO COSTA GUIMARÃES, sócios-administradores da empresa, 
me convenci com a unanimidade de meus pares que tal não é possível, pelos motivos que 
seguem. 

 

A questão deve ser debatida sob a exegese do art. 45, XII do Código 
Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 

 

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

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



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

 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o “interesse 
comum”, condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida.  

Por seu turno, o interesse comum demanda uma conjunção de 
objetivos entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN autoriza, 
na ausência de disposição expressa, a extração de princípios insertos no direito público65, 
podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, em sua parte que trata do 
concurso de pessoas.  

É evidente que o elemento psicológico, requisito para que haja 
concurso de agentes – somente ocorrente entre pessoas físicas - é inexistente na pessoa 
jurídica. Entretanto, isso não invalida as argumentações da teoria geral da pena na medida 
em que o foco de nossa atenção na análise do presente recurso é tão-somente a figura da 
pessoa natural do sócio-administrador e seu potencial de vincular-se e de participar das 
decisões imputadas à pessoa jurídica, contribuinte. 

Nisso, reputo serem de bom préstimo as definições a seguir. 

O Código Penal Brasileiro não define expressamente 
o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade." Concorrer, neste particular, significa “colaborar”, “auxiliar”, “dar suporte”. 
Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o assentimento - 
comissivo ou omissivo - do administrador, que se beneficia das vantagens auferidas 
pela empresa, no caso presente, a desoneração do imposto nas saídas de 
mercadorias que promoveu. Nisso, vejo ampla correlação entre o “concorrer para a 
consecução do ilícito” e o “interesse comum” exigido para aplicação do art. 45 do CTE. 

Ainda nesta seara, em alusão ao tratamento da pessoa jurídica 
enquanto ente capaz de cometer delitos, DAMÁSIO DE JESUS66 descreve a teoria da 
ficção nos seguintes termos: 

 
“a personalidade jurídica (...) não tem consciência e vontade 
próprias. É uma ficção legal. Assim, não tem capacidade penal e, por 
conseguinte, não pode cometer crimes. Quem por ela atua são seus 
membros diretores, seus representantes. Estes sim são penalmente 
responsáveis pelos crimes cometidos em nome dela”. 

 

Em suma, tal teoria assevera que “fora do homem, não se concebe 
crime. Só ele possui a faculdade de querer.”67 Não haveria, dessarte, possibilidade de 

                                            

65 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 

66 JESUS, Damásio. Direito Penal. Parte Geral. SP. Saraiva. 23a ed.  P. 168 
67  JESUS, Damásio. Op. Cit. Apud BATTAGLINI, Júlio. Direito Penal; parte geral, trad. Paulo J. da Costa Jr. 
E Ada P. Grinover, Saraiva, 1964, p. 132 e 133 



ocorrer o ilícito capitulado na inicial sem o concurso ou interferência humana, visto que as 
decisões da empresa se personificam na figura de seus administradores e diretores. 

Creio ser justamente essa a exegese do art. 45 do CTE, no particular 
de seu inciso XII. 

Obviamente, é com parcimônia que se deve interpretar tal teoria 
penal, visto que a própria legislação brasileira permite a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica, ex vi do art. 173 §5º e 225 §3º da Constituição Federal. Na verdade, 
menciono a teoria da ficção tão-somente no escopo de se atestar que a responsabilização 
da pessoa jurídica convive, em paralelo, com a responsabilização de seus sócios 
dirigentes. Em outras palavras, tais responsabilidades não se excluem mutuamente. 

Com efeito, a matriz da solidariedade veiculada no art. 45 do CTE é o 
art. 124, I do CTN e não o art. 135 do CTN, cotidianamente mencionado nas peças de 
defesa do contribuinte como justificador da não-inclusão dos solidários administradores na 
lide, respaldado, inclusive por reiterados julgamentos do STJ. Ainda que o inciso XII do art. 
45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do art. 135 do CTN, tal peculiaridade 
não altera sua natureza. Com efeito - e ao contrário do art. 135 do CTN - o vínculo 
estabelecido no art. 45 é inclusivo, ou seja, o devedor originário, praticante do fato 
gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela infração. 

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas.  

Posto isso, poderíamos mesmo tecer uma ilação entre o art. 29 do 
Código Penal e os incisos I e II do parágrafo único do art. 121 do CTN68, nos seguintes 
moldes: contribuinte (autor) é quem pratica o fato gerador da obrigação tributária e com 
ela tem relação pessoal e direta; responsável (partícipe) é aquele cuja obrigação decorre 
de lei, muito embora não se revista da condição de contribuinte. No presente caso, a 
expressão “lei” descrita no dispositivo aponta para os art. 124, I do CTN e 45 do CTE. 

Em voto percuciente e instrutivo sobre a matéria, o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes, perfilando entendimento que também conclui pela manutenção 
dos solidários na lide, nos autos do processo nº 3028175359063, assim se manifestou: 

 
“Apreciando o pedido de exclusão da lide, apresentado pelos 
solidários, manifesto-me por sua rejeição, visto que na condição de 
sócios administradores, diretores e representantes com plenos 
poderes possuem interesse comum em situação que tributariamente 
desonere e, por consequência, beneficie a empresa que dirigem, 
situação que, exatamente por serem dirigentes, ocorre no âmbito de 
sua área de controle e decisão, razão por que as suas condutas que 
se subsumem ao art.45, XII da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

                                            

68 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 

 



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

REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

[...] 

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

Por outro lado, a referência que os solidários fazem ao art. 135, III do CTN, 
bem como a análise doutrinária e jurisprudencial que apresentam da 
espécie de responsabilidade tributária ali prevista, não se relacionam com a 
solidariedade que lhes é atribuída neste processo, já que o art, 45, XII, aqui 
transcrito, possui ligação com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional e 
não com o dito art. 135, ou mesmo com o art. 134, também do CTN, já que 
o art. 124 e os art. 134 e 135, relativos a institutos diferentes, estão 
contidos em capítulos distintos do Título II do Livro Primeiro do citado 
código, veja-se: 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

[...] 

CAPÍTULO V 

Responsabilidade Tributária 

[...] 

SEÇÃO III 

Responsabilidade de Terceiros 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis 

[...] 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: 

[...] 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. [...]”[Grifo Oportuno] 



Como se percebe, a redação do caput do art. 45 da n° Lei n° 11.651/91, 
pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação 
essencial entre esse dispositivo e o inciso I do 124 do CTN. 
Embora o inciso XII do citado art. 45 tome de empréstimo as expressões 
“atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis” e 
“os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica”, presentes, respectivamente, no caput 
do art. 134 e no inciso do III do art. 135, todos do CTN, isso não significa 
que esse inciso XII cuide de um caso de responsabilidade de terceiros, pois 
os incisos do art. 45 constituem mera lista exemplificativa de hipóteses 
específicas de solidariedade em razão de interesse comum, situação essa 
já anunciada genericamente na disposição veiculada pelo caput e que, a 
rigor, nem precisa estar descrida em algum inciso do artigo, podendo 
subsunção ocorrer  diretamente no caput. 
Assim, apresenta-se sem efeito trazer à presente contenda a exposição 
sobre o modo como a Primeira Seção do STJ interpreta o inciso III do art. 
135 do CTN, notadamente a expressões “excesso de poderes” e “infração 
de lei, contrato social ou estatutos” contidas nesse inciso e ausente no 
inciso XII do art. 45 em questão, as quais constituem o núcleo do debate 
que resultou na jurisprudência emanada do STJ sobre responsabilidade de 
terceiros imputável a diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas. 
Parece-me evidente não ser possível se servir da interpretação sobre um 
determinado dispositivo (art. 135, III, CTN) para se compreender e anunciar 
o teor de outro que cuide matéria completamente diversa (art. 124, I, CTN). 
Mais difícil, seguramente, seria efetuar essa transposição interpretativa do 
inciso III do art. 135, III do CTN para o inciso XII do Art. 45 do CTE. 
Sobre a diferença existente entre solidariedade e responsabilidade, veja-se 
as definições oferecidas pela legislação tributária goiana, contidas nos arts. 
35 e 37 do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE): 

‘Art. 35. Solidariedade é o vínculo que se estabelece entre mais de 
uma pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde 
pelo total da obrigação tributária.’ 

[...] 

‘Art. 37. Responsabilidade é a atribuição conferida à terceira pessoa 
de assumir a obrigação tributária, excluindo a do contribuinte, exceto 
quando este tenha concorrido para a prática da infração à legislação 
tributária.’ [...][Grifo Oportuno] 
Note-se que na solidariedade há vinculo entre pessoas, contribuintes ou 
não. Na responsabilidade, a atribuição de assumir a obrigação tributária é, 
por regra, unitária, com a exclusão do contribuinte. 

Não há como, portanto, aplicar a jurisprudência sobre um desses institutos 
para se declarar a natureza do outro”. 

 

Disso tudo, tem-se que há total subsunção do “interesse comum” 
descrito no art. 45 do CTE e a qualidade de sócio-administrador, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. 

Responderá, portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a 
multa pecuniária que lhe for correspondente, porquanto não se concebe sentido ao art. 45 
se lhe for excluído o teor infracional das condutas ali descritas. 

Com tais considerações, rejeito o pedido do sujeito passivo e 
mantenho na lide os solidários FERNANDO COTA GUIMARÃES e EDUARDO COSTA 
GUIMARÃES. 



No mérito, tal qual o julgador singular, considero que o feito é 
procedente. De fato, ao compulsar-se os autos, verifico que o sujeito passivo nada traz 
que possa elidir a pretensão fiscal inicial, nem mesmo quando concitado a contrapor-se à 
conclusão da revisão fiscal de fls. 391/392, que retificou o valor do crédito tributário para 
valor ligeiramente maior do que o estampado 

  
Acerca desta questão, transcrevo abaixo, parte da ilustre decisão do 

ínclito julgador singular, que a meu ver, deslindou a questão com a máxima propriedade, 
“in verbis”: 

Dirigindo-me ao mérito, vejo que o crédito tributário constituído no 
auto de infração decorre da presunção de operação tributada não 
registrada prevista no artigo 25, § 1º , V do Código Tributário Estadual 
– CTE: 
 
Art.25 (...) 
 
§ 1º  Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
(...) 
V – à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas 
e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
consideração os estoques inicial e final; 
 
(...) 
 
O procedimento fiscal elaborado pela fiscalização, previsto na 
legislação tributária estadual, intitulado Auditoria Específica de 
Mercadorias, compõe a instrução do auto de infração (fls.28 a 34), 
tendo a conclusão apurado a omissão de saída de mercadoria 
denunciada. 
 
Essa omissão indica que o contribuinte também não cumpriu a 
obrigação acessória de emitir documento fiscal, em conformidade 
com a operação que realizar, estabelecida no art.141 do Regulamento 
do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art.141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou 
prestação que realizarem 
 
No curso dos autos, na fase recursal, por ordem da Resolução nº 
075/2011 (fls. 225 a 226), o processo foi baixado em diligência para 
que fosse efetuada uma revisão no procedimento fiscal, tendo a 
revisão confirmado o trabalho fiscal original. 
 
Os Passaportes para Cavalos e as Declarações de Importação 
juntados pela autuada, em nada alteram o lançamento, por não serem 
documentos fiscais e não se ter juntado os respectivos documentos 
fiscais, impossibilitando o cotejo com a documentação analisada pela 
auditoria fiscal. 
 

Ante o exposto nada mais devo acrescentar motivo pelo qual 
considero que o auto de infração é procedente.  

 



Dessarte, por unanimidade de votos, rejeito o pedido de diligência 
formulado pela parte tendo em vista que a questão fora apreciada pelo Excelso Conselho 
Superior, e pelo mesmo quórum, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários do polo 
passivo da lide, arguida pelas partes e no mérito, também por votação unânime, conheço 
do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01926/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação 
da infração. Rejeitada. ICMS - Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de registro de entrada de mercadoria, 
sujeita ao regime de substituição tributária. Pelas operações 
posteriores.  Procedente em parte.  
 
1. Não havendo dúvida a ser dirimida, o pedido de diligência não 
será acolhido;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada.  Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
178.205,76 (cento e setenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos), 
conforme revisão fiscal às fls. 202. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Gerluce 
Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
registro de entrada de mercadora sujeita ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, no valor comercial R$ 2.086.96,63,94, já acrescidos do respectivo 
Índice de Valor agregado-IVA, no prédio de 01/01/2015 a 31/12/2015, apurado conforme 
demonstrativo Auditoria Especifica de Mercadoria, que se encontra acostada ao processo, 
juntamente com outros documentos, fls. 02 a 20. Em consequência, como solidário, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 354.783,87, mais as cominações legais. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Alega que todos os 
produtos são adquiridos de grandes empresas, sempre acompanhados de documentação 
fiscal; que o presente auto de infração não foi lavrado sobre base fática segura; que o 
agente de fiscalização não promoveu nenhuma diligência para verificação dos fatos, bem 



como, não houve solicitação para entrega de documentos ou retificação de arquivos 
eletrônicos se limitando a compilar informações constantes da base de dados da SEFAZ-
GO que não correspondem a realidade.  Requer a nulidade/ improcedência da lide, fls. 25 
a 38. Junta documentos, fls. 39 a 48.     

 
Pela Sentença n º2678/2017- JULP, nas fls.50 a 55, o julgador 

singular refuta o questionamento preliminar de no mérito, julga procedente de auto de 
infração. 

 
Em grau de recurso voluntário, fls.59 a 70, o polo passivo alega que 

o imposto devido já foi pago pelos fornecedores, em substituição tributária não há que se 
falar em tributo devido, muito menos na qualificadora em comento. Pede a reformar a 
sentença de primeira instância, que seja acatada a preliminar de insegurança na 
determinação  da infração ,com a consequente declaração da nulidade do auto, não sendo 
declarado o auto integralmente nulo, que seja o julgamento convertido em diligência, para 
a realização de perícia contábil , para que se apure detalhadamente os estoques inicial e 
final da atuada no ano de 2015, com a relação à obrigação principal  que seja reconhecida 
sua extinção pelo pagamento uma vez que o ICMS já foi integrante recolhido pelos 
fornecedores de obrigação acessória, subsidiariamente, se mantida a multa que seja o 
presente processo administrativo sobrestado, não sendo o débito inscrito em dívida ativa. 
Ainda, se mantida a multa, que ela seja aplicada na modalidade privilegiada, nos termos 
do 8º art.71 da lei 11.651/91, dado que o ICMS foi pago pelos fornecedores, finalizada a 
instrução e apurado em definitivo eventual debito de responsabilidade do contribuinte, que 
seja deferido seu parcelamento, nos moldes da legislação estadual vigente. 

 
Pela Resolução 144/2017 nas fls.85 a 86, a Quarta Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência, remetendo os autos à Gerência de 
Auditoria de varejo e serviços para que preferencialmente o autor do pressentimento fiscal 
revise o lançamento adotando os seguintes procedimentos. 

 
 Informar se nesta auditoria foram consideradas as notas ficais de 

entradas não registradas e relacionadas no auto de infração, em caso de negativo, 
proceda revisão na Auditoria Especifica de Mercadorias para incluir na relação das 
entradas, as referidas notas fiscais de aquisição, por fim entender haver vicio de erro na 
identificação do sujeito passivo em parte contraditório, de forma específica, ou declarar 
nulo o auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
 Anexou documentos nas fls.88 a 199. 
 
A ilustre autoridade revisora após discorrer sobre a metodologia de 

trabalho que efetivou, em conclusão, informa que o valor do tributo é de R$ 178.205,76 
(cento e setenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos), fls. 200 a 
202.  

 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o polo passivo insiste 

que houve insegurança na determinação da infração. Pede nova perícia, fl. 207 a 214. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 
não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Rejeitado 
está o pleito em apreciação.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 

pela autuada, por insegurança na determinação da infração, por ausência de afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da 
Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, prazos processuais respeitados, a instrução processual, em sede cognitiva 
efetivada com clareza. Dúvidas existentes, foram sanadas pelo trabalho revisional. Assim, 
rejeitada está a preliminar em comento.   

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:   
 
Reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho empregado, 
informa que refez a Auditoria Específica de Mercadoria e aponta valor devido ao erário na 
importância de R$ 178.205,76 (cento e setenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta 
e seis centavos). 

 
Em face do trabalho revisional o polo passivo não trouxe aos autos 

nenhum elemento de prova para contrapô-lo.  
 
Considerando que o levantamento que embasa a exigência fiscal, em 

apreciação, é, nas palavras exaradas pelo Manual de Procedimentos Fiscais, elaborado e 
editado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, “o mais completo dos 
levantamentos fiscais e sem dúvida, o mais eficiente meio de se determinar a regularidade 
ou não dos lançamentos contábeis. ” Sendo, pois, fácil ser contraditado, desde que a parte 
contestante introduza em suas razões de defesa, os levantamentos devidamente 
instruídos com provas documentais capazes de ilidir as referências demonstradas pela 
autoridade fiscal, quando de sua incursão inicial, retificado pela diligência. Cuidado este 
que o polo passivo não teve, o que me leva a julgar procedente em parte o lançamento, 
nos termos da revisional.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada.  

Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 178.205,76 (cento e setenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis 
centavos), conforme revisão fiscal às fls. 202. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01949/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto 
referente à omissão de saída de mercadoria tributada. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Auditoria específica de mercadoria é a forma mais consistente 
de apuração de omissão de saída de mercadoria tributada. 
Restando provado que foi efetuada de forma correta, não há 
como se deixar de validar seus resultados, exigindo o imposto 
omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio 
Ribeiro de Paiva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 648.576,16 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e 
dezesseis centavos), conforme fls. 134. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que promoveu saída de mercadoria tributada, sem 

emissão de documento fiscal, no período de 01/01/2.017 a 11/04/2.017, conforme 

auditoria específica de mercadorias, cujos demonstrativos são anexados. Está sendo 

exigido imposto em razão de tal irregularidade.  

Seu valor é de R$ 671.477,06.  

Foram anexados aos autos, dentre outros, para comprovação da 

irregularidade, os seguintes documentos:  

- anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

- anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

- demonstrativos da auditoria (fls. 5/46); 



- trancamento de estoque (fls. 48/56); 

- demonstrativo chamado de Informações dos arquivos fiscais (fls. 

21/22).  

Houve revelia na fase singular (fls. 73/74). 

Nova intimação foi promovida (fls. 76/77), sendo então oferecida 

peça (fls. 80/81), que informa que o autuado não teria acesso à peça acusatória, 

caracterizando cerceamento ao direito de defesa.  

Nesse momento houve anexação de cópias do contrato social da 

empresa (fls. 82/83), bem como de procuração outorgada pela empresa ao advogado (fls. 

86).  

Também foi anexada cópia de documento que informa o 

substabelecimento para outro escritório (fls. 91). 

Nesse momento houve apresentação de outra peça defensória (fls. 

95/106).  

Inicialmente se faz referência ao auto de infração. Fez-se o destaque 

da tempestividade do recurso apresentado. É apresentada uma preliminar de mérito, foi 

trazido que o documento anexado (fls. 80/81) não seria uma impugnação, mas mero 

requerimento solicitando vista aos autos. Isso configuraria cerceamento ao direito de 

defesa.  

Argui-se nulidade, sem a devida identificação, em função de que o 

auto foi lavrado com parâmetro obtidos do EFD (sped fiscal), que, conforme informa a 

defesa, não demonstra a realidade e carece de informação e documentos válidos.  

Dessa forma, restaria caracterizado vícios formais ou materiais no 

presente trabalho, o que seria interpretado como cerceamento e insegurança na 

determinação da infração.  

Alega-se ausência de intimação na primeira instância, o que 

configuraria cerceamento ao direito de defesa.  

Afirma que houve quebra de sigilo bancário sem requerimento prévio 

de autorização, isso seria um abuso de autoridade.  

Pede aplicação de perícia técnica, pois haveria erro no trabalho que 

requereria melhor avaliação do mesmo. Cita Decreto 70.235/72 como fundamento de sua 

defesa.  



Encerra pedindo a nulidade do trabalho.  

Apresenta quesitos periciais (fls. 103/106). 

Houve a conversão do julgamento em diligência (fls. 117/118) pela 

análise de problemas de forma na elaboração do trabalho acusatório. 

Trabalho revisional (fls. 119/168) traz esclarecimentos e aponta 

alteração do valor a ser exigido (fls. 134) para R$ 648.572,16 (seiscentos e quarenta o oito 

mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).  

Chamado a se manifestar, sujeito passivo oferece novamente suas 

razões (fls. 174/181). Repete o teor da peça apresentada inicialmente, onde se tem 

apresentação do argumento de que produtos sobre os quais a omissão foi encontrada se 

encontram enquadrados na substituição tributária, seria o caso de azeitonas, creme de 

leite, esponjas e sabão.   

Argui cerceamento ao direito de defesa, pois a constituição federal 

lhe daria esse direito. Reclama que o Estado, no caso do processo administrativo 

tributário, deveria ter uma conduta isenta, não se devendo colocar o sujeito passivo em 

posição subalterna. Isso caracterizaria vício no presente processo.  

Haveria uma não comprovação da legalidade do processo 

administrativo tributário, arguição que será tomada como insegurança na determinação da 

infração.  

Pede-se realização de perícia, que na prática significa a conversão 

do julgamento em diligência. Foram apresentados quesitos para serem respondidos pelo 

perito que fosse nomeado.  

É o relatório.  

Em relação ao pedido de realização de diligência, entendo 

impertinente, pois nada foi trazido que pudesse causar qualquer dúvida sobre a perfeição 

e precisão do trabalho acusatório.  

Sobre as arguições de insegurança e de cerceamento, rejeito da 

mesma forma cada uma delas.  

Houve correta intimação do sujeito passivo para a fase singular, 

basta compulsar os autos e analisa o documento que prova a intimação do sujeito passivo 

(fls. 76/77). Portanto, esse argumento é inconsistente e distante da realidade comprovada 

no auto de infração.  



Sobre o fundamento da insegurança, também não comungo com sua 

visão. Há perfeita identificação da infração apontada na exordial, e para comprovar esse 

fato, basta perceber que a peça defensória apresentada demonstra a perfeita assimilação 

do seu teor. Há perfeita sintonia entre a acusação feita e o conjunto probatório anexado.  

Todos os aspectos da Lei processual – 16.469/09 - foram 

observados, não havendo nenhuma ilegalidade no trabalho sob análise.  

 

A questão da suposta quebra de sigilo bancário não tem nada 

relacionado com esse auto de infração sob apreciação, pois o caminho escolhido pelo 

fisco para descobrir a omissão foi uma auditoria específica de mercadorias.    

Sobre o argumento de que os itens estariam dentro do regime de 

substituição tributária, não encontra respaldo na legislação tributária.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor 

de imposto devido de R$ 648.572,16 (seiscentos e quarenta o oito mil, quinhentos e 

setenta e dois reais e dezesseis centavos).  

Rejeito pedido de realização de diligência, bem como arguição de 

cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, 

posicionamento explicado nos parágrafos anteriores.  

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01950/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto 
referente à omissão de saída de mercadoria tributada. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Auditoria específica de mercadoria é a forma mais consistente 
de apuração de omissão de saída de mercadoria tributada. 
Restando provado que foi efetuada de forma correta, não há 
como se deixar de validar seus resultados, exigindo o imposto 
omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio 
Ribeiro de Paiva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, 
Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que promoveu saída de mercadoria tributada, sem 

emissão de documento fiscal, no período de 01/01/2.016 a 31/12/2.016, conforme 

auditoria específica de mercadorias, cujos demonstrativos são anexados. Está sendo 

exigido imposto em razão de tal irregularidade.  

Seu valor é de R$ 35.094,46.  

Foram anexados aos autos, dentre outros, para comprovação da 

irregularidade, os seguintes documentos:  

- anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

- anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

- demonstrativos da auditoria (fls. 5/20); 



- demonstrativo chamado de Informações dos arquivos fiscais (fls. 

21/22); 

- cópia de outro auto de infração lavrado contra a empresa que 

aponta vício na forma da entrega dos arquivos digitais da empresa e outros documentos 

anexados a ele referentes (fls. 23/26); 

Após correta intimação (fls. 28), houve silêncio do sujeito passivo, 

com lavratura de sua revelia (fls. 29).  

Nova intimação foi promovida (fls. 32), sendo então oferecida peça 

(fls. 34/35), que informa que o autuado não teria acesso à peça acusatória, caracterizando 

cerceamento ao direito de defesa.  

Nesse momento houve anexação de cópias do contrato social da 

empresa (fls. 36/38), bem como de procuração outorgada pela empresa ao advogado (fls. 

40/41).  

Também foi anexada cópia de documento que informa o 

substabelecimento para outro escritório (fls. 46/47). 

Nesse momento houve apresentação de outra peça defensória (fls. 

50/58).  

Inicialmente se faz referência ao auto de infração. Fez-se o destaque 

da tempestividade do recurso apresentado. É apresentada uma preliminar de mérito, foi 

trazido que o documento anexado (fls. 43) não seria uma impugnação, mas mero 

requerimento solicitando vista aos autos. Isso configuraria cerceamento ao direito de 

defesa.  

Argui-se nulidade, sem a devida identificação, em função de que o 

auto foi lavrado com parâmetro obtidos do EFD (sped fiscal), que, conforme informa a 

defesa, não demonstra a realidade e carece de informação e documentos válidos.  

Dessa forma, restaria caracterizado vícios formais ou materiais no 

presente trabalho, o que seria interpretado como cerceamento e insegurança na 

determinação da infração.  

Alega-se ausência de intimação na primeira instância, o que 

configuraria cerceamento ao direito de defesa.  

Afirma que houve quebra de sigilo bancário sem requerimento prévio 

de autorização, isso seria um abuso de autoridade.  



Pede aplicação de perícia técnica, pois haveria erro no trabalho que 

requereria melhor avaliação do mesmo. Cita Decreto 70.235/72 como fundamento de sua 

defesa.  

Encerra pedindo a nulidade do trabalho.  

Apresenta quesitos periciais (fls. 59/61). 

No momento do julgamento cameral, houve conversão do julgamento 

em diligência, para que fossem oferecidas as relações de entrada e saída das 

mercadorias objeto da auditoria específica (fls. 71/72).  

Tais relações foram oferecidas (fls. 75/76), restando claro que não 

houve registro nem de entradas nem de saídas.  

Sujeito passivo foi devidamente intimado em relação à anexação 

promovida pela fiscalização (fls. 93).  

Houve então, apresentação de peça defensória por parte da autuada 

(fls. 97/104). 

Seu texto alega que “o contribuinte não foi notificado das citadas 

infrações, para em caso de erro fazer as correções necessárias.”  

Argumenta que houve a cobrança de imposto sobre vários produtos 

em que á aplicada a substituição tributária como determina o Anexo VIII do Regulamento 

do Código Tributário Estadual.  

Cita como exemplo desses erros as operações com creme de leite, 

esponjas, sabão e azeitonas.  

Faz arrazoado sobre o direito de defesa. Questiona o comportamento 

do Estado de Goiás, entende ser ofensivo ao que chamou de Princípio da Igualdade. É 

feira remissão a uma suposta quebra de sigilo bancário a que a empresa teria sido 

submetida.  

Argui nulidades do lançamento, pois restariam caracterizados vícios 

formais ou materiais no trabalho sob análise. Haveria falta de comprovação da legalidade 

do lançamento tributário.  

Pede a realização de perícia, e traz itens que a constituiriam.  

É o relatório.  



A natureza da acusação é clara, omissão de saída de mercadoria 

tributada, e a forma de apurá-la foi uma auditoria específica de mercadoria no exercício de 

2.016.  

Sobre arguições de preliminares, rejeito cada uma delas. Não há 

vicio de intimação do sujeito passivo na fase singular, basta analisar documentos 

anexados (fls. 27/28), que atestam a correta intimação do mesmo.  

Em relação à suposta insegurança, não resta presente no presente 

processo. A acusação foi clara e perfeitamente compreendida pelo sujeito passivo, há 

perfeita harmonia entre o conjunto acusatório e as provas anexadas. Nada que pudesse 

caracterizar tal vício resta provado. Há total observância da lei processual em todos os 

seus aspectos, caracterizando a legalidade do trabalho acusatório. Rejeito essas 

arguições.  

A questão da suposta quebra de sigilo bancário não tem nada 

relacionado com esse auto de infração sob apreciação, pois o caminho escolhido pelo 

fisco para descobrir a omissão foi uma auditoria específica de mercadorias.    

Questão é simples, não há entrada nem saída de isqueiros, e o 

estoque inicial é de 400 unidades, sendo que o estoque final é de 200 unidades, 

caracterizando uma omissão de 200 unidades.  

Cabe ressaltar que o único tipo de mercadoria objeto desse auto de 

infração, caixa de isqueiros bic c/12 unidades, não estava na substituição tributária 

naquele momento. 

 Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, nego-lhe 

provimento para julgar procedente o auto de infração.  

Rejeito as arguições de preliminares de cerceamento e de 

insegurança na determinação da infração e também o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02011/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transferência interestadual 
de CARBONATO DE NIQUEL de produção própria, utilizando 
base de cálculo do ICMS em valor inferior ao custo de produção. 
Procedência em parte. 
 1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural 
ou jurídica, a base de cálculo do imposto é o custo da 
mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e 
acondicionamento (CTE, art. 17, II);  
2. o recurso repetitivo que consolidou entendimento no sentido 
de que não incide ICMS nas transferências interestaduais de 
mercadorias, nos termos da Súmula 166-STJ, não possui efeito 
vinculante em relação ao Poder Executivo;  
3. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
4.340.315,48 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quinze reais e 
quarenta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Masayuki Missao e Nivaldo Carvelo Carvalho, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é de que a 
empresa VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A utilizou nas transferências interestaduais 
de CARBONATO DE NÍQUEL de produção própria, no período de 01/04/05 a 31/03/06, 
base de cálculo do ICMS em valor inferior ao custo de produção, portanto, em desacordo 
com a legislação tributária estadual e com o Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE nº 041/89-GSF, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
9.169.909,68 (nove milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e nove reais e 
sessenta e oito centavos), mais as cominações legais; 

 
Intimado (fls. 5919 a 5920), o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 5923 a 5942). 
 



Junta Relação de Notas de Serviços (Extração de Matéria-Prima) 
Incluídas Indevidamente pelo Fiscal no Custo de Produção (fls. 6100 a 6111), dentre 
outros documentos. 

 
Em seguida, os autos foram enviados diretamente para os autores do 

lançamento esclarecerem o questionamento apresentado pela defesa relativo ao erro na 
multiplicação.  

 
Os agentes do Fisco, após analisarem a impugnação, lavraram o 

termo aditivo de fls. 6060 e 6134, onde o valor originário do crédito tributário foi reduzido 
para R$ 7.893.062,74 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, sessenta e dois reais 
e setenta e quatro centavos). Apresentaram novos demonstrativos (fls. 6062 a 6075). 

 
Intimada do termo aditivo, a autuada comparece ao processo (fls. 

6274 a 6285), onde confirma o recebimento do termo aditivo e reitera as razões da 
impugnação com uma discussão em tese da LC e do CTE.  

 
Junta aos autos cópia de um julgamento desta Casa onde se decidiu 

pela nulidade do feito por insegurança (fls. 6349 a 6351), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou a 

arguição preliminar e, no mérito, considerou procedente em parte o auto de infração, 
alterando o valor originário do crédito tributário inicialmente exigido para R$ 7.893.062,74 
(sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, sessenta e dois reais e setenta e quatro 
centavos), conforme o Termo Aditivo de fls. 6134, consoante a Sentença nº 1282/2011 (fls. 
6352 a 6355). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 6360 a 

6371). 
 
Junta aos autos cópia de um julgamento desta Casa onde se decidiu 

pela nulidade do feito por insegurança (fls. 6375 a 6377), dentre outros documentos. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 6384 a 

6389). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 123/2011 (fls. 6392 a 6393), converte o julgamento em diligência nos termos 
a seguir propostos. 

 
1) intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que quer dizer e quais 

são os equívocos que foram cometidos em relação à apropriação mensal de custos 
(argumento trazido no processo 4 0109046 156 17, que tratou da mesma matéria em 
período que foi de 01/04/2004 a 31/03/2.005), quando teria ocorrido erro, pela 
inobservância das regras contábeis. Averiguar com sujeito passivo se mantém o 
argumento no presente processo, e, caso a resposta seja positiva, averiguar a 
consistência desses argumentos e dar parecer sobre o caso; 

 
2) averiguar se havia ou não saldo credores nos meses em que as 

diferenças foram apuradas. Caso isso seja a realidade, que se faça a compensação dos 
mesmos com os débitos apurados, apresentando resultado da repercussão na conta 
gráfica do ICMS, no caso de entendimento de que essa compensação seria juridicamente 
permitida. 



 
3) confirmar se em nenhuma das hipóteses onde se permite ao 

sujeito passivo creditar-se do imposto destacado, esses foram acrescidos aos valores das 
transferências, como no caso do crédito de energia, fretes e situações semelhantes.  

 
Em atendimento à Resolução nº 123/2011, elaborou-se o 

demonstrativo de revisão de fls. 6398 a 6417, reduzindo o valor originário do lançamento 
para R$ 4.915.517,50 (quatro milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos) 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 6735 a 6742. 
 
Junta relação dos materiais aplicados nas áreas administrativas, 

cópia notas fiscais, parecer técnico, relação de notas de serviços administrativos (fls. 6743 
a 6935). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 127/2013 (fls. 6937), converte o julgamento em diligência e encaminha os 
autos à Delegacia Fiscal de origem a fim de seu ilustre titular encaminhe os autos 
preferencialmente a um dos auditores fiscais autuantes para se manifestar sobre os 
pontos elencados na peça de fls. 6735/6742 e planilhas de fls. 6743/6935, exceto quanto à 
questão do saldo credor e a adequação da penalidade. 

 
Em atendimento à Resolução nº 127/2013, elaborou-se novo 

demonstrativo de revisão de fls. 6941 a 6950, reduzindo esse valor para R$ 4.340.315,48 
(quatro milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito 
centavos); 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 7099 a 7100. 
 
Anexado documentos, às fls 7101 a 7173. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 166/2016 (fls. 7176 a 7177), converte o julgamento em diligência e 
ENCAMINHA o processo à Gerência Especial de Auditoria, para que o seu ilustre titular, 
por obséquio, designe um auditor fiscal, preferencialmente um dos autores do 
procedimento, para manifestar em relação aos argumentos da autuada constantes da 
manifestação de fls. 7099 a 7100 e das planilhas de fls. 7102 a 7173 e, se for o caso, 
promover a exclusão desses valores do custo de produção. 

 
Os agentes do Fisco, atendendo a Resolução n° 166/2016, em 

relatório (fls. 7180 a 7184), efetuou análise nas planilhas citadas na resolução, no final, 
concluíram que não há deduções adicionais a realizar, tendo em vista que não foram 
apontados equívocos específicos no procedimento fiscal levado a efeito na revisão 
anterior. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 7188, onde reitera a manifestação anterior de fls. 7099 a 7100. 
 



Por meio do acordão n°58/2018, a segunda câmara do CAT, decidiu 
conhecer do recurso voluntario, dando-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, às fls 7192 a 7197. 

 
Intimada, às fls 7198, a fazenda pública se manifesta apresentando 

recurso ao conselho superior n°044/2018, arguindo que a decisão recorrida contraria 
norma expressa do ICMS, prevista na lei nacional do imposto. Cita-se que ocorre fato 
gerador do ICMS na saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que o 
seu destino seja outro estabelecimento do mesmo titular. Alega-se que não há qualquer 
decisão no sentido contrário de declarar a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso I, da lei 
complementar n°87, de 13 de setembro de 1996 que, como vimos acima, de forma 
expressa, clara, direta, manifesta e inequívoca determina ainda que seu destino seja outro 
estabelecimento do mesmo titular. Por fim, requer que seja o presente recurso recebido e 
provido para, reformando a decisão cameral de R$ 4.340.315,48, conforme votos 
vencidos. Deverão ser observados os períodos de ocorrência do fato gerador indicados às 
fls 7077, às fls 7192 a 7201. 

 
Intimado, às fls 7204 a 7218, o sujeito passivo se manifesta 

apresentando contradita, arguindo que no que respeita a questão da incidência ou não do 
ICMS em transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, a jurisprudência, no 
âmbito judicial, há muito é pacifica no sentido favorável ao contribuinte. Cita a sumula n. 
166 do STJ, "que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Alega-se que não 
há dúvida, assim, de que, seja em razão da aplicação do art. 6°, §4°, III da lei n. 16.469/09 
(existente entendimento reiterado no STF), seja em razão do §5° do mesmo artigo 
(existência de recurso repetitivo no STJ), tem cabimento o afastamento da incidência do 
ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, 
viabilizando, com isso, a manutenção da r. decisão cameral que cancelou o auto de 
infração. Por fim, a recorrida pede que seja rejeitado o recurso e mantido a r. decisão que 
cancelou o auto de infração, às fls 7220 a 7225. 

 
É relatório. 
 

 
VOTO 
 
 
A acusação formulada pelo fisco no presente processo é de que a 

empresa VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A utilizou nas transferências interestaduais 
de CARBONATO DE NÍQUEL de produção própria, no período de 01/04/05 a 31/03/06, 
base de cálculo do ICMS em valor inferior ao custo de produção, portanto, em desacordo 
com a legislação tributária estadual e com o Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE nº 041/89-GSF, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
9.169.909,68, mais as cominações legais, que após revisões feitas chegou-se ao valor 
final revisado de R$ 4.340.315,48, que não foi aceito pelo sujeito passivo que alegou 
durante as oportunidades de defesa que o auto de infração seria improcedente, por estar 
em desacordo com  Súmula 166 do STJ, que, em síntese, dispõe que não ocorre o fato 
gerador do ICMS quando das transferências interestaduais para estabelecimentos do 
mesmo contribuinte. 

 
A Fazenda Pública, em sede de recurso de ofício, pede a reforma da 

decisão cameral, pedindo a procedência parcial do lançamento, fundamentando seus 
argumentos no artigo 12, inc. I da Lei Complementar nº 87/96 que descreve: 



 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular. ” 
 

Tendo em vista o disposto na Súmula nº 166 do STJ, consolidada 
também em sede de recurso especial repetitivo, bem como o disposto no art. 32, inciso II, 
alínea 'a', da Lei Complementar nº 104/13, a análise do alcance e conteúdo de tal 
dispositivo diante das decisões desse Conselho. 

 
Ao lado de outras tantas argumentações, defende o sujeito passivo 

que as operações de transferências interestaduais de mercadorias não estão sujeitas a 
incidência de ICMS, nos termos da Súmula nº 166 do STJ e recurso repetitivo neste 
sentido. 

 
O debate que ora se propõe é eminentemente de direito. De um lado 

a Lei Complementar nº 87/96 é taxativa no sentido de que incide ICMS nas transferências 
interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme se 
verifica de seus artigos 12, inciso I e 13, § 4º, inciso II, sendo tais dispositivos reproduzidos 
de forma idêntica na Lei nº 11.651/91 que instituiu o Código Tributário Estadual- CTE. Por 
outro lado, a Súmula nº 166 do STJ, consagrada por meio de recurso especial repetitivo, 
estabelece que não incide ICMS nestas operações.  

 
Ressalto que esta discussão não é nova. Há muito tempo a referida 

Corte consignou o entendimento de que não incide ICMS nas operações interestaduais de 
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. As unidades 
da federação, inclusive Goiás, não tem aplicado este entendimento, por entender que é 
contrário a texto expresso da Lei Complementar 87/96, art. 12, inciso I e art. 13, §4º, inciso 
II, bem como a texto correspondente da Lei Estadual 11.651/91, não possuindo a referida 
Súmula efeito vinculante. 

 
Ocorre que com o advento do Código de Defesa do Contribuinte, 

instituído pela Lei Complementar nº 104/13, há quem defenda que o Estado de Goiás 
estaria obrigado, por força do disposto em seu art. 32, inciso II, alínea 'a', da referida Lei a 
observar o entendimento consignado no recurso especial repetitivo que adotou o mesmo 
entendimento da Súmula em análise. Diante dessa celeuma, o Conselho Administrativo 
Tributário encaminhou, por meio de Resolução do Conselho Pleno, consulta à 
Procuradoria Geral do Estado, solicitando parecer sobre a correta aplicação e 
interpretação da regra trazida pelo Código de Defesa do Contribuinte, tendo em vista a 
sua missão precípua de controle da legalidade dos lançamentos tributários. 

 

Anteriormente à regra estabelecida pelo Código de Defesa do 
Contribuinte, o Conselho Administrativo Tributário, em relação à jurisprudência dos 
tribunais superiores, valia-se das regras previstas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 
16.469/09, no sentido de que sempre que possível, aplicar-se-ia a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, desde que tal jurisprudência não fosse contrária a 
texto expresso de lei, sendo vedada ao CAT a declaração de inconstitucionalidade de leis 
ou atos normativos. Tais regras refletiam e reflete o papel do CAT na Administração 
Tributária, possuindo o órgão objetivo precípuo de controlar a legalidade do lançamento, 
não cabendo a ele realizar o controle de legalidade e/ ou constitucionalidade de leis e/ou 
atos normativos. 

 



Com a edição do art. 32, inciso II, alínea 'a' da Lei Complementar nº 
104/13, surge aparente conflito entre a norma estabelecida por este dispositivo e as regras 
dispostas no art. 6º, §§ 4º e 5º da Lei nº 16.469/09. Neste contexto, foi formulada consulta 
incidental à Procuradoria Geral do Estado, por meio da Resolução nº 34/2014, solucionada 
por meio do Despacho AG nº 2729/2014 que adotou o Parecer nº 1579/2014-PTR, com 
ressalvas aos itens 27, 29, 30, 39, letra 'b', e 40 e fez acréscimos que entendeu 
conveniente. 

 

O Parecer supracitado consignou entendimento de que o Conselho 
Administrativo Tributário deve observar em seus julgamentos os precedentes judiciais 
uniformizadores da jurisprudência, firmados no STJ ao julgar recursos especiais, sob o 
regime de recursos repetitivos e os enunciados da súmula de sua jurisprudência.  

 

Observa-se que o Procurador Tributário, responsável pela emissão 
do referido parecer, possui linha de entendimento sobre a matéria um pouco mais 
abrangente do que a linha adotada pelo Procurador Geral do Estado, que fundamentou 
resposta à consulta formulada pelo CAT. Na oportunidade, ao contrário do entendimento 
fixado pelo Procurador Tributário, consignou-se entendimento no sentido de que somente 
possuem efeitos vinculantes decisões proferidas em sede de controle concentrado (ADI, 
ADC e ADPF), bem como jurisprudência oriunda de súmulas vinculantes do STF, ou seja, 
prevaleceu o entendimento de que a Administração não está vinculada às decisões 
proferidas em sede de recurso repetitivo. 

 
Percebe-se da análise do parecer supracitado, de lavra do 

Procurador Tributário, que este adotou a tese que permite a objetivização ou 
abstrativização de decisão em sede de controle difuso ou incidental, em sentido amplo, 
tese esta que, segundo o Despacho do Procurador Geral do Estado é tormentosa, não 
sendo conveniente a sua adoção no presente momento pela Administração. 

 
Tal tese consiste em transformar os efeitos que seriam, a priori, pelas 

regras da CF/88 e do Código de Processo Civil intra partes em efeitos erga omnes, sob o 
argumento de que teria havido mutação constitucional da regra disposta no art. 52, X, da 
CF/88.  

 
Neste sentido, convém relembramos a disciplina constitucional que 

assim estabelece:  
 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

 
Infere-se do dispositivo constitucional em análise que compete, 

privativamente, ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada 
inconstitucional, por decisão definitiva do STF. Para aqueles que entendem que ocorreu 
mutação constitucional onde está escrito suspender leia-se publicar.  

 
Por meio do Despacho supracitado, a Procuradoria Geral do Estado 

esclarece que tal tese é objeto de muita controvérsia na doutrina e no âmbito do próprio 



Supremo Tribunal Federal, encontrando-se até mesmo os seus ministros divididos em 
relação a sua aplicação.  

 
Neste sentido, esclarece que a tese do ministro Gilmar Mendes, 

acompanhado do Ministro Eros Graus, seria no sentido de que houve mutação 
constitucional em relação ao disposto no art. 52, inciso X da CF, de modo que ao Senado 
Federal compete tão somente a publicação da decisão incidental do STF, estando a lei 
suspensa pela decisão do STF. Tal tese tem o objetivo de alargar o espectro de 
abrangência dos efeitos vinculantes previstos na CF/88 (ADI, ADC, ADPF e Súmula 
Vinculante) sob os argumentos de efetivação da celeridade processual e segurança 
jurídica. 

 
Não obstante tais posições, o Ministro Joaquim Barbosa, 

acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski e Sepúlveda Pertence entendem que 
não há que se falar em mutação constitucional e que não cabe ao STF consignar tal 
entendimento, visto que o STF dispõe de mecanismos próprios para suspender a 
aplicação de atos inconstitucionais, tais como o controle concentrado de 
constitucionalidade e súmulas vinculantes. Ademais, tal interpretação afronta diretamente 
a cláusula pétrea de separação dos poderes, prevista no art. 60 da CF, ao retirar 
competência privativa do Senado transferindo-a para o STF. 

 
Feitas essas considerações, conclui-se que razão assiste ao Parecer 

supracitado ao estabelecer entendimento no sentido de que o CAT deve observar os 
recursos repetitivos no âmbito do STJ, não obstante tal assertiva não implica em afirmar 
que tais recursos vinculam a Administração Tributária, visto que o Despacho que adotou o 
parecer o fez com ressalvas e deixou bastante claro que a Administração Tributária não 
está vinculada a cumprir decisões decorrentes de jurisprudências firmadas que não sejam 
as decorrentes do controle concentrado de constitucionalidade ou de súmulas vinculantes 
do STF.    

 
Oportuno ressaltar que matéria semelhante a que ora se discute 

neste lançamento já foi objeto de pronunciamento pela Procuradoria Tributária, por meio 
do Despacho 'OCD' nº 288/2014, proferido no bojo do processo nº 20140003001223, 
oportunidade em que a Procuradoria Tributária manifestou-se no sentido de que a decisão 
proferida em sede de recurso especial repetitivo gerará consequências nos processos 
judiciais em curso que discutem a mesma matéria, mas de forma alguma gerará efeito 
obrigatório na Administração. Acrescenta que, desse modo, o efeito do pronunciamento 
definitivo do STJ sobre a questão de direito objeto de recurso especial representativo da 
controvérsia alcança apenas e tão somente o órgão de jurisdição ordinária recorrido 
(Poder recorrido) que deve aplicá-lo aos recursos especiais repetitivos suspensos, exceto 
em relação às matérias diferenciadas às quais ficam resguardadas garantias ao devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A ressalva que ora se faz, serve apenas 
para demonstrar que mesmo no âmbito da Procuradoria Tributária o entendimento 
consignado pelo Procurador Tributário no parecer supracitado não é pacífico, existem 
entendimentos divergentes e que coadunam com o entendimento fixado pelo Procurador 
Geral do Estado. 

 
Ademais, além das considerações realizadas no Despacho da 

Procuradoria Geral do Estado, observo que o Código de Defesa do Contribuinte 
estabelece que, dentre outras regras e princípios deverá ser observado pela 
Administração, a jurisprudência firmada pelo STF, em sede de recurso extraordinário, com 
repercussão geral, e pelo STJ, em sede de recurso especial. Não significa dizer que tal 
comando legal determina que a Administração observe a jurisprudência do STJ e STF a 



qualquer custo, independentemente de estar ou não contra lei expressa. De acordo com o 
próprio dispositivo, deverá ser observado entre outras regras e princípios a jurisprudência 
firmada por tribunais superiores, aí se insere, inclusive, o princípio da legalidade. 

 
Entrementes, entendo oportuno observar que os institutos 

repercussão geral e recurso repetitivo foram criados a partir da edição da Emenda 
Constitucional nº 45/04, sendo que tais institutos tem a intenção clara de objetivar a 
celeridade e uniformização da jurisprudência e que antes mesmo desses institutos já havia 
no ordenamento jurídico brasileiro mecanismos de uniformização de jurisprudência, 
previstos no Código de Processo Civil. 

 
No mesmo sentido, cabe também lembrar que para a doutrina e 

jurisprudência efeito vinculante não se confunde com efeito expansivo subjetivo que pode 
ser direto, quando interfere na seara do direito material, e que pode ser indireto, quando 
interfere apenas no plano processual, como no caso do recurso repetitivo. 

 
Ressalto que o efeito vinculante é próprio das decisões proferidas em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade e de jurisprudência decorrente de 
súmula vinculante do STF, vincula os órgãos do Judiciário e do Executivo. Por outro lado, 
efeito expansivo subjetivo não vincula sequer os órgãos do Judiciário, existe, em regra, 
uma expansão de um efeito que, a priori, seria entre partes para outros processos regidos 
pelo art. 543-C do CPC, mas não significa dizer que o órgão a quo está obrigado a decidir 
no mesmo sentido em que decidiu o órgão ad quem. 

 
Neste contexto, cumpre ressaltar que não é razoável, tampouco 

constitucional a interpretação de que a Lei Complementar nº104/13 determina que a 
Administração Tributária descumpra disposição expressa da Legislação Tributária.  

 
Utilizo-me, neste momento, da técnica de hermenêutica segundo a 

qual se existem duas interpretações para uma norma, sendo uma constitucional e outra 
inconstitucional, devo escolher a que se coaduna com a Lei Maior. Assim, verifica-se que 
a única interpretação possível de se conferir à norma instituída pelo Código de Defesa do 
Contribuinte para que seja considerada constitucional é no sentido de que a Administração 
deve observar a jurisprudência firmada pelos tribunais superiores sempre, desde que não 
seja contrária a texto expresso de Lei, como no caso em análise, no qual o STJ fixa 
entendimento de que não incide ICMS sobre remessas de mercadorias em bonificação e a 
legislação tributária estabelece de forma cristalina que incide o imposto nesta situação. 
Neste caso o administrador, em homenagem ao princípio da legalidade e utilizando-se da 
técnica supracitada, deve optar pela legislação tributária pertinente em detrimento da 
jurisprudência fixada pelo STJ, sem que haja ofensa ao Código de Defesa do Contribuinte. 

 
Ademais, entendo que interpretação em sentido contrário ofenderia 

de forma expressa o Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Estado deve 
obediência às suas próprias leis. No mesmo sentido, ofenderia ao princípio da legalidade, 
que deve ser interpretado sob dois enfoques distintos, o primeiro em relação ao particular, 
segundo o qual a este é permitido tudo o que a lei não proíba, o segundo sob o enfoque 
da Administração, esta somente pode agir nos termos expressamente autorizados por lei.  

 
Dessa forma, sem sombra de dúvida acolher jurisprudência, contra 

texto expresso de lei, que não possua efeito vinculante, consubstancia ofensa ao princípio 
da legalidade, bem como coloca em risco a efetividade do princípio da segurança jurídica, 
já que a Administração estaria autorizada a agir contra a lei nos casos em que o judiciário, 



em sede de controle difuso assim autorizasse, colocando em risco, dessa forma, os 
direitos do próprio contribuinte. 

 
Feitas essas considerações, considerando o entendimento 

consignado no Despacho da Procuradoria Geral do Estado supracitado, entendo que o art. 
32, inciso II, alínea 'a' não trouxe regra nova em relação às regras constantes do art. 6º, §§ 
4º e 5º da Lei nº 16.469/09, vez que a Administração Tributária deve continuar agindo da 
forma como sempre agiu, adotar jurisprudência dos tribunais superiores sempre que 
possível e desde que não implique em negativa de vigência a texto expresso de lei, não 
sendo possível declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, ou seja, em 
outras palavras, entendo que o novel dispositivo está em perfeita harmonia com os 
dispositivos já existentes à época de sua edição, não havendo que se falar em conflito ou 
revogação de normas. 

 
Assim, entendo que o recurso repetitivo que consolidou 

entendimento no sentido de que não incide ICMS nas transferências interestaduais de 
mercadorias, nos termos da Súmula 166-STJ, não possui efeito vinculante em relação ao 
Poder Executivo, portanto, correto o presente lançamento, ao exigir ICMS nestas 
operações, visto que a legislação tributária pertinente é bastante clara no que tange à 
incidência do imposto no presente caso. 

 
 

Por todo o exposto conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento, reformando a decisão cameral e considero 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 4.340.315,48 (quatro 
milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02020/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminares de nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de entrada. Procedência.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença apurada mediante o controle 
quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas 
num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial e final (CTE, art. 25, § 1º, IV). 
 
3. O recebimento de mercadoria ou de serviço sem 
documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado 
está sujeito à penalidade de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor da operação ou da prestação (CTE, art. 71, inciso VII, 
alínea "l"). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Ferreira de Sousa e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida a autuação de omissão de registro de entrada de mercadoria sujeita 
ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 
11.770.180,57, já acrescido do respectivo Índice de Lucro Bruto - ILB, no período de 



01/01/2015 a 31/12/2015, apurado conforme demonstrativo Auditoria Especifica de 
Mercadorias anexo. Exige-se o imposto na importância de R$ 2.000.931,21 (Dois Milhões 
novecentos e trinta e u m reais e vinte e um centavos), mais as cominações legais. 

 
Indicados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 

35, Anexo VIII, e art. 145, Decreto 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea "L", combinado com § 9º, inciso II da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 
16241/2008. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/09 e CD, às fls.10. 
 
O sujeito passivo foi devidamente intimado (fls. 12), mas não se 

manifestou em primeira instância, conforme Termo de Revelia de fls. 15. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 20/38): 
 
(a) afirma que a autuada cuida de manutenção de veículos e que, 

evidentemente para as referidas manutenções necessita de peças de reposição para 
aqueles veículos que são reparados; 

 
(b) informa que restam provados pelos documentos anexos - SPED, 

Apuração de entradas e de saídas 2015 -, todos com o devido Recibo de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital, que não houve omissão de registro de entradas de 
mercadorias, ou seja, o que foi recebido dos fabricantes substituídos é devidamente 
proporcional ao que foi vendido;  

 
(c) alega que o fato de haver mais saídas não implica por si só omissão de 

entradas, pois há que ser observado o estoque consolidado do ano anterior, o que não foi 
feito pela autoridade fiscal; 

 
(d) afirma que a fiscalização não fez a indicação da disposição legal 

infringida e da penalidade proposta de que pudesse ficar claro ao contribuinte de se 
defender. Também não foi informado de onde retirou os dados que levam a crer haver 
ocorrido omissão de registro de entrada, bem como faltam os documentos probantes da 
referida alegação, assim, fica clara a nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração; 

 
(e) defende que a penalidade aplicada está equivocada, já que provado 

nos documentos juntados aos autos que a autuada apresentou o registro nos livros fiscais 
e SPED das Notas Fiscais, portanto, deve ser aplicada à autuação a exceção prevista no 
inciso X, alínea “b” da referida lei, ou seja, 13% sobre o imposto. Afirma, também, que a 
penalidade é confiscatória. Fere frontalmente a CF/88 onde está esculpido o Princípio do 
Não Confisco: art. 150 da referida Carta Magna; 

 
Ao final, requer a juntada dos documentos de defesa por meio eletrônico 

no PEN DRIVE, que o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente e, caso 
reconhecida a existência do tributo, que seja a multa aplicada nos termos do artigo 71, 
inciso X, alínea “b” do CTE, devendo ser de 13 % sobre o imposto. 

 
O processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi convertido em 

diligência nos termos da resolução nº 30/2018 (fls. 50/51), a fim de o sujeito passivo: (a) 
informar objetivamente quais os erros existem na Auditoria Especifica de Mercadorias que 



fundamenta o lançamento tributário em apreciação; (b) apresentar quaisquer outros 
esclarecimentos que entender úteis à sua defesa.  

 
O sujeito passivo se manifesta a respeito da diligência. Afirma que não 

possui condições de responder no prazo concedido, já que na apuração dos documentos 
fiscais e auditoria chegou a soma de mais de 5000 (cinco mil) documentos, com os mais 
de 5000 (cinco mil) juntados pela autuada. Requer a dilação do prazo em mais 30 (trinta) 
dias para que possa pôr fim ao referido expediente e responder a respeitável resolução 
30/2018. 

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

O sujeito passivo afirma que a fiscalização não fez a indicação do 
dispositivo legal infringido nem da penalidade proposta de modo a ficar claro ao 
contribuinte para se defender. Alega também que não foi informado de onde retirou os 
dados que levaram a concluir haver ocorrido omissão de registro de entrada, bem como 
faltam os documentos probantes da referida alegação, dessa forma, defende a ocorrência 
da nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 

 
No tocante a essas alegações, devo registrar que no campo próprio do 

auto de infração estão indicados os dispositivos legais infringidos, bem com a penalidade 
proposta (fls.01). Os dados utilizados na auditoria foram retirados da Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) apresentada pelo sujeito passivo ao fisco. No CD anexado ao auto de 
infração (fls. 10)  constam a relação do estoque inicial, do estoque final, relação de 
entradas, relação de saídas, bem como o demonstrativo Auditoria Especifica de 
Mercadorias – Conclusão. O contribuinte recebeu cópia desse CD (fls. 10/11). Os 
documentos probantes da acusação fiscal então nesse CD, no qual constam os 
demonstrativos que foram elaborados com base nas informações apresentadas pelo 
contribuinte por meio da EFD entregue ao fisco. 

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, sobre o resultado da diligência, os prazos processuais estabelecidos 
pela Lei nº 16.469/09 foram respeitados, de forma que o autuado teve total oportunidade 
de se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, da existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetiva, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 



nos documentos e demonstrativos de fls. 03 a 09. CD às fls. 10 contém todos os 
demonstrativos que sustentam a acusação fiscal.   

 
A fiscalização apontou objetivamente a infração praticada pelo sujeito 

passivo. O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 
16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. Infração e infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 

 
O fisco acusa o contribuinte de omissão de registro de entrada de 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no 
valor comercial de R$ 11.770.180,57, já acrescido do respectivo Índice de Lucro Bruto - 
ILB, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, apurado conforme demonstrativo Auditoria 
Especifica de Mercadorias anexo. Exige-se o ICMS na importância de R$ 2.000.931,21, 
juntamente penalidade e acréscimos legais. 

 
O lançamento do crédito tributário em apreciação está fundamentado na 

Auditoria Específica de Mercadorias. Essa auditoria analisa de forma quantitativa as 
entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração 
o estoque inicial e final do período analisado. No caso em tela foi constatado Entrada de 
Mercadorias no Estabelecimento sem Documentação Fiscal, referente ao período de 
01/01/2015 a 31/12/2015.  

 
A auditoria fiscal está respaldada pelo disposto no artigo 148 da Lei nº 

11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE): 
 
"Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 
 
I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e 
dos respectivos estoques, inicial e final; 
 
[...] 
 
IV - os coeficientes médios de lucro bruto ou de valor acrescido, por 
atividade econômica, localização e categoria do sujeito passivo; 
 
[...] 
 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação 
ou prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 
 
[...] 
 



III - quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem 
documentação fiscal." 
 
É de se registrar que a autuação em discussão não se cuida da falta de 

registro de nota fiscal de aquisição. Primeiro por que a autuação está fundada em 
Auditoria Específica de Mercadorias. Essa auditoria apura a AQUISIÇÃO OU VENDA DE 
MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. Segundo, os dispositivos, tanto da infração quanto 
da penalidade cuidam da aquisição de mercadoria sem nota fiscal.   

 
O sujeito passivo afirma que a ocorrência de saídas a mais não implica por 

si só em omissão de entradas, tendo em vista que deve ser observado o estoque 
consolidado do ano anterior, o que não foi feito pela autoridade fiscal. Não procede essa 
afirmação. A presente auditoria foi realizada considerando que a soma do estoque inicial 
mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S). 
Essa auditoria permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo de 
mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 
registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado. Foi levado 
em consideração os estoques informados pelo sujeito passivo.  

 
A Auditoria Específica de Mercadorias deve ser contraditada com outra 

auditoria da mesma espécie, na qual as falhas existentes no levantamento original devem 
ser identificadas. É exigido, no mínimo, que seja informado, de forma objetiva, os erros 
ocorridos no levantamento fiscal.  

 
O sujeito passivo apresentou PEN DRIVE (fls. 46) contendo Documento 

Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (DANFe) das notas fiscais de aquisição, bem como 
SPED fiscal relativo aos livros registros de entradas, registro de saídas, registro de 
apuração do ICMS, bem como recibo de entrega da escrituração fiscal digital, sem 
informar quais os erros existiriam na auditoria fiscal. Diante da ausência de levantamento 
contraditório ao procedimento fiscal, bem como pela de falta de indicação da existência de 
erros na auditoria fiscal, a Quarta Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, 
nos seguintes termos (fls. 50/51):  

 
“[...] RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo ao Setor de Preparo Processual 
(SEPRE), para que se determine a intimação do sujeito passivo, na 
pessoa de seu advogado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as 
seguintes providências: 
 
(1) informar objetivamente quais os erros existem na Auditoria Especifica 
de Mercadorias que fundamenta o lançamento tributário em apreciação; 
 
(2) apresentar quaisquer outros argumentos ou esclarecimentos que 
entender úteis à sua defesa.  
 
Após, retorne para julgamento. ” 
 
O sujeito passivo se manifesta a respeito da diligência. Afirma que não 

possui condições de responder no prazo concedido, já que na apuração dos documentos 
fiscais na auditoria chegou a soma de mais de 5000 (cinco mil) documentos, com os mais 
de 5000 (cinco mil) juntados pela autuada. Requer a dilação do prazo em mais 30 (trinta) 
dias para que possa pôr fim ao referido expediente e responder a respeitável resolução 
30/2018. 



 
Devo registrar que o contribuinte tomou ciência da autuação em 

outubro/2017 (fls. 12) e constitui advogado em novembro/2017 (fls. 41). O processo veio a 
julgamento pela primeira vez em fevereiro/2018. Nessa ocasião o julgamento foi 
convertido em diligência, sendo concedido novo prazo para o sujeito passivo se manifestar 
sobre a auditoria fiscal, no sentido de apresentar objetivamente quais os erros teriam no 
levantamento fiscal. O processo retornou para apreciação em julho/2018 sem que 
ocorresse qualquer manifestação sobre a existência de possíveis falhas no levantamento 
fiscal em apreciação. Até a data do julgamento cameral não foi apresentado qualquer 
levantamento contraditório. Ademais, as argumentações apresentadas pelo sujeito passivo 
foram insuficientes para descaracterizar a ação fiscal. 

 
Pela auditoria apresentada, ficou constatada a entrada de mercadoria 

desacompanhada de documentação fiscal. Essa irregularidade configura infração à 
legislação tributária, conforme estabelece o Código Tributário Estadual, Lei nº 11.651/91, 
no art. 66, caput: "as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos". 

 
Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na legislação 

tributária relativa à matéria em comento, forçoso concluir que deve ser julgado procedente 
o auto de infração.  

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, rejeito 

as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, quanto ao mérito, nego-
lhe provimento para julgar procedente o auto de infração.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02061/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
no recolhimento do ICMS. Confirma a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração. Decisão unânime. 
 
O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. A defesa sem a devida instrução, portanto, 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Câmara 
Julgadora, a qual considerou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinados com o art. 
141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a exigência do crédito tributário resultante da 
omissão no recolhimento do ICMS nas realizações das saídas de mercadorias tributadas 
sem a emissão da documentação fiscal, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme 
Auditoria Específica de Mercadorias, e documentos anexo e também, constantes em mídia 
CD. Em consequência o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 17.699,90, junto 
com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso VII, 

“l” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
De acordo com o previsto no artigo 45, inciso XII da Lei nº 

11.651/1991, a fiscalização identifica a pessoa física da pessoa jurídica para o polo 
passivo solidário da lide. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 45. 
 
Após as notificações de fls. 46 a 49, o sujeito passivo e o solidário, 

em peças apartadas, impugnam o lançamento do crédito tributário na primeira fase 
defensória, fls. 53 a 62, com o argumento de que o auto de infração é resultante da 
Auditoria Específica de Mercadorias, cuja conclusão é a afirmação de que a empresa 
efetuou saída de mercadorias tributadas sem a devida emissão da nota fiscal 
correspondente. 



 
Afirma que a multa é absurda, tem carácter confiscatório que vai ao 

arrepio dos artigos 61 § 1º, inciso II, alínea “b” e 150, inciso IV da Constituição Federal.  
 
A instrução da peça de defensa se fez com os documentos de fls. 63 

a 84. 
 
O julgador singular analisa a tese impugnatória e decide a ação pela 

declaração da procedência do auto de infração, fls. 86 e 87, momento em que esclarece: 
 
O lançamento decorreu de Auditoria Específica de Mercadorias, que, 

com base nos estoques inicial e final, nas entradas e nas saídas, por quantidade, é 
verificada a equação EI + E = EF + S. A natureza do trabalho, por si, é simples, cabendo 
ao agente do Fisco uma cabal demonstração por meio de relação de entradas, saídas e 
dos inventários inicial e final. A auditoria, com base na Escrituração Fiscal Digital do 
contribuinte (coo de fato foi feita) permite ao agente do Fisco conferir a existência de tal 
equação”, fl. 87. 

 
Decidido pela instância singular, o autuado e o solidário foram 

notificados, fls. 88 a 93, cuja ausência da parte recorrente está marcada com a lavratura 
do Termo de Perempção de fl. 94.   

  
Renovadas as notificações, fls. 95 a 97, o sujeito passivo e o 

solidário recorrerem da decisão singular, fls. 99 a 110, onde reivindicam a aplicação da 
multa de acordo com a vigência da Lei nº 19.965/2018, a qual limita a cobrança da multa 
sem passar a 100% do valor do imposto. Como forma de ilustrar o seu recurso, transcreve 
sentenças dos Tribunais Superiores, fls. 103 a 108.  

 
Afirma que a “sanção tributária, à semelhança das demais sanções 

impostas pelo Estado, é informada pelos princípios congruentes da legalidade e da 
razoabilidade, de forma que a atuação da Administração Pública deve seguir tais 
parâmetros os quais censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção 
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar”, fl. 109. 

 
Por fim requer que seja declarado nulo o auto de infração, 

cancelando-se os seus efeitos. 
 
O documento de fl. 111 faz parte do processo. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O sujeito passivo foi autuado porque omitiu o recolhimento do ICMS, 

cujo valor foi constatado na conclusão da Auditoria Específica de Mercadoria no período 
de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme descrição contida no auto de infração e 
demonstrativos anexos. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez de acordo com as exigências do 

procedimento administrativo, fato assinalado no primeiro parágrafo do relatório processual. 
 



Nas fases contraditórias o autuado não comprovou a inexistência da 
causa motivadora da constituição do crédito tributário, e o julgador de Primeira Instância 
decidiu pela procedência do auto de infração, após considerar a ausência de instrução na 
peça de impugnação.  

 
O sujeito passivo e o solidário recorrem da decisão singular a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e não instrui 
convenientemente a peça de defesa, de forma que o processo chega a julgamento 
cameral semelhante ao julgado pela instância singular. 

 
Sou coerente com os julgados anteriores, cujos processos trouxeram 

exigências tributárias idênticas e que a empresa autuada não comprovou a ausência de 
omissão no recolhimento do tributo estadual e nestas entendi que o sujeito passivo 
preocupou com a procedência do auto de infração e não instruiu o seu recurso na forma 
disciplinada para contestar a Auditoria Específica de Mercadorias.  

 
Este procedimento da recorrente me ampara a não modificar a 

decisão recorrida e me faculta o entendimento de que o julgamento singular deve ser 
mantido. 

 
Na sequência, considero que o autuado não trouxe para a instrução 

dos contraditórios demonstrativos de prova contrária ao lançamento de ofício ou 
contraprova capaz de modificar a exigência do crédito. Este procedimento do sujeito 
passivo me convence de que nenhum reparo deve ser procedido no julgamento singular. 

  
Ante a falta de elementos suficientes para provocar a reforma da 

constituição do crédito pelo lançamento de ofício, o julgador não dispõe de respaldo legal 
para efetivar qualquer modificação no trabalho fazendário, como também, na decisão 
proferida pela Primeira Instância deste egrégio Conselho Administrativo Tributário. 

 
Esclareço que o sistema de cobrança do crédito tributário pelo setor 

competente da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, tem os cálculos já ajustados 
de acordo com a legislação modificativa posterior, o que me faculta apor nesta decisão a 
necessidade de adequação da multa. 

 
Ao finalizar este julgamento e ao votar a ação, por unanimidade de 

votos, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02083/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Penalidade pecuniária. Obrigação tributária principal. 
Omissão de registro de entrada de mercadorias apurada em 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência parcial do 
lançamento. 
 
Impõe-se o julgamento no sentido da procedência parcial do 
lançamento quando o contribuinte contradita eficazmente o 
trabalho fiscal demonstrando a inocorrência parcial da 
irregularidade descrita na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
55.244,52 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois 
centavos), adequando a penalidade para a prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de entradas de mercadorias, conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias. Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 2.239.064,92, resultante da 
aplicação do percentual de 25% sobre a base de cálculo de R$ 17.912.519,34, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 1º/01/07 e 31/12/07. O auto de infração foi lavrado em 
31/10/2012. 

 
O auto de infração é instituído com Documentos, às fls. 03 a 63. 
 
Intimado, às fls. 64 a 65, Fora apresentada impugnação à primeira 

instância, às fls. 73 a 106, pede, ao final, a improcedência do lançamento. Junta 
documentos, às fls. 107 a 144. 

 
A impugnante, em peça apartada, às fls. 148 a 154, reitera que deu 

continuidade à reconstituição do levantamento fiscal, no escopo de identificar todas as 
notas fiscais de entradas que não teriam sido consideradas pela fiscalização. Afirma que 
todas as notas fiscais referentes ao exercício de 2007 que não constaram no trabalho 
fiscal foram escrituradas extemporaneamente no SPED, no mês de julho de 2012, antes 
da lavratura do presente auto de infração.  Passa, a seguir, a demonstrar numericamente 
os supostos equívocos perpetrados pelo Fisco.  

 
Pela Sentença n°368/2013 – JULP, às fls. 161 a 165, o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  



 
Intimado, às fls. 166 a 169, não resignado com a decisão proferida, o 

sujeito passivo retorna aos autos, fls. 172 a 208, alegando, preliminarmente:  
> nulidade da decisão singular por ausência de análise das 

premissas fáticas e documentos fiscais, principalmente no que tange ao erro de 
capitulação legal da multa isolada aplicada, os quais eram inequívocos em comprovar a 
ilegitimidade da exação tributária, a decisão recorrida limitou o exercício de defesa da 
Recorrente, bem como tornou incerta a determinação das infrações que lhe foram 
imputadas;  

> nulidade da decisão recorrida, pois o crédito tributário cobrado está 
eivado pela decadência;  

> nulidade do auto de infração, por superficialidade na apuração dos 
fatos pela fiscalização e, por consequência, a existência de vício insanável no ato de 
lançamento, o que torna absolutamente nula a integralidade da multa;  

> nulidade do auto de infração por ilegitimidade do levantamento 
fiscal realizado para se apurar eventual descumprimento de obrigação acessória, já que 
para a constatação de omissão de registro de entrada de mercadorias depende da análise 
física das mercadorias e da identificação de notas fiscais supostamente não escrituradas, 
o que não foi feito. 

No mérito aduziu que as operações de saída de mercadorias são 
legitimas e não existe omissão de registro de entradas, conforme auditoria interna 
realizada pela empresa.  Defendeu que a divergência apontada pela fiscalização ocorreu 
porque esta considerou um volume de saídas muito maior que o real volume de saídas do 
período.  

Asseverou que houve erro na capitulação da multa isolada, por 
ausência de subsunção da conduta praticada à tipificação da penalidade aplicada. A titulo 
de argumentação, caso os julgadores não entendam pela improcedência, requereu a 
imputação da penalidade correta e condizente com a descrição da acusação fiscal, qual 
seja, a prevista no artigo 71, XIX, "b", da Lei 11.651/91.  

Alegou ainda que caso a suposta omissão fosse legitima, o que se 
admite somente a título argumentativo, não implicou em falta de pagamento de imposto, 
ou seja, não houve prejuízo ao erário, portanto, em homenagem aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, merece ser afastada a multa ora imposta. Alegou 
ainda que a multa que ultrapassa o valor de R$ 3 milhões tem caráter confiscatório e 
desproporcional. Reiterou o cancelamento do auto de infração. 

 
Conforme Acórdão N° 2338/2013, às fls. 225 a 233, a Segunda 

Câmara do CAT decidiu rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada. Rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular. Rejeitar as preliminares de nulidade do auto 
de infração, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de defesa. Acatar a preliminar de 
decadência arguida pela autuada.  

 
Não resignada com a decisão proferida, a Representação Fazendária 

interpõe recurso à presente fase plenária, às fls. 237 a 238, no escopo de ver afastada a 
declaração de decadência do crédito tributário, realizada nos termos do art. 150 §4º do 
CTN. As razões recursais apontam para o critério de contagem estabelecido no art. 173, I 
do CTN, porquanto o presente lançamento trata de multa formal pelo descumprimento de 
obrigação acessória, não havendo como argumentar que tenha ocorrido alguma 
homologação de pagamento.  

 
O sujeito passivo apresenta contrarrazões, fls. 245 a 254, 

asseverando que para os efeitos de decadência, as obrigações acessórias seguem 



necessariamente o regime da obrigação principal, sendo plenamente aplicável a normativa 
prevista no art. 150 §4º do CTN. Argumenta que não se faz possível a subsunção ao art. 
173, I do mesmo diploma, uma vez que o mesmo é reservado para as hipóteses de 
lançamento de ofício, por declaração ou, ainda, por homologação, neste último caso, 
quando se evidencie fraude, dolo ou simulação. Solicita a manutenção da decisão 
cameral.  

 
Conforme Acórdão N° 2010/2014, às fls. 272 a 280, o Conselho 

Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso da fazenda pública para o conselho 
pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do credito tributário, 
devendo retornar os autos a câmara julgadora para apreciação das demais matérias 
referentes ao mérito.  

 
Conforme Resolução 013/2015, fls. 283 a 284, resolve converter o 

julgamento em diligencia. 
 
Intimado, às fls. 285, o sujeito passivo retorna aos autos, às fls. 288 a 

293, alegando que em razão do reduzido prazo de 15 dias, somando ao fato de que a 
documentação solicitada por esta C. turma julgadora remete a operações realizadas há 
quase 10 anos (documentação física em papel e não digital), ainda não foi possível à 
requerente levantar todas as notas fiscais de entrada, os livros com as respectivas 
escriturações e as planilhas com o levantamento contraditório. Argumenta que é possível 
confirmar que houve i efetivo ingresso da mercadoria Naja 4x5 1 br no estabelecimento da 
requerente em Goiás e que, portanto, não houve qualquer omissão nas entradas 
(acusação que dá sustento ao auto de infração), mas tão somente a ausência de 
escrituração no prazo regulamentar e o registro em atraso das notas fiscais de entrada. 
Aduz que a escrituração em atraso não trouxe qualquer prejuízo ao erário do Estado de 
Goiás, mas tão somente à Requerente, que deixou de aproveitar o credito do imposto no 
momento em que promoveu a saída interestadual tributada com os produtos 
agropecuários em referência. Diante do exposto, requer a juntada das inclusas notas 
fiscais de que comprovam a remessa dos produtos controvertidos do estabelecimento da 
requerente em SP para GO; a dilação do prazo previsto na carta de intimação por 60 dias 
adicionais, com fundamento no art. 34 da Lei n° 16.469/09, I, alínea d. junta documentos, 
às fls. 294 a 321. 

 
O sujeito passivo junta documentos, às fls. 326 a 541. 
 
Conforme Resolução 69/2015, fls. 546 a 547, resolve, converter o 

julgamento me diligência e encaminhar os autos à SEPRE para que intime a recorrente a 
apresentar em mídia de CD não regravável, relação de entradas com a mesma 
formatação da planilha de fls. 12 a 18, relativa às mesmas mercadorias que constam na 
planilha de conclusão da auditoria especifica de mercadorias de fls. 004 a 006.  

 
Em atendimento a Resolução 69/2015, o sujeito passivo anexa mídia 

e documentos, às fls. 557 a 716. 
 
Conforme Resolução 97/2015, fls. 719 a 721, resolve converter o 

julgamento em diligencia e encaminhar os autos à Gerencia Especial de Auditoria, GEAT, 
para que se titular designe agente fiscal que efetues procedimento de revisão fiscal do 
levantamento especifico de mercadorias. 

 
Pela revisão fiscal, às fls. 723 a 724, o autuado não procurou a 

repartição fiscal para coletar o visto do titular da delegacia regional de fiscalização de sua 



circunscrição, por ocasião dos registros extemporâneos das notas fiscais em questão. 
Caberia, portanto, uma penalização formal. Não se faz menção nos autos do termo de 
início da ação fiscal. Então, os novos valores ao considerar os registros extemporâneos do 
autuado, são os seguintes: omissão de entradas: R$ 1.495.386,17; multa formal 25%: R$ 
373.846,54; omissão de saídas: R$ 41.462,20; multa formal 25%: R$ 10.365,55. 

 
Intimado, às fls.744 a 745, o sujeito passivo apresenta manifestação 

a diligencia, às fls. 747 a 752, alegando que conforme esclarecido, o lançamento foi 
efetuado a partir das informações do SINTEGRA, ocasião em que a D. Fiscalização, 
analisando o volume de entradas + estoque inicial e comparando com o volume de saídas 
+ estoque final, presumiu a ocorrência de omissão no registro de entrada de mercadorias 
tão somente porque o volume de saídas + estoque final superou o volume de entrada + 
estoque inicial. Argui que a recomposição dos cálculos realizada pela D. Fiscalização 
demonstra a fragilidade do lançamento, que vem sendo defendida desde a Impugnação. 
Ao todo, a revisão dos cálculos indica que o lançamento deve ser reduzido em 
aproximadamente 90% do valor originalmente exigido no auto de infração. Aduz que 
quanto à alegada omissão de saídas no valor de R$ 41.462,20, trata-se de acusação fiscal 
inovadora, não prevista originalmente no AI, onde a D. Fiscalização afirma tão somente a 
existência de supostas omissões de entradas. Sustenta que a nova acusação de omissão 
de siadas aduzida pela D. Fiscalização é, no entanto, incompatível com a fase em que o 
processo administrativo se encontra, já que representa manifesta alteração de critério 
jurídico do lançamento. Ao final, requer: cancelamento do auto de infração. Junta 
documentos, às fls. 753 a 779. 

 
Conforme Resolução 165/2016, fls. 783 a 784, resolve encaminhar 

os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para 
que seu titular designe autoridade fiscal para juntar aos autos demonstrativo com valores 
das notas fiscais referidas na parte final do documento de fl. 724, bem como nova revisão 
fiscal. 

 
Pela revisão fiscal, às fls. 787 a 788, alegando falta de emissão de 

documentos fiscais de entradas: R$ 157.248,00; falta de emissão de documentos fiscais 
de saídas: R$ 63.730,10. Perfazendo o total de R$ 220.978,10 de operações sem emissão 
de documentos fiscais. Então, conforme preconizado pelo Art. 71, VII, da Lei 11.651/91, 
aplica-se a multa de 25% sobre o valor das operações, perfazendo o total de R$ 
55.244,53. 

 
O sujeito passivo retorna aos autos, às fls. 808 a 809, alegando que 

dada a antiguidade desse acervo fiscal, não fio possível localizar sem seus arquivos a 
cópia da NF que falta. Sustenta que considerando a documentação em comento, que se 
soma às copias das NFs apresentadas pela requerente anteriormente, é possível 
confirmar que não ouve omissão de entradas como alegava inicialmente a D. 
Representação Fiscal, mas, na realidade, o registro extemporâneo dessas entradas no 
SPED. Ao final, requer: cancelamento do AI. 

 
Intimado, às fls. 812 a 813, o sujeito passivo apresenta manifestação, 

às fls. 815 a 822, alegando que a revisão dos cálculos indica que o lançamento relativo às 
omissões de entradas deve ser reduzido em aproximadamente 97% do valor originalmente 
exigido no auto de infração. Sustenta que para que a fiscalização pudesse exigir débitos 
de ICMS sobre nova acusação, seria necessária a lavratura de novo auto de infração, o 
que seria inviável neste momento em virtude da consumação do prazo decadencial. Ao 
final, requer: cancelamento do auto de infração. 

 



É o relatório. 

 
V O T O  

 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo por ter omitido o registro de entrada de mercadorias, no exercício de 2007, 
conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 
serem enfrentadas, vez que as revisões realizadas afastaram as questões controvertidas 
que pairavam sobre o lançamento, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de 
penalidade pecuniária em razão de o contribuinte ter promovido a entrada de mercadorias 
em seu estabelecimento sem a cobertura da documentação fiscal exigida pela legislação 
tributária. 
 

Sabe-se que a referida auditoria analisa, de forma quantitativa, o 
fluxo de entradas e saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em 
consideração os estoques inicial e final, de tal sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 
permitindo, dessa forma, conferir, com exatidão o fluxo de mercadorias no 
estabelecimento, possibilitando apontar com segurança a entrada ou saída de 
mercadorias sem documentação fiscal no período analisado, ou mesmo a existência de 
estoque, na data da sua contagem, em situação irregular. 

 
A auditoria em questão é considerada a mais precisa entre todas as 

ferramentas utilizadas pelo fisco, com a finalidade de apurar infração à legislação tributária 
relativamente à entrada ou saída de mercadorias do estabelecimento. Está prevista do 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu procedimento disciplinado no 
Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT. 

 
Cumpre salientar que a auditoria fiscal foi elaborada tomando em 

consideração as informações prestadas à fiscalização pelo sujeito passivo. 
 

A revisão implementada às fls. 787/806 destes autos depurou o valor 
correto de base de cálculo da multa formal aplicada pela aquisição de mercadorias sem 
documentação fiscal promovida pela recorrente no decorrer do exercício de 2007. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 

provimento para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 
lançamento fixando a penalidade pecuniária a recolher no valor de R$ 55.244,52 
(cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), 
devendo, ainda, ser considerado o benefício previsto no art. 71, §8º, da Lei n.º 11.651/91. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Auditoria específica de mercadorias (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02092/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão do 
registro de saída de mercadorias tributadas. Reforma em parte 
da decisão singular. Procedência Parcial. Adequação da 
penalidade para a prevista no inciso I do § 9º. do artigo 71 do 
CTE, efetuada pelo sentenciador singular. Mantida. 
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
procedente em parte, adequando-se a penalidade quando a lei 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 13.151,11 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e 
onze centavos), conforme revisão de folhas 130, mantendo a adequação da forma 
qualificada para o inciso I do § 9º do artigo 71 do CTE, efetuada pelo julgador singular. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis 
Pauli e Masayuki Missao. Nos termos do caput do art. 25 do Regimento Interno do CAT, o 
julgamento foi realizado com composição incompleta, por falta de um Conselheiro 
representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de ICMS, por omitir registro de saída 
de mercadorias tributadas, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. 
 

Regularmente intimado, fls. 05 a 06, o sujeito passivo apresenta 
impugnação em Primeira Instância. 
 

Alega, preliminarmente, a decadência dos créditos tributários 
relativos aos fatos geradores anteriores a 12/2011. Fundamenta sua alegação com base 
no § 4º, do art. 150 do Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência. Subsidiariamente, 
alega que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório, o que contraria o disposto no 
inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. Defende que para aplicação de penalidade 
tão gravosa pressupõe-se a comprovação de conduta dolosa pelo impugnante. Cita 
jurisprudência. Requer o cancelamento ou redução da multa. 

 
Mediante Sentença nº 2384/2017 - JULP, às fls. 31 a 33, o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para o §9º I do artigo 71 do CTE. 

 



Intimado às fls. 35 a 39, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário 
às fls. 41 a 56, arguindo: 

 
- Decadência parcial em relação aos fatos geradores ocorridos 

anteriormente a 12/2011. Fundamenta sua alegação com base no § 4º, do art. 150 do 
Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência. 

 
- De que não houve omissão de saídas pois houve, na verdade, 

equívoco nas informações constantes no SPED, sobretudo no “estoque final”, que 
apresentou somente algumas unidades de mercadorias em estoque. E que, por óbvio, que 
uma empresa do porte do sujeito passivo, que comercializa móveis, eletroeletrônicos, 
equipamentos e suprimentos de informática, não manteria um estoque tão pequeno de 
mercadorias para comercialização.  

 
- Apresenta situações em que a auditoria da fiscalização estaria 

incorreta, pois não considerou notas fiscais e cupons fiscal de entrada e saída de 
mercadorias. Anexa documentos à impugnação. 

 
- Pede diligência para análise das alegações para que seja 

oportunizado a retificação da EFD, em especial o registro de inventário final do ano de 
2011. 

 
- Subsidiariamente, alega que a penalidade aplicada possui caráter 

confiscatório, o que contraria o disposto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. 
Defende que para aplicação de penalidade tão gravosa pressupõe-se a comprovação de 
conduta dolosa do impugnante.  

 
Ao final, requer: seja reconhecida a decadência dos créditos 

tributários e determinar o cancelamento integral dos créditos em discussão. 
Sucessivamente, caso a presente autuação não seja cancelada, requer seja determinada 
a baixa dos autos em diligência fiscal, para que seja possibilitada a retificação completa do 
SPED do período autuado. Anexa documentos ao recurso às fls. 58 a 125. 

 
Pela Resolução nº 109/2017 a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que seu titular 
designe um auditor fiscal, preferencialmente, a autora do procedimento para: analisar os 
argumentos e documentos trazidos pela empresa autuada no Recurso Voluntário de fls. 38 
e 127, especialmente sobre a existência de notas fiscais não consideradas na auditoria 
específica em razão de não terem sido informadas no SPED CONTÁBIL e, se for o caso, 
elaborar novos demonstrativos da auditoria com as adequações necessárias; preste 
quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide. (fls. 128 e 
129) 

 
A Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços compareceu aos autos 

em atendimento à Resolução nº 109/2017 ( fl. 130), sendo que o auditor fiscal informa que 
reprocessou todos os itens do levantamento fiscal, constatando que não houve omissão 
de entrada ou saída em relação aos itens objeto de contestação pelo sujeito passivo. 
Quanto ao pedido de retificação da EFD, em especial os estoques, entendeu a 
fiscalização que não há como autorizar, pois a apuração dos estoques dar-se-á por meio 
da contagem física efetuada no término do exercício, não havendo, por óbvio, como 
retroceder no tempo para realizar uma nova contagem. Como resultado da revisão, 
considerando em parte as alegações do sujeito passivo, a autoridade fiscal apresentou 



novo valor de omissão de saída, com ICMS devido de R$ 13.151,11. Anexou documentos 
(fls. 131 a 136). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

110/2017 e, querendo, manifestar-se. (fl. 140), mas não apresentou contradita. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
Decadência: 
 
REGRA GERAL DE DECADÊNCIA: 
 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
REGRA ESPECÍFICA DE DECADÊNCIA (HOMOLOGAÇÃO 

TÁCITA): 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que 
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao 
lançamento. 
 
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à 
extinção total ou parcial do crédito. 
 
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na 
imposição de penalidade, ou sua graduação. 
 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
 

Após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive 
na sistemática do recurso repetitivo, em dezembro de 2015, o STJ fez publicar a súmula 
555 com o intuito de pacificar o entendimento, com o seguinte enunciado: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 



passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa”. 
 

Mas, diante de todo o exposto, a aplicação do artigo 150, §4º, do 
CTN está restrita aos casos de, cumulativamente: 

  
(I) tributo sujeito ao lançamento por homologação; 
(II) quando tenha havido a respectiva declaração; 
(II) quando tenha havido antecipação de seu pagamento; e 
(IV) desde que não esteja comprovada a ocorrência de dolo, fraude 

ou simulação.  
 
Isto é: (a) o do art. 173, I, extingue o DIREITO DE CONSTITUIR o 

crédito tributário, nas modalidades de lançamento de ofício e por declaração; e, (b) o do 
art. 150, § 4º, extingue o DIREITO DE HOMOLOGAR expressamente os procedimentos 
de lançamento efetuados pelo sujeito passivo. 

 
No presente caso, a fiscalização constatou, pela auditoria específica 

de mercadorias, que houve omissão de entrada e saída de mercadorias. Isto é, foram 
efetuadas compras e vendas de mercadorias sem a respectiva emissão de documentos 
fiscais, conforme presunção legal constante no §º do artigo 25 do CTE: 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

 
Portanto, no presente caso, apesar de ser um imposto por 

homologação (ICMS), apesar de, a princípio, não haver comprovação de ocorrência de 
dolo, fraude ou simulação, não houve a declaração em relação as referidas operações, 
que foram efetuadas sem o correspondente documento fiscal e sem o correspondente 
registro e, por consequência, o correspondente pagamento do tributo devido. Portanto, no 
presente caso, a regra de decadência é aquela prevista na regra geral constante no artigo 
173, I do CTN, que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte 
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como os fatos são do ano de 
2011, o primeiro dia do exercício seguinte é 01/01/2012. Constando-se 5 anos a partir 
dessa data, o prazo final decadencial é o dia 31/12/2016. Como o sujeito passivo foi 
intimado do lançamento no dia 09/12/2016, não houve decadência. Rejeito o pedido do 
sujeito passivo. 

 
Mérito: 
 
Trata-se de lançamento ocasionado pela constatação de omissão de 

imposto em auditoria específica de mercadorias. Como resultado dessa auditoria, tanto a 
omissão de entrada como a omissão de saída, por conta das disposições do artigo §1º do 
artigo 25 do CTE, fazer prova relativa de que houve a respectiva omissão. Trata-se, 
portanto, de presunção legal da ocorrência de infração a legislação tributária.  

 
Por ser uma presunção relativa, cabe ao sujeito passivo, no 

respectivo PAT, afastar a respectiva presunção, trazendo elementos de prova de que a 
respectiva presunção não corresponde à realidade fática. Nesse sentido, o sujeito passivo 
apresentou impugnação questionando alguns produtos e, de fato, tinha razão em relação 



a eles, demonstrando que não havia omissão de entrada e saída em relação aos mesmos, 
situação ratificada pelo auditor fiscal que revisou o lançamento. 

 
Ocorre que a presunção somente foi afastada em relação a alguns 

produtos, persistindo a acusação fiscal em relação aos demais, conforme apurado em 
revisão fiscal. 

 
Quanto ao estoque final de mercadorias, que o sujeito passivo alega 

estar errado, por equívoco na SPED informada por ele mesmo, corroboro com o mesmo 
entendimento da autoridade revisora que assevera que não é possível retornar no tempo 
(para 2011), para efetuar nova contagem física dos estoques e assim, retificar os registros. 
Tais informações foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo e correspondem ao 
estoque físico de mercadorias naquela época. A alegação de que haveria erro no estoque 
em função de divergências entre códigos dos produtos informados no SPED e os códigos 
inscritos nos registros de venda não é fato que ilide a obrigação do sujeito passivo em 
informar o estoque físico e real existente no final do período, no estabelecimento do sujeito 
passivo. 

 
Nesse sentido, considero que o trabalho fiscal e revisional foi 

suficientemente e corretamente efetuado, que apontou a existência de omissão de saídas 
de mercadorias no estabelecimento do sujeito passivo. 

 
Concordo também com a adequação da penalidade efetuada pelo 

julgador singular, adequando a forma qualificada do §9º, do inciso II (multa de 80% do 
valor do imposto) para o inciso I (multa de 60% do valor do imposto), pois não se tratam 
de produtos sujeitos à substituição tributária. 

 
Multa confiscatória: Por vedação expressa constante no regulamento 

do PAT, deixo de me manifestar sobre esse quesito. Mas subsidiariamente informo que 
com o acréscimo do §11 ao artigo 71 do CTE, efetuado pela Lei 19.965/2018, pelo 
princípio da retroatividade benigna, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto, 
sendo que tal limitação já é processada automaticamente pelo sistema fazendário ao caso 
em questão. 

 
Nesse sentido, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 

parcial provimento, para rejeitar o pedido de decadência e, quanto ao mérito, reformar a 
decisão singular e considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no 
valor de ICMS de R$ 13.151,11, conforme revisão de folhas 130, mantendo a adequação 
da forma qualificada para o inciso I do §9º do artigo 71 do CTE efetuada pelo julgador 
singular. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00106/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 
Decadência parcial. art. 150, § 4º do CTN. Não acolhida. Decisão 
unânime. Quando o contribuinte não tenha apurado e declarado 
o imposto a pagar, mas tenha ocultado este, na forma de 
utilização indevida a menor de base de cálculo, o prazo 
decadencial é contado na forma do art. 173, I, do CTN 
(Entendimento da Súmula 555 do STJ). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a abril de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais constantes do relatório “RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM 
VALOR MENOR QUE ENTRADA” em anexo no período de 01/01/2012 a 31/12/2016, 
utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não 
calculou o seu valor com base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/06). 



 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 09). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 14/26), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 – DECADÊNCIA do direito de lançar o crédito tributário, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 
de 2012, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN, uma vez que a intimação do sujeito 
passivo ocorreu somente em maio de 2017; 

 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
Não acolho a preliminar de mérito de decadência, uma vez que no 

presente caso aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial 
começa a ser computado do primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser 
lançado o crédito tributário, extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto 
legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 
Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 

sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS a pagar, conforme a descrição da 
ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou seja, essa parcela exigida do 
ICMS foi ocultada pelo sujeito passivo, na medida em que não tributou e não apurou a 
diferença calculada entre o valor da última entrada da mercadoria e o valor que adotou 
como base de cálculo.  

 



Nesses termos, não acolho a alegação de decadência, ainda que 
parcial. 

 
No mais, o impugnante aborda tão somente questão meritória da 

exigência fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 



Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00107/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 21.491,71 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências 
com valor menor que a entrada, referente aos exercícios de 2013 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/66) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 
base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS. 

 



Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 
primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 69). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 74/82), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 



- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 



Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 
recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 

 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00108/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria das saídas 
registradas e do documento emitido. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 11.348,44 (onze mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências com valor 
menor que a entrada, referente aos exercícios de 2013 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/40) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 
base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS. 

 



Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 
primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 43). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 74/82), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 



- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 



Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 
recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 

 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00109/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 
Decadência parcial. art. 150, § 4º do CTN. Não acolhida. Decisão 
unânime. Quando o contribuinte não tenha apurado e declarado 
o imposto a pagar, mas tenha ocultado este, na forma de 
utilização indevida a menor de base de cálculo, o prazo 
decadencial é contado na forma do art. 173, I, do CTN 
(Entendimento da Súmula 555 do STJ). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a março de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos (com cópia para o contribuinte), utilizando base 
de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu 
valor com base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 10.581,08 (dez mil quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 



Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/06); Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem 
(fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da fiscalização da base de cálculo nas 
transferências de mercadorias; relatório Informações dos Arquivos EFD (fls. 09/14); 
planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que Entradas” (fls. 15/56) 
identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por número, data de 
emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA 
FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de base de cálculo, 
alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato da Ordem de Serviço (fls. 57). 

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 60). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 65/77), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 – DECADÊNCIA do direito de lançar o crédito tributário, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2012, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN uma vez que a intimação do sujeito 
passivo ocorreu somente em abril de 2017; 

 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
Não acolho a preliminar de mérito de decadência, uma vez que no 

presente caso aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial 
começa a ser computado do primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser 
lançado o crédito tributário, extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto 
legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 



Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 
sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS a pagar, conforme a descrição da 
ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou seja, essa parcela exigida do 
ICMS foi ocultada pelo sujeito passivo, na medida em que não tributou e não apurou a 
diferença calculada entre o valor da última entrada da mercadoria e o valor que adotou 
como base de cálculo.  

 
Nesses termos, não acolho a alegação de decadência, ainda que 

parcial. 
 
No mais, o impugnante aborda tão somente questão meritória da 

exigência fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 



diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00110/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 
Decadência parcial. art. 150, § 4º do CTN. Não acolhida. Decisão 
unânime. Quando o contribuinte não tenha apurado e declarado 
o imposto a pagar, mas tenha ocultado este, na forma de 
utilização indevida a menor de base de cálculo, o prazo 
decadencial é contado na forma do art. 173, I, do CTN 
(Entendimento da Súmula 555 do STJ). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a março de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos (com cópia para o contribuinte), utilizando base 
de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu 
valor com base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 20.510,14 (vinte mil quinhentos e dez reais e catorze centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 



Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/06); extrato da Ordem de Serviço (fls. 07); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.08/09) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 10/15); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 16/134) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados 
por número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 
base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS;  

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 137). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 142/154), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 – DECADÊNCIA do direito de lançar o crédito tributário, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2012, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN uma vez que a intimação do sujeito 
passivo ocorreu somente em abril de 2017; 

 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
Não acolho a preliminar de mérito de decadência, uma vez que no 

presente caso aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial 
começa a ser computado do primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser 
lançado o crédito tributário, extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto 
legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 



Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 
sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS a pagar, conforme a descrição da 
ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou seja, essa parcela exigida do 
ICMS foi ocultada pelo sujeito passivo, na medida em que não tributou e não apurou a 
diferença calculada entre o valor da última entrada da mercadoria e o valor que adotou 
como base de cálculo.  

 
Nesses termos, não acolho a alegação de decadência, ainda que 

parcial. 
 
No mais, o impugnante aborda tão somente questão meritória da 

exigência fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 



diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00111/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 
Decadência parcial. art. 150, § 4º do CTN. Não acolhida. Decisão 
unânime. Quando o contribuinte não tenha apurado e declarado 
o imposto a pagar, mas tenha ocultado este, na forma de 
utilização indevida a menor de base de cálculo, o prazo 
decadencial é contado na forma do art. 173, I, do CTN 
(Entendimento da Súmula 555 do STJ). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a maio de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos JANEIRO/2012 a DEZEMBRO/2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos (com cópia para o contribuinte), utilizando base 
de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu 
valor com base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 8.501,70 (oito mil quinhentos e um reais e setenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 



Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/06); extrato da Ordem de Serviço (fls. 07); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.08/09) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 10/15); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 16/57) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 
base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 58/59).   

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 65). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 70/82), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 – DECADÊNCIA do direito de lançar o crédito tributário, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e 
maio de 2012, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN uma vez que a intimação do 
sujeito passivo ocorreu somente em 25/05/2017; 

 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
Não acolho a preliminar de mérito de decadência, uma vez que no 

presente caso aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial 
começa a ser computado do primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser 
lançado o crédito tributário, extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto 
legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 



Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 
sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS a pagar, conforme a descrição da 
ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou seja, essa parcela exigida do 
ICMS foi ocultada pelo sujeito passivo, na medida em que não tributou e não apurou a 
diferença calculada entre o valor da última entrada da mercadoria e o valor que adotou 
como base de cálculo.  

 
Nesses termos, não acolho a alegação de decadência, ainda que 

parcial. 
 
No mais, o impugnante aborda tão somente questão meritória da 

exigência fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 



diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, entretanto, 
devendo-se considerar o pagamento realizado conforme Parcelamento 3062430, para fins 
de possível extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00112/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Transferência de mercadoria com base de cálculo inferior à 
prevista na legislação, que é a correspondente ao valor da 
última entrada da mercadoria. Procedência. Não Unânime. Nas 
transferências de mercadorias de estabelecimento varejista, a 
base de cálculo corresponde ao valor da última entrada da 
mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias, por meio dos documentos fiscais relacionados em 
demonstrativo anexo, no período de 01/01/2012 a 31/12/2016, utilizando base de cálculo 
do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com 
base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 8.512,28 (oito mil e quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; planilhas “Relação de 
Transferências com Valor Menor que Entradas” (fls. 09/59) identificadas por documento 
fiscal de transferência, identificados por número, data de emissão, CFOP, quantidade, 
valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor 
unitário de entrada, diferença de base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS, 
mídia CD contendo arquivo magnéticos da escrita fiscal EFD. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 73/83) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 11/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 108/112, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 119/129), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 



 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 



 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00113/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativo anexo, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 27.265,85 (vinte e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências 
com valor menor que a entrada, referente aos exercícios de 2013 a 2016”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/04); extrato da Ordem de Serviço (fls. 04-A); 
planilha “Informações dos Arquivos EFD”, que relaciona os arquivos EFD auditados (fls. 
05/10) Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.11/12) dando ciência ao contribuinte 
da fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; planilhas “Relação 
de Transferências com Valor Menor que Entradas” (fls. 13/75) identificadas por documento 
fiscal de transferência, identificados por número, data de emissão, CFOP, quantidade, 
valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor 
unitário de entrada, diferença de base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 80/88) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
b) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 113/116, rejeita a alegação de nulidade, e, 

no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 120/130), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 



Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 



a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00114/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativo anexo, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 14.048,23 (quatorze mil e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme 
demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; planilhas “Relação de 
Transferências com Valor Menor que Entradas” (fls. 09/76) identificadas por documento 
fiscal de transferência, identificados por número, data de emissão, CFOP, quantidade, 
valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor 
unitário de entrada, diferença de base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; 
extrato Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 86/98) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 18/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 123/127, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 134/144), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 



 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 



 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00115/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativo anexo, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas 
mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
31.316,26, juntamente com penalidades e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos 
anexos”. 

 
Observa o autuante que “Foi constatado que além da matriz, as filiais 

também fazem transferências a menor”. 
 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório contendo 
“Informações dos Arquivos EFD” (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com 
Valor Menor que Entradas” (fls. 15/111) identificadas por documento fiscal de 
transferência, identificados por número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor 
unitário, descrição do produto, respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor 



unitário de entrada, diferença de base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; 
extrato Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 115/116). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 121/133) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 18/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 158/162, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 169/179), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 



vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

 



Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00116/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas 
mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
36.959,63, juntamente com penalidades e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos 
anexos”. 

 
O autuante esclarece que “Foi constatado que além da matriz, as 

filiais também fazem transferências a menor”.  
 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/95) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 



base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 99/100). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 105/117) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 18/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 142/146, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 153/163), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 



vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

 



Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00117/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas 
mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
17.981,00, juntamente com penalidades e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos 
anexos”. 

 
O autuante esclarece que “Foi constatado que além da matriz, as 

filiais também fazem transferências a menor”.  
 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/75) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 



base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 79/80). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 85/97) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 09/05/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 121/125, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 132/142), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 



jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 



de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00118/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas 
mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
29.243,20, juntamente com penalidades e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos 
anexos”. 

 
O autuante esclarece que “Foi constatado que além da matriz, as 

filiais também fazem transferências a menor”.  
 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/87) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 



base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 91/92). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 97/109) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 09/05/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 133/136, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 144/154), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 



vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 



de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00119/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias em operação interna e/ou interestadual, relativo aos 
períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, por meio dos documentos fiscais 
relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas 
mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
12.289,27, juntamente com penalidades e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativos da Auditoria das Transferências e demais documentos 
anexos”. 

 
O autuante esclarece que “Foi constatado que além da matriz, as 

filiais também fazem transferências a menor”.  
 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/71) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 



base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 75/76). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 81/109) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 09/05/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 117/121, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 128/138), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 



vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 



de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00120/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não Unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli 
José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 11.252,51 (onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências com valor 
menor que a entrada, referente aos exercícios de 2012 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls.07/08) dando ciência ao contribuinte da 
fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; relatório Informações 
dos Arquivos EFD (fls. 09/14); planilhas “Relação de Transferências com Valor Menor que 
Entradas” (fls. 15/72) identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por 
número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, 
respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de 
base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS; extrato Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 76/77). 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 82/94) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 09/05/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO., fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN);j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12,I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 118/122, rejeita as alegações de 

decadência e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 129/140), com 

as seguintes razões de defesa: 
 
1 - apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 



 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 



 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00132/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Exigência de imposto em 
relação às transferências interestaduais realizadas em valor 
inferior ao previsto na legislação tributária. Decisão cameral 
unânime pela procedência. Recurso em relação ao mérito sem a 
presença dos pressupostos recursais. Liminarmente inadmitido. 
Preliminar de exclusão dos solidários. Recurso conhecido para 
limitar a responsabilidade apenas para o período em que cada 
sócio exerceu a administração da empresa. Recurso 
parcialmente provido. 
 
1 – O recurso ao Conselho Pleno sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no Inciso II do Artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça recursal 
sobre o mérito da lide, quando a decisão sobre ele for unânime, 
e o recurso não tenha atendido os pressupostos recursais 
previstos naquele dispositivo.  
 
2- O sócio deve ser mantido na lide como solidário obrigado ao 
pagamento do imposto devido pela autuada, quando restar 
comprovado que ele exerceu a administração da empresa no 
período da ocorrência do fato gerador do ICMS nos termos do 
inciso XII do artigo 45 do CTE. No entanto a responsabilidade 
dele está limitada ao crédito tributário do período em que ele 
exerceu a administração da empresa autuada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer e 
admitir o recurso do sujeito passivo solidário Rafael Quintanilha para o Conselho Superior, 
dar-lhe parcial provimento para exclui-lo parcialmente da lide, mantendo a sua 
responsabilidade relativa ao credito tributário correspondente ao valor original do ICMS de 
R$ 35.789,17 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), 
no período de 01/05/2013 a 31/07/2013, alterando, por consequência,  a responsabilidade 
do sujeito passivo solidário Gláucia Guimarães da Silva relativa ao credito tributário 
correspondente ao valor original do ICMS de R$ 1.014.751,25 (um milhão, quatorze mil, 
setecentos e cinqüenta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo ao período de 
01/07/2013 a 31/08/2015. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em razão da 
arguição feita pelo Conselheiro Relator, acolhe-se a sua inadmissibilidade. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis 
Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Márcio Nogueira Pedra, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 596/2.017 da Terceira Câmara Julgadora, constante às folhas 209 a 213 dos 
autos: 

 
Neste processo, o Fisco acusa o Contribuinte de realizar transferências de 
mercadorias em operação interestadual, utilizando base de cálculo do ICMS em 
valor inferior ao previsto na legislação tributária. Está sendo cobrado o imposto na 
importância de R$ 1.038.584,07 (hum milhão e trinta e oito mil e quinhentos e 
oitenta e quatro reais e sete centavos), juntamente com penalidades e acréscimos 
legais, incidentes sobre a diferença apurada, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, 
Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença 
nº 3431/2016 , de fls 166 , que abaixo transcrevo : 
 
“Trata-se de detecção de realização de transferências em operação interestadual, 
utilizando-se base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação 
tributária, conforme demonstrativos e documentos anexos. Juntam-se o Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, os Anexos Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, além de outros documentos. 
 
O sujeito passivo apontado como principal compareceu tempestivamente ao feito, 
representado por um de seus sócios, através de procuradora legal, postulando 
apenas em nome da empresa autuada, pedindo pela improcedência, alegando, em 
síntese, que não existiria fato gerador na transferência de mercadorias, pois não 
teria havido comercialização, a circulação de mercadorias, transmissão de 
propriedade, a obrigação tributária e, com isso, incidência de imposto. 
 
Questionou, em seguida, as cominações exigidas, citando doutrinas e 
jurisprudências e a caracterização de uma suposta dupla exigência relativamente 
ao Auto de Infração mencionado. 
 
Já um dos sujeitos passivos, que foi apontado como solidário, compareceu ao feito 
pedindo sua exclusão parcial do litígio, por ter ele ingressado e participado do 
quadro societário da empresa autuada apenas de 08/03/2013 a 03/07/2013. 
 
O outro sujeito passivo, entretanto, que também foi apontado como solidário, não 
compareceu ao feito em seu próprio nome e deverá ser considerado revel. 
 
Pede-se, então, a exclusão parcial da solidariedade de um dos sócios e a 
improcedência do lançamento, além da suspensão da exigibilidade.” 
 
 
O Julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, respeitadas as 
responsabilidades propostas pelo autor do procedimento fiscal nos respectivos 
anexos estruturados. O Julgador ressalta que as responsabilidades dos solidários 
ficam delimitadas no tempo conforme indicado às fls 06 e 07.  
 
Intimados da decisão singular condenatória, somente o sujeito passivo solidário 
RAFAEL QUINTANILHA compareceu ao feito. Alega que, conforme 15ª alteração 
consolidada do contrato social (fls 15/19) o recorrente deixou a sociedade em 
30/03/2013. Que conforme artigo 45, XII, CTE, a sua responsabilidade somente 
poderia ser cobrada até esta data, ou no máximo até 03/07/2013, data do registro 
da alteração perante a Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.   
 
Pede a exclusão total da responsabilidade do solidário, com fundamento no 
argumento de que a Fiscalização, em desobediência ao artigo 135, CTN, não 
comprovou conduta ilegal ou com excesso de poderes praticada pelo solidário. 
 



Argumenta que na transferência não há fato gerador do ICMS, conforme 
asseverado pela súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a 
improcedência do auto de infração. Argui a existência de “bis in idem” com o objeto 
do auto de infração n° 4011600563771 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitado, por unanimidade de votos, o pedido de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário, Sr. Rafael Quintanilha, e, também, por unanimidade de votos, 
quanto ao mérito o auto de infração foi considerado procedente. 

 
Regularmente notificado da decisão cameral, o Sr. Rafael 

Quintanilha ingressou com peça recursal, constante às folhas 219 a 231, aduzindo que 
mediante prova documental acostada aos autos não atendeu à solicitação do recorrente 
de não o responsabilizar por débitos da empresa em período em que ele não fazia parte 
do quadro social da pessoa jurídica. 

 
Assim o recorrente afirma que somente pode ser responsabilizado 

pelas operações da empresa autuada até no período de 03/07/2013, de tal maneira que 
ele pode responder apenas pelo crédito tributário no montante global de R$ 64.436,71 
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), 
conforme consta no detalhamento do crédito tributário, folhas 3 e 4 dos autos, que 
corresponde ao total devido relativo ao período de 01/05/2013 a 31/07/2013. Para reforçar 
a sua argumentação, o recorrente transcreve decisão do Poder Judiciário sobre a 
responsabilidade apenas para o período em que o sócio administrador fazia parte do 
quadro social da empresa. 

 
Quanto ao mérito da lide, o recorrente argumenta a fiscalização 

passou a considerar como incidência de ICMS a transferência de mercadoria entre filial e 
matriz, situação que não constitui fato gerador de imposto, conforme preceitua a Súmula – 
166- do STJ. Desse modo, o recorrente requer o julgamento pela improcedência do auto 
de infração. 

 
Para instruir o seu recurso, a defesa juntou aos autos cópia do 

resultado do julgamento cameral com o respectivo acórdão, fotocópia da Sentença 
3.431/2016-JULP. 

É o relatório. 
 
 
                                                       VOTO 
 
 

A presente contenda é relativa à exigência de imposto decorrente de 
transferência de mercadorias em operação interestadual, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação tributária. 

 
Consta apenas a peça recursal do sujeito passivo coobrigado, Sr. 

Rafael Quintanilha, para ser apreciada, visto que a empresa autuada e Sra. Gláucia 
Guimarães da Silva foram declarados peremptos, folha 183. 

 
A peça recursal do sujeito passivo coobrigado, Sr. Rafael 

Quintanilha, reitera as mesmas razões que foram utilizadas no recurso voluntário 
solicitando o julgamento de mérito pela improcedência do lançamento. Porém a decisão 
cameral sobre esse quesito foi com votação unânime, enquanto que a peça recursal 
apresentada ao Conselho Superior pelo sujeito passivo está sem preencher os 



pressupostos recursais previstos no inciso II, do artigo 41 da Lei 16.469/2009. Por essa 
razão, argui que fosse inadmitido o recurso em relação ao mérito da lide. 

 
Portanto, trata-se de uma peça recursal solicitando a reforma de uma 

decisão cameral, com votação unânime, em relação ao mérito da lide, na qual não se 
juntou aos autos uma decisão divergente sobre a mesma matéria, também, não foi 
apontada uma prova inequívoca que implique reforma da decisão e nem houve a 
alegação de que a decisão foi contrária à disposição expressa da legislação estadual, 
conforme dispõe o inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009. Dessa forma, entendo que 
quanto ao mérito da lide, o recurso deve ser liminarmente inadmitido. 

 
No entanto, no que diz respeito ao pedido do recorrente de exclusão 

de parte de sua responsabilidade do crédito tributário, entendo que, apesar de ser uma 
decisão unânime, que em relação a esse requerimento do recurso deve ser admitido, em 
razão de estar fundamentado na existência de prova inequívoca nos autos, pois está 
comprovado que o Sr. Rafael Quintanilha esteve como sócio administrador na gestão da 
empresa apenas no período de 08/03/2013 a 03/07/2013, conforme consta no Anexo 
Estruturado- Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, folha 06 dos autos. Não 
havendo como exigir imposto dele sobre o período no qual ele não pertencia mais ao 
quadro social da empresa e nem estava na administração dela, não existindo nenhum 
vínculo entre ele e os fatos originaram a autuação posteriores a exclusão dele do quadro 
social da empresa.  

 
Desta forma, conheço do pedido do sujeito passivo coobrigado para 

limitar a sua responsabilidade solidária em relação ao crédito tributário, somente no que 
se refere ao período de 01/05/2013 a 31/07/2013, o que perfaz um total de ICMS no 
montante de R$ 35.789,17 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e 
dezessete centavos), sendo o total do crédito tributário pelo qual ele responde na data da 
lavratura do auto de infração, a quantia de R$ 64.436,71 (sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). 

 
Consequentemente, de ofício, reconheço que a responsabilidade do 

outro sujeito passivo coobrigado, Sra. Gláucia Guimarães da Silva, também deve ser 
adequada apenas para o período de 01/07/2013 a 31/08/2015, pois ela passou a integrar 
o quadro societário a partir de 03/07/2013, assim ela somente pode responder 
solidariamente pelo crédito tributário em relação ao período em que exercia a 
administração da empresa, portanto, no valor original de ICMS de R$ 1.014.751,25 (um 
milhão e catorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), sendo 
o total do crédito tributário pelo qual ele responde na data da lavratura do auto de 
infração, conforme consta no detalhamento do crédito tributário é a quantia de R$ 
1.826.552,25 (um milhão, oitocentos e vinte seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais 
e vinte e cinco centavos). 

 
Portanto, é bom salientar que a responsabilidades dos sócios 

coobrigados está limitada aos valores citados acima, somados com os acréscimos legais, 
conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE. Devendo, constar nas intimações 
realizadas a eles para pagamento do crédito tributário apenas até o limite do valor 
estabelecido por esse acórdão. Sendo responsável pela totalidade do crédito tributário 
apenas a empresa autuada. 

 
Posto isso, inadmito liminarmente por falta de pressupostos recursais 

o recurso ao Conselho Superior nas questões de mérito, e conheço do recurso ao 
Conselho Superior para dar parcial provimento ao sujeito passivo solidário Rafael 



Quitanilha, para limitar a responsabilidade solidária dele em relação ao crédito tributário no 
valor original de ICMS de R$ 35.789,17 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove 
reais e dezessete centavos), relativo ao período de 01/05/2013 a 31/07/2013, acrescido da 
penalidade e demais encargos legais, e de ofício, também, entendo que o sujeito passivo 
coobrigado, Sra. Gláucia Guimarães da Silva, deve responder solidariamente pelo valor 
original de ICMS na quantia de R$ 1.014.751,25 (um milhão e catorze mil, setecentos e 
cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), relativo ao período de 01/07/2013 a 
31/08/2015, acrescido da penalidade e demais encargos legais. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00195/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Transferência de mercadoria com base de cálculo inferior à 
prevista na legislação, que é a correspondente ao valor da 
última entrada da mercadoria. Procedência. Não Unânime. Nas 
transferências de mercadorias de estabelecimento varejista, a 
base de cálculo corresponde ao valor da última entrada da 
mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias, por meio dos documentos fiscais relacionados em 
demonstrativo anexo, no período de 01/01/2012 a 31/12/2016, utilizando base de cálculo 
do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com 
base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 14.751,64 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta 
e quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/06); Notificação Fiscal (fls.14) dando ciência 
ao contribuinte da fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; 
mídia digital com a “Relação de Transferências com Valor Menor que Entradas” (fls.07) 
identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por número, data de 
emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA 
FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de base de cálculo, 
alíquota (17%) e diferença de ICMS, mídia CD contendo arquivo magnéticos da escrita 
fiscal EFD. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 73/83) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 11/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO. Fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN); j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12, I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 54/58, rejeita as alegações de decadência 

e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 65/75), com as 

seguintes razões de defesa: 
 
1 - Apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - E, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Peço Vênia ao Conselheiro David Fernandes de Carvalho para aqui 

transcrever o seu voto, proferido em outros processos da mesma empresa, e que tiveram 
a mesma motivação de acusação e o mesmo resultado em votação por esta Câmara: 

 
“Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 



a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 
mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 



 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração.” 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00196/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Transferência de mercadoria com base de cálculo inferior à 
prevista na legislação, que é a correspondente ao valor da 
última entrada da mercadoria. Procedência. Não unânime. Nas 
transferências de mercadorias de estabelecimento varejista, a 
base de cálculo corresponde ao valor da última entrada da 
mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferências de mercadorias, por meio dos documentos fiscais relacionados em 
demonstrativo anexo, no período de 01/01/2012 a 31/12/2016, utilizando base de cálculo 
do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com 
base nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 8.540,22 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (Fls. 02/06); Notificação Fiscal (fls.14) dando ciência 
ao contribuinte da fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias; 
mídia digital com a “Relação de Transferências com Valor Menor que Entradas” 
identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por número, data de 
emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA 
FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de base de cálculo, 
alíquota (17%) e diferença de ICMS, mídia CD contendo arquivo magnéticos da escrita 
fiscal EFD. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo 
(fls. 18/30) e apresenta impugnação em primeira instância com as seguintes razões de 
defesa: 

 
a) DECADÊNCIA – referente aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2012, pois os fatos geradores iniciam-se em janeiro, 
mas a notificação fiscal ocorreu apenas em 11/04/2017, 
transcorrendo mais de 5 anos, conforme art. 150, § 4º, do CTN; 

 
b) IMPROCEDÊNCIA, pois a mera transferência entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza fato 
gerador do ICMS, conforme decisão do STJ EM SEDE DE 
RECURSO REPETITIVO. Fundamentado na SÚMULA 166/STJ. 

 
c) IMPROCEDENCIA, pois o CTN prevê que apenas para 

operações INTERESTADUAIS de transferência é que a base de 
cálculo corresponde à entrada mais recente (art. 13, I, § 4º, I, 
CTN); j para transferências INTERNAS, a base de cálculo é o 
valor da operação (art. 12, I, c/c art. 13, I, CTN). 

 
O julgador singular, às fls. 55/59, rejeita as alegações de decadência 

e nulidade, e, no mérito, julga procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário (fls. 66/76), com as 

seguintes razões de defesa: 
 
1 - Apresenta os argumentos já feitos em primeira instância quanto à 

IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não ocorrência do fato gerador 
(transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, conforme ART. 6º, § 5º, 
DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - E, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
 
V   O   T   O 
 
 
Peço Vênia ao Conselheiro David Fernandes de Carvalho para aqui 

transcrever o seu voto, proferido em outros processos da mesma empresa, e que tiveram 
a mesma motivação de acusação e o mesmo resultado em votação por esta Câmara: 

 
“Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 



a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 
mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 



 
Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 

adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso, negar-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. ” 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00197/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a maio de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Edson 
Abrão da Silva, Heli José da Silva e Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa 
e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 5.092,60 (cinco mil, noventa e dois reais e sessenta centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme 
demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências com valor menor 
que a entrada, referente aos exercícios de 2012 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/06); Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem 
(fls.07/10) dando ciência ao contribuinte da fiscalização da base de cálculo nas 
transferências de mercadorias. 

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 69). 



 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 16/28), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - E, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
Peço Vênia ao Conselheiro David Fernandes de Carvalho, para aqui 

transcrever o seu voto, por tratar da mesma matéria, da mesma empresa e que teve o 
mesmo desfecho de votação por esta Colenda Câmara: 

 
“Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 



 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 



Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 
recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 

 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração”. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00198/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a abril de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Edson 
Abrão da Silva, Heli José da Silva e Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa 
e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 7.655,06 (sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme 
demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências com valor menor 
que a entrada, referente aos exercícios de 2013 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); extrato da Ordem de Serviço (fls. 06); 
relação de transferências com valor menor que entrada (06/26) dando ciência ao 
contribuinte da fiscalização da base de cálculo nas transferências de mercadorias 
identificadas por documento fiscal de transferência, identificados por número, data de 
emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do produto, respectiva NOTA 
FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, diferença de base de cálculo, 
alíquota (17%) e diferença de ICMS. 



 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 29). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 33/45), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - E, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
 
Peço Vênia ao Conselheiro David Fernandes de Carvalho, para aqui 

transcrever o seu voto, por tratar da mesma matéria, da mesma empresa e que teve o 
mesmo desfecho de votação por esta Colenda Câmara:  

 
“Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 



 
- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  



 
Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 

pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração”. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00199/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Procedência. Não unânime. Nas transferências de mercadorias 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, a 
base de cálculo a ser utilizada é o valor da entrada mais recente 
da respectiva mercadoria (art. 17, I, CTE) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a abril de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Edson 
Abrão da Silva, Heli José da Silva e Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa 
e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
transferência de mercadorias em operação interna (ou interestadual), por meio dos 
documentos fiscais relacionados em demonstrativos anexos, utilizando base de cálculo do 
ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 7.647,27 (sete mil, seiscentos e sessenta e quarenta e sete reais e vinte e sete 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença 
apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos da Auditoria das Transferências 
com valor menor que a entrada, referente aos exercícios de 2012 a 2016. 

 
Tidos por infringidos os arts. 17, I, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A do CTE c/ redação Lei nº 

17519/11. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02/05); planilhas “Relação de Transferências com 
Valor Menor que Entradas” (fls. 06/46) identificadas por documento fiscal de transferência, 
identificados por número, data de emissão, CFOP, quantidade, valor unitário, descrição do 
produto, respectiva NOTA FISCAL DE ENTRADA, data, valor unitário de entrada, 
diferença de base de cálculo, alíquota (17%) e diferença de ICMS. 

 



Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 
primeira instância, o sujeito passivo não comparece ao processo e é declarada a sua 
revelia (fls. 49). 

 
Intimado para comparecer em segunda instância, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 54/68), com as seguintes razões de defesa: 
 
1 - IMPROCEDÊNCIA do auto de infração, relativamente à não 

ocorrência do fato gerador (transferências conforme decisão do STJ em recurso repetitivo, 
conforme ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 16.469/09); 

 
2 - e, improcedência, pois a base de cálculo nas transferências 

internas é o valor da operação, conforme art. 12, I e 13, I, do CTN, sendo que a base de 
cálculo sendo a entrada mais recente aplica-se somente às transferências interestaduais 
(art.13, § 4º, I, do CTN). 

 
V   O   T   O 
 
 
Peço Vênia ao Conselheiro David Fernandes de Carvalho, para aqui 

transcrever o seu voto, por tratar da mesma matéria, da mesma empresa e que teve o 
mesmo desfecho de votação por esta Colenda Câmara: 

 
“Tratam estes autos de exigência de pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo realizar transferência de 
mercadoria utilizando base de cálculo em valor inferior ao da sua última entrada no 
estabelecimento. 

 
 O recorrente aborda tão somente questão meritória da exigência 

fiscal, dividida em dois tópicos, os quais passo a analisar a seguir: 
 
a) Que transferência de mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo não constitui fato gerador do ICMS, uma 
vez a não ocorrência de fato gerador por falta de circulação 
jurídica da mercadoria, clamando pela aplicação de RESP 
1125133/SP – recurso repetitivo. 

 
Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se na 

Súmula 166 do próprio STJ. 
 
Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 

medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no art. 12, 
I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

 
“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – de saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular”; 
 
Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 

contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 
 



- circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 
 
- circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 

adotada expressamente pela Lei Kandir; 
 
- circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 
 
No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 

operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da mercadoria 
para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e propriedade do 
bem. 

 
É de se observar, também, que o recorrente, embora clame pela 

existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da mercadoria, 
adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de circulação 
física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo apenas a 
diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do ICMS, vez 
que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque do ICMS 
para a transferência realizada. 

 
Portanto, o recorrente entre em contradição quando defende a 

Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

 
Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 

presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 
 
b) Que apenas para operações interestaduais de transferência é que 

a base de cálculo a ser adotada corresponderá à entrada mais 
recente, nos termos do inciso I, § 4º, art. 13 da Lei Kandir. 
 

Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende a 
adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências internas 
de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

 
Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 

valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. Portanto, 
a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz à necessidade 
da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

 
A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 

conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na ausência do 
valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é: 
 
I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”;  
 



Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual em 
pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo que não 
há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96.  

 
Exauridas, portanto, todas as questões postas em apreciação pelo 

recorrente, concluo pela procedência da ação fiscal. 
 
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 

instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração”. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00260/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Transferências. Base de cálculo 
incorreta. Valor inferior à entrada mais recente. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria. (Artigo 17, inciso I, do 
CTE); 
 
2. Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra insculpida no 
inciso I, do artigo 17, do CTE; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto; 
 
4. A legislação tributária deve ser interpretada de modo a 
preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. (§ 6º, artigo 6º, Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que 
votaram pela improcedência do lançamento. OBS: O Advogado em sua sustentação oral 
ressaltou a inexistência de preliminares de nulidade nos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 



“Realizou transferência de mercadorias em operação interna (ou 
interestadual), por meio dos documentos fiscais constantes da Relação de 
transferências com valor a menor que entrada, utilizando base de cálculo do ICMS 
em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 11.184,25 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; 
Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica e, mídia CD contendo os trabalhos 
realizados, fls. 02/13. 

Devidamente intimado, fls. 14/15, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Primeira Instância, defensório às fls. 18/26, na qual, após 
historiar os fatos, quanto ao mérito, argumenta carência de fato imponível do ICMS, com 
o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte constitui apenas circulação física. Assim, a falta de transmissão de 
propriedade elimina a possibilidade de incidência de ICMS nesse tipo de saída de 
mercadoria, pois não há circulação jurídica. Leciona ser esse o entendimento fixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, destacando, 
outrossim, EMENTA a respeito.  

Questiona, por outro lado, a legalidade do disposto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 – CTE, por entender que o mesmo afronta o disposto na Lei 
Complementar nº 87/96. Destaca: “isso se dá na medida em que a legislação estadual 
estipula base de cálculo diversa da estatuída pela Lei Complementar para as operações 
de transferência interna. Enquanto a LC estipula como base de cálculo o valor da 
operação, o CTE, equivocadamente, fixa a saída mais recente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 27/50. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, por intermédio da Sentença nº 4.200/2017 – 
JULP, fls. 52/55, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Quanto ao mérito, preleciona:  

“Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é facilmente 
identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No entanto, nas 
operações de transferências não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário Estadual 
não está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou mesmo 
a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um valor também, 
irrisório para o imposto devido”. 



Intimado da decisão monocrática, fls. 56/60, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 62/72, no qual, após descrever os fatos, argumenta que o 
julgador singular ignorou o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 16.469/09, uma vez que 
não acatou a jurisprudência do STJ pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado 
sob o regime de recurso repetitivo. Ainda, que não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaca: “Nesse diapasão, é possível constatar que o Fisco cometeu 
equívoco, primeiro porque transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte não é fato imponível de ICMS (REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o 
regime de recurso repetitivo), segundo porque a regra do valor de transferência com 
base nas entradas mais recentes só poderia ser aplicada quando a mercadoria fosse 
enviada a estabelecimentos estabelecidos em outros Estados”.  

Indica, portanto, carência de fato imponível de ICMS, assim como 
erro na base de cálculo de transferência de mercadorias.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 

     V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, em especial pelo 
fato de que o Advogado constituído, em sua sustentação oral, ressaltou a inexistência de 
preliminares de nulidade nos autos, e, estando presentes os pressupostos processuais, 
passo à análise do mérito.  

  

     M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
recorrente promoveu a transferência de mercadorias, por meio da documentação fiscal 
informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação tributária estadual.  

A auditoria realizada respaldou-se no diretivo insculpido no artigo 17, 
inciso I, do Código Tributário Estadual - CTE.  

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 
 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 



§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela fiscalização, é o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, insurgindo a 
recorrente em relação ao mesmo pelos motivos especificados no relatório de linhas 
volvidas, em especial: i) carência de fato imponível de ICMS; e, ii) erro na base de cálculo 
de transferência de mercadorias.  

As razões apresentadas, pela recorrente, para contrapor o trabalho 
realizado pela fiscalização, e indicado como imperativo de improcedência do lançamento, 
por carência de fato imponível de ICMS, respaldam-se em jurisprudência do STJ 
pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo. 
Destacou que tal matéria foi objeto da Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Informa, assim, 
que o tema foi tratado de forma bem elucidativa e precisa no julgamento do REsp 1125133 
/ SP. 

Pugna, portanto, pela aplicação do estatuído no artigo 6º, § 5º, da Lei 
nº 16,469/09. Assim, por oportuno, transcrevo, a seguir, o referido artigo:  
 

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

[...] 

§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

I – Ação direta de inconstitucionalidade; 

II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III – Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º. Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. 

§ 6º. Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

§ 7º. No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á 
interpretação que preserve a integridade da norma de maior valor 
hierárquico”. 

Há que se considerar, a priori, a incompatibilidade entre a Súmula 
166, do STJ, antecedente à edição da Lei Complementar nº 87/97 – que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), a qual dispõe, no seu artigo 13, 
parágrafo 4º, a seguir transcrito: 



 
“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III – Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente”. 

         

Tem-se, pois, nitidamente definido a ocorrência do Fato Gerador em 
operações de transferências, interestaduais, consoante preceituado pelo artigo retro 
transcrito da Lei Complementar nº 87/96, a qual, publicada em 13 de setembro de 1.996, é 
posterior à Súmula em questão, publicada em agosto do mesmo ano. 

Sobre essa questão, o Conselheiro David Fernandes de Carvalho, 
em sua manifestação em processo da mesma empresa, de número 4.0117007.062.30, 
assim se expressou:  

“Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se 
na Súmula 166 do próprio STJ. 

Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no 
art. 12, I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

‘Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – De saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’. 

Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 
contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 

- Circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 

- Circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 
adotada expressamente pela Lei Kandir; 

Circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 

No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 
operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da 
mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e 
propriedade do bem”. 

Exsurge, portanto, uma inquestionável incompatibilidade entre 
referidos diplomas. 

A Súmula em apreço, inobstante jurisprudência do STJ pacificada 
por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo, se 
apresenta, paradoxalmente, incompatível com o ordenamento jurídico tributário, a uma, 
porque promove a quebra do pacto federativo; a duas, porque a sua aplicação implicaria, 
ato contínuo, no estorno dos créditos aproveitados anteriormente, situação a qual, a bem 
da verdade, seria até benéfica para o Estado de Goiás, e, também, para os demais 
Estados consumidores.  



Há que se destacar, ainda, por necessário, qua a regra de 
transferência de mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo 
titular, constitui matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, 
nos termos do artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos 
de possíveis transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Importante destacar, também, que a própria recorrente, embora 
clame pela existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da 
mercadoria, adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de 
circulação física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo 
apenas a diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do 
ICMS, vez que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque 
do ICMS para a transferência realizada. 

Portanto, a recorrente entra em contradição quando defende a 
Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

Portanto, pelas razões acima expostas, e com respaldo nos §§ 4º, 5º, 
6º, e 7º, todos do artigo 6º, da Lei nº 16.469/09, hei por bem em não acolher as razões 
apresentadas pela recorrente, e, consequentemente, não considerar, para o presente 
caso, o acolhimento da jurisprudência citada, por entender inexistir a devida adequação e 
pertinência, assim como, pela precisa compreensão de que legislação tributária deve, 
aqui, ser interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios 
e normas da ordem jurídica. Respaldo-me para tanto, no CPC, o qual explicitamente indica 
que “o Juiz não aplica a Lei, aplica o ordenamento jurídico”. 

Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

Continuamente, e considerando o segundo argumento expendido 
pela recorrente, qual seja, que a fiscalização não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaque-se, a princípio, que a recorrente, nas transferências 
realizadas, inobstante ter buscado infirmar o lançamento com o argumento de carência de 
fato imponível de ICMS, conforme abordado no tópico anterior, tributou todas as 
transferências, apenas o fez utilizando base de cálculo incorreta, o que é corrigido de 
ofício pelo presente lançamento. Assim, carece de sustentabilidade, conforme asseverado 
acima, tal argumento. 

Resta, portanto, a análise sobre a fixação da base de cálculo contida 
no trabalho fiscal. O dispositivo legal que respaldou referido trabalho é o artigo 17, inciso I, 
do CTE, acima transcrito, o qual é questionado pela recorrente ao contrapô-lo à redação 
do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. 

Por considerar que a manifestação do Julgador monocrático a 
respeito da questão, coaduna-se com o meu entendimento, tomo a liberdade de 
transcrever suas razões, tornando-as parte do meu arrazoado. 

“Nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Coube 
à Lei Complementar 87/96 dispor sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 



As unidades federadas, para legislar sobre os tributos que lhes 
cabem, produziram, dentro de suas respectivas competências, leis ordinárias que, 
sem deixar de atentar para os elementos gerais, trouxeram critérios mais 
específicos. 

Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é 
facilmente identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No 
entanto, nas operações de transferência não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário não 
está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou 
mesmo a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um 
valor também irrisório para o imposto devido.  

Desta forma, entendo que o lançamento observou os requisitos 
previstos no art. 142 do CTN, sendo que a defesa não apresentou nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizá-lo”. 

Complemento minhas razões neste quesito, também, utilizando da 
manifestação exarada pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, no processo 
mencionado em linhas pretéritas. Assim: 

“Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende 
a adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências 
internas de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência 
de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 
valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. 
Portanto, a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz 
à necessidade da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 
conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na 
ausência do valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para 
clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

‘Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria’;  

Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual 
em pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo 
que não há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96”.  

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 



esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular, a qual considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00261/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Transferências. Base de cálculo 
incorreta. Valor inferior à entrada mais recente. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria. (Artigo 17, inciso I, do 
CTE); 
 
2. Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra insculpida no 
inciso I, do artigo 17, do CTE; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto; 
 
4. A legislação tributária deve ser interpretada de modo a 
preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. (§ 6º, artigo 6º, Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que 
votaram pela improcedência do lançamento. OBS: O Advogado em sua sustentação oral 
ressaltou a inexistência de preliminares de nulidade nos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 



“Realizou transferência de mercadorias em operação interna (ou 
interestadual), por meio dos documentos fiscais constantes do relatório ‘RELAÇÃO 
DE TRANSFERÊNCIAS COM VALOR MENOR QUE ENTRADAS” em anexo, no 
período de 01/01/2012 a 31/12/2016, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas 
entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme 
demonstrativo e documentos anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; 
Relação de Transferências com Valor Menor que Entrada; e, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 02/37. 

Devidamente intimado, fls. 38/39, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Primeira Instância, defensório às fls. 42/54, na qual, após 
historiar os fatos, argui a preliminar de decadência parcial dos créditos exigidos em 
relação aos meses de janeiro a abril de 2.012, respaldando-se, para tanto, no diretivo 
insculpido no § 4º, do artigo 150, do CTN. Destaca jurisprudência a respeito.  

Quanto ao mérito, argumenta carência de fato imponível do ICMS, 
com o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte constitui apenas circulação física. Assim, a falta de transmissão de 
propriedade elimina a possibilidade de incidência de ICMS nesse tipo de saída de 
mercadoria, pois não há circulação jurídica. Leciona ser esse o entendimento fixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, destacando, 
outrossim, EMENTA a respeito.  

Questiona, por outro lado, a legalidade do disposto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 – CTE, por entender que o mesmo afronta o disposto na Lei 
Complementar nº 87/96. Destaca: “isso se dá na medida em que a legislação estadual 
estipula base de cálculo diversa da estatuída pela Lei Complementar para as operações 
de transferência interna. Enquanto a LC estipula como base de cálculo o valor da 
operação, o CTE, equivocadamente, fixa a saída mais recente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 55/76. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, por intermédio da Sentença nº 4.202/2017 – 
JULP, fls. 78/81, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Rejeita, outrossim a preliminar de decadência suscitada 
pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, preleciona:  

“Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é facilmente 
identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No entanto, nas 
operações de transferências não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário Estadual 
não está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 



compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou mesmo 
a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um valor também, 
irrisório para o imposto devido”. 

Intimado da decisão monocrática, fls. 83/87, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 89/99, no qual, após descrever os fatos, argumenta que o 
julgador singular ignorou o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 16.469/09, uma vez que 
não acatou a jurisprudência do STJ pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado 
sob o regime de recurso repetitivo. Ainda, que não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaca: “Nesse diapasão, é possível constatar que o Fisco cometeu 
equívoco, primeiro porque transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte não é fato imponível de ICMS (REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o 
regime de recurso repetitivo), segundo porque a regra do valor de transferência com 
base nas entradas mais recentes só poderia ser aplicada quando a mercadoria fosse 
enviada a estabelecimentos estabelecidos em outros Estados”.  

Indica, portanto, carência de fato imponível de ICMS, assim como 
erro na base de cálculo de transferência de mercadorias.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 

     V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, em especial pelo 
fato de que o Advogado constituído, em sua sustentação oral, ressaltou a inexistência de 
preliminares de nulidade nos autos, e, estando presentes os pressupostos processuais, 
passo à análise do mérito.  

  

     M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
recorrente promoveu a transferência de mercadorias, por meio da documentação fiscal 
informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação tributária estadual.  

A auditoria realizada respaldou-se no diretivo insculpido no artigo 17, 
inciso I, do Código Tributário Estadual - CTE.  

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 
 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 



III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela fiscalização, é o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, insurgindo a 
recorrente em relação ao mesmo pelos motivos especificados no relatório de linhas 
volvidas, em especial: i) carência de fato imponível de ICMS; e, ii) erro na base de cálculo 
de transferência de mercadorias.  

As razões apresentadas, pela recorrente, para contrapor o trabalho 
realizado pela fiscalização, e indicado como imperativo de improcedência do lançamento, 
por carência de fato imponível de ICMS, respaldam-se em jurisprudência do STJ 
pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo. 
Destacou que tal matéria foi objeto da Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Informa, assim, 
que o tema foi tratado de forma bem elucidativa e precisa no julgamento do REsp 1125133 
/ SP. 

Pugna, portanto, pela aplicação do estatuído no artigo 6º, § 5º, da Lei 
nº 16,469/09. Assim, por oportuno, transcrevo, a seguir, o referido artigo:  
 

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

[...] 

§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

I – Ação direta de inconstitucionalidade; 

II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III – Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º. Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. 

§ 6º. Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

§ 7º. No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á 
interpretação que preserve a integridade da norma de maior valor 
hierárquico”. 

Há que se considerar, a priori, a incompatibilidade entre a Súmula 
166, do STJ, antecedente à edição da Lei Complementar nº 87/97 – que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 



de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), a qual dispõe, no seu artigo 13, 
parágrafo 4º, a seguir transcrito: 
 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III – Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente”. 

         

Tem-se, pois, nitidamente definido a ocorrência do Fato Gerador em 
operações de transferências, interestaduais, consoante preceituado pelo artigo retro 
transcrito da Lei Complementar nº 87/96, a qual, publicada em 13 de setembro de 1.996, é 
posterior à Súmula em questão, publicada em agosto do mesmo ano. 

Sobre essa questão, o Conselheiro David Fernandes de Carvalho, 
em sua manifestação em processo da mesma empresa, de número 4.0117007.062.30, 
assim se expressou:  

“Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se 
na Súmula 166 do próprio STJ. 

Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no 
art. 12, I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

‘Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – De saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’. 

Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 
contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 

- Circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 

- Circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 
adotada expressamente pela Lei Kandir; 

Circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 

No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 
operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da 
mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e 
propriedade do bem”. 

Exsurge, portanto, uma inquestionável incompatibilidade entre 
referidos diplomas. 

A Súmula em apreço, inobstante jurisprudência do STJ pacificada 
por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo, se 
apresenta, paradoxalmente, incompatível com o ordenamento jurídico tributário, a uma, 
porque promove a quebra do pacto federativo; a duas, porque a sua aplicação implicaria, 
ato contínuo, no estorno dos créditos aproveitados anteriormente, situação a qual, a bem 



da verdade, seria até benéfica para o Estado de Goiás, e, também, para os demais 
Estados consumidores.  

Há que se destacar, ainda, por necessário, qua a regra de 
transferência de mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo 
titular, constitui matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, 
nos termos do artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos 
de possíveis transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Importante destacar, também, que a própria recorrente, embora 
clame pela existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da 
mercadoria, adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de 
circulação física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo 
apenas a diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do 
ICMS, vez que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque 
do ICMS para a transferência realizada. 

Portanto, a recorrente entra em contradição quando defende a 
Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

Portanto, pelas razões acima expostas, e com respaldo nos §§ 4º, 5º, 
6º, e 7º, todos do artigo 6º, da Lei nº 16.469/09, hei por bem em não acolher as razões 
apresentadas pela recorrente, e, consequentemente, não considerar, para o presente 
caso, o acolhimento da jurisprudência citada, por entender inexistir a devida adequação e 
pertinência, assim como, pela precisa compreensão de que legislação tributária deve, 
aqui, ser interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios 
e normas da ordem jurídica. Respaldo-me para tanto, no CPC, o qual explicitamente indica 
que “o Juiz não aplica a Lei, aplica o ordenamento jurídico”. 

Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

Continuamente, e considerando o segundo argumento expendido 
pela recorrente, qual seja, que a fiscalização não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaque-se, a princípio, que a recorrente, nas transferências 
realizadas, inobstante ter buscado infirmar o lançamento com o argumento de carência de 
fato imponível de ICMS, conforme abordado no tópico anterior, tributou todas as 
transferências, apenas o fez utilizando base de cálculo incorreta, o que é corrigido de 
ofício pelo presente lançamento. Assim, carece de sustentabilidade, conforme asseverado 
acima, tal argumento. 

Resta, portanto, a análise sobre a fixação da base de cálculo contida 
no trabalho fiscal. O dispositivo legal que respaldou referido trabalho é o artigo 17, inciso I, 
do CTE, acima transcrito, o qual é questionado pela recorrente ao contrapô-lo à redação 
do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. 

Por considerar que a manifestação do Julgador monocrático a 
respeito da questão, coaduna-se com o meu entendimento, tomo a liberdade de 
transcrever suas razões, tornando-as parte do meu arrazoado. 

“Nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Coube 
à Lei Complementar 87/96 dispor sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 



sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

As unidades federadas, para legislar sobre os tributos que lhes 
cabem, produziram, dentro de suas respectivas competências, leis ordinárias que, 
sem deixar de atentar para os elementos gerais, trouxeram critérios mais 
específicos. 

Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é 
facilmente identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No 
entanto, nas operações de transferência não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário não 
está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou 
mesmo a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um 
valor também irrisório para o imposto devido.  

Desta forma, entendo que o lançamento observou os requisitos 
previstos no art. 142 do CTN, sendo que a defesa não apresentou nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizá-lo”. 

Complemento minhas razões neste quesito, também, utilizando da 
manifestação exarada pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, no processo 
mencionado em linhas pretéritas. Assim: 

“Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende 
a adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências 
internas de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência 
de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 
valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. 
Portanto, a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz 
à necessidade da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 
conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na 
ausência do valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para 
clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

‘Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria’;  

Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual 
em pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo 
que não há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96”.  

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 



inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular, a qual considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00262/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Transferências. Base de cálculo 
incorreta. Valor inferior à entrada mais recente. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria. (Artigo 17, inciso I, do 
CTE); 
 
2. Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra insculpida no 
inciso I, do artigo 17, do CTE; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto; 
 
4. A legislação tributária deve ser interpretada de modo a 
preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. (§ 6º, artigo 6º, Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que 
votaram pela improcedência do lançamento. OBS: O Advogado em sua sustentação oral 
ressaltou a inexistência de preliminares de nulidade nos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 



“Realizou transferência de mercadorias em operação interna (ou 
interestadual), por meio dos documentos fiscais constantes da 
Relação de transferências com valor a menor que entrada, 
utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto 
na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas 
entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 33.432,19 (trinta e três mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos 
anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; 
Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica e, mídia CD contendo os trabalhos 
realizados, fls. 02/13. 

Devidamente intimado, fls. 14/15, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Primeira Instância, defensório às fls. 18/30, na qual, após 
historiar os fatos, argui a preliminar de decadência parcial dos créditos exigidos em 
relação aos meses de janeiro a março de 2.012, respaldando-se, para tanto, no diretivo 
insculpido no § 4º, do artigo 150, do CTN. Destaca jurisprudência a respeito.  

Quanto ao mérito, argumenta carência de fato imponível do ICMS, 
com o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte constitui apenas circulação física. Assim, a falta de transmissão de 
propriedade elimina a possibilidade de incidência de ICMS nesse tipo de saída de 
mercadoria, pois não há circulação jurídica. Leciona ser esse o entendimento fixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, destacando, 
outrossim, EMENTA a respeito.  

Questiona, por outro lado, a legalidade do disposto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 – CTE, por entender que o mesmo afronta o disposto na Lei 
Complementar nº 87/96. Destaca: “isso se dá na medida em que a legislação estadual 
estipula base de cálculo diversa da estatuída pela Lei Complementar para as operações 
de transferência interna. Enquanto a LC estipula como base de cálculo o valor da 
operação, o CTE, equivocadamente, fixa a saída mais recente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 31/54. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, por intermédio da Sentença nº 4.201/2017 – 
JULP, fls. 56/60, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Rejeita, também, a preliminar de decadência arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, preleciona:  

“Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é facilmente 
identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No entanto, nas 
operações de transferências não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 



Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário Estadual 
não está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou mesmo 
a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um valor também, 
irrisório para o imposto devido”. 

Intimado da decisão monocrática, fls. 61/65, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 67/77, no qual, após descrever os fatos, argumenta que o 
julgador singular ignorou o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 16.469/09, uma vez que 
não acatou a jurisprudência do STJ pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado 
sob o regime de recurso repetitivo. Ainda, que não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaca: “Nesse diapasão, é possível constatar que o Fisco cometeu 
equívoco, primeiro porque transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte não é fato imponível de ICMS (REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o 
regime de recurso repetitivo), segundo porque a regra do valor de transferência com 
base nas entradas mais recentes só poderia ser aplicada quando a mercadoria fosse 
enviada a estabelecimentos estabelecidos em outros Estados”.  

Indica, portanto, carência de fato imponível de ICMS, assim como 
erro na base de cálculo de transferência de mercadorias.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 

     V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, em especial pelo 
fato de que o Advogado constituído, em sua sustentação oral, ressaltou a inexistência de 
preliminares de nulidade nos autos, e, estando presentes os pressupostos processuais, 
passo à análise do mérito.  

  

     M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
recorrente promoveu a transferência de mercadorias, por meio da documentação fiscal 
informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação tributária estadual.  

A auditoria realizada respaldou-se no diretivo insculpido no artigo 17, 
inciso I, do Código Tributário Estadual - CTE.  

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 
 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 



I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela fiscalização, é o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, insurgindo a 
recorrente em relação ao mesmo pelos motivos especificados no relatório de linhas 
volvidas, em especial: i) carência de fato imponível de ICMS; e, ii) erro na base de cálculo 
de transferência de mercadorias.  

As razões apresentadas, pela recorrente, para contrapor o trabalho 
realizado pela fiscalização, e indicado como imperativo de improcedência do lançamento, 
por carência de fato imponível de ICMS, respaldam-se em jurisprudência do STJ 
pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo. 
Destacou que tal matéria foi objeto da Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Informa, assim, 
que o tema foi tratado de forma bem elucidativa e precisa no julgamento do REsp 1125133 
/ SP. 

Pugna, portanto, pela aplicação do estatuído no artigo 6º, § 5º, da Lei 
nº 16,469/09. Assim, por oportuno, transcrevo, a seguir, o referido artigo:  
 

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

[...] 

§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

I – Ação direta de inconstitucionalidade; 

II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III – Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º. Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. 

§ 6º. Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

§ 7º. No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á 
interpretação que preserve a integridade da norma de maior valor 
hierárquico”. 



Há que se considerar, a priori, a incompatibilidade entre a Súmula 
166, do STJ, antecedente à edição da Lei Complementar nº 87/97 – que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), a qual dispõe, no seu artigo 13, 
parágrafo 4º, a seguir transcrito: 
 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III – Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente”. 

         

Tem-se, pois, nitidamente definido a ocorrência do Fato Gerador em 
operações de transferências, interestaduais, consoante preceituado pelo artigo retro 
transcrito da Lei Complementar nº 87/96, a qual, publicada em 13 de setembro de 1.996, é 
posterior à Súmula em questão, publicada em agosto do mesmo ano. 

Sobre essa questão, o Conselheiro David Fernandes de Carvalho, 
em sua manifestação em processo da mesma empresa, de número 4.0117007.062.30, 
assim se expressou:  

“Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se 
na Súmula 166 do próprio STJ. 

Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no 
art. 12, I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

‘Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – De saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’. 

Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 
contempla as três formas de operação de circulação da 
mercadoria, ou seja: 

- Circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 

- Circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 
adotada expressamente pela Lei Kandir; 

Circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 

No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 
operação na qual não há transferência de propriedade, mas a 
saída física da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo 
titular, que permanece na posse e propriedade do bem”. 

Exsurge, portanto, uma inquestionável incompatibilidade entre 
referidos diplomas. 



A Súmula em apreço, inobstante jurisprudência do STJ pacificada 
por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo, se 
apresenta, paradoxalmente, incompatível com o ordenamento jurídico tributário, a uma, 
porque promove a quebra do pacto federativo; a duas, porque a sua aplicação implicaria, 
ato contínuo, no estorno dos créditos aproveitados anteriormente, situação a qual, a bem 
da verdade, seria até benéfica para o Estado de Goiás, e, também, para os demais 
Estados consumidores.  

Há que se destacar, ainda, por necessário, qua a regra de 
transferência de mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo 
titular, constitui matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, 
nos termos do artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos 
de possíveis transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Importante destacar, também, que a própria recorrente, embora 
clame pela existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da 
mercadoria, adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de 
circulação física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo 
apenas a diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do 
ICMS, vez que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque 
do ICMS para a transferência realizada. 

Portanto, a recorrente entra em contradição quando defende a 
Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

Portanto, pelas razões acima expostas, e com respaldo nos §§ 4º, 5º, 
6º, e 7º, todos do artigo 6º, da Lei nº 16.469/09, hei por bem em não acolher as razões 
apresentadas pela recorrente, e, consequentemente, não considerar, para o presente 
caso, o acolhimento da jurisprudência citada, por entender inexistir a devida adequação e 
pertinência, assim como, pela precisa compreensão de que legislação tributária deve, 
aqui, ser interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios 
e normas da ordem jurídica. Respaldo-me para tanto, no CPC, o qual explicitamente indica 
que “o Juiz não aplica a Lei, aplica o ordenamento jurídico”. 

Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

Continuamente, e considerando o segundo argumento expendido 
pela recorrente, qual seja, que a fiscalização não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaque-se, a princípio, que a recorrente, nas transferências 
realizadas, inobstante ter buscado infirmar o lançamento com o argumento de carência de 
fato imponível de ICMS, conforme abordado no tópico anterior, tributou todas as 
transferências, apenas o fez utilizando base de cálculo incorreta, o que é corrigido de 
ofício pelo presente lançamento. Assim, carece de sustentabilidade, conforme asseverado 
acima, tal argumento. 

Resta, portanto, a análise sobre a fixação da base de cálculo contida 
no trabalho fiscal. O dispositivo legal que respaldou referido trabalho é o artigo 17, inciso I, 
do CTE, acima transcrito, o qual é questionado pela recorrente ao contrapô-lo à redação 
do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. 



Por considerar que a manifestação do Julgador monocrático a 
respeito da questão, coaduna-se com o meu entendimento, tomo a liberdade de 
transcrever suas razões, tornando-as parte do meu arrazoado. 

“Nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária. Coube à Lei Complementar 87/96 dispor 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

As unidades federadas, para legislar sobre os tributos que lhes 
cabem, produziram, dentro de suas respectivas competências, leis ordinárias que, 
sem deixar de atentar para os elementos gerais, trouxeram critérios mais 
específicos. 

Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é 
facilmente identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No 
entanto, nas operações de transferência não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário não 
está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou 
mesmo a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um 
valor também irrisório para o imposto devido.  

Desta forma, entendo que o lançamento observou os requisitos 
previstos no art. 142 do CTN, sendo que a defesa não apresentou nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizá-lo”. 

Complemento minhas razões neste quesito, também, utilizando da 
manifestação exarada pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, no processo 
mencionado em linhas pretéritas. Assim: 

“Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende 
a adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS 
nas transferências internas de mercadorias. Isso, porque não 
existe valor da operação em transferência de bens entre 
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 
valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. 
Portanto, a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz 
à necessidade da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 
conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na 
ausência do valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para 
clareza da decisão, transcrevo abaixo: 



‘Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural 
ou jurídica, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria’;  

Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual 
em pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo 
que não há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96”.  

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular, a qual considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00263/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Transferências. Base de cálculo 
incorreta. Valor inferior à entrada mais recente. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria. (Artigo 17, inciso I, do 
CTE); 
 
2. Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra insculpida no 
inciso I, do artigo 17, do CTE; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto; 
 
4. A legislação tributária deve ser interpretada de modo a 
preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. (§ 6º, artigo 6º, Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo Diniz que 
votaram pela improcedência do lançamento. OBS: O Advogado em sua sustentação oral 
ressaltou a inexistência de preliminares de nulidade nos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 



“Realizou transferência de mercadorias em operação interna (ou 
interestadual), por meio dos documentos fiscais constantes da Relação de 
transferências com valor a menor que entrada, utilizando base de cálculo do ICMS 
em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 11.895,51 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
incidente sobre a diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos 
anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; 
Consulta Detalhada do Contribuinte – Pessoa Jurídica e, mídia CD contendo os trabalhos 
realizados, fls. 02/13. 

Devidamente intimado, fls. 14/15, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Primeira Instância, defensório às fls. 18/30, na qual, após 
historiar os fatos, argui a preliminar de decadência parcial dos créditos exigidos em 
relação aos meses de janeiro a março de 2.012, respaldando-se, para tanto, no diretivo 
insculpido no § 4º, do artigo 150, do CTN. Destaca jurisprudência a respeito.  

Quanto ao mérito, argumenta carência de fato imponível do ICMS, 
com o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte constitui apenas circulação física. Assim, a falta de transmissão de 
propriedade elimina a possibilidade de incidência de ICMS nesse tipo de saída de 
mercadoria, pois não há circulação jurídica. Leciona ser esse o entendimento fixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, destacando, 
outrossim, EMENTA a respeito.  

Questiona, por outro lado, a legalidade do disposto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 – CTE, por entender que o mesmo afronta o disposto na Lei 
Complementar nº 87/96. Destaca: “isso se dá na medida em que a legislação estadual 
estipula base de cálculo diversa da estatuída pela Lei Complementar para as operações 
de transferência interna. Enquanto a LC estipula como base de cálculo o valor da 
operação, o CTE, equivocadamente, fixa a saída mais recente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 31/54. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular, por intermédio da Sentença nº 4.198/2017 – 
JULP, fls. 55/59, conhece da Impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Rejeita, também, a preliminar de decadência arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, preleciona:  

“Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é facilmente 
identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No entanto, nas 
operações de transferências não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário Estadual 
não está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 



apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou mesmo 
a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um valor também, 
irrisório para o imposto devido”. 

Intimado da decisão monocrática, fls. 60/64, o sujeito passivo 
interpõe Recurso Voluntário, fls. 66/76, no qual, após descrever os fatos, argumenta que o 
julgador singular ignorou o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 16.469/09, uma vez que 
não acatou a jurisprudência do STJ pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado 
sob o regime de recurso repetitivo. Ainda, que não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaca: “Nesse diapasão, é possível constatar que o Fisco cometeu 
equívoco, primeiro porque transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte não é fato imponível de ICMS (REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o 
regime de recurso repetitivo), segundo porque a regra do valor de transferência com 
base nas entradas mais recentes só poderia ser aplicada quando a mercadoria fosse 
enviada a estabelecimentos estabelecidos em outros Estados”.  

Indica, portanto, carência de fato imponível de ICMS, assim como 
erro na base de cálculo de transferência de mercadorias.  

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 

     V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, em especial pelo 
fato de que o Advogado constituído, em sua sustentação oral, ressaltou a inexistência de 
preliminares de nulidade nos autos, e, estando presentes os pressupostos processuais, 
passo à análise do mérito.  

  

     M É R I T O 

 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
recorrente promoveu a transferência de mercadorias, por meio da documentação fiscal 
informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação tributária estadual.  

A auditoria realizada respaldou-se no diretivo insculpido no artigo 17, 
inciso I, do Código Tributário Estadual - CTE.  

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 
 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 



II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela fiscalização, é o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, insurgindo a 
recorrente em relação ao mesmo pelos motivos especificados no relatório de linhas 
volvidas, em especial: i) carência de fato imponível de ICMS; e, ii) erro na base de cálculo 
de transferência de mercadorias.  

As razões apresentadas, pela recorrente, para contrapor o trabalho 
realizado pela fiscalização, e indicado como imperativo de improcedência do lançamento, 
por carência de fato imponível de ICMS, respaldam-se em jurisprudência do STJ 
pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo. 
Destacou que tal matéria foi objeto da Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Informa, assim, 
que o tema foi tratado de forma bem elucidativa e precisa no julgamento do REsp 1125133 
/ SP. 

Pugna, portanto, pela aplicação do estatuído no artigo 6º, § 5º, da Lei 
nº 16,469/09. Assim, por oportuno, transcrevo, a seguir, o referido artigo:  
 

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

[...] 

§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

I – Ação direta de inconstitucionalidade; 

II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III – Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º. Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. 

§ 6º. Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

§ 7º. No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á 
interpretação que preserve a integridade da norma de maior valor 
hierárquico”. 

Há que se considerar, a priori, a incompatibilidade entre a Súmula 
166, do STJ, antecedente à edição da Lei Complementar nº 87/97 – que dispõe sobre o 



imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), a qual dispõe, no seu artigo 13, 
parágrafo 4º, a seguir transcrito: 
 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III – Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente”. 

         

Tem-se, pois, nitidamente definido a ocorrência do Fato Gerador em 
operações de transferências, interestaduais, consoante preceituado pelo artigo retro 
transcrito da Lei Complementar nº 87/96, a qual, publicada em 13 de setembro de 1.996, é 
posterior à Súmula em questão, publicada em agosto do mesmo ano. 

Sobre essa questão, o Conselheiro David Fernandes de Carvalho, 
em sua manifestação em processo da mesma empresa, de número 4.0117007.062.30, 
assim se expressou:  

“Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se 
na Súmula 166 do próprio STJ. 

Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no 
art. 12, I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

‘Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – De saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’. 

Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 
contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 

- Circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 

- Circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 
adotada expressamente pela Lei Kandir; 

Circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 

No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 
operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da 
mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e 
propriedade do bem”. 

Exsurge, portanto, uma inquestionável incompatibilidade entre 
referidos diplomas. 

A Súmula em apreço, inobstante jurisprudência do STJ pacificada 
por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo, se 
apresenta, paradoxalmente, incompatível com o ordenamento jurídico tributário, a uma, 



porque promove a quebra do pacto federativo; a duas, porque a sua aplicação implicaria, 
ato contínuo, no estorno dos créditos aproveitados anteriormente, situação a qual, a bem 
da verdade, seria até benéfica para o Estado de Goiás, e, também, para os demais 
Estados consumidores.  

Há que se destacar, ainda, por necessário, qua a regra de 
transferência de mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo 
titular, constitui matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, 
nos termos do artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos 
de possíveis transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Importante destacar, também, que a própria recorrente, embora 
clame pela existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da 
mercadoria, adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de 
circulação física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo 
apenas a diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do 
ICMS, vez que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque 
do ICMS para a transferência realizada. 

Portanto, a recorrente entra em contradição quando defende a 
Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

Portanto, pelas razões acima expostas, e com respaldo nos §§ 4º, 5º, 
6º, e 7º, todos do artigo 6º, da Lei nº 16.469/09, hei por bem em não acolher as razões 
apresentadas pela recorrente, e, consequentemente, não considerar, para o presente 
caso, o acolhimento da jurisprudência citada, por entender inexistir a devida adequação e 
pertinência, assim como, pela precisa compreensão de que legislação tributária deve, 
aqui, ser interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios 
e normas da ordem jurídica. Respaldo-me para tanto, no CPC, o qual explicitamente indica 
que “o Juiz não aplica a Lei, aplica o ordenamento jurídico”. 

Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

Continuamente, e considerando o segundo argumento expendido 
pela recorrente, qual seja, que a fiscalização não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 
I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaque-se, a princípio, que a recorrente, nas transferências 
realizadas, inobstante ter buscado infirmar o lançamento com o argumento de carência de 
fato imponível de ICMS, conforme abordado no tópico anterior, tributou todas as 
transferências, apenas o fez utilizando base de cálculo incorreta, o que é corrigido de 
ofício pelo presente lançamento. Assim, carece de sustentabilidade, conforme asseverado 
acima, tal argumento. 

Resta, portanto, a análise sobre a fixação da base de cálculo contida 
no trabalho fiscal. O dispositivo legal que respaldou referido trabalho é o artigo 17, inciso I, 
do CTE, acima transcrito, o qual é questionado pela recorrente ao contrapô-lo à redação 
do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. 

Por considerar que a manifestação do Julgador monocrático a 
respeito da questão, coaduna-se com o meu entendimento, tomo a liberdade de 
transcrever suas razões, tornando-as parte do meu arrazoado. 

“Nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Coube 



à Lei Complementar 87/96 dispor sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

As unidades federadas, para legislar sobre os tributos que lhes 
cabem, produziram, dentro de suas respectivas competências, leis ordinárias que, 
sem deixar de atentar para os elementos gerais, trouxeram critérios mais 
específicos. 

Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é 
facilmente identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No 
entanto, nas operações de transferência não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário não 
está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou 
mesmo a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um 
valor também irrisório para o imposto devido.  

Desta forma, entendo que o lançamento observou os requisitos 
previstos no art. 142 do CTN, sendo que a defesa não apresentou nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizá-lo”. 

Complemento minhas razões neste quesito, também, utilizando da 
manifestação exarada pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, no processo 
mencionado em linhas pretéritas. Assim: 

“Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende 
a adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências 
internas de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência 
de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 

Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 
valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. 
Portanto, a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz 
à necessidade da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 
conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na 
ausência do valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para 
clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

‘Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria’;  

Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual 
em pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo 
que não há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96”.  

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 



dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe 
provimento, para confirmar a decisão singular, a qual considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00264/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – Decadência parcial.  Arguição suscitada pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. Decisão unânime.  
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I, e CTE, artigo 182, 
inciso I). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de pagamento 
do imposto. Transferências. Base de cálculo incorreta. Valor 
inferior à entrada mais recente. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente 
à entrada mais recente da mercadoria. (Artigo 17, inciso I, do 
CTE); 
 
2. Não possuindo, o estabelecimento, controle permanente de 
estoque, situação que lhe permitiria a utilização do custo médio 
ponderado da mercadoria, a base de cálculo do imposto nas 
transferências, deve-se adstringir-se à regra insculpida no 
inciso I, do artigo 17, do CTE; 
 
3. É procedente o lançamento que exige o ICMS, cuja a base de 
cálculo, constituída pelo contribuinte em desacordo com a 
legislação tributária estadual, implicou em recolhimento a menor 
do imposto; 
 
4. A legislação tributária deve ser interpretada de modo a 
preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. (§ 6º, artigo 6º, Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a maio de 2012, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Heli José da Silva, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli 
José da Silva e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 



acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Paulo 
Diniz que votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ICMS, com a seguinte descrição: 

“Realizou transferência de mercadorias em operação interna (ou 
interestadual), por meio dos documentos fiscais constantes da Relação de 
transferências com valor a menor que entrada, utilizando base de cálculo do ICMS 
em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base 
nas entradas mais recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 8.738,91 (oito mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e um 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a 
diferença apurada, conforme demonstrativo e documentos anexos”. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 17, inciso I, e 64, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, do 
CTE, com redação Lei nº 17.519/11. 

Foram juntados ao processo os documentos relacionados com a 
auditoria realizada, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; e, 
mídia CD contendo os trabalhos realizados, fls. 02/07. 

Devidamente intimado, fls. 08/10, o sujeito passivo não comparece 
aos autos, propiciando a lavratura do Termo de Revelia às fls. 11. 

 Novamente intimado, fls. 13/14, o sujeito passivo comparece aos 
autos com Impugnação junto à Segunda Instância, defensório às fls. 16/28, na qual, após 
historiar os fatos, argui a preliminar de decadência parcial dos créditos exigidos em 
relação aos meses de janeiro a maio de 2.012, respaldando-se, para tanto, no diretivo 
insculpido no § 4º, do artigo 150, do CTN. Destaca jurisprudência a respeito.  

Quanto ao mérito, argumenta carência de fato imponível do ICMS, 
com o argumento de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte constitui apenas circulação física. Assim, a falta de transmissão de 
propriedade elimina a possibilidade de incidência de ICMS nesse tipo de saída de 
mercadoria, pois não há circulação jurídica. Leciona ser esse o entendimento fixado pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, destacando, 
outrossim, EMENTA a respeito.  

Questiona, por outro lado, a legalidade do disposto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 – CTE, por entender que o mesmo afronta o disposto na Lei 
Complementar nº 87/96. Destaca: “isso se dá na medida em que a legislação estadual 
estipula base de cálculo diversa da estatuída pela Lei Complementar para as operações 
de transferência interna. Enquanto a LC estipula como base de cálculo o valor da 
operação, o CTE, equivocadamente, fixa a saída mais recente”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 29/52. 

Por derradeiro, pugna pela improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório.  
 



      V O T O  
 

Em prefação, mister manifestar a respeito da preliminar de mérito, 
decadencial, suscitada pela polaridade passiva, relativamente ao período compreendido 
entre janeiro a maio de 2.012, respaldando-se, para tanto, no direito contido no § 4º, do 
artigo 150, do CTN. 

Entendo, a priori, que é equivocado falar-se que o prazo contido no 
artigo 150, § 4º, do CTN, é prazo decadencial, aplicável aos tributos submetidos ao 
lançamento por homologação. Se não existe essa espécie de lançamento, o prazo contido 
naquele dispositivo nada mais é que um prazo de homologação. Somente poderá haver 
homologação quando o sujeito passivo cumprir, fielmente, todas as obrigações tributárias 
que lhe foram impostas pela lei. 

Nada havendo a homologar, e se o Fisco proceder a um lançamento 
por haver constatado irregularidades ou infrações à lei tributária, como no presente caso, 
configura-se a hipótese como um lançamento de ofício. Nesse caso, o prazo de 
decadência será quinquenal e sua contagem dar-se-á de acordo com o artigo 173, inciso I, 
do CTN. 

A Administração Tributária deve pautar-se pelo entendimento atual 
do STJ quanto à matéria. Ou seja: tendo havido pagamento antecipado do ICMS, o Fisco 
terá cinco anos, contados da data do fato gerador, para efetuar o lançamento de eventuais 
diferenças; não havendo pagamento antecipado, ou estando caracterizadas fraude, dolo 
ou simulação, o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário será de cinco anos, a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado 

Assim considerado, vê-se que o caso tratado nestes autos não se 
enquadra na hipótese legal prevista no § 4º, do artigo 150, do Código Tributário Nacional. 

Cabe, portanto, analisar o disposto no artigo 173, inciso I, do Código 
Tributário Nacional - CTN, o qual dispõe que o Fisco tem cinco anos, a contar do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que poderia fazer o lançamento, para formalizar o 
crédito tributário respectivo, no todo ou em parte, sob pena de caducidade do direito ao 
crédito pelo não exercício. 

No caso vertente, o Fisco reclama o imposto não pago apurado, em 
razão da utilização de base de cálculo, nas transferências, em valor inferior ao previsto na 
legislação. Nessa situação, o direito da Fazenda Pública obedece à regra estabelecida no 
artigo 173, inciso I, do CTN, pois não há que se falar em homologação em relação ao 
tributo não pago nos termos da legislação.  

Da análise da auditoria realizada, depreende-se, claramente, que a 
omissão de pagamento do imposto ocorreu a partir do mês de janeiro de 2.012. Conclui-
se, portanto, consoante preconizado pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário 
Nacional – CTN, que o Fisco poderia promover o lançamento tributário relativo ao imposto 
omitido no exercício de 2.012, até o dia 31 de dezembro de 2.017. 

Observa-se, outrossim, que a autuada foi devidamente intimada na 
data de 03 de julho de 2.017, documento de fls. 10, apresentando, inclusive, Impugnação 
em Segunda Instância com protocolo de recebimento datado de 29 de agosto de 2.017, 
fls.15.  

Conclui-se, portanto, que a decadência não ocorreu. 

 

     M É R I T O 



 

Quanto ao mérito, conclui-se, da análise de todo o conteúdo do 
processo, que a exigência fiscal em questão, assenta-se no pressuposto de que a 
impugnante promoveu a transferência de mercadorias, por meio da documentação fiscal 
informada nos autos, utilizando-se de base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação tributária estadual.  

A auditoria realizada respaldou-se no diretivo insculpido no artigo 17, 
inciso I, do Código Tributário Estadual - CTE.  

Mister transcrevermos o disposto no artigo 17 e seus incisos, para 
fins de melhor fundamentação do voto. Assim: 
 

“Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III- tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 1º - o estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, 
poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da 
mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo. 

§ 2º - nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de 
decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor 
da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o 
quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração”. 

 

Tem-se, pois, como inquestionável, que o suporte jurídico tributário 
utilizado pela fiscalização, é o artigo 17, inciso I, do CTE, acima transcrito, insurgindo a 
impugnante em relação ao mesmo pelos motivos especificados no relatório de linhas 
volvidas, em especial: i) carência de fato imponível de ICMS; e, ii) erro na base de cálculo 
de transferência de mercadorias.  

As razões apresentadas, pela impugnante, para contrapor o trabalho 
realizado pela fiscalização, e indicado como imperativo de improcedência do lançamento, 
por carência de fato imponível de ICMS, respaldam-se em jurisprudência do STJ 
pacificada por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo. 
Destacou que tal matéria foi objeto da Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Informa, assim, 
que o tema foi tratado de forma bem elucidativa e precisa no julgamento do REsp 1125133 
/ SP. 

Pugna, portanto, pela aplicação do estatuído no artigo 6º, § 5º, da Lei 
nº 16,469/09. Assim, por oportuno, transcrevo, a seguir, o referido artigo:  
 

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

[...] 

§ 4º. Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em:  

I – Ação direta de inconstitucionalidade; 



II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III – Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

§ 5º. Observado o disposto no § 4º, deverá ser acatada nos julgamentos a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – adotada em sede do 
recurso repetitivo, sempre que constatadas a sua adequação e pertinência 
com o caso concreto. 

§ 6º. Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar a 
unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 

§ 7º. No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á 
interpretação que preserve a integridade da norma de maior valor 
hierárquico”. 

Há que se considerar, a priori, a incompatibilidade entre a Súmula 
166, do STJ, antecedente à edição da Lei Complementar nº 87/97 – que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR), a qual dispõe, no seu artigo 13, 
parágrafo 4º, a seguir transcrito: 
 

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 

[...] 

§ 4º. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 
Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II – O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 

III – Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 
no mercado atacadista do estabelecimento remetente”. 

         

Tem-se, pois, nitidamente definido a ocorrência do Fato Gerador em 
operações de transferências, interestaduais, consoante preceituado pelo artigo retro 
transcrito da Lei Complementar nº 87/96, a qual, publicada em 13 de setembro de 1.996, é 
posterior à Súmula em questão, publicada em agosto do mesmo ano. 

Sobre essa questão, o Conselheiro David Fernandes de Carvalho, 
em sua manifestação em processo da mesma empresa, de número 4.0117007.062.30, 
assim se expressou:  

“Primeiramente, ressalto que tal decisão judicial fundamentou-se 
na Súmula 166 do próprio STJ. 

Nesse sentido, o conteúdo da Súmula 166-STJ já foi superado na 
medida em que houve o advento da Lei Complementar 87/96 – Lei Kandir, que no 
art. 12, I, fixou a seguinte regra para o ICMS, in verbis: 

‘Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I – De saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’. 



Consagrou a Lei Kandir a teoria de que o fato gerador do ICMS 
contempla as três formas de operação de circulação da mercadoria, ou seja: 

- Circulação jurídica – contemplada também na súmula 166-STJ; 

- Circulação física – não contemplada na súmula 166-STJ, porém, 
adotada expressamente pela Lei Kandir; 

Circulação econômica – também adotada pela Lei Kandir. 

No presente caso estamos tratando da circulação física, ou seja, 
operação na qual não há transferência de propriedade, mas a saída física da 
mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, que permanece na posse e 
propriedade do bem”. 

Exsurge, portanto, uma inquestionável incompatibilidade entre 
referidos diplomas. 

A Súmula em apreço, inobstante jurisprudência do STJ pacificada 
por meio do REsp nº 1125133 / SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo, se 
apresenta, paradoxalmente, incompatível com o ordenamento jurídico tributário, a uma, 
porque promove a quebra do pacto federativo; a duas, porque a sua aplicação implicaria, 
ato contínuo, no estorno dos créditos aproveitados anteriormente, situação a qual, a bem 
da verdade, seria até benéfica para o Estado de Goiás, e, também, para os demais 
Estados consumidores.  

Há que se destacar, ainda, por necessário, qua a regra de 
transferência de mercadorias, em remessa de um para outro estabelecimento do mesmo 
titular, constitui matéria regulada por Convênio, com vigência em todo território nacional, 
nos termos do artigo 102, do Código Tributário Nacional, buscando neutralizar os efeitos 
de possíveis transferências de créditos ou suporte indevido deles pelos estados. 

Importante destacar, também, que a própria impugnante, embora 
clame pela existência apenas do fato gerador na operação de circulação jurídica da 
mercadoria, adotou expressamente o conteúdo da Lei Kandir, ao tributar as operações de 
circulação física da mercadoria, entendendo-se que no presente caso está se exigindo 
apenas a diferença do imposto relativa à base de cálculo, nunca a exigência integral do 
ICMS, vez que nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte houve o destaque 
do ICMS para a transferência realizada. 

Portanto, a impugnante entra em contradição quando defende a 
Súmula 166 do STJ, e ao mesmo tempo tributa as operações de transferência da 
mercadoria. 

Portanto, pelas razões acima expostas, e com respaldo nos §§ 4º, 5º, 
6º, e 7º, todos do artigo 6º, da Lei nº 16.469/09, hei por bem em não acolher as razões 
apresentadas pela impugnante, e, consequentemente, não considerar, para o presente 
caso, o acolhimento da jurisprudência citada, por entender inexistir a devida adequação e 
pertinência, assim como, pela precisa compreensão de que legislação tributária deve, 
aqui, ser interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios 
e normas da ordem jurídica. Respaldo-me para tanto, no CPC, o qual explicitamente indica 
que “o Juiz não aplica a Lei, aplica o ordenamento jurídico”. 

Logo, concluo pela não aplicação do Recurso Repetitivo citado, ao 
presente caso, máxime quando o mesmo traz como fundamentação a Súmula 166. 

Continuamente, e considerando o segundo argumento expendido 
pela impugnante, qual seja, que a fiscalização não considerou as regras claras e 
específicas sobre a fixação da base de cálculo do ICMS, estabelecidas no artigo 13, inciso 



I, § 4º, inciso I, da Lei complementar nº 87/1996, as quais foram deturpadas pelo inciso I, 
do artigo 17, do CTE. 

Destaque-se, a princípio, que a impugnante, nas transferências 
realizadas, inobstante ter buscado infirmar o lançamento com o argumento de carência de 
fato imponível de ICMS, conforme abordado no tópico anterior, tributou todas as 
transferências, apenas o fez utilizando base de cálculo incorreta, o que é corrigido de 
ofício pelo presente lançamento. Assim, carece de sustentabilidade, conforme asseverado 
acima, tal argumento. 

Resta, portanto, a análise sobre a fixação da base de cálculo contida 
no trabalho fiscal. O dispositivo legal que respaldou referido trabalho é o artigo 17, inciso I, 
do CTE, acima transcrito, o qual é questionado pela impunante ao contrapô-lo à redação 
do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. 

No processo nº 4.0117006.134.95, do mesmo sujeito passivo, e, 
tratando da mesma matéria, o Julgador monocrático proferiu manifestação, a qual, por 
coadunar-se com o meu entendimento, tomo a liberdade de transcrever, tornando-a parte 
do meu arrazoado. 

“Nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Coube 
à Lei Complementar 87/96 dispor sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 

As unidades federadas, para legislar sobre os tributos que lhes 
cabem, produziram, dentro de suas respectivas competências, leis ordinárias que, 
sem deixar de atentar para os elementos gerais, trouxeram critérios mais 
específicos. 

Como regra geral, a base de cálculo do ICMS nas saídas de 
mercadorias é o valor da operação. Em uma operação de venda este valor é 
facilmente identificado, pois corresponde ao valor cobrado pela mercadoria. No 
entanto, nas operações de transferência não há cobrança de qualquer valor entre os 
estabelecimentos envolvidos. Assim, uma vez que a transferência é uma operação 
normalmente tributada, torna-se necessário identificar o valor tributável da operação. 

Neste sentido, entendo que o art. 17, I, do Código Tributário não 
está em conflito com o disposto no art. 13, I, da Lei Complementar 87/96. O CTE 
apenas especifica, que nas operações de transferências, o valor da operação para 
compor a base de cálculo do imposto seja, no mínimo, o valor da última aquisição, 
evitando, desta forma, a utilização de um valor inferior ao custo da mercadoria ou 
mesmo a utilização de um valor irrisório, o que levaria, como consequência, a um 
valor também irrisório para o imposto devido.  

Desta forma, entendo que o lançamento observou os requisitos 
previstos no art. 142 do CTN, sendo que a defesa não apresentou nenhum fato ou 
argumento capaz de descaracterizá-lo”. 

Complemento minhas razões neste quesito, também, utilizando da 
manifestação exarada pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, no processo 
mencionado em linhas pretéritas. Assim: 

“Também, não assiste razão ao recorrente, quando este pretende 
a adoção do valor da operação como base de cálculo do ICMS nas transferências 
internas de mercadorias. Isso, porque não existe valor da operação em transferência 
de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. 



Com efeito, da circulação física da mercadoria decorre a falta de 
valor da operação, que apenas existe no negócio jurídico, quando há operação de 
circulação jurídica, uma vez que o próprio contribuinte não fixa valor de negócio. 
Portanto, a pretensa regra da Lei Kandir, arguida pela parte recorrente, não satisfaz 
à necessidade da ocorrência do fato gerador em saída física do bem. 

A regra da Lei nº 11.651/91 – CTE vige plenamente e na 
conformidade da realidade da operação, estabelecendo a base de cálculo na 
ausência do valor da operação, na conformidade do art. 17, I, do CTE, que para 
clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

‘Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 

I – O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria’;  

Não há, por conseguinte, em negar aplicação a uma lei estadual 
em pleno vigor e adequada à realidade dos fatos, motivo pelo qual também entendo 
que não há conflito entre o CTE e o disposto no art. 12 e 13 da Lei nº 87/96”.  

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Diante do exposto, em consenso unânime, voto, para rejeitar a 
preliminar de decadência parcial relativa aos meses de janeiro a maio de 2.012, arguida 
pela autuada.  

Quanto ao mérito, voto, majoritariamente, para conhecer da 
Impugnação, negar-lhe provimento, para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00302/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização irregular de 
benefício fiscal. Falha insanável no lançamento fiscal. 
Insegurança na determinação da infração. Nulidade 'ab initio'. 
Acolhimento. 
 
1. A utilização da redução de base de cálculo prevista no inciso 
VIII do art. 8º do Anexo IX do RCTE não se aplica à saída de 
mercadoria que tenha sido recebida em operação interestadual 
com alíquota superior a 7%, exceto se no final do período de 
apuração, o contribuinte efetuar o estorno do crédito de ICMS 
que tenha sido aproveitado em percentual superior a 7% (IN 
899/08-GSF, art. 2º e § 1º); 
 
2. A exigência, em auto de infração, de estorno do crédito fiscal 
excedente 7% relativo às aquisições de mercadorias cuja saída 
se deu com a redução de base de cálculo para 10%, prevista no 
art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE, caracteriza insegurança na 
determinação da infração porquanto, na hipótese, deveria ter 
sido efetuada a glosa do referido benefício fiscal; 
 
2. Auto de Infração julgado nulo 'ab initio'. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em 

epígrafe em face de decisão singular que julgou procedente auto de infração cuja 

“descrição do fato” encontra-se assim expressa:  

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 392.944,31 

(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E 

QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) em razão da escrituração 

indevida de valores, a título de credito outorgado, referentes a operação 

de saída interestadual de mercadorias, contempla da com credito 

outorgado sob condição, bem como utilização da redução da base de 

cálculo para 10% nas saídas internas, pois apropriou credito superior a 7% 



(sete por cento) quando do recebimento dessas mercadorias em operação 

interestadual, perdendo dessa forma o direito de utilizar o benefício fiscal. 

Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, 

juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 

documentos anexos. 

OBS: SEGUE GRAVADO EM CD, BEM COMO ANEXADO AO AUTO DE 

INFRACAO RELATORIO DE ESTORNO DE CREDITOS OPERACOES 

DE ENTRADA SUJEITAS AO ESTORNO DE CREDITOS 

Instrui a peça de lançamento fiscal o “Relatório de Estorno de Crédito 

Entradas Interestaduais Maiores que 7% - Conclusão”, de fls. 03/04 e a mídia (“CD”), de 

fls. 05. 

São dados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11651/91 (CTE), 

combinado com o art. 11, III, do Anexo IX e art. 86 do Decreto 4.852/97 (RCTE) e o art. 2º 

da Instrução Normativa nº 899/08-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 

71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

Na peça de recurso, a autuada alega que que há por parte do Fisco 

reiterado descumprimento da ordem judicial, e a insistência em impor ao requerido 

obrigação e penalidade com fundamento em uma norma declarada nula, vez tem em seu 

favor decisão transitada em julgado que lhe excluiu das limitações impostas pela IN 

326/98, autorizando-lhe a compensação da totalidade dos créditos a que tinha direito. 

Reafirma que se o Tribunal de Justiça declarou que é nula a IN 326/98, 

porque falta ao Secretário de Fazenda poder para legislar na matéria, e na IN 899/08, da 

mesma maneira, o Secretário legislou em matéria tributária, então a norma traz em seu 

“DNA” nulidade insanável, que mesmo não sendo amparado na forma pelo MS N°419390-

16.2010.8.09.0000, mas no mérito da questão traz a ilegalidade do ato de legislar pelo Sr. 

Secretário da Fazenda do Estado de Goiás. 

Ao final, pleiteia a nulidade do lançamento, visto que este se baseia em 

norma ilegal, declarada de forma indireta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e 

requer seja julgado improcedente o presente auto de infração, para atender, sobretudo, o 

entendimento imutável do Egrégio Tribunal de Justiça, sobre a usurpação do direito de 

legislar do Secretário de Fazenda do Estado de Goiás. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, deixo de me pronunciar quanto às 

questões suscitadas na peça de recurso para arguir, de ofício, a nulidade ab intio do 

processo por insegurança na determinação da infração. 



Embora o auto de infração faça referência a duas infrações distintas, a 

primeira relativa à “escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado” e a 

segunda relativa “apropriação de credito superior a 7% (sete por cento) quando do 

recebimento de mercadorias em operação interestadual cuja saída se deu com a utilização 

da redução da base de cálculo para 10% nas saídas internas”, apenas esta última infração 

foi apurada e consta do Relatório de Estorno de Crédito Entradas Interestaduais Maiores 

que 7% - Conclusão, de fls. 03/04. 

Disso resulta que a integralidade do valor reclamado no auto de infração 

tem origem no aludido relatório, o qual sintetiza mensalmente os valores analíticos 

constantes das seguintes planilhas que compõem o Relatório de Estorno de Crédito, 

gravado na mídia (“CD”) que acompanha o auto de infração: “Operações de Entrada 

Sujeitas ao Estorno de Crédito”, “Total das Saídas com Benefício da Redução da Base de 

Cálculo para 10%” e “Total das Saídas”. 

Exemplificadamente, os valores do mês de janeiro de 2013 estão assim 

expostos: 

         01/2013  

Total do Crédito Excedente a 7%     52.752,37 

Total das Saídas com Beneficio da Redução para 10%  1.293.191,58 

Total das Saídas:       1.652.213,50 

% do Estorno:       78,27% 

Total do Estorno:       41.289,41    
 

Destarte, pelo que se demonstra acima, a autoridade fiscal apurou o valor 

que seria devido a título de “estorno de crédito” a partir da multiplicação do Total do 

Crédito Excedente a 7% pela fração do Total das Saídas com Beneficio da Redução para 

10% em relação ao Total das Saídas. 

Com isso, está estornando parte do crédito excedente à 7%, adequando-o 

à proporção das saídas nas quais o sujeito passivo utilizou o benefício previsto no art. 8º, 

VIII, do Anexo IX do RCTE, ou seja, à redução de base de para 10% (dez por cento). 

O procedimento fiscal encontra-se equivocado, porquanto a norma de 

regência aplicável ao caso (Instrução Normativa nº 899/08-GSF, de 15 de maio de 2008) 

prevê, em seu artigo 2º, que “A utilização da redução de base de cálculo prevista no 

inciso VIII do art. 8º do Anexo IX do RCTE não se aplica, também, à saída de 

mercadoria que tenha sido recebida em operação interestadual com alíquota 

superior a 7% (sete por cento)”. 

In casu, o benefício fiscal somente poderia ser utilizado se no final do 

período de apuração, o contribuinte tivesse efetuado o estorno do crédito de ICMS que 

tenha sido aproveitado em percentual superior a 7% (sete por cento) (IN 899/08-GSF, art. 

2º, § 1º). 

Assim, ao invés de estornar parte do crédito fiscal excedente 7%, a 

autoridade fiscal deveria ter glosado a integralidade do benefício fiscal, o qual teria 



sido utilizado irregularmente, ao arrepio da disposição contida no art. 2º da IN 899/08-

GSF, a qual tem fundamento de validade no art. 8º, VIII, alínea “b”, item 2, do Anexo IX do 

RCTE. 

Noutras palavras, a infração praticada pelo sujeito passivo não foi a 

apropriação indevida de crédito fiscal do ICMS, mas a utilização irregular de benefício 

fiscal que não seria aplicável às saídas de mercadorias recebidas em operação 

interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento) quando mantido o crédito 

integral. 

Assim, resta configurada a insegurança na determinação da infração, o 

que impõe a declaração de nulidade do auto de infração consoante dispõe o art. 20, IV, da 

Lei nº 16.469/2009, verbis: 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 
 

Registre-se que este Conselho Administrativo Tributário tem 

reiteradamente confirmado as autuações fiscais relativas à glosa do benefício fiscal 

previsto no art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE nos casos de manutenção de crédito 

superior a 7% (sete por cento) nas aquisições interestaduais, como é o caso das decisões 

contidas nos acórdãos nºs 01246/13, 01249/13, 01506/14, 00565/16, 01099/16 e 

01869/16. 

De se destacar que o vício do documento de lançamento do crédito não se 

constitui em falha sanável e, assim, não se está diante de nenhuma das hipóteses de 

saneamento enunciadas nos §§ 2º a 4º do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, sendo de se 

registrar que não há no processo elementos suficientes para determinar com segurança a 

infração prática, qual seja, a utilização irregular do benefício fiscal previsto no art. 8º, VIII, 

do Anexo IX do RCTE por contribuinte que recebeu mercadorias em operação 

interestadual com alíquota superior a 7% (sete por cento). 

Diante do exposto, arguo a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração e, por via disto, declaro nulo “ab initio” o 

processo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00348/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo. Saídas de mercadorias, por 
meio dos documentos fiscais relacionados nos relatórios 
analíticos das Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.489,60 
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme revisão de 
fls. 125. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Elias 
Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, realizou saídas de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio dos documentos fiscais 
relacionados nos relatórios analíticos das Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada cupom fiscal (tipo 60), utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionado uma diferença de R$ 9.314,22, no ICMS a recolher, 
apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, conforme 
planilhas e documentos em anexo. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido, mas 
as cominações legais.  

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 14). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.13 e 14). 
 
Pela Sentença nº4037/2016 – JULP, (fls.61 a 64), o julgador singular 

decidiu pela Procedência, do auto de infração.  
 



O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, nas 
(fls.68 e 69). 

 
Em seu Recurso Voluntário (fls 71 a 75), o sujeito passivo, alega 

preliminarmente insegurança na determinação da infração, pois, no presente caso, o 
sujeito passivo faz jus ao crédito relativo ao ressarcimento da substituição tributária, nesse 
sentindo, infere-se que, não fora realizada auditoria básica de ICMS, posto que caso a 
mesmo tivesse sido realizada, os auditores teriam visto o valor do referido credito e assim 
teriam feito a compensação. Desta feita, como não fora realizada, necessário se faz 
reconhecer a nulidade ab initio do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração. 

 
No mérito, alega, do ressarcimento da substituição tributária, pois, o 

artigo 150, §7° da CF, preceitua que a substituição tributara faz-se pautada em fato 
jurídico presumido, cuja presunção refere-se a fatos geradores futuros que podem vir ou 
não a acontecer. 

 
Nesse sentido, entende-se como ocorridos todos os fatos geradores 

quando o produto, em sua essência alcançar o consumidor final, ou seja, sem que sofra 
qualquer processo que o transforme. 

 
Argui que, no presente caso, tanto o drink COZUMEL como o 

MOJITO utilizam em sua composição produtos sujeitos a substituição tributária. No caso 
do COZUMEL o produto utilizado é o chope. Já o MOJITO é utilizado refrigerante. Nesse 
sentido, imperioso faz-se o reconhecimento do direito ao credito do valor anteriormente 
pago, no valor de R$ 5.069,28, conforme demonstrado nas planilhas no anexo. 

 
Ao final requer a nulidade do processo, caso não seja atendida, o 

direito de ressarcimento da substituição tributária e consequentemente a compensação do 
referido credito com o valor principal do auto de infração, conforme preconiza o artigo 1° 
da Instrução Normativa 1.159/2013. Pede deferimento. Anexou documentos (fls. 76 a 
106). 

 
Pela Resolução nº019/2017, nas (fls.120 e 121), a Câmera julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligências e encaminhar os autos à Delegacia 
Fiscal de origem, a fim de que seu ilustre titular determine que, preferencialmente, o 
autuante analise a documentação apresentada pelo sujeito passivo, considerando o 
cozumel sujeito a substituição tributária (fls.103 a 106). 

 
Em atendimento à Resolução nº019/2017, nas (fls.122 a 125), à 

Delegacia Fiscal de origem, alegou que não há outra forma de se tributar o referido 
produto, a não ser pela tributação normal. Caso paire alguma dúvida quanto à 
classificação da bebida Cozumel conforme a Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias/Sistema Harmonizado-NBM/SH, deverá ser formulada consulta junto à 
Receita Federal, que é o órgão competente conforme a lei 9430/96 e a IN RFB 1464/14. 

 
Aduz que este procedimento administrativo versa sobre lançamento 

de crédito tributário em que se apura o ICMS decorrente da utilização da carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação para operações de saídas de mercadorias e à 
aplicação da penalidade cabível. Neste procedimento os eventuais créditos não 
compensados não afetam o resultado, uma vez que os valores apurados dependem 
apenas dos valores escriturados nas operações de saídas de mercadorias e a carga 



tributária utilizada. O pedido de ressarcimento formulado no recurso voluntário deverá ser 
objeto de procedimento próprio.  

 
Argui que foram feitos novos levantamentos (doc.1) considerando-se 

as bebidas Cozumel e Mojito sujeitas à substituição tributária. Procedeu-se também à 
correção da tributação relativa aos produtos CARNE REF DE BOVS FILES CORDÃO 45 e 
BAC B PORTO DES LOMBO 2 KG que haviam sido tributados erroneamente a 17%. 
Apura-se, então, a quantia de R$5.489,60, do ICMS a pagar decorrente da utilização de 
carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária. Anexou Documentos, nas 
(fls.126 a 165). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº19/2017, querendo manifestar-se, (fl.167). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.169 e 170), atendendo à 

Resolução nº19/2017, alegou que autoridade fiscal ignorou complementarmente o 
disposto na referida resolução e acabou por extrapolar sua competência ao fazer juízo de 
valor sobre o que já fora julgado.  

 
Por fim, pede-se que o processo seja novamente convertido em 

diligência e que o produto Cozumel seja considerado como sujeito a substituição tributária, 
como asseverou a Resolução 19/17. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inciso no inciso IV do artigo 20 da Lei nº.16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com acerto, os prazos processuais, respeitados, inclusive com vista 
dos autos à parte litigante, no momento processual que por “ex legis” lhe são próprios. 
Dúvidas existentes, foram dirimidas pelo trabalho revisional. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento, vez que o polo passivo não faz jus ao crédito relativo ao 
ressarcimento da substituição tributária, não foi feita auditoria básica do ICMS.  

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

desta ação conforme passo a expor:  
 
De acordo com o informado no relatório, que é parte integrante deste 

“decisum”, trata-se este feito de saídas de mercadorias por meio dos documentos fiscais 
relacionados nos relatórios analíticos das Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada cupom fiscal (tipo 60), utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionado uma diferença de R$ 9.314,22, no ICMS a recolher, 
apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. 

 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

autoridade fiscal revisora informa que as bebidas, tanto o drink Cozumel, como o Mojito, 
utilizam produtos sujeitos a substituição tributária (chopp e refrigerantes) e carnes. 
Portanto, mantenho o valor revisional de ICMS de R$ 5.489,60 (cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme revisão de fls. 125. 



 
Em face das informações trazidas a lume pela tarefa diligencial, o 

polo passivo não trouxe aos autos elemento de prova capaz de contrapô-las. 
 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 5.489,60 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta centavos), conforme revisão de fls. 125. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00388/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo ELVES AGRIPINO DOS SANTOS. 
Acolhido. ICMS. Obrigação Principal. Redução de Ofício da base 
de cálculo e do ICMS exigido. 
 
1. Deve ser excluído da lide o autuado que, comprovadamente, 
adquiriu o veículo de transporte de passageiro em data posterior 
às prestações de serviços objeto da lavratura do auto de 
infração; 
 
2. Deve ser reduzido de ofício o valor da base de cálculo e do 
ICMS, quando ficar comprovado no processo a utilização para a 
fixação dos referidos valores de parâmetros impróprios para a 
situação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
ELVES AGRIPINO DOS SANTOS. E, quanto ao mérito, acolher a arguição do Conselheiro 
Relator e reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 250.524,00 (duzentos e cinquenta 
mil, quinhentos e vinte e quatro reais) e considerar procedente em parte o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 30.062,88 (trinta mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por ELVES 
AGRIPINO SANTOS, pleiteando a sua exclusão da lide no Processo nº 4011500437448, 
decorrente de auto de infração lavrado em seu desfavor sob a acusação de prestação de 
serviço interestadual de passageiro sem emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem pagamento do ICMS devido, tendo sido indicada como solidária a empresa  L. C. dos 
Santos Silva – Turismo-ME.  

 
No Pedido de Revisão Extraordinária o requerente alega que os fatos 

geradores ocorreram no exercício de 2010 por meio do Ônibus Placa cgr 7354, por ele 
adquirido somente no dia 08/01/13. 

 
É o relatório.  
 
   
                         VOTO 
 



Da análise do processo extrai-se que as prestações de serviços 
interestadual de passageiro efetuadas por meio das Autorizações de Viagens emitidas 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, de fls. 12 a 165, foram realizadas, no 
período 02/04/10 a 20/01/11.   

 
O autor do procedimento indicou o Sr. ELVES AGRIPINO DOS 

SANTOS como sujeito passivo com base no extrato de fls. 11 obtido junto ao 
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN, indicando-o como proprietário 
do Ônibus Placa CGR-7354, mencionado nas autorizações de viagens, sem observar, no 
entanto, que o referido veículo de transporte de passageiros foi por ele adquirido somente 
no dia 08/01/13, posterior, portanto, a realização das viagens. 

 
Essa situação foi mencionada no Despacho nº 3274/2017, de fls. 

224, do Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que reconheceu o erro de fato e 
determinou que o processo foi pautado para julgamento. 

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o autuado ELVES 

AGRIPINO DOS SANTOS, deve ser excluído da lide. 
 
Por outro lado, cumpre salientar, que embora não havendo nenhuma 

manifestação dos sujeitos passivos em relação ao mérito, observei que o autor do 
procedimento utilizou, para efeito de base de cálculo, o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte 
e cinco centavos), por quilometro percorrido, adotando como parâmetro os preços 
praticados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e TRANSBRASILIANA 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, no exercício de 2013, conforme documentos de fls. 
166 e 167.  

 
Nesse ponto, não há como deixar de registrar a impropriedade 

cometida pelo autor do procedimento consistente em utilizar preços praticados no 
exercício de 2013, para arbitrar a base de cálculo de prestações de serviços realizadas no 
exercício de 2010 e 2011.  

 
Salientamos, ainda, que os preços cobrados por empresas de 

transportes regular de passageiros, que fazem o transporte diário de passageiros entre 
duas localidades, não podem ser utilizados como parâmetros para o arbitramento da base 
de cálculo de prestação de serviços de transporte de passageiros na modalidade turismo, 
eis que na fixação dos preços por elas cobrados é levada em conta a ociosidade, ou seja, 
aquelas viagens que em determinados dias são realizadas com várias poltronas 
desocupadas ou vazias em razão do baixo número de passageiros, ao contrário das 
empresas de turismos cujas viagens são realizadas com a totalidade das poltronas 
ocupadas.  

 
Aliás, esse fato é reconhecido pela própria administração tributária 

por  meio de parecer que sugere que para o transporte na modalidade turismo dever 
utilizado como base de cálculo os valores da pauta fixados pela Instrução Normativa nº 
053/2009-SAT.  

 
Com essas considerações, refizemos os cálculo de acordo com os 

valores constantes da Instrução Normativa acima referida, reduzindo, dessa forma, a base 
de cálculo para R$ 250.524,00 (duzentos e cinquenta mil e quinhentos e vinte e quatro 
reais) e o ICMS para R$ 30.062,88 (trinta mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos).    

 



  À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento, 
para excluir da lide o sujeito passivo CRISTIANO HENRIQUE FREITAS REZENDE e, 
quanto ao mérito, reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 250.524,00 (duzentos e 
cinquenta mil e quinhentos e vinte e quatro reais) e o ICMS para R$ 30.062,88 (trinta mil, 
sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00389/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo LUCIANO OLIVEIRA TELES 
VASCONCELOS. Acolhido. ICMS. Obrigação Principal. Redução 
de Ofício da base de cálculo e do ICMS exigido. 
 
1. Deve ser excluído da lide o autuado que, comprovadamente, 
adquiriu o veículo de transporte de passageiro em data posterior 
às prestações de serviços objeto da lavratura do auto de 
infração; 
 
2. Deve ser reduzido de ofício o valor da base de cálculo e do 
ICMS, quando ficar comprovado no processo a utilização para a 
fixação dos referidos valores de parâmetros impróprios para a 
situação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
LUCIANO O. TELES VASCONCELOS. E, quanto ao mérito, acolher a arguição do 
Conselheiro Relator e reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 42.878,00 (quarenta e 
dois mil, oitocentos e setenta e oito reais) e considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 5.145,36 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio 
da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por Luciano 
O. Teles Vasconcelos, pleiteando a sua exclusão da lide no Processo nº 4011500180145, 
decorrente de auto de infração lavrado em seu desfavor sob a acusação de prestação de 
serviço interestadual de passageira sem emissão de nota fiscal e, consequentemente, 
sem pagamento do ICMS devido, tendo sido indicada como solidária a empresa  L. C. dos 
Santos Silva – Turismo-ME.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado nos Termos de 
Revelia e Perempção de fls. 39 e 43. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária o SR. LUCIANO O. TELES 

VASCONCELOS, alega que os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2010 e 2011 
por meio do Ônibus Placa KTX-7266, por ele adquirido somente no dia 10/10/12. 

 
É o relatório.  



 
   
                         VOTO 
 
Da análise do processo extrai-se que as prestações de serviços 

interestadual de passageiro efetuadas por meio das Autorizações de Viagens emitidas 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, de fls. 09 a 25, foram realizadas, no 
período 12/06/10 a 11/03/11. 

 
O autor do procedimento indicou o Sr. LUCIANO OLIVEIRA TELES 

VASCONCELOS como sujeito passivo com base no extrato de fls. 08 obtido junto ao 
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN, indicando-o como proprietário 
do Ônibus Placa KTX-7266, mencionado nas autorizações de viagens, sem observar, no 
entanto, que o referido veículo de transporte de passageiros foi por ele adquirido somente 
no dia 10/10/12, posterior, portanto, a realização das viagens. 

 
Essa situação foi indicada no Despacho nº 4897/2017, de fls. 59, do 

Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que reconheceu o erro de fato e 
determinou que o processo foi pautado para julgamento. 

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o AUTUADO Luciano 

Oliveira Teles Vasconcelos, deve ser excluído da lide. 
 
Por outro lado, cumpre salientar, que embora não havendo nenhuma 

manifestação dos sujeitos passivos em relação ao mérito, observei que o autor do 
procedimento utilizou, para efeito de base de cálculo, o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte 
e cinco centavos), por quilometro percorrido, adotando como parâmetro os preços 
praticados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e TRANSBRASILIANA 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, no exercício de 2013, conforme documentos de fls. 
26 e 27. 

 
Nesse ponto, não há como deixar de registrar a impropriedade 

cometida pelo autor do procedimento consistente em utilizar preços praticados no 
exercício de 2013, para arbitrar a base de cálculo de prestações de serviços realizadas 
nos exercícios de 2010 e 2011. 

 
Salientamos, ainda, que os preços cobrados por empresas de 

transportes regular de passageiros que fazem o transporte diário de passageiros entre 
duas localidades, não podem ser utilizados como parâmetros para o arbitramento da base 
de cálculo de prestação de serviços de transporte de passageiros na modalidade 
“turismo”, eis que na fixação dos preços por elas cobrados é levada em conta a 
ociosidade, ou seja, aquelas viagens que em determinados dias são realizadas com várias 
poltronas desocupadas ou vazias em razão do baixo número de passageiros, ao contrário 
das empresas de turismos cujas viagens são realizadas com a totalidade das poltronas 
ocupadas.  

 
Aliás, esse fato é reconhecido pela própria administração tributária 

por meio de parecer que sugere que para o transporte na modalidade turismo dever 
utilizado como base de cálculo os valores da pauta fixados pela Instrução Normativa nº 
053/2009-SAT.  

 
Assim, refazendo os cálculo de acordo com os valores constantes da 

Instrução Normativa, a base de cálculo foi reduzida para R$ 42.878,00 (quarenta e dois mil 



e oitocentos e setenta e oito reais) e o ICMS para R$ 5.145,36 (cinco mil, cento e quarenta 
e cinco reais e trinta e seis centavos).  

 
  À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo LUCIANO OLIVEIRA TELES 
VASCONCELOS e, quanto ao mérito, reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 
42.878,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e oito reais) e o ICMS para R$ 
5.145,36 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00391/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo CRISTIANO HENRIQUE FREITAS 
REZENDE. Acolhido. ICMS. Obrigação Principal. Redução de 
Ofício da base de cálculo e do ICMS exigido. 
 
1. Deve ser excluído da lide o autuado que, comprovadamente, 
adquiriu o veículo de transporte de passageiro em data posterior 
às prestações de serviços objeto da lavratura do auto de 
infração; 
 
2. Deve ser reduzido de ofício o valor da base de cálculo e do 
ICMS, quando ficar comprovado no processo a utilização para a 
fixação dos referidos valores de parâmetros impróprios para a 
situação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
CRISTIANO HENRIQUE FREITAS REZENDE. E, quanto ao mérito, acolher a arguição do 
Conselheiro Relator e reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 88.404,00 (oitenta e oito 
mil, quatrocentos e quatro reais) e considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 10.608,48 (dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por 
Cristiano Henrique de Freitas Rezende, pleiteando a sua exclusão da lide no Processo nº 
4011500403462, decorrente de auto de infração lavrado em seu desfavor sob a acusação 
de prestação de serviço interestadual de passageiro sem emissão de nota fiscal e, 
consequentemente, sem pagamento do ICMS devido, tendo sido indicada como solidária a 
empresa  L. C. dos Santos Silva – Turismo-ME.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado nos Termos de 
Revelia e Perempção de fls. 64 e 70. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária o requerente alega que os fatos 

geradores ocorreram no exercício de 2010 por meio do Ônibus Placa KBM-0845, por ele 
adquirido somente no dia 29/01/13. 

 
É o relatório.  



 
   
                         VOTO 
 
Da análise do processo extrai-se que as prestações de serviços 

interestadual de passageiro efetuadas por meio das Autorizações de Viagens emitidas 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, de fls. 11 a 51, foram realizadas, no 
período 12/02/10 a 22/12/10.  

 
O autor do procedimento indicou o Sr. CRISTIANO HENRIQUE 

FREITAS REZENDE como sujeito passivo com base no extrato de fls. 10 obtido junto ao 
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN, indicando-o como proprietário 
do Ônibus Placa kbm-0845, mencionado nas autorizações de viagens, sem observar, no 
entanto, que o referido veículo de transporte de passageiros foi por ele adquirido somente 
no dia 29/01/13, posterior, portanto, a realização das viagens. 

 
Essa situação foi indicada no Despacho nº 1111/2017, de fls. 80, do 

Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que reconheceu o erro de fato e 
determinou que o processo foi pautado para julgamento. 

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o AUTUADO Cristiano 

Henrique Freitas Rezende, deve ser excluído da lide. 
 
Por outro lado, cumpre salientar, que embora não havendo nenhuma 

manifestação dos sujeitos passivos em relação ao mérito, observei que o autor do 
procedimento utilizou, para efeito de base de cálculo, o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte 
e cinco centavos), por quilometro percorrido, adotando como parâmetro os preços 
praticados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e TRANSBRASILIANA 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, no exercício de 2013, conforme documentos de fls. 
52 e 53.  

 
Nesse ponto, não há como deixar de registrar a impropriedade 

cometida pelo autor do procedimento consistente em utilizar preços praticados no 
exercício de 2013, para arbitrar a base de cálculo de prestações de serviços realizadas no 
exercício de 2010.  

 
Salientamos, ainda, que os preços cobrados por empresas de 

transportes regular de passageiros, que fazem o transporte diário de passageiros entre 
duas localidades, não podem ser utilizados como parâmetros para o arbitramento da base 
de cálculo de prestação de serviços de transporte de passageiros na modalidade turismo, 
eis que na fixação dos preços por elas cobrados é levada em conta a ociosidade, ou seja, 
aquelas viagens que em determinados dias são realizadas com várias poltronas 
desocupadas ou vazias em razão do baixo número de passageiros, ao contrário das 
empresas de turismos cujas viagens são realizadas com a totalidade das poltronas 
ocupadas.  

 
Aliás, esse fato é reconhecido pela própria administração tributária 

por meio de parecer que sugere que para o transporte na modalidade turismo dever 
utilizado como base de cálculo os valores da pauta fixados pela Instrução Normativa nº 
053/2009-SAT.  

 
Com essas considerações, refizemos os cálculo de acordo com os 

valores constantes da Instrução Normativa acima referida, reduzindo, dessa forma, a base 



de cálculo para R$ 88.404,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos e quatro reais) e o ICMS 
para R$ 10.608,48 (dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos).   

 
  À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo CRISTIANO HENRIQUE 
FREITAS REZENDE e, quanto ao mérito, reduzir de ofício a base de cálculo para R$ 
88.404,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos e quatro reais) e o ICMS para R$ 10.608,48 
(dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos).   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00417/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Benefício condicionado. 
Existência de crédito tributário exigível inscrito em dívida ativa. 
Redução indevida de base de cálculo do ICMS. Procedência.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. A utilização dos benefícios fiscais contidos neste anexo, 
decorrentes de leis estaduais que, sob condições, autorizem 
suas concessões, é condicionada a que o contribuinte e o 
substituto tributário estejam em dia com suas obrigações 
tributárias, assim entendido, a inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa ou, existindo, esteja com sua 
exigibilidade suspensa, inclusive em razão de parcelamento 
(Decreto 4.852/97, anexo IX, art. 1º, §1º). 
 
4. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (Decreto 4.852/97, artigo 
86).  
 
5. É procedente o auto de infração relativo à irregularidade 
devidamente comprovada no processo administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo realizou saídas das mercadorias 

relacionadas nos documentos fiscais, conforme relatório "256 - Rel. Analítico de Benef. 
Condicionados-RBC", no período de 01/06/2015 a 31/07/2016, com utilização indevida da 
redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, 
pois estava impedido de usufruir o referido benefício em virtude de:  
1- No valor de R$ 606.753,26 por estar com débitos tributários exigíveis inscritos em 
dívida no período de 01/06/2015 a 13/07/2016, conforme abaixo:  
1-a- PAT  4011104425404, data inscrição: 23/11/12, data garantia: 13/07/2016;  
1-b- PAT 4011104422901, data inscrição: 23/11/12, data garantia: 13/07/2016; 1-c- PAT 
4011104672258, data inscrição: 08/10/13, data garantia: 13/07/2016; 1-d- PAT 
4011200932044, data inscrição: 18/10/13, data garantia: 13/07/2016; 1-e- PAT 
4011200852792, data inscrição: 07/01/15, data garantia: 13/07/2016. 2- no valor de R$ 
4.566,10 pela falta de estorno de crédito conforme IN 1237/2015, no período de 14/07 a 
31/07/2016. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 15 e 64 da Lei 11.651/91, c/c 

artigo 86, Decreto 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no artigo 71, IV, a da Lei 
11.651/91, redação Lei 17.917/2012.  

 
Instrui a acusação inicial: descritivo complementar da ocorrência, fls. 

04/06; auditoria básica do ICMS fls. 07/23; relatório de estorno de crédito entradas 
interestaduais maiores que 7% - conclusão fls. 24; estorno de crédito de entradas IN 
1237/2015 – conclusão fls. 25/33; demonstrativo das compensações realizadas na 
“Auditoria dos Benefícios Condicionados” entre os valores apurados em relação às saídas 
com RBC – 10% e os valores estornados pelo contribuinte em função da IN 899 (06 A 
10/2015) e IN 1237(11/2015 e 07/2016), fls. 34; demonstrativo das correções 
consideradas nas auditorias nos códigos de ajustes informados nas EFDs do contribuinte, 
fls. 35/36; Relatório Sintético de Benefícios Condicionados fls. 37/42; análise da inscrição 
em dívida ativa em 16.11.2016 fls. 43; consulta garantia 44/53; CD mídia fls. 54.  

 
Cientificada, a autuada, por intermédio de procurador (mandato fls. 79/80), 

apresenta impugnação em primeira instância (fls. 59/77). 
 
O julgador singular rejeita o pedido de nulidade por vício formal do 

lançamento. No mérito, nega provimento e decide pela procedência da acusação inicial, 
nos termos de sua fundamentação legal (fls. 172/176). 

 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário, em síntese, com os 

seguintes argumentos (fls. 180/208): 
 
(a) alega nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 

defesa, em decorrência da falta de intimação da inscrição em dívida ativa dos autos de 
infrações motivadores da presente autuação. Afirma que a Recorrente foi cientificada das 
existências dos autos somente em março/2015, após suas inscrições em dívida ativa e 
quando do recebimento de informações referentes aos débitos para quitação no Programa 
Regulariza; 

 
(b) nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa em 

decorrência de ausência de motivação. A recorrente rechaça todo o teor do lançamento 
levado a efeito, em razão de ter sido intimada em março/2015 a apresentar certidão 



Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, desde, então, vem 
oferecendo como garantia apólices de seguro; 

 
(c) informa que realizado o protocolo das ações cautelares, embora com 

pedido de urgência, a decisão somente reconheceu a procedência do direito da autuada 
mais de um ano depois da interposição de todas as ações, ou seja, em 13/07/2016;  

 
(d) nulidade do lançamento em decorrência da ausência de demonstração 

clara do cálculo do crédito tributário exigido – erro material. Afirma que o fisco incluiu em 
seus levantamentos fiscais saídas de mercadorias originárias de estados da região Sul e 
Sudeste, cujo crédito do ICMS pela escrituração das entradas foi efetuado a alíquota de 
7%, em afronta aos dizeres da IN 899/08 e da IN 1237/15, sendo ilegal qualquer exigência 
de estorno os referidos produtos; 

 
(e) alega que a fiscalização computou indevidamente todas as saídas 

como se fossem sujeitas à redução da base de cálculo do ICMS, contrariando os dizeres 
da própria IN, cabendo a exclusão das mesmas para adequar o valor lançado; 

 
(f) afirma que pode gozar do benefício da redução da base de cálculo nas 

operações previstas no inciso VIII do artigo 8º do Anexo IX do Decreto 4.852/97, podendo 
ainda escriturar crédito superior a 7% quando do recebimento dessas mercadorias em 
operação interestadual. Afirma que a vedação foi fundamentada pelo fiscal atuante com 
base na IN 899 – GSF e IN 1237/2015 – GSF, em evidente confronto com norma de 
hierarquia superior. Defende que a IN nunca poderia extrapolar sua finalidade técnica, 
muito menos alterar comando extraído de decreto; 

 
g) assevera que a multa foi fixada em valor exorbitante e desproporcional 

em relação à natureza da infração imputada à Recorrente; 
 
Pede, ao final, o provimento do recurso a fim de ser julgado improcedente 

o auto de infração. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

O sujeito passivo alega nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, em decorrência da falta de intimação da inscrição em dívida ativa dos 
autos de infrações motivadores da presente autuação, bem como em razão da ausência 
de motivação para a lavratura do lançamento tributário. 

 
É certo que o sujeito passivo tomou conhecimento da inscrição em dívida 

ativa dos autos de infrações que motivaram o presente lançamento. O crédito tributário 
somente é inscrito em dívida ativa depois de esgotado o prazo para pagamento, conforme 
dispõe o artigo 25 da Lei 16.469/09.  

 
É incabível alegar neste processo cerceamento ao direito de defesa por 

não ter sido cientificado do termo de inscrição em dívida ativa dos processos motivadores 
do presente contencioso fiscal. Se verificar nos autos daqueles processos constatará que 
o sujeito passivo foi devidamente notificado da existência dos créditos tributários inscritos 
em dívida ativa.  



 
Os atos processuais que dizem respeito à exigência de pagamento do 

crédito tributário ou apresentação de impugnação/recurso são devidamente formalizados. 
O sujeito passivo é intimado de todos os atos processuais, com a indicação de que o não 
atendimento implica em revelia, perempção ou inscrição em dívida ativa. 

 
Também não se pode alegar ausência de motivação. A motivação para o 

lançamento tributário em questão encontra-se exatamente na irregularidade apontada pela 
autoridade fiscal, que em decorrência do poder-dever está obrigado a efetuar o 
lançamento de ofício quando constata irregularidade. O lançamento tributário é vinculado 
e obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.  

 
Os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 

respeitados, de forma que o sujeito passivo teve à sua disposição toda a oportunidade de 
se defender da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
A doutrina e a jurisprudência têm entendimento consagrado no sentido de 

que para o reconhecimento de eventual nulidade faz-se necessária a demonstração do 
efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, rejeito a preliminar 
de nulidades por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Em relação à nulidade por insegurança na determinação da infração, o 

sujeito passivo alega ausência de demonstração clara do cálculo do crédito tributário 
exigido – erro material. Afirma que a fiscalização computou indevidamente todas as saídas 
como se fossem sujeitas à redução da base de cálculo do ICMS. Defende ainda que pode 
escriturar crédito superior a 7% quando do recebimento dessas mercadorias em operação 
interestadual. Afirma que a vedação foi fundamentada com base na IN 899 – GSF e IN 
1237/2015 – GSF, em evidente confronto com norma de hierarquia superior.  

 
É importante esclarecer que este auto de infração cuida da utilização 

irregular de redução de base de cálculo do ICMS, em decorrência da existência de crédito 
tributário exigível inscrito em dívida ativa. O fisco glosou o benefício da redução de base 
de cálculo prevista no inciso VIII do artigo 8º do Anexo IX do Decreto 4.852/97.  

 
A fiscalização teve o cuidado de, ao glosar o benefício da redução de base 

cálculo do ICMS, abater do débito de ofício apurado o valor do estorno que contribuinte 
havia realizado a fim de utilizar o referido benefício. Ou seja, o fisco compensou o débito 
de ofício com os estornos que o contribuinte havia feito, conforme se pode perceber dos 
demonstrativos de fls. 10 e 34.  

 
A nota explicativa (fls. 04), bem como os demonstrativos (fls. 07/42) 

esclarecem de forma objetiva a forma como foi apurado o ICMS exigido no presente auto 
de infração. 

 
A acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos autos, foi posta 

de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos que dão 
perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram narrados com clareza, bem 
como foram indicados os dispositivos legais infringidos e aplicada a penalidade prevista na 
legislação tributária. O lançamento tributário está amparado nos demonstrativos e 
documentos de fls. 04 a 53. Mídia digital às fls. 54. O auto de infração atende 
integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 
do CTN. A infração e o infrator estão devidamente identificados. Portanto, rejeito a 
preliminar de nulidades por insegurança na determinação da infração. 



 
Do mérito 

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do ICMS, na 

importância de R$ 611.319,36, no período de 01/06/2015 a 31/07/2016, em razão da 
utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo 
IX do Decreto 4.852/97, pois estava impedido de usufruir o referido benefício em virtude 
de: 1- no valor de R$ 606.753,26, por estar com débitos inscritos em dívida ativa exigíveis 
no período de 01/06/2015 a 13/07/2016, conforme relação de autos de infração, e 2 - no 
valor de R$ 4.566,10 pela falta de estorno de crédito, conforme IN 1237/2015, no período 
de 14/07 a 31/07/2016. 

 
Os processos administrativos tributários inscritos em dívida ativa são os 

seguintes (fls. 44/53): 
1-a- 4011104425404, data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016; 
1-b- 4011104422901, data inscrição: 23/11/2012; data garantia: 13/07/2016;  
1-c- 4011104672258, data inscrição: 08/10/2013; data garantia: 13/07/2016; 
1-d- 4011200932044, data inscrição: 18/10/2013; data garantia: 13/07/2016; 
1-e- 4011200852792; data inscrição: 07/01/2015; data garantia: 13/07/2016. 

 
No período objeto da autuação - 01/06/2015 a 13/07/2016 -, o sujeito 

passivo utilizou o benefício fiscal da redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, 
inciso VIII, anexo IX do Regulamento do Código Estadual (RCTE), contrariando o disposto 
nos §§ 1º e 1º-C do artigo 1º desse mesmo Anexo, que assim estabelece: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
 
[...] 

 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.  
 
[...] 
 
§ 1º-C A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja 
exigibilidade esteja suspensa de acordo com o art. 503 deste Decreto, 
ou para o qual tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o 
pagamento do total da dívida, não constitui empecilho à utilização dos 
benefícios fiscais referidos nos §§ 1º e 1º-A. (Redação com vigência: a 
partir de 25.05.09). (Destaque nosso). 
 
O contribuinte só poderia utilizar o benefício fiscal em discussão se os 

autos de infrações acima citados estivessem com a exigibilidade suspensa, nos termos do 
RCTE (artigo 503) e artigo 188 do Código Tributário Estadual (CTE):  

 
Art. 188. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 
I - a moratória; 
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II - o depósito do seu montante integral; 
 
III - as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário; 
 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
 
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; 
 
VI - o parcelamento. 
 
O sujeito passivo alega que no período 01/06/2015 a 31/07/2016, os 

débitos relativos aos PATs mencionados já estavam garantidos por apólices seguro 
garantia, cujos pedidos das Medidas Cautelares foram acolhidos pela Magistrada.  

 
Ressalta também que nos pedidos das Medidas Cautelares, embora tenha 

advertido acerca da necessidade e urgência da apreciação, justamente para evitar 
prejuízos e impedimentos no exercício das atividades da Recorrente, a decisão somente 
reconheceu a procedência do direito da autuada mais de um ano depois da interposição 
de todas as ações, ou seja, em 13/07/2016.  

 
Como o sujeito passivo somente obteve provimento jurisdicional favorável 

ao pleito em 13/07/2016, é incontroverso que no período de 01/06/2015 a 13/07/2016 o 
Recorrente estava impedido de utilizar o benefício fiscal em comento, por força do 
disposto no §§ 1º e 1º-C do artigo 1º do Anexo IX do Regulamento do Código Estadual 
(RCTE). Se a decisão reconheceu a garantia a partir dessa data, no período anterior a 
exigibilidade não estava suspensa. 

 
Registre-se que no período objeto do estorno de crédito o sujeito passivo 

possuía 5 (cinco) autos de infração inscrito em dívida ativa, sendo que apenas um seria 
suficiente para a perda do benefício fiscal em discussão.  

 
A autuada teria de comprovar que no período objeto da autuação os autos 

de infrações inscritos em dívida ativa estavam com a exigibilidade suspensa.  
 
A falta de atendimento de condições estabelecidas para usufruir de 

benefício fiscal é fator determinante para a perda do direito de utilizar o referido benefício, 
conforme estabelece o artigo 86, do Decreto nº 4.852/97, in verbis:  

 
"Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário." 
 
Em referência à alegação feita pela autuada quanto ao caráter 

confiscatório da multa, registro que a penalidade aplicada está estabelecida no Código 
Tributário Estadual, bem como é típica e adequada para a infração apurada. Ademais, 
falta competência a este órgão julgador para apreciar essa matéria, nesse sentido 
vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

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



[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito a alegação de irregularidade na aplicação da penalidade 

constante deste auto de infração.  
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto as preliminares 

de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. No mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00458/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Rejeição. Nulidade 
do auto de infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. 
Extinção parcial do crédito tributário por decadência. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
redução de base de cálculo. Não cumprimento da condição, 
Creditamento em percentual superior a 7%. Procedência. 
 
I - Incabível a conversão do julgamento diligência, quando o 
pedido a ela relativo já tiver sido comtemplado em trabalho 
revisional anteriormente determinado no processo; 
 
II - Havendo notas explicativas e demonstrativos sintéticos e 
analíticos a expor traços estruturais e detalhes do procedimento 
fiscal, não que se falar em cerceamento de direito de defesa; 
 
III - "Quando não houver declaração do débito, o prazo 
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do 
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa." (Súmula 555 do STJ); 
 
IV - Deve ser mantido o auto de infração relativo a exigência 
amparada na legislação tributária e cujo aspecto fático tenha 
sido confirmado por trabalho revisional determinado pelo órgão 
julgador. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e David Fernandes 
de Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir 
Mendonça Alves e David Fernandes de Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência do período compreendido entre 01/01/2013 a 31/03/2013, 
arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça 
Alves. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e David Fernandes de 



Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça Alves que votaram pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor do ICMS a recolher de R$ 213.473,52 
(duzentos e treze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 03 de maio de 2008, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos exercícios de 
2003 e 2004, utilizado indevidamente a redução de base de cálculo prevista no art. 8° VIII 
do Anexo XIX do Decreto 4.852/97, por não ter cumprido o requisito de não aproveitar 
créditos em percentual superior a 7%. 

 
Foi apontado como solidário ADENÍSIO JESUS DA SILVA, acionista 

controlador da pessoa jurídica autuada (fl.04 a 11)). 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexada à peça básica nota explicativa na qual a autoridade lançadora expõe como, em 
razão do fornecimento de arquivos magnéticos incompletos pela autuada, foi quantificada 
a redução de base cálculo proporcionalmente ao total de créditos aproveitados 
irregularmente (fls. 12 a e 13). 

 
Foram também juntados demonstrativos sintéticos e analíticos nos 

quais são expostos os valores referentes à apuração da exigência tributária (fls. 14 a 20). 
 
Intimados os sujeitos passivos (fls. 22 a 28), estes apresentam 

impugnação em Primeira Instância, em peças defensórias distintas (fls. 30 e 111 e 112 a 
126), perante as quais o julgador monocrático considera procedente o auto de infração, 
mantendo o solidário na lide (fls. 127 a 130). 

 
Instados a recorrer (fls. 131 a 132), os sujeitos passivos apresentam 

recurso voluntário, em peça defensória única (fls. 134 a 140), onde pedem a conversão do 
julgamento em diligência para fim de apuração do valor real do crédito tributário, se 
existente, aplicando-se os índices constitucionalmente previstos (fl. 147). 

 
Pedem também os recorrentes a nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa, em face da insegurança na determinação da infração 
caracterizada por incompatibilidade entre histórico do auto de infração e a omissão 
apontada pelo Fisco, não proporcionando o trabalho fiscal suficiente clareza para a 
compreensão da origem do crédito supostamente aproveitado (fls.135 a 140). 

 
No mérito, os sujeitos passivos alegam que o Fisco não produziu 

provas da materialidade da situação descrita no auto de infração e que a reclamação fiscal 
se baseia em presunção de utilização indevida de benefício fiscal, sob o argumento de 
apresentação pelo contribuinte de arquivos magnéticos deficientes e incompletos (fls. 140 
e 141). 

 
Opõem-se ainda os recorrentes à exigência de mora sem qualquer 

causa legitima (fl. 141) e de multa de caráter confiscatória, em ofensa ao art. 150, IV da 
Constituição Federal (fls. 141 e 144). 

 



Mencionam igualmente os integrantes do polo passivo que aplicação 
de correção monetária e da taxa SELIC seriam inconstitucionais conforme julgado do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que referenciam (fls. 144 a 146). 

 
Distribuído o processo para julgamento colegiado, a Câmara 

Julgadora declara nula a peça básica por insegurança na determinação da infração 
(fls.152 a 156), decisão da qual a Fazenda Pública recorre para o então Conselho Pleno, 
que reforma o acordão cameral e faz retornar o processo para nova apreciação cameral 
(fls. 198 a 207). 

 
Novamente em apreciação cameral, o órgão julgador determina 

realização de revisão do trabalho original do Fisco com base em arquivos magnéticos 
retificados apresentados pelo sujeito passivo, desde que esses arquivos não padeçam dos 
mesmos vícios contidos nos arquivos originais (fls. 208 e 209). 

 
Retornando o processo, a autoridade revisora informa em relatório 

diligencial (fls. 213 a 231) que tendo intimado o contribuinte para que retificasse os 
arquivos SINTEGRA, este não o fez e, à vista disso, restou ao Fisco considerar como 
verdadeiros as informações contidas nos arquivos originais e realizar a revisão (fls. 213). 

 
Realizada a revisão, a autoridade diligenciadora informa que 

utilizando a mesma base de informações que o autuante, se apurou nos exercícios de 
2003 e 2004, objeto da autuação, valores bem superiores aos exigidos na inicial, razão por 
que esses devem ser mantidos (215). 

 
Intimados para se manifestar sobre o resultado da diligência (fls.232 

e 233), estes não comparecem ao processo (fls.234). 
É o relatório. 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Analisando o pedido de conversão do julgamento em diligência para 
fim de apuração do valor real do credito tributário, aplicando-se os índices 
constitucionalmente previstos, feito pelos recorrentes (fl. 147), manifesto-me por sua 
rejeição, pois entendo que esse pleito já foi atendido pela realização do trabalho revisional 
determinado por meio da resolução às fls. 208 e 209). 

 
No tocante à preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento 

do direito de defesa, em face da insegurança na determinação da infração caracterizada 
por incompatibilidade entre histórico do auto de infração e a omissão apontada pelo Fisco, 
não proporcionando o trabalho fiscal suficiente clareza para a compreensão da origem do 
crédito supostamente aproveitado (fls.135 a 140), posiciono-me também por sua rejeição, 
pois como já relatado acima, a questão referente à insegurança na determinação foi 
levada neste processo à apreciação plenária, que é definitiva no âmbito deste Conselho. 

 
Ademais, as notas explicativas e demonstrativos sintéticos e 

analíticos acostados pela autoridade lançadora (fls. 12 a 20), expõem traços estruturais e 
detalhes do procedimento fiscal, permitindo às partes acusadas pleno exercício de seu 
direito de defesa. 

 
Em relação à preliminar de decadência do período compreendido 

entre 01/01/2013 a 31/03/2013, arguida pelo Conselheiro Relator, manifesto-me 



igualmente por sua rejeição, visto que os sujeitos passivos foram intimados em abril de 
2008 (fls. 22 a 28), tendo o lançamento de ofício se completado neste mês, quando o 
Fisco poderia fazê-lo até 31 dezembro do mesmo ano, nos termos do art. 173, I, do CTN, 
já não houve declaração do débito referente à parte indevidamente reduzida da base de 
cálculo. 

 
Esse quadro de não declaração do débito atrai a aplicação da 

Súmula 555/STJ, publicada em 15 de dezembro de 2015: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal 
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma 
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa.” 
 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois as mesmas não buscam evidenciar a existência de falhas no lançamento 
de ofício como procedimento administrativo em si, seja quanto à sua base fática ou à sua 
fundamentação em normas da legislação tributária. 

 
O que fazem os recorrentes é alegar que o Fisco não trouxe provas 

da materialidade da situação descrita no auto de infração e que a reclamação fiscal baseia 
em presunção de utilização indevida de benefício fiscal, sob o argumento de apresentação 
pelo contribuinte de arquivos magnéticos deficientes e incompletos (fls. 140 e 141), não 
apontando, porém, de modo específico quais as incorreções existentes no procedimento 
fiscal e nem, consequentente, trazendo elementos de prova pertinentes. 

 
Note-se que, quanto ao aspecto fático da acusação fiscal, a revisão à 

fls. 215 aponta ocorrência de omissão superior à originalmente apurada. 
 
Adicionalmente, as razões de defesa concentram-se no 

questionamento da própria validade de normas tributária que moldam a exigência fiscal, 
alegando a exigência de juros de mora sem qualquer causa legítima (fl. 141) e de 
imposição de multa de caráter confiscatório, em ofensa ao art. 150, IV da Constituição 
Federal (fls. 141 e 144), bem com aplicação de correção monetária e da taxa SELIC (fls. 
144 a 146). 

 
Todavia, a previsão legal de exigência de atualização monetária, 

juros de mora, bem como de aplicação de multa está contida nos arts 71, 167 e 168 da Lei 
11.651/91 (ver transcrições às fls. 129 e 130) e as atribuições deste Conselho, nos termos 
dos arts. 3º, I e 6º, § 4º da Lei 16.649/09, não abrangem a atividade de verificação da 
validade das normas que regem o credito tributário. Ao CAT compete, ao contrário, guiar-
se por tais normas e exercer o controle de legalidade do lançamento, verificando a 
conformidade desse procedimento com aqueles diplomas: 

 
“Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende: 
I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade do 
lançamento; 
[...] 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 



I - o Processo Contencioso Fiscal; 
§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. [...]” [Grifo Oportuno] 
 

Assim, estando a mensuração da exigência fiscal em conformidade 
com a legislação tributária, há que ser mantido o auto de infração, não cabendo ao CAT 
adentrar o âmbito da verificação da validade das normas às quais o lançamento de ofício 
se conforma. Para maior clareza, veja-se as transcrições, contidas na sentença recorrida, 
do artigo 86 Decreto 4.857/97 e do Decreto dos arts. 8º, VIII, “b”, 2 do Anexo IX do mesmo 
decreto, bem como no art. 1º da Instrução Normativa 326/98-GSF, constantes às fls.128 e 
129. 

 
Pelo exposto, REJEITO o pedido de diligência formulado pela 

autuada, a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pela autuada e a preliminar de decadência do período compreendido entre 
01/01/2013 a 31/03/2013, arguida pelo Conselheiro Relator, e no mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00493/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Redução de base de 
cálculo. Exigência de estorno proporcional do crédito do ICMS. 
Procedência do lançamento fiscal. 
 
1. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que a mercadoria que entrar no 
estabelecimento for objeto de saída contemplada com redução 
de base de cálculo, hipótese em que o estorno é proporcional a 
essa redução (RCTE, art. 58, I, "b"); 
 
2. "A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção 
parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito 
relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei 
estadual em sentido contrário". (Tese fixada no Tema 299 da 
Repercussão Geral do STF); 
 
3. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso ao Conselho Superior interposto pelo sujeito passivo 
em face de decisão cameral que julgou procedente lançamento fiscal consubstanciado em 
auto de infração, em cuja “descrição do fato” consta, in verbis: 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 256.643,90, em razão 
da falta de estorno de credito relativo a entrada de mercadorias para 
revenda, cujas saídas foram contempladas com redução de base de 
cálculo e não está contemplada com manutenção de credito. Em 
consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

Na peça de recurso apresentada, a recorrente destaca que, segundo 
constam dos relatórios, sintético e analítico, de estorno de crédito anexados ao processo, 
trata-se de mercadorias que compõem a cesta básica (Convênio ICMS 128/94, clausula 
primeira). 



Informa a autora do recurso que obteve provimento judicial em decisão 
veiculada em Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, de 05/06/2012, que, à unanimidade, concedeu medida de segurança nos 
autos de MANDADO DE SEGURANÇA n° 73766-46.2012.8.09.0000 201290737665) da 
Comarca de Goiânia, sendo impetrante COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIO RW 
LTDA e impetrada a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS sendo relator 
o Desembargador Amaral Wilson oliveira e presentes os Desembargadores João Waldeck 
Felix de Sousa e Zacarias Neves Coelho, que acompanharam o voto do relator, com a 
seguinte ementa:  

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. AUSENCIA 
ATO COATOR. ELEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETARIO DA 
FAZENDA. ICMS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA PERCENTUAL DE 
7%(SETE POR CENTO. UTILIZAÇÃO DE BASE DE CALCULO 
REDUZIDA. IMPOSTO RECOLHIDO NA OPERAÇAO ANTERIOR. 
PRETENSÃO A CREDITAMENTO INTEGRAL NA OPERAÇÃO 
SEGUINTE LIMITAÇÃO IMPOSTA NO DECRETO ESTADUAL  

1. Se restou evidenciando a ocorrência de violação direito líquido e certo, 
consubstanciado no Convênio 128/94, que autorizou e estabeleceu a 
carga tributária do ICMS mínima em 7% para os produtos da cesta básica, 
logrou êxito o autor em demonstrar o ato coator imputado à autoridade 
impetrada.  

2. O Secretário da Fazenda do Estado de Goiás é parte legítima para 
figurar no pólo passivo do presente mandado de segurança, pois a ele 
competem as atribuições funcionais para corrigir o ato.  

3. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PACIFICOU O ENTENDIMENTO 
(RE. 174.478/SP) DE QUE O ESTORNO PROPORCIONAL DOS 
CRÉDITOS DE ICMS, EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA BASE DE 
CÁLCULO NÃO AFRONTA O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO 
CUMULATIVIDADE, E AINDA, QUE AS FIGURAS DA REDUÇÃO DA 
BASE DE CALCULO DO ICMS E DA ISENÇÃO PARCIAL EQUIPARAM-
SE NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, 20, II, 'b', DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA E NÃO REPRESENTA AMPLIAÇÃO DO ROL DE 
RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO INTEGRAL DO CREDITO DE 
ICMS NA HIPÓTESE DE NÃO INCIDENCIA E ISENÇÃO. SEGURANÇA 
CONCEDIDA.  

Informa ainda a requerente que o referido MANDADO DE SEGURANÇA é 
pertinente ao auto de infração no 40111040 445 24, que respalda, desta forma, suas 
alegações, motivo porque anexa ao presente fotocopia, na íntegra, da citada decisão 
mandamental. 

Às fls. 150/168, a Procuradoria Tributária encaminha Ordem de 
Cumprimento de Decisão Judicial, a qual se faz acompanhar da cópia da petição de 
Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Goiás em face da decisão 
supratranscrita. 

No final das razões recursais do RE interposto, a douta procuradora que o 
subscreve, registra, em destaque, que “a repercussão geral da presente matéria já foi 
reconhecida no AI 768.491/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, na sessão de 03.09.2010, cujo 
feito foi reautuado como RE 635.688/RS”. 

É o relatório do quanto basta. 

 



V O T O 

 

Analisando o que consta do presente processo, percebe-se que a arguição 
da autuada limita-se à alegação de que possuía proteção judicial obtida via mandado de 
segurança, relativamente à exigência contida no auto de infração, todavia, não há 
contestação direta dos termos da acusação que lhe fora lançada no procedimento fiscal. 

Com efeito, tudo o que se discute nestes autos restringe-se à aplicação da 
regra de estorno proporcional de créditos do ICMS referentes a aquisição de mercadoria 
cuja saída se deu com a redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 128/94). 

A regra que obriga o estorno dos créditos em questão encontra-se posta 
no art. 58, I, “b” do RCTE, conforme abaixo transcrito: 

Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que 
entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61): 

I - sendo imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data 
da entrada da mercadoria ou bem, ou da utilização do serviço, forem: 

[...] 

b) objeto de saída ou prestação de serviço correspondente contemplada 
com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno é 
proporcional a essa redução; (Grifamos) 

A matéria, como registrado no relatório, fora objeto de apreciação no 
âmbito do STF, na órbita da repercussão geral (Tema 299), cujo leading case é o Recurso 
Extraordinário nº 635.688/RS, tendo sido firmada a tese vencedora no sentido de que “A 
redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação 
proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual 
em sentido contrário”. 

No voto condutor, o ministro Gilmar Mendes (Relator) assentou o seguinte: 

“Com efeito, a orientação acolhida no RE 174.478 representa verdadeira 
mudança de entendimento da Corte quanto à interpretação do § 2Q do art. 
155 da Constituição Federal e sua aplicação às hipóteses de redução de 
base de cálculo. 

No julgamento, assentou o Plenário desta Corte a tese de que a redução 
de base de cálculo deve ser tomada, para efeito do que dispõe o art. 155, 
§ 2Q, da Constituição Federal como forma de “isenção parcial”. 

Por isso, sua concessão, salvo previsão legal em contrário, traz as 
implicações jurídicas previstas nas alíneas “a” e “b” do § 2Q do art. 
155, da Constituição: “não implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes” e “acarretará a 
anulação do crédito relativo às operações anteriores”. 

A mesma interpretação foi também acolhida por esta Corte no julgamento 
da ADI 2.320, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJ 16.3.2007. 

[...] 

A tese acolhida em ambos os julgados, como se pode notar, aponta 
claramente no sentido de equiparação dos conceitos de redução de base 

de cálculo e de isenção, para efeito do que dispõe o art. 155, § 2Q, II, da 

Constituição Federal. 



Penso que a mesma orientação deve ser adotada no caso em tela, 
atribuindo-se lhe, agora, os efeitos próprios da sistemática da repercussão 
geral. 

De fato, embora se valham de estrutura jurídica diversa, tanto a isenção 
total - que elimina o dever de pagamento do tributo, porque lhe ceifa a 
incidência - quanto a redução de base de cálculo ou de alíquota (isenções 
parciais) - que apenas restringe o critério quantitativo do consequente da 
regra matriz de incidência tributária - têm semelhante efeito prático: 
exoneram, no todo ou em parte, o contribuinte do pagamento do tributo. 

É verdade que a maneira como o fazem, isto é, o modo como se processa 
essa exoneração tributária, em termos jurídicos, é diferente. Na isenção 
total, afasta-se a própria incidência ou, como prefere parte da doutrina, 
dispensa-se integralmente o pagamento do tributo, em relação aos 
sujeitos e às situações atingidos pelo benefício. 

Nas isenções parciais, a situação é outra. Tem-se a incidência do tributo e, 
por conseguinte, o nascimento da obrigação tributária, mas o valor a ser 
pago é menor do que aquele que seria devido não fosse a mudança 
(redução) no critério quantitativo da norma tributária padrão, seja na 
alíquota, seja na base de cálculo. 

Em outras palavras, a regra matriz de incidência tributária é alterada - 
“mutilada”, no dizer de Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Curso de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

560-562) -, em algum dos seus critérios ou elementos, para reduzir o valor 

devido pelo contribuinte. E, para tanto, são muitos os expedientes 

normativos de que pode se utilizar o legislador, entre os quais a 

diminuição da base de cálculo, como no caso em tela. 

[...] 

Assim, para que fique clara a orientação aqui adotada, entendo que, na 
linha da jurisprudência desta Corte, os casos de redução de base de 
cálculo devem ser entendidos como isenções parciais, para efeito de 
aplicação do disposto no art. 155, §2º, II. 

Está, portanto, a Fazenda Estadual autorizada, nessas hipóteses, a 
proceder à anulação proporcional dos créditos, ressalvada a previsão em 
sentido contrário na legislação estadual, o que não se verificou no caso 
em tela.” 
 

Assim, diante da decisão adotada pela Corte Suprema, em sede de 
repercussão geral, restou pacificada a controvérsia como ganho da tese favorável à 
Fazenda Pública. 

Ex positis, ausente qualquer outro questionamento por parte da recorrente, 
conheço do recurso do para o Conselho Superior, nego-lhe provimento, para manter o 
acórdão cameral que julgou procedente o lançamento fiscal. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00500/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Acolhida a preliminar de exclusão do polo 
passivo solidário da lide. ICMS Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo do ICMS. Recolhimento 
a menor do imposto. Procede o auto de infração.  
 
1. As repetidas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que os sócios da pessoa 
jurídica não respondem pelas dívidas tributárias contraídas pela 
empresa, suporta o acolhimento da preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide;  
 
2. A falta de instrução da peça de defesa ou de comprovação de 
que o crédito tributário exigido não é devido, motiva a 
confirmação do lançamento tributário em qualquer fase 
contraditória do processo administrativo tributário. 
 
  
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão sos sujeitos passivos solidários Ricardo Rodrigues Nunes e RN 
Comércio Varejista S/A da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos 
Mariano, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação de que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias, no período de 01/01/2016 a 29/02/2016, por meio de Nota Fiscal Eletrônica 
e/ou Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, ocasionando uma diferença de R$ 10.849,72 (dez mil, oitocentos e quarenta e 
nove reais e setenta e dois centavos) de ICMS a recolher, conforme apurada no Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, conforme registram os 
relatórios (Rel. 202) contendo a lista dos produtos destacados, os demonstrativos e os 
documentos em anexo. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS omitido junto 
com os acréscimos legais. 

 



A infração descrita sintoniza com os arts.11, inciso I, 27, 40 e 64 da 
Lei nº 11.651/91-CTE. A penalidade proposta tende ao prescrito no art. 71, inciso IV-A do 
CTE. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Divergências de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal e Cupom Fiscal; Diferenças ICMS por 
Produto Tipo 54 (Nota Fiscal) e tipo 60 (Item de Cupom); Resumo de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital; Consultas Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica e 
Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica; CNPJ - Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral; Notificação Fiscal; Recibo de Mensagem; Ordem de Serviço nº 23185; 
Portaria nº 14/2016-SER; Anexo Digital Externo – CD de Dados; Recibos de Entrega de 
Relatórios Digital; e Cópia do Auto de Infração, fls. 03/32. 

 
O Termo de Revelia de fl. 41 assinala a ausência do sujeito passivo e 

dos polos passivos solidários da lide, e o Termo de Perempção, fl. 45, marca a ausência 
do sujeito passivo solidário identificado no documento, fl. 06, nas primeiras fases 
defensórias do processo administrativo tributário.  

 
O sujeito passivo e o solidário identificado, fl. 05, em peça única, 

impugnam o lançamento do crédito tributário a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário-CAT, fls. 45/49, onde, por força do art. 135, inciso III do Código 
Tributário Nacional-CTN, argui a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários – 
Sócios da pessoa jurídica, fls. 05/06.  

 
No mérito, argumentam que não concordam com o lançamento em 

virtude de não terem causado qualquer prejuízo ao erário estadual, uma vez que, na data 
da lavratura do auto de infração a empresa havia regularizado os seus livros fiscais e o 
registro do débito do ICMS complementar referente às saídas que passaram a ser 
tributadas integralmente na forma do levantamento fiscal juntado aos autos pelo auditor 
fiscal e conforme atestam os levantamentos e os resumos do LRAICMS e recibos que 
compõem o Anexo 02 desta impugnação. 

 
Além do que, na data do lançamento, a empresa possuía crédito de 

ICMS suficiente para compensar todo o ICMS complementar que está exigido neste feito. 
 
Ao final requerem a exclusão do sujeito passivo solidário – sócio da 

pessoa jurídica e, no mérito, a improcedência do auto de infração. 
 
Requerem, ainda, que, caso haja convencimento divergente, que 

seja aplicada a forma privilegiada prevista no §8º do art. 71 do CTE visto a suficiência de 
saldo credor escriturado no LRAICMS (EFD-ICMS). 

 
Os documentos de fls. 50/83 instruem a peça impugnatória. 
 
É o Relatório. 
  
 

V O T O 
 
 



Ao iniciar a tese deste acórdão, por maioria de votos e sob o suporte 
do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE e do art. 135, inciso III-CTN, acolho a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, visto o reconhecimento de 
que eles não tiveram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
exigência do crédito tributário, cuja autuação se fez com suporte em auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo da empresa do sujeito passivo, da qual é 
sócio, conforme registro constante nas peça contraditória iniciante da fase contenciosa do 
processo administrativo tributário. 

 
De acordo com os ensinamentos doutrinários, disciplinados por 

juristas tributários, a responsabilidade prevista no referido artigo supra é subjetiva, pois 
para que ela ocorra no mundo material, as provas da sua existência requerem a existência 
do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária 
principal, conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE, que transcrevo a seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:   
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em repetidas sentenças transitadas 

em julgado, definiu expressamente o reconhecimento de que o mero descumprimento de 
obrigação tributária não pode afetar o patrimônio de qualquer dos sócios da pessoa 
jurídica, ainda que seja o seu administrador, conforme edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.  
 
De acordo com essa jurisprudência, os sócios não respondem 

pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, visto a preservação do seu 
patrimônio pessoal. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica 
em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio 
autônomos, que não se confundem com a personalidade e com o patrimônio de seus 
sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade jurídica 
de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente 
pelos débitos. 

 
Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato de a pessoa jurídica 

estar em débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu 
patrimônio pessoal.  

 
Portanto, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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



 
Em face da tese de exclusão do polo passivo solidário da lide e ante 

a sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acato a preliminar 
de exclusão do polo passivo solidário da relação processual, que foi arguida pelo autuado, 
e os excluo da lide. 

 
Vencida esta questão primeira, passo a análise do mérito e 

fundamentação do voto conforme segue: 
 
Quanto ao mérito, prevalece a constituição do crédito tributário, o 

qual está definido no trabalho fiscal e constante da formalização do processo. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento fiscal, argui a preliminar de 

exclusão do sujeito passivo solidário identificado no documento de fl. 06, por entender da 
sua oportunidade e, no mérito, discorda com a causa motivadora do lançamento, visto a 
ausência de prejuízo ao erário estadual, ante a regularização dos livros fiscais e a 
escrituração do débito do ICMS complementar e relativo às saídas de mercadorias que 
passaram a ser tributadas integralmente na forma do levantamento fiscal. 

 
A tese de que a empresa possuía crédito de ICMS suficiente para 

compensar todo o ICMS complementar exigido nesta autuação, por estar desprovida da 
sua instrução, não tornar o auto de infração improcedente. Ademais, a empresa foi 
notificada da realização da ação fiscal e não apresentou os livros e os documentos fiscais, 
relativos ao período posto sob exames fiscais. 

 
À míngua de provas capazes de alterar a exigência do imposto, na 

demanda, o direito é do sujeito ativo, o que garante a continuidade do processo 
administrativo tributário à sua cobrança. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 

acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Ricardo Rodrigues Nunes 
e RN Comércio Varejista S/A da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00527/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto por erro na determinação 
da base de cálculo da substituição tributária. Improcedência. 
Decisão unânime.  
 
Restando provado que o valor das operações de venda de 
energia elétrica foi corretamente considerado com a inclusão do 
próprio imposto nos casos de substituição tributária, não se 
sustenta ação fiscal que se fundamente nessa premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança de ICMS mais cominações legais, originário por utilizar base de cálculo de 

retenção inferior à exigida na apuração do ICMS substituição tributária de operações de 

venda de energia elétrica a consumidor livre estabelecido no estado de Goiás, período de 

janeiro 2009 a fevereiro de 2010, não integrou o valor correspondente ao montante do 

próprio imposto.  

A infração tipificada nos artigos 11, §1º, III; 13, IV b; 19, XIII, b; 20, I; 

27, XI, b e §5º; 52, §3º e 64,§1º, da Lei 11.651/91, c/c artigo 30, §4º, anexo VIII, do 

Decreto 4.852/97. A penalidade sugerida foi a do artigo 71, IV-A, da Lei 11.651/91 

c/redação da Lei 17.519/2011.  

Instruem a acusação inicial, os seguintes documentos: procuração 

(fls. 04/05) ; ata de reunião da companhia (fls. 07/13); portaria SRE (fls. 14); notificação 

fiscal (fls. 15/16); consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica de outro estado (fls. 

17); cadastro nacional da pessoa jurídica (fls. 18); nota explicativa (fls. 19/21); relação de 

notas fiscais (fls. 22/23); histórico de pagamentos (fls. 24/27); espelho notas fiscais 

eletrônicas (fls. 28/57). Cientificada a Autuada em 04.12.2014, (fls. 58/60), ela apresenta 



impugnação a esta instância (fls. 63/74), por intermédio de procurador(mandato fls. 76/77). 

Em preliminar, argui a nulidade do auto de infração por não terem sido indicadas as notas 

fiscais que deram origem a exigência do crédito tributário, foram informados apenas 

valores globais. A omissão da identificação do número dos documentos fiscais, do valor da 

base de cálculo, do imposto e total de cada operação, implica em cerceamento ao seu 

direito de defesa. Com o objetivo de cumprir o prazo para a apresentação de sua defesa, 

partiu da presunção de que o auto de infração se refere às notas fiscais arroladas no 

quadro constante documento 03. Argui a decadência do direito da fazenda pública 

constituir o crédito tributário, na forma do artigo 150, §4º, do CTN, se a lei não fixar prazo a 

homologação será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.  

No mérito, requer a improcedência do auto de infração. O 

faturamento da energia elétrica período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010 está 

vinculado ao fornecimento de energia contrato de longo prazo, com exceção das notas 

fiscais de 26 a 54, que são de curto prazo. Esclarece que no contrato de longo prazo os 

preços são estabelecidos por intermédio de contrato bilateral entre as partes e os 

contratos a curto prazo mediante simples troca de correspondência entre as partes, e 

nesta modalidade o fornecimento é efetuado por “contra pagamento”, o registro da energia 

elétrica somente é efetuado após a comprovação do pagamento.  

Esclarece que a energia de curto prazo é representada pelo 

consumidor livre de energia complementar para cobrir a integralidade de seu volume de 

consumo necessário. Tem o cliente um lapso de tempo de até os nove primeiros dias do 

mês subsequente para confirmar seu interesse na aquisição extra de energia elétrica. 

Na formalização do pedido de cotação por e-mail, responde a 

cotação, indicando o preço da operação, sem a inclusão do ICMS. Tanto no contrato de 

curto prazo como no de longo prazo os contratos são registrados na Câmara de Comércio 

de Energia Elétrica.  

Também esclarece que a operação interestadual de energia elétrica 

é abrangida pela imunidade nos termos do artigo 155, §2º, inciso X, da CF/88. Apesar de 

estar alcançado pela decadência o período de competência da nota fiscal nº 26, não está 

sendo possível apresentar o e-mail de comprovação da negociação de compra e venda de 

energia a curto prazo.  

Em seus pedidos requer, a nulidade do auto de infração, com 

amparo no artigo 20, incisos III e IV, da Lei 16.469/2009; a decadência do crédito 

tributário; no mérito, o cancelamento e extinção do crédito tributário; abertura do prazo de 



trinta dias para a apresentação do e-mail de contrato vinculado a operação de venda de 

energia e protesta pela produção de provas. 

Apresenta nesse momento quadro demonstrativo com informações 

pertinentes aos valores das notas fiscais emitidas no período de jan/2.009 a fev/2010 ref. 

Operações de venda de energia elétrica para consumidor livre situado no estado de Goiás; 

cópias de comprovantes de recolhimentos de ICMS substituição tributária com alíquota de 

29%.  

Também foi juntada cópia do contrato de fornecimento de energia de 

longo prazo, bem como e-mail com a formação de preço e contratação de clientes (ainda 

sem ICMS) e respectiva nota fiscal de venda, já com inclusão do ICMS no preço, referente 

a contratos de curto prazo – notas fiscais 26 e 54.  

Decisão singular não acolhe os argumentos defensórios (fls. 

176/180).  

Irresignado, sujeito passivo oferece recurso voluntário (fls. 185/197).  

Oferece exatamente os mesmos argumentos da fase singular, tanto 

na arguição de preliminares quanto no aspecto de mérito, alega que o procedimento por 

ele adotado está correto, faz demonstrativo no corpo de sua defesa atestando a sua tese.  

Resolução da Terceira Câmara converte o julgamento em diligência 

(fls. 262), para que o auditor que realizou o trabalho se manifeste sobre os argumentos 

postos pela defesa.  

Nesse momento a auditora que realizou o trabalho trouxe um texto 

em negrito que quero destacar, qual seja:  

“O valor dos produtos informados no documento fiscal deve ser o 

valor da venda efetuada sem o ICMS e o valor da base de cálculo da substituição tributária 

deve conter o valor do imposto, tendo em vista que este deve integrar a base de cálculo.” 

Isso significa que o parâmetro por ela tomado para fundamentar o 

trabalho foi o valor informado no documento fiscal, e esse está equivocado, e isso foi 

reconhecido pela própria empresa em sua defesa. 

Mas vamos continuar nosso relatório.  

A autuada se manifestou através de peça (fls. 270/ 274) sobre o 

trabalho revisional. Nela reafirmou seus argumentos e fez quadro demonstrativo (fls. 272)  

de todas as operações apontadas no auto de infração explicando caso a caso o valor da 



operação, fazendo o cálculo do ICMS devido e provando que ele estava incluído na base 

de cálculo do próprio ICMS.      

Mais uma vez, sensibilizados com os argumentos postos pela 

defesa, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 279/280), e foi requerido do sujeito 

passivo que apresentasse provas de registros contábeis das operações de 

comercialização de energia elétrica referidas na planilha de folhas 23, enfim, cópias de 

toda a documentação comprobatória do recebimento financeiro dos mesmos.  

Sujeito passivo anexa cópia de toda essa documentação (fls. 

286/293). 

Também nesse momento houve anexação aos autos de 

documentação em relação à nota fiscal 26, com provas de toda a negociação (fls. 

296/298). 

Por último, houve nova conversão do julgamento em diligência, para 

que fosse oportunizado à empresa trazer aos autos comprovante de recebimento das 

operações registradas na conta contábil 4200000010, juntados aos autos às folhas 

286/293, fazendo-se acompanhar do termo de abertura e encerramento dos livros diário e 

razão dos anos de 2.009 e 2.010., bem como cópia das páginas do livro diário dos 

referidos períodos nos quais estão consignados os registros acompanhados dos termos 

de abertura e encerramento dos respectivos livros devidamente registrados em órgãos 

oficiais.  

Houve a satisfação dos pedidos por parte do sujeito passivo de todos 

os pedidos feitos pela câmara.  

No momento do julgamento, o representante da Fazenda pediu que 

houvesse a conversão do julgamento em diligência, pedido esse que foi rejeitado por 

unanimidade de votos.  

É o relatório.  

Temos uma questão interessante, o que deveria ter sido investigado 

pelo auditor que fez o trabalho é o valor da operação de venda da energia, e a partir dela 

dever-se-ia fazer a verificação em relação aos valores da inclusão ou não da substituição 

tributária. Tanto isso é fato que averiguando os dados trazidos pela empresa que espelha 

a realidade material dos fatos geradores, percebe-se claramente que assiste razão a ela.  



A interpretação dada pelo auditor é que os valores informados nas 

notas fiscais não indicavam a consideração da substituição tributária na própria base de 

cálculo para efeito do cálculo do imposto devido na operação.  

Houve por parte do sujeito passivo um equívoco ao preencher suas 

notas fiscais, e isso deu ao auditor que fez seu trabalho a impressão de que não havia 

incluído o próprio imposto em sua base de cálculo, seu procedimento a priori não está 

equivocado.  

O valor da operação informado como valor total deve ser o valor da 

operação mais o imposto da substituição tributária devido, isso está correto. O que não 

está correto é o valor da base de cálculo da substituição tributária, o valor correto é o valor 

da operação, sem o ICMS substituição, e isso foi informado de forma incorreta, gerando a 

distorção que ensejou a interpretação equivocada pelo agente do fisco. Foi colocado o 

valor já com a substituição, levando o auditor então a presumir que seria necessário 

colocar novamente a substituição.  

Precisamos entender que erro não é fato gerador de ICMS. Quando 

fazemos uma investigação dos valores que efetivamente foram recebidos pela empresa 

em cada operação de venda de energia, percebemos claramente que lhe assiste razão na 

tese de que houve o cálculo por dentro e que o ICMS substituição tributária está incluído 

na base de cálculo.  

A planilha de folhas 272 é absolutamente clara na exposição da 

realidade do sujeito passivo. E nosso trabalho de conferência foi de investigar a 

contabilidade da empresa verificando cada recebimento de valores por parte do sujeito 

passivo em seus registros e extratos (fls. 344/446), bem como todos os sped´s fiscais (fls. 

449/472) e CD anexado, e esses bateram um a um. Portanto, não há dúvida de que a tese 

esposada pelo sujeito passivo está correta. Houve de fato erro no preenchimento da nota 

fiscal, pois se trata de operação interestadual onde há imunidade, e o valor informado 

deve ser posto sem ICMS.  

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário, dou-

lhe provimento, para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00570/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização de base de cálculo de retenção 
inferior à exigida para a operação. Omissão no recolhimento do 
imposto. Confirma a decisão singular que julgou procedente o 
auto de infração.  
 
O sujeito passivo estabelecido em outra unidade da Federação 
deve fazer a retenção do imposto substituído no momento em 
que promover a saída da mercadoria para o território goiano, 
nos períodos e prazos previstos na legislação tributária, 
mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais-GNRE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo "utilizou base de cálculo 
de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, referente à saída de mercadorias do Protocolo ICMS 84/11, com destino ao 
estado de Goiás, conforme demonstrativo anexo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 17.839,62 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e 
sessenta e dois centavos), mais as cominações legais." 

 
Indicados como infringidos os arts. 26, inciso II, 51, §§ 1º e 3º e 64 da 

Lei nº 11.651/91–CTE c/com os arts. 39 e 40 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE. 

 
A proposição da penalidade atende ao prescrito no art. 71, inciso IV-

A do CTE. 
 
Para instrução processual foram anexados os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais e DVD-R, fls. 03/05. 

 
O sujeito passivo é intimado na forma legal, fls. 11/18, e impugna o 

lançamento do crédito tributário, cuja tese fundamenta: 
 
“a) que a fiscalização não considerou que os produtos sujeitos à 

retenção do ICMS na fonte, no presente caso (fios, cabos e condutores elétricos) tem a 



base de cálculo reduzida na saída interna (art. 8º, XIII, Anexo IX, do RCTE – produtos de 
informática, comunicação e automação), resultando em alíquota de 7%, inclusive o § 2º da 
cláusula segunda do Protocolo ICMS 84/11 dispõe ainda que na hipótese de a alíquota 
interna ser inferior à alíquota interestadual, aplica-se para cálculo a MVA-ST original e não 
a MVA-ST ajustada;  

 
b) que a multa, os juros e a correção monetária, aplicados ao cálculo 

do crédito tributário apresentam caráter confiscatório e inconstitucional; 
 
Pede que o auto de infração seja julgado improcedente ou que se 

exclua a aplicação da multa. 
 
O julgador singular converteu o processo em diligência junto à 

fiscalização de origem no sentido de manifestar, e se for o caso, fazer revisão do cálculo 
da diferença do ICMS-ST, à vista do benefício fiscal concedido para produtos de 
informática, comunicação e automação (fls. 69). 

 
Em manifestação, a autoridade fiscal revisora esclarece que (fls. 

70/73) "a fruição desse benefício estava condicionada, à época do fato gerador, à 
contribução do percentual de 5% (cinco por cento)..para o PROTEGE GOIÁS, conforme 
inciso II, § 3º, art. 1º do anexo IX do RCTE", atribuindo ao substituto tributário a 
responsabilidade pelo pagamento dessa contribuição, e, no caso de atraso no pagamento, 
implica a perda definitiva do benefício, no mês de ocorrência do atraso. 

 
Por outro lado, informa o autuante que, após pesquisa no sistema de 

arrecadação SARE/SEFAZ-GO, não localizou nenhuma contribuição ao fundo PROTEGE 
GOIÁS vinculado ao sujeito passivo no período autuado, bem como o sujeito passivo 
tam´bem não apresentou qualquer prova desse pagamento da contribuição. 

 
Assim, propugna pela manutenção do auto de infração, pois o 

benefício fiscal não poderia ser aplicado sem o pagamento da condicionante PROTEGE 
GOIÁS. 

 
Anexa ao processo extrato do SARE-Histórico de Pagamento do 

sistema informatizado da SEFAZ/GO (fls. 77/84) 
 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece novamente ao feito (fls.90/98), para ratificar a sua primeira 
manifestação (impugnação) e acrescentando que a autuada não efetuou a retenção do 
referido imposto quando da emissão das notas fiscais referentes a este auto de infração. 
Assim, não houve o repasse a Goiás porque não houve a retenção na origem, não 
ocorrendo o fato gerador, além do que o art. 35 do Anexo VIII do RCTE atribui 
responsabilidade solidária ao destinatário da mercadoria sujeita à retenção do ICMS na 
fonte sem o pagamento antecipado. Por fim, pede que pague apenas a contribuição ao 
PROTEGE GOIÁS”, fls. 101/102. 

 
Às fls. 101/104, o julgador singular decide pela procedência do auto 

de infração sob a fundamentação de que “o substituto tributário localizado em outra 
unidade federativa deve fazer o pagamento do ICMS-ST referente às mercadorias do 
Apêndice II, nas saídas de mercadorias para Goiás, no momento em que promover a 
saída para o território goiano. 

 



No presente caso, o sujeito passivo, substituto tributário em relação 
às mercadorias do Protocolo ICMS 84/11 (fios, cabos e condutores elétricos), promoveu a 
retenção, apuração e pagamento do imposto ICMS-ST, conforme indicam as próprias 
notas fiscais eletrônicas relacionadas em planilha constante da mídia DVD-R de fls. 05, 
porém, o fez em montante inferior ao efetivamente devido e demonstrado na referida 
planilha eletrônica”, fl.103. 

 
O pedido do sujeito passivo de pagar apenas a contribuição ao 

PROTEGE GOIÁS, não faz sentido por absoluta falta de previsão legal, bem como não se 
aplica ao caso o § 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS 84/11, visto que a alíquota 
interna (17%) é superior à alíquota interestadual (7%). 

 
O sujeito passivo é intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário, fls. 105/106. 
 
Ele recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 108/113. 

Argumenta que “não teve oportunidade de se beneficiar de nenhum recolhimento da 
contribuição do Protege Goiás em atraso, uma vez que tal pedido estava pendente de 
decisão nos presentes autos, mas observa que existe sim, previsão legal para a 
manutenção do benefício com o pagamento em atraso da referida Contribuição do 
PROTEGE GOIÁS, oportunidade que hora se quer”, fl. 112. 

 
Diante do exposto, requer: que seja reformada a sentença de 

Primeira Instância e declarada a improcedência do lançamento, ou considera-lo nulo "ab 
initio" e determinar o seu arquivamento. 

 
A instrução do recurso se fez com os documentos de fls. 114/152. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, comparei a causa da autuação fiscal com os 

documentos instrutórios da tese da recorrente e conclui que nesta demanda, a razão é do 
sujeito ativo (Estado), visto que a redução da base de cálculo do ICMS por substituição 
tributária é devida, situação fiscal que sintoniza com a previsão do art. 52 do Anexo VIII do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE, que transcrevo: 

 

Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da Federação 
deve fazer a retenção do imposto no momento em que promover a saída da 
mercadoria para o território goiano, efetuando a apuração e o seu 
pagamento nos períodos e prazos previstos na legislação tributária, 
mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais-GNRE. 

§ 1º Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto tributário ou se 
esse não tiver providenciado a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes 
deste Estado, o mesmo deve, em relação a cada operação, efetuar o 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, por ocasião da saída da 
mercadoria de seu estabelecimento, por meio de GNRE distinta para cada 
um dos destinatários, devendo (Convênio ICMS 81/93, cláusula sétima, §§ 
2º e 3º): 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1993/cv081_93


I - anexar uma via desta à nota fiscal para acompanhar o transporte da 
mercadoria; 

II - constar no campo informações complementares o número da nota fiscal 
a que se refere o respectivo recolhimento. 

§ 2º A forma de pagamento prevista no parágrafo anterior aplica-se, 
também, ao contribuinte de outra unidade da Federação que assumir, nos 
termos de convênio ou protocolo, a condição de substituto tributário em 
razão de promover saída de mercadoria mencionada no Apêndice II com 
imposto já retido, com destino a contribuinte localizado no Estado de Goiás, 
salvo se autorizado, por regime especial, a apurar e pagar o imposto por 
período. 

 
A previsão legal é que o substituto tributário localizado em outra 

unidade da Federação deve faze a retenção do imposto no momento em que promover a 
saída da mercadoria para o Estado de Goiás, após apurar, deve efetivar o seu 
recolhimento nos períodos e prazos previstos na legislação tributária em Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais-GNRE, conforme dispõe o artigo supratranscrito.  

 
Após o julgamento cameral, o sujeito passivo requereu a juntada dos 

documentos de fls. 158/164, nos quais consta a quitação do processo pelo pagamento do 
crédito tributário exigido neste processo, fl. 163. 

 
Em face do exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do 

recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00627/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Utilização indevida da redução da base de 
cálculo. Não contribuição para o PROTEGE/GOIAS. Impedimento 
de usufruir do benefício fiscal. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS R$ 65.995,77 (sessenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria, com utilização indevida da redução da base de 
cálculo, prevista no artigo 8º, inciso VIII, Anexo IX do Decreto nº. 4852/97, pois, deixou de 
contribuir para o PROTEGE/GOIAS. Dessa forma estava impedido de usufruir do benefício 
fiscal, correspondendo a uma tributação inferior à prevista na legislação. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 111.359,20, juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos, acostados ao 
processo, fls.  03/04 e 07 a 45.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 15 a 64 da 

Lei nº. 11.651/91 c/c artigo 86 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 
71,IV – A do CTE.  

 
Identificados os solidários, fls. 05/06. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os sujeitos passivos 

solidários, com peças defensórias apartadas, comparecem ao feito, onde em síntese, 
trazem as mesmas arguições e alegações, quais sejam:  

 
Nulidade da lide, tendo em vista a multa de caráter confiscatório; a 

exclusão deste feito dos nomes dos consignados solidários. Inferem ainda que a empresa, 
ora autuada apurou corretamente o imposto, conforme consta das planilhas e documentos 
de arrecadação acostados ao processo, fls. 56 a 203.  

 



O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 
preliminares e no mérito, julga procedente, fls. 205 a 209. 

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo e o polo passivo 

solidário, identificado à fl. 05, reafirmam as inquirições e alegações pronunciadas na fase 
impugnatória, fls. 223 a 232. Juntam documentos, fls.  233 a 234.  

 
Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Por maioria de votos, rejeita a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, mantendo a 
responsabilidade quanto ao solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO no período de 01/2012 
a 11/2013 e quanto ao solidário AMILTON DA SILVA PINTO no período de 12/2013 a 
12/2014. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhece do recurso, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, fls. 237 a 243.   

 
Os autuados são intimados, nos termos da lei, a pagarem a quantia 

devida, ou apresentarem, caso queiram, recurso ao Conselho Pleno, fls. 245 a 248. 
 
Os autuados não se manifestam e motivam os respectivos termos de 

revelia e de inscrição na dívida ativa, fls. 248 e 249/250.  
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinária, o polo passivo alega que com relação a erro 
substancial, que o recolhimento ao fundo PROTEGE, como foi amplamente demonstrado 
nos autos, foi adimplido, sendo, pois, legal a utilização do benefício da redução da base de 
cálculo nas saídas de mercadorias. 252 a 262. Junta documentos, fls. 264 281.  

 
Despacho nº. 2638/2017 – PRES. Remete os autos à autoridade 

fiscal, para que se manifeste sobre as alegações e documentação trazidos aos autos pelo 
sujeito passivo, fls. 304/305. 

 
Em resposta a autoridade fiscal informa que após análise da 

documentação apresentada pelo contribuinte, o valor da exigência tributária passa a ser 
de R$ 65.995,77 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e 
sete centavos), fls. 309 a 316.  

 
Despacho nº4324/2017 – PRES, determina, entre outras 

providências, o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fl. 318.  
 
Juntados documentos da defesa, fls. 319 a 283.    
 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde 
autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, por meio de Auditoria Básica em relação aos benefícios condicionados da 
redução da base de cálculo, onde os meses em que houve alteração de valores 
correspondem exatamente aos que houve falha na importação,  apresenta o “quantum” no 



valor do ICMS de R$ 65.995,77 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais 
e setenta e sete centavos).  

 
Em face de tal tarefa e resultado, a defesa não trouxe aos autos 

nenhum elemento de prova, capaz de contrapô-los, o que me leva a julgar procedente em 
parte o lançamento, na importância supra aduzida.          

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS R$ 65.995,77 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
setenta e sete centavos).          

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00834/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 
passivo autuado. Rejeitado. ICMS. Redução da base de cálculo 
indevida para a mercadoria. Saídas de mercadorias utilizando 
situação tributária diferente da prevista na legislação. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre sobrestamento do 
feito, quando tal solicitação for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado 
na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto e multa, acrescidos das 
cominações legais, originada da detecção de realização de saídas de mercadorias 
utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma 
redução da base de cálculo indevida para a mercadoria, conforme Relatório de 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, documentos anexos. 

 
Foram anexados documentos, fls. 03 a 16. 
 
Intimado, fls. 17/18, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

primeira instância, fls. 21 a 27. 
 
Anexou documentos, fls. 28 a 65. 
 
Pela Sentença nº 4870/2017, fls. 67 a 74, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado, fls. 75/79, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

fls. 81 a 88, alegando que durante todo o período indicado pela autoridade fiscal, a 
empresa estava acobertada por decisão liminar concedida em ação judicial, remédio 



constitucional buscado para garantir o direito à utilização de benefício fiscal revogado, pelo 
prazo de 90 dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Sustenta que a autuação se refere a saídas de mercadorias com 

aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da anterioridade nonagesimal, 
conforme resguardado pela liminar no processo nº 12683-87.2016.8.09.0000. Apesar do 
direito à recorrente, o fisco Estadual tem constituído créditos em desrespeito a Decisão 
Judicial. 

 
Ao final, requer a reforma da sentença em primeira instância para 

julgar totalmente improcedente, caso não seja julgado, que seja suspenso o presente 
processo até o transito em julgado da sentença judicial nos autos do mandado de 
segurança. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a defesa em proêmio, pede a suspensão do feito, até trânsito em julgado de 
decisão judicial.  

   
Sobre o sobrestamento formulado pelo sujeito passivo autuado, 

deixo de acolher, pois a liminar em mandado de segurança apenas garantiu a manutenção 
da redução da base de cálculo durante o período nonagesimal, bem como autorizou sua 
escrituração nos livros fiscais e que nos termos do artigo 151, inciso IV do CTN, apenas 
impede o fisco de o executar. Assim, não acolho o pedido em comento.  

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

conforme passo a expor:  
 
O sujeito passivo utilizou da redução da base de cálculo para 

utilização de carga tributária de 7% (sete por cento), ao invés de 17% (dezessete por 
cento), quando o benefício já havia sido revogado pelo Decreto nº. 8512/2015, que entrou 
em vigor em 01/01/2016 e o período levantado foi de janeiro a março de 2016.  

 
Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os cálculos, 

julgo procedente o lançamento, considerando que a decisão quanto ao acatamento ou não 
da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial. Assim, o auto de 
infração é devido nos termos do levantamento e a sua exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00835/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 
passivo autuado.  Rejeitado. ICMS. Redução da base de cálculo 
indevida para a mercadoria. Saídas de mercadorias utilizando 
situação tributária diferente da prevista na legislação. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre sobrestamento do 
feito, quando tal solicitação for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado 
na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto e multa, acrescidos das 
cominações legais, originada da detecção de realização de saídas de mercadorias 
utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma 
redução da base de cálculo indevida para a mercadoria, conforme Relatório de 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, documentos anexos. 

 
Foram anexados documentos, fls. 03 a 33. 
 
Intimado, fls. 34/35, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Primeira Instância, fls. 38 a 46. 
 
Anexou documentos, fls. 47 a 81. 
 
Pela Sentença nº 4881/2017, fls. 83 a 90, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado, fls. 91/95, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

fls. 97 a 104, alegando que durante todo o período indicado pela autoridade fiscal, a 
empresa estava acobertada por decisão liminar concedida em ação judicial, remédio 



constitucional buscado para garantir o direito à utilização de benefício fiscal revogado, pelo 
prazo de 90 dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Sustenta que a autuação se refere a saídas de mercadorias com 

aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da anterioridade nonagesimal, 
conforme resguardado pela liminar no processo nº 12683-87.2016.8.09.0000. Apesar do 
direito à recorrente, o fisco Estadual tem constituído créditos em desrespeito a Decisão 
Judicial. 

 
Ao final, requer a reforma da sentença em Primeira Instância para 

julgar totalmente improcedente, caso não seja julgado, que seja suspenso o presente 
processo até o trânsito em julgado da sentença judicial nos autos do mandado de 
segurança. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a defesa em proêmio, pede a suspensão do feito, até trânsito em julgado de 
decisão judicial.  

   
Sobre o sobrestamento formulado pelo sujeito passivo autuado, 

deixo de acolher, pois, a liminar em mandado de segurança apenas garantiu a 
manutenção da redução da base de cálculo durante o período nonagesimal, bem como 
autorizou sua escrituração nos livros fiscais e que nos termos do artigo 151, inciso IV do 
CTN, apenas impede o fisco de o executar. Assim, não acolho o pedido em comento.  

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

conforme passo a expor:  
 
O sujeito passivo utilizou da redução da base de cálculo para 

utilização de carga tributária de 7% (sete por cento), ao invés de 17% (dezessete por 
cento), quando o benefício já havia sido revogado pelo Decreto nº. 8512/2015, que entrou 
em vigor em 01/01/2016 e o período levantado foi de janeiro a março de 2016.  

 
Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os cálculos, 

julgo procedente o lançamento, considerando que a decisão quanto ao acatamento ou não 
da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial. Assim, o auto de 
infração é devido nos termos do levantamento e sua exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00909/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de inclusão do imposto na própria base de 
cálculo. Recolhimento a menor do que o devido. Reforma da 
decisão cameral e decide pela parcial procedência do auto de 
infração. 
 
A comprovação do real valor devido pelo sujeito passivo 
suporta a reforma parcial da decisão proferida pela III CJUL do 
Conselho Administrativo Tributário e constante do acórdão 
recorrido e ampara a declaração da procedência do auto de 
infração sobre o valor litigioso do lançamento fiscal, cujo ICMS 
a recolher soma o valor de R$ 766.598,02 (setecentos e sessenta 
e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos). 
Fica mantida a adequação da penalidade para a prevista no 
artigo 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91-CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 766.598,02 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos 
e noventa e oito reais e dois centavos), mantendo a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal descrita no auto de infração informa que o sujeito 
passivo deixou de incluir na Base de Cálculo do ICMS devido pela aquisição de energia 
elétrica, o valor correspondente ao montante do próprio imposto. Em consequência, o 
autuado deve recolher o imposto não debitado, no valor de R$ 3.513.805,50, junto com a 
penalidade e os acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 19, inciso XIII, alínea "b", 20, inciso I da Lei nº 11.651/91-CTE, combinados com os 
artigos 12, inciso V, 13, inciso I, alínea "c", item 2 do Decreto nº 4.852/97-RCTE e TARE 
n° 122/2007-GSF. A proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso III, 
alínea "a" do CTE. 

 
Os documentos que instruem o Auto de Infração são: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário; Contrato Social; Atas da Assembleia 
Geral Ordinária de 12/5/2010 e 10/5/2012; Portaria, Notificação Fiscal; TARE; Auditoria, 
Registros de Apuração de ICMS, Notas Fiscais Eletrônicas, fls. 03 a 113. 

 



O sujeito passivo, após as notificações legais, impugna o lançamento 
tributário, fls. 118 a 141, para alegar que o órgão fiscal discrimina o período referente à 
autuação e que os agentes fiscais infringiram diversos dispositivos legais diretamente 
ligados aos elementos essenciais para a lavratura do auto de infração.  

 
Esclarece que deixou de incluir o ICMS em sua própria base de 

cálculo, mas posteriormente, apurou a menor em sua escrituração fiscal os créditos, de 
forma a não afetar os cofres públicos.  

 
Sustenta a hipótese de nulidade processual prevista no art. 20, 

incisos III e IV da Lei.16.469/09. Salienta que não houve a observância do Princípio da 
Não-cumulatividade, observando que se estipula uma multa de 100% na exigência de 
estorno de ICMS, mais juros moratórios e atualização monetária, e, mais uma vez, 
argumenta que o seu procedimento não causou prejuízo ao erário estadual. No mais, 
colaciona diversos julgados para corroborar sua tese defensória. 

 
Requer, ao final, a nulidade absoluta do Auto de Infração, combinada 

com a total insubsistência da cobrança do crédito tributário por meio do auto de infração. 
 
Subsidiariamente, que a multa venha a ser reduzida a um patamar 

inferior a 25%, do montante exigido a título de imposto principal, descaracterizando assim 
seu presumido efeito confiscatório.  

  
Anexa os documentos de fls. 142 a 284. 
 
O Julgador Singular, fls. 286 a 288, decide pela procedência do auto 

de infração, fundamentado no entendimento de que o sujeito passivo não apresenta prova 
incontestável e documental de que os valores constantes no lançamento realizado pela 
autoridade fiscal, e documentos anexos, não estariam corretos. Pondera também que 
houve observância, pelas autoridades fiscais, do que dispõem os incisos III e V do artigo 
8° da Lei n 16.469/2009; que é correta a inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo; 
não é pertinente qualquer redução da multa alegando caráter confiscatório, pois a 
autoridade fiscal fez exatamente o que determina a legislação tributária. 

 
O sujeito passivo é intimado a interpor Recurso Voluntário ou 

promover o devido pagamento do valor estipulado no Auto de Infração, às fls. 290 a 292.
   

Intimado legalmente da decisão singular, o sujeito passivo recorre, 
fls. 295 a 321, onde afirma que a sentença proferida não logrou informar com exatidão, os 
fundamentos legais e decisões dos egrégios tribunais, o motivo do indeferimento da peça 
em 1ª Instância, tampouco enumerou qualquer fundamentação sobre a ausência de danos 
ao erário e a respeito da não-cumulatividade do imposto.  

 
Sustenta novamente que não houve a observância do princípio da 

não-cumulatividade do imposto, o qual estabelece requisitos taxativos para a incidência de 
ICMS sobre a energia elétrica, e que não houve prejuízo aos cofres públicos.  

 
Com base em todo o exposto, afirma que não faz sentido a 

fiscalização exigir que a recorrente recolha o montante do ICMS por não ter observado a 
inserção do imposto em sua própria base de cálculo. Afirma que não há sentido na tese 
proferida pela Fiscalização no que tange à energia elétrica utilizada em seu processo 
produtivo, já que a autuada apura os débitos de ICMS que são hábeis a serem tomados 
como crédito na conta gráfica do imposto, compensando-se mutuamente. 



 
Requer a nulidade do auto de infração e que a multa venha a ser 

reduzida a um patamar inferior a 25% do montante exigido a título de imposto principal, 
descaracterizando assim seu efeito confiscatório. Ademais, requer que seja convertido o 
julgamento dos autos em diligência. 

 
O sujeito passivo apresenta Memorial, fls. 325 a 330, e reitera os 

argumentos anteriores. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 06/04/2015, acata a proposição do Conselheiro Relator e depois dos 
considerandos inseridos à fl. 332, resolve, “por maioria de votos, converter o julgamento 
em diligência e remeter o feito à Delegacia de circunscrição do sujeito passivo para que 
seu titular determine  fiscal estranho à lide que faça a REVISÃO do presente trabalho 
fiscal, considerando os argumentos do sujeito passivo expendidos em sua peça recursal e 
acima resumidos, demonstrando, caso entenda pela manutenção do trabalho inicial, que a 
forma de forma escrituração adotada pelo sujeito passivo, malgrado imprópria (ponto 
incontroverso), gerou omissão de pagamento de imposto, isto à luz dos livros e 
documentos fiscais vindos ao processo com a peça impugnatória; 

 
 Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 

Mariano e Alcedino Gomes Barbosa. Vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima.   
 
 OBS: A Representação Fazendária discorda da diligência", fls. 332 a 

333. 
 
No Relatório Diligencial n° 44/2015-GEST, fls. 334 a 335, o revisor 

esclarece que para a fiscalização determinar com segurança, que o valor do débito 
escriturado a menor pelo sujeito passivo, em sua escrita fiscal, não gerou omissão de 
pagamento de tributo, se faz necessária uma minuciosa averiguação dos registros 
escriturados em suas escritas fiscal e contábil, a fim de se constatar se os demais 
registros e a forma de apuração do valor do imposto estão corretos.  

 
Acrescenta que, pelo art. 61 do CTE, o sujeito passivo deve efetuar o 

estorno do imposto de que se tiver creditado quando a saída resultante for isenta ou não 
tributada ou, ainda, apresentar prejuízo na conta mercadoria. Argumenta que a recorrente 
realiza operações de exportação, que não exigem o estorno do credito, porém, possui no 
período considerado, valores lançados em sua EFD a título de operações não tributadas, 
não possuindo em sua apuração lançamentos a título de estorno de créditos desta 
natureza.  

 
Ao analisar os motivos, a autoridade revisora entende ser necessário 

realizar uma fiscalização que analise detalhadamente as operações, lançamentos e forma 
de apuração do imposto realizados pela recorrente. Afirma que a análise apenas dos 
documentos constantes dos autos não é suficiente para demonstrar com a devida 
segurança que da conduta do sujeito passivo, geradora do presente lançamento, não 
tenha decorrido prejuízo. Reitera pela manutenção dos valores exigidos na peça inicial 
sugerindo a remessa do presente processo ao setor competente para proceder a devida 
fiscalização. 

 
O sujeito passivo se manifesta, fls. 340 a 347, reitera sua tese de 

defesa, conforme contraditórios passados.  
 



Anexa os documentos, fls.347 a 411. 
 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls. 417 a 422, com Memorial, no 

qual reitera as premissas anteriormente utilizadas na impugnação e no recurso. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 08/01/2016, após os considerandos, acata a proposição do Conselheiro 
Relator e resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos ao fiscal autuante, para 
que “o mesmo cumpra a Resolução 049/2015, fls. 332/334, em todos os seus termos, 
realizando a revisão do presente trabalho fiscal, se for o caso;  

 
Colhido o parecer revisional intime-se o sujeito passivo, volvam os 

autos a julgamento cameral; 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 

Mariano, Talita Pimenta Félix e Nislene Alves Borges que acompanhou o voto do Relator, 
nos termos do art. 25 e 51, § 6º, inc. II do Decreto 6.930/09.  

 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência", fls. 

423 e 424. 
 
No Relatório Diligencial, fls. 425 a 427, o revisor entende que a 

recorrente descumpriu a Legislação Tributária do Estado de Goiás, causando assim, 
prejuízo ao erário estadual, conforme demonstrado acima. Porém, por se tratarem de 
auditorias distintas, caso queiram apurar o reflexo exato causado na escrituração dos 
créditos pela utilização de Base de Cálculo incorreta nas operações de aquisição de 
energia elétrica, sugerimos a Auditoria Básica do ICMS da recorrente, de competência da 
Gerência de Auditoria Tributária-GEAT. 

 
Diante do exposto, ratificamos o valor original do imposto apurado 

neste auto de infração”, fl. 427 
 
O sujeito passivo, fls. 431 a 437, reitera os argumentos defensórios 

inseridos nas peças anteriores. Acrescenta crítica ao Relatório Diligencial e argui que o 
revisor não comprovou a presença de prejuízo tributário aos cofres do Tesouro Estado de 
Goiás. 

 
A recorrente anexa novo memorial com a repetição das teses 

defensórias dantes expostas. 
 
Às fls. 447 a 458, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo 

Tributário decide rejeitar o pedido de diligência formulado pela autuada, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa, ambas arguidas pela autuada. Quanto ao 
mérito, decide conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, com adequação da penalidade à 
prevista no art. 71, IV-A do CTE. 

 
A Representação da Fazenda Pública Estadual foi intimada para 

opor recurso ao Conselho Pleno, fl. 459, que apõe o seu de acordo com o acórdão 
aprovado pela Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário. 

 



O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno, fls. 465 a 
483, para sustentar sobre o direito quanto a observância ao princípio da não – 
cumulatividade do imposto e a ausência de danos ao erário estadual.  

 
A regra geral é que o ICMS será não–cumulativo, compensando-se o 

que for devido em cada operação, sendo certo que há apenas duas exceções em relação 
a esse princípio, o que não é o caso dos autos, que são hipóteses de isenção ou não 
incidência. Não houve qualquer dano aos cofres públicos que ensejassem qualquer tipo de 
autuação, tal como ocorrido em tela, pois não houve qualquer tipo de omissão no 
cumprimento da obrigação tributária principal ou acessória. 

 
Afirma que, muito embora tenha calculado o ICMS dessa forma, sem 

considerar o ICMS em sua própria base de cálculo, a recorrente se creditou, tão somente, 
desse mesmo valor debitado na etapa anterior, no exato montante de R$ 862.834,79, o 
que pode ser facilmente identificado diante da análise de toda a documentação utilizada 
pela empresa. E ainda, se o ICMS foi calculado "por fora" para apuração do débito, da 
mesma forma esse mesmo ICMS "por fora" foi creditado pela recorrente, sem gerar 
quaisquer danos aos cofres públicos do estado de Goiás. 

 
Alega que a diferença apurada pela fiscalização não guarda qualquer 

sentido sustentável, pois, conforme se pode constatar, a recorrente efetua a compensação 
com os créditos apropriados em sua escritura fiscal, no que tange a aquisição de energia 
elétrica utilizada em seu processo produtivo, que apura os débitos de ICMS, que são 
hábeis a serem tomados como crédito na conta gráfica, para compensação com débitos 
de operações subsequentes. 

 
Entende que não é suficiente a alegação do acórdão recorrido no 

sentido de que observou friamente as disposições legais pertinentes, desconsiderando, 
por outro lado, que tendo ocorrido o efetivo recolhimento dos valores correspondentes, 
ainda que em momento posterior, não há infração a qualquer dispositivo legal. Ilegal seria 
exigir valor sem qualquer base legal ou motivação, gerando um locupletamento indevido 
do Estado e uma dupla oneração ao contribuinte, o que como de amplo conhecimento, 
contraria a clara orientação do ordenamento constitucional e legal vigente e a orientação 
consolidada dos tribunais administrativos e judiciais pátrios. 

 
Sustenta que, embora esteja claro que a energia elétrica é utilizada 

no processo produtivo da Recorrente e que a não inclusão do ICMS na sua própria base 
de cálculo não causou qualquer prejuízo ao erário, visto que a recorrente não se apropriou 
do valor debitado anteriormente, impõe-se afirmar que a autuação restaria improcedente, 
pois as operações de aquisição de energia elétrica foram realizadas com o intuito futuro de 
produzir bens destinados à exportação. 

 
Ao final, requer que seja cancelado integralmente a autuação fiscal. 
 
Por solicitação do Conselheiro David Fernandes, a Gerência de 

Controle e Preparo Processual do CAT, fl. 495, junta o demonstrativo do ano de 2013 e os 
meses relativos, onde define a fonte EFD do sujeito passivo, fls. 496 e 497 e repetidos 
pela recorrente, fls. 503 e 504. 

 
 É o Relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
No compulso dos autos e na verificação das peças instrutórias da 

defesa, conclui que, na demanda, assiste parcial razão ao sujeito passivo, visto que as 
provas dos autos apuram o real valor litigioso deste lançamento do crédito tributário. 

 
Observo que as diversas diligências deferidas não foram suficientes 

para a fiscalização apurar os verdadeiros valores devidos pela empresa, mas os 
documentos juntados ao processo por último, fls. 496 e 497 e fls. 503 e 504, comprovam 
que o valor do ICMS devido neste lançamento fiscal deve ser reduzido de acordo com o 
demonstrado pela empresa. 

 
Com isto, o valor litigioso da constituição do crédito pelo lançamento 

de ofício deve permanecer sobre o estorno do ICMS no somatório de R$ 766.598,02 
(setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos).  

  
Do que consta da votação deste recurso, decido conhecer do recurso 

do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 766.598,02 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e dois centavos), mantendo a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
IV-A do CTE.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00953/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Decadência parcial do lançamento relativamente ao período de 
janeiro a setembro de 2008. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de ICMS-ST. Utilização de 
base de cálculo inferior a prevista na legislação tributária 
vigente. Procedente.  
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa, quando ficar 
comprovado que a foram apreciadas todas as questões 
suscitadas pela defesa naquela fase; 
 
2. Não há falar em decadência nos casos em que o 
lançamento do crédito tributário relativo a omissão de 
pagamento de ICMS-ST em razão de utilização de base de 
cálculo inferior à prevista na legislação tributária, foi efetivado 
antes de decorridos 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário relativo à 
omissão de pagamento de ICMS-ST, quando restar comprovado 
nos autos que o contribuinte utilizou base de cálculo inferior à 
prevista na legislação tributária vigente à época dos fatos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que rejeitou a preliminar de decadência 
parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a setembro de 2008, e 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, 
dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral, acolhendo a 
preliminar de decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de janeiro a 
setembro de 2008, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 



ICMS de R$ 83.056,66 (oitenta e três mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada utilizou base de cálculo para o cálculo do ICMS substituição 
tributária pelas operações posteriores, relativamente à saída de bebidas com destino ao 
Estado de Goiás, eis que utilizou valores inferiores à média ponderada dos preços a 
consumidor final usualmente praticado no mercado varejista goiano e, menores que o 
utilizado aplicando o IVA respectivo dos produtos, quando estes não estavam 
discriminados na pauta de valores da SEFAZ-GO., redundando, sem consequência, 
pagamento a menor de ICMS nos períodos e valores indicados nos campos próprios do 
auto de infração. 

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 16, inciso II, 51 e 64, 

da Lei n. 11.651/91, c/c os artigos 34, inciso II, “d” e 39 e 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97 e Protocolo ICMS n. 11/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-
A, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos de auditoria e 

cópias dos documentos fiscais emitidos.  
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 342 a 
359, alegando, resumidamente o seguinte: 

 
1 – Decadência do crédito tributário relativo ao período de janeiro a 

setembro de 2008; 
 
2 – Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos 

sobre a desproporcionalidade da base de cálculo utilizada para cálculo do imposto e os 
valores utilizados pelo fisco no lançamento; 

 
3 – Improcedência do lançamento; 
 
4 – declaração de confiscatoriedade da multa aplicada; 
 
Por meio do Despacho n. 200/14, de fls. 443 o julgador singular 

converteu o julgamento em diligência para apreciação dos argumentos apresentados pela 
empresa autuada. 

 
No relatório de diligência de fls. 526 a 530 a autora do procedimento 

teceu considerações e transcreveu os artigos 39 e 40 do Anexo VIII, do Decreto n. 
4.852/97, que regula a base de cálculo para fins de substituição tributário e, ao final, 
concluiu pela procedência do lançamento. 

 
Na manifestação de fls. 538 e 539, a empresa autuada afirmou que a 

diligência não foi efetivamente realizada pelo fisco. 
 
Por meio da Sentença n. 2099/2015, de fls. 545 a 554, o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 



Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
565 a 578, repetindo os mesmos argumentos expendidos na fase singular e pediu a 
reforma da sentença recorrida. 

 
Em sessão realizada no dia 14/10/15 a Segunda Câmara Julgadora, 

por maioria de votos, converteu novamente o julgamento em diligência, para apreciação 
dos argumentos da recorrente, conforme Resolução n. 153/2015, de fls. 585 e 586. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

587 a 592, esclarecendo os procedimentos adotados pela atuante e mantendo o valor do 
lançamento, tal qual a revisão realizada na fase singular.  

 
Diante da manifestação da empresa autuada de fls. 597 a 600, a 

Segunda Câmara Julgadora, em sessão realizada no dia 04/08/16, converteu o julgamento 
novamente em diligência por meio da Resolução n. 98/2016, de fls. 619, determinando o 
inteiro cumprimento da Resolução n. 153/2015.  

 
No relatório de diligência de fls. 620 a 626, o fisco repetiu os 

argumentos expendidos na revisões anteriores no sentido de que a questão tratada no 
presente processo é exclusivamente de direito e que está explicitada com muita clareza 
nos artigos 39 e 40, do Anexo VIII, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 que não foram 
observados pela empresa autuada.  

 
Manteve o lançamento na sua integralidade. 
 
Em sessão realizada no dia 04 de agosto de 2017 a Terceira Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, rejeitou o novo pedido de diligência e as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, bem a 
decadência parcial, e quanto ao mérito, considerou procedente o lançamento, conforme 
Acórdão n. 134/2018, de fls. 658 a 669. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 

Superior de fls. 702 a 721, objeto do presente julgamento, afirmando, resumidamente, o 
seguinte: 

 
1 – Que deve ser declarada a nulidade do acórdão recorrido por 

cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o mesmo não analisou todas as 
questões suscitadas e não observou que os diligenciadores não cumpriram as 
determinações dos órgãos julgadores; 

 
2 – Que deve ser declarada a decadência do lançamento 

relativamente ao período de janeiro a setembro de 2008; 
 
3 – Que a multa aplicada é confiscatória; 
 
4 – Que o lançamento deve ser declarado improcedente. 
 
É o relatório. 
 
V O T O 

 
Cumpre destacar, incialmente, que o acórdão cameral recorrido não 

padece de nulidade, tendo em vista que analisou todas as questões preliminares arguídas 



pela defesa, inclusive a decadência parcial e, quanto ao mérito, discorreu longamente 
sobre o procedimento adotado pela empresa autuada que deixou de observor as regras 
para a definição da base de cálculo do ICMS substituição tributária previstas nos 39 e 40, 
do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, sendo, portanto, uma questão eminentemente de 
direito. 

 
Quanto ao mérito, inclusive o alegado caráter confiscatório da multa, 

nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto nº 6.930/09 que institui o Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário, adoto como razões de decidir  os fundamentos 
contidos no voto condutor do ACÓRDÃO N. 134/2018, de fls. 658 a 664, onde o ilustre 
Conselheiro MÁRIO DE OLIVEIRA ANDRADE, asseverou o seguinte:  

 
“O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS 

substituição tributária pelas operações posteriores, em razão de ter sido realizada a 
retenção do imposto relativo às saídas de bebidas destinadas ao Estado de Goiás 
com a utilização da base de cálculo de retenção em valores menores que o 
previsto na legislação do ICMS. 

 
Desde do início da contenda o sujeito passivo vem 

solicitando que seja realizada diligência, porém já foram realizadas três diligências, 
que foram as seguintes: Relatório Diligencial 046/14- GEST, Relatório Diligencial 
031/2016-GEST e Relatório Diligencial 028/2017-GEST. Todavia, com a realização 
da última diligência o sujeito passivo alegou mais uma vez que deveria ser 
realizada outra revisão, pois não foi apurado pelo revisor que o sujeito passivo 
efetuou a retenção do imposto nos preços praticados no mercado varejista. Assim, 
a empresa recorrente requer que seja realizada uma nova revisão para que seja 
apurada essa questão. 

 
Tal requerimento não foi acolhido no julgamento cameral 

porque ficou evidenciado com a realização das três revisões que a retenção do 
imposto substituição tributária foi efetuada pelo substituto tributário com valores 
inferiores ao que está previsto na legislação tributária, e esse fato o sujeito passivo 
não contesta, ou seja, no levantamento elaborado pelo fisco estadual a empresa 
não demonstra nenhum erro ou equívoco cometido pelo fisco ao se apurar a base 
de cálculo para se efetuar a substituição tributária. Portanto, não vejo como 
determinar uma quarta diligência, pois o que ficou evidenciado nos autos é que a 
retenção realizada pela empresa recorrente foi em valor inferior ao que estava 
previsto na norma que regulamentava a base de cálculo da substituição tributária, 
por essa razão rejeitei o pedido de diligência. 

 
[...] 
Quanto a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário em relação ao período de 01/01/2008 a 30/09/2008 arguida pela defesa, 
tenho o entendimento diferente do que foi exarado pela defesa da recorrente, pois 
a regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN somente é aplicada para o tributo que 
for apurado e declarado pelo sujeito passivo, pois, assim, se efetivará a 
homologação do lançamento efetuado pelo próprio contribuinte. No entanto, se o 
débito do tributo não foi declarado não se configura a situação de homologação, 
não sendo pertinente a aplicação do dispositivo citado. 

 
Assim, para o caso em análise, a infração trata-se de 

ICMS substituição tributária pelas operações posteriores em que houve o destaque 
do ICMS substituição tributária a menor do que realmente é devido, assim o 
imposto exigido na peça basilar não foi registrado no Livro de Apuração de ICMS e 
nem foi declarado pelo sujeito passivo, de tal maneira que sobre a parcela que está 
sendo exigido o tributo, o sujeito passivo não declarou o imposto, ou seja, não foi 
efetuada a apuração desse imposto e nem o lançamento foi realizado pelo 
contribuinte por antecipação, pois houve a declaração apenas em relação parcela 
reconhecida como devida pelo substituto tributário. Ficando, configurado, que não 
se pode tratar de homologação de lançamento efetuado pelo contribuinte para 
incidir a regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN. 

 



Tal posicionamento está em plena harmonia com a 
Súmula 555 do STJ: 

 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, 
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 
Portanto, vejo claramente que para a infração denunciada 

na peça basilar deve ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN, 
ou seja que o direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário 
extingue-se somente após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
Outrossim, os fatos geradores são de 2008, o prazo para 

a contagem da decadência do crédito tributário inicia em 01/01/2009 e termina em 
31/12/2013. O sujeito passivo foi noticiado do lançamento em 03/10/2013, estando 
caracterizado que a notificação do auto de infração ocorreu antes da extinção do 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Desse modo, entendo 
que não está configurada a decadência parcial do crédito tributário exigido na peça 
basilar. 

 
Passo a apreciar o mérito da lide, e a principal alegação 

da defesa é que uma diligência comprovaria que a base de cálculo utilizada pela 
empresa recorrente reflete os preços pelos quais as mercadorias são comumente 
vendidas ao consumidor final. Argumento que não pode ser acolhido, pois a base 
de cálculo é apurada de acordo com o que dispõe os artigos 39 e 40, § 1º e § 11 
do Anexo VIII do RCTE, sendo que o levantamento elaborado pelo fisco estadual 
foi seguindo o comando legal dos dispositivos citados, e a exatidão desse 
levantamento foi confirmada em três diligências realizadas durante a tramitação 
processual do presente lançamento, devendo ser ressaltado que o sujeito passivo 
não apontou falhas ou vícios nos demonstrativos de cálculos elaborados pelo fisco 
estadual. Desta forma, chega-se à conclusão que o procedimento fiscal está 
correto, sendo lícita a exigência de ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores nas saídas de bebidas exigidas no auto de infração em apreciação. 

 
A argumentação da empresa que deveria ser aplicado 

apenas o inciso I do § 1º do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE para apurar a base 
de cálculo do ICMS-ST não pode prevalecer, pois a forma de se interpretar a 
legislação é sistemática, assim, não podemos simplesmente seguir o comando do 
§ 1º do artigo 40 do Anexo VIII, sem observar o que normatiza o § 11º do mesmo 
artigo. Este foi o entendimento que prevaleceu no Relatório Diligencial nº 28/2017-
GEST, folha 620 a 626, última revisão efetuada no lançamento, o qual eu também 
adoto. 

 
Desse modo, concluo que a forma como a fiscalização 

apurou a base de cálculo do ICMS-ST está correta, pois foi de acordo com a 
prescrição legal, não havendo como refutar a acusação de que foi utilizada uma 
base de cálculo menor, e consequentemente, houve um recolhimento a menor do 
imposto devido por substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Assim, vejo que a exigência do ICMS efetuada pelo fisco 

está em plena harmonia com a legislação vigente, devendo o lançamento ser 
julgado procedente. 

 
Com relação à penalidade proposta pela fiscalização, 

entendo que a multa cominada é a mais específica para a infração cometida, 
portanto, não comporta nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. Não sendo 
possível reduzir a penalidade, além das condições previstas na legislação 
tributária. No que tange a alegação da penalidade ser confiscatória, deixo de 
apreciar a reclamação do sujeito passivo por entender que não cabe ao Conselho 
Administrativo apreciar inconstitucionalidade de norma prevista em lei estadual, 
conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09.” 

 



Nesse ponto, cumpre ressaltar, que em nenhum momento a empresa 
autuada apontou qualquer falha ou equívoco cometido pela autora do procedimento na 
elaboração dos demonstrativos de cálculo do ICMS substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes, ou mesmo a inclusão de documentos fiscais de forma indevida no 
referido demonstrativo. Suas alegações, ficaram restritas a grande diferença entre a base 
de cálculo por ela utilizada quando da emissão dos documentos fiscais e a base de cálculo 
encontrada pelo fisco nos seus demonstrativos de auditoria que, repita-se, teve como base 
as regras de cálculos fixadas pelos artigos 39 e 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Com essas considerações, entendemos que o lançamento está 

escorreito, tendo em vista que obedeceu estritamente a legislação tributária vigente e foi 
objeto de três revisões que confirmaram a exatidão dos valores apontados do ICMS-ST, 
indicados como omitidos.    

 
À conta do exposto, conheço do Recurso do Contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento, para rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão 
recorrido por cerceamento do direito de defesa, bem como a decadência parcial do 
lançamento por decadência do crédito tributário relativamente ao período de jneiro a 
setembro de 2008 e, quanto ao mérito, confirmar o acórdão cameral que julgou 
procedente o lançamento.    

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01009/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 
passivo autuado. Rejeitado. ICMS. Redução da base de cálculo 
indevida para a mercadoria. Saídas de mercadorias utilizando 
situação tributária diferente da prevista na legislação. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre sobrestamento do 
feito, quando tal solicitação for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado 
na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou totalmente procedente o auto de infração, 
com exigibilidade suspensa, exceto o período de abril/2016, cuja exigibilidade não está 
suspensa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto e multa, acrescidos das 
cominações legais, originada da detecção de realização de saídas de mercadorias 
utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma 
redução da base de cálculo indevida para a mercadoria, conforme Relatório de 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, documentos anexos. 

 
Foram anexados documentos, fls. 03 a 134. 
 
Intimado, fls. 135/136, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

primeira instância, fls. 139 a 145. 
 
Anexou documentos, fls. 146 a 182. 
 
Pela Sentença nº 4865/2017, fls. 184 a 191, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado, fls. 192/196, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 198 a 205, alegando que durante todo o período indicado pela autoridade 
fiscal, a empresa estava acobertada por decisão liminar concedida em ação judicial, 



remédio constitucional buscado para garantir o direito à utilização de benefício fiscal 
revogado, pelo prazo de 90 dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Sustenta que a autuação se refere a saídas de mercadorias com 

aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da anterioridade nonagesimal, 
conforme resguardado pela liminar no processo nº 12683-87.2016.8.09.0000. Apesar do 
direito à recorrente, o fisco Estadual tem constituído créditos em desrespeito a Decisão 
Judicial. 

 
Ao final, requer a reforma da sentença em primeira instância para 

julgar totalmente improcedente, caso não seja julgado, que seja suspenso o presente 
processo até o transito em julgado da sentença judicial nos autos do mandado de 
segurança. 

 
 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a defesa em proêmio pede a suspensão do feito, até trânsito em julgado de 
decisão judicial.  

   
Sobre o sobrestamento formulado pelo sujeito passivo autuado, 

deixo de acolher, pois a liminar em mandado de segurança apenas garantiu a manutenção 
da redução da base de cálculo durante o período nonagesimal, bem como autorizou sua 
escrituração nos livros fiscais e que nos termos do artigo 151, inciso IV do CTN, apenas 
impede o fisco de o executar. Assim, não acolho o pedido em comento.  

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

conforme passo a expor:  
 
O sujeito passivo utilizou da redução da base de cálculo para 

utilização de carga tributária de 7% (sete por cento), ao invés de 17% (dezessete por 
cento), quando o benefício já havia sido revogado pelo Decreto nº. 8512/2015, que entrou 
em vigor em 01/01/2016. Ocorre que o levantamento foi de janeiro a março de 2016, já 
que o mês de abril está fora do período do benefício, com base de cálculo de R$ 
30.325,00 e diferença relativa a 10% da diferença no valor de R$ 3;032,50, mais 
acréscimos legais, conforme o processo.  

 
Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os cálculos, 

julgo procedente o lançamento, considerando que a decisão quanto ao acatamento ou não 
da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial. Assim, o auto de 
infração é devido nos termos do levantamento e a sua exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final relativa a estes três meses e o valor da diferença do ICMS, relativo ao mês 
de abril de 2016 é devida, julgando assim, procedente no valor de R$ 3.032,50, mais 
acréscimos legais, não ficando este valor dependente de decisão judicial. 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, com exigibilidade suspensa, exceto o período 
de abril/2016, cuja exigibilidade não está suspensa. 

 



 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01095/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Processual. Preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitadas. ICMS. Auditoria Básica do ICMS. 
Transferência de mercadorias em operação interestadual, 
utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto 
na legislação. Procedente. 
 
1. Não havendo dúvidas a serem dirimidas, não se acolhe 
pedido de diligência;   
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada.  Por votação unânime, rejeitar as preliminares de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo 
de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo realizou transferência de 
mercadorias em operação interestadual, utilizou base de cálculo do ICMS em valor inferior 
ao previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas mais 
recentes. Em consequência, deverá pagar na importância de R$162.975,85, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 27). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, nas (fls.17 e 18). 
 



Pela Sentença de nº5645/2017 – JULP, nas (fls.41 a 43), o julgador 
singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor recurso voluntário, (fls.44 a 

48). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.50 a 52), apresentando 

recurso voluntário, alegou que a empresa argui a  nulidade ab initio do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa em razão da existência de falhas insanáveis, nos 
termos do art.20, inciso III, da Lei 16.469/09, porque a peça que lhe dá sustentação está 
eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da irregularidade 
apontada na inicial, conforme será exaustivamente demostrado no decorrer deste 
contencioso administrativo tributário. Clama pelo direito de apresentar provas em qualquer 
fase processual. Tal pedido tem como suporte o Princípio da Verdade Material e, também, 
devido à dificuldade em juntar todas as provas necessárias à contestação da peça 
acusatória no exíguo prazo de 30 dias.  

 
Aduz no mérito a exigência do crédito tributário é indevida e o auto 

de infração deve ser julgado improcedente.  
 
Por fim requer a nulidade do auto de infração; e no mérito, pede a 

improcedência do auto de infração.  
 
É o relatório. 
 
                               VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 

não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada, tendo em vista que não há nas peças instrutórias desta ação 
qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com 
clareza, prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante. 
Portanto, rejeitado está o questionamento em apreciação.   

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

com os fundamentes seguinte:  
 
Ao utilizar base de cálculo menor nas transferências o sujeito passivo 

acumula indevidamente saldo credor.  
 
Neste caso a aplicação da Súmula 166 do STJ/2007 geraria 

enriquecimento ilícito do sujeito passivo que reduziu a base de cálculo indevidamente nas 
transferências, quando, na realidade, a base de cálculo nas entradas foi maior. 

 
O fisco demonstrou, através da Auditoria Básica do ICMS o acúmulo 

de saldo credor em decorrência da conduta do sujeito passivo.  
 



Resta evidente a má fé do sujeito passivo quando assim procede. É 
que o mesmo considera a operação tributada (apesar de defender não incidência), 
reduzindo, sem lastro documental para a identificação do valor menor, a base de cálculo 
nas saídas em confronto com o valor maior nas entradas anteriores. 

 
Deste modo termina por pagar menos imposto na sistemática da não 

cumulatividade. Embora o auto não verse sobre glosa de crédito indevido, a cobrança da 
diferença de imposto provocada pela redução indevida do preço das mercadorias nas 
saídas é legitima.         

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada.  

Também por votação unânime, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01123/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Exigência de 
imposto por erro na determinação da base de cálculo da 
substituição tributária. Improcedência.  
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa,  
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa; 
 
3. Restando provado que o valor das operações de venda de 
energia elétrica foi corretamente considerado com a inclusão do 
próprio imposto nos casos de substituição tributária, não se 
sustenta ação fiscal que se fundamente nessa premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito, Denílson Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. Vencido 
o Conselheiro Antônio Martins da Silva, que votou pela procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito refere-se à cobrança de ICMS no valor de R$ 268.733,24 
(duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) 
mais cominações legais, originário por utilizar base de cálculo de retenção inferior à 
exigida na apuração do ICMS substituição tributária de operações de venda de energia 
elétrica a consumidor livre estabelecido no estado de Goiás, período de março de 2010 a 
março de 2011, não integrou o valor correspondente ao montante do próprio imposto.  

 
Citados como infringidos os arts. 11, §1º, III, 13, IV, b, 19, XIII, b, 20, 

I, 27, XI, b e §5º, 52, §3º e 64, §1º, da Lei 11.651/91, c/c o art. 30, §4º, Anexo VIII, do 
Decreto 4.852/97, proposta a penalidade prevista no artigo 71, IV-A, da Lei 11.651/91 
c/redação da Lei 17.519/11. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, notificação 
fiscal (fls. 6), nota explicativa (fls. 7 a 9), relação de notas fiscais (fls. 11), demonstrativo de 
cálculo do ICMS devido por substituição tributária (fls. 12), histórico de pagamentos (fls. 13 
a 16) e espelho notas fiscais eletrônicas (fls. 17 a 46), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 15/12/2014 (fls. 47), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 67 a 78), arguindo, em preliminar, a nulidade do auto de infração por não 
terem sido indicadas as notas fiscais que deram origem a exigência do crédito tributário, 
foram informados apenas valores globais. A omissão da identificação do número dos 
documentos fiscais, do valor da base de cálculo, do imposto e total de cada operação, 
implica em cerceamento ao seu direito de defesa. Com o objetivo de cumprir o prazo para 
a apresentação de sua defesa, partiu da presunção de que o auto de infração se refere às 
notas fiscais arroladas no quadro demonstrativo às fls. 94.  

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração. O 

faturamento da energia elétrica período de março de 2010 a março de 2011 está vinculado 
ao fornecimento de energia contrato de longo prazo, com exceção das notas fiscais de 
255 e 283, que são de curto prazo. Esclarece que no contrato de longo prazo os preços 
são estabelecidos por intermédio de contrato bilateral entre as partes e os contratos a 
curto prazo mediante simples troca de correspondência entre as partes, e nesta 
modalidade o fornecimento é efetuado por “contra pagamento”, o registro da energia 
elétrica somente é efetuado após a comprovação do pagamento.  

 
Esclarece que a energia de curto prazo é representada pelo 

consumidor livre de energia complementar para cobrir a integralidade de seu volume de 
consumo necessário. Tem o cliente um lapso de tempo de até os nove primeiros dias do 
mês subsequente para confirmar seu interesse na aquisição extra de energia elétrica. 

 
Na formalização do pedido de cotação por e-mail, responde a 

cotação, indicando o preço da operação, sem a inclusão do ICMS. Tanto no contrato de 
curto prazo como no de longo prazo os contratos são registrados na Câmara de Comércio 
de Energia Elétrica.  

 
Também esclarece que a operação interestadual de energia elétrica 

é abrangida pela imunidade nos termos do artigo 155, §2º, inciso X, da CF/88. Neste 
primeiro momento não está sendo possível apresentar o e-mail de comprovação da 
negociação de compra e venda de energia a curto prazo (notas fiscais 255 e 283) e de 
longo prazo (nota fiscal 250). 

 
Em seus pedidos requer, a nulidade do auto de infração, com 

amparo no artigo 20, incisos III e IV, da Lei 16.469/2009; no mérito, o cancelamento e 
extinção do crédito tributário; abertura do prazo de trinta dias para a apresentação do e-
mail de contrato vinculado a operação de venda de energia e protesta pela produção de 
provas. 

 
Apresenta nesse momento quadro demonstrativo com informações 

pertinentes aos valores das notas fiscais emitidas no período de mar/2010 a mar/2011 ref. 
Operações de venda de energia elétrica para consumidor livre situado no estado de Goiás; 
cópias das notas fiscais e comprovantes de recolhimentos de ICMS substituição tributária 
com alíquota de 29%.  

 
Também foi juntada cópia do contrato de fornecimento de energia de 

longo prazo, bem como e-mail com a formação de preço e contratação de clientes (ainda 



sem ICMS) e respectiva nota fiscal de venda, já com inclusão do ICMS no preço, referente 
a contratos de curto prazo – notas fiscais 26 e 54.  

 
Decisão singular não acolhe os argumentos defensórios (fls. 203 a 

206).  
 
Irresignado, sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 211 a 

227).  
 
Oferece exatamente os mesmos argumentos da fase singular, tanto 

na arguição de preliminares quanto no aspecto de mérito, alega que o procedimento por 
ele adotado está correto, faz demonstrativo no corpo de sua defesa atestando a sua tese.  

 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 232 a 242). 
 
Resolução da Quarta Câmara converte o julgamento em diligência 

(fls. 244 a 245), na qual foi requerido do sujeito passivo que apresentasse provas de 
registros contábeis das operações de comercialização de energia elétrica referidas na 
planilha de folhas 10 a 12, enfim, cópias de toda a documentação comprobatória do 
recebimento financeiro dos mesmos.  

 
Houve a satisfação dos pedidos por parte do sujeito passivo de todos 

os pedidos feitos pela câmara, conforme fls. 248 a 417.  
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 422 a 

432). 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de nulidade, por insegurança na determinação 

da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a irregularidade fiscal está 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Apreciando a arguição de nulidade, por cerceamento do direito de 

defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao 
pleno exercício do direito de defesa. 

 
MÉRITO 

 
Por ser a presente autuação idêntica à autuação do Processo n° 4 

0114033 902 03 e concordar com a decisão do acórdão nele proferido (Acórdão da I CJUL 
N° 0527/18) da lavra do Conselheiro Luís Antônio da Silva Costa, peço-lhe permissão para 
adoção de suas razões como meu voto: 

 
“Temos uma questão interessante, o que deveria ter sido investigado 

pelo auditor que fez o trabalho é o valor da operação de venda da energia, e a partir dela 
dever-se-ia fazer a verificação em relação aos valores da inclusão ou não da substituição 
tributária. Tanto isso é fato que averiguando os dados trazidos pela empresa que espelha 
a realidade material dos fatos geradores, percebe-se claramente que assiste razão a ela.  



 
A interpretação dada pelo auditor é que os valores informados nas 

notas fiscais não indicavam a consideração da substituição tributária na própria base de 
cálculo para efeito do cálculo do imposto devido na operação.  

 
Houve por parte do sujeito passivo um equívoco ao preencher suas 

notas fiscais, e isso deu ao auditor que fez seu trabalho a impressão de que não havia 
incluído o próprio imposto em sua base de cálculo, seu procedimento a priori não está 
equivocado.  

 
O valor da operação informado como valor total deve ser o valor da 

operação mais o imposto da substituição tributária devido, isso está correto. O que não 
está correto é o valor da base de cálculo da substituição tributária, o valor correto é o valor 
da operação, sem o ICMS substituição, e isso foi informado de forma incorreta, gerando a 
distorção que ensejou a interpretação equivocada pelo agente do fisco. Foi colocado o 
valor já com a substituição, levando o auditor então a presumir que seria necessário 
colocar novamente a substituição.  

 
Precisamos entender que erro não é fato gerador de ICMS. Quando 

fazemos uma investigação dos valores que efetivamente foram recebidos pela empresa 
em cada operação de venda de energia, percebemos claramente que lhe assiste razão na 
tese de que houve o cálculo por dentro e que o ICMS substituição tributária está incluído 
na base de cálculo.  

 
A planilha de folhas 272 é absolutamente clara na exposição da 

realidade do sujeito passivo. E nosso trabalho de conferência foi de investigar a 
contabilidade da empresa verificando cada recebimento de valores por parte do sujeito 
passivo em seus registros e extratos (fls. 344/446), bem como todos os SPED´S fiscais 
(fls. 449/472) e CD anexado, e esses bateram um a um. Portanto, não há dúvida de que a 
tese esposada pelo sujeito passivo está correta. Houve de fato erro no preenchimento da 
nota fiscal, pois se trata de operação interestadual onde há imunidade, e o valor informado 
deve ser posto sem ICMS.” 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
V O T O    E M    S E P A R A D O  

 
Com fundamento no art. 34, §2º, do Regimento Interno deste 

Conselho Administrativo Tributário, exerço a prerrogativa de elaborar voto em separado. 
 
Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 

de ter utilizado base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS 
substituição tributária de operações de venda de energia elétrica a consumidor livre 
estabelecido no estado de Goiás, nos períodos de 2010 e 2011, pois não integrou o valor 
correspondente ao montante do próprio imposto. 

 
O procedimento fiscal tomou como parâmetro as notas fiscais 

emitidas no período fiscalizado, as quais discriminam valores idênticos nos campos valor 
dos produtos e base de cálculo do ICMS substituição tributária. 

 



Analisando o título VII do contrato de fornecimento de energia 
elétrica, anexado às fls. 141/151, percebe-se que o preço fixado à época de ocorrência 
dos fatos geradores, exercícios de 2010 e 2011, foi de R$ 115,00 o MWh, sem a inclusão 
do ICMS, que reajustado pelo IGPM atingiu R$ 133,00. Com a inserção do ICMS na base 
de cálculo perfez o valor de R$ 188,35, que foi o preço unitário utilizado para a 
quantificação a base de cálculo, cálculo e recolhimento do ICMS ST. 

 
Ainda que se afigure válido o argumento no sentido de que o 

mencionado contrato não cumpriu o requisito disposto no art. 221 do Código Civil, pelo 
qual seus efeitos não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro 
público, insta ressaltar que a veracidade de suas cláusulas é corroborada pelo Termo 
Aditivo - termo de cessão – acostado às fls. 152/155, no qual houve o reconhecimento de 
firma das assinaturas ali apostas, em cartórios distintos localizados nos Estados de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, o qual assinala, em sua cláusula terceira, item 3.1, que todos 
os termos e condições constantes do Contrato, que não tenham sido expressamente 
modificados por aquele ADITAMENTO, permaneceram válidos e vigentes. 

 
Percebe-se ainda que a recorrente faz anexar às fls. 390/409 outro 

contrato de venda de energia elétrica, vasado nos mesmos termos em que firmado o 
contrato anexado às fls. 141/151, demonstrando assim que ambos os contratos de 
comercialização de energia elétrica possuem cláusulas-padrão.  

 
Neste contexto, fica clarividente que ocorreu mero lapso manifesto 

do contribuinte no preenchimento dos documentos fiscais, visto que o valor do produto 
deveria ter sido informado sem o valor do ICMS, a despeito da base de cálculo do ICMS 
substituição tributária ter sido corretamente informada com a inclusão do montante do 
imposto. 

 
Resta patente que o parâmetro que deveria ter sido utilizado pela 

autora do procedimento fiscal para aferição da correta fixação da base de cálculo do ICMS 
substituição tributária, com a respectiva inclusão do montante do imposto, seria o contrato 
de fornecimento de energia elétrica entabulado entre as partes, o qual define, em seu 
título VII, o preço do KWh da energia contratada, e a partir deste averiguar se a base de 
cálculo do ICMS ST consignada no documento fiscal observou o disposto no art. 20, inc. I, 
da Lei n.º 11.651/91. 

 
O simples fato de nos documentos fiscais terem sido mensurados 

valores idênticos nos campos “valor dos produtos” e “base de cálculo do ICMS 
substituição tributária” não é suficiente, por si só, para asseverar que o contribuinte utilizou 
base de cálculo do ICMS ST inferior ao que determina a legislação tributária, posto que na 
seara do processo administrativo tributário vigora o princípio da verdade material de modo 
que a forma não prevalece sobre a essência. 

 
Portanto, restando comprovado nos diversos elementos de prova 

colacionados nos presentes autos que a base de cálculo do ICMS substituição tributária foi 
utilizada com a inclusão do montante do ICMS, a acusação fiscal não procede, motivo por 
que conheço do recurso voluntário dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01262/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de 
ICMS. Utilização de base de cálculo inferior à prevista na 
legislação tributária relativamente à substituição tributária. 
Procedência parcial.  
 
O lançamento deve ser declarado procedente no valor da 
revisão realizada pelo próprio autor do procedimento com o qual 
a empresa autuada manifestou a sua concordância e, inclusive, 
realizou o pagamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
107.027,40 (cento e sete mil e vinte e sete reais e quarenta centavos), considerando o 
valor do parcelamento constante às fls. 484 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS-ST, em razão da utilização de base 
de cálculo inferior à prevista na legislação tributária relativamente a saída de Lonas 
Plásticas e outros materiais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 26, inciso II; 51, §§ 1º e 

3º e 64, da Lei nº 11.651/91, c/c os artigos 39 e 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97   
e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 

 
Atendendo ao Despacho n. 08/2016, de fls. 383, do julgador de piso, 

o autor do procedimento elaborou o relatório de fls. 390 a 401, mantendo o valor do 
lançamento. 

 
Por meio do Despacho n. 1282/16, de fls. 457, o julgador singular 

converteu novamente o processo em diligência. 
 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

458 e 459, reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 213.870,46 (duzentos e treze 
mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos). 

 
O julgador singular julgou parcialmente procedente o lançamento no 

valor da revisão, conforme Sentença n. 2007/2017, de fls. 469 a 473. 
 



A Representação Fazendária manifestou a sua concordância com a 
decisão singular. 

 
A empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 476 a 480, 

apontando equívocos no valor da revisão realizada e concordando e promovendo o 
pagamento da importância de R$ 106.935,23 (cento e seis mil, novecentos e trinta e cinco 
reais e vinte e três centavos). 

 
Em sessão realizada no dia 20/11/17 a Segunda Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução n. 128/2017, de fls. 485 e 
486, solicitando a manifestação do ator do procedimento sobre as alegações da empresa 
autuada.  

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

487 e 488, onde o autor do procedimento admite o cometimento de erro na diligência 
anterior e afirmando que o lançamento deve ser considerado procedente na importância 
de R$ 107.027,40 (cento e sete mil, vinte e sete reais e quarenta centavos), ou seja, 
somente R$ 92,17 (noventa e dois reais e dezessete centavos) superior ao valor pago 
pela empresa autuada.  

 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
O mérito do presente lançamento foi resolvido por meio do relatório 

de diligência de fls. 487 e 488, no qual o autor do procedimento elaborou os 
demonstrativos de fls. 489 e 490, manifestando a sua concordância com os argumentos 
da empresa autuada no sentido de que o lançamento é procedente somente na 
importância de R$ 107.027,40 (cento e sete mil, vinte e sete reais e quarenta centavos). 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 107.027,40 (cento e sete mil, vinte e sete reais e 
quarenta centavos), devendo ser considerado, para efeito de extinção do crédito tributário, 
o pagamento efetuado pela empresa autuada, cujo comprovante encontra-se às fls. 484 
dos autos.    

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01451/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de falta de estorno proporcional de crédito relativo a entradas 
cujas saídas se deram com redução de base de cálculo. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
O princípio da não-cumulatividade exige que nas saídas com 
benefício fiscal, caso não haja previsão expressa da legislação 
tributária, haja estorno proporcional dos créditos nas entradas 
dessas mesmas mercadorias ou serviços prestados. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria 
Morato e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto 
de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da detecção de omissão de pagamento do ICMS, em razão 

da falta de estorno proporcional de crédito relativo às entradas, quando da utilização do 

benefício da redução da base de cálculo nas suas operações de saídas internas com os 

produtos da cesta básica, conforme pormenorizado em “Relatório Sintético de Estorno de 

Crédito pelas Entradas” e na Auditoria Básica do ICMS e anexos.  

Acompanham, ainda, os Anexos Estruturados (Descritivo 

Complementar da Ocorrência e Identificação dos Sujeito Passivos Coobrigados), além de 

mídia. Os sujeitos passivos apontados como solidários não compareceram ao feito, apesar 

de intimados, e, em consequência disso, foi lavrado o Termo de Revelia contendo seus 

nomes.  



Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito de 

forma tempestiva pedindo a sua anulação, tanto por cerceamento do direito de defesa do 

polo passivo, como também, por insegurança na determinação da infração, afirmando 

apenas: “o relatório”, “pormenorizado” “sintéticos” de estorno de créditos pelas entradas, 

juntado pela fiscalização às fls. 12 na verdade não esclarece nada no que tange a suposta 

acusação”, havendo uma contradição, por ser ao mesmo tempo pormenorizado e sintético.  

Alegou, também, que o fisco teria provocado confusão ao proceder 

os levantamentos, pois teriam sido lavrados outros Autos de Infração, relativo às mesmas 

matérias (carga tributária inferior, escrituração indevida de crédito outorgado, falta de 

estorno de crédito e escrituração indevida de crédito outorgado), o que teria causado 

insegurança na determinação da infração. 

Finalmente, afirmou que será provado no curso do processo que a 

acusação não pode ser sustentada pela fiscalização, que a carga tributária obedeceria 

rigorosamente às normas da legislação tributária em vigor à época, sendo o relatório 

imprestável e obscuro para se conferir a alegada falta de estorno. Nada junta ao feito, 

entretanto, pede pela sua anulação e pela sua improcedência, além da conversão dos 

autos em diligência para conferência dos levantamentos, a ser realizado por outro fiscal.  

Decisão singular foi pela manutenção da decisão singular (fls. 57/58). 

Após nova intimação em relação a essa decisão, houve inércia dos 

solidários ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO e SUSYANE SANTOS ARAUJO. Foi então 

lavrado Termo de Perempção em relação aos dois (fls. 70). 

Quem veio ao processo foi a Cerealista São Joaquim Ltda, e 

apresentou peça defensória com suas razões. (fls. 72/74). 

Iniciativa o texto da peça fazendo narrativa dos fatos dentro de sua 

visão. Fala sobre o texto da peça acusatória. Argui nulidades de cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração. Alega que o demonstrativo anexado 

pela fiscalização não tem precisão e é sintético, impedindo a compreensão da acusação 

bem como que a defesa possa exercer seu direito de defesa.  

Quanto ao mérito, nega a ocorrência da irregularidade apontada no 

auto de infração, afirma que o relatório trazido pela acusação é imprestável para dar 

consistência ao trabalho fiscal. Não traz nada de forma objetiva que possa demonstrar 

falhas na acusação, sua tese é de impossibilidade do conjunto probatório do fisco gerar  

efeitos no mundo jurídico. Pede pela realização de diligência para investigação das razões 

apresentadas pela defesa.   



É o relatório. 

Primeiramente cabe apreciar o pedido feito pela parte passiva de 

conversão do julgamento em diligência. Rejeito pelo fato de não ter sido trazido ao 

processo pela parte, qualquer prova que ensejasse, ainda que de forma frágil, qualquer 

dúvida sobre a consistência dos dados e sobre a forma de realização do trabalho fiscal.  

Diante da repetição de argumentos postos pela defesa nessa fase do 

processo administrativo tributário, adoto quase que totalmente os termos da decisão 

singular, a qual transcrevo de forma parcial a seguir:  

“Primeiramente, além do Relatório Sintético de fls. 12 (vide observação 

nele contida), tem-se o relatório analítico, a Auditoria Básica do ICMS e 

seus demonstrativos e, ainda, a mídia juntada, que contém, além desses 

relatórios, Auditoria e seus demonstrativos, o Relatório Sintético de Estorno 

de Créditos pelas Entradas, o Relatório Analítico de Estorno de Crédito 

pelas Entradas, a Relação das EFD's, que deram origem aos 

levantamentos (vide Descrição Complementar da Ocorrência contida no 

Anexo Estruturado de fls. 04).  

Sendo assim, não visualizo equívocos ou vícios anulatórios no trabalho 

realizado pelo fisco, pois foi a impugnante que não apontou qualquer erro, 

equívoco cometido ou mesmo a existência de vício, assim como, não veio 

ela a juntar aos autos demonstrativos de levantamentos ou outros meios de 

prova, que justificasse os seus pedidos, inclusive, o relativo a realização de 

diligência, o que contrariou o prescrito no § 1° do art. 19 da Lei n° 16469/09 

e, em consequência, não nos permite acolher os pedidos de anulação ou a 

autorizar a realização de diligência.  

Deve ser observado, apenas por simples leitura, que se tratam de matérias 

e/ou processos distintos, não caracterizando ou provocando qualquer 

confusão.  

Finalmente, acolho o trabalho realizado pelo fisco como correto e válido 

para oferecer a sustentação necessária ao procedimento e, com isso, 

considero os argumentos defensórios apresentados como meras 

alegações, desprovidas de provas e/ou fundamentação legal.” 

Não há, portanto, qualquer vício formal da forma como foi posta pela 

defesa, os demonstrativos são analíticos e detalhados, oferecem todos os dados que o 

sujeito passivo precisa para exercer de forma ampla e suficiente o seu direito de defesa. 

Afasta-se também a suposta insegurança na determinação da infração, pois da forma 

como foi alegado pela defesa, ela seria uma consequência natural do cerceamento que 



nunca existiu. Rejeito então as duas arguições de vício formal, tanto a insegurança como o 

cerceamento ao direito de defesa.  

Em relação ao mérito, o dispositivo da sentença singular é preciso e 

cirúrgico, não há dúvida de que nada foi trazido pela defesa que pudesse desfazer, ainda 

que de forma parcial, a consistência da acusação nos moldes em que foi encetada pela 

fiscalização.  

Quanto às preliminares arguidas, rejeito cada uma delas pelos 

motivos já expostos, tanto o cerceamento quanto a insegurança não restaram 

caracterizados. Sobre o mérito, também não tenho dúvida da procedência do trabalho 

fiscal.  

Diante de tudo o que foi posto, nego provimento ao pedido de 

realização de diligência pelos motivos expostos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.   

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01454/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferência de mercadorias em operação 
interestadual, por meio dos documentos fiscais, utilizando base 
de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo 
Carvelo Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e Evandro Luis Pauli que votaram pela procedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança de ICMS, originária por realizar transferência de mercadorias em operação 
interestadual, por meio dos documentos fiscais discriminados em mídia anexa, fls. 03 a 16, 
utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não 
calculou o valor com base nas entradas mais recentes. 

 
Intimado, às fls. 17 a 18, o sujeito passivo interpõe Impugnação à 

Primeira Instância, às fls. 21 a 36, requer a improcedência da cobrança inicial. Junta 
documentos, às fls. 37 a 59. 

 
Por meio da sentença n° 747/2018, o julgador singular decide pela 

procedência da exigência fiscal em comento, às fls. 61 a 63. 
 
Intimado, às fls. 64 a 68, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntário, às fls. 72 a 86, alega que este órgão administrativo nas decisões deve 
obedecer às teses pacificadas nos tribunais superiores. Argui a impossibilidade de 
cobrança de ICMS nas transferências interestaduais, por incidência da Súmula 166 do 
STJ e artigo 32, II, da Lei Complementar n. 104/2013. A base de cálculo é inexigível por 
ser ilegal. O STJ já teve a oportunidade de esclarecer o entendimento de que nas 
operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular a base de cálculo é o 
custo de produção. Contesta a multa aplicada, por ser confiscatória. Requer a 
improcedência da cobrança inicial. Junta documentos, às fls. 87 a 93. 

 



É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela improcedência da lide, conforme 
passo a expor:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência fiscal deve-se ao fato do polo passivo ter realizado transferência de 
mercadorias em operação interestadual, por meio dos documentos fiscais, utilizando base 
de cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou o valor 
com base nas entradas mais recentes. 

 
Ocorre que as mencionadas transferências foram para 

estabelecimentos do mesmo contribuinte, que não são considerados autônomos para feito 
de incidência do imposto, como não ocorreu circulação econômica de mercadoria, não 
configura fato gerador do ICMS, ora cobrado, vez que esta é a orientação contida na 
Súmula 166 do STJ, “verbis”, o que me leva a julgar improcedente o lançamento:   

 
Súmula 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento do contribuinte.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

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

 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01511/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão parcial de 
imposto devido por importação de mercadoria. Base de cálculo 
inferior. Procedência. Decisão majoritária. Exclusão dos 
solidários. Acolhimento. Decisão não unânime. 
 
I – Integra a base de cálculo do ICMS na importação de 
mercadoria, as demais importâncias pagas previstas no artigo 
13 do Decreto 4.852/97 - RCTE.  
 
II - Quando a omissão dos sujeitos passivos solidários decorrer 
da interpretação equivocada da legislação tributária, estes 
poderão ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro 
Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci 
e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência do lançamento. Também, por 
maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Evandro Luis Pauli e José Pereira 
D'abadia. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo “IMPORTOU AS 
MERCADORIAS RELACIONADAS NAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÕES - D. I. Nº 
05/0020460-2; 05/0095924-7; 05/0160236-9; 05/0160150-8; 05/0264272-0; 05/0354542-7; 
05/0403972-0; 05/0514605-8; 05/0637283-3; 05/0637353-8; 05/0642723-9; 05/0609933-9; 
05/0643117-1; 05/0797059-9; 05/0867564-7; 05/0805517-7; 05/0823264-8; 05/0986168-1; 
05/1002749-5; 05/1002530-1; 05/1150556-0; 05/1268715-8; E 05/1388908-0, E NAS 
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS CONSTANTES NA AUDITORIA DO ICMS E NOS 
DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01/01/2005 A 
31/12/2005, COM UTILIZAÇÃO DE BASE DE CALCULO DO ICMS EM VALOR 
INFERIOR AO PREVISTO PARA A OPERAÇÃO, POIS DEIXOU DE INCLUIR NA BASE 
DE CALCULO A TOTALIDADE DAS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS E PORTUÁRIAS. EM 
CONSEQUÊNCIA, DEVERÁ PAGAR O IMPOSTO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 32.351,58 
(RETIFICADO FL. 7), COM AS DEVIDAS COMINAÇÕES LEGAIS, INCIDENTES SOBRE 
A DIFERENÇA APURADA, CONFORME APURADO NOS DEMONSTRATIVOS, 
AUDITORIA E DOCUMENTOS ANEXOS. ”  (Sic) 

   



A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
63, §3º e 64 da Lei 11.651/91 e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, I, 
"a" desta mesma Lei, com redação da lei 14.058/2001.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: CALAMBUR 

SUBRAMANIAN BALAJI, CPF: 729.778.681-00 (fls. 6 e10) e PREMANANDAM 
MODAPOHALA, CPF 227.784.688-03 (fl. 11) na condição de sócios da empresa, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.   

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

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fl. 04), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado (fls. 05/06), Termo de Retificação do Auto de Infração (fl. 7), Termo de 
Retificação do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 8), Termo de 
Retificação do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 9), Termo 
de Retificação dos Sujeitos passivos Coobrigados (10 e 11), Intimações à autuada e a dois 
solidários (fls. 12/14), Lista de Postagem Registrada (fls. 15/16), 8ª Alteração Contratual 
com adaptação ao CC2002 (fls. 17/25), Auditoria Básica do ICMS (fls. 26/32), 
Demonstrativos do Cálculo da Base de Cálculo para Fins de Cobrança de Diferença de 
ICMS Importação de Janeiro a Dezembro de 2005 (fls. 33/60), D.I nº 05/0095924-7 (fls. 
61/90), D. I. nº 05/0020460-2 (fls. 91/118), D. I. nº 05/0160236-9 (fls. 119/149), D. I. nº 
05/0160150-8 (fls. 150/172), D. I. nº 05/0264272-0 (fls.173/201), D. I. nº 05/0354542-7 (fls. 
202/232), D. I. nº 05/0403972-0 (fls. 233/260), D. I. nº 05/0514605-8 (fls. 261/281), D. I. nº 
05/0637283-3 (fls. 282/305), D. I. nº 05/0637353-8 (fls. 306/335), D. I. nº 05/0642723-9 (fls. 
336/373) D. I. nº 05/0609933-9 (fls. 374/400), D. I. nº 05/0643117-1 (fls. 401/437), D. I. nº 
05/0797059-9 (fls. 438/481), D.I. nº 05/0867564-7 (fls. 482/500-Volume 1 e 501/518-
volume 2), D. I. nº 05/1268715-8 (fls. 519/554), D. I. nº 05/0823264-8 (fls. 555/579), D. I. nº 
05/0986168-1 (fls. 580/608), D. I. nº 05/1002749-5 (fls. 609/638), D. I. nº 05/1002530-1 (fls. 
639/661), D. I. nº 05/1150556-0 (fls. 662/695), D. I. nº 05/1268715-8 (fls. 696/736), D. I. nº 
05/1388908-0 (737/756), Registro de Apuração do ICMS 2005 (fls. 757/831).  

  
O sujeito passivo e os solidários foram intimados a pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 12/16 e 
832/833, tendo sido lavrado termo de revelia quanto aos solidários (fl. 834).  

  
O sujeito passivo principal apresentou a impugnação em Primeira Instância 

de fls. 837/839, elaborada por advogados legalmente constituídos (m.j à fl. 840), alegando 
que de acordo com o artigo 19 da Lei nº 11.651/91, a base de cálculo do ICMS na 
importação inclui apenas o valor do produto, acrescida de todos os tributos incidentes na 
importação e das despesas aduaneiras, considerando-se como estas apenas a que 
tiverem sido cobradas pela repartição aduaneiro-alfandegária.  

Porém, no auto de infração foram dispostas outras despesas que não estão 
relacionadas na lei. Portanto, não se caracterizam como despesas alfandegárias e 
portuárias e, consequentemente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS.  

Por fim, pediu que o presente auto de infração seja julgado improcedente em 
relação à empresa Aurobindo.  

  
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: fotocópias da 

Procuração (fl. 840), da Carteira do Registo na OAB (fl. 841) e da 17ª Alteração Contratual 
(fls. 842/849).  

  
Pela Sentença nº 1774/2011-JULP (fls. 851/853), o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou, baseando-se nos 



artigos 63, § 3º da Lei 11.651/91 e 12, I, e alíneas do Decreto nº 4.852/97-RCTE, que 
todas as despesas aduaneiras, no caso, alfandegárias e portuárias, fazem parte da base 
de cálculo do imposto de importação, aí incluídas as despesas com armazenagens, 
comissão, frete interno e outras. Assim, o lançamento tributário está respaldado pela 
legislação tributária estadual, não merecendo reparo.  

  
O sujeito passivo e os solidários foram intimados para pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem Recurso Voluntário à Segunda Instância (fls. 854/860), tendo 
sido lavrado o Termo de Perempção quanto aos solidários (fl. 861).  

  
A autuada apresentou recurso voluntário (fls. 864/868), onde seus 

advogados aduziram novamente que, conforme artigo 12 do Decreto 4.852/97, a base de 
cálculo do ICMS na importação inclui apenas o valor do produto, acrescido de todos os 
tributos incidentes na importação e das despesas aduaneiras, considerando-se como 
estas somente as que tiverem sido cobradas pela repartição aduaneiro-alfandegária.  

Citou e transcreveu Julgamento do STJ do Resp 77694/BA sobre os artigos 
12 do CTN e 2º, IV, da Lei Complementar nº 406/68, decidindo que despesas aduaneiras 
são aquelas pagas à Repartição Aduaneira através do DARF, já que as demais despesas 
da operação comercial não podem ser consideradas como aduaneiras, haja vista serem 
acordadas e pagas diretamente a um prestador de serviço.  

Sustentou que as despesas de armazenagem, capatazia e outras, não 
podem ser incluídas na base de cálculo para o pagamento do ICMS, sob pena de 
majoração ilegal da tributação. Citou e transcreveu também o artigo 97, § 1º do CTN, que 
impede que os fiscos estaduais interpretem livremente as legislações estaduais 
pertinentes à matéria objeto do presente processo.  

Ao final, pediu a improcedência deste auto de infração.  
  
O sujeito passivo anexou ao recurso Substabelecimentos às fls. 873 e 875. 
 
Conforme o Acórdão n° 769/2017 (fls. 889/894), da Terceira Câmara deste 

Conselho Administrativo tributário, esta decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, cujo autor do voto vencedor faleceu e a relatora, que 
solicitou elaborar voto vencido, renunciou ao mandato, razão pela qual estes autos foram 
distribuídos à redatora deste Acórdão, que o fundamentou no fato de que o § 3º do artigo 
12 do Decreto 4.852/97 – RCTE é exemplicativo, motivo pelo qual julgou procedente a 
inicial, pois as despesas relacionadas às fls. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 a 51, 53 a 
54, 56, 58 e 60 são indispensáveis para a liberação da mercadoria importada, não 
obstante a decisão do STJ reproduzida pela recorrente. 

 
Intimados deste julgamento cameral (fls. 895/902), os sujeitos passivos, 

representados pela última advogada substabelecida, apresentou Recurso a este Conselho 
Superior (fls. 904/916) alegando, em síntese, ilegitimidade passiva dos sócios arrolados 
como solidários, pois estes não incorreram em nenhum dos atos elencados no artigo 135 
do CTN, vez que a presunção utilizada pelo fisco de que os mesmos seriam 
corresponsáveis pelo débito fiscal em questão, presunção esta inexistente pelo simples 
fato da inexistência do débito tributário exigido neste lançamento. 

Assim, como o fisco não provou a culpa ou dolo subjetivos dos sócios 
administradores na exigência tributária constante destes autos, alegou que os solidários 
devem ser excluídos desta lide.    

 
Quanto ao mérito, após historiar brevemente o ocorrido nestes autos até este 

momento, reiterou que há definição dominante e pacificadas de despesas aduaneiras, 



como sendo aquelas efetivamente pagas à repartição alfandegária, restando evidente que 
não devem ser classificadas como despesas aduaneiras os gastos com armazenagem de 
mercadorias, capatazia, com transportadores privados e demais valores pagos a 
particulares para auxiliar no processo de desembaraço, erroneamente incluídos na base 
de cálculo ora cobrado pela autoridade fazendária do Estado de Goiás. 

Em amparo a estas assertivas defensórias, reafirmou e transcreveu o artigo 
12 do CTN que dispõe no seu § 3º que despesa aduaneira é aquela paga à repartição 
alfandegária, enquanto o fisco considerou pagamentos feitos a outras entidades, tais 
como: 

1) CAPATAZIA, que é paga ao transportador internacional; 
2) TAXA DE LIBERAÇÃO, paga ao terminal onde a mercadoria fica 

armazenada; 
3) ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA 

MERCANTE, paga à Marinha Mercante; 
4) ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE CARGA, que também é paga ao 

terminal onde a mercadoria fica armazenada. 
 
Em seguida, transcreveu também Ementas de decisões judiciais e 

administrativas do STJ, dos Tribunais dos Estados da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná, 
do Amazonas do Conselho Administrativo Tributário do Estado do Pernambuco, bem 
como de Pareceres das Secretarias de Fazenda do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio 
de Janeiro, de Santa Catarina e do Ceará, os quais entendem como despesas aduaneiras 
aquelas efetivamente pagas à alfandega. 

 
Ao final, pugnou pela exclusão dos solidários e pelo julgamento pela 

improcedência deste auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício dos seus direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito defensório. 

Portanto, entendo não haver nestes autos prejudicial a obstar a apreciação 
do mérito deste lançamento. 

 
Assim, em relação ao mérito, por ser pertinente e para melhor clareza do 

meu voto, transcrevo os artigos 19 e 20 da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõem: 

“Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é: 

I - na importação do exterior, a soma dos seguintes valores: 

a) da mercadoria ou bem constante do documento de importação; 

b) do Imposto de Importação; 

c) do Imposto sobre Produtos Industrializados; 



d) do Imposto sobre Operações de Câmbio; 

e) de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;  

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

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I, 
II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para 
fim de controle; 

II - a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
bonificações e descontos concedidos sob condição; “ (g.n) 

Portanto, consoante se infere do inciso II do artigo 20 acima transcrito, as 
“demais importâncias pagas” também integram a base de cálculo do ICMS incidente na 
importação de mercadoria, conforme previsão do artigo 19, I, ambos da Lei 11.651/91.  

Desta forma, não obstante o § 3º do artigo 12 de Decreto 4.852/97 dispor: 

“Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é (Lei nº 
11.651/91, art. 19): 

I - na importação do exterior, a soma dos seguintes valores: 

a) da mercadoria ou bem constante do documento de importação; 

b) do Imposto de Importação; 

c) do Imposto sobre Produtos Industrializados; 

d) do Imposto sobre Operações de Câmbio; 

e) de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 

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

§ 3º Entende-se como qualquer despesa aduaneira aquela efetivamente paga à 
repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria, tais como diferença de peso, 
classificação fiscal e multa por infração. ” (g.n) 

Entretanto, o artigo 13, I, “a”, II deste mesmo Decreto determina a inclusão 
das despesas não tributárias na base de cálculo do ICMS-Importação. Vejamos sua 
transcrição: 

“Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente (Lei nº 11.651/91, art. 
20): 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para 
fim de controle, inclusive nas seguintes situações específicas: 

a) importação do exterior; 

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

II - a seguro, juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
bonificação e desconto concedidos sob condição; ” (g.n) 
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Portanto, se infere logicamente dos dispositivos legais acima transcritos, que 
o § 3º do artigo 12 do Decreto 4.852/97 apenas define o que seria despesa aduaneira, não 
estando contrário ao previsto no artigo 20, II da Lei 11.651/91 e, se estivesse, não poderia 
sobrepujar a referida Lei, ante a disposição do artigo 6º, § 7º da Lei 16.469/09, que regula 
o Processo Administrativo Tributário. Vejamos seu teor: 

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

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

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

§ 7º No caso de conflito entre normas da legislação tributária, adotar-se-á interpretação que 
preserve a integridade da norma de maior valor hierárquico. ” 

Assim, como o artigo 20, II da Lei 11.651/91 – CTE exige a inclusão na base 
de cálculo do ICMS incidente na importação de mercadoria previsto no artigo 19, I desta 
mesma Lei (ambos acima transcritos) das “demais importâncias pagas”, o § 3º do artigo 
12 do Decreto 4.852/97 – RCTE não poderia regular o referido artigo 20 de forma diversa, 
pois entraria em conflito com norma de hierarquia superior, posto ser apenas o 
regulamento daquela, a qual prevalece. 

Além disto, há de se considerar o fato de que a Administração Tributária 
Goiana esclareceu no Parecer abaixo transcrito, quais despesas aduaneiras integram a 
base de cálculo do ICMS incidente na importação de bens ou mercadorias. 

 
“PARECER Nº   584/2011-GEOT. 

 
 Nestes autos, Imunotech Sistema Diagnósticos Importação e Exportação Ltda, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.904.728/0007-33 e no CCE/GO sob o nº 
10.367.383-0, estabelecida na Rua Arlindo Costa, nº 161, Bairro Jundiaí, em Anápolis, Goiás, alega que a 
expressão despesas aduaneiras (art. 12, inciso I, alínea ”e”, do Decreto nº 4.852/97, RCTE) é controversa, 
tendo ensejado entendimento divergente entre os fiscos estaduais. Em face disto, formula consulta sobre 
quais despesas aduaneiras devem compor a base de cálculo do ICMS nas operações de importação. 

A entrada e saída de mercadorias procedentes ou destinadas ao exterior somente poderá 
efetuar-se em portos ou terminais alfandegados (art. 35, parágrafo único, da Lei nº 8.630/93) e, na forma do 
art. 15 do Decreto nº 6.759/09, a administração aduaneira compreende a fiscalização e controle sobre o 
comércio exterior (exportação e importação), sendo esta atividade exercida pela Receita Federal do Brasil, 
RFB.  

Além das atividades de controle formal das operações de exportação e importação de 
mercadorias e cobrança dos tributos incidentes sobre estas operações, exercida pela RFB, para a efetivação 
do processo de importação de mercadorias se faz necessária a prestação de serviços diversos, no âmbito do 
recinto aduaneiro, tais como: despesas de armazenagem, de capatazia, de estiva e desestiva, de manuseio 
de contêiner, de valores pagos a despachantes e entidades sindicais, etc. 

Os serviços prestados no ambiente aduaneiro durante o processo de desembarque e 
desembaraço de mercadoria são serviços atribuídos à União, conforme a regra do art. 21, inciso XII, alíneas 
“c”, “d” e “f”, da CF/88, a qual poderá prestá-los diretamente ou repassá-los a particulares, por meio de 
autorização, permissão ou concessão. 

A alínea “e”, do inciso I, do art. 12, do RCTE (reproduzindo a regra do art. 13, inciso V, 
alínea “e”, da LC nº 087/96) dispõe que integra a base de cálculo do ICMS na importação, entre outros, os 
valores pagos a título de impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Verifica-se que nesta 
definição legal estão individualizados dois tipos de despesas que devem compor a base de cálculo do ICMS: 
as de natureza tributária (impostos, taxas e contribuições) e as despesas aduaneiras, de natureza não 
tributária (decorrem de relação contratual). 

As despesas de natureza tributária são impositivas (ex lege) e devem ser recolhidas aos 
órgãos ou a entidades públicas por meio de documentos de arrecadação (DARF, DAREs), enquanto as 
despesas aduaneiras decorrem de relação contratual, sendo devidas às pessoas autorizadas ou às 
entidades privadas que prestam tais serviços sob o regime de concessão ou permissão.   

Assim, são exemplos de despesas de natureza tributária, além do Imposto de Importação e 
do IPI, o PIS/COFINS, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), o Adicional de 
Tarifa Portuária (ATAERO) e a Taxa de utilização do Siscomex. Por outro lado, são exemplos de despesas 



de natureza não tributária as despesas de armazenagem, de capatazia, de estiva e desestiva, de manuseio 
de contêiner, de valores pagos a despachantes e entidades sindicais, etc. 

O parágrafo 3º, do art. 12, do RCTE, define despesa aduaneira como aquela efetivamente 
paga à repartição alfandegária até o momento do desembaraço aduaneiro. Existem interpretações que 
consideram como despesas aduaneiras somente aquelas cujo recolhimento ocorra por meio de DARFs, 
todavia, tal entendimento não pode prosperar, isto porque estas são despesas de natureza tributária (ex 
lege) e as despesas aduaneiras, conforme explicitado anteriormente, não possuem natureza tributária. 

A leitura integrada das disposições da alínea “e”, do inciso I e do parágrafo 3º, do art. 12, do 
RCTE, permite-nos concluir que a expressão repartição alfandegária ali contida refere-se aos pagamentos 
realizados a pessoas ou entidades públicas ou privadas que prestam os serviços, no ambiente aduaneiro, 
necessários à efetivação da importação de mercadorias. 

Após estas considerações, consignamos a compreensão de que devem compor a base de 
cálculo do ICMS importação todas as despesas de natureza tributária e não tributária (despesas aduaneiras) 
incorridas desde o momento do desembarque do bem ou mercadoria até o ato final (desembaraço) que 
efetivar a importação. 

É o parecer. 
 
                                                  Goiânia, 21 de  julho  de   2011. 
 
 
GENER OTAVIANO SILVA 
Assessor Tributário 
 
Aprovado:   
                  LIDILONE  POLIZELLI  BENTO  
                Gerente de Orientação Tributária” (g.n) 

 
Destarte, resta claro que todas as despesas fazem parte da base de cálculo 

do ICMS devido na importação de qualquer produto tributado, aí incluídas as despesas 
com armazenagem, comissão, frete interno e outras, bem como o valor do próprio ICMS, 
por este integrar sua própria base de cálculo. 

Ademais, há de se observar que a finalização do desembaraço aduaneiro 
ocorreu no Porto Seco de Anápolis, motivo que justifica a inclusão do valor relativo ao 
trânsito aduaneiro até aquela cidade goiana. 

Assim, analisando a legislação tributária relativa à matéria transcrita alhures, 
concluo que as argumentações apresentadas pela autuada não foram suficientes para 
invalidar a exigência fiscal. Logo, subsiste o direito de o Estado exigir o pagamento da 
diferença de tributo ora reclamada, considerando estar comprovado o descumprimento da 
obrigação principal quanto à aludida diferença de base de cálculo do ICMS - Importação. 

 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários desta lide, o 
acolho sob o entendimento de que a infração imputada aos mesmos decorreu da 
interpretação equivocada da legislação tributária que rege a matéria objeto deste 
lançamento, mormente em razão do aparente conflito entre o disposto no § 3º do artigo 12 
e o inciso II do artigo 13, ambos do Decreto 4.852/97 – RCTE, que dispõem: 

““Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é (Lei nº 
11.651/91, art. 19): 

I - na importação do exterior, a soma dos seguintes valores: 

a) da mercadoria ou bem constante do documento de importação; 

b) do Imposto de Importação; 

c) do Imposto sobre Produtos Industrializados; 

d) do Imposto sobre Operações de Câmbio; 
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e) de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 

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

§ 3º Entende-se como qualquer despesa aduaneira aquela efetivamente paga à 
repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria, tais como diferença de peso, 
classificação fiscal e multa por infração. ” (g.n) 

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

“Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente (Lei nº 11.651/91, art. 
20): 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para 
fim de controle, inclusive nas seguintes situações específicas: 

a) importação do exterior; 

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

II - a seguro, juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
bonificação e desconto concedidos sob condição; ” (g.n) 

Assim, considerando que a redação destes dois dispositivos podem levar à 
interpretação de que somente as despesas aduaneiras integram a base de cálculo do 
ICMS-Importação, há de se observar que o § 3º do artigo 12 apenas conceitua o que é 
despesa aduaneira, enquanto o inciso II do artigo 13 dispõe que as “demais importâncias 
pagas” integram a referida base de cálculo, razão pela qual entendo plausível a retirada 
dos solidários desta lide, pois aos mesmos é factível a consideração da dúvida quanto à 
interpretação dos dispositivos legais acima transcritos. 

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários para 
exclui-los desta lide e nego provimento ao da autuada para julgar procedente a exordial. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01521/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de álcool etílico 
hidratado carburante com redução indevida de base de cálculo. 
Omissão do imposto. Procedência. Decisão unânime. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a saída de 
combustível com redução da base de cálculo, sem estar 
adimplente com o ICMS, pois estava com débito deste imposto 
inscrito em dívida ativa estadual, procedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em desfavor da empresa acima qualificada, foi lavrado no dia 24/03/2017 o 
Auto de Infração de fls. 02 com exigência de recolhimento de ICMS no valor originário de 
R$ 7.579.971,43 (sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e 
um reais e quarenta e três centavos), acrescido de multa e demais cominações legais, em 
virtude da realização de operação de saída de etanol etílico hidratado combustível no 
período de janeiro a dezembro de 2016, com a utilização indevida da redução da base de 
cálculo prevista no art. 9°, inciso XXVI do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, estando 
impedido de utilizar tal benefício fiscal pois estava, na época, inadimplente com o ICMS, 
em razão de débito deste imposto inscrito em dívida ativa estadual, conforme expedientes 
de fls. 25/30 e decisão judicial de fls. 31/35, que indeferiu o pedido de antecipação de 
tutela pretendido pela autuada. 

O tributo ora reclamado pela fazenda pública está demonstrado na Auditoria 
Básica do ICMS, cujas conclusões estão às fls. 21/24 e os demais demonstrativos estão 
inseridos no CD-R de fl. 36. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do artigo 27, 
IX, “a” do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os artigos 
86 do Decreto nº 4.852/97 e 1º, §§ 1º, II e 2º, I e 9º, XXIV do Anexo IX deste mesmo 
Decreto e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV-A do CTE.   

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, 
Estatuto Social da autuada, Ordem de Serviço 28370, Notificação Fiscal, Auditoria Básica 



do ICMS, Termos de Inscrição da Dívida Ativa, Certidões de Débito em Dívida Ativa – 
Positiva, Decisão Judicial e CD-R (fls. 03/36).   

A autuada foi intimada conforme documento de fl. 42, a pagar ou impugnar o 
feito em Primeira Instância. 

O sujeito passivo apresentou peça defensória, acostada às fls. 45/57, 
buscando provimento administrativo que reconheça a improcedência do crédito tributário 
constituído pelo fisco estadual, via lançamento feito através do AI/PAT em análise, 
trazendo como principal argumento para sustentar o seu pedido, a tese de que: 

1) O débito em Dívida Ativa, relativos aos autos de infração números 
4011003806828 e 4010904365750, já estava garantido por Apólices de Seguro Garantia 
antes deste lançamento, sendo o primeiro garantido em junho/2015 e o segundo desde 
abril/2016; 

2) A multa proposta com fulcro no artigo 71, IV da Lei 11.651/91 penaliza 
o não-estorno de créditos indevidos, não sendo aplicável a este caso, que é de redução 
indevida de base de cálculo e 

3) A multa seria confiscatória, pois corresponde a 80% do valor 
atualizado do imposto supostamente não recolhido.   

Em seguida, argumentou que a impugnante não é inadimplente, conforme 
previsto no § 1°-C do art. 1° do Anexo IX, do referido Decreto n° 4.852/97, pois a garantia 
do débito inscrito em dívida ativa lhe permite a fruição do benefício fiscal em questão, nos 
termos do artigo 9º, § 3º da Lei 6.830/80, transcrevendo excertos de jurisprudências e de 
decisões de tribunais pátrios superiores acerca destas matérias e fotocópias das duas 
Apólices de Segura Garantia, à guisa de sustentar estas teses defensórias. 

O julgador singular prolatou a Sentença nº 3262/2017-JULP, conhecendo da 
impugnação, negando-lhe provimento, a fim de julgar pela PROCEDÊNCIA da pretensão 
inicial do fisco, sob o fundamento de que seguro garantia não é hábil para garantir débito 
tributário, segundo a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, a qual  respaldou a 
decisão judicial de indeferir tal pretensão da autuada, prevalecendo os efeitos da inscrição 
em dívida ativa estadual, impedidora da fruição do benefício fiscal em questão, deixando 
de apreciar a arguição de que a multa seria confiscatória, em razão da vedação imposta 
pelo artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

O sujeito passivo foi intimado desta Sentença, conforme fls. 119/123, desta 
feita para pagar ou apresentar recurso à Segunda Instância. 

Inconformada, a autuada apresentou recurso (fls. 125/140), representada 
pelo mesmo patrono, o qual reiterou, em síntese, os mesmos argumentos defensórios 
apreciados e rechaçados na Sentença recorrida, inclusive com os mesmos pedidos de 
reconhecimento ao seu direito de fruição do benefício fiscal em tela, em razão dos seguros 
garantia apresentados, os quais atendem ao prescrito no § 1°-C do art. 1° do Anexo IX, do 
Decreto n° 4.852/97 e no artigo 9º, § 3º da Lei 6.830/80. 

Indo a julgamento na Primeira Câmara Julgadora deste Conselho, decidiu 
aprovar a seguinte Resolução: 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
07/11/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, 

 
CONSIDERANDO que o presente processo administrativo tributário refere-se a exigência de 

ICMS em razão da utilização irregular, no período compreendido entre 01/01/2016 a 31/12/2016, do 
benefício fiscal de redução de base de cálculo aplicável às saídas com "Etanol E. Hidratado Combustível", 
sendo a irregularidade caracterizada pela existência de créditos tributários inscritos em dívida ativa (PAT nº 
4011003806828, inscrito em 17/07/2015, e PAT nº 4010904365750, inscrito em 20/09/2016), com 
infringência ao disposto no § 1º, II, do art. 1º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 (RCTE); 



 
CONSIDERANDO que a autoridade fiscal lançadora apresenta como fundamento fático da 

autuação fiscal, além das cópias das Certidões de Débito em Dívida Ativa - Positiva, de fls. 29/30, nas quais 
figuram os PAT's mencionados, a decisão proferida nos autos do processo judicial nº 201502398545 
(digitalizado sob o nº 239854.13.2015.809.0051), na qual foi negado provimento ao pedido, em sede de 
antecipação de tutela, de suspensão do ato administrativo de inscrição em dívida ativa relativamente ao PAT 
nº 4011003806828; 

 
CONSIDERANDO a arguição do sujeito passivo, constante da peça de recurso, no sentido 

de que (i) em relação ao Auto de Infração nº 4011003806828, o débito foi inscrito em Dívida Ativa em 
17/07/2015, todavia, desde junho/2015, ou seja, 01 (um) mês antes da inscrição em Dívida Ativa e 06 (seis) 
meses antes do período autuado, a contribuinte ora autuada já havia ajuizado ação judicial nº 
239854.13.2015.8.09.0051 para discuti-lo, com a apresentação de apólice de seguro garantia nº 
059912015005107750008776, datada de 31/05/2015; e que (ii) em relação ao Auto de Infração nº 
4010904365750, o débito foi inscrito em Dívida Ativa em 20/09/2016, todavia, desde abril/2016, ou seja, 05 
(cinco) meses antes da inscrição em Dívida Ativa, a contribuinte ora autuada já havia ajuizado ação judicial 
nº 5080984.42.2016.8.09.0051 para discuti-lo, com a apresentação de apólice de seguro garantia nº 
28.75.0002751-12, datada de 31/03/2016; 

 
CONSIDERANDO que o § 1º-C do art. 1º do Anexo IX do RCTE estabelece que "A 

existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cuja exigibilidade esteja suspensa de acordo com o 
art. 503 deste Decreto, ou para o qual tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento 
do total da dívida, não constitui empecilho à utilização dos benefícios fiscais referidos nos §§ 1º e 1º-A"; 

 
CONSIDERANDO que por força da Lei Federal nº 13.043/2014 foi incluído no rol das 

hipóteses de garantia da execução, além daquelas já relacionadas na redação original do artigo 9º da Lei nº 
6.830/1980 (dentre as quais se inclui a penhora), o "seguro garantia", vindo a constar do § 3º do referido 
artigo que "A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, 
produz os mesmos efeitos da penhora"; 

 
CONSIDERANDO que a novel modalidade de garantia oferecida pela recorrente, embora 

aparentemente apresente maior liquidez que a penhora, sujeita-se a prazo de validade bem como a perda 
de direito de cobertura e outras condições restritivas; 

 
R E S O L V E,  
por unanimidade de votos, converter o presente julgamento em diligência encaminhando os 

autos à Secretaria Geral - SEGE a fim de que seja oficiada a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do 
Estado com a solicitação de que sejam prestadas informações quanto à validade das garantias antecipadas 
ofertadas nos autos das ações judiciais nºs 239854.13.2015.8.09.0051 e 5080984.42.2016.8.09.0051 na 
modalidade de "seguro garantia", se estas se encontram vigentes e regulares, bem como se tais garantias 
são aceitas para fins de atendimento ao requerido no art. 206 do CTN e, por via disto, se se constituem 
suficientes para o "pagamento do total da dívida" conforme exigido no § 1º-C do art. 1º do Anexo IX do 
RCTE. 

 
Após, retorne-se a julgamento. 
 
A Fazenda Pública concordou com a proposição da presente Resolução. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 

D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. ” 

 

O resultado desta diligência foi a informação contida no Ofício nº 2340/2018 
SEI – PGE (fls. 168/169) de que remanesceu incólume a inscrição na dívida ativa do 
débito tributário relativo ao auto de infração 4011003806828, desde a data de 17/07/2015, 
o que respalda este lançamento. 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e, de proêmio, considero que o feito deve prosperar. De fato, 

não obstante a judiciosidade dos argumentos do douto representante legal do sujeito 
passivo, não estou convencido de que este não tenha deixado de praticar a infração 



estampada na basilar. Tal qual o julgador singular, considero que as provas colacionadas 
aos autos pelo Fisco sustentam a infração imputada ao polo passivo. 

 
Dado que não é factível reinventar a roda e considerando que a decisão 

exarada pelo julgador singular acerca da questão é lapidar (fls. 115/118), acolho-a de 
plano para considerar procedente este auto de infração, mormente após as informações 
trazidas pelo Ofício nº 2340/2018 SEI – PGE (fls. 168/169), as quais exauriram quaisquer 
dúvidas quanto à procedência da exordial.  

 
Destarte, sem mais delongas, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
decisão singular que considerou procedente este lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 22 de agosto de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01569/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior referente ao mérito da acusação fiscal. Acolhimento. 
Pedido de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Rejeição.  
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno se não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86).  
 
4. A decisão cameral no tocante ao mérito da acusação fiscal - 
omissão de pagamento do ICMS em decorrência de utilização 
indevida de redução de base de cálculo - fica mantida em face 
de o recurso ter sido inadmitido nessa parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pela Fazenda Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e 
Masayuki Missao. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
solidário NELSON ALVES ISAIAS, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa, 
Victor Augusto de Faria Morato, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Cláudio 



Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, que votaram 
pela exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias 
por meio das notas fiscais relacionadas em planilha anexa, com a utilização indevida do 
benefício fiscal previsto no artigo 8°, inciso XII, do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois não 
efetuou o recolhimento da contribuição para o fundo PROTEGE GOIÁS relativo aos meses 
de dezembro de 2008 a setembro de 2009, necessário para que pudesse usufruir do 
benefício nos meses de janeiro a outubro de 2009. Exige-se o ICMS no valor de R$ 
165.498,30, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais.   

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Nelson Alves Isaias, com base 

no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. Juntou-se aos autos, documentos, às fls. 03 a 254. 
 
Intimados, às fls. 255 a 258, os sujeitos passivos, contribuinte e 

coobrigado, apresentam Impugnação, às fls. 260 a 275, requerem a nulidade do auto de 
infração. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, conforme 

Sentença n° 4142/10 – JULP, às fls. 286 e 288.   
 
Intimados, às fls. 289 a 291, os sujeitos passivos interpõem Recurso 

Voluntário, às fls. 294 a 309, trazendo os mesmos argumentos da Impugnação, requerem 
declaração de inexistência da corresponsabilidade e a improcedência do auto de infração. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução n° 115/2011, fl. 311, resolve sobrestar o julgamento para dia 19/08/11, a fim de 
aguardar apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do anteprojeto de lei 
encaminhado pela SEFAZ propondo alteração na Lei n° 16.150/07, estabelecendo novos 
prazos para que o contribuinte apresente requerimento de extinção do crédito tributário, 
com a  convalidação da utilização de benefício fiscal sem cumprimento de condicionantes 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Acórdão n° 2229/2012, às fls. 313 a 319, decide, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento. Por 
maioria votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo mesmo. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, decide negar provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
O acórdão recorrido ficou assim ementado:  

 
Processual. Preliminar de nulidade por cerceamento 

ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Decisão unânime. Pedido de exclusão da lide do solidário. 
Rejeitado. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação principal. Saídas de 
mercadorias com utilização indevida de benefício fiscal, por falta de 
recolhimento do fundo PROTEGE GOIÁS. Procedência. Decisão unânime.  

 



1 - As preliminares arguidas que não se sintonizarem 
com os ditames estabelecidos pelo artigo 20 da Lei n° 16.469 de 23 de 
janeiro de 2009, não devem serem acolhidas.  

 
2 - Os diretores, gerentes, administradores ou 

representantes da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao 
pagamento do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII).  

 
3 - Quando o benefício fiscal for concedido sob 

condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador 
em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário (RCTE, art. 86).  

 
4 - O inadimplemento de condição para a fruição de 

do benefício fiscal, torna indevida sua utilização, sendo correta a cobrança 
da diferença do imposto devido, juntamente com os acréscimos legais. 
 
Em face da decisão cameral, os sujeitos passivos interpõem recurso ao 

Conselho Pleno, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 325 a 332): 
 
(a) argumentam que artigo 18 da Lei n° 17.817/12 convalida a utilização 

de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes prevista na legislação tributária e 
sobre a extinção de crédito tributário. Entendem que em face da legislação 
supramencionada deve ocorrer a extinção do presente auto de infração;  

 
(b) acrescentam que inexistem fundamentos jurídicos para a permanência 

do sujeito passivo solidário, tendo em vista que este não praticou excesso de poder ou 
qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos. Sustenta que o solidário não tem 
participação direta na infração cometida pelo sujeito passivo principal. 

 
Ao final, requerem a declaração de inexistência da corresponsabilidade e 

a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 
A decisão cameral em relação ao mérito da acusação fiscal foi realizada 

por unanimidade de votos, razão pela qual, nessa parte, o recurso para ser admitido pelo 
Conselho Superior deve atender aos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário estadual: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 
 
O Recurso interposto pelo Contribuinte para o Conselho Superior, nessa 

parte, deixou de atender aos requisitos estabelecidos 41, inciso II, b, 1, da Lei nº 
16.469/09. Assim, fica inadmitido parcialmente o recurso.  

 
É equivocada a alegação dos sujeitos passivos no sentido de que artigo 

18 da Lei n° 17.817/12 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e, assim, deveria ocorrer a extinção do 
crédito tributário discutido no presente auto de infração. Vejamos esse artigo:  

 
Art.18. Lei nº 16.462, de 31 de dezembro de 2008, que altera a Lei nº 
16.150/07, que trata da convalidação da utilização de benefício fiscal sem 
o cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e sobre 
a extinção de crédito tributário; dispõe sobre o reconhecimento de 
utilização dos incentivos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR e 
sobre renegociação de créditos tributários, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
O artigo 2º e § 1º, II, da Lei nº 16.150/07 relacionou as condicionantes 

exigidas para fruição de benefícios fiscais que poderiam ser cumpridas, a fim de 
possibilitar a convalidação do benefício utilizado irregularmente, bem como estabeleceu 
prazos para a implementação integral das condições: 

 
“Art. 2º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, utilizado até 31 de julho de 2008, sem o 
cumprimento das condições exigidas para a sua fruição a seguir 
discriminadas: 
 
I - prévio credenciamento junto a órgão público ou privado que controle ou 
regule a atividade ou operação praticada pelo beneficiário; 
 
II - uso regular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - ou de 
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD; 
 
III - pagamento da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS; (Destaque nosso). 
 
IV - apresentação ao fisco do documento de informação e apuração do 
imposto e de arquivo magnético, com as informações relacionadas a 



operações ou prestações contidas em documentos fiscais emitidos ou 
registrados pelo contribuinte beneficiário ou pelo substituto tributário; 
 
V - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 
 
VI - limitação ou vedação de aproveitamento de crédito do ICMS relativo à 
entrada ou ao serviço utilizado. 
 
VII - classificação de fibra de algodão, para fruição dos benefícios 
previstos na Lei nº 13.506, de 9 de setembro de 1999. (ACRESCIDO A 
PARTIR DE 13.01.09). 
 
§ 1º A convalidação de que trata este artigo, nas situações a que se 
referem: 
 
I - os incisos I, II e VII do caput, independe da implementação das 
condições; 
 
II - os incisos III a VI exige, a implementação integral das condições 
nos seguintes prazos:” (Destaque nosso). 
 
Nesse mesmo sentido dispõe o artigo 4º da Lei supramencionada, é 

exigido que o sujeito passivo cumpra integralmente as condições estabelecidas para 
ocorrer a extinção do crédito tributário: 

 
“Art. 4º A extinção de crédito tributário prevista nesta Lei fica condicionada, 
cumulativamente: 
 
I - a requerimento do interessado, que deve ser protocolizado: 
 
[...] 
 
II - ao atendimento das exigências estabelecidas nesta Lei, cuja 
verificação deve ser feita pela Superintendência de Administração 
Tributária - SAT - da Secretaria da Fazenda.” 
 
Assim, o contribuinte deveria ter realizado o pagamento do PROTEGE 

GOIÁS, nos termos da lei de convalidação, e requerido ao Superintendente da Receita 
Estadual a extinção do crédito tributário exigido neste auto de infração, para ser possível a 
convalidação do benefício fiscal utilizado irregularmente.   

 
Registre-se, por derradeiro, que o sujeito passivo ainda continua omisso 

do pagamento para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, 
conforme consulta ao banco de dados da SEFAZ-GO. 

 
Em relação ao sujeito passivo solidário Nelson Alves Isaias, cabe destacar 

que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já mencionado anteriormente, 
realizou saída de mercadoria com utilização indevida da redução de base de cálculo do 
ICMS, com isso deixou de se debitar e pagar o ICMS no valor de R$ 165.498,30. 

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 



auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social (fls. 6/8) revela que a pessoa jurídica autuada na época 

da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Nelson Alves Isaias. 
Assim, é incontroverso que esse dirigente concorreu para a prática da infração tributária 
em discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
No caso em apreciação é incabível se cogitar da hipótese de mero 

inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, pois ocorreu a utilização de 
redução de base de cálculo do ICMS sem efetuar o pagamento para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, portanto, sem cumprir condição exigida 
para a fruição do referido benefício fiscal. Ocorreu utilização irregular de benefício fiscal e, 
consequentemente, omissão de pagamento do ICMS.  

 
O diretor, o gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado 

pode ser responsabilizado pelo crédito tributário não por ser sócio, quotista ou acionista da 
empresa, mas em decorrência de possuir poder de gerência e exercer a sua 
administração, por meio da qual comete abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa parte, nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário Nelson Alves Isaias, 
arguida pelo sujeito passivo. No mérito, fica inadmitido o recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01570/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior referente ao mérito da acusação fiscal. Acolhimento. 
Pedido de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Rejeição.  
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno se não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86).  
 
4. A decisão cameral no tocante ao mérito da acusação fiscal - 
omissão de pagamento do ICMS em decorrência de utilização 
indevida de redução de base de cálculo - fica mantida em face 
de o recurso ter sido inadmitido nessa parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pela Fazenda Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e 
Masayuki Missao. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
solidário NELSON ALVES ISAIAS, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa, 
Victor Augusto de Faria Morato, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Cláudio 



Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, que votaram 
pela exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias por 
meio das notas fiscais relacionadas em planilha anexa, com a utilização indevida do 
benefício fiscal previsto no artigo 8°, inciso XII, do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois não 
efetuou o recolhimento da contribuição para o fundo PROTEGE GOIÁS, relativo ao mês 
de setembro de 2008, necessário para que pudesse fruir do benefício no mês 
subsequente. Em consequência, exige-se a diferença do imposto devido na importância 
de R$ 21.966,07 (vinte um mil, novecentos e sessenta e seis reais e sete centavos), 
juntamente com penalidade e demais acréscimos legais, incidente sobre as operações, 
conforme pormenorizado em auditoria básica de ICMS e planilha anexa. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Nelson Alves Isaias, com base 

no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. Autos instruídos com os documentos de fls. 03 a 95. 
 
Intimados, às fls. 96 a 99, os sujeitos passivos interpõem impugnação, às 

fls. 101 a 116, requerem a nulidade do auto de infração. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, conforme 

Sentença n° 7.157/10 – JULP, às fls. 127 e 128.  
 
Intimados, às fls.129 a 131, os sujeitos passivos interpõem Recurso 

Voluntário, às fls. 134 a 150, trazendo os mesmos argumentos da Impugnação, requerem 
a nulidade do lançamento. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução n° 114/2011, fls. 152, resolve sobrestar o julgamento para dia 19/08/11, a fim 
de aguardar apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do anteprojeto de 
lei encaminhado pela SEFAZ, propondo alteração na Lei n° 16.150/07, estabelecendo 
novos prazos para o contribuinte apresentar requerimento para convalidar a utilização de 
benefício fiscal sem cumprimento de condicionantes estabelecidas na legislação tributária 
e, em consequência, a extinção do crédito tributário em comento.  

 
O processo retornou a julgamento e a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, por meio do Acórdão n° 2230/2012, às fls. 155 a 159, decide, por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Por maioria votos, rejeita a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, nega provimento ao 
recurso para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
O acórdão recorrido ficou assim ementado:  
 

Processual. Preliminar de nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Decisão unânime. Pedido de exclusão da lide do solidário. 
Rejeitado. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação principal. Saídas de 
mercadorias com utilização indevida de benefício fiscal, por falta de 
recolhimento do fundo PROTEGE GOIÁS. Procedência. Decisão unânime.  

 



1 - As preliminares arguidas que não se sintonizarem 
com os ditames estabelecidos pelo artigo 20 da Lei n° 16.469 de 23 de 
janeiro de 2009, não devem serem acolhidas.  

 
2 - Os diretores, gerentes, administradores ou 

representantes da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao 
pagamento do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII).  

 
3 - Quando o benefício fiscal for concedido sob 

condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador 
em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário (RCTE, art. 86).  

 
4 - O inadimplemento de condição para a fruição de 

do benefício fiscal, torna indevida sua utilização, sendo correta a cobrança 
da diferença do imposto devido, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Em face da decisão cameral, os sujeitos passivos interpõem recurso ao 

Conselho Superior, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 165 a 172): 
 
(a) argumentam que artigo 18 da Lei n° 17.817/12 convalidou a utilização 

de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária 
e sobre a extinção de crédito tributário. Entendem que em face da legislação 
supramencionada deve ocorrer a extinção do presente auto de infração;  

 
(b) acrescentam que inexiste fundamentos jurídicos para a permanência 

do sujeito passivo solidário, tendo em vista que este não praticou ato com excesso de 
poder ou qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos. Sustenta que o solidário não 
teve participação direta na infração cometida pelo sujeito passivo principal. 

 
Ao final, requerem a declaração de inexistência da corresponsabilidade e 

a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 
A decisão cameral em relação ao mérito da acusação fiscal foi realizada 

por unanimidade de votos, razão pela qual, nessa parte, o recurso para ser admitido pelo 
Conselho Superior deve atender aos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário estadual: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 
 
O Recurso interposto pelo Contribuinte para o Conselho Superior, nessa 

parte, deixou de atender aos requisitos estabelecidos 41, inciso II, b, 1, da Lei nº 
16.469/09. Assim, fica inadmitido parcialmente o recurso.  

 
É equivocada a alegação dos sujeitos passivos no sentido de que artigo 

18 da Lei n° 17.817/12 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e, assim, deveria ocorrer a extinção do 
crédito tributário discutido no presente auto de infração. Vejamos esse artigo:  

 
Art.18. Lei nº 16.462, de 31 de dezembro de 2008, que altera a Lei nº 
16.150/07, que trata da convalidação da utilização de benefício fiscal sem 
o cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e sobre 
a extinção de crédito tributário; dispõe sobre o reconhecimento de 
utilização dos incentivos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR e 
sobre renegociação de créditos tributários, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
O artigo 2º e § 1º, II, da Lei nº 16.150/07 relacionou as condicionantes 

exigidas para fruição de benefícios fiscais que poderiam ser cumpridas, a fim de 
possibilitar a convalidação do benefício utilizado irregularmente, bem como estabeleceu 
prazos para a implementação integral das condições: 

 
“Art. 2º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, utilizado até 31 de julho de 2008, sem o 
cumprimento das condições exigidas para a sua fruição a seguir 
discriminadas: 
 
I - prévio credenciamento junto a órgão público ou privado que controle ou 
regule a atividade ou operação praticada pelo beneficiário; 
 
II - uso regular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - ou de 
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD; 
 
III - pagamento da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS; (Destaque nosso). 
 
IV - apresentação ao fisco do documento de informação e apuração do 
imposto e de arquivo magnético, com as informações relacionadas a 



operações ou prestações contidas em documentos fiscais emitidos ou 
registrados pelo contribuinte beneficiário ou pelo substituto tributário; 
 
V - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 
 
VI - limitação ou vedação de aproveitamento de crédito do ICMS relativo à 
entrada ou ao serviço utilizado. 
 
VII - classificação de fibra de algodão, para fruição dos benefícios 
previstos na Lei nº 13.506, de 9 de setembro de 1999. (ACRESCIDO A 
PARTIR DE 13.01.09). 
 
§ 1º A convalidação de que trata este artigo, nas situações a que se 
referem: 
 
I - os incisos I, II e VII do caput, independe da implementação das 
condições; 
 
II - os incisos III a VI exige, a implementação integral das condições 
nos seguintes prazos:” (Destaque nosso). 
 
Nesse mesmo sentido dispõe o artigo 4º da Lei supramencionada, é 

exigido que o sujeito passivo cumpra integralmente as condições estabelecidas para 
ocorrer a extinção do crédito tributário: 

 
“Art. 4º A extinção de crédito tributário prevista nesta Lei fica condicionada, 
cumulativamente: 
 
I - a requerimento do interessado, que deve ser protocolizado: 
 
[...] 
 
II - ao atendimento das exigências estabelecidas nesta Lei, cuja 
verificação deve ser feita pela Superintendência de Administração 
Tributária - SAT - da Secretaria da Fazenda.” 
 
Assim, o contribuinte deveria ter realizado o pagamento do PROTEGE 

GOIÁS, nos termos da lei de convalidação, e requerido ao Superintendente da Receita 
Estadual a extinção do crédito tributário exigido neste auto de infração, para ser possível a 
convalidação do benefício fiscal utilizado irregularmente.   

 
Registre-se, por derradeiro, que o sujeito passivo ainda continua omisso 

do pagamento para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, 
conforme consulta ao banco de dados da SEFAZ-GO. 

 
Em relação ao sujeito passivo solidário Nelson Alves Isaias, cabe destacar 

que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já mencionado anteriormente, 
realizou saída de mercadoria com utilização indevida da redução de base de cálculo do 
ICMS, com isso deixou de se debitar e pagar o ICMS no valor de R$ 21.966,07. 

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 



auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social (fls. 6/8) revela que a pessoa jurídica autuada na época 

da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Nelson Alves Isaias. 
Assim, é incontroverso que esse dirigente concorreu para a prática da infração tributária 
em discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
No caso em apreciação é incabível se cogitar da hipótese de mero 

inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, pois ocorreu a utilização de 
redução de base de cálculo do ICMS sem efetuar o pagamento para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, portanto, sem cumprir condição exigida 
para a fruição do referido benefício fiscal. Ocorreu utilização irregular de benefício fiscal e, 
consequentemente, omissão de pagamento do ICMS.  

 
O diretor, o gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado 

pode ser responsabilizado pelo crédito tributário não por ser sócio, quotista ou acionista da 
empresa, mas em decorrência de possuir poder de gerência e exercer a sua 
administração, por meio da qual comete abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa parte, nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário Nelson Alves Isaias, 
arguida pelo sujeito passivo. No mérito, fica inadmitido o recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01648/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. 
 
1. Falta de pagamento de ICMS/ST de operações de venda de 
energia elétrica em razão da aplicação de base de cálculo 
inferior à permitida;  
 
  2. Conforme disposto no § 1º do artigo 30-A do anexo XIII do 
RCTE, a base de cálculo do imposto será o valor da última 
operação, nele incluídos, o valor devido, cobrado ou pago pela 
energia elétrica, os valores e encargos cobrados pelas 
empresas responsáveis pela operação da rede ou da linha de 
distribuição ou de transmissão à qual estiver conectado o 
destinatário; 
 
3. Deve-se julgar procedente o auto de infração quando não 
utilizado o valor correto da Base de Cálculo, conforme previsto 
na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, Victor Augusto de Faria Morato, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o sujeito passivo, 
epigrafado, utilizou base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS 
substituição tributária, referente  aos  encargos  de  conexão  e  de  distribuição  relativos  
a  operações  de aquisição  de  energia  elétrica  no  ambiente  de  contratação  livre,  no  
período  de setembro de 2012 a março de 2013, conforme demonstrativo e documentos 
que se encontram acostados ao processo, fls.03 a 25, com escopo de instrui-lo em sua 
fase cognitiva. 

 
 A base legal dada por infringida foi assim descrita: arts. 11, § 1º, III; 

13, IV, “b”; 19, XIII, “b”, 20, I; 27, XI, “b” e § 5º; 64, § 1º, da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 
30-A do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. E a A penalidade proposta é a do art. 
71, IV-A, do CTE, com redação da Lei nº 17519/2011. 

 



À fl. 04 consta Portaria nº 267/2015-SRE que designa servidores 
AFRE II para realizar auditoria em contribuintes de grande porte. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui preliminar de   

nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, pois o impugnante, na condição de 
consumidor livre de energia elétrica, não possuía a qualidade de substituto tributário à 
época em que as operações ocorreram, vez que as alterações promovidas pelo Decreto nº 
7.815/2013 passaram a produzir efeitos somente a partir da data de sua publicação em 
27/02/2013, não existindo qualquer dispositivo que atribuísse responsabilidade solidária 
para o adquirente de energia elétrica no ambiente de contratação livre, à época da 
ocorrência do fato gerador, sendo a cobrança realizada contra a Celg-D fundamentada no 
art. 30-E do RCTE, tratando-se  a  exigência  com  fundamento  no  Decreto  nº  
7.815/2013  é inconstitucional e ilegal, citando a CF/88 e o art. 144 do CTN. Adentra ao 
mérito, para alegar a impossibilidade de atribuição de responsabilidade por substituição 
tributária por via de decreto, sendo exigida a edição de lei estadual. Assim, não poderia o 
Decreto nº 7.815/2013 impor ao adquirente de energia elétrica a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS-ST; que a base de cálculo utilizada pela distribuidora de energia 
elétrica foi aplicada corretamente, não havendo incidência sobre os encargos de conexão 
e distribuição e demais custos de demanda, por estes elementos não caracterizarem 
mercadorias. Pede: que seja reconhecida a nulidade por erro de identificação do sujeito 
passivo ou que o auto de infração seja julgado improcedente, fls. 33/53. Junta 
documentos, fls. 54/107.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 108/111.  
 
Dirigindo-se a segunda instância o polo passivo suscita a nulidade da 

decisão monocrática, aduzindo que a citada peça não traz a fundamentação, em sede de 
apreciação das preliminares. No mérito repete as alegações produzidas na fase 
impugnatória, fls. 116/145. Junta documentos, fls.146/150.     

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

 
O auto de infração exige do sujeito passivo autuado, responsável por 

determinação legal, o ICMS no valor de R$ 592.262,90 (quinhentos e noventa e dois mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), mais a multa e os acréscimos 
legais em razão de utilização de base de cálculo inferior à exigida na apuração do ICMS 
substituição tributária.  

 
Para comprovar o ilícito o Autuante procedeu a auditoria para 

averiguar a correta aplicação da base de cálculo do tributo devido por substituição 
tributária, referente à inclusão dos encargos de conexão e distribuição relativos à 
aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre. 

 
Dispõe a legislação que a base de cálculo do imposto deve ser o 

valor da operação de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre, 
acrescido dos valores de conexão, distribuição ou quaisquer outros valores inerentes ao 
consumo, ou seja, a norma busca mensurar, para efeito de base de cálculo do ICMS, o 
preço do produto efetivamente praticado ao consumidor: 

 



 
Anexo VIII, RCTE, Art. 30-A.  É substituto tributário, relativamente ao ICMS 
incidente sobre as sucessivas operações internas e interestaduais, 
correspondentes à circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou 
produção até a última operação da qual decorra a sua saída com destino a 
estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que a 
tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em ambiente 
de contratação livre, o destinatário conectado: 

 
§ 1º A base de cálculo do imposto será o valor da última operação, nele 
incluídos, o valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica, os valores e 
encargos cobrados pelas empresas responsáveis pela operação da rede ou da 
linha de distribuição ou de transmissão à qual estiver conectado o 
destinatário, e quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da 
energia elétrica, ainda que devidos a terceiros. 
 

 

Portanto, mesmo assumindo que as despesas de decorrentes de 
conexão e distribuição não são mercadorias, estas compõem o custo da mercadoria 
alienada, no caso em tela: energia elétrica, restando evidenciado no levantamento fiscal a 
utilização de base de cálculo menor do que a estabelecida na apuração do imposto à 
época da ocorrência do fato gerador, ocasionando, assim, supressão do tributo objeto do 
Auto de Infração. 

 
Por todo o exposto conheço do recurso da Fazenda Pública para 

este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão Cameral e julgar 
PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01695/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo extrai-se que o procedimento fiscal 
foi realizado em 07 (sete) estabelecimentos da empresa autuada inscritos no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Goiás sob os nºs: 10444449-5, 10445580-2, 10452733-1, 
10452734-0, 10452852-4, 10453017-0 e 10453333-1, tendo sido lavrados os seguintes 



Autos de Infração: 4011104043200, 4011104044877, 4011104044010, 4011104046810, 
4011104047620 e 4011104042823. 

 
As provas do cometimento da infração narrada foram juntadas no 

Processo n. 4011104041823, da relatoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, que foi julgado em primeiro lugar, tendo o resultado do seu julgamento 
sido estendido aos demais processos acima listados.  

 
Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, adoto 

como razões de decidir, o inteiro teor do Acórdão que decidiu o Processo n. 
4011104041823, cujo relatório e voto, transcrevo abaixo: 

 
“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal 

complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 
Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, 
omitindo consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar 
apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com os artigos 88, § 

1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do § 

9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo 

Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro 
Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira 

instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de nulidade 
por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada em 
presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação solicitada, e requereu 

a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, visto que, por economia 
processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, apresentado 

nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados anteriormente, 
pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, para que 

auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade detectada, faz 

o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência parcial da 
presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que não se referiam 

a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a saber: 
operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a cessões 
de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani Martignani em 



favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da referida 
empresa. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o resultado da 

segunda diligência. 
 
Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a preliminar de 

nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o resultado da 
segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando os 

argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a operação objeto 
da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e cancelado o 
crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os Conselheiros decidiram, 

por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho Superior, pedindo 

a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão singular que julgou 
parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, preliminarmente, 

que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja negado provimento e 
mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação; 



Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo seguinte, a 
base de cálculo do imposto é: 

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do 
local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 

 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda pode 

elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria ou do serviço, para 
fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra assinalados que a base 

de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta deste, o fisco pode, 
orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do RCTE, utilizar 
como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta fiscal, de 
modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma subsidiária 
quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o fizer de 
forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e principalmente 

após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), não poderá 
sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a operação deverá 
ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), por exemplo, 
quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, conforme disposto 
no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer outra 
circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou da prestação, 
hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do prazo de 3 (três) dias, contados 
da data em que se efetivou o reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido 
emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de apuração, o 
documento deve ser também emitido, sendo que o imposto devido deve ser pago em 
documento de arrecadação distinto com as especificações necessárias à regularização, 
devendo constar no documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de acordo 
com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por meio de nota 
fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço consignado na nota 
fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para acobertar o 

transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto remetido, o 
contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, conforme 
estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4


 
Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da recorrente no 

sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação se 
encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição 
para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 2009, estabelece 

em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

 
A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por pessoa 

jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de gado 
bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada de 
14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está beneficiada 
com suspensão da incidência ou do pagamento das contribuições tanto no 
microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004, quanto no microrregime 
dos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 4011104042823 
extrai-se os seguintes esclarecimentos: 

a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela interestadual 
de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas Mataboi e TCO (fls. 
1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi explica que não 
houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da edição da Lei 
Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da incidência das 
referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de venda de 
gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, sem 
haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita todos os 
créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO em seu 
livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher efetivamente (em 
momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações anteriores 
(venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas contribuições 
(fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao qual foram 
adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem compor a base 
de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer que a 
suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos do art. 
9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa o 
entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 



À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor se ancora em 
indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o fato de o 
estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no aproveitamento 

indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria resultante de 
operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito passivo, as 
consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna tributada 
a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a base de 

cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO acrescido dos 
tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo que o valor das 
notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com base na pauta de 
valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de cálculo na 
importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo que engloba 
todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das contribuições 

do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 
Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas contribuições da 

base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas emitida com 
base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino vivo constatado 
junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – R$ 
12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a este 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral que julgou 
improcedente o lançamento.” 

 

À conta do exposto, conheço do Recurso da Representação 
Fazendária para o Conselho Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão 
cameral que julgou improcedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01696/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo extrai-se que o procedimento fiscal 
foi realizado em 07 (sete) estabelecimentos da empresa autuada inscritos no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Goiás sob os nºs: 10444449-5, 10445580-2, 10452733-1, 
10452734-0, 10452852-4, 10453017-0 e 10453333-1, tendo sido lavrados os seguintes 



Autos de Infração: 4011104043200, 4011104044877, 4011104044010, 4011104046810, 
4011104047620 e 4011104042823. 

 
As provas do cometimento da infração narrada foram juntadas no 

Processo n. 4011104041823, da relatoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, que foi julgado em primeiro lugar, tendo o resultado do seu julgamento 
sido estendido aos demais processos acima listados.  

 
Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, adoto 

como razões de decidir, o inteiro teor do Acórdão que decidiu o Processo n. 
4011104041823, cujo relatório e voto, transcrevo abaixo: 

“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal 
complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 
Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, 
omitindo consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar 
apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com os artigos 88, § 

1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do § 

9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo 

Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro 
Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira 

instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de nulidade 
por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada em 
presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação solicitada, e requereu 

a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, visto que, por economia 
processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, apresentado 

nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados anteriormente, 
pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, para que 

auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade detectada, faz 

o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência parcial da 
presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que não se referiam 

a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a saber: 
operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a cessões 
de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani Martignani em 
favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da referida 
empresa. 



 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o resultado da 

segunda diligência. 
 
Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a preliminar de 

nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o resultado da 
segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando os 

argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a operação objeto 
da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e cancelado o 
crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os Conselheiros decidiram, 

por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho Superior, pedindo 

a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão singular que julgou 
parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, preliminarmente, 

que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja negado provimento e 
mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação; 
Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo seguinte, a 

base de cálculo do imposto é: 



I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do 
local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 

 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda pode 

elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria ou do serviço, para 
fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra assinalados que a base 

de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta deste, o fisco pode, 
orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do RCTE, utilizar 
como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta fiscal, de 
modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma subsidiária 
quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o fizer de 
forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e principalmente 

após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), não poderá 
sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a operação deverá 
ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), por exemplo, 
quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, conforme disposto 
no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer outra 
circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou da prestação, 
hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do prazo de 3 (três) dias, contados 
da data em que se efetivou o reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido 
emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de apuração, o 
documento deve ser também emitido, sendo que o imposto devido deve ser pago em 
documento de arrecadação distinto com as especificações necessárias à regularização, 
devendo constar no documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de acordo 
com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por meio de nota 
fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço consignado na nota 
fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para acobertar o 

transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto remetido, o 
contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, conforme 
estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4


Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da recorrente no 
sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação se 
encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição 
para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 2009, estabelece 

em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

 
A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por pessoa 

jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de gado 
bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada de 
14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está beneficiada 
com suspensão da incidência ou do pagamento das contribuições tanto no 
microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004, quanto no microrregime 
dos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 4011104042823 
extrai-se os seguintes esclarecimentos: 

a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela interestadual 
de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas Mataboi e TCO (fls. 
1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi explica que não 
houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da edição da Lei 
Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da incidência das 
referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de venda de 
gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, sem 
haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita todos os 
créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO em seu 
livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher efetivamente (em 
momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações anteriores 
(venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas contribuições 
(fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao qual foram 
adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem compor a base 
de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer que a 
suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos do art. 
9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa o 
entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 



À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor se ancora em 
indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o fato de o 
estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no aproveitamento 

indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria resultante de 
operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito passivo, as 
consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna tributada 
a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a base de 

cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO acrescido dos 
tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo que o valor das 
notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com base na pauta de 
valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de cálculo na 
importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo que engloba 
todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das contribuições 

do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 
Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas contribuições da 

base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas emitida com 
base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino vivo constatado 
junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – R$ 
12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a este 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral que julgou 
improcedente o lançamento.” 

 

À conta do exposto, conheço do Recurso da Representação 
Fazendária para o Conselho Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão 
cameral que julgou improcedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01697/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo extrai-se que o procedimento fiscal 
foi realizado em 07 (sete) estabelecimentos da empresa autuada inscritos no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Goiás sob os nºs: 10444449-5, 10445580-2, 10452733-1, 
10452734-0, 10452852-4, 10453017-0 e 10453333-1, tendo sido lavrados os seguintes 



Autos de Infração: 4011104043200, 4011104044877, 4011104044010, 4011104046810, 
4011104047620 e 4011104042823. 

 
As provas do cometimento da infração narrada foram juntadas no 

Processo n. 4011104041823, da relatoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, que foi julgado em primeiro lugar, tendo o resultado do seu julgamento 
sido estendido aos demais processos acima listados.  

 
Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, adoto 

como razões de decidir, o inteiro teor do Acórdão que decidiu o Processo n. 
4011104041823, cujo relatório e voto, transcrevo abaixo: 

 
“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota fiscal 

complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 
Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, 
omitindo consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar 
apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com os artigos 88, § 

1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a aplicação do § 

9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo 

Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de Livro 
Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira 

instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de nulidade 
por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada em 
presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação solicitada, e requereu 

a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, visto que, por economia 
processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, apresentado 

nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados anteriormente, 
pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, para que 

auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade detectada, faz 

o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência parcial da 
presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que não se referiam 

a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a saber: 
operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a cessões 
de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani Martignani em 



favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da referida 
empresa. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o resultado da 

segunda diligência. 
 
Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a preliminar de 

nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o resultado da 
segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando os 

argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a operação objeto 
da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e cancelado o 
crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os Conselheiros decidiram, 

por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho Superior, pedindo 

a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão singular que julgou 
parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, preliminarmente, 

que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja negado provimento e 
mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação; 



Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo seguinte, a 
base de cálculo do imposto é: 

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do 
local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 

 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda pode 

elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria ou do serviço, para 
fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra assinalados que a base 

de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta deste, o fisco pode, 
orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do RCTE, utilizar 
como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta fiscal, de 
modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma subsidiária 
quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o fizer de 
forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e principalmente 

após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), não poderá 
sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a operação deverá 
ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), por exemplo, 
quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, conforme disposto 
no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer outra 
circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou da prestação, 
hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do prazo de 3 (três) dias, contados 
da data em que se efetivou o reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tenha sido 
emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de apuração, o 
documento deve ser também emitido, sendo que o imposto devido deve ser pago em 
documento de arrecadação distinto com as especificações necessárias à regularização, 
devendo constar no documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de acordo 
com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por meio de nota 
fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço consignado na nota 
fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para acobertar o 

transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto remetido, o 
contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, conforme 
estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4


 
Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da recorrente no 

sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação se 
encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da contribuição 
para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 2009, estabelece 

em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

 
A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por pessoa 

jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de gado 
bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada de 
14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está beneficiada 
com suspensão da incidência ou do pagamento das contribuições tanto no 
microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004, quanto no microrregime 
dos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 4011104042823 
extrai-se os seguintes esclarecimentos: 

a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela interestadual 
de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas Mataboi e TCO (fls. 
1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi explica que não 
houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da edição da Lei 
Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da incidência das 
referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de venda de 
gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, sem 
haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita todos os 
créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO em seu 
livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher efetivamente (em 
momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações anteriores 
(venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas contribuições 
(fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao qual foram 
adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem compor a base 
de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer que a 
suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos do art. 
9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa o 
entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 



À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor se ancora em 
indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o fato de o 
estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no aproveitamento 

indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria resultante de 
operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito passivo, as 
consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna tributada 
a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a base de 

cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO acrescido dos 
tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo que o valor das 
notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com base na pauta de 
valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de cálculo na 
importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo que engloba 
todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das contribuições 

do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 
Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas contribuições da 

base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas emitida com 
base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino vivo constatado 
junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – R$ 
12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária a este 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral que julgou 
improcedente o lançamento.” 

 

À conta do exposto, conheço do Recurso da Representação 
Fazendária para o Conselho Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão 
cameral que julgou improcedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01779/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transferência interestadual 
de CARBONATO DE NIQUEL de produção própria, utilizando 
base de cálculo do ICMS em valor inferior ao custo de produção. 
Procedência em parte. 
 
1. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste 
ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o custo da mercadoria 
produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, 
material secundário, mão-de-obra e acondicionamento (CTE, art. 
17, II); 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
4.640.976,53 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais 
e cinquenta e três centavos), conforme revisão ás fls.7260. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves 
e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou transferências interestaduais de CARBONATO DE NIQUEL de produção própria, 
no período de 01/04/2006 a 31/03/2007, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao custo de produção do mesmo, em desacordo com o previsto na legislação 
tributária e no termo de acordo de regime especial 041/89-GSF celebrado com a SEFAZ, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 11.829.823,16 (onze milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 17, II, e 64 da Lei nº 11.651/91, 

proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, "a", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 
9º, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 

documentação (nota explicativa, pareceres, ofícios, demonstrativos, conclusões, 
documentos de gastos, cópias de livros fiscais, consolidação ode valores etc) citada no 
Índice dos Documentos Anexados ao Auto de Infração nº 4.01.10.034520.82, de fls. 04/05. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece aos autos e 
apresenta impugnação em primeira instância, fls. 5660/5672, em que faz as seguintes 
alegações: 

 
a) inexistência de fato gerador na transferência de mercadoria entre 

estabelecimentos da mesma empresa, transcrevendo ementas de decisões do STJ e STF 
nesse sentido; 

 
b) insubsistência do conceito de custo previsto no TARE, em função 

do disposto na Lei Complementar nº 087/96, asseverando que o conceito de custo a ser 
observado é aquele previsto no art. 13, § 4º, II, da LC nº 00887/96; 

 
c) que a fiscalização cometeu diversos equívocos no cálculo do custo 

de produção do carbonato de níquel, computando como tal: 
 
- os créditos de PIS/COFINS; - o gasto com óleo diesel; - o estoque 

de produtos semi-acabados; - gastos com limpeza de área administrativa; - gastos com 
substituição de elevadores, manutenção do restaurante, locação de veículos, etc.; - gastos 
no transporte interno de funcionários; - deduções de valores relativos a subprodutos; - 
gastos como custos de aquisições antes de serem utilizados, e consequentemente, 
depreciados; - existência de saldo credor na escrituração fiscal, em todos os meses da 
auditoria, não considerado pela fiscalização. 

 
d) que é o caso de aplicação da forma privilegiada da penalidade (§ 

8º do art. 71 do CTE); 
 
e) por fim, aduz que a multa apresenta caráter confiscatório.  
 
Pede que seja realizada diligência, ou cancelamento integral do auto 

de infração. 
 
Anexa ao processo cópia do TARE nº 041/89-GSF (fls. 5692/5695); 

planilha com valores de crédito de PIS/COFINS não deduzidos na composição da base de 
cálculo do custo de transferências (fls. 5696/5697); planilha de notas fiscais de materiais 
utilizados em limpeza administrativa com cópias de notas fiscais exemplificativas (fls. 
5700/5704); planilha de notas fiscais de mercadorias utilizadas na consecução de 
"projetos" com cópias de notas fiscais exemplificativas (fls. 5705/5710); planilha de notas 
fiscais de prestação de serviço de transporte de funcionários (fls. 5711/5713); planilha de 
valores de subprodutos (fls. 5714); cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
5715/5762); cópia de Sentença nº 2283/09-JULP (fls. 5763/5765). 

 
O julgador singular, por meio do despacho de fls. 5767, envia os 

autos em diligência junto à Gerência Especial de Auditoria para revisão. 
 
O próprio autuante faz revisão da auditoria, em que faz ajustes 

quanto (fls. 5769/5795): A) à exclusão dos créditos de PIS/COFINS do custo de produção; 
B) ao valor da venda dos subprodutos a deduzir; C) ao estoque dos produtos semi-
elaborados; D) aos gastos com limpeza de área administrativa; E) aos gastos com 
transporte interno de funcionários; F) aos gastos sem relação com o processo de 
produção do carbonato; G) quanto a análise de notas fiscais específicas que menciona: H) 
aos gastos específicos: 1) dedução do IPI recuperável; 2) industrialização efetuada por 
outra empresa; 3) o ICMS (normal + st) das aquisições registradas no CFOP 2401; 4) itens 
estranhos ao custo em CFOPs de material de uso/consumo. 



 
Além dos ajustes mencionados, o autuante ainda elabora novas 

Notas Explicativas, e reduz o ICMS em valor original para o montante de R$ 4.966.172,81 
(base de cálculo: R$ 41.384.773,42 e alíquota de 12%), fls. 5795. 

 
Junta ao processo os Apêndices A (fls. 5796) a J (este com as 

tabelas mensais dos ajustes efetuados), fls. 6468. 
 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece representado por novo advogado e alega que (fls. 6477/6480): no que 
respeita aos valores que foram excluídos do conceito de "custo" e, portanto, retirados da 
base de cálculo, não há qualquer reparo a fazer, porque tais exclusões estão de acordo 
com o quanto suscitado pelo impugnante em sua impugnação ao auto de infração. 

 
Entretanto, aduz, em relação aos itens mantidos, a impugnante 

reitera o quanto alegado na impugnação, fazendo, ainda, as seguintes observações: 
 
a) que relativamente ao óleo diesel utilizados nos caminhões que 

fazem o trajeto mina-pátio (item "C" do relatório), entende que confere direito à exclusão 
como custo, uma vez que são considerados pela própria fiscalização como materiais de 
uso e consumo; 

 
b) acerca do item "E" (gastos com limpeza administrativa), entende 

que devem ser excluídas da apuração do custo, pois não tem qualquer relação com 
processo produtivo; 

 
c) o mesmo se diga em relação ao item "F" (gastos com transporte 

interno de funcionários); 
 
d) e, ainda, quanto ao item "G" (gastos com o processo de produção 

x projetos), junta ao processo laudos assinados por seu engenheiro em que descreve 
diversos "projetos", razão pela qual não há como incluir tais valores no custo de produção. 

 
Solicita nova diligência. 
 
O julgador singular, às fls. 6543, envia os autos em diligência para 

que o sujeito passivo junte ao processo fotocópia autenticada dos livros contábeis que 
demonstre de forma inequívoca a identificação dos gastos realizados por meio das notas 
fiscais relacionadas às fls. 6171 a 6178, e as correspondentes contas em que foram 
lançadas, bem como fotocópia autenticada do plano de contas. 

 
O sujeito passivo comparece às fls. 6553 e requer a juntada da 

documentação em cumprimento à diligência determinada pelo julgador singular. Anexa 
documentos de fls. 6558/6895. 

 
Em novo despacho (fls. 6896/6900), o julgador singular determina 

que o advogado que primeiro compareceu aos autos com procuração, LUIS HENRIQUE 
COSTA PIRES OAB/SP nº 154.280, seja intimado para ratificar a manifestação do novo 
advogado SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB/GO nº 23.004, sem procuração nos autos, 
e ratificar, ainda, a juntada de documentos de fls. 6558/6895, por RAFAEL BISPO 
RODRIGUES. 

 



Às fls. 6905 o advogado com procuração nos autos LUIS HENRIQUE 
COSTA PIRES procede à ratificação da manifestação e juntada de documentos, 
anexando, ainda, substabelecimento com reserva de poderes, para SANDRO PEREIRA 
DA SILVA. 

 
O julgador singular, por meio de despacho (fls. 6907), converte o 

julgamento em diligência e remete os autos à Gerência Especial de Auditoria para 
realização de revisão, conforme os documentos juntados pela parte às fls. 6558/6879. 

 
O autuante analisa a documentação juntada pela parte e procede a 

revisão do levantamento fiscal, conforme relatório revisional de fls. 6910/6915, com 
CONCLUSÃO ANUAL – 2ª REVISÃO em que reduz o valor original do ICMS exigido para 
R$ 4.803.214,18 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E 
QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), relativos à base de cálculo de R$ 
40.026.784,83. 

 
Anexou ao feito as mídias de fls. 6919 e 6920 e planilhas em papel 

bem como cópia de notas fiscais e documentos de gastos de fls. 6921/7057 dos autos. 
 
Por fim, o sujeito passivo comparece às fls. 7067/7069 e alega que, 

além da questão relativa ao custo x investimento, às fls. 6477/6480 a impugnante apontou, 
também, outros equívocos cometidos pela diligência anterior (primeira diligência), os 
quais, até o momento, não foram apreciados, sendo que devem ser examinados para o 
efetivo saneamento do feito, reportando-se às razões de fls. 6477/6480, e pontuando da 
seguinte maneira: 

 
a) quanto à exclusão do custo de valores de gastos com óleo diesel; 
 
b) quanto à exclusão do custo de valores de gastos com materiais de 

limpeza (junta lista e cópia de notas fiscais exemplificativas);  
 
c) valores de itens adquiridos pela impugnante, e posteriormente 

destinadas a projetos (junta anexo); 
 
d) valores de gastos com materiais inicialmente destinados ao 

almoxarifado e, posteriormente, à produção, em que o fisco considerou o custo quando da 
entrada no almoxarifado, e a impugnante considera o custo no momento posterior de 
destinação à produção, o que faz diferença no custo; 

 
e) valores de gastos referentes a itens que foram adquiridos e depois 

enviados para industrialização por encomenda, em que o fisco considerou como custo 
tanto no momento da aquisição quanto em relação aos produtos industrializados, havendo 
consideração em duplicidade pelo fisco; 

 
f) valores de materiais de uso e consumo que foram considerados 

indevidamente como custo.  
 
Pede a realização de nova diligência. 
 
Junta cópias de documentos de fls. 6481 a 6541. 
 
O julgador, por meio do Despacho n° 633/2012-JULP, de fl. 6543, 

decide encaminhar os autos ao núcleo de prepara processual de Goianésia para que seu 



titular promova a intimação do sujeito passivo para apresentar: a) fotocopia autenticada 
dos livros contábeis que demonstre de forma inequívoca a identificação dos gastos 
realizados por meio das notas fiscais relacionadas no relatório da fiscalização e a 
correspondentes conta, do plano de contas da contabilidade da empresa, em que foram 
escrituradas; b) fotocopia autenticada do respectivo plano de contas adotado na 
contabilidade da empresa. 

 
Intimado, o sujeito passivo vem ao processo e requerer a juntada de 

parte dos documentos relacionados na intimação expedida para dar cumprimento do 
Despacho n° 633/2012-JULP. 

 
Junta os documentos de fls. 6554 a 6880. 
 
Lavrou-se termo de encaminhamento para a Câmara Julgadora, de 

fl. 6880. 
 
O sujeito passivo volta aos autos e requer juntada do restante dos 

documentos relacionados na intimação expedida para dar cumprimento ao despacho n° 
633/2012-JULP, juntado ao feito os documentos de fls. 6884 a 6895. 

 
O julgador, por meio do Despacho n°140/2014-JULP, de fls. 6896 a 

6900, encaminha os autos ao NUPRE da delegacia de fiscalização de Goianésia, para que 
seu titular promova intimação do sujeito passivo, devendo ser encaminhada a 
comunicação somente ao endereço do advogado LUÍS HENRIQUE COSTA PIRES, 
procurador do sujeito passivo nos autos, para apresentar manifestação sobre o resultado 
da diligencia, devendo nela declarar expressamente a ratificação ou não da manifestação 
apresentada pelo advogado SANDRO PEREIRA DA SILVA, sem procuração nos autos, 
bem como ratificação ou não da juntada de documentos, realizada por RAFAEL BISPO 
RODRIGUES, sob pena de serem havidos por inexistentes, nos termos do artigo 37 do 
CPC. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecido do Despacho n° 

140/2014-JULP e do resultado da diligencia. O advogado com procuração nos autos LUÍS 
HENRIQUE COSTA PIRES procede a ratificação da manifestação e juntada de 
documentos, anexando, ainda substabelecimento com reserva de poderes, para SANDRO 
PEREIRA DA SOLVA, de fl. 6905. 

 
O julgador, por meio do Despacho n° 118/2014-JULP, de fl. 6907, 

decide encaminhar os autos a GERÊNCIA DE AUDITORIA ESPECIAL para que seu 
insigne titular designe servidor fiscal, preferencialmente o próprio autuante, para analisar 
os argumentos e os documentos trazidos pelo sujeito passivo e sendo caso, revisar o 
lançamento. 

 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 118/2014-JULP, em 

relatório, de fls. 6909 a 6915, efetuou análise dos argumentos da defesa e informa que 
revisou o trabalho fiscal, concluindo pela redução do valor inicial da exigência para o ICMS 
no valor de R$ 4.803.214,18 relativo a base de cálculo de R$ 40.026.784,83. 

 
Junta mídia CD, planilhas em papel bem como cópia de notas fiscais 

e documentos gastos, de fls. 6919 a 7057. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

revisão, conforme fls.7067 a 7069, afirmando que não tem nada a opor-se, quanto ao 



resultado da diligencia. Contudo, além da questão relativa ao custo x investimento, aponta 
também outros equívocos cometidos pela diligência anterior (a primeira diligência), os 
quais até o momento não foram apreciados, sendo que devem ser examinados para o 
efetivo saneamento do feito. 

 
No mais, reitera alguns argumentos e destaca outros pontos da 

seguinte maneira: quanto a exclusão do custo de valores de gastos com óleo diese; 
quanto a exclusão do custo de valores do custo de valores de gastos com materiais de 
limpeza; valores de itens adquiridos pela impugnante e posteriormente destinadas a 
projetos; valores de gastos com materiais inicialmente destinado ao almoxarifado e, 
posteriormente, a produção, em que o fisco considerou o custo quando da entrada no 
almoxarifado, e considera o custo no momento posterior de destinação a produção, o que 
faz diferença no custo no momento posterior de destinação a produção, o que faz 
diferença no custo; valores gastos referentes a itens que foram adquiridos e depois 
enviados para industrialização por encomenda, em que o fisco considerou como custo 
tanto no momento da aquisição quanto em relação aos produtos industrializados, havendo 
consideração em duplicidade pelo fisco; valores de materiais de uso e consumo que foram 
considerados indevidamente como custo. 

 
Ao final pede nova diligencia. 
 
Junta cópias de documentos, de fls. 7070 a 7081. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, acatando 

resultado de revisão fiscal, decide pela procedência em parte do lançamento, alterando o 
valor original do ICMS para R$ 4.803.214,18, conforme a Sentença n° 1610/2016-JULP, 
de fls. 7083 a 7090. O julgador também alterou a penalidade proposta para a prevista no 
art. 71, IV-A, do CTE. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario, de fls. 7094 

a 7106, onde reitera os argumentos formulados na impugnação e acrescentando que a 
fiscalização imputou a totalidade dos gastos no conceito de custo e, por consequência, na 
base de cálculo do imposto. Tanto é assim que, após sucessíveis diligencias, 
determinadas ao longo do processo, a própria fiscalização reduziu o valor incialmente 
lançado. 

 
No entanto entende ainda que, mesmo após a segunda diligencia, 

ainda subsiste a inclusão de valores que não se qualificam como "custo". 
 
Em relação a questão do óleo diesel, afirma que não é viável ao fisco 

qualificar um mesmo fato de modo distinto, conforme a conveniência da situação. 
 
Em relação ao material de limpeza, juntou uma lista com as 

aquisições que ainda não foram retiradas pela fiscalização do conceito de custo. O mesmo 
sucede com itens de CFOP de uso e consumo, e também houve a prova de valores 
computados em duplicidade. 

 
Sustenta que houve substituição de uma penalidade por outra e não 

uma aplicação de uma penalidade menos severa. Houve nítida imposição de nova 
penalidade em substituição aquela inicialmente imputada pela fiscalização e que por foca 
de lei, veio a ser revogada. 

 



Ao final requer que a ação fiscal seja cancelada integralmente, a 
exclusão da multa e realização de nova diligencia. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

107/2016, de fl. 7111, converte o julgamento em diligência para que o contribuinte 
apresente uma planilha demonstrando a metodologia de apropriação dos custos indiretos 
da produção carbonato níquel, com indicação do custo total (custo variável + custo 
indireto) do produto, para efeito de confrontação com os valores praticados pela empresa. 

 
Intimado, o sujeito passivo, em atenção a Resolução n° 107/2016, 

vem ao processo, fls. 7114, requerer a juntada de planilha com a indicação dos custos 
variáveis e indiretos do produto carbonato de níquel, relativamente ao período autuado. 
Por outro lado, reitera a manifestação apresentada por ocasião do comentário ao 
resultado da diligência anterior, nos quais indicou os valores que, a despeito de não 
corresponderem a custo, continuam mantidos indevidamente na base de cálculo.  

 
Junta planilha de fl. 7115. 
 
A Segunda Câmara do Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 157/2016, de fls. 7118 a 7119, converte o julgamento em diligência para que 
o sujeito passivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, apresente quadro demonstrativo 
analítico e individual para cada um dos itens autuados, demonstrando qual o critério 
utilizado para alocação dos valores aos custos que deram origem aos valores consignados 
nas notas fiscais de transferência, totalizando assim de forma mensal para cotejamento 
com os valores constantes do auto revisto, conforme consta do documento acostado às 
folhas 5769. No quadro deverá, como requerido, identificar cada produto das notas fiscais 
que deram origem ao levantamento revisto em conexão com a planilha acostada aos 
autos, possibilitando assim que a verdade material possa ser fielmente analisada e 
julgada. 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

157/2016, junta as devidas planilhas, de fls. 7131 a 7152. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 43/2017, de fls. 7155 a 7156, converte o julgamento em diligência junto a 
Gerência de Auditoria da Indústria e do Atacado – GEAT, para que seja designado agente 
do Fisco, preferencialmente um dos revisores que já se pronunciaram no processo, para o 
fim de se manifestar quanto às objeções apresentada pela autuada na peça de fls. 
7131/7132 e, inclusive, quanto às razões aduzidas na peça de fls. 7067/7069, reportada 
no item 2.2 do recurso dirigido à Segunda Instância (fls. 7094/7106) e, se for o caso, 
efetuar as correções que ainda se fizerem necessárias na auditoria fiscal. 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução nº 43/2017, em relatório 

de fls. 7160 a 7172, efetua análise e comentário das objeções formuladas pela defesa. Diz 
ter elaborado uma planilha denominada “Ajustes AI 401103452082 0 3ª revisão”, na qual 
os valores correspondentes a todas as objeções analisadas. Após efetuados os ajustes, 
conforme consta na “Conclusão Anual – 3ª Revisão”, fls. 7260, relativamente ao período 
entre abril/2006 a março/2007, subsiste uma diferença de ICMS devido ao erário goiano 
no valor de R$ 4.640.976,53 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme distribuição mensal 
especificada na planilha citada e relativa à utilização de base de cálculo a menor nas 
transferências interestaduais de carbonato de níquel, no montante de R$ 38.674.804,39 



(trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e trinta e 
nove centavos). 

 
Junta documentos mídia CD, planilhas revisadas e documentos, fls. 

7173 a 7259. 
 
Intimado, fls. 7262 a 7263, o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

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

realizou transferências interestaduais de CARBONATO DE NIQUEL de produção própria, 
no período de 01/04/2006 a 31/03/2007, utilizando base de cálculo do ICMS em valor 
inferior ao custo de produção do mesmo, em desacordo com o previsto na legislação 
tributária e no termo de acordo de regime especial 041/89-GSF celebrado com a SEFAZ, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 11.829.823,16 (onze milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 17, II, do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou 
em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base 
de cálculo do imposto é: 
[...] 
II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 
matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento; 
[...] 

 
O julgador singular, acatando resultado de revisão fiscal, decidiu pela 

procedência em parte do lançamento, alterando o valor original do ICMS para R$ 
4.803.214,18, alterou também a penalidade proposta para a prevista no art. 71, IV-A, do 
CTE. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso, no qual reitera os 

argumentos formulados na impugnação e acrescentando questionamentos quanto ao 
trabalho fiscal. 

 
Prosseguindo no exame dos autos, vejo que foram realizadas 3 (três) 

revisões no processo, objetivando saneamento dos autos, sendo que na última (3ª) 
remanesceu questionamentos. 

 
Então nova diligência foi determinada pelo órgão julgador, tendo o 

processo sido encaminhado para o fiscal autuante, tendo este efetuado nova revisão, 
conforme demonstrativo (fls. 7260), no qual constatou que remanesce uma diferença de 
ICMS devido no valor de R$ 4.640.976,53 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, 
novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Em relatório (fls. 7160 a 
7172), o revisor efetuou análise e comentários das objeções formuladas pela defesa e 



observou que na revisão fez constar os valores correspondentes a todas as objeções 
analisadas, tendo sido feitas todas as exclusões e adequações solicitadas, tanto pela 
parte quanto pelo órgão julgador. 

 
Acato a conclusão dessa revisão, por ter ela efetuado os ajustes 

necessários no procedimento fiscal e apurado o montante do tributo efetivamente devido 
aso cofres públicos, tendo inclusive o sujeito passivo concordado tacitamente como o seu 
resultado. 

 
Reforma-se então parcialmente a sentença singular, declarando-se 

procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 4.640.976,53 (quatro milhões, 
seiscentos e quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), 
mas mantendo a sentença, na parte que alterou a penalidade proposta para a prevista no 
art. 71, IV-A, do CTE, por ser mais benéfica ao contribuinte. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
4.640.976,53 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e setenta e seis reais 
e cinquenta e três centavos), conforme revisão às fls. 7260. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de outubro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01817/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Reinclusão de solidário na lide. Procedência. Não Unânime. O 
sócio administrador que por ação ou omissão determina o 
pagamento do ICMS de prestação de serviço de transporte na 
repartição fiscal em valor declarado inferior ao constante dos 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, emitidos 
anteriormente, concorre para a prática da infração, devendo 
responder pelo crédito tributário juntamente com a empresa 
autuada (art. 45, XII, do CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reincluir na lide o sujeito passivo solidário 
Leizer da Silva Câmara. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Evandro Luis Pauli, Victor 
Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS sobre a prestação de serviço de transporte, verificado em Auditoria Básica do ICMS, 
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, constatada a divergência entre o valor 
do ICMS a recolher declarado no documento de Conhecimento de Transporte Rodoviário 
de Cargas, Mod. 8, Série "U" e o efetivamente recolhido por antecipação antes do início da 
prestação do serviço através de Dare 2.1, observado o benefício de crédito presumido de 
20% (vinte por cento) sobre o ICMS, incluído na Base de Cálculo o valor do Pedágio, uma 
vez que integra o valor da prestação do serviço, conforme demonstrativo das diferenças 
apuradas e cópia dos respectivos documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar 
o imposto na importância de R$ 176.073,54 (cento e setenta e seis mil, setenta e três reais 
e cinquenta e quatro centavos), juntamente com as cominações legais incidentes sobre a 
diferença de base de cálculo apurada. Foi lavrado pela autoridade fiscal autuante um 
Termo Aditivo  ao feito de fls. 129, onde o ICMS exigido na peça basilar onde se lê R$ 
176.073,54 (cento e setenta e seis mil, setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), 
leia-se R$ 145.205,00 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reais). 

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: LEIZER DA SILVA 

CAMARA, por ter concorrido para com a infração, na condição de sócio gerente, nos 
termos do Artigo 45, inciso XII, do CTE.   

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

Estruturado (fls. 03), Descritivo complementar da ocorrência (fls. 04), Identificação do 
sujeito passivo coobrigado (fls. 05), cópia de Ordem de Serviço (fls. 06), cópia de 



Notificação Fiscal (fls. 07), espelho cadastral do autuado (fls. 08),), Auditoria Básica do 
ICMS (fls. 09/13), as PLANILHAS DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS 
RECOLHIDOS A MENOR, juntamente com relatórios Histórico de Pagamentos (fls. 14/58), 
cópia do livro Diário Contábil (fls. 59/60), cópia do livro Registro de Saídas (fls. 61/92), 
cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 93/119), mídia CD-R (fls. 120) contendo 
cópia de CTRC. 

   
A autuada e solidário intimados de fls. 134 a 137.  
 
O sujeito passivo autuado e solidário, ingressam com impugnação à 

Primeira Instância, com peça única de contestação de fls. 140 a 154 alegando em suas 
preliminares que os direitos de defesa dos sujeitos passivos teriam sido cerceados devido 
a existência de 09 (nove) autos de infrações independentes, o que dificulta o seu direito de 
defesa. Propugna pela nulidade do feito. No mérito, alegam não existir omissão e que a 
impugnante teria sofrido problemas financeiros e não teria conseguido recolher 
integralmente os valores devidos e que não haveria crime em declarar o valor a ser 
recolhido e não efetuar o seu pagamento. Sustenta que a multa cobrada possuiria caráter 
confiscatório e seria ela inconstitucional, sendo calculada sobre a base de cálculo e não 
sobre o valor do tributo, violando o Princípio da Proporcionalidade. Transcreve 
jurisprudências. Requer a exclusão do sujeito passivo coobrigado pela 
inconstitucionalidade da aplicação do art. 45, XII do CTE. Propugna pela improcedência 
dos autos. Ou "em ordem sucessiva", que a multa aplicada seja reduzida aos patamares 
mínimos."    

 
A julgadora singular Valdenice Maria Moraes, expede despacho de 

n.º 552/2011-JULP, devolvendo os autos ao Setor de Apoio à Primeira Instância, em razão 
do seu término de mandado para o exercício da função de julgadora (fls. 161).   

  
O julgador singular prolata a sentença de n.º 4104/11-JULP de fls. 

160 a 164, e decide pela procedência total do lançamento mantendo na lide o sujeito 
passivo solidário. 

  
A autuada e solidário foram intimados da decisão singular às fls. 165 

a 168, e lavrado o Termo de Perempção em nome do sujeito passivo coobrigado Leizer da 
Silva Câmara de fls. 169.   

   
A autuada, interpõe recurso voluntário à Segunda Instância de  fls. 

172 a 189, reiterando em suas preliminares, os mesmos argumentos já exarados em 
linhas pretéritas, pugnando pela nulidade do feito. No que tange ao mérito, também reitera 
as mesmas alegações exaradas em sua defesa inicial, esclarecendo  que o julgador 
singular não apreciou a alegação  de que a recorrente possui vários funcionários e é 
geradora de diversos empregos diretos e indiretos, que não efetua omissão de dados e 
está sendo tratada como tal, assim como não apreciou as questões de 
inconstitucionalidade alegas, razão pela qual "reitera a impugnação da alegação de 
omissão do pagamento do ICMS, devendo os julgadores deste recurso apreciarem essas 
alegações". Pugna pela improcedência do feito, reiterando, "em ordem sucessiva, que a 
multa aplicada seja reduzida aos patamares mínimos..".  

  
Conforme certidão de julgamento e acórdão da I CJULT n° 

2371/2012, às fls. 202/209, decidiu, por MAIORIA DE VOTOS acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo, e, POR UNANIMIDADE DE VOTOS 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
do direito de defesa, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela 



autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, POR MAIORIA DE 
VOTOS, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, às fls. 211/212, recorre, pedindo a reinclusão do 

solidário na lide. 
 
Intimado às fls. 214 a 217, o sujeito passivo NICOLAS 

TRANSPORTES LTDA ME não recorreu da decisão cameral quanto ao mérito. 
 
Em sua contradita, às fls. 220 e 221, o sujeito passivo solidário alega 

que o pedido da fazenda pública não merece prosperar, haja visto que se encontra 
totalmente em discordância das jurisprudências citadas. 

 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter emitidos os documentos fiscais 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC para prestação de serviços 
de transportes, entretanto, ao dirigir-se à repartição fazendária para pagar o ICMS 
correspondente às prestações, omitiu a informação constante dos documentos fiscais 
referentes aos valores das prestações, tendo pago o imposto em valor menor, conforme 
as PLANILHAS DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS RECOLHIDOS A MENOR, 
juntamente com relatórios Histórico de Pagamentos (fls. 14/58). 

 
A decisão cameral, por maioria, decidiu pela procedência do auto de 

infração, entretanto, dessa decisão, o sujeito passivo não recorreu ao Conselho Superior.  
Dessa feita, apenas recorreu da decisão cameral a Representação 

Fazendária, que pede a reinclusão do solidário na lide. 
 
Quanto ao solidário, manifesto favorável à reinclusão do mesmo na 

lide, pois o mesmo concorreu para a prática da infração mediante ação, ao permitir ou 
determinar o pagamento do ICMS na repartição Fazendária, em valor inferior ao constante 
dos documentos fiscais emitidos, sonegando, com isso, dolosamente, parte do imposto 
devido legalmente ao Estado de Goiás, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que para 
clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

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

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

 
De fato, a pessoa de LEIZER DA SILVA CÂMARA é responsável 

pela ação ou omissão de omissão quanto ao pagamento do ICMS no valor correto, 
causando com isso o pagamento a menor do imposto devido em cada prestação de 
serviço, isso, porque, tinha ciência do valor da prestação do serviço constante do CTRC, 
mas na hora de fazer o pagamento, ocultou o CTRC, e declarou valor inferior, sonegando 
imposto ao erário dolosamente. 



 
Posto isso, voto no sentido de reincluir o solidário LEIZER DA SILVA 

CÂMARA na relação jurídica tributária, tendo em vista que concorreu para a prática da 
infração, tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01818/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Reinclusão de solidário na lide.. Procedência. Não Unânime. O 
sócio administrador que por ação ou omissão determina o 
pagamento do ICMS de prestação de serviço de transporte na 
repartição fiscal em valor declarado inferior ao constante dos 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, emitidos 
anteriormente, concorre para a prática da infração, devendo 
responder pelo crédito tributário juntamente com a empresa 
autuada (art. 45, XII, do CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reincluir na lide o sujeito passivo solidário 
Leizer da Silva Câmara. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Evandro Luis Pauli, Victor 
Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS sobre a prestação de serviço de transporte, verificado em Auditoria Básica do ICMS, 
no período de janeiro de 2010 a novembro de 2010, constatada a divergência entre o valor 
do ICMS a recolher declarado no documento de Conhecimento de Transporte Rodoviário 
de Cargas, Mod. 8, Série "U" e o efetivamente recolhido por antecipação antes do início da 
prestação do serviço através de Dare 2.1, observado o crédito presumido de 20% (vinte 
por cento) aplicado sobre o valor do ICMS, em substituição ao sistema normal de 
creditamento, incluído na Base de Cálculo o valor do Pedágio, uma vez que integra o valor 
da prestação do serviço. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
149.612,34 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e doze reais e trinta e quatro 
centavos), juntamente com as cominações legais incidentes sobre a diferença de base de 
cálculo apurada.  

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: LEIZER DA SILVA 

CAMARA, por ter concorrido para a prática da infração, na condição de sócio gerente, nos 
termos do Artigo 45, inciso XII, do CTE.   

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

Estruturado (fls. 03), Descritivo complementar da ocorrência (fls. 04), Identificação do 
sujeito passivo coobrigado (fls. 05), cópia de Ordem de Serviço (fls. 06); cópia de 
Notificação Fiscal (fls. 07), cópia de Parecer GOT (fls.08/09 e 13/26); Auditoria Básica do 
ICMS (fls. 10/12); as PLANILHAs DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS 



RECOLHIDOS A MENOR (fls. 27/75), acompanhadas de extrato Histórico de Pagamentos 
da SEFAZ/GO; mídia CD-R (fls. 77).  

   
A autuada e solidário intimados de fls. 78 a 81.  
 
O sujeito passivo autuado e solidário, ingressam com impugnação à 

Primeira Instância, em peça única de contestação de fls. 84/98, alegando em suas 
preliminares: Que os direitos de defesa dos sujeitos passivos teriam sido cerceados 
devido a existência de 09 (nove) autos de infrações independentes, o que dificulta o seu 
direito de defesa. Propugna pela nulidade do feito. No mérito, alega não existir omissão e 
que a impugnante teria sofrido problemas financeiros e não teria conseguido recolher 
integralmente os valores devidos e que não haveria crime em declarar o valor a ser 
recolhido e não efetuar o seu pagamento. Sustenta que a multa cobrada possuiria caráter 
confiscatório e seria ela inconstitucional, sendo calculada sobre a base de cálculo e não 
sobre o valor do tributo, violando o Princípio da Proporcionalidade. Transcreve 
jurisprudências.  

 
A julgadora singular Valdenice Maria Moraes, expede despacho de 

n.º 548/2011-JULP, devolvendo os autos ao Setor de Apoio à Primeira Instância, em razão 
do seu término de mandado para o exercício da função de julgadora (fls. 105).   

  
O julgador singular prolata a sentença de n.º 4105/11-JULP de fls. 

106/108, e decide pela procedência total do lançamento. 
  
A autuada e solidário foram intimados da decisão singular às fls. 109 

a 112, e lavrado o Termo de Perempção em nome do sujeito passivo coobrigado Leizer da 
Silva Câmara de fls. 113.   

   
A autuada, interpõe recurso voluntário à Segunda Instância de  fls. 

116 a 133, reiterando em suas preliminares, os mesmos argumentos já exarados em 
linhas pretéritas, pugnando pela nulidade do feito. No que tange ao mérito, também reitera 
as mesmas alegações exaradas em sua defesa inicial, esclarecendo  que o julgador 
singular não apreciou a alegação  de que a recorrente possui vários funcionários e é 
geradora de diversos empregos diretos e indiretos, que não efetua omissão de dados e 
está sendo tratada como tal, assim como não apreciou as questões de 
inconstitucionalidade alegas, razão pela qual "reitera a impugnação da alegação de 
omissão do pagamento do ICMS, devendo os julgadores deste recurso apreciarem essas 
alegações". Pugna pela improcedência do feito, reiterando, "em ordem sucessiva, que a 
multa aplicada seja reduzida aos patamares mínimos..".  

  
Conforme certidão de julgamento e acórdão da I CJULT n° 

2374/2012, às fls. 146/152, decidiu, por MAIORIA DE VOTOS acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo, e, POR UNANIMIDADE DE VOTOS 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
do direito de defesa, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, POR MAIORIA DE 
VOTOS, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, às fls. 154/155, recorre, pedindo a reinclusão do 

solidário na lide. 
 



Intimados às fls. 157 a 158, o sujeito passivo NICOLAS 
TRANSPORTES LTDA ME não se manifestou, tendo sido lavrado termo de perempção às 
fls. 161. 

 
Em sua contradita, às fls. 164 e 165, o sujeito passivo solidário alega 

que o pedido da fazenda pública não merece prosperar, haja visto que se encontra 
totalmente em discordância das jurisprudências citadas. 

 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter emitidos os documentos fiscais 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC para prestação de serviços 
de transportes, entretanto, ao dirigir-se à repartição fazendária para pagar o ICMS 
correspondente às prestações, omitiu a informação constante dos documentos fiscais 
referentes aos valores das prestações, tendo pago o imposto em valor menor, conforme 
as PLANILHAs DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS RECOLHIDOS A MENOR 
(fls. 27/75), acompanhadas de extrato Histórico de Pagamentos da SEFAZ/GO. 

 
A decisão cameral, por maioria, decidiu pela procedência do auto de 

infração, entretanto, dessa decisão, o sujeito passivo não recorreu ao Conselho Superior. 
Dessa feita, apenas recorreu da decisão cameral a Representação Fazendária, que pede 
a reinclusão do solidário na lide. 

 
Quanto ao solidário, manifesto favorável à reinclusão do mesmo na 

lide, pois o mesmo concorreu para a prática da infração mediante ação, ao permitir ou 
determinar o pagamento do ICMS na repartição Fazendária, em valor inferior ao constante 
dos documentos fiscais emitidos, sonegando, com isso, dolosamente, parte do imposto 
devido legalmente ao Estado de Goiás, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que para 
clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

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

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

 
De fato, a pessoa de LEIZER DA SILVA CÂMARA é responsável 

pela ação ou omissão de omissão quanto ao pagamento do ICMS no valor correto, 
causando com isso o pagamento a menor do imposto devido em cada prestação de 
serviço, isso, porque, tinha ciência do valor da prestação do serviço constante do CTRC, 
mas na hora de fazer o pagamento, ocultou o CTRC, e declarou valor inferior, sonegando 
imposto ao erário dolosamente. 

 
Posto isso, voto no sentido de reincluir o solidário LEIZER DA SILVA 

CÂMARA na relação jurídica tributária, tendo em vista que concorreu para a prática da 
infração, tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01819/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Base de cálculo de ICMS. 
Reinclusão de solidário na lide. Procedência. Não Unânime. O 
sócio administrador que por ação ou omissão determina o 
pagamento do ICMS de prestação de serviço de transporte na 
repartição fiscal em valor declarado inferior ao constante dos 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, emitidos 
anteriormente, concorre para a prática da infração, devendo 
responder pelo crédito tributário juntamente com a empresa 
autuada (art. 45, XII, do CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reincluir na lide o sujeito passivo solidário 
Leizer da Silva Câmara. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Evandro Luis Pauli, Victor 
Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS sobre a prestação de serviço de transporte, verificado em Auditoria Básica do ICMS, 
no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008, constatada a divergência entre o 
valor do ICMS a recolher declarado no documento de Conhecimento de Transporte 
Rodoviário de Cargas, Mod. 8, Série "U" e o efetivamente recolhido por antecipação antes 
do início da prestação do serviço através de Dare 2.1, observado o benefício de crédito 
presumido de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ICMS, incluído na Base de Cálculo o 
valor do Pedágio, uma vez que integra o valor da Base de Cálculo da prestação do 
serviço. Em consequência, o Fisco exige o pagamento do ICMS na importância de R$ 
64.819,77 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), 
juntamente com as cominações legais incidentes sobre a diferença de base de cálculo 
apurada.  

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário: LEIZER DA SILVA 

CAMARA, por ter concorrido para com a infração, na condição de sócio gerente, nos 
termos do Artigo 45, inciso XII, do CTE.   

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

Estruturado (fls. 03), Descritivo complementar da ocorrência (fls. 04), Identificação do 
sujeito passivo coobrigado (fls. 05), espelho cadastral do autuado (fls. 06), cópia de 
Notificação Fiscal (fls. 07 e 19), Auditoria Básica do ICMS (fls. 08/11), cópia de Parecer 
GOT (fls. 12 a 18), cópia de Ordem de Serviço (fls. 20), cópias de Livro de Registro de 
Saídas (fls. 21/40), cópia de livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 41/67), as 



PLANILHAS DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS RECOLHIDOS A MENOR 
juntamente com extratos de Histórico de Pagamentos da SEFAZ/GO e cópias de CTRC 
(fls. 68/617).   

   
A autuada e solidário intimados de fls. 621 a 624.  
 
O sujeito passivo autuado e solidário, ingressam com impugnação à 

Primeira Instância de fls. 627 a 641 alegando em suas preliminares que: 1. a ocorrência de 
prescrição dos autos, haja vista que passados cinco anos para a cobrança do respectivo 
crédito, relativo a todas as competências anteriores a 16 de junho de 2006, nos termos do 
§ 4º do artigo 150 do CTN. 2. Que os direitos de defesa dos sujeitos passivos teriam sido 
cerceados devido a existência de 09 (nove) autos de infrações independentes, o que 
dificulta o seu direito de defesa. Propugna pela nulidade do feito. Do mérito, alega não 
existir omissão e que a impugnante teria sofrido problemas financeiros e não teria 
conseguido recolher integralmente os valores devidos e que não haveria crime em 
declarar o valor a ser recolhido e não efetuar o seu pagamento. Sustenta que a multa 
cobrada possuiria caráter confiscatório e seria ela inconstitucional, sendo calculada sobre 
a base de cálculo e não sobre o valor do tributo, violando o Princípio da Proporcionalidade. 
Transcreve jurisprudências. Requer a exclusão do sujeito passivo coobrigado pela 
inconstitucionalidade da aplicação do art. 45, XII do CTE. Propugna pela improcedência 
dos autos. Ou "em ordem sucessiva", que a multa aplicada seja reduzida aos patamares 
mínimos."    

 
A julgadora singular Valdenice Maria Moraes, expede despacho de 

n.º 562/2011-JULP, devolvendo os autos ao Setor de Apoio à Primeira Instância, em razão 
do seu término de mandado para o exercício da função de julgadora (fls. 648).   

  
O julgador singular prolata a sentença de n.º 4106/11-JULP de fls. 

649 a 651, e decide pela procedência total do lançamento mantendo na lide o sujeito 
passivo solidário. 

  
A autuada e solidário foram intimados da decisão singular às fls.652 

a 655, e lavrado o Termo de Perempção em nome do sujeito passivo coobrigado Leizer da 
Silva Câmara de fls. 656.   

   
A autuada, interpõe recurso voluntário à Segunda Instância de  fls. 

659 a 676, reiterando em suas preliminares, os mesmos argumentos já exarados em 
linhas pretéritas, pugnando pela nulidade do feito. No que tange ao mérito, também reitera 
as mesmas alegações exaradas em sua defesa inicial, esclarecendo  que o julgador 
singular não apreciou a alegação  de que a recorrente possui vários funcionários e é 
geradora de diversos empregos diretos e indiretos, que não efetua omissão de dados e 
está sendo tratada como tal, assim como não apreciou as questões de 
inconstitucionalidade alegas, razão pela qual "reitera a impugnação da alegação de 
omissão do pagamento do ICMS, devendo os julgadores deste recurso apreciarem essas 
alegações". Pugna pela improcedência do feito, reiterando, "em ordem sucessiva, que a 
multa aplicada seja reduzida aos patamares mínimos..".  

  
Conforme certidão de julgamento e acórdão da I CJULT n° 

2372/2012, às fls. 690/696, decidiu, por MAIORIA DE VOTOS acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo, e, POR UNANIMIDADE DE VOTOS 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento 
do direito de defesa, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, POR MAIORIA DE 



VOTOS, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, às fls. 698/699, recorre, pedindo a reinclusão do 

solidário na lide. 
 
Intimado às fls. 701 a 704, o sujeito passivo NICOLAS 

TRANSPORTES LTDA ME não recorreu da decisão cameral quanto ao mérito, sendo 
declarada sua perempção (fls. 705). 

 
Em sua contradita, às fls. 708 e 709, o sujeito passivo solidário alega 

que o pedido da fazenda pública não merece prosperar, haja visto que se encontra 
totalmente em discordância das jurisprudências citadas. 

 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter emitidos os documentos fiscais 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC para prestação de serviços 
de transportes, entretanto, ao dirigir-se à repartição fazendária para pagar o ICMS 
correspondente às prestações, omitiu a informação constante dos documentos fiscais 
referentes aos valores das prestações, tendo pago o imposto em valor menor, conforme 
as PLANILHAS DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ICMS RECOLHIDOS A MENOR 
juntamente com extratos de Histórico de Pagamentos da SEFAZ/GO e cópias de CTRC 
(fls. 68/617).   

 
A decisão cameral, por maioria, decidiu pela procedência do auto de 

infração, entretanto, dessa decisão, o sujeito passivo não recorreu ao Conselho Superior.  
 
Dessa feita, apenas recorreu da decisão cameral a Representação 

Fazendária, que pede a reinclusão do solidário na lide. 
 
Quanto ao solidário, manifesto favorável à reinclusão do mesmo na 

lide, pois o mesmo concorreu para a prática da infração mediante ação, ao permitir ou 
determinar o pagamento do ICMS na repartição Fazendária, em valor inferior ao constante 
dos documentos fiscais emitidos, sonegando, com isso, dolosamente, parte do imposto 
devido legalmente ao Estado de Goiás, nos termos do art. 45, XII, do CTE, que para 
clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

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

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

 
De fato, a pessoa de LEIZER DA SILVA CÂMARA é responsável 

pela ação ou omissão de omissão quanto ao pagamento do ICMS no valor correto, 
causando com isso o pagamento a menor do imposto devido em cada prestação de 
serviço, isso, porque, tinha ciência do valor da prestação do serviço constante do CTRC, 



mas na hora de fazer o pagamento, ocultou o CTRC, e declarou valor inferior, sonegando 
imposto ao erário dolosamente. 

 
Posto isso, voto no sentido de reincluir o solidário LEIZER DA SILVA 

CÂMARA na relação jurídica tributária, tendo em vista que concorreu para a prática da 
infração, tendo interesse comum na situação que constitui o cerne da infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02008/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. NULIDADES 
POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. ICMS. REDUÇÃO INDEVIDA DE BASE DE 
CÁLCULO. OMISSÃO DE PAGAMENTO DO ICMS. NÃO 
CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBJETIVA PARA FRUIÇÃO DE 
BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PROTEGE 
E DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE 
DE DILIGÊNCIA FISCAL. PROCEDÊNCIA. 
 
1. A fase inicial do procedimento de lançamento prescinde de 
qualquer notificação prévia para quaisquer esclarecimentos da 
parte do contribuinte, se o Fisco detiver as informações 
necessárias para a realização dos levantamentos pertinentes. 
Art. 142 do CTN. 
 2. O sujeito passivo possui outros parcelamentos correntes, 
mas nenhum deles se refere aos presentes autos, tampouco se 
referem à infração aqui capitulada. 
3. Os presentes autos detêm todas as informações e provas 
reputadas necessárias para o seu julgamento, prescindindo de 
instrução processual complementar.  
4. No caso em apreciação, perduram as razões expostas na 
Sentença singular às fls. 58. Além de não recolher o PROTEGE, 
o contribuinte também possui débitos inscritos na dívida ativa, 
que constituem condições objetivas para a fruição do benefício 
fiscal sob comento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de 
Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, 
José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias com utilização indevida de benefício fiscal de redução de 
base de cálculo, descrito no art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, porquanto deixou de 
contribuir ao PROTEGE GOIÁS, além de possuir débito inscrito em dívida ativa, referente 
ao auto de infração nº 4011200179826. 

A infração foi capitulada nos arts. 15 e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 1º, §§ 1º e 3º do Anexo IX e art. 86 do RCTE. A penalidade, por 
seu turno, é a que consta do art. IV-A do art. 71 do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 2.986.687,98, referente a 
fatos geradores ocorridos no exercício de 2016. O auto de infração foi lavrado em 
30/06/17. 

 A título de instrução processual, foram anexadas Auditoria Básica do 
ICMS, relatório de recolhimentos – PROTEGE, extrato do auto de infração nº 
4011200179826, inscrito em DIVAT em 04/07/16 e mídia CD. 

Houve impugnação em 1ª instância, fls. 27. 

Submetido a julgamento singular, o lançamento restara confirmado 
na íntegra (fls. 63). 

Em recurso voluntário, a recorrente traz os seguintes argumentos: 

1) Houve parcelamento do crédito tributário referente aos meses de 
janeiro a junho de 2017, conforme termo de parcelamento nº 
100367. 

2) Quanto ao mês de julho/17, o auto de infração originário fora 
parcelado, conforme termo nº 103178. 

3) As inconsistências do lançamento ensejam sua nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  

4) Cerceamento ao direito de defesa. Ausência de notificação do 
contribuinte acerca do início do procedimento fiscal.  

5) Multa confiscatória; juros de mora e correção monetária 
indevidos. 

6) Necessidade de diligências para a produção de provas. 
 

É o breve relatório.  

 

 

V O T O 

 

Insta, de plano, a análise da arguição, feita pela recorrente, de 
cerceamento ao direito de defesa por falta de intimação do contribuinte quando do início 
do procedimento fiscal.  

A fase inicial do procedimento de lançamento prescinde de qualquer 
notificação prévia para quaisquer esclarecimentos da parte do contribuinte, se o Fisco 
detiver as informações necessárias para a realização dos levantamentos pertinentes.  



Com efeito, o processo administrativo fiscal, na lição de 
JANCZESKI69: 

 

 "é composto de dois momentos distintos: o primeiro caracteriza-se 
por procedimento em que são prolatados os atos inerentes ao poder 
fiscalizatório da autoridade administrativa cuja finalidade é verificar o 
correto cumprimento dos deveres tributários por parte do 
contribuinte, examinando registros contábeis, pagamentos retenções 
na fonte, culminando com o lançamento. Este é, portanto, o ato final 
que reconhece a existência da obrigação tributária e constitui o 
respectivo crédito, vale dizer, cria o direito à pretensão estatal. Nesta 
fase, a atividade administrativa pode ser inquisitória e destinada tão-
somente à formalização da exigência fiscal ou, nos casos de iniciativa 
do contribuinte, com a negativa do direito pleiteado. A partir daí, está 
formalizado o conflito de interesses, momento em que se considera 
existente um verdadeiro processo, impondo-se a aplicação dos 
princípios inerentes ao devido processo legal, entre eles o da ampla 
defesa e o do contraditório" 
 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, a lição de MACHADO70, ao 
asseverar que: 

“O processo de determinação e exigência do crédito tributário, ou 
processo de acertamento, ou simplesmente o lançamento tributário, 
divide-se em duas fases: (a) unilateral ou não contenciosa e (b) 
bilateral, contenciosa ou litigiosa.” 

 

Disso resulta que a primeira fase do procedimento de lançamento 
tem caráter estritamente não-contencioso, informativo e unilateral, prescindindo, 
neste período, da aplicação das regras de bilateralidade do devido processo legal, 
somente vigentes a partir da apresentação da impugnação em primeira instância, 
deflagradora da segunda fase do procedimento de lançamento, nos termos do art. 26 da 
Lei nº 16469/09, in verbis: 

 

“Art. 26. A fase contenciosa do Processo Contencioso Fiscal inicia-se 
com a apresentação de impugnação, em primeira ou em segunda 
instância, ou com a admissão do pedido de descaracterização da não 
contenciosidade ao lançamento”. 

 
 

Reforça tal entendimento a redação do art. 142 do CTN, que em 
momento algum discorre, dentre as aferições inerentes à fase unilateral do lançamento, 
acerca da necessidade de oitiva do sujeito passivo, imposição advinda do devido 
processo legal, configurando verdadeiro ato de império, unilateral e privativo da 
Administração: 

 

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

                                            
69 JANCZESKI, Célio Armando apud NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo 
Administrativo Fiscal Federal Comentado. São Paulo: Dialética, 2002, p. 75. 
70 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30a edição. Editora Malheiros. São Paulo-SP. Pg. 
453. 



procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 

 

Ressalte-se, do texto transcrito, que a Autoridade lançadora não 
pratica atos decisórios, mas tão-somente propõe a penalidade que entende cabível, sendo 
conferida à Autoridade Julgadora o poder decisório de chancela-la ou não, conferindo à 
infração capitulação penal diferente ou, ainda, extinguir o crédito por entender inexistente 
ou não provada a infração imputada ao sujeito passivo. 

Portanto, não procede a alegação recursal no sentido de que deveria 
lhe ter sido conferido ciência do início do procedimento ou mesmo sido aberto prazo para 
manifestação ou defesa, ainda na fase inquisitiva do lançamento.  

Ainda que não fosse assim, ou seja, se acaso houvesse disposição 
limitativa do múnus de fiscalizar, atribuído à Autoridade Fiscal, tal regra, em tese, 
constituiria afronta ao art. 146 do CTN71.  

Reputo inexistente, portanto, qualquer cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo. 

Alega-se, também, vício formal do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. Entende a recorrente que padecem motivos para a lavratura do 
auto de infração. Assevera que a infração descrita na inicial fora parcelada em 84 (oitenta 
e quatro) vezes no órgão competente da SEFAZ, condição que não restara observada 
pela Autoridade fiscal autuante.  

Obtempero que o sujeito passivo possui outros parcelamentos 
correntes, mas nenhum deles se refere aos presentes autos, tampouco se referem à 
infração aqui capitulada.  

Desprovida de sentido, portanto, a nulidade reclamada.  

No que tange ao suposto excesso de exação, praticado pelo Fisco, a 
penalidade aplicada se encontra dentro dos parâmetros aceitáveis pelo STF, ou seja, valor 
que não supera o do tributo devido. No presente caso, a penalidade informada no art. 71, 
IV-A do CTE é de 80% do valor do tributo.  

A multa aplicada, bem como seus acréscimos e critérios de correção 
estão estabelecidos na legislação tributária. Deixo de apreciar a alegação referente a juros 
de mora e correção monetária, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, que 
veda decisão, por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária, salvo 
as situações expressamente ali estabelecidas.  

Ainda, quanto às questões preliminares ao mérito, o sujeito passivo 
informa a necessidade de diligência fiscal. Nesse particular, o pedido fora genérico e 
desarrazoado, estando os autos em perfeitas condições para julgamento.  

Passo ao mérito.  

 

                                            
71 Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da obrigação 
destes de exibi-los. 



O presente auto de infração fora lavrado por pretenso 
descumprimento de condição objetiva para a fruição de benefício fiscal, conforme já 
mencionado. Com efeito, discorre o art. 1º do Anexo IX que: 

 
“ Art. 1º ........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes 
dispositivos deste Anexo é condicionada a que o contribuinte 
contribua com o valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por 
cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do 
imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 

Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 
......................................................................................................................... 

I - 15% (quinze por cento), na situação prevista: (Redação conferida 
pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16) 
...................................................................... 
b) nos incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 8.631 - vigência: 01.03.16 a 
31.10.17) 

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

II - incisos VIII, XII, XIII, XXIII, XXVII e XXIX, todos do art. 8º; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08 a 29.02.16) 
 

 
No caso em apreciação, perduram as razões expostas na Sentença 

singular às fls. 58. Além de não recolher o PROTEGE, o contribuinte também possui 
débitos inscritos na dívida ativa, que constituem condições objetivas para a fruição do 
benefício fiscal sob comento.  

Não há, com efeito, qualquer inovação ou reparo a tecer quanto às 
argumentações expendidas em sede singular. O único elemento que objetivamente se 
poderia considerar, para fins de extinção do presente crédito, o pagamento do PROTEGE 
e a necessária homologação desse pagamento, via requerimento do contribuinte.   

 
Não consta dos autos a informação de que o sujeito passivo tenha 

protocolado requerimento de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 1º, §1º, III da 
Lei nº 18657/14 e art. 8º da Instrução Normativa nº 1192/14, fator que, juntamente com o 
pagamento extemporâneo do PROTEGE e quitação dos débitos inscritos em dívida ativa, 
constituiria a condição resolutória para tal desiderato.  

Verifica-se, ademais, que o parcelamento a que se refere o sujeito 
passivo é do processo nº 4011200179826, conforme documento às fls. 52, cláusula 
primeira, cujos fatos geradores, períodos de referência e acusação são totalmente 
diversos dos presentes autos.  

No restante de sua manifestação, o sujeito passivo não ataca, 
efetivamente, o mérito, tecendo considerações genéricas e retóricas, sem substrato algum 
quanto à acusação inicial.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular, pela procedência do lançamento.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de novembro de 2018. 
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Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02073/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Redução da base de cálculo do ICMS de 
mercadorias importadas. Procedimento fiscal revisto com 
adequação do real valor devido na autuação. Parcial 
procedência do auto de infração. 
 
O resultado do procedimento revisional, capaz de modificar o 
valor exigido na constituição do crédito tributário, prevalece 
para efeito de julgamento do processo e faculta a declaração da 
parcial procedência do auto de infração, em qualquer fase 
decisória do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 7.944,54 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais 
e cinquenta e quatro centavos), considerando o pagamento de fls. 137 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os arts. 19, inciso I, 63 § 3º e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE abrigam a 
exigência do crédito tributário, cuja descrição do fato gerador do imposto registra que o 
sujeito passivo importou mercadorias relacionadas nas Declarações de Importação nºs: 
12/0699142-2; 12/0896942-2 e 12/1138437-3 todas de 2012, com utilização de base de 
cálculo do ICMS em valor inferior ao previsto para a operação, pois deixou de incluir 
parcelas correspondentes à totalidade das despesas aduaneiras e portuárias incorridas, 
conforme demonstrativos anexos. Em consequência, o autuado deve pagar o imposto no 
valor de R$ 11.978,98, junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao prescrito no art. 

71, inciso IV. Alínea “a” do CTE. 
 
Um dos sócios da pessoa jurídica foi indicado para o polo passivo 

solidário da lide, fl. 05, conforme disciplina o artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91. 
 
O trabalho fiscal está instruído com os documentos de fls. 02 a 76. 
 
Os sujeitos passivos são intimados a apresentarem Impugnação em 

Primeira Instância, fls. 77 a 81 e, os seus silêncios motivam a lavratura do Termo de 
Revelia de fl. 82. 

 
O sujeito passivo e o solidário são intimados para o exercício do 

contraditório em segunda fase de defesa, e, enquanto o autuado garante o seu 



contraditório, fls. 90 e 91, o polo passivo solidário não atende e lhe é lavrado o Termo de 
Perempção de fl. 88. 

 
A tese do sujeito passivo argumenta que existem divergências no 

cálculo das Declarações de Importações n° 12/0699142-2 e 12/1138437-5. Requer a 
parcial improcedência do lançamento e junta os documentos de fls. 92 a 134. 

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 09/01/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e a vista 
de que “o recorrente apresentou planilhas feitas nos mesmos moldes do relatório efetuado 
pelo Auditor Fiscal, porém, com divergências, por unanimidade,  

 
RESOLVE, converter o julgamento em diligência, para que o Auditor 

Fiscal, preferencialmente o autor do Auto de Infração, proceda a conferência para dirimir a 
questão. 

 
 APÓS, remeter os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), 

deste Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, se manifestar sobre a situação resultante da presente diligência. 

 
Retorne-se para julgamento cameral. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Elias Alves dos Santos, José Paixão de Oliveira Gomes, Talita Pimenta Félix e Gilmar 
Rodrigues de Almeida.  

 
 
OBS.: A Representação Fazendária concordou com a realização da 

diligência”, fl. 138. 
 
 
No atendimento da resolução supra, o revisor conclui de forma 

favorável ao autuado, visto que os valores do ICMS devido são ajustados de R$ 11.978,98 
para R$ 7.944,54, conforme informação contida à fl. 139. 

 
Sujeito passivo é intimado para tomar conhecimento do resultado da 

diligência, fls. 143 a 147, e não se manifestou. 
 
É o Relatório. 
  
 

V O T O 
 
 
A divergência constatada entre a apuração original e aquela 

apresentada pelo sujeito passivo (e aceita pelo revisor, que também foi o autuante) é que, 
para fins de reinclusão do ICMS na própria base de cálculo, conforme previsto no inciso I 
do artigo 20 do Código Tributário Estadual-CTE, deve ser feita pela alíquota da mercadoria 
constante no art. 27 do CTE (17%) ou se deve ser feita pela alíquota efetiva  (8,8%) 
aplicada em razão do benefício fiscal de redução da base de cálculo constante no Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/97. 

 



O artigo 20, inciso I da Lei nº 11.651/91-CTE, trata da base de 
cálculo do imposto com a seguinte norma: 

 

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses        

previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 

mera indicação para fim de controle. (Texto original grifado) 
 
Pela disposição do inciso I do art. 20 supracitado, noto que integra a 

base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto, isto é, integra a base de 
cálculo o imposto devido na operação, e, no caso em questão, o imposto devido na 
operação é aquele com a aplicação da alíquota efetiva. 

 
Analiso, também, a “Orientação para o preenchimento da Nota Fiscal 

Eletrônica de Importação” constante no site da SEFAZ e vejo que esse também é o 
entendimento de que se deve utilizar a alíquota efetiva, inclusive, o exemplo 2 usado no 
respectivo documento se refere exatamente ao caso em questão, da importação de 
mercadorias com o benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto no Convênio 
ICMS 52/91. 

 
O sujeito passivo, portanto, está correto, pois ele seguiu a orientação 

dada pela própria SEFAZ e está correto o revisor que reconheceu a procedência do 
argumento do sujeito passivo. 

 
A meu pedido, foi juntado aos autos, as Orientações para 

Preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica de Importação, que consta no site da SEFAZ. 
 
Diante do exposto e ao votar esta questão, decido conhecer da 

impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS devido de R$ 7.944,54 (sete mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme resultado diligencial de fls. 139 a 
142, e considerar o pagamento de fl. 137 para possível extinção do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Base de cálculo de ICMS (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02097/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Transferência interestadual de mercadorias. 
Utilização de base de cálculo menor que a entrada mais recente. 
Revisão de lançamento. Auto de infração parcialmente 
procedente. 
 
Quando uma revisão fiscal determinada, por quem de direito e 
regularmente efetuada, carreia para os autos esclarecimentos 
concludentes capazes de elidir parte do valor do crédito 
tributário lançado de ofício, dá-se a extinção do litígio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 22.803,37 
(vinte e dois mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos), conforme revisão fiscal às 
fls. 161/162. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José 
Pereira D'abadia e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. Nos termos do § 2º, do art. 25 do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a 
sessão foi realizada com ausência de um Conselheiro do Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
transferência de mercadorias em operação interna, por meio dos documentos fiscais 
discriminadas no “Demonstrativo Relação de Transferência com Valor Menor que as 
Entradas”, que segue em anexo, utilizando base de cálculo do ICMS em valor inferior ao 
previsto na legislação, pois não calculou o seu valor com base nas entradas mais 
recentes. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 17, 
inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 19/29. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 92/95, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 100/105, alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo, que 



qualquer equívoco no valor da base de cálculo é de responsabilidade do remetente e não 
do destinatário e que não há coincidência do ICMS nas transferências de mercadorias 
entre estabelecimentos da mesma empresa em face de que não houve transferência 
patrimonial e consequente incremento econômico, mais mera circulação física das 
mercadorias. Faz citações doutrinárias e jurisprudências par defender a tese de que não 
há fato gerador nessa operação. Alega, ainda, erro na apuração da base de cálculo pelo 
fato de que a fiscalização adotou o cálculo da entrada mais recente, e possui controle de 
estoque de forma centralizada e que cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação 
para adoção do cálculo considerando o valor do custo médio, nos termos do § 1º do artigo 
11 do RCTE. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto 
de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
109/110, determino o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual para 
intimar o sujeito passivo, na pessoa de seu advogado, para que seja juntado aos autos 
comprovação de utilização do seu estoque permanente e por consequência do custo 
médio ponderado, elaborando planilha estruturada e por nota fiscal autuada, comprovando 
que o valor utilizado nas notas fiscais de transferências são aqueles do seu controle 
permanente e custo médio, cumprindo assim o que preceitua o artigo 17 do CTE e artigo 
11 do RCTE. 

Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo apresenta 
manifestação ás fls. 118/124, alegando que o sistema utilizado pela empresa é 
parametrizado para tratar o estoque como um todo centralizado não havendo sequer a 
possibilidade de utilização diversa dos valores de entrada em outro sistema. Alega, ainda, 
que está tomando medidas adequadas, com suporte de sua equipe de TI, para elaborar o 
comparativo ‘nota a nota” exigido pela autoridade na baixa em diligência. Requer, assim, a 
improcedência do lançamento. 

Em nova manifestação, o sujeito passivo alega que os 30 (trinta) dias 
previstos na diligência para a entrega do levantamento não foram suficientes para a 
constituição de todo o corpo determinado pela autoridade fiscal, embora tenha sido 
possível esboçar a informação desejada pela fazenda através de uma amostra.  

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
136/137, após considerandos, determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRE, para 
notificar o sujeito passivo, para que no prazo de 30 dias, apresente todos os demais 
documentos e cálculos suporte para as justificativas apresentadas em sua impugnação, 
podendo inclusive apresentar seu detalhamento analítico em mídia digital, considerando o 
grande volume de dados a comprovar. 

Novamente intimado, o sujeito passivo comparece ao processo onde 
reitera que o controle de estoque centralizado da empresa está operacionalizado pelo 
sistema de ERP onde é possível identificar as entradas e saídas bem como o impacto na 
formulação de preços médios das mercadorias que compõem o estoque para a operação 
futura. Destaca, ainda, que caberia à fiscalização comprovar a não utilização do custo 
médio para apuração da base de cálculo do ICMS. Traz à colação julgados que entende 
pertinentes ao caso. 

Nova Resolução de fls. 150 determinou o encaminhamento dos autos 
a Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços param utilizando os softwares da Secretaria 
da Fazenda, calcular os custos médios dos produtos e promover a revisão dos cálculos 
levantados.  



Em resposta, a autoridade fiscal informou que foi utilizado novo 
critério para estabelecer a referida base de cálculo, onde chegou-se a uma diferença de 
ICMS a pagar no valor de R$ 22.803,37. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresenta 
manifestação às fls. 167/174 no qual reitera os argumentos expendidos anteriormente. 
Alega que caberia à fiscalização comprovar a não utilização do custo médio para apuração 
da base de cálculo do ICMS e que as operações indicadas nos anexos ao procedimento 
fiscal são qualificadas como relativas à Transferências de mercadorias de produção 
própria ou de terceiros, operações estas que estão foram do campo de incidência do 
ICMS. Destaca, também, que a própria legislação tributária do Estado de Goiás traz a 
previsão expressa quanto a aplicabilidade do cálculo da base do ICMS incidente na 
operação específica de saída. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência 
do auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Decorre o lançamento da constatação fiscal de transferências de 
mercadorias para estabelecimento localizado neste ou em outro Estado, pertencente à 
mesma empresa, durante o exercício de 2014, utilizando base de cálculo do ICMS com 
valor inferior ao previsto na legislação, pois não calculou seu valor com base na entrada 
mais recente da mercadoria. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que no caso em comento a auditoria realizada pela autoridade fiscal resultou em 
uma planilha que se estende por exatas 10.707 linhas geradas em modelo no formato 
PDF, portanto, de difícil interface com o sistema da empresa, além disso, caberia à 
fiscalização comprovar a não utilização do custo médio para apuração da base de cálculo 
do ICMS. Cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Destaca, ainda, que a própria 
legislação tributária do Estado de Goiás traz a previsão expressa quanto a aplicada do 
cálculo da base do ICMS incidente na operação específica de saída. Por esta razão, 
solicita a improcedência do lançamento.  

Quando da análise da matéria, a Primeira Câmara de Julgamento, na 
sessão realizada no dia 04/07/2018, acatando proposição do Conselheiro Relator, exarou 
a diligência de fls. 150/151 para atendimento da Fiscalização, nos seguintes termos:  

“(...) Considerando que às fls. 109 dos autos, em julgamento na 3ª 
Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 26/2017, resolveu converter o 
julgamento em diligência e encaminhar o processo ao setor de preparo processual para 
intimar o sujeito passivo, na pessoa de seu advogado legalmente constituído nos autos, 
para num prazo de 30 dias a partir da data da intimação, para que seja juntado aos autos 
comprovação de utilização do seu estoque permanente e por consequência do custo 
médio ponderado, elaborando planilha estruturada e por nota fiscal autuada, comprovando 
que o valor utilizado nas notas fiscais de transferência ao aqueles do seu controle 
permanente e custo médio, cumprindo assim o que preceitua o artigo 17 do CTE e artigo 
11 do CTE; 

Considerando que às fls. 118 o sujeito passivo, em atendimento à 
resolução da 3ª Câmara em referência, apresenta tempestivamente suas argumentações 



e demonstrações de cálculo do custo médio ponderado, mas justifica que em virtude do 
grande volume de produtos e notas fiscais, o prazo concedido não foi suficiente para 
finalizar o trabalho e as fls. 133 apresenta seu pedido de concessão de um prazo 
complementar de mais 30 dias contados da data da notificação do patrono da recorrente, 
no endereço indicado ao rodapé da página inicial de seu documento. 

Considerando que em 02/02/2018, por meio da Resolução nº 
14/2018 da Primeira Câmara, fls. 136 dos autos, foi encaminhado os autos para o Setor de 
Preparo Processual – SEPRE, para notificar o sujeito passivo, na pessoa de seu 
advogado, do atendimento de sua solicitação para que, no prazo de 30 dias, após 
intimado, apresenta todos os demais documentos e cálculos suporte para as justificativas 
apresentadas em sua impugnação, podendo inclusive apresentar seu detalhamento 
analítico em mídia digital, considerando o grande volume de dados a comprovar. 

Considerando que o sujeito passivo apresentou nos autos 
comprovação de que possui sistema de controle permanente de seus produtos, mas não 
identificou todos eles, mas que o próprio fisco possui condições de efetuar estes cálculos, 
nos termos do artigo 17, inciso I, § 1º do CTE. 

Considerando os princípios da verdade material, do contraditório e da 
ampla defesa, bem como o disposto no § 3º, inciso I, do artigo 19 da Lei nº 16.469/09, 
dispondo que o julgador de primeira instância ou a Câmara Julgadora pode: ordenar que a 
parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva estar em seu poder, presumindo-
se verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de recusa injustificada ou de 
não exibição no prazo previsto 

Resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos para a 
Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para, utilizando os softwares da Secretaria da 
Fazenda, calcular os custos médios dos produtos e promover a revisão dos cálculos 
levantados.” 

Em atendimento a diligência exarada pela Câmara Julgadora, a 
fiscalização, em manifestação de fls. 161/162, ao refutar as alegações da defesa, explica 
inicialmente que a autuada em momento algum de sua defesa apresentou a declaração 
informando o critério utilizado pela empresa para estabelecer a base de cálculo do imposto 
nas transferências de mercadorias para outros estabelecimentos de mesma empresa, e 
nem mesmo após notificado, apresentou documentos e cálculos suporte para as 
justificativas que comprove efetivamente o critério utilizado para estabelecer a referida 
base de cálculo, citando apenas que possui controle permanente de estoque, com valor de 
custo médio ponderado das mercadorias, quando anexou apenas cópias de relatórios sem 
qualquer consistência (fls. 120/123), com alegação de dificuldades técnicas par 
apresentação dos mesmos. 

Esclarece, ainda, que foram utilizados os softwares da 
Secretaria da Fazenda para calcular os custos médios dos produtos, sem, entretanto, 
promover a revisão dos cálculos levantados, uma vez que tais cálculos não foram 
apresentados, conforme se vê nos relatórios “Transferências Abaixo do Preço de Estoque” 
e “Transferências Abaixo do Preço de Estoque – Apuração do Custo Médio”, que se 
encontram na mídia tipo “CD” que acompanha este.   

Acrescenta, também, que fora utilizado novo método, ou seja, 
controle permanente de estoque, com valor de custo médio ponderado das mercadorias, 
onde chegou-se a uma diferença de ICMS a pagar no montante de R$ 22.803,37 (vinte e 
dois mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos). 



Mediante a assertiva firmada em linhas anteriores, face ao mérito da 
questão, julgo procedente em parte o lançamento, nos termos da revisional, cujo 
“quantum” do imposto devido pelo sujeito passivo é o especificado no parágrafo volvido. 

Assim, conheço do presente recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 22.803,37 (vinte e dois mil, oitocentos e três reais e trinta 
e sete centavos), conforme revisão fiscal às fls. 161/162.  

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Base de Cálculo do ICMS (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00558/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do polo passivo 
solidário da lide. Acolhida. ICMS. Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo do ICMS devido. 
Mantida a decisão proferida pela Primeira Instância. 
Procedência.  
 
1. As repetidas sentenças transitadas em julgado no Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que os sócios da pessoa 
jurídica não respondem pelas dívidas tributárias contraídas pela 
empresa, suporta o acolhimento da preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide; 
 
2. A ausência de contraprova de que o exigido no lançamento 
tributário não é devido, cria suporte para a confirmação da 
decisão proferida pela Primeira Instância e a declaração da 
procedência do auto de infração. 
 
  
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário, Sr. STENIUS LACERDA BASTOS da lide, arguida 
pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor 
Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira e Heli José da Silva. E, por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, Sr. LEONARDO DE 
PATERNOSTRO da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique 
de Oliveira e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira e 
Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo: 

 
Realizou operação de saída de mercadorias, no período de 

01/01/2015 a 31/03/2015, por meio de Nota Fiscal Eletrônica, utilizando carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação tributária, fato que gerou a diferença exigida pela 
fiscalização no valor de R$ 315.979,43 no ICMS a recolher, conforme demonstra a 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e 



documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS e, junto, as 
cominações legais. 

 
Obs.: Empresa em recuperação judicial a partir de 14/10/2013, conforme decisão judicial 
de 09/10/2013, proferida nos autos da ação nº 201303376797, em trâmite na 9ª Vara Cível 
de Goiânia. 

 
O suporte da exigência tributária são os artigos 11, inciso I, 27, 40 e 

64 da Lei nº 11.651/91-CTE, enquanto que a penalidade proposta atende ao prescrito no 
artigo 71, IV, alínea “a” do CTE. 

 
Para a instrução processual foram juntados os documentos: Anexos 

Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência - Nota Explicativa e Identificação dos Sujeitos Passivos Coobrigados; Auditoria 
Básica do ICMS; Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada - Nota Fiscal; 
Mídia Digital (CD); e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, fls. 03/14. 

  
O art. 45, inciso XII do CTE é o suporte da identificação das pessoas 

STENIUS LACERDA BASTOS (nomeação 14/10/2013) e LEONARDO DE 
PATERNOSTRO (nomeação 19/02/2015) para o polo passivo solidário da lide, fls. 06/07. 

 
Um dos sujeitos passivos solidários Leonardo de Paternostro, fls. 

28/33, impugna o lançamento tributário e solicita a sua exclusão do polo passivo 
coobrigado da lide, visto que a pessoa do administrador-judicial não se confunde com a 
figura do administrador da sociedade em Recuperação judicial. Que o sócio administrador 
é que deveria ser incluído como solidário da exigência fiscal. Afirma que as funções do 
administrador-judicial estão definidas no artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, e dentre as 
atribuições, não está a de gerir sociedade comercial em Recuperação, nem a de 
representá-la legalmente, e nem a de pagar ou recolher tributos, ou de decidir sobre os 
atos da sociedade, quaisquer que sejam estes. Cita ainda o § 7º, do artigo 6º, da Lei nº 
11.101/2005, e o artigo 187 do CTN, e entende que os débitos de natureza fiscal e 
tributária não são verbas sujeitas a concurso de credores na Recuperação Judicial. 

 
O sujeito passivo e o sócio administrador LEONARDO SOUSA 

REZENDE, em peça única, impugnam o lançamento em Primeira Instância, fls. 61/63, sob 
a alegação de que há falhas insanáveis no lançamento, que impossibilitam o pleno 
conhecimento da irregularidade apontada na inicial, nos termos do artigo 20, inciso III da 
Lei nº 16.469/09, fato que motiva a arguição da preliminar de nulidade do auto de infração, 
por cerceamento ao direito de defesa. 

 
No mérito, afirmam que a exigência do crédito tributário é indevida, o 

que torna o auto de infração improcedente, fl. 62. 
 
Requerem o direito de apresentar provas posteriores, que a 

exigência do crédito tributário é indevida, e que o auto de infração deve ser julgado 
improcedente. 

 
O Termo de Revelia de fl. 81 sinaliza a ausência do sujeito passivo 

solidário Stenius Lacerda Bastos na primeira fase contraditória do processo administrativo 
tributário. 

  
O sujeito passivo protocola o Aditamento à Impugnação, fl. 85/94, 

para registrar diversas alegações, dentre elas, a que os produtos relacionados com a 



acusação da suposta diferença de carga tributária, refere-se a três produtos: Rennova Fill, 
Rennova Lift e Remake, que o autuante os classificou na categoria de Cosméticos e 
Desodorizador de Ambiente, enquanto que o sujeito passivo alega que os produtos estão 
classificados na posição 9021.90.99 da NBM/ SH, SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DE 
PELE, e por força do artigo 7º, XXXII do Anexo IX do RCTE e do Convênio 01/99, as 
operações de saídas com estas mercadorias estão isentas do ICMS. Anexa aos autos 
documentos que diz comprovar o alegado. Apresenta relatório Técnico e pareceres, para 
comprovar a classificação do código NCM, e, com isto, a possibilidade de gozar do 
benefício, que é concedido para os produtos classificados neste código. Discorda da 
classificação dos produtos imposta pelo fisco, no lançamento de que são "Cosméticos e 
Desodorizador de Ambiente", que esta opinião do auditor-fiscal não pode prevalecer sobre 
os laudos técnicos apresentados, e que o agente fiscal não possui competência técnica 
específica para reclassificar o produto com um código ou função diferente daquela que o 
Ministério da Ciência e tecnologia e Inovação e a ANVISA conferiram ao produto. 

 
Reitera as preliminares de nulidade anteriormente arguidas e no 

mérito requer a improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular converte o julgamento em diligência, para que a 

autoridade lançadora verifique as alegações apresentadas pelo impugnante, 
principalmente no que se refere a classificação do NCM dos produtos em questão, e 
proceda à revisão do lançamento, se necessário. Uma vez que a polêmica está nesta 
classificação NCM, e o consequente benefício de isenção da operação com os produtos 
em questão, que depende desta classificação. 

 
No retorno da diligência, fls. 148 a 150, o revisor relata que os 

produtos Rennova Lift e Rennova Fill estão classificados no Código NCM 3304.99.90, 
conforme solução dada na Consulta de nº 8, de 25 de abril de 2012 (fl. 144), proferida pela 
Administração Aduaneira da 1ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil. Quanto ao 
produto Remake, a Consulta de n° 5, de 14 de fevereiro de 2013, fl. 145, a solução dada 
pela Administração Aduaneira da 1ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, também, 
foi classificado no Código NCM 3304.99.90. 

 
O revisor acresce que a classificação de mercadorias, no Brasil, é de 

competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do artigo 15, inciso XIX do Anexo 
I do Decreto n° 7.482/2011. 

 
Quanto aos efeitos tributários, a classificação fiscal de mercadorias 

feita pela Receita Federal sobrepõe aos demais setores da administração, conforme 
dispõe a Constitucional Federal no seu artigo 37, inciso XVIII, fl.149. 

 
A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é uma convenção de 

categorização de mercadorias adotada desde 1995 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e 
Argentina e que tem por base o Sistema Harmonizado (SH). Nesse sentido a 
Administração Federal de Ingressos Públicos da República da Argentina, órgão 
equivalente à Receita Federal do Brasil, conforme documentos de folhas 103 e 104, em 
seu artigo 1°, também adota a classificação fiscal NCM de código 3304.99.90, para estas 
mercadorias, fl. 149. 

 
A classificação fiscal dos Produtos Renova e Remake, na posição 

3304.99.90 da NCM/SH, adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não 
significa que sejam cosméticos, mas que suas tributações se sujeitam às regras dos 
cosméticos, pois trata-se de opção política tributária acordada na referida convenção. 



Assim não existe conflito entre a ANVISA, que tem a competência de exercer o controle 
sanitário de mercadorias, em considerá-la como medicamentos, pois os dois órgãos têm 
competências distintas e atuações próprias. 

 
Para efeito de tributação, portanto, deve ser observada a 

classificação fiscal de mercadoria adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Sendo assim, os produtos Rennova Lift e Rennova Fill e Remake devem ser classificados 
no Código NCM/SH 3304.99.90, sujeitos ao adicional de 2%, nas operações internas, 
conforme artigo 2° da Lei nº 15.505, de 29/12/2015. 

 
O sujeito passivo contesta o resultado da diligência com a afirmação 

de que o revisor não atendeu ao solicitado pelo julgador singular, qual seja, excluir os 
mencionados produtos da exigência fiscal ou apresentar nota explicativa que justifique a 
manutenção do lançamento. Discorda do entendimento esposado pelo auditor fiscal que 
cumpriu as ordens diligenciais de que é competência da Receita Federal do Brasil a 
classificação dos produtos para fins fiscais. Entende que o enquadramento no NCM não 
pode mudar o conceito legal do produto, ou ainda das características físico-químicas ou 
funcionais somente para que a tributação possa alcançá-lo. 

 
Alega ainda, que a própria fiscalização reconheceu a isenção da 

tributação dos produtos, ao apor o visto na Guia para liberação de mercadorias 
Estrangeiras sem comprovação de recolhimento do ICMS. 

 
A impugnante insiste na correta classificação dos produtos na 

posição que adotou 9021.90.99 NCM/SH, e que por força do artigo 7º, XXXII do Anexo IX 
do RCTE, afirma as operações com estas mercadorias relacionadas no lançamento inicial 
estão isentas. 

 
A julgadora de Primeira Instância, fls. 166/172, depois de estudar a 

questão, decide pela procedência do auto de infração, fundamentada no entendimento de 
que não procede a alegação de que o revisor não atendeu ao solicitado pelo julgador 
singular de excluir os produtos da exigência fiscal ou apresentar nota explicativa, uma vez 
que o sujeito passivo atendeu ao solicitado, pois justificou com consistência a classificação 
fiscal utilizada no lançamento. Não poderá gozar então, do benefício do artigo 7º, XXXII, 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE e do Convênio 01/99, uma vez que as 
operações de saídas com estas mercadorias não são isentas do ICMS. 

 
Entende também que, conforme explica o diligenciador, os produtos 

são classificados para fins tributários, categorizados, e de pleno conhecimento do sujeito 
passivo, que no momento de comercializar o produto deverá obedecer ao determinado na 
legislação fiscal. Além do que o seu questionamento não pode ser realizado, nesta esfera 
administrativa. 

 
Entende que não procede a isenção da tributação dos produtos ao 

apor o visto na Guia para liberação de mercadorias Estrangeiras sem comprovação de 
Recolhimento do ICMS, pois o lançamento em questão é consequência de auditoria na 
empresa, e não há nenhum impedimento nesse sentido. O visto na guia, ou nota fiscal não 
impede a realização de auditoria posterior, para verificação da regularidade do imposto 
efetivamente recolhido. Discorda do código NCM utilizado pelo sujeito passivo e entende 
que a operação realizada com as mercadorias relacionadas nos autos não é isenta. 

 
Conclui que os impugnantes não apresentaram documento ou 

demonstrativo capaz de eliminar o procedimento fiscal, razão por que ele prospera. 



 
Quanto a exclusão do polo passivo solidário LEONARDO DE 

PATERNOSTRO da lide, por ele ter sido nomeado administrador judicial da empresa 
autuada, a preliminar arguida não é acolhida e ele fica mantido na relação processual. 

 
A falta de cumprimento da intimação por Edital o sujeito passivo 

solidário Stenius Lacerda Bastos foi considerado perempto pelo Termo de Perempção de 
fl. 188. 

 
Foi lavrado termo de perempção, à fl. 189. 
 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário Leonardo Rezende, em 

peça única, recorrem da decisão proferia pela Primeira Instância, fls. 190 a 202, e arguem 
a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio, já que não há provas nos autos de que, por 
ser sócio administrador da sociedade, tenha agido de forma a configurar qualquer uma 
das hipóteses nele previstas na legislação fiscal, que pressuponha a existência conduta 
ilícita na ocorrência da exigência de crédito tributário. A causa da responsabilização 
tributaria está no nascedouro, na origem, na causa da obrigação, e não no momento da 
sua posterior satisfação, que é meramente consequente.  

 
Com isto, requerem a exclusão do sócio do polo passivo solidário do 

presente procedimento fiscal. 
 
No mérito, esclarece que a sua atividade econômica principal é o 

comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e os produtos que são 
objeto desta demanda tributária estão isentos do pagamento de ICMS. 

 
Questionam a relação de provas de que os produtos são isentos do 

ICMS, e anexam documentos capazes de comprovar que os produtos Renova Fill e a 
Renova Lift são substitutos temporários de pele classificados com o código NHC/SH 
9021.90.99, portanto, isentos do ICMS. 

 
Em seguida, sustenta que a análise das contraprovas de que os 

produtos são isentos do ICMS, onde há um laudo técnico expedido por órgão oficial do 
Governo Federal classificando os produtos Renova Fill e Renova Lift como substitutos 
temporários da pele e com o código NCM/SH 9021.90.99, lança por terra qualquer 
pretensão de arrecadar o imposto pela fiscalização estadual no sentido de desconsiderar o 
benefício fiscal do produto. Há também um parecer técnico da lavra da Drª Maria Velasco, 
professora da USP e membro titular da Câmara Técnica da ANVISA, que caracteriza os 
produtos de uso médico e não como cosméticos. Acresce que as resoluções da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foram publicadas no Diário Oficial da União e 
classificam os produtos para preenchimento facial, como material de uso médico. 

 
Por fim, concluem que o desejo do fisco de que os produtos sejam 

atribuídos na categoria de "Cosméticos de Desodorizados de Ambiente" não pode ser 
colocada como prova válida diante do arcabouço de manifestações técnicas que a 
recorrente colecionou aos autos, como também, o Conselho Administrativo Tributário 
ignorar os laudos e pareceres emitidos por órgãos oficiais do Governo Federal. Além do 
que os documentos que comprovam a correta classificação dos produtos autuados foram 
produzidos bem antes da lavratura do auto de infração. 

 
Ao final requerem a exclusão do sócio solidário da lide e, no mérito, a 

declaração de improcedência do auto de infração. 



 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Ao iniciar a tese deste acórdão, por maioria de votos e sob o suporte 

do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE, acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide, visto o reconhecimento de que eles não tiveram interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador da exigência do crédito tributário, cuja 
obrigação surgiu com a comercialização de mercadorias, por meio de Nota Fiscal 
Eletrônica, porém com utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, fato que gerou a diferença apontada na Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo e que não foi contraditado na peça que inicia a fase 
contenciosa do processo administrativo tributário. 

 
De acordo com os ensinamentos doutrinários, disciplinados por 

juristas tributários, a responsabilidade prevista no referido artigo supra é subjetiva, visto a 
sua subjetividade, pois, para que ela ocorra no mundo material, as provas da sua 
existência requerem a existência do interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador da obrigação tributária principal, conforme dispõe o inciso XII do artigo 45 do CTE, 
que transcrevo a seguir: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:   
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em repetidas sentenças transitadas 

em julgado, definiu expressamente o reconhecimento de que o mero descumprimento de 
obrigação tributária não pode afetar o patrimônio de qualquer dos sócios da pessoa 
jurídica, ainda que seja o seu administrador, conforme edição da Súmula n° 430, de teor 
abaixo transcrito: 

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela 
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.  
 
De acordo com essa jurisprudência, os sócios não respondem 

pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária, visto a preservação do seu 
patrimônio pessoal. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica 
em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio 
autônomos, que não se confundem com a personalidade física e com o patrimônio de 
seus sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade 
jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado 
pessoalmente pelos débitos. 



 
Vale ressaltar, que o simples fato de a pessoa jurídica estar em 

débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu patrimônio 
pessoal.  

 
Considero que o simples inadimplemento não caracteriza infração 

legal, em especial, a inexistência de prova de que qualquer dos sócios tenham agido com 
excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatuto, não há falar-se em 
responsabilidade tributária do sócio à título de infração legal.  

 
Em face da tese de exclusão do polo passivo solidário da lide e ante 

a sentença transitada em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acato a preliminar 
de sua exclusão da relação processual, que eles arguiram nas fases de defesas, e os 
excluo da lide. 

 
Vencida esta questão primeira, passo à análise do mérito e 

fundamentação do voto conforme segue: 
 
Quanto ao mérito, o estudo do processo evidencia que ficou provado 

nos autos pela causa motivadora da exigência do crédito tributário e pelos resultados das 
revisões fiscais no trabalho inicial e inclusas nos autos não há dúvida de que o sujeito 
passivo, ao utilizar carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, foi 
suficiente para gerar a diferença de ICMS a recolher, que a fiscalização exigiu ao proceder 
ao lançamento do crédito tributário. 

  
O julgamento proferido no processo pela Primeira Instância atentou 

para a instrução da defesa e dos resultados das diligências de forma que a falta de 
cumprimento no recolhimento do imposto, portanto, suporta a confirmação da decisão de 
procedência do processo.     

 
Ademais, vejo que o trabalho de auditagem se assentou em critérios 

técnicos, em respeito à legalidade do ato comercial realizado pelo autuado, na soberania 
do processo administrativo tributário e no ato do reconhecimento da falha cometida pelo 
sujeito passivo para concluir que, nesta demanda, a razão do sujeito ativo, condição que 
resulta a declaração da procedência do auto de infração. 

 
Pelo exposto e ao votar esta ação, decido acolher a preliminar de 

exclusão do solidário, Sr. STENIUS LACERDA BASTOS da lide, arguida pelo Relator. 
Acolher a preliminar de exclusão do solidário, Sr. LEONARDO DE PATERNOSTRO da 
lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00026/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade parcial do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno. Acolhimento. Pedido de diligência. Rejeição. 
Utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária para o respectivo produto em saída realizada por meio 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), bem como o  
registro a menor do imposto no livro fiscal. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno quando não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
3. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
4. É procedente o auto de infração que exige o imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária para o respectivo produto, bem 
como em decorrência do registro a menor do imposto no livro 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, acolher a arguição 
de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 287.169,03 (duzentos e oitenta e 
sete mil, cento e sessenta e nove reais e três centavos), com a adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra e Mauricio 
Ribeiro de Paiva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu pagamento de 
ICMS nos valores e períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da 
utilização de alíquota efetiva e situação tributária em desacordo com a legislação tributária 
vigente, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as 
cominações legais.  

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 11, 27 e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/com o art. 179, inciso XI e § 3º, do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97 e 
aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com as planilhas de correção da carga 

tributária efetiva aplicada as operações de venda de mercadorias por ECF elaboradas com 
base no arquivo magnético apresentado, com os demonstrativos impressos da auditoria 
básica do ICMS e com os demonstrativos constantes da mídia (CD), de fls. 99 a 100, 
contendo relatórios de auditoria.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 104 a 110, alegando o seguinte: 

 
1 - Incompetência funcional da autora do procedimento em razão da 

falta da ordem de serviço para a realização dos trabalhos de fiscalização; 
 
2 - Insegurança na determinação da infração porque os valores 

exigidos no auto de infração não encontram respaldo nos demonstrativos de auditoria; 
 
3 - Cerceamento do direito de defesa porque não consta do processo 

demonstrativos analíticos das irregularidades apontadas; 
 
4 - Quanto ao mérito, apenas protestou por juntada posterior de 

demonstrativos contraditórios. 
 
Por meio da Sentença nº 8940/09, de fls. 120 a 122, o julgador 

singular rejeitou as preliminares e considerou procedente o lançamento.  
 
Inconformada, a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de 

fls. 128 a 132, alegando, em síntese, os seguintes fundamentos: 
 
(a) nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração porque "o trabalho do autor não espelha a validade necessária para a garantia da 
constituição do presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas 
capazes de prejudicarem o próprio trabalho fazendário"; 

 
(b) nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em 

razão da falta de documentação do início da ação fiscal e da fixação do termo final da 
fiscalização e da falta de notificação dos sócios por ocasião da abertura do procedimento 
de fiscalização; 

 
(c) quanto ao mérito, apenas protestou por juntada posterior de 

demonstrativos contraditórios. 
 



Posteriormente promoveu a juntada do memorial de fls. 139 a 143, 
reafirmando as razões expostas no recurso voluntário, juntando os demonstrativos 
contraditórios impressos de fls. 144 a 149, bem como a mídia de fls. 166.  

 
Por intermédio da Resolução nº 074/2010, de fls. 169 a 170 a 

Terceira Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando que a 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia designasse auditor fiscal para analisar os 
demonstrativos contraditórios apresentados pela autuada. 

 
A revisão realizada resultou na lavratura do Auto de Infração nº 

4011003079772, de fls. 173/177. 
 
Na manifestação de fls. 182 a 185 a autuada protestou por nova 

remessa dos autos ao autor da revisão para juntada dos demonstrativos da revisão, 
solicitação que foi atendida pela Terceira Câmara Julgadora por meio da Resolução nº 
19/2011, de fls. 187 a 188. 

 
Por meio da manifestação de fls. 211 a 216, a empresa autuada 

manifestou novamente o seu inconformismo com a revisão, pedindo a juntada de 
demonstrativos completos. 

 
Em sessão realizada no dia 17 de junho de 2001, o processo foi 

novamente convertido em diligência por meio da Resolução nº 102/2011 (fls. 219 a 220), 
solicitando aos autores do procedimento a análise dos demonstrativos contraditórios de 
fls. 144/149 e constantes da mídia eletrônica de fls. 166. 

 
Por meio do relatório de diligência de fls. 223 a 226, o revisor 

apresentou o resultado da revisão consubstanciada nos demonstrativos constantes da 
mídia de fls. 222.  

 
Intimada do resultado da revisão, a autuada compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 242 a 248, apresentando os demonstrativos impressos 
e constantes da mídia de fls. 270, afirmando que concorda com a procedência parcial dos 
lançamentos efetuados por meio dos Processos nº 4010902630856, 4011003079772 e 
401090263097, no valor de R$ 79.213,42 (setenta e nove mil, duzentos e treze reais e 
quarenta e dois centavos), conforme demonstrativos de fls. 249 a 270, relativamente a 
utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação. 

 
O processo veio a julgamento e a Primeira Câmara Julgadora, em 30 

de maio de 2014, por maioria de votos, rejeitou o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, também por unanimidade de votos, afastou as preliminares de nulidade da 
peça básica por incompetência funcional da autoridade lançadora, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para reformar a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
287.169,03 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e três centavos). 
E, por unanimidade de votos, adequou a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A 
da Lei nº 11.651/91, conforme acordão de fls. 283/288.  

 
O sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno, em síntese, 

com os seguintes fundamentos (fls. 294/306): 
 



Afirma que por uma simples olhadela nas informações preliminares 
do auto de infração guerreado vê-se que a autuação se escora nos arquivos magnéticos 
extraídos do SINTEGRA nas operações com ECF (Emissor de Cupom Fiscal), registros de 
n. 60R e Tipo 75.  

 
Informa que, não obstante, quando da análise sobre o levantamento 

de lavra da fazenda Estadual, conclui-se que o Agente Fazendário não só utilizou o 
subtipo 60R (analítico de cada situação Tributária no final de cada dia de uso do 
equipamento emissor do Cupom Fiscal), nem tampouco as "Reduções Z" e que estão em 
absoluta sintonia com o levado a registro no SINTEGRA, mas sim confrontação com o 
livro de apuração de ICMS.  

 
Alega que, em verdade, ao analisar exclusivamente as tabelas 60R e 

Tipo 75 verificaremos que a diferença entre o auditado e o real é tênue, apresentando 
mínimo imposto a recolher, conforme correção de alíquotas, conforme cálculos em nexo.  

 
Conclui que o valor é absolutamente dispare do levantamento 

realizado pelo fisco, merecendo a providencial correção ou de outra banda o 
reconhecimento da nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, já que tem se mostrado inseguro ou insuficiente os trabalhos do fisco no 
apontamento do valor do imposto a recolher, máxime pela descrição do fato não 
corroborar à forma do levantamento procedido pelo fisco, ora diferença de alíquota e base 
de cálculo, como denunciado, ou erros no livro em temos apuração. 

 
Pede ao final que seja reconhecida a insegurança na determinação 

da infração, que se ultrapassada a preliminar, que o julgamento seja convertido em 
diligência ou, no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 

   
V O T O 

 
Das preliminares 

 
O sujeito passivo entende necessária a realização de diligência para que o 

agente do fisco se limite, tal qual denunciado no auto de infração, à análise da tabela 60R, 
confrontando a apresentada junto ao SINTEGRA, conforme levantamento que segue 
incluso, sob pena de desembocar em insegurança na determinação da infração.  

 

Na verdade, consoantes demonstrativos de fls. 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 
[...], 87, desde o início, a acusação fiscal está fundada na apuração do imposto devido 
comparando-se o IMPOSTO DEVIDO COM ALÍQUOTA EFETIVA CORRETA (apurado 
pelo fisco) menos o ICMS LANÇADO PELO CONTRIBUINTE, CONFORME ARQUIVO 
MAGNÉTICO (apresentado à fiscalização).  É evidente que nessa apuração encontra-se o 
ICMS em decorrência de irregularidade na carga tributária (alíquota ou base de cálculo 
inferior à exigida), juntamente com eventual diferença de imposto decorrente de 
lançamento a menor nos livros fiscais. O lançamento foi realizado desde o início 
obedecendo a essa sistemática, não havendo mudança de critério no decorrer do 
processo ou qualquer insegurança na determinação da infração.  

 

O processo foi submetido a duas revisões fiscais, conforme Resolução nº 
074/2010 (fls. 169 a 170) e Resolução nº 102/2011 (fls. 219 a 220). A última revisão foi 
bastante esclarecedora. Entendo que o mérito do lançamento fiscal se encontra em 



perfeitas condições de ser apreciada por este órgão julgador. Inexiste necessidade de 
diligência. Assim, rejeito o pedido de diligência, por ser desnecessário. 

 

Inadmito as preliminares de nulidade processo por cerceamento ao direito 
de defesa e por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que essas duas 
preliminares foram rejeitadas pela Câmara Julgadora, por decisão unânime, e o presente 
recurso, nessa parte, deixou de atender ao disposto no artigo 41, inciso II, da Lei 
16.469/09. 

 

Do mérito 
 
Em relação ao mérito da acusação fiscal, o Recorrente apresentou os 

mesmos argumentos defensórios formulados no recurso voluntário interposto à Câmara 
Julgadora, tendo o acórdão recorrido apreciado em profundidade os argumentos 
apresentados. Assim, adoto como razões de voto, parte do voto proferido pelo relator 
Antônio Martins da Silva, por ocasião do julgamento cameral deste processo (fls. 283/288): 

 
“Conforme se extrai da Nota Explicativa de fls. 223 a 226, em atendimento 
à Resolução nº 102/11, de fls. 219 a 220, o revisor elaborou as planilhas 
constantes da mídia eletrônica de fls. 222, sendo que na primeira delas foi 
destacada a situação tributária utilizada pela empresa autuada, bem como 
a situação tributária prevista na legislação tributária para cada produto 
registrado no Emissor de Cupom Fiscal - ECF no período fiscalizado, 
apurando, dessa forma, na sua última coluna o valor do imposto relativo a 
cada tipo de produto com a aplicação da carga tributária correta. 
 
Os valores relativos à base de cálculo e ao ICMS apurados nessa primeira 
planilha foram transferidos para uma segunda planilha e comparados com 
os valores lançados pela empresa autuada extraídos do seu arquivo 
magnético, apurando, na sua última coluna, o valor do ICMS apurado na 
revisão, obviamente, sem a compensação dos valores registrados a maior 
no ECF em razão de utilização de carga tributária superior à prevista na 
legislação tributária, eis que, nessa situação, encargo financeiro foi 
transferido para o consumidor, assim, não há falar em compensação. 
 
Foi elaborada uma terceira planilha referente as diferenças mensais 
apuradas na revisão, tendo em vista que, juntamente com o presente 
processo foram revisados os Processos nº 4010902630856, 
4011003079772 e, ao final da revisão, foi lavrado, ainda o Auto de 
Infração nº 4011203119700, que foi devidamente quitado pela empresa 
autuada. 
 
Assim, ao final dos trabalhos o revisor concluiu o seguinte: 
 
1 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4010902630937 que 
constitui a peça básica do presente processo foi reduzido para R$ 
85.793,41 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e 
quarenta e um centavos); 
 
2 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4010902630856, foi 
reduzido para R$ 287.169,03 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e 
sessenta e nove reais e três centavos); 
 



3 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4011003079772, foi 
mantido em R$ 72.009,33 (setenta e dois mil, nove reais trinta e três 
centavos);  
 
4 - Adicionalmente foi lavrado o Auto de Infração nº 4011203119700 
exigindo ICMS no valor de R$ 15.593,20 (quinze mil, quinhentos e noventa 
e três reais e vinte centavos), devidamente quitado pela empresa autuada.  
 
Na sua manifestação de fls. 242 a 248 a empresa autuada concordou com 
a procedência parcial dos Processos nº 4010902630856, 4011003079772 
e 401090263097, no valor de R$ 79.213,42 (setenta e nove mil, duzentos 
e treze reais e quarenta e dois centavos), afirmando ser somente esse o 
valor decorrente da análise da Tabela 60R e a Tipo 75 analisadas quando 
do lançamento original.  
 
Assim, extrai-se que a concordância da empresa autuada é somente em 
relação o imposto recolhido a menor em razão de utilização nos registros 
feitos no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, de saída de 
mercadoria com carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 
Ora, da análise da planilha comparativa entre a revisão e os valores 
lançados verificou-se que a empresa autuada lançou no seu arquivo 
magnético base de cálculo e ICMS em valores inferiores os constantes 
dos registro no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, assim, não 
veja razão para que a exigência fiscal ficasse restrita aos valores 
decorrentes de utilização de carga tributária efetiva inferior à prevista na 
legislação tributária, passando ao largo, da questão relativa ao registro a 
menor no arquivo magnético que redundou, também, em falta de 
pagamento de imposto.  
 
Com essas considerações, entendo que a última revisão realizada teve o 
condão de estabilizar o lançamento do crédito tributário, apurando, de 
forma didática, os valores de ICMS realmente devido pela empresa 
autuada, não necessitando, destarte, da realização de nova diligência.” 
 
A acusação fiscal, conforme se pode perceber da análise dos autos, foi 

posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e documentos 
que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário, tendo sido o trabalho fiscal 
aperfeiçoado com as revisões fiscais realizadas.  

 
É insubsistente a alegação do sujeito passivo de que o auto de infração é 

nulo por que a fiscalização apurou a exigência de imposto decorrente de utilização de 
carga tributária efetiva inferior à prevista na legislação tributária, juntamente com a 
irregularidade relativa ao registro a menor no livro fiscal, sendo que a peça inicial diz 
respeito apenas à diferença de carga tributária.  

 
Os demonstrativos de fls. 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, [...],87, que compõem 

a acusação fiscal desde o início, demonstram claramente que o lançamento tributário 
apurou o imposto devido comparando-se o Imposto Devido Com Alíquota Efetiva Correta 
(apurado pelo fisco) menos o ICMS Lançado Pelo Contribuinte, conforme Arquivo 
Magnético e Livros Fiscais (apresentado à fiscalização).  

 



Está escrito nesses demonstrativos: “Demonstrativo do ICMS devido em 
razão da correção da alíquota efetiva utilizada nas operações de venda por ECF, 
conforme comprovam arquivo magnético entregue pelo contribuinte, memória de fita 
detalhe e livros fiscais. ” Consta ainda a seguinte observação: “Comparativo do arquivo 
magnético entregue pelo contribuinte com os lançamentos nos livros fiscais (somente 
ECF), comprovando que as operações foram realizadas utilizando alíquotas efetivas 
indevidas. ” 

 
 É evidente que nessa apuração encontra-se o ICMS em decorrência de 

irregularidade na carga tributária (alíquota ou base de cálculo inferior à exigida), 
juntamente com eventual diferença de imposto decorrente de lançamento a menor nos 
livros fiscais. O lançamento foi realizado desde o início obedecendo essa sistemática, não 
havendo mudança de critério no decorrer do processo ou qualquer insegurança na 
determinação da infração.  

 
Entendo que a forma de apuração do imposto ficou bem explicitada nos 

demonstrativos iniciais juntados aos autos para fundamentar a peça principal. Os 
demonstrativos juntados pelos autores do procedimento e pelo revisor indicam com 
riqueza de detalhes as falhas denunciadas no auto de infração. Inexistiu embaraço ou 
prejuízo à parte. 
 

Diante do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o conselho 
Superior, rejeito o pedido de diligência, inadmitido as preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. No mérito, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 287.169,03 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e nove 
reais e três centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
IV-A, do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00027/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade parcial do Recurso do Contribuinte para o 
Conselho Pleno. Acolhimento. Pedido de diligência. Rejeição. 
Utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária para o respectivo produto em saída realizada por meio 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), bem como o  
registro a menor do imposto no livro fiscal. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno quando não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
3. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
4. É procedente o auto de infração que exige o imposto omitido 
em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária para o respectivo produto, bem 
como em decorrência do registro a menor do imposto no livro 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, acolher a arguição 
de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 85.793,41 (oitenta e cinco mil, 
setecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra e Mauricio 
Ribeiro de Paiva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu pagamento de 
ICMS nos valores e períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da 
utilização de alíquota efetiva e situação tributária em desacordo com a legislação tributária 
vigente, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as 
cominações legais.  

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 11, 27 e 64 da Lei nº 

11.651/91, c/com o art. 179, inciso XI e § 3º, do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97 e 
aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com as planilhas de correção da carga 

tributária efetiva aplicada às operações de venda de mercadorias por ECF, elaboradas 
com base no arquivo magnético apresentado, com os demonstrativos impressos da 
auditoria básica do ICMS e com os demonstrativos constantes da mídia (CD), de fls. 50 e 
51, contendo relatórios de auditoria.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação à primeira instância a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 54 a 50, alegando o seguinte: 

 
1 - Incompetência funcional da autora do procedimento em razão da 

falta da ordem de serviço para a realização dos trabalhos de fiscalização; 
 
2 - Insegurança na determinação da infração porque os valores 

exigidos no auto de infração não encontram respaldo nos demonstrativos de auditoria; 
 
3 - Cerceamento do direito de defesa porque não consta do processo 

demonstrativos analíticos das irregularidades apontadas; 
 
4 - Quanto ao mérito, apenas protestou por juntada posterior de 

demonstrativos contraditórios. 
 
Por meio da Sentença nº 8943/09, de fls. 70 a 72, o julgador singular 

rejeitou as preliminares e julgou procedente o auto de infração.   
 
Inconformada, a empresa autuada interpôs o recurso voluntário (fls. 

78 a 82), alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 - Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração porque "o trabalho do autor não espelha a validade necessária para a garantia da 
constituição do presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas 
capazes de prejudicarem o próprio trabalho fazendário"; 

 
2 - Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em 

razão da falta de documentação do início da ação fiscal e da fixação do termo final da 
fiscalização e da falta de notificação dos sócios por ocasião da abertura do procedimento 
de fiscalização; 

 
3 - Quanto ao mérito, apenas protestou por juntada posterior de 

demonstrativos contraditórios. 
 



Posteriormente promoveu a juntada do memorial de fls. 89 a 93, 
reafirmando as razões expostas no recurso voluntário, juntando os demonstrativos 
contraditórios impressos de fls. 94 a 100, bem como a mídia de fls. 101.  

 
Por intermédio da Resolução nº 073/2010 (fls. 104 a 105), a Terceira 

Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência determinando que a Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia designasse um auditor fiscal para analisar os 
demonstrativos contraditórios apresentados pela autuada. 

 
A revisão realizada resultou na lavratura do Auto de Infração nº 

4011003079772, de fls. 108/112. 
 
Na manifestação de fls. 111 a 112 a empresa autuada protestou por 

nova remessa dos autos ao autor da revisão para juntada dos demonstrativos da revisão, 
solicitação que foi atendida pela Terceira Câmara Julgadora por meio da Resolução nº 
18/2011, de fls. 122 a 123.  

 
Por meio da manifestação de fls. 145 a 150, a empresa autuada 

manifestou novamente o seu inconformismo com a revisão, pedindo a juntada de 
demonstrativos completos. 

 
Em sessão realizada no dia 17 de junho de 2001, o processo foi 

novamente convertido em diligência por meio da Resolução nº 103/2011, de fls. 153 a 154, 
solicitando aos autores do procedimento a análise dos demonstrativos contraditórios 
apresentados, impressos e constante da mídia, de fls. 94 a 101. 

 
Por meio do relatório de diligência de fls. 157 a 160, o revisor 

apresentou o resultado da revisão consubstanciada nos demonstrativos constantes da 
mídia de fls. 156.  

 
Intimada do resultado da revisão, a empresa autuada compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 176 a 182, apresentando os demonstrativos impressos 
e constantes da mídia de fls. 205, afirmando que concorda com a procedência parcial dos 
lançamentos efetuados por meio dos Processos nº 4010902630856, 4011003079772 e 
401090263097, no valor de R$ 79.213,42 (setenta e nove mil, duzentos e treze reais e 
quarenta e dois centavos), conforme demonstrativos de fls. 183 a 204, relativamente a 
utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação. 

 
O sujeito passivo junta aos autos os documentos de fls. 183/204 e 

CD às fls. 205, bem como procuração e substabelecimento, às fls. 209/211. 
 
Representação Fazendária pede a juntada aos autos dos 

documentos de fls. 213/220. 
 
O processo veio a julgamento e a Primeira Câmara Julgadora, em 

7/5/2014, rejeitou o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, afastou as 
preliminares de nulidade da peça básica por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa Quanto ao mérito, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para reformar 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 85.793,41 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e um 
centavos). E, por unanimidade de votos, adequar da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV-A da Lei nº 11.651/91.  



 

O sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno, em síntese, 
com os seguintes fundamentos (fls. 233/245): 

 
Afirma que por uma simples olhadela nas informações preliminares 

do auto de infração guerreado vê-se que a autuação se escora nos arquivos magnéticos 
extraídos do SINTEGRA nas operações com ECF (Emissor de Cupom Fiscal), registros de 
n. 60R e Tipo 75.  

 
Informa que, não obstante, quando da análise sobre o levantamento 

de lavra da fazenda Estadual, conclui-se que o Agente Fazendário não só utilizou o 
subtipo 60R (analítico de cada situação tributária no final de cada dia de uso do 
equipamento Emissor do Cupom Fiscal), nem tampouco as "Reduções Z" e que estão em 
absoluta sintonia com o levado a registro no SINTEGRA, mas sim confrontação com o 
livro de apuração de ICMS.  

 
Alega que, em verdade, ao analisar exclusivamente as tabelas 60R e 

Tipo 75 verificaremos que a diferença entre o auditado e o real é tênue, apresentando 
mínimo imposto a recolher, conforme correção de alíquotas, conforme cálculos em nexo.  

 
Conclui que o valor é absolutamente dispare do levantamento 

realizado pelo fisco, merecendo a providencial correção ou de outra banda o 
reconhecimento da nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, já que tem se mostrado inseguro ou insuficiente os trabalhos do fisco no 
apontamento do valor do imposto a recolher, máxime pela descrição do fato não 
corroborar à forma do levantamento procedido pelo fisco, ora diferença de alíquota e base 
de cálculo, como denunciado, ou erros no livro em temos apuração. 

 
Pede ao final que seja reconhecida a insegurança na determinação 

da infração, que se ultrapassada a preliminar, que o julgamento seja convertido em 
diligência, ou, no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 

   
V O T O 

 
Das preliminares 

 
O sujeito passivo entende necessária a realização de diligência para 

que o agente do fisco se limite, tal qual denunciado no auto de infração, à análise da 
tabela 60R, confrontando a apresentada junto ao SINTEGRA, conforme levantamento que 
segue incluso, sob pena de desembocar em insegurança na determinação da infração.  

 

Na verdade, consoantes demonstrativos de fls. 14, 18, 22, 26, 30, 
desde o início, a acusação fiscal está fundada na apuração do imposto devido 
comparando-se o IMPOSTO DEVIDO COM ALÍQUOTA EFETIVA CORRETA (apurado 
pelo fisco) menos o ICMS LANÇADO PELO CONTRIBUINTE, CONFORME ARQUIVO 
MAGNÉTICO (apresentado à fiscalização).  É evidente que nessa apuração encontra-se o 
ICMS em decorrência de irregularidade na carga tributária (alíquota ou base de cálculo 
inferior à exigida), juntamente com eventual diferença de imposto decorrente de 
lançamento a menor nos livros fiscais. O lançamento foi realizado desde o início 
obedecendo a essa sistemática, não havendo mudança de critério no decorrer do 
processo ou qualquer insegurança na determinação da infração.  



 

O processo foi submetido a duas revisões fiscais, conforme 
Resolução nº 073/2010 (fls. 104 a 105) e Resolução nº 103/2011 (fls. 153 a 154). A última 
revisão foi bastante esclarecedora. Entendo que o mérito do lançamento fiscal se encontra 
em perfeitas condições de ser apreciada por este órgão julgador. Inexiste necessidade de 
diligência. Assim, rejeito o pedido de diligencia, por ser desnecessário. 

 

Inadmito as preliminares de nulidade processo por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que 
essas duas preliminares foram rejeitadas por ocasião do julgamento cameral, por decisão 
unânime, e o presente recurso, nessa parte, deixou de atender ao disposto no artigo 41, 
inciso II, da Lei 16.469/09. 

 

Do mérito 
 

Em relação ao mérito da acusação fiscal, o Recorrente apresentou 
os mesmos argumentos defensórios formulados no recurso voluntário interposto à Câmara 
Julgadora, tendo o acórdão recorrido apreciado em profundidade os argumentos 
apresentados. Assim, adoto como razões de voto, parte do voto proferido pelo relator 
Antônio Martins da Silva, por ocasião do julgamento cameral deste processo (fls. 222/227): 

 
“Conforme se extrai da Nota Explicativa de fls. 157 a 160, em atendimento 
à Resolução nº 103/11, de fls. 153 a 154, o revisor elaborou as planilhas 
constantes da mídia eletrônica de fls. 156, sendo que na primeira delas foi 
destacada a situação tributária utilizada pela empresa autuada, bem como 
a situação tributária prevista na legislação tributária para cada produto 
registrado no Emissor de Cupom Fiscal - ECF no período fiscalizado, 
apurando, dessa forma, na sua última coluna o valor do imposto relativo a 
cada tipo de produto com a aplicação da carga tributária correta. 
 
Os valores relativos à base de cálculo e ao ICMS apurados nessa primeira 
planilha foram transferidos para uma segunda planilha e comparados com 
os valores lançados pela empresa autuada extraídos do seu arquivo 
magnético, apurando, na sua última coluna, o valor do ICMS apurado na 
revisão, obviamente, sem a compensação dos valores registrados a maior 
no ECF em razão de utilização de carga tributária superior à prevista na 
legislação tributária, eis que, nessa situação, encargo financeiro foi 
transferido para o consumidor, assim, não há falar em compensação. 
 
Foi elaborada uma terceira planilha referente as diferenças mensais 
apuradas na revisão, tendo em vista que, juntamente com o presente 
processo foram revisados os Processos nº 4010902630856, 
4011003079772 e, ao final da revisão, foi lavrado, ainda o Auto de 
Infração nº 4011203119700, que foi devidamente quitado pela empresa 
autuada. 
 
Assim, ao final dos trabalhos o revisor concluiu o seguinte: 
 
1 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4010902630937 que 
constitui a peça básica do presente processo foi reduzido para R$ 
85.793,41 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e 
quarenta e um centavos); 
 



2 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4010902630856, foi 
reduzido para R$ 287.169,03 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e 
sessenta e nove reais e três centavos); 
 
3 - O valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4011003079772, foi 
mantido em R$ 72.009,33 (setenta e dois mil, nove reais trinta e três 
centavos);  
 
4 - Adicionalmente foi lavrado o Auto de Infração nº 4011203119700 
exigindo ICMS no valor de R$ 15.593,20 (quinze mil, quinhentos e noventa 
e três reais e vinte centavos), devidamente quitado pela empresa autuada.  
 
Na sua manifestação de fls. 179 a 182 a empresa autuada concordou com 
a procedência parcial dos Processos nº 4010902630856, 4011003079772 
e 401090263097, no valor de R$ 79.213,42 (setenta e nove mil, duzentos 
e treze reais e quarenta e dois centavos), afirmando ser somente esse o 
valor decorrente da análise da Tabela 60R e a Tipo 75 analisadas quando 
do lançamento original.  
 
Assim, extrai-se que a concordância da empresa autuada é somente em 
relação ao imposto recolhido a menor em razão de utilização nos registros 
feitos no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, de saída de 
mercadoria com carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 
Ora, da análise da planilha comparativa entre a revisão e os valores 
lançados verificou-se que a empresa autuada lançou no seu arquivo 
magnético base de cálculo e ICMS em valores inferiores os constantes 
dos registro no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, assim, não 
veja razão para que a exigência fiscal ficasse restrita aos valores 
decorrentes de utilização de carga tributária efetiva inferior à prevista na 
legislação tributária, passando ao largo, da questão relativa ao registro a 
menor no arquivo magnético que redundou, também, em falta de 
pagamento de imposto.  
 
Com essas considerações, entendo que a última revisão realizada teve o 
condão de estabilizar o lançamento do crédito tributário, apurando, de 
forma didática, os valores de ICMS realmente devido pela empresa 
autuada, não necessitando, destarte, da realização de nova diligência.” 
 

A acusação fiscal, conforme se pode perceber da análise dos autos, 
foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário, tendo sido o trabalho 
fiscal aperfeiçoado com as revisões fiscais realizadas.  

 
É insubsistente a alegação do sujeito passivo de que o auto de 

infração é nulo por que a fiscalização apurou a exigência de imposto decorrente de 
utilização de carga tributária efetiva inferior à prevista na legislação tributária, juntamente 
com a irregularidade relativa ao registro a menor no livro fiscal, sendo que a peça inicial 
diz respeito apenas à diferença de carga tributária.  

 
Os demonstrativos de fls. 14, 18, 22, 26, 30, que compõem a 

acusação fiscal desde o início, demonstram claramente que o lançamento tributário 
apurou o imposto devido comparando-se o Imposto Devido Com Alíquota Efetiva Correta 



(apurado pelo fisco) menos o ICMS Lançado Pelo Contribuinte, conforme Arquivo 
Magnético e Livros Fiscais (apresentado à fiscalização).  

 
Está escrito nesses demonstrativos: “Demonstrativo do ICMS devido 

em razão da correção da alíquota efetiva utilizada nas operações de venda por ECF, 
conforme comprovam arquivo magnético entregue pelo contribuinte, memória de fita 
detalhe e livros fiscais. ” Consta ainda a seguinte observação: “Comparativo do arquivo 
magnético entregue pelo contribuinte com os lançamentos nos livros fiscais (somente 
ECF), comprovando que as operações foram realizadas utilizando alíquotas efetivas 
indevidas. ” 

 
 É evidente que nessa apuração encontra-se o ICMS em decorrência 

de irregularidade na carga tributária (alíquota ou base de cálculo inferior à exigida), 
juntamente com eventual diferença de imposto decorrente de lançamento a menor nos 
livros fiscais. O lançamento foi realizado desde o início obedecendo essa sistemática, não 
havendo mudança de critério no decorrer do processo ou qualquer insegurança na 
determinação da infração.  

 
Entendo que a forma de apuração do imposto ficou bem explicitada 

nos demonstrativos iniciais juntados aos autos para fundamentar a peça principal. Os 
demonstrativos juntados pelos autores do procedimento e pelo revisor indicam com 
riqueza de detalhes as falhas denunciadas no auto de infração. Inexistiu embaraço ou 
prejuízo à parte. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

conselho Superior, rejeito o pedido de diligência, inadmitido as preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. No mérito, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 85.793,41 (oitenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais 
quarenta e um centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV-A, do CTE.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00162/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão recolhimento do 
imposto em razão de utilização de carga tributária inferior à 
estabelecida na legislação tributária. Revisão do lançamento do 
crédito tributário. Procedência parcial.  
 
1. O contribuinte sujeita-se ao pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais, quando omite o imposto ao declarar em 
documentos fiscais de saida, carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária goiana, mas o valor 
exigido de ICMS deve adequar-se ao apurado em revisão do 
levantamento fiscal, quando este apura valor menor em virtude 
de incorreções no levantamento inicial; 
 
2. Deve ser considerado parcialmente procedente o lançamento 
efetuado pelo Fisco quando trabalho revisional indicar que o 
valor do crédito tributário é inferior ao exigido no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 393.775,11 (trezentos 
e noventa e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce Castanheira Silva 
Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito e José Pereira D'abadia, que votaram pela parcial procedência no valor do 
ICMS de R$361.216,53 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e 
cinquenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de acusação fiscal feita em face do sujeito passivo em epígrafe 

consubstanciada na seguinte descrição contida no auto de infração: 

Realizou saída interna de mercadoria com debito a menor do ICMS, pois 

utilizou alíquotas menores do que as definidas em Lei, correspondendo a 

uma tributação final inferior a prevista na legislação, conforme 

demonstrativos: Diferença ICMS por Produto Tipo 60I (Item de Cupom), 

Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada - Cupom Fiscal 

(Tipo 60I) e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 

imposto, correspondente a diferença, na importância de R$ 396.931,04 



(trezentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta e um reais e quatro 

centavos), mais as cominações legais. 

São dados como infringidos os artigos 11, 27 e 64 do CTE, tendo sido 

proposta a penalidade do artigo 71, IV A do CTE. 

Instrui a peça de lançamento, dentre outros documentos, a mídia digital 

CD, de fls. 06 e o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, de fls. 09. 

Inconformado com a decisão singular (fls. 70/74) que julgou parcialmente 

procedente a pretensão fiscal no valor originário de ICMS de R$ 393.775,11 (trezentos e 

noventa e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos), o sujeito passivo 

autuado interpõe recurso voluntário pleiteando a reforma do decisum para o fim de ter 

reduzido o valor a exigência contida no AI para R$ 361.216,53 (trezentos e sessenta e um 

mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). 

Em atenção às alegações defensória apresentadas na peça recursal, a 

Primeira Câmara Julgadora, mediante a Resolução nº 059/2016, de fls. 91/92, resolve 

converter o julgamento em diligência, para intimação do Autuado afim de que, em relação 

à sua planilha contraditória (fls. 43/44), relacione os produtos e alíquotas em que entende 

haver se equivocado a Fiscalização no momento da categorização destes. 

Atendendo a determinação contida na referida Resolução, a autuada traz 

aos autos a mídia (CD), anexada às fls. 87, e reitera mais uma vez o seu entendimento de 

que o auto de infração seria parcialmente procedente no valor de ICMS de R$ 361.216,53 

(trezentos e sessenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). 

Em seguida, por meio da Resolução nº 07/2016 (fls. 99/100), a Primeira 

Câmara Julgadora converte novamente o julgamento em diligência e determina o 

encaminhamento do processo à Delegacia Fiscal de origem a fim de fosse designado 

agente do fisco, preferencialmente um dos autores do lançamento de oficio, para proceder 

à revisão do trabalho fiscal à vista das informações contidas na mídia (CD) anexada às fls. 

87. 

Em resposta, é elaborado o Relatório Revisional de fls. 102/106, que se 

faz acompanhar da mídia de fls. 107, no qual a autoridade revisora faz análise 

pormenorizada de cada tipo de produto questionado pela recorrente e elabora tabela 

exaustiva relacionando os produtos questionados, a categorização fiscal adotada pelo 

Fisco, a alegação do sujeito passivo e a conclusão a respeito do questionamento 

apresentado. 

Em contradita à revisão fiscal, a autuada apresenta a manifestação de fls. 

112/119 (juntada duas vezes), na qual contesta o resultado obtido pela autoridade revisora 

alegando que os produtos Ninho, Nestlé, Chamyto, Danete, Danito, Danonito, Danup 

foram classificados como “bebida láctea” e não “iogurte”, impondo-lhes tratamento 

tributário diferenciado (art. 20, II, “a”, 1); que o produto Canjica foi categorizado como 

milho  (art. 20, II, “a”, 1), destacando que o milho de canjica deve ser tratado como isento; 

que o produto alvejante deveria ser categorizado como água sanitária (art. 8º, XXXIII, 

Anexo IX  do RCTE); que os produtos grafite, caneta adect gel gliter, caneta gliter, Cad 

desen canson deveriam ser categorizados como caderno, caneta esferográfica e borracha 

de apagar ( art. 8º, XXXIV, “b” do Anexo IX do RCTE); que o fiscal revisor não aplicou o 

benefício fiscal às fraldas descartáveis (art. 8º, XXXIV do Anexo IX do RCTE), sob a 

alegação de que esse produto não é produzido no Estado de Goiás; que a Milharina 

deveria ser categorizada como fubá (Art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE); que a farinha 



branca não foi categorizada como farinha de trigo (Art. 8º, XXXIII, do Anexo IX do RCTE); 

que o produto desodorante - creme herbíssimo (Art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE) não 

foi tratado pelo revisor como desodorante; que quanto aos produtos Arroz e feijão (art. 8º, 

XIX, Anexo IX do RCTE), o revisor separou os produtos beneficiados e os não  

beneficiados em Goiás, tributando-os, respectivamente, em 3% e 7%; que o revisor 

desconsiderou a alíquota de 7% para o “alpiste”, por não ser de uso exclusivo na pecuária; 

que o revisor desconsiderou produtos sujeitos à substituição tributária, tais como, 

Mostarda, Guaramix, Cola e Coleção boneca Anahy; que os produtos bolos, biscoitos, 

salgados, pizza, quitandas, sanduíches, lanches, rosquinhas, nhoque, merenques, mouse 

e outros tantos alimentos preparados pelo contribuinte e consumidos durante o desjejum, 

almoço, lanche ou jantar nada mais são do que alimentos prontos para o consumo final e 

que deveriam ser considerados refeição para o fim de serem tributados a 7%; que 

produtos enquadrados na alíquota geral de 17% foram tributados 19%. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

 Analisando o que consta dos autos entendo que há que ser conferida 

razão a recorrente em sua irresignação quanto ao resultado apurado na diligência 

realizada por determinação da Resolução nº 97/2016, desta Primeira Câmara, 

Conforme registrado no Relatório Diligencial encartado às fls. 102/106, 

resta claro o equívoco da recorrente quanto à classificação (“categorização”) dos diversos 

produtos que comercializa e que são submetidos à tributação diferenciada, sendo de 

registrar que a interpretação divergente apresentada pela recorrente sempre tem o condão 

de resultar em carga tributária inferior àquela estabelecida na legislação estadual. 

Pelo referido Relatório percebe-se que a autuada, erroneamente, aplicou 

ao grupo de produtos bebida láctea (no qual se inclui, coalhada, danette, danito, danonito, 

danup e assemelhados) o mesmo tratamento tributário que seria aplicado ao iogurte.  

Da mesma forma, aplicou ao grupo milho (de canjica, para pipoca e 

enlatado) o benefício fiscal destinado a produtos utilizados como insumo agropecuário. 

Também aplicou aos produtos colomba pasqual, biscoitos e geral, bolos, doces e 

salgados, tratamento somente aplicável ao fornecimento de refeição, conforme explicitado 

na Instrução Normativa nº 389/99-GSF, de 9 de setembro de 1999. 

Além destas situações acima mencionadas, o trabalho revisional detalhou 

os erros de procedimento da autuada que a levaram a concluir que o montante final da 

exigência fiscal deveria ser reduzido para R$ 361.216,53 (trezentos e sessenta e um mil, 

duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). 

Os equívocos são patentes e encontram-se analiticamente demonstrados 

na tabela que integra o trabalho de revisão, a qual, por didática e autoexplicativa que é, 

reproduzimos abaixo. 
 

GRUPO (PRODUTO) 
CATEGORIZAÇÃO 
FISCO 

ALEGAÇÃO SUJEITO 
PASSIVO 

CONCLUSÃO 



Bebida láctea. Inclui, 
coalhada, danette, 
danito, danonito, 
danup e 
assemelhados 

17% - Bebida láctea 
art. 20, §1°, II, “a”, 
item 1, do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
iogurte 

Chantilly 17%-Geral 
art. 20, §1°, II, “a”, 
item 1, do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
iogurte 

Densia - iogurte 17% - Geral 
art. 20, §1°, II, “a”, 
item 1, do RCTE 

Alegação correta. 
Produto considerado 
como iogurte 
Relatório corrigido 

Milho (canjica, 
enlatado, pipoca) 

17%-Geral 
art. 20, §1°, II, “a”, 
item 1, do RCTE 

Alegação errônea. 
Benefício somente 
aplicado como 
insumo agropecuário 
e isento como 
hortifrutícula 

Colomba pasqual, 
biscoitos em geral, 
bolos, doces, 
salgados 

17%-Geral 
Art. 8º, XII, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Empresa não se 
enquadra atividade 
de fornecimento de 
refeição, conforme IN 
389, art. 2, XIII. 

Enxaguante bucal 17%-Geral 
Art.8º, XII, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
refeição. 

Epocler Medicamento normal 
Art.8º, XII, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
refeição. 

Ervilha enlatada 17%-Geral 
Art.8º, XII, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Benefício somente 
aplicado como 
insumo agropecuário 
e isento como 
hortifrutícula. 

Meu menu perd 
lasanha 

17%-Geral 
Art.8º, XII, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Empresa não se 
enquadra atividade 
de fornecimento de 
refeição. 



Brincando com 
carinho 

Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 

Alegação correta. 
Produto não 
considerado como 
cosmético. Relatório 
corrigido 

Cereal alcafoods 
Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 

Alegação correta. 
Produto não 
considerado como 
cosmético. Relatório 
corrigido 

Desod glade 
Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 
Alegação errônea. 
Produto considerado 
como cosmético. 

Essência 
aromatizante 

Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 

Alegação correta. 
Produto não 
considerado como 
cosmético. Relatório 
corrigido 

Gel 
Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 
Alegação errônea. 
Produto considerado 
como cosmético 

Kit ovos classy 180gr 
Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 

Alegação correta. 
Produto não 
considerado como 
cosmético. Relatório 
corrigido 

Kit vasilhas, máscaras 
(brinquedo) 

Cosméticos e 
desodorizador 

Art. 20, I, RCTE 

Alegação correta. 
Produto não 
considerado como 
cosmético. Relatório 
corrigido. 

Linguiças em geral 17%-Geral 
Art. 20, § 12, II, item 
6, do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto a 17% 
conforme Parecer 
146/04 - GOT e 
Parecer 1574/12-
GEOT 

Lombo suíno, 
lombinho, mochiba e 
bofe 

17%-Geral 
Art. 20, § l9, II, item 
6, do RCTE 

Alegação correta. 
Produto considerado 
como carne 
congelada, salgada,... 
Relatório corrigido 



Colas (escolar ou 
não) 

Colas 
Art. 32, §1°, II, item 
VII, Anexo VIII, RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
Substituição 
Tributária. 

Coleção boneca 
anahy 

17%-Geral 
Art. 32, §1°, II, item 
VII, Anexo VIII, RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
Substituição 
Tributária. 

Guaramix 17%-Geral 
Art. 32, §1°, II, item 
VII, Anexo VIII, RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
isotônico. 

Açafrão moído, erva 
doce, nectarina, 
inhame, coentro, 
almerão 

17%-Geral 
Art. 6º, XI, a, 1 do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação correta. 
Produto considerado 
como hortifrutícula. 
Relatório corrigido 

Mostarda 17%-Geral 
Art. 6º, XI, al, Anexo 
IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não em 
estado natural. 

Feijão - Brasília, 
carioca, fradinho, são 
marcos, preto, 
branco, bsb, 
esmeralda 

feijão UF (produzido 
ou beneficiado em 
outra UF) 

Art. 8º, XIX, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
industrializado, 
beneficiado em Goiás 

Arroz - bsb, nossa 
casa, mel da terra, 
superum, integral 
agulha 

arroz beneficiado em 
outra UF 

Art. 8º, XIX, Anexo IX 
do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
industrializado, 
beneficiado em Goiás 

Farinha branca 17%-Geral 
Art. 8º, XXXIII, do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não descrito 
como farinha de 
milho, mandioca ou 
de trigo. 

Alvejante 17%-Geral 
Art. 8º, XXXIII do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Alvejante não está 
contemplado com o 
benefício fiscal 
previsto no art. 89, 
XXXIII, Anexo IX, do 
Decreto 4852/97. 
Parecer 1981/10-GPT 



Desodorante - creme 
herbíssimo 

cosméticos e 
desodorizador 

Art. 8º, XXXIII do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
desinfetante 

Milharina 17%-Geral 
Art. 8º, XXXIII do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
fubá. 

Óleo de soja, 
desinfetante 
(minuano, casa, ajax), 
Nissim miojo. 

17%-Geral 
Art. 8º, XXXIII do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação Correta. 
Produto considerado 
constante da cesta 
básica. Relatório 
corrigido 

Fralda descartável -
Cremer, Kisses, 
pompom, turma da 
mônica, baby looney, 
personal, enxutita, 
trendy 

Fralda descartável UF 
(produção outra UF) 

Art. 8º, XXXIV, Anexo 
IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
produzido no Estado 
de Goiás 

Inseticida 17%-Geral 
Art. 8º, XXV, a do 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto quando 
destinado à produção 
rural. 

Grafite 17%-Geral 
Art. 8º, XXXVI Anexo 
IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
considerado como 
lápis. 

Caneta (gliter, 
hidrocor), canetinha 

17%-Geral 
Art. 8º, XXXVI, b, 
Anexo IX do RCTE 

Alegação errônea. 
Produto não 
enquadrado com 
caneta esferográfica. 

Borracha escolar 17%-Geral 
Art. 8º, XXXVI, b, 
Anexo IX do RCTE 

Alegação correta. 
Produto considerado 
por benefício. 
Relatório corrigido 

Alpiste 17%-Geral Art.27, VII do CTE 

Alegação errônea. 
Produto somente 
para uso exclusivo na 
pecuária. Anexo IX, 
art. 7, inc XXV. 

 

Assim, resta caracterizada a infração apontada na inicial consistente na 

utilização de alíquota em saída interna inferior a definida na lei no exato valor apurado no 

trabalho revisional, o qual, por ser superior ao constante da sentença recorrida, não pode 

ser acolhido na integralidade por conta da vedação ao reformatio in pejus. 



Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário apresentado, 

para confirmar a sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração 

no valor do ICMS de R$ 393.775,11 (trezentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e 

cinco reais e onze centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00358/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria com 
débito a menor de ICMS pela utilização de carga tributária 
inferior à estabelecida na legislação. Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 130.221,30 (cento e trinta mil, 
duzentos e vinte e um reais e trinta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, no qual alega a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e pede a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência do ICMS no valor de R$ 
132.600,52 (cento e trinta e dois mil, seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), em 
razão da saída de mercadorias, no período de 01/01/2009 a 30/09/2013, por meio de 
cupom fiscal, com débito a menor de imposto, pela utilização de carga tributária inferior à 
estabelecida na legislação vigente. 

 
Em suas alegações (fls. 33 a 48), a autuada afirma, em síntese, que 

existem vários erros na auditoria fiscal, consistentes em incorreção de alíquotas e de 
aplicação de carga tributária divergente nas operações de saídas. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópias de 

divergências de carga tributária informada e calculada (fls. 60 a 163). 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho nº 378/2015 – PRES. (fls. 166), fundamentado no art. 43, § 2º, da Lei n° 
13.800/01, determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Luziânia, para que, preferencialmente, o autuante diligenciasse as alíquotas aplicáveis, 



e, se fosse o caso, propusesse a adequação do lançamento, refazendo o relatório 
analítico original e os relatórios sintéticos de fls. 2 a 4. 

 
O revisor autuante propõe em manifestação (fls. 168 a 169) a 

alteração do lançamento no valor do tributo de R$ 132.600,52 para R$ 130.221,30, 
decorrente de correção de algumas alíquotas e por consequência no cálculo da carga 
tributária. 

Intimada, a requerente manifesta-se acerca do resultado dessa 
revisão, conforme fls. 175 a 180. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 237/2017-PRES. (fls. 202), com amparo no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, no período 
de 01/01/2009 a 30/09/2013, por meio de cupom fiscal, com débito a menor de imposto, 
pela utilização de carga tributária inferior à estabelecida na legislação vigente, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 132.600,52 (cento e trinta e dois mil, 
seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), diferença de imposto apurada em Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. 

 
A requerente afirmou, em síntese, que existem vários erros na 

auditoria fiscal, consistentes em incorreção de alíquotas e de aplicação de carga tributária 
divergente nas operações de saídas. 

 
No estado em que o processo se encontrava, para o seu 

saneamento, foi necessário investigar sobre o correto valor do ICMS devido, de acordo 



com a adequação da alíquota aplicável, se fosse o caso, a partir da análise do quadro 
comparativo produzido pela requerente às fls. 45. 

 
Assim, os autos foram encaminhados em diligência à Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia, via Despacho n° 378/2015 (fls. 166), para que, 
preferencialmente, o autuante diligenciasse as alíquotas aplicáveis, e, se fosse o caso, 
propusesse a adequação do lançamento, refazendo o relatório analítico original e os 
relatórios sintéticos de fls. 2 a 4. 

 
O revisor, em relatório (fls. 168 a 169), propõe a alteração do 

lançamento no valor do tributo de R$ 132.600,52 (cento e trinta e dois mil seiscentos reais 
e cinquenta e dois centavos) para R$ 130.221,30 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e um 
reais e trinta centavos), decorrente de correção de algumas alíquotas e por consequência 
o cálculo da carga tributária. 

 
Acato o resultado da revisão, por ter ela efetuado as correções 

necessárias apontadas pela requerente, apurando o montante do tributo efetivamente 
devido aos cofres do Estado. 

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

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 130.221,30 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e um reais e trinta centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00429/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR 
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO 
SINGULAR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
DECISÃO CAMERAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SAÍDA DE 
MERCADORIA SEM O DESTAQUE DO IMPOSTO NO 
RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que argui 
preliminar de nulidade da decisão singular vez que não 
preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, visto que a decisão, quanto a este quesito, foi 
proferida à unanimidade de votos, e a recorrente não traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para admissibilidade 
do recurso. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo 
sujeito passivo, posto que o Estado de Goiás possui 
competência para exigir ICMS no fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador fora do local da prestação de 
serviços.  
 
III – Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do acórdão 
cameral posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
 
IV - O fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 
fora do local da prestação de serviços fica sujeito à incidência 
do ICMS (Lei Complementar n° 116/03, art. 1°, § 2°, Lista de 
Serviços, item 7.02, exceção); 
 
V - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não foi afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por 



unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da senteça singular e do 
acórdão cameral, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de ofício, feita pelo Relator, de adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias, por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, 
sem destacar nos documentos o imposto correspondente, utilizando indevidamente de 
isenção conforme documentos, em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais.  
 

 
Citados como infringidos os artigos 11, 40 e 64, do Código Tributário 

Estadual (CTE) c/art. 163, V, "b", do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), 
tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, "c", do CTE, agravada pelo § 9º, 
I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física OLIVO 

SIMOSO, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 

contendo os números das notas fiscais, datas, valores, alíquota do ICMS e o valor deste, 
bem como o total dos valores das notas e do ICMS. 

 
Intimados, apenas o solidário comparece ao processo apresentando 

impugnação, sendo a empresa declarada revel. 
 
Formula a impugnante em preliminar arguição de ilegitimidade ativa e 

no mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a empresa é prestadora de 
serviços por empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ), não comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao 
ICMS. Reproduz doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduz que a base de cálculo 
apurada pela fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais 
discriminadas no auto de infração.  

 
O julgador singular prolata sentença decidindo pela procedência do 

lançamento no entendimento de que a massa asfáltica não é produzida no local da obra, 
mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a conduz até o canteiro de 
obras. 

 
Intimados, somente a empresa autuada apresenta peça defensória, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa, alegando que o julgador deixou de apreciar a questão objeto deste 
procedimento em sua inteireza. 

 



Ainda em preliminar formulam arguição de ilegitimidade ativa e, no 
mérito, pedem a reforma da decisão singular e a consequente improcedência do 
lançamento, alegando que a empresa é prestadora de serviços por empreitada, 
fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS. Reproduzem 
doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduzem que a base de cálculo apurada pela 
fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto 
de infração.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 

o julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que auditor fiscal designado elaborasse demonstrativo, 
totalizando mês a mês o valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido e 
procedesse a juntada de cópias dos documentos fiscais objeto da autuação. 

 
A diligenciadora elaborou o demonstrativo totalizando mês a mês o 

valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido, juntando-o ao processo, 
juntamente com as cópias dos documentos fiscais. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca 

do resultado da diligência. 
 
Submetido o feito à apreciação na fase cameral a Quarta Câmara 

julgadora deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da decisão singular. Em votação majoritária, rejeitou a preliminar de nulidade por 
ilegitimidade ativa e manteve a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
Irresignado com a decisão cameral o sujeito passivo apresenta 

recurso a este Conselho Superior reiterando os pedidos deduzidos na peça recursal, 
inovando apenas quanto ao pedido de nulidade do acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este realizou saída de mercadorias, 
por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, sem destacar nos documentos o 
imposto correspondente, utilizando indevidamente de isenção, em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto à preliminar de nulidade da 
decisão singular, tendo em vista que o recurso não preenche os requisitos previstos no 
art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime quanto a este 
quesito, o sujeito passivo não apresenta elementos necessários e suficientes para que o 
recurso seja admitido. 

 
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, rejeito-a tendo em vista 

que exige-se nestes autos é o ICMS incidente na saída de mercadoria (concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ) em que não houve destaque do imposto nos 
respectivos documentos fiscais, pelo uso indevido da isenção, sendo o Estado possuidor 
de competência para exigir o ICMS no fornecimento dessa mercadoria, porque produzida 



pelo prestador de serviços (autuada) fora do local da prestação de serviços, ficando sujeita 
ao ICMS, conforme exceção constante da Lista de Serviços (item 7.02) estabelecida no 
art. 1°, § 2° da Lei Complementar nº 116/03, transcrita na parte de mérito. 

 
No que tange à preliminar de nulidade do acórdão cameral por 

vício de fundamentação constata-se que o aresto, ainda que sucintamente, abordou todos 
os pontos de irresignação elencados na peça recursal.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

 

“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 

 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão cameral. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 
6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o acórdão proferido na fase cameral, de autoria do 
Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e 
de direito que utilizo como razões de decidir quanto ao mérito, nestes termos: 

 
“[...] 



Condenada em Primeira Instância, tentando a reforma da sentença e a 
improcedência do lançamento, a recorrente alega que é empresa prestadora de serviços por 
empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS, apenas ao ISSQN 
municipal.  

 
Para análise dessa questão, transcrevo o art. 1°, §2° da Lei 

Complementar nº 116/03 que trata especificamente desta matéria: 
 
“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 
esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
[...] 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 
nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
[...] 
Lista de Serviços 
[...] 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS).” Grifo oportuno 
 

Da leitura da reprodução, sobretudo a Lista de Serviços (item 7.02), 
nota-se que obras de construção civil se sujeitam à incidência do ISS, exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS, conforme o destaque. 

 
Segundo a recorrente, a massa asfáltica é o produto resultante da 

usinagem a quente do cimento asfáltico com brita e pó-de-pedra, o que constitui 
industrialização, sendo elaborado fora do local da prestação do serviço. 

 
Igualmente, ficou configurado que a massa asfáltica não é produzida 

no local da obra, mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a remete 
para a obra, conforme consta nos respectivos documentos fiscais, em que a natureza da 
operação foi identificada como SIMPLES REMESSA PARA OBRA (fls. 158 a 445). 

 
Portanto, configurado está que as mercadorias que saíram do 

estabelecimento do sujeito passivo e foram aplicadas em obras de pavimentação, situação 
que a Lei Complementar nº 116/03, conforme dispositivo anteriormente reproduzido, inclui 
na incidência do ICMS, no caso de prestação de serviço de construção civil. 

 
A recorrente ainda alega que a base de cálculo apurada pela 

fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto de 
infração.  

 
De fato, a autoridade fiscal designada para revisão informou, fls. 468, 

que a totalização geral da coluna “valor da operação” da planilha original foi indevidamente 
diminuída do montante de R$ 113,48 (cento e treze reais e quarenta e oito centavos), ICMS 



correspondente de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), entretanto essa diferença a maior 
apurada pela fiscal revisora não pode ser objeto de cobrança nessa peça de lançamento. 

 
Prosseguindo, observo que o Regulamento do Código Tributário 

Estadual (RCTE), em seu Anexo IX (art. 8°, XLIII), em 28.09.06, estabeleceu para a operação 
interna com massa asfáltica o benefício da base de cálculo reduzida: 

 
ACRESCIDO O INCISO XLIII AO ART. 8º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.551, DE 28.09.06 - 
VIGÊNCIA: 01.09.06. 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XLIII - na operação interna com massa asfáltica, de tal forma que resulte a 
aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 3% 
(três por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 
2º, I, "f", 2): 
[...] 
 

Note-se que esse benefício alcançou o período em referência e foi 
devidamente aplicado pelo fiscal autuante e pela revisora. 

 
Por último, destaco que os Pareceres de nº 0986/2001-AST (Assessoria 

Tributária da Superintendência de Administração Tributária) e 1055/2005-GOT (Gerência de 
Orientação Tributária), que solucionaram consulta sobre a incidência de ICMS na usinagem de 
massas asfálticas, com matéria prima fornecida pelo encomendante/consumidor final, também 
manifestam o entendimento da administração tributária no sentido de que a operação de 
usinagem de massa asfáltica constitui fato gerador do ICMS. 

[...]” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 

Superior, inadmito-o quanto à preliminar de nulidade da decisão singular, e rejeito a 
preliminar de ilegitimidade ativa e, quanto ao mérito, mantenho a decisão cameral que 
julgou procedente o auto de infração, todavia, procedo de ofício à adequação da 
penalidade tipificada na exordial para a prevista no art. 71, inc. IV-A, do CTE, em 
observância ao princípio da retroatividade benigna disciplinado no art. 106, inc. II, alínea 
“c”, do Código Tributário Nacional. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00436/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR 
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO 
SINGULAR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
DECISÃO CAMERAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SAÍDA DE 
MERCADORIA SEM O DESTAQUE DO IMPOSTO NO 
RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que argui 
preliminar de nulidade da decisão singular vez que não 
preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, visto que a decisão, quanto a este quesito, foi 
proferida à unanimidade de votos, e a recorrente não traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para admissibilidade 
do recurso. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo 
sujeito passivo, posto que o Estado de Goiás possui 
competência para exigir ICMS no fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador fora do local da prestação de 
serviços.  
 
III – Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do acórdão 
cameral posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
 
IV - O fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 
fora do local da prestação de serviços fica sujeito à incidência 
do ICMS (Lei Complementar n° 116/03, art. 1°, § 2°, Lista de 
Serviços, item 7.02, exceção); 
 
V - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não foi afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por 



unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da senteça singular e do 
acórdão cameral, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de ofício, feita pelo Relator, de adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias, por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, 
sem destacar nos documentos o imposto correspondente, utilizando indevidamente de 
isenção conforme documentos, em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais.  
 

 
Citados como infringidos os artigos 11, 40 e 64, do Código Tributário 

Estadual (CTE) c/art. 163, V, "b", do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), 
tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, "c", do CTE, agravada pelo § 9º, 
I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física OLIVO 

SIMOSO, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 

contendo os números das notas fiscais, datas, valores, alíquota do ICMS e o valor deste, 
bem como o total dos valores das notas e do ICMS. 

 
Intimados, apenas o solidário comparece ao processo apresentando 

impugnação, sendo a empresa declarada revel. 
 
Formula a impugnante em preliminar arguição de ilegitimidade ativa e 

no mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a empresa é prestadora de 
serviços por empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ), não comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao 
ICMS. Reproduz doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduz que a base de cálculo 
apurada pela fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais 
discriminadas no auto de infração.  

 
O julgador singular prolata sentença decidindo pela procedência do 

lançamento no entendimento de que a massa asfáltica não é produzida no local da obra, 
mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a conduz até o canteiro de 
obras. 

 
Intimados, somente a empresa autuada apresenta peça defensória, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa, alegando que o julgador deixou de apreciar a questão objeto deste 
procedimento em sua inteireza. 

 



Ainda em preliminar formulam arguição de ilegitimidade ativa e, no 
mérito, pedem a reforma da decisão singular e a consequente improcedência do 
lançamento, alegando que a empresa é prestadora de serviços por empreitada, 
fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS. Reproduzem 
doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduzem que a base de cálculo apurada pela 
fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto 
de infração.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 

o julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que auditor fiscal designado elaborasse demonstrativo, 
totalizando mês a mês o valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido e 
procedesse a juntada de cópias dos documentos fiscais objeto da autuação. 

 
A diligenciadora elaborou o demonstrativo totalizando mês a mês o 

valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido, juntando-o ao processo, 
juntamente com as cópias dos documentos fiscais. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca 

do resultado da diligência. 
 
Submetido o feito à apreciação na fase cameral a Quarta Câmara 

julgadora deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da decisão singular. Em votação majoritária, rejeitou a preliminar de nulidade por 
ilegitimidade ativa e manteve a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
Irresignado com a decisão cameral o sujeito passivo apresenta 

recurso a este Conselho Superior reiterando os pedidos deduzidos na peça recursal, 
inovando apenas quanto ao pedido de nulidade do acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este realizou saída de mercadorias, 
por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, sem destacar nos documentos o 
imposto correspondente, utilizando indevidamente de isenção, em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto à preliminar de nulidade da 
decisão singular, tendo em vista que o recurso não preenche os requisitos previstos no 
art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime quanto a este 
quesito, o sujeito passivo não apresenta elementos necessários e suficientes para que o 
recurso seja admitido. 

 
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, rejeito-a tendo em vista 

que exige-se nestes autos é o ICMS incidente na saída de mercadoria (concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ) em que não houve destaque do imposto nos 
respectivos documentos fiscais, pelo uso indevido da isenção, sendo o Estado possuidor 
de competência para exigir o ICMS no fornecimento dessa mercadoria, porque produzida 



pelo prestador de serviços (autuada) fora do local da prestação de serviços, ficando sujeita 
ao ICMS, conforme exceção constante da Lista de Serviços (item 7.02) estabelecida no 
art. 1°, § 2° da Lei Complementar nº 116/03, transcrita na parte de mérito. 

 
No que tange à preliminar de nulidade do acórdão cameral por 

vício de fundamentação constata-se que o aresto, ainda que sucintamente, abordou todos 
os pontos de irresignação elencados na peça recursal.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

 

“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 

 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão cameral. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 
6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o acórdão proferido na fase cameral, de autoria do 
Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e 
de direito que utilizo como razões de decidir quanto ao mérito, nestes termos: 

 
“[...] 



Condenada em Primeira Instância, tentando a reforma da sentença e a 
improcedência do lançamento, a recorrente alega que é empresa prestadora de serviços por 
empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS, apenas ao ISSQN 
municipal.  

 
Para análise dessa questão, transcrevo o art. 1°, §2° da Lei 

Complementar nº 116/03 que trata especificamente desta matéria: 
 
“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 
esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
[...] 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 
nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
[...] 
Lista de Serviços 
[...] 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS).” Grifo oportuno 
 

Da leitura da reprodução, sobretudo a Lista de Serviços (item 7.02), 
nota-se que obras de construção civil se sujeitam à incidência do ISS, exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS, conforme o destaque. 

 
Segundo a recorrente, a massa asfáltica é o produto resultante da 

usinagem a quente do cimento asfáltico com brita e pó-de-pedra, o que constitui 
industrialização, sendo elaborado fora do local da prestação do serviço. 

 
Igualmente, ficou configurado que a massa asfáltica não é produzida 

no local da obra, mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a remete 
para a obra, conforme consta nos respectivos documentos fiscais, em que a natureza da 
operação foi identificada como SIMPLES REMESSA PARA OBRA (fls. 158 a 445). 

 
Portanto, configurado está que as mercadorias que saíram do 

estabelecimento do sujeito passivo e foram aplicadas em obras de pavimentação, situação 
que a Lei Complementar nº 116/03, conforme dispositivo anteriormente reproduzido, inclui 
na incidência do ICMS, no caso de prestação de serviço de construção civil. 

 
A recorrente ainda alega que a base de cálculo apurada pela 

fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto de 
infração.  

 
De fato, a autoridade fiscal designada para revisão informou, fls. 468, 

que a totalização geral da coluna “valor da operação” da planilha original foi indevidamente 
diminuída do montante de R$ 113,48 (cento e treze reais e quarenta e oito centavos), ICMS 



correspondente de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), entretanto essa diferença a maior 
apurada pela fiscal revisora não pode ser objeto de cobrança nessa peça de lançamento. 

 
Prosseguindo, observo que o Regulamento do Código Tributário 

Estadual (RCTE), em seu Anexo IX (art. 8°, XLIII), em 28.09.06, estabeleceu para a operação 
interna com massa asfáltica o benefício da base de cálculo reduzida: 

 
ACRESCIDO O INCISO XLIII AO ART. 8º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.551, DE 28.09.06 - 
VIGÊNCIA: 01.09.06. 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XLIII - na operação interna com massa asfáltica, de tal forma que resulte a 
aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 3% 
(três por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 
2º, I, "f", 2): 
[...] 
 

Note-se que esse benefício alcançou o período em referência e foi 
devidamente aplicado pelo fiscal autuante e pela revisora. 

 
Por último, destaco que os Pareceres de nº 0986/2001-AST (Assessoria 

Tributária da Superintendência de Administração Tributária) e 1055/2005-GOT (Gerência de 
Orientação Tributária), que solucionaram consulta sobre a incidência de ICMS na usinagem de 
massas asfálticas, com matéria prima fornecida pelo encomendante/consumidor final, também 
manifestam o entendimento da administração tributária no sentido de que a operação de 
usinagem de massa asfáltica constitui fato gerador do ICMS. 

[...]” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 

Superior, inadmito-o quanto à preliminar de nulidade da decisão singular, e rejeito a 
preliminar de ilegitimidade ativa e, quanto ao mérito, mantenho a decisão cameral que 
julgou procedente o auto de infração, todavia, procedo de ofício à adequação da 
penalidade tipificada na exordial para a prevista no art. 71, inc. IV-A, do CTE, em 
observância ao princípio da retroatividade benigna disciplinado no art. 106, inc. II, alínea 
“c”, do Código Tributário Nacional. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00437/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR 
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO 
SINGULAR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
DECISÃO CAMERAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SAÍDA DE 
MERCADORIA SEM O DESTAQUE DO IMPOSTO NO 
RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que argui 
preliminar de nulidade da decisão singular vez que não 
preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, visto que a decisão, quanto a este quesito, foi 
proferida à unanimidade de votos, e a recorrente não traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para admissibilidade 
do recurso. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo 
sujeito passivo, posto que o Estado de Goiás possui 
competência para exigir ICMS no fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador fora do local da prestação de 
serviços.  
 
III – Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do acórdão 
cameral posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
 
IV - O fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 
fora do local da prestação de serviços fica sujeito à incidência 
do ICMS (Lei Complementar n° 116/03, art. 1°, § 2°, Lista de 
Serviços, item 7.02, exceção); 
 
V - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não foi afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação a preliminar de 
nulidade por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por 



unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença singular e do 
acórdão cameral, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de ofício, feita pelo Relator, de adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, IV-A, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias, por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, 
sem destacar nos documentos o imposto correspondente, utilizando indevidamente de 
isenção conforme documentos, em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais.  
 

 
Citados como infringidos os artigos 11, 40 e 64, do Código Tributário 

Estadual (CTE) c/art. 163, V, "b", do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), 
tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, "c", do CTE, agravada pelo § 9º, 
I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como sujeito passivo solidário a pessoa física OLIVO 

SIMOSO, nos termos do art. 45, XII, do CTE. 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 

contendo os números das notas fiscais, datas, valores, alíquota do ICMS e o valor deste, 
bem como o total dos valores das notas e do ICMS. 

 
Intimados, apenas o solidário comparece ao processo apresentando 

impugnação, sendo a empresa declarada revel. 
 
Formula a impugnante em preliminar arguição de ilegitimidade ativa e 

no mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a empresa é prestadora de 
serviços por empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ), não comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao 
ICMS. Reproduz doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduz que a base de cálculo 
apurada pela fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais 
discriminadas no auto de infração.  

 
O julgador singular prolata sentença decidindo pela procedência do 

lançamento no entendimento de que a massa asfáltica não é produzida no local da obra, 
mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a conduz até o canteiro de 
obras. 

 
Intimados, somente a empresa autuada apresenta peça defensória, 

formulando em preliminar arguição de nulidade da sentença singular, por cerceamento do 
direito de defesa, alegando que o julgador deixou de apreciar a questão objeto deste 
procedimento em sua inteireza. 

 



Ainda em preliminar formulam arguição de ilegitimidade ativa e, no 
mérito, pedem a reforma da decisão singular e a consequente improcedência do 
lançamento, alegando que a empresa é prestadora de serviços por empreitada, 
fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS. Reproduzem 
doutrina e jurisprudência como paradigma. Aduzem que a base de cálculo apurada pela 
fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto 
de infração.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário converteu 

o julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que auditor fiscal designado elaborasse demonstrativo, 
totalizando mês a mês o valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido e 
procedesse a juntada de cópias dos documentos fiscais objeto da autuação. 

 
A diligenciadora elaborou o demonstrativo totalizando mês a mês o 

valor da base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS exigido, juntando-o ao processo, 
juntamente com as cópias dos documentos fiscais. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não se manifestou acerca 

do resultado da diligência. 
 
Submetido o feito à apreciação na fase cameral a Quarta Câmara 

julgadora deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da decisão singular. Em votação majoritária, rejeitou a preliminar de nulidade por 
ilegitimidade ativa e manteve a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
Irresignado com a decisão cameral o sujeito passivo apresenta 

recurso a este Conselho Superior reiterando os pedidos deduzidos na peça recursal, 
inovando apenas quanto ao pedido de nulidade do acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este realizou saída de mercadorias, 
por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, sem destacar nos documentos o 
imposto correspondente, utilizando indevidamente de isenção, em consequência, deverá 
pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto à preliminar de nulidade da 
decisão singular, tendo em vista que o recurso não preenche os requisitos previstos no 
art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime quanto a este 
quesito, o sujeito passivo não apresenta elementos necessários e suficientes para que o 
recurso seja admitido. 

 
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, rejeito-a tendo em vista que exige-se nestes 
autos é o ICMS incidente na saída de mercadoria (concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ) em que não houve destaque do imposto nos respectivos documentos fiscais, pelo 
uso indevido da isenção, sendo o Estado possuidor de competência para exigir o ICMS no 
fornecimento dessa mercadoria, porque produzida pelo prestador de serviços (autuada) 



fora do local da prestação de serviços, ficando sujeita ao ICMS, conforme exceção 
constante da Lista de Serviços (item 7.02) estabelecida no art. 1°, § 2° da Lei 
Complementar nº 116/03, transcrita na parte de mérito. 
 
No que tange à preliminar de nulidade do acórdão cameral por vício de fundamentação 
constata-se que o aresto, ainda que sucintamente, abordou todos os pontos de 
irresignação elencados na peça recursal.  
 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a um cada argumento 
trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a 
seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

 

“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 

 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão cameral. 
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 
6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o acórdão proferido na fase cameral, de autoria do 
Conselheiro Washington Luís Freire de Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e 
de direito que utilizo como razões de decidir quanto ao mérito, nestes termos: 

 
“[...] 



Condenada em Primeira Instância, tentando a reforma da sentença e a 
improcedência do lançamento, a recorrente alega que é empresa prestadora de serviços por 
empreitada, fornecendo massa asfáltica (concreto betuminoso usinado quente - CBUQ), não 
comercializa mercadoria não gerando obrigação com relação ao ICMS, apenas ao ISSQN 
municipal.  

 

Para análise dessa questão, transcrevo o art. 1°, §2° da Lei 
Complementar nº 116/03 que trata especificamente desta matéria: 

 
“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 
esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
[...] 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços 
nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
[...] 
Lista de Serviços 
[...] 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS).” Grifo oportuno 
 

Da leitura da reprodução, sobretudo a Lista de Serviços (item 7.02), 
nota-se que obras de construção civil se sujeitam à incidência do ISS, exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS, conforme o destaque. 

 
Segundo a recorrente, a massa asfáltica é o produto resultante da 

usinagem a quente do cimento asfáltico com brita e pó-de-pedra, o que constitui 
industrialização, sendo elaborado fora do local da prestação do serviço. 

 
Igualmente, ficou configurado que a massa asfáltica não é produzida 

no local da obra, mas no próprio estabelecimento do sujeito passivo, que depois a remete 
para a obra, conforme consta nos respectivos documentos fiscais, em que a natureza da 
operação foi identificada como SIMPLES REMESSA PARA OBRA (fls. 158 a 445). 

 
Portanto, configurado está que as mercadorias que saíram do 

estabelecimento do sujeito passivo e foram aplicadas em obras de pavimentação, situação 
que a Lei Complementar nº 116/03, conforme dispositivo anteriormente reproduzido, inclui 
na incidência do ICMS, no caso de prestação de serviço de construção civil. 

 
A recorrente ainda alega que a base de cálculo apurada pela 

fiscalização não corresponde a soma dos valores das notas fiscais discriminadas no auto de 
infração.  

 
De fato, a autoridade fiscal designada para revisão informou, fls. 468, 

que a totalização geral da coluna “valor da operação” da planilha original foi indevidamente 
diminuída do montante de R$ 113,48 (cento e treze reais e quarenta e oito centavos), ICMS 



correspondente de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), entretanto essa diferença a maior 
apurada pela fiscal revisora não pode ser objeto de cobrança nessa peça de lançamento. 

 
Prosseguindo, observo que o Regulamento do Código Tributário 

Estadual (RCTE), em seu Anexo IX (art. 8°, XLIII), em 28.09.06, estabeleceu para a operação 
interna com massa asfáltica o benefício da base de cálculo reduzida: 

 
ACRESCIDO O INCISO XLIII AO ART. 8º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.551, DE 28.09.06 - 
VIGÊNCIA: 01.09.06. 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XLIII - na operação interna com massa asfáltica, de tal forma que resulte a 
aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 3% 
(três por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 
2º, I, "f", 2): 
[...] 
 

Note-se que esse benefício alcançou o período em referência e foi 
devidamente aplicado pelo fiscal autuante e pela revisora. 

 
Por último, destaco que os Pareceres de nº 0986/2001-AST (Assessoria 

Tributária da Superintendência de Administração Tributária) e 1055/2005-GOT (Gerência de 
Orientação Tributária), que solucionaram consulta sobre a incidência de ICMS na usinagem de 
massas asfálticas, com matéria prima fornecida pelo encomendante/consumidor final, também 
manifestam o entendimento da administração tributária no sentido de que a operação de 
usinagem de massa asfáltica constitui fato gerador do ICMS. 

[...]” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 

Superior, inadmito-o quanto à preliminar de nulidade da decisão singular, e rejeito a 
preliminar de ilegitimidade ativa e, quanto ao mérito, mantenho a decisão cameral que 
julgou procedente o auto de infração, todavia, procedo de ofício à adequação da 
penalidade tipificada na exordial para a prevista no art. 71, inc. IV-A, do CTE, em 
observância ao princípio da retroatividade benigna disciplinado no art. 106, inc. II, alínea 
“c”, do Código Tributário Nacional. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00448/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Auditoria das 
Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada. Saída 
de mercadoria tributada, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária. Improcedente. Pedido de 
suspensão do processo, arguido pela autuada. Rejeitado.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na vestibular, tornando-se, assim, o 
questionamento sobre suspensão do feito inócuo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Mário de Oliveira Andrade. E, por maioria 
de votos, rejeitar o pedido de suspensão do processo, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria tributada, nos períodos indicados nos autos, 
registrados em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD, por meio de notas e cupons fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando as 
respectivas diferenças mensais de ICMS a recolher, conforme Auditoria das Divergências 
de Carga Tributária Informada e Calculada, planilhas e documentação que se encontram 
acostadas ao processo, fls. 03 a 12. Em consequência, deverá recolher o imposto devido, 
acrescido das cominações legais.  

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

40 e 64 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, IV “A” do CTE.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 

motiva o termo de revelia, fls. 15.  
 



Dirigindo-se à Segunda Instância o sujeito passivo alega que durante 
todo o período indicado pelo fiscal, a impugnante estava acobertada por decisão liminar, 
fato que impede o Estado de constituir o auto de infração; que o benefício fiscal que 
reduzia a base de cálculo do ICMS de 17% para 7% na saída de produtos de informática 
foi revogado pelo Decreto nº. 8.512/2015; que tal Decreto eliminou quase metade da lista 
de itens de informática beneficiados, sem respeitar o período da anterioridade 
nonagesimal.  

 
Tal fato fez com que a impugnante impetrasse Mandado de 

Segurança; que foi deferida liminar garantindo a manutenção da base de cálculo reduzida 
aos produtos excluídos do Regulamento do Código Tributário pelo Decreto nº. 8512/2015. 
Requer a improcedência da lide, fls. 20 a 26. Junta documentos, fls. 27 a 64; 66; 68. 

 
É o relatório.   
 

VOTO 
 

O sujeito passivo faz jus à utilização da carga tributária inferior (7%), 
posto que o Decreto Estadual, nº. 8512/2015 que revogou o decreto anterior de nº. 
4852/97, Anexo IX, não observou o princípio da noventena (anterioridade nonagesimal) 
aumentando a carga tributária e surpreendendo o sujeito passivo com alíquota de 17%. 

A inconstitucionalidade é explicita e representa violação direta e 
evidente da Carta Magna pelo poder tributante, tanto que fora deferida liminar em favor do 
sujeito passivo, garantindo-lhe a utilização das alíquotas reduzidas.  

Aqui a violação da Constituição Federal, destaque-se já foi verificada 
pelo poder judiciário em mandado de segurança, não restando a esta instância 
administrativa outra solução senão a adoção e o respeito ao entendimento vigente e 
específico a respeito do caso em foco.  

Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 
Instância, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. E, 
também, por maioria de votos, rejeitar o pedido de suspensão do processo, arguido pela 
autuada. 

  .         
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00606/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS.  
ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria utilizando carga 
tributária inferior a estabelecida na legislação. Auditoria de 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada. 
Procedência total. 
 
 É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Crédito tributário constituído para prevenir a ocorrência da 
decadência, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por decisão liminar em Mandado 
de Segurança nº 12683-87.2016.8.09.0000 (201690126833), nos termos do artigo 151 
incisos IV do Código Tributário Nacional. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal e 
cópia do processo judicial do Mandado de Segurança 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que a carga tributária estaria correta e que a decisão liminar em Mandado de 
Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu o direito de utilizar da 
redução concedida pelo benefício fiscal revogado por não ter a legislação tributária 
estadual observado o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Requereu por fim a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

Conforme Sentença nº 4872/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela procedência da exigência tributária. 



Regularmente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário 
argumentando que o benefício revogado pelo Decreto 8512/15 em vigor em 01/01/2016 
não respeitou o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Anexou decisão do Supremo 
Tribunal Federal STF RESp. 564225 AgR/RS que firmou entendimento de que a redução 
de benefício fiscal implica em aumento indireto de imposto, logo deve observar o princípio 
da Anterioridade Nonagesimal prevista na alínea “c” inciso III do artigo 150 da CF. Afirmou 
ainda que a liminar impede o fisco estadual de constituir o crédito tributário. 

Requereu, do mesmo modo que na instância anterior, a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que o deferimento da liminar em 
Mandando de Segurança apenas garantiu ao sujeito passivo o direito de manter a base de 
cálculo reduzida para os produtos excluídos do benefício fiscal previsto artigo 8º inciso XIII 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 durante o prazo da anterioridade nonagesimal, bem 
como autorizou a respectiva escrituração dos documentos fiscais emitidos nos livros 
fiscais da recorrente.  

Conforme dispõe o artigo 151 inciso IV do Código Tributário 
Nacional, a concessão de medida liminar em mandado de segurança tem como efeito a 
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, não pode portanto, impedir o fisco de 
constituir o crédito tributário, principalmente quando o lançamento visa prevenir a 
decadência do tributo, sendo este exatamente o caso em apreciação. 

Do mesmo modo, a citada medida judicial não impede que o 
processo administrativo tenha seu trâmite processual normal, não demandando sua 
suspensão até o trânsito em julgado da decisão no âmbito do poder judiciário, assim 
sendo, recuso o pedido de sobrestamento formulado pela autuada. 

No que tange ao mérito, a diferença do imposto exigida está 
plenamente demonstrada na auditoria fiscal que embasa o lançamento, não tendo sido 
inclusive objeto de contestação por parte da recorrente. 

Sob tais fundamentos, rejeito o pedido de sobrestamento do presente 
processo, e quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00607/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria 
utilizando carga tributária inferior a estabelecida na legislação. 
Auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada. Procedência total. 
 
 É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Nota Fiscal, documentos anexos. 

Crédito tributário constituído para prevenir a ocorrência da 
decadência, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por decisão liminar em Mandado 
de Segurança nº 12683-87.2016.8.09.0000 (201690126833), nos termos do artigo 151 
incisos IV do Código Tributário Nacional. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal e cópia 
do processo judicial do Mandado de Segurança 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que a carga tributária estaria correta e que a decisão liminar em Mandado de 
Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu o direito de utilizar da 
redução concedida pelo benefício fiscal revogado por não ter a legislação tributária 
estadual observado o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Requereu por fim a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

Conforme Sentença nº 4873/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela procedência da exigência tributária. 

Regularmente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário 
argumentando que o benefício revogado pelo Decreto 8512/15 em vigor em 01/01/2016 



não respeitou o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Anexou decisão do Supremo 
Tribunal Federal STF RESp. 564225 AgR/RS que firmou entendimento de que a redução 
de benefício fiscal implica em aumento indireto de imposto, logo deve observar o princípio 
da Anterioridade Nonagesimal prevista na alínea “c” inciso III do artigo 150 da CF. Afirmou 
ainda que a liminar impede o fisco estadual de constituir o crédito tributário. 

Requereu, do mesmo modo que na instância anterior, a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que o deferimento da liminar em 
Mandando de Segurança apenas garantiu ao sujeito passivo o direito de manter a base de 
cálculo reduzida para os produtos excluídos do benefício fiscal previsto artigo 8º inciso XIII 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 durante o prazo da anterioridade nonagesimal, bem 
como autorizou a respectiva escrituração dos documentos fiscais emitidos nos livros 
fiscais da recorrente.  

Conforme dispõe o artigo 151 inciso IV do Código Tributário 
Nacional, a concessão de medida liminar em mandado de segurança tem como efeito a 
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, não pode portanto, impedir o fisco de 
constituir o crédito tributário, principalmente quando o lançamento visa prevenir a 
decadência do tributo, sendo este exatamente o caso em apreciação. 

Do mesmo modo, a citada medida judicial não impede que o 
processo administrativo tenha seu trâmite processual normal, não demandando sua 
suspensão até o trânsito em julgado da decisão no âmbito do poder judiciário, assim 
sendo, recuso o pedido de sobrestamento formulado pela autuada. 

No que tange ao mérito, a diferença do imposto exigida está 
plenamente demonstrada na auditoria fiscal que embasa o lançamento, não tendo sido 
inclusive objeto de contestação por parte da recorrente. 

Sob tais fundamentos, rejeito o pedido de sobrestamento do presente 
processo, e quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00608/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria 
utilizando carga tributária inferior a estabelecida na legislação. 
Auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada. Procedência total. 
 
 É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Nota Fiscal, documentos anexos. 

Crédito tributário constituído para prevenir a ocorrência da 
decadência, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por decisão liminar em Mandado 
de Segurança nº 12683-87.2016.8.09.0000 (201690126833), nos termos do artigo 151 
incisos IV do Código Tributário Nacional. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal e cópia 
do processo judicial do Mandado de Segurança 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que a carga tributária estaria correta e que a decisão liminar em Mandado de 
Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu o direito de utilizar da 
redução concedida pelo benefício fiscal revogado por não ter a legislação tributária 
estadual observado o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Requereu por fim a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

Conforme Sentença nº 4871/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela procedência da exigência tributária. 

Regularmente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário 
argumentando que o benefício revogado pelo Decreto 8512/15 em vigor em 01/01/2016 



não respeitou o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Anexou decisão do Supremo 
Tribunal Federal STF RESp. 564225 AgR/RS que firmou entendimento de que a redução 
de benefício fiscal implica em aumento indireto de imposto, logo deve observar o princípio 
da Anterioridade Nonagesimal prevista na alínea “c” inciso III do artigo 150 da CF. Afirmou 
ainda que a liminar impede o fisco estadual de constituir o crédito tributário. 

Requereu, do mesmo modo que na instância anterior, a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que o deferimento da liminar em 
Mandando de Segurança apenas garantiu ao sujeito passivo o direito de manter a base de 
cálculo reduzida para os produtos excluídos do benefício fiscal previsto artigo 8º inciso XIII 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 durante o prazo da anterioridade nonagesimal, bem 
como autorizou a respectiva escrituração dos documentos fiscais emitidos nos livros 
fiscais da recorrente.  

Conforme dispõe o artigo 151 inciso IV do Código Tributário 
Nacional, a concessão de medida liminar em mandado de segurança tem como efeito a 
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, não pode portanto, impedir o fisco de 
constituir o crédito tributário, principalmente quando o lançamento visa prevenir a 
decadência do tributo, sendo este exatamente o caso em apreciação. 

Do mesmo modo, a citada medida judicial não impede que o 
processo administrativo tenha seu trâmite processual normal, não demandando sua 
suspensão até o trânsito em julgado da decisão no âmbito do poder judiciário, assim 
sendo, recuso o pedido de sobrestamento formulado pela autuada. 

No que tange ao mérito, a diferença do imposto exigida está 
plenamente demonstrada na auditoria fiscal que embasa o lançamento, não tendo sido 
inclusive objeto de contestação por parte da recorrente. 

Sob tais fundamentos, rejeito o pedido de sobrestamento do presente 
processo, e quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00609/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria 
utilizando carga tributária inferior a estabelecida na legislação. 
Auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada. Procedência total. 
 
 É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Nota Fiscal, documentos anexos. 

Crédito tributário constituído para prevenir a ocorrência da 
decadência, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por decisão liminar em Mandado 
de Segurança nº 12683-87.2016.8.09.0000 (201690126833), nos termos do artigo 151 
incisos IV do Código Tributário Nacional. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal e cópia 
do processo judicial do Mandado de Segurança 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que a carga tributária estaria correta e que a decisão liminar em Mandado de 
Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu o direito de utilizar da 
redução concedida pelo benefício fiscal revogado por não ter a legislação tributária 
estadual observado o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Requereu por fim a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

Conforme Sentença nº 4869/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela procedência da exigência tributária. 

Regularmente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário 
argumentando que o benefício revogado pelo Decreto 8512/15 em vigor em 01/01/2016 



não respeitou o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Anexou decisão do Supremo 
Tribunal Federal STF RESp. 564225 AgR/RS que firmou entendimento de que a redução 
de benefício fiscal implica em aumento indireto de imposto, logo deve observar o princípio 
da Anterioridade Nonagesimal prevista na alínea “c” inciso III do artigo 150 da CF. Afirmou 
ainda que a liminar impede o fisco estadual de constituir o crédito tributário. 

Requereu, do mesmo modo que na instância anterior, a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que o deferimento da liminar em 
Mandando de Segurança apenas garantiu ao sujeito passivo o direito de manter a base de 
cálculo reduzida para os produtos excluídos do benefício fiscal previsto artigo 8º inciso XIII 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 durante o prazo da anterioridade nonagesimal, bem 
como autorizou a respectiva escrituração dos documentos fiscais emitidos nos livros 
fiscais da recorrente.  

Conforme dispõe o artigo 151 inciso IV do Código Tributário 
Nacional, a concessão de medida liminar em mandado de segurança tem como efeito a 
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, não pode portanto, impedir o fisco de 
constituir o crédito tributário, principalmente quando o lançamento visa prevenir a 
decadência do tributo, sendo este exatamente o caso em apreciação. 

Do mesmo modo, a citada medida judicial não impede que o 
processo administrativo tenha seu trâmite processual normal, não demandando sua 
suspensão até o trânsito em julgado da decisão no âmbito do poder judiciário, assim 
sendo, recuso o pedido de sobrestamento formulado pela autuada. 

No que tange ao mérito, a diferença do imposto exigida está 
plenamente demonstrada na auditoria fiscal que embasa o lançamento, não tendo sido 
inclusive objeto de contestação por parte da recorrente. 

Sob tais fundamentos, rejeito o pedido de sobrestamento do presente processo, e quanto 
ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que 
considerou procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00610/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. O 
ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria utilizando carga 
tributária inferior a estabelecida na legislação. Auditoria de 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada. 
Procedência total. 
 
 É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal e 
Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que a carga tributária estaria correta e que a decisão liminar em Mandado de 
Segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu o direito de utilizar da 
redução concedida pelo benefício fiscal revogado por não ter a legislação tributária 
estadual observado o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Requereu por fim a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

Conforme Sentença nº 4866/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela procedência da exigência tributária. 

Regularmente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário 
argumentando que o benefício revogado pelo Decreto 8512/15 em vigor em 01/01/2016 
não respeitou o princípio da Anterioridade Nonagesimal. Anexou decisão do Supremo 
Tribunal Federal STF RESp. 564225 AgR/RS que firmou entendimento de que a redução 
de benefício fiscal implica em aumento indireto de imposto, logo deve observar o princípio 



da Anterioridade Nonagesimal prevista na alínea “c” inciso III do artigo 150 da CF. Afirmou 
ainda que a liminar impede o fisco estadual de constituir o crédito tributário. 

Requereu, do mesmo modo que na instância anterior, a 
improcedência da autuação ou que seja suspenso o presente processo até o trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que o deferimento da liminar em 
Mandando de Segurança apenas garantiu ao sujeito passivo o direito de manter a base de 
cálculo reduzida para os produtos excluídos do benefício fiscal previsto artigo 8º inciso XIII 
do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 durante o prazo da anterioridade nonagesimal, bem 
como autorizou a respectiva escrituração dos documentos fiscais emitidos nos livros 
fiscais da recorrente.  

Conforme dispõe o artigo 151 inciso IV do Código Tributário 
Nacional, a concessão de medida liminar em mandado de segurança tem como efeito a 
suspenção da exigibilidade do crédito tributário, não pode portanto, impedir o fisco de 
constituir o crédito tributário, principalmente quando o lançamento visa prevenir a 
decadência do tributo, sendo este exatamente o caso em apreciação. 

Do mesmo modo, a citada medida judicial não impede que o 
processo administrativo tenha seu trâmite processual normal, não demandando sua 
suspensão até o trânsito em julgado da decisão no âmbito do poder judiciário, assim 
sendo, recuso o pedido de sobrestamento formulado pela autuada. 

No que tange ao mérito, a diferença do imposto exigida está 
plenamente demonstrada na auditoria fiscal que embasa o lançamento, não tendo sido 
inclusive objeto de contestação por parte da recorrente. 

Sob tais fundamentos, rejeito o pedido de sobrestamento do presente 
processo, e quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença que considerou procedente o lançamento. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00678/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias com 
utilização de carga tributária inferior à permitida pela legislação 
tributária. Auditoria fiscal mediante Levantamento Comparativo 
entre a alíquota lançada no documento fiscal e a alíquota 
regulamentar. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração quando a Fazenda Pública 
exige obrigação tributária considerada inconstitucional 
mediante provimento judicial exarado por autoridade do Poder 
Judiciário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João 
Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes e Antônio Martins da Silva, que votaram pela procedência 
total do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo promoveu a saída de 
mercadorias utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
apurada mediante Levantamento Comparativo entre a alíquota lançada na documentação 
fiscal e a alíquota regulamentar. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais.  

 
 Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos e na 

impugnação dirigida à Primeira Instância argui a inconstitucionalidade do adicional de 2% 
destinado ao Fundo de Combate à Pobreza -  Fundo Protege. Ao final, requer a 
improcedência do feito ou a declaração de sua inaplicabilidade ao caso. 

 
Cientificado após a ratificação da pretensão fiscal pelo douto julgador 

singular, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para reiterar a inconstitucionalidade do 
adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – PROTEGE. Assevera ter 
ingressado com ação declaratória de inconstitucionalidade junto ao Poder Judiciário e 
obtido o respectivo provimento judicial na forma de antecipação de tutela, para obstar a 
cobrança do aludido percentual. Ao final pugna pela reforma da decisão anterior para 
declarar a improcedência do auto de infração.  

 
É o relatório. 
 



 
 

V O T O 
 

 
Passo a decidir e de plano invoco o artigo 6º, § 6º da Lei Estadual nº 

16.469/09 o qual transcrevo abaixo, “in verbis”. 

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

§ 6º Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 
do Código Tributário Nacional (Lei federal n° 5.172, de 25 de outubro 
de 1966), a legislação tributária será interpretada de modo a preservar 
a unidade e a coesão do sistema de princípios e normas da ordem 
jurídica. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

Ante o exposto e após compulsar os autos, verifico que razão assiste 
ao sujeito passivo ao pleitear a reforma da decisão anterior e de consequência a 
improcedência do auto de infração. Ato contínuo, acolho no ato como razão de voto, o 
provimento judicial exarado pelo douto magistrado Dr. Mauricio Porfírio Rosa Exmo. Sr. 
Juiz de Direito da Fazenda Pública Estadual que em sede de liminar em antecipação de 
tutela acolheu a suspensão do presente crédito tributário (fls.49 a 52). 

 
O dito provimento judicial, embora tenha natureza jurídica provisória 

está a dizer que não deve a Fazenda Pública Estadual constituir o presente crédito 
tributário, ou seja exigir o adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, em 
face da declaração antecipada de sua implausibilidade constitucional, exarada pelo Poder 
Judiciário.  

 
O cerne da questão cinge-se ao prazo concedido pela Emenda 

Constitucional nº 42/2003 em seu artigo 4º, para que Estados e Municípios criassem esses 
adicionais, o que foi ignorado pelo Estado de Goiás, que tão somente regulamentou a 
matéria após esgotado o prazo estabelecido na citada Emenda. A regulamentação para tal 
deu-se com a promulgação da Lei Estadual nºs 15.505/05 declarada inconstitucional pelo 
judiciário goiano (fls.52). Desse modo, as leis estaduais instituidoras do adicional editadas 
após 19 de dezembro de 2003, devem obrigatoriamente, observar os limites impostos no 
art. 82, § 1º, do ADCT, sob pena de inconstitucionalidade.  

 
Ademais, tendo em vista que a definição e a lista de produtos e 

serviços supérfluos somente poderiam ter sido criadas mediante prévia publicação de Lei 
Complementar, que não foi feita e aproveitando-se dessa brecha, por omissão do 
Congresso Nacional, a  Fazenda Pública Estadual tomou a iniciativa e regulamentou neste 
Estado através de anexo do Regulamento do Código Tributário Estadual, sua própria 
definição de produtos e serviços supérfluos. Ante isso, devo considerar que invadiu 
competência exclusiva da União, o que não se pode aceitar, pois foi em cima desta 
listagem que o Estado de Goiás estipulou o percentual de dois por cento sobre os 
produtos e serviços considerados supérfluos. 

 
Devo acrescentar que o presente auto de infração e sua 

fundamentação ferem os artigos 165, § 9º, inciso II, em combinação com o artigo 24, I, e 
seu § 1º, todos da Constituição Federal de 1988, vez que as condições para a instituição e 
funcionamento de fundo dependem de Lei Complementar, princípio este não alterado e 
até reforçado pela Emenda 42/2003 (ADCT 79 e 82).    

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


E, por último, mas não menos importante, tal qual o sujeito passivo, 
devo argumentar que a cobrança desse adicional viola o artigo 167, inciso IV, da 
Constituição Federal, que veda aos Estados-membros, vincularem receita de imposto a 
fundo ou despesa.  

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar. Ante todo este conjunto de 

dispositivos contrariados pela Fazenda Pública Estadual, razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a improcedência do auto de infração, motivo pelo qual conheço do recurso, 
dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de 
infração 

 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00686/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Recolhimento a menor do que o devido. 
Exigência tributária efetivada de acordo com o art. 142 do 
Código Tributário Nacional. Procedência. 
 
A apuração fiscal de resultado divergente ao estabelecido na 
legislação tributária impõe a sua cobrança por meio de 
lançamento do crédito tributário de ofício e a ausência de 
contraprovas convincentes da ausência de ocorrência de fato 
gerador da obrigação tributária suporta a declaração da 
procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auditor fiscal descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, no 
período de 01/01/2016 a 29/02/2016, por meio de Nota Fiscal Eletrônica e/ou Cupons 
Fiscais, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, fato que 
ocasionou uma diferença no ICMS devido no valor de R$ 19.018,38 apurada conforme 
relatório anexados. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS, junto com as 
cominações legais.  

 
Para suporte do fato descrito, a fiscalização identifica os arts. 11, 

inciso I; 27; 40 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE e propõe a penalidade prescrita no art. 71, 
inciso IV-A do CTE. 

  
O auto de infração é instruído com os documentos de fls.03 a 18. 
 
Após as intimações legais o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, fls. 21 a 25, argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, por entender que a exigência do ICMS é 
equivocada, visto que é cobrado de forma suplementar, que está apurado na auditoria da 
alíquota efetiva, conforme prova a análise dos papéis que compõem a auditoria 
denominada Divergência da Carga Tributária e Calculada – Nota Fiscal e Cupom Fiscal – 
Tipo 60. 

 
Acresce que “o lançado ICMS suplementar é equivalente ao aumento 

da alíquota no percentual de 10% (dez por cento), nas vendas de produtos de informática, 
para que a carga tributária final corresponda a alíquota interna de 17% (dezessete por 



cento), entretanto, estes produtos tem tributação interna beneficiada, com redução da 
base de cálculo de forma que a alíquota aplicada corresponda a 7% (sete por cento), na 
forma do Art. 8º, XIII do Anexo IX do RCTE”, fl. 23. 

 
Afirma que o fato gerador que suporta a exigência do crédito não 

ocorreu, visto que a saída de mercadorias não sofreu a redução aplicável aos produtos de 
informática e que a alíquota aplicada pelo autuante é superior à exigida pela legislação do 
artigo mencionado no parágrafo anterior e o transcreve na peça defensória. 

 
O julgador singular, fls.43 a 45, não acolhe a preliminar de nulidade 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, decide pela 
procedência do auto de infração. 

  
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls.48 a 50, e se defende sob a tese de que não concorda com a procedência do 
lançamento porque as saídas são determinadas em parametrização do sistema de 
emissão de documentos fiscais, e estas são sempre atualizadas conforme as mudanças 
na legislação.  

 
Afirma que para demostrar a cobrança indevida do ICMS, descrita no 

auto de infração, será juntada, como peça adicional ao presente recurso, levantamento de 
igual teor ao do autuante, cujo objetivo é demonstrar a real posição da conta do ICMS o 
que contraria a afirmação fiscal de ocorrência de omissão no recolhimento do imposto.  

 
A recorrente se vê impedida de juntá-los, nesse momento, devido a 

reconstrução do setor contábil da empresa.  
 
Por fim requer o acolhimento do presente recurso, requer a juntada 

dos demonstrativos ao processo, por serem condizentes com a reclamação da fiscalização 
estadual e descrita na peça basilar.  

 
É o Relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos e da comparação dos documentos 

instrutórios do lançamento do crédito tributário conclui que o trabalho de auditagem 
expedido para suporte da exigência do imposto está tecnicamente correto. 

 
A afirmação de que o sujeito passivo utilizou carga tributária inferior à 

estabelecida pela legislação fiscal vigente à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária não foi contraditada de forma convincente, de forma que prevalece a 
exigência do imposto com os acréscimos legais definidos no auto de infração. 

 
A empresa não contestou a cobrança da diferença do ICMS recolhido 

a menor do que o efetivamente devido pela empresa, portanto, prevalece a 
complementação do crédito de direito do sujeito ativo, o qual é reclamado no auto de 
infração. 

 
A constatação de recolhimento de imposto com a utilização de carga 

tributária inferior à definida na legislação tributária comporta a reclamação da diferença por 



parte da autoridade administrativa, conforme define o art. 142 do Código Tributário 
Nacional-CTN. 

 
Ante o exposto e ao votar esta autuação, decido, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00704/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria com 
carga tributária inferior àquela permitida pela legislação. Pedido 
de Revisão Extraordinária. Procedência parcial. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sujeito 
passivo, no período de ocorrência do fato gerador, promoveu a 
saída parcial de mercadorias com carga tributária inferior àquela 
permitida em lei, procedente em parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 11.320,95 (onze mil, trezentos e vinte 
reais e noventa e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A Fazenda 
Pública concorda com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo promoveu a saída de 
mercadorias com carga tributária inferior à permitida pela legislação. Em decorrência, fica 
obrigado a adimplir a diferença do imposto omitido acrescido das cominações legais. 

 
Após a decretação da revelia e da perempção, o sujeito passivo 

ingressa com Pedido de Revisão Extraordinária dirigido ao Presidente desta Casa para 
requerer a improcedência do auto de infração. 

 
Em suas alegações, pondera que no período de 04/02/2011 a 

30/09/2013 estava enquadrada no Simples Nacional e que por este regime não há 
diferenciação de alíquotas internas e interestaduais, nos termos do art. 13, § 5º da Lei 
Complementar nº 123/2006. Ao final requer a reavaliação do procedimento fiscal, 
acostando aos autos os seguintes documentos a título de prova: Consulta Pública ao 
Cadastro, Consulta Optantes do Simples Nacional, Recibos de Entrega de Escrituração 
Fiscal Digital, arquivos do Sintegra e Conferência de Apuração do ICMS (fls.104/117). 

 
Ato contínuo, os atos foram remetidos à Delegacia Regional de 

Fiscalização de Luziânia, via Despacho nº 223/2017, a fim de que o revisor examinasse as 
alegações do sujeito passivo e emitisse, ao final, um parecer conclusivo sobre a matéria, 
notadamente, se o valor cobrado na inicial deveria ou não permanecer o mesmo após a 
análise e considerações. 

 



Os autos retornam à SEJUR para nova análise, com inserção de 
documentos (fls.125/165) e manifestação (fls.166/167) que alteram o valor do imposto 
para R$ 11.320,95 de acordo com a Minuta do auto de Infração (fls.164/165). 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do douto 

Presidente desta Casa que no Despacho de nº 2657/2017 – PRES, às fls. 169, 
manifestou-se pelo acolhimento do pleito passivo em parte, e cujo teor acolho para 
fundamentar meu voto. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “in verbis” 

 
Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, II, a.1, da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial do lançamento, uma vez que a atuante revisora 
alterou o valor do crédito tributário para o valor do tributo de R$ 
29.331,00 para R$ 11.320,95 de acordo com a Minuta do auto de 
infração (fls. 164 a 165). 
 
Por isso com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária... 
 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar e por isso 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 11.320,95 (onze mil e trezentos e vinte reais e noventa e cinco 
centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00714/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação. 
Auditoria da Carga Tributária. Procedência. 
 
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, IV) 
e não o julgamento do feito, indeferindo-se pedido de 
sobrestamento do processo; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de carga tributária inferior à 
aplicável à operação, apurado em Auditoria da Carga Tributária 
não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de janeiro a março de 2016, por meio de nota 
fiscal eletrônica e cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria da 
Carga Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
36.172,10 (trinta e seis mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos), mais as 
cominações legais. 

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal 
(fls. 7), demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (fls. 8 a 14) e cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 
(fls. 15 a 19), dente outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 40 a 46), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em 
essência que a carga tributária estaria correta e existe decisão liminar em mandado de 
segurança do Tribunal de Justiça garantindo a redução da base de cálculo por não ter 
guardado o princípio da anterioridade nonagesimal.  

 
Junta cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 

(fls. 78 a 82), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 4875/2017 – JULP (fls. 85 a 92). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 99 a 

106), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando 
que a autoridade fiscal fundamente a exigência em Relatórios, nos quais afirma que a 
alíquota efetiva do ICMS seria de 17%. Ocorre que a recorrente utilizou a alíquota 
adequada, qual seja, a prevista no art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Esse benefício foi revogado pelo Decreto n° 8.512/15, que entrou em 

vigor em 1°/01/2016 e eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

 
Tal fato fez com que a recorrente impetrasse mandado de 

Segurança, no qual o magistrado deferiu a liminar garantido a manutenção da base de 
cálculo reduzida aos produtos excluídos do RCTE pelo Decreto n° 8.512/15, durante o 
prazo da anterioridade nonagesimal. 

 
Desta forma observa-se que a autuação refere-se a saídas de 

mercadorias com aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da 
anterioridade nonagesimal, conforme resguardado pela liminar no processo n° 12683-
87.2016.8.09.0000. Apesar do direito concedido à recorrente, o Fisco Estadual tem 
constituído créditos em desrespeito a decisão judicial. 

 
Caso não seja julgado improcedente, que seja suspenso o presente 

processo até o trânsito em julgado da sentença judicial proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n° 12683-87.2016.8.09.0000. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, pois a liminar em Mandado de Segurança 
apenas garantiu a manutenção da redução da base de cálculo durante o período 
nonagesimal, bem como autorizou sua escrituração nos livros fiscais, observando que a 
concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
[...] 



 
A medida liminar então não impede a constituição do crédito 

tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, impede apenas o Fisco de 
executar o crédito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o crédito tributário lançado no auto 

de infração decorreu da utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, em saídas de mercadorias realizadas no período de janeiro a março de 2016, 
apurada em Auditoria da Carga Tributária. 

 
Nos demonstrativos da auditoria (fls. 7 a 14) que instruem a 

acusação vê-se que o contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre os valores dos produtos 
de informática por ele comercializados, no período auditado, quando deveria ter aplicado a 
alíquota de 17%, o que motivou o Fisco a exigir a diferença de ICMS de R$ 36.172,10 
(trinta e seis mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos) pela aplicação de 10% sobre 
o valor dos produtos comercializados. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, no qual diz ter utilizado a alíquota adequada, qual seja, a prevista no 
art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 
[...] 

 
Diz também que a liminar judicial em mandado de segurança 

assegurou a aplicação do benefício fiscal (RCTE, Anexo IX, art. 8° XIII) dentro do período 
da anterioridade nonagesimal. 

 
A alíquota de 7% utilizada pelo contribuinte tornou-se inadequada em 

razão de alteração no Apêndice IV do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 promovida pelo 
art. 1° do Decreto n° 8.512/15, publicado em 28/12/15, em vigor a partir desta data. 
Vejamos a reprodução dos arts. 1º e 2° desse decreto: 

 
Art.1º O Apêndice IV do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE- 
passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Com a alteração promovida pelo Decreto n° 8.512/15, os produtos de 

informática comercializados pelo contribuinte, que ensejaram a autuação, perderam o 
benefício da redução da base de cálculo para 7%, sujeitando-se então à alíquota interna 
(17%) prevista no art. 27, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, 
excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#APIV
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#APIV
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm


[...] 

 
Portanto correta a cobrança da diferença de ICMS pela aplicação de 

10% sobre o valor dos produtos comercializados no período auditado, notando que a 
defesa em momento algum questionou os cálculos promovidos na auditoria. 

 
Como expus em linhas anteriores, a liminar judicial não impede a 

constituição do crédito tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, 
impede apenas a execução do crédito tributário, cuja exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, notando que o autor 
do lançamento fez constar no histórico do auto de infração essa restrição. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os 
cálculos promovidos na auditoria e considerando que a decisão quanto ao acatamento ou 
não da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando suspensa a exigibilidade do crédito nele 
lançado até decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00715/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação. 
Auditoria da Carga Tributária. Procedência. 
 
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, IV) 
e não o julgamento do feito, indeferindo-se pedido de 
sobrestamento do processo; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de carga tributária inferior à 
aplicável à operação, apurado em Auditoria da Carga Tributária 
não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de janeiro a março de 2016, por meio de nota 
fiscal eletrônica e cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria da 
Carga Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
12.998,54 (doze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 
mais as cominações legais. 

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal 
(fls. 7), demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (fls. 8 a 11) e cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 
(fls. 12 a 16), dente outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 37 a 43), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em 
essência que a carga tributária estaria correta e existe decisão liminar em mandado de 
segurança do Tribunal de Justiça garantindo a redução da base de cálculo por não ter 
guardado o princípio da anterioridade nonagesimal.  

 
Junta cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 

(fls. 75 a 79), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 4874/2017 – JULP (fls. 82 a 89). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 96 a 

103), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando 
que a autoridade fiscal fundamente a exigência em Relatórios, nos quais afirma que a 
alíquota efetiva do ICMS seria de 17%. Ocorre que a recorrente utilizou a alíquota 
adequada, qual seja, a prevista no art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Esse benefício foi revogado pelo Decreto n° 8.512/15, que entrou em 

vigor em 1°/01/2016 e eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

 
Tal fato fez com que a recorrente impetrasse mandado de 

Segurança, no qual o magistrado deferiu a liminar garantido a manutenção da base de 
cálculo reduzida aos produtos excluídos do RCTE pelo Decreto n° 8.512/15, durante o 
prazo da anterioridade nonagesimal. 

 
Desta forma observa-se que a autuação refere-se a saídas de 

mercadorias com aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da 
anterioridade nonagesimal, conforme resguardado pela liminar no processo n° 12683-
87.2016.8.09.0000. Apesar do direito concedido à recorrente, o Fisco Estadual tem 
constituído créditos em desrespeito a decisão judicial. 

 
Caso não seja julgado improcedente, que seja suspenso o presente 

processo até o trânsito em julgado da sentença judicial proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n° 12683-87.2016.8.09.0000. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, pois a liminar em Mandado de Segurança 
apenas garantiu a manutenção da redução da base de cálculo durante o período 
nonagesimal, bem como autorizou sua escrituração nos livros fiscais, observando que a 
concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
[...] 



 
A medida liminar então não impede a constituição do crédito 

tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, impede apenas o Fisco de 
executar o crédito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o crédito tributário lançado no auto 

de infração decorreu da utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, em saídas de mercadorias realizadas no período de janeiro a março de 2016, 
apurada em Auditoria da Carga Tributária. 

 
Nos demonstrativos da auditoria (fls. 7 a 11) que instruem a 

acusação vê-se que o contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre os valores dos produtos 
de informática por ele comercializados, no período auditado, quando deveria ter aplicado a 
alíquota de 17%, o que motivou o Fisco a exigir a diferença de ICMS de R$ 12.998,54 
(doze mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) pela aplicação 
de 10% sobre o valor dos produtos comercializados. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, no qual diz ter utilizado a alíquota adequada, qual seja, a prevista no 
art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 
[...] 

 
Diz também que a liminar judicial em mandado de segurança 

assegurou a aplicação do benefício fiscal (RCTE, Anexo IX, art. 8° XIII) dentro do período 
da anterioridade nonagesimal. 

 
A alíquota de 7% utilizada pelo contribuinte tornou-se inadequada em 

razão de alteração no Apêndice IV do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 promovida pelo 
art. 1° do Decreto n° 8.512/15, publicado em 28/12/15, em vigor a partir desta data. 
Vejamos a reprodução dos arts. 1º e 2° desse decreto: 

 
Art.1º O Apêndice IV do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE- 
passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Com a alteração promovida pelo Decreto n° 8.512/15, os produtos de 

informática comercializados pelo contribuinte, que ensejaram a autuação, perderam o 
benefício da redução da base de cálculo para 7%, sujeitando-se então à alíquota interna 
(17%) prevista no art. 27, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, 
excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 
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[...] 

 
Portanto correta a cobrança da diferença de ICMS pela aplicação de 

10% sobre o valor dos produtos comercializados no período auditado, notando que a 
defesa em momento algum questionou os cálculos promovidos na auditoria. 

 
Como expus em linhas anteriores, a liminar judicial não impede a 

constituição do crédito tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, 
impede apenas a execução do crédito tributário, cuja exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, notando que o autor 
do lançamento fez constar no histórico do auto de infração essa restrição. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os 
cálculos promovidos na auditoria e considerando que a decisão quanto ao acatamento ou 
não da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando suspensa a exigibilidade do crédito nele 
lançado até decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00716/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação. 
Auditoria da Carga Tributária. Procedência. 
 
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, IV) 
e não o julgamento do feito, indeferindo-se pedido de 
sobrestamento do processo; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de carga tributária inferior à 
aplicável à operação, apurado em Auditoria da Carga Tributária 
não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de janeiro a março de 2016, por meio de nota 
fiscal eletrônica e cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria da 
Carga Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
14.703,99 (quatorze mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos), mais as 
cominações legais. 

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal 
(fls. 7 a 8), demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (fls. 9 a 12) e cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 
(fls. 13 a 17), dente outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 38 a 44), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em 
essência que a carga tributária estaria correta e existe decisão liminar em mandado de 
segurança do Tribunal de Justiça garantindo a redução da base de cálculo por não ter 
guardado o princípio da anterioridade nonagesimal.  

 
Junta cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 

(fls. 76 a 80), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 4877/2017 – JULP (fls. 83 a 90). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 97 a 

104), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando 
que a autoridade fiscal fundamente a exigência em Relatórios, nos quais afirma que a 
alíquota efetiva do ICMS seria de 17%. Ocorre que a recorrente utilizou a alíquota 
adequada, qual seja, a prevista no art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Esse benefício foi revogado pelo Decreto n° 8.512/15, que entrou em 

vigor em 1°/01/2016 e eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

 
Tal fato fez com que a recorrente impetrasse mandado de 

Segurança, no qual o magistrado deferiu a liminar garantido a manutenção da base de 
cálculo reduzida aos produtos excluídos do RCTE pelo Decreto n° 8.512/15, durante o 
prazo da anterioridade nonagesimal. 

 
Desta forma observa-se que a autuação refere-se a saídas de 

mercadorias com aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da 
anterioridade nonagesimal, conforme resguardado pela liminar no processo n° 12683-
87.2016.8.09.0000. Apesar do direito concedido à recorrente, o Fisco Estadual tem 
constituído créditos em desrespeito a decisão judicial. 

 
Caso não seja julgado improcedente, que seja suspenso o presente 

processo até o trânsito em julgado da sentença judicial proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n° 12683-87.2016.8.09.0000. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, pois a liminar em Mandado de Segurança 
apenas garantiu a manutenção da redução da base de cálculo durante o período 
nonagesimal, bem como autorizou sua escrituração nos livros fiscais, observando que a 
concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
[...] 



 
A medida liminar então não impede a constituição do crédito 

tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, impede apenas o Fisco de 
executar o crédito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o crédito tributário lançado no auto 

de infração decorreu da utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, em saídas de mercadorias realizadas no período de janeiro a março de 2016, 
apurada em Auditoria da Carga Tributária. 

 
Nos demonstrativos da auditoria (fls. 7 a 12) que instruem a 

acusação vê-se que o contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre os valores dos produtos 
de informática por ele comercializados, no período auditado, quando deveria ter aplicado a 
alíquota de 17%, o que motivou o Fisco a exigir a diferença de ICMS de R$ 14.703,99 
(quatorze mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos) pela aplicação de 10% 
sobre o valor dos produtos comercializados. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, no qual diz ter utilizado a alíquota adequada, qual seja, a prevista no 
art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 
[...] 

 
Diz também que a liminar judicial em mandado de segurança 

assegurou a aplicação do benefício fiscal (RCTE, Anexo IX, art. 8° XIII) dentro do período 
da anterioridade nonagesimal. 

 
A alíquota de 7% utilizada pelo contribuinte tornou-se inadequada em 

razão de alteração no Apêndice IV do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 promovida pelo 
art. 1° do Decreto n° 8.512/15, publicado em 28/12/15, em vigor a partir desta data. 
Vejamos a reprodução dos arts. 1º e 2° desse decreto: 

 
Art.1º O Apêndice IV do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE- 
passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Com a alteração promovida pelo Decreto n° 8.512/15, os produtos de 

informática comercializados pelo contribuinte, que ensejaram a autuação, perderam o 
benefício da redução da base de cálculo para 7%, sujeitando-se então à alíquota interna 
(17%) prevista no art. 27, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, 
excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 
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[...] 

 
Portanto correta a cobrança da diferença de ICMS pela aplicação de 

10% sobre o valor dos produtos comercializados no período auditado, notando que a 
defesa em momento algum questionou os cálculos promovidos na auditoria. 

 
Como expus em linhas anteriores, a liminar judicial não impede a 

constituição do crédito tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, 
impede apenas a execução do crédito tributário, cuja exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, notando que o autor 
do lançamento fez constar no histórico do auto de infração essa restrição. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os 
cálculos promovidos na auditoria e considerando que a decisão quanto ao acatamento ou 
não da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando suspensa a exigibilidade do crédito nele 
lançado até decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00717/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação. 
Auditoria da Carga Tributária. Procedência. 
 
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, IV) 
e não o julgamento do feito, indeferindo-se pedido de 
sobrestamento do processo; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de carga tributária inferior à 
aplicável à operação, apurado em Auditoria da Carga Tributária 
não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de janeiro a março de 2016, por meio de nota 
fiscal eletrônica e cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria da 
Carga Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
16.551,91 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), 
mais as cominações legais. 

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal 
(fls. 7), demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (fls. 8 a 12) e cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 
(fls. 13 a 17), dente outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 38 a 44), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em 
essência que a carga tributária estaria correta e existe decisão liminar em mandado de 
segurança do Tribunal de Justiça garantindo a redução da base de cálculo por não ter 
guardado o princípio da anterioridade nonagesimal.  

 
Junta cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 

(fls. 76 a 80), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 4880/2017 – JULP (fls. 83 a 90). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 97 a 

104), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando 
que a autoridade fiscal fundamente a exigência em Relatórios, nos quais afirma que a 
alíquota efetiva do ICMS seria de 17%. Ocorre que a recorrente utilizou a alíquota 
adequada, qual seja, a prevista no art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Esse benefício foi revogado pelo Decreto n° 8.512/15, que entrou em 

vigor em 1°/01/2016 e eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

 
Tal fato fez com que a recorrente impetrasse mandado de 

Segurança, no qual o magistrado deferiu a liminar garantindo a manutenção da base de 
cálculo reduzida aos produtos excluídos do RCTE pelo Decreto n° 8.512/15, durante o 
prazo da anterioridade nonagesimal. 

 
Desta forma observa-se que a autuação refere-se a saídas de 

mercadorias com aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da 
anterioridade nonagesimal, conforme resguardado pela liminar no processo n° 12683-
87.2016.8.09.0000. Apesar do direito concedido à recorrente, o Fisco Estadual tem 
constituído créditos em desrespeito a decisão judicial. 

 
Caso não seja julgado improcedente, que seja suspenso o presente 

processo até o trânsito em julgado da sentença judicial proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n° 12683-87.2016.8.09.0000. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, pois a liminar em Mandado de Segurança 
apenas garantiu a manutenção da redução da base de cálculo durante o período 
nonagesimal, bem como autorizou sua escrituração nos livros fiscais, observando que a 
concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
[...] 



 
A medida liminar então não impede a constituição do crédito 

tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, impede apenas o Fisco de 
executar o crédito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o crédito tributário lançado no auto 

de infração decorreu da utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, em saídas de mercadorias realizadas no período de janeiro a março de 2016, 
apurada em Auditoria da Carga Tributária. 

 
Nos demonstrativos da auditoria (fls. 7 a 12) que instruem a 

acusação vê-se que o contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre os valores dos produtos 
de informática por ele comercializados, no período auditado, quando deveria ter aplicado a 
alíquota de 17%, o que motivou o Fisco a exigir a diferença de ICMS de R$ 16.551,91 
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) pela 
aplicação de 10% sobre o valor dos produtos comercializados. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, no qual diz ter utilizado a alíquota adequada, qual seja, a prevista no 
art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 
[...] 

 
Diz também que a liminar judicial em mandado de segurança 

assegurou a aplicação do benefício fiscal (RCTE, Anexo IX, art. 8° XIII) dentro do período 
da anterioridade nonagesimal. 

 
A alíquota de 7% utilizada pelo contribuinte tornou-se inadequada em 

razão de alteração no Apêndice IV do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 promovida pelo 
art. 1° do Decreto n° 8.512/15, publicado em 28/12/15, em vigor a partir desta data. 
Vejamos a reprodução dos arts. 1º e 2° desse decreto: 

 
Art.1º O Apêndice IV do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE- 
passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Com a alteração promovida pelo Decreto n° 8.512/15, os produtos de 

informática comercializados pelo contribuinte, que ensejaram a autuação, perderam o 
benefício da redução da base de cálculo para 7%, sujeitando-se então à alíquota interna 
(17%) prevista no art. 27, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, 
excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 
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[...] 

 
Portanto, correta a cobrança da diferença de ICMS pela aplicação de 

10% sobre o valor dos produtos comercializados no período auditado, notando que a 
defesa em momento algum questionou os cálculos promovidos na auditoria. 

 
Como expus em linhas anteriores, a liminar judicial não impede a 

constituição do crédito tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, 
impede apenas a execução do crédito tributário, cuja exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, notando que o autor 
do lançamento fez constar no histórico do auto de infração essa restrição. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os 
cálculos promovidos na auditoria e considerando que a decisão quanto ao acatamento ou 
não da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando suspensa a exigibilidade do crédito nele 
lançado até decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00718/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de sobrestamento. Indeferido. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS decorrente 
da utilização de carga tributária inferior à aplicável à operação. 
Auditoria da Carga Tributária. Procedência. 
 
1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança 
suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, IV) 
e não o julgamento do feito, indeferindo-se pedido de 
sobrestamento do processo; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido decorrente da utilização de carga tributária inferior à 
aplicável à operação, apurado em Auditoria da Carga Tributária 
não contestada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de sobrestamento formulado pelo  sujeito passivo autuado.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de janeiro a março de 2016, por meio de nota 
fiscal eletrônica e cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, ocasionando diferença de ICMS a recolher, apurada em Auditoria da 
Carga Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
19.662,83 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), 
mais as cominações legais. 

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – Nota Fiscal 
(fls. 7), demonstrativo das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada – 
Cupom Fiscal (fls. 8 a 12) e cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 
(fls. 13 a 17), dente outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 38 a 44), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em 
essência que a carga tributária estaria correta e existe decisão liminar em mandado de 
segurança do Tribunal de Justiça garantindo a redução da base de cálculo por não ter 
guardado o princípio da anterioridade nonagesimal.  

 
Junta cópia de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança 

(fls. 76 a 80), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
n° 4867/2017 – JULP (fls. 85 a 92). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 99 a 

106), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, alegando 
que a autoridade fiscal fundamente a exigência em Relatórios, nos quais afirma que a 
alíquota efetiva do ICMS seria de 17%. Ocorre que a recorrente utilizou a alíquota 
adequada, qual seja, a prevista no art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97. 

 
Esse benefício foi revogado pelo Decreto n° 8.512/15, que entrou em 

vigor em 1°/01/2016 e eliminou quase metade da lista de itens de informática beneficiados 
com redução da base de cálculo do ICMS, sem respeitar o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

 
Tal fato fez com que a recorrente impetrasse mandado de 

Segurança, no qual o magistrado deferiu a liminar garantido a manutenção da base de 
cálculo reduzida aos produtos excluídos do RCTE pelo Decreto n° 8.512/15, durante o 
prazo da anterioridade nonagesimal. 

 
Desta forma observa-se que a autuação refere-se a saídas de 

mercadorias com aplicação do benefício fiscal e ocorridas dentro do período da 
anterioridade nonagesimal, conforme resguardado pela liminar no processo n° 12683-
87.2016.8.09.0000. Apesar do direito concedido à recorrente, o Fisco Estadual tem 
constituído créditos em desrespeito a decisão judicial. 

 
Caso não seja julgado improcedente, que seja suspenso o presente 

processo até o trânsito em julgado da sentença judicial proferida nos autos do Mandado 
de Segurança n° 12683-87.2016.8.09.0000. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de sobrestamento formulado pelo sujeito 

passivo, manifesto-me pelo seu indeferimento, pois a liminar em Mandado de Segurança 
apenas garantiu a manutenção da redução da base de cálculo durante o período 
nonagesimal, bem como autorizou sua escrituração nos livros fiscais, observando que a 
concessão de liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
[...] 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 
[...] 



 
A medida liminar então não impede a constituição do crédito 

tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, impede apenas o Fisco de 
executar o crédito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, vejo que o crédito tributário lançado no auto 

de infração decorreu da utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, em saídas de mercadorias realizadas no período de janeiro a março de 2016, 
apurada em Auditoria da Carga Tributária. 

 
Nos demonstrativos da auditoria (fls. 7 a 12) que instruem a 

acusação vê-se que o contribuinte aplicou a alíquota de 7% sobre os valores dos produtos 
de informática por ele comercializados, no período auditado, quando deveria ter aplicado a 
alíquota de 17%, o que motivou o Fisco a exigir a diferença de ICMS de R$ 19.662,83 
(dezenove mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) pela aplicação 
de 10% sobre o valor dos produtos comercializados. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, no qual diz ter utilizado a alíquota adequada, qual seja, a prevista no 
art. 8°, XIII, do Anexo IX, do Decreto n° 4.852/97: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
XIII - na saída interna com produto de informática, telecomunicação ou 
automação relacionado no Apêndice IV deste Anexo, de tal forma que 
resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual 
de 7% (sete por cento), ficando mantido o crédito do imposto até o limite de 
7% (sete por cento), devendo ser observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, 
art. 2º, I, "a", 3): 
[...] 

 
Diz também que a liminar judicial em mandado de segurança 

assegurou a aplicação do benefício fiscal (RCTE, Anexo IX, art. 8° XIII) dentro do período 
da anterioridade nonagesimal. 

 
A alíquota de 7% utilizada pelo contribuinte tornou-se inadequada em 

razão de alteração no Apêndice IV do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 promovida pelo 
art. 1° do Decreto n° 8.512/15, publicado em 28/12/15, em vigor a partir desta data. 
Vejamos a reprodução dos arts. 1º e 2° desse decreto: 

 
Art.1º O Apêndice IV do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE- 
passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Com a alteração promovida pelo Decreto n° 8.512/15, os produtos de 

informática comercializados pelo contribuinte, que ensejaram a autuação, perderam o 
benefício da redução da base de cálculo para 7%, sujeitando-se então à alíquota interna 
(17%) prevista no art. 27, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, 
excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#APIV
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13194.htm#A2
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#APIV
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm


[...] 

 
Portanto correta a cobrança da diferença de ICMS pela aplicação de 

10% sobre o valor dos produtos comercializados no período auditado, notando que a 
defesa em momento algum questionou os cálculos promovidos na auditoria. 

 
Como expus em linhas anteriores, a liminar judicial não impede a 

constituição do crédito tributário e nem o julgamento do respectivo auto de infração, 
impede apenas a execução do crédito tributário, cuja exigibilidade ficará suspensa até 
decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, notando que o autor 
do lançamento fez constar no histórico do auto de infração essa restrição. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo 

sujeito passivo autuado. Quanto ao mérito, como o sujeito passivo não contestou os 
cálculos promovidos na auditoria e considerando que a decisão quanto ao acatamento ou 
não da redução da base de cálculo está dependente de julgamento judicial, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, ficando suspensa a exigibilidade do crédito nele 
lançado até decisão final do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00720/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. ECF - Equipamentos Emissores de Cupons 
Fiscais. Auditoria Comparativa de Situação Tributária e da Base 
de Cálculo. Saída de mercadoria utilizando carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação tributária. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, realizou saidas de 
mercadorias, no período de junho/2011 a novembro /2012, por meio dos ECF-
Equipamentos Emissores de Cupons Fiscais, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela Legislação Tributária, ocasionando uma diferença de R$ 13.972,11 no 
ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa de Situação Tributária e da Base de 
Cálculo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com as cominações 
legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário: Djunior Rodrigues Barbosa. 
 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls.03 a 43. 
 
Intimados para apresentar impugnação em Primeira Instância, fls.44 

a 45, foi lavrado o Termo de Revelia, pelos sujeitos passivos Autuado e Coobrigado, fl.46. 
 
Intimados para apresentar impugnação em Segunda instância, fls. 48 

a 51, foi lavrado o Termo de Perempção pelo sujeito passivo coobrigado, fl.52, e o sujeito 
passivo principal apresentou manifestação, fls. 55 a 57. 

 
Foram anexados documentos, fls. 58 a 73. 
 



Pela resolução 76/2016, fls. 75 a 76, a Quarta Câmara Julgadora do 
CAT resolveu por encaminhar o processo para o setor de Preparo Processual da GEPRO, 
para intimar o sujeito passivo para apresentar no prazo de 30 dias demonstrativo nos 
moldes do confeccionado pela fiscalização, para indicar erros na auditoria realizada. 

 
O sujeito passivo autuado foi intimado a atender ao disposto na 

Resolução 76/2016, fls.77 a 81. 
 
Pela Resolução n°157/2016, fls.83 e 84, a Quarta Câmara Julgadora 

do CAT resolveu por encaminhar o processo para o Setor de Preparo Processual da 
GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo – pessoa jurídica – em nome de seu 
sócio Sinval Batista de Souza, conforme endereço constante à fl.55 para efetivo 
cumprimento da Resolução n°75/2016, nos termos ali específicos. 

 
O sujeito passivo Autuado foi intimado a atender ao disposto na 

Resolução 76/2016, fls.85 e 86. 
 
Pela Resolução nº24/2017, fls.88 e 89, a Primeira Câmara Julgadora 

do CAT resolveu por converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à 
Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular por obsequio, 
designe auditor fiscal para: se manifestar sobre as alegações do sujeito passivo, bem 
como para efetuar revisão no trabalho original, levando em consideração as falhas 
apontadas pela defesa, e algumas confirmadas por esta Câmara Julgadora em análise 
aos levantamentos, bem como outras porventura não alegadas pela parte; anexar em 
mídia (CD/DVD) em duas cópias, uma a ser entregue ao sujeito passivo, e outra a ser 
anexada aos autos, arquivo com o levantamento realizado no trabalho revisional, para 
melhor análise desta Câmaras Julgadora no sentido de se estabelecer melhor juízo no 
julgamento deste processo.  

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu compareceu aos 

autos, fls.91 a 94, informando que o relatório juntado pelo sujeito passivo através de CD-R 
(Listagem de Produtos – Tributação), além de nada provar, em nada esclarece ou 
fundamenta seu pedido de nulidade. O mesmo foi gerado em 26/11/2013 (após a 
intimação) e contém apenas um rol de mercadorias, com situação e tributação. Note-se 
que a auditoria abrangeu o período de julho/2011 a novembro/2012, sendo que o relatório 
sob referência não se presta a nenhum tipo de prova, esclarecimento, detalhamento ou 
mesmo de argumentação.  

 
Aduz que se observa também, que na imensa maioria de 

mercadorias ali relacionadas são atribuídas alíquotas diferentes para um mesmo tipo de 
produto, tais como: almôndegas, alvejantes, amaciantes, açúcar, bebida láctea, chapéus, 
chocolates, etc. Ficam assim cabalmente provadas as falhas/erros contidos nos arquivos 
do contribuinte, causadoras das diferenças apontadas na auditoria. 

   
Anexou Documentos, fls. 95 a 140. 
 
O sujeito passivo autuado foi intimado a tomar conhecimento da 

Resolução de nº24/2017 e resultado da diligência, fl.141. 
 
Pela Resolução 100/2017, fls. 142 a 143, a Primeira Câmara 

Julgadora do CAT resolveu encaminhar os autos à GEPRO para que o sujeito passivo 
seja intimado do resultado da diligência e manifestar-se, caso queira. 

 



Os sujeitos passivos foram intimados para tomar conhecimento da 
resolução nº24/2017 e resultado da diligência, fls. 144 a 145. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade forma 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados inclusive com vista dos autos à parte litigante nos 
momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Além do que tal inquirição se 
mostra de forma protelatória, posto que o levantamento advindo de Auditoria Comparativa 
se mostrou adequado e acertado.   

 
Ademais, 2 (duas) revisões confirmaram o levantamento original, não 

contestado em nenhum momento pela defesa.  
 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação com os fundamentos que se seguem:  
 
Trata-se de Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base 

de Cálculo a qual identificou diferenças ensejando o recolhimento do ICMS. O 
levantamento foi parcialmente contestado, fls. 58 a 62, o processo foi colocado em revisão 
por duas vezes, dando oportunidade na busca da verdade dos fatos.  

 
De forma conclusiva e devidamente embasada a Resolução nº. 

24/2017 sanou as dúvidas remanescentes em relação ao levantamento original, 
oportunizando ao contribuinte manifestar sobre o trabalho revisional, que nada alegou.    

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

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01039/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recurso da Fazenda. Saída 
de mercadorias com aplicação de carga tributária inferior à 
estabelecida por lei. Provido por unanimidade.  
 
É totalmente procedente o auto de infração quando comprovado 
que o sujeito passivo promoveu saída de mercadorias tributadas 
com aplicação de carga tributária inferior à estabelecida por lei. 
 
 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidário. Provido por maioria. 
 
 
Deve ser reincluído no polo passivo da lide como coobrigado 
solidário o sócio de empresa, na qual tenha poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenha praticado, intervindo ou pelas omissões de que for 
responsável 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos 
e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide 
do solidário MARCELO JULIANO GURGEL, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Elias Alves dos Santos e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Eduardo Firmino 
Mauro, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram 
rejeitando a reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo, em epígrafe, realizou 
saídas de mercadorias, no período de 01/01/2008 a 31/08/2010, por meio de Emissor de 
Cupom Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, 
correspondendo a uma alíquota inferior à estabelecida para a mercadoria, conforme 
relatório final, demonstrativos e demais documentos em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, na importância de R$ 513.705,18 (quinhentos e treze mil, setecentos e 
cinco reais e dezoito centavos), mais as cominações legais.   



  
São dados como infringidos os artigos 11, inciso I, 27 e 40 da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 13, incisos XXII, alínea "f" e XXX a XXXII, 179, §3°, 
do Anexo XI, do Decreto nº 4.8582/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei nº 11.750/1992.   

  
Foi identificado como sujeito passivo solidário o consignado à fl. 07. 
 
O Auto de Infração veio instruído com o detalhamento do crédito 

tributário (fls. 04/06), cópias da Consulta Cadastro - SIARCO (fl. 08), do Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos (fl. 09), Planilha com a diferença de 
ICMS (fls. 10/14), da Nota Explicativa (fls. 15/28), do Espelho Cadastral (fl. 29), 
Comprovante de Autorização de Uso de Sistema Informatizado para emissão de 
Documentos Fiscais (fls. 30/31), mídia - CD (fl. 32), recibo de entrega de relatórios digitais 
(fl. 33), da procuração (fl. 34) e do documento pessoal do procurador da empresa autuada 
(fl. 35).   

  
O sujeito passivo direto e o solidário foram intimados em Primeira 

Instância, conforme documentos de fls. 36/42.   
  
Às fls. 45/47, o sujeito passivo direto e o solidário ingressam com 

Impugnação à Primeira Instância alegando ter ocorrido falha quando do cadastramento do 
produto ao chegar ao depósito dos autuados. Acrescenta que não foi apresentada pelo 
fisco a "Diferença Positiva", devendo a autoridade fiscal intimada para apresentá-la, para 
fins de dedução destas diferenças apuradas a favor dos autuados. Por fim, requer que 
seja declarado parcialmente procedente o Auto de Infração, bem como a exclusão do 
solidário da lide, porque, entendem, não ter o sócio praticado nenhuma irregularidade 
prevista no artigo 135, inciso II do Código Tributário Nacional.   

  
Instrui a peça defensória as procurações (fls. 48/49), cópias da 1ª 

Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social (fls. 50/55) e da identidade 
profissional do procurador (fl. 56).   

  
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 2076/2011 de fls. 58/60, 

pela qual não acata o pedido de exclusão do solidário, não acata o pedido de conversão 
do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal anexe relatório e no mérito, 
decide pela procedência da pretensão fiscal.   

  
O sujeito passivo direto e o solidário foram intimados da decisão 

singular, conforme se vê às fls. 61/62 e interpõem Recurso Voluntário alegando que ter 
ocorrido falha quando do cadastramento do produto ao chegar ao depósito dos autuados. 
Acrescenta que não foi apresentada pelo fisco a "Diferença Positiva", devendo a 
Autoridade Fiscal ser intimada para apresentá-la, para fins de dedução destas diferenças 
apuradas a favor dos autuados. Por fim, requerem que seja declarado parcialmente 
procedente o Auto de Infração, com a exclusão do solidário da lide, por que, entendem, 
não ter o sócio praticado nenhuma irregularidade prevista no artigo 135, inciso II do 
Código Tributário Nacional.   

  
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

202/2011 de fls. 72/73, resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, junto à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que os autos 
sejam encaminhados a um dos autores do procedimento fiscal para que este: 1 - proceda 
à elaboração de nova Auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, 



porém, com o registro de todas as diferenças verificadas, tanto as positivas como as 
negativas; 2 - proceda à juntada, nos autos, de mídia CD, contendo o demonstrativo 
elaborado, cotejando, mês a mês, as diferenças verificadas.   

  
Em cumprimento a Resolução apresentada, foi elaborada uma nova 

Auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, onde foi considerado 
tanto as diferenças positivas, como também as diferenças negativas. Em seguida, foram 
gravadas duas mídias de CD, uma para ser juntada aos autos e a outra destinada ao 
sujeito passivo.    

 
Foram anexadas aos autos as diferenças apuradas na Auditoria 

comparativa da situação tributária e base de cálculo (fl. 77) e mídia - CD (fl. 78).   
  
O sujeito passivo direto e o solidário foram intimados para tomarem 

conhecimento da Resolução n° 202/2011, conforme documentos de fls. 81/82.  
 
 Às fls. 85/86, o sujeito passivo direto e o solidário apresentam 

manifestação ao resultado da diligência fiscal aduzindo que quando a mercadoria é 
adquirida e chega ao depósito, onde é procedido o cadastramento, muitas vezes, 
empregados sem a devida qualificação, procedem ao cadastramento das mercadorias 
com a situação tributária diferente do estabelecido na legislação, o que acaba redundando 
na falha apontada pela fiscalização. Acrescenta que não foi anexado aos autos o relatório 
denominado "Diferença Negativa", que também é apurado pelo programa da Sefaz, 
entretanto, não é incluso no relatório da fiscalização, motivo pelo qual foi solicitado a 
autoridade fiscal fosse notificada à apresentação do referido relatório, para fins de 
dedução destas diferenças apuradas em favor do contribuinte. Pede, ao final, para que 
seja julgada a procedência parcial do auto de infração, procedendo-se à redução do ICMS 
apurado na planilha "Diferenças Negativas", no valor de R$ 56.738,24, bem como seja 
procedida à exclusão do sócio quotista como solidário.  

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1938/2012, a IV CJUL decidiu, por 

maioria de votos, excluir da lide o coobrigado solidário MARCELO JULIANO GURGEL. 
Quanto ao mérito, também por maioria de votos, a Câmara conheceu do recurso, deu-lhe 
parcialmente provimento, no sentido de reforma a sentença monocrática e considerar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 456.966,94 (quatrocentos 
e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). O 
conselheiro vencido votou pela procedência total do lançamento. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.95/96), pugnando pela reinclusão 

do coobrigado solidário no polo passivo da lide e pela procedência total do lançamento no 
valor originário de ICMS de R$ 513.705,18 (quinhentos e treze mil setecentos e cinco reais 
e dezoito centavos). 

 
Intimados do Recurso da Fazenda Pública, os sujeitos passivos não 

o contraditaram. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública, cujo 

escopo é a reforma de decisão cameral de exclusão do solidário da lide e de procedência 



parcial do lançamento, no sentido de reincluir o coobrigado solidário no polo passivo da 
lide, bem como dar procedência total ao lançamento, no qual os sujeitos passivos são 
acusados de haver realizado saídas de mercadorias, no período de 01/01/2008 a 
31/08/2010, por meio de Emissor de Cupom Fiscal - ECF, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota inferior à estabelecida 
para a mercadoria, conforme relatório final, demonstrativos e demais documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 513.705,18 
(quinhentos e treze mil, setecentos e cinco reais e dezoito centavos), mais as cominações 
legais. 

 
 
 
DO MÉRITO 
 
O trabalho fiscal detalha, após a categorização das mercadorias, a 

alíquota efetiva utilizada pelo contribuinte e aquela que a legislação determina que deveria 
ser aplicada, item por item de todos os cupons fiscais emitidos no período descrito – pelos 
equipamentos emissores de cupons fiscais (ECF) – relativos às saídas de mercadorias. 

 
Entretanto, o sujeito passivo alega que o lançamento deveria ser 

julgado parcialmente procedente no valor de R$ 456.966,94, porquanto, a seu ver, haveria 
"Diferenças Negativas" no valor de R$ 56.738,24 a seu favor. 

 
Porém não é o que se verifica do detalhado trabalho realizado pelo 

Fisco, quanto à categorização das mercadorias, verificação da alíquota utilizada pelo 
contribuinte e daquela que deveria ser utilizada, conforme a legislação, mas 
principalmente pela DIFERENÇA apurada entre uma e outra (alíquotas). 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento, no sentido de reformar a decisão cameral de procedência parcial no valor de 
R$ 456.966,94, para declarar a procedência total do lançamento no valor de R$ 
513.705,18 (quinhentos e treze reais setecentos e cinco reais e noventa e quatro 
centavos). 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido da FAZENDA PÚBLICA, dou-lhe provimento, no 

sentido de reincluir no polo passivo da lide o sócio MARCELO JULIANO GURGEL, tendo 
em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou omissivas 
dos gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com o 
contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do último, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 



 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01057/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Decadência parcial do lançamento relativamente ao período de 
agosto a outubro de 2010.  Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. 
Omissão de pagamento de ICMS, utilização de carga tributária 
inferior à prevista na legislação tributária. Procedente.  
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa, quando ficar 
comprovado que a foram apreciadas todas as questões de fato e 
de direito suscitadas pela defesa naquela fase; 
 
2. Não há falar em decadência nos casos em que o 
lançamento do crédito tributário relativo a omissão de 
pagamento de ICMS em razão de utilização de base de cálculo 
inferior à prevista na legislação tributária, foi efetivado antes de 
decorridos 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário relativo à 
omissão de pagamento de ICMS, quando restar comprovado nos 
autos que o contribuinte utilizou base de cálculo inferior à 
prevista na legislação tributária vigente à época dos fatos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir do acórdão cameral, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva 
Costa, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e afastar a preliminar de decadência parcial 
do crédito tributário, referente ao período de julho a outubro de 2010, e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS R$ 82.817,16 (oitenta e dois 
mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Elias Alves dos 
Santos, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar 



de decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de julho a outubro de 
2010, e considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
10.068,29 (dez mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada emitiu documentos fiscais (Nota Fiscal Eletrônica e Cupom 
Fiscal), utilizando carga tributária inferior à prevista na legislação tributária estadual, 
conforme Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da base de Cálculo, ocasionado 
omissão de pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados nos campos próprios 
do auto de infração.   

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 11, inciso I; 27; 40 e 

64, da Lei n. 11.651/91, e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos de auditoria 

impressos e constantes da mídia eletrônica de fls. 37. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 42 a 
53, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – que o lançamento deve ser julgado improcedente eis que a carga 

tributária por ele utilizada foi a prevista na legislação tributária; 
 
2 – que a multa proposta pelo autor do procedimento é confiscatória. 
 
Por meio do Despacho n. 279/2016, de fls. 114 a 115, o julgador de 

piso converteu o julgamento em diligência com encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de origem, para manifestação em relação aos argumentos da defesa.  

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

116 a 117 e demonstrativos de fls. 118 a 132, reduzindo o valor do crédito tributário para 
R$ 82.817,16 (oitenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos).  

 
Na manifestação de fls. 138 a 142 a empresa autuada concordou 

parcialmente com o resultado da revisão. 
 
Por meio da Sentença n. 859/2017, de fls. 156 a 164, o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor da revisão. 

 
A Representação Fazendária manifestou a sua concordância com a 

decisão singular, conforme despacho de fls. 165.. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

170 a 186, pleiteando o seguinte: 
 
1 – Nulidade da decisão singular por ausência de fundamento;  
 



2 – Decadência do crédito tributário anteriormente ao período de  
novembro de 2010; 

 
3 – Procedência parcial do lançamento no valor pago. 
 
Em sessão realizada no dia 21/06/17, a Quarta Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão singular por 
cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolheu a preliminar de 
decadência parcial do lançamento relativo ao período de julho a outubro de 2010. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento, para 
considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 10.068,29 (dez mil, 
sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), relativamente ao período de novembro e 
dezembro de 2010.   

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o Recurso ao 

Conselho Superior n. 229/2017, de fls. 215 a 217, pedindo a reforma da decisão cameral 
para afastar a decadência nos termos da Súmula 555, do STJ, para julgar totalmente o 
lançamento. 

 
A empresa autuada apresentou o recurso de fls. 223 a 238 e a 

contradita de fls. 240 a 245, pleiteando o seguinte: 
 
1 – Nulidade da decisão cameral por falta de fundamento; 
 
2 – Confirmação da decadência parcial declarada pela câmara 

julgadora; 
 
2 – Improcedência do lançamento. 
 
 
É o relatório. 
 
V O T O 

 
O acórdão recorrido que rejeitou a preliminar de nulidade da decisão 

cameral, acolheu o pedido de decadência parcial do lançamento relativamente ao período 
de julho a outubro de 2010, considerando-o parcialmente procedente no valor de R$ 
10.068,29 (dez mil, sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) relativamente ao 
período de novembro e dezembro de 2010, está bem fundamentado e enfrentou todas as 
questões de fato e de direito suscitadas pela defesa. 

 
Assim, rejeito preliminar de nulidade da referida decisão por 

cerceamento do direito de defesa.  
 
Em relação ao prazo decadencial, o Código Tributário Nacional – 

CTN, estabelece o seguinte: 

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado;” 



No caso vertente o lançamento é relativo a ICMS omitido no período 
de julho a dezembro de 2010, em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista 
na legislação tributária, quando a emissão de documentos fiscais, portanto, não ocorreu o 
pagamento parcial conforme afirma o ilustre relator do voto condutor do acórdão recorrido 
e, tampouco, declaração parcial, situação que impõe a aplicação a regra prevista no art. 
173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 

 
A empresa autuada foi intimada do lançamento no dia 20/11/15, 

portanto, antes de decorrido o prazo decadencial previsto que dispositivo legal acima 
transcrito.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento sobre a decadência por meio da Súmula 555, que assevera o 
seguinte:      

 
“Quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, 
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” 

 
À conta do exposto, entendo que acórdão recorrido deve ser 

reformado para afastar a decadência parcial relativa ao período de julho a outubro de 
2010, para confirmar a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 82.817,16 (oitenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e 
dezesseis centavos) de ICMS.   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01058/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Decadência parcial do lançamento relativamente ao período de 
agosto a outubro de 2010.  Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. 
Omissão de pagamento de ICMS, utilização de carga tributária 
inferior à prevista na legislação tributária. Procedente.  
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão 
cameral por cerceamento do direito de defesa, quando ficar 
comprovado que a foram apreciadas todas as questões de fato e 
de direito suscitadas pela defesa naquela fase; 
 
2. Não há falar em decadência nos casos em que o 
lançamento do crédito tributário relativo a omissão de 
pagamento de ICMS em razão de utilização de base de cálculo 
inferior à prevista na legislação tributária, foi efetivado antes de 
decorridos 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário relativo à 
omissão de pagamento de ICMS, quando restar comprovado nos 
autos que o contribuinte utilizou base de cálculo inferior à 
prevista na legislação tributária vigente à época dos fatos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, a partir do acórdão cameral, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva 
Costa, José Pereira D'abadia, Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por maioria de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e afastar a preliminar de decadência parcial 
do crédito tributário, referente ao período de agosto a outubro de 2010, e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS R$ 16.467,53 (dezesseis 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), considerando o 
pagamento de fls. 233 para fins de extinção do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Elias Alves dos 
Santos, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar 



de decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de agosto a outubro de 
2010, e considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
7.704,42 (sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), considerando, 
também, o pagamento de fls. 233 para fins de extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada emitiu documentos fiscais (Nota Fiscal Eletrônica e Cupom 
Fiscal), utilizando carga tributária inferior à prevista na legislação tributária estadual, 
conforme Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da base de Cálculo, ocasionado 
omissão de pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados nos campos próprios 
do auto de infração.   

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 11, inciso I; 27; 40 e 

64, da Lei n. 11.651/91, e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos de auditoria 

impressos e constantes da mídia eletrônica de fls. 32. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 41 a 
52, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – que o lançamento deve ser julgado improcedente eis que a carga 

tributária por ele utilizada foi a prevista na legislação tributária; 
 
2 – que a multa proposta pelo autor do procedimento é confiscatória. 
 
Promoveu a juntada do DARE de fls. 65, relativamente ao 

pagamento parcial do valor exigido, com as reduções previstas na Lei n. 19089/2015. 
 
Por meio do Despacho n. 278/2016, de fls. 99 a 110, o julgador de 

piso converteu o julgamento em diligência com encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de origem, para manifestação em relação aos argumentos da defesa.  

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

101 a 102 e demonstrativos de fls. 103 a 110, reduzindo o valor do crédito tributário para 
R$ 16.467,53 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três 
centavos). 

 
Na manifestação de fls. 121 e seguintes a empresa autuada 

concordou parcialmente com o resultado da revisão. 
 
Por meio da Sentença n. 860/2017, de fls. 137 a 145, o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor da revisão. 

 
A Representação Fazendária manifestou a sua concordância com a 

decisão singular, conforme despacho de fls. 146. 
 



Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 
152 a 168, pleiteando o seguinte: 

 
1 – Nulidade da decisão singular por ausência de fundamento;  
 
2 – Decadência do crédito tributário relativamente ao período de 

agosto a novembro de 2010; 
 
3 – Procedência parcial do lançamento no valor pago. 
 
Em sessão realizada no dia 21/06/17, a Quarta Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão singular por 
cerceamento do direito de defesa. Por maioria de votos, acolheu a preliminar de 
decadência parcial do lançamento relativo ao período de agosto a outubro de 2010. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento, 
para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 7.704,42 (sete mil, 
setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao período de 
novembro de 2010 q maio de 2011.  

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o Recurso ao 

Conselho Superior n. 230/2017, de fls. 198 a 200, pedindo a reforma da decisão cameral 
para afastar a decadência nos termos da Súmula 555, do STJ, para julgar totalmente o 
lançamento. 

 
A empresa autuada apresentou o recurso de fls. 208 a 222 e a 

contradita de fls. 224 a 229, pleiteando o seguinte: 
 
1 – Nulidade da decisão cameral por falta de fundamento; 
 
2 – Confirmação da decadência parcial declarada pela câmara 

julgadora; 
 
2 – Improcedência do lançamento. 
 
 
É o relatório. 
 
V O T O 

 
O acórdão recorrido que rejeitou a preliminar de nulidade da decisão 

cameral, acolheu o pedido de decadência parcial do lançamento relativamente ao período 
de agosto a outubro de 2010, considerando-o parcialmente procedente no valor de R$ 
7.704,42 (sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao 
período de novembro de 2010 a maio de 2011, está bem fundamentado e enfrentou todas 
as questões de fato e de direito suscitadas pela defesa. 

 
Assim, rejeito preliminar de nulidade da referida decisão por 

cerceamento do direito de defesa.  
 
Em relação ao prazo decadencial, o Código Tributário Nacional – 

CTN, estabelece o seguinte: 

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 



I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado;” 

No caso vertente o lançamento é relativo a ICMS omitido no período 
de agosto de 2010 a maio de 2011, em razão da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária, quando a emissão de documentos fiscais, portanto, não 
ocorreu o pagamento parcial conforme afirma o ilustre relator do voto condutor do acórdão 
recorrido e, tampouco, declaração parcial, situação que impõe a aplicação a regra prevista 
no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. 

 
A empresa autuada foi intimada do lançamento no dia 11/11/15, 

portanto, antes de decorrido o prazo decadencial previsto que dispositivo legal acima 
transcrito.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento sobre a decadência por meio da Súmula 555, que assevera o 
seguinte:      

 
“Quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, 
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” 

 
À conta do exposto, entendo que acórdão recorrido deve ser 

reformado para afastar a decadência parcial relativa ao período de agosto a outubro de 
2010, para confirmar a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 16.467,53 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 
e cinquenta e três centavos) de ICMS, devendo ser observado o pagamento de fls. 233, 
para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01115/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do imposto. Utilização de alíquota efetiva e situação 
tributária em desacordo com a legislação vigente. Procedente. 
 
É procedente o lançamento, com supedâneo em auditoria que 
apura diferença de ICMS, decorrente da aplicação de alíquota 
efetiva e situação tributária em desacordo com a legislação 
pertinente à matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias, no período de 01/04/2013 a 31/12/2013, por meio das notas fiscais 
eletrônicas constantes da relação anexa, utilizando carga tributária inferior a prevista na 
legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 25.409,67 no ICMS a recolher, 
apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas 
e documentação anexa. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as 
cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso I, 27, 40 e 64, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 16/19. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 42/43, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 47/48, alegando que por ter surgido problemas na elaboração dos 
levantamentos de igual teor para contrapor o presente lançamento, ainda não os 
apresentou. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração. 

É o relatório. 



 

VOTO 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

A descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos 
demonstrativos anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, dimensionado em Auditoria, na 
qual detectou-se que o sujeito passivo promoveu a saída de mercadorias, utilizando 
situação tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota 
efetiva inferior à estabelecida para a mercadoria. 

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

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

 
A finalidade da auditoria, discriminada no Roteiro em questão é 

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

 
Portanto, na auditoria foi realizada a comparação da base de cálculo 

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

 
O trabalho fiscal não foi, objetivamente, contestado pelo sujeito 

passivo, e a verificação dos demonstrativos da auditoria, evidenciam que o sujeito passivo 
promoveu saída de mercadorias, no período autuado, utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 25.409,67 (vinte 
e cinco mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), no ICMS a recolher. 

 
Assim, mantenho inalterada a decisão proferida pela instância 

singular, confirmando, pelos seus próprios fundamentos, a autuação. 
 
Isto posto, voto pelo recebimento do recurso voluntário, por regular e 

tempestivo, e quanto ao mérito, pelo seu desprovimento, a fim de manter a decisão 
exarada pela primeira instância, que julgou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01132/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissão das preliminares de nulidade 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Acolhida. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias com 
aplicação de carga tributária inferior à estabelecida por lei. 
Pocedência em parte. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Inadmite-se as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo essas preliminares 
sido rejeitadas unanimemente no julgado cameral; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
3. Mantém-se a decisão cameral, não tendo o recurso 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 314.244,19 (trezentos e quatorze 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes e Denilson 
Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - com Memória de 
Fita Detalhe – MFD, no período de 01/09/2007 a 31/12/2009, utilizando situação tributária 
diferente da prevista na legislação, correspondente a uma tributação final inferior à 
estabelecida para a mercadoria, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
315.565,75 (trezentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 27 e 64, da Lei n° 11.651/91, 

c/c os arts. 13, XXII, "f" e XXX a XXXII, 179, §3°, do Anexo XI do Decreto n° 4.852/97, 



proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "e", da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
15.505/05.  

 
Juntou-se ao processo a título de instrução da acusação, Recibo de 

Entrega de Relatórios Digitais (fls. 6 a 13), mídia CD (fls.14), demonstrativos da Auditoria 
Básica do ICMS (fls.15 a 23), Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos 
(fls. 26) e Notificações Fiscais (fls. 3 a 34), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 40 a 43), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de cerceamento ao direito de defesa e de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando 

não caracterização das irregularidades apontadas, bem como, não cumpriram os 
requisitos estabelecidos na legislação para o lançamento do crédito tributário, não 
contendo os elementos básicos previstos no artigo 8° da Lei 16.469/09 e quanto ao 
aspecto formal, os autores do lançamento do crédito tributário não atenderam aos 
requisitos impostos pelo artigo 142 do CTN. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
conforme a Sentença nº 5723/10 –JULP (fls. 47 a 48). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 52 a 54), 

pelo qual alega que a decisão singular desrespeitou toda a legislação contrária ao 
lançamento do crédito tributário, como falta da base de cálculo, o lançamento de infrações 
diferentes no mesmo auto de infração e outras irregularidades, assim como, não 
consideraram os créditos de 2% das mercadorias com alíquotas de 17% e 19%. Por fim, 
pede a procedência parcial do auto de infração. 

 
Acompanham o recurso os documentos de fls. 55 a 60. 
 
Pela Resolução n° 064/2011 (fls.62 a 63), a Primeira Câmara deste 

Conselho converte o julgamento em diligência para que seja encaminhado ao sujeito 
passivo a fim de que este apresente os demonstrativos que comprovem a improcedência 
do auto de infração e que estes demonstrativos devem ser apresentados, com base nas 
informações contidas na mídia anexada aos autos. 

 
Em resposta a Resolução n° 064/2011, a autuada manifesta pela 

nulidade do lançamento e reitera os argumentos anteriormente deduzidos. Aduz, ainda, 
que a fiscalização não considerou a orientação da Procuradoria do Estado a não efetuar 
em um mesmo auto de infração mais de um exercício, além das infrações serem 
diferentes, o que no entender da autuada caracteriza insegurança na infração (fls. 67 a 
69). 

 
Acompanham a manifestação os documentos de fls. 70 a 463. 
 
Os autos foram encaminhados à Delegacia Fiscal de origem a fim de 

que tivesse a manifestação do revisor em razão da juntada de documentos e fala da 
autuada, tendo ele (revisor) se manifestado (fls. 461 a 508) afirmado que não lhe cabe 
fazer levantamento de carga tributária negativas, e, sim ao sujeito passivo comprovar, 
mensalmente, a base de cálculo e consequentemente a diferença de carga tributária que 



possa ter sido calculada a maior; que encontra-se à disposição para outros 
esclarecimentos. 

 
Acompanham a manifestação do revisor os documentos de fls. 461 a 

505. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls.514 a 516, aduzindo que o autor da revisão não cumpriu o que 
determina a Resolução n° 064/11; que alguns itens da referida revisão, relativa as 
alíquotas de vários produtos a alíquota máxima é de 12% estão cobrando 17%; 
prosseguindo com os erros temos os produtos da cesta básica sendo taxado de 17% 
enquanto a alíquota é de 3%; que os autores do procedimento fiscal em lançamento do 
crédito tributário estão reclamando do sujeito passivo no mês de dezembro um crédito de 
R$ 12.508,18, enquanto que na revisão realizada por um dos autuantes em sua auditoria o 
valor é de R$ 738,39, bem diferente da reclamada na inicial deste contencioso fiscal; que 
diante destas argumentações de fato e direito, o sujeito passivo pede a improcedência do 
lançamento.  

 
Novamente os autos são convertidos em diligência à Delegacia 

Fiscal de origem, por força da Resolução n° 39/2012 (fls. 519), a fim de que seja refeita 
revisão por fiscal estranho à lide, levando-se em consideração os argumentos trazidos 
pela defesa às fls. 67 a 463 e 514 a 516. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 39/2012, em relatório (fls. 

524 a 527), manifesta-se pela manutenção da peça inicial, para que seja julgado 
procedente o auto de infração no valor de R$ 315.565,75 e demais cominações legais, por 
não ter vislumbrado nenhuma divergência nas alíquotas adotadas pelo Fisco, segundo 
demonstram as fls. 06/013 dos autos.  

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 532 a 534, aduzindo que o revisor deixou de aplicar alíquota 
condizente com a operação, aplicando indiscriminadamente alíquota de 17% quando seria 
de 9%, 12%. 

 
Sendo que para os produtos da cesta básica com alíquota de 3% foi 

aplicada alíquota de 17%. Finaliza, pedindo a improcedência do auto de infração.  
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 34/2013 (fls. 536 a 537), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos ao Setor de Preparo Processual – SEPRE, para que o representante legal da 
empresa seja intimado a apresentar as seguintes informações: 

 
1) Anexar aos autos, por amostragem, cópia de notas fiscais de 

aquisição de fraldes produzidas por estabelecimento goiano, referente aos exercícios de 
2007 a 2008; 2) demostrar de forma efetiva e conclusiva os erros de categorização 
ocorridos nas "Planilhas de Correção das Alíquotas Efetivas" constantes da mídia anexa 
ao processo, com cópia entregue a empresa autuada.  

 
Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução nº 34/2013, 

apresenta manifestação (fls. 541 a 543), acompanhada de cópias de notas fiscais (fls. 544 
a 852). 

 



A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 
Resolução nº 109/2013 (fls. 854 a 855), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Goiânia no escopo de que a Ilustre Autoridade Fiscal revisora promova a adequação nos 
levantamentos fiscais mediante ajuste da carga tributária imposta ao produto fraldas 
descartáveis das marcas SAPEKA, BAMBINOS, KISSES e FLUFFY, aplicando-lhes o 
benefício fiscal previsto no art. 8°, XXXIV do Anexo IX do RCTE. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 109/2013, em relatório 

(fls. 862 a 867), faz breve histórico, em seguida, trata da revisão propriamente dita, 
abordando os benefícios das fraldas descartáveis fabricadas no Estado de Goiás, trata 
também da Memória de Fita Detalhe e, na conclusão, afirma que o Fisco aplicou a 
alíquota de 17% sobre o faturamento das fraldas descartáveis fabricadas em Goiás (R$ 
16.643,21) cobrando R$ 2.829,46 de ICMS, quando deveria ter aplicado a alíquota de 9% 
e cobrado R$ 1.497,89, então está cobrando a maior o ICMS no valor de R$ 1.331,46, que 
deve ser deduzido do valor originário do crédito tributário. 

 
Acompanham o relatório da revisão mídia CD, demonstrativos e 

outro documentos, conforme fls. 868 a 1012. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resulta dessa 

revisão, conforme fls. 1017 a 1018, onde afirma que não foi atendida a determinação do 
órgão julgador, já que foi suscitado dúvida pela recorrente em relação às saídas de 
produtos com situação tributária diferente da prevista na legislação, o que no entender da 
recorrente cerceia seu direito de defesa. Reafirma que opera com uma infinidade de 
alíquotas. Pede a improcedência do auto de infração.  

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acordão nº 2553/2015 (fls.1020 a 1027), rejeita as preliminares e 
nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, reforma em parte a 
sentença singular e considera parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 314.234,29. Em decisão unânime, acolhe o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV, “a”, do CTE. 

 
A procedência em parte do lançamento decidida no julgado cameral 

decorreu do acatamento do resultado apurado na revisão fiscal de fls. 862 a 1012.  
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho (fls. 

1032 e 1033), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de cerceamento 
do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do 

lançamento, aduzindo que a empresa opera com uma infinidade de alíquotas, tais como: 
de 7% - açúcar, manteiga, requeijão, óleo comestível, sabonete, farinha de trigo, café, pão 
francês e diversas outras mercadorias, da cesta básica: arroz, feijão, óleo de soja e outras 
tantas, além das mercadorias sem tributação, tais como: ovo, verduras em geral, laranja, 
batata e diversas outras, bem como as mercadorias com substituição tributária que o 
imposto foi pago antecipado. 

 
Alega que os revisores não cumpriram as determinações das 

resoluções, inclusive, os demonstrativos de duas fraldas não estão muito claros e outras 



nem foram levantadas, devendo ser nova diligência determinada para que esclareça a 
situação tributária diferente da legislação. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, em relação às preliminares 

de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, posto que essas 
preliminares foram rejeitadas unanimemente no julgado cameral.  

 
Em relação à preliminar de cerceamento do direito de defesa, 

destaco que o sujeito passivo alega que há falta de discriminação dos documentos que 
geraram a infração. No entanto, nos autos, está identificado que as informações foram 
retiradas de Memória de Fita Detalhe – MDF dos equipamentos ECF, sendo que os dados 
ali constantes foram inseridos pela própria autuada. 

 
Quanto a preliminar de insegurança na determinação da infração, 

ressalto que a defesa que a autoridade fiscal não determinou a base de cálculo. No 
entanto, a base de cálculo fundamentou-se nos dados contidos na Memória de Fita 
Detalhe – MDF dos equipamentos ECF. 

 
MÉRITO 

 
O presente lançamento é relativo a omissão de pagamento do ICMS 

no valor de R$ 315.565,75 (trezentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos) em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, no período de 01/09/2007 a 31/12/2009. 

 
Na Segunda Instância, processo foi submetido a 3 (três) revisões, 

que visavam verificar as contestações e documentos apresentados pela defesa, tendo a 
terceira revisão concluído que o auto de infração está cobrando a maior o ICMS no valor 
de R$ 1.331,46, que deve ser deduzido do valor originário do crédito tributário. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acordão nº 2553/2015 (fls.1020 a 1027), acatando a conclusão da terceira revisão (fls. 
866), reformou em parte a sentença singular e considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 314.234,29 (trezentos e catorze mil e duzentos e trinta 
e quatro reais e vinte e nove centavos). (R$ 315.565,75 – R$ 1.331,46 = R$ 314.234,29). 

 
Inconformado com a decisão cameral, o sujeito passivo apresentou 

recurso para o Conselho Pleno, onde reiterou alegações formuladas anteriormente, 
corretamente apreciadas e resolvidas no julgamento cameral, não tendo a defesa logrado 
êxito em infirmar na íntegra o trabalho fiscal.  

 
Com efeito, após três revisões fiscais que tiveram por escopo cotejar 

os argumentos e documentos fiscais colacionados pela defesa com as provas e 
levantamentos apresentados pela fazenda pública, o sujeito passivo não conseguiu 
desconstituir integralmente o lançamento, pois não provou suas alegações. 



 
Embora a defesa alegue que o lançamento não atende os requisitos 

legais, refuto essa alegação e observo que o lançamento está em conformidade com o art. 
8° da Lei n° 16.469/09 e art. 142 do CTN, a seguir transcritos: 

 
Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 
 
I - identificação do sujeito passivo; 
 
II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 
 
III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 
 
IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 
base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 
 
V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 
 
VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 
ou pedido de descaracterização; 
 
VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 
ou função e número da matrícula funcional. 

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

 
Prosseguindo no voto, mantenho a adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso IV, “a”, do CTE decidida unanimemente no julgado cameral. 
 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 314.244,19 (trezentos 
e quatorze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01142/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E ARGUIÇÃO DE 
NULIDADE, NÃO CONHECIDOS. ICMS. AUDITORIA 
COMPARATIVA DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA BASE DE 
CÁLCULO (CATEGORIZAÇÃO). UTILIZAÇÃO DE CARGA 
TRIBUTÁRIA INFERIOR À LEGALMENTE PREVISTA. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 
2. O critério de apuração fiscal que embasa o presente trabalho 
é por demasiado simples, sendo o produto da subtração entre o 
imposto devido pela carga tributária prevista na legislação, e o 
imposto pago pela carga tributária utilizada erroneamente pelo 
contribuinte, conforme demonstrativos anexos aos autos. 
 
3. Quanto à penalidade aplicada, a mesma já restara alterada 
para capitulação mais benéfica ao sujeito passivo, advinda de 
retroatividade da lei tributária penal mais benéfica, qual seja, o 
inciso IV-A do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida 
pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém, com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias por meio de cupom fiscal, valendo-se de situação 
tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota efetiva 
inferior à estabelecida para a mercadoria.  



A infração foi capitulada nos arts. 11, I, 27 e 40, todos do CTE, 
combinados com os arts. 13, XXII, “f”, XXX e XXXII e179, §º 3º, ambos do Anexo XI do 
RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 129.637,27, referente a 
fatos geradores ocorridos entre setembro de 2009 e outubro de 2010. O auto de infração 
foi lavrado em 30/11/2010. 

Na condição de coobrigados, foram nomeados JOSÉ DOS REIS 
SILVA e JOSÉ DOS REIS SILVA JÚNIOR, ambos com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual, foram anexados os seguintes 
documentos: 

1) Notificação fiscal.  
2) Notas explicativas. 
3) Extratos cadastrais e de equipamentos fiscais. 
4) Mídia CD. 
5) Recibo de entrega de relatórios digitais.  
A decisão em primeira instância fora pela manutenção do 

lançamento fiscal (fls. 65). 

Em recurso voluntário, fls. 73, asseverou-se o seguinte: 

1) Os equipamentos emissores de cupom fiscal possui componentes 
protegidos, que impossibilitam quaisquer adulterações. Se 
irregularidade houve, somente ao próprio Estado pode ser 
acometida.  

2) Não houve qualquer comprovação de que tenha havido a infração 
imputada à recorrente.  

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento ou a consecução de 
diligência fiscal.  

Em memoriais, fls. 96, a recorrente aduz a nulidade do lançamento, 
tendo em vista que o ECF não fora apreendido quando da ação fiscal. Reitera as questões 
volvidas em sede de recurso.  

Os autos foram submetidos a julgamento na IVCJUL, oportunidade 
em que se lavrou o seguinte acórdão (fls. 102): 

“Processual. Nulidades. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Preliminar de nulidade da decisão singular por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos administradores da 
lide. Rejeitada. Pedido de Diligência. Rejeitado. ICMS. Obrigação Principal. 
Auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo. Utilização 
de carga tributária inferior. Procedência. Adequação da penalidade. 
Retroatividade benigna.  
 
1. A preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa não deve 
ser acolhida quando no curso processual houver sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 
 
2. A preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração 
deve ser afastada quando a acusação fiscal, claramente descrita no auto 
de infração, estiver devidamente instruída. 
 
3. A preliminar de nulidade da decisão monocrática por cerceamento ao 
direito de defesa não deve ser acolhida quando a sentença, redigida com 



clareza, abordar os pontos indicados pela defesa, apresentando os 
fundamentos de fato e de direito da decisão proferida. 
 
4. Os administradores e gestores que concorrerem para a prática de 
infração tributária ficam, nos termos do inciso XII do artigo 45 da Lei nº 
11.651/91, solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS devido e 
demais acréscimos legais. 
 
3. Deve ser rejeitado o pedido de diligência para esclarecimentos de 
questões trazidas pela defesa quando constarem nos autos elementos 
suficientes para elucidação das dúvidas suscitadas. 
 
5. É procedente o lançamento de ofício relativo as diferenças do imposto 
devido pelo sujeito passivo em cada operação, provenientes de erro na 
alíquota aplicada, no tratamento tributário atribuído à mercadoria e na 
apuração da base de cálculo.  
 
6. Lei nova que impõe penalidade mais branda deve retroagir para alcançar 
atos não definitivamente julgados.” 

 
Os pedidos de diligência fiscal, nulidade por insegurança, 

cerceamento ao direito de defesa e nulidade da sentença singular foram rejeitados à 
unanimidade. A arguição de exclusão de solidários, feita pelo Conselheiro Carlos Andrade 
Silveira, fora rejeitada por maioria de votos, da mesma forma como o mérito. Fora, 
entretanto, adequada a penalidade para a tipificação do art. 71, IV-A do CTE, por força da 
retroatividade benéfica.  

Houve novamente a apresentação de recurso à presente fase de 
julgamento, no qual assevera que a autuação sob análise viola diretamente o contraditório 
e a ampla defesa, uma vez que sistematicamente há negativa de conversão dos autos em 
diligência para inspeção dos equipamentos ECF e apresentação de documentos que 
comprovam a venda realizada de forma regular.  

Ademais, as notas fiscais de vendas não foram verificadas, 
tampouco a contabilidade da empresa, o que compromete o resultado do processo. Aduz 
insegurança na determinação da infração e violação do princípio do contraditório e ampla 
defesa.  

Alega violação ao princípio da verdade material, pois a única prova 
que instrui os autos foi a verificação de uma fita magnética por parte do Auditor fiscal. Em 
momento algum se prova nos autos que houve vendas com aplicação de alíquota inferior 
à prevista.  

Pede, ao final, a nulidade do lançamento; a realização de perícia; a 
improcedência do feito.  

É o relatório.  

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 



“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, quanto ao pedido de 

diligência e à nulidade por insegurança na determinação da infração, fora tomada por 
unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a 
égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, suscitada 
pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  

Também é sabido que o pressuposto previsto no art. 41, II, “b” 1 da 
norma Estadual tem suas razões emprestadas das regras acerca da ação rescisória, com 
bastante semelhança de interpretação. 

O núcleo de tal critério assenta-se na "razoável interpretação" que, 
como pedra angular, discerniria as decisões passíveis de rescisão daquelas que, ainda 
que não se filiem à jurisprudência dominante, não podem ser enquadradas como violação 
literal de lei. A violação necessita, pois, ser explícita e patente, sem margem para 
interpretações outras. 

Com efeito, conforme assento sumular do STF: 
  
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, 
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais”. (Súmula 343) 

 
Conforme já dito alhures, sequer entendemos que houve afronta à 

disposição expressa da legislação tributária estadual. E mesmo que houvesse, a violação 
deveria ser literal e patente, unânime ao juízo comum. De igual forma, a prova inequívoca, 
capaz de subsidiar nova apreciação no Conselho Superior, inexiste nos autos. 

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte que fora 
dirigido a tais questões. 

Passo ao mérito.  

 



A Auditoria Comparativa Da Situação Tributária e Da Base de 
Cálculo está contemplada no Roteiro nº 23 da Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, que 
aprovou o referido roteiro, dentre outros. 

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

O escopo da auditoria, também ali discriminado, é justamente 
“verificar eventuais diferenças do imposto, provenientes de erro no cálculo da base de 
cálculo, bem como restabelecer o valor do imposto devido em razão de utilização incorreta 
ou indevida de benefício fiscal”.  

A síntese da acusação é ter o contribuinte aplicado algum benefício 
fiscal ou carga tributária de forma indevida às mercadorias relacionadas em levantamento. 
Teria havido, portanto, divergência entre a carga tributária aplicada pelo contribuinte em 
suas vendas e a que é estabelecida na norma tributária. 

Em momento algum fora trazidos aos autos evidências, ainda que 
amostrais, de que o Fisco se equivocara nas ilações realizadas. Ademais, o levantamento 
sob análise se abstrai de qualquer irregularidade eventualmente apontada no software da 
máquina de ECF, prescindindo, portanto, de qualquer apreensão do equipamento. O ilícito 
é cometido a partir do momento em que o próprio contribuinte, sponte sua, ao adquirir a 
máquina, promove o cadastramento das mercadorias que pretende comercializar, 
valendo-se de carga tributária errônea.  

Conforme já asseverado, o trabalho se baseia em simples 
comparação entre a memória da fita-detalhe, contendo as discriminações das mercadorias 
vendidas e as cargas tributárias utilizadas, com a respectiva carga tributária prevista na 
legislação tributária, não havendo necessidade de providências outras, tais quais as 
mencionadas em recurso.  

Advirto, quanto à penalidade aplicada, que a mesma já restara 
alterada para capitulação mais benéfica ao sujeito passivo, advinda de retroatividade da lei 
tributária penal mais benéfica, qual seja, o inciso IV-A do art. 71 do CTE.  

Sob tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso do sujeito 
passivo, tão-somente quanto ao mérito, mas lhe nego provimento para confirmar a decisão 
cameral que deu pela procedência do lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01190/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de recolhimento do imposto. Saída interna de 
mercadoria com débito a menor do ICMS. Procedência. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Caracterizada a ocorrência da infração, sem o aporte de 
provas que desconstituam a presunção legal, haverá sujeição 
do contribuinte ao recolhimento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saída interna de mercadoria com débito a menor do ICMS, conforme constatado por meio 
da leitura da MFD do equipamento ECF BE 050875610000019227, referente a vendas a 
consumidor, no período de janeiro a dezembro de 2012, correspondendo a uma tributação 
final inferior a prevista na legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, correspondente à diferença, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
27 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 31/38. 



Conforme Despacho de fls. 46 exarado pelo julgador singular, os 
autos foram convertidos em diligência ao órgão de origem a fim de que a autoridade fiscal 
autuante junte ao processo demonstrativo com o produto, a tributação utilizada pelo 
contribuinte, a tributação correta e a diferença de ICMS devido e demonstrativo com a 
diferença por período de ocorrência do fato gerador, conforme detalhamento do crédito 
tributário de fls. 02. 

Em atendimento a solicitação supra, a autoridade fiscal colacionou 
aos autos o referido demonstrativo. 

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos alegando que ao 
ser contestada nulidade informada em impugnação oferecida pela contribuinte, não pode o 
fisco realizar qualquer diligência com a finalidade de retificar o lançamento. Argui a 
ausência de ordem de serviço. Nos termos da Lei Complementar nº 104/2013 não pode 
ser autorizado a execução de auditorias fiscais, coletas de dados ou quaisquer outros 
procedimentos. Ao finalizar, levanta ser o auto de infração nulo de pleno direito. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 59/62. 

Intimado às fls. 63 a 70, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, 
às fls. 72 a 83, reiterando todos os argumentos explanados anteriormente.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Passo à análise dos argumentos defensórios e manifesto-me, em 
primeiro lugar, sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, 
por insegurança na determinação da infração, o qual rejeito, pois verifico que além de 
estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 
142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos 
anexados pelo agente autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. 
Ademais, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma a 
infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus pares, é de se 
entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação da infração deve 
ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me também 
pela sua rejeição, pois ao contrário do afirmado pelos advogados, este foi notificado em 
10/06/2014, antes do lançamento, que seria proferida auditoria no seu estabelecimento e 
neste consta inclusive o número da ordem de serviço (5082/2014, fls. 51). Ademais, o 
sujeito passivo foi legalmente comunicado e compareceu a todas as fases do processo 
para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata compreensão da acusação 
que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça impugnatória quanto na recursal. Vale 
então considerar que a aludida preliminar é exercício de retórica jurídica que não dá azo 
para a nulidade do trabalho fiscal e por isso deve ser rejeitada. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos 
anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, dimensionado em Auditoria, na qual detectou-



se que o sujeito passivo realizou saída interna de mercadoria com débito a menor do 
ICMS, conforme constatado por meio da leitura da MFD, referente a vendas a consumidor, 
no período de janeiro a dezembro de 2012, correspondendo a uma tributação final inferior 
a prevista na legislação. 

O sujeito passivo, em sua peça defensória, alega, em síntese, 
descumprimento dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09, em especial 
pelos incisos IV e V, tendo em vista que a penalidade aplicada não corresponde à 
descrição do fato. No mérito, afirma que não há nos autos conjunto probatório suficiente 
para fundamentar e constatar de forma segura o ilícito fiscal. Requer, assim a 
improcedência do presente lançamento. 

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe 
aos autos que pudesse elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de 
tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, 
melhor teria feito a recorrente se tivesse trazido à colação novos levantamentos ou 
demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos pelo 
agente autuante em seu trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se às penalidades 
previstas em lei. 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte à autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular. 

De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 
epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela 
procedência do feito fiscal. 

Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 
infração, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01225/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Arguição de 
inconstitucionalidade da penalidade aplicada. Multa 
confiscatória. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão do 
imposto. Saída de mercadorias tributadas com carga tributária 
inferior àquela permitida em lei. Procedência parcial. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade relativa do auto de 
infração por inconstitucionalidade das multas aplicadas quando 
dispositivo de lei processual estadual obstar decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade; 
 
2. É legítima a pretensão fiscal sobre a parte do imposto omitido 
nas saídas de mercadorias tributadas com aplicação de alíquota 
inferior à prevista em lei e por isso o auto de infração é 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa e 
Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo promoveu a saída de 
mercadorias tributadas por meio de documentação fiscal em desacordo com o 
especificado na legislação tributária, utilizando-se de alíquota do imposto inferior àquela 
estipulada por lei para a mercadoria. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Vilmar José Parreira é nomeado solidário na condição de sócio-

administrador. 
 
Após a decretação da revelia do solidário, o sujeito passivo 

comparece aos autos para ingressar com impugnação ao auto de infração. Argúi as 
preliminares de nulidade relativas à violação do princípio do não confisco, cerceamento do 
direito defesa e insegurança na determinação da infração.  

 
Em relação à primeira, pugna pela nulidade do auto de infração em 

face do valor desproporcional e irrazoável da penalidade aplicada. Argumenta que tributo 
não pode ter efeito confiscatório sob pena de afrontar a Constituição Federal e inviabilizar 
a atividade econômica, e por isso o auto de infração não pode se sustentar.  

 



Em seguida, considera que seu direito de defesa encontra-se 
cerceado, pois considera que as provas colacionadas aos autos são inconsistentes e por 
não se coadunarem com a acusação estampada na basilar. E, por último, que a mídia 
anexada pela defesa aponta erros e omissões no trabalho fiscal que torna o lançamento  
eivado de vícios que jogam a favor do fisco e por isso requer a nulidade do auto de 
infração, ou na impossibilidade, sua improcedência. 

 
O julgador singular encaminha o feito em diligência à delegacia da 

circunscrição fiscal do sujeito passivo para revisão. O revisor manifesta-se nos autos e 
aponta que deve-se extrair do ICMS lançado o valor de R$ 57.954,46. 

 
Intimada, a parte queda-se silente e ato continuo, o julgador singular 

rejeita as preliminares de nulidade arguidas pela parte, bem como no mérito, considera o 
auto de infração procedente em parte no valor de R$ 36.154,26 (trinta e seis mil, cento e 
cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 

 
As partes são cientificadas e após a decretação da perempção do 

solidário, o sujeito passivo interpõe recurso à câmara julgadora para reiterar a nulidade 
relativa à inconstitucionalidade das penalidades aplicadas. Mostra por tabela que os 
valores que lhe foram imputados ofendem os princípios da capacidade contributiva, do não 
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade e para fundamentar sua tese invoca 
julgados de cortes superioras e voto de corte máxima que estatui ser inconstitucional 
multa que supera em trinta por cento o valor do principal. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão anterior para decretar a 

nulidade do auto de infração em face do caráter confiscatório das multas e por flagrante 
ofensa ao disposto no artigo 61, § 1º, II, b e 150, IV, da Constituição Federal. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e tal qual o douto julgador singular, considero que o 

auto de infração deve prosperar em parte. De fato, não obstante os argumentos 
esgrimidos pelo sujeito passivo, que não conseguiram ilidir na íntegra a acusação 
estampada na basilar, as provas colacionadas aos autos atestam de maneira inequívoca 
que o sujeito passivo deixou de cumprir parte da obrigação tributária à qual está vinculado 
por força de lei.  

 
Visto que a questão fora apreciada com as cautelas de praxe pelo 

douto julgador singular, que manifestou-se pela rejeição à arguição de 
inconstitucionalidade das penalidades aplicadas bem como no mérito, pela procedência 
parcial do auto de infração, devo acolhê-la como razão de voto e por ser esclarecedora, 
transcrevo-a abaixo, na íntegra: 

FUNDAMENTAÇÃO 

Em relação à alegação de nulidade do feito por cerceamento ao 
direito, temos: 

O artigo 20 da Lei 16.469/09 trata dos atos nulos: 



“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, 
inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de 
proposição de penalidade, não acarretam a sua 
nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator.” 

Podemos observar na peça base que as nulidades previstas no art. 20 
da Lei n.º 16.469/09, não se aplicam, pois a autoridade fiscal autuante 
é competente para realização do procedimento e para lançamento do 
crédito tributário, que foi regularmente identificado e intimado o 
sujeito passivo e a infração está perfeitamente identificada, 
demonstrada e comprovada, conforme se observa no corpo do auto e 
no seu enquadramento. 

O parágrafo terceiro preceitua claramente que não é nulo o auto de 
infração desde que no processo constem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator, o que aconteceu no 
presente caso. 

Tanto é assim que a empresa veio atacando o mérito da mesma, 
evidenciando que não só entendeu o que foi infringido, como 
compreendeu, o que não aconteceria caso não tivesse assimilado 
todo o conteúdo do auto de infração. 

Verificamos então, que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, 
atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 8.º da Lei 16.469/09, 
quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período 
de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a descrição fática da 
infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício 
do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 
contraditório, consequência lógica do devido processo legal, 
garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Verificamos então, que a infração e o infrator estão determinados com 
segurança, nos termos do art. 20 da Lei n.º 16.469/09 e seu parágrafo 
terceiro, não há porque declarar a nulidade do feito. 

Em relação ao mérito, temos: 

Podemos observar que o sujeito passivo comparece ao feito, e alega 
erro no Relatório Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Nota Fiscal, o qual posto em diligência se refaz a mesma. 



Em primeiro lugar, verifica-se que o trabalho desenvolvido pelo fisco é 
de precisão matemática, feito de uma forma clara e transparente, 
dentro das técnicas contábeis e fiscais exigidas, resumindo-se em 
verificar as alíquotas discriminadas nas notas fiscais do contribuinte 
no período de referência e comparando-as com as determinadas pela 
legislação tributária. 

Objetiva-se, com isso, apurar as eventuais omissões, porventura, 
praticadas pela empresa no mesmo período analisado, o que, por si 
só, dá a credibilidade necessária ao lançamento. Aritmética simples, 
então. 

Continuando, nessa linha de raciocínio, notemos que o fisco, na 
confecção desse tipo de levantamento, se baseou nas informações 
extraídas da documentação de posse da própria empresa autuada.  

Em contrapartida ao trabalho fiscal, o contribuinte alega erro no 
Levantamento e que posto em revisão encontra-se uma omissão de 
saída no qual passa a ser exigido o ICMS no valor de R$ 36.154,26, 
sobre o qual, intimado, o sujeito passivo permanece silente.  

Feito isso, então, depois de considerados pelo fisco todos os 
elementos necessários, no período de referência, comparando-se aos 
valores encontrados, se demonstrou, matematicamente, ter havido um 
tipo de omissão, qual seja, a de uma utilização de alíquota em valor 
inferior ao que determina a legislação.  

Diante da revisão e das provas juntadas, e, não suficientemente 
contestadas pela impugnante, em meu entendimento ocorreu 
efetivamente a utilização de carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária, nos termos desta. 

Em relação à alegação de que a multa seria confiscatória, temos: 

Quanto a alegação de que a multa teria efeito confiscatório, temos o 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/2009, o qual veda decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou 
ato normativo expedido pela Administração Tributária. 

Destarte, em julgamento administrativo é vedada a apreciação da 
constitucionalidade ou não de norma veiculada pela legislação 
tributária, que fica restrita a decisões judiciais. 

Nesse sentido, não prospera a pretensão do impugnante de que 
acolha o pedido em relação à multa, caracterizando-a como de caráter 
confiscatório em julgamento administrativo, na medida em que há 
vedação relativa a tal possibilidade imposta pela norma acima.  

Nisso se inclui qualquer pedido de redução da multa imputada, das 
respectivas correções, dos juros cobrados e, ainda, no chamado 
agravante da multa, ou seja, o § 9° I do CTE, cujo cálculo se encontra 
disciplinado nos arts. 167, 168, 170 e 171 do CTE, não merecendo 
maiores comentários a esse respeito. 

Portanto deixamos de acolher essa pretensão da parte passiva de ver 
declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade da lei que 
define a penalidade no caso em questão, pelo singelo argumento de 



seria de caráter confiscatório ou abusivo, inclusive o pedido de que 
seja relevada ou reduzida, pois o que pode ser concedido é apenas o 
previsto no art. 171 do CTE e portanto não podendo ser acatado o 
pedido a esse respeito.  

Assim, pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na 
inicial e diante da revisão do levantamento apresentado, por mim 
considerada como correto e válido, concluo estar perfeitamente 
constituído o crédito tributário, originado de uma verdadeira 
obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato 
gerador concreto, arrimado num levantamento corretamente efetuado 
pelo auditor revisor, o qual o adoto, para em seus termos, reduzir o 
ICMS devido para R$ 36.154,26, inclusive não acatando nenhum dos 
pedidos de nulidade do feito, nem acatando o pedido de exclusão ou 
redução da multa, pelas razões expostas. 

DISPOSITIVO 

Diante do exposto, conheço da impugnação, NÃO ACOLHO AS 
PRELIMINARES DE NULIDADE, NEM O PEDIDO DE EXCLUSÃO OU 
REDUÇÃO DA MULTA, dou-lhe parcial provimento e decido pela 
PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, em 
consequência disso, reduzo o ICMS a ser exigido para a importância de R$ 
36.154,26 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis 
centavos), acrescido das cominações legais.  

Assim, conforme revisão efetuada, deve-se ABATER os seguintes valores 
de ICMS, conforme período de referência, dos valores lançados na inicial 

VALORES DE ICMS A SEREM ABATIDOS DOS LANÇADOS NA INICIAL 

REFERÊNCIA                        ICMS R$ 

01/2011 -4.852,65 

02/2011 -780,93 

03/2011 -5,21 

04/2011 -3.106,55 

05/2011 -6.435,02 

06/2011 -5.702,78 

07/2011 -3.198,98 

08/2011 -3.341,60 

09/2011 -6.505,07 

10/2011 -160,72 

11/2011 -58,67 

12/2011 -137,14 

01/2012 0,00 

02/2012 -6.282,72 

03/2012 -7.403,39 

04/2012 -7.630,86 

05/2012 -2.352,17 

06/2012 0,00 

07/2012 0,00 

08/2012 0,00 

09/2012 0,00 

10/2012 0,00 



11/2012 0,00 

12/2012 0,00 

                 TOTAL A ABATER -
57.954,46 

ICMS LANÇADO NA INICIAL 94.108,72 

  ICMS A ABATER/REVISÃO  57.954,46 

ICMS A SER EXIGIDO APÓS 
REVISÃO 

36.154,26 

 

À REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA, nos termos do artigo 40 da lei 
16.469/2009 por se tratar de sentença parcialmente contrária à 
Fazenda Pública Estadual. 

Após, INTIME-SE. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, Julgadores de Primeira 
Instância, 15 de maio de 2018.” 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar e dessarte conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a decisão singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01251/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Utilização indevida de 
redução da base de cálculo, para saídas. Carga tributária 
inferior. Procedência Parcial. Unânime.   
 
1º) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. INADMISSIBILIDADE. Unânime. Quando o 
pedido dos recorrentes não atendam aos requisitos do art. 41, II, 
da Lei nº 16.469/09, relativamente a decisão cameral unânime, 
inadmite-se o recurso ao Conselho Superior quanto a tal pedido. 
 
2º) MÉRITO. ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
redução de base de cálculo, para saídas. Carga tributaria 
inferior. Benefício fiscal condicionado. Glosa do benefício fiscal. 
Procedência parcial. Unânime. O benefício fiscal de redução de 
base de cálculo tipificado no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do 
RCTE, é condicionado à limitação do crédito nas entradas 
interestaduais de mercadorias a 7% (sete por cento), nos termos 
da IN 326/98-GSF, vigente à época da ocorrência dos fatos 
geradores, motivo pelo qual o contribuinte, ao não se conformar 
com a limitação imposta pela legislação tributaria do Estado de 
Goiás, apropriando indevidamente de créditos de 12% (doze por 
cento) nas operações de entradas interestaduais, perde o direito 
à fruição do aludido benefício fiscal, devendo pagar o ICMS 
devido à carga tributária inferior, juntamente com multa e 
acréscimos legais, nos termos do art. 86 do RCTE/GO. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. E, quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 247.109,10 (duzentos e quarenta e 
sete mil, cento e nove reais e dez centavo). Participaram do julgamento os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Realizou saídas internas de mercadorias, no 
período de janeiro/2003 a dezembro/2004, com utilização indevida de redução de base de 
cálculo do ICMS, pois aproveitou créditos superiores a 7%, quando do recebimento 
dessas mercadorias em operações interestaduais. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 262.269,73, juntamente com os acréscimos legais exigidos, 
conforme termo de esclarecimento e demonstrativos anexos”. 

 
Atividade Econômica – CNAE – Comércio atacadista de carnes 

bovinas e suínas (Ceres/GO) 
 
Infração: arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c arts. 8º, VIII, 

Anexo IX, e 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE e art. 1º, inciso II, da Instrução Normativa 
nº 326/98-GSF. 

 
Penalidade: art. 71, VIII, “a”, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei nº 

14.634/03. 
 
SOLIDÁRIO: ADENÍSIO JESUS DA SILVA, na qualidade de sócio 

administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE. 
 
Instrução processual: instruem o processo: o Anexo: Identificação do 

Sujeito Passivo Solidário (fls. 004); o Espelho Cadastral (fls. 005); cópia da Ordem de 
Serviço (fls. 006); cópia do Instrumento de Alteração Contratual registrada na JUCEG em 
22/12/2000 (fls. 007/008) que altera o capital social e mantém as cláusulas anteriores do 
contrato social; cópia do Contrato Social (fls. 009/011) que tem como administrador 
Adenísio Jesus da Silva; as Notas Explicativas (fls. 012/013), em que o autuante esclarece 
que “como o contribuinte apropriou-se da totalidade dos créditos nas entradas 
interestaduais de mercadorias, independentemente da alíquota aplicada, ele perde o 
direito de utilizar os benefícios fiscais condicionados, relativamente àquelas mercadorias, 
nos termos do art. 86 do Decreto nº 4.852/97” e que “o fato do contribuinte apresentar os 
arquivos magnéticos incompletos e deficientes, inclusive com a omissão total dos registros 
Tipo 54 (...), impossibilitou a perfeita identificação da saída de cada mercadoria, cuja 
entrada se deu com alíquota superior a 7%. Assim, a redução indevida de base de cálculo 
será quantificada de maneira proporcional ao total dos créditos apropriados 
irregularmente”, de forma que, para “cada real aproveitado irregularmente, isto é, acima do 
limite permitido pela citada instrução normativa, acarreta um benefício fiscal indevido de 
R$ 1,38 (considerando índice de lucro bruto de 20% e alíquota média de saída de 15,75%) 
que multiplicado pelo total de crédito apropriado acima do limite, implica no total da 
redução indevida do ICMS, nos valores exigidos no auto de infração para 2003 e 2004; as 
planilhas Levantamento do ICMS Beneficiado em Função da Redução de Base de Cálculo 
2003 e 2004 (fls. 014/015); as planilhas Levantamento do Crédito Aproveitado Acima do 
Limite exercícios de 2003 e 2004 (fls. 016/020) – todos com alíquota de 12%; o Espelho 
Cadastral (fls. 021). 

 
IMPUGNAÇÃO: intimados regularmente, os sujeitos passivos 

autuado e solidário apresentam impugnação em peças apartadas (fls. 030/040 e 112/122), 
em que contestam o local de lavratura do auto de infração, aduzindo quebra de 
contraditório; alegam preliminares de nulidades por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, pois não seria possível a quantificação 
proporcional, visto inclusive que teria apresentado arquivos magnéticos do SINTEGRA 
retificadores e que o histórico elaborado no AI e capitulado pela autoridade fiscal, não 



condiz com a omissão declarada na peça fundamental do presente processo; no mérito, 
aduzem que a proporcionalidade é incabível, pois a autoridade fiscal não tem capacidade 
legiferante; contestam os juros de mora alegando serem indevidos pois nada deve ao 
erário; alegam que a multa apresenta caráter confiscatório; asseveram a 
inconstitucionalidade da atualização monetária pela taxa Selic; pedem deferimento de 
perícia para apurar o real valor de juros, correção monetária e multa, e etc.; alegam 
ilegitimidade passiva do solidário. 

 
Anexam cópia de Protocolo de Entrega de Arquivos SINTEGRA com 

a finalidade de retificação total dos períodos dos exercícios de 2003 e 2004 objeto de 
autuação (fls. 046/069). 

 
SENTENÇA: em sentença de fls. 127/130, a julgadora singular 

rejeitou a alegação de nulidades e, no mérito, julgou procedente o auto de infração. 
 
RECURSO VOLUNTÁRIO: intimados para comparecimento em 

segunda instância, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário (fls. 135/147) em 
peça única de defesa, em que aduzem as mesmas razões feitas em impugnação.     

 
DESPACHO PARA AGUARDAR CONVALIDAÇÃO: Por meio do 

Despacho nº 070/2009 (fls. 149) a IV CJUL sobresta o andamento processual e determina 
a intimação dos sujeitos passivos para que, caso tenham interesse, promovam a 
convalidação da utilização do benefício fiscal sem atendimento da condicionante de 
aproveitamento de crédito limitado a 7%, nos termos da legislação vigente à época do 
julgamento. 

 
Intimados regularmente, os sujeitos passivos nada trazem ao feito 

(fls. 150). 
 
CERTIDÃO E ACÓRDÃO (fls. 152/156): a IV CJUL decide então 

julgar nulo o auto de infração por insegurança na determinação da infração, com 
fundamento em que a instrução normativa 326/98-GSF em momento algum fala em 
proporcionalidade, e que os sujeitos passivos apresentaram arquivos magnéticos do 
SINTEGRA retificadores. 

 
RECURSO EX OFFICIO (fls. 158/159): a Fazenda Pública recorre da 

decisão cameral pedindo o afastamento da nulidade. 
 
CONTRADITA (fls. 165/171): sujeito passivo autuado contradita o 

recurso fazendário. 
 
RESOLUÇÃO Conselho Pleno: (fls. 178/179) por meio de resolução, 

o Conselho Pleno determina a intimação do advogado para apresentar procuração do 
solidário, visto sua ausência nos autos, bem como para apresentação de contradita deste.   

 
CONTADITA DO SOLIDÁRIO (fls. 185/187): o solidário contradita o 

recurso fazendário, anexando original de procuração (fls. 188). 
 
CONVALIDAÇÃO - RESOLUÇÃO CONSELHO PLENO: por meio de 

Resolução 228/2012 (fls. 192/193) o Conselho Pleno decide sobrestar o julgamento para 
decurso de prazo de convalidação, conforme legislação vigente à época do julgamento. 

 



CERTIDÃO E ACÓRDÃO CONP (fls. 198/204) após o decurso de 
prazo de convalidação sem que o sujeito passivo tenha apresentado pedido ou despacho 
de convalidação, o processo é pautado para julgamento em 2015, tendo o CONP decidido 
pela reforma da decisão cameral que julgou nulo por insegurança na determinação da 
infração, retornando os autos para a instância cameral apreciar toda a matéria. 

 
RESOLUÇÃO IV CJUL: (fls. 208/209) a IV CJUL decide converter o 

julgamento em diligência para que se promova revisão considerando os arquivos 
SINTEGRA retificados apresentados pelos sujeitos passivos. 

 
RELATÓRIO DE REVISÃO FISCAL (fls. 213/224): auditor fiscal 

estranho à lide da GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INDÚSTRIA E ATACADO refaz os 
levantamentos com fundamentos nos arquivos magnéticos do SINTEGRA retificados 
apresentados pelos sujeitos passivos, e constata omissão de pagamento de ICMS, devido 
à desconsideração do benefício fiscal do art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do RCTE, em 
virtude de não atendimento da condicionante de aproveitamento de créditos pela entrada 
limitados a 7%, vez que o sujeito passivo autuado apropriou créditos de 12% nas entradas 
interestaduais, e obteve o valor de ICMS a pagar no montante de R$ 572.092,86 
(quinhentos e setenta e dois mil, noventa e dois reais e oitenta e seis centavos). Ao final, 
manifesta-se pela manutenção do auto de infração no valor original, multa, mais 
acréscimos legais, tendo em vista que o valor excedente não pode ser objeto de autuação, 
face à decadência. 

 
INTIMAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS: (Fls. 232/233) intimados 

regularmente da revisão fiscal, os sujeitos passivos não compareceram ao processo para 
manifestação. 

 
CERTIDÃO E ACORDÃO CAMERAIS (fls. 235/243): a 3ª CJUL, em 

julgamento realizado em 31/07/2017, decide: por UNANIMIDADE DE VOTOS: rejeitar o 
pedido de diligência; rejeitar as preliminares de nulidade processual por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração; POR MAIORIA DE VOTOS: 
rejeitar a preliminar de decadência parcial do período compreendido entre 01/01/2003 a 
31/03/2003; quanto ao mérito, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
RECURSOS PARA O CONSELHO SUPERIOR: intimados os 

sujeitos passivos apresentam recursos para o Conselho Superior, em peças apartadas, 
mas de mesmo conteúdo, com a argumentação seguinte: 
 

PRELIMINARMENTE: Sem apresentar fundamento de admissibilidade, 
arguem preliminar de nulidade processual por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa, conforme já realizado 
anteriormente (impugnação e recurso voluntário); 
 
NO MÉRITO: insistem no argumento já apresentado também anteriormente, 
falando que o autuante, em virtude de arquivos magnéticos do SINTEGRA, 
incompletos ou deficientes, especialmente quanto ao tipo 54, promoveu uma 
quantificação proporcional a cada crédito supostamente apropriado, o que 
não é possível pois a autoridade fiscal não tem capacidade legiferante. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 



 
Inicialmente, verifica-se a inadmissibilidade quanto às preliminares 

de nulidade processual, por não ter fundamento no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 
No mérito, é de se observar que os recorrentes insistem em 

argumentos apresentados anteriormente à revisão do levantamento fiscal realizado na 
instância cameral, sendo que não compareceram ao processo após serem intimados para 
manifestar do resultado da diligência, bem como, agora, no recurso ao conselho superior, 
apresentam argumentos já ultrapassados pela revisão, uma vez que, tendo os sujeitos 
passivos alegado a apresentação de arquivos magnéticos do SINTEGRA retificadores, 
promoveu-se diligência com fundamentos nestes, não havendo que se falar mais em 
quantificação proporcional, face a arquivos deficientes ou incompletos, especialmente o 
tipo 54, pois com os arquivos magnéticos retificadores, pode-se realizar auditoria direta da 
omissão do ICMS relativamente ao aproveitamento indevido de redução de base de 
cálculo, por não atendimento da condicionante de limitação de créditos pelas entradas a 
7%, visto que o sujeito passivo apropriou créditos de 12%. 

 
Nesse sentido, determina a legislação tributário do Estado de Goiás, 

in verbis: 
 
IN 326/98-GSF 

 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 1º E AOS SEUS INCISOS PELO ART. 1º DA IN 
Nº 446/00-GSF, DE 09.06.00 - VIGÊNCIA: 13.06.00.  

Art. 1º São excluídas dos benefícios fiscais previstos nos arts. 8º, VIII, e 11, 
III, do Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, além das 
mercadorias e operações já mencionadas no referido decreto: 

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

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 1º PELO ART. 1º DA IN Nº 451/00-GSF, DE 
11.07.00 - VIGÊNCIA: 13.06.00.  

II - a operação de saída da mercadoria que tenha sido recebida em 
operação interestadual tributada com alíquota superior a 7% (sete por 
cento), exceto se o crédito apropriado pelo contribuinte limitar-se a 7% 
(sete por cento). 

 
DECRETO Nº 4.852/97 – RCTE 
 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 

for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
 

Depreende-se da leitura atenta dos autos que os sujeitos passivos 
não contestam a restrição imposta pela legislação tributária (condicionante), de limitação 
do crédito em entradas interestaduais de mercadorias em 7% (sete por cento), embora 
tenha se creditado do ICMS à alíquota de 12% (doze por cento). Portanto, a empresa 
estava impedida de fruição do benefício fiscal. 

 
Porém, assiste razão aos recorrentes, quando contestam o 

levantamento fiscal com fundamento em que este foi elaborado com base em arbitramento 
(utilização de lucro bruto de 20% e alíquota média), quando o autuante e o revisor 
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poderiam ter feito o levantamento com base nos dados reais de entradas e saídas de 
mercadorias da empresa (CONFORME DPI APRESENTADAS NOS PRAZOS LEGAIS E 
DEMAIS INFORMAÇÕES QUE A PRÓPRIA AUTORIDADE FISCAL AUTORA DO 
LANÇAMENTO AGREGOU AOS AUTOS – TOTAL DE CRÉDITOS PELAS ENTRADAS 
INTERESTADUAIS E TOTAL DO BENEFÍCIOI FISCAL AUFERIDO). 

 
Assim, considerando que o arbitramento é uma medida de exceção, 

cabível apenas quando não apresentadas informações fiscais que permitam cálculo do 
ICMS devido elaborado a partir de dados reais de entradas e saídas de mercadorias, é 
que promovo o levantamento que se vê às fls. 283 dos autos, corrigindo as planilhas 
elaboradas pelo fisco, no sentido de que o ICMS efetivamente devido, pela fruição 
irregular de benefício fiscal, fica reduzido para o valor de R$ 247.109,10 (duzentos e 
quarenta e sete mil, cento e nove reais e dez centavos),  multa, mais acréscimos legais, 
nos termos do regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – Decreto nº 
4.852/97 – RCTE. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto inicialmente pela inadmissibilidade do recurso relativamente às preliminares de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço dos recursos para o 
Conselho Superior, dou-lhes parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
247.109,10 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e nove reais e dez centavos), multa, 
mais acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01322/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Pro 
 
Processual. Pedido de reinclusão na lide do solidário Vibrar 
Antônio Rodrigues efetuado pela Fazenda Pública. Acolhido. 
Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Saída de mercadoria 
utilizando carga tributária inferior a estabelecida na legislação. 
Auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada. Procedência total. 
 
  
I - Deve ser mantido na lide o solidário por ter autorizado ou 
permitido a saída de mercadorias tributadas utilizando de carga 
tributária inferior a estabelecida na legislação.  
 
       II - É devida a diferença de ICMS apurada na saída de 
mercadoria tributada com carga tributária inferior a estabelecida 
na legislação estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral para reincluir na lide o solidário VIBRAIR ANTÔNIO RODRIGUES e considerar 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 572 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e 
Mauricio Ribeiro de Paiva, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que excluiu da lide o solidário VIBRAIR ANTÔNIO 
RODRIGUES e considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 24.135,10 (vinte e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos), 
considerando o pagamento de fls. 572 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
apurada conforme demonstra o Relatório de Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Demonstrativo Resumo do Relatório das Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Item de Cupom e Auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e 



Calculada – Cupom Fiscal, e ainda, mídia digital – CD contendo os relatórios dos 
equipamentos Emissores de Cupons Fiscais fiscalizados. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
requerendo, em preliminar nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, 
no mérito, a invalidade da auditoria realizada, e por consequência, a improcedência do 
ICMS exigido, demandando ao final, a compensação do valor do imposto que alega ter 
pago a maior, em virtude de utilização de alíquota acima da prevista na legislação 
tributária, com o apurado pela fiscalização. Anexou a defesa mídia digital – CD contendo 
levantamento contraditório. O sujeito passivo solidário, do mesmo modo, apresentou peça 
defensória, com os mesmos argumentos trazidos pela autuada, solicitando ainda, que 
fosse declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. 

Mediante Despacho nº 411/2011- JULP o processo foi encaminhado 
à Delegacia Fiscal de Morrinhos para realização de diligência com o propósito de fazer a 
apuração e demonstração da base de cálculo da multa. 

Intimado a se manifestar sobre a diligência realizada, os sujeitos 
passivos repisam todos os argumentos trazidos na defesa, acrescentando a esta, auto de 
infração lavrado mediante confissão espontânea de débito, referente ao período de julho a 
novembro de 2010, objeto de parcelamento e os consequentes recolhimentos do ICMS.  

Em Sentença nº 1852/2012-JULP, a autoridade julgadora singular 
não acolheu as alegações de nulidades, decidiu pela procedência da exigência tributária, e 
considerou para fins de extinção do crédito tributário, o Parcelamento nº 157027-7; 
manteve na lide o solidário e alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A 
por ser mais benéfica.  

A Fazenda Pública Estadual concordou com a sentença exarada. 

Regularmente intimados, o contribuinte e o solidário apresentaram 
recursos apartados, mas de igual modo, apenas reforçando os argumentos trazidos na 
instância anterior. 

A câmara julgadora, por propositura do conselheiro relator, mediante 
a Resolução nº 93/2014, encaminhou os autos em diligência para que fiscal estranho a 
lide analisasse o levantamento contraditório apresentado pelo sujeito passivo e efetuasse 
revisão na auditoria, caso detectasse incorreções nesta. 

Em resposta a diligência solicitada, a autoridade responsável pela 
revisão informou que não atendeu ao solicitado tendo em vista que a empresa se encontra 
com inscrição cadastral suspensa por desaparecimento e que, embora tenha expedidos 
notificações, não foi possível localizar os sócios. 

Em julgamento, a Primeira Câmara Julgadora rejeitou por 
unanimidade de votos o pedido de diligência e as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, e por 
maioria de votos excluiu da lide o sujeito passivo solidário. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, julgou parcialmente procedente o lançamento, ICMS na importância de R$ 
24.135,10, devendo ser considerado para fins de extinção do crédito tributário o 
parcelamento de fls. 572 dos autos. 

Intimada da decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual interpôs 
recurso a este conselho requerendo a reinclusão do solidário na lide e a reforma da 
decisão recorrida para que o lançamento seja julgado inteiramente procedente, 
confirmando assim a sentença.  

Regularmente intimados para contraditar o recurso fazendário os 
sujeitos passivos não se manifestaram. 



É o relatório. 

 

VOTO 

 

A condição de sócios administradores da pessoa jurídica faz com 
que respondam pelo crédito tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - 
CTE, conforme abaixo transcrito: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 

gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; 

 
Vê tratar-se de sujeição passiva solidária decorrente de lei específica 

aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o administrador 
por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As decisões da 
empresa, pessoa ficta destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

As decisões dos tribunais superiores até o presente momento estão 
consolidadas, no que tange à exclusão de solidários, nas situações em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não sendo este o caso em questão, pois a 
infração comprovada diz respeito a omissão de recolhimento de imposto por ter promovido 
venda de mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a prevista na 
legislação. 

Cumpri ainda ressaltar que é remanso na jurisprudência expedida 
pelos tribunais judiciais, que devem ser responsabilizados como solidários pelo crédito 
tributário, os sócios, quando ficar constatado que houve a dissolução irregular da 
sociedade empresarial, sendo esta precisamente a situação em apreço, pois, conforme 
demonstra documento de fls. 563 dos autos, a recorrente encontra-se com a sua inscrição 
estadual suspensa por motivo de desaparecimento do endereço declarado desde 
15/01/2014.  

O solidário, arrolado no presente lançamento, detinha a qualificação 
de sócio administrador no período em que houve o recolhimento a menor do imposto por 
promover saída utilizando tributação inferior a estabelecida na legislação, assim, pelas 
razões acima expostas, acato o pedido da Fazenda Pública Estadual, reincluindo o Sr. 
Vibrair Antônio Rodrigues no polo passivo da lide. 

No que tange ao mérito, primeiramente cumpre elucidar que, diante 
da apresentação de levantamento contraditório pela autuada, a câmara julgadora expediu 
resolução instando revisão na auditoria que sustenta o lançamento, contudo, e conforme 
comprovam documentos de fls. 565 a 569, o representante legal da empresa não foi 
localizado para apresentar os documentos necessários a realização da diligência 
solicitada, por consequência lógica, a mesma não pode ser concretizada. 

Porém, mesmo diante de tal impossibilidade, a câmara julgadora 
acolheu o levantamento contraditório oferecido pela recorrente, concedendo inclusive, 



diferenças favoráveis que a mesma apresentou como sendo resultado de aplicação de 
alíquota superior a prescrita na legislação tributária, nas vendas realizadas. 

Importa esclarecer que a empresa tem como única atividade 
econômica o comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios, ou seja, realiza venda de mercadorias tão somente a consumidores finais. 

Neste caso, conforme determina o artigo 166 do Código Tributário 
Nacional, a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente 
autorizado a recebê-la, logo, não é pertinente o entendimento cameral de conceder a 
recorrente, possível diferença positiva oriunda de utilização de alíquota superior à prevista, 
diante do inquestionável fato de que o encargo financeiro relativo ao imposto não foi por 
esta assumido. 

Assim sendo, entendo, que neste caso, deve prevalecer a exigência 
fiscal na sua integralidade, pois não há como verificar a legitimidade ou a veracidade das 
presumíveis divergências apontadas pela recorrente, muito menos, compensar imposto de 
sua responsabilidade com valores suportados por terceiros. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-
lhe provimento para reformar a decisão cameral para reincluir na lide o solidário Vibrair 
Antônio Rodrigues e julgar procedente o lançamento, considerando o pagamento de fls. 
572 para fins de possível extinção do crédito tributário. 

    

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01355/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO DA LIDE. 
REJEITADO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO.  
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 
IV – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando os sujeitos passivos nada apresentam para ilidir a 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito.  Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 

acusado de ter realizado saída de mercadorias, no período de janeiro a maio de 2017, por 
meio de documentos fiscais, utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação 
tributária estadual, ocasionando uma diferença de imposto a menor de R$ 51.292,21, 
apurada na Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. 

 
A infração está tipificada nos artigos 11, inc. I, 27, 40 e 64 da Lei nº 

11.651/91. A proposição da penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inc. IV-A, do CTE. 
 
Com fundamento no art. 45, inc. XII, da Lei nº 11.651/91, o 

administrador da pessoa jurídica foi arrolado como solidário.  
 
O auto de infração está instruído com relatório explicativo da 

auditoria e mídia/CD.  
  
Regularmente intimados na instância singular, os mantiveram-se 

inertes, culminado com a lavratura do termo de revelia. 
 
Novamente intimados, os sujeitos passivos, em peça conjunta, 

apresentam impugnação em segunda instância, arguindo, preliminarmente, nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa, por falta de clareza dos preceitos 
normativos tipificados como infringidos; que houve aplicação correta das alíquotas quanto 
aos produtos da cesta básica autuados; necessidade de observância das decisões do 
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; inconstitucionalidade do 
acréscimo do percentual de 2% na alíquota dos produtos das posições 3301 a 3307 da 
NBM/SH destinado ao PROTEGE; ilegitimidade passiva do solidário e, por fim, pugna pelo 
cancelamento da exigência fiscal. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o 
aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste 
feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que 
há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não 
existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está 
correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida aos sujeitos passivos 
oportunidade de trazerem suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento 
deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

 



Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização de carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, não há como 
sustentar que o sócio administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade 
perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela 
ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de 
imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 
Outrossim, urge salientar que a empresa autuada se encontra com o 

cadastro suspenso deste a data de 05/12/2017, situação em que o administrador arrolado 
na qualidade de solidário deve permanecer no polo passivo, consoante entendimento já 
sedimentado em julgamentos reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 

 
No que concerne ao mérito, os recorrentes sustentam que 

relativamente aos produtos leite em pó, farinha de rosca, creme de leite e leite longa vida, 
integrantes da cesta básica, foram utilizadas as alíquotas corretas, logo o auto de infração 
deve ser parcialmente cancelado no tocante a tais produtos. 

 
De fato, o Convênio ICMS n.º 128/94 autorizou os Estados 

estabelecerem carga tributária mínima de 7% (sete por cento) nas saídas internas de 
mercadorias que compõem a cesta básica. O Estado de Goiás, a seu turno, por meio do 
Decreto n.º 6.331/05 e Decreto n.º 4.852/97, Anexo IX, art. 8.º, inciso XXXIII, categorizou 
os produtos, contidos na cesta básica, em relação aos quais entendeu por bem conceder 
o benefício fiscal de redução da base de cálculo de modo que a alíquota aplicada sobre o 
valor das saídas internas corresponda a 7% (sete por cento).  

 
Sabe-se que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

o benefício de redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial e sendo assim 
não cabe interpretação extensiva no sentido de se querer incluir no rol dos produtos 
relacional na norma tributária estadual produtos outros que não se encontram 
relacionados, a teor do que dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional. 

 
Portanto, tendo em conta que os produtos citados na peça de 

impugnação não integram aqueles listados no art. 8º, inc. XXXIII, do Anexo IX do RCTE, 
não procede o pleito da defesa de cancelamento parcial da exigência fiscal. 

 
Por fim, o acolhimento do pleito da impugnante, no sentido de que 

este órgão administrativo de julgamento reconheça a inconstitucionalidade do acréscimo 



do percentual de 2% na alíquota dos produtos das posições 3301 a 3307 da NBM/SH 
destinado ao PROTEGE, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, 
que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

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

[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se 
tratar de entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância 
nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, julgar procedente na 
íntegra o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01414/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto. Saída de mercadoria com carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Revisão de lançamento. Auto de infração 
procedente em parte. 
 
Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 183.851,74 (cento e oitenta e três mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. A Fazenda Pública concorda com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2009 a 30/09/2013, por meio de cupom fiscal, com 
débito a menor do ICMS, pois utilizou carga tributária inferior à estabelecida pela 
legislação tributária, isto acarretou uma tributação final inferior à prevista na legislação, 
conforme Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifesta, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 22. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, porém quedou-se inerte, tendo sido lavrado o Termo de 
perempção de fls. 26. 

Em seguida, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária, onde alega que existem vários erros na auditoria realizada pelo autuada e 
que há incorreção do período fiscalizado constante na intimação. Alega, ainda, que há 



incorreção em alíquota e que há aplicação de carga tributária divergente na auditoria das 
saídas, bem como, que há incorreção na disposição legal da penalidade proposta, 
constante na intimação e que existe nulidades por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração. Por fim, pede a improcedência do presente auto 
de infração.  

O julgador singular, por meio do Despacho nº 377/2015 converteu os 
autos em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, a fim de que o 
autuante promovesse a alteração das alíquotas aplicáveis, propondo a adequação do 
lançamento.  

Em resposta, a autoridade fiscal confirmou haver incorreções na 
determinação de algumas das alíquotas e por consequência no cálculo da carga tributária. 
Destacou, ainda, que foram procedidas correções na auditoria, sendo que o novo valor do 
tributo devido passou para a importância de R$ 183.851,74. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
ao processo alegando que a autoridade fiscal não pode alterar o lançamento em sede de 
pedido de revisão extraordinária, por se tratar de ato que contraria totalmente o princípio 
da segurança jurídica, além de desrespeitar direitos fundamentais do contribuinte. Alega, 
ainda, que a autoridade fiscal se equivocou ao evocar a convalidação autorizada pelo § 3º 
do artigo 20 da Lei nº 16.469/2009, tendo em vista que tal informação se trata de requisito 
considerado mínimo para a validade do ato administrativo. Destaca, também, que mesmo 
após a realização da revisão, foram identificados registros incorretos na auditoria. Finaliza, 
requerendo a improcedência do lançamento. 

Mediante Despacho nº 224/2018-PRES expedido pela Presidência 
deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo assinalado o 
Presidente que “Sendo assim, pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade 
do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma 
vez que, conforme detida revisão fiscal realizada pelo eminente autuante, o valor do tributo 
devido passou de R$ 187.691,31 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e um 
reais e trinta e um centavos) para R$ 183.851,74 (cento e oitenta  e três mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)”. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, determina que o Pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar 
fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração 
total ou parcial do lançamento: 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

II -pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 



1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 

[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração refere-se à omissão de saída de mercadoria, por meio de cupom 
fiscal, com débito a menor do ICMS, pois utilizou carga tributária inferior à estabelecida 
pela legislação tributária, acarretando no caso em comento uma tributação final inferior à 
prevista na legislação, conforme Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Bse de 
Cálculo, demonstrativos e documentos anexos. 

O contribuinte manifesta-se no processo alegando que existem 
vários erros na auditoria realizada pelo autuante e que há incorreção do período 
fiscalizado constante na intimação. Alega, ainda, que há aplicação de carga tributária 
divergente na auditoria das saídas, bem como, que há incorreção na disposição legal da 
penalidade proposta, constante na intimação. Por fim, pede a improcedência do presente 
auto de infração.  

Em face dos argumentos e documentos apresentados pelo 
representante legal da empresa, os autos foram convertidos em diligência à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Luziânia, via Despacho nº 224/2018-PRES (fls. 197/198), a 
fim de que o autuante promova a alteração das alíquotas aplicáveis, adequando o 
lançamento e refazendo os relatórios analítico original e sintéticos de folhas 02 a 04.  

Em atendimento à solicitação supra, o autuante, em relatório 
diligencial de folhas 163 a 165, conclui que, após as devidas correções, o valor do tributo 
devido que era de R$ 187.691,31 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e um 
reais e trinta e um centavos) passou para a importância de R$ 183.851,74 (cento e oitenta 
e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos).  

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 224/2018-PRES (fls. 197/198), que considerou: 

(...) Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial no lançamento, uma vez que, conforme detida revisão 
fiscal realizada pelo eminente autuante (fls. 163 a 165 – mídia digital), o 
valor do tributo devido passou de R$ 187.691,31 (cento e oitenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) para R$ 
183.851,74 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 
setenta e quatro centavos). 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária e DETERMINO o 
encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

Assim sendo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 183.851,74 (cento e 
oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01482/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Quando comprovado parcialmente o ilícito 
fiscal por divergências de carga tributária informada e calculada, 
diante das provas carreadas ao processo e pela ausência de 
argumentos do sujeito passivo, o olançamento deve ser 
parcialmente provido. 
 
Quando ao sujeito passivo forem dadas as oportunidades de 
contraditar e defender e forem sanadas, via diligência, as 
dúvidas surgidas, não há que se falar em nulidade do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 28.718,35 (vinte e oito mil, setecentos e dezoito reais e trinta e cinco 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias no período de 05/07/2013 a 05/03/2014, por meio de cupom fiscal, utilizando 
carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, ocasionando uma diferença 
de ICMS a recolher de R$ 31.713,33, apurada em Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo, tendo sido considerado no levantamento somente o 
período relativo a 2014, posto que a empresa se encontrava enquadrada no Simples 
Nacional no exercício de 2013. Em consequência, ficou o sujeito passivo obrigado ao 
pagamento do ICMS om0itido mais cominações legais. 
 

O sujeito passivo comparece em sede de impugnação em Primeira 
Instância, e, suas alegações, pondera que o auto de infração é nulo por insegurança na 
determinação da infração, pois há divergência entre a descrição do fato gerador arguido 
pelo fisco e a tipicidade da tributação, bem como ausência das alíquotas aplicadas para 
apurar o quantum devido e caso não seja acatado o pedido de nulidade que seja o 
processo julgado improcedente. 

 
Ato contínuo, o julgador singular envia, por despacho, o processo à 

DRF de Morrinhos para que promova esclarecimentos , mediante juntada de nota 
explicativa, em que realize a fundamentação de cada item da carga tributária estabelecida 
na legislação tributária, referente à coluna CATEGORIA, mediante a citação da sua 
fundamentação legal e outros esclarecimentos que entenda sejam necessários, motivando 



adequadamente o porquê da aplicação das cargas tributárias de 17%, 12%, 3%, 7%, 19%, 
25% e 9% e outras se houver, de forma a sanear a falhas no processo. 

 
O revisor conclui que, após feita a revisão, houve correção no 

levantamento fiscal, corrigindo o valor lançado, no campo 3.1 CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 
VALOR ORIGINÁRIO, passando o valor originário do crédito para R$ 28.718,35 (vinte e 
oito mil, setecentos e dezoito mil e trinta e cinco centavos), acrescido das cominações 
legais. 

 
O processo é julgado parcialmente procedente, nos termos da 

revisão feita, com a concordância da Representação da Fazenda Pública, no valor de R$ 
28.718,35 (vinte e oito mil, setecentos e dezoito mil e trinta e cinco centavos), acrescido 
das cominações legais. 

 
O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário, 

pedindo: 
1.  A nulidade da sentença Singular, alegando que não foi 

intimado da diligência realizada e do parecer da fiscalização, 
devendo ser anulada por descumprimento ao princípio 
constitucional do contraditório e da ampla defesa; 

2.  Nulidade por insegurança da determinação da infração, pelo 
fato do lançamento fiscal estar eivado de vício que 
compromete a lógica do trabalho fiscal, com clara falta de 
sintonia entre o trabalho realizado pelo fisco e as provas 
juntadas; 

3.  Nulidade por ofensa ao artigo 146 do CTN E 
4. No mérito seja julgado improcedente por ofensa aos artigos 5º, 

II, 37, caput e 150, I da Constituição Federal e aos artigos 97, 
III e IV e 114 do CTN. 

 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a analisar incialmente o pedido de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, feita pelo sujeito passivo, já me posicionando, juntamente 
com a unanimidade dos meus pares, em não acatá-lo, pois deve-se entender que a 
nulidade alegada só se caracteriza quando o vício comprometa a lógica do trabalho fiscal, 
com clara falta de sintonia entre o trabalho realizado pelo fisco e as provas juntadas e que 
para sanar estas possíveis divergências os autos foram encaminhados em diligência, 
tendo como resultado desta um parecer da autoridade fiscal revisora, que efetuou outro 
levantamento fiscal, culminando na redução do valor originário do crédito tributário de R$ 
31.713,33 para R$ 28.718,35, trazendo aos autos o resumo por equipamento de ECF da 
diferença de ICMS e nova mídia CD, constando neste o detalhamento acerca das 
alíquotas aplicadas de acordo com a carga tributária relativa a cada produto, o período 
apurado, com realização de nova auditoria, que inclusive, foi mais favorável ao sujeito 
passivo, concluindo, assim, que a alegada divergência entre a descrição do fato gerador 
indicado pelo fisco e a tipicidade da tributação não procede e que em nada prejudicou a 
compreensão da infração, que está claramente evidenciada na descrição do fato, qual 
seja, utilização de carga tributária inferior à estabelecida no artigo 27 do CTE. 



 
Igualmente rejeito, juntamente com a unanimidade dos meus pares, 

a alegação de cerceamento do direito de defesa alegada pelo sujeito passivo, visto que a 
ação fiscal constatou a ocorrência do fato por meio de Auditoria Comparativa da Situação 
Tributária e da Base de Cálculo, corroborada com os documentos de prova juntados, com 
mídia CD contendo relatório de Divergência de Carga Tributária informada e calculada 
com a totalização da diferença de ICMS devido, fitas detalhe com leitura X por 
equipamento de ECF da autuada, arquivos TXT, que demonstraram a plausibilidade legal 
da autuação em estrita observância à legislação vigente. Desta forma, não há dúvidas 
quanto a infração denunciada e nem que o responsável pelo recolhimento do imposto 
reclamado tenha tido perfeita e clara compreensão detalhada do que está sendo cobrado. 

 
No mérito, entendo ser parcialmente procedente o lançamento, 

juntamente com a unanimidade dos meus pares, nos termos da revisão feita, no valor de 
R$ 28.718,35 (vinte e oito mil, setecentos e dezoito mil e trinta e cinco centavos), 
acrescido das cominações legais, por entender que a auditoria realizada demonstra de 
forma clara, no relatório de Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada, por 
equipamento ECF e mercadoria e a carga tributária relativa a cada produto, conforme a 
legislação tributária, comparando com a alíquota efetivamente usada pelo contribuinte, 
apurando, dessa forma o ICMS devido, ficando comprovado o ilícito fiscal . 

 
Por conseguinte, diante das provas carreadas ao processo pelo fisco 

e a ausência de argumentos da defesa capazes de ilidir a ação fiscal, bem como 
considerando as determinações constantes da legislação, notadamente o artigo 27 e 
incisos da Lei nº 11.651/91, deve prevalecer parcialmente o lançamento, conforme 
conclusão da diligência realizada. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01637/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de (Nota Fiscal 



Eletrônica/nota fiscal Mod. 012 ou 01A/Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 278.146,92 
(duzentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) no 
ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de 
Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
omitido, mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 04). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); a mídia CD-R (fls. 05) contendo os demonstrativos do levantamento 
fiscal juntamente com o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; o original da Notificação 
Fiscal (fls. 06) com notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal 
referente à carga tributária. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls.08/13), mas não compareceram ao feito, sendo lavrado 
o termo de revelia (fls.14). 

 
Novamente intimados, às fls. 16 a 20, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 21). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 23 a 38, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 39 a 89 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 
Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 



O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER72, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

                                            
72 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal73 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 

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



Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 
8.563/SP, todos da segunda turma.  

Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 
que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins74, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento  jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

 

                                            
74 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 
rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01638/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 



utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 193.554,80 (cento e noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta centavos) no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 05). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); cópias das 53ª e 65ª Alteração Contratual da autuada (fls. 06/37); 
cópia de Ordem de Serviço (fls. 39); cópia da Notificação Fiscal (fls. 40/41) com 
notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal referente à carga 
tributária e Recibo de Mensagem; Notas Explicativas (fls. 44/47); Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 48); a mídia CD-R (fls. 49) contendo os levantamentos 
fiscais e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls. 51/53), mas não compareceram ao feito, sendo 
lavrado o termo de revelia (fls. 54/55). 

 
Novamente intimados, às fls. 57 a 61, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 62). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 64 a 79, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 80 a 130 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 



Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 

O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER75, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 

                                            
75 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal76 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

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



 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins77, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

                                            
77 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



 
Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 

rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01639/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 



utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 185.231,63 (cento e oitenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais 
e sessenta e três centavos) no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 05). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); cópias das 53ª e 65ª Alteração Contratual da autuada (fls. 06/37); 
cópia de Ordem de Serviço (fls. 39); cópia da Notificação Fiscal (fls. 40/41) com 
notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal referente à carga 
tributária e Recibo de Mensagem; Notas Explicativas (fls. 44/47); Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 48); a mídia CD-R (fls. 49) contendo os levantamentos 
fiscais e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls. 50/53), mas não compareceram ao feito, sendo 
lavrado o termo de revelia (fls. 54). 

 
Novamente intimados, às fls. 56 a 60, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 61). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 63 a 78, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 79 a 126 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 



Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 

O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER78, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 

                                            
78 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal79 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

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



 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins80, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento  jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

                                            
80 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



 
Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 

rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01640/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de (Nota Fiscal 



Eletrônica/nota fiscal Mod. 012 ou 01A/Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 197.070,12 
(cento e noventa e sete mil setenta reais e doze centavos) no ICMS a recolher, apurada 
em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e 
documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as 
cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 04). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); a mídia CD-R (fls. 05) contendo os demonstrativos do levantamento 
fiscal juntamente com o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; o original da Notificação 
Fiscal (fls. 06) com notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal 
referente à carga tributária. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls.08/11), mas não compareceram ao feito, sendo lavrado 
o termo de revelia (fls.13). 

 
Novamente intimados, às fls. 15 a 19, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 20). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 22 a 37, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 38 a 90 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 
Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 



O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER81, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

                                            
81 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal82 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 

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



Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 
8.563/SP, todos da segunda turma.  

Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 
que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins83, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

 

                                            
83 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 
rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01641/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de (Nota Fiscal 



Eletrônica/nota fiscal Mod. 012 ou 01A/Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 128.224,57 
(cento e vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) no 
ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de 
Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
omitido, mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 04). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); a mídia CD-R (fls. 05) contendo os demonstrativos do levantamento 
fiscal juntamente com o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; o original da Notificação 
Fiscal (fls. 06) com notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal 
referente à carga tributária. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls.08/11), mas não compareceram ao feito, sendo lavrado 
o termo de revelia (fls.12). 

 
Novamente intimados, às fls. 14 a 19, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 20). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 22 a 37, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 38 a 90 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 
Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 



O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER84, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

                                            
84 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal85 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 

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



Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 
8.563/SP, todos da segunda turma.  

Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 
que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins86, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTONIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

 

                                            
86 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 
rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01642/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 



utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 282.524,90 (duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e noventa centavos) no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 05). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); cópias das 53ª e 65ª Alteração Contratual da autuada (fls. 06/37); 
cópia de Ordem de Serviço (fls. 39); cópia da Notificação Fiscal (fls. 40/41) com 
notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal referente à carga 
tributária e Recibo de Mensagem; Notas Explicativas (fls. 44/47); Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 48); a mídia CD-R (fls. 49/50) contendo os 
levantamentos fiscais e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls. 51/54), mas não compareceram ao feito, sendo 
lavrado o termo de revelia (fls. 55). 

 
Novamente intimados, às fls. 57 a 61, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 62). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 64 a 80, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 81 a 128 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 



Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 

O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER87, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 

                                            
87 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal88 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

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



 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins89, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 

                                            
89 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



 
Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 

rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01643/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Envio à PGE. 
INDEFERIDO. Não unânime. Não havendo o fim de saneamento 
dos autos, o pedido de diligência deve ser indeferido (art. 19, § 
3º, II, Lei nº 16.469/09); 
 
SOLIDARIEDADE. Sócio-adminiistrador. Pedido de exclusão da 
lide. REJEITADO. Não unânime. O sócio gerente concorre para a 
prática da infração por seus atos quando determina a tributação 
de medicamentos à alíquota de 7% (sete por cento), alegando 
adequação à "cesta básica", quando inexista qualquer previsão 
legal nesse sentido, e quando a tributação prevista na legislação 
tributária é de 17% (dezessete por cento). 
 
ICMS. Obrigação principal. Carga tributária inferior à prevista na 
legislação tributária. Existência de ação judicial com mesmo 
objeto do processo administrativo tributário. APLICAÇÃO DO 
ART. 38 PARÁGRO ÚNICO DA LEI 6.830/80. Unânime. A autuada, 
ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto 
do presente processo, desiste do recurso administrativo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de (Nota Fiscal 



Eletrônica/nota fiscal Mod. 012 ou 01A/Cupom Fiscal), utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 230.980,67 
(duzentos e trinta mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) no ICMS a 
recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
planilhas e documentação em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, 
mais as cominações legais”. 

 
A autoridade fiscal autora do procedimento fiscal esclarece que: 

“Obs.: Tendo em vista a decisão judicial emitida na ação do Agravo de Instrumento nº 
13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), em anexo, fica suspensa a exigibilidade do 
crédito tributário. Conforme Parecer nº 614/2012-GEOT, o auto foi lavrado visando o 
impedimento da ocorrência da decadência”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 11, I; 27; 40 e 64 da Lei 11.651/91 – 

CTE, e proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011. 
 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 04). 
 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores mensais do 
ICMS omitido, juntamente com os valores da multa calculados ao percentual de 80% 
(oitenta por cento); a mídia CD-R (fls. 05) contendo os demonstrativos do levantamento 
fiscal juntamente com o Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; o original da Notificação 
Fiscal (fls. 06) com notificação do sujeito passivo de que o mesmo estava sob ação fiscal 
referente à carga tributária. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância ou pagar (fls. 08/11), mas não compareceram ao feito, sendo 
lavrado o termo de revelia (fls.12). 

 
Novamente intimados, às fls. 14 a 18, o sujeito passivo autuado não 

comparece ao feito e é declarado perempto (fls. 19). Já o sujeito passivo solidário 
apresenta Impugnação a Segunda Instância, às fls. 21 a 36, alegando que o processo 
administrativo em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se 
encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a 
multa de oficio aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado 
pelo contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. Pede também sua exclusão da lide, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, e acrescenta ausência de comprovação da 
responsabilidade solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, 
ou, ainda, dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 37 a 87 dos autos. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente da utilização pelo sujeito passivo de carga tributária inferior 
à prevista na legislação tributária do Estado de Goiás. Basicamente as mercadorias são 
tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento), conforme o Código Tributário do 
Estado de Goiás, mas a empresa autuada tributou as mercadorias com uma alíquota de 
7% (sete por cento). 



O que o sujeito passivo alega é que utilizou a carga tributária dos 
produtos conhecidos como da “cesta básica” (art. 8º, inciso XXXIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE), assim entendendo que medicamentos devem ter esse 
tratamento tributário. 

Interessante observar que o sujeito passivo, em ação judicial, com 
cópia de acórdão e sentença nos presentes autos, obteve ganho de causa, ainda não 
transitada em julgado. 

CONSIDERANDO essa situação, noto que em processo 
administrativo tributário nº 4011800104886, em que houve decisão idêntica à do presente 
PAT, o ilustrado Conselheiro VÍCTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, tratou exaustivamente da matéria, motivo pelo qual adoto, 
com a devida permissão, suas razões para fundamentar a decisão de mérito neste 
processo, in verbis:  

“Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER90, o 
pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

                                            
90 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 



Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal91 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 

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



Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 
8.563/SP, todos da segunda turma.  

Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 
que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins92, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal”.  

Outrossim, em situação idêntica, nos autos de PAT nº 
4011702925885, o digno Conselheiro LUÍS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, em seu voto 
condutor do respectivo acórdão, assim manifestou-se sobre o pedido de exclusão do 
solidário da lide, que com a devida vênia, transcrevo abaixo como minhas razões de 
decidir neste processo, in verbis: 
 

“Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 
parte do contribuinte de desrespeitar a norma vigente, pois não há fundamentação legal 
alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 
produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 
pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 
em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 
frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 
desleal. 

 
O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 
Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 
onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

 
Portanto, à luz do que extrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 
fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

 
A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 
motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide”. 
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Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, de 
rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, voto pelo acatamento do 
disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, afastando a pretensão da 
impugnante de discutir em esfera administrativa o mérito da causa, tendo em vista que, ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste-
se do recurso administrativo. 

 
OBS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01691/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminar de nulidade do auto de infração por 
prescrição intercorrente. Rejeitada. Unânime. Divergência de 
carga tributária efetiva. Procedência. Unânime. 
 
I – Por falta de previsão legal não há como acolher a arguição do 
sujeito passivo de prescrição intercorrente. 
 
II - Mantém-se a decisão recorrida, não tendo a recorrente 
apresentado razões que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade de prescrição  intercorrente do crédito tributário, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo “Realizou saídas de 
mercadorias, no período de 25/07/2009 a 16/11/2010, por meio de Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, 
correspondendo a uma alíquota efetiva inferior a estabelecida para a mercadoria, 
conforme Relatório de Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada - Cupom 
Fiscal (Tipo 60I). Em consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 
220.308,91 (duzentos e vinte mil trezentos e oito reais e noventa e um centavos), 
correspondete à diferença apurada, juntamente com acrescido das cominações legais. “  

  
Foi dado como infringido o artigo 56, inciso II da Lei 11.651/91, combinado 

com o artigo 51 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei 11.651/91 com redação da Lei 11.750/92. 
  

Foi identificado como sujeito passivo solidário: CELSO CALIXTO 
CARVALHO MOURA (fl. 12), na condição de administrador da empresa autuada, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91.   

  
O Auto de Infração está instruído com o Anexo Estruturado - Detalhamento 

do Crédito Tributário (fls. 03/04), Anexo Estruturado - Descrição Complementar da 
Ocorrência - Nota Explicativa (fls. 05/11), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fl. 12), fotocópia da Portaria n° 1151/10 - GSF (fl. 13) e CD-R (fl. 14). 

Em seguida foi juntada fotocópia do Documento pessoal do solidário (fl. 15), 
com o recibo da cópia do CD-R deste processo.   

  



O sujeito passivo principal e o solidário foram intimados, conforme 
documentos de fls. 16/19, a pagarem ou apresentarem impugnação à Primeira Instância. 
   

Às fls. 22/25, o sujeito passivo e o solidário ingressaram com Impugnação à 
Primeira Instância, alegando que as diferenças apuradas decorrem de falhas no 
cadastramento do produto, pois quando a mercadoria é adquirida e chega ao depósito, 
empregados sem a devida qualificação, procedem ao cadastramento das mercadorias 
com a situação tributária diferente do estabelecido na legislação, o que acaba redundando 
na falha apontada pela fiscalização.  

Acrescentou que a Autoridade Fiscal apurou um Relatório denominado 
"Diferença Positiva", no qual foi apurado todas as diferenças positivas entre as alíquotas 
aplicadas pelo contribuinte e o determinado pela legislação, sendo que não foi anexado 
aos autos o relatório denominado "Diferença Negativa", que também é apurado pelo 
programa da SEFAZ, motivo pelo qual deve ser a Autoridade Fiscal notificada a 
apresentar o referido relatório, para fins de compensação destas diferenças apuradas a 
favor do contribuinte.  

Ademais, a Autoridade Fiscal apurou diferença de 4% nas operações com 
arroz e feijão, sendo que o autuado afirma que adquiriu os mencionados produtos dentro 
do Estado de Goiás, motivo pelo qual, tem direito à aplicação da alíquota de 3% e não de 
7% como apurou o agente fiscal, assim como, com relação ao produto ameixa, onde foi 
apurado ICMS na comercialização, sendo que é isento de ICMS na forma do artigo 6°, 
inciso XI, do Regulamento do Código Tributário Estadual (Decreto 4.852/97).  

Pugnou, ao final, pela improcedência parcial do Auto de Infração, 
procedendo-se aos seguintes ajustes:  

a) redução do ICMS apurado na Planilha "Diferenças Negativas"; 
b) considerando a alíquota de 3% nas operações com feijão e arroz e a 

isenção da ameixa.    
  
Instruiu a peça defensória com a fotocópia da 3ª Alteração Contratual (fls. 

26/27).   
  
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1983/11 - JULP (fls. 29/30), 

conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento em parte para decidir pela 
procedência da pretensão inicial do fisco.  

 
 Fundamentou a sua decisão, aduzindo que na peça defensória apresentada, 

a impugnante solicita que seja considerada a alíquota de 3% nas operações de arroz e 
feijão e a isenção nas operações com ameixa, deixando, entretanto, de trazer ao 
processo, provas concretas que o autuante tenha cometido eventuais falhas, quando da 
elaboração dos demonstrativos que sustentam a presente autuação, bem como tributado a 
saída de ameixa, que segundo a impugnante é isenta, razão pela qual, o julgador 
considera a tese defensória insuficiente para afastar a acusação fiscal.   

  
O sujeito passivo e o solidário foram intimados da Decisão Singular, 

conforme se vê às fls. 31/34, sendo que o solidário foi declarado perempto à fl. 35.   
  
O sujeito passivo principal interpôs o Recurso Voluntário de fls. 38/39, 

aduzindo que os autores do procedimento fiscal não têm capacidade para analisar 
empresa que mantém escrita contábil e com lucro real, em razão de serem Auditores 
Fiscais da Receita Estadual I - AFRE I, portanto, incapazes de elaborarem quaisquer 
levantamentos em sua empresa.  



Tanto que os agentes fiscais não separaram as alíquotas de 3%, 7%, 9% e 
17%, além das mercadorias com isenção e também não foram considerados os 
recolhimentos à maior.  

Por fim, pediu que seja decretado a insubsistência do Auto de Infração e que 
o mesmo seja arquivado, acostando fotocópia da Identidade Profissional do Procurador da 
empresa autuada (fl. 40).  

 
Em seguida, o patrono da autuada retornou aos autos para reforçar suas 

alegações de inconsistências neste lançamento, em razão da incapacidade legal dos 
autuantes para auditarem empresa com escrita contábil, por serem AFRE’s I, pugnando, 
mais uma vez, pela insubsistência deste auto de infração e colacionando o demonstrativo 
de fl. 46, onde relaciona as mercadorias que entende terem sido tributadas erroneamente. 

 
A pedido da Representação Fazendária forma juntados aos autos os extratos 

do verso da DPI às fls. 48/49 e do histórico do porte desta empresa à fl. 50, onde consta 
que esta sempre foi de médio porte. 

 
Mediante ao Acordão nº 1550/2012 (fls. 51/56), a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade do feito, 
arguida pelo sujeito passivo, por incompetência funcional das autoridades lançadoras, 
declarando de consequência nulo "ab initio" o processo, conforme disposto no artigo 4º, 
inciso I, letra "b", item 7.4 da Lei nº 13.266/98, tendo em vista, tratar-se de empresa de 
médio porte com escritura contábil.   

 
A Fazenda Pública foi intimada a recorrer ao Conselho Superior (fl. 57). 
 
A Representação Fazendária apresentou o Recurso ao Conselho Pleno nº 

352/2012 – GERF/SR (fls. 58/59), alegando que a Portaria do Secretário da Fazenda 
designando os autuantes a auditarem empresas de médio porte, inclusive com escrita 
contábil, está na fl.13 dos autos e, além disso, por iniciativa da Representação Fazendária, 
ainda foram acostados aos autos o extrato que mostra a classificação do sujeito passivo 
para fins de fiscalização à fl. 50, indicando que ele era de médio porte desde 2001 até 
2012.  

Portanto, houve um equívoco na decisão pois, como se vê na Certidão do 
julgamento (fl. 51), o fundamento da decisão foi exatamente o art. 4º, I, "b", 7.4 da Lei nº 
13.266/98, que expressa justamente a possibilidade de o AFRE I fazer lançamento fiscal 
de empresa de médio porte que mantenha escrituração contábil, desde que tenha a 
Portaria do Secretário da Fazenda e os autuantes tinham.  

Desta forma, os argumentos expressos na Certidão são exatamente para 
afastar a nulidade por incompetência funcional.  

Por fim, pediu a admissão do recurso e a anulação do julgamento cameral 
para que a matéria seja julgada no seu mérito na Câmara que anulou o lançamento. 

 
O sujeito passivo principal foi intimado a interpor contradita às fls. 62/63, 

comparecendo aos autos nas fls. 66/68, apresentando contradita, alegando que os fatos 
geradores do aludido lançamento do crédito tributário, ocorreram no período de 
01/07/2009 a 01/11/2010 e que, portanto, a Lei que deu tal poder ao Secretário da 
Fazenda para dar competência ao AFRE I, só passou a vigorar a partir de 02/06/2010, não 
podendo a Portaria de fl. 13 ter validade em todo o período deste auto de infração, em 
virtude da falta de amparo legal, motivo suficiente para a ratificação do Acórdão Cameral.  

Em seguida, arguiu prescrição intercorrente deste lançamento, pois este 
processo tramitou por mais de 05 (cinco) anos sem que o poder público tomasse qualquer 
decisão, pedindo sua nulidade em razão desta inércia. 



Por fim, pediu que seja conhecida a Contradita, anulado o lançamento do 
Crédito Tributário e que seja permitido ao Contribuinte reservar-se no direito de utilizar 
todos os meios de provas admitidos em Lei, inclusive a sustentação oral por ocasião do 
julgamento, pugnando pela inconsistência do Auto de Infração por força dos fundamentos 
e documentos acostados na presente ação fiscal, consequentemente, arquivando-se 
definitivamente o processo. 

 
V O T O 

 
Quando da apreciação das questões recursais postas para julgamento, após 

análise dos autos pude verificar que o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto 
formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face do princípio jurídico do contraditório.  

Diante destas constatações, concluo não haver prejudicial terminativa a 
obstar apreciação deste lançamento. 

 
Da mesma forma, entendo impertinente a arguição de prescrição 

intercorrente, haja vista que este processo teve o seu curso normal observando todas as 
etapas e prazos para o cumprimento dos atos processuais pelas partes, não ocorrendo 
nenhum óbice ao contribuinte e, ainda, por este instituto não prosperar no âmbito 
administrativo, vez que não consta na legislação tributária brasileira e goiana esta 
modalidade de prescrição para efeito de extinção de crédito tributário, conforme 
estabelecido nas disposições contidas no art. 156 do CTN e 165 do CTE, abaixo 
transcritos, respectivamente. 

 
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
I - o pagamento; 
 
II - a compensação; 
 
III - a transação; 
 
IV - remissão; 
 
V - a prescrição e a decadência; 
 
VI - a conversão de depósito em renda; 
 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no 

artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 
 
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; 
 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
 
X - a decisão judicial passada em julgado. 
 
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) 
 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 

a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. “ 
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“Art. 165. Extingue o crédito tributário: 
I - o pagamento; 
 
II - a compensação; 
 
III - a transação; 
 
IV - a remissão; 
 
V - a prescrição; 
 
VI - a decadência; 
 
VII - a decisão administrativa irreformável; 
VIII - a decisão judicial passada em julgado; 
 
IX - a conversão em renda do depósito consignado. 
ACRESCIDO O inciso x ao ART. 165 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - 

VIGÊNCIA: 21.07.03. 
 
X - a dação em pagamento em bem imóvel.  
 
Parágrafo único. Entende-se como irreformável, na esfera administrativa, a decisão definitiva 

que não possa mais ser objeto de ação anulatória. “ 

 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar. A temática em tela 
foi apreciada com a devida propriedade pelo julgador singular e não merece reparo, 
considerando que as referidas diferenças de alíquotas decorrem da legislação tributária 
goiana e a autuada não cumpriu as disposições específicas previstas no artigo 27, II, “a” 
da Lei 11.651/91 - CTE, resultando esta inobservância em carga tributária inferior à 
exigida para cada mercadoria em questão, causando prejuízo tributário ao erário estadual. 

Ademais, para a correta aplicação das alíquotas em questão, a autuada pode 
observar os Pareceres números 1.284/2010-GEPT, 276/2011-GEPT e 219/2016-GTRE-
CS, que tratam, se não dos mesmos produtos, mas de semelhantes aos deste feito. 

Como a recorrente não demonstrou erro na auditoria fiscal que ampara a 
inicial, julgo que a Sentença recorrida deve ser mantida incólume.  

Dessarte, visto que o assunto foi analisado em toda sua completude, nada 
mais tenho a acrescentar, motivo pelo qual, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01939/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário da lide. Acolhida. 
Pedido de diligência. Indeferido. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de imposto em decorrência da utilização de 
carga tributária inferior à aplicável à operação. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurados ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, não tendo a defesa trazido 
aos autos nenhum elemento que ensejasse a adoção desse 
procedimento; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
omitido em decorrência da utilização de carga tributária inferior 
à aplicável à operação, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Denilson Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadorias, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, por meio de 
Cupom Fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 



ocasionando diferença no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
62.110,18 (sessenta e dois mil, cento e dez reais e dezoito centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais.  

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

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91. 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 10), nota explicativa (fls. 11 a 20) e totalização dos valores apurados no relatório 
divergências de carga tributária (fls. 21), dentre outros documentos. 

 
Identificada como solidário a pessoa física CIRIO RIBEIRO DE 

ARAÚJO, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5). 
 
Intimados o sujeito passivo em 02/5/2018 (fls. 23) e o solidário em 

27/04/2018 (fls. 27), ambos não comparecem a processo, sendo declarados revéis (fls. 
28). 

 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 36 a 39), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da 
infração e de cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar formulam arguição de 
exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, alegam que ocorreram inúmeros erros no levantamento 

que conduzem a um valor devido muito menor que o exigido no auto de infração. Dizem 
que alíquotas de produtos foram cadastradas de forma equivocada, além de atribuir 
tributação a produtos isentos e com substituição tributária. 

 
Pedem a improcedência do lançamento ou a baixa dos autos em 

diligência para que se proceda a uma revisão no trabalho fiscal, aplicando as alíquotas 
corretas e corrigindo os demais equívocos, apurando o montante de imposto de fato 
devido. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
 
Apreciando a preliminar de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído. 

 
A insegurança poderia vir do fato de inconsistência no valor das 

alíquotas, mas as alíquotas aplicadas aos grupos de mercadorias, advêm de Lei (CTE, art. 
27) e, tanto os grupos de mercadorias quanto as respectivas alíquotas estão detalhados 
na nota explicativa (fls. 11 a 20). 

 



Por outro lado, observo que cabe o julgamento de questão desta 
natureza (afastamento de aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade) pelo 
Conselho Administrativo Tributário, em cumprimento ao art. 6°, § 4°, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 6º [...] 
 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
[...] 

 
Apreciando a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, manifesto-

me pelo seu acolhimento, por não haver nos autos nenhum elemento indicativo de que o 
Senhor CIRIO RIBEIRO DE ARAÚJO, administrador da empresa, tenha praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que ensejasse 
sua responsabilidade pessoal pelo crédito tributário, conforme estabelece o art. 135, III, do 
CTN. Não há evidências nos autos de que o Senhor CIRIO RIBEIRO DE ARAÚJO tenha 
praticado crime tributário. 

 
 

MÉRITO 
 
 
A acusação é de supressão de ICMS pela prática de emissão de 

cupom fiscal em operações de saídas de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro 
de 2015, usando alíquota efetiva inferior à prevista na legislação tributária, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do tributo suprimido. 

 
A autuação está fundamentada em Auditoria Comparativa da 

Situação Tributária e da Base de Cálculo prevista na Instrução de Serviço n° 15/09-SAT. 
 
Essa auditoria compara a situação tributária e a base de cálculo 

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

 
A auditoria teve seu desenvolvimento com a apuração e a análise 

dos dados extraídos da Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte e, para o cálculo 
do tributo devido, as mercadorias foram classificadas em grupos criados para a correlação 
dos produtos e suas alíquotas efetivas definidas de acordo com a legislação tributária 
(CTE, art. 27 e seus incisos e alíneas). 

 
As mercadorias então foram categorizadas nos seguintes grupos: (1) 

geral, (2) bebida alcoólica, (4) carne e miúdo - (01), (05) carne e miúdo – (02), (06) carne e 
miúdo – 04), (07) ceras de calçados, (8) colorau, (9) cosméticos e desodorizador de 
ambiente, (10) leite ugt, (11) mate, (12) queijo – (01, (13) sal iodado. 

 



Tanto os grupos quanto as alíquotas de cada grupo encontram-se 
detalhadas na Nota Explicativa, conforme fls. 13 a 20. 

 
Os valores mensais, bem como o total do ICMS devido, exigido no 

auto de infração, decorrentes das divergências de carga tributária, constam do Relatório 
Sintético das Divergência da Carga Tributária (fls. 21). 

 
A defesa, embora alegue a ocorrência de falhas na auditoria fiscal, 

não as especificou e nem trouxe aos autos elementos que as comprovassem. Por outro 
lado, vejo que a auditoria empreendida pela fiscalização está em conformidade com o 
Manual de Auditorias e Procedimentos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás e os ditames da legislação tributária.  

 
Vejo também que os elementos de instrução da acusação 

asseguram a constituição do crédito tributário, e não tendo a defesa logrado êxito em 
demonstrar que não houve a falta de pagamento de tributo, concluo então pela 
procedência do auto de infração. 

 
Quanto ao pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

rejeito-o, por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões 
nele tratadas, notando ainda que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento que 
ensejasse a baixa dos autos em diligência. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo 
a primeira, por insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, acompanhado da unanimidade de mus pares, conheço da 
impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01941/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do imposto. Auditoria de ICMS demonstrando 
utilização de carga inferior à prevista na norma tributária. 
Revisão de lançamento. Auto de infração parcialmente 
procedente. 
 
1. Para que o sócio possa ser responsabilizado pessoalmente 
pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na qual atuou como 
administrador, mister se faz a exigência de robusta prova nos 
autos de que este tenha agido com excesso de poderes ou 
infração da lei, contrato social ou dos estatutos, por força do 
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, vez que o 
não pagamento de tributo, por si só, não constitui infração legal 
a imputar-lhe a aludida substituição obrigacional, acolhendo-se 
a respectiva arguição de exclusão do solidário; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves 
Evangelista. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação, dar-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o 
valor de R$ 47.352,67 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta 
e sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria, no período de 01/04/2014 a 31/12/2015, por meio de cupom 
fiscal, utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, 
ocasionando uma diferença de R$ 49.107,05 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: EVERALDO FERREIRA 
DE BRITO, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 31. Foram novamente intimados 
para se manifestarem em segunda instância, conforme documentos de fls. 34/37. 

A empresa autuada e o responsável solidário ingressam com 
impugnação às fls. 39/44, no qual solicita a exclusão do sócio do polo passivo da lide, 
tendo em vista que não restou comprovado nos autos que o mesmo agiu com excesso de 
poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional. 
No mérito, afirma que a auditoria realizada pela autoridade fiscal encontra-se eivada de 
equívocos, pois vários produtos estão com alíquotas incorretas. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, 
requer a realização de diligência a fim de que possam ser sanadas as dúvidas pendentes. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
65/66 converteu o julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos autos à 
Gerência de Auditoria de Varejos e Serviços a fim de que a autoridade fiscal analise as 
argumentações do sujeito passivo, sobre eventuais equívocos cometidos na auditoria, 
especialmente sobre as mercadorias relacionadas na mídia eletrônica de fls. 51 e se for o 
caso, promover as devidas adequações na Auditoria Comparativa da Situação Tributária e 
da Base de Cálculo.  

Em resposta, a autoridade fiscal informou que foram elaborados 
novos demonstrativos onde fora lançado o crédito tributário decorrente da utilização de 
alíquota efetiva inferior à prescrita pela legislação tributária, relativo ao período de 01 de 
abril de 2014 a 31 de dezembro de 2015, no montante de R$ 47.352,67 (quarenta e sete 
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário Everaldo Ferreira 
de Brito do polo passivo da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois não existem nos 
autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

Ao tratar do tema e pacificando o posicionamento sobre assuntos de 
relevância em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça passou de forma expressa 
a reconhecer que o mero descumprimento de obrigação tributária não pode implicar na 
afetação do patrimônio do sócio administrador, o que fez com a edição da súmula n° 430, 
de teor abaixo transcrito: 



Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. 

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 
sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 

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

Como dito anteriormente, o simples inadimplemento não caracteriza 
infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária 
do sócio a título de infração legal.  

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A 
acusação fiscal refere-se à omissão de ICMS, em razão da empresa ter realizado saída de 
mercadorias nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração 
com a utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária, conforme 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, constante da mídia 
eletrônica de fls. 13 dos autos. 

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

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

 
A finalidade da auditoria, discriminada no Roteiro em questão é, 

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

Além do procedimento realizado pela fiscalização e de outros 

documentos, os autos se fazem acompanhar de uma esclarecedora nota explicativa e mídia, dando 

conta da apuração da diferença de carga tributária, em decorrência de utilização de situação 

tributária da mercadoria diferente da prevista na legislação tributária, ao discriminar mercadoria por 

mercadoria, identificando a nota fiscal, data, CPF/CNPJ, a base de cálculo, a alíquota aplicada e a 

efetiva prevista para o produto. 

No caso, a planilha é autoexplicativa, deixando explícito que o 
contribuinte utilizou de uma alíquota efetiva menor que a prevista na legislação tributária, 
considerando a situação tributária e o tratamento dispensado para cada mercadoria.  



Nesse sentir, diante do que se tem até o momento, é bastante 
considerar que normalmente a alíquota aplicada em operação e prestação internas, 
conforme artigo 27, inciso I, da Lei nº 11.6451/91, quando não excetuadas algumas 
mercadorias ou concedido algum benefício fiscal, é da ordem de 17% (dezessete por 
cento), conforme se vê para alguns itens da planilha.  

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que os autores do procedimento cometeram alguns equívocos relativamente as 
mercadorias relacionadas na mídia eletrônica de fls. 51, que foram consideradas 
tributadas, quando na realidade, estão sujeitas ao regime de substituição tributária, cujas 
saídas são efetivadas sem débito do imposto, bem como mercadorias sujeitas à alíquota 
de 12% e que foram consideradas na auditoria como sujeitas à alíquota de 17%. Por esta 
razão, solicita a revisão do lançamento.  

Em observância aos ditames da Resolução nº 21/2018 (fls. 65/66), o 
julgamento foi convertido em diligência à Gerência de Auditoria de Varejos e Serviços a 
fim de que a autoridade fiscal analise as argumentações do sujeito passivo, sobre 
eventuais equívocos cometidos na auditoria, especialmente sobre as mercadorias 
relacionadas na mídia eletrônica de fls. 51 e se for caso, promover as devidas adequações 
na Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo.  

No relatório diligencial de fls. 78/88, as autoridades fiscais 
informaram que a auditoria teve seu desenvolvimento com a apuração e a análise dos 
dados extraídos da Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte, e, para o cálculo do 
tributo devido, as mercadorias foram classificadas em grupos criados para a correlação 
dos produtos e suas alíquotas efetivas definidas de acordo com a legislação tributária. Por 
fim, mencionam que foram elaborados novos demonstrativos concluindo, assim, a 
auditoria lançando o crédito tributário decorrente da utilização de alíquota efetiva inferior à 
prescrita pela legislação tributária, relativo ao período de 01 de abril de 2014 a 31 de 
dezembro de 2015, no montante de R$ 47.352,67 (quarenta e sete mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), além da pena e acréscimos legais. 

Diante de tudo isso, ressalte-se que a fiscalização não trabalhou por 
sistema de presunção ou arbitramento, mas servindo-se dos instrumentos utilizados e 
fornecidos pelo próprio contribuinte, procedendo conferência ou checagem diante do 
disposto na legislação, possibilitou apurar que houve pagamento menor de ICMS. 

Com essas considerações, entendo que a revisão realizada teve o 
condão de estabilizar o lançamento do crédito tributário, apurando, de forma didática, o 
valor de ICMS realmente devido pela empresa autuada. 

Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional. 

Ante o exposto, acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
e no mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração sobre o valor de R$ 47.352,67 (quarenta e sete 
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01960/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO NOS TERMOS DA REVISÃO FISCAL.  
 
I - Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurnaça na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 9.543,65 (nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme revisão de fls. 107. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora 
Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas internas de mercadorias, por meio de documentos fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária estadual, 
ocasionando diferença de imposto a menor, conforme apurado na Auditoria Demonstrativa 
da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 77/80 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação e deu-lhe 



provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Irresignada a Representação Fazendária interpõe recurso de ofício 

requerendo o afastamento da preliminar acolhida na instância inaugural, sob o argumento 
de que a análise das peças constitutivas que dão sustentação ao lançamento, da nota 
explicativa e do demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada 
evidencia que insubsiste a alegada insegurança no procedimento fiscal. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, de 

que o Fisco desconsiderou na “Auditoria da Carga Tributária” a situação tributária peculiar 
de algumas mercadorias, notadamente aquelas inseridas no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, e as que usufruem dos benefícios fiscais de 
redução da base de cálculo do ICMS prescritos no art. 8º, inc. XIII e art. 9º, inc. I, “A”, do 
Anexo IX do RCTE, o feito foi convertido em diligência, nesta instância cameral, para 
revisão do procedimento fiscal e esclarecimentos dos seguintes pontos: 

a) manifestar sobre a alegação da defesa de que não houve a correta 
classificação fiscal de alguns produtos, em especial daqueles submetidos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores; 

b) observar que no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que relaciona os 
produtos sujeitos à STOP, está discriminado o NCM 8518 – “alto-falantes, amplificadores 
elétricos de audiofrequência e partes”, tal como prescrito nos Protocolos ICMS 41/2008 e 
97/2010. Assim sendo, o fato de o produto "caixas amplificadoras", NCM 8518.21.00, usufruir 
do benefício previsto no art. 8º, inc. XIII, do Anexo VIII do RCTE, não o exclui do regime de 
STOP, impondo apenas que no cálculo do imposto retido deve ser aplicado o referido 
benefício, a teor do disposto no art. 43, inc. I, do Anexo IX, do RCTE. Ademais impende 
salientar que o procedimento de retenção e repasse do ICMS ST é exigido do substituto 
tributário independentemente da destinação final do produto, e uma vez realizada a retenção 
do imposto pelo substituto a acusação de que o destinatário-substituído utilizou carga tributária 
inferior à exigida é descabida. Portanto, salvo melhor juízo, os produtos em questão devem 
ser excluídos do levantamento fiscal; 

c) neste mesmo diapasão, o apêndice II do Anexo VIII do RCTE, no item 
IV, relaciona como sujeito à substituição tributária “veículo relacionado no convênio ICMS 
52/93 (redação conferida pelo Decreto nº 5.494 - vigência: 16.04.01 a 23.02.16)”, e este, por 
sua vez, descreve: “veículos novos motorizados, classificados na posição NCM 8711”. Logo, 
os produtos comercializados pela empresa autuada inseridos no aludido NCM (tal como o 
“track bike” NCM 87111000), estão submetidos ao regime de STOP. Portanto, salvo melhor 
juízo, os produtos classificados no mencionado NCM devem ser excluídos do levantamento 
fiscal; 

d) esclarecer se foi observado, para fins de categorização, o benefício 
fiscal previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do RCTE, em vigor até 31/12/2015 para 
determinados produtos (NCM 85271390, 85279190, 85271330, 84447090, 85219090, 
85235190, 85182100, 85287200, 85287190, etc.), e que continuou vigorando em 2016 para os 
demais produtos, dentre os quais os NCM 84714110, 84714190, 85269100, etc., devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, ressalvados os períodos em que o contribuinte se 
encontrava inadimplente; 

e) tal como no tópico acima, informar se foi observado o benefício fiscal 
preconizado no art. 9º, inc. I, “A”, do Anexo IX, do RCTE, para os produtos relacionados no 
apêndice IV do referido Anexo, ressaltando que o benefício fiscal em tela foi prorrogado até a 
data de 30.09.2019 (Convênio ICMS 49/17 e Decreto Estadual n.º 9.037/17), devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, salientando que neste caso não se aplica o requisito da 
adimplência posto que o benefício fiscal em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV052_93.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1993/CV052_93.htm
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f) observar se a carga tributária praticada pelo contribuinte que resultou 
na aplicação da alíquota de 3,4% decorre da utilização do benefício fiscal preconizando no art. 
8º, inc. I, “B”, do Anexo IX do RCTE, devendo, portanto, ser adequada a alíquota relativamente 
às mercadorias, objeto da autuação, que se amoldam nesta situação tributária, salientando 
que neste caso também não se aplica o requisito da adimplência posto que o benefício fiscal 
em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

 

Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 
supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, e 
esclarecimentos pertinentes sobre os quesitos perquiridos na mencionada resolução. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, o sujeito 

passivo mantém-se inerte. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 

 
Cumpre ressaltar que a diligência realizada nesta instância resultou 

no saneamento do processo tendo o revisor procedido às necessárias correções no 
lançamento, salientando que, apesar de regularmente intimado, o sujeito passivo não se 
manifesta sobre o resultado da revisão. 

 
A Auditoria Demonstrativa da Divergência de Carga Tributária 

Informada e Calculada revisada eliminou as incongruências observadas na auditoria 
original, de modo que a manifestação exarada no relatório da revisão fiscal evidencia que 
o sujeito passivo omitiu recolhimento de ICMS em decorrência da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária relativamente às mercadorias ali 
discriminadas. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Representação 

Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, afastando a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão fiscal, como 
o ICMS a recolher fixado no valor de 9.543,56 (nove mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e cinquenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01961/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO NOS TERMOS DA REVISÃO FISCAL.  
 
I - Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurnaça na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 14.579,51 (quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinqüenta e um 
centavos), conforme revisão de fls. 147. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora 
Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas internas de mercadorias, por meio de documentos fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária estadual, 
ocasionando diferença de imposto a menor, conforme apurado na Auditoria Demonstrativa 
da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 102/105 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação e deu-lhe 



provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Irresignada a Representação Fazendária interpõe recurso de ofício 

requerendo o afastamento da preliminar acolhida na instância inaugural, sob o argumento 
de que a análise das peças constitutivas que dão sustentação ao lançamento, da nota 
explicativa e do demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada 
evidencia que insubsiste a alegada insegurança no procedimento fiscal. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, de 

que o Fisco desconsiderou na “Auditoria da Carga Tributária” a situação tributária peculiar 
de algumas mercadorias, notadamente aquelas inseridas no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, e as que usufruem dos benefícios fiscais de 
redução da base de cálculo do ICMS prescritos no art. 8º, inc. XIII e art. 9º, inc. I, “A”, do 
Anexo IX do RCTE, o feito foi convertido em diligência, nesta instância cameral, para 
revisão do procedimento fiscal e esclarecimentos dos seguintes pontos: 

a) manifestar sobre a alegação da defesa de que não houve a correta 
classificação fiscal de alguns produtos, em especial daqueles submetidos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores; 

b) observar que no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que relaciona os 
produtos sujeitos à STOP, está discriminado o NCM 8518 – “alto-falantes, amplificadores 
elétricos de audiofrequência e partes”, tal como prescrito nos Protocolos ICMS 41/2008 e 
97/2010. Assim sendo, o fato de o produto "caixas amplificadoras", NCM 8518.21.00, usufruir 
do benefício previsto no art. 8º, inc. XIII, do Anexo VIII do RCTE, não o exclui do regime de 
STOP, impondo apenas que no cálculo do imposto retido deve ser aplicado o referido 
benefício, a teor do disposto no art. 43, inc. I, do Anexo IX, do RCTE. Ademais impende 
salientar que o procedimento de retenção e repasse do ICMS ST é exigido do substituto 
tributário independentemente da destinação final do produto, e uma vez realizada a retenção 
do imposto pelo substituto a acusação de que o destinatário-substituído utilizou carga tributária 
inferior à exigida é descabida. Portanto, salvo melhor juízo, os produtos em questão devem 
ser excluídos do levantamento fiscal; 

c) neste mesmo diapasão, o apêndice II do Anexo VIII do RCTE, no item 
IV, relaciona como sujeito à substituição tributária “veículo relacionado no convênio ICMS 
52/93 (redação conferida pelo Decreto nº 5.494 - vigência: 16.04.01 a 23.02.16)”, e este, por 
sua vez, descreve: “veículos novos motorizados, classificados na posição NCM 8711”. Logo, 
os produtos comercializados pela empresa autuada inseridos no aludido NCM (tal como o 
“track bike” NCM 87111000), estão submetidos ao regime de STOP. Portanto, salvo melhor 
juízo, os produtos classificados no mencionado NCM devem ser excluídos do levantamento 
fiscal; 

d) esclarecer se foi observado, para fins de categorização, o benefício 
fiscal previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do RCTE, em vigor até 31/12/2015 para 
determinados produtos (NCM 85271390, 85279190, 85271330, 84447090, 85219090, 
85235190, 85182100, 85287200, 85287190, etc.), e que continuou vigorando em 2016 para os 
demais produtos, dentre os quais os NCM 84714110, 84714190, 85269100, etc., devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, ressalvados os períodos em que o contribuinte se 
encontrava inadimplente; 

e) tal como no tópico acima, informar se foi observado o benefício fiscal 
preconizado no art. 9º, inc. I, “A”, do Anexo IX, do RCTE, para os produtos relacionados no 
apêndice IV do referido Anexo, ressaltando que o benefício fiscal em tela foi prorrogado até a 
data de 30.09.2019 (Convênio ICMS 49/17 e Decreto Estadual n.º 9.037/17), devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, salientando que neste caso não se aplica o requisito da 
adimplência posto que o benefício fiscal em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 
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f) observar se a carga tributária praticada pelo contribuinte que resultou 
na aplicação da alíquota de 3,4% decorre da utilização do benefício fiscal preconizando no art. 
8º, inc. I, “B”, do Anexo IX do RCTE, devendo, portanto, ser adequada a alíquota relativamente 
às mercadorias, objeto da autuação, que se amoldam nesta situação tributária, salientando 
que neste caso também não se aplica o requisito da adimplência posto que o benefício fiscal 
em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

 

Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 
supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, e 
esclarecimentos pertinentes sobre os quesitos perquiridos na mencionada resolução. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, o sujeito 

passivo mantém-se inerte. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 

 
Cumpre ressaltar que a diligência realizada nesta instância resultou 

no saneamento do processo tendo o revisor procedido às necessárias correções no 
lançamento, salientando que, apesar de regularmente intimado, o sujeito passivo não se 
manifesta sobre o resultado da revisão. 

 
A Auditoria Demonstrativa da Divergência de Carga Tributária 

Informada e Calculada revisada eliminou as incongruências observadas na auditoria 
original, de modo que a manifestação exarada no relatório da revisão fiscal evidencia que 
o sujeito passivo omitiu recolhimento de ICMS em decorrência da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária relativamente às mercadorias ali 
discriminadas. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Representação 

Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, afastando a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa 
e julgar parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão fiscal, com o ICMS 
a recolher fixado no valor de 14.579,51 (quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e 
cinquenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01962/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO NOS TERMOS DA REVISÃO FISCAL.  
 
I - Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurnaça na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 11.210,58 (onze mil, duzentos e dez reais e cinqüenta e oito centavos), 
conforme revisão de fls. 126. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas internas de mercadorias, por meio de documentos fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária estadual, 
ocasionando diferença de imposto a menor, conforme apurado na Auditoria Demonstrativa 
da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 82/87 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação e deu-lhe 



provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Irresignada a Representação Fazendária interpõe recurso 

requerendo o afastamento da preliminar acolhida na instância inaugural, sob o argumento 
de que a análise das peças constitutivas que dão sustentação ao lançamento, da nota 
explicativa e do demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada 
evidencia que insubsiste a alegada insegurança no procedimento fiscal. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, de 

que o Fisco desconsiderou na “Auditoria da Carga Tributária” a situação tributária peculiar 
de algumas mercadorias, notadamente aquelas inseridas no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, e as que usufruem dos benefícios fiscais de 
redução da base de cálculo do ICMS prescritos no art. 8º, inc. XIII e art. 9º, inc. I, “A”, do 
Anexo IX do RCTE, o feito foi convertido em diligência, nesta instância cameral, para 
revisão do procedimento fiscal e esclarecimentos dos seguintes pontos: 

a) manifestar sobre a alegação da defesa de que não houve a correta 
classificação fiscal de alguns produtos, em especial daqueles submetidos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores; 

b) observar que no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que relaciona os 
produtos sujeitos à STOP, está discriminado o NCM 8518 – “alto-falantes, amplificadores 
elétricos de audiofrequência e partes”, tal como prescrito nos Protocolos ICMS 41/2008 e 
97/2010. Assim sendo, o fato de o produto "caixas amplificadoras", NCM 8518.21.00, usufruir 
do benefício previsto no art. 8º, inc. XIII, do Anexo VIII do RCTE, não o exclui do regime de 
STOP, impondo apenas que no cálculo do imposto retido deve ser aplicado o referido 
benefício, a teor do disposto no art. 43, inc. I, do Anexo IX, do RCTE. Ademais impende 
salientar que o procedimento de retenção e repasse do ICMS ST é exigido do substituto 
tributário independentemente da destinação final do produto, e uma vez realizada a retenção 
do imposto pelo substituto a acusação de que o destinatário-substituído utilizou carga tributária 
inferior à exigida é descabida. Portanto, salvo melhor juízo, os produtos em questão devem 
ser excluídos do levantamento fiscal; 

c) neste mesmo diapasão, o apêndice II do Anexo VIII do RCTE, no item 
IV, relaciona como sujeito à substituição tributária “veículo relacionado no convênio ICMS 
52/93 (redação conferida pelo Decreto nº 5.494 - vigência: 16.04.01 a 23.02.16)”, e este, por 
sua vez, descreve: “veículos novos motorizados, classificados na posição NCM 8711”. Logo, 
os produtos comercializados pela empresa autuada inseridos no aludido NCM (tal como o 
“track bike” NCM 87111000), estão submetidos ao regime de STOP. Portanto, salvo melhor 
juízo, os produtos classificados no mencionado NCM devem ser excluídos do levantamento 
fiscal; 

d) esclarecer se foi observado, para fins de categorização, o benefício 
fiscal previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do RCTE, em vigor até 31/12/2015 para 
determinados produtos (NCM 85271390, 85279190, 85271330, 84447090, 85219090, 
85235190, 85182100, 85287200, 85287190, etc.), e que continuou vigorando em 2016 para os 
demais produtos, dentre os quais os NCM 84714110, 84714190, 85269100, etc., devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, ressalvados os períodos em que o contribuinte se 
encontrava inadimplente; 

e) tal como no tópico acima, informar se foi observado o benefício fiscal 
preconizado no art. 9º, inc. I, “A”, do Anexo IX, do RCTE, para os produtos relacionados no 
apêndice IV do referido Anexo, ressaltando que o benefício fiscal em tela foi prorrogado até a 
data de 30.09.2019 (Convênio ICMS 49/17 e Decreto Estadual n.º 9.037/17), devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, salientando que neste caso não se aplica o requisito da 
adimplência posto que o benefício fiscal em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 
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f) observar se a carga tributária praticada pelo contribuinte que resultou 
na aplicação da alíquota de 3,4% decorre da utilização do benefício fiscal preconizando no art. 
8º, inc. I, “B”, do Anexo IX do RCTE, devendo, portanto, ser adequada a alíquota relativamente 
às mercadorias, objeto da autuação, que se amoldam nesta situação tributária, salientando 
que neste caso também não se aplica o requisito da adimplência posto que o benefício fiscal 
em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

 

Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 
supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, e 
esclarecimentos pertinentes sobre os quesitos perquiridos na mencionada resolução. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, o sujeito 

passivo comparece aos autos, argumentando que concorda com a manifestação do 
revisor, exceto no que tange ao raciocínio empregado quanto ao benefício fiscal previsto 
no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em 
virtude da inobservância de condição concernente à adimplência. 

 
Aduz que a Lei n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício 

fiscal em que o contribuinte tenha incorrido no descumprimento das condicionantes 
estabelecidas para o usufruto do benefício. Entende ser aplicável no caso o disposto no 
art. 106 do Código Tributário Nacional, vez que procedeu ao recolhimento dos impostos 
em atraso com os respectivos consectários, de modo que faz jus ao benefício em alusão. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 

 
Cumpre acentuar que a diligência realizada nesta instância resultou 

no saneamento do processo tendo o revisor procedido às necessárias correções no 
lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada revisada eliminou as incongruências observadas na auditoria original, de modo 
que a manifestação exarada no relatório da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo 
omitiu recolhimento de ICMS em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, no tocante à argumentação da empresa autuada de que 

faria jus ao benefício preconizado no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92, 
não reconhecido pelo revisor em virtude da inobservância de condição concernente à 
adimplência, de fato, consoante assevera a defesa, a Lei n.º 19.824/2017 convalidou a 
utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na legislação 
tributária e a extinção de crédito tributário conexo, nestes termos: 

 



Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, sem o cumprimento das seguintes condições: 

[...] 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias 
vencidas, próprias e aquelas em que for responsável ou substituto 
tributário; 

[...] 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha 
ocorrido até o dia 31de dezembro de 2016; 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 
2017: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 
15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao 
benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, sem prejuízo da implementação da condição na alínea “a”; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da 
utilização de benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2016, sem o 
cumprimento das referidas condicionantes, sob condição resolutória 
da homologação pelo Superintendente de Controle e Fiscalização, 
mediante requerimento do contribuinte, instruído com os documentos 
necessários, cuja protocolização deve ser efetivada até 20 de fevereiro 
de 2018; 

 

Todavia, da leitura atenta do texto normativo acima assinalado 
percebe-se que a convalidação em questão estava condicionada ao cumprimento de três 
condições, a saber: 

a) implemento da condição descumprida, no caso, o recolhimento do 
imposto inadimplido, 

b) recolhimento de uma contribuição adicional ao PROTEGE no valor 
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao benefício 
fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do pagamento, e 

c) tratando-se de crédito tributário já constituído (lançado), a extinção 
do mesmo dependia da apresentação de requerimento pelo contribuinte. 

 
Portanto, ao contrário do que advoga o sujeito passivo, o simples 

recolhimento do imposto em atraso com os respectivos acréscimos não se afigurou 
suficiente para a produção dos efeitos jurídicos desejados de convalidação do benefício 
fiscal por ele utilizado, vez que se fazia necessária a observância das outras duas 
condições assinaladas nas alíneas “a” e “b” supramencionadas. 

 
Por fim, no que concerne à alegação do sujeito passivo de que seria 

aplicável no caso o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, insta salientar que 
vigora na seara tributária o princípio da irretroatividade, não havendo que se falar em 
aplicação retroativa do mencionado diploma normativa no caso sob apreciação, em face 
do disposto no caput do art. 144 do Código Tributário Nacional, que assim prescreve: 

 
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada.” 



 

Portanto, a regra é que se aplica a lei da época da ocorrência do fato 
gerador. Não há retroatividade de lei tributária, nem quando esta for mais benigna. A 
exceção ocorre no art. 106 do CTN, onde temos a presença da retroatividade benigna no 
tocante a penalidades e da retroatividade interpretativa. 

 
Neste contexto, percebe-se que a norma superveniente, no caso a 

Lei n.º 19.824/2017, não cuidou de penalidade tampouco deixou de considerar como 
infração à legislação tributária estadual a fruição de benefício fiscal sem o atendimento da 
condição exigida à época da utilização do referido benefício, mas tão-somente convalidou 
a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na 
legislação tributária vigente à época, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na 
norma de convalidação, logo, não há que se falar em aplicação retroativa do mencionado 
diploma normativo e, consequentemente, da incidência ao caso em análise do disposto no 
art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, à vista da evidente inadequação da 
prescrição ali contida à matéria sob apreciação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Representação 

Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, afastando a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão fiscal, com o 
ICMS a recolher fixado no valor de 11.210,58 (onze mil, duzentos e dez reais e cinquenta 
e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01963/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO NOS TERMOS DA REVISÃO FISCAL.  
 
I - Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurnaça na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 5.120,15 (cinco mil, cento e vinte reais e quinze centavos), conforme revisão 
de fls. 112. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Paulo 
Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas internas de mercadorias, por meio de documentos fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária estadual, 
ocasionando diferença de imposto a menor, conforme apurado na Auditoria Demonstrativa 
da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 82/85 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação e deu-lhe 



provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Irresignada a Representação Fazendária interpõe recurso 

requerendo o afastamento da preliminar acolhida na instância inaugural, sob o argumento 
de que a análise das peças constitutivas que dão sustentação ao lançamento, da nota 
explicativa e do demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada 
evidencia que insubsiste a alegada insegurança no procedimento fiscal. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, de 

que o Fisco desconsiderou na “Auditoria da Carga Tributária” a situação tributária peculiar 
de algumas mercadorias, notadamente aquelas inseridas no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, e as que usufruem dos benefícios fiscais de 
redução da base de cálculo do ICMS prescritos no art. 8º, inc. XIII e art. 9º, inc. I, “A”, do 
Anexo IX do RCTE, o feito foi convertido em diligência, nesta instância cameral, para 
revisão do procedimento fiscal e esclarecimentos dos seguintes pontos: 

a) manifestar sobre a alegação da defesa de que não houve a correta 
classificação fiscal de alguns produtos, em especial daqueles submetidos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores; 

b) observar que no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que relaciona os 
produtos sujeitos à STOP, está discriminado o NCM 8518 – “alto-falantes, amplificadores 
elétricos de audiofrequência e partes”, tal como prescrito nos Protocolos ICMS 41/2008 e 
97/2010. Assim sendo, o fato de o produto "caixas amplificadoras", NCM 8518.21.00, usufruir 
do benefício previsto no art. 8º, inc. XIII, do Anexo VIII do RCTE, não o exclui do regime de 
STOP, impondo apenas que no cálculo do imposto retido deve ser aplicado o referido 
benefício, a teor do disposto no art. 43, inc. I, do Anexo IX, do RCTE. Ademais impende 
salientar que o procedimento de retenção e repasse do ICMS ST é exigido do substituto 
tributário independentemente da destinação final do produto, e uma vez realizada a retenção 
do imposto pelo substituto a acusação de que o destinatário-substituído utilizou carga tributária 
inferior à exigida é descabida. Portanto, salvo melhor juízo, os produtos em questão devem 
ser excluídos do levantamento fiscal; 

c) neste mesmo diapasão, o apêndice II do Anexo VIII do RCTE, no item 
IV, relaciona como sujeito à substituição tributária “veículo relacionado no convênio ICMS 
52/93 (redação conferida pelo Decreto nº 5.494 - vigência: 16.04.01 a 23.02.16)”, e este, por 
sua vez, descreve: “veículos novos motorizados, classificados na posição NCM 8711”. Logo, 
os produtos comercializados pela empresa autuada inseridos no aludido NCM (tal como o 
“track bike” NCM 87111000), estão submetidos ao regime de STOP. Portanto, salvo melhor 
juízo, os produtos classificados no mencionado NCM devem ser excluídos do levantamento 
fiscal; 

d) esclarecer se foi observado, para fins de categorização, o benefício 
fiscal previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do RCTE, em vigor até 31/12/2015 para 
determinados produtos (NCM 85271390, 85279190, 85271330, 84447090, 85219090, 
85235190, 85182100, 85287200, 85287190, etc.), e que continuou vigorando em 2016 para os 
demais produtos, dentre os quais os NCM 84714110, 84714190, 85269100, etc., devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, ressalvados os períodos em que o contribuinte se 
encontrava inadimplente; 

e) tal como no tópico acima, informar se foi observado o benefício fiscal 
preconizado no art. 9º, inc. I, “A”, do Anexo IX, do RCTE, para os produtos relacionados no 
apêndice IV do referido Anexo, ressaltando que o benefício fiscal em tela foi prorrogado até a 
data de 30.09.2019 (Convênio ICMS 49/17 e Decreto Estadual n.º 9.037/17), devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, salientando que neste caso não se aplica o requisito da 
adimplência posto que o benefício fiscal em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 
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f) observar se a carga tributária praticada pelo contribuinte que resultou 
na aplicação da alíquota de 3,4% decorre da utilização do benefício fiscal preconizando no art. 
8º, inc. I, “B”, do Anexo IX do RCTE, devendo, portanto, ser adequada a alíquota relativamente 
às mercadorias, objeto da autuação, que se amoldam nesta situação tributária, salientando 
que neste caso também não se aplica o requisito da adimplência posto que o benefício fiscal 
em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

 

Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 
supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, e 
esclarecimentos pertinentes sobre os quesitos perquiridos na mencionada resolução. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, o sujeito 

passivo comparece aos autos, argumentando que concorda com a manifestação do 
revisor, exceto no que tange ao raciocínio empregado quanto ao benefício fiscal previsto 
no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em 
virtude da inobservância de condição concernente à adimplência. 

 
Aduz que a Lei n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício 

fiscal em que o contribuinte tenha incorrido no descumprimento das condicionantes 
estabelecidas para o usufruto do benefício. Entende ser aplicável no caso o disposto no 
art. 106 do Código Tributário Nacional, vez que procedeu ao recolhimento dos impostos 
em atraso com os respectivos consectários, de modo que faz jus ao benefício em alusão. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 

 
Cumpre ressaltar que a diligência realizada nesta instância resultou 

no saneamento do processo tendo o revisor procedido às necessárias correções no 
lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada revisada eliminou as incongruências observadas na auditoria original, de modo 
que a manifestação exarada no relatório da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo 
omitiu recolhimento de ICMS em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, acentue-se que a revisão fiscal esclarece que nos 

presentes autos não foi constatado o descumprimento da condição da adimplência, logo, 
ao contrário do que assevera o sujeito passivo, foi sim considerado o benefício fiscal 
previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Representação 

Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, afastando a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 



defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão fiscal, como 
o ICMS a recolher fixado no valor de 5.120,15 (cinco mil, cento e vinte reais e quinze 
centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01964/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO NOS TERMOS DA REVISÃO FISCAL.  
 
I - Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurnaça na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 10.351,80 (dez mil, trezentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos), 
conforme revisão de fls. 151. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas internas de mercadorias, por meio de documentos fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária estadual, 
ocasionando diferença de imposto a menor, conforme apurado na Auditoria Demonstrativa 
da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 106/109 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação e deu-lhe 



provimento para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Irresignada, a Representação Fazendária interpõe recurso 

requerendo o afastamento da preliminar acolhida na instância inaugural, sob o argumento 
de que a análise das peças constitutivas que dão sustentação ao lançamento, da nota 
explicativa e do demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada 
evidencia que insubsiste a alegada insegurança no procedimento fiscal. 

 
Tendo em vista os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, de 

que o Fisco desconsiderou na “Auditoria da Carga Tributária” a situação tributária peculiar 
de algumas mercadorias, notadamente aquelas inseridas no regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, e as que usufruem dos benefícios fiscais de 
redução da base de cálculo do ICMS prescritos no art. 8º, inc. XIII e art. 9º, inc. I, “A”, do 
Anexo IX do RCTE, o feito foi convertido em diligência, nesta instância cameral, para 
revisão do procedimento fiscal e esclarecimentos dos seguintes pontos: 

a) manifestar sobre a alegação da defesa de que não houve a correta 
classificação fiscal de alguns produtos, em especial daqueles submetidos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores; 

b) observar que no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que relaciona os 
produtos sujeitos à STOP, está discriminado o NCM 8518 – “alto-falantes, amplificadores 
elétricos de audiofrequência e partes”, tal como prescrito nos Protocolos ICMS 41/2008 e 
97/2010. Assim sendo, o fato de o produto "caixas amplificadoras", NCM 8518.21.00, usufruir 
do benefício previsto no art. 8º, inc. XIII, do Anexo VIII do RCTE, não o exclui do regime de 
STOP, impondo apenas que no cálculo do imposto retido deve ser aplicado o referido 
benefício, a teor do disposto no art. 43, inc. I, do Anexo IX, do RCTE. Ademais impende 
salientar que o procedimento de retenção e repasse do ICMS ST é exigido do substituto 
tributário independentemente da destinação final do produto, e uma vez realizada a retenção 
do imposto pelo substituto a acusação de que o destinatário-substituído utilizou carga tributária 
inferior à exigida é descabida. Portanto, salvo melhor juízo, os produtos em questão devem 
ser excluídos do levantamento fiscal; 

c) neste mesmo diapasão, o apêndice II do Anexo VIII do RCTE, no item 
IV, relaciona como sujeito à substituição tributária “veículo relacionado no convênio ICMS 
52/93 (redação conferida pelo Decreto nº 5.494 - vigência: 16.04.01 a 23.02.16)”, e este, por 
sua vez, descreve: “veículos novos motorizados, classificados na posição NCM 8711”. Logo, 
os produtos comercializados pela empresa autuada inseridos no aludido NCM (tal como o 
“track bike” NCM 87111000), estão submetidos ao regime de STOP. Portanto, salvo melhor 
juízo, os produtos classificados no mencionado NCM devem ser excluídos do levantamento 
fiscal; 

d) esclarecer se foi observado, para fins de categorização, o benefício 
fiscal previsto no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do RCTE, em vigor até 31/12/2015 para 
determinados produtos (NCM 85271390, 85279190, 85271330, 84447090, 85219090, 
85235190, 85182100, 85287200, 85287190, etc.), e que continuou vigorando em 2016 para os 
demais produtos, dentre os quais os NCM 84714110, 84714190, 85269100, etc., devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, ressalvados os períodos em que o contribuinte se 
encontrava inadimplente; 

e) tal como no tópico acima, informar se foi observado o benefício fiscal 
preconizado no art. 9º, inc. I, “A”, do Anexo IX, do RCTE, para os produtos relacionados no 
apêndice IV do referido Anexo, ressaltando que o benefício fiscal em tela foi prorrogado até a 
data de 30.09.2019 (Convênio ICMS 49/17 e Decreto Estadual n.º 9.037/17), devendo, 
portanto, ser adequada a alíquota relativamente às mercadorias, objeto da autuação, que se 
amoldam nesta situação tributária, salientando que neste caso não se aplica o requisito da 
adimplência posto que o benefício fiscal em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 
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f) observar se a carga tributária praticada pelo contribuinte que resultou 
na aplicação da alíquota de 3,4% decorre da utilização do benefício fiscal preconizando no art. 
8º, inc. I, “B”, do Anexo IX do RCTE, devendo, portanto, ser adequada a alíquota relativamente 
às mercadorias, objeto da autuação, que se amoldam nesta situação tributária, salientando 
que neste caso também não se aplica o requisito da adimplência posto que o benefício fiscal 
em foco decorre de convênio e não de lei estadual; 

 

Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 
supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, e 
esclarecimentos pertinentes sobre os quesitos perquiridos na mencionada resolução. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado da revisão, o sujeito 

passivo comparece aos autos, argumentando que concorda com a manifestação do 
revisor, exceto no que tange ao raciocínio empregado quanto ao benefício fiscal previsto 
no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em 
virtude da inobservância de condição concernente à adimplência. 

 
Aduz que a Lei n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício 

fiscal em que o contribuinte tenha incorrido no descumprimento das condicionantes 
estabelecidas para o usufruto do benefício. Entende ser aplicável no caso o disposto no 
art. 106 do Código Tributário Nacional, vez que procedeu ao recolhimento dos impostos 
em atraso com os respectivos consectários, de modo que faz jus ao benefício em alusão. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária para a operação, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto devido mais as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 

serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 

 
Cumpre acentuar que a diligência realizada nesta instância resultou 

no saneamento do processo tendo o revisor procedido às necessárias correções no 
lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada revisada eliminou as incongruências observadas na auditoria original, de modo 
que a manifestação exarada no relatório da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo 
omitiu recolhimento de ICMS em decorrência da utilização de carga tributária inferior à 
prevista na legislação tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, no tocante à argumentação da empresa autuada de que 

faria jus ao benefício preconizado no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/92, 
não reconhecido pelo revisor em virtude da inobservância de condição concernente à 
adimplência, de fato, consoante assevera a defesa, a Lei n.º 19.824/2017 convalidou a 
utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na legislação 
tributária e a extinção de crédito tributário conexo, nestes termos: 

 



Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, sem o cumprimento das seguintes condições: 

[...] 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias 
vencidas, próprias e aquelas em que for responsável ou substituto 
tributário; 

[...] 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha 
ocorrido até o dia 31de dezembro de 2016; 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 
2017: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 
15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao 
benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, sem prejuízo da implementação da condição na alínea “a”; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da 
utilização de benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2016, sem o 
cumprimento das referidas condicionantes, sob condição resolutória 
da homologação pelo Superintendente de Controle e Fiscalização, 
mediante requerimento do contribuinte, instruído com os documentos 
necessários, cuja protocolização deve ser efetivada até 20 de fevereiro 
de 2018; 

 

Todavia, da leitura atenta do texto normativo acima assinalado 
percebe-se que a convalidação em questão estava condicionada ao cumprimento de três 
condições, a saber: 

a) implemento da condição descumprida, no caso, o recolhimento do 
imposto inadimplido, 

b) recolhimento de uma contribuição adicional ao PROTEGE no valor 
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao benefício 
fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do pagamento, e 

c) tratando-se de crédito tributário já constituído (lançado), a extinção 
do mesmo dependia da apresentação de requerimento pelo contribuinte. 

 
Portanto, ao contrário do que advoga o sujeito passivo, o simples 

recolhimento do imposto em atraso com os respectivos acréscimos não se afigurou 
suficiente para a produção dos efeitos jurídicos desejados de convalidação do benefício 
fiscal por ele utilizado, vez que se fazia necessária a observância das outras duas 
condições assinaladas nas alíneas “a” e “b” supramencionadas. 

 
Por fim, no que concerne à alegação do sujeito passivo de que seria 

aplicável no caso o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, insta salientar que 
vigora na seara tributária o princípio da irretroatividade, não havendo que se falar em 
aplicação retroativa do mencionado diploma normativa no caso sob apreciação, em face 
do disposto no caput do art. 144 do Código Tributário Nacional, que assim prescreve: 

 
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada.” 



 

Portanto, a regra é que se aplica a lei da época da ocorrência do fato 
gerador. Não há retroatividade de lei tributária, nem quando esta for mais benigna. A 
exceção ocorre no art. 106 do CTN, onde temos a presença da retroatividade benigna no 
tocante a penalidades e da retroatividade interpretativa. 

 
Neste contexto, percebe-se que a norma superveniente, no caso a 

Lei n.º 19.824/2017, não cuidou de penalidade tampouco deixou de considerar como 
infração à legislação tributária estadual a fruição de benefício fiscal sem o atendimento da 
condição exigida à época da utilização do referido benefício, mas tão-somente convalidou 
a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na 
legislação tributária vigente à época, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na 
norma de convalidação, logo, não há que se falar em aplicação retroativa do mencionado 
diploma normativo e, consequentemente, da incidência ao caso em análise do disposto no 
art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, à vista da evidente inadequação da 
prescrição ali contida à matéria sob apreciação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Representação 

Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, afastando a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão fiscal, com o 
ICMS a recolher fixado no valor de 10.351,80 (dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
oitenta centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01966/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. ICMS. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
2. Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 13.884,05, conforme revisão de fls. 130. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS-ST, em razão da utilização de base 
de cálculo inferior à prevista na legislação tributária relativamente a saídas registradas no 
período de 01/07/11 a 31/12/13, conforme demonstrativos de auditoria de fls. 04 a 21.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 11, 27 e 64, da Lei nº 

11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 
 



O julgador de piso declarou a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração conforme Sentença n. 1743/2017, de fls. 104 a 
106. 

 
A Representação Fazendária interpôs o Recurso à Câmara 

Julgadora nº 089/2017, de fls. 107 a 110, pleiteando o afastamento da nulidade e 
declaração de procedência do lançamento ou, quando nada, o retorno do processo à 
primeira instância para apreciação do mérito.  

 
Por meio da Resolução n. 034/2018, de fls. 126 a 128, a Segunda 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para manifestar 
sobre os argumentos apresentados pela empresa autuada.  

 
No relatório de diligência de fls. 152 a 153, o auditor fiscal, informou 

que elaborou os demonstrativos de auditoria de fls. 133 a 154, redundando na redução do 
valor originário do crédito tributário para R$ 13.884,05 (treze mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e cinco centavos), conforme Minuta de fls. 130 a 133. 

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 160 a 163, manifestou a sua concordância com o 
resultado da revisão, afirmando, no entanto, que as contribuições ao Fundo PROTEGE 
aludidas pelo revisor foram devidamente recolhidas, embora com atraso, devendo, 
portanto, se aplicada a convalidação prevista na Lei n. 19.824/17. 

 
É o relatório.  
 
 
    
                         VOTO 
 
 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que a insegurança na determinação 

da infração motivadora da declaração de nulidade do lançamento por parte do julgador de 
piso, ao meu sentir não ficou caracterizada, tendo em vista que a acusação feita pelo fisco 
é no sentido de que a empresa autuada realizou saídas de mercadorias utilizando carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária vigente, situação que restou 
comprovada nos demonstrativos de auditoria de fls. 04 a 21, cujos fatos caracterizadores 
estão perfeitamente delineados no histórico do auto de infração.  

 
Com essas considerações, afasto a nulidade do processo por 

insegurança na determinação da infração. 
 
Quanto ao mérito, cumpre salientar que ao analisar o recurso 

voluntário interposto pela empresa autuada a Segunda Câmara Julgadora, em sessão 
realizada no dia 19/03/18, converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução n. 
034/2018, de fls. 126 a 128, encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo 
e Serviços, indicando com precisão os pontos que deveriam ser analisados pelo revisor. 

 
Observa-se que o auditor fiscal designado para os trabalhos de 

revisão elaborou novos demonstrativos da auditoria de Divergência da Carga Tributária  
Informada e Calculada, considerando os apontamentos feitos na Resolução nº 034/18, 
revelando, dessa forma,  uma redução do valor originário do crédito tributário de R$ 



18.082,23 (dezoito mil, oitenta e dois reais e vinte e três centavos) para R$ 13.884,05 
(treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), conforme discriminação na 
Minuta nº 000572462, de fls. 130 a 132. 

 
Na manifestação de fls. 160 a 163, a empresa autuada manifestou a 

sua concordância com as alterações feitas pelo revisor, discordando, apenas, em relação 
à glosa de benefícios fiscais em razão do recolhimento intempestivo do ICMS apurado na 
escrituração fiscal, bem como da contribuição para o Fundo PROTEGE. 

 
Nesse ponto, cumpre salientar, que na mesma sessão de julgamento 

foram julgados diversos processos relativos a autos de infração lavrados em desfavor de 
outros estabelecimentos da empresa autuada, contendo a mesma acusação, dentre eles o 
Processo n. 4011602083041 da relatoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, que 
no voto condutor do ACÓRDÃO N. 1964/18, asseverou o seguinte: 

 
 “Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões 

preliminares a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência 
de ICMS em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária. 

 
Cumpre acentuar que a diligência realizada nesta 

instância resultou no saneamento do processo tendo o revisor procedido às 
necessárias correções no lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência 
de Carga Tributária Informada e Calculada revisada eliminou as incongruências 
observadas na auditoria original, de modo que a manifestação exarada no relatório 
da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo omitiu recolhimento de ICMS em 
decorrência da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, no tocante à argumentação da empresa 

autuada de que faria jus ao benefício preconizado no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do 
Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em virtude da inobservância de 
condição concernente à adimplência, de fato, consoante assevera a defesa, a Lei 
n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e a extinção de crédito tributário 
conexo, nestes termos: 

 

Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na legislação 
tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, sem o 
cumprimento das seguintes condições: 

[...] 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 

[...] 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha ocorrido até 
o dia 31de dezembro de 2016; 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 2017: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 15% 
(quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao benefício fiscal 
indevidamente utilizado, apurado na data do pagamento, sem prejuízo da 
implementação da condição na alínea “a”; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da utilização de 
benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2016, sem o cumprimento das 
referidas condicionantes, sob condição resolutória da homologação pelo 



Superintendente de Controle e Fiscalização, mediante requerimento do 
contribuinte, instruído com os documentos necessários, cuja protocolização 
deve ser efetivada até 20 de fevereiro de 2018; 

 

Todavia, da leitura atenta do texto normativo acima 
assinalado percebe-se que a convalidação em questão estava condicionada ao 
cumprimento de três condições, a saber: 

a) implemento da condição descumprida, no caso, o 
recolhimento do imposto inadimplido, 

b) recolhimento de uma contribuição adicional ao 
PROTEGE no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito 
tributário relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, e 

c) tratando-se de crédito tributário já constituído 
(lançado), a extinção do mesmo dependia da apresentação de requerimento pelo 
contribuinte. 

 
Portanto, ao contrário do que advoga o sujeito passivo, o 

simples recolhimento do imposto em atraso com os respectivos acréscimos não se 
afigurou suficiente para a produção dos efeitos jurídicos desejados de 
convalidação do benefício fiscal por ele utilizado, vez que se fazia necessária a 
observância das outras duas condições assinaladas nas alíneas “a” e “b” 
supramencionadas. 

 
Por fim, no que concerne à alegação do sujeito passivo 

de que seria aplicável no caso o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, 
insta salientar que vigora na seara tributária o princípio da irretroatividade, não 
havendo que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativa no 
caso sob apreciação, em face do disposto no caput do art. 144 do Código 
Tributário Nacional, que assim prescreve: 

 
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada.” 

 
Portanto, a regra é que se aplica a lei da época da 

ocorrência do fato gerador. Não há retroatividade de lei tributária, nem quando esta 
for mais benigna. A exceção ocorre no art. 106 do CTN, onde temos a presença da 
retroatividade benigna no tocante a penalidades e da retroatividade interpretativa. 

 
Neste contexto, percebe-se que a norma superveniente, 

no caso a Lei n.º 19.824/2017, não cuidou de penalidade tampouco deixou de 
considerar como infração à legislação tributária estadual a fruição de benefício 
fiscal sem o atendimento da condição exigida à época da utilização do referido 
benefício, mas tão-somente convalidou a utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária vigente à época, 
desde que atendidos os requisitos estabelecidos na norma de convalidação, logo, 
não há que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativo e, 
consequentemente, da incidência ao caso em análise do disposto no art. 106, 
inciso II, do Código Tributário Nacional, à vista da evidente inadequação da 
prescrição ali contida à matéria sob apreciação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela 

Representação Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, 
afastando a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento 
nos termos da revisão fiscal, com o ICMS a recolher fixado no valor de 10.351,80 
(dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).” 
 
Assim, adoto como razões de decidir o brilhante voto acima 

transcrito.  
 



À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R# 
13.884,05 (treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) nos termos 
discriminados na Minuta nº 000572462, de fls. 130 a 132.   
 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01967/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. ICMS. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
2. Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 8.326,52 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinqüenta e dois centavos), 
conforme revisão de fls. 113. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins 
da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS-ST, em razão da utilização de base 
de cálculo inferior à prevista na legislação tributária relativamente a saídas registradas no 
período de 01/04/14 a 31/03/16, conforme demonstrativos de auditoria de fls. 04 a 23.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 11, 27 e 64, da Lei nº 

11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 
 



O julgador de piso declarou a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração conforme Sentença n. 1778/2017, de fls. 75 a 
78. 

 
A Representação Fazendária interpôs o Recurso à Câmara 

Julgadora nº 049/2017, de fls. 79 a 82, pleiteando o afastamento da nulidade e declaração 
de procedência do lançamento ou, quando nada, o retorno do processo à primeira 
instância para apreciação do mérito.  

 
Por meio da Resolução n. 032/2018, de fls. 98 a 100, a Segunda 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para manifestar 
sobre os argumentos apresentados pela empresa autuada.  

 
No relatório de diligência de fls. 102 a 105, o auditor fiscal, informou 

que elaborou novos demonstrativos de auditoria tendo o valor originário do crédito 
tributário ficado reduzido para R$ 8.326,52 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e dois centavos).   

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 118 a 121, manifestou a sua concordância com o 
resultado da revisão, afirmando, no entanto, que as contribuições ao Fundo PROTEGE 
aludidas pelo revisor foram devidamente recolhidas, embora com atraso, devendo, 
portanto, se aplicada a convalidação prevista na Lei n. 19.824/17. 

 
É o relatório.  
 
 
    
                         VOTO 
 
 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que a insegurança na determinação 

da infração motivadora da declaração de nulidade do lançamento por parte do julgador de 
piso, ao meu sentir não ficou caracterizada, tendo em vista que a acusação feita pelo fisco 
é no sentido de que a empresa autuada realizou saídas de mercadorias utilizando carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária vigente, situação que restou 
comprovada nos demonstrativos de auditoria de fls. 04 a 23, cujos fatos caracterizadores 
estão perfeitamente delineados no histórico do auto de infração.  

 
Com essas considerações, afasto a nulidade do processo por 

insegurança na determinação da infração. 
 
Quanto ao mérito, cumpre salientar que ao analisar o recurso 

voluntário interposto pela empresa autuada a Segunda Câmara Julgadora, em sessão 
realizada no dia 19/03/18, converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução n. 
032/2018, de fls. 98 a 100, encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e 
Serviços, indicando com precisão os pontos que deveriam ser analisados pelo revisor. 

 
Observa-se que o auditor fiscal designado para os trabalhos de 

revisão elaborou novos demonstrativos da auditoria de Divergência da Carga Tributária  
Informada e Calculada, considerando os apontamentos feitos na Resolução nº 032/18, 
revelando, dessa forma,  uma redução do valor originário do crédito tributário de R$ 



9.385,74 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para R$ 
8.326,52 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).  

 
Na manifestação de fls. 118 a 121, a empresa autuada manifestou a 

sua concordância com as alterações feitas pelo revisor, discordando, apenas, em relação 
à glosa de benefícios fiscais em razão do recolhimento intempestivo do ICMS apurado na 
escrituração fiscal, bem como da contribuição para o Fundo PROTEGE. 

 
Nesse ponto, cumpre salientar, que na mesma sessão de julgamento 

foram julgados diversos processos relativos a autos de infração lavrados em desfavor de 
outros estabelecimentos da empresa autuada, contendo a mesma acusação, dentre eles o 
Processo n. 4011602083041 da relatoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, que 
no voto condutor do ACÓRDÃO N. 1964/18, asseverou o seguinte: 

 
 “Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões 

preliminares a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência 
de ICMS em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária. 

 
Cumpre acentuar que a diligência realizada nesta 

instância resultou no saneamento do processo tendo o revisor procedido às 
necessárias correções no lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência 
de Carga Tributária Informada e Calculada revisada eliminou as incongruências 
observadas na auditoria original, de modo que a manifestação exarada no relatório 
da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo omitiu recolhimento de ICMS em 
decorrência da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, no tocante à argumentação da empresa 

autuada de que faria jus ao benefício preconizado no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do 
Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em virtude da inobservância de 
condição concernente à adimplência, de fato, consoante assevera a defesa, a Lei 
n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e a extinção de crédito tributário 
conexo, nestes termos: 

 

Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na legislação 
tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, sem o 
cumprimento das seguintes condições: 

[...] 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 

[...] 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha ocorrido até 
o dia 31de dezembro de 2016; 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 2017: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 15% 
(quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao benefício fiscal 
indevidamente utilizado, apurado na data do pagamento, sem prejuízo da 
implementação da condição na alínea “a”; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da utilização de 
benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2016, sem o cumprimento das 
referidas condicionantes, sob condição resolutória da homologação pelo 
Superintendente de Controle e Fiscalização, mediante requerimento do 



contribuinte, instruído com os documentos necessários, cuja protocolização 
deve ser efetivada até 20 de fevereiro de 2018; 

 

Todavia, da leitura atenta do texto normativo acima 
assinalado percebe-se que a convalidação em questão estava condicionada ao 
cumprimento de três condições, a saber: 

a) implemento da condição descumprida, no caso, o 
recolhimento do imposto inadimplido, 

b) recolhimento de uma contribuição adicional ao 
PROTEGE no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito 
tributário relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, e 

c) tratando-se de crédito tributário já constituído 
(lançado), a extinção do mesmo dependia da apresentação de requerimento pelo 
contribuinte. 

 
Portanto, ao contrário do que advoga o sujeito passivo, o 

simples recolhimento do imposto em atraso com os respectivos acréscimos não se 
afigurou suficiente para a produção dos efeitos jurídicos desejados de 
convalidação do benefício fiscal por ele utilizado, vez que se fazia necessária a 
observância das outras duas condições assinaladas nas alíneas “a” e “b” 
supramencionadas. 

 
Por fim, no que concerne à alegação do sujeito passivo 

de que seria aplicável no caso o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, 
insta salientar que vigora na seara tributária o princípio da irretroatividade, não 
havendo que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativa no 
caso sob apreciação, em face do disposto no caput do art. 144 do Código 
Tributário Nacional, que assim prescreve: 

 
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada.” 

 
Portanto, a regra é que se aplica a lei da época da 

ocorrência do fato gerador. Não há retroatividade de lei tributária, nem quando esta 
for mais benigna. A exceção ocorre no art. 106 do CTN, onde temos a presença da 
retroatividade benigna no tocante a penalidades e da retroatividade interpretativa. 

 
Neste contexto, percebe-se que a norma superveniente, 

no caso a Lei n.º 19.824/2017, não cuidou de penalidade tampouco deixou de 
considerar como infração à legislação tributária estadual a fruição de benefício 
fiscal sem o atendimento da condição exigida à época da utilização do referido 
benefício, mas tão-somente convalidou a utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária vigente à época, 
desde que atendidos os requisitos estabelecidos na norma de convalidação, logo, 
não há que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativo e, 
consequentemente, da incidência ao caso em análise do disposto no art. 106, 
inciso II, do Código Tributário Nacional, à vista da evidente inadequação da 
prescrição ali contida à matéria sob apreciação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela 

Representação Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, 
afastando a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento 
nos termos da revisão fiscal, com o ICMS a recolher fixado no valor de 10.351,80 
(dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).” 
 
Assim, tratando-se de matérias absolutamente idênticas, adoto como 

razões de decidir o brilhante voto acima transcrito.  
 



À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
8.326,52 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme 
revisão de fls. 113.    
 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01968/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO. MÉRITO. ICMS. 
UTILIZAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA INFERIOR À PREVISTA 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório, mormente quando o feito é 
convertido em diligência e a revisão fiscal depurada o valor do 
imposto efetivamente omitido. 
 
2. Impõe-se o julgamento de procedência parcial do 
lançamento quando demonstrado que o sujeito passivo omitiu 
recolhimento do imposto em razão da utilização de carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento ao recurso da Fazenda Pública, afastar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 22.012,19 (vinte e dois mil e doze reais e dezenove centavos), conforme 
revisão de fls. 208. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS-ST, em razão da utilização de base 
de cálculo inferior à prevista na legislação tributária relativamente a saídas registradas no 
período de 01/01/15 a 30/06/16, conforme demonstrativos de auditoria de fls. 07 a 37.    

 
Foram indicados como infringidos os artigos 11, 27 e 64, da Lei nº 

11.651/91 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 
 



O julgador de piso declarou a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração conforme Sentença n. 1792/2017, de fls. 165 a 
168.  

 
A Representação Fazendária interpôs o Recurso à Câmara 

Julgadora nº 0702017, de fls. 169 a 172, pleiteando o afastamento da nulidade e 
declaração de procedência do lançamento ou, quando nada, o retorno do processo à 
primeira instância para apreciação do mérito.  

 
Por meio da Resolução n. 031/2018, de fls. 186 a 188, a Segunda 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência 
encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para manifestar 
sobre os argumentos apresentados pela empresa autuada.  

 
No relatório de diligência de fls. 210 a 211, o auditor fiscal, informou 

que elaborou novos demonstrativos de auditoria tendo o valor originário do crédito 
tributário ficado reduzido para R$ 22.012,19 (vinte dois mil, doze reais e dezenove 
centavos).    

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada compareceu ao 

processo por meio da peça de fls. 227 a 230, manifestou a sua concordância com o 
resultado da revisão, afirmando, no entanto, que as contribuições ao Fundo PROTEGE 
aludidas pelo revisor foram devidamente recolhidas, embora com atraso, devendo, 
portanto, se aplicada a convalidação prevista na Lei n. 19.824/17. 

 
É o relatório.  
 
 
    
                         VOTO 
 
 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que a insegurança na determinação 

da infração motivadora da declaração de nulidade do lançamento por parte do julgador de 
piso, ao meu sentir não ficou caracterizada, tendo em vista que a acusação feita pelo fisco 
é no sentido de que a empresa autuada realizou saídas de mercadorias utilizando carga 
tributária inferior à prevista na legislação tributária vigente, situação que restou 
comprovada nos demonstrativos de auditoria de fls. 07 a 37, cujos fatos caracterizadores 
estão perfeitamente delineados no histórico do auto de infração.  

 
Com essas considerações, afasto a nulidade do processo por 

insegurança na determinação da infração. 
 
Quanto ao mérito, cumpre salientar que ao analisar o recurso 

voluntário interposto pela empresa autuada a Segunda Câmara Julgadora, em sessão 
realizada no dia 19/03/18, converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução n. 
031/2018, de fls. 186 a 188, encaminhando o processo à Gerência de Auditoria de Varejo 
e Serviços, indicando com precisão os pontos que deveriam ser analisados pelo revisor. 

 
Observa-se que o auditor fiscal designado para os trabalhos de 

revisão elaborou novos demonstrativos da auditoria de Divergência da Carga Tributária  
Informada e Calculada, considerando os apontamentos feitos na Resolução nº 031/18, 
revelando, dessa forma,  uma redução do valor originário do crédito tributário de R$ 



29.451,27 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) 
para R$ 22.012,19 (vinte dois mil, doze reais e dezenove centavos).   

 
Na manifestação de fls. 227 a 230, a empresa autuada manifestou a 

sua concordância com as alterações feitas pelo revisor, discordando, apenas, em relação 
à glosa de benefícios fiscais em razão do recolhimento intempestivo do ICMS apurado na 
escrituração fiscal, bem como da contribuição para o Fundo PROTEGE. 

 
Nesse ponto, cumpre salientar, que na mesma sessão de julgamento 

foram julgados diversos processos relativos a autos de infração lavrados em desfavor de 
outros estabelecimentos da empresa autuada, contendo a mesma acusação, dentre eles o 
Processo n. 4011602083041 da relatoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, que 
no voto condutor do ACÓRDÃO N. 1964/18, asseverou o seguinte: 

 
 “Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões 

preliminares a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência 
de ICMS em razão da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária. 

 
Cumpre acentuar que a diligência realizada nesta 

instância resultou no saneamento do processo tendo o revisor procedido às 
necessárias correções no lançamento. A Auditoria Demonstrativa da Divergência 
de Carga Tributária Informada e Calculada revisada eliminou as incongruências 
observadas na auditoria original, de modo que a manifestação exarada no relatório 
da revisão fiscal evidencia que o sujeito passivo omitiu recolhimento de ICMS em 
decorrência da utilização de carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária relativamente às mercadorias ali discriminadas. 

 
Noutro giro, no tocante à argumentação da empresa 

autuada de que faria jus ao benefício preconizado no art. 8º, inc. XIII, Anexo IX, do 
Decreto n.º 4.852/92, não reconhecido pelo revisor em virtude da inobservância de 
condição concernente à adimplência, de fato, consoante assevera a defesa, a Lei 
n.º 19.824/2017 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e a extinção de crédito tributário 
conexo, nestes termos: 

 

Art. 1º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na legislação 
tributária estadual, relacionado ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, sem o 
cumprimento das seguintes condições: 

[...] 

II - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 

[...] 

§ 1º A convalidação referida neste artigo: 

I - somente abrange a utilização indevida de benefício fiscal que tenha ocorrido até 
o dia 31de dezembro de 2016; 

II - fica sujeita a que o contribuinte efetue, até 20 de dezembro de 2017: 

a) a implementação da condição descumprida; 

b) o pagamento de contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 15% 
(quinze por cento) do valor do crédito tributário relativo ao benefício fiscal 
indevidamente utilizado, apurado na data do pagamento, sem prejuízo da 
implementação da condição na alínea “a”; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da utilização de 
benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2016, sem o cumprimento das 
referidas condicionantes, sob condição resolutória da homologação pelo 
Superintendente de Controle e Fiscalização, mediante requerimento do 



contribuinte, instruído com os documentos necessários, cuja protocolização 
deve ser efetivada até 20 de fevereiro de 2018; 

 

Todavia, da leitura atenta do texto normativo acima 
assinalado percebe-se que a convalidação em questão estava condicionada ao 
cumprimento de três condições, a saber: 

a) implemento da condição descumprida, no caso, o 
recolhimento do imposto inadimplido, 

b) recolhimento de uma contribuição adicional ao 
PROTEGE no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do crédito 
tributário relativo ao benefício fiscal indevidamente utilizado, apurado na data do 
pagamento, e 

c) tratando-se de crédito tributário já constituído 
(lançado), a extinção do mesmo dependia da apresentação de requerimento pelo 
contribuinte. 

 
Portanto, ao contrário do que advoga o sujeito passivo, o 

simples recolhimento do imposto em atraso com os respectivos acréscimos não se 
afigurou suficiente para a produção dos efeitos jurídicos desejados de 
convalidação do benefício fiscal por ele utilizado, vez que se fazia necessária a 
observância das outras duas condições assinaladas nas alíneas “a” e “b” 
supramencionadas. 

 
Por fim, no que concerne à alegação do sujeito passivo 

de que seria aplicável no caso o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, 
insta salientar que vigora na seara tributária o princípio da irretroatividade, não 
havendo que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativa no 
caso sob apreciação, em face do disposto no caput do art. 144 do Código 
Tributário Nacional, que assim prescreve: 

 
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada.” 

 
Portanto, a regra é que se aplica a lei da época da 

ocorrência do fato gerador. Não há retroatividade de lei tributária, nem quando esta 
for mais benigna. A exceção ocorre no art. 106 do CTN, onde temos a presença da 
retroatividade benigna no tocante a penalidades e da retroatividade interpretativa. 

 
Neste contexto, percebe-se que a norma superveniente, 

no caso a Lei n.º 19.824/2017, não cuidou de penalidade tampouco deixou de 
considerar como infração à legislação tributária estadual a fruição de benefício 
fiscal sem o atendimento da condição exigida à época da utilização do referido 
benefício, mas tão-somente convalidou a utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária vigente à época, 
desde que atendidos os requisitos estabelecidos na norma de convalidação, logo, 
não há que se falar em aplicação retroativa do mencionado diploma normativo e, 
consequentemente, da incidência ao caso em análise do disposto no art. 106, 
inciso II, do Código Tributário Nacional, à vista da evidente inadequação da 
prescrição ali contida à matéria sob apreciação. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela 

Representação Fazendária dou-lhe provimento para reformar a decisão singular, 
afastando a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, e julgar parcialmente procedente o lançamento 
nos termos da revisão fiscal, com o ICMS a recolher fixado no valor de 10.351,80 
(dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).” 
 
Assim, tratando-se de matérias absolutamente idênticas, adoto como 

razões de decidir o brilhante voto acima transcrito.  
 



À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 
22.012,19 (vinte dois mil, doze reais e dezenove centavos), conforme Minuta n. 
000573655, de fls. 208 a 209.     
 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01980/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto. 
Comercialização de mercadorias com utilização tributária 
diferente da prevista na legislação fiscal. Procedência do auto 
de infração. Decisão unânime. 
 
A falta de instrução da tese de defesa não permite a reforma da 
decisão proferida pela Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, mas suporta a confirmação do 
julgamento cameral e a ratificação do acórdão recorrido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias no valor comercial de R$ 833.704,29, no período de 01/01/2009 a 
31/03/2011, por meio da utilização de equipamentos emissores de cupons fiscais, marca 
BEMATECH, Modelo MP-2100 TH FI, número de série BE050775610700005069, 
BE050775610700005136 e BE050775610700005133, utilizando-se de situação tributária 
diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma tributação final inferior à 
estabelecida para as mercadorias, Demonstrativo resumo do relatório das divergências de 
carga tributária informada e calculada – cupom fiscal (tipo 601) e demais relatórios SEFAZ 
e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS devido no valor 
de R$ 62.393,75, mais as cominações legais. 

 
Para suporte da infração noticiada na peça vestibular, a fiscalização 

identifica os arts. 11; 27; 40; 44 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com os arts. 82 e 83 do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE e art. 13, inciso XII do Anexo XI do RCTE. 

 
Na sequência, propõe a penalidade prescrita no art. 71, inciso III, 

alínea “a” do CTE. 
Os documentos de fls. 03/49 instruem o trabalho da fiscalização. 
 
Com o suporte do art. 45, inciso XII do CTE, o auditor fiscal indica as 

pessoas listadas nos documentos de fls. 06/08 para o polo passivo solidário da lide. 
  



Depois de utilizar todas as formas legais de notificação dos sujeitos 
passivo e solidários, sem sucesso, fls. 50/60, os autuados motivaram a lavratura do Termo 
de Revelia de fls. 61. 

 
O sujeito passivo e solidários, nos documentos de fls. 63/67, foram 

intimados a apresentar Impugnação a Segunda Instância e mantiveram-se silenciosos 
razão pela qual foi lavrado o Termo de Perempção de fl. 68. 

 
Às fls. 71/102, o sujeito passivo impugna o lançamento a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e argui a preliminar de 
nulidade da peça básica por entender que houve afronta ao art.142 do CTN, o qual 
determina: 

 
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, ou seja, o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, no 
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  

 
No seguimento da tese preliminar, o autuado transcreve o art. 147-D, 

que entende ser os incisos II e III harmônicos para indicar que a atividade deve adequar à 
descrição do fato punível com a correta capitulação legal do fato. 

 
Estas são as bases legais que entende serem essenciais para a 

constituição do crédito e que elas não se fazem presentes, visto que o auto de infração 
apresenta total falta de consonância entre seu relato e o quadro demonstrativo incluso nos 
autos. Faltam a identificação das notas fiscais motivadoras do lançamento fiscal. 

 
Com objetivo de instrução da sua tese de nulidade o autuado 

comentar os artigos indicados no auto de infração para suporte da infração fiscal 
causadora do auto de infração, transcreve os artigos apostos no auto de infração, bem 
como julgado do Conselho Administrativo Tributário, fls. 78/91. 

 
Entendem da ilegalidade da imposição da multa a qual vê que ela 

possui caráter confiscatório, visto que o seu valor é superior ao imposto devido.  Ilustra a 
sua tese com a transcrição de sentença judicial com medida cautelar, cuja base de 
sustentação é odo art.150, inciso IV da Constituição Federal e, para tanto, arremata que 
“resta demonstrada a inadmissibilidade da multa aplicada diante da manifesta afronta ao 
Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco, em consonância com o entendimento 
firmado pela Suprema Corte”, fl. 96.  

 
Deixa claro que os arquivos magnéticos, por si só, são insuficientes 

para constituir o crédito tributário, dado à sua fragilidade por serem constituídos de 
digitação passível de equívocos que podem alterar o resultado. 

 
Entende que os arquivos magnéticos são apenas indiciários 

passíveis ou não de serem confirmados em comparação com a documentação fiscal 
utilizada pela empresa. Eles constituem em informações prévias sobre a atividade 
comercial da empresa, cujas falhas indiciárias requerem exames fiscais mais detalhados 
nos documentos que garantem a ocorrência dos fatos jurídicos tributários. 

 



Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou que seja 
considerado improcedente, caso não venha a se considerar nulo, requer ainda a redução 
da multa proposta na peça basilar e protesta pela juntada de documentos.  

  
O sujeito passivo instrui a peça de defesa com os documentos: 

cópias da terceira alteração do contrato social, fls. 103/107, documentos, fls. 108/109 e do 
auto de infração, fls.110/132.  

 
O Acórdão da II CJUL nº 2302/2015, fls. 137/140, os Conselheiros 

presentes na sessão de julgamento, decidem rejeitar as preliminares de nulidade do auto 
de infração e conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente 
o auto de infração. 

 
O sujeito passivo, após as intimações legais, opõe recurso para o 

Conselho Pleno, fls. 145/146, para alegar da necessidade de juntar “toda a documentação 
já enviada anteriormente para a 1ª Instância, onde mostra os valores referente a diferença 
de alíquotas. Solicitamos a gentileza de verificar os valores cobrados a menor e os valores 
pagos a maior também, não só para a SEFAZ mas também para o contribuinte, após 
refazer os cálculos emitir novo auto com os valores devidos, se é que vai dar diferença 
para pagar. 

 
Outrossim pedimos ao ilustríssimo julgador ver a possibilidade de 

tornar o referido auto só em multa, pois houve erros a maior e a menor, não foi nada 
premeditado, a empresa estava com o cadastro de mercadorias desatualizado, cabendo 
assim MULTA e não ICMS, lembrando ainda que no período autuada mudava-se muito as 
alíquotas das mercadorias”, fls. 145/146. (Original transcrito sem os grifos). 

 
Ao finalizar a peça de defesa, requer o cancelamento do auto de 

infração e a sua improcedência. 
 
A instrução da defesa se fez com os documentos de fls. 147/155. 
 
É o Relatório 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do ICMS junto com os acréscimos legais 

refere-se aos movimentos mercantis do sujeito passivo, quando ele realiza saídas de 
mercadorias, por meio da utilização de equipamentos emissores de cupons fiscais com 
utilização de situação tributária diferente da prevista na legislação, a qual corresponde a 
uma tributação final inferior à estabelecida para as mercadorias, conforme demonstrativo e 
demais documentos anexados na instrução do trabalho fiscal. 

 
No julgamento decisório da Câmara Julgadora, foi decido pela 

procedência do auto de infração, cuja causa maior consistiu na falta de demonstração da 
inexistência de falha ou divergência no trabalho da fiscalização. 

 
O autuado limitou-se a questionar o mérito da ação e não carreou 

para a instrução da sua tese de defesa quaisquer demonstrativos e documentos 
satisfatórios para a reforma da constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício. 

 



Assim, reputo correto o julgamento cameral que resultou o acórdão 
recorrido e vejo que a decisão nele contida deve ser mantida. 

 
À míngua de provas capazes de alterar o trabalho fiscal, ou as 

decisões contidas nos autos, a constituição definitiva do crédito se mantém neste 
julgamento plenário, para que o processo tramite à fase de preparo e cobrança do crédito 
tributário. 

   
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02003/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de reinclusão dos solidários na 
lide formulado pela Fazenda Pública. Exegese do art. 45, XII, do 
CTE. Acolhido. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do imposto. Auditoria de ICMS demonstrando 
utilização de carga inferior à prevista na norma tributária. 
Revisão de lançamento. Auto de infração parcialmente 
procedente. 
 
1. Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o 
assentimento comissivo ou omissivo dos administradores, que 
se beneficiam das vantagens auferidas pela empresa. Há ampla 
correlação entre "concorrer para a consecução do ilícito" e 
"interesse comum" exigido para aplicação do art. 45 do CTE. 
Solidariedade mantida, nos termos deste dispositivo; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reincluir na lide os sujeitos passivos 
solidários Suely Abrahão Schuh Santos, William Jair Santos, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de 
Sousa, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e David Fernandes de Carvalho. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 152.586,24 (cento e cinquenta e dois 
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), nos termos da revisão de 
fls. 156, dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de 
Carvalho. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva 
que votaram pela procedência parcial do lançamento fiscal no valor do ICMS a recolher de 
R$ 91.796,02 (noventa e um mil, setecentos e noventa e seis reais e dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias, no período de 01/01/2008 a 30/06/2011, por meio de Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, 



correspondendo a uma alíquota efetiva inferior à estabelecida para a mercadoria, 
conforme Relatório Explicativo da Auditoria, demonstrativos e demais documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso I, 27 e 40 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 13, inciso XXII, alínea “f” e 
XXX a XXXII, 179, § 3º, do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: WILLIAM JAIR 
SANTOS e SUELY ABRAHÃO SCHUH SANTOS, na condição de sócios administradores, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 30/40, tendo sido lavrado o Termo de Revelia com relação 
aos solidários. 

Ciente, a empresa autuada, por meio de seu representante legal, 
ingressa com impugnação às fls. 43/44. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 58/65 
alegando que a autoridade fiscal não juntou aos autos os documentos necessários para 
fundamentar a autuação, e ainda, se equivocou quanto ao cálculo da diferença do ICMS, 
pois o mesmo encontrou o valor de R$ 191.461,31, enquanto o sujeito passivo, ao realizar 
a soma dos valores constatou o montante de R$ 190.881,12. Assim, o presente 
lançamento se enquadra nas hipóteses de nulidades presentes no artigo 20 da Lei nº 
16.469/09 e, ainda, conforme o artigo 333, inciso I, ônus da prova pertence ao autor da 
acusação. No mérito, obtempera que a alíquota indicada como correta que é incompatível 
com as estabelecidas na legislação tributária estadual. Em face de tais equívocos a 
autuada realizou um levantamento particular para contraditar o feito pela autuante. Junta 
aos autos relatório apontando os erros cometidos. Requer, assim, a procedência parcial 
do lançamento sobre o ICMS originário de R$ 91.796,02, conforme levantamento feito. 

Por meio do Despacho nº 154/2012-JULP às fls. 67, a autoridade 
julgadora resolve encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de origem onde seu titular 
deverá nomear fiscal estranho à lide para que verifique as argumentações e o relatório 
anexado aos autos via CD e apresente suas conclusões sobre o tema. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal alega que de 
acordo com a diligência realizada, foi constatado que o estabelecimento não possui 
Lanchonete e nem ECF para o consumo de alimentos. Assim, o estabelecimento não pode 
usufruir o benefício previsto no artigo 8º, inciso XII, do Anexo IX, do RCTE, devendo 
empregar a alíquota do produto, ou seja, 17% como o autuante categorizou para os 
produtos produzidos na panificadora do estabelecimento. E ainda, não apresentou os 
documentos solicitados na Notificação Fiscal em anexo. 

 

Após as análises detalhadas dos questionamentos da autuada, o 
fiscal manteve as categorizações feitas no lançamento, alterando as que, conforme as 
considerações apresentadas pelo sujeito passivo, estavam conforme as disposições 
previstas na legislação. 



Assim, a autoridade revisora é parcialmente favorável ao pedido da 
parte, para que o presente auto seja considerado parcialmente procedente no montante do 
ICMS de R$ 186.912,02. Para isso, apresenta a tabela dos cálculos do corpo do Relatório 
e anexa: Notificação Fiscal "fls.72", Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica 
"fls.73", CD com Levantamento de Revisão Efetuados "fls.75" e Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais "fls.89". 

Intimado às "fls.90 a 95", o sujeito passivo comparece aos autos e 
manifesta-se às "fls.100 a 106", reiterando os argumentos já feitos e solicita a procedência 
parcial no valor de R$ 134.732,01.  

Por meio da sentença nº 235/2014 – JULP às "fls.112 a 113", o 
julgador singular rejeita as preliminares de nulidade e acolhe o pedido de procedência 
parcial do lançamento no valor de R$ 186.912,02, acrescido das cominações legais. 

Através do Despacho n° 596/2014 – SR/GERF às "fls.115", a 
Fazenda Pública informa  

Intimado às "fls.116 a 117", o sujeito passivo comparece aos autos, 
sendo peremptos os solidários conforme Termo de Perempção às "fls.118". Interpõe 
Recurso Voluntário reiterando os argumentos anteriormente feitos nos autos, reforçando 
os equívocos cometidos pela autoridade revisora ao realizar a diligência. Requer, 
novamente, que seja declarado a parcial procedência do lançamento sobre o valor R$ 
91.796,02, conforme levantamento da defesa.  

Por meio da Resolução nº 123/2014 às "fls.131", a Quarta Câmara 
decide converter o feito em diligência e encaminhar os autos à Delegacia Fiscal de 
circunscrição do sujeito passivo para que seu titular nomeie autoridade a fim de promover 
a correção do valor total da exigência fiscal com adequação da carga tributária correta dos 
produtos indicados na peça defensória, nos casos em que couber, e, ainda em outros que 
sejam encontrados, mesmo que não citados em manifestações da recorrente. 

Mediante Parecer n° 963/2013-GEOT às "fls.151", a Gerência 
Especial de Auditoria esclarece que o produto “produto para pipoca” e “milho para canjica” 
são variedade especiais de milho, assim, tributados normalmente como “milho”. Desta 
forma, deve-se aplicar a mesma alíquota de ICMS do milho, ou seja, 12%, conforme os 
ditames do artigo 20, §1°, inciso II, alínea “a”, item 1, do RCTE. 

Em atendimento à Resolução n° 123/2014 – JULP às "fls. 152 a 
156", a autoridade fiscal revisora apresenta Relatório Diligencial às "fls.76 a 86", alegando 
que os produtos inseticidas, rodenticidas e desinfetantes não se enquadram nas 
especificações do item VII do Apêndice 2 do Anexo VIII do RCTE. Quanto ao desinfetante, 
de uso doméstico, deve-se aplicar a redução de cálculo prevista no artigo 8°, XXXIII, do 
RCTE. Acerca do álcool comercializado, que seria o etílico, assevera que este não está 
sujeito a substituição tributária, assim, a sua tributação deve ser considerada como 
normal, ou seja, de 17%, de acordo com artigo 27, inciso I do CTE. 

Foi constatado que o estabelecimento não possui lanchonete e nem 
ECF para o consumo de alimentos. Assim, o estabelecimento não pode usufruir o 
benefício previsto no art.8, XII, do Anexo IX, do RCTE, devendo empregar a alíquota do 
produto, ou seja, 17% como o autuante categorizou para os produtos produzidos na 
panificadora do estabelecimento. 

Após as análises detalhadas dos questionamentos da autuada, o 
fiscal manteve as categorizações feitas no lançamento, alterando as que, conforme as 



considerações apresentadas pelo sujeito passivo, estavam conforme as disposições 
previstas na legislação. 

Assim, a autoridade revisora é parcialmente favorável ao pedido da 
parte, para que o presente auto seja considerando parcialmente procedente no montante 
do ICMS de R$ 152.586,24. 

Intimado às "fls.157", o sujeito passivo comparece aos autos e 
manifesta-se às "fls.160 a 164", reiterando os argumentos já feitos e solicita a procedência 
parcial no valor de R$ 91.796,02.  

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1962/2015 de fls. 167/173, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 152.586,24, nos termos da revisão de fls. 156 dos 
autos. 

Em seguida, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso às fls. 173, 
requerendo a reinclusão dos solidários no polo passivo da lide, tendo em vista que a 
conduta dos mesmos se amolda à previsão contida no artigo 45, inciso XII, do CTE.  

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 184/188), o sujeito passivo 
declara que ao compulsar a revisão efetuada, verifica-se que o fiscal alega que a carga 
tributária do álcool uso doméstico, inseticida, rodenticidas ou raticidas é de 17%, por 
serem impermeabilizantes. Destaca, ainda, que a mencionada alíquota não condiz com a 
prevista na legislação tributária e que, portanto, os referidos produtos, sujeitos a 
substituição tributária, não podem ser tributados como se sujeitassem ao regime normal 
de apuração do imposto, assim como, não podem ser taxados como produtos 
impermeabilizantes. Cita vários produtos onde há divergências de alíquotas. Requer, 
assim, a procedência parcial do lançamento sobre o valor do ICMS de R$ 91.796,02 
(noventa e um mil, setecentos e noventa e seis reais e dois centavos).  

É o relatório. 

VOTO 

Apreciando o pedido de reinclusão na lide dos solidários, 
apresentado pela Representação Fazendária, manifesto-me pelo seu acolhimento, visto 
que na condição de sócios administradores, diretores e representantes com plenos 
poderes possuem interesse comum em situação que tributariamente desonere e, por 
consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem 
dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão por que as suas 
condutas se subsumem ao artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91.  

A questão em comento deve ser debatida sob a exegese do referido 
dispositivo legal, que tem a seguinte redação: 

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

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 



operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. 

O artigo 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

Com efeito, a aplicação do artigo 45 do Código Tributário Estadual 
pressupõe o “interesse comum”, condição sine qua non para que se configure a 
solidariedade ali insculpida.  

Por seu turno, o interesse comum demanda uma conjunção de 
objetivos entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN autoriza, 
na ausência de disposição expressa, a extração de princípios inseridos no direito público, 
podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, em sua parte que trata do 
concurso de pessoas. 

É evidente que o elemento psicológico, requisito para que haja 
concurso de agentes – somente ocorrente entre pessoas físicas - é inexistente na pessoa 
jurídica. Entretanto, isso não invalida as argumentações da teoria geral da pena na medida 
em que o foco de nossa atenção na análise do presente recurso é tão-somente a figura da 
pessoa natural do sócio administrador e seu potencial de vincular-se e de participar das 
decisões imputadas à pessoa jurídica, contribuinte. 

Nisso, reputo serem de bom préstimo as definições a seguir. 

O Código Penal Brasileiro não define expressamente 
o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade." Concorrer, neste particular, significa “colaborar”, “auxiliar”, “dar suporte”. 
Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o assentimento 
comissivo ou omissivo dos administradores, que se beneficiam das vantagens 
auferidas pela empresa, no caso presente, a desoneração do imposto nas saídas de 
mercadorias que promoveu. Nisso, vejo ampla correlação entre o “concorrer para a 
consecução do ilícito” e o “interesse comum” exigido para aplicação do artigo 45 do CTE.  

Ainda nesta seara, em alusão ao tratamento da pessoa jurídica 
enquanto ente capaz de cometer delitos, DAMÁSIO DE JESUS descreve a teoria da ficção 
nos seguintes termos: 

“a personalidade jurídica (...) não tem consciência e vontade próprias. É 
uma ficção legal. Assim, não tem capacidade penal e, por conseguinte, não 
pode cometer crimes. Quem por ela atua são seus membros diretores, seus 
representantes. Estes sim são penalmente responsáveis pelos crimes 
cometidos em nome dela”. 

Em suma, tal teoria assevera que “fora do homem, não se concebe 
crime. Só ele possui a faculdade de querer”. Não haveria, dessarte, possibilidade de 
ocorrer o ilícito capitulado na inicial sem o concurso ou interferência humana, visto que as 
decisões da empresa se personificam na figura de seus administradores e diretores. 

Creio ser justamente essa a exegese do artigo 45 do CTE, no 
particular de seu inciso XII. 



Obviamente, é com parcimônia que se deve interpretar tal teoria 
penal, visto que a própria legislação brasileira permite a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica, ex vi dos artigos 173, §5º e 225, §3º da Constituição Federal. Na verdade, 
menciono a teoria da ficção tão somente no escopo de se atestar que a responsabilização 
da pessoa jurídica convive, em paralelo, com a responsabilização de seus sócios 
dirigentes. Em outras palavras, tais responsabilidades não se excluem mutuamente. 

Com efeito, a matriz da solidariedade veiculada no artigo 45 do CTE 
é o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional e não o artigo 135 do mesmo 
Diploma Legal, cotidianamente mencionado nas peças de defesa do contribuinte como 
justificador da não-inclusão dos solidários administradores na lide, respaldado, inclusive 
por reiterados julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que o inciso XII do artigo 
45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do artigo 135 do CTN, tal peculiaridade 
não altera sua natureza. Com efeito e ao contrário do artigo 135 do CTN, o vínculo 
estabelecido no artigo 45 é inclusivo, ou seja, o devedor originário, praticante do fato 
gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela infração. 

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas.  

Posto isso, poderíamos mesmo tecer uma ilação entre o artigo 29 do 
Código Penal e os incisos I e II do parágrafo único do artigo 121 do CTN, nos seguintes 
moldes: contribuinte (autor) é que pratica o fato gerador da obrigação tributária e com ela 
tem relação pessoal e direta, responsável (partícipe) é aquele cuja obrigação decorre de 
lei, muito embora não se revista da condição de contribuinte. No presente caso, a 
expressão ‘lei” descrita no dispositivo aponta para os artigos 124, inciso I, do CTN e 45 do 
CTE.  

Em voto percuciente e instrutivo sobre a matéria, o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes, perfilhando entendimento que também conclui pela 
manutenção dos solidários na lide, nos autos do processo nº 3028175359063, assim se 
manifestou: 

Apreciando o pedido de exclusão da lide, apresentado pelos solidários, 
manifesto-me por sua rejeição, visto que na condição de sócios 
administradores, diretores e representantes com plenos poderes possuem 
interesse comum em situação que tributariamente desonere e, por 
consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente 
por serem dirigentes, ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, 
razão por que as suas condutas que se subsumem ao art.45, XII da Lei n° 
11.651/91, a seguir transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

[...] 

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



Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da n° Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I do 124 do CTN. 

Embora o inciso XII do citado art. 45 tome de empréstimo as expressões 
“atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis” e 
“os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica”, presentes, respectivamente, no caput 
do art. 134 e no inciso do III do art. 135, todos do CTN, isso não significa 
que esse inciso XII cuide de um caso de responsabilidade de terceiros, pois 
os incisos do art. 45 constituem mera lista exemplificativa de hipóteses 
específicas de solidariedade em razão de interesse comum, situação essa 
já anunciada genericamente na disposição veiculada pelo caput e que, a 
rigor, nem precisa estar descrida em algum inciso do artigo, podendo 
subsunção ocorrer  diretamente no caput. 

Assim, apresenta-se sem efeito trazer à presente contenda a exposição 
sobre o modo como a Primeira Seção do STJ interpreta o inciso III do art. 
135 do CTN, notadamente a expressões “excesso de poderes” e “infração 
de lei, contrato social ou estatutos” contidas nesse inciso e ausente no 
inciso XII do art. 45 em questão, as quais constituem o núcleo do debate 
que resultou na jurisprudência emanada do STJ sobre responsabilidade de 
terceiros imputável a diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas. 

Parece-me evidente não ser possível se servir da interpretação sobre um 
determinado dispositivo (art. 135, III, CTN) para se compreender e anunciar 
o teor de outro que cuide matéria completamente diversa (art. 124, I, CTN). 

Mais difícil, seguramente, seria efetuar essa transposição interpretativa do 
inciso III do art. 135, III do CTN para o inciso XII do Art. 45 do CTE. 

Sobre a diferença existente entre solidariedade e responsabilidade, veja-se 
as definições oferecidas pela legislação tributária goiana, contidas nos arts. 
35 e 37 do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE): 

“Art. 35. Solidariedade é o vínculo que se estabelece entre mais de uma 
pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total 
da obrigação tributária.” 

[...] 

Art. 37. Responsabilidade é a atribuição conferida à terceira pessoa de 
assumir a obrigação tributária, excluindo a do contribuinte, exceto 
quando este tenha concorrido para a prática da infração à legislação 
tributária.[...][Grifo Oportuno] 

Note-se que na solidariedade há vínculo entre pessoas, contribuintes ou 
não. Na responsabilidade, a atribuição de assumir a obrigação tributária é, 
por regra, unitária, com a exclusão do contribuinte. 

Não há como, portanto, aplicar a jurisprudência 
sobre um desses institutos para se declarar a natureza do outro”. 

Disso tudo, tem-se que há total subsunção do “interesse comum” 
descrito no artigo 45 do CTE e a qualidade de sócios administradores, detentores 
psíquicos dos rumos a serem tomados pela empresa. 

Responderão, portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a 
multa pecuniária que lhe for correspondente, porquanto não se concebe sentido ao artigo 
45 se lhe for excluído o teor infracional das condutas ali descritas. 



Com tais considerações, mantenho na lide os referidos solidários.  

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Trata o 
presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos legais, em procedimento fiscal pelo 
qual se constatou que a autuada realizou saídas de mercadorias, no período de 
01/01/2008 a 30/06/2011, por meio de Emissor de Cupom Fiscal – ECF, utilizando 
situação tributária diferente da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota 
efetiva inferior à estabelecida para a mercadoria, conforme Relatório Explicativo da 
Auditoria, demonstrativos e demais documentos em anexo. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, contesta 
parcialmente o trabalho fazendário, dizendo que alíquotas utilizadas pelo fisco estão 
erradas e indica alguns produtos, tais como milho de pipoca e milho de canjica que estão 
sujeitos a alíquota de 12%.  

Em observância aos ditames da Resolução nº 123/2014 (fls. 
131/132) o julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Fiscal de circunscrição do 
sujeito passivo afim de que a autoridade fiscal promova correção do valor total da 
exigência fiscal com adequação da carga tributária correta dos produtos indicados na peça 
defensória. 

No relatório revisional de fls. 151/156, a autoridade fiscal manifestou-
se parcialmente favorável ao pedido do contribuinte, para que o auto de infração em 
epígrafe seja julgado parcialmente procedente no valor do ICMS de R$ 152.586,24 (cento 
e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 
conforme demonstram os levantamentos em anexo. 

No caso em comento, a busca pela verdade material foi o princípio 
seguido na tramitação processual desse processo, por essa razão, consta nos autos tal 
revisão elaborada pela autoridade fiscal, de tal maneira que todos os itens que foram 
contestados pela defesa foram verificados e revistos, implicando comprovação de 
utilização de alíquota inferior pelo sujeito passivo, devendo esse recolher o valor da 
diferença de ICMS apurada e exigida no lançamento nos termos da referida revisão.  

 
Com essas considerações, entendo que a revisão realizada teve o 

condão de estabilizar o lançamento do crédito tributário, apurando, de forma didática, o 
valor de ICMS realmente devido pela empresa autuada. 

Desse modo, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional.  

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento para reincluir na lide os solidários, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 152.586,24 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), nos termos da revisão de fls. 156 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02058/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Impugnação em Segunda 
Instância. Saída de mercadorias com aplicação de carga 
tributária inferior à estabelecida por lei. Provida parcialmente. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Decisão unânime.  
 
É procedente em parte o auto de infração quando comprovado 
que o sujeito passivo promoveu saída de mercadorias tributadas 
com aplicação de carga tributária inferior à estabelecida por lei. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 91.416,09 (noventa e um mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e nove centavos), conforme planilha de fls. 82. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 30/09/2016, por meio de Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente da prevista na legislação, 
correspondendo a uma alíquota inferior à estabelecida para a mercadoria, conforme 
relatório final, demonstrativos e demais documentos em anexo, ocasionando uma 
diferença de R$ 101.531,21 (cento e um mil quinhentos e trinta e um reais e vinte um 
centavos) no ICMS a recolher. 

 
São dados como infringidos os artigos 11, inciso I, 27 e 40 da Lei nº 

11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei nº 17.519/2011.   

 
O Auto de Infração veio instruído, dentre outros, com o detalhamento 

do crédito tributário (fls. 03/04), Planilha com a diferença de ICMS (fls.06/074), mídia - CD 
(fls.09) e recibo de entrega de relatórios digitais (fls.08). 

  
O sujeito passivo direto ingressa com impugnação, alegando 

cerceamento do direito de defesa e pedindo a nulidade de todos os atos processuais por 
falta de intimação do advogado (fls.36). 

 
Mediante a RESOLUÇÃO, a II CJUL resolve determinar que o 

SEPRO intime o representante do sujeito passivo para apresentar IMPUGNAÇÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA, devolvendo-lhe todos os prazos processuais previstos em lei. 

 



O sujeito passivo atravessa a impugnação em segunda instância, 
alega erro na carga tributária de alguns produtos e pede a procedência parcial do 
lançamento. Junta mídia em CD. 

 
Nova RESOLUÇÃO da II CJUL (114/2017), de fls.76, solicita revisão 

do lançamento à DRF de GOIÂNIA. 
 
O lançamento é revisto (fls.82), reduzindo o valor originário do ICMS 

exigido para R$ 91.416,09. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Impugnação em Segunda Instância, na 

qual se pede a procedência parcial do lançamento, em o Fisco acusa o sujeito passivo de 
haver realizado saídas de mercadorias, no período de 01/01/2014 a 30/09/2016, por meio 
de Emissor de Cupom Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente da prevista na 
legislação, correspondendo a uma alíquota inferior à estabelecida para a mercadoria, 
conforme relatório final, demonstrativos e demais documentos em anexo, ocasionando 
uma diferença de R$ 101.531,21 (cento e um mil quinhentos e trinta e um reais e vinte um 
centavos) no ICMS a recolher. 

 
 
DO MÉRITO 
 
O trabalho fiscal detalha, após a categorização das mercadorias, a 

alíquota efetiva utilizada pelo contribuinte e aquela que a legislação determina que deveria 
ser aplicada, item por item de todos os cupons fiscais emitidos no período descrito – pelos 
equipamentos emissores de cupons fiscais (ECF) – relativos às saídas de mercadorias. 

 
Entretanto, o sujeito passivo alega que que o lançamento deveria ser 

julgado parcialmente procedente, porquanto, a seu ver, haveria erros na carga tributária de 
alguns produtos. 

O fisco revisa o lançamento e constata os erros alegados, reduzindo 
o valor originário do ICMS exigido para R$ 91.416,09 (noventa e um mil quatrocentos e 
dezesseis reais e nove centavos). 

 
Diante do exposto, a I CJUL do CAT conhece da impugnação do 

sujeito passivo, dá-lhe parcial provimento, no sentido de declarar, por unanimidade de 
votos, procedente em parte o auto de infração no valor originário de ICMS de R$ 
91.416,09 (noventa e um mil quatrocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme 
planilha de fls.82 dos autos. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02075/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. 
 
1. Saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior a 
estabelecidada na legislação; 
2. Auditoria de Divergêncai de Carga Tributária informada e 
calculada; 
 
3. É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual; 
4. o pedido de diligência não deve ser acatado quando não ficar 
comprovado os indícios de divergências alegada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

‘Trata-se da detecção de realização de saídas de mercadorias, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, por meio de cupons fiscais, por meio de cupons fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de ICMS a recolher de R$ 15.800,14, apurada por meio da Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. Foi anexada mídia, Relatório 
Descritivo e demonstrativos. 

O fiscal autuante anexa ao processo planilha demonstrativa das divergências 
de carga tributária, no período da ocorrência do fato gerador (pág. 09) e relatório descritivo 
da Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo que compara a da 
situação tributária e da base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 



utilizados para cálculo do imposto devido com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal. Cita ainda que 
as mercadorias foram categorizadas nos seguintes grupos com a devida fundamentação 
jurídica: 

1. Geral – artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

2. Arroz beneficiado em outra Unidade da Federação – artigo 27, inc. II, “a” 
e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do 
artigo 8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

3. Bebida alcoólica – Artigo 27, inc. III, “c” (produtos do anexo I) – no 
período de 01/06/2004 a 31/07/2008 tiveram alíquotas de 17% nas 
operações internas (inciso XXIII do artigo 8º doo anexo IX do RCTE e a 
partir desta data volta à alíquota de 25%; 

4. Café (exceto torrado ou moído) - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

5. Carne e miúdo – Artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

6. Cosméticos e desodorizador de ambiente; - - artigo 27, Inc. I – fica 
acrescido de 2% do PROTEGE; 

7. Feijão produzido ou beneficiado em outra UF - artigo 27, inc. II, “a” e “h” 
da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do artigo 
8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

8. Iogurte - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

9. Leite em pó - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

10. Queijo - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91;; 

11. Sabonete - artigo 27, inc. II, “a” e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o 
benefício do inciso XXXIII do artigo 8º do anexo IX do RCTE – 
ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

12.  Bebida láctea - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

Os sujeitos passivos apontados como solidários, apesar de devidamente 
intimados, não compareceram ao feito e, em virtude disso, foi lavrado o Termo de Revelia 
contendo os seus nomes. 

Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito 
tempestivamente alegando, em síntese, haver equívocos do fisco ao analisar as alíquotas 
aplicadas nas saídas, citando como exemplos o “queijo prato”, o “queijo tipo reino”, “Activia 
Danone Ameixa”, “Actimel Morango” e “Danone Activia”. 

Finalmente, requereu a revisão da análise das alíquotas das mercadorias 
relacionadas e disponibilizadas no relatório descritivo, alegando que não foram 
relacionadas todas as mercadorias no exemplo devido à grande variedade de produtos. 
Nada juntou ao feito. 



O processo é julgado procedente em Primeira Instância, com a 
fundamentação de que os queijos mencionados na impugnação, não se encontram 
contemplados pelo benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso XXXIII do RCTE, pois o 
benefício seria para o queijo frescal, tipo minas ou requeijão. 

O sujeito passivo solidário AUREA MARIA PASSOS MARQUES não 
comparece ao processo, tendo sido lavrado o Termo de Perempção para a mesma. 

O sujeito passivo principal SUPERMERCADOS PASSOS LTDA e o solidário 
DIVINO JOSE PASSOS, comparecem ao processo, em sede de Recurso Voluntário, 
alegando não concordarem com a sentença singular proferida, alegando os seguintes 
motivos: 

1. Qual a diferença do produto “iogurte” para os produtos “activia danone”, 
“actimel morango” e “danone activia”?, pois o processo de fabricação dos 
produtos é o mesmo; 

2. Os lançamentos de saídas emitidos no período apurado foram 
registrados corretamente, conforme estabelece a legislação; 

3. A autoridade fiscal cometeu erros ao analisar os registros de saídas das 
mercadorias; 

4. O fisco tributou equivocadamente várias mercadorias, com diversas 
alíquotas distintas; 

5. Necessidade de nova revisão das alíquotas. 

Pede a nulidade do processo ou a improcedência do auto de infração. 

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente entendo, juntamente com a maioria dos meus pares, não ser 
necessário enviar os autos em diligência, pois o fiscal autuante trouxe ao processo todos 
os elementos necessários para confirmar o lançamento feito, inclusive dividindo as 
mercadorias sujeitas a questionamento de valor de alíquota em grupos, conforme as 
características de cada uma, analisando a fundamentação jurídica de cada grupo, o que 
levou bastante segurança ao trabalho fiscal apresentado. 

Quanto ao mérito a previsão legal para concessão do benefício previsto no 
Anexo IX do RCTE, em seu art. 8°, inciso XXXIII, não se encontram os queijos 
mencionados na impugnação, apenas o queijo tipo minas, queijo frescal ou requeijão, são 
alcançados pelo benefício ali previsto. 

Da mesma forma, na alínea “a” do inciso II do art. 27 do CTE somente 
encontramos iogurte, não as bebidas lácteas também citadas em seu exemplo pela única 
impugnante. 

Pelos motivos e fundamentações expostas, conheço do recurso dos sujeitos 
passivos, nego-lhe provimento não acatando o pedido de diligência e quanto ao mérito 
mantenho a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 

 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02076/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. 
 
1. Saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior a 
estabelecidada na legislação; 
2. Auditoria de Divergêncai de Carga Tributária informada e 
calculada; 
 
3. É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual; 
4. o pedido de diligência não deve ser acatado quando não ficar 
comprovado os indícios de divergências alegada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da detecção de realização de saídas de mercadorias, no período de 
01/01/2015 a 31/12/2015, por meio de cupons fiscais, por meio de cupons fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de ICMS a recolher de R$ 17.569,47, apurada por meio da Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. Foi anexada mídia, Relatório 
Descritivo e demonstrativos. 

O fiscal autuante anexa ao processo planilha demonstrativa das divergências 
de carga tributária, no período da ocorrência do fato gerador (pág. 09) e relatório descritivo 
da Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo que compara a da 
situação tributária e da base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 



utilizados para cálculo do imposto devido com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal. Cita ainda que 
as mercadorias foram categorizadas nos seguintes grupos com a devida fundamentação 
jurídica: 

1. Geral – artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

2. Arroz beneficiado em outra Unidade da Federação – artigo 27, inc. II, “a” 
e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do 
artigo 8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

3. Bebida alcoólica – Artigo 27, inc. III, “c” (produtos do anexo I) – no 
período de 01/06/2004 a 31/07/2008 tiveram alíquotas de 17% nas 
operações internas (inciso XXIII do artigo 8º doo anexo IX do RCTE e a 
partir desta data volta à alíquota de 25%; 

4. Café (exceto torrado ou moído) - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

5. Carne e miúdo – Artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

6. Cosméticos e desodorizador de ambiente; - - artigo 27, Inc. I – fica 
acrescido de 2% do PROTEGE; 

7. Feijão produzido ou beneficiado em outra UF - artigo 27, inc. II, “a” e “h” 
da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do artigo 
8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

8. Iogurte - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

9. Leite em pó - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

10. Queijo - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91;; 

11. Sabonete - artigo 27, inc. II, “a” e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o 
benefício do inciso XXXIII do artigo 8º do anexo IX do RCTE – 
ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

12.  Bebida láctea - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

Os sujeitos passivos apontados como solidários, apesar de devidamente 
intimados, não compareceram ao feito e, em virtude disso, foi lavrado o Termo de Revelia 
contendo os seus nomes. 

Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito 
tempestivamente alegando, em síntese, haver equívocos do fisco ao analisar as alíquotas 
aplicadas nas saídas, citando como exemplos o “queijo prato”, o “queijo tipo reino”, “Activia 
Danone Ameixa”, “Actimel Morango” e “Danone Activia”. 

Finalmente, requereu a revisão da análise das alíquotas das mercadorias 
relacionadas e disponibilizadas no relatório descritivo, alegando que não foram 
relacionadas todas as mercadorias no exemplo devido à grande variedade de produtos. 
Nada juntou ao feito. 



O processo é julgado procedente em Primeira Instância, com a 
fundamentação de que os queijos mencionados na impugnação, não se encontram 
contemplados pelo benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso XXXIII do RCTE, pois o 
benefício seria para o queijo frescal, tipo minas ou requeijão. 

O sujeito passivo solidário AUREA MARIA PASSOS MARQUES não 
comparece ao processo, tendo sido lavrado o Termo de Perempção para a mesma. 

O sujeito passivo principal SUPERMERCADOS PASSOS LTDA e o solidário 
DIVINO JOSE PASSOS, comparecem ao processo, em sede de Recurso Voluntário, 
alegando não concordarem com a sentença singular proferida, alegando os seguintes 
motivos: 

1. Qual a diferença do produto “iogurte” para os produtos “activia danone”, 
“actimel morango” e “danone activia”?, pois o processo de fabricação dos 
produtos é o mesmo; 

2. Os lançamentos de saídas emitidos no período apurado foram 
registrados corretamente, conforme estabelece a legislação; 

3. A autoridade fiscal cometeu erros ao analisar os registros de saídas das 
mercadorias; 

4. O fisco tributou equivocadamente várias mercadorias, com diversas 
alíquotas distintas; 

5. Necessidade de nova revisão das alíquotas. 

Pede a nulidade do processo ou a improcedência do auto de infração. 

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente entendo, juntamente com a maioria dos meus pares, não ser 
necessário enviar os autos em diligência, pois o fiscal autuante trouxe ao processo todos 
os elementos necessários para confirmar o lançamento feito, inclusive dividindo as 
mercadorias sujeitas a questionamento de valor de alíquota em grupos, conforme as 
características de cada uma, analisando a fundamentação jurídica de cada grupo, o que 
levou bastante segurança ao trabalho fiscal apresentado. 

Quanto ao mérito a previsão legal para concessão do benefício previsto no 
Anexo IX do RCTE, em seu art. 8°, inciso XXXIII, não se encontram os queijos 
mencionados na impugnação, apenas o queijo tipo minas, queijo frescal ou requeijão, são 
alcançados pelo benefício ali previsto. 

Da mesma forma, na alínea “a” do inciso II do art. 27 do CTE somente 
encontramos iogurte, não as bebidas lácteas também citadas em seu exemplo pela única 
impugnante. 

Pelos motivos e fundamentações expostas, conheço do recurso dos sujeitos 
passivos, nego-lhe provimento não acatando o pedido de diligência e quanto ao mérito 
mantenho a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02077/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. 
 
1. Saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior a 
estabelecidada na legislação; 
2. Auditoria de Divergêncai de Carga Tributária informada e 
calculada; 
 
3. É devida a diferença de ICMS apurada na saída de mercadoria 
tributada com carga tributária inferior a estabelecida na 
legislação estadual; 
4. o pedido de diligência não deve ser acatado quando não ficar 
comprovado os indícios de divergências alegada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da detecção de realização de saídas de mercadorias, no período de 
01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de cupons fiscais, por meio de cupons fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de ICMS a recolher de R$ 17.851,20, apurada por meio da Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. Foi anexada mídia, Relatório 
Descritivo e demonstrativos. 

O fiscal autuante anexa ao processo planilha demonstrativa das divergências 
de carga tributária, no período da ocorrência do fato gerador (pág. 09) e relatório descritivo 
da Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo que compara a da 
situação tributária e da base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 



utilizados para cálculo do imposto devido com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal. Cita ainda que 
as mercadorias foram categorizadas nos seguintes grupos com a devida fundamentação 
jurídica: 

1. Geral – artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

2. Arroz beneficiado em outra Unidade da Federação – artigo 27, inc. II, “a” 
e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do 
artigo 8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

3. Bebida alcoólica – Artigo 27, inc. III, “c” (produtos do anexo I) – no 
período de 01/06/2004 a 31/07/2008 tiveram alíquotas de 17% nas 
operações internas (inciso XXIII do artigo 8º doo anexo IX do RCTE e a 
partir desta data volta à alíquota de 25%; 

4. Café (exceto torrado ou moído) - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

5. Carne e miúdo – Artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

6. Cosméticos e desodorizador de ambiente; - - artigo 27, Inc. I – fica 
acrescido de 2% do PROTEGE; 

7. Feijão produzido ou beneficiado em outra UF - artigo 27, inc. II, “a” e “h” 
da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do artigo 
8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

8. Iogurte - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

9. Leite em pó - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

10. Queijo - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91;; 

11. Sabonete - artigo 27, inc. II, “a” e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o 
benefício do inciso XXXIII do artigo 8º do anexo IX do RCTE – 
ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

12.  Bebida láctea - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

Os sujeitos passivos apontados como solidários, apesar de devidamente 
intimados, não compareceram ao feito e, em virtude disso, foi lavrado o Termo de Revelia 
contendo os seus nomes. 

Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito 
tempestivamente alegando, em síntese, haver equívocos do fisco ao analisar as alíquotas 
aplicadas nas saídas, citando como exemplos o “queijo prato”, o “queijo tipo reino”, “Activia 
Danone Ameixa”, “Actimel Morango” e “Danone Activia”. 

Finalmente, requereu a revisão da análise das alíquotas das mercadorias 
relacionadas e disponibilizadas no relatório descritivo, alegando que não foram 
relacionadas todas as mercadorias no exemplo devido à grande variedade de produtos. 
Nada juntou ao feito. 



O processo é julgado procedente em Primeira Instância, com a 
fundamentação de que os queijos mencionados na impugnação, não se encontram 
contemplados pelo benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso XXXIII do RCTE, pois o 
benefício seria para o queijo frescal, tipo minas ou requeijão. 

O sujeito passivo solidário AUREA MARIA PASSOS MARQUES não 
comparece ao processo, tendo sido lavrado o Termo de Perempção para a mesma. 

O sujeito passivo principal SUPERMERCADOS PASSOS LTDA e o solidário 
DIVINO JOSE PASSOS, comparecem ao processo, em sede de Recurso Voluntário, 
alegando não concordarem com a sentença singular proferida, alegando os seguintes 
motivos: 

1. Qual a diferença do produto “iogurte” para os produtos “activia danone”, 
“actimel morango” e “danone activia”?, pois o processo de fabricação dos 
produtos é o mesmo; 

2. Os lançamentos de saídas emitidos no período apurado foram 
registrados corretamente, conforme estabelece a legislação; 

3. A autoridade fiscal cometeu erros ao analisar os registros de saídas das 
mercadorias; 

4. O fisco tributou equivocadamente várias mercadorias, com diversas 
alíquotas distintas; 

5. Necessidade de nova revisão das alíquotas. 

Pede a nulidade do processo ou a improcedência do auto de infração. 

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente entendo, juntamente com a maioria dos meus pares, não ser 
necessário enviar os autos em diligência, pois o fiscal autuante trouxe ao processo todos 
os elementos necessários para confirmar o lançamento feito, inclusive dividindo as 
mercadorias sujeitas a questionamento de valor de alíquota em grupos, conforme as 
características de cada uma, analisando a fundamentação jurídica de cada grupo, o que 
levou bastante segurança ao trabalho fiscal apresentado. 

Quanto ao mérito a previsão legal para concessão do benefício previsto no 
Anexo IX do RCTE, em seu art. 8°, inciso XXXIII, não se encontram os queijos 
mencionados na impugnação, apenas o queijo tipo minas, queijo frescal ou requeijão, são 
alcançados pelo benefício ali previsto. 

Da mesma forma, na alínea “a” do inciso II do art. 27 do CTE somente 
encontramos iogurte, não as bebidas lácteas também citadas em seu exemplo pela única 
impugnante. 

Pelos motivos e fundamentações expostas, conheço do recurso dos sujeitos 
passivos, nego-lhe provimento não acatando o pedido de diligência e quanto ao mérito 
mantenho a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 



 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Carga tributária inferior (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02078/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Procedência. 
 
1. Saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior a 
estabelecidada na legislação; 
2. Auditoria de Divergêncai de Carga Tributária informada e 
calculada; 
 
                    3. É devida a diferença de ICMS apurada na saída de 
mercadoria tributada com carga tributária inferior a estabelecida 
na legislação estadual; 
                      4. o pedido de diligência não deve ser acatado 
quando não ficar comprovado os indícios de divergências 
alegada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da detecção de realização de saídas de mercadorias, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, por meio de cupons fiscais, por meio de cupons fiscais, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de ICMS a recolher de R$ 14.681,03, apurada por meio da Auditoria 
Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo. Foi anexada mídia, Relatório 
Descritivo e demonstrativos. 

O fiscal autuante anexa ao processo planilha demonstrativa das divergências 
de carga tributária, no período da ocorrência do fato gerador (pág. 09) e relatório descritivo 
da Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo que compara a da 



situação tributária e da base de cálculo destacada nos documentos fiscais emitidos e 
utilizados para cálculo do imposto devido com a base de cálculo calculada de ofício, sendo 
que esta considera o tipo de operação realizada, a alíquota e a situação tributária da 
mercadoria, observando ainda se há ou não utilização de benefício fiscal. Cita ainda que 
as mercadorias foram categorizadas nos seguintes grupos com a devida fundamentação 
jurídica: 

1. Geral – artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

2. Arroz beneficiado em outra Unidade da Federação – artigo 27, inc. II, “a” 
e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do 
artigo 8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

3. Bebida alcoólica – Artigo 27, inc. III, “c” (produtos do anexo I) – no 
período de 01/06/2004 a 31/07/2008 tiveram alíquotas de 17% nas 
operações internas (inciso XXIII do artigo 8º doo anexo IX do RCTE e a 
partir desta data volta à alíquota de 25%; 

4. Café (exceto torrado ou moído) - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

5. Carne e miúdo – Artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

6. Cosméticos e desodorizador de ambiente; - - artigo 27, Inc. I – fica 
acrescido de 2% do PROTEGE; 

7. Feijão produzido ou beneficiado em outra UF - artigo 27, inc. II, “a” e “h” 
da Lei n. 11.651/91 – considerado o benefício do inciso XXXIII do artigo 
8º do anexo IX do RCTE – ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

8. Iogurte - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91; 

9. Leite em pó - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

10. Queijo - artigo 27, II, “a” e “b” da Lei 11.651/91;; 

11. Sabonete - artigo 27, inc. II, “a” e “h” da Lei n. 11.651/91 – considerado o 
benefício do inciso XXXIII do artigo 8º do anexo IX do RCTE – 
ALÍQUOTA EFETIVA DE 7%; 

12.  Bebida láctea - artigo 27, I da lei n. 11.651/91; 

Os sujeitos passivos apontados como solidários, apesar de devidamente 
intimados, não compareceram ao feito e, em virtude disso, foi lavrado o Termo de Revelia 
contendo os seus nomes. 

Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito 
tempestivamente alegando, em síntese, haver equívocos do fisco ao analisar as alíquotas 
aplicadas nas saídas, citando como exemplos o “queijo prato”, o “queijo tipo reino”, “Activia 
Danone Ameixa”, “Actimel Morango” e “Danone Activia”. 

Finalmente, requereu a revisão da análise das alíquotas das mercadorias 
relacionadas e disponibilizadas no relatório descritivo, alegando que não foram 



relacionadas todas as mercadorias no exemplo devido à grande variedade de produtos. 
Nada juntou ao feito. 

O processo é julgado procedente em Primeira Instância, com a 
fundamentação de que os queijos mencionados na impugnação, não se encontram 
contemplados pelo benefício fiscal previsto no artigo 8º, inciso XXXIII do RCTE, pois o 
benefício seria para o queijo frescal, tipo minas ou requeijão. 

O sujeito passivo solidário AUREA MARIA PASSOS MARQUES não 
comparece ao processo, tendo sido lavrado o Termo de Perempção para a mesma. 

O sujeito passivo principal SUPERMERCADOS PASSOS LTDA e o solidário 
DIVINO JOSE PASSOS, comparecem ao processo, em sede de Recurso Voluntário, 
alegando não concordarem com a sentença singular proferida, alegando os seguintes 
motivos: 

1. Qual a diferença do produto “iogurte” para os produtos “activia danone”, 
“actimel morango” e “danone activia”?, pois o processo de fabricação dos 
produtos é o mesmo; 

2. Os lançamentos de saídas emitidos no período apurado foram 
registrados corretamente, conforme estabelece a legislação; 

3. A autoridade fiscal cometeu erros ao analisar os registros de saídas das 
mercadorias; 

4. O fisco tributou equivocadamente várias mercadorias, com diversas 
alíquotas distintas; 

5. Necessidade de nova revisão das alíquotas. 

Pede a nulidade do processo ou a improcedência do auto de infração. 

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente entendo, juntamente com a maioria dos meus pares, não ser 
necessário enviar os autos em diligência, pois o fiscal autuante trouxe ao processo todos 
os elementos necessários para confirmar o lançamento feito, inclusive dividindo as 
mercadorias sujeitas a questionamento de valor de alíquota em grupos, conforme as 
características de cada uma, analisando a fundamentação jurídica de cada grupo, o que 
levou bastante segurança ao trabalho fiscal apresentado. 

Quanto ao mérito a previsão legal para concessão do benefício previsto no 
Anexo IX do RCTE, em seu art. 8°, inciso XXXIII, não se encontram os queijos 
mencionados na impugnação, apenas o queijo tipo minas, queijo frescal ou requeijão, são 
alcançados pelo benefício ali previsto. 

Da mesma forma, na alínea “a” do inciso II do art. 27 do CTE somente 
encontramos iogurte, não as bebidas lácteas também citadas em seu exemplo pela única 
impugnante. 



Pelos motivos e fundamentações expostas, conheço do recurso dos sujeitos 
passivos, nego-lhe provimento não acatando o pedido de diligência e quanto ao mérito 
mantenho a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00222/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.Obrigação principal. 
 
 1. Omissão no recolhimento do imposto, apurado na 
escrituração fiscal digital – EFD X SARE.  
 
 
2. Reforma da decisão singular. Improcedente a notificação de 
lançamento. 
 
 3. O cumprimento da obrigação tributária, exigida na lavratura 
da notificação de lançamento,  tendo sido comprovado no curso 
do trâmite processual que foi cumprida, causa a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS 
regulamente escriturado e apurado na Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos 
períodos de referência, vencimentos e valores a seguir apresentados em levantamentos 
efetivados por meio de relatório EFD X SARE. Em consequência, o autuado deve recolher 
o ICMS omitido junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A infração identificada corresponde ao art. 63 da Lei nº 11.651/91, c/c 

os arts. 75, 356-C E 356-M e 356-M, § 2º do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” 
do CTE. 

 
Após a notificação legal, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, requer a improcedência da autuação alegando que por um equívoco o 
DIERENCIAL DE ALÍQUOTA referente aos meses de fevereiro a março de 2014 foram 
incorretamente preenchidos nos documentos de arrecadação, tendo sido pagos nos 
códigos da receita 159 – Diferencial de Alíquotas, sendo que o código correto seria o 108 
– ICMS NORMAL, tendo sido pago R$ 541,62 referente ao mês de março de 2014 e o 
valor de R$ 1.129,00, pago em 10/03/2014. 

  



O julgador singular analisa os documentos formalizadores da 
autuação, e decide emitir o despacho nº 1837/2014-JULP, alegando que em respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como para conferir maior segurança 
jurídica aos atos praticados no presente feito e, em especial, considerando que o sujeito 
passivo foi autuado por falta de recolhimento do ICMS e este comparece à lide informando 
que houve o pagamento do mesmo, mas, os valores ainda continuam em aberto, 
conforme relatório comparativo EFD X SARE, determina o encaminhamento dos autos ao 
NUPRE de origem para que intime o sujeito passivo para corrigir os erros, caso existentes, 
referentes aos valores faltantes, de modo que o referido relatório não acuse a diferença 
apontada, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

 
O sujeito passivo manifesta sobre o pedido de diligência, alegando 

que os referidos débitos foram pagos no prazo legal e informados no SPED Fiscal 
corretamente e que a diferença existente se refere a uma guia de diferencial de alíquotas 
que foi paga, no período correto, mas no código errado, isto é, foi pago no código de 
receita 159, quando o correto seria 108 (ICMS NORMAL) e que a retificação do 
documento só poderá ser feita pela própria Secretaria da Fazenda. 

 
O julgador singular profere sentença julgando PROCEDENTE o auto 

de infração, por entender que os valores declarados pelo contribuinte ainda se encontram 
em aberto, ou seja, ainda permanecem a diferença exigida em relação aos meses 
referenciados na peça acusatória e, mesmo oportunizando ao sujeito passivo que 
apresentasse as provas contrapondo a acusação fiscal, este permaneceu inerte. 

  
O sujeito apresenta PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, 

pedindo que sejam analisados os documentos acostados ao processo (fls. 92/93), que 
provam não existir omissão de pagamento do ICMS referente aos meses autuados. 

  
No despacho de fl. 118, o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/09, admite o recurso 
pedido de revisão extraordinária e, ao considerar que se trata de processo não 
contencioso, julgado, determina o encaminhamento do processo ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que os documentos carreados ao 

processo, fls. 92/93 e 99/100, pelo sujeito passivo, comprovam a inexistência do saldo 
devedor exigido no lançamento de ofício. 

 
Na sequência, a presidência do CAT, antes de admitir o pedido de 

revisão extraordinária, se convenceu de que a polaridade passiva apresentou no custo do 
processo a alteração do código da receita de 159 para 108, fato comprovado com a 
apresentação do histórico do pagamento, fls. 99/100. 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, o qual implica em alteração no 



lançamento, uma vez que após a alteração dos DAREs, restou comprovada a indevida 
autuação formulada na inicial, de acordo com o Relatório Comparativo EFD com o SARE.  

 
Em face das contraprovas carreadas ao processo e do resultado dos 

exames efetuados nos DAREs de recolhimento do imposto, os quais não deixam dúvidas 
quanto à inexistência da causa motivadora da constituição do crédito tributário, concluo o 
estudo do processo com a convicção de inexistência de imposto a ser exigido nesta 
autuação. 

 
Pelo exposto e de acordo com a anotação na pauta de julgamento 

das atas das sessões realizadas, o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00278/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.Obrigação principal. 
 
 1. Omissão no recolhimento do imposto, apurado na 
escrituração fiscal digital – EFD X SARE.  
 
 
2. Reforma da decisão singular. Improcedente a notificação de 
lançamento. 
 
 3. O cumprimento da obrigação tributária, exigida na lavratura 
da notificação de lançamento,  tendo sido comprovado no curso 
do trâmite processual que foi cumprida, causa a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS 
regulamente escriturado e apurado na Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos 
períodos de referência, vencimentos e valores a seguir apresentados em levantamentos 
efetivados por meio de relatório EFD X SARE. Em consequência, o autuado deve recolher 
o ICMS omitido junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A infração identificada corresponde ao art. 63 da Lei nº 11.651/91, c/c 

os arts. 75, 356-C E 356-M e 356-M, § 2º do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” 
do CTE. 

 
Após a notificação legal, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, requer a improcedência da autuação alegando que por um equívoco o 
DIERENCIAL DE ALÍQUOTA referente ao mês de outubro de 2011 e referente aos de 
fevereiro a maio de 2011 foram incorretamente preenchidos nos documentos de 
arrecadação, tendo sido pagos nos códigos da receita 159 – Diferencial de Alíquotas, 
sendo que o código correto seria o 108 – ICMS NORMAL, tendo sido pago R$ 469,00 
referente ao mês de janeiro de 2011 e o valor de R$ 1.523,00 referente ao diferencial de 
alíquotas do mês de maio de 2011, informando que os comprovantes não seguem em 



anexo porque a empresa não mais detém estes documentos, devido a um incêndio que 
ocasionou a destruição destes. 

  
O julgador singular analisa os documentos formalizadores da 

autuação, e decide emitir o despacho nº 1834/2014-JULP, alegando que em respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como para conferir maior segurança 
jurídica aos atos praticados no presente feito e, em especial, considerando que o sujeito 
passivo foi autuado por falta de recolhimento do ICMS e este comparece à lide informando 
que houve o pagamento do mesmo, mas, os valores ainda continuam em aberto, 
conforme relatório comparativo EFD X SARE, determina o encaminhamento dos autos ao 
NUPRE de origem para que intime o sujeito passivo para corrigir os erros, caso existentes, 
referentes aos valores faltantes, de modo que o referido relatório não acuse a diferença 
apontada, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

 
O sujeito passivo manifesta sobre o pedido de diligência, alegando 

que os referidos débitos foram pagos no prazo legal e informados no SPED Fiscal 
corretamente e que a diferença existente se refere a uma guia de diferencial de alíquotas 
que foi paga, no período correto, mas no código errado, isto é, foi pago no código de 
receita 159, quando o correto seria 108 (ICMS NORMAL) e que a retificação do 
documento só poderá ser feita pela própria Secretaria da Fazenda. 

 
O julgador singular profere sentença julgando PROCEDENTE o auto 

de infração, por entender que os valores declarados pelo contribuinte ainda se encontram 
em aberto, ou seja, ainda permanecem a diferença exigida em relação aos meses 
referenciados na peça acusatória e, mesmo oportunizando ao sujeito passivo que 
apresentasse as provas contrapondo a acusação fiscal, este permaneceu inerte. 

  
O sujeito apresenta PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, 

pedindo que sejam analisados os documentos acostados ao processo (fls. 132 a 134), que 
provam não existir omissão de pagamento do ICMS referente aos meses autuados. 

  
No despacho de fl. 118, o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/09, admite o recurso 
pedido de revisão extraordinária e, ao considerar que se trata de processo não 
contencioso, julgado, determina o encaminhamento do processo ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que os documentos carreados ao 

processo, fls. 132/134 e 117, pelo sujeito passivo, comprovam a inexistência do saldo 
devedor exigido no lançamento de ofício. 

 
Na sequência, a presidência do CAT, antes de admitir o pedido de 

revisão extraordinária, se convenceu de que a polaridade passiva apresentou no custo do 
processo a alteração do código da receita de 159 para 108, fato comprovado com a 
apresentação do histórico do pagamento, fls. 140 a 143. 



Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, o qual implica em alteração no 
lançamento, uma vez que após a alteração dos DAREs, restou comprovada a indevida 
autuação formulada na inicial, de acordo com o Relatório Comparativo EFD com o SARE.  

 
Em face das contraprovas carreadas ao processo e do resultado dos 

exames efetuados nos DAREs de recolhimento do imposto, os quais não deixam dúvidas 
quanto à inexistência da causa motivadora da constituição do crédito tributário, concluo o 
estudo do processo com a convicção de inexistência de imposto a ser exigido nesta 
autuação. 

 
Pelo exposto e de acordo com a anotação na pauta de julgamento 

das atas das sessões realizadas, o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00279/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.Obrigação principal. 
 
 1. Omissão no recolhimento do imposto, apurado na 
escrituração fiscal digital – EFD X SARE.  
 
 
2. Reforma da decisão singular. Improcedente a notificação de 
lançamento. 
 
 3. O cumprimento da obrigação tributária, exigida na lavratura 
da notificação de lançamento,  tendo sido comprovado no curso 
do trâmite processual que foi cumprida, causa a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS 
regulamente escriturado e apurado na Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos 
períodos de referência, vencimentos e valores a seguir apresentados em levantamentos 
efetivados por meio de relatório EFD X SARE. Em consequência, o autuado deve recolher 
o ICMS omitido junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A infração identificada corresponde ao art. 63 da Lei nº 11.651/91, c/c 

os arts. 75, 356-C E 356-M e 356-M, § 2º do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” 
do CTE. 

 
Após a notificação legal, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, requer a improcedência da autuação alegando que por um equívoco o 
DIERENCIAL DE ALÍQUOTA referente ao meses de janeiro e março de 2013 foram 
incorretamente preenchidos nos documentos de arrecadação, tendo sido pagos nos 
códigos da receita 159 – Diferencial de Alíquotas, sendo que o código correto seria o 108 
– ICMS NORMAL, tendo sido pago R$ 352,10 referente ao mês de janeiro de 2013 e o 
valor de R$ 382,51 com vencimento em 10 de abril de 2013. 

  



O julgador singular analisa os documentos formalizadores da 
autuação, e decide emitir o despacho nº 1835/2014-JULP, alegando que em respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como para conferir maior segurança 
jurídica aos atos praticados no presente feito e, em especial, considerando que o sujeito 
passivo foi autuado por falta de recolhimento do ICMS e este comparece à lide informando 
que houve o pagamento do mesmo, mas, os valores ainda continuam em aberto, 
conforme relatório comparativo EFD X SARE, determina o encaminhamento dos autos ao 
NUPRE de origem para que intime o sujeito passivo para corrigir os erros, caso existentes, 
referentes aos valores faltantes, de modo que o referido relatório não acuse a diferença 
apontada, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

 
O sujeito passivo manifesta sobre o pedido de diligência, alegando 

que os referidos débitos foram pagos no prazo legal e informados no SPED Fiscal 
corretamente e que a diferença existente se refere a uma guia de diferencial de alíquotas 
que foi paga, no período correto, mas no código errado, isto é, foi pago no código de 
receita 159, quando o correto seria 108 (ICMS NORMAL) e que a retificação do 
documento só poderá ser feita pela própria Secretaria da Fazenda. 

 
O julgador singular profere sentença julgando PROCEDENTE o auto 

de infração, por entender que os valores declarados pelo contribuinte ainda se encontram 
em aberto, ou seja, ainda permanecem a diferença exigida em relação aos meses 
referenciados na peça acusatória e, mesmo oportunizando ao sujeito passivo que 
apresentasse as provas contrapondo a acusação fiscal, este permaneceu inerte. 

  
O sujeito apresenta PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, 

pedindo que sejam analisados os documentos acostados ao processo (fls. 104 a 105), que 
provam não existir omissão de pagamento do ICMS referente aos meses autuados. 

  
No despacho de fl. 115, o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/09, admite o recurso 
pedido de revisão extraordinária e, ao considerar que se trata de processo não 
contencioso, julgado, determina o encaminhamento do processo ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que os documentos carreados ao 

processo, fls. 104/105 e 115, pelo sujeito passivo, comprovam a inexistência do saldo 
devedor exigido no lançamento de ofício. 

 
Na sequência, a presidência do CAT, antes de admitir o pedido de 

revisão extraordinária, se convenceu de que a polaridade passiva apresentou no custo do 
processo a alteração do código da receita de 159 para 108, fato comprovado com a 
apresentação do histórico do pagamento, fls. 115. 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, o qual implica em alteração no 



lançamento, uma vez que após a alteração dos DAREs, restou comprovada a indevida 
autuação formulada na inicial, de acordo com o Relatório Comparativo EFD com o SARE.  

 
Em face das contraprovas carreadas ao processo e do resultado dos 

exames efetuados nos DAREs de recolhimento do imposto, os quais não deixam dúvidas 
quanto à inexistência da causa motivadora da constituição do crédito tributário, concluo o 
estudo do processo com a convicção de inexistência de imposto a ser exigido nesta 
autuação. 

 
 Pelo exposto e de acordo com a anotação na pauta de julgamento 

das atas das sessões realizadas, o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00280/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.Obrigação principal. 
 
 1. Omissão no recolhimento do imposto, apurado na 
escrituração fiscal digital – EFD X SARE.  
 
 
2. Reforma da decisão singular. Improcedente a notificação de 
lançamento. 
 
 3. O cumprimento da obrigação tributária, exigida na lavratura 
da notificação de lançamento,  tendo sido comprovado no curso 
do trâmite processual que foi cumprida, causa a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS 
regulamente escriturado e apurado na Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos 
períodos de referência, vencimentos e valores a seguir apresentados em levantamentos 
efetivados por meio de relatório EFD X SARE. Em consequência, o autuado deve recolher 
o ICMS omitido junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A infração identificada corresponde ao art. 63 da Lei nº 11.651/91, c/c 

os arts. 75, 356-C E 356-M e 356-M, § 2º do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” 
do CTE. 

 
Após a notificação legal, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, requer a improcedência da autuação alegando que por um equívoco o 
DIERENCIAL DE ALÍQUOTA referente ao mês de janeiro de 2012 e maio e fevereiro de 
2011 foram incorretamente preenchidos nos documentos de arrecadação, tendo sido 
pagos nos códigos da receita 159 – Diferencial de Alíquotas, sendo que o código correto 
seria o 108 – ICMS NORMAL, tendo sido pago R$ 114,00 referente ao mês de janeiro de 
2012 e o valor de R$ 236,00 referente ao diferencial de alíquotas do mês de maio de 2011 
e o valor de R$ 260,00 referente ao mês de fevereiro de 2011, informando que os 



comprovantes não seguem em anexo porque a empresa não mais detém estes 
documentos, devido a um incêndio que ocasionou a destruição destes. 

  
O julgador singular analisa os documentos formalizadores da 

autuação, e decide emitir o despacho nº 1840/2014-JULP, alegando que em respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como para conferir maior segurança 
jurídica aos atos praticados no presente feito e, em especial, considerando que o sujeito 
passivo foi autuado por falta de recolhimento do ICMS e este comparece à lide informando 
que houve o pagamento do mesmo, mas, os valores ainda continuam em aberto, 
conforme relatório comparativo EFD X SARE, determina o encaminhamento dos autos ao 
NUPRE de origem para que intime o sujeito passivo para corrigir os erros, caso existentes, 
referentes aos valores faltantes, de modo que o referido relatório não acuse a diferença 
apontada, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

 
O sujeito passivo manifesta sobre o pedido de diligência, alegando 

que os referidos débitos foram pagos no prazo legal e informados no SPED Fiscal 
corretamente e que a diferença existente se refere a uma guia de diferencial de alíquotas 
que foi paga, no período correto, mas no código errado, isto é, foi pago no código de 
receita 159, quando o correto seria 108 (ICMS NORMAL) e que a retificação do 
documento só poderá ser feita pela própria Secretaria da Fazenda. 

 
O julgador singular profere sentença julgando PROCEDENTE o auto 

de infração, por entender que os valores declarados pelo contribuinte ainda se encontram 
em aberto, ou seja, ainda permanecem a diferença exigida em relação aos meses 
referenciados na peça acusatória e, mesmo oportunizando ao sujeito passivo que 
apresentasse as provas contrapondo a acusação fiscal, este permaneceu inerte. 

  
O sujeito apresenta PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, 

pedindo que sejam analisados os documentos acostados ao processo (fls. 104 a 106), que 
provam não existir omissão de pagamento do ICMS referente aos meses autuados. 

  
No despacho de fl. 118, o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/09, admite o recurso 
pedido de revisão extraordinária e, ao considerar que se trata de processo não 
contencioso, julgado, determina o encaminhamento do processo ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que os documentos carreados ao 

processo, fls. 104/106 e 117, pelo sujeito passivo, comprovam a inexistência do saldo 
devedor exigido no lançamento de ofício. 

 
Na sequência, a presidência do CAT, antes de admitir o pedido de 

revisão extraordinária, se convenceu de que a polaridade passiva apresentou no custo do 
processo a alteração do código da receita de 159 para 108, fato comprovado com a 
apresentação do histórico do pagamento, fls. 117. 



Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, o qual implica em alteração no 
lançamento, uma vez que após a alteração dos DAREs, restou comprovada a indevida 
autuação formulada na inicial, de acordo com o Relatório Comparativo EFD com o SARE.  

 
Em face das contraprovas carreadas ao processo e do resultado dos 

exames efetuados nos DAREs de recolhimento do imposto, os quais não deixam dúvidas 
quanto à inexistência da causa motivadora da constituição do crédito tributário, concluo o 
estudo do processo com a convicção de inexistência de imposto a ser exigido nesta 
autuação. 

 
Pelo exposto e de acordo com a anotação na pauta de julgamento 

das atas das sessões realizadas, o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00281/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.Obrigação principal. 
 
 1. Omissão parcial quando do recolhimento do imposto, 
apurado na escrituração fiscal digital – EFD X SARE.  
 
 
2. Reforma da decisão singular. Procedente Parcial a notificação 
de lançamento. 
 
 3. O cumprimento da obrigação tributária, exigida na lavratura 
da notificação de lançamento,  tendo sido comprovado no curso 
do trâmite processual que foi parcialmente cumprida, causa a 
reforma da decisão recorrida e a declaração da procedência 
parcial do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 94,00 (noventa e quatro reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda com a 
procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A acusação é que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS 

regulamente escriturado e apurado na Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos 
períodos de referência, vencimentos e valores a seguir apresentados em levantamentos 
efetivados por meio de relatório EFD X SARE. Em consequência, o autuado deve recolher 
o ICMS omitido junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A infração identificada corresponde ao art. 63 da Lei nº 11.651/91, c/c 

os arts. 75, 356-C E 356-M e 356-M, § 2º do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º da Instrução 
Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” 
do CTE. 

 
Após a notificação legal, o sujeito passivo impugna o lançamento do 

crédito tributário, trazendo a informação de o débito de R$ 3.0209,00 por um equívoco o 
DARE referente ao período de apuração do mês de novembro de 2013, com vencimento 
em 10/12/2013, teve os seus preenchimento nos campos 07, o mês informado como 10 
(outubro), sendo que o correto é o mês 11 (novembro), conforme informado no campo de 



informações complementares “”VALOR REF. ICMS NORMAL 11/2013” e validando ainda  
o campo 05 – data do vencimento correto “10/12/2013”.  

 
Continua o sujeito passivo, em sua impugnação, alegando que o 

débito no valor de R$ 4.576,00 referem-se ao DARE do ICMS normal no valor de R$ 
4.234,23, que teve o seu preenchimento errado no campo 07 (informação do ano), que foi 
informado o período de 2013, sendo que o correto seria o de 2014 e o DARE no valor de 
R$ 342,70, que teve o preenchimento errado no campo 02 – informado código da receita 
159 sendo que o correto seria 108 e, ainda, no campo 07, a informação do ano que foi 
2013 sendo que o correto seria 2014. 

 
O julgador singular analisa os documentos formalizadores da 

autuação, e decide emitir o despacho nº 1839/2014-JULP, alegando que em respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como para conferir maior segurança 
jurídica aos atos praticados no presente feito e, em especial, considerando que o sujeito 
passivo foi autuado por falta de recolhimento do ICMS e este comparece à lide informando 
que houve o pagamento do mesmo, mas, os valores ainda continuam em aberto, 
conforme relatório comparativo EFD X SARE, determina o encaminhamento dos autos ao 
NUPRE de origem para que intime o sujeito passivo para corrigir os erros, caso existentes, 
referentes aos valores faltantes, de modo que o referido relatório não acuse a diferença 
apontada, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

 
O sujeito passivo manifesta sobre o pedido de diligência, alegando 

que os referidos débitos foram pagos no prazo legal e informados no SPED Fiscal 
corretamente e que a diferença existente se refere a uma guia de diferencial de alíquotas 
que foi paga, no período correto, mas no código errado, isto é, foi pago no código de 
receita 159, quando o correto seria 108 (ICMS NORMAL) e que a retificação do 
documento só poderá ser feita pela própria Secretaria da Fazenda. 

 
O julgador singular profere sentença julgando PROCEDENTE o auto 

de infração, por entender que os valores declarados pelo contribuinte ainda se encontram 
em aberto, ou seja, ainda permanecem a diferença exigida em relação aos meses 
referenciados na peça acusatória e, mesmo oportunizando ao sujeito passivo que 
apresentasse as provas contrapondo a acusação fiscal, este permaneceu inerte. 

  
O sujeito apresenta PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, 

pedindo que sejam analisados os documentos acostados ao processo (fls. 104 a 106), que 
provam não existir omissão de pagamento do ICMS referente aos meses autuados. 

  
No despacho de fl. 108, o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/09, admite o recurso 
pedido de revisão extraordinária e, ao considerar que se trata de processo não 
contencioso, julgado, determina o encaminhamento do processo ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE) para ser pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



Compulsei os autos e verifiquei que os documentos carreados ao 
processo, fls. 95/96 e 106 e 107, pelo sujeito passivo, comprovam a inexistência do saldo 
devedor da forma como exigido no lançamento de ofício. 

 
Na sequência, a presidência do CAT, antes de admitir o pedido de 

revisão extraordinária, se convenceu de que a polaridade passiva apresentou no custo do 
processo a alteração do código da receita de 159 para 108, fato comprovado com a 
apresentação do histórico do pagamento, fls. 106 e 107. 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/2009 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, o qual implica em alteração no 
lançamento, uma vez que após a alteração dos DAREs, restou comprovado que houve o 
pagamento dos valores referentes aos meses de novembro de 2013 (no valor de R$ 
3.029,00) e março de 2014 (no valor de R$ 4.576,00, não ficando comprovado o 
recolhimento referente ao mês de janeiro de 2014, no valor de R$ 94,00, motivo pelo qual 
a procedência é parcial neste valor não comprovado.  

 
Em face das contraprovas carreadas ao processo e do resultado dos 

exames efetuados nos DAREs de recolhimento do imposto, os quais não deixam dúvidas 
quanto à inexistência da causa motivadora da constituição do crédito tributário em sua 
totalidade, concluo o estudo do processo com a convicção de exigência parcial do imposto 
a ser exigido nesta autuação. 

 
Pelo exposto e de acordo com a anotação na pauta de julgamento 

das atas das sessões realizadas, o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00843/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de auditoria 
baseada no comparativo EFD x SARE. Improcedência.  
 
Restando provada a inexistência da omissão apontada na 
exordial, cabe admissão de pedido de revisão feito pelo sujeito 
passivo e reforma da decisão singular com julgamento do auto 
de infração como improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de recolhimento nos prazos legais, de 

imposto regularmente registrado e apurado na escrituração fiscal digital – EFD, relativos 

aos períodos narrados na exordial e comprovados através de relatório EFD x SARE.  

O valor exigido é de R$ 4.347,00.  

Empresa apresentou suas razões (fls. 6/7)), apontando ocorrência de 

erros no preenchimento da EFD. Fala de desconsideração de créditos a que tinha direito 

em razão desse equívoco.  Apresenta pedidos de retificação e EFD e outros documentos 

(fls. 10-A/22).  

Sentença singular (fls. 33/34) não acolhe pedido feito e, com 

fundamento na falta de provas, nega-lhe provimento.  

Sujeito passivo entra com pedido de revisão extraordinária (fls. 

38/40), onde esclarece ter procedido as retificações em sua Escrituração Fiscal Digital – 

EFD, provando a inexistência da omissão apontada na exordial.  

Relatório oferecido pela SEFAZ e anexado aos autos (fls. 74/77) 

mostra a inexistência da omissão inicialmente apontada na exordial.  



Despacho da Presidência do Conselho Administrativo Tributário 

admite a consistência dos argumentos defensórios e remete os autos para apreciação 

para o Conselho Superior.  

É o relatório.  

Diante da consistência e clareza do relatório oferecido pela SEFAZ 

(fls. 74/77), a omissão apontada na exordial de fato não ocorreu, fazendo com que o 

lançamento ficasse totalmente comprometido. 

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento, para julgar improcedente o auto de infração.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00891/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do ICMS regularmente registrado na EFD. Improcedente. 
 - Quando restar comprovado que o imposto foi recolhido, o 
lançamento feito a posteriori deverá ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com 
a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do 
ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, conforme 
relatório comparativo EFD X SARE. 

Para instrução processual, foi anexado aos autos o Relatório Comparativo 
EFD com o SARE extraído dos sistemas da Secretaria de Estado da Fazenda. 

A infração foi capitulada nos artigos 63 da Lei n.º 11.651/91, combinado 
com os artigos 75, 356-C e 356-M, §2º do Decreto n.º 4.852/97 e artigo 2º da IN 155/94. 
Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 71, inciso I, “a”, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 14.058/2001. Após ser devidamente intimada, a autuada apresentou 
Pedido de Descaracterização da Não Contenciosidade, contestando o caráter 
confiscatório da multa aplicada. 

O julgador singular inadmite liminarmente o Pedido de Descaracterização 
da Não Contenciosidade e declara procedente o lançamento. 

O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa conforme Termo de Inscrição 
da Dívida Ativa nº 1196659. 

Posteriormente, a autuada interpõe Pedido de Revisão Extraordinária, 
alegando, em essência, que o ICMS exigido neste procedimento, já havia sido objeto de 
recolhimento espontâneo, porém com código de receita equivocado. Informou que 
solicitou a alteração no código da receita no DARE 2.1 de 159 para 108 e que a 
retificação foi realizada. Comprovou o alegado com cópias dos documentos de 
arrecadação original e o alterado, constante às fls. 59 e 61 dos autos. 

Diante dos fatos, o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido pelo 
presidente deste conselho, mediante Despacho nº 141/2018-PRES. 

É o relatório. 



 

V O T O 

 

Conforme demonstrado pela impugnante, ocorreu o pagamento regular e 
tempestivo do ICMS relativo aos meses de abril e maio de 2014, razão que enseja a 
improcedência da exigência fiscal.  

Sob tais fundamentos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento e julgo improcedente o presente lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Comparativo EFD x SARE (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00893/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do ICMS regularmente registrado na EFD. Improcedente. 
 - Quando restar comprovado que o imposto foi recolhido, o 
lançamento feito a posteriori deverá ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com 
a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do 
ICMS regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, conforme 
relatório comparativo EFD X SARE. 

Para instrução processual, foi anexado aos autos o Relatório Comparativo 
EFD com o SARE extraído dos sistemas da Secretaria de Estado da Fazenda. 

A infração foi capitulada nos artigos 63 da Lei n.º 11.651/91, combinado 
com os artigos 75, 356-C e 356-M, §2º do Decreto n.º 4.852/97 e artigo 2º da IN 155/94. 
Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 71, inciso I, “a”, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 14.058/2001. Após ser devidamente intimada, a autuada apresentou 
Pedido de Descaracterização da Não Contenciosidade, contestando o caráter 
confiscatório da multa aplicada. 

O julgador singular inadmite liminarmente o Pedido de Descaracterização 
da Não Contenciosidade e declara procedente o lançamento. 

O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa conforme Termo de Inscrição 
da Dívida Ativa nº 1196655. 

Posteriormente, a autuada interpõe Pedido de Revisão Extraordinária, 
alegando, em essência, que o ICMS exigido neste procedimento, já havia sido objeto de 
recolhimento espontâneo, porém com código de receita equivocado. Informou que 
solicitou a alteração no código da receita no DARE 2.1 de 159 para 108 e que a 
retificação foi realizada. Comprovou o alegado com cópias dos documentos de 
arrecadação original e o alterado, constante às fls. 60 a 62 dos autos. 

Diante dos fatos, o Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido pelo 
presidente deste conselho, mediante Despacho nº 140/2018-PRES. 

É o relatório. 



 

V O T O 

 

Conforme demonstrado pela impugnante, ocorreu o pagamento regular e 
tempestivo do ICMS relativo aos meses de abril e maio de 2014, razão que enseja a 
improcedência da exigência fiscal.  

Sob tais fundamentos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento 
e julgo improcedente o presente lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00005/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Controle paralelo. 
Aquisição de mercadoria submetida ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores desacompanhada de 
documentação fiscal. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência parcial. Decisão não unânime.  
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
2. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva 
emitir, sempre que obrigatória a emissão (RCTE, art. 145). 
 
3. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção. (RCTE, Anexo VIII, art. 35). 
 
4. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de oficio, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de 
Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram conhecendo do 
recurso de oficio, negando provimento para manter a decisão singular que considerou nulo 
"a initio" o processo. Quanto ao mérito, na forma do art. 40-A, §1º, inciso I, da Lei 
Nº.16.469/2009, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 150.711,53 (cento e cinquenta mil, setecentos e onze reais e 
cinquenta e três centavos). Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e 
José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 



Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e José Eduardo Firmino Mauro, que 
votaram pela improcedência do auto de infração.  Por maioria de votos acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, VII, " L ", do CTE, com aplicação da 
forma qualificada prevista no § 9º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. Foram vencedores 
os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e 
José Eduardo Firmino Mauro, que votaram contrário a adequação da penalidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se o pagamento do ICMS e acréscimos legais, em decorrência da 
constatação da entrada no estabelecimento de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária sem documentação fiscal, no período de janeiro a junho de 2007, no 
valor de R$ 696.659,18, apurado mediante o confronte entre as informações existente em 
arquivo de banco de dados, extraídos do computador do sujeito passivo, e os documentos 
registrados no Livro Registro de Entradas, conforme documentos anexos aos autos.  

 
Foram indicados como infringidos o art. 46, V, “a” e 51, § 3º da Lei 

11.651/91, c/com arts. 32, § 1 e 35, do Anexo VIII, do Dec. 4.852/97. Aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “c”, combinado com o § 9º, inciso lI, do 
CTE, com redação da Lei n.º 13.446/1999.  

 
Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 

Anexo – Identificação do sujeito passivo solidário; Demonstrativo de Entradas Reais de 
Mercadorias – Exercício 2007; Ordem de Serviço de nºs 1214/2007 e 1.706/2007; cópias 
do livro Registro de Apuração do ICMS; cópias do livro Registro de Entrada de 
Mercadorias; cópia das intimações expedidas e comprovantes de aviso de recebimento de 
postagem – AR e consta no corpo do auto de infração a informação que a documentação 
relativa a este auto está apensa ao auto de infração nº 3029004167052. 

  
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários OLIVEIRA GOMES 

NETO e JOSÉ ALAIR FERREIRA, sob a acusação de terem concorrido para a prática da 
infração tributária, nos termos do art. 45, incisos XII do CTE. 

  
Regularmente intimados, os sujeitos passivos, principal e solidários, foram 

considerados revéis por não terem apresentado suas defesas no prazo legal em primeira 
instância, conforme se verifica dos Avisos de Recebimentos – ARs (fls. 40/42) e 
Intimações (fls. 37/39) e Termo de Revelia à folha 43. 

  
Intimados para apresentação de impugnação em segunda instância, os 

solidários Oliveira Gomes Neto e José Alair Ferreira foram declarados peremptos por não 
apresentarem impugnação em segunda instância, conforme Termo de Perempção às 
folhas 51.  

 
A empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA foi intimada para apresentar 

impugnação em segunda instância, no dia 17 de março de 2008, conforme AR de folhas 
45.  

 
O sujeito passivo apresentou impugnação em segunda instância (fls. 53) e 

anexou aos autos a procuração ad judicia à fl. 59. Nesta procuração consta como 
outorgante a empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA representada pelo sócio Oliveira 



Gomes Neto e como outorgado Eliane de Fátima Rodrigues, todavia esse documento foi 
considerado inválido pela Segunda Câmara Julgadora deste Conselho por ter sido 
assinado por Rafael Gomes Ferreira, pessoa diversa da indicada no seu corpo, conforme 
Resolução nº 072/2011 (fls. 141).  

 
Em cumprimento ao acórdão nº 900/2011 – II CJUL (fls. 154/157), foi 

realizada nova notificação aos sujeitos passivos e os autos distribuídos, por meio de 
sorteio, para julgamento na instância singular.  

 
O julgador singular, por meio do Despacho 1.116/2014 – JULP (fls. 

200/204), solicitou a intimação pessoal da advogada Eliane de Fátima Rodrigues para que 
regularizasse a representação mediante a juntada de documentos, especificamente de 
procuração assinada por Teresinha Rodrigues Alves, considerando as mudanças no 
quadro societário da empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA e a sua transformação em 
microempresa individual em nome de Teresinha Rodrigues Alves.  

 
Retornando os autos à instância singular, tendo em vista o remanejamento 

do julgador que proferiu os despachos, foi realizado novo sorteio e os autos redistribuídos 
para continuidade ao julgamento.  

 
Considerando o histórico dos incidentes processuais da prática de atos 

em nome do sujeito passivo pelo ex-sócio senhor Oliveira Gomes Neto, retirado do quadro 
societário da empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA em janeiro de 2011 e a 
transformação desta em microempresa individual em nome de Teresinha Rodrigues Alves, 
conforme consulta realizada na JUCEG, e considerando a juntada de requerimento da 
advogada habilitada nos autos comunicando seu afastamento, renunciou ao mandato que 
lhe fora conferido, foi necessária a realização de nova diligência. 

 
Nessa nova deliberação, Despacho nº 212/2015 (fls. 224/225), foi 

determinada a intimação de Teresinha Rodrigues Alves, CPF Nº 193.064.401-97, 
administradora da empresa TERESINHA RODRIGUES ALVES - RODRIGUES 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS – ME, nos termos dos artigos 14, 15 e 
32, I, “a” da Lei nº 16.469/09 e de sua advogada, para recebimento da mídia digital, 
contendo os dados e demonstrativos do levantamento que embasaram a autuação.  

 
Autos encaminhados ao órgão julgador para dar seguimento à apreciação 

(fls. 238). 
 
Em razão do não cumprimento das determinações contidas no Despacho 

212/2015 – JULP, o julgador proferiu o Despacho 1234/2015 – JULP (fls. 239), a fim de 
serem sanadas as irregularidades constatadas.  

 
Regularmente intimado, o contribuinte comparece tempestivamente aos 

autos, via de sua representante legal, para apresentar impugnação (fls. 246/250), 
alegando em preliminar a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração, afirmando que na legislação estadual não tem previsão legal para exigir a 
cobrança de ICMS sob a acusação de omissão de entrada de mercadorias fundamentada 
em controles paralelos, sem a fiscalização apresentar cópias das notas fiscais de entrada 
ou realização de levantamento específico. Questiona a falta de fundamentação da 
acusação, indagando quais são as mercadorias supostamente adquiridas e como 
identificar se estas estavam sujeitas a substituição tributária. Ao final requer a 
improcedência do auto de infração.  

 



Cumprida a diligência os autos retornam ao órgão julgador para 
apreciação (fls. 251).  

 
Documentos de substabelecimento e renúncia ao Mandado às fls. 

255/256. 
 
Submetido à apreciação, o julgador singular entende que o lançamento 

tributário em questão foi atingido pelo vício formal da insegurança na determinação da 
infração. Decide pela nulidade absoluta do feito, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 
20 da Lei n.º 16.469/09, conforme sentença de fls. 264/268. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso Cameral n° 14/16 – CRF-SAT, (fls. 

269 a 271) esclarecendo que a empresa autuada exercia a atividade de comércio varejista 
de peças e acessórios no período fiscalizado e que essas mercadorias estavam sobre o 
regime de substituição tributária pelas operações internas subsequentes.  

 
Afirma que a auditoria que fundamenta o lançamento consiste no 

comparativo entre o valor das entradas de mercadorias constantes do banco de dados da 
empresa e valor total das entradas constantes das notas fiscais devidamente registradas 
em livro próprio, revelou diferença de R$ 691.696,85, interpretada como mercadorias 
adquiridas sem nota fiscal.  

 
Por fim, entende está demonstrada a entrada de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária no estabelecimento sem nota fiscal, não existindo insegurança na 
determinação da infração. Requereu a reforma da decisão singular. 

 
O sujeito passivo apresenta Contrarrazões (fls. 282 a 285), afirma que o 

trabalho da fiscalização não apresentou provas em conformidade com a legislação 
vigente, vez que a nossa legislação não prevê omissão de entradas com base no suposto 
controle paralelo, tão somente em relação à omissão de saídas.  

 
Sustenta que o parágrafo único do artigo 25 do CTE, que versa sobre a 

presunção legal, não se adequa à hipótese estabelecida pela fiscalização para a acusação 
de omissão de entradas apurada em suposto controle paralelo, pois inexiste essa 
presunção legal.   

 
Argumenta que o trabalho fiscal não apresentou provas em conformidade 

com a legislação, pois as cópias das notas fiscais de aquisição são a única forma capaz 
de comprovar que a empresa realizou o narrado pelo auto de infração, não sendo objeto 
de presunção.  

 
Acrescenta que o demonstrativo de fls. 05 não possui o condão de dar 

legitimidade à autuação, pois lhe falta identificar a infração que pretende imputar. 
Requereu a extinção do crédito e o arquivamento dos autos. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

resolução nº 146/2016 (fls. 289 a 290), converteu o julgamento em diligência, 
encaminhando os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que o 
auditor fiscal se manifeste sobre questões suscitadas no processo, a fim de solucionar a 
lide. 

 
Em atendimento à resolução, o auditor informa (fls. 292/297) que o 

trabalho da fiscalização que norteia o presente lançamento tributário decorreu do 



confronto entre os valores registrados nos livros fiscais e os valores encontrados no banco 
de dados que o contribuinte utiliza para registrar suas operações.  

 
O revisor defende que há segurança no procedimento, pois as entradas de 

mercadorias objeto da lide ingressaram nos estoques da impugnante fazendo parte 
apenas do controle paralelo da empresa e não figuram dentre as entradas registradas nos 
livros fiscais.  

 
Acrescenta, ainda, o revisor que todas as entradas que tiveram os DAREs 

pagos foram considerados por esta revisão. Constam das planilhas apenas as entradas 
que não possuem documento de arrecadação pago e não foram registradas no Livro 
Registro de Entradas - LRE.  

 
Entende que o valor final do ICMS que era de R$ 152.865,00 deve ser de 

R$ 150.711.53, pede que a penalidade seja alterada para o artigo 71, III-A do CTE. Junta 
os documentos de fls. 298 a 317. CD às fls. 317. 

 
O sujeito passivo manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 321 a 

324), afirma que o trabalho da fiscalização não prova em conformidade com a legislação 
vigente, vez que a nossa legislação não prevê omissão de entradas, mas sim, omissão de 
saídas com base no suposto controle paralelo.  

 
Sustenta que o parágrafo único do artigo 25 do CTE, que versa sobre a 

presunção legal, não se adequa à acusação estabelecida pela fiscalização. Para a 
acusação de omissão de entradas apurada em suposto controle paralelo não existe 
presunção legal.   

 
Argumenta que o trabalho fiscal não apresentou provas em conformidade 

com a legislação, pois as cópias das notas fiscais de aquisição são a única forma capaz 
de comprovar que a empresa realizou o narrado pelo auto de infração, não sendo objeto 
de presunção. Defende que inexiste presunção legal para a acusação fiscal de omissão de 
entradas apurada em suposto controle paralelo.   

 
Afirma que a única hipótese para o Fisco apurar a omissão de entradas é 

mediante o levantamento específico, que matematicamente comprova a existência de 
entradas ou saídas sem a correspondentes nota fiscal, assim o levantamento da forma 
que se apresenta não traz qualquer segurança na determinação da infração.  

 
Roga pela manutenção da decisão de primeira instância, em decorrência 

da falta de qualquer fundamento que pudesse modificar a decisão, vez que o 
representante fazendário nada de novo trouxe aos autos que pudesse contraditar o 
perfeito relatório e decisão do julgador singular que considerou nulo ab initio o auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O sujeito passivo é acusado de promover entrada no estabelecimento de 

mercadoria submetida à substituição tributária pelas operações posteriores desacobertada 
de documentação fiscal, no valor de R$ 696.659,18, apurado mediante o confronte entre 
as informações encontradas em arquivo de banco de dados, copiado e autenticado do 
microcomputador, lacrado e apreendido, e os documentos registrados no Livro Registro de 



Entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos aos autos. Em consequência 
deverá pagar o ICMS devido, mais as cominações legais.  

 
O julgador singular na sentença de fls. 264/268 julga nulo o auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração. Transcrevo a seguir parte da 
fundamentação pela nulidade:  

 
“[...] O trabalho fiscal consistiu em somar os valores 

constantes no controle de compras extraídos do banco de dados do sujeito 
passivo e transportado para a planilha “Ent_resumo”, e subtraiu os valores 
lançados no livro registro de entradas, e sobre a diferença exigiu o 
pagamento do imposto, conforme amostragem realizada nos meses de 
janeiro e fevereiro, que anexo aos autos, confirmando os valores 
apresentados no demonstrativo de fls. 05, que equivocadamente aponta a 
diferença como sendo decorrente de “caixa 2”.  

 
Ao cotejar as informações das notas fiscais 

relacionadas no demonstrativo extraído do banco de dados do sujeito 
passivo com as constantes do livro registro de entradas, pode se afirmar 
com segurança, tratar-se de um controle das aquisições de mercadorias 
que entraram no estabelecimento, ao que parece, foram realizadas com a 
cobertura de notas fiscais, porém sem o registro da totalidade dos 
documentos, contrariando a premissa firmada no histórico do auto de 
infração de que trata-se de mercadorias adquiridas sem documento fiscal.  

 
Conforme documentos acostados autos, a infração 

verificada é outra, ou seja, a falta de registro de notas fiscais de entrada, 
que está sujeita a aplicação de multa formal e constatado tratar de 
aquisições de mercadorias sujeitas a substituição tributária, seria então, 
devida a cobrança do ICMS.  

 
Caberia ao Fisco investigar e trazer aos autos os 

elementos necessários para comprovar a acusação fiscal, o que não 
ocorreu, fragilizando assim o lançamento, não restou alternativa a não ser 
de acatar o pedido de nulidade por insegurança na determinação da 
infração.” 
 

Entendo que o julgador singular se equivocou em anular o auto de 
infração. O histórico do auto de infração é no sentido de que a omissão de pagamento do 
ICMS foi em decorrência da apuração de entradas no estabelecimento de mercadorias 
sujeitas à substituição tributária desacobertadas de documentação fiscal, no valor de R$ 
696.659,18, encontrados em arquivo de banco de dados, copiado e autenticado do 
microcomputador, lacrado e apreendido, conforme documentos e demonstrativos anexos 
aos autos. 

 
O autor da revisão fiscal informa que o presente lançamento tributário 

decorreu do confronto entre os valores registrados nos livros fiscais e os valores 
encontrados no banco de dados que o contribuinte utilizou para registrar suas operações 
(fls. 292/297).  

 
Segundo o revisor, foi realizado um trabalho minucioso da tabela 

“NOTASE” (notas de entradas). O procedimento considerou todos os documentos listados 
no banco de dados da Recorrente, sendo considerados como de controle paralelo apenas 



os documentos de entradas (extrafiscal) que se encontravam no bando de dados e não 
estavam registrados nos livros fiscais e sem DAREs pagos.  

 
Reafirma que as mercadorias objeto da lide ingressaram no estoque da 

Recorrente fazendo parte apenas do controle paralelo da empresa e não figuram dentre as 
entradas registradas nos Livros Fiscais. Que todas as entradas que tiveram os DAREs 
pagos foram considerados por esta revisão, isto é, excluídas do lançamento. Portanto, que 
que constam das planilhas apenas as entradas que não possuem documento de 
arrecadação pago e também não foram registradas no LRE (não possui nota fiscal de 
aquisição).  

 
A declaração de fls. 134, sobre o Detalhamento do Sistema SIVE, em 

relação às SAÍDAS, esclarece que se inexistisse a emissão de nota fiscal relativo à saída 
da mercadoria o campo SERIE (série da nota fiscal) seria preenchido com o caractere 
“E1”.  Se ocorresse emissão da nota fiscal de saída, o campo SERIE seria preenchido 
com o número da série válida cadastrada na tabela TPSERS (1, 2 ..., conforme o caso). 
Em relação às entradas de mercadorias no estabelecimento, informa que o usuário digita 
os dados do documento que é gravado na tabela NOTASE (entradas de mercadorias). O 
sistema aceita a inclusão de qualquer informação cujos campos sejam semelhantes 
aos de uma nota fiscal.  

 
Verifica-se, portanto, que o programa utilizado pelo contribuinte foi 

realizado para permitir que o contribuinte controlasse as entradas e as saídas de 
mercadorias sem acobertamento de nota fiscal.  

 
O destinatário está obrigado a exigir o documento fiscal de quem deva 

emitir relativo à aquisição de mercadoria. Vejamos o disposto no artigo 145 do 
Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço 

é obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o 
deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, 
art. 14). 

 
No caso de aquisição de mercadoria submetida ao regime de substituição 

tributária pelas operações posteriores, o destinatário se torna solidário em relação ao 
pagamento do imposto, em relação à mercadoria adquirida sem o pagamento do imposto, 
nos termos do artigo 35 do anexo VIII do RCTE: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento 

do imposto devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, 
hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa 
pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados 
desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 
Portanto, entendo que o trabalho fiscal está respaldado na legislação 

tributária, nos arquivos digitais copiados e autenticados, demonstrativos (fls. 98/102 dos 
autos do processo nº 3029004167052), Nota Explicativa às fls. 132/133, bem como em 
decorrência da revisão fiscal realizada (fls. 292/297). Assim, rejeito a nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14


A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de infração, é 
referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal, por meio de controle paralelo no seu 
banco de dados. Assim, em decorrência dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido 
à pena prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de 
documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento 
de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado 
por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado" (grifo nosso). 

 
Dessa forma, a penalidade deve ser adequada para o inciso VII, alínea L, 

combinado com § 9º, inciso II, tendo em vista cuidar de aquisição de mercadoria sem nota 
fiscal e sujeita à substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Solidários peremptos, conforme termo de fls. 51/126.  
 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão singular, afastar a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e julgar procedente em parte o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 150.711,53 (cento e cinquenta mil setecentos e onze 
reais cinquenta e três centavos), adequando a penalidade para a prevista no art. 71, VII, 
"L", do CTE, com aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, inciso II, do mesmo 
dispositivo legal. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00006/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Controle paralelo. 
Aquisição de mercadoria submetida ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores desacompanhada de 
documentação fiscal. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput). 
 
2. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva 
emitir, sempre que obrigatória a emissão (RCTE, art. 145). 
 
3. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção. (RCTE, Anexo VIII, art. 35). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de oficio, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de 
Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram conhecendo do 
recurso de oficio, negando provimento para manter a decisão singular que considerou nulo 
"ab initio" o processo. Quanto ao mérito, na forma do art. 40-A, §1º, inciso I, da Lei 
Nº.16.469/2009, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 295.023,81 (duzentos e noventa e cinco mil e vinte e três reais e oitenta e um 
centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de 
Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 



Mauricio Ribeiro de Paiva e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram pela 
improcedência do auto de infração.  Por maioria de votos acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, VII, " L ", do CTE, com aplicação da forma 
qualificada prevista no § 9º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e 
José Eduardo Firmino Mauro, que votaram contrário a adequação da penalidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se o pagamento do ICMS e acréscimos legais, em decorrência da 
constatação da entrada no estabelecimento de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária sem documentação fiscal, no período de janeiro a dezembro de 
2006, no valor de R$ 1.334.949,35, apurado mediante o confronte entre as informações 
existentes em arquivo de banco de dados, extraídos do computador do sujeito passivo, e 
os documentos registrados no Livro Registro de Entradas, conforme documentos anexos 
aos autos.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 46, V, “a” e 51, § 3º da Lei 

11.651/91, c/com artigos 32, § 1 e 35, do Anexo VIII, do Dec. 4.852/97. Aplicada a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “c”, combinado com o § 9º, inciso lI do 
CTE, com redação da Lei n.º 13.446/1999. 

  
Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 

Anexo – Identificação do sujeito passivo solidário; Demonstrativo de Entradas Reais de 
Mercadorias – Exercício 2006; Ordem de Serviço de nºs 1214/2007 e 1.706/2007; cópias 
do livro Registro de Apuração do ICMS - Exercício 2006; cópias do livro Registro de 
Entrada de Mercadorias; cópia de contrato de locação de imóvel; Instrumento Público de 
Procuração; envelope contendo 02 mídias digitais (DVD-R) onde estão gravados os 
arquivos de banco de dados utilizados, os levantamentos realizados e nota explicativa; 05 
(cinco) cópias de notificações expedidas; Termos de Lacração e Deslacração; Termo de 
Copiagem e Autenticidade de Arquivos Eletrônicos; Declaração/Recibo do Termo de 
Copiagem; Nota Explicativa da Transcrição de Dados Autenticados; Detalhamento do 
Sistema SIVE; cópia da tabela de códigos do programa de informática utilizado pelo 
sujeito passivo, cópia das intimações expedidas e comprovantes de aviso de recebimento 
de postagem - AR.  

 
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários Oliveira Gomes Neto e 

José Alair Ferreira sob a acusação de terem concorrido para a prática da infração 
tributária, nos termos do art. 45, incisos XII do CTE.  

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos - principal e solidários - 

foram considerados revéis por não terem apresentado suas defesas no prazo legal em 
primeira instância, conforme se verifica dos Avisos de Recebimentos – ARs (fls. 119/121) 
e Intimações (fls. 116/118) e Termo de Revelia à folha 122.  

 
Intimados para apresentação de impugnação em segunda instância, os 

solidários OLIVEIRA GOMES NETO e JOSÉ ALAIR FERREIRA foram declarados 
peremptos por se manterem inertes, conforme Termo de Perempção à folha 130. 

 



A empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA foi intimada para apresentar 
impugnação em segunda instância, no dia 17 de março de 2008, conforme AR às folhas 
124.  

 
Juntamente com a impugnação em segunda instância (fls. 132) foi 

anexada aos autos a procuração ad judicia à fls. 138. Nessa procuração consta como 
outorgante a empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA representada pelo sócio Oliveira 
Gomes Neto e como outorgado Eliane de Fátima Rodrigues, tendo sido esse documento 
considerado inválido pela Segunda Câmara Julgadora deste Conselho, por ter sido 
assinado por RAFAEL GOMES FERREIRA, pessoa diversa da indicada no seu corpo, 
conforme Resolução nº 071/2011 (fls. 229).  

 
Em atendimento à Resolução nº 071/2011 (fls. 229), para fins de correção 

da representação da empresa pela advogada ELIANE DE FÁTIMA RODRIGUES, foi 
juntado aos autos a procuração ad judicia à folha 239. 

 
Em cumprimento ao acórdão nº 899/2011 – II CJUL (fls. 242/246), foi 

realizada nova notificação aos sujeitos passivos e os autos distribuídos através de sorteio 
para julgamento na instância singular.  

 
O julgador singular determina a intimação dos sujeitos passivos para 

pagamento ou apresentação de impugnação em primeira instância (fls. 249). 
 
Novo Despacho proferido pelo julgador singular às fls. 261/262. 
 
Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 264). 
 
Mediante o Despacho 1.112/2014 – JULP (fls. 294/298), o julgador 

singular solicitou a intimação pessoal da advogada Eliane de Fátima Rodrigues para que 
regularizasse a representação mediante a juntada de documentos, especificamente de 
procuração assinada por Teresinha Rodrigues Alves, considerando as mudanças no 
quadro societário da empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA e a sua transformação em 
microempresa individual em nome de Teresinha Rodrigues Alves.  

 
Documentos de renúncia ao Mandado e procuração às fls. 306 e 309. 
 
Retornando os autos à instância singular, tendo em vista o remanejamento 

do autor dos despachos anteriores, foi realizado novo sorteio e os autos redistribuídos 
para continuidade do julgamento.  

 
Considerando o histórico dos incidentes processuais da prática de atos em 

nome do sujeito passivo pelo ex-sócio senhor Oliveira Gomes Neto, retirado do quadro 
societário da empresa GF GOMES E FERREIRA LTDA em janeiro de 2011, e a 
transformação desta em microempresa individual em nome de Teresinha Rodrigues Alves, 
conforme consulta realizada na JUCEG, e considerando a juntada de requerimento da 
advogada habilitada nos autos comunicando seu afastamento, renunciou ao mandato que 
lhe fora conferido, foi necessária a realização de nova diligência. 

 
Nessa nova deliberação, Despacho nº 214/2015 (fls. 311/312), foi 

determinada a intimação de Teresinha Rodrigues Alves, CPF Nº 193.064.401-97, 
administradora da empresa TERESINHA RODRIGUES ALVES - RODRIGUES 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS – ME, nos termos dos artigos 14, 15 e 



32, I, “a” da Lei nº 16.469/09 e de sua advogada, para recebimento da mídia digital, 
contendo os dados e demonstrativos do levantamento que embasaram a autuação. 

 
Instrumento de procuração para representar o contribuinte às fls. 322/323.  
 
Despacho determinando a intimação e entrega da mídia digital ao sujeito 

passivo, ofertando novo prazo para se defender às fls. 326. 
 
Regularmente intimado, o contribuinte comparece tempestivamente aos 

autos, via de sua representante legal, para apresentar impugnação (fls. 333/337), 
alegando em preliminar a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração, afirmando que na legislação estadual não tem previsão legal para exigir a 
cobrança de ICMS sob a acusação de omissão de entrada de mercadorias fundamentada 
em controles paralelos, sem a fiscalização apresentar a cópia das notas fiscais de entrada 
ou realização de levantamento específico. Questiona a falta de fundamentação da 
acusação, indagando quais são as mercadorias supostamente adquiridas e como 
identificar se estas estavam sujeitas a substituição tributária. Ao final requer a 
improcedência do auto de infração.  

 
Autos encaminhados ao órgão julgador singular para continuidade ao 

julgamento (fls. 338). 
 
Documentos de renúncia ao Mandado e substabelecimento às fls. 

342/343. 
 
Submetido à apreciação, o julgador singular mediante a Sentença nº 

1055/2016 – JULP (fls. 347/351) entendeu que o lançamento tributário em questão foi 
atingido pelo vício formal da insegurança na determinação da infração. Decide pela 
nulidade absoluta do feito, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 20 da Lei n.º 
16.469/09. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso Cameral n° 13/16 – CRF-SAT (fls. 

352 a 354), esclarecendo que a empresa autuada exercia a atividade de comércio 
varejista de peças e acessórios no período fiscalizado, essas mercadorias estavam sobre 
o regime de substituição tributária pelas operações internas subsequentes.  

 
Afirma também que a auditoria que sustenta o lançamento consiste no 

comparativo entre o valor das entradas de mercadorias constantes do banco de dados da 
empresa e valor total das entradas constantes das notas fiscais devidamente registradas 
em livro próprio, revelou diferença de R$ 1.334.949,35, interpretada como mercadorias 
adquiridas sem nota fiscal. 

 
Por fim, entende está demonstrada a entrada de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária no estabelecimento sem nota fiscal, inexistindo insegurança na 
determinação da infração. Requereu a reforma da decisão singular. 

 
O sujeito passivo apresenta Contrarrazões (fls. 365 a 368). Afirma que o 

trabalho da fiscalização não prova em conformidade com a legislação vigente, vez que a 
nossa legislação não prevê omissão de entradas com base no suposto controle paralelo, 
existe a previsão tão somente em relação a omissão de saídas.  

 
Sustenta que o parágrafo único do artigo 25 do CTE, que versa sobre a 

presunção legal, não se adéqua à hipótese estabelecida pela fiscalização de omissão de 



entradas apurada com base em suposto controle paralelo, pois inexistente essa presunção 
legal.   

 
Argumenta que o trabalho fiscal não apresentou provas em conformidade 

com a legislação, pois as cópias das notas fiscais de aquisição são a única forma capaz 
de comprovar que a empresa realizou o narrado pelo auto de infração, não sendo objeto 
de presunção.  

 
Acrescenta que o demonstrativo de fls. 05 não possui o condão de dar 

legitimidade à autuação, pois lhe falta identificar a infração que pretende imputar. 
Requereu a extinção do crédito e o arquivamento dos autos. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

resolução 145/2016 (fls. 372 a 373), converteu o julgamento em diligência, encaminhando 
os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que o auditor se 
manifestasse sobre as questões suscitadas, a fim de solucionar a lide. 

 
Em atendimento, o auditor informa (fls. 375/380) que o trabalho da 

fiscalização que norteia o presente lançamento tributário decorreu do confronto entre os 
valores registrados nos livros fiscais e os valores encontrados no banco de dados que o 
contribuinte utiliza para registrar suas operações.  

 
O revisor defende que há segurança no procedimento, pois as entradas de 

mercadorias objeto da lide ingressaram nos estoques da impugnante fazendo parte 
apenas do controle paralelo da empresa e não figuram dentre as entradas registradas nos 
livros fiscais.  

 
Acrescenta, ainda, o revisor que todas as entradas que tiveram os DAREs 

pagos foram considerados por esta revisão. Constam das planilhas apenas as entradas 
que não possuem documento de arrecadação pago e não foram registradas no Livro 
Registro de Entradas - LRE.  

 
Entende que o valor final do ICMS que era de R$ 295.023,81 deve ser de 

R$ 296.336,05, pede que a penalidade seja alterada para o artigo 71, III-A. Junta os 
documentos de fls. 381 a 421. CD às fls. 421. 

 
O sujeito passivo manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 425 a 

428). Afirma que o trabalho da fiscalização não prova em conformidade com a legislação 
vigente, vez que a nossa legislação não prevê omissão de entradas, mas sim, omissão de 
saídas com base no suposto controle paralelo.  

 
Sustenta que o parágrafo único do artigo 25 do CTE, que versa sobre a 

presunção legal, não se adéqua à acusação estabelecida pela fiscalização, pois para a 
acusação de omissão de entradas apurada em suposto controle paralelo não existe 
presunção legal.   

 
Argumenta que o trabalho fiscal não apresentou provas em conformidade 

com a legislação, pois as cópias das notas fiscais de aquisição são a única forma capaz 
de comprovar que a empresa realizou o narrado pelo auto de infração, não sendo objeto 
de presunção. Defende que inexiste a presunção legal para a acusação fiscal de omissão 
de entradas apurada em suposto controle paralelo.   

 



Afirma que a única hipótese para o Fisco apurar a omissão de entradas é 
mediante o levantamento específico, que matematicamente comprova a existência de 
entradas ou saídas sem a correspondentes nota fiscal, assim o levantamento da forma 
que se apresenta não traz qualquer segurança na determinação da infração.  

 
Roga pela manutenção da decisão de primeira instância, em decorrência 

da falta de qualquer fundamento que pudesse modificar essa decisão, vez que o 
representante fazendário nada de novo trouxe aos autos que pudesse contraditar o 
perfeito relatório e decisão do julgador singular que considerou nulo ab initio o auto de 
infração.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

O sujeito passivo é acusado de promover entrada no estabelecimento de 
mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores 
sem documentação fiscal, no período de janeiro a dezembro de 2006, no valor de R$ 
1.334.949,35, apurado mediante o confronto entre as informações encontradas em 
arquivos de banco de dados, extraídos do computador do sujeito passivo, e os 
documentos registrados no Livro Registro de Entradas, conforme documentos anexos aos 
autos. 

 
O julgador singular na sentença de fls. 347/351 julga nulo o auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração. Transcrevo a seguir parte da 
fundamentação pela nulidade:  

 
“[...] O trabalho fiscal consistiu em somar os valores 

constantes no controle de compras extraídos do banco de dados do sujeito 
passivo e transportado para a planilha “Ent_resumo”, e subtraiu os valores 
lançados no livro registro de entradas, e sobre a diferença exigiu o 
pagamento do imposto, conforme amostragem realizada nos meses de 
janeiro e fevereiro, que anexo aos autos, confirmando os valores 
apresentados no demonstrativo de fls. 05, que equivocadamente aponta a 
diferença como sendo decorrente de “caixa 2”.  

 
Ao cotejar as informações das notas fiscais 

relacionadas no demonstrativo extraído do banco de dados do sujeito 
passivo com as constantes do livro registro de entradas, pode se afirmar 
com segurança, tratar-se de um controle das aquisições de mercadorias 
que entraram no estabelecimento, ao que parece, foram realizadas com a 
cobertura de notas fiscais, porém sem o registro da totalidade dos 
documentos, contrariando a premissa firmada no histórico do auto de 
infração de que trata-se de mercadorias adquiridas sem documento fiscal.  

 
Conforme documentos acostados autos, a infração 

verificada é outra, ou seja, a falta de registro de notas fiscais de entrada, 
que está sujeita a aplicação de multa formal e constatado tratar de 
aquisições de mercadorias sujeitas a substituição tributária, seria então, 
devida a cobrança do ICMS.  

 
Caberia ao Fisco investigar e trazer aos autos os 

elementos necessários para comprovar a acusação fiscal, o que não 



ocorreu, fragilizando assim o lançamento, não restou alternativa a não ser 
de acatar o pedido de nulidade por insegurança na determinação da 
infração.” 
 

Entendo que o julgador singular se equivocou em anular o auto de 
infração. O histórico do auto de infração é no sentido de que a omissão de pagamento do 
ICMS foi em decorrência da apuração de ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO 
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

 
O autor da revisão fiscal informa que o presente lançamento tributário 

decorreu do confronto entre os valores registrados nos livros fiscais e os valores 
encontrados no banco de dados que o contribuinte utiliza para registrar suas operações 
(fls. 375/380).  

 
Segundo o revisor, foi realizado um trabalho minucioso da tabela 

“NOTASE” (notas de entradas). O procedimento considerou todos os documentos listados 
no banco de dados da Recorrente, sendo considerados como de controle paralelo apenas 
os documentos de entradas (extrafiscal) que se encontravam no bando de dados e não 
estavam registrados nos livros fiscais e sem DAREs pagos.  

 
Reafirma que as mercadorias objeto da lide ingressaram no estoque da 

Recorrente fazendo parte apenas do controle paralelo da empresa e não figuram dentre as 
entradas registradas nos Livros Fiscais. Informa que todas as entradas que tiveram os 
DAREs pagos foram considerados por esta revisão, isto é, excluídas do lançamento. 
Portanto, que constam das planilhas apenas as entradas que não possuem documento de 
arrecadação pago e também não foram registradas no LRE (não possui nota fiscal de 
aquisição).  

 
A declaração de fls. 102, sobre o Detalhamento do Sistema SIVE, em 

relação às SAÍDAS, esclarece que se inexistisse a emissão de nota fiscal relativo à saída 
da mercadoria o campo SERIE (série da nota fiscal) seria preenchido com o caractere 
“E1”.  Se ocorresse emissão da nota fiscal de saída, o campo SERIE seria preenchido 
com o número da série válida cadastrada na tabela TPSERS (1, 2 ..., conforme o caso). 
Em relação às entradas de mercadorias no estabelecimento, informa que o usuário digita 
os dados do documento que é gravado na tabela NOTASE (entradas de mercadorias). O 
sistema aceita a inclusão de qualquer informação cujos campos sejam semelhantes 
aos de uma nota fiscal.  

 
Verifica-se, portanto, que o programa utilizado pelo contribuinte foi 

realizado para permitir que o contribuinte controlasse as entradas e as saídas de 
mercadorias sem acobertamento de nota fiscal.  

 
O destinatário está obrigado a exigir documento fiscal de quem deva emitir 

relativo à aquisição de mercadoria. Vejamos o disposto no artigo 145 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual - RCTE: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço 

é obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o 
deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, 
art. 14). 

 
No caso de aquisição de mercadoria submetida ao regime de substituição 

tributária pelas operações posteriores, o destinatário se torna solidário em relação ao 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14


pagamento do imposto, em relação à mercadoria adquirida sem o pagamento do imposto, 
nos termos do artigo 35 do anexo VIII do RCTE: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento 

do imposto devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, 
hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa 
pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados 
desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, entendo que o trabalho fiscal está respaldado na legislação 
tributária, nos arquivos digitais copiados e autenticados (fls. 98/102), demonstrativos, bem 
como na revisão fiscal realizada (fls. 375/421). Assim, rejeito a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração.  

 
A exigência tributária, conforme consta do histórico do auto de infração, é 

referente à aquisição de mercadoria sem nota fiscal, por meio de controle paralelo no seu 
banco de dados. Assim, em decorrência dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido 
à pena prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l" do CTE: "pela falta de emissão de 
documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento 
de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado 
por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado" (grifo nosso). 

 
Dessa forma, a penalidade deve ser adequada para o inciso VII, alínea L, 

combinado com § 9º, inciso II, tendo em vista cuidar de aquisição de mercadoria sem nota 
fiscal e sujeita à substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Solidários peremptos, conforme termo de fls. 130.  
 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão singular, afastar a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e julgar procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 295.023,81 (duzentos e noventa e cinco mil e vinte e três 
reais e oitenta e um centavos), adequando a penalidade para a prevista no art. 71, VII, "L", 
do CTE, com aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, inciso II, do mesmo 
dispositivo legal. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00016/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide. Rejeitada. Decisão não unânime. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Realização de saídas de 
mercadorias tributadas sem documentação fiscal. Procedência 
parcial. Decisão por maioria de votos. 
 
1. A legislação tributária preceitua que o contribuinte do ICMS é 
obrigado a manter e escriturar os livros fiscais exigidos, bem 
como a emitir documentos fiscais relativos às operações que 
promover (artigo 64, § 2.º, da Lei n.º 11.651/91); 
 
2. A comercialização de mercadorias, por meio de controles 
paralelos à documentação fiscal, constitui-se em infração às 
normas legais, sujeitando-se o infrator ao lançamento de ofício 
do imposto correspondente apurado, acrescido da multa e 
demais cominações legais previstas para a falta praticada; 
 
3. O procedimento fiscal, corretamente elaborado, que reclama o 
pagamento de ICMS, não contraditado eficientemente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária respectiva. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 15.100,75 
(quinze mil e cem reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha de fls. 104 e 
considerando o pagamento de fls. 102 e 103 para possível extinção do crédito tributário. 
Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que 
votou pela improcedência do lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate proferido 



pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 15 de dezembro de 2.014, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, no 
valor original de R$ 24.174,42 (vinte e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e 
quarenta e dois centavos), em razão de ter promovido a saída de mercadorias tributadas, 
em operações de venda mercantil, no valor comercial de R$ 142.202,45 (cento e quarenta 
e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), no período de 1º de janeiro 
de 2.012 a 30 de novembro de 2.013, sem a emissão dos documentos fiscais 
correspondentes, conforme comparativo entre os valores das saídas tributadas extraídos 
de arquivos fornecidos pelas Administradoras de Cartões, e as vendas declaradas em 
EFD (Escrituração Fiscal Digital). 

Qualificou como coobrigada solidária Maria Helena Batista Santos, 
nos termos do artigo 45, inciso XII, do CTE, fls. 05. 

Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso VI, 64, § 
2º e 66, todos da Lei nº 11.651/91 - CTE, sendo proposta a multa de ofício prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea "l", e § 9º, inciso I, do CTE, com redação da Lei nº 16.241/08. 

Para instrução do lançamento foram juntados os seguintes 
documentos: Anexos Estruturados - Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado; Planilha Comparativo Entre as Vendas a Cartão e as 
Declaradas em DPI/EFD; Vendas com Cartão de Crédito/Débito por Administradora; 
Relatório de Saídas Declaradas em EFD; Percentual Compra com S.T; Consulta 
Regularidade da EFD; Resumo da Escrituração Fiscal Digital; Consulta Simples Nacional; 
e, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 03/32. 

Regularmente intimados, fls. 33/37, e, não comparecendo aos autos 
procedeu-se à lavratura do Termo de Revelia às fls. 38. 

Novamente intimados, fls. 40/41, apenas o sujeito passivo principal 
comparece ao processo com a defesa às fls. 44, na qual alega que a omissão indicada 
pela fiscalização não ocorreu, e que na verdade não foram consideradas as prestações 
de serviços como atividade legal da empresa. 

A Representação Fazendária requer a juntada da documentação às 
fls. 50/65, o que enseja o encaminhamento do processo para fins revisionais, conforme 
se vê nos termos constantes da Resolução nº 126/2016, fls. 66/67, na qual, após os 
devidos considerandos, determinou, em especial: “1) Verificar se perdura a diferença 
apontada na inicial, tomando-se por parâmetros os valores relativos aos documentos 
fiscais emitidos pelo sujeito passivo, inclusive, quanto à possibilidade de emissão de 
notas fiscais de serviços eletrônicas, as quais devem ser consideradas, e os informados 
pelas operadoras de cartões de crédito; 2) Se for o caso, dar seguimento à fiscalização 
do sujeito passivo, nos exatos ditames do item 9-A do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, aprovado pela IS nº 15/09 – SAT”. 

Os documentos e manifestação do revisor, em atendimento à 
Resolução, se encontram às fls. 69/73, tendo o mesmo informado que houve o 
parcelamento do crédito tributário, o que implica confissão irretratável da dívida por parte 



do sujeito passivo e a expressa renúncia a quaisquer defesas ou recursos, bem como 
desistência em relação aos já interpostos. 

Intimado, o sujeito passivo não se manifesta a respeito do resultado 
da diligência. 

Exara-se, pela Quarta Câmara deste Conselho, a Resolução nº 
048/2017, fls. 79/80, enviando os autos à Regional de Fiscalização de Goiânia, com o 
escopo de se promover revisão com vistas a verificar a existência de notas fiscais 
(inclusive eletrônicas) emitidos pelo sujeito passivo no período relativo ao presente auto, 
deduzindo-as do valor reclamado neste auto e liquidando o exato valor de ICMS devido 
em razão do presente lançamento. 

Com a juntada dos documentos e demonstrativos às fls. 82/95, e a 
manifestação às fls. 96, o revisor destaca: “Todavia, após reanálise de todo o processo, 
com averiguações mais aprofundadas, localizamos notas fiscais de entradas e saídas 
não registradas no Sistema SEFAZ (fls. 86 a 94). Isso, ao nosso ver, muda tudo, já que, 
considerando que houve venda de produtos/serviços, mesmo sem registro, em valores 
superiores ao autuado, as diferenças deixam de existir”. 

Intimados, os autuados não se manifestam a respeito do resultado da 
diligência. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação oral, destaca 
que, inobstante o zelo apresentado pelo revisor, restam ainda diferenças referentes aos 
meses de março de 2.012, março de 2.013 e abril de 2.013, conforme especificado no 
demonstrado às fls. 104, permanecendo como valor remanescente de ICMS a 
importância de R$ 15.100,76 (quinze mil, cem reais e setenta e seis centavos) 

Este é o relatório. 
 

           V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise da arguição de exclusão da coobrigada 
solidária, suscitada pelo Conselheiro Relator, assim como, quanto ao mérito. 

   

              SOLIDARIEDADE 

 

Apreciando o pedido de exclusão da lide da coobrigada solidária 
Maria Helena Batista Santos, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que a mesma, 
na condição de Administradora, consoante Contrato Social, é responsável por fixar a 
orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que a qualificada como solidária possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 



âmbito de sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 

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

[...] 

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

[...]” 
 

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

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide a solidária identificada, razão pela qual deve ser mantida na polaridade passiva. 

 

           QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Adentrando ao mérito do lançamento, entendo, em prelúdio, ser 
pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrever o artigo 64, § 2º, da Lei nº 
11.651/91, “in verbis”: 

 

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

[...] 

§ 2.º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigadas a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais”. 

 

Dirigindo-me ao mérito do processo, não vejo como acolher as 
razões trazidas pelos recorrentes, pois há no processo provas inequívocas, colocadas 
pelos autuantes, quanto à real movimentação mercantil do estabelecimento, obtida de 
forma legal, por intermédio dos arquivos fornecidos pelas Administradoras de Cartões de 
Débito/Crédito. Dos valores coletados elaborou-se os demonstrativos juntados ao 



processo, os quais determinaram o valor do imposto cobrado, corretamente corrigido pelo 
trabalho revisional. 

Prosseguindo no voto, destaco que o Código Tributário Estadual 
(CTE), em seu art. 25, § 1°, VI, estabelece que decorre de operação ou prestação 
tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente ao valor 
constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou prestação de 
serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença 
quando emitidos com valores inferiores ao real: 

 
“Art. 25. [...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 

valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...] 

VI - Ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias 

ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 

montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

[...] 

 
Os agentes do Fisco compararam as vendas realizadas por meio de 

cartões magnéticos débito/crédito, extraídas de arquivos fornecidos pelas Administradoras 
de Cartões, com as vendas declaradas em EFD – Escrituração Fiscal Digital, e, após as 
devidas correções ocorridas na revisão, constatou-se, ainda, um valor remanescente de 
omissão de saídas de mercadorias, conforme especificado no Demonstrativo às fls. 104, 
persistindo, portanto, diferenças nos meses de março de 2.012, março de 2.013 e abril de 
2.013. 

Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo ensejaram a 
realização do trabalho revisional, o qual, após a percuciente análise do Representante 
Fazendário, permitiu a consolidação do valor remanescente abaixo discriminado: 

MAR.2012  

Vendas no cartão     R$ 86.500,00 

Notas emitidas    R$   9.249,55 

Diferença     R$ 75.250,45 

ICMS     R$ 12.792,50 

MAR.2013 

Vendas no cartão    R$ 12.839,00 

Notas emitidas    R$   1.299,00 

Diferença     R$ 11.540,00 

ICMS     R$   1.961,80 

ABR.2013 

Vendas no cartão    R$   4.952,30 

Notas emitidas    R$   2.914,30 

Diferença     R$   2.038,00 

ICMS     R$      346,45 



TOTAL ICMS    R$ 15.100,75 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa. 

Entendo, assim, que a infração está perfeitamente demonstrada no 
processo, não vislumbrando, assim, razões para alterar o mérito do lançamento, apenas 
adequando os valores em razão da diligência realizada. 

Diante do exposto, quanto ao mérito, de forma majoritária, voto, para 
conhecer da Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor original do ICMS de R$ 15.100,75 (quinze mil, cem 
reais e setenta e cinco centavos), nos meses acima demonstrados, conforme planilha às 
fls. 104, devendo, ainda, serem considerados os pagamentos indicados às fls. 102 e 103, 
para fins de possível extinção do crédito tributário. 

E, também, em consenso majoritário, voto para rejeitar o pleito de 
exclusão da coobrigada solidária Maria Helena Batista Santos, da polaridade passiva, 
arguida pelo Conselheiro Relator. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00031/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Comparativo entre o Valor Informado por 
Administradora de Cartão de Crédito e o Valor Informado pelo 
Contribuinte na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
Improcedência. 
 
Tendo o autor do lançamento revisado o auto de infração e 
constatado o adimplemento da obrigação principal nele lançada, 
declara-se improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência do ICMS no valor de R$ 
21.511,31 (vinte e um mil, quinhentos e onze reais e trinta e um centavos) incidente sobre 
a omissão de saída de mercadoria no valor comercial de R$ 126.537,09 (cento e vinte e 
seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos), apurada em comparativo entre 
o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o valor pelo contribuinte na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) correspondente aos períodos de 01/05/2012 a 
31/12/2012. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Comparativo de Vendas da EFD (só CFOP comercial) X Soma Total dos Cartões (Débito e 
Crédito) e demonstrativo de Vendas Detalhadas no Cartão Débito/Crédito (fls. 3 e 4). 

 
Intimado em 11/04/2014 (fls. 6), sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 7). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 13 a 26), pedindo realização de revisão e a consequente improcedência do 
lançamento, alegando em essência que a autuação decorreu basicamente de transmissão 
“zerada” da EFD relativa ao período auditado, corrigida posteriormente, mas que a 
obrigação principal (o imposto exigido) foi integralmente adimplida. 

 
Em quadro incluso (fls. 21 a 23) constam os valores de saídas por 

CFOPs e os correspondentes valores de ICMS, recolhidos, relativamente ao período 
fiscalizado. 

 



Junta Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (fls. 44 a 60), 
zeradas, cópias de páginas dos livros fiscais Registro de Apuração do ICMS, Registro de 
Entradas e Registro de Saídas (fls. 62 a 127), guias de recolhimento mensal de ICMS (fls. 
129 a 143), dentre outros documentos. 

 
A pedido do Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida juntou-se ao 

processo extrato SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 147). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 122/2016 (fls. 148 a 149), encaminha os autos à DRF de LUZIÂNIA (GO) 
para que seu titular, por obséquio, designe autoridade fiscal, preferencialmente o autor do 
procedimento fiscal, para, à vista dos documentos apresentados pela defesa, confirmar ou 
REVISAR justificadamente o lançamento, observando-se o cumprimento do instituto da 
espontaneidade. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 122//2016, em 

relatório (fls. 151 a 152), informa que fez revisão do auto de infração em confronto com os 
fatos apresentados pelo contribuinte. Diz ter analisado as EFDs retificadas após a emissão 
deste processo, constatando nelas estornos irregulares de ICMS para simular os valores 
pagos de ICMS. Afirma que nos registros fiscais da Apuração de ICMS – Operações 
Próprias da EFD, relativo aos meses de julho a dezembro de 2012, foram inseridos 
erroneamente estornos de débitos usando como descrição do ajuste o artigo 28 do Anexo 
XIII do Decreto 4.852/1997 (RCTE), retorno de mercadoria não vendida, para justificar os 
valores de ICMS pagos nas datas apresentadas. No final, após todas as alterações 
necessárias, considera que o ICMS foi recolhido em conformidade com o que foi 
apresentado pelo contribuinte. 

 
Intimado (fls. 160 a 165), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
A pedido da Conselheira Gerluce Castanheira Silva Pádua, juntou-se 

ao processo relatórios gerados pelo SPED (fls. 168 a 183). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O ICMS lançado no auto de infração refere-se à diferença apurada 

entre o comparativo das vendas realizadas por meio de cartões débito/crédito e as vendas 
declaradas em EFD. 

 
O sujeito passivo, na impugnação, argumenta em essência que a 

autuação decorreu basicamente de transmissão “zerada” da EFD relativa ao período 
auditado, corrigida posteriormente, mas que a obrigação principal (o imposto exigido) foi 
integralmente adimplida. 

 
As razões e elementos apresentados pela defesa motivaram o órgão 

julgador a exarar a Resolução n° 122/2016 (fls. 148 a 149) baixando os autos em 
diligência, para que autoridade fiscal, preferencialmente o autor do procedimento fiscal, 
confirmasse ou REVISASSE justificadamente o lançamento, observando-se o 
cumprimento do instituto da espontaneidade. 

 



O autor do lançamento, em relatório (fls. 151 a 152), informa que fez 
revisão do auto de infração em confronto com os fatos apresentados pelo contribuinte. No 
final, após todas as alterações necessárias, considera que o ICMS foi recolhido em 
conformidade com o que foi apresentado pelo contribuinte. 

 
Assim, tendo o autor do lançamento revisado o auto de infração e 

constatado o adimplemento da obrigação principal nele lançada, declara-se improcedente 
a respectiva autuação. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00055/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadorias tributadas. 
Resultado obtido mediante comparativo entre as vendas 
realizadas por cartão de crédito informadas pelas 
administradoras destes instrumentos de crédito e vendas 
declaradas na DPI. Procedência parcial. 
 
Provado nos autos, mediante revisão fiscal, que o sujeito 
passivo omitiu  parte da saída de mercadorias tributadas, tendo 
inclusive reconhecido o inadimplemento, via acordo de 
parcelamento com a Fazenda Pública Estadual, procedente em 
parte é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 10.871,90 
(dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), nos termos da revisão ás 
fls.116, considerando termo de parcelamento ás fls. 122/130. Participaram do julgamento 
os Conselheiros João Divino de Brito, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. Obs.: O Advogado do sujeito passivo, em 
manifestação oral, retirou a  preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria 
tributada, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartão de crédito, 
informada pelas administradoras de cartões e vendas declaradas na DPI. Em decorrência, 
deve pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em Primeira 

Instância para requerer a improcedência do feito. Alega que o auto de infração é uma  
superposição à cobrança anterior pelo mesmo fato gerador; e que houve confissão 
espontânea do crédito tributário, tendo sido a pretensão fiscal inicial ratificada pelo 
julgador singular.   

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para aduzir 
a argumentação inicial e reiterar o pedido anterior, porém decisão colegiada declara a 
nulidade do feito em decorrência de vício por insegurança na determinação da infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual insurge-se e no recurso interposto ao 

Conselho Superior requer a reforma da decisão anterior para considerar válida a decisão 
singular. Pondera que o agente autuante no Auto de Infração de nº 30259927875 lançou 
créditos tributários relativos ao período de abril 2004 a novembro de 2006, sem contudo 
registrar os créditos tributário do período de janeiro a dezembro de 2007 e o mês de 



fevereiro de 2008, argumentos acolhidos pelo Conselho Superior, com a devolução dos 
autos à instância cameral.  

 
Após diligência determinada pela câmara julgadora, o revisor 

comparece aos autos para esclarecer que o recorrente promoveu denúncia espontânea 
com o intuito de regularizar débitos de ICMS com a Fazenda Pública Estadual, mas ainda 
assim ingressou com impugnação ao presente auto de infração. Que o crédito tributário 
ficou delimitado a R$ 10.871,90 (dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa 
centavos). 

 
 Cientificado o polo passivo manifesta-se às fls.120 dos autos. Alega 

que a partir dos novos cálculos apresentados na revisão aderiu aos benefícios da Lei n° 
19.738/2017 para parcelar o débito. Requer a procedência parcial do crédito tributário nos 
termos do documento de fls.116 e anexa a documentação de fls.121 a 130. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho na íntegra a manifestação da 

Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços às fls 116, que após revisão, retificou o valor 
do crédito tributário para R$ 10.871,90 (dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa 
centavos). Por oportuno, transcrevo-o abaixo, “ipsis litteris”: 

 
“Em 14/07/2008 um representante legal da empresa acima nos 

procurou para fazer uma denúncia espontânea, alegando a pretensão de quitar, com 
desconto, os seus débitos de ICMS pendentes até então. Em razão da espontaneidade, de 
pronto, elaboramos apenas um resumo dos débitos (fls.05); as declarações (fls.07 e 08), e 
lavramos o competente auto de infração (fls.02,03 e 06). 

 
Porém, ao contrário do que foi firmado nos referidos documentos, o 

contribuinte resolveu entrar com defesa (fls.11, 12 e 13) contra um auto oriundo de denúncia 
espontânea. 

Agora, após os desdobramentos ocorridos nos autos, tentamos 
reapurar aqueles valores autuados. 

 
Ficou constatado, (fls.14, 50 e 51), que os períodos de 2004 a 2006 já 

haviam sido autuados anteriormente por infrações semelhantes, fato não observado na 
época. Com isso os anos de 2005 e 2006 devem ser excluídos do presente processo. 
Quanto aos anos de 2007 e 2008 (mês 02), tanto os valores quanto a proporcionalidade 
foram checados e permanecem os originais, como segue: 

 
PERÍODO DT VENCTO V.OPERAÇÃO V.BASE CÁLC ALÍQ V.TB ORIGINAL 

01/07 A 12/07 01/07/07 85.264,97 85.264,97 12,00 10.231,80 

02/08 a 02/08 01/03/08 5.334,18 5.334,18 12,00 640,10 

 SOMA 90.599,15 90.599,15 - 10.871,90 

 
 

OBS: Conforme fls. 114 e 115, os valores recalculados seriam superiores, mas, por 
conta da decadência, não é mais possível cobrá-los. 
 

É o relatório”. 
 
 



Ante todo o exposto e considerando-se a manifestação do sujeito 
passivo às fls.36 destes autos, pela qual ratifica com as seguintes palavras abaixo 
transcritas, a revisão de fls. 116, devo considerar que o feito é procedente em parte e 
portanto retifico o valor do crédito tributário para R$ 10.871,90 (dez mil e oitocentos e 
setenta e um reais e noventa centavos). Ei-las, “in verbis”: 

 
Concordando com os novos cálculos apresentados com o resultado da 
diligência, o sujeito passivo aderiu aos benefícios da Lei º 19.738/2017, 
parcelando o débito, consoante Doc. 01 juntado por ocasião da última 
manifestação quanto ao resultado da diligência juntada pelo sujeito passivo. 
 
ANTE O EXPOSTO, requer seja julgado parcialmente procedente o auto de 
infração para considerar como devido somente o descrito na respostas de 
fl.116. Uma vez acatado este pedido, tendo em vista que o valor 
remanescente indicado pela autoridade que realizou a diligência foi objeto do 
parcelamento 302466-0 (cujo termo já foi anexado aos autos), requer seja 
encerrada a presente fase contenciosa, em conformidade com o art. 16, 
inciso IV, do Anexo 09, do RCTE. 
 

Dessarte, nada mais devo acrescentar, e tendo o sujeito passivo 
obtido êxito no parcelamento de seu crédito tributário, com a adesão à totalidade das 
cláusulas contratuais determinadas pela Fazenda Pública Estadual, por unanimidade de 
votos, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
10.871,90 (dez mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), nos termos da 
revisão de fls. 116, considerando-se o termo de parcelamento às fls.122/130. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00073/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: INTERLOCUTÓRIA. Pedido de diligência. Rejeitado. 
Maioria. ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadorias. Procedência parcial. Maioria. 
 
1 – Não é necessária nova diligência se no processo constar 
diligência no mesmo sentido e que não atingirá seu objetivo em 
razão do desaparecimento do contribuinte do endereço 
declarado. 
 
2 – Presume-se decorrente de operação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, que 
constatar omissão de saída de mercadorias através do 
comparativo entre as vendas realizadas através de cartão de 
crédito/débito declaradas pelas administradoras e os valores 
declarados pelo sujeito passivo nas EFDs. 
 
3 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli e Elias Alves dos Santos, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo 
José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.814,84 (um mil, oitocentos e 
quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Foram vencedores os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Nivaldo José Mendes e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário é derivado do Auto de 
Infração lavrado em 27/11/2013, em desfavor de Maria do Nascimento Soares (Kids 
Brinquedos e Confecções) de Santo Antônio do Descoberto/GO. 

 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de 

mercadorias, no valor comercial de R$ 28.156,07, conforme comparativo entre o valor 
informado pela administradora de cartão de crédito/débito e o valor informado pelo 
contribuinte na Escrituração Fiscal digital (EFD). Em consequência, deverá pagar ICMS no 
valor de R$ 4.786,07, mais cominações legais (folha 01). 

 



Período da ocorrência do fato gerador: 01/04/2012 a 31/12/2012 
(folha 02). 

 
Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 
 
Dispositivos legais infringidos: art. 25, § 1º, IX, “b”, 64, § 2º, 66 da Lei 

11.651/91 c/c art. 356-C e 356-F do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade proposta: Art. 71, VII, “I”, § 9º, I da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 16.241/2008. 
 
O auto de infração foi instruído com o Comparativo de vendas da 

EFD x Soma Total dos cartões débito e Crédito (folhas 03 e 04). 
 
Devidamente intimado (folhas 09 e 10), o sujeito passivo não 

comparece à 1ª Instância, sendo declarado revel (folha 11). 
 
Novamente intimado a comparecer à 2ª Instância (folhas 13 e 14), 

apresenta impugnação de folhas 16 a 74. Alega improcedência pois não omitiu saída de 
mercadorias conforme descrito na ocorrência. Alega que os valores informados pela 
administradora de cartão de crédito foram lançados corretamente e que os impostos foram 
pagos. Apresenta extratos dos cartões de crédito e da escrituração fiscal em anexo. 
Informa também que a empresa estava paralisada e só voltou a funcionar em 2012, razão 
pela qual os talões de notas fiscais só foram liberados para uso em maio de 2012. Informa 
também que o Sintegra foi entregue no prazo e não constam omissões de vendas e que 
as diferenças de abril e maio foram lançadas nos meses seguintes. 

 
Conforme Resolução nº 88/2016 (folhas 76 e 77) a Primeira Câmara 

remete o processo para diligência em razão da constatação de pagamentos de ICMS 
efetuados pelo sujeito passivo, antes da lavratura do auto de infração, e que não foram 
considerados pela autoridade autuante. 

 
Em resposta à Resolução nº 88/2016 (folhas 79 a 83) a autoridade 

autuante informa que constatou algumas divergências entre os documentos apresentados, 
os valores de ICMS recolhidos e a legislação pertinente e que, em razão disso, foi tentada 
a notificação do sujeito passivo para enviar as EFDs do período fiscalizado. Informa que 
não foi possível entregar a notificação pois foi constatado o “desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado” e, por consequência, a suspensão de sua inscrição 
estadual. Na segunda tentativa de notificação no endereço do sócio administrador, o 
empresário não foi encontrado em razão de mudança para outro local desconhecido. 
Informa, por fim, que não foi possível emitir parecer conclusivo em razão da falta de 
entrega das EFDs. 

 
Em consequência, o sujeito passivo foi intimado por Edital, conforme 

folhas 86 e 87, não atendendo à intimação. 
 
Extrato cadastral do sujeito passivo com status: suspenso (folha 88). 
 
É o Relatório. 

 
V O T O 
 

Não existem preliminares a serem analisadas. 



 
Inicialmente, passo a analisar questão interlocutória suscitada em 

audiência, que se refere ao pedido de diligência efetuado pelo Conselheiro Aguinaldo 
Fernandes de Melo. Entendo não ser necessária diligência pois ela já foi efetuada, 
conforme manifestação da autoridade autuante de folhas 79 a 83. Desnecessária também 
pelo fato de que tal diligência seria infrutífera diante da impossibilidade de localização do 
sujeito passivo, que desapareceu do endereço declarado.  

 
Quanto ao mérito, verifico que o trabalho fiscal comparou o 

faturamento de vendas via cartão de crédito/débito informado pelas operadoras com o 
faturamento informado pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo não entregou as EFDs 
a que estava obrigado, deste comparativo, resultou como omissão de vendas a totalidade 
das operações efetuadas via cartão de crédito e débito, conforme comparativo de folha 03. 

 
A autoridade fiscal, para tanto, seguiu orientação da legislação 

tributária, conforme disposição do inciso VI do § 1º do artigo 25 da Lei 11.651/91 (CTE): 
 

Art. 25 da Lei 11.651/91. A base de cálculo do imposto será 
arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo 
contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação 
tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento 
fiscal, correspondente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de 
vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a 
respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante 
da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real; 

 
Analisando a norma transcrita acima e a acusação fiscal, constato 

que o levantamento fiscal, bem como o cálculo do ICMS suprimido com aplicação da 
alíquota de 17%, foi efetuado conforme mandamento legal, evidenciando que a situação 
descrita pela fiscalização subsuma-se à norma transcrita, ou seja, está caracterizada a 
ocorrência do fato gerador do imposto sobre o montante que foi apurado no levantamento 
fiscal. 

 
Portanto, vejo que o comparativo trazido pela fiscalização comprova 

a supressão de imposto exigido no lançamento, no valor de R$ 4.786,53. 
 
O sujeito passivo alega que os valores informados pela 

administradora de cartão de crédito foram lançados corretamente e os impostos foram 
pagos. Mas verifico que tal alegação não procede, pois constato que o sujeito passivo está 
se baseando em documento não válido como escrituração fiscal do ICMS. Em anexo a 
sua peça de defesa (folhas 32 a 40), apresenta um rascunho do Livro Registro de 
Apuração do ICMS, sendo que o sujeito passivo estava obrigado à entrega de EFD. Isto é, 
a apuração de ICMS válida para o sujeito passivo, no período fiscalizado, conforme 
legislação do ICMS, era a EFD (Escrituração Fiscal Digital) que não foi entregue pelo 
mesmo. 

 



Em sua defesa, alega também que entregou o Sintegra no prazo e 
que não consta omissão de vendas. Da mesma forma, as informações do Sintegra não 
são hábeis como escrituração fiscal oficial. 

 
Outra alegação do sujeito passivo constante em sua manifestação de 

folha 17 se refere ao valor das vendas via cartão de crédito no valor de R$ 19.580,42, que 
alega terem sido corretamente escrituradas. Este valor se aproxima ao apurado pela 
fiscalização tributária: R$ 20.702,49 (folha 04), mas o sujeito passivo não analisou que 
foram constatadas pela fiscalização tributária também vendas efetuadas via cartão de 
débito, no montante de R$ 7.453,58, no período fiscalizado. 

 
Quanto à alegação de que a empresa estava paralisada e só voltou a 

funcionar em 2012, tal situação não interfere no resultado do trabalho fiscal. 
 
Mas, como o processo administrativo tributário busca, acima de tudo, 

a verdade material, não obstante a falta da Escrituração Fiscal Digital que foi omitida pelo 
sujeito passivo, em diligência, foi solicitada à autoridade autuante que verificasse os 
pagamentos de ICMS constantes no SARE – Histórico de Pagamentos, a fim de que 
efetuasse a devida compensação de valores, chegando-se ao valor real da omissão de 
ICMS. Como não foi possível a conclusão da diligência pela falta de entrega das EFDs, 
mesmo após a intimação do sujeito passivo conforme folhas 86 e 87, o processo retornou 
ao CAT para julgamento. 

 
De forma que, pelo princípio da verdade material, devem ser 

considerados os pagamentos de ICMS efetuados pelo sujeito passivo, do período 
fiscalizado, antes da lavratura do presente auto de infração que, conforme histórico de 
pagamentos constante na folha 90, atingem o valor de ICMS de R$ 2.971,69. Abatendo 
esse valor do ICMS exigido através do presente processo (R$ 4.786,53), chega-se ao 
valor corretamente omitido de ICMS de R$ 1.814,84. 

 
Portanto, comprovada a ocorrência dos fatos geradores por parte da 

autoridade fiscal, sem a comprovação, por parte do sujeito passivo, de que cumpriu com a 
obrigação tributária emitindo as respectivas notas fiscais e enviando a Escrituração Fiscal 
Digital, materializada está a infração tributária e correta está a autuação fiscal. 

   
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência efetuado em 

audiência pelo Conselheiro relator, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento, 
para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
1.814,84, em substituição ao valor original de R$ 4.786,53. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00148/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. VÍCIO 
FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. REVISÃO 
FISCAL. AUTUAÇÃO COMPLEMENTAR. MUDANÇA DE 
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. PEDIDO DE 
DILIGÊNCIA. REJEITADO. MOVIMENTO PARALELO DE 
VENDAS. BANCO DE DADOS. PROCEDÊNCIA. 
 
1. A acusação materializada nos autos é de solar clareza: o 
sujeito passivo teria mantido, indevidamente, controle paralelo 
de vendas. Não houve alteração de critério jurídico na auditoria 
realizada nestes autos, uma vez que na revisão fiscal fora 
mantida a mesma auditoria, a mesma alíquota e a mesma 
penalidade originariamente aplicadas. 
2. O valor declarado na instância singular resta, de todo, 
estabilizado, não autorizando a Câmara a promover uma reforma 
"in pejus" do julgado, baseado em equívoco na capitulação da 
pena. 
3. O sujeito passivo não logrou provar, concretamente, qual fora 
o defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas ou, 
ainda, quais inconsistências maculariam o levantamento fiscal. 
4 . Os elementos analisados levam a crer que as operações 
mencionadas em banco de dados, conclusivamente 
selecionadas pelo Fisco, configuraram, de fato, vendas 
promovidas pela empresa. Para que se promova o liame de 
evidências contábeis registradas com as operações descritas no 
banco de dados, ao ponto de se poder compensa-las, mister que 
a recorrente indicasse objetivamente a quais lançamentos no 
banco de dados tais lançamentos contábeis se referem, ou 
quais lançamentos se encontram em duplicidade, apontando os 
elementos que permitem se realizar tal ilação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido 

receita de mercadorias (materiais de construção), conforme comparativo entre as vendas 
verificadas em banco de dados e os cupons e notas fiscais de vendas emitidas.  

A infração foi capitulada no art. 34 da Lei Complementar nº 123/06 
(Simples Nacional); arts. 25 §1º, VI e §2º e 66 do CTE, combinados com arts. 16, 25, I ao 
V e 57, todos da Resolução CGSN nº 94/11. A penalidade, por seu turno, é a que consta 
do art. 44, I 1º da lei nº 9430/96. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 291.729,57, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 12/03/12 e 20/01/14. O auto de infração foi lavrado em 
10/07/14. 

Na condição de solidário, fora nomeado MÁRIO CASTRO JÚNIOR, 
com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos: 

1. Notas explicativas, fls. 6 a 73; 
2. Termo de copiagem e notificação fiscal; 
3. Cópia do auto de infração nº 4011400818300; 
4. Recibo de entrega de arquivos digitais; 
5. Mídia CD. 
Ambos os sujeitos passivos comparecem em 1ª instância, por meio 

da peça conjunta às fls. 97 dos autos. Arguiu, em suma, o seguinte: 

1. Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. Não é possível identificar, nos autos, a 
mencionada “auditoria e documentos anexos” a que fez alusão a 
peça inicial.  

2. Os relatórios apresentados pelo Fisco são confusos e 
impossibilitam qualquer conferência por parte da impugnante. 

Pede, ao final, a improcedência do feito.  

Submetidos os autos ao julgador singular, a decisão fora no sentido 
de se manter, na íntegra, o teor da acusação fiscal (fls. 114). 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo interpõe 
recurso voluntário, fls. 127/ 129, no qual reitera os pedidos formulado em fase singular. A 
eles, agrega, subsidiariamente, pedido de diligência fiscal para que fiscal estranho à lide 
proceda a revisão fiscal nos autos.  

Em manifestação posterior, a recorrente junta duas midias CD, fls. 
149, e contralevantamento, fls. 152/ 153. Aponta divergências supostamente ocorridas no 
levantamento fiscal, conforme descreve às fls. 213/ 214. 

Pede, ao final, a revisão fiscal do levantamento originário, a nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração ou, 
sucessivamente, a procedência parcial nos termos dos novos levantamentos realizados, 
no valor de ICMS de R$ 52.718,00. 

Os autos foram distribuídos à IIICJUL, oportunidade em que se 
deliberou por encaminha-lo à revisão, nos seguintes termos: 

 



CONSIDERANDO, que o processo administrativo tributário prima pela 
busca da verdade material, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, inciso II do §3º do 
art. 6º); 

CONSIDERANDO a juntada, pela parte recorrente, de 
contralevantamento, fls. 152/ 153, e midia CD,  no escopo de 
demonstrar supostas inconsistências ocorridas no trabalho inicial, 
apontadas em sua manifestação às fls. 213/ 214; 

 ENCAMINHEM-SE os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Catalão no escopo de que, ponderadas as alegações trazidas pela 
parte, se realize revisão fiscal nos presentes autos, com manifestação 
conclusiva da Autoridade Fiscal revisora.  

APÓS, que se dê ciência ao sujeito passivo, na pessoa de seu 
advogado. 

 

A Autoridade fiscal revisora apresentou relatório conclusivo às fls. 
228 a 239 dos autos.  

Após arrazoado técnico sobre a auditoria realizada, ressaltou que, 
diferentemente do que consta da inicial, a carga tributária aplicável, segundo as regras da 
Lei Complementar nº 123/06, deve ser a equivalente ao regime normal. No escopo de se 
auferir a diferença a maior daí resultante, fora lavrado outro auto de infração, de nº 
4011603764875, de natureza complementar ao dos presentes autos.  

Em memoriais, fls. 351, a recorrente obtempera que a Autoridade 
fiscal revisora alterou totalmente a natureza da autuação, uma vez que o presente trabalho 
fora lavrado sob a égide da legislação do Simples Nacional, ao passo que a revisão fiscal 
se valera das regras impostas ao regime normal de apuração. Pede, diante disso, a 
nulidade ab initio do lançamento.  

Também ressalta que a notificação às fls. 219 dos autos não fora 
entregue aos advogados, mas diretamente à empresa autuada. Diante disso não restara a 
mesma respondida. Pede, outrossim, que os autos sejam volvidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Catalão para que a recorrente apresente as devidas notas explicativas. 

Ao final, solicita, sucessivamente: 

1) Nulidade do lançamento ante a mudança da natureza da 
acusação fiscal; 

2) Retorno dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Catalão; 

3) Nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração; 

4) A parcial procedência, no valor de ICMS de R$ 52.718,00. 
 

Os autos seguiram à IVCJUL, oportunidade em que se converteu o 
julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 357): 

“(...) CONSIDERANDO a solicitação do sujeito passivo, no sentido 
de se lhe deferir a oportunidade de apresentar notas explicativas 
referentes à intimação fiscal que anteriormente lhe fora encaminhada; 

CONSIDERANDO que o princípio da verdade material, do 
contraditório e da ampla defesa são basilares no Processo 
Administrativo Tributário, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins 



de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, inciso II do §3º do 
art. 6º); 

 

Encaminhar os autos à GEPRO para que o sujeito passivo, na 
pessoa de seu advogado constituído, seja intimado a, no prazo de 30 
(trinta) dias: 

1) Trazer aos autos informações sobre a origem e a forma de 
cálculo dos valores lançados nos campos D, D1 e D4 do relatório às 
fls. 150 dos autos do PAT nº 4011402042651, especificando a forma de 
cálculo utilizada e a origem dos documentos que o subsidiaram; 

2) Detalhar a origem documental do faturamento declarado às fls. 
150 dos autos do PAT nº 4011402042651 para o mês de fevereiro de 
2012, no valor de R$ 1.542.880,00. 

 

APÓS, que os autos retornem para julgamento. ” 

 

A título de resposta, fls. 364, fora informado que os valores inseridos 
no campo D do levantamento são oriundos da “Declaração da Empresa PGDAS/ DASN – 
últimos 12 meses”, valores que foram inclusive confirmados pela fiscalização. Os valores 
do campo D1 advêm dos códigos fiscais 1403 e 2403 (compra para comercialização em 
operação com mercadoria sujeita à substituição tributária), lançados no Livro de Registro 
de Apuração do ICMS. Os valores do campo D4 foram extraídos da “Receita Total 
Apurada pela fiscalização”. Finalmente, o faturamento declarado no mês de fevereiro de 
2012, no valor de R$ 1.542.880,00, fora lançado de forma equivocada, devendo ser 
considerado o valor de R$ 2.064.752,00. 

Reitera em sua manifestação os pedidos formulados na última peça 
apresentada. 

Pede, sucessivamente, 

1) A nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração; 

2) A parcial procedência sobre o valor de R$ 1.916.964,00; 
3) O encaminhamento dos autos em diligência ao órgão de origem.   
 

É o relatório.  

 

 

 

 

V O T O 

 

O sujeito passivo adverte que a notificação fiscal para apresentação 
de documentos às fls. 219 dos autos não fora encaminhada ao Advogado, mas 
diretamente à empresa, razão pela qual os autos deveriam volver à Delegacia de origem 
para que o procedimento fosse reiterado, uma vez que tal suposta falha resultara no não-
atendimento da notificação. Em momento anterior, a Câmara julgadora havia remetido os 
autos à Delegacia Regional para que fossem analisados os contralevantamentos 
apresentados pelo sujeito passivo, juntamente com mídia CD (FLS. 217). 



A finalidade da notificação fiscal era verificar a veracidade do 
lançamento realizado em fevereiro de 2012, no valor de R$ 1.542.880,00, lançado sem 
aparente lastro no levantamento apresentado pelo sujeito passivo, e justificar outros 
lançamentos ocorridos no mesmo. Tal questionamento restara solucionado na medida em 
que a IVCJUL aprovara outra resolução, em cujos “considerandos” se estabeleceu a 
necessidade de restaurar o direito ao contraditório, inerente ao processo administrativo. 
Uma vez conferida a necessária oportunidade ao sujeito passivo para se manifestar 
acerca dos possíveis equívocos em seu levantamento, não se justifica, de todo, o reenvio 
dos autos em nova diligência.  

Rejeito, portanto, tal pedido.  

Passo à análise da arguição de vício formal por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa.  

A impugnante reclama pela nulidade do lançamento, ao argumento 
de que houve mudança de critério jurídico na consecução da revisão fiscal, que passou ao 
entendimento de que o procedimento de fiscalização não deveria levar em conta o regime 
do Simples Nacional, por força do art. 13, VII e §1º, XIII, “f” da Lei Complementar nº 
123/06, mas sim a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Também citou, a título 
de justificativa, a profunda análise sobre o assunto conferida pelo Boletim Informativo da 
Representação Fazendária nº 23, de junho de 2106.  

Diante de tal realidade jurídica, a Autoridade revisora promoveu 
lançamento complementar aos dos presentes autos, consubstanciado no PAT nº 
4011603764875, incrementando a exação fiscal em R$ 724.636,33, que corresponde às 
diferenças encontradas entre a alíquota aplicável ao regime do Simples Nacional e a 
alíquota de 17%, oriunda do regime normal de apuração, conforme levantamento às fls. 
221 dos autos.  O presente lançamento fora mantido, em sua íntegra.  

Disso tudo, dúvida poderia surgir apenas quanto à capitulação da 
penalidade descrita inicial, que passaria a ser a do art. 71, VII, “l” do CTE-GO e não mais a 
reservada para as infrações sob o manto do Simples Nacional. Faz-se, entretanto, inviável 
tal alteração, porquanto tal resultaria em reformatio in pejus da sentença singular, a se 
considerar que a penalidade do art. 71 do CTE é nitidamente mais gravosa.  

O valor declarado na instância singular resta, de todo, estabilizado, 
não autorizando a Câmara a promover uma reforma “in pejus” do julgado, baseado em 
equívoco na capitulação da pena. Discorre a doutrina93, no sentido de que 

 

“Ressalte-se ainda que, em obediência ao princípio do impulso 
processual (o processo anda para a frente), quando o contribuinte 
recorre, o faz no sentido da reforma da decisão para melhor, não 
sendo justo reformar para pior (reformatio in pejus), pois assim 
estaria, de certa forma, decidindo extra petita.” 

 

Se de um lado é fato que a penalidade pode ser alterada, a pedido 
ou ex officio pela Autoridade julgadora, por força do art. 20 §3º da Lei nº 16469/09, é 
inegável que sob tal pretexto não se poderá agravar a situação do recorrente: 

 

“§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 

                                            
93 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados. Editora Quartier Latin. 
SP. 2005. p. 83.  



acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.” 

 

Importa ressaltar que, ainda que omissa ou imprecisa a capitulação 
legal da infração – o que, mutatis mutandis, não é o caso deste lançamento, uma vez que 
à época havia dúvidas sobre o referido enquadramento, o que atrai a aplicação do art. 112 
do CTN - o sujeito passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação 
jurídica informada pelo fisco. 

Se por um lado é inegável a ocorrência de lapso material na 
discriminação da penalidade, por outro, não nos resignamos com a interpretação de que 
tal lançamento padeça de vício insanável. A falha material detectada não conduz à 
nulidade do lançamento por insegurança ou cerceamento, visto que as nulidades 
elencadas no aludido preceito normativo são aquelas insanáveis, não passíveis de 
correção, as quais não se confundem, evidentemente, com as meras incorreções 
materiais detectadas em levantamentos fiscais. Essas últimas podem ser objeto de 
correção por ato da própria Autoridade julgadora ou sanadas mediante diligência para tal 
fim determinada. 

Portanto, a acusação materializada nos autos é de solar clareza: o 
sujeito passivo teria mantido, indevidamente, controle paralelo de vendas. Não houve 
alteração de critério jurídico na auditoria realizada nestes autos, uma vez que na revisão 
fiscal fora mantida a mesma auditoria, a mesma alíquota e a mesma penalidade 
originariamente aplicadas. 

Ademais, as questões alusivas à notificação fiscal, que fora 
endereçada à empresa e não aos Advogados, foram devidamente tratadas e solucionadas 
pela última resolução cameral, sem qualquer prejuízo imputado à parte.  

A infração resta, portanto, bem determinada, não havendo que se 
falar em insegurança na determinação da infração ou cerceamento ao direito de defesa.  

Passo ao mérito. 

Conforme relatório fiscal às fls. 7 dos autos, dos arquivos copiados 
dos computadores do sujeito passivo, dois bancos de dados foram objeto de análise: 
EXPLENDGE.FDB e EXPLENDECF.FDB. O primeiro, segundo informou o Fisco, 
contempla todas as vendas e registros em ECF e NF-e ao passo que o segundo contém 
apenas as informações de vendas em ECF. Por tal razão, apenas aquele fora utilizado 
para confecção do levantamento fiscal.  

Também fora relatado que a empresa EXPLEND SISTEMAS DE 
COMPUTADORES LTDA fora contatada pelo Fisco, para o fim de se obter o dicionário de 
dados e a montagem física do sistema EXPLENDGE.  O detalhamento e a descrição das 
tabelas e respectivos campos foram retirados do dicionário de dados, fornecido pelo 
responsável técnico.  

Ato sequente, o Fisco descreve as tabelas e relacionamentos 
utilizados, v.g., EMPRESA, VENDA, VENDAITEM, TAB_CAIXA, 
TAB_CAIXA_LANÇAMENTO, TAB_CAIXA_TOTALIZADOR, dentre outras. 

Também assevera que apesar da nomenclatura, nem todo registro 
efetuado na tabela VENDA corresponde a uma venda efetiva. De fato, o código da 
operação, se lançado como “8”, representa apenas orçamentos. Caso o orçamento se 



concretize em venda, o citado código passa a ser “251” – venda a vista ou “252” – venda a 
prazo, “253” – venda futura à vista e “254” – venda futura a prazo.  

Em suma, todo o percurso traçado pela Fiscalização aponta para a 
razoabilidade da conclusão pela autuação do contribuinte, sob a acusação de movimento 
paralelo de vendas.  

De fato, o parâmetro de mensuração quanto à análise de “caixa 2” é 
o montante das saídas totais, detectado em ação fiscal, subtraído dos valores registrados 
regularmente em livro fiscal ou declarados ao Fisco. Os elementos analisados na relação 
apreendida levam a crer que as operações mencionadas em controles paralelos, 
conclusivamente selecionadas pelo Fisco, configuraram, de fato, vendas promovidas pela 
empresa. Para que se promova o liame de evidências que desnaturam a natureza de 
“caixa dois”, mister que a recorrente indicasse, ainda que por amostragem, alguma 
refutação ao trabalho fiscal. A própria nomenclatura adotada nos documentos apreendidos 
depõe contra a recorrente. 

A par de que a evidência probatória seja manifesta - a qual reputo 
dispensaria mesmo a necessidade de utilização de presunção legal -, perdura a acusação 
fiscal, no mínimo, pelo que dispõe o §1º do art. 25 do CTE-GO, in verbis: 

 
“Art. 25........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real;” 

 
As considerações trazidas em contralevantamento pela recorrente se 

mostraram, ademais, inconsistentes, conforme demonstrado pelo relatório revisional, fls. 
234/ 235. Ato posterior, fora concedida nova possibilidade à empresa para que justificasse 
as inconsistências apontadas, não havendo sido trazidas aos autos quaisquer outras 
novidades aptas a ilidir a pretensão fiscal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte mas lhe 
nego provimento para confirmar a sentença singular.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00150/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. COMPARATIVO 
ENTRE VENDAS REALIZADAS E REGISTRADAS EM LIVRO 
FISCAL. DILIGÊNCIA PARA REVISÃO. NÃO-COMPARECIMENTO 
DO SUJEITO PASSIVO. VERDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA.  
 
1. É inegável que o princípio da verdade material é que deve 
nortear a atividade de julgamento no contencioso 
administrativo. Entretanto, havendo impossibilidade de atesta-
la, o legislador permite o uso da verdade formal, conforme se 
depreende dos textos do art. 19, I e §4º da Lei nº 16469/09. 
2. A presente autuação advém de comparativo entre o montante 
das vendas efetivamente realizadas pelo sujeito passivo e as 
que foram declaradas ao Fisco. Para efeito do lançamento, fora 
aplicada a presunção discriminada no art. 25, §1º, VI do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido saídas de mercadorias, no valor comercial de R$ 288.645,89, conforme relatório – 
resumo de vendas realizadas, consignado no Termo de Apreensão nº 1100135312-1. 

A infração foi capitulada no art. 25 §1º, VI; 64 §2º e 66, todos do 
CTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “l”, qualificada com o º9º, 
I do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 49.069,79, calculado à 
alíquota de 17% e referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e setembro de 2013. 
O auto de infração foi lavrado em 19/12/13. 

A título de instrução processual, foram juntados termo de apreensão; 
relatório de vendas; resumo de vendas; extratos – PGDAS. 

O processo seguira sem o comparecimento do autuado, culminando 
com a inscrição do débito em dívida ativa em 09/10/14 (fls. 31). 

Em revisão extraordinária, fls. 36, a empresa noticiou a irregularidade 
em sua intimação para impugnar, uma vez que o endereço declarado à SEFAZ não fora 
objeto de qualquer alteração. 



No mérito, asseverou que ainda que se considerasse por verídica a 
informação, o levantamento fiscal não considerou as informações constantes nos livros 
fiscais da empresa e, tampouco, os benefícios fiscais a que faz jus.  

No que concerne às saídas registradas, informa que não fora 
considerado o montante de R$ 44.769,00, lançado nos livros fiscais (fls. 42), cujo valor 
deve ser abatido da base de cálculo inicial.  

Na condição de comerciante atacadista de artigos do vestuário, 
cama, mesa e banho, alega que o benefício de crédito outorgado constante do art. 11, LIII 
do Anexo IX do RCTE é aplicável as suas operações, devendo ser relevado no cálculo do 
lançamento.  

Refazendo-se os cálculos quanto às duas questões volvidas, 
resultaria ICMS no valor originário de R$ 17.071,38 (fls. 44). 

Pede, ao final, o deferimento do pedido de revisão extraordinária e a 
improcedência do feito.  

O pedido restara indeferido, conforme fundamentação às fls. 72/ 73 
dos autos.  

O sujeito passivo solicitou a reconsideração da decisão, juntando 
novos documentos, no que fora atendido, conforme despacho às fls. 85 dos autos. Ato 
sequente, os autos foram encaminhados à primeira instância para julgamento. 

Em decisão singular, manteve-se, na íntegra, o lançamento fiscal.  
 
Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna aos 

autos, via recurso voluntário. Reitera as ponderações trazidas em sede singular. Pede a 
improcedência do lançamento.  

 
Os autos seguiram à IIICJUL, oportunidade em que se lavrou a 

seguinte resolução: 
 
“CONSIDERANDO que o princípio da verdade material, do 

contraditório e da ampla defesa são basilares no Processo 
Administrativo Tributário, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, inciso II do §3º do 
art. 6º); 

CONSIDERANDO que o escopo da presente auditoria é apurar o 
crédito tributário oriundo do ‘valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a 
respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da 
diferença quando emitidos com valores inferiores ao real’ (art. 25 par. 
1º, VI do CTE); 

CONSIDERANDO a juntada, pelo sujeito passivo, de cópias de 
seu livro fiscal de saídas, que indicam o lançamento de documentos 
fiscais que não teriam sido considerados pelo Fisco (fls. 56 a 69);  

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação do §2º do art. 25 do 
CTE, cujo escopo é emprestar amenidade ao rigor da regra do §1º, que 
veicula a presunção legal de ocorrência do fato gerador na existência 
de “movimento paralelo de vendas” (inciso VI); 

CONSIDERANDO que, nessa mesma linha de entendimento, a 
média das alíquotas praticadas pelo sujeito passivo, aplicável à base 



de cálculo da omissão apurada, também deve ser demonstrada, nos 
termos do art. 148 §1º, VI do CTE; 

ENCAMINHAR os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia para que seu Ilustre Titular, por gentileza, determine que 
Autoridade Fiscal: 

1) Promova a juntada aos autos de formulário de auditoria, em 
especial, o denominado “Proporção de Mercadorias Tributadas”; 

2) Apresente planilha de cálculo da alíquota média adotada, a ser 
calculada nos termos do art. 148 §1º, VI do CTE; 

3) Realize as retificações no lançamento que julgar pertinentes, 
juntamente com quaisquer outros esclarecimentos relevantes ao 
deslinde do presente julgamento.” 

 
A título de resposta, a Autoridade fiscal informou que promovera a 

notificação do contribuinte para que os livros fiscais originais fossem apresentados, não 
logrando êxito, fator que gerara, inclusive, duas autuações por embaraço à fiscalização. 
Ficou, dessarte, demonstrado que o sujeito passivo não realizou a escrituração fiscal no 
período autuado (fls. 115). Posto isso, o lançamento se mostra correto, nos termos do art. 
148, §3º, III, V e XIII do CTE. 

Volvidos os autos, determinou-se o retorno à GEPRO para que a 
Advogada constituída fosse intimada do teor da diligência realizada.  

Cumprida a determinação, conforme intimação às fls. 123 dos autos, 
sem manifestação da parte, os autos foram pautados para julgamento. 

 
É o relatório. 

 

 

 

V O T O 

 

 

É inegável que o princípio da verdade material é que deve nortear a 
atividade de julgamento no contencioso administrativo. Entretanto, havendo 
impossibilidade de atesta-la, o legislador permite o uso da verdade formal, conforme se 
depreende dos textos do art. 19, I e §4º da Lei nº 16469/09, in verbis: 

 

“Art. 19 ........................................................................................................... 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou 
deva estar em seu poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que 
dependam da exibição, no caso de recusa injustificada ou de não 
exibição no prazo previsto; 

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

§ 4º Reputam-se verdadeiros, também, os fatos cujos elementos de 
provas estejam caracterizados em livros, arquivos eletrônicos ou 
quaisquer documentos do sujeito passivo deixados de ser 
conservados durante o prazo decadencial ou prescricional dos 



créditos tributários decorrentes dos referidos atos, fatos ou 
negócios.” 

 

A presunção legal relativa, estabelecida no art. 25 §2º do CTE, ainda 
não fora elidida pelo sujeito passivo, uma vez que a diligência determinada em sessão 
anterior à do presente julgamento não lograra êxito em obter os documentos necessários, 
de posse do sujeito passivo, aptos a atestar a veracidade de suas alegações.  

Assevero que a empresa terminou por ser suspensa “ex officio” ante 
a falta de apresentação, em prazo hábil, de informações fiscais exigidas pela legislação.  

A presente autuação advém de comparativo entre o montante das 
vendas efetivamente realizadas pelo sujeito passivo e as que foram declaradas ao Fisco. 
Para efeito do lançamento, fora aplicada a presunção discriminada no art. 25, §1º, VI do 
CTE, in verbis: 

 

“Art. 25. ......................................................................................................... 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

  

A referida presunção legal é, necessariamente, relativa, e poderia ter 
sido ilidida pelo sujeito passivo por quaisquer meios de provas legais. Entretanto, 
conforme asseveramos alhures, o contribuinte se quedou silente a todas as intimações 
que lhe foram dirigidas.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 
provimento para confirmar o teor da sentença singular.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00161/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Alegação de nulidade 'ab 
initio' do processo por cerceamento ao direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. Pedido de 
exclusão do solidário da lide. Rejeitado. Omissão de imposto 
apurada mediante análise de banco de dados do sujeito passivo 
(meio de controle de vendas de mercadorias). Presunção Fiscal. 
Validade. Alegação de multa fiscal confiscatório. 
Impossibilidade de apreciação no âmbito administrativo. 
Procedência do auto de infração. 
 
1. Não cabe acolhimento da alegação de cerceamento ao direito 
de defesa, por suposta falta de demonstração de original dos 
dados constantes em auditoria fiscal, quando todos os valores 
lançados na referida auditoria são do pleno conhecimento do 
sujeito passivo e estão cabalmente demonstrados nos papéis de 
trabalho anexados pelo Fisco; 
 
2. A correta aplicação da disposição contida no § 2º do art. 25 do 
CTE (regra da proporcionalidade) não pode ser invocada pelo 
sujeito passivo – que discorda do critério adotado no 
procedimento fiscal – para suscitar a nulidade 'ab initio' do 
processo por insegurança na determinação da infração; 
 
3. O art. 45, XII, do CTE, que responsabiliza solidariamente os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente [...] ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1º, VI); 
 
5. A matéria de natureza constitucional não pode ser apreciada 
no contencioso administrativo ao nível de controle de sua 
validade, por força do disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 
16.469/2009; 
 
6. Auto de infração julgado procedente. 



 
ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada.   Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário WESTHONKLAUSS 
CONSTANTE da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de Brito. 
Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência fiscal em face do sujeito passivo em epígrafe 
formulada em auto de infração consubstanciado na seguinte “descrição do fato”: 

Omitiu saídas de mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 
2.415.422,37, apurada pelo confronto entre os valores declarados nos 
livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias 
encontrados no banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar 
suas operações de saída, copiado e autenticado, conforme Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, demonstrativos e 
documento s anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 224.702,50, juntamente com a penalidade e a 
crescemos legais. 

São dados como infringidos o artigo 25, § 1º, VI, o artigo 64, § 2º e o artigo 
66, todos da Lei 11.651/91 (CTE) e é proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "L", § 9º, I da mesma lei. 

São arrolados como sujeitos passivos solidários o Sr. Westhonklauss 
Constante, na condição de único proprietário da pessoa jurídica autuada e o Sr. Carlos 
Rogério Rangel Caldeira, responsável pelo programa aplicativo utilizado pela autuada. 

Instrui o lançamento fiscal, dentre outros documentos, o Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, de fls. 11, a Auditoria Básica do ICMS, 
de fls. 14/17, os extratos do Livro Registro de Apuração do ICMS, de fls. 18/63, o 
Demonstrativo de Omissão de Saídas de Mercadorias – Exercício 2009, de fls. 64, 
acompanhado dos demonstrativos mensais, de fls. 65/77, o Relatório de Análise do Banco 
de Dados, de fls. 78/125 e as cópias de Notas Fiscais Fatura, de emissão da autuada, de 
fls. 139/218, seguidos dos extratos de Notas Fiscais Eletrônicas, também de emissão da 
autuada, de fls. 219/302 e, ainda, cópias do livro físico Registro de Apuração do ICMS, de 
fls. 308/332, bem como arquivo de mídia (CD) encartado às fls. 333 dos autos.  

Consta do Anexo Estruturado – Descrição Complementar da Ocorrência a 
informação de que “A apuração do mês de dezembro/2009 foi feita levando-se em consideração 

os registros efetuados no Livro de Registro de Saídas até a data de 18/12/2009, que coincide com 
a data das últimas saídas encontradas no arquivo que foi copiado, autenticado e utilizado no 

levantamento dos valores”. 

Em peça impugnatória, de fls. 347/367, o sujeito passivo solidário 
Westhonklauss Constante  apresenta defesa em primeira instância, cujas razões são 
reiteradas na peça defensória de fls. 373/391, apresentada em nome da pessoa jurídica. 



Em ambas as peças são apresentados requerimentos para: o acolhimento de preliminar 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário ou acatamento auto de preliminares para 
que seja declarada a nulidade do infração; a determinação de verificação dos documentos 
fiscais, declarando ao final, a insubsistência da autuação; a redução do valor da base de 
cálculo, como demonstrado em planilha inserida no corpo da peça de defesa, com a 
exclusão das mercadorias substituição tributária/outras reduzindo também, por 
consequência o valor do ICMS a recolher; a redução do valor da multa formal aplicada, de 
modo a não configurar-se o caráter confiscatório e enriquecimento ilícito do Estado; a 
revisão da alíquota média aplicada pelo Fiscal, com a sua consequente redução, tendo em 
vista que a impugnante comercializa grande quantidade de produtos da cesta básica; e a 
realização de diligência para que agente fiscal alheio à lide realize novo demonstrativo a 
respeito do valor apurado, observando o procedimento legal e os argumentos da defesa. 

O julgador singular, em atenção à alegação do sujeito passivo de que não 
foi considerada a proporcionalidade determinada pelo § 2º do art. 25 do CTE, converte o 
julgamento em diligência junto à DRF de Goiânia para o fim de que seja feita revisão do 
lançamento do crédito tributário, de forma a calcular proporcionalmente, conforme 
determina o § 2º do art. 25 do CTE, com fundamento nas entradas de mercadorias 
tributadas e as não tributadas/isentas/retidas na fonte, os valores da base de cálculo do 
presente auto de infração, juntando ao processo as planilhas respectivas, e manifestando-
se conclusivamente ao final   

Em resposta, é elaborado o Relatório Diligencial de fls. 410/418, no qual a 
autoridade revisora informa que “Após a análise do livro de apuração autenticado pelo 
contribuinte e anexo ao auto de infração é possível identificar pelos códigos de operações 
fiscais que o contribuinte não comercializou mercadorias isentas, não tributadas ou com 
substituição tributária no período fiscalizado” e que “Todas as saídas registradas foram 
tributadas com exceção das saídas com códigos de operações de n ° 5901 e 6901 
Remessa para industrialização por encomenda”. Explica a autoridade fiscal revisora que 
“A proporcionalidade das mercadorias pelas entradas é aplicada no caso do contribuinte 
também comercializar mercadorias isentas não tributadas ou com substituição tributária o 
que não foi identificado nos livros, banco de dados e documentos fiscais analisados”. 

Contraditado o relatório Diligencial (fls. 423/441), é prolatada a sentença 
de primeira instância (fls. 447/453), a qual rejeita todas as alegações preliminares 
suscitadas pelos autuados e julga procedente o lançamento fiscal. 

Irresignados, os autuados interpõem recurso voluntário, em peça única 
(fls. 474/492), por meio do qual pugnam pela reforma da sentença a quo para que seja 
declarado nulo ab initio o processo ou, no mérito, que seja reconhecida a improcedência 
da autuação. 

Registre-se que o sujeito passivo solidário Sr. CARLOS ROGÉRIO 
RANGEL CALDEIRA encontra-se revel e perempto (conforme Termo de fls. 472) e não 
recebeu sequer a midia a ele destinada (fls. 342 dos autos). 

Na peça de recurso apresentada alega-se que há nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa porquanto a falta de anexação pela 
autoridade fiscal autuante do Livro Registro de Saídas trouxe prejuízo á defesa visto que o 
“LRS poderia sim, facilitar a defesa dos Recorrentes e esclarecer quaisquer dúvidas 
suscitadas no presente auto de infração”. Argumentam ainda que o referido livro não 
estava de posse dos recorrentes e que somente após o vencimento do prazo para 
impugnação é que o livros foram tardiamente devolvidos, de modo que deve ser declarada 
a nulidade ab initio do auto de infração. 

Alega-se também que há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, em face da desconsideração pelo auditor fiscal de operações 



isentas ou não tributadas, visto que “pode-se verificar claramente que no campo de 
registro de entradas do LAICMS os valores constantes na coluna OUTRAS, equivale a 
quase 50% das entradas”. Argumenta-se que a insegurança estaria também caracterizada 
pela ausência de indicação específica da capitulação no auto de infração com indicação 
de modo impreciso e equivocado do enquadramento da suposta infração, bem como, 
apuração da base de calculo incorreta aos autos documentação necessária para apuração 
que deram origem a referida autuação.  

Nesta linha de defesa, os recorrentes reclamam novamente da não 
exclusão da auditoria das mercadorias sujeitas à substituição tributária bem como isentas 
e produtos da cesta básica, de modo que não ficou atendida a proporcionalidade requerida 
pelo art. 25, § 2º do CTE. 

Alegam ainda os recorrentes que a insegurança decorreria da não juntada 
aos autos do Livro Registo de Saídas do período autuado e da deslacração do banco de 
dados sem a presença do titular da empresa. 

Na mesma linha – de alegação de insegurança na determinação da 
infração –, argumenta-se que as cópias dos cheques anexados aos autos estão ilegíveis. 

Pleiteia-se também a exclusão do solidário Westhonklauss Constante da 
lide sob o argumento de que a autuada principal cuida-se de pessoa jurídica idônea, com 
mais de dez anos de mercado, e que não ficou comprovado que o solidário teria agido 
com excesso em nenhum momento. Transcreve a ementa do Acórdão  nº 02291/12, do 
CAT, destacando o texto “Os sócios, gerentes, os administradores, os presidentes que 
não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, 
ou concorrido para a prática de ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos solidários 
da lide”. 

Quanto ao mérito, alegam os recorrentes que o banco de dados 
apreendido pelo Fisco se mostra frágil e sem dados suficientes para sustentação do auto 
de infração, visto que nele constam, além das vendas efetuadas e escrituradas nos livros 
fiscais, orçamentos, pesquisas de preços e vendas canceladas, o que não foi considerado 
pela autoridade fiscal, de modo que o arquivo do banco de dados não reflete as vendas 
efetivadas como quer crer o Fisco. 

Argumentam também que foram juntados aos autos somente algumas 
cópias de cheques que nem de longe chegaria à base de cálculo autuada, além do que o 
banco de dados fora deslacrado sem a presença de representante da autuada. 

Registram que a autuada trabalha com o fracionamento de produtos, na 
atividade de comércio atacadista de alimentos, o que desvirtua a apuração de estoque 
dentre do banco de dados eletrônico. 

Acrescentam que a autuada comercializa uma quantidade significante de 
produtos sujeitos à substituição tributária, na ordem de 31,28%, de modo que, caso 
houvesse a omissão apontada pelo Fisco, esta deveria ser reduzida neste exato 
percentual. 

Questionam também a alíquota média encontrada pelo Fisco no 
percentual de 9,30%, a qual estaria desconsiderando a comercialização de produtos da 
cesta básica, tributados à alíquota de 3%, além do que o Fisco não juntou aos autos 
nenhuma planilha que justificasse a utilização da alíquota média no percentual de 9,30%. 

Questionam novamente a ilegibilidade das cópias dos cheques juntados 
pelo Fisco, sendo que 50% dos cheques se encontrariam ilegíveis, sem condição de 
identificação dos seus valores e dos reais emitentes e, quanto aos demais documentos 
juntados pela autoridade fiscal, critica o Demonstrativo de fls. 64, porquanto o Fisco não 
teria esclarecido a origem dos valores nele contidos, o que o torna frágil e questionável. 



Alegam que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é vedado 
pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV. 

Reiteram argumentos já apresentados relativos à não disponibilização do 
Livro Registro de Saídas do período fiscalizado bem como relativos à questão da 
comercialização de mercadorias sujeitas à substituição tributária e isentas e não tributadas 
e outras questões já suscitadas no recurso, ao final, requerem: o acolhimento das 
preliminares; a exclusão do pólo passivo do Sr. WESTHONKLAUSS CONSTANTE; a 
reforma da decisão singular; seja determinada a verificação dos documentos fiscais, 
declarando ao final, a descaracterização da ocorrência e insubsistência da autuação; seja 
reduzido o valor da base de cálculo, com a exclusão das mercadorias substituição 
tributária/outras; seja reduzido o valor da multa formal aplicada, de modo a não configurar-
se o caráter confiscatório; seja revista a alíquota média aplicada pelo Fiscal; conversão em 
diligência a autuação e observando o procedimento legal, além de observar os 
argumentos da defesa; a aplicação da FORMA PRIVILEGIADA prevista no parágrafo 8º, 
do artigo 71 da Lei 11651/91. 

É o relatório.  

Decido. 
 

V O T O 
 

Aprecio, em primeiro lugar, as arguições preliminares levantadas na peça 
de recurso. 

De início, registro que não cabe o acolhimento da arguição de 
cerceamento ao direito de defesa por dois motivos.  

Primeiro porque, se houvesse o tal cerceamento, dele não se poderia 
deduzir a consequência pretendida pela recorrente, qual seja, a nulidade ab initio do auto 
de infração, pela razão óbvia que o cerceamento ao direito de defesa á falha sanável com 
a correção do vício, se existente, e devolução dos prazos à parte prejudicada.  

Segundo, porque não houve nenhum cerceamento à defesa dos 
recorrentes. A exigência fiscal faz um comparativo entre os valores submetidos à 
tributação pela autuada (extraídos das informações fiscals constantes do livro Registro de 
Apuração do ICMS) e os valores encontrados no banco de dados utilizado para o controle 
das vendas realizadas.  

Pelo Demonstrativo de Auditoria, de fls. 64, verifica-se que a autoridade 
lançadora tomou por base para a comparação os valores constantes do Livro Registro de 
Apuração do ICMS (no qual o sujeito passivo deve transpor os valores constantes dos 
Livros Registro de Entradas e de Saídas), cujos extratos se encontram às fls. 18/63 e 
cujas cópias físicas se acham às fls. 308/332.  

Ora, o que interessa para a auditoria são os valores informados no 
LRAICMS a título de saída, valores informados por CFOP conforme destacou o auditor 
fiscal no demonstrativo de fls. 64. Então a autuada sabia, como ainda sabe, quais valores 
registrou a título de saídas e se estes valores são inferiores aos constantes de seu banco 
de dados (controle paralelo), a diferença deve ser objeto de lançamento fiscal via auto de 
infração.  

Não há, pois, nenhum cerceamento ao direito de defesa dos recorrentes. 
Todos os valores lançados na auditoria fiscal são do seu pleno conhecimento e estão 
cabalmente demonstrados nos papéis de trabalho anexados pelo Fisco. 



Também não cabe acolhimento da arguição dos recorrentes de que 
haveria insegurança na determinação da infração por falta da aplicação da regra de 
proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 do CTE bem como que teria havido falha na 
capitulação legal da infração. 

Registre-se que esta questão foi totalmente esclarecida por meio do 
procedimento revisional realizado por determinação do julgador de primeira instância 
conforme pode ser visto às fls. 410/418. A matéria, ao final, foi assim tratada pelo ínclito 
julgador singular, verbis: 

Conforme relatório diligencial, o sujeito passivo não promoveu a entrada 
de mercadorias com isenção/não tributação/substituição tributária pelas 
operações posteriores. Tal afirmativa da fiscalização está, também, em 
consonância com a análise da atividade econômica desenvolvida pela 
parte passiva, espelhada nas cópias de notas fiscais de saídas de fls. 
139/180, que conferem saídas de mercadorias não sujeitas à retenção do 
ICMS na fonte, e cuja entrada de matérias primas correspondentes 
também não está sujeita à retenção do ICMS na fonte, mas sim com 
substituição tributária pelas operações anteriores (milho, milho de pipoca, 
amendoim, semente de girassol, etc.). Dessa forma, não há que se falar 
na proporcionalidade pelas entradas determinada pelo § 2º do art. 25 do 
CTE. 

A respeito desta questão suscitada pelos recorrentes convém que 
analisemos o teor do § 2º do art. 25 do CTE, que abaixo transcrevemos: 

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve 
ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento 
fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, 
exceto aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores, pelo valor correspondente ao total das entradas de 
mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização. (grifamos) 

Ora, o que se vê é que a condição para a aplicação da regra da 
proporcionalidade é que o sujeito passivo comercialize, no período fiscalizado, 
mercadorias isentas ou não tributadas. Assim, caso esta condição esteja presente, o 
numerador da fração proporcional será composto pelas entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores. Por outro lado, 
conforme informa a autoridade fiscal que efetuou a revisão (Relatório Diligencial de fls. 
410/418), a autuada não comercializou mercadorias isentas ou não tributadas e nem 
sequer mercadorias sujeitas à substituição tributária, o que impede a invocação da 
proporção prevista no art. 25, § 2º do CTE. 

Ademais, pela leitura do dispositivo legal em análise, ao meu 
entendimento, o simples fato de existir comercialização de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, por si só, sem a verificação de mercadorias isentas ou não 
tributadas, não constitui condição para a incidência da regra da proporcionalidade, visto 
que as mercadorias sujeitas a ST são excluídas do numerador se e somente se for 
preenchido o requisito necessário para aplicação da regra consoante se na parte 
destacada do dispositivo legal supratranscrito.  

Não faz sentido pretender que a já discutida ausência dos LRS produziria 
a nulidade do AI por insegurança na determinação da infração. Como já dito linhas atrás a 
referida ausência não teve e não tem nenhuma relevância para a apuração feita pelo 
Fisco. 



No que se refere à questão da “deslacração do banco de dados” – que, de 
fato, não foi deslacrado, mas copiado com software de segurança que, mediante algoritmo 
com chamada do hash  criptográfico SHA1 garante a autenticidade da cópia em relação à 
fonte original do arquivo – não tem razão os recorrentes. 

Aliás, conforme registrado pelo julgado singular o Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivos Magnéticos, de fls. 11, contem a assinatura do sujeito passivo 
solidário – proprietário da pessoa jurídica, autuada principal –, com declaração de que 
acompanhou os procedimentos de copiagem e autenticação dos arquivos eletrônicos. Ou 
seja, a cópia digital com que trabalhou o Fisco é autêntica e isso é que o interessa. 

No que toca a alegação de ilegibilidade dos cheques juntados com auto de 
infração e que, segundos os autuados, causaria nulidade do AI, é de se destacar que a 
quase totalidade dos cheques são perfeitamente legíveis e que foram juntados ao feito por 
amostragem para demonstrar que, de fato, a autuada havia vendido e recebido os valores 
informados em seu banco de dados, os quais são superiores aos registrados em seus 
livros fiscais. Ora, o intendo da Fiscalização foi sobejamente cumprido. Os cheques 
constituem prova cabal de que a autuada efetuou vendas cujos valores não foram 
informados ao Fisco e, de igual modo, não foram submetidos à tributação pelo ICMS. 

Com efeito, não há espaço para acolhimento da alegada nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

No que se refere ao pleito de exclusão da responsabilidade do sujeito 
passivo arrolado como solidário, hei de rejeitar tal pedido.  

Ao meu entendimento, seja por força do art. 135, III do CTN, que impõe 
responsabilidade tributária aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado relativamente aos créditos tributários resultantes de atos praticados 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, seja por 
força do art. 45, XII, do CTE, que responsabiliza os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis, resta caracterizada a corresponsabilidade do Sr. Westhonklauss 
Constante em relação ao débito tributário da pessoa jurídica na qual figura como único 
titular. 

A razão é simples. Cuidam os autos de infração correspondente à omissão 
do registro de saídas de mercadorias tributadas cuja apuração se deu pelo confronto dos 
registros fiscais da pessoa jurídica com as informações constantes de seu banco de 
dados, configurando-se a infração denominada de “caixa dois eletrônico”. A lei impõe a 
responsabilização do diretor, gerente ou representante de pessoas jurídicas quando este 
age à margem da lei, do contrato social ou dos estatutos bem como quando pratica atos, 
intervenções ou omissões relativamente à operações que deveriam ser submetidas à 
tributação e não ou foram. Não há como crer que a pessoa jurídica (pessoa ficta) tenha 
deliberadamente e de modo autônomo, isto é, sem a interveniência de que a comanda, 
tomado a decisão de omitir vendas ao Fisco. Daí, não vejo espaço para se acolher o 
pedido de exclusão da lide do solidário. 

No que se refere às questões trazidas pelos recorrentes quanto à matéria 
de mérito, também não hei de acolhê-las.  

Não se apresenta lógica nem razoável a tese defensória de que o banco 
de dados apreendido pelo Fisco se mostraria frágil e sem dados suficientes para 
sustentação do auto de infração. Ao contrário do alegado, os registros constantes do 
banco de dados que serviu de base à autuação fiscal foram corroborados pelos cheques, 
trazidos por amostragem pelo Fisco, que indicam que eles correspondem a pagamentos 
efetuados em razão de vendas realizadas e registradas no referido banco de dados. 



Caberia sim à autuada comprovar a inexistência de negócio jurídico em relação a 
lançamentos idênticos constantes do tal banco de dados e que foram considerados pela 
fiscalização na apuração da omissão fiscal verificada. 

Veja-se que no Relatório da Análise do Banco de Dados (fls. 78/125) é 
explicitado o relacionamento lógico entre as tabelas que compõem o banco bem como é 
destacada a correspondência entre os registros nele constantes e as operações de venda 
de mercadorias realizada pela autuada, sendo individualizadas as operações de saidas 
constantes do referido BD com emissão de notas fiscais (fls. 81) e as operações, também 
constantes do BD, sem a emissão de notas fiscais (fls. 97). Por fim, às fls. 89, verifica-se 
o detalhamento do recebimentos por meio de cheques referentes às vendas de 
mercadorias registradas no BD sem a emissão de documentos fiscais. 

O fato de terem sido juntados apenas algumas cópias de cheques (e não a 
totalidade deles porque corresponderiam a milhares) não macula o trabalho fiscal, visto 
que este foi elaborado com força de validade que é conferida pelo § 1º, VI, do art. 25 do 
CTE, segundo o qual “Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente [...] ao valor 
constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou prestação 
de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da 
diferença quando emitidos com valores inferiores ao real”. Ou seja, ao Fisco, bastaria 
comparar os valores informados no banco de dados do contribuinte (meio de controles de 
vendas de mercadorias) com os seus registros fiscais, de modo que a anexação dos 
cheques constitui um plus decorrente do zelo das autoridades lançadoras, que quiseram 
comprovar cabalmente que os valores registrados no BD, de fato, correspondiam a vendas 
de mercadorias, tanto é que foram pagos por meio de cheques. 

Assim, diante da constatação da existência de um meio de controle de 
venda (Banco de Dados) cujos registros não se encontram coerentes com os registros 
fiscais da empresa autuada, caberia a ela demonstrar que os tais registros não se 
caracterizam como venda, não sendo suficiente alegar que não foram trazidos cheques 
relativos a todos eles. Caso não fique descaracterizada a natureza própria atribuível a tais 
registros, prevalece a presunção erigida com base no 1º, VI, do art. 25 do CTE.  

Irrelevante a argumentação de que a autuada trabalha com o 
fracionamento de produtos, na atividade de comércio atacadista de alimentos, o que 
desvirtuaria a apuração de estoque dentre do banco de dados eletrônico, visto que a 
auditoria realizada tem natureza de auditoria financeira (e não quantitativa, como é o caso 
da Auditoria Específica de Mercadorias), de modo que a apuração de estoques não tem 
nenhum reflexo sobre a omissão verificada. 

A questão relativa à comercialização de produtos isentos e não tributados 
bem como de produtos sujeitos à substituição tributária, embora repetida na argumentação 
de mérito, encontra-se superada desde a análise da questão preliminar, e como já 
destacado, em função da regra da proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 do CTE 
não tem nenhum reflexo sobre o montante da omissão apurada. 

O impugnação do cálculo da alíquota média, questionada pela autuada 
pelo fato de situar-se no patamar de 9,30% enquanto houve saída de produtos da cesta 
básica tributados à alíquota de 3%, também não se sustenta. Primeiro porque o Fisco, ao 
contrário do alegado, faz juntar sim a planilha de cálculo da alíquota média, conforme se 
vê às fls. 17. Os dados transpostos para esta planilha foram extraídos do Livro Registro de 
Apuração do ICMS (extrato de fls. 18/63), correspondendo aos registros relativos ao total 
das operações de SAÍDAS internas (“SUBTOTAL ESTADO). 

Registre-se que a fórmula de cálculo da alíquota média encontra-se 
prevista no art. 148, § 1º, VI, abaixo transcrito, verbis: 



Art. 148. [...] 

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar: 

[...] 

VI - a alíquota efetiva média praticada pelo sujeito passivo no período fiscalizado, 
tomando-se por base todas as operações ou prestações internas 
tributadas, na impossibilidade de se determinar a mercadoria ou a prestação 
correspondente ao lançamento, sendo que a referida alíquota deve ser obtida: 

a) somando-se, separadamente, o valor contábil e o imposto devido, 
correspondentes a cada uma das operações ou das prestações tributadas; 

b) dividindo-se o somatório do imposto devido pelo somatório do valor 
contábil; 

c) multiplicando o resultado da alínea "b" por 100 (cem). (grifamos) 

Dito isto, fica claro que a autoridade aplicou corretamente a fórmula da 
alíquota média, sendo irrelevante a argumentação da autuada de que comercializa 
produtos que integram a cesta básica, mesmo porque, ao certo, também comercializa 
produtos sujeitos à alíquota de 17% (alíquota modal do imposto). 

No que se refere à alegação de que a multa aplicada teria caráter 
confiscatório, ferindo o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, é de se salientar 
que a matéria de natureza constitucional não pode ser apreciada no contencioso 
administrativo ao nível de controle de sua validade, isto por força do disposto no § 4º do 
art. 6º da Lei nº 16.469/2009. 

Os pedidos apresentados ao final – muitos dos quais sem nenhuma 
menção no corpo da peça de recurso – também não merecem acolhimento. Pelas razões 
já expostas não cabe a realização de diligências nem outras averiguações; não cabe a 
redução do valor da base de cálculo; não cabe a redução/adequação da multa aplicada; 
não cabe a revisão da alíquota média; não cabe a realização de nova diligência visto que 
as questões suscitadas já foram esclarecidas em diligência realizada em primeira instância 
e, por fim, não cabe aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE 
(pedido impróprio), visto que não se cuida de exigência de multa formal isolada, mas de 
tributo omitido ao Fisco e não recolhido aos Cofres Estaduais. 

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência apresentado, rejeito as 
preliminares de nulidade da peça básica, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa e rejeito 
também a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário WESTHONKLAUSS 
CONSTANTE da lide e, quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00201/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Comparativo entre os 
valores informados pelas administradoras de cartão de crédito e 
o informado pelo contribuinte. Omissão de saídas. Revisão 
fiscal. Procedência parcial. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela 
administradora de "shopping center", de centro comercial, de 
cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por 
estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte. (CTE, 
art. 25, § 1º, IX, "b"); 
 
2. Deve ser acatado, em julgamento administrativo, o valor 
apurado em revisão fiscal não contestado pelo sujeito passivo 
nem pela Fazenda Pública Estadual. 
 
3. Procedência parcial do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 1.582,10 (um mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 127, 
aplicando-se o limitador do §11, inciso I, do art. 71, do CTE, para a parte das operações 
tributadas, e inciso II, "b", do art. 71, do CTE, para a parte das operações não tributadas. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 

em face de decisão de primeira instância que julgou procedente lançamento fiscal de 

ofício consubstanciado na ocorrência de infração assim descrita: 

Omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 185.257,65, 

conforme comparativo entre o valor informado pela administradora de 

cartão de credito e o valor informado pelo contribuinte na Escrituração 

Fiscal Digital (EFD) correspondente aos períodos de 01/09/2012 a 

30/09/2012 e 01/03/2013 a 31/ 03/2013, resultando em uma base de 

cálculo no valor de R$ 118.355,22, de acordo com a proporcionalidade de 

comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência, deverá 



pagar o ICMS na importância de R$ 14.252,20, juntamente com a 

penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 

anexos. 

O auto de infração exige: 

I - o valor de ICMS de R$ 14.252,20 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta e 

dois reais e vinte centavos), resultante da aplicação das alíquotas médias 

(09/12 e 03/13) sobre proporção de comercialização de mercadorias 

tributadas;  

II - a multa formal no valor de R$ 46.314,41 (quarenta e seis mil, trezentos 

e quatorze reais e quarenta e um centavos), resultante da aplicação do 

percentual de 25% sobre o valor total omitido de R$ 185.257,65 (cento e 

oitenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos); 

III - o valor da qualificação da multa correspondente à 60% do imposto 

exigido, no montante de R$ 8.551,32 (oito mil, quinhentos e cinqüenta e 

um reais e trinta e dois centavos). 

Desta forma, tem-se que a autoridade fiscal lançou no mesmo auto de 

infração a parcela de multa vinculada à omissão de saídas tributadas (25% da base de 

cálculo, segundo o percentual da pena vigente à época do fato gerador, acrescido da 

qualificadora de 60% do valor do imposto) e também a parcela de multa vinculada à 

omissão de saídas não tributadas (também de 25% da base de cálculo, segundo o 

percentual da pena vigente à época do fato gerador). 

Na peça de recurso, o sujeito passivo autuado obtempera que as 

informações fornecidas pela Administradora de Cartão de Crédito foram duplicadas, 

especialmente nos meses de setembro de 2.012 e março de 2.013, e junta aos autos os 

documentos às fls. 112 e 113, fornecido pela Administradora, os quais indicariam os 

valores corretos para os referidos meses. 

Argumenta ainda que em relação aos valores relacionados com o 

BANKPAR e BRADESCO a duplicidade da informação decorreu da incorporação entre as 

estas empresas, fato este comunicado ao sujeito passivo, conforme e-mail de fls.103. 

Por meio da Resolução nº 172/2016, de fls. 117, a Quarta Câmara deste 

Conselho Administrativo Tributário, converte o processo em diligência encaminhando os 

autos à GERÊNCIA DE AUDITORIA DE VAREJO E SERVIÇOS, para fosse designada 

autoridade fiscal para analisar os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, e 

acolhendo-os, promover a revisão fiscal do presente lançamento. 

Em resposta, é elaborado o Relatório Diligencial de fls. 127, por meio do 

qual a autoridade fiscal revisora reconhece a existência de informações duplicadas e 

procede a correção do levantamento fiscal que serve de base à exigência, de modo que o 

valor de ICMS originariamente reclamado fica reduzido para R$ 1.582,10 (um mil, 

quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos). 



Contraditando o trabalho revisional, a recorrente argumenta que a 

pequena diferença remanescente da revisão se deve ao fato de que, às vezes, como é 

comum nas vendas a varejo, a venda é efetuada por uma determinada loja, porém a 

mercadoria é entregue por outra loja ou pelo Centro de Distribuição, isto porque a loja 

vendedora nem sempre tem estoque do produto para pronta entrega.  

Assim, embora entenda que a revisão se encontra formalmente correta, 

argumenta o valor resultante da revisão é indevido, porquanto todas as operações com 

cartão de crédito/débito foram declaradas ao Fisco. 

Durante a sessão de julgamento, a representante do sujeito passivo, ao 

argumento de economia processual de irrisoriedade do valor remanescente, manifesta 

concordância com o resultado da diligência. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, entendo que deve ser acolhido o 

resultado apurado na revisão e constante do Relatório Diligencial de fls. 127 dos autos. 

Com efeito, a concordância final da autuada quanto ao resultado apurado 

na revisão põe fim à fase contenciosa do processo visto que pretensão do sujeito passivo 

passa a coincidir com a pretensão fazendária. 

Por outro lado, no contexto do conteúdo probatório trazido aos autos e 

mesmo em face da natureza da exigência formulada pelo Fisco Estadual, apresenta-se 

rigorosamente difícil a comprovação, em termos materiais, do alegado pela autuada, 

embora seja necessário reconhecer a sua razoabilidade.  

Registre-se, por fim, que exigência fiscal ora em apreço tem amparo na 

disposição contida no § 1º, IX, “b”, do art. 25 do CTE, segundo a qual “Presume-se 

decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em 

procedimento fiscal, correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela 

administradora de "shopping center", de centro comercial, de cartão de crédito ou de 

débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte”. 

É aplicável ao caso, a regra limitadora da penalidade prevista no § 11, I e 

II, do art. 71 do CTE, na redação conferida pela Lei nº 19.965, de 10 de janeiro de 2018, 

abaixo descrito: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 

por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 

mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 

disposto nos §§ 8° e 9°: 



I – se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor 

da multa fica limitado ao valor do imposto; 

II – se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica 

limitado ao valor obtido pela aplicação: 

a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, 

sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 

determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 

ao lançamento. 

Desta forma, em relação à parcela remanescente exigível, o limitador do § 

11 do art. 71 deve ser assim aplicado: 

a) sobre o valor multa decorrente da omissão de saídas tributadas, a 

limitação do § 11, inciso I; 

b) sobre o valor da multa decorrente da omissão de saídas não 

tributadas, a limitação do § 11, inciso II, “b”; 

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 

infração no valor de R$ 1.582,10 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dez 

centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 127, aplicando a limitação da penalidade 

prevista no art. 71, § 11 conforme acima descrito. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00208/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Empresa individual. Pedido 
para reinclusão na lide do empresário. Acolhimento.  
 
No caso de firma individual, como a empresa e o empresário se 
confundem, os bens da pessoa física respondam por dívidas 
pessoais da empresa, não há que se falar em exclusão do 
empresário do polo passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso de ofício pela Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e reincluir o sujeito passivo  DIVINO AMBRÓSIO DA SILVA  na lide. Foram 
vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Luis Antônio da Silva Costa, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de 
Brito e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadoria, no valor da diferença apurada na planilha anexa, na importância de R$ 
129.078,07, demonstrada pelos Extratos de Vendas fornecidas pelas administradoras de 
catões de crédito, cópias dos LRA, ICMS, Planilhas de Cálculo das Diferenças de Vendas 
e documentos anexos. Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em 
função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, deverá pagar 
o ICMS na importância de R$ 21.943,27, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme demonstrativo anexo.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Divino Ambrósio da Silva, nos 

termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls.03 a 91. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento, conforme 

documentos de fls. 92 a 100. 
 
Outros documentos: Requerimento de empresário (fls. 118), procuração 

dando poderes para o senhor José Ricardo de Souza administrar a empresa (fls. 121/122) 
e instrumento de revogação unilateral da procuração, em 2009, às fls. 135. 

 
Pela Sentença de nº149/2011 – JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração e excluiu o sujeito passivo solidário da lide (fls.165 a 167). 
 



Mediante recurso interposto, a Fazenda Pública (fls. 168/169) requer a 
nulidade da sentença por haver o julgador singular deixado de apreciar o pedido de 
inclusão na lide do proprietário de fato da empresa. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão e mantiveram-se inertes 

(fls.171 a 174). Foi lavrado o Termo de Perempção do sujeito passivo direto (fl.175). 
 
O processo veio a julgamento e a Segunda Câmera Julgadora, mediante o 

Acórdão nº 108/2016 (fls.179 a 183), decide reformar a sentença singular, que julgou 
procedente o auto de infração, e anula o processo por cerceamento ao direito de defesa. 
Determina o retorno dos autos à primeira instância para apreciação do pedido para 
reincluir na lide do Sr. José Ricardo de Souza.   

 
Representação Fazendária manifesta anuência com a decisão (fls. 184) 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão, mas se mantiveram 

inertes (fls.185 a 188). 
 
Pela Sentença de nº 551/2017 – JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, excluiu da lide o solidário Divino Ambrósio da Silva e 
rejeitou o pedido para inclusão do Sr. José Ricardo de Souza na lide (fls.196 a 201).   

 
A Fazenda Pública interpõe recurso nº 037/2017 – GERF (fls.202 e 203), 

alegando constar dos autos que o senhor Divino Ambrósio da Silva era na realidade 
empregado do senhor José Ricardo de Souza. Afirma que o sujeito passivo permitiu a 
utilização de seu nome como interposta pessoa, infringindo também o artigo 45, inciso XIII 
do CTE. Por fim, requer a reforma do acórdão cameral, procedendo-se à reinserção no 
polo passivo da ação fiscal em tela do sujeito solidário em epígrafe.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Contradita / Recurso 

Voluntário (fls.206 a 213). Não ocorreu manifestação dos sujeitos passivos, com isso foi 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 214. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de Recurso da Fazenda Pública, no qual alega constar dos autos 
que o senhor Divino Ambrósio da Silva era na realidade um empregado do senhor José 
Ricardo de Souza. Afirma que Divino Ambrósio da Silva permitiu a utilização de seu nome 
como interposta pessoa, infringindo também o artigo 45, inciso XIII do CTE, devendo, 
portanto, ser reincluído na lide.  

 
Em que pese o fisco ter sido indicado o senhor Divino Ambrósio da Silva 

na condição de solidário, essa pessoa é o próprio contribuinte, pois em se tratando de 
empresa individual, inexiste essa diferenciação entre a pessoa jurídica (contribuinte) e a 
pessoa física, porquanto é inexistente a pessoa jurídica. Existe apenas a pessoa física, o 
CNPJ é apenas para efeitos da apuração dos tributos. Nesse sentido, vejamos esta 
decisão: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO 
PATRIMONIAL COM A PESSOA FÍSICA. Considerando que, no caso 



de firma individual, empresa e empresário se confundem, não há 
óbice para que os bens da pessoa física respondam por dívidas 
pessoais da empresa. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 
Nº 70050560705, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 24/08/2012). 
 
Assim, deve ser reincluído na lide o senhor Divino Ambrósio da Silva na 

condição de Contribuinte do imposto do imposto, nos termos do art. 45 do CTE, já que se 
cuida de empresa individual. Os documentos de fls. 118/119 e extrato cadastral às fls. 162 
indicam tratar-se de empresa individual. Foi o Senhor Divino Ambrósio da Silva quem criou 
a empresa individual. 

 
Quanto ao senhor José Ricardo de Souza, resta incontroverso que ele era o 

verdadeiro administrador da empresa, conforme procuração de fls. 121/122. Ocorre que essa 
pessoa não foi incluída no polo passivo. Ocorreu a inclusão apenas de um solidário, o senhor 
Divino Ambrósio da Silva (fls. 02/04). Assim, a intimação de fls. 187/188 feita a José Ricardo de 
Souza não surtiu nenhum efeito jurídico.  

 
A inclusão de outro sujeito passivo, após o início do processo e antes da sentença 

em primeira instância, somente pode ocorrer mediante termo lavrado pela autoridade fiscal, nos 
termos do artigo 8º, §§ 3º e 4º da Lei 16.469/09. Nesta fase do processo inexiste a possibilidade de 
incluir outro sujeito passivo solidário.  

 
Ademais, o crédito tributário em apreciação é referente ao período de janeiro/2005 

a abril/2007. Portanto, a inclusão de novo sujeito passivo solidário só seria viável se ocorresse até 
31/12/12, pois a partir dessa data já se ocorreu a decadência integral do crédito tributário em 
relação a esse novo solidário. 

 
Diante do exposto, conheço de ofício, dou-lhe provimento para reformar a 

sentença singular e reincluir na lide o senhor Divino Ambrósio da Silva.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00270/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Cerceamento do 
direito de defesa. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de registro de saída tributada. Controle paralelo de 
vendas. Procedência. 
 
I - Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa cujo 
exercício tenha ocorrido com desembaraço desde o início do 
processo, em face da clareza e consistência dos elementos 
constitutivos do lançamento de oficio em apreciação; 
 
II - É procedente o auto de infração fundamentado em vendas 
declaradas em pedidos timbrados com nome do contribuinte, 
apreendidos em seu estabelecimento e cujo ICMS omitido e 
penalidade proposta foram determinados nos moldes do 
Simples Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou venda de 
mercadorias, no valor comercial de R$ 307.198,75, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, correspondente à 
base de cálculo de mesmo valor. O período do auto refere-se as vendas realizadas no 
mês de dezembro de 2007 até o dia 16 de janeiro de 2008, véspera da concessão da 
inscrição estadual pela SEFAZ-GO. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 52.223,79, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 25, §1°, 

VI; 64, §2°; e 66, todos da Lei 11.651/91. Propôs penalidade do artigo 71, VII, "l", §9°, I, da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/1999. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Lorival Lopes de Aguiar, com 

base no artigo 45, XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 20). 



 
Foram anexados documentos (fls. 25 e 26). 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo autuado apresentou 

Impugnação em Primeira Instância (fls. 35 a 39) argumentando, preliminarmente, que 
houve cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, pois 
o lançamento não teria sido desenvolvido de acordo com o Manual de Procedimentos 
Fiscais. Afirmou que há simples análise de documentos sem sua juntada aos autos. 
Aduziu que a autuação fiscal foi baseada apenas em pedidos de mercadoria, os quais 
parte pertenciam à firma individual que já haviam dado baixa (Lorival Lopes de Aguiar 
Moinho) e outros da nova firma (Moinho Lopes Ltda.), sem nenhum registro de entrega da 
mercadoria pedida ou carimbo de recibo; todavia, a empresa autuada não teria iniciado 
suas atividades no período autuado, as quais começaram 17/01/2008. Apontou, ainda, 
que os pedidos de mercadorias contêm rasuras, o que dificultaria a leitura.  

 
Quanto ao mérito, sustentou que a firma não teria condições de 

faturar R$ 307.000,00, com base no faturamento mensal observado nas DPIS. Ao mais, 
apontou novamente suas teses preliminares. Requereu a nulidade do auto de infração, e 
se necessária, a improcedência. Anexou documentos aos autos (fls. 40 a 167). 

 
Foi lavrado Termo de Revelia ao sujeito passivo coobrigado (fl. 168). 
 
O Julgador Singular, através da Sentença n° 2171/11 – JULP (fls. 

170 a 172), decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamentou que a defesa teve 
direito total ao acesso dos documentos que originaram a descrição fática, além disso, o 
procedimento foi realizado com lisura e transparência. Afirmou que não houve insegurança 
na determinação da infração, já que os autos têm elementos suficientes para caracterizá-
lo.  

 
Foi lavrado Termo de Perempção ao sujeito passivo coobrigado (fl. 

175). 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo autuado interpôs Recurso 

Voluntário (fls. 178 a 180) argumentando que o auto de infração é nulo, nos termos do 
artigo 19, II, III e IV da Lei 13.882/2001. Afirmou que houve insegurança na determinação 
da infração, já que não existiriam documentos fiscais anexados aos autos. Defendeu que a 
empresa autuada não teria iniciado suas atividades no período autuado, as quais 
começaram 17/01/2008. Apontou que o trabalho fiscal se baseou apenas em pedidos de 
mercadorias, porém não foram executados, ou seja, somente depois de autorizado o 
funcionamento da empresa e com a concessão da inscrição estadual, alguns pedidos 
foram confirmados, foram executados rigorosamente dentro das normas fiscais, com 
emissão das respectivas Notas Fiscais e registros devidos. Deste modo, ressalvou que 
pedidos anotados não podem ser considerados como controle paralelo de vendas, e sim 
mera expectativa.  

 
Quanto ao mérito, sustentou que a firma não teria condições de 

faturar R$ 307.00,00, com base no faturamento mensal observado nas DPIS.  
 
Requereu a nulidade do auto de infração, e se necessária, a 

improcedência. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, através do 

Acórdão n° 2739/2015 (fls. 182 a 186), decidiu pela ocorrência de insegurança na 



determinação da infração, e por consequência, declarou nulo o lançamento. Fundamentou 
que o agente do Fisco descreveu uma situação omissa, enquanto os questionamentos do 
sujeito passivo demonstraram uma situação que não constitui infração à norma legal 
citada no auto de infração. Ademais, apontou falta de informações seguras sobre a 
quantidade da exigência fiscal.  

 
A Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso ao Conselho Superior 

n° 147/2016 – GERF (fls. 188 a 191) argumentando que a decisão cameral estava em 
discordância com as provas anexadas aos autos e a legislação tributária. Elencou o artigo 
20, §3° da Lei 16.469/2009 e o artigo 25, §1°, VI da legislação tributária. 

 
Requereu a reforma da decisão cameral. 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo autuado apresentou 

Contradita (fls. 201 a 205) argumentando em favor da decisão cameral, pois pedidos 
anotados não podem ser considerados como controle paralelo de vendas, e sim mera 
expectativa, de modo que somente com a confirmação das vendas ocorreria fato gerador 
de ICMS. Além disso, se ocorrerem operações de vendas sem as devidas notas fiscais, o 
Manual de Procedimentos Fiscais indica o modo correto de apurar a infração, que seria a 
auditoria adequada. Para fundamentar suas colocações acrescentou decisões do 
Conselho Administrativo Tributário. Requereu a permanência da decisão cameral. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, através do Acórdão n° 

293/2017 (fls. 209 a 216) decidiu pelo retorno dos autos à Câmara Julgadora, a fim de que 
o mérito seja analisado novamente. Fundamentou que os vícios apontados não teriam 
caráter insanável para acarretar a nulidade do lançamento, como a decisão pela juntada 
de outras informações e provas, a exemplo de cópia das duplicatas ou recibos obtidos 
junto aos destinatários, evidenciando a materialidade financeira das operações. Além 
disso, se o quantum da inicial foi apurado de forma aleatória, asseverou que isto também 
é vício sanável. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 

223 a 225) argumentando que o julgamento cameral não merece ser reformado. Reiterou 
que as vendas não podem ser comprovadas por pedidos de mercadorias, sem que haja 
comprovação de efetiva realização das operações, ainda mais porque muitos não foram 
atendidos. Requereu a improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que este guarda extensão com o processo nº. 4011003490685, tendo no polo passivo os 
mesmos sujeitos passivos e fato gerador reclamado semelhante. 

 
Em sendo assim, e considerando que este auto foi julgado por 

extensão ao mencionado no parágrafo volvido, passo a transcrever o voto exarado pelo 
nobre Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes naquele auto, onde adoto as mesmas 
razões de decidir:  

     

“QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo polo passivo à fl. 59, em razão de não ter o 
Fisco não ter juntado qualquer elemento comprobatório de sua acusação, manifesto-me 



por sua rejeição, pois os elementos que constituem o lançamento de oficio em exame, por 
sua clareza e consistência, estão a permitir, como de fato permitiu ao longo de três fases 
processuais, desembaraçada defesa pela parte passiva, não havendo se falar em 
cerceamento de direito cujo exercício foi plenamente realizado. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Analisando o mérito, não acolho as razões trazidas pela autuada, já 
que os pedidos apreendidos, em cujos cabeçalhos consta impresso o nome da empresa 
autuada e que foram encontrados pelo Fisco no estabelecimento fiscalizado (fls. 02, 06 e 
07), comprovam a ocorrência da infração noticiada na peça inicial. 

 
Comprovada a situação descrita na inicial, a exigência tributária foi 

quantificada levando em consideração a opção da empresa autuada pelo regime do 
Simples Nacional com utilização do módulo simulador constante do sitio oficial referente a 
esse regime diferenciado. 

 
Quantificado o ICMS devido moldes do Simples Nacional, a multa 

aplicável é a prevista no art. 44, I, §1° da Lei Federal 9430/99, com foi proposto na peça 
inicial. 

 
Não percebo, assim, motivo para afastar, ainda que parcialmente, a 

exigência tributária formalizada por meio do lançamento de ofício em exame. 
 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que considerou 
PROCEDENTE o auto de infração” 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00312/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência arguido pela 
Representação Fazendária. Rejeitado. ICMS. DPI - Declaração 
Periódica de Informação e/ou EFD- Escrituração Fiscal Digital. 
Comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos (debito e/ou credito), extraídas de arquivos 
fornecidos pelas administradoras de cartões, e as vendas 
declaradas. Omissão saída de mercadoria tributada. 
Improcedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando nos elementos 
constitutivos da lide não houve dúvida a ser dirimida; 
 
2. Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência arguida pela Representação Fazendária. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Edson Abrão da Silva e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 113.572,07 no período descrito no campo detalhado 
dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos (debito e/ou credito), extraídas de arquivos fornecidos pelas administradoras 
de cartões, e as vendas declaradas na DPI - Declaração Periódica de informações e/ou 
EFD - Escrituração Fiscal Digital. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância 
de R$ 19.124,73, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 
Após intimação, às fls. 28 a 32, o sujeito passivo se manifesta 

apresentando impugnação à Primeira Instância, às fls. 23 a 27.   
 
Foram anexados documentos, às fls. 33 a 632. 
 
Intimados, nos termos da lei, fls. 633 a 651, os sujeitos passivos 

solidários não se manifestam e motivam os respectivos Termos de Revelia, fls. 652 e de 
perempção. 

 



Impugnando o lançamento o polo passivo pugna pela improcedência 
da autuação, fls. 676 a 683. Junta documentos, fls. 684 a 777. 

 
Pela Resolução n°169/2016, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário converte o feito em diligência, com intuito de determinar o retorno 
dos autos à delegacia fiscal de origem para que revise o lançamento no sentido de 
certificar quanto ao registro, apuração e pagamento do imposto relativamente ás 
operações realizadas por meio das notas fiscais conferindo, antes, se para cada uma das 
vendas realizadas pelos cartões, objeto de autuação, existe a correspondente nota fiscal, 
às fls. 780 a 781. 

 
Intimado, às fls. 787 a 788, o sujeito passivo apresentou 

manifestação sobre as diligências, às fls. 790 a 797. 
 
Mediante Resolução n°065/2017, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência e encaminha novamente o 
processo a gerência de auditoria de varejo e serviços, às fls. 802 a 803. 

 
Intimado, às fls. 817 a 820, o sujeito passivo apresenta manifestação, 

às fls. 822 a 823. 
 
Intimados os sujeitos passivos a tomar conhecimento da diligência da 

Resolução n°065/2017, às fls. 827 a 838. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre novo pedido de diligência, formulado pela Representação 
Fazendária, sob a alegação de que a autoridade fiscal revisora não havia cumprido a 
resolução exarada pela Câmara Julgadora, eu o rejeito no entendimento de que tal 
resolução, pedir fiscal estranho à lide, a mencionada solicitação não foi cumprida, tendo 
sido o próprio autuante que fez a revisão fiscal. Situação que não invalida a informação 
trazida a lume em sede revisional. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

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

desta demanda, com os fundamentos seguintes:  
 
Em relação ao mérito, apesar de não ter sido efetuado recolhimento 

por sua empresa, mas não houve falta de emissão de notas fiscais, apesar de ser de outra 
empresa que foi sucessora com os mesmos sócios e endereço. Portanto, não há que se 
falar em procedência do auto, como ficou provado, o autuado comprova que não houve 
falta de emissão de nota fiscal.   

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência arguido pela 

Representação Fazendária. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00345/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. EFD – Escrituração fiscal Digital. 
Comparativo entre as vendas faturadas através de cartão de 
crédito ou débito. Extratos fornecidos pelas respectivas 
administradoras. Omissão de saída de mercadoria. Procedente 
em parte. Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da 
lide, arguidas pelo Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência preambular; 
 
3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.006,97 
(cinco mil e seis reais e noventa e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz 
Rosa e Antônio Martins da Silva. E, por maioria de votos, acolher  a preliminar de exclusão 
do solidário JOSÉ VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA  da lide, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e 
José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Omitiu saída de mercadoria no valor comercial de R$ 408.138,12, 
conforme comparativo entre as vendas faturadas através de cartão de credito ou debito, 
cujos extratos foram fornecidos pelas respectivas administradoras, a as informadas 
através de EFD – Escrituração fiscal Digital. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 



importância de R$ 69.383,46, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
Intimados, às fls 35 a 38, o sujeito passivo principal apresentou 

impugnação à Primeira Instância, às fls 41 a 45. O sujeito solidário não se manifestou 
sendo lavrado o termo de revelia, às fls 133. 

 
Por meio de sentença n°2674/2016, o julgador singular decidiu 

conhecer da impugnação, negando-lhe provimento e julgou procedente o lançamento, às 
fls 142 a 144. 

 
Intimados, às fls 145 a 148, o sujeito passivo principal se manifesta 

apresentando recurso voluntário, arguindo que em sede de preliminar, insurge pela 
nulidade do auto de infração em comento, devido não conter nos autos provas suficientes 
para comprovar de forma efetiva o ilícito fiscal denunciado pela peça básica, tampouco 
seu "quantum", razão suficiente para declarar a nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. Alega que há de se verificar que no tocante à infração, foi 
autuado a pagar multa formal sobre valor das operações ou prestações oriundas das 
respectivas notas fiscais supostamente omitidas, contudo, se verifica que parte das notas 
fiscais supostamente consideradas como " não lançadas", de acordo com o auto de 
infração, foram devidamente lançadas e registradas nos livros fiscais hábeis, compelindo 
em falhas que comprometem, sobremaneira, o resultado final apresentado, por não ter 
instruído corretamente o trabalho realizado, vislumbrando-se a perceptível insegurança na 
determinação da infração. Cita-se que o credito tributário exigido por meio do auto de 
infração em tela, deve ter sua exigibilidade suspensa durante o tempo que perdurar o 
presente recurso até seu julgamento definitivo, motivo pelo qual desde já requer seja o 
mesmo excluído da dívida ativa, ou, se ainda não houver sido inscrito, que seja suspenso 
sua cobrança. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do credito tributário durante o 
tempo que perdurar o presente recurso até seu julgamento definitivo e a procedência total 
do presente recurso, declarando a nulidade total do auto de infração, bem como sua 
consequente extinção e arquivamento, posto que todas as obrigações fiscais já foram 
realizadas, às fls 151 a 157. 

 
Por meio de resolução n°48/2017 a terceira câmara do CAT decidiu 

converter o julgamento em diligência encaminhando o processo à Gerência de Auditoria 
de Varejo e serviços, às fls 186 a 187. 

 
Intimados os sujeitos passivos e solidários a tomar conhecimento e 

se manifestar a resolução n°48/2017, às fls 194 a 195.  
 
O sujeito passivo principal se manifestou a resultado da resolução 

n°48/2017, requerendo que seja acompanhado pelo auditor fiscal a retificação pendente 
de liberação da delegacia regional de fiscalização de Goiânia, em virtude de o 
procedimento ser eletrônico passível de ser visualizado pelo agente fiscalizador, para ser 
confrontado a apuração do ICMS nos arquivos entregues na retificação com os valores já 
recolhidos, posteriormente a procedência total recurso voluntario, declarando a nulidade 
total do auto de infração, bem como sua consequente extinção e arquivamento, posto que 
todas as obrigações fiscais já foram realizadas o que ensejara a nulidade do presente auto 
de infração, às fls 197 a 198. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 



 
É fato que a empresa autuada não cumpriu a notificação de fls. 16, 

no sentido de entregar em mídia eletrônica não regravável (CD – R ou CVC – R) a 
memória da fita detalhe (MDF) do equipamento emissor de cupom fiscal, situação que 
resultou na lavratura do presente auto de infração, em razão de omissão de saída de 
mercadorias nos meses de janeiro a julho e novembro e dezembro de 2013, no valor de 
R$ 408.138,32, conforme demonstrativo de fl. 06. 

 
É fato, também, que quando da apresentação da impugnação em 

primeira instância de fls. 41 e seguintes, a empresa autuada promoveu a juntada de 
cópias do livro Registro de Saída de Mercadoria e do livro de Registro de Apuração do 
ICMS (SPED), de fls. 71 a 132, quando estava obrigada a proceder a Escrituração Fiscal 
Eletrônica – EFD, desde julho de 2011, motivo pelo qual, o lançamento foi julgador 
procedente pela julgadora singular, conforme sentença nº. 2674/16, fls. 142 a 144. 

 
Quando da apreciação do recurso voluntário, fls. 151 a 157, objeto 

do presente julgamento, a Terceira Câmara Julgadora, converteu o julgamento em 
diligência (Resolução nº. 48/2017, fls. 186 a 187), encaminhando o processo ao autor do 
procedimento para apreciação dos argumentos da defesa, especialmente as cópias do 
livro Registro de Saída de Mercadorias.  

 
No relatório de diligência, fls. 190 a 192, o revisor informa que a 

empresa se encontra recuperação judicial e com o seu cadastro suspenso por 
desaparecimento do endereço cadastrado, motivo pelo qual expediu a notificação de fls. 
188, solicitando a apresentação dos arquivos eletrônicos referentes aos emissores de 
cupom fiscal (Leitura da Fita – Detalhes), porém, referida notificação não foi atendida, 
motivo pelo qual pediu a manutenção do lançamento. 

 
Os valores do ICMS a recolher, constantes do Comparativo 

EFD/SARE, constantes do sistema SEFAZ-GO, cuja cópia juntamos ao processo nessa 
oportunidade, são exatamente os mesmos indicados nas cópias do livro Registro de 
Apuração do ICMS, juntados pela empresa autuada, fls. 107 a 132, apurados com base 
nas saídas constantes do livro Registro de Saídas (SPED) de fls. 71 a 106, nos quais 
estão indicados com clareza os números dos Cupons Fiscais, sendo oportuno ressaltar 
que os valores das saídas indicadas nos referidos livros são exatamente iguais aos 
utilizados pelo autor do procedimento no demonstrativo de fl. 06, relativamente ao período 
de agosto a dezembro de 2013.    

 
Ora se os valores relativos aos períodos de agosto a dezembro de 

2013, indicados nos livros Registros de Saíds de Mercadorias, juntados ao processo, são 
coincidentes com os valores constantes da EFS, considerados no demonstrativo de fl. 06, 
é claro e evidente que os valores dos períodos de janeiro a julho de 2013, indicados nos 
referidos livros Registro de Saída de Mercadoria com os respectivos números dos cupons 
fiscais, também, devem ser considerados na auditoria, tendo em vista que, inclusive, 
geraram os valores do ICMS a recolher constantes do comparativo EFD/SARE.    

 
Concluindo, verifiquei que os valores das saídas constantes dos 

cupons fiscais, registrados no livro Registro de Saída de Mercadoria, juntados ao 
processo, relativamente ao período de janeiro a outubro de 2013, são superiores aos 
valores extraídos dos extratos dos cartões de crédito, não havendo, portanto, que se falar 
em omissão de saída nesse período. 

 



Com relação aos meses de novembro e dezembro 2013, verifica-se 
que o demonstrativo de fl. 06 está correto ao indicar omissão de saída, tendo em vista que 
os valores das saídas registradas são inferiores aos constantes dos extratos dos cartões 
de crédito, na importância de R$ 29. 452, 79 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 18. 990,30 (dezoito mil, novecentos e 
noventa reais e trinta centavos) em novembro e R$ 10.462,49 (dez mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) em dezembro. 

 
Sobre a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 

identificados nos documentos de fl 05, da lide, que suscitei e acolhi, passo a fundamentar:  
 
A indicação do sócio, identificado no documento de fl. 05, para 

responder pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que ele 
tenha agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, 
ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

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

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

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

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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

 
À conta do exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.006,97 (cinco mil, seis reais e 
noventa e sete centavos). E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do 
solidário José Valberto de Siqueira Mangabeira da lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00476/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. VÍCIO 
FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. ICMS. MOVIMENTO PARALELO DE VENDAS. 
BANCO DE DADOS. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS 
SOLIDÁRIOS. 
1. O sócio-proprietário da empresa recorrente acompanhou o 
processo de copiagem e autenticação do banco de dados 
existente nos discos rígidos de seus computadores, conforme 
Termo às fls. 11, subscrito pelo Sr. Ivan Jacobino de Souza. Tal 
evento, deflagrador do início da ação fiscal, fora, inclusive, 
lançado no livro RUDFTO da recorrente, conforme cópia às fls. 
14. Sem embargo disso, a fase inicial do procedimento de 
lançamento prescinde de qualquer notificação prévia para 
quaisquer esclarecimentos da parte do contribuinte, se o Fisco 
detiver as informações necessárias para a realização dos 
levantamentos pertinentes. 
 
2. O sujeito passivo não logrou provar, concretamente, qual fora 
o defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas ou, 
ainda, quais inconsistências maculariam o levantamento fiscal. 
 
 3. Os elementos analisados levam a crer que as operações 
mencionadas em banco de dados, conclusivamente 
selecionadas pelo Fisco, configuraram, de fato, vendas 
promovidas pela empresa. Para que se promova o liame de 
evidências contábeis registradas com as operações descritas no 
banco de dados, ao ponto de se poder compensa-las, mister que 
a recorrente indicasse objetivamente a quais lançamentos no 
banco de dados tais lançamentos contábeis se referem, ou 
quais lançamentos se encontram em duplicidade, apontando os 
elementos que permitem se realizar tal ilação.  
 
4. Os requisitos impostos ao software a ser colocado no 
mercado exigem precaução, esforço, diligência, prudência de 
seu fabricante, que deve cercar seu produto das garantias 
mínimas exigidas pela legislação, com vistas a não permitir o 
seu uso indevido, seja pela alteração de seu código-fonte, seja, 
pela utilização de recursos do programa – melhor esclarecendo, 
o equivalente a "portas abertas" - que permitem a sonegação 
fiscal. A funcionalidade de permitir que haja saída de 
mercadorias e o estoque seja baixado com a emissão de 
orçamentos é expressamente vedada pelo art. 94 do Anexo XI do 
RCTE. 



5. O STJ possui posição pacificada, já em sede de recurso 
repetitivo, no sentido de que a dissolução irregular da sociedade 
enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-
gerentes, independentemente de restar caracterizada a 
existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN 
(AgRg no REsp 831.664-RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 
7.11.06, p. 291). Presume-se, nesse particular, que o sócio se 
apropriara do ativo da empresa, garantidor de suas dívidas com 
terceiros. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, deixar de 
conhecer da preliminar de nulidade, por insegurança na determinação da infração, por já 
ter sido apreciada no Conselho Superior. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
que votou pela improcedência do lançamento. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários, Sr. IVAN JACOBINO DE SOUSA e SANTRI SISTEMAS LTDA, 
da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de 
Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido saídas de mercadorias, apuradas sobre o valor da diferença encontrada pelo 
confronto entre o que fora registrado nos livros fiscais e valores detectados em banco de 
dados que o sujeito passivo utilizava para registrar operações de saídas.  

A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º, VI e §2º; 64 §2º da Lei nº 
11651/91, combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que 
consta do art. 71, VII, “l” do CTE, qualificada pelo parágrafo 9º, I do mesmo dispositivo 
legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 915.331,23, referente a 
fatos geradores ocorridos entre abril e dezembro de 2008 e janeiro e setembro de 2009. O 
auto de infração foi lavrado em 31/05/10. 

Na qualidade de solidário, fora nomeado SANTRI SISTEMAS LTDA, 
com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Segundo discorre o anexo estruturado do auto de 
infração, a empresa fornecera o “programa aplicativo utilizado, do qual é responsável 
técnica, o qual permitiu ao autuado suprimir tributo mediante o controle de vendas de 
mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, bem como omitir informações sobre 
circulação de mercadorias à fiscalização (...) solidariedade prevista no art. 100, parágrafo 
único, Anexo XI, Decreto 4852/97 e art. 45, inc. XIII da Lei 11.651/91” (fls. 6) 

De igual forma, fora arrolado IVAN JACOBINO DE SOUSA, com 
supedâneo no art. 45, XII do CTE, sócio-administrador da empresa autuada.  



A título de instrução processual, foram juntados os seguintes 
documentos: 

1) Termo de cópia e autenticação de arquivos magnéticos; 
2) Notificação fiscal; 
3) Cópia do RUDFTO; 
4) Demonstrativo de omissão de saídas de mercadorias; 
5) Demonstrativo de vendas registradas no LRA e consideradas no 

levantamento; 
6) Relatório fiscal; 
7) Comprovante de autorização de uso de sistema informatizado 

para emissão de documentos fiscais (SEPD e uso de ECF 
interligado), no qual se menciona, na condição de programador 
responsável, a SANTRI SISTEMAS LTDA; 

8) Cópias de notas fiscais e do livro fiscal onde se encontram 
registradas; 

9) Mídia CD; 
10)  Recibo de entrega de relatórios digitais; 
11)  Pedido de apensamento entre os autos de infração nº 

4011001711374 e 4011001711455. 
Intimados da acusação, houve impugnação conjunta, formulada 

pela autuada e pelo solidário IVAN JACOBINO DE SOUSA.  

Discorrem, na peça impugnatória, que a empresa atua no ramo de 
revenda de materiais para construção e acabamento em geral há mais de dois anos, 
havendo sempre pautado sua conduta na responsabilidade social, ambiental e fiscal. 

Asseverou, em suma: 

1) Inexistência de responsabilidade solidária do sócio, sendo 
incabível a aplicação do art. 45, XII do CTE. 

2) Inclusão indevida da SANTRI SISTEMAS LTDA, na qualidade de 
responsável. Assevera que o sistema de informática não permite 
a venda sem emissão de nota e muito menos o controle 
financeiro ou de estoque de produtos que não estejam vinculados 
a documentação fiscal. Ademais, toda a fiscalização foi realizada 
com fundamento em banco de dados, que foi adquirido de outra 
empresa, que não se relaciona com a solidária (banco de dados 
da ORACLE CORPORATION).  

3) Cerceamento ao direito de defesa. O procedimento de colheita de 
dados fora realizado sem o acompanhamento do autuado. Sob 
essa mesma linha de defesa, não houve notificação prévia para 
esclarecimentos sobre os supostos dados de vendas.  

4) Insegurança na determinação da infração. A fiscalização e 
sequente autuação fora realizada sem o acompanhamento do 
autuado, fora das dependências da empresa e sem a presença 
de qualquer representante da mesma.  

5) Afirma, ainda sob o prisma dessa última nulidade, que os dados 
informados nas tabelas não refletem a realidade, pois o banco de 
dados utilizado contém uma série de informações equivocadas, 
outras em duplicidade e outras que não se referem à alimentação 
desse sistema. A título de exemplo cita a tabela de orçamentos, 
quando da oportunidade de sua eventual edição. Ao se promover 
novo orçamento, o anterior é marcado como “recebido”, gerando-
se, ato sequente, novo orçamento, fator que distorceria o 
resultado auferido pelo Fisco.  



6) Também teria havido inter-relacionamento entre tabelas de forma 
equivocada; 

7) No mérito, afirma que após total conferência no âmbito das 
operações que realizou, apenas pequenas diferenças foram 
apuradas, conforme tabela às fls. 173, decorrentes de erros 
esporádicos de sistema. Pede devolução do prazo para 
pagamento da multa com desconto de 80% e a aplicação do §8º 
do art. 71 do CTE.  

De igual forma, comparece aos autos a empresa SANTRI 
SISTEMAS LTDA, conforme peça às fls. 189 dos autos.  

Discorre que opera no mercado há mais de 5 (cinco) anos, mediante 
o fornecimento de aplicativo nominado ADM, especializado em materiais de construção. O 
software é cedido mediante licença de uso por meio de contratos firmados com empresas 
desse setor de mercado.  

O mencionado software é um sistema de gestão de dados, o qual 
opera sobre a plataforma ORACLE, acessando, alimentando e manipulando informações 
constantes de banco de dados que, por sua vez, não acompanha o software fornecido 
pela defendente. 

Afirma que a base de dados pode ser livremente alterada, por meio 
de outros aplicativos que não o fornecido pela empresa, podendo a usuária se valer de 
outros meios autônomos para alterar as informações contidas na base de dados. Não se 
poderia, portanto, afirmar com plena certeza que o software ADM fora a “porta de entrada” 
única e exclusiva das informações constantes em banco de dados, e apreendidas pelo 
Fisco.  

Sob esse mesmo raciocínio, o Fisco não poderia concluir pela 
responsabilidade da impugnante tão-somente pela análise do banco de dados. Seria, para 
tanto, necessária a análise do programa aplicativo, no escopo de se verificar se o mesmo 
permitiu a inserção indevida de informações, à revelia da emissão de documento fiscal. 
Tal compreensão decorre da inteligência do parágrafo único do art. 100 do Anexo XI do 
RCTE ao imputar a responsabilidade somente na hipótese de “utilização indevida de 
programa aplicativo”.  

Há vício formal no lançamento, por insegurança na determinação 
da infração, em virtude do laconismo na análise de dados feita pelo Fisco.  

Pede, ao final, sua exclusão da lide; insegurança na determinação da 
infração e, sucessivamente, a exclusão da penalidade fiscal. Finalmente, requer perícia 
técnica em seu programa aplicativo ADM, com vistas a comprovar a inexistência de 
recursos que possibilitam a sonegação. 

 

Submetidos os autos a julgamento singular, fora declarada sua 
nulidade ab initio, conforme sentença às fls. 213. 

Em recurso, a GERF solicita às câmaras o retorno dos autos à fase 
singular para julgamento do mérito. 

Houve contradita dos sujeitos passivos. 

A decisão cameral fora no sentido de retornar os autos para 
julgamento de toda a matéria, por não vislumbrar vício insanável no trabalho fiscal (fls. 
265).  



SANTRI SISTEMAS LTDA fora intimada por edital, em 31/08/12, por 
não ter sido encontrada no endereço declarado à SEFAZ, havendo sido declarada sua 
perempção.  

Em recurso ao Conselho Pleno, BIG HOME CENTER LTDA 
apresentou peça que consta às fls. 281 dos autos, na qual reitera a tese exposta em sede 
singular. Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, mantendo-se a decisão singular 
que deu pela nulidade do lançamento.  

Houve, nos autos, nova sentença singular, inserta às fls. 299 dos 
autos. Tal decisão restara anulada em virtude de tramitação equivocada do processo, que 
deveria ter sido pautado para o Conselho Pleno. Para tal mister, foram os autos 
encaminhados à SEGE para se restaurar o seu correto andamento (fls. 347). 

Em decisão plenária, afastou-se a nulidade declarada em fase 
singular, determinando o retorno dos autos àquela instância (fls. 364). 

A nova sentença singular afastou as preliminares arguidas e julgou 
pela procedência do lançamento, conforme fundamentação às fls. 367 a 376 dos autos.  

Em recurso voluntário, BIG HOME CENTER MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA apresenta as seguintes ponderações: 

1) Inexistência de responsabilidade solidária do sócio, sendo 
incabível a aplicação do art. 45, XII do CTE. 

2) Inclusão indevida da SANTRI SISTEMAS LTDA, na qualidade de 
responsável. Assevera que o sistema de informática não permite 
a venda sem emissão de nota e muito menos o controle 
financeiro ou de estoque de produtos que não estejam vinculados 
a documentação fiscal. Ademais, toda a fiscalização foi realizada 
com fundamento em banco de dados, que foi adquirido de outra 
empresa, que não se relaciona com a solidária (banco de dados 
da ORACLE CORPORATION).  

3) Afirma que o banco de dados é utilizado por outros 
softwares, bem como pode ser alterado ou modificado 
diretamente pela recorrente, sem o uso do programa ADM; 

4) Cerceamento ao direito de defesa. O procedimento de colheita 
de dados fora realizado sem o acompanhamento do autuado. Sob 
essa mesma linha de defesa, não houve notificação prévia para 
esclarecimentos sobre os supostos dados de vendas.  

5) Insegurança na determinação da infração. A fiscalização e 
sequente autuação fora realizada sem o acompanhamento do 
autuado, fora das dependências da empresa e sem a presença 
de qualquer representante da mesma.  

6) Afirma, ainda sob o prisma dessa última nulidade, que os dados 
informados nas tabelas não refletem a realidade, pois o banco de 
dados utilizado contém uma série de informações equivocadas, 
outras em duplicidade e outras que não se referem à alimentação 
desse sistema. A título de exemplo cita a tabela de orçamentos, 
quando da oportunidade de sua eventual edição. Ao se promover 
novo orçamento, o anterior é marcado como “recebido”, gerando-
se, ato sequente, novo orçamento, fator que distorceria o 
resultado auferido pelo Fisco.  

7) Também teria havido inter-relacionamento entre tabelas de forma 
equivocada; 

8) No mérito, afirma que após total conferência no âmbito das 
operações que realizou, apenas pequenas diferenças foram 



apuradas (tabela às fls. 173), decorrentes de erros esporádicos 
de sistema. Pede devolução do prazo para pagamento da multa 
com desconto de 80% e a aplicação do §8º do art. 71 do CTE; 
retorno dos autos à primeira instância para diligência e produção 
de provas. 

Em recurso voluntário, SANTRI SISTEMAS LTDA também 
comparece aos autos (fls. 416). 

 Discorre que opera no mercado há mais de 5 (cinco) anos, mediante 
o fornecimento de aplicativo nominado ADM, especializado em materiais de construção. O 
software é cedido mediante licença de uso por meio de contratos firmados com empresas 
desse setor de mercado.  

O mencionado software é um sistema de gestão de dados, o qual 
opera sobre a plataforma ORACLE, acessando, alimentando e manipulando informações 
constantes de banco de dados que, por sua vez, não acompanha o software fornecido 
pela defendente. 

Afirma que a base de dados pode ser livremente alterada, por meio 
de outros aplicativos que não o fornecido pela empresa, ou seja, por infinitos meios 
paralelos, podendo a usuária se valer de outros meios autônomos para alterar as 
informações contidas na base de dados. Não se poderia, portanto, afirmar com plena 
certeza que o software ADM fora a “porta de entrada” única e exclusiva das informações 
constantes em banco de dados, e apreendidas pelo Fisco.  

Sob esse mesmo raciocínio, o Fisco não poderia concluir pela 
responsabilidade da impugnante tão-somente pela análise do banco de dados. Seria, para 
tanto, necessária a análise do programa aplicativo, no escopo de se verificar se o mesmo 
permitiu a inserção indevida de informações, à revelia da emissão de documento fiscal. 
Tal compreensão decorre da inteligência do parágrafo único do art. 100 do Anexo XI do 
RCTE ao imputar a responsabilidade somente na hipótese de “utilização indevida de 
programa aplicativo”.  

Há vício formal no lançamento, por insegurança na determinação 
da infração, em virtude do laconismo na análise de dados feita pelo Fisco.  

Pede, ao final, sua exclusão da lide; insegurança na determinação da 
infração e, sucessivamente, a exclusão da penalidade fiscal. Finalmente, requer perícia 
técnica em seu programa aplicativo ADM, com vistas a comprovar a inexistência de 
recursos que possibilitam a sonegação. 

Os autos foram submetidos a julgamento na IVCJUL, em sessão na 
qual se deliberou o seguinte (fls. 430): 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07/12/2015, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  resolve,  
 
CONSIDERANDO que a peça de defesa deve se lastrear por 
afirmações providas de elementos, ainda que por amostragem, que 
corroborem as respectivas assertivas; 
 
CONSIDERANDO que, em seu recurso voluntário, a recorrente informa 
que: 
 
Seu sistema de banco de dados possui inúmeras tabelas que 
deveriam ser consideradas para se realizar a apuração (fls. 401); 
 



As tabelas relacionadas ao movimento financeiro analisado às fls. 23 e 
24, figuras 5 e 6, não contêm somente dados de venda, sendo também 
alimentada por uma série de outras rendas e despesas, contendo 
dados de empréstimos diversos (fls. 401); 
 
Os dados utilizados para alimentar as tabelas contêm inúmeros erros, 
duplicidades e valores oriundos de arquivos de testes (fls. 402); 
 
Existem outras tabelas de financeiro com influência na referida 
movimentação (fls. 401). 
 
CONSIDERANDO ser possível à recorrente, ainda que por mínima via 
amostral, indicar concretamente quais tabelas deveriam ter sido 
consideradas nos relacionamentos realizados pelo Fisco; quais 
dados, tratados como vendas, constituem, na verdade, operações de 
outra natureza; quais erros, duplicidades e dados advindos de testes 
contaminam o trabalho inicial; de forma a minimamente justificar o 
envio dos autos a uma possível revisão fiscal; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, que a apresentação de fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do autor 
constitui ônus do demandado, nos moldes do art. 333 do CPC; 
 
ENCAMINHAR os autos à GEPRO no escopo de se intimar os sujeitos 
passivos recorrentes, por via de seus advogados constituídos, a 
apresentar, concretamente, mediante indicação, ainda que por 
amostragem, nos demonstrativos fiscais anexados e na mídia CD, 
quais lançamentos, tabelas, duplicidades, dados de rubricas diversas, 
teriam sido erroneamente tratados por ocasião do levantamento que 
embasa os autos.  
 
APÓS, que os autos retornem a julgamento. ” 
 

Em 26/01/16, a empresa BIG HOME CENTER LTDA, por intermédio 
de seu advogado constituído, solicitou dilação de prazo para cumprimento da resolução.  

Nessa mesma data, a solidária SANTRI SISTEMAS LTDA solicitou 
sua intimação para a produção das provas pretendidas pela resolução cameral. Tal pedido 
restara atendido, conforme resolução às fls. 447 dos autos, e a intimação fora feita em 
25/04/16. 

Volvidos os autos à IIICJUL, deliberou-se por nova diligência, cuja 
redação fora a seguinte (fls. 453): 

 

“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10/08/2016, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,   
CONSIDERANDO a argumentação, trazida pelos sujeitos passivos, no 
sentido de que o banco de dados utilizado pelo Fisco não fora 
alimentado exclusivamente pelo software ADM;  
CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar se o programa 
utilizado possuía anomalia que comprometeu a sua funcionalidade e 
segurança, por haver sido concebido em desacordo com o Anexo X 
do RCTE, ensejando, dessarte, a responsabilidade do programador 
quanto ao prejuízo ocorrido ao Erário, ou seja, a necessidade, para 
efeito de responsabilização do programador, de se comprovar a 
disparidade, em termos de elementos de segurança, entre a qualidade 
do software que fora fornecido à BIG HOME CENTER MATERIAIS DE 



CONSTRUÇÃO LTDA e aquele cujas especificações técnicas se veem 
previstas na legislação tributária; 
CONSIDERANDO a argumentação trazida em sede singular e reiterada 
na presente fase, fls. 167 dos autos, no sentido de que a tabela 
‘orçamentos’, quando da oportunidade de sua eventual edição, ao se 
promover novo orçamento, faz com que o orçamento anterior seja 
marcado como ‘recebido’, gerando-se, ato sequente, novo orçamento, 
fator que distorceria o resultado auferido pelo Fisco; 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia no escopo de se 
informar o seguinte: 
 
O software ADM, utilizado pela empresa autuada, fora objeto de 
alguma verificação fiscal no que toca à sua suscetibilidade de 
possibilitar a sonegação ou, ao contrário, somente o banco de dados 
da empresa fora copiado e utilizado como parâmetro de 
responsabilização do programador? 
É possível, ainda que em tese, a alimentação do banco de dados, 
gerenciado pela ORACLE, por outro software que não o ADM, 
conforme asseverou o sujeito passivo principal? 
Há fundamentação na argumentação trazida pela recorrente, no 
sentido de que a tabela ‘orçamentos’ gerou resultados duplicados, 
pelas razões expostas às fls. 167 dos autos? Em caso positivo, que se 
promovam os necessários ajustes ao levantamento fiscal.  
 
APÓS, que os autos sigam à GEPRO para se dar ciência aos sujeitos 
passivos, por intermédio de seus advogados, para que, sendo de seu 
interesse, promovam manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Mário de Oliveira Andrade, Aldeci de Souza 
Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano.  
 
OBS.:  A Representação Fazendária concordou com a realização da 
diligência.” 

 
A título de resposta, a Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços 

informa não haver sido constatada nenhuma duplicidade, da forma como alegada pela 
recorrente; para vendas com correspondente na tabela “FINANCEIRO” somente foram 
consideradas as que contêm valor igual a "E" para o campo “NATUREZA” e, para o campo 
“PLANO_FINANCEIRO_ID”, os valores “dinheiro, cheque à vista, cheques a prazo, 
cartões, duplicatas, boletas e financeiras”.  

A recorrente BIG HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA produz manifestação às fls. 465, na qual discorda do resultado da diligência 
realizada. Ressalta que para se determinar a existência da infração imputada, mister a 
existência de prova que a recorrente efetivou operação de saídas sem a emissão de 
documento fiscal. A manifestação produzida em revisão fora, de todo, superficial. Solicita 
nova manifestação, de forma detalhada, mediante o retorno à revisão. 

De igual forma, SANTRI SISTEMAS LTDA pondera que não houve 
verificação se a empresa de software praticou algum ato ou criou alguma ferramenta que 
induza sua efetiva participação na infração tributária. O mero fato de ser desenvolvedora 
do sistema utilizado pela empresa não gera, de plano, sua responsabilidade solidária.  

Os autos seguiram à IVCJUL, oportunidade em que se deliberou por 
nova resolução, cujo teor segue: 

 



“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 07/04/2017, acatando proposição do 
Conselheiro Relator,  resolve,  

 
CONSIDERANDO que os termos das Resoluções nº 092/2016-

IIICJUL, fls. 453 dos presentes autos, e nº 093/2016-IIICJUL, fls. 274 do 
PAT nº 4011001711455, possuem conteúdos diferentes, sendo que o 
conteúdo dessa última é menos abrangente que o daquela primeira; 

 
CONSIDERANDO que as respostas conferidas pela Gerência de 

Auditoria de Varejo e Serviços aos quesitos formulados nas 
mencionadas resoluções somente atenderam ao conteúdo da 
Resolução nos autos do PAT nº 4011001711455, de menor 
abrangência do que a constante às fls. 453 dos presentes autos; 

 
CONSIDERANDO que restam sem resposta os dois primeiros 

quesitos formulados, quais sejam, ‘1) O software ADM, utilizado pela 
empresa autuada, fora objeto de alguma verificação fiscal no que toca 
à sua suscetibilidade de possibilitar a sonegação ou, ao contrário, 
somente o banco de dados da empresa fora copiado e utilizado com 
parâmetro de responsabilização do programador? 2) É possível, ainda 
que em tese, a alimentação do banco de dados, gerenciado pela 
ORACLE, por outro software que não o ADM, conforme asseverou o 
sujeito passivo principal?’; 

 
CONSIDERANDO, ainda, que a média das alíquotas praticadas pelo 

sujeito passivo, aplicável à base de cálculo da omissão apurada, 
também deve ser demonstrada, nos termos do art. 148 §1º, VI do CTE; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia no escopo de:  
1) se esclarecer, na íntegra, os quesitos formulados na resolução 

às fls. 453 dos autos, e 
2) apresentar planilha de cálculo da alíquota média adotada, a ser 

calculada nos termos do art. 148 §1º, VI do CTE, somente na hipótese 
de haver mais de uma alíquota aplicada, dentre as enumeradas no art. 
27 do CTE; 3) realize as retificações no lançamento que julgar 
pertinentes, juntamente com quaisquer outros esclarecimentos 
relevantes ao deslinde do presente julgamento. 

 
APÓS, que os autos sigam à GEPRO para se dar ciência aos 

sujeitos passivos, por intermédio de seus advogados, para que, sendo 
de seu interesse, promovam manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
 Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 

Morato, José Eduardo Firmino Mauro, José Ferreira de Sousa e 
Rickardo de Souza Santos Mariano.  

 
OBS.: A Representação Fazendária concordou com a diligência.” 

 
 

A título de resposta, fls. 473, fora observado o seguinte pela 
Autoridade fiscal: 

Quanto ao quesito nº 1: A SEFAZ não trabalha com análise de 
código fonte de software para efeito de comprovação de ilícito tributário. Faz-se tão-
somente a análise técnica do banco de dados que armazena as informações gravadas por 
determinado software. Durante a análise do banco de dados, observando sua estrutura, 



constatou-se que ela possibilita a entrega de produtos de um determinado orçamento sem 
a obrigação de ter sido emitido o documento fiscal. Ressalta a Autoridade fiscal que tal 
estrutura foi toda analisada com base na documentação fornecida pela SANTRI 
SISTEMAS. Como a estrutura do banco de dados foi desenhada pela SANTRI 
SISTEMAS, o Fisco fez valer o disposto na Declaração Conjunta, pois entende que os 
valores somente foram armazenados sem a emissão do documento fiscal porque a 
estrutura do banco de dados montada pela SANTRI SISTEMAS o possibilitou. 

Quanto ao quesito nº 2, afirma ser possível, em tese, alimentar o 
banco de dados com outro software que não o ADM. Entretanto, operacionalmente é 
bastante improvável. Afirma que seria necessário o conhecimento do modelo de dados 
(tabelas, chaves, relacionamentos), da lógica de negócio, do acesso lógico (permissões 
para alterar, incluir e excluir tabelas) e físico (acesso ao local onde está o computador 
onde está hospedado o banco de dados).  

Também assevera ser necessário saber a sequência que as 
informações devem ser inseridas no banco para que não viole nenhuma regra de 
integridade.  

No que toca ao quesito nº 3, informa não haver identificado 
duplicidades na tabela ORÇAMENTO e que tenham feito parte dos levantamentos. 
Ressalta que somente foram considerados os registros quando satisfeitos os critérios 
constantes às fls. 476 (documento não cancelado, recebido, pedido fechado, todos esses 
critérios a ser obedecidos de forma cumulativa). 

Sugere, ao final, que a defesa apresente a seleção de registros em 
duplicidade e seu correspondente da tabela de ORÇAMENTOS.  

Quanto ao item nº 2, sugere o encaminhamento dos autos ao setor 
competente da auditoria. Os autos tiveram tal seguimento para a conclusão das respostas 
à resolução cameral, conforme fls. 478 dos autos.  

Segundo informa a Autoridade fiscal, não cabe, nos presentes autos, 
a utilização da alíquota média, haja vista que as alíquotas efetivas de 3% e 7%, 
encontradas nas memórias fiscais, além da alíquota de 17%, referiam-se à redução de 
base de cálculo, a qual poderia ter sido utilizada pelo contribuinte quando da emissão de 
documentos fiscais, o que não é o caso em tela. Foram encontradas outras alíquotas, de 
12%, 10% e 25%, utilizadas para venda interestadual a prefeitura, devolução e erro de 
escrituração, respectivamente.  Não devem, portanto, ser consideradas para efeito de 
alíquota média. Entende, ao final, pela aplicação da alíquota de 17% às operações, nos 
termos da inicial.  

Em contrarrazões, a empresa SANTRI SISTEMAS LTDA. Assevera 
que a análise tão-somente do banco de dados corrobora a tese de que o lançamento 
padece de vício por insegurança na determinação da infração. Em momento algum fora 
utilizado como parâmetro o próprio software da autuada. O trabalho fiscal se resume à 
análise do banco de dados “oracle”, não fornecido pelo contribuinte. 

 

 

É o relatório.  

 
V O T O 

 

Insta, em primeiro plano, averiguar se procedem as alegações de 
cerceamento de defesa, ao argumento de que o procedimento de colheita de dados teria 



sido feito à revelia da recorrente e que não teria havido notificação prévia para 
esclarecimentos sobre os supostos dados de vendas. 

De plano, verifiquei nos autos que o sócio-proprietário da empresa 
recorrente acompanhou o processo de copiagem e autenticação do banco de dados 
existente nos discos rígidos de seus computadores, conforme Termo às fls. 11, subscrito 
pelo Sr. Ivan Jacobino de Souza. Tal evento, deflagrador do início da ação fiscal, fora, 
inclusive, lançado no livro RUDFTO da recorrente, conforme cópia às fls. 14. 

Sem embargo disso, a fase inicial do procedimento de lançamento 
prescinde de qualquer notificação prévia para quaisquer esclarecimentos da parte do 
contribuinte, se o Fisco detiver as informações necessárias para a realização dos 
levantamentos pertinentes.  

Com efeito, o processo administrativo fiscal, na lição de 
JANCZESKI94: 

 

 "é composto de dois momentos distintos: o primeiro caracteriza-se 
por procedimento em que são prolatados os atos inerentes ao poder 
fiscalizatório da autoridade administrativa cuja finalidade é verificar o 
correto cumprimento dos deveres tributários por parte do 
contribuinte, examinando registros contábeis, pagamentos retenções 
na fonte, culminando com o lançamento. Este é, portanto, o ato final 
que reconhece a existência da obrigação tributária e constitui o 
respectivo crédito, vale dizer, cria o direito à pretensão estatal. Nesta 
fase, a atividade administrativa pode ser inquisitória e destinada tão-
somente à formalização da exigência fiscal ou, nos casos de iniciativa 
do contribuinte, com a negativa do direito pleiteado. A partir daí, está 
formalizado o conflito de interesses, momento em que se considera 
existente um verdadeiro processo, impondo-se a aplicação dos 
princípios inerentes ao devido processo legal, entre eles o da ampla 
defesa e o do contraditório" 
 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, a lição de MACHADO95, ao 
asseverar que: 

“O processo de determinação e exigência do crédito tributário, ou 
processo de acertamento, ou simplesmente o lançamento tributário, 
divide-se em duas fases: (a) unilateral ou não contenciosa e (b) 
bilateral, contenciosa ou litigiosa.” 

 

Disso resulta que a primeira fase do procedimento de lançamento 
tem caráter estritamente não-contencioso, informativo e unilateral, prescindindo, 
neste período, da aplicação das regras de bilateralidade do devido processo legal, 
somente vigentes a partir da apresentação da impugnação em primeira instância, 
deflagradora da segunda fase do procedimento de lançamento, nos termos do art. 26 da 
Lei nº 16469/09, in verbis: 

 

“Art. 26. A fase contenciosa do Processo Contencioso Fiscal inicia-se 
com a apresentação de impugnação, em primeira ou em segunda 

                                            
94 JANCZESKI, Célio Armando apud NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo 
Administrativo Fiscal Federal Comentado. São Paulo: Dialética, 2002, p. 75. 
95 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30a edição. Editora Malheiros. São Paulo-SP. Pg. 
453. 



instância, ou com a admissão do pedido de descaracterização da não 
contenciosidade ao lançamento”. 

 
 

Reforça tal entendimento a redação do art. 142 do CTN, que em 
momento algum discorre, dentre as aferições inerentes à fase unilateral do lançamento, 
acerca da necessidade de oitiva do sujeito passivo, imposição advinda do devido 
processo legal, configurando verdadeiro ato de império, unilateral e privativo da 
Administração: 

 

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

 

Ressalte-se, do texto transcrito, que a Autoridade lançadora não 
pratica atos decisórios, mas tão-somente propõe a penalidade que entende cabível, sendo 
conferida à Autoridade Julgadora o poder decisório de chancela-la ou não, conferindo à 
infração capitulação penal diferente ou, ainda, extinguir o crédito por entender inexistente 
ou não provada a infração imputada ao sujeito passivo. 

Portanto, não procede a alegação recursal no sentido de que deveria 
lhe ter sido aberto prazo para manifestação ou defesa, ainda na fase inquisitiva do 
lançamento.  

Ademais, nada há na legislação que determine ao Agente do Fisco a 
feitura de todo o procedimento de lançamento nas dependências da empresa fiscalizada. 
Ainda que não fosse assim, ou seja, se acaso houvesse disposição limitativa do múnus de 
fiscalizar, atribuído à Autoridade Fiscal, tal regra, em tese, constituiria afronta ao art. 146 
do CTN96.  

Reputo inexistente, portanto, qualquer cerceamento ao direito de 
defesa do sujeito passivo. 

Sob outro prisma, alega-se, também vício formal de insegurança na 
determinação da infração. O trabalho fiscal – na dicção recursal - conteria uma série de 
informações equivocadas, outras em duplicidade e outras que não se refeririam à 
alimentação desse sistema. A título de exemplo cita a tabela de orçamentos, quando da 
oportunidade de sua eventual edição. Ao se promover novo orçamento, o anterior é 
marcado como “recebido”, gerando-se, ato sequente, novo orçamento, fator que 
distorceria o resultado auferido pelo Fisco. 

Em notas explicativas apresentadas juntamente com a inicial, os 
relacionamentos entre as tabelas oriundas do banco de dados copiado e o respectivo 
dicionário de dados, fornecido pelo responsável técnico pelo programa, apontam para o 
acerto do trabalho Fiscal. Com efeito, nas descrições das tabelas, fornecidas pelo 
programador, constam as seguintes definições, ipsis litteris: 

 

                                            
96 Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da obrigação 
destes de exibi-los. 



Tabela Descrição apresentada pelo responsável 

EMPRESAS Tabela que guarda os dados da empresa 

PLANO_FINANCEIRO Tabela que guarda os planos financeiros, estrutura 
utilizada em análises financeiras 

FINANCEIRO Tabela que guarda os títulos financeiros do sistema, a 
receber ou a pagar 

ORCAMENTOS Tabela responsável por guardar orçamentos e pedidos 

NOTAS_FISCAIS Tabela responsável por guardar notas e cupons fiscais 

ITENS_NOTAS_FISCAIS Tabela que guarda os itens a serem impressos nas notas 
ou cupons fiscais 

ENTREGAS Tabela que guarda as entregas feitas pela empresa 

ITENS_ENTREGAS Tabela que guarda os itens de uma entrega 

ITENS_DEVOLUCOES Tabela que guarda os itens de uma devolução efetivada 

 

O argumento de que haveria duplicidade de lançamentos na tabela 
ORÇAMENTOS não fora confirmado em diligência fiscal. Ressalte-se que o 
relacionamento entre as tabelas ORÇAMENTOS e FINANCEIRO, por meio do campo 
ORÇAMENTO_ID, resulta em consulta que enumera apenas os itens do campo 
“NATUREZA” (tabela FINANCEIRO) preenchidos com a descrição de “dinheiro”, “cheques 
à vista”, “cheques a prazo”, “cartões (débito e crédito) ”, “duplicatas”, “boletas” e 
“financeiras”. 

O sujeito passivo não logrou provar, concretamente, qual fora o 
defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas ou, ainda, quais inconsistências 
maculariam o levantamento fiscal.  

Também advirto que tal preliminar já restara apreciada pelo 
Conselho Superior, restando, na atual fase de julgamento, de todo prejudicada. 

Rejeito, portanto, tal preliminar.  

No que toca ao mérito, não remanescem outras questões se não as 
que já foram abordadas.  

Depreende-se, da análise das notas explicativas fiscais, que o banco 
de dados fora trabalhado pelo Fisco no ambiente ACCESS, ferramenta da Microsoft que 
tem por principal escopo o armazenamento e o tratamento de dados, interconectando-os 
entre si por meio do que se convencionou denominar “relacionamentos”, permitindo, 
dessarte, a elaboração de diversos relatórios de controle. 

O sítio da Microsoft97 traz os seguintes esclarecimentos acerca do 
referido software: 

 
“Se tem dados, você também tem listas. O Access transforma essas 
listas em tabelas. As tabelas são organizadas por itens em linhas e 
por categorias em colunas. O Access chama as linhas de registros e 
as colunas de campos.  
(...)A organização por tabelas é o que torna o Access tão eficiente. 
(...) 
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O Access é diferente porque usa tabelas relacionadas. Ele foi 
projetado para que uma tabela possa encontrar e usar dados em outra 
tabela. Dessa forma, quando você mantém um registro dos itens de 
trabalho, por exemplo, não é necessário digitar nomes de funcionários 
ou de projetos já armazenados.” 

 

Conforme já mencionado, foram extraídos do rol de orçamentos os 
que foram cancelados ou devolvidos e os que não pertencem à empresa 
(EMPRESA_ID=1). O Critério utilizado também confirmara as operações por meio de 
informações tais quais as que descrevem se os produtos foram ou não entregues ou 
devolvidos. A razoabilidade da equação constante às fls. 29 dos autos (VENDAS_TÍTULO 
+ VENDAS_A_VISTA – DEVOLUCOES_VENDAS – 
VALOR_MERCADORIAS_NAO_ENTREGUES) fora, de todo, demonstrada em notas 
explicativas.   

Não vislumbramos argumento válido para não se considerar qualquer 
item de pedido que, além de haver sido selecionado por uma gama de filtros cujo intuito 
era excluir qualquer operação que não enseje venda (pedidos cancelados, devolvidos, 
entregas, devoluções, tipo de pagamento, tipo de nota, CFOP), conforme já discriminado 
nas notas explicativas que acompanham os autos, também teve o condão de movimentar 
o estoque da recorrente. Tal elemento, de per si, somente corrobora os anteriores, no 
sentido de que houve redução no estoque da empresa, ensejando saída de mercadoria 
sem a correspondente nota fiscal. 

A par de que a evidência probatória seja manifesta - a qual reputo 
dispensaria mesmo a necessidade de utilização de presunção legal -, perdura a acusação 
fiscal, no mínimo, pelo que dispõe o §1º do art. 25 do CTE-GO, in verbis: 

 
“Art. 25........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real;” 

 
 
Quanto à possibilidade de aplicação da forma privilegiada 

descrita no par. 8º do art. 71 do CTE, não reputamos seja possível. 

Dispõe o referido dispositivo que: 

 

“Art. 71........................................................................................................... 

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

 

Os presentes autos auferem imposto, o que inviabiliza a aplicação do 
referido dispositivo.  



Ressalte-se que a recorrente também fora autuada pela venda de 
mercadorias não-tributadas sem a emissão de documentos fiscais (PAT nº 
4011001711455). 

Resta, finalmente, a apreciação do pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide, SANTRI SISTEMAS  e IVAN JACOBINO DE SOUSA. 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência98. 

Os requisitos impostos ao software a ser colocado no mercado 
exigem precaução, esforço, diligência, prudência de seu fabricante, que deve cercar seu 
produto das garantias mínimas exigidas pela legislação, com vistas a não permitir o seu 
uso indevido, seja pela alteração de seu código-fonte, seja, pela utilização de recursos do 
programa – melhor esclarecendo, o equivalente a “portas abertas” - que permitem a 
sonegação fiscal. Reconheça-se, disso tudo, que pode haver funcionalidades do programa 
que permitem a sonegação. A exclusão do programador somente se faz justificada se tais 
funcionalidades não estiverem vedadas pela legislação.  

A análise do banco de dados pela SEFAZ aferiu que o mesmo 
possibilita a entrega de produtos de um determinado orçamento sem a obrigação de ter 
sido emitido o documento fiscal. Ressaltou a Autoridade fiscal revisora que a estrutura do 
banco de dados fora analisada com base na documentação fornecida pela SANTRI 
SISTEMAS. Como a estrutura do banco de dados fora por ela desenhada, o Fisco fez 
valer o disposto na Declaração Conjunta, pois entende que os valores somente foram 
armazenados sem a emissão do documento fiscal porque a estrutura do banco de dados 
montada pela SANTRI SISTEMAS o possibilitou. 

A funcionalidade de permitir que haja saída de mercadorias e o 
estoque seja baixado com a emissão de orçamentos é expressamente vedada pelo art. 94 
do Anexo XI do RCTE.  

Considerando que a empresa autuada operou com nota fiscal emitida 
por processamento eletrônico de dados durante o período fiscalizado, convém que a 
análise do fato concreto seja realizada à luz dos seguintes dispositivos da legislação, 
vigentes à época: 

 
Anexo XI do RCTE: 
 

“Art. 132. Sistema informatizado compreende o programa aplicativo 

utilizado e todo e qualquer equipamento que integrar o ECF e o SEPD 
utilizado para a emissão de documento fiscal.” 

 

“Art. 94. É vedada a utilização de programa aplicativo que possibilite 
(Convênio ICMS 85/01, cláusula octogésima sexta, § 2º): 

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

I - o controle paralelo de operação com mercadoria, prestação de 
serviço, caixa ou estoque, mesmo que sob outra denominação; 

II - o controle do fluxo de caixa ou a baixa definitiva da mercadoria 
do estoque, após a operação ou prestação, sem a respectiva emissão 
do documento fiscal; 
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...................................................................................................................” 

 

“Art. 100. É de responsabilidade do responsável técnico por programa 
aplicativo qualquer alteração indevida no aplicativo, devendo este 
providenciar a manutenção e as proteções que se fizerem necessárias 
para impedir qualquer manipulação ou alteração do programa por 
terceiros. 

Parágrafo único. O responsável técnico por programa aplicativo é 
considerado solidário com o contribuinte, nos termos dos arts. 45, XIII 
do CTE e 252 deste anexo, no caso de utilização indevida de programa 
aplicativo.” 

 

 
É o próprio sistema eletrônico de processamento de dados que deve 

atribuir, v.g., de forma automática, o número a ser conferido à nota fiscal, obedecendo 
inexoravelmente a uma ordem sequencial, que somente sofre solução de continuidade na 
hipótese de haver notas fiscais canceladas. Assevera a Autoridade revisora que durante a 
análise do banco de dados, observando sua estrutura, constatou-se que ela possibilita a 
entrega de produtos de um determinado orçamento sem a obrigação de ter sido emitido o 
documento fiscal. Não pode haver, de todo, sob qualquer ponto de vista, baixa no estoque 
de mercadorias, controlado pelo software, com supedâneo em orçamentos emitidos. 
Aparentemente, o software fornecido pela solidária aceita tal possibilidade.  

 
Constata-se que as inconsistências apuradas são reputadas 

inescusáveis à fornecedora, uma vez se que o software aplicado obstasse tal inserção (ou 
não-inserção) aleatória, o ilícito não seria cometido. Os requisitos que o programa 
aplicativo deveria conter estão todos claramente contidos no Anexo X do RCTE. 

 
No que tange à responsabilidade do sócio-administrador, IVAN 

JACOBINO DE SOUSA, há que se observar que a empresa se encontra com o cadastro 
suspenso, ante o seu desaparecimento do endereço declarado.  

O STJ possui posição pacificada, já em sede de recurso repetitivo, 
no sentido de que a dissolução irregular da sociedade enseja o redirecionamento da 
execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada a 
existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). Presume-se, nesse particular, 
que o sócio se apropriara do ativo da empresa, garantidor de suas dívidas com terceiros.  

Sem prejuízo disso, a prática do movimento paralelo de vendas 
constitui infração de lei, no caso, da lei nº 8137/90. 

As condutas ilícitas previstas na Lei nº 8137/90 exigem a existência 
exclusiva do dolo, não admitida a forma culposa. O dolo específico, evidenciado em tipos 
penais com a expressão “com o fim de”, “para”, “no interesse de” etc resta materializado 
apenas no inciso I do art. 2º da norma, cuja redação é a seguinte: 

 

 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

 I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, 
de pagamento de tributo;” (grifamos) 



A finalidade almejada pelo agente é se furtar ao recolhimento do 
imposto, mediante a omissão de fatos econômicos reputados relevantes para a tributação. 
A não-emissão de nota fiscal de venda, a prática do “caixa dois”, o aproveitamento de 
créditos fiscais inexistentes ou em duplicidade, a compra e venda de notas “frias”, o 
calçamento de notas fiscais, a utilização de softwares que facilitam a sonegação, os 
artifícios contábeis que visam ao ocultamento da sonegação constituem, a priori, condutas 
dirigidas à finalidade de suprimir ou reduzir o tributo efetivamente devido.  

Em comentários à matéria, CANAZARO99 discorre que 

 
“(...) em decorrência da ausência de conduta ilícita voluntária ou 
intencional, o não-recolhimento do tributo, por parte da sociedade, 
salvo nos casos previstos na legislação como crimes contra a ordem 
tributária (a exemplo da Lei nº 8137/90), não se caracteriza como uma 
infração à lei, não podendo via de regra, à luz do inciso III e do caput 
do art. 135 do CTN, gerar a responsabilização (...)” 

 

Sobre o assunto, extrai-se o seguinte excerto de julgado:  

 
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. NOVO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA 
O SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA 
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. 
CONFIRMADO. 
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu 
anterior pedido de redirecionamento, não irradia efeitos de coisa 
julgada apta a impedir novo pedido de redirecionamento na mesma 
execução fiscal em face da existência de sentença condenatória em 
crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2º grau e com 
Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele 
pleito inicial está fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal. 
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, 
para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste 
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 
A condenação em crime de sonegação fiscal é prova irrefutável de 
infração à lei. (STJ. REsp 935839 / RS. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES. 2ª T. 5/03/09)” 
 

 
Acerca da última decisão transcrita, a única observação a ser feita é 

acerca da independência das instâncias administrativa e penal. Muito embora a 
condenação em crime de sonegação fiscal seja prova irrefutável de infração à lei, não quis 
o aresto significar que somente o trânsito em julgado de tal condenação é que autorizaria 
a aplicação do art. 135, III do CTN. Com efeito, o dolo pode ser perfeitamente apurado no 
processo administrativo, de forma autônoma.  Havendo a constatação do dolo ou culpa na 
seara administrativa, não há que se aguardar o deslinde do processo penal. Vide, para 
tanto, as argumentações de voto trazidas na Apelação Cível 1.0701.03.043594-8/002. 
Des.(a) Eduardo Andrade. 1ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 17/05/11, TJ-MG. 

                                            
99 CANAZARO, Fábio. A responsabilidade Tributária dos Sócios e dos Dirigentes em Relação ao passivo 
Tributário da Sociedade Cooperativa. RDDT nº 145, out/07. p. 23. Apud Apud PAUSEN, Leandro. Direito 
Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. 
Livraria do Advogado. 2012. p. 969 



Sob tais fundamentos, conheço de ambos os recursos, mas lhes 
nego provimento para julgar procedente o lançamento e manter ambos os sujeitos 
passivos solidários na lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00542/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. EFD – Escrituração Fiscal Digital. Comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões de crédito ou 
débito.  Omissão de saída de mercadoria. Procedente em parte. 
Preliminar de exclusão da lide do polo passivo solidário, arguida 
pela GERC. Acolhida.  
 
1. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte; 
 
2. Deve ser excluído do polo passivo do feito o solidário, quando 
estiver demonstrado na lide que este havia se retirado da 
sociedade empresarial, antes dos fatos geradores motivadores 
desta ação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 247.040,79 (duzentos e quarenta e 
sete mil e quarenta reais e setenta e nove centavos), devendo ser observada a limitação 
da penalidade prevista no § 11, do art. 71, do CTE. E, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da lide do solidário ALDROIR LUIZ MAZAROSKI, arguida pela 
GERC. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. A Fazenda Pública concorda com a 
procedência parcial e com a exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de extratos fornecidos 
pelas administradoras de cartões e as saídas registradas em EFD – Escrituração Fiscal 
Digital. Em consequência, deverá recolher o imposto devido, acrescido das cominações 
legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

64, §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “L’, §9º, I do 
CTE.   

 
Identificados os solidários, fls. 04 a 05.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta ao 

processo os documentos de fls. 03 e 06 a 25.  
 



Intimados, todos os autuados, nos termos da lei. Entretanto, o polo 
passivo e os nomeados solidários, mantêm-se silentes e motivam os respectivos termos 
de revelia, fls.  33 e 34 e de perempção, fl.38.  

 
Juntados documentos, fls. 39 a 42. 
 
Despacho nº. 0983/2015 – GERC solicita manifestação conclusiva 

sobre os efeitos cadastrais decorrentes da inclusão de solidário não administrador da 
sociedade empresária autuada, situação demonstrada nos documentos anexados, 
inclusive sobre a atualização cadastral de ofício prevista em lei, fls. 43 a 45. 

 
Despacho nº. 1165/15 – DRFGNA considera que não obstante as 

consistentes argumentações da GERC, sobre a inconveniência/manutenção do sócio 
solidário no PAT, entende que não tem competência para a modificação do lançamento; 
que somente regular recurso administrativo dirigido ao CAT/SEFAZ, poderá sem mácula 
da lei, excluir a solidariedade apontada no lançamento original, fls. 50 a 52.   

 
Com pedido de revisão extraordinária a GERC aponta vício de 

legalidade na inclusão do solidário nesta lide, fls. 53 a 55.   
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário o 

polo passivo alega que houve ineficácia de todas as intimações dirigidas aos sujeitos 
passivos, o que cerceou o direito de defesa. Requer a improcedência do presente auto de 
infração; a extinção do crédito tributário, fls. 63/64.Junta documentos, fls.  65 a 74. 

 
Despacho nº. 550/2016 – PRES. Aduz que são dois os pedidos de 

revisão extraordinária – 1º) do sujeito passivo que argui a ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento. Face a tal pleito, infere que houve falha na intimação em sede 
de segunda instância.   

 
2º) – da GERC que aponta vício de legalidade pela inclusão indevida 

de solidário. 
 
Determina, o presidente, entre outras providências, o 

encaminhamento do feito à Câmara Julgadora para julgamento, fls. 75/76.  
 
Memorial acostado aos autos pela defesa reafirma as alegações 

defensórias já apresentadas, fls. 82 a 83. Junta documentos, fls. 84 a 222.  
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 01/06/2016, acatando proposição da Conselheira Relatora, Talita Pimenta 
Félix por unanimidade de votos, encaminha os autos ao Setor de Apoio Jurídico deste 
Conselho Administrativo para apreciação quanto à admissibilidade do pedido de revisão 
extraordinária pelo sujeito passivo, relativamente à arguição de ocorrência de erro de fato 
substancial, bem como para os subsequentes trâmites processuais, fls. 224 a 225. 

 
Despacho nº. 1936/2016 – PRES. Considerando as informações e 

documentos acostados ao processo pela defesa, infere que a autoridade autuante, ou 
quem a substituir, analise os dados e informações e se manifeste sobre o possível impacto 
que possa vir ter sobre o valor da exigência tributária, fls. 226 a 227.  

 
Juntados documentos, fls. 228 a 305, pela autoridade revisora, que 

após discorrer sobre a metodologia de trabalho que empregou, em conclusão informa que 



podem ser mantidos como prova inconteste os cupons fiscais comprovadamente de 
mesmo valor do faturamento. Sugere a alteração de valores do imposto, conforme listado 
na coluna ICMS a autuar do demonstrativo acostado ao processo, fls. 306 a 308.  

 
Despacho nº. 3026/2017 – PRES. Considera que pelo exame dos 

autos, restou demonstrado erro de fato, implicando em alteração parcial do lançamento, 
uma vez que houve revisão do processo que alterou o lançamento inicial no valor do 
tributo de R$ 448.674,61 para R$ 247.040,79. Besta ocasião deverá ser analisado 
também o pedido de exclusão do solidário Aldroir Luiz Mazaroski. Determina que o feito 
seja encaminhado ao Conselho Superior para julgamento, fls. 330 a 331.     

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de revisão extraordinária, suscitado pela defesa, 
infiro que há erro de fato substancial no lançamento original. 

 
Quanto a alegação do contribuinte, a diligência realizada, fls. 303 a 

308, é conclusiva ao identificar erro substancial. Inclusive apresenta o valor revisado de 
R$ 247.040,79 (duzentos e quarenta e sete mil, quarenta reais e setenta e nove centavos), 
como devido de ICMS, quantum” este reconhecido pelo Despacho nº. 3026/2017 – PRES. 

 
Em face da citada revisão, esta é plenamente válida, posto ter sido 

realizada com a proporcionalidade necessária e ainda não contestada cabalmente, com 
levantamento equivalente e adequado pelo sujeito passivo. 

 
Sobre o pedido de revisão extraordinária, inquirido pela GERC, com 

relação a exclusão do sujeito passivo solidário, Sr.  Aldroir Luiz Mazaroski, a acolho, posto 
que tal sócio se retirou da sociedade antes do fato gerador, motivador desta ação. 

 
Portanto, razão assiste à GERC com relação à exclusão do polo 

passivo solidário, citado em linhas anteriores, com base na resolução nº. 08/09 – SAT e 
documento da JUCEG (alteração contratual) de que houve saída da sociedade.      

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 247.040,79 (duzentos e quarenta e sete mil, quarenta reais e setenta 
e nove centavos), devendo ser observada a limitação da penalidade prevista no § 11, do 
art. 71, do CTE. E, por unanimidade de votos, acolho a preliminar de exclusão da lide do 
solidário ALDROIR LUIZ MAZAROSKI, arguida pela GERC. 

 
 

 
 

  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00564/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS.  Comparativo entre os valores de vendas 
declarados pelas administradoras de cartões e as declaradas no 
PGDAS/DANS pelo contribuinte. Omissão de receita de 
mercadoria. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis Antônio 
da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência 
do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu receita de mercadoria no valor de R$ 48.270,13 (quarenta e oito mil, 
duzentos e setenta reais e treze centavos), em comparativo entre os valores de vendas 
declarados pelas administradoras de cartões e as declaradas no PGDAS/DANS pelo 
contribuinte. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 34. LC e 

artigos 25,,§1º, VI e §2º, 64, §2º e 66 da Lei nº11.651/91 e artigos 16,25, I ao V e artigo 57 
da Res. CGSN nº. 94/11. E a penalidade aplicada: artigo 44, I, 1º da Lei nº9430/1996 c/ 
redação da Lei nº. 11488/2007.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 02 a 05. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantêm-se silente e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 16 e de perempção, fl. 19.  
 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário o 

sujeito passivo alega que a partir de 25 de outubro de 2007 passou a exercer suas 
atividades na cidade de Uberlândia – MG, fls. 21 a 22. Junta aos autos documentos com 
escopo de comprovar o alegado, fls. 23 a184.  

 
Despacho nº. 2806/2017 – PRES. Considera que há indícios de que 

o estabelecimento comercial, objeto da presente autuação, não mais operava no Estado 
de Goiás no período que se verificou a omissão de saída de mercadoria. Determina que o 



feito seja encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia para que a 
autoridade fiscal verifique a veracidade do alegado, fls. 190/191.     

 
Em resposta ao despacho supra a autoridade fiscal autuante, informa 

não ser possível constatar se as operações foram realizadas no Estado de Goiás, fl. 193. 
 
Despacho nº. 4464/2017 – PRES. O presidente desta Casa 

Julgadora considera que se verifica que tanto a documentação apresentada pelo sujeito 
passivo, fl. 45, como o cadastro SEFAZ, fls. 187 a 189, que à data do fato gerador o 
contribuinte não mais operava no Estado de Goiás. Determina, entre outras providências, 
o encaminhamento da lide ao Conselho Superior, para julgamento, fls. 196. 

 
 É o relatório.  
 
                        VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 

que o faturamento correspondente ao cartão de crédito não pertence ao Estado de Goiás. 
Portanto, não pode gerar ICMS para Goiás. Comprovam que o faturamento em questão 
diz respeito a operações em Minas Gerais, o fato de que a autuada em 2009 solicitou a 
baixa de seu estabelecimento no CCE-GO (tendo a sua paralisação temporária sido 
deferida0 e em seguida transferiu o estabelecimento para o Estado de Minas Gerais, onde 
atualmente se encontra, em plena atividade. 

 
A transferência de endereço se deu de forma regular, efetuados os 

devidos registros na JUCEG e além disso o PGDAS/DANS, anexados comprovam 
faturamentos mais que suficiente para compreender os valores informados quanto ao 
cartão de crédito.  

 
Acrescente-se que em consulta ao SINTEGRA, verifica-se a 

regularidade cadastral da autuada no Estado de Minas Gerais sob o mesmo CNPJ, que 
fora utilizado para abertura da empresa em Goiás.  

 
Assim, como a empresa não está em dois lugares ao mesmo tempo, 

resta que o faturamento corresponde às operações realizadas em Minas Gerais. 
 
Diante do exposto, voto conhecendo o Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.     
 
    

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00584/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública. 
Rejeitado. ICMS. Saída de mercadoria tributada, sem a emissão 
de documentos fiscais. Procedente em parte. Preliminar de 
exclusão do solidário Everton Damiani – EPP da lide, arguida 
por ele mesmo. Acolhida.  
 
1. Não havendo dúvidas nos elementos constituídos da lide a 
ser dirimidas, não há que se falar em diligência;  
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte;   
 
3.  A ausência de interesse na situação que constitua fato 
gerador da obrigação tributária principal, conduz à exclusão do 
consignado solidário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, João Divino de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro 
Denílson Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 17.228,33 
(dezessete mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), conforme revisão 
fiscal às fls.525 e considerando pagamento de fls. 629, para fins de eventual extinção do 
crédito tributário.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
EVERTON DAMINI- EPP da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 1.258.960,73, conforme apurado no banco 
de dados do contribuinte, na tabela CRMOV, no período de 2009 a 2011. Em 
consequência, deverá pagar ICMS no valor de R$ 214.023,37, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído com documentos às fls. 03 a 161. 
 
Identificados os polos passivos coobrigados, fls. 06 a 8. 



 
Regularmente intimado o polo passivo apresenta impugnação em 

primeira instância, sendo que o solidário Everton Damianni o faz em peça separada. 
 
Por meio de sentença n° 2377/2015 – JULP, às fls. 208 a 213, o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
Intimados, o sujeito passivo principal e os solidários Edivânia 

Campos dos Santos e Manoel Carlos dos Santos alegam que não existe a irregularidade 
apontada pela fiscalização. Arguem, preliminarmente, a nulidade do lançamento. Quanto 
ao mérito, alegam que a acusação fiscal se refere à saída de mercadorias sem 
documentação fiscal, sem, contudo, apresentar a relação de tais mercadorias. Solicitam a 
nulidade do referido auto de infração e a extinção do processo sem julgamento do mérito, 
alternativamente requerem a declaração de improcedência do auto de infração no 
julgamento de mérito. 

 
O responsável técnico e fornecedor do programa aplicativo 

comparece aos autos para solicitar a sua exclusão do polo passivo da lide. Alega 
inicialmente que o seu programa aplicativo não realiza e não contribui para que o usuário 
mantenha controles paralelos. Esclarece que desenvolve o aplicativo com a criação de 
tabelas para uso do cliente, não tendo controle sobre a idoneidade das informações 
inseridas no software. Afirma que o módulo de orçamento de seu aplicativo não promove 
baixa de estoque, bem como não permite a criação de nenhum tipo de controle de contas 
a receber. Relativamente à Tabela Contas a Receber (CRMOV), declara ser esta uma 
tabela livre para entrada de dados, permitindo tanto a entrada automática a partir da 
Tabela de Vendas (SACABECALHO) quanto a inserção manual. Alega ainda que as 
informações constantes da Tabela CRMOV sem vinculação a um documento fiscal 
previamente emitido foram inseridas pelo usuário, não tendo, portanto, responsabilidade e 
nem controle sobre esta ação. Informa que o seu programa aplicativo possui laudos de 
avaliação aprovados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE. Por fim, 
requer: seja reformada a decisão de primeira instancia afim de declarar que o recorrente 
não participou ou concorreu para a alegada infração, que todas as obrigações legais e 
fiscais foram atendidas pelo recorrente e que, simplesmente forneceu sistema de 
automação comercial, não se beneficiando da alegada infração tributária.  

 
Por meio de Resolução 04/2016, às fls. 330 a 335, a Segunda 

Câmara Julgadora do CAT, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
SEPRE. 

 
Intimados a atender disposto na resolução 04/2016, o sujeito passivo  

se manifesta em peça conjunta com os solidários Manoel Carlos dos Santos e Edivania 
Campos dos Santos, às fls. 343 a 351, alegando que houve duplicidade na apuração 
realizada pela auditoria, sendo necessária a realização de novos ajustes, em virtudes dos 
equívocos praticados na formulação dos levantamentos. Solicita o encaminhamento dos 
autos em diligência, para que acompanhado de uma autoridade fiscal estranho a lide 
possam efetuar conjuntamente novo levantamento, visando praticidade e economia 
processual. 

 
Foram anexados documentos às fls. 352 a 511. 
 
O solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 513 a 515, 

reiterando os argumentos trazidos anteriormente e alegando que o sistema assim como 



nenhum outro sistema existente no mercado dispõe de algum detector de veracidade das 
informações inseridas nele pelo usuário. 

 
Por meio de Resolução 059/2016, a Segunda Câmara Julgadora 

encaminha os autos para a Delegacia Fiscal de origem a fim de que seu ilustre titular 
determine que autoridade fiscal designada se manifeste quanto aos pontos questionados 
pela defesa, fls. 518/519. 

 
Em atenção à resolução supra a autoridade fiscal, após relatar a 

metodologia de trabalho que empregou, aponta que a omissão denunciada na folha de 
rosto deste volume é na importância de R$ R$ 17.228,33 (dezessete mil, duzentos e vinte 
e oito reais e trinta e três centavos), fls. 520 a 526.Juntam documentos, fls. 527 a 622. 

 
O sujeito passivo se manifesta, em peça conjunta com os solidários, 

Manoel Carlos dos Santos e Edivania Campos dos Santos, às fls. 627 a 629, concordando 
com a conclusão dos trabalhos realizados pelo fiscal revisor. 

 
O solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 632 a 633, 

alegando não ver a sua participação direta no modo operacional do sistema, que foi criado 
para deixar aberto a inserção de dados de controle interno, no entanto, a empresa usa-o 
para outros fins que prejudica a apuração das vendas realizadas, não emitindo o 
documento fiscal, cuja ação é unicamente de responsabilidade da autuada. Requer a 
exclusão do seu nome da polaridade passiva. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública, o 
rejeito no entendimento de que não existe nos elementos constitutivos da lide dúvida a ser 
dirimida. Assim, rejeitado está o pedido em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação e reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, com destaque 
para fl. 525, onde a autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de 
trabalho que desenvolveu, apresenta planilha, para em conclusão aduzir que: “ 
Preenchidos todos os demonstrativos com os valores encontrados, deu-se uma omissão 
nos dois anos no valor total de R$ 17.228,33 (dezessete mil, duzentos e vinte e oito reais 
e trinta e três centavos). 

 
Face ao trabalho e valores explicitados na revisional, o sujeito 

passivo e os consignados polos passivos solidários, Manoel Carlos dos Santos e Edivania 
Campos dos Santos expressam concordância, conforme informado no relatório que é 
parte integrante deste decisum. 

 
Mediante as assertivas aduzidas em parágrafo anteriores, julgo 

procedente em parte o lançamento, devendo, entretanto, ser considerado pagamento de 
fls. 535, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do feito do nomeado solidário 

Everton Damiani – EPP da lide, arguida por ele mesmo, nos termos lecionados pelo 
“caput” do artigo 45 do CTE, cuja grifo sinaliza que a inclusão da citada sujeição passiva 
na lide, não guarda sintonia com a orientação expressa em lei.   



 

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

 
Assim voto, rejeitando o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, dou-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 17.228,33 (dezessete 
mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), conforme revisão fiscal às fls.525 
e considerando pagamento de fls. 629, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  
Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário Everton Damiani – EPP 
da lide, arguida por ele mesmo. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00585/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeitado. ICMS. Saída de mercadoria 
tributada, sem a emissão de documentos fiscais. Procedente em 
parte. Preliminar de exclusão do solidário Everton Damiani – 
EPP da lide, arguida por ele mesmo. Acolhida.  
 
1. Não havendo dúvidas nos elementos constituídos da lide a 
serem dirimidas, não há que se falar em diligência;  
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte;   
 
 3. A ausência de interesse na situação que constitua fato 
gerador da obrigação tributária principal, conduz à exclusão do 
consignado solidário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, João Divino de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro 
Denílson Alves Evangelista.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 28.680,49 
(vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), conforme revisão 
fiscal às fls.372 e considerando pagamento de fls. 450 para fins de  eventual extinção do 
crédito tributário.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
EVERTON DAMINI- EPP da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
saída de mercadoria tributada, no valor comercial de R$ 1.258.960,73, conforme apurado 
no banco de dados do contribuinte, na tabela CRMOV, no período de 01/01/2010. Em 
consequência, deverá pagar ICMS no valor de R$ 214.023,37, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído com documentos às fls. 03 a 161. 
 
Identificado como solidários os consignados às fls. 05 a 07. 



 
Regularmente intimado o polo passivo apresenta impugnação em 

primeira instância, sendo que o solidário Everton Damianni o faz em peça separada. 
 
Por meio de Sentença n° 2377/2015 – JULP, às fls. 208 a 213, o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
Intimados, o sujeito passivo principal e os solidários Edivânia 

Campos dos Santos e Manoel Carlos dos Santos alegam que não existe a irregularidade 
apontada pela fiscalização. Arguem, preliminarmente, a nulidade do lançamento. Quanto 
ao mérito, alegam que a acusação fiscal se refere à saída de mercadorias sem 
documentação fiscal, sem, contudo, apresentar a relação de tais mercadorias. Solicitam a 
nulidade do referido auto de infração e a extinção do processo sem julgamento do mérito, 
alternativamente requerem a declaração de improcedência do auto de infração no 
julgamento de mérito. 

 
O solidário responsável técnico e fornecedor do programa aplicativo 

comparece aos autos para solicitar a sua exclusão do polo passivo da lide. Alega 
inicialmente que o seu programa aplicativo não realiza e não contribui para que o usuário 
mantenha controles paralelos. Esclarece que desenvolve o aplicativo com a criação de 
tabelas para uso do cliente, não tendo controle sobre a idoneidade das informações 
inseridas no software. Afirma que o módulo de orçamento de seu aplicativo não promove 
baixa de estoque, bem como não permite a criação de nenhum tipo de controle de contas 
a receber. Relativamente à Tabela Contas a Receber (CRMOV), declara ser esta uma 
tabela livre para entrada de dados, permitindo tanto a entrada automática a partir da 
Tabela de Vendas (SACABECALHO) quanto a inserção manual. Alega ainda que as 
informações constantes da Tabela CRMOV sem vinculação a um documento fiscal 
previamente emitido foram inseridas pelo usuário, não tendo, portanto, responsabilidade e 
nem controle sobre esta ação. Informa que o seu programa aplicativo possui laudos de 
avaliação aprovados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE. Por fim, 
requer: seja reformada a decisão de primeira instancia afim de declarar que o recorrente 
não participou ou concorreu para a alegada infração, que todas as obrigações legais e 
fiscais foram atendidas pelo recorrente e que, simplesmente forneceu sistema de 
automação comercial, não se beneficiando da alegada infração tributária.  

 
Por meio de Resolução nº. 06/2016, às fls. 263 a 267, a Segunda 

Câmara Julgadora do CAT converte o julgamento em diligencia, tendo em vista as 
alegações da defesa. 

 
Intimados a atender disposto na Resolução 06/2016, o polo passivo 

solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 275 a 277, reiterando os argumentos 
trazidos anteriormente e alegando que o sistema assim como nenhum outro sistema 
existente no mercado dispõe de algum detector de veracidade das informações inseridas 
nele pelo usuário. 

 
O sujeito passivo se manifesta em peça conjunta com os solidários 

Manoel Carlos dos Santos e Edivania Campos dos Santos, alegando que houve 
duplicidade na apuração realizada pela auditoria, sendo necessária a realização de novos 
ajustes, em virtudes dos equívocos praticados na formulação dos levantamentos. 
Solicitam o encaminhamento dos autos em diligência, para que acompanhado de uma 
autoridade fiscal estranha à lide possam efetuar conjuntamente novo levantamento, 
visando praticidade e economia processual. Foram anexados documentos às fls. 285 a 
443. 



 
Os consignados no parágrafo imediatamente volvido retornam aos 

autos, fls. 448 a 449 trazendo a concordância com o trabalho revisional. Juntam 
documento, fl. 450.  

 
O solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 453 e 454, 

alegando não ver a sua participação direta no modo operacional do sistema, que foi criado 
para deixar aberto a inserção de dados de controle interno, no entanto, a empresa usa-o 
para outros fins que prejudica a apuração das vendas realizadas não emitindo o 
documento fiscal, cuja ação é unicamente de responsabilidade da autuada. Ante ao 
exposto, há de ser julgado improcedente o lançamento, com a exclusão do impugnante do 
polo passivo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública, o 
rejeito no entendimento de que não existe nos elementos constitutivos da lide dúvida a ser 
dirimida. Assim, rejeitado está o pedido em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação e reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, com destaque 
para fl. 372, onde a autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de 
trabalho que desenvolveu, apresenta planilha, para em conclusão aduzir que: “ 
Preenchidos todos os demonstrativos com os valores encontrados, deu-se uma omissão 
nos dois anos no valor total de R$ 28.680,49 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e 
quarenta e nove centavos). 

 
Em face do trabalho e valores explicitados na revisional, o sujeito 

passivo e os consignados solidários, Manoel Carlos dos Santos e Edivania Campos dos 
Santos expressam concordância, conforme informado no relatório que é parte integrante 
deste decisum. 

 
Mediante as assertivas aduzidas em parágrafos anteriores, julgo 

procedente em parte o lançamento, devendo, entretanto, ser considerado pagamento de 
fls. 450, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do feito do nomeado solidário 

Everton Damiani – EPP da lide, arguida por ele mesmo, nos termos lecionados pelo 
“caput” do artigo 45 do CTE, cuja grifo sinaliza que a inclusão da citada sujeição passiva 
na lide, não guarda sintonia com a orientação expressa em lei.   

 

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

 

Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela Fazenda 
Pública. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$28.680,49 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e 



quarenta e nove centavos), conforme revisão fiscal às fls.372 e considerando pagamento 
de fls. 450 para fins de eventual extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00706/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Não pronuciada. 
Mérito. Omissão de saída de mercadoria tributada. Comparativo 
de Venda da EFD X Soma Total dos Cartões de Débito e Crédito. 
Improcedência. 
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la (Decreto n° 6.930/09, art. 18, § 1°); 
 
2. Havendo emissão de documentos fiscais relativamente às 
vendas tributadas, a retificação dos correspondentes arquivos 
da EFD e, tendo os valores de ICMS lançados no auto de 
infração sido quitados, declara-se improcedente a autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar acerca das preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito 
passivo, nos termos do disposto no art. 18, § 1º do Decreto nº 6.930/2009. Por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça Alves 
e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
efetuou saídas de mercadorias tributadas, nos meses de março, outubro e novembro de 
2012, não as registrando na Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 61.877,38 (sessenta e um mil oitocentos e setenta e 
sete reais e trinta e oito centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ELSON CÂNDIDO DOS 

SANTOS, com base no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/1991 (fls. 3). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos fiscais (fls. 4 a 6), relatório SPED alusivo a Registros Fiscais da Apuração 
do ICMS – Operações Próprias (fls. 11) e relatório SPED referentes a Registros Fiscais 
dos documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços, dentre outros 
documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 29 a 32), alegando que não há que se falar em omissão de saída de 
mercadorias e não recolhimento de ICMS, já que a empresa teve problemas na 



transmissão dos arquivos digitais resultando na apresentação de arquivos “zerados”, 
porém, assim que fora sanado o erro, fora retificado o arquivo e devidamente quitado o 
ICMS. 

 
Finalizam pedido a improcedência do lançamento, vez que a 

empresa, no período fiscalizado recolheu o ICMS devido, bem como retificou o arquivo 
digital corrigindo a falha. Caso entenda necessária a realização de diligência, com vista a 
verificar o efetivo pagamento do tributo, bem como a retificação do arquivo digital. 

 
Protestam pela juntada da retificação, comprovante de recolhimento 

do ICMS do período de março e juntada posterior referente aos demais meses autuados, 
outubro e novembro. 

 
Juntam Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, extratos de 

Registro de Apuração do ICMS-GO e DARE 2.1 (fls. 44 a 53), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

320/2016 (fls. 62 a 63), determina o encaminhamento dos autos à DRF de origem, via 
GEPRO, para que um auditor fiscal manifeste a respeito das alegações da defesa, 
realizando nova análise do feito, emitindo relatório conclusivo e termo aditivo, se 
necessário, e manifestado sobre os demais argumentos defensórios. 

 
A Auditoria Fiscal, cumprindo o Despacho n° 320/2016, em relatório 

(fls. 65 a 66), conclui que realmente não há diferença de ICMS a recolher, visto que o 
contribuinte quitou o segundo auto de ICMS declarado e a multa de 60% do valor do 
imposto. Porém houve uma omissão de vendas com falta de pagamento do ICMS 
referente aos meses 10 e 11/2012, constatada na ocasião da lavratura do primeiro auto. 
Considerando que a ratificação após intimação não deve afastar legalmente a aplicação 
da penalidade prevista no CTE de 25% sobre o valor da operação omitida.  

 
Sugere a sustentação parcial do presente auto de infração, 

considerando o ICMS e a multa de 60% já pagos, restaria ao contribuinte pagar a multa de 
25% do valor da operação de vendas omitidas nos meses 10/2012 e 11/2012. Entende ser 
devida esta multa ao erário já que não foi apresentado nenhum documento ou fato na 
impugnação que refutasse as provas das diferenças ''EFD x Cartões anexadas ao 
presente processo. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se 

conjuntamente acerca do resultado dessa diligência, conforme fls. 74 a 75. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, devendo ser considerado o recolhimento no valor de R$ 
24.502,00 referente ao mês de marco de 2012, o valor de R$ 33.063,00 referente ao mês 
de outubro de 2012 e o valor de R$ 18.351,00 referente ao mês novembro de 2012, 
conforme a Sentença n° 2272/2017- JULP (fls. 82 a 89). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 103 a 110), após relatarem os fatos, formulam em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na 
determinação da infração. Ainda me preliminar formulam arguição de exclusão do solidário 
da lide. 

 



Quanto ao mérito, pedem a improcedência do lançamento, aduzindo 
inicialmente que no auto de infração exige-se ICMS, relativo aos meses de março, outubro 
e novembro de 2012, em razão dos arquivos da EFD desses meses terem sido 
apresentados “zerados”. 

 
Salientam que, no mês tange ao mês de março, o ICMS foi recolhido 

no período correto, configurando, pois, mero erro no envio da EFD. No tocante aos meses 
de outubro e novembro de 2012, com a intimação do presente auto de infração, houve 
retificação das respectivas EFDs, o que, por sua vez, culminou na lavratura do segundo 
auto de infração, de n° 2 0856089 000 01, auto este que se pautava em imposto declarado 
e não recolhido, quitado esse auto e arquivado no dia 06 de maio de 2016. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Não pronuncio acerca das preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pelo sujeito passivo, nos termos do disposto no art. 18, § 1º do Decreto nº 
6.930/2009: 

 
Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 
[...] 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la. 

 
Quanto ao mérito, vejo que no presente auto de infração exige-se o 

ICMS no valor de R$ 61.877,38 (sessenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e 
trinta e oito centavos), referente aos meses de março, outubro e novembro de 2012, por 
vendas de mercadorias tributadas não lançadas na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 

 
Conforme diligência realizada nos autos (fls. 65 a 66), o ICMS no 

montante de R$ 61.877,38 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e 
oito centavos), lançado no presente auto de infração, foi quitado da seguinte forma: O 
ICMS no valor de R$ 20.775,08, relativo ao mês de março de 2012, foi recolhido 
espontaneamente, antes da ação fiscal. 

 
O ICMS referente aos meses de outubro e novembro de 2012, nos 

valores de R$ 19.517,85 e R$ 21.584,45, foi quitado no pagamento do auto de Infração n° 
2 0856089 000 01, além do que houve a emissão dos documentos fiscais correspondente 
às vendas realizadas e a retificação dos respectivos arquivos das EFDs. Note-se que a 
diligência concluiu que realmente não há diferença de ICMS a recolher (fls. 66, 2° 
parágrafo). 

 
Havendo emissão de documentos fiscais relativamente às vendas 

tributadas, a retificação dos correspondentes arquivos da EFD e, tendo os valores de 
ICMS lançados no auto de infração sido quitados, declara-se improcedente a presente 
autuação. 

 
Ante o exposto, não pronuncio acerca das preliminares de nulidade 

da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, nos termos do disposto no art. 18, § 1º do 



Decreto nº 6.930/2009. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar 
a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00765/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Recurso de ex-offício. Manutenção do sujeito passivo 
solidário na lide. Negado provimento. ICMS. Omissão de registro 
de saída de mercadoria, demonstrada pelos extratos de vendas 
fornecidos pelas administradoras de cartões de débito e crédito, 
bem como cópias dos extratos das Declarações Periódicas de 
informações - DPIs. Procedente.  
 
1. Deve ser mantida a decisão singular em face da exclusão do 
coobrigado, quando a norma legal assim orientar; 
 
2. Mantêm-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cumpriu a orientação estabelecida pela legislação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ex-offício, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular, quanto à exclusão 
da multa em relação ao solidário. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e José Eduardo Firmino Mauro, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Antônio Martins da Silva. E, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
manter a  sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva, 
Antônio Martins da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de saída de mercadoria no valor da diferença apurada em planilha 
anexa, relativo aos períodos de 01/04/2006 a 30/04/2006, 01/09/2006 a 30/11/2006, 
01/02/2007 a 28/02/2007 e 01/06/2008 a 31/12/2008, na importância de R$ 192.642,12 
(cento e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos), 
demonstrada pelos extratos de vendas fornecidos pelas administradoras de cartões de 
débito e crédito, cópias dos extratos das DPIs da SEFAZNET, planilha de cálculo das 
diferenças de vendas e documentos anexos. 

 
Em consequência, de acordo com a base de cálculo apurada em 

função da proporcionalidade de comercialização das mercadorias tributadas, conforme 
demonstrativo anexo, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 32.652,41 (trinta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 



 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1°, 

inciso IV e §2° e 64, todos da Lei n° 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto n° 
4.852/97. A penalidade proposta para o ilícito fiscal descrito é do artigo 71, inciso VII, 
alínea "l", conjugado com o §9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91 com redação das Leis n°s 
13.446/1999 e 16.241/2008. 

 
Identificado como sujeito passivo solidário MARIA JOSÈ DA SILVA 

AVELAR; auto de infração foi instruído os documentos anexados às fls.03/ 289. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o consignado solidário, 

com uma única peça defensória (fls. 295/298) alegam que o levantamento realizado pelos 
autuantes não permite saber as mercadorias que foram vendidas de forma irregular. 
Acrescentam que a relação das administradoras é uma operação de crédito que pode ser 
para descontos de cheques ou outros. Destacam, outrossim, que os valores registrados 
nos livros não foram considerados. Pedem, ao final, a improcedência do auto de infração. 
Juntam documentos (fls.299/301). 

 
O Julgador Singular, em Sentença n° 9673/09 (fls. 303/304), decidiu 

pela procedência do auto de infração. Mantém o polo passivo solidário parcialmente na 
lide.  

 
Recurso da Fazenda requer a reforma da decisão singular para que 

o polo passivo solidário seja mantido na lide em sua integralidade, face à parte relativa à 
penalidade pecuniária, pois, trata a presente autuação de descumprimento de obrigação 
tributária principal, fl. 305. 

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo e o nomeado polo 

passivo coobrigado questionam a autuação fiscal realizada pelo fisco, alegando que não 
cometeram nenhuma infração. Pedem a improcedência da lide, fls. 310 a 312.  

 
A egrégia Segunda Câmara Julgadora por maioria de votos, acolhe a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo, 
fls. 314 a 318.  

 
Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno argumenta que 

consultando o sistema SEFAZ-GO, vê-se que sujeito passivo esteve enquadrado no 
Simples Nacional no período de 01/01/2007 a 11/07/2008. Entretanto, somente no mês de 
junho se enquadra na hipótese aventada na decisão cameral. Requer seja o feito 
encaminhado para nova decisão cameral, fls. 320 a 321. 

 
Em contradita o polo passivo e o polo passivo solidário reafirmam as 

razões defensórias já apresentadas e pugnam pela manutenção da decisão cameral, 
fls.327 a 328.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário decide, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento 
para, afastando a nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos 
à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria, fls. 331/338. 

 
É o relatório.  
 



VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, convenci-
me de que as razões expostas e decididas em sede de julgamento “a quo”, devem ser 
mantidas, tanto em face a permanência da sujeição passiva coobrigada, que deverá ser 
somente em relação à multa formal, a partir do mês de maio de 2008. Isso por força da 
orientação contida no “caput” do artigo 45 do CTE, que só a partir de maio de 2008, 
acrescentou a possibilidade de o fisco indicar solidários em casos de omissão fiscal de 
ordem acessória.  

 
Com relação ao mérito da questão, não prospera a alegação da 

defesa quando afirma que os valores objetos desta ação, não caracterizam venda de 
mercadoria, que as operadoras de cartão de crédito, no caso de empresa, só operam 
quando a pessoa física adquire uma mercadoria e autorizar que a compra seja feita via 
cartão, situação não contemplada pela legislação fiscal.   

 
Sobre a alegação de que os valores registrados nos livros fiscais não 

foram considerados, basta aferir o conjunto probatório dos para se que tal afirmação 
carece de amparo. 

 
Mediante as assertivas supra, demonstrado está que a legação da 

defesa é desprovida de amparo legal, o que me leva a reafirmar o juízo exarado em sede 
monocrática que julgou procedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ex-offício, negando-lhe 

provimento para confirmar a decisão singular, quanto à exclusão da multa em relação ao 
solidário. E, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00864/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Escrituração Fiscal Digital - EFD. Comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões de crédito ou 
débito. Omissão de saída de mercadoria.  Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência tributária descrita na exordial, devendo ainda 
ser considerado o recolhimento efetuado por meio de 
parcelamento, para efeito de extinção do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
20.543,45 (vinte mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), de 
acordo com a revisão de fls.156, considerando no entanto, o parcelamento efetuado de fls. 
164 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio 
Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria 
no valor comercial total de R$ 121.953,72, conforme demonstra o comparativo entre as 
vendas realizadas por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de 
extratos fornecidos pelas administradoras de cartões, e as saídas consignadas na EFD. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 20.732,12, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Paulo Nunes Japiassu, com 

base no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 22). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 23 a 26). 
 
É lavrado Termo de Revelia ao sujeito passivo coobrigado (fl. 45). 
 
O Juiz Singular por meio da Sentença n° 3246/2016 – JULP (fls. 49 a 

52) decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 53 a 57). 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu 

retornar estes autos ao seu órgão de origem para que seu titular revisasse o lançamento 



com propósito de verificar se, de fato, a documentação trazida pela autuada representa a 
totalidade das informações necessárias a apuração do imposto referente as operações e 
prestações praticadas pela empresa, considerando os pagamentos de ICMS colacionados 
para possível extinção do crédito tributário constante na inicial (fls. 116 a 117). 

 
Em resposta foi juntado aos autos o relatório diligencial (fls. 157 a 

158) concluindo-se que os valores totais mensais, dos documentos emitidos pela 
empresa, superam os totais mensais de cobranças com cartão, quando analisado sobre a 
escrituração fiscal digital entregue. Contudo, a análise da materialidade dos arquivos da 
EFD foi prejudicada pela inação do próprio autuado, em casos como esse, levantamento 
mensal do balanço financeiro é inaplicável.  

 
Portanto o máximo de abatimento das diferenças são as decorrentes 

da utilização das diferenças calculadas tendo como base os arquivos remetidos, sem a 
devida formalização. 

 
Anexou documentos (fls. 118 a 156). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da diligência (fls. 160 a 161). 
 
Por meio do termo de juntada de fl. 163 foi acostado ao processo 

documento de fl. 164, que informa sobre parcelamento do débito tributário.  
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Tendo em vista que o autuado confessa de forma irretratável o débito 
referente ao presente auto de infração e efetuou parcelamento, fica prejudicado o 
julgamento, mas devido a revisão feita conforme Resolução de fl. 116, cujo resultado foi 
alterado, entendeu os Conselheiros desta Câmara que deveria julgar este processo, nos 
valores da revisão de fl. 156 e considerar o parcelamento efetuado.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 20.543,45 (vinte mil, quinhentos e 
quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a revisão de fls.156, 
considerando no entanto, o parcelamento efetuado de fls. 164 dos autos. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00888/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Comparativo entre o valor 
informado pelas administradoras de cartão de credito e os 
valores  informados pelo contribuinte na EFD. Contribuinte que 
desenvolve atividade mista. Conjunto probatório indicativo da 
inexistência da omissão. Improcedência.  
 
I - O Comparativo entre o valor informado pelas administradoras 
de cartão de credito e os valores  informados pelo contribuinte 
na EFD deve considerar as peculiaridades do sujeito passivo, 
especialmente quando este desenvolver atividade mista, em 
parte sujeita ao ICMS e em parte sujeita ao ISS, de competência 
municipal; 
 
II - Deve ser julgado improcedente o lançamento fiscal quando o 
conjunto probatório dos autos conduzir a forte e consistente 
indicativo de que a omissão tributária apontada no auto de 
infração inexiste. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para julgar improcedente o auto de 
infração.  Nos termos do §1º do art. 18 do Regimento Interno do CAT, não houve 
pronunciamento quanto as preliminares suscitadas pela impugnante.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Evandro 
Luis Pauli e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância apresentada pelo sujeito 
passivo em epígrafe em face de auto de infração, de cuja “Descrição do Fato” da 
ocorrência, se extrai o seguinte: 

Omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 546.243,34, 
conforme comparativo entre o valor informado pelas administradoras de 
cartão de credito e/ou debito e os valores  informados pelo contribuinte 
na Escrituração Fiscal Digital (EFD) correspondente aos períodos de 
julho a novembro de 2011, de janeiro, fevereiro, abril a dezembro de 
2012, de janeiro a outubro de 2013 e de janeiro, março a setembro e 
dezembro de 2014, resultando em uma base de cálculo no valor de R$ 
420.095,60, de acordo com a proporcionalidade de comercialização de 
mercadorias tributadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 33.052,54, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 



Instrui o lançamento fiscal, dentre outros documentos, o Comparativo 
de Vendas da EFD (só CFOP comercial) X Soma Total dos Cartões (Débito e Crédito), de 
fls. 07 (2011), 11 (2012), 15 (2013) e 19 (2014) e o demonstrativo Vendas Detalhadas no 
Cartão Débito/Crédito, de fls. 08 (2011), 12 (2012), 16 (2013) e 20 (2014). 

Inconformada com a exigência fiscal, a autuada interpõe impugnação 
em segunda instância (fls. 35/41), na qual não incorreu em nenhuma das infrações 
elencadas no auto de infração e que realiza atividades de serviço de hotelaria e 
hospedagem em apart-hotel e comércio de restaurante, sendo que sua atividade principal 
é a prestação de serviços, de modo que as receitas auferidas não são exclusivamente da 
venda de mercadorias. 

Esclarece que a sua atividade principal (serviço de hotelaria e 
hospedagem em apart-hotel) não é informada na Escrituração Fiscal Digital, pois não 
integram a base de cálculo do ICMS, sendo apenas informada em seu Diário e compõem 
a base de cálculo do ISS, o qual é recolhido ao município de Caldas Novas-GO. 

Informa que está apresentando em anexo à sua peça de defesa, 
relatórios, balanços fiscais Declarações e Demonstrativos, aos quais demonstra a receita 
de serviços, bem como da receita de venda de mercadorias, comprovando que a receita 
total supera o valor informado pela administradora de cartão de crédito, portanto, a 
diferença apontada é em sua integralidade receita de prestação de serviços e não de 
venda de mercadoria, conforme aponta os agentes de fiscalização.  

Acrescenta que no próprio cadastro estadual da empresa Autuada, 
junto à SEFAZ, consta o CNAE Fiscal: 5510 8/01, ao qual refere a atividade de Hotéis, 
portanto, demonstrando a existência de receitas de serviços.   

A autuada suscita também questões preliminares, nas quais alega a 
existência de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de 
defesa, as quais deixo de relatar em minudência por razão de brevidade, considerando a 
decisão final a ser proferida nestes autos. 

Diante das alegações e provas apresentadas pela autuada, a Terceira 
Câmara deste Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência por 
meio da Resolução nº 026/2016, de fls. 150/151, cujo texto reproduzimos a seguir: 

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26/02/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve,  

CONSIDERANDO que consta do levantamento fiscal os dados de operadoras 
de cartões de crédito e débito, subtotalizados por mês, fls. 08, 12, 16 e 20, 
sem, entretanto, ser juntada a origem desses dados, isto é, os relatórios 
fornecidos por aquelas operadoras;  

CONSIDERANDO que a impugnante, ainda que de forma subliminar, pede a 
realização de revisão fiscal (pede a análise de suas receitas) com base nos 
dados de sua Escrituração Fiscal Digital – EFD, sob a alegação de que 
expressiva parcela de suas vendas informadas pelas operadoras de cartões 
de crédito e de débito, se devem ao serviço de hotelaria, e que, corroborando 
essa alegação, e, em que pese constar no Cadastro de Contribuintes do 
Estado – CCE a impugnante com a atividade única de "restaurantes e 
similares" (vide espelho cadastral juntado aos autos nessa sessão cameral), 
foi juntado aos autos pela impugnante:  

a) espelho do cadastro na Secretaria de Receita Federal (SRF; CNPJ), fls. 42, 
que cita como atividade principal "apart-hotel", e, como secundária, 
"restaurantes e similares";  



b) fotocópia do contrato social da matriz, de fls. 43 a 53, em que consta, na 
Cláusula 4.0., o seu objeto social e também das filiais, incluindo a única filial 
da cidade de Rio Quente, portanto a impugnante, estabelecida na Rua 
Bandeirante, s/. n.º, Qd 22, Lt 28, Bairro Esplanada do Rio Quente, atividade 
de "serviços de hotelaria e hospedagem em apart-hotel; comércio de 
restaurante", fls. 46 e 47;  

c) declarações de receitas mensais juntadas, fls. 57 (2011), 71 (2012), 85 
(2013), e 99 (2014);  

d) balancetes de verificação, fls. 59 a 70 (jan a dez/2011), 73 a 84 (jan a 
dez/2012), 87 a 98 (jan a dez/2013), e 101 a 112 (jan a dez/2014);  

e) relação de pagamentos em favor do município de Rio Quente, fls. 113 a 
131;  

CONSIDERANDO que por ser sua única inscrição estadual no município de 
Rio Quente e por força de todos os documentos ora citados, há realmente 
grande probabilidade de se tratar de atividade principal de hotelaria e 
secundária de bares e restaurantes, o que caracteriza erro cadastral;  

CONSIDERANDO que, apesar desses documentos juntados (todos 
indiciários), a receita de serviços somente pode ser avaliada mediante da 
apresentação do Livro de Registro de Prestação de Serviços – LRPS 
devidamente autenticado na repartição fazendária do município de Rio 
Quente;  

CONSIDERANDO, por fim, que o processo administrativo tributário prima pela 
legalidade e busca da verdade material, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligências para fins de saneamento do processo 
(Dec n.º 6.930/2009, Art. 6.º, § 3.º, II),  

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e 
remeter os autos à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para que seu 
ilustre titular designe agente fiscal, preferencialmente o próprio agente 
autuante, Antônio Carlos Ferreira Freire, matr. 9496-0, para:  

1. juntar aos autos, de forma impressa ou por arquivo magnético em mídia 
para esse fim, os relatórios da administradora de cartões de crédito e de 
débito;  

2. obter, mediante de notificação fiscal para esse fim, o LRPS anteriormente 
citado, relativo aos períodos autuados e refazer o levantamento fiscal da 
mesma forma com que anteriormente realizada, porém, expurgando os 
montantes de receitas relativas aos serviços de hotelaria prestados.  

3. prestar outros esclarecimentos que julgar pertinentes.  

Uma vez que efetuada a revisão, dada ciência à impugnante sobre a mesma e 
aberto prazo de 30 dias para a facultativa manifestação, retornem-se os autos 
a julgamento cameral. 

Em resposta, a autoridade fiscal autuante, também designada para a 
execução do trabalho revisional, anexa aos autos os documentos de fls. 155 a 322, dentre 
os quais a mídia (CD), de fs. 157, e, ao final apresenta o seguinte relatório revisional: 

Em atendimento à Resolução N° 026/2016 -CAT (fls 150 a 152), foi 
emitida a notificação de no 81/2016 (fls 154 e 155) para que o 
contribuinte apresentasse à esta fiscalização cópias dos seus livros de 
Registro de Prestação de Serviços, autenticados e assinados pelo 
contribuinte e autoridade municipal, bem como as cópias das 
respectivas notas de serviços na ordem cronológica em que foram 
escrituradas. Aproveitando o ensejo foi solicitado também a alteração 
da sua atividade principal no Cadastro Estadual do mesmo, 



O contribuinte apresentou todos os documentos acima em mídia CD-R 
(anexa à fl 157 do processo) e anexei os referidos livros de forma 
impressa também (fls. 158 a 218) relativo aos exercícios de 2011 a 
2014. O contribuinte também efetuou a alteração cadastral solicitada, 
adequando a sua atividade principal à sua realidade comercial (fl. 156). 

Efetuei as devidas conferências cotejando os valores declarados de 
vendas de produtos informadas em suas EFD's, enviadas à Sefaz, 
somadas às vendas de serviços devidamente registradas em livro 
próprio e comprovadas, com os valores declarados de vendas nos 
cartões de débito e de crédito pelas administradoras de cartões (fls. 221 
a 223) relativo aos períodos objeto desta autuação, cujos relatórios 
encontram-se anexos às folhas 224 a 319. 

Verifiquei que, após as conferências efetuadas, persistiu a omissão de 
vendas somente no mês de janeiro de 2013 (fl. 222), no valor de R$ 
2.891,50, sendo a base tributável de ICMS de R$ 1.459,92 (50,49% do 
total da omissão), resultando no ICMS devido de RS 113,87 (alíquota 
média de 7,80%), mais as cominações legais devidas, conforme 
descrito na minuta de auto no 000481719, na qual contém um novo 
"detalhamento do crédito tributário devido, anexa às folhas 321 e 322 
deste processo. 

Nos demais períodos de julho a novembro de 2011, janeiro, fevereiro, 
abril a dezembro de 2012, fevereiro a outubro de 2013, janeiro, março a 
setembro e dezembro de 2014, não houve omissão de vendas, portanto 
nestes períodos o contribuinte nada deve ao Erário Estadual relativo à 
este processo. 

Contraditando o trabalho revisional, esclarece a autuada que, segundo 
a conclusão do trabalho revisional, no mês de janeiro/2013 as receitas auferidas ficaram 
inferiores ao informado pelas administradoras de cartão de crédito no valor de R$ 
2.891,50, no entanto, no mês seguinte (fevereiro/2013), as receitas superam os valores 
informados pelas administradoras no montante de R$ 12.031,61. Desta forma, conclui que 
como se trata de período de alta temporada, com quantidade superior de movimentação, 
houve a realização de pagamentos de hospedagens que englobaram o final do mês de 
janeiro e início do mês de fevereiro, sendo a Nota Fiscal emitida no ato do “check-out”, 
que ocorreu no mês de fevereiro. 

É o relatório.  

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que se apresentam 
bastante razoáveis as razões trazidas pela recorrente, especialmente em sua 
manifestação quanto ao resultado apurado no trabalho revisional. 

De se ver que a tese de defesa acabou sendo confirmada em sua 
quase totalidade pelo trabalho de revisão elaborado pela própria autoridade autora do 
lançamento fiscal originário. 

Com efeito, se o serviço vier a ser pago antecipadamente no cartão de 
crédito – o que é comum quando se trata de reserva de hotéis – com fechamento da conta 
no mês seguinte ao do pagamento, ocasião em que são emitidas as notas fiscais, haverá, 



de fato, uma diferença entre o fluxo financeiro e os valores constantes dos documentos 
fiscais nos dois períodos considerados. 

Assim, fica sem razão a autoridade fiscal quanto à sua conclusão 
relativamente ao mês de janeiro/2013. 

Por outro lado, não faz nenhum sentido que a autuada se ocupasse em 
omitir ao fisco a tal diferença apontada, seja em razão do se ínfimo valor, seja em razão 
da perda do controle financeiro que esta prática acarretaria. 

Assim, ao teor de todo o conjunto probatório trazido aos autos, não vejo 
lugar para a manutenção da exigência fiscal no diminuto valor de RS 113,87, conforme 
pugnou a autoridade lançadora, não tanto pelo valor em si, mas pela constatação de que a 
tal diferença inexiste, visto que a metodologia adotada pelo Fisco não se apresenta 
tecnicamente adequada para dela se extrair a inferência lógica de que a autuada, que 
desenvolve atividade mista (serviço de hotelaria/hospedagem em apart-hotel e comércio 
de restaurante), tenha praticado qualquer omissão. 

Ao contrário, o conjunto dos elementos de convicção trazidos aos autos 
apontam no sentido de que a autuada, no tocante a fiscalização que lhe fora feita, nada 
deve ao Erário Estadual. 

Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 
julgar improcedente o auto de infração. Deixo de me pronunciar quanto as preliminares 
suscitadas, nos termos do §1º do art. 18 do Regimento Interno do CAT. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00895/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Comparativo entre vendas 
realizada por Cartão de Crédito/Débito e a EFD. Procedência.  
 
Deve ser considerado procedente o lançamento fiscal embasado 
em auditoria comparativa entre as vendas realizadas por meio 
de cartão de crédito/débito e as vendas declaradas pelo sujeito 
passivo ao Fisco, quando o sujeito passivo não apresentar 
elementos de prova capazes de infirmar a presunção fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Márcio Nogueira Pedra e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em 
epígrafe em face de sentença singular que jugou procedente lançamento fiscal de cuja 
“descrição do fato” se extrai: 

Omitiu saída de mercadoria no valor comercial total de R$ 489.320,47, 
conforme o comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
de credito ou debito, comprovadas através de extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões, e as vendas informadas através de DPI - 
Declaração Periódica de Informações ou EFD - Escrituração Fiscal 
Digital. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
83.184,48, juntamente com penalidade e acréscimos legais, de acordo 
c om demonstrativos e documentos anexos. 

São dados como infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei 
11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "L", § 
9º, I da Lei nº 11651/1991. 

Foi arrolado como solidário o Sr. Luiz Carlos Duarte Minchev, sócio-
administrador da autuada, identificado às fls. 04 dos autos. 

Mediante peças de fls. 51 e 63, a autuada principal e solidário, 
respectivamente, apresentam razões de recurso nas quais é requerida a verificação dos 
lançamentos nas DPI’s de todo o ano (2011), pois em razão de erro contábil foram 
lançadas sem movimento (zeradas), gerando assim débitos de ICMS, todavia “já foram 
refeitas e enviadas com o devido movimento”. 

Requerem ainda que o cálculo do ICMS seja feito com a alíquota de 
12% (doze por cento) e não com a alíquota de 17% (dezessete por cento), como consta 
da autuação. 



Mediante a Resolução nº 058/2016, de fls. 74, a Primeira Câmara 
converte o julgamento em diligência, nos seguintes termos: 

A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18/05/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator, 
resolve,  

CONSIDERANDO que o lançamento fiscal se encontra instruído com os 
documentos de fls. 05 a 12, com destaque para a planilha denominada 
"Vendas com Cartão de Crédito/Débito por Administradora", de fls. 06, 
produzida pelas autoridades fiscais lançadoras para o fim de comprovar a 
movimentação da autuada via cartão de crédito/débito;  

CONSIDERANDO que não foram trazidos aos autos os extratos/relatórios da 
Administradora de Cartão de Crédito, o qual constitui o documento de origem 
dos dados lançados na planilha denominada "Vendas com Cartão de 
Crédito/Débito por Administradora", de fls. 06;  

CONSIDERANDO as arguições da autuada na peça recursal de fls. 51, bem 
como os extratos das Declarações Periódicas de Apuração (Retificadoras) 
juntados às fls. 55;  

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência 
junto à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seja 
designada autoridade fiscal, preferencialmente um dos autores do 
procedimento fiscal para proceder à juntada ao processo do extrato/relatório 
fornecido pela Administradora de Cartão de Crédito "CIELO S/A" e se 
manifestar quanto ao alegado pelo sujeito passivo em sua peça de recurso. 

Em resposta, são anexados os Relatórios de Movimentações 
Financeiras e os documentos de fls. 80 a 175, tendo sido elaborado o Relatório Revisional 
de fls. 176, com o seguinte texto: 

RELATÓRIO 

Para o cumprimento do RESOLUÇÃO N° 058/2016, efetuamos as seguintes 
análises, objetivando o embasamento das conclusões. 

DOS FATOS  

A empresa foi notificada a apresentar blocos de notas fiscais, livros, dados da 
Memória Fiscal e da Memória da Fita Detalhe do ECF e retificação de arquivos 
SINTEGRA. A notificação objetivou confrontação dos valores dos documentos 
emitidos e os valores consignados nas retificações da DPI, efetivadas após já 
ter sido autuada (fls. 118). 

Apesar da concessão do prazo de 30 dias úteis para o cumprimento da 
notificação, contados a partir de 22/09/2016, não apresentou nenhum dos 
documentos ou dados solicitados, impossibilitando a comprovação da 
veracidade das retificações e, por esse motivo o contribuinte foi autuado por 
embaraço à fiscalização através do processo administrativo no 
4011603501009, copia anexa (fls.116 a 118). 

No CCEIGO, a inscrição do contribuinte está suspensa desde 24/04/2015 
embora a sua filial estabelecida de Goiânia continue ativa (fls. 114 e 115). 

Em nome da empresa encontra-se registrado o Emissor de Cupom Fiscal da 
marca BEMATECH, com número de fabricação BE0105SC56000818843, 
autorização 27014-001 de 18/11/2005, constante como ativo no sistema da 
Fazenda (fls. 173). 

O autuado é, também, detentor da autorização para confecção de diversos 
blocos de notas fiscais modelo 1, série 1, alguns deles liberados para 
utilização (fls. 174 e 175). 



Houve mais de uma retificação das DPIs (119 a 155). O primeiro lote de 
retificações, apresentado logo após a autuação, contemplou saídas com os 
mesmos valores mensais das diferenças utilizadas na base de cálculo do 
imposto lançado. Após a notificação para a apresentação de livros e 
documentos fiscais em 21/09/2016, promoveu novas retificações a partir de 
09/11/2016, desta vez "zerando" as vendas declaradas anteriormente, 
restando somente a vendas de junho e julho de 2011. Estes valores não foram 
"zerados", provavelmente em decorrência das rejeições apresentadas pelo 
sistema. Essa convicção é embasada pelas diversas tentativas de retificação, 
todas rejeitadas. 

Nas informações apresentadas através do SINTEGRA, não há dados do ECF, 
nem ao menos as relativas a leitura Z, tendo sido consignado somente os 
relativos a notas fiscais modelo 1, de sua emissão e notas fiscais de entrada. 
O SINTEGRA foi retificado em 17/10/2016. 

DA ANALISE: 

A falta de dados analíticos do ECF tira a possibilidade da análise comparativa, 
de cada faturamento apresentado pela operadora e os cupons fiscais emitidos 
pela empresa, mesmo que somente por amostragem. 

A não apresentação de livros e documentos fiscais, impossibilita a conferência 
de dados apresentados por meio da Declaração Periódica de Informações ou 
do SINTEGRA. 

CONCLUSÕES: 

À luz dos fatos e análises acima, lastreado em relatórios relativos a DPI, 
SINTEGRA, documentos liberados e ECF, consideramos totalmente 
inconsistentes as afirmações da peça recursal. 

Os valores da DPI, à que se refere o recurso, já estão alterados, e mesmo em 
relação a junho e julho, períodos em que os valores remanesceram, não 
merecem confiança sem a competente comprovação, só possível após 
cumprimento integral da notificação.  

Pressupõe-se, que os dados foram retificados com base em documentos 
reais, já que efetivadas em datas recentes. Logo, a falta de apresentação de 
documentos e dados não pode ser atribuída a extravios ou à sua não 
localização. 

Caso o extravio dos documentos fosse real, então as retificações seriam 
completamente artificiais e, portanto, sem confiabilidade para a utilização 
como base de análise. 

Enfim, sugerimos a inteira manutenção dos valores lançados originalmente.   

Intimados para se manifestarem quanto ao resultado da diligência (fls. 
80 e 81), a autuada principal e os solidários não comparecem.  

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

Analisando o que consta do processo, não vejo espaço para dar 
provimento ao pleito da recorrente.  

Com efeito, o trabalho fiscal encontra-se embasado em auditoria fiscal 
que comprova a infração à legislação tributária e a consequente omissão de recolhimento 
do ICMS, conforme se depreende do comparativo entre as vendas realizadas por meio de 



cartões de credito ou debito (conforme extratos fornecidos pelas administradoras de 
cartões), e as vendas informadas através de DPI - Declaração Periódica de Informações 
ou EFD - Escrituração Fiscal Digital. 

A esse respeito, vejamos as razões expressas pela julgadora de 
primeira instância: 

No que tange o mérito, por meio da documentação acostada ao presente 
processo, resta evidenciado que o sujeito passivo omitiu saídas de 
mercadorias tributadas, tendo a acusação fiscal instruído o procedimento com 
documentos necessários e suficientes à demonstração da infração às folhas 3 
a 12.  

A autoridade fiscal realizou o lançamento, calculou os valores do imposto e 
multas de acordo com a legislação Estadual pertinente, citada no auto de 
infração, e quanto ao questionamento pelo sujeito passivo da alíquota 
deveria ser de 12% não procede. 

Quanto a solicitação de prazo para entrega da DPI, só foi solicitado após 

a autuação, ou seja, não ocorreu a espontaneidade. 

E ainda em consulta aos sistemas da SEFAZ, relatório da DPI que 

anexamos fl.39, que foram enviadas após início do procedimento fiscal, 

verificamos que possui valores de janeiro a julho, iguais aos do 

lançamento. A estes valores o sujeito passivo aplicou a alíquota de 12%, 

calculando o valor do ICMS, mas em consulta aos relatórios dos 

pagamentos do sujeito passivo fl.40, não consta o recolhimento dos 

valores dos saldos devedores apurados destas, fl. 41, os pagamentos 

efetuados para referência 2011 de ICMS estão zerados. 

Portanto não houve pagamento de ICMS neste período de 2011. 

Concluímos que não se trata apenas de falta de entrega de DPI-

Declaração Periódica de Informação, mas falta de pagamento de 

Imposto-ICMS. E nos demais meses de 08 a 12/2011 os valores da DPI 

ainda estão zerados. 

Assim, deve ser confirmado o trabalho fiscal, ante o disposto no art. 25, 
§ 1º, IX, “b”, do CTE, que estabelece que “Presume-se decorrente de operação ou 
prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela administradora de 
"shopping center", de centro comercial, de cartão de crédito ou de débito em conta-
corrente ou por estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte”. 

Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00985/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto. 
Procedimento fiscal revisto. Reforma da decisão singular. 
Improcedência do auto de infração. 
 
O resultado da revisão, que demonstrar a inexistência do motivo 
causador da exigência do crédito tributário, ampara a reforma da 
decisão proferida pela Primeira Instância e suporta a declaração 
da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registrada no auto de infração é que o sujeito 
passivo omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 1.250.510,18, conforme 
comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e valor 
informado pelo contribuinte na Escrituração Fiscal Digital (EFD) correspondente aos 
períodos de 01/01/2012 a 31/12/2012. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS 
na importância de R$ 221.586,73, junto com a penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativos e documentos anexos.  

 
O auto de infração é instituído com os documentos de fls. 02 a 05.  
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, fls. 06 e 07. 
 
O julgador singular, fls.37 a 43, decide pela Procedência do auto de 

infração.  
 
O sujeito passivo, fls. 47 e 48, recorre da decisão proferida pela 

Primeira Instância e expõe e requer o que se segue: 
 
Após a adequação do sistema, foram enviados os SPED – Sistema 

Público de Escrituração Digital com as retificações, incluindo, inclusive, a movimentação 
relacionada neste auto de infração, ou seja, 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 
2012, como prova os Recibos de Entrega da Estruturação Fiscal Digital e Protocolo de 
Transmissão, docs. 01/12, anexos, requer juntada. 

  
A juntada dos comprovantes de "Conferência de Apuração de ICMS" 

referente ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 dezembro de 2012, docs.13/24 e 
respectivos comprovantes de pagamento do ICMS – DARE correspondente, referente ao 



período autuado, docs.25/36. Caso esse não seja o entendimento, requer a aplicação da 
Multa Formal, pois a autuada deixou de cumprir a obrigação tributária acessória, enquanto 
que o ICMS foi devidamente quitado, fato comprovado pelos documentos instrutórios da 
defesa. 

 
Anexou os documentos de fls. 49 a 58. 
 
A Câmera julgadora do Conselho Administrativo Tributário, após os 

considerandos e na sessão realizada no dia 09/02/2017, acata a proposição do 
Conselheiro Relator, resolveu “ENCAMINHAR os autos à DELEGACIA REGIONAL DE 
LUZIÂNIA, no escopo de se promover revisão nos autos, com vistas a: 

 
1) Verificar se perdura a diferença apontada na inicial, tomando-se 

por parâmetros os valores relativos aos documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo. 
 
2) Se for o caso, dar seguimento à fiscalização do sujeito passivo, 

nos exatos ditames do item 9-A do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, 
aprovado pela IS n. 15/09-SAT. 

 
APÓS, que os autos sigam à GEPRO para a intimação do sujeito 

passivo para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.  
 
Após, retornem - se os autos a julgamento. 
 
A Representação Fazendária se manifesta favorável a Resolução.  
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato”, fls. 61 e 62. 
 
A revisão fiscal se fez pelo próprio auditor fiscal que lavrou o auto de 

infração, onde ele concluiu que as irregularidades causadoras do lançamento tributário 
foram sanadas. 

 
  Anexou os documentos de fl. 65. 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

13/2017, fls. 67 e 68 e não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, comparei com a tese recursal e com o resultado 

da revisão fiscal, que opinou pela improcedência do auto de infração e concluí que, neste 
caso, a razão é do sujeito passivo, visto a comprovação de inexistência da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. 

 
Na revisão, o autor do procedimento fiscal assim concluiu: 
 
“Conforme revisão sugerida por este conselho, informo que o 

contribuinte fez a retificação das Escriturações Fiscais Digitais (EFDs), após esta 



autuação, declarando como saída valores superiores ao informado pelas operadoras de 
cartão (débito, crédito e alimentação), conforme fl. 65, e com valor total de ICMS a 
recolher (mensal) idênticos aos pagamentos efetuados nas datas previstas, portanto 
sanadas todas as irregularidades encontradas por este auto de infração”, fl. 64. 

 
O entendimento firmado neste egrégio Conselho Administrativo 

Tributário é que o resultado do procedimento revisional prevalece para os lançamentos do 
crédito tributário e, neste caso, a conclusão é pela declaração da improcedência do auto 
de infração.  

 
Em face do exposto e ao votar este lançamento tributário, decido 

conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01098/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Pedido de 
diligência. Indeferido. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
saída de mercadoria. Comparativo entre as vendas efetuadas 
por meio de cartão e as declaradas em DPI/EFD. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não existindo no processo o alegado vício formal; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, por estar o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. O proprietário de empresa individual, ao não apresentar as 
informações obrigatórias por meio da Escrituração Fiscal Digital 
(EFD), contribui para a omissão de vendas de mercadorias, 
sendo solidário com o contribuinte pelo pagamento do imposto, 
rejeitando-se a arguição de exclusão de solidário da lide; 
 
4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência e da preliminar de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. E, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo mesmo. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de saída de 
mercadoria no valor comercial de R$ 128.377,56 (cento e vinte e oito mil, trezentos e 
setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), nos meses de novembro e dezembro de 
2012, apurada em comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartão e as 
declaradas em DPI/EFD, sendo imputada ao contribuinte a exigência do ICMS no valor de 



R$ 21.824,19 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física PEDRO ALVES ROSA 

LIMA, com base no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha de 

comparativo entre as vendas realizadas a cartão e as declaradas em DPI/EFD (fls. 5), 
demonstrativo de vendas por meio de cartão de crédito/débito (fls. 6), consulta 
regularidade da EFD (fls. 7), consulta SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 8) e consulta 
optantes do Simples Nacional (fls. 9), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 30/10/2014 (fls. 13) e o solidário por 

edital publicado em 26/11/2014, apenas o sujeito passivo comparece ao processo, 
apresentando impugnação (fls. 18 a 24), o solidário não comparece ao processo, sendo 
declarado revel (fls. 30). 

 
Na impugnação, pede a improcedência do lançamento, alegando que 

o contribuinte está enquadrado no Simples Nacional, de modo que o recolhimento de seus 
tributos estaduais e federais são realizados em conjunto, representando a presente 
cobrança em duplicidade pelo mesmo fato gerador. Questiona a multa aplicada, 
considera-a abusiva, desproporcional, confiscatória, pedindo a sua redução. Cita doutrina 
e jurisprudência. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na 
lide o solidário arrolado nos autos (fls. 4), conforme a Sentença n° 3770/2017 – JULP (fls. 
32 a 39). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 52 a 58), lavrou-se em desfavor do solidário o Termo de 
Perempção de fls. 50. 

 
No recurso voluntário, o sujeito passivo formula em preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, alegando que a 
autuação teve por base informações de cartões de crédito, protegidas por sigilo bancário, 
sem a intervenção judicial. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando que o contribuinte está enquadrado no Simples Nacional, de modo 
que o recolhimento de seus tributos estaduais e federais são realizados em conjunto, 
representando a presente cobrança em duplicidade pelo mesmo fato gerador. Questiona a 
multa aplicada, considera-a abusiva, desproporcional, confiscatória, pedindo a sua 
redução. Cita doutrina e jurisprudência. 

 
A meu pedido, juntou-se ao processo consulta diagnóstico do 

contribuinte, consulta diagnóstico do contribuinte omissão EFD, consulta Simples 
Nacional, GIAF – consulta concessão, consulta relação de EFD por contribuinte e 



comprovante de autorização de uso de sistema informatizado para emissão de 
documentos fiscais (fls. 62 a 68). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo o alegado vício formal, 
observando que as informações de vendas por cartão de crédito/débito foram fornecidas 
pelas administradoras de cartão CIELO S.A. e REDECARD S. A. (fls. 6), não houve 
nenhuma afronta ao princípio de presunção de inocência. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, manifesto-

me pela sua rejeição, pois o Senhor PEDRO ALVES ROSA LIMA, proprietário da Empresa 
Individual de Responsabilidade Ltda. – EIRELI, ao não apresentar as informações 
obrigatórias por meio da Escrituração Fiscal Digital (EFD), contribuiu para a omissão de 
vendas de mercadorias, sendo solidário com o contribuinte pelo pagamento do imposto, 
nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 
Indefiro o pedido de diligência, formulado pela recorrente, por estar o 

processo pronto para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas.  
 

MÉRITO 
 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de saída de 

mercadoria no valor comercial de R$ 128.377,56 (cento e vinte e oito mil, trezentos e 
setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), nos meses de novembro e dezembro de 
2012, apurada em comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartão e as 
declaradas em DPI/EFD, sendo imputada ao contribuinte a exigência do ICMS no valor de 
R$ 21.824,19 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, VI, do 

CTE: 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 



VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde limitou-se a afirmar que não foram observadas as regras 
estabelecidas para contribuinte enquadrado no regime tributário diferenciado do Simples 
Nacional. 

 
Realmente não se observou as regras do Simples Nacional, 

justamente porque o contribuinte autuado, no período auditado pelo Fisco, não estava 
enquadrado nesse regime. Logo, no período em referência, o contribuinte deve observar 
as regras do regime normal de apuração do imposto. 

 
Observo que a constituição do crédito tributário esta em 

conformidade com o art. 160 do CTE: 
 
Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

 
A penalidade proposta (CTE, art. 71, VII, “l”, § 9°, I), inclusive na 

forma agravada, é a apropriada para a infração denunciada e eventual afronta a princípios 
constitucionais é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
O sujeito passivo não trouxe ao processo, nesta fase de julgamento, 

nenhuma prova ou argumento capaz de ilidir a pretensão fazendária, por isso, deve ser 
confirmada a condenação proferida em Primeira Instância. 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência e da preliminar de 

nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo mesmo. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01105/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria tributada. Comparativo Entre as Vendas Realizadas 
por Meio de Cartão e as Declaradas em DPI/EFD. Procedência 
em parte. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real;(CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 16.361,42 
(dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado 
Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
PADRÃO ALIMENTOS LTDA, omitiu saída de mercadoria no valor comercial de R$ 
156.740,80 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), 
no período de 01/11/2010 a 30/09/2013, conforme Comparativo Entre as Vendas 
Realizadas por Meio de Cartão e as Declaradas em DPI/EFD, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 26.645,94 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e 
cinco reais e noventa e quatro centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ADEVAIR FORTUNATO 

PEIXOTO, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Planilha 

Comparativa Entre as Vendas Realizadas por Meio de Cartão e as Declaradas em 



DPI/EFD (fls. 7), demonstrativos da Vendas Realizadas por Meio de Cartão (fls. 8 a 11), 
Relatório de Saídas Declaradas em DPI (fls. 12), Comparativo DPI/DPA com o SARE (fls. 
13 a 14, 21), Análise Vertical do Verso da DPI (fls. 15, 22), Relatório de Saídas Declaradas 
em EFD (fls. 26 e 32) e Comparativo PGDAS com o SARE (fls. 27, 28, 33 e 34), dentre 
outros documentos.) 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 13/4/2015 (fls. 43 e 49), 

apenas o sujeito passivo comparece ao processo apresentado impugnação (fls. 53 a 57), 
o solidário não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 68). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo pede a improcedência do 

lançamento e o arquivamento do processo, afirmando que a empresa encontra-se com a 
sua inscrição baixada no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e na JUCEG 
desde 09/06/2011 e teve suas atividades encerradas em 10/11/2010, conforme Cláusula 
Primeira do Distrato Social. Em relação ao fato gerador objeto da autuação, entende que 
não poderia ser notificado da cobrança após ter solicitado a baixa cadastral na Secretaria 
da Fazenda e que não pode responder por atos praticados fora de sua gestão e 
responsabilidade. 

 
Junta cópia do Distrato Social (fls. 58 a 59), Consulta de Histórico de 

Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 60 a 61) e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 62 a 63), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 6), conforme a Sentença n° 
5716/2017 (fls. 70 a 74). 

 
Intimados, o contribuinte e o solidário apresentam recurso voluntário 

separadamente (fls. 85 a 89 e 98 a 102), porém com os mesmos argumentos. 
Argumentam que a empresa, uma vez que solicitou a baixa ou a suspensão para baixa 
cadastral na Secretaria da Fazenda, não poderia exercer a pratica comercial de comprar 
ou vender conforme determina a legislação. 

 
Entendem que desde o momento em que se protocolou a solicitação 

de baixa, a empresa é imediatamente suspensa de seus atos comerciais, ficando 
totalmente impedida de praticar atos comerciais, portanto não há como apresentar 
arquivos magnéticos referentes a DPIs e EFDs. 

 
Aduzem que a empresa encontra-se com a sua inscrição baixada no 

CCE e na JUCEG desde 09/06/2011 e teve suas atividades encerradas em 10/11/2010, 
conforme Cláusula Primeira do Distrato Social. Em relação ao fato gerador do imposto 
exigido no auto de infração, entendem que não poderia ser notificada empresa da 
cobrança após ter solicitado a baixa cadastral na Secretaria da Fazenda e que não pode 
responder o solidário por atos praticados fora de sua gestão e responsabilidade. 

 
Juntam Certidão da Receita Federal (fls. 90 e 105), de Distrato Social 

da firma PADRÃO ALIMENTOS LTDA – ME (fls. 91 a 92 e 103 a 104) e Consulta de 
Histórico de Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 93 a 94 e 106 a 107), dentre outros 
documentos. 

 
É relatório. 
 



V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Embora não tenha sido arguida a exclusão do solidário, Senhor 

ADEVAIR FORTUNATO PEIXOTO, o mesmo apresentou cópia de Distrato Social da firma 
PADRÃO ALIMENTOS LTDA – ME (fls. 58 a 59) que comprova seu desligamento da 
empresa em 06/05/2011, portanto deve ser atribuído a ele a co-responsabilidade passiva, 
no valor de ICMS de R$ 2.003,03 (dois mil e três reais e três centavos), referente ao 
período de 11/2010 a 05/2011, em que respondia administrativamente pela empresa. 

 
MÉRITO 

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

omitiu saída de mercadoria no valor comercial de R$ 156.740,80 (cento e cinquenta e seis 
mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), no período de 01/11/2010 a 
30/09/2013, conforme Comparativo Entre as Vendas Realizadas por Meio de Cartão e as 
Declaradas em DPI/EFD, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
26.645,94 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, § 1°, VI, do 

Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
Condenados em Primeira Instância, o contribuinte e o solidário 

apresentaram recurso voluntário, em peças separadas, mas com as mesmas 
argumentações, cujas razões essenciais constam do relatório deste acórdão, tendo as 
mesmas sido adequadamente apreciadas no julgado singular. 

 
Prosseguindo no exame dos autos, vejo que embora legalmente 

baixada conforme certidão da Receita Federal (fls. 105) e paralisada em 21/06/2011, a 
autuada jamais contestou o trabalho fiscal sendo que este trouxe aos autos Planilha 
Comparativa Entre as Vendas Realizadas por Meio de Cartão e as Declaradas em 
DPI/EFD (fls. 7) comprovando que a empresa continuou operando sua máquina de cartão 
de crédito/débito até 09/2013, justificando-se a acusação de presunção de venda de 
mercadoria, sem emissão de documentos fiscais, conforme estabelece o art. 25, § 1°, VI, 
do CTE, anteriormente reproduzido. 

 
Há que se considerar, porém, que se deverá proceder revisão nos 

cálculos, conforme disposição constante no § 3° do artigo 148 da Lei n° 11.651/91, CTE: 
 



Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 
[...] 

 
Revisou-se então os cálculos, conforme planilha Determinação da 

Base de Cálculo e Alíquota Média (fls. 114 a 115), que requeri sua juntada aos autos. 
Nessa planilha revisou-se os valores da base de cálculo original, alíquota original e ICMS 
devido original para a base de cálculo ajustada por CNAE, alíquota ajustada por CNAE e 
ICMS devido ajustado, resultando na base de cálculo de R$ 126.670,00 (cento e vinte e 
seis mil seiscentos e setenta reais) e ICMS no valor de R$ 16.361,42 (dezesseis mil, 
trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), para o qual deve ser alterado 
o lançamento. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
16.361,42 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01120/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS. 
Comparativo entre vendas realizadas por meio de cartão e as 
declaradas em DPI/EFD. Procedência em parte. 
 
1. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real; (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
2. Deduz-se do valor originário do crédito tributário os 
recolhimentos espontâneos de ICMS constantes do sistema de 
arrecadação da SEFAZ, alusivos ao período auditado, alterando-
se o lançamento para o remanescente exigível de ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 8.524,58 
(oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração exige do sujeito passivo o ICMS no valor 
de R$ 9.482,95 (nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) 
incidente sobre omissão de saída de mercadorias tributadas constatada em comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos de crédito e/ou débito e as 
vendas informadas pelo sujeito passivo na Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2012. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física ENDERSON CÂNDIDO, 

nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

comparativo entre as vendas a cartão e as declaradas em DPI/EFD (fls. 5), planilha de 
cálculo do ICMS (fls. 7), demonstrativo de vendas com cartão de crédito/débito (fls. 8), 



relatório de entradas e saídas declaradas em EFD (fls. 9 a 11), relatório comparativo EFD 
com o SARE (fls. 13), SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 14), consulta Simples 
Nacional 150 e consulta optantes Simples Nacional (fls. 16), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário por edital publicado em 

14/042014 (fls. 23 a 25), apenas o sujeito passivo comparece ao processo apresentando 
impugnação (fls. 28 a 29), o solidário não comparece ao processo, sendo declarado revel 
(fls. 47). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo pede a improcedência do 

lançamento, alegando que não ocorreu omissão de receita, que apurou o imposto sobre 
as mercadorias vendidas e recolheu os valores devidos conforme documentos de 
arrecadação juntados aos autos (fls. 35 a 46). 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 2189/2016 – JULP (fls. 49 a 52). 
 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 65 a 66), o solidário teve contra si lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 63. 

 
No recurso, o sujeito passivo pede a reforma da sentença pela 

improcedência do lançamento, insistindo na alegação de que não ocorreu omissão de 
receita, que apurou o imposto sobre as mercadorias vendidas e recolheu os valores 
devidos conforme documentos de arrecadação juntados aos autos (fls. 67 a 73). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 165/2016 (fls.76 a 77), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos ao órgão de origem para que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal 
para: 1) rever os levantamentos de forma a efetuar o cotejo entre as vendas identificadas 
junto às operadoras dos cartões (débito/crédito) e as vendas efetuadas pela empresa com 
emissão de documentos fiscais e/ou cupons fiscais; 2) anexar aos autos os 
demonstrativos analíticos dos cartões e, após intimar o sujeito passivo a apresentar 
demonstrativos onde se vincule as vendas com cartão de crédito/débito realizadas com os 
documentos fiscais emitidos; 3) bem como para nos informar sobre o valor líquido do 
crédito tributário a ser exigido, após as retificações, se for o caso. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 165/2016, em relatório 

(80), informa ter realizado pesquisas em busca de NFEs – Notas Fiscais eletrônicas nos 
sistemas e aplicativos da Secretaria da Fazenda (B. O. – Business Office e Arquimag) e 
não foram encontradas. Informa também ter foi solicitado ao contribuinte em notificação a 
apresentação dos Arquivos Binários da Memória da Fita Detalhe (MFD) ou Arquivo Binário 
da Memória Fiscal (MF) relativa aos equipamentos emissores de cupom fiscal (ECF) para 
o período de janeiro a dezembro de 2012, entretanto, não houve resposta documental. 
Portanto, não houve alteração do lançamento atual.  

 
Intimado (fls. 82 e 83), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

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

da Resolução n° 134/2017 (fls. 86 a 87), determina o encaminhamento do processo à 
Gerência de Controle Processual - GEPRO, a fim de que seja o sujeito passivo intimado 
na pessoa da sócia ÁUREA RUTE MORENO ROSAL, no endereço constante do AR de 



fls. 22, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os arquivos Binários da Memória da 
Fita detalhe (MFD) ou Arquivo Binário da Memória Fiscal (MF) relativa aos Equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal (ECF) para o período de janeiro a dezembro de 2012. 

 
Intimado, o sujeito passivo na pessoa da sócia ÁUREA RUTE 

MORENO ROSAL, conforme fls. 88 e 89), a intimada não atende a solicitação formulada 
na Resolução n° 134/2017. 

 
A meu pedido, juntou-se espelho cadastral (fls. 92). 
 
É relatório. 
 

V O T O 
 
O presente auto de infração exige do sujeito passivo o ICMS no valor 

de R$ 9.482,95 (nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) 
incidente sobre omissão de saída de mercadorias tributadas constatada em comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos de crédito e/ou débito e as 
vendas informadas pelo sujeito passivo na Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2012. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros o art. 25, § 1°, VI, do 

Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente:  
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

165/2016 (fls.76 a 77), converteu o julgamento em diligência para que agente do fisco 
revisasse os levantamentos efetuando o cotejo entre as vendas realizadas por meio de 
cartões (débito/crédito) e as vendas efetuadas pela empresa com emissão de documentos 
fiscais e/ou cupons fiscais. 

 
Em resposta à Resolução n° 165/2016, o agente do fisco, em 

relatório (80), informou ter realizado pesquisas em busca de NFEs – Notas Fiscais 
eletrônicas nos sistemas e aplicativos da Secretaria da Fazenda (B. O. – Business Office e 
Arquimag) e que não foram encontradas notas fiscais nos sistemas e aplicativos da 
SEFAZ. 

 
Intimado para se manifestar sobre o teor dessa diligência, a autuada 

não se manifestou, presumindo-se estar acorde com o seu resultado. 
 
Todavia, a despeito do resultado da diligência, devem ser deduzidos 

do valor originário do crédito tributário (R$ 9.482,95) os recolhimentos de ICMS constantes 
do sistema de arrecadação da SEFAZ sob o código “108”, alusivos ao período auditado, 
que perfazem o valor de R$ 958,37 (novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete 



centavos). Efetuada a dedução, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 8.524,58 (oito 
mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para o qual deve ser 
alterado o lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 8.524,58 (oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01126/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas 
apurada através de comparativo feito entre banco de dados 
apreendido no estabelecimento do sujeito passivo e os valores 
informados em seus PGDAS. Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provada a omissão de saída de mercadoria tributada, 
a empresa enquadrada no simples nacional perde o direito de 
ser tributada dentro dessa regra, ficando sujeita à legislação 
tributária do Estado onde exerça sua atividade comercial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade, arguidas 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pela autuada. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ICMS e multa por se deixar de emitir 

documentos fiscais de operações de vendas efetivamente realizadas no período apontado 

na peça basilar, conforme Comparativo entre as Vendas Realizadas e os Documentos 

Fiscais Emitidos relativos a essas vendas, de acordo com a proporcionalidade da 

comercialização de mercadorias tributadas.  

Acompanham Anexos Estruturados – Identificação do Sujeito 

Passivo Coobrigado, Notas Explicativas (Auditoria de Controle Paralelo), cópias do Termo 

de Apreensão (Faturamento Total dos Exercícios), cópias dos demais Termos de 

Apreensão, Listagens de Vendas, cópias dos Termos de Copiagem e Notificação Fiscal, 

mídia e outros documentos.  



Houve a colocação dos seguintes solidários na lide: 

Rodrigo Rocha de Oliveira – Sócio Administrador; 

BRASILFARMA FRANCHISING LTDA – Franqueadora da autuada; 

Cássio Pires de Paula – Sócio administrador de direito no período de 

07/03/2.014 a 16/12/2.015, e controlador de fato por todo o período;  

Cairo Barbosa Guerra – Sócio Administrador; 

Também houve a anexação de Nota explicativa (fls. 11/13) 

Os sujeitos passivos solidários, apesar de intimados, não 

compareceram ao feito em seus nomes e, em consequência disso, deveria ter sido lavrado 

o Termo de Revelia contendo seus nomes, pois foram revéis. 

Já o sujeito passivo principal compareceu ao feito pedindo a 

anulação do procedimento, por insegurança na determinação da infração, pois se iniciou 

reportando ao fato de o autuado ter deixado de “de emitir por 77.436 vezes os necessários 

e obrigatórios documentos fiscais” e, em seguida, faz menção “conforme comparativo 

entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas”, 

gerando dúvida de qual seria a infração, pois se tratam de infrações e penalidades 

completamente diferentes.  

Alegou, ainda, que não constaria dos autos a comprovação de que 

esses documentos tenham sido apreendidos, portanto, não podendo eles servir de provas 

da infração e nem mesmo fazer parte do lançamento. 

Pediu, também, pela exclusão de todos os solidários da lide, tendo 

em vista não haver nos autos a comprovação de terem incorrido em nenhuma das 

situações previstas no art. 135 do CTN. 

Decisão singular foi pela procedência do auto de infração (fls. 

134/135). 

Após a devida intimação, houve apresentação de peça defensória 

por todos os componentes do polo passivo da lide (fls. 150/154). 

Há arguição de insegurança na determinação da infração. Descrição 

confusa do fato narrado na exordial. Aponta que não ficaria clara a infração, se seria falta 

de emissão de documento fiscal ou falta de registro de documentos fiscais emitidos.  



Também há questionamento sobre o fato dos documentos 

pertencerem ou não à autuada. Dessa forma, não poderiam servir para embasar o auto de 

infração.  

Há pedido de exclusão dos solidários.  

Quanto ao mérito, alega que não há prova de que 77436 vezes a 

nota fiscal deixou de ser emitida.  

Após, houve a apresentação de memorial (fls. 158/164). 

Novamente se traz a arguição de insegurança na determinação da 

infração. Haveria erro no enquadramento na infração e na penalidade proposta. A 

autuação teria desprezado a realidade de que havia enquadramento do sujeito passivo no 

simples nacional.  

Também há pedido de exclusão de solidários. A começar pela 

BRASILFARMA FRANCHISING LTDA. Também em relação aos outros foi pedida 

exclusão.  

Também haveria incongruência entre os valores informados pelo 

fiscal no documento de folhas 27/28 e os valores das supostas vendas informadas nas 

planilhas constantes do CD que sustenta o trabalho, isso ensejaria o cerceamento ao 

direito de defesa.  

Aponta, de forma exemplificativa, que nos períodos de janeiro a julho 

de 2.016, haveria divergência entre os valores informados, apresenta demonstrativo que 

comprovaria essa realidade.  

Reitera pedido de nulidade por cerceamento e insegurança, 

improcedência, conversão do julgamento em diligência para que o fisco manifeste sobre 

as supostas incoerências apontadas nos demonstrativos anexados.  

Pede também exclusão de solidários da lide.  

Apresenta provas de enquadramento no simples e suposta auditoria 

contraditória (fls. 199/206).  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar o pedido de diligência formulado pelo 

sujeito passivo. Entendo desnecessário. A lógica do trabalho é clara e analisando o CD 

anexado, percebe-se a precisão dos dados utilizados pelo autuante em seu trabalho fiscal. 

A planilha apresentada pela empresa não reflete a realidade dos dados, ou distorce seu 



conteúdo. O que foi feito foi um comparativo entre os valores apurados no banco de dados 

apreendidos pela fiscalização e os valores informados pelo sujeito passivo em seu 

PGDAS.  

Dentro dessa lógica, tudo está perfeito, e perfeitamente ajustado ao 

conjunto acusatório que embasa o trabalho sob análise. Portanto, entendo que não cabe a 

necessidade de qualquer esclarecimento sobre questão de fato.  

Em relação às arguições de insegurança e de cerceamento, 

igualmente entendo que não restam caracterizadas. A narrativa é precisa, e jamais se 

pode confundir a natureza da acusação feita, tanto isso é fato que o sujeito passivo se 

defende demonstrando total entendimento de sua realidade, a nota explicativa anexada 

(fls. 11/13) é clara ao esclarecer a natureza do trabalho encetado pela fiscalização. Foi 

chamada de Auditoria do Controle Paralelo. Portanto, nada há de obscuro em relação à 

infração apontada pela fiscalização. Trata-se de omissão de saída apurada através de 

comparativo entre a movimentação informada pelo sujeito passivo em seus PGDAS e os 

valores descobertos pela fiscalização em ação fiscal em seu banco de dados.  

Os dados utilizados foram obtidos de forma lícita e sempre foi 

oportunizado ao sujeito passivo se manifestar sobre seu conteúdo. Portanto, inexiste tanto 

a insegurança na determinação da infração como o cerceamento ao direito de defesa. Os 

itens da legislação são totalmente precisos e refletem a realidade do auto de infração.  

Sobre o fato da empresa estar enquadrada no regime do simples 

nacional e ter sido autuada com base na legislação tributária do Estado de Goiás, deve-se 

ressaltar o conteúdo do Parecer Normativo 012/2.017 – SER - GO, que deixa claro que 

nos casos em que há desrespeito à legislação tributária, o sujeito passivo perde o direito 

ao regime de tributação do simples e passa a ser tratado de uma forma normal, como 

qualquer contribuinte que deixa de obedecer às regras do simples nacional.  

Portanto, a autuação foi perfeita, e não há como se reclamar do fato 

de que a legislação que embasou o trabalho foi a lei que vige no Estado de Goiás, sendo 

corretamente imputadas as alíquotas e penalidades previstas em seu Código Tributário 

Estadual. 

Sobre os pedidos de retirada da lide dos solidários da lide, é 

necessário se fazer uma reflexão sobre esse fato. Em relação aos sócios, resta bem clara 

a responsabilidade de cada um por ter poderes de administração sobre a empresa, isso se 

aplica às pessoas físicas trazidas à lide pela fiscalização, RODRIGO ROCHA DE 

OLIVEIRA, CASSIO PIRES DE PAULA e CAIRO BARBOSA GUERRA.  



Em relação à BRASILFARMA, o que se extrai dos autos é que ela 

era proprietária da própria farmácia e de outras empresas que estavam incidindo nesse 

tipo de prática de sonegação, e que não se tratava de fato de uma franquia. Analisando o 

banco de dados apreendido pela fiscalização, facilmente chega-se a essa conclusão. Ela é 

quem controlava o faturamento do grupo, para todos ficassem dentro dos limites de 

faturamento do simples nacional.  

Tanto isso é fato que houve a lavratura de outros autos de infração 

que se basearam no banco de dados igualmente apreendido pela fiscalização. Foram 

outros 16(dezesseis) autos.  

As tabelas apreendidas demonstram claramente essa realidade. 

Portanto, essa BRASILFARMA não tinha de fato característica de uma franquia, mas sim 

de uma empresa que administrava as outras empresas com o objetivo de sonegação de 

impostos. Rejeito o pedido de sua retirada da lide.  

 Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.  

Rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência por 

entender que não há questão de fato a ser esclarecida.  

Rejeito também as arguições de insegurança na determinação da 

infração e de cerceamento ao direito de defesa pelos motivos já expostos.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de junho de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01212/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Processual. Preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide, arguida pela autuada. 
Rejeitada. ICMS. Escrituração Fiscal Digital - EFD´s.  
Comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartão 
magnético (débito/crédito). Procedente em parte.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
elementos constitutivos do feito dúvida a ser dirimida; 
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre exclusão do polo 
passivo solidário, quando tal inquirição for desprovida de 
amparo legal; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. E, rejeitar, também, a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário Cristiania de Oliveira Reis da lide, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José 
Ferreira de Sousa, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 2.536,26 (dois 
mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 93.278,54, no período descrito no campo 
detalhado de débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de 
cartão magnético (débito/crédito) comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a vendas, 
informadas pelos dados das EFD's escrituração fiscal digital, de acordo com as 
proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 15.857,36, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 05,  
 



Intimados, nos termos da lei, às fls. 34 a 37, os sujeitos passivos não 
se manifestaram sendo lavrado o termo de revelia, às fls. 43. 

 
Novamente intimados, às fls. 45 a 51, o sujeito passivo solidário não 

se manifesta e motiva o termo de perempção, às fls. 52. 
 
Impugnando o lançamento em sede de Segunda Instância, o sujeito 

passivo alega que além de comercializar mercadorias, presta "serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores", consoante comprova 
a própria consulta ao cadastro do contribuinte juntada pela fiscalização (fl.32). Outrossim, 
o extrato do simples nacional (fl.20) também confirma a prestação de serviço pela 
empresa, uma vez que sujeita parte de seu faturamento bruto ao ISSQN. Única conclusão 
possível é de que 30% das operações realizadas pela empresa sujeitam-se ao ISSQN e 
não ao ICMS. 

Aduz ainda que o valor do tributo devido é de R$ 15.857,36 e o que o 
valor da multa formal corresponde a R$ 23.319,64. Portanto, o valor da multa corresponde 
a mais de 147% do tributo devido. Destrate, é evidente a inconstitucionalidade de multa 
aplicada, nos termos fixada pelo STF. 

 
Por fim, requer que seja acatada a preliminar de exclusão do polo 

passivo solidário da lide; que seja revisto o lançamento efetuado, a fim de exclui-se da 
base de cálculo do ICMS os valores sujeitos ao ISSQN, que corresponde a 30% das 
operações realizadas pelo contribuinte; que seja excluída do presente auto de infração a 
multa formal, que perfaz por volta de 147% do valor do tributo, às fls. 55 a 61. Junta 
documentos, fls. 62 a 70. 

 
Pela Resolução n°16/2017, a Terceira Câmara Julgadora converter o 

julgamento em diligencia e encaminhar o processo; ao SEPRE para que o sujeito passivo 
seja intimado a trazer aos autos comprovantes das operações a que alude em a inicial 
estarem sujeitas a incidência do ISS, sendo, livro de registro de serviços e planilha 
elencando as notas e valores relativos a operações sujeitas ao ISS que deseja sejam 
abatidas na autuação bem como as fitas detalhes contendo tais operações; que seja o 
processo encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para que seu 
ilustre titular efetue a juntada dos extratos e relatorias de vendas fornecidos pelas 
administradoras de cartões e que serviram de base para realização do levantamento 
fiscal, de preferência em mídia (CD); efetue a autoridade fiscal, a revisão fiscal do 
lançamento abatendo do montante inicial as operações relativas a prestação de serviços, 
liquidando, a partir daí, o valor do ICMS remanescente a ser recolhido, às fls. 75 a 76. 

 
O sujeito passivo autuado foi intimado a atender ao disposto na 

resolução n°16/2017, às fls. 77 a 78.  
 
Comparecendo aos autos atendendo a resolução, informa que está 

juntando aos autos mídia contendo memória fita detalhe extraídas das máquinas de 
cartões de credito, o que comprova a emissão de documento fiscal. Deste modo, requer 
que seja deduzido do lançamento acusação de falta de emissão de documento fiscal dos 
extratos do simples nacional que seguem anexos. Assim, a qual, insta ressaltar, não foi 
contraditada pela acusação fiscal, às fls. 80. Junta documentos, às fls. 81 a 94. 

 
O polo passivo apresenta memorial, fls. 99 a 107, com escopo de 

pedir a exclusão do polo passivo da lide do nomeado solidário. Cita para tanto decisão do 
STJ. Reafirma as alegações da defesa, já pronunciadas.  

 



Por meio da Resolução n°080/2017, a Quarta Câmara Julgadora do 
CAT converte o julgamento em diligência e encaminha o feito à Delegacia Fiscal de 
circunscrição do sujeito passivo para que o autuante providencie a juntada dos extratos e 
relatórios de vendas fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito/débito a que 
alude a acusação fiscal e, em seguida, para que efetue a revisão fiscal do lançamento em 
obediência ao segundo comando da resolução de fls. 75/76 a luz dos documentos trazidos 
pelo sujeito passivo, fornecendo a autoridade fiscal, ao final e se o caso for, a nova base 
de cálculo e o valor do ICMS remanescente, às fls. 108 a 109.  

 
A resolução supra é atendida, fl. 131, onde a autoridade fiscal 

informa que foi providenciada a juntada de extratos e relatórios de vendas fornecidos 
pelas administradoras de cartão de crédito/débito; que os arquivos enviados pelo 
contribuinte foram refeitos e lidos pelo aplicativo SEFAZ-GO que os cálculos também 
foram refeitos.  

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial, fls. 134, o sujeito 

passivo concorda parcialmente com o resultado da diligência pelo fato do fiscal diligente 
ter refeito os seus cálculos.  

 
Requer desistência do pedido de aplicação da multa prevista no art. 

71, XXIII, "a", do CTE, requerida em petições anteriores.  
 
Infere que analisando o resultado da diligência verifica-se que a 

autoridade fiscal não procedeu a exclusão de mercadorias fornecidas com serviços 
tributáveis exclusivamente pelo ISSQN, o que se requer.  

 
Pugna também, que sejam excluídos do presente lançamento todas 

as mercadorias comercializadas a partir de 1° de setembro de 2011, por não se 
enquadrarem no como "mercadorias tributadas" em observância ao protocolo ICMS 97, de 
julho de 2010 c/c protocolo ICMS 46, de 08 de julho de 2011. 

 
Por fim, requer que seja aplicado o §11, I, do art. 71 do CTE ao 

presente caso para que a multa aplicada fique limitada ao valor do imposto (art. 106, II, "c" 
do CTN); com fulcro no art. 1°, §2° da LC n° 116/03, e art. 148 do CTN, sejam excluídas 
do presente lançamento as mercadorias fornecidas com serviços tributáveis 
exclusivamente pelo ISSQN; seja julgado parcialmente improcedente o auto de infração 
para o fim de excluir exigência de ICMS nas diferenças apuradas a partir 1° de setembro 
de 2011 tendo em vista a vigência do regime de substituição tributária para integralidade 
das mercadorias tributadas por ICMS comercializadas pelo ora autuado, fls. 136 a 141. 
Junta documentos, às fls. 142 a 152. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito por 

não haver nos elementos constitutivos da lide nenhuma dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 

arguida pela autuada, vez que tal nomeado polo passivo solidário, na condição de sócio 
administrativo, se enquadra na orientação contida no inciso XII do artigo 45 do CTE, 
“verbis”:  



 

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

 

[...] 

 

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

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

desta ação, e, de pronto, reporto-me à tarefa revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho empregada, 
aponta que o quantum devido pelo polo passivo, perfaz a importância referente ao imposto 
a recolher de R$ 2.536,26 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis 
centavos). 

 
Em face do trabalho revisional e em especial à importância devida 

pelo polo passivo, este não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para contrapô-lo, 
o que me leva a julgar procedente em parte o lançamento, nos valores inferidos em linhas 
anteriores.  

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. 

E, rejeito, também, a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide, arguida 
pela autuada. Quanto ao mérito, por votação unânime, conheço da impugnação, dou-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 2.536,26 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e seis 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01264/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Controle paralelo (caixa 2). 
Procedência. Unânime.  
Processual. Nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de saída de mercadorias apurada no 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS. 
Procedência do lançamento. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com o levantamento fiscal e 
respectivos demonstrativos, contendo todos os elementos de 
prova e dados relacionados ao trabalho fiscal realizado. 
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no PGDAS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido saída de mercadorias, nos valores comerciais de R$ 293.545,86 e R$ 
35.196,11, respectivamente, nos períodos de fevereiro a dezembro de 2014, janeiro, 
fevereiro e abril a agosto de 2015, conforme comparativo entre as vendas realizadas por 
meio de cartões magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras 
de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, informadas no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS. Em 
consequência, e de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributas, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 55.156,50. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 25, parágrafo 1°, inc. IV, 64, 

parágrafo 2° e 66 da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, 



inciso VII, alínea "I", agravada do parágrafo 9°, inciso I, da Lei 11.651/91 c/ redação da 
Lei 16.241/2008. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário (fl. 02/03), comparativos de vendas PGDAS x cartões 
de crédito/débito (fl. 07/08), Programa gerador do documento de arrecadação do simples 
nacional - PGDAS (fls. 09/14). 

 
Regulamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo não se 

manifestou, conforme Termo de Revelia lavrado às fls. 20.  
  
Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, 

arguindo, preliminarmente, nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, e, quanto ao mérito, afirma que no período fiscalizado se encontrava 
enquadrada no regime do simples nacional, logo a omissão de receita objeto da autuação 
deveria seguir a legislação de regência do simples nacional de modo que as alíquotas 
aplicadas deveriam ter sido, respectivamente, de 2,33% relativamente a exercício de 
2014 e de 1,25% em relação a 2015, conforme prescrito na Lei Complementar n.º 
123/2006. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido saída de mercadorias conforme 
detectado em cotejamento efetuado entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e as 
informadas junto ao simples nacional mediante o PGDAS. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

 Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 



Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da controvérsia cinge-se unicamente à apreciação do 
argumento apresentado pela impugnante em sua peça de impugnação no sentido de que 
se encontrava, no período fiscalizado, enquadrada no regime do simples nacional, logo a 
omissão de receita objeto do lançamento deveria ter observado a legislação de regência 
do simples nacional, utilizando as alíquotas discriminadas na Lei Complementar n.º 
123/06. 

 
De fato, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

vigor desde 1º de julho de 2007, instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
Simples Nacional. 

 
O referido regime estabelece tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à apuração 
e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação. 

 
A despeito da argumentação defensória de que a omissão de receita 

objeto deste lançamento deveria observar os preceitos contidos na norma de regência do 
simples nacional, urge trazer à transcrição as disposições elencadas nos artigos 13, §1º, 
inc. XIII, alíneas “e” e “f” e 34 da Lei Complementar n.º 123/2006, in verbis: 

 
“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições:  
[...]  
§1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência 
dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada 
a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
[...]  
XIII - ICMS devido:  
[...]  
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal;  
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;  
[...]  
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e 
contribuições incluídos no Simples Nacional." 
 

Consoante consignado no texto normativo em destaque, as omissões 
de receitas, a exemplo das decorrentes da comercialização de mercadorias sem a 
emissão de documentação fiscal, constituem hipóteses que afastam a incidência do 
regime diferenciado de tributação, ou seja, não há que se falar em aplicação das regras do 
Simples Nacional. 

 
Neste contexto, na ocorrência de omissão de receitas/saídas 

decorrentes de operações sem documentação fiscal, promovidas por contribuinte optante 
pelo Simples Nacional, a tributação do ICMS se dá consoante regra expressamente 
prescrita no inciso XIII do §1º do art. 13 da LC n.º 123/2006, de modo que na exigência do 



imposto omitido impõe-se a observância da legislação tributária aplicável às demais 
pessoas jurídicas. 

  
Posto isso, conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, julgar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01288/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferença entre as vendas por meio de cartões 
de crédito e as declaradas na Escrituração Fiscal Digital-EFD. 
Omissão no recolhimento do ICMS. Procedimento fiscal revisão. 
Prevalece o resultado da diligência. Auto de infração procedente 
em parte. 
 
O resultado da revisão fiscal, que alterar o valor constituído pela 
fiscalização no documento fundamental do processo, motiva a 
reforma do julgamento proferido pelo julgador de Primeira 
Instância e reforça a declaração da parcial procedência do auto 
de infração, sobre o valor efetivamente demonstrado pela 
autoridade fiscal revisora. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
214.417,18 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos), 
nos termos da revisão de fls. 75-77 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal descrita no auto de infração consta que o sujeito 
passivo omitiu saída de mercadoria tributada, no valor comercial de R$1.288.395,15, no 
período de março/2013 a fevereiro/2014, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos (débito e/ou crédito) extraídas de arquivos 
fornecidos pelas administradoras de cartões e as vendas declaradas na Escrituração 
Fiscal Digital- EFD, durante o período examinado pela fiscalização. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 219.027,16, junto com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 
Para abrigo do fato gerador da obrigação tributária, ora discutida, a 

fiscalização indica os arts. 25, § 1º, inciso VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, 
enquanto a penalidade proposta é a prescrita no art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE.  

 
O artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/1991 abriga a indicação de 

um dos sócios da pessoa jurídica para responder solidariamente pelo crédito tributário 
constituído mediante lançamento de ofício. 

 
Os documentos de fls. 02/14 instruem o auto de infração. 
 



Após as notificações legais, o autuado e o polo passivo solidário, em 
peça única, impugnam o lançamento do crédito tributário, para informar que em março de 
2013 requereu paralisação das atividades comerciais e no local foi instalada outra 
empresa, a qual está identificada à fl. 24. 

 
Afirma que a nova empresa utilizou o Equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF, no período de março de 2013 a fevereiro de 2014, uma vez que ela 
adquiriu todas as instalações do estabelecimento autuado e, portanto, as vendas de 
mercadorias não foram efetivadas pela defendente. 

 
O julgado singular, fls. 49/52, decide pela Procedência do auto de 

infração, depois de concluir que: 
 
“Pelas provas juntadas pelo Fisco, da capitulação apontada na inicial 

e diante da documentação apresentada, por mim considerada como correta e válida, 
concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma verdadeira 
obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, 
arrimado num demonstrativo corretamente efetuado pelo auditor, o qual o adoto, não 
acatando o pedido de que sejam consideradas as vendas da empresa da adquirente x 
cartão/débito, pelas razões expostas.”  

 
Os sujeitos passivo e solidário, fls. 59/62, em peça única, recorrem 

da decisão proferida pela Primeira Instância, alegam que a empresa solicitou a 
paralização das suas atividades em março de 2013, momento em que encerraram as suas 
atividades e não mais teve operações de entradas e saídas de seu estabelecimento.  

 
Argumentam que no local onde estava instalada, foi constituída outra 

empresa, ou seja, a de nome Dimensão Roupas e Acessórios Ltda., e que a sucessora 
adquiriu todas as instalações do estabelecimento comercial do sujeito passivo.  

 
Sustentaram que, pelo fato de o sujeito passivo ter requerido a 

paralização das suas atividades, eles não fizeram o distrato com a operadora de cartão de 
crédito, e passaram a máquina da operadora para a empresa que se instalou no local.  

 
Acresceram que a empresa sucessora utilizou esta máquina, 

passando todas as suas vendas mediante os cartões de crédito no referido equipamento e 
no período de março de 2013 a fevereiro de 2014. Alegaram que, considerando que o 
sujeito passivo não teve operações de entradas e saídas no período fiscalizado e, 
consequentemente, as suas supostas vendas por meio de cartão de crédito não lhe 
pertenciam em razão de que estava com as suas atividades paralisadas.  

 
Ao final, requerem que sejam consideradas as vendas efetivadas 

pela empresa Dimensões Roupas e Acessórios Ltda. x cartão de crédito em nome do 
autuado e depois que seja arquivado o auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 64/71 instruem a peça recursal.  
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a  

proposição da Conselheira Relatora e, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º, incisos I e 
II da Lei n. 16.469/2009, atualizada pela Lei nº 19.595/2017 (PAT/GO), “em processo 
administrativo tributário que se refere à suposta omissão de ICMS-Mercadoria oriunda de 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (débito e/ou 
crédito) extraídas de arquivos fornecidos pelas administradoras de cartões e as vendas 



declaradas na EFD – Escrituração Fiscal Digital, no período de março/2013 a 
fevereiro/2014. 

 
Resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que 
seu titular, por gentileza, designe auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento 
para adotar a seguinte providência: (1) anexar aos autos os extratos das administradoras 
de cartões de crédito mencionadas nos autos, de forma analítica.  

 
Após, intime-se o sujeito passivo sobre o resultado da diligência para 

que, desejando, manifeste-se no prazo regimental, em seguida, retornem-se para 
sequência do julgamento.  

 
Obs.: A Representação Fazendária concorda com a presente 

Resolução. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Gilmar 

Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva”, fl.74. 
 
De acordo com relatório diligencial, fl. 77, o revisor conclui o seu 

trabalho com a redução do valor do ICMS exigido de R$ 219.027,16 para R$ 214.417,18, 
conforme planilha anexada à fl. 76. 

 
A instrução se fez com os documentos de fls. 75/76. 
 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados do resultado 

diligencial e não se manifestaram, fato que gerou o retorno do processo em diligência, 
onde a Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, após acatar “a 
proposição do Conselheiro Relator,   

 
CONSIDERANDO a alegação do sujeito passivo de que ocorreu o 

uso indevido do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF pela empresa Dimensão 
Roupas e Acessórios Ltda., mas que tem condições de comprovar a licitude das 
operações de vendas, ou seja, que todas as operações de vendas realizadas por meio do 
referido ECF foram efetuadas com a emissão de documentação individualizada 
(DOCUMENTO FISCAL X CARTAO DE CRÉDITO), no período fiscalizado, e que 
apresentaria a comprovação mediante documentação impressa e em mídia digital (fls. 
60/61); 

 
CONSIDERANDO que no processo administrativo tributário se busca 

a verdade material, sendo facultado ao órgão julgador determinar a realização de 
diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do processo (Lei nº 16.469/09, 
artigo 19, § 3º, inciso II); 

 
CONSIDERANDO, também, que a Câmara Julgadora pode ordenar 

que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva estar em seu poder, 
presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de recusa 
injustificada ou de não exibição no prazo previsto (Lei 16.469/09, art. 19, § 3º, inciso I); 

   
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, encaminhando o processo ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), para que 
se determine a intimação da empresa autuada para, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as 
seguintes providências: 



 
(1) apresentar demonstrativo relacionando o documento fiscal 

emitido (CUPOM) com a correspondente venda realizada mediante cartão Débito/Crédito, 
em meio impresso e digital, a fim de comprovar que as vendas efetuadas no referido ECF 
foram realizadas com o acobertamento de documentação fiscal; 

 
(2) apresentar quaisquer argumentos ou esclarecimentos que 

entender úteis à sua defesa.  
 
Após, retorne para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 
OBS.: A Representação Fazendária concorda com a resolução”, fls. 

82/83. 
 
Os sujeitos passivo e solidário foram intimados para atenderem às 

ordens diligenciais, fls.84/87, oportunidade em que o contador da empresa autuada 
contradita o resultado da diligência, sob os fundamentos de que “não obstante a redução 
do valor do tributo, a autoridade fiscal manteve-se silente quanto a multa formal e a 
qualificação da multa, prejudicando a defesa do contribuinte.  

 
Outrossim, impõe-se considerar que Auto de Infração 

4.01.15.016192.56, faz a imposição da mencionada multa, bem como de sua qualificação, 
como fundamento em base de cálculo diversa daquela presente na planilha de 
(fl.76)”, fl. 89. 

   
Ao final, requer que a correção dos valores atribuídos à multa formal 

e à qualificação da multa, com nova oportunidade de manifestação do contribuinte, 
acercada das modificações verificadas.  

 
É o Relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Ao compulsar a formalização do crédito tributário, pelo lançamento 

de ofício, verifico que razão assiste ao sujeito ativo (Estado) porque a recorrente, embora 
alega que requereu paralisação da atividade mercantil e que vendeu o estabelecimento 
comercial e que, no local, foi constituída outra empresa, identificada pelo nome Dimensão 
Roupas e Acessórios Ltda., e que a sucessora adquiriu todas as instalações do 
estabelecimento comercial do sujeito passivo.  

 
Sustentaram que, pelo fato de o sujeito passivo ter requerido a 

paralização das suas atividades, eles não fizeram o distrato com a operadora de cartão de 
crédito, e passaram a máquina da operadora para a empresa que se instalou no local. 

 
No resultado da revisão fiscal, ordenada pela Câmara Julgadora, a 

autoridade fiscal esclarece que refez “o levantamento, analisando os dados enviados 
pelas Empresas Administradoras e constatamos uma diferença a menor no ICMS omitido 
de R$ 4.609, 98 e de R$ 27.117,54 no valor da base de cálculo. 



 
Após o trabalho realizado o valor do tributo omitido passa a ser de 

R$ 214.417,18, conforme planilha anexada às fls. 76”. 
 
Considero a contradita do profissional contábil pata efeito de estudo 

da formalização do crédito tão somente. 
 
No entanto, vejo que o sujeito passivo não instruiu os seus 

contraditórios com provas satisfatórias e com poderes para alcançar os objetivos 
defensórios de forma que a constituição do crédito prevalece de acordo com o resultado 
diligencial. 

 
Em que pese a realização das diligências, que foram deferidas pela 

Câmara Julgadora deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, considero que o polo 
passivo não trouxe, para a instrução de seu recurso, prova capaz de modificar a causa da 
constituição do crédito tributário, fato que me motiva a confirmá-lo, porém com as 
modificações demonstradas no resultado diligencial. 

 
Pelo exposto e ao votar este lançamento tributário, decido conhecer 

do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
214.417,18 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos), 
nos termos da revisão de fls. 75/77 dos autos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01299/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Termo de copiagem e autenticação de arquivos 
magnéticos. Omissão de saída de mercadoria, apurada pelo 
confronto entre registros nos livros fiscais próprios e os valores 
das saídas reais de mercadorias registradas no banco de dados. 
Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na folha de rosto desta ação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, após, a retirada pela advogada, em 
sustentação oral, da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram pela procedência do 
feito, porém, aplicando o limitador da penalidade previsto no § 11, inciso II, alinea "b", art. 
71, da Lei nº 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$917.447,11, apurada pelo confronto entre registros 
nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias registradas no 
banco de dados que o contribuinte utiliza para armazenar suas operações, copiado e 
autenticado, conforme termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal no 
valor de R$5.843,36, referente a base de cálculo apurada pela proporcionalidade de 
comercialização de mercadorias isentas, não tributadas e sujeitas ao regime de 
substituição tributária.  

 
O auto de infração é instituído com os documentos, às fls. 04 a 58. 
 
Intimado a apresentar Impugnação em primeira instância, às fls. 59 e 

60, o sujeito passivo compareceu aos autos, às fls. 63 a 69. Anexou Documentos às fls. 70 
a 606.  

 
O julgador singular expediu o Despacho nº 941/09, fl. 608, mediante 

o qual determinou a realização de diligência junto à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia para que agente do fisco investigasse a finalidade dos "tipos de campos" citados, 



em especial se a designação "N ou Branco - Não Fechado" refere-se realmente a vendas 
não realizadas, manifestando-se conclusivamente sobre tal alegação, elaborando, se for o 
caso, novos demonstrativos que a autuação requerer. 

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligenciai de fls. 609-612, no 

qual as autoridades fiscais estranhas à lide afirmaram que na documentação técnica do 
sistema, fls. 24 dos autos, não há nenhuma coluna com os nomes alegados pelo 
impugnante, existindo, na realidade, a tabela de nome "CAIXA_M", que possui dois 
campos semelhantes a esses, cujos nomes são "CX_FECHADO" e "CX_CAIXA", 
conforme o caixa tenha sido fechado para outro turno, ou se a venda foi encerrada ou não. 
Que foi realizada uma nova apuração dos valores das operações de vendas de 
mercadorias, sendo auferido o mesmo valor da primeira apuração objeto do auto de 
infração, e ambas as apurações foram realizadas por meio dos registros armazenados na 
tabela "CAIXA_M" (movimentação de vendas no caixa). Afirmaram, também, que o campo 
que determina se uma operação se refere a venda é apenas o "CX_TRANSA", quando 
atribuído de um dos valores "VC", "VA" ou "VO" (venda a consumidor, venda a prazo e 
venda no cartão, respectivamente), e em todos os registros resultantes do filtro descrito 
atrás, o conteúdo do campo "CX_FECHADO" está vazio e do campo "CX_CAIXA" está 
vazio ou com o caractere "*", contrariando o que foi informado pelo contribuinte, que são 
os caracteres "S", "N" ou Branco. Para descaracterizar as alegações do impugnante, as 
autoridades fiscais revisoras juntaram aos autos 3 (três) cópias de cheques de aquisições 
feitas por clientes do sujeito passivo, com registros da tabela "CAIXA_M", onde os campos 
"F PARCIAL" ("CX_FECHADO") e "F TOTAL" ("CX_CAIXA) tiveram com a letra "N".  

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo autuado compareceu aos autos, às fls. 624 a 659. 
 
O julgador singular prolatou sentença 5476/2010, onde reconheceu a 

insegurança na determinação da infração e julgou o auto de infração nulo ab initio, às fls. 
661 a 665.  

 
A Fazenda pública foi intimada, conforme documentos de fl. 665 

verso.  
 
A Representação Fazendária apresentou recurso a uma das 

Câmaras Julgadoras arguindo que não concordam com a decisão singular, pois a revisão 
afirmou que sobre os valores extraídos do banco de dados de que foram utilizadas apenas 
as vendas efetuadas pelo contribuinte, não havendo, assim, motivação para se declarar a 
nulidade. Aduziu ainda que se percebe que a razão para se declarar a nulidade foi a não 
manifestação dos revisores em relação às folhas 238 e seguintes, fato que não enseja a 
nulidade, pois se o julgador entendeu não ser satisfatória a revisão deveria ter 
determinado outra revisão e não anular o procedimento fiscal. Requereu o afastamento da 
referida nulidade e que os autos retornem à primeira instância para seja julgado o mérito.  
O sujeito passivo intimado acerca do recurso da Fazenda Pública, fls. 670, apresentou 
contrarrazões às fls. 673-676, alegando que a decisão singular deve ser mantida, pois as 
autoridades fiscais revisoras não apresentaram elementos para contrapor à afirmativa da 
defesa de que no relatório elaborado pelas autoridades fiscais autuantes foram suprimidas 
as referidas colunas, sendo indevidamente totalizados todos os orçamentos, conforme as 
provas que juntaram aos autos. Além disso, os revisores não conseguiram esclarecer os 
pontos controversos levantados pelo julgador em sua solicitação, permanecendo a dúvida 
quanto à segurança do trabalho, portanto, a decisão que julgou nulo o auto em comento 
está correto. 

 



Conforme Resolução 189/2011, a Terceira Câmara Julgadora do 
CAT, às fls. 78 a 81, resolve converter o julgamento em diligência e encaminhar o 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. 

 
Em resposta à diligência solicitada, fiscal revisor elaborou relatório de 

fls. 682 a 688 esclarecendo os pontos requisitados e juntou documentos às fls. 689 a 709. 
O sujeito passivo intimado apresentou manifestação reafirmando suas alegações e 
aduzindo que a nova revisão confirmou que há irregularidades no procedimento fiscal que 
enseja a referida anulação.  

   
Mediante ao Acórdão n° 2283/2012, às fls. 725 a 732, a Segunda 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário decide por conheço do recurso 
de ofício, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo o 
auto de infração. 

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Pleno, fl. 733. 
 
A Fazenda Pública compareceu aos autos às fls. 734 a 736, 

apresentando Recurso ao Conselho Pleno n°142/2013 – GERF-SR. Defendendo que após 
a realização da segunda diligência o julgamento cameral foi pela nulidade por insegurança 
na determinação da infração com a mesma fundamentação do julgador singular, sendo 
que com os esclarecimentos constantes na segunda revisão ficou afastada qualquer 
dúvida sobre supressão de colunas e sobre a inclusão de prestação de serviços. Ficando 
claro que no levantamento realizado pela fiscalização só foram consideradas as vendas 
realizadas pelo sujeito passivo, não havendo, assim, motivação para declarar a nulidade 
do processamento fiscal. Ante ao exposto, solicitam o afastamento da nulidade declarada 
pela Instância Singular e confirmada pela decisão cameral, e que os autos retornem à 
instância monocrática para se apreciar o mérito e as demais questões da lide, conforme o 
voto vencido do Conselheiro Antônio Martins da Silva 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Contradita, fl. 738. 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos às fls. 741 a 743, 

apresentando Contradita. Arguindo que se constata no presente processo administrativo a 
inexistência de informações que possam respaldar a acusação fiscal. Ainda, não há nos 
autos qualquer comparativo oi descrição das reais informações contidas no banco de 
dados da empresa, apenas conclusões unilaterais do Fisco Estadual, sem qualquer 
amparo legal. Não existe prova nos autos que possa comprovar e amparar a 
irregularidade apontada no lançamento fiscal. Ainda, reafirma-se que a recorrida não 
praticou nenhum ilícito tributário, sendo nula a infração, em razão da ocorrência de 
insegurança de sua determinação. Por fim requer aos nobres julgadores seja mantido o 
brilhante julgamento proferido pela 2ª Câmera de Julgamento, pelos seus próprios 
fundamentos, mantendo-se a nulidade do lançamento fiscal, haja vista a insegurança do 
lançamento e a ausência de qualquer ilícito. 

 
Pelo Despacho nº 271/2017, fl .745, o Presidente do CAT determinou 

a retirada do processo da pauta de julgamento, nos termos do art.17, parágrafo único, da 
Lei 16.469/09, encaminhando ao Setor de Apoio à Segunda Instância – SEASI, para ser 
redistribuído e incluído em nova pauta, em decorrência do impedimento do conselheiro 
relator. 

 



O Conselho Superior, às fls. 748 a 754, decidiu, por unanimidade de 
votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade de insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
 Em seguida o sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento 

do Acórdão nº 1180/2017, às fls. 748 a 754, e querendo manifestar-se. 
 
Depois do ciente e tendo transcorrido o prazo em questão sem 

manifestação da parte passiva os autos foram encaminhados a Primeira Instância do CAT 
para distribuição e julgamento de toda a matéria. 

 
Conforme Sentença N° 59/2018 – JULP, às fls. 757 a 765, o julgador 

singular decidiu pela procedência do lançamento. 
 
Intimado, às fls. 766 a 770, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário, às fls. 772 a 778, alegando que como já mencionado e comprovado pelos 
documentos fiscais anexos, os registros de vendas em livros fiscais da empresa eram 
feitos de forma genérica, melhor dizendo, pelo somatório das vendas, especialmente os 
realizados por meio de emissor de cupom fiscal. Sendo assim, repisa-se, não se pode 
comprovar a ausência de registro de saídas, tampouco pode-se manter o lançamento com 
base em dedução, pois como afirmado pelo fiscal revisor, os relatórios gerenciais 
constantes do processo não podem ser utilizados como base para verificação das vendas 
efetivamente praticadas. Ai final, requer: total improcedência do processo. Anexa 
documentos, às fls. 779 a 813. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, suscitada pela defesa, por insegurança na determinação da infração, tendo em 
vista que este questionamento foi retirado de pauta, na presente sessão de julgamento 
pela advogada da parte.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me aos demais fatos 

apontados neste auto, que passo a expor:     
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, apurado 
por meio de levantamento efetuado pela autoridade fiscal lançadora.   

 
O processo teve trâmite onde o ilustre sentenciador “a quo”, com 

escopo de dirimir dúvidas, converte o feito em diligência e no retorno, mediante as 
informações recebidas, julga nulo o lançamento.   

 
Tal nulidade foi mantida majoritariamente pela egrégia Câmara 

Julgadora. 
 
Entretanto, a nulidade em destaque foi revertida e afastada pelo 

Conselho Pleno. 
 



Vejo neste caso que houve desde o início dúvidas sobre a apuração 
do tributo devido, tanto que teve sua nulidade decretada.  

 
Com isso, conheço do recurso apresentado pelo sujeito passivo, 

dou-lhe provimento para em relação ao mérito, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

   
Assim, após, a retirada pela advogada, em sustentação oral, da 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
voto, em face do mérito, conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01380/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Nulidade do lançamento. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de saída. Diferença a maior entre os valores 
informados em cartão de crédito ou débito e o valor informado 
ao fisco. Procedente. 
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração quando restar 
comprovada no processo a inexistência de falha formal na 
elaboração do lançamento; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela 
administradora de cartão de crédito ou de débito e o informado 
pelo contribuinte (Lei n. 11.651/91, art. 25, § 1º, IX, "b"); 
 
3. Compete à empresa autuada comprovar que os valores 
constantes dos POS (Pont of  sale) em nome de pessoas físicas, 
porém, apreendidos dentro do seu estabelecimento, não são 
decorrentes de vendas de mercadorias; 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. Vencida a Conselheira Andrea 
Aurora Guedes Vecci, que votou pela improcedência. O Advogado do sujeito passivo, em 
sustentação oral, retira a preliminar de cerceamento do direito de defesa arguida na peça 
defensória. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias tributadas nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por meio do comparativo 
entre os valores constantes dos demonstrativos fornecidos pelas administradoras de 
cartões de créditos e os valores informados nos PGDAS, ficando, em consequência, 
sujeita ao pagamento do ICMS incidentes sobre as vendas omitidas acrescido das 
cominações legais.  

   



Foram indicados como infringidos os artigos 64 e 66, da Lei nº 
11.651/91, c/c o art. 179, § 1º, do anexo XI, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os extratos do Termo de Apreensão e 

de Liberação de fls. 05 e 06, com os demonstrativos de fls. 11 a 14 e com os PGDAS de 
fls. 15 a 16. 

 
Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça impugnatória de fls. 22 a 24, alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Que é bastante comum ocorrer erros nas máquinas de cartões de 

créditos; 
2 – Que grande parte das mercadorias vendias são sujeitas ao 

regime de substituição tributária, situação que não foi considerada pelo fisco; 
 
3 – Que o lançamento deve ser considerado nulo ou improcedente. 
 
Por meio da Sentença n. 3139/2016, de fls. 42 a 45, o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário objeto 

do presente lançamento, alegando o seguinte:  
 
1 – Que houve cerceamento do direito de defesa, tendo em visa a 

falta de apresentação pelo fisco da ordem de fiscalização exigida no art. 5º, inciso IX, da 
Lei Complementar n. 104/2013, que institui o código de defesa do contribuinte;  

 
2 – Que o fisco aplicou indevidamente as presunções previstas no § 

1º, do art. 25, da Lei n. 11.651/91, quando o correto seria as normas do Simples Nacional; 
 
 3 – Que o fisco considerou na auditoria o total das vendas 

constantes de 03 (três) POS (point of sale) pertencentes a CARINA NOZAKI, JOÃO 
EMANUEL DA ROCHA SILVA e DEJESUS DA SILVA, pessoas estranhas à empresa 
autuada. 

 
Pede a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa 

e insegurança na determinação da infração ou a improcedência.  
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
 
6. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 
 
Da análise do presente processo extrai-se que os fatos estão 

narrados com clareza e que a infração e o infrator estão perfeitamente identificados, não 
havendo, portanto, a insegurança aventada pela empresa autuada na parte final do seu 
recurso voluntário. 



 
Rejeito a preliminar. 
 
7. DO MÉRITO: 
 
O Termo de Apreensão n. 1100145243-0, juntado às fls. 71, do 

Processo n. 4011502407600, revela que no dia 01/06/15, mais precisamente às 14:00hs 
as autoras do procedimento compareceram ao estabelecimento da empresa autuada onde 
constataram a utilização de 04 (quatro) POS (point of sale), sendo um em nome da 
autuada e os outros 03 (três) em nome de CARINA NOZAKI, CPF 279.819.018-55; JOÃO 
EMANUEL DA ROCHA E SILVA, CPF 002.903.283-06 e DEJESUS SILVA, CPF 
766.343.701-25. 

 
Com supedâneo nas informações fornecidas pelas administradoras 

dos cartões de crédito e débito, as autoras do procedimento elaboraram os demonstrativos 
de fls. 12 e 13, revelando uma omissão de saída no valor de R$ 1.379.361,10 (um milhão, 
trezentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), que deu 
origem presente auto de infração relativamente às saídas tributadas e ao Auto de Infração 
n. 4011502407600, relativamente às mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária. 

 
No recurso voluntário a empresa autuada manifesta a sua 

concordância no sentido de que os valores constantes do POS (Point of sale), em seu 
nome, são realmente decorrentes de vendas de mercadorias por ela realizadas, porém, 
discorda veementemente da consideração, pelas autoras do procedimento, dos valores 
constantes dos demais POS (Point of sale) em nome das pessoas físicas acima 
nominadas, afirmando que não existe no processo nenhuma prova no sentido de que os 
valores neles constantes são decorrentes de vendas de mercadorias.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que as referidas “máquinas de cartão 

de créditos”, embora em nome de pessoas físicas, foram apreendidas no estabelecimento 
da empresa autuada, cujo termo de apreensão foi devidamente assinado pela sócia-
proprietária da empresa autuada CARINA NOZAKI que, inclusive, é a titular de uma das 
referidas “máquinas”. 

 
A presunção no sentido de que é decorrente de operação não 

registrada o valor apurado em procedimento fiscal, correspondente à diferença a maior 
entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito ou de débito e o 
informado pelo contribuinte, encontra-se claramente delineada no art. 25, § 1º, inciso IX, 
alínea “b”, da Lei n. 11.651/91. Vejamos: 

 
“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
[...] 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
IX - à diferença a maior entre: 
[...] 
b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro comercial, 
de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar 
e o informado pelo contribuinte;” 

 



Assim, a alegação da empresa autuada no sentido de que cabia ao 
fisco provar que os valores constantes das referidas “máquinas de cartão de crédito” em 
nome das pessoas físicas nominadas eram oriundos de vendas de mercadorias, não pode 
prosperar.   

 
Contrariamente a essa afirmação, entendo que em razão das 

referidas “máquinas de cartão de crédito”, no momento da apreensão, estarem sendo 
utilizadas no estabelecimento da empresa autuada, cabia a ela provar que os valores 
nelas registrados não eram originários de vendas de mercadorias, especialmente, em 
relação ao POS (Ponto of sale) em nome da sócia CARINA NOZAKI. 

 
Com essas considerações, entendo que o lançamento foi elaborado 

com supedâneo em presunção de omissão de saída constante da legislação tributária 
estadual que não foi elidida pela empresa autuada.    

  
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e, quanto ao mérito, confirma a decisão singular que considerou 
procedente o lançamento.   

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01434/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Nulidade do lançamento. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de saída. Diferença a maior entre os valores 
informados em cartão de crédito ou débito e o valor informado 
ao fisco. Procedente. 
 
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração quando restar 
comprovada no processo a inexistência de falha formal na 
elaboração do lançamento; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela 
administradora de cartão de crédito ou de débito e o informado 
pelo contribuinte (Lei n. 11.651/91, art. 25, § 1º, IX, "b"); 
 
3. Diante da falta de comprovação pela empresa autuada no 
sentido de que os valores constantes dos POS (Pont of  sale) 
apreendidos dentro do seu estabelecimento, bem como os 
valores constantes do PGDAS informados ao SIMPLES 
NACIONAL, utilizados pelo fisco no trabalho de fiscalização não 
estão corretos, deve ser declarado procedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea 
Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias tributadas nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por meio do comparativo 
entre os valores constantes dos demonstrativos fornecidos pelas administradoras de 
cartões de créditos e os valores informados nos PGDAS, ficando, em consequência, 
sujeita ao pagamento do ICMS incidentes sobre as vendas omitidas acrescido das 
cominações legais.  

   



Foram indicados como infringidos o art. 34, da Lei Complementar n. 
123/05, c/c os artigos 25, § 1º, inciso VI e 64, § 2º e 66, da Lei nº 11.651/91, e proposta a 
penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 9430/96, c/c redação da Lei n. 
11.488/2007.  

 
Foram indicados como solidários JUAREZ DE MELO DA SILVA, nos 

termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e JUAREZ DE MELO DA SILVA MÓVEIS 
E DECORAÇÃO – ME, nos termos do art. 45, inciso XIII, da Lei n. 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os extratos fornecidos pelas 

administradoras dos cartões de créditos, bem como com os Termos de Apreensão dos 
POS (pont of sale) e demais documentos comprobatórios da infração cometida.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos solidários para 

pagamento da quantia devida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado no 
termo de revelia de fls. 103. 

 
A empresa autuada por seu turno, compareceu ao processo por meio 

da impugnação de fls. 91, fazendo vagas alegações sobre o lançamento e prometendo a 
apresentação em data posterior de documentos comprobatórios da improcedência do 
lançamento.  

 
Por meio da Sentença n. 461/2018, de fls. 104 a 108, o julgador 

singular rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 
O não comparecimento dos sujeitos passivos solidários na fase 

cameral encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 120. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de 

fosl 122 a 130, alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração por razões que, segundo afirma, se confundem com as razões de mérito; 
 
2 – Que o lançamento deve ser considerado improcedente em razão 

de ter sido efetuado com base em documentos não pertencentes à empresa autuada, 
conforme comprovará em outra oportunidade.  

 
É o relatório. 
 
 
    
                         VOTO 
 
 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, eis que a infração está descrita com clareza no 
campo próprio do auto de infração, com indicação dos dispositivos infringidos e com a 
juntada das provas da omissão de saída. 

 
Com relação ao mérito, cumpre destacar, que o recurso voluntário 

não abordou de forma objetiva e concreta a acusação feita pelo fisco, restringindo-se a 



comentários vagos sobre as provas apresentadas, afirmando que iria promover a juntada 
de provas do não cometimento da infração antes do julgamento.  

 
Nesse ponto, cumpre salientar que a presunção no sentido de que é 

decorrente de operação não registrada o valor apurado em procedimento fiscal 
correspondente à diferença a maior entre o valor informado pela administradora de cartão 
de crédito ou de débito e o informado pelo contribuinte, encontra-se claramente delineada 
no art. 25, § 1º, inciso IX, alínea “b”, da Lei n. 11.651/91. Vejamos: 

 
“Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo 
tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 
[...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o 
valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
[...] 
 
IX - à diferença a maior entre: 
 
[...] 
 
b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro comercial, 
de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar 
e o informado pelo contribuinte;” 

 

O recebimento pela empresa autuada dos valores das vendas 
efetuadas está devidamente comprovado por meio do extratos da operadora de cartão de 
crédito de fls. 52 a 71. 

 
Por outro lado, os valores das vendas informados ao SIMPLES 

NACIONAL, estão inseridos nos documentos de fls. 45 a 48, dados que, em nenhum 
momento, foram contestados pela empresa autuada.  

 
Com essas considerações, sem mais delongas, entendo que o 

lançamento foi elaborado com supedâneo em presunção de omissão de saída constante 
da legislação tributária estadual que não foi elidida pela empresa autuada.    

  
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.   
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01440/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Nulidade do 
lançamento por ausência de Ordem de Serviço. Nulidade do 
lançamento por ilicitude das provas. Nulidade do Termo de 
Apreensão. Nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação. 
Nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 
07/2004-SGAF. Rejeitadas as nulidades arguidas. Preliminar de 
nulidade da sentença. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Saída de 
mercadoria tributada, sem documentação fiscal. Comparativo 
entre vendas efetivamente realizadas e valores obtidos em 
controle paralelo de vendas. Procedência. Limitada a penalidade 
pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 12% 
(doze por cento) sobre o valor da operação. 
 
1. Rejeita-se as nulidades arguidas, não se encontrando 
presentes nos autos as hipóteses ensejadoras de nulidade 
previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09; 
 
2. Tendo o julgador apreciado as questões formuladas pela 
defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 
da Lei n° 16.469/09, não há cerceamento ao direito de defesa, 
rejeitando-se a preliminar de nulidade da sentença; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
4. Lícita a imposição de multa de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor da operação, pela falta de emissão de documentos 
fiscais exigidos, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado, 
limitada a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação 
do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da 
operação; 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração, estando a exigência 
tributária nele formalizada fundamentada em levantamento fiscal 
corretamente elaborado. 
 



ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 
de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF.  Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do 
CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 
12% (doze por cento) sobre o valor da operação. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada na importância de R$ 869.338,51 (oitocentos e 
sessenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais cinquenta e um centavos), no período de 
01.10.2014 a 31.12.2014, sem emissão de documentação fiscal, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 147.787,55 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, todos da 

Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas IZÍDIO INÁCIO 

GOMES GERAES e JULIANO CARRILHO DE SOUZA, nos termos do art. 45, XII, da Lei 
n° 11.651/91 (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 7), planilha resumo de proporcionalidade - 
tributação normal (fls. 9), planilha de apuração das proporcionalidades pelas entradas (fls. 
11), planilha de apuração de vendas de mercadorias sem nota fiscal - diferença entre 
vendas totais realizadas e valor declarado no PGDAS (fls. 15 a 17) e documentos de 
controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa (fls. 18 a 117), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários em 06, 07 e 11 de outubro 

de 2016 (fls. 123, 125 e 129), apenas o sujeito passivo comparece ao processo 
apresentando impugnação (fls. 134 a 150), formulando em preliminar arguição de nulidade 
do auto de infração por omissão de procedimento essencial, por ausência de expedição de 
ordem de serviço. Nulidade por prova ilícita, pois declara desconhecer a documentação de 
fls. 21 a 99, nenhum de seus funcionários ou representantes legais as subscreveram. A 
Fiscalização coagiu no dia 12.05.2016 o senhor LEANDRO MARTINS DE FREITAS que, 
nem mesmo é funcionário da empresa, a utilizar o carimbo com sua razão social e 
inscrição no CNPJ/MF aplicando na documentação fls. 16 a 115. Estes fatos foram 
formalizados em Ata Notarial e Declaração Pública lavrada pelo Sr. LEANDRO MARTINS 
DE FREITAS e Sra. SUELAINE CARRILHO DE SOUZA, que presenciou o ocorrido. Alega 
que o termo de apreensão não cumpriu o que determina o artigo 43, VI, da Instrução 



Normativa n° 181/94-GSF, pois deveria constar a ciência do transportador ou possuidor. 
Diz ter ocorrido vício insanável no termo de copiagem e autenticação de arquivos 
magnéticos e digitais, pois deveria ter cumprido o que determina o artigo 34, §2º, da 
Instrução Normativa n° 181/94-GSF, que exige a subscrição pelo contribuinte ou 
mandatário, na sua ausência por duas testemunhas. Argumenta que houve violação à 
Instrução de Serviço n° 07/04-SGAF, anteriormente à lavratura do auto de infração, 
deveria desconsiderar a escrita contábil do contribuinte. Ao final, pede a nulidade e 
cancelamento do auto de infração. 

 
Junta documentos (fls. 151 a 181). 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta Ata Notarial (fls. 186 a 200). 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento fiscal, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 1122/2017 – JULP (fls. 201 a 205). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 216 a 249 – solidários - e 256 a 269 – sujeito passivo), 
os solidários, em síntese, formulam em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. 

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão de seus nomes 

da lide, por ilegitimidade passiva. 
 
No mérito, pedem a improcedência da autuação, alegando 

inexistência de omissão de saída, pois desconhecem a origem e autoria dos controles 
paralelos, sabendo informar, apenas, que eles não possuem qualquer vinculação ou 
relação com a BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, empresa autuada.  

 
Consideram de caráter confiscatório a multa aplicada. 
 
Protestam pela juntada posterior de documentos e levantamentos, 

bem como pela sustentação oral no julgamento dos autos. 
 
O sujeito passivo, no recurso, reitera os termos da impugnação 

apresentada, em síntese, formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. 

 
Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da sentença, por 

cerceamento do direito de defesa, aduzindo que não houve apreciação de argumentos 
formulados na impugnação. 

 
No mérito, pede a improcedência da autuação, alegando inexistência 

de omissão de saída, pois desconhece a origem e autoria dos controles paralelos, 
sabendo informar, apenas, que eles não possuem qualquer vinculação ou relação com a 



BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, empresa autuada. Considera despida a 
autuação de qualquer prova minimamente capaz de sustentá-la. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e levantamentos, bem 

como pela sustentação oral no julgamento dos autos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
A autuada arguiu a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço nº 07/2004-SGAF. 

 
Rejeito as nulidades arguidas, por não se encontrarem presentes nos 

autos as hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09. A 
seguir faço análise dos pontos da defesa quanto as preliminares arguidas: 

 
Embora a ordem de serviço seja elemento de controle interno do 

fisco, não essencial ao lançamento, no presente caso, a Ordem de Serviço é a de n° 
24538, conforme consta na notificação fiscal (fls. 8). 

 
A defesa fala em ilicitude das provas que instruem a acusação. Ora, 

os documentos de controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa foram 
regularmente apreendidos, conforme o Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 7), 
tendo esse termo sido subscrito por preposto do estabelecimento comercial. 

 
Em relação à apreensão desses objetos, a defesa diz que houve 

violação do art. 34, § 2°, da Instrução Normativa nº 181/94-GSF. Quanto a essa questão, 
incialmente, anoto que a Instrução Normativa nº 181/94-GSF dispõe sobre a apreensão de 
mercadoria, livro, documento, programa, arquivo magnético e outros objetos, e estabelece 
procedimentos relativos ao leilão e à doação de materiais abandonados. Vejamos a 
reprodução do seu art. 34, § 2°: 

 
Art. 34. Tratando-se da apreensão de arquivo armazenado em qualquer 
meio magnético, programa ou equipamento de processamento de dados, 
deverá ser providenciada sua remoção imediata para a Delegacia Regional 
do local em que se realizou a apreensão, para leitura dos dados ali 
armazenados. 
 
§ 2º Em caso de remoção do material apreendido, este deverá ser, 
necessariamente, acondicionado e lacrado na presença do agente do Fisco 
e do proprietário ou seu mandatário, mediante assinaturas conjuntas destes 
ou, no caso de recusa ou ausência do último, com a participação de 2 
(duas) testemunhas. 

 
No caso em análise, os POS discriminados no termo de apreensão 

foram liberados para o preposto do estabelecimento comercial, Senhor LEANDRO 
MARTINS DE FREITAS, na mesma data da apreensão, ou seja, não foram removidos do 
estabelecimento conforme observação no próprio termo de apreensão. Ademais os POS 



citados no termo de apreensão não foram fonte de dados para a autuação, apenas os 
formulários de controle de caixa. Então, não houve violação do art. 34, § 2°, da Instrução 
Normativa nº 181/94-GSF. 

 
A autuada também fala em Termo de Copiagem/Autenticação, mas o 

referido termo não compõe a instrução da acusação neste processo. 
 
A autuada entende ainda que no presente caso deveria o agente do 

Fisco ter desconsiderado a pessoa jurídica, conforme a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF. Refutando esse questionamento, observo que a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para aplicação da Auditoria do 
Valor Adicionado e Auditoria do Movimento Financeiro em empresa que possui escrita 
contábil, sendo que as disposições dessa instrução não se aplicam ao caso tratado nestes 
autos. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador apreciado as questões 
formuladas pela defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 da Lei n° 
16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Apreciando a arguição de exclusão dos nomes dos solidários da lide, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que saída de mercadoria por meio de 
documento não oficial (controle paralelo de vendas), praticada pelo contribuinte, é prática 
de conhecimento da administração do estabelecimento comercial, por isso, não vejo como 
excluir da lide os sócios e administradores da empresa. A solidariedade deles pelo 
pagamento do imposto está prevista no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 
MÉRITO 

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

realizou saída de mercadoria tributada na importância de R$ 869.338,51 (oitocentos e 
sessenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais cinquenta e um centavos), no período de 
01.10.2014 a 31.12.2014, sem emissão de documentação fiscal, sendo-lhe imputada a 



exigência do ICMS no valor de R$ 147.787,55 (cento e quarenta e sete mil setecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), mais as cominações legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66 do 

CTE: 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, do CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, onde alega inexistência de omissão de saída, pois desconhece a 
origem e autoria dos controles paralelos, sabendo informar, apenas, que eles não 
possuem qualquer vinculação ou relação com a BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA 
– ME, empresa autuada.  

 
Refutando a alegação da recorrente, anoto que no caso em 

apreciação, conforme retrata o termo de apreensão (fls. 07), no estabelecimento BAHREM 
BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, pessoa jurídica autuada, foram apreendidos na data 
de 12.05.2016 450 formulários de controle de caixa e vendas da empresa contendo 
informações como data da venda, valores de crédito e débito, valores totais de 
fechamento de caixa, tendo o termo de apreensão sido assinado por LENADRO MARTINS 
DE FREITAS, proposto da empresa, conforme extrato de registro de empregados juntado 
no processo n° 4 0116031 712 03 (fls. 09). 

 



A recorrente ainda considera despida a autuação de qualquer prova 
minimamente capaz de sustentá-la. Refutando essa alegação, vejo que os elementos de 
instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, destacando que a 
exigência inicial decorre de diferença apresentada no demonstrativo comparativo entre as 
vendas regularmente registradas em documento eletrônico de informação/declaração e os 
valores obtidos por meio do controle de vendas apreendido na empresa (documentos de 
controle de caixa). 

 
Concluo pela confirmação da sentença condenatória de Primeira 

Instância, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do CTE, a 
seguir transcrito, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do 
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
[...] 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
A eventual afronta a princípios constitucionais (multa de caráter 

confiscatório arguida pelos solidários) é matéria de apreciação exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Ante o exposto, não se encontrando presentes nos autos as 

hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09, rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 
de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. Rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, 
§11, inciso II, alínea "b", do CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela 
aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01441/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Nulidade do 
lançamento por ausência de Ordem de Serviço. Nulidade do 
lançamento por ilicitude das provas. Nulidade do Termo de 
Apreensão. Nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação. 
Nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 
07/2004-SGAF. Rejeitadas as nulidades arguidas. Preliminar de 
nulidade da sentença. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Saída de 
mercadoria tributada, sem documentação fiscal. Comparativo 
entre vendas efetivamente realizadas e valores obtidos em 
controle paralelo de vendas. Procedência. Limitada a penalidade 
pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 12% 
(doze por cento) sobre o valor da operação. 
 
1. Rejeita-se as nulidades arguidas, não se encontrando 
presentes nos autos as hipóteses ensejadoras de nulidade 
previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09; 
 
2. Tendo o julgador apreciado as questões formuladas pela 
defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 
da Lei n° 16.469/09, não há cerceamento ao direito de defesa, 
rejeitando-se a preliminar de nulidade da sentença; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
4. Lícita a imposição de multa de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor da operação, pela falta de emissão de documentos 
fiscais exigidos, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado, 
limitada a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação 
do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da 
operação; 
 
5. Declara-se procedente o auto de infração, estando a exigência 
tributária nele formalizada fundamentada em levantamento fiscal 
corretamente elaborado. 
 



ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 
de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF.  Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do 
CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 
12% (doze por cento) sobre o valor da operação. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada na importância de R$ 1.132.742,94 (um milhão, 
cento e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 
no período de 01.07.2015 a 30.09.2015, sem emissão de documentação fiscal, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 192.566,30 (cento e noventa e dois mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, todos da 

Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas IZÍDIO INÁCIO 

GOMES GERAES e JULIANO CARRILHO DE SOUZA, nos termos do art. 45, XII, da Lei 
n° 11.651/91 (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 7), planilha resumo de proporcionalidade - 
tributação normal (fls.11), planilha de apuração das proporcionalidades pelas entradas (fls. 
12), planilha de apuração de vendas de mercadorias sem nota fiscal - diferença entre 
vendas totais realizadas e valor declarado no PGDAS (fls. 18 a 20) e documentos de 
controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa (fls. 21 a 99), dentre outros 
documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários em 22.11.2016, apenas o 

sujeito passivo comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 114 a 130), os 
solidários não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 111). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 

nulidade do auto de infração por omissão de procedimento essencial, por ausência de 
expedição de ordem de serviço. Nulidade por prova ilícita, pois declara desconhecer a 
documentação de fls. 21 a 99, nenhum de seus funcionários ou representantes legais as 
subscreveram. A Fiscalização coagiu no dia 12.05.2016 o senhor LEANDRO MARTINS 
DE FREITAS que, nem mesmo é funcionário da empresa, a utilizar o carimbo com sua 
razão social e inscrição no CNPJ/MF aplicando na documentação fls. 21 a 99. Estes fatos 
foram formalizados em Ata Notarial e Declaração Pública lavrada pelo Sr. LEANDRO 



MARTINS DE FREITAS e Sra. SUELAINE CARRILHO DE SOUZA, que presenciou o 
ocorrido. Alega que o termo de apreensão não cumpriu o que determina o artigo 43, VI, da 
Instrução Normativa n° 181/94-GSF, pois deveria constar a ciência do transportador ou 
possuidor. Diz ter ocorrido vício insanável no termo de copiagem e autenticação de 
arquivos magnéticos e digitais, pois deveria ter cumprido o que determina o artigo 34, §2º, 
da Instrução Normativa n° 181/94-GSF, que exige a subscrição pelo contribuinte ou 
mandatário, na sua ausência por duas testemunhas. Argumenta que houve violação à 
Instrução de Serviço n° 07/04-SGAF, anteriormente à lavratura do auto de infração, 
deveria desconsiderar a escrita contábil do contribuinte. Ao final, pede a nulidade e 
cancelamento do auto de infração. 

 
Junta documentos (fls. 131 a 177). 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento fiscal, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 1088/2017 – JULP (fls. 179 a 184). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam recurso 

voluntário em peças separadas (fls. 195 a 228 – solidários - e 236 a 249 – sujeito passivo), 
os solidários, em síntese, formulam em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. 

 
Ainda em preliminar formulam arguição de exclusão de seus nomes 

da lide, por ilegitimidade passiva. 
 
No mérito, pedem a improcedência da autuação, alegando 

inexistência de omissão de saída, pois desconhecem a origem e autoria dos controles 
paralelos, sabendo informar, apenas, que eles não possuem qualquer vinculação ou 
relação com a BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, empresa autuada.  

 
Consideram de caráter confiscatório a multa aplicada. 
 
Protestam pela juntada posterior de documentos e levantamentos, 

bem como pela sustentação oral no julgamento dos autos. 
 
O sujeito passivo, no recurso, reitera os termos da impugnação 

apresentada, em síntese, formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. 

 
Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da sentença, por 

cerceamento do direito de defesa, aduzindo que não houve apreciação de argumentos 
formulados na impugnação. 

 
No mérito, pede a improcedência da autuação, alegando inexistência 

de omissão de saída, pois desconhece a origem e autoria dos controles paralelos, 
sabendo informar, apenas, que eles não possuem qualquer vinculação ou relação com a 



BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, empresa autuada. Considera despida a 
autuação de qualquer prova minimamente capaz de sustentá-la. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e levantamentos, bem 

como pela sustentação oral no julgamento dos autos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
A autuada arguiu a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço nº 07/2004-SGAF. 

 
Rejeito as nulidades arguidas, por não se encontrarem presentes nos 

autos as hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09. A 
seguir faço análise dos pontos da defesa quanto as preliminares arguidas: 

 
Embora a ordem de serviço seja elemento de controle interno do 

fisco, não essencial ao lançamento, no presente caso, a Ordem de Serviço é a de n° 
24538, conforme consta na notificação fiscal (fls. 8). 

 
A defesa fala em ilicitude das provas que instruem a acusação. Ora, 

os documentos de controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa foram 
regularmente apreendidos, conforme o Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 7), 
tendo esse termo sido subscrito por preposto do estabelecimento comercial. 

 
Em relação à apreensão desses objetos, a defesa diz que houve 

violação do art. 34, § 2°, da Instrução Normativa nº 181/94-GSF. Quanto a essa questão, 
incialmente, anoto que a Instrução Normativa nº 181/94-GSF dispõe sobre a apreensão de 
mercadoria, livro, documento, programa, arquivo magnético e outros objetos, e estabelece 
procedimentos relativos ao leilão e à doação de materiais abandonados. Vejamos a 
reprodução do seu art. 34, § 2°: 

 
Art. 34. Tratando-se da apreensão de arquivo armazenado em qualquer 
meio magnético, programa ou equipamento de processamento de dados, 
deverá ser providenciada sua remoção imediata para a Delegacia Regional 
do local em que se realizou a apreensão, para leitura dos dados ali 
armazenados. 
 
§ 2º Em caso de remoção do material apreendido, este deverá ser, 
necessariamente, acondicionado e lacrado na presença do agente do Fisco 
e do proprietário ou seu mandatário, mediante assinaturas conjuntas destes 
ou, no caso de recusa ou ausência do último, com a participação de 2 
(duas) testemunhas. 

 
No caso em análise, os POS discriminados no termo de apreensão 

foram liberados para o preposto do estabelecimento comercial, Senhor LEANDRO 
MARTINS DE FREITAS, na mesma data da apreensão, ou seja, não foram removidos do 
estabelecimento conforme observação no próprio termo de apreensão. Ademais os POS 



citados no termo de apreensão não foram fonte de dados para a autuação, apenas os 
formulários de controle de caixa. Então, não houve violação do art. 34, § 2°, da Instrução 
Normativa nº 181/94-GSF. 

 
A autuada também fala em Termo de Copiagem/Autenticação, mas o 

referido termo não compõe a instrução da acusação neste processo. 
 
A autuada entende ainda que no presente caso deveria o agente do 

Fisco ter desconsiderado a pessoa jurídica, conforme a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF. Refutando esse questionamento, observo que a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para aplicação da Auditoria do 
Valor Adicionado e Auditoria do Movimento Financeiro em empresa que possui escrita 
contábil, sendo que as disposições dessa instrução não se aplicam ao caso tratado nestes 
autos. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador apreciado as questões 
formuladas pela defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 da Lei n° 
16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Apreciando a arguição de exclusão dos nomes dos solidários da lide, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que saída de mercadoria por meio de 
documento não oficial (controle paralelo de vendas), praticada pelo contribuinte, é prática 
de conhecimento da administração do estabelecimento comercial, por isso, não vejo como 
excluir da lide os sócios e administradores da empresa. A solidariedade deles pelo 
pagamento do imposto está prevista no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
[...] 

 
MÉRITO 

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

realizou saída de mercadoria tributada na importância de R$ 1.132.742,94 (um milhão 
cento e trinta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 
no período de 01.07.2015 a 30.09.2015, sem emissão de documentação fiscal, sendo-lhe 



imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 192.566,30 (cento e noventa e dois mil 
quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), mais as cominações legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66 do 

CTE: 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, do CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, onde alega inexistência de omissão de saída, pois desconhece a 
origem e autoria dos controles paralelos, sabendo informar, apenas, que eles não 
possuem qualquer vinculação ou relação com a BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA 
– ME, empresa autuada.  

 
Refutando a alegação da recorrente, anoto que no caso em 

apreciação, conforme retrata o termo de apreensão (fls. 07), no estabelecimento BAHREM 
BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, pessoa jurídica autuada, foram apreendidos na data 
de 12.05.2016 450 formulários de controle de caixa e vendas da empresa contendo 
informações como data da venda, valores de crédito e débito, valores totais de 
fechamento de caixa, tendo o termo de apreensão sido assinado por LENADRO MARTINS 
DE FREITAS, proposto da empresa, conforme extrato de registro de empregados (fls. 09) 
destes autos. 

 



A recorrente ainda considera despida a autuação de qualquer prova 
minimamente capaz de sustentá-la. Refutando essa alegação, vejo que os elementos de 
instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, destacando que a 
exigência inicial decorre de diferença apresentada no demonstrativo comparativo entre as 
vendas regularmente registradas em documento eletrônico de informação/declaração e os 
valores obtidos por meio do controle de vendas apreendido na empresa (documentos de 
controle de caixa). 

 
Concluo pela confirmação da sentença condenatória de Primeira 

Instância, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do CTE, a 
seguir transcrito, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do 
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
[...] 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
A eventual afronta a princípios constitucionais (multa de caráter 

confiscatório arguida pelos solidários) é matéria de apreciação exclusiva do Poder 
Judiciário. 

 
Ante o exposto, não se encontrando presentes nos autos as 

hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09, rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 
de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. Rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, 
§11, inciso II, alínea "b", do CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela 
aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01453/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Comparativo entre as vendas realizadas por 
meio de cartões de crédito/débito, comprovadas através de 
extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e as 
vendas declaradas através das EFD's apresentadas. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu, em 
parte, a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa 
e nove reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se detecção de omissão de saída de mercadorias, de acordo 
com o comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões de crédito/débito, 
comprovadas através de extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e as vendas 
declaradas através das EFD's apresentadas, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. Observa-se na peça basilar que a empresa solicitara a baixa da inscrição estadual 
e apresentara as EFD's de julho a setembro de 2012 zerada. 

 
Os sujeitos passivos apontados como solidários, apesar de 

intimados, não compareceram ao feito e, em consequência, foi lavrado o Termo de 
Revelia contendo os seus respectivos nomes. 

 
Já o sujeito passivo apontado como principal compareceu ao feito 

contestando o lançamento, por não ter a empresa autuada omitido saídas tributadas, pois 
apenas recentemente detectou que a entrega da EFD do mês de junho de 2012 teria sido 
diferente as compras e as vendas do período, apresentando planilha com as supostas 
saídas corretas. 

 



Informa, ainda, que não teve como retificar essa EFD, por já ter 
encerrado suas atividades e não ser permitido. Apontando os supostos valores das saídas 
e o imposto apurado e pago nesse mês. 

 
Com relação aos meses subsequentes a impugnante não saberia o 

porquê que as operadoras teriam informado os pequenos valores, muito abaixo da média 
do histórico de suas operações. 

 
Junta a cópia de um relatório de Livro Registro de Apuração do ICMS 

e Sare – Histórico de Pagamentos. 
 
Conforme sentença n° 3338/2016 – JULP, às fls. 45 a 47, o julgador 

singular decide pela procedência total do lançamento. 
 
Intimados, os sujeitos passivos interpõem recurso às fls. 60 a 73, 

alegando preliminarmente nulidade, pois as intimações feitas por carta, somente deveriam 
ser feitas quando o sujeito passivo se recusasse a receber notificação de intimação. Argui 
que o sujeito passivo ficou impossibilitado de retificar a EFD por ter solicitado baixa da 
inscrição estadual, a qual foi suspensa pela motivação de "baixa". A solicitação de 
encerramento de atividades se deu em 09/07/2012. Vale ressaltar que as vendas foram 
feitas pela matriz da recorrente, esta foi a responsável pelo recolhimento do ICMS das 
vendas realizadas utilizando-se o número de cadastro da recorrente junto a Trivale 
administração LTDA.  No caso em espeque, a quatum da multa encontra-se totalmente 
desproporcional e com evidente natureza confiscatória. Cita jurisprudências afim de 
ilustrar argumentos trazidos neste recuso. Ao final, requer: seja julgado nulo o auto de 
infração apontado bom como reconhecer a improcedência do lançamento feito, assim 
como determinar arquivamento do processo. 

 
Anexa documentos às fls. 74 a 86. 
 
Intimados, os sujeitos passivos interpõem recurso às fls. 97 a 110, 

reiterando os argumentos explanados anteriormente em peça de igual teor. Requerendo, 
por fim: nulidade do auto de infração e improcedência do lançamento.  

 
Anexa documentos às fls. 111 a 123. 
 
Em peça única às fls. 128 e 129, os sujeitos passivos alegam que os 

documentos trazidos corroboram e retificam os termos da defesa e do recurso no sentido 
de demonstrar claramente o recolhimento do ICMS apontado no auto de infração, 
afastando qualquer apontamento de sonegação ou cometimento de ilícito. Assim sendo, 
requer o provimento do recurso protocolado em data pretérita para cassar o auto de 
infração em epigrafe.  

 
Anexa ao recurso documentos às fls. 130 a 626. 
 
Em cumprimento da Resolução 25/2017, às fls. 627 e 628, sugere a 

exclusão do lançamento relativo ao mês de junho de 2012, mantendo-se os demais 
períodos. 

 
Intimados, os sujeitos passivos se manifestam às fls. 635 para 

concordar com a exclusão do lançamento inerente ao mês de junho de 2012. 
 
É o relatório. 



 
VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata na nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade forma 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva, efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista aos autuados nos momentos 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.  

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

desta demanda, com os fundamentos que se seguem: Reporto-me ao trabalho revisional, 
sempre merecedor de fé, onde a autoridade fiscal revisora aduz sobre a exclusão do 
lançamento fiscal, relativo ao mês de junho de 2012, mantendo os demais períodos, 
informação esta que teve a aquiescência da defesa, conforme informado no relatório que é 
parte integrante deste “decisum”. 

 
Mediante a assertiva supra inferida o quantum devido pelo polo 

passivo ao erário estadual, referente ao ICMS, é na importância de R$ 1.199,00 (um mil, 
cento e noventa e nove reais). 

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

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais). 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01525/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Procedência Parcial. Decisão unânime.  
 
Restando provado que o sujeito passivo promoveu saída de 
mercadorias sem emissão de documentos fiscais, comprovada 
por comparativo entre movimentação informada por operadoras 
de cartões e seus registros fiscais, cabe exigência do imposto 
sonegado em razão de tal ilícito fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 12.793,41 (doze mil, setecentos e noventa e três reais e 
quarenta e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo teria omitido saída de 

mercadoria, no valor comercial de R$ 694.989,39, correspondente a base de cálculo do 

ICMS proporcional a entradas tributadas no valor de R$ 230.249,98, conforme 

comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões de crédito ou débito, 

comprovadas através de extratos fornecidos pelas administradoras de cartões, e as saídas 

registradas em EFD (Escrituração Fiscal Digital).  

Com isso foi lançado o crédito tributário a título de ICMS, no valor 

originário de R$ 39.142,49. O período de referência foi de janeiro a dezembro de 2012. 

Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 25, § 1º, VI,, , 64, § 2º e 66 

da Lei 11.651/91, levando à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”, § 9º, I, 

da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 16.241/2008. 



Houve colocação de dois sujeitos passivos coobrigados na lide, 

ambos na condição de sócios e administradores: a) Gilberto Vieira Monteiro, CPF 

355.329.551-15 (fls 4); b) Márcio Vieira Monteiro, CPF 479.961.451-72 (fls. 5). 

Além dos papéis de trabalho relativos à auditoria procedida (fls. 

6/12), o autuante anexou resumos da entrega da EFD do período (fls. 14/25) e dos 

Resumos CFOPs Saídas (fls. 26/37). Apensou ainda comprovante de que a empresa não 

se encontrava na condição de optante do Simples Nacional (fls. 37). 

Devidamente intimados os sujeitos passivos principal e solidários, o 

sócio Márcio Vieira Monteiro foi silente. A autuada Nectar Mix Ltda-ME, representada pelo 

sócio Gilberto Vieira Monteiro, compareceu aos autos com o intuito de impugnar o 

lançamento de ofício, (fls. 50/51) asseverando que não aconteceu omissão de receita e 

nem venda por meio de cartões magnéticos sem a devida emissão do documento fiscal. 

Aduziu que os sistemas geradores dos arquivos SPED não geraram 

a totalidade dos arquivos necessários para apresentação do valor da receita. Requer “que 

seja autorizada a entrega do SPED com todas as informações para apuração real dos 

valores, e que o presente auto seja arquivado.  

Também pede que o ano de 2012 seja analisado novamente para 

compor os valores constando que em momento algum existiu omissão de receita.  

Decisão singular (fls. 87/88) rejeitou todos os argumentos postos 

pela defesa e julgou procedente o auto de infração.  

Após nova intimação, houve silêncio por parte dos dois solidários 

colocados na lide, Gilberto Vieira Monteiro e Márcio Vieira Monteiro, sendo então lavrado 

Termo de Perempção em relação aos dois (fls. 96). 

Sujeito passivo veio novamente ao processo e trouxe suas razões na 

fase cameral (fls. 98/105). 

Pede que sejam realizadas diligências, pois os argumentos e provas 

trazidos seriam consistentes. Explica que contratou empresa para fazer a apresentação de 

seus arquivos junto à SEFAZ, e que essa não prestou os serviços de forma adequada, 

trazendo prejuízo à empresa e autuada.  

Informa que os valores informados na SPED não traduziram a 

realidade da empresa. Informa que move, inclusive, processo pedindo indenização à 

empresa terceirizada e responsável pela parte de geração desses arquivos para SEFAZ 



por esses erros que trouxeram muitos problemas à autuada. Teria ocorrido problemas no 

envio e geração desses mesmos arquivos.  

Informa que a empresa promoveu a correta apuração dos valores 

devidos, e anexa documentos que apontariam nessa direção. Diz que analisando o ECF 

da recorrente restaria provada a consistência de suas alegações. Informa que no 

momento da autuação já tinha promovido a correção das situações e feita a apuração e 

recolhimento dos tributos devidos.  

Pede a aplicação da forma privilegiada no § 8º do artigo 71 do 

Código Tributário Estadual. Junta documentos (fls. 106/124).  

Sensível aos argumentos postos pelo sujeito passivo, a câmara 

converte o julgamento em diligência (fls. 130/131) para investigação da consistência dos 

argumentos postos pela defesa.  

Trabalho revisional apresenta relatório (fls. 158/160), bem como 

promove anexação de demonstrativos e documentos (fls. 141/157).  

Resultado (fls. 155/156) aponta novo valor de omissão de R$ 

577.919,77 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e 

sete centavos), com base de cálculo de ICMS de R$ 180.888,89 (cento e oitenta mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), e imposto omitido no valor de 

R$ 30.751,11 (trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos).  

Ao ser intimado em relação ao conteúdo do trabalho revisional (fls. 

164/166), sujeito passivo alega que em outros dois processos administrativos tributários 

houve a autuação da mesma natureza e também houve o mesmo problema dos erros 

cometidos pela empresa responsável pela geração e transmissão de arquivos para a 

SEFAZ. E teria ocorrido a concordância do fiscal que analisou o processo de que a 

empresa havia feito o devido recolhimento do imposto devido com os devidos acréscimos 

antes de qualquer ação fiscal.  

Questiona o trabalho realizado pela fiscalização na revisão. Junta 

prova de que a auditora AKIRIA PATRÍCIA DE CASTRO (fls. 167/168) reconheceu que 

embora não tivesse sido informada a movimentação, teria ocorrido a apuração e 

pagamento do imposto devido, inexistindo omissão de saídas. Isso em relação aos 

processos 4 0114031 522 99 e 4 0114031 530 07.  



Nova resolução foi feita (fls. 171/172) pede que o sujeito passivo 

fundamente suas alegações de forma prática, para que depois, se assim for o 

entendimento, se promova nova revisão.  

Sujeito passivo vem e esclarece que não teve como demonstrar 

através de consolidação de dados que sua tese seria consistente. A mudança do sistema 

da empresa teria inviabilizado a realização desse trabalho. Informa que a forma como foi 

interpretada cada informação foi equivocada, não seriam as compras, mas sim as vendas.  

Foi promovida nova investigação pelo fisco (fls. 230/232) com 

relatório apresentado (fls. 233/234), onde o novo valor da omissão apurada é, após os 

devidos ajustes, para R$ 75.255,33 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 

reais e trinta e três centavos), com ICMS devido de R$ 12.793,42 (doze mil, setecentos e 

noventa e três reais e quarenta e dois centavos).  

Empresa foi notificada desse trabalho (fls. 236) e novamente se 

insurge contra a consistência do trabalho revisional (fls. 239/240).  

É o relatório. 

Dado o fato de que não há questões que dizem respeito a aspectos 

formais, vamos direto ao mérito da lide. A acusação é de omissão de saída de mercadoria 

tributada apurada através de auditoria bem simples, que se fundamenta em comparativo 

entre os registros fiscais do sujeito passivo e as movimentações de vendas promovidas 

através de cartões, informada pelas operadoras. Não há como se deixar de destacar a 

simplicidade e objetividade do trabalho. 

Sujeito passivo apontou imperfeições no trabalho, e sensível a esses 

clamores houve a revisão do processo por duas vezes, e a última (fls. 158/159) se chegou 

a um valor ajustado da omissão com base de cálculo de R$ 75.255,33 (setenta e cinco mil, 

duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), com ICMS devido de R$ 

12.793,42 (doze mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos). 

O sujeito passivo em sua última manifestação (fls. 239/240) 

apresenta os mesmos argumentos postos anteriormente, e diante dessa repetição da 

consistência do trabalho revisional, não há como acolher seus argumentos. A comparação 

encetada pelo revisor foi de precisão muito acentuada, levando em consideração os 

valores faturados pelas operadoras e os valores totais das operações registradas em sua 

escrita, manifestando muita maleabilidade na consideração dos mesmos, pois os valores 

não são idênticos.  



Diante do que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

parcial provimento para reformar a decisão singular e julgar procedente o auto de infração. 

 

 
 

Sala das sessões, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01599/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. COMPARATIVO DE VENDAS REALIZADAS POR 
MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE DÉBITO OU CRÉDITO E A 
DPI DO SUJEITO PASSIVO. OMISSÃO DE SAÍDAS. 
RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE INCONSISTÊNCIAS. REVISÃO 
FISCAL. CONCORDÂNCIA COM O VALOR DA REVISÃO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO, QUANTO À MULTA, DO 
§11º DO ART. 71 DO CTE.  
 
1. O presente trabalho fiscal é, na verdade, fruto de cruzamento 
de dados entre as declarações fornecidas pelas administradoras 
de cartão de crédito e os dados declarados pelo sujeito passivo 
em seus livros fiscais, conforme prerrogativa descrita no art. 
462, VI-B do RCTE. 
2. O sujeito passivo trouxe aos autos informações que 
corroboram a sua afirmação de que também opera com 
mercadorias insertas no regime da substituição tributária e que, 
em processos semelhantes, nºs 3032551588548 e 
4011401993261, houve remessa em diligência com o escopo de 
se auferir o acerto do trabalho inicial quanto à 
proporcionalidade das mercadorias tributadas/ não-tributadas e 
quanto à correção das informações prestadas em PGDAS/ EFD. 
O sujeito passivo concordara com o valor de ICMS auferido em 
diligência, de R$ 3.535,34. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 3.535,34 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 
trinta e quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de 
Faria Morato, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson 
Abrão da Silva. E, por unanimidade de votos, aplicar o limitador de penalidade previsto no 
art. 71, § 11º, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido saídas de mercadorias, conforme comparativo entre as vendas realizadas por 
meio de cartões magnéticos (débito/ crédito) e os documentos fiscais relativos a tais 
vendas, informadas pelos dados do PGDAS (Programa Gerador de Documento 
Arrecadador do Simples).  



A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º VI; 64, §2º e 66, todos do 
CTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “l”, qualificada com o §9º, 
I do CTE. Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 15.898,67, referente a fatos geradores 
ocorridos entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2012. O auto de infração foi lavrado em 
12/08/14. 

Na condição de solidário, fora nomeado OSVALDO RIBEIRO 
JÚNIOR, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual, fora juntada planilha comparativa 
entre vendas a cartão e as declaradas pelo sujeito passivo; demonstrativo de vendas com 
cartão de crédito; Declaração Anual do Simples Nacional (DASN); extratos de pagamento; 
cópias de PGDAS. 

Houve comparecimento do sujeito passivo em segunda instância. Na 
oportunidade, alega o seguinte: 

1) Exclusão da responsabilidade solidária, conforme precedentes do 
STJ e STF.  

2) Cerceamento ao direito de defesa. Ausência de juntada de 
documentos imprescindíveis à verificação da infração 
supostamente cometida. Não teriam sido juntados os extratos das 
administradoras de cartão.  

No mérito, discorre sobre a obrigatoriedade de observância do 
entendimento reiterado do STF, com vistas a afastar a penalidade de 25% do valor da 
operação, descrita no art. 71, VII do CTE. Pede a exclusão da multa, reputada 
confiscatória.  

Os autos foram submetidos a julgamento, oportunidade em que se 
expediu a seguinte resolução (fls. 57): 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13/02/2017, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  resolve, por unanimidade de votos, 

CONSIDERANDO que o princípio da verdade material, do contraditório 
e da ampla defesa são basilares no Processo Administrativo 
Tributário, sendo facultado à Câmara Julgadora determinar a 
realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, inciso II do §3º do art. 
6º); 

CONSIDERANDO que os relatórios analíticos das operações 
realizadas com os equipamentos da rede CIELO, REDECARD e 
OUTROS não constam dos autos, os quais se fazem necessários para 
se viabilizar o pleno direito de defesa do sujeito passivo; 

ENCAMINHAR os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, no escopo de se promover a juntada dos referidos relatórios.  

 

APÓS, que os autos sigam à GEPRO para que o sujeito passivo, na 
pessoa de seu advogado constituído, seja intimado a se manifestar no 
prazo de 30 (trinta) dias.” 

A título de resposta, fora juntada mídia às fls. 58, cujo conteúdo 
consta, sob a forma de resumo, às fls. 61 dos autos.  

Em manifestação, a recorrente afirma que em processos similares ao 
presente, o próprio Auditor fiscal entendeu que tais lançamentos não prosperariam em 



virtude de diferenças não computadas na autuação original. Cita o PAT nº 
4011401993261. 

Colaciona peças referentes àquele procedimento, demonstrativo e 
mídia CD.  

Diante das provas apresentadas, a Câmara julgadora deliberou por 
nova resolução, nos seguintes termos (fls. 92): 

 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20/11/2017, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  resolve,  
 
CONSIDERANDO as informações trazidas pelo sujeito passivo, no 
sentido de que também opera com prestação de serviços não 
tributados pelo ICMS, fato que poderia ser atestado pela leitura das 
MFD – memórias de fita-detalhe de seus equipamentos; 
 
CONSIDERANDO que os relatórios analíticos juntados pela Autoridade 
fiscal, por meio de mídia – CD, ainda não contemplam a totalidade das 
informações mencionadas no demonstrativo às fls. 5 dos autos; 
 
CONSIDERANDO que a empresa também opera com mercadorias 
insertas no regime da substituição tributária e que, em processos 
semelhantes, nºs 3032551588548 e 4011401993261, houve remessa em 
diligência com o escopo de se auferir o acerto do trabalho inicial 
quanto à proporcionalidade das mercadorias tributadas/ não-
tributadas e quanto à correção das informações prestadas em PGDAS/ 
EFD; 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, para que se intime o sujeito passivo à apresentação dos 
documentos aptos a ilidir a acusação inicial, promovendo-se, em 
seguida, revisão nos autos, juntando-se novos demonstrativos que, 
de forma líquida, apurem o eventual novo valor de ICMS devido.” 

 
A título de resposta, fora juntada a mídia CD às fls. 96, contendo 

planilhas comparativas relativas à memória da fita detalhe – MFD. A Autoridade fiscal 
assevera que os cálculos foram refeitos, à vista das novas informações apresentadas, o 
que resultou alteração do crédito tributário descrito na inicial, para o valor originário de 
ICMS de R$ 3.535,34, conforme demonstrativos às fls. 108 e 109. 

Em manifestação às fls. 115 dos autos, a recorrente concorda com 
os resultados auferidos em diligência. Pede a aplicação do limitador da multa, descrito no 
§11º do art. 71 do CTE.  

É o relatório.  

 

 

 

V O T O 

 



O presente trabalho fiscal é, na verdade, fruto de cruzamento de 
dados entre as declarações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito e os 
dados declarados pelo sujeito passivo em seus livros fiscais. Com efeito, dispõe o art. 462 
do RCTE acerca da prerrogativa fiscal de obter acesso a tais dados, no seguinte sentido: 

 
“Art. 462. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, 

mediante notificação escrita, todas as informações de que disponham 

com relação a bens, negócios ou atividades de terceiros (Lei nº 

11.651/91, art. 151): 

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

VI-B - as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta 

corrente e os demais estabelecimentos similares;” 

 

Em contraprova, o sujeito passivo noticiou que também opera com 
mercadorias insertas no regime da substituição tributária e que, em processos 
semelhantes, nºs 3032551588548 e 4011401993261, houve remessa em diligência com o 
escopo de se auferir o acerto do trabalho inicial quanto à proporcionalidade das 
mercadorias tributadas/ não-tributadas e quanto à correção das informações prestadas em 
PGDAS/ EFD. Por tal motivo, os autos foram enviados em diligência e o valor originário 
restou reduzido, com o qual concordara o sujeito passivo.  

Restaram parcialmente ilididas, portanto, as presunções descritas no 
§1º do art. 25 do CTE, cuja redação é a seguinte: 

“Art. 25........................................................................................ 

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

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 

registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

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

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 

mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 

documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 

valores inferiores ao real; 

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

IX - à diferença a maior entre: 

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

b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de 

centro comercial, de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente 

ou por estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte;” 

 

Sob tais fundamentos, conheço da impugnação do sujeito passivo e 
lhe dou parcial provimento para considerar parcialmente procedente o lançamento, no 
valor originário de ICMS de R$ 3.535,34.  

Sobre o valor da multa, deve-se, ainda, aplicar o redutor previsto no 
§11º do art. 71 do CTE.  
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Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01607/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Comparativo entre as vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração, tendo a acusação 
nele formulada sido afastada no curso dos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu saída de mercadoria no valor comercial de R$ 222.272,30 (duzentos e vinte e dois 
mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais 
emitidos relativos a essas vendas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de 
R$ 25.824,01 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100119793-3 (fls. 5), resumo das vendas constantes das notas 
promissórias apreendidas (fls. 7 a 18), cópias de notas promissórias (fls. 19 a 189), 
demonstrativos de omissão de saídas (fls. 190 a 202), cópias de notas fiscais (fls. 206 a 
278) e cópia do livro Registro de Saídas (fls. 279 a 319). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 324 a 327), 

alegando, em síntese, que a intimação seria nula, pois teria sido praticada em dia não útil 
e, com isso, devendo ser aberto novo prazo ao sujeito passivo. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento ou a redução da 

exigência, alegando que a lide teve origem em razão das notas fiscais não terem sido 
emitidas pela empresa autuada nos mesmos dias das vendas realizadas e sim quando 
das entregas das mercadorias, além de serem emitidas novas notas promissórias quando 



os clientes não conseguem pagar as mercadorias nos prazos avençados e as suas dívidas 
seriam assim renovadas. 

 
Aduz que as notas promissórias seriam comprovantes de dívida e 

não de venda e que algumas dessas teriam sido emitidas a favor da proprietária e não da 
empresa. 

 
Junta cópia do livro Registro de Saídas (fls. 331 a 371), dentre outros 

documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, conforme a Sentença nº 1234/2012 – JULP (fls.380 a 
382). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 387 a 

390), reiterando o pedido de improcedência e os argumentos formulados na impugnação. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acordão nº 1898/2015 (fls. 393 a 398), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Conselheiro José Pereira D’abadia, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirma a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso para o Conselho 

Superior (fls. 403 a 413), pedindo a reforma da decisão cameral e a improcedência do 
lançamento, alegando que o objeto apreendido foram notas promissórias, isto é, título 
executivo que independe de causa, sendo apenas comprovantes de dividas, e não 
duplicatas. Por outro lado, por se tratar de firma individual, algumas dessas pertence a 
proprietária. Em momento algum foi constatado omissão de saídas, pelo contrário restou 
amplamente comprovado que a empresa deu as saídas devidas, conforme as vendas 
realizadas.  

 
A pedido do Relator, juntou-se ao processo Demonstrativo 

Comparativo entre as Notas Promissórias e os Documentos Fiscais de Vendas 
Registrados (fls. 434). 

 
É o relatório. 
 

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

omitiu saída de mercadoria, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, conforme 
comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas 
vendas, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Nesta fase de julgamento, elaborou-se um demonstrativo e que foi 

juntado aos autos (fls. 434), no qual efetuou-se um comparativo entre as notas 
promissórias e os documentos fiscais de vendas registrados, referente ao período 
autuado, tendo o montante das vendas registradas suplantado o montante do valor das 
notas promissórias, não havendo omissão de venda, fato que torna improcedente a 
presente autuação. 

 



Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01614/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA FORMULADO PELO SUJEITO PASSIVO. 
ADMITIDO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS APURADA NO 
COMPARATIVO ENTRE AS VENDAS REALIZADAS POR MEIO 
DE CARTÕES MAGNÉTICOS E AS INFORMADAS NO 
PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 
DO SIMPLES NACIONAL - PGDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO. 
 
Impõe-se o julgamento de procedência parcial do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no PGDAS/DASN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 1.511,81 (um mil, 
quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido saída de mercadorias, nos exercícios de 2014 e 2015, conforme 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovadas 
nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos 
relativos a essas vendas, informadas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional - PGDAS.  

 
Regulamente intimados o contribuinte manteve-se inerte nas 

instâncias singular e cameral, culminando com a lavratura dos termos de revelia e 
perempção, às fls. 21 e 25. 

 
Após inscrição do débito em dívida ativa, o sujeito passivo apresenta 

pedido de revisão extraordinária argumentando que a exigência tributária seria indevida 
em razão de já ter recolhido o ICMS na guia do DAS (documento de arrecadação do 
simples nacional) mediante denúncia espontânea. Anexa cópia da declaração retificadora 
do simples nacional, às fls. 29/31. 

 



Através do Despacho n.º 356/2018-PRES, o feito foi encaminhado à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia para que fosse procedida à revisão do 
procedimento fiscal em face da declaração retificadora do simples nacional apresentada 
pelo sujeito passivo. 

 
Em resposta são elaboradas novas planilhas de cálculo, às fls. 52/54, 

esclarecendo o revisor que o contribuinte foi notificado da ação fiscal em 11/10/2016 ao 
passo que a referida retificação foi feita em 14/10/2016. Que o trabalho de revisão, 
considerando a retificação, apurou uma omissão de ICMS em 2014 de R$ 1.305,49, e em 
2105 foi mantida a diferença de imposto originalmente apuada de R$ 206,32. 

 
Adverte, todavia, que como a retificação foi efetivada após iniciado o 

procedimento fiscal, e o imposto foi recolhido com a aplicação da alíquota própria do 
simples nacional, deverá o sujeito passivo recolher a diferença correspondente à alíquota 
utilizada a menor (9,19% - alíquota do simples nacional) acrescida dos demais acréscimos 
em razão de o mencionado recolhimento não ter sido efetuado espontaneamente. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de pedido de revisão extraordinária apresentado pelo sujeito 

passivo, no qual argui ocorrência de erro de fato substancial no lançamento, requerendo a 
desconstituição do crédito tributário objeto do lançamento sob apreciação. 

 
No relatório da revisão anexado às fls. 67/68, o revisor esclarece que 

o contribuinte, após iniciada a ação fiscal, apresentou declaração retificadora do simples 
nacional, relativamente ao exercício de 2014, alterando os valores outrora declarados. 
Verbera que foi realziado recolhimento de imposto decorrente da referida retificação, com 
a aplicação da alíquota própria do simples nacional, devendo, porém, ser recolhida a 
diferença correspondente a alíquota a menor utilizada bem como os demais acréscimos. 

 
A acusação fiscal é no sentido de que o sujeito passivo omitiu saídas 

de mercadorias, conforme comparativo entre as vendas faturadas através de cartões de 
crédito ou débito, cujos extratos foram fornecidos pelas respectivas administradoras, e as 
informadas no PGDAS. 

 
O lançamento de ofício em tela se ancora na presunção contida no 

art. 25, §1º, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91, segundo a qual: “presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real”; 

 
Consonante previsão normativa acima assinalada, a presunção de 

omissão de saídas (saída de mercadorias sem documentação fiscal), deve decorrer do 
cotejamento das informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito seja 
feito com os dados constantes dos documentos fiscais emitidos no período (notas fiscais 
eletrônicas e/ou cupons fiscais), e não da comparação com os valores declarados no 
PGDAS/DASN que podem não refletir a realidade das vendas realizadas no período 
fiscalizado. 

 



No caso sob apreciação, o contribuinte apresentou declaração 
retificadora do simples nacional, relativamente ao exercício de 2014, de modo que o total 
das vendas, informadas apenas parcialmente antes, foram corrigidas sendo corretamente 
informadas após iniciado o procedimento fiscal. 

 
Todavia, penso ser irrelevante, in casu, o fato de o contribuinte ter 

corrigido o PGDAS após iniciada a ação fiscal, posto que o trabalho fiscal deveria ter sido 
realizado levando em consideração o valor constante dos documentos fiscais emitidos no 
período, ainda que declarado a menor no PGDAS.  

 
Outrossim, calha ressaltar que não se aplica a presunção tipificada 

no art. 25, §1º, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91 à infração concernente à declaração a 
menor no PGDAS-D de valor inferior à receita bruta auferida no período, relativamente a 
documentos fiscais regularmente emitidos. 

 
Portanto, a alteração dos valores declarados no PGDAS, mesmo 

após iniciado o procedimento fiscal, não interfere no valor correto que deveria ter sido 
objeto do presente lançamento, de modo que o ICMS a recolher apurado na revisão, 
correspondente ao cotejamento entre as informações fornecidas pelas administradoras de 
cartões de crédito seja feito e os dados constantes dos documentos fiscais emitidos, 
relativamente aos exercícios de 2014 e 2015, equivale ao valor de R$ 1.511,81 (mil 
quinhentos e onze reais e oitenta e um centavos). 

 
Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, voto 

conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária dou-lhe parcial provimento para julgar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de ICMS de R$ 1.511,81 (mil quinhentos e 
onze reais e oitenta e um centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01627/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de receita entre EFD e Informativo de 
administradora de cartão de crédito/débito. Procedente parcial. 
Unânime.  
 
Estando diante de prova inequívoca, oriunda de revisão fiscal de 
que existe diferença parcial de ICMS a recolher, procedente é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  
193.226,89 (cento e noventa e três mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove 
centavos), conforme revisão de fls. 275 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco exige o pagamento de ICMS, mais acréscimos legais, 
em virtude de o sujeito passivo ter infringido a legislação tributária quando omitiu a saída 
de mercadorias, apurada mediante o comparativo entre as vendas realizadas por meio de 
cartão de crédito/débito, informadas pelas administradoras de cartões, e as vendas 
declaradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Foram infringidos os artigos 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei 11.651/91. 
A penalidade proposta foi a prevista no art. 71, VII, “I”, § 9º, I da Lei 

11.651/91 – CTE, com redação da Lei 16.241/08. 
 
Instrui o auto de infração os seguintes documentos: Anexo Estruturado - 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/05); Anexo Estruturado - Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 07); Planilha Comparativo entre as vendas a cartão e as 
declaradas em DPI/EFD (fl. 06); Planilhas Vendas com Cartão de Crédito/Débito por 
Administradora (fls. 08/12); Extratos de Consulta Regularidade da EFD (fls. 13/16); 
Extratos de Consulta Situação DPA/DPI (fls. 17/18); Relatórios de 
Entradas/Saídas/Indicadores fiscais utilizando valor contábil (fls. 19/22); extratos de 
Consulta de Histórico Empresarial (fl. 23) e de Consulta Resumida do contribuinte Pessoa 
Jurídica (fl. 24). 

 
Foi identificada como solidária a sócia Danielle Jayme de Angelis, nos termos do artigo 

45, inciso XII da lei 11.651/91 (fl. 06), por ser administradora da empresa. 



 
Os sujeitos passivos principal e solidário foram intimados e apresentaram 

defesa em Primeira Instância, alegando que não houve omissão de saída de mercadoria, 
pois encerrou suas atividades em abril de 2011, sendo sucedida pela empresa Anque 
Comércio de Roupas e Acessórios Ltda., que passou a utilizar os seus equipamentos de 
venda por cartão de crédito/débito, porém emitiu regularmente nota ou cupom fiscal, 
conforme provariam os DANFE’s e o demonstrativo das vendas por cartão de 
crédito/débito, juntados às fls. 43/47. 

 
Apreciando as razões defensórias, o julgador singular decidiu pela 

procedência do feito, sob o fundamento de que a presunção legal para a exigência de 
ICMS constante deste lançamento está prevista no artigo 25, § 1º, IX, “b” da Lei 11.651/91 
– CTE e a infração não foi desconstituída pela autuada, pois embora o distrato social 
tenha sido registrado na JUCEG em 02/09/2011, a baixa cadastral junto à SEFAZ só 
ocorreu em 19/03/2014, além de que tais procedimentos formais não impedem a 
comercialização de mercadoria sem nota fiscal. 

Ademais, entendeu que a documentação juntada aos autos pela impugnante 
não é suficiente para provar a utilização dos seus equipamentos de venda por cartão de 
crédito/débito pela empresa Anque Comércio de Roupas e Acessórios Ltda., afirmando 
que esta comprovação seria mais eficaz se fosse apresentado comprovante de 
crédito/débito com o CNPJ da autuada, vinculado com documento fiscal emitido pela sua 
sucessora, operação por operação de venda desta. 

Afirmou também que não há erro nos valores relativos a março/2013, pois 
utilizou o aplicativo Business Object – B.O para reproduzir o relatório de movimentação de 
crédito/débito de março/2013, o qual totalizou o mesmo valor encontrado inicialmente. 

   
Intimados às fls. 54/57 desta decisão monocrática, foi lavrado o Termo de 

Perempção da solidária (fl. 58), enquanto a autuada principal, via de advogada legalmente 
constituída (m.j’s às fls. 67/68), recorreu à Segunda Instância, reiterando, em síntese, que 
não houve omissão de venda, vez que a empresa sucessora emitiu documento fiscal para 
toda venda feita com cartão de crédito/débito utilizando as maquinas da antiga empresa, 
colacionando fotocópias das suas notas fiscais de devolução de mercadorias à empresa 
Confecções Equus Ltda. sediada em São Paulo – SP (fls. 84/86), da nota fiscal nº 0001 da 
sua sucessora Anque Comércio de Roupas e Acessórios Ltda., Planilha Comparativa de 
Valores Apurados e Declarados (fl. 88) e extratos do livro Registro de Saídas da empresa 
Anque Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. do período de abril/2011 a 
dezembro/2014, à guisa de provar que não ocorreu venda de mercadoria sem documento 
fiscal no período deste lançamento.  

  
Indo a julgamento cameral, a relatora propôs a seguinte Resolução:  
 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
08/09/2016, acatando proposição da Conselheira Relatora,   
  
CONSIDERANDO que o presente auto de infração diz respeito à omissão de ICMS, 
conforme comparativo entre as vendas realizadas no cartão de crédito/débito e as vendas 
realizadas pelo estabelecimento; 
 
 CONSIDERANDO que o dispositivo legal mencionado como infringido pela fiscalização, no 
presente auto de infração, Art. 25, § 1º, inciso VI do CTE, tem como fundamento: "§ 1º 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, 
em procedimento fiscal, correspondente: VI - ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão 
dos documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real"; 
 



CONSIDERANDO que o cotejo efetuado pela fiscalização nos levantamentos ocorreu entre 
as vendas realizadas no cartão de crédito/débito e o valor declarado na EFD/DPI 
apresentada ou omitida pelo sujeito passivo, e não entre as vendas identificadas junto às 
operadoras dos cartões e AS VENDAS EFETUADAS PELA EMPRESA COM EMISSÃO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS (NFe/Cupom Fiscal/Outros), ainda que não declarados ou 
informados em EFD; 
 
CONSIDERANDO que, em verificação ao sistema de emissão de NFe, indentificam-se 
alguns documentos fiscais autorizados para o sujeito passivo, no decorrer do exercício de 
2011 e que, verificando no sistema Sefaz (terminal), identifica-se autorização para que o 
sujeito passivo fosse usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, no período 
compreendido entre 08/12/2010 e 11/11/2011; 
 
CONSIDERANDO ainda as alegações da empresa de que os equipamentos de emissão de 
cartões de crédito/débito passaram a ser utilizados pela empresa ANQUE COMÉRCIO DE 
ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, que se estabeleceu no mesmo endereço a partir de 
05/04/2011, conforme pode-se confirmar por dados constantes do sistema de Cadastro de 
Contribuintes do Estado, e que esta empresa teria emitido documentos fiscais de vendas 
regularmente, fls. 72/73; 
 
CONSIDERANDO o princípio da VERDADE MATERIAL, vetor do Processo Administrativo 
Tributário. 
 
 
resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os 
autos ao órgão de origem para que seu titular, por obséquio, em vista das informações 
identificadas acima, designe auditor fiscal para: 
 
1) rever os levantamentos de forma a efetuar o cotejo entre as vendas identificadas junto às 
operadoras dos cartões (débito/crédito) e as vendas efetuadas pela empresa com emissão 
de documentos fiscais e/ou cupons fiscais;  
 
2) anexar aos autos os demonstrativos analíticos dos cartões e, após intimar o sujeito 
passivo a apresentar demonstrativos onde se vincule as vendas com cartão de crédito/débito 
realizadas com o CNPJ da autuada e os documentos fiscais emitidos pela ANQUE 
COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, operação por operação, de forma a 
demonstrar o alegado; 
 
3) bem como para nos informar sobre o valor líquido do crédito tributário a ser exigido, após 
as retificações, se for o caso. 
 
Após, intimar o sujeito passivo para conhecimento do resultado da presente Resolução, e 
para, caso queira, se manifestar no prazo de até 30 (trinta) dias. 
 
Em seguida retornem-nos para sequência do julgamento. 
 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Nislene Alves Borges, João Divino de Brito e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
  
OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência. ” 
 

O resultado desta diligência não foi conclusivo, em razão de que um dos 
autuantes, agora na condição de revisor, alegou falta de condição técnica para análise de 
alguns registros fiscais não demonstrados adequadamente pela autuada, tendo optado por 
revisar este lançamento por amostragem. 

 
A advogada da autuada foi intimada à fl. 265 deste resultado e silenciou. 
 
Retornando a julgamento cameral, foi proposta outra diligência pelo novo 

relator deste processo, nos seguintes termos: 
 



“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
18/09/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO que a autoridade fiscal da qual se solicita diligências, mesmo sendo autor 
do lançamento, torna-se perito (expert) à disposição do juízo administrativo; 
 
CONSIDERANDO que a diligência solicitada não caracteriza antecipação de juízo por parte 
dos membros desta Corte administrativa; 
 
CONSIDERANDO que, no cumprimento da diligência, é sempre importante na formação da 
convicção dos julgadores a manifestação fundamentada, caso queira fazê-lo, da autoridade 
fiscal; 
 
CONSIDERANDO os princípios da norteadores do processo administrativo, mormente a 
busca da verdade material, o contraditório, a ampla defesa e a informalidade, bem como o 
disposto no artigo 19, § 3.º, II, da lei n.º 16.469/09; 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à DRF de GOIÂNIA, em Goiânia 
(GO), a fim de que seu titular, à vista de todo o processado, por obséquio, designe 
autoridade fiscal, preferencialmente o(s) autor(es) do lançamento/revisão, para; 
Demonstrar por que o valor de R$ 241.022,94 (fls. 07), descrito na coluna SOMA CARTÃO, 
da PLANILHA COMPARATIVA ENTRE AS VENDAS A CARTÃO E AS DECLARADAS EM 
DPI/EFD, referente ao período 03/2013, não consta da planilha de revisão de fls. 260; 
Informar por que os valores da planilha de fls. 259, relativos aos meses 5, 6, 7, 8 e 9 de 2014 
da coluna SomaDeSomaDeFat cartão da planilha TOTAL MENSAL DE FATURAMENTOS 
COM EMISSÃO DE CUPONS FISCAIS constam na planilha de fls. 260 na coluna Vendas 
(DPI/c.fiscal), respectivamente, nos meses 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014 e 08/2014; 
Demonstrar outras supostas divergências que verificar. 
 
Depois, se acaso confirmados estes e outros supostos equívocos, REVISAR, se necessário, 
o lançamento, encaminhando os autos ao SEPRO deste CAT para intimar o representante 
do sujeito passivo para apresentar manifestação quanto ao resultado da diligência, se 
desejar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência.  
 
Ao final, retornem-se os autos a esta Câmara do CAT para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da 
Silva, Antônio Martins da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo.  
 
Obs. A Representação Fazendária concordou com a diligência. ” 

 
Desta feita, o resultado foi que o ICMS exigido do contribuinte no período 

fiscalizado foi reduzido para R$ 193.226,89 (cento e noventa e três mil, duzentos e vinte e 
seis reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstrativo de fl. 275. 

 
A advogada da autuada foi intimada à fl. 280 deste resultado e não se 

manifestou. 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa.  

Portanto, não há nada prejudicial ao seguimento deste feito. 
 



Quanto ao mérito, entendo parcialmente procedente este lançamento 
considerando que a revisão de fls. 271/278 demonstrou que, considerando o que foi 
possível em favor do sujeito passivo, ainda remanesceu ICMS a ser recolhido no valor 
constante do demonstrativo de fl. 275. 

 
Desta forma, nos termos desta fundamentação, conheço do recurso, dou-lhe 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente este auto de infração sobre o valor 
de R$ 193.226,89 (cento e noventa e três mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e 
nove centavos) de ICMS, a ser acrescido das cominações legais, conforme fl. 275. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01713/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO. 
REJEITADO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
APURADA NO COMPARATIVO ENTRE OS VALORES 
CONSTANTES DE DOCUMENTOS DE CONTROLE PARALELO E 
OS INFORMADOS NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO 
DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - PGDAS. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de prestações de serviços de 
transporte de cargas desacobertadas de documentação fiscal, 
apurada mediante confronto entre os valores constantes de 
documentos de controle paralelo e os informados no 
PGDAS/DASN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva 
e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido registro de prestações de serviços de transporte interestaduais 
realizadas no exercício de 2014, conforme comparativo entre o faturamento total de todas 
as prestações realizadas em 2014, declarados em documentos de controles paralelos 
apreendidos pela Delegacia Estadual de Crimes Contra a Ordem Tributária e o declarado 
no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 2.788/2.791 e, ao incorporá-lo 

ao presente, acrescento que a ilustre julgador primeva conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por vício 
formal, rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, julgar procedente na 
íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos, em peça conjunta, 

interpõem recurso voluntário. 
 
Em suas razões recursais replicam os mesmos argumentos 

apresentados na instância singular. 
 
Arguem, preliminarmente, nulidade do lançamento por insegurança 

na determinação da infração tendo em vista que deveria a Autoridade Fiscal ter 
considerado a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º, VIII, anexo IX, do RCTE, 
pois a única condição imposta é que não exista débito tributário em dívida ativa, a qual foi 
atendida. Ao deixar a Autoridade Fiscal de aplicar o percentual de 10% nas prestações, 
incorreu em insegurança da determinação da infração.  

 
Argumentam que houve violação ao artigo 148, do CTN, o auto de 

infração se baseou em espécie da pauta fiscal. O arbitramento é forma excepcional para 
acertar a relação jurídico tributária. Não há no auto de infração referência específica a 
cada alíquota, de cada produto do estoque que supostamente havia sido vendido sem 
cobertura de nota fiscal. O levantamento foi efetuado de forma genérica sem análise 
criteriosa de quanto seria de fato devido. 

 
Questionam ter a multa aplicada efeito confiscatório.  
 
Pugnam pela exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 
 
Ao final requerem o cancelamento do auto de infração. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado prestações de serviços de 
transporte interestaduais realizadas no exercício de 2014, conforme comparativo entre o 
faturamento total de todas as prestações realizadas em 2014, declarados em documentos 
de controle paralelo apreendidos pela Delegacia Estadual de Crimes Contra a Ordem 
Tributária e o declarado no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional - PGDAS.  

 



De início, relativamente à preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, a motivação da arguição da mencionada 
preliminar reside no fato de a autoridade fiscal não ter considerado o benefício de redução 
da base de cálculo prevista no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do RCTE. Saliente-se, todavia, 
que o benefício em tela abarca apenas as operações de saídas internas de mercadorias 
destinadas à comercialização, produção ou industrialização, promovidas por contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista, sendo, portanto, inaplicável às prestações de 
serviços de transporte.  

Ademais, sob o aspecto fático, percebo que os elementos de prova 
encontram-se devidamente colacionados neste feito, existe absoluta clareza no texto 
assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho 
elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo 
qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem 
suas razões, e dela fizeram correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 
do referido diploma normativo.  

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 

Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário, rejeito-o, tendo em vista que o mesmo exercia a função de sócio administrador 
da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo sua conduta 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do 
Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da realização de prestações de serviços de 
transporte sem a cobertura da documentação fiscal exigida, mediante documentos de 
controle paralelo, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha participação 
direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária 
sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do 
sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Quanto ao mérito propriamente dito, o contribuinte nada apresenta 

para contraditar o trabalho elaborado pelo Fisco, valendo salientar que nos presentes 
autos constatou a fiscalização omissão de pagamento de ICMS em decorrência da prática 
de controle paralelo de prestações interestaduais de serviços de transporte. 

 
O lançamento de ofício em tela se ancora na presunção contida no 

art. 25, §1º, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91, segundo a qual: “presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real”; 



 
Por fim, no tocante a alegação de que a multa aplicada teria caráter 

confiscatório é importante mencionar que a penalidade proposta pela autoridade 
lançadora, que serviu de parâmetro para o cálculo da multa reclamada, é decorrente de lei 
estadual (art. 71, inciso VII, alínea “L” da Lei n.º 11.651/91). 

 
Neste contexto, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 

recursal encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o 
processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, rejeitar 
o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, manter a decisão singular que 
julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01797/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. MULTA FORMAL. MOVIMENTO PARALELO DE 
VENDAS. BANCO DE DADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. Desde a abertura da fase contenciosa, o presente lançamento 
sofrera 4 (quatro) revisões fiscais, as quais trataram de corrigir 
as inconsistências eventualmente apontadas pelo sujeito 
passivo. Após isso, não se logrou provar, concretamente, qual 
fora o defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas 
ou, ainda, quais outras inconsistências maculariam o 
levantamento fiscal.  Os elementos analisados levam a crer que 
as operações mencionadas em banco de dados, 
conclusivamente selecionadas pelo Fisco, configuraram, de 
fato, vendas promovidas pela empresa. Para que se promova o 
liame de evidências contábeis registradas com as operações 
descritas no banco de dados, ao ponto de se poder compensa-
las, mister que a recorrente indicasse objetivamente a quais 
lançamentos no banco de dados tais lançamentos contábeis se 
referem, ou quais lançamentos se encontram em duplicidade, 
apontando os elementos que permitem se realizar tal ilação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 377.338,59 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e oito 
reais e cinqüenta e nove centavos), já aplicada a forma privilegiada da multa descrita no § 
8º do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, omitiu receita de 
mercadoria no valor de R$ 9.716.485,79, conforme comparativo entre os comprovantes 
das vendas realizadas e os valores de vendas verificados no banco de dados do sujeito 
passivo, sendo que R$ 3.549.254,19 corresponde a parcela de mercadoria com 
substituição tributária, de acordo com proporcionalidade de revenda de mercadoria. Em 
consequência, deverá pagar multa formal de R$ 887.313,55 correspondente a 25% das 
saídas não registradas. Fora aplicado o benefício do §8º do art. 71 do CTE, de forma que 
a multa originária resultante restara  diretamente reduzida e lançada, no campo 3.1 do 
lançamento, no valor de R$ 443.656,78. 

O lançamento se refere a fatos geradores ocorridos entre dezembro 
de 2007 e agosto de 2009 



 
O auto de infração foi instruído com os anexos nominados às fls. 8 

dos autos.  
Os bancos de dados copiados para fins de auditoria são os que 

constam às fls. 11, com a expressão “CASAUTILARSERVIDOR-sda”. Em específico, o 
arquivo SAGE40 fora o foco das análises fiscais, com o fim de se identificar no banco de 
dados quais as tabelas que correspondem às vendas de mercadorias.  
 

O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Impugnação 
à Primeira Instância (fls. 449 a 456). Alegou, em suma: 

1) Insegurança na determinação da infração, ao argumento de que 
nem todo orçamento se converte em efetiva venda. Acusa a 
auditoria de criar tabelas não existentes originariamente no banco 
de dados.  

2) Asseverou que o mesmo sistema de banco de dados controlava 
mais de uma empresa do mesmo grupo.  
 

Anexou documentos (fls. 457 a 511). 
 
Submetidos a julgamento singular, optou-se por remessa dos autos à 

revisão, conforme despacho às fls. 468. A revisão seguiu às fls. 469/ 506 dos autos, 
resultando em termo aditivo, fls. 506, que reduziu o valor da multa formal para R$ 
881.335,44, mantida a aplicação do §8º do art. 71 do CTE.  

Na oportunidade, foram respondidos quesitos formulados pelo 
julgador monocrático.  

Mediante Despacho nº 709/2012-JULP, os autos foram novamente 
encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para ser designado Auditor 
fiscal estranho à lide para revisar o lançamento do crédito tributário em julgamento, 
devendo excluir do levantamento os itens dos orçamentos cuja venda tenha sido realizada 
por empresa integrante do grupo informado pelo sujeito passivo, se for o caso (Fls. 535 a 
537). 

O Revisor informou que a empresa foi notificada a apresentar cópias 
de documentos fiscais e orçamentos e a preencher uma planilha associando cada 
orçamento ao número da nota fiscal correspondente. Feita tal análise, os casos em que 
houve emissão de documentos fiscais para os orçamentos foram subtraídos do presente 
lançamento.  

De igual forma, os valores decorrentes de empresas integrantes do 
mesmo grupo foram devidamente extraídos do lançamento. O valor da multa formal passa 
a ser de R$ 799.713,21 (fls. 547), transcrito em termo aditivo às fls. 560. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos, manifestando-se sobre a 

revisão fiscal (fls. 573 a 580). 
 
Pela Sentença nº 1659/2014-JULP o julgador singular decidiu pela 

procedência parcial do auto de infração, no valor da última revisão fiscal (fls. 583 a 592). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Recurso 

Voluntário (fls. 599 a 607). 
Afirmou, em suma, que o Revisor não explicitou o motivo pelo qual 

não aceitara parte dos orçamentos, preenchidos pela recorrente, referentes a outras 
empresas do grupo. Critica o critério utilizado pelo Fisco na análise e comparação entre 
notas fiscais e orçamentos. Também assevera que nem todo orçamento se converte em 
venda.  



Enumera possíveis equívocos da Revisão, como a utilização de 
tabelas originariamente inexistentes no banco de dados original e outras inconsistências, 
mencionadas no item 3 de seu recurso.  

Pede, ao final, a improcedência do feito.  
 
Os autos foram submetidos a julgamento cameral. Optou-se, na 

oportunidade, em converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 609): 
 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, 
em sessão realizada no dia 13/10/2014, acatando proposição do 
Conselheiro Álvaro Falanque,  resolve, por maioria de votos, converter 
o julgamento em diligência para que: 
1. a empresa de forma conclusiva e definitiva traga as provas das 
alegações de que não foram abatidos os valores não considerados 
existentes nos bancos de dados, conforme item 2.1 de sua última 
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação; 
2. sendo apresentadas as devidas provas de suas alegações, sejam os 
referidos autos encaminhados ao órgão de origem para que seu 
titular, por obséquio, determine ao Auditor Fiscal, preferencialmente 
estranho à lide, revisar este lançamento ante as alegações e provas 
apresentados pela recorrente, 
Em seguida, intime-se a advogada da empresa para, querendo, 
contestar o resultado da revisão no prazo de até 15 (quinze) dias. 
Após, volvam-nos para deliberação. 
obs.: O Representante Fazendário não concordou com o pedido de 
diligência. 
Foram vencedores os Conselheiros Álvaro Falanque e Cláudio 
Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Elias Alves dos Santos”. 

 
 
O sujeito passivo foi intimado a atender o Disposto na Resolução nº 

142/2014 (fl. 611). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos atendendo o Disposto na 

Resolução nº 142/2014 (fls. 618 e 619). 
Anexou documentos (fls. 620 a 780) para tal fim. 
 
Pela Resolução nº 038/2015, a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário resolveu converter o julgamento em diligência, encaminhando o 
processo ao seu órgão de origem para nova revisão, em especial análise quanto aos 
documentos juntados pelo contribuinte (fl. 781 e 782). 

 
A Gerência de Auditoria e Varejo e Serviços compareceu aos autos 

em atendimento à Resolução nº 038/201 (fls. 786 a 794). Afirmou que fora feita a análise 
da planilha apresentada pelo sujeito passivo (anexo II, fls. 626 a 640). Ressaltou que 
foram identificadas, na tabela analisada, operações que constituíam, na verdade, vendas 
para entrega futura sem uma indicação de movimentação bancária. Ante tal 
inconsistência, promoveu a exclusão de tais operações.  

Quanto à planilha apresentada pelo sujeito passivo às fls. 620 a 625 
(anexo I), na qual alega duplicação de valores, verificou que o anexo I apresentado pelo 
sujeito passivo contém 466 lançamentos, quando na verdade apenas 140 orçamentos 
foram tratados efetivamente no levantamento fiscal. Sobre o assunto, menciona que: 1) 
125 orçamentos do anexo I não constam em nenhuma das quatro planilhas utilizadas no 
levantamento; 2) 40 orçamentos estão fora do período do levantamento; 3) 30 orçamentos 
constam da planilha “Orcamento_Forma_Pg_e_Banco_Lanctos_2”, na qual o sujeito 



passivo fez, na mesma data, para o mesmo cliente e com o mesmo valor, mais de um 
orçamento e, em seguida, com a concretização das vendas, emitiu documentos fiscais; 4) 
40 orçamentos constam de planilha fiscal, na qual restara ocorrido o mesmo evento do 
item 3; 5) 140 orçamentos constam de planilha fiscal, porquanto estão na base de dados, 
com informações de pagamentos realizados e sem constar dos registros de saídas; 6) 91 
orçamentos constam de planilha fiscal e que representam vendas à vista sem emissão de 
documentos fiscais. 

Também fora feita análise pormenorizada do Anexo III, apresentado 
pelo sujeito passivo.  

À vista dos novos valores apurados, fora apresentado termo aditivo 
aos autos, fls. 797, no qual a multa formal passa a ser de R$ 754.677,18 (R$ 377.338,59 
com a aplicação da forma privilegiada da multa), apurada sobre a base de cálculo de R$ 
3.018.708,70. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

038/2015 querendo manifestar-se (fls. 802 e 803). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Contradita, 

fls. 806 a 813. Pondera, ao final, pela procedência parcial no valor de R$ 188.125,44, já 
aplicada a forma privilegiada da multa.  

 
Mediante Acórdão nº 494/2016, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário resolve rejeitar, por unanimidade, o pedido de diligência 
formulado pela advogada da autuada, em sua manifestação oral; foram rejeitadas, à 
unanimidade, as preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. No mérito, por maioria 
de votos, deu-se parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
377.338,59, já com a forma privilegiada (fls. 817 a 829). O voto vencido fora no sentido da 
procedência parcial no valor de R$ 188.125,44. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos na presente fase de 

julgamento, fls. 836.  
Menciona, quanto à planilha que apresentara na fase cameral, 

denominada “Anexo I”, que não se sabe qual o valor remanescente após as exclusões 
realizadas pelo Revisor. Nada fala, ademais, sobre a alegação de duplicidade apontada 
pela defesa. Reitera que tais orçamentos não se concretizaram em vendas.  

Adverte, quanto ao anexo III, que todas as operações consideradas 
pelo Fisco deveriam ser excluídas porquanto as destinatárias, pessoas jurídicas, somente 
adquirem produtos por licitação, necessariamente com documentos fiscais. Ressalta que 
houve tabelas que foram criadas pelo Revisor e que não constavam do banco de dados 
original.  

A empresa informa que bastaria um levantamento específico para se 
comprovar que não há vendas sem emissão de documentos fiscais.  

Ao final, pede pela procedência parcial do lançamento, no valor de 
R$ 188.125,44, já aplicada a forma privilegiada descrita no art. 71 §8º do CTE.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 



O trabalho fiscal – na dicção recursal - conteria uma série de 
informações equivocadas, outras em duplicidade e outras que não se refeririam à 
alimentação desse sistema. 

O sujeito passivo não logrou provar, concretamente, qual fora o 
defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas ou, ainda, quais inconsistências 
maculariam o levantamento fiscal. 

Depreende-se, da análise das notas explicativas fiscais, que o banco 
de dados fora trabalhado pelo Fisco no ambiente ACCESS, ferramenta da Microsoft que 
tem por principal escopo o armazenamento e o tratamento de dados, interconectando-os 
entre si por meio do que se convencionou denominar “relacionamentos”, permitindo, 
dessarte, a elaboração de diversos relatórios de controle. 

O sítio da Microsoft100 traz os seguintes esclarecimentos acerca do 
referido software: 

 

“Se tem dados, você também tem listas. O Access transforma essas 
listas em tabelas. As tabelas são organizadas por itens em linhas e 
por categorias em colunas. O Access chama as linhas de registros e 
as colunas de campos.  

(...)A organização por tabelas é o que torna o Access tão eficiente. 

(...) 

O Access é diferente porque usa tabelas relacionadas. Ele foi 
projetado para que uma tabela possa encontrar e usar dados em outra 
tabela. Dessa forma, quando você mantém um registro dos itens de 
trabalho, por exemplo, não é necessário digitar nomes de funcionários 
ou de projetos já armazenados.” 

 

Também fora informado que o conteúdo de todas as tabelas foram 
descritos por meio de dicionário de dados, o qual assegura, com razoável certeza, a 
coerência dos relacionamentos entre tabelas. As associações foram feitas entre as tabelas 
BANCARIO_LANCTOS; CONTAS_RECEBER; CONTAS_RECEBER_BXA; 
DEVOLUÇÕES_SAÍDAS; DEVOLUÇÕES_AVULSAS; FORMAS_PAGTO; 
ORCAMENTOS; ORCAMENTOS_FORMAS_PAGTO; SAÍDAS e 
SAIDAS_FORMAS_PAGTO. 

Desde a abertura da fase contenciosa, o presente lançamento 
sofrera 4 (quatro) revisões fiscais, as quais trataram de corrigir as inconsistências 
eventualmente apontadas pelo sujeito passivo. Em especial, a que consta às fls. 786 dos 
autos, tratou de esclarecer todas as questões que já haviam preliminarmente sido volvidas 
nas revisões anteriores. Asseverou que a planilha apresentada pelo sujeito passivo, 
denominada Anexo II, fora excluída do trabalho fiscal, porquanto fora provada a 
inconsistência dos dados utilizados pelo Fisco.  

Quanto ao Anexo I, apresentado pelo sujeito passivo, no qual o 
mesmo adverte haver duplicação de lançamentos, a Autoridade fiscal informou que dos 
466 lançamentos existentes no referido anexo apenas 140 constavam efetivamente da 
planilha fiscal. Algumas operações não constavam de qualquer planilha; outras se referiam 
a períodos não abrangidos pelo levantamento. 

                                            
100 http://office.microsoft.com/pt-br/training/visao-geral-RZ010274013.aspx?section=1 



Para outros 40 (quarenta) orçamentos, a alegação de duplicidade 
não prospera porquanto para cada um destes, ainda que feito para o mesmo cliente, 
houve emissão de notas fiscais.  

Finalmente, para 140 orçamentos, verificou-se que seus dados 
constavam da tabela “Orcamento_forma_De_Pagamento_E_Contas_Receber_1” e, ao 
mesmo tempo, da tabela “CONTAS_RECEBER”, fazendo parte, portanto, do rol de vendas 
a prazo sem emissão de notas fiscais.  

O mesmo evento ocorre quanto a 91 orçamentos, que tratavam de 
vendas à vista sem o correspondente documento fiscal. As duplicidades de orçamentos, 
uma vez que também constantes do denominado “Anexo II”, apresentado pelo 
contribuinte, foram excluídas do levantamento.  

Quanto ao nominado pelo contribuinte Anexo III, a autoridade fiscal 
informa que, dos 7664 orçamentos supostamente destinados a pessoa jurídica, 695 não 
constam em nenhuma planilha fiscal; 649 estão fora do período abrangido pelo 
lançamento; 222 correspondem a vendas à vista com emissão de documentos fiscais; 
1287 correspondem a vendas a prazo com emissão de documentos fiscais; 4269 tratam 
de vendas a prazo sem emissão de documentos fiscais e 542 tratam de vendas à vista 
sem a emissão dos documentos fiscais.  

Na presente fase de julgamento, o sujeito passivo insiste nas 
mesmas argumentações que ou já foram objeto de retificação ou foram 
fundamentadamente rejeitadas.  

Quanto ao argumento de que teria havido a inserção de “novas 
tabelas” no trabalho fiscal de reconstituição de valores, há que se ponderar que o que a 
Autoridade fiscal não está autorizada a fazer é “criar” movimentações que nunca 
constaram originariamente do banco de dados apreendido, em estado bruto. A criação de 
subtabelas, oriundas de relacionamento de outras tabelas, além da formulação de 
consultas, é procedimento natural do processo de filtragem de dados, na dinâmica de uso 
do programa ACCESS.  

Quanto à argumentação de que o contribuinte teria lançado em seus 
livros fiscais valor superior ao que consta do banco de dados, há que se ponderar que as 
movimentações de “caixa 2” tramitam em paralelo com a escrita oficial e, a princípio, estão 
dissociadas de qualquer lançamento realizado nos livros fiscais. Ressalvadas as situações 
em que o Fisco detenha informações suficientes para vincular as operações lançadas 
extraoficialmente e as que constam dos livros, o movimento financeiro controlado pelo 
“caixa 2” é estranho à movimentação oficial, e trata de outras operações que não as que 
foram lançadas.  

Os elementos analisados levam a crer que as operações 
mencionadas em banco de dados, conclusivamente selecionadas pelo Fisco, 
configuraram, de fato, vendas promovidas pela empresa. Para que se promova o liame de 
evidências contábeis registradas com as operações descritas no banco de dados, ao 
ponto de se poder compensa-las, mister que a recorrente indicasse objetivamente a quais 
lançamentos no banco de dados tais lançamentos contábeis se referem, ou quais 
lançamentos se encontram em duplicidade, apontando os elementos que permitem se 
realizar tal ilação. 

No que tange ao teor confiscatório da multa, advirto que o quantum 
da multa aplicada efetivamente fora o equivalente a 12,5% do valor da operação, dada a 
aplicação da forma privilegiada da multa (art. 71, §8º do CTE), graduação que se adequa 
aos valores admitidos como não-confiscatórios, emanados do STF. Reputo acertada, 
portanto, a decisão cameral.  



Sob tais fundamentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento, 
de forma a confirmar a decisão cameral que deu pela procedência em parte do 
lançamento fiscal. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01807/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO E SOLIDÁRIO AO 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. MOVIMENTO PARALELO DE 
VENDAS. BANCO DE DADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
EXCLUSÃO DA EMPRESA FORNECEDORA DO SOFWARE. 
 
1. Desde a abertura da fase contenciosa, o presente lançamento 
sofrera 4 (quatro) revisões fiscais, as quais trataram de corrigir 
as inconsistências eventualmente apontadas pelo sujeito 
passivo. Após isso, não se logrou provar, concretamente, qual 
fora o defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas 
ou, ainda, quais outras inconsistências maculariam o 
levantamento fiscal.  Os elementos analisados levam a crer que 
as operações mencionadas em banco de dados, 
conclusivamente selecionadas pelo Fisco, configuraram, de 
fato, vendas promovidas pela empresa. Para que se promova o 
liame de evidências contábeis registradas com as operações 
descritas no banco de dados, ao ponto de se poder compensa-
las, mister que a recorrente indicasse objetivamente a quais 
lançamentos no banco de dados tais lançamentos contábeis se 
referem, ou quais lançamentos se encontram em duplicidade, 
apontando os elementos que permitem se realizar tal ilação.  
2. É fato consabido que a SEFAZ não trabalha com análise de 
código fonte de software para efeito de comprovação de ilícito 
tributário. Faz-se tão-somente a análise técnica do banco de 
dados que armazena as informações gravadas por determinado 
software. Durante a análise do banco de dados, observando sua 
estrutura, constatou-se que o software, concretamente, 
possibilitava a entrega de produtos de um determinado 
orçamento sem a obrigação de ter sido emitido o documento 
fiscal. Um dos argumentos que milita favoravelmente à solidária 
é o de que a empresa CASA UTILAR não operava com 
concomitância, além de não estar ainda em vigor, à época, o 
novo modelo do PAF, fator que permitia que os orçamentos não 
concretizados em vendas fossem mantidos no banco de dados. 
3. Não há evidências claras de que a solidária tenha agido de 
forma inescusável quanto às funcionalidades oferecidas, 
decorrentes do software. Dentre as inúmeras variáveis citadas, 
que militam a seu favor, a dispensa de concomitância permitia 
que os orçamentos elaborados fossem mantidos – com ou sem 
emissão de nota fiscal – no banco de dados de seu cliente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Soft-Data Softwares Administrativos 
Ltda da lide, arguida pela autuada. E, no mérito, também, por votação unânime, conhecer 



do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 873.561,66 (oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta 
e um reais e sessenta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, omitiu receita de 
mercadoria no valor de R$ 9.716.485,79, conforme comparativo entre os comprovantes 
das vendas realizadas e os valores de vendas verificados no banco de dados do sujeito 
passivo.  

O lançamento se refere a fatos geradores ocorridos entre dezembro 
de 2007 e agosto de 2009. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 1.042.800,02. 
Na condição de coobrigados, foram nomeados SOFT-DATA 

SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE, e 
MAXUEL RESENDE NAVES, com fundamento no inciso XII do mesmo dispositivo legal.  

O auto de infração foi instruído com os anexos nominados às fls. 9 
dos autos.  

Os bancos de dados copiados para fins de auditoria são os que 
constam às fls. 11, com a expressão “CASAUTILARSERVIDOR-sda”. Em específico, o 
arquivo SAGE40 fora o foco das análises fiscais, com o fim de se identificar no banco de 
dados quais as tabelas que correspondem às vendas de mercadorias.  

A empresa SOFT-DATA apresentou defesa às fls. 479. Asseverou 
que o módulo “contas a receber” do software fornecido emite o documento fiscal quando 
se efetua uma venda a prazo, mas também aceita que o usuário possa incluir registros 
manualmente, entendendo que ele possa precisar de liberdade para renegociar dívidas de 
seus clientes, incluir antigas dívidas (antes da implantação do software) etc. Afirma que na 
inclusão manual de um registro, não existe qualquer campo da tabela onde o cliente pode 
referenciar ou “ligar” o registro incluído a um orçamento ou qualquer operação não-fiscal, 
de forma a impedir que o usuário do software venha a efetuar controle paralelo.  
 

O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Impugnação 
à Primeira Instância (fls. 486). Alegou, em suma: 

1) Insegurança na determinação da infração, ao argumento de que 
nem todo orçamento se converte em efetiva venda. Acusa a 
auditoria de criar tabelas não existentes originariamente no banco 
de dados.  

2) Asseverou que o mesmo sistema de banco de dados controlava 
mais de uma empresa do mesmo grupo.  
 

Anexou documentos (fls. 496 a 503). 
Submetidos a julgamento singular, optou-se por remessa dos autos à 

revisão, conforme despacho às fls. 508. A revisão seguiu às fls. 509 dos autos, resultando 
em termo aditivo, fls. 558, que reduziu do tributo para R$ 1.035.341,69.  

Na oportunidade, foram respondidos quesitos formulados pelo 
julgador monocrático.  

Mediante Despacho nº 707/2012-JULP, os autos foram novamente 
encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para ser designado Auditor 



fiscal estranho à lide para revisar o lançamento do crédito tributário em julgamento, 
devendo excluir do levantamento os itens dos orçamentos cuja venda tenha sido realizada 
por empresa integrante do grupo informado pelo sujeito passivo, se for o caso (Fls. 594). 

O Revisor informou que a empresa foi notificada a apresentar cópias 
de documentos fiscais e orçamentos e a preencher uma planilha associando cada 
orçamento ao número da nota fiscal correspondente. Feita tal análise, os casos em que 
houve emissão de documentos fiscais para os orçamentos foram subtraídos do presente 
lançamento.  

De igual forma, os valores decorrentes de empresas integrantes do 
mesmo grupo foram devidamente extraídos do lançamento. O valor do tributo passa a ser 
de R$ 941.255,33 (fls. 618), transcrito em termo aditivo. 

O sujeito passivo compareceu aos autos, manifestando-se sobre a 
revisão fiscal (fls. 637). 

Pela Sentença nº 1656/2014-JULP o julgador singular decidiu pela 
procedência parcial do auto de infração, no valor da última revisão fiscal (fls. 654). 
Manteve os coobrigados na lide. 

O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Recurso 
Voluntário (fls. 677). 

Afirmou, em suma, que o Revisor não explicitou o motivo pelo qual 
não aceitara parte dos orçamentos, preenchidos pela recorrente, referentes a outras 
empresas do grupo. Critica o critério utilizado pelo Fisco na análise e comparação entre 
notas fiscais e orçamentos. Também assevera que nem todo orçamento se converte em 
venda.  

Enumera possíveis equívocos da Revisão, como a utilização de 
tabelas originariamente inexistentes no banco de dados original e outras inconsistências, 
mencionadas no item 3 de seu recurso.  

Pede, ao final, a improcedência do feito.  
 
A empresa SOFT-DATA também comparece aos autos, fls. 687.  
Afirma que não poderia ser responsabilizada por orçamentos 

supostamente não concretizados em vendas, uma vez que o usuário do software possuía 
“dispensa de concomitância”, permitindo assim que o orçamento fosse efetuado pelo 
vendedor no atendimento ao cliente, identificando todos os dados da negociação, inclusive 
a forma de pagamento. Ainda não estava em vigor o novo modelo do PAF, onde todos os 
orçamentos deveriam ser transformados em venda até o fim do dia. A SOFT-DATA não 
poderia se responsabilizar pela atitude do usuário.  

 
Os autos foram submetidos a julgamento cameral. Optou-se, na 

oportunidade, em converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 695): 
 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, 
em sessão realizada no dia 13/10/2014, acatando proposição do 
Conselheiro Álvaro Falanque, resolve, por maioria de votos, converter 
o julgamento em diligência para que: 
1. a empresa de forma conclusiva e definitiva traga as provas das 
alegações de que não foram abatidos os valores não considerados 
existentes nos bancos de dados, conforme item 2.1 de sua última 
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação; 
2. sendo apresentadas as devidas provas de suas alegações, sejam os 
referidos autos encaminhados ao órgão de origem para que seu 
titular, por obséquio, determine ao Auditor Fiscal, preferencialmente 



estranho à lide, revisar este lançamento ante as alegações e provas 
apresentados pela recorrente, 
Em seguida, intime-se a advogada da empresa para, querendo, 
contestar o resultado da revisão no prazo de até 15 (quinze) dias. 
Após, volvam-nos para deliberação. 
obs.: O Representante Fazendário não concordou com o pedido de 
diligência.”. 

 
 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos atendendo o disposto na 

Resolução nº 143/2014 (fls. 695). 
Anexou documentos (fls. 706 e seguintes) para tal fim. 
Pela Resolução nº 038/2015 a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário resolveu converter o julgamento em diligência, encaminhando o 
processo ao seu órgão de origem para nova revisão, em especial análise quanto aos 
documentos juntados pelo contribuinte (fl. 877). 

A Gerência de Auditoria e Varejo e Serviços compareceu aos autos 
em atendimento à Resolução nº 038/201 (fls. 882).  

Afirmou que todas as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo 
foram analisadas.  

Em relação ao anexo II, decidiu pela exclusão de todos os 
orçamentos ali constantes, em virtude de não apresentarem informações relativas ao 
controle bancário do sujeito passivo e ante a detecção de inconsistência, que descreve.  

Quanto ao anexo I, constatou-se que os registros apresentados pelo 
contribuinte correspondiam a 466 orçamentos. Entretanto, ao contrário do que 
asseverado, os registros considerados pelo Fisco foram apenas 140. Do anexo I, 125 
orçamentos não constam de nenhuma das quatro planilhas apresentadas; 40 orçamentos 
são de período não abrangido no presente levantamento; 30 orçamentos corresponderam 
a “vendas à vista com emissão de documentos fiscais”; 40 orçamentos corresponderam a 
“vendas a prazo com emissão de documentos fiscais”; 140 orçamentos correspondem a 
“vendas a prazo sem emissão de documentos fiscais” e 91 orçamentos correspondem a “ 
vendas à vista sem emissão de documentos fiscais”.  

O Revisor também pondera que a planilha descrita como “anexo III”, 
apresentada pelo sujeito passivo, possui lançamentos que ora não constam de nenhuma 
das quatro planilhas utilizadas no levantamento, ora estão fora do período fiscalizado (fls. 
888). 

Ao final, apresenta novos demonstrativos e termo aditivo ao presente 
lançamento, reduzindo o valor originário de ICMS para R$ 873.561,66 (Fls. 905). 

 
O processo restara julgado em 1º de fevereiro de 2016, resultando na 

seguinte ementa (fls. 934): 
“ICMS. Obrigação principal. Controle paralelo.  
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
Não há motivação para realização da diligência, pois não há mais 
dúvida e nem exigência de prova. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. 
O cerceamento ao direito de defesa ocorre quando há limitação ou 
obstáculo que impeça a parte de se defender da forma legalmente 
permitida, causando-lhe prejuízo em relação ao seu objetivo 
processual, o que não se verifica nestes autos. 
PRELIMINAR DE INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. 



Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal. 
EXCLUSÃO DO SOLIDÁRIO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. 
A pessoa expressamente designada por lei é mantida na sujeição 
passiva, na condição de responsável solidário com o contribuinte. 
MÉRITO. 
Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente 
ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais. (art. 
25, § 1º, VI da Lei n.° 11.651/91).” 
 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário rejeitou, 

por unanimidade, o pedido de diligência formulado pela advogada da autuada, em sua 
manifestação oral. Foram rejeitadas, à unanimidade, as preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa.  

O pedido de exclusão do solidário MAXUEL RESENDE fora rejeitado 
à unanimidade. A SOFT-DATA fora mantida por maioria de votos.  

No mérito, por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao 
recurso para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor de R$ 873.561,66 (fls. 932). O voto vencido fora no sentido da 
procedência parcial no valor de R$ 451.099,60. 

 
A empresa comparece aos autos na presente fase de julgamento 

(fls. 963).  Afirmou, em suma, que as diligências realizadas não conseguiram trazer à luz 
todos os pontos discutidos em recurso.  

Os Revisores não explicitaram o motivo pelo qual não aceitaram 
parte dos orçamentos, preenchidos pela recorrente, referentes a outras empresas do 
grupo. Critica o critério utilizado pelo Fisco na análise e comparação entre notas fiscais e 
orçamentos. Também assevera que nem todo orçamento se converte em venda.  

Enumera possíveis equívocos das Revisões, como a utilização de 
tabelas originariamente inexistentes no banco de dados original e outras inconsistências, 
mencionadas no item 3 de seu recurso. Também assevera ser confiscatória a multa 
cominada.  

Pede, ao final, a procedência parcial do feito, no valor de ICMS de 
R$ 451.099,60.   

A empresa SOFT-DATA também comparece aos autos, fls. 687.  
 
Afirma que não poderia ser responsabilizada por orçamentos 

supostamente não concretizados em vendas, uma vez que o usuário do software possuía 
“dispensa de concomitância”, permitindo assim que o orçamento fosse efetuado pelo 
vendedor no atendimento ao cliente, identificando todos os dados da negociação, inclusive 
a forma de pagamento. Ainda não estava em vigor o novo modelo do PAF, onde todos os 
orçamentos deveriam ser transformados em venda até o fim do dia. A SOFT-DATA não 
poderia se responsabilizar pela atitude do usuário de não converter, ao final do dia, seus 
orçamentos em vendas.  

 
Afirma que o banco de dados utilizado pelo sujeito passivo é 

administrado pelo software FIREBIRD, que não pertence à autuada. Tal aplicativo é livre e 
permite seu acesso por outras ferramentas, inclusive de manutenção, necessitando 
apenas conhecimento técnico.  

 



Obtempera que o custo de manutenção do software, cobrado da 
usuária, era de R$ 700,00, não sendo razoável se supor que a recorrente fosse, por esse 
valor, assumir risco de valores vultosos de sonegação, como o presente caso.  

Pede sua exclusão da lide.  
 
É o relatório.  
 
 
 

 
 
 

V O T O 
 

O trabalho fiscal – na dicção recursal - conteria uma série de 
informações equivocadas, outras em duplicidade e outras que não se refeririam à 
alimentação desse sistema. 

O sujeito passivo não logrou provar, concretamente, qual fora o 
defeito de relacionamento apresentado entre as tabelas ou, ainda, quais inconsistências 
maculariam o levantamento fiscal. 

Depreende-se, da análise das notas explicativas fiscais, que o banco 
de dados fora trabalhado pelo Fisco no ambiente ACCESS, ferramenta da Microsoft que 
tem por principal escopo o armazenamento e o tratamento de dados, interconectando-os 
entre si por meio do que se convencionou denominar “relacionamentos”, permitindo, 
dessarte, a elaboração de diversos relatórios de controle. 

O sítio da Microsoft101 traz os seguintes esclarecimentos acerca do 
referido software: 

 

“Se tem dados, você também tem listas. O Access transforma essas 
listas em tabelas. As tabelas são organizadas por itens em linhas e 
por categorias em colunas. O Access chama as linhas de registros e 
as colunas de campos.  

(...)A organização por tabelas é o que torna o Access tão eficiente. 

(...) 

O Access é diferente porque usa tabelas relacionadas. Ele foi 
projetado para que uma tabela possa encontrar e usar dados em outra 
tabela. Dessa forma, quando você mantém um registro dos itens de 
trabalho, por exemplo, não é necessário digitar nomes de funcionários 
ou de projetos já armazenados.” 

 

Também fora informado que o conteúdo de todas as tabelas foram 
descritos por meio de dicionário de dados, o qual assegura, com razoável certeza, a 
coerência dos relacionamentos entre tabelas. As associações foram feitas entre as tabelas 
BANCARIO_LANCTOS; CONTAS_RECEBER; CONTAS_RECEBER_BXA; 
DEVOLUÇÕES_SAÍDAS; DEVOLUÇÕES_AVULSAS; FORMAS_PAGTO; 
ORCAMENTOS; ORCAMENTOS_FORMAS_PAGTO; SAÍDAS e 
SAIDAS_FORMAS_PAGTO. 

                                            
101 http://office.microsoft.com/pt-br/training/visao-geral-RZ010274013.aspx?section=1 



Desde a abertura da fase contenciosa, o presente lançamento 
sofrera 4 (quatro) revisões fiscais, as quais trataram de corrigir as inconsistências 
eventualmente apontadas pelo sujeito passivo. Em especial, a que consta às fls. 882 dos 
autos, tratou de esclarecer todas as questões que já haviam preliminarmente sido volvidas 
nas revisões anteriores. Asseverou que a planilha apresentada pelo sujeito passivo às fls. 
714 a 728, denominada Anexo II, fora excluída do trabalho fiscal, porquanto fora provada a 
inconsistência dos dados utilizados pelo Fisco.  

Quanto ao Anexo I, apresentado pelo sujeito passivo, no qual o 
mesmo adverte haver duplicação de lançamentos, a Autoridade fiscal informou que dos 
466 lançamentos existentes no referido anexo apenas 140 constavam efetivamente da 
planilha fiscal. Algumas operações não constavam de qualquer planilha; outras se referiam 
a períodos não abrangidos pelo levantamento. 

Para outros 40 (quarenta) orçamentos, a alegação de duplicidade 
não prospera porquanto para cada um destes, ainda que feito para o mesmo cliente, 
houve emissão de notas fiscais.  

Finalmente, para 140 orçamentos, verificou-se que seus dados 
constavam da tabela “Orcamento_forma_De_Pagamento_E_Contas_Receber_1” e, ao 
mesmo tempo, da tabela “CONTAS_RECEBER”, fazendo parte, portanto, do rol de vendas 
a prazo sem emissão de notas fiscais.  

O mesmo evento ocorre quanto a 91 orçamentos, que tratavam de 
vendas à vista sem o correspondente documento fiscal. As duplicidades de orçamentos, 
uma vez que também constantes do denominado “Anexo II”, apresentado pelo 
contribuinte, foram excluídas do levantamento.  

Quanto ao nominado pelo contribuinte Anexo III, a autoridade fiscal 
informa que, dos 7664 orçamentos supostamente destinados a pessoa jurídica, 695 não 
constam em nenhuma planilha fiscal; 649 estão fora do período abrangido pelo 
lançamento; 222 correspondem a vendas à vista com emissão de documentos fiscais; 
1287 correspondem a vendas a prazo com emissão de documentos fiscais; 4269 tratam 
de vendas a prazo sem emissão de documentos fiscais e 542 tratam de vendas à vista 
sem a emissão dos documentos fiscais.  

Na presente fase de julgamento, o sujeito passivo insiste nas 
mesmas argumentações que ou já foram objeto de retificação ou foram 
fundamentadamente rejeitadas.  

Quanto ao argumento de que teria havido a inserção de “novas 
tabelas” no trabalho fiscal de reconstituição de valores, há que se ponderar que o que a 
Autoridade fiscal não está autorizada a fazer é “criar” movimentações que nunca 
constaram originariamente do banco de dados apreendido, em estado bruto. A criação de 
subtabelas, oriundas de relacionamento de outras tabelas, além da formulação de 
consultas, é procedimento natural do processo de filtragem de dados, na dinâmica de uso 
do programa ACCESS.  

Quanto à argumentação de que o contribuinte teria lançado em seus 
livros fiscais valor superior ao que consta do banco de dados, há que se ponderar que as 
movimentações de “caixa 2” tramitam em paralelo com a escrita oficial e, a princípio, estão 
dissociadas de qualquer lançamento realizado nos livros fiscais. Ressalvadas as situações 
em que o Fisco detenha informações suficientes para vincular as operações lançadas 
extraoficialmente e as que constam dos livros, o movimento financeiro controlado pelo 
“caixa 2” é estranho à movimentação oficial, e trata de outras operações que não as que 
foram lançadas.  



Os elementos analisados levam a crer que as operações 
mencionadas em banco de dados, conclusivamente selecionadas pelo Fisco, 
configuraram, de fato, vendas promovidas pela empresa. Para que se promova o liame de 
evidências contábeis registradas com as operações descritas no banco de dados, ao 
ponto de se poder compensa-las, mister que a recorrente indicasse objetivamente a quais 
lançamentos no banco de dados tais lançamentos contábeis se referem, ou quais 
lançamentos se encontram em duplicidade, apontando os elementos que permitem se 
realizar tal ilação. 

No que tange ao teor confiscatório da multa, advirto que, 
recentemente, fora incluído no art. 71 do CTE o §11º, o qual limita o valor da pena 
pecuniária ao valor do ICMS efetivamente cobrado no lançamento, adequando-a, dessa 
forma, aos valores admitidos como não-confiscatórios, emanados do STF.  

Reputo acertada, portanto, a decisão cameral. Agrego, entretanto, à 
capitulação da pena, o mencionado §11º do art. 71 do CTE, para fins de limitação do valor 
da multa.  

Passo à análise do pedido de exclusão da empresa SOFT-DATA.  

 

É fato consabido que a SEFAZ não trabalha com análise de código 
fonte de software para efeito de comprovação de ilícito tributário. Faz-se tão-somente a 
análise técnica do banco de dados que armazena as informações gravadas por 
determinado software. Durante a análise do banco de dados, observando sua estrutura, 
constatou-se que o software, concretamente, possibilitava a entrega de produtos de um 
determinado orçamento sem a obrigação de ter sido emitido o documento fiscal. 

Deve-se obtemperar que seria possível, em tese, alimentar o banco 
de dados por meio de outro software que não fornecido pela empresa. Entretanto, 
operacionalmente é bastante improvável. Segundo informações do setor de automação, 
órgão especializado da SEFAZ, seria necessário o conhecimento do modelo de dados 
(tabelas, chaves, relacionamentos), da lógica de negócio, do acesso lógico (permissões 
para alterar, incluir e excluir tabelas) e físico (acesso ao local onde está o computador 
onde está hospedado o banco de dados).  

O mencionado órgão também já asseverou, em outras 
oportunidades, ser necessário saber a sequência que as informações devem ser inseridas 
no banco para que não viole nenhuma regra de integridade. 

Um dos argumentos que milita favoravelmente à recorrente é o de 
que a empresa CASA UTILAR não operava com concomitância, além de não estar ainda 
em vigor, à época, o novo modelo do PAF, fator que permitia que os orçamentos não 
concretizados em vendas fossem mantidos no banco de dados.  

Segundo dados dos autos, “o usuário do software possuía ‘dispensa 
de concomitância’, permitindo assim que o orçamento fosse efetuado pelo vendedor no 
atendimento ao cliente, identificando todos os dados da negociação, inclusive a forma de 
pagamento. Ainda não estava em vigor o novo modelo do PAF, onde todos os orçamentos 
deveriam ser transformados em venda até o fim do dia. A SOFT-DATA não poderia se 
responsabilizar pela atitude do usuário. ” 

Com efeito, os requisitos impostos ao software a ser colocado no 
mercado exigem precaução, esforço, diligência, prudência de seu fabricante, que deve 
cercar seu produto das garantias mínimas exigidas pela legislação, com vistas a não 
permitir o seu uso indevido, seja pela alteração de seu código-fonte, seja, pela utilização 
de recursos do programa – melhor esclarecendo, o equivalente a “portas abertas” - que 
permitem a sonegação fiscal. 



De tudo isso, perdura a falta de informações aptas a responsabilizar 
a recorrente, ao menos a título de culpa, quanto ao ilícito cometido. 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência102. 

Convém que a análise do fato concreto seja realizada à luz dos 
seguintes dispositivos da legislação, vigentes à época: 

 

“Anexo XI do RCTE: 

“Art. 132. Sistema informatizado compreende o programa aplicativo 
utilizado e todo e qualquer equipamento que integrar o ECF e o SEPD 
utilizado para a emissão de documento fiscal.” 

“Art. 94. É vedada a utilização de programa aplicativo que possibilite 
(Convênio ICMS 85/01, cláusula octogésima sexta, § 2º): 

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

I - o controle paralelo de operação com mercadoria, prestação de 
serviço, caixa ou estoque, mesmo que sob outra denominação; 

II - o controle do fluxo de caixa ou a baixa definitiva da mercadoria 
do estoque, após a operação ou prestação, sem a respectiva emissão 
do documento fiscal; 

...................................................................................................................” 

“Art. 100. É de responsabilidade do responsável técnico por programa 
aplicativo qualquer alteração indevida no aplicativo, devendo este 
providenciar a manutenção e as proteções que se fizerem necessárias 
para impedir qualquer manipulação ou alteração do programa por 
terceiros.” 

 

Conforme já dito, não há evidências claras de que a recorrente tenha 
agido de forma inescusável quanto às funcionalidades oferecidas, decorrentes do 
software. Dentre as inúmeras variáveis já citadas, que militam a seu favor, a dispensa de 
concomitância permitia que os orçamentos elaborados fossem mantidos – com ou sem 
emissão de nota fiscal – no banco de dados de seu cliente.  

Sob tais fundamentos, conheço de ambos os recursos, interpostos 
por CASA UTILAR MATERIAIS PAR CONSTRUÇÃO LTDA e por SOFT-DATA 
SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA; nego provimento ao primeiro e o confiro ao 
segundo, de forma a confirmar a decisão cameral na parte que deu pela procedência 
parcial do lançamento e excluir da lide a empresa SOFT-DATA SOFTWARES 
ADMINISTRATIVOS LTDA. Aplico, entretanto, o limitador da multa pecuniária descrito no 
inciso I do §11º do art. 71 do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de outubro de 2018. 

                                            
102 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 16ª edição. SP. Saraiva. 2012. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01814/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Nelson Perreira Filho e Edmar Marinho de Faria por 
eles arguida. Rejeitada.  Preliminar de exclusão de ofício do 
coobrigado Paulo Sérgio Azeredo. Acolhida.  
 
I - Devem ser mantidos na lide os solidários sócios 
administradores que permitem na venda de mercadoria sem 
emissão do correspondente documento fiscal, mediante 
controle paralelo de vendas. 
 II – Deve ser excluído da lide o responsável técnico pelo 
software gerencial do banco de dados da empresa quando não 
restar comprovado nos autos, que de alguma forma o aplicativo 
fornecido por este para gerenciar o banco de dados da empresa, 
tenha possibilitado, causado ou permitido a venda de 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade, após a retirada pelo 
advogado da parte, em sustentação oral, dos questionamentos referentes ao mérito, em 
arguição de ofício do Conselheiro Nivaldo José Mendes, pela exclusão do solidário 
PAULO SÉRGIO AZEREDO. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide NELSON PEREIRA FILHO, EDMAR MARINHO DE FARIA, 
arguida por eles mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o fisco acusa o sujeito passivo de haver omitido o 
registro de saídas tributadas, apurado sobre o valor da diferença encontrada pelo 
confronto entre os valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas 
reais de mercadorias, encontrados no banco de dados que o sujeito passivo utilizava para 
registrar suas operações de saídas, copiado e autenticado, conforme Termos de 
Copiagem e Autenticação em anexo.  

A infração foi capitulada nos artigos 25, §1º, inciso IV,  64, §2º e 66, da Lei nº 
11.651/91 - CTE. A penalidade proposta é a prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", 
qualificada com o § 9º do mesmo dispositivo legal.  

Exige-se ICMS no valor originário de R$ 1.036.452,81, referente a fatos 
geradores ocorridos entre 1/01/06 e 31/08/09. Em descrição complementar, é informado 
que a alíquota aplicada foi a de 14,5%, obtida através da média entre as alíquotas de 12% 
e 17%, praticadas pelo contribuinte nos exercícios fiscalizados.  



Na qualidade de solidários, foram nomeados NELSON PEREIRA FILHO, 
EDMAR MARINHO DE FARIA e PAULO SÉRGIO AZEREDO, sendo os dois primeiros na 
condição de sócios-administradores, de acordo com o artigo 45, inciso XII do CTE e o 
último na condição de responsável técnico pelo software gerencial do banco de dados da 
empresa, nos termos do artigo 45, inciso XIII do CTE.  

O processo foi instruído com: Termo de Copiagem e Autenticação de 
Arquivos Magnéticos, Demonstrativos de Omissão de Saídas de 2006 a 2009, Relatório 
Fiscal, cópias dos livros Registro de Apuração de ICMS 2006 a 2009, mídia digital - CD 
contendo os arquivos copiados e documentação técnica do programa aplicativo. 

A empresa e os solidários, sócios administradores, apresentaram 
impugnação em conjunto, onde requereram a exclusão dos sócios solidários, arguiram 
nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração. No mérito solicitou a improcedência do lançamento. 

O solidário Paulo Sérgio Azeredo, responsável técnico pelo software utilizado 
pela autuada também apresentou impugnação apresentando Despacho nº 1060/2011 da 
Gerencia de Arrecadação e Fiscalização declarando que foi responsável técnico pelo 
programa aplicativo apenas no período de 27/09/2007 a 22/10/2010. No mérito alegou que 
não há nos autos qualquer comprovação de adulteração no software fornecido a empresa. 
Pede, ao final, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, 
cerceamento ao direito de defesa e por incompetência funcional, e no mérito, a 
improcedência do lançamento. 

Na Sentença nº 2299/2011-JULP foi excluído parcialmente o sujeito passivo 
solidário Paulo Sérgio do período de 01/2006 a 06/2007, manteve na lide os sócios 
administradores Nelson Perreira Filho e Edmar Marinho de Faria, não acatou os pedidos 
de nulidades e no mérito julgou procedente o lançamento. 

A Fazenda Pública Estadual concordou com a decisão singular. 

Intimados da decisão singular, a autuada, os solidários sócios 
administradores e o responsável técnico apresentaram recurso voluntário 

A Segunda Câmara Julgadora, por maioria de votos, acatou a preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, e rejeitou o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. 

A Fazenda Pública Estadual apresentou recurso ao Conselho Pleno 
requerendo a reversão da decisão cameral e o retorno a câmara julgadora para análise de 
toda a matéria. 

 Intimados, a autuada e os sócios administradores apresentaram contradita 
ao recurso formulado pelo representante fazendário requerendo a manutenção da decisão 
cameral que declarou a nulidade do lançamento. 

Em decisão por maioria de votos, o Conselho Pleno conheceu do recurso 
fazendário, deu-lhe provimento para reformar a decisão cameral e determinou o retorno 
dos autos a câmara julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 Em memorial, a empresa apresentou mídia digital e relatórios contendo 
levantamentos realizados por profissional da área de informática apontando possíveis 
erros no levantamento fiscal e requereu a procedência parcial do lançamento, ICMS no 
valor de R$ 207.984,75 para o exercício de 2009.  

Em Resolução a Quarta Câmara Julgadora resolveu converter o processo 
em diligencia para que os autores do procedimento fiscal se manifestassem a respeito do 
relatório de Análise Técnica apresentado pelos autuados. 



Em atendimento a diligência solicitada as autoridades lançadoras informaram 
que foi revisada toda a auditoria, reanalisado o banco de dados, bem como verificado 
minuciosamente o Relatório de Análise Técnica apresentado pelos autuados. Em 
resposta, as autoridades fiscais informaram que apurou o ICMS devido por itens de 
mercadorias, conforme planilhas TOTAL DA OMISSÃO DE SAÍDAS e que os valores 
foram totalizados por mês no Demonstrativo de Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas – Exercício de 2009, apurando ICMS no valor de R$ 526.368,41(fls. 405), 
anexando ainda, à revisão, Nota Explicativa e vias de notas fiscais eletrônicas emitidas 
pela empresa autuada. 

No relatório diligencial, às fls. 420, as autoridades fiscais informaram que 
somete foram comprovadas pela movimentação de estoque, saídas sem emissão de 
documentos fiscais no exercício de 2009, de 27/01/2009 a 03/09/2009. 

 Intimados a se manifestarem com relação a diligencia efetuada, os autuados 
assinalaram que, se existem omissões de saídas de mercadorias na forma proposta pelos 
autuantes, essa omissão do ICMS seria na importância de R$ 299.111,52 para o exercício 
de 2009 (fls. 582). 

 Através da resolução nº 61/2015, a Quarta Câmara de Julgamento, 
novamente enviou o processo aos auditores fiscais, autores da exigência fiscal, para 
analisar as ponderações e críticas apresentadas pela perícia contratada pela recorrente e 
se for o caso, proceder as retificações necessárias no lançamento. 

Em resposta o revisor apresentou duas planilhas, a primeira às fls. 618, 
contendo a totalização mensal de todos os pedidos, onde 100% dos itens movimentaram o 
estoque, e onde se apurou ICMS omitido na importância de R$ 288.726,77 e, a segunda, 
às fls. 619, contendo a totalização mensal de todos os itens que movimentaram o estoque 
e cujos pedidos apresentam percentual de movimentação de estoque inferior a 100%, por 
fim, demonstraram, através de uma tabela, a totalização das duas planilhas resultando em 
omissão de saída de mercadorias tributadas para o exercício de 2009, que resulta em 
ICMS no valor de R$ 407.930,16 ( fls. 620). 

Intimados do resultado da diligência, a autuada e os sócios se manifestam 
pela procedência parcial do lançamento conforme um dos valores apurados pelo revisor, 
que apontou como devido, ICMS na importância de R$ 288.726,77. 

No julgamento cameral, a Quarta Câmara decidiu, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários, sócios administradores, e rejeitar a 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. E, por UNANIMIDADE de 
votos conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e 
considerar parcialmente procedente o lançamento, ICMS no valor de R$ 407.930,16, 
considerando o parcelamento efetuado e constante às fls. 611dos autos. 

A Fazenda Pública Estadual concordou com a decisão cameral. 

Intimados da decisão, o sujeito passivo e os solidários, sócios 
administradores, apresentaram recurso ao Conselho Superior requerendo a reforma da 
decisão cameral para acatar o valor do ICMS já reconhecido por estes no parcelamento. 
Reclamou ainda, que a multa aplicada não se enquadra na infração apurada pelo fisco, 
que a mesma é aplicada para Auditoria Específica de Mercadorias, não sendo este o caso 
em questão. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 



 

Durante o julgamento no Conselho Superior, o representante legal da 
empresa e de seus sócios, requereu oralmente, a exclusão dos administradores da lide, e 
retirou os questionamentos referentes ao mérito, portanto quanto ao mesmo, deixo de 
apreciar os argumentos apresentados no recurso. 

No que tange aos solidários, sócios administradores, foram incluídos na lide, 
nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE, abaixo transcrito: 

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

(...) 

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

(...) 

 

O caso em discussão, é de venda de mercadoria sem emissão de 
documentos fiscais, apurada mediante a constatação de controle paralelo de vendas, 
“caixa dois”, com a finalidade de suprimir tributo efetivamente devido.  

Tal omissão, só é possível, por decisão emanada dos sócios da empresa, a 
quem cabe administrar e ditar os rumos a serem tomados por esta. 

O administrador que consente na venda de mercadoria sem emissão do 
correspondente documento fiscal, mediante controle paralelo de vendas, além de 
descumprir lei comercial, ainda pratica crime contra a ordem tributária, de acordo com as 
condutas ilícitas descritas na Lei nº 8.137/90. 

Assim, dada a natureza da infração tributária comprovada nestes autos, e 
reconhecida pelos sócios mediante acordo de parcelamento efetuado, é legitima a 
manutenção dos sócios administradores na qualidade de solidários pelo pagamento do 
imposto devido ao Erário Público Estadual, razão pela qual devem permanecer no polo 
passivo da lide. 

Quanto a arguição de ofício pela exclusão do solidário Paulo Sérgio Azeredo, 
responsável técnico pelo software gerencial da empresa, não restou comprovado nos 
autos, que de alguma forma o aplicativo fornecido por este para gerenciar o banco de 
dados da empresa, tenha possibilitado, causado ou permitido a venda de mercadorias 
sem emissão de documentação fiscal, mesmo porque, este tipo de infração não implica 
em uso irregular de software de gerenciamento. Por este motivo, deve ser excluída sua 
solidariedade pelo pagamento do imposto devido e exigido no presente lançamento. 

Sob os fundamentos acima delineados, mantenho na lide os solidários, 
NELSON PEREIRA FILHO E EDMAR MARINHO DE FARIA, na qualidade de sócios 
administradores, e excluo da lide, o solidário PAULO SÉRGIO AZEREDO. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01832/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída. 
Confronto entre valor de vendas informado por administradoras 
de cartões de crédito/débito e Escrituração Fiscal Digital - EFD. 
Improcedente 
 
 Não é devido ICMS quando restar comprovado que não ocorreu 
a infração narrada na inicial, qual seja, omissão de saída de 
mercadorias sem a emissão de documento fiscal, fato que leva a 
improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de omissão de saída de mercadoria, apurada pelo 
confronto entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito e 
os valores informados pelo contribuinte na Escrituração Fiscal Digital -EFD, relativo ao 
período de 01/02/2012 a 31/12/2012, resultando em uma base de cálculo no valor de R$ 
714.412,98, de acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias 
tributadas. Por consequência, exige-se ICMS na importância de R$ 151.191,31, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais,  

O processo foi instruído com os seguintes demonstrativos: “Comparativo de 
Vendas da EFD X Soma Total dos Cartões (Débito e Crédito) de 2012, relatório de Vendas 
Detalhadas no Cartão Débito/Crédito, Proporção de Mercadorias Tributadas, Cálculo da 
Alíquota Média – referente as saídas. 

Regularmente intimado o sujeito passivo compareceu aos autos impugnando 
o lançamento. 

Mediante Sentença nº 2601/2016-JULP, o julgador singular negou 
provimento a impugnação e julgou procedente o lançamento, e recusou os pedidos de 
nulidades por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, por ausência de provas e de fundamentos legais. 

Novamente intimada, a autuada apresentou recurso voluntário requerendo a 
improcedência do lançamento, por entender que a autoridade fiscal considerou como 
vendas, operações financeiras que não representam necessariamente circulação de 
mercadorias, e que tal fato não constitui hipótese de incidência do ICMS. 

É o relatório. 

 



VOTO 

 

A acusação fiscal tem por fundamento o inciso IX aliena “b” do §2º do artigo 
25 da Lei nº 11.651/91 – CTE, onde se estabelece a presunção de que houve venda de 
mercadoria tributada não registrada, quando se apura diferença a maior entre o valor de 
vendas informado pelas administradoras de cartões de crédito/débito e o valor de vendas 
informado pelo contribuinte.  

Portanto, a acusação de fiscal é de omissão de saída, ou seja, venda sem 
emissão do documento fiscal correspondente. 

Contudo, verifica-se, conforme documentos de fls. 03 dos autos, intitulado 
“Comparativo de Vendas da EFD X Soma Total dos Cartões” que a comparação se deu 
entre os valores informados pelas administradoras de cartões e os “valores registrados” na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, quando o correto, por se tratar de omissão de saída, é 
verificar se houve a emissão do correspondente documento fiscal para a venda efetuada e 
comprovada mediante o pagamento em cartão. Ou seja, o confronto deve ser entre os 
valores informados pelas administradoras de cartões e os valores assentados nos 
documentos fiscais. 

No caso em questão, as EFDs estavam “zeradas”, ou melhor dizendo, não 
apresentavam qualquer tipo de registro. Porém, quando se consulta no banco de dados da 
SEFAZ, a relação  das Notas Fiscais Eletrônicas - NFe emitidas pela autuada, o que se 
observa é que os valores dos documentos fiscais regularmente emitidos superam em 
muito os valores informados pelas administradoras dos cartões de crédito/débito, 
conforme comprovam as consultas realizadas no banco de dados da SEFAZ, documentos 
de fls. 194 a 204 juntados aos autos. 

Deste modo, restou demonstrado que não ocorreu a infração narrada na 
inicial, qual seja, omissão de saída de mercadorias sem a emissão de nota fiscal, fato que 
leva a improcedência do lançamento fiscal. 

Sob os fundamentos acima delineados, conheço do recurso apresentado 
pela autuada, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e julgo improcedente o 
lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01833/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saída. 
Confronto entre valor de vendas informado por administradoras 
de cartões de crédito/débito e documentos fiscais emitidos. 
Procedência Parcial. 
 
 É devida a diferença de ICMS quando restar comprovado que 
houve venda de mercadorias tributadas efetuada através de 
cartões de crédito/débito sem emissão do respectivo documento 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 55.773,08 (cinquenta e cinco mil, setecentos e 
setenta e três reais e oito centavos), considerando o parcelamento, para fins de eventual 
extinção do crédito tributário. Por unanimidade de votos, acolher  a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso VII,  "l", da Lei nº 11.651/91, arguida pela 
Relatora, ficando limitada a penalidade  ao § 11º, art. 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O fisco acusa o sujeito passivo de omitir receita de mercadoria, no valor de 
R$ 1.269.891,10, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas 
através de cartões de credito/debito e os PGDAS, e considerando a percentagem de 
vendas tributadas em relação a receita bruta declarada nos PGDAS. Em consequência, 
exige o pagamento do ICMS na importância de R$ 215.627,51, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

O lançamento foi instruído com:  Planilha comparativa entre Vendas por 
Cartões e PGDAS – D e mídia digital - CD contendo os PGDAS e as planilhas. 

Intimado o sujeito passivo não se manifestou e foi lavrado o Termo de 
Revelia. 

Em momento posterior o sujeito passivo apresentou Pedido de Revisão 
Extraordinária, com fundamento em arguição de ineficácia de intimação, em razão de 
ausência de intimação para apresentação de impugnação em segunda instância, 
acompanhado de documentos referentes as leituras da memória fiscal de equipamento 
emissor de cupom fiscal. 

Mediante Despacho nº 767/2017, o presidente do Conselho Administrativo 
tributário admitiu o pedido com fundamento no artigo 43 inciso II alínea “b” e §4º inciso II 
da Lei nº 16.469/09 e determinou o encaminhamento dos autos para serem distribuídos a 
Câmara Julgadora para apreciação da peça defensória apresentada pelo sujeito passivo. 



Mediante Resolução nº 023/2018, a Primeira Câmara Julgadora determinou 
diligência para que auditor fiscal revisasse o lançamento, promovendo o confronto entre os 
valores de vendas efetuados através de cartões de crédito/débito e os documentos fiscais 
emitidos, bem como apresentasse demonstrativo de diferenças remanescentes se por 
ventura apuradas e ainda, analisasse a necessidade de se realizar a Auditoria das 
Receitas Declaradas e do Documentário Emitido. 

 Em resposta a diligência solicitada, o auditor revisor informou que do 
confronto entre os valores de vendas efetuados através de cartões de crédito/débito e os 
documentos fiscais emitidos restou débito remanescente no valor de R$ 55.773,08, 
apurado conforme planilha revisional que anexou aos autos às fls. 93. Informou ainda, que 
lavrou o Auto de Infração nº 4 0118006 669 65 alusivo a diferença encontrada na 
comparação efetuada entre os documentos fiscais emitidos e as receitas declaradas no 
PGDAS-D. 

Regularmente intimado do resultado da revisão o sujeito passivo não se 
manifesta. 

 

É o relatório 

 

VOTO 

 

A acusação fiscal é de venda de mercadorias efetuada através de cartões de 
crédito/débito sem emissão dos respectivos documentos fiscais. 

De plano cumpre esclarecer que restou comprovada a infração denunciada 
na inicial, tendo em vista que, ainda que considerando os documentos fiscais relacionados 
na memória fiscal do equipamento emissor de cupom fiscal trazidos aos autos pelo sujeito 
passivo, em revisão fiscal, e conforme demonstra planilha constante às fls. 93 dos autos, 
ainda restou ICMS remanescente na importância de R$ 55.773,08, devido ao Erário 
Público Estadual.  

Porém, por se tratar de infração delineada no artigo 25, § 1º inciso IX alínea 
“b” do Código Tributário Estadual, entendo que a penalidade proposta deve ser adequada 
para a prevista no artigo 71 inciso VII alínea “l” da Lei nº 11.651/91, devendo ainda ficar 
limitada ao valor do imposto, conforme dispõe o inciso I do §11 do referido dispositivo 
legal. 

Sob os fundamentos acima, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe parcial provimento e julgo procedente em parte o lançamento, remanescendo 
ICMS no valor de R$ 55.773,08, devendo ser considerado o parcelamento efetuado para 
fins de extinção do crédito tributário. E ainda, altero a penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso VII alínea “l” da Lei nº 11.651/91, com aplicação do limitador previsto no § 11 do 
aludido dispositivo legal. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01841/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO.  
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEITADAS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. ICMS. OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS 
APURADA NO COMPARATIVO ENTRE AS VENDAS 
REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E AS 
INFORMADAS NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - PGDAS. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
III – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 
IV – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no PGDAS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Denilson Alves Evangelista, Mauricio Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para 



considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 1.243.918,24 (um 
milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e dezoito reais e vinte e quatro 
centavos), com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 
11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino 
Mauro que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas de mercadorias sem destacar nos respectivos 
documentos fiscais o ICMS referente à operação e sem efetuar o debito correspondente 
na escrituração Fiscal Digital, omitindo o pagamento do ICMS na importância de R$ 
1.476.506,46 referente aos meses de outubro de 2015 a março de 2017, em razão da falta 
de tributação nas saídas de medicamentos para Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte, utilizando de isenção inexistente para as operações, ancorando-se em 
Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário da Fazenda do Estado de Minas 
Gerais anexo, sem aplicabilidade ao Fisco de Goiás. O débito foi apurado através da 
Auditoria Básica do ICMS utilizando a alíquota interna em virtude de o destinatário não ser 
contribuinte do ICMS. Em consequência deverá recolher o imposto no valor mencionado, 
juntamente com os acréscimos legais. 

 
A infração está tipificada nos artigos 56, inc. I, e 64 da Lei nº 

11.651/91. 
 
A penalidade proposta é a prevista no artigo 71, inc. III, “c”, do CTE. 
 
O auto de infração está instruído com a Auditoria Básica do ICMS e 

respectivos demonstrativos, planilhas com discriminação analítica dos documentos fiscais 
de saídas e cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
no Mandado de Segurança n.º 1.0000.09.506713-8/000. 

  
Regularmente intimado na instância singular o sujeito passivo 

manteve-se inerte, o que culminou com a lavratura de termo de revelia. 
 
Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, 

arguindo, preliminarmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 
por ausência de capitulação adequada do fato gerador e da penalidade.  

 
Quanto ao mérito assevera que: há exigência em duplicidade 

relativamente às notas fiscais n.ºs 500, 501 e 502; documentos fiscais de troca de 
mercadorias foram considerados com débito do imposto; as saídas de medicamentos 
destinados à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte estão agasalhadas pela 
imunidade tributária por qualificar-se como entidade de assistência social sem fins 
lucrativos; questiona a inconstitucionalidade e desproporcionalidade da penalidade 
aplicada pugnando pela sua redução conforme previsto nos artigos 8º e 10º da Lei 
Estadual n.º 104/2012. 

 
Mediante Resolução n° 126/17, a Primeira Câmara julgadora 

converteu os autos em diligência para revisão do lançamento, especificamente para 
aplicação, em relação às notas fiscais emitidas a partir de janeiro de 2016, da alíquota 
interestadual e que fossem excluídas do lançamento as notas fiscais autuadas em 
duplicidade e as correspondentes à troca de mercadorias. 



 
Em resposta o revisor esclarece que foram excluídos da auditoria as 

notas fiscais autuadas em duplicidade e também as notas referentes a trocas de 
mercadorias, ficando assim reduzido o ICMS autuado no exercício de 2016 para o valor de 
R$ 587.798,68 e para o exercício de 2017 o valor de R$ 304.554,16. 

 
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece aos autos alegando que devido a um erro de sistema de correios a 
intimação foi entregue na torre errada do empreendimento, não tendo havido a efetiva 
intimação, sendo, portanto, a notificação nula uma vez que foi entregue no endereço 
errado. Aduz que não houve a exclusão das notas quem foram lançadas em duplicidade, 
requerendo a reapreciação do pedido de exclusão das mesmas. Assevera que como está 
patente no presente processo administrativo, todas as notas ficais foram emitidas para a 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, tratando-se de um destinatário isento de 
ICMS, conforme documentos acostados aos autos, reiterando-se o pedido de 
reconhecimento da isenção tributária. Por fim requer o recebimento da manifestação e os 
esclarecimentos recebidos. 

 
Submetidos a julgamento na data de 11/06/2018, os autos são 

novamente convertidos em diligência para revisão do procedimento fiscal, desta vez para 
que fosse promovida correção no lançamento de modo que o valor originário deve  ser 
composto do montante resultante da aplicação da alíquota interestadual de 12% e também 
dos percentuais relativos ao diferencial de alíquotas incidente na operação, estabelecidos 
em 60% (sessenta por cento) para o ano de 2016 e 40% (quarenta por cento) para o ano 
de 2017, conforme disposto no Convênio ICMS n.º 93/2015, cláusula 10ª, alíneas “a” e “b”, 
na Lei Estadual n.º 19.021/2015, art. 3º, inc. I, alíneas “a” e “b” e no Decreto Estadual n.º 
8.519/2015, art. 12, inc. I e II. 

 
Em resposta, atendendo à solicitação contida na resolução 

supramencionada, o revisor apresenta a auditoria revisada com novos demonstrativos, 
esclarecendo que, após a inclusão nos cálculos dos valores devidos a título de diferencial 
de alíquotas, o valor originário da obrigação tributária apurado na revisão anterior ficou 
majorado em R$ 293.788,56.  

 
Novamente intimado a se manifestar acerca do resultado da segunda 

revisão, a recorrente comparece aos autos arguindo que o resultado da segunda revisão 
do lançamento cerceou o seu direito de defesa além de violar o princípio que veda reforma 
de decisão para prejudicar o acusado (reformatio in pejus). Afirma que por ter sido 
produzida nova auditoria deveria o feito retornar à primeira instância sob pena de 
supressão do direito de defesa da recorrente. 

 
Advoga a inaplicabilidade do Convênio ICMS 93/2015 e do Decreto 

Estadual 8.519/2015 ao caso presente tendo em vista tratar-se o destinatário final de 
contribuinte imune. 

 
Requer a declaração de nulidade de todas as diligências realizadas 

com base na Resolução n.º 076/2018 e sua exclusão dos autos. 
 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 



Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter realizado saídas de mercadorias sem destacar 
nos respectivos documentos fiscais o ICMS referente à operação e sem efetuar o debito 
correspondente na escrituração Fiscal Digital, omitindo o pagamento do ICMS na 
importância de R$ 1.476.506,46 referente aos meses de outubro de 2015 a março de 
2017, em razão da falta de tributação nas saídas de medicamentos para Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, utilizando de isenção inexistente para as operações, 
ancorando-se em Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário da Fazenda do 
Estado de Minas Gerais anexo, sem aplicabilidade ao Fisco de Goiás. 

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o 
aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste 
feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que 
há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não 
existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está 
correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeitos passivo 
oportunidade de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento 
deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Assevera a recorrente que o resultado da segunda revisão lhe 

cerceou o seu direito de defesa além de violar o princípio que veda a reforma de decisão 
para prejudicar o acusado (reformatio in pejus). 

 
Ora, cerceamento do direito de defesa não há, posto que a 

recorrente foi corretamente cientificada para se manifestar acerca da alteração do 
lançamento promovida pelo revisor. 

 
No que concerne à alegada violação do princípio que proíbe 

a reformatio in pejus, de fato o Código de Processo Penal pátrio estabelece, em seu art. 
617, que: "o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 
383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando 
somente o réu houver apelado da sentença".  

 
Trata-se do princípio da proibição da reformatio in pejus, o qual 

significa que não pode haver reforma da decisão para pior. Em outras palavras, havendo 
apenas recurso da defesa, o juízo ad quem não poderá agravar a situação do réu. 

 
Rememorando a situação destes autos: cuida-se de autuação em 

que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar nos respectivos 
documentos fiscais o ICMS referente à operação e sem efetuar o debito correspondente 
na escrita fiscal, ancorando-se em imunidade tributária inexistente.  

 
O auto de infração exige do sujeito passivo o imposto no montante 

de R$ 1.476.506,46, cujo cálculo é decorrente da aplicação alíquota interna de 17% sobre 



o valor da base de cálculo corresponde ao total das saídas realizadas, em virtude de o 
destinatário não ser contribuinte do ICMS. 

 
A primeira diligência, realizada às fls. 77/91, corrigiu parcialmente 

incorreções detectadas no lançamento, expurgando as notas fiscais autuadas em 
duplicidade bem como as relativas a trocas de mercadorias. Também procedeu à 
adequação da alíquota, passando de 17% para 12%, tendo em vista a alteração normativa 
implementada no §2º do artigo 155 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 87 de 
16/04/2015, o qual determina que nas operações que destinem bens a consumidor final, 
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se à a alíquota 
interestadual. 

 
A segunda revisão, por sua vez, perpetrada às fls. 105/119, visou 

tão-somente complementar a revisão anterior, de modo que o valor do crédito tributário 
objeto do presente lançamento devia ser quantificado levando em consideração a alíquota 
interestadual de 12% incidente sobre as referidas operações bem como os percentuais 
relativos ao diferencial de alíquotas, pertencentes ao Estado de Goiás, estabelecidos em 
60% (sessenta por cento) para o ano de 2016 e 40% (quarenta por cento) para o ano de 
2017, conforme disposto no Convênio ICMS n.º 93/2015, cláusula 10ª, alíneas “a” e “b”, na 
Lei Estadual n.º 19.021/2015, art. 3º, inc. I, alíneas “a” e “b” e no Decreto Estadual n.º 
8.519/2015, art. 12, inc. I e II. 

 
Após a segunda revisão o valor originário do crédito tributário ficou 

reduzido de R$ 1.476.506,46 para R$ 1.243.918,24. 
 
Neste contexto não há que falar em supressão de instância visto que, 

em que pese ter sido regulamente intimado, o sujeito passivo não apresentou defesa na 
instância inaugural deste contencioso.  

 
Do mesmo modo não há que falar em alteração da fundamentação 

jurídica do lançamento pela inclusão de fatos novos na segunda revisão empreendida 
nesta fase cameral, haja vista que o valor do crédito tributário apurado corresponde 
exatamente ao imposto omitido pela autuada decorrente da emissão de documentos 
fiscais de saídas interestaduais de mercadorias com a utilização indevida de imunidade 
tributária, o qual abarca, naturalmente, tanto o imposto devido pela operação de saída 
interestadual deste estado, calculado à alíquota interestadual de 12%, como também as 
parcelas relativas ao diferencial de alíquotas devidas ao erário goiano. 

 
Por fim, também não há que se falar em ofensa ao princípio de veda 

a reformatio in pejus, primeiro por que não houve qualquer decisão de mérito proferida nos 
presentes autos de modo que incogitável falar em agravamento da pena e, segundo, por 
que o resultado obtido na segunda revisão resultou em redução do valor originário do 
crédito tributário de R$ 1.476.506,46 para R$ 1.243.918,24, o que revela a ocorrência não 
de reformatio in pejus mas sim de reformatio in melius.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar 
se razão assiste à recorrente quando assevera que as saídas de medicamentos 
destinados à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte estão albergadas pela 
imunidade tributária por qualificar-se como entidade de assistência social sem fins 
lucrativos. 



 
O assunto foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal 

(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.º 608872, com repercussão geral 
reconhecida, no qual se discutia a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre produtos e serviços adquiridos por entidades filantrópicas.  

 
Eis o teor da ementa: 
 
EMENTA. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade 
do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de 
assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado 
interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito 
reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. 
Irrelevância.  
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o 
entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus 
beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de 
simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da 
existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da 
repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes.  
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já 
trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme 
o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto 
federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de 
desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de 
contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda 
que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do 
tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato).  
3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou 
a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, 
contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.  
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de 
assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação 
(contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o 
lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais.  
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade 
tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, 
em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na 
condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para 
resolver essa questão, investigar se o tributo repercute 
economicamente.  
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da 
posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente 
caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos 
envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do 
ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte 
de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, 
mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência 
ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem 
de diversos fatores externos à natureza da exação, como o 
momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou 
da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade 
da demanda, dentre outros.  



7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no 
sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, 
c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias 
pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. 
Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes 
de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito 
constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e 
concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a 
análise da controvérsia. Precedentes.  
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso 
extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade 
tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem 
condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas 
ex lege.  
9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão 
Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A 
imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na 
posição de contribuinte de direito, mas não na de simples 
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da 
existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica 
do tributo envolvido.” 
(RE 608872/MG – Minas Gerais – Recurso Extraordinário; Rel. Min. 
Dias Toffoli; Julgamento: 23/02/2017; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 
 

Portanto, da leitura do excerto da jurisprudência do Supremo tribunal 
Federal acima transcrita infere-se que a imunidade tributária só alcança quem faz parte da 
relação jurídica do tributo. Por isso, as entidades filantrópicas devem recolher ICMS sobre 
os produtos que comprar para desempenhar suas atividades. Segundo a jurisprudência do 
STF a imunidade tributária se aplica ao contribuinte de direito, e não ao contribuinte de 
fato. 

 
No que tange à materialidade da exigência tributária, as diligências 

realizadas nesta instância cameral depuraram corretamente o montante do crédito 
tributário devido ao erário goiano, de modo que: 

 
 Em 2015 o ICMS devido é de R$ 153.108,04 (fls.   07) 
 Em 2016 o ICMS devido é de R$ 822.899,29 (fls. 111) 
 Em 2017 o ICMS devido é de R$ 267.910,91 (fls. 116) 

 
Totalizando R$ 1.243.918,24 (um milhão, duzentos e quarenta e três 

mil, novecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), devendo a penalidade proposta 
ser adequada para a prevista no art. 71, inc. IV-A, do CTE por ser mais específico para a 
irregularidade noticiada na exordial. 

 
Por fim, incumbe salientar que o acolhimento do pleito da recorrente 

de que a penalidade aplicada seria inconstitucional por violar o princípio da 
proporcionalidade, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que 
regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 



as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se 
tratar de entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância dou-
lhe parcial provimento para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e, no mérito, julgar parcialmente procedente o lançamento com a ICMS a recolher 
no valor de R$ 1.243.918,24 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e 
dezoito reais e vinte e quatro centavos), com a adequada da penalidade para a prevista no 
art. 71, inc. IV-A, da Lei n.º 11,651/91. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01845/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. REINCLUSÃO 
NA LIDE DO SOLIDÁRIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. 
OPERAÇÕES DE VENDAS DE VEÍCULOS USADOS. INCIDÊNCIA 
DO ICMS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
 
I – Impõe-se o acolhimento do recurso da Representação 
Fazendária para o fim de reincluir na lide o solidário, vez que 
este exercia à época da ocorrência do fato gerador a função de 
administrador da sociedade empresária, consoante inteligência 
do art. 45, inciso XII do CTE, combinado com artigo 124, inc. II, 
do Código Tributário Nacional. 
 
II - As operações de vendas de automóveis usados, sem 
documentação fiscal e acobertadas por Contratos de 
Consignação celebrados sem a observância dos requisitos 
legais, configuram operações mercantis, inserindo-se, portanto, 
no campo de incidência do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS a recolher de R$ 65.053,13 (sessenta e cinco mil e cinqüenta e três reais e treze 
centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
reinclusão do sujeito passivo solidário Omar ribeiro de Vasconcelos na lide, arguida pela 
Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira D'abadia e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo por ter omitido saída de mercadorias conforme apurado em comparativo entre as 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, no período 
de 01/01/2006 a 05/04/2011. 

 



Tipificação da infração: arts. 25, §1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei nº 
11.651/91. Penalidade: art. 71, VI, "I", §9°I, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do 
referido preceito legal. 

 
Foi arrolado como solidário OMAR RIBEIRO DE VASCONCELOS, 

na condição de sócio e administrador da empresa. 
 
Instrução processual: relação dos veículos usados comercializados 

em consignação, Termo de Apreensão n° 1100117832-0, relatório de 
entradas/saídas/indicadores fiscais utilizando valor contábil, cópia do livro Registro de 
Apuração do ICMS, contratos de consignação, planilha fiscal, comparativo fiscal e relação 
de operações. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos, em peça conjunta, 

apresentaram impugnação, pugnando, preliminarmente, pela exclusão da lide do solidário 
e, no mérito, requereram a improcedência do lançamento, alegando que a operação 
realizada entre o proprietário do veículo novo ou usado e a empresa revendedora 
(intermediaria) não está inserida no campo de incidência do ICMS. O proprietário do bem 
é quem tem a intenção de vender o veículo ao entregá-lo em consignação à empresa 
impugnante.  

 
Sustentou que, no caso vertente, os veículos novos ou usados não 

são mercadorias para quem vende, mas sim um bem, e que nesta operação faltariam os 
elementos necessários da habitualidade e da mercancia. 

 
Aduziram que o Fisco exigiu o ICMS em situação onde não há 

incidência do referido imposto, uma vez que não configura fato gerador de ICMS as 
vendas de bens novos ou usados realizados por empresas intermediárias mediante 
contrato estimatório ou em comissão. 

 
Os autos foram convertidos em diligência na instância singular, para 

que auditor estranho à lide verificasse os documentos apresentados pela impugnante e 
esclarecesse de maneira conclusiva se as vendas de veículos feitas via contrato em 
comissão estariam relacionadas neste processo. 

 
Em resposta os revisores anexaram ao feito novo relatório, fls. 

966/983, esclarecendo os procedimentos por eles adotados e afirmando que o novo 
demonstrativo de cálculo foi efetuado levando em consideração a redução da base de 
cálculo de 95% prevista no art. 8°, I, “a”, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, devendo a 
base de cálculo e o valor do ICMS lançados no auto de infração serem alterados para R$ 
542.109,40 e R$ 65.053,13, respectivamente, conforme tabela anexa às fls. 971. 

 
Em decisão prolatada às fls. 991/995, o julgador singular rejeitou o 

pedido de exclusão do solidário da lide e, no mérito, julgou parcialmente procedente o 
lançamento, reduzindo o ICMS exigido na inicial para R$ 65.053,13 (sessenta e cinco mil, 
cinquenta e três reais e treze centavos). 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentaram recurso 

voluntário, reiterando o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, pugnaram 
pela reforma da sentença singular e consequente improcedência do auto de infração, 
reafirmando que não houve venda de veículos e aqueles que se encontravam em seu 
estabelecimento foram ali deixados em consignação, asseverando que nos casos de 
venda, estas são tratadas diretamente entre o proprietário do veículo e o comprador. 



 
Aduz que o Fisco não trouxe aos autos nenhuma prova de que 

ocorreu a venda desses veículos, quando apreendeu os Contratos de Consignação. 
Afirma que a Secretaria da Fazenda colheu junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN) 
todas as informações onde constam que quem vendeu e comprou os veículos são 
pessoas distintas da autuada. 

 
Explica que a Consignação é modalidade de contrato comercial 

prevista no Código Civil em seu art. 534, o qual dispõe: “pelo contrato estimatório, o 
consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vende-lo, 
pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a 
coisa consignada”. Conclui que a consignação ou contrato estimatório é um tipo de 
contrato onde o consignatário recebe um bem móvel, que será posta a venda pelo valor 
estipulado pelo consignante no respectivo contrato, tendo o consignatário o direito a uma 
porcentagem sobre o valor da venda como forma de pagamento pelo serviço prestado. 

 
Reproduzem o Parecer Normativo n° 007/09-SAT. Transcrevem 

também excertos dos Acórdãos n°s 1.608/08 e 3.544/10, que tratam de questão idêntica. 
 
O feito é convertido em diligência na fase cameral para que auditor 

fiscal promovesse análise da documentação anexada pelo sujeito passivo, produzindo 
relatório que viesse demonstrar a natureza das operações efetivamente ocorridas na 
comercialização dos veículos e efeitos sobre a exigência constante na peça inicial do 
presente processo. 

 
Em resposta, o revisor com fundamento no art. 1°, IV, parágrafo 

único, e art. 2° da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT devolve o processo ao órgão 
julgador requisitante para que, caso este entendesse imprescindível a diligência, 
fundamentasse as razões que motivaram a conversão do feito em diligência. 

 
Intimados os sujeitos passivos não se manifestaram acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
O feito foi novamente convertido em diligência, desta vez para que o 

sujeito passivo apresentasse levantamento contraditório ao levantamento fiscal, 
impugnando de forma específica e detalhada, ponto a ponto, o levantamento do Fisco, 
indicando todos erros ou falhas existentes. 

 
Intimados os sujeitos passivos mantiveram-se inertes. 
 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, a Terceira 

Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, excluir da lide o solidário e, quanto 
ao mérito, julgar improcedente o lançamento. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo a reversão do aresto cameral e procedência do auto de infração, bem 
como a reinserção na lide do sujeito passivo solidário. 

 
Os sujeitos passivos também apresentam contradita ao recurso 

fazendário, requerendo a manutenção da decisão cameral com esteio nos mesmos 
argumentos apresentados nas instâncias anteriores. 

 
É, em síntese, o relatório. 



 
V O T O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 

acusado de ter omitido saída de mercadorias conforme apurado em comparativo entre as 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, no período 
de 01/01/2006 a 05/04/2011. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
De início, quanto à pretensão fazendária de reinclusão na lide do 

solidário, acolho-a, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco que o sujeito 

passivo promoveu saídas de mercadorias de seu estabelecimento sem documentação 
fiscal, conforme apurado no cotejamento entre as vendas realizadas e os documentos 
fiscais emitidos relativos a essas vendas, não há como sustentar que o sócio 
administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em 
vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu 
administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto 
apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
No que concerne à matéria de fundo, incumbe ressaltar que a ideia 

de que as operações de venda dos veículos usados sempre estão sujeitas à incidência de 
ICMS, sob o argumento de que os veículos usados, em quaisquer circunstâncias, são 
mercadorias para os estabelecimentos que praticam operações envolvendo esses bens 
não encontra respaldo na legislação tributária estadual tampouco na jurisprudência dos 
Tribunais superiores. 

 
A propósito, visando solucionar de forma harmônica e racional a 

matéria, a Gerência de Políticas Tributárias da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
expediu o Parecer Normativo n.º 07/2009-SAT, orientando que as operações de vendas de 
automóveis usados realizadas por empresas do ramo, por conta e ordem do proprietário 
do veículo, desde que em decorrência de celebração de Contrato Estimatório ou Contrato 
de Comissão, e observadas as formalidades legais, entre este e o estabelecimento 
revendedor de carros usados, não estão sujeitas à incidência de ICMS. 

 
No caso destes autos, a legenda estampada no demonstrativo 

elaborado pelo Fisco às fls. 501 indica as irregularidades que motivaram a 
desconsideração dos contratos de consignação apresentados pelo sujeito passivo, a 
saber: 

a) veículo adquirido pelo consignante em data posterior à da 
assinatura do contrato de consignação; 

b) o consignante não era o proprietário do veículo na data da 
assinatura do contrato de consignação; 



c) o consignante era o proprietário do veículo na data da assinatura 
do contrato de consignação, contudo o contrato não possuía assinatura do consignante ou 
reconhecimento de firma. 

 
Com efeito, as incongruências e irregularidades assinaladas acima 

poderiam ter sido contornadas pelo sujeito passivo nas diversas oportunidades em que 
compareceu nos autos, bastando que apresentasse os elementos comprobatórios de que 
os veículos discriminados nos contratos de consignação não lhe pertenciam, tendo 
operado apenas na qualidade de intermediador do negócio. 

 
É certo que o argumento fiscal de que os contratos não cumpriram o 

requisito disposto no art. 221 do Código Civil, pelo qual os seus efeitos não se operam, a 
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público, não constitui argumento 
peremptório para descaracterizar a natureza das operações de vendas de veículos 
usados, realizadas por força dos referidos contratos de consignação, a ponto de permitir a 
assertiva de que, em razão da falta do reconhecimento de firma nos referidos contratos, as 
operações de venda dos veículos usados transmudou de intermediação de negócio, 
sujeita à incidência do ISS, para circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS. 

 
Isso por que a análise dos mencionados contratos de consignação 

deve ser feita em conjunto com os demais elementos de prova, especialmente, as notas 
fiscais de entrada dos veículos no estabelecimento, que deveriam ter sido emitidas pela 
autuada em nome dos vendedores consignantes, constando como natureza da operação 
“entrada de veículo em consignação”, bem como as notas fiscais de saída, que também 
deveriam ter sido emitidas pela autuada, destinadas aos compradores dos veículos, 
indicando como natureza da operação “venda de mercadoria recebida em consignação”, 
contudo, nada disso restou comprovado nos presentes autos. 

 
Saliente-se que, em que pese não terem sido observadas as 

formalidades exigidas pela legislação civil, poderia a empresa autuada ter comprovado 
que exerceu o papel de mera intermediária, bastava para isso, reprise-se, que fizesse 
anexar no presente feito cópias dos documentos fiscais mencionados no parágrafo 
precedente, demonstrando a vinculação entre os documentos fiscais de entrada e de 
saída que deveriam ter sido por ela emitidos, com o correto preenchimento do campo 
“descrição dos produtos/serviços”, identificando cada veículo pela placa, chassi, renavam 
e demais dados. 

 
No caso destes autos a autuada não comprova que laborou 

consoante determina a legislação tributária, procedendo à emissão das notas fiscais de 
entrada em seu estabelecimento dos veículos em consignação, das notas fiscais de saída, 
vinculadas às de entrada, relativas à venda dos veículos em consignação, de modo a 
conferir idoneidade e credibilidade aos contratos de consignação desconsiderados pela 
fiscalização, e corroborar seus argumentos de que a natureza das operações encetadas 
nos referidos documentos é de mera intermediação, inserida no campo de incidência do 
ISS e não do ICMS, conforme sustenta. 

 
Portanto, considerando que os contratos de consignação, 

desconsiderados pelo Fisco, apresentam incongruências que lhes retiram a idoneidade 
(veículo adquirido pelo consignante em data posterior à da assinatura do contrato de 
consignação ou ausência de assinatura) ou não observaram as formalidades legais 
exigidas (firma reconhecida do proprietário comitente ou consignante), as operações de 
saída dos veículos do estabelecimento da autuada se caracterizam como operações de 
vendas de mercadorias, sujeitas, portanto, à incidência do ICMS. 



 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto cameral, 
procedendo à reinclusão na lide do sujeito passivo solidário e, quanto ao mérito, reformar 
o aresto cameral para manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente o 
lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de outubro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01849/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO.  
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEITADAS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. ICMS. OMISSÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS 
APURADA NO COMPARATIVO ENTRE AS VENDAS 
REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E AS 
INFORMADAS NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - PGDAS. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
III – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 
IV – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no PGDAS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Luis Antônio da Silva Costa. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 



direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, José 
Eduardo Firmino Mauro e Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino 
Mauro e Luis Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração sob julgamento a acusação fiscal é de que o 
sujeito passivo omitiu saída de mercadorias, no valor comercial de R$ 25.536.163,46, 
conforme detectado em cotejamento efetuado entre as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras de 
cartões e as informadas junto ao simples nacional mediante o PGDAS, resultando numa 
base de cálculo no valor de R$ 25.536.163,46. Dessa forma, suprimiu o pagamento de 
imposto na importância de R$ 2.421.763,94. 

 

Adoto o relatório da sentença de fls. 111/119 e, ao incorporá-lo ao 
presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento para rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, indeferir o pedido de 
conversão do feito em diligência e, no mérito, julgar procedente o lançamento. 

 

Regularmente intimados os sujeitos passivos apresentam recursos 
voluntários, em peças idênticas que reproduzem ipsis litteris os mesmos argumentos 
apresentados na instancia inaugural.   

 

Arguem a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, argumentando que a fiscalização 
deveria relacionar todas as notas fiscais e informações suficientes para apuração do 
tributo, discriminando-as uma a uma, sendo tal requisito indispensável para configurar a 
infração cometida e do tributo apurado.  

 

Sustentam que o Fisco não apresenta de maneira clara e consistente 
a forma de apuração do tributo, nem qualifica os produtos tributados, de modo que a 
incidência de alíquotas variadas certamente causará embaraços na apuração fiscal final, o 
que não se admite num Estado Democrático de Direito, merecendo este AI ser anulado de 
plano. Descreve sobre os requisitos que devem constar do auto de infração.  

 

Asseveram que o agente autuante auferiu valores aleatórios nos 
períodos fiscalizados, que não observou a existência de pagamento do ICMS antecipado 
de diversos produtos, haja vista que o imposto de grande parte das notas fiscais foi 
devidamente recolhido. Destacam que a igualdade constitucional que previsiona a plena 
defesa, faz ver que os lançamentos devem contar com a devida clareza, restando nulas as 
notificações aqui objeto, dado que deixa de informar as notas fiscais, emitentes e valores 
corretos que geraram a emissão da notificação, cerceando a plena defesa. 

 

Argumentam que a fiscalização goiana não pode solicitar 
informações às administradoras de cartão de créditos sobre os valores das transações 
efetuadas pelos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços, e tampouco 
pode autuar o contribuinte com base nas informações obtidas dessas administradoras. 

 

Explicitam a respeito de impugnação apresentada por contabilista; 
dos procedimentos de fiscalização em estabelecimentos; dos poderes estabelecidos no 



CTN para a tarefa de fiscalização; do arbitramento; dos procedimentos de apuração do 
imposto, etc. Questionam a multa aplicada bem como os juros, taxando-os de 
confiscatórios. Transcrevem jurisprudência e acórdãos a respeito.  

 

Concluem, requerendo: I) nulidade do auto de infração; II) realização 
de diligência, a fim de apurar as informações prestadas no tocante aos valores; III) 
recálculo da multa e dos juros, haja vista terem sido indicados em percentuais superiores 
aos previstos legalmente; IV) nulidade do lançamento em virtude de o arbitramento 
indicado configurar verdadeiro confisco de bens; e V) improcedência do lançamento. 

 

É, em síntese, o relatório. 

 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido saída de mercadorias conforme 
detectado em cotejamento efetuado entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e as 
informadas junto ao simples nacional mediante o PGDAS. 

 
De início, relativamente à preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com 
todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, 
sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados 
neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida 
de que há perfeita sintonia entre as provas colacionadas pelo Fisco e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração e da penalidade estão corretas, não merecendo qualquer reparo.  

  

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 

 

No que concerne à preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, evidencia-se que foi oferecida ao sujeitos passivo oportunidade de 
trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 

Rejeito, também, a preliminar de nulidade suscitada. 



 

De igual modo indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 
se encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste 
feito em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no 
inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que os sujeitos passivos 
nada apresentam que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, a acusação fiscal é no sentido de que o sujeito passivo omitiu saídas 
de mercadorias, conforme comparativo entre as vendas faturadas através de cartões de 
crédito ou débito, cujos extratos foram fornecidos pelas respectivas administradoras, e as 
informadas no PGDAS. 

 
O lançamento de ofício em tela se ancora na presunção contida no 

art. 25, §1º, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91, segundo a qual: “presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real”. 

 
Tendo em conta o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 

6.930/09 (Regimento Interno do CAT), valho-me da faculdade conferida por este preceito 
normativo para transcrever excerto da decisão monocrática, prolatada às fls. 111/119, de 
autoria do eminente julgador Heli José da Silva, da qual extraio os fundamentos de fato e 
de direito que utilizo como razões de decidir quanto à matéria de fundo tratada nestes 
autos, nestes termos: 

 

“[...] 

Destaco, ainda, que é do conhecimento de todo e qualquer 

contribuinte que a forma legal de realizar vendas, se concretiza, 

tributariamente, através da emissão de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, com 

controle fazendário, registro no livro fiscal próprio e a devida apuração do 

imposto. Os valores contidos no lançamento de ofício realizado pelo Fisco, 

neste processo, surgiram em consequência de procedimentos realizados 

pelo autuado, que não laborou de forma correta na emissão das Notas 

Fiscais ou Cupons Fiscais em vendas efetuadas, detectadas em razão das 

informações coligidas junto às Administradoras de Cartões de Créditos, e 

juntadas aos autos pelos autuantes. 

[...] 



Inexiste, portanto, qualquer comprovação, venda a venda, da perfeita 

correlação entre as vendas informadas pelas Administradoras de Cartões de 

Crédito, com os documentos fiscais emitidos pela empresa. 

Importante destacar, nessa seara de julgamento, que o documento 

denominado “Parecer de Coobrigado”, fls. 11/13, detalha, às minúcias, os 

procedimentos encetados pelos autuados, visando se esquivarem de 

promover o pagamento do imposto incidente sobre as operações autuadas. 

Tem-se, claramente, definido o “animus“ fraudulento dos autuados.  

O sujeito passivo, na questão meritória propriamente dita, nada 

apresenta para comprovar que as vendas realizadas por intermédio dos 

Cartões de Crédito e/ou Débito tiveram a emissão dos documentos fiscais, 

mantendo seu posicionamento tão somente em relação às nulidades acima 

apreciadas, e, também, tergiversando a respeito de eventual ilicitude na 

obtenção das provas, situação que não ocorreu nos presentes autos.  

Inexiste qualquer ilicitude em relação às informações prestadas pelas 

Administradoras de Cartões de Crédito e/ou Débito, à vista do estabelecido 

no artigo 462, inciso VI-B, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 

RCTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 462. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante 

notificação escrita, todas as informações de que disponham com relação a 

bens, negócios ou atividades de terceiros (Lei nº 11.651/91, art. 151):  

[...]  

VI-B – As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta 

corrente e os demais estabelecimentos similares;  

[...]  

§ 3º. Fica dispensada a notificação escrita pela autoridade fiscal, quando a 

legislação tributária exigir a entrega periódica das informações de que trata o 

caput deste artigo”. 

 



Outrossim, a legalidade da obtenção dos extratos junto aos Bancos e, 

também, junto às Administradoras em referência, nos moldes estabelecidos 

pela Lei Complementar nº 105/2001, situação já exaustivamente discutida nos 

tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal – STF, o qual já 

decidiu ser constitucional a referida Lei Complementar, que permite aos 

órgãos da Administração Tributária quebrar o sigilo fiscal de contribuintes 

sem autorização judicial, com o entendimento de que a norma não configura 

quebra de sigilo bancário, mas sim transferência de informações entre 

bancos e o Fisco, ambos protegidos contra o acesso de terceiros. Segundo o 

STF, como bancos e Fisco têm o dever de preservar o sigilo dos dados, não 

há ofensa à Constituição.  

O STF entendeu que o poder de fiscalização inserido no Texto Constitucional, 

autoriza o Fisco a obter os dados bancários dos contribuintes a fim de 

buscar elementos indicadores da sua capacidade contributiva e, assim, aferir 

a correção do recolhimento tributário, sem que se possa reputar contrariado 

o direito do cidadão à intimidade e à privacidade. 

[...]  

 

Em adição aos argumentos supra expendidos, cumpre ressaltar que 
a empresa autuada na data de 27/05/2009 solicitou suspensão provisória do seu cadastro 
para baixa. O referido cadastro foi efetivamente baixado em 16/07/2018. 

Os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram durante o 
exercício de 2014.  

Neste contexto, merece destaque o fato de que as vendas realizadas 
pela empresa, no exercício de 2014, e informadas ao Fisco pelas administradoras dos 
cartões de crédito/débito, totalizaram o vultoso montante de R$ 25.536.163,46, tendo sido 
recolhido ao erário estadual, durante todo o exercício de 2014, tão-somente a quantia vil 
de R$ 238,00 a título de diferencial de alíquotas, o que evidencia que o sujeito passivo, 
inobstante se encontrar com o cadastro suspenso por iniciativa própria desde 27/05/2009, 
continuou a exercer atividade mercantil à margem da fiscalização, sem emissão dos 
documentos fiscais exigidos e sem o recolhimento do imposto devido incidente sobre as 
referidas vendas. 

Por fim, incumbe salientar que o acolhimento do pleito da recorrente 
de que a penalidade aplicada seria inconstitucional por violar o princípio da 
proporcionalidade, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que 
regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e assim preconiza: 



 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- 
apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se 
tratar de entendimento reiterado. 

 

Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 
provimento para rejeitar o pedido de diligência e as preliminares de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa e, no mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01852/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
relação a operações com mercadorias promovidas sem a devida 
emissão de documento fiscal. Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provado que o sujeito passivo não emitiu nota fiscal 
em cada operação de saída de mercadoria tributada, cabe 
exigência do imposto e multa sobre elas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime,conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de saída de mercadoria tributada apurada 

através de comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos 

relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo de R$ 5.813.967,55, de 

acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Dessa 

forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 775.001,87. Em 

consequência deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais, conforme 

demonstrativos anexos.  

Para efeito de instrução do processo, foram anexados, dentre outros, 

aos autos os seguintes documentos:  

= anexo estruturado – demonstrativo do crédito tributário (fls. 2); 

= anexo estruturado – identificação dos sujeitos passivos 

coobrigados (fls. 3,4); 



= Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 5);  

= DVD com trabalho fiscal (fls. 6); 

= Ordem de Serviço (fls. 7);  

= Comparativo de Vendas PGDAS x Operação Cartão (Débito e 

Crédito) (fls. 2); 

= Vendas Detalhadas no cartão de débito/crédito (fls. 9/13); 

= Documento chamado de PARECER DE COOBRIGADO (fls. 

14/16), que traz explicações sobre a composição do quadro de solidários escolhidos pela 

fiscalização; 

= Cópia do contrato social da empresa. Nele fica claro que a 

empresa ROCHA MARQUES & BRAZ LTDA-ME foi comprada e transformada da 

PANIFICADORA E MERCEARIA ELOHIM LTDA-ME (fls. 21/28). Os sócios da empresa 

seriam CLAUDIA DENISE DE QUEIROZ FERREIRA e CLEUZA BRAZ DE QUEIROZ 

FERREIRA, onde os poderes de administração seriam apenas CLAUDIA DENISE DE 

QUEIROZ FERREIRA.  

= Termo de Interrogatório (fls. 31/48), feito com SANDRO RENATO 

COSTA DA SILVA, em que esclarece sua participação nos fatos lesivos ao fisco. 

Houve a devida intimação dos solidários bem como do sócio da 

empresa, sendo lavrada a respectiva revelia (fls. 59). 

Nova intimação foi feita, com silêncio de SANDRO RENATO COSTA 

DA SILVA e CLÁUDIA DENISE DE QUEIROZ FERREIRA (fls. 70). 

CLEUZA BRAZ DE QUEIROZ FERREIRA, sócia administradora da 

empresa PANIFICADORA E MERCEARIA ELOHIN LTDA-ME veio ao processo e trouxe 

suas razões nesse momento. 

Destaca a tempestividade do recurso apresentado. Faz introito 

narrando os fatos dentro de sua visão.  

Argui cerceamento em seu direito de defesa e insegurança na 

determinação da infração em função de erro no trabalho acusatório, pois, de acordo com 

sua visão, não contém a relação das notas fiscais e informações suficientes para apuração 

do tributo, discriminando-as uma a uma. Questiona a sua clareza. E afirma que o fisco não 

observou os casos em que houve pagamento antecipado do imposto. 

Faz extenso arrazoado sobre o direito de defesa.  



Afirma que há desrespeito ao artigo 195 do Código Tributário 

Nacional que diz que os documentos da empresa devem ser analisados pela fiscalização 

de forma cuidadosa, e isso, na visão da defesa, não teria ocorrido.  

Alega que nada lhe foi requerido, para que o trabalho fosse efetuado.  

Isso, na visão da defesa, teria ensejado um arbitramento do lucro da 

empresa. Diz que os valores lançados foram apurados de forma aleatória.  

Questiona os valores da multa que lhe está sendo imposta, entende 

ser confiscatório. Fala sobre excesso de exação que teria ocorrido. Faz referência ao 

artigo 316 do Código Penal.  

Encerra sua peça pedindo:  

= Nulidade ab initio do trabalho acusatório, em relação a 

cerceamento e insegurança na determinação da infração.  

= realização de diligência; 

= redução dos valores de multa imputados; 

Junta cópia de alteração contratual em que a sócia CLEUZA BRAZ 

DE QUEIROZ FERREIRA se retira da sociedade e a transfere para ENES BATISTA DA 

SILVA. Fato esse ocorrido em 14/07/2.011.  

Cabe ressaltar que os fatos geradores se reportam a 2.016.  

É o relatório. 

Inicialmente me manifesto sobre as preliminares de insegurança e de 

cerceamento ao direito de defesa. Não há nenhum vício provado em relação ao trabalho 

acusatório. Nada de efetivo foi trazido. Portanto, descabe qualquer interpretação nesse 

sentido.  

Sobre o pedido de diligência, da mesma forma, cabe destacar a 

inexistência de prova apresentada pela defesa que pudesse embasar esse pedido. As 

provas trazidas foram muito fortes e nunca houve qualquer dúvida sobre sua precisão e 

consistência. Os relatórios apresentados pelas operadoras têm absoluta credibilidade e 

são inquestionáveis.  

Sobre a possível confiscatoriedade, entendo ser matéria estranha ao 

poder administrativo. Essa matéria deve ser tratada pela instância judicial, que é quem 

tem competência para esse tipo de apreciação.  



Em relação ao mérito, resta clara a simplicidade da acusação fiscal, 

o sujeito passivo, ao ser confrontado pelas informações oferecidas pelas operadoras de 

cartões sobre sua real movimentação, foi surpreendido com descoberta de que não 

informava a sua totalidade, demonstrando óbvio desejo de sonegar o imposto em relação 

a essas operações feitas sem a devida emissão de documentos fiscais. 

Nada foi trazido pela defesa que pudesse fragilizar, ainda que de 

forma parcial, a consistência do trabalho acusatório.  

Diante de tudo o que foi posto, nego provimento ao pedido de 

realização de diligência. Em relação às preliminares, nego provimento a todas às 

arguições de nulidade, e, quanto ao mérito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 

para julgar procedente o auto de infração.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 25 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01892/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Comparativo entre os valores informados no 
caderno e livro de controle paralelo de caixa e venda, 
apreendidos na empresa e os valores registrados pelo 
contribuinte em documentos  eletrônicos de 
informação/declaração (PGDAS-D). Omissão de saída de 
mercadoria. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 204.977,00, conforme comparativo entre os valores 
informados no caderno e livro de controles paralelos de caixa e vendas, apreendidos na 
empresa, e os valores regularmente registrados pelo contribuinte em documento eletrônico 
de informação/declaração (PGDAS-D) correspondentes aos períodos de 16/01/2016 a 
26/04/2016, conforme termo de apreensão n° 1100147467-1 (termo de apreensão 
eletrônico n° 61600017852) e demais documentos anexos. Dessa forma, suprimiu 
pagamento de imposto na importância de R$ 34.846,09. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

 
Identificados os solidários, fls.5 a 7. 
 
Intimados, nos termos da lei, fls. 257 a 268, todos os sujeitos 

passivos não se manifestam, motivando o termo de revelia, às fls. 269. Lavrado também 
termo de perempção em face do sujeito passivo principal e dos solidários, identificados às 
fls. 6 e 7, fls. 284.  

 
Já o solidário TSA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES 

LTDA, se manifestou apresentando impugnação em Segunda Instância, alegando que não 
tem condições de pagar o débito que lhe está sendo imposto. Cita-se que estavam com 
pretensão de abrir uma filial da loja, um funcionário, sem conhecimento, enviou os 
equipamentos eletrônicos para Goiânia, por falta de informação e conhecimento. Alega-se 
que reconhecem o erro. E por fim, requer o cancelamento do auto, às fls. 286. Junta 
documentos, fls. 287 a 290 

 



A Fazenda Pública requer o adiamento do julgamento do presente 
feito, tendo em vista que o Representante Fazendário se encontra afastado de suas 
funções, fl. 296. O pedido foi acolhido, fls. 297.  

 
É relatório:  
 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que o polo passivo, em seu arrazoado defensório, não apresentou defesa técnica, não 
apontou erros no trabalho fiscal, nem trouxe provas aptas a ilidir a pretensão fiscal, 
limitando-se a ventilar a impossibilidade de pagamento.  

 
Ademais, ex ofício, não detectei máculas no trabalho fiscal, devendo 

o lançamento ser mantido.  
 
Ante o exposto, por unanimidade de votos, conheço da impugnação 

em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01895/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Comparativo entre os valores informados pela 
administradora de cartão de crédito/débito "cielo" (referentes 
aos equipamentos de vendas, em nome de terceiros, mas sendo 
utilizados para realização de vendas pela empresa sujeito 
passivo e os valores regularmente registrados pelo contribuinte 
em documento eletrônico de informação/declaração (PGDAS-D). 
Omissão de saída de mercadoria. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 241.738,40, conforme comparativo entre os valores 
informados pela administradora de cartão de credito/debito "cielo" (referentes aos 
equipamentos de vendas n° 78623176 e 77565481, em nome de terceiros, mas sendo 
utilizados para realização de vendas pela empresa sujeito passivo e os valores 
regularmente registrados pelo contribuinte em documento eletrônico de 
informação/declaração (PGDAS-D) correspondentes aos períodos de 01/01/2015 a 
31/12/2015, conforme termo de apreensão n°11001474467-1 (termo de apreensão 
eletrônico n° 61600017852) e demais documentos anexos. Dessa forma, suprimiu 
pagamento de imposto na importância de R$ 41.095,53. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

 
Identificados os solidários, fls. 5 a 7. 
 
Intimados, nos termos da lei, fls. 78 a 89, todos os autuados que não 

se manifestaram, motivando assim o termo de revelia, fls. 90. Lavrado também termo de 
perempção em face do sujeito passivo principal e dos solidários, identificados às fls. 5 e 7, 
fls.. 104.  

 
Já o solidário TSA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES 

LTDA, se manifestou apresentando impugnação em Segunda Instância, alegando que não 
tem condições de pagar o débito que lhe está sendo imposto. Cita-se que estavam com 
pretensão de abrir uma filial da loja, um funcionário, sem conhecimento, enviou os 



equipamentos eletrônicos para Goiânia, por falta de informação e conhecimento. Alega-se 
que reconhecem o erro. E por fim, requer o cancelamento do auto, às fls. 106. 

 
A Fazenda Pública requer o adiamento do julgamento do presente 

feito, tendo em vista que o Representante Fazendário se encontra afastado de suas 
funções, fl. 116. O pedido foi acolhido, fls. 117.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que o polo passivo, em seu arrazoado defensório, não apresentou defesa técnica, não 
apontou erros no trabalho fiscal, nem trouxe provas aptas a ilidir a pretensão fiscal, 
limitando-se a ventilar a impossibilidade de pagamento.  

 
Ademais, ex ofício, não detectei máculas no trabalho fiscal, devendo 

o lançamento ser mantido.  
 
Ante o exposto, por unanimidade de votos, conheço da impugnação 

em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01906/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada, por falha na intimação e pela composição cameral não 
estar completa. Rejeitadas. ICMS. Declaração Periódica de 
Informação. Comparativo entre as vendas realizadas por meio 
de cartões magnéticos (débito e/ou crédito), mediante extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões e os documentos 
fiscais emitidos relativos a essas vendas. Omissão de saída de 
mercadoria. Procedente em parte. Preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando 
instrução processual indicar que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência preambular; 
 
 3. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para a prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada, por falha na intimação e pela composição cameral não estar 
completa. E, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
8.200,80 (oito mil e duzentos reais e oitenta centavos). E, por unanimidade de votos, 
acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Lourival de Castro Leite da 
lide, arguida de ofício pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
omitiu saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 96.480,54, no período descrito no 



campo detalhado dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio 
de cartões magnéticos (débito e/ou crédito) , comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
informadas pelos dados das DPIs - Declarações Periódicas de Informações, e de acordo 
com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Em 
consequências, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 16.401,69, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos, fls. 02 a 42. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 04. 
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados se manifestam e motivam 

o termo de revelia, fl. 47.  
  
Com impugnação a segunda instância a defesa alega que sempre 

atuou como prestador de serviço, tributados pelo ISS; que não é contribuinte do ICMS, fls. 
55 a 59. Junta documentos, fls. 60 a 117 

 
Mediante Acórdão nº0112/2015 (fls. 118 a 122), a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário nega provimento para considerar procedente o auto 
de infração. 

 
Dirigindo–se (fls. 128 a 137), ao Conselho Pleno o polo passivo alega 

que foi constituído novo contador, a fim de regularizar a situação financeira, e diante este 
ato foi quitado todo débito com a prefeitura, e, desde essa quitação vem sendo emitido 
nota fiscal eletrônica pelo site da prefeitura de todo o recebimento através de cartão de 
crédito pela prestação de serviço. 

 
Afirma que ao regularizar o pequeno negócio, foi colocada razão 

social a revenda da mercadoria a varejo, mas, no entanto, nunca dispôs de capital para 
esse fim, e trabalho apenas através de mão de obra. 

 
Aduz que o acórdão descumpriu as normas legais do seu julgamento 

ao ferir artigos da Constituição Federal. Não pode haver julgamento com base apenas nos 
relatórios fornecidos pelas operadoras de cartões de crédito e nas declarações negativas 
enviadas ao fisco, onde houve vasta documentação comprovando os trabalhos realizados 
e pagos. Não há dúvidas de que o serviço de instalação e manutenção de assessórios, 
mesmo que envolva fornecimento de mercadorias, sujeita-se exclusivamente ao ISSQN  e 
jamais ao ICMS, e, portanto está comprovada a ilegalidade e inconstitucionalidade do auto 
de infração. 

 
Por fim, requer que o recurso seja admitido pelo fato do recorrente 

não ter sido intimado pessoalmente da decisão; a reforma da decisão com base nas 
provas juntadas aos autos e não analisadas pela turma julgadora. Anexou documentos (fl. 
138). 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada, por falha na intimação e pela 
composição cameral não estar completa, as rejeito por não haver nos elementos 



constitutivos da lide, qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no capítulo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente 
penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva 
efetivada com acerto, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à 
parte litigante, nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, 
rejeitada está a preliminar em comento.   

 
Face especificamente à arguição da defesa de nulidade, conforme 

anotado no parágrafo imediatamente anterior, sobre a composição cameral, a egrégia 
Segunda Câmara Julgadora, quando da sessão que julgou procedente o lançamento, agiu 
de conformidade com orientação do §6º, II do artigo 51 do Regimento interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº. 6.930/2009, “verbis”:  

 

Art. 51. As Câmaras Julgadoras, em número de 4 (quatro), são compostas 
por 4 (quatro) Conselheiros cada uma, respeitando-se a paridade numérica 
entre a representação do fisco e a representação dos contribuintes, 
facultada a especialização de câmara por matérias. 

[...] 

§ 6º O Coordenador da Câmara somente vota, após os demais 
Conselheiros: 

[...] 

II - quando o número de Conselheiros presentes for igual à metade dos 
membros da Câmara mais um, incluído nesse número o próprio 
Coordenador. 

  

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

 
Consta neste auto que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, 

conforme comparativos entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos.  
 
De início constatamos se tratar de um pequeno prestador de serviço 

que eventualmente oferece mercadorias para consecução de serviços. 
 
Em sua defesa o sujeito passivo alega que toda movimentação 

advém de prestação de serviços, tendo recolhido os respectivos valores a título de ISS 
para a prefeitura.  

 
Vejo que a alegação do sujeito passivo pode até ser verdadeira, 

contudo não há comprovação documental de tal alegação.  
 
Como no cadastro do contribuinte consta que 50% (cinquenta por 

cento) é comércio, entendo que com base no artigo 148, § 3º, III do CTE, “verbis” a 
condenação deve ser reduzida a 50% (cinquenta por cento) do valor do auto original.  

 

Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 

[...] 

§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 



fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou 
prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 

III - quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem 
documentação fiscal. 

 
Antes de concluir o meu discurso, suscito a preliminar de exclusão da 

lide do nomeado polo passivo solidário e o faço amparando-me no entendimento trazido a 
lume pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no entendimento de que indicação do 
sócio, identificado no documento de fl. 04, para responder pelo crédito fazendário, deve vir 
acompanhada da comprovação de que ele tenha agido com excesso de poderes ou de 
forma fraudulenta ou prejudicial à sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

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

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

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

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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

 
Com isso, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada, por falha na 
intimação e pela composição cameral não estar completa. E, também, por votação 
unânime, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 8.200,80 (oito mil, 
duzentos reais e oitenta centavos). E, por unanimidade de votos, arguir e acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Lourival de Castro Leite da lide. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01952/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadoria tributada 
apurada através de comparativo entre informações oferecidas 
por operadoras de cartões de crédito/débito e a escrituração 
fiscal da empresa. Procedência. Decisão unânime.  
 
É obrigação do sujeito passivo a emissão de documento fiscal a 
cada saída de mercadoria, caso não ocorra, é devido o imposto 
e multa sobre esses valores sonegados. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de saída de mercadoria tributada, no valor 

comercial de R$ 283.886,13 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais 

e treze centavos), conforme comparativo entre os valores informados pelas 

administradoras de cartões de crédito/débito e o valor informado pelo contribuinte no 

PGDAS-D correspondente aos de 01/02/2.014 a 31/12/2.014. Dessa forma, suprimiu o 

pagamento do imposto na importância de R$ 28.303,45 (vinte e oito mil, trezentos e três 

reais e quarenta e cinco centavos) juntamente com as penalidades previstas em lei.  

Foram anexados aos autos, dentre outros, para efetiva comprovação 

da irregularidade, os seguintes documentos:  

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 

5/6), que aponta Paulo Fernando Morais Peres e Carlos Alberto Peres; 

= demonstrativo das omissões de recolhimento (fls. 7); 

= demonstrativo da proporcionalidade pelas entradas (fls. 8); 

= relatório das vendas feitas por operadoras (fls. 9); 



= mídia digital (fls. 11); 

Houve correta intimação das partes para a fase singular (fls. 12/19).  

Porém, houve silêncio de cada uma delas, sendo então declarada 

sua revelia (fls. 26).  

Foi providenciada nova intimação das partes para a fase cameral (fls. 

28/35), tendo ocorrido silêncio por parte de Paulo Fernando Morais Peres e da empresa 

Empório Mega Pão Ltda (fls. 36), sendo então lavrado Termo de Perempção em relação a 

eles (fls. 36). 

Quem veio ao processo foi o sócio Carlos Alberto Peres (fls. 38). Não 

questionou nada em relação ao mérito, apenas diz que a omissão de recolhimento se deu 

em razão de dificuldades financeiras. Pede para pagar apenas o valor do ICMS exigido, 

sem acréscimos legais e com dispensa de multa.  

É o relatório.  

Na ausência de questionamento de aspectos formais, deve-se 

enfrentar diretamente o mérito da lide. Não houve em momento algum oferecimento de 

qualquer argumento por parte do sujeito passivo, ele confessa a omissão e apenas pede 

para ser dispensado do pagamento da multa e dos outros acréscimos legais. Alega 

impossibilidade de arcar com o total que lhe está sendo exigido.  

Portanto, há anuência explícita do próprio autuado em relação à 

perfeição do trabalho acusatório.  

Diante do que foi dito, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 

para julgar procedente o auto de infração.  

 

 

 
 

Sala das sessões, em 14 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02024/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS SOLIDÁRIOS. 
REJEITADO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS APURADA NO 
COMPARATIVO ENTRE AS VENDAS EFETIVADAS E OS 
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS CORRESPONDENTES A 
ESTAS VENDAS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório.  
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente  os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando comprovada a ocorrência de saídas de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas efetivadas e os documentos fiscais 
emitidos correspondentes a estas vendas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidários 
BRASILFARMA FRANCHISING LTDA, FLÁVIA APARECIDA GONÇALVES, CÁSSIO 
PIRES DE PAULA  da lide, arguida por eles mesmos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da 
Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, por maioria de votos,  conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 



procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Mauricio Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. Vencida a Conselheira 
Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou, pela  improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas, ao deixar de emitir 
por 91.520 vezes os documentos fiscais relativos às operações de vendas realizadas no 
período de 01/01/2013 a 31/07/2016, no valor comercial de R$ 1.376.732,08, conforme 
apurado no comparativo entre as vendas efetivadas e os documentos fiscais emitidos 
correspondentes a estas vendas, correspondendo à base de cálculo de R$ 1.198.285,44 
decorrente da aplicação da regra da proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributadas. Em consequência deverá recolher o ICMS apurado no valor de R$ 196.141,23. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 123/124 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide dos solidários e, no mérito, julgar procedente na íntegra o 
lançamento. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos, em peça conjunta, 

interpõem recurso voluntário. 
 
Em suas razões recursais replicam os mesmos argumentos 

apresentados na instância singular. 
 
Arguem, preliminarmente, nulidade do lançamento por insegurança 

na determinação da infração, sob o argumento de que a descrição da irregularidade no 
auto de infração estaria confusa, pois inicia se reportando ao fato de a recorrente ter 
deixado de “emitir por 91.520 vezes os necessários e obrigatórios documentos fiscais” e, 
em seguida, menciona “conforme comparativo entre as vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas”, gerando dúvida sobre qual seria a 
infração praticada, posto se tratar de infrações e penalidades completamente diferentes.  

 
Aduzem ter ocorrido também cerceamento do direito de defesa por 

não constar nos autos a comprovação de que esses documentos tenham sido 
apreendidos, não podendo, portanto, servir de provas da infração e nem fazer parte do 
lançamento.  

 
Pugnaram pela exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários, 

tendo em vista não haver nos autos comprovação de terem incorrido em nenhuma das 
situações previstas no art. 135 do CTN. 

 
Por fim requerem a improcedência do lançamento. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado saídas de mercadorias 



tributadas, deixando de emitir por 91.520 vezes os documentos fiscais relativos às 
operações de vendas perpetradas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016, no valor 
comercial de R$ 1.376.732,08, conforme apurado no comparativo entre as vendas 
efetivadas e os documentos fiscais emitidos correspondentes a estas vendas, 
correspondendo à base de cálculo de R$ 1.198.285,44 decorrente da aplicação da regra 
da proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. 

 
De início, relativamente às preliminares de nulidade atinentes à 

insegurança na determinação da infração e ao cerceamento do seu direito de 
defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho levado a efeito pelo Fisco 
estadual.  

Ressalte-se que, ao contrário do que asseveram os recorrentes, os 
comprovantes de apreensão dos documentos que serviram de embasamento à 
elaboração do procedimento fiscal se encontram anexados às fls. 51/57 destes autos. 

Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado aos sujeitos passivos trazer suas razões de defesa em ambas 
as instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa. 

Sob a ótica formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

 Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 

Quanto ao pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos 
solidários, rejeito-o, tendo em vista que a pessoa jurídica autuada, Brasilfarma 
Franchising Ltda., ostentava a qualidade de franqueadora do suposto sistema de franquia 
e de controladora do esquema de sonegação desmantelado pelo Fisco. As pessoas físicas 
autuadas, por sua vez, exerciam a função de sócios administradores do sujeito passivo 
direto à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo suas condutas 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do 
Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da realização de operações de saídas de 
mercadorias sem a cobertura da documentação fiscal exigida, mediante controle paralelo 
de vendas, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha participação direta 
e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem 
dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do 
sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, cumpre enfatizar que os sujeitos passivos nada apresentam para 
contraditar o trabalho elaborado pelo Fisco, valendo salientar que nos presentes autos 
constatou a fiscalização omissão de pagamento de ICMS em decorrência da prática de 
controle paralelo na comercialização de mercadorias desacobertadas de documentação 
fiscal. 

 
O lançamento de ofício em tela se ancora na presunção contida no 

art. 25, §1º, inciso VI, da Lei n.º 11.651/91, segundo a qual: “presume-se decorrente de 
operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, 
ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real”; 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, rejeitar o pedido de exclusão da lide dos sujeitos 
passivos solidários e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02056/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. 
Recurso dos sujeitos passivos. Rejeitado por unanimidade. 
 
I - Devem ser mantidos na lide como coobrigados solidários os 
sócios de empresa, na qual tenham poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenham praticado, intervindo ou pelas omissões de que 
forem responsáveis. 
 
 
 
PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades. Insegurança na 
determinação da infração. Não admitida. Decisão unânime. 
Cerceamento ao direito de defesa. Não admitida. Decisão 
unânime. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
 
 
II - Não há cerceamento ao direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
 
 
ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas apurada 
através de comparativo entre banco de dados apreendido no 
estabelecimento do sujeito passivo e os valores informados em 
seus PGDAS. Procedência. Decisão por unanimidade. 
 
I – Provada a omissão de saída de mercadoria tributada, a 
empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL perde o direito ao 
privilégio da tributação diferenciada do regime, ficando sujeita à 
tributação normal da unidade da federação na qual exerça sua 
atividade empresarial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 



peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do lançamento que o sujeito passivo deixou de emitir por 
342.001 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal de operações de vendas 
efetivamente realizadas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016, no valor comercial de R$ 
2.540.276,94, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos 
efetivamente emitidos, relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo de R$ 
2.209.290,62, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributadas. Dessa forma, suprimiu o pagamento de ICMS no importe de R$ 361.547,59. 

 
Descrito como dispositivo legal infringido os arts. 25, § 1.º; e 64, § 

2.º, da lei n.º 11.651/91. Proposta a penalidade do artigo 71, VII, “l”, § 9.º, I, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/08. 

 
Anexos ao lançamento temos, dentre outros documentos, Anexo 

Estruturados de Identificação dos sujeitos passivos coobrigados, Notas explicativas 
(Auditoria de Controle Paraleto), cópias de Termos de Apreensão, Listagens de Vendas, 
cópias de termo de copiagem e notificação fiscal e mídia em CD. 

 
Foram arrolados os seguintes coobrigados solidários:  
1.) RUI PIRES DE PAULA – sócio-administrador da empresa 

autuada; 
2.) CÁSSIO PIRES DE PAULA – sócio-administrador de direito no 

período de 04/03/2014 a 16/12/2015. Porém, fora o controlador de fato por todo o período; 
 
3.) BRASILFARMA FRANCHISING LTDA – franqueadora da 

autuada, mas que controlava remotamente todas as franquedas do grupo, inclusive a 
autuada; 

 
4.) ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA – sócia-administradora. 
 
A AUDITORIA DO CONTROLE PARALELO – caixa 2 elerônico 

(fls.12/28) detalha a “Operação Placebo”, que desvendou o esquema de sonegação fiscal 
e que consistia, primeiro, em efetuar vendas sem emitir documentos fiscais, e segundo, 
não deixar que a empresa ultrapasse o limite de faturamento do SIMPLES NACIONAL e 
permanecesse no sistema privilegiado de tributação deste sistema de alíquotas reduzidas. 
Detalha também a conduta da franqueadora e de todas as franqueadas, mormente do Sr. 
CÁSSIO PIRES DE PAULO, que era o controlador de fato de todo o grupo, tanto 
franqueadora quanto franqueadas. 

 
O sujeito passivo principal compareceu ao feito pedindo a anulação 

do procedimento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao seu 



direito de defesa. Pediu também a exclusão de todos os coobrigados solidários, porquanto 
não se comprovam nos autos nenhumas das situações previstas no artigo 135 do CTN. 
Pede a improcedência do lançamento. 

 
Intimados, os coobrigados solidários não comparecem ao feito, 

sendo decretada sua revelia (fls.161). 
 
Mediante a SENTENÇA N.º 5457/2017 – JULP (fls.163/164), julgador 

singular declara a procedência do feito. 
 
Intimados, todos os coobrigados no lançamento atravessam em peça 

única Impugnação em Segunda Instância (fls.176/179), na qual pedem a nulidade do feito 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 
Pugnam também pela exclusão dos solidários da lide e, por fim, pedem a improcedência 
do lançamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                        V O T O  
 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância 

interposta pelos sujeitos passivos em lançamento no qual o Fisco acusa o sujeito passivo 
de haver deixado de emitir por 342.001 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal 
de operações de vendas efetivamente realizadas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016, 
no valor comercial de R$ 2.540.276,94, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
e os documentos efetivamente emitidos, relativos a essas vendas, correspondente à base 
de cálculo de R$ 2.209.290,62, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de 
mercadorias tributadas. Dessa forma, suprimiu o pagamento de ICMS no importe de R$ 
361.547,59. 

 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Não há a alegada insegurança na determinação da infração, pois o 

fisco demonstra na AUDITORIA DO CONTROLE PARALELO toda a concertação 
fraudulenta entre a empresa franqueadora e todas as franqueadas, inclusive a empresa 
autuada, perpetrada principalmente pelo comandante e controlador de fato do grupo o Sr. 
CÁSSIO PIRES DE PAULA, cuja conduta encontra-se detalhada nos autos. 

 
Dessa forma, no lançamento realizado por autoridade fiscal 

competente, houve a correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, fora 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificados os 
sujeitos passivos participantes da fraude e aplicada a penalidade cabível. 

 
De igual modo, não há cerceamento do direito de defesa dos 

recorrentes que, corretamente intimados, entenderam perfeitamente a acusação e 
exerceram amplamente a defesa e o contraditório. 

 
 
 



DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido dos sujeitos passivos de exclusão dos 

coobrigados solidários, mas nego-lhe provimento, mantendo no polo passivo da lide os 
sócios RUI PIRES DE PAULA e ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA, além do controlador 
de fato do grupo empresarial o Sr. CÁSSIO PIRES DE PAULA e a empresa franqueadora 
BRASILFARMA FRANCHISING LTDA. 

 
Os dois primeiros coobrigados são mantidos no polo passivo da lide 

tendo em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou 
omissivas dos gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com 
o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do último, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
Os dois últimos (CÁSSIO e BRASILFARMA) são mantidos conforme 

o disposto no artigo 45, XIII, “d”, do CTE-GO.  
 
Verifica-se dos autos que o sócio CÁSSIO PIRES DE PAULA é de 

fato o comandante e controlador do grupo e que a franqueadora BRASILFARMA 
FRANCHISING é a empresa proprietária da farmácia autuada, assim como das demais 
franqueadas que incidiram neste tipo de prática de sonegação, porquanto não se tratava 
de uma simples franquia, uma vez que a suposta franqueadora (BRASILFARMA) 
controlava o faturamento de todas as farmácias do grupo (supostas franqueadas), a fim de 
que todas ficassem dentro dos limites de faturamento do SIMPLES NACIONAL.    

 
 
 
DO MÉRITO  
 
Dessume-se dos autos a existência de fraude estruturada que: 

primeiro, omitia saídas de mercadorias tributadas apurada através de comparativo entre 
banco de dados apreendido (caixa 2 eletrônico); e, segundo, controlava os faturamentos 
das supostas franqueadas, a fim de que todas ficassem dentro dos limites de faturamento 
do SIMPLES NACIONAL.    

  



Em suma, o Sr. CÁSSO PIRES DE PAULA, que era de fato o 
comandante e controlador do grupo, tinha a empresa BRASILFARMA como a verdadeira 
empresa proprietária do grupo de supostas franqueadas, agia de duas formas para 
suprimir o ICMS, a saber: PRIMEIRO, efetuava vendas e não emitia o documento fiscal 
correspondente a cada operação, informando assim uma receita menor que a real no seu 
PGDAS; SEGUNDO, o grupo econômico que tem sócios comuns e que em seu conjunto 
ultrapassa o faturamento-limite do SIMPLES NACIONAL deveriam estar no regime de 
tributação normal, mas mantinha o controle do faturamento de todas as empresas do 
grupo, a fim de mantê-las no regime diferenciado de tributação do SIMPLES. . 

 
Ante todo o exposto, em votação unânime, os conselheiros da I 

CJUL deste CAT decidem não acatar nenhuma das preliminares de nulidade arguidas 
pelos sujeitos passivos, manter todos os coobrigados solidários no polo passivo da lide, e, 
quanto ao mérito, decidem pela procedência total do lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02095/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. 
Recurso dos sujeitos passivos. Rejeitado por unanimidade. 
I - Devem ser mantidos na lide como coobrigados solidários os 
sócios de empresa, na qual tenham poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenham praticado, intervindo ou pelas omissões de que 
forem responsáveis. 
 
PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades. Insegurança na 
determinação da infração. Não admitida. Decisão unânime. 
Cerceamento ao direito de defesa. Não admitida. Decisão 
unânime. 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
II - Não há cerceamento ao direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas apurada 
através de comparativo entre banco de dados apreendido no 
estabelecimento do sujeito passivo e os valores informados em 
seus PGDAS. Procedência. Decisão por unanimidade. 
I – Provada a omissão de saída de mercadoria tributada, a 
empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL perde o direito ao 
privilégio da tributação diferenciada do regime, ficando sujeita à 
tributação normal da unidade da federação na qual exerça sua 
atividade empresarial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro e José Pereira D'abadia. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta do lançamento que o sujeito passivo deixou de emitir por 

130.997 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal de operações de vendas 
efetivamente realizadas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016, no valor comercial de R$ 
2.694.691,48, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos 
efetivamente emitidos, relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo de R$ 
2.343.134,19, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributadas. Dessa forma, suprimiu o pagamento de ICMS no importe de R$ 383.428,89. 

 
Descrito como dispositivo legal infringido os arts. 25, § 1.º, VI; 64, § 

2.º; e 66, da lei n.º 11.651/91. Proposta a penalidade do artigo 71, VII, “l”, § 9.º, I, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/08. 

 
Anexos ao lançamento temos, dentre outros documentos, Anexo 

Estruturado de Detalhamento do Crédito Tributário, Anexos Estruturados de Identificação 
dos sujeitos passivos coobrigados, Notas explicativas (Auditoria de Controle Paralelo), 
cópias de Termos de Apreensão, Listagens de Vendas, cópias de termo de copiagem e 
notificação fiscal e mídia em CD. 

 
Foram arrolados os seguintes coobrigados solidários:  
1.) ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA – sócia-administradora; 
2.) CÁSSIO PIRES DE PAULA – sócio-administrador de direito no 

período de 04/03/2014 a 16/12/2015. Porém, fora o controlador de fato por todo o período; 
3.) BRASILFARMA FRANCHISING LTDA – franqueadora da 

autuada, mas que controlava remotamente todas as franqueadas do grupo, inclusive a 
autuada; 

4.) DANIELLE PEREIRA NOGUEIRA – sócia-administradora. 
 
A AUDITORIA DO CONTROLE PARALELO – caixa 2 eletrônico 

(fls.11/28) detalha a “Operação Placebo”, que desvendou o esquema de sonegação fiscal 
e que consistia, primeiro, em efetuar vendas sem emitir documentos fiscais, e segundo, 
não deixar que a empresa ultrapasse o limite de faturamento do SIMPLES NACIONAL e 
permanecesse no sistema privilegiado de tributação deste sistema de alíquotas reduzidas. 
Detalha também a conduta da franqueadora e de todas as franqueadas, mormente do Sr. 
CÁSSIO PIRES DE PAULO, que era o controlador de fato de todo o grupo, tanto 
franqueadora quanto franqueadas. 

 
O sujeito passivo principal e os coobrigados solidários 

compareceram ao feito (fls.90/92), pedindo a anulação do procedimento por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa. Pediu também a 
exclusão de todos os coobrigados solidários, porquanto não se comprovam nos autos 
nenhumas das situações previstas no artigo 135 do CTN. Pede a improcedência do 
lançamento. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 5563/2017 – JULP (fls.119/120), julgador 

singular rejeita todas as preliminares e declara a procedência do feito. 
 
Intimados, todos os coobrigados no lançamento atravessam Recurso 

Voluntário em peça única (fls.144/146), na qual pedem a nulidade do feito por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Pugnam também 
pela exclusão dos solidários da lide e, por fim, pedem a improcedência do lançamento. 



 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                        V O T O  
 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto pelos 

sujeitos passivos em lançamento no qual o Fisco acusa o sujeito passivo de haver deixado 
de emitir por 130.997 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal de operações de 
vendas efetivamente realizadas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016, no valor 
comercial de R$ 2.694.691,48, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os 
documentos efetivamente emitidos, relativos a essas vendas, correspondente à base de 
cálculo de R$ 2.343.134,19, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de 
mercadorias tributadas. Dessa forma, suprimiu o pagamento de ICMS no importe de R$ 
383.428,89.  

 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Não há a alegada insegurança na determinação da infração, pois o 

fisco demonstra na AUDITORIA DO CONTROLE PARALELO toda a concertação 
fraudulenta entre a empresa franqueadora e todas as franqueadas, inclusive a empresa 
autuada, perpetrada principalmente pelo comandante e controlador de fato do grupo o Sr. 
CÁSSIO PIRES DE PAULA, cuja conduta encontra-se detalhada nos autos. 

 
Dessa forma, no lançamento realizado por autoridade fiscal 

competente, houve a correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, fora 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificados os 
sujeitos passivos participantes da fraude e aplicada a penalidade cabível. 

 
De igual modo, não há cerceamento do direito de defesa dos 

recorrentes que, corretamente intimados, entenderam perfeitamente a acusação e 
exerceram amplamente a defesa e o contraditório. 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido dos sujeitos passivos de exclusão dos 

coobrigados solidários, mas nego-lhe provimento, mantendo no polo passivo da lide os 
sócios DANIELLE PEREIRA NOGUEIRA e ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA, além do 
controlador de fato do grupo empresarial o Sr. CÁSSIO PIRES DE PAULA e a empresa 
franqueadora BRASILFARMA FRANCHISING LTDA. 

 
Os dois primeiros coobrigados são mantidos no polo passivo da lide 

tendo em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou 
omissivas dos gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com 
o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do último, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

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



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

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
Os dois últimos (CÁSSIO e BRASILFARMA) são mantidos conforme 

o disposto no artigo 45, XIII, “d”, do CTE-GO.  
 
Verifica-se dos autos que o sócio CÁSSIO PIRES DE PAULA é de 

fato o comandante e controlador do grupo e que a franqueadora BRASILFARMA 
FRANCHISING é a empresa proprietária da farmácia autuada, assim como das demais 
franqueadas que incidiram neste tipo de prática de sonegação, porquanto não se tratava 
de uma simples franquia, uma vez que a suposta franqueadora (BRASILFARMA) 
controlava o faturamento de todas as farmácias do grupo (supostas franqueadas), a fim de 
que todas ficassem dentro dos limites de faturamento do SIMPLES NACIONAL.    

 
 
 
DO MÉRITO  
 
Dessume-se dos autos a existência de fraude estruturada que: 

primeiro, omitia saídas de mercadorias tributadas apurada através de comparativo entre 
banco de dados apreendido (caixa 2 eletrônico); e, segundo, controlava os faturamentos 
das supostas franqueadas, a fim de que todas ficassem dentro dos limites de faturamento 
do SIMPLES NACIONAL.    

  
Em suma, o Sr. CÁSSO PIRES DE PAULA, que era de fato o 

comandante e controlador do grupo, tinha a empresa BRASILFARMA como a verdadeira 
empresa proprietária do grupo de supostas franqueadas, agia de duas formas para 
suprimir o ICMS, a saber: PRIMEIRO, efetuava vendas e não emitia o documento fiscal 
correspondente a cada operação, informando assim uma receita menor que a real no seu 
PGDAS; SEGUNDO, o grupo econômico que tem sócios comuns e que em seu conjunto 
ultrapassa o faturamento-limite do SIMPLES NACIONAL deveriam estar no regime de 
tributação normal, mas mantinha o controle do faturamento de todas as empresas do 
grupo, a fim de mantê-las no regime diferenciado de tributação do SIMPLES. . 

 
Ante todo o exposto, em votação unânime, os conselheiros da I 

CJUL deste CAT decidem não acatar nenhuma das preliminares de nulidade arguidas 
pelos sujeitos passivos, manter todos os coobrigados solidários no polo passivo da lide, e, 
quanto ao mérito, decidem pela procedência total do lançamento.  

 
 



 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Controle paralelo (caixa 2) (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02096/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. Preliminar de exclusão dos solidários da lide. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Falta de emissão de documentos fiscais referentes 
as operações de vendas realizadas. Procedência. Mantida a 
decisão singular. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao sujeito passivo o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório;  
 
2. Os solidários devem ser mantidos no polo passivo da lide 
quando restar demonstrado o interesse comum das citadas 
pessoas físicas na situação que constitua o presente fato 
gerador da obrigação tributária; 
 
3. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, quando o sujeito passivo não trouxer aos autos 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor a inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de dezembro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamneto do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves e Gláucia Félix Bastos Cruzeiro. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves e Gláucia Félix Bastos Cruzeiro. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves 
e Gláucia Félix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir por 
105.557 vezes o necessário e obrigatório documento fiscal de operações de vendas 
efetivamente realizadas no período de 01/01/2013 a 31/07/2016 no valor comercial de R$ 



2.869.879,20, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos fiscais 
emitidos relativos a essas vendas, correspondente à base de cálculo de R$ 2.495.999,68, 
de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Dessa 
forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 408.452,85. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso VI, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com 
a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: CASSIO PIRES 
DE PAULA, RANGEL DUARTE LOPES e BRASILFARMA FRANCHISING LTDA. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 79/84, porém os solidários não compareceram ao feito. 

O sujeito passivo principal ingressa com impugnação às fls. 87/89.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 116/117, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem Recurso Voluntário às fls. 141/144, pedindo a anulação do 
procedimento, por insegurança na determinação da infração, pois se iniciou reportando ao 
fato de o autuado ter deixado “de emitir por 105.557 vezes os necessários e obrigatórios 
documentos fiscais” e, em seguida, faz menção “conforme comparativo entre as vendas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas”, gerando dúvida de 
qual seria a infração, pois são infrações e penalidades completamente diferentes. Alegou, 
ainda, que não constaria dos autos a comprovação de que esses documentos tenham sido 
apreendidos, portanto, não podendo servir de provas da infração e nem fazer parte do 
lançamento. Alegam, também, cerceamento do direito de defesa, pois consta dos autos 
documentos pertencentes a outra empresa, e que, portanto, não servem de provas da 
infração fiscal. No mérito, afirma que não existe nos autos nenhum demonstrativo que 
comprova que a empresa teria deixado de emitir tais documentos fiscais. Pediu, também, 
exclusão de todos os solidários da lide, tendo em vista não haver nos autos comprovação 
de terem incorrido em nenhuma das situações previstas no artigo 135 do CTN. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório.  

 

VOTO 

De início, relativamente às preliminares de nulidade atinentes à 
insegurança na determinação da infração e ao cerceamento do seu direito de defesa, vejo 
que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os elementos necessários à 
plena compreensão do trabalho realizado.  

Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 



exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas.    

Quanto ao pedido de exclusão da lide dos responsáveis solidários, 
deixo de acolhê-lo também, pois o artigo 124, inciso II do Código Tributário Nacional – 
CTN permite que sejam expressamente designadas em lei as pessoas solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto, e, portanto, os incisos XII e XIII, alínea “d”, do artigo 
45 do Código Tributário Estadual – CTE, preenchem esse requisito, observado o prescrito 
no seu parágrafo único sobre a solidariedade não comportar benefício de ordem. 

 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Não 
obstante o sujeito passivo tenha argumentado não ter praticado a infração estampada na 
basilar e contraditar o fisco, alegando que este nada trouxe ao feito para comprovar a 
imputação que lhe fora feita, entendo que tal argumento não deve prosperar. 

 
De fato, a auditoria realizada pela autoridade fiscal demonstrou, de 

forma inequívoca, que o contribuinte omitiu pagamento do ICMS por não declarar em 
PGDAS a receita de faturamento da venda de mercadorias tributadas efetuadas sem a 
emissão do correspondente documento fiscal caracterizando “controle paralelo”. 

 
Ademais, para comprovar a ocorrência das operações sem emissão 

de documentos fiscais, foi realizado o cotejamento por amostragem dos comprovantes de 
recebimento de cartão de crédito e/ou cheques dessa empresa que foram apreendidos na 
suposta franqueadora BrasilFarma Franchising com os registros de venda do banco de 
dados. Assim, identificou-se coincidência de datas, valores, meio de pagamento e nome 
do cliente entre outros detalhes, comprovando que essas vendas se realizaram e houve 
recebimento. 

Nesse levantamento, o total mensal das vendas no banco de dados 
foi maior que o valor encontrado de documentos fiscais e de PGDAS, sendo, portanto, 
considerado como receita omitida sem emissão de documentos a diferença entre o 
encontrado no banco e aquilo que fora maior entre o PGDAS e os documentos. A 
diferença, entre esses, quando houve, foi considerada como omissão de receita com 
documento fiscal emitido ou receita declarada sem emissão de documentos. 

Os valores mensais de omissão de receita sem emissão de 
documentos fiscais foram levados a uma nova planilha para cálculo do ICMS devido de 
acordo com a Instrução de Serviço nº 15/2009-SAT, sendo que com base nos valores 



determinados na referida Instrução foi aplicado mês a mês o percentual de mercadorias 
tributadas sobre a omissão encontrada, chegando-se, assim, ao valor total de R$ 
408.452,85 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 
cinco centavos) para o período auditado. 

Nesse aspecto, podemos observar, ainda, que constam dos autos 
Termos de Apreensão, que comprovam a existência das apreensões, das infrações 
cometidas pelas empresas do grupo, assim como, os demais documentos que os 
complementam, como cupons referentes a cartões de crédito/débito e todo o controle 
paralelo apreendido. 

Assim, como os argumentos apresentados pela defesa não foram 
suficientes para refutar a acusação e, como não há outros argumentos ou documentos 
apresentados para esse fim, mantenho a exigência fiscal em julgamento, pois o 
lançamento cumpriu o disposto no artigo 160 do Código Tributário Estadual. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeito, também, a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00052/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Falta de atendimento de notificação 
fiscal. Ausência de prova da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária acessória. Decadência de mérito.  
 
A ausência de instrução para suporte da exigência da multa 
acessória do sujeito passivo motiva o acolhimento da preliminar 
de decadência do mérito, arguida pelo Conselheiro Relator e o 
consequente arquivamento do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de decadência arguida 
pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Paixão de Oliveira Gomes. Nos termos do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Classista para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo apresentou arquivo 
magnético e documento de informação e apuração do imposto referentes ao período de 
2006, contendo divergência entre os valores das operações declarados nesses arquivos 
eletrônicos na importância de R$ 485.185,22. Em consequência, fica sujeito a multa 
formal correspondente a 2% do valor da diferença verificada. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 55, inciso II 

e 64 da Lei nº 11651/91-CTE c/com o artigo 1°, §§ 2° e 5° do Anexo X do Decreto 
4.852/97-RCTE, artigo 1° da IN 932/08-GSF e artigos 3° e 3°-A da IN 599/03-GSF. A 
proposição da penalidade atende à prescrição do artigo 71, inciso XII, alínea "d", item 2 
do CTE. 

 
O auto de infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado-

Detalhamento de Crédito Tributário; Anexo Estruturado-Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Comparação de Valores Informado na DPI e nos Tipos 54, 60R, 61R, do 
Arquivo Magnético; Notificação Fiscal; Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral; Contrato Social; acórdãos; (fls.03 a 39). 

 
O Despacho N° 564/2016-JULP determina que se encaminhe os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe 
Auditor –Fiscal, para informar qual a ligação entre os processos citados nos pontos 3 e 4 
da autuação, (fls. 40 a 41). 

 



Em atendimento ao Despacho N° 564/2016-JULP, (fls. 43 a 44), 
foram solicitadas e emitidas três notificações fiscais requerendo o envio dos arquivos 
magnéticos com as devidas correções, ocorridas em divergência dos valores dos 
arquivos magnéticos com os registrados nos registros fiscais, então se fez necessário a 
abertura do auto de infração, pois foram diversas oportunidades de correções não 
atendidas mostrando total desinteresse, lembrando que não houve interrupção temporal 
para corrigir e ter a extinção do crédito tributário. São anexados documentos, (fls.45 a 
59). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho nº 

569/2016 e resultado da Diligência, (fl. 61). 
 
O sujeito passivo apresenta manifestação em diligência da primeira 

instância, (fls. 65 a 71), fundamenta que a empresa estava autuada em dois autos e 
quando foi determinada a diligência o fiscal lavrou três novos autos alegando que o 
contribuinte não atendeu suas solicitações. Alega ainda que o auditor fiscal lavrou de 
forma indevida os três autos (4011304792451, 4011400005627 e 4011400631730), pois 
estes foram frutos de exigências totalmente distintas do determinado pelos julgadores do 
CAT, na decisão proferida nos processos 4010902288082 e 4010902266518. Requer 
improcedência dos autos de infração de nºs 4011304792451, 4011400005627 e 
4011400631730. São anexados documentos aos autos, (fls. 72 a 73). 

 
O Julgador Singular por meio da Sentença nº 4454/2016-JULP, (fls. 

75 a 77), decide pela procedência da pretensão inicial do Fisco, fundamentando que 
como o sujeito passivo não corrigiu o que lhe foi comunicado, assim ele ficou sujeito a 
imposição de penalidade, acrescenta ainda que ficou comprovado o descumprimento da 
notificação fiscal, a qual teve conhecimento e não atendeu. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou a interpor 

recurso voluntário, (fls. 78 a 82). 
 
No recurso voluntário, (fls. 84 a 95), o polo passivo reafirma a 

alegação pronunciada na fase impugnatória, acrescentando que a recorrente não 
apresentou os livros fiscais porque estes instruem os autos de infração já discutidos, e no 
intuito de comprovar suas argumentações, a autuada requer que a documentação dos 
processos nºs 4010902288082 e 4010902266518, seja analisada como "Prova 
Emprestada".  

 
Ao final, requer improcedência deste auto de infração. 
 
São anexados documentos, (fls. 96 a 103). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o presente auto de infração foi lavrado em 03 de dezembro de 2013 para sustentar a 
exigência de multa formal pela falta de atendimento de notificação fiscal, a qual não 
acompanha o lançamento fiscal.  

 
De acordo com a formalização dos autos, observo que o sujeito 

passivo não corrigiu as declarações dos arquivos magnéticos e que o auditor fiscal, na 



data da lavratura do auto de infração, cumpria as determinações contidas na resolução 
diligencial, aprovada na fase cameral, cuja intimação foi ordenada para a pessoa do 
sujeito passivo solidário, nos processos administrativos tributários nºs 4010902288082 e 
4010902266518, conforme informação contida no acórdão da I CJUL nº 01826/14, fls. 
34/39. 

 
Com isto, a exigência de multa formal do sujeito passivo, por falta de 

atendimento de notificação fiscal, quando esta não instrui o trabalho fiscal, corrobora para 
a decadência de mérito do lançamento fiscal e o consequente arquivamento do processo.   

  
Além do que, a causa da exigência da multa formal é a falta de 

atendimento de notificação fiscal e a descrição da ocorrência se refere à apresentação de 
arquivo magnético e documento de informação e apuração do imposto com divergência 
de valores declarados nos arquivos eletrônicos. 

 
Em face do exposto, decido conhecer do recurso voluntário, dar-lhe 

provimento para acolher a preliminar de decadência arguida pelo Conselheiro Relator. 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00053/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Falta de atendimento de notificação 
fiscal. Ausência de prova da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária acessória. Decadência de mérito.  
 
A ausência de instrução para suporte da exigência da multa 
acessória do sujeito passivo, motiva o acolhimento da 
preliminar de decadência do mérito, arguida pelo Conselheiro 
Relator e o consequente arquivamento do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de decadência arguida 
pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Paixão de Oliveira Gomes. Nos termos do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com 
ausência de um Conselheiro Classista para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Consta nos autos que o sujeito passivo apresentou arquivo 

magnético e documento de informação e apuração do imposto referentes ao período de 
2006, contendo divergência entre os valores das operações declarados nesses arquivos 
eletrônicos na importância de R$ 485.185,22. Em consequência, fica sujeito a multa formal 
correspondente a 2% do valor da diferença verificada. 

  
A autoridade lançadora artigo 55, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91-

CTE c/c artigo 1°, §§ 2° e 5° do Anexo X do Decreto nº 4.852/97-RCTE, artigo 1º da IN 
932/08-GSF e artigos 3° e 3°-A da IN 599/03-GSF. A proposição da penalidade atende à 
prescrição do artigo 71, inciso XII, alínea "d", item 2 do CTE. 

 
O auto de infração é instruído pelos documentos: Anexo Estruturado-

Detalhamento de Crédito Tributário; Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da 
Ocorrência; Comparação de Valores Informado na DPI e nos Tipos 54, 60R, 61R, do 
Arquivo Magnético; Notificação Fiscal; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral; 
Contrato Social; acórdãos; (fls.03 a 38). 

 
No Despacho N° 563/2016-JULP determina que se encaminhe os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe 
Auditor –Fiscal, para informar qual a ligação entre os processos citados nos pontos 3 e 4 
da autuação, (fls. 39 a 40). 

 



Em atendimento ao Despacho N° 563/2016-JULP, (fls. 42 a 43), 
foram solicitadas e emitidas três notificações fiscais requerendo o envio dos arquivos 
magnéticos com as devidas correções, pois é verificada divergência dos valores dos 
arquivos magnéticos com os registrados nos registros fiscais, então se fez necessário a 
abertura do auto de infração, pois foram diversas oportunidades de correções não 
atendidas mostrando total desinteresse, lembrando que não houve interrupção temporal 
para corrigir e ter a extinção do crédito tributário. 

 
São anexados documentos, (fls.44 a 59). 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho N° 

563/2016 e resultado da Diligência, (fl. 61). 
 
O sujeito passivo apresenta Manifestação, (fls. 65 a 71), fundamenta 

que a empresa estava autuada em dois autos e quando foi determinada a diligência e o 
fiscal lavrou três novos autos alegando que o contribuinte não atendeu suas solicitações, 
alegando ainda que o auditor fiscal lavrou de forma indevida os três autos 
(4011304792451, 4011400005627 e 4011400631730), pois estes foram frutos de 
exigências totalmente distintas do determinado pelos julgadores do CAT, na decisão 
proferida nos processos 4010902288082 e 4010902266518. 

 
Requer improcedência dos autos de infração de N°s 

4011304792451, 4011400005627 e 4011400631730. 
 
São anexados documentos aos autos, (fls. 72 a 73). 
 
O Julgador Singular por meio da Sentença N° 4455/2016-JULP, (fls. 

75 a 77), decide pela procedência da pretensão inicial do Fisco, fundamentando que como 
o sujeito passivo não corrigiu o que lhe foi comunicado, assim ele ficou sujeito a imposição 
de penalidade, acrescenta ainda que ficou comprovado o descumprimento da notificação 
fiscal, a qual teve conhecimento e não atendeu. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou a interpor 

Recurso Voluntário, (fls. 78 a 82). 
 
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a Segunda 

Instância, (fls. 84 a 95), com igual argumentação impugnatória, porém acresce que a 
recorrente não apresentou os livros fiscais por conta destes estarem juntados nos autos 
de infração já discutidos, e no intuito de comprovar suas argumentações a autuada requer 
que a documentação dos processos nºs 4010902288082 e 4010902266518, seja 
analisada como "Prova Emprestada". 

 
Requer Improcedência do presente auto de infração. 
 
São anexados documentos, (fls. 96 a 103). 
 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 
 



Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o presente auto de infração foi lavrado em 06 de janeiro de 2014 para sustentar a 
exigência de multa formal pela falta de atendimento de notificação fiscal, a qual não 
acompanha o lançamento fiscal.  

 
De acordo com a formalização dos autos, observo que o sujeito 

passivo não corrigiu as declarações dos arquivos magnéticos e que o auditor fiscal, na 
data da lavratura do auto de infração, cumpria as determinações contidas na resolução 
diligencial, aprovada na fase cameral, cuja intimação foi ordenada para a pessoa do 
sujeito passivo solidário, nos processos administrativos tributários nºs 4010902288082 e 
4010902266518, conforme informação contida no acórdão da I CJUL nº 01826/14, fls. 
33/38. 

 
Com isto, a exigência de multa formal do sujeito passivo, por falta de 

atendimento de notificação fiscal, quando esta não instrui o trabalho fiscal, corrobora para 
a decadência de mérito do lançamento fiscal e o consequente arquivamento do processo.   

  
Além do que, a causa da exigência da multa formal é a falta de 

atendimento de notificação fiscal e a descrição da ocorrência se refere à apresentação de 
arquivo magnético e documento de informação e apuração do imposto com divergência 
de valores declarados nos arquivos eletrônicos. 

 
Em face ao exposto, decido conhecer do recurso voluntário, dar-lhe 

provimento para acolher a preliminar de decadência, arguida pelo Conselheiro Relator. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00103/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Alegação de Decadência 
via aplicação do § 4º do art. 150 do CTN. Desconformidade da 
declaração prestada pelo sujeito passivo. Rejeição. Omissão de 
pagamento do imposto em razão de escrituração indevida de 
créditos. Comprovação da inexistência da omissão. 
Improcedência do AI. 
 
1. Ao teor da Súmula nº 555 do STJ, "Quando não houver 
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na 
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação 
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa"; 
 
2. O entendimento prevalecente neste Conselho Administrativo 
Tributário é no sentido de que a Súmula nº 555 do STJ é 
aplicável também quando houver desconformidade na 
declaração prestada pelo sujeito passivo; 
 
3. Uma vez comprovada a incorrência da infração apontada na 
inicial, impõe-se a declaração de improcedência do auto de 
infração; 
 
4. Auto de Infração julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2017, decidiu, por maioria de votos, afastar a preliminar 
de decadência parcial, referente ao período de 01 de janeiro a 21 de junho de 2006, 
arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros  Nislene Alves Borges e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia, que votaram 
acolhendo a preliminar de decadência parcial. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencida a Conselheira Nislene 
Alves Borges, que votou pela procedência do auto de infração. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em 

epígrafe em face de sentença singular que julgara procedente a exigência contida em auto 

de infração consubstanciado na seguinte descrição do fato: 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 450.768,64, 

(quatrocentos e cinquenta mil e setecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos), em razão da escrituração indevida de 

valores, a título de estorno de débitos. Em consequência, deverá 

pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 

acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

(grifamos) 

Foram dados como infringidos o artigo 64 “in fine” do CTE, combinado 

com o artigo 340, inciso IV, aliena “c” do RCTE, tendo sido proposta a penalidade prevista 

no art. 71, inciso IV, alínea “a” da do CTE. 

No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 

06, a autoridade fiscal lançadora fez constar o seguinte: “promoveu a saída de 

mercadorias na condição prevista no TARE nº 052/02-GSF, do qual é signatário, não 

utilizando a redução da base de cálculo a que tinha direito. Desta forma o destinatário foi 

contemplado com o destaque do ICMS calculado sobre a base de cálculo integral. 

Concomitantemente, calculou 12% sobre o montante da redução não aplicada quando da 

remessa e, lançou no quadro crédito do imposto, estorno de débitos do registro de 

apuração, como "estorno de débitos, conforme apuramos em seus livros fiscais”. 

A auditoria fiscal que serve de base à autuação tem amparo nos papeis 

de trabalho constantes das fls. 04/05 (Auditoria da Conta Corrente do ICMS), reproduzidas 

também às fls. 10/11, bem como as cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS, de fls. 

12/38. 

Registre-se, inicialmente, que a autuada apresentou impugnação em 

primeira instância (fls. 42/57), acompanhada dos demonstrativos de apuração do imposto 

relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2006 (fls. 80/91), de cópia do TARE nº 

52/02-GSF (fls. 92/96) e de cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS correspondente 

ao período fiscalizado (fls. 97/123), da qual resultou a Sentença nº 3489/2011-JULP (fls. 

125/126) que declarou a nulidade ab initio do processo por insegurança na determinação 

da infração. 



Em seguida, interposto recurso fazendário, a sentença é reformada por 

meio do Acórdão nº da II CJUL nº 1402/2013, de fls. 181/185, tendo sido o processo 

devolvido à Primeira Instância para análise de toda a matéria e prolação de nova 

sentença. 

Proferida nova sentença singular (fls. 196/201), desta feita o auto de 

infração é julgado procedente nos termos de sua fundamentação legal, o que conduz a 

autuada a apresentação de recurso voluntário que ora se julga. 

Às fls. 207/221 consta a peça de recurso sob apreciação, na qual a 

autuada apresenta as seguintes alegações: 

- que firmou como o Estado de Goiás o Termo de Acordo de Regime 

Especial - TARE n° 052/02-GSF (fls. 92 a 96) que, em sua cláusula 

terceira, lhe garante o direito de reduzir para 20% a base de cálculo do 

ICMS nas saídas “de partes e peças usadas para o laboratório 

especializado da ACORDANTE, localizado em outro Estado”, com a 

natureza de operação transferência de material para recondicionamento 

(CFOP 6.915); 

- que a Sentença n° 3489/2011-JULP, que veio a ser anulada, 

consignou que “O procedimento efetuado pelo Recorrente, por si só, 

não acarretou prejuízo aos cofres deste Estado, pois se os destinatários 

são de outra Unidade da Federação, no Estado de Goiás ocorrera mero 

descumprimento de obrigação acessória, ‘exceto se os lançamentos 

nos livros tiverem resultado diferente do que se obteria com a redução 

no documento fiscal’ ”; 

- que a atual decisão de primeira instância, prolatada após a reforma da 

decisão anterior que havia declarado a nulidade do auto de infração, 

merece ser reformada, seja por força da decadência, seja pelo fato de a 

própria julgadora singular ter constatado anteriormente que o 

procedimento adotado pelo Recorrente não causou dano ao Erário, seja 

pela inexistência de análise factual ou material adicional bastante para 

justificar e motivar a alteração de posicionamento; 

- que o ICMS se enquadra na categoria de tributo sujeito ao lançamento 

por homologação, submetendo-se à regra decadencial prevista no 

artigo 150, parágrafo 4°, do Código Tributário; 



- que no caso dos autos, apurou o ICMS dos períodos de 01/01/2006 a 

31/12/2006 em seus livros fiscais, o informou à Administração 

Fazendária, e pagou o que considerou então como devido; 

- que à data da intimação do auto de infração 21/06/2011, já havia 

decaído o direito da Fazenda constituir diferenças de ICMS relativas 

aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e maio de 2006, em 

obediência ao disposto artigo 150, §4° do CTN e do entendimento 

pacificado pelo STJ; 

- que a discussão destes autos é saber se os cofres públicos sofreram 

algum prejuízo em decorrência da não observância da redução da base 

de cálculo prevista na Cláusula Terceira do TARE 052/92, nas saídas 

de partes e peças usadas para recondicionamento no laboratório do 

RECORRENTE localizado em Brasília; 

- que o RECORRENTE realmente não se utilizou da redução da base 

de cálculo do ICMS, na forma prevista no TARE n° 052/02-GSF, tendo 

ajustado o valor final da apuração do ICMS devido, mediante o 

lançamento em “outros créditos” do débito de ICMS em valor 

equivalente ao calculado sobre a base de cálculo reduzida a 20%; 

- que a adoção deste procedimento buscou a mesma finalidade 

assegurada no TARE n° 052/02-GSF e não representou omissão ou 

insuficiência de pagamento, quiçá qualquer prejuízo aos cofres 

públicos; 

- que está consignado no auto de infração impugnado que o 

destinatário das mercadorias enviadas pelo RECORRENTE foi 

contemplado com o destaque do ICMS calculado sobre a base de 

cálculo integral; 

- que na sentença recorrida a julgadora singular presume a ocorrência 

de um suposto aproveitamento de crédito por estabelecimento 

localizado em unidade da federação que não é competência de Goiás, 

sem qualquer análise da escrituração do destinatário; 

- que ainda que não intimado para tanto, o Recorrente aproveita para 

apresentar o “Livro de Registro de Apuração de ICMS” do destinatário 

(doc. 01), o qual comprova de maneira contundente que o crédito 

transferido não foi utilizado, conforme se observa na coluna “Imp Créd.”, 



na linha correspondente as operações de entrada CFOP 2.915, do 

quadro ENTRADAS, que se encontra zerada em todos os meses, 

afastando qualquer presunção neste sentido. 

Ao final, requer seja o lançamento julgado integralmente improcedente 

em razão da inexistência de infração concernente a omissão do pagamento do ICMS no 

ano de 2006, em razão da escrituração indevida de créditos, a título de estorno de débitos. 

Mediante a Resolução nº 100/2015, de fls. 265, a Quarta Câmara 

Julgadora converteu o julgamento em diligência, encaminhado o processo à Delegacia 

Fiscal de Goiânia (fl. 02), para que fosse designado auditor fiscal para que: 1 - refizesse a 

apuração do ICMS à luz dos documentos fiscais do sujeito passivo (requisitando o que 

entender ausente nos autos), aplicando, quanto as remessas interestaduais para conserto 

ou reparo identificadas com o CFOP 6.915, a redução da base de cálculo nos exatos 

moldes em que prevista no TARE 052/02 – GSF e liquidando, após, o total de ICMS 

apurado; 2 - efetuasse o cotejo de tal levantamento com aquele realizado pelo sujeito 

passivo para, de modo conclusivo, verificar se há equivalência entre as duas formas de 

apuração (aquela efetuada pelo sujeito passivo e aquela objeto da revisão, em que se 

aplica a redução na base de cálculo do tributo), ou se escrituração adotada pelo sujeito 

passivo terminou por gerar aos cofres estaduais diferenças de ICMS a maior a serem 

pagas; e 3 - fornecesse outros elementos que entender úteis à solução da presente lide; 

Em resposta, às fls. 268 dos autos, a autoridade fiscal designada para 

proceder ao trabalho de revisão, manifesta-se no sentido de que não é possível atender 

ao solicitado na Resolução nº 100/2015, haja vista que a autuada utilizou lançamentos 

com valores englobados, procedimento este que fere as normas contábeis no que 

concerne à clareza e objetividade. 

Em contradita, a recorrente traz ao feito a peça de fls. 282/288 

juntamente com os documentos de fls. 290/310, na qual busca esclarecer os 

procedimentos por ela adotados, explicando e detalhando o lançamento efetuado na 

Linha 007 – ‘Estorno de Débitos’ do Livro Registro de Apuração do ICMS, fazendo 

inserir na referida peça as planilhas de fls. 286/287 e juntando cópia do referido livro fiscal 

(fls. 291/292), na qual realça com caneta marca texto os valores correspondentes ao 

CFOP 6.915 e ao montante do Estorno de Débitos efetuado. Acrescenta ainda aos autos 

os quadros-resumos de fls. 298/310, nos quais demonstra, mês a mês, os cálculos 

correspondentes ao percentual de 80% aplicado sobre o valor do ICMS incidente sobre as 

operações referentes ao CFOP 6.915. 



Ato seguinte, o processo é novamente convertido em diligência por 

força de deliberação da Primeira Câmara Julgadora (Resolução nº 96/2016, de fls. 

315/316) para adoção dos mesmos procedimentos buscados pela anterior Resolução nº 

100/2015, da Quarta Câmara Julgadora. 

Em atendimento a esta última Resolução, a autoridade fiscal designada 

para a revisão, elabora o relatório diligencial de fls. 326/329, no qual informa que no 

trabalho revisional foram elaboradas duas planilhas: uma com a denominação 

“CONFORME LIVROS FISCAIS”, a qual reflete o que foi escriturado pelo contribuinte e a 

outra com a denominação “COM REDUÇÃO DE BASE CALCULO”, a qual contém a 

escrituração do contribuinte com a utilização da redução de base de cálculo prevista no 

art. 8, inciso l, alínea “b” do Anexo IX do Decreto 4.852/97 (RCTE). 

Informa a autoridade fiscal revisora que, “confrontando as duas 

planilhas e o resultados do ICMS a recolher, percebe-se, conclusivamente, que há sim 

equivalência entre as duas formas de apuração (aquela efetuada pelo sujeito passivo e a 

solicitação contida na resolução 96/2016) em que pese não respeitar os mandamentos da 

legislação tributária”. 

Acrescenta a autoridade fiscal revisora que o contribuinte destacou o 

ICMS no documento fiscal de formal integral, e aplicou a alíquota interestadual sem 

efetuar a redução na base de cálculo, transferindo, assim, o ENCARGO FINANCEIRO, 

para o destinatário do documento fiscal, mesmo que a operação seja de transferência 

interestadual. 

Argumenta ainda que o contribuinte informou no campo informações 

complementares os dizeres: “Emitida conf. art. 8, inc. l, alínea “b” do anexo IX, do Dec. 

4852/97” o que constitui indicativo de que sabia da redução de base de cálculo e não a 

colocou em prática, destacando o ICMS a maior nos documentos fiscais e transferindo tal 

valor a ser aproveitado em observância ao princípio da não-cumulatividade, de modo que 

o contribuinte desenvolveu uma sistemática para o cálculo e escrituração fora da previsão 

legal. 

Quanto às cópias da escrituração fiscal da filial do contribuinte 

localizada em unidade da federação (p.223 - 249), trazida aos autos para demonstrar que 

não foi realizado o aproveitamento do ICMS destacado nos documentos, registra que “O 

fato do contribuinte registrar o documento fiscal sem o valor do ICMS destacado, não 

garante que o mesmo não foi aproveitado”, mesmo porque “Este pode ser creditado em 

outros créditos” e “pode ser aproveitado de forma extemporânea”. 



Finaliza, concluindo que “o contribuinte não cumpriu as determinações 

contidas na legislação tributária do Estado de Goiás no que diz respeito ao procedimento 

adotado ou às formas legais de fazê-lo” e ratifica os valores e procedimentos adotados 

pela autoridade fiscal autuante inicial, os quais se encontram em conformidade com o que 

preceitua a legislação tributária deste Estado. 

Em contradita ao trabalho de revisão, o sujeito passivo afirma que os 

valores apurados como devidos pelo auditor fiscal em conformidade com o TARE 052/02 

são idênticos aqueles constantes de seu “Livro de Registro de Apuração do ICMS”, de 

modo que restou comprovado que “o procedimento adotado pela RECORRENTE, apesar 

de distinto, alcançou a mesma finalidade assegurada pelo TARE nº 052/02 – GSF, com 

estrita obediência ao princípio basilar da não-cumulatividade e, o mais importante, não 

acarretou omissão, insuficiência ou postergação de qualquer pagamento do ICMS”. 

Ao final, requer o reconhecimento da improcedência do lançamento 

fiscal, “haja vista ter sido devidamente comprovado e atestado nos autos pela autoridade 

fiscal que o procedimento adotado pela RECORRENTE, apesar de distinto, alcançou sua 

finalidade e não causou qualquer prejuízo aos cofres públicos estaduais, além de 

estar em perfeita consonância com o disposto na cláusula terceira do TARE 052/02-GSF e 

no artigo 155, parágrafo 2º, inciso l da Constituição Federal.   

É o relatório. 

 

V O T O 

 

De início, devo abordar a questão relativa à alegação de decadência 

parcial do crédito tributário, relativamente ao período de 01 de janeiro a 21 de junho de 

2006, suscitada pela autuada em sua peça de recurso. 

Em sua argumentação, registra a recorrente que o “ICMS [...] enquadra-

se na categoria de tributo sujeito ao lançamento por homologação, submetendo-se à regra 

decadencial prevista no art. 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional”, 

segundo a qual “a autoridade administrativa tem o prazo de cinco anos, a contar da 

ocorrência do fato gerador, para proceder à homologação do lançamento realizado pelo 

contribuinte e/ou lançar, de ofício, eventual diferença apurada com devida e não 

recolhida”. 



Nesta linha de defesa, argumenta que a Primeira Seção de Superior 

Tribunal de Justiça, órgão composto por ministros da Primeira e Segunda Turmas, que 

aprecia matérias de direito público, em decisão unânime e definitiva no Agravo Regimental 

dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1199262/MG, pacificou o 

entendimento no sentido de que o pagamento a menor em decorrência de 

creditamento indevido na apuração do ICMS não se submete a regra geral do artigo 

173, I, do CTN. 

No entanto, o entendimento expresso pela jurisprudência administrativa 

firmada por esta Casa caminha no sentido de que, na hipótese versada nos autos, tem 

lugar a aplicação da Súmula nº 555 do STJ, segundo a qual “Quando não houver 

declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 

tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 

legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame 

da autoridade administrativa”. 

Entende-se, pois, que a parcela de imposto omitida via creditamento 

indevido escapou à declaração que o sujeito passivo deveria fazer ao Fisco, visto que a 

anômala apropriação indevida de crédito visou “substituir” redução de base de cálculo a 

que faria jus a autuada. 

Em geral, esta “declaração” assume diversas feições, de que são 

exemplo a DCTF (utilizada para os tributos federais), a GFIP (aplicável às contribuições 

previdenciárias) e, no caso do ICMS, a antiga GIA-ICMS ou, no caso específico do Estado 

de Goiás, a antiga DPI (Declaração Periódica de Informações), hoje substituídas pela EFD 

(Escrituração Fiscal Digital), que contém as informações relativas à apuração do imposto 

pelo contribuinte. 

Assim, tendo em vista a desconformidade da declaração prestada pelo 

sujeito passivo, temos que se aplica ao caso o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do 

CTN, consoante entendimento confirmado pela Súmula nº 555 do STJ. 

Já no que toca ao meritum causae, propriamente considerado, razão 

assiste à recorrente. 

Com efeito, pelo que consta dos autos, verifica-se a inexistência da 

omissão tributária apontada na inicial.  

Registre-se que o núcleo da acusação fiscal consiste na omissão do 

pagamento do ICMS, na importância de R$ 450.768,64, em razão da escrituração 

indevida de valores, a título de estorno de débitos. Como já destacado, tal omissão 



comprovadamente não ocorreu, ou seja, a autuada não deixou de recolher (nem recolheu 

a menor) a quantia apontada no auto de infração. 

A própria lógica do procedimento adotado pela autuada indicam a 

inexistência da aludida omissão. Como consta do registro inserido no Anexo Estruturado 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 06), de lavra da própria autoridade lançadora, 

o sujeito passivo, “não utilizando a redução da base de cálculo a que tinha direito [...] 

calculou 12% sobre o montante da redução não aplicada quando da remessa e, lançou no 

quadro crédito do imposto, estorno de débitos do registro de apuração, como ‘estorno de 

débitos [...]’ ”.  

Ou seja, pela própria descrição da ocorrência, se deduz que a autuada 

deixou de aplicar a redução de base de cálculo (que lhe era conferida pelo TARE nº 

052/02-GSF) e calculou o valor exato da redução a que teria direito lançando-o a crédito 

no Registro de Apuração do ICMS, como ‘estorno de débitos’. 

Está correto o procedimento adotado pela autuada? Claro que não. 

Todavia, é possível afirmar que o tal procedimento, de per si, implicou omissão de 

recolhimento de imposto? Também não! 

Aliás, esta hipótese – a inexistência de omissão de recolhimento do 

imposto – foi perquirida pelas Resoluções que antecederam ao presente julgamento, com 

destaque para a Resolução nº 100/2015 (fls. 265/266), determinada pelo ilustre 

Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, a qual considerou que “o valor escriturado 

pelo contribuinte no campo ‘007 – Outros Créditos’, trata-se de recuperação/reversão de 

80% (oitenta por cento) do débito de operações interestaduais lançado e totalizado na 

parte analítica do livro Registro de Apuração do ICMS sob o CFOP 6.915, como pode ser 

ver, por exemplo, às fls. 12 e 13, sendo que esse CFOP refere-se a remessa da 

interestadual para conserto ou reparo”. A mesma Resolução determinou que fosse “refeita 

a apuração do ICMS à luz dos documentos fiscais do sujeito passivo (requisitando o que 

entender ausente nos autos), aplicando, quanto as remessas interestaduais para conserto 

ou reparo identificadas com o CFOP 6.915, a redução da base de cálculo nos exatos 

moldes em que prevista no TARE 052/02 – GSF e liquidando, após, o total de ICMS 

apurado”, efetuando-se, em seguida, “o cotejo de tal levantamento com aquele realizado 

pelo sujeito passivo para, de modo conclusivo, verificar se há equivalência entre as duas 

formas de apuração (aquela efetuada pelo sujeito passivo e aquela objeto da revisão, em 

que se aplica a redução na base de cálculo do tributo), ou se escrituração adotada pelo 

sujeito passivo terminou por gerar aos cofres estaduais diferenças de ICMS a maior a 

serem pagas”. 



Em resposta à diligência requerida – após a Resolução nº 096/2016 (de 

fls. 315/316), de nossa autoria, – a autoridade fiscal revisora, por meio do Relatório 

Diligencial de fls. 326/329 afirma, expressamente, que do confronto entre apuração feita 

pelo sujeito passivo (com utilização do crédito indevido) e apuração correta (com a 

redução de base de cálculo), “percebe-se, conclusivamente, que há sim equivalência entre 

as duas formas de apuração (aquela efetuada pelo sujeito passivo e a solicitação contida 

na resolução 96/2016) em que pese não respeitar os mandamentos da legislação 

tributária”. 

Assim, resta evidente que, inobstante a impropriedade do procedimento 

adotado pela autuada, não houve omissão de recolhimento do ICMS. Mesmo porque, 

do que consta dos autos, é perceptível que ao mesmo tempo em que o sujeito passivo 

lançou crédito indevido (e, de fato, lançou), também lançou débito indevido do imposto (e 

isto também é incontestável). Assim, houvesse o Fisco aplicado à autuada pena 

pecuniária isolada (multa formal) pelo descumprimento de obrigação acessória, não 

haveria espaço para acolhimento da defesa, uma vez caracterizado este tipo de 

irregularidade. Todavia, daí inferir-se que houve omissão de recolhimento do imposto vai 

uma grande distância.   

Por fim, as planilhas de fls. 319 e 320, que acompanham o Relatório 

Diligencial, confirmam cabalmente a inexistência de omissão. 

Por outro lado, não prevalecem os argumentos deduzidos pela 

autoridade revisora de que o sujeito passivo, ao destacar o ICMS a maior nos documentos 

fiscais acabou por transferir tal valor ao destinatário, a ser aproveitado em observância ao 

princípio da não-cumulatividade. Primeiro, porque está hipótese foi desconstituída pela 

autuada mediante as cópias do Livro de Registro de Apuração do ICMS, de fls.224/249, no 

qual se observa que os registros correspondentes ao CFOP 2.915, relativo aos 

recebimentos dos produtos enviados para conserto, não contem aproveitamento de 

crédito. Segundo, porque ainda que assim não fosse, esta circunstância desvincula-se no 

tempo e no espaço da materialidade da infração atribuída à autuada, a saber, de que 

houve omissão de pagamento do ICMS devido ao Estado de Goiás, sendo certo que uma 

coisa não tem nenhuma vinculação com a outra. 

Assim, há que ser dado provimento ao pedido da autuada quanto ao 

mérito. 

Ex posistis, afasto a preliminar de decadência parcial, referente ao 

período de 01 de janeiro a 21 de junho de 2006, e quanto ao mérito, conheço do recurso, 



dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto 

de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00171/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Preliminar de decadência arguida pelo 
sujeito passivo. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. A decadência do direito da Fazenda constituir o crédito 
tributário, nos termos da lei, leva à extinção do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, para acolher a 
preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, reformando a decisão singular e 
declarando extinto o crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa 
e Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida, que 
votaram pela rejeição da preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança de ICMS mais cominações legais, originária por deixar de efetuar o estorno de 
crédito referente às aquisições de Óleo Diesel consumido no transporte de minério no 
trajeto MINA – PÁTIO e em outras atividades alheias ao processo operacional de 
produção. 

 
Instruem a acusação inicial, os documentos de fls. 05 a 21. 
 
Intimado, fls. 122, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fls. 31/74. Anexou documentos, fls. 75 a 127. 
 
Pela Sentença nº 3129/2017, fls. 133 a 137, a julgadora singular 

decidiu pela procedência da acusação inicial. 
 
Intimado, fls. 138/141, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 144 a 190, reiterando os argumentos usados anteriormente.  
 



Em preliminar, argui nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração. Não há indicação clara do valor originário. Não foi observado 
o disposto no artigo 8º, IV, da Lei 16.469/2009. O auto de infração traz o montante de 
R$874.36,06 e em notas explicativas o valor de R$984.294,91. Não ocorreu a 
demonstração de cálculo de correção monetária e juros.  

 
Argui decadência do crédito tributário, quanto aos períodos de 

fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2011, nos termos do 
artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional. 

 
No mérito, argui a não cumulatividade do ICMS, esta é efetivada por 

compensação do imposto devido na operação ou prestação de serviços, com o montante 
cobrado nas operações e prestações anteriores. 

 
Afirma ser o óleo diesel insumo utilizado na exploração de minérios, 

atividade industrial do estabelecimento e seus créditos legítimos. A exploração de minérios 
é uma das etapas de sua atividade industrial. A Instrução Normativa 990/2010 – GSF 
contraria a própria legislação goiana, pois o artigo 58, do CTE assegura o aproveitamento 
de crédito da aquisição de insumos. Requer a improcedência da cobrança inicial. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, sendo que a autoridade fiscal lançadora atendeu a orientação estabelecida 
pela norma tributária. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Entretanto, acolho a preliminar de decadência do direito da Fazenda 

constituir o crédito tributário, suscitada pela defesa, nos termos lecionados pelo §4º do 
artigo 150 do CTN, que será transcrito na sequência, pelas razões que passo a expor:  

 

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

[...] 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
O presente auto de infração foi lavrado em 21/11/2016, o polo 

passivo foi intimado em 12/12/20016, data em que houve a efetiva constituição do crédito 
tributário face da omissão detalhada na folha de rosto deste volume, cujo período 
fiscalizado é referente aos meses de 01/01/2011 a 31/12/2011. 

 



Mediante as premissas aduzidas em linhas anteriores, demonstrado 
está nos autos que não se pode exigir do polo passivo o cumprimento de determinação 
estabelecida na exordial, o que me leva a reformar a decisão exarada em sede 
monocrática e declarar extinto o crédito tributário.  

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

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. E, por maioria de 
votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, para acolher a preliminar de 
decadência arguida pelo sujeito passivo, reformando a decisão singular e declarando 
extinto o crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00291/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência, arguida pelo sujeito 
passivo. Acolhida.  
 
A constatação de que o ato do lançamento de ofício foi 
praticado ao arrepio da orientação contida no CTN, em face dos 
prazos decadenciais, impõe-se a declaração de decadência do 
direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa e Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da 
Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos Santos e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 
passivo “Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 258.055,03 (duzentos e 
cinquenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e três centavos), em razão da falta de 
estornos de créditos de ICMS sobre as entradas interestaduais de Adubos/Calcário, como 
também das prestações de serviços de transportes a elas vinculadas, haja vista a 
constatação posterior de saídas internas isentas destas mercadorias para outras 
propriedades agrícolas autônomas para serem utilizadas no plantio/campo através de 
Parceria Agrícola. Além disso, os referidos produtos saíram sem a emissão de 
documentos fiscais, vide informe do sujeito passivo com protocolo de resposta a 
notificação fiscal de nº 0038/2009, anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto no 
valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme levantado em 
Auditoria Básica de ICMS e documentos anexos. Seguem anexos também cópias dos 
livros de Apuração de ICMS e do Livro Registro de Entradas Interestaduais do período de 
2008. 

Obs.: Reautuação sugerida pelo Ofício de nº 151/12-GERF/SR e 
determinada pelo Despacho de nº 0135/16-GCOM. Auto de infração anulado por 
insegurança na determinação da infração de nº 4010903140623. Seguem anexos cópias 
do Auto de Infração anulado e Decisão do Acórdão do CONP nº 1231/2012.” (sic) 

 
Foram identificados como sujeitos passivos coobrigados os Srs. 

Clayton Hygino de Miranda e Manoel Ailton Soares dos Reis nos termos dos Anexos 
Estruturados – Identificação dos Sujeitos Passivos Coobrigados de fls. 05/06. 

 
Foram anexados aos autos cópia da Ordem de Serviço nº 22416 (fl. 

07); Portaria nº 007/2016-SRE; Ofício nº 151/2012 – GERF/SR (fls. 09/10); fotocópia do 



processo nº 4010903140623 (fls. 11/24); Atas de reunião do Conselho de Administração 
(fls. 25/38-A); notificação fiscal nº 38/2009 (fl. 39); protocolo de entrega de documentos 
fiscais (fl. 41); Demonstrativo das quantidades de adubos e fertilizantes utilizados (fl. 42); 
Demonstrativo da apuração do ICMS (fls. 43/44); procurações com Identidade dos 
procuradores (fls. 45/48); Instrumentos particular de parceria agrícola (fls. 49/64); 
notificação fiscal nº 35/2009 (fl. 65); expediente encaminhando documentos ao autuante 
(fls. 68/69); procuração (fls. 70/71); Ata de reunião do Conselho de Administração (fls. 
72/73); Auditoria Básica de ICMS (fls. 74/81); Demonstrativo da apuração do ICMS (fls. 
82/83); fotocópia do livro Registro de Apuração do ICMS nº 03E (fls. 84/123); fotocópia do 
livro Registro de Entradas Estaduais e Interestaduais nº 03E (fls. 124/364); Planilha de 
cálculo das omissões da falta de estorno de créditos de ICMS das aquisições de 
adubos/calcário (fls. 365/373); notas fiscais de aquisições de adubos/calcário/gesso (fls. 
374/730); relação dos Conhecimentos de Transportes FOP 2352 (prestação interestadual 
relativo ao transporte dos adubos/insumos aplicados na parceria agrícola no mês de 
novembro e dezembro/2008) (fls. 731/737); Conhecimentos de Transportes Rodoviário de 
Cargas (fls. 738/984); expedientes encaminhando documentos ao autuante (fls. 985/988); 
procurações com Identidade dos procuradores (fls. 989/992) e Consulta detalhada do 
Contribuinte pessoa Jurídica (fls. 993/999). 

 
Intimados a pagar ou apresentar impugnação em Primeira Instância 

(fls. 1005/1009), a empresa autuada e os solidários, representados por causídicos 
legalmente constituídos (m.j), apresentaram impugnação à Segunda Instância (fls. 
1013/1034) onde a primeira, após historiar os fatos ensejadores deste lançamento fiscal, 
argumentou que adquire os produtos geradores dos créditos em questão como insumos 
de produção de cana-de-açúcar em áreas onde possui contratos de parceria rural, sendo 
que a cana produzida é insumo industrial na fabricação de açúcar e álcool em sua 
destilaria, apropriando os créditos destacados nas notas fiscais de aquisição dos insumos 
utilizados no plantio nos termos do artigo 46, inciso I do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Em seguida arguiram preliminar de decadência deste novo 
lançamento, em razão deste versar sobre a mesma exigência, o mesmo objeto, a mesma 
causa, o mesmo fundamento legal e o mesmo período do auto de infração anterior, de nº 
4010903140623, anulado por insegurança na determinação da infração. 

 
Portanto, é inaplicável a este novo auto de infração o prazo do artigo 

173, II do CTN, pois o motivo da nulidade do lançamento anterior foi vício material 
concernente a obscuridade na acusação fiscal e na tipificação legal que a amparou. 

 
No mérito, pediu, em síntese, a improcedência do lançamento 

alegando inocorrência de saída de mercadorias do estabelecimento da impugnante, pois 
os produtos foram utilizados com insumos de produção de cana-de-açúcar em áreas em 
que possui contrato de parceria rural, onde é parceiro-produtor. Desta forma, tais áreas 
configuram extensões de seu estabelecimento, pois integram a mesma unidade 
econômica como partes indistintas do mesmo processo de produção industrial da mesma, 
transcrevendo excertos de decisões administrativas e de tribunais pátrios superiores, à 
guisa de amparar esta assertiva. 

 
Em seguida, arguiram a exclusão dos solidários desta lide com 

amparo no artigo 135 do CTN, em julgados judiciais e na Súmula 430 do STJ, pedindo, ao 
final, o cancelamento deste lançamento pelos argumentos defensórios apresentados, 
inclusive pela exclusão dos solidários desta lide, colacionando fotocópias das Carteiras de 
Identidade de Advogado e de documentos já existentes nestes autos (fls. 1036/1133). 

 



 Indo a julgamento em Primeira Instância, o julgador proferiu a 
Sentença nº 3566/2016 (fls. 1139/1143) rejeitando a arguição de decadência sob o 
fundamento de que a nulidade do auto de infração anterior, de nº 4010903140623, ocorreu 
por insegurança na determinação da infração e não por vício material. 

 
Quanto ao mérito, julgou procedente a inicial, ao entender que não 

há como não se considerar que houveram efetivas saídas de mercadorias para os 
estabelecimentos onde a autuada mantinha contrato de parceria rural, com o agravante de 
que tais saídas se deram sem emissão de documentos fiscais. 

 
Em relação do pedido de exclusão dos solidários desta lide, 

entendeu não haver consistência no mesmo, pois estes tomaram a decisão em nome da 
autuada de remeter os produtos em questão sem documento fiscal, devendo, portanto, 
serem mantidos nesta relação processual nos termos do artigo 45, XII do CTE. 

 
Intimados desta decisão singular (fls. 1144/1152), a autuada e os 

solidários, desta feita representados por outro patrono substabelecido (m.j), o qual reiterou 
em parte as alegações defensórias anteriores, inovando apenas ao reforçar a arguição de 
decadência deste lançamento em razão de que o auto de infração anterior, de nº 
4010903140623, foi anulado por insegurança na determinação da infração ante a 
incoerência entre a descrição do fato infringido e a fundamentação legal da suposta 
infração, que é vício material  quanto ao fato gerador e não vício formal quanto ao 
lançamento propriamente dito. Assim, que seria inaplicável a este novo lançamento o 
prazo previsto no artigo 173, II do CTN, aplicando-se a este caso o inciso I do artigo 173 
do CTN. Como os fatos geradores ocorreram de março a dezembro de 2008, tem-se que o 
direito de lançamento decaiu em 1º de janeiro de 2014, enquanto a autuada foi intimada 
deste novo auto de infração somente em 14 de abril de 2016. Portanto, após a decadência 
ocorrida em 1º de janeiro de 2014. 

Em relação ao mérito reafirmou ser ilegal o estorno de créditos 
exigido pelo fisco, pois não ocorreu saída de insumos de seu estabelecimento, sendo os 
mesmos consumidos nas suas plantações de cana-de-açúcar em áreas de terras 
componentes de contratos de parcerias rurais, as quais são consideradas extensões de 
sua planta industrial, segundo entendimentos consolidados de tribunais superiores, 
transcrevendo excertos de algumas decisões neste sentido, em amparo a tal assertiva.  

 
Argumentou também que a alegada agravante de falta de emissão 

de nota fiscal para estes deslocamentos de insumos não se sustenta legalmente, pois se 
não houve saída destes produtos de sua titularidade, há vedação de emissão de 
documento fiscal pelo artigo 65 da Lei 11.651/91-CTE e 146 do Decreto 4.852/97-RCTE.  

 
Reforçou ainda o pedido de exclusão dos solidários desta lide, ante 

previsão do artigo 135 do CTN e Súmula 430 do STJ. 
 
Posteriormente retornou a estes autos com o memorial de fls. 

1188/1191 - verso, onde rememorou os atos, fatos e alegações defensórias a serem 
apreciados, pugnando ao final, pelo cancelamento deste lançamento. 

 
Vindo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no 
dia 20/03/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,    
 
CONSIDERANDO:   
 



1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material;    
 
 2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo:      
 
 Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em 
litígio. 
.....................................................................................     
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
....................................................................................  
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo.;        
 
 3) que a alegação defensória principal é de que não houve circulação econômica 
dos insumos e sim utilização destes pela autuada em suas lavouras de cana-de- 
açúcar em terras arrendadas de parceiros agrícolas, consoante Contratos de 
Arrendamento constantes destes autos;      
 
   4) que nesta situação não haveria operação de saída e sim mero deslocamento 
destes insumos, sendo vedada a emissão de nota fiscal por não corresponder a 
uma efetiva saída, conforme artigo 65 da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 
 
Art. 65. São vedadas a emissão e utilização de documento fiscal que não 
corresponda a uma efetiva operação ou prestação.        
 
   5) que, pelo que se infere do dispositivo legal acima e dos vários Acórdãos de 
decisões de tribunais superiores acerca desta matéria, não haveria circulação de 
mercadoria na situação fática tratada nestes autos;     
 
    6) que também há permissão legal para o procedimento de creditamento a 
destempo dos pagamentos indevidos de ICMS efetuado pela recorrente, segundo 
previsão do artigo 47, III, "a" do Decreto 4.852/97 – RCTE, "in verbis": 
 
Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito do 
imposto, o valor:     
........................................................................................ 
III - pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos 
livros fiscais ou no preparo do documento de arrecadação, mediante escrituração, 
no período de sua constatação, desde que:  
a) a escrituração seja realizada, até a data da apuração do mês de fevereiro do 
exercício seguinte ao do pagamento, com especificação da natureza do erro, no 
livro Registro de Apuração do ICMS:"      
 
   RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento novamente em 
diligência, remetendo os autos ao seu órgão de origem para que seu titular, por 
obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente o autuante, manifestar 
acerca das alegações defensórias, ante os dispositivos acima transcritos e as 
várias decisões judiciais atinentes a esta matéria, podendo fornecer outras 
informações pertinentes à solução desta lide.     
 
    Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho, a fim 
de que este intime o sujeito passivo, via de seus patronos, para, querendo, se 
manifestar acerca do resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias.       
 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
O Advogado se manifestou favorável à proposição de diligência. 
 
  A Representante Fazendária optou por se manifestar no retorno dos autos. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e João Divino de Brito. 

 



Em resumo, o resultado desta diligência foi a manifestação do 
autuante de que: 

 
a) Não se aplica a este caso o disposto no artigo 65 da Lei 

11.651/91 – CTE, pois este veda a emissão de documento fiscal 
que não corresponda a uma efetiva operação de circulação de 
mercadoria, ao contrário do que ocorreu neste lançamento, em 
que a autuada não emitiu nota fiscal para uma efetiva saída de 
insumos agrícolas comprados em nome do seu estabelecimento 
industrial, para um estabelecimento agrícola não inscrito no 
CCE/GO em seu nome, como exige o artigo 10, II, § 3º da 
Instrução Normativa nº 946/2009-GSF; 

b) Não há como, analogicamente, estender a dispensa de emissão 
de nota fiscal para saída da cana-de-açúcar da lavoura para a 
indústria, pois para tal produto existe a previsão legal desta 
dispensa nos termos do artigo 40 do Anexo XIII do Decreto 
4.852/97 – RCTE, enquanto para as saídas de insumos agrícolas 
efetuadas pela autuada, não existe tal permissão legal; 

c) Quanto aos lançamentos a crédito dos pagamentos de ICMS 
feitos a maior pelo contribuinte, cujo ajuste foi feito em 
novembro/2008, foram considerados neste lançamento conforme 
coluna 49 do formulário Conclusão à fl. 74; 

d) Desta forma, não há que se falar em improcedência desta 
autuação, pois o estorno dos créditos é exigido pelo artigo 61, I, 
“a” da lei 11.651/91 – CTE. 

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado desta diligência, o 

patrono dos autuados retornou aos autos, reiterando suas alegações anteriores de não 
realização de saídas de mercadorias do seu estabelecimento e sim utilizou os insumos 
adquiridos em sua produção de cana-de-açúcar em área arrendada via contrato de 
parceria agrícola, tendo ocorrido apenas deslocamento físico destes produtos, conforme já 
assentados em várias decisões judiciais de tribunais pátrios superiores neste sentido, 
pleiteando, ao final, a improcedência deste lançamento e a exclusão dos solidários, fls. 
1206 a 1213. Junta documentos, fl. 1214.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo quando aponta, em sede de preliminar, a decadência do 
direito da Fazenda constituir o presente crédito tributário, conforme passo a expor:   

 
Para melhor clareza deste voto, reporto-me ao auto de infração nº. 

4010903140623, julgado nulo, majoritariamente pelo Conselho Pleno deste CAT, por meio 
do Acórdão nº 1231/2012, por insegurança na determinação da infração. 

 
Considerando que o supramencionado auto de infração foi julgado 

nulo, por vício formal, impõe-se a este auto a orientação contida no artigo 173, I , II do 
CTN, que será transcrito na sequência, no entendimento de que dentre os dois marcos 
iniciais para a contagem do prazo decadencial, prevê o inciso II do artigo 173 que a 
anulação do lançamento, por vício formal, autoriza a realização de novo lançamento fiscal 
no prazo de cinco anos, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que 



houver anulado. Ressalvando que não tem aplicação nas hipóteses de nulidade do 
lançamento por vicio material.   

 

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 

Portanto, acolho o requerido pela defesa, tendo em vista a 
existência de erro material e face a quase dez anos da lavratura do auto de infração. 
Assim, entendo enquadrado também este auto na orientação do artigo 150, §4º do CTN, 
“verbis”: 

 

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

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação. 

Antes de concluir o meu discurso, faço ainda a colocação de que 
as mercadorias motivadoras desta demanda são insumos que o produtor utiliza na 
produção da própria matéria prima, que posteriormente será transformada em açúcar ou 
álcool anidro carburante, que são destinados à comercialização e sobre os quais há 
incidência de carga tributária.     

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00550/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recebimento de gado 
bovino acompanhado de nota fiscal considerada inidônea. Não 
acolhimento da aplicação da Lei n° 17.298/11. Resolução de 
mérito pelo reconhecimento de decadência. Improcedência do 
auto de infração. 
 
1. O recebimento de gado bovino com nota fiscal considerada 
inidônea não se enquadra na hipótese de extinção de crédito 
tributário prevista na Lei n° 17.298/11, Lei do Marco Zero; 
2. Declara-se improcedente o auto de infração em razão de 
resolução do mérito pelo reconhecimento de decadência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. E, por maioria de votos, reconhecer a ocorrência da decadência, 
arguida de ofício pelo Relator, por falta de intimação, declarando, de consequência, 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes que não acolheu a decadência e considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de o sujeito passivo, 
JUBRAN ENGENHARIA S. A. recebeu 500 (quinhentas) cabeças de gado bovino (bezerro 
nelore até 12 meses), acompanhadas pelas Notas Fiscais n°s 75, 76, 77, 78 e 79, emitidas 
pela empresa AGROPECUÁRIA SANTA SÍLVIA S. A., notas estas consideradas 
inidôneas, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, 64, 66 e 67, I, da Lei nº 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo §9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ªs vias 

dos Termos de Apreensão n°s 1100119440-2, 1100119441-3 e 1100119442-4 (fls. 8, 10 e 
12, respectivamente) e extratos das NF-es n°s 75, 76, 77, 78 e 79 (fls. 16, 19, 22, 25 e 29, 
respectivamente), dentre outros documentos. 

 



O sujeito passivo foi intimado, mas não compareceu em nenhuma 
fase nestes autos, conforme atestam os Termos de Revelia e de Perempção (fls. 60 e 63). 

 
Com fundamento na Instrução de Serviço n° 01/2011 – CAT, os 

autos foram encaminhados à Primeira Instância, para que o crédito tributário seja 
apreciado conforme a Lei n° 17.298/1, intitulada Lei do Marco Zero, devendo julgador 
proferir a decisão em parecer fundamentado. 

 
Após a emissão do Parecer n° 312/11-JULP (fls. 64 a 65), 

manifestando-se o parecerista contrário à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária anuído com a conclusão do parecer, conforme o Despacho n° 
602-GERF/SR (fls. 66), os autos foram encaminhados ao Presidente do CAT para adoção 
dos procedimentos subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 1756/2012-
CAT (fls. 68), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
A meu pedido, juntou-se ao processo extratos de Consulta de 

Histórico de Contribuinte Pessoa Jurídica e de Consulta Dados do Sócio (fls. 70 a 72) 
alusivos à empresa JUBRAN ENGENHARIA S. A. 

 
É o relatório. 
 

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

JUBRAN ENGENHARIA S. A. recebeu 500 (quinhentas) cabeças de gado bovino (bezerro 
nelore até 12 meses), acompanhadas pelas Notas Fiscais n°s 75, 76, 77, 78 e 79, emitidas 
pela empresa AGROPECUÁRIA SANTA SÍLVIA S. A., notas estas consideradas 
inidôneas, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência de ICMS, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
No Parecer n° 312/11-JULP (fls. 64 a 65), o parecerista manifestou-

se contrário à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão não 
enquadra na hipótese prevista no art. 1° da Lei n° 17.298/11. 

 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
Da leitura do dispositivo reproduzido, nota-se que essa norma 

extingue os créditos tributários relativos a omissão de entradas e omissão de saídas de 



gado contada em estabelecimento produtor rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 
Ora, o presente lançamento é relativo a recebimento de gado com nota fiscal considerada 
inidônea, portanto a Lei n° 17.298/11 não alcança essa operação. Correto portanto o 
Parecer n° 312/11-JULP (fls. 64 a 65). 

 
Não estando a operação alcançada pela Lei do Marco Zero, 

deveriam os autos retornar ao tramite normal, para intimar o Senhor SAMIR JUBRAN, 
sócio e administrador da JUBRAN ENGENHARIA S. A., conforme extrato de fls. 70 a 72, em 
atenção ao disposto no art. 14, § 3°, III, e § 8°, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 14. A intimação é feita por meio de: 
[...] 
§ 3º A intimação deve ser feita ao: 
[...] 
III - proprietário ou a um dos sócios, no endereço de residência ou de 
domicílio deste, quando o estabelecimento estiver com sua inscrição 
estadual baixada. 
 
§ 8º Na hipótese de o sujeito passivo estar com o estabelecimento em 
situação cadastral irregular, antes da intimação por edital, deve ser 
intimado em uma das formas previstas nos incisos I a III do caput: 
 
I - em outro estabelecimento em situação cadastral regular, situado neste 
Estado; 
 
II - por meio do proprietário ou de um dos sócios, no endereço de 
residência ou de domicílio deste, quando o sujeito passivo não possuir 
outro estabelecimento em situação cadastral regular, neste Estado. 

 
Entretanto, como o fato gerador ocorreu em 31/05/2010 e até o 

presente momento (06/02/2018) o sujeito passivo não foi regularmente intimado do auto 
de infração, arguo a ocorrência de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
[...] 

 
Reconheço então a ocorrência de decadência e, com fundamento no 

art. 487, III, do CPC, a seguir reproduzido, declaro improcedente o auto de infração. 
 
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:  
[...] 
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência 
ou prescrição; 
[...] 

 
Ante o exposto, não acolho a aplicação da Lei n° 17.298/11 ao auto 

de infração. Reconheço a ocorrência da decadência, por mim arguida, por falta de 
intimação, declarando, de consequência, improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00640/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Preliminar de mérito de decadência. Acolhida. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, tendo o pedido sido fundamentado em motivação 
inadequada para o alegado vício formal; 
 
2. Acolhe-se a arguição de decadência, tendo o crédito tributário 
sido extinto pela homologação prevista no art. 150, § 4°, do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Paulo 
Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva. E, 
também, por maioria de votos, acatar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Paulo Diniz, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson 
Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS, realizou remessas com fim 
especifico de exportação, de grãos de soja, na quantidade de 8.554.120 quilos, durante o 
ano civil de 2010, com não incidência do ICMS, para empresa exportadora, sem que 
tenham sido enviadas para o exterior no prazo máximo de 180 dias, situação que coloca 
as mercadorias em situação fiscal irregular pelo não pagamento do ICMS devido pela 
internalização destas, visto que foram reintroduzidos no mercado interno, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 641.071,92 (seiscentos e quarenta e um mil 
setenta e um reais e noventa e dois centavos) juntamente com a penalidade e demais 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 38, Parágrafo único e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 80, III, Anexo XII do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IX, “b”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo 
e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física GILMAR JOSÉ BEDIN, 

nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5). 
 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 4), Nota Explicativa (fls. 6-A a 6-E), Anexo I – 
Demonstrativo de Mercadorias Enviadas para Exportação por NF-e (fls. 6-F a 17), Anexo II 
– Demonstrativo de Soja Enviada para Exportação e não Exportada por NF-e (fls. 18 a 
23), Notificação Fiscal (fls. 24), Memorandos de Exportação e extratos de NF-es, dentre 
outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 489 a 516), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionado a hipótese de insegurança na determinação da infração. Ainda em 
preliminar formulam arguição de exclusão do solidário da lide.  

 
Discorreram sobre a responsabilidade solidária das empresas 

exportadoras e, em consequência, pedem as suas respectivas inclusões no litígio. 
 
Formulam, em preliminar de mérito, arguição de decadência do 

crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. 
 
No mérito, em si, alegaram que não teria sido suficiente o prazo 

oferecido pelo fisco para a apresentação de documentos, os quais comprovariam as 
remessas para exportação e, finalmente, pediram realização ode diligência. 

 
Juntam farta documentação (fls. 517 a 707). 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 575/2016 - JULP (fls. 

709), encaminha os autos a um de seus autores, para realização de uma revisão fiscal, 
com amparo no inciso II do § 3° do art. 19 da Lei n° 16.469/09, podendo os revisores, se 
necessário, intimar o polo passivo com arrimo no inciso I desse mesmo diploma legal para 
melhor elucidação dos fatos narrados na defesa. 

 
Realizada a diligência requerida pelo polo passivo, então, por meio 

de uma esclarecedora manifestação, o revisor veio a apreciar pontualmente em seu 
relatório diligencial (fls. 721 a 744) os questionamentos apresentados, afastando, ainda, a 
possibilidade da inclusão de solidários e, finalmente, conclui sugerindo a manutenção 
integral do auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se acerca do 

resultado da diligência, conforme fls. 753 a 758, onde ratificam, em síntese, o pedido da 
inclusão solidária das exportadoras e alegaram que deveriam ser acolhidas suas 
argumentações anteriormente apresentadas e, com isso, arquivado o processo. 

 
Juntam farta documentação (fls. 759 a 991). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos autos 
(fls. 5), conforme a Sentença n° 4024/2017-JULP (fls. 993 995). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntario (fls. 1008 a 1028), formulando em preliminar arguição de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, alegando que não houve 
apreciação pelo julgador de Primeira Instância da não vinculação dos memorandos 



apresentados com as notas fiscais relacionadas, bem como alegação de falta de prova 
pelo fisco, arguidas naquela instância, e aplicação da legislação de forma inadequada. 

 
Ainda em preliminar, formulam arguição de exclusão do solidário da 

lide, por ser parte ilegítima para figurar no feito. 
 
Formulam arguição preliminar de mérito de decadência, nos termos 

do art. 150, § 4°, do CTN, bem como em julgamento do Agravo Regimental no Recurso 
Especial n° 1044593/SP, pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido 
no recurso (fls.1013 a 1017). 

 
Superados os pedidos anteriores, pedem a inclusão no polo passivo 

do presente PAT as empresas solidariamente corresponsáveis pelas supostas 
irregularidades apontadas pelos auditores fiscais, ou seja, BUNGE ALIMENTOS S/A, 
SEMENTES SELECTA e ADM DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 45, Inciso VI, 
da Le in° 11.651/91. 

 
Não sendo esse o entendimento, que seja então determinada às 

empresas comerciais exportadoras que apresentem os documentos que estão em seu 
poder vinculados aos trabalhos realizados pelos auditores fiscais no presente feito, 
especialmente aqueles que foram tidos por irregulares ou que não serviram para 
demonstrar a exportação dos produtos remetidos pelos recorrentes. 

 
Por fim, pedem a improcedência do auto de infração, uma vez que 

inexistiu qualquer irregularidade fiscal cometida pelos recorrentes, conforme consta em 
planilha ora juntada aos autos. 

 
Juntam planilha contraditória (fls. 1030 a 1034). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua 
rejeição, porque fundamentado o pedido em motivação inadequada para o alegado vício 
formal da insegurança na determinação da infração.  

 
Nessa arguição, a argumentação apresentada pelo sujeito passivo 

focou a não apreciação de suas razões: 1) não vinculação dos memorandos apresentados 
com as notas fiscais relacionadas; 2) aplicação da legislação de forma inadequada; 3) não 
apreciação pelo julgador de Primeira Instância das alegações de falta de prova pelo fisco. 
Essa argumentação do sujeito passivo, no meu entendimento, seria apropriada para 
arguição de cerceamento do direito de defesa e não de insegurança na determinação da 
infração, mas deixo de argui-la, em razão da preliminar de mérito de decadência. 

 
Resolvida a preliminar anterior, passo à apreciação da preliminar de 

mérito de decadência, arguida pela autuada, manifestando-me pelo seu acolhimento, por 
ter o crédito tributário sido extinto pela homologação prevista no art. 150, § 4°, do CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 



Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
A jurisprudência do STJ reproduzida na defesa (fls. 1013 a 1017) é 

no sentido de se aplicar regra da decadência do direito de lançar nos casos em que 
notificado o contribuinte de medida preparatória do lançamento, em se tratando de tributos 
sujeitos a lançamento por homologação em que inocorre o pagamento antecipado, 
situação idêntica à tratada nestes autos. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Acompanhado do 
Conselheiro Relator, com fundamento no art. 150, § 4° do CTN e jurisprudência do STJ 
reproduzida na defesa, acato a preliminar de decadência, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00844/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária feito pela 
GERC. Procedência. Reconhecimento de decadência em relação 
a solidário. Decisão Unânime.  
 
Restando provada a ausência de intimação do sujeito passivo 
solidário dentro do prazo previsto no Código Tributário Nacional 
em seu artigo 173, I, cabe reconhecimento da decadência, 
declarando seus efeitos em relação ao solidário posto na lide 
pelos auditores que procederam a autuação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária LEILA 
TERESINHA CARLESSO, por ter ocorrido a decadência. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. A Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de pagamento do ICMS regularmente 

apurado e registrado no livro próprio, confessando espontaneamente, conforme 

demonstrativo e documentos anexos. A exigência é de R$ 25.872,48.  

Foram colocadas como solidárias MARGARIDA RIBEIRO MANZONI 

e LEILA TEREZINHA CARLESSO, ambas com fundamento no artigo 45, IX do CTE.  

Foi anexado aos autos cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS 

(fls. 10/11). Trata-se de omissão relativa ao mês de dezembro de 2.007.  

Processo foi encaminhado pela GERC (fls. 30) para que houvesse 

intimação das solidárias MARGARIDA RIBEIRO MANZONI e LEILA TEREZINHA 

CARLESSO, pois esse vício restava caracterizado, a sua falta de intimação.  

Pedido da GERC (fls. 48) destaca que restaria caracterizada a 

decadência em relação à solidária LEILA TERESINHA CARLESSO, pois a intimação em 

relação a ela se deu em 15/04/2.013 e o fato gerador referido na autuação se reporta a 

dezembro de 2.007.  

É o relatório.  



De fato, dentro das provas anexadas aos autos, em relação à 

solidária LEILA TERESINHA CARLESSO resta caracterizada a decadência, a regra do 

artigo 173, I do CTN foi transgredida, pois para fatos geradores de 2.007 o prazo final para 

intimação ocorreu 31/12/2.012.  

Dessa forma, conheço do pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento, para declarar a decadência da exigência do imposto em relação à solidária 

LEILA TERESINHA CARLESSO.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00910/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO ACOLHIDA NA FASE CAMERAL. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIDO POR MAIORIA DE 
VOTOS. 
 
Inocorrendo apuração, recolhimento e declaração do débito 
objeto de lançamento de ofício, o prazo decadencial para 
constituição do crédito tributário in casu rege-se pelo disposto 
no art. 173, inc. I, do CTN, consoante inteligência da súmula n.º 
555 do Superior Tribunal de Justiça. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral, afastando a decadência parcial do crédito tributário, referente ao período de 
janeiro a outubro de 2005, e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 11.846,72 (onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e 
dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia e Nivaldo José 
Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que acolheu a decadência parcial do crédito tributário, referente ao 
período de janeiro a outubro de 2005, e considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 2.038,87 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta e sete 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter utilizado base de cálculo de retenção inferior a exigida na apuração do 
ICMS substituição tributária pelas operações anteriores, referente à entrada de leite in 
natura, adquirido de produtores estabelecidos neste Estado, conforme demonstrativo e 
demais documentos anexos à exordial, devendo, em consequência, pagar o tributo na 
importância de R$ 75.243,91 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta e três reais e 
noventa e um centavos), juntamente com as cominações legais. 

 
O sujeito passivo devidamente intimado apresentou impugnação em 

primeira instância, às fls. 179/189. 
  
O julgador singular, na Sentença nº 1814/11 - JULP, às fls. 224/226, 

analisou os autos decidindo pela procedência do lançamento. 
 



Intimada em segunda instância, conforme documentos de fls. 
227/228, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls. 231/241. 

 
Distribuídos os autos a julgamento, a Quarta Câmara Julgadora 

deste Conselho converteu o feito em diligência à Gerência de Substituição Tributária para 
que fosse realizada revisão da auditoria, procedendo as correções pertinentes e de acordo 
com a legislação tributária, observando a formação do preço da mercadoria, separando as 
demais importâncias e encargos repassados ao adquirente, de tal forma que se apurasse 
o real valor do produto, analisando cada nota fiscal emitida e constante dos autos. 

 
A recorrente fez anexar aos autos cópias de notas fiscais, atendendo 

solicitação da fiscalização, conforme documentos anexados às fls. 263/2445. 
 
Em manifestação esposada às fls. 2446/2498, o revisor se manifesta 

no sentido de acolher parcialmente os argumentos defensórios, esclarecendo que foram 
encontradas diferenças na base de cálculo do ICMS, concluindo ao final que o sujeito 
passivo deve recolher o imposto devido por substituição tributária no valor de R$ 
11.846,72 (onze mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), 
acrescido das cominações legais. 

 
Submetido o feito a julgamento cameral, a Primeira Câmara deste 

Conselho, mediante acórdão n° 838/2014, prolatado às fls. 2502/2507, à unanimidade de 
votos, rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e, em votação majoritária, acolheu a preliminar de decadência parcial do 
lançamento relativamente ao período de janeiro a outubro de 2015, resultando numa 
procedência parcial do auto de infração com o ICMS a recolher no valor de R$ 2.038,37. 
Por unanimidade de votos adequou-se a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, 
da Lei n° 11.651/91. 

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior sustentando que a decisão cameral deve ser reformada para o fim de 
afastar a decadência. Aduz que no presente caso não houve apuração regular do imposto 
a pagar, ao contrário, ocorrendo omissão de imposto a pagar, mediante utilização do 
artifício de base de cálculo inferior ao valor dos produtos para cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações anteriores, salientado que o TARE celebrado com o 
Estado de Goiás não autoriza a dedução de valores a título de descontos em face da 
qualidade de leite, não havendo que se falar em decadência com apoio no art. 150, § 4°, 
do CTN. Pugna, portanto, pela procedência parcial do lançamento, conforme valores 
apurados na diligencia fiscal de fls. 2446/2498, com o ICMS a recolher no valor de R$ 
11.846,72, mais cominações e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso fazendário, 

alegando que ocorrido o fato gerador que ensejou a apuração e o recolhimento do tributo 
possui o Fisco o prazo de 5 anos para homologar o procedimento adotado pelo 
contribuinte, ainda que tacitamente. Assevera que neste ponto não há dúvida que houve 
apuração e recolhimento do ICMS sobre as operações objeto da ação fiscal. Ao final 
requer a manutenção do acórdão cameral. 

 
V O T O 

 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter acusado de ter utilizado base de cálculo de 
retenção inferior a exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas operações 



anteriores, referente à entrada de leite in natura, adquirido de produtores estabelecidos no 
Estado de Goiás. 

 
Dirigindo-me à apreciação dos argumentos expendidos no recurso 

fazendário, visto não haver questões preliminares a serem apreciadas tampouco aspectos 
atinentes ao mérito propriamente dito, visto que o contribuinte concorda com o teor da 
diligência realizada às fls. 2446/2498, o cerne do litígio submetido a julgamento fica restrito 
à apreciação do recurso da Representação Fazendária que pugna pela reforma do 
acórdão cameral que declarou a decadência parcial do lançamento. 

 
No que tange ao pedido de afastamento da decadência parcial do 

lançamento, acolhida no aresto cameral com fulcro no art. 150, §4º, do CTN, insta 
ressaltar que cuida-se de lançamento de ofício em razão de o contribuinte ter utilizado 
base de cálculo inferior à legalmente exigida para fins de apuração de ICMS devido a título 
de substituição tributária pelas operações anteriores, implicando diretamente em omissão 
de pagamento do ICMS, que deveria ter sido regulamente apurado, retido, repassado e 
declarado ao erário estadual nos termos da legislação tributária e de Termo de Acordo de 
Regime Especial firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 

 
À toda evidência, a irregularidade noticiada na exordial conduz à 

conclusão no sentido de que não houve declaração do débito objeto do presente 
lançamento de ofício, razão pela qual coube ao Fisco levar a efeito o lançamento visando 
à exigência da diferença de imposto não objeto de retenção e repasse ao erário goiano, 
tampouco declarada à Administração Fazendária pelo contribuinte.  

 
A propósito do tema, convém trazer à transcrição o teor da súmula 

n.º  555 do Superior Tribunal de Justiça: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

Portanto, considerando que o crédito tributário objeto deste 
lançamento refere-se a débito de ICMS não apurado regularmente e não declarado à 
fiscalização, decorrente de utilização de base de cálculo inferior à estabelecida na 
legislação tributária estadual, não se aplica o disposto no art. 150, §4º, mas sim o art. 173, 
inc. I, do Código Tributário Nacional, a teor do que preconiza a súmula 555/STJ 
supracitada. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto cameral, 
afastando a decadência parcial do lançamento, e julgar parcialmente procedente o auto de 
infração com o ICMS a recolher no valor de R$ 11.846,72 (onze mil, oitocentos e quarenta 
e seis reais e setenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00951/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de mérito de decadência. 
Rejeitada.Processual. Preliminar de mérito de decadência. 
Rejeitada. 
  
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetivado; 
 
2. Deve ser rejeitada a alegação de decadência quando restar 
provado nos autos antes de decorrido o prazo decadencial 
previsto na legislação tributária de regência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para confirmar o acórdão 
cameral que rejeitou a preliminar de decadência. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Evandro Luis Pauli, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram reformando o acórdão cameral 
para acolher a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que o donatário e autuado JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA omitiu o pagamento do 
ITCD incidente sobre o recebimento de doação de ações da Holding PLANAGRI S/A, 
ocorrida quando da consolidação da propriedade plena dessas na pessoa do nu 
proprietário, quando da extinção do usufruto  vitalício da pessoa de OTÁVIO LAGES 
SIQUEIRA e MARINLDA FONTOURA DE SIQUEIRA ocorrida na data do óbito do 
patriarca ocorrido em 14/07/06. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º; 74, § 1º; 

78, inciso III; 81, inciso II e 84, § 1º, inciso 2º, da Lei nº 11.651/91 e proposta a penalidade 
prevista no art. 89, inciso II, alínea I, da Lei n. 11.651/91. 

 
Foi indicada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira nos termos 

do art. 82, inciso I, da Lei n. 11.651/91, na qualidade de doadora das ações. 
  
O lançamento foi instruído com a Nota Explicativa, de fls. 080 a 26, e 

com os demonstrativos de cálculos e avaliação de fls. 25 a 91. 
 



O lançamento foi declarado nulo por insegurança na determinação 
da infração conforme Sentença nº 1809/2011, de fls. 143 a 150, que rejeitou a decadência 
alegada pelos sujeitos passivos. 

 
Inconformada com a declaração de nulidade do lançamento a 

Representação Fazendária interpôs o recurso à Câmara Julgadora de fls. 151 a 156. 
 
Em sessão realizada no dia 21 de dezembro de 2011 a Quarta 

Câmara Julgadora decidiu, por maioria de votos, confirmar a sentença recorrida que 
declarou a nulidade do lançamento, conforme Acórdão n. 199/2012, de fls. 260 a 266. 

 
Intimada a Representação Fazendária interpôs o Recurso ao 

Conselho Superior de fls. 268 a 274, pleiteando a reforma do acórdão cameral para 
reformar a declaração de nulidade do lançamento. 

 
Em sessão Plenária realizada no dia 20/11/12, o Conselho Plano, por 

maioria de votos, reformou o acórdão cameral que havia confirmado a decisão singular 
que declarou a nulidade do lançamento e devolveu o processo a primeira instância para 
análise de toda a matéria, conforme Acórdão nº 007/2013, de fls. 310 a 321. 

 
Por meio do Despacho n. 822/13, de fls. 332 a 337, o julgador 

singular determinou a realização de diligência. 
 
No Relatório Diligencial n. 0060/2014, de fls. 338 a 344, o auditor 

fiscal designada para realizar a revisão reduziu o valor da base de cálculo para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) e o valor do ITCD para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e 
trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Intimados do resultado da revisão o autuado e a solidário 

compareceram ao processo por meio da peça de fls. 357 a 358, manifestando 
concordância com o valor da revisão. 

 
Retornando a julgamento o julgador singular determinou nova 

diligência por meio do Despacho n. 1971/2014, de fls. 360 a 0361, determinando que 
fosse realizada nova revisão no sentido de rever a base de cálculo identificando 
individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio da sociedade empresarial e 
o valor venal correspondente. 

 
O processo retornou a julgamento com o Parecer Técnico n. 001-

CITCD/2015, de fls. 363 a 364 e Despacho n. 1972/15, de fls. 365 a 366. 
 
Intimados os autuados repetiram a sua concordância com a revisão. 
 
Por meio da Sentença n. 2682/15, de fls. 386 a 409, o julgador 

singular rejeitou a preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e de decadência e considerou parcialmente procedente o 
lançamento no valor de R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, 
setecentos reais e treze centavos). 

 
A Fazenda Pública concordou com a decisão por meio do Despacho 

n. 1140/15, de fls. 411. 
 



Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 
voluntario de fls. 419 a 434, pleiteando o reconhecimento da decadência nos termos do 
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, alegando que o auto de infração fora 
lavrado 01/11/10 e o fato gerador havia ocorrido em 24/12/97, portanto, já decorridos 13 
(treze) anos. 

 
Em julgamento realizado no dia 29/02/16 a Quarta Câmara Julgadora 

do Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão n. 1756/16, de fls. 442 a 456, 
por maioria de votos, rejeitou a preliminar de decadência, reiterando o entendimento do 
julgador singular no sentido de que o donatário (autuado) recebeu de fato a doação 
somente no dia 03/01/05 em razão da reversão e redistribuição das ações pela 
PLANAGRI S/A. 

 
Quanto ao mérito, em razão da ausência de recurso, confirmou a 

parcial procedência declarada pelo julgador de piso. 
 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso ao 

Conselho Superior de fls. 464 a 483, objeto do presente julgamento, repetindo os 
argumentos da fase singular e pedindo a reforma do acórdão cameral para declarar a 
decadência do crédito tributário. 

 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
Como visto, a questão a ser resolvida no presente processo é 

somente em relação a decadência, eis que em relação a questão meritória houve a 
concordância expressa dos autuados na manifestação de fls. 357 a 358 sobre o resultado 
da revisão de fls. 338 a 344, que reduziu o valor do crédito tributário para R$ 1.233.700,13 
(um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos). 

 
Pois bem, em relação a decadência, nos termos do art. 38, § 2º, da 

Lei n. 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário, adoto como razões de 
decidir os fundamentos constantes da decisão do julgador de piso, confirmados pelo 
acórdão cameral recorrido, no sentido de que a doação das ações da Holding PLANAGRI 
S/A feita ao autuado JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA ocorrida em 24/12/97, realizada 
por meio de Instrumentos Particulares de Doação por Antecipação de Legítima, foi 
revertida e redistribuída aos herdeiros do Sr. OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA em 03/01/05, 
data em que o donatário recebeu efetivamente a doação e, consequentemente, da efetiva 
ocorrência do fato gerador do ITCD.  

 
Assim, o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código 

Tributário Nacional, começou a fluir no dia primeiro de janeiro de 2006, findando, de pleno 
direito, em 31 de dezembro de 2010. Como o auto de infração foi lavrado em 21/10/10, 
não há falar em decadência.         

 
À conta do exposto, conheço do recurso dos autuados ao Conselho 

Superior, nego-lhe provimento, para confirmar o acórdão cameral que rejeitou o pedido de 
reforma da decisão singular que rejeitou a preliminar de mérito de decadência. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de maio de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01044/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de multa formal por extravio de 
documentos fiscais. Decadência do direito da Fazenda Pública 
efetuar o lançamento. Decisão unânime.  
 
Restando caracterizada a desobediência ao prazo estatuído no 
artigo 173, I do Código Tributário Nacional, perde o Fisco o 
direito de realizar o lançamento do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

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

não apresentou à delegacia fiscal de sua circunscrição as notas fiscais, modelo 1, série 1, 

nºs 001 a 875, no prazo máximo de 10 dias contados da data da suspensão da inscrição 

estadual no cadastro de contribuintes, razão pela qual são consideradas extraviadas, 

sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 214.200,00 (duzentos e 

quatorze mil e duzentos reais), mais acréscimos legais.  

Aplicada a multa no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta centavos) por documento fiscal considerado extraviado. 

Foram citados como infringidos os arts. 64 e 146, Parágrafo único, da 

Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso XVIII, alínea "a", da Lei 

nº 11.651/91 com a redação da Lei nº 12.806/95. 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Controle de Concessão/Autenticação de documentos Fiscais – CIAF (fls. 4) e da Portaria 

n° 059/08 (fls. 5) de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo pelo motivo de 

desaparecimento do endereço declarado, dentre outros documentos. 

O sujeito passivo foi intimado nos endereços dos sócios constantes 

do Cadastro de Contribuintes do Estado. Porém, as pessoas de Alonso Dias Pinheiro 



Júnior, Joaquim Bandeira e Ruy José da Silva compareceram aos autos através de 

impugnação de fls. 24 a 33, onde alegaram que até o dia 29 de junho de 2006, todos eles 

se retiraram da sociedade. Assim, não teriam concorridos para a perpetração do ilícito. 

Pedem que o auto de infração seja declarado nulo ou insubsistente. 

O julgador singular, considerando a juntada ao processo de cópia 

das 5ª, 6ª e 7ª alterações do contrato social (fls. 42 a 57), devidamente certificadas pela 

Junta Comercial, em que se observa que a sociedade passou a ser composta dos sócios 

Ronaldo Rosa Lopes e Ademilson Sousa Alves, por meio do Despacho nº 1048/09 (fls. 

59), converte o julgamento em diligência junto ao NUPRE de origem para intimação 

destes, no endereço de suas residências, para conhecimento e manifestação quanto ao 

lançamento. 

Às fls. 60 e 61 dos autos, comprovam a expedição das intimações e 

o recebimento das mesmas através dos ARs de fls. 62 a 63, porém sem comparecimento 

dos mesmos aos autos, caracterizando a revelia. 

Sobreveio a Sentença n° 3348/10-JULP (fls. 65 a 67), pela qual o 

julgador singular decide pela procedência do lançamento fiscal. 

Intimados para manifestar sobre a decisão singular, apresentam os 

senhores Alonso Dias Pinheiro Júnior, Joaquim Bandeira e Ruy José da Silva defesa na 

forma de Recurso Voluntário (fls. 73 a 82), não inovando em nada sua tese de defesa, 

reiterando in totum o que há havia sido posto na fase singular. Acompanham os 

documentos de fls. 83 a 92. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução 

006/2012 (fls. 94), converte o julgamento em diligência, encaminhando os autos à 

Delegacia Fiscal de origem para que seu titular se manifeste a respeito dos requerimentos 

para realização de eventos cadastrais de fls. 83 a 85 dos autos, e, se confirmando ou não 

se houve mudança dos sócios da autuada em data anterior ao período da autuação. 

A diligência determinada na Resolução n° 006/2012, resultou nos 

relatórios de fls. 98 a 104 e 132 a 134. 

O sujeito passivo, na pessoa de sócios e aos cuidados do advogado 

Ruy José da Silva, foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar Impugnação em 

Primeira Instância, conforme fls. 135 a 136. 

Na sessão de julgamento, o Conselheiro Antônio Martins da Silva 

formulou pedido de diligência e o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira formulou em 



preliminar arguição de nulidade parcial dos autos, a partir de fls. 13, por cerceamento do 

direito de defesa. 

Houve decisão cameral (fls. 139/143) no sentido de acolher a tese do 

Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira.  

Fazenda Pública recorre da decisão cameral e pede sua reforma (fls. 

145/147). Pede que o processo seja encaminhado à SEPRE para que sejam intimados os 

sócios Vanessa Leão de Carvalho e Zenóbio Feuzer nos endereços citados às folhas 134 

do processo.  

Processo vai para apreciação no Conselho Superior, e sua decisão 

foi de promover a intimação dos sócios Vanessa Leão de Carvalho e Zenóbio Feuzer, 

conforme pedido da Fazenda Pública. Isso foi feito através de resolução (fls. 158/159). E 

depois deve retornar à câmara para sua apreciação. 

Após, houve a intimação dos mesmos, e posterior retorno do mesmo 

à câmara para apreciação do mérito.  

É o relatório.  

De forma bastante objetiva, o que se extrai do processo é a 

caracterização da decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário. O fato de 

haver a intimação de sócios de forma equivocada, e somente a descoberta dos 

verdadeiros sócios da empresa em momento posterior ensejou essa realidade.  

O que percebemos é que os verdadeiros sócios são de fato Vanessa 

Leão de Carvalho e Zenóbio Feuzer. A data da lavratura do auto de infração foi 

12/03/2.009, e a data da intimação dos mesmos foi 19/02/2.018, restando assim 

caracterizada a decadência do direito do fisco proceder o lançamento.  

Diante do que foi posto, declaro a decadência do direito da Fazenda 

Pública constituir o crédito tributário no presente processo administrativo tributário.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01099/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Preliminar de mérito. Decadência. Acolhida. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado (CTN, art. 173, I); 
 
2. Acolhe-se a preliminar de decadência, tendo trascorrido o 
quinquênio previsto no art. 173, I, do CTN da data da presunção 
de extravio do equipamento ECF até a última postagem de 
notificação do sujeito passivo alusiva a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência, nos termos do art. 173, I do CTN. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da 
Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19/03/2014, os agentes do Fisco lavraram o auto de infração, 
formalizando a exigência da multa formal no valor de R$ 20.243,23 (vinte mil, duzentos e 
quarenta e três reais e vinte e três centavos) decorrente da acusação de extravio do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF marca Elgin, modelo X5, Versão 01.00.07, 
número de fabricação EL040900000000008215, ocorrido o extravio na data de 
19/03/2014. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução, extrato de Consulta 

Usuário Sistema Informatizado alusivo à Autorização n° 1024686-001 (fls. 4 a 6), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado o sujeito passivo (fls. 08), comparece ao processo o Senhor 

VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 12), pedindo a exclusão de seu nome da lide, por 
não fazer mais parte da empresa desde 31 de janeiro de 2012. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 3713/2016 – JULP (fls. 21 a 24). 
 
Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo em Segunda 

Instância o Senhor VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 34), reiterando as razões 
formuladas na impugnação. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 176/2017 (fls. 43 a 45), acolhe a preliminar de nulidade do 



processo a partir das fls. 08, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito de defesa, 
devendo ser realizado nova intimação para apresentar impugnação em primeira instância.  

 
A declaração de nulidade da intimação decorreu do fato de ter ela 

sido dirigida à pessoa que não tem poder de representar o sujeito passivo. 
 
Intimado por carta, o sujeito passivo não foi encontrado, conforme 

atesta AR devolvido ao remetente. Em seguida, nos termos da Lei n° 16.469/09 (arts. 14, 
15 e 34), intimou-se os sócios da empresa, por edital publicado em 19/07/2017 (fls. 51), 
que não compareceram ao processo. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, declara a 

revelia do sujeito passivo, nos termos do art. 28, I, § 2°, da Lei n° 16.469/09, para decidir 
pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 4593/2017 – JULP (fls. 53 
a 55). 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo em Segunda 

Instância o Senhor VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 58), pedindo a exclusão de seu 
nome da lide, por não fazer mais parte da empresa. 

 
A pedido do Conselheiro DAVID FERNANDES DE CARVALHO, 

juntou-se ao processo os documentos de fls. 68 a 71. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de decadência, manifesto-me pelo seu 

acolhimento, pelo que exponho: 
 
Em 24/04/2012, a empresa autuada, ELITE INSTALAÇÕES E 

SISTEMAS LTDA, teve sua inscrição suspensa por desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, solicitada pela Secretaria da Fazenda (fls. 69). Em 04/08/2014, a 
mesma empresa teve sua inscrição baixada, por solicitação do contribuinte na data de 
25/06/2012 (fls. 68). No cadastro da autuada na SEFAZ, constam como sócios as pessoas 
físicas FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, ABNAEL NASCIMENTO GUEDES e 
VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, quando da suspensão no cadastro o STATUS dos 
mesmos era irregular e, na baixa, normal. 

 
No ato de suspensão, a respectiva portaria deveria ter consignado a 

presunção de extravio, não apenas de livros e documentos fiscais, mas também do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF marca Elgin, modelo X5, Versão 01.00.07, 
número de fabricação EL040900000000008215, mas não se fez em relação ao ECF. 
Somente em 19/03/2014, formulou-se em auto de infração a exigência de multa formal, 
pelo extravio do referido ECF, na data de 10/03/2014 (mesma data da autuação), sendo 
que a presunção de extravio do referido equipamento é 24/04/2012 (data de suspensão da 
inscrição da empresa no CCE), portanto errônea a data de extravio consignada no auto de 
infração. 

 
Fez-se a intimação do sujeito passivo, enviando o respectivo AR ao 

sócio, Senhor VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 8, frente e verso), tendo este 
comparecido ao processo (fls. 12) pedindo a retirada de seu nome do processo, por não 
fazer parte da sociedade da ELITE INSTALAÇÕES E SISTEMAS LTDA desde 30 de 



janeiro de 2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEG em 10/02/2012 (fls. 
16 a 19). Por esse instrumento (alteração contratual), vê-se que o Senhor VALMIR 
FERREIRA DE OLIVEIRA nada tem a ver com a obrigação tributária descrita no auto de 
infração, pois à data da ocorrência do fato gerador, não mais fazia parte do quadro social 
da empresa autuada. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

singular não atentou para a falha na intimação (fls. 8) e decidiu pela procedência do auto 
de infração, conforme a Sentença n° 3713/2016 – JULP (fls. 21 a 24). 

 
Na fase recursal, fez-se a intimação do sujeito passivo, enviando o 

respectivo AR ao sócio, Senhor VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 25), tendo este 
comparecido ao processo (fls. 34) pedindo a retirada de seu nome do processo, por não 
fazer parte da sociedade da ELITE INSTALAÇÕES E SISTEMAS LTDA desde 30 de 
janeiro de 2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEG em 10/02/2012 (fls. 
36 a 39). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 176/2017 (fls. 43 a 45), considerando que a intimação de fls. 08 foi dirigida a 
pessoa que não tem poder de representar o sujeito passivo, acolheu a preliminar de 
nulidade do processo a partir das fls. 08, arguida pelo Relator, por cerceamento do direito 
de defesa, devendo ser realizado nova intimação para apresentar impugnação em 
primeira instância.  

 
Fez-se a intimação da empresa aos cuidados dos sócios ABNAEL 

NASCIMENTO GUEDES e FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, tendo o 
respectivo AR (fls. 50) sido devolvido ao remetente, por erro no endereço (inexiste 
quadra). 

 
Fez então a intimação da empresa e dos sócios ABNAEL 

NASCIMENTO GUEDES e FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA GUEDES por edital 
publicado em 19/07/2017 (fls. 51). 

 
No novo julgamento de Primeira Instância, o julgador não atentou 

para as falhas na intimação dos solidários (endereço incompleto) que motivaram o não 
comparecimento aos autos dos sócios, tendo o julgador declarado a revelia do sujeito 
passivo, nos termos do art. 28, I, § 2°, da Lei n° 16.469/09 e decidido pela procedência do 
auto de infração, conforme a Sentença n° 4593/2017 – JULP (fls. 53 a 55). 

 
Postou-se notificação ao sujeito passivo, na data de 24/11/2017, via 

AR, mas não efetivada (fls. 56), tendo comparecido ao processo o ex sócio, Senhor 
VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 58) pedindo a retirada de seu nome do processo, 
por não fazer parte da sociedade da ELITE INSTALAÇÕES E SISTEMAS LTDA desde 30 
de janeiro de 2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEG em 10/02/2012 
(fls. 59 a 62). 

 
Nessa exposição, verifica-se a ocorrência de falhas no lançamento, 

em intimações e atos processuais, inclusive em julgamento, que não foram integralmente 
sanadas no curso do processo, em que o sujeito passivo e sócios não tomaram ciência da 
exigência fiscal pela presunção de extravio de ECF. 

 



Da data da presunção de extravio do ECF (24/04/2012) até a última 
postagem de notificação do sujeito passivo (24/11/2017) transcorreu o quinquênio de 
decadência previsto no art. 173, I, do CTN: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
[...] 
 

Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência, nos termos do 
art. 173, I do CTN. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01170/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação tributária principal. ICMS. Preliminar de 
mérito de decadência parcial do lançamento. Rejeitada por 
maioria de votos. 
 
Inocorrendo registro, apuração, declaração e recolhimento do 
débito, objeto de lançamento de ofício pelo fisco, o prazo 
decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo 
disposto no art. 173, inc. I, do CTN, consoante inteligência da 
súmula n.º 555 do Superior Tribunal de Justiça. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral, afastando  a preliminar de decadência parcial com relação aos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2006 e, considerar parcialmente procedente o auto de 
infração, no valor de ICMS de R$ 7.076,10 (sete mil e setenta e seis reais e dez centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Elias 
Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do 
recurso  da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de decadência parcial com relação aos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 e considerou procedente o lançamento 
no valor de ICMS de R$ 5.379,94 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e 
quatro centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido saída de mercadorias, no valor comercial de R$ 79.988,60 (setenta 
e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovadas nos extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões, e os documentos fiscais emitidos relativos a 
essas vendas, informadas pelos dados das DPI´s. Em consequência, e de acordo com a 
proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributas, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 9.598,26 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis 
centavos), juntamente com as cominações legais. 

    
Foram infringidos os arts. 25, parágrafo 1°, inciso IV e parágrafo 2°, e 

64 da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea 
"I", agravada do parágrafo 9°, inciso I, da Lei 11.651/91  

  
Autos se encontram instruídos com os documentos de fls. 03/10. 
 



A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 
de fls. 11/12, culminando com a lavratura do Termo de Revelia às fls.13. 

 
Renovada a intimação à Segunda Instância, fls. 15/16, a autuada 

comparece interpondo impugnação em segunda instância, às fls. 19/20, alegando em 
síntese que já foi protocolado pedido de baixa no CCE, através do processo nº 1496/08; 
que tal pedido foi devidamente homologado no dia 21/03/2011. Saliente que a autoridade 
lançadora não levou em conta a condição de a autuada de microempresa regularmente 
inscrita no Simples Nacional, desconsiderando o artigo 9º da Resolução nº 30 de 07 de 
fevereiro de 2008, deixando de aplicar a alíquota diferenciada constante do Anexo I da 
Resolução 51/2008. Pede seja julgado improcedente o auto de infração. Junta 
documentos, às fls. 21/28. 

 
Mediante Acórdão n° 2180/2015, às fls. 30/34, a Segunda Câmara 

deste Conselho decidiu acatar a preliminar de decadência parcial relativamente aos meses 
de outubro, novembro e dezembro de 2006, arguida pelo relator. Quanto ao mérito, 
conheceu da impugnação, deu-lhe parcial provimento para considerar procedente o 
lançamento no valor de ICMS de R$ 5.379,94 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais 
e noventa e quatro centavos). 

 
A Representação Fazendária, regularmente intimada, apresenta 

recurso a este Conselho Superior requerendo a reforma do aresto cameral e a 
procedência parcial do lançamento nos termos do voto vencido. 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ao recurso 

fazendário, mas não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido saída de mercadorias, no valor 
comercial de R$ 79.988,60 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos), conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas administradoras de 
cartões, e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, informadas pelos 
dados das DPI´s. Em consequência, e de acordo com a proporcionalidade da 
comercialização de mercadorias tributas, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
9.598,26 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), juntamente 
com as cominações legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas tampouco aspectos atinentes ao mérito propriamente 
dito, visto que o contribuinte não apresentou contradita ao recurso da Fazenda Pública, o 
cerne do litígio submetido a julgamento fica restrito à apreciação do recurso da 
Representação Fazendária que pugna pela reforma do acórdão cameral que declarou a 
decadência parcial do lançamento. 

 
No que tange ao pedido fazendário de afastamento da decadência 

parcial do lançamento, acolhida no aresto cameral com fulcro no art. 150, §4º, do CTN, 
saliente-se que cuida-se de lançamento de ofício em razão de o contribuinte ter realizado 
vendas de mercadorias por meio de cartões magnéticos, comprovadas nos extratos 



fornecidos pelas administradoras dos respectivos cartões, desacobertadas de 
documentação fiscal, implicando diretamente em omissão de pagamento do ICMS, que 
deveria ter sido regulamente registrado, apurado, declarado e recolhido ao erário estadual 
nos termos da legislação tributária. 

 
À toda evidência, a irregularidade noticiada na exordial conduz à 

inequívoca conclusão de que não houve declaração do débito objeto do presente 
lançamento, razão pela qual coube ao Fisco levar a efeito o lançamento de ofício sob 
apreciação, relativamente à diferença de imposto não recolhida e não declarada à 
Administração Fazendária pelo contribuinte.  

 
A propósito, convém trazer à transcrição o teor da súmula 555 do 

Superior Tribunal de Justiça: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

Portanto, considerando que o crédito tributário objeto deste 
lançamento refere-se a débito de ICMS não apurado regularmente e não declarado à 
fiscalização, decorrente de vendas de mercadorias sem documentação fiscal, não se 
aplica o disposto no art. 150, §4º, mas sim o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, 
a teor do que preconiza a súmula 555/STJ supracitada. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto cameral, 
afastar a decadência parcial do lançamento e julgar parcialmente procedente o 
lançamento com o ICMS a recolher no valor de R$ 7.076,10 (sete mil, setenta e seis reais 
e dez centavos), nos termos do voto vencido proferido na instância cameral. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de junho de 2018. 
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Matéria: Decadência (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01232/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Decadência. Afastamento. 
Decisão Não Unânime. Não ocorre decadência pela contagem de 
tempo prevista no § 4º do art. 150 do CTN, quando se tratar de 
lançamento de ofício, ou seja, que o sujeito passivo não atendeu 
à previsão legal de registro, apuração, declaração e pagamento, 
ainda que parcial, do ICMS, nos termos da Súmula 555 do STJ, 
ocorrendo, na espécie, a contagem do prazo decadencial pelo 
art. 173, inciso I, do CTN. 
 
 CAUSA MADURA. Inaplicabilidade quando a recorrente deixa de 
se manifestar quanto ao mérito, limitando-se, em seu recurso, a 
fundamentar  o pedido de afastamento da decisão que acolheu a 
decadência do direito de lançar o crédito tributário (§ 8º do art. 
41 da Lei nº 16.469/09), situação em que o processo deve 
retornar à Câmara Julgadora para apreciação do mérito, uma vez 
que o processo  não se encontrava em condições de ser julgado 
pelo Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e afastar a preliminar de decadência do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de 
Sousa, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário. E, por maioria de votos, não 
acolher a aplicação do § 8º, do art. 41, da Lei 16.469/09, arguida pelo Conselheiro Edson 
Abrão da Silva, e retornar o processo à Câmara Julgadora para apreciação do mérito. 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho e Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa e Victor Augusto de Faria Morato, que 
votaram pela aplicação do § 8º, do art. 41, da Lei 16.469/09. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança de ICMS mais cominações legais, originária por deixar de efetuar o estorno de 
crédito referente às aquisições de Óleo Diesel consumido no transporte de minério no 
trajeto MINA – PÁTIO e em outras atividades alheias ao processo operacional de 
produção. 

 



Instruem a acusação inicial, os documentos de fls. 05 a 21. 
 
Intimado, fls. 122, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fls. 31/74. Anexou documentos, fls. 75 a 127. 
 
Pela Sentença nº 3129/2017, fls. 133 a 137, a julgadora singular 

decidiu pela procedência da acusação inicial. 
 
Intimado, fls. 138/141, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 144 a 190, reiterando os argumentos usados anteriormente.  
 
Conforme acórdão da II CJUL n° 171/2018, às fls. 195 a 198, decidiu 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, para 
acolher a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo, reformando a decisão 
singular e declarando extinto o credito tributário. 

 
Intimada, a representação fazendária se manifesta às fls. 200 a 202, 

arguindo que como o debito exigido não foi declarado regularmente pelo sujeito passivo, o 
prazo decadencial começaria a contar dia 1° de janeiro de 2011 e se encerraria dia 31 de 
dezembro de 2015, como a intimação ocorreu em março de 2015 o sujeito passivo já tinha 
tomado conhecimento do lançamento antes de transcorrido o prazo decadencial. Alega 
que ao utilizar base de cálculo inferior a determinada pela legislação e, 
consequentemente, minimizar a base oponível do tributo, ocultando parte do imposto 
devido, cuja a quantia omitida escapa à declaração do débito, impõe-se a regra de 
contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, consoante 
sumula STJ. Conclui-se, portanto, que a decadência parcial não ocorreu. Ante o exposto, 
requer: a reforma da decisão cameral, a fim de declarar procedente a exigência fiscal. 

 
Intimado às fls. 205 a 219, o sujeito passivo se contradita as razões 

da Fazenda Pública Estadual às fls. 221 a 241, e argui decadência do crédito tributário, 
quanto aos períodos de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 
2011, nos termos do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional. 

  
Ao final, requer: que seja mantido, na integra, o referido acórdão, 

mantendo-se assim o cancelamento integral da acusação originária. 
 

V   O   T   O 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, em decorrência da falta de estorno de crédito referente às 
aquisições de ÓLEO DIESEL consumido no transporte de minério no trajeto MINA-PÁTIO, 
vedado pela Instrução Normativa nº 990/10-GSF, e em outras atividades alheias ao 
processo operacional de produção, conforme demonstrativos fiscais anexados ao 
processo. 

 
A exigência fiscal é abrangente dos meses de fevereiro de 2011 a 

outubro de 2011, conforme Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 
03) e Auditoria Básica do ICMS – Parte 3/3 – Conclusão (fls. 12). 

 
Intimado na forma legal, em 12/12/2016, para pagar ou impugnar o 

auto de infração (fls. 22/23), o sujeito passivo apresentou defesa, a qual não logrou êxito, 
pois a julgadora singular decidiu em sentença (fls. 133/137) no sentido de rejeitar a 



alegação de nulidade processual, rejeitar o pedido de decadência e julgar procedente o 
auto de infração. 

 
Intimado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário à Câmara Julgadora (fls. 144/190), em que persiste alegando 
a preliminar de nulidade processual, por insegurança na determinação da infração, 
contesta a autuação no mérito, e, especialmente, aduz a ocorrência de decadência do 
direito de o fisco constituir o crédito tributário, entre o período de fevereiro a outubro de 
2011, a teor do art. 150, § 4º, do CTN, considerando a contagem do prazo a partir da data 
da ocorrência do fato gerador, sendo que a intimação do presente processo somente veio 
ocorrer em 12/12/2016. 

 
Em julgamento na Segunda Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário, decidiu-se: POR UNÂNIMIDADE DE VOTOS rejeitar a preliminar 
de nulidade processual por insegurança na determinação da infração; POR MAIORIA DE 
VOTOS acolher a preliminar de mérito de decadência total do crédito tributário (fls. 194). 

 
Intimada na forma legal, a Fazenda Pública Estadual recorre ao 

Conselho Superior (fls. 200/202) contra a decisão que acolheu a preliminar de mérito de 
decadência, com fundamentação consistente, transcrevendo trecho de acórdão relativa a 
decisão do próprio Conselho Superior, que aplicou o disposto no art. 173, I, do CTN, e, 
quanto ao mérito, limita-se a pedir a procedência da exigência fiscal. 

 
Intimado, o sujeito passivo contradita (fls. 221/241) as razões da 

Fazenda Pública Estadual quanto à decadência, fundamentando o pedido de manutenção 
da decisão cameral no art. 150, § 4º, do CTN, e transcrevendo ementas de decisões 
nesse sentido do STJ. 

 
 
 DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA  
 
O art. 150, § 4º, do CTN, traz a seguinte regra:  
 
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 
............................................................................................................... 
 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. 
 
Já a Súmula 555 do STJ, publicada em 15/12/2015, assim 

estabelece: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 



legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. 
 
Perfeita a interpretação do STJ quanto à decadência relativa ao 

tributo com lançamento por homologação. 
 
Quando o art. 150, caput, do CTN, fala em pagamento, está 

referindo-se naturalmente ao imposto registrado, apurado e declarado. Somente nessa 
situação é que ocorre a decadência pela contagem de tempo prevista no § 4º desse artigo 
(a contar da ocorrência do fato gerador). Nas demais hipóteses, em todas, exceto essa, 
aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN (contagem do prazo decadencial a partir do 1º 
dia do exercício seguinte ao em que o lançamento poderia ter sido realizado). 

 
Isso porque o pagamento, como é natural, ocorre relativamente ao 

ICMS apurado e declarado. Quando se tratam de outras situações, de lançamento de 
ofício (omissão de pagamento decorrente de aproveitamento indevido de créditos, falta de 
estornos, débitos a menor, falta de condicionante para fruição de benefícios fiscal, etc.), 
quando o contribuinte omite o pagamento do imposto não apurado e não declarado, não 
há que se falar em homologação. O fisco somente homologa o ICMS apurado e declarado. 

 
Nesse sentido, entendo como perfeita a Súmula 555 do STJ, quando 

evidencia a ocorrência da decadência “QUANDO NÃO HOUVER DECLARAÇÃO DE 
DÉBITO” com a contagem de tempo pelo art. 173, I, do CTN. Concluindo-se que, se o 
contribuinte apura e declara o ICMS a pagar, e o fisco não age no tempo do art. 150, § 4º, 
do CTN, ocorrerá a decadência a que se refere a recorrente, o que não é o caso. 

 
Logo, voto no sentido de afastar a decisão cameral que acolheu a 

decadência na presente hipótese, por não ser aquela contemplada na Súmula 555 do STJ 
e nem no art. 150, § 4º, do CTN. 

 
 
DA NÃO OCORRÊNCIA DA “CAUSA MADURA” 

(§ 8º do art. 41 da Lei nº 16.469/09) 
 
 Dispõe o art. 41, § 8º da Lei nº 16.469/09: 
 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
............................................................................................................... 
§ 8º Quando reformar acórdão que reconheça a decadência, o 
Conselho Superior, se possível, julgará o mérito, examinando as 
demais questões, sem determinar o retorno do processo à instância 
inferior”. 
 
A falada “Causa Madura” pressupõe, nos termos da legislação, a 

possibilidade de julgamento do mérito, sem qualquer outra providência. 
 
Na sessão de julgamento do recurso da Fazenda Pública ao 

Conselho Superior, do presente processo, muito de discutiu, em conferência, sobre o que 
se estava julgando, na medida em que a Fazenda Pública limitou seu recurso a pedir o 
afastamento da decadência, este devidamente fundamentado, e sem qualquer outra 
alegação, simplesmente pedir a procedência do auto de infração. 

 



Isso, talvez, levou o sujeito passivo a limitar suas contrarrazões à 
ocorrência ou não da decadência. 

 
E ficou por isso mesmo, o que gerou muita celeuma, porque os 

conselheiros haviam estudado tão somente a questão da decadência, dada a ausência de 
aprofundamento das partes, nos recursos, quanto ao mérito. 

 
Nesse sentido, entendi, seguindo os votos dos Conselheiros 

Classistas, que o processo não estava pronto para julgamento, não havendo previsão 
regimental para abertura de prazo para juntada de manifestações escritas das partes 
quanto ao mérito, ou outra providência, tal como adiamento para estudos aprofundados. 

 
Portanto, fixo o entendimento de que, nos recursos ao Conselho 

Superior, quando esteja em questão o princípio da “Causa Madura”, deva-se manifestar 
também quanto ao mérito, mais detidamente, no sentido de impulsionar a parte contrária a 
também assim o fazer, para um perfeito conhecimento pelos Conselheiros da questão a 
ser apreciada e possibilitar o julgamento com discussão do mérito. 

 
Voto, portanto, no sentido de não acolher a aplicação do § 8º do art. 

41 da Lei nº 16.469/09, e retornar o processo à Câmara Julgadora para apreciação do 
mérito. 

 
    

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01345/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. Pedido de 
Revisão Extraordinária. Rejeitada. Unânime.  
 
1 – Não ocorre a decadência se a constituição do crédito 
tributário ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos contados da data 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, negar-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
decadência do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com o indeferimento do pedido. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conforme folhas 02 do Auto de Infração, a acusação fiscal é de que 
o sujeito passivo: “deixou de adotar em seu estabelecimento Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal - ECF, a partir de 01/02/2007, quando ficou obrigado a utilizá-lo, em virtude 
da receita bruta da empresa, relativa ao período de 01/07/2006 a 31/12/2006, ter superado 
o valor previsto na legislação tributária, conforme relatórios, em anexo. Em consequência, 
fica sujeito a multa formal no valor de R$ 1.361,36, por mês ou fração, perfazendo um total 
de R$ 8.168,16, obedecido o disposto no §6º do art. 71 da Lei 11.651/91.  

Obs. 1: Trata-se de Reautuação sugerida pelo Oficio n 121/2013-
GERF/SR.    

Obs. 2: Auto de Infração 3032832837797 anulado por insegurança 
da determinação conforme Acórdão da IV CJUL nº 2.508/2013. 

Obs. 3: Cientifique-se a autoridade fiscal autora do feito original para 
verificação das falhas constantes no procedimento anulado”. 

Devidamente notificado (folhas 06 a 12 e 15 a 23), o sujeito passivo 
não comparece ao PAT e é considerado revel (folhas 13) e perempto (folhas 24). 

A GERC (Gerência de Recuperação de Crédito) interpõe PRE 
(Pedido de Revisão Extraordinária) nas folhas 26 a 27, solicitando pronunciamento quanto 
a ocorrência da caducidade do crédito tributário, uma vez que a autuação ocorreu em 
2007 e a intimação do sujeito passivo, desse auto de infração, ocorreu em 2015, havendo 
transcorrido interstício superior a cinco anos entre a data do fato gerador e a data do 
recebimento da intimação (folhas 12 e 25) para notificação do lançamento. Alega também 
que a regra para contagem do lapso decadencial está prevista no inciso I do artigo 182 do 
CTE, segundo o qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetivado.  



Conforme Despacho 4.177/2017-PRES (folhas 28 e 29), o Presidente 
do CAT admite o PRE e encaminha o processo para julgamento pelo Conselho Superior. 

É o Relatório. 
VOTO 

O presente PAT trata-se de reautuação (em 25/05/2014) do auto de 
infração nº 3032832837797, que foi considerado nulo por insegurança na determinação da 
infração em sessão do dia 25/01/2010. 

Ocorre que o Acórdão nº 02508/2013 somente foi redigido e 
aprovado em 10/12/2013. A Fazenda Pública não recorreu do resultado do acórdão e a 
decisão administrativa pela nulidade do PAT se tornou definitiva. 

Diferentemente do alegado pela GERC, que fundamentou seu pedido 
no inciso I do artigo 182 do CTE, e, consequentemente considerou o início do prazo 
decadencial o ano de 2007, entendo que se aplica ao caso em questão as disposições do 
inciso II do mesmo dispositivo legal: 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

De forma que a decisão definitiva que anulou, por vício formal, o 
lançamento anteriormente efetuado, transitou em julgado somente em dezembro/2013. 
Essa é a data, portanto, do início do novo prazo decadencial, que se encerra, 
consequentemente, em dezembro/2018. 

Como o presente Auto de Infração (reautuação) foi lavrado em 
22/05/2014 e o sujeito passivo tomou ciência do PAT em 19/10/2015 (folhas 12), a 
constituição do lançamento do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial.  

Assim, não obstante o recebimento do PRE, não ocorreu a 
decadência do novo lançamento tributário. 

De forma que conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, nego-
lhe provimento, para rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário suscitada pela 
GERC, mantendo integralmente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01444/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: PRELIMINAR DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. 
Decadência Rejeitada. Maioria. MÉRITO. Improcedência. 
Unânime. 
 
1 – Conforme disposição do inciso I do artigo 173 do CTN, não 
ocorre a decadência quando a constituição definitiva do crédito 
tributário ocorrer dentro do prazo de 05 anos contados do 
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 
 
2 – É improcedente a acusação fiscal que não for alicerçada em 
prova material substancial que demonstre efetivamente a 
ocorrência do fato gerador do imposto. 
 
3 – Auto de infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, reformar a decisão cameral e rejeitar a 
decadência do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir 
Mendonça Alves, que votaram mantendo a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
decadência. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do  sujeito 
passivo, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, exige do sujeito passivo o ITCD não pago quando do 
recebimento da doação de R$ 120.000,00 em moeda corrente, conforme informado na 
Declaração de Imposto de Renda de 2006, referente ao ano de 2005 do sujeito passivo. 
Devendo pagar ITCD no valor de R$ 4.800,00. 

Dispositivo infringido: art. 72 e 77 da Lei 11.651/91 c/c arts. 372 e 
373; 376, II, -C- e 382, II do Decreto 4.852/97.  

A penalidade proposta foi a constante no art. 89, inciso II, alínea "i", 
da Lei n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 13.772/00.  

Os autos foram instruídos com Nota Explicativa (folhas 04), DIRPF 
do Sr. Marcelo (folhas 05 a 07), DIRPF da Sra. Luciana, que é esposa do Sr. Marcelo 
(folhas 09 a 10), Certidão de Casamento (folhas 11) e outros documentos. 



Em impugnação à 1ª Instância (folhas 23 e 24), o sujeito passivo 
alega que é casado em comunhão parcial de bens, desde 1992, com sua esposa Sra. 
Luciana Gonçalves Sales Diniz, e que o valor informado em doação, no ano de 2005 
(tanto na Declaração do sujeito passivo como na Declaração de sua esposa, Sra. 
Luciana), refere-se à venda, em 2005, de um apartamento comum do casal, adquirido na 
constância do casamento, que foi informado na Declaração da Sra. Luciana, de 2005. E 
que o lançamento de R$ 120.000,00 nas declarações de ambos foi para ajustar o 
patrimônio do casal, em razão dessa venda do apartamento e a consequente aquisição de 
uma propriedade rural, também lançada na declaração do sujeito passivo de 2005. Anexa 
documentos nas fls. 24 a 45, dentre elas a DIRPF da Sra. Luciana. 

O julgador singular converte o processo em diligência para que a 
autoridade fiscal analise o argumento de defesa do sujeito passivo e verifique, com base 
nas disposições do artigo 1.659 do Código Civil, se a doação objeto de autuação, baseada 
na venda do referido apartamento, encontrava-se amparada pela exclusão da comunhão 
de bens mencionada pela defesa.  

Em manifestação de fls. 56 a 57, a fiscalização faz um relato de 
como se deu o lançamento, esclarecendo que Luciana Gonçalves Sales Diniz e Marcelo 
Martins Diniz são casados em regime de comunhão parcial de bens e que tanto o 
recebimento da doação, quanto a transferência foram registradas nas Declarações de 
Imposto de Renda do doador e do recebedor, no caso de Luciana Gonçalves Sales Diniz 
(doadora) e de Marcelo Martins Diniz (recebedor da doação). Alega que, na defesa, o Sr. 
Marcelo Martins Diniz afirma que os valores recebidos por ele tiveram como origem a 
venda de um apartamento de sua esposa, no caso, a Sra. Luciana Gonçalves Sales Diniz. 
A fiscalização conclui que o apartamento constava do patrimônio da Sra. Luciana antes do 
casamento, por ser uma doação de seu pai como antecipação da legítima (conforme 
consta na Declaração do IR da mesma), portanto fora da comunhão de bens nos termos 
do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil. Ratifica esse entendimento com a cópia da 
escritura de compra e venda do referido apartamento que constou como outorgada 
compradora somente a Sra. Luciana. 

Intimado do teor da diligência, às fls. 59 a 60, o sujeito passivo 
apresenta contradita nas folhas 64 a 66.  

Conforme Sentença Singular nº 2.520/2012, fls. 74 a 76, o Julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Sujeito passivo intimado para apresentar Recurso Voluntário (fls. 77 
a 79). Apresenta peça defensória nas folhas 82 a 85. Anexa documentos nas fls. 86 a 94. 

Em julgamento cameral a 4ª Câmara Julgadora, por maioria, acata a 
preliminar de decadência, sob fundamento de que o fato gerador ocorreu em 2005 e o 
sujeito passivo fora intimado somente em 10/12/2010. Acórdão de folhas 97 a 101. 

Conforme Recurso ao Conselho Pleno n° 091/2016, fl. 102, a 
Fazenda Pública recorre da decisão alegando que não ocorreu a decadência. Ao final, 
requer a reforma do acórdão recorrido, para que o auto de infração seja julgado totalmente 
procedente, na forma proposta na inicial. 

Intimado às fls. 103 a 104, o sujeito passivo apresenta 
contradita/impugnação (folhas 106 a 109). Alega nulidade por cerceamento do direito de 
defesa já que o julgador de 1ª Instância não citou a impugnação do sujeito passivo no 
relatório da sentença e o Acórdão não analisou a contradita de folhas 64 a 66, ao constar 
em seu relatório que o requerido quedou-se inerte diante da diligência de folhas 56 e 57. 
Pede a manutenção do julgamento cameral que reconheceu a decadência. Anexa 
documentos, às fls. 110 a 115. 

É esse o Relatório. 
 

V O T O 
 



Quanto à admissibilidade dos recursos, com base nas disposições do 
artigo 41 da Lei 16.469/2009, verifico que os mesmos preenchem os requisitos para tal, 
em razão da decisão cameral não unânime. 

Verifico inicialmente que existem 03 pedidos a serem analisados: 
- Representação Fazendária pede afastamento da decadência; 
- Sujeito passivo pede nulidade por cerceamento do direito de 

defesa; 
- Representação Fazendária e sujeito passivo pedem, respectivamente, a 

procedência e a improcedência do auto de infração. 
Preliminar de mérito de Decadência: 
A Representação Fazendária clama pela reversão da nulidade por 

não ter ocorrido a decadência. Analisando o processo, bem como os elementos que 
consubstanciam o lançamento, verifico que assiste razão à Fazenda Pública. 

Isso porque a doação ocorreu em 2005, informada na DIRPF de 
2006, data em que o fisco tomou conhecimento da situação e poderia ter constituído o 
crédito tributário. Conforme inciso I do artigo 173 do CTN, o prazo decadencial é de 5 anos 
contados do 1º dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado. Se o fisco somente tomou conhecimento da doação em 2006, através dessa 
informação na DIRPF do sujeito passivo, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2007 e 
se encerrou em 31/12/2011. Como o lançamento foi definitivamente constituído em 
10/12/2010, conforme ciência da intimação de folhas 20, não houve a decadência. 

De forma que conheço do recurso da Representação Fazendária, 
dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral que anulou o lançamento sob 
alegação de decadência. 

Passo a analisar os demais quesitos, seguindo determinação do §8º 
do artigo 41 da Lei 16.469/2009, que versa que o Conselho Superior, quando reformar 
acórdão que reconheceu a decadência, julgará o mérito, examinando as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à instância inferior. 

Preliminar de cerceamento do direito de defesa: 
Conforme §1º do artigo 18 do regimento do CAT (Decreto 

6.930/2009): “quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o 
acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la”. 

De forma que deixo de apreciar, nesse momento, a preliminar de 
cerceamento do direito de defesa alegada pelo sujeito passivo pois meu voto, quanto ao 
mérito, será pela improcedência do lançamento. 

Mérito: 
Pelo princípio da causa madura, disciplinado pelo § 7º do artigo 41 

do regulamento do CAT, o Conselho Superior deve decidir desde logo o mérito, se estiver 
em condições de imediato julgamento e o acórdão recorrido deixou de examinar um dos 
pedidos. 

Verifico que o acórdão cameral não analisou o pedido de mérito do 
sujeito passivo já que decidiu pelo reconhecimento da decadência, considerada preliminar 
de mérito. E o processo não necessita de diligências, razão pela qual considero que está 
pronto para julgamento pelo Conselho Superior. 

Pois bem, verifico que o objeto principal da discussão é se o 
apartamento no valor de R$ 200.000,00 (folhas 51 a 54), alienado em 2005, que subsidiou 
o lançamento de R$ 120.000,00 no campo de doação das DIRPF do sujeito passivo e de 
sua esposa, era bem comum do casal adquirido na constância do casamento ou se foi 
recebido em doação pela Sra. Luciana, de seu pai Sr. Honório Sales da Cunha. 

O sujeito passivo afirma que o valor de R$ 120.000,00 lançado em 
doação na DIRPF de 2005 se refere ao ajuste do patrimônio do casal em função da 
alienação, no mesmo ano, do apartamento comum do casal e, não obstante o lançamento 



no campo de doação na Declaração do Imposto de renda, trata-se de mero ajuste 
patrimonial entre o casal. 

A fiscalização tributária afirma que esse bem não é bem comum do 
casal e que foi recebido pela Sra. Luciana como antecipação de legítima de seu pai (Sr. 
Honório), conforme comprova informação constante na DIRPF da Sra. Luciana (folhas 39). 
Razão pela qual tal imóvel não seria bem adquirido na constância do casamento, não 
tendo, portanto, o condão de descaracterizar a doação de R$ 120.000,00. 

Para a solução da lide, pertinente analisarmos as situações fáticas 
sob o aspecto cronológico: 

- 1992: casamento por comunhão parcial de bens; 
- 1994: recebimento em doação (pai para filha) de parcelas do 

referido apto; 
- 1998: escritura de compra e venda do apartamento em nome da 

Sra. Luciana; 
- 2005: venda do apartamento; 
- 2006: informação, na DIRPF ano calendário de 2005, de doação de 

R$ 120.000,00, bem como da informação de alienação do apartamento na Declaração da 
Luciana e a aquisição de uma gleba rural na Declaração do Marcelo. 

Verifico, na declaração do Imposto de Renda de 2005 da Sra. 
Luciana (folhas 39), que o apartamento recebido em doação de seu pai Sr. Honório não foi 
recebido quitado, mas parcelado. Consta a seguinte informação na declaração de bens e 
direitos: “Apto 1300 adquirido de Maia e Borba Ltda, CNPJ 02.918.114/0001-93, em 
18/07/1994, parcelado. Parcelas doadas por Honório Sales da Cunha...” 

Constato que houve, portanto, doação de parcelas já pagas do 
apartamento, mas não existe indicação de quantas parcelas ou qual fração do imóvel foi 
efetivamente doado.  

Há a indicação, na respectiva Declaração de folhas 39, de que a 
aquisição do imóvel (na planta ou parcelado) ocorreu em 18/07/1994 e de que, em 
13/08/1998, houve a definitiva transferência do patrimônio para a Sra. Luciana, conforme 
escritura pública de compra e venda. Escritura essa emitida possivelmente após o 
pagamento integral de todas as parcelas do imóvel.  

Depreende-se, portanto, que uma parte das parcelas foi recebida em 
doação do pai da Sra. Luciana e outra parte das parcelas foi paga na constância do 
casamento por ambos. De forma que entendo que a parte do apartamento que a Sra. 
Luciana recebeu de seu pai seria realmente antecipação de legítima e tal parcela não 
seria bem comum do casal e não teria sido adquirida na constância do casamento, 
conforme disciplina o artigo 1.659 do Código Civil. 

Ocorre que não existe informação de quantas parcelas ou qual foi o 
valor doado ou fração do imóvel doado. Só existe a informação de que a Sra. Luciana 
recebeu o imóvel ainda com parcelamento em aberto, no ano de 1994. Nessa data os 
cônjuges já estavam casados e o pagamento das parcelas restantes ocorreu na 
constância do casamento, até 1998, sendo, portanto, considerado bem comum do casal. 

E, conforme disposição do artigo 1.660 do Código Civil, entram no 
regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento a título 
oneroso, ainda que só em nome somente de um dos cônjuges. 

De forma que, diante da falta de informações que possam subsidiar a 
acusação fiscal de que o apartamento foi totalmente recebido como antecipação de 
legítima, ou de qual valor ou fração do imóvel seria essa antecipação de legítima, não há 
elementos fáticos que sustentam a acusação fiscal de que houve doação de R$ 
120.000,00 referente a alienação do imóvel supostamente recebido pela Sra. Luciana 
como doação de seu pai. 

E também pelo princípio do “in dubio pro reu”, previsto no artigo 112 
do CTN, verifico que existe dúvida quanto ao valor correto da doação pois não se tem 



elementos para determinar, com segurança, qual o valor ou fração do apartamento que foi 
recebida pela esposa do sujeito passivo como antecipação de legítima. 

Assim considero que a acusação fiscal não é consistente e nem 
alicerçada em prova material substancial, razão pela qual acato o pedido do sujeito 
passivo e julgo IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01532/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo. Acolhida. 
 
A constatação de que o lançamento  foi praticado depois de 
transcorrido o prazo decadencial, fixado pelo CTN, impõe a 
declaração da decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de 
Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe,  
realizou saídas das mercadorias constante dos documentos fiscais relacionados no 
relatório analítico de benefícios condicionados, com utilização indevida da redução da 
base de cálculo prevista no artigo oitavo, inciso VIII, anexo IX do DEC. 4.852/97, pois não 
recolheu o protege em março/2012 e não efetuou o estorno de crédito referente as 
entradas com alíquota superior a 7% durante todo o exercício de 2012, correspondendo a 
uma tributação final inferior à prevista na legislação. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 1.163.645,24, juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativos e documentos anexos, fls. 02 a 04. 

 
Conforme oficio n° 060/2017 – GERF/SR anexado às fls. 05 a 09, a 

Representação Fazendária solicita a revisão do procedimento para que seja feita nova 
autuação.  

 
Em resposta aos Despachos 1434 a 1437/2016, às fls. 13 a 15, a 

presidência do CAT ressalta que o contribuinte somente tem direito ao cancelamento dos 
autos de infração lavrados com base na IN n° 326/98, nada mais, pois este foi o seu 
pedido judicial. 

 
Anexa documentos às fls. 16 a 56. 
 
Intimado às fls. 57 a 61, o sujeito passivo não se manifesta, tendo 

sido lavrado termo de revelia às fls. 62. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em 

segunda instância às fls. 64 a 70, arguindo que o conteúdo da instrução normativa 326/98 
previu a exclusão do crédito previsto no artigo 8°, VIII e II e III, do anexo IX do Decreto n° 
4.852 de dezembro de 1997, ou seja, a Lei não colocou limites ou condições de uso do 



crédito outorgado, quem quis limitar foi a requerente através da instrução normativa 
326/98.  

 
Alega que se o tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou que 

o Secretário de Fazenda não poderia legislar na matéria que trata a Instrução Normativa 
referida. Por fim, sustenta que os lançamentos são nulos, pois se baseiam em norma 
ilegal, declarada de forma indireta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cujas 
razoes de decidir devem ser reconhecidas e incorporadas, por este egrégio Conselho por 
ser medida de inteira justiça. Sendo que o dispositivo a Instrução Normativa 899/08 é 
inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade em matéria tributária. Ante o 
exposto, requer: que seja julgada improcedente as obrigações principais e acessórias, que 
tem origem no mesmo fato gerador, e, por conseguinte, declarar nulo o presente auto de 
infração. Anexa documentos às fls. 71 a 78. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Trata-se de acusação de utilização indevida de benefício fiscal 
fundamentado no não pagamento do PROTEGE e não estorno do crédito das operações 
de entrada com alíquota maior que 7%. 

 
O presente processo constitui renovação de outro auto, anulado por 

vício formal em razão de ter o fiscal autuante, naquele ensejo, cobrado o PROTEGE em 
si, ao invés de efetuar a glosa o benéfico, ou seja, terminou por reclamar valor que não 
tem natureza tributária.    

 
Assim, a Representação Fazendária oficiou pela autuação, 

fundamentadamente, destacando com propriedade a necessidade de que o sujeito 
passivo fosse intimado do novel auto até 21/12/2017.  

 
Ocorre que a intimação só foi publicada em 05/02/2018, em primeira 

instância, enquanto que aquela para fins de impugnação em segunda instância em 
02/05/2018, portanto, intempestivamente.     

 
Destaque –se que neste caso não há se falar em aplicação do artigo 

173, II do CTN, visto que não há identidade entre as autuações (não se trata de mera 
reautuação propriamente), mas de novo auto. Basta analisar a fundamentação do auto 
anulado (fs. 10 – histórico) e este auto (falta de pagamento PROTEGE, mais falta de 
estorno como já mencionado), além do que aquele aventado no auto anulado, aplicando-
se assim, ao caso, o artigo 150, §4º do CTN, “verbis”:  

 

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

[...] 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se 



tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

    
Assim, voto acolhendo a preliminar de decadência do crédito 

tributário, arguida pelo sujeito passivo. 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01618/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. REINCLUSÃO 
NA LIDE DO SOLIDÁRIO. REVERSÃO DO ARESTO CAMERAL 
QUE ACOLHERA A PRELIMINAR DE MÉRITO ATINENTE À 
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. ACOLHIDO POR 
MAIORIA DE VOTOS. 
 
I – Impõe-se o acolhimento do recurso da Representação 
Fazendária para o fim de reincluir na lide o solidário, vez que 
este exercia à época da ocorrência do fato gerador a função de 
administrador da sociedade empresária, consoante inteligência 
do art. 45, inciso XII do CTE, combinado com artigo 124, inc. II, 
do Código Tributário Nacional. 
 
II - Inocorrendo registro, apuração, declaração e recolhimento 
do débito, objeto de lançamento de ofício pelo fisco, o prazo 
decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo 
disposto no art. 173, inc. I, do CTN, consoante inteligência da 
súmula n.º 555 do Superior Tribunal de Justiça. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de reinclusão do sujeito passivo solidário Francisco João Cesílio na lide, arguida pela 
Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e Nivaldo José 
Mendes. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela 
autuada e no mérito, por votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda Pública para 
o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS na importância de R$ 364.867,69 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), resultante da diferença entre a soma 
dos débitos do ICMS das saídas realizadas através das notas fiscais modelo 01 e das 
saídas por meio de ECF's com a totalização dos débitos registrados no livro Registro de 
Apuração do ICMS. 

 



Instrução processual: Anexo Estruturado – detalhamento do Crédito 
Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência; Anexo 
Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo coobrigado; Auditoria Básica do ICMS 
acompanhado do demonstrativo auxiliar – outros débitos de ofício; demonstrativo de 
débitos registrados a menor no exercício de 2008; levantamento das saidas tributadas 
através das notas fiscais no exercício de 2008; termo de desentranhamento; cópia da 2ª 
alteração contratual do sujeito passivo; levantamento das saídas através de ECF's no 
exercício de 2008; cópias do livro Registro de Apuração do ICMS; cópias dos livros 
registro de saídas 67-E, 68-E; 69- E, 70-E, 71-E e 72-E.  

 
Infração: arts. 56, I e 64 da Lei nº 11.651/91, com o art. 316, IV, do 

Decreto nº 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, III, “e”, da Lei 
11.651/91, com redação da Lei nº 17.917/2012.  

 
Foi arrolado como solidário o sócio-administrador FRANCISCO 

JOÃO PAULO CESILIO, nos termos do art. 45, XII, da Lei nº 11.651/91.  
 
Regularmente intimado na fase inaugural, o solidário manteve-se 

revel, comparecendo apenas o sujeito passivo principal, por intermédio de seu 
representante legal. Na peça de impugnação apresentada alegou-se apenas a preliminar 
de decadência parcial do lançamento, a qual foi rejeitada pelo julgador monocrático. 

 
Novamente intimados, manteve-se inerte, culminando com a 

lavratura do Termo de Perempção. O sujeito passivo direto, por sua vez, apresentou 
recurso voluntário, pugnando pela extinção do lançamento, sob o argumento de que o 
auto de infração estaria parcialmente fulminado pela decadência, nos termos do art. 150, § 
4°, do CTN, relativamente aos períodos de janeiro a dezembro de 2008. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, a Terceira 

Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, excluir da lide o solidário e acolher 
o pedido de decadência parcial do lançamento, relativamente aos períodos de janeiro a 
dezembro de 2008, resultando no ICMS a recolher no valor de R$ 78.850,00. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo o afastamento da decadência parcial do lançamento e a reinserção na 
lide do sujeito passivo solidário. 

 
Intimado, na pessoa de seu representante legal, para apresentar 

recurso a este Conselho Superior em face do acórdão cameral e/ou contraditar o recurso 
fazendário, o sujeito passivo direto não se manifesta. 

 
Por sua vez, o sujeito passivo solidário apresenta recurso a esta 

instância pugnando pela manutenção do aresto cameral que promoveu sua exclusão da 
lide e acolheu a decadência parcial do crédito tributário. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido o pagamento do ICMS na importância 
de R$ 364.867,69 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e nove centavos), resultante da diferença entre a soma dos débitos do ICMS das 



saídas realizadas através das notas fiscais modelo 01 e das saídas por meio de ECF's 
com a totalização dos débitos registrados no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas tampouco aspectos atinentes à matéria de fundo quanto 
ao mérito propriamente dito, visto que o recurso do sujeito passivo solidário requer a 
manutenção do acórdão cameral que acolheu o pedido de decadência parcial do 
lançamento e exclui da lide o solidário, ao passo que o recurso da Representação 
Fazendária pugna pela reversão da decisão cameral. 

 
Quanto à pretensão fazendária de reinclusão na lide do solidário, 

acolho-a, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador à época 
da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao disposto no art. 
45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco omissão de 

pagamento de imposto decorrente da diferença entre a soma dos débitos das saídas 
consignadas nos documentos fiscais emitidos e a totalização dos débitos registrados no 
livro Registro de Apuração do ICMS, não há como sustentar que o sócio administrador não 
tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria 
a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
No que concerne ao pedido fazendário de afastamento da 

decadência parcial do lançamento, acolhida no aresto cameral com fulcro no art. 150, §4º, 
do CTN, saliente-se que cuida-se de lançamento de ofício em razão de o contribuinte ter 
debitado a menor no livro Registro de Saídas o ICMS incidente sobre operação de saída 
de mercadorias do seu estabelecimento, implicando diretamente em omissão de 
recolhimento do imposto, que deveria ter sido regulamente registrado, apurado, declarado 
e recolhido ao erário estadual nos termos da legislação tributária. 

 
À toda evidência, a irregularidade noticiada na exordial conduz à 

conclusão no sentido de que não houve declaração do débito objeto do presente 
lançamento, razão pela qual coube ao Fisco levar a efeito o lançamento de ofício sob 
apreciação, relativamente à diferença de imposto não recolhida e não declarada à 
Administração Fazendária pelo contribuinte.  

 
A propósito, convém trazer à transcrição o teor da súmula 555 do 

Superior Tribunal de Justiça: 
 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

Portanto, considerando que o crédito tributário objeto deste 
lançamento refere-se a débito de ICMS não apurado regularmente e não declarado à 
fiscalização, decorrente de imposto debitado a menor no livro Registro de Saídas, não se 
aplica o disposto no art. 150, §4º, mas sim o art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, 
a teor do que preconiza a súmula 555/STJ supracitada. 

 



Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto cameral, 
procedendo à reinclusão na lide do sujeito passivo solidário e, afastando a decadência 
parcial do lançamento, julgar procedente na íntegra a exigência tributária. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01780/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados polos passivos solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe-se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários Adilson Dionízio de Assis, José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito 
Júnior, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela 
GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro 
Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 31 a 45. Junta documentos, fls.46 
a 51. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 52. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares, mantém na lide o nomeado solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls. 55 a 63.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários foi realizada em 2014, com publicação no Diário 
Oficial de 19/02/2014, conforme folha 53. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
67/68.  Junta documentos, fls. 69 a 75.  

 
Despacho nº. 1009/2018 – PRES considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior e Adilson Dionízio de Assis Ferreira 
foram notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito 
seja encaminhado a primeira instância para julgamento, fls. 76. 

 
Despacho nº. 627/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 79 a 80.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários Adilson Dionízio 
de Assis, José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, João de Brito Júnior e Décio 
Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED. 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01781/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe-se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários Maysa Bibiane de Sá Ferreira da Cunha, José Kassio Gonçalves Silva, 
João de Brito Júnior, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide 
arguida pela GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes,  

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar na polaridade passiva do feito. 
Pugna pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao 
mérito, aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 30 a 45. Junta 
documentos, fls.46 a 52. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 53. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminar, 

mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  55 a 63.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários foi realizada em 2014, com publicação no Diário 
Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
67/68.  Junta documentos, fls. 69 a 77.  

 
Despacho nº. 999/2018 – PRES. Considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior e Maysa Bibiana de Sá Ferreira foram 
notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito seja 
encaminhado a primeira instância para julgamento, fls. 76. 

 
Despacho nº. 630 – JULP amparando-se na orientação contida no 

artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 79 a 80.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários 
Maysa Bibiane de Sá Ferreira da Cunha, José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito 
Júnior, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela 
GECRED. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01782/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe-se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Ana Luiza Gomes, 
João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GECRED. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis 
Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar na polaridade passiva do feito. 
Pugna pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao 
mérito, aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 30 a 45. Junta 
documentos, fls.46 a 51. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 53. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminar, 

mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  55 a 63.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
68/69.  Junta documentos, fls. 69 a 76.  

 
Despacho nº. 1008/2018 – PRES. Considera que restou 

demonstrado, nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, 
implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários 
José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior CPF 700.184.531 – 04, Ana Luiza 
Gomes, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66 e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior 
foram notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito 
seja encaminhado à primeira instância para julgamento, fls. 77. 

 
Despacho nº. 625/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 78 a 79.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários José Kassio 
Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Ana Luiza Gomes, João de Brito Júnior e Décio 
Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01783/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados polos passivos solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe-se a exclusão da lide dos consignados 
polos passivos solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários Tania Mitiko Branquinho Oderdenge, José Kassio Gonçalves Silva, 
João de Brito Júnior, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide 
arguida pela GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os polos passivos solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 29 a 44. Junta documentos, fls.45 
a 50. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 54. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares, mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no 
mérito, julga procedente o lançamento, fls.  56 a 64.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 53. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
69/70.  Junta documentos, fls. 71 a 76.  

 
Despacho nº. 1002/2018 – PRES. Considera que restou 

demonstrado, nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, 
implicando alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários 
João de Brito Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, 
José Kassio Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior e Tânia Mitico 
Branquinho Oderdenge foram notificados do lançamento após expirado o prazo 
decadencial. Determina que o feito seja encaminhado a primeira instância para 
julgamento, fls. 77. 

 
Despacho nº. 626/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 78 a 79.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários Tania Mitiko 
Branquinho Oderdenge, José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, João de Brito 
Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED.  
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01784/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados solidários. Acolhida. Preliminar de 
exclusão do polo passivo da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Renato Cunha de Almeida da lide, 
arguida de ofício pelo Conselheiro Relator. E também, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos José Kassio Gonçalves Silva, João Brito 
Júnior, João Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide, arguida pela 
GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro 
Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 30 a 45. Junta documentos, fls.46 
a 51. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 53. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares, mantém na lide o nomeado solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  55 a 63.  



 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 
Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
70/71.  Junta documentos, fls. 72 a 78.  

 
Despacho nº. 1006/2018 – PRES considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários José Kassio 
Gonçalves Silva, João Brito Júnior Júnior CPF 700.184.531 – 04, João Brito Júnior CPF 
002.842.691- 66 e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior, fl. 79.  

 
Despacho nº. 623/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 80 a 81.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 

Em face das assertivas estabelecidas pela norma legal, supra 
inferida, arguo de ofício a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Renato 
Cunha de Almeida.   

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de exclusão do 

sujeito passivo solidário Renato Cunha de Almeida da lide. E também, por unanimidade de 
votos, acato a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos José Kassio Gonçalves Silva, 
João Brito Júnior, João Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide, arguida 
pela GCRED. 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01785/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe se a exclusão da lide dos solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Edson Pessoa de 
Queiroz,  João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela 
GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro 
Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar na polaridade passiva do feito. 
Pugna pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao 
mérito, aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 30 a 45. Junta 
documentos, fls.46 a 51. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 53. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares, mantém na lide o nomeado solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  55 a 63.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 
Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 



intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
67/68.  Junta documentos, fls. 69 a 75.  

 
Despacho nº. 992/2018 – PRES. Considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior e Edson Pessoa de Queiroz foram 
notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito seja 
encaminhado à primeira instância para julgamento, fls. 76. 

 
Despacho nº. 622/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 77 a 78.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários José Kassio 
Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Edson Pessoa de Queiroz João de Brito Júnior e 
Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED. 

 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01786/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Rosalina Maria 
Protásio Carneiro, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide 
arguida pela GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes, 

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 31 a 46. Junta documentos, fls.47 
a 52. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 54. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminar, 

mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  56 a 64.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
68/69.  Junta documentos, fls. 70 a 76.  

 
Despacho nº. 1003/2018 – PRES considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior e Rosalina Maria Protásio, foram 
notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito seja 
encaminhado a primeira instância para julgamento, fls. 77. 

 
Despacho nº. 628/2018 – JULP amparando-se na orientação contida 

no artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 78 a 79.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários José Kassio 
Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Rosalina Maria Protásio Carneiro, João de Brito 
Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01787/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeadossolidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários  José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Joelma Patricia 
Pereira Jacinto, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida 
pela GECRED. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro 
Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 8 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VV, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes,  

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 29 a 44. Junta documentos, fls. 45 
a 50. 

 
Lavrado termo de perempção face aos demais autuados, fl. 51. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminar, 

mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no mérito, julga 
procedente o lançamento, fls.  54 a 62.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
66/67.  Junta documentos, fls. 68 a 74.  

 
Despacho nº. 996/2018 – PRES considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Joelma Patrícia Pereira Jacinto, e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior 
foram notificados do lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito 
seja encaminhado à primeira instância para julgamento, fls. 75. 

 
Despacho nº. 629 – JULP amparando-se na orientação contida no 

artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 76 a 77.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários José Kassio 
Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, Joelma Patrícia Pereira Jacinto, João de Brito 
Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED.       

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01788/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária -  GCRED. Exclusão 
da lide dos nomeados solidários. Acolhida. 
 
Tendo havido a decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, impõe se a exclusão da lide dos consignados 
solidários. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os  sujeitos 
passivos solidários Rafael da Silva, José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior,  
João de Brito Júnior e Décio Rodrigues de Oliveira Júnior da lide arguida pela GECRED. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis 
Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou venda e entrega (saída) de mercadoria, sem realizar a respectiva 
emissão de documento fiscal para acobertar a operação. Por esse motivo, foi-lhe imputada 
a obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Identificados os solidários, fls. 7 a 13. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI, 

63 e 64, §2º e 66 do CTE, combinado com artigo 141 do RCTE, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, VII, ‘l”, 3, agravada com a aplicação do §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo solidário Wanissy Arantes,  

suscita em preliminar a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito 
tributário. Também a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito. Pugna 
pela nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração. Adentra ao mérito, 
aduzindo que o feito deve ser julgado improcedente, fls. 30 a 45. Junta documentos, fls. 46 
a 51. 

 
Lavrado termo de perempção em face dos demais autuados, fl. 53. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares, mantém na lide o nomeado polo passivo solidário, ora impugnante, e no 
mérito, julga procedente o lançamento, fls.  55 a 63.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária a Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de Entidades 



Estaduais – GCRED afirma que o fato gerador do lançamento é do exercício de 2008 e a 
intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, com publicação no 
Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos solidários, já havia 
expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, artigo 182 do CTE, fls. 
67/68. Junta documentos, fls. 69 a 75.  

 
Despacho nº. 995/2018 – PRES considera que restou demonstrado, 

nos autos, erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando 
alteração parcial no lançamento, uma vez que os sujeitos passivos solidários João de Brito 
Júnior, CPF 700.184.531 – 04, João de Brito Júnior CPF 002.842.691- 66, José Kassio 
Gonçalves Silva, Décio Rodrigues de Oliveira Júnior, Rafael da Silva foram notificados do 
lançamento após expirado o prazo decadencial. Determina que o feito seja encaminhado a 
primeira instância para julgamento, fls. 76. 

 
Despacho nº. 624 – JULP amparando-se na orientação contida no 

artigo 45, §1º, I da lei nº. 16.469/09, considerando que se trata de processo já julgado, 
aplica-se a norma processual contida no caput do dispositivo anteriormente citado. 
Encaminha o feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 77 a 78.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que razão assiste à nobre Gerência Especial de Gestão de Créditos de Órgãos de 
Entidades Estaduais – GCRED ao afirmar que o fato gerador do lançamento é do 
exercício de 2008 e a intimação dos sujeitos passivos solidários, foi realizada em 2014, 
com publicação no Diário Oficial de 19/02/2014, conforme folha 52. Assim, em relação aos 
solidários, já havia expirado o prazo decadencial de acordo com o disposto no inciso I, 
artigo 182 do CTE, “verbis”, o que me leva a excluí-los da polaridade passiva do feito.  

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos passivos solidários Rafael da Silva, 
José Kassio Gonçalves Silva, João de Brito Júnior, João de Brito Júnior e Décio Rodrigues 
de Oliveira Júnior da lide arguida pela GCRED. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02047/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. DECADÊNCIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. ART. 173, II DO CTN. LANÇAMENTO ANTERIOR 
ANULADO POR VÍCIO FORMAL. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. O presente lançamento se encontra instruído com os mesmos 
documentos fiscais que ancoravam o lançamento anterior, i. e., 
a fotografia da infração, que é representada, no caso, pela 
relação das mesmas notas fiscais, cujos valores foram 
simplesmente trasladados para o segundo lançamento, sem o 
acréscimo de um documento fiscal sequer, não havendo, 
portanto, alteração do contexto fático ou do núcleo da acusação 
fiscal, que continua sendo rigorosamente o mesmo. Aplicação 
do art. 173, II do CTN para efeito de contagem do prazo 
decadencial.  
2. A resolução 85/15-CONP, fls. 553, determinou que se fizesse a 
apuração acerca da equivalência entre as metodologias 
utilizadas pelo contribuinte para se ressarcir do imposto e a que 
deveria ter sido utilizada, com vistas à verificação de eventual 
diferença do imposto. A resposta da Autoridade fiscal revisora, 
quanto ao referido quesito, fora no sentido de que o sujeito 
passivo estornara débitos em valores superiores ao que faria jus 
se tivesse utilizado o benefício fiscal corretamente, 
remanescendo um valor de ICMS a pagar de R$ 104.745,59, 
conforme demonstrativo às fls. 562 dos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da 
Silva Costa, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, no mérito, também, por maioria de votos, conhecer 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 104.745,59 (cento e quatro mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais e cinqüenta e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Evandro Luis Pauli. Vencidos os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do imposto em razão do aproveitamento de créditos em montante superior ao 
permitido, relativos ao ICMS normal e retido, referente à saída de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores com destino a contribuinte 
estabelecido em outra unidade de federação, conforme demonstrativo e documentos 
anexos.  

A infração foi capitulada no art. 58 §3º, II do CTE, combinado com os 
arts. 45, II e 46, II, “d” do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta 
do art. 71, IV, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 504.494,97, juntamente 
com as cominações legais.  

O Sujeito Passivo foi intimado para apresentar impugnação à 
primeira instância ou pagar a quantia exigida (fls.10/11-A), apresentando impugnação às 
fls 14 a 28.  

Pelo despacho n°010/2012-JULP (fls.108/109), o julgador 
encaminhou à Delegacia de Goiânia para que seu titular determine a realização de 
diligência com o propósito de verificar a veracidade das alegações com a elaboração, se 
for o caso, de demonstrativo de valor remanescentes ou reafirmação dos valores 
autuados. Os autos foram convertidos em diligência para apurar a veracidade das 
alegações da defesa. 

Em manifestação às fls.111, a fiscalização reafirmou os valores 
autuados decorrentes de estornos indevidos de débito do imposto em razão de remessa 
de mercadorias para fora do Estado. Alegou que houve interpretação da legislação em 
causa própria para fazer o estorno de débito entre a diferença de base de cálculo cheia e 
reduzida e apresenta um demonstrativo auxiliar explicando a autuação. Anexou aos autos 
demonstrativo auxiliar do auto de infração (fls.112). 

O Sujeito Passivo foi intimado (fls.114) para que dê cumprimento 
e/ou conhecimento do Despacho n° 010/2012-JULP.  Devidamente intimado do resultado 
da diligência, o sujeito passivo compareceu aos autos discordando da manifestação do 
auditor fiscal, às fls. 117 a 126.  

Diante do Despacho n° 775/2012-JULP (fls.129-131), os autos foram 
novamente convertidos em diligência, com o propósito de refazer o levantamento.  

 Em manifestação às fls. 133/134, após refazer o levantamento, 
conforme demonstrativos às fls.135/146, a fiscalização concluiu pela redução do valor 
original da obrigação de R$ 504.494,40 para R$ 444.268,49. 

O Sujeito passivo foi intimado (fls.153-154) para dar cumprimento 
e/ou conhecimento do Despacho n° 775/2012-JULP.   Devidamente intimado, o sujeito 
passivo compareceu aos autos discordando da manifestação do auditor fiscal revisor, às 
fls 157 a 166. 

Pela sentença nº 1231/2013-JULP, às fls.230-235, o julgador singular 
decidiu pela PROCEDÊNCIA EM PARTE o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 
293.439,09. 

A Representação Fazendária apresentou recurso às Câmaras 
Julgadoras n°037/2013-GERF/SR, "fls. 236-237". 

Ponderou que a presente reautuação se refere aos mesmos fatos 
geradores e mesmo período de autuação do auto de infração anteriormente anulado. Não 



haveria inovação de elementos fáticos, sendo que o presente lançamento tão-somente 
tratou de corrigir erro formal que acarretou a nulidade do primeiro lançamento. Pede a 
procedência parcial nos termos da última revisão fiscal.  

O Sujeito Passivo se manifestou em contrarrazões (fls.307-314), 
afirmando que houve inclusão de novos elementos no presente lançamento e, como 
reconhecido pela própria Fazenda, em seu recurso, o escopo foi a correção de um erro 
material. Ressaltou que acolher as alegações Fazendárias seria o mesmo que aceitar a 
possibilidade da recorrida ficar eternamente à mercê de novos elementos, considerações 
e recálculos feitos pelo Fisco que tentam justificar um lançamento tributário que não 
deveria sequer existir.  

Ao final, requereu que fosse negado provimento ao recurso da 
Fazenda Estadual. 

Foram juntados ao processo os documentos às fls.317 a 385. 

Novamente juntados documentos às fls.387 a 427. 

Conforme Acórdão n°1079/2014 fls.429 a 437, a terceira Câmara 
julgadora decidiu rejeitar o pedido de diligência formulado pela fazenda pública. E 
também, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Fora admitida a preliminar de decadência. Quanto ao 
mérito, ambos os recursos foram conhecidos, com negativa de provimento ao de ofício, e 
provimento do voluntário para reformar a sentença singular e considerar improcedente o 
auto de infração. 

A Fazenda Pública Estadual apresentou recurso ao conselho Pleno, 
fls.439 a 444, requerendo a reforma do Acórdão da III CJUL n°1079/2014, para afastar a 
decadência e declarar parcialmente procedente o lançamento, nos termos da revisão fiscal 
às folhas 133 e 134, no sentido de se exigir o ICMS no valor originário de R$444.268,49. 

O sujeito passivo apresentou contradita, fls.450 a 464, requerendo 
negativa de provimento ao Recurso Fazendário, por não ter apresentado fato novo, 
havendo sido oferecido apenas para cumprir dever de ofício. Pede a improcedência em 
virtude de inexistência de infração concernente ao não recolhimento do ICMS no ano de 
2003, vez que se operou a decadência quanto à integralidade do ICMS do período de 
01/01/2003 a 31/12/2013, seja por força do disposto no art.150, parag. 4°, seja por força 
do art.173, I ambos do código tributário Nacional. Alegou ainda que não foram observadas 
as cláusulas segunda e terceira do TARE n°052/02, tanto no levantamento fiscal, como 
nas suas revisões ou na sentença recorrida. Não houve omissão no pagamento do 
imposto, sendo inaplicável a multa de 140%. Ao fim, requer que seja recalculado o 
eventual débito remanescente com a aplicação do TARE n°052/02-GSF. 

O sujeito passivo apresentou memorial, "fls. 468 a 473". Reiterou 
fosse negado provimento ao Recurso Fazendário. 

Pela Resolução n° 122/2014, "fls. 541 a 542", o Conselho 
Administrativo Tributário, decidiu encaminhar os autos à GEPRO, para que seu ilustre 
titular promovesse o apensamento do PAT n° 4010800728210 aos presentes autos. 

Volvidos a julgamento, optou-se pelo envio dos autos em diligência, 
nos seguintes termos 9fls. 553): 

“O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada 
no dia 22/09/2015, acatando proposição do Conselheiro José Paixão 
de Oliveira Gomes, tendo em vista o fato de que a acusação fiscal é, 
em sua maior parte, de omissão de pagamento de imposto em razão 
de aproveitamento indevido de crédito mediante escrituração de 



valores no campo ‘006 – Outros Créditos’ do livro Registro de 
Apuração de ICMS (fls. 02, 08 e 72 a 97),  
 
Considerando também que o valor escriturado pelo contribuinte no 
campo ‘006 – Outros Créditos’, trata-se de recuperação/reversão de 
todos os débitos de operações interestaduais lançados e totalizados 
na parte analítica do livro Registro de Apuração do ICMS sob os 
CFOP's 6.152, 6,557 e 6.915, como pode ser ver, por exemplo, às fls. 72 
e 73, sendo que o CFOP 6.915 refere-se a remessa da interestadual  
para conserto ou reparo e à maior parte do total de crédito cujo 
aproveitamento o Fisco contesta; 
 
Considerando que o sujeito passivo argumenta que procedimento 
original do Fisco e em suas revisões não se considerou a fruição da 
redução da base de cálculo para 20% (vinte por cento) prevista na 
cláusula terceira do TARE 052/02 – GSF (fls. 68, 69 e 464); 
 
Considerando que o sujeito passivo aduz que malgrado tenha 
exercido de um modo escritural diverso um benefício fiscal que lhe é 
garantido por lei (art. 8º, inciso I, anexo IX do RCTE) e por TARE 
(cláusula terceira, TARE 052/02 – GSF), tal fato que não teria gerado 
prejuízos a Fazenda Pública estadual, já que apenas terminou por 
utilizar efetivamente o benefício a que fazia jus; 
 
Considerando ainda que existe outra autuação semelhante em que o 
sujeito passivo, ao invés de fruir desde logo do benefício fiscal o 
inseriu em sua apuração no campo "007 - Estorno de Débitos", a 
exemplo do processo 4 0111020 656 13, também em julgamento na 
presente sessão, na qual já se decidiu pelo refazimento da apuração 
do ICMS, com a consideração do beneficio da cláusula terceita, TARE 
052/02 – GSF; 
 
Considerando que o princípio da segurança jurídica que impõe a 
coerência e a uniformização de procedimentos, ressalvadas suas 
peculiaridades; 
 
Considerando que no processo apenso ao 4 0111020 656 13, que 
guarda com o presente, grande carga de semelhança quanto a matéria 
de fato e de direito, foi realizada diligência fiscal em que se realizou 
revisão do levantamento à luz da cláusula terceira do TARE 052/02 – 
GSF, por unanimidade de votos, 
 
RESOLVE 
 
Encaminhar do processo a Delegacia Fiscal de Goiânia (fl. 02), para 
que seu titular designe auditor fiscal a fim de que o mesmo: 
 
a)    refaça a apuração do ICMS à luz dos documentos fiscais do 
sujeito Passivo (requisitando o que entender ausente nos autos), 
considerando, quanto às remessas interestaduais para conserto ou 
reparo identificadas com o CFOP 6.915, a redução da base de cálculo 
nos exatos moldes em que prevista no TARE 052/02 – GSF e 
liquidando, após, o total de ICMS apurado; 
 
b) efetue o cotejo de tal levantamento com aquele realizado pelo 
sujeito passivo (fls. 97)  para, de modo conclusivo, verificar se há 
equivalência entre as duas formas de apuração (aquela efetuada pelo 
sujeito passivo e aquela objeto da revisão, em que se aplica a redução 



na base de cálculo do tributo), ou se escrituração adotada pelo sujeito 
passivo terminou por gerar aos cofres estaduais diferenças de ICMS a 
maior a serem pagas; 
 
2 - fornecer outros elementos que entender úteis à solução da 
presente lide; 
 
3 - remeter os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), deste 
Conselho, a fim de que este intime a advogada do sujeito passivo 
para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre a situação 
resultante da diligência. 
 
Após, retorne-se para julgamento plenário. 
  
Participaram da decisão os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Elias 
Alves dos Santos, Masayuki Missao, Victor Augusto de Faria Morato, 
Carlos Andrade Silveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Alcedino 
Gomes Barbosa, Renato Moraes Lima, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Pereira D'abadia, Gilmar Rodrigues de Almeida, Talita 
Pimenta Félix, Heli José da Silva e Nislene Alves Borges. 
 
OBS.: a Representação Fazendária concordou com a diligência.” 

 

 

Em atendimento à resolução n°85/2015, foi apresentado relatório, no 
qual se consignou que a correção pretendida pelo contribuinte deveria ter se dado por 
meio de uma carta de correção para cada nota fiscal, para assim corrigir o lançamento e 
seus efeitos, e não por meio de estorno na escrituração. Menciona que o contribuinte 
infringiu as normas contábeis na medida em que escriturou valores sem suporte 
documental. 

Conclui que o contribuinte não procedera corretamente. A se ter por 
válida a redução da base de cálculo, realizada de forma equivocada para atingir os fins 
pretendidos, ainda remanesceria diferença de ICMS de R$ 104.745,59 (fls. 562). 

Em manifestação, o sujeito passivo reitera a existência de 
decadência, uma vez que o presente lançamento teria sido lavrado com fundamentação 
distinta do lançamento anteriormente anulado (PAT nº 4010800728210). O levantamento 
fiscal seria materialmente distinto do anterior. Pede a manutenção da decisão cameral. 
Subsidiariamente, pede o acatamento da revisão fiscal, no valor descrito às fls. 562.  

 

É o relatório. 

 

 

V O T O 
 
 

Insta, de início, averiguar nos autos a ocorrência de decadência do 
direito de lançar. Não por outro motivo fora solicitado, na presente fase de julgamento, o 
apensamento do PAT nº 4010800728210, que corresponde ao procedimento anterior, 
julgado nulo por vício formal, cuja decisão se tornara definitiva – ante a concordância da 
Fazenda Pública – em 29/07/11, conforme despacho às fls. 279 daqueles autos.  



O primeiro lançamento, PAT nº 4010800728210, anulado por vício 
formal, tratou da falta de pagamento do ICMS em razão de aproveitamento de crédito 
superior ao permitido, referente ao ICMS normal e ao retido, quanto a saídas de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária. Naquela oportunidade, o processo fora 
remetido em diligência ante a alegação do contribuinte de que a autuação não teria 
considerado a redução de 80% na base de cálculo relativa à remessa de partes e peças 
usadas para o laboratório da PROCOMP, sito em Brasília, conforme determinava a 
cláusula terceira do TARE nº 52/02-GSF.  

A resposta do Revisor fora no sentido de que o desfazimento dos 
débitos, outrora lançados nos documentos fiscais no montante sem o benefício, fora total, 
e que sequer os 20% não alcançados pelo benefício teriam sido recolhidos. O 
entendimento do Revisor fora no sentido de que apenas o valor de R$ 131.796,52 deveria 
ser auferido do sujeito passivo, e desde que o mesmo comprovasse que os créditos não 
foram transferidos à unidade localizada em Brasília (fls. 211 do PAT nº 4010800728210).  

O motivo da nulidade declarada em sede de julgamento singular fora 
que o Revisor alterara a acusação inicial, que de aproveitamento indevido de crédito 
passara a falta de pagamento de imposto, correspondente aos 20% não alcançados pelo 
benefício fiscal (fls. 278). 

O segundo lançamento, por sua vez, não alterou a acusação inicial 
sobre a qual se fundara o PAT nº 4010800728210. 

Ambos, conforme se verá, buscaram aferir a mesma realidade fática: 
a falta de pagamento do ICMS devido ao aproveitamento indevido de crédito. 

Em primeiro lugar, percebe-se que a auditoria fiscal desenvolvida em 
ambos os procedimentos fora a mesma.  

Quaisquer procedimentos de auditoria demandam padrões, 
standarts, em atenção ao próprio princípio da isonomia. A fiscalização, pois, necessita de 
um norte, um referencial para executar procedimentos de fiscalização. Em ambos os 
processos administrativos, a auditoria realizada fora a mesma: A auditoria Básica do 
ICMS, prevista no Roteiro nº 1 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, aprovado 
pela Instrução de Serviço nº 015/09-SAT.  

O referido Manual de Procedimentos Fiscais a conceitua da seguinte 
forma: 

 
“É a auditoria que analisa a regularidade dos documentos fiscais e os 
lançamentos do ICMS na escrita fiscal do contribuinte em um 
determinado período, especialmente a apuração e o pagamento do 

imposto devido.” 

 

De igual forma, esclarece que seu objetivo é  

“analisar e conferir os créditos e débitos do imposto,  documentos e 
livros fiscais pertinentes, a fim de verificar o cumprimento da 
legislação tributária, principalmente no que se refere à regularidade da 
apuração e do pagamento do imposto. Visa, também, colher 
elementos para a realização de outras auditorias.” 

 

O novo lançamento não trata, nesse particular, sequer da adoção de 
“novos critérios de apuração ou processos de fiscalização”, expressão utilizada pelo art. 



144 do CTN103104, mas sim da retificação de erro de procedimento incorrido na primeira 
auditoria, valendo-se dos mesmos critérios dantes utilizados. E ainda que o fosse, o 
mencionado normativo, na verdade, confere ultra-atividade à legislação tributária que 
norteia as auditorias tributárias, nesse caso, a Instrução de Serviço nº 15/08-SAT.  

Ambos os lançamentos se restringiram a analisar, por meio da 
mesma auditoria, a falta de pagamento de imposto decorrente do aproveitamento irregular 
de crédito.  

Assim, com base nos mesmos documentos fiscais que instruíam o 
auto de infração anterior, o fisco procedeu à reautuação, assinalando no histórico da 
infração a mesma irregularidade de outrora, qual seja, a falta de recolhimento de ICMS 
ocasionada por aproveitamento indevido de crédito, tendo por base, outrossim, o mesmo 
conjunto fático probatório que compunha o lançamento anterior, apenas corrigindo a falha 
formal que maculava o procedimento anterior, o qual –diga-se de passagem – sequer 
estava presente no trabalho inicial, mas teria sido provocada – à visão do julgador singular 
– pela Autoridade fiscal revisora. A rigor, a nulidade declarada no primeiro lançamento 
sequer deveria ter sido declarada ab initio daquele procedimento.  

Saliente-se, portanto, que o segundo lançamento se encontra 
instruído com os mesmos documentos fiscais que ancoravam o lançamento anterior, i. e., 
a fotografia da infração, que é representada, no caso, pela relação das mesmas notas 
fiscais, cujos valores foram simplesmente trasladados para o segundo lançamento, sem o 
acréscimo de um documento fiscal sequer, não havendo, portanto, alteração do contexto 
fático ou do núcleo da acusação fiscal, que continua sendo rigorosamente o mesmo. 

Quanto à natureza formal do vício apontado, o Código Tributário 
Estadual, na esteira da previsão contida no Código Tributário Nacional, preconiza em seu 
artigo 182 que: 

 
 

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.” 

 

Esclareça-se que o preceito normativo em tela está em sintonia com 
o que preceitua o art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, sendo-lhe mera 
reprodução.  

O mesmo CTN define o lançamento, em seu art. 142, como “o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

                                            

103 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 

vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, 
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, 
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

 
104 “Não se trata da questão relativa ao erro. Mudança de critério jurídico não se confunde com erro de fato 

nem mesmo com erro de direito, embora a distinção, relativamente a este último, seja sutil.” (MACHADO, 
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª edição. Malheiros. P. 176. 



obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível.” (grifamos) 

Não se deve olvidar que a atividade do lançamento é, antes de mais 
nada, um procedimento, ou seja, uma sucessão de atos, os quais culminam em um ato 
final, consubstanciado na peça inicial do PAT. O “procedimento fiscal”  é a sucessão de 
atos dirigida (ou tendente, na expressão do CTN) à elaboração de um ato administrativo 
que, observados os requisitos legais, constituir-se-á em título executivo,  “dívida 
regularmente inscrita”, dotada de “presunção de certeza e liquidez”, com o “efeito de prova 
pré-constituída”, conforme art. 204 do CTN. Paulo de Barros Carvalho105 trata o assunto 
com as seguintes ponderações: 

 
“Importa dizer, se nos detivermos na concepção de que o ato é, 
sempre, o resultado de um procedimento e que tanto ato quanto 
procedimento hão de estar, invariavelmente, previstos em normas do 
direito posto, toma-se intuitivo concluir que norma, procedimento e 
ato são momentos significativos de uma e somente uma realidade.” 

 
Com efeito, o procedimento administrativo fiscal, na lição de 

JANCZESKI106: 
 
 
 "é composto de dois momentos distintos: o primeiro caracteriza-se 
por procedimento em que são prolatados os atos inerentes ao poder 
fiscalizatório da autoridade administrativa cuja finalidade é verificar o 
correto cumprimento dos deveres tributários por parte do 
contribuinte, examinando registros contábeis, pagamentos retenções 
na fonte, culminando com o lançamento. Este é, portanto, o ato final 
que reconhece a existência da obrigação tributária e constitui o 
respectivo crédito, vale dizer, cria o direito à pretensão estatal. Nesta 
fase, a atividade administrativa pode ser inquisitória e destinada tão-
somente à formalização da exigência fiscal ou, nos casos de iniciativa 
do contribuinte, com a negativa do direito pleiteado. A partir daí, está 
formalizado o conflito de interesses, momento em que se considera 
existente um verdadeiro processo, impondo-se a aplicação dos 
princípios inerentes ao devido processo legal, entre eles o da ampla 
defesa e o do contraditório" 
 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, a lição de MACHADO107, ao 
asseverar que: 

 
“O processo de determinação e exigência do crédito tributário, ou 
processo de acertamento, ou simplesmente o lançamento tributário, 
divide-se em duas fases: (a) unilateral ou não contenciosa e (b) 
bilateral, contenciosa ou litigiosa.” 

 

                                            
105 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª Edição. Saraiva. P. 401. 
106 JANCZESKI, Célio Armando apud NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. 
Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. São Paulo: Dialética, 2002, p. 75. 
107 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30a edição. Editora Malheiros. São 
Paulo-SP. Pg. 453. 



O auto de infração, ou seja, a peça inicial, se situa exatamente na 
“fronteira” entre essas duas fases. Distribuídos no tempo, em cronologia, o Fisco deve 
observar as seguintes formalidades: 1) Agente competente; 2) Notificação de Início de 
Ação Fiscal; 3) Desenvolvimento da Auditoria; 4) Lavratura do auto de infração, com a 
instrução probatória quanto ao cumprimento das etapas anteriores; 5) intimação do 
lançamento.   

Disso tudo, tem-se que ambos os PAT - 4010800728210 e 
4011103236497 – compartilham dos mesmos elementos, quais sejam, mesmo Agente 
competente; mesma Auditoria fiscal, cujo objeto é a cobrança da omissão de ICMS 
decorrente de aproveitamento indevido de crédito; mesmo período de referência; mesma 
base fática e probatória. 

 Em suma, o vício apontado na sentença singular nº 3474/10-JULP, 
que anulou o PAT nº 4010800728210, constituiu vício de natureza formal, fato que ampara 
a contagem do termo a quo da decadência pela normativa do art. 173, II do CTN. 

A se entender que termo “a quo” da decadência fora a data em que a 
decisão que anulou o procedimento anterior se tornou definitiva, ou seja, 29/07/11, o 
presente crédito tributário sequer havia completado um ano quando do segundo 
lançamento. 

Portanto, reputo assistir razão à pretensão Fazendária, no que toca à 
declaração de decadência, proferida no recurso recorrido.  

Passo ao mérito.  

Segundo apontam os demonstrativos fiscais e demais documentos, o 
TARE nº 52/02-GSF, em sua cláusula terceira, autorizava a transferência de material para 
recondicionamento com sua base de cálculo reduzida a 20%, nos termos do art. 8º, I, “b” 
do Anexo IX do RCTE. Entretanto, as operações entabuladas pela autuada não foram 
feitas com o referido benefício. Detectada a irregularidade, a empresa promoveu estorno 
de débito em sua escrita fiscal para fazer frente ao benefício não utilizado.  

O argumento de que não houve prejuízo ao Erário, uma vez que o 
que se buscara no referido estorno fora apenas o desfazimento do equívoco nas emissões 
dos documentos fiscais, não pode ser sustentado.  

Com efeito, a resolução 85/15-CONP, fls. 553, determinou que se 
fizesse a apuração acerca da equivalência entre as metodologias utilizadas pelo 
contribuinte para se ressarcir do imposto e a que deveria ter sido utilizada, com vistas à 
verificação de eventual diferença do imposto. A resposta da Autoridade fiscal revisora, 
quanto ao referido quesito, fora no sentido de que o sujeito passivo estornara débitos em 
valores superiores ao que faria jus se tivesse utilizado o benefício fiscal, remanescendo 
um valor de ICMS a pagar de R$ 104.745,59, conforme demonstrativo às fls. 562 dos 
autos.  

O argumento, exposto em revisão fiscal, de que o crédito transferido 
indevidamente, ou seja, destacado a maior, nos documentos fiscais de transferência, teria 
o condão de condicionar o quantum apurado no presente lançamento à sua apropriação 
ou não pelo destinatário, de igual forma, não pode ser tido por válido. Assim como o 
Estado de Goiás, as legislações das unidades da Federação não permitem o 
aproveitamento do crédito destacado a maior em documento fiscal, ficando o crédito 
limitado ao valor que seria o correto. A previsão, na legislação goiana, tem guarida no art. 
46 §1º, IV, “b” do RCTE.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 
parcial provimento, para reformar em parte a decisão cameral, julgando parcialmente 



procedente o presente lançamento, no valor originário de ICMS de R$ 104.745,59, 
conforme revisão fiscal às fls. 562 dos autos. 

 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02050/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ITCD. Prejudicial da análise do mérito. Decadência. 
Rejeitada. Maioria. 
 
I. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I); 
 
II. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para confirmar o acórdão 
cameral que rejeitou a preliminar de decadência. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram reformando o acórdão cameral para 
acolher a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “após notificada (Notificação Fiscal n. 
0870-2010), a donatária SILVIA REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA deixou de pagar o 
ITCD ao Erário dentro do prazo legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri 
S/A, ocorrida pela consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, 
quando da extinção do usufruto vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda 
Fontoura de Siqueira, em 14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas 
documentais e notas explicativas em anexo.”  

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, 

conforme art. 82, I da Lei 11.651/91 – CTE, na condição de doadora. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, II, "b", 

77, §1°, 78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Requerimento, Ordem de Serviço n° 0127/2010 e n° 0124/2010, Nota Explicativa - Fato 
Gerador do ITCD, Extrato do RESP 140655, cópia dos Instrumentos Particular de Doação 
por Antecipação de Legítima de 2005 e de 1997, Notas Explicativas sobre a Holding 
Planagri S/A como base de cálculo ITCD; Balanço Especial Holding Planagri S/A ajustado 



na data de 14/07/2006; Equivalência 1997; Investimento da Vera Cruz; Demonstrativo do 
valor da ação da  empresa Jalles Machado S/A; Demonstrativo do valor de Venda Goiás 
Carne; Equivalência Patrimonial de 07/2006-2; Demonstrativo das Participações dos 
Sócios da Vera Cruz 12/1997; Demonstrativo das Participações Societárias da Holding 
Planagri em 2006; Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; Notas Explicativas base de cálculo Vera 
Cruz Agropecuária Ltda.; Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A; 
Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda.; Balancete Contábil Analítico de 
janeiro a julho/2006 da Planagri S/A; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
Boletim de Subscrição de ações da Planagri S/A; Demonstração do Resultado de 2005 e 
2006 da Planagri S/A; Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças; extratos 
bancários constando pagamentos de ações pela Independência Participações S/A; livro 
Diário Geral da empresa Independência Alimentos Ltda.; cópia da Ata de Constituição da 
empresa Vera Cruz Administração e Participação S/A; Boletim de Subscrição de ações da 
Vera Cruz Administração e Participação S/A; Notas Explicativas da Administração às 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 1999 e 1998 da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício de 1999 e 1998 da Vera Cruz Administração e Participação S/A; Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido da Vera Cruz Administração e Participação S/A; 15ª e 
16ª Alteração Contratual da Vera Cruz Administração e Participação S/A; cópias do Livro 
Registro de Ações Nominativas da Planagri S/A; Boletim de Subscrição e Integralização 
do Capital Social da Planagri S/A em 30/04/2007; Boletim de Subscrição da Acionista Vera 
Cruz Agropecuária Ltda. na Planagri S/A em 01/10/1997; Boletim de Subscrição e 
Integralização do Capital Social da Planagri S/A em 30/11/2006; Notas Explicativas base 
de cálculo da Vera Cruz Administração e Participação S/A; Balancete Contábil Analítico de 
julho/2006 da Planagri S/A; Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2005 e 31/12/2004 
da empresa Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Demonstração do Resultado em 31/12/2005 e 
31/12/2004 da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Mapa de Índices Financeiros da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fl. 203); Demonstração das mutações do patrimônio 
líquido da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Relatório da Administração da Vera Cruz 
Agropecuária Ltda.; Notas Explicativas as demonstrações contábeis em 31/12/2005 e 
31/12/2004 da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; cópia do Processo de Arrolamento Comum 
de número 200602102400; Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A; 
Quadro Societário da Jalles Machado S/A; Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido da Jalles Machado S/A de 2006/2007; Demonstrativo de participação societária da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Alteração de Contrato Social 
da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da 
Vera Cruz Agropecuária Ltda.,; Alterações contratuais da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; 
Laudo de avaliação parte dos bens do ativo imobilizado da Planagri S/A em 30/11/2005; 
Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A; Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; 
cópia do Processo de Arrolamento Comum de número 200602102400; outra cópia do 
Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A; outra cópia do Quadro 
Societário da Jalles Machado S/A; cópia do Livro Registro de Ações Nominativas da 
Goianésia Álcool S/A; Atas da 324ª, 326ª e 328ª reuniões do Conselho de Administração 
da Jalles Machado S/A; carta proposta de prestação de serviço pela Mensure Avaliação e 
Consultoria empresarial Ltda.; Laudo de avaliação técnica de determinados bens do ativo 
imobilizado da Jalles Machado S/A; Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne 
Ltda.; cópia do Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; Quadro Societário da Cooperativa Industrial 
de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Cálculo do valor patrimonial das quotas de Otávio 
Lage de Siqueira; Demonstrativo de participação societária da Cooperativa Industrial de 
Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2006 da 
Goiás Carne; Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2005 da Goiás Carne; Ofício 
encaminhando cópia do livro Registro de Transferência de Ações Nominativas da Goiás 
Carne Alimentos S/A; extratos bancários; cópia do livro Diário Geral da empresa 



Independência Alimentos Ltda.; cópia de parte do Processo de Arrolamento Comum de 
número 200602102400; Demonstrativo do percentual de avaliação estimado comparado 
com o valor de venda efetivo da Goiás Carne Ltda.; cópia da Resolução CFC nº 1.013/05; 
cópias de notícias jornalísticas sobre a venda da Goiás Carne S/A para o Independência 
Alimentos Ltda.; Ofício do inventariante informando método de avaliação de investimentos 
em cooperativa; Notificação Fiscal nº 0288 para apresentar documentação contábil da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Instrumento particular de 
constituição da Goiás Carne Alimentos Ltda.; Ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Demonstrativo da 
integralização de capital da Goiás Carne Alimentos Ltda.; Resumo do laudo de avaliação 
para acompanhar os atos para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás - 
JUCEG; relação de imóveis vertidos; Listagem do cadastro patrimonial por conta; 
Empréstimos e financiamentos; Boletim de subscrição e integralização do capital social da 
Goiás Carne Alimentos S/A; Lista de presença; Ata das Assembleia Geral Extraordinária e 
ordinária da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. em 31/03/2007; 
Alteração do Contrato Social da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Atas da Assembleias Geral 
Extraordinárias da Planagri S/A em 28/05/2007; Atas das Assembleia Geral Extraordinária 
da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Estatuto social da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Atas das Assembleias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de 
Goiás Ltda.; Estatuto social da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás 
Ltda. e Notificações Fiscais. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

Impugnação à Primeira Instância, acompanhada dos documentos de fls. 55/77. 
 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1802/2011-JULP, não 

acatando a decadência e declarando de ofício a nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária 

interpôs recurso, requerendo a reforma da decisão singular e o retorno dos autos à 
instância singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
Intimado para apresentar contradita ao pedido de reforma formulado 

pelo Representante Fazendário, os sujeitos passivos pugnaram pela manutenção da 
sentença recorrida, que julgou nulo o lançamento. 

 
A Quarta Câmara Julgadora decidiu, por maioria de votos, conhecer 

do recurso de ofício, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo 
o lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
A Representação Fazendária interpôs recurso ao Conselho Pleno, 

pleiteando a reforma da decisão recorrida e o retorno dos autos à instância monocrática 
para apreciação de toda a matéria.  

 
Os sujeitos passivos contraditaram o pedido de reforma formulado 

pela Representação Fazendária, demandando a manutenção da sentença e da decisão 
cameral. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 1386/2013, em 

sessão realizada em 06/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher e dar provimento ao 



recurso da Fazenda Pública Estadual reformando a decisão cameral e determinando o 
retorno dos autos à primeira instância para apreciação de toda a matéria.  

 
Intimados a tomar conhecimento da decisão plenária, os autuados 

não se manifestaram.  
  
O julgador singular através do despacho Nº 821/2013-JULP, 

encaminhou os autos à Coordenação do ITCD para proceder revisão fiscal, a fim de 
verificar se há duplicidade de lançamento, conforme alegado pelos autuados. Determinou 
ainda, a exclusão das ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio 
do donatário antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que 
tiveram seu usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da 
propriedade plena na pessoa do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado Relatório Diligencial nº 063/2014-

CITCD, através do qual o revisor retifica a base de cálculo original do imposto reclamado 
para R$ 30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três 
reais e vinte e cinco centavos) para cada donatário, ficando o ITCD reclamado nestes 
autos retificado para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos 
reais e treze centavos), sendo que tais valores estão condizentes com o fator de correção 
monetária sugerido pelo autuado de 4,3634% sobre o valor originário da doação efetivada 
em 1997. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os 

valores encontrados na revisão, conforme manifestação contida às fls. 1410/1411. 
 
Mediante Despacho nº 1969/2014-JULP, o julgador singular 

determinou a realização de outra diligência a fim de que seja revista a base de cálculo, 
identificando individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio da sociedade 
empresarial, demonstrando o valor venal correspondente. 

 
O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto 

social controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A e do 
Laudo Técnico de Avaliação do ativo imobilizado da Jalles Machado S/A, realizado em 
30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda.. 

 
Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 

354/355), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram com o parecer técnico. 
 
O julgador monocrático, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2685/2015-JULP, não acolheu as preliminares de nulidades, rejeitou o pedido de 
decadência e decidiu pela procedência parcial do lançamento, reduzindo o valor do ITCD 
reclamado nestes autos para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, 
setecentos reais e treze centavos).  

 



A Representação Fazendária concordou com a decisão singular. 
 
Os sujeitos passivos, apresentaram recurso voluntário requerendo o 

acolhimento de sua arguição de decadência do lançamento, e por consequência que fosse 
julgado improcedente a exigência fiscal. 

 
Por maioria de votos, a Quarta Câmara de Julgamento (fls.433/446) 

rejeitou a preliminar de decadência arrazoada pelos autuados. 
 
Inconformados com a decisão cameral, os sujeitos passivos 

apresentaram recurso ao Conselho Pleno argumentando mais uma vez que restou 
configurada a ocorrência do instituto da decadência vez que o auto de infração foi lavrado 
treze anos após a data de ocorrência do fato gerador do ITCD, sucedido em 12/1997. 

 
Relatados, passo ao voto.  
 

V O T O 

 
 
Por se tratar da mesma matéria, inclusive quanto ao decidido, 

transcrevo na íntegra o acórdão n.º 1059/18, prolatada no PAT n.º 3 0350952 444 40 pela 
conselheira GERLUCE CASTANHEIRA SILVA PÁDUA. 

 
“No presente processo, resta analisar tão-somente a ocorrência ou 

não da decadência, haja visto que as partes anuíram com o resultado da revisão que 
reduziu o valor do ITCD reclamado nestes autos para R$ 1.233.700,13 (um milhão, 
duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

 
A acusação fiscal se fundamenta no fato da donatária SILVIA 

REGINA FONTOURA DE SIQUEIRA não ter recolhido o imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público 
Estadual, dentro do prazo legal, oriundo da doação de ações da holding Planagri S/A, 
ocorrida pela consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, 
quando da extinção do usufruto vitalício de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de 
Siqueira, ocorrida em 14/07/2006, data do óbito do patriarca e renúncia da senhora 
Marilda Fontoura de Siqueira. 

 

É imprescindível, para a constatação da ocorrência ou não da 
decadência, verificar a partir de que momento se considera ocorrido o fato gerador do 
ITCD no caso em questão, sendo também de suma importância destacar, que conforme 
instrumentos particulares de Doação por Antecipação de Legítima, constantes dos autos, 
foi mutuamente acordado entre as partes, um direito real que é usualmente identificado 
como “usufruto não convencional”, que no caso em concreto, se traduziu na doação de 
quotas ou ações de empresas societárias, reservando aos doadores o direito de usufruto 
vitalício, e, mantendo para estes, os direitos de uso, administração e percepção dos 
rendimentos, inclusive a percepção de lucros e dividendos gerados pelas participações 
societárias doadas. 

 
Assim dispõe o Decreto nº 4.852/97 que regulamenta o Código 

Tributário Estadual:  



“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 
11.651/91, art. 74): (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

(...) 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

(...) 

b) em que ocorrer ato ou fato jurídico que resulte na 
consolidação da propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

 
Conforme se extrai dos instrumentos particulares de Doação por 

Antecipação de Legítima acima mencionados e acostados aos autos, o fato jurídico eleito 
para extinção do usufruto foi o falecimento do outorgante doador, ocorrido em 14/07/2006, 
momento no qual a propriedade plena se consolidou na pessoa do nu proprietário, o Sr. 
Ricardo Fontoura de Siqueira, portanto, conforme determina o dispositivo normativo 
acima, data a ser considerada pela legislação tributária estadual como ocorrido o fato 
gerador do ITCD. 

 
Confirma ainda, tal assertiva, o Resp. 140655 do Superior Tribunal 

de Justiça ao tratar matéria idêntica, conforme abaixo transcrito: 
 

Processo RESP 140655 Relator(a) Ministra ELIANA 
CALMON Data da Publicação DJ 17/04/2000 Decisão RECURSO ESPECIAL Nº 
140.655 - RIO GRANDE DO SUL (1997/00498980-0) RELATOR : MIN. ELIANA 
CALMON RECTE : JOAO LUIZ HOURCADE DO PRADO E OUTRO ADVOGADO : 
OLIMPIO SIMOES PIRES E OUTROS RECDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL ADVOGADO : ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA E OUTROS DECISÃO 
ITCD. DOAÇÃO COM USUFRUTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. 
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NO MOMENTO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO E 
NÃO NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO DA NUA-PROPRIEDADE. Trata-se de 
recurso especial, amparado pelas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, de 
acórdão do TJRS que concluiu que o fato gerador do ITCD caracteriza-se no 
momento da extinção do usufruto, quando o domínio pleno resultar enfeixado na 
esfera de interesses do nu-proprietário e, tendo sido editada a Resolução n. 09/92, 
permitindo que a alíquota chegue a 8%, é a mesma perfeitamente exigível. Assim, 
considerou o Tribunal que, se o óbito dos usufrutuários ocorreu em datas 
diferentes, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes por ocasião de cada fato 
gerador, quando ocorreu a extinção do usufruto. Apontam os recorrentes como 
violado o art. 35, I do CTN, eis que a doação, com reserva de usufruto, transmite o 
domínio do bem doado. Além disso, reputam como inconstitucionais e ilegais as 
Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89, ao definirem o fato gerador na transmissão 
da coação como aquele constituído na data da ocorrência do fato ou auto jurídico 
determinante da consolidação da propriedade na pessoa do nu-proprietário, na 
extinção do usufruto, em evidente contradição à lei que lhes é hierarquicamente 
superior. Subiram os autos em razão do provimento do AG n. 135.095/RS. 
DECIDO: Prequestionado o art. 35, I do CTN e examinada a sua violação pelas 
Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89, é de ser examinado o presente REsp pelas 
alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional. A questão que se apresenta para o 
deslinde da querela é saber-se na doação com usufruto quando se transmite 
a propriedade: no ato da doação ou quando da extinção do usufruto? E, a 
partir daí, estabelecer-se o momento do fato gerador do ITCD. Sobre a 
questão, decidiu o STF: USUFRUTO DECORRENTE DE DOAÇÃO A TERCEIRO. 
COM A MORTE DA DONATÁRIA, Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas 
Página 1 de 2 EXTINGUE-SE O USUFRUTO E CONSOLIDA-SE A 
PROPRIEDADE NA PESSOA DO NU-PROPRIETARIO, NAO SENDO DEVIDO O 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. (RE n. 83.855/RJ, Relator Ministro Cunha Peixoto, 1ª Turma, DJ de 
01/10/76, RTJ vol. 00082, página 00251). DOAÇÃO COM RESERVA DE 
USUFRUTO. QUEM TEM A PROPRIEDADE PLENA E FAZ DOAÇÃO COM 
RESERVA DE USUFRUTO, NÃO TRANSMITE A PROPRIEDADE PLENA PARA 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a74
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_05753.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_05753.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_05753.htm


EM SEGUIDA RECEBER O USUFRUTO E SIM CONSERVOU ESTE QUE 
NAQUELA SE COMPREENDIA, TRANSMITINDO APENAS A NUA 
PROPRIEDADE; ASSIM, A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE VITALÍCIA, 
IMPOSTA A BENS DOADOS COM ESSA RESERVA DE USUFRUTO, NÃO 
TORNA ESTE SUCESSIVO E PROIBIDO, SUBSISTINDO O VÍNCULO APÓS O 
DESAPARECIMENTO DA RESERVA. QUESTAO DE DIREITO 
INTERTEMPORAL, NÃO ALEGADA NA PETIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NEM VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NAO 
CONHECIMENTO DO RECURSO. (RE n. 62.193/SP, Relator Ministro Luís Gallotti, 
1ª Turma, DJ DE 27/06/69, RTJ vol. 49.616. O STJ, por sua vez, pronunciou-se no 
seguinte sentido: REsp - COMERCIAL - LOCAÇÃO - USUFRUTO - A EXTINÇÃO 
DO USUFRUTO CONFERE AO NU-PROPRIETARIO O DIREITO DE DENUNCIAR 
O CONTRATO. CUMPRE, NO ENTANTO, RACIOCINAR TAMBÉM COM O 
PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DOS CONTRATOS. ASSIM, SE À DATA DA 
MORTE DO USUFRUTUÁRIO, A LOCAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, NÃO 
FINDARA, O DIREITO DE FAZER CESSAR A AVENÇA SURGE OCORRIDO 
AQUELE TERMO FINAL. (REsp n. 31.163/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro, 6ª Turma, unânime, DJ de 03/05/93, página 07814). Pelos arestos 
transcritos, depreende-se que, na doação com usufruto, a transmissão da 
propriedade somente ocorre com a morte do usufrutuário, quando se extingue o 
usufruto. No ato da doação transmite-se apenas a nua-propriedade. Daí porque 
correta está a decisão recorrida, não havendo violação direta ao art. 35, I do CTN 
ou pelas disposições contidas nas Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89 no que 
se refere à questão posta para julgamento. Com estas considerações, NEGO 
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, nos termos do art. 557 do CPC. 
Intimem-se. Brasília DF, 29 de março de 2000. MINISTRA ELIANA CALMON 
RELATOR  

 

Logo, é inquestionável, que tanto a legislação estadual como a 
jurisprudência dos tribunais superiores coadunam a assertiva de que a incidência do ITCD 
ocorre no momento da extinção do usufruto. Assim sendo, e de acordo com o artigo 173, 
inciso I do Código Tributário Nacional, o termo inicial para contagem do prazo decadencial, 
no caso particular, iniciou em 1º de janeiro de 2007 e o termo final ocorreria em 31 de 
dezembro de 2011, e conforme faz prova documento de fls. 1.105 do presente processo, 
os sujeitos passivos tomaram ciência da exigência fiscal em 04/11/2010, portanto, dentro 
do prazo no qual se reconhece o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso a este conselho, nego-lhe 

provimento, para confirmar o acórdão cameral que rejeitou a preliminar de decadência, 
ante a sua não ocorrência.” 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Decadência (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02052/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Decadência. Lançamento de ofício. Regra do 
art. 173, I, do CTN. Recurso da Fazenda Pública provido para 
afastar a decadência, retornando o processo à Câmara 
Julgadora para apreciação do mérito.   
 
Nos lançamentos de ofício, constatada apuração do imposto 
devido em desacordo com a legislação tributária, a regra 
aplicável à extinção do crédito tributário por decadência é a 
prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a 
decadência, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que 
votaram pela manutenção da decisão cameral que acolheu a decadência do crédito 
tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS Substituição Tributária pelas operações posteriores, registradas nos arquivos 
magnéticos do SINTEGRA, porém, não consignadas na Guia Nacional de Informação e 
Apuração do Imposto, referente às remessas de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, com destino ao Estado de Goiás (de acordo com os dispositivos dos seus 
respectivos e diversos convênios e protocolos), cujos valores estão discriminados nos 
demonstrativos e documentos que acompanham o auto de infração. Em consequência, foi 
reclamado o pagamento do imposto na importância de R$ 9.871,86 (nove mil, oitocentos e 
setenta e um reais e oitenta e seis centavos). 

A autoridade lançadora considerou como infringidas as disposições 
dos artigos: 51, §§ 1º e 3º, e 64 da Lei 11.651/91; 34, II; 38, § 9º; e 52 Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "d", da 
Lei 11.651/91, com redação dada pela Lei 14.058/2001. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Ordem de Serviço nº 0136/2007 (fls. 04); cópia de Portaria nº 158/07 - GSF (fls. 05); 
Comparativo Tipo 50 X Tipo 53 (fls. 06/70); Históricos de Pagamento (fls. 71/133); 
Informações de Apuração do ICMS-ST (fls. 134/135); Comparativo ICMS Retido e 
Recolhido com a Guia Nacional de Informação e Apuração do Imposto (fls. 136). 



Intimado (fls. 138), o sujeito passivo apresenta impugnação 
(fls.141/146), na qual alega decadência, com fundamento nos artigos 147 e 150 do Código 
Tributário Nacional - CTN. Também pede a nulidade do auto de infração por ilegitimidade 
passiva e por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, alega que, mediante a juntada 
dos livros Razão e Diário, comprova que não restou imposto a recolher para o Estado de 
Goiás, uma vez que os recolhimentos são gerados e realizados no momento em que são 
emitidas as notas fiscais, em operação automatizada perante o Banco do Brasil. Pede o 
cancelamento do auto de infração. 

A sua peça impugnatória está acompanhada, entre outros 
documentos, de uma planilha analítica de pagamentos do ICMS ST para o Estado de 
Goiás (fls. 152/169), cópia dos livros Razão Analítico das Contas do Passivo e do Diário 
(fls. 170/250). 

Conforme Sentença nº 2138/2010 – JULP (fls. 252/253), o auto de 
infração foi julgado procedente, sendo rejeitadas as preliminares de nulidade arguidas e, 
também, a arguição de decadência do lançamento.  

Intimado para conhecimento da sentença singular (fls. 254), o sujeito 
passivo apresenta recurso voluntário, no qual reitera toda a argumentação apresentada na 
peça impugnatória. 

No julgamento cameral, foi acolhida a preliminar de nulidade da peça 
básica, por erro na identificação do sujeito passivo. Pelo Acórdão n° 1268/2012(fls. 
276/279), o autor do voto vencedor considerou que o TARE n° 285/2000-GSF, que se 
encontra juntado aos autos, foi revogado com efeito retroativo, considerando, também, 
que à época da lavratura do auto de infração, não existia o regime de substituição 
tributária para os produtos comercializados pelo sujeito passivo. A conclusão foi de que, 
não sendo o sujeito passivo contribuinte cadastrado no Estado de Goiás, não está 
obrigado a cumprir as obrigações tributárias estabelecidas para os contribuintes deste 
Estado, mas apenas aquelas estabelecidas no seu Estado de origem - Minas Gerais. 

Intimada da decisão cameral, (fls. 280), a Fazenda Pública Estadual 
apresentou recurso ao Conselho Pleno (fls. 281/282), alegando que a mercadoria em 
questão (tecido) estava sob o regime da substituição tributária pelas operações 
posteriores, à época da ocorrência dos fatos geradores, sendo essa a natural razão da 
celebração de TARE entre a autuada e a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, pois 
se não houvesse a cobrança antecipada do imposto, não haveria razão para a celebração 
de Termo de Acordo. Aduziu que a recorrida repassou o ônus do tributo a seus clientes, 
sem o devido recolhimento do valor correspondente ao fisco goiano. Pediu a reforma do 
acórdão recorrido, e o reconhecimento da procedência do auto de infração. 

Intimado do recurso da Fazenda Pública (fls. 289/296), o sujeito 
passivo, em sua contradita (fls. 299/304), alega que juntou os livros Diário e Razão, nos 
quais está demonstrado o pagamento do ICMS da Substituição Tributária ao Estado de 
Goiás. Afirma que deixou de juntar as guias de recolhimento, por não tê-las, já que as 
guias acompanhavam as notas fiscais de vendas, e eram emitidas em operação 
automatizada perante o Banco do Brasil S/A. Pede que seja mantida a decisão cameral. 

O Conselho Pleno deste Egrégio Conselho Administrativo Tributário 
do Estado de Goiás, mediante Acórdão nº 239/2015, de folhas 315 a 319, decide, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para 
reformar a decisão cameral, a qual declarou nulo o auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo, determinando o retorno do processo à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. 

Cientificado da decisão colegiada descrita acima, o polo passivo 
manifesta-se em folhas 324 a 325, requerendo a nulidade da decisão guerreada, com a 



manutenção da declaração de insubsistência do auto de infração, feita pela Câmara 
Julgadora, bem como o reconhecimento da ilegitimidade da parte. 

Mediante o ACÓRDÃO N.º 756/2017 (fls.338/342), a III CJUL decide, 
por maioria de votos decretar a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito 
tributário. 

A FAZENDA PÚBLICA recorre ao CONSELHO SUPERIOR deste 
CAT (fls.344/345), pugnando pela reversão da decadência decretada pela III Câmara. 

Em contradita ao recurso da Fazenda (fls.361/368), o sujeito passivo 
pede a manutenção da decisão de decadência. Alega também que há nulidade por 
cerceamento ao seu direito de defesa e pede a improcedência do lançamento. 

Relatados, passo ao voto. 

 

                            V O T O 

 

Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública com o 
escopo de excluir a decadência decreta pela III CJUL deste Conselho em lançamento que 
acusa o sujeito passivo de haver omitido o pagamento do ICMS Substituição Tributária 
pelas operações posteriores, registradas nos arquivos magnéticos do SINTEGRA, porém, 
não consignadas na Guia Nacional de Informação e Apuração do Imposto, referente às 
remessas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, com destino ao Estado de 
Goiás. 

 

Tenho a mesma opinião do ilustre autor do voto vencido, no 
julgamento cameral, no que se refere ao pedido de decadência do crédito tributário. A 
matéria não foi ainda pacificada no âmbito dos tribunais superiores. Tanto há 
entendimento pela aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, quanto pelo prazo 
do § 4º, art. 150, do mesmo diploma legal. Esta Corte tem adotado, já há algum tempo,  
por maioria de votos, a opinião de que, no lançamento de ofício, situação do presente 
processo,  em que o sujeito passivo realiza a apuração do imposto devido em desacordo 
com a legislação, deve-se adotar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que 
é de 05 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado. 

   

A auditoria básica do ICMS que acompanha o auto de infração (fls 03 
a 11) demonstra que não se está diante de mero caso de apuração do imposto e 
pagamento parcial do tributo apurado. A apuração do imposto efetuada pelo contribuinte 
foi irregular, tanto que o Fisco foi obrigado a realizar nova apuração. A irregularidade 
decorreu da utilização indevida de benefício fiscal. Como resultado desta nova apuração, 
constatou-se que o autuado recolheu imposto a menor. Por conseguinte, não 
concordamos com o entendimento de que a situação dos autos se submete ao prazo a 
que se refere o § 4º, art. 150, CTN. A necessidade de auditoria, com apuração de ofício do 
imposto a pagar implica na adoção do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN para 
fins de determinação da decadência. Ressalte-se que o contribuinte utilizou benefício 
fiscal irregularmente e que, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, não se adota a 
disposição do § 4º, art. 150, CTN. Nestes casos o prazo de decadência deve ser o previsto 
no artigo 173, I, CTN.  

 



Assim, como os fatos geradores ocorreram no ano de 2002, adota-se 
como início do prazo decadencial de cinco anos o primeiro dia do exercício seguinte. Por 
este critério a decadência só poderia ser declarada a partir do exercício de 2008. Acontece 
que a intimação do sujeito passivo se deu em 27/12/2007(vide intimação às fls. 111). 
Logo, não há que se falar em decadência. A decadência teria se concretizado se a 
intimação houvesse ocorrido apenas em 2008.  

Posto isso, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dou-lhe provimento para, afastando a preliminar de decadência, retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação do mérito. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Decadência (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02062/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Decadência do direito do Fisco constituir o 
crédito tributário (artigos 173, II do CTN e 182 do CTE).  
Preliminar acolhida por maioria. 
 
Há que se declarar a decadência do direito da Fazenda Pública 
de constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados 
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência do crédito tributário, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao e Nivaldo Carvelo Carvalho, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor, que votaram pela rejeição da preliminar de 
decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o presente auto de infração foi lavrado em 
15/08/2014, em face do sujeito passivo que omitiu registro de saída de mercadoria 
tributada, no valor de R$ 266.768,93, (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e 
sessenta e oito reais e noventa e três centavos), referente ao déficit apurado em Auditoria 
do Movimento Financeiro, durante o exercício de 2006. Em decorrência, deverá pagar o 
ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A alíquota considerada foi de 17% (dezessete por cento) em virtude 

de ter passado o teto máximo da Lei da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
Foram indicados como infringidos os arts. 25, §1º, IV e §2º, 64, da 

Lei 11.651/1991, c/c art. 141, Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, VII, “l”, §9ºl, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 13.446/1999. 
 
Como a instrução processual foram anexados aos autos mídia em 

CD e Auditoria do Movimento Financeiro, às fls. 09/16. 
 
Consta às fls. 03/04, que a lavratura deste auto de infração deu-se 

em decorrência de nova autuação do Auto de Infração nº 3023561714067, anulado “ab 
initio” por insegurança na determinação da infração em 21/08/2008, por maioria, pela 
segunda Câmara Julgadora deste Conselho, às fls. 20/23. 



 
Inconformada com a decisão cameral que anulou o referido auto de 

infração, a Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, alegando que 
o acórdão recorrido não pode prevalecer, pois o lapso material constatado no auto de 
infração não conduz à nulidade por insegurança na determinação da infração por não 
excepcionada nas nulidades contempladas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, devendo retornar 

os autos para julgamento de seu mérito. 
 
O recurso foi pautado para o dia 10/12/2013, sendo adiado o seu 

julgamento para o dia 12/12/2013, data em que a Representação Fazendária apresentou a 
desistência do mesmo ao Conselho Pleno relativamente ao Auto de Infração nº 
3023561714067. 

 
Retomando o andamento do presente processo, os sujeitos passivos 

foram devidamente intimados a pagar ou apresentar defesa, momento que interpõem 
impugnação em Primeira Instância, alegando como questão incidental a exclusão dos 
sócios do polo passivo Luiz Eduardo Inácio Antunes dos Santos, Leandra Érica Borges de 
Oliveira e Eurione Fabrício Ferreira dos Santos por terem ingressado na sociedade 
somente em 2012. E em relação as sócias Flora Rejane de Oliveira Lopes e Leandra 
Maria Inácio Antunes dos Santos a exclusão por ausência de comprovação de que as 
mesmas agiram com dolo ou concorreram para a infração apontada. 

 
Ao final, requer a exclusão dos solidários pelos motivos referidos, a 

conversão do feito em diligência e a improcedência total da exordial. 
 
O julgador monocrático enviou o processo em diligência, resultando 

na redução do valor exigido para R$ 24.009,20. 
 
Em seguida, na decisão singular o julgador monocrático conheceu da 

Impugnação e deu-lhe parcial provimento, para, em preliminar, manter a inclusão na lide 
das solidárias Flora Rejane de Oliveira Lopes e Leandra Maria Inácio Antunes dos Santos 
e a exclusão dos solidários Luiz Eduardo Inácio Antunes dos Santos, Leandra Érica 
Borges de Oliveira e Eurione Fabrício Ferreira dos Santos e, no mérito, pela procedência 
parcial no valor de R$ 24.009,20. 

 
Intimada, a empresa interpõe recurso voluntário requerendo apenas 

a adequação da penalidade às fls. 484/489. 
 
Em sessão de 29 de outubro de 2018 a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, por maioria, acolheu a preliminar de decadência do crédito 
Tributário, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, já que a Representação 
Fazendária desistiu e retirou seu recurso na plenária do dia 12/12/2013. 

 
 

VOTO 
 
 
Relatados os autos, passo a decidir. 
 
A questão aqui não merece apreciação quanto ao mérito 

propriamente dito, tendo em vista a notória ocorrência de decadência do direito da 



Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito tributário, em função do que determina o 
artigo 173, II do Código Tributário Nacional, plenamente aplicável à hipótese do caso 
vertente. 

 
O art. 173 Caput e inciso II do CTN, dispõem “in verbis”: 
 
Art.  173.  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário   
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
II – da data em que se torna definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
De igual forma, o artigo 173, II do Código Tributário Nacional 

mereceu repetição no Código Tributário Estadual (art. 182, II do CTE). 
 
É importante salientar, que o instituto da decadência extingue o 

próprio direito e consequentemente a ação. Desta forma, por atingir o direito, não pode ser 
interrompida ou suspensa como a prescrição. 

 
No caso em apreço, consta às fls. 03/04, que a lavratura do presente 

Auto de Infração nº4011402391664 deu-se em decorrência de nova autuação do Auto de 
Infração nº 3023561714067, anulado “ab initio” por insegurança na determinação da 
infração em 21/08/2008, por maioria, pela segunda Câmara Julgadora deste Conselho, às 
fls. 20/23. 

 
Inconformada com a decisão cameral que anulou o referido auto de 

infração, a Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, alegando que 
o acórdão recorrido não pode prevalecer, pois o lapso material constatado no auto de 
infração não conduz à nulidade por insegurança na determinação da infração por não 
excepcionada nas nulidades contempladas no art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, devendo retornar 

os autos para julgamento de seu mérito. 
 
O recurso foi pautado para o dia 10/12/2013, sendo adiado o seu 

julgamento para o dia 12/12/2013, data em que a Representação Fazendária apresentou a 
desistência do mesmo ao Conselho Pleno relativamente ao Auto de Infração nº 
3023561714067, às fls. 494, sendo retirado da pauta e tornando sem efeito todos os atos 
praticados no processo, retroagindo-o ao “status quo ante”, ou seja, à data da decisão, 
21/08/2008.  

Ocorre, que os Sujeitos Passivos foram notificados do novo auto de 
infração nº4011402391664, somente em 27/08/2014, conforme fls. 333/339, data que o 
prazo decadencial de 5 (cinco anos) já havia exaurido e o crédito tributário extinto. 

 
Neste sentido a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

assim manifestado: 
 
RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA. TRIBUTO. 
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 
 
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter-se 
efetuado, isso nos casos em que a lei não prevê o pagamento 



antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, 
ele não ocorre, sem constatação de dolo, fraude ou simulação 
do contribuinte, inexistindo declaração prévia de débito.  Como 
consabido, a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito 
Tributário, importa perecimento do direito potestativo de o Fisco 
Constituir o crédito tributário pelo lançamento.  Ela é regulada 
por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais 
figura a decadência do direito de lançar nos casos sujeitos ao 
lançamento de ofício ou nos casos dos tributos sujeitos ao 
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua 
o pagamento antecipado.  É o art. 173, I, do CTN que rege o 
aludido prazo quinquenal decadencial, sendo certo afirmar que 
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde ao primeiro 
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda 
que se trate de tributos sujeitos à homologação.  Assim, mostra-
se inadmissível aplicar, cumulativamente ou concorrentemente, 
os prazos previstos nos arts. 150, § 4º, e 173, ambos do CTN, 
diante da configuração de injustificado prazo decadencial 
decenal.  Com esse entendimento, a Seção negou provimento ao 
especial regulado pelo disposto no art. 543-C do CPC e Res. n. 
8/2008-STJ (recurso repetitivo). REsp 973.733-SC, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 12/8/2009. 
 
 
Ao teor do exposto, e acompanhado da maioria dos votos de meus 

pares, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mas acolho a preliminar de decadência 
alegada pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho para considerar extinto o crédito 
tributário exigido no presente auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00018/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. ATIVO IMOBILIZADO. 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. BENS UTILIZADOS NA 
MONTAGEM DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. ISENÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. 
 
1. A diligência fiscal determinada em fase cameral trouxe os 
devidos esclarecimentos aos autos, inclusive com fotografias 
do equipamento montado (subestação), no sentido de que as 
mercadorias relacionadas na nota fiscal Nº 066687 foram, de 
fato, aplicadas na sua montagem. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 

adquirido, em operação interestadual, mercadorias constantes da nota fiscal nº 66687 para 

uso ou consumo do estabelecimento, sem que houvesse recolhido o diferencial de 

alíquotas na operação. 

A infração foi capitulada nos arts. 45 e 51, §1º, II e §3º, todos do 

CTE, combinados com os arts. 32, §1º e 35, ambos do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, 

por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 38.779,46, referente a fato 

gerador ocorrido em 04/01/06. O auto de infração foi lavrado em 30/12/09. 

A título de instrução processual, foram anexadas cópia da nota fiscal 

nº 66687, extrato cadastral, cópia do despacho nº 3841/09-SAT, que adotou o Parecer nº 

1127/09-GPT, cópias de livros fiscais, cópia de DARE-ST, referente à nota fiscal 

mencionada. 

Em impugnação, a empresa assevera que os equipamentos a que 

alude a inicial não foram adquiridos para uso e consumo, mas para o ativo imobilizado da 

empresa. Na qualidade de estabelecimento industrial, a operação é amparada pela 

isenção prevista no inciso XCII do art. 6º do Anexo IX do RCTE. Fora apresentado, 



juntamente com a impugnação, laudo técnico, subscrito por engenheiro eletricista, 

noticiando a existência de subestação de energia nas dependências da empresa. 

Segundo informa o laudo, a subestação é utilizada para o 

recebimento de energia elétrica da concessionária CELG e consumo na empresa para a 

fabricação de papel e embalagens.  

Os argumentos foram acatados pelo julgador singular, que julgou 

pela improcedência do lançamento (fls. 49). 

Da decisão houve recurso às câmaras. Obtemperou a 

Representação Fazendária que os materiais adquiridos constituiriam peças de reposição, 

fato que desautoriza a aplicação da isenção tributária, reservada apenas à aquisição de 

ativo imobilizado. Cita, como razões de recurso, trechos do Acórdão nº 2247/05 e do 

Parecer nº 661/05-GOT.  

Submetidos a julgamento na Primeira Câmara, foram os autos 

encaminhados à diligência, nos seguintes termos: 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 5/9/2012, acatando proposição da Conselheira 
Relatora,  resolve, por unanimidade de votos, converter o feito em 
diligência, retornando os autos à Delegacia Fiscal de origem com 
intuito de que um auditor alheio à lide, considerando basicamente o 
que dispõe o Parecer 661/05 - GOT, certifique, se para tanto 
necessário vistoria in loco do estabelecimento, se as partes e peças 
autuadas realmente são destinadas a montagem de uma subestação, 
conforme alegado pelo sujeito passivo. Como tal, a operação é isenta 
do pagamento do ICMS diferencial de alíquota, nos termos do art. 6º, 
XCII, Anexo IX, do RCTE, tratando-se de partes e peças de montagem 
mecânica de um ativo imobilizado. 

É importante observar que as partes, peças e demais materiais que 
são destinados à reposição dos eventuais equipamentos já em 
funcionamento na empresa, são tratados como material de uso e 
consumo. Também recebem o mesmo tratamento tributário os 
materiais destinados a obras de construção civil. 

No caso de persistir exigência do ICMS, intimar o sujeito passivo 
para conhecimento do resultado da diligência, concedendo-lhe o 
prazo de vinte dias, a partir da ciência desta, para pagamento ou 
facultativa manifestação a respeito. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Marlene Maria da Silva 

Ruguê Bernardes, Aldeci de Souza Flor e Edson Abrão da Silva.” 

 
A título de resposta, informou a Autoridade fiscal que, mediante visita 

in loco e acompanhado de representantes da empresa, os produtos mencionados na 

inicial foram, de fato, utilizados na montagem de uma subestação, que constitui ativo 

imobilizado da empresa.  

Volvidos os autos para julgamento, decidiu-se pela improcedência do 

feito, por maioria de votos.  

Em recurso, a Representação Fazendária solicita a reapreciação da 

matéria, no escopo de ver a matéria pacificada no âmbito do Conselho, uma vez que há 

decisões divergentes acerca do mesmo assunto.  



Junta aos autos cópia da decisão proferida no PAT nº 

4011101981780. 

O sujeito passivo apresentou contrarrazões solicitando a manutenção 

do decisum cameral.  

 

É o relatório.  

 

V O T O 

 

A matéria de mérito que remanesce nos presentes autos é tão-
somente de direito, qual seja, a de se saber se os materiais descritos às fls. 4 dos autos 
estão abarcados no rol de bens destinados ao ativo imobilizado, em especial se foram ou 
não utilizados para a montagem de algum equipamento industrial.  

Para que o presente lançamento seja legítimo, reputa-se necessária 
a verificação da nota fiscal que instrui os autos, com vistas a classificar as mercadorias ali 
relacionadas sob a natureza de ativo imobilizado – cuja isenção do diferencial de alíquotas 
é deferida – ou, diversamente, sob a qualidade de material de uso e consumo e/ ou 
manutenção de equipamentos, para os quais inexiste a referida isenção. 

No período descrito como de ocorrência do fato gerador, o dispositivo 
isencional tinha a seguinte redação: 

 

“Art. 6º São isentos do ICMS: 

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

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial ou agropecuário (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV).” 

 

A resposta a tal assertiva influi diretamente no presente lançamento, 
uma vez que há isenção do diferencial de alíquotas relativo às mercadorias adquiridas 
para compor o ativo imobilizado da empresa, porquanto o que aqui se aufere é justamente 
o ICMS devido pelo diferencial de alíquotas.  

Com as mesmas considerações expostas no parecer nº 661/2005-
GOT, entendo que as partes e peças destinadas à montagem de equipamento são 
passíveis de fruição do benefício fiscal descrito no inciso XCII do art. 6º, retromencionado. 

Dispôs, com efeito, o referido parecer que: 

 

“Isto posto, sugerimos ao Superintendente de Administração 
Tributária, solucionar a presente consulta nos termos deste Parecer, 
dando os seguintes entendimentos: 

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

2- As partes e peças destinadas a montagem de caldeiras, moendas e 
outros equipamentos e máquinas que integrarão o ativo imobilizado 



da consulente estarão isentas do pagamento do ICMS diferencial de 
alíquota, nos termos do art. 6º, XCII, Anexo IX, do RCTE, quando 
adquiridas em outras unidades da federação e for possível identificar 
nas notas fiscais de aquisição das mercadorias a finalidade das 
mesmas, ou seja, quando constar na nota fiscal, por exemplo, a 
seguinte expressão: ‘aquisição de uma moenda, de um tanque de 
armazenagem de álcool ou de uma caldeira, composta de tais e tais 
itens’. Neste caso restará provado de plano que a aquisição em 
questão destina-se ao ativo imobilizado da consulente. 

3- Por outro lado, não sendo possível a comprovação de que as partes 
e peças adquiridas em outras unidades da federação destinam-se a 
montagem de máquinas ou equipamentos que integrarão o ativo 
imobilizado da consulente, será devido ICMS diferencial de alíquota, 
visto que as mercadorias serão consideradas como materiais 
destinados ao uso e consumo da empresa, não dando sequer direito 
ao crédito do ICMS.  

Entretanto, uma vez concluída a montagem dos equipamentos ou 
máquinas, poderá a consulente apresentar-se junto à Agência 
Fazendária de sua circunscrição, munida das notas fiscais de 
aquisição das referidas partes e peças e de documentos que 
comprovem a montagem do equipamento ou máquina e requerer 
autorização para apropriação integral do crédito do ICMS, inclusive do 
ICMS diferencial de alíquota, nos termos do art. 46, § 4º, do RCTE, 
visto que a entrada das mercadorias não foram contempladas com a 
isenção prevista no art. 6º, XCII, Anexo IX, RCTE.” 

 

A ausência de menção, nas notas fiscais de aquisição, acerca da 
aplicação a ser conferida às mercadorias – no escopo de se lhe qualificar como 
pertencentes a um equipamento a ser montado, como o seria, v.g., a montagem de uma 
subestação – dificulta sobremaneira a aplicação, pelo Fisco, da isenção do diferencial de 
alíquotas à referida operação.  

Traduzindo em miúdos, a compra ordinária de disjuntores, para-raios, 
painéis de medição etc não induz, de plano, aquisição de ativo imobilizado. Muito ao 
contrário. No caso específico destes autos, é sabido que produtos semelhantes podem 
perfeitamente constituir elementos de reposição ou materiais para construção. 

Havendo possibilidade de se identificar, nas notas fiscais de 
aquisição das mercadorias, a sua finalidade, ou seja, caso houvesse menção no campo 
“observações” do documento fiscal, por exemplo, a seguinte expressão: "aquisição de uma 
subestação, composta de tais e tais itens", a consulente poderia fruir do benefício da 
isenção do diferencial de alíquotas e inclusive apropriar-se do crédito de ICMS, destacado 
nas notas fiscais de aquisição. 

Entretanto, a diligência fiscal determinada em fase cameral trouxe os 

devidos esclarecimentos aos autos, inclusive com fotografias do equipamento montado 

(subestação), no sentido de que as mercadorias relacionadas na nota fiscal 066687 foram, 

de fato, aplicadas na sua montagem (fls. 66/ 68). 

De outra monta, a definição do que vem a ser obra de construção 

civil, para efeito da legislação tributária, consta no parágrafo único do art. 24 do Anexo XIII 

do RCTE, in verbis, elimina definitivamente qualquer possibilidade de se classificar os 

produtos autuados como destinados à obra de construção civil:  

“Art. 24.......................................................................................................... 



Parágrafo único. Entende-se por obra de construção civil as adiante 
relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil: 
...................................................................................................................... 
VI - execução de obras elétrica e hidrelétrica; 
VII - execução de obra de montagem e construção de estrutura em 
geral.” 

 

Com efeito, os itens arrolados foram utilizados para a montagem de 

equipamento e não para estruturas em geral.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 

provimento, para confirmar a decisão cameral que deu pela improcedência do lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00028/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da decisão 
cameral, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. 
Obrigação Principal. ICMS. Exigência de imposto sobre o 
diferencial de alíquota de aquisição de mercadorias 
interestaduais destinadas ao uso e consumo. Recurso da 
Fazenda contra a decisão cameral que acolheu a decadência 
parcial do crédito tributário com fundamento no § 4º do artigo 
150 do CTN. Provido, decadência afastada. Mérito. Auto de 
infração julgado procedente. 
 
1 – Rejeita-se o pedido de nulidade da decisão cameral, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando se verifica que a falha 
apontada pelo sujeito passivo é questão de mérito, cabendo a 
parte requerer a reforma da decisão por intermédio de recurso 
ao Conselho Superior e não a nulidade do julgamento cameral. 
 
2 - Para se verificar o período decadencial do crédito tributário 
aplica-se a regra contida no artigo 173, inciso I do CTN quando 
não houver a declaração e apuração do débito do ICMS exigido 
pelo fisco estadual, não se aplicando o § 4º do artigo 150 do 
CTN, pois esse dispositivo somente é aplicável para os casos 
em que o imposto foi apurado e declarado pelo sujeito passivo. 
Portanto, acolhe-se o pedido de afastamento da decadência 
declarada pela Câmara Julgadora. 
 
3 – É devido o imposto referente ao diferencial de alíquota sobre 
as aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso 
e consumo do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da decisão e acórdão cameral, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, arguida pelo 
sujeito passivo, referente ao período de janeiro a julho de 2009. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves Evangelista, Heli José da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram acolhendo a 
preliminar de decadência parcial do crédito tributário referente ao período de janeiro a 
julho de 2009. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos 



para o Conselho Superior, negar provimento ao do Contribuinte, dar provimento ao da 
Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Denilson Alves 
Evangelista, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, 
que votaram pela procedência parcial do auto de infração no valor do ICMS de R$ 
12.895,59 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Masayuki Missao, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 1.589/2016 da Terceira Câmara Julgadora, constante às folhas 618 a 623 
dos autos: 

 

Descreve a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro do valor do diferencial 
de alíquotas incidente em operações de aquisição interestadual de mercadorias 
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme demonstrativos e 
documentos em anexo. Em decorrência, deve pagar o imposto acrescido das 
cominações legais.  

Foram infringidas as disposições dos artigos 11, §1°, inciso II, e artigo 63, §2°, 
ambos da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea "a", Decreto 
4.852/97 e artigo 2°, IN 155/94- GSF. Proposta a penalidade do artigo 71, inciso III, 
"f", da Lei 11651/1991 com redação da Lei 17917/2012 – Retroatividade Benigna.  

Acompanham a exordial os seguintes documentos "fls. 03 a 150", detalhamento do 
crédito tributário, Auditoria básica do ICMS ajuste oficio, levantamento do ICMS 
diferencial de alíquota devido em aquisições de bens de uso e consumo  registrado 
como entradas de ativo imobilizado, notas fiscais.  

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o auto de 
infração, com fulcro nos seguintes argumentos:  

(i) O auto de infração é nulo por insegurança na determinação da infração, pois 
as provas colacionadas ao feito decorrem de presunção e não de eventos 
materiais, o que fere o artigo 142 do CTN. 
(ii) No mérito, que o auto de infração é improcedente pois há a ocorrência do 
instituto da decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos 
entre janeiro e julho de 2009, com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN. 
(iii) Que as mercadorias foram incorporadas ao ativo fixo e não para uso ou 
consumo, em concomitância com a isenção prevista no art. 4º da Lei nº 15.719/06 
e de TARE nº 122/2007 
(iv) Arguição do caráter do confiscatório da multa aplicada. 

 

Ao final requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua extinção, em virtude 
da decadência do crédito tributário, ou subsidiariamente, sua improcedência em 
face da isenção sobre o imposto relativo à aquisição de mercadorias que integram 
o ativo imobilizado, ou alternativamente, procedente com redução da penalidade 
aplicada ou a realização de diligência para apuração da verdade material. 
 
Anexou-se os seguintes documentos "fls. 180 a 552": documentos societários, 
instrumentos de mandato, notificação. Comprovante de recebimento postal, notas 



fiscais, termo de acordo de regime especial – TARE N° 122/2007, Resolução n° 
1.025/05, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), livro de registro de 
apuração do ICMS, declarações periódicas de informações – DPI, Pronunciamento 
Técnico n° 27-Cômite de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 
Em cumprimento ao despacho de n° 1960/2014, expedido pelo julgador singular, o 
revisor manifesta-se nos autos para ratificar o levantamento fiscal e o valor do 
crédito tributário originais. 
 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para manifestar-se acerca da 
revisão fiscal e reiterar pedidos e argumentos anteriores. 
 
Acompanham sua peça os seguintes documentos Parecer n° 1065/2008 – GPT, 
consulta por auto, planilha de baixa e imputação de processos (fls.577/583) 
 
Decisão singular rejeita as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação e de decadência do crédito tributário. No mérito, 
ratifica a pretensão fiscal inicial e deixa de manifestar-se acerca do caráter 
confiscatório da penalidade aplicada. 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para interpor recurso. Reitera 
a preliminar de decadência do crédito tributário relativa aos fatos geradores 
ocorridos entre janeiro e julho de 2009. 
 
Argumenta que nos lançamentos por homologação (ICMS), a contagem do prazo 
decadencial para a constituição do crédito tributário dá-se pelo § 4º do artigo 150 
do CTN, face ao recolhimento do tributo. Que a decisão merece ser reformada pois 
o lançamento que constituiu o crédito tributário ocorreu em cinco de agosto de 
2014 em relação aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2009; que o sujeito 
passivo foi intimado em 21/08/2014.   
 
No mérito, reiteram que as mercadorias adquiridas destinaram-se a integrar o ativo 
imobilizado e não a uso e consumo, e por isso gozam dos benefícios fiscais 
trazidos pela Lei nº 15.719/2006, e no que tange à parte remanescente do imposto 
foi efetuado o recolhimento conforme atesta a documentação colacionada aos 
autos (fls. 582). Acrescenta que a multa aplicada fere o ordenamento jurídico 
brasileiro em virtude de sua desproporção. 
 
Ao final requer a reforma da decisão anterior para considerar improcedente o auto 
de infração em virtude da ocorrência da decadência do direito de a Fazenda 
Pública Estadual constituir o crédito tributário relativo ao fato gerador ocorrido entre 
janeiro e julho de 2009 e o pagamento da parte remanescente conforme 
documentação anexada aos autos. 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento na 

Terceira Câmara Julgadora, no qual foi rejeitado o pedido de diligência, por unanimidade 
de votos, foi acolhida, por maioria de votos, a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente aos meses de Janeiro a Julho de 2009. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, o auto de infração foi considerado parcialmente procedente no valor de ICMS de 
R$ 142.102,44 (cento e quarenta e dois mil, cento e dois reais e quarenta e quatro 
centavos), sendo o voto vencido pela procedência total do auto de infração, conforme 
consta na Certidão e Acórdão nº 1589/2016, folhas 617 a 623 dos autos. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a Fazenda Pública 

ingressou com recurso ao Conselho Superior, folhas 625 a 626, aduzindo que a decisão 
de acolher a decadência parcial do crédito tributário com fundamento no § 4º do artigo 150 
do CTN é equivocada, pois não se trata de imposto regularmente registrado em livro fiscal 
próprio, muito pelo contrário a acusação do fisco é de que o contribuinte deixou de debitar 
no Livro de Apuração de ICMS o imposto correspondente ao diferencial de alíquota devido 
ao Estado de Goiás. 



 
Continuando a sua argumentação, a Fazenda Pública afirma que a 

regra para se contar o prazo decadencial deve ser a contida no inciso I do artigo 173 do 
CTN, conforme tem sido fixado o entendimento na Súmula 555 do STJ. Assim, a Fazenda 
Pública requer a reforma da decisão cameral para afastar a declaração de decadência 
parcial do crédito tributário e que o auto de infração seja julgado procedente em sua 
totalidade. 

 
Notificado para recorrer da decisão cameral e contraditar o recurso 

da Fazenda Pública, o sujeito passivo apresentou peça recursal, constante às folhas 635 a 
663, e a contradita ao recurso fazendário, folhas 667 a 678. 

 
No recurso ao Conselho Superior, o sujeito passivo requer que seja 

declarada a parcial nulidade da decisão recorrida, pois não foi julgado o mérito da lide 
sobre as questões alegadas no recurso voluntário, argumenta que foi declarada a 
decadência parcial do crédito tributário, que com esse veredicto restaria apenas a quantia 
de imposto a recolher R$ 12.895,59 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e nove centavos), porém o julgamento do auto de infração foi no valor de ICMS 
de R$ 142.102,44 (cento e quarenta e dois mil, cento e dois reais e quarenta e quatro 
centavos), pelo fato de sido objeto de pagamento pelo contribuinte. 

 
Argumenta, ainda que da parcela recolhida pelo sujeito passivo, 

apenas o valor de R$ 557,51 diz respeito a parcela em que não foi reconhecida a 
decadência, assim a maior do que foi quitado foi reconhecida a decadência pelo 
julgamento cameral. Acrescenta, que nos termos do voto do relator não é possível a 
chegar a conclusão de que o contribuinte tem um crédito de R$ 129.206,85 a seu favor. 

 
No entanto, a defesa em respeito ao princípio da celeridade 

processual, e sendo esse o entendimento do Conselho Superior, requer que se analise o 
mérito para reformar a decisão recorrida no que diz respeito aos bens adquiridos entre 
períodos de agosto a dezembro de 2009, uma vez que eles foram destinados para o ativo 
imobilizado. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo reforça a assertiva de que os 

bens adquiridos no período de agosto a dezembro de 2009 foram destinados ao ativo 
permanente da empresa e devem ser considerados como ativo imobilizado, assim a 
empresa recorrente faz jus à isenção outorgada pelo artigo 4º da Lei 15.719/2006. 

 
Subsidiariamente, o sujeito passivo aduz que tem direito a imunidade 

em relação às operações concernentes ao processo produtivo dela, assim, em razão da 
imunidade conferida às operações de exportação, ainda, que realizadas em etapa anterior 
à saída do produto final ao exterior. 

 
Já na peça de contradita, o sujeito passivo requer a manutenção da 

decisão cameral, pois entende que os lançamentos por homologação(ICMS) tem o parcial 
pagamento antecipado, desse modo, no caso em questão não pode ser aplicada a regra 
contida no inciso I do artigo 173 do CTE. Afirma, também, que deve ser levado em 
consideração que o contribuinte apura mês a mês o valor do imposto devido no período 
pelo regime de apuração normal, realizando o confronto entre os débitos e os créditos 
escriturados mensalmente. 

 
Seguindo essa tese, o sujeito passivo afirma que em referência ao 

período entre Janeiro a Julho de 2009 o crédito tributário em apreciação é totalmente 



inexigível, uma vez que foi atingido pela decadência, nos termos do § 4º do artigo 150 do 
CTN, impondo-se a manutenção do acórdão nessa parte. 

 
Na sequência dos atos processuais, a empresa autuada apresentou 

memorial de julgamento, folhas 685 a 688, reiterando os argumentos apresentadas no 
recuso voluntário e na contradita, e ratificando o pedido de declaração de nulidade parcial 
da decisão cameral para retornar os autos à Câmara Julgadora e apreciar analisar o 
mérito do recurso voluntário a respeito dos períodos de agosto/2009 a dezembro/2009, ou 
alternativamente, reformar o acórdão cameral e cancelar in totum o saldo remanescente 
da autuação e julgar improcedente o auto de infração e negar provimento ao recurso da 
Fazenda Pública . 

 
É um breve relatório. 

 
 
                                                       V O T O 
 
 

O presente lançamento é relativo à exigência de imposto em virtude 
do sujeito passivo de ter deixado de recolher o ICMS diferencial de alíquota incidente nas 
operações de aquisições de mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento. 

 
Inicialmente analiso a preliminar de nulidade da decisão cameral por 

ter deixado de apreciar as questões de mérito contida no recurso voluntário e, também, 
por haver acolhido a preliminar de mérito de decadência parcial do crédito tributário, 
porém ao proferir o julgamento a referida decisão foi pela procedência da exigência do 
valor do imposto em uma quantia acima do total do imposto exigido no período que não foi 
atingido pela decadência, ou seja, acolheu a decadência do período de 01/2009 a 
07/2009, contudo condenou o sujeito passivo a recolher ICMS na importância de R$ 
142.102,44 (cento e quarenta e dois mil, cento e dois reais e quarenta e quatro centavos), 
quando o tributo exigido para o período em que não foi acolhido a decadência é de R$ 
12.895,59 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 

 
De fato a decisão é contraditória, mas não enseja nulidade como 

pretende a parte é o caso de se recorrer e solicitar a reforma da decisão e julgar pela 
procedência parcial se prevalecer o entendimento de ocorreu decadência de parte do 
crédito tributário. Outra argumentação da parte para se declarar a nulidade da decisão é o 
questionamento de que não foram apreciadas as questões de mérito abordadas no 
recurso voluntário, entendo que tal argumento também não é pertinente, pois houve o 
julgamento pela procedência no valor em que o sujeito passivo reconheceu como devido 
por ser aquisições de mercadorias destinadas ao uso e consumo, situação em que é 
devido o imposto relativo ao diferencial de alíquota. Portanto, rejeito a preliminar de 
nulidade da decisão cameral, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Passo a apreciar a preliminar de decadência parcial do crédito 

tributário, a qual foi acolhida no julgamento cameral em relação às aquisições ocorridas no 
período de 01/01/2009 a 31/07/2009, e a Fazenda Pública não anuindo com esse 
veredicto ingressou com recurso contrário a esse posicionamento. Sobre essa questão, 
tenho o entendimento diferente do que foi exarado no aresto recorrido, pois a regra 
contida no § 4º do artigo 150 do CTN somente é aplicada para o tributo que for apurado e 
declarado pelo sujeito passivo, pois, assim, se efetivará a homologação do lançamento 
efetuado pelo próprio contribuinte. No entanto, se o débito do tributo não foi declarado não 



se configura a situação de homologação, não sendo pertinente a aplicação do dispositivo 
citado. 

 
Assim, para o caso em análise, a infração é relativa a operações de 

aquisições de mercadorias em que é devido o diferencial de alíquota de ICMS, porém o 
débito do ICMS exigido na peça basilar não foi registrado no Livro de Apuração de ICMS, 
de tal maneira que sobre a parcela que está sendo exigido o tributo, o sujeito passivo não 
declarou o débito do imposto, ou seja, não foi efetuada a apuração desse imposto e nem o 
lançamento foi realizado pelo contribuinte por antecipação, pois houve a apuração mensal 
apenas em relação às outras operações. Ficando, configurado, que não se pode tratar de 
homologação de lançamento efetuado pelo contribuinte para incidir a regra contida no § 4º 
do artigo 150 do CTN. 

 
Tal posicionamento está em plena harmonia com a Súmula 555 do 

STJ: 
 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, 
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 
Portanto, vejo claramente que para a infração denunciada na peça 

basilar deve ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, que o 
direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se somente após 
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Outrossim, os fatos geradores são de 2009, o prazo para a contagem 

da decadência do crédito tributário inicia em 01/01/2010 e termina em 31/12/2014. O 
sujeito passivo foi noticiado do lançamento em 21/08/2014, estando caracterizado que a 
notificação do auto de infração ocorreu antes da extinção do direito da Fazenda Pública de 
constituir o crédito tributário. Desse modo, entendo que não está configurada a 
decadência parcial do crédito tributário exigido na peça basilar. 

 
Quanto ao mérito da lide, nota-se nos autos que o sujeito passivo 

reconhece que parte das aquisições foram destinadas para o uso e consumo, por essa 
razão, recolheu o valor de ICMS no montante de R$ 142.102,44 (cento e quarenta e dois 
mil, cento e dois reais e quarenta e quatro centavos). 

 
Restando, portanto, ser analisada a argumentação do sujeito passivo 

que no que concerne às demais aquisições, as quais estariam sobre o abrigo da isenção, 
prevista no inciso XCII do artigo 6º do Anexo IX do RCTE, pois são mercadorias adquiridas 
para serem destinadas ao ativo imobilizado da empresa. Porém, conforme foi verificado 
em uma diligência revisional, folhas 557 a 561, ficou constatado que a maioria das 
mercadorias são aquisições de estruturas metálicas para edificação de galpões, inclusive 
telhas e materiais elétricos em geral, situação que caracteriza aquisição para o uso e 
consumo do contribuinte. 

 
Desse modo, está configurado o fato gerador do ICMS, pois ficou 

comprovado que é devido o diferencial de alíquota para as aquisições interestaduais 
efetuadas pelo sujeito passivo, conforme dispõe o § 1º do artigo 11 da Lei 11.651/91: 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 



§ 1º O imposto incide, também, sobre:  

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida 
por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

[...] 

 
Outra argumentação do sujeito passivo é que não que caberia a 

cobrança do imposto, em virtude da imunidade dos produtos produzidos por ela com 
destino ao exterior, exportação, tal argumento seria plausível se fosse cobrança sobre 
saídas de mercadorias, o que não é o caso, assim não é possível estender a imunidade 
para o caso em apreciação. 

 
Portanto, entendo que o auto de infração está em plena harmonia 

com a legislação tributária, devendo o lançamento ser considerado procedente em sua 
integralidade. 

 
Com essas considerações, conheço de ambos recursos, nego 

provimento ao do sujeito passivo para rejeitar a preliminar de nulidade decisão cameral, 
por cerceamento ao direito de defesa, e considerar procedente o lançamento, e dou 
provimento ao recurso da Fazenda Pública para reformar a decisão cameral e afastar a 
decadência parcial do crédito tributário e considerar procedente o auto de infração em sua 
totalidade. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00082/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do Diferencial de Alíquotas. Procedência parcial. 
Decisão unânime. 
 
1. O imposto incide sobre a entrada, no território goiano, de 
mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte 
e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (artigo 11, § 1º, inciso II, do CTE); 
 
2. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (artigo 13, III, da Lei n.º 
11.651/91- CTE); 
 
3. Estanco comprovado nos autos que o sujeito passivo não 
laborou, tempestivamente, quanto ao recolhimento do ICMS 
Diferencial de Alíquotas, de acordo com a previsão legal, a 
exigência contida na exordial deve ser mantida, com as 
adequações provenientes de trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
Impugnação, dar-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 18.631,21 (dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais 
e vinte e um centavos), conforme revisão realizada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato 
e José Eduardo Firmino Mauro.   OBS: A Advogada da empresa, em sua sustentação oral, 
retirou as preliminares de nulidade do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de março de 2.015, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 84.064,30 (oitenta e quatro mil, 
sessenta e quatro reais e trinta centavos), correspondente ao Diferencial de Alíquotas, 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso ou consumo ou 
ativo imobilizado do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 



A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Demonstrativos relacionados com o Diferencial de Alíquotas; e, cópias 
de Notas Fiscais, fls. 03/09.  

Foi indicado infração ao artigo 63, parágrafo 2.º, da Lei nº 11.651/91 
– CTE; combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, e, 
também, o artigo 2º, da Instrução Normativa nº 155/94 – GSF, sendo proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
17.917/12. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada, fls. 10/11, a qual, quedando-se inerte, 
propiciou a lavratura do Termo de Revelia às fls. 12. 

Novamente intimada, fls. 18/19, a autuada apresentou Impugnação 
junto à Segunda Instância, fls. 22/35, na qual, após descrever os fundamentos de fato e de 
direito, argui preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, 
e por insegurança na determinação da infração. Alega que não consta nos autos a relação 
das Notas Fiscais autuadas, o que impede a identificação particular dos itens e prejudica 
por completo a ampla defesa. 

Indica, ainda, que ao arrolar os nºs das Notas Fiscais, o autuante 
considerou todas as mercadorias como bens de consumo, sem nenhum critério, sem 
mencionar base legal para seu conceito. Simplesmente considerou por sua livre 
interpretação, o que é expressamente vedado no direito tributário, cuja base é o Princípio 
de Estrita Legalidade. Assim, destaca: “Não pode ser considerada como precisa e clara a 
descrição da infração cuja peça acusatória não transpareça a exatidão dos fatos, sua base 
legal, omitindo detalhes que podem interromper a ligação entre o descrito e o ocorrido”. 

Em relação ao mérito, argumenta direito à isenção do Diferencial de 
Alíquotas haja vista que as partes e peças adquiridas, e objeto da presenta autuação 
fiscal, fazem parte do ativo imobilizado da empresa, e atendem, integralmente, a todas as 
condições estabelecidas para o reconhecimento da isenção prevista no artigo 6º, inciso 
XCII, do Anexo IX, do RCTE – Decreto nº 4.852/97. Assim, destaca: “É que as referidas 
partes e peças adquiridas: (i) integram o seu ativo imobilizado e, (ii) encontram-se 
diretamente vinculadas ao seu processo produtivo”. 

Destaca, outrossim, o objeto social da empresa, assim como a 
legislação de regência e decisões deste Conselho a respeito da matéria, para, ao final, 
pedir a improcedência do auto de infração. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 36/161. 

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 

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

Exara-se, pela Segunda Câmara deste Conselho, a Resolução nº 
134/2015, fls. 170/171, encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização 



de Goiânia, na qual, após os devidos considerandos, solicita-se a designação de auditor 
fiscal para que, após a revisão do processo nº 4.0115008.979.53, caso ocorra eventual 
alteração no mesmo, promova a adequação que se fizer necessária no presente processo, 
com a elaboração de nova auditoria, com a indicação de provável valor remanescente.  

O resultado da diligência se encontra consubstanciado na 
manifestação às fls. 174, na qual o revisor apenas indica que o Superior Tribunal de 
Justiça tem decidido, em várias oportunidades, (conforme cópias de fls. 35 a 43 do 
processo nº 4011500897953), (apensado ao presente), que tais aquisições, que não se 
vinculam diretamente à atividade produtiva da empresa, no caso a industrialização de 
produtos como tomate, milho e etc., não gera direito à compensação como crédito do 
ICMS. 

Intimado, o sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da 
diligência realizada, fls. 179/183, alegando que o revisor não realizou o trabalho 
determinado pela Resolução. Reitera, novamente, os argumentos já expendidos 
anteriormente. 

A Quarta Câmara deste Conselho exara, a seguir, a Resolução nº 
56/2016, fls. 189/190, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 02/05/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que o auto de infração se refere à cobrança de 
ICMS Diferencial de Alíquotas, referente às mercadorias constantes nas relações de 
fls. 04/06, referente ao exercício de 2.010; 

CONSIDERANDO as manifestações do sujeito passivo, as quais 
ensejaram a propositura da Resolução nº 134/2015, fls. 170/172, cujo teor por si só 
denota a busca, por esta Câmara, de esclarecimentos visando o pleno conhecimento 
material das questões contidas no lançamento; 

CONSIDERANDO a manifestação exarada pelo revisor, o próprio 
autuante, às fls. 174, mantendo na íntegra o trabalho realizado, sem, contudo, com 
todo o respeito à posição adotada pelo mesmo, debruçar-se sobre os 
questionamentos contidos na Resolução acima referenciada; 

CONSIDERANDO que consoante consta indicado às fls. 04, a 
auditoria realizada e que culminou com o presente lançamento, reporta ao processo 
administrativo nº 201300004049830, o qual se relaciona com Pedido de 
Aproveitamento de Crédito de Ativo Imobilizado; 

CONSIDERANDO que o referido processo - 201300004049830 - 
segundo consta do documento de fls. 188, denominado Informações sobre o Trâmite 
do Processo, encontra-se sob análise da Gerência de Auditoria de Indústria e 
Atacado; 

CONSIDERANDO que eventual decisão final, feita pela Gerência 
acima mencionada, a respeito do processo em questão pode ter conexão com o 



deslinde do presente auto de infração, inclusive quanto aos considerandos contidos 
na Resolução nº 134/2015;  

CONSIDERANDO, outrossim, o disposto no artigo 19, § 3º, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09, que estabelece: "O Julgador de Primeira Instância ou a 
Câmara Julgadora pode: Determinar a realização de diligência, de ofício ou a 
pedido, para fins de saneamento do processo.". 

CONSIDERANDO, ainda, que se encerra nesta fase de 
julgamento a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, visando o 
saneamento do processo, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE INDÚSTRA E ATACADO, para que seu titular, à 
vista dos considerandos acima destacados, assim como os contidos na Resolução 
nº 134/2015, e, também, a manifestação exarada pelo autuante e primeiro revisor, 
designe, obsequiosamente, auditor fiscal para que analise e manifeste a respeito da 
cobrança do Diferencial de Alíquotas contido nos presentes autos, em função do 
estabelecido pelo artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do RCTE.  

Assim, na eventualidade de permanecer valor a ser cobrado do 
sujeito passivo, mister elaborar nova auditoria, com a indicação do valor 
remanescente.   

Proceder a presente revisão em conjunto com o processo nº 
4.0115008.979.53. 

Após, encaminhe-se o processo ao Setor de Preparo Processual 
da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa da advogada 
constituída, no endereço constante da procuração - substabelecimento de fls. 37 
para, caso queira, se manifeste a respeito do resultado da revisão realizada, no 
prazo de 30 (trinta) dias.  

A Representante Fazendária se manifestou concordando com a 
Resolução”. 

Assim, após resoluções burocráticas quanto ao cumprimento da 
Resolução, o revisor apresentou o “Relatório da Revisão”, constante às fls. 196/197, 
juntamente com os relatórios e a mídia – CD, fls. 198/201, contendo o resultado do 
trabalho revisional. Destacou:  

“Após vista ao estabelecimento industrial da empresa e detida 
análise dos bens e mercadorias constantes das notas fiscais apresentadas ao Processo 
Administrativo nº 201300004049830, procedemos a revisão do lançamento em questão 
cujos valores apurados do ICMS referente ao diferencial de alíquotas são os constantes 
do RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO ICMS DIFERECNAIL DE ALÍQUOTA anexo, os 
quais em resumo são: ”. 



Indica, assim, em quadro sinótico, o valor remanescente do ICMS na 
importância de R$ 18.631,21 (dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um 
centavos), conforme detalhado às fls. 196. 

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 203, o sujeito passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, haja vista que a 
Advogada do sujeito passivo, em sua sustentação oral, as retirou, e, estando presentes os 
pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de ICMS 
– Diferencial de Alíquotas, incidente nas operações de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso e consumo, bem como ao ativo imobilizado do estabelecimento 
autuado. 

Mister observar que o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo, foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota 
interna está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII. 

A legislação tributária estadual dispõe nos artigos: 11, § 1º, inciso II; 
13, inciso III; 14, inciso II; e 27, inciso V, da Lei n.º 11.651/91, que: 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre:  

[...] 

§ 1º. O imposto incide, também, sobre: 

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

[...] 



Art. 13. Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

[...] 

III – da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 

[...] 

Art. 14.  Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para 
comercialização ou industrialização. 

[...] 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V – equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

[...]” 

 

No processo cuida-se, portanto, da cobrança do ICMS diferencial de 
alíquotas relativo à aquisição interestadual de mercadorias para uso e consumo, ou para 
incorporação ao ativo imobilizado do impugnante. 

Uma vez materializada uma das hipóteses de incidência do imposto, 
no caso, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, decorrente 
da aquisição de mercadoria ou bem para compor o ativo imobilizado ou para consumo do 
estabelecimento, deve o contribuinte cumprir a obrigação tributária de efetuar o 
pagamento do imposto devido, nos termos previstos na legislação tributária. Nesse 
sentido, assim dispõe o artigo 63, § 2º, do Código Tributário Estadual – Lei n.º 11.651/91: 

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

[...].” 

 
A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 

não foi cumprida, enseja a cobrança do imposto devido, agravado com os acréscimos 
legais, por não ter sido tempestiva e espontaneamente recolhido. 

Os questionamentos apresentados pelo sujeito passivo, ensejaram o 
encaminhamento do processo para procedimento revisional, cujo resultado final se 



encontra consolidado nos Relatórios e mídia CD às fls. 196/201, indicando um valor 
remanescente do ICMS na importância de R$ 18.631,21 (dezoito mil, seiscentos e trinta e 
um reais e vinte e um centavos), conforme abaixo discriminados, mensalmente. 

Maio.2010     R$   1.245,71 

Julho.2010     R$      290,00 

Agosto.2010    R$   9.200,00 

Outubro.2010    R$   3.538,05 

Novembro.2010    R$      549,36 

Dezembro.2010    R$   3.808,09 

SOMA     R$ 18.631,21 

Oportuno destacar que o sujeito passivo, intimado para manifestar a 
respeito do resultado da revisão, se manteve inerte, demonstrando, a priori, concordância 
com o mesmo. 

Relativamente ao inconformismo relacionado com a multa aplicada, 
deixo de apreciar, haja vista que a mesma se encontra legalmente inserida na legislação 
tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, neste 
Conselho “não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”.  

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos meus 
pares, conhecendo da Impugnação, dando-lhe parcial provimento, para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor original do ICMS de R$ 18.631,21 
(dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), nos meses acima 
especificados, e nos termos da revisão constante às fls. 196/201. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00127/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de Alíquota. 
Recurso contra decisão cameral que julgou improcedente o auto 
de infração. Provido para reformar a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração. 
 
Considera-se correto o lançamento que exige do contribuinte 
imposto relativo ao diferencial de alíquota incidente sobre as 
aquisições de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado. Ficando comprovado, por intermédio de diligência, 
que parte do tributo exigido foi recolhido por substituição 
tributária, o valor exigido inicialmente deve ser reduzido, 
julgando-se o auto de infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 3.414.852,84 (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, 
oitocentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Luis Antônio da Silva Costa, Heli José da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, relator e autor do voto vencedor 
do Acórdão n.º 828/2017 da Quarta da Câmara Julgadora, constante às folhas 298 a 304 
dos autos: 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar no livro Registro 
de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na 
importância de R$ 3.565.040,84, incidente na operação de aquisição das 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, o autuado fica 
obrigado ao recolhimento do ICMS junto com a penalidade e os acréscimos legais.  
 
O auditor fiscal indica a infração de acordo com o artigo 63, § 2° do Código 
Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com os artigos 76, inciso 
II, alínea "a" do Decreto 4852/97 e artigo 2° da Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
Na sequência, propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso III, alínea "f" do 
CTE. 
 



O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário, Ata da Reunião do Conselho de 
Administração, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, 
Portaria nº 146/2012-SER, Notificação Fiscal, Recibo de Mensagem, Apuração 
Diferencial de Alíquotas – Exercício 2013, Histórico dos Pagamentos, Registros 
Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços, 
Registros Fiscais de Apuração do ICMS – Operações Próprias, Requerimento de 
Cópias, Procuração e cópia de Documentação Pessoal, fls. 04 a 177. 
 
O sujeito passivo foi legalmente notificado do trabalho fiscal, fls. 178 e 179, e 
impugna a constituição do crédito tributário na primeira fase de defesa, fls. 182 a 
192, para argumentar sobre a impossibilidade de cobrança do ICMS-Diferencial de 
Alíquotas após a vigência da Lei Complementar nº 87/96 porque as entradas de 
mercadorias aconteceram em período posterior à vigência da referida legislação 
complementar. 
 
Deixa evidente que “a omissão intencional do legislador complementar que deixou 
de ser incluído na referida lei complementar, tem-se que o mesmo não pode ser 
exigido da impugnante".  
 
Entende que por “se tratar de transferência, não há que se falar na ocorrência do 
fato gerador do ICMS, visto que meras saídas físicas não atraem a incidência do 
imposto, o qual está sempre subordinado a uma operação de circulação de 
mercadoria (ou seja, operação de compra e venda) propriamente dita".  
 
Assim e diante de meras operações de transferências de bens entre 
estabelecimentos do mesmo titular, não há falar-se na exigência do diferencial de 
alíquota.  
 
Acresce que os "DANFEs emitidos assim que a venda foi realizada, onde constam 
os tributos recolhidos, serão anexados aos autos assim que forem disponibilizados 
pelos fornecedores".  

 
Sustenta que "se o responsável pelo recolhimento do DIFAL é o remetente das 
mercadorias (e estando o ICMS-ST devidamente destacado nas notas fiscais), não 
há como se exigir da Impugnante o recolhimento da exação em questão".  
 
A impugnante protesta pela realização de diligência, a fim de que um funcionário 
da SEFAZ responda aos seguintes requisitos: 

  
1) As notas fiscais autuadas sob o CFOP 6116 envolvem mercadorias submetidas 
à sistemática de substituição tributária? O DIFAL já foi recolhido pelo remetente 
das mercadorias na condição de agente substituto? 
 
2) O DIFAL referente às notas fiscais com CFOPs 6552 e 6949 está associado à 
entrada de bens no estabelecimento de Goiânia/GO provenientes de outros 
estabelecimentos da impugnante em outros estados? 
 
3) As notas fiscais autuadas sob os CFOPs 6401 e 6403 envolvem mercadorias 
submetidas à sistemática de substituição tributária? O DIFAL já foi recolhimento 
pelo remetente das mercadorias na condição de agente substituto? 

 
Faz indicação de assistente técnico e, para contato, indica o número do telefone e 
o endereço desse profissional, fl. 191. 
 
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração, o arquivamento do processo e 
o julgamento em conjunto com o auto de infração n° 4011500120916. 
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: Doc. 01 ao Doc. 04, fls. 193 a 
223. 
 
Às fls. 225 e 226, o julgador singular determina o encaminhamento dos autos à 
Gerência de Substituição Tributária, para que seu titular, determine a um agente do 
fisco, de preferência o autor do procedimento, a fim de que possa verificar a 



veracidade das alegações da impugnante e manifestar de forma conclusiva, mês a 
mês, sobre todas as questões levantadas na impugnação apresentada. Caso se 
confirmem os fatos apontados pela parte passiva, os procedimentos deverão ser 
refeitos de forma adequá-lo à sua realidade.  
 
Outrossim, quaisquer outras diligências ou elementos objetivando esclarecer a lide 
poderão ser realizadas e juntados ao feito pelo diligenciador, se assim o desejar.  
 
Depois de cumprida a diligência, os autos devem ser encaminhados ao Nupre de 
Origem para intimar o sujeito passivo para nova participação processual face ao 
resultado da diligencia.  
 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 227 a 256, por meio do 
qual a autoridade fiscal revisora informa: 
 
1) Em relação a alegação de impossibilidade de cobrança do ICMS devido por 
diferencial de alíquotas após a vigência da Lei Complementar n° 87/96 - Entende 
que a alegação é totalmente improcedente, pois, informa que nossa Carta Magna 
prevê o imposto devido pela diferencia de alíquotas; 
 
2) A impugnante contesta o lançamento do ICMS nos documentos fiscais com 
CFOP 6116, alegando a cobrança do imposto em operações de ICMS-ST e de 
venda para entrega futura – Entende que essa alegação é infundada, pois a 
cobrança do imposto só foi realizada nos documentos fiscais da efetiva saída da 
mercadoria e que possuem o destaque do ICMS; 
 
3) A defesa contesta também a cobrança do ICMS devido nas operações em que 
recebeu bens em transferência de outros estabelecimentos de sua titularidade – 
Informa que a Lei Complementar 87/96, considera, em seu artigo 12, I, ocorrido o 
fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento 
de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.  
 
4) A defesa questiona a exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquotas dos 
documentos fiscais que possuem CFOPs 6401 e 6403, por se tratarem de 
mercadorias com recolhimentos já efetuados pelo remetente e sujeitas ao regime 
de substituição tributária – Entende que a alegação procede parcialmente, pois 
verificaram que ao contrário de utilizar a base de cálculo destacada no documento, 
foi utilizado o valor da base de cálculo escriturada a menor pela impugnante.  
 
Ao final, retifica parcialmente o conteúdo original do presente lançamento tributário, 
alterado o valor original do presente lançamento de R$ 3.565.040,84 para R$ 
3.414.852,54, de acordo com o disposto no item 3 do relatório. 
 
O sujeito passivo é intimado conforme, fls. 258 e 259. 
 
O sujeito passivo contesta o resultado diligencial, fls. 262 a 268, reitera os 
argumentos contidos na impugnação a fim de que seja cancelada a parcela 
remanescente do auto de infração em exame.  
 
O julgador singular, fls.  270 a 274, decide pela procedência parcial do auto de 
infração.  
 
Em sua fundamentação afirma que o lançamento tributário atendeu a todos os 
requisitos tanto do artigo 8° da Lei nº 16.469/09 quanto do artigo 142 do Código 
Tributário Nacional – CTN.  
 
Entende que todos os questionamentos realizados pela impugnante foram 
esclarecidos e quanto à tese defendida de que não incide o diferencial de alíquotas 
em operações de transferência de bens de outros estabelecimentos da impugnante 
de outros Estados, não encontra amparo legal.  
 
Em relação ao valor da multa, deixa de acolher todos os questionamentos de 
caráter confiscatório e desproporcional por não ser este o fórum adequado para tal, 



que conselho compete somente o controle da legalidade da legislação tributária em 
vigor.  
 
O sujeito passivo é intimado do julgamento singular, fls. 276 a 278, e recorre a uma 
das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 280 a 288, 
onde, na parte do direito, alega da impossibilidade de cobrança do ICMS-
Diferencial de Alíquotas referente ao ICMS-ST pertencentes às notas fiscal de 
CFOP 6116 e das parcelas remanescentes das notas fiscal de CFOP’s 6401 e 
6403. 
 
Afirma que o “fiscal autuante está exigindo débitos de DIFAL referentes a 
operações submetidas à sistemática de substituição tributária. Por se tratarem de 
vendas para entrega futura, foram emitidos dos DANFE’s para acobertar cada uma 
das referidas operações”. 
 
Na diligência, o autuante ao se referir às notas fiscais com CFOP 6116 e CFOP’s 
6401 e 6403 que as “operações realizadas com a utilização do mencionado CFOP 
tratam-se realmente de venda de mercadoria para entrega futura, porém, a 
cobrança do imposto só foi realizada nos documentos fiscais da efetiva saída da 
mercadoria e que possuem o destaque do ICMS”. 
 
Com referência às notas ficais com CFOP’s nºs 6552 e 6949 o revisor não contesta 
a operação de transferência de bens entre estabelecimentos da empresa 
(MGGO).  
 
Transcreve vários julgados para a instrução recursal antes de questionar que a 
multa de 100% aplicada é manifestamente inconstitucional, devendo ser afastada 
por violação ao artigo 150, IV da CF/88, ou ao menos reduzi-la a patamares 
condizentes com a Constituição.  
 
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração e extinção do crédito tributário 
nele consubstanciado, de modo a arquivar o processo fiscal instaurado. 
 
O sujeito passivo instrui o seu recurso com os documentos: substabelecimento e 
cópias intimações, fls. 289 a 294. 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi considerado improcedente o auto de infração, por maioria de votos, 
sendo vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Nivaldo José Mendes, 
sendo vencido o Conselheiro Heli José da Silva que votou pela procedência parcial do 
lançamento no valor de ICMS de R$ 3.414.852,84 (três milhões, quatrocentos e catorze 
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a Fazenda Pública 

ingressou com recurso ao Conselho Superior aduzindo que no trabalho revisional foram 
considerados os valores do imposto que já haviam sido recolhidos por substituição 
tributária e requer a reforma da decisão cameral para considerar procedente o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 3.414.852,84 (três milhões, quatrocentos e catorze mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Notificado para contraditar o recurso da Fazenda Pública, o sujeito 

passivo apresentou contradita solicitando a manutenção do acórdão recorrido afirmando 
que ficou evidenciado que o ICMS foi recolhido na emissão dos Danfes, que são 
operações de vendas para a entrega futura. 

 
Argumenta, ainda, que com a emissão da nota fiscal eletrônica ficou 

claro que o ICMS Substituição tributária foi recolhido, não cabendo a argumentação de 
que deveria ter destaque do imposto retido no documento fiscal. 

 



Continuando a sua contradita, a empresa autuada aduz que a 
maioria das notas fiscais que foram objeto de autuação são relativas a operações de 
transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, situação pacífica nos 
tribunais de que não há incidência de ICMS para tais operações, conforme consta na 
Súmula 166 do STJ. 

 
Acrescenta a empresa recorrente que há decisão do STJ, em sede 

de recurso repetitivo, que não se exige imposto entre transferências do mesmo titular, 
assim a empresa requer a aplicação do artigo 32, II da Lei Complementar Estadual 
104/2013, com fundamento no Resp 1125133/SP. 

 
É um breve relatório. 

 
 
                                                       VOTO 
 
 

O presente lançamento é relativo à exigência de imposto em virtude 
do sujeito passivo ter deixado de recolher o ICMS diferencial de alíquota incidente nas 
operações de aquisição de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

 
Conforme consta às folhas 227 a 232, houve um levantamento 

revisional do lançamento e o valor do imposto exigido nesse lançamento reduziu para a 
importância de R$ 3.414.852,84 (três milhões, quatrocentos e catorze mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Ficando evidenciado que na diligência efetuada foi retirada do valor 

exigido inicialmente a importância relativa às operações em que se comprovou que houve 
o recolhimento de ICMS por substituição tributária. Com relação à argumentação da 
defesa que está se exigindo tributo sobre operações para entrega futura, o revisor deixou 
claro que somente foi exigido imposto das mercadorias que efetivamente entraram no 
território goiano, não havendo como alegar que o imposto dessas operações já haviam 
sido retidos e que tratavam de remessa para entrega futura.  

 
Outra argumentação da defesa do sujeito passivo é em relação às 

operações de transferências realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular, 
mencionando que não há incidência de imposto para essas operações, porém a nossa 
legislação é muita clara nesse sentido, pois a Lei Complementar 87/96 prevê claramente a 
incidência de imposto para as transferência realizadas entre estabelecimentos do mesmo 
titular, conforme podemos ver no inciso I, do artigo 12 da LC 87/96. 

 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo titular; 

[...] 

 
Desse modo, a exigência efetuada pelo fisco estadual está 

respaldada na Lei Complementar a qual está em pleno vigor na nossa legislação. 
 



No entanto, o sujeito passivo requer com fundamento no inciso II da 
Lei Complementar Estadual 104/2013 que seja adotada por esse tribunal administrativo as 
decisões proferidas pelo STJ e STF sobre essa questão. Todavia, o § 4º do artigo 6º da 
Lei 16.469, a qual regulamenta o processo administrativo tributário, que não será proferida 
decisão que implique afastamento de aplicação de lei. Por isso, entendo que deve 
prevalecer o que prescreve o inciso I do artigo 12 da LC 87/96, pois o entendimento sobre 
tal questão ainda não está pacificado nos Tribunais Superiores do Poder Judiciário, visto 
que há decisões em vários sentidos sobre essa questão. Para exemplificar, cito o REsp 
1109298/RS, decisão de 2011, portanto, posterior a citada pela defesa, no qual se discute 
a base de cálculo de operações realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública 

e dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 3.414.852,84 (três milhões, 
quatrocentos e catorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos), acrescido da penalidade e demais encargos previstos em lei. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00128/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de Alíquota. 
Recurso contra decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. Improvido. Mantida decisão cameral. 
 
Considera-se correto o lançamento que exige do contribuinte 
imposto relativo ao diferencial de alíquota incidente sobre as 
aquisições de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu,  por maioria de votos,  conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Luis Antônio da Silva Costa, Heli José da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 1.291/2016 da Quarta da Câmara Julgadora, constante às folhas 162 a 169 
dos autos: 

 
Trata o presente processo sobre exigência de ICMS no valor de R$ 147.741,68 
(cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito 
centavos) e acréscimos legais, em razão de deixar de debitar no livro registro de 
apuração do ICMS, o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, incidente na 
aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento, nos meses de fevereiro, junho, julho, agosto, outubro, novembro 
e dezembro de 2012. 
 
Foram descritos como infringidos o art. 63, § 2º, da Lei nº 11.651/91, combinado 
com o art. 76, II, “a”, do Decreto nº 4.852/97, e o art. 2º da Instrução Normativa nº 
155/94 – GSF. Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, III, “f”, do 
CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012.  
 
Para instrução processual foram anexados seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - detalhamento do crédito tributário; Ata da Reunião do Conselho de 
Administração realizada em abril de 2010; certidão simplificada emitida Sistema 
Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM; cópia da Portaria nº 
146/2014-SRE; cópia de notificação fiscal; demonstrativo da apuração do 
diferencial de alíquotas; resumo da apuração do diferencial de alíquotas; extrato do 
histórico dos pagamentos; cópias dos livros, registros fiscais de entradas de 



mercadorias e aquisição de serviços e registros fiscais da apuração do ICMS, 
relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012; cópia de procuração; intimação 
e recibo de mensagem da ciência, via Domicílio Tributário Eletrônico – Dte.  
 
Regularmente notificado, o sujeito passivo comparece, por meio de seu 
representante legal, apresentando impugnação, na qual questiona mês a mês os 
débitos reclamados por falta de pagamento do diferencial de alíquota, dentre as 
principais ocorrências, questiona a legalidade da cobrança do ICMS – Diferencial 
de Alíquotas após a vigência da Lei Complementar nº 87/96; que no mês de junho 
cometeu erro de cálculo ao registrar débitos de DIFAL referentes a 35 notas fiscais, 
ao incluir desconto incondicional na composição da base de cálculo para cobrança 
do DIFAL; que nos meses de julho, outubro e novembro referem-se a cobrança do 
DIFAL, relativa a notas fiscais emitidas pela filial localizada em Minas Gerais para 
acobertar a operações de transferência de bens entre estabelecimentos da mesma 
empresa em Goiás, que são meras saídas físicas, sem transferência de titularidade 
e que por não se tratarem de compra e venda não estão sujeitas a incidência do 
imposto; que nos meses de fevereiro, agosto e dezembro está sendo exigido débito 
relativo a operações sujeitas ao regime da substituição tributária e tratam-se de 
vendas para entrega futura para as quais foram emitidos dois DANFES para 
acobertar cada uma das operações e que foi recolhido o DIFAL pelo remetente na 
condição de substituto.  
 
Ao final afirma que o auto de infração de nº 4011500109602, refere-se aos 
mesmos períodos e notas fiscais, solicitando que seja julgado em conjunto com 
presente processo e que seja realizada diligência para comprovação de suas 
alegações e a produção de prova documental suplementar. 
 
Analisando os argumentos do sujeito passivo, o ilustre julgador resolveu 
encaminhar os autos em diligência a fim de que fosse verificada a veracidade das 
alegações apresentadas pela impugnante e que a autoridade fiscal manifestasse 
de forma conclusiva sobre as questões levantadas na peça defensória.  
 
Realizada a revisão, autoridade fiscal discorre contradizendo todos os 
questionamentos realizados pela impugnante, reconhecendo de maneira parcial as 
alegações apresentadas pela defesa, em especial que identificou o pagamento do 
imposto relativo ao documento fiscal nº 9.172 emitido com o CFOP 6116, pela 
empresa Eletro Luminar Indústria e Comércio Ltda e em relação aos documentos 
emitidos pela empresa Belgo Bekaert Arames Ltda não há destaque do ICMS-ST e 
nem houve recolhimento do imposto. Acrescenta que é improcedente o argumento 
defendido pela impugnante de que não é devida a cobrança do ICMS nas 
operações de transferência de bens recebidos de outras filiais localizados em 
outros Estados, haja vista, respaldo legal na própria Lei Complementar e no Código 
Tributário Estadual.  
 
Quanto as alegações de que não foram considerados descontos incondicionais, 
para identificação da correta base de cálculo e apuração do imposto, nos 
documentos emitidos pela Brascopper CBC Brasileira de Condutores Ltda, 
reconhece serem procedentes, apresentando novo demonstrativo com a revisão 
efetuada.  
 
Ao final, informa que ao término da auditoria verificou duas situações que 
motivaram a lavratura dos autos de infração de nºs 4011500109602 e 
4011500110287, relativos ao exercício de 2012, que referem-se a infrações 
distintas e que na revisão efetuada ao apurar os valores favoráveis ao sujeito 
passivo, foram abatidos no levantamento do outro auto de infração, motivo pelo 
qual manifesta pela manutenção do crédito tributário em julgamento, no termos 
originalmente propostos.  
 
Intimado os representantes legais do sujeito passivo para ciência do resultado da 
diligência, em nova manifestação, continuam a defender a tese de que é indevida a 
cobrança do auto de infração ao exigir o pagamento do ICMS sobre operações de 
transferência de bens entre estabelecimentos de titularidade da própria empresa, 
bem como a exigência do DIFAL sobre operações de entrada de mercadorias 



submetidos à sistemática da substituição tributária, a qual entende que deve ser 
exigida dos remetentes. Ao final reitera o cancelamento do auto de infração.  
 
Vindo os autos a julgamento, o julgador singular entendeu que todos os 
questionamentos do sujeito passivo foram analisados e que não lhe assiste razão, 
motivo pelo qual julgou o lançamento procedente. 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário, 
apresentando os mesmos argumentos trazidos na impugnação em primeira 
instância e contradita a diligência, podendo ser resumidos na impossibilidade de 
cobrança de ICMS ST referente às NFS com CFOP 6116, meses de fevereiro, 
agosto e dezembro de 2012, impossibilidade de cobrança ST em transferências 
entre estabelecimentos da mesma empresa, nos termos da Súmula nº 166 do STJ, 
ofensa ao art. 32, inciso III, da Lei Complementar nº 104/13, inconstitucionalidade 
da multa, motivos pelos quais pede a improcedência do lançamento, ou, 
sucessivamente, que ao menos a multa seja reduzida a patamares condizentes 
com a Constituição. 

 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi confirmada a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração, por maioria de votos, sendo vencedores os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e 
Nivaldo José Mendes, sendo vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou 
pela improcedência do lançamento. 

  
A fundamentação do acórdão nº 1291/2016 para justificar a 

procedência do auto de infração foi de que o relatório diligencial, constante às folhas 111 a 
117, esclareceu que não houve o pagamento do diferencial de alíquota referentes às notas 
fiscais com o CFOP 6116, de tal forma, que foi correta a exigência do imposto por 
intermédio do lançamento de ofício. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a empresa autuada 

ingressou com peça recursal, folhas 174 a 187, alegando que a exigência do diferencial de 
alíquota relativa às notas fiscais de CFOP 6116 dos meses de fevereiro, agosto e 
dezembro de 2012 é indevida, pois o Auditor Fiscal está exigindo tributo de operações 
com a sistemática de substituição tributária, e que o fato de não haver destaque de 
imposto nos documentos fiscais não tem o condão de comprovar a idoneidade do auto 
infração. 

 
Argumenta, ainda, que que os valores que a serem recolhidos ao 

Estado de Goiás devem ser exigidos diretamente da Belgo Bekaert Arames Ltda., que é a 
substituta tributária. 

 
Continuando a sua defesa, a empresa recorrente aduz que em 

relação às notas fiscais de julho, outubro e novembro de 2012 são operações de 
transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, situação pacífica nos 
tribunais de que não há incidência de ICMS para tais operações, conforme consta na 
Súmula 166 do STJ. 

 
Acrescenta a empresa recorrente que há decisão do STJ, em sede 

recurso repetitivo, que não se exige imposto entre transferências do mesmo titular, assim 
a empresa requer a aplicação do artigo 32, II da Lei Complementar Estadual 104/2013, 
com fundamento no Resp 1125133/SP, decisão de 2010. Assim a defesa transcreve 
algumas decisões do STJ nesse sentido, para solicitar a exclusão do auto de infração das 
operações relativas às transferências de mercadorias do mesmo titular. 

 



Na sequência, a defesa reclama da multa formal aplicada com a 
argumentação de que ela é manifestamente inconstitucional, solicitando que ela seja 
afastada ou reduzida a um patamar condizente com a Constituição Federal. 

 
É o relatório. 

 
 
                                           VOTO 
 
 

O presente lançamento é relativo à exigência de imposto em virtude 
do sujeito passivo de ter deixado de recolher o ICMS diferencial de alíquota incidente nas 
operações de aquisição de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento. 

 
Conforme consta às folhas 111 a 117, houve um levantamento 

revisional do lançamento e valor do imposto exigido nesse lançamento permaneceu o 
mesmo que foi exigido inicialmente. 

 
A argumentação da defesa de que em relação às operações de 

CFOP 6116 houve o recolhimento do tributo por substituição tributária não se confirmou, 
conforme foi constatado na referida revisão, sendo que ficou confirmado apenas em 
relação a algumas operações em que foi exigido o tributo em outro auto de infração. 
Assim, nos itens que o contribuinte tinha razão o valor do tributo foi retirado naquele 
lançamento. 

 
No entanto, nesse auto de infração ficou constatado que não houve o 

destaque do imposto devido por substituição tributária nas notas fiscais de aquisição, 
desse modo, não há como acolher a assertiva de que o imposto já havia sido recolhido 
pelo regime de substituição tributária. Também não se acolhe a tese da defesa de que o 
tributo deveria ser exigido do remetente e não dele, pois a nossa legislação prevê a 
responsabilidade solidária do destinatário da mercadoria quando ele não for retido pelo 
remetente das mercadorias, conforme consta no artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. 

 
Outra argumentação da defesa do sujeito passivo é em relação às 

operações de transferências realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular, 
mencionando que não há incidência de imposto para essas operações, porém a nossa 
legislação é muita clara nesse sentido pois a Lei Complementar 87/96 prevê claramente a 
incidência de imposto para as transferências realizadas entre os estabelecimentos do 
mesmo titular, conforme podemos ver no inciso I, do artigo 12 da LC 87/96. 

 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo titular; 

[...] 



 
Desse modo, a exigência efetuada pelo fisco estadual está 

respaldada na Lei Complementar a qual está em pleno vigor na nossa legislação. 
 
No entanto, o sujeito passivo requer com fundamento no inciso II da 

Lei Complementar Estadual 104/2013 que seja adotada por esse tribunal administrativo as 
decisões proferidas pelo STJ e STF sobre essa questão. Todavia, o § 4º do artigo 6º da 
Lei 16.469, a qual regulamenta o processo administrativo tributário, prescreve que não 
será proferida decisão que implique afastamento de aplicação de lei. Por isso, entendo 
que deve prevalecer o que normatiza o inciso I do artigo 12 da LC 87/96, pois o 
entendimento sobre tal questão ainda não está pacificado nos Tribunais Superiores do 
Poder Judiciário, visto que há decisões em vários sentidos sobre essa questão. Para 
exemplificar, cito o REsp 1109298/RS, decisão de 2011, portanto, posterior a 
jurisprudência citada pela defesa, no qual se discute a base de cálculo de operações 
realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular. 

 
No que tange ao pedido de afastamento da penalidade ou de 

redução da mesma, entendo que a penalidade proposta pelo fisco estadual é a mais 
específica para a infração cometida pelo sujeito passivo, não havendo como efetuar 
reparos na proposição da multa. Quanto a indagação do caráter inconstitucional do 
dispositivo que prevê a sanção ao infrator, deixo de apreciar, seguindo o que dispõe o 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09. Portanto, nego o pedido de afastamento da multa ou de 
redução para um patamar razoável. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso do sujeito passivo a 

este Conselho Superior, e nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00159/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas.  
 
1. DILIGÊNCIA - Não há nos autos motivação para determinação 
de diligência estando o infrator e a infração devidamente 
comprovados. 
2. MÉRITO - O ICMS por diferencial de alíquotas é devido na 
entrada, no território goiano, de bem destinado à integração ao 
ativo imobilizado da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli 
José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da Silva. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho que votaram pela improcedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo adquiriu 
veículos caminhões por meio da sua filial estabelecida na cidade de Canoas – RS, da 
empresa NAN LATIM AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS, estabelecida no Rio de 
Janeiro e QUALITAS IMP. RODOVIÁRIOS, sendo que os referidos veículos foram 
licenciados pelo DETRAN da cidade de Anápolis sem emissão da nota fiscal de 
transferência da filial Canoas para a matriz em Anápolis, devendo, por isso, recolher o 
diferencial de alíquota do ICMS, nos meses de maio de 2009, janeiro, setembro a 
novembro de 2010 e julho de 2012. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira instância. 
 
No recurso interposto em segunda instância argumenta que a 

propriedade do veículo é a filial de Canoas, sustentando que a transferência do veículo de 
Canoas para Goiás ocorre sob o manto da não incidência; emplacamento de veículo não é 
fato gerador do ICMS, sendo relevante, para o caso, a escrituração fiscal, observando que 
há erro de cálculo, pedindo revisão para saneamento. Em sustentação oral a procuradora 
sustenta a nulidade do auto de infração, pois a fiscalização altera dados das notas fiscais 
para fazer o lançamento, o que caracteriza insegurança na determinação da infração. 

 



A II Câmara vota conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para considerar procedente o crédito tributário, antes rejeitando o pedido de 
diligência e a preliminar de insegurança na determinação da infração, por entender que na 
descrição complementar da ocorrência – anexo estruturada – fls. 4, ficou muito bem 
explicitado o cálculo com indicação da alíquota aplicada, ou seja: 

 
“1 – No Estado do Rio Grande do Sul esta operação não está 
sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquotas: 
a) Alíquota interestadual entre os estados das regiões sul e 
sudeste, exceto o Espírito Santo é 12%. 
b) No estado do Rio Grande do Sul alíquota interna de 
caminhões é 12%. 
2 – A alíquota interestadual dos estados das regiões sul, 
sudeste, exceto o Espírito Santo para as regiões norte, nordeste 
e centro oeste inclusive o estado do Espírito Santo é 7% 
3 – A Alíquota interna para caminhões no estado de Goiás tem 
sua base de cálculo reduzida para 9%”. 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

No julgamento cameral fica evidenciado na planilha de cálculo, fls. 
13/15, a utilização da diferença de alíquota de 5% (12%-7%) sobre a base de cálculo 
reduzida, sendo apurado corretamente o ICMS a recolher a título de diferencial de 
alíquotas, não necessitando, portanto, de correção a ser realizada na auditoria e nem 
dúvida a ser esclarecida, o que leva à rejeição do pedido de diligência, observando que 
eventualmente no caso de erro do cálculo bastaria a correção nesta oportunidade de 
julgamento, ressaltando ainda o estatuído no § 3º do art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
Na verdade, das notas fiscais de compra do veículo do Rio de 

Janeiro para o Rio do Grande do Sul, para efeito do lançamento, a fiscalização utilizou-se 
apenas o valor do bem, haja vista a irregularidade consistir na aquisição de caminhão da 
filial do Rio Grande do Sul sem nota fiscal de transferência para a filial de Anápolis, 
portanto não ocorrendo alteração de dados de documentos para o lançamento. 

 
Meritoriamente, a lide resolve, basicamente, pelo que dispõe a Lei 

9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro - CTB, art. 120, senão vejamos: 
 
Art. 120 – Todo veículo deve ser registrado perante o órgão executivo 
de trânsito do Estado, no município do domicílio de seu 
PROPRIETÁRIO (grifo oportuno); 
 
E mais, art. 123, inciso II: 
 
Art. 123 
 
II – se mudar de município expede-se novo Certificado de Registro de 
Veículo – CRV; 

 



E ainda, § 3º do referido art. 123 diz que a expedição de novo CRV 
será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. 

 
Com essa disposição legal não resta dúvida que a proprietária de 

cada caminhão, cujo CRV foi expedido pelo DETRAN Goiás é a matriz em Anápolis. 
 
Para o DETRAN a nota fiscal de aquisição por Canoas, tratando-se 

do mesmo grupo econômico, atendeu a exigência para expedição do CRV, conforme o 
inciso I do art. 122, ainda do CTB, conquanto para efeito do ICMS ficou patente a 
exigência da nota fiscal de transferência daquela localidade para Anápolis, nos termos 
anunciados no auto de infração, haja vista a entrada no território goiano de bem oriundo 
de outro Estado para integração ao ativo imobilizado do estabelecimento autuado. 

 
A exigência do ICMS devido por diferencial de alíquotas decorre de 

disposição expressa da Constituição Federal de 1988, art. 155, incisos VII, alínea a, e VIII, 
assim: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao 

Distrito Federal instituir impostos sobre:  
 
[...] 
 
VII - em relação às operações e 

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

a) a alíquota interestadual, quando o 
destinatário for contribuinte do imposto; 

 
[...] 
 

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

a alíquota interna e a interestadual; 
 

Seguindo as diretrizes constitucionais a nossa Lei 11.651/91 no art. 
13, inciso III, assim dispõe: 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
 
III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao 
seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 

 
Regulamentando a matéria tem-se, ainda, o inciso II do § 1º do art. 4º 

do Decreto 4.852/97: 

Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a (Lei nº 11.651/91, art. 11 e 12): 

[...] 

§ 1º É, também, fato gerador do ICMS: 

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte e destinados a uso, consumo 
final ou integração ao ativo imobilizado do estabelecimento, ainda que 
o imposto não tenha sido cobrado na origem; 
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Ainda art. 27, inciso V, alínea “a”, da Lei 11.651/91: 
 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste 
Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente 
à: 

 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; 
 

Nesse mesmo decreto vê-se, ainda, todo o procedimento de 
registro, apuração e pagamento do mencionado imposto, conforme disposto no art. 63, § 
2º, senão vejamos: 

 

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Nesse contexto, a matéria alegada pelo sujeito passivo, em 

recurso, não ilide a pretensão fiscal, dada a simplicidade do fato e seu deslinde, 
consistente apenas na situação de comprovação do pagamento do chamado ICMS 
diferencial, o qual não ocorreu conforme exige a legislação.  

 
Posto isso, voto conhecendo do recurso do sujeito passivo para 

o Conselho Superior, negando-lhe provimento para considerar procedente o crédito 
tributário, antes rejeitando o pedido de diligência pedido pelo autuado. 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00243/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência. Rejeição. 
Exclusão de sujeito passivo solidário. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento do ICMS diferencial 
de alíquotas nas aquisições interestaduais. Procedência total.  
 
1 – Não há necessidade de conversão do feito em diligência, 
quando não há dúvidas a ser dirimida. 
  
2 – Os administradores da pessoa jurídica respondem 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido relativamente 
à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (artigo 45, inciso XII, Lei n.º 11.651/91). 
 
3 – Realizou aquisições interestaduais de mercadorias 
destinadas ao uso/consumo e manutenção do maquinário 
industrial, sem o consequente pagamento do ICMS diferencial 
de alíquotas referente a estas operações. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves 
e Luis Antônio da Silva Costa. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo deixou de 
debitar em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD), no período de 01/01/2012 a 31/03/2015, 
o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 283.089,80 
(Duzentos e oitenta e três mil, oitenta e nove reais e oitenta centavos), incidente na 
operação de aquisição interestadual das mercadorias destinadas ao uso/consumo do 
estabelecimento, conforme planilha e Auditoria Básica do ICMS em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com penalidade e 
demais acréscimos legais.  

 
Consta da exordial a observação de que esse processo trata-se de 

uma reautuacão do processo administrativo tributário n. 4011502419706, o qual foi julgado 



nulo por incompetência funcional da autoridade autuante. E que os documentos desse 
processo anulado foram juntados ao presente PAT. 

 
Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo 

próprio da peça básica, foram os artigos 63, § 2º da Lei 11.651/91, c/c art. 76, II, "a", 
Decreto 4.852/97 e art. 2º da IN 155/94-GSF. Foi proposta a penalidade tipificada no 
Artigo 71, III, “f”, da Lei 11.651/91 com redação da lei 17.917/2012.  

 
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários: José Carlos Pires    

Coutinho    e    Marilia Ferreira de Araújo Coutinho, nos termos do artigo 45, inciso XII da 
lei 11651/91, na qualidade de sócios-administradores. 

                       
                                
A pessoa jurídica autuada instaura o contraditório, e requer: 
 
1) Improcedência do lançamento, alega que as mercadorias se 

enquadrariam na qualidade de insumos. 
 
2) Como questão incidental apresenta alegação de uma suposta 

ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa. 
      
                         
 Submetido o feito a julgamento na instância singular, o julgador não 

acolheu nenhuma nulidade, rejeitou todas as questões incidentais e, no mérito, julgou 
procedente o auto de infração, documentos de fls. 164/167. 

 
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário no qual reitera 

os mesmos argumentos deduzidos na impugnação em primeira instância. 
 
Os sujeitos passivos solidários comparecem em segunda instância, 

às fls. 213/216 e 225/228, na qual solicitam sua exclusão da lide sob o argumento de que 
não ficou demonstrada a efetiva participação ou contribuição das pessoas físicas 
arroladas como solidárias na prática da irregularidade em discussão. No mérito aderem 
aos argumentos expostos na peça recursal apresentada pelo sujeito passivo principal. 

 
 É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
Inicialmente, cumpre observar que o autor do lançamento seguiu 

todas as determinações constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos 
artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009. Encontrando-se o lançamento instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, de forma que estão presentes 
nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho empreendido 
pela fiscalização.  

 
O histórico da infração está claro e em perfeita sintonia com as 

provas juntadas e com o dispositivo legal infringido, tendo inclusive o autuante anexado 
texto complementar de ocorrência com todo detalhamento da infração cometida. Sendo 
oferecida também ao sujeito passivo toda a oportunidade de trazer as suas razões, 
conforme preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 



Portanto, não há nenhuma preliminar de nulidade prevista no Artigo 
20 da Lei 16.469/2009. 

 
Quanto a diligência requerida, cumpre salientar que em nenhum 

momento o sujeito passivo trouxe provas para tentar afastar a acusação fiscal e que esse 
processo já foi objeto de diligência na autuação anterior (fls. 62), tendo sido 
categoricamente respondido pela fiscalização de que os produtos adquiridos pela empresa 
não são insumos, e sim, partes e peças de reposição para o maquinário da empresa, 
sendo portanto, considerado bens de uso e consumo e devido o ICMS diferencial de 
alíquotas- Difal, conforme legislação vigente.  

 
Pelos motivos acima explicitados, por não haver nenhuma prova 

concreta de contestação nos autos e pela ausência de dúvidas a ser dirimidas, rejeito 
também o pedido de diligência formulado pela defesa. 

                              
Em relação ao arrolamento dos sócios administradores como sujeito 

passivo coobrigado, temos a esclarecer que a solidariedade está prevista no art. 45 da Lei 
nº 11.651/91 e escuda-se nas disposições do art. 124, incisos I e II, do CTN.  

 
 Cumpre informar que a Lei 11.651/91, que instituiu o Código 

Tributário do Estado de Goiás, em seu artigo 45, inciso XII, prescreve a solidariedade 
entre o contribuinte e seus diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, no que se refere aos atos que praticarem, intervierem ou se omitirem. 
Esse dispositivo veio dar garantia ao crédito tributário, e evitar que essas pessoas que 
participam – direta ou indiretamente – do fato gerador se locupletem com o resultado da 
ação ou omissão contrária à legislação tributária, visto que a pessoa jurídica é uma 
criação da lei, por isso, é também denominada de ficção jurídica, e só atua modificando a 
realidade existente no mundo, por meio da ação ou omissão de seus sócios ou de seus 
administradores. Assim, a pessoa natural que está, legal ou contratualmente, à frente dos 
negócios da pessoa jurídica, tem o dever de geri-la cumprindo todas as obrigações, 
inclusive as obrigações tributárias. 

 
Posto isto, não acolho o pedido de exclusão formulado e mantenho 

na lide todos os solidários indicados no documento de lançamento. 
 
Quanto ao mérito, verifica-se que a acusação fiscal consiste na 

exigência de ICMS na importância de R$ 283.089,80, visto que o sujeito passivo realizou 
aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso/consumo e manutenção de 
seu maquinário industrial, efetuando o registro destas operações na EFD, como se fossem 
mercadorias para industrialização “insumo” através dos CFOPs 2.101 e 2.151 (compras e 
transferências para industrialização, respectivamente).  

                                                          
 As alegações da impugnante novamente se repetem em recurso 

voluntário onde cita às fls.185, que as mercadorias relacionadas nas referidas notas fiscais 
em exame, tais como: haste da barra, polia, termopar, correia, bico lubrificante, plug de 
plástico,  são aquisições de “insumos” pois as mesmas são indispensáveis ao processo de 
fabricação, portanto, não seria devido o ICMS DIFAL.  

 
Importante destacar que o sujeito passivo é contribuinte industrial 

que atua no ramo de fabricação de papéis, guardanapos, papéis higiênicos, absorventes e 
fraldas. E, em observação as descrições das mercadorias, objeto desta lide, com seus 
respectivos códigos NCM (arruelas, correias, buchas, pinos, barras, porcas, parafusos, 
cabos, tubos, rolamentos, mangueiras, correntes, disjuntores), resta provado, que de fato, 



os produtos são peças e artigos adquiridos para manutenção e preservação do maquinário 
de produção do estabelecimento, ou seja, são mercadorias que sofreram desgaste natural 
pela atividade industrial, sendo portanto, devido o ICMS diferencial de alíquotas, conforme 
Arts. 27, V, “a” da Lei 11.651/91, que corresponde à diferença entre a alíquota interna 
utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem.  

 
Portanto, estes produtos deveriam ter sido registrados pelo sujeito 

passivo com o CFOP adequado para a operação, 2.556, e após o cálculo do montante do 
imposto Difal devido, terem sido levados à débito, ao final de cada período, no livro 
Registro de Apuração do ICMS na escrita fiscal digital, conforme §2º do art. 63 do CTE. 

                                              
Cumpre-nos esclarecer que os materiais que são desgastados em 

decorrência de uso e que não estejam em contato direto com o produto em fabricação na 
chamada “linha de produção” (corrente, eletrodos, válvulas, partes e peças, chapa, faca do 
secador, peça de tanque, correias, telas, etc.) são considerados materiais de uso e 
consumo. Isto se dá porque essas peças não possuem função específica voltada para o 
processo industrial, ou seja, tem função como componentes de uma máquina ou 
equipamento que é utilizado no processo de transformação da matéria-prima (participação 
indireta). Assim, embora relacionado com o processo industrial, o desgaste dos materiais 
e das peças ocorrem pelo processo natural do uso a que se destinam, conforme 
explanado no § 2º da IN n° 990/10-GSF e Pareceres Normativo nº 721/2010 - GEPT, 
117/2004-GOT.  

               
 Observa-se que levantamento fiscal foi elaborado com base nos 

dados da EFD da empresa, fls. 88 a 70, e nele consta todas as informações das notas 
fiscais eletrônicas cujos produtos foram considerados de uso/consumo e de manutenção 
do parque industrial da empresa, inclusive o código NCM, bem como o devido cálculo do 
imposto Difal, ora reclamado. Sendo tais valores lançados na Auditoria Básica do ICMS no 
campo “Outros Débitos de Ofício”, Infração II, conforme demonstrativos contidos às fls. 85 
(ano 2012), às fls. 88 (ano 2013), às fls. 91 (ano 2014) e às fls. 93 (ano 2015).  Estando 
todos os demonstrativos gravados em mídia digital e disponibilizados/entregues ao sujeito 
passivo. 

          
  Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para rejeitar qualquer preliminar de nulidade processual, rejeitar diligência, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o auto de infração.                

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00327/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Inadmitidas. Pedido de diligência. Indeferido. ICMS. 
Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Aquisição 
interestadual de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento. Procedência em parte. Mantida a decisão 
cameral. 
 
1. Inadmite-se as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, tendo essas preliminares sido rejeitadas unanimemente 
no julgamento cameral; 
 
2. Indefere-se pedido de diligência, estando o processo pronto 
para julgamento, podendo-se decidir as questões nele tratadas; 
 
3. Não se constituem em bens destinados ao Ativo Permanente 
Imobilizado Industrial os bens que sejam peças de reposição 
(são materiais de uso e consumo) e instalações físicas e 
edificações, incidindo o ICMS de Diferencial de Alíquotas; 
 
4. Mantém-se a decisão cameral, não tendo o recurso 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a procedência parcial do auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 933.904,30 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Denilson 
Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração é reclamada a falta de pagamento total 
de R$ 934.399,54 (novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e quatro centavos) de ICMS, ao longo de todos os meses de 2008, exceto 
março, por falta de lançamento a débito, na conta gráfica de apuração do imposto, dos 



montantes de ICMS de Diferencial de Alíquota relativos à aquisição de mercadorias 
destinadas a uso e consumo próprio, conforme demonstrativo auxiliar da Auditoria Básica 
do ICMS, fls. 18 e 21, onde os saldos originais apurados foram devedores em todos os 
meses (não houve, portanto, nenhum reflexo por repercussão de eventual saldo credor). 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, art. 63, § 2.º e RCTE, art. 

76, inc. II, "a", combinado com IN 155/94-GSF, art. 2.º. A penalidade proposta foi a 
prevista no CTE, art. 71, inc. III, "f". 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 500 volume I/ 

e 501 a 608 volume II). 
 
Devidamente intimado o sujeito passivo apresenta Impugnação (fls. 

612 a 632) alegando preliminarmente que a impugnante reconhece que alguns dos 
produtos por ela adquiridos de fato destinavam-se a uso e consumo do estabelecimento 
pelo que o ICMS é devido, bem como o diferencial de alíquota do imposto relativo à 
entrada dessas mercadorias em território goiano, informa que os materiais adquiridos por 
ela e destinados à Construção Civil, serão devidamente recolhidos ao Fisco do Estado de 
Goiás, e as mercadorias que foram adquiridas de outros estados da federação serão 
objetos de impugnação.  

 
Alegou ainda que por omissão, a autuação fiscal distanciou-se do 

princípio da busca da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal, 
implicando a sua nulidade. Verificou-se a possibilidade do reconhecimento da aquisição 
fragmentada de equipamentos para o ativo imobilizado, através de peças separadas, não 
havendo motivos para a sua classificação como bens de uso e consumo. 

 
Quanto às multas consideraram abusivas e absurdas, que ora se 

exige devem ser reduzidas a patamares razoáveis e proporcionais à suposta infração. 
 
Requereu a extinção do auto de infração nos termos do artigo 156, I, 

do CTN; nulidade do auto de infração; cancelamento do auto de infração e que havendo 
necessidade de apuração mais aprofundada que os autos sejam convertidos em 
diligência. 

 
Anexou documentos (fls. 633 a 722).  
 
O julgador singular por meio da sentença n° 116/13-JULP (fls. 724 a 

729) não acolheu a nulidade arguida, indeferiu o pedido de diligência, conheceu da 
impugnação negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido no presente 
processo, mais os acréscimos legais. Fundamentou que compulsando os autos notou-se 
que a instrução processual comprova o aproveitamento indevido de crédito, conforme 
acima exposto sendo as provas anexadas ao feito robustas, no sentido de permitir perfeita 
identificação da natureza das operações, da determinação da determinação da infração e 
do infrator. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo (fls. 

732). 
 
Devidamente intimado o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário 

(fls.735 a 754) alegando nessa peça recursal ter efetuado pagamento parcial da ordem 
pelo Recuperar II, Lei 17.817/2012 a prova desse pagamento consta das fls. 1016. Argui, 



ainda que subliminarmente, nulidade parcial processual anulando-se o julgado singular 
sob a alegação de que o mesmo foi de integral procedência, ignorando-se por completo o 
valor extremamente significativo de pagamento efetuado. 

 
Argui também nulidade desde o início por insegurança na 

determinação da infração por falta de realização de diligência para averiguação da 
destinação das mercadorias cujo diferencial de alíquota foi reclamado. 

 
Quanto ao mérito, alega que os bens realmente destinaram-se ao 

Ativo Permanente Imobilizado, e não para material de uso e consumo, conforme 
equivocadamente afirmado pela fiscalização. Para tanto, pediu que os autos sejam 
remetidos em diligência em que se verifique o destino dos bens arrolados. Adicionalmente, 
alega ser a multa cominada confiscatória, devendo a mesma ser reduzida. 

 
Anexou aos autos documentos (fls. 755 a 760). 
 
Apresentou memorial, fls. 768 a 772, em que repete as mesmas 

alegações recursais. 
 
Por unanimidade, é aprovada, na sessão cameral de 15/07/2013, a 

Resolução n.º 090/2013 (fls. 773 a 775) para remessa dos autos em diligência em que a 
recorrente apontasse quais, dentre os bens arrolados pela fiscalização como materiais de 
uso e consumo, tivessem sido efetivamente destinados ao ativo permanente imobilizado 
posto que fossem unidades independentes de produção parcial de serviços, com função 
única e destacada, mas que não fossem instalações civis, nem peças de reposição ou 
ainda partes ou peças de equipamentos. 

 
Em resposta (fls. 781 a 783) a recorrente junta documentos de fls. 

785 a 892). Ao final pede: 
 
a. nulidade parcial processual desde o julgado singular por não ter 

sido considerado pelo julgador daquela instância o pagamento parcial, sendo julgado 
integralmente procedente; 

 
b. a realização de diligência e alega nulidade por insegurança na 

determinação da infração pela falta da mesma; 
 
c. em termos de mérito, a improcedência, bem como a 

confiscatoriedade da multa. 
 
Retornando os autos a julgamento cameral em 30/05/2014, nova 

conversão do julgamento em diligência é efetuada, por unanimidade, e por intermédio da 
Resolução n.º 069/2014 (fls. 901 a 903) agora visando remeter os autos à fiscalização 
para revisar o levantamento fiscal no sentido de verificar, e, em caso de necessidade, 
corrigir, o levantamento efetuado quanto a: 

 
1.º) operações, dentre as reclamadas, alcançadas por redução de 

base de cálculo e estando a recorrente em condições de fruição do benefício; 
 
2.º) o item "motor hidráulico / bucha / cunha" ser possivelmente 

destinado ao Ativo Permanente Imobilizado (APIm), e não material de uso e consumo, 
implicando a retirada do montante de R$ 327,70 do ICMS originalmente cobrado de 



abril/2008 (R$ 31.733,11), resultando em R$ 31.405,41; passando o ICMS total cobrado 
de R$ 934.399,54 para R$ 934.071,84. 

 
A resposta desta segunda diligência consta das fls. 906 a 912, onde 

é citado caber redução de base de cálculo nas aquisições de materiais de consumo, notas 
fiscais de fls. 426, 431, 433 e 495, reduzindo o valor reclamado em R$ 495,24. Cita-se, em 
seguida, que a recorrente não apresentou a memória de cálculo da parte não contenciosa 
que fora quitada, R$ 840.959,58, 90% do total, R$ 934.399,54. Cita-se, ainda, concordar 
com a proposta apresentada na última resolução, de se aplicar a proporcionalidade nos 
montantes mensais remanescentes em relação ao remanescente total. 

 
Anexou documentos (fls. 913 a 931). 
 
A recorrente apresenta manifestação sobre a revisão fiscal (fls. 936 a 

940) em que alega que, ao contrário do citado pela fiscalização, foi apresentada a 
memória de cálculo, fls. 943 a 945, com planilha de fls. 946 a 949, totalizando ICMS de R$ 
852.559,55, para o que alega tratar-se nessa planilha de todos os itens do levantamento 
fiscal original, de fls. 22 a 45, cuja legenda indicava referir-se a obra civil, excetuando 
apenas seis notas fiscais indicadas no quadro ao final das fls. 938, totalizando estas R$ 
11.602,81 de ICMS. Assim, retirando-se o ICMS das seis notas fiscais indicadas, implicou 
em R$ 840.956,74, que foi o valor não contencioso e quitado. Como não foi considerado 
este aspecto no trabalho revisional, pede a realização de nova diligência que o 
considerasse. 

 
Anexa documentos (fls.946 a 980). 
 
Em 12/08/2015, os autos retornam a julgamento cameral, e, com o 

voto contrário deste relator, o Conselheiro NIVALDO MENDES acompanha a proposta do 
Conselheiro CARLOS ANDRADE SILVEIRA de remeter os autos em nova diligência, por 
intermédio da Resolução n.º 074/2005 (fls. 981 e 982) visando à fiscalização responder 
questões da resolução anterior, n.º 069/2014, fls. 901 a 903:  

 
1.º) existir ou não operações, dentre as reclamadas, alcançadas por 

redução de base de cálculo e estando a recorrente em condições de fruição do benefício, 
fazendo constar os reflexos numéricos deste fato no levantamento fiscal; 

 
2.º) analisar e manifestar-se de forma crítica sobre o laudo citado e 

seus reflexos numéricos no levantamento fiscal, bem como de forma também crítica e 
seus reflexos inerentes aos critérios e definições aludidos na resolução anterior dos 
presentes autos, fls. 773 a 775; 

 
3.º) prestar outros esclarecimentos que julgasse pertinentes. 
 
Adicionalmente deveria a fiscalização considerar os valores das 

planilhas ofertadas pela recorrente, de fls. 944 e 946 a 949. 
 
Na resposta (fls. 985 a 999) da fiscalização foi citado que, conforme 

antes relatado, na planilha de fls. 946 a 949 a recorrente traz notas fiscais de materiais de 
construção que admite que são de uso e consumo, totalizando R$ 840.956,74, que foi o 
montante parcialmente pago por intermédio do DARE 2.1. de n.º de processamento 
(campo 01) 11403000235523760, no entanto 06 outras notas fiscais, da planilha de fls. 
944, também são de materiais de construção e não estão no valor quitado, que totalizam 
R$ 11.602,81, sem que seja explicado o porquê; a soma desses dois valores dá R$ 



852.559,55; desse valor, fica faltando ainda R$ 81.344,75 de outros materiais de consumo 
para os quais não houve recolhimento do Diferencial de Alíquota. Assim, sobre a parcela 
R$ 81.344,75, alegam que por não ser material de construção não cabe Diferencial de 
Alíquota; sobre R$ 11.602,81, apesar de ser também material de construção, nem 
explicam alguma razão para não caber o Diferencial de Alíquota. 

 
A recorrente manifesta-se, fls. 1003 a 1006. De relevância cita que a 

fiscalização teria ignorado itens como tanques, molas, válvulas de controle, extensões de 
proteção, motores hidráulicos, buchas, flanges, mangotes de borracha, porcas, 
mangueiras, cilindros, tampões, juntas, terminais, bombas, cantoneiras, anéis, etc. 

 
A recorrente apresenta memorial (fls. 1011 a 1014). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão 1627/2016 (fls. 1019 a 1029), rejeitou o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira parcial processual desde o 
julgado singular, por cerceamento do direito de defesa e a segunda desde o início, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, em decisão unânime, 
reformou em parte a sentença singular e considerou parcialmente procedente o auto de 
infração sobre o ICMS no valor de R$ 933.904,30, nos termos dos últimos quadros 
apresentados, considerando o valor já pago de R$ 840.959,58 para o fim da extinção do 
crédito tributário, sendo rejeitada a alegação de confiscatoriedade da multa. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para Conselho 

Superior (fls. 1038 a 1052), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento ou diligência, 

alegando que procedeu à classificação das mercadorias como ativo imobilizado seguido 
as orientações da Lei n° 6.404/76 (art. 179, inc. IV), a NBC T 19.1 (alínea “b” do item 
19.1.2.4) da Resolução n° 1.025/05 do Conselho Federal de Contabilidade. Que não 
poderia a lei tributária alterar os conceitos de direito privado (art. 100 do CTN). Pugna pelo 
reconhecimento da isenção do diferencial de alíquotas (RCTE, Anexo IX, art. 6°, inc. XCII). 

 
Posteriormente, a recorrente apresenta memorial (fls. 1057 a 1060). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, em relação às preliminares 

de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Essas preliminares foram 
rejeitadas unanimemente no Acórdão n° 1627/2016 (fls. 1019 a 1029), não tendo sido 
adimplidas as condicionantes legais para seu cabimento nesta fase de julgamento. A 
inadmissibilidade, por mim arguida, foi acolhida unanimemente pelos meus pares. 

 
Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por estar o processo pronto para julgamento, 
podendo-se decidir as questões nele tratadas. 



 
Prosseguindo no voto, quanto ao mérito, reclama-se no auto de 

infração a falta de pagamento total de R$ 934.399,54 (novecentos e trinta e quatro mil, 
trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) de ICMS, ao longo de 
todos os meses de 2008, exceto março, por falta de lançamento a débito, na conta gráfica 
de apuração do imposto, dos montantes de ICMS de Diferencial de Alíquota relativos à 
aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo próprio, conforme demonstrativo 
auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, fls. 18 e 21, onde os saldos originais apurados foram 
devedores em todos os meses (não houve, portanto, nenhum reflexo por repercussão de 
eventual saldo credor). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão 1627/2016 (fls. 1019 a 1029), reformou em parte a sentença singular e 
considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre o ICMS no valor de R$ 
933.904,30 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta centavos).  

 
O ICMS no valor de R$ 933.904,30 (novecentos e trinta e três mil, 

novecentos e quatro reais e trinta centavos), constante da condenação do julgado 
cameral, decorreu da dedução de R$ 495,24 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte 
e quatro centavos) do ICMS reclamado no auto de infração, sendo o valor da dedução 
alusivo às Notas Fiscais n°s 112603, 19289, 19318 e 19960 (fls. 426, 431, 433 e 495), 
relativas a aquisição de material para consumo sujeita ao benefício de redução da base de 
cálculo, que, por lapso manifesto do auto do lançamento, não foi observado no trabalho 
inicial a existência do benefício relativamente a essas quatro notas fiscais, segundo consta 
no relatório de diligência (fls. 906). 

 
No recurso para o Conselho Superior, o contribuinte pediu a 

improcedência do lançamento, alegando em essência que procedeu à classificação das 
mercadorias como ativo imobilizado seguido as orientações da Lei n° 6.404/76 (art. 179, 
inc. IV), a NBC T 19.1 (alínea “b” do item 19.1.2.4) da Resolução n° 1.025/05 do Conselho 
Federal de Contabilidade; que não poderia a lei tributária alterar os conceitos de direito 
privado (art. 100 do CTN) e pugnou pelo reconhecimento da isenção do diferencial de 
alíquotas (RCTE, Anexo IX, art. 6°, inc. XCII). 

 
Vejo que o cerne da discussão entre a fiscalização e a recorrente é o 

fato de que os mesmos bens que a fiscalização entendeu ser destinados a uso e 
consumo, a recorrente entendeu tratar-se de bens destinados ao ativo permanente 
imobilizado, e como tais bens foram adquiridos em operações interestaduais gozariam da 
isenção de pagamento do ICMS de diferencial de alíquota prevista no RCTE, Anexo IX, 
Art. 6.º, XCII, com que são agraciados apenas os industriais e os produtores 
agropecuários nessas aquisições, mas não nas de bens destinados a uso e consumo. 

 
As questões arguidas pela recorrente em essência foram resolvidas 

por diligências realizadas nos autos, bem como no julgado cameral, inclusive o executor 
da diligência comentou sobre o laudo técnico juntado pelo sujeito passivo (fls. 786 a 870), 
conforme se vê em páginas do relatório da diligência (fls. 907 e 908). 

 
Ainda sobre a alegação de que os bens efetivamente destinaram-se 

ao ativo permanente imobilizado, há que se estabelecer a devida diferença sobre o que 
considerar como ativo permanente imobilizado à luz das leis comerciais e à luz das 
normas do ICMS. 

 



O crédito do ICMS decorre do Princípio da Não Cumulatividade, o 
que significa que aos débitos pelas saídas há que se abater os respectivos créditos pelas 
entradas. No caso das operações comerciais é tarefa fácil. Nas industriais, saem produtos 
e entram matérias-primas com crédito do imposto, mas há valores outros rateáveis que 
concorrem para a formação do produto industrial, cuja origem tem carga tributária do 
imposto de forma latente, demandando ser contabilizada a crédito. É o caso do Ativo 
Permanente Imobilizado, cujo gasto é formador da produção em determinado período de 
tempo de depreciação. Para o fim de ICMS esse tempo é fixado em 48 meses e o Livro 
CIAP controla o crédito apropriável a cada mês. 

 
Note-se, porém, que apropriável durante o período de depreciação é 

o crédito relativo ao bem que diretamente concorra para a formação do produto 
industrializado, excluindo-se todos os bem que são meras instalações físicas do parque 
industrial, cujo gasto não implica em custo do bem produzido, mas despesa operacional 
da empresa. Esses bens que sejam meras instalações físicas, bem como quaisquer outros 
que sejam meras peças de reposição são bens de uso e consumo para o fim de apuração 
do ICMS, não gerando crédito para compensação com as saídas. Adicionalmente, para 
tais bens, não é aplicável a isenção prevista no RCTE, An. IX, Art. 6.º, XCII (isenção de 
diferencial de alíquota de Ativo Permanente Imobilizado). Assim, para o fim de gozo do 
benefício citado, os bens arrolados na auditoria fiscal não concorrem diretamente para a 
produção industrial, e consequentemente para o agregado econômico de que o ICMS é 
incidente, não se tratando de bens do ativo permanente imobilizado, mas de uso e 
consumo, sem a isenção alegada pela defesa. 

 
Quanto a alegação da recorrente de que não poderia a lei tributária 

alterar os conceitos de direito privado (art. 100 do CTN), vejo que os atos normativos 
expedidos pelas autoridades administrativas, são apenas normas complementares de lei e 
decreto editados pelo Estado, portanto, em conformidade com o art. 100 do CTN. 

 
Não vejo então no recurso nenhuma razão ou elemento que 

ensejasse a reforma do julgado cameral, devendo este ser mantido. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Acolho a arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em 
relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a procedência parcial do auto de infração no valor do ICMS de R$ 
933.904,30 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00336/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do Diferencial de Alíquotas. Improcedência. Decisão 
unânime. 
 
1. Encontrando-se o fato, motivador do lançamento, albergado 
pela isenção, assim como inexistir a obrigatoriedade 
relacionada com a obrigação acessória autuada, há que se 
declarar a improcedência do auto de infração; 
 
2. Estando comprovado nos autos que o sujeito passivo não 
infringiu a legislação tributária estadual, a exigência contida na 
exordial deve ser desconsiderada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Paulo 
Diniz, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 21 de janeiro de 2.016, o 
Fisco exige imposto, multa e demais acréscimos do autuado, em virtude da omissão do 
registro no livro próprio da Nota Fiscal nº 30748, referente à aquisição em operação 
interestadual de mercadorias ou bens para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem 
como deixou de pagar o ICMS correspondente ao Diferencial de Alíquotas, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância original de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Juntou-se aos autos o extrato do documento fiscal autuado, fls. 
04/06. 

Foi indicado infração aos artigos 45 e 51, § 1º, inciso II, e § 3º, 
ambos da Lei nº 11.651/91 – CTE; combinado com os artigos 32, § 1º, e 35, do Anexo VIII, 
do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, sendo proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, 
alínea “c”, e § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 13.446/99. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, fls. 07/09, o qual, quedando-se inerte, 
propiciou a lavratura do Termo de Revelia às fls. 10. 



Novamente intimado, fls. 13, o autuado apresentou Impugnação junto 
à Segunda Instância, fls. 14/15, na qual, após descrever os fundamentos de fato e de 
direito, argumenta ser cadastrado como Produtor Rural, e que não se encontra 
credenciado nos termos da Instrução Normativa nº 673/04 – GSF, a qual dispõe sobre o 
credenciamento de produtor agropecuário ou de extrator de substância mineral ou fóssil 
para emissão da sua própria Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, e sobre o crédito presumido de 
ICMS, razão pela qual o se encontra desobrigado da escrituração em livro fiscal. 

Quanto ao Diferencial de Alíquotas argumenta, também, encontrar-se 
desonerado do seu pagamento, em razão do estatuído pelo artigo 6º, inciso XCII, do 
Anexo IX, do RCTE, haja vista que o produto adquirido, qual seja: “Carreta Plataforma 
para Transporte de Máquinas”, enquadrado no Código NCM 87162000 (Reboques, Semi-
reboques autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas), se insere, 
perfeitamente, na isenção estabelecida pelo retro dispositivo legal.  

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

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, e estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à cobrança de ICMS 
– Diferencial de Alíquotas, indicado como incidente na operação de aquisição de 
mercadoria destinada ao uso e consumo, e descrita na Nota Fiscal nº 30748, cujo extrato 
foi juntado aos autos. Cobra-se, também, a multa pecuniária pela falta do registro do 
referido documento fiscal. 

As razões de defesa apresentadas pelo autuado foram descritas em 
linhas volvidas. 

E, por considerá-las pertinentes, hei por bem, em consenso unânime 
com meus pares, em acolhê-las, pelos motivos a seguir detalhados: 

i) Assiste razão ao autuado no que pertine à não obrigatoriedade 
de escrituração do documento fiscal autuado, haja vista que o 
autuado, efetivamente, não se encontra credenciado pela 
Instrução Normativa nº 673/04 – GSF, portanto, desobrigado 
da indicada escrituração; 

ii) O produto adquirido (Carreta Plataforma para Transporte de 
Máquinas), se enquadra, perfeitamente, na isenção 



estabelecida pelo artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do 
RCTE, a seguir transcrito: 
 

“Art. 6º. São isentos do ICMS:  

[...] 

XCII – relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada 
sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, 
inclusive locação, empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 
13.453, art. 2º, IV)”. 

 

Portanto, considerando-se que o lançamento se reporta, unicamente, 
à cobrança do imposto, situação que pelas razões acima destacadas, não se apresenta 
como correta, e, por não indicar que a mesma se vincula à infração relacionada com as 
vedações qualificadas no inciso acima transcrito, situação que leva, indubitavelmente, à 
improcedência do auto de infração. 

Em face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos meus 
pares, conhecendo da Impugnação, dando-lhe provimento, para considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00343/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade do auto de infração. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão de 
solidário (administrador da empresa) da lide. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Aquisição 
interestadual de mercadoria destinadas ao uso/consumo do 
estabelecimento. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
tendo a mídia CD sido entregue aos integrantes do polo passivo 
e oportunizada a apresentação de nova impugnação antes da 
pronúncia da sentença; 
 
2. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão do solidário 
(administrador da empresa) da lide, não havendo nos autos 
provas de que o administrador tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
4. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado (CTE, art. 27, V); 
 
5. Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de 
cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito 
no livro Registro de Apuração do ICMS (CTE, art. 63, § 2°). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e 



Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário João Marcos 
Cançado Barbosa da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva e Paulo Diniz, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
adquiriu em outras unidades da Federação, no período de janeiro de 2012 a abril de 2016, 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, não 
debitando no livro Registro de Apuração do ICMS o correspondente diferencial de 
alíquotas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS não debitado no valor de R$ 
358.626,46 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e 
seis centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, “a”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 2° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “f”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
17917/12. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOÃO MARCOS 

CANÇADO BARBOSA, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 7). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Recibo de 

Entrega de Relatórios digitais (fls. 2), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 9 a 
48), Demonstrativo de Crédito do ICMS de Combustível – Conclusão (fls. 49 a 50 e 53 a 
54) e mídia CD (fls. 55). 

 
O autor do lançamento pede a tramitação conjunta deste processo 

com os de n°s 4011602836759, 4011602838379 e 4011602836758 (fls. 54). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peça separadas (fls. 43 a 60 e 737 a 750, respectivamente), formulando o sujeito passivo 
em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede o 

sujeito passivo a improcedência do auto de infração, alegando que as peças ou 
combustível ou alimentação adquiridos são utilizados imediatamente. Afirma ainda que o 
trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta farta documentação (fls. 61 a 734). 
 



O solidário, na impugnação, formula em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. 

 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

443/2017-JULP (fls. 756), determina o encaminhamento dos autos ao Nupre de Aparecida 
de Goiânia para se proceder uma nova intimação para ciência deste despacho e para as 
entregas das respectivas mídias, com a observância dos apensamentos dos 
procedimentos (4011602836759, 4011602838379, 4011602757530 e 4011602743076). 

 
Em atenção ao Despacho n° 443/2017-JULP, intimou-se o sujeito 

passivo e o solidário (fls. 757e 758), bem como entregou-se as mídias, conforme recibo de 
entrega de relatórios digitais (fls. 759), o sujeito passivo e o solidário apresentaram 
manifestações acerca dessa diligência, conforme fls. 762 a 763 e 768 a 769. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou as 

arguições preliminares e, no mérito, decidiu pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 7), consoante a Sentença n° 
4415/2017-JULP (fls. 782 a 784). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 797 a 807 e 809 a 828). 
 

No recurso (fls. 809 a 828), o sujeito passivo formula em preliminar 
arguição de nulidade do auto de infração, relacionando as hipóteses de cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
Caso sejam superadas as preliminares arguidas, no mérito, pede a 

improcedência do auto de infração, alegando que as peças ou combustível ou alimentação 
adquiridos são utilizados imediatamente. 

 
Alega ainda que o trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade 

dos fatos. 
 
Questiona a multa aplicada, considera-a confiscatória e 

desproporcional, insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros de mora, que 
considera indevidos. 

 
Junta planilhas, comprovantes de pagamento e cópias de notas 

fiscais (fls. 829 a 1515). 
 
O solidário, no recurso (fls. 797 a 807), formula em preliminar 

arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do direito 
de defesa. 

 
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, limita-se a 

pedir a exclusão de seu nome da lide. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 



 
PRELIMINARES 

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que, no presente caso, não há mídia a ser 
entregue ao sujeito passivo, tendo ele sido regularmente intimado do auto de infração e de 
atos processuais (despacho e sentença). 

 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, pois a irregularidade fiscal está claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído.  
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA (administrador da empresa) da lide, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista que não há nos autos provas de que ele tenha praticado atos 
com excesso de poderes ou infração de lei que ensejasse a responsabilidade pessoal dele 
pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN. 

 
MÉRITO 

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

adquiriu em outras unidades da Federação, no período de janeiro de 2012 a abril de 2016, 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, não 
debitando no livro Registro de Apuração do ICMS o correspondente diferencial de 
alíquotas, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS não debitado no valor de R$ 
358.626,46 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e 
seis centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros os arts. 24, V, “a” e 
63, §2°, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) 
 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
[...] 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação 
conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15) 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 
01.01.97 a 31.12.15) 
[...] 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação 
conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16) 
 
a) entrada de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados: 

(Redação conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 
01.01.16) 

 
1. a estabelecimento de contribuinte para seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela Lei nº 
19.021/15 - Vigência a partir de 01. 
[...] 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12972.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm


Art. 63. [...] 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, pedindo a improcedência do lançamento, alegando que as peças ou 
combustível ou alimentação adquiridos são utilizados imediatamente. Aduz ainda que o 
trabalho fiscal não encontra respaldo na realidade dos fatos. 

 
Refutando as alegações da recorrente, destaco que no Detalhamento 

de Outros Débitos de Ofício (fls. 17, 23, 31, 39 e 46), demonstrativo Auxiliar da Auditoria 
Básica do ICMS, vê-se que o agente do Fisco apurou o débito de oficio no montante de R$ 
358.626,46, no período auditado, relativo a diferencial de alíquotas nas aquisições 
interestaduais de mercadorias ou bens destinados a uso, consumo final ou a integração ao 
ativo imobilizado. 

 
Embora o autor do lançamento não tenha instruído com as cópias 

das notas fiscais, instruiu-o com mídia CD, que contém o arquivo das notas fiscais de 
entrada no período auditado, bem como o arquivo das notas fiscais consideradas para o 
diferencial de alíquotas, observando que foi entregue ao sujeito passivo uma cópia dessa 
mídia. 

 
Vê-se também na documentação juntada aos autos, sobretudo as 

notas fiscais, que as aquisições ensejadoras à cobrança do diferencial de alíquotas são 
diversas das alegadas pela recorrente. 

 
Concluo que os elementos de instrução da acusação asseguram a 

constituição do crédito tributário, cujo montante foi regularmente apurado nos autos e em 
conformidade com a legislação tributária. 

 
Quanto a afronta a princípios constitucionais (confiscatoriedade e 

desproporcionalidade da multa), arguida pela recorrente, observo que tratarem-se de 
questões de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Anote-se que a multa aplicada (CTE, art. 73, III, “f”) é a apropriada 

para a infração denunciada. 
 
A recorrente insurge-se ainda contra a correção monetária e os juros 

de mora, que considera indevidos. 
 
Essa insurgência da recorrente não prospera pois os arts. 167 (juros 

de mora), 168 (atualização monetária do tributo), 170 (atualização da multa e 171 
(redução da multa, todos da Lei n° 11.651/91, CTE, oferecem o arrimo legal necessário à 
exigência das cominações legais cobradas neste processo. 

 
Finalmente, vejo que a sentença não merece reforma, pois o julgador 

nela colocou todos os itens destacados pela defesa e a fundamentou de maneira clara e 
precisa justificando o não acatamento da tese de defesa, sendo que nessa instância o 
sujeito passivo não apresentou fato novo que ensejasse qualquer alteração no julgado 
singular. 



 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário JOÃO MARCOS 
CANÇADO BARBOSA da lide, arguida pelo mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00410/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  
 
1.Nulidade por insegurança não deve ser acatada , quando no 
processo estão identificados a infração e o infrator; 
 
2.Quando da aquisição de mercadorias destinadas ao ativo 
imobilizado da empresa, o ICMS diferencial de aliquotas é 
devido, exceto se estiverem excetuadas pela legislação 
tributária. Parcial Procedência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre no valor 
de R$ 1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes 
de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, na 
importância de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), referente ao 
diferencial de alíquota incidente na operação de aquisição de mercadorias destinadas ao 
seu ativo imobilizado, conforme demonstrado em documentos anexados aos autos. 

 
A acusação é a de que tenha infringido o artigo 11, § 1º, II, da Lei nº 

11.651/91, c/c artigo 76, II, “b” do Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º da Instrução |Normativa 
nº 155/94-GSF, tendo sido imputada a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” da Lei nº 
11.651/91 com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
São anexados ao processo as tabelas do Anexo Estruturado (fls. 

3/5), consulta resumida do contribuinte (fl. 6), cópias das NF-es número 96382, 101589, e 
534 (fs. 7/12). 

 
Intimados os sujeitos passivos, principal de solidários, são revéis em 

Primeira Instância, tendo sido lavrado o Termo de Revelia (fl. 19). 
 
Intimados, comparecem em sede de Impugnação em Segunda 

Instância, em peça única, alegando, em síntese: 
 

1. Que é enquadrada no regime tributário do Simples Nacional; 



2. Que adquiriu, do Estado de São Paulo, dois reboques e um 
veículo, para os quais foi exigido pelo fisco o pagamento do 
diferencial de alíquotas; 
3. Que todos os impostos foram pagos e que o diferencial de 
alíquotas estava contemplado com o benefício fiscal da isenção, 
devendo, assim, o processo ser arquivado por nulidade; 
4. Que o processo é nulo por insegurança na determinação da 
infração, pois não estão identificados a infração e o infrator; 
5. No mérito a improcedência, por entender que a operação está 
contemplada com o benefício fiscal da isenção. 
 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 

Inicialmente passamos a analisar o pedido de nulidade feito pelo impugnante, por 
insegurança na determinação da infração, quando alega que não ficou claro nos autos a 
infração cometida, tendo em vista que a operação realizada estava contemplada com o 
benefício da isenção e que não ficou evidenciado no processo quem seria o devedor: o 
remente ou o destinatário, o que discordamos, pois, a regra estabelecida pela legislação é 
a de que nas operações interestaduais em que a empresa adquire bens para 
integralização ao seu ativo imobilizado, deve-se pagar o ICMS diferencial de alíquotas, 
que foi exatamente o que foi lançado em auto de infração e que procede apenas em parte 
a alegação de isenção, pois, a legislação prevê a isenção para a aquisição dos 
semirreboques e não para ao veículo, fato este que será considerado quando da descrição 
do mérito. 

 
Em relação ao mérito, acatamos parcialmente o recurso do sujeito passivo, 

reconhecendo que a legislação prevê a isenção quando da aquisição de semirreboques, 
por empresas de transporte de cargas, conforme previsto no artigo 7º, inc. LVII, “a” do 
Anexo IX do RCTE:  

Art. 7º do Anexo IX do RCTE – São isentos de ICMS: 
 
LVII – relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual (Lei 
nº 16.271/08, art. 3º) 
 
a). de reboque e de semirreboque, classificados no Código 8746 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas 

 
Como visto, os semirreboques estão contemplados pelo benefício 

fiscal da isenção, motivo pelo qual excluímos da base de cálculo do ICMS diferencial de 
alíquotas, os valores constantes nas notas fiscais número 96382 e 101589, permanecendo 
na autuação a nota fiscal número 534, que se refere ao veículo VW modelo 25390, ano de 
fabricação e modelo do ano de 2012, tratando-se então de veículo usado, cujo valor total 
de aquisição foi de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil), que será reduzida para o valor 
de R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais), isto é, a base de cálculo será 
reduzida para 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 8º, inciso I, “a” do RCTE: 
 

Artigo 8º - RCTE – A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
I – para os seguinte percentuais, relativamente às mercadorias adiante 
enumeradas, aplicando-se o benefício apenas em relação à mercadoria 
adquirida na condição de usada e quando a operação de que decorra a sua 



entrada no estabelecimento não tenha sido onerada pelo ICMS ou quando, 
sobre a referida operação, o ICMS tenha sido calculado também sobre base 
de cálculo reduzida sob o mesmo fundamento, observado o disposto no 
parágrafo único deste artigo (Convênio ICM 15/81); 
 
a). 5% (cinco por cento), na saída de máquina e implemento agrícolas ou 
veículo que tenha mais de 6 (seis) meses de uso ou mais de 10.000 (dez mil) 
quilômetro rodados (Convênio ICMS 33/93). 

 
 

O valor do ICMS DIFAL devido será o resultado da aplicação da 
alíquota de 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo de R$ 10.750,00 (dez mil, 
setecentos e cinquenta reais), resultando em um valor a pagar final de R$ 1.075,00 (um 
mil e setenta e cinco reais). 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, 

mantendo-os na lide, não acatando a nulidade de insegurança na determinação da 
infração e quanto ao mérito dou parcial procedência para confirmar o lançamento no valor 
de R$ 1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais), mais as cominações legais. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00425/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Obrigação Principal. ICMS. Tributo devido relativo ao 
diferencial de alíquotas que não foi recolhido o valor integral, 
sendo procedente o auto de infração em relação a parte não 
recolhida. Decisão unânime pela parcial procedência do 
lançamento.  
 
1 – É devido o diferencial de alíquotas sobre a aquisição de 
mercadoria destinada para uso ou consumo. Para se apurar o 
valor do imposto obtém-se a diferença entre a alíquota interna e 
a interestadual, a qual incidirá sobre a base de cálculo da 
operação. Contudo, se houver benefício fiscal de redução da 
base de cálculo para a operação interna, o cálculo do imposto 
será da diferença da alíquota incidente sobre o valor da base de 
cálculo reduzida, conforme dispõe o § 4º, do artigo 12 do RCTE; 
 
2 – No entanto, após apurado o valor correto do imposto devido, 
deve ser considerado o pagamento efetuado pelo sujeito 
passivo de forma espontânea, julgando-se procedente o 
lançamento apenas em relação à parcela do imposto que não foi 
recolhida pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 5.425,00 
(cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano.       . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração em análise, datado de 
13/09/2011, o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, na importância de R$ 
15.500,00 (quinze mil reais), referente ao diferencial de alíquota incidente na operação de 
aquisição de veículos automotores, para o uso ou consumo final, acobertada pela nota 
fiscal de número 52701, conforme demonstrativo e documentos anexados aos autos. Em 
consequência desse fato, o sujeito passivo deverá recolher o imposto omitido, juntamente 
com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
No campo próprio do auto de infração, foram apontados como 

infringidos o artigo 11, § 1º, II da Lei 11.651/91 combinado com o artigo 76, inciso II, alínea 
“b” do Decreto 4.852/97 e artigo 3º da IN 155/94 - GSF. Foi proposta a aplicação da 
penalidade do artigo 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 
11.750/1992. 



 
O Sr. José Orlando Nogueira foi indicado como sujeito passivo 

coobrigado ao pagamento do crédito tributário, em razão de ser o gestor do 
estabelecimento agropecuário, nos termos do artigo 45, inciso XII do CTE. 

 
Os Auditores Fiscais, autores do lançamento, para completar a 

instrução processual do lançamento, anexaram aos autos o Demonstrativo de Diferencial 
de Alíquota, folha 05, e o espelho da Nota Fiscal Eletrônica de número 52701, folhas 7 e 
8. 

 
Regularmente notificado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

a impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo coobrigado não se manifestou e foi 
declarado revel. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o produtor rural ingressou com defesa, constante às folhas 14 a 18 dos 
autos, na qual alega que recolheu o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas da nota fiscal 
número 052701 por intermédio de DARE emitido pela própria SEFAZ, conforme cópia 
juntada aos autos à folha 24. Aduz que o imposto foi recolhido em 27/05/2010 e que o 
auto de infração impugnado foi lavrado em 26/11/2011. 

 
Assim, o impugnante alega que o auto de infração deve ser 

considerado nulo por insegurança na determinação da infração, em virtude de falta de 
verificação do recolhimento do tributo, falta de observância da legislação que prevê um 
benefício de redução da base de cálculo e erro no cálculo do valor do imposto devido. 

 
Quanto ao mérito, o produtor rural afirma que não foi observado pelo 

fisco estadual o recolhimento do imposto devido efetuado por ele de forma espontânea e 
requer a improcedência do lançamento ou a realização de diligência para confirmar a 
assertiva da defesa de pagamento do diferencial de alíquotas. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Primeira 

Instância, na oportunidade, o julgador monocrático determinou a realização de uma 
diligência com o propósito do fisco estadual averiguar as alegações do contribuinte, e, se 
for o caso, promover a alteração necessária no lançamento do crédito, conforme consta no 
Despacho 959/2013-JULP, folha 28 dos autos. 

 
Uma das autoras do lançamento, foi a revisora do lançamento e 

manifestou alegando que no procedimento fiscal não foi considerado o recolhimento 
efetuado pelo contribuinte e nem o benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto 
no inciso XXXV, do artigo 8º do Decreto 4.852/97. Desse modo, a diligenciadora concluiu 
que a defesa do sujeito passivo deveria ser acolhida, conforme consta no relatório da 
diligência juntado à folha 29 dos autos. 

 
Devidamente notificado do resultado da diligência, o sujeito passivo 

não se manifestou e os autos retornaram para julgamento na Primeira Instância para 
julgamento do processo administrativo tributário. 

 
O julgador monocrático proferiu a sentença de número 1830/2014-

JULP, na qual considerou procedente em parte o auto de infração sem mencionar o valor 
do imposto, observando que deve ser abatido o valor recolhido pelo contribuinte constante 
à folha 33. 

 



A Fazenda Pública ingressou com recurso à Câmara Julgadora, 
folhas 36 a 40, solicitando a reforma da decisão singular para que julgue procedente o 
auto de infração de acordo com o Parecer 080/2012 – GEOT, no momento de calcular o 
imposto devido por diferencial de alíquota. 

 
O sujeito passivo foi declarado perempto, conforme consta à folha 49 

dos autos. 
 
Após a lavratura do Termo de Perempção, o sujeito passivo 

contraditou o recurso fazendário e apresentou recurso à Câmara Julgadora, folhas 52 a 
58, solicitando a nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, 
pelas razões elencadas na impugnação ou a improcedência do auto de infração, em razão 
do sujeito passivo já haver recolhido o tributo antes da ação fiscal. 

 
Na sequência dos atos processuais, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário, por intermédio do Despacho 2663/2016 –PRES, folha 70, 
encaminhou os autos para que fosse apreciado o recurso apresentado pela Fazenda 
Pública Estadual em uma Câmara Julgadora. 

 
Houve o julgamento na Primeira Câmara Julgadora e foi decidido, 

por unanimidade de votos, declarar a nulidade da sentença singular, em razão de não ter 
sido apreciada a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração, conforme consta no Acórdão Cameral de nº 440/2017, folhas 73 a 76. 

 
A Gerência de Representação Fazendária concordou com a decisão 

contida no referido acórdão cameral, mediante a emissão do Despacho 537/2017-GERF, 
folha 77 dos autos. 

 
O sujeito passivo se manifesta nos autos, folhas 85 a 88, reiterando a 

preliminar de nulidade do auto de infração e solicitando a improcedência do auto de 
infração, em virtude de já haver recolhido o imposto devido pelo diferencial de alíquota. 

 
Os autos foram encaminhados para a Instância Singular e foi 

proferida a Sentença de número 3.824/2017 – JULP, folhas 91 a 93, na qual o julgador 
singular considerou improcedente o auto de infração, com a argumentação de que o valor 
devido do diferencial de alíquota é de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para a 
operação de aquisição de veículos, constante na nota fiscal de número 52701, importância 
que já foi recolhida pelo contribuinte antes da notificação do lançamento. 

 
A Fazenda Pública se manifesta apresentando recurso a Câmara 

Julgadora, folhas 94 e 95, aduzindo que houve equívoco na conclusão do julgador 
monocrático. Cita que a diferença entre as duas alíquotas é de 5%, a qual deve ser 
aplicada sobre base de cálculo reduzida, desde que o contribuinte preencha as condições 
previstas na legislação. 

 
Assim, a Fazenda Pública argumenta que o valor do diferencial de 

alíquota seria de R$ 11.625,00, com a dedução do imposto recolhido no montante de R$ 
R$ 6.200,00, permaneceria o imposto na importância de R$ 5.425,00, caso o contribuinte 
faça jus ao benefício fiscal da redução da base de cálculo. 

 
No entanto, se o contribuinte não tiver direito a redução da base de 

cálculo, o valor devido pelo diferencial de alíquota seria de R$ 15.500,00 (quinze mil e 



quinhentos reais), como o contribuinte já recolheu R$ 6.200,00, o total a ser exigido no 
presente lançamento passaria para R$ 9.300,00. 

 
Ao final, a Fazenda Pública requer a procedência do lançamento nos 

valores citados, conforme se avalie se o contribuinte tem ou não o direito ao benefício 
fiscal da redução da base de cálculo. 

 
Regularmente notificado para contraditar o recurso, a defesa do 

sujeito passivo requer que seja mantida a decisão singular que considerou improcedente o 
auto de infração. Argumenta que em revisão constante nos autos o revisor do lançamento 
posicionou pela improcedência do auto de infração. Desta forma, o sujeito passivo requer 
que seja negado provimento ao recurso da Fazenda Pública e que prevaleça a sentença 
singular que julgou improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 
                              V O T O 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência do ICMS decorrente do 

diferencial de alíquotas devido sobre a aquisição de veículos por intermédio da nota fiscal 
de número 52.701, emitida em 30/04/2010. De acordo com o auto de infração lavrado, o 
valor devido seria de R$15.500,00, sendo que a mercadoria foi adquirida pela importância 
de R$ 310.000,00, e foi utilizada uma alíquota interestadual de 7%, a alíquota interna é de 
12%. Portanto, aplicando 5%, que é a diferença entre as alíquotas, sobre o valor de R$ 
310.000,00, obtemos o valor de R$ 15.500,00.  

 
No entanto, percebe-se que para a operação referida há uma 

redução na base de cálculo para as operações internas, conforme dispõe o inciso XXXV 
do artigo 8º do Anexo VIII do RCTE. Seguindo, o comando legal do § 4º do artigo 12 do 
RCTE, constata-se que para calcular o diferencial de alíquota o contribuinte tem o direito 
do citado benefício fiscal. 

 
Com efeito, com a referida redução a carga tributária passa para 9%, 

porém a alíquota continua de 12%, a carga tributária é menor porque há a redução na 
base de cálculo e não na alíquota, como foi calculado pelo contribuinte e aceito pelo 
julgador singular. 

 
De tal modo, que o valor correto de se apurar a base de cálculo do 

imposto devido pelo contribuinte relativo ao diferencial de alíquota, com o uso do benefício 
fiscal é da seguinte forma: a diferença de alíquotas é 12% menos 7%, o que resulta em 
5%, devendo ser aplicada esta alíquota de 5% sobre o valor da base de cálculo com a 
redução prevista na legislação estadual. Assim 5% sobre a base de cálculo reduzida, que 
corresponde a 75% do valor de R$ 310.000,00, ou seja, sobre a importância de R$ 
232.500,00, valor da base de cálculo após a redução prevista no referido benefício fiscal, 
apura-se, assim, o valor do imposto do diferencial de alíquota devido no montante de R$ 
11.625,00. 

 
Desse modo, chega-se à conclusão que a importância que o sujeito 

passivo deveria recolher pelo diferencial de alíquotas seria de R$ 11.625,00, contudo, 
como o contribuinte recolheu de forma espontânea o valor de R$ 6.200,00, o valor que 



ainda resta a ser recolhido pelo sujeito passivo é a importância de R$ 5.425,00 (cinco mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais). 

 
Esse é o meu entendimento sobre a forma correta de apurar o 

imposto devido relativo ao diferencial de alíquota, o qual está em plena sintonia com o 
Parecer 080/2012 – GEOT, de 13/01/2012, o qual tem a seguinte conclusão sobre essa 
questão: 

 
[...] 
 
Posto isso, conclui-se que, de regra, havendo benefício fiscal de redução de base 
de cálculo na operação interna, o diferencial de alíquotas, que corresponde à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual, incidirá sobre a base de cálculo 
reduzida, consoante inteligência do artigo 12, §4º do Decreto 4.852/97(RCTE). 
É o parecer. 
 

 
No que diz respeito ao recurso da Representação Fazendária sobre 

a possibilidade do sujeito passivo não preencher as condições necessárias para usufruir o 
benefício fiscal da redução da base de cálculo, entendo que a própria Representação 
Fazendária não apontou qualquer condição que não foi cumprida pelo contribuinte para 
que ele deixasse de ter direito de utilizar o benefício fiscal, acrescenta-se a essa tese o 
fato do revisor se posicionar de forma favorável à fruição do benefício fiscal sem nenhuma 
contestação, por essas razões não encontrei nenhum óbice para que o contribuinte tenha 
o direito do benefício fiscal da redução da base de cálculo e o cálculo do diferencial de 
alíquota foi realizado com o referido benefício fiscal. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública 

e dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais), juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00431/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Bem do 
ativo cuja destinação é alheia à atividade do estabelecimento 
agropecuário.  Utilização indevida de isenção. Omissão de 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas. Procedência.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
2. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 
1º, II). 
 
3. É devido o ICMS diferencial de alíquotas em face da 
constatação de que o fato jurídico tributário não se subsume ao 
conceito abstrato e genérico da hipótese normativa descrita no 
art. 6º, inciso XCII do Anexo IX do RCTE.  
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se da exigência do ICMS diferencial de alíquotas, incidente na 
operação de aquisição interestadual de semirreboque tanque, para uso em atividades 
alheias ao do estabelecimento, perdendo, portanto, o direito à isenção prevista na 
legislação tributária. 

 
Consta como infringido o art. 11, § 1º, II da Lei 11.651/91, combinado com 

o art. 76, II, “b” do Decreto 4.852/97 e art. 3º da Instrução Normativa nº 155/94GSF. Foi 



aplicada a penalidade prevista pelo art. 71, III, “a” da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
17.917/12. 

 
Os autos foram instruídos com o extrato de Consulta Detalhada do 

Contribuinte Pessoa Física, cópia do DANFE nº 7734, referente à aquisição do 
semirreboque e Relatório de Histórico de Pagamentos. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância. Alega ser produtor rural, inscrito no Cadastro de Contribuintes da 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, se dedicando à plantação, produção e venda 
de hortifrutas. Alega que o bem, objeto da presente autuação, foi adquirido para utilização 
em suas atividades, como transporte de água, adubos e dos próprios produtos. Junta aos 
autos cópia de extrato cadastral, cópia de contrato particular de arrendamento rural e 
declaração emitida pelo Sindicato Rural de Mara Rosa. Requer seja declarada a 
insubsistência do presente auto de infração com o seu consequente arquivamento. 

 
Por meio do despacho nº 210/2017-JULP, o julgador singular remete os 

autos em diligência para manifestação do autuante quanto às alegações do sujeito passivo 
e para apresentação de informações adicionais quanto à utilização do bem em atividades 
alheias ao do estabelecimento. 

 
Em atendimento ao solicitado, o autuante elabora relatório diligencial e 

promove a juntada de documentação (fls. 37/73), com vista a comprovar que o bem 
adquirido foi utilizado apenas para prestação de serviços de transporte para terceiros. 

 
Intimado do resultado da diligência, fls. 75, o sujeito passivo não se 

manifesta. Autos retornam para sequência do julgamento. 
 
O julgador singular conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

declarar procedente o auto de infração, conforme sentença de fls. 76/78, nos seguintes 
termos: 

 
“A nota fiscal de aquisição do semi reboque consta como única entrada 
para o sujeito passivo no período em que se encontrou ativo. Conforme 
consulta aos Sistemas da SEFAZ, não consta nenhuma aquisição de 
insumos, sementes ou fertilizantes.  
 
Em consulta ao DETRAN, a diligência constatou ainda que o semi reboque 
em questão foi emplacado na categoria “aluguel” com placa OOB 0334. 
Ainda, em consulta aos Sistemas SEFAZ, verificou-se a existência de 
vários conhecimentos de transportes eletrônicos, fls. 45/71, constando o 
uso do semi reboque em questão para prestação de serviços de 
transportes de carga para terceiros.  
 
Assim, entendo que a diligência efetuada trouxe aos autos elementos mais 
que suficientes para comprovar, com segurança, a utilização do bem em 
questão em atividades alheias à do estabelecimento do produtor 
agropecuário, cabendo, portanto, a exigência do ICMS diferencial de 
alíquotas desde a data da ocorrência do fato gerador.” 
 
Em face da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário, em síntese, com os seguintes argumentos (fls. 84/90): 
 



(a) afirma que é produtor rural devidamente inscrito no cadastro de 
contribuintes do Estado, dedicando à plantação, produção e venda de hortifrutas; 

 
(b) informa que é filiado ao Sindicato Rural de Mara Rosa – GO, como 

produtor rural, e que o semirreboque é utilizado para a atender as necessidades diárias 
em sua produção. Serve para o transporte de água, combustível e inclusive para 
transporte de adubo e os próprios produtos; 

 
(c) alega que utiliza o semirreboque para a manutenção de sua produção 

rural, também utiliza para outras tantas atividades que lhe asseguram a sobrevivência e de 
sua família nos períodos em que não está sendo ocupado na lavoura; 

 
(d) defende que o auto de infração é inseguro por determinação da 

infração, devido ao fato de que o ilustre fiscal lavrou no auto de infração em discussão 
como omisso e doloso, o que caracteriza erro de forma, causando a nulidade;  

 
(e) aduz que a multa é exacerbada; 
 
Pede, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de ser julgado 

improcedente o auto de infração.    
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

Da preliminar 
 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos de fls. 04 a 11.  

 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, conforme solicitação 

contida no Despacho nº 210/2017 - JULP (fls. 34/35). Mais informações foram trazidas aos 
autos, conforme relatório e documentos de fls. 37/73, aclarando dúvidas porventura 
existentes.   

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 
 

O sujeito passivo deixou de pagar o ICMS diferencial de alíquotas 
referente à aquisição interestadual de semirreboque tanque, sob a alegação de ser 
produtor rural devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do Estado, dedicando à 
plantação, produção e venda de hortifrutas e que utiliza o semirreboque para a 
manutenção de sua produção rural, também utiliza para outras atividades, que asseguram 



a sua sobrevivência e da família, nos períodos em que não está sendo ocupado na 
lavoura. 

 
Analisemos o dispositivo legal que concede a isenção do ICMS diferencial 

de alíquotas na aquisição interestadual de bem destinado ao ativo imobilizado de 
estabelecimento agropecuário, constante do anexo IX do RCTE:  
 

Art. 6º São isentos do ICMS: 
 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial, exceto o gerador de 
energia elétrica, e agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou 
alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 
 
Embora o auto de infração estivesse devidamente instruído desde a fase 

inicial, a diligência realizada complementou e esclareceu melhor o lançamento tributário. 
Nesse sentido, é importante analisarmos a manifestação do fiscal em seu relatório 
diligencial (fls. 72/73). Vejamos: 

 
“Em resposta ao pedido de manifestação contido no DESPACHO n. 
210/2017-JULP, o qual solicita o envio do processo à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Porangatu, a fim de que, sejam apresentadas 
informações adicionais para comprovação da utilização do bem, objeto da 
autuação, em atividades alheias à do contribuinte, tenho a relatar que:  
 
Produtor rural não se encontra mais no local e, conforme consulta em 
anexo, seu cadastro suspenso desde 25/11/2015 por contrato de 
arrendamento. (fl. 37)  
 
No período em que esteve ativo, relatórios em anexo, o produtor não 
emitiu nenhuma Nota Fiscal de venda, ou seja, não houve 
comercialização de nenhum produto. (fl. 11, 38 e 39)  
 
No período em que esteve ativo a única Nota fiscal de entrada do produtor 
foi de aquisição do semirreboque, ou seja, o produtor não adquiriu 
sementes, fertilizantes, ou quaisquer outros insumos. (fl. 40 e 41)  
 
Conforme extrato da consulta em anexo, o Sr. Marcio de Deus Vieira está 
credenciado junto Agencia Nacional de Transportes Terrestres, como 
transportador apto a realizar o transporte remunerado de cargas para 
terceiros. (fl. 42)  
 
Conforme consulta ao sistema do DETRAN, em anexo, o semirreboque 
em questão foi emplacado na categoria "ALUGUEL", com a placa OOB-
0334. (fl. 43) 
 
O Sr. Marcio de Deus Vieira, possui também um caminhão 
IVECO/STRALIS – PLACA OMO -9849, adquirido em valor de R$ 
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313.000,00 (não foi utilizada a inscrição de produtor rural na aquisição 
deste veículo). (fl. 44). 
 
Conforme relatório de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), em 
anexo, a placa do semirreboque foi encontrada em 8 CT-e emitidos no ano 
de 2014 e, em 49 CT-e emitidos no ano de 2015. Todos os CT-e são 
relativos ao transporte de mercadorias para terceiros. (fl. 45, 46 e 47)  
 
Conforme o relatório acima, o semirreboque foi utilizado para transporte de 
combustíveis, o que tornaria inviável a utilização no transporte de água 
como alegou o contribuinte em sua defesa. 
 
A verificação da validade dos CT-e relacionados pode ser feita, utilizando 
a chave de acesso que consta no relatório, através do 
site www.cte.fazenda.gov.br 
 
Dos 57 CT-e que foram relacionados, anexei 6 a fim de demonstrar que o 
Sr. Marcio de Deus Vieira utiliza o semirreboque apenas para transporte 
de combustíveis para terceiros.”  
 
Pelo relatório diligencial apresentado, corroborado pelos documentos 

juntados aos autos, está devidamente comprovado que a aquisição do semirreboque não 
foi destinada ao ativo imobilizado de estabelecimento agropecuário, assim não se 
enquadra na isenção do ICMS prevista no artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX do RCTE, 
conforme acima transcrito.  

 
Devo registrar que o sujeito passivo não contesta o relatório diligencial, 

apesar de devidamente intimado para se manifestar (fls.74/75). 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, nego-lhe provimento 
para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00449/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitadas. ICMS. Diferencial de alíquota, aquisição de 
mercadorias para uso e/ou consumo. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" 
do CTE, com aplicação da forma qualificada prevista no §9º, 
inciso I do CTE. Exclusão de solidários da lide. Acatada. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou o procedente o lançamento, quando a defesa não trouxer 
aos autos elementos de prova capazes de contrapor a exigência 
preambular, fazendo adequações permitidas em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, com  adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e com aplicação da forma 
qualificada prevista no § 9º, inciso I do mesmo dispositivo legal. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. E, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Neuraci Martins Sousa e Reginaldo 
Martins de Assis da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo 
Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão de ter adquirido em operações interestaduais mercadorias 
para seu uso e consumo e/ou ativo imobilizado sem escriturar e recolher o ICMS referente 
ao diferencial de alíquota, conforme, notificação fiscal, notas e livros fiscais, 



demonstrativos e demais elementos juntados aos autos para fundamentação da acusação 
fiscal. 

 
Juntou-se aos autos documentos, fls. 08 a 18. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados, fls. 20 a 25, e apresentaram 

impugnação em Primeira Instância, fls. 53 a 37. Anexaram documentos, fls. 41 a 50. 
 
Conforme Despacho nº 1253/2016 – JULP, fls. 52, os autos foram 

encaminhados, mediante sorteio, para outro julgador singular que entendeu pela 
conversão do feito em diligência, em que solicita da fiscalização a juntada em papel de 
todos os demonstrativos necessários a comprovar a acusação fiscal. 

 
Em atenção ao despacho acima, foram juntados aos autos todos os 

documentos fiscais, demonstrativos dos cálculos do diferencial de alíquota, resumo da sua 
escrituração fiscal digital conforme solicitado pelo julgador monocrático, fls. 53 a 61. 

 
Depois de cumprida a diligência acima e antes que os autos fossem 

devolvidos a esta instância para julgamento, os sujeitos passivos foram novamente 
cientificados do resultado da revisão fiscal e silenciaram, fls. 63 a 68. 

 
Pela Sentença nº 4478/2017, fls. 70 a 73, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Intimados, fls. 74 a 94, os sujeitos passivos apresentaram recurso 

voluntário, fls. 96 a 100, alegando que o auto de infração é nulo, em face de sua manifesta 
impropriedade, especialmente por não se revestir a ação fiscal dos elementos necessários 
a constituição do crédito tributário, posto que os trabalhos de lançamento foram realizados 
com insegurança. Nos autos não há qualquer detalhamento e/ou aprontamento de origem, 
critérios e meios utilizados para apuração indicada. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Nulidade:  cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, questionadas pela defesa, rejeitadas, conforme passo a expor:  

 
O levantamento é compreensível e está em consonância com as 

notas fiscais emitidas e com o imposto nelas destacados. 
 
A alegação do sujeito passivo de que o lançamento não se ampara 

em levantamentos que fizesse claro o “quantum debeatur” não se sustenta visto que o 
julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência para a juntada de 
planilhas em papel e em mídia digital do cálculo do ICMS –diferencial de alíquota, 
juntamente com os DANFEs respectivos. 

 
Nesta senda, a diligência foi cumprida, fls. 53/62. 
 
Saneado o feito, as arguições de nulidade restaram prejudicadas, 

razão pelo qual, afasto-as.   



 
O sujeito passivo não trouxe aos autos nenhum argumento ou 

elemento de prova apto a modificar o mérito da decisão de primeira instância, motivo pelo 
qual a mantenho.  

 
Tratando-se de não escrituração do EFD, aplicável o inciso XXIII, “A” 

do artigo 71 do CTE, no presente caso, razão pela qual adequo a penalidade para aquela 
previsto no referido dispositivo. No entanto, porque há omissão de pagamento do imposto, 
mister combiná-lo com o agravante do §9º do mesmo dispositivo legal.  

 
Quanto aos solidários, excluo-os da lide, pois, houve emissão de 

notas fiscais e destaque do imposto. Não tendo havido sonegação fiscal, a não 
escrituração do EFD, tem como efeito o mero inadimplemento.    

 
Ademais, não é o caso para aplicação do artigo 135, III do CTN.   
 
Ante o exposto voto, rejeitando as preliminares de nulidade do auto 

de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", 
da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta 
e seis centavos) e com aplicação da forma qualificada prevista no § 9º, inciso I do mesmo 
dispositivo legal. Excluo os solidários da lide. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00492/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS 
Diferencial de Alíquotas não debitado na Apuração do ICMS na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
diferencial de alíquotas, tendo o contribuinte efetuado 
recolhimento do tributo em valor superior ao reclamado pelo 
Fisco, abrangendo as notas fiscais autuadas. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
debitar nos ajustes a débito da apuração do ICMS da Escrituração Fiscal Digital – EFD, o 
valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 1.426.357,58, 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, referente aos meses de agosto a dezembro de 2010, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e 
2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012.  

 
A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/156. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 161/162.  

 
O julgador singular expediu o Despacho nº 1312/2014 de fls. 

205/206, mediante o qual determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de 
Substituição Tributário a fim de que autoridade fiscal verifique todas as alegações e 
questionamentos do sujeito passivo e verifique, ainda, se a provas juntadas são 
consistentes, observando ao final se existe, ou não, razão em suas alegações de que 
nada deve. 



 

Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal revisora informou 
que todos os valores foram equivocadamente recolhidos na inscrição estadual nº 
10.413.102-0, sendo tais valores são suficientes para suportar os débitos lançados no LRA 
da empresa, mais os débitos lançados no LRA da recorrente.  

 

Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo se opondo à conclusão do revisor quanto à ratificação dos valores cobrados. 
Junta vasta jurisprudência que entende aplicável ao caso. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 298/305, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 310/322, no qual reitera que a infração cometida consistiu tão somente 
em um erro no lançamento da inscrição estadual da empresa, tendo em vista que o 
imposto foi devidamente recolhido. Destaca, ainda, que o erro em comento em nada lesou 
aos cofres públicos. Finaliza requerendo que seja declarada a improcedência do presente 
auto de infração.  

 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
386/387 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de circunscrição do sujeito passivo a fim de que auditor fiscal estranho a lide proceda a 
análise da alteração dos documentos constantes do processo supracitado, manifestando-
se ao final se ainda permanece a exigência tributária total ou parcialmente.  

 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que sobre a permanência 
da exigência tributária total ou parcial, entende que a autuação lavrada é procedente, 
observando que o estabelecimento autuado cometeu a infração apontada e está 
realmente sujeito às penalidades previstas no Código Tributário Estadual.  

 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta Manifestação às 
fls. 395/396, reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 223/2017 
de fls. 393/396, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso ao Conselho 
Superior às fls. 398 a 405, alegando que as revisões constataram que os pagamentos 
descritos nos DAREs, englobam muitas operações das duas inscrições estaduais distintas 
o que impossibilitaria as correções da inscrição estadual nos DAREs. Requer, assim, a 
reforma da decisão cameral para que seja declarada a procedência do auto de infração. 

Em suas contrarrazões (fls. 411 a 419), o sujeito passivo alega que a 
suposta infração cometida pela empresa constitui somente em um erro de lançamento na 
inscrição estadual na guia de recolhimento, mostrando-se evidente sua boa-fé. Alega, 
ainda, que teve ciência e tomou todas as providências cabíveis para corrigir a sua falha 
com apresentação de requerimento para a regularização do DARE. Destaca, também, que 



o simples erro no preenchimento da inscrição é uma falta meramente formal, não 
caracterizando um descumprimento fraudulento e com finalidade de descumprimento da 
obrigação. Finaliza, requerendo que seja mantida a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor 
do sujeito passivo por ter deixado de debitar nos ajustes a débito da Apuração do ICMS da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na 
importância de R$ 1.426.357,58, incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. 

Em sua peça recursal, o sujeito passivo alega, em síntese, que o 
tributo exigido fora recolhido com a informação de outra inscrição e não a inscrição da filial 
autuada, tendo apresentado requerimento para regularização de DARE preenchido 
incorretamente, o qual foi protocolado em 29/05/2015. 

Em detida análise da documentação juntada aos autos às fls. 
377/385, verifico que o contribuinte fez o recolhimento de ICMS diferencial de alíquotas 
em valor superior ao reclamado pelo fisco na inscrição estadual de outro estabelecimento, 
abrangendo as notas fiscais autuadas. 

Ademais, a própria autoridade fiscal, em diligência, atestou que os 
valores foram recolhidos a maior. Portanto, no caso em comento, o erro material cometido 
pela recorrente não trouxe prejuízo ao erário público, sendo, inclusive, como dito 
anteriormente, auferido o recolhimento de ICMS em valor superior ao reclamado pelo 
fisco. 

Diante do exposto, concluo que o feito em questão não deve 
prosperar, pois a documentação acima mencionada comprova de maneira inequívoca que 
o sujeito passivo não praticou a infração fiscal estampada na basilar.             

Com a exposição supra, finalizo este meu voto conhecendo do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00535/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de reinclusão na 
lide do sujeitos passivos solidários. Rejeitado. Mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento. Omissão de 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas. Procedência 
parcial do lançamento.  
 
1. o diretor, gerente, administrador ou representante da pessoa 
jurídica somente responde pelo crédito tributário conjuntamente 
com o contribuinte quando, em decorrência dos atos que 
praticar, intervir ou pela omissão de que for responsável, 
concorrer para a pratica da infração vinculada à ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária.  
 
2. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 
1º, II). 
 
3. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 13, III). 
 
4. É isento do ICMS diferencial de alíquotas relativamente à 
aquisição de bem, destinado ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial, vedada sua utilização, dentro de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do 
bem, em atividades alheias à do estabelecimento, inclusive 
locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Art. 6º, XCII, 
do Anexo IX do RCTE). 
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar 
em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.218.704,53 (um milhão, duzentos e dezoito mil, setecentos e 
quatro reais e cinquenta e três centavos), considerando o pagamento de fls. 596 para fins 
de possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, 
Luis Antônio da Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, 



Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 641.626,07 (seiscentos e quarenta e um mil, 
seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos), considerando o pagamento de fls. 596 
para fins de possível extinção do crédito tributário. E, por maioria de votos, rejeitar o 
pedido da Fazenda Pública de reinclusão na lide dos solidários HENRI PHILIPPE 
REICHSTUL e ROGÉRIO ALMEIDA MANSO DA COSTA REIS. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa, Valdir Mendonça Alves e José Luiz 
Rosa. Vencidos os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua e José Paixão de Oliveira Gomes, que votaram acolhendo o pedido de 
reinclusão na lide dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual perante o 
Conselho Superior em face de decisão adotada pela Terceira Câmara deste Conselho 
Administrativo Tributário que rejeitou a preliminar fazendária de perempção da empresa, 
excluiu da lide os solidários indicados na peça de lançamento e julgou parcialmente 
procedente exigência fiscal contida em auto de infração. 

Do auto de infração referido consta a seguinte “descrição do fato”: 

Deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de 
1.719.541,03 (um milhão setecentos e dezenove mil quinhentos e 
quarenta e um reais e três centavos), incidente na operação de 
aquisição interestadual das mercadorias destinadas ao uso/consumo 
do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. (grifamos) 

O acórdão contra o qual se interpõe o recurso (AC nº 00564/13-IIICJUL) 
encontra-se assim ementado: 

Processual. Preliminar de perempção da empresa, suscitada pela 
Representação Fazendária. Rejeitada.  

Estando demonstrado nos autos que o polo passivo compareceu ao 
processo, dentro do prazo legal, deve ser rejeitada a preliminar de 
perempção. 

Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário da lide, 
arguida pela defesa. Acolhida.  

Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, etc. que não 
tenham agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou 
estatutos, ou concorrido para prática de ilícito tributário, não podem ser 
sujeitos passivos solidários da lide. 

ICMS. Diferencial de alíquota. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente em parte.  

Deve ser considerado procedente em parte o auto de infração, quando a 
instrução processual indicar que o polo passivo atendeu parcialmente a 
reclamação primeira. 



A Certidão de Julgamento, de fls. 700/701, indica que a Câmara Julgadora 
deu parcial provimento ao recurso a ela dirigido para excluir os solidários da lide e, ao 
final, considerar parcialmente procedente o lançamento fiscal, no valor de ICMS R$ 
641.626,07 (seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete 
centavos), devendo ser considerada a importância paga pelo documento de fls. 596, tendo 
sido vencido o Conselheiro Elias Alves dos Santos que votou pela procedência integral do 
feito. 

Na peça de recurso, encartada às fls. 739/742, a Fazenda Pública pleiteia 
a reinclusão dos solidários no polo passivo da obrigação tributária, porquanto a decisão 
recorrida seria notoriamente contrária à disposição expressa das legislações tributárias, 
estadual e federal, por ofensa literal aos preceitos do art. 45, XII da Lei n. 11.651/91 e 
artigos 124 e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 

Aduz o autor da peça recursal que, de acordo como os documentos de fls. 
06/07, utilizados para identificação dos sujeitos passivos solidários, os Srs. Henri Philippe 
Reichstul e Rogério Almeida Manso da Costa Reis são respectivamente, diretor-presidente 
e vice-presidente, respectivamente, da autuada, portanto ambos têm corresponsabilidades 
pelo adimplemento do crédito tributário, nos termos do art. 45, XII da Lei nº 11.651/91 e 
arts. 124 e 135, II do CTN, “vez que é de comezinha sabença que a pessoa jurídica 
materializa as suas ações nas pessoas dos seus administradores”. 

No que se refere ao mérito, a Fazenda Pública alega que em atendimento 
à Resolução nº 244/2011 (fls. 641), foi elaborado minucioso relatório (fls. 643/644), no qual 
foi confirmado o pagamento parcial feito pelo sujeito passivo no valor de R$ 641.626,07 (fl. 
a 596) e, ao final, concluiu que restariam, então, R$ 1.080.028,00 (fls. 675/676) a serem 
pagos pela autuada, contudo, a somatória destes dois valores resulta no montante de R$ 
1.721.654,96, superando o valor lançado na peça exordial, qual seja, R$ 1.719.541,03. 

Entende assim, a FPE que o valor a ser considerado, após a esta última 
revisão deve ser aquele lançado na peça inaugural, o qual deve ser deduzido do que já foi 
antecipado pelo sujeito passivo (fl. 596), remanescendo, assim, a exigência do crédito 
tributário no valor de R$ 1.077.914,96, a ser adimplida pela autuada e considerando o 
pagamento em duplicidade no valor de R$ 8.266,37 (fl. 677), acolhendo à sugestão de 
abatimento proposta pelo revisor, restaria, ainda, a quantia de R$ 1.069.648,59, a ser 
exigida do sujeito passivo. 

Alega a recorrente que ignorando o relatório revisional e pisoteando as 
demais provas dos autos, a III CJUL, por maioria de votos, decidiu pela procedência 
parcial do auto de infração no valor já recolhido pela autuada, qual seja R$ 641.626,07. 

Destaca a peça de recurso que a acusação fiscal versa sobre falta de 
pagamento do diferencial de alíquotas incidente sobre operação de aquisição interestadual 
de mercadorias, destinadas a uso consumo do estabelecimento do sujeito passivo, ou 
seja, trata-se de perfis, estruturas metálicas, etc., utilizadas em obra de construção civil do 
sujeito passivo, conforme bem demonstrado em nota explicativa (fl. 05, item 2). 

Entende que o Parecer n 661/2005-GOT corrobora a acusação fiscal que 
se encontra fundamentada nos artigos 11, § 1°, II e 63, § 2°, do CTE e no artigo 76, ll “a”, 
do RCTE. 

Ao final, requer a reforma do Acórdão da III CUL no 564/2013, para 
reincluir na lide os solidários Henri Philippe Reichstul e Rogério Almeida Manso da Costa 
Reis e declarar procedente o lançamento, nos termos da peça exordial, porém, deduzindo 
os seguintes valores: a) pago em duplicidade (fls. 677) e b) aquele já recolhido pelo sujeito 
passivo (fls. 596), para efeito da extinção do crédito tributário em comento. 



Em contradita ao recurso fazendário, o sujeito passivo apresenta a peça 
de fls. 750/764, na qual pugna pelo não conhecimento do recurso, por patente ausência de 
fundamentação, visto que a peça recursal deixou de enfrentar os pontos decididos no v. 
acórdão recorrido, bem como, deixou de apresentar qualquer fato novo que eventualmente 
ensejaria a reforma do decisum. 

Alega que nos termos do art. 135, III, do CTN, os dirigentes de pessoas 
jurídicas de direito privado somente respondem de modo pessoal pelas obrigações 
tributárias, se tais obrigações resultarem de atos praticados com excesso de poder ou 
infração da lei, do contrato ou estatuto social. 

E que ao contrário do alegado pelo Representante Fazendário, a regra 
geral de responsabilidade de pessoas jurídicas esculpida no art. 135, III, do CTN é a de 
que os representantes das pessoas direito privado não respondem pessoalmente pelos 
tributos devidos pelas pessoas jurídicas, exceto nas hipóteses em que tais representantes 
tenham agido com excesso de poderes ou infração da lei, do estatuto ou do contrato 
social, o que não é o caso dos autos. 

Argumenta, ainda, que o v. acórdão está em consonância com o art. 6º, § 
5º, da Lei no. 16.469/09, o qual determina que o Conselho Administrativo Tributário deverá 
julgar os processos administrativos fiscais do Estado de Goiás conforme o entendimento 
dos Tribunais Superiores, razão pela qual, não merece acolhida o pleito fazendário. 

Quanto ao mérito, entende que ao contrário do que afirma o 
Representante Fazendário, as operações realizadas pela Autuada e objeto da presente 
autuação fiscal atenderam integralmente a todas as condições estabelecidas para o 
reconhecimento da isenção prevista no artigo 2º, inciso IV, da Lei n° 13.453/99, uma vez 
que: (i) integraram o seu ativo imobilizado e (i) encontram-se diretamente vinculadas ao 
seu processo produtivo. 

Argumenta a recorrida que as mercadorias objeto da autuação fiscal, 
adquiridas pela Autuada no período de agosto de 2008 a junho de 2009 foram destinadas 
a integração do seu ativo imobilizado e ao seu processo produtivo de açúcar e álcool e 
que as notas fiscais abrangidas pelo lançamento fiscal, descrevem as seguintes 
mercadorias: - Materiais elétricos; - Perfis leves e perfis médios; - Estrutura metálica de 
sustentação; - Estruturas metálicas p/ caldeiras; - Estruturas metálicas do tratamento de 
caldo; - Materiais de infra-estrutura; - Escadas e plataformas, e - Guarda-corpo tubular 
completo. 

Assim, destaca que os “materiais elétricos” indicados na Planilha 02 
(juntada com o recurso voluntário), tratam-se cabos elétricos para a interligação dos 
equipamentos de produção de açúcar e álcool à rede de distribuição de energia elétrica e, 
como é intuitivo, os cabos de alimentação de força dos equipamentos elétricos da Usina 
são elementos constitutivos destes próprios equipamentos, não podendo ser descritos 
genericamente como partes integrantes de “obra estrutural”. 

Ainda que os denominados “perfis leves”, “perfis médios” e “estruturas 
metálicas” adquiridos da empresa META STEEL e indicados nas Planilhas 3, 4 e 5 
(juntadas com o recurso voluntário) tratam-se de estrutura utilizadas para a sustentação 
das tubulações de vapor, água e caldo de cana e, desta forma, constituem parte integrante 
e indissociável dos equipamentos que constituem o processo produtivo da Autuada. 

Que as mercadorias indicadas nas Planilhas 6, 7 e 8 (juntadas com o 
recurso voluntário) constituem partes integrantes dos equipamentos fornecidos pela 
empresa DEDINI S/A INDÚSTRIA DE BASE, destinados à geração de vapor e ao preparo 
e fermentação do mosto. 



E, por fim, que a vinculação das “escadas e plataformas” indicadas na 
Planilha 8 e do “guarda-corpo” referido na Planilha 9 (juntada com o recurso voluntário) ao 
processo produtivo decorre da necessidade das pessoas de se aproximarem em 
segurança dos equipamentos de produção para operação direta e manutenção e, 
portanto, não podem ser confundidos com escadas ou plataformas ordinariamente 
utilizadas para o simples trânsito de pessoas. 

Entende que o entendimento expresso no Parecer n° 661/2005-GOT não 
tem aplicação ao presente caso visto que a alegação de que os bens adquiridos “poderiam 
ser retirados da usina e utilizados em outros empreendimentos de obras civis 
notadamente edifícios onde sua estrutura fosse metálica” é meramente especulativa, de 
modo que forçosa é a conclusão de que as mercadorias objeto da autuação fiscal foram 
destinadas ao ativo imobilizado da Autuada e se encontram vinculadas à sua atividade 
produtiva, razão pela qual atendem perfeitamente às condições estabelecidas pelo artigo 
2º, inciso IV, da Lei no 13.453/99, para gozo da isenção do diferencial de alíquota do ICMS 

Ao final, requer seja julgado improcedente o recurso do Representante 
Fazendário, e por consequência, seja mantido integralmente o v. acórdão recorrido.   

Em seguida, em sessão realizada no dia 04/09/2014, o Conselho Pleno 
aprova a Resolução nº 083/2014, de fls. 772/774, por meio da qual determina a intimação 
da autuada para “juntar aos autos documentos explicativos do emprego dos bens citados 
nas notas fiscais de fls. 37 a 316, para a montagem dos bens destinados ao APIm, assim 
entendidos como sendo aqueles que, conforme anteriormente citado, apresentem-se 
como unidades autônomas que, se migrada, cada uma, para qualquer outra planta de 
processamento industrial, produza o mesmo trabalho unitário que produzia na planta 
anterior”. 

Em atendimento ao solicitado, a recorrida junta ao feito a documentação 
que se vê às fls. 781/805, a qual comprovaria o emprego dos bens relacionados nas notas 
fiscais de fls. 37 a 316 no ativo imobilizado da empresa. 

Retornado o processo à apreciação do Conselho Pleno, este, em sessão 
do dia 27/01/2015, por meio da Resolução nº 11/2015, de fls. 812/814, determina 
novamente a intimação da autuada, desta feita para juntar aos autos: A) relatório 
explicativo do emprego dos bens citados nas notas fiscais objeto da autuação, para a 
montagem dos bens destinados ao Ativo Permanente Imobilizado, assim entendidos como 
sendo aqueles que apresentem-se como unidades autônomas que, se migrada, cada uma, 
para qualquer outra planta de processamento industrial, produza o mesmo trabalho 
unitário que produzia na planta anterior; e B) caderno de encargos, projeto executivo e 
outros documentos descritivos e de detalhamento que julgar pertinentes para a perfeita 
demonstração do emprego dos bens que foram objeto da presente autuação na unidade 
industrial. 

Na Resolução mencionada foi adicionada a observação de que “Os 
documentos complementares a serem trazidos aos autos, juntamente com o laudo já 
apresentado, deverão propiciar, e, por isso, justificar, a remessa dos autos em diligência, a 
ser realizada por agente da fiscalização, que comprove, dentre todos os itens reclamados, 
quais que realmente compõem bens do Ativo Permanente Imobilizado, salientando, 
conforme já exposto na resolução anteriormente citada, que: 1.º) materiais de construção, 
tanto de alvenaria, quanto de estrutura metálica, sejam considerados como bens 
destinados ao uso e consumo, e não destinados ao Ativo Permanente Imobilizado; 2.º) as 
partes e peças que se inserem na planta industrial e que não produzem qualquer trabalho 
específico como unidade autônoma, isolada das demais, sejam consideradas como 
materiais de uso e consumo, que se desgastam com o tempo, não sendo, portanto, Ativo 
Permanente Imobilizado”. 



Em atendimento à aludida Resolução, a recorrida faz juntar ao processo o 
Laudo Técnico, de fls. 823/857, acompanhado das cópias de projetos de construção de fls. 
857/932. 

Em seguida, por meio da Resolução nº 059/2015, de fls. 935/938, o 
Conselho Pleno converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à Gerência 
Especial de Combustíveis para que fosse designada autoridade fiscal para, em visita ao 
parque industrial da recorrida e acompanhado por funcionários daquela empresa, 
identificar, dentre os materiais arrolados nas notas fiscais de fls. 37 a 316, aqueles que: A) 
tenham sido efetivamente empregados nos equipamentos de processamento industrial; B) 
a aquisição tenha sido a primeira para o referido equipamento; e C) não se destinem a 
obra de mera construção civil. 

A resolução em referência fez destaque no item B de que a primeira 
aquisição do material seria indicativo que não se trataria de peça de reposição, 
salientando, no entanto, que a aquisição em fase pré-operacional não é garantia de que se 
trate de primeira aquisição. 

Observou ainda a referida resolução que “Caso se consiga identificar 
materiais com tais características, ficará caracterizado para os mesmos o destino ao 
APIm, devendo estes ser expurgados do levantamento original e recalculado o montante 
do imposto remanescente”. 

Em atendimento a esta última resolução foi elaborado o Relatório 
Diligencial nº 0620/15-GCOM, que se encontra às fls. 940/946, no qual é informado que 
foram feitas visitas in loco nas usinas de Mineiros - GO e Perolândia - GO, as quais se 
fizeram acompanhar de engenheiros e advogados da autuada. 

O aludido Relatório Diligencial conclui pela existência de três 
possibilidades interpretativas para deslinde da questão: a primeira, na linha do 
entendimento expresso no Parecer n° 661/2005-GOT; a segunda, denominada 
“entendimento tradicional do fisco”, segundo a qual o auto de infração seria totalmente 
procedente, e a terceira que acolhe integralmente as razões apresentadas pela defesa 
propondo a improcedência do lançamento fiscal. 

Em seguida à manifestação contraditória do sujeito passivo, acostada às 
fls. 954/959, e ao memorial juntado às fls. 966/978, o Conselho Superior – nova 
denominação dada à instância especial em razão da Lei nº 19.595, de 12 de janeiro de 
2017 –, por meio da Resolução nº 023/2017 (fls. 979/980) determina o retorno dos autos à 
autoridade fiscal que produziu o Relatório Diligencial nº 0620/15-GCOM para esta: 1) 
identificar pontualmente dentre os materiais constantes das notas fiscais cujas cópias se 
encontram às fls. 37 a 316, aqueles que se destinam a montagem ou composição de 
equipamentos ou máquinas que atendam ao segundo Considerando da presente 
Resolução (autonomia, integridade e mobilidade); 2) proceder a exclusão dos referidos 
materiais do levantamento original, apresentando o valor do imposto exigível 
remanescente; 3) se necessário, buscar apoio junto às áreas técnicas da empresa 
autuada. 

Em atenção à determinação do Conselho Superior, a digna autoridade 
fiscal compõe o Relatório Diligencial nº 001/17-GERC, com seguinte teor: 

“Em cumprimento à Resolução n° 23/2017 - CS do CAT de 06 de abril de 
2017, (fls.979/980) que determina novo relatório de nossa lavra, 
mandando pontuar a separação dos materiais utilizados como ativo 
imobilizado daqueles usados como uso ou consumo nas instalações da 
empresa, e, observando ainda que a referida Resolução dispõe 
expressamente que o Parecer n° 661/2005 - GOT não tem caráter 
normativo e obedecendo também os demais considerandos dispostos na 



referida Resolução, passamos a emitir nossas impressões técnicas acerca 
do presente processo. 

Reiteramos a notícia que o auto de infração está parcialmente pago, já 
que houve o reconhecimento pela autuada que parte das mercadorias 
eram destinadas ao uso/consumo da empresa. Este fato reduziu bastante 
a quantidade de itens a serem analisados, conforme planilha fornecida 
pelo contribuinte - “ Discutidos no AI”, anexa, direcionando-nos fisicamente 
na vistoria in loco para as áreas da usina que dispunham de algum (ns) do 
(s) item (ns) remanescente (s). 

Como anteriormente afirmado, percebemos na nossa visita às usinas de 
cana de açúcar que fizemos em 2015 que essas indústrias são imensas 
máquinas de produzir álcool hidratado e anidro, sem quaisquer 
construções voluptuárias, apenas existindo lá construções úteis e 
necessárias à fiel execução do desiderato da empresa. Assim, itens 
polêmicos como escadarias, plataformas, materiais elétricos, estruturas 
metálicas, etc., cada um tem sua função apropriada - própria ou acessória 
no processo produtivo da empresa. Pegamos para exemplificar as 
plataformas - essas, conforme se pode notar pelas fotos anexas, não são 
apenas para se efetivar a manutenção do equipamento, mas têm nelas 
muitos equipamentos de verificação manuais (analógicos) que não estão 
disponíveis na central de operação da Usina e são leituras que têm que 
ser feitas periodicamente sob pena de se estancar o processo produtivo, 
assim temos o volume de cana em movimentação interna na Usina, a 
pressão dos canos de vapor, que podem explodir e que devem ser 
vistoriadas em diversas etapas do processo e outras verificações de 
praxe. 

Vemos na análise detalhada das notas fiscais de fls. 37 a 316 (análise 
solicitada pela resolução n° 23/2017) uma primeira categoria que 
corresponde à maior parte dos valores somados dessas notas fiscais e os 
seus materiais são: vergalhões, vergalhões e estruturas metálicas para 
caldeiras, escadas e plataformas e belgo (que é um tipo de vergalhão), 
estas mercadorias têm por natureza serem destinadas ao ativo imobilizado 
da empresa, até seria possível serem destinadas a uso da empresa mas 
nem os projetos juntados possibilitam essa análise, daí que é efetivamente 
a constatação da verdade in loco, no interior da linha de produção que 
possibilitaria essa análise extremamente complexa; temos uma segunda 

categoria de produtos que podem ser destinados ao ativo imobilizado ou 
não, pois dependendo da aplicação e do seu modo de uso podem também 
ser bens de uso ou consumo, assim um caso clássico dá-se com as 
chapas e com os canos, estes, se em contato direto com o produto final 
podem ser considerados bens de uso, constatado também o fato de que 
os produtos gerados pela usina de cana são altamente corrosivos e sua 
durabilidade poderá não ser muito alta, já se essas chapas e canos forem 
aplicadas fora do processo produtivo com certeza serão bens de ativo 
imobilizado, nessa categoria encontramos ainda: abraçadeiras, arruelas, 
conectores, disjuntores, cantoneiras, luminárias, reatores, etc., uma terceira 

categoria, de pouquíssimos elementos e valores irrisórios são aquelas que 
claramente são bens de uso ou consumo, dentre as encontradas temos: 
fita isolante e fosgrout. 

CONCLUSÃO 



Ao observar o parecer n° 661/2005 - GOT o autuante agiu corretamente 
ao autuar toda a mercadoria que adentra o estabelecimento industrial, pois 
todo o imposto seria devido no momento da entrada. 

No entanto, pelo todo exposto, em pesem outros pontos de vista e 
interpretações diversas da legislação tributária, pelo pudemos constatar in 

loco na usina de cana vistoriando as instalações e em conversas com seus 
engenheiros, pelas notas fiscais anexadas aos autos e, ainda, seguindo as 
orientações da resolução n° 23/2017 - CP/CAT na busca da verdade real, 
no nosso ponto de vista restou comprovado nos autos que o valor 
recolhido parcialmente pelo contribuinte (37,56% do total - fls. 728) 
superou em muito nossa expectativa em uma busca efetiva da nossa 
parte, por mais acurada que fosse, no sentido de se detectar que todo o 
material de uso e consumo constante das primeira categoria e da segunda 

categoria acima relatada (materiais que podem ser de ativo imobilizado ou 
de uso e consumo dependendo da destinação) somados àqueles da 
terceira categoria (materiais de uso e consumo) superassem o valor que foi 
pago pelo contribuinte, o que nos leva a supor com quase afirmação de 
certeza que o contribuinte já recolheu efetivamente o que era devido ao 
Erário Estadual. 

É o relatório. 

smj” 

Manifestando-se quanto ao teor do supratranscrito Relatório Diligencial, a 
recorrida, em peça de fls. 990/993, transcreve alguns trechos do documento produzido 
pela autoridade revisora e, ao final, conclui que “Tais afirmações atestam e confirmam as 
razões da decisão recorrida, bem como os fundamentos defendidos pela Recorrida neste 
processo administrativo no sentido de que, ressalvados os valores de ICMS já recolhidos 
no curso deste processo, é indevida a parcela remanescente do crédito tributário de 
ICMS”. 

É o relatório. 

 

D E C I D O 

 

O recurso da Fazenda Pública tem por base o relatório diligencial de fls. 
643/644, produzido em atenção à Resolução nº 0244/2011, da Primeira Câmara Julgadora 
(fls. 641), no qual a autoridade fiscal revisora conclui que, além do valor já pago pela 
autuada (R$ 641.626,07), “ainda resta o saldo remanescente de ICMS no valor de R$ 
1.080.028,89”, valor este demonstrado analiticamente na planilha de fls. 675/676. 

Do cruzamento da planilha mencionada, de fls. 675/676, com a planilha de 
fls. 947/949, juntada pelo autor da penúltima revisão realizada, conclui-se que os materiais 
que compõem a soma sobre a qual se estabelece o pleito fazendário são os seguintes: 
“escadas e plataformas”, “estruturas metálicas”, “estrutura metálicas p/ caldeiras”, 
“estrutura metálica de sustentação”, “estrutura metálica (telhas)”, “estruturas metálicas do 
tratamento de caldo”, “guarda-corpo tubular completo”, “perfis leves e perfis médios”, 
“materiais elétricos” e “Fosgrout Plus Onu não regulamentado”. 

Conforme consta do relatório, a exigência contida na inicial partiu do 
pressuposto que todos os materiais acima mencionados seriam destinados ao 
uso/consumo do estabelecimento da autuada e, por esta razão, a sua aquisição 
interestadual atrairia a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS (CTE, Art. 11, § 1º, 
II). 



Todavia, como já amplamente discutido no bojo do presente processo, a 
exigência fiscal ficaria excluída diante da comprovação de que os referidos materiais 
seriam, em verdade, destinados a compor o ativo imobilizado da empresa, isto por força 
da isenção concedida pelo art. 6º, XCII, do Anexo IX do RCTE. 

In casu, registramos que estas duas possibilidades dependem da análise 
do emprego final dos materiais em comento, a saber, se eles se destinariam à constituição 
da “obra estrutural” do estabelecimento da autuada (neste caso seriam considerados 
materiais para uso ou consumo) ou se eles serviriam para compor as “máquinas e 
equipamentos industriais” (neste caso seriam aceitos como destinados ao ativo 
imobilizado). 

Para essa finalidade, tomamos emprestadas as conclusões exaradas no 
Parecer nº 0726/2000 – AST, na parte que abaixo se transcreve, verbis: 

“Rubens Requião, em seu Curso de Direito Comercial, citando GARRIGUES, 
indica os elementos caracterizadores das mercadorias. 

‘a) corporalidade, que as distingue dos bens imateriais; b) mobilidade, que 
exclui os bens imóveis; c) aptidão para o tráfico; d) valor patrimonial próprio, 
intrínseco da própria coisa, excluindo-se os títulos de crédito; e) permanência 
atual no tráfico mercantil.’ 

A definição de bens imóveis está retratada no Livro II, art. 43 do Código Civil: 

‘Art. 43. São bens imóveis: 

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

II – tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como a 
semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que se não 
possa retirar sem destruição, modificação, fratura, ou dano;’ 

Os imóveis, portanto, não são considerados mercadorias e, além disso, não se 
incluem no campo de incidência do ICMS. A consulta refere-se a materiais de 
construção destinados à edificação de estabelecimentos comerciais ou 
industriais. Tais bens são mercadorias, enquanto não agregados à construção, 
quando, então, isso acontecer, passarão a ser considerados imóveis: 

Os materiais de construção adquiridos pelo estabelecimento não se destinam à 
revenda ou à industrialização, mas à incorporação à obra de construção civil, 
para uso próprio. Não são, também, mercadorias destinadas ao ativo imobilizado. 
Serão imobilizados mas na forma de imóvel, perdendo suas características 
originais.” 
 

Assim, entendemos que as escadas e plataformas, as estruturas metálicas 
em geral, os materiais de infra-estrutura, o guarda-corpo tubular, os perfis leves e perfis 
médios constituem ou foram utilizados para constituírem partes essenciais ou acessórias 
dos equipamentos industriais da autuada, quais sejam o difusor (que executa a mesma 
função da moenda) e a caldeira (utilizada para geração de vapor), equipamentos estes 
que, em seu conjunto, necessitam de tubulações para vapor, água e caldo de cana bem 
como compõem-se de plataformas e escadarias metálicas para acesso a manômetros, 
reparações e outra funcionalidades. 

Por outro lado, os “materiais elétricos” adquiridos, conforme a destinação 
informada pela recorrida, “tratam-se cabos elétricos para a interligação dos equipamentos 
de produção de açúcar e álcool à rede de distribuição de energia elétrica” e, neste sentido, 
os tenho como integrantes da “obra estrutural” do estabelecimento da autuada. 

De se ver que os tais materiais referem-se a cabos elétricos de diferentes 
bitolas utilizados para interligação dos equipamentos industriais à rede de energia elétrica 
e, neste sentido, assemelham-se aos materiais de construção em geral, considerados de 



uso ou consumo, razão pela qual se fazem sujeitos ao pagamento do diferencial de 
alíquotas conforme entendimento que se extrai do Parecer nº 0726/2000 – AST, na parte 
acima transcrita. 

Além disso, conforme assentado no Relatório Diligencial nº 001/17-GERC, 
o produto “Fosgrout Plus Onu não regulamentado” é destinado ao uso ou consumo da 
recorrida. Em relação ao outro produto mencionado no referido relatório, a saber, fita 
isolante, já foi feito o recolhimento do imposto, caracterizando matéria incontroversa.  

Assim, partindo da planilha que consta das fls. 675/676 (que constitui base 
do recurso fazendário e que, portanto, relaciona os produtos sobre os quais remanesce a 
controvérsia), concluímos que exigência fiscal deve permanecer em relação às notas 
fiscais a seguir arroladas, por meio das quais a autuada adquiriu materiais elétricos e 
fosgrout:  

 

Data da 
Nota Fiscal 

Número 
da Nota 
Fiscal 

Fornecedor 
Descrições dos 

Materiais 

Valor do 
Diferencial de 

Alíquota 

26/02/2009 150319 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    47.089,25  

26/02/2009 150323 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    42.381,49  

26/02/2009 150325 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    45.155,90  

26/02/2009 150326 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$      9.090,53  

26/02/2009 150328 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    24.470,49  

26/02/2009 150397 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$      4.000,00  

10/03/2009 341 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$    20.630,89  

18/03/2009 359 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$    10.578,57  

25/03/2009 1338 Romagnole Produtos Elétricos SA Mat. Elétricos R$         866,42  

25/03/2009 380 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$      2.477,95  

01/04/2009 403 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$      6.526,44  

24/04/2009 152177 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    43.287,97  

27/04/2009 152221 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    35.846,00  

27/04/2009 152222 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    38.267,92  

27/04/2009 152223 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    32.081,52  

27/04/2009 152226 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    13.269,21  

14/05/2009 506 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$    20.611,89  

14/05/2009 507 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$         880,63  

27/05/2009 153391 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    41.696,25  

27/05/2009 153395 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    36.475,32  

27/05/2009 153396 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$      9.127,77  

27/05/2009 153401 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$      5.089,84  

27/05/2009 153405 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    49.545,89  

27/05/2009 153407 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$      4.902,77  

27/05/2009 1534008 Phelps Dodge Brasil Ltda Mat. Elétricos R$    11.542,64  

27/05/2009 545 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$    15.659,54  

09/06/2009 558 Bortolot Sistemas Elétricos Ltda Mat. Elétricos R$    10.679,99 

09/03/2009 108385 Anchortec Ind. e Comercial Ltda Fosgrout R$      1.244,70  

11/03/2009 108458 Anchortec Ind. e Comercial Ltda Fosgrout R$         622,35  

16/03/2009 108618 Anchortec Ind. e Comercial Ltda Fosgrout R$      1.244,70  

TOTAL R$  585.344,83  

 



Desta forma, considerando o necessário abatimento do valor de R$ 
8.266,37 (fls. 677), pago em duplicidade, remanesce ainda a exigência no valor de ICMS 
de R$ 577.078,46, além do montante de R$ 641.626,07, já pago pela recorrida. 

Quanto ao recurso da Representação Fazendária, apresentado às fls. 
739/742, que pugna pela reinclusão na lide dos sujeitos passivos solidários Henri Philippe 
Reichstul e Rogério Almeida Manso da Costa Reis, rejeito-o, por considerar que a matéria 
sob apreciação é envolta de muita controvérsia, existindo dificuldade de entendimento 
tanto pelo sujeito passivo quanto pelo setor de fiscalização. 

A compreensão sobre o que é bem destinado ao ativo imobilizado para 
efeito de dispensa de pagamento do ICMS envolve alto grau de complexidade e de 
subjetividade na interpretação das normas tributárias pertinentes ao tema, o que 
certamente contribuiu para que a empresa inferisse equivocadamente que as aquisições 
constantes das notas fiscais objeto da autuação estariam ao abrigo da isenção do ICMS 
prevista no artigo 6º, inciso XCII do anexo IX do RCTE.  

Cabe destacar que a responsabilidade tributária de terceiro somente deve 
ser atribuída à pessoa que tem o poder de direcionar a ação da pessoa jurídica e em 
decorrência de seus atos praticados, sempre tendo como fundamento a existência de 
culpa ou dolo, sob pena de aplicação da responsabilidade objetiva, e assim, de forma 
equivocada, se igualar a responsabilidade atribuída ao contribuinte com a de terceiro. 

No presente processo, inexiste conduta especifica atribuída ao diretor e 
que esteja vinculada ao descumprimento da obrigação tributária. Não se pode afirmar que 
o diretor da empresa concorreu para a prática de infração à legislação tributária ou 
deliberadamente orientou ou determinou conduta de seus subordinados no sentido de 
descumprimento da obrigação tributária em comento. Entendo que a omissão de 
pagamento do ICMS em discussão deve ser atribuída exclusivamente ao contribuinte. 
Assim, mantenho excluídos da lide os sujeitos passivos solidários, pois a sua manutenção 
na lide não encontra amparo no artigo 45, inciso XII do CTE nem no artigo 135, inciso III 
do CTN. 

Destarte, conheço de ambos os recursos a este Conselho Superior, nego 
provimento ao recurso do contribuinte e dou parcial provimento ao recurso da 
Representação Fazendária para, quanto ao mérito, julgar parcialmente procedente o 
lançamento fiscal no valor de ICMS de R$ 1.218.704,53 (um milhão, duzentos e dezoito 
mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), considerando a importância 
paga pelo documento de fls. 596, todavia nego provimento ao recurso da Representação 
Fazendária quanto ao pedido de reinclusão na lide dos solidário, mantendo, 
consequentemente, excluídos do polo passivo os solidários Henri Philippe Reichstul e 
Rogério Almeida Manso da Costa Reis. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00553/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS 
diferencial de alíquotas e multa pela falta de registro de nota 
fiscal de aquisição interestadual de mercadorias na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD. Procedência. Arguição de adequação da 
penalidade. Acolhida. 
 
1. A alíquota do imposto é equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada, no 
estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a 
integração ao ativo imobilizado; (CTE, art. 27, V, a); 
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo, que votou pela improcedência do auto de infração. E, por 
maioria de votos, acolher a proposta da adequação da penalidade  feita pelo Conselheiro 
Relator, para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, reduzindo a 
multa formal para o valor de R$679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida  que 
votou pela rejeição da adequação da penalidade requerida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal em que exige crédito tributário por ter o 
sujeito passivo deixado de escriturar nos registros próprios da EFD as Notas Fiscais n°s 
21524, 21526, 22041 e 22042, referentes à aquisição interestadual de bens para uso e 
consumo do estabelecimento, no mês de março de 2011, deixando também de recolher o 
correspondente ICMS diferencial de alíquotas no valor de R$ 7.342,32 (sete mil trezentos 
e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 
demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 4 a 6), Relatório SPED alusivo a 
registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços (fls. 
7) e extratos das Notas Fiscais n°s 21524, 21526, 22041 e 22042 (fls. 8 a 11). 

 
Citados como infringidos os arts. 63, § 2° e 64, da Lei n° 11.651/91, 

c/c o art. 308, § 1°, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “c”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 16 a 33), 

pedindo a improcedência do lançamento, entendendo que no caso cabe a aplicação da 
Súmula 166 do STJ. 

 
Questiona a multa aplicada, por violar o princípio constitucional do 

não confisco. Considera indevida a aplicação de juros de mora. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decidiu 

pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 2575/2016- JULP (fls. 67 a 
70). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 75 a 92), 

onde alega que a remessa dos bens de um estabelecimento da Recorrente para outro 
estabelecimento também de sua propriedade não configura fato gerador do ICMS (e 
também do DIFAL), a teor do que determina o artigo 155, inciso II da Constituição Federal, 
segundo o qual o fato gerador do ICMS é a operação de circulação de mercadorias. Dessa 
forma não há que se falar no dever de escrituração de tais valores em seus livros fiscais. 
Com efeito, apenas quando se verificar a presença comitente dos três vocábulos indicados 
no artigo 155, II, da CF/88, haverá a incidência do ICMS. Para que haja a incidência do 
ICMS, mister se tratar de operação de circulação de mercadorias, é absolutamente claro 
em estabelecer a circulação de mercadorias como fato gerador do ICMS, o que a despeito 
do entendimento da fiscalização, não ocorreu no presente caso. 

 
Colaciona entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça de forma reiterada e irrestrita, declarando, precisamente, a não-
incidência de ICMS sobre operações de transferência de bens do ativo imobilizado de um 
mesmo um titular. As transferências de bens visando à composição do ativo imobilizado 
da Recorrente não constituem ato de comércio para efeitos de enquadramento no conceito 
de mercadorias. Assim, falta à operação o intuito comercial, imprescindível para a 
caracterização da operação como ato de comércio. 

 
Alega ainda que demonstrou a necessidade de cancelamento ou 

redução do valor da multa aplicada aos limites e parâmetros constitucionalmente 
determinados, isso porque existe limite ao poder sancionador atribuído ao Estado, sendo 
que a Constituição Federal em seu artigo 150, IV, veda a utilização de tributos com efeitos 
confiscatórios. Uma multa que incide sobre o valor da operação, como ocorre no presente 
caso, ofende o princípio do não confisco, uma vez que corresponde a valor superior ao 
próprio ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria. Revela-se indevida, ainda, a 
incidência dos juros de mora sobre os valores de multa exigidos no Auto de Infração em 
comento. Isso porque o artigo 161 do CTN determina a incidência de juros de mora sobre 
o valor do crédito não integralmente pago no vencimento, dessa forma seja pelo conteúdo 
da determinação contida no caput do artigo 161 do CTN, seja pela natureza da imposição 
das multas fiscais, apenas cogita-se a incidência dos juros de mora na hipótese de falta de 
pagamento do tributo. 



 
Pede o cancelamento do auto de infração, ou quando menos, seja 

determinado a sua redução ou ainda excluído os juros aplicados sobre a multa. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A presente autuação refere-se a entradas de mercadorias não 

registradas na EFD e não recolhimento do respectivo ICMS diferencial de alíquotas. 
 
Trava nestes autos discussão no campo do Direito, quando conflitou-

se a aplicação do entendimento disposto na Súmula 166 do STJ e de dispositivo da Lei 
Complementar n° 87/96 (art. 12, I), além do artigo 155, II, da Constituição Federal. Para 
visualização, vejamos a reprodução desses dispositivos. 

 
SÚMULA N. 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

 
LC 87/96, Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:  
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 
[...] 

 
CF/88, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 

 
Mas, no presente caso, em relação ao imposto exigido, alinho-me 

com o Parecer n° 860/2007-GOT, cuja 2ª Conclusão dispõe: 
 
2 – Somente as transferências tanto internas, quanto interestaduais, de 
bens do ativo imobilizado são tributadas, sendo as interestaduais tributadas 
normalmente e as internas com base de cálculo própria, nos termos do 
inciso II, do § 2°, do artigo 11, do CTE, que poderá ser igual a zero, caso a 
transferência se dê após decorridos 48 meses do ingresso do bem no 
estabelecimento. No caso de venda (alienação) de ativo imobilizado a 
operação interna ou interestadual será realizada com a não-incidência do 
ICMS, devendo o contribuinte não mais se apropriar das parcelas que 
faltam para inteirar os 48/48 avos, promovendo, dessa forma, o 
cancelamento do saldo remanescente do crédito, nos termos da letra “b”, 
do inciso III, do art. 58, do CTE, isso, caso a venda seja realizada antes de 
completar os quatro anos do ingresso do bem no estabelecimento. Se já 
houver transcorrido o quadriênio, nada mais precisa ser feito. 

 
Com fundamento no Parecer n° 860/2007-GOT (2ª Conclusão), 

convenci-me da regularidade das razões da autuação, por isso, confirmo a condenação 
proferida em Primeira Instância.  

 



Relativamente à multa exigida, formulo arguição de adequação da 
penalidade proposta para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, 
acolhida pela maioria de meus pares, pelo que exponho: 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", combinado com § 8º da lei 11651/1991, c/ redação da lei 11750/1992. 
Vejamos esse dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação:  
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 



adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 
centavos). 
[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.03.11 a 31.03.11, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e, 
sendo 1 (um) o arquivo apresentado com omissão de registro, perfaz o lançamento o 
montante de R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), em 
razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da 
Lei nº 11.651/91. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acolho 
a proposta de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", 
da Lei 11.651/91, por mim formulada, reduzindo a multa formal para o valor de R$ 679,87 
(seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00565/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Omissão de 
pagamento do diferencial de alíquotas. Bens destinados ao ativo 
imobilizado. Procedência Parcial. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - Oferecendo o lançamento de ofício clareza descritiva e 
consistência estrutural, a permitir sua normal compreensão, 
desconstitui-se a alegação de cerceamento de direito de defesa 
motivado por acusação fiscal contraditória e confusa; 
 
III - Na hipótese de transmissão de propriedade de mercadoria 
sem que esta transite pelo estabelecimento do contribuinte, a 
legislação tributária equipara a transmissão de propriedade à 
entrada (art. 11, § 2º, I da Lei 11.651/91); 
 
IV - Ocorre fato do ICMS na entrada, no território goiano, de 
mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, adquiridos por 
contribuinte do imposto, destinados à integração ao seu ativo 
imobilizado (Art. 13, III, da Lei 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 258.750,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 
Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, David Fernandes de 
Carvalho e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes, que 
votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 22 de novembro de 2012, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, em razão de ter, nos meses de maio, julho, agosto, setembro e 
outubro de 2011, omitido o pagamento de imposto relativo a diferencial de alíquotas 
devido sobre aquisição de bens destinados à integração ao ativo imobilizado. 



 

Foi apontado com solidário VINICIUS REITER PILZ, pessoa física e 
sócio administrador da pessoa jurídica autuada (fl. 04). 

 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
elaborado demonstrativo da apuração do imposto devido (fl. 05), com indicação dos dados 
básicos de cada nota fiscal objeto da autuação, com subtotalização de valores por mês, 
sendo calculado o diferencial de alíquota com a utilização do percentual de 5% (fl. 05). 

 

Foram também juntados extratos das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 
autuadas (fls. 06 a 61), bem como relatório cadastral informando a atividade de transporte 
rodoviário de carga como a principal do sujeito passivo (fl. 62). 

 

Intimados os sujeitos passivos (fls. 65 a 70), o solidário VINICIUS 
REITER PILZ não comparece ao processo, tendo sido lavrado o respectivo termo de 
revelia (fl. 71). 

 

A empresa autuada, por sua vez, apresenta impugnação em Primeira 
Instância (fls. 74 a 88), perante a qual o julgador monocrático considera procedente o auto 
de infração (fls. 89 a 90). 

 

Instados os sujeitos passivos a recorrer (fls. 91 a 94), o solidário 
VINICIUS REITER PILZ novamente não comparece ao processo, tendo sido lavrado o 
respectivo termo de perempção (fl. 95). 

 

A pessoa jurídica autuada apresenta recurso voluntário (fls.96 a 105) 
onde pede a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em face de 
incoerência entre a fundamentação e a conclusão (fls. 98 e 99), bem como a nulidade do 
auto de infração, em razão de não se apresentar de forma segura (fl. 98 e 99). 

 

Às fls. 108 a 140 constam memoriais onde a empresa autuada reitera 
seu pedido de nulidade da peça básica, agora também por insegurança na determinação 
da infração, por apresentar-se confuso o trabalho fiscal e não trazer elementos 



necessários à verificação completa da obrigação tributária, ou seja, em todos os seus 
componentes fundamentais (fl. 110). 

 

No mérito, a recorrente afirma que o autuante considerou 
incorretamente notas fiscais de devolução e que o real destino das mercadorias não foi o 
seu estabelecimento, já que as adquiriu por conta e ordem, sendo as mesmas entregues 
no Rio Grande do Sul (fl.110). 

 

Vindo o processo a julgamento cameral, o órgão julgador declara a 
nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, fazendo o feito retornar à 
Primeira Instância (fls. 141 a 145), decisão com a qual a Fazenda Pública concorda 
(fls.147). 

 

Novamente em apreciação singular, o julgador monocrático, após 
rejeitar preliminares, considera procedente o auto de infração (fls.154 a 158). 

 

Intimados os sujeitos passivos para recorrer (fls. 159 a 163), o 
solidário VINICIUS REITER PILZ novamente não comparece ao processo, tendo sido 
lavrado o respectivo termo de perempção (fl. 164). 

 

A empresa autuada, por sua vez, apresenta novo recurso e, embora 
faça a referência a obscuridade da sentença singular, reitera seu pedido de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, em razão do procedimento fiscal se apresentar confuso e sem elementos 
suficientes para determinar a infração, além de não estar em sintonia com a penalidade 
proposta e a infração capitulada (fls. 166 a 168). 

 

Novamente levado o processo a apreciação cameral, o órgão 
julgador converte o julgamento em diligência, à vista da vinculação entre as Notas Fiscais 
Eletrônicas (NF-e) de entrada 6744 e 6745 e as NF-e's de saída 83161 e 83163, se 
verificasse a ocorrência de duplicidade de exigência de diferencial de alíquota referente a 
uma mesma aquisição interestadual (fls.117 e 178). 

 

Retornando o processo da diligência, a autoridade revisora admite a 
duplicidade de exigência e exclui as notas fiscais 6744 e 6745 (fls. 179 a 180). 



 

Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência a 
recorrente não comparece (fls.181 a e182). 

 

Às fls. 186 a 189 a recorrente adita o recurso, pedindo a aplicação da 
redução de base de cálculo prevista no art. 8° XXXV do Anexo IX do Decreto 4.852/92. 

 

De novo em julgamento colegiado o processo, a Câmara Julgadora 
remete os autos ao órgão preparador para que a fim de este intime a advogada do sujeito 
passivo (fl.189) a apresentar elementos que comprovem a capacidade de carga máxima 
do veículo superior a 5 toneladas exigida para a aplicação do 8°, XXXV do Anexo IX do 
RCTE (fl. 90). 

 

Intimada, a advogada junta Certidão de Registro emitida pelo 
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

À fl. 115 consta resolução sobrestando julgamento para juntada de 
provas. 

 

É o relatório. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, em razão do 
procedimento fiscal se apresentar confuso e sem elementos suficientes para determinar a 
infração, além de não estar em sintonia com a penalidade proposta e a infração capitulada 
(fls. 166 a 168), manifesto-me por sua rejeição, pois o demonstrativo à fl. 05 contém, 
cronologicamente ordenados, os dados básicos das NFe autuadas, cujos valores são 
totalizados no período fiscalizado. 

 

Na parte inferior do demonstrativo sobredito, os valores das NFe’s 
são agrupados por mês, sendo que os extratos desses documentos também se encontram 
acostados. 



 

Desse modo, a situação que deu origem a exigência tributária está 
suficientemente demonstrada e a acusação fiscal apresenta-se descrita com clareza e não 
há imprecisão estrutural que importe em nulidade por insegurança na determinação da 
infração e provoque, por essa via, cerceamento de direito de defesa. 

 

QUESTÕES MERITÓRIAS 

Dirigindo-me ao mérito, acolho parcialmente as razões trazidas pela 
recorrente, pois sua alegação de inclusão de notas fiscais de devolução na exigência 
tributária foi comprovada e admitida em trabalho revisional, no qual se admitiu a exclusão 
notas fiscais 6744 e 6745 (fls. 179 a 180). 

 

Quanto ao pleito da recorrente de aplicação da redução de base de 
cálculo prevista no art. 8° XXXV do Anexo IX do Decreto 4.852/92, entendendo ser essa 
possível, à vista da documentação do DETRAN acostada às fls. 94 a 115, em relação 
apenas às notas fiscais emitidas nos meses de setembro e outubro de 2011, como 
exposto no demonstrativo à fl. 120. 

 

Quanto à a alegação de que a recorrente, situada em Goiás, efetuou 
compra à ordem e entregou os veículos em seu estabelecimento matriz, no Rio Grande do 
Sul (fl. 110), essa situação está visível nas NFe’s juntadas pelo Fisco, mas não afasta a 
exigência tributária constante da inicial, pois na hipótese de transmissão de propriedade 
de mercadoria sem que esta transite pelo estabelecimento do contribuinte, a legislação 
tributária equipara a transmissão de propriedade à entrada, o que se encontra disposto no 
art. 11, § 2º, I da Lei 11.651/91: 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

[...] 

§ 2º Equipara-se: 

I - à entrada ou à saída, a transmissão de propriedade ou a transferência 
de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 
contribuinte; [...]“ 

 

No caso presente, as mercadorias tiveram sua propriedade 
transmitida à recorrente por contribuintes situados em outros estados (as notas fiscais 
autuadas são de venda) e essa transmissão, nos termos da lei tributária, se equipara a 
entrada interestadual, produzindo-se, desse modo, a subsunção à hipótese de incidência 
prevista no art. 13, III da Lei n.º 11.651/91, transcrito a seguir: 



 

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

[...] 

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; [...]” 

 

Pelo exposto, REJEITO as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa e, quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 258.750,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00589/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
não registrada em livro próprio. Procedência. Unânime. O 
contribuinte optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional deve registrar o documento fiscal referente à aquisição 
de mercadorias no livro Registro de Entradas (art. 308, § 1º, I, 
RCTE), bem como pagar o ICMS diferencial de alíquota 
correspondente à entrada interestadual de bem para o ativo 
imobilizado o uso e consumo (art. 13, § 1º, XIII, "g", Lei 
Complementar nº 123/06) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas a nota fiscal nº 58883, de 22/07/2011, referente à 
aquisição em operação interestadual de mercadorias ou bens para o ativo imobilizado do 
estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquotas, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à 
multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, na 
importância de R$ 7.100,00, juntamente com acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos os arts. 63, § 2º, e 64 da Lei 11651/91 – 

CTE c/c art. 308, § 1º, I, do Decreto 4852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei 13446/99. 
 
Nomeou-se solidário LUCAS ANDRE VIDAL, na qualidade de sócio-

administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE (fls. 05). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04); extrato Espelho de Dados da JUCEG (fls. 06/07); 
planilha de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas (fls. 08); cópia do DANFE 58883 (fls. 
10/11); extrato de pagamentos de impostos estaduais (fls. 12/14); cópia do livro Registro 
de Entradas (fls. 15/37). 

 



Intimados na forma legal, o sujeito passivo solidário não comparece 
ao processo e é declarada a sua revelia (fls. 54). Já o sujeito passivo principal comparece 
ao processo e apresenta impugnação (fls. 46/47) em que alega o seguinte: “o autuado não 
tem conhecimento da nota fiscal citada acima”, mas que “pedimos que o auto seja revisto, 
podendo o autuado pagar a quantia de ICMS constante dos autos, mas não considera 
justo a multa aplicada”. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 56/58. 
 
Intimados, apenas o sujeito passivo autuado apresenta recurso 

voluntário (fls. 66/68) em que assevera que sendo optante pelo regime tributário do 
Simples Nacional, não tem conhecimento que nas compras de bem do ativo imobilizado é 
devido ICMS diferencial de alíquotas. Pede a oportunidade de corrigir os erros aferidos 
sem que haja penalidades.  

 
Junta aos autos comprovante de optante pelo Simples Nacional 

desde 01/07/2007 (fls. 70). 
 
V   O   T   O 

Trata-se de exigência de ICMS diferencial de alíquotas, multa 
formal, e acréscimos legais, decorrente de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
(semi-reboque granel – SR LS GRANEL, conforme nota fiscal fls. 10/11), cujo pagamento 
do imposto foi omitido, além do que sequer se procedeu ao registro do documento fiscal 
no livro Registro de Entradas. 

A legislação tributária dispõe sobre a matéria na forma seguinte: 

CTE 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

…........................................................................................................... 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

…...................................................................................................................... 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida 
por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

RCTE 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS devido é 
efetuado nos seguintes prazos: 

…........................................................................................................... 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

…........................................................................................................... 



a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no 
mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações ou 
prestações que realizar; 

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 
é devido o ICMS diferencial de alíquotas na entrada, em Goiás, de mercadoria para o ativo 
imobilizado, oriunda de outra unidade federativa, quando adquirida por contribuinte. 

Nessa situação o imposto deve ser pago mediante registro nos livros 
fiscais, na medida em que o sujeito passivo escritura o livro Registro de Entradas. 

O processo encontra-se devidamente instruído com cópias das notas 
fiscais eletrônicas de aquisição do bem cujo DIFAL não foi pago, e que não foram 
registradas e cópia do livro Registro de Entradas, em que se nota a falta do registro das 
NFe. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…......................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributaria 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…......................................................................................................... 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 
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Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE, porém, no presente caso, com a agravante 
do § 9º, inciso I, na medida em que houve a efetiva omissão do pagamento do ICMS 
diferencial de alíquotas. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo o dispositivo legal 
relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…......................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…......................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

Então, no mês de julho do ano de 2011, por falta de registro de 
documento relativo à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado 
ao pagamento da multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória. Além do mais, obriga-se, ainda, ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
em operação interestadual, com a qualificadora da penalidade de 60% sobre o valor do 
ICMS devido. 

A recorrente alega basicamente o seguinte: 1) que não é devida a 
cobrança do ICMS DIFAL, vez que é optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional – Microempresa; 2) pede a não aplicação de penalidades; 3) que a cobrança é 
impagável. Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
1) A alínea “g” do inciso XIII, do § 1º, do art. 13, da LEI 

COMPLEMENTAR nº 123/06, exclui expressamente o ICMS 
diferencial de alíquotas do regime do Simples Nacional, 
asseverando que em relação a este será observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas; 

2) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em relação 
ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre com o 
pagamento do tributo anteriormente ao início do procedimento 



fiscal. No presente caso, o procedimento fiscal teve início em 
11/02/2016 (fls. 043), não ocorrendo ainda o pagamento do ICMS 
e acréscimos legais; 

3) O pagamento relativo a esta cobrança será realizada pelo sujeito 
passivo ou mediante execução forçada. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00590/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
não registrada em livro próprio. Procedência. Unânime. O 
contribuinte optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional deve registrar o documento fiscal referente à aquisição 
de mercadorias no livro Registro de Entradas (art. 308, § 1º, I, 
RCTE), bem como pagar o ICMS diferencial de alíquota 
correspondente à entrada interestadual de bem para o ativo 
imobilizado o uso e consumo (art. 13, § 1º, XIII, "g", Lei 
Complementar nº 123/06) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas as notas fiscais nºs 110135 e 110136, referente à 
aquisição em operação interestadual de mercadorias para o ativo imobilizado do 
estabelecimento, no mês de novembro/2013, bem como deixou de pagar o ICMS 
correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo 
da obrigação de pagar o imposto, na importância de R$ 15.381,10, juntamente com 
acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos os arts. 63, § 2º, e 64 da Lei 11651/91 – 

CTE c/c art. 308, § 1º, I, do Decreto 4852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei 13446/99. 
 
Nomeou-se solidário LUCAS ANDRE VIDAL, na qualidade de sócio-

administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE (fls. 05). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04); extrato Espelho de Dados da JUCEG (fls. 06/07); 
planilha de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas (fls. 08/09); cópia do DANFE 110135 
(fls. 10/11) e 110136 (Fls. 12/13); extrato de pagamentos de impostos estaduais (fls. 
14/16); cópia do livro Registro de Entradas (fls. 17/25). 



 
Intimados na forma legal, o sujeito passivo solidário não comparece 

ao processo e é declarada a sua revelia (fls. 41). Já o sujeito passivo principal comparece 
ao processo e apresenta impugnação (fls. 34/35) em que alega o seguinte: “o autuado não 
tem conhecimento da nota fiscal citada acima”, mas que “pedimos que o auto seja revisto, 
podendo o autuado pagar a quantia de ICMS constante dos autos, mas não considera 
justo a multa aplicada”. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 43/45. 
 
Intimados, apenas o sujeito passivo autuado apresenta recurso 

voluntário (fls. 52/54) em que assevera que sendo optante pelo regime tributário do 
Simples Nacional, não tem conhecimento que nas compras de bem do ativo imobilizado é 
devido ICMS diferencial de alíquotas. Pede a oportunidade de corrigir os erros aferidos 
sem que haja penalidades.  

 
Junta aos autos comprovante de optante pelo Simples Nacional 

desde 01/07/2007 (fls. 56). 
 
V   O   T   O 

Trata-se de exigência de ICMS diferencial de alíquotas, multa 
formal, e acréscimos legais, decorrente de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
(semi-reboque bi-trem a granel, conforme notas fiscais fls. 10/13), cujo pagamento do 
imposto foi omitido, além do que sequer se procedeu ao registro do documento fiscal no 
livro Registro de Entradas. 

A legislação tributária dispõe sobre a matéria na forma seguinte: 

CTE 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

…........................................................................................................... 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

…...................................................................................................................... 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida 
por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

RCTE 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS devido é 
efetuado nos seguintes prazos: 

…........................................................................................................... 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

…........................................................................................................... 



a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no 
mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações ou 
prestações que realizar; 

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 
é devido o ICMS diferencial de alíquotas na entrada, em Goiás, de mercadoria para o ativo 
imobilizado, oriunda de outra unidade federativa, quando adquirida por contribuinte. 

Nessa situação o imposto deve ser pago mediante registro nos livros 
fiscais, na medida em que o sujeito passivo escritura o livro Registro de Entradas. 

O processo encontra-se devidamente instruído com cópias das notas 
fiscais eletrônicas de aquisição do bem cujo DIFAL não foi pago, e que não foram 
registradas e cópia do livro Registro de Entradas, em que se nota a falta do registro das 
NFe. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…......................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributaria 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…......................................................................................................... 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 
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Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE, porém, no presente caso, com a agravante 
do § 9º, inciso I, na medida em que houve a efetiva omissão do pagamento do ICMS 
diferencial de alíquotas. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo o dispositivo legal 
relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…......................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…......................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

Então, no mês de novembro do ano de 2013, por falta de registro de 
documento relativo à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado 
ao pagamento da multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória. Além do mais, obriga-se, ainda, ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
em operação interestadual, com a qualificadora da penalidade de 60% sobre o valor do 
ICMS devido. 

A recorrente alega basicamente o seguinte: 1) que não é devida a 
cobrança do ICMS DIFAL, vez que é optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional – Microempresa; 2) pede a não aplicação de penalidades; 3) que a cobrança é 
impagável. Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
4) A alínea “g” do inciso XIII, do § 1º, do art. 13, da LEI 

COMPLEMENTAR nº 123/06, exclui expressamente o ICMS 
diferencial de alíquotas do regime do Simples Nacional, 
asseverando que em relação a este será observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas; 

5) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em relação 
ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre com o 
pagamento do tributo anteriormente ao início do procedimento 



fiscal. No presente caso, o procedimento fiscal teve início em 
11/02/2016 (fls. 043), não ocorrendo ainda o pagamento do ICMS 
e acréscimos legais; 

6) O pagamento relativo a esta cobrança será realizada pelo sujeito 
passivo ou mediante execução forçada. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00591/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
não registrada em livro próprio. Procedência. Unânime. O 
contribuinte optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional deve registrar o documento fiscal referente à aquisição 
de mercadorias no livro Registro de Entradas (art. 308, § 1º, I, 
RCTE), bem como pagar o ICMS diferencial de alíquota 
correspondente à entrada interestadual de bem para o ativo 
imobilizado o uso e consumo (art. 13, § 1º, XIII, "g", Lei 
Complementar nº 123/06) 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas a nota fiscal nº 64712, de 17/10/2011, referente à 
aquisição em operação interestadual de mercadorias para o ativo imobilizado do 
estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquotas, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à 
multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, na 
importância de R$ 7.596,90, juntamente com acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos os arts. 63, § 2º, e 64 da Lei 11651/91 – 

CTE c/c art. 308, § 1º, I, do Decreto 4852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei 13446/99. 
 
Nomeou-se solidário LUCAS ANDRE VIDAL, na qualidade de sócio-

administrador, com fundamento no art. 45, XII, do CTE (fls. 05). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04); extrato Espelho de Dados da JUCEG (fls. 06/07); 
planilha de cálculo do ICMS diferencial de alíquotas (fls. 08/09); cópia do DANFE 064712 
(fls. 10/11); extrato de pagamentos de impostos estaduais (fls. 12/14); cópia do livro 
Registro de Entradas (fls. 15/34). 

 



Intimados na forma legal, o sujeito passivo solidário não comparece 
ao processo e é declarada a sua revelia (fls. 51). Já o sujeito passivo principal comparece 
ao processo e apresenta impugnação (fls. 43/44) em que alega o seguinte: “o autuado não 
tem conhecimento da nota fiscal citada acima”, mas que “pedimos que o auto seja revisto, 
podendo o autuado pagar a quantia de ICMS constante dos autos, mas não considera 
justo a multa aplicada”. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 53/55. 
 
Intimados, apenas o sujeito passivo autuado apresenta recurso 

voluntário (fls. 63/65) em que assevera que sendo optante pelo regime tributário do 
Simples Nacional, não tem conhecimento que nas compras de bem do ativo imobilizado é 
devido ICMS diferencial de alíquotas. Pede a oportunidade de corrigir os erros aferidos 
sem que haja penalidades.  

 
Junta aos autos comprovante de optante pelo Simples Nacional 

desde 01/07/2007 (fls. 67). 
 
V   O   T   O 

Trata-se de exigência de ICMS diferencial de alíquotas, multa 
formal, e acréscimos legais, decorrente de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
(semi-reboque furgão, conforme nota fiscal fls. 10), cujo pagamento do imposto foi omitido, 
além do que sequer se procedeu ao registro do documento fiscal no livro Registro de 
Entradas. 

A legislação tributária dispõe sobre a matéria na forma seguinte: 

CTE 

Art. 11. O imposto incide sobre: 

…........................................................................................................... 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

…...................................................................................................................... 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida 
por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

RCTE 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS devido é 
efetuado nos seguintes prazos: 

…........................................................................................................... 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

…........................................................................................................... 



a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, no 
mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações ou 
prestações que realizar; 

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 
é devido o ICMS diferencial de alíquotas na entrada, em Goiás, de mercadoria para o ativo 
imobilizado, oriunda de outra unidade federativa, quando adquirida por contribuinte. 

Nessa situação o imposto deve ser pago mediante registro nos livros 
fiscais, na medida em que o sujeito passivo escritura o livro Registro de Entradas. 

O processo encontra-se devidamente instruído com cópias das notas 
fiscais eletrônicas de aquisição do bem cujo DIFAL não foi pago, e que não foram 
registradas e cópia do livro Registro de Entradas, em que se nota a falta do registro das 
NFe. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…......................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributaria 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…......................................................................................................... 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 
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Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE, porém, no presente caso, com a agravante 
do § 9º, inciso I, na medida em que houve a efetiva omissão do pagamento do ICMS 
diferencial de alíquotas. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo o dispositivo legal 
relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…......................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…......................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

FORMA QUALIFICADA 

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes 
do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do 
imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à 
aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 

Então, no mês de outubro do ano de 2011, por falta de registro de 
documento relativo à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado 
ao pagamento da multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória. Além do mais, obriga-se, ainda, ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas de aquisição de bem para o ativo imobilizado 
em operação interestadual, com a qualificadora da penalidade de 60% sobre o valor do 
ICMS devido. 

A recorrente alega basicamente o seguinte: 1) que não é devida a 
cobrança do ICMS DIFAL, vez que é optante pelo regime de tributação do Simples 
Nacional – Microempresa; 2) pede a não aplicação de penalidades; 3) que a cobrança é 
impagável. Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
1) A alínea “g” do inciso XIII, do § 1º, do art. 13, da LEI 

COMPLEMENTAR nº 123/06, exclui expressamente o ICMS 
diferencial de alíquotas do regime do Simples Nacional, 
asseverando que em relação a este será observada a legislação 
aplicável às demais pessoas jurídicas; 

2) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em relação 
ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre com o 
pagamento do tributo anteriormente ao início do procedimento 
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fiscal. No presente caso, o procedimento fiscal teve início em 
11/02/2016 (fls. 043), não ocorrendo ainda o pagamento do ICMS 
e acréscimos legais; 

3) O pagamento relativo a esta cobrança será realizada pelo sujeito 
passivo ou mediante execução forçada. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00605/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS Diferencial de alíquotas. Improcedente. 
 - Quando restar comprovada a duplicidade de autuação, o 
lançamento feito a posteriori deverá ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Eduardo Firmino 
Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 

Nestes autos, o fisco acusa o sujeito passivo de omitir o pagamento do 
ICMS relativo ao diferencial de alíquota por ter adquirido em operação interestadual 
mercadoria acobertada pela nota fiscal nº 215007 para uso ou consumo do 
estabelecimento.  

Para instrução processual, foram anexados aos autos o extrato da referida 
nota fiscal e consulta ao histórico dos pagamentos constantes nos sistemas da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

A infração foi capitulada nos artigos 45 e 51, §1º, inciso II da Lei n.º 
11.651/91, combinado com os artigos 32 §1º e 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 
e aplicada a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, “a”, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 17.917/2012. 

Após ser devidamente intimada, a autuada não apresentou Impugnação à 
Primeira Instância, tendo sido lavrado, por consequência, o respectivo Termo de 
Revelia. 

Posteriormente, a autuada interpõe Impugnação em Segunda instância, 
alegando, em essência, a duplicidade do lançamento, visto que o ICMS diferencial de 
alíquota, exigido neste procedimento, já havia sido objeto de parcelamento espontâneo 
consolidado no auto de infração nº 4 0214000 296 20 lavrado em 19/12/2014. 
Comprovou o alegado com cópia do auto de infração e Termo de Acordo de 
Parcelamento de Débito nº 219708-1, documentos de fls. 15/21 dos autos. 

 

V O T O 

 



Conforme demonstrado pela impugnante, ocorreu uma duplicidade de 
lançamentos referentes a mesma exigência fiscal, qual seja, ICMS diferencial de 
alíquota relativo a mercadoria adquirida para uso e/ou consumo acobertada pela nota 
fiscal nº 215007, o primeiro sob o instituto da espontaneidade e a posteriori, o de ofício, 
razão que enseja a improcedência deste.  

Sob tais fundamentos, conheço da Impugnação em Segunda Instância, 
dou-lhe provimento e julgo improcedente o presente lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00615/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedidos de diligência e preliminares 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. Inadmitidos. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de pagamento de ICMS. Auditoria 
Básica do ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal e 
omissão de falta de pagamento de ICMS diferencial de alíquota.  
Procedente. 
 
1. A Base de Cálculo do ICMS é reduzida de tal forma que resulte 
aplicação sobre o valor da operação do percentual equivalente a 
7% (sete por cento) na saída interestadual de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e 
de gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno... (Dec. Nº 
4.852/97, Anexo IX, art. 8º, XLI); 
 
2. É procedente o lançamento que exige o ICMS omitido em 
razão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da 
base de cálculo na saída interestadual de miúdo não comestível 
resultante do abate de bovino: 
 
3. Aplica-se o percentual equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada de mercadoria ou 
bem oriundos de outro Estado destinados a estabelecimento de 
contribuinte para seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (Lei n. 11.651/91, art. 27, V, "a"); 
 
4. É procedente o lançamento que exige o ICMS diferencial de 
alíquota de mercadoria oiriunda de outra unidade da federação 
destinada ao uso e consumo do estabelecimento, ainda que 
decorrente de transferência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 

de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração, em razão da utilização indevida do benefício 
fiscal da redução da base de cálculo de 12% para 7% nas operações interestaduais com 
subprodutos resultantes do abate de bovinos que alcança somente  a carne e os miúdos 
comestíveis, bem como o não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota incidente na 
entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 63, § 2º, da Lei n. 

11.651/91, c/c o art. 76, inciso II, do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º. Da IN n. 155/94-GSF, e 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 

do ICMS impressos e em mídia eletrônica, de fls. 04 a 16.  
 
O lançamento foi considerado procedente na primeira instância 

conforme Sentença n. 2454/2016, de fls. 89 a 95. 
 
Por meio do Acórdão n. 098/2017, de fls. 124 a 129, a Quarta  

Câmara Julgadora, rejeitou por unanimidade de votos o pedido de diligência e as questões 
preliminares e, por maioria de votos e, por maioria de votos, confirmou a decisão singular 
quanto ao mérito. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 

Superior de fls. 193 a 205, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente, o 
seguinte: 

 
1 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 

eis que da análise do auto de infração e dos demonstrativos de auditoria não se consegue 
aferir com precisão qual a conduta praticada pela empresa autuada que redundou no 
lançamento do crédito tributário; 

 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, por falta de clareza na indicação dos dispositivos legais infringidos; 
 
3 – Quanto ao mérito, alega que o lançamento deve ser considerado 

improcedente, tendo em vista que as operações de transferências consideradas no cálculo 
do diferencial de alíquotas são relativas a mercadorias recebidas em transferências de 
outros estabelecimentos seus situados em outras unidades da federação, quando a 
legislação prevê a incidência do imposto na entrada de bens oriundos de outros estados 
adquiridos por contribuintes.  

 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
 



O benefício fiscal utilizado pela empresa autuada foi o da redução da 
base de cálculo previsto no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 
Vejamos: 

 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do percentual 
equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou 
temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e de gado bovino, bufalino, 
caprino, ovino ou suíno, observado o seguinte (Convênio ICMS 89/05, cláusula 
primeira):” 

 
O dispositivo legal acima transcrito é de uma clareza solar e 

meridiana ao afirmar que o benefício fiscal da redução da base de cálculo aplica-se 
somente a saída interestadual de carne e demais produtos comestíveis, não se aplicando, 
por óbvio aos produtos não comestíveis, como fez a empresa autuada na saída dos 
produtos relacionados no demonstrativo de fls. 14, claramente não comestíveis. 

 
O pagamento do ICMS diferencial de alíquota está previsto no art. 

27, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91. Vejamos: 
 

“Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16) 

a) entrada de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados: (Redação 
conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16) 

1. a estabelecimento de contribuinte para seu uso, consumo final ou à integração 
ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a 
partir de 01.01.16)” 

 
Observa-se, portanto, que o ICMS diferencial de alíquota incide na 

entrada no território goiano de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 
independentemente de ser decorrente de aquisição ou transferência.  

 
Assim, nesse ponto também razão não assiste a empresa autuada 

na sua afirmação no sentido que o auto deve ser julgado improcedente porque as 
mercadorias não são oriundas de aquisição, mas sim de transferência recebida de outro 
estabelecimento seu.   

 
Com essas considerações concluo que o acórdão recorrido que 

considerou procedente o lançamento está escorreito, devendo, portanto, ser confirmando.   
 
À conta do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para confirmar o acórdão cameral recorrido que 
considerou procedente o lançamento.      

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00616/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedidos de diligência e preliminares 
de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. Inadmitidos. ICMS. 
Obrigação Principal. Omissão de pagamento de ICMS. Auditoria 
Básica do ICMS. Utilização indevida de benefício fiscal e 
omissão de falta de pagamento de ICMS diferencial de alíquota.  
Procedente. 
 
1. A Base de Cálculo do ICMS é reduzida de tal forma que resulte 
aplicação sobre o valor da operação do percentual equivalente a 
7% (sete por cento) na saída interestadual de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e 
de gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno... (Dec. Nº 
4.852/97, Anexo IX, art. 8º, XLI); 
 
2. É procedente o lançamento que exige o ICMS omitido em 
razão da utilização indevida do benefício fiscal da redução da 
base de cálculo na saída interestadual de miúdo não comestível 
resultante do abate de bovino: 
 
3. Aplica-se o percentual equivalente à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem, relativamente à entrada de mercadoria ou 
bem oriundos de outro Estado destinados a estabelecimento de 
contribuinte para seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (Lei n. 11.651/91, art. 27, V, "a"); 
 
4. É procedente o lançamento que exige o ICMS diferencial de 
alíquota de mercadoria oriunda de outra unidade da federação 
destinada ao uso e consumo do estabelecimento, ainda que 
decorrente de transferência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 

de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração, em razão da utilização indevida do benefício 
fiscal da redução da base de cálculo de 12% para 7% nas operações interestaduais com 
subprodutos resultantes do abate de bovinos que alcança somente  a carne e os miúdos 
comestíveis, bem como o não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota incidente na 
entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 63, § 2º, da Lei n. 

11.651/91, c/c o art. 76, inciso II, do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º. Da IN n. 155/94-GSF, e 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 

do ICMS impressos e em mídia eletrônica, de fls. 07 a 84.  
 
No demonstrativo denominado Descritivo Complementar da 

Ocorrência de fls. 05 e 06, o autor do procedimento detalhou todos os procedimentos 
utilizados na elaboração da auditoria.  

 
O lançamento foi considerado procedente na primeira instância 

conforme Sentença n. 1460/2015, de fls. 136 a 138. 
 
Por meio do Acórdão n. 1145/2016, de fls. 180 a 188, a primeira 

Câmara Julgadora, rejeitou por unanimidade de votos o pedido de diligência e as questões 
preliminares e, por maioria de votos e, por maioria de votos, confirmou a decisão singular 
quanto ao mérito. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 

Superior de fls. 193 a 205, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente, o 
seguinte: 

 
1 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, 

eis que da análise do auto de infração e dos demonstrativos de auditoria não se consegue 
aferir com precisão qual a conduta praticada pela empresa autuada que redundou no 
lançamento do crédito tributário; 

 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, por falta de clareza na indicação dos dispositivos legais infringidos; 
 
3 – Quanto ao mérito, alega que o lançamento deve ser considerado 

improcedente, tendo em vista que as operações de transferências consideradas no cálculo 
do diferencial de alíquotas são relativas a mercadorias recebidas em transferências de 
outros estabelecimentos seus situados em outras unidades da federação, quando a 
legislação prevê a incidência do imposto na entrada de bens oriundos de outros estados 
adquiridos por contribuintes.  

 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 



 
 
O benefício fiscal utilizado pela empresa autuada foi o da redução da 

base de cálculo previsto no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 
Vejamos: 

 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do percentual 
equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou 
temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e de gado bovino, bufalino, 
caprino, ovino ou suíno, observado o seguinte (Convênio ICMS 89/05, cláusula 
primeira):” 

 
O dispositivo legal acima transcrito é de uma clareza solar e 

meridiana ao afirmar que o benefício fiscal da redução da base de cálculo aplica-se 
somente a saída interestadual de carne e demais produtos comestíveis, não se aplicando, 
por óbvio aos produtos não comestíveis, como fez a empresa autuada na saída dos 
produtos relacionados no demonstrativo de fls. 11 a 13, claramente não comestíveis. 

 
O pagamento do ICMS diferencial de alíquota está previsto no art. 

27, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91. Vejamos: 
 

“Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16) 

a) entrada de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados: (Redação 
conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16) 

1. a estabelecimento de contribuinte para seu uso, consumo final ou à integração 
ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a 
partir de 01.01.16)” 

 
Observa-se, portanto, que o ICMS diferencial de alíquota incide na 

entrada no território goiano de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 
independentemente de ser decorrente de aquisição ou transferência.  

 
Assim, nesse ponto também razão não assiste a empresa autuada 

na sua afirmação no sentido que o auto deve ser julgado improcedente porque as 
mercadorias não são oriundas de aquisição, mas sim de transferência recebida de outro 
estabelecimento seu.   

 
Com essas considerações concluo que o acórdão recorrido que 

considerou procedente o lançamento está escorreito, devendo, portanto, ser confirmado.   
 
À conta do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para confirmar o acórdão cameral recorrido que 
considerou procedente o lançamento.      

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2005/cv089_05
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19021.htm


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00657/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do 
solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ele arguida. 
Admitidos e improvidos.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 20419   emitida 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 11/09/2008, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009. 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 

 



Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 
complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou o licenciamento junto ao 
DETRAN do veículo para o Sr. Valdeir Coelho, em 29/08/2008 (fl. 09). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e VALDEIR COELHO foram revéis e os sujeitos passivos 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI 
apresentam recurso onde arguem, em preliminar, a nulidade do auto de infração por 
incompetência da autoridade fiscal, entendendo que, apesar das acusações apresentadas 
pela fiscalização, a competência para requerer o diferencial da importância do imposto 
destacado na nota fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a incompetência do 
Estado de Goiás; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, sob a alegação de 
que a impugnante não possui interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, tendo em vista ser simples agente entre o adquirente da 
mercadoria e a indústria que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, por entender que a descrição do fato no 
lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo de 
suma importância a verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos 
passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

princípio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

 



Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 
 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  
 
Às fls 91 foram declarados peremptos os solidários EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e VALDEIR COELHO. 
 
Os solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. 

e REGINALDO REGIS BENATI, apresentam RECURSO em segunda instância. Querem 
suas exclusões da lide dizendo que foram vítimas de fraude, pois o veículo foi adquirido 
em sua inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E 
COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e 
com a inscrição rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo 
com temor de multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a 
prática da infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e 
representação por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu 
desfavor e a procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 

final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 

julga, rejeitando, por unanimidade, a preliminar de exclusão dos solidários Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., e Reginaldo Regis Benati e quanto ao mérito, por 
unanimidade, conhece do Recurso em segunda instância, apresentada pelos autuados, 
nega-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, com a rejeição da adequação da penalidade, solicitada pelos solidários,  
e consequente manutenção da penalidade proposta pelos autuantes.  
 

Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, 
alegando: 

 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 



da Lei nº 16.469/09, trazendo o paradigma de que por 
maioria de votos foi acolhida a preliminar de exclusão da 
lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, que, em 
síntese, pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do 
pedido de exclusão do solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ter apresentado 
acórdão paradigma, tendo em vista que todas as outras alegações e pedidos já foram 
decididos quando do julgamento cameral, mas negamos provimento, para mantê-los como 
devedores solidários, pois, segundo consta nos autos, a empresa SOMAR IND E COM 
IMP E EXP LTDA e seu sócio administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram 
responsáveis pela montagem do processo de financiamento para VALDEIR COELHO, 
ficando demonstrado pela documentação que instrui o processo. Conforme mencionamos 
acima, foi emitido o pedido pela empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em nome de VALDEIR COELHO, relativo à 
compra de 01(um) semirreboque. Acontece que a confirmação do pedido (fls 09), com a 
data de 21/08/2008, relativa ao citado semirreboque não foi feita em nome deste, mas em 
nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com indicação de sua inscrição de produtor 
rural no cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 111954308) baixada, por sua iniciativa, 
em 03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo, foi emitida em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA, conforme comprovado pela confirmação de pedido. 

 
O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 

pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 
pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 



demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 
responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada na fraude, visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo solidário 

REGINALDO REGIS BENATI, porém nego provimento para mantê-lo na lide na condição 
de devedor solidário.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00658/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do 
solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ele arguida. 
Admitidos e improvidos.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 20417   emitida 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 11/09/2008, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009. 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 

 



Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 
complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou o licenciamento junto ao 
DETRAN do veículo para o Sr. Valdeir Coelho, em 29/08/2008 (fl. 09). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Intimados na forma legal, o sujeito passivo EDVANDRO DA SILVA 

FERREIRA foi revel e os sujeitos passivos RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI apresentam recurso onde 
arguem, em preliminar, a nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade 
fiscal, entendendo que, apesar das acusações apresentadas pela fiscalização, a 
competência para requerer o diferencial da importância do imposto destacado na nota 
fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a incompetência do Estado de Goiás; 
nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, sob a alegação de que a impugnante 
não possui interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, tendo em vista ser simples agente entre o adquirente da mercadoria e a indústria 
que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por entender que a descrição do fato no lançamento não 
mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo de suma importância a 
verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

princípio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

 
Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 



 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  
 
À fl. 94 foi declarado perempto o solidário EDVANDRO DA SILVA 

FERREIRA. 
 
Os solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. 

e REGINALDO REGIS BENATI, apresentam RECURSO em segunda instância. Querem 
suas exclusões da lide dizendo que foram vítimas de fraude, pois o veículo foi adquirido 
em sua inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E 
COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e 
com a inscrição rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo 
com temor de multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a 
prática da infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e 
representação por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu 
desfavor e a procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 

final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 

julga, rejeitando, por unanimidade, a preliminar de exclusão dos solidários Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., e Reginaldo Regis Benati e quanto ao mérito, por 
unanimidade, conhece do Recurso em segunda instância, apresentada pelos autuados, 
nega-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, com a rejeição da adequação da penalidade, solicitada pelos solidários,  
e consequente manutenção da penalidade proposta pelos autuantes.  
 

Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, 
alegando: 

 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 
da Lei nº 16.469/09, trazendo o paradigma de que por 



maioria de votos foi acolhida a preliminar de exclusão da 
lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, que, em 
síntese, pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do 
pedido de exclusão do solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ter apresentado 
acórdão paradigma, tendo em vista que todas as outras alegações e pedidos já foram 
decididos quando do julgamento cameral, mas negamos provimento, para mantê-los como 
devedores solidários, pois, segundo consta nos autos, a empresa RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS e seu sócio administrador REGINALDO REGIS BENATI, 
foram responsáveis pela montagem do processo de financiamento, ficando demonstrado 
pela documentação que instrui o processo. Conforme mencionamos acima, foi emitido o 
pedido pela empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, em nome de REAL 
CHOP LTDA., relativo à compra de 01(um) semirreboque. Acontece que a confirmação do 
pedido (fls 08), com a data de 01/04/2009, relativa ao citado semirreboque não foi feita em 
nome deste, mas em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com indicação de sua 
inscrição de produtor rural no cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 111954308) 
baixada, por sua iniciativa, em 03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo, foi emitida 
em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, conforme comprovado pela confirmação 
de pedido. 

 
O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 

pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 
pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 
demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 



responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada na fraude, visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo solidário 

REGINALDO REGIS BENATI, porém nego provimento para mantê-lo na lide na condição 
de devedor solidário.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00659/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do 
solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ele arguida. 
Admitidos e improvidos.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 1533   emitida 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 19/01/2009, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009. 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 

 



Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 
complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou o licenciamento junto ao 
DETRAN do veículo para o Sr. Valdeir Coelho, em 29/08/2008 (fl. 09). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e EDSON DIAS DOS SANTOS foram revéis e os sujeitos passivos 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI 
apresentam impugnação onde arguem, em preliminar, a nulidade do auto de infração por 
incompetência da autoridade fiscal, entendendo que, apesar das acusações apresentadas 
pela fiscalização, a competência para requerer o diferencial da importância do imposto 
destacado na nota fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a incompetência do 
Estado de Goiás; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, sob a alegação de 
que a impugnante não possui interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, tendo em vista ser simples agente entre o adquirente da 
mercadoria e a indústria que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, por entender que a descrição do fato no 
lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo de 
suma importância a verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos 
passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

princípio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

 



Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 
 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  
 
À fl. 86, foram declarados peremptos os solidários EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e EDSON DIAS DOS SANTOS. 
 
Os solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. 

e REGINALDO REGIS BENATI, apresentam RECURSO em segunda instância. Querem 
suas exclusões da lide dizendo que foram vítimas de fraude, pois o veículo foi adquirido 
em sua inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E 
COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e 
com a inscrição rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo 
com temor de multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a 
prática da infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e 
representação por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu 
desfavor e a procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 

final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário 

– CAT, julga, rejeitando, por unanimidade, a preliminar de exclusão dos solidários 
Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., e Reginaldo Regis Benati e quanto ao 
mérito, por unanimidade, conhece do Recurso em segunda instância, apresentada pelos 
autuados, nega-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, com a rejeição da adequação da penalidade, solicitada 
pelos solidários,  e consequente manutenção da penalidade proposta pelos autuantes.  
 

Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, 
alegando: 

 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 



da Lei nº 16.469/09, trazendo o paradigma de que por 
maioria de votos foi acolhida a preliminar de exclusão da 
lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, que, em 
síntese, pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do 
pedido de exclusão do solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ter apresentado 
acórdão paradigma, tendo em vista que todas as outras alegações e pedidos já foram 
decididos quando do julgamento cameral, mas negamos provimento, para mantê-los como 
devedores solidários, pois, segundo consta nos autos, a empresa RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS e seu sócio administrador REGINALDO REGIS BENATI, 
foram responsáveis pela montagem do processo de financiamento, ficando demonstrado 
pela documentação que instrui o processo. Conforme mencionamos acima, foi emitido o 
pedido pela empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, em nome de 
EDSON DIAS DOS SANTOS, relativo à compra de 01(um) semirreboque. Acontece que a 
confirmação do pedido (fls 09), com a data de 26/12/2008, relativa ao citado semirreboque 
não foi feita em nome deste, mas em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com 
indicação de sua inscrição de produtor rural no cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 
111954308) baixada, por sua iniciativa, em 03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo, 
foi emitida em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, conforme comprovado pela 
confirmação de pedido. 

 
O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 

pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 
pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 



demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 
responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada na fraude, visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo solidário 

REGINALDO REGIS BENATI, porém nego provimento para mantê-lo na lide na condição 
de devedor solidário.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00660/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide do 
solidário Reginaldo Regis Benati, por ele arguida. Admitido e 
improvido.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 020061   
emitida pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 
11/08/2008, conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e 
com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o 
relatório constante do Acórdão Cameral nº 1881/2012, de fls 117/121, que abaixo 
transcrevo:  

 
“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 



 
Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 

complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou o licenciamento junto ao 
DETRAN do veiculo para o Sr. José Gomes de Fátima Júnior, em 12/08/2008 (fl. 04). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Intimados na forma legal, somente os sujeitos passivos solidários 

Somar Indústria e Comercio Importação e Exportação Ltda. e Marcelo Marcio dos Santos 
Jurado compareceram aos autos, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação à 
Edvandro da Silva Ferreira e José Gomes de Fátima Junior (fl.26). 

 
O sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., 

e o solidário Reginaldo Regis Benati, arguem, em preliminar, a nulidade do auto de 
infração por incompetência da autoridade fiscal, entendendo que, apesar das acusações 
apresentadas pela fiscalização, a competência para requerer o diferencial da importância 
do imposto destacado na nota fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a 
incompetência do Estado de Goiás; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, 
sob a alegação de que a impugnante não possui interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, tendo em vista ser simples agente entre o 
adquirente da mercadoria e a indústria que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, por entender que a descrição do 
fato no lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo 
de suma importância a verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos 
passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

principio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 



determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 
 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  
 
Às fls 90 foram declarados peremptos os solidários EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e JOSÉ GOMES DE FÁTIMA JUNIOR.  
 
Os solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. e 

REGINALDO REGIS BENATI, apresentam RECURSO em segunda instância. Querem 
suas exclusões da lide dizendo que foram vítimas de fraude, pois o veículo foi adquirido 
em sua inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E 
COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e 
com a inscrição rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo 
com temor de multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a 
prática da infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e 
representação por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu 
desfavor e a procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 

final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 

julga, rejeitando, por unanimidade, a preliminar de exclusão dos solidários Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., Reginaldo Regis Benati e quanto ao mérito, conhece 
do Recurso em segunda instância, apresentada pelos autuados, nega-lhes provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a 
rejeição da adequação da penalidade, solicitada pelos solidários,  e consequente 
manutenção da penalidade proposta pelos autuantes.  
 

Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, 
alegando: 



 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 
da Lei nº 16.469/09, trazendo o paradigma de que por 
maioria de votos foi acolhida a preliminar de exclusão da 
lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, que, em 
síntese, pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do 
pedido de exclusão do solidário REGINALDO REGIS BENATI, tendo em vista que todas 
as outras alegações e pedidos já foram decididos quando do julgamento cameral, mas 
negamos provimento, para mantê-los como devedores solidários, pois, segundo consta 
nos autos, a empresa SOMAR IND E COM IMP E EXP LTDA e seu sócio administrador 
REGINALDO REGIS BENATI, foram responsáveis pela montagem do processo de 
financiamento para o Sr. JOSÉ GOMES DE FÁTIMA JUNIOR, ficando demonstrado pela 
documentação que instrui o processo. Conforme mencionamos acima, foi emitido o pedido 
pela empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
em nome de JOSÉ GOMES DE FÁTIMA JUNIOR, relativo à compra de 01(um) 
semirreboque. Acontece que a confirmação do pedido (fls 19), com a data de 05/08/2008, 
relativa ao citado semirreboque não foi feita em nome deste, mas em nome de 
EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com indicação de sua inscrição de produtor rural no 
cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 111954308) baixada, por sua iniciativa, em 
03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo, foi emitida em nome de EDVANDRO DA 
SILVA FERREIRA, conforme comprovado pela confirmação de pedido. 

 
O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 

pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 



pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 
demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 
responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada   na fraude visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos 

solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS e REGINALDO REGIS BENATI, 
porém nego provimento para mantê-los na lide na condição de devedores solidários.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00662/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento de imposto em razão 
de falta de débito de diferencial de alíquota. Procedência 
unânime.  
 
O momento da ocorrência do fato gerador para os casos de 
omissão de débito de diferencial de alíquotas é o momento da 
entrada da mercadoria no estabelecimento do sujeito passivo e 
não o momento em que poderia ocorrer saldo devedor de ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou  parcialmente 
procedente o auto de infração. E, também, por unanimidade de votos, adequar a 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso III, alínea "f", da Lei 11.651/91, arguida pelo 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de crédito tributário, por omitir o 

registro da nota fiscal nº 470, emitida em 17/09/09, referente à aquisição em operação 

interestadual de mercadoria ou bem para uso e consumo, deixando também de recolher o 

correspondente ICMS Diferencial de Alíquota.  

Foram indicados, como dispositivos legais infringidos, os arts. 45 e 

51, § 1º, II e § 3º da Lei 11.651/91 combinados com os arts. 32, § 1º e 35 do Anexo VIII do 

Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, VII, “c”, § 9ºI da Lei 

11.651/91 com redação da Lei 13.446/99. 

Por terem concorrido para a prática da infração, foram arrolados 

como solidários, nos termos do inciso XII, do art. 45 da Lei 11.651/91, os sócios 

administradores LUIZ FAVA JUNIOR e JOSÉ FAVA NETO. 

Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento 

do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, 

cópia da nota fiscal eletrônica nº 470 e Extrato Cadastral. 



Regularmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância. Argui, inicialmente pela nulidade do lançamento. Alega equívoco na 

autuação, uma vez que a nota fiscal objeto da autuação foi regularmente registrada no 

livro de entradas. Quanto ao diferencial de alíquotas, afirma que não efetuou o seu 

recolhimento pelo fato de que, em consulta verbal junto à sua delegacia fiscal, lhe foi 

informado que o referido imposto estaria dispensado para empresas do seu segmento. 

Alega ainda que não foi previamente notificado a apresentar livros e 

documentos fiscais, contrariando o que dispõe a Lei Complementar nº 104/2013 – Código 

de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de Goiás. Defende que, por 

apresentar saldo credor de ICMS, não deveria ser exigido a pagamento do imposto, mas 

sim analisada a sua repercussão nos períodos seguintes. Junta aos autos cópia do Livro 

Registros de Entrada, referente ao período de apuração 09/2009, Livro Registro de 

Apuração do ICMS de 09/2009 a 06/2011 e Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal 

Digital, referente aos períodos de 07/2011 a 08/2014. 

Requer, por fim, a improcedência do auto de infração. 

Por meio do despacho nº 830/2016-JULP, os autos foram 

convertidos em diligência para verificação das alegações do sujeito passivo quanto ao 

regular registro do documento fiscal e para revisão do lançamento, se necessário. A 

solicitação contida no referido despacho foi atendida, conforme relatório de diligência, fls. 

293/299: 

1. comprovada a regularidade do registro da nota fiscal nº 470, 

emitida em 17/09/2009. A autoridade fiscal anexou aos autos cópia do Livro Registro de 

Entradas. 

2. o valor devido para o ICMS diferencial de alíquotas foi revisado. 

Para revisão a autoridade fiscal aplicou o benefício fiscal da redução da base de cálculo 

prevista na alínea “a”, do inciso III, do art. 9º, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, resultando 

no valor de R$ 19.113,32 (dezenove mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos) para 

ICMS Diferencial de Alíquotas. Apresentado o memorial de cálculo, fls. 295/296. 

3. a autoridade fiscal, em razão de não ter sido lançado o valor 

devido do diferencial de alíquotas na apuração mensal à época do fato gerador (09/2009) 

e, em virtude de constar saldo credor na apuração do contribuinte para o período em 

questão, decidiu por efetuar a repercussão de estorno de crédito, equivalente ao valor 

devido para o ICMS diferencial de alíquotas. 



O procedimento resultou em repercussão no mês de julho de 2015, 

apurando o imposto a pagar no valor de R$ 21.427,93 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte 

e sete reais e noventa e três centavos). Abatendo o valor de R$ 2.314,61 (dois mil, 

trezentos e catorze reais e sessenta e um centavos) apurado em sua Escrituração Fiscal 

Digital, referência 07/2015, fls. 285, resta ainda a ser recolhido o valor de R$ 19.113,32 

(dezenove mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos). 

4. a penalidade foi adequada para a tipificada pelo art. 71, III, “a” da 

Lei 11.651/91. O sujeito passivo junta aos autos cópia de DARE 2.1, com recolhimento de 

parte não litigiosa, fls. 292. 

Intimado do resultado da diligência, o polo passivo não se manifesta. 

Os autos retornam para sequência do julgamento. 

Decisão singular acolhe parcialmente o teor da revisão, e julga 

procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS de R$ 19.113,32, e adequa a 

penalidade para a prevista no artigo 71,III, “a” do CTE. Sua divergência reside no fato de 

que a revisão fez a repercussão da omissão de recolhimento para 2.015, e o julgador 

entende que se trata de débito de ofício e não de estorno de crédito, sendo então devido o 

valor desde setembro de 2.009, quando ocorreu o fato gerador.  

Fazenda Pública concorda com a decisão (fls. 310).  

Sujeito passivo apresenta peça (fls. 319/324). Ali alega que fez o 

recolhimento do valor de R$ 19.113,32 na data de 21/12/2.016, via DARE 2.1 nº 

114.0.3000.3000.6355.27583.3, com amparo na Lei 19.506, de 23/11/2.016. Objeta o 

entendimento do julgador que não aceita o parecer do revisor que fez a repercussão e 

entende que o valor do imposto seria devido a partir de 2.015, quando se fez a 

repercussão da omissão desde 2.009. Pede a reforma da decisão nesse aspecto.  

É o relatório.  

Na ausência de questões preliminares, entendo que o mérito deve 

ser logo atacado. Entendo que a decisão singular está totalmente correta. De fato no 

momento em que ocorreu o fato gerador, o sujeito passivo fez o registro da operação em 

sua escrituração fiscal mas não realizou o débito do diferencial de alíquotas. Isso 

demonstra que estamos diante de um débito de ofício e não de uma falta de estorno de 

crédito, situação que permitiria a reconstituição do saldo da conta gráfica do ICMS.  

Trata-se de débito de ofício, por isso o momento que deve ser 

tomado como referência para a exigência do imposto deve ser setembro de 2.009, data da 



entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário das mercadorias e quando o 

débito do diferencial deveria ter sido cobrado. 

Também em relação à penalidade, entendo que deve haver ajuste, 

há em nossa legislação a previsão do artigo 71, III, “f” do CTE que diz o seguinte:  

“Art. 71. ... 

III - de 100% (cem por cento): 

f) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro 

Registro de Apuração do ICMS correspondente a diferencial de 

alíquotas, quando este se referir a documento fiscal registrado; “ 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular, que julgou parcialmente procedente o auto 

de infração sobre o valor de R$ 19.113,32, tomando como referência o mês de setembro 

de 2.009.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00667/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 
DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI, POR ELE 
ARGUIDA. REJEITADA.  PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA LIDE 
DO COOBRIGADO ANTÔNIO MARCOS MAPELE ARGUIDA DE 
OFÍCIO. ACOLHIDA. 
 
I - Deve ser mantido na lide o solidário quando restar 
comprovada a participação deste na fraude com intenção 
deliberada de omitir o recolhimento do ICMS diferencial de 
alíquota. 
II – Deve ser excluído da lide o coobrigado quando restar 
comprovado que o mesmo não participou de nenhum modo da 
infração apurada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, João Divino de 
Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS 
BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário ANTÔNIO MARCOS MAPELE, 
arguida pela Conselheira Gerluce Castanheira Silva Pádua. Foram vencedores os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou rejeitando a exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento exige do sujeito passivo e coobrigados o pagamento do 
ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de 
semirreboque, para o uso ou consumo final, conforme documentos em anexo. 

 



 Foram infringidos os artigos 11, § 1o, inciso II, da  Lei nº 11.651/91 c/c 
artigo  76, inciso II, alínea “b” do Decreto nº 4.852/97  e artigo 3o, da IN nº 155/94-GSF. A 
penalidade proposta foi tipificada no artigo 71, inciso III, alínea “a” da Lei nº 11.651/91. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos o Sr.  Edvandro da Silva 

Ferreira, na condição de adquirente originário do bem, e como coobrigados, foram 
identificados: 

 
(i) Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME na 

condição de representante da empresa Liberato Implementos Agrícolas e Rodoviários 
LTDA, que efetuou o pedido de aquisição do bem, nos termos do artigo 46, inciso V, 
alínea “a”, § 2º, da Lei nº 11.651/91; 

 
(ii) Sr. Reginaldo Regis Benati na condição de sócio administrador da 

empresa Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 e;  

 
(iii) Sr. Antônio Marcos Mapele na condição de real adquirente do bem, 

nos termos do artigo 46, inciso V, alínea “b”, § 2º, da Lei nº 11.651/91. 
 

O processo foi instruído com os seguintes documentos: anexo estruturado 
- identificação dos sujeitos passivos coobrigados, nota fiscal de aquisição em nome de 
Edvandro da Silva Ferreira, Pedido do semirreboque em nome de Antônio Marcos Mapele, 
confirmação de pedido emitido pela Librelato Implementos Agrícola. e Rodoviários Ltda , 
comprovantes de depósitos bancários, Autorização para Transferência de Veículo e 
Certificado de Registro de Veículo. 

 
Os documentos anexados ao processo visam demonstrar que o sujeito 

passivo Sr. Edvandro da Silva Ferreira forneceu seu cadastro de produtor rural para 
aquisição de veículo semirreboque da empresa Librelato Implementos Agrícolas e 
Rodoviários situada no Estado de Santa Catarina, através de seu representante comercial, 
a empresa Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME situada no 
Estado de Goiás.  

 
E conforme documentos juntados aos autos, de modo especial, a 

Autorização para Transferência de Veículo e o Certificado de Registro de Veículo, o 
produtor rural não é o real adquirente do semirreboque. 

 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos coobrigados Antônio Marcos 

Mapele e Reginaldo Regis Benati apresentaram Impugnação em Primeira Instância.  
 
Foi lavrado Termo de Revelia em relação aos sujeitos passivos Edvandro 

da Silva Ferreira e ao coobrigado Somar Indústria Comércio Importação e Exportação 
LTDA-ME. 

 
Em sua defesa impugnatória, Antônio Marcos Mapele, aduz, em síntese: 

que foi procurado por Reginaldo Beneti, que sabia que o mesmo queria comprar um 
semirreboque e ofereceu um em pronta entrega, que lhe foi dito que arcaria somente com 
o valor do bem e o ônus do frete da cidade de Orleans/SC até  a cidade de Goiânia/GO, e 
que toda documentação seria por conta da vendedora, a empresa Somar Indústria 
Comércio Importação e Exportação LTDA-ME. Relatou ainda que o bem era de segunda 
mão porque já estava faturado em nome de Edvandro da Silva Ferreira, que teria 
dispensado o equipamento. Alegou ainda que pagou tudo o que havia combinado com a 



empresa vendedora. Que não teve nenhuma intenção de dar prejuízo aos cofres públicos 
do Estado de Goiás e que o bem adquirido até hoje encontra-se em seu nome e que não 
possui a intenção de vendê-lo. Pede ao final que o processo seja julgado improcedente. 

 
O solidário Reginaldo Regis Benati, arguiu nulidade por cerceamento do 

seu direito de defesa, ilegitimidade passiva e no mérito, que somente intermediou as 
operações de compra e venda na qualidade de representante comercial, que não há nos 
autos nenhuma prova de que tenha participado da aquisição do semirreboque, não lhe 
cabendo, portanto, a condição de responsável tributário. Requereu ao final a exclusão de 
sua responsabilidade. 

 
Em Primeira Instância o lançamento foi considerado procedente, e 

mantido no polo passivo da lide todos os coobrigados. 
 
Inconformados com a Decisão Singular, os seguintes solidários 

apresentaram recurso voluntário:  
 
1 -  Somar Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA-ME, 

requereu a nulidade do feito por insegurança na determinação da infração e ainda, 
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo coobrigado, alegando ser tão somente 
representante da indústria, No mérito, afirmou que não participou ou concorreu para a 
realização do fato descrito no auto de infração. Alegou responsabilidade pessoal do 
solidário Reginaldo Regis Benati, retirado da empresa por má administração, e por fim, 
questiona a penalidade imposta, alegando que houve equívoco quanto ao enquadramento 
desta, por não ter havido omissão do recolhimento do tributo. Ponderou que a penalidade 
deveria ser a prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", do CTE/GO. Requereu ao final a 
exclusão da sua responsabilidade solidária. 

 
2 - Antônio Marcos Mapele, arguiu que fora vítima de "sonegação formal e 

dolosa", e que não estava atento para a armação perpetrada pelos autores.  
 
3 - Reginaldo Regis Benati em preliminar e mérito, discorreu que houve 

ofensa ao princípio da legalidade, no sentido de que não há lei atribuindo-lhe 
responsabilidade pelo pagamento do tributo, nos termos do artigo 128 do CTN. No mérito 
alegou ter sido sócio da empresa vendedora, mas que não mais faz parte de seu quadro 
societário e que não participou da negociação da operação objeto da autuação fiscal, 
afirmando ter apenas intermediado a compra e venda do bem. Por fim, contestou que na 
condição de representante comercial da empresa vendedora não pode ser 
responsabilizado pelo recolhimento do ICMS, e por este motivo, requereu sua exclusão do 
polo passivo. 

  
A Primeira Câmara acolheu a preliminar de nulidade parcial dos autos por 

cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo coobrigado Somar Indústria Comércio 
Importação e Exportação LTDA-ME, a partir de fls. 26, por falha na sua intimação, tendo 
os autos retornado ao núcleo de origem para nova intimação, com fim a reabrir o prazo 
para apresentação de Impugnação. 

 
Realizada tal intimação, o coobrigado reiterou os mesmos argumentos 

trazidos por ocasião de interposição de seu recurso voluntário. Alegando, em síntese, tão 
somente ser representante da indústria, não estando sujeita ao recolhimento do ICMS, 
sendo contribuinte do ISSQN nas relações de representação. 

 



O processo foi submetido a novo julgamento singular, novamente o 
lançamento foi considerado procedente, mantendo na lide todos os sujeitos passivos 
condenando-os ao pagamento do crédito tributário exigido no presente processo, 
conforme sentença nº 960/13 - JULP. 

 
Inconformados com a nova decisão singular, os sujeitos passivos 

coobrigados Reginaldo Regis Benati e Antônio Marcos Mapele, apenas repetem os 
argumentos já esposados em suas peças defensórias. 

 
Já o coobrigado Somar Indústria Comércio Importação e Exportação 

LTDA-ME, além de repetir a defesa interposta, acrescenta a alegação de nulidade do feito 
por incompetência da autoridade fiscal, sob o fundamento de que a competência para 
requerer o diferencial de alíquotas referente à nota fiscal emitida pela empresa Liberato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda é do Estado de Santa Catarina, onde se deu a 
operação, nos termos do art. 155, §2º, inciso VII, alínea “b”, da CF/88. Colaciona 
precedentes deste Conselho, donde aponta que não incide a aplicação de diferencial de 
alíquotas em razão da comprovação de que o bem adquirido de outra unidade da 
Federação destina-se a consumidor final não contribuinte do ICMS.  

 
Conforme Acórdão da III CJUL nº 2470/2015, a câmara decidiu por 

unanimidade de votos rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários Somar Indústria 
Comércio Importação e Exportação LTDA, Reginaldo Regis Benati e Antônio Marcos 
Mapele, as preliminares de nulidades por ilegitimidade ativa, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheceu do recurso, negou-lhe provimento para confirmar 
a sentença que considerou procedente o lançamento, rejeitando a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71 inciso VIII alínea “a” da Lei nº 11.651/91. 

 
Intimados da decisão cameral, comparecem aos autos os solidários 

Reginaldo Regis Benati e Antônio Marcos Mapele. O primeiro argumentou que não há lei 
que lhe atribua a responsabilidade pelo tributo, e, caso seja mantida a exigência fiscal, que 
sua responsabilidade seja somente com relação ao valor principal do diferencial de 
alíquota 

 
 Antônio Marcos Mapele, reafirmou novamente que fez negócio com 

Reginaldo Beneti, que lhe ofereceu um semirreboque de pronta entrega, que o bem era de 
segunda mão porque já estava faturado em nome de Edvandro da Silva Ferreira, que teria 
dispensado o equipamento. Alegou ainda que pagou tudo o que havia combinado com a 
empresa vendedora (SOMAR). Que não teve nenhuma intenção de dar prejuízo aos 
cofres públicos do Estado de Goiás e que a fraude fiscal foi praticada por Reginaldo Regis 
Benati e que este inclusive perdeu o direito de representar a empresa Librelato por ter 
adquirido dezenas de semirreboques em nome de Edvandro da Silva Ferreira. Pede ao 
final que o processo seja julgado improcedente ou que seja excluído do mesmo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 

Em análise quanto a admissibilidade do recurso apresentado pelo coobrigado 
Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da decisão cameral que 
à unanimidade de votos indeferiu seu pedido de exclusão da lide, esclareço que existe decisão 
proferida no Acórdão divergente nº 277/14, não reformado até a presente data, prolatado no 



processo administrativo tributário nº 4 0110034 102 40, em julgamento realizado pela Primeira 
Câmara deste Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da 
lide do referido solidário. 

A propósito, insta salientar que o artigo 41 inciso II alínea “a” da Lei nº 
16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior quando a decisão cameral unânime, que tenha 
tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou decisão do Conselho 
Superior. 

Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão nº 277/14 da Primeira 
Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade solidária do 
recorrente Reginaldo Regis Benati, concluindo por maioria de votos, pela exclusão do polo passivo 
do aludido solidário, infere-se que o recurso oro interposto atende o pressuposto descrito no artigo 
41 inciso II aliena “a” da Lei nº 1.469/2009, admito-o. 

Em análise ao pedido do recorrente quanto a sua exclusão da lide por  
ausência de lei que lhe atribua a responsabilidade pelo tributo, esclareço que a infração 
apurada, não diz respeito a mero inadimplemento de obrigação tributária, pois entendo 
que a matéria versada nos autos possui natureza de fraude e conluio entre os autuados 
para reduzir ilicitamente a tributação, conforme farta documentação trazida pela 
autoridade fiscal, que individualiza as condutas dos autuados indicando como os mesmos 
concorreram para a prática da infração tributária, não havendo como promover sua 
exclusão da lide. 

De tal modo que está caracterizado nos autos que o recorrente agiu no 
sentido de efetuar operação de venda em nome do autuado, ao invés do sujeito passivo 
principal, conforme pedido e confirmação de pedido, os quais atestam que o recorrente 
teve envolvimento na operação, além da intermediação do negócio na qualidade de 
representante comercial, sem o qual tal atividade não se teria realizado. 

Logo, nos termos do artigo 45 inciso XII da Lei nº 11.651/91, rejeito o 
pedido de exclusão para manter como responsável solidário Reginaldo Regis Benati, sócio 
administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

Em relação ao autuado Antônio Marcos Mapele, manifesto meu 
entendimento no sentido de que seus argumentos, reforçam minha convicção de que não 
participou do procedimento organizado por Reginaldo Regis Benati para vender 
semirreboque sem o recolhimento do diferencial de alíquotas, com uso indevido do 
benefício fiscal destinado a produtores rurais, visto que, conforme documentos 
colacionados ao processo, de modo especial os constantes as fls. 09 e 262, há 
informações de que este estava adquirindo um semirreboque usado, assim sendo, 
promovo sua exclusão de ofício da lide. 

Ao meu ver, a fraude e o conluio são demonstrados pelo próprio ajuste 
entre os sujeitos passivos coobrigados, ao utilizarem procedimentos e artifícios almejando 
conscientemente a sonegação, como ocorreu no presente caso, sendo clara a 
responsabilidade tributária no pagamento de tributos por aqueles que agiram 
fraudulentamente. 

Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos solidários 
apresentados a este Conselho Superior, admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, 
todavia indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento e o manteve na lide. Com relação ao coobrigado Antônio Marcos Mapele, 
promovo sua exclusão de ofício da lide. 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00689/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de Diferencial de Alíquotas sobre 
aquisição de bens para ativo imobilizado. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
A forma de cálculo do diferencial de alíquota nos casos em que 
a legislação concede redução de base de cálculo é a prevista no 
Parecer nº 281/2.007 - GOT. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, em relação à 
preliminar de nulidade por incompetência funcional da autoridade lançadora, feita pelo 
Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 27 de julho de 2010, o Fisco exige o ICMS diferencial de 
alíquotas no valor de R$ 4.096,75 (quatro mil, noventa e seis reais e setenta e cinco 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta não ter debitado no livro Registro de Apuração do ICMS integralmente o valor do 
diferencial de alíquotas, referente a documento fiscal registrado, a NFe 10768. 

Citados como infringidos o art. 63, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, ‘a”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 2° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, tendo 

sido proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “f”, da lei n° 11.651/91 c/redação da Lei 

n° 15.505/05. 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação de 

notas fiscais (fls. 07), demonstrativo do cálculo do diferencial de alíquotas (fls. 08), cópia 

de DARE 2.1 (fls. 09) e cópias dos livros fiscais Registro de Apuração do ICMS e Registro 

de Entradas (fls. 10 a 16), dentre outros documentos. 



Revel, a autuada apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 

26 a 30), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando a hipótese de incompetência funcional da autoridade lançadora (fls. 27 a 28). 

Não sendo esse o entendimento dos Conselheiros, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que os auditores, no cálculo do diferencial de 

alíquotas, não consideraram o benefício previsto no art. 8°, XXXV, do Anexo IX, do RCTE; 

considerando esse benefício, tem-se uma diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual na ordem de 2% que, aplicada sobre R$ 234.100,00, valor da operação, 

obtém-se um diferencial de alíquotas de R$ 4.682,00, valor este efetivamente reconhecido 

pela impugnante em seus livros fiscais. Não havendo, portanto, crédito tributário no 

montante exigido no auto de infração. 

Protesta pela juntada posterior de documentos. 

Junta cópia da NFe 10768 (fls. 31). 

Decisão cameral rejeita por unanimidade de votos, a arguição de 

nulidade por incompetência funcional. Quanto ao mérito, aponta o artigo 8º, inciso XXXV 

do Anexo IX do RCTE, que aponta que para os casos como o que está sendo analisando, 

há uma redução de base de cálculo para 9%, conforme artigo 8º, inciso XXXV do Anexo IX 

do RCTE. Julga procedente o trabalho fiscal.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpõe recurso ao 

conselho superior (fls. 64/69), e pede a reforma da decisão cameral. 

Reitera a preliminar de incompetência funcional. Quanto ao mérito 

alega a ausência de crédito no montante exigido no auto de infração. Sua interpretação é 

de que a forma de calcular o valor devido é simplesmente fazer a diferença de dois por 

cento sobre o valor da base de cálculo, e esse valor teria sido por ela recolhido.  

E para provar que assim procedeu, traz o recolhimento feito e cópia 

da nota fiscal.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe inadmitir o recurso no que diz respeito à arguição 

de inadmissão da preliminar de incompetência funcional, pois sua rejeição foi unânime.  

Em relação ao mérito, cabe ressaltar qual a forma de se calcular de 

se calcular o diferencial de alíquota estabelecida, e essa foi estabelecida pelo Parecer 

GOT 281/2.007.  



Primeiro faz-se a redução da base de cálculo com a aplicação do 

percentual equivalente a 9%, que equivale a 75% sobre o valor da base de cálculo inicial 

que é de R$ 234.100,00, chegando-se ao valor de R$ 175.575,00, e sobre ele aplica-se o 

valor de 5%, que é a diferença entre a alíquota interna de 12% e a interestadual de 7%, 

chegando-se ao valor de R$ 8.778,75 (oito mil setecentos e setenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos). Como o sujeito passivo recolheu 4.682,00, sobrou uma diferença de R$ 

4.096,75 (quatro mil e noventa e seis reais e noventa e seis reais e setenta e cinco 

centavos) a ser recolhida. Justamente o entendimento da decisão cameral.   

Diante disso, inadmito o recurso no que diz respeito à arguição de 

incompetência funcional, conheço, no que diz respeito ao mérito, nego-lhe provimento, 

para manter a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00808/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS 
diferencial de alíquotas na saída de material elétrico realizada 
por contribuinte paulista destinado a contribuintes localizados 
no Estado de Goiás. Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco, não 
apresentando a parte elementos que alterassem o resultado nele 
obtido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2018, decidiu, por  unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 703.472,55 
(setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, realizou saídas de material elétrico (mercadoria sujeita a substituição 
tributária do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE/GO – Protocolo ICMS 83/11), destinadas 
ao uso e/ou consumo de contribuintes estabelecidos no estado de Goiás, sem efetuar o 
pagamento do ICMS antecipado referente ao Diferencial de Alíquota, sendo-lhe imputada 
a exigência do ICMS no valor de R$ 1.912.630,18 (um milhão, novecentos e doze mil, 
seiscentos e trinta reais e dezoito centavos). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 5) contendo os demonstrativos da auditoria fiscal empreendida pelos agentes do 
Fisco, dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14/31), após 

relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 15/18). 

 
No mérito, alega em essência que o ICMS referente ao diferencial de 

alíquotas foi recolhido pelas destinatárias das mercadorias, solicitando a realização de 
diligência para comprovação do recolhimento. 

 
Questiona a multa aplicada, pedindo a redução de seu valor. 
 
Reproduz dispositivos legais e cita doutrina e jurisprudência. 
 



Junta documentos (fls. 32/75). 
 
Por meio de termo de juntada, junta documentos (fls. 79/119). 
 
O julgador singular, por meio do DESPACHO Nº 305/2014-JULP (fls. 

120), converteu o julgamento em diligência, solicitando à DRF de origem que verificasse 
se efetivamente foi recolhido, pelos destinatários das mercadorias, o ICMS referente ao 
diferencial de alíquota apontado na inicial, emitindo relatório conclusivo. 

 
Os agentes executores da diligência determinada no DESPACHO Nº 

305/2014-JULP elaboraram o Relatório Diligencial n° 0035/2015 – GEST (fls. 122/125), 
onde informam de que foram analisadas as Escriturações Fiscais Digitais (EFD) dos 
destinatários AMERICEL S/A, BRASIL TELECOM S/A E EMBRATEL S/A, diligenciando-se 
no sentido de localizar os valores de DIFAL das notas fiscais destes destinatários, em que 
pese declararam ter pago dentro de suas apurações de ICMS normal. 

 
Anotam que foi constatado que os pagamentos efetuados pelos 

destinatários foram feitos pelos seus valores originais, em datas posteriores à ocorrência 
dos respectivos fatos geradores. Em decorrência do atraso no pagamento, deveriam ter 
sido incluídos multa, juros e demais acréscimos legais, o que não ocorreu, portanto são 
pagamentos parciais, que não extinguem a obrigação tributária. 

 
Informam ainda que para os valores do DIFAL devidos por 

substituição tributária cujos pagamentos tenham sido localizados na apuração e 
arrecadação do destinatário, foram calculados os valores de multa, juros e correção 
monetária de acordo com a legislação, utilizando o módulo de cálculo de débito fiscal do 
Terminal SEFAZ, os espelhos encontram-se anexados ao presente. 

 
Afirmam ter elaborado uma planilha demonstrando essas situações, 

mantendo integralmente na autuação os valores cujo pagamento não foi localizado, assim 
como os percentuais pendentes de quitação referentes aos pagamentos parciais. 

 
Concluída a revisão dos lançamentos, permanece o valor do tributo 

devido no montante de R$ 703.472,55 (setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
Juntaram mídia CD (fls. 127), planilha revisada (fls. 128/161) e farta 

documentação (fls. 162/702). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 708/715, oportunidade em que junta documentos (fls. 716/806). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, acatando o resultado da revisão, decide pela procedência 
em parte do lançamento sobre o ICMS no valor de R$ 703.472,55 (setecentos e três mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme planilha (fls. 
161), consoante a Sentença N° 909/2016 – JULP (fls. 808/819). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

829/843), após relatar os fatos, no item II – A, trata do efetivo recolhimento do ICMS – 
ofensa ao princípio do non bis in idem, no item II – B, trata da desconsideração dos 
pagamentos realizados pela destinatária AMERICEL S/A – necessária verificação por 
nova diligência – princípio da verdade material, no item II – C, trata da impossibilidade de 



exigência de juros de mora da data da retenção – valor recolhido em sua integralidade 
pelas destinatárias, no item II – C, trata da abusividade da multa imposta. 

 
Finaliza, requerendo, em especial, nova diligência para o fim de 

averiguação dos recolhimentos comprovados pela destinatária AMERICEL; após o retorno 
da diligência, que seja integralmente declarado improcedente o auto de infração; caso não 
seja esse o entendimento, pede que seja relevada ou, ao menos, diminuída a multa 
abusivamente imposta. 

 
Junta documentos (fls. 844/895). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 121/2016 (fls. 900/901), converte o processo em diligência, devendo o 
sujeito passivo ser intimado, em nome de seu advogado constituído, para que apresente, 
de forma cabal, detalhamento comparativo do alegado no item "B" de seu Recurso, 
devendo ser considerando as explicações ofertadas no trabalho revisional para tanto, 
demonstrando de forma efetiva o pagamento do ICMS pela empresa AMERICEL. 

 
Regularmente intimado (fls. 902/903), o representante legal do 

sujeito passivo deixa fluir o prazo e não atende a solicitação formulada na Resolução n° 
121/2016. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 175/2016 (fls. 905/906), converte o julgamento em diligência, devendo a 
GEPRO providenciar a intimação do sujeito passivo, em nome de seu advogado 
constituído, para que apresente, de forma cabal, o que se solicita na Resolução 121/2016, 
às fls. 900/901, visto que houve falha na intimação. Destaca-se que o endereço a ser 
utilizado para a intimação do representante do contribuinte é o constante no Recurso 
Voluntário (fls. 829/843). 

 
Intimado, o representante do sujeito passivo comparece ao processo 

(fls. 910/914), requerendo que seja o lançamento convertido em diligencia, a fim de serem 
excluídos os valores não considerados pela revisão anterior.  

 
Junta documentos, inclusive planilhas (fls. 915/980).  
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 20/2017 (fls. 983/984), converte o processo em diligência, devendo o 
sujeito passivo ser intimado, em nome de seu advogado constituído, para que apresente, 
efetivamente, os comprovantes de pagamentos com suas datas, relativamente ao 
comparativo apresentado às fls. 926/980, devendo ser considerado o que consta no 
trabalho revisional às fls. 122/125, em especial, de que já foi diligenciado os pagamentos 
de DIFAL dos contribuintes lá relacionados, restando, se possível comprovar o que alega. 

 
Intimado, o sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 988/1001 e 

1012/1015), afirmando que já anexou aos autos os documentos que dispunha, de modo 
que não pode quebrar o sigilo da AMERICEL S/A a fim de ter acesso aos documentos 
requeridos. Requereu a conversão do processo em diligencia.  

 
Junta documentos (fls. 1002/1010 e 1016/1025). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

071/2017 (fls. 1028/1029), converte o processo em diligência, devendo os autos serem 



encaminhados à Gerência de Substituição Tributária para que, por gentileza, designe 
auditor para que verifique, obsequiosamente, junto a AMERICEL se, eventualmente, 
existem pagamentos efetuados pela mesma e não considerados nas revisões anteriores, 
promovendo as adequações que se fizerem necessárias. E ainda, apresentar 
demonstrativo de eventual valor remanescente, se for o caso. Por fim, prestar todos os 
esclarecimentos necessários para o deslinde da lide de forma conclusiva.  

 
Os agentes executores da diligência determinada pela Resolução n° 

071/2017 elaboraram o Relatório Diligencial n° 085/2017 – GEST (fls. 1030/1032), onde 
informam que quanto da verificação feita por ocasião da diligência anterior, foram 
considerados os pagamentos parciais feitos pela AMERICEL S/A, pagamentos esses que 
foram feitos em datas posteriores ao momento do fato gerador, pelo que foram mantidos 
no auto os acréscimos legais decorrentes do atraso no pagamento. 

 
Quanto aos lançamentos cujos pagamentos não foram localizados, 

excetuadas as notas fiscais listadas na declaração assinada pela AMERICEL S/A à folha 
81 como não reconhecidas, os registros de entrada foram localizados nas EFDs da 
AMERICEL S/A para os períodos em questão, e seus valores compõem a apuração do 
imposto devido, mas não existe recolhimento correspondente, pois as apurações 
resultaram em saldo credor do ICMS. 

 
Anotam que a Legislação Tributária prevê que os valores de ICMS e 

diferencial de alíquotas devidos por Substituição Tributária devem ser quitados nos prazos 
e condições por ela determinados, não existindo previsão legal para compensação desse 
tipo de tributo com saldo credor. 

 
Assim, em consonância com a legislação vigente, não é possível 

considerar pagos os valores lançados pela AMERICEL S/A como diferencial de alíquotas 
devidos por substituição tributária, e que estejam compondo apuração de ICMS que tenha 
resultado em saldo credor. 

 
Permanece, portanto, o ICMS devido no montante de R$ 703.472,55 

(setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), 
conclui os diligenciadores. 

 
Juntam demonstrativos do trabalho revisado (fls. 1033/1078). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 1083/1089, oportunidade em que junta documentos (fls. 
1090/1160). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo, na condição de 

substituto tributário, realizou saídas de material elétrico (mercadoria sujeita a substituição 
tributária do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE/GO – Protocolo ICMS 83/11), destinadas 
ao uso e/ou consumo de contribuintes estabelecidos no estado de Goiás, sem efetuar o 
pagamento do ICMS antecipado referente ao Diferencial de Alíquota, sendo-lhe imputada 
a exigência do ICMS no valor de R$ 1.912.630,18 (um milhão, novecentos e doze mil, 
seiscentos e trinta reais e dezoito centavos). 

 



Em sua defesa (impugnação), o sujeito passivo rebate o 
levantamento fiscal com a apresentação de documentos que ensejaram a emissão do 
Despacho n° 305/14-JULP (fls. 120), determinando este a realização de revisão nos autos. 

 
Como resultado do trabalho revisional remanesceu devido o tributo 

na ordem de R$ 703.472,55 (setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme planilha (fls. 160). Verificou-se uma redução no 
lançamento original. 

 
A sentença singular procedeu o lançamento do crédito tributário, nos 

termos da revisão fiscal. Teve a sentença a anuência da Representação Fazendária. 
 
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que houve 

pagamentos, inclusive da existência de saldo credor em sua escrita fiscal ensejando a 
compensação. 

 
O processo foi colocado em diligência, por mais três vezes, no intuito 

de se apurar a verdade material das alegações apresentadas pela defesa. 
 
Por último e certeira a resposta trazida às fls. 1030/1032 no Relatório 

Diligência n° 55/2017-GST em atendimento à Resolução n° 076/2017 esclarece 
sobremaneira a ocorrência dos fatos e o trabalho realizado não deixando dúvida de que 
foram considerados todos os pagamentos existentes (recolhimentos), em especial 
relativamente a empresa AMERICEL. 

 
Neste caso, não se vislumbra a possibilidade de compensação de 

saldo credor em escrita fiscal de empresas de UFs distintas, devendo destacar a 
existência de regramento para a Substituição Tributária (art. 52, § 1°, Anexo VII do 
RCTE/GO), e, em especial, examinadas, via trabalho diligencial, as alegações de que 
houve recolhimentos que não foram considerados, tem-se como procedente em parte o 
presente lançamento, nos termos das revisões de fls. 160 (determinada pelo Despacho n° 
305/14-JULP) e 1078 (determinada pela Resolução n° 071/2017), posto que se equivalem, 
por terem apurado o mesmo montante de crédito tributário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 703.472,55 (setecentos e três mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00856/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas 
relativo à aquisição interestadual de mercadoria destinada a uso 
ou consumo final. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração que exige ICMS diferencial 
de alíquotas, estando a operação amparada pela isenção do 
ICMS, constadada em diligência realizada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública 
concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de ICMS diferencial de alíquotas 
consignado em documentos de arrecadação, pela aquisição de mercadorias provenientes 
de outra unidade da Federação, destinadas a uso ou consumo final, identificadas nas 
Notas Fiscais n°s 156982, 173647 e 173648. 

 
Em suas alegações (fls. 27 a 32), o autuado afirma, em síntese, que 

as mercadorias identificadas nos autos destinaram-se a construir e equipar o conjunto de 
granjas avícolas na propriedade rural da requerente, vinculadas ao projeto agroindustrial 
da PERDIGÃO S/A no município de Mineiros (GO), mediante financiamento obtido perante 
o Banco do Brasil S/A, por meio de cédula rural pignoratícia e hipotecária n° 40/00270-5 e 
recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste – FCO. Afirma que são isentas as 
operações (art. 6°, inciso CV, Anexo IX do RCTE), nos termos de decisões proferidas no 
CAT. Diz que a legislação estadual determina a isenção do diferencial de alíquotas do 
ICMS de mercadorias destinadas à construção de granjas avícolas vinculadas a projeto 
agroindustrial (Lei n° 12.955/96). 

 



Acosta ao processo, a título de prova, cópias de notas fiscais relacionadas no auto de infração, cédula 

rural firmada no Banco do Brasil S/A e contrato de parceria firmado com a Perdigão S/A (fls. 33 a 58). 

 
Após análise, por meio do Despacho n° 13/2016-PRES (fls. 77 a 78), 

a matéria em apreço foi submetida a julgamento plenário, que emitiu a Resolução n° 
22/2016 (fls. 81 a 82), determinando o retorno dos autos à Assessoria Jurídica da 
Presidência deste Conselho e o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí a fim de que autoridade fiscal atestasse se as mercadorias 
constantes das notas fiscais objeto do presente processo foram destinadas a contribuinte 
abrangido por projeto agroindustrial de avicultura ou de suinocultura, nos termos da Lei nº 
12.955, de 19 de novembro de 1996, para uso exclusivo na construção de granjas e 
aviários, nos termos do art. 6º, inciso CV, Anexo IX do RCTE, fazendo juntar aos autos, se 
for o caso, documentos que tragam a vinculação direta das notas fiscais referidas com a 
construção de granja ou aviário pelo autuado. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 843/2016-PRES (fls. 83), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Jataí, a fim de que a autoridade fiscal examine as determinações 
contidas na Resolução n° 22/2016 (fls. 81 a 82) e emita parecer conclusivo sobre a 
matéria. 

 
Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 843/2016-

PRES, em relatório (fls. 84), informa ter efetuado uma vistoria no estabelecimento e 
constatou que as mercadorias constantes nas notas fiscais de fls. 33/35 foram utilizadas 
em construção de um aviário. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2899/2016-PRES (fls. 88 a 89), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
b) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 



1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que no auto de infração 

exige-se ICMS diferencial de alíquotas, pela aquisição de mercadorias provenientes de 
outra unidade da Federação, destinadas a uso ou consumo final, identificadas em notas 
fiscais. 

 
O requerente alegou que as mercadorias objeto do presente 

processo foram destinadas a construção de granja ou aviário, estando amparadas pela 
isenção prevista no art. 6º, inciso CV, Anexo IX do Regulamento do Código Tributário 
Estadual (RCTE): 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 
CV - a operação que destine a contribuinte abrangido por projeto 
agroindustrial de avicultura ou de suinocultura, nos termos da Lei nº 12.955, 
de 19 de novembro de 1996, mercadorias para uso exclusivo na construção 
de granjas e aviários, observado o seguinte: 
[...] 

 
Os autos foram baixados em diligência para que agente do Fisco 

atestasse se as mercadorias constantes das notas fiscais objeto do presente processo 
foram destinadas a contribuinte abrangido por projeto agroindustrial de avicultura ou de 
suinocultura, nos termos da Lei nº 12.955, de 19 de novembro de 1996, para uso exclusivo 
na construção de granjas e aviários, nos termos do art. 6º, inciso CV, Anexo IX do RCTE. 

 
O agente do fisco executor da diligência, conforme relatório (fls. 84), 

informa ter efetuado uma vistoria no estabelecimento, tendo constatado que as 
mercadorias constantes nas notas fiscais autuadas foram utilizadas em construção de um 
aviário.  

 
A revisão confirmou o alegado pela requerente de que a mercadoria 

por ela adquirida está amparada pela não incidência do ICMS prevista no art. 6º, inciso 
CV, Anexo IX do RCTE, anteriormente reproduzido, tornando improcedente a cobrança do 
ICMS diferencial de alíquotas formulada no auto de infração. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12955.htm
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00861/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente de diferencial de alíquotas. Procedência. Exclusão 
do solidário, arguida pela defesa. Acolhida.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - O imposto incide sobre a entrada, no território goiano, de 
mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte 
e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (artigo 11, § 1.º, inciso II, da Lei n.º 11.651/91); 
 
III - Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (art. 13, III da Lei 11.651/91); 
 
IV - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido às solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e não encontrado razão para efetuar ajuste 
no procedimento fiscal, mantém-se a exigência inicial; 
 
V - 1 - Os sócios, os gerentes, os administradores, os 
presidentes, etc que não tenham agido com excesso de 
poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, ou 
concorrido para a prática de ilícito tributário, nos termos 
sentenciados pelo Superior Tribunal de Justiça, não podem ser 
sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Aguinaldo Fernandes de Melo. E, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, THIERRY EPHREM 
MARIE GEORGES METRO, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de 



desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos Santos e 
Evandro Luis Pauli, que votaram pela manutenção dos solidários na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “recolheu à menor (ou 
não se debitou integralmente no campo “Valor Total dos Ajustes à Débito” da Escrituração 
Fiscal Digital-EFD- Reg. Fiscais Apuração do ICMS-Operações Próprias, o ICMS 
Diferencial de Alíquotas incidente nas operações de aquisição, em outras unidades da 
federação, de bens destinados ao uso/consumo do estabelecimento, no mês de 
dezembro/2011, conforme faz prova o Demonstrativo Complementar, as cópias, 
documentos e arquivos (gravados digitalmente no Auto de Infração e em mídia CD), 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto não recolhido/não debitado, no valor 
de R$ 2.574,97, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos artigos 
11, § 1°, II; 13, III; 27, V, “a”; 63, § 2º da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 76, II, 
“a” do Decreto 4852/97 e 2º da Instrução Normativa 155/94-GSF, propondo a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "f" da referida Lei 11.651/91, com redação da Lei nº 
17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Atas de Assembleias, Notas 
Explicativas, Demonstrativos dos valores não recolhidos, mídia CD-R e Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais (fls. 03/54). 

Regularmente intimados (fls. 55/63), os sujeitos passivos compareceram 
aos autos, representados por causídico legalmente constituído (m.j), que apresentou 
impugnação em Primeira Instância (fls. 66/87 e 105/126, respectivamente) alegando, em 
síntese, o seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva do diretor da autuada, pois não há 
interesse deste na situação que constituiu o fato gerador objeto deste 
lançamento, vez que não agiu em desconformidade com o disposto 
nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 430/STJ, 
Decisões deste Conselho Administrativo Tributário e de Tribunais 
Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta 
assertiva;  

b) que este Auto de Infração é indevido, pois as mercadorias adquiridas 
são insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, sendo 
que a fiscalização as classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destes produtos, é necessário que se analise 
a sua utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como 
insumo; se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreu sobre o conceito jurídico de consumidor final, de 
bens de uso e consumo e de insumo, afirmando que como todos os produtos adquiridos 
são utilizados na atividade-fim da autuada, esta não é a consumidora final destes e sim o  



adquirente do seu produto, que é o cimento produzido por ela, razão pela qual não é 
devido o ICMS exigido neste lançamento, conforme disposições do artigo 155 da 
Constituição Federal/88, jurisprudências e decisões judiciais de tribunais pátrios acerca 
desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Argumentou também que a multa aplicada seria confiscatória, pois 
corresponde a 100% do imposto tributo exigido, transcrevendo Ementas de decisões do 
STF acerca desta matéria à guisa de amparar esta assertiva.  

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicou uma pessoa física como assistente técnico na perícia 
solicitada, pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva do solidário, a 
insubsistência do Auto de Infração, protestando por todos os meios de prova admitidos em 
direito, em especial pela juntada posterior de documentos ou produção de prova pericial, 
colacionando fotocópias da Carteira da OAB do patrono signatário, da Ata de Assembleia 
da autuada, de procurações e deste Auto de Infração. 

Por intermédio da Sentença nº 3631/2015 - JULP (fls. 144/154), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste  qualquer das nulidades previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT 
neste Auto de Infração, além de que o mesmo contém todos os requisitos exigidos pelos 
artigos 8º da referida Lei 16.469/09 e 142 do CTN, considerando que o autuante é 
competente, foi identificado e cientificado o sujeito passivo  da obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício ao direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Rejeitou a exclusão do solidário desta lide, sob o argumento de que este, 
enquanto administrador da pessoa jurídica, que é ficta, é corresponsável pelos atos que 
praticar em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da referida Lei 
11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF, 
sendo devido, portanto, o ICMS decorrente da diferença entre a alíquota de origem e a da 



unidade federada de destino do produto consumido, nos termos dos artigos 155,  VII, “a” e 
VIII da Constituição Federal/88, 13, III, 27, V, “a”, 44 e 63, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE. 

Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 155/160), o patrono dos sujeitos passivos reiterou, na essência, os 
mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando apenas 
quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada e à 
aplicação do disposto no artigo 32 da Lei Complementar Estadual 104/13. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 



e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 
intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  

RESOLVE, 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 013/2017 (fl. 232) 
e demonstrado nos formulários de fls. 233/235, informa que nenhum dos produtos desta 
autuação foram integrados ou consumidos no processo industrial. Portanto, não são 
produtos intermediários e estão sujeitos à cobrança do diferencial de alíquotas, razão pela 
qual foram mantidos incólumes neste lançamento. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 237/239), os sujeitos passivos, 
representados pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes 
autos, discordou do resultado desta diligência quanto à não exclusão dos produtos que 
considera como sendo intermediários no processo industrial da empresa, reforçando, na 
essência, suas arguições de:  

c) ilegitimidade passiva do diretor da autuada, pois não há interesse 
deste na situação que constituiu o fato gerador objeto deste lançamento, vez que não agiu 
em desconformidade com o disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, segundo a 
Súmula 430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo Tributário e de Tribunais 
Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta assertiva;  

d) que este Auto de Infração é indevido, pois as mercadorias adquiridas 
são insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, sendo 
que a fiscalização as classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo, 
discorrendo sobre o conceito jurídico de consumidor final, de bens de uso e consumo e de 
insumo, afirmando que como todos os produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim 



da autuada, esta não é a consumidora final destes e sim o é o adquirente do seu produto, 
que é o cimento produzido por ela, razão pela qual não é devido o ICMS exigido neste 
lançamento, conforme disposições do artigo 155 da Constituição Federal/88, 
jurisprudências e decisões judiciais de tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, 
transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Quanto ao mérito, o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas Unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota interna 
está prevista na Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, sendo 
posteriormente definida no art. 2º, inciso II, do Convênio 66/88, o qual adquiriu força de Lei 
Complementar, nos termos do art. 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

A operação realizada pelo sujeito passivo subsume-se à hipótese legal de 
cobrança do diferencial de alíquotas, consoante disposição do art. 11, § 1º, II da Lei 
11.651/91 - CTE, “verbis”: 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

(...) 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

(...) 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado;” 

Estabelece, ainda, os artigos 13, III, 14, II e 27, V, “a” e “b” desta mesma 
Lei que: 

“Art. 13 - Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

(...) 



III- da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 
adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

VIII - da utilização, por contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se tenha 
iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; 

(...) 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do 
imposto, no momento: 

(...) 

II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, 
relativamente à mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou 
adquirida para comercialização ou industrialização. 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

(...) 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 

b) utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de comunicação, 
cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam vinculados a operação ou prestação 
subseqüente; 

(...)”. 

Ressalto, ainda, que o contribuinte, por ser obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais, deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, lançando o 
seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme regra 
do § 2° do art. 63 do CTE, que dispõe:  

“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou 
prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos fixados na legislação 
tributária. 

(...) 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e 
escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido 
em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo lançar o seu 
valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS.” 

Quanto à argumentação de que as aquisições são de mercadorias que 
foram integradas ou consumidas no processo industrial da autuada, entendo tal alegação 
descabida, haja vista que revisão efetuada nestes autos constatou que as mesmas não 
têm natureza de insumo industrial, pois não são intermediárias na produção de cimento, 
não gerando direito ao crédito de ICMS e tampouco  gozam da isenção prevista no artigo 
6.º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 - RCTE, vez que não foram integradas 



ao ativo imobilizado da recorrente. Portanto, há incidência do diferencial de alíquotas 
reclamada na exordial.  

Para melhor elucidar esta assertiva, transcrevo abaixo o acima referido 
artigo 6.º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

“Art. 6.º. São isentos do ICMS: 

(...) 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de 
bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, 
destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e 
agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de 
aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, 
a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 

 (...) 

Portanto, em razão da não descaracterização da infração 
fiscal, julgo devida a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas reclamado 
neste lançamento, vez que é relativo à aquisição interestadual de peças de 
reposição e outras mercadorias destinadas ao uso ou consumo da 
recorrente. 

Em relação ao pleito da exclusão do solidário desta lide, suscitada pela 
defesa, a acolho e o faço seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “o 
não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

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

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

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

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

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

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

 

Ante o exposto, voto, unanimemente, rejeitando as preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e por 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Leis/L_13453.htm


cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, também em votação unânime, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a Sentença recorrida e 
julgar procedente o auto de infração no valor do ICMS constante da peça básica, a ser 
acrescido das cominações legais, E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, THIERRY EPHREM MARIE GEORGES METRO, arguida pelo 
sujeito passivo. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00865/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento. Rejeitadas. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de imposto 
decorrente de diferencial de alíquotas. Procedência parcial. 
Exclusão de Solidário. Acolhida.  
 
I - Quando não restar evidenciada a insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento ao contraditório, o 
processo não deverá ser declarado nulo "ab initio", nos termos 
do artigo 20, III e IV da Lei nº 16.469/09; 
 
II - O imposto incide sobre a entrada, no território goiano, de 
mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte 
e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu 
ativo imobilizado (artigo 11, § 1.º, inciso II, da Lei n.º 11.651/91); 
 
III - Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (art. 13, III, da Lei 11.651/91); 
 
IV - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e ajustado o procedimento fiscal, mantém-
se a exigência inicial parcialmente; 
 
V - Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.707,71 (três mil, 
setecentos e sete reais e setenta e um centavos). E, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, ALEXIS PHILIPPE JACQUES LANGLOIS,  
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 



Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos e Evandro Luis Pauli, que votaram pela manutenção 
dos solidários na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “recolheu à menor (ou 
não se debitou integralmente no campo “Valor Total dos Ajustes à Débito” da Escrituração 
Fiscal Digital-EFD- Reg. Fiscais Apuração do ICMS-Operações Próprias, o ICMS 
Diferencial de Alíquotas incidente nas operações de aquisição, em outras unidades da 
federação, de bens destinados ao uso/consumo do estabelecimento, nos meses de 
maio/2013, julho/2013 e outubro/2013, conforme faz prova o Demonstrativo 
Complementar, as cópias, documentos e arquivos (gravados digitalmente no Auto de 
Infração e em mídia CD), anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto não 
recolhido/não debitado, no valor de R$ 8.452,84, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais.” (Sic) 

A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos artigos 
11, § 1°, II; 13, III; 27, V, “a”; 63, § 2º da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 76, II, 
“a” do Decreto 4.852/97 e 2º da Instrução Normativa 155/94-GSF, propondo a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, III, "f" da referida Lei 11.651/91, com redação da Lei 
17.917/2012. 

Instruem os autos o Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito 
Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Atas de Assembleias, mídia 
CD-R, Notas Explicativas, Demonstrativos dos valores não recolhidos, Registros fiscais da 
apuração do ICMS – Operações Próprias, Demonstrativos da Receita Total Analítica, 
DANFE’s das notas fiscais e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 03/97). 

Regularmente intimados (fls. 98/106), os sujeitos passivos compareceram 
aos autos, representados por causídico legalmente constituído (m.j), que apresentou 
impugnação em Primeira Instância (fls. 109/130 e 156/177, respectivamente) alegando, 
essencialmente, o seguinte:  

a) que há ilegitimidade passiva do diretor da autuada, pois não há 
interesse deste na situação que constituiu o fato gerador objeto deste 
lançamento, vez que não agiu em desconformidade com o disposto 
nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, segundo a Súmula 430/STJ, 
Decisões deste Conselho Administrativo Tributário e de Tribunais 
Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta 
assertiva;  

b) que este Auto de Infração é indevido, pois as mercadorias adquiridas 
são insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, sendo 
que a fiscalização as classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo. 

Para a classificação correta destes produtos, é necessário que se analise 
a sua utilização: se vinculada à atividade-fim da empresa, deve ser considerada como 
insumo; se não vinculada, será de uso e consumo. 

Em seguida discorreu sobre o conceito jurídico de consumidor final, de 
bens de uso e consumo e de insumo, afirmando que como todos os produtos adquiridos 



são utilizados na atividade-fim da autuada, esta não é a consumidora final destes e sim o 
é o adquirente do seu produto, que é o cimento produzido por ela, razão pela qual não é 
devido o ICMS exigido neste lançamento, conforme disposições do artigo 155 da 
Constituição Federal/88, jurisprudências e decisões judiciais de tribunais pátrios acerca 
desta matéria tributária, transcrevendo seus excertos. 

Argumentou também que a multa aplicada seria confiscatória, pois 
corresponde a 100% do imposto tributo exigido, transcrevendo Ementas de decisões do 
STF acerca desta matéria à guisa de amparar esta assertiva.  

Ao final, pleiteou perícia técnica a fim de responder as seguintes questões: 

1) Os bens autuados são aplicados diretamente na atividade-fim da 
empresa (fabricação de cimento)? 

2) Dentre os bens autuados, há bens que possuem a natureza de 
insumos, assim considerados aqueles de fundamental importância para a fabricação de 
cimento? Caso a resposta seja positiva, enumerá-los e discriminar os valores envolvidos. 

Em seguida, indicou uma pessoa física como assistente técnico na perícia 
solicitada, pugnando, ao final, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva do solidário, a 
insubsistência do Auto de Infração, protestando por todos os meios de prova admitidos em 
direito, em especial pela juntada posterior de documentos ou produção de prova pericial, 
colacionando fotocópias da Carteira da OAB do patrono signatário, da Ata de Assembleia 
da autuada, de procurações e deste Auto de Infração. 

Por intermédio da Sentença nº 3632/2015 - JULP (fls. 222/232), o julgador 
monocrático decidiu pela procedência do lançamento, sob a fundamentação de que, em 
resumo, inexiste  qualquer das nulidades previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT 
neste Auto de Infração, além de que o mesmo contém todos os requisitos exigidos pelos 
artigos 8º da referida Lei 16.469/09 e 142 do CTN, considerando que o autuante é 
competente, foi identificado e cientificado o sujeito passivo  da obrigação tributária, 
aplicada a norma vigente no período da ocorrência do fato gerador que se subsumiu à 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso e 
assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício ao direito de defesa, face ao 
princípio jurídico do contraditório. 

Ademais, as notas explicativas e os demonstrativos auxiliares da Auditoria 
estão bem detalhados e autoexplicativos em relação às infrações praticadas pela autuada, 
não gerando dúvidas a respeito da infração cometida. 

Rejeitou a exclusão do solidário desta lide, sob o argumento de que este, 
enquanto administrador da pessoa jurídica, que é ficta, é corresponsável pelos atos que 
praticar em contrário à norma tributária, nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91. 

Também rejeitou o pedido de perícia técnica, por não estar acompanhado 
de demonstração de sua necessidade, conforme exige o artigo 27 da referida Lei 
11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, entendeu procedente a autuação, sob o fundamento 
de que as mercadorias objeto deste lançamento são de uso e consumo do 
estabelecimento autuado, não cumprindo as exigências dos dispositivos legais para serem 
consideradas insumos industriais, consoante o art. 3º da Instrução Normativa 990/10-GSF, 
sendo devido, portanto, o ICMS decorrente da diferença entre a alíquota de origem e a da 



unidade federada de destino do produto consumido, nos termos dos artigos 155,  VII, “a” e 
VIII da Constituição Federal/88, 13, III, 27, V, “a”, 44 e 63, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE. 

Intimados novamente, desta feita para pagar ou apresentar recurso em 
Segunda Instância (fls. 233/238), o patrono dos sujeitos passivos reiterou, na essência, os 
mesmos argumentos defensórios apreciados na Sentença ora recorrida, inovando apenas 
quanto ao nome do assistente técnico para a perícia técnica de novo solicitada e à 
aplicação do disposto no artigo 32 da Lei Complementar Estadual 104/13. 

Vindo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos 
termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, CONSIDERANDO: 

a) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

b) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 
esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 
fatos em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, salvo na 
ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que suficientemente 
demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo."; 

c) que a autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis 
ao sujeito passivo, segundo se depreende do artigo 1º da Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF, que ora transcrevo; 

"Art. 1º Na apuração do imposto devido, efetuada por meio de auditoria, a 
autoridade fiscal deve compensar possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo."; 

d) que o direito ao crédito é constitucional, consoante disposto no artigo 
155, § 2º, II da Constituição Federal; 



e) que o sujeito passivo pediu a conversão do julgamento em diligência 
para revisão, principalmente para averiguar "in loco" a utilização de produtos 
intermediários desgastados no seu processo industrial, nos termos da Instrução Normativa 
990/10-GSF, com o que a Representação Fazendária concordou em sustentação oral,  

RESOLVE, 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, 
remetendo os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis para que seu 
titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta lide, 
proceder ao seguinte: 

1 - verificar, "in loco", a procedência ou não das alegações defensórias 
quanto a alguns bens que seriam classificados como intermediários, utilizados na sua 
linha de produção, visando confirmar possível direito ao crédito de ICMS oriundo das 
aquisições de tais produtos; 

2 - Cumprido o disposto no item 1, revisar o procedimento fiscal nos 
pontos questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar 
incorreção; 

3 - Encontrada incorreção no trabalho fiscal, com diferença favorável ao 
sujeito passivo, da qual decorra redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar 
novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 
Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação.” 

O resultado desta Resolução, explicado no Despacho nº 019/2017 (fl. 310) 
e demonstrado nos formulários de fls. 311/314, informa que foram excluídos desta 
autuação alguns produtos que foram integrados ou consumidos no processo industrial. 
Portanto, são produtos intermediários e não sujeitos à cobrança do diferencial de 
alíquotas.  

Quanto aos demais produtos, que são de uso e consumo, foram mantidos 
nos demonstrativos iniciais, pois estão sujeitos ao diferencial de alíquotas. 

Desta forma, o valor exigido na exordial ficou reduzido a R$ 3.707,71 (três 
mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos) de créditos de ICMS apropriados 
indevidamente, segundo os demonstrativos de fls. 311/314. 

Intimados do resultado desta revisão (fls. 316/318), os sujeitos passivos, 
representados pelo mesmo causídico, o qual, após historiar novamente o ocorrido nestes 
autos, discordou do resultado desta diligência quanto à não exclusão dos demais 
produtos, que entende como sendo intermediários no processo industrial da empresa, 
reafirmando, na essência, suas arguições de:  

c) ilegitimidade passiva do diretor da autuada, pois não há interesse 
deste na situação que constituiu o fato gerador objeto deste lançamento, vez que não agiu 
em desconformidade com o disposto nos artigos 124, 134 e 135 do CTN, segundo a 



Súmula 430/STJ, Decisões deste Conselho Administrativo Tributário e de Tribunais 
Superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparar esta assertiva;  

d) que este Auto de Infração é indevido, pois as mercadorias adquiridas 
são insumos utilizados na atividade-fim da autuada, que é a fabricação de cimento, sendo 
que a fiscalização as classificou erroneamente como se fossem para uso e consumo, 
discorrendo sobre o conceito jurídico de consumidor final, de bens de uso e consumo e de 
insumo, afirmando que como todos os produtos adquiridos são utilizados na atividade-fim 
da autuada, esta não é a consumidora final destes e sim o é o adquirente do seu produto, 
que é o cimento produzido por ela, razão pela qual não é devido o ICMS exigido neste 
lançamento, conforme disposições do artigo 155 da Constituição Federal/88, 
jurisprudências e decisões judiciais de tribunais pátrios acerca desta matéria tributária, 
transcrevendo seus excertos. 

Ao final, pugnou pela insubsistência deste auto de infração. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual, reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Quanto ao mérito, o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas Unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota interna 
está prevista na Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, sendo 
posteriormente definida no art. 2º, inciso II, do Convênio 66/88, o qual adquiriu força de Lei 
Complementar, nos termos do art. 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. 

A operação realizada pelo sujeito passivo subsume-se à hipótese legal de 
cobrança do diferencial de alíquotas, consoante disposição do art. 11, § 1º, II da Lei 
11.651/91 - CTE, “verbis”: 

“Art. 11. O imposto incide sobre: 

(...) 

§ 1º O imposto incide, também, sobre: 

(...) 



II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado;” 

Estabelece, ainda, os artigos 13, III, 14, II e 27, V, “a” e “b” desta mesma 
Lei que: 

“Art. 13 - Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

(...) 

III- da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

VIII - da utilização, por contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se 
tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; 

(...) 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento: 

(...) 

II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para comercialização ou 
industrialização. 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

(...) 

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a 
interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos 
de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 

b) utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de 
comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam vinculados a 
operação ou prestação subseqüente; 

(...)”. 

Ressalto, ainda, que o contribuinte, por ser obrigado a manter e escriturar livros 
fiscais, deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido em 
cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, lançando o seu 
valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS, conforme regra do § 2° do art. 63 do CTE, 
que dispõe:  

“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, 
formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos 
fixados na legislação tributária. 

(...) 



§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e 
escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de 
alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de 
apuração, devendo lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS.” 

Quanto à argumentação de que as aquisições são de mercadorias que 
foram integradas ou consumidas no processo industrial da autuada, entendo tal alegação 
descabida, haja vista que revisão efetuada nestes autos constatou que as mesmas não 
têm natureza de insumo industrial, pois não são intermediárias na produção de cimento, 
não gerando direito ao crédito de ICMS e tampouco  gozam da isenção prevista no artigo 
6.º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 - RCTE, vez que não foram integradas 
ao ativo imobilizado da recorrente. Portanto, há incidência do diferencial de alíquotas 
reclamada na exordial.  

Para melhor elucidar esta assertiva, transcrevo abaixo o acima referido 
artigo 6.º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 – RCTE: 

“Art. 6.º. São isentos do ICMS: 

(...) 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de carga e de 
passeio, inclusive motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial, exceto 
o gerador de energia elétrica, e agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) 
meses contados a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, 
inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV); 

 (...) 

Portanto, em razão da não descaracterização da infração fiscal, julgo devida a 
cobrança do ICMS diferencial de alíquotas reclamado neste lançamento, vez que é relativo à 
aquisição interestadual de peças de reposição e outras mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo da recorrente. 

Em relação ao pleito da exclusão do solidário desta lide, suscitada pela 
defesa, a acolho e o faço seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “o 
não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

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

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

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Leis/L_13453.htm


Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 
processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a Sentença recorrida e 
julgar procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.707,71 (três mil, setecentos 
e sete reais e setenta e um centavos) constante da revisão de fls. 310/314, a ser acrescido 
das cominações legais e por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do polo 
passivo da lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00928/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Mercadoria 
destinada ao uso ou consumo do estabelecimento. Omissão de 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas. Procedência.  
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
2. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 
1º, II). 
 
3. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 13, III). 
 
4. É isento do ICMS diferencial de alíquotas relativamente à 
aquisição de bem, destinado ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial, vedada sua utilização, dentro de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do 
bem, em atividades alheias à do estabelecimento, inclusive 
locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Art. 6º, XCII, 
do Anexo IX do RCTE). 
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de 
Oliveira Andrade, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, 
na importância de R$ 8.047,65, referente ao diferencial de alíquotas, incidente na 
operação de aquisição interestadual de perfis metálicos, etc. para uso ou consumo final, 
acobertadas pelas notas fiscais números 79529 e 154156. Em consequência, foi exigido o 
ICMS incidente na operação, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos de fls. 03 a 19. 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls. 20 a 21) e apresentou a 

peça impugnatória de fls. 24/25. 
 
O julgador singular, por meio da sentença n°5031/2017, decidiu pela 

procedência do auto de infração (fls. 29 a 31). 
 
Devidamente intimado da decisão singular (fls. 34 a 36), o sujeito passivo 

interpõe Recurso Voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 38 a 47): 
 
(a) alega que a penalidade do artigo 71, III, alínea ''a'' do CTE não 

corresponde à suposta autuação do Recorrente, não incorrendo o Recorrente em 
tipicidade da infração, não lhe sendo imposta qualquer obrigação e gerando nulidade por 
insegurança na determinação, pois a conduta do Recorrente sequer constitui figura típica 
punível pelo CTE, pelo que a atribuição da prática de qualquer infração se torna 
impossível, vez que sequer tipificada ou mesmo punível; 

 
(b) afirma que restam comprovados nos presentes autos que as 

mercadorias adquiridas, contidas e descritas nas notas fiscais nºs 79529 e 154156, 
tiveram e sempre teve a finalidade de compor o ativo imobilizado do Recorrente, pois certo 
que sua atividade como produtor agropecuário, não inclui em suas atividades produtos 
como aqueles, quais sejam, ''perfis metálicos''; 

 
(c) defende que o produtor rural faz jus a isenção tributária de diferencial 

de alíquota de ICMS referente a compra de materiais para a ampliação de seu 
estabelecimento, por ser uma exceção à regra geral imposta no artigo 11, §1°, II, da Lei 
11.651/91, c/com artigo 76, II, b, Decreto 4.852/97 e artigo 3°, Instrução Normativa n. 
155/94-GSF; 

 
(d) assegura que todos os bens constantes das notas fiscais objeto da 

autuação fazem parte de um mesmo gênero, qual seja, ativo imobilizado ou fixo e, sobre 
eles, não deverá incidir o ICMS diferencial de alíquotas, por existir isenção sobre esse tipo 
de operação; 

 
(e) destaca que o Parecer nº 1060/2008 – GEOT, independente de seu 

conteúdo, não pode e não tem força jurídica para sobrepor à lei, sendo plenamente 
aplicáveis as disposições expressas no inciso XCII do artigo 6º do Anexo IX do RCTE, que 
estabelece a isenção do ICMS ao caso em apreciação; 

 
(f) colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.  
 
Ao final, requer a improcedência ou considerar nulo ab initio o 

lançamento.  
 



É o Relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

Da preliminar 
 
O sujeito passivo alega que a penalidade do artigo 71, III, alínea ''a'' do 

CTE não corresponde à suposta autuação do Recorrente, não incorrendo o Recorrente em 
tipicidade da infração, não lhe sendo imposta qualquer obrigação e gerando nulidade por 
insegurança na determinação, pois a conduta do Recorrente sequer constitui figura típica 
punível pelo CTE, pelo que a atribuição da prática de qualquer infração se torna 
impossível, vez que sequer tipificada ou mesmo punível. 

 
Em relação a essa preliminar, devo registrar que a acusação fiscal, como 

se pode perceber da análise dos autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez 
acompanhada de demonstrativos e documentos que dão perfeita sustentação ao 
lançamento tributário. Os fatos foram narrados com clareza, bem como foram indicados os 
dispositivos legais infringidos e aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A 
acusação fiscal está amparada nos documentos de fls. 04 a 12.  

  
Os dispositivos legais infringidos, bem como a penalidade aplicada 

encontram-se devidamente informados na peça inicial (fls. 02). Extratos das notas fiscais 
referentes aos bens adquiridos para o ativo imobilizados estão anexados aos autos (fls. 
7/11). 

  
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 
 
Do mérito 

 
Consta da acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, na importância de R$ 8.047,65, referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição interestadual de perfis metálicos etc., para o uso ou consumo final, 
acobertadas pelas notas fiscais números 79529 e 154156, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
O fundamento para a exigência do diferencial de alíquotas está no artigo 

155, parágrafo 2º, inciso VIII, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece 
pertencer ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença 
entre as alíquotas interna e a interestadual relativamente às aquisições de bens e serviços 
para uso ou consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento destinatário.   

 
Como se sabe, a Constituição Federal estabelece as competências para a 

instituição de tributos. Cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. 
Assim, a Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os 
parâmetros para a exigência do diferencial de alíquotas. Nesse sentido, Código Tributário 
Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, II, reproduz a regra-matriz de incidência tributária em 
relação ao diferencial de alíquotas:  

 
"Art. 11. O imposto incide sobre: 
 



(...) 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
(...) 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou 
à integração ao seu ativo imobilizado;" (Destaque nosso). 
 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais ocorre a 

incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a" do CTE:  
 

"Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
(...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado 
e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado;" 

 
Conforme a dicção do dispositivo que cuida do fato gerador do ICMS 

diferencial de alíquotas (CTE, art. 13, III, “a”), é o destino dado ao bem no estabelecimento 
adquirente ou destinatário que determinará a cobrança do tributo, se a aquisição for 
destinada ao USO, CONSUMO FINAL ou à integração ao ATIVO IMOBILIZADO do 
estabelecimento ocorrerá a incidência do imposto. 

 
A LC n.º 87/96 deixou de estabelecer o conceito de ativo imobilizado. 

Assim, é importante resgatar o conceito contábil para facilitar o deslinde da questão objeto 
do presente lançamento. Nesse sentido, cabe registrar que no balanço patrimonial o ativo 
é composto dos seguintes grupos:  I – ATIVO CIRCULANTE; e II – ATIVO NÃO 
CIRCULANTE, este composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
IMOBILIZADO e intangível, nos termos do § 1º do artigo 178 da Lei 6.404/76, com 
alteração introduzida pela Lei nº 11.941, de 2009. 

 
A Lei sobre as Sociedades por Ações acima referida, no artigo 179, inciso 

IV, estabelece quais as contas são classificadas no ATIVO IMOBILIZADO: são aquelas 
relativas a "direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle 
desses bens."   

 
Assim, em decorrência do conceito contábil acima explicitado, verifica-se 

que os bens corpóreos (físicos) classificados como sendo do ATIVO IMOBILIZADO são 
aqueles “destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade”, são utilizados no incremento da produção e 
comercialização de seus produtos, expansão dos negócios do estabelecimento industrial 
ou comercial. 

 



Também são classificados como pertencentes ao Ativo Imobilizado os 
BENS IMÓVEIS, como terreno, galpão, edificação onde se encontra instalado o parque 
industrial.  

 
Entretanto, somente é importante para usufruir da isenção do ICMS 

diferencial de alíquotas os bens destinados ao ativo imobilizado caracterizados como 
MÓVEIS, assim como partes e peças destinadas a montagem de equipamentos e 
máquinas do ativo imobilizado. Esses bens devem estarem inseridos no campo da 
incidência do ICMS numa eventual saída do estabelecimento, bem como vinculados à 
atividade operacional do estabelecimento. Isso é o que extrai do disposto no artigo 6º, 
inciso XCII, do anexo IX, do RCTE: 

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
 
(...) 
 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial, exceto o gerador de 
energia elétrica, e agropecuário, vedada sua utilização, dentro de 24 
(vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em 
atividades alheias à do estabelecimento, inclusive locação 
empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
IV);” (Redação com vigência a partir de 04.12.08. Destaque nosso) 
 
O dispositivo acima citado deixa claro que a isenção do ICMS é relativa a 

BEM MÓVEL (maquinário), pois para gozar do referido benefício é vedado no período de 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de aquisição do bem, realizar 
LOCAÇÃO, EMPRÉSTIMO OU ALIENAÇÃO DO REFERIDO BEM, inclusive é proibido 
também utilizar o BEM EM ATIVIDADES ALHEIAS À DO ESTABELECIMENTO.  

 
A locação, empréstimo ou alienação de bem do ativo imobilizado 

pressupõe a saída física do referido bem do estabelecimento com a manutenção de sua 
integridade, autonomia, funcionalidade, portanto só pode se cuidar de bem móvel. 
Inclusive, a saída desse equipamento ou maquinário do estabelecimento, em decorrência 
dessa característica, está no campo da incidência do ICMS. 

 
Nos termos do dispositivo supracitado - “na aquisição interestadual de 

bem [...] destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial [...] e 
agropecuário” -, significa que o bem adquirido é o mesmo que irá integrar ao ativo 
imobilizado do estabelecimento. Não sofre processo de transformação. Podendo esse 
bem ser adquirido em partes e integrado ao ativo imobilizado após a montagem. No caso 
em tela, ocorreu aquisição de bens que foram utilizados para a produção de outro bem, 
situação completamente distinta, que não se enquadra no dispositivo legal em comento. 
Os bens adquiridos deixaram de existir na sua forma original, transformaram-se em outro 
bem. Esses bens adquiridos foram utilizados em obra de construção civil, para edificar 
bem imóvel, com incorporação ao solo. Não se enquadra, portanto, no dispositivo que 
cuida da isenção do ICMS acima referido. O bem incorporado ao ativo imobilizado é 
distinto do que foi adquirido, e trata-se de bem imóvel.   

 
Os bens que estão dispensados do pagamento do ICMS diferencial de 

alíquotas e possibilitam a apropriação do crédito são chamados de INSTRUMENTAIS, 

file://///10.7.92.51/Leis/L_13453.doc


pois são eles que participam de forma efetiva e direta do processo de industrialização e/ou 
comercialização de mercadorias ou da prestação de serviços no estabelecimento. Nos 
termos do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96, é assegurado ao sujeito passivo o 
direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha 
resultado a entrada de desses bens no estabelecimento. Como já frisado, são apenas 
aqueles relacionados à produção e/ou comercialização de mercadorias ou a prestação de 
serviços tributados pelo ICMS.  

 
Conforme notas fiscais de fls. 07/11, os bens adquiridos (perfil U simples; 

cantoneira; viga I) que foram objeto da cobrança do ICMS diferencial de alíquotas foram 
utilizados em obra de construção civil.  Não foram adquiridos para revenda (mercadoria), 
nem para utilização, direta ou indiretamente, na industrialização, produção ou 
comercialização de mercadorias.  

 
As aquisições em comento são claramente destinadas a obra de 

construção civil. A entrada desses bens está sujeita ao recolhimento do ICMS diferencial 
de alíquotas e não confere direito à apropriação do crédito de ICMS, pois são classificados 
como material de consumo, porquanto utilizados na produção de outro bem. No caso em 
tela, na edificação de bem imóvel. Não se cuida de produto individualizado, como 
máquina, ferramenta ou equipamento que participa diretamente do processo produtivo, 
que goza de autonomia, que atua de forma específica no processo produtivo.  

 
O bem resultante de obra de construção civil é vendido como unidade e 

não separadamente em suas partes componentes (telha, tijolo, ferro, brita, areia etc.). 
Mesmo que o bem resultante da obra se destinasse à revenda, não estaria sujeita ao 
ICMS por ser bem imóvel e não mercadoria. A obra adere ao terreno onde foi edificada, 
formando uma unidade permanente, cuja transmissão de propriedade exige formalidade 
própria (assentamento no Registro de Imóveis). 

 
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de 

nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, no mérito, 
nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de abril de 2018. 
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EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
ICMS diferencial de alíquota. Aquisição interestadual de 
mercadoria para uso e consumo. Procedência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento exige do sujeito passivo o pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição interestadual de perfis 
metálicos, parafusos, manilhas, tubos, etc., para o uso ou consumo final, acobertadas 
pelas notas fiscais nº 12261, 6910, 7085, 8149 e 323162 conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 
 Foram infringidos os artigos 11, § 1o, inciso II, da Lei nº 11.651/91 c/c 

artigo 76, inciso II, alínea “b” do Decreto nº 4.852/97 e artigo 3o, da IN nº 155/94-GSF. A 
penalidade proposta foi tipificada no artigo 71, inciso III, alínea “a” da Lei nº 11.651/91. 

 
A acusação fiscal foi instruída com os seguintes documentos: 

Demonstrativo da Apuração do Diferencial de Alíquotas e notas fiscais eletrônicas de n º 
12261, 6910, 7085, 8149 e 323162. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo não apresentou impugnação em 

primeira instância, por consequência, foi lavrado Termo de Revelia. 
 
Em momento posterior, a autuada apresentou impugnação em segunda 

instância argumentando que é empresa prestadora de serviço e que as mercadorias foram 
adquiridas para serem utilizadas na prestação de serviço tributada pelo Imposto Sobre 
Serviço – ISS e não para consumo final. 

 
Alegou ainda que por ter pactuado um contrato de arrendamento rural foi 

obrigada a se inscrever no Cadastro de Contribuintes do Estado, e que por conta deste 
fato, toda vez que realiza algum tipo de operação comercial, a inscrição estadual de 
produtor rural é utilizada quando da emissão da nota fiscal eletrônica. Ao final, requereu a 
improcedência do lançamento. 
   
  Instruiu a impugnação com cópia do Contrato Particular de Arrendamento de 
Imóvel Rural e 2ª Alteração Contratual da empresa J & M Produções Artísticas Ltda. 
 



  A câmara, acatando proposição da conselheira relatora, mediante Resolução 
nº 112/2017, encaminhou o processo a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia 
para intimar o sujeito passivo a apresentar documentos que comprovassem que os 
produtos adquiridos foram utilizados na prestação de serviço, tais como contratos, recibos 
e outros documentos que julgar pertinentes. 
 
  Em cumprimento ao solicitado, foi expedida a Notificação Fiscal nº 120, e 
após ser regularmente cientificado desta, a autuada não se manifesta. 
 
  É o relatório. 
 
 
 
    VOTO 
 
 
  De plano, cumpre salientar que o sujeito passivo é cadastrado como produtor 
rural no Cadastro de Contribuintes do Estado, constando como atividade econômica 
CNAE 0151-2/01 – criação de bovinos para corte. 
 
  Em análise rasa, observa-se que as notas fiscais são destinadas a J & M 
Produções Artísticas, com endereço para o escritório da produtora musical no setor Alto 
da Glória, na cidade de Goiânia, porém com inscrição do estabelecimento rural, situado no 
município de Mara Rosa. 
 
                    Cumpre advertir que, ainda que as notas fiscais 12261, 6910, 7085 e 8149 
possuam materiais que podem vir a ser utilizados na atividade da empresa como 
produtora artística, verifica-se que a NF 323162 contem tubos em grande quantidade, e 
consta ainda, nas informações complementares do mencionado documento fiscal, como 
local de entrega canteiro de obra localizado na Alameda D Chácara São Pedro em 
Aparecida de Goiânia, confirmando tratar-se de material de construção, que neste caso 
não são considerados bens de ativo imobilizado, mas bens de consumo, que 
posteriormente poderão vir a ser imobilizados na condição de imóveis. 
 
  Importar ressaltar que foi oportunizado a autuada, mediante diligência, 
apresentar documentos que comprovassem a efetiva utilização dos materiais constantes 
nos documentos fiscais em sua atividade de produtora musical ou de eventos e esta 
quedou-se inerte. 
 
  Assim, entendo que os materiais de construção utilizados em benfeitorias e 
edificações de imóveis em estabelecimento agropecuário não são considerados bens de 
ativo imobilizado, sujeitando-se ao recolhimento do ICMS diferencial de alíquota nos 
termos da legislação tributária estadual. 
 
  Sob tais fundamentos, conheço da impugnação nego-lhe provimento para 
julgar procedente o lançamento. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01024/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Aquisição de mercadoria destinada ao ativo 
imobilizado. Diferencial de alíquota incidente na operação. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedente. Processual. 
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, por ele 
arguida. Rejeitada.  
 
1. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente; 
 
2. Mantém-se o nomeado solidário, quando a instrução 
processual apontar que este tinha interesse na situação 
constitutiva do fato gerador, objeto da ação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Masayuki 
Missao que votou pela improcedência do lançamento fiscal. E, por maioria de votos rejeitar 
a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Wesley Luiz da Silva da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu o pagamento do ICMS, referente ao diferencial de alíquota incidente na 
operação de aquisição de mercadoria destinada ao ativo imobilizado, conforme 
demonstrativo e documentos que se encontram acostados ao processo com escopo de 
instrui-lo em sua fase cognitiva, fl. 03 a 18.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 11, §1º, II 

da lei nº11.651/91, c/c artigo 76, II, “b” do Decreto nº. 4852/97 e artigo 3º, in nº. 155/94 – 
GSF. E a penalidade aplicada: artigo 71, III ‘a” do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 05. 
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, mantém-se silentes e motivam o termo de revelia, fl. 27.  
 



Acostado aos autos, por requerimento da defesa, documentos de fls. 
31 a 42. 

 
Com impugnação à Segunda Instância o polo passivo e o sujeito 

passivo solidário pugnam pela exclusão da lide do nomeado polo passivo solidário. No 
mérito, a improcedência do feito, considerando a isenção do ICMS/ diferencial de alíquota, 
nos termos da lei, fls. 48 a 57. Junta documentos, fls. 58 a 62.  

 
A defesa apresenta memorial onde reafirma as alegações já 

produzidas, fls. 67 a 70.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 71, a pedido do Conselheiro 

Relator Aldeci de Souza Flor, foi acostado a este volume documentos de fls. 72 a 76. 
 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

A questão é de direito, depende da interpretação da legislação que 
fixa a isenção. Segundo o legislador este benefício fiscal destina-se ao prestado de 
serviço de transporte rodoviário de cargas, nos termos do artigo 7º, LVII, “a’ do RCTE.  

 
Embora a norma legal supra inferida não se mostre clara, a dúvida 

que se coloca é se o benefício fiscal destina-se àquele que presta o serviço de transporte 
a terceiro ou também aos que transportam a própria carga.  

 
Pois bem, entendo que a prestação de serviço é atividade que não 

prescinde da presença da figura do tomador do serviço. Aqui tal figura não existe, 
tratando-se de serviço executado pela própria autuada apenas e tão somente para a 
consecução de sua atividade fim (comércio de cal, areia e pedra).  

 
Ademais, importante destacar que conforme documentação juntada 

pelo relator em sessão de julgamento, o sujeito passivo não emitiu nenhum conhecimento 
de transporte ou trouxe qualquer outro documento (contrato, recibo, nota fiscal), 
demonstrando que houve prestação de serviço de transporte de cargas pela autuada 
ainda que de modo eventual ou secundário, pelo que resta claro a destinação e o uso do 
veículo adquirido em prol da atividade comerciária exercida pela empresa.  

 
Após as assertivas supra, passo a discorrer sobre a exclusão do 

solidário: 
 
A questão é apenas de direito, pelo que o sujeito passivo apenas 

deixou de destacar e pagar o imposto porque à luz da interpretação por ele feita em 
relação à legislação, que de fato não é extreme de dúvida, entendeu que fazia jus ao ao 
benefício. 

 
Tendo a nota fiscal sido emitida e porque a conduta do sujeito 

passivo não foi dolosa ou culposa, tendo sido motivada pela interpretação equivocada da 
lei, não há que se falar em responsabilidade tributária por solidariedade, até porque de 
plano não estão presentes os requisitos do artigo 135, III do CTN.  

 
Acreditou ele que estando cadastrado no CNJP como transportador 

(atividade solidária), esta realidade formal cadastral, lhe conferia o uso do benefício.  



 
Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância, negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração.  E por 
maioria de votos, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo Wesley Luiz da Silva 
por ele arguida.  

 
            

 
 

Sala das sessões, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01048/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de exclusão de solidários da lide. Acolhida. Preliminar de 
decadência parcial. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso ou 
consumo do estabelecimento, sem escriturar os respectivos 
documentos fiscais e pagar o correspondente ICMS diferencial 
de alíquotas. Procedência em parte. Pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", do 
CTE. Indeferido. 
 
1. Eventual incorreção de proposição de penalidade não 
acarreta nulidade do lançamento, nos termos do § 3° do art. 20 
da Lei n° 16.469/09, rejeitando-se a arguição de insegurança na 
determinação da infração; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes 
etc., que não tenham agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, ou concorrido para 
prática de ilícito tributário não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial, estando extinta 
parte do crédito tributário pela homologação tácita fixada no § 4° 
do art. 150 do CTN; 
 
4. Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de 
cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito 
no livro Registro de Apuração do ICMS (CTE, art. 63, § 2°); 
 
5. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte o crédito tributário nele exigido sido extinta pela 
homologação tácita fixada no § 4° do art. 150 do CTN; 
 
6. Indefere-se pedido de adequação da penalidade, por resultar 
em majoração do crédito tributário, vedada pelo art. 8°, § 3°, da 
Lei n° 16.469/09, nesta fase processual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 



determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e João Divino de 
Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes e Denílson Alves Evangelista. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de decadência parcial, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2012, 
arguida pelo sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Denílson Alves Evangelista, que votaram 
contrários a preliminar de decadência parcial. Quanto ao mérito, também por maioria de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
3.140,28 (três mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e João Divino de Brito, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e 
Denílson Alves Evangelista, que votaram pela procedência integral do lançamento fiscal. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", do CTE, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, José Paixão de Oliveira Gomes, 
João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formalizada no auto de infração é de aquisição 
interestadual de mercadorias, no período de 01/02/2012 a 31/07/2015, destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, sem escrituração dos respectivos documentos fiscais e 
pagamento do correspondente ICMS diferencial de alíquotas, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 3.414,61 (três mil, quatrocentos e quatorze 
reais e sessenta e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63, § 2° e 64, da Lei n° 11.651/91, 

c/c o art. 308, § 1°, I, do decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “c”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Arrolados como coobrigados os sócios administradores WALTER 

GEORG SIGESMUND KLOCKE e LUIZ ROBERTO PEDROSA FERRAZ (fls. 5 e 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha de 

mercadorias adquiridas e respectivas notas fiscais, as quais não foram registradas, nem 
teve o devido ICMS pelo diferencial de alíquotas lançado a débito nas EFDs 
correspondentes (fls. 9), demonstrativos de Auditoria Básica do ICMS (fls. 10 a 21), 
relatório das notas fiscais não encontradas (fls. 22 a 23, 26 a 27 e 29 a 30), relação de 
notas fiscais não registradas (fls. 24 a 25, 28 e 31), resumo mensal de NFEs não 
registradas (fls. 32) e extratos de DANFEs (fls. 40 a 53), dentre outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo e os coobrigados apresentam 
conjuntamente impugnação (fls. 68 a 80), formulando em preliminar arguição de exclusão 
dos solidários, por ilegitimidade passiva (fls. 70 a 74), arguição de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração decorrente de erro na tipificação das 
penalidades propostas (fls. 74 a 77) e arguição de decadência parcial do crédito tributário, 
relativo aos meses de janeiro e fevereiro, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN (fls. 77 a 
79). 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, com fundamento 

em arguições preliminares. Pedem ainda a realização de diligência. 
 
Juntam cópia do Acórdão da II CJUL n° 0250/17 (fls. 91 a 102), 

dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 5 e 6), conforme a Sentença nº 
4473/2017 – JULP (fls. 105 a 110). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 133 a 144), formulando em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários, por ilegitimidade passiva (fls. 134 a 139) e arguição de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração decorrente de erro na 
tipificação das penalidades propostas (fls. 139 a 142). 

 
Formulam em preliminar de mérito arguição de decadência parcial do 

crédito tributário, relativo aos meses de janeiro e fevereiro, nos termos do art. 150, § 4, do 
CTN (fls. 142 a 143). 

 
Formulam também pedido de adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", do CTE. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, posto que eventual incorreção de proposição de 
penalidade não acarreta nulidade do lançamento, nos termos do § 3° do art. 20 da Lei n° 
16.469/09: 

 
Art. 20. [...] 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 

manifesto-me pelo seu acolhimento, vez que não há nos autos nenhum indicativo de que 
os administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, 



contrato social ou estatutos, que implicassem na responsabilidade pessoal deles pelo 
crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do CTN: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
Apreciando a preliminar de decadência parcial, referente ao período 

de janeiro e fevereiro de 2012, manifesto-me pelo seu acolhimento, com fundamento no § 
4° do art. 150 do CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Logo, o ICMS no valor de R$ 274,33 (duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta e três centavos), relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, está 
extinto pela homologação tácita fixada no § 4° do art. 150 do CTN, anteriormente 
reproduzido. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formalizada no auto de infração é de aquisição 

interestadual de mercadorias, no período de 01/02/2012 a 31/07/2015, destinadas ao uso 
ou consumo do estabelecimento, sem escrituração dos respectivos documentos fiscais e 
pagamento do correspondente ICMS diferencial de alíquotas, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 3.414,61 (três mil quatrocentos e quatorze 
reais e sessenta e um centavos), multa e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 63, § 2°, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 308, § 1°, I, “b”, do Regulamento do CTE 
(RCTE): 

 
Art. 63. [...] 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da: 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
[...] 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 
[...] 



b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 
[...] 

 
Em razão da decadência de parte do crédito tributário (R$ 274,33, 

relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012) pela homologação tácita fixada no § 4° 
do art. 150 do CTN, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 3.140,28 (três mil, cento e 
quarenta reais e vinte e oito centavos) para o qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Quanto ao pedido da defesa de adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", do CTE, indefiro-o, haja vista que resulta em 
majoração do crédito tributário, o que é vedado pelo art. 8°, § 3°, da Lei n° 16.469/09, 
nesta fase processual. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Acolho a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pela autuada. Acolho a preliminar de 
decadência parcial, referente ao período de janeiro e fevereiro de 2012, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 3.140,28 (três mil, cento e quarenta reais e vinte e oito 
centavos). Rejeito a preliminar de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "A", do CTE, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01082/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente nas 
operações interestaduais de mercadorias para uso e consumo. 
IMPROCEDÊNCIA. 
 
1. Foram emitidas notas fiscais diversas para o sujeito passivo 
autuado, incompatíveis com a sua atividade, que é de produtor 
rural; 
 
2. A acusação é de que os materiais de construção utilizados em 
benfeitorias e dificações de imóveis em estabelecimento 
agropecuário não são considerados bens do ativo imobilizado, 
ficando, assim, sujeito ao pagamento do ICMS diferencial de 
alíquotas; 
 
3. Quando nos autos não ficar provado que as mercadorias que 
motivaram a autuação foram realmente entregues ao sujeito 
passivo, deve-se julgar improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                                Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 28 de maio de 2.015, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos da autuada, em virtude da omissão do 
pagamento do ICMS, na importância original de R$ 7.157,25 (sete mil, cento e cinquenta e 
sete reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao Diferencial de Alíquotas, incidente 
na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso ou consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

                                A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados à peça básica os documentos a seguir: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Demonstrativos relacionados com o Diferencial de Alíquotas; e, cópias 
de Notas Fiscais, fls. 09/101.  



                                 Foi indicado infração ao artigo 11, § 1º, II da Lei nº 11.651/91 – CTE; 
combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “b”, do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, e, 
também, o artigo 2º, da Instrução Normativa nº 155/94 – GSF, sendo proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
17.917/12. 

                                 Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e a 
ampla defesa, tendo sido notificada a autuada, a qual, quedando-se inerte, propiciou a 
lavratura do Termo de Revelia às fls. 110. 

                                 Novamente intimada, fls. 113, a autuada apresentou Impugnação 
junto à Segunda Instância, fls. 116/117, na qual questiona o procedimento de cobrança de 
diferença de ICMS e suas multas, por entender na condição de produtor rural, situada em 
zona rural, teve sua inscrição (11.027.664-7), utilizada indevidamente pelo vendedor da 
empresa Martins, motivo pelo qual procurou a Delegacia de Polícia e registrou um boletim 
de ocorrência (nº 2911/2015), alegando que foi vítima de estelionato pela empresa 
Distribuidora de Produtos denominada Martins S/A, localizada na cidade de Uberlândia-
MG, pois desconhece tais compras e que não tem nenhum vínculo ou negócio na cidade 
de Porangatu-GO., onde foi gerado o auto de infração, pede a nulidade do auto de 
infração. 

                                  A primeira câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve, por 
unanimidade de votos, encaminhar os autos à Delegacia Regional de Goianésia, para que 
tome as seguintes providências: 

1. Colha informações junto à Delegacia de Polícia Civil, onde foi 
lavrado o Boletim de Ocorrência, se foi tomada alguma 
providência para elucidação do caso; 

2. Colher informação se o sujeito passivo autuado exerce alguma 
atividade comercial, mesmo que seja em nome de interposta 
pessoa; 

3. Informas se as empresas remetentes das mercadorias já foram 
flagradas fazendo entrega em local diverso do que consta no 
documento fiscal. 

                                 É juntado ao processo cópia do Boletim de Ocorrência policial e 
cópias dos DANFE’s relativamente às mercadorias que foram enviadas para o sujeito 
passivo deste processo. 

O processo retorna de Diligência, com as seguintes informações: 

 

1. Que o autuado, sr. Areovaldo Alves de Azevedo, exerce a função 
de produtor rural agropecuário, bem-sucedido e não há indícios de 
que favoreça alguém ou a si próprio e quanto às empresas Martins 
Com Serv Distr. S/A, Tombasa S/A e Embrasil e outras fazem 
pedidos em inscrições de terceiros, descarregando mercadorias 
em local diverso; 

2. Foi encaminhado ofício ao Delegado de Polícia de Goinésia para 
que informasse se foi tomada alguma providência no sentido de 



apurar a denúncia feita pelo autuado, do qual até o momento não 
houve resposta; 

3. Manifesta, ao final, pela possível inocência do sujeito passivo. 
 

Este é o relatório. 

 

   V O T O  

 

                              Não havendo preliminares a serem examinadas e já adentrando ao 
exame do mérito do processo, observo, em preâmbulo, que a descrição do fato contido na 
peça inicial, reporta-se à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquotas, incidente nas 
operações de aquisição das mercadorias destinadas ao uso e consumo do 
estabelecimento autuado. 

                              Mister observar que o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo, foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recursos, 
que são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

                              A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota interna 
está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII. 

                              A legislação tributária estadual dispõe nos artigos: 11, § 1º, inciso II; 13, 
inciso III; 14, inciso II; e 27, inciso V, da Lei n.º 11.651/91, que: 

 

“Art. 11. O imposto incide sobre:  

[...] 

§ 1º. O imposto incide, também, sobre: 

[...] 

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado; 

[...] 

Art. 13. Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 

[...] 

III – da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 



[...] 

Art. 14.  Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 

[...] 

II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à 
mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para 
comercialização ou industrialização. 

[...] 

Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

[...] 

V – equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e 
a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado; 

[...]” 

 

                        No processo cuida-se, portanto, da cobrança do ICMS diferencial de 
alíquotas relativo à aquisição interestadual de mercadorias para uso e consumo, ou para 
incorporação ao ativo imobilizado do impugnante. 

Uma vez materializada uma das hipóteses de incidência do imposto, 
no caso, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, decorrente 
da aquisição de mercadoria ou bem para compor o ativo imobilizado ou para consumo do 
estabelecimento, deve o contribuinte cumprir a obrigação tributária de efetuar o 
pagamento do imposto devido, nos termos previstos na legislação tributária. Nesse 
sentido, assim dispõe o artigo 63, § 2º, do Código Tributário Estadual – Lei n.º 11.651/91: 

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária. 

[...] 

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

[...].” 

 
A constatação de que a regra estabelecida na legislação tributária 

não foi cumprida, enseja a cobrança do imposto devido, agravado com os acréscimos 
legais, por não ter sido tempestiva e espontaneamente recolhido. 

Os questionamentos apresentados pelo sujeito passivo, ensejaram o 
encaminhamento do processo em diligência, cuja manifestação final foi a de que o sujeito 
passivo é pessoa idônea e que as empresas que remeteram as mercadorias em seu nome 
são contumazes em praticar este ilícito fiscal, isto é, utilizam de inscrições de empresas 
cadastradas em Goiás para remeterem mercadorias que serão entregues desacobertadas 
de documentação fiscal para quem não é inscrito no cadastro de contribuintes do Estado 
de Goiás. 



Por considerar que o Fisco não traz ao processo provas 
contundentes no sentido de provar que as mercadorias foram realmente entregues ao 
sujeito passivo autuado, levando-se em consideração também a diligência feita junto à 
Delegacia Regional de Goinésia, que afirma ser o sujeito passivo pessoa idônea; - o fato 
do local de destino das mercadorias ser na zona rural; - a incompatibilidade quantitativa e 
qualitativa das mercadorias para uso e consumo de produtor rural e a indignação do 
produtor rural quando procura a Delegacia de Polícia para denunciar o ocorrido, é que em 
face do exposto, voto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, conhecendo da 
Impugnação, dando-lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração, 
no valor original do ICMS de R$ 7.157,25 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01090/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Peças e partes para integração do ativo 
imobilizado da empresa. Isenção do Diferencial de Alíquotas.  
 
O reconhecimento da isenção do ICMS pelo julgador do 
processo, referente ao diferencial de alíquota, na aquisição 
interestadual de peças e partes (chapas) para montagem e 
instalação da unidade tanque de armazenamento de etanol e 
posterior integração ao ativo imobilizado, conforme previsão do 
art. 6º, inciso XCII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE, 
torna improcedente o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração consta que o sujeito passivo deixou de recolher o 
ICMS diferencial de alíquotas no valor de R$ 164.600,00 (cento e sessenta e quatro mil, 
seiscentos reais), devidos na aquisição de materiais destinados à construção de tanque de 
armazenamento de combustíveis (cópias das notas fiscais em anexo), que, segundo o 
Parecer 661/2005-GOT é considerada construção civil, devendo tais materiais serem 
considerados como uso e consumo. Diante desta ocorrência, o autuado deve recolher o 
imposto devido, junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
O Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência 

contém a descrição complementar da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
exigida na peça basilar deste volume.   

 
Os documentos de fls. 03 a 65 instruem o trabalho da fiscalização. 
 
O sujeito passivo é notificado e impugna o lançamento do crédito 

tributário na primeira fase de defesa, fls. 70 a 85, oportunidade em que alega não ser 
devido o imposto exigido pela fiscalização, visto que os produtos adquiridos foram 
destinados ao ativo imobilizado da empresa industrial o que torna isenta a aquisição das 
mercadorias.  

 
Para suporte da integração das mercadorias no ativo imobilização do 

estabelecimento industrial, a impugnante transcreve a regra do art. 6º, inciso XCII do 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 

 



A tese impugnatória provoca a conversão do julgamento singular em 
diligência, fls. 116 e 117, onde o julgador singular formula alguns questionamentos à 
empresa autuada com intuito de promover a elucidação dos fatos. 

 
Em resposta aos quesitos do Despacho nº 856/2016-JULP, fls. 122 a 

126, a impugnante trouxe o projeto completo de construção do tanque, com o objetivo de 
demonstrar a aplicação de todos os materiais objetos da presente exigência fiscal e onde 
conclui que, na verdade, as mercadorias foram destinadas ao ativo imobilizado, operação 
esta isenta. 

 
Diante dos argumentos e da mídia apresentada pela autuada, o 

julgador singular converte o julgamento em diligência, Despacho n° 094/2017-JULP, fl.128, 
para que o autor do procedimento fiscal ou um substituto analise a tese da impugnação, a 
resposta do despacho expedido pelo julgador singular, a mídia juntada pela impugnante e, 
depois, realize uma revisão fiscal. 

 
O revisor, no Relatório n° 0103/17-GCOM, fls. 131 a 134, após 

analisar os fatos, corrigir a planilha, consignado em termo as alterações referentes à 
duplicidade apontada como existente, e, ao final, conclui pela manutenção parcial do feito, 
cujo entendimento tem por suporte o ensinamento contido no Parecer 661/2005-GOT. 

 
O polo passivo é notificado do relatório revisional e retorna ao 

processo para ratificar as suas argumentações quanto a isenção do diferencia de 
alíquotas por serem as mercadorias destinadas ao ativo imobilizado Tanque de Etanol de 
Cap. 20.000m3 série 000045/0000046, cuja nota fiscal emitida foi juntada aos autos e as 
que são objetos de autuação foram separadas em parte, com a informação de que todas 
as notas fiscais autuadas foram regularmente registradas nos campos específicos da 
escrituração de ativo imobilizados, fls. 147 a 152. 

 
O julgador singular, fls. 154 a 156, decide pela procedência parcial 

do lançamento do crédito tributário, visto a redução do valor exigido para o ICMS devido 
no total de R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais), acrescido das 
cominações legais. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 164 a 184, e alega que não ser possível efetivar o transporte do tanque em 
uma única unidade, visto que o seu tamanho é demasiado grande para ser transportado. 
Por essa razão, a sua circulação se fez por partes e peças para ser montado no local 
destinado, o que não afasta a condição de unicidade e de ativo imobilizado do bem 
resultante do processo de montagem. 

 
A recorrente alega estar atenta ao cumprimento de suas obrigações 

tributárias e ao recolhimento de todos os impostos devidos ao Estado de Goiás no prazo 
regulamentar, porém não deixa de aproveitar o benefício da isenção do diferencial de 
alíquotas sobre as aquisições interestaduais asseguradas na legislação tributária estadual. 

 
Sustenta que o procedimento adotado pela recorrente, que é 

descrever em cada nota fiscal a destinação dos bens adquiridos, está em consonância 
com a orientação da GOT do Estado de Goiás, emitido no Parecer nº 661/2005- GOT, 
que, no item 2 da conclusão, prevê o tratamento conferido às partes e peças remetidas 
separadamente para a composição de um único bem a ser destinado ao ativo imobilizado 
da empresa. 

 



Sustenta que o fisco labora em erro ao não reconhecer os materiais 
aplicados na construção do ativo imobilizado como bens destinados a esse grupo de 
contas, bem como nas circunstâncias em que esses produtos serão incorporados ao ativo 
fixo do contribuinte. Em linguagem comum, pode-se dizer que a empresa retirou dinheiro 
do caixa e aplicou no imobilizado. Na prática, o patrimônio permaneceu sem alteração, 
embora tenha assumido um novo perfil, ou seja, menos dinheiro no caixa e mais no 
imobilizado. E ainda, se o destino das mercadorias fosse o uso e o consumo, como quer o 
fisco, o contribuinte teria que rasgar todas as normas e princípios contábeis para alocar 
numa conta de despesa o que na realidade é um investimento. 

 
Afirma que ao fazer uma análise nas regras do Parecer referido 

acima, há a exemplificação de que, se houver a identificação nas notas fiscais da 
finalidade de que a aquisição das partes e peças é a montagem do tanque no destino 
destas, conclui-se que não é devida a cobrança do Diferencial de alíquota. Demonstra 
então que as aquisições se destinam ao ativo imobilizado, comprovando a improcedência 
da autuação. 

 
Demonstra que o Decreto nº 7.243/11 sana as dificuldades no 

reconhecimento de que as partes adquiridas pelas usinas de açúcar e álcool são ativo 
imobilizado e que redundou, como no presente caso, em inúmeras autuações. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Foram anexados os documentos, fls. 185 a 196. 
 
O sujeito passivo apresentou Memorial, fls. 201 a 207. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

O julgamento deste recurso voluntário tem por escopo a reforma de 
Sentença proferida pela Primeira Instância e a consequente declaração da improcedência 
do auto de infração, cujo lançamento acusa o sujeito passivo de ter deixado de recolher o 
diferencial de alíquota incidente sobre a aquisição de materiais destinados à construção 
de tanque de armazenamento de combustíveis no valor do ICMS devido de R$ 164.600,00 
(cento e sessenta e quatro mil e seiscentos reais), visto que as aquisições das 
mercadorias consideradas como de uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, 
no período de junho, agosto a dezembro de 2013 e janeiro e fevereiro de 2014. 

Compulsei os autos e observei que o sujeito passivo adquiriu um 
bem do ativo imobilizado (tanque com capacidade para armazenar 20.000m3 de litros de 
etanol). Considero que não se transporta por inteiro um tanque com tamanha dimensão, 
tanto que o recorrente o transporta em partes (chapas anelares, calandradas etc.), cujas 
partes são soldadas e montadas no estabelecimento adquirente e no local da instalação. 

Ademais, todo processo de transporte, emissão e escrituração das 
notas fiscais, requerimentos ao fisco, etc. foram feitas exatamente conforme preconiza o 
supra referido Parecer nº 661/20015 da GOT. 



Considero que não há equívoco quanto a isenção a que faz jus a 
recorrente, nos termos do artigo 6.º, inciso XCII do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-
RCTE. 

Diante do exposto, em unanimidade com meus pares, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença proferida pela Primeira 
Instância e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01101/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição interestadual de 
bem destinado ao ativo imoblizado do estabelecimento, sem 
débito no livro fiscal do respectivo ICMS - diferencial de 
alíquotas. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS - 
diferencial de alíquotas, tendo o sujeito passivo efetuado o 
pagamento espontâneo do tributo reclamado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11/03/2016, o agente do Fisco lavrou o auto de infração, 
formalizando a exigência do ICMS – Diferencial de Alíquotas no valor de R$ 6.787,50 (seis 
mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) incidente na operação de 
aquisição de bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento realizada pela Nota 
Fiscal n° 324211, datada de 06/06/2013, não lançado no livro eletrônico Registro de 
Apuração do ICMS. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, “a”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 2° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF. 
 
Identificadas como solidário as pessoas físicas LUÍS GUSTAVO 

GUIMARAES VIANNA, MARIA LETÍCIA FELÍCIO MEKITARIAN e ANA CAROLINE 
FELÍCIO PINTO, com base no art.55, inc. XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 4 a 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo do cálculo do ICMS – diferencial de alíquota devido pela aquisição 
interestadual de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento (fls. 9), extrato 
da NF-e n° 324211 (fls. 10 a 12), extrato de DARE 5.1 (fls. 13 a 14), SARE - Histórico dos 
Pagamentos (fls. 15 a 17), relatório do SPED referente a registros fiscais da apuração do 
ICMS – operações próprias (fls. 18) e relatório do SPED referente a registros fiscais dos 
documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços (fls. 19). 

 
Intimados o contribuinte em 08/07/2016 (fls. 21), os solidários LUÍS 

GUSTAVO GUIMARAES VIANNA e MARIA LETÍCIA FELÍCIO MEKITARIAN em 
11/07/2016 (fls. 23 e 25) e a solidária ANA CAROLINE FELÍCIO PINTO em 12/07/2016 
(fls. 27), todos os intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 
28). 



 
Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 33), pedindo a improcedência do lançamento, 
alegando em essência que o ICMS – diferencial de alíquotas cobrado no auto de infração 
foi devidamente recolhido em 11/04/2016, na forma da legislação vigente, conforme DARE 
5.1 n° 12100000606000443 juntado aos autos (fls. 45). 

 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Em 11/03/2016, o agente do Fisco lavrou o auto de infração, 

formalizando a exigência do ICMS – Diferencial de Alíquotas no valor de R$ 6.787,50 (seis 
mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) incidente na operação de 
aquisição de bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento realizada pela Nota 
Fiscal n° 324211, datada de 06/06/2013, não lançado no livro eletrônico Registro de 
Apuração do ICMS.  

 
O contribuinte tomou ciência do auto de infração na data de 

08/07/2016, conforme aviso de recebimento - AR (fls. 21). 
 
Em 11/04/2016, o sujeito passivo efetuou o pagamento do ICMS – 

diferencial de alíquotas no valor de R$ 6.787,50 (seis mil, setecentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos) e acréscimos legais, referente à Nota Fiscal n° 324211, conforme 
se vê no DARE 5.1 n° 12100000606000443 juntado ao feito (fls. 45), constando no DARE 
a condição de pagamento 4111 (espontâneo). 

 
No caso, efetivamente cabe a aplicação do instituto da 

espontaneidade previsto no art. 169, II, do Código Tributário Estadual (CTE), a seguir 
transcrito, posto que o pagamento foi realizado antes do recebimento da ciência do auto 
de infração pelo contribuinte. 

 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

[...] 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas 
de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, 
até o limite de 6% (seis por cento).  
[...] 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01111/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela 
autuada. Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela Fazenda Pública. Rejeitada. ICMS. Diferencial de 
alíquota. Substituição tributária. Omissão de recolhimento do 
imposto. Improcedente.  
 
1. Não havendo dúvida nos elementos constitutivos da lide a ser 
dirimida, o pedido de diligência não será acolhido;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. Julga-se improcede o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal, denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Masayuki Missao e Aldeci de 
Souza Flor. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo na condição de substituto 
tributário, realizou saídas, com destino ao estado de Goiás de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, Apêndice-II, por meio de DANFEs n° 41919, 41995,42035, sem 
efetuar, a retenção do ICMS diferencial de alíquota, conforme documentos anexos, fls. 03 
a 14. Em consequência, o remetente, como substituto tributário e o adquirente, como 
solidário, devem pagar o tributo na importância de R$ 6.341,81, juntamente com as 
cominações legais. 

 
Tem-se como solidário o identificado à fl. 4. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.15 a 19). 
 



Por meio do Despacho 356/2016 (fls. 79 a 80) os autos foram 
encaminhados à Gerência de Substituição Tributária-GEST para que fosse verificado se 
as mercadorias constantes dos DANFEs de n° s 41919, 41984, 41995 e 42035 estão ou 
não sujeitas ao regime da substituição tributária. 

 
Foi concluído por meio do relatório diligencial às fls. 81 a 88 que 

como tais mercadorias foram destinadas ao uso e consumo da impugnante, em 
conformidade com o CNAE da destinatária, bem assim como as mercadorias classificadas 
no Código NCM 3918.1000, quanto as classificadas no código NCM 39199000 estão 
ambos inclusos na sistemática de substituição tributária  pelas operações subsequentes, 
resta comprovado a correta incidência do ICMS Diferencial de Alíquotas à situação, no 
valor de R$ 6.341,81, não havendo retificação a ser empreendida no que toca ao crédito 
de ICMS DIFAL lançado pela autoridade fiscal nesses autos. Anexou documentos (fls. 89 
a 99). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do resultado da diligência (fls. 

101 a 105). 
 
Por meio da sentença n° 2207/2017 o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 112 a 118). 

Sendo lavrado termo de perempção, em face do polo passivo, às fls. 119. 
 
O sujeito passivo solidário apresentou recurso voluntário (fls. 121 a 

134) alegando que as notas fiscais em questão foram escrituradas no mês 12/2013 pela 
requerente como ''Compra de Mercadorias para Revenda, com o CFOP ''2.102'' desta 
forma não há que se falar em obrigatoriedade do recolhimento do diferencial de alíquotas 
em operações para uso ou consumo final, pois tratam-se de mercadorias adquiridas para 
revenda.  

 
Aduz ainda que considerando que a requerente utiliza o fator de 

conversão de metro quadrado na compra para metro linear na revenda, observa-se que 
provavelmente foi recolhido um valor maior a título de ICMS normal comparado ao valor 
que está sendo cobrado título de Diferencial de Alíquotas e que foi verificado que os 
valores que serviram de amparo para o levantamento efetuado redundaram em erro, 
conforme o demostrado nas figuradas relacionadas no decorrer do recurso. 

 
Ao final infere que a multa tem caráter confiscatório correspondendo 

a um porcentual de 120% do valor da operação. Requereu a suspensão da exigibilidade 
do crédito; nulidade do auto; subsidiariamente seja os autos convertidos em diligência e o 
recálculo do real valor devido por serem superiores aos previstos legalmente.  Anexou 
documentos (fls. 135 a 149). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, arguida pela Fazenda Pública, diante do procedimento 
realizado pela empresa de revenda dos produtos relacionados nas notas fiscais 
destacadas neste auto, ao meu ver a insegurança arguida se confunde com o mérito da 
questão.  



 
A mercadoria adquirida ou relacionada nas notas fiscais foi 

revendida, conforme alegações e documentos juntados, daí a contestação do ocorrido e 
na não necessidade de diligência.  

 
Ao fato não há de se falar em substituição tributária com cobrança de 

diferencial de alíquota. A revenda da mercadoria com destinação a comunicação não 
procede a acusação de diferencial de alíquota. O procedimento descrito na ocorrência do 
fato, não ocorreu. Não há insegurança na determinação da infração, pois na origem não 
procede a acusação, vez que não ocorreu.   

 
No mérito, verificou-se que a empresa revende, comercializa o 

produto REC, PVC ID BCO, conforme notas fiscais juntadas aos autos. E ainda, pelo 
alegado a empresa escritura tais compras como mercadorias para revenda em seu livro de 
registro de entrada. 

 
Desta forma caracterizada não haver obrigação do recolhimento de 

diferencial de alíquota em operações para uso ou consumo final. Sendo incabível a sua 
cobrança. Portanto, improcede a acusação do lançamento do crédito tributário.     

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela autuada. 

E, por maioria de votos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela Fazenda Pública. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dando-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01113/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS/ST: diferencial de alíquotas. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente em parte. Pedido de 
exclusão da penalidade para o sujeito passivo solidário. 
Rejeitado. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando desprovido de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência exordial; 
 
3. Deve ser mantido no polo passivo da lide o solidário quando 
estiver demonstrado nos autos interesse na constituição do fato 
gerador, objeto da ação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos, 
negar provimento ao de ofício, prover parcialmente o voluntário para, reformando em parte 
a sentença singular, considerar procedente no valor de R$ 21.704,58 (vinte e um mil, 
setecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme fls. 819, mais 
cominações legais. E, também, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de exclusão 
da penalidade para o sujeito passivo solidário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo na condição de substituto 
tributário, deixou de recolher ao erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST 
diferencial de alíquotas referente as remessas de óleo lubrificante não derivado de 
petróleo, mercadorias relacionadas no item III- D do apêndice II do Anexo VIII do Dec. 
4.852/97, as quais foram destinadas à empresa, localizada no Estado de Goiás. Ficando, 
portanto, o remetente como substituto tributário e/ ou adquirente como solidário obrigados 
ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 143.844,02, juntamente com as cominações 
legais, conforme documentos acostados ao processo, 03 a 08 e 10 a 18, com escopo de 
instruí-lo em sua fase cognitiva. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 09. 
 



Intimados, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se silente e 
motiva o termo de revelia de fl. 690.  

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo coobrigado pugna pela 

improcedência da lide em razão do pagamento integral do crédito tributário, ora exigido, 
fls. 25 a 29. Junta documentos, fls.41 a 500 volume 1/ 501 a 689 volume 2. 

 
Conforme Despacho n° 158/2016- JULP (fls. 692 a 693), os autos 

foram remetidos à Gerência de Combustíveis para a manifestação sobre as alegações 
apresentadas pela defesa e se certificar do recolhimento dos valores exigidos pelo auto de 
infração revisando o lançamento se necessário. 

 
Em resposta a solicitação foi elaborado o Relatório n° 0131/16 –

GCOM (fls. 695 a 699) o revisor informa que se certificou do lançamento das notas fiscais 
em questão nos ajustes a débito da apuração do ICMS do sujeito passivo, no entanto se 
manifesta contrário ao procedimento adotado pelo destinatário das mercadorias, de 
inclusão do ICMS-ST diferencial de alíquotas na conta gráfica do ICMS e o seu 
recolhimento com o montante devido do ICMS Normal, visto não ser esta o procedimento 
previsto na legislação para mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que 
exige o recolhimento antecipado do ICMS-ST. 

 
Tratando da nota fiscal n°19 o autuante/revisor manifesta-se 

favorável à sua exclusão do rol de notas fiscais autuadas, visto que se certificou que esta 
nota já foi objeto de autuação pelo auto de infração n° 4011204600100. 

 
Intimado às fls. 701, o sujeito passivo solidário manifesta-se sobre o 

resultado da diligência. Alega que o revisor comprovou o lançamento dos valores devidos 
por diferencial de alíquotas a título de ''outros débitos'' no Livro Registro de Apuração do 
ICMS, porém, não adentrou no mérito da matéria, deixando de cumprir o demandado pelo 
pedido de diligência (fls.709 a 717). 

 
O julgador singular por meio da sentença n°4634/2016- JULP (fls.725 

a 730) julga parcialmente procedente nos termos revisados. 
 
 Declarou a revelia do sujeito passivo principal.  
 
Decidiu manter o solidário, pois ele foi corretamente arrolado, não 

seguindo o disposto na legislação que estabelece o recolhimento do ICMS-ST, diferencial 
de alíquotas em documento à parte. 

 
A Fazenda Pública interpôs Recurso à Câmara Julgadora 

n°035/2017-GRF (fls.731 a 735) discordando da sentença supracitada que julgou 
procedente em parte o auto de infração, argumenta que os valores exigidos na autuação 
em tela são valores de tributo devido por operações com mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, portanto, o fato gerador do ICMS-ST/ DIFAL é no momento das 
saídas das mercadorias do remetente paulista: LUBROTEC QUÍMICA LTDA EPP. 

 
Pediu que a decisão esposada na sentença de Primeira Instância 

seja reformada para o valor do ICMS-ST/DIFAL, descrito no lançamento, excluído o valor 
R$ 3.355,74, relativo ao mês de maio 201, porque este valor fora incluído no processo 
n°4011204600100. Anexou aos autos documentos (fls. 739 a 749). 

 



O sujeito passivo manifestou-se às (fls.761 a 767) alegando que o 
impugnante não apresentou recurso em Primeira Instância em razão de desconhecimento 
da autuação, já que a intimação foi recebida por pessoas que não figuram como sócios da 
empresa, e uma vez que satisfeito o crédito tributário mesmo que pelo contribuinte 
solidário, deve ocorrer a sua extinção. 

 
Requereu a improcedência do auto de infração e a revisão dos autos 

por auditor estranho à lide para que não seja cobrado tributo acima do devido. Anexou aos 
autos documentos (fls.768 a 782). 

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo solidário (fls. 784 a 

808) alega que o fisco goiano deveria aplicar multa por descumprimento de obrigação 
acessória, mas nunca por não pagamento do imposto, e que aplicação das penalidades 
com campo tributário de guardar estrita consonância com a infração, observando se o 
princípio da tipicidade. 

 
Requer o cancelamento total do auto de infração, e caso não seja 

atendido que seja afastada a aplicação de multa punitiva para a Recorrente, nos termos 
da fundamentação. 

 
Por meio da Resolução 107/2017 a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário encaminha os autos à Gerência de Combustíveis, no escopo de 
que seja feita revisão nos autos, que fosse verificado se os pagamentos realizados a título 
de ICMS normal foram suficientes para fazer frente a todo ICMS devido e demostrasse os 
valores remanescentes, a título de correção monetária. 

 
No relatório diligencial (fls. 818 a 819) foi esclarecido que o critério 

que se valeu a sentença singular, no sentido de se considerar pagamentos de diferencial 
de alíquotas desde que houvesse saldo devedor no respectivo mês, é confuso e 
desprovido de razoabilidade. Verificou-se que os pagamentos efetuados pela requerente a 
título de ICMS normal, atribuindo o pagamento relativo aos fatos geradores apurados pela 
Fiscalização ao primeiro mês subsequente onde houve saldo devedor, conforme critério 
adotado, conforme a planilha anexada. Efetuou a projeção dos valores para o dia do 
pagamento do respectivo documento de arrecadação referente ao mês correspondente a 
primeira apuração com saldo devedor, apurando, assim o valor remanescente, ressalvou 
que são contrários às compensações dos valores pelas razoes expostas. Anexou 
documentos (fls.820 a 851). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da diligência (fls. 853 a 855). O 

sujeito passivo solidário manifestou-se às fls. 857 a 861, alegou que é fato inequívoco que 
houve o recolhimento do tributo através da apuração mensal da Recorrente e, diante deste 
quadro fático e em homenagem ao princípio da verdade material, resta comprovada a 
plena extinção do crédito tributário em questão pelo pagamento, tal como assevera o art. 
16, inciso I, do CTN. 

 
Alegou ainda que praticou todos os seus atos de boa-fé, nos estritos 

limites da legalidade que quitou o ICMS-ST/ DIFAL objeto do presente lançamento, de 
acordo com a data de vencimento do ICMS por ela devido, portanto, não havendo que se 
falar em qualquer descumprimento da obrigação principal, tampouco em multa por não 
pagamento do imposto. 

 



Ao final, alegou que a questão de mérito está submetida unicamente 
ao crivo do CAT, sem olvidar que restou devidamente comprovado que o crédito tributário 
foi extinto pelo pagamento. 

 
Requereu o cancelamento do auto de infração, e caso assim não se 

entenda requereu o afastamento da multa. Anexou documento (fls. 862).     
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que o sujeito passivo solidário, em sede de recurso voluntário, alega cerceamento ao seu 
direito de defesa, vez que existiu erro de cálculo na intimação da decisão de Primeira 
Instância.    

 
Trata-se de erro formal que em espécie alguma trouxe prejuízo à sua 

defesa. Meritoriamente defendeu sua tese e apresentou, ao meu ver, todos os elementos 
suficientes ao deslinde desta ação processual tributária. 

 
No mais, como se verá à frente, o resultado do julgamento lhe será 

favorável, com fundamento que o fato alegado não lhe trouxe qualquer prejuízo.  
 
O sujeito passivo solidário ao alegar que houve pagamento do que 

ora se cobra a título de substituição tributária, ensejou a edição de 2 (duas) diligências, fls. 
692/693 e 815/816, sendo que a última trouxe elementos esclarecedores a vista da tese 
de possibilidade da compensação de crédito escritural de ICMS do devedor solidário e dos 
recolhimentos, em si, que foram realizados. 

 
Como bem delineado na Resolução nº. 107/2017, o entendimento de 

que o critério da sentença singular foi acertado ao considerar pagamentos de diferencial 
de alíquota, desde que houvesse no mês respectivo saldo do imposto em conta gráfica do 
ICMS. 

 
Contudo restando ser observado quanto o que disposto está no 

artigo 482 do RCTE e em especial no artigo 166, §3º do CTE. Daí a diligência em si.  
 
Sendo assim, restando um “quantum” a ser recolhido em relação ao 

lançamento original estampado no item 32 do auto de infração, intitulado “valor do tributo e 
ainda, as cominações legais relativas a esta diferença. 

 
A multa aplicada está correta, posto que efetivamente não ocorreu o 

cumprimento do pagamento da substituição tributária por parte do sujeito passivo e do 
sujeito passivo coobrigado, nos termos do artigo 35 do Anexo VIII do RCTE.  

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

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por unanimidade de votos, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao de ofício, 
para prover parcialmente o voluntário e reformar em parte a sentença singular, 
considerando procedente no valor de R$ 21.704,58 (vinte e um mil, setecentos e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos), conforme fls. 819, mais cominações legais. E, também, 
por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de exclusão da penalidade para o sujeito 
passivo solidário. 



 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01117/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria sem comprovação do recolhimento do imposto. 
Procedência. 
 
Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a infração 
devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência não tenha 
sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo, na 
condição de responsável pelo pagamento do ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquotas, realizou saída de mercadoria, bem ou serviço destinados a consumidor final não 
contribuinte do ICMS, localizado no Estado de Goiás, no período de 01/01/2016 a 
30/06/2017, sem efetuar o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, conforme 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 51-A 
e 63 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 5º do Anexo XV do Decreto nº 4.852/97 
e Convênio ICMS nº 93/2015, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado às fls. 09, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo à 
lavratura do Termo do Revelia de fls. 14. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 16/17. 

Às fls. 19/20, a autuada impugna o lançamento arguindo, 
preliminarmente, violação à Cláusula Décima do Convênio ICMS nº 93/2015, tendo em 
vista que no Exercício de 2016 caberia ao Estado de destino, 40% do montante apurado a 
título de diferencial de alíquotas, sendo que no Exercício de 2017, esse percentual subiria 
para 60%. Destaca que essa limitação não foi observada no momento da lavratura do auto 
de infração, que exige o pagamento ao Estado de destino (GO), de 100% do diferencial de 
alíquotas vinculado as estas operações. Requer, assim, a improcedência do presente auto 
de infração.  

É o relatório. 



 

VOTO 

Conforme já relatado, a autuação versa sobre a omissão de 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, na importância de R$ 26.432,73, em virtude 
do sujeito passivo ter realizado saída de mercadoria, bem ou serviço destinados a 
consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado no Estado de Goiás, no período de 
01/01/2016 a 30/06/2017, conforme demonstrativos e documentos anexos.  

Às fls. 16/17, o sujeito passivo apresenta impugnação à segunda 
instância (fls. 19/20), alegando violação à Cláusula Décima do Convênio ICMS nº 93/2015, 
que prescreveu que, no Exercício de 2016, caberia ao Estado de destino (GO), 40% do 
montante apurado a título de “diferencial de alíquotas” (alíquota interno do Estado de 
destino – Alíquota Interestadual), sendo que no Exercício de 2017, esse percentual subiria 
para 60%. Afirma que essa limitação, contudo, não foi observada pelo auto de infração, 
que exige o pagamento ao Estado de destino (GO), de 100% do diferencial de alíquotas 
vinculado a essas operações. 

Analisando as planilhas contidas no CD-R apresentado, verificou-se 
que os cálculos feitos pela fiscalização, levou em consideração o referido Convênio, pois 
na coluna representativa da diferença a recolher, está registrada já pelo total, ou seja, 
utilizou-se a base de cálculo, multiplicou por 17% (dezessete por cento), deduziu o valor 
equivalente a 12% (doze por cento) e do total encontrado, multiplicou-se por 40% 
(quarenta por cento) para o ano de 2016 e 60% (sessenta por cento) para o ano de 2017.  

Diante do procedimento fiscal realizado onde foram analisadas as 
notas fiscais eletrônicas de vendas de mercadorias destinadas a não contribuintes do 
ICMS, conforme referido Convênio, e comparado com o recolhido pelo sujeito passivo, 
restou constatada a omissão de recolhimento de imposto no período observado. 

Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o presente auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de junho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01187/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição interestadual de 
semirreboque. Diferencial de alíquotas. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração, estando a operação 
ensejadora da cobrança nele formulada amparada pela isenção 
do ICMS diferencial de alíquotas. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao ativo imobilizado do 
estabelecimento, nos meses de setembro a dezembro de 2015, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS não debitado no valor de R$104.000,00 (cento e quatro mil reais), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Carlos Alves de Lima, nos 

termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relatório de 

descrição da Auditoria (fls. 5 a 7) e Relatório Analítico do Diferencial de Alíquotas (fls. 8 a 
9), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 11/08/2016 (fls. 14) e o solidário por 

edital publicado em 12/09/2016 (fls. 16), ambos intimados não comparecem ao processo, 
sendo declarados revéis (fls. 17). 

 
Revel, o solidário apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 

26), pedindo a improcedência do lançamento, alegando junta ao processo fotocópias de 
Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal Digital – EFD dos meses de janeiro, outubro e 
novembro de 2016, Notas Fiscais e seus respectivos recolhimentos.  

 
Aduz que está comprovado o pagamento do ICMS Diferencial de 

Alíquotas, e o cumprimento das obrigações acessórias referentes a aquisição de ativo 
imobilizado das Notas Fiscais citadas no Auto de Infração. 

 
Junta recibo de entrega de escrituração fiscal digital, extratos de 

DAREs e de notas fiscais, conforme fls. 36 a 90. 



 
Lavrou-se Termo de Perempção em desfavor do sujeito passivo (fls. 

24 A). 
 
A pedido da Fazenda Pública, juntou-se ao processo cópia do 

Decreto n° 8928, de 03/04/2017 (fls. 94 a 97). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Exige-se no auto de infração diferencial de alíquotas incidente na 

aquisição interestadual de semirreboques, ocorrida nos meses de setembro a dezembro 
de 2015, destinados ao ativo imobilizado da adquirente. 

 
A operação ensejadora da cobrança do diferencial de alíquotas 

estava amparada pela isenção do ICMS diferencial de alíquotas até 31/12/2014, conforme 
o art. 7°, LVII, “a”, do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.755 - 
vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 
NOTA: Benefício concedido até 31.12.14. 
 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.755 - vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 
[...] 

 
Ocorre que esse benefício (isenção) foi convalidado até 04/04/2017 

pelo art. 3° do Decreto n° 8.928, de 03 de abril de 2017: 
 
Art. 3º Fica convalidada a utilização da isenção prevista na alínea “a” do 
inciso LVII do art. 7º do Anexo IX do RCTE nas operações realizadas no 
período de 1º de janeiro de 2015 até a data de publicação deste Decreto, 
desde que atendidas as demais normas previstas na legislação tributária. 

 
Então, no presente caso, não há que se falar em cobrança de ICMS 

diferencial de alíquotas, vez que a operação estava ampara pela isenção do tributo, 
decorrente da convalidação do favor fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16271.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_16271.htm#A3
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_06755.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_06755.htm
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01239/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
do diferencial de alíquota. Aquisição de equipamentos 
destinados a uso e consumo. Improcedência. 
 
1. Deve-se rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo quando o processo encontrar-se em perfeitas 
condições para sua apreciação;  
 
2. É improcedente o auto de infração quando as mercadorias 
adquiridas em operação interestadual forem destinadas ao ativo 
imobilizado do sujeito passivo e, portanto, não há que se falar 
em omissão do diferencial de alíquotas. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao e Nivaldo Carvelo 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Heli José da Silva que 
votaram pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de debitar no livro 

Registro de Apuração de ICMS, o valor correspondente ao Diferencial de Alíquotas 
ocorrido na operação de aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração em Primeira Instância. Argumenta que a aquisição das mercadorias foi 
destinada apenas para integrar o ativo imobilizado e não para mercancia ou utilização em 
obras de construção civil, mas especificamente para instalação e montagem de máquinas 
e equipamentos utilizados na atividade de extração e beneficiamento de minérios.  

 
Aduz que o auto de infração decorre de verificação superficial de 

documentos, sendo necessárias diligências e que firmou Termo de Acordo de Regime 
Especial para gozar dos benefícios previstos em lei estadual, e por isso pode adquirir 



mercadorias destinados ao seu ativo imobilizado sem o recolhimento do ICMS diferencial 
de alíquota. Ao final, requer a improcedência do feito.  

 
O julgador singular manifesta-se nos autos e ratifica a pretensão 

fiscal inicial.  
A parte passiva insurge-se contra a decisão anterior e no recurso 

interposto à Câmara Julgadora reitera a argumentação inicial. Em seguida, junta parecer 
técnico da Escola Politécnica da USP que corrobora seus argumentos e reforça a tese de 
que as aquisições efetuadas destinam-se à mineração. Ao final, requer a reforma da 
decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração. 

 
Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual, tempestivamente 

manifesta-se nos autos para pugnar pela manutenção da decisão anterior. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que o feito não deve prosperar. 

Com efeito, ao compulsar os autos, concluí que a atividade social da empresa é a 
mineração e que os produtos adquiridos tais como equipamentos, tubos, parafusos, 
arruelas e outros são utilizados especificamente em sua atividade fim e não para uso e 
consumo como nos quer fazer entender a Fazenda Pública Estadual – FPE. 

 
Durante os trabalhos de revisão, o revisor retirou da análise alguns 

produtos que entendia serem destinados à mineração porém os remanescentes, embora 
também sejam constituídos de equipamentos destinados àquela atividade não foram 
retirados, ficando evidente desta forma que tratam-se de equipamentos de utilização na 
mineradora, motivo pelos quais por unanimidade de votos, rejeito o pedido de diligência 
formulado pelo parte passiva. 

 
Dessarte, no mérito, por maioria de votos, conheço do recurso, dou-

lhe provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01253/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
registrada em livro próprio. Procedência Parcial. Não Unânime.  
 
1º) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa INADMISSIBILIDADE. Unânime. Deve ser 
inadmitido liminarmente o recurso ao Conselho Superior, 
relativamente ao pedido de nulidade que não se fundamente em 
quaisquer das situações exigidas no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, de decisão cameral unânime. 
 
2º) PROCESSUAL. Preliminar de mérito. Decadência. Rejeitada. 
Não unânime. Nos termos da Súmula 555 do STJ, em 
consonância com o disposto no art. 150, caput, do CTN, a 
decadência do direito de lançar o crédito tributário extingue-se 
após 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte em que o mesmo poderia ter sido lançado (art. 173, I, 
CTN), considerando não se tratar de ICMS regularmente apurado 
e declarado pelo sujeito passivo. 
 
3º) ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Falta de 
recolhimento do diferencial de alíquotas de nota fiscal 
registrada em livro próprio. Procedência parcial. Não unânime. 
Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso e consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09.  Por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 642.851,69 
(seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove 
centavos), afastando a preliminar de decadência parcial, referente ao exercício de 2011. 
Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, 
Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 



Silva, que votaram conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
decadência parcial e, considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
ICMS de R$ 180.305,01 (cento e oitenta mil, trezentos e cinco reais e um centavo). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância discriminada no campo próprio deste, em razão de 
não ter debitado no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, incidente nas operações de aquisição de mercadorias 
escrituradas no CIAP como se fossem bens do ativo imobilizado, conforme Demonstrativo, 
anexo, mas que são, na verdade, mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento, conforme notas explicativas, anexas, relativamente à entrada: A) de 
materiais de construção; B) de partes e peças de outros produtos; C) de veículos de 
passageiros. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais”. 
 

A autoridade fiscal que lançou o crédito tributário esclarece que: “Não 
constam do demonstrativo as notas fiscais objetos de autuação no processo 
4.01.15.031882.44, de 03/11/2015”. 
 

Tidos por infringidos o art. 63, § 2º, Lei 11.651/91 c/c art. 76, II, “a”, 
Decreto 4.852/97 e art. 2º IN 155/94-GSF. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, III, “f”, da Lei 

11.651/91 c/ redação da Lei 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 
 
ICMS no valor original de R$ 662.643,19 (seiscentos e sessenta e 

dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezenove centavos). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/006), que traz os valores mensais da base de 
cálculo, da alíquota (17%), do ICMS e da multa (100% do valor do imposto), referentes a 
diversos meses dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; a planilha “Demonstrativo 
Diferencial de Alíquotas Referente Produtos Registrados Como Ativo Imobilizado (fls. 007); 
as Notas Explicativas (fls. 008/009); mídia CD-R (fls. 010) acompanhada do original do 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 010-A), com recibo aposto por representante 
do sujeito passivo. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 

014/040) e contesta o auto de infração, alegando o seguinte: nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que 
nas Notas Explicativas há argumentos sobre direito a crédito, em divergência quanto ao 
auto de infração que trata de diferencial de alíquotas, bem como há desconsideração do 
direito à isenção do diferencial de alíquotas ao contribuinte industrial; decadência parcial, 
contando a partir da data do fato gerador, conforme art. 150, § 4º, do CTN; no mérito, aduz 
que existe isenção do ICMS DIFAL do bem do ativo imobilizado (art. 6º, XCII, do Anexo IX, 
do RCTE), Assim, conclui: material de construção, partes e peças e veículos são ativos 
imobilizados. Cita definição de ativo imobilizado constante do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis; cita definição de uso e consumo constante do regulamento do ICMS do Estado 
de São Paulo; afirma que tijolo, areia, cimento são destinados à construção finalizada 
(prédio), que nada mais é do que ativo imobilizado; discorre sobre a “escrituração contábil 



do material de construção”; cita e transcreve acórdão da 4ª Câmara Cível do TJGO, de 
09/10/2008, que conclui que material de construção é bem do ativo imobilizado, julgando, 
por unanimidade, apelação a favor do contribuinte ESPORA ENERGÉTICA S/A; cita e 
transcreve acórdão em Recurso Extraordinário/PR, em que o STF decidiu que material de 
construção é bem do ativo imobilizado (Processo RE 457080 PR); alega que partes e 
peças são elementos que contribuem para a vida útil de vários ativos imobilizados da 
impugnante, devendo ser caracterizados como tal; em relação a veículos automotores, 
assevera que não são bens alheios à atividade do estabelecimento. 

 
Ao final, fez pedido pela declaração de nulidade, decadência ou 

improcedência. 
 
Em sentença (fls. 049/051), o julgador singular rejeita nulidades, 

rejeita decadência e julga procedente o auto de infração. 
 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em segunda instância (fls. 056/080), e se opõe à exigência fiscal, 
aduzindo as mesmas razões expostas em impugnação, acrescentando que softwares 
indiscutivelmente são destinados ao ativo imobilizado da empresa. 

 
Pede nulidade, decadência parcial e improcedência. 
 
Em julgamento na 4ª CJUL (fls. 083/088), decidiu-se, por 

UNANIMIDADE de votos: rejeitar as preliminares de nulidades por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; e, por MAIORIA de votos, 
acatar a preliminar de decadência parcial referente ao mês de janeiro de 2011; conhecer 
do recurso, dar-lhe provimento, para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
Intimada da decisão cameral, por meio de Recurso ex officio (fls. 

094/098), a Representação Fazendária aduz que não existe decadência pelo art. 173, I, do 
CTN; quanto a material de construção e peças de reposição, cita e transcreve o Parecer nº 
661/2005-GOT, pedindo a procedência total do auto de infração em relação a essas 
mercadorias; quanto a veículos automotores de passageiros, assegura que a isenção do 
art. 6º, XCII, do Anexo IX, do RCTE, expressamente os excluem da isenção do ICMS 
DIFAL; quanto a softwares, entende que é bem do ativo imobilizado, e que, logo, estão 
isentos do ICMS DIFAL (valor do ICMS de softwares R$ 19.791,50). 

 
Pede reforma do acórdão cameral para julgar procedente parcial o 

auto de infração no valor de ICMS de R$ 642.851,69 (seiscentos e quarenta e dois mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). 

 
Em contradita, o sujeito passivo mantém seus argumentos já 

expostos em impugnação e recurso voluntário, pedindo a manutenção do acórdão 
cameral, pela decadência parcial e improcedência do lançamento. 

 
 
V  O  T  O   

 
 

Trata-se de lançamento do crédito tributário que exige do sujeito 
passivo o pagamento de ICMS, multa, mais acréscimos legais, pelo fato de o mesmo não 
ter debitado no livro Registro de Apuração do ICMS e, consequentemente, não ter pago o 



ICMS diferencial de alíquotas, relativamente à entrada no estabelecimento de materiais de 
uso e consumo, assim identificados pela autoridade fiscal autuante: a) materiais de 
construção; b) partes e peças de outros produtos; c) veículos de passageiros. 

 
O auto de infração encontra-se devidamente instruído pela 

fiscalização, especialmente pela mídia CD-R de fls. 010, que apresenta planilha que 
discrimina por número, série, data de emissão e modelo, de nota fiscal, os produtos 
adquiridos pela empresa, inclusive constando CFOP de entrada e respectiva descrição 
bem como quantidade da mercadoria, valor contábil, unidade federativa de origem, 
percentual do diferencial de alíquotas e valor do ICMS diferencial de alíquotas, 
possibilitando ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório. 

 
A Fazenda Pública pede: 
 
a) Afastamento da decadência parcial; 
 
b) Procedência total do auto de infração quanto ao DIFAL exigido de 

materiais de construção e veículos de passageiros, e procedência 
parcial relativamente a partes e peças, com exclusão do cálculo 
do ICMS DIFAL de softwares que a fiscalização exigiu 
indevidamente. 

 
O Sujeito passivo pede: 
 
a) Nulidade processual por insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa; 
 
b) Manutenção da decadência parcial acolhida na decisão cameral; 

 
c) Ou, improcedência do auto de infração. 

 
Quanto às nulidades processuais, de início já voto pela 

inadmissibilidade do pedido, tendo em vista não estar em consonância com o disposto no 
inciso II do art. 41 da Lei nº 16.469/09, por falta absoluta de fundamentação em uma das 
alíneas do citado art. 41, II, da mencionada Lei que rege o Processo Administrativo 
Tributário em Goiás. 

 
A preliminar de mérito de decadência deve ser analisada à vista do 

disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial começa a ser computado do 
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado o crédito tributário, 
extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 
Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 

sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS DIFAL – diferencial de alíquotas a 
pagar, conforme a descrição da ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou 



seja, o ICMS DIFAL  não foi apurado e nem declarado pelo sujeito passivo, sendo omitido 
tal débito no livro Registro de Apuração e respectivo pagamento.  

 
Nesses termos, voto no sentido de afastar a decisão cameral pela 

decadência parcial do crédito tributário. 
 
No mérito, aduz que existe isenção do ICMS DIFAL do bem do ativo 

imobilizado (art. 6º, XCII, do Anexo IX, do RCTE), Assim, conclui: material de construção, 
partes e peças e veículos são ativos imobilizados. Cita definição de ativo imobilizado 
constante do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; cita definição de uso e consumo 
constante do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo; afirma que tijolo, areia, 
cimento são destinados à construção finalizada (prédio), que nada mais é do que ativo 
imobilizado; discorre sobre a “escrituração contábil do material de construção”; cita e 
transcreve acórdão da 4ª Câmara Cível do TJGO, de 09/10/2008, que conclui que material 
de construção é bem do ativo imobilizado, julgando, por unanimidade, apelação a favor do 
contribuinte ESPORA ENERGÉTICA S/A; cita e transcreve acórdão em Recurso 
Extraordinário/PR, em que o STF decidiu que material de construção é bem do ativo 
imobilizado (Processo RE 457080 PR); alega que partes e peças são elementos que 
contribuem para a vida útil de vários ativos imobilizados da impugnante, devendo ser 
caracterizados como tal; em relação a veículos automotores, assevera que não são bens 
alheios à atividade do estabelecimento. 

 
Vou apreciar um por um, esses argumentos. Vejamos: 
 
Quanto se material de construção e partes e peças e veículos são 

ativo imobilizado (aplicabilidade ou não do art. 6º, XCII, do Anexo IX, do RCTE), em 
especial as referências à definição de ativo imobilizado pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, que definiu material de uso e 
consumo. 

 
Eis os textos das referências: 
 
CPC nº 27 Ativo imobilizado é o item tangível que: 
 
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de 
mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins 
administrativos; e 
 
(b) se espera utilizar por mais de um período. 
 
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 
 
Análise: material de construção e partes e peças NÃO são mantidos 

para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, 
ou para fins administrativos. NÃO são bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade. 

 
Partes e peças são destinados a substituir partes e peças 

defeituosas, imprestáveis ou danificadas, integrantes do ativo imobilizado, que são as 
máquinas e equipamentos. Não têm existência isolada, mas compõem um bem. Assim, 



não se pode falar em manutenção das atividades da entidade, que é feita pelos bens do 
ativo imobilizado (máquinas e equipamentos), e não pelas partes e peças que integram 
este.  

 
No mesmo sentido, os materiais de construção. Assim, entendo 

conforme o Parecer nº 0726/2000-AST da Superintendência da Receita Estadual da 
SEFAZ/GO (expedido para solução de consulta no Processo nº 15564568/97 de Rinco 
Ind. E Com. Prod. Alimentícios Bebidas Ltda.), que assim fundamenta a questão: 

 
“Ora, os materiais de construção, antes de se agregarem às 

construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez 
incorporados aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas deixarão de ser 
mercadorias para se tornarem imóveis... O bem imóvel é sempre uma não mercadoria, 
embora faça parte do ativo permanente da empresa. Os materiais destinados à construção 
de prédios da empresa são mercadorias, mas não fazem parte daquele grupo contábil, 
uma vez incorporados às construções, deixam de ser mercadorias e passam a ser 
imóveis”. 

 
Resta claro que materiais de construção vistos isoladamente NÃO 

são mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços... e NÃO 
são bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade. 

 
Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo: 
 
Art 66 – V – para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim 
entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a 
que não for empregada para integração no produto ou para consumo 
no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou, 
ainda, na prestação de serviço sujeita ao imposto. 
 
Materiais de construção e partes e peças são mercadorias 

tipicamente caracterizadas como materiais de uso e consumo pelo RICMS/SP. Veja-se 
que tais mercadorias não são utilizadas na comercialização ou empregada para integração 
no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização da empresa 
Laticínios Bela Vista Ltda., correspondendo, em número, gênero e grau, ao que define o 
citado regulamento sobre o que são materiais de uso e consumo. 

 
No que respeita ao acórdão da 4ª Câmara Cível do TJGO, de 

09/10/2008, que conclui que material de construção é bem do ativo imobilizado, julgando, 
por unanimidade, apelação a favor do contribuinte ESPORA ENERGÉTICA S/A; e no que 
respeita ao acórdão em Recurso Extraordinário/PR, em que o STF decidiu que material de 
construção é bem do ativo imobilizado (Processo RE 457080 PR), não há dúvidas quanto 
ao conteúdo dessas relevantes decisões. Entretanto, não se tratam de decisões 
transitadas em julgado relativamente ao presente caso, e nem são de observância 
obrigatória por este Conselho Administrativo Tributário no presente caso. 

 
Servem de referência, sim, mas nada impede que possam ter 

julgados judiciais futuros que decidam em sentido contrário, até a consolidação do 
entendimento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ou pelo STF, como jugado de 
repercussão geral. Enquanto tal evento não ocorra, sigo o entendimento consagrado neste 
CAT, conforme ACÓRDÃO DA IV CJUL Nº 03090/06, com a seguinte ementa: 

 



ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Omissão de 
pagamento do diferencial de alíquotas. Bens destinados ao uso 
e consumo. Procedência. Decisão unânime. 
 
I – No âmbito do ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é 
aquele que permanece existindo como coisa móvel e de 
existência autônoma, durante e após essa integração, tal como 
entrou no estabelecimento e que em tal condição, pode ser 
objeto de nova saída, qualquer que seja a forma; 
 
II – É destinado ao uso ou consumo o bem que, embora adentre 
o estabelecimento como coisa móvel, perde essa condição 
quando de sua utilização, seja por reposição de parte de um 
outro bem, seja para obra civil, seja por destruição física não 
vinculada direta e proporcionalmente à atividade industrial; 
 
III – Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso ou consumo do 
estabelecimento (art. 13, III, da Lei nº 11.651/91). 
 
No caso em apreciação, partes e peças destinam-se à “reposição de 

parte de um outro bem” e materiais e construção destinam-se a “obra civil”, consoante o 
conceito externado na ementa acima. 

 
Em relação a veículos automotores, embora sejam, 

indubitavelmente, bens do ativo imobilizado, não gozam do benefício fiscal de isenção do 
ICMS diferencial de alíquotas previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do RCTE, que 
tem a seguinte prescrição: 
 

ANEXO IX – RCTE 
 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
........................................................................................................... 
XCII – relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem, exceto veículo automotor de 
transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive 
motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento 
industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados 
a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação, empréstimo, ou alienação, a 
qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);  
 
Verifica-se que o benefício fiscal que abrange bem do ativo 

imobilizado, expressamente excepciona o veículo automotor. 
 
Entretanto, assiste razão à Fazenda Pública quando pede a 

procedência parcial, excluindo da exigência inicial, os valores de ICMS diferencial de 
alíquotas relativamente aos softwares adquiridos pelo contribuinte em operação 
interestadual, por se tratarem de bens do ativo imobilizado, aos quais se amolda 
perfeitamente a norma de isenção transcrita acima, reduzindo a cobrança inicial feita pelo 



fisco de ICMS DIFAL no montante de R$ 19.791,50, conforme demonstrativo apontando 
pela Representação Fazendária às fls. 95 dos autos. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos dos Conselheiros 

voto no sentido de inadmitir o pedido do sujeito passivo quanto às nulidades processuais 
alegadas de insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; 
e, contando com a maioria de votos dos Conselheiros, voto pela rejeição do pedido de 
decadência parcial do crédito tributário. Quanto ao mérito, conheço do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, dou-lhe provimento parcial, para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
642.851,69 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 
sessenta e nove centavos), multa, mais acréscimos legais. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01273/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária sem retenção do ICMS diferencial de 
alíquotas. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído, não havendo nos autos 
o alegado vício formal; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de setembro de 2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, José Luiz Rosa e Renato 
Moraes Lima. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.094.601,83 (um milhão, noventa e quatro mil, 
seiscentos e um reais e oitenta e três centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Mário de Oliveira Andrade, 
José Luiz Rosa e Renato Moraes Lima. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, por meio 
da Resolução n° 68/2018 (fls. 1.713 a 1.714), encaminhou o processo ao seu Relator em 
Segunda Instância para elaboração de outro Acórdão condizente com as matérias 
apreciadas nestes autos. Em seguida reabrir prazo regulamentar para o sujeito passivo, 
querendo, recorrer novamente a este Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário. 

 
Cumprindo a determinação constante da Resolução n° 68/2018, 

elaborei novo acórdão, nos seguintes termos: 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
na condição de substituto tributário, realizou saídas de mercadorias com destino a 
contribuintes situados no Estado de Goiás para uso ou ativo permanente do 
estabelecimento, mercadorias essas sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, sem efetuar a retenção do ICMS diferencial de alíquotas, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 1.113.421,74 (um milhão, cento e treze 



mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), juntamente com as 
cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, § 1°, II, 51, § 3° e 64 da Lei nº 

11.651/91 c/c os arts. 32, 34 e 55 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei nº 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 3), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 4) e 
mídia CD (fls. 5) contendo os arquivos digitais do trabalho fiscal. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 9 a 29), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de insegurança na determinação da infração, em razão da autuação estar fundamentada 
em levantamento mal elaborado, com base em mera presunção, não tendo a fiscalização 
observado o princípio da verdade material. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que 

remeteu materiais de construção para destinatários situados no Estado de Goiás na 
qualidade de revendedora e não de industrial ou importadora, por isso, não cabe a 
aplicação da cláusula primeira do protocolo ICMS 82/2011 e a incidência do ICMS-ST. 

 
Sustenta que as mercadorias classificadas no NCM (doc. 5) são 

equipamentos eletrônicos e não elétricos, razão pela qual não estão sujeitos a substituição 
tributária, nos termos do Anexo Único do Protocolo ICMS 83/2011. 

 
Pede que sejam realizadas diligências e que, caso a autuação seja 

mantida, redução da multa, por entender que a mesma não respeita os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 

 
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas 

ao advogado Pedro Miranda Roquim, no endereço informado às fls. 20. 
 
Junta cópias de DANFEs (fls. 66 a 69 e 178 a 1.489), Demonstrativo 

do ICMS Diferencial de Alíquotas – Analítico (fls. 71 a 177) e planilha (fls. 1.489), dentre 
outros documentos. 

 
O julgador, após considerandos, por meio do Despacho nº 219/14-

JULP (fls. 1.491), encaminha os autos à Gerência de Substituição Tributária para que seu 
titular determine diligência no sentido de designar auditor fiscal, preferencialmente o autor 
do presente feito, para pronunciar-se a respeito das alegações formuladas pelo sujeito 
passivo e, caso entenda necessário, revisar o procedimento fiscal.  

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 219/14-JULP, em 

relatório (fls. 1.492 a 1.499), efetua a análise das questões arguidas pela defesa, 
refutando-as. Informa ter encontrado erro no período de junho de 2013, onde foi 
computada a NFe 263316 cujo valor apurado do ICMS ST na auditoria seria de R$ 
19.288,48. Entretanto, essa fiscal foi devidamente cancelada pelo contribuinte, não 
possuindo efeitos legais, portanto, é necessário corrigir o valor desse período. Em razão 
da exclusão do valor da NFe 263316, o valor originário do crédito tributário passa a ser R$ 
1.094.601,83 (um milhão, noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e três 
centavos). 

 



Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 
diligência, conforme fls. 1505 a 1506. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 1208/2015-JULP (fls. 1.521 a 1.524)  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 1.529 a 

1.552), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração, em razão da autuação estar 
fundamentada em levantamento mal elaborado, com base em mera presunção, não tendo 
a fiscalização observado o princípio da verdade material. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando em essência inaplicabilidade do Protocolo ICMS 82/2011 quanto a 
suas remessas de materiais de construção para destinatários situados no Estado de Goiás 
na qualidade de revendedora e não de industrial ou importadora. 

 
Alega também inaplicabilidade do Protocolo ICMS 83/2011 quanto as 

remessas de mercadorias classificadas como material eletrônico vez que esse protocolo 
prevê a sistemática da substituição tributária apenas para materiais elétricos. 

 
Pede que sejam realizadas diligências e que, caso a autuação seja 

mantida, redução da multa, por entender que a mesma não respeita os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 

 
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas 

ao advogado Pedro Miranda Roquim, no endereço informado às fls. 1.552. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
A recorrente formulou arguição de insegurança na determinação da 

infração, em razão da autuação estar fundamentada em levantamento mal elaborado, com 
base em mera presunção, não tendo a fiscalização observado o princípio da verdade 
material.  

 
Apreciando essa preliminar, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 

em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, não havendo nos autos o vício da insegurança na determinação da 
infração. Considero de mérito as razões da arguição dessa preliminar apresentadas pela 
recorrente. Tais razões também não subsistem, pois o levantamento fiscal está bem 
elaborado, a autuação está fundamentada legalmente e, claro, foi observado o princípio da 
verdade material, vez que a exigência fiscal é relativa às operações tributadas realizadas 
pelo sujeito passivo. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

na condição de substituto tributário, realizou saídas de mercadorias com destino a 



contribuintes situados no Estado de Goiás para uso ou ativo permanente do 
estabelecimento, mercadorias essas sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, sem efetuar a retenção do ICMS diferencial de alíquotas, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 1.113.421,74 (um milhão, cento e treze 
mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), juntamente com as 
cominações legais. 

 
Segundo a acusação, foram detectadas remessas de mercadorias 

constantes dos incisos XVII (Anexo Único do Protocolo ICMS n° 82/2011 – material de 
construção, acabamento, bricolagem ou adorno) e XVIII (Anexo Único do Protocolo ICMS 
n° 83/2011 – material elétrico) do Apêndice II (Substituição Tributária Estabelecida por 
Convênio ou Protocolo) do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE), destinadas a contribuinte do ICMS estabelecidos no Estado de Goiás para seu 
uso ou ativo permanente, configurando o fato gerador do ICMS diferencial de alíquotas. 

 
Condenado em Primeira Instância (Sentença nº 1208/2015-JULP, fls. 

1.521 a 1.524), o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 1.529 a 1.552), pedindo 
a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, alegando em essência 
inaplicabilidade do Protocolo ICMS 82/2011 quanto a suas remessas de materiais de 
construção para destinatários situados no Estado de Goiás na qualidade de revendedora e 
não de industrial ou importadora. 

 
A recorrente alega também inaplicabilidade do Protocolo ICMS 

83/2011 quanto as remessas de mercadorias classificadas como material eletrônico vez 
que esse protocolo prevê a sistemática da substituição tributária apenas para materiais 
elétricos. 

 
Examinando os autos, vejo que as alegações formuladas pelo sujeito 

passivo em seu recurso, expostas em linhas anteriores, já foram analisadas e 
devidamente refutadas em diligência realizada nestes autos, conforme se vê no relatório 
da diligência (fls. 1.492 a 1.499). Concordo integralmente com a diligência, inclusive 
quanto a alteração no valor originário do crédito tributário, decorrente da exclusão da NFe 
n° 26316. 

 
Prosseguindo no voto, retorno à Sentença nº 1208/2015-JULP (fls. 

1.521 a 1.524), vejo que ela compõe-se de RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO e 
DISPOSITIVO, conforme determina a lei processual. 

 
Na parte do RELATÓRIO, o julgador relatou regularmente a 

diligência, por ele solicitada, inclusive o novo valor originário do crédito tributário 
decorrente da exclusão de uma nota fiscal promovida pelo revisor, entretanto, na parte do 
DISPOSITIVO, por lapso manifesto, o julgador não alterou o lançamento, decidindo pela 
procedência integral do auto de infração. Portanto, a sentença deve ser reformada 
parcialmente, em razão da correção do lapso manifesto, declarando-se procedente em 
parte o auto de infração sobre o ICMS no valor de R$ 1.094.601,83 (um milhão, noventa e 
quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e três centavos) decorrente da exclusão da NFe 
n° 26316 apurado na revisão (fls. 1518 a 1519). 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
não tendo o sujeito passivo cumprido os Protocolos ICMS n°s 82/2011 e 83/2011 e 
acatando o valor do ICMS apurado na revisão realizada nestes autos (fls. 1.492 a 1.499), 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 



singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.094.601,83 (um milhão, noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e três 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01333/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido para reinclusão do 
sujeito passivo solidário. Rejeição. Mercadoria destinada ao 
Ativo Imobilizado. Omissão de pagamento do ICMS diferencial 
de alíquotas. Procedência.  
 
1. Diretor, gerente, administrador ou representante da pessoa 
jurídica somente responde pelo crédito tributário conjuntamente 
com o contribuinte quando, em decorrência dos atos que 
praticar, intervir ou pela omissão de que for responsável, 
concorrer para a pratica da infração vinculada à ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária.  
 
2. O imposto incide, também, sobre a entrada, no território 
goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 
contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 
1º, II). 
 
3. Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso, consumo final ou à 
integração ao seu ativo imobilizado (Lei nº 11.651/91, art. 13, III). 
 
4. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento (RCTE, art. 
308, inciso I e § 1º). 
 
5. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
6. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 



operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 
7. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Osvaldo de Almeida Santos Filho da lide, arguida 
pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. 
Também, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, 
XXIII, "a" do CTE, importanto a multa formal no valor de R$ 1.659,34 (um mil, seiscentos e 
cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
registro de entradas as notas fiscais números 26403, 26404, 26405 e 22878, no valor total 
de R$ 1.856.000,00, referente a aquisição em operação interestadual de mercadorias ou 
bens para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS 
correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo e documentos 
anexos.   Exige-se o ICMS na importância de R$ 92.800,00, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Autos instruídos com documentos de fls. 03 a 43. 
 
Foi arrolado como solidário o administrador da empresa senhor Osvaldo 

de Almeida Santos Filho, nos termos do inciso XII do art. 45 da Lei 11.651/91. 
 
Devidamente intimados, o contribuinte e o solidário comparecem ao feito, 

com apresentação de impugnação em primeira instância (fls. 51 a 56). Anexaram 
documentos de às fls. 57 a 103. 

 
Conforme Sentença n° 2906/2017 – JULP, o auto de infração foi julgado 

procedente (fls. 112 a 120).  
 
Novamente intimados, às fls. 121 a 124, os sujeitos passivos apresentam 

Recurso Voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 126 a 131): 
 
(a) alegam que a multa de 25% foi aplicada sobre o valor da operação, e 

que a referida multa deveria incidir sobre o valor da prestação, que corresponde ao valor 
original do imposto cobrado;  

 
(b) sustentam que a aplicação de multa, com base no valor da operação, 

implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que revela afronta ao princípio do 
não confisco.  

 



Ao final, requerem: (a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente 
recurso; (b) seja julgado improcedente o lançamento do credito tributário e; (c) anulado o 
auto de infração.  

 
Anexou documentos de fls. 132 a 147. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

O contribuinte é acusado de deixar de escriturar no livro registro de 
entradas as notas fiscais números 26403, 26404, 26405 e 22878 (fls. 10/13), no valor total 
de R$ 1.856.000,00, referente a aquisição em operação interestadual de mercadorias ou 
bens para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem como omitir o pagamento do ICMS 
correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 92.800,00, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
O fundamento para a exigência do diferencial de alíquotas está no artigo 

155, parágrafo 2º, inciso VIII, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece 
pertencer ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença 
entre as alíquotas interna e a interestadual relativamente às aquisições de bens e serviços 
para uso ou consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento destinatário.   

 
Como se sabe, a Constituição Federal estabelece as competências para a 

instituição de tributos. Cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. 
Assim, a Lei nº 11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os 
parâmetros para a exigência do diferencial de alíquotas. Nesse sentido, Código Tributário 
Estadual (CTE), no artigo 11, § 1º, II, reproduz a regra-matriz de incidência tributária em 
relação ao diferencial de alíquotas:  

 
"Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
[...] 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
 
[...] 
 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, 
adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou 
à integração ao seu ativo imobilizado;" (Destaque nosso). 
 
A alíquota aplicável para as operações ou prestações nas quais ocorre a 

incidência do diferencial de alíquotas está definida no artigo 27, V, alínea "a" do CTE:  
 

"Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
[...] 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado 
e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 



a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração 
ao ativo imobilizado;" 

 
O contribuinte autuado – empresa de transporte rodoviário coletivo de 

passageiros (fls. 14) - adquiriu para seu ativo imobilizado Ônibus Completo Rodoviário e 
Carroceria para Ônibus Rodoviário, conforme os documentos fiscais de fls. 10/13, deixou 
de escriturar os referidos documentos fiscais no livro registro de entradas e de se debitar 
no livro registro de apuração o valor do ICMS (ou pagar) correspondente ao diferencial de 
alíquotas, no valor de R$ 92.800,00.  

 
No tocante a ausência de escrituração dos documentos fiscais na 

escrituração fiscal digital (EFD), cabe assinalar que a legislação tributária estadual 
estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64).  

 
Entre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de manter e 

escriturar livros fiscais, dentre eles, o livro Registro de Entradas. Essa obrigação está 
estabelecida no § 1º do artigo 356-C do Decreto nº 4.852/97 (RCTE).  Vejamos: 

 
“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
 
I - Registro de Entradas; [...]” 
 
No caso em tela, apesar de manter e escriturar os livros fiscais 

obrigatórios, o sujeito passivo deixou de escriturar no livro Registro de Entradas as notas 
fiscais de aquisição relacionadas no auto de infração, com isso infringiu o disposto no 
artigo 308 do RCTE: 

 
"Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 
 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 
 
a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 
de título que a represente; 
 



b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 
 
c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário 
de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese 
do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; [...]" 
 
Portanto, é inegável o fundamento do auto de infração, pois a legislação 

tributária estadual, conforme a clareza do inciso I do art. 308 do Decreto nº 4.852/97, 
estabelece a obrigatoriedade de o sujeito passivo registrar as notas fiscais relativas à 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento, bem como de pagar o ICMS 
diferencial de alíquotas para o caso em tela. 

 
A penalidade aplicada foi a prevista no artigo art. 71, inciso VII, alínea "c", 

combinado com § 9º, inciso I, da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 13446/1999. 
 
Como o contribuinte adota a escrituração fiscal digital – EFD, entendo que 

a penalidade deve ser adequada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a” do CTE. 
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido.  

 
Ocorreu alteração no Código Tributário Estadual (CTE) no sentido de 

esclarecer quais as penalidades a serem aplicadas nos casos de irregularidades ocorridas 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte e também para diferenciar das demais 
infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece o seguinte:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso." (Destacou-se). 
 
É incontroverso que a irregularidade apurada neste auto de infração não 

cuida de INCORREÇÕES relativas à alíquota do ICMS, valores da operação ou da 
prestação, base de cálculo do ICMS, crédito ou débito do imposto. A infração em 
discussão diz respeito apenas à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com 
OMISSÃO DE REGISTROS (C100) e ausência de pagamento do ICMS diferencial de 
alíquotas.   

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Entradas documentos fiscais relativos à entrada/aquisição. Portanto, apresentou a EFD 
com omissão de registro. Nessa situação, a penalidade aplicável em decorrência da 
infração praticada pelo sujeito passivo deve ser aquela que atende ao disposto no inciso II 



do § 7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode depreender do teor do dispositivo acima 
transcrito.  

 
O órgão julgador tem o dever de zelar pela correta aplicação da legislação 

tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09:  
 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e 
da preservação da ordem jurídica. ” (Destaque nosso).  
 
Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 

deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena mais adequada para a infração em tela. 
Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ [...]”. 
 
Assim, como o contribuinte apresentou EFDs com omissão de registros 

nos meses de fevereiro/2014 e fevereiro/2015, com a adequação da penalidade para o 
artigo 71, XXIII, “a” do CTE, a multa formal importa no valor de R$ 1.659,34 (R$ 814,28 + 
R$ 845,06). 

 
Em relação ao sujeito passivo solidário Osvaldo de Almeida Santos Filho, 

cabe destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já mencionado 
anteriormente, adquiriu para seu ativo imobilizado Ônibus Completo Rodoviário e 
Carroceria para Ônibus Rodoviário, conforme os documentos fiscais de fls. 10/13, e deixou 
de escriturar os referidos documentos fiscais no livro registro de entradas e também de se 
debitar no livro registro de apuração do valor do ICMS (ou pagar) correspondente ao 
diferencial de alíquotas, no valor de R$ 92.800,00.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 13º alteração, cláusula sétima (fls. 5/8), revela que a 

pessoa jurídica autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e 
administrada por Osvaldo de Almeida Santos Filho. Assim, é incontroverso que esse 
dirigente concorreu para a prática da infração tributária em discussão, portanto, correta a 
indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que assim dispõe:  



 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
No caso em apreciação é incabível se cogitar da hipótese de mero 

inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, pois ocorreu omissão de 
escrituração de documentos fiscais no livro registro de entradas e também ausência de 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas relativo a esses documentos fiscais.  

 
O diretor, o gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado 

pode ser responsabilizado pelo crédito tributário não por ser sócio, quotista ou acionista da 
pessoa jurídica, mas pelo fato de possuir poder de gerência e exercer a sua 
administração, por meio da qual comete abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para julgar procedente o auto de infração, com adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, importando a multa formal no valor de 
R$ 1.659,34 (um mil seiscentos e cinquenta e nove reais trinta e quatro centavos), 
referente as EFDs apresentadas em fevereiro/2014 e fevereiro/215, combinada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do artigo 71 do CTE, sendo exigido também o ICMS diferencial 
de alíquotas no valor de R$ 92.800,00. Mantido também na lide o sujeito passivo solidário 
Osvaldo de Almeida Santos Filho. 

 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01375/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Decadência. Rejeitada. 
Maioria. Falta de apuração do ICMS diferencial de alíquotas 
incidente sobre aquisições de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento. Procedência. Maioria. 
 
1 - Quando se tratar de lançamento de ofício, ou seja, em que o 
sujeito passivo não atendeu à previsão legal de registro, 
apuração, declaração e pagamento do imposto, ainda que 
parcial, não ocorre a decadência pela contagem de tempo 
prevista no § 4º do art. 150 do CTN, mas pela contagem do prazo 
decadencial previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, nos 
termos da Súmula 555 do STJ; 
 
2 - Ocorre o fato gerador do ICMS nas aquisições, de outras 
Unidades da Federação, de mercadorias destinados ao uso ou 
consumo do estabelecimento, conforme disposição do art. 13, 
III, da Lei n° 11.651/91; 
 
3 - Auto de infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e David Fernandes de 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou 
de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 01/01/2012 a 
31/07/2012, o valor de R$ 47.850,65 de imposto, correspondente ao diferencial de 
alíquotas incidente nas operações de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento, conforme demonstrativos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS não debitado, juntamente com acréscimos legais. 



 
Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 
 
Infração: Art. 11, §1º, II e artigo 63, §2º, Lei 11.651/1991, c/c art. 76, 

II, "a", Decreto 4.852/97 e art. 2º, IN 155/94-GSF. 
 
Penalidade: Art. 71, inciso III, alínea "f" da Lei 11.651/1991, c/ 

redação da Lei 17.917/2012. – Retroatividade Benigna. 
 
Autoridade fiscal anexa: Auditoria Básica do ICMS, relatório 

demonstrativo dos bens destinados ao uso/consumo com a descrição do tipo de material, 
extrato das NF-e (folhas 04 a 183). 

 
Devidamente intimado (folhas 187 e 188), o sujeito passivo 

apresenta impugnação à 1ª Instância. Alega as mesmas razões da impugnação à 2ª 
Instância, que abaixo serão detalhadas. 

 
Em Sentença (folhas 252 a 255), o julgador singular decide pela 

procedência integral do auto de infração. 
 
Sujeito passivo apresenta impugnação à 2ª Instância (folhas 258 a 

295), alegando: 
 
1) Decadência de janeiro a junho de 2012 (restando somente 

julho/2012); 
 
2) Que os bens autuados são destinados ao ativo imobilizado, pelas 

seguintes razões: 
 
a) que o sujeito passivo lançou as referidas notas fiscais no CFOP 

2551, que corrobora a assertiva da recorrente de que os bens foram destinados ao ativo 
imobilizado; 

 
b) que o artigo 110 do CTN veda que a lei tributária altere a 

definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito tributário, se 
referindo especificamente ao conceito de ativo imobilizado presente na Lei 6.404/76 (leis 
das S/A); 

 
c) que o sujeito passivo cumpriu a legislação societária e contábil, 

bem como a IN SRF 162/1998, ao registrar os bens adquiridos como ativo imobilizado; 
 
d) que, por serem destinados ao ativo imobilizado, fazem jus à 

isenção do inciso XCII do artigo 6º do anexo IX do RCTE; 
 
e) que o TARE 104/2007 (folhas 247 a 250), na sua Cláusula Quinta, 

prevê também a isenção do DIFAL (Diferencial de Alíquotas) nas aquisições interestaduais 
de bens para integrar o ativo imobilizado da acordante; 

 
f) que a isenção prevista no TARE, pelo prazo de 30 anos, é 

irrevogável, conforme disposição do artigo 178 do CTN; 
 



g) que o sujeito passivo fez um determinado investimento em 
contrapartida à isenção concedida pelo Estado de Goiás, que não pode ser recusada 
pelos agentes de fiscalização; 

 
h) que não há embasamento fático ou jurídico para a classificação de 

tais mercadorias como uso/consumo; 
 
i) que as disposições do inciso XCII do artigo 6º do anexo IX do 

RCTE são plenamente aplicáveis ao caso; 
 
j) que os bens foram destinados ao ativo imobilizado e estão na fase 

pré-operacional e integrarão a planta industrial da recorrente, integrando-se às máquinas e 
equipamentos ou a obras civis nas áreas produtivas, sendo, portanto, diretamente 
relacionados com o seu processo produtivo; 

 
m) que a fiscalização não comprovou que os bens seriam alheios a 

atividade operacional do sujeito passivo; 
 
n) que a multa tem caráter confiscatório. 
 
Em 26/03/2018 o sujeito passivo apresenta peça defensória 

complementar, alegando que houve a decadência do crédito tributário de janeiro a junho 
de 2012, nos termos do artigo 150 §4º do CTN, uma vez que a própria fiscalização alega 
que houve (suposto) recolhimento a menor de ICMS. Para confirmar sua alegação, o 
sujeito passivo demonstra que foi apurado ICMS a pagar, a título de DIFAL, mas este foi 
compensado com outros créditos dentro do regime de apuração, sendo que em razão da 
apuração do saldo credor mensal não houve recolhimento através de guia de pagamento. 
Anexa documentos. 

 
É o Relatório 

 
VOTO 

 

Nestes autos o fisco exige do sujeito passivo o recolhimento do ICMS 
no valor original de R$ 47.850,65, acrescido de multa e demais cominações legais, 
referente ao imposto devido por diferencial de alíquota em operações interestaduais de 
aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento. 

Informa a autoridade fiscal que o sujeito passivo deixou de debitar no 
Livro Registro de Apuração o ICMS incidente nas aquisições de mercadorias para 
uso/consumo, conforme demonstrativo e documentos anexos. Nas folhas 11 a 14, 
relaciona as referidas mercadorias e notas fiscais, bem como calcula o ICMS devido. 

Pois bem, passo inicialmente a analisar a preliminar de decadência 
do crédito tributário alegado pelo sujeito passivo, do período de janeiro a junho de 2012.  

Verifico que o período da ocorrência do fato gerador foi de 
01/01/2012 a 31/07/2012. Já a ciência do sujeito passivo, da intimação do auto de infração 
nº 4011701459090, foi dia 05/07/2017 (folhas 188). 

Alega o sujeito passivo que, como foi intimado somente em 
julho/2017, operou-se a decadência de janeiro a junho/2012, pois já se passaram 05 anos 



contados da data da ocorrência do fato gerador, conforme disposição do §4º do artigo 150 
do CTN. 

Nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09, que aprova o 
regimento interno do CAT, transcrevo abaixo as ponderações sobre o assunto em 
questão, elaboradas pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, autor do voto 
vencedor do acórdão nº 01232/18 do Conselho Superior do CAT, constante no PAT nº 
4011603381607 em que figura como sujeito passivo a mesma empresa, que versa sobre a 
mesma matéria: 

O art. 150, § 4º, do CTN, traz a seguinte regra:  
 

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

 
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 
(cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado 
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente 
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação”. 

 
Já a Súmula 555 do STJ, publicada em 15/12/2015, assim 
estabelece: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em 
que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. 

 
Perfeita a interpretação do STJ quanto à decadência relativa ao 

tributo com lançamento por homologação. 
 

Quando o art. 150, caput, do CTN, fala em pagamento, está referindo-
se naturalmente ao imposto registrado, apurado e declarado. Somente 
nessa situação é que ocorre a decadência pela contagem de tempo 
prevista no § 4º desse artigo (a contar da ocorrência do fato gerador). Nas 
demais hipóteses, em todas, exceto essa, aplica-se o disposto no art. 173, 
I, do CTN (contagem do prazo decadencial a partir do 1º dia do exercício 
seguinte ao em que o lançamento poderia ter sido realizado). 
 

Isso porque o pagamento, como é natural, ocorre relativamente ao 
ICMS apurado e declarado. Quando se tratam de outras situações, de 
lançamento de ofício (omissão de pagamento decorrente de 
aproveitamento indevido de créditos, falta de estornos, débitos a menor, 
falta de condicionante para fruição de benefícios fiscal, etc.), quando o 
contribuinte omite o pagamento do imposto não apurado e não declarado, 
não há que se falar em homologação. O fisco somente homologa o ICMS 
apurado e declarado. 
 



Nesse sentido, entendo como perfeita a Súmula 555 do STJ, quando 
evidencia a ocorrência da decadência “QUANDO NÃO HOUVER 
DECLARAÇÃO DE DÉBITO” com a contagem de tempo pelo art. 173, I, do 
CTN. Concluindo-se que, se o contribuinte apura e declara o ICMS a pagar, 
e o fisco não age no tempo do art. 150, § 4º, do CTN, ocorrerá a 
decadência a que se refere a recorrente, o que não é o caso. 
 

Logo, voto no sentido de afastar a decisão cameral que acolheu a 
decadência na presente hipótese, por não ser aquela contemplada na 
Súmula 555 do STJ e nem no art. 150, § 4º, do CTN. 

 
Nesse sentido, ratifico e adoto as mesmas razões de voto do colega 

Conselheiro, por interpretar a legislação tributária do mesmo modo. 
 
Complementando, o sujeito passivo alega que houve apuração 

antecipada de ICMS diferencial de alíquotas, inclusive por força da sistemática não 
cumulativa do ICMS (compensação com débitos na apuração), mas não no montante 
indicado como correto pela fiscalização. Nesse sentido, por ter havido apuração de ICMS 
diferencial de alíquotas, entende que houve a declaração do débito, razão pela qual seria 
aplicável as disposições do §4º do artigo 150 do CTN e, por conseguinte, não aplicável a 
Súmula 555-STJ ao caso em questão. 

 
Mas como bem explanado pelo colega Conselheiro em seu voto 

acima transcrito, o ICMS diferencial de alíquotas que o sujeito passivo deixou de pagar 
não foi o ICMS apurado/pago! O que foi apurado e pago/compensado foi o ICMS 
diferencial de alíquotas de outras aquisições de mercadorias.  Conf. §4º do artigo 150 do 
CTN, o prazo de homologação, do lançamento efetuado pelo sujeito passivo, será de 5 
anos. No presente caso, não houve lançamento efetuado pelo sujeito passivo em 
relação às operações objeto de autuação. 

 
Assim, como o lançamento do ICMS DIFAL poderia ter sido efetuado 

em 2012, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2013, encerrando-se no dia 31/12/2017. 
Como o sujeito passivo tomou ciência do auto de infração no dia 05/07/2017, o crédito 
tributário não estava decaído. 

 
Passo a analisar o mérito propriamente dito. O demonstrativo de 

folhas 11 a 13 e as cópias das NF-e anexadas ao processo demonstram claramente 
tratarem-se de materiais de manutenção: tubo de aço, junta, curva, abraçadeira, bucha, 
arruela, parafuso, cabo, cotovelo, etc. Tais mercadorias se caracterizam como materiais 
elétricos e de construção civil. Não são, portanto, ativos imobilizados. 

 
De forma que, por serem materiais de reposição, se caracterizam 

como mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, estando sujeitas ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, conforme previsão legal. 

 
A principal alegação do sujeito passivo é de que tais mercadorias 

seriam bens do ativo imobilizado e que, por conseguinte, fariam jus à isenção prevista no 
inciso XCII do artigo 6º do anexo 9º do RCTE. 

 
Mas, conforme detalhado acima, a natureza de tais mercadorias 

indica, claramente, tratarem-se de peças de manutenção e/ou reposição. E não é pelo fato 
de que serão aplicados na manutenção de bens do ativo imobilizado, que tais mercadorias 
seriam ativo imobilizado. Nem o valor das mercadorias seria caracterizador dessa 
condição, já que existem peças de reposição com valor elevado e que, nem por isso, 



perdem a condição de peças de reposição/manutenção, como é o caso das mercadorias 
adquiridas através da nota fiscal nº 35295 (folhas 82 e 83): 02 rolamentos, 02 porcas e 02 
buchas, no valor total de R$ 42.100,00.  

 
Portanto, não é pelo fato de que integrarão a planta industrial da 

recorrente, integrando-se às máquinas e equipamentos ou a obras civis nas áreas 
produtivas, sendo, portanto, diretamente relacionados com o seu processo produtivo, que 
tais mercadorias seriam ativo imobilizado. 

 
Pertinente também transcrever abaixo as considerações sobre o 

assunto em questão, elaboradas pelo Conselheiro Laurismar Braz da Costa, constantes 
na Sentença nº 3632/2014-JULP do PAT nº 4011603940860, que versam sobre a mesma 
matéria, com as quais concordo: 

A Lei 10.406/2002 que instituiu o Código Civil, define, em seu art. 79, 
como bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 
artificialmente. 

As mercadorias em questão, no momento da entrada no 
estabelecimento possuíam existência autônoma. No entanto, esta condição 
foi perdida quando da integração física a outro bem.  

Nota-se, pelo disposto na legislação tributária, que o bem integrado 
ao ativo imobilizado, de que trata as normas relativas ao ICMS, é um bem 
que mantém sua existência autônoma, tal como adentrou no 
estabelecimento, durante e mesmo após esta integração, podendo, sob esta 
condição, ser objeto de venda, baixa ou transferência. 

Nesta mesma linha, cito o Acórdão nº 02247/05 emitido pelo 
Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário de Goiás: 

ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do diferencial de 
alíquota. Bens destinados ao uso ou consumo. Procedência. Decisão não 
unânime. 

I - No âmbito do ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é aquele que 
permanece existindo como coisa móvel, e de existência autônoma, durante 
e após essa integração, tal como entrou no estabelecimento e que, em tal 
condição, pode ser objeto de saída, transferência, restituição em 
arrendamento mercantil, furto, roubo, inventário ou baixa decorrente do 
esgotamento de sua utilidade específica; 

II - É destinado ao uso ou consumo o bem que, embora adentre o 
estabelecimento como coisa móvel, perde essa condição quando de sua 
utilização, seja por reposição de parte de um outro bem, seja por destruição 
física não vinculada direta e proporcionalmente à atividade industrial; 

III - Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no território 
goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por contribuinte do 
imposto e destinado ao uso ou consumo do estabelecimento (art. 13, III, da 
Lei n.° 11.651/91). 

Assim, uma vez que a isenção do ICMS Diferencial de Alíquotas para 
o estabelecimento industrial, conforme previsto pelo art. 6º, XCII do Anexo IX 
do RCTE, se refere somente a bens que integrem o ativo imobilizado, 
concluo que as operações objeto da presente autuação não são alcançadas 



por tal benefício fiscal, cabendo a exigência do imposto pela materialização 
do fato gerador, previsto pelo art. 13, III, da Lei 11.651/91. 

Também não é pelo fato do sujeito passivo ter lançado, na 
escrituração fiscal, tais mercadorias no CFOP 2551 – compra de mercadorias para o ativo 
imobilizado, que tal registro teria o condão de ratificar o procedimento adotado pelo sujeito 
passivo e mudar a natureza fática das mercadorias, como sendo destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento. 

 
Noutra senda, também não houve afronta à legislação tributária, no 

sentido de que a IN SRF 162/1998, citada pela defesa, é legislação federal e não é 
aplicável ao caso. 

 
Também não houve alteração de definição, conteúdo e alcance de 

institutos, conceitos e formas do direito tributário, se referindo ao conceito de ativo 
imobilizado presente na Lei 6.404/79 (Lei das S/A). Isso porque os conceitos contábeis 
não vinculam a aplicação das normas tributárias, exceto nos casos em que assim 
disciplinar o legislador, que não é o caso em questão.  

 
 Alega o sujeito passivo que o TARE 104/2007 (folhas 247 a 250), na 

sua Cláusula Quinta, prevê também a isenção do DIFAL (Diferencial de Alíquotas) nas 
aquisições interestaduais de bens para integrar o ativo imobilizado da acordante. E que a 
isenção prevista no TARE, pelo prazo de 30 anos, é irrevogável, conforme disposição do 
artigo 178 do CTN. 

 
Ora, não se discute a validade das disposições do referido TARE, 

que prevê sim a isenção do ICMS DIFAL nas aquisições de bens para o ativo imobilizado. 
Ocorre que a autuação se refere a mercadorias que não são bens do ativo imobilizado, 
mas destinadas ao uso/consumo do estabelecimento. Portanto, não são aplicáveis ao 
caso as disposições do inciso XCII do artigo 6º do anexo IX do RCTE. 

 
Também não houve qualquer infringência ao CTN, ou a legislação 

contábil, ou ao TARE. O embasamento jurídico e fático da autuação fiscal deu-se 
conforme Parecer 661/2005-GOT, que dá interpretação sobre a correta classificação das 
mercadorias conforme sua utilidade, em casos semelhantes.  

 
Não procede também a alegação de que a fiscalização não 

comprovou que os bens seriam alheios à atividade operacional do sujeito passivo. Não é 
esse o sentido da cobrança do ICMS DIFAL desse processo, que se refere às mercadorias 
destinadas ao uso/consumo, sejam elas usadas ou não na atividade operacional do 
estabelecimento. 

Quanto a alegação de que a multa tem caráter confiscatório, deixo de 
apreciar em virtude de vedação expressa, prevista no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, que 
veda decisão, por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação ou declaração 
de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração tributária.  

Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, 
nego-lhe provimento, NÃO ACATO o pedido de decadência parcial do crédito tributário e, 
quanto ao mérito, mantenho a sentença singular que considerou TOTALMENTE 
PROCEDENTE o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01452/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquotas. Aquisição de 
mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado 
do estabelecimento. Não debitado no livro Registro de Apuração 
do ICMS. Procedente em parte. Preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide, arguida pela autuada. 
Acolhida. 
 
1. Nega-se provimento ao recurso de ofício para prover 
parcialmente o recurso voluntário, reformando assim, em parte, 
a decisão singular, quando a instrução processual apontar que 
o polo passivo atendeu parcialmente à orientação especificada 
na legislação tributária;  
 
2. Exclui-se do polo passivo da lide os solidários quando estiver 
demonstrado nos autos que estes não tinham interesse comum 
na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária 
em questão. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer de ambos 
os recursos, negar provimento ao de ofício, prover parcialmente o voluntário para, 
reformando em parte a sentença singular, considerar procedente o lançamento fiscal nos 
termos da sentença singular no valor de R$ 98.783,18 (noventa e oito mil, setecentos e 
oitenta e três reais e dezoito centavos), referente aos meses de agosto/2012 e 
março/2013. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Aldeci de Souza Flor que 
votaram pela procedência do lançamento fiscal. E, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Luciano Nitrini Guidolin, Luis 
Fernando Sartini Felli, Manoel Ailton Soares dos Reis, Luciano Dequech da lide, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. Vencida a Conselheira Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de auto de infração em que o Fisco acusa o contribuinte de 
deixar de debitar, no livro Registro de Apuração do ICMS, o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, na importância de R$ 15.863.866,93 incidente na operação de 
aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do 
estabelecimento, conforma documentos, fls.03 a 139. Está sendo cobrado o ICMS não 
debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



 
Identificados os solidários, fls. 6 a 9.  
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo e os identificados como 

solidários, com uma única peça defensória, arguem em preliminar a decadência parcial do 
feito, em relação a fatos geradores ocorridos até 23/06/2011. No mérito, alegam que o 
auto de infração contraria a orientação contida no Parecer nº. 467/2013 da Gerência de 
Orientação Tributária, leciona que o contribuinte industrial que desenvolva como atividade 
secundária a geração de energia elétrica, destinada a seu próprio consumo, e ainda que 
comercialize eventual excedente, pode usufruir do benefício da isenção previsto no artigo 
6º, XCII, Anexo IX do RCTE, fls 153 a 178. Pugnam pela exclusão dos solidários. Juntam 
documentos, às fls 180 a 223. 

 
Por meio da sentença n°583/2017, o julgador singular rejeita a 

arguição de decadência parcial do lançamento tributário em relação aos fatos geradores 
ocorridos até 26/06/2011, rejeita o pedido de exclusão dos solidários da lide e no mérito 
conhece da impugnação, julga procedente em parte o auto de infração, condenando os 
sujeitos passivos ao pagamento do ICMS no valor de R$ 98.783,18, relativamente aos 
períodos de agosto d 2012 e março de 2013 conforme indicado no detalhamento do 
credito tributário de fls. 04 do processo, às fls 225 a 231. 

 
A Fazenda Pública em recurso à Câmara Julgadora n° 038/2017, às 

fls 232 a 235 requer a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a orientação 
do Parecer supra inferido não se aplica ao caso em questão, vez que a empresa autuada 
não se enquadra nas condições impostas no citado parecer. 

 
Em grau de recurso voluntário e com contradita ao recurso da 

Fazenda a defesa do polo passivo e dos consignados sujeitos passivos solidários, 
novamente com uma única peça reafirmam as inquirições e alegações pronunciadas na 
fase impugnatória, fls. 280 a 296 e 298 a 314. Juntam documentos, fls.318 338.  

 
A defesa apresenta memorial, fls. 344 a 350. Juntam documentos, 

fls. 351 a 353. 
 
A Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

fls. 360 a 362,  em sessão realizada no dia 04/10/2017, acatando proposição do 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, por unanimidade de votos, converte o 
julgamento em diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Jataí no escopo de que sejam esclarecidas: qual a proporção/ relevância econômica das 
receitas provenientes da venda de energia elétrica, CFOP 5251 e 6251, no período que 
antecedeu a alienação da unidade geradora, em relação às receitas advindas da atividade 
tida como principal (venda de açúcar/ álcool)? A capacidade energética da geradora era 
compatível com a previsão de consumo energético da usina sucroalcooleira? 

 
Intimados, às fls 528 a 537, o sujeito passivo apresenta manifestação 

acerca do resultado da diligência realizada, alegando que o contrário, isto é, a 
independência da produção de energia do negócio do etanol no cenário da requerente, 
não é possível, uma vez que o sistema de geração de vapor (que, por sua vez, gera a 
energia elétrica), é total e completamente dependente do bagaço de cana produzido na 
planta industrial. A conclusão inequívoca, portanto, é: inexiste autonomia operacional de 
geração de vapor/energia elétrica em relação ao restante da planta de produção de etanol, 
conforme conclusões do item "2" das respostas a diligencia fiscal (doc. 01), às fls 540 a 
552. Junta documentos, às fls 553 a 590. 



 
Os solidários, com peças apartadas, mas do mesmo teor defensório, 

se manifestam alegando que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 
Especial n° 1.101.728/SP, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento, 
sob o regime de recurso repetitivo (CPC/73, art. 543-C), de que "a simples falta do 
pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarreta a 
responsabilidade subsidiaria dos sócios". Por fim, requerem o cancelamento da imputação 
de responsabilidade solidária requerente, às fls 591 a 594; 595 a 598; 599 a 602; 603 a 
606. Anexado documento de substabelecimento, às fls 608 a 615. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, que havia sido suscitada pela 
defesa, tendo em vista que tal pleito foi retirado de pauta, nesta sessão de julgamento, em 
manifestação ora da própria defesa.  

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

desta ação e de pronto, nego provimento ao recurso de ofício, tendo em vista que não há 
nos elementos constitutivos da lide provais cabais a amparar os argumentos trazidos a 
lume pela Representação Fazendária. 

 
Em face do recurso voluntário, reporto-me ao detalhamento do 

crédito tributário, acostado ao processo, fls. 04, pelo autuante, para julgar parcialmente 
procedente o lançamento, referente aos fatos geradores dos meses de agosto/2012 e 
março/2013, que perfaz a importância de R$ 98.783,18 (noventa e oito mil, setecentos e 
oitenta e três reais e dezoito centavos), conforme passo a expor:  

 
A orientação contida no Parecer n° 467/2013, da Gerência de 

Orientação Tributária, é no sentido de que o contribuinte industrial que desenvolva como 
atividade secundária a geração de energia elétrica, destinada a seu próprio consumo, 
ainda que comercialize eventual excedente, pode usufruir do benefício da isenção previsto 
no artigo 6°, XCII, Anexo IX, do RCTE. 

 
Há, porém, uma restrição de ordem temporal. Tal condição está 

posta nos termos seguintes: “vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses 
contados a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à do 
estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título”. 

 
Considerando que o período informado no auto de infração vai de 

janeiro de 2011 a março de 2013, que é precisamente o intervalo de tempo em que a 
autuada adquiriu os bens com a isenção do inciso XCII, do artigo 6°, do Anexo IX, RCTE.  

 
Segundo mencionam os auditores autuantes, o lançamento tributário 

busca cobrar o ICMS relativo ao diferencial de alíquota, incidente sobre a aquisição de 
bens destinados ao imobilizado do contribuinte e que foram alienados à empresa OER 
Mineiros S/A através das notas fiscais números 453, 454 e 455 (fls 32/34).  

 
Tais notas fiscais foram emitidas em 15/07/2014. Por conseguinte, o 

ativo imobilizado que tiver sido adquirido com isenção do ICMS diferencial de alíquota no 



período de 24 meses anteriores a 15/07/2014, deixou de cumprir condição para usufruto 
do benefício. 

 
Portanto, em relação a estes dois períodos o contribuinte, por conta 

da alienação dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição 
do bem, o contribuinte deixou de cumprir a condição mencionada na norma legal para 
poder fazer uso da isenção, relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na 
aquisição interestadual de bem destinado ao seu ativo imobilizado, o que me leva a julgar 
parcialmente procedente o lançamento, tendo em vista os períodos de agosto de 2012 e 
março de 2013, o que implica em uma exigência fiscal de ICMS na importância de 
R$98.783,18 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) 
acrescido de penalidade e acréscimos legais.  

 
Sobre o questionamento da autuada de exclusão do polo passivo 

coobrigado do feito, acolho-o amparando-me para tanto na orientação contida no “caput” 
do artigo 45 do CTE, “verbis”, no entendimento de que nenhum deles contribuiu para a 
omissão tributária descrita na vestibular.  

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

 
Assim, após o advogado ter em sua manifestação oral retirado a 

preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
voto conhecendo de ambos os recursos, negando provimento ao de ofício, provendo 
parcialmente o voluntário para, reformando em parte a sentença singular, considerar 
procedente o lançamento fiscal nos termos da sentença singular no valor de R$ 98.783,18 
(noventa e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), referente aos 
meses de agosto/2012 e março/2013. E, por maioria de votos, acato a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, arguida pela autuada. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01458/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
registrada em livro próprio. Procedência. Não Unânime.  
 
1º) PROCESSUAL. Preliminar de mérito. Decadência. Rejeitada. 
Não unânime. Nos termos da Súmula 555 do STJ, em 
consonância com o disposto no art. 150, caput, do CTN, a 
decadência do direito de lançar o crédito tributário extingue-se 
após 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte em que o mesmo poderia ter sido lançado (art. 173, I, 
CTN), considerando não se tratar de ICMS regularmente apurado 
e declarado pelo sujeito passivo. 
 
2º) ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Falta de 
recolhimento do diferencial de alíquotas de nota fiscal 
registrada em livro próprio. Procedência. Não unânime. Ocorre o 
fato gerador de ICMS no momento da entrada, no território 
goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso e consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a preliminar 
de decadência parcial e confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva, que votaram conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de debitar 
no livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
na importância abaixo discriminada, incidente na operação de aquisição de materiais de 
construção, relacionados nas notas fiscais constantes de Demonstrativo anexo, 
escrituradas no CIAP como sendo ativo imobilizado, mas que, na verdade, são destinados 
ao uso ou consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. 
Em consequência, deverá recolher o imposto não debitado, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais”. 
 



Tidos por infringidos o art. 63, § 2º, Lei 11.651/91 c/c art. 76, II, “a”, 
Decreto 4.852/97 e art. 2º IN 155/94-GSF. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, III, “f”, da Lei 

11.651/91 c/ redação da Lei 17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 
 
ICMS no valor original de R$ 838.675,75 (oitocentos e trinta e oito 

mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/006), que traz os valores mensais da base de 
cálculo, da alíquota (17%), do ICMS e da multa (100% do valor do imposto), referentes a 
diversos meses dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; a planilha “Diferencial de 
Alíquotas – Aquisição de Materiais de Construção - Conclusão (fls. 007); as planilhas da 
Auditoria da Conta Corrente do ICMS – Síntese (fls. 008/012), dos exercícios de 2010, 
2011, 2012, 2013 e 2014; as Notas Explicativas (fls. 013/014); mídia CD-R (fls. 016) 
acompanhada do original do Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 015). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 

023/044) e contesta o auto de infração, alegando o seguinte: ; decadência parcial, 
contando a partir da data do fato gerador, conforme art. 150, § 4º, do CTN; no mérito, aduz 
que existe isenção do ICMS DIFAL do bem do ativo imobilizado (art. 6º, XCII, do Anexo IX, 
do RCTE), Assim, conclui: materiais de construção são ativos imobilizados. Cita definição 
de ativo imobilizado constante do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; cita definição de 
uso e consumo constante do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo; afirma que 
tijolo, areia, cimento são destinados à construção finalizada (prédio), que nada mais é do 
que ativo imobilizado; discorre sobre a “escrituração contábil do material de construção”; 
cita e transcreve acórdão da 4ª Câmara Cível do TJGO, de 09/10/2008, que conclui que 
material de construção é bem do ativo imobilizado, julgando, por unanimidade, apelação a 
favor do contribuinte ESPORA ENERGÉTICA S/A; cita e transcreve acórdão em Recurso 
Extraordinário/PR, em que o STF decidiu que material de construção é bem do ativo 
imobilizado (Processo RE 457080 PR). 

 
Ao final, fez pedido pela declaração de decadência ou 

improcedência. 
 
Em sentença (fls. 050/052), o julgador singular rejeita decadência e 

julga procedente o auto de infração. 
 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em segunda instância (fls. 057/076), e se opõe à exigência fiscal, 
aduzindo as mesmas razões expostas em impugnação. 

 
Pede decadência parcial e improcedência. 
 
Em julgamento na 1ª CJUL (fls. 079/087), decidiu-se, por MAIORIA 

de votos rejeitar a preliminar de decadência; quanto ao mérito, por MAIORIA de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado da decisão cameral, por meio de recurso do Contribuinte ao 

Conselho Superior (fls. 092/111), o sujeito passivo aduz nesta instância superior, os 
mesmos argumentos já realizados em primeira instância e em segunda instância. 



 
Pede reforma do acórdão cameral para julgar decadente 

parcialmente  ou improcedente o auto de infração. 
 
Apresentaram-se memoriais (Fls. 125/131). 
 
V  O  T  O   

 
Trata-se de lançamento do crédito tributário que exige do sujeito 

passivo o pagamento de ICMS, multa, mais acréscimos legais, pelo fato de o mesmo não 
ter debitado no livro Registro de Apuração do ICMS e, consequentemente, não ter pago o 
ICMS diferencial de alíquotas, relativamente à entrada no estabelecimento de materiais de 
uso e consumo, assim identificados pela autoridade fiscal autuante como materiais de 
construção. 

 
O auto de infração encontra-se devidamente instruído pela 

fiscalização, especialmente pela mídia CD-R de fls. 016, que apresenta planilha que 
discrimina por número, série, data de emissão e modelo, de nota fiscal, os produtos 
adquiridos pela empresa, inclusive constando CFOP de entrada e respectiva descrição 
bem como quantidade da mercadoria, valor contábil, unidade federativa de origem, 
percentual do diferencial de alíquotas e valor do ICMS diferencial de alíquotas, 
possibilitando ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório. 

 
O recorrente pede decadência parcial ou improcedência, nos termos 

da peça que consubstancia o seu recurso ao Conselho Superior. 
 
A preliminar de mérito de decadência deve ser analisada à vista do 

disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial começa a ser computado do 
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado o crédito tributário, 
extinguindo-se 5 anos após a data de seu início. Eis o texto legal: 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:  
............................................................................................................... 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;” 
 
Naturalmente que a Súmula 555 do STJ pacificou o entendimento 

sobre a aplicabilidade do § 4º do art. 150 do CTN, somente quando ocorra a apuração do 
ICMS a pagar, o que de forma alguma está conforme o caso em apreço, uma vez que no 
presente caso ocorreu a omissão de valores de ICMS DIFAL – diferencial de alíquotas a 
pagar, conforme a descrição da ocorrência e demais provas anexadas ao processo. Ou 
seja, o ICMS DIFAL não foi apurado e nem declarado pelo sujeito passivo, sendo omitido 
tal débito no livro Registro de Apuração e respectivo pagamento.  

 
Nesses termos, voto no sentido de afastar a decisão cameral pela 

decadência parcial do crédito tributário. 
 
No mérito, aduz que existe isenção do ICMS DIFAL do bem do ativo 

imobilizado (art. 6º, XCII, do Anexo IX, do RCTE). Assim, conclui: material de construção é 
bem do ativo imobilizado. Cita definição de ativo imobilizado constante do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis; cita definição de uso e consumo constante do regulamento 
do ICMS do Estado de São Paulo; afirma que tijolo, areia, cimento são destinados à 



construção finalizada (prédio), que nada mais é do que ativo imobilizado; discorre sobre a 
“escrituração contábil do material de construção”; cita e transcreve acórdão da 4ª Câmara 
Cível do TJGO, de 09/10/2008, que conclui que material de construção é bem do ativo 
imobilizado, julgando, por unanimidade, apelação a favor do contribuinte ESPORA 
ENERGÉTICA S/A; cita e transcreve acórdão em Recurso Extraordinário/PR, em que o 
STF decidiu que material de construção é bem do ativo imobilizado (Processo RE 457080 
PR). 

 
Não questiona em momento algum se as mercadorias objeto de 

autuação são mesmo materiais de construção. 
 
Vou apreciar um por um, esses argumentos. Vejamos: 
 
Quanto se material de construção é ativo imobilizado (aplicabilidade 

ou não do art. 6º, XCII, do Anexo IX, do RCTE), em especial as referências à definição de 
ativo imobilizado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e regulamento do ICMS do 
Estado de São Paulo, que definiu material de uso e consumo. 

 
Eis os textos das referências: 
 
CPC nº 27 Ativo imobilizado é o item tangível que: 
 
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de 
mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins 
administrativos; e 
 
(b) se espera utilizar por mais de um período. 
 
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 
 
Análise: material de construção NÃO é mantido para uso na 

produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins 
administrativos. NÃO é bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
entidade ou exercidos com essa finalidade. 

 
Materiais de construção são destinados a edificação, integrante, esta 

fim, do ativo imobilizado. Materiais de construção não têm existência isolada, mas 
compõem um bem. Assim, não se pode falar em manutenção das atividades da entidade, 
que é feita pelos bens do ativo imobilizado (máquinas e equipamentos), e não por 
materiais de construção.  

 
Assim, entendo conforme o Parecer nº 0726/2000-AST da 

Superintendência da Receita Estadual da SEFAZ/GO (expedido para solução de consulta 
no Processo nº 15564568/97 de Rinco Ind. E Com. Prod. Alimentícios Bebidas Ltda.), que 
assim fundamenta a questão: 

 
“Ora, os materiais de construção, antes de se agregarem às 

construções são mercadorias, mas não fazem parte do ativo imobilizado; uma vez 
incorporados aos prédios, farão parte do ativo imobilizado, mas deixarão de ser 
mercadorias para se tornarem imóveis... O bem imóvel é sempre uma não mercadoria, 



embora faça parte do ativo permanente da empresa. Os materiais destinados à construção 
de prédios da empresa são mercadorias, mas não fazem parte daquele grupo contábil, 
uma vez incorporados às construções, deixam de ser mercadorias e passam a ser 
imóveis”. 

 
Resta claro que materiais de construção vistos isoladamente NÃO 

são mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços... e NÃO 
são bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos 
com essa finalidade. 

 
Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo: 
 
Art 66 – V – para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim 
entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a 
que não for empregada para integração no produto ou para consumo 
no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou, 
ainda, na prestação de serviço sujeita ao imposto. 
 
Materiais de construção são mercadorias tipicamente caracterizadas 

como materiais de uso e consumo pelo RICMS/SP. Veja-se que tais mercadorias não são 
utilizadas na comercialização ou empregada para integração no produto ou para consumo 
no respectivo processo de industrialização da empresa Laticínios Bela Vista Ltda., 
correspondendo, em número, gênero e grau, ao que define o citado regulamento sobre o 
que são materiais de uso e consumo. 

 
No que respeita ao acórdão da 4ª Câmara Cível do TJGO, de 

09/10/2008, que conclui que material de construção é bem do ativo imobilizado, julgando, 
por unanimidade, apelação a favor do contribuinte ESPORA ENERGÉTICA S/A; e no que 
respeita ao acórdão em Recurso Extraordinário/PR, em que o STF decidiu que material de 
construção é bem do ativo imobilizado (Processo RE 457080 PR), não há dúvidas quanto 
ao conteúdo dessas relevantes decisões. Entretanto, não se tratam de decisões 
transitadas em julgado relativamente ao presente caso, e nem são de observância 
obrigatória por este Conselho Administrativo Tributário no presente caso. 

 
Servem de referência, sim, mas nada impede que possam ter 

julgados judiciais futuros que decidam em sentido contrário, até a consolidação do 
entendimento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ou pelo STF, como jugado de 
repercussão geral. Enquanto tal evento não ocorra, sigo o entendimento consagrado neste 
CAT, conforme ACÓRDÃO DA IV CJUL Nº 03090/06, com a seguinte ementa: 

 
ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. Omissão de 
pagamento do diferencial de alíquotas. Bens destinados ao uso 
e consumo. Procedência. Decisão unânime. 
 
I – No âmbito do ICMS, o bem integrado ao ativo imobilizado é 
aquele que permanece existindo como coisa móvel e de 
existência autônoma, durante e após essa integração, tal como 
entrou no estabelecimento e que em tal condição, pode ser 
objeto de nova saída, qualquer que seja a forma; 
 
II – É destinado ao uso ou consumo o bem que, embora adentre 
o estabelecimento como coisa móvel, perde essa condição 
quando de sua utilização, seja por reposição de parte de um 



outro bem, seja para obra civil, seja por destruição física não 
vinculada direta e proporcionalmente à atividade industrial; 
 
III – Ocorre o fato gerador de ICMS no momento da entrada, no 
território goiano, de bem oriundo de outro Estado, adquirido por 
contribuinte do imposto e destinado ao uso ou consumo do 
estabelecimento (art. 13, III, da Lei nº 11.651/91). 
 
No caso em apreciação, materiais e construção destinam-se a “obra 

civil”, consoante o conceito externado na ementa acima. 
 
Posto isso, contando com a maioria de votos dos Conselheiros, voto 

pela rejeição do pedido de decadência parcial do crédito tributário. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01493/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas de 
veículo destinado ao ativo imobilizado de transportadora. 
Improcedência. Unânime.   
 
Na aquisição de veículo referido no artigo 7º, LVII, "a" do Anexo 
IX do Decreto 4.852/97 - RCTE por transportadora não ocorre a 
cobrança do diferencial de alíquotas. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 18, 
§1º do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo,  por incompetência funcional da autoridade lançadora. Por 
unanimidade de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 
em face de decisão singular que julgou procedente lançamento fiscal consubstanciado na 
seguinte “descrição do fato”: 

“Adquiriu em operação interestadual 19 (dezenove), SR.LS BASC.D.2E.35M3 
9.505 C/5. RODA PERF.LAT.2 ASS.3, data da aquisição 17/01/2014), para por 
meio das notas fiscais n. 11 3324, 113326, 113327, 113328, 113329, 113330, 
113333, 113334, 113336, 113337, 113338, 113340, 113341, 113342, 113343, 
113344, 113346, 113 359, 113362.  

E ainda 10 (dez), REBOQUES DOLLY-2E.-5.43 0-FX.C/PINO REI, por meio das 
notas fiscais n. 113325, 113331, 113335, 113339, 113345, 113347, 113348, 
113349, 113356, 113364. 

Para uso (ou consumo) do estabelecimento, sem retenção do ICMS diferencial 
de alíquotas. 

Valor total das mercadorias adquiridas R$ 2.255.000,00 (Dois milhões, duzentos 
e cinquenta e cinco mil reais. Deverá pagar o tributo na importância de R$ 
225.500,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, e quinhentos reais), juntamente com as 
cominações legais, conforme documentos anexos. ” (Sic) 

As autoridades fiscais lançadoras tipificaram a infração nos artigos 45 e 
51, §§ 1º, II e 3º da lei 11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 32, § 1º e 35 do Anexo 
VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, propondo a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” da 
mesma Lei 11.651/91 – CTE, juntando ao feito cópia do Parecer nº 971/2011-GEOT 
expedido em razão de consulta formulada pela Delegacia Regional de Fiscalização de 
Luziânia, o qual apresenta resposta para as seguintes indagações: (i) O Prestador de 
serviço de transporte rodoviário de carga amparado pelo benefício em tela seria o 



contribuinte que desenvolve a atividade econômica enquadrada de acordo com a tabela 
atual de códigos da CNAE-Fiscal como atividade principal ou o mesmo se estenderia aos 
contribuintes que possuem atividade secundária de "prestador de serviço rodoviário de 
cargas"? (ii) Caso o benefício se estenda a contribuinte com atividade secundária 
enquadrada no CNAE-Fiscal delineado, este teria direito ao benefício da isenção de ICMS, 
ainda que não preste serviço para terceiros? (iii) No caso de contribuinte que migre sua 
atividade econômica para prestador de serviço de transporte rodoviário de cargas, estaria 
ele apto a beneficiar-se da isenção do diferencial de alíquota, em comento, na data da 
alteração da atividade econômica na Junta Comercial e Receita Federal, ou, somente a 
partir da data de alteração no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás? 

Informaram as autoridades fiscais que foram feitas duas notificações à 
autuada, a primeira objetivando a comprovação do recolhimento do diferencial de 
alíquotas e a segunda solicitando documentos que comprovassem a atividade de 
transportador, especificamente conhecimentos de transporte emitidos para um tomador de 
serviço que não seja a própria empresa (prestação de serviço de transporte de terceiros). 

Em relação à primeira notificação, a autuada justificou que exerce como 
atividade econômica principal o comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, CNAE-Fiscal 4731-8/00, e como atividade econômica secundária, 
Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE-Fiscal 4930/02, e que por este motivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS-Diferencial de Alíquotas, visto que utilizou o benefício 
fiscal previsto no artigo 7º, inciso LVII, letra "a" do anexo IX do RCTE. 

Quanto à segunda notificação, informam as autoridades fiscais (fls. 09) 
que esta não foi não atendida e, por via disto, concluiu-se que “este contribuinte NÃO faz 
jus ao benefício fiscal (Isenção na compra de reboque e semi-reboque) em comento”. 

Apresentada impugnação em Primeira Instância, o julgador singular 
decidiu rejeitar as arguições da autuada, julgando procedente o lançamento fiscal. 

Agora, por meio de recurso voluntário, o sujeito passivo autuado refuta as 
razões que fundamentaram a decisão de Primeira Instância, arguindo, em preliminar, a 
incompetência funcional das autoridades fiscais lançadoras e, no mérito, pleiteando a 
reforma do “decisum” recorrido, sob o argumento de que as operações realizadas se 
encontram amparadas em isenção fiscal.  

Argumenta que em sua decisão o julgador considerou que, conforme o art. 
191 do RCTE, o documento hábil para acobertar esta prestação de serviço é o 
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8. No entanto, este 
dispositivo legal se refere a aspecto formal relativo ao cumprimento de obrigação 
acessória e que, em nenhum momento, o legislador condicionou a configuração da 
atividade de prestação de serviço de transporte à utilização do CTRC, ao contrário, tal 
atividade se efetiva, se torna concreta, independente do cumprimento desta obrigação 
meramente formal. 

Alega que a realidade que se apresenta é que o contribuinte tem como 
atividade secundária o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e demonstrou a realização efetiva 
da prestação de serviço de transporte de carga, através das cópias do seu Livro Razão 
com lançamento dos recibos de fretes realizados, bem como cópias dos próprios recibos. 

Por fim, argumentou que a decisão recorrida não merece prosperar porque 
apresenta fundamentos desprovidos de razoabilidade e alegações que afrontam ao 
princípio da primazia da realidade dos fatos e da isonomia, uma vez que concede 
tratamento diferenciado aos demais que se encontram na mesma categoria que a 
recorrente. 



Por meio da Resolução nº 17/2018 (fls. 123), a Segunda Câmara 
Julgadora deste Conselho Administrativo Tributário, considerando o fato de que em fase 
singular o sujeito passivo trouxe recibos referentes a serviços de carretos efetuados em 
vários meses, bem como apresentou página do livro Razão relativo aos registros desses 
documentos (fls. 65/77) e considerando ainda que, no curso do procedimento fiscal, a 
recorrente foi notificada a apresentar à Fiscalização documentos que comprovassem 
prestação de serviço de transporte (Notificação 22136 - arquivo contido no DVD em 
anexo), não tendo atendido naquela ocasião ao requerimento do Fisco, o julgamento é 
convertido em diligência para intimação da autuada para apresentar documentação que 
comprove, em origem, destino, data e valor, a efetiva movimentação financeira (extratos 
bancários, cheques, depósitos, etc.) relativa aos recibos por ela apresentados. 

Em resposta, a recorrente juntou a documentação que se vê às fls. 
131/166, constantes de Livros Diário e Razão, os quais contêm os registros relativos aos 
recibos já anexados ao processo. 

Relativamente à solicitação de comprovantes financeiros, a autuada 
apresenta a seguinte informação: 

“Com relação à efetiva movimentação financeira, não há como se apresentar 
documentos que a comprovem, tendo em vista que as prestações de serviços de 
transportes, descritas nos recibos apresentados, foram adimplidas mediante 
pagamento indireto. Explica-se.  

Conforme está disposto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a 
extinção da obrigação pode se operar através do pagamento, que é realizado em 
duas modalidades, quais sejam: direto e indireto. 

No pagamento direto, o cumprimento da obrigação se concretiza por meio da 
satisfação exata da prestação que constitui o seu objeto. Já, em relação ao 
pagamento indireto, a extinção da obrigação se dá de forma diversa da 
originariamente convencionada, podendo ocorrer por: a) pagamento em 
consignação; b) pagamento com sub-rogação; c) imputação do pagamento; d) 
dação em pagamento; e) novação; f) compensação; g) transação; h) 
compromisso, i) confusão; j) remissão das dívidas. 

No caso em tela, a empresa, para qual foram prestados os serviços de 
transportes, D. ALBIERI E CIA LTDA, e a Requerente possuem o mesmo sócio. 
Em virtude deste fato, as obrigações contraídas entre estas duas empresas 
foram adimplidas, através de pagamento indireto denominado confusão, uma vez 
que se trata de prestação de serviços entre empresas do mesmo grupo.  

A confusão é, no direito das obrigações, uma forma de extinção de obrigação, e 
consiste em confundir-se, na mesma pessoa, as qualidades de credor e devedor. 
Ocorre quando o crédito e o débito se unem em uma só pessoa, extinguindo a 
obrigação, conforme estabelece o art. 381, do Código Civil, nos seguintes 
termos: 

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as 
qualidades de credor e devedor.  

Diante disso, demonstra-se que, a empresa requerente prestou serviços de 
transportes, e ratifica-se que estava habilitada para a realização da referida 
atividade econômica, conforme ficou demonstrado no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), sob o n° 008601807, anexado 
nestes autos. 

Assim, tendo em vista todo o exposto, requer-se a juntada dos documentos em 
anexo (Livros Diários e Livros Razão - 2015 e 2014; Contrato Social e CNPJ da 
empresa D. ALBIERI E CIA LTDA) e o prosseguimento do feito em seus 
ulteriores termos. ” 



Durante a sessão de julgamento, o Representante Fazendário, após 
confirmar as informações quanto ao quadro societário da autuada e da empresa D. 
ALBIERI E CIA LTDA. e anexar ao feito cópia de Consulta Completa CT-e emitido pela 
empresa transportadora D. ALBIERI E CIA LTDA (no qual é informado o uso de veículo de 
propriedade da autuada e, no campo de informações complementares, a subcontratação 
do serviço de transporte em nome do proprietário do veículo), se manifestou 
favoravelmente ao acolhimento das razões contidas no recurso apresentado. 

 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Da análise do que consta dos autos do processo, entendo que razão 
assiste à recorrente, nos termos pontuados pelo digno Representante da Fazenda Pública 
Estadual. 

A disposição que confere o benefício fiscal em discussão (art. 7º, LVII, 
alínea “a” do Anexo IX do RCTE), na redação em vigor à época dos fatos, apresenta o 
seguinte texto, verbis: 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

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

LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas; 

[...]” 

Percebe-se que a condição imposta para a fruição do benefício sob 
análise encontra-se vinculada à destinação dos bens (reboques e de semi-reboques) para 
empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas. Não há nenhuma 
outra condição objetiva relativa à isenção fiscal concedida, sendo de se destacar que o 
próprio Parecer nº 971/2011-GEOT conclui que “Faz jus ao benefício fiscal, em comento, a 
empresa que presta serviço de transporte rodoviário de cargas, ainda que como 
atividade secundária, pois, onde o legislador não distinguiu, não deve o intérprete fazê-
lo” (grifamos). 

Com efeito, restando comprovado que a autuada exerce a atividade 
secundária de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas mediante 
subcontratação à empresa D. ALBIERI E CIA LTDA., manifesto entendimento concorde 
com o expresso pela representação fazendária no sentido de que a autuada tem direito à 
isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de reboque 
e de semirreboque classificados no Código 8716 da NBM/SH. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 
para reformar a Sentença de primeiro grau e julgar improcedente o auto de infração. 

Deixo de me pronunciar quanto à preliminar arguida nos termos do § 1º do 
art. 18 do Regimento Interno do CAT. 

 



 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01506/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de ICMS relativo a diferencial de alíquota. Admissão de recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior. Reforma em parte 
da decisão cameral. Procedência do auto de infração. Pedido de 
reinclusão de solidários na lide. Acolhido. 
 
1. Admite-se recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior quando atendidos os requisitos legalmente previstos 
para seu cabimento, reformando-se parcialmente a 
correspondente decisão cameral; 
 
2. É devido o ICMS relativo ao diferencial de alíquota incidente 
sobre a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de 
outro estado, adquirida por contribuinte e destinada à 
integração ao seu ativo imobilizado (CTE, art. 11, § 1°, II); 
 
3. Deve ser mantido na íntegra o lançamento cujo objeto seja 
mercadoria sobre a qual não incide o benefício da redução da 
base de cálculo; 
 
4. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervierem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. I, do CTN, c/c o art. 45, inc. XII, do CTE; 
 
5. Estando comprovado nos autos a ocorrência de conluio entre 
os autuados para furtarem-se ao pagamento do imposto, 
beneficiando-se da isenção prevista no art. 6°, inc. XCII, do 
Anexo IX, do RCTE, bem como da redução da base de cálculo, 
deve ser exigido integralmente o diferencial de alíquota 
incidente sobre a mercadoria objeto do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração, reincluindo na lide os 
solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 



Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
LAZARO PORFÍRIO DE OLIVEIRA, omitiu o pagamento do ICMS diferencial de alíquota 
na importância de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais) incidente na 
aquisição de um semirreboque para uso, acobertado pela Nota Fiscal nº 20523, emitida 
pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA.  

 

Citados como infringidos o art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 11.651/91, 
c/c o art. 76, inc. II, alínea "b", do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inc. III, alínea "a", da Lei nº 11.651/91 c/ redação da Lei n° 11.750/92. 

 

Identificadas como solidárias as pessoas físicas REGINALDO REGIS 
BENATI e VILMAR JUVENIL DOS SANTOS, nos termos do nos termos do art. 45, inc. XII 
e XIII, da Lei nº 11.651/91 (fls. 5 e 60, e a pessoa jurídica RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA (fls. 7). 

 

O Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4) informa que o 
pedido foi emitido em nome de VILMAR JUVENIL DOS SANTOS e que o produtor rural, 
Senhor LAZARO PROFÍRIO DE OLIVEIRA permitiu a utilização de sua inscrição para 
aquisição com isenção de veículo semirreboque. 

 

O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: 

 

1 - Pedido nº 004, de fls. 08, emitido pela empresa RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA em nome de VILMAR JUVENIL DOS SANTOS; 

 

2 - Confirmação de pedido de fls. 09 emitido em nome de LÁZARO 
PORFÍRIO DE OLIVEIRA; 

 

3 - Comprovantes de pagamentos de fls. 10 a 15; 

 



4 - Certificado de Registro e Licenciamento de fls. 17; 

 

5 - autorização de entrega do veículo de fls. 20; 

 

6 - Nota Fiscal n° 20523, fls. 23 e 24.  

 

Intimados os sujeitos passivos, o sujeito passivo LÁZARO PORFÍRIO 
DE OLIVEIRA e o solidário VILMAR JUVENIL DOS SANTOS não comparecem ao 
processo, sendo declarados revéis (fls. 39). Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA comparecem ao processo 
apresentado impugnação (fls. 42 a 50 e 67 a 74, respectivamente), formulam nessas 
peças arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento do 
direito de defesa, bem como arguição de exclusão de seus nomes da lide. 

 

A julgadora singular, após analisar os autos, rejeitou as arguições 
preliminares e, no mérito, considerou procedente o lançamento, conforme a Sentença nº 
3211/11-JULP (fls. 95 a 97). 

 

Intimados os sujeitos passivos, apenas os solidários REGINALDO 
REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA apresentam 
recurso voluntário (fls. 104 a 113 e 115 a 125, respectivamente), formulam nessas peças 
arguição de exclusão de seus nomes da lide; o sujeito passivo LÁZARO PORFÍRIO DE 
OLIVEIRA e o solidário VILMAR JUVENIL DOS SANTOS tiveram contra si lavrado o termo 
de perempção de fls. 101. 

 

A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 
materializada no Acórdão n° 1707/2014 (fls. 129 a 133), rejeitou a preliminar de exclusão 
do solidário Sr. VILMAR JUVENIL DO SANTOS da lide, arguida pelo Relator. Em decisão 
unânime, acolheu a preliminar de exclusão dos solidários, RODONATTI IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS BENATI, da lide, arguida por eles mesmos. 
Quanto ao mérito, em decisão não unânime, considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de R$ 1.762,29 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e 
nove centavos). 

 

Na decisão de procedência em parte do lançamento, o autor do voto 
vencedor entendeu que o bem adquirido estava alcançado pelo benefício fiscal da redução 



da base de cálculo previsto no art. 9º, inciso I, alínea "b", item 2, do Anexo IX, do Decreto 
nº 4.852/97, de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação interna do 
equivalente a 5,60%. 

 

Intimada, a Fazenda Pública apresenta Recurso para o Conselho 
Superior (fls. 135 a 139), pugnando pela reforma da decisão cameral, no sentido de 
reincluir RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS 
BENATI no polo passivo da lide e, no mérito, para julgar totalmente procedente o auto de 
infração. 

 
Justifica seu pedido com excerto da própria decisão recorrida, no 

qual o auto do voto vencedor afirma: “Entendo que é indubitável o conluio entre o Sr. 
VILMAR JUVENIL DOS SANTOS (adquirente originário do SEMI REBOQUE) e o Sr. 
LÁZARO PORFÍRIO OLIVEIRA, com a conivência do Sr. REGINALDO REGIS BENATI 
(vendedor e sócio-administrador da empresa RODONATTI) e da própria RODONATTI 
(representante da fabricante do SEMI REBOQUE), no sentido de emitir a nota fiscal e o 
certificado de licenciamento em nome do produtor rural LÁZARO PORFÍRIO DE 
OLIVEIRA, com a finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do ICMS diferencial 
de alíquota, quando, na realidade o veículo foi adquirido pelo Sr. VILMAR JUVENIL DOS 
SANTOS.” 

 
Quanto ao mérito, a Fazenda Pública demonstra às fls. 137 a 138 

dos autos que o veículo objeto do lançamento não está sujeito ao benefício fiscal da 
redução da base de cálculo. 

 

Intimados, os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA apresentam Contradita (fls. 155 a 158 e 160 a 164, 
respectivamente), onde pugnam pela manutenção da decisão cameral. 

 
É o relatório. 

 

V O T O 

 

Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública ao Conselho 
Superior, cujo escopo é a reforma de decisão cameral de exclusão da coobrigação 
solidária de RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS 
BENATI e de procedência parcial do lançamento no qual o Fisco acusa os sujeito passivos 
de haver omitido o pagamento do ICMS diferencial de alíquota na importância de R$ 
5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais) incidente na aquisição de um 
semirreboque para uso, acobertado pela Nota Fiscal nº 20523, emitida pela empresa 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA. 

 



Não obstante a decisão de exclusão dos solidários ter-se dado por 
unanimidade de votos, conheço do recurso da Fazenda Pública e dou-lhe provimento, com 
supedâneo nos fatos descritos nos autos confirmados pelo ilustre autor do voto vencedor, 
quando afirma: “Entendo que é indubitável o conluio entre o Sr. VILMAR JUVENIL DOS 
SANTOS (adquirente originário do SEMI REBOQUE) e o Sr. LÁZARO PORFÍRIO 
OLIVEIRA, com a conivência do Sr. REGINALDO REGIS BENATI (vendedor e sócio-
administrador da empresa RODONATTI) e da própria RODONATTI (representante da 
fabricante do SEMIRREBOQUE), no sentido de emitir a nota fiscal e o certificado de 
licenciamento em nome do produtor rural LÁZARO PORFÍRIO DE OLIVEIRA, com a 
finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do ICMS diferencial de alíquota, 
quando, na realidade o veículo foi adquirido pelo Sr. VILMAR JUVENIL DOS SANTOS”. 

 

Quanto ao mérito, conheço do recurso da Fazenda Pública e também 
dou-lhe provimento, para reformar em parte a decisão cameral e declarar integralmente 
procedente o auto de infração, porquanto resta demonstrado nos autos que na aquisição 
do semirreboque objeto da lide não incide o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo, indevidamente concedido no julgado cameral recorrido. 

 

Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 
conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou-lhe provimento 
para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração, reincluindo 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01520/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de realização de diligência. 
Rejeitado. Preliminar. Nulidade do lançamento. Erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de ICMS-DIFAL. Procedente.  
  
1. Deve ser rejeitado o pedido de realização de diligência 
quando as questões que sustentam o pedido já tiver sido 
resolvidas por revisões anteriormente realizadas; 
 
 2. Não há falar em nulidade do lançamento por erro na 
identificação do sujeito passivo quando o autuado for signatário 
de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, concedendo-
lhe o benefício fiscal da redução da base de cálculo para 
pagamento do DIFAL;  
 
3. É procedente o lançamento que exige o pagamento do 
ICMS diferencial de alíquota comprovadamente não recolhido 
aos cofres públicos estaduais, especialmente, no caso vertente 
onde foram realizadas duas revisões. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.591.497,65 (três 
milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e 
cinco centavos), considerando o parcelamento constante nas fls. 443 dos autos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, João Divino de 
Brito, Denilson Alves Evangelista e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada deixou de debitar no livro Registro de Apuração de ICMS e, 
consequentemente de promover o recolhimento do ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquotas incidentes sobre a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao 
consumo, nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, 
ficando, em consequência sujeita ao pagamento do ICMS acrescido das cominações 
legais.  

 



Foram mencionados como infringidos os artigos 63, § 2º, da Lei n. 
11.651/91, c/c o artigo 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e art. 2º, da IN n. 
155/94-GSF e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 
11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com a Nota Explicativa, de fls. 10 a 13, 

detalhando todos os procedimentos realizados; demonstrativo de fls. 14 e 15, relacionando 
os valores do ICMS omitido; Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n. 037/11-
GSF, celebrado entre a empresa autuada e o Estado de Goiás; cópia do livro Registro de 
apuração do ICMS e Demonstrativo contendo as notas fiscais cujo ICMS-DIFAL não foi 
debitado.  

 
Intimada para pagamento da quantia devida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 298 a 
309, pedindo a improcedência do lançamento. 

 
Por meio da Sentença n. 2440/16, de fls. 340 a 345, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
 Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de 

fls. 350 a 361, alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Que a multa proposta é confiscatória, nos termos de várias 

decisões judiciais mencionadas; 
2 – Em relação ao mérito, sem maiores considerações, pediu a 

improcedência do lançamento.  
 
Posteriormente, apresentou o memorial de fls. 366 a 368, alegando 

que o fisco não considerou a redução de 70% (setenta por cento) na base de cálculo 
prevista no TARE n. 037/2011. 

 
Promoveu a juntada da mídia eletrônica de fls. 369. 
 
Por intermédio do Resolução n. 151/2016, de fls. 370 e 371, a 

Segunda Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, solicitando da empresa 
autuada, a juntada de planilha indicando especificamente as notas fiscais cujo NCM das 
mercadorias relacionadas no TARE, sobre as quais foi cobrado ICMS sem a redução da 
base de cálculo. 

 
Atendendo a Resolução a empresa autuada promoveu a juntada das 

planilhas de fls. 376 a 439. 
 
Por meio da Resolução n. 005/2017, a Segunda Câmara Julgadora 

converteu novamente o julgamento em diligência encaminhando os autos à Gerência de 
Substituição Tributária, para apreciação das planilhas juntadas pela autuada. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

445 a 450, reduzindo o crédito tributário de R$ 3.743.495,57 (três milhões, setecentos e 
quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 
para R$ 3.733.249,91 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e noventa e um centavo), em razão da exclusão das Notas Fiscais n. 37432, 
99392,10493 e 15844, relacionadas às fls. 448. 

 



Na manifestação sobre o resultado da revisão a empresa por meio 
das peças escritas e da mídia eletrônica de fls. 459 a 466, apresentou o seu 
inconformismo, com o seu resultado. 

 
Por intermédio da Resolução nº 049/2017, de fls. 469 a 471, o 

processo foi convertido em diligência pela terceira vez e encaminhado à GERÊNCIA DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, indicando as notas fiscais que deveriam ser analisadas. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

616 a 624, bem como as planilhas, cópias de notas fiscais e mídia eletrônica de fls. 472 a 
615, com duas conclusões: a primeira reduzindo o valor do crédito tributário para o valor 
de R$ 3.674.933,66 (três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e 
três reais e sessenta e seis centavos), em razão da exclusão das notas fiscais 
relacionadas às fls.623, com as quais a revisora concorda; a segunda, reduzindo o crédito 
tributário para R$ 3.421.753,72 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e setenta  dois centavos), em razão da exclusão das notas fiscais 
relacionadas às fls. 634, com as quais a revisora não concorda. 

 
Intimada do resultado da revisão a autuada apresentou a 

manifestação de fls. 628 a 630, requerendo nova revisão para manifestação em relação às 
notas fiscais n. 9500, 3675, 28038 e 28919.  

 
Finalmente, promoveu a juntada dos documentos de fls. 640 a 648, 

comunicando o Parcelamento n. 3099830, relativamente ao valor de R$ 573.919,64 
(quinhentos e setenta e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro 
centavos) de ICMS, bem como o recebimento de transferência de crédito de outra 
empresa no valor de R$ 1.348.983,64 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, 
novecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), para efeito de quitação do 
presente processo. 

 
É o relatório. 
 
            V O T O 

 
As questões relativas às Notas Fiscais nº 9500, 3675 e 28038, já 

foram devidamente esclarecidas pela revisora, situação que impõe a rejeição do pedido de 
diligência formulado pela empresa autuada na sua manifestação de fls. 635 a 637. 

 
 O Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 037/11-GSF, 

celebrado com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, concede à empresa autuada 
uma redução de 70% (setenta por cento) na base de cálculo do ICMS para efeito de 
cálculo do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições internas e interestaduais dos bens 
que específica, para a aplicação na construção e instalação de linha de transmissão e 
subestações de energia elétrica produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar por usina 
localizada no Estado de Goiás e pertencente ao imobilizado da acordante. 

 
 Assim, não resta nenhuma dúvida no sentido de que a autuada é a 

contribuinte do referido imposto, sendo equivocada a alegação de erro na identificação do 
sujeito passivo, afirmando que o contribuinte seria as empresas remetentes. 

 
Assim, rejeito a preliminar.  
 



Quanto ao mérito, cumpre salientar, inicialmente, que relativamente 
às Notas Fiscais nº 453, 3372, 3486, 3489, 3490, 3522, 3523, 3553, 3554, 9500, 15858, 
4534 e 116056, a revisora não concordou com as suas  exclusões, pelos motivos narrados 
na planilha de fls. 449. 

 
Por outro lado, a revisora concordou com as exclusões das Notas 

Fiscais nº 453, 3372, 3486, 3489, 3490, 3522, 3523, 3553, 3554, 9500, 15858, 4534 e 
116056, admitindo que parte das mercadorias nelas relacionadas realmente constavam do 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 037/11-GSF, que prevê redução na base  
de cálculo para 70% (setenta por cento), reduzindo, dessa forma, o valor do crédito 
tributário para R$ 3.733.249,91 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e noventa e um centavos). 

 
Em razão da discordância da empresa autuada com o resultado da 

referido revisão o processo foi novamente convertido em diligência por meio da Resolução 
nº 049/2017, solicitando da Gerência de Substituição Tributária, a análise das 
manifestações da empresa em relação às notas fiscais ali relacionadas.  

 
Analisando pormenorizadamente as alegações da defesa a revisora 

designada para os trabalhos, elaborou os demonstrativos de fls. 472 a 615, bem como o 
conclusivo relatório revisional de fls. 616 a 624 onde, no quadro sintético de fls. 624, 
indicou a redução do crédito tributário para o valor de R$ 3.421.753,72 (três milhões, 
quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois 
centavos), caso fosse promovida todas as exclusões pretendidas  pela autuada e no 
relatório sintético de fls. 623, indicou a redução do crédito tributário para o valor de R$ 
3.674.933,66 (três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e três 
reais e sessenta e seis centavos), com as reduções por ela promovidas, pelos motivos por 
ela delineados. 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar a minha discordância das conclusões 

da relatora somente em relação à Nota Fiscal nº 9500, não excluída por ela em razão de 
as notas fiscais de simples remessa apresentadas pela recorrente, terem sido emitidos por 
outro estabelecimento da mesma empresa, porém, com CNP diverso.  

 
Ora, da análise da Nota Fiscal nº 9500, de fls. 578, extrai-se que a 

mesma foi emitida pela empresa ALSTON GRID ENERGIA LTDA, situada no Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.356.949/0001-42, com a natureza da operação 
SIMPLES FATURAMENTO, enquanto as Notas Fiscais nº 2611, 2618, 2619, 3674, 3675, 
de fls. 580 a 590, foram emitidas também pela empresa ALSTON GRID ENERGIA LTDA, 
situada no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.356.949/0008-19, todas 
com destaque do ICMS e mencionando no campo Informações Complementares que se 
tratava de remessa de venda para entrega futura feita por meio da Nota Fiscal nº 9500.  

 
Com essas considerações, entendo não ser correto deixar de 

considerar o imposto destacado nas referidas notas fiscais e, certamente, recolhido aos 
cofres públicos do Estado de São Paulo, embora por outra empresa do mesmo grupo da 
emitente da indigitada Nota Fiscal nº 95500. 

 
Assim, a conclusão é no sentido de que o processo deve ser julgado 

parcialmente procedente nos termos do demonstrativo de fls. 623, porém, com a exclusão 
do valor de R$ 83.436,01 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um 
centavo), no mês de setembro de 2011, reduzindo, dessa forma, o valor do crédito 



tributário para R$ 3.591.497,65 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos 
e noventa e sete reais e sessenta e cinco reais), conforme discriminação abaixo: 

 

REFERÊNCIA VALOR DO ICMS APÓS A REVISÃO R$ 

Abril/2011 6.657,62 

Maio/2011 27.164,32 

Agosto/2011 609.340,32 

Setembro/2011 974.509,85 

Julho/2012 55.486,95 

Agosto/2012 822.313,48 

Novembro/2012 343.198,09 

Dezembro/2012 232.008,77 

Janeiro/2013 15.939,35 

Fevereiro/2013 105.058,80 

Março/2013 61.734,10 

Maio/2013  11.070,61 

Setembro/2013 33.165,74 

Julho/2014 101.372,21 

Agosto/2014 44.458,31 

Setembro/2014 148.019,13 

Total  3.591.497,65 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para rejeitar o pedido de diligência e a preliminar nulidade do lançamento por 
erro na identificação do sujeito passivo e, quanto ao mérito reformar em parte a decisão 
singular e considerar parcial procedente o lançamento no valor de R$ 3.591.497,65 (três 
milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e 
cinco reais). 

 
 

Sala das sessões, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01575/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição interestadual de 
mercadorias. Falta de recolhimento de ICMS diferencial de 
alíquotas. Reforma em parte da decisão cameral. Procedência 
em parte. 
 
1. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento da entrada, no 
território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao 
seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado 
(CTE, art. 13, III); 
 
2. Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de 
cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito 
no livro Registro de Apuração do ICMS (CTE, art. 63, § 2°); 
 
3. Reforma-se parcialmente a decisão cameral, trazendo a 
recorrente aos autos elementos que ensejam a redução de parte 
do valor do imposto constante da decisão recorrida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 553.623,71 (quinhentos e cinqüenta e três mil, 
seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não debitou no livro de Registro de Apuração do ICMS o diferencial de alíquotas no valor 
de R$ 2.009.215,54 (dois milhões, nove mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro 
centavos), incidente na operação de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, realizada nos meses de março a 
dezembro de 2010, sendo-lhe imputada a exigência do imposto não debitado, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

76, II, “a”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 2° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 



proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “f”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
15.505/05. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 50), Nota Explicativa (fls. 52 a 53), cópia do Termo da Acordo de Regime 
Especial – TARE n° 027/10-GSF e seu Anexo Único (fls. 54 a 59), Recibo de Entrega de 
Relatórios Digitais (fls. 60), demonstrativo fiscal (fls. 61), SARE – Histórico de Pagamentos 
(fls. 62 a 67), cópias de notas fiscais (fls. 72 a 377) e dos livros fiscais Registro de 
Entradas (fls. 380 a 495) e Registro de Apuração do ICMS (fls. 498 a 511) e mídia CD (fls. 
512), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 521 a 526) 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência que o levantamento 
original encontra-se maculado pela utilização da versão incorreta do Anexo Único do 
TARE N° 027/10-GSF. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 448/2011-JULP (fls. 

563), encaminha os autos à Gerência de Substituição Tributária a fim de que seja anexado 
cópia do TARE, com o seu anexo, exatamente como foi assinado pela SEFAZ, para dirimir 
dúvidas alegadas pela impugnante  

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho nº 448/2011-JULP, 

junta extrato do TARE N° 027/10-GSF e seu Anexo Único (fls. 568 a 574). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 579 a 581. 
 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

0086/2012 (fls. 585), encaminha os autos à Gerência de Substituição Tributária, em 
Goiânia, para que seu titular determine a realização de diligencia, preferencialmente por 
um dos autuantes, com o propósito de efetuar uma revisão do lançamento original, 
considerando a versão correta do Anexo Único do TARE 027/10-GSF, lavrando termo 
aditivo ao auto de infração, se for o caso. 

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 0086/2012, em 

relatório (fls. 586), informa ter realizado novamente o lançamento com base no Anexo 
Único correto do TARE n° 027/2010-GSF. Informa ainda que efetuou gravação de uma 
mídia do levantamento revisado, impressas as planilhas de TOTALIZAÇÃO e APURAÇÃO 
DO ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS com as devidas alterações, bem como 
alterado o campo “Alíquota%” que passa a conter o valor da diferença entre as alíquotas 
interna e interestadual, conforme solicitado pelo julgador. 

 
Junta a planilha revisada (fls. 587 a 652) e mídia CD (fls. 653). A 

revisão apurou o diferencial de alíquotas no valor de R$ 737.159,10 (setecentos e trinta e 
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos), conforme fls. 652. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

revisão, conforme fls. 664 a 666. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, acatando 

o valor do ICMS diferencial de alíquotas apurado na revisão fiscal, decidiu pela parcial 
procedência do auto de infração, alterando o valor inicial da exigência para R$ 737.159,10 



(setecentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos), conforme a 
Sentença nº 1232/2013-JULP (fls. 668 a 670). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 676 a 

679), pedindo nova diligência para excluir notas fiscais cujos NCM constam no TARE n° 
026/10-GSF, que não foram identificadas pela primeira diligência. Indicando, ainda, erro 
de digitação na elaboração do TARE n° 026/10-GSF em relação ao NCM 76.14.90.10 que 
foi equivocadamente digitado como 76.14.40.10, situação que foi corrigida por meio do 
TARE nº 054//14-GSF. 

 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 681) e mídia CD (fls. 682). 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 687 a 

690), acompanhado de cópia do TARE n° 026/10-GSF, de notas fiscais, de requerimento 
de retificação do TARE n° 026/10-GSF e de minuta de termo de acordo de regime 
especial, conforme fls. 692 a 798. 

 
A autuada, posteriormente, junta cópia do Termo de Acordo de 

Regime Especial – TARE n° 054/2014-GSF e seu Anexo Único (fls. 819 a 824), que trata-
se de termo aditivo ao TARE n° 027/10-GSF, alterando a tabela do anexo que consta a 
relação dos NCMs. Com o termo aditivo foi efetuada a correção no Anexo Único do TARE 
027/10-GSF, de forma a alterar o NCM 7614.40.10 para 7614.90.10, convalidando as 
operações realizadas desde a assinatura do TARE. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 052/2014 (fls. 825 a 826), converte o julgamento em diligência e 
encaminha o processo à Gerência de Substituição Tributária para que o seu ilustre titular, 
por obséquio, determine que um auditor fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, 
adote as seguintes providências: 1 - Analise as notas fiscais de fls. 699 a 794 cujos NCM a 
empresa autuada afirma que estão contemplados no TARE nº 027/10-GSF e, se for o 
caso, promova as suas exclusões do lançamento; 2 - Promova a exclusão do lançamento 
das notas fiscais com o NCM 76.14.90.10, tendo em vista a alteração promovida pelo 
TARE nº 054/14-GSF, de fls. 819 a 824, no Anexo Único do TARE nº 027/10-GSF. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 052/2014, em 

relatório (fls. 827 a 828), informa que aplicou o benefício de redução da base de cálculo 
para os documentos fiscais possuidores do código NCM 76.14.90.10 (planilha anexa), o 
que ocasionou uma redução de R$ 178.038,03 do valor do ICMS a pagar originalmente 
levantado, restando um saldo de R$ 559.121,07 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento 
e vinte e um reais e sete centavos) de imposto a pagar. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

revisão, conforme fls. 836 a 839, onde destaca que se o fiscal promoveu a redução de 
base de cálculo, quanto ao NCM 76.14.90.10, e afirma que o saldo remanescente refere-
se ao valor que deveria ter sido pago após a redução de base de cálculo e a recorrente 
afirma e comprova já ter pago esse valor, o auto de infração deve ser extinto. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 67/2015 (fls. 841 a 842), encaminha os autos a GEPRO, para que seu 
titular, por gentileza, intime o representante do sujeito passivo para, no prazo de 20 dias, 
promover a juntada dos comprovantes de recolhimento que não teriam sido considerados 
nos levantamentos fiscais. 

 



Intimado (fls. 843), o sujeito passivo apresenta manifestação (fls. 846 
a 848) acompanhada de documentos (fls. 849 a 938). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 2619/2015 (fls. 946 a 952), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão 
não unânime, acatando o resultado de revisão (fls. 827 a 828), reforma em parte a 
sentença singular e considera parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 559.121,07 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais e 
sete centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 959 a 964), pedindo a reforma da decisão cameral, para que seja julgado 
improcedente o auto de infração, ou que seja convertido em diligência para saneamento 
de falhas ainda existentes na última diligência, ou que sejam excluídos os valores 
cobrados indevidamente da recorrente. 

 
Alega a existência de erros no levantamento fiscal referente a última 

diligencia realizada, e uma vez que os comprovantes de pagamento apresentados não 
foram suficientes para o convencimento das autoridades julgadoras, passa a demonstrar 
os erros encontrados na última diligência. Diz que é possível notar que, diferentemente do 
afirmado pela autoridade fiscal, não são todos os documentos fiscais que foram 
contemplados com a redução de base de cálculo. Informa que o levantamento ainda 
padece de três falhas:  

 
Não aplicação de redução de base de base de cálculo para a Nota 

Fiscal n° 6568 de NCM 7413.00.00. 
 
O destaque errado do percentual de diferencial de alíquotas na Nota 

Fiscal n° 155, originaria do Espírito Santo, sendo exigindo diferencial de 10% ao invés de 
5%; 

 
Não aplicação de redução de base de base de cálculo para as Notas 

Fiscais 19852 e 19853 de NCM 8544.49.00. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memoriais (fls. 969 a 

972 e 979 a 982) e mídia CD (fls. 983). 
 
É relatório. 
 

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

não debitou no livro de Registro de Apuração do ICMS o diferencial de alíquotas no valor 
de R$ 2.009.215,54 (dois milhões, nove mil ,duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro 
centavos), incidente na operação de aquisição de mercadorias destinadas ao 
uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, realizada nos meses de março a 
dezembro de 2010, sendo-lhe imputada a exigência do imposto não debitado, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 13, III e 63, § 

2°, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 



Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de 
outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu 
uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; 
[...] 

 
Art. 63. [...] 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a 
manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto 
correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou 
prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo 
lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 2619/2015 (fls. 946 a 952), acatando o resultado de revisão (fls. 827 a 828), 
reformou em parte a sentença singular e considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 559.121,07 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e 
vinte e um reais e sete centavos). 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso para o Conselho 

Superior (fls. 959 a 964), pedindo a reforma da decisão cameral, para que seja julgado 
improcedente o auto de infração, ou que seja convertido em diligência para saneamento 
de falhas ainda existentes na última diligência, ou que sejam excluídos os valores 
cobrados indevidamente da recorrente. 

 
Indefiro o pedido de improcedência do lançamento, em razão da 

existência de indicativos nos autos de que remanesce, após devidas correções, valor 
favorável à Fazenda Pública. 

 
Indefiro também o pedido de baixa dos autos em diligência, por ser 

possível a correção das falhas anotadas pela recorrente no estudo dos autos pelos 
envolvidos no julgamento do feito (Representação Fazendária e Conselheiros). 

 
Quanto ao pedido de exclusão da exigência fiscal sobre os valores 

cobrados indevidamente e apontados pela recorrente, no total de R$ 5.497,26, encontrado 
pelo Conselheiro Antônio Martins da Silva, acorde a representante da Fazenda Pública, 
Dra. Virginia Pereira de Menezes Santos, defiro-o. 

 
No estudo dos autos, sobretudo as falhas narradas pela recorrente, o 

Conselheiro Antônio Martins da Silva e a representante da Fazenda Pública, Dra. Virginia 
Pereira de Menezes Santos, consideraram indevido o valor de R$ 5.497,26 
correspondente a erro na cobrança do diferencial de alíquota de 10% ao invés de 5%, 
provado nesta fase de julgamento, devendo esse valor ser abatido do saldo remanescente 
de R$ 559.121,07 constante do acórdão recorrido. Feita a dedução, remanesce exigível o 
ICMS no valor de R$ 553.623,71 (quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e 
três reais e setenta e um centavos). Vejamos os cálculos: R$ 559.121,07 (valor de ICMS 
constante do acórdão) – R$ 5.497,26 (valor indevido) = R$ 553.623,71 (ICMS a recolher). 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 



infração no valor do ICMS a recolher de R$ 553.623,71 (quinhentos e cinquenta e três mil, 
seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01579/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares. Insegurança na determinação da 
Infração. Recurso de decisão cameral unânime interposto sem 
comprovação dos requisitos exigidos. Inadmissibilidade. 
Unânime. Cerceamento. Rejeição. Unânime. Obrigação principal. 
Diferencial de alíquotas de ICMS. Procedência. Majoritária. 
Exclusão de solidário da lide. Rejeição. Majoritária. 
 
I - Deve ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Superior o 
recurso de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 
II – Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária à disposição expressa da legislação 
tributária estadual e aos elementos que instruem o processo, 
não deve ser acolhida. 
  
III - É lícito ao fisco exigir o diferencial de alíquotas de ICMS não 
pago pelo sujeito passivo, nos termos das exigências legais. 
 
IV - "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
............................................................................... 
"XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; (Art. 45, XII do CTE)." 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson 
Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 



Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo 
do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe “Deixou de debitar no 
Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, 
na importância de R$9.327,77, incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao uso/consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto não 
debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. ” (Sic) 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do artigo 63, 

§2º da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 76, II, “a” do Decreto 4.852/97 e 2º da 
Instrução Normativa 155/94-GSF, propondo a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, III, "f" desta mesma Lei, com redação da lei 17.917/2012.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Adelício da Silva Pinto 

(fl. 05) e Amilton da Silva Pinto (fl. 06) na condição de sócios da empresa, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, por terrem concorrido para a prática da infração 
ao não debitar o tributo ora reclamado pelo fisco estadual. 

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

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06), Recibos de Mensagens e 
Notificações fiscais à autuada (fls. 07/10), Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 11/12), Consulta de Histórico Empresarial (fl. 13), Sexta e Sétima Alterações 
Contratuais (fls. 14/31), Auditoria Básica do ICMS (fls. 32/39), extratos das NF-e’s (fls. 
40/134), Recibo de Entrega de Relatórios digitais (fl. 135) e CD-R (fl. 136). 

  
O sujeito passivo e os solidários foram intimados a pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 137/143.
  

Os sujeitos passivos apresentaram impugnação conjunta à Primeira Instância 
(fls. 146/171), representados por advogado legalmente constituído (m.j à fl. 180), 
alegando, em síntese: 

 
a) Que a acusação fiscal não prospera, pois, o diferencial de alíquotas foi 
debitado no Livro de Apuração de ICMS e lançado nas EFD’s enviadas à 
SEFAZ; 
b) Que a multa proposta seria inconstitucional e confiscatória, pois 

equivale a 100% do ICMS exigido neste auto de infração, contrariando o disposto no artigo 



150, IV da Constituição Federal, na jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme se 
verifica em extratos de decisões judiciais que transcreveu; 

c) Que o fisco não provou o descumprimento das hipóteses previstas no 
artigo 135 do CTN para imputar responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica, 
transcrevendo vários excertos de decisões judiciais de tribunais superiores acerca desta   
matéria, relembrando que se rejeitada a exclusão dos solidários, este não seriam 
responsáveis pela multa, conforme disposto no mesmo artigo 45 da Lei 11.651/91; 

d)  Nulidade deste auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, 
sob a alegação de que o mesmo foi lavrado com diversos erros e baseado em meros 
indícios, sem documentos necessários à formação da convicção do autuante e para 
esclarecimento do autuado; 

e) Afastamento da multa em relação ao solidário Adelício da silva Pinto, 
ante a sua falta de responsabilidade quanto à penalidade; 

f) Que seja excluída a correção monetária do cálculo da multa, nos 
termos do artigo 89, II da Lei 11.651/91 – CTE.  

 
Anexou os seguintes documentos: Oitava Alteração Contratual, Procurações 

e documentos pessoais (fls. 172/186). 
 
O julgador singular, por meio da Sentença n° 160/2016-JULP (fls. 188/191), 

decidiu pela procedência da inicial, sob os seguintes fundamentos:  
1) Que o diferencial de alíquotas ora exigido pelo fisco estadual, está 
previsto no artigo 76, II, “a” do Decreto 4.852/97 – RCTE e como o 
contribuinte não contestou este lançamento nos termos do artigo 19, § 1º da 
Lei 16.469/09 – PAT, esta auditoria fiscal deve ser mantida; 
2) Que em relação à solidariedade, à multa proposta e a acusação fiscal, 

transcreveu os artigos 45, XII e 71, III, “f” da Lei 11.651/91 – CTE para demonstrar a 
correção dos fundamentos utilizados pelo fisco, motivo pelo qual não poderia apreciar a 
alegação de que a multa seria confiscatória em razão do impedimento legal constante do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09; 

3) Que não houve insegurança na determinação da infração ou 
cerceamento ao direito de defesa dos autuados, pois o sujeito passivo sequer contraditou 
o levantamento do autuante, motivo pelo qual julgou procedente a inicial. 

 
Intimados novamente às fls. 192/203, desta feita para pagamento ou recorrer 

à Segunda Instância, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntario às fls. 205/214, 
via do mesmo patrono, o qual transcreveu a acusação fiscal nestes autos, reiterando seus 
argumentos anteriores de:  

 
I) Insegurança na determinação da infração, pois não há prova do 

recebimento das mercadorias em questão, a qual o fisco deveria ter providenciado com 
intimação às empresas emitentes das notas fiscais para provarem a venda e o pagamento 
pela autuada; 

II) Cerceamento ao direito de defesa, em razão de que na análise dos 
arquivos constantes da mídia digital (DVD) não foi possível a abertura ou os mesmos são 
compostos de números sem conexão ou qualquer tipo de explicação/comprovação 
relacionada ao lançamento, o que prejudica o entendimento e a defesa, ocasionando a 
nulidade prevista no artigo 20, III da Lei 16.469/09 – PAT; 

III) Que não há solidariedade dos sócios, vez que os mesmos não 
descumpriram o disposto no artigo 135 do CTN, conforme pacificado em vários 
julgamentos de tribunais e jurisprudência, cujos extratos transcreveu em apoio a esta 
assertiva defensória; 



IV) Quanto ao mérito, argumentou ser improcedente este lançamento, 
pois além de não fazer sentido a autuada deixar de debitar e se creditar do ICMS pago 
pelas mercadorias adquiridas, algumas das notas fiscais se refere a material de 
divulgação, não se aplicando o diferencial de alíquotas, cabendo ao fisco obter as 
informações necessárias à elucidação do caso junto às empresas fornecedoras e aplicar o 
disposto nos artigos 142 e 112 do CTN; 

V) Ao final, pediu nulidade por insegurança ou por cerceamento, exclusão 
dos solidários ou improcedência deste auto de infração. 

 
Por meio do Acórdão n° 766/2016 (fls. 222/229), a Segunda Câmara deste 

Conselho, decidiu: 
I) Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
lançamento, em razão deste ter cumprido o exigido no artigo 142 do CTN; 
II) Por maioria, rejeitou o alegado cerceamento ao direito de defesa 

porque nos autos constam todos os elementos necessários ao lançamento e à defesa do 
sujeito passivo, vez que é possível a abertura e leitura dos arquivos constantes da mídia 
digital que instrui este lançamento, possibilitando o exercício do amplo contraditório; 

III) Por unanimidade, acolheu a exclusão do solidário Amilton da Silva 
Pinto por inexistir fatos geradores ocorridos durante sua gestão como sócio administrador; 

IV) Por maioria, rejeitou o pleito de exclusão do solidário Adelício da Silva 
Pinto desta lide, sob o argumento de que a pessoa jurídica, por ser ficta, não tem vontade 
própria, sendo representada em seus atos pelos seus administradores, que respondem 
solidariamente com esta pelo pagamento do imposto, nos termos dos artigos 124 do CTN 
e 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE; 

V) Quanto ao mérito, também por maioria, conheceu do recurso 
voluntario, negou-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que julgou procedente 
o lançamento, sob o fundamento de que o diferencial de alíquotas está previsto nos 
artigos 155, § 2º, VIII da Constituição Federal, 11, § 1º, II e 27, V, “a” da Lei 11.651/91.  

 
À fl. 230, a Fazenda Pública concordou com esta decisão, sob o fundamento 

de que contra esta não se verifica os pressupostos II do artigo 41, II da lei 16.469/09. 
 
Intimados às fls. 231/236, os sujeitos passivos, via de outro advogado, 

recorreu ao Conselho Superior, transcrevendo novamente o histórico deste lançamento e 
reiterou, mais uma vez, a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração sob a mesma alegação de falta de prova da aquisição e recebimento das 
mercadorias em questão, sendo que o autuante deveria ter notificado as empresas 
emitentes das notas fiscais a comprovarem as vendas e o pagamento pela autuada.  

Assim, este lançamento descumpriu o exigido no artigo 142 do CTN, sendo 
nulo nos termos do artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT. 

 
Reapresentou também a arguição de cerceamento ao direito de defesa, com 

a mesma alegação de que não conseguiu abrir alguns dos arquivos contidos na mídia 
(DVD), enquanto nos legíveis constam um amontoado de números sem conexão ou 
explicação relacionada a este lançamento. 

 
Reafirmou o pedido de exclusão dos solidários desta lide, com o mesmo 

argumento de que os mesmos não se subsumem ao disposto no artigo 135 do CTN, pois 
não descumpriram seus pressupostos para serem responsabilizados, transcrevendo maios 
excertos de decisões de tribunais superiores excluindo tal responsabilização. 

 
Em relação ao mérito, também reafirmou sua tese de que não faz sentido 

deixar de registar as notas fiscais em questão, pois perderia o direito ao crédito de ICMS 



nelas destacado, além de que alguns destes documentos fiscais são de material de 
propaganda (revistas), que não gera exigência de diferencial de alíquotas, pois tais 
materiais não são de consumo, insumo ou imobilizado e sim de divulgação. 

Desta forma, o autuante descumpriu o previsto nos artigos 142 e 112 do CTN 
ao não determinar a matéria tributável e não interpretar de maneira mais favorável ao 
contribuinte os fatos em questão. 

Ao final, pugnou pela nulidade, exclusão dom solidário remanescente ou 
improcedência da exordial. 

 
Em seguida, o mandato procuratório foi substabelecido a outros advogados, 

que ingressaram com memoriais, relatando o ocorrido nestes autos e reforçando o pleito 
de exclusão do solidário desta lide sob os auspícios dos artigos 124 e 135 do CTN, bem 
como de várias decisões de tribunais superiores eximindo os sócios administradores desta 
responsabilidade. 

Quanto ao mérito, inovaram ao alegar que as mercadorias discriminadas nos 
documentos fiscais são destinadas à montagem de batedeiras industriais e, como tal, são 
isentas do diferencial de alíquotas conforme artigo 6º, XCII do Anexo IX do Decreto 
4.852/97 – RCTE e Parecer nº 661/2005 – GO, os quais transcreveu, colacionando as 
fotografias de fls. 272/275 à guisa de provar esta assertiva defensória. 

Assim, como as notas fiscais em questão foram todas registradas e as 
mercadorias acobertadas por elas foram destinadas ao ativo imobilizado da autuada, não 
houve falta de pagamento de ICMS devido por diferencial de alíquotas, vez que tal 
diferencial é isento para o industrial, nos termos dos referidos artigo 6º, XCII do Anexo IX 
do Decreto 4.852/97 – RCTE e Parecer nº 661/2005 – GO, motivo pelo qual este 
lançamento é improcedente. 

Ao final, reafirmou os pedidos de exclusão do solidário, de juntada posterior 
de novos documentos e que novas intimações sejam feitas em nome desta nova 
advogada. 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, face à ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 
para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso quanto à arguição de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, pois a decisão recorrida quanto a esta preliminar foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da 
Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe reapreciação desta prejudicial pelo Conselho 
Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

Destarte, julgo inadmissível este recurso em relação a esta prejudicial. 

 
Também rejeito a preliminar de nulidade "ab initio" do processo por 

cerceamento do direito de defesa, porque o histórico da ocorrência descrito no auto de 
infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal e 
os extratos das notas fiscais e do livro Registro de Apuração do ICMS estão anexadas aos 
autos, bem como os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS que amparam a 
acusação fiscal, não havendo impedimento ao exercício do pleno direito ao contraditório, 
tanto que os recorrentes o fizeram com abundância de alegações e citações 
jurisprudenciais, inclusive juntando fotografia de equipamentos industriais, porém o 
diferencial de alíquotas de ICMS reclamado nestes autos é referente a outros produtos de 
consumo da empresa, conforme se pode verificar nas notas fiscais de fls. 87/134, razão 
pela qual não procede o alegado cerceamento. 

  

No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes, pois o diferencial de 
alíquotas sobre os bens do ativo imobilizado e mercadorias com destino ao uso e 
consumo foi criado pelo Poder Constituinte Originário com o intuito de equalizar a 
distribuição da receita tributária entre os Estados da Federação, beneficiando, assim, os 
Estados mais carentes de recursos, que são, via de regra, os consumidores das 
mercadorias produzidas nas Unidades da Federação economicamente mais ricas. 

 
A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota interna está 

prevista na Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, sendo 
posteriormente definida no art. 2º, inciso II, do Convênio ICMS 66/88, o qual tem força de 
Lei Complementar, nos termos do art. 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da referida Constituição Federal. 

 
A operação realizada pelo sujeito passivo subsume-se à hipótese legal de 

cobrança do diferencial de alíquotas insculpida no art. 11, § 1º, II da Lei 11.651/91, verbis: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


 
“Art. 11. O imposto incide sobre: 
(...) 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
(...) 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 

contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; ” 

 
Estabelece, ainda, a legislação tributária estadual nos artigos 13, III, 14, II e 

27, V, “a” da mesma Lei nº 11.651/91, que: 
 
“Art. 13 - Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 
(...) 
 
III- da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 

adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

(...) 
 
Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento: 
(...) 
II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à mercadoria 

produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para comercialização ou industrialização. 
 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
 
(...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual 

aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro 

Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 
(...)”. 

 
Ressalto, ainda, que o contribuinte, por ser obrigado a manter e escriturar 

livros fiscais, deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de 
alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período 
de apuração, lançando o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS, 
conforme regra do § 2° do art. 63 da referida Lei 11.651/91 - CTE:  

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou 

prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos fixados na legislação 
tributária. 

(...) 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e escriturar 

livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada 
operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a 
débito no livro Registro de Apuração do ICMS. ” 

 
Quanto à argumentação de que as aquisições se referem a mercadorias a 

serem incorporadas ao seu ativo imobilizado e que gozam da isenção prevista no artigo 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 - RCTE e que, portanto, não há que se falar 
em diferencial de alíquotas, transcrevo este dispositivo, para melhor elucidar o assunto. 

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
(...) 
 



XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de 
bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, 
destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada sua utilização, 
dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à 
do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
IV);  

(...) 
 
Portanto, como se infere da leitura do inciso XCII do artigo 6º do Anexo IX do 

Decreto 4.852/97, acima transcrito, a isenção do diferencial de alíquotas só abrange o 
bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento industrial, ou seja, beneficia o bem 
de produção industrial ou agropecuário.  

Considerando que as mercadorias constantes das notas fiscais em questão 
não foram destinadas ao ativo imobilizado e sim ao consumo do estabelecimento, 
consoante os produtos constantes das notas fiscais de fls. 87/134, onde não consta 
nenhum equipamento industrial e sim material de consumo do estabelecimento, entendo 
procedente este lançamento, pois a autuada não recolheu o diferencial de alíquotas de 
ICMS incidente sobre tais produtos. 

 
Em relação ao pleito de exclusão do solidário remanescente desta lide, 

observo que a solidariedade pelo pagamento de imposto e seus acréscimos moratórios 
vigora sobre o sócio administrador conforme art. 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE, “verbis”: 

 

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

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

Assim, analisando o processo, nota-se que o sujeito passivo identificado 
como solidário remanescente neste lançamento, é o administrador da empresa autuada, 
tendo responsabilidades e interesses quanto ao bom desiderato das atividades 
empresariais, nas quais se incluem o cumprimento integral das obrigações tributárias. 

Portanto, não acolho a preliminar de exclusão do solidário Adelício da Silva 
Pinto desta lide, haja vista que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus 
dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e cumpre suas obrigações tributárias. 

Desta forma, como consta nos autos que a administração da sociedade, na 
época dos fatos geradores, era exercida pelo sócio identificado como solidário 
remanescente nesta lide, a responsabilidade tributária ora exigida também é dele. 

 
Ante o exposto, inadmito preliminar de nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração e rejeito a de cerceamento ao direito de defesa. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a 

decisão cameral que julgou procedente este auto de infração, inclusive quanto à 
manutenção do solidário Adelício da Silva Pinto nesta lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01591/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto a 
título de diferencial de alíquotas relativo a operação de 
aquisição interestadual de mercadoria destinada ao uso e 
consumo do estabelecimento. Procedência parcial do 
Lançamento. 
 
Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
auto de infração, no valor da Revisão de fls. 190/191 dos autos, com  ICMS na importância 
de R$ 21,53 (vinte e um reais e cinqüenta e três centavos) . Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial 
de alíquotas ementa, na importância de R$ 7.174,12, incidente na operação de aquisição 
das mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo 
e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e 
2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 13/14. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 162/164, pelo qual o julgador 
decidiu pela improcedência do lançamento. 

Inconformada com a decisão supra, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso às fls. 165/166 alegando que além do descumprimento acessório, outra 
irregularidade incorreu o sujeito passivo, por força do disposto no artigo 76, inciso II, do 



Decreto nº 4.852/97. Requer, assim a reforma da decisão singular para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 21,53. 

Em Contradita (fls. 177), o sujeito passivo alega que efetuou o 
pagamento da referida quantia acrescida da penalidade e demais acréscimos legais. 
Requer, a manutenção da decisão monocrática. 

É o relatório. 

 

VOTO 

O presente auto de infração que originou este contencioso fiscal 
refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, em razão do sujeito passivo ter 
deixado de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas 
ao uso/consumo do estabelecimento, referente aos meses de janeiro a março e maio de 
2013. 

O ICMS relativo ao diferencial de alíquotas está previsto no artigo 
155, § 2º, inciso VIII, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece pertencer ao 
Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre as 
alíquotas interna e a interestadual relativamente às aquisições de bens e serviços para 
uso ou consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento destinatário.   

 
A Constituição Federal estabelece a competência para a instituição 

de tributo. Cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a Lei nº 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  

 
O dispositivo que cuida do diferencial de alíquotas (CTE, artigo 27, § 

1º) trata de três espécies de bens, os quais são classificados em face do destino a ser 
dado a eles no estabelecimento adquirente. Esses bens podem ser destinados ao USO, 
CONSUMO FINAL OU À INTEGRAÇÃO AO SEU ATIVO IMOBILIZADO. No caso em tela, 
a exigência do ICMS é referente aos bens destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento adquirente ou destinatário.  
 

O autor do procedimento fiscal elaborou o demonstrativo das 
operações que incidem diferencial de alíquotas (fls. 04/08), na qual relaciona as notas 
fiscais e apura o ICMS devido pelo sujeito passivo. 

Inconformada com as exigências fiscais, a autuada apresenta, 
tempestivamente, impugnação às fls. 13/14. 

Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que o 
julgador considerou improcedente o lançamento.  

Em Recurso à Câmara Julgadora às fls. 165 a 166, a Fazenda 
Pública requer a este Colendo Órgão Julgador que seja reformada a decisão para 
considerar procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 21,53, pois existe um 
interregno vazio entre a data devida do pagamento e o do efetivamente realizado, tendo 
para tanto anexado aos autos documentos às fls. 167 a 171. 



Em Contradita, a autuada alega, em síntese, que efetuou o 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas no valor acima mencionado acrescido da 
penalidade e demais acréscimos legais. Requer, portanto, a manutenção da decisão 
monocrática. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste à Fazenda Pública 
Estadual, tendo em vista que além do descumprimento acessório pertinente à falta de 
lançamento do débito no Livro Registro de Apuração do ICMS, outra irregularidade 
incorreu o sujeito passivo, por força do disposto no artigo 76, inciso II, do Decreto nº 
4.852/97, pois o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas deveria ter ocorrido no 
mesmo período fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações que realizar, 
o que não aconteceu no caso em comento, devidamente, de acordo com a planilha e 
demais documentos anexos. 

Transcrevo, por oportuno, o referido dispositivo legal:  

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, 
no mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas 
operações ou prestações que realizar; 

b) por antecipação, quando a mercadoria adentrar o território goiano, para 
os demais casos; 

Desse modo, remanesce uma pequena importância a ser recolhida 
no valor de R$ 21,53 (vinte e um reais e cinquenta e três centavos), acrescida da 
penalidade e demais acréscimos legais. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 21,53 (vinte e um reais e cinquenta e três 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01592/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto a 
título de diferencial de alíquotas relativo a operação de 
aquisição interestadual de mercadoria destinada ao uso e 
consumo do estabelecimento. Procedência parcial do 
Lançamento. 
 
Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o 
auto de infração, no valor da Revisão de fls. 115/116 dos autos, com  ICMS na importância 
de R$ 14,67 (quatorze reais e sessenta e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de 
alíquotas, na importância de R$ 4.145,25, incidente na operação de aquisição de 
mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e 
2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 17/18. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 87/89, pelo qual o julgador 
considerou improcedente o auto de infração.  

Inconformada com a decisão supra, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso às fls. 165/166 alegando que além do descumprimento acessório, outra 
irregularidade incorreu o sujeito passivo, por força do disposto no artigo 76, inciso II, do 



Decreto nº 4.852/97. Requer, assim a reforma da decisão singular para considerar 
procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 14,67. 

Em Contradita (fls. 102), o sujeito passivo alega que efetuou o 
pagamento da referida quantia acrescida da penalidade e demais acréscimos legais. 
Requer, a manutenção da decisão monocrática. 

É o relatório. 

 

VOTO 

O presente auto de infração que originou este contencioso fiscal 
refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, em razão do sujeito passivo ter 
deixado de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas 
ao uso/consumo do estabelecimento, referente aos meses de janeiro a março e maio de 
2013. 

O ICMS relativo ao diferencial de alíquotas está previsto no artigo 
155, § 2º, inciso VIII, da Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece pertencer ao 
Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre as 
alíquotas interna e a interestadual relativamente às aquisições de bens e serviços para 
uso ou consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento destinatário.   

 
A Constituição Federal estabelece a competência para a instituição 

de tributo. Cada ente político deve instituir o tributo de sua competência. Assim, a Lei nº 
11.651/91, Código Tributário Estadual (CTE), instituiu e definiu os parâmetros para a 
exigência do diferencial de alíquotas.  

 
O dispositivo que cuida do diferencial de alíquotas (CTE, artigo 27, § 

1º) trata de três espécies de bens, os quais são classificados em face do destino a ser 
dado a eles no estabelecimento adquirente. Esses bens podem ser destinados ao USO, 
CONSUMO FINAL OU À INTEGRAÇÃO AO SEU ATIVO IMOBILIZADO. No caso em tela, 
a exigência do ICMS é referente aos bens destinados ao uso ou consumo do 
estabelecimento adquirente ou destinatário.  
 

O autor do procedimento fiscal elaborou o demonstrativo das 
operações que incidem diferencial de alíquotas (fls. 04/08), na qual relaciona as notas 
fiscais e apura o ICMS devido pelo sujeito passivo. 

Inconformada com as exigências fiscais, a autuada apresenta, 
tempestivamente, impugnação às fls. 17/18. 

Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que o 
julgador considerou improcedente o lançamento.  

Em Recurso à Câmara Julgadora às fls. 90 a 91, a Fazenda Pública 
requer a este Colendo Órgão Julgador que seja reformada a decisão para considerar 
procedente em parte o crédito tributário no valor de R$ 14,67, pois existe um interregno 
vazio entre a data devida do pagamento e o do efetivamente realizado, tendo para tanto 
anexado aos autos documentos às fls. 92 a 96. 



Em Contradita, a autuada alega, em síntese, que efetuou o 
pagamento do ICMS diferencial de alíquotas no valor acima mencionado acrescido da 
penalidade e demais acréscimos legais. Requer, portanto, a manutenção da decisão 
monocrática. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste à Fazenda Pública 
Estadual, tendo em vista que além do descumprimento acessório pertinente à falta de 
lançamento do débito no Livro Registro de Apuração do ICMS, outra irregularidade 
incorreu o sujeito passivo, por força do disposto no artigo 76, inciso II, do Decreto nº 
4.852/97, pois o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas deveria ter ocorrido no 
mesmo período fixado para o pagamento do imposto devido pelas operações que realizar, 
o que não aconteceu no caso em comento, devidamente, de acordo com a planilha e 
demais documentos anexos. 

Transcrevo, por oportuno, o referido dispositivo legal:  

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, 
no mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas 
operações ou prestações que realizar; 

b) por antecipação, quando a mercadoria adentrar o território goiano, para 
os demais casos; 

Desse modo, remanesce uma pequena importância a ser recolhida 
no valor de R$ 14,67 (quatorze reais e sessenta e sete centavos), acrescida da penalidade 
e demais acréscimos legais. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 14,67 (quatorze reais e sessenta e sete 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01669/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Diligência. Rejeição unânime. Obrigação 
principal. Diferencial de alíquotas de ICMS. Procedência 
majoritária. Exclusão da contadora desta lide. Acolhimento 
unânime. Exclusão do sócio solidário nesta lide. Rejeição 
majoritária. 
 
1) Deve ser liminarmente inadmitido o pedido de diligência 
quando não devidamente justificado (Art. 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09). 
 
2) É lícito ao fisco exigir o diferencial de alíquotas de ICMS não 
pago pelo sujeito passivo, nos termos das exigências legais. 
  
3) Quando não for apurada a vinculação do profissional 
contabilista à prática do ato infracional, este deverá ser excluído 
da lide (Art. 45, XII-A, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE). 
 
4) "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
............................................................................... 
"XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; (Art. 45, XII do CTE)." 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pela 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira 
D'abadia, que votaram pela procedência parcial. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão da solidária MÁRCIA MARIA DE CASTRO DAYRELL da lide, 
arguida pelo Relator.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
RENATO ROMEU SORGATTO da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de 
desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 



do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro 
de Paiva e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Deixou de debitar no Livro Registro 
de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância 
de R$40.874,96, incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao 
uso/consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. ” (Sic) 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do artigo 63, 

§2º da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 76, II, “a” do Decreto 4.852/97 e 2º da 
Instrução Normativa 155/94-GSF, propondo a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, III, "f" desta mesma Lei, com redação da lei 17.917/2012.  

  
Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Renato Romeu 

Sorgatto (fl. 04) e Márcia Maria de Castro Dayrell (fl. 05) na condição de contadora e sócio 
proprietário da empresa, respectivamente, nos termos do artigo 45, incisos XII e XII-A da 
Lei 11.651/91, por terem concorrido para a prática da infração ao não debitar o tributo ora 
reclamado pelo fisco estadual. 

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

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04/05), Auditoria Básica do ICMS (fls. 
06/09), Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 10/11), Termo de 
Esclarecimento/Declaração (fls. 12/13), Ajustes de Ofício – Partes 1/2 e 2/2 (fls. 14/21), 
Relatório Comparativo EFD/SARE (fls. 22/23), CD-R (fl. 24) e Recibo de Entrega de 
Relatórios digitais (fls. 25/26). 

  
O sujeito passivo e os solidários foram intimados a pagar a quantia exigida 

ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 27/30, e 
apresentaram impugnação conjunta à Primeira Instância (fls. 38/40) alegando, em síntese: 

 
g) Que de fato deixaram de debitar o valor de R$ 13.074,76 que foi 

parcelado e pago à SEFAZ; 
h) Que o valor de R$ 27.800,20 é correspondente à aquisição de bens 

para o ativo imobilizado, sendo isento conforme artigo 14 da Lei 12.973/14 e artigo 6º, XCII 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, pugnando pela nulidade deste lançamento por 
cerceamento, insegurança ou improcedência, anexando extrato das páginas do seu livro 
CIAP com planilha para parcelamento, fotografias da sua planta industrial, os DANFE’s 
das notas fiscais eletrônicas dos produtos adquiridos e Termo de parcelamento de crédito 
tributário parcial (fls. 41/107). 

 
O julgador singular, por meio da Sentença n° 836/2018-JULP (fls. 116/117), 

decidiu pela procedência da inicial, sob o fundamento de que todos os bens adquiridos 
são de uso e consumo imediato, sendo devido o diferencial de alíquotas nos termos do 
artigo 13, III da Lei 11.651/91 – CTE, que transcreveu em apoio à procedência da inicial. 

 
Intimados novamente às fls. 118/123, desta feita para pagar ou recorrer à 

Segunda Instância, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntario conjunto às fls. 
126/130, reiterando seus argumentos anteriores de:  



 
VI) Que deixaram de debitar o valor de R$ 13.074,76, porém parcelou e 

pagou à SEFAZ, conforme parcelamento de fls. 102/105; 
VII) Que o valor remanescente de R$ 27.800,20 é correspondente à 

aquisição de bens para o ativo imobilizado, sendo isento conforme artigo 14 da Lei 
12.973/14 e artigo 6º, XCII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, pugnando pela 
realização de diligência para comprovação de suas alegações e improcedência. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, entendo que não há óbice à apreciação de seu mérito, vez que as 
mercadorias constantes das notas fiscais em questão não foram destinadas ao ativo 
imobilizado e sim ao consumo do estabelecimento, consoante os produtos constantes das 
notas fiscais de fls. 61/101, onde não consta nenhum equipamento industrial e sim 
material de consumo do estabelecimento, motivo pelo qual entendo despiciendo a 
realização da diligência solicitada pela autuada para comprovar tal fato. 

  
No mérito, comungo com o entendimento exarado na Sentença recorrida, 

pois o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo imobilizado e mercadorias com 
destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder Constituinte Originário com o intuito de 
equalizar a distribuição da receita tributária entre os Estados da Federação, beneficiando, 
assim, os Estados mais carentes de recursos, que são, via de regra, os consumidores das 
mercadorias produzidas nas Unidades da Federação economicamente mais ricas. 

 
Desta forma, a exigência de complementação do imposto ao nível da 

alíquota interna está prevista na Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, incisos VII e 
VIII, sendo posteriormente definida no art. 2º, inciso II, do Convênio ICMS 66/88, o qual 
tem força de Lei Complementar, nos termos do art. 34, § 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da referida Constituição Federal vigente. 

 
As operações realizadas pelo sujeito passivo subsumem-se à hipótese legal 

de cobrança do diferencial de alíquotas insculpida no art. 11, § 1º, II da Lei 11.651/91, 
verbis: 

 
“Art. 11. O imposto incide sobre: 
(...) 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
(...) 
II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por 

contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; ” (g.n) 

 
Estabelece, ainda, a legislação tributária estadual nos artigos 13, III, 14, II e 

27, V, “a” da mesma Lei nº 11.651/91, que: 



 
“Art. 13 - Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento: 
(...) 
 
III- da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, 

adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo 
imobilizado; 

(...) 
 
Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento: 
(...) 
II – do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à mercadoria 

produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para comercialização ou industrialização. 
 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

 
(...) 
 
V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual 

aplicável no Estado de origem, relativamente à: 
 
a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro 

Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; 
(...)”. 

 
Ressalto, ainda, que o contribuinte, por ser obrigado a manter e escriturar 

livros fiscais, deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de 
alíquotas devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período 
de apuração, lançando o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS, 
conforme regra do § 2° do art. 63 da referida Lei 11.651/91 - CTE:  

 
“Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou 

prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos fixados na legislação 
tributária. 

(...) 
 
§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e escriturar 

livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada 
operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a 
débito no livro Registro de Apuração do ICMS. ” 

 
Quanto à argumentação de que as aquisições se referem a mercadorias a 

serem incorporadas ao seu ativo imobilizado e que gozam da isenção prevista no artigo 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 - RCTE e que, portanto, não há que se falar 
em diferencial de alíquotas, transcrevo este dispositivo, para melhor elucidar o assunto. 

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
(...) 
 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de 

bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, 
destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada sua utilização, 
dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de aquisição do bem, em atividades alheias à 
do estabelecimento, inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, 
IV);  

(...) 
 
Portanto, como se infere da leitura do inciso XCII do artigo 6º do Anexo IX do 

Decreto 4.852/97, acima transcrito, a isenção do diferencial de alíquotas só abrange o 
bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento industrial ou agropecuário, ou 

file://///10.7.149.49/Leis/L_13453.htm


seja, beneficia o bem de produção industrial ou agropecuário, que não é o caso dos 
produtos constantes das notas fiscais, cujos DANFE’s estão às fls. 61/101, que são de 
consumo ou de reposição de equipamentos da empresa autuada.  

 
Relativamente aos solidários desta lide, acolho a arguição de exclusão da 

contadora Márcia Maria de Castro Dayrell, feita pelo relator, por não haver nos autos prova 
de dolo ou de seu interesse nos atos de não debitar o diferencial de alíquotas em questão, 
pois tal prova é exigida pelo artigo 45, XII-A, § 2º da Lei 11.651/91, que dispõe: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

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

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por seus atos e 
omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária; 

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

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se dará no caso 
de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo legal. ” 

 
Considerando que nestes autos não consta informação do resultado de 

nenhum processo penal instaurado em desfavor da contadora para apurar sua 
responsabilidade na omissão de registro a débito do diferencial de alíquotas, entendo que 
a mesma deve ser excluída desta lide.  

 
Em relação ao pleito de exclusão do solidário remanescente desta lide, feito 

também pelo relator, observo que a solidariedade pelo pagamento de imposto e seus 
acréscimos moratórios vigora sobre o sócio administrador conforme art. 45, XII da Lei 
11.651/91 – CTE, “verbis”: 

 

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

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

Assim, analisando o processo, nota-se que o sujeito passivo identificado 
como solidário remanescente neste lançamento, é o administrador da empresa autuada, 
tendo responsabilidades e interesses quanto ao bom desiderato das atividades 
empresariais, nas quais se incluem o cumprimento integral das obrigações tributárias. 

Portanto, não acolho a preliminar de exclusão do solidário Renato Romeu 
Sorgatto, haja vista que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus 
dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e cumpre suas obrigações tributárias. 

Desta forma, como consta nos autos que a administração da sociedade, na 
época dos fatos geradores, era exercida pelo sócio identificado como solidário 
remanescente nesta lide, a responsabilidade tributária ora exigida também é dele. 



 
“Ex expositis”, conheço do recurso, nego-lhe provimento para julgar 

procedente este lançamento, mantendo a Sentença recorrida, excluindo a solidária Márcia 
Maria de Castro Dayrell desta lide e mantendo o sócio administrador Renato Romeu 
Sorgatto como corresponsável pela exigência tributária em questão. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de setembro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01710/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO 
NA EFD DE ICMS CORRESPONDENTE AO DIFERENCIAL DE 
ALÍQUOTAS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO 
DAS MERCADORIAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO OU 
ATIVO IMOBILIZADO DO ESTABELECIMENTO. PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO.  
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
sujeito passivo o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Constatada a ausência de ausência de registro na 
escrituração fiscal digital – EFD de ICMS correspondente ao 
diferencial de alíquotas incidente sobre operação de aquisição 
de mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do seu estabelecimento, impõe-se a procedência do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino 
Mauro e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves 
Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Antônio Martins 
da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter deixado de registrar na Escrituração Fiscal Digital (EFD), o ajuste de débito código 
GO 000019 (EFD), do valor correspondente ao diferencial de alíquotas, do ICMS 
incidência na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento, na importância de R$904.047,38, conforme demonstrativo 
e documentos anexos. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de 
R$90.404,74. Em consequência, deverá pagar o ICMS não debitado, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais.    

 
Foram citados como infringidos o art. 63, § 2º, da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c art. 76, II, “a”, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE e art. 2º da IN 1555/94-GSF. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, III, “f”, do CTE c/ redação da Lei nº 

17.917/12 – Retroatividade Benigna.  
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: Nota Explicativa (fls. 

05); planilha Resumo Mensal ICMS Relativo ao Diferencial de Alíquotas Incidente na 
Aquisição dee Material de Uso e Consumo e de Bens Destinados ao Ativo Imobilizado Não 
Recolhido (fls. 17/18); mídia DVD-R (fls. 19) contendo arquivo XLM das notas fiscais 
eletrônicas não registradas e arquivo digital das EFDs dos diversos meses do exercício de 
2012. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo compareceu ao feito e 

impugna a ação fiscal, alegando o seguinte:  
a) que haveria nulidade processual por cerceamento do direito de 

defesa, em virtude de a autuada ter sido notificada a apresentar relatório contendo a 
relação de documentos fiscais que compunham os ajustes de débito relativos ao DIFAL 
referentes a apenas alguns meses do ano de 2012, enquanto que a autuação foi 
abrangente de todos os meses do ano de 2012, bem como sequer notificou o sujeito 
passivo pra apresentar justificativas relativas às supostas notas fiscais não registradas na 
EFD;  

b) no mérito, aduziu que não incide ICMS nas transferências de 
mercadorias entre matriz e filiais, pois não há circulação jurídica de mercadorias, não 
havendo que se falar em diferencial de alíquotas nessas operações, o que não foi levado 
em conta pela fiscalização; que, se não registrou as notas fiscais eletrônicas, também não 
houve o aproveitamento do crédito referentes às entradas para o ativo imobilizado, e 
tampouco o fisco considerou tal fato; que a multa apresentaria caráter confiscatório.  

 
Pugnou que fosse reconhecida a nulidade arguida, no mérito, a 

improcedência da autuação, ou a consideração dos créditos pelas entradas, ou que se 
reduza a multa a patamares razoáveis, ou que se converta o julgamento em diligência 
junto ao seu estabelecimento a fim de que seja constatada a veracidade de suas 
alegações. 

 
Anexou ao processo: cópia de Notificação Fiscal (fls. 90); cópia de 

Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital com Registros Fiscais da Apuração do 
ICMS Operações Próprias e respectivos comprovantes de pagamentos dos ajustes a 
débito. 

 



Submetido o feito a julgamento na instância, o julgador rechaçou a 
preliminar de nulidade arguida, rejeitou o pedido de diligência e, no mérito, julgou 
procedente o lançamento. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário, alegando que o cerceamento do direito de defesa se consubstancia, além da 
ausência do exercício do contraditório e ampla defesa desde o procedimento de 
fiscalização, na desconsideração das provas documentais apresentadas e na ausência de 
diligencia para confirmar/ratificar os fatos ocorridos que embasaram a acusação fiscal. 
Destaca que ao contrário das assertivas da r. sentença ora recorrida, se no momento do 
procedimento fiscalizatório não foi oportunizada a comprovação dos pagamentos de 
ICMS-DIFAL para os demais períodos que abrangem a acusação fiscal, óbvio o 
cerceamento de defesa. Sendo assim, resta consubstanciado o cerceamento de defesa, 
sobretudo pela ausência de cotejo entre os documentos apresentados pela Recorrente 
desde o procedimento de fiscalização, bem como pela manutenção da acusação fiscal 
com base na dúvida sem que fosse oportunizada apresentação de esclarecimentos e 
documentos adicionais. 

  
Sustenta, no mérito, que deve ser cancelada a autuação por 

ausência da ocorrência da hipótese de incidência do ICMS, qual seja, circulação jurídica 
das mercadorias, dado que a mera circulação física destas entre estabelecimentos 
pertencentes a mesma pessoa jurídica, não configura a incidência do ICMS, conforme 
entendimento da Primeira Seção do STJ, raciocínio este que se aplica ao DIFAL.    

 
Assevera que se nas notas fiscais indicadas pelos fornecedores nas 

respectivas EFDs não foram localizadas em sua EFD, certamente é porque essas 
mercadorias não foram recebidas e/ou foram recusadas ou devolvidas, o que por si só 
afasta a exigência do DIFAL.  

 
Adverte que é importante considerar que de acordo com o art.147, 

§2º, do CTN, o princípio da verdade material que norteia o Processo Administrativo Fiscal, 
deve se sobrepor a qualquer equívoco presente nas obrigações acessórias.  

 
Salienta que possui saldo credor de ICMS conforme se verifica nas 

EFDs, de modo que ainda que se admita qualquer débito, necessário reconhecer o crédito 
existente e realizar a compensação de ofício.  

 
Questiona a multa imposta de 100% sobre o valor do DIFAL 

supostamente devido e, sobretudo, sobre operações com contribuinte da mesma empresa, 
revela-se confiscatória e abusiva mormente pela inexistência de fato gerador, sendo a 
reforma da r. sentença, adequação ao entendimento do STF, sobretudo porque 
demostrada a ausência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Por fim requer que seja conhecido e integralmente provido o recurso 

voluntário; que seja reconhecida a nulidade pelo cerceamento do direito de defesa e 
incerteza e iliquidez do AI; no mérito pede que seja cancelado integralmente o AI; requer a 
realização da composição de ofício do saldo devedor em cobrança com o saldo credor 
acumulado e se superados esses argumentos, seja ao menos reduzida/cancelada a multa 
imposta, vez confiscatória conforme entendimento do STF; e ainda,  subsidiariamente, 
seja convertido o julgamento em diligencia, para que seja afastada a dúvida quanto à 
documentação de prova apresentada nos autos.  

 



Mediante Resolução nº 073/2018, exarada às fls. 162/163, este 
órgão julgador converteu o feito em diligencia à Gerencia de Auditoria de Varejo e 
Serviços para discriminação dos documentos fiscais relativos às operações com 
mercadorias originárias de outro estabelecimento da mesma empresa das notas fiscais 
oriundas de outros estabelecimentos.    

 
Em resposta a Gerencia de Auditoria de Varejo e Serviços anexa ao 

feito demonstrativos contendo as planilhas nas quais são relacionadas as notas fiscais de 
entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ativo imobilizado do contribuinte, 
classificadas como aquisição ou recebimento em transferência conforme a natureza da 
operação.  

 
É, síntese, o relatório. 
 

V O T O    
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter deixado de registrar na Escrituração Fiscal Digital (EFD), o ajuste de débito 
código GO 000019 (EFD), do valor correspondente ao diferencial de alíquotas, do ICMS 
incidência na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo ou ativo 
imobilizado do seu estabelecimento. 

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. 

 
Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 

tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
De igual modo indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste 
feito em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no 
inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que o sujeito passivo nada 
apresenta que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

 
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, e tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 
6.930/09 (Regimento Interno do CAT), valho-me da faculdade conferida por este preceito 



normativo para transcrever excerto da decisão monocrática, prolatada às fls. 49/53, de 
autoria do provecto Julgador David Fernandes de Carvalho, da qual extraio os 
fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir quanto à matéria de 
fundo tratada nestes autos, nestes termos: 

 

“[...] 

Em nota explicativa (fls. 05), a autoridade fiscal autora do 
lançamento, assevera que as notas fiscais não registradas constante de relatório, 
anexo digital, foram objeto do lançamento do crédito tributário representado pelo 
auto de infração nº 4.01.16.020996-30, decorrente de falta de registro de nota fiscal 
referente a entrada de mercadoria, no qual foi aplicada a penalidade pelo não 
cumprimento da referida obrigação acessória, e o presente auto de infração foi 
lançado apenas o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e a multa do tributo a 
ele vinculada.  

Nesse sentido, dispõe a legislação tributária:  

 

CTE  

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente 
contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o 
pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos 
fixados na legislação tributária. 

…...................................................................................................  

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte 
obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o 
montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final 
de cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a 
débito no livro Registro de Apuração do ICMS.  

 

RCTE  

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o 
pagamento do ICMS devido é efetuado nos seguintes prazos: 

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

 II - relativamente ao diferencial de alíquotas:  

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar 
livros fiscais, no mesmo prazo fixado para o pagamento do 
imposto devido pelas operações ou prestações que realizar;  

 

Naturalmente que, ao deixar de registrar os documentos 
fiscais de entrada no livro próprio, o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
DIFAL. 

O sujeito passivo comparece ao processo, porém, nenhuma 
de suas alegações de defesa obtém êxito, senão, vejamos:  

a) não há nulidade processual por cerceamento do direito de 
defesa. Com efeito, a notificação do sujeito passivo para apresentação de 
documentos é um direito/dever do autuante, mas o mesmo não está vinculado ao 
conteúdo da notificação para o lançamento do crédito tributário. Ao encontrar 
qualquer irregularidade, o fisco é obrigado a fazer o lançamento do auto de 
infração. A pretensão do sujeito passivo, por outro lado, não encontra respaldo 
legal, de forma que pode não haver vínculo entre o que foi objeto de notificação e o 
auto de infração, podendo este ser mais amplo do que o conteúdo daquela. 



b) no mérito, a legislação é clara no sentido de que constitui 
fato gerador do ICMS a saída de mercadoria de qualquer estabelecimento, ainda 
que em transferência de estabelecimento do mesmo titular, ou seja, nos exatos 
termos do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96, in verbis:  

 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:  

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

 

Isso põe fim ao questionamento sobre a incidência ou não do 
imposto nas operações de transferência de mercadorias.  

Quanto aos alegados créditos de ICMS destacados nos 
documentos fiscais, que não teriam sido considerados pelo autuante, impõe 
esclarecer que o ICMS diferencial de alíquotas consiste no imposto calculado 
mediante a subtração do ICMS incidente sobre a mercadoria no estado de destino, 
calculado com a alíquota cheia, e o ICMS correspondente à tributação interestadual 
feita pelo contribuinte de origem. Disso resulta, de forma clara, na dedução do valor 
destacado no documento fiscal, ou o corretamente destacado, nos termos da 
legislação tributária. 

 

Já o alegado caráter confiscatório da multa não pode ser objeto de 
apreciação no julgamento administrativo, conforme § 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09, na 
medida em que envolve apreciação de constitucionalidade ou não da legislação tributária, 
que é competência do Poder Judiciário. 

[...]” 

 
Em adição aos argumentos supra expendidos, cumpre ressaltar que 

o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal estabelece que pertence ao Estado 
de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna 
e a interestadual relativamente às aquisições de bens e serviços para uso, consumo ou ativo 
imobilizado do estabelecimento destinatário, nestes termos: 

 

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

[...] 

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

[...] 

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

[...] 

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

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto; 

[...] 



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

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência e a preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, manter a decisão singular que julgou 
procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01733/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Diferencial de alíquotas. Aquisição interestadual de mercadoria 
destinada ao uso/consumo final do estabelecimento. 
Procedência. 
 
1. Rejeita-se apreliminar de cerceamento do direito de defesa, 
estando a autuação em conformidade com a Ordem de Serviço 
n° 29475, tendo a mesma sido referida no Descritivo 
Complementar da Ocorrência; 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige ICMS - 
diferencial de alíquotas incidente na aquisição interestadual de 
mercadoria destinada ao uso/consumo final do estabelecimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS – diferencial de alíquotas no 
valor de R$ 6.859,50 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incide sobre operação ode aquisição 
interestadual de mercadorias (SILOBAGS) destinadas ao uso ou consumo final do 
estabelecimento. 

 
Citados como infringidos o art. 11, § 1°, II, da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 76, II, “b”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 3° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo fiscal (fls. 9), cópias de DANFEs (fls. 10 a 17) e extrato de consulta ao 
SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 18 a 21), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 31 a 33), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 



 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 1054/2018-JULP (fls. 38 a 40). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 48 a 50), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa, argumentando que não foi apresentada previamente 
ao contribuinte nem está presentes nos autos a competente Ordem de Fiscalização. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, insistindo na alegação de a exigência do crédito tributário é indevida. 
 
Em aditamento ao recurso voluntário (fls. 65 a 68), o sujeito passivo 

argumenta que as notas fiscais arroladas no auto de infração acobertaram a aquisição 
interestadual de SILOBAS, mercadoria para incorporação ao ativo imobilizado da 
propriedade rural. 

 
Aduz que a utilização dos SILOBAGS na atividade fim do 

estabelecimento agropecuário possibilita classificar como bem do ativo imobilizado. 
 
Pleiteia a inclusão dos SILOBAGS no rol do NCM para efeito ode 

equiparação tributária aos produtos destinados ao ativo fixo de estabelecimento 
agropecuário. 

 
Com fundamento, no art. 3°, § 3°, da Instrução Normativa n° 990/10-

GSF, bem como no art. 6°, XCII, do Anexo IX do RCTE, transcritos no adendo, entende 
que o contribuinte está dispensado de recolher o ICMS diferencial de alíquotas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Na arguição de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito 

de defesa, o sujeito passivo citou como motivo da arguição a ausência nos autos da 
competente Ordem de Fiscalização e a falta de sua apresentação previamente ao 
contribuinte. 

 
Rejeito essa preliminar, pois a presente autuação está em 

conformidade com a Ordem de Serviço n° 29475 (fls. 6), tendo a mesma sido referida no 
Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4). 

 
MÉRITO 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS – diferencial de alíquotas no 

valor de R$ 6.859,50 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incide sobre operação ode aquisição 



interestadual de mercadorias (SILOBAGS) destinadas ao uso ou consumo final do 
estabelecimento. 

 
O sujeito passivo, com fundamento no art. 3°, § 3°, da Instrução 

Normativa n° 990/10-GSF, bem como no art. 6°, XCII, do Anexo IX do RCTE, a seguir 
transcritos, entende que o produto adquirido (SILOBAGS) está isento do ICMS diferencial 
de alíquotas. 

 
Art. 3º Considera-se produto intermediário a mercadoria integrada ou 
consumida no processo industrial. 
 
§ 3º Consideram-se, também, consumidas no processo de industrialização 
as partes e peças que, embora não possuam autonomia e façam parte de 
máquinas, ferramentas e equipamentos, perdem a utilidade em decorrência 
do contato direto com o produto que esta sendo fabricado, ou vice-versa, 
de tal forma que, em razão dessa inutilização, desgaste ou exaurimento, 
seja exigida sua reposição periódica, em prazo não superior a 12 (doze) 
meses. 

 
Art. 6º São isentos do ICMS: 
[...] 
XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada 
sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, 
inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 
13.453/99, art. 2º, IV); 
[...] 

 
No presente caso, de plano, não se aplica o art. 3°, § 3°, da Instrução 

Normativa n° 990/10-GSF, pelo fato dessa instrução tratar de matéria diversa da situação 
apresentada nestes autos. 

 
Em relação a pretensão da isenção prevista no art. 6°, XCII, do 

Anexo IX do RCTE, observo incialmente que o produto SILOBAG (silo bolsa) é um tubo 
flexível de polietileno desenvolvido como uma metodologia alternativa aos sistemas 
tradicionais de ensilagem, armazenagem de grão fertilizantes e subprodutos da cadeia 
agro-industrial, tem vida útil de 24 meses, mas só pode ser utilizado por uma safra, após o 
uso, o SILOBAG é cortado e o material deve ser descartado. 

 
A RESOLUÇÃO CFC n° 1177/09, em definições, item 6, diz: 

 
Ativo imobilizado é o item tangível que: 
[...] 
(a) se espera utilizar por mais de um período. 

 
Então firmou-se o entendimento de que o produto SILOBAG seria de 

uso e consumo, em função da possiblidade de utilização por uma safra apenas. 
 
Por outro lado, em consulta ao Convênio ICMS 52/91, não consta o 

SILOBAG (silo bolsa) no rol de produtos da respectiva NCM. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


Em consulta ao site da IPESA DO BRASIL COM. PRODS PLAST 
LTDA, emitente das notas fiscais autuadas, vê-se que ela concedeu o desconto de 8% na 
venda dos silos bolsa para compensação do diferencial de alíquotas. 

 
Diante do exposto, houve consenso da unanimidade de meus pares 

em reconhecer que o produto SILOBAG não está amparado pela isenção pleiteada, por se 
tratar de bem de consumo, sendo então devido o diferencial de alíquotas exigido no auto 
de infração. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
acompanhado da unanimidade de meus pares, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01738/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Deixou de debitar no Livro Registro de 
Apuração do ICMS, o valor correspondente ao diferencial de 
alíquotas, incidente na operação de aquisição das mercadorias 
para utilização na prestação de serviços de recauchutagem de 
pneus. Omissão de recolhimento do imposto. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, deixou de debitar 
no Livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 01/01/2012 a 31/12/2015 , o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas na importância de R$ 1.143.654,71 , incidente 
na operação de aquisição das mercadorias para utilização na prestação de serviços de 
recauchutagem de pneus, conforme demonstrativo e demais documentos que se 
encontram acostados ao processo, fls. 02 a 184. Dessa forma, suprimiu pagamento de 
imposto em igual importância ao débito não efetuado e, em consequência deverá pagar o 
ICMS não debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Têm-se como sujeitos passivos solidários os identificados às fls. 8 e 

9. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os nomeados solidários, 

com uma única peça defensória suscitam a nulidade da lide, vez que a exigência de 
recolhimento do ICMS é descabida, tendo em vista que a operação é de prestação de 
serviço, portanto, sujeita ao ISSQN. Que houve insegurança na determinação da infração. 
Pugnam pela exclusão dos nomeados polos passivos solidários da polaridade passiva do 
feito. Em face do mérito, alegam que o único suporte seria o Parecer nº. 228/2016 – 
GTRE/CS, em resposta à consulta formulada que teria contrariado a legislação a qual 
deveria ser considerada inepta. Discorre sobre os conflitos de competência, sobre a 
inexistência de fato gerador, fls 193 a201. Juntam documentos, fls. 202 a 221.   

 
Pela Sentença nº 4150/2017-JULP (fls. 222 a 223) o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 



Em grau de recurso voluntário os autuados, com uma única peça 
recursal, fls. 242 a 249, alegam que a responsabilidade pelo pagamento do diferencial de 
alíquota devido por não contribuintes só pode ser atribuída à autuada neste caso 
especialíssimo, não havendo previsão legal que esta solidariedade possa ser estendida a 
seus sócios. 

 
Aduzem que o Fisco, mais uma vez, agiu de maneira contraditória, 

pois ao mesmo tempo que o julgador singular entende que os insumos foram destinados à 
prestação de serviços no processo de recauchutagem de pneus, exige imposto como se 
tivessem sido disponibilizados para uso ou consumo final da própria empresa. É cediço 
que a autuada utiliza os insumos na prestação de serviços para terceiros, executa o 
serviço de recauchutagem de pneu e o devolve, não comercializando estes produtos, não 
havendo, portanto, base legal para a cobrança legal do ICMS pelo julgador intentada. 

 
Afirmam que o fato gerador deve sempre subsumir-se à hipótese de 

incidência prevista na lei, independente da denominação da atividade exercida, do local e 
das demais obrigações acessórias cumpridas ou não pelo contribuinte do ISS, e se o 
Estado de Goiás determina que as empresas que fornecem mercadorias juntamente com 
a prestação de serviço, devem inscrever-se no cadastro do Estado de Goiás, esta é mera 
medida de controle sobre estas operações, para verificar sua real finalidade. 

 
Alegam que 99% das mercadorias recebidas pela autuada e que são 

utilizadas na prestação de serviço de recauchutagem são provenientes de um único 
fornecedor e são imprestáveis para a revenda, já o 1% é composto por pneus e câmaras 
de ar, recebidos de outros fornecedores e são tributadas normalmente. Por fim requerem 
que declare nulo o auto de infração. Juntam documentos (fls. 250 a 789). 

 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 792 a 794) a tomar conhecimento 

da Resolução nº 158/2017, querendo manifestar-se. 
 
Resolução da  Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo 

Tributário, em sessão realizada no dia 08/12/2017, acatando proposição do Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, por unanimidade de votos, converte o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão, no 
escopo de que sejam trazidos aos autos esclarecimentos, em especial, quanto aos 
seguintes quesitos, sem prejuízo de outras questões que eventualmente a Autoridade 
fiscal reputar necessárias: 

     
1) Houve, no período autuado, saídas de pneus recauchutados, a 

título de venda ou à base de troca? Em caso afirmativo, qual fora a sua proporção em 
relação às saídas totais e às prestações de serviço de recauchutagem? 

   
2) De igual forma, a matéria-prima utilizada na recauchutagem, 

adquirida da BORRACHAS VIPAL S/A, fora em algum momento revendida pela empresa 
no período considerado? 

   
 3) Quais espécies de mercadorias foram efetivamente vendidas 

durante o período fiscalizado? (pneus novos, recauchutados, remold, câmaras de ar etc) A 
empresa adquiriu pneus "à base de troca"? 

   
4) Todas as mercadorias discriminadas na inicial foram adquiridas 

exclusivamente para o fim de utilização na prestação de serviços a terceiros 
encomendantes ou, ao contrário, podem também ter sido utilizadas para outros fins? 



   
5) os pneus a serem recauchutados, durante o período considerado 

na autuação, foram exclusivamente fornecidos por terceiros encomendantes, sendo os 
mesmos da propriedade destes, para prestação de serviços de recauchutagem? 

   
6) Sob o contexto das indagações anteriores, quais foram as 

proporções dessas vendas/ retornos de encomendas? 
     
APÓS, que os autos sigam à GEPRO para que o sujeito passivo, na 

pessoa de seu advogado, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
O trabalho revisional encontra-se acostado ao processo, fls. 765 a 

791 e tem, em conclusão a informação de todas as mercadorias discriminadas na inicial 
foram adquiridas exclusivamente para o fim de utilização na prestação de serviços a 
terceiros encomendantes.  

 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional a defesa pede a nulidade 

do feito e seu arquivamento, fls. 796 a 800. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Destaca-se que a parte abriu mão das preliminares, quando de sua 

sustentação oral, após o retorno do processo da revisão designada às fls. 762/764.  
 
Meritoriamente a matéria exigiu análise fática diante das situações 

postas e relativamente a atividade, em si, da empresa.  
 
A autuação, conforme nota explicativa, baseou-se no Parecer nº. 

228/2016 -  GTRE/CS. 
 
Ao caso concreto, tem-se que a atividade mista não se configurou, 

sendo que o fato gerador deve-se ater a hipótese de incidência, prevista em lei e não a 
denominação da atividade descrita e não há que presumir fato gerador do ICMS 
inexistente em lei, vez que o artigo 97, III do CTN atribui expressamente à lei, a 
competência para a definição do sujeito passivo de cada obrigação tributária.  

 
A diligência de fls. 765 a 791 elaborada no sentido de esclarecer a 

ocorrência em si traz a verdade do ocorrido conforme se depreende pela leitura do 
documento de fls. 790/791.  

 
Chama-se a atenção para a resposta contida no tópico de nº. 1 a 4, 

onde comprovado está que não houve fato gerador.       
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

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

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01753/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Auto de infração e imposição de multa lavrado 
pelo fisco estadual em vista da ausência de escrituração de nota 
fiscal de entrada em livro fiscal próprio, bem como em razão da 
falta de pagamento do imposto. Lançamento improcedente. 
 
A comprovação de ausência do ilícito fiscal, que ampara a 
exigência do cumprimento de obrigação tributária principal ou 
acessória, impede a constituição do crédito e suporta a 
declaração da improcedência do auto de infração no curso do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos em rito processual contencioso em duplo grau que 
o sujeito passivo em epígrafe deixou de escriturar no Livro Registro de Entradas a nota 
fiscal nº 298795 referente à aquisição em operação interestadual de mercadorias para uso 
ou consumo do estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao 
diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo da 
obrigação de pagar o imposto, na importância de R$ 7.793,00, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos, fls. 02 a 05, 

inclusive do Parecer nº 971/2011 - GEOT. 
 
 O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls. 06 a 07), e não 

tendo comparecido lavrou-se o Termo de Revelia (fls. 08). Foi novamente intimada para se 
manifestar em segunda instância às fls. 10/11. 

 
Ciente, o sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 14/25, 

arguindo preliminarmente, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de 
defesa, por infringência ao artigo 196 do Código Tributário Nacional. Alega, também, 
incompetência funcional da autoridade lançadora, pois a mesma não é legalmente 
competente para fiscalizar empresa de médio porte, bem como, não existe portaria da 
Superintendência da Receita determinando a fiscalização de forma genérica. Destaca, 
ainda, que a empresa vinha enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos e que 
não tinha condições de efetuar compras para consumo, pois adquiria o necessário para a 
sobrevivência. Por fim, alega que a autoridade fiscal não remeteu à empresa cópia da nota 



fiscal objeto da autuação e por esta razão requer que lhe seja fornecida tal cópia, para que 
possa se defender da acusação. Requer, assim, a improcedência do lançamento. 

A Primeira Câmara do CAT, resolveu converter o julgamento em 
diligência, conforme Resolução n°079/2015 às fls.51, encaminhando os autos a Delegacia 
Regionais de Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que o auditor fiscal 
esclarecesse, se o sujeito passivo efetivamente prestava serviço de transporte, tendo 
como tomador de serviços terceiros que não seja efetivamente a própria empresa de 
transporte, conforme entendimento consignado no parecer supracitado; e se o bem 
adquirido, constante da nota fiscal objeto do presente processo, semi-reboque basculante, 
estava sendo utilizado na prestação de serviço de transporte a terceiros ou na atividade 
principal do sujeito passivo, extração de produtos minerais, servindo para transporte de 
mercadoria extraída do local da extração até o seu estabelecimento, e anexou 
documentos constantes de fls.54 a 59. 

 
Encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, o 

seu titular informou, que não foi possível prestar os esclarecimentos solicitados devido ao 
não atendimento pelo sujeito passivo ás notificações n°008 e 009/2015, que exigiam do 
mesmo a apresentação dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços de 
transportes no período de 01/09/2012 a 30/11/2012 para que fosse realizada a análise de 
que o sujeito passivo efetivamente presta serviços de transporte tendo como tomador de 
serviços terceiros que não sejam a própria empresa de transporte e se o bem adquirido 
constante da nota fiscal objeto do presente processo, semi-reboque basculante, foi 
utilizando na prestação destes serviços. Diante do exposto, sugeriu que o processo fosse 
encaminhado como revisão e não apenas esclarecimento, para que pudesse ser expedida 
uma ordem de serviço para fins de uma auditoria com o objetivo de analisar a veracidade 
das informações prestadas pelo mesmo constante de suas EFDs e realizar o cotejamento 
com as informações apuradas. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da resolução 

79/2015 e resultado da diligencia (fls.62 a 63), sobre a qual se manifestou as fls. 66, 
reitera a efetivação da diligência. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu 

encaminhar, novamente, os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia para 
que o Auditor Fiscal estranho à lide promova revisão nos autos, tomando-se por referência 
os questionamentos e assertivas expostos na Resolução n°79/15- I CJUL, fls. 51 dos 
autos. 

 
Em atendimento a Resolução foi anexado o relatório às fls. 72 a 73 

em que o auditor concluiu que a entrega dos arquivos Sintegra e EFD's, a 
complementação do CNAE incluindo a prestação de serviço de transporte e a emissão dos 
CTRC's foram anteriores à autuação. Devidamente notificados os sócios não foram 
encontrados nos endereços declarados, com exceção de um deles; o senhor Ivon 
Menegotto compareceu informando que não fazia mais parte do quadro societário, não 
tendo acesso a notificação, sendo a aquisição do bem imobilizado se deu em 13/06/2012 
e a emissão dos CTRC em set/ out/nov DE 2012, portanto anterior a saída do quadro 
societário; a falta de esclarecimentos não permite responder os quesitos propostos na 
resolução e por fim, no período de funcionamento, foram emitidos CTRC's somente em 
setembro, outubro e novembro de 2012. Foram prestações isoladas não comprovadas de 
forma inequívoca, não nos permitindo afirmar com certeza que o mesmo exerce a 
atividade de transportador rodoviário de cargas, mesmo que de forma secundaria. 

 



Foram anexados aos autos documentos (fls. 74 a 132) estando a 
declaração do Ivon Megotto às fls. 95. 

 
O sujeito passivo foi intimado da diligência (fls. 133 a 136). 

Manifestando-se às fls. 139 a 140, alegou que o fisco não logrou êxito em demostrar que o 
contribuinte incorreu nas infrações apontadas na peça básica, não cabendo ao fisco sob 
pretexto nenhum imputar ao contribuinte a obrigação de apresentar provas nos autos. 
Requereu o não reconhecimento do fato gerador. Junta documentos tais como, a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado de Goiás, a Sétima Alteração Contratual 
Consolidada, a Relação de Operações de Transporte rodoviário de cargas e várias CT'e 
onde demonstra a ocorrência de operações com terceiros. 

 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 

 
Conforme relatado, o presente processo trata de exigência de ICMS 

diferencial de alíquotas e multa formal, por omissão de registro de nota fiscal de entrada 
no livro fiscal próprio. 

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo se inscreveu no 
Cadastro Estadual, informando um CNAE principal de comércio atacadista de produtos de 
extração mineral, exceto combustíveis, correspondente a 95%, e um CNAE secundário de 
transporte rodoviário de carga, correspondente a 5%. O CNAE-Fiscal é fundamental para 
a verificação da regularidade do uso do benefício fiscal, em tela, é elemento que deve 
expressar atividade econômica do contribuinte. 

O Parecer nº 971 da Gerência de Orientação Tributária (fls.03) 
juntado pelo próprio auditor, observa "que a prestação de serviço de transporte envolve 
necessariamente uma relação bilateral, pois conceitualmente o contrato de prestação de 
serviços é aquele em que uma das partes se obriga para com a outra a prestar-lhe 
determinada atividade (obrigação de fazer), mediante certa remuneração, portanto, a rigor, 
só haverá prestação de serviço de transporte se esta for para terceiros”. 

Assim, consta da legislação em vigor, à época: 

"Código Tributário Estadual - CTE 

Art. 3º. Fica isenta de ICMS, relativamente ao diferencial de alíquotas, a 
aquisição interestadual realizada até 31 de dezembro de 2011: 

I – de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da Norma 
Brasileira de Mercadorias – NBM/SH, destinados a empresa prestadora de 
serviços de transporte rodoviário de cargas." 
 
"Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE 

Anexo IX  

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término da 
vigência do benefício. 

LVII – relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei 16271/08 – Art 3º: de reboque e de semi-reboque, classificados no 



Código 8716 da Norma Brasileira de Mercadorias – NBM/SH, destinados a 
empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas." 

 
Ao final o Parecer conclui que: 
 
1 – Faz jus ao benefício fiscal, em comento, a empresa que presta 

serviço de transporte rodoviário de cargas, ainda que como atividade secundária, pois, 
onde o legislador não distinguiu, não deve o intérprete fazê-lo. 

2 – Para caracterizar prestação de serviço há necessidade de um 
tomador do serviço, que não seja a própria empresa de transporte. Vale notar que podem 
ser constituídas empresas prestadoras de serviço de transporte de cargas exclusivas para 
um grupo empresarial. 

3 – No caso de empresa que passe a operar com prestação de 
serviço de transporte de cargas, estará apta a utilizar o benefício a partir da alteração no 
Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás. 

Consta dos autos que a empresa emitiu diversos conhecimentos de 
transporte para terceiros, que desde 13/02/2011 possuía CNAE específico para transporte 
rodoviário de carga, sendo que a nota fiscal de aquisição do semi-reboque foi emitida em 
13/06/2012. 

No caso em comento/Na hipótese em comento, porém, ficou 
evidenciado que a empresa, embora de forma secundária, presta serviços de transportes 
a terceiros, nos termos da legislação em vigor, e, portanto, a empresa cumpriu o que 
determina a legislação acima citada e faz jus à isenção prevista. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01789/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota nas entradas de 
mercadorias para ativo imobilizado - operação de transferência 
de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular. Nulidade 
parcial do processo. Retorno à Câmara Julgadora. Decisão 
unânime. 
 
O processo é devolvido à Câmara Julgadora para novo 
julgamento e para a inclusão decisória do mérito da autuação, 
quando houver o afastamento da causa preliminar de 
insegurança na determinação da infração, oportunidade em que 
o volume retorne ao seu curso normal, porém com a proteção 
legal de que o contribuinte tenha o pleno exercício do seu 
direito de defesa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, José 
Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, estampada na peça básica, afirma que o sujeito 
passivo realizou saída interestadual de mercadorias em transferência a estabelecimento 
da mesma empresa situado em Guarulhos-SP, CNPJ 76.592.484/0058-02, sem destacar o 
imposto correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção ou não 
incidência do ICMS, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 22.813,34 (vinte e dois mil, oitocentos e 
treze reais e trinta e quatro centavos), junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

  
A base legal dada por infringida atende ao comando dos artigos 11, 

40 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o artigo 163, inciso V, alínea "b" do Decreto nº 
4.852/97-RCTE. Na sequência, a fiscalização propõe a penalidade prescrita no artigo 71, 
inciso VIII, alínea "c", agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Nota Explicativa (fls. 04 a 05), 
Planilha 1 (fl. 06), 5ªs vias das notas fiscais (fls. 07 a 20), Auditoria Básica do ICMS (fls. 21 
a 24), cópia de auto de infração (fls. 25/26) e Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 27 a 29).  

  



A autuada impugna o lançamento do crédito tributária na primeira 
fase processual, (fls. 40 a 47), argui a nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, por entender que não existi sintonia entre os dispositivos legais 
apontados como infringidos e, ainda, tem dúvidas quanto aos cálculos do crédito tributário 
exigido pela fiscalização.  

 
No mérito, afirma que os equipamentos entraram no território goiano 

em operação de transferência das filiais de Guarulhos/SP e Lages/SC, onde integraram o 
ativo imobilizado das empresas coligadas e são correspondentes a equipamentos usados.  

 
Sustenta que as operações não são de aquisição e sim de 

transferência. Cita decisões judiciais a respeito do deslocamento de mercadorias entre 
estabelecimentos da mesma empresa e propugna pela improcedência do feito.  

 
O julgador singular, na Sentença nº 3093/11 – JULP, (fls. 65 a 67), 

confirma a exigência inicial, depois de não acatar a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração. 

  
Após as notificações legais, o autuado recorre do julgamento 

singular, fls. 72 a 94, onde alega que os artigos legais citados na sentença monocrática 
não se encaixam no caso concreto, pois a recorrente não é, de fato, o contribuinte em 
questão. Portanto, não tem como enquadrá-lo nesses dispositivos, pois, "...nenhum dos 
dispositivos legais citados no auto de Infração ratifica p disposto no Convenio n. 19/21, por 
esta razão este convênio não poderá ser utilizado para manter a exigência fiscal ora 
discutida", fl. 90.   

 
Sustenta que o Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar questões 

semelhantes à presente “decidiu que a transferência de mercadoria entre sedes de uma 
mesma empresa, mesmo quando localizadas em estados diferentes não configura a 
circulação da mercadoria, razão pela qual não ocorre a incidência do ICMS", fl. 90. Em 
auxílio da sua tese transcreve diversos julgados e súmulas do STJ, que acredita serem 
amparadoras das suas afirmações. Transcreve, também, a Súmula nº 166 do STJ. 

 
Ao final, requer o cancelamento do feito.   
 
Por meio do Acordão n°2729/2012 da IV CJUL do Conselho 

Administrativo Tributário-CAT, por maioria de votos, decidiu acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, para declarar, de consequência, nulo "ab initio" o processo, fls. 104 a 106. 

 
A Fazenda Pública, atenta ao prazo, opõe recurso ao Conselho 

Pleno do CAT, onde discorda das conclusões do acórdão supramencionado para requerer 
a reforma da decisão recorrida e a devolução do processo à Câmara Julgadora do CAT 
para exame do mérito.  

 
Acresce que as Notas Explicativas de fl. 04, anexadas pelos autores 

do procedimento fiscal aos autos, deixam claro que a ação do fisco tomou por base a 
legislação estadual, bem como o Convênio ICMS n° 19/1991, o qual firma entendimento 
sobre a matéria. Transcreve a Cláusula Primeira para efeito de garantir a sua tese 
recursal.  

 
Ao teor do exposto, ante as evidentes provas dos autos, bem como a 

legislação em vigor, e estando atendidos os pressupostos recursais, requeremos seja o 



presente recurso recebido e provido para, reformando o r. Acórdão Cameral, retornar o 
processo à Câmara Julgadora para que seja examinado o mérito, fls. 108 a 110. 

 
O sujeito passivo contradita o recurso do Representante da Fazenda 

Pública Estadual, argumenta que a operação submetida ao lançamento é transferência de 
bem imobilizado entre estabelecimento da mesma empresa, motivo pelo qual não há como 
negar que falta amparo a pretensão do recurso.  

 
A orientação dada pelo STJ tem estas premissas definidas e por isso 

exclui a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo 
contribuinte, pois não há circulação jurídica (venda) da mercadoria.  

 
Entende que o recurso pretende dar um tratamento distinto ao 

diferencial de alíquota e com isso evitar a aplicação da orientação do STJ ao caso, o que 
não seria possível, conforme demonstrado.  

 
Alega que não há como determinar que um tributo é devido se não 

houver uma definição daquele que deve pagar e daquele que deve receber tal prestação. 
O critério pessoal esclarece quem é o sujeito da conduta prevista no antecedente e aquele 
que possuirá o direito de exigir a prestação.  

 
No caso presente o sujeito passivo teria o que realizasse operação 

de circulação de mercadoria, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu, uma vez que 
a transferência entre estabelecimento não se caracteriza como negócio jurídico de 
mudança de propriedade do bem, deixando de se caracterizar a circulação jurídica da 
mercadoria essencial para caraterização do núcleo da materialidade do ICMS. Acredita 
que não havendo operação de circulação jurídica não há como estabelecer os elementos 
espacial e temporal. 

 
Por fim, requer que o recurso não seja admitido ou, caso admitido, 

seja inacolhido no mérito uma vez que ficou demonstrada a nulidade do lançamento fiscal 
em razão da insegurança na determinação da infração. Requer-se que as intimações 
relativas ao presente feito sejam feitas na Rua Major Bibiano Rodrigues de Lima, 194 – 
Bairro Coral, Lages/SC.  

 
Cabe ainda salientar que a empresa contribuinte nomeou novo 

patrono para a causa, não sendo mais o caso de as intimações serem encaminhadas para 
o endereço enviado, fls. 116 a 122. 

 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 Na forma descrita na peça inaugural deste feito, o sujeito passivo 

deixou de destacar o imposto correspondente nos documentos fiscais, no valor de 
R$22.813,34 (vinte e dois mil, oitocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), 
incidentes nas operações de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo e 
ativo imobilizado, transferidas pelos estabelecimentos coligados com a empresa autuada, 
situados em São Paulo, conforme demonstrativos e documentos anexos.    

 



No julgamento cameral, o mérito da matéria não foi a principal ponte 
para a sua apreciação, visto o acolhimento da preliminar de nulidade da peça basilar, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo e declarado nulo 
“ab initio” o processo. 

 
No entanto, as razões apresentadas no acórdão cameral e ora 

recorrido, o Conselheiro Relator do referido acórdão utilizou o ensinamento da Súmula 166 
do STJ, a qual diz respeito à não configuração do fato gerador do ICMS, visto a 
inexistência de mudança de titularidade, conforme entendimento amplamente conhecido. 

 
Desta feita, o decisório recorrido utilizou-se de fundamento afeito ao 

mérito da causa para definir a improcedência do auto de infração, tanto que ementou: 
 
“O STJ já sumulou (Súmula nº 166) que não é fato gerador do 
ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte. 
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, a peça básica deverá ser julgada nula, bem como nulo 
"ab initio" o processo”, fl. 104. 
 
A não ocorrência de fato gerador da obrigação tributária não constitui 

falha formal apta a ensejar acolhimento de preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, mas causa para explicitar a improcedência do 
lançamento tributário, (na questão de mérito).  

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual exerce o seu direito 

de recorrer ao Conselho Superior com o objetivo de reforma da decisão proferida pela 
Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário. 

 
A tese da discordância do julgamento cameral pelo Representante da 

Fazenda Pública Estadual tem por base as explicações contidas nas Notas Explicativas 
dos auditores fiscais, em especial, na parte onde esclarece que o procedimento fiscal é 
claro, uma vez que a ação fiscal tem o suporte da legislação estadual, identificada no 
campo próprio do auto de infração, assim como o Convênio ICMS nº 19/1991, o qual firma 
o entendimento de que o diferencial de alíquota é devido a este território goiano. 

 
Na sequência, o Representante Fazendário continua com a sua 

fundamentação recursal e afirma que: 
 
“No que concerne à súmula 166 do STJ e à alegação de inexistência 

de fato gerador do ICMS nas transferências, observe-se, abaixo, o que afirma o ilustre 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, em voto proferido no julgamento plenário, 
acórdão do CONP nº 2295/2008”, e transcreve parte deste decisório no seu recurso, fl. 
110. 

 
Discordamos dessa conclusão, porém a minha tese de mérito será 

oportunamente transcrita quando o processo obtiver novo julgamento pela Câmara 
Julgadora deste Conselho Administrativo Tributário, visto que, nesta oportunidade, não se 
discute mérito, mas, tão somente, a questão da nulidade do processo, contida no Acórdão 
da IV CJUL nº 2729/2012, fls. 104/106 dos autos.  

 



Em face do exposto e ao votar este recurso, decido, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01790/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota nas entradas de 
mercadorias para ativo imobilizado - operação de transferência 
de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular. Nulidade 
parcial do processo. Retorno à Câmara Julgadora. Decisão 
unânime. 
 
O processo é devolvido à Câmara Julgadora para novo 
julgamento e para a inclusão decisória do mérito da autuação, 
quando houver o afastamento da causa preliminar de 
insegurança na determinação da infração, oportunidade em que 
o volume retorne ao seu curso normal, porém com a proteção 
legal de que o contribuinte tenha o pleno exercício do seu 
direito de defesa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, estampada na peça básica, afirma que o sujeito 
passivo deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS, o valor correspondente 
ao diferencial de alíquotas, no valor de R$ 177.575,38 (cento e setenta e sete mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), incidentes nas operações de 
aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo e ativo imobilizado, transferidas 
pelos estabelecimentos da mesma empresa (TRANSPORTADORA BINOTTO S/A), 
situados em São Paulo e Santa Catarina, conforme demonstrativos e documentos anexos.   
Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS não debitado junto com os acréscimos 
legais. 

  
A base legal dada por infringida atende ao comando do artigo 63, § 

2º da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o artigo 76, inciso II, alínea "a" do Decreto nº 4.852/97-
RCTE e artigo 2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF. Na sequência, a fiscalização 
propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso III, alínea "l" (L) do CTE. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Nota Explicativa (fls. 04 a 06), 
Planilha 1 (fls. 07/08), cópia de notas fiscais (fls. 09 a 59), Parecer n.º 1591/2009-GPT (fls. 
60 a 63), Auditoria Básica do ICMS (fls. 64 a 67), cópia de auto de infração (fls. 68/69) e 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 70 a 72).  



  
A autuada impugna o lançamento do crédito tributária na primeira 

fase processual, (fls. 83 a 90), argui a nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, por entender que não existi sintonia entre os dispositivos legais 
apontados como infringidos e, ainda, tem dúvidas quanto aos cálculos do crédito tributário 
exigido pela fiscalização.  

 
No mérito, afirma que os equipamentos entraram no território goiano 

em operação de transferência das filiais de Guarulhos/SP e Lages/SC, onde integraram o 
ativo imobilizado das empresas coligadas e são correspondentes a equipamentos usados.  

 
Sustenta que as operações não são de aquisição e sim de 

transferência. Cita decisões judiciais a respeito do deslocamento de mercadorias entre 
estabelecimentos da mesma empresa e propugna pela improcedência do feito.  

  
O julgador singular, na Sentença nº 3126/11 – JULP, (fls. 109 a 111), 

confirma a exigência inicial, depois de não acatar a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração. 

  
Após as notificações legais, o autuado recorre do julgamento 

singular, fls. 116 a 128, onde alega que os artigos legais citados na sentença monocrática 
não se encaixam no caso concreto, pois a recorrente não é, de fato, o contribuinte em 
questão. Portanto, não tem como enquadrá-lo nesses dispositivos, "...uma vez que não há 
previsão da hipótese de incidência da lei, nos termos descritos do auto de infração".   

 
No mérito, sustenta que "as operações não são tributadas. Nenhuma 

das hipóteses que o julgador traz na decisão faz conexão com o caso em concreto. Não 
está se tratando de mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento, ou adquirida 
inicialmente para comercialização ou industrialização. Está se tratando de transferência de 
mercadorias do ativo", fl. 123. Cita julgados e súmulas do STF para amparar suas 
afirmações.  

 
Ao final, requer o cancelamento do feito.   
 
Por meio do Acordão n°2627/2012 da IV CJUL do Conselho 

Administrativo Tributário-CAT, por maioria de votos, decidiu acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, para declarar, de consequência, nulo "ab initio" o processo, fls. 138 a 141. 

 
A Fazenda Pública, atenta ao prazo, opõe recurso ao Conselho 

Pleno do CAT, onde discorda das conclusões do acórdão supramencionado para requerer 
a reforma da decisão recorrida e a devolução do processo à Câmara Julgadora do CAT 
para exame do mérito.  

 
Acresce que as Notas Explicativas de fl. 04, anexadas pelos autores 

do procedimento fiscal aos autos, deixam bem claro que a ação do fisco tomou por base a 
legislação estadual, bem como o Convênio ICMS n° 19/1991, o qual firma entendimento 
sobre a matéria. Transcreve a Cláusula Primeira para efeito de garantir a sua tese 
recursal.  

 
Ao teor do exposto, ante as evidentes provas dos autos, bem como a 

legislação em vigor, e estando atendidos os pressupostos recursais, requeremos seja o 



presente recurso recebido e provido para, reformando o r. Acórdão Cameral, retornar o 
processo à Câmara Julgadora para que seja examinado o mérito, fls. 143 a 146. 

 
O sujeito passivo contradita o recurso do Representante da Fazenda 

Pública Estadual, argumenta que a operação submetida ao lançamento é transferência de 
bem imobilizado entre estabelecimento da mesma empresa, motivo pelo qual não há como 
negar que falta amparo a pretensão do recurso.  

 
Afirma que a “orientação do STJ segue exatamente estas premissas 

e por isso exclui a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte, pois não há circulação jurídica (venda) da mercadoria”, fl. 154.  

 
Entende que o recurso pretende “dar um tratamento distinto ao 

diferencial de alíquota e com isso evitar a aplicação da orientação do STJ ao caso, o que 
não seria possível, conforme demonstrado”, fl. 155.  

 
Alega que não “há como determinar que um tributo é devido se não 

houver uma definição daquele que deve pagar e daquele que deve receber tal prestação. 
O critério pessoal esclarece quem é o sujeito da conduta prevista no antecedente e aquele 
que possuirá o direito de exigir a prestação.  

 
No caso presente o sujeito passivo seria o que realizasse operação 

de circulação de mercadoria, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu, uma vez que 
a transferência entre estabelecimento não se caracteriza como negócio jurídico de 
mudança de propriedade do bem, deixando de se caracterizar a circulação jurídica da 
mercadoria essencial para caraterização do núcleo da materialidade do ICMS”, fl. 155.  

 
Acresce que não “havendo operação de circulação jurídica não há 

como estabelecer os elementos espacial e temporal” da folha citada. 
 
Por fim, requer que o recurso não seja admitido ou, caso admitido, 

seja inacolhido no mérito uma vez que ficou demonstrada a nulidade do lançamento fiscal 
em razão da insegurança na determinação da infração.  

 
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas na 

Rua Major Bibiano Rodrigues de Lima, 194 – Bairro Coral, Lages/SC.  
 
Cabe ainda salientar que a empresa contribuinte nomeou novo 

patrono para a causa, não sendo mais o caso de as intimações serem encaminhadas para 
o endereço enviado, fls. 152 a 158. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 Na forma descrita na peça inaugural deste feito, o sujeito passivo 

deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS, o valor correspondente ao 
diferencial de alíquotas, no valor de R$ 177.575,38 (cento e setenta e sete mil, quinhentos 
e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), incidentes nas operações de aquisição das 
mercadorias destinadas ao uso/consumo e ativo imobilizado, transferidas pelos 



estabelecimentos da coligados com a empresa autuada, situados em São Paulo e Santa 
Catarina, conforme demonstrativos e documentos anexos.    

 
No julgamento cameral, o mérito da matéria não foi a principal ponte 

para a sua apreciação, visto o acolhimento da preliminar de nulidade da peça basilar, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo e declarado nulo 
“ab initio” o processo. 

 
No entanto, as razões apresentadas no acórdão cameral e ora 

recorrido, o Conselheiro Relator do referido acórdão utilizou o ensinamento da Súmula 166 
do STJ, a qual diz respeito à não configuração do fato gerador do ICMS, visto a 
inexistência de mudança de titularidade, conforme entendimento amplamente conhecido. 

 
Desta feita, o decisório recorrido utilizou-se de fundamento afeito ao 

mérito da causa para definir a improcedência do auto de infração, tanto que ementou: 
 
“O STJ já sumulou (Súmula nº 166) que não é fato gerador do 
ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte. 
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, a peça básica deverá ser julgada nula, bem como nulo 
"ab initio" o processo”, fl. 104. 
 
A não ocorrência de fato gerador da obrigação tributária não constitui 

falha formal apta a ensejar acolhimento de preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, mas causa para explicitar a improcedência do 
lançamento tributário, (na questão de mérito).  

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual exerce o seu direito 

de recorrer ao Conselho Superior com o objetivo de reforma da decisão proferida pela 
Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário. 

 
A tese da discordância do julgamento cameral pelo Representante da 

Fazenda Pública Estadual tem por base as explicações contidas nas Notas Explicativas 
dos auditores fiscais, em especial, na parte onde esclarece que o procedimento fiscal é 
claro, uma vez que a ação fiscal tem o suporte da legislação estadual, identificada no 
campo próprio do auto de infração, assim como o Convênio ICMS nº 19/1991, o qual firma 
o entendimento de que o diferencial de alíquota é devido a este território goiano. 

 
Na sequência, o Representante Fazendário continua com a sua 

fundamentação recursal e afirma que: 
 
“No que concerne à súmula 166 do STJ e à alegação de inexistência 

de fato gerador do ICMS nas transferências, observe-se, abaixo, o que afirma o ilustre 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, em voto proferido no julgamento plenário, 
acórdão do CONP nº 2295/2008”, e transcreve parte deste decisório no seu recurso, fl. 
110. 

 
Discordamos dessa conclusão, porém a minha tese de mérito será 

oportunamente transcrita quando o processo obtiver novo julgamento pela Câmara 
Julgadora deste Conselho Administrativo Tributário, visto que, nesta oportunidade, não se 



discute mérito, mas, tão somente, a questão da nulidade do processo, contida no Acórdão 
da IV CJUL nº 2627/2012, fls. 138/141 dos autos.  

 
Em face do exposto e ao votar este recurso, decido, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria.  

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01800/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Não 
pronunciada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Exigência de 
ICMS diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem 
destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento. 
Improcedência.   
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la (Decreto n° 6.930/09, art. 18, §1º); 
 
2. São isentos de ICMS, relativamente ao diferencial de 
alíquotas, a aquisição interestadual de reboque e de 
semirreboque, classificados no Código 8716 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas 
(RCTE, Anexo IX, art. 7°, LVII, "a"); 
 
3. Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem 
destinado ao ativo imoblizado do estabelecimento, estando a 
operação amparada pela isenção prevista no artigo 7º, LVII, "a" 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 18, 
§1º do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Por 
unanimidade de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira 
D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência do ICMS Diferencial de 
Alíquotas no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, pela aquisição em operação interestadual de bem 
destinado ao uso/consumo do estabelecimento. 

 
Citados como infringidos os arts. 45 e 51, §§ 1º, II e 3º, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 32, § 1º e 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, III, “a” da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 
entrega de relatórios digitais (fls. 4), extrato da Nota Fiscal n° 020548 (fls. 5), cópia do 
Parecer nº 971/2011-GEOT (fls. 7 a 8) e mídia CD (fls. 13) 

 
O Parecer nº 971/2011-GEOT foi expedido em razão de consulta 

formulada pela Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, o qual apresenta resposta 
para as seguintes indagações: (i) O Prestador de serviço de transporte rodoviário de carga 
amparado pelo benefício em tela seria o contribuinte que desenvolve a atividade 
econômica enquadrada de acordo com a tabela atual de códigos da CNAE-Fiscal como 
atividade principal ou o mesmo se estenderia aos contribuintes que possuem atividade 
secundária de "prestador de serviço rodoviário de cargas"? (ii) Caso o benefício se 
estenda a contribuinte com atividade secundária enquadrada no CNAE-Fiscal delineado, 
este teria direito ao benefício da isenção de ICMS, ainda que não preste serviço para 
terceiros? (iii) No caso de contribuinte que migre sua atividade econômica para prestador 
de serviço de transporte rodoviário de cargas, estaria ele apto a beneficiar-se da isenção 
do diferencial de alíquota, em comento, na data da alteração da atividade econômica na 
Junta Comercial e Receita Federal, ou, somente a partir da data de alteração no Cadastro 
de Contribuintes do Estado de Goiás? 

 
Informaram as autoridades fiscais que foram feitas duas notificações 

à autuada, a primeira objetivando a comprovação do recolhimento do diferencial de 
alíquotas e a segunda solicitando documentos que comprovassem a atividade de 
transportador, especificamente conhecimentos de transporte emitidos para um tomador de 
serviço que não seja a própria empresa (prestação de serviço de transporte de terceiros). 

 
Em relação à primeira notificação, a autuada justificou que exerce 

como atividade econômica principal o comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, CNAE-Fiscal 4731-8/00, e como atividade econômica secundária, 
Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE-Fiscal 4930/02, e que por este motivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS-Diferencial de Alíquotas, visto que utilizou o benefício 
fiscal previsto no artigo 7º, inciso LVII, letra "a" do anexo IX do RCTE. 

 
Quanto à segunda notificação, informam as autoridades fiscais (fls. 

10) que esta não foi não atendida e, por via disto, concluiu-se que “este contribuinte NÃO 
faz jus ao benefício fiscal (Isenção na compra de reboque e semirreboque) em 
comento”. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 21 a 23), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando ser indevida a exigência do ICMS 
diferencial de alíquotas, visto que à época da aquisição da mercadoria constante da Nota 
Fiscal n° 020548, a empresa preenchia todas as condições para usufruir da isenção 
prevista no art. 7°, LVII, “a”, do Anexo IX do RCTE. 

 
Aduz ainda que o Parecer n° 971/2011-GEOT em nada fundamenta 

a alegação da autoridade lançadora para sustentar a presente autuação. 
 
Junta recibos referentes a serviços de carretos efetuados em vários 

meses, bem como apresenta página do livro Razão relativo aos registros desses 
documentos (fls. 64 a 76), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 4207/2016 (fls. 88 a 90). 
 



Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 94 a 
103), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de incompetência funcional da autoridade lançadora. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando isenção do pagamento do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de reboque e semirreboque, classificados na NCM/SH 8716, com fulcro na 
legislação vigente a data de realização do negócio jurídico em questão, ou seja, art. 7°, 
inc. LVIII, alínea "a" do Anexo IX do Decreto n° 4.852 de 29 de dezembro de 1997. 

 
A realidade que se apresenta nos autos é que o contribuinte tem 

como atividade secundária o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e demonstrou a realização efetiva 
da prestação de serviço de transporte de carga, através das cópias do seu livro Diário com 
lançamento dos recibos de fretes realizados, bem como cópias dos próprios recibos, aduz 
a recorrente. 

 
Junta documentos (fls. 104 a 119). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, tendo em vista o fato de que 

fase singular, o sujeito passivo traz recibos referentes a serviços de carretos efetuados em 
vários meses, bem como apresentar página do livro Razão relativo aos registros desses 
documentos registro desses documentos (fls. 64 a 76) e considerando que no curso do 
procedimento fiscal a recorrente foi notificada a apresentar à Fiscalização documentos que 
comprovassem prestação de serviço de transporte (Notificação 22136 - arquivo contido no 
DVD em anexo), não tendo atendido naquela ocasião ao requerimento do Fisco, por meio 
da Resolução n° 15/2018 (fls. 122 a 123), converte o julgamento em diligência, remetendo 
os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), a fim de que este intime a autuada 
para, no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar documentação que comprove, em 
origem, destino, data e valor, a efetiva movimentação financeira (extratos bancários, 
cheques, depósitos, etc.) relativa aos recibos por ela apresentados. 

 
Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 15/2018, 

juntou cópia dos livros Razão e Diário (fls. 142 a 163), os quais contêm os registros 
relativos aos recibos já anexados ao processo. 

 
Relativamente à solicitação de comprovantes financeiros, a autuada 

apresenta a seguinte informação (fls. 128 a 129): 
 

Com relação à efetiva movimentação financeira, não há como se 
apresentar documentos que a comprovem, tendo em vista que as 
prestações de serviços de transportes, descritas nos recibos apresentados, 
foram adimplidas mediante pagamento indireto. Explica-se.  
 
Conforme está disposto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, a extinção da obrigação pode se operar através do pagamento, 
que é realizado em duas modalidades, quais sejam: direto e indireto. 
 
No pagamento direto, o cumprimento da obrigação se concretiza por meio 
da satisfação exata da prestação que constitui o seu objeto. Já, em relação 
ao pagamento indireto, a extinção da obrigação se dá de forma diversa da 
originariamente convencionada, podendo ocorrer por: a) pagamento em 
consignação; b) pagamento com sub-rogação; c) imputação do pagamento; 
d) dação em pagamento; e) novação; f) compensação; g) transação; h) 
compromisso, i) confusão; j) remissão das dívidas. 



 
No caso em tela, a empresa, para qual foram prestados os serviços de 
transportes, D. ALBIERI E CIA LTDA, e a Requerente possuem o mesmo 
sócio. Em virtude deste fato, as obrigações contraídas entre estas duas 
empresas foram adimplidas, através de pagamento indireto denominado 
confusão, uma vez que se trata de prestação de serviços entre empresas 
do mesmo grupo.  
 
A confusão é, no direito das obrigações, uma forma de extinção de 
obrigação, e consiste em confundir-se, na mesma pessoa, as qualidades de 
credor e devedor. Ocorre quando o crédito e o débito se unem em uma só 
pessoa, extinguindo a obrigação, conforme estabelece o art. 381, do 
Código Civil, nos seguintes termos: 
 

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se 
confundam as qualidades de credor e devedor.  

 

Diante disso, demonstra-se que, a empresa requerente prestou serviços de 
transportes, e ratifica-se que estava habilitada para a realização da referida 
atividade econômica, conforme ficou demonstrado no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), sob o n° 008601807, 
anexado nestes autos. 
 
Assim, tendo em vista todo o exposto, requer-se a juntada dos documentos 
em anexo (Livros Diários e Livros Razão - 2015 e 2014; Contrato Social e 
CNPJ da empresa D. ALBIERI E CIA LTDA) e o prosseguimento do feito 
em seus ulteriores termos. 

 
Durante a sessão de julgamento, o Representante Fazendário, após 

confirmar as informações quanto ao quadro societário da autuada e da empresa D. 
ALBIERI E CIA LTDA., se manifestou favoravelmente ao acolhimento das razões contidas 
no recurso apresentado. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Inicialmente, não me pronuncio, nos termos do art. 18, §1º do 

Regimento Interno do CAT, quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. 

 
No mérito, da análise do que consta dos autos do processo, entendo 

que razão assiste à recorrente, nos termos pontuados pelo digno Representante da 
Fazenda Pública Estadual. 

 

A disposição que confere o benefício fiscal em discussão (art. 7º, 
LVII, alínea “a” do Anexo IX do RCTE), na redação em vigor à época dos fatos, apresenta 
o seguinte texto: 

 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): 
 



a) de reboque e de semirreboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas; 
[...] 

 
Percebe-se que a condição imposta para a fruição do benefício sob 

análise encontra-se vinculada à destinação dos bens para empresa prestadora de serviços 
de transporte rodoviário de cargas. Não há nenhuma outra condição objetiva relativa à 
isenção fiscal concedida, sendo de se destacar que o próprio Parecer nº 971/2011-GEOT 
conclui que “Faz jus ao benefício fiscal, em comento, a empresa que presta serviço de 
transporte rodoviário de cargas, ainda que como atividade secundária, pois, onde o 
legislador não distinguiu, não deve o intérprete fazê-lo.” (grifamos). 

 
Com efeito, restando comprovado que a autuada exerce a atividade 

secundária de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas mediante 
subcontratação à empresa D. ALBIERI E CIA LTDA., manifesto entendimento concorde 
com o expresso pela representação fazendária no sentido de que a autuada tem direito à 
isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual apontada 
neste auto de infração. 
 

Ante o exposto, não pronuncio, nos termos do art. 18, §1º do 
Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01801/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Não 
pronunciada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Exigência de 
ICMS diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens 
destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento. 
Improcedência.   
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la (Decreto n° 6.930/09, art. 18, §1º); 
 
2. São isentos de ICMS, relativamente ao diferencial de 
alíquotas, a aquisição interestadual de reboque e de 
semirreboque, classificados no Código 8716 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de 
cargas;(RCTE, Anexo IX, art. 7°, LVII, "a"); 
 
3. Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS 
diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem 
destinado ao ativo imoblizado do estabelecimento, estando a 
operação amparada pela isenção prevista no artigo 7º, LVII, "a" 
do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 18, 
§1º do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Por 
unanimidade de votos,  conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira 
D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência do ICMS Diferencial de 
Alíquotas no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, pela aquisição em operação interestadual de bens 
destinados ao uso/consumo do estabelecimento. 

 
Citados como infringidos os arts. 45 e 51, §§ 1º, II e 3º, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 32, § 1º e 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, III, “a” da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, recibo de 
entrega de relatórios digitais (fls. 4), cópia do Parecer nº 971/2011-GEOT (fls. 6 a 7), 
extrato de notas fiscais (fls. 11 a 19) e mídia CD (fls. 21). 

 
O Parecer nº 971/2011-GEOT foi expedido em razão de consulta 

formulada pela Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, o qual apresenta resposta 
para as seguintes indagações: (i) O Prestador de serviço de transporte rodoviário de carga 
amparado pelo benefício em tela seria o contribuinte que desenvolve a atividade 
econômica enquadrada de acordo com a tabela atual de códigos da CNAE-Fiscal como 
atividade principal ou o mesmo se estenderia aos contribuintes que possuem atividade 
secundária de "prestador de serviço rodoviário de cargas"? (ii) Caso o benefício se 
estenda a contribuinte com atividade secundária enquadrada no CNAE-Fiscal delineado, 
este teria direito ao benefício da isenção de ICMS, ainda que não preste serviço para 
terceiros? (iii) No caso de contribuinte que migre sua atividade econômica para prestador 
de serviço de transporte rodoviário de cargas, estaria ele apto a beneficiar-se da isenção 
do diferencial de alíquota, em comento, na data da alteração da atividade econômica na 
Junta Comercial e Receita Federal, ou, somente a partir da data de alteração no Cadastro 
de Contribuintes do Estado de Goiás? 

 
Informaram as autoridades fiscais que foram feitas duas notificações 

à autuada, a primeira objetivando a comprovação do recolhimento do diferencial de 
alíquotas e a segunda solicitando documentos que comprovassem a atividade de 
transportador, especificamente conhecimentos de transporte emitidos para um tomador de 
serviço que não seja a própria empresa (prestação de serviço de transporte de terceiros). 

 
Em relação à primeira notificação, a autuada justificou que exerce 

como atividade econômica principal o comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, CNAE-Fiscal 4731-8/00, e como atividade econômica secundária, 
Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE-Fiscal 4930/02, e que por este motivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS-Diferencial de Alíquotas, visto que utilizou o benefício 
fiscal previsto no artigo 7º, inciso LVII, letra "a" do anexo IX do RCTE. 

 
Quanto à segunda notificação, informam as autoridades fiscais (fls. 

09) que esta não foi não atendida e, por via disto, concluiu-se que “este contribuinte NÃO 
faz jus ao benefício fiscal (Isenção na compra de reboque e semi-reboque) em 
comento”. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 29 a 31), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando ser indevida a exigência do ICMS 
diferencial de alíquotas, visto que à época da aquisição das mercadorias constantes das 
notas fiscais autuadas, a empresa preenchia todas as condições para usufruir da isenção 
prevista no art. 7°, LVII, “a”, do Anexo IX do RCTE. 

 
Aduz ainda que o Parecer n° 971/2011-GEOT em nada fundamenta 

a alegação da autoridade lançadora para sustentar a presente autuação. 
 
Junta recibos referentes a serviços de carretos efetuados em vários 

meses, bem como apresenta página do livro Razão relativo aos registros desses 
documentos (fls. 52 a 64), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 4208/2016 (fls. 78 a 80). 
 



Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 85 a 94), 
formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de incompetência funcional da autoridade lançadora. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência 

do lançamento, alegando isenção do pagamento do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de reboque e semirreboque, classificados na NCM/SH 8716, com fulcro na 
legislação vigente a data de realização do negócio jurídico em questão, ou seja, art. 7°, 
inc. LVIII, alínea "a" do Anexo IX do Decreto n° 4.852 de 29 de dezembro de 1997. 

 
A realidade que se apresenta nos autos é que o contribuinte tem 

como atividade secundária o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e demonstrou a realização efetiva 
da prestação de serviço de transporte de carga, através das cópias do seu livro Diário com 
lançamento dos recibos de fretes realizados, bem como cópias dos próprios recibos, aduz 
a recorrente. 

 
Junta documentos (fls. 95 a 110). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, tendo em vista o fato de que 

fase singular, o sujeito passivo traz recibos referentes a serviços de carretos efetuados em 
vários meses, bem como apresentar página do livro Razão relativo aos registros desses 
documentos registro desses documentos (fls. 52 a 64) e considerando que no curso do 
procedimento fiscal a recorrente foi notificada a apresentar à Fiscalização documentos que 
comprovassem prestação de serviço de transporte (Notificação 22136 - arquivo contido no 
DVD em anexo), não tendo atendido naquela ocasião ao requerimento do Fisco, por meio 
da Resolução n° 16/2018 (fls. 113 a 114), converte o julgamento em diligência, remetendo 
os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), a fim de que este intime a autuada 
para, no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar documentação que comprove, em 
origem, destino, data e valor, a efetiva movimentação financeira (extratos bancários, 
cheques, depósitos, etc.) relativa aos recibos por ela apresentados. 

 
Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 16/2018, 

juntou cópia dos livros Razão e Diário (fls. 133 a 152), os quais contêm os registros 
relativos aos recibos já anexados ao processo. 

 
Relativamente à solicitação de comprovantes financeiros, a autuada 

apresenta a seguinte informação (fls. 119 a 120): 
 

Com relação à efetiva movimentação financeira, não há como se 
apresentar documentos que a comprovem, tendo em vista que as 
prestações de serviços de transportes, descritas nos recibos apresentados, 
foram adimplidas mediante pagamento indireto. Explica-se.  
 
Conforme está disposto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, a extinção da obrigação pode se operar através do pagamento, 
que é realizado em duas modalidades, quais sejam: direto e indireto. 
 
No pagamento direto, o cumprimento da obrigação se concretiza por meio 
da satisfação exata da prestação que constitui o seu objeto. Já, em relação 
ao pagamento indireto, a extinção da obrigação se dá de forma diversa da 
originariamente convencionada, podendo ocorrer por: a) pagamento em 
consignação; b) pagamento com sub-rogação; c) imputação do pagamento; 
d) dação em pagamento; e) novação; f) compensação; g) transação; h) 
compromisso, i) confusão; j) remissão das dívidas. 



 
No caso em tela, a empresa, para qual foram prestados os serviços de 
transportes, D. ALBIERI E CIA LTDA, e a Requerente possuem o mesmo 
sócio. Em virtude deste fato, as obrigações contraídas entre estas duas 
empresas foram adimplidas, através de pagamento indireto denominado 
confusão, uma vez que se trata de prestação de serviços entre empresas 
do mesmo grupo.  
 
A confusão é, no direito das obrigações, uma forma de extinção de 
obrigação, e consiste em confundir-se, na mesma pessoa, as qualidades de 
credor e devedor. Ocorre quando o crédito e o débito se unem em uma só 
pessoa, extinguindo a obrigação, conforme estabelece o art. 381, do 
Código Civil, nos seguintes termos: 
 

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se 
confundam as qualidades de credor e devedor.  

 

Diante disso, demonstra-se que, a empresa requerente prestou serviços de 
transportes, e ratifica-se que estava habilitada para a realização da referida 
atividade econômica, conforme ficou demonstrado no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), sob o n° 008601807, 
anexado nestes autos. 
 
Assim, tendo em vista todo o exposto, requer-se a juntada dos documentos 
em anexo (Livros Diários e Livros Razão - 2015 e 2014; Contrato Social e 
CNPJ da empresa D. ALBIERI E CIA LTDA) e o prosseguimento do feito 
em seus ulteriores termos. 

 
Durante a sessão de julgamento, o Representante Fazendário, após 

confirmar as informações quanto ao quadro societário da autuada e da empresa D. 
ALBIERI E CIA LTDA., se manifestou favoravelmente ao acolhimento das razões contidas 
no recurso apresentado. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Inicialmente, não pronuncio, nos termos do art. 18, §1º do Regimento 

Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. 

 
No mérito, da análise do que consta dos autos do processo, entendo 

que razão assiste à recorrente, nos termos pontuados pelo digno Representante da 
Fazenda Pública Estadual. 

 

A disposição que confere o benefício fiscal em discussão (art. 7º, 
LVII, alínea “a” do Anexo IX do RCTE), na redação em vigor à época dos fatos, apresenta 
o seguinte texto: 

 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): 
 



a) de reboque e de semirreboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas; 
[...] 

 
Percebe-se que a condição imposta para a fruição do benefício sob 

análise encontra-se vinculada à destinação dos bens (reboques e de semirreboques) para 
empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas. Não há nenhuma 
outra condição objetiva relativa à isenção fiscal concedida, sendo de se destacar que o 
próprio Parecer nº 971/2011-GEOT conclui que “Faz jus ao benefício fiscal, em comento, a 
empresa que presta serviço de transporte rodoviário de cargas, ainda que como 
atividade secundária, pois, onde o legislador não distinguiu, não deve o intérprete fazê-
lo” (grifamos). 

 
Com efeito, restando comprovado que a autuada exerce a atividade 

secundária de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas mediante 
subcontratação à empresa D. ALBIERI E CIA LTDA., manifesto entendimento concorde 
com o expresso pela representação fazendária no sentido de que a autuada tem direito à 
isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de reboque 
e de semirreboque classificados no Código 8716 da NBM/SH, a que alude o auto de 
infração. 
 

Ante o exposto, não pronuncio, nos termos do art. 18, §1º do 
Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01805/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS.  Diferencial de alíquota. Valor não debitado no 
Registro de Apuração do ICMS. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo foi beneficiado com a 
convalidação das operações realizadas no período de janeiro de 
2015, até a data da publicação do Decreto nº 8.928/2017, 
conforme definido no art. 3º deste Decreto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva 
Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de debitar 
no Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial de alíquotas, na 
importância de R$ 42.500,00 incidente na operação de aquisição das mercadorias 
destinadas ao ativo imobilizado do estabelecimento. Dessa forma suprimiu pagamento de 
imposto na importância de R$ 42.500,00. Em consequência deverá pagar o ICMS não 
debitado, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 07). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação em Primeira 

Instância (fls. 08 e 09). 
 
Foi lavrado termo de Revelia (fl. 10). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação à Segunda 

Instância (fls. 12 e 13). 
 
O sujeito passivo comparece aos autos apresentando Impugnação à 

Segunda Instância alega que a Energia é uma empresa com sede no Estado de Santa 
Catarina, com várias filiais sendo uma delas estabelecida no Estado de Goiás, que opera 
no ramo de transporte rodoviário de cargas em geral. Que em se tratando de bens 
adquiridos para integrar o ativo imobilizado da empresa autuada, foram emitidas notas 
Fiscais Eletrônicas, com reserva de domínio das vendedoras. 

 
Determina que as referidas notas fiscais foram emitidas atendendo 

às legislações fiscais dos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, de forma normal e 



regular, com a incidência da alíquota legal do imposto, esta à base de 7% incidente sobre 
o valor de cada bem destinado à empresa compradora. Sem dúvida de que os bens 
adquiridos se destinaram ao ativo imobilizado da empresa, não havendo que se falar em 
cobrança de ICMS originário de diferença de alíquota, pois os bens destinados a consumo 
ou ao ativo fixo não são considerados mercadorias. 

 
Afirma ainda que sendo o imposto de circulação de mercadorias 

plurifásico, e sendo referidos bens adquiridos na modalidade de ativo imobilizado, não 
havendo mais etapas seguintes de sua circulação física e econômica, não há que se falar 
em fato imponível para efeito de tributação. 

 
Por fim requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
Anexou documentos (fls. 21 a 30). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela improcedência da lide, sob a 
alegação de que se tratam de bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado da 
empresa.  

 
Em face da assertiva supra aduzida não há que se falar em cobrança 

do ICMS, originário da diferença de alíquota e por consequência da multa aplicada, pois 
bens destinados a consumo ou ativo fixo não são considerados mercadorias, segundo a 
doutrina e a jurisprudência dos tribunais, situação aliás, que leva à convalidação nos 
termos do Decreto nº. 8928/2017.  

 
A existência do benefício fiscal da isenção da Diferença de Alíquota-

DIFAL, vigente até dezembro de 2014 e que foi reestruturado somente em abril/2017, 
situação que evidencia a ausência de benefício de isenção na data da aquisição dos semi-
reboques. 

 
Entretanto, a vigência do Decreto nº 8.928/2017 convalidou a isenção 

prevista na alínea “a” do inciso LVII do art. 7º do Anexo IX do RCTE para as operações 
realizadas no período de 1º de janeiro de 2015 até a data de publicação desta norma 
legal, condição esta que alcança as operações realizadas pelo autuado no período 
fiscalizado. 

 
Transcrevo a regra do referido decreto para efeito de reforço do 

direito da parte prejudicada, conforme segue: 
 

Art. 3º Fica convalidada a utilização da isenção prevista na alínea “a” do 
inciso LVII do art. 7º do Anexo IX do RCTE nas operações realizadas no 
período de 1º de janeiro de 2015 até a data de publicação deste Decreto, 
desde que atendidas as demais normas previstas na legislação tributária. 

      
A vigência e a produção dos efeitos retroativos do Decreto nº 

8.928/2017 mostram que a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, descrito no 
campo certo da peça basilar, deixa de produzir os efeitos desejados na constituição do 
crédito tributário pelo lançamento fiscal. 



   
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01812/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS.  Diferencial de alíquotas. Aquisição de 
mercadoria em operação interestadual para uso (ou consumo) 
do estabelecimento, sem retenção do ICMS. Procedente em 
parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo recolheu parte 
do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.247,14 
(três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e 
Edson Abrão da Silva. Maioria Simples - Nos termos do § 2º, do art. 25 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi 
realizada com ausência de um Conselheiro José Ferreira de Sousa para compor esta 
Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu em 
operação interestadual para uso (ou consumo) do estabelecimento, sem retenção do 
ICMS diferencial de alíquotas, por meio da nota fiscal n° 124879, lançada no livro registro 
de entradas. Em consequência, como solidário, deverá pagar o tributo na importância de 
R$ 6.900,00, juntamente com as cominações legais, conforme documentos anexos. 

 
Intimado, às fls 08 a 09, o sujeito passivo não se manifesta sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls 10. 
 
Novamente intimado, às fls 12 a 13, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em segunda instância, alegando que foi efetivado o pagamento 
do referido DARE em 05.03.2015 no valor de R$ 3.652,00 com seus acréscimos legais, 
conforme segue anexo aos autos. Requer que seja julgado o auto de infração 
improcedente, às fls 15. Anexados documentos, às fls 16 a 27. 

 
Por meio da Resolução n°05/2018, a Segunda Câmara Julgadora do 

CAT, converte o julgamento em diligência encaminhado o processo a delegacia fiscal de 
origem a fim de que seu ilustre titular designe o sujeito passivo que comprove através de 
documentos fiscais em períodos anteriores a setembro de 2014 em que prestou serviços 
de transportes de cargas, para fim de fluição de benefício do diferencial de alíquota, 
conforme inciso LVII do anexo IX do RCTE e em atendimento ao disposto no parecer n° 
971/2011, às fls 31 a 32. 



 
Em atenção à Resolução supra a autoridade fiscal informa que o 

contribuinte deu ciência ao mencionado documento no dia 28 de fevereiro de 2018, de 
forma automática, conforme recibo de mensagem do domicilio tributário eletrônico, em 
anexo. Transcorrido o prazo para cumprimento, desde a citada ciência, o contribuinte não 
cumpriu a obrigação constante da referida notificação, às fls 36. 

 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado da 

Resolução n° 05/2018, às fls 47 a 51. 
 
O sujeito passivo comparece aos autos para anexar a primeira 

alteração contratual, que comprova que em sua atividade já tinha o ramo de transporte 
rodoviário de carga, desde 30.09.2010, e em caso, de julgar o referido auto de infração 
procedente, que compense a guia paga de R$ 3.652,00 em anexo aos autos, às fls 53. 
Anexados documentos, às fls 54 a56. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que a empresa tem como atividade econômica secundária transporte rodoviário de carga 
(4930201). Contudo, o fato de ter como atividade secundária cadastrada, fl. 54, por si só 
não lhe garante o benefício do artigo 7º, inciso LV e LVII do Anexo 9º do RCTE, posto não 
configurada a prática de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. 

 
Fora oportunizado à empresa comprovar a prestação de serviço de 

transporte, quando da edição da Resolução nº 05/2018 IICJUL, fl. 31, porém o polo 
passivo quedou-se silente. E ainda, ao consultar o sistema, não foi encontrado nenhuma 
emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC ou outros 
documentos fiscais que comprove a prestação de serviço de transporte de cargas para 
terceiros.    

 
Portanto, tem-se que não faz jus ao benefício, posto que não exerceu 

a atividade econômica que lhe garanta usufruir do benefício concedido e condicionado.  
 
Mediante a assertiva supre inferida, concluo que o auto de infração é 

procedente em parte na importância de R$ 3.247,14 (três mil, duzentos e quarenta e sete 
reais e quatorze centavos), vez que efetuou pagamento antes da lavratura deste auto de 
infração, conforme pode ser conferido às fls. 17 e 21.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.247,14 (três mil, duzentos e 
quarenta e sete reais e quatorze centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01882/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquotas. 
Aquisição interestadual de bem (caminhão) destinado ao ativo 
imobilizado. Procedência em parte. 
 
Não tendo a autoridade fiscal, no cálculo do ICMS diferencial de 
alíquotas, aplicado benefício fiscal (base de cálculo reduzida) a 
que faz jus o contribuinte, relativamente ao bem adquirido, 
aplica-se o referido benefício sobre o montante da operação, 
apurando-se o ICMS diferencial de alíquotas efetivamente 
devido aos cofres do Estado, motivando a procedência parcial 
do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 40.080,00 
(quarenta mil e oitenta reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito refere-se à cobrança de ICMS no valor de R$ 53.440,00 
(cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais), mais cominações legais, originária 
por omitir o sujeito passivo o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, na aquisição 
interestadual de três tratores rodoviários semirreboques para integrar o ativo imobilizado, 
acobertados pelas Notas Fiscais n°s 7457, 7458 e 8508. 

 
Citados como infringidos o art. 11, § 1°, II, da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 76, II, “b”, do Decreto n° 4.852/97 e art. 3° da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 
17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extratos 

das Notas Fiscais n°s 7457, 7458 e 8508 (fls. 6 a 14), dentre outros documentos. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 22 a 24), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que os tratores e máquinas agrícolas 
destinados a atividade agrícola não tem incidência do ICMS.  

 
Aduz ainda que não opera no ramo de transporte de cargas, sendo 

que todo os produtos adquiridos são destinados à cadeia produtiva. 
 



A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 
apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença n° 5623/2017 – JULP (fls. 29 a 31). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 38 a 41), 

o sujeito passivo pede a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, alegando 
ser produtor rural e que os bens adquiridos são “tratores e máquinas agrícolas destinados 
a atividade agrícola” e não tem incidência de ICMS são de “tração” e não “veículos”, que 
não se enquadram no dispositivo de exceção do artigo 6°, inciso XCII, Anexo IX do RCTE 
e, portanto, seria indevida a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas. 

 
Alega ainda que, na condição de produtor rural, as operações 

mercantis por ele realizadas não há incidência de ICMS por se tratarem de bens 
adquiridos para atividade rural, quais sejam, tratores e máquinas agrícolas destinados a 
atividade agrícola. 

 
Cita o artigo 6°, inciso XCII, Anexo IX do RCTE para corroborar sua 

tese, aduzindo que o referido inciso trata apenas de “veículos”, que os bens adquiridos 
são “tratores de tração” e não se enquadram no dispositivo de exceção da isenção de 
ICMS relativo a aplicação do diferencial de alíquotas. 

 
 
A pedido do Conselheiro JOSÉ PAIXÃO DE OLVIERA GOMES, 

juntou-se ao processo extrato do Parecer n/ 080/2012-GEOT (fls. 47 a 48) e demonstrativo 
do cálculo do diferencial de alíquotas em conformidade com esse parecer (fls. 49). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O presente processo refere-se à cobrança de ICMS no valor de R$ 

53.440,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais), mais cominações legais, 
originária por omitir o sujeito passivo o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, na 
aquisição interestadual de três tratores rodoviários semirreboques para integrar o ativo 
imobilizado, acobertados pelas Notas Fiscais n°s 7457, 7458 e 8508. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 38 a 41), onde o contribuinte alega ser produtor rural e que os bens 
adquiridos são “tratores e máquinas agrícolas destinados a atividade agrícola” (sic) e não 
tem incidência de ICMS (sic) são de “tração” e não “veículos”, que não se enquadram no 
dispositivo de exceção do artigo 6°, inciso XCII, Anexo IX do RCTE e, portanto, seria 
indevida a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas. 

 
Alega o sujeito passivo que, na condição de produtor rural, as 

operações mercantis por ele realizadas não há incidência de ICMS por se tratarem de 
bens adquiridos para atividade rural, quais sejam, “(...) tratores e máquinas agrícolas 
destinados a atividade agrícola (...)” (sic). 

 
Cita o artigo 6°, inciso XCII, Anexo IX do RCTE para corroborar sua 

tese, aduzindo que o referido inciso trata apenas de “veículos”, que os bens adquiridos 



são “tratores de tração” e não se enquadram no dispositivo de exceção da isenção de 
ICMS relativo a aplicação do diferencial de alíquotas. 

 
Da análise das Notas Fiscais n°s 7457, 7458 e 8508, acostadas aos 

autos (fls. 6 a 14), verifica-se que consta na descrição do produto como “caminhão howo” 
com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) n° 8701.20.00, ou seja, tratores 
rodoviários para semirreboques. 

 
No campo da verdade, os bens adquiridos pelo recorrente são 

caminhões-tratores, também conhecidos como cavalos mecânicos e, portanto, veículos 
automotores de transporte rodoviário de cargas, sem nenhuma acepção agrícola ou 
similitude com “tratores e máquinas agrícolas”, conforme alegado. 

 
Se não bastasse, a própria legislação tributária goiana faz referência 

específica aos bens supracitados, conforme dicção do item 10, alínea “a” do inciso II do § 
1° do art. 20 do RCTE, vigente na época da ocorrência do fato gerador, vejamos: 

 
Art. 20. As alíquotas do imposto são (Lei nº 11.651/91, art. 27): 
[...] 
§ 1º Nas seguintes situações específicas, as alíquotas do imposto são: 
[...] 
II - 12% (doze por cento): 
 
a) na operação interna com os seguintes produtos: 
[...] 
10. veículo automotor identificado pelos seguintes códigos da NBM/SH: 
8702, 8703, 8703.21.00, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.32.10, 
8703.32.90, 8703.33, 8704.21, 8704.31, 8711, 8701.20.00, 8702.10.00, 
8704.21.10 a 8704.23.90, 8704.31.10 a 8704.32.90, 8706.00.10 e 
8706.00.90; (Redação acrescida pelo Decreto n° 5.067 – vigência: 01.05.99 
a 31.12.15) g.n. 
[...] 

 
Destarte, correta a autuação fiscal e devido o ICMS relativo ao 

diferencial de alíquotas. 
 
Para efeito de cálculo, a autoridade fiscal não aplicou o benefício da 

redução da base de cálculo previsto no artigo 8°, inciso XXXV do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97 (RCTE) a que faz jus o contribuinte e, neste caso, deve ser considerado nos 
moldes do Parecer n° 080/2012-GEOT juntado aos autos (fls. 47 a 48). 

 
O Parecer n° 080/2012-GEOT informa que para os veículos 

automotores identificados pelos códigos da NBM/SH citados no item 10 da alínea “a”, 
inciso II do § 1° do art. 20 do Decreto n° 4.852/97, goza do benefício de redução de base 
de cálculo na operação interna, neste caso, para 75% do valor da operação. 

 
O valor total das operações é R$ 668.000,00, aplicando do art. 8°, 

XXXV do Anexo IX do RCTE, conforme o Parecer n° 080/2012-GEOT, o total das 
operações fica reduzido para R$ 501.000,00, que aplicado o porcentual de 8%, resulta no 
diferencial de alíquotas no valor do ICMS de R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais), 
conforme se vê no demonstrativo colacionado ao processo (fls. 49). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A27


 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01887/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Deixou de debitar no Livro Registro de 
Apuração do ICMS, o valor correspondente a 60% (sessenta por 
cento) devido do diferencial de alíquotas, incidente na operação 
de aquisição das mercadorias para utilização na prestação de 
serviços de recauchutagem de pneus. Omissão no recolhimento 
do imposto. Improcedente.  
 
O procedimento administrativo que passar pelo processo de 
revisão fiscal, cujo resultado torna inexistente a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária, impõe a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância e suporta a declaração da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, na condição de 
contribuinte, deixou de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS, no período de 
01/08/216 a 31/12/2016, a importância de R$ 96.112,34 (noventa e seis mil, cento e doze 
reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao percentual de 60% (sessenta por 
cento) do diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de mercadorias para 
utilização na prestação de serviços de recauchutagem de pneus, de fornecedor 
estabelecido em outro estado (inscrito em Goiás como substituto tributário para efeito do 
recolhimento do diferencial de alíquotas) que considerou o adquirente goiano como não 
contribuinte, promoveu a repartição do imposto, destacou nas notas fiscais de venda e 
ficou responsável pelo recolhimento de apenas 40% (quarenta por cento) do imposto 
devido ao estado de Goiás, conforme demonstrativos e demais documentos anexos. 
Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto em igual importância ao débito não 
efetuado e, em consequência, deve pagar o ICMS não debitado, já deduzido da parcela 
destacada nos documentos fiscais, de responsabilidade do remetente, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Para suporte da constituição do crédito tributário, o auditor fiscal 

indica o art. 63, § 2º da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com os arts. 73, § 1º, inciso I e 76, inciso 
II, alínea “a” do Decreto nº 4.852/97-RCTE e art. 2º da Instrução Normativa nº 155/94-
GSF, enquanto que a penalidade proposta atende ao comando do art. 71, inciso III, alínea 
“f” do CTE.  

 



De acordo com a determinação do Artigo 45, inciso XII do CTE, os 
sócios da pessoa jurídica respondem pelo crédito tributário como sujeitos passivos 
solidários da lide, conforme identificação efetivada pela fiscalização às fls. 05/06. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos, fls. 02/57. 
 
O sujeito passivo e os solidários impugnam o lançamento do crédito 

tributário, peça única, arguem as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, caracterizada pelo argumento inserido à fl. 71, 
quando o autuante afirma no histórico do auto de infração que as mercadorias autuadas 
eram destinadas à prestação de serviço de recauchutagem de pneus e, para esta 
operação não há a cobrança de ICMS, o que torna insegura a exigência do imposto e é 
suficiente para a declaração de nulidade do auto de infração. 

  
Preliminar de nulidade na indicação dos sujeitos passivos solidários 

da relação processual, uma vez que o diferencial de alíquota, cobrado de não contribuinte, 
é de responsabilidade do remetente da mercadoria. Isto demonstra que as pessoas 
indicadas no polo passivo solidário da lide não se enquadram na hipótese prevista no art. 
45, inciso XII do CTE. 

 
No mérito, alegam “que o único suporte seria o Parecer nº 228/2016-

GTRE/CS, em resposta a uma consulta formulada, que teria contrariado a legislação na 
sua conclusão, a qual deveria ser considerada inepta. 

 
Discorre sobre conflitos de competência, sobre a inexistência de fato 

gerador e as atividades empreendidas pela empresa autuada”, fl. 151. 
 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos de fls. 

78/149. 
 
O julgador singular, fls. 151/153, decide pela procedência do auto de 

infração, após rejeitas os questionamentos preliminares e de manter os sujeitos passivos 
solidários na lide. 

 
Antes de concluir o seu voto, o julgador singular posicionou-se que 

não há falar-se em conflito de competência, como também consta do parecer, pois se está 
exigindo um imposto devido na entrada e não na saída da origem, observando-se que 
quanto a ausência dos recolhimentos pela remetente foram os sujeitos passivos que 
vieram a lhe dar causa, ao se utilizar da condição de contribuinte do ICMS, acarretando, 
dessa forma, no não recolhimento do ICMS-ST devido em cada uma das operações 
apontadas pelo fisco e constantes de seus demonstrativos e da mídia anexada. 

 
O sujeito passivo e solidários, juntos, recorrem da decisão proferida 

pela Primeira Instância, fls. 169/178, para alegarem que quando o autuante 
expressamente destaca que a cobrança intentada se refere a mercadoria fornecida 
juntamente com uma prestação de serviço, para verificar se ele se enquadra em uma das 
hipóteses relacionadas no inciso III do art. 11 do CTE, autorizadas da cobrança do ICMS, 
concluindo-se que a cobrança de ICMS sobre serviços é uma exceção. 

 
Acresce que o pagamento do diferencial de alíquotas, cobrado de 

não contribuinte, é sempre de responsabilidade do remetente da mercadoria, portanto a 
solidariedade só se estabelece entre remetente e destinatário das mercadorias, e mesmo 
assim, só quando aquele não efetuou o pagamento do imposto , sendo a responsabilidade 



pelo pagamento do diferencial por não contribuintes só pode ser atribuída à autuada neste 
caso, em especial, e não há previsão legal de que esta solidariedade possa ser estendida 
a seus sócios. 

 
Afirma que “o Fisco, mais uma vez, agiu de maneira contraditória, 

pois ao mesmo tempo que o julgador singular entende que os insumos foram destinados à 
prestação de serviços no processo de recauchutagem de pneus, exige imposto como se 
tivessem sido disponibilizados para uso ou consumo final da própria empresa”, fl. 173.  

 
É cediço que a autuada utiliza os insumos na prestação de serviços 

para terceiros, executa o serviço de recauchutagem de pneu e o devolve ao contratante do 
serviço. Por isto, não comercializa estes produtos, não havendo, portanto, base legal para 
a cobrança do ICMS, conforme definido pelo julgador singular. 

 
Argumenta que o fato gerador da exigência do imposto deve sempre 

subsumir-se à hipótese de incidência prevista na lei, independente da denominação da 
atividade exercida, do local e das demais obrigações acessórias cumpridas ou não pelo 
contribuinte do ISS, e se o Estado de Goiás determina que as empresas que fornecem 
mercadorias destinadas à prestação de serviço, devem inscrever-se no cadastro de 
contribuintes do Estado de Goiás, cujo objetivo é constituir uma medida de controle sobre 
estas operações e resulta em uma verificação da sua real finalidade. 

 
“Na verdade, o pagamento do imposto cobrado aos não 

contribuintes, sempre foi de responsabilidade do remetente das mercadorias, todavia pela 
regra de transição, já citada, em 2016 só coube ao Estado de destino 60% (sessenta por 
cento) do diferencial de alíquotas, onde a cobrança do imposto, diretamente do não 
contribuinte, o sujeito passivo da obrigação é o remetente, a quem cabe apurar e pagar o 
imposto, antes da saída da mercadorias do seus estabelecimento, conforme define a 
legislação tributária em vigor. 

 
Por fim requer a nulidade ou a improcedência do auto de infração. 
 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos de fls. 

179/235. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, na sessão 

realizada no dia 08/12/2017, acata a proposição do Conselheiro Victor Augusto de Faria e 
depois de formular os seus considerandos,  

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão, no 
escopo de que sejam trazidos aos autos esclarecimentos, em especial, quanto aos 
seguintes quesitos, sem prejuízo de outras questões que eventualmente a Autoridade 
fiscal reputar necessárias: 

     
1) Houve, no período autuado, saídas de pneus recauchutados, a 

título de venda ou à base de troca? Em caso afirmativo, qual fora a sua proporção em 
relação às saídas totais e às prestações de serviço de recauchutagem? 

   
2) De igual forma, a matéria-prima utilizada na recauchutagem, 

adquirida da BORRACHAS VIPAL S/A, fora em algum momento revendida pela empresa 
no período considerado? 

   



 3) Quais espécies de mercadorias foram efetivamente vendidas 
durante o período fiscalizado? (pneus novos, recauchutados, remold, câmaras de ar etc) A 
empresa adquiriu pneus "à base de troca"? 

   
4) Todas as mercadorias discriminadas na inicial foram adquiridas 

exclusivamente para o fim de utilização na prestação de serviços a terceiros 
encomendantes ou, ao contrário, podem  também ter sido utilizadas para outros fins? 

   
5) os pneus a serem recauchutados, durante o período considerado 

na autuação, foram exclusivamente fornecidos por terceiros encomendantes, sendo os 
mesmos da propriedade destes, para prestação de serviços de recauchutagem? 

   
6) Sob o contexto das indagações anteriores, quais foram as 

proporções dessas vendas/ retornos de encomendas? 
     
APÓS, que os autos sigam à GEPRO para que o sujeito passivo, na 

pessoa de seu advogado, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 

Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao.  
 
 OBS: A Representação Fazendária optou por se manifestar no 

retorno dos autos”, fls. 238/240. 
 
Os documentos de fls. 241/265 foram juntados ao processo. 
 
O revisor revê o trabalho fiscal inicial e responde todos os quesitos 

formulados na resolução que deferiu a diligência, parte transcrita nos parágrafos alhures, 
fls. 266/267. 

 
O sujeito passivo e os solidários questiona a diligência, fls. 272/276, 

com ratificação das teses defensórias anteriores. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do crédito tributário é a omissão no 

recolhimento do ICMS correspondente ao percentual de 60% (sessenta por cento) do 
diferencial de alíquotas incidentes na operação de aquisição de mercadorias para 
utilização na prestação de serviços de recauchutagem de pneus, pertencentes a 
fornecedores estabelecidos em outro estado brasileiro (inscrito em Goiás como substituto 
tributário para efeito do recolhimento do diferencial de alíquotas), vez que considerou o 
adquirentes goiano como não contribuinte do imposto e destacou nas notas fiscais de 
vendas apenas 40% (quarenta por cento) do imposto devido a Goiás, conforme 
demonstrativos e demais documentos instrutórios do lançamento fiscal. 

  
No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, a 

fiscalização completa a descrição do fato gerador da obrigação tributária com o seguinte 
acréscimo: 

 



“As mercadorias adquiridas para utilização na prestação de serviço 
de recauchutagem de pneus são consideradas material de uso e consumo do 
estabelecimento nos termos do PARECER Nº 228/2016-GTRE/CS, emitido em resposta a 
consulta formulada pelo próprio contribuinte”, fl. 04. 

 
Ao analisar as peças de formalização dos autos, concluo que, pela 

configuração das operações realizadas, a forma de comércio do autuado é uma atividade 
mista, que a causa desta autuação não se configura como incidente do imposto, o que 
requer uma atenção ao fato gerador descrito na peça basilar, o qual deve-se ater à 
hipótese de incidência, prevista em lei e não a denominação da atividade descrita.  

 
Por isto, há que se presumir ser o fato gerador do ICMS inexistente 

em lei, pois o artigo 97, inciso III do Código Tributário Nacional-CTN atribui que somente 
“a lei poder estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo”, CTN 

 
Outrossim sabemos, que houve a revogação do art. 52 ao 58 do CTN 

pelo Decreto-Lei nº 406/68, cuja disciplina permanece fora do CTN.  
 
Em resposta à diligência de fls. 238/240, o revisor refaz o trabalho de 

auditagem, fls. 242/265 e às fls. 266/267, ele conclui que “todas as mercadorias 
discriminadas na inicial foram adquiridas exclusivamente para o fim de utilização na 
prestação de serviços à terceiros encomendantes, pelos seguintes motivos: 

 
a) Não identificamos, no período auditado, comercialização de pneus 

recauchutados de produção da recorrente; 
 
b) A única comercialização identificada dos produtos adquiridos para 

a utilização na prestação de serviços foi a mencionada na resposta ao quesito de nº 2 e o 
valor total da venda correspondeu a apenas 0,05% (cinco centésimos por cento) do total 
das mercadorias adquiridas para o citado fim, no período analisado”, fl. 267. 

 
Na sequência, o revisor, em resposta afirmativa, acrescentou: 
 
Uma “vez que não ocorreu venda de pneus recauchutados, no 

período auditado, exceto os pneus já adquiridos na condição de recauchutados, conforme 
informado na resposta do quesito de nº 1. Conforme cópia de documentos que anexamos 
às fls. 251 a 265, à título de exemplificação, os pneus a serem recauchutados são 
recolhidos junto à terceiros com utilização do documento interno denominado “coleta”; 
após a entrada no estabelecimento do prestado é expedido o orçamento completo dos 
serviços e, ao final, os pneus são devolvidos aos encomendantes juntamente com a nota 
fiscal eletrônica de serviços”, também da folha 267. 

 
De acordo com o seu pronunciamento, não foi apurado venda de 

pneus recebidos para recauchutagem. 
 
Diante das conclusões do auditor fiscal, autor do procedimento 

administrativo, que revisou o próprio trabalho inicial, concluo que a decisão proferida pela 
Primeira Instância comporta ser reformada. 

 
Pelo exposto e ao votar esta ação, decido, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração.  



 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01910/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Diferencial de alíquota, referente a 
aquisição interestadual de bem destinado ao ativo fixo. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Aplica-se o disposto no artigo 166 - A do CTE (prazo para o 
sujeito passivo a tender a exigência estabelecida em lei, qual 
seja, pagamento do crédito tributário sem juros e multa), quando 
ato da administração tributária incute de forma equivocada no 
espírito do contribuinte a presunção de agir conforme os 
ditames da legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. E, também, por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor  do ICMS a 
recolher de R$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), aplicando, no 
entanto, o beneficio previsto no art. 166-A do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os presentes autos de omissão do pagamento de ICMS 
diferencial de alíquota, no valor de R$ 15.500,00 referente a aquisição interestadual de 
bem destinado ao ativo fixo (caminhão trator, NCM/SH 87012000). 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl.4. 
 
Intimados, nos termos da lei, o sujeito passivo solidário não se 

manifesta, motivando o termo de revelia, às fls. 11.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que já havia 

recolhido o tributo reclamado, e o fez na importância de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos 
reais) e não no valor reclamado pela autoridade lançadora que é na importância de R$ 
15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Que assim procedeu aplicando o benefício 
previsto no artigo 8º, XXXV do Anexo IX d0 RCTE, fls. 14 a 18. Junta documentos, fls. 19 
a 26.  



 
Por meio do Despacho n°959/13, o julgador singular encaminha os 

autos à Delegacia Fiscal de Inhumas para que seu titular determine a realização de 
diligência com o propósito de averiguar se as alegações da autuada tem lastro na verdade 
material, e, se comprovados os fatos narrados, promover a alteração necessária no 
lançamento do crédito, às fls. 28. 

 
O trabalho diligencial informa que merecem acolhida as ponderações 

da defesa, concordando assim, que em face do benefício fiscal existente o diferencial de 
alíquota não seria calculado à razão de 5%, mas de 2%, fls.  29. 

 
Do resultado da diligência o sujeito passivo foi intimado.  
 
Por meio da sentença n°1830/2014, o julgador singular decide pela 

parcial procedência da pretensão inicial do fisco, devendo ser considerado o recolhimento 
de fls. 33, às fls 34 a 35. 

 
Dirigindo-se à Câmara Julgadora a Fazenda Pública solicita a 

reforma da decisão singular para que se julgue procedente o auto de infração de 
conformidade com o Parecer nº. 080/2012 – GEOT, no momento de calcular o imposto 
devido por diferencial de alíquota, fls. 36 a 40.   

 
Intimado, às fls. 42 a 48, o sujeito passivo não se manifesta sendo 

lavrado o termo de perempção, às fls. 49. 
 
Após lavrado o termo de perempção o sujeito passivo comparece 

aos autos, com recurso voluntario e argui a nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, pelas razões expostas na impugnação. Pugna ainda pela 
improcedência do feito, vez que já havia recolhido o tributo, quando da ação fiscal.    

 
Na sequência dos atos processuais, destaco o Despacho 

n°2663/2016 – PRES. onde o presidente deste CAT, determina que os autos sejam 
pautados para julgamento cameral, às fls 70. 

 
Por meio do Acórdão n°440/2017, a Primeira Câmara Julgadora do 

CAT, unanimemente, acolhe a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo 
sujeito, a partir da sentença singular de fls. 35, por cerceamento do direito de defesa, 
devendo retornar aos autos a primeira instância para apreciação de toda a matéria, fls. 73 
a 76. 

 
Despacho nº. 537/2017 – GERF concorda coma decisão supra, fl. 77. 
 
O sujeito passivo se manifesta, apresentando impugnação à primeira 

instância, onde reafirma o seu pedido de nulidade e a improcedência do lançamento, fls. 
85 a 88. 

 
Por meio da sentença n° 38242017, o julgador singular decidiu pela 

improcedência da pretensão inicial do fisco, às fls. 91 a 93. 
 
Dirigindo-se à Câmara Julgadora a Fazenda Pública, por meio do 

Recurso nº. 133/2017, aduzindo que houve equívoco na conclusão do julgador 
monocrático; que a diferença entre as duas alíquotas é de 5%, que deve ser aplicada 



sobre a base de cálculo reduzida, desde que o contribuinte preencha as condições 
previstas na legislação, fls 94 a 95. 

 
Em contradita ao recurso da Fazenda o polo passivo requer seja 

negado provimento ao recurso da Fazenda e que prevaleça na decisão singular que julgou 
improcedente o lançamento, fls. 08 a 111. 

 
 Conforme Acórdão n° 425/2018, a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário, às fls. 114 a 120, conhece do recurso de oficio, dá-lhe 
provimento parcial para reformar em parte a sentença singular e considerar procedente o 
auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 5.425,00. 

 
A Fazenda Pública concorda com o referido acórdão, conforme fl. 

122. 
 
Com recurso ao Conselho Superior, às fls. 133 a 139, o polo passivo 

reafirma as alegações já pronunciadas em fases processuais anteriores.  Ao final, requer a 
nulidade/ improcedência do feito.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito, pelo motivo que passo a 
expor:  

O recolhimento foi feito a menor e a interpretação do benefício, feita 
de maneira equivocada, ensejou diferencial quanto ao diferencial de alíquota. Assim, 
rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Quanto ao mérito, razão assiste à decisão cameral em seu inteiro 

teor, em especial em relação ao valor definido, quando a diferença existente.  
 
Contudo, o cálculo do imposto a ser recolhido em relação à Nota 

Fiscal nº.25701, fl. 23, fora feito pela Secretaria da Fazenda, com emissão do respectivo 
DARE 1.17.0. 20100510 – 00060-0, fora emitido segundo entendimento próprio, pela 
AGENFA (matricula nº. 1986-0). 

 
Assim, a interpretação do benefício fora feita por funcionário da 

Secretaria da Fazenda, levando a erro o contribuinte a recolher a menor. Daí acertada a 
aplicação do artigo 116- A do CTE, que será transcrito na sequência, vez que o 
contribuinte não deu causa.       

 

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por 
servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, 
a quem o erro não aproveita. 

  
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. E, também, por 
votação unânime, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 5.425,00 (cinco mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais), aplicando, no entanto, o benefício previsto no art. 166-A do CTE. 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01929/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de recolhimento 
do imposto relativo ao diferencial de alíquota. Auto de infração 
procedente. 
 
1. O ICMS relativo ao diferencial de alíquota incide sobre a 
entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro 
Estado, adquirida por contribuinte e destinada à integração ao 
seu ativo imobilizado, devendo ser calculado pela aplicação, 
sobre o valor das mercadorias, do valor da diferença entre à 
alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável 
no Estado de origem (Lei nº 11.651/91, art. 11, § 1º, II, a); 
 
2. Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo não 
efetuou o recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de 
alíquota incidente sobre mercadorias adquiridas em outra 
Unidade da Federação destinada à integralização ao seu ativo 
imobilizado, o lançamento deve ser considerado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de debitar no Livro Registro de Apuração do ICMS o valor correspondente ao diferencial 
de alíquota, na importância de R$ 80.730,00, incidente na operação de aquisição das 
mercadorias ao ativo imobilizado do estabelecimento, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 76, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97 e 
2º da Instrução Normativa nº 155/94-GSN, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/23. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 118/120, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 127/133, alegando que nas operações de saída interestaduais, o 
percentual de alíquota de ICMS aplicada é de 4,1% sobre o valor da operação e que nas 
operações internas com máquinas e implementos agrícolas, relacionadas no Convênio 
acima, a alíquota de ICMS incidente é de 5,6%. Destaca, ainda, que para fins de exigência 
de ICMS em razão do diferencial de alíquotas, o Estado destinatário poderia cobrar, no 
máximo, a diferença entre o percentual de alíquota máxima estabelecido na Cláusula 
Primeira e Segunda do apontado Convênio, ou seja, para as operações internas, 5,6% e 
para as operações interestaduais, 4,1%, de modo que o valor do ICMS a ser cobrado pelo 
Estado destinatário, relativamente ao diferencial de alíquota corresponde a 1,5% sobre o 
valor da operação. Por fim, ressalta que os créditos de ICMS previstos no auto de infração 
são manifestamente indevidos, tendo em vista que a empresa recolheu o ICMS-DIFAL 
exatamente no percentual definido do Convênio ICMS nº 52/91. Em seguida, questiona a 
multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter confiscatório. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da leitura dos autos, tem-se que a acusação inicial refere-se à 
cobrança de ICMS mais cominações legais, relativo ao diferencial de alíquotas, referente a 
aquisição de mercadoria destinada ao ativo imobilizado do sujeito passivo, proveniente de 
outra Unidade da Federação. 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo que a 
descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos anexados, 
reporta-se à cobrança de ICMS relativo ao diferencial de alíquotas, referente a aquisição 
de mercadoria destinada ao ativo imobilizado do sujeito passivo, proveniente de outra 
Unidade da Federação. 

O ICMS diferencial de alíquotas consiste na diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual, sendo que a base de cálculo é o valor de aquisição da 
mercadoria ou bem, acrescido do IPI. Sobre a base de cálculo aplica-se a mesma alíquota 
e benefícios que esse produto tem nas operações internas e desconta-se o valor da 
alíquota interestadual da unidade da federação remetente. 

Conforme disposto no artigo 4º, § 1º, inciso II, do Decreto nº 
4.852/97, o ICMS incide na entrada interestadual de mercadorias ou bens adquiridos para 
consumo ou para integrar o ativo imobilizado da empresa. Vejamos: 

Art. 4º. O ICMS tem como fato gerador a (Lei nº 11.651/91, art. 11 e 12): 

[...] 

§ 1º. É, também, fato gerador do ICMS: 

[...] 

II – a entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro 
Estado, adquiridos por contribuinte e destinados a uso, consumo final ou 



integração ao ativo imobilizado do estabelecimento, ainda que o imposto 
não tenha sido cobrado na origem. 
 

Considero oportuno transcrever também para este voto o artigo 12, 
inciso IV, § 4º do Decreto nº 4.852/97:  

Art. 12. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é (Lei nº 11.651/91, art. 19): 

[...] 

IV – na entrada, decorrente de operação interestadual, de mercadoria ou 
bem destinado ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do 
estabelecimento, o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do 
Imposto sobre Produtos Industrializados; (Redação original – vigência: 
01.01.98 a 31.12.15) 

[...] 

§ 4º. Para efeito de pagamento do diferencial de alíquotas, são 
considerados os benefícios fiscais concedidos na forma e condições 
estabelecidas para a operação ou prestação interna. 

 

Mister observar que o diferencial de alíquotas sobre os bens do ativo 
imobilizado e mercadorias com destino ao uso e consumo foi criado pelo Poder 
Constituinte Originário com o intuito de equalizar a distribuição da receita tributária entre 
os Estados da Federação, beneficiando, assim, os Estados mais carentes de recurso, que 
são, via de regra, os consumidores das mercadorias produzidas nas Unidades da 
Federação economicamente mais ricas. 

A exigência de complementação do imposto ao nível da alíquota 
interna está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII.  

A recorrente, almejando a improcedência da exigência fiscal, alega 
que a legislação contempla a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas com o 
benefício da redução da base de cálculo, conforme Convênio ICMS nº 52/91 ratificado 
pelo Estado de Goiás nos termos do inciso I, do artigo 9º do Anexo IX do RCTE. Destaca, 
ainda, que o diferencial de alíquotas deve ser calculado mediante a subtração da carga 
tributária incidente na operação interna (entrada em GO) e interestadual (saída de SP).  

No caso em comento, a DIFAL deve ser calculada tomando em conta 
a diferença entre a alíquota interna (17%) e interestadual (7%) e somente após isto é que 
se aplica a redução da base de cálculo (no caso de 32,94%, equivalente a 5,60/17,0). 

 
Dessa forma, para cada um dos dezoito tratores adquiridos, a 

fórmula do cálculo é a seguinte: 5,6/17 x 10% x 250.000,00 = R$ 8.235,29. 
 
Portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal está correto, 

onde ficou demonstrado de forma clara e inteligível como foi determinada a base de 
cálculo e apurado o valor do imposto, sendo apresentado corretamente a diferença do 
imposto devido pelo diferencial de alíquota no demonstrativo de fls. 08 e relatório 
descritivo da auditoria às fls. 04 a 07. 

 
Deste modo, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 

realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   



Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de novembro de 2018. 
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Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01965/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
não registrada em livro próprio. Procedência Parcial. Unânime.   
 
1) DECADÊNCIA. art. 150, § 4º, do CTN. Rejeição. Unânime. A 
decadência com prazo contado a partir da ocorrência do fato 
gerador, conforme § 4º do art. 150 do CTN, aplica-se somente no 
caso de: lançamento por homologação, quando o contribuinte 
tenha registrado e declarado todas as suas operações, tenha 
ocorrido pagamento, ainda que parcial, e, não ocorra dolo, 
fraude ou simulação. No presente caso, o contribuinte não 
declarou todas as suas operações, ao contrário, omitiu o 
registro de notas fiscais e omitiu o pagamento do imposto, 
inclusive, agido com dolo. Nesse sentido, aplica-se ao caso o 
disposto no art.l 173, I, do CTN, situação em que não se verifica 
a ocorrência de decadência, ainda que parcial. 
 
2) ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. Falta de 
Recolhimento do Diferencial de Alíquotas de nota fiscal não 
registrda em livro próprio. Procedência parcial. Unânime. É 
devido o ICMS DIFAL na aquisição interestadual de materiais de 
uso e consumo, devendo a nota fiscal também ser registrada no 
livro Registro de Entradas. Comprovado que parte dos materiais 
adquiridos tratava-se, na verdade, de bens para o ativo 
imobilizado, situação em que há isenção do ICMS difal, o auto 
de infração deve ser julgado procedente parcial, no termo de 
revisão realizada por autoridade fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. E quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 110.200,27 (cento e dez mil e 
duzentos reais e vinte e sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. O Advogado do Sujeito Passivo, abriu mão da preliminar de nulidade da 
peça básica, por incompetência funcional da Autoridade lançadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu na sua 
Escrituração Fiscal Digital os registros dos documentos fiscais de entrada referentes às 
aquisições em operações interestaduais de mercadorias ou bens para uso (ou consumo) 
do estabelecimento, bem como DEIXOU DE PAGAR O ICMS CORRESPONDENTE AO 



DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DESTAS, conforme demonstrativo e documentos anexos. 
Em consequência, deverá pagar o imposto suprimido na importância de R$ 287.538,50, 
mais as cominações legais cabíveis”. 

 
Citados como infringidos o art. 63, § 2º Lei 11.651/91, c/c art. 76, II, 

‘a” e Art. 308, I, II § 1º Decreto 4.852/97, e proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, §9ºI, 
da Lei 11651/1991 c/ redação da Lei 13446/1999. 

 
O período de exigência do crédito tributário corresponde aos 

exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, conforme Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário (fls. 003/005). 

 
Para instrução processual de acusação, juntou-se ao feito: Anexo 

Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 006); as planilhas 
“Demonstrativo das Notas Fiscais Não Reg. Sujeitas ao Pagamento do Diferencial de 
Alíquotas”, dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 (fls. 007/018); extratos das Notas 
Fiscais Eletrônicas relacionadas nas planilhas (fls. 019/308); mídia CD contendo as 
planilhas eletrônicas. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não comparece ao 

processo e é declarada a sua REVELIA (fls. 314). 
 
Intimado para pagar ou apresentar impugnação em segunda 

instância, o sujeito passivo manifestou-se nos autos postulando a declaração de ineficácia 
da intimação para comparecimento em primeira instância, pois esta não teria atendido aos 
requisitos fixados na legislação processual (fls. 319/333). 

 
Anexou cópia dos estatutos sociais, e ainda de atas de assembleias 

gerais extraordinárias. Juntou, por fim, planilhas denominadas: Anexo I – Notas fiscais 
objeto de devolução pelo próprio fornecedor (fls. 393/395); Anexo II – Notas fiscais com 
pagamento posterior (fls. 396); e, Anexo III – Notas fiscais referentes a aquisição de ativo 
imobilizado (fls. 397). 

 
Antes do julgamento cameral, apresentaram-se os Memoriais (fls. 

406/411). 
 
Em julgamento realizado na data de 04 de novembro de 2016, 

conforme Certidão de fls. 412, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário 
decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir 
do documento de fls. 310, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, 
devendo os autos retornarem a Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
Às fls. 418/424, a autuada comparece ao processo e requer a 

juntada, que foi deferida, de documentação que comprova o parcelamento parcial da 
exigência fiscal, no percentual de 39,20%, do valor total do crédito tributário, em vista da 
publicação do Programa de Negociação Fiscal – PRONEFI, aderindo aos benefícios da 
Lei 19.506/2016, e apresentando expressa renúncia parcial da defesa apresentada. 

 
 Compõem a documentação anexada: cópia de DARE 2.1, extrato do 

parcelamento, cópia do Anexo II Termo de Acordo de Parcelamento de Débito e 
Comprovante de Pagamento emitido por instituição financeira. 

 



Intimada regularmente, a Gerência de Representação Fazendária da 
Superintendência da Receita recorre ao Conselho Superior (fls. 427/428), pedindo a 
reversão do julgamento cameral, a fim de que seja afastada a nulidade por cerceamento 
do direito de defesa, retornando os autos à Câmara para julgamento de toda a matéria. 

 
Nesse ínterim, os advogados outorgados requerem a juntada de 

termo de Renúncia Parcial de Mandato, afastando-se da representação processual os Drs. 
Sidnei Carvalho Pimentel e Naiany Kirian Cardoso Batista. 

 
O sujeito passivo anexa então Contradita ao Recurso ao Conselho 

Pleno (fls. 437/444), em que, conforme sua fundamentação, requer a manutenção do v. 
acórdão que declarou nulo os atos processuais posteriores a intimação para impugnação 
em primeira instância. Juntou-se Memoriais (fls. 449/451). 

 
O Conselho Superior, conforme Certidão e Acórdão de fls. 452/458, 

decidiu por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento 
para, afastando a nulidade por cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
Intimado nos termos da legislação processual para tomar 

conhecimento da decisão do Conselho Superior, o sujeito passivo comparece ao processo 
e manifesta-se às fls. 461/470, aduzindo as seguintes razões de defesa: 

 
1º) lembra aos julgadores que ocorreu a extinção parcial do crédito 

tributário por parcelamento, conforme já aduzido; 
 
2º) assevera que parte das notas que compõem a exigência é 

destinada à composição do ativo imobilizado da empresa, logo, estão sujeitas a regra de 
isenção estabelecida pelo Art. 6º, XCII, do Anexo IX do RCTE. Transcreve o dispositivo 
legal. Cita as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada – NFEs autuadas nºs 572, 90528, 
29964 e 304439; 

 
3º) sustenta que há Notas Fiscais cujo DIFAL foi efetivamente 

recolhido. Menciona a NFE 28841, cujo DIFAL teria sido recolhido nas NFEs 27697, 27698 
e 27890, que acobertaram o transporte da mercadoria; além desta, relaciona ainda as 
NFEs 16469 de 23/03/12, com DIFAL recolhido em 04/2012, e 9542, de 04/09/12, com 
DIFAL pago em 09/2012, estando disponíveis no SPED; 

 
4º) afirma que há notas fiscais registradas como entrada própria pelo 

fornecedor, explicando tratar-se de notas fiscais emitidas indevidamente pelo fornecedor, 
sem que a impugnante tenha sequer as recebido, que não puderam ser canceladas dentro 
do prazo previsto no RCTE, cuja regularização foi providenciada através da emissão de 
notas fiscais de entrada própria realizada pelo fornecedor, nos termos do disposto no art. 
141, inciso IV, § 3º, do RCTE. 

 
Pede que seja julgado improcedente o auto de infração, pois a 

impugnante teria registrado todas as notas fiscais exigidas pela Legislação Tributária 
Estadual, e protesta pela realização de perícia/diligência para confirmação das 
informações prestadas por meio da presente impugnação. 

 
Junta ao processo mídia CD-R (fls. 479) contendo dados referentes 

a: 1 – ativo imobilizado operacional; 2 – pagamento do difal; 3 – impostos já recolhidos; 4 
– operação desfeita – entrada própria pelo fornecedor. 



 
Considerando o afastamento pelo CONSUP da nulidade decretada 

pela Câmara Julgadora, devem ser apreciadas ainda no presente julgamento as 
alegações feitas pela defesa do sujeito passivo quando do seu primeiro comparecimento 
aos autos (fls. 319/333), quais sejam: 

 
a) alegação de incapacidade funcional da fiscalização estadual, 

posto executada por AFRE II, em desconformidade com o 
disposto na Lei nº 13.266/98; 

 
b) alegação de decadência parcial do auto de infração, conforme § 

4º do art. 150 do CTN. 
 

Em julgamento na 3ª CJUL em 02/04/2018, por unanimidade de 
votos, converteu-se o julgamento em diligência, nos seguintes termos: 

 
RESOLUÇÃO: 

 
CONSIDERANDO que o presente auto de infração trata de exigência 

de pagamento de ICMS, multa formal, mais acréscimos legais, referente ao não registro 
de notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual de mercadorias na EFD – 
Escrituração Fiscal Digital, com não pagamento do DIFAL – Diferencial de Alíquotas, vez 
que pelo auto de infração as mercadorias seriam destinadas a uso e consumo do 
estabelecimento; 
 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo comparece aos autos e aduz o seguinte: 
 

1º) lembra aos julgadores que a autoridade fiscal é incompetente, 
visto ser AFRE II à época da fiscalização da empresa, sendo esta de grande porte, em 
desconformidade com o disposto na Lei nº 13.266/98; 

 
2º) assevera que parte das notas que compõem a exigência é 

destinada à composição do ativo imobilizado da empresa, logo, estão sujeitas a regra de 
isenção estabelecida pelo Art. 6º, XCII, do Anexo IX do RCTE. Transcreve o dispositivo 
legal. Cita as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada – NFEs autuadas nºs 572, 90528, 
29964 e 304439; 

 
3º) sustenta que há Notas Fiscais cujo DIFAL foi efetivamente 

recolhido. Menciona a NFE 28841, cujo DIFAL teria sido recolhido nas NFEs 27697, 27698 
e 27890, que acobertaram o transporte da mercadoria; além desta, relaciona ainda as 
NFEs 16469 de 23/03/12, com DIFAL recolhido em 04/2012, e 9542, de 04/09/12, com 
DIFAL pago em 09/2012, estando disponíveis no SPED; 

 
4º) afirma que há notas fiscais registradas como entrada própria pelo 

fornecedor, explicando tratar-se de notas fiscais emitidas indevidamente pelo fornecedor, 
sem que a impugnante tenha sequer as recebido, que não puderam ser canceladas dentro 
do prazo previsto no RCTE, cuja regularização foi providenciada através da emissão de 
notas fiscais de entrada própria realizada pelo fornecedor, nos termos do disposto no art. 
141, inciso IV, § 3º, do RCTE; 

 
CONSIDERANDO que a impugnante postula diligência para que a 

fiscalização faça verificações quanto às suas alegações, juntando ao processo planilhas 
de fls. 393/397 e mídia CD-R (fls. 479) a qual contém dados de notas fiscais eletrônicas 



referentes a: 1 – ativo imobilizado operacional; 2 – pagamento do difal; 3 – impostos já 
recolhidos; 4 – operação desfeita – entrada própria pelo fornecedor; 
 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Lei nº 13.800, de 18 de 
janeiro de 2001, bem como o disposto no inciso XXV, do art. 5º, da Lei Complementar nº 
104, de 09 de outubro de 2013; 

 
CONSIDERANDO que a Câmara Julgadora pode converter o 

julgamento em diligência para fins de saneamento do processo (art. 19, § 3º, II, da Lei nº 
16.469/09), e ainda os princípios da verdade material, ampla defesa e do contraditório: 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência junto à GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS – GECOM para que seu titular 
determine a agente do fisco que promova revisão do levantamento fiscal, à vista das 
alegações da parte passiva, efetuando verificações necessárias no sistema SARE, 
SPED/FISCAL; realizando notificações ao contribuinte, que entender necessárias; ou 
consultando notas fiscais eletrônicas a que tem acesso. 

 
Observar, ainda, o PARECER nº 395/2016-GTRE, relativamente à 

exclusão do levantamento fiscal, das mercadorias adquiridas para o ativo imobilizado não 
operacional não referidas pela parte passiva, especialmente quanto a notebooks e 
computadores (DELL e HP). 

 
Ao final, elaborar manifestação conclusiva e juntar novas planilhas 

que contemplem apenas o efetivamente devido pela empresa autuada. 
 
Por fim, junte-se ao processo o ato do Secretário da Fazenda 

designando a autoridade fiscal lançadora do crédito tributário para fiscalização de 
empresas de Grande Porte. 

 
Como resultado da diligência, conforme relatório de fls. 490/492, e 

planilha de fls. 493, restou ICMS exigível na parte litigiosa de R$ 17.629,57, que somado 
com a parte não litigiosa já quitada de R$ 112.015,45, e deduzida a parte improcedente da 
parte litigiosa já paga, no valor de R$ 13.942,01, resulta em ICMS a pagar no montante de 
R$ 115.703,01. 
 

Foi realizado pagamento conforme Parcelamento 2741776 (total 
R$ 204.583,93), que deve ser considerado para possível fim de extinção do crédito 
tributário. 
 

Manifestando sobre o resultado da diligência, na qual o revisor 
considerou apenas a parte litigiosa, a recorrente faz as seguintes assertivas: 

 
1º) concorda com a resultado da diligência relativamente aos itens A 

e B da defesa, que resultou em ICMS diferencial de alíquotas de R$ 8.004,26; 
 
2º) não concorda com o resultado da diligência em relação ao item C 

da defesa, afirmando que o ICMS diferencial de alíquotas de R$ 5.502,74, refere-se à 
aquisição de válvulas através das Notas Fiscais 27697, 27698 e 27890 – todas registradas 
– em que há isenção do diferencial de alíquotas, por se tratar de mercadoria destinada ao 
ativo imobilizado do projeto de irrigação. Já a nota fiscal 28481 (não registrada) é referente 
a uma parte do material que estava faltando, chamada de “prolongadores”, isento do ICMS 
difal pelo mesmo motivo; 



 
3º) não concorda, também, com o resultado da diligência 

relativamente ao item D da defesa, pois registrou a nota fiscal 18454 de forma indevida, a 
qual foi devolvida por entrada do próprio fornecedor através da nota fiscal 18800. Já a 
nota fiscal 18823 que substituiu aquela nota fiscal, não foi registrada, pois entende que se 
assim fizesse teria duplicidade de lançamento e pagamento, o que foi feito em relação 
àquela nota fiscal 18454. 

 
Por fim, assevera que pagou indevidamente a quantia de R$ 

13.942,01, reconhecido pela própria autoridade fiscal revisora. 
 
Pede a improcedência do auto de infração, ou parcial procedência 

nos termos do resultado da diligência para os itens A e B da defesa (ICMS R$ 8.004,26).   
 

V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo ter adquirido materiais de uso e 
consumo em outra unidade da federação, e não ter registrado as notas fiscais respectivas 
e nem pago o ICMS diferencial de alíquotas correspondente. 

 
O sujeito passivo concordou que uma parte da autuação era 

procedente, e providenciou o parcelamento e pagamento de ICMS no valor de R$ 
112.015,45 (fls. 418/424). 

 
Quanto à parte litigiosa, o processo foi encaminhado em diligência 

para fins de revisão, nos termos da Resolução retrotranscrita. 
 
Após a revisão, conforme relatório acima, restaram questões 

pontuais questionadas pela impugnante. Nos termos do questionamento feito pela 
impugnante, faço as seguintes argumentações: 
 
a) considero procedentes os argumentos da defesa quanto ao item 2. De fato, no campo 
“informações complementares” da nota fiscal 28481 há referência às notas fiscais 27697, 
27698 e 27890, afirmando se tratar de mercadorias cujo valor e ICMS já estavam 
contemplados nesses documentos, assim, como se pagou o ICMS DIFAL dessas notas, 
não há diferença a pagar. 
 
b)não procede a alegação da parte quanto ao item 3. Com efeito, na nota fiscal 18823  
não há qualquer referência à nota fiscal 18454, o que nos leva a crer tratar-se de venda de 
outra mercadoria. Incide, portanto, o DIFAL.  

 
Assim, voto no sentido de conhecer da impugnação em 2ª instância, 

dar-lhe parcial provimento para julgar procedente em parte o auto de infração no valor de 
ICMS a pagar de R$ 110.200,27 (parte não litigiosa paga + parte litigiosa objeto de revisão 
e de acordo com meu voto acima – parte da parte não litigiosa paga e que foi considerada 
improcedente = computadores). 

 
Quanto à alegação de decadência, nos termos da súmula 555 do 

STJ, considero sua não ocorrência, na medida em que se aplica ao caso o art. 173, I, do 
CTN, face à não declaração pelo contribuinte de todas as suas operações, visto que 
deixou de registrar as notas fiscais em apreciação. De fato, o § 4º do art. 150 do CTN 
aplica-se apenas quando, no lançamento por homologação, o contribuinte faça registro e 



declare todas as suas operações, quando não haja dolo e quando ocorra pagamento, 
ainda que parcial. No presente caso, um dos requisitos não se verificou, que é o registro e 
declaração de todas as operações. Assim, rejeito a ocorrência de decadência. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para julgar procedente em parte o auto de infração 
no valor de ICMS de R$ 110.200,27 (cento e dez mil, duzentos reais e vinte e sete 
centavos), multa, mais acréscimos legais, considerando o pagamento efetuado, conforme 
Parcelamento 2741776, para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões, em 22 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Diferencial de alíquotas (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02088/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferencial de alíquota. Omissão de registro de 
notas fiscais no livro próprio. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII 'a' do CTE. 
Acolhida.   
 
Julga-se procedente o lançamento quando a orientação legal 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII "a" do 
CTE, no valor da multa formal de R$ 14.652,70 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e 
dois reais e setenta centavos), conforme detalhamento em anexo.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro no 
livro próprio das notas fiscais relacionadas em anexo, referente a aquisição em operação 
interestadual mercadorias ou bens para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem como 
deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto, na 
importância de R$ 28.490,28, e cominações legais. 
 

Solidário: Romão, na condição de inventariante, com base no inciso 
XIII do artigo 25 do CTE. 
 

Intimados, às fls 34 a 38, os sujeitos passivos não se manifestaram 
sendo lavrado o termo de revelia, às fls 39. 
 

Novamente intimados, às fls 41 a 45, o sujeito passivo principal e o 
solidário se manifestaram conjuntamente apresentando impugnação em segunda 
instancia, arguindo que as impugnantes já foram penalizadas pela multa formal por 
omissão de registro de nota fiscal de entrada em sua EFD nos exercícios de 2014, 2015, 
2016 e 2017 (pelos AIs 4011702885131, 4011702895790, 4011702901862 e 
4011702916541), não podendo ser novamente penalizada pela mesma infração sob pena 
de duplicidade de exigência. Portanto, a multa aplicada no presente lançamento não deve 
prevalecer, posto que já foi objeto de exigência nos autos de infração acima mencionados. 
Cita-se que a exigência em duplicidade é razão para a declaração de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, alega que a 
exigência do ICMS pelo diferencial de alíquotas também não pode prosperar, pois o 
produtor rural tem direito ao benéfico fiscal do diferencial de alíquotas nas aquisições para 



o ativo imobilizado. E que as aquisições se referem a silobags, que foram incorporados ao 
ativo imobilizado do estabelecimento. 
 

Por fim, requer a nulidade por insegurança na determinação da 
infração em razão da duplicidade da exigência deste auto de infração com os de números 
4011702885131, 4011702895790, 4011702901862 e 4011702916541; alternativamente, 
pede a improcedência do auto de infração, pois as aquisições estão albergadas pelo 
benefício da isenção do diferencial de alíquotas, às fls 47 a 60. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
Em razão de duplicidade em relação aos autos de infração 

4011702885131, 4011702895790, 4011702901862 e 4011702916541, não há 
insegurança na determinação da infração porque a acusação fiscal desse auto de infração 
é diferente dos autos de infração acima citados. Nesse auto de infração exige-se multa 
pela falta de registro de notas fiscais, bem como o ICMS Diferencial de alíquotas não 
pago. Naqueles, exige-se multa formal pelo registro de outras notas fiscais, diferentes das 
constantes neste processo. 

 
Quanto à isenção do ICMS Diferencial de alíquotas, ele é aplicável 

somente ao produto destinado ao ativo imobilizado, e não ao produto destinado ao 
uso/consumo. 

 
Entendo que tal produto não se enquadra na definição de ativo 

imobilizado. 
 
Isso porque sua utilização é única, servindo somente para uma safra. 

Isto é, armazena os grãos de uma safra e é inutilizado (cortado, rasgado) quando da 
retirada dos grãos. 

  
Ratificando esse entendimento, analisando o código NCM/SH do 

produto, conforme entendimento da Receita Federal (vide Consultas anexas), tal produto 
se enquadra no código: 3917.3290.  

 
Analisando os produtos constantes no anexo II do Convênio 52/91, 

que relaciona implementos agrícolas os quais concede redução da base de cálculo: 
Concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e 
implementos agrícolas, verifico que o código 3917 não se encontra relacionado. 

 
Em caso idêntico, a Terceira Câmara, em julgamento do dia 

15/08/2018, decidiu, por unanimidade, considerar procedente o auto de infração n.º 
4011603305170 (Recorrente: FABRÍCIO CARVALHO GARCIA), de forma que o silobag é 
uso/consumo, devendo incidir o ICMS diferencial de alíquotas, sem aplicação do benefício 
da isenção. Desta forma, procedente total do auto de infração. 

 
Quanto à adequação da multa proposta, assiste razão ao sujeito 

passivo, e o caso em questão é de adequação da penalidade para o inciso XXIII “a” do 
artigo 71 do CTE, por força da Súmula 02/2018, pois não existiu cobrança em duplicidade, 
pelo fato de que nos autos de infração citados pelo sujeito passivo (PATs 4011702885131, 
4011702895790, 4011702901862 e 4011702916541) já foram excluídos os meses que 
foram objetos de autuação neste processo. 



 
Dessarte, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 

provimento, para considerar procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
multa para a prevista no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE, no valor da multa formal de 
R$ 14.652,70, conforme detalhamento mensal anexo. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00025/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF. Improcedência. 
Decisão unânime. 
 
1. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
2. A comunicação de paralisação temporária ou de reativação 
das atividades do contribuinte deve ser feita por meio do 
formulário Comunicado de Ocorrências, constante do Apêndice 
VI, devendo estar acompanhado da leitura X e da leitura da 
memória fiscal do equipamento referente a todo o período de 
utilização do equipamento, emitidas na mesma data do 
comunicado, e do comprovante da suspensão ou da reativação 
da inscrição estadual a pedido do contribuinte. (Artigo 130, § 3º, 
Anexo XI, RCTE); 
 
3. Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu o 
exigido na exordial, deve o auto de infração ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer 
do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 01 de março de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, com a 
acusação de que o sujeito passivo extraviou o equipamento emissor de cupom fiscal – 
ECF, da marca Bematech, modelo MP-2100TH FI, número de série 
BE050875600000023920, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não solicitou 
a cessação de uso do equipamento, conforme documentos anexos.  

Juntou ao processo as cópias dos documentos de fls. 04/07, 
relacionados com a autorização de uso de sistemas informatizados, bem como da 
Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Jurídica, contendo a Situação “Suspenso”. 



Assim, aplicou a penalidade de R$ 17.746,77 (dezessete mil, 
setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), pelo extravio do 
equipamento, com suporte nos artigos 64 e 146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE, combinado com os artigos 121 e 124, do Anexo XI, do RCTE. A penalidade indicada 
é a prevista no artigo 71, inciso XIII, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 13.194/97. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual, não comparecendo ao processo, 
propiciou a lavratura dos Termos de Revelia e de Perempção às fls. 14 e17. 

O auto de infração é inscrito em Dívida Ativa, fls. 18. 

Após, o sujeito passivo apresenta a Impugnação às fls. 21, 
juntamente com as cópias dos documentos às fls. 22/129, argumentando que o 
equipamento não foi extraviado, e tampouco as atividades da empresa foram encerradas. 

Exara-se o Despacho nº 443/2015 – PRES – fls. 136/137, no qual 
solicita-se ao sujeito passivo a complementação da instrução processual, com a 
apresentação da via original ou de cópia autenticada por cartório ou repartição fiscal, do 
Atestado de Intervenção Técnica em ECF – AIECF, e da leitura “X”. 

Atendendo ao requerido no Despacho, o sujeito passivo requer a 
juntada dos documentos constantes às fls. 143/144. 

Após, exara-se o Despacho nº 1162/2015 – PRES, a Resolução nº 
24/2016, e o Despacho nº 1046/2016 – PRES, fls. 147/152, com o escopo de saneamento 
do processo. 

O sujeito passivo promove a juntada aos autos das cópias dos 
documentos constantes às fls. 158/162, visando confirmar a apresentação do ECF. 

Exara-se novo Despacho nº 3403/2016 – PRES, fls. 166/167, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que 
seu Setor de ECF se manifeste acerca das leituras apresentadas pelo polo passivo às fls. 
159/162, declarando se as mesmas são ou não suficientes para ilidir a pretensão fiscal 
determinada na peça vestibular, nos termos do artigo 207 do Anexo XI, do RCTE. 

Em resposta, a Regional de Fiscalização de Goiânia, apresenta a 
manifestação às fls. 174, com os dizeres: “Retornarmos o presente processo ao Gabinete 
do DRF-GNA, informando que a requerente por apresentar as leituras em anexo, cujos 
COO são 004562 e 004563, ENTENDEMOS, smj, ser SUFICIENTE para 
CONSIDERARMOS que o ECF objeto constante da peça básica, às fls. 02, NÃO SE 
ENCONTRA EXTRAVIADO”.  

Em seguida, a Presidência deste Conselho exara o Despacho nº 
1174/2017 – PRES, fls. 176, destacando: “Após as verificações solicitadas, o sujeito 
passivo juntou documentos às fls. 158 a 163 e, posteriormente, a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia juntou Comprovante de Autorização de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls. 170 a 171) e Leitura X (fls. 172 a 



173), manifestando-se por meio do Despacho nº 010/2017 (fls. 174) pela inexistência de 
extravio do equipamento fiscal objeto da presente autuação”. 

Este é o relatório. 

 

        V O T O  
 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os 
artigos 64 e 146, Parágrafo único, ambos do Código Tributário Estadual – CTE: 

 

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

Art.146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

    
Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas, os autos 

são apresentados a este Conselho Superior, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo, ao acostar ao feito os documentos mencionados em linhas 
pretéritas, assim como, em especial, a manifestação exarada pelo Setor responsável da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, documento fls. 174, cujo teor foi acima 
transcrito, evidencia que cumpriu o exigido na peça vestibular, demonstrando que o 
equipamento não se encontrava extraviado, estando, portanto, quite com a Fazenda 
Pública Estadual e, por consequência com a letra da lei que determina o cumprimento de 
caráter formal da legislação tributária, não havendo mais que se falar em descumprimento 
da lei, vez que perfeitamente identificado o seu cumprimento. 

Portanto, confirma-se que quanto ao equipamento fiscal reclamado 
na inicial, o autuado comprovou que o mesmo não foi extraviado. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, 
no mérito, conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00211/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Improcedência. 
 
A Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF), bem como a baixa da autorização do equipamento, ilidem 
a acusação de extravio de ECF, declarando-se improcedente o 
respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Obs.: Nos termos do art.18, §1º do Regimento Interno do CAT, não 
houve pronunciamento da preliminar de insegurança na determinação da infração, 
suscitada pela Impugnante. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), marca Bematech, modelo MP-2100 TH FI, 
Versão 01.01.00, número de fabricação BE05087510000013936, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 21.008,42 (vinte e um mil, oito 
reais e quarenta e dois centavos). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Consulta Usuário de Sistema Informatizado (fls. 4 a 5). 
 
Intimado em 13/11/2015 (fls. 13), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 19 a 21), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência 
ter providenciado a cessação de uso do ECF. 

 
Junta cópia autenticada de Comprovante de Cessação de Uso de 

Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais, com data de cessação em 
26/04/2017 (fls. 27), Leitura X (fls. 29) e Consulta indicando a baixa da Autorização n° 
1010441-002 (fls. 30), dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
extraviou o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), marca Bematech, modelo MP-
2100 TH FI, Versão 01.01.00, número de fabricação BE05087510000013936, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal. 

 
O sujeito passivo em seu comparecimento ao processo trouxe o 

Comprovante de Cessão de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de Documentos 
Fiscais, Cessação n° 1010441-002, datada de26/04/2017 (fls. 27), comprovando a cessão 
de uso do ECF reclamado no auto de infração, tendo inclusive a autorização do 
equipamento sido baixada (fls. 30), motivando a conclusão de improcedência do feito. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00418/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) quando 
comprovada nos autos a cessação de uso desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo trata-se de presunção de extravio do 
equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, da marca Bematech, modelo MP-4000TH 
FI, número de série BE091010100010039399, após o contribuinte ter sua inscrição 
estadual suspensa no Cadastro de Contribuintes do Estado, pelo fato de não mais se 
encontrar no endereço declarado, e deixado de comunicar à repartição fiscal competente 
a sua situação cadastral atualizada, conforme consta na acusação tipificada na peça 
exordial, ficando sujeito a imposição da multa formal prevista para a infração, conforme 
documentos anexados.  

 
Foi juntado ao processo extrato de Autorização de Uso do Sistema 

Informatizado da SEFAZ, fls. 04/05, relacionando o referido equipamento, no qual consta 
a informação de que o Contribuinte estava com Status de atividade "Suspenso". 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 

146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121 e 124, ambos 
do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso XIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

 
Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 

a ampla defesa, tendo o autuado comparecido ao processo, arguindo que o equipamento 
ECF não havia sido extraviado, e que o mesmo se encontrava na posse do proprietário 
da empresa (residência), estando à disposição da fiscalização. 

 
O julgador monocrático converteu o julgamento em diligência, fls. 23, 

conforme Despacho nº 365/2017, com o fito do sujeito passivo ser intimado e comparecer 
à Delegacia Fiscal para apresentar os documentos e requerer a baixa do equipamento 
ECF, e assim, obter a cessação de uso do equipamento. 



 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls.28, informando que o 

funcionário da Delegacia fiscal estava impossibilitado de receber a documentação 
constante no Despacho, visto que o autuado não havia requerido ainda a solicitação de 
baixa da empresa. E, diante desse fato, solicita prorrogação do prazo para julgamento 
por mais 30 dias, a fim de que as providências necessárias fossem tomadas, visto se 
tratar de procedimento complexo.  

 
Os autos retornaram à Primeira Instancia, o julgador monocrático 

julga pela procedência do auto, face a ausência de comprovação de documentação para 
afastar a presunção do extravio e da inexistência de permissivo legal para prorrogação 
do prazo solicitado. 

 
O sujeito passivo volta aos autos e promove a juntada do 

Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado do equipamenteo, fls. 35, 
visando confirmar a apresentação do ECF e consequente cessação de uso. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário à 

Câmara Julgadora, informando que a documentação comprobatória da inexistência do 
extravio do equipamento já se encontrava no processo e, requer a improcedência do 
lançamento fiscal. 

 
Em memorial, a impugnante discorre que a presunção relativa ficou 

afastada diante da comprovação de cessação de uso e anexa mídia digital contendo 
cópia da MFD – Memória Fiscal Detalhe - do período de funcionamento da empresa.  

                  
Este é o relatório. 

 
         

V O T O 
 
 

No presente processo o fisco exige multa formal, em virtude do 
extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, conforme documentos 
anexos.  

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes além de 

submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, relacionado diretamente ao 
pagamento de tributos, estão obrigados por lei ao cumprimento de prestações positivas 
ou negativas perante o poder tributante. 

 
Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 

artigo 64 e 146, ambos da Lei nº 11.651/91. 
 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, 
é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas 
na legislação tributária. 
 
Art.146. [...] 

 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de 
interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. ” 

  



 Cumpre salientar também, que a cessação de uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada 
no Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos:   

 
Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento de ECF à 
agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o preenchimento do 
formulário Pedido de uso, de alteração de uso e de Cessação de uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente 
quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula setuagésima quinta): 
 
I – for encerrar suas atividades; 
 
Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro suspenso 
por desaparecimento, se não atendida a notificação de regularização da situação 
cadastral, será presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou 
perdido. 

 
 

Assim, o simples desaparecimento do contribuinte do seu endereço 
declarado, com a consequente suspensão de sua inscrição cadastral por parte da 
repartição fazendária, caracteriza apenas presunção relativa de extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 

 
E, no presente caso, sob o aspecto fático, entendo que não mais 

subsiste a acusação fiscal, visto que o sujeito passivo acostou ao feito o documento de 
comprovação de que não ocorreu o extravio do equipamento mencionado na inicial, 
fls.35, fato este, que elide a acusação fiscal, estando o sujeito passivo quite com a 
Fazenda Pública Estadual e, por consequência, com a letra da lei que determina o 
cumprimento de caráter formal da legislação tributária. 

 
Posto isto e em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, no 

mérito, conhecendo do Pedido de Recurso, dando-lhe provimento para considerar 
IMPROCEDENTE o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00419/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Extravio de 
Mémoria Fiscal de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF). Improcedência. 
 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
Mémoria Fiscal de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) 
quando comprovado a sua entrega. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo desapareceu do 
endereço declarado junto ao CCE, tendo sua inscrição suspensa pelo não cumprimento da 
obrigação tributária acessória de comunicar a repartição fiscal competente a sua situação 
cadastral atualizada (paralisação/encerramento das atividades empresariais), portanto as 
leituras da memórias fiscais do ECF autorizado para uso foram consideradas extraviadas, 
ficando sujeito a multa formal prevista para a infração de R$ 213,62, por cada leitura, 
perfazendo um total de multa formal de R$ 221.737,56, correspondente a 1038 leituras 
extraviadas. 

 
Foi juntado ao processo extrato de Autorização de Uso do Sistema 

Informatizado da SEFAZ, fls. 04/05, relacionando o equipamento ECF, no qual consta a 
informação de que o Contribuinte estava com Status de atividade "Suspenso". 

 
Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 

146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121, I e 122, ambos 
do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97, combinado com o Artigo 109 do Decreto 4.852/97.  
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91, com a redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

 
Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 

a ampla defesa, tendo o autuado comparecido ao processo, arguindo que o equipamento 
ECF, bem como as leituras das memórias fiscais tidas como extraviadas, se encontravam 
na posse do proprietário da empresa (residência), estando à disposição da fiscalização. 

 
O julgador monocrático converteu o julgamento em diligência, fls. 23, 

conforme Despacho nº 366/2017, com o fito do sujeito passivo ser intimado a comparecer 



à Delegacia Fiscal e apresentar as leituras das memórias fiscais do ECF tidas como 
extraviadas. 

 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls.28, informando que o 

funcionário da Delegacia fiscal estava impossibilitado de receber a documentação 
constante no Despacho, visto que o autuado não havia requerido ainda a solicitação de 
baixa da empresa. E, diante desse fato, solicita prorrogação do prazo por mais 30 dias, 
para que as devidas providências fossem tomadas, visto se tratar de procedimento 
complexo.  

 
Os autos retornaram à Primeira Instancia, o julgador monocrático 

julga pela procedência do auto, face a ausência de comprovação de documentação para 
afastar a presunção do extravio e da inexistência de permissivo legal para prorrogação 
do prazo solicitado. 

 
O sujeito passivo volta aos autos e promove a juntada do 

Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado do equipamento, fls. 35, 
visando confirmar a apresentação do ECF e consequente cessação de uso. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário à 

Câmara Julgadora, informando que a documentação comprobatória da inexistência do 
extravio do equipamento ECF já se encontra no processo e, por consequência, aduz que 
as leituras das memórias fiscais não foram extraviadas, usando para tal afirmativa, o 
artigo 14, do anexo 11 do RCTE, e conclui em sua peça, que o auto não merece 
prosperar. 

 
Em memorial, a impugnante discorre que a presunção relativa ficou 

afastada diante da comprovação de cessação de uso do ECF e que procedeu à extração 
de todos arquivos do referido equipamento, destacando em especial, o Arquivo MFD - 
Memória Fiscal Detalhe, e que os mesmos foram anexados em mídia digital, fls. 55. E 
com base nessa nova juntada requer improcedência do auto de infração, por ter afastado 
a presunção relativa que motivou o mesmo. 

                  
Este é o relatório. 

 
         

V O T O 
 
 

No presente processo o fisco exige multa formal, em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado as leituras das memórias fiscais do ECF autorizado 
para uso pela empresa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes além de 

submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, relacionado diretamente ao 
pagamento de tributos, estão obrigados por lei ao cumprimento de prestações positivas 
ou negativas perante o poder tributante. 

 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra o artigo 64 
da Lei nº 11.651/91, "in verbis", que: 

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



 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e 

documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários 
decorrentes das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, 
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos 
passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de 
exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de 
interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram 

 
Cumpre salientar também, que a cessação de uso de Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada 
no Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos:   

 

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento de ECF à 
agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o preenchimento do 
formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente 
quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 
 

Art. 122. O pedido de cessação de uso deve ser acompanhado, além dos 
requisitos previstos no artigo 121, de cupom Leitura X, emitido na data da 
solicitação, e de cupom leitura da memória fiscal emitido na data da solicitação e 
referente a todo o período de utilização do equipamento (Convênio ICMS 85/01, 
Cláusula Setuagésima quinta). 

 
 

                                 No caso em comento, o contribuinte anexou ao processo mídia digital, 
fls.55, contendo os arquivos em TXT, MF e MFD, os quais atestam a entrega das leituras 
da memória fiscal do equipamento, objeto da autuação. Sendo extraídos do CD, as 
informações do ECF, totalizador geral e movimento baseado em RZ, através do programa 
visualizador da SEFAZ, extratos juntados aos autos, fls. 57/59. 

Em sessão cameral, houve pronunciamento do Representante da 
Fazenda Pública, o qual se manifestou pela anuência da improcedência do lançamento, 
face a comprovação da inexistência de extravio das memórias fiscais, diante das provas 
colacionadas aos autos em memorial. 

Portanto, no presente caso, sob o aspecto fático, entendo que não 
mais subsiste a acusação fiscal, tendo em vista a comprovação de que não ocorreu o 
extravio das memórias fiscais mencionado na inicial, fato este, que elide a acusação fiscal, 
visto que as provas carreadas aos autos pelo sujeito passivo ilidem na íntegra a pretensão 
fiscal inicial.  

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm


Diante do exposto, e em sintonia com a unanimidade de meus pares, 
voto, no mérito, conhecendo do Pedido de Recurso, dando-lhe provimento para considerar 
IMPROCEDENTE o auto de infração.  

 

 

 
 

Sala das sessões, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00530/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Auto de 
infração improcedente. 
 
Fato denunciado comprovadamente não ocorrido por meio de 
documentação anexa aos autos que confirma que o 
equipamento tido como extraviado teve sua cessação de uso 
autorizada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca BEMATECH, Modelo MP – 20 F1 II, 
nº de série 4708221149487, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não 
solicitou a cessão de uso do equipamento, conforme documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal por equipamento. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121 e 124 do Anexo 
IX do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
XIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

Para fundamentar a acusação o fiscal juntou aos autos documentos 
de fls. 03/19. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 26. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, conforme documentos de fls. 28/32. 

Inconformado, o sujeito passivo comparece ao processo alegando 
que está de posse do equipamento emissor de cupom fiscal e que foi efetuado a cessão 
de uso junto à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí em 04/04/2016, conforme 
documentação anexa. Requer, assim, a improcedência do presente auto de infração.  

Conforme Termo de juntada de fls. 41, foi anexado aos autos 
documento de fls. 42. 

É o relatório. 



 

VOTO 

Cuida o auto de infração da aplicação de penalidade pecuniária em 
face de haver o sujeito passivo supostamente extraviado Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF.  

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram 

 
Cumpre salientar, também, que a cessação de uso de Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada 
no Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos: 

 

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento 
de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o 
preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de 
Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-se 
de cessação de uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, 
cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm


Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro 
suspenso por desaparecimento, se não atendida a notificação de 
regularização da situação cadastral, será presumido desaparecido, 
destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

A legislação determina, no caso de encerramento da atividade do 
estabelecimento do contribuinte, que se operou mediante a suspensão cadastral do sujeito 
passivo, que este deve, além de requerer a baixa de sua inscrição estadual, requerer a 
cessação de uso de equipamento ECF apresentando a documentação fiscal exigida na 
portaria de suspensão da inscrição estadual e notificação para regularização da situação 
cadastral. 

Assim, fica claro que o simples desaparecimento do contribuinte do 
seu endereço declarado, com a consequente suspensão da sua inscrição cadastral por 
parte da repartição fazendária, não caracteriza o extravio do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, havendo a necessidade da notificação para regularização da 
situação cadastral, normalmente por meio de Portaria da Superintendência de 
Administração Tributária (SAT), publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás.   

 

Analisando, de forma detida, o documento colacionado aos autos 
pelo Relator da Segunda Câmara Julgadora às folhas 45, verifico que o equipamento 
objeto da autuação teve sua cessação de uso devidamente comprovada. 

Diante do exposto, considero que o feio em questão não deve 
prosperar, pois o documento supramencionado demonstra da maneira inequívoca que o 
contribuinte não praticou a infração fiscal estampada na basilar. 

Sendo assim, conheço da impugnação em segunda instância, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o presente auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00871/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de equipamento 
emissor de cupom fiscal (ECF). Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), tendo o sujeito 
passivo apresentado o ECF ao órgão fazendário da 
circunscrição do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19 a 20) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) marca BEMATECH, modelo MP-
2100 TH FI, n° fabricação BE05137560000175431. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

na Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa a impressora fiscal com o comunicado 
de ocorrências informando paralisação da mesma em 24/08/2016. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

21), Apêndice VI – Comunicado de Ocorrências (fls. 24) e Requerimento de Empresário 
(fls. 25), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4910/2017-PRES (fls. 33), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 



 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 004/2018 - SRC (fls. 35), informa o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 4910/2017-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) marca 
BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, n° fabricação BE05137560000175431. 

 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 21), juntado pela requerente, revela 

que não houve extravio do ECF, tendo o equipamento sido apresentado na Delegacia 
Regional de Fiscalização de Formosa na data de 16/09/2016, para fins de paralisação 
temporária, homologada em 27/09/2016 (fls. 30 a 31). 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00929/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminares de Diligência 
e Decadência. Rejeição. Multa formal em decorrência do extravio 
de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF. Procedência. 
Decisão não unânime.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I). 
 
3. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do 
equipamento de ECF à agência fazendária a que estiver 
vinculado, mediante o preenchimento do formulário Pedido de 
Uso, de Alteração de Uso e de Cessação de Uso de ECF, 
constante do Apêndice VII, indicando tratar-se de cessação de 
uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, cláusula 
setuagésima quinta) for encerrar suas atividades (RCTE, Anexo 
XI, art. 121, I).  
 
4. Comprovado que o sujeito passivo não apresentou à 
fiscalização o ECF objeto da autuação, deve o auto de infração 
ser considerado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Relator e, também, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo extraviou o equipamento 
emissor de Cupom Fiscal-ECF, marca SWEDA, modelo IF ST 120, N° serie 
SW040700000000003676, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não solicitou 
a cessação de uso de equipamento, conforme documentos anexos. Em consequência foi 
aplicado multa formal em razão do extravio do referido equipamento. 



 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls. 03 a 05. 
 
Intimação do lançamento às fls. 06 a 08. 
 
O julgador singular, por meio da sentença 5354/2017 (fls. 21 a 23), decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado da decisão singular (fls. 24 a 26), o sujeito passivo apresentou 

Recurso Voluntário às fls. 28 a 30, em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alega que desde de julho de 2009 a empresa se encontra com suas 

atividades paralisadas, e que até a presente data não havia recebido nenhuma 
comunicação sobre pedidos de documentos fiscais e nem menos a respeito da suspensão 
da inscrição estadual;  

 
(b) afirma que o direito reclamado pelo fisco estadual não existe, 

consoante dispõe o CTN, artigo 173 (decadência); 174 (prescricional). 
 
Requer que seja feita comunicação para apresentação dos documentos 

fiscais. Anexou documentos de fls. 31 a 33. 
 
É o Relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

 
Das preliminares 

 
O sujeito passivo é acusado de extraviar o equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF, Marca SWEDA, Modelo IF ST120, Nº Serie 
SW040700000000003676, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não solicitou 
a cessação de uso do equipamento, conforme documentos anexos, razão pela qual a 
fiscalização aplicou penalidade formal pelo extravio do referido equipamento (ECF). 

 
Está muito claro na acusação fiscal que o sujeito passivo extraviou o 

Emissor de Cupom Fiscal - ECF, pois desapareceu do endereço declarado, isto é, encerou 
as suas atividades, sem providenciar a baixa do referido ECF.  

 
A sentença também não deixa duvida de que sujeito passivo deve 

providenciar a baixa do ECF: “A legislação determina, no caso de encerramento da 
atividade do estabelecimento do contribuinte, que se operou mediante a suspensão 
cadastral do sujeito passivo, que este deve, além de requerer a baixa de sua inscrição 
estadual, requerer a cessação de uso de equipamento ECF apresentando a 
documentação fiscal exigida na portaria de suspensão da inscrição estadual.” 

 
Entendo desnecessária a realização de diligência tendo em vista que a 

acusação fiscal, bem como a sentença são claras no sentido de que o sujeito passivo 
deve procurar a repartição fiscal e solicitar a cessação de uso do citado ECF. O sujeito 
passivo entendeu perfeitamente a acusação fiscal e deixou de adotar providência nesse 
sentido. O Recorrente requer que seja feita visita à residência uma vez que a empresa foi 
fechada. Não cabe ao Fisco fazer essa visita à residência do sócio proprietário. Assim, 
rejeito o pedido de diligência.   



 
No tocante à decadência do lançamento tributário, verifico que a 

suspensão da inscrição estadual ocorreu em 23/09/10 (fls. 05), sendo considerado 
extraviado o ECF a partir dessa data. Como a notificação do auto de infração ocorreu em 
05/06/15 (fls. 08), e a ciência do lançamento tributário poderia ter ocorrido até 31/12/15, 
inexistente a decadência do lançamento em discussão. Assim, rejeito a preliminar de 
decadência.   

 
Do mérito 

 
O sujeito passivo deve solicitar à Secretaria da Fazenda a cessação de 

uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, quando do encerramento das suas 
atividades, conforme estabelece o artigo 121 do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97:   
 

“Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento 
de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o 
preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de 
Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-se 
de cessação de uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, 
cláusula setuagésima quinta): 
 
I - for encerrar suas atividades; [...].”  

 
No caso em comento, o sujeito passivo encerrou suas atividades, não 

requereu a baixa da inscrição estadual e deixou de apresentar o equipamento emissor de 
cupom fiscal – ECF, objeto da autuação, presumindo-se, portanto, estar esse ECF 
desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido, nos termos do disposto no 
artigo 124 do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97:  

  
“Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro 
suspenso por desaparecimento, se não atendida a notificação de 
regularização da situação cadastral, será presumido desaparecido, 
destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. ” 

 

 
Portanto, até o momento o sujeito passivo não apresentou o ECF objeto 

da autuação, razão pela qual persiste a acusação fiscal de extravio do referido 
equipamento. 

 
O Recorrente requer que seja feita visita à residência, uma vez que a 

empresa foi fechada. Mas não cabe ao Fisco fazer essa visita à residência do sócio 
proprietário. Nos termos da legislação, como acima referenciado, é o sujeito passivo que 
deve procurar a repartição fiscal e providenciar a baixa do referido ECF.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito o pedido de 

diligência e, no mérito, nego-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do 
lançamento tributário e confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
 

 
 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm


 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de abril de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01479/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Multa 
formal. Obrigação acessória. Falta de utilização do Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF).  Auto de infração procedente. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal arguição for desprovida de amparo legal. 
 
2. As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária 
que estabelece as prescrições imperativas de fazer ou de não 
fazer no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos;  
 
3. A falta de utilização do ECF, quando obrigatório o uso, 
impõe a aplicação de multa formal pelo descumprimento de 
obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de utilizar o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca ELGIN, modelo X5, nº de série 
EL041200000000017833, devidamente autorizado, no período de 29/05/2013 a 
03/06/2015. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 1º, 4º e 117, parágrafo único, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XV, 
alínea “h”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 10/15. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 23/25. 



Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 32/37, onde reitera os argumentos expendidos anteriormente. Alega 
nulidade deste lançamento por insegurança na determinação da infração, cuja 
fundamentação se confundiria com suas razões defensórias quanto ao mérito, motivo pelo 
qual pediu que esta prejudicial fosse apreciada em conjunto com o mérito. Quanto ao 
mérito, argumentou, em resumo, que buscaria elementos que provariam que o 
levantamento fiscal que deu origem a este auto de infração seria injusto, protestando pela 
juntada desses elementos, assim como de outras provas permitidas em direito. Por fim, 
pede ao final a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, não havendo nos autos nenhum vício capaz de invalidar o 
procedimento fiscal. 

Com relação ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada deixou de utilizar o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, devidamente autorizado para uso 
conforme autorização nº 1049365-001, no período de 29/05/2013 a 03/06/2015. 

Em nosso ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Segundo dispõe o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, o sujeito passivo da 
obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária.  

Portanto, as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária 
que estabelecem prescrições imperativas de fazer ou de não fazer, prática ou abstenção 
de ato, prestações positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos, conforme entendimento inserto no § 2º do artigo 113 do Código Tributário 
Nacional – CTN. 

A utilização do ECF trata-se de uma obrigação acessória que deve 
ser implantada, independente das circunstâncias, o alegado pela defesa é alheio ao dever 
de instalar o equipamento, que é regulado pelo artigo 1º do Anexo XI do Regulamento do 
Código Tributário Estadual, conforme transcrição abaixo:  

Art. 1º É obrigado ao uso de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - 
o estabelecimento que exerça a atividade de venda ou revenda de 
mercadoria ou bem, ou de prestação de serviço em que o adquirente ou o 
tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS (Convênio 
ECF 01/98, cláusula primeira). 



Depreende-se do dispositivo citado que o contribuinte que promova 
comercialização de mercadorias a consumidor final está obrigado a utilizar o ECF, caso 
contrário, ficará sujeito ao pagamento de multa formal, em razão do descumprimento de 
uma obrigação tributária acessória. 

A propósito, perquirindo-se sobre obrigação tributária, observamos 
que o Código Tributário Nacional, no artigo 113, versa sobre duas obrigações cabíveis ao 
contribuinte, a obrigação principal (pagar tributos) e a obrigação acessória (fazer ou não 
fazer em prol da fiscalização tributária), sendo esta destituída de valor patrimonial. 

O parágrafo segundo do artigo acima nos assevera que: 

Art. 113, § 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”. 

A não utilização do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal por parte 
do autuado, constitui-se infração tributária acessória por restar configurada o desrespeito a 
uma obrigação secundária de cunho positivo, cuja inobservância sujeita o infrator aos 
rigores da Lei, arcando com os efeitos das penalidades aplicáveis. 

Compulsando os autos, verifico que a autuada iniciou sua atividade 
empresarial em 11/06/2012, conforme consta da Cláusula Quarta da segunda alteração 
contratual, colacionada à fls. 17, portanto, no caso em comento, teria que utilizar seu 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF a partir de 01/03/2013, conforme determina 
o artigo 4º do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97. 

De sorte que in casu, restou configurada a infringência a uma 
obrigação acessória, cujo fato gerador “é qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configura obrigação principal”. 

A jurisprudência do TRF 1º e 4º Região, consagra o entendimento 
acima abraçado, vejamos algumas ementas: 

Ementa: ... A inobservância de obrigação acessória, independentemente da 
exigência de qualquer outro requisito, gera penalidade pecuniária exigível 
do responsável, que será configurada como obrigação principal, nos termos 
dos §§ 3º e 1º do art. 113 do Código Tributário Nacional ...” (TRF 1ª Região. 
AC 1997.01.0034175-8/MG. Rel: Juiz Mark Yshida Brandão (convocado). 
8ª Turma. Decisão 02/03/07. Dj de 19/03/07, pg. 161). 

Ementa: ... A obrigação tributária acessória é autônoma, não tendo sua 
observância vinculada a qualquer obrigação principal. A obrigação 
acessória uma vez descumprida, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113. § 3º). ...”  (TRF 4º 
Região. AMS 2004.71.08005391-7/RS. Rel: Des. Federal Vilson Darós. 1ª 
Turma. Decisão: 30/05/07. DE de 12/06/07). 

No caso em análise, ao fazer dos impérios da Lei letra morta, ao não 
utilizar o equipamento como determina a norma de regência, constitui, por si só, uma 
infração, independentemente da intenção do contribuinte, conforme dispõe o artigo 136 do 
CTN, in verbis: 

Art. 136. “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. 



A defesa, por sua vez, não conseguiu carrear aos autos qualquer 
prova válida, como também não trouxe nenhum fato novo que pudesse arranhar a 
robustez do lançamento oficial constante nos documentos que integram a exordial. 

Sendo assim, merece ser mantida a escorreita sentença por seus 
próprios fundamentos. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, e no mérito, mantenho a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01613/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de equipamento 
emissor de cupom fiscal (ECF). Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) quando 
comprovada nos autos a cessação de uso desse equipamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), marca BDARUMA 
AUTOMACAO, modelo MARCH 1, n° de fabricação DR0812BR000000315947, por não ter 
sido solicitada a cessação de uso do ECF quando do encerramento das atividades do 
estabelecimento, acarretando a presunção de extraviado do equipamento. 

 
Em suas alegações (fls. 19), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou o equipamento tido como extraviado na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, cópia de notificação de 
cessação de ofício (fls. 20 e 28) e cópia de atestado de intervenção técnica em ECF – 
AIECF (fls. 27), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 4896/2017 – PRES (fls. 32 a 33), fundamentado no art. 43, § 2°, da Lei n° 
13.800/01, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual, para 
que intime o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a via original ou 
cópia autenticada do Atestado de Intervenção Técnica em ECF – AIECF, e da leitura “X”, 
emitidos por estabelecimento credenciado. 

 



Intimado, o sujeito passivo junta ao processo os documentos 
solicitados no Despacho nº 4896/2017 – PRES, consoante fls. 41 a 43. 

 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 842/2018-PRES (fls. 52), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), marca 
BDARUMA AUTOMACAO, modelo MARCH 1, n° de fabricação 
DR0812BR000000315947. 

 
O Atestado de Intervenção Técnica em ECF – AIECF n° 033489 (fl. 

43) e a leitura “X” (fls. 41 e 42), emitidos pela Data Shopping Máquinas e Sistemas Ltda 
(estabelecimento credenciado), revelam que não houve extravio do equipamento 
questionado, fato que ilide a acusação fiscal. No AIECF n° 033489 (fl. 43) consta a 
observação que o motivo da intervenção foi a cessação de uso, Cessação n° 1037279-
002, datada de 03.08.2017. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01634/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Improcedência. 
 
Comprova-se o não extravio de ECF a anexação aos autos de 
documentos que confirmam que em momentos diversos o 
equipamento esteve sob controle da empresa lacradora e da 
SEFAZ. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 07 de maio de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter extraviado 01 (um) Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF), marca DARUMA AUTOMAÇÃO, Modelo FS 600, nº de 
série DE0208BR000000143243, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não 
solicitou a cessação de uso do equipamento, conforme documentos em anexo. 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexada à peça básica cópia de “Comprovante de Autorização de Uso de Sistema 
Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais” extraído do sistema de dados da 
Secretaria da Fazenda deste Estado, onde consta o início de uso em 19 de agosto de 
2008, pela autuada, do ECF marca DARUMA AUTOMAÇÃO, Modelo FS 600, nº de série 
DE0208BR000000143243. 

A autuada apresenta impugnação em Primeira Instância onde pede a 
improcedência do auto de infração, afirmando que o ECF objeto da autuação não foi 
extraviado, pois logo após o pedido de baixa da empresa a empresa lacradora 
FISCALPRINT comprovou que que seria impossível fazer a leitura X e da memória fiscal, 
apresentando como prova: 

1. Laudo Técnico da empresa FISCALPRINT, informando a 
impossibilidade de realizar as leituras X e da memória fiscal, 
expedido em 06/05/2014; 

2. Comunicado de ocorrências feita às Secretaria da Fazenda, 
comunicando a remessa do ECF para o estabelecimento 
fabricante, entregue em 06/05/2014; 



3. Laudo da empresa DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA S/A, confirmando a impossibilidade de impressão 
ou gravação em meio magnético de leitura de memória fiscal e 
dados que compõem no todo ou em parte, datado de 20/05/2014; 

4. Em 15/05/2014 foi homologado a BAIXA DE OFÍCIO da referida 
impressora, conforme documento de CESSÃO DE USO, em 
anexo; 

5. Em 11/06/2014 a empresa foi orientada a providenciar junto a 
EMPRESA LACRADORA a intervenção e troca da memória fiscal, 
conforme ATESTADO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA – AIECF Nº 
016951 de 18/06/2014, em anexo. 

 

O julgador singular determina o encaminhamento dos autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que: 1. – Seja verificado e 
anexado aos autos o atestado de intervenção técnica de cessação de uso; 2. – Caso 
contrário seja notificado o sujeito passivo a apresentar o atestado de intervenção técnica, 
obrigatório para demonstração da cessação de uso do referido ECF, nos termos da IN n. 
887/07. 

O diligenciador manifesta, conforme documento de fl. 20, que o 
equipamento foi cessado de ofício, contudo faltou ao contribuinte apresentar o atestado de 
intervenção de cessão de uso para efeito de comprovação cabal do não extravio, 
concluindo pela manutenção da autuação até que o documento citado anteriormente seja 
anexado aos autos. 

O julgador singular profere sentença declarando nulo ab initio o 
processo, extinguindo-o sem julgamento do mérito, por entender que os procedimentos 
fiscais vieram a gerar contradições, obscuridades e uma total insegurança, não tendo sido 
justificado pelo fisco o efetivo extravio do ECF, tendo sido evidenciado uma grande 
dificuldade para clareza da acusação fiscal. 

A Fazenda Pública não concordando com a decisão prolatada pelo 
julgador singular interpõe recurso de ofício, pois a legislação tributária prevê que nas 
condições encontradas pelo sujeito passivo, deveria ter apresentado cópia original das 
leituras da memória fiscal, emitidas a cada final de período de apuração, abrangendo todo 
o período de utilização do equipamento, mas não foi feito, tanto assim, que remetido o 
processo em diligência, a fiscalização confirmou a não apresentação do atestado de 
intervenção, assim como não relatou ter o contribuinte seguido as providências citadas 
pelo julgador e o que realmente ocorreu foi o extravio do ECF e a acusação não foi 
afastada. Pede o acolhimento do recurso para reformar a decisão singular, afastando a 
nulidade e no mérito que seja considerado procedente o auto de infração. 

Intimado o sujeito passivo contradita o recurso da Fazenda Pública, 
com as mesmas alegações, fundamentos e pedidos de quando da impugnação em 
primeira instância, pedindo que seja negado e que seja mantida a decisão singular que 
julgou nulo o processo. 

É o relatório. 



QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, acolho as razões trazidas pela impugnante, 
já que a documentação juntada aos autos está a comprovar que o ECF não se encontra 
desaparecido, pois esteve de posse da empesa responsável pela lacração, que atestou 
que por problemas de ordem técnica não foi possível realizar a leitura X e a leitura da 
memória fiscal, consta ainda no processo laudo da empresa fabricante atestando que o 
ECF apresentou dano irrecuperável além de comunicação expedida pela   SEFAZ de que 
o ECF teve seu uso cessado de ofício.  

A situação acima descrita indica a recolocação do ECF e das 
operações nele registradas sob controle do Fisco, bem como o não extravio do referido 
equipamento.  

Pelo exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 
provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Equipamento emissor de cupom fiscal - ECF (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01884/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Improcedência. 
 
A Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF) ilide a acusação de extravio de ECF, declarando-se 
improcedente o respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva 
Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
extraviou o equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Marca BEMATECH, Modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, Nº série 4708040587026, pois encerrou as atividades do 
estabelecimento e não solicitou a cessação de uso do equipamento, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 21.008,42 (vinte e um mil, oito reais e quarenta e 
dois centavos). 

 
Citados como infringidos os arts. 64 e 146, Parágrafo único, da Lei nº 

11.651/91 c/c os arts. 121 e 124, Anexo XI, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XIII, "a", da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei nº 13.194/97. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato da 

Portaria n° 02/2015, de 15/12/2015 (fls. 5) e extratos de consulta da Autorização n° 21763-
002 (fls. 6 a 12), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 31/07/2015 (fls. 21), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 25). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 31 a 36), alegando em essência que está com o referido equipamento em 
seu poder. Coloca-se à disposição para apresenta-lo, caso se faça necessário. 

 
Para provar o não extravio do equipamento o sujeito passivo 

colacionou aos autos fotografias do ECF (fls. 66 a 68). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 120/2017 (fls. 96 a 97), encaminha os autos ao Setor de Preparo 
Processual, para intimar o procurador da empresa autuada, no endereço constante no 



instrumento de procuração, folha 39 dos autos, para tomar as seguintes providências: 1) 
Providenciar junto ao órgão fazendário, no prazo de 30 (trinta dias) a contar do 
recebimento dessa intimação, os procedimentos necessários à Cessação de Uso do 
referido Equipamento - ECF e a Intervenção Técnica, previstos no artigo 121 e §4º do 
artigo 122 do Anexo XI do RCTE; 2) Anexar aos autos cópias da referida Cessão de Uso e 
do respectivo Atestado de Intervenção no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal pela 
Lacradora Autorizada.  

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos (fls. 102 a 103), 

onde alega dificuldade burocrática para a regularização da situação do ECF e solicita um 
prazo de sessenta dias, no dia 30/11/2017, para a regularização. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 003/2018 (fls. 105 a 106), prorroga por trinta dias, contado a partir da ciência 
dessa Resolução, o prazo para o contribuinte cumprir o que foi determinado na Resolução 
120/2017, assim os autos devem ser encaminhados ao Setor de Preparo Processual, para 
notificar o procurador da empresa autuada, no endereço constante no instrumento de 
procuração, folha 39 dos autos, para tomar as seguintes providências: 1) Providenciar 
junto ao órgão fazendário, a Cessação de Uso do referido Equipamento - ECF e a 
Intervenção Técnica, previstos no artigo 121 e §4º do artigo 122 do Anexo XI do RCTE; 2) 
Anexar aos autos cópias da referida Cessão de Uso e do respectivo Atestado de 
Intervenção no Equipamento Emissor de Cupom Fiscal pela Lacradora Autorizada.  

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir as solicitações 

formuladas pelo órgão julgador, junta cópia do Atestado de Intervenção em Emissor de 
Cupom Fiscal AIECF – Mod. 34 n° 04644 (fls. 118), cópia de Leitura X (fls. 119), 
Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para Emissão e Documentos 
Fiscais, Cessação n° 21763-003, datada de 19/04/2018 (fls. 120) e Comunicado de 
Cessação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados para Escrituração 
de Livros Fiscais, Comunicado n° 299100-4, datado de 19/04/2018 (fls. 121). 

 
É o relatório. 
 
 

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

extraviou o equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Marca BEMATECH, Modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, Nº série 4708040587026, sendo-lhe imputada a exigência de multa 
formal. 

 
O órgão julgador, por meio de resolução, baixou os autos em 

diligência, dando oportunidade para que o sujeito passivo providenciasse a regularização 
da situação fiscal do contribuinte quanto ao equipamento tido como extraviado. 

 
O sujeito passivo, cumprindo a solicitação formulada pelo órgão 

julgador (Resolução n° 003/2018, fls. 105 a 106), trouxe aos autos cópia do Atestado de 
Intervenção em Emissor de Cupom Fiscal AIECF n° 04644 (fls. 118) e Comprovante de 
Cessação de Uso de Sistema Informatizado para Emissão e Documentos Fiscais, 
Cessação n° 21763-003, datada de 19/04/2018 (fls. 120). 

 



O Regulamento do Código Tributário Estadual, em seu Anexo XI, 
trata das normas relativas a Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), regulando nos 
arts. 121 e 122, § 4°, do Anexo XI, os procedimentos de intervenção técnica em ECF e de 
cessão de uso de ECF. 

 
Em consonância com a Legislação Tributária Estadual relativa a 

ECF, o Atestado de Intervenção em Emissor de Cupom Fiscal AIECF n° 04644 e 
Comprovante de Cessação de Uso de Sistema Informatizado para Emissão e Documentos 
Fiscais, Cessação n° 21763-003, trazidos aos autos pelo sujeito passivo, constituem 
provas robustas de que não houve extravio de ECF, afastado o nexo causal da acusação 
fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Espontaneidade (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00487/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Parcelamento do crédito 
tributário antes da ciência do procedimento fiscal. Pagamento 
da primeira parcela no dia seguinte ao do parcelamento. 
Caracterização da espontaneidade. Improcedência do 
lançamento fiscal. 
 
1. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte pode, 
espontaneamente, pagar, fora do prazo legal, tributo devido sem 
sujeição à penalidade, com acréscimo de multa apenas de 
caráter moratório (CTE, art. 169); 
 
2. No caso de parcelamento de crédito tributário confessado 
espontaneamente, o sujeito passivo pode efetuar o pagamento 
da 1ª (primeira) parcela no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da confissão espontânea, situação em que a 
espontaneidade surtirá efeitos a partir da data da assinatura do 
Termo de Acordo de Parcelamento (CTE, art. 169, § 4º); 
 
3. O parcelamento espontâneo de tributo devido impede a 
exigência do crédito tributário parcelado em auto de infração 
com imposição de penalidade; 
 
4. Mantida a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça de início contém acusação fiscal vazada nos seguintes termos: 

Deixou de escriturar no livro registro de entradas a nota fiscal n.23163, 

referente a aquisição em operação interestadual de mercadorias ou bens 

para uso (ou consumo) do estabelecimento, bem como deixou de pagar o 

ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo 

e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% do 

valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, na 



importância de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), 

juntamente com acréscimos legais. 

Desde a impugnação apresentada em primeira instância a autuada tem 

reiterado que havia adimplido espontaneamente a exigência reclamada no auto de 

infração (no valor de R$ 11.100,00, uma vez que este seria o valor correto, haja vista que 

o bem adquirido, um veículo automotor do tipo caminhão, encontrava-se sujeito à alíquota 

de 12%, consoante art. 27, II, “g”, do CTE), porquanto, em 24/08/2010, teria assinado o 

Termo de Acordo de Parcelamento de Débito nº 152466-6 (vinculado ao AI de exigência 

espontânea nº 3.0350628.230.69) e efetivado o pagamento da primeira parcela em 

25/08/2010, situação esta que impediria o lançamento por meio do presente auto de 

infração. 

O julgador de primeira instância, Fábio Bezerra Lemes e Carvalho, 

concorda com a redução do valor da exigência fiscal para R$ 11.100,00, porém rejeita o 

argumento de que teria havido espontaneidade quanto ao atendimento da obrigação 

descumprida ao entendimento de que “a data de lavratura do Termo de Acordo de 

Parcelamento de Débito nº 152466-6 não é marco para garantir a regularização 

espontânea, pois somente com o recolhimento da primeira parcela é que se tem efetivado 

o acordo e esse recolhimento só ocorreu em 25/08/2010” e que “a intimação do presente 

lançamento ocorreu em 24/08/2010, cf. doc. de fls. 21, e nesta data foi afastada a 

espontaneidade [...]”. 

Em sentido contrário, a Primeira Câmara Temporária do Conselho 

Administrativo Tributário acolhe a argumentação da autuada, dando-lhe provimento a 

recurso voluntário interposto conforme Certidão de Julgamento de fls. 90, que abaixo 

reproduzimos.  

Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos 

termos da ata da sessão hoje realizada, a Primeira Câmara Temporária do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer 

do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 

considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 

Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado e Rickardo de Souza Santos 

Mariano. Vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra que votou 

conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a 

sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 

infração, condenando o sujeito passsivo ao recolhimento do imposto no 

valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), mais os acrescimos legais, 

devendo ser considerado os pagamentos efetuados através do 

parcelamento de nº 152466-6, para possível extinção do crédito tributário. 

Ancorada no voto vencido, de autoria do eminente Conselheiro Márcio 

Nogueira Pedra (Lei nº 16.469/09, art. 41, I), a Fazenda Pública Estadual apresenta 

recurso para o Conselho Superior com os fundamentos abaixo reproduzidos: 

“Data maxima venia, discordamos da decisão cameral, posto que o tanto o 

Sujeito Passivo quanto os julgadores da Primeira Câmara Julgadora Temporária 

(por maioria de votos) concluíram que foi regularizado espontaneamente a 

infração por meio do Termo de Acordo de Parcelamento de Débito n° 152466-6, 

cujo lançamento foi feito por meio do Auto de Infração de n° 3035062823069. 

Na cópia do Termo de n° 152466-6, lê-se que o acordo só é efetivado com o 



pagamento da primeira parcela e, conforme, documento de folha 49, o primeiro 

pagamento só ocorreu em 25/08/2010. Disso resulta que o acordo foi efetivado 

no dia 25 e não no dia 24 de agosto de 2010 ou, ainda, a denúncia espontânea 

só ocorreu no dia 25 de agosto de 2010. 

É nesse mesmo sentido que afirma o art.169 do CTE: 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 

pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar 

a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 

sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, 

quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de 

caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até 

o limite de 6% (seis por cento). 

[...] 

§ 2o O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão 

arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, (grifas nossos) 

Assim, quando da irregularidade resulta em falta de pagamento do imposto, a 

espontaneidade não é formalizada sem o recolhimento do imposto (ainda 

que seja a primeira parcela do acordo). 

A exposição feita é importante porque o argumento da defesa é de que 

regularizou espontaneamente a infração, nos termos do art. 138 do CTN. 

Ocorre que a data da lavratura do Termo de Acordo de Parcelamento de 

Débito n° 152466-6 não é marco para garantir a regularização espontânea, 

pois somente com o recolhimento da primeira parcela é que se tem 

efetivado o acordo e esse recolhimento só ocorreu em 25/08/2010. 

Por outro lado, a intimação do presente Auto de Infração de n° 4011002570901 

ocorreu em 24/08/2010, folha 21, e nesta data foi afastada a espontaneidade 

nos termos do art. 7o, I, da Lei n.° 16.469/09 e do art. 169 do CTE. 

Documento Data 

Auto de Infração de n° 4011002570901 Da intimação: 24/08/2010 

Termo de Acordo de Parcelamento de Débito n.° 

152466-6 Auto de Infração de n° 

3035062823069 

Do pagamento: 25/08/2010 

 

Dessa forma, este lançamento deve prevalecer em detrimento daquele realizado por meio 

do auto de infração n.° 3035062823069, porque se aperfeiçoou primeiro e, principalmente, 

porque não se trata de regularização espontânea de débito, pois as circunstâncias já tinham 

afastado a espontaneidade para o sujeito passivo regularizar infração. 

É o relatório do quanto basta. 

 

V O T O 



 

Analisando o pleito contido no recurso fazendário percebo, com clareza, 

que não há lugar para o seu acolhimento. 

Como já registrado, a Fazenda Pública tomou por empréstimo o 

entendimento expresso pelo julgador de primeira instância no sentido de que a data da 

lavratura do Termo de Acordo de Parcelamento de Débito “não é marco para garantir a 

regularização espontânea”, porquanto somente com o recolhimento da primeira parcela é 

que o acordo seria efetivado. 

No entanto, este argumento não subsiste, visto ignora a integralidade da 

redação conferida ao artigo 169 da Lei nº 11.651/91 (CTE) e, além disso, opta por 

aplicação de regra inadequada para a situação material sob análise, como adiante se 

demonstrará. 

Com efeito, o art. 169 do CTE, que fixa a regra de espontaneidade quanto 

aos tributos estaduais, tanto no que se refere ao descumprimento de obrigações 

acessórias (inciso I) quanto no que diz respeito ao descumprimento da obrigação principal 

(inciso II), contém quatro parágrafos, os quais estipulam o regramento para as subsunções 

normativas referidas (incisos I e II). 

In verbis, eis o texto da disposição legal discutida: 

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 

pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a 

repartição fazendária competente para, espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem 

sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando 

da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo; 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de 

caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o 

limite de 6% (seis por cento). 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica aos casos de 

inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou documentos fiscais, 

quando o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à reconstituição dos 

elementos contidos nos mesmos, observado o disposto em regulamento. 

§ 2º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão arrecadador, 

formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do caput deste artigo. 

§ 3º Revogado. 

§ 4º O disposto no inciso II do caput deste artigo aplica-se, também, no 

procedimento administrativo de constituição do crédito tributário denunciado 

espontaneamente para efetivação de acordo de parcelamento e enquanto este 

persistir, desde que o sujeito passivo promova o pagamento total ou da 1ª 

(primeira) parcela no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

confissão.  

Como se vê, o recurso da Fazenda Pública e, assim, a sentença que lhe 

serviu de base, invocam o § 2º, supratranscrito, somente aplicável ao caso de quitação 

total do valor devido, cujo efeito jurídico é a extinção do crédito tributário, para cuidar de 

hipótese de parcelamento de débito fiscal, cujo efeito jurídico é a suspensão do crédito 



tributário, matéria esta que se encontra textualmente regulada no § 4º, também 

reproduzido acima. 

Por óbvio, se o sujeito passivo requereu o parcelamento da dívida fiscal 

antes da ciência do auto de infração – e é isto que se discute nos autos – não há que se 

buscar a aplicação da regra prevista no § 2º do artigo 169 do CTE, mas sim a regra 

positivada no § 4º do mesmo artigo. 

Registre-se que, tanto pela manifestação fazendária quanto pelo teor da 

sentença de primeira instância, restou incontroversa a apresentação pelo contribuinte, 

anterior à ciência do presente lançamento fiscal, do requerimento que redundou no AI de 

parcelamento nº 3.0350628.230.69 e no respectivo Termo de nº 152466-6. 

Ora, dizer que a assinatura do Termo de Parcelamento no dia 24/08/2010 

e o pagamento da primeira parcela no dia seguinte (25/08/2010), não configura a 

espontaneidade na primeira data é tornar sem efeito a disposição legal contida no § 4º do 

art. 169 do CTE, transcrito linhas atrás, que assegura ao sujeito passivo o direito de 

promover o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da confissão. 

Não é demais dizer que a administração pública é regida pelo princípio da 

legalidade, constituindo a lei instrumento de tratamento isonômico (Todos são iguais 

perante a lei) e de segurança jurídica para o Estado e para o cidadão. 

Assim, não prospera o recurso fazendário, que pleiteia, em última análise, 

a supressão de regra própria e específica que alcança a conduta do contribuinte e, nisto, o 

beneficia. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 

improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00191/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria destinada a 
pessoa jurídica cujo estabelecimento nunca funcionou no 
endereço declarado. Responsabilização pelo crédito tributário 
das pessoas envolvidas no ilícito tributário.  Procedência. 
Decisão unânime.  
 
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
2. O transportador é solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação com quem as receba, 
em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa 
da indicada na documentação fiscal (CTE, art. 45, I, "b"). 
  
3. A pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a 
prática de infração à legislação tributária é solidariamente 
obrigada ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação com o contribuinte ou o substituto tributário (CTE, art. 
45, XIII). 
 
4. Comprovada que a mercadoria foi recebida por pessoa 
diversa da indicada como destinatária no documento fiscal, as 
pessoas que concorreram para a prática da infração devem 
responder pelo crédito tributário nos termos da legislação 
tributária. 
 
5. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada POTÊNCIA TÊXTIL 
LTDA, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide do solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA, 
arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 



coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir Mendonça Alves. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários REGINALDO 
RIBEIRO DE ARAÚJO e POTÊNCIA TÊXTIL LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recursos voluntários interpostos pelos sujeitos passivos 

solidários, acima identificados, em face de decisão singular que, negando provimento às 

impugnações apresentadas, julga procedente o lançamento fiscal consubstanciado em 

auto de infração assim redigido: 

Remeteu mercadorias no valor comercial de R$ 742.103,83 (setecentos e 

quarenta e dois mil e cento e três reais e oitenta e três centavos) 

acobertadas pelas notas fiscais conforme relação anexa, a 

estabelecimento inexistente constituído com vicio por falsificação de 

documentos, caracterizando entrega de mercadorias a destinatário diverso 

do constante nos documentos fiscais, por essa razão, as operações são 

claramente caracterizadas como fraude e os documentos fiscais considera 

dos inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido m ais as 

cominações legais. 
 

São dados como infringidos os artigos 64, 66 e 67, I, todos da Lei nº 

11.651/91 (CTE), tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea 

“a”, item 4, § 9º, I do CTE. 

Além da autuada principal (Marilua Têxtil Ltda), foram arrolados como 

sujeitos passivos coobrigados: Potência Têxtil Ltda, Alan Kardec Lino Rodrigues, 

Reginaldo Ribeiro de Araújo e José Osvaldo de Oliveira Transoliveira Transportes Eireli. 

A decisão singular objeto do recurso – proferida após anulação da decisão 

anterior por cerceamento ao direito de defesa – acolhe o pedido de exclusão da lide 

apresentado pelo contabilista, Sr. Alan Kardec Lino Rodrigues, e mantem no polo passivo, 

além da empresa remetente (autuada principal), a empresa transportadora (José Osvaldo 

de Oliveira Transoliveira Transportes Eireli), a empresa Potência Têxtil Ltda e sócio-diretor 

desta última (Reginaldo Ribeiro de Araújo), todos na condição de solidários. 

Registre-se que o sujeito passivo principal (Marilua Têxtil Ltda) não 

comparece ao processo, tendo sido declarada sua revelia às fls. 121 dos autos e lavrado o 

Termo de Perempção às fls. 141. 

Os sujeitos passivos Potência Têxtil Ltda, Reginaldo Ribeiro de Araújo e 

José Osvaldo de Oliveira Transoliveira Transportes Eireli são intimados para segunda 

instância, conforme se vê às fls. 243 a 255. 

A Potência Têxtil Ltda e o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo (sócio 

administrador) apresentam recurso voluntario em conjunto, às fls. 258 a 274, alegando 



que não há de se falar em solidário remetente de mercadoria uma vez que o remetente 

está declarado nos autos Marilua Têxtil Ltda; que não existe nos autos nenhuma prova do 

ICMS elaborada pelo fisco, relativa a empresa Potencia Têxtil Ltda-ME, que comprova a 

acusação fiscal; que não existe diferença de estoque, nem omissão de venda, nem 

omissão de compra, dados que comprovaria o ilícito fiscal; que se houve a pratica de 

qualquer fraude e/ou falsificações de documentos e declarações, tais fatos deveriam ter 

sido verificados à época do cadastro da empresa, não podendo neste momento ser 

imputado a terceiros estranhos à lide e aos fatos; que a pessoa física do sr. Reginaldo, ora 

incluído no polo passivo do auto de infração é sócio gerente da pessoa jurídica Potência 

Têxtil Ltda-ME, também incluída como coobrigada da obrigação, e, em decorrência ao 

auto de infração em epigrafe, estão sendo demandados juntamente com outras empresas, 

indevidamente, diante da falta de observação dos preceitos legais pertinentes; que o douto 

auditor fiscal propôs o redirecionamento do debito aos mesmos, com precedente no artigo 

45, XII e XIII, da Lei 11.651/91. Ao final, requer: a improcedência ou a declaração de 

nulidade do auto de infração e a exclusão do polo passivo a empresa Potência Têxtil Ltda 

e o Sr. Reginaldo Ribeiro de Araújo, uma vez que a não faz parte dessas irregularidades 

apontadas pelo fiscal. 

José Osvaldo de Oliveira Transoliveira Transportes Eireli apresenta 

recurso voluntario em segunda instância, às fls. 276 a 310, alegando que embora tenha 

comprovado originalmente a total impropriedade da autuação, tendo em vista que 

nenhuma prova foi produzida em seu desfavor, nem mesmo indiretamente ou de simples 

indícios da ocorrência da infração, o julgador singular manteve o auto de infração de forma 

totalmente desmotivada; que a autoridade fiscal em momento algum informou as razoes 

pelas quais está exigindo o ICMS da recorrente, já que toda a operação de transporte por 

ela supostamente realizada, leia-se, obrigação de meio e não de resultado, deu-se de 

maneira estritamente legal, de modo que é difícil, inclusive, contrapor-se ao ato pela 

indefinição dada pelo agente fiscal, porquanto não há um único documento nos autos que 

comprove a efetiva prestação de serviços pela recorrente; que o julgador singular não se 

manifestou sobre todas as questões suscitadas pela recorrente, restando uma vez mais 

descumprido o princípio da motivação dos atos decisórios; que é impossível a autoridade 

fiscal presumir que a empresa Estefane Dias de Oliveira não existia 02 anos antes da 

fiscalização no endereço informado nos documentos fiscais por evidente impropriedade 

logica; que, o que é pior, o fisco entendeu que além da empresa não existir no local a 

recorrente entregou as mercadorias que para ela era destinada para um terceiro, sem 

qualquer comprovação neste sentido; que é inconteste que os valores referentes ao ICMS, 

que se encontram sendo exigidos pelas autoridades fiscais, foram devidamente recolhidos 

ao Estado de Santa Catarina, local onde se iniciou a operação, razão pela qual não há o 

que se falar em ausência de recolhimento de ICMS; que a recorrente não emitiu nem 

utilizou documento fiscal falso, mesmo porque inexiste qualquer prova neste sentido; que 

além da recorrente não ser responsável pelas supostas ilegalidades praticadas, ainda teve 

contra si exigida multa qualificada no importe de 110% do valor do tributo devido. Ante o 

exposto, requer: seja dado provimento ao seu recurso para afastar a 

coobrigação/solidariedade da recorrente por conta da nulidade do auto de infração, 



desconstituindo-se a autuação, anulando-se o auto de infração; e por qualquer dos 

argumentos apresentados, julgar improcedente o auto de infração ora impugnados. 

A Fazenda Pública Estadual apresenta contradita ao recurso voluntário 

deste último solidário, de fls. 348 a 353 (repetido às fls. 357 a 359), no qual pugna pela 

manutenção da sentença singular para que seja mantido sujeito passivo solidário José 

Osvaldo de Oliveira Transoliveira Transportes Eireli na lide. 

Alega a FPE que resta provado que a recorrente entregou as mercadorias 

elencadas nos documentos fiscais objeto deste PAT em local e a destinatários diversos 

dos discriminados nas notas fiscais e seus respectivos conhecimentos de transporte 

rodoviário de cargas. 

Em apoio à sua tese, a Fazenda Pública informa que está trazendo aos 

autos as seguintes provas documentais: (i) Relatório Circunstanciado de Diligência junto 

ao endereço dos destinatários dos documentos fiscais objeto dos autos, sito à Rua VC-09, 

Qd 12, Lt. 14, Conjunto Vera Cruz, Goiânia-GO; (ii) Termo de Oitiva de Testemunha na 

qual Joel Levi da Silva atesta ter adquirido, para facção de vestuários, da empresa Marilua 

Têxtil Ltda., as mercadorias relacionadas na nota fiscal n° 6.640 (fl.56) e que as mesmas 

foram retiradas pessoalmente junto ao depósito da recorrente; (iii) Termo de Declaração 

de Paulo Vaz, proprietário residente do imóvel residencial à época dos fatos geradores, 

consignado como endereço da empresa, de que naquele local nunca foi explorado 

qualquer tipo de atividade comercial de tecido ou outros objetos de mercancia; (iv) Termo 

de Declaração de Murilo Francisco de Lima, proprietário atual do imóvel e vizinho de muro 

do imóvel à época dos fatos geradores do lançamento de ofício do crédito tributário, 

confirmando as declarações de Paulo Vaz. 

Alega que o testemunho de Joel Levi da Silva demonstra o fato de que as 

empresas destinatárias foram criadas exatamente para o fim de dar aparente ar de 

legalidade em operações destinadas a confecções e atacadistas de tecidos que trabalham 

à margem do controle da fiscalização. 

Conclui entendendo que a recorrente, ao contrário do que alega, não 

entregou nenhuma das mercadorias descritas nos documentos que embasaram o 

lançamento no endereço dos destinatários designados e, ao final, pugna pela manutenção 

da sentença singular para que seja mantido sujeito passivo solidário José Osvaldo de 

Oliveira-Transoliveira na lide. 

Em peça constante das fls. 366/375, o autuado José Osvaldo de Oliveira 

Transoliveira Transportes Eireli se manifesta mais uma vez quanto à pretensão da 

Fazenda Pública Estadual alegando que as provas agora trazidas se derem de forma 

unilateral, produzida pelo próprio procurador do Estado de Goiás, baseando-se 

unicamente em depoimentos de terceiros particulares. 

Acrescenta que tais provas são referentes ao PAT n°. 4011402507204, ou 

seja, foram produzidas com base em outro destinatário e que o destinatário dos presentes 

autos é a empresa Millene Sipriano Leal Me, enquanto que o destinatário daquele 

processo é a empresa Reginaldo Gomes Ribeiro. 



Alega ainda que o Termo de Declaração apresentado pela FPE encontra-

se desprovido de elementos robustos para dar sustentação à tese fiscal, porquanto, 

constituem meros indícios e presunções; que supor que um fato tenha acontecido ou que 

sua materialidade tenha sido efetivada, não é o mesmo que exibir a concretude de sua 

existência, mediante prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza; que os elementos 

trazidos pela FPE são meras presunções e devem ser utilizados com muito e especial 

cuidado; que não há qualquer prova que aponte que a Recorrente tinha conhecimento de 

que o recebedor da mercadorias não era funcionário da empresa destinatária; que a 

empresa destinatária encontrava-se ativa na receita federal, no Sintegra e com inscrição 

estadual, ocasião em que o receptor das mercadorias se identificou como representante 

para recebê-las; que presume-se que quem recebia as mercadorias era o seu funcionário, 

quer dizer, nunca foi entregue para pessoa diversa, e se foi, a transportadora não tinha 

como ter conhecimento; que são meros indícios trazidos pelo fisco goiano, que em nada 

demonstram a real participação da transportadora na fraude praticada contra o Estado de 

Goiás.  

Ao final, requer seja afastada a coobrigação/solidariedade da Recorrente.  

Por meio da Resolução n 118/2017, às fls. 379 a 380, a Câmara Julgadora 

resolve determinar a intimação do sujeito passivo Potência Têxtil Ltda, a fim de que tome 

ciência dos documentos anexados aos autos pela representação fazendária, às fls. 348 a 

363 e sobre ele se manifeste, se entender necessário.  

O processo retorna sem manifestação da intimada. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Como já relatado, há recursos nos autos dos seguintes sujeitos passivos 

solidários: Potência Têxtil Ltda, Reginaldo Ribeiro de Araújo e José Osvaldo de Oliveira 

Transoliveira Transportes Eireli. 

De início destaco que não resta caracterizada a nulidade da peça básica 

aventada pelo sujeitos passivos solidários POTÊNCIA TÊXTIL LTDA e Reginaldo Ribeiro 

de Araújo. Não há nos autos nenhum vício formal que implique nulidade do AI, inexistindo 

insegurança na determinação da infração, a qual encontra-se perfeitamente determinada. 

Também não se vislumbra ato que tenha implicado cerceamento ao direito 

de defesa dos autuados, sendo de se destacar que a cada fase ou evento processual 

relevante sempre foi oportunizada manifestação dos autuados no processo. 

Portanto, não há vício que implique em nulidade do auto de infração, seja 

por insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento ao direito de defesa. 

Conforme acusação fiscal, o sujeito passivo MARILUA TEXTIL LTDA, 

estabelecido em Blumenau/SC, remeteu mercadorias destinadas a estabelecimento 



goiano inexistente, vez que a empresa destinatária, constante dos documentos emitidos, 

nunca exerceu atividade comercial e, de fato, nunca existiu. 

No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 

04, se registra o seguinte: 

“- A empresa ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA CNPJ.: 14.670.080/0001-05 IE: 

10.518.486-1, foi constituída com a utilização de documentos falsos RG 

falsificado conforme extrato anexo, tendo como titular a Sra. ESTEFANE DIAS 

DE OLIVEIRA, CPF 122.358.856-40, caracterizando crime de falsidade 

ideológica e crime contra a ordem tributária (conforme documentos anexos). A 

empresa nunca existiu no endereço declarado, conforme declaração da 

Prefeitura Municipal de Goiânia.  

- O sr. ALAN KARDEC LINO RODRIGUES CPF 648.810.671-68, trata-se do 

contador que constitui a empresa ESTEFANE DIAS DE OLIVEIRA com a 

utilização de documentos falsificados.  

- A empresa JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA CNPJ.: 

78.815.958/0007-13 entregou as mercadorias a pessoa e local diversos do 

indicado nos documentos fiscais, pois, a empresa destinatária nunca existiu e 

não funcionou no endereço declarado, conforme documentos anexos.  

- A empresa POTENCIA TEXTIL LTDA CNPJ: 10.212.448/0001-22 IE: 

10.432.426-0 que exerce mesma atividade comercial da suposta destinatária das 

mercadorias, é a RESPONSAVEL SOLIDARIA conforme termo de 

responsabilidade solidaria (em anexo).  

-O Sr. REGINALDO RIBEIRO DE ARAUJO sócio-administrador da empresa 

POTENCIA TEXTIL LTDA e assina o termo de responsabilidade solidaria em 

relação empresa Estefane Dias de Oliveira.” 

Portanto, as mercadorias objeto da autuação fiscal foram recebidas por 

terceiro não indicado no documento fiscal (Potência Têxtil Ltda), caracterizando o objetivo 

da entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais.  

Indiscutível a responsabilidade da solidária Potência Têxtil Ltda, 

caracterizada pelo Termo de Responsabilidade Solidária, de fls. 46, mediante o qual esta 

assume a responsabilidade comercial pelo pagamento dos títulos emitidos pela remetente 

(Marilua Têxtil Ltda) contra a destinatária indicada nos documentos fiscais (Estefane Dias 

de Oliveira). 

Destarte, o sujeito passivo coobrigado Potência Têxtil Ltda, que exerce 

mesma atividade comercial da suposta destinatária das mercadorias, concorreu para a 

prática da infração tributária por ser o real adquirente das mercadorias mencionadas nos 

DANFE’s objeto da autuação. 

Registre-se que o referido Termo de Responsabilidade contém a 

assinatura do Sr. Reginaldo Ribeiro de Araujo, o qual concorreu para a prática da infração 

tributária por ser o sócio-administrador da empresa Potência Têxtil Ltda e ter praticado os 

atos que permitiram que as vendas fossem realizadas em nome de empresa inexistente, 

que nunca funcionou no local indicado no endereço, causando prejuízo ao erário público. 



Ao contrário do alegado pela recorrente Potência Têxtil Ltda, entendo que 

as circunstâncias que envolvem a fraude construída para burlar o Fisco – e principalmente 

o Termo de Responsabilidade Solidária – estão a comprovar cabalmente o seu concurso 

direto para a prática da infração autuada, o que atrai a incidência do art. 45, XIII do CTE 

O mesmo se diga quanto ao Sr. Reginaldo, sócio-administrador da 

Potência Têxtil Ltda e, ao que tudo indica, a mente brilhante que arquitetou a fraude.  

De sorte, que é irrelevante a inexistência de diferença de estoque ou 

outras omissões apuradas em face da Potência Têxtil Ltda para se comprovar a infração 

de que cuida os autos, a qual se encontra sobejamente comprovada. 

No que tange a empresa transportadora, registre-se que não é razoável 

crer que tenha prestado o serviço de transporte conduzindo as mercadorias até a 

destinatária (alguma destinatária, visto que a indicada nas Notas Fiscais e nos 

Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas é firma inexistente) e não tenha 

nenhum envolvimento com a fraude. 

Registre-se que responsabilidade tributária é objetiva e a empresa de 

transporte efetivamente entregou as mercadorias a destinatário diverso do indicado 

no documento fiscal, de modo que, ainda que não tivesse pleno conhecimento do que 

estava acontecendo, praticou a conduta atrativa da responsabilidade prevista no art. 45, II, 

‘b” do CTE, abaixo transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: 

I - o transportador: 

[...] 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

Assim, o sujeito passivo coobrigado José Osvaldo de Oliveira Transoliveira 

Transportes Eireli, por sua vez, concorreu para a prática da infração tributária por tratar-se 

do transportador das mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa da indicada na 

documentação fiscal (DANFE’s). Deve ser mantido na lide nos termos do artigo 45, inciso 

I, “b”, do CTE, supratranscrito. 

Por esta razão, também, mantenho na lide o transportador. 

Registre-se, em arremate, que a Fazenda Pública, a par da robusta 

documentação que comprova a fraude pratica e o envolvimento dos solidários arrolados 

na autuação, diligentemente juntou aos autos os seguintes documentos: Relatório 

Circunstanciado de Diligência (fls. 353), Termo de Oitiva de Testemunha (fls. 360), Termo 

de Declaração de Murilo Francisco de Lima (fls. 361) e Termo de Declaração de Paulo 

Vaz (fls. 362). Todos estes documentos corroboram os fatos narrados na acusação fiscal 

bem como a responsabilidade dos solidários. 



Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa e, 

quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 

singular que considerou procedente o auto de infração. Ainda, rejeito os pedidos de 

exclusão da lide dos solidários Potência Têxtil Ltda, Reginaldo Ribeiro de Araújo e José 

Osvaldo De Oliveira Transoliveira Transportes EIRELI. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00206/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DE MERCADORIAS EM 
ESTABELECIMENTO NÃO CADASTRADO. FATO GERADOR DO 
IMPOSTO. REFORMA DA DECISÃO CAMERAL. PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO.  
 
A presunção legal (juris et de jure) procura estabelecer uma 
verdade jurídica, ao passo que a presunção relativa (juris 
tantum) constitui mera conjectura. Considera-se, de plano, 
irregular a situação fiscal de estabelecimento que não possua 
cadastro (art. 156 do CTE), ocorrendo o fato gerador do imposto 
no momento da constatação fiscal de existência de mercadorias 
ali depositadas (art. 14, IV do CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa e José Pereira D'abadia que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo “mantinha mercadorias 
tributadas, sem documento fiscal, no valor comercial de R$ 190.100,65 (cento e noventa 
mil cem reais e sessenta e cinco centavos) já acrescidos do IVA, no estabelecimento com 
situação cadastral irregular, conforme Termo de Apreensão. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS no valor de R$ 29.032,68 (vinte e nove mil, trinta e dois reais e sessenta e 
oito centavos) juntamente com os acréscimos legais”.  

 
A autoridade fiscal identifica a infração nos artigos 14, IV, 19, IX, 64, 

66 e 156, da Lei nº 11.651/91 c/c artigo 145, Decreto nº 4.852/97.  
 
A penalidade proposta está prevista no artigo 71, "a", 3, § 9º, I, da Lei 

nº 11.651/91, c/redação da Lei nº 15.505/05. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo comparece ao feito 

trazendo a alegação de que há divergência entre as provas acostadas nos autos e as 
alegações apresentadas pelo fiscal; que a área onde se encontravam as mercadorias era 
vizinha do supermercado, porém sem comunicação com este, e após a ação fiscal, o 
contribuinte solicitou a anexação da área a do supermercado, conforme consta de (fls. 20) 
onde foi solicitada em 06/05/2010, portanto, anterior à data da autuação que foi em 



21/05/2010, desta forma é evidente que houve um equívoco por parte do autuante ao 
elaborar o auto de infração; que embora não houvesse interligação, entre o depósito e o 
estabelecimento comercial, as mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais; que o 
autuante se recusou a aceitar os documentos ofertados pelo contribuinte no momento da 
fiscalização. Pugna pela improcedente da lide; junta documentos, fls. 27/67. 

 
O ilustre julgador singular julga improcedente o lançamento, fls. 

74/75. 
 
Através do Recurso à Câmara Julgadora n° 129/11- SR/GRF (fls. 

76/77) o Representante Fazendário sustenta que por ocasião da ação fiscal, o local onde 
estava depositada a mercadoria não possuía cadastro e nem tinha ligação com o 
estabelecimento, só vindo a ser anexado depois de iniciada a ação fiscal que se deu em 
23/03/2010. Requer o acolhimento do presente recurso para reformar a decisão de 
primeira instância, julgando procedente o auto de infração. 

 
Em contradita ao recurso supra o sujeito passivo requer a 

manutenção da decisão “a quo”, ratifica os termos pronunciados na fase impugnatória, fls. 
83/87.  

 
Em julgamento na fase cameral, a segunda câmara deste Conselho 

decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do auto de infração. 
 
A representação fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, aduzindo que por ocasião do procedimento fiscal, o local onde estavam 
depositadas as mercadorias não possuía cadastro e nem tinha ligação com o 
estabelecimento comercial regularmente cadastrado, só vindo a ser anexado formalmente 
depois de iniciada a ação fiscal que se deu em 23/03/2010. Requer o acolhimento do 
recurso para reformar a decisão cameral, julgando procedente o auto de infração. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo não apresenta contradita ao 

recurso fazendário, mantendo-se inerte. 
 
É o Relatório, 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este mantinha mercadorias tributadas, 
sem documento fiscal, no valor comercial de R$ 190.100,65 (cento e noventa mil cem 
reais e sessenta e cinco centavos) já acrescidos do IVA, no estabelecimento com situação 
cadastral irregular, conforme Termo de Apreensão anexado às fls. 05. 

 
O entendimento fiscal, materializado no presente lançamento, fora no 

sentido de que a manutenção de mercadorias, em estabelecimento não cadastrado, se 
amoldaria à presunção descrita no art. 14, IV do CTE, in verbis: 

 
"Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do 
imposto, no momento: 
....................................................................................................................  
IV - da verificação da existência de estabelecimento de 
contribuinte, não inscrito no cadastro estadual ou em situação 
cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele 
encontrado;" 



 

O Conselho Pleno tem confirmado, em reiteradas decisões acerca da 
matéria em pauta, o entendimento acima delineado. Vide, a exemplo, decisão plenária nos 
autos do processo nº 3019440454678, cuja ementa ficou assim redigida: 

 
“ICMS. Obrigação principal. Mercadoria em estabelecimento em 
situação cadastral irregular. Procedência. Decisão não unânime. 
 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto, no momento da 
verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado (art. 14, IV, 
do Código Tributário Estadual).” 
 

Naquela oportunidade, as razões Fazendárias se amparavam na 
assertiva de que "o fato do sujeito passivo possuir nota fiscal de aquisição das 
mercadorias apreendidas não descaracteriza a infração apontada pela fiscalização, visto 
que a nossa legislação é precisa quando prevê a ocorrência do fato gerador em relação às 
mercadorias encontradas em estabelecimento com situação cadastral irregular (...)". 

 
Em seu voto, a Relatora assim fundamentou: 
 

“O artigo 156 do Código Tributário Estadual - CTE dispõe que está 
em situação cadastral irregular o contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou que esteja 
com sua inscrição suspensa. 

 
‘Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
cadastral irregular o contribuinte que: 
I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada 
a sua eficácia; 
III - esteja utilizando inscrição inativa em virtude da paralisação 
temporária do estabelecimento’.  

 
Materializada a hipótese prevista no dispositivo legal mencionado, 

a base de cálculo para a cobrança do imposto devido é definida pelo artigo 19, IX, do mesmo 
diploma legal, que assim dispõe: 

 
‘Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 
[...] 
IX - na situação prevista no art. 14, inciso IV, o preço corrente das 
mercadorias no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da 
aplicação do percentual de lucro bruto estabelecido para a respectiva 
atividade; 
[...]’ 
 

Nessas condições, voto conhecendo do Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração.” 

 

No contexto destes autos, a materialidade da infração se encontra 
perfeitamente descrita em Termo de Apreensão. 

 
Segundo o art. 147, III do CTE, a finalidade do Termo de Apreensão 

é, precipuamente, “comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o 



processo administrativo tributário”. Uma leitura na Instrução Normativa nº 181/94-GSF, 
ainda em vigor, também nos dá uma noção da importância desse documento para o êxito 
de uma ação fiscal. 

 
O Termo de Apreensão traduz, sobretudo, o poder de polícia da 

Fazenda, em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo. Ele materializa a existência 
da infração tributária. 

 
Podemos afirmar que o Termo de Apreensão está para o processo 

contencioso fiscal assim como o Auto de prisão em flagrante está para o inquérito policial. 
Com efeito, ambos procuram atestar a autoria e a materialidade de uma determinada 
infração, e legitimam as ações do fisco/polícia no exercício da apreensão/ prisão em 
flagrante. Portanto, o TA é o documento formal que “fotografa” o momento da ocorrência 
da infração, permitindo identificar com segurança: 

 

a) o possuidor da mercadoria ou objeto apreendido, com vistas a 
permitir a identificação do sujeito passivo; 

b) o início do procedimento fiscal para efeito de se afastar a 
espontaneidade; 

c) o local da constatação da infração ou da apreensão da mercadoria 
ou documentos, a descrição dos fatos e a fundamentação da apreensão; 

d) o valor da mercadoria apreendida. 

 
Considerando que o Termo de Apreensão, lavrado no caso sob 

análise, seguiu os ditames que lhe são requisitados pela norma, cerro fileira com o voto 
vencido expendido em fase cameral, no sentido da legitimidade do presente lançamento 
fiscal. Volvendo-nos ao caso concreto, a própria literalidade dos dispositivos já transcritos 
demonstra que a presente imputação fiscal se fez acertada. 

 
No caso destes autos, consoante consignado no recurso fazendário, 

o termo de apreensão foi lavrado em 23/03/2010, ao passo que o contribuinte somente 
solicitou alteração da área de seu estabelecimento após já iniciada a ação fiscal, conforme 
se verifica nos históricos dos espelhos cadastrais anexados às fls. 19/20, de modo que o 
endereço em que foram apreendidas as mercadorias – lote 04, da rua 02, Jardim 
Califórnia, em Formosa/GO – passou a integrar o endereço cadastral do estabelecimento 
da empresa autuada em 06/05/2010, o que afasta a espontaneidade pretendida pela 
recorrida. 

 
Neste contexto, penso não haver justificativa legal para se manter 

mercadorias em estabelecimento não-cadastrado. Considera-se, pois, de plano, irregular a 
situação fiscal de tal estabelecimento (art. 156 do CTE). 

 
Ademais ocorre o fato gerador do imposto no momento desta 

constatação fiscal (art. 14, inc. IV, do CTE). 
 
Uma vez descumpridas as obrigações acessórias, não há como se 

aferir com segurança o cumprimento da obrigação principal quanto às mercadorias 
depositadas em estabelecimento sem cadastro, dado o alto grau de fungibilidade inerente 
às mesmas. Discordo, com a devida vênia, portanto, dos Julgamentos antecedentes, que 
entenderam por cumprida a referida obrigação principal. 

 



Sob tais fundamentos, conheço do Recurso Fazendário, dou-lhe 
provimento para reformar o aresto cameral e julgar procedente o presente lançamento, 
nos termos propostos na inicial. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00229/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do relator. Rejeição. Nulidades do auto de infração. 
Insegurança na determinação da infração e erro de identificação 
do sujeito passivo. ICMS. Obrigação principal. Depósito de 
mercadorias em armazém realizada por sujeito passivo cuja 
situação cadastral é irregular. Improcedência. 
 
1. Os pedidos de diligência fiscal devem ser rejeitados quando 
forem desprovidos de fundadas razões ou fatos controversos ou 
apresentarem caráter protelatório;  
 
2. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la; 
 
3. Provado nos autos que a mercadoria não é pertencente ao 
sujeito passivo autuado , e encontrando-se o real proprietário 
em situação cadastral regular e estando as mercadorias 
autuadas devidamente acobertadas por documentação fiscal 
idônea, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de 
Brito, Luis Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro 
Evandro Luis Pauli. Por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Nos 
termos do §1º do art. 18 do Regimento Interno do CAT, não houve pronunciamento quanto 
as preliminares suscitadas pela impugnante. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Luis Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique 
de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo depositou mercadorias 
tributadas na COMIGO, remetidas da Fazenda Bom Retiro onde era arrendatário informal, 
caracterizando situação cadastral irregular, porém acobertadas pelas notas fiscais n° 
806770, 806802,807524,807792,808629,810432 e 811113. Em decorrência deve pagar o 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Tiago Cadore é nomeado solidário nos termos do artigo 45, XIII da 

Lei 11.651/1991. 
 



Após a decretação da revelia, as partes comparecem aos autos para 
impugnar o auto de infração em Segunda Instância. De proêmio, argúem as preliminares 
de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e erro de 
identificação do sujeito passivo bem como outros vícios processuais e de auditoria. 

 
Salientam que o real proprietário das mercadorias é o solidário e não 

o sujeito passivo autuado. Que este encontra-se com situação cadastral regular e não 
possui estoque de mercadorias; que ao real proprietário das mercadorias foi imputada 
infração inexistente e por isso requerem a nulidade do feito, ou alternativamente, sua 
improcedência, com a anexação dos documentos de fls.48/68. 

 
É o Relatório. 
 
 

 
V O T O 

 
 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da maioria do voto de 

meus pares, devo rejeitar o pedido de diligência formulado pelo preclaro relator. De fato, o 
feito encontra-se em perfeitas condições para sua apreciação, não sendo necessário 
qualquer tipo de revisão fiscal, levantamento, reanálise acerca dos fatos ou da legislação a 
ser aplicada. É cediço que para a realização desse tipo de ato processual há pré-
requisitos a serem observados. No caso em comento, não se verifica a ocorrência de fatos 
controversos ou fundadas razões para tal, bem como também não se trata de produção 
antecipada de provas ou de que reste qualquer dúvida acerca do qual deva-se jogar luz. 
Assim, na ausência de incertezas, considera-se que a cognição do processo está 
encerrada e por isso deve ser apreciado sem delongas. 

 
Em seguida, invoco o § 1º do artigo 18 do Regimento Interno deste 

Conselho para deixar de pronunciar-me acerca das questões preliminares por considerar 
que, no mérito, razão assiste ao contribuinte.  

 
De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que a documentação 

acostada aos autos (fls.55/68) atesta de maneira inequívoca que a mercadoria depositada 
nos armazéns da COMIGO é de propriedade de Tiago Cadore e não do sujeito passivo 
autuado. Ademais, ao consultar a documentação de fls. 48/53, observa-se que a situação  
cadastral do real proprietário das mercadorias, à data de ocorrência do fato gerador, no 
que tange às suas atividades não estava suspensa – encontrava-se regularizada – ativa- o 
que deita por terra a pretensão fiscal inicial. 

 
Dessarte, acompanhado pela unanimidade do voto de meus pares, 

conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00290/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por incompetência funcional da autoridade lançadora e por 
insegurança na determinação da infração, arguidas por Lunelli 
Indústria Têxtil LTDA. Rejeitadas. Preliminar de nulidade do auto 
de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
por Lunelli Indústria Têxtil LTDA. Acatada. Preliminares de 
nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de 
defesa, por insegurança na determinação da infração e por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas por 
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli - EPP. Rejeitadas. Preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Adamo dos Santos Faria 
da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Acatada. Preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Carlos César Fileti e 
Mira OTM Transportes Ltda., da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Acatada. ICMS. Vendas de mercadorias, acobertadas 
por notas fiscais, a estabelecimento inexistente. Vício por 
falsificação de documentos fiscais. Procedente.  
 
1. Quaisquer que sejam as inquirições preliminares, estas não 
serão acatadas quando ausentes de amparo legal tais 
questionamentos;  
 
2. Devem ser excluídos do polo passivo do feito os  nomeados 
solidários quando a instrução processual apontar que estes não 
tinham interesse na constituição do fato gerador, objeto da 
ação;   
 
3. Mantidos na lide os sujeitos passivos solidários Alexandre de 
Faria Mota e Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP.  
 
4. Mantém-se na sujeição passiva da lide os identificados 
coobrigados, quando a instrução processual apontar que 
cometeram o ilícito fiscal, denunciado na folha de rosto da ação;   
 
5. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o auto de infração, quando estiver 
demonstrado nos autos que houve o ilícito tributário reclamado 
pelo autor do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de incompetência funcional da autoridade lançadora e por insegurança na 
determinação da infração, arguidas pela firma Lunelli Indústria Têxtil Ltda. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e 



Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela firma Lunelli 
Indústria Têxtil Ltda. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Paulo Diniz e 
Edson Abrão da Silva que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida.Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguidas pela firma Ecotex Tecidos de Moda - Eireli - EPP. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário Adamo dos Santos Faria, da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da 
Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, acatar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Carlos César Fileti e Mira OTM 
Transportes Ltda, da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Mantendo na lide os sujeitos passivos solidários Alexandre de Faria Mota e 
Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo "remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$ 102.003,26 (cento e dois mil, três reais e vinte e seis centavos), 
acobertadas pelas notas fiscais conforme relação anexa, à estabelecimento inexistente 
constituído com vício por falsificação de documentos, caracterizando entrega de 
mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais, por essa razão, 
as operações são claramente caracterizadas como fraude e os documentos fiscais 
considerados inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais." 

 
Nomeados solidários na lide CARLOS CÉZAR FILETI, na condição 

de contabilista responsável pela inscrição estadual da empresa com estabelecimento 
inexistente, constituído com vício por falsificação de documentos (art. 45, XII-A do CTE); 
ADAMO DOS SANTOS FARIA , na condição de receptor indevido de mercadorias 
destinadas a outrem (art. 45, II, do CTE); ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELI – EPP, 
na condição de real adquirente das mercadorias e empregadora de ADAMO DOS 
SANTOS FARIA e Edson dos Santos Souza (art. 45, II, do CTE); ALEXANDRE DE FARIA 
MOTA, na condição de sócio-administrador da empresa Ecotex Tecidos de Moda – Eireli 
EPP e patrão de ADAMO DOS SANTOS FARIA e Edson dos Santos Souza (art. 45, XII, 
CTE); e, MIRA OTM TRANSPORTES LTDA., na condição de transportador que entregou 
as mercadorias a pessoa e local diversos do constante nas notas fiscais eletrônicas (art. 
45, I, "b", do CTE) – todos conforme Anexos Estruturados – Identificação dos Sujeitos 
Passivos Coobrigado (fls. 05/09). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito documentos de fls. 04 

a 46. 
 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos Adamo dos Santos 

Faria, Mira OTM Transportes Ltda. e Alexandre de Faria Mota não comparecem ao 



processo, e são declarados revéis (fls. 156). Os demais sujeitos passivos comparecem ao 
feito e impugnam a ação fiscal. 

 
Às fls. 173, este julgador converteu o julgamento em diligência para 

os impugnantes esclarecerem pontos relevantes do presente processo, na forma que ali 
se observa. 

 
Intimados, acrescentou-se aos autos as seguintes manifestações:  
 
a) pela LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA (fls. 184/267);  
 
b) por MIRA OTM TRANSPORTES LTDA. (fls. 269-A/271). 
 
Anexa cópias dos CTRCs com assinatura dos prepostos do 

destinatário (fls. 272/294).  
 
A impugnante ECOTEX TECIDOS DE MODA LTDA. não se 

manifestou. 
 
O julgador singular prolatou sentença n° 1315/2017, às fls. 310 a 

314, decidindo pela procedência do auto de infração.  
 
Cientificados às fls. 315 a 338, foi lavrado termo de perempção dos 

sujeitos solidários Adamo dos Santos Faria, Carlos Cezar Fileti, Mira OTM Transportes 
Ltda. e Alexandre de Faria Mota. 

 
Em seu recurso voluntário, às fls. 341 a 363, a autuada argumenta 

nulidade por incompetência funcional, pois o AFRE II não pode fiscalizar empresa de 
grande porte, como no presente caso; nulidade por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, face à falta de motivação e capitulação legal; 
nulidade por erro de identificação do sujeito passivo; no mérito, assevera que conforme 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral extraído do site da Receita Federal do 
Brasil e comprovante de consulta ao Cadastro Atualizado do SINTEGRA/ICMS, à época 
das operações, a situação cadastral do destinatário estava ATIVA perante a RFB e 
Habilitado perante a receita estadual de Goiás; que a multa aplicada apresenta caráter 
confiscatório; que se deve afastar o coeficiente de atualização monetária, pois tal 
incidência é indevida. Ao final, requer: que o presente recurso voluntário seja acatado 
integralmente, no sentido de a nulidade do auto de infração e por consequência, a 
desconstituição da exigência. 

 
A solidária ECOTEX TECIDOS DE MODA LTDA se manifesta às fls. 

366 a 380, arguindo inicialmente nulidade processual por incompetência funcional da 
autoridade fiscal, pois AFRE II não tem competência funcional par constituir o crédito 
tributário em empresa de grande porte, como no presente caso; nulidade por cerceamento 
do direito de defesa, pois a descrição feita pelo fisco não permite ao contribuinte identificar 
a origem do suposto crédito tributário ora exigido; que a prova obtida foi por meios ilícitos 
(declaração de Edson dos Santos Sousa), sendo nulo de pleno direito; no mérito, assevera 
que não existe prova cabal que demonstre a participação da autuada nesse caso. 

 
Conforme Resolução 090/2017, à Segunda Câmara do CAT, resolve 

acatar proposição do conselheiro relator, converter o julgamento em diligência, para 
intimar o remetente das mercadorias, dele requerendo os seguintes esclarecimentos. 

 



Trazer informações em relação à política de crédito adotada pelo 
sujeito passivo em relação às pequenas empresas; esclarecimentos que julgar úteis para 
perfeita elucidação dos fatos.  Após, retorne para julgamento.  A Fazenda Pública 
concordou com a realização da diligência, fls. 383/384.   

 
A defendente discorre sobre as dificuldades encontradas, motivo pelo 

qual não acosta aos autos os documentos e/informações solicitadas. Alega que está 
havendo inversão do ônus da prova.   Pugna pela nulidade da lide, por consequência da 
desconstituição da exigência fiscal, fls. 396/398.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração, 
arguidas pela firma Lunelli Indústria Têxtil Ltda., as rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos I e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, conforme passo 
a expor:  

 
A autoridade fiscal lançadora, AFRE II, na redação à época da 

realização do trabalho exordial, tinha competência para constituir o crédito tributário 
relativo aos tributos estaduais, decorrentes do exercício de quais tarefas de controle ou 
fiscalização (fiscalização em unidade fixa ou móvel – artigo 4º, II, ‘a” da Lei nº 13.266/98). 
Nesta autuação não houve auditoria de empresa, mas lançamento do crédito tributário 
decorrente de fiscalização móvel, onde se constatou o ilícito fiscal motivador desta ação.   

 
De igual maneira rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, vez que a infração e penalidade aplicada pelo autor do 
lançamento guardam sintonia com determinação especificada na norma legal, a instrução 
processual, em sede cognitiva efetivada com clareza. Assim, rejeitadas estão ambas as 
preliminares, ora em apreciação.    

 
Acato a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 

identificação do sujeito passivo, arguida pela firma Lunelli Indústria Têxtil Ltda, na 
convicção de que tal nomeado polo passivo se enquadra na orientação contida no caput 
do artigo 45 do CTE, que será descrito na sequência, cujo grifo, por mim aposto, tem o 
condão de  sinalizar  que devido à ausência de interesse do polo passivo na constituição 
do fato gerador, objeto desta ação, conforme demonstrado na instrução processual, este 
não pode compor a polaridade passiva do feito. 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 

 
 Rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por 

cerceamento do direito de defesa, por insegurança na determinação da infração e por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pela firma Ecotex Tecidos de 
Moda - Eireli – EPP, pelas razões aduzidas em linhas anteriores, O autor do lançamento, 
nos termos da lei, é funcionalmente competente, não houve insegurança na determinação 
da infração nem tampouco cerceamento ao direito de defesa. Assim, rejeitadas estão as 
preliminares em destaque. 

 



Suscito e acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
Sr. Adamo dos Santos Faria, da lide, com o mesmo entendimentos aduzido em parágrafo 
volvido, quando apreciei a exclusão da lide do nomeado polo passivo solidário, Lunelli 
Indústria Têxtil Ltda., vez que em face do nome Sr. Adamo dos Santos Faria não existe 
evidência nos autos de que ele tenha também interesse na constituição do fato gerador 
objeto desta ação, conforme demonstrado na instrução processual. Assim, este não pode 
compor a polaridade passiva do feito. 

 
Também arguo e acolho a preliminar de exclusão dos sujeitos 

passivos solidários Carlos César Fileti e Mira OTM Transportes Ltda, da lide, com os 
mesmos argumentos aduzidos face aos demais nomeados polos passivos solidários, de 
conformidade com a orientação trazida a lume, no já transcrito caput do artigo 45 do CTE.   

 
Entretanto, mantenho na lide os sujeitos passivos solidários 

Alexandre de Faria Mota e Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP. e o faço amparando-me 
na orientação contida no inciso II do artigo 45 do CTE, em face do consignado polo 
passivo solidário Sr. Alexandre de Faria Mota, que na condição de sócio-administrativo da 
empresa Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP, contribuiu para o ilícito fiscal, ora em 
debate.  

 
Do mesmo modo, demonstrado está nos autos que o identificado 

sujeito passivo solidário, já citado em linhas anteriores, Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-
EPP, cometeu a omissão tributário, motivadora da presente ação, nos termos do já 
mencionado inciso II do artigo 45 do CTE, “verbis”:   

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular 

 

Com as questões preliminares solucionadas, volvo-me à razão de 
direito desta ação e confirmo a procedência da lide, vez que plenamente demonstrado nos 
autos a remessa de mercadorias, acobertadas por notas fiscais a estabelecimento 
inexistente constituído com vício por falsificação de documentos, caracterizando entrega 
de mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais, por essa 
razão, as operações são claramente caracterizadas como fraude e os documentos fiscais 
considerados inidôneos.  

 
Mediante a assertiva supra, caraterizado está a ofensa ao capítulo, 

por parte dos autos que permanecem no polo passivo do feito, aos artigos 64, 64 e 67 I do 
CTE.  

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
[...] 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 



[...] 
 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 

  
Assim, voto rejeitando as preliminares de incompetência funcional da 

autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração, arguidas pela firma 
Lunelli Indústria Têxtil Ltda. Por maioria de votos, acato a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela firma Lunelli Indústria 
Têxtil Ltda..Por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, por insegurança na determinação da 
infração e por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pela firma 
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli - EPP. Por maioria de votos, suscito e acato a preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidário Adamo dos Santos Faria, da lide. Por maioria de 
votos, arguo e acato a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Carlos 
César Fileti e Mira OTM Transportes Ltda, da lide.  Mantendo na lide os sujeitos passivos 
solidários Alexandre de Faria Mota e Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00367/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de recolhimento de imposto. Mercadorias sem a devida 
documentação fiscal em estabelecimento não inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do Estado. Auto de infração 
procedente. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. O auto de infração expedido de acordo com o ensinamento 
do artigo 8º da Lei nº 16.469/09 suporta a constituição do 
crédito, garante o objetivo do lançamento e respalda a cobrança 
do crédito em qualquer fase do processo;  
 
3. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor 
Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 
108 para possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha em 
estabelecimento não inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado mercadorias 



tributadas no valor comercial, venda varejo de R$ 629.050,00, encontradas sem a devida 
cobertura de documentação fiscal e dessa forma consideradas a vender em território 
goiano, conforme Termo de Apreensão e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, mais as devidas cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 14, 
inciso IV, 19, IX, 64, 66 e 156, todos da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145 do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 
alínea “a”, item 3, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/16. 

Intimada em Primeira Instância, a autuada ingressa com Impugnação 
às fls. 21/24. 

O Julgador Singular expediu Despacho nº 407/2015, onde os autos 
foram encaminhados para Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, no sentido de 
que o autuante se manifeste conclusivamente, se na data da lavratura do termo de 
apreensão, existia estabelecimento cadastrado no lote 01 e não no lote 02 e 03, ou se no 
momento da abordagem tinham conhecimento do referido cadastro. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
realmente existia um estabelecimento cadastrado no lote 01 e um não cadastrado nos 
lotes 03 e 04. Diz ainda que tomou conhecimento do outro estabelecimento CCE 
10.579394-9 e naquele também realizamos uma ação fiscal no mesmo dia uma hora 
antes, conforme termo de apreensão. 

Intimada, a autuada comparece ao processo alegando que ocorreu 
um equívoco no momento do cadastro neste Estado e que o endereço completo é Avenida 
Monte Carlo, s/n quadra 31, lotes 1-3, Jardim Olímpico – Aparecida de Goiânia. Requer a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, e no mérito, a improcedência do 
auto de infração. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 70/74, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimada da decisão supra, a autuada interpõe recurso voluntário às 
fls. 79/82, onde argumenta que ao contrário da acusação, possui inscrição no Cadastro de 
Contribuintes deste Estado sob o número 10.579.394-9, CNPJ/MF 17.838.892/0004-40. 
Alega, ainda, que a própria fiscalização faz menção a tal fato no termo de apreensão. 
Assim, não pode a infração prosperar, pois não houve a ocorrência do fato narrado. 
Requer a improcedência do auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a conversão 
dos autos em diligência. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 43, 
determinou o encaminhamento dos autos à SEGE para intimar o sujeito passivo para que 
apresente em 15 dias cópias autenticadas do contrato social atualizado da empresa, bem 
como, o contrato de locação. 

Intimada, a autuada colaciona aos autos documentos de fls. 98/102. 

Nova Resolução de fls. 103/104 determinou a conversão dos autos 
em diligência ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, a fim de que a autuada seja 
intimada, na pessoa do advogado constituído, para que adote as providências de fls. 104. 



Intimada do teor da diligência, a autuada não se manifesta. 

É o relatório. 

 

VOTO 

De início entendo que não há que se falar em conversão do 
julgamento em diligência, como requerido pelo sujeito passivo, uma vez que não existem, 
no processo, quaisquer pontos controversos, os quais necessitem esclarecimento, 
estando o mesmo pronto para julgamento.  

Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, deixo de acolhê-la, pois, de fato, 
verifico que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 
16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com 
os documentos anexados pelo agente autuante, bem como com a fundamentação legal da 
infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus pares, é de se 
entender que a aludida nulidade deve ser rejeitada. 

No tocante ao mérito, considero que o feito deve prosperar. Descreve 
o histórico do auto de infração que o sujeito passivo mantinha mercadorias em 
estabelecimento em situação cadastral irregular, não inscrito no Cadastro de Contribuintes 
deste Estado e não amparadas por documentação fiscal, e em razão disso deverá 
recolher o imposto omitido. 

Conforme definido pelo artigo 1142 do Código Civil, estabelecimento 
é o local em que a atividade é desenvolvida, é o complexo de bens organizados para o 
exercício da empresa. 

Da mesma forma, o Código Tributário Estadual em seu artigo 28 traz 
que estabelecimento é o local no qual são exercidas as atividades ou no qual são 
armazenadas mercadorias. 

Após esses dois conceitos, cumpre salientar que a autoridade fiscal 
no momento da abordagem verificou a existência de um estabelecimento com inscrição 
estadual 10579394-9, no lote 01 e outro estabelecimento nos lotes 03 e 04, sendo que não 
existia nenhuma comunicação entre eles. 

No presente caso, não foi observado pela autoridade julgadora que 
era do conhecimento da autoridade fiscal que o estabelecimento do lote 01 estava 
cadastrado no Cadastro de Contribuintes deste Estado e assim, os autos foram 
convertidos em diligência, conforme Despacho exarado às fls. 32/33. 

Entretanto, em retorno dos autos a autoridade fiscal destacou que 
tanto detinha tal conhecimento que procedeu a ação fiscal no estabelecimento cadastrado. 

Nessa esteira, destaca-se que dentre as atribuições conferidas às 
autoridades fiscais, encontra-se a lavratura do Termo de Apreensão de mercadorias e 
documentos fiscais, com o objetivo de comprovar a infração e instruir o processo 
administrativo tributário, conforme preceitua o artigo 147, inciso III, do Código Tributário 
Estadual – CTE. 

Por oportuno, transcrevo abaixo o referido dispositivo legal: 



Art. 147. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais, o 
Fisco Estadual poderá: 

III - apreender, mediante lavratura de termo próprio, mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a 
finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de 
instruir o processo administrativo tributário. 

Conforme demonstrado no Termo de Apreensão de fls. 05, no 
momento da sua lavratura naquele estabelecimento localizado na Avenida Monte Carlo, 
quadra 31, lotes 03 e 04, Jardim Olímpico, Aparecida Goiânia, foi constatada a existência 
das mercadorias relacionadas sem estarem amparadas por documentação fiscal e 
ademais o local da operação não estava cadastrado no Cadastro de Contribuintes deste 
Estado, portanto, em situação cadastral irregular, nos termos do artigo 156 do Código 
Tributário Estadual. 

Além da situação cadastral irregular no momento da abordagem as 
mercadorias estavam desacobertadas de documentação fiscal, em total descompasso 
com o que determina os artigos 64 e 66 do referido Diploma Legal, vejamos: 

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

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o 
controle dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de 
caráter formal quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação 
acessória. 

Dessume-se, assim, do exposto que a infração apontada pelo fisco 
restou caracterizada, qual seja, mercadorias encontradas em estabelecimento em situação 
cadastral irregular e desacobertadas de documentação fiscal. 

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 
realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.   



Deste modo, em face das disposições previstas na legislação 
tributária relativas à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de infração deve 
ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

Pelas razões apresentadas e do que consta dos autos, rejeito o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 108 para possível 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00368/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Reinclusão de solidário na lide. Pedido 
formulado pela Representação Fazendária. Acolhimento. 
Exclusão de solidário da lide. Preliminar arguida pelas partes. 
Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Remessa de mercadorias 
destinadas a estabelecimento inexistente ou entrega a pessoa 
diversa da que consta na documentação fiscal. Procedência. 
 
1.Deve-se reincluir na lide o solidário São Luiz Encomendas e 
Cargas Ltda em virtude de comprovação de responsabilidade 
indireta na entrega de mercadoria a pessoa diversa da indicada 
no documento fiscal;  
 
2. Rejeita-se o pedido de exclusão dos coobrigados Martins 
Comércio de Tecidos e Rodrigo Marcelo Moreira de Oliveira, do 
polo passivo da lide, em virtude de ofensa à legislação tributária 
estadual;  
 
3. Provado nos autos o envio de mercadorias destinadas a 
estabelecimento inexistente, constituída com vício de 
falsificação de documentos e declaração, mercadorias recebidas 
por outrem, caracterizando entrega de mercadorias a 
destinatário diverso do constante nos documentos fiscais, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher o pedido 
de reinclusão do solidário SÃO LUIZ ENCOMENDAS E CARGAS LTDA, arguido pela 
Fazenda Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar o pedido de exclusão da lide feito pelos solidários, 
MARTINS COM. DE TECIDOS - EIRELI - ME, RODRIGO MARCELO MOREIRA DE 
OLIVEIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da 
Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos solidários, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, e excluiu da lide o sujeito passivo principal ADAR INDÚTRIA, COM. IMP.  E 
EXPORTAÇÇÃO LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias acompanhada de documentação fiscal viciada destinadas a estabelecimento 



comercial inexistente e recebidas por destinatário diverso daquele constante na 
documentação. Em decorrência fica sujeito ao imposto acrescido das cominações legais.   

 
Foram nomeados solidários nos termos da lei: Martins Comércio de 

Tecidos Eireli, Rodrigo Marcelo Moreira de Oliveira e  Viação São Luiz Ltda,  
 
Cientificados, os solidários Martins Comércio de Tecidos e Rodrigo 

Marcelo de Oliveira bem como Viação São Luiz Ltda  e Adar Indústria e Comércio 
Industria e Comércio de Importação e Exportação Ltda comparecem aos autos para 
impugnar o auto de infração e arguir conjuntamente sua exclusão do polo passivo por 
inexistência de provas de que tenham praticado a infração estampada na basilar. 

 
No mérito, ponderam não ter praticado a infração estampada na 

basilar, pois a circulação de mercadorias deu-se de acordo com a Lei, pois as mercadorias 
foram entregues a quem de direito e colacionam aos autos documentação probante para 
requerer a improcedência do feito.  

  
Após o cumprimento do despacho de fls.238, pela qual a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Goiás informa que a empresa Martins Comércio de Tecidos 
Ltda fora suspensa por desaparecimento do endereço declarado em 15/04/2011, o 
julgador singular manifesta-se nos autos para ratificar a pretensão fiscal inicial, bem como 
manter na lide a empresa e seu procurador Rodrigo Marcelo Moreira de Oliveira, excluindo 
os demais do polo passivo da lide.   

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso à 

Câmara Julgadora para requerer a reinclusão do coobrigado São Luiz Encomendas e 
Cargas na lide. Argumenta que esta deixou de averiguar se Reginaldo Araújo Santos era 
ou não preposto da empresa destinatária e por isso incorreu no artigo 45, inciso I, do CTE. 
Ao final, requer a reforma parcial da decisão singular, com a reinclusão da empresa na lide 

 
Cientificados, o solidário Martins Comércio de Tecidos e Rodrigo 

Marcelo Moreira de Oliveira compareceram aos autos nas (fls.262 a 264) para contraditar 
as razões da Fazenda Pública Estadual. Argumentam inexistir provas de que tenham 
praticado a infração aposta na exordial. Que Rodrigo Marcelo Moreira é 
administrador/gerente da empresa Martins e Souza de Tecidos; que não é possível a 
identificação correta do recebedor das mercadorias, se fora Reginaldo Araújo dos Santos 
ou outro, e que a fazenda pública não consegue provar o ilícito fiscal. Ao final reiteram os 
pedidos anteriores.  

 
No mesmo diapasão o solidário Viação São Luiz Ltda comparece aos 

autos às fls.266/272 e na contradita às razões da fazenda pública, reitera a argumentação 
inicial de que entregou as mercadorias a quem de direito; que o destinatário é empresa 
idônea e que consta dos registros dos cadastros de contribuintes estaduais e que só a 
partir de 15/04/2011 é que as atividades do sujeito passivo foram suspensas pela Fazenda 
Pública Estadual e por isso requer a manutenção da decisão singular.  

 
Na sequência, o sujeito passivo comparece aos autos e na contradita 

de fls. 295/297 para pugnar pela manutenção da decisão singular que a excluiu do polo 
passivo da lide. 

É o relatório. 
 

V O T O 
 



 
 
A acusação é de que o sujeito passivo teria remetido mercadorias no 

período de 12/2010 e de 01/2011 a 03/2011, no valor comercial de R$ 277.951,73 
(duzentos e setenta e sete mil e novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três 
centavos), acompanhadas por notas fiscais, conforme relação anexa, destinadas a 
estabelecimento inexistente, constituída com vício de falsificação de documentos e 
declaração, mercadorias recebidas por outrem, conforme documentos em anexo, 
caracterizando objetivo de entrega de mercadorias a destinatário diverso do constante nos 
documentos fiscais, sendo assim, as operações estão claramente caracterizadas como 
fraude e os documentos fiscais considerados inidôneos. Em decorrência, fica o sujeito 
passivo obrigado a pagar o imposto acrescido das cominações legais.   

 
A título de embasamento do feito, foram juntados aos autos as 

DANFE e os respectivos conhecimentos de transporte nos quais constam as assinaturas 
do recebedor Reginaldo Araújo dos Santos, colaborador da empresa Martins Comércio de 
Tecidos Ltda.  

 
Em primeira instância, as partes compareceram aos autos para 

impugnar o auto de infração e não obstante o douto julgador singular tenha mantido a 
pretensão fiscal inicial, o sujeito passivo Adar Indústria Comércio Importação e Exportação 
Ltda  e o solidário São Luiz Encomendas e Cargas Ltda, foram excluídos do polo passivo 
da lide, mantendo-se  entretanto Martins Comércio de Tecidos e Rodrigo Marcelo Moreira 
de Oliveira, na condição de coobrigados. 

 
Inconformada, a Representação Fazendária interpõe recurso à 

Câmara Julgadora para requerer a reinclusão do solidário São Luiz Encomendas e 
Cargas, sob o argumento que as mercadorias foram enviadas com cláusula de Custo de 
Seguro e Frete (CIF), tendo como destinatária Gérson Temer Tecidos, porém foram 
entregues a pessoa diversa do indicado no documento fiscal.  

 
Tempestivamente, o sujeito passivo São Luiz Encomendas e Cargas 

Ltda comparece aos autos para apresentar contradita às razões da Fazenda Pública 
Estadual – FPE. Requer a manutenção da decisão singular, com supedâneo no 
argumento de que quem retirava as mercadorias eram sempre colaboradores designados 
pela destinatária, mas que consta que eram efetivamente funcionários da empresa Martins 
e Souza Comércio de Tecidos Ltda (fls.280). 

 
Os solidários Martins Comércio de Tecidos e Rodrigo Marcelo 

Moreira de Oliveira interpõem recurso cameral em conjunto para argumentar que 
Reginaldo Araújo Santos faz parte do quadro de colaboradores da Martins Comércio de 
Tecidos mas não reconhecem ser dele, a assinatura constante dos documentos e que 
esta acusação não está comprovada nos autos, porém nada trazem que possa corroborar 
ou comprovar suas alegações.  

E, por último, o sujeito passivo Adar Indústria Comércio Importação e 
Exportação Ltda contradita às razões da Fazenda Pública para requerer a manutenção da 
decisão singular.  

 
Passo a decidir, e de plano devo reincluir a empresa São Luiz 

Encomendas e Cargas no polo passivo da lide por considerar que esta nada traz aos 
autos que possa elidir o auto de infração. De fato, o transporte das mercadorias foi 
contratado sob a modalidade Custo de Seguro e Frete (CIF) e as mercadorias deveriam 
ter sido entregues ao destinatário, o que não aconteceu. Assim, acompanhado da 



unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso da Fazenda Pública Estadual, 
dou-lhe provimento para reincluir na lide a empresa São Luiz Encomendas e Cargas na 
qualidade de solidário. 

 
Quanto à preliminar de exclusão dos solidários Martins Comércio de 

Tecidos Eirelli Me e Rodrigo Marcelo Moreira de Oliveira, devo mantê-los no polo passivo 
da lide na condição de coobrigados. De fato, ao compulsar os autos, tal qual o ínclito 
julgador singular, considero restar demonstrado às fls.93/96 que o tal “Reginaldo” 
(recebedor das mercadorias), é o mesmo Reginaldo Araújo Santos, segundo apurou-se o 
“braço direito” de Rodrigo Marcelo Moreira, o que configura infração de ambos à legislação 
tributária deste Estado, mais especificamente a ofensa ao artigo 45 da Lei Estadual nº 
11.651/91 e por isso acompanhado da unanimidade dos votos de meus pares, conheço do 
recurso, para negar-lhe provimento e manter na lide os retrocitados coobrigados.  

 
E, quanto ao mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso dos 

solidários para negar-lhes provimento para confirmar a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração e excluiu da lide o sujeito passivo principal Adar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda. De fato, ao compulsar os autos neles não se 
encontram qualquer tipo de documento ou prova inequívoca que possa desconstituir a 
acusação fiscal, seja da parte de Martins Comércio de Tecidos ou Rodrigo Marcelo 
Moreira ou São Luis Encomendas e Cargas Ltda,  de modo que uma vez provada pela 
Fazenda Pública, a prática da infração fiscal descrita na exordial, mister se faz validar o 
presente crédito tributário.   

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Deve ser reincluído na lide remetente de mercadorias destinadas 
a empresas de fachada, que nunca funcionaram pois é 
impossível que desconheçam essa realidade em operações de 
venda a prazo. 
  
Para que seja posto como solidário na lide, a participação do 
contabilista deve se dar em relação a cada situação que 
constitua fato gerador do imposto. Ele tem que intervir 
pessoalmente em cada uma delas. 
 
O simples fato de ter aberto empresa de forma ilegal não o torna 
solidário em relação a fatos geradores promovidos por terceiros 
usando o nome da mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos solidários TRANSPORTADORA 
BECHI LTDA e CARLOS CÉZAR FILETI, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos, conhecer do Recurso Ex-Officio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, afastando a preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo, e reincluir na lide a empresa FIASUL INDÚSTRIA DE 
FIOS LTDA. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira 
D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino 
Mauro. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária 
TRANSPORTADORA BECHI LTDA, arguida pela mesma. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão da lide do solidário CARLOS CÉZAR FILETI, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro. 



 
R E L A T Ó R I O 

 

O presente feito refere-se à cobrança do ICMS mais cominações 

legais, originária por remeter mercadorias acompanhadas pelas notas fiscais relacionadas 

em anexo, a estabelecimento inexistente, e declaração, mercadorias recebidas por 

outrem, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso dos 

constantes nos documentos fiscais, sendo os documentos fiscais considerados inidôneos.  

O Sujeito Passivo Principal comparece ao feito solicitando a sua 

improcedência e alegando: 

a) Argui que atua no ramo de indústria de tecidos, em diversos 

estados brasileiros; possui diversos representantes comerciais que intermedeiam e 

agenciam seus produtos nos estados, dentre estes o de Goiás; 

b) No momento da venda das mercadorias a empresa adquirente 

encontrava-se em situação regular e habilitada pelo Fisco; 

c) As notas fiscais forma emitidas e encaminhadas à transportadora 

em data anterior à declaração de suspensão da destinatária das mercadorias. Foram 

recebidas pelo destinatário antes da referida declaração; 

d) Não resta configurada a inidoneidade das notas fiscais emitidas. O 

endereço da destinatária é o constante do cadastro da Receita Federal do Brasil e 

cadastro do Sintegra;  

e) O dever de fiscalização é do estado e não pode ser  transferida a 

emitente do documento fiscal de boa fé; 

f) Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, cumpriu a 

sua obrigação de emissão de documento fiscal, destaque do ICMS e recolhimento ao 

estado de origem; em relação as operações futuras no estado de Goiás o sujeito passivo é 

a empresa adquirente;  

g) Argui ainda a inexistência de sua responsabilidade. Não é de sua 

obrigação verificar se as mercadorias foram transportadas para o destino correto e se 

foram retiradas por pessoa diversa da constante nos documentos fiscais. A venda da 

mercadoria foi perfeita e acabada mediante o pagamento do preço avençado e a retirada 

da mercadoria na porta do estabelecimento vendedor, que no presente caso ocorreu 

mediante a entrega das mercadorias à transportadora; 



h) Somente poderia ser responsabilizado pelo ato, caso tivesse 

concorrido para o não recolhimento do tributo, nos termos do artigo 5º, da Lei 

Complementar n. 87/96;  

i) Não demonstrou a Autoridade Fiscal que a Impugnante tenha agido 

em conluio com a empresa adquirente; 

j) Nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional a lei 

tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado;  

k) Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a ausência de 

responsabilidade do vendedor de boa fé; 

f) Contesta a multa aplicada, argui ter efeito confiscatório; g) Em seus 

pedidos, requer que seja declarada a sua ilegitimidade passiva e seja excluído do polo 

passivo; declarada a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 

infração; minorado o valor da multa aplicada; nulidade do auto de infração com a extinção 

e arquivamento, tornando sem efeito as obrigações exigidas. 

O Sujeito Passivo Solidário Carlos Cezar Fileti, comparece ao feito 

solicitando a sua improcedência e alegando:  

a) que haveria nulidade por insegurança na determinação da 

infração, pois as Autoridades Fiscais não trouxeram a fundamentação legal que embasa a 

sua inclusão na lide, bem como a figura do contador, função a qual exerce, ora alguma 

aparece de forma explicita no artigo tipificado como infringido; 

b) argui que somente no caso de dolo ou fraude, apurada mediante 

processo legal devido será responsabilizado o contabilista e não restou comprovado o 

dolo ou fraude de sua parte nos autos; 

c) que desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou para esta; 

alega ter sido vítima de estelionato, utilizaram seu nome e inscrição do CRC, o que será 

devidamente provado; 

d) requer que seja acolhido o seu pedido de exclusão do polo 

passivo, com amparo no artigo 45, XII, §2º, do Código Tributário Estadual e artigo 20, II, 

da Lei 16.469/2009.  

O Sujeito Passivo Solidário Transportadora Bechi Ltda, comparece 

ao feito solicitando a sua improcedência e alegando:  



a) No momento da venda das mercadorias a empresa adquirente 

encontrava-se em situação regular e habilitada pelo Fisco; 

b) Não resta configurada a inidoneidade das notas fiscais emitidas. O 

endereço da destinatária é o constante do cadastro da Receita Federal do Brasil e 

cadastro do Sintegra;  

c) Que não conhece todos os funcionários da empresa adquirente 

para indicar qual seria precisamente o responsável pelo recebimento da carga e como as 

mercadorias foram retiradas na sede da empresa, não pode ser responsabilizada; 

d) Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois cumpriu 

a sua obrigação de verificar a situação cadastral das empresas vendedora e adquirente, 

bem como o transporte foi acompanhado pelas notas fiscais; 

e) O dever de fiscalização é do estado e não pode ser transferida a 

emitente do documento fiscal de boa fé;  

f) Argui ainda a inexistência de sua responsabilidade, pois adotou as 

cautelas de praxe;  

g) Somente poderia ser responsabilizado pelo ato, caso tivesse 

concorrido para o não recolhimento do tributo, nos termos do artigo 5º, da Lei 

Complementar n. 87/96;  

h) Não demonstrou a Autoridade Fiscal que a Impugnante tenha 

agido em conluio com a empresa adquirente; 

i) Nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional a lei 

tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado; 

j) Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a ausência de 

responsabilidade do vendedor de boa fé; 

k) Contesta a multa aplicada, argui ter efeito confiscatório; 

l) Em seus pedidos, requer que seja declarada a nulidade do auto de 

infração e caso não seja acatada, o cancelamento da penalidade.  

Decisão singular rejeitou pedido de conversão do julgamento em 

diligência por entender desnecessários para formação de sua convicção para o caso 

concreto. Sobre preliminares, as rejeitou de forma integral. Em relação ao mérito, 



entendeu ser procedente o auto de infração. Sobre a composição do polo passivo da lide 

retirou apenas a remetente das mercadorias, mantendo todos os outros.  

Fazenda Pública interpôs recurso (fls. 148/149) alegando que o 

remetente das mercadorias sabia que o verdadeiro destinatário das mercadorias era outro, 

isso o teria feito orientar o transportador a entregar as mercadorias em endereço diverso 

do informado e pelo fato de que recebeu o valor pela venda das mercadorias do real 

comprador, e isso não tem como ser negado pela remetente.  

Após ser intimada, a remetente das mercadorias oferece suas razões 

(fls. 156/170). Ela argumenta inicialmente através de realização de uma síntese dos fatos. 

Sempre destaca que a empresa compradora e destinatária das mercadorias estava com 

seu cadastro regular, e por esse motivo alega desconhecer qualquer irregularidade 

cometida pela mesma. Esse sempre é o raciocínio oferecido por ela. Sempre ressalta sua 

boa-fé. Pede então para ser retirada da lide, para isso argui ilegitimidade passiva.  

Carlos Cézar Fileti, contabilista posto na lide também oferece suas 

razões (fls. 172/184). Inicialmente fez uma narrativa dos fatos dentro de sua lógica. Arguiu 

após, insegurança na determinação da infração. Questiona o embasamento legal que o 

incluiu na lide. Pede, então, sua retirada da lide. Alega que conforme artigo 45, XII-A do 

CTE, deveria haver sua inclusão na lide apenas no caso de dolo, fraude, e essas devem 

ser apuradas mediante o devido processo legal.  

Também assevera que em momento algum restou provado qualquer 

ato que tenha cometido com a presença de dolo ou fraude de sua parte. Junta 

jurisprudência do CAT sobre a matéria. Assevera que não é contabilista da empresa 

acusada de fraude.  

Encerra sua peça pedindo que seus motivos sejam acolhidos. Fez 

anexação aos autos de documento (fls. 186) onde requer à Sefaz autorização para 

verificação de dossiê dos documentos de abertura da empresa referida como destinatária 

no auto de infração.    

Recebeu como resposta da SEFAZ que não é sócio nem contabilista 

da empresa destinatária das mercadorias (fls. 184). 

A TRANSPORTADORA BECHI LTDA oferece também suas razões 

(fls. 188/212).  



Argui nulidade por insegurança na determinação da infração. Isso 

pela falta de provas suficientes para comprovar de forma efetiva o ilícito fiscal apontado na 

exordial e nem especificar o quantum exigido de claramente.  

Informa que em outros processos semelhantes houve decisão 

acolhendo a insegurança na determinação da infração.  

Alega que a maior falha dentro da realidade comprovada é a da 

SEFAZ que permitiu que uma empresa tivesse cadastro e não estivesse funcionando 

regularmente. Afirma que não pode ser responsabilizado por fatos estranhos à sua 

competência.  

Após, pede para ser retirado do polo passivo da lide. Sempre repete 

que no momento da ocorrência dos fatos geradores o cadastro da destinatária estava 

absolutamente correto perante o fisco goiano. Aponta que o fisco é que teria que provar a 

tal entrega em local diverso. Assevera que as mercadorias teriam sido retiradas na sede 

da empresa transportadora e entregues à pessoa autorizada a receber cada uma delas 

em nome da destinatária, e que jamais poderia imaginar que qualquer fraude pudesse 

estar ocorrendo, não traz, porém, nenhuma informação ou prova da retirada das mesmas 

de seu estabelecimento.  

Sempre destaca a regularidade cadastral da destinatária das 

mercadorias. Assevera a regularidade das operações de venda de mercadorias e a 

idoneidade da documentação objetada pela fiscalização.  

Informa, inclusive o local de entrega das tais mercadorias, Rua SB1 

s/n Qd. 09. Lt 09, Residencial Portal do Sol, Goiânia, Goiás. Declara ser alguém de boa-fé 

em relação às operações objetadas pela fiscalização. Reafirma a ausência de 

responsabilidade sua em relação às irregularidades apontadas pela fiscalização. Alega 

falta de previsão legal para sua inclusão na lide. 

Encerra sua peça reiterando sua arguição de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e pedindo sua retirada da lide.  

É o relatório.  

Em relação à preliminar de insegurança na determinação da infração, 

entendo ser sem fundamentação consistente. Não há nenhum vício formal dessa natureza 

no trabalho ora analisado. Há provas suficientes para apontar a irregularidade narrada na 

exordial, houve a comprovação da inexistência do destinatário das mercadorias. A 

empresa OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ jamais existiu de fato, e todas as operações a ela 



destinadas na verdade eram para outras empresas que de forma orquestrada, ficaram 

ocultas para poderem vender mercadorias sem nota fiscal.  

O ponto mais interessante desse processo é o fato de que o 

endereço do destinatário é um condomínio fechado horizontal (fls. 19/21), sendo proibido o 

funcionamento de estabelecimento comercial dentro do mesmo.  

E também, conforme informação oferecida pela Polícia Civil (fls. 26), 

o RG do OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ não foi regularmente emitido por instituto de 

identificação mantido pela polícia. De fato se trata de documento sem origem comprovada. 

Também restou provado que OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ faleceu em 06/05/2.008 (fls. 28).  

Diante do que restou provado, houve fraude com clara intenção de 

sonegação de ICMS. Não há, portanto, qualquer vício formal que possa apontar para 

insegurança na determinação da infração. 

Sobre um possível cerceamento ao direito de defesa entendo da 

mesma forma ser absolutamente inexistente.  Os demonstrativos anexados foram 

totalmente claros em relação aos valores exigidos, e não conforme alegam os 

componentes do polo passivo. Além disso, sempre houve a oportunização aos sujeitos 

passivos de oferecerem seus motivos em todas as oportunidades previstas em lei. 

Portanto, rejeito tal arguição.  

Sobre o recurso da Fazenda Pública que pede a reinclusão na lide 

da remetente das mercadorias – FIOSUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, entendo ser 

pertinente. Não há como se ignorar o fato de que a compra foi efetuada por pessoa 

estranha e que jamais representou a empresa destinatária, pois a mesma nunca 

funcionou.  A conclusão é de que o remetente das mercadorias recebeu de alguém que 

era o verdadeiro comprador, percebendo desde sempre que se tratava de situação onde o 

verdadeiro comprador das mercadorias era alguém estranho à operação de venda.  

Todas as vendas foram a prazo e não há como se admitir que haja 

venda de mercadoria sem investigação da capacidade de pagamento do comprador, e 

pelas provas juntadas, ela era inexistente. Alguém o tempo todo se responsabilizou pelo 

pagamento, quem foi?  

Em relação ao recurso da TRANSPORTADORA BECHI LTDA, rejeito 

seu pedido de retirada da lide pois entendo que esteja comprometida da mesma forma. As 

mercadorias foram entregues em outro lugar pois a destinatária das mercadorias 

informadas nos documentos nunca funcionou. Em certo momento veio ao processo e 



alegou que alguém retirou as mercadorias em seu estabelecimento, mas nada foi trazido 

que pudesse comprovar essa realidade. Portanto, rejeito seu pedido de retirada da lide.   

Quanto ao contabilista, entendo que deva ser retirado da lide. Em 

primeiro lugar por falta de previsão legal, pois na época da ocorrência dos fatos geradores, 

não havia ainda entrado em vigor o inciso XII-A do CTE que foi alterado pela Lei 17.591/11 

e que a partir de 29/12/2.011 entrou em vigor, apontando o contabilista como possível 

solidário por situações onde restasse clara sua intervenção em função de sua atuação na 

rotina da empresa.  

E em segundo lugar, percebe-se claramente que não há vinculação 

do contabilista a cada fato gerador. O fato de ter possivelmente aberto uma empresa de 

forma ilegal não dá ao fisco o poder de lhe fazer alguém presente sempre que o fato 

gerador ocorrer. Não se nega o aspecto doloso de uma situação onde haja a abertura de 

empresa com documento de pessoa morta, o que se está dizendo é que não há como 

vincular o contador a cada operação de venda de mercadoria feita por remetentes de outra 

unidade da federação para a empresa irregular. A decisão sobre essas operações não 

passa pelo contabilista.  

Também deve ser destacada a redação do artigo 128 do Código 

Tributário Nacional, cujo texto transcrevo a seguir:  

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir 

de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 

terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação. 

 

O que se extrai desse texto é que houve uma preocupação do 

legislador em restringir a colocação de solidários, pois senão isso se tornaria uma 

realidade bizarra, poder-se-ia colocar qualquer pessoa na lide ao bel prazer do 

administrador público, e isso seria um risco imenso para o cidadão comum que se veria 

aviltado em seu direito.  

Somente quem tem vinculação com o fato gerador pode figurar no 

polo passivo da lide. A tipicidade tributária exige participação ativa do sujeito passivo na 

ocorrência do fato gerador, sua decisão é elemento imprescindível para que seja colocado 

na lide.   



Por esses motivos, excluo o contabilista CARLOS CEZAR FILETI da 

lide. 

Quanto ao mérito, não houve dúvida em relação à procedência da 

acusação, a discussão se deu apenas em relação à constituição do polo passivo dessa 

relação jurídico-tributária que foi instaurada pelo fisco. As provas são cabais e 

incontestáveis.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso da Fazenda 

Pública e dou-lhe provimento para reincluir na lide o remetente das mercadorias FIASUL 

INDÚSTRIA DE FIOS LTDA, afastando a preliminar de erro na identificação do sujeito 

passivo em relação a ele.  

Nego provimento ao pedido feito pela TRANSPORTADORA BECHI 

LTDA de exclusão da lide pelos motivos já expostos. 

Em relação ao contabilista CARLOS CEZAR FILETI, dou provimento 

ao seu pedido de retirada da lide.  

 

 

 
 

Sala das sessões, em 09 de fevereiro de 2018. 
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EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em relação a operações 
de venda destinadas a empresas fictícias com claro objetivo de 
ocultar os verdadeiros adquirentes das mercadorias.  
Procedência. Decisão unânime.  
 
Deve ser reincluído na lide remetente de mercadorias destinadas 
a empresas de fachada, que nunca funcionaram, pois é 
impossível que desconheçam essa realidade em operações de 
venda a prazo. 
  
Para que seja posto como solidário na lide, a participação do 
contabilista deve se dar em relação a cada situação que 
constitua fato gerador do imposto. Ele tem que intervir 
pessoalmente em cada uma delas.  
 
O simples fato de ter aberto empresa de forma ilegal não o torna 
solidário em relação a fatos geradores promovidos por terceiros 
usando o nome da mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos solidários ERMIDA ZIELASKO 
TRANSPORTE e CARLOS CÉZAR FILETI, por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos, conhecer do Recurso Ex-Officio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, afastando a preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo, e reincluir na lide a empresa FIASUL INDÚSTRIA DE 
FIOS LTDA. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira 
D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino 
Mauro. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária 
ERMIDA ZIELASKO TRANSPORTE, arguida pela mesma. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão da lide do solidário CARLOS CÉZAR FILETI, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. Vencido o Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro. 



 
R E L A T Ó R I O 

 

O presente feito refere-se à cobrança do ICMS mais cominações 

legais, originária por remeter mercadorias acompanhadas pelas notas fiscais relacionadas 

em anexo, a estabelecimento inexistente, e declaração, mercadorias recebidas por 

outrem, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso dos 

constantes nos documentos fiscais, sendo os documentos fiscais considerados inidôneos. 

O Sujeito Passivo Principal comparece ao feito solicitando a sua 

improcedência e alegando:  

a) Argui que atua no ramo de indústria de tecidos, em diversos 

estados brasileiros; possui diversos representantes comerciais que intermedeiam e 

agenciam seus produtos nos estados, dentre estes o de Goiás; 

b) No momento da venda das mercadorias a empresa adquirente 

encontrava-se em situação regular e habilitada pelo Fisco; 

c) As notas fiscais forma emitidas e encaminhadas à transportadora 

em data anterior à declaração de suspensão da destinatária das mercadorias. Foram 

recebidas pelo destinatário antes da referida declaração; 

d) Não resta configurada a inidoneidade das notas fiscais emitidas. O 

endereço da destinatária é o constante do cadastro da Receita Federal do Brasil e 

cadastro do Sintegra;  

e) O dever de fiscalização é do estado e não pode ser  transferida a 

emitente do documento fiscal de boa fé; 

f) Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, cumpriu a 

sua obrigação de emissão de documento fiscal, destaque do ICMS e recolhimento ao 

estado de origem; em relação as operações futuras no estado de Goiás o sujeito passivo é 

a empresa adquirente;  

g) Argui ainda a inexistência de sua responsabilidade. Não é de sua 

obrigação verificar se as mercadorias foram transportadas para o destino correto e se 

foram retiradas por pessoa diversa da constante nos documentos fiscais. A venda da 

mercadoria foi perfeita e acabada mediante o pagamento do preço avençado e a retirada 

da mercadoria na porta do estabelecimento vendedor, que no presente caso ocorreu 

mediante a entrega das mercadorias à transportadora; 



h) Somente poderia ser responsabilizado pelo ato, caso tivesse 

concorrido para o não recolhimento do tributo, nos termos do artigo 5º, da Lei 

Complementar n. 87/96;  

i) Não demonstrou a Autoridade Fiscal que a Impugnante tenha agido 

em conluio com a empresa adquirente; 

j) Nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional a lei 

tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado;  

k) Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a ausência de 

responsabilidade do vendedor de boa fé; 

l) Contesta a multa aplicada, argui ter efeito confiscatório; 

m) Em seus pedidos, requer que seja declarada a sua ilegitimidade 

passiva e seja excluído do polo passivo; declarada a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração; minorado o valor da multa aplicada; nulidade do 

auto de infração com a extinção e arquivamento, tornando sem efeito as obrigações 

exigidas.  

O Sujeito Passivo Solidário Carlos Cezar Fileti, comparece ao feito 

solicitando a sua improcedência e alegando:  

a) que haveria nulidade por insegurança na determinação da 

infração, pois as Autoridades Fiscais não trouxeram a fundamentação legal que embasa a 

sua inclusão na lide, bem como a figura do contador, função a qual exerce, ora alguma 

aparece de forma explicita no artigo tipificado como infringido; 

b) argui que somente no caso de dolo ou fraude, apurada mediante 

processo legal devido será responsabilizado o contabilista e não restou comprovado o 

dolo ou fraude de sua parte nos autos; 

c) que desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou para esta; 

alega ter sido vítima de estelionato, utilizaram seu nome e inscrição do CRC, o que será 

devidamente provado; 

d) requer que seja acolhido o seu pedido de exclusão do polo 

passivo, com amparo no artigo 45, XII, §2º, do Código Tributário Estadual e artigo 20, II, 

da Lei 16.469/2009.  

O Sujeito Passivo Solidário Ermida Zielasko Transportes Eireli, 

comparece ao feito solicitando a sua improcedência e alegando: 



a) No momento da venda das mercadorias a empresa adquirente 

encontrava-se em situação regular e habilitada pelo Fisco; 

b) Não resta configurada a inidoneidade das notas fiscais emitidas. O 

endereço da destinatária é o constante do cadastro da Receita Federal do Brasil e 

cadastro do Sintegra;  

c) Que não conhece todos os funcionários da empresa adquirente 

para indicar qual seria precisamente o responsável pelo recebimento da carga e como as 

mercadorias foram retiradas na sede da empresa, não pode ser responsabilizada; 

d) Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois cumpriu 

a sua obrigação de verificar a situação cadastral das empresas vendedora e adquirente, 

bem como o transporte foi acompanhado pelas notas fiscais; 

e) O dever de fiscalização é do estado e não pode ser transferida a 

emitente do documento fiscal de boa fé;  

f) Argui ainda a inexistência de sua responsabilidade, pois adotou as 

cautelas de praxe;  

g) Somente poderia ser responsabilizado pelo ato, caso tivesse 

concorrido para o não recolhimento do tributo, nos termos do artigo 5º, da Lei 

Complementar n. 87/96;  

h) Não demonstrou a Autoridade Fiscal que a Impugnante tenha 

agido em conluio com a empresa adquirente; 

i) Nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional a lei 

tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado; 

j) Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a ausência de 

responsabilidade do vendedor de boa fé;  

k) Contesta a multa aplicada, argui ter efeito confiscatório; l) Em seus 

pedidos, requer que seja declarada a nulidade do auto de infração e caso não seja 

acatada, o cancelamento da penalidade.  

Decisão singular rejeitou pedido de conversão do julgamento em 

diligência por entender desnecessários para formação de sua convicção para o caso 

concreto. Sobre preliminares, as rejeitou de forma integral. Em relação ao mérito, 

entendeu ser procedente o auto de infração. Sobre a composição do polo passivo da lide 

retirou apenas a remetente das mercadorias, mantendo todos os outros.  



Fazenda Pública interpôs recurso (fls. 144/147) alegando que o 

remetente das mercadorias sabia que o verdadeiro destinatário das mercadorias era outro, 

isso o teria feito orientar o transportador a entregar as mercadorias em endereço diverso 

do informado e pelo fato de que recebeu o valor pela venda das mercadorias do real 

comprador, e isso não tem como ser negado pela remetente.  

Após ser intimada, a remetente das mercadorias oferece suas razões 

(fls. 154/168). Ela argumenta inicialmente através de realização de uma síntese dos fatos. 

Sempre destaca que a empresa compradora e destinatária das mercadorias estava com 

seu cadastro regular, e por esse motivo alega desconhecer qualquer irregularidade 

cometida pela mesma. Esse sempre é o raciocínio oferecido por ela. Sempre ressalta sua 

boa-fé. Pede então para ser retirada da lide, para isso argui ilegitimidade passiva.  

Carlos Cézar Fileti, contabilista posto na lide também oferece suas 

razões (fls. 170/182). Inicialmente fez uma narrativa dos fatos dentro de sua lógica. Arguiu 

após, insegurança na determinação da infração. Questiona o embasamento legal que o 

incluiu na lide. Pede, então, sua retirada da lide. Alega que conforme artigo 45, XII-A do 

CTE, deveria haver sua inclusão na lide apenas no caso de dolo, fraude, e essas devem 

ser apuradas mediante o devido processo legal.  

Também assevera que em momento algum restou provado qualquer 

ato que tenha cometido com a presença de dolo ou fraude de sua parte. Junta 

jurisprudência do CAT sobre a matéria. Assevera que não é contabilista da empresa 

acusada de fraude.  

Encerra sua peça pedindo que seus motivos sejam acolhidos. Fez 

anexação aos autos de documento (fls. 183) onde requer à Sefaz autorização para 

verificação de dossiê dos documentos de abertura da empresa referida como destinatária 

no auto de infração.    

Recebeu como resposta da SEFAZ que não é sócio nem contabilista 

da empresa destinatária das mercadorias (fls. 184). 

Ermida Zielasko Transportes Eireli vem ao processo e oferece 

também suas razões (fls. 186/210).  

Argui nulidade por insegurança na determinação da infração. Isso 

pela falta de provas suficientes para comprovar de forma efetiva o ilícito fiscal apontado na 

exordial e nem especificar o quantum exigido de claramente.  



Informa que em outros processos semelhantes houve decisão 

acolhendo a insegurança na determinação da infração.  

Alega que a maior falha dentro da realidade comprovada é a da 

SEFAZ que permitiu que uma empresa tivesse cadastro e não estivesse funcionando 

regularmente. Afirma que não pode ser responsabilizado por fatos estranhos à sua 

competência.  

Após, pede para ser retirado do polo passivo da lide. Sempre repete 

que no momento da ocorrência dos fatos geradores o cadastro da destinatária estava 

absolutamente correto perante o fisco goiano. Aponta que o fisco é que teria que provar a 

tal entrega em local diverso. Assevera que as mercadorias teriam sido retiradas na sede 

da empresa transportadora e entregues à pessoa autorizada a receber cada uma delas 

em nome da destinatária, e que jamais poderia imaginar que qualquer fraude pudesse 

estar ocorrendo, não traz, porém, nenhuma informação ou prova da retirada das mesmas 

de seu estabelecimento.  

Sempre destaca a regularidade cadastral da destinatária das 

mercadorias. Assevera a regularidade das operações de venda de mercadorias e a 

idoneidade da documentação objetada pela fiscalização.  

Informa, inclusive o local de entrega das tais mercadorias, Rua SB1 

s/n Qd. 09. Lt 09, Residencial Portal do Sol, Goiânia, Goiás. Declara ser alguém de boa-fé 

em relação às operações objetadas pela fiscalização. Reafirma a ausência de 

responsabilidade sua em relação às irregularidades apontadas pela fiscalização. Alega 

falta de previsão legal para sua inclusão na lide. 

Encerra sua peça reiterando sua arguição de nulidade por 

insegurança na determinação da infração e pedindo sua retirada da lide.  

É o relatório.  

Em relação à preliminar de insegurança na determinação da infração, 

entendo ser sem fundamentação consistente. Não há nenhum vício formal dessa natureza 

no trabalho ora analisado. Há provas suficientes para apontar a irregularidade narrada na 

exordial, houve a comprovação da inexistência do destinatário das mercadorias. A 

empresa OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ jamais existiu de fato, e todas as operações a ela 

destinadas na verdade eram para outras empresas que de forma orquestrada, ficaram 

ocultas para poderem vender mercadorias sem nota fiscal.  



O ponto mais interessante desse processo é o fato de que o 

endereço do destinatário é um condomínio fechado horizontal (fls. 31/37), sendo proibido o 

funcionamento de estabelecimento comercial dentro do mesmo.  

E também, conforme informação oferecida pela Polícia Civil (fls. 38), 

o RG do OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ não foi regularmente emitido por instituto de 

identificação mantido pela polícia. De fato se trata de documento sem origem comprovada. 

Também restou provado que OSIEL DE OLIVEIRA CRUZ faleceu em 06/05/2.008 (fls. 40).  

Diante do que restou provado, houve fraude com clara intenção de 

sonegação de ICMS. Não há, portanto, qualquer vício formal que possa apontar para 

insegurança na determinação da infração. 

Sobre um possível cerceamento ao direito de defesa entendo da 

mesma forma ser absolutamente inexistente.  Os demonstrativos anexados foram 

totalmente claros em relação aos valores exigidos, e não conforme alegam os 

componentes do polo passivo. Além disso, sempre houve a oportunização aos sujeitos 

passivos de oferecerem seus motivos em todas as oportunidades previstas em lei. 

Portanto, rejeito tal arguição.  

Sobre o recurso da Fazenda Pública que pede a reinclusão na lide 

da remetente das mercadorias – FIOSUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, entendo ser 

pertinente. Não há como se ignorar o fato de que a compra foi efetuada por pessoa 

estranha e que jamais representou a empresa destinatária, pois a mesma nunca 

funcionou.  A conclusão é de que o remetente das mercadorias recebeu de alguém que 

era o verdadeiro comprador, percebendo desde sempre que se tratava de situação onde o 

verdadeiro comprador das mercadorias era alguém estranho à operação de venda.  

Todas as vendas foram a prazo e não há como se admitir que haja 

venda de mercadoria sem investigação da capacidade de pagamento do comprador, e 

pelas provas juntadas, ela era inexistente. Alguém o tempo todo se responsabilizou pelo 

pagamento, quem foi?  

Em relação ao recurso da transportadora, rejeito seu pedido de 

retirada da lide pois entendo que esteja comprometida da mesma forma. As mercadorias 

foram entregues em outro lugar pois a destinatária das mercadorias informadas nos 

documentos nunca funcionou. Em certo momento veio ao processo e alegou que alguém 

retirou as mercadorias em seu estabelecimento, mas nada foi trazido que pudesse 

comprovar essa realidade. Portanto, rejeito seu pedido de retirada da lide.   



Quanto ao contabilista, entendo que deva ser retirado da lide. Em 

primeiro lugar por falta de previsão legal, pois na época da ocorrência dos fatos geradores, 

não havia ainda entrado em vigor o inciso XII-A do CTE que foi alterado pela Lei 17.591/11 

e que a partir de 29/12/2.011 entrou em vigor, apontando o contabilista como possível 

solidário por situações onde restasse clara sua intervenção em função de sua atuação na 

rotina da empresa.  

E em segundo lugar, percebe-se claramente que não há vinculação 

do contabilista a cada fato gerador. O fato de ter possivelmente aberto uma empresa de 

forma ilegal não dá ao fisco o poder de lhe fazer alguém presente sempre que o fato 

gerador ocorrer. Não se nega o aspecto doloso de uma situação onde haja a abertura de 

empresa com documento de pessoa morta, o que se está dizendo é que não há como 

vincular o contador a cada operação de venda de mercadoria feita por remetentes de outra 

unidade da federação para a empresa irregular. A decisão sobre essas operações não 

passa pelo contabilista.  

Também deve ser destacada a redação do artigo 128 do Código 

Tributário Nacional, cujo texto transcrevo a seguir:  

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir 

de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 

terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação. 

 

O que se extrai desse texto é que houve uma preocupação do 

legislador em restringir a colocação de solidários, pois senão isso se tornaria uma 

realidade bizarra, poder-se-ia colocar qualquer pessoa na lide ao bel prazer do 

administrador público, e isso seria um risco imenso para o cidadão comum que se veria 

aviltado em seu direito.  

Somente quem tem vinculação com o fato gerador pode figurar no 

polo passivo da lide. A tipicidade tributária exige participação ativa do sujeito passivo na 

ocorrência do fato gerador, sua decisão é elemento imprescindível para que seja colocado 

na lide.   

Por esses motivos, excluo o contabilista CARLOS CEZAR FILETI da 

lide. 



 

Quanto ao mérito, não houve dúvida em relação à procedência da 

acusação, a discussão se deu apenas em relação à constituição do polo passivo dessa 

relação jurídico-tributária que foi instaurada pelo fisco. As provas são cabais e 

incontestáveis.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso da Fazenda 

Pública e dou-lhe provimento para reincluir na lide o remetente das mercadorias FIASUL 

INDÚSTRIA DE FIOS LTDA, afastando a preliminar de erro na identificação do sujeito 

passivo em relação a ele.  

Nego provimento ao pedido feito pela transportadora ERMIDA 

ZIELASKO TRANSPORTE de exclusão da lide pelos motivos já expostos. 

Em relação ao contabilista CARLOS CEZAR FILETI, dou provimento 

ao seu pedido de retirada da lide.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00642/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidades do auto de infração por 
insegurança, cerceamento e erro de sujeito passivo. Rejeitadas. 
Decisão unânime. Remessa de mercadoria a contribuinte 
constituído com fraude no CCE/GO. Procedente. Decisão 
unânime. Exclusão da transportadora e do contador da lide. 
Acolhida. Decisão majoritária.  
 
I - Ficam as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, cerceamento ao direito de defesa e de 
erro na identificação do sujeito passivo afastadas, quando 
configurado que estas hipóteses de nulidade do lançamento de 
ofício não se confirmaram nos termos do art. 20 da Lei 
16.469/09. 
 
II - Deve ser julgado procedente o lançamento quando no curso 
da tramitação processual não ficar descaracterizada a infração. 
 
 III - Quando restar demonstrada a não vinculação dos sujeitos 
passivos solidários à prática do ato infracional, estes deverão 
ser excluídos da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa e por erro na identificação do sujeito 
passivo, arguidas pelos autuados. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini ME e 
Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini da lide, arguidas pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. Por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão da solidária José Osvaldo de Oliveira - Transoliveira da lide, arguida pela 
mesma. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. E, 
por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
Carlos Cézar Fileti da lide, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 30/06/2014, o 
sujeito passivo “Remeteu mercadorias no valor comercial de R$ 23.979,52 (vinte e três 



mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), acompanhadas das 
notas fiscais nrs 12.870 e 13385, a estabelecimento inexistente, constituído com vício de 
falsificação de documentos e declaração, mercadorias recebidas por outrem (vide 
documentos anexos) caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário 
diverso do constante nos documentos fiscais, sendo assim, as operações são claramente 
caracterizadas como fraude e dos documentos fiscais considerados inidôneos. Em 
consequência deverá pagar o icms devido mais as cominações legais. ” (Sic) 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como infringidos os 

artigos 64, 66 e 67, I da Lei 11.651/91, sendo proposta a aplicação da penalidade do artigo 
71, inciso XII, alínea "a", § 9º, I da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 16.241/2008. 

 
Há uma descrição complementar da ocorrência (fl. 04), explicando que a 

empresa destinatária das mercadorias, Vicente Antonio da Silva - Têxtil, CCE 10.478589-
6, foi constituída com a utilização de CPF inválido, pois a Receita Federal suspendeu sua 
vigência em 30/04/2010, enquanto esta empresa foi constituída em 25/08/2010. 

Os autores do lançamento afirmaram que a referida empresa nunca existiu 
no endereço declarado, conforme declaração da Prefeitura Municipal de Goiânia. 

Também declararam que o Sr. Carlos Cezar Fileti, foi o contador que 
constituiu a empresa em nome de pessoa com CPF suspenso, sendo identificado como 
coobrigado nos termos do inciso XII-A do artigo 45 da Lei 11.651/91, à fl. 05. 

Afirmaram ainda que a empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira foi 
indicada como sujeito passivo coobrigado ao pagamento do imposto devido, por ter 
entregado as mercadorias em local diverso do constante nas notas fiscais, pois a empresa 
destinatária constante das notas fiscais nunca existiu e não funcionou no endereço 
declarado. 

Incluíram também a empresa Johnathan Eduardo de Oliveira Cavalli ME – 
CCE nº 10415148-0 como real destinatária das mercadorias, o Sr. Johnathan Eduardo de 
Oliveira Cavalli por ser o proprietário desta, bem como o Sr. Cristiano Ponciano Rodrigues 
que, na condição desta empresa, recebeu as mercadorias destinadas à empresa Vicente 
Antonio da Silva – Têxtil, conforme cópias dos conhecimentos de transporte e RAIS em 
anexo. 

Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos os seguintes 
documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo 
Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 04), Anexo Estruturado – 
Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/08), extrato das Notas Fiscais 
eletrônicas números 12.870 e 13385 consideradas inidôneas (fls. 09/10), fotocópias dos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (fls. 11/12), extratos cadastrais das 
empresas Vicente Antonio da Silva – Têxtil e Johnathan Eduardo de Oliveira Cavalli ME 
(fls. 13/15), Relação Anual de informações sociais – RAIS desta (fls. 16/17), informação da 
Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia de que a empresa Vicente Antonio da 
Silva - Têxtil não possuía Alvará de Funcionamento (fl. 18) e Ofício 0619/2013 – DRF 
Goiânia (fls. 19/21 solicitando a referida informação. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados conforme fls. 26/40, para pagar ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, quando impugnaram a inicial alegando: 
 
1) M7 COMÉRCIO DE MALHAS LTDA., representada por advogada 

legalmente constituída (m.j) arguiu implicitamente, nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao seu direito de defesa, pois a acusação fiscal 
se amparou na presunção de que teria entregue as mercadorias a destinatário diverso, 
porém as provas desta presunção são nulas, pelos seguintes fatos:  



A) no CTRC de fl.11 consta, ao mesmo tempo, inexistência da destinatária e 
entrega a Cristiano P. Rodrigues;  

B) por sua vez as RAIS’s juntadas às fls. 16/17 são, respectivamente, dos 
anos bases 2010 e 2012, enquanto a entrega das mercadorias ocorreu em 2011; 

C) que não é obrigada a questionar o vínculo do recebedor da mercadoria 
com a sua destinatária, ante o princípio da aparência previsto nos artigos 109 e 110 do 
CTN; 

D) que não tinha conhecimento das irregularidades na constituição da 
destinatária, mesmo porque, além de não ser obrigada a investigar suas clientes, o 
SINTEGRA informava estar ativa e normal sua situação cadastral; 

E) ademais, a informação de falta de alvará de funcionamento da 
destinatária, não é suficiente para provar sua inexistência, pois tanto o pedido de 
informação (fls. 19/21), quanto a resposta da Prefeitura de Goiânia se reportam a 2013, 
enquanto estas transações comerciais ocorreram em 2011; 

G) outrossim, mesmo que a destinatária não tivesse alvará de 
funcionamento, não estaria impedida de funcionar irregularmente perante a Prefeitura de 
Goiânia e tampouco respaldaria a presunção de as mercadorias teriam sido entregues a 
outra empresa. 

 
Assim, a fiscalização não comprovou os fatos que dariam sustentação a este 

lançamento, com a necessária liquidez e certeza da imputação feita à impugnante 
infringindo, desta forma, os artigos 5º, LIV e LV da CF/88 e 8º da Lei 16.469/2009, 
transcrevendo excertos de manifestações de juristas pátrios à guisa de apoio a estas 
assertivas defensórias. 

 
Quanto ao mérito, alegou estranhar a exigência do ICMS à alíquota de 17%, 

acrescido de consectários legais, isto porque, além de faltar indicação do fato ou da norma 
legal que permita tal imputação, a impugnante não é contribuinte em Goiás. 

 Desta forma, enquanto contribuinte em Santa Catarina, nos termos dos 
artigos 11 e 12 da LC 87/96, responde pelo ICMS devido àquele Estado. 

Apenas se houvesse substituição tributária incidente sobre a mercadoria é 
que a impugnante seria responsável pelo recolhimento deste imposto a Goiás. 

Ao final, pugnou pela improcedência deste auto de infração, colacionando 
extrato do SINTEGRA constando a regularidade cadastral no CCE/GO até a data de 
28/11/2011 da destinatária das mercadorias, sendo que as notas fiscais eletrônicas que as 
acobertaram foram emitidas em 11/05/2011 e 03/06/2011 (fls. 09/10). 

 
O solidário CARLOS CEZAR FILETI, também representado por advogado 

legalmente constituído (m.j), o qual, após historiar o ocorrido neste lançamento, arguiu, em 
síntese, erro na identificação do sujeito passivo pelo fato do autuante não ter tipificado no 
campo “Dispositivo Legal Infringido” do auto de infração, qual seria a fundamentação legal 
para sua inclusão como sujeito passivo da obrigação tributária em questão, transcrevendo 
as disposições legais dos artigos 64, 66 e 67 da Lei 11.651/91 – CTE, onde não consta a 
responsabilização do contador, o qual só seria responsabilizado no caso de dolo ou 
fraude, apurada mediante o devido processo legal, segundo disposto no artigo 45, XII-A, § 
2º desta mesma Lei. 

Assim, como não há prova de qualquer ato doloso ou fraudulento, apurado 
por intermédio do devido processo legal, ficou configurado o erro na sua identificação 
como sujeito passivo, conforme entendimento externado em vários julgados deste 
Conselho Administrativo Tributário acolhendo arguição neste sentido, os quais transcreveu 
em apoio a esta arguição, pugnando, ao final, pela sua exclusão desta lide, com fulcro nos 
artigos 45, XII-A, § 2º da Lei 11.651/91 e 20, II da Lei 16.469/09. 

 



Já os solidários JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI ME e 
JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI, confusamente, impugnaram este feito 
em conjunto, alegando que não remeteram as mercadorias constantes das notas fiscais 
eletrônicas números 12870 e 13.385 (fls. 09/10) e que estas teriam sido falsificadas ou 
adulteradas, usando o nome e a inscrição no CCE/GO da primeira, informando esta que já 
providenciou o devido registro de ocorrência policial nº 5404/2014, no dia 21/07/2014, para 
apuração deste delito, pleiteando a extinção deste auto de infração, por estar regular 
perante os órgãos públicos de registro e não cometeu a fraude lhe imputada, juntando 
fotocópia do Boletim de Ocorrência acima citado. 

Posteriormente retornaram a estes autos, desta feita representado por 
causídico (m.j), argumentando que não há prova de que o Sr. Cristiano Ponciano 
Rodrigues tenha recebido as mercadorias em seu estabelecimento comercial e tampouco 
os fatos de que este tenha sido seu funcionário e de ser comerciante de tecidos, não dá 
subsídios para imputar aos mesmos qualquer responsabilidade pelos acontecimentos 
narrados neste auto de infração. 

Ademais, a transportadora afirmou e os CTRC’s de fls. 11/12 provam o fato 
de o Sr. Cristiano Ponciano Rodrigues retirou as mercadorias no pátio desta, constituindo 
tais documentos a única prova de quem recebeu as mercadorias em questão.  

Por consequinte, não há como lhes imputar qualquer responsabilidade, 
consoante disposição dos artigos 10 do Decreto 3.807/1919, 158 da Lei 6.404/76 e 135, III 
do CTN, ante a falta de prova de que agiram dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes, transcrevendo vários extratos de decisões de tribunais superiores e deste 
Conselho Administrativo Tributário com este entendimento, como amparo ao seu pedido 
de suas exclusões desta lide. 

Em seguida, pugnou pela nulidade deste lançamento por insegurança na 
determinação da infração, sob o argumento de faltar prova de que teria remetido 
mercadoria a empresa inexistente, por ter sido constituída com documento inidôneo, pois 
se a inscrição no CCE/GO da mesma foi homologado pela Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, a falha na análise dos documentos apresentados para o referido 
cadastro é de exclusiva responsabilidade deste órgão,  não podendo ser imputada a 
terceiros estranhos a estes atos cadastrais. 

Assim, a técnica utilizada pelo autuante não se revestiu da necessária 
segurança para determinar a infração imputada, impossibilitando a estes solidários a 
perfeita compreensão do que estão sendo acusados, caracterizando também cerceamento 
ao direito de defesa destes, o que leva inquestionavelmente à nulidade por insegurança na 
determinação da infração prevista no artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT. 

Argumentaram também que a tipificação legal estaria incorreta, pois os 
artigos citados neste auto de infração não podem imputar responsabilidade aos solidários, 
pois não há prova de que estes tenham participado desta operação e tampouco de que 
tenham recebido as mercadorias na condição de destinatário diverso. 

Ao final, pugnaram pelas suas exclusões deste feito, nulidade do mesmo por 
insegurança na determinação da infração ou minorada a multa proposta, por esta ser 
confiscatória. 

 
Por último compareceu a solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA, também representada por patrono (m.j), argumentando, em síntese, 
que não poderia ser responsabilizada pelo fato de que, quando da prestação do serviço de 
transporte, o SINTEGRA informava a regularidade cadastral da destinatária em todos os 
órgãos públicos responsáveis por tais registros, tendo em vista que a mesma só foi 
suspensa nos cadastros deste sistema apenas em 28/11/2011, enquanto transportou as 
mercadorias nos meses de maio e junho de 2011 antes, portanto, desta suspensão. 

Para sustentar esta argumentação, transcreveu vários excertos de decisões 
jurisprudenciais de tribunais superiores e de juristas acerca desta matéria jurídica, 



pugnando, ao final, pela improcedência deste lançamento, ante o descabimento de sua 
responsabilização. 

 
Indo a julgamento em Primeira Instância, o julgador designado para 

apreciação das alegações defensórias, exarou o Despacho nº 1032/2016 – JULP (fls. 
137/138) determinando as intimações das seguintes empresas para esclarecimentos de: 

 
a) M7 COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.: como se deram os recebimentos 

das vendas à destinatária, juntando fotocópias de cheques, de boletos de duplicatas ou 
outros documentos comprobatórios de quem efetuou os pagamentos; 

b) JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA: qual foi o local 
da entrega efetiva das mercadorias e como teria ocorrido a entrega à pessoa de Cristiano 
Ponciano Rodrigues, juntando documentos comprovantes das entregas em questão e, 

c) JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI ME, quais as 
atividades do seu empregado Cristiano Ponciano Rodrigues, se este prestava transporte 
de forma independente da empresa, prestando outras informações e juntando documentos 
úteis à solução desta lide. 

  
E em seguida, que a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia junte 

comprovação de que foi efetivamente o contabilista CARLOS CEZAR FILETI quem 
requereu a inscrição estadual da empresa destinatária e se foi apresentada denúncia, com 
a consequente abertura de inquérito policial para apuração dos fatos, juntando os 
documentos comprobatórios destes atos administrativos. 

  
O resultado desta diligência foi que: 
 
1) A empresa M7 COMÉRCIO DE MALHAS LTDA., via de sua advogada, 

informou que à época destas operações, as vendas eram feitas por um representante 
comercial, o qual   mantinha contato com a destinatária e era o responsável pelo repasse 
dos pagamentos relativos a cada nota fiscal e que em decorrência do transcurso de mais 
de 05 anos destes fatos, não foi possível localizar as cópias dos cheques e tampouco dos 
documentos que demonstrem os recebimentos vias instituições bancárias, aproveitando o 
ensejo para reafirmar suas argumentações defensórias já externadas acima, juntando 
fotocópias dos DANFE’s das notas fiscais eletrônicas 12.870 e 13.385 e dos 
demonstrativos apócrifos do seu representante comercial, constando os recebimentos dos 
valores relativos  a estas vendas, inclusive com os números das operações bancárias (fls. 
152/154); 

2) A solidária JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI ME, por 
sua vez, informou que o seu empregado Cristiano Ponciano Rodrigues foi admitido em 
01/04/2010, na função de auxiliar de vendas, e que no período de 01 a 30/05/2011 estava 
usufruindo suas férias, segundo aviso prévio destas férias e recibo que anexou às fls. 
158/162. Portanto, como parte das mercadorias em questão foram entregues a ele em 
23/05/2011, não poderia ser responsabilizada por atos praticados por seu empregado fora 
da empresa, reafirmando seu pedido de exclusão desta lide; 

3) Por sua vez, a solidária empresa    VICENTE ANTONIO DA SILVA – 
TEXTIL por seu advogado, informou que entregou as mercadorias por ela transportadas 
no endereço consignado nas respectivas notas fiscais a pessoa indicada pela remetente, 
conforme e-mail desta que copiou para a fl. 169, no caso o Sr. Cristiano Ponciano 
Rodrigues, o qual recebia no referido endereço ou retirava no pátio da empresa. Assim, 
não pode ser responsabilizada por ato fraudulento perpetrado por outrem, pois cumpriu 
sua obrigação de entregar a mercadoria ao destinatário constante das notas fiscais, 
pugnando mais uma vez pela sua exclusão desta lide. 



4) Já a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia juntou fotocópias 
da Instrução Normativa nº 474/00-GSF, que trata do auto-atendimento via internet, 
mediante prévio cadastramento de senha, a qual é privativa e intransferível, do Espelho da 
Solicitação de Cadastro Pessoa Jurídica da empresa VICENTE ANTONIO DA SILVA – 
TEXTIL, do Relatório Circunstanciado do vistoriador do endereço desta sugerindo a 
suspensão da inscrição no CCE/GO desta empresa, do requerimento e do Registro na 
JUCEG, do comprovante deste endereço e da Carteira de Identidade do Sr. Vicente 
Antonio da Silva (fls. 180/188), acompanhadas do Despacho nº 059/2017 – NC – 
DRFGNA, informando a anexação dos documentos acima, onde constam o Sr. CARLOS 
CEZAR FILETI como contador responsável pelo cadastramento da empresa, bem como 
sua exclusão em 11/10/2011. Informou ainda, não constar em seus arquivos informações 
sobre denúncia ou abertura de inquérito policial sobre o caso em questão, até mesmo 
porque segundo o item 4 do Memorando nº 0256/13-DRFGNA estaria impossibilitada 
tecnicamente de fornecer informações sobre dossiês de cadastro a partir de 2011 por um 
período indeterminado.   

 
Retornando a julgamento, o julgador designado, após reanalisar os autos e 

as arguições defensórias dos sujeitos passivos, julgando estas insuficientes para a 
descaracterização deste lançamento, sob a fundamentação de que não há prejudicial de 
nulidade a ser apreciada. 

 
Em relação aos pedidos de exclusão dos solidários desta lide, não os 

acolheu, pelos seguintes motivos: 
1) o Sr. CARLOS CEZAR FILETI foi o contador que solicitou o 

cadastramento da empresa    VICENTE ANTONIO DA SILVA – TEXTIL, com o CPF do 
seu responsável suspenso em 30/04/2010, enquanto a referida empresa foi cadastrada 
em 25/08/2010, além de provar que tenha sido vítima de estelionato, com utilização 
indevida de seu nome e CRC; 

2) a assinatura do Sr. Cristiano Ponciano Rodrigues, empregado da solidária 
JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI ME, por sua vez, comprova o 
recebimento das mercadorias por destinatário diverso; 

3) a remetente não conseguiu comprovar que o pagamento das mercadorias 
foi efetuado pela empresa    VICENTE ANTONIO DA SILVA – TEXTIL, 

4) enquanto a transportadora, JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 
TRANSOLIVEIRA, informou que entregou as mercadorias ao Sr. Cristiano Ponciano 
Rodrigues por determinação da remetente. 

 
Portanto, entendeu que todos os sujeitos passivos concorreram para a 

prática da infração, cabendo a aplicação do disposto no artigo 45 da Lei 11.651/91. 
 
Quanto à alegação de que a multa proposta seria confiscatória, deixou de 

apreciar em razão do disposto no artigo 6º, § 4º da Lei 16.569/09 – PAT. 
 
Pelos motivos acima expostos, rejeitou as prejudiciais de nulidade, julgou 

procedente deste auto de infração e manteve os solidários nesta lide.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 199/233 para pagar ou 

apresentar recurso à Segunda Instância. 
  
Em recurso voluntário o sujeito passivo M7 COMÉRCIO DE MALHAS LTDA., 

após historiar novamente este lançamento, arguiu nulidade por falta de prova de que 
remeteu mercadorias a destinatário diverso do constante das notas fiscais, pois os 
documentos juntados pelo fisco para sustentar sua acusação, não se prestam para tal 



desiderato, vez que os conhecimentos de transporte de fls. 11/12 provam apenas que as 
mercadorias foram recebidas pelo Sr. Cristiano Ponciano Rodrigues, não que este não as 
tenha recebido para a destinatária. 

A mesma impropriedade ocorre com os relatórios RAIS, considerando que 
enquanto nestes consta o número do PIS/PASEP, nos conhecimentos de transporte de fls. 
11/12 consta o CPF de Cristiano Ponciano Rodrigues. Portanto, não é possível concluir se 
de fato são a mesma pessoa ou se tratam de homônimos. 

Ademais, sua empregadora afirmou que este funcionário esteve em férias no 
mês de maio de 2011, nada impedindo que este prestasse serviços a terceiros, inclusive 
para a destinatária das mercadorias por ele recebidas. 

 Tampouco o fisco cuidou de ouvir este funcionário e nem o da 
transportadora que lhe entregou as mercadorias em tela. 

Destarte, neste cenário de incerteza e insegurança, o fato da remetente não 
conseguir os documentos comprobatórios de quem pagou as mercadorias, em razão do 
decurso do prazo de 05 anos, não lhe pode prejudicar. 

Por fim, o Ofício nº 155/2013 da Prefeitura de Goiânia, não demonstra a 
inexistência da destinatária e sim que a referida empresa não possuía Alvará de 
Funcionamento e Localização em 2013, enquanto as operações de vendas ocorreram em 
2011.  

Portanto, os documentos arrolados pelo fisco não são suficientes a garantir a 
segurança necessária à lavratura deste auto de infração, subsumindo o mesmo à nulidade 
por insegurança na determinação da infração, repercutindo no cerceamento ao direito de 
defesa da autuada. 

Outrossim, enquanto remetente das mercadorias, tomou a cautela 
necessária para verificar a regularidade cadastral da destinatária, utilizando o SINTEGRA 
com este objetivo, onde constava que a sua cliente estava ativa e regular em Goiás. 

 
Quanto ao mérito, reafirmou sua arguição de inexistência de fato gerador do 

pagamento de ICMS interno à alíquota de 17%, pois sendo contribuinte do Estado de 
Santa Catarina, seria responsável pelo pagamento deste tributo àquele Estado e não a 
Goiás, onde não praticou nenhuma venda interna, nos termos dos artigos 11 e 12 da LC 
87/96, pugnando pela nulidade da sentença ou improcedência deste lançamento. 

 
Os outros sujeitos passivos, na condição de solidários, pelos seus 

causídicos, também recorreram da Sentença monocrática quando, na essência, reiteraram 
suas arguições defensórias anteriores, as quais deixo de relatar novamente por 
despiciendo, por entender conter nos autos os dados necessários à solução desta lide.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada principal, bem como aos solidários, de forma plena, o 
exercício dos seus direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que 
assegura às partes litigantes amplo direito de defesa. 

 
Portanto, entendo não haver prejudicial terminativa a ser acolhida, vez que a 

alegação de insegurança na determinação da infração não se mantém, na medida em que 
a motivação e a infração imputada aos autuados estão bem demonstradas nos 



expedientes de fls. 09 a 17 deste processo e a defesa dos sujeitos passivos, por si só, 
demonstra que os mesmos entenderam o motivo da acusação fiscal e se defenderam 
objetivamente, o que demonstra a segurança desta autuação. 

 
Também entendo não ter ocorrido cerceamento ao direito de defesa arguida 

tanto pela autuada principal, quanto pelos solidários, pois mesmo que a tipificação legal 
citada pelos autuantes não estivesse condizente com a acusação fiscal, tal situação não 
seria passível de nulidade do lançamento, considerando que poderia ser corrigida quando 
do julgamento, segundo se infere da transcrição do § 3º do artigo 20 da lei 16.469/09-PAT, 
que dispõe: 

 
“§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo 

ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. ” (Sic) 

 
Desta forma, como destes autos consta alegações defensórias substanciais 

proferidas pelos patronos dos autuados, inclusive sobre a Sentença recorrida, entendo 
não ter ocorrido cerceamento ao direito de defesa dos mesmos, motivo pelo qual não 
acolho tal prejudicial. 

 
Tampouco ocorreu erro na identificação destes sujeitos passivos, pois estes 

foram arrolados como sujeito passivo principal e solidários, pelo fato de terem participação 
direta ou indireta nas ações que ensejaram este lançamento, estando bem motivado seus 
arrolamentos, fato que me leva a rejeitar também tal prejudicial. 

 
Em razão destes fatos, também rejeito as preliminares suscitadas. 
   
Quanto ao mérito, se torna justo e necessário o acolhimento da preliminar de 

exclusão da solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA da presente lide, 
uma vez que restou evidenciado que a mesma não possui qualquer responsabilidade 
quanto à infração tributária perpetrada, a qual só pode ser imputada à destinatária das 
mercadorias, a qual foi constituída de forma fraudulenta e só teve sua inscrição no 
CCE/GO suspensa em 28/11/2011, conforme atesta o documento de fl. 61, enquanto os 
transportes por ela efetuados ocorreram entre os meses de maio e junho de 2011, 
consoante Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas juntados às fls. 11/12. 

Ademais, o artigo 45 da Lei 11.651/91 – CTE, não prevê a responsabilização 
solidária da transportadora neste caso concreto. Se não, vejamos: 

 

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

I - O transportador: 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que transportar 
sem documentação fiscal; 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa da 
indicada na documentação fiscal; 

 
(...). 

 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária. ” 

 
Como se vê da transcrição acima, não há previsão legal para a solidariedade 

atribuída à transportadora neste lançamento, pois os transportes foram efetuados com 



notas fiscais, não há prova concreta de que tenha entregado as mercadorias 
transportadas a pessoa diversa e tampouco de algum ato ou omissão de sua 
responsabilidade que tenha importado em infração à legislação tributária, bem como seu 
interesse se restringe à prestação do serviço de transporte e não na comercialização da 
mercadoria transportada. 

 
Da mesma forma, não há possibilidade legal de responsabilizar a 

transportadora pelo pagamento de tributo devido a Goiás nesta situação, segundo 
dispositivo legal que trata desta matéria na mesma Lei acima. Vejamos sua transcrição: 

 

“Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 

I - o transportador, em relação às mercadorias: 

a) procedentes de outros Estados: 

1. sem destinatário certo; 

2. com documentação fiscal indicando como destino a outra unidade da Federação, sem que 
a saída do território goiano seja efetivamente comprovada; 

b) acompanhadas de documentação fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos, ou 
desacompanhadas de documento de controle de sua responsabilidade; 

...................................................................................................................................................” 

 
Como se infere das transcrições acima, não há nenhum amparo legal para se 

responsabilizar a transportadora pelo fato ocorrido neste lançamento, o qual independeu 
de sua ação ou omissão, haja vista que durante o período em que prestou os serviços de 
transporte constante destes autos, a destinatária estava com sua inscrição no CCE/GO 
regular, a qual só foi suspensa em 28/11/2011, segundo expediente de fl. 61. 

Ademais, milita a seu favor o fato da mesma ter tido o cuidado de exigir o 
nome e o CPF da pessoa que retirou as mercadorias em seu estabelecimento, pois quem 
tem interesse em esconder uma fraude não tomaria esta atitude (vide fls. 11/12). 

Destarte, acolho a preliminar de exclusão da solidária José Osvaldo de 
Oliveira Transoliveira desta lide. 

 
Também acolho o pleito de exclusão do contador CARLOS CEZAR FILETI 

desta lide, por entender que o mesmo não tem responsabilidade pelas ações futuras da 
empresa para a qual ele teria prestado serviço de constituição, haja vista não ter prova 
nestes autos de seu interesse nos atos de mercancia subsequentes e sim apenas nos 
honorários oriundos da prestação de seu serviço na referida constituição. 

Outrossim, os referidos documentos tidos como fraudados, foram analisados 
e recepcionados por todos os órgãos públicos em que foram direcionados, inclusive pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, a qual não tomou a precaução prévia de 
vistoriar o local onde funcionaria a empresa para a qual concedeu a inscrição no seu 
Cadastro de Contribuintes Estaduais – CCE/GO, consoante se verifica à fl. 185. 

Ademais, mesmo a referida constituição tendo sido efetuada com 
documentos falsificados, a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás só tomou a 
providência de suspender a inscrição em 28/11/2011 (fl. 61), assim mesmo de forma não 
definitiva, vez que suspensão é um ato que pode ser reativado, enquanto a nosso ver, em 
se tratando de fraude, este ato poderia ser de cassação, cujo efeito é “ex tunc”, ou seja, 
tornaria inválida tal inscrição “ab initio” e respaldaria juridicamente este lançamento.  

Desta forma, considerando todos os fatos acima, entendo que o contador 
não se subsume ao disposto no artigo 45, inciso XII-A, § 2º da Lei 11.651/91 – CTE. Se 
não, vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal: 

 



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

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

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, de 29.12.11 - 
vigência: 29.12.11. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por seus atos e 
omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária; 

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

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se dará no caso 
de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo legal. ” 

 
Como no presente caso o contador está sendo responsabilizado por ter 

constituído a destinatária de forma fraudulenta, o devido processo legal exigido pelo § 2º 
do artigo 45 da Lei 11.651/91 – CTE para apuração da responsabilização é, logicamente, 
o processo penal, por se tratar de crime contra a ordem pública e não tributário, haja vista 
não haver prova de seu interesse em sonegação tributária. 

Considerando que nestes autos não consta informação do resultado de 
nenhum processo penal instaurado em desfavor do contador CARLOS CEZAR FILETI 
para apurar sua responsabilidade nestes atos de mercancia, entendo que o mesmo deve 
ser excluído desta lide.   

Quanto aos solidários JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI ME 
e seu proprietário JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLI, embora aleguem 
que a responsabilidade pelo recebimento das mercadorias em questão é do seu 
funcionário Sr. Cristiano Ponciano Rodrigues, os mesmos não provaram inequivocamente 
tal alegação, o que leva à dedução lógica de que o referido empregado recebeu tais 
mercadorias a mando do patrão, razão pela qual entendo que estes dois solidários devem 
permanecer nesta lide até provarem que não participaram destas ações fraudulentas. 

Em relação à remetente, embora tenha comparecido aos autos de forma 
objetiva para se defender, não me convenceu de sua não responsabilidade, considerando 
o e-mail enviado por ela à empresa José Osvaldo de Oliveira Transoliveira para entregar 
as mercadorias transportadas a pseudo preposto da destinatária, segundo se pode 
constatar no expediente de fl. 169. 

Além disto, quando solicitada a apresentar comprovantes de quem teria pago 
as mercadorias em questão, alegou dificuldade em conseguir tais documentos junto às 
instituições bancárias, apresentando apenas os relatórios apócrifos de fls. 153/154, onde 
não é possível identificar os pagantes destas aquisições. Assim, deverá permanecer neste 
lançamento até prova em contrário de sua participação nos fatos que o ensejaram. 

“Ex expositis”, conheço dos recursos, dou provimento aos dos solidários José 
Osvaldo de Oliveira Transoliveira e Carlos Cezar Fileti para exclui-los desta lide, mantendo 
os demais sujeitos passivos nesta lide. 

Quanto ao mérito, julgo procedente este lançamento, mantendo a Sentença 
recorrida. 

 
 
 

Sala das sessões, em 16 de março de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00837/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em relação a operações 
de venda destinadas a empresas fictícias com claro objetivo de 
ocultar os verdadeiros adquirentes das mercadorias.  
Procedência. Decisão unânime. 
  
Para que seja posto como solidário na lide, a participação do 
contabilista deve se dar em relação a cada situação que 
constitua fato gerador do imposto, ele tem que intervir 
pessoalmente em cada uma delas. 
 
O simples fato de ter aberto empresa de forma ilegal não o torna 
solidário em relação a fatos geradores promovidos por terceiros 
usando o nome da mesma. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo LUNELLI INDÚSTRIA 
TÊXTIL LTDA e pelo solidário ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada principal, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada principal e pelos solidários ALEXANDRE 
MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI, 
por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada principal e pelos 
solidários ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO 
DE OLIVEIRA CAVALLINI, este último pleiteando a nulidade da sentença. Por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários ALEXANDRE MOTA 
REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI da 
lide, arguida por eles próprios. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão 
do solidário CARLOS CÉZAR FILETI da lide, arguida pelo Conselheiro Valdir Mendonça 
Alves.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário JOSÉ 
OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA, da lide, arguida por ele mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “remeteu mercadorias no 

valor comercial de R$ 14.061,01 (quatorze mil, sessenta e um reais e um centavo), 

acompanhadas das notas fiscais nrs 74.878, 74.879, 75.059 e 75.694, à estabelecimento 

inexistente constituído com vício por falsificação de documentos e declaração, 

mercadorias recebidas por outrem (vide documentos anexos) caracterizando objetivo de 

entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais, 

sendo assim, as operações são claramente caracterizadas como fraude e os documentos 

fiscais considerados inidôneos. 

Em consequência, deverá pagar o ICMS devido mais as cominações 

legais.” Foram citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I, da Lei nº 11.651/91 – CTE. 

Houve proposição da penalidade do art. 71, XII, “a”, 4, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei nº 

16.241/08.  

Foram nomeados solidários na lide CARLOS CEZAR FILETI, na 

condição de contabilista responsável pela inscrição estadual da empresa com 

estabelecimento inexistente, constituído com vício por falsificação de documentos (art. 45, 

XII-A do CTE); JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA, na condição de 

transportador que entregou as mercadorias a pessoa e local diversos do constante nas 

notas fiscais eletrônicas (art. 45, I, “b”, do CTE); ALEXANDRE MOTA 

REPRESENTAÇÕES LTDA, na condição de representante comercial que realizou a venda 

das mercadorias a empresa inexistente (art. 45, I, “b”, do CTE); JOHNATHAN EDUARDO 

DE OLIVEIRA CAVALLINI (cnpj 08.629.108/0001-50 e cpf 717.622.131- 68), empresa e 

respectivo titular reais destinatários das mercadorias (art. 45, XII e XIII, do CTE) – todos 

conforme Anexos Estruturados – Identificação dos Sujeitos Passivos Coobrigado (fls. 

05/09). 

Para instrução processual, anexou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04); planilha “Relação das Remessas 

Destinadas a Vicente Antonio da Silva Textil, que especifica nota fiscal por nota fiscal 

eletrônica destinada a Vicente Antonio da Silva Textil e entregues a terceiros (fls. 10); 

cópias dos DANFEs (fls. 11/14); cópias dos CTRCs (fls. 15/16). 

Também foram anexadas cópia de Ofício da Secretaria de Finanças 

da Prefeitura de Goiânia, respondendo à Delegacia Fiscal de Goiânia.  

A informação trazida foi de que as empresas ali relacionadas nunca 

possuíram Alvarás de Localização e Funcionamento (fls. 19/22).  



Também foi anexado extrato de histórico cadastral de Vicente 

Antonio da Silva Textil (fls. 17/18); extrato de histórico cadastral de Johnathan Eduardo de 

Oliveira Cavallini (fls. 23); cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da 

Receita Federal do Brasil do contribuinte Alexandre Mota Representações Ltda. - ME (fls. 

24); cópia de informações cadastrais na SSP/GO e RAIS de Johnathan Eduardo de 

Oliveira Cavallini (fls. 25/27). 

Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos comparecem ao 

feito e impugnam a ação fiscal, alegando o seguinte:  

Pelo sujeito passivo autuado LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. 

(fls. 060/081) - argumenta nulidade por incompetência funcional, pois o AFRE II não pode 

fiscalizar empresa de grande porte, como no presente caso; nulidade por cerceamento do 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração, face à falta de motivação e 

capitulação legal; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo; no mérito, assevera 

que conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral extraído do site da Receita 

Federal do Brasil e comprovante de consulta ao Cadastro Atualizado do SINTEGRA/ICMS, 

à época das operações, a situação cadastral do destinatário estava ATIVA perante a RFB 

e Habilitado perante a receita estadual de Goiás; que a multa aplicada apresenta caráter 

conficatório; que se deve afastar o coeficiente de atualização monetária, pois tal incidência 

é indevida; Anexa cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fls. 185) e 

extrato SINTEGRA/GO (fls. 186). 

Pelo sujeito passivo solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA (fls. 189/140): que à época da entrega das mercadorias ao destinatário 

constante dos documentos fiscais, a empresa destinatária estava ativa e habilitada no 

SINTEGRA/GO; que as mercadorias foram entregues nos exatos termos das notas fiscais, 

não sendo verifica a afirmativa de que as mercadorias foram entregues em endereços e 

destinatários diversos dos constantes no documentos fiscais; que se a destinatária 

constante dos documentos fiscais possuía ou não alvará de funcionamento autorizado 

pela municipalidade, caberia a esta fiscalizar e suspender suas atividades ao tempo em 

que a impugnante prestava seus serviços, o que não ocorreu; não existe prova de que a 

empresa destinatária não tinha sua sede no endereço informado nas notas fiscais, nem 

que a impugnante não fez a entrega das mercadorias para o destinatário informado nos 

documentos fiscais; que o art. 71 do CTE foi julgado inconstitucional pelo egrégio STF; 

que não houve supressão ou omissão de pagamento do tributo, motivo da indevida 

aplicação do § 9º do art. 71 do CTE. Pede a improcedência da autuação. 



Pelo sujeito passivo solidário ALEXANDRE MOTA 

REPRESENTAÇÕES LTDA. (fls. 214/223) – inicialmente alega sua ilegitimidade passiva, 

pois o representante comercial atua na intermediação da compra e venda 

 de mercadorias, e não possui a mercadoria, mas apenas agencia o pedido e transmite o 

pedido para a representada, que entrega o produto diretamente ao comprador com a nota 

fiscal. Que o comprador paga para a fornecedora da mercadoria e a fornecedora da 

mercadoria paga a comissão acordada ao representante comercial. No mérito, assevera 

que não existe prova cabal que demonstre a participação da autuada nesse caso. Pede 

declaração de improcedência ou nulidade, anexando cópia de contrato de representação 

comercial com a empresa Lunelli Textil Ltda. (Fls. 225/230). 

Pelos sujeitos passivos solidários JOHNATHAN EDUARDO 

OLIVEIRA CAVALLINI – ME e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI – 

inicialmente, comparece ao processo (fls.250) e faz manifestação que nada tem a ver com 

o conteúdo processual. Posteriormente, comparecem novamente ao processo (fls. 

256/267) e alegam o seguinte: que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica jamais 

tiveram qualquer envolvimento com os fatos narrados no auto de infração; que não restou 

comprovado que as mercadorias foram recebidas dentro do estabelecimento comercial da 

Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini ME; que o fato de a pessoa de Cristiano 

Ponciano Rodrigues ter sido empregado da empresa impugnante por si só não dá 

subsídios pra imputar à empresa impugnante e seu titular qualquer responsabilidade pelos 

fatos narrados no auto de infração; que a imputação de solidariedade à pessoa física 

titular de Johnathan não caracteriza dolo ou fraude nem se adequa ao disposto no art. 

135, III, do CTN; que há nulidade por insegurança na determinação da infração pois a 

concessão de inscrição a empresa inexistente deveria ter sido observada e fiscalizada 

pela SEFAZ; que há erro na tipificação da infração e da pena. Pedem que seja 

reconhecida a ilegitimidade passiva dos impugnantes, ou declarada a nulidade processual, 

ou minorado o valor da multa ou que se julgue improcedente o auto de infração. 

Pelo sujeito passivo solidário CARLOS CEZAR FILETI (fls. 276/284): 

que em nenhum momento houve a citação do fundamento legal que embasa a inclusão do 

impugnante como sujeito passivo solidário, motivo de nulidade por insegurança na 

determinação na infração; que em nenhum momento ficou comprovado o dolo ou fraude 

apurada pelo devido processo legal para o contabilista, conforme o novo inciso XII-A, § 2º 

do art. 45 do CTE. Pede sua exclusão da lide. 

Às fls. 289, o julgador singular converteu o julgamento em diligência 

para os impugnantes esclarecerem pontos relevantes do presente processo, na forma que 



ali se observa. Intimados, acrescentou-se aos autos as seguintes manifestações: 

 

LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA (fls. 299/301) – que recebeu os 

pagamentos de Vicente Antonio da Silva Textil com cheques de terceiros, anexando 

planilha com relação de cheques recebidos (fls. 302/309);  

JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA (fls. 312/318) – 

que entregou as mercadorias no endereço constante dos documentos fiscais, a pessoa 

que se apresentou apta para o ato de recebimento, conforme email recebidos do 

remetente. Anexa cópias dos e-mails falados na defesa (fls. 319/320).  

ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA. afirma que atua 

intermediando contrato para a emprea Lunelli Indústria Textil Ltda. e que as vendas foram 

feitas por telefone e e-mail diretamente com os representantes comerciais do adquirente. 

Decisão singular (fls. 386/391) rejeita todos os argumentos postos 

pelas partes e julga procedente o auto de infração, mantendo na lide todos os solidários.  

Após a devida intimação em relação à decisão singular, houve 

manifestação das seguintes partes envolvidas: 

1) ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA (fls. 428/441). 

Ele traz as seguintes arguições e argumentos: 

= arguição de incompetência funcional da autoridade lançadora e de 

cerceamento ao direito de defesa. Na parte do cerceamento haveria 

irregularidade e o lançamento não teria todos os requisitos previstos 

no artigo 8º da Lei 16.469/09 para que pudesse surtir os efeitos dele 

desejados;  

= argui ilicitude na forma da obtenção das provas;  

= alega quebra do princípio da proporcionalidade em relação aos 

meios utilizados para alcançar a satisfação do interesse público; 

= aponta a ocorrência de multa com caráter confiscatório;  

= alega que não participou dessa situação de fraude apontada pela 

fiscalização, e que todos os documentos estão devidamente 

registrados. Pede então, de maneira implícita, sua retirada da lide.  

= quanto ao mérito, pede a improcedência do auto de infração. 

 



2) JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINI – ME  e 

pessoa física (fls. 444/461), ele traz os seguintes argumentos:   

= argui nulidade da sentença singular por ausência de 

fundamentação; 

= pede para ser retirado da lide pois estaria indevidamente 

incluído na situação de suposta sonegação de impostos. Entende 

inexistir provas contra ele;  

= refuta a alegação de que por exercer as mesmas atividades do 

suposto destinatário das mercadorias deveria ser incluído na lide. 

Alega que muitas empresas atuam juntas no mesmo segmento e 

que não tem nenhum envolvimento com a situação apontada pelo 

fisco; 

= E também, que pelo fato de que Cristiano Ponciano Rodrigues 

ter sido seu empregado e ter retirado as mercadorias não pode 

ser prova que leve à conclusão de que faz parte desse esquema 

de fraudes apontado pela fiscalização. Alega desconhecer todos 

os fatos que lhe são imputados;  

= Argui insegurança na determinação da infração pela falta de 

provas para embasar a acusação fiscal; 

= Quanto ao mérito, alega falta de previsão legal para a sua 

responsabilização.  

= Argui erro na tipificação da infração e da pena;  

 

3) José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira Transportes. Ele trouxe 

os seguintes argumentos:  

= Alega ausência de motivação para sua inclusão na lide.  

= Declara não ter infringido nenhum dos dispositivos apontados 

da legislação tributária;  

= Argui cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 

determinação da infração ;  

= Argui nulidade da sentença singular em razão de falta de 

manifestação sobre todos os argumentos trazidos pela defesa.  

= Quanto ao mérito, sempre destaca que o cadastro da empresa 

destinatária no momento da ocorrência do fato gerador estava 

ativo, não apresentando nenhuma irregularidade; 



= Não haveria prova de qualquer irregularidade cometida pela 

transportadora, e também o imposto estava corretamente 

destacado no documento fiscal de origem das mercadorias;  

= Alega ausência de interesse comum na situação apontada pela 

fiscalização;  

= Pede sua retirada da lide.  

 

4) A LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA apresentou suas razões 

(fls. 501/524), e em síntese, foram as seguintes:  

= Arguição de incompetência funcional da autoridade lançadora;  

= Falta de motivação e de Capitulação legal correta, isso teria 

ensejado insegurança na determinação da infração e 

cerceamento ao direito de defesa;  

= Erro na identificação do sujeito passivo, a empresa pede para 

ser retirada da lide por não ter, na sua visão, nenhum vínculo com 

a suposta situação de sonegação apontada pela fiscalização;  

= Alega que o cadastro da destinatária estava absolutamente 

regular no momento da ocorrência das operações, e dessa forma 

a remetente deveria ser afastada de qualquer acusação;  

= O imposto devido estava destacado no documento fiscal, não 

havendo nenhuma irregularidade detectável pela empresa 

vendedora e remetente das mercadorias;  

= Questiona a multa aplicada, entendo que seja exorbitante, e 

pede o afastamento da correção monetária;  

 

A empresa José Osvaldo de Oliveira - Transoliveira Transportes 

Eireli apresenta memoriais (fls. 530/541), onde informa ter obtido decisão no CAT que lhe 

foi favorável em situação idêntica, e pede que esse entendimento lhe seja estendido. 

Repete os mesmos argumentos postos na primeira peça apresentada.  

Julgamento foi convertido em diligência pela Câmara Julgadora, 

onde se requereu da remetente das mercadorias esclarecimentos sobre sua política de 

créditos, pois a empresa destinatária não tinha capacidade financeira para adquirir 

mercadorias nos volumes em que o fez, foi perguntado como essas operações ocorreram 

e se alguém se responsabilizou pelo pagamento (fls. 544/545), além do esclarecimento 

sobre a forma de recebimento das vendas. 



A LUNELLI IND. TÊXTIL LTDA vem ao processo e traz sua 

manifestação (fls. 554/556). 

Informa que seu recebimento, conforme já foi dito, se deu através de 

cheques, que não foram apresentados por absoluta impossibilidade, pois conforme 

informação sua, tentou arrumar cópias no banco, mas pelo fato de se reportarem a datas 

mais remotas, não foi possível fazê-lo. 

Quanto à questão de créditos, alega que faz pesquisas junto à 

receita estadual e federal, fugindo daquilo que lhe foi perguntado. Passa a discorrer sobre 

o fato de que a empresa destinatária tinha seu cadastro regular no momento da ocorrência 

das operações.  

JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINI – ME e 

JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINI pessoa física apresentaram peça (fls. 

559/561). Repetem tudo o que havia sido posto na fase cameral, que não adquiriu as 

mercadorias, e que o fato de um funcionário seu – Cristiano Ponciano Rodrigues - ter pego 

as mercadorias não quer dizer nada. 

É o relatório.  

Nesse caso, a discussão parte apenas para a composição do polo 

passivo da lide, pois a sonegação restou comprovada de forma inequívoca, mercadorias 

foram remetidas para empresas que não funcionavam e eram desviadas para que 

ficassem à margem da fiscalização ensejando a sonegação do ICMS.  

No presente caso vou primeiro abordar as preliminares terminativas 

do processo.  

Não há incompetência funcional, rejeito tal arguição. O AFRE II que 

lavrou o auto e fez os demonstrativos, na época do lançamento tinha competência para 

fazer qualquer trabalho decorrente de tarefas de controle ou fiscalização – Art. 4º, II, “a” da 

Lei 13.266/98 - e no presente caso não houve auditoria alguma em empresa, sendo que o 

lançamento se originou de fiscalização móvel, onde se desbaratou o esquema descoberto 

que norteou a lavratura de muitos autos de infração.         

Não há qualquer tipo de insegurança na determinação da infração ou 

cerceamento ao direito de defesa. Em todos os casos de inclusão de partes no polo 

passivo da lide, houve a devida intimação, foi oferecida oportunidade para manifestação e 

apresentação de provas.  

A descrição da irregularidade foi perfeita e aponta de forma 

cuidadosa e detalhada quais os itens da legislação que foram infringidos e fizeram a 

correta escolha da penalidade a ser imputada ao sujeito passivo.  



As provas colacionadas foram precisas e provaram a ocorrência do 

fato descrito na exordial. Também houve plena sintonia entre a narrativa da exordial e o 

conjunto probatório anexado pela fiscalização.  

Em resumo, entendo inexistir qualquer vício forma que possa impedir 

a apreciação do mérito do processo.  

Sobre a arguição de nulidade da sentença singular, por falta de 

apreciação de motivos postos pela defesa, também o rejeito, entendo que a sentença é 

consistente, detalhada, e trata de todos os aspectos necessários para que possa surtir os 

efeitos dela desejados.  

Em relação à preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, 

ela se confunde com os pedidos de retirada da lide feito pelas partes. Passo então a 

apreciar cada um dos pedidos.  

Em relação à LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, entendo que 

deve permanecer na lide. Resta bem claro que não trouxe nenhuma prova que militasse a 

seu favor quando lhe foi oportunizado explicar como concedia crédito à uma empresa que 

de fato não estava funcionando, não trouxe prova de como recebeu as vendas, e 

tergiversou no momento de explicar como dava crédito à uma empresa cujo capital não 

lhe permitiria negociar os valores que foram registrados nas notas fiscais relacionadas no 

auto de infração.  

Ninguém é ingênuo nesse mercado, e a remetente só efetuou as 

vendas porque alguém garantiu o recebimento, e isso foi simplesmente ignorado pelo 

remetente. Ele chegou ao ponto de dizer que sua política de vendas passa pela consulta 

do cadastro na receita estadual e federal como parâmetro importante. Algo bastante 

distante da realidade do mercado.  

Dentro do conjunto probatório que temos, concluo que a remetente 

teve que de alguma forma tomar ciência da incapacidade financeira da destinatária e se 

envolveu com a fraude que foi cuidadosamente arquitetada para sonegar o ICMS. Ela no 

mínimo se beneficiou com isso vendendo seus produtos ciente do esquema nefasto que 

buscava a sonegação do imposto.  

Em relação à JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINI – 

ME e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINE pessoa física, entendo que 

estão diretamente envolvidos no esquema de fraude e sonegação. O seu funcionário – 

CRISTIANO PONCIANO RODRIGUES - foi aquele que recebeu as mercadorias e assinou 

os Conhecimentos Rodoviários de Cargas.  

Observando as notas fiscais, não resta dúvida dessa informação, 

basta olhar o quadro de informações complementares onde se informa que o e-mail do 



destinatário é golascia@ig.com.br, que é o nome de fantasia da empresa de JOHNATHAN 

EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALINI – ME.  

Portanto, resta muito claro que quem recebeu as mercadorias foi ele 

mesmo, e deve permanecer no polo passivo da lide. As mercadorias estavam destinadas 

na verdade a ele mesmo. 

Em relação a ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA, as 

notas informam que ele foi o representante, e se temos absoluta convicção de que as 

mercadorias não foram entregues no destinatário informado, é obvio que esse senhor 

sabia muito bem a quem as mercadorias se destinavam de verdade. 

Essa empresa de representações no mínimo tinha pleno 

conhecimento desse engenhoso esquema de sonegação, pois figura em vários autos de 

infração que foram lavrados em relação a ele.  

Em relação à transportadora TRANSOLIVEIRA, entendo que deva 

permanecer na lide, pois resta inequivocamente provado que fez a entrega das 

mercadorias em local diverso do informado no documento fiscal, pois a empresa 

destinatária de fato não funcionava no local informado, restando sua solidariedade 

fundamentada conforme previsto no artigo 45, I, “b” do CTE.  

Sobre o Contabilista CARLOS CEZAR FILETTI, entendo que deva 

ser retirado da lide. Em primeiro lugar por falta de previsão legal, pois na época da 

ocorrência dos fatos geradores, não havia ainda entrado em vigor o inciso XII-A do CTE 

que foi alterado pela Lei 17.591/11 e que a partir de 29/12/2.011 entrou em vigor, 

apontando o contabilista como possível solidário por situações onde restasse clara sua 

intervenção em função de sua atuação na rotina da empresa.  

E em segundo lugar, percebe-se claramente que não há vinculação 

do contabilista a cada fato gerador. O fato de ter possivelmente aberto uma empresa de 

forma ilegal não dá ao fisco o poder de lhe fazer alguém presente sempre que o fato 

gerador ocorrer. Não se nega o aspecto doloso de uma situação onde haja a abertura de 

empresa com documento de pessoa morta, o que se está dizendo é que não há como 

vincular o contador a cada operação de venda de mercadoria feita por remetentes de outra 

unidade da federação para a empresa irregular. A decisão sobre essas operações não 

passa pelo contabilista.  

Também deve ser destacada a redação do artigo 128 do Código 

Tributário Nacional, cujo texto transcrevo a seguir:  

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir 

de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 
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terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação. 

 

O que se extrai desse texto é que houve uma preocupação do 

legislador em restringir a colocação de solidários, pois senão isso se tornaria uma 

realidade bizarra, poder-se-ia colocar qualquer pessoa na lide ao bel prazer do 

administrador público, e isso seria um risco imenso para o cidadão comum que se veria 

aviltado em seu direito.  

Somente quem tem vinculação com o fato gerador pode figurar no 

polo passivo da lide. A tipicidade tributária exige participação ativa do sujeito passivo na 

ocorrência do fato gerador, sua decisão é elemento imprescindível para que seja colocado 

na lide.   

Por esses motivos, excluo o contabilista CARLOS CEZAR FILETI da 

lide. 

 

Quanto ao mérito, não houve dúvida em relação à procedência da 

acusação, a discussão se deu apenas em relação à constituição do polo passivo dessa 

relação jurídico-tributária que foi instaurada pelo fisco. As provas são cabais e 

incontestáveis.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que foi pela procedência do auto de 

infração.  

Em relação às preliminares de incompetência funcional, insegurança 

na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa, rejeito cada uma 

delas.  

Em relação à preliminar de nulidade da sentença singular por falta de 

apreciação de motivos postos pela defesa, também rejeito pelos motivos já expostos 

anteriormente.  

Sobre a composição do polo passivo da lide, mantenho todos os que 

foram elencados pela fiscalização, com exceção do contabilista CARLOS CEZAR FILETI, 

e dou provimento ao seu pedido de retirada da lide.  



 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00887/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar de ilegitimidade passiva dos solidários. 
Rejeição. Pedido de Realização de diligência. Rejeição. ICMS. 
Obrigação principal. Fornecimento de 'lentes de contatos' por 
clínicas oftalmológicas. Incidência do ICMS. Procedência do 
auto de infração. 
 
I - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
II - As diligências têm lugar no campo das provas e da busca da 
verdade material, não se prestando para resolver questão de 
direito; 
 
III - As operações de fornecimento de lentes de contato por 
clínicas oftalmológicas estão sujeitas ao ICMS, visto que, do 
contrário, estar-se-ia concedendo uma imunidade interpretativa 
a estes estabelecimentos, os colocando em desigualdade com 
os demais estabelecimentos fornecedores dos mesmos 
produtos e que devem estar sujeitos à mesma tributação (CF, 
art. 150, II); 
 
IV - Auto de Infração que se julga procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Aldeci de Souza Flor, com 
voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira 
Nislene Alves Borges, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e 
José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em 
epígrafe em face de decisão singular que julgou procedente lançamento fiscal 
consubstanciado na seguinte “descrição do fato”: 

Adquiriu com habitualidade, e para fornecimento a terceiros, lentes de contato 
do NCM/SH 9001.30.00 e não promoveu a saída tributada pelo ICMS destas 
mercadorias, tampouco providenciou a sua inscrição no cadastro de 
contribuintes do Estado de Goiás. 

No momento do ingresso no território goiano e da aquisição no Estado não 
efetuou o pagamento do ICMS relativo às operações subsequentes, referente 
às mercadorias que adquiriu quando em situação cadastral irregular, 
acobertadas pelas notas fiscais conforme relatório em anexo, no valor 
comercial de R$ 1.217.554,04 (hum milhão e duzentos e dezessete mil e 
quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), já acrescido do 
Índice de Lucro Bruto (ILB) de 70% (atividade econômica 5.02.12 Artigos de 
ótica), conforme documentos em anexo.  

Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 191.375,66 
(cento e noventa e um mil e trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis 
centavos), já compensado o crédito destacado nos supracitados documentos 
fiscais, mais as cominações legais. 

Anexo relatórios analíticos e sintéticos dos cálculos para a apuração do ICMS 
devido pelas operações. 

Consta, ainda, do ANEXO ESTRUTURADO – DESCRITIVO 
COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA, de fls. 06, as seguintes informações: 

O centro oftalmológico Instituto dos Olhos foi citado na denúncia manifestada 
na Ouvidoria fazendária nº 2014.0717.124400-54 onde o consumidor relata ter 
adquirido lentes de contato no valor de R$ 500,00 e depois de muita 
insistência recebeu 30 dias depois uma nota fiscal de serviços com a 
discriminação "PREST SERV HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS". A 
denúncia faz parte do processo administrativo nº 201400004037035, e para a 
apuração foi emitida a ordem de serviço nº 6971. 

Foi realizada a pesquisa das notas fiscais eletrônicas com mercadorias 
adquiridas pela empresa no período de Jan/2011 a Jul/2014, e verificou-se 
que o contribuinte adquire lentes de contato de duas posições do capítulo 90 
do sistema NCM/SH "Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de 
cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e 
aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios". 

A posição 21 "Artigos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e fundas 
médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos 
para fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição 
dos surdos e outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades, 
que se destinam a ser transportados a mão ou sobre as pessoas ou a ser 
implantados no organismo" contém o código 9021.39.20 "Lentes 
Intraoculares", que está na mesma subposição das válvulas cardíacas e 
próteses de artérias e protéses mamárias. 

A posição 01 "Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas; cabos de fibras ópticas, 
exceto os da posição 85.44; matérias polarizantes em folhas ou em placas; 
lentes (incluindo as de contato), prismas, espelhos e outros elementos de 
óptica, de qualquer matéria, não montados, exceto os de vidro não trabalhado 
opticamente" contém o código 9001.30.00 "Lentes de contato", nesta mesma 
posição estão as outras lentes para óculos. 



As lentes de contato intraoculares fazem parte do procedimento cirúrgico 
assim como as próteses de artérias e mamárias. 

Portanto o contribuinte foi notificado, primeiramente, à apresentar as notas 
fiscais de saída das lentes de contato de determinados fornecedores, em 
seguida a notificação foi complementada abrangendo todas as lentes de 
contato adquiridas sob o código NCM/SH 9001.30.00. Notificações nº 004299 
e 004390 em anexo. 

O contribuinte respondeu às notificações informando não ter notas fiscais de 
saída das lentes de contato 9001.30.00 fornecidas aos clientes. 

Estas lentes são destinadas à correção de ametropias (Miopia, Hipermetropia 
e Astigmatismo), contudo também foram adquiridas lentes para uso estético 
(como as coloridas). 

Foi realizada a pesquisa dos produtos vendidos pelos fornecedores 
ARTPROTESE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME - COLC 
PRODUTOS OTICOS LTDA - COOPERVISION DO BRASIL LTDA - F.B.M. 
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. - INTERNACIONAL PRODUTOS 
OTICOS LTDA - JELT MATERIAIS OPTICOS E OFTALMOS LTDA - 
JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PR. - KYN PRODUTOS 
OFTALMICOS LTDA - MCG  COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA - 
MEDIPHACOS CD - RIGELTEC LENTES DE CONTATO LTDA EPP - RRX 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SOLOTICA DISTR. 
DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - VISIONCARE OFTALMOLOGIA LTDA - 
WORLD VISION OPHTHALMIC COM DE MAT OPTICOS LTDA - ZUK 
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME, e conforme pesquisa nos sites 
dos fabricantes estas mercadorias são para os usos citados no parágrafo 
anterior - ver documentação em anexo. 

E todas estas mercadorias também são vendidas em sites especializados e 
óticas, mas da mesma forma que os remédios recomenda-se a indicação 
médica (prescrição), ou a adaptação por um Técnico em Óptica, que dentre 
outras competências é habiltado para este procedimento. 

Portanto a empresa omitiu o pagamento do ICMS sobre a vendas destas 
mercadorias ao promover a saída das mesmas com notas fiscais de serviços, 
quando solicitada.  

Para a apuração do ICMS devido: 

(1) o valor dos produtos com NCM 9001.30.00 foi totalizado por mês e resultou 
no valor de R$ 716.208,26 de compras de jan/2011 a jul/2014; 

(2) foi calculado o NOVO ICMS limitando o crédito ao percentual que deveria 
ter sido aplicado na operação nas mercadorias remetidas do DF (12%), MG 
(7%) e SP (7%), conforme o Art. 46, § 1º, IV, "b" - valor total do crédito R$ 
15.608,52; 

(3) sobre o valor do item (1) foi acrescido o ILB de 70% - base de cálculo R$ 
1.217.554,04; 

(4) sobre o valor do item (3) foi apurado o ICMS de 17% e subtraído do item 
(2) - valor total R$ 191.375,66. 

Anexo ao processo um CD com o relatório analítico, os catálogos dos 
produtos por fornecedor e uma cópia dos XML's das NFE's que já foram 
entregues ao contribuinte conforme solicitação do representante (em anexo).  

Em anexo o relatório sintético e demais documentos da ação fiscal. 



São dados como infringidos os artigos 11, I, 2; 12, II “g”; 19, VIII, “c”; 44; 
63; 152 e 156 do CTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, XII, “e”, 
agravada com a aplicação do §9.º, I do CTE. 

Foram arrolados como solidários os sócios-administradores Ronaldo de 
Magalhães Nardelli, Ruberpaulo de Mendonça Ribeiro e Evaristo Nardelli, identificados às 
fls. 07, 08 e 09 dos autos. 

Na peça de recurso apresentada (fls. 124/132), os autuados, em 
conjunto, refutam o lançamento efetuado pelo Fisco Estadual e, para tal, alegam, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva dos solidários com fundamento na interpretação 
jurisprudencial aplicada ao art. 135 do CTN bem como no verbete da Súmula 430 do STJ, 
o qual estabelece que “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 

Quanto ao mérito, alega que para viabilizar as atividade essenciais da 
oftalmologia necessita adquirir materiais de utilização obrigatória, dentre eles, as lentes de 
contato classificadas no código NBM 9001.30.00. 

Entende que a autoridade fiscal a está equiparando aos 
estabelecimentos revendedores de lentes de contato, cuja atividade precípua é o 
comércio, o que legitima a necessidade de inscrição estadual. 

Nesta linha defesa, faz a transcrição do art. 16 do Decreto nº 24.492/34 
e do art. 2º da Resolução CFM nº 1.965/2011, para concluir que “tanto a legislação 
federal, quanto a própria normativa do Conselho Federal de Medicina [...] atribui ao médico 
a competência exclusiva na indicação e adaptação das lentes”. 

Conclui, assim, que nas mãos dos médicos, as lentes de contato são 
objetos que compõem o chamado “ato médico”, perdendo sua característica de 
mercadorias. 

Desta forma, expressa o entendimento de que “qualquer que seja a 
indicação para o uso de lentes de contato: médica, óptica, terapêutica e estética, implicará 
na necessidade da realização de exames que só o médico está legalmente habilitado para 
fazê-los” e, assim, “o procedimento de adaptação de lentes de contato é um ato médico, 
serviços prestados aos pacientes no âmbito de incidência do ISSQN”.  

Registra que não há qualquer tipo de ressalva na Lei Complementar n. 
116/03 quanto à incidência d ICMS no fornecimento de quaisquer materiais componentes 
do ato médico, estando a matéria restrita à incidência do ISSQN, de competência 
municipal. 

Ao final, requer seja declarada a total improcedência do lançamento 
fiscal ou subsidiariamente seja o julgamento convertido em diligência para fins de 
saneamento do processo. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

De início, cabe-nos analisar a arguição preliminar dos autuados quanto 
à ilegitimidade passiva dos solidários. 



Neste ponto, é de se ver que, ao contrário do aventado pela defesa, 
não se trata de simples inadimplemento, de modo que se apresenta incabível a invocação 
da Súmula 430 do STJ.  

Por certo, a acusação fiscal é de omissão de recolhimento de imposto 
que, aos olhos do Fisco, seria devido. Não se cuida de mera inadimplência, a qual, por 
sua própria natureza, implica o prévio reconhecimento do débito pelo sujeito passivo 
mediante declaração do valor devido à Fazenda Pública, seguido da falta de recolhimento 
tempestivo do tributo. 

Se prevalecente a exigência fiscal – isto é, se devido for o imposto 
reclamado pelo Fisco Estadual – teria ocorrido a omissão do seu recolhimento ao Erário, o 
que constitui infração absolutamente distinta da mera inadimplência, objeto da Súmula do 
STJ. 

Por outra via, tem-se que a solidariedade – vínculo jurídico que coloca 
os responsáveis recorrentes no polo passivo da relação tributária –, no caso destes autos, 
decorre de disposição expressa contida no art. 45, XII do CTE (vide fls. 07, 08 e 09 dos 
autos), de modo que a linha de defesa fundada na regra estabelecida no art. 135 do CTN, 
bem como na súmula citada, não toca nos aspectos jurídicos que substanciam a 
responsabilidade tributária ora posta. 

Consoante o art. 45, XII do CTE, na redação em vigor à época dos fato, 
“São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis”. 

Portanto, é condição de sócio-administrador (que alcança os três 
solidários) aliada aos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão incorrida 
relativamente à operação que constitua fato gerador do imposto que atrai o vínculo da 
solidariedade. 

Ainda antes de considerar o mérito, como relatado, ao final de peça de 
recurso os autuados pugnam pela realização de diligência “para fins de saneamento do 
processo”. 

Hei de rejeitar o pleito pela diligência porquanto este não se apresenta 
motivado. Como é sabido, as diligências têm lugar no campo das provas e da busca da 
verdade material e, quanto a isso, a defesa não apresenta questionamentos, visto que 
voltada em discutir a natureza jurídica das operações objeto da autuação fiscal.  

Ora, claro está que o que se discuti diz respeito ao fornecimento de 
lentes de contato pela autuada aos seus clientes/pacientes, não havendo nenhum 
questionamento quanto a esta matéria que demandasse diligências, mesmo porque os 
fatos são incontroversos dentro dos autos. 

O que há de resolver é a questão de direito. 

Passemos ao mérito. 

Ao nosso ver, a atividade que consubstancia o chamado ato médico 
não inclui nem se confunde com ato de fornecimento de lentes de contato aos pacientes. 
Uma coisa é prescrição médica, outra coisa é o fornecimento dos óculos, dos remédios e 
das lentes de contatos (estas, como regra uma alternativa oferecida ao paciente no lugar 
do uso dos óculos). 



Diferente é o caso das lentes intraoculares, que constituem próteses 
implantadas mediante procedimento cirúrgico. 

Registre-se que a leitura da própria legislação trazida pela defesa 
conduz a mesma conclusão aqui apresentada visto que o art. 2º da Resolução CFM nº 
1.965/2011 estabelece que “Ao médico cabe determinar as características das lentes 
(material, modelo, desenho e demais parâmetros técnicos) a serem utilizados em cada 
caso”, mas não diz que cabe ao médico fornecer as lentes, do que se conclui que o tal 
fornecimento se encontra fora da atividade médica em si. Com efeito, o médico pode 
prescrever as lentes e o paciente compra-las onde melhor lhe convier. 

Ademais, o Decreto nº 24.492/34, em seu art. 16, § 2º, dispõe que “É 
proibido aos médicos oftalmologistas, seja por que processo for, indicar determinado 
estabelecimento de venda de lentes de grau para o aviamento de suas prescrições”. Ora, 
se ao médico é vedado indicar o estabelecimento de venda das lentes, por certo é por que 
elas são vendidas e não integram o ato médico.  

É de se ver que não faz sentido a proibição do CFM se as lentes 
integrassem a atividade médica, porque soaria absolutamente sem sentido. Admitir o 
contrário, seria considerar que o fornecimento de óculos também compõe o chamado ato 
médico, visto que estes desempenham as mesmas funções das lentes de contato. 

Assim, a sociedade empresária autuada, ao nosso ver, para além da 
atividade médica, está praticando a mercancia e, ipso facto, as operações de fornecimento 
de lentes de contato que pratica estão sujeitas ao ICMS. Assim não fosse, estar-se-ia 
concedendo uma imunidade interpretativa às clínicas oftalmológicas que exercem esta 
prática, as colocando em desigualdade com os demais estabelecimentos fornecedores 
dos mesmos produtos e que devem estar sujeitos à mesma tributação (CF, art. 150, II). 

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado, rejeito 
também o pleito de exclusão dos solidários da lide e, quanto ao mérito, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01181/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Não pronunciamento. ICMS. Obrigação tributária 
principal. Omissão de pagamento do imposto. Apreensão de 
mercadoria. Situação cadastral irregular.  Improcedência.  
 
1. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (Art. 18, § 1º do Regimento Interno do CAT); 
 
2. A comprovação de ausência do ilícito fiscal, que ampara a 
exigência do cumprimento de obrigação tributária principal ou 
acessória, impede a constituição do crédito, reforma a decisão 
proferida pela instância singular e suporta a declaração da 
improcedência do auto de infração no curso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno do CAT, quanto as questões 
preliminares e, no mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
mantinha mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 401.352,29, já acrescido do 
índice de Lucro Bruto (ILB) de 60% no estabelecimento em situação cadastral irregular, 
acobertadas pelas notas fiscais, conforme relação e Termo de Apreensão anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 54.047,72, já compensado o 
crédito destacado no supracitado documento fiscal, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 14, 
inciso IV, 64 e 156 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 71, inciso XI, alínea “a”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 61, alegando que no momento da lavratura do auto de infração já tinha 
resolvido a pendência. Requer o cancelamento do lançamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 79/81, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 



Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 85 a 99, alegando falta de requisitos legais exigido pela Lei 
Complementar nº 104/13. Alega, ainda, que antes da visita da fiscalização, a empresa já 
estava em situação cadastral regular, conforme provam os documentos colacionados aos 
autos. Em seguida, questiona o caráter confiscatório da multa aplicada, em ofensa ao 
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

De início, no que tange às preliminares de nulidade do lançamento 
suscitadas na peça recursal deixo de apreciá-las, posto que a decisão de mérito foi no 
sentido da improcedência do lançamento. 

Assim, à luz do que estatui o Regimento do Conselho Administrativo 
Tributário em seu artigo 18, §§ 1° e 2º do Decreto nº 6.930/09, cujo texto é transcrito a 
seguir, abstenho-me de pronunciar acerca da mencionada preliminar:             

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 

§ 1º. Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la. 

§ 2º. Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. 
 

Quanto ao mérito, cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito 
em desfavor do sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este “mantinha 
mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 401.352,29 já acrescidos do ILB, em 
estabelecimento com situação cadastral irregular, conforme Termo de Apreensão”. 

O auto de infração em comento foi instruído com o Termo de 
Apreensão às fls. 04, lavrado em 24/03/2015.  

Em consulta ao sistema de informática do grande porte da Secretaria 
da Fazenda, conforme analíticos ora anexados, constata-se a ocorrência dos seguintes 
eventos cadastrais:  

a) em 16/03/2015 a empresa autuada se encontrava com o 
cadastro “ativo”;  

b) em 17/03/2015 teve a sua inscrição suspensa por não 
recadastramento;  

c) em 23/03/2015 o status cadastral passou novamente para “ativo” 
em decorrência de solicitação de reativação apresentado pelo 
contribuinte, com data de homologação em 24/03/2015;  

d) em 24/03/2015, data da apreensão das mercadorias, o cadastro 
da empresa apresentava o status “ativo”. 

Neste contexto, evidencia-se que na data da lavratura do Termo de 
Apreensão, em 24/03/2015, a situação da irregularidade cadastral denunciada no 



histórico do auto de infração não mais subsistia, tendo em vista que em momento anterior, 
mais precisamente em 23/03/2015, o cadastro do contribuinte já se encontrava com o 
status “ativo”, cuja homologação ocorreu em 24/03/2015, estando, portanto, albergado 
pelo instituto da espontaneidade. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01205/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Notas fiscais consideradas inidôneas. Emitidas 
por estabelecimento em situação cadastral irregular. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cumpriu em prazo hábil a 
exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para julgar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo, em 
epígrafe, adquiriu diversas mercadorias descritas nas notas fiscais anexas, no período de 
11/04/2005 a 01/12/2005, consideradas inidôneas para acobertarem a operação em razão 
de terem sido emitidas por estabelecimento em situação cadastral irregular. Em 
consequência, deverá pagar o imposto devido, mais as cominações legais. 

 
 Intimado, às fls. 100 a 101, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação à Primeira Instância, às fls. 104 a 131. 
 
Anexado documentos, às fls. 132 a 290. 
 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento, fls. 292/ 

294. 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão singular às fls. 295/296. E 

se manifestou apresentando recurso voluntário, às fls. 299 a 331. Anexado documentos, 
às fls. 332 a 340. 

 
Por meio do Acórdão n°1160/2015, a Segunda Câmara Julgadora do 

CAT, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa. E, por unanimidade de votos, acolhe a preliminar de 
decadência parcial, referente ao período de abril a outubro de 2005. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhece do recurso voluntário, dá-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 2.557,91, referente aos períodos de novembro e dezembro de 2005, 
às fls. 343 a 348. 

 



Intimada, às fls. 349, a Fazenda Pública se manifesta apresentando 
recurso ao Conselho Pleno, argumentando que não se trata aqui de imposto regularmente 
apurado e não recolhido, tampouco há que se falar em pagamento parcial de imposto 
apurado e informado ao fisco em documento próprio, o que, em tese, daria azo a 
aplicação do disposto no art. 150, §4°, do CTN. Trata-se, sim, de exigência de ICMS 
mediante lançamento de oficio. Ante o exposto, pugna que seja afastada a decadência 
parcial do lançamento proclamada no aresto cameral, e consequentemente seja mantida a 
decisão singular nos termos do voto vencido, às fls. 350 a 351. 

 
Intimado o sujeito passivo a apresentar contradita, às fls. 353 a 355. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 

que o polo passivo comprovou que cumpriu todas as reclamações fiscais descritas na 
folha de rosto deste volume.   

 
Mediante a assertiva supra inferida, não se pode imputar ao sujeito 

passivo as exigências registradas pela autoridade fiscal, quando do presente lançamento, 
vez que foram plenamente atendidas em prazo hábil. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Estabelecimento com situação cadastral irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01340/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Mercadorias encontradas 
em estabelecimento transportador sem inscrição ou em situação 
cadastral irregular. Improcedência. Maioria. 
 
1 – Não subsunção do fato à norma, já que a situação fática 
constatada não se encaixa no dispositivo legal utilizado (artigo 
14, IV do CTE); 
 
2 – As mercadorias de terceiros, encontradas no 
estabelecimento de empresa transportadora em situação 
cadastral irregular, não são consideradas estoques de 
mercadorias; 
 
3 – Auto de Infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
Vencida a Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua que votou pela procedência 
somente da multa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração  de folhas 02, refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
mantinha mercadorias tributadas, no valor comercial de R$ 899.999,02, já acrescido do 
respectivo Índice de Lucro Bruto (ILB) de 20%, acobertadas pelos CTRCs/DACTEs E 
DANFES descritos no documento "CONFERÊNCIA DE ESTOQUE DE MERCADORIAS 
EM ESTABELECIMENTO NÃO CADASTRADO SOB RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA ABAIXO DISCRIMINADA" produzido no local e assinado pelo responsável; 
complementados pelo Termo de Apreensão em anexo e pelo documento 
"DEMOSTRATIVO DE MERCADORIAS E VALORES", encontradas em estabelecimento 
diverso do descrito no Cadastro de Contribuintes do Estado. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS, na importância de R$ 152.999,83, já compensado o crédito destacado nos 
supracitados documentos, mais as devidas cominações legais.  

 
Dispositivo legal infringido: Artigos 14, IV, 64 e 156, Lei 11.651/91. 
 
Penalidade proposta: Artigo 71, inciso XI, alínea "a", § 9I da Lei 

11.651/1991, c/ redação da Lei 14.058/2001. 
 



O auto é instruído de documentos (fls. 03 a 391): Termo de 
Apreensão, planilhas analíticas, cálculo do imposto devido, cópias dos CTRC e notas 
fiscais. 

 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls. 392 e 393), 

comparecendo aos autos nas fls. 396 a 402. Anexou Documentos nas fls. 403 a 417. 
 
Pela Sentença nº 3200/11 JULP de fls. 419 e 420, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, na fl. 

421, comparecendo aos autos nas fls. 424 a 430. Anexou Documentos nas fls. 431 a 526. 
 
Mediante o Acordão nº 947/2014 (fls. 528 a 532), a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria, conhecer do recurso do 
contribuinte, negar-lhe provimento para confirmar a decisão singular pela procedência do 
auto de infração.   

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fl. 523). Apresenta recurso de folhas 534 a 540, alegando: 
 
- Que, das mercadorias relacionadas pelo autor do procedimento, 

nenhuma delas foi destinada à empresa recorrente, pela simples razão que a sua 
atividade é de transporte de cargas e não de compra e nem de venda de mercadorias 
tributadas; 

 
- Que as mercadorias objeto de autuação já foram todas entregues 

aos seus respectivos destinatários, que procederam o respectivo registro, apuração e 
pagamento do imposto devido. E que o sujeito passivo não pode ser determinado a 
recolher tributo de operação em que não consta como emitente e muito menos 
destinatário das mercadorias; 

 
- Que não houve mudança de titularidade das mercadorias pois era 

mera transportadora das mercadorias; 
 
- Que o Despacho 56/11-AFEAPA autorizava a utilização do galpão 

como extensão de depósito da recorrente pelo prazo de 30 dias; 
 
- Que a recorrente, no momento da ação fiscal (18/03/2011), já tinha 

solicitado a alteração cadastral no dia 15/03/2011, mudando sua sede para o novo 
endereço, conforme 50ª alteração contratual de folhas 403 a 409; 

 
- Que não houve omissão de pagamento de imposto e não deve ser 

aplicada a forma qualificada do §9º. 
 
Pede a improcedência. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Inicialmente, admito o recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior pois presentes os pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 41 da Lei 
16.469/2009. 

 
Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Passo a 

analisar o mérito. 
 
A fiscalização tributária constatou a existência de estabelecimento de 

empresa transportadora sem inscrição estadual, no endereço: Rua 18, Qd 18, Lt 01, Polo 
Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia/GO. Nesse sentido, conforme disposição do 
artigo 156 do CTE, tal estabelecimento estava em situação cadastral irregular: 
 

Art. 156 do CTE. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação   
cadastral irregular o contribuinte que: 
I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 

 
Diante disso, a autoridade fiscal aplicou as disposições do inciso IV 

do artigo 14 do CTE: 
Art. 14 do CTE. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, 
no momento: 
IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em 
relação ao estoque de mercadorias nele encontrado; 

 
Por conseguinte, a autoridade fiscal procedeu a apreensão das 

mercadorias e dos documentos fiscais vinculados às referidas mercadorias, conforme 
Termo de Apreensão de folhas 04. Em seguida, efetuou levantamento fiscal visando 
apurar o valor do ICMS devido (folhas 22 a 25), concedendo o crédito do ICMS constante 
nos referidos documentos fiscais. 

 
Já o sujeito passivo alega (dentre outras alegações) que não era a 

proprietária das mercadorias pois era mera empresa transportadora. 
 
Pois bem, conforme 50ª Alteração Contratual de folhas 403 a 409, 

verifico que o sujeito passivo é empresa transportadora com sede (matriz) em Goiás, mas 
possui mais 09 filiais em outras Unidades da Federação. Seu objeto social é o transporte 
rodoviário de cargas, conforme Cláusula Segunda.    

 
O que se constata dos documentos acostados aos autos, era de que 

o sujeito passivo estava alterando sua sede empresarial, passando do endereço situado 
na Rodovia BR 153, Qd 53, Lt 02, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Aparecida de 
Goiânia/GO para a Rua 18, Qd 18, Lt 01, Polo Empresarial Goiás, Aparecida de 
Goiânia/GO. Isso se depreende da Cláusula Primeira da 50ª Alteração Contratual de 
folhas 403. 

 
Constato também, conforme folhas 409, que o sujeito passivo deu 

entrada na Junta Comercial de Goiás, visando alterar o referido endereço, em 15/03/2011. 
 
A ação fiscal ocorreu no dia 18/03/2011 as 10:30 horas, conforme 

Termo de Apreensão. 
 
Ocorre que, antes do deferimento da alteração de endereço, tanto 

pela Junta Comercial como pela Secretaria da Fazenda, o sujeito passivo já operava no 
novo endereço. Razão pela qual, quando da ação fiscal do dia 18/03/2011, o 
estabelecimento ainda estava em situação cadastral irregular.   



 
Verifico também que o sujeito passivo protocolou alteração cadastral 

na SEFAZ, no mesmo dia da ação fiscal (18/03), porém as 16:20 horas (folhas 412).  
 
Constato também que, no dia 23/03/2013, o sujeito passivo 

protocolou pedido de utilização temporária do referido galpão, pelo prazo de 30 dias, até 
efetivar a alteração cadastral. Não obstante o pedido do sujeito passivo ter sido 
protocolado após a ação fiscal, houve manifestação favorável da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Aparecida de Goiânia para que o sujeito passivo operasse 
provisoriamente naquele endereço, por 30 dias, até a regularização cadastral (folhas 441 a 
443). Na fundamentação de sua decisão (folhas 443) a auditora fiscal assim se manifesta: 
 

“Faz-se mister atentar ao fato de que o contribuinte: 
Não tem impedimentos nos registros da SEFAZ e não existem 
empresas suspensas das quais os sócios participaram; 
Apresenta regularmente suas DPIs e arquivos magnéticos; 
Apresentou receita bruta em 2009 de R$ 7.255.567,00; 
Totalizou R$ 939.654,36 em recolhimentos nesse mesmo 
exercício. 

 
A auditora também faz referência ao Parecer 938/2005 – GOT que 

assim dispõe: “não obstante ser a autonomia dos estabelecimentos um dos principais 
atributos do ICMS, a dinâmica da atividade empresarial criou situações em que se fosse 
prevalecer rigorosamente essa autonomia, criar-se-ia entraves ao exercício do comércio 
ou indústria. “Em virtude das exigências mercadológicas, o legislador abrandou a rigidez 
do princípio da autonomia do estabelecimento e dotou a legislação de artigos que 
estabelecem condições específicas para operações especiais”, como o posto de vendas, 
operações de venda fora do estabelecimento, feiras e outros”. E conclui que, mesmo 
diante da falta de legislação específica sobre o caso, pelas razões acima citadas, 
manifesta-se favoravelmente ao pedido do sujeito passivo. O Supervisor de Fiscalização, 
conforme Despacho 56/11-AFEAPA (folhas 441) ratifica o Parecer e autoriza a utilização 
provisória, por 30 dias, do referido galpão como extensão de depósito da empresa. 
 

Mas entendo que, como o Parecer e o Despacho foram expedidos 
após a ação fiscal, não são aplicáveis à presenta autuação fiscal, produzindo efeitos “ex 
nunc”. 
 

Mas, analisando detidamente e cuidadosamente as disposições do 
inciso IV do artigo 14 do CTE, usado como base para a lavratura do presente auto de 
infração, concluo que ele não foi direcionado para ser aplicado em empresas 
transportadoras, mas sim para empresas comerciais que operam na compra e venda de 
mercadorias: 

Art. 14 do CTE. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, 
no momento: 
IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em 
relação ao estoque de mercadorias nele encontrado; 
 

Isso porque, o objetivo de tal dispositivo é cobrar antecipadamente o 
ICMS devido ao Estado de Goiás de empresas que não estão inscritas ou estão em 
situação cadastral irregular, justamente porque tal fato impossibilita a cobrança à posteriori 
do imposto devido nas futuras operações comerciais. Como o Estado, a princípio, está 
sem o controle da situação já que a referida empresa estaria sem inscrição estadual, 
exige-se antecipadamente o ICMS devido pelas futuras operações internas. Esse 



entendimento é ratificado por outras situações constantes na legislação tributária em que, 
diante da falta de controle por parte do Estado, cobra-se antecipadamente o ICMS devido. 

 
Mas analisando a situação fática, não vejo como aplicar as 

disposições do inciso IV do artigo 14 do CTE ao caso em questão. Pelo simples fato de 
que o sujeito passivo não é empresa comercial e sim empresa transportadora. O 
dispositivo legal não foi criado com o objetivo de alcançar esse tipo de contribuinte do 
ICMS. 

 
Nesse sentido, o Estado não perdeu o controle sobre a atividade do 

estabelecimento destinatário das mercadorias que, a princípio, apesar de não analisado 
pela autoridade fiscal, está com sua situação cadastral regular. A irregularidade cadastral 
constatada foi somente em relação a empresa transportadora e não em relação aos 
destinatários das mercadorias. 

 
Além do mais, para a empresa transportadora, as mercadorias de 

terceiros que estão sendo transportadas, não são consideradas “estoque de 
mercadorias”. Como dizer que tais mercadorias seriam estoque de mercadorias da 
empresa se nem delas é proprietária? 

 
As mercadorias são o objeto do transporte da empresa, e não o seu 

estoque! Empresa transportadora não tem estoque de mercadorias (exceto estoque de 
matérias de uso/consumo). 

 
Assim entendo que não pode a fiscalização tributária aplicar 

literalmente o dispositivo legal quando o sentido da norma tem outra finalidade, que é para 
os casos de estabelecimento comercial sem inscrição estadual. 

 
Utilizar essa interpretação literal, além de temerária, é exagerada e 

inconsistente com o sistema tributário: 
 

Art. 6º da Lei 16.469/2009: § 6º Além da observância das normas 
específicas dos arts. 107 a 112 do Código Tributário Nacional (Lei federal 
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), a legislação tributária será 
interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do sistema de 
princípios e normas da ordem jurídica. (Redação acrescida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

 
As disposições do artigo 48, inciso III, alínea “a” do RCTE e do artigo 

58, § 5º do CTE, que versam sobre o crédito do imposto, nas situações em que for 
constatada mercadorias em estabelecimento em situação cadastral irregular, ratificam o 
objetivo da norma do inciso IV do artigo 14 do CTE, como aplicáveis somente aos 
estabelecimentos comerciais não inscritos ou em situação cadastral irregular: 

 
Art. 48 do RCTE. O crédito do imposto, nas situações a seguir 
discriminadas, é conferido ao: 
III - possuidor da mercadoria encontrada em trânsito ou em 
estabelecimento não inscrito no cadastro estadual ou em situação 
cadastral irregular, desde que: 
a) o destinatário do documento fiscal seja o próprio possuidor ou nele 
não conste a especificação de destinatário; 
 
Art. 58 do CTE. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto 
na legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente 
cobrado em operações ou prestações resultantes: 
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§ 5º Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o crédito do imposto é 
intransferível, só produzindo efeitos fiscais em favor do contribuinte 
consignado no documento fiscal como destinatário das mercadorias 
ou tomador do serviço. 

 
Da mesma forma deve-se interpretar restritivamente as disposições 

constantes no inciso IX “a” do artigo 71 do CTE, que disciplina a multa aplicável a tais 
situações: 

XI - de 10% (dez por cento) do valor: 
a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal 
idônea;  

 
Não é pelo fato do dispositivo legal, que prevê a aplicação da multa, 

se referir genericamente a “estabelecimento em situação cadastral irregular”, que 
prevaleceria a multa ao sujeito passivo. Aqui também merece uma interpretação 
teleológica visando apurar o objetivo da norma que, em meu juízo, é vinculado 
especificamente aquelas situações previstas no inciso IV do artigo 14 do CTE. Como meu 
entendimento é de que não são aplicáveis ao sujeito passivo as disposições do referido 
inciso IV do artigo 14, consequentemente e logicamente, também não é aplicável ao 
sujeito passivo a multa prevista na alínea “a” do inciso IX do artigo 71 do CTE, vinculada à 
referida infração.  

 
Entendo que, no caso em questão, deveria ter sido aplicada pela 

fiscalização, as disposições do artigo 57 do CTE: 
 

Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da 
legislação tributária: 
II - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, 
considerando-se, para efeito de compensação do imposto devido, o crédito 
relativo à mercadoria e ao serviço a ela vinculados, quando se tratar de 
operação ou prestação: 
a) realizada por contribuinte eventual ou em situação cadastral 
irregular; 

 
Isto é, caberia a fiscalização, além da multa formal pela falta de 

alteração de seu endereço, exigir antecipadamente o ICMS incidente sobre as prestações 
de serviço de transporte efetuadas pelo sujeito passivo, pois o contribuinte estava com sua 
situação cadastral irregular. E não exigiu o ICMS antecipadamente sobre as futuras 
comercializações de mercadorias, já que o sujeito passivo não é contribuinte de tais 
operações. 

 
A irregularidade constatada dizia respeito ao serviço de transporte, e 

não em relação as mercadorias acompanhadas das respectivas notas fiscais, que 
estavam lá guardadas esperando o desembaraço rodoviário. 

 
De forma que entendo que não houve subsunção do fato à norma. 

Houve equívoco por parte a fiscalização tributária que aplicou literalmente as disposições 
legais do artigo 14, inciso IV do CTE, sem analisar o contexto que o contribuinte se 
encontrava.  

 
Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, 

dou-lhe provimento, para reformar o acórdão cameral e julgar IMPROCEDENTE o auto de 
infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01524/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em situações de 
simulação de operações para contribuintes inexistentes. 
Procedência. Decisão unânime. 
 
A solidariedade de contabilista só deve ser acolhida quando 
reste provada sua participação na situação apontada no auto de 
infração que configure ilícito tributário ocorrido quando exercia 
sua atividade profissional. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão de MALHARIA 
INDAIAL LTDA e do solidário JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, COMERCIO, IMP E 
EXPORTAÇÃO da lide, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio da Silva Costa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário ALAN KARDEC LINO RODRIGUES da lide, arguida 
por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da 
Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio 
da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança do ICMS mais cominações legais, originária por remeter mercadorias 

acompanhadas pelas notas fiscais relacionadas (fls. 07), a estabelecimento inexistente, 

constituído com “´vício por falsificação de documentos”, caracterizando entrega das 

mercadorias a destinatário diverso dos constantes nos documentos fiscais como fraude. 



A infração foi tipificada nos artigos 64, 66 e 67, I, da Lei 11.651/91. A 

penalidade sugerida conforme artigo 71, inciso XII, “a”, item 4, §9º, I, da Lei 11.651/91, 

com redação da Lei 16.241/2008. 

Foram arrolados como solidários ALAN KARDEC LINO 

RODRIGUES, CPF/MF 648.810.671-68, contabilista que teria constituído a empresa 

destinatária de forma fraudulenta que nunca existido de fato, que foi a MILLENE 

SIPRIANO LEAL, CNPJ 14.947.783/0001-20; e JOINVILENSE CARGAS E EXPRESS 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CNPJ/MF 01.824.869/0011-95, a 

transportadora das mercadorias.  

Instruem a acusação inicial os seguintes documentos: 

= descritivo complementar da ocorrência (fls.04); 

= identificação dos sujeitos passivos coobrigados (fls. 05/06); 

= relação das mercadorias destinadas a Millene Sipriano Leal Me (fls. 

07); 

= espelho das notas fiscais eletrônicas emitidas objeto da autuação 

(fls. 08/13); 

= espelho cadastral (fls. 14) da destinatária das mercadorias; 

= requerimento de empresário (fls. 15), documento de constituição da 

empresa Millene Sipriano Leal - ME;  

= ofício nº 49/SAIS/Serviço de Benefícios (fls.17); 

= Informação Técnica nº 271/12-IT (fls. 18);  

= Ofício n. 155/2013-DRRD (fls. 19), com informação da Secretaria 

de Finanças de Goiânia de que a empresa destinatária MILLENE SIPRIANO LEAL – ME 

não tinha alvará de localização e funcionamento; 

= ofício n. 619/2013, (fls. 20/22), requerendo manifestação da 

Secretaria de Finanças de Goiânia dela requerendo posicionamento em relação ao 

funcionamento das empresas ali elencadas.  

Houve correta intimação de todos os solidários (fls. 27/32).  

O solidário Alan Kardec Lino Rodrigues apresentou impugnação na 

instância singular (fls. 35/36). Arguiu que não tinha possibilidade de verificar se os 

documentos eram falsos, que não tem condições e nem ferramentas disponíveis para tal 

investigação. Esclarece que realmente abriu a empresa Millene Sipriano Leal ME, em 



19.01.2012, com os documentos que lhe foram apresentados. Se diz tão vítima quanto a 

própria Secretaria da Fazenda. 

A solidária Malharia Indaial Ltda apresenta impugnação (41/46), por 

intermédio de procurador (fls. 47). Argui que apenas vendeu a mercadoria sem se ater a 

procedência dos sócios. Assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo e 

que a responsabilidade deve ser apurada por intermédio de processo criminal cabível. 

Informa não ter recebido a totalidade da venda efetuada para a 

empresa Millene Sipriano - ME. Requer a sua exclusão do polo passivo. 

Comprovado o silencio da solidária Joinvilense Cargas Express, 

Comércio, Importação e Exportação Ltda, houve a lavratura de Termo de Revelia (fls. 51) 

em 19/08/2018 sobre sua participação na lide. 

Após esse fato, em 26/08/2018, houve apresentação de peça 

impugnatória (fls. 55/64) por parte da Joinvilense Cargas Express, Comércio, Importação e 

Exportação Ltda.  

Nela requer a nulidade do auto de infração por impossibilidade de 

sua inclusão no polo passivo. Afirma que não teve nenhuma relação comercial com o 

destinatário das mercadorias, e que também não haveria comprovação de que realizou o 

transporte das mercadorias objeto da autuação.  

Afirma que não foi juntado aos autos conhecimento de transporte 

rodoviário de cargas de sua titularidade. Também entende que ainda que tivesse realizado 

o transporte das mercadorias, a destinatária no momento da operação estava habilitada 

com cadastro regular perante o Sintegra. Ressalta que não haveria nos autos provas de 

que realizou o transporte e que o destinatário não tinha sede no endereço informado nas 

notas fiscais.  

Mais ainda, declara que se ficasse provado a inidoneidade dos 

documentos fiscais a penalidade seria outra, a do artigo 71, inciso VII e artigo 71, inciso 

XII. Declara não ter emitido e nem utilizado documento fiscal falso. Argui a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo. Também requer a improcedência do 

lançamento.  

O julgador singular remeteu os autos em diligência (fls. 78), requereu 

que fosse intimado o solidário remetente - Malharia Indaial Ltda - para que houvesse a 

apresentação dos documentos a seguir relacionados, com intuito de esclarecer a 

ocorrência da operação, bem como a forma como foi recebida pelo vendedor e remetente 



das mercadorias. Requer a apresentação de documentos que comprovassem a forma de 

pagamento das compras consideradas inidôneas, pois em todas as notas fiscais 

constavam duplicatas.  

Requer também que seja feita intimação do o solidário Joinvilense 

Cargas Express Com. Imp. e Exportação Ltda para que apresentasse provas de que as 

mercadorias foram entregues no endereço constante da nota fiscal. Lembra que as 

primeiras vias dos CTRCs forem entregues a alguém, e informasse sua identidade.  

Despacho nº 247/2017 (fls. 85) encaminha os autos ao setor de 

preparo processual GECOP para que fosse proferida a intimação do procurador do sujeito 

passivo Malharia Indaial Ltda para que cumprissem o despacho de fls. 78. Nenhum dos 

solidários se manifestou nesse momento, restando claro o silêncio de cada um deles.  

Decisão singular (fls. 89/95) rejeita todos os pedidos postos pela 

defesa e confirma a autuação integralmente nos moldes em que foi elaborada. Ou seja, 

julgou procedente o auto de infração, rejeitou todos os pedidos de retirada da lide feito 

pelo contabilista ALAN KARDEC LINO, pela JOINVILENSE CARGAS E EXPRESS 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e pela remetente e vendedora das 

mercadorias MALHARIA INDAIAL LTDA. Também rejeita arguição de nulidade por 

insegurança na determinação da infração.  

Após nova intimação, agora para apresentação de recurso voluntário. 

O sujeito passivo e os solidários foram devidamente intimados e somente o contabilista 

ALAN KARDEC LINO RODRIGUES veio ao processo (fls. 107/108) e trouxe suas razões. 

Foi então lavrado Termo de Perempção (fls. 105) em relação à MALHARIA INDAIAL LTDA 

e JOINVILENSE CARGA EXPRESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.    

Ele pede para ser retirado da lide. Explica que não teve jamais 

objetivo de fraudar qualquer documento. Informa ter aberto empresa com os documentos 

que lhe foram apresentados, e que desconhecia o fato de que aqueles documentos que 

lhe foram fornecidos pertenceriam à uma pessoa falecida há dez anos.  

Manifesta surpresa pelo fato de que essa checagem em relação ao 

CPF do sócio não tenha sido feita nos órgãos competentes para o seu registro de 

cadastro. Ressalta que o contabilista não tem ferramentas para fazer esse tipo de 

verificação. Informa que deixou de prestar serviços para a empresa no momento em que 

detectou indícios de irregularidades de sua parte, pois não seria conivente com qualquer 

tipo de ação que viesse a prejudicar a SEFAZ-GO ou qualquer outro órgão da 



administração pública. Critica a fragilidade dos mecanismos de controle da SEFAZ, pois é 

muito estranho que não fosse feita uma checagem de CPF de sócios de novas empresas. 

Se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Encerra sua peça reiterando seu pedido de reforma da sentença 

singular, sua arguição de nulidade, que foi tomada como de insegurança na determinação 

da infração, sua retirada da lide e improcedência do lançamento.  

No momento do julgamento, a Representação da Fazenda Pública 

ofereceu argumento de que no presente caso restaria caracterizado o dolo eventual do 

Contabilista, e que, conforme jurisprudência do STJ, isso ensejaria a solidariedade 

desejada pela fiscalização. Entende que a participação do contabilista no ilícito seria da 

mesma natureza. 

Também houve por parte do Conselheiro Edson Abrão apresentação 

de arguição de exclusão da lide de MALHARIA INDAIAL LTDA e de JOINVILENSE 

CARGAS EXPRESS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO da lide.  

É o relatório.  

Cabe ressaltar que em relação à vício formal por insegurança, não 

há a mínima sustentação para essa tese. O trabalho foi perfeito, a compreensão da 

acusação pelo sujeito passivo da natureza da acusação é clara, fato comprovado pela 

lógica adotada nas peças defensórias anexadas aos autos. Há também perfeita sintonia 

entre o conjunto probatório anexado aos autos e a acusação constante da peça vestibular. 

Rejeito, portanto, tal arguição.  

Sobre o mérito em si, cabe ressaltar a precisão da fundamentação 

oferecida pela sentença na fase singular, que eu adoto de forma integral nesse caso. Não 

restam dúvidas do fato de que houve a prejuízo ao erário goiano. Esse aspecto da lide traz 

pouca ou nenhuma dúvida, percebe-se que a discussão somente foi feita de forma 

consistente na parte que trata da composição do polo passivo da lide.   

Em relação ao pedido de retirada da lide da remetente das 

mercadorias, MALHARIA INDAIAL LTDA, entendo que também deve ser indeferido. Foi 

dada à autuada foi uma oportunidade de fundamentar de forma incisiva sua argumentação 

em relação ao seu desconhecimento da fraude estruturada que restou provada, e que 

ensejou a lavratura de mais de uma centena de autos de infrações.  

Nada foi trazido por ela que pudesse provar como se deu o 

recebimento das vendas feitas para a empresa inexistente, e, ainda informa, que não teria 



recebido parte do valor que lhe é devido. Cabe ressaltar que a data das vendas se deu em 

2.012, e que em sua peça dá a entender que somente agora vai tentar receber os valores 

faltantes, uma postura atípica e que tira a credibilidade de sua manifestação, pois não se 

admite que uma empresa leve dois anos para tomar providências no sentido de receber 

valores a ele devidos.  

Também deve ser destacado que ao ser notificada a comprovar 

como se deu o recebimento das vendas de forma mais completa e detalhada, 

simplesmente se calou, deixando correr contra si a presunção de que fatos alegados 

contra ela e com fortes indícios de sua participação seriam verdadeiros. Resta provada a 

inexistência da empresa destinatária, então como teria ocorrido o pagamento dessa 

venda, mesmo parcial, feito pela compradora das mercadorias? Isso não foi esclarecido 

pelo remetente. Portanto, à mingua de provas e argumentos consistentes, entendo que a 

remetente deve ser mantida na lide. O que exala dos autos é uma vontade muito pouco 

efetiva de esclarecer os fatos por sua parte.  

Sobre a transportadora JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, 

COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA, entendo que a única forma de 

excluí-la da lide seria com apresentação de documento que comprovasse a entrega da 

mercadoria no local informado nas notas fiscais. Ou que também houvesse a 

comprovação de que as mercadorias tivessem sido retiradas no estabelecimento da 

transportadora, ambas situações que não vieram a ser provadas até esse momento.  

Também cabe ressaltar que nas notas fiscais objeto da autuação (fls. 

8/13) foi informado que o frete foi assumido pelo remetente das mercadorias, deixando 

ainda mais claro o fato de que o remetente das mercadorias sabia exatamente o 

verdadeiro destino das mesmas. Diante de tudo o que foi exposto, entendo que o 

transportador não deve ser retirado da lide.  

Sobre o contabilista, sobre sua manutenção na lide, entendemos ser 

assunto que merece uma maior reflexão.  

A tese da Representação da Fazenda é a da existência de dolo 

eventual, esse seria o fundamento da manutenção do contabilista na lide. Além disso, por 

esse motivo, ele deveria ser solidário por todos os fatos geradores relacionados no auto 

de infração.  

Antes de mais nada, cabe lembrar que o fundamento da 

solidariedade conforme entendimento da Representação da Fazenda é o fato de que o 

profissional fez o registro da empresa de forma fraudulenta, acusa-se uma intenção do 



mesmo em burlar a lei e ensejar um registro de empresa de forma a possibilitar a 

sonegação do ICMS.  

Isso foi enfaticamente negado pelo sujeito passivo solidário. Ele se 

disse vítima assim como a própria SEFAZ. Destaca que a forma como ocorreu o registro 

foi muito estranha, pois o CPF de pessoa falecida há nove anos foi usado para abrir a 

empresa. Ressalta que essa conferência do CPF deve ser feita pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás e órgãos de controle.  

Esse argumento é bastante interessante, como é possível que um 

CPF de pessoa falecida há nove anos não seja detectado pelo sistema da SEFAZ? E 

como pode passar pela Junta Comercial do Estado de Goiás? Essas perguntas são muito 

instigantes, pois é bastante duvidoso que isso tenha acontecido sem qualquer tipo de 

conivência ou desídia por parte de servidores desses órgãos.  

Esse fato certamente deveria ser investigado, e a iniciativa dessa 

investigação deveria ser da própria Representação da Fazenda Pública, pois diz respeito à 

composição do polo passivo da lide em muitas situações que, inclusive, ensejaram a 

lavratura de mais de cem autos de infração.  

Porém, mesmo que se admita que ele tenha querido fazer o registro 

conhecendo a realidade e buscando burlar o fisco, segundo a interpretação da 

Representação da Fazenda Pública, isso caracterizaria um dolo eventual. Essa lógica é 

bastante questionável, pelos motivos a seguir expostos.  

O dolo eventual, segundo a doutrina que trata da matéria, ocorre 

quando a pessoa assume uma atitude que pode ensejar um resultado indesejado, mas 

não quer que venha a ocorrer, pois confia em si mesma para evitar o evento através de 

sua competência ou habilidade.  

Restaria então caracterizado o crime culposo, devendo o agente 

responder de forma menos gravosa em relação ao resultado obtido do que quando 

desejava o resultado. 

Para o presente caso, a prática de abrir empresas falsas seria uma 

analogia com essa situação, busca-se no direito penal o fundamento para que no tributário 

seja imputada uma solidariedade. A lógica é a da punição com a colocação no polo 

passivo da lide de agente que produziu o resultado, mas não desejava fazê-lo.  



Entendo que essa tese que habita o direito penal seria insuficiente 

para embasar esse arrolamento. No direito tributário há institutos próprios que têm efeitos 

distintos de outros ramos do direito, inclusive o penal, embora tenha muitas afinidades. 

A tese da Representação da Fazenda é de que o dolo eventual se 

sustenta pelo fato de que haveria por quem comete o ilícito assumiu o risco de produzir o 

resultado e estava ciente dos atos praticados. A interpretação do que seria assumir esse 

risco é o cerne da discussão.  

Será que ele então ficaria solidário com todas as omissões 

praticadas pelas empresas que abre, mesmo que supostamente de forma fraudulenta? Se 

essa lógica prevalecer, todos os atos ilícitos, tanto sob o aspecto penal ou tributário, 

seriam de responsabilidade do contabilista.  

O fundamento da solidariedade que consta da peça acusatória (fls. 5) 

foi insculpido no artigo 45, XII-A do Código Tributário Estadual que tem a seguinte 

redação:  

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

... 

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 

29.12.11. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, 

por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 

tributária;” 

A interpretação do fisco é que a expressão “concorra para a prática 

de infração à legislação tributária” seria exatamente o caso sob análise no processo. 

O que seria “concorrer” no caso sob análise?  Se se fizer uma 

análise do direito penal, estaríamos diante de um concurso formal, onde uma conduta - 

registrar a firma de forma fraudulenta - levaria a dois crimes – falsificação e sonegação do 

imposto.   

Os artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional merecem 

uma cuidadosa análise nesse momento para trazer a interpretação que seja coerente com 

os princípios que regem nosso ordenamento jurídico no que tange ao direito tributário, 

vejamos a sua redação:  
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“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 

obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

... 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem. 

... 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 

vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 

do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

Primeiro é notório que a responsabilidade tributária aponta para a 

necessidade de que o responsável venha a substituir o contribuinte por motivo de 

conveniência da própria administração pública que, através de lei aprovada pelo poder 

legislativo, passa a ter poder para alterar a composição do polo passivo da lide.  

No caso da solidariedade, vê-se que ela decorre do chamado 

interesse comum, que não seria o caso, ou de disposição expressa de Lei. A lei que no 

caso deveria oferecer essa possibilidade é a Lei 11.651/91.  

Porém, exala do artigo 128 do CTN algo extremamente importante, a 

necessidade de que o responsável seja alguém vinculado ao fato gerador da respectiva 

obrigação. O que se pergunta é: Qual o vínculo do contabilista ao fato gerador da 

respectiva obrigação? Não parece razoável que essa vinculação deixe de ser 



obrigatoriamente direta, e passe a ser reflexa ou no mínimo muito distante, como deseja a 

Representação da Fazenda Pública.  

Ele, o responsável, já está na lide em situação excepcional, 

substituindo o próprio contribuinte. Aliás, conforme ressalta o Código Tributário Nacional, 

esse contribuinte tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato 

gerador, ou seja, é de sua autoria o chamado elemento material ou nuclear do fato 

gerador. Ao abrir a possibilidade de que outra pessoa passe a fazer parte do polo passivo 

da lide, certamente requer minimante que satisfaça o mais próximo possível essa relação 

pessoal e direta com o fato gerador.    

No momento em que os fatos geradores ocorreram o contabilista não 

tinha nenhum conhecimento dos mesmos, nenhuma participação, nenhuma relação 

pessoal e direta ou indireta com o mesmo. Isso resta muito claro. Como então seria 

razoável fazê-lo responder por situações onde não teve nenhuma participação?  

Entendemos pertinente e razoável a solidariedade quando se trata de 

situação onde o contabilista, que é responsável pela contabilidade da empresa, está 

sempre ciente do que ocorre em sua rotina fiscal e contábil, é conivente e participa da 

situação definida como ilícito tributário, tendo conscientemente assumido o risco da 

conduta antijurídica delatada. Nesse caso, há prova inequívoca da concorrência do 

mesmo para situações onde haja prejuízos à Fazenda Pública.   

No presente caso, os fatos geradores se deram de forma 

absolutamente desconhecidas e fora do controle do contabilista. Abertura de empresa de 

forma fraudulenta é ilícito penal, e prática de ilícito tributário tem natureza distinta, sendo 

necessária reflexão nesse sentido. Concorrer para a prática seria participar da situação 

que caracterizou o fato gerador. Aí sim admite-se como jurídica a solidariedade. 

Dolo eventual seria um paralelo indevido em minha interpretação dos 

fatos. Para sua inclusão no polo passivo da lide, a ação do contabilista deveria ter se dado 

no momento em que os fatos geradores ocorreram, e não por uma lógica de que ele 

causou toda a situação caracterizada como ilegal.  

Para que houvesse a solidariedade nos moldes desejados pelo fisco, 

a infração cometida pelo contribuinte deveria ter sido cometida com a empresa debaixo de 

sua orientação do profissional, o que provaria sua ação no sentido de facilitar e criar 

condições para que o ilícito ocorresse.   

Ademais, a punição do dolo eventual se dá com a imputação de pena 

menor, e aí surge uma questão: como punir no direito tributário de forma a respeitar essa 



lógica? Ou se coloca o sujeito passivo como solidário, e isso implicaria em uma 

responsabilidade solidária pela integralidade do crédito tributário, ou não haveria como se 

fazer essa dosimetria que se preocupa com a equidade.  

O aspecto temporal, em minha interpretação, é fundamental e o fator 

que traz o correto deslinde da questão. A ação do contabilista tem que ter algum tipo de 

nexo causal e temporal com a situação apontada pela fiscalização como irregular sob o 

ponto de vista tributário, e não apenas penal.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego 

provimento à arguição da insegurança na determinação da infração pelos motivos já 

expostos. Em relação ao mérito, mantenho a decisão singular que julgou procedente o 

auto de infração. Em relação à composição do polo passivo da lide, entendo que devem 

ser mantidos a Remetente das mercadorias MALHARIAS INDAIAL LTDA, o transportador 

JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

Em relação ao contabilista ALAN KARDEC LINO RODRIGUES, entendo que deva ser 

retirado da lide em razão do que foi posto.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00125/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Remessa de mercadoria a 
título de exportação indireta. Não comprovação o prazo de 90 
(noventa) dias. Produto primário. Procedência parcial. 
 
I - O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação 
estadual, no caso em que não se efetivar a exportação de 
produto primário após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, 
contado da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento 
(art. 79 do Anexo XII do Decreto nº 4.852/97l) ; 
 
II - O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele 
apurado em trabalho revisional realizado pelo próprio Fisco, 
com as necessárias correções de cálculo, quando for o caso. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 3.550.114,92 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, 
cento e quatorze reais e noventa e dois centavos), considerando, para fins de possível 
extinção do crédito tributário, o pagamento de fls. 3375 e a autorização de utilização de 
crédito de fls. 3401. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Cláudio Henrique de 
Oliveira, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. A 
Fazenda Pública concorda com a decisão. O advogado retira, oralmente, as preliminares. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou remessa para 
armazéns alfandegados ou entrepostos aduaneiros com não incidência do ICMS, sob a 
condição de exportação de produtos primários discriminados nas notas fiscais emitidas 
com a finalidade específica de REMESSA PARA FORMAÇAO DE LOTE, cópias anexas, 
sem que essas tenham sido enviadas para o exterior no prazo regulamentar de 90 
(noventa) dias, contados da data de saída das mercadorias do seu estabelecimento, 
situação verificada em decorrência da falta de apresentação de documentos probatórios 
da efetiva exportação e, portanto, consideradas como reintroduzidas no mercado interno.  

 
Em consequência, o Fisco exige recolhimento de imposto devido 

juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais, referente às operações de 
remessas sem comprovação de exportação, conforme apurado no "Demonstrativo de 
cálculo do ICMS" documentos anexos. 

 



Foi nomeado o sujeito passivo solidário LUIZ HENRIQUE MENDES, 
MAURICIO MENDES, ORLANDO DOS SANTOS MENDES FILHO, na condição de sócio 
diretor, fls. 06 a 08. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 04 a 1530. 
 
As partes são intimadas apresentar impugnação em Primeira 

Instância, fls. 1531 a 1542, apresentando defesa, fls. 1545 a 1566. 
 
 
A pessoa jurídica autuada faz juntada de documentos, fls. 1574 a 

3103, onde afirma comprovar a efetiva exportação.  
 
O julgador singular expede o Despacho nº 668/2012-JULP, fls. 3108, 

mediante o qual determina a realização de diligência, com o propósito de examinar a 
exatidão e a veracidade da documentação apresentada e efetuar uma revisão do 
lançamento original, inclusive propondo alterações ao auto de infração, se for o caso. 

 
Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, fls. 3109 a 3139, e 

demonstrativos, fls. 3140 a 3214, por meio dos quais a autoridade fiscal revisora justifica 
que as notas fiscais de exportação juntadas pela autuada não atendem os requisitos 
legais previstos no art. 76-A, do Anexo XII, do RCTE, algumas já foram consideradas pela 
fiscalização quando do levantamento para comprovar exportações de remessas distintas 
das que foram objetos da autuação em comento conforme relato de cada uma das notas 
fiscais, incoerência de dados no Registro de Exportação; incoerência de dados das notas 
fiscais. 

 
Portanto, foram aceitas pela fiscalização, como efetivamente 

exportadas, as notas fiscais constantes do Anexo II, "fls. 3146", devendo ser deduzido do 
valor original da obrigação o valor de R$ 261.320,71. Ao final, requer a exclusão do valor 
do crédito tributário lançado de R$ 368.978,47 que corresponde à reintegração de parte 
das mercadorias que deterioram e foram reintroduzidas no mercado interno. 

 
Intimados sujeitos passivos do resultado da diligência, fls. 3217 a 

3227 a pessoa jurídica autuada comparece ao processo, com a manifestação às fls. 3230 
a 3234. 

 
Pela sentença nº 1515/2013- JULP, fls. 3235 a 3240, o julgador 

singular decide pela procedência em parte do auto de infração, admitindo a redução da 
exigência tributária original, do valor de R$ 5.719.175,17 (fl. 02) para o valor de R$ 
5.088.888, 51, decisão com a qual concordou a Fazenda Pública (fl. 3241) 

 
As partes foram intimadas para apresentar recurso voluntário, fls. 

3242 a 3245, e interpõem o recurso, fls. 3248 a 3257. Os sujeitos passivos coobrigados 
apresentam uma peça recursal em conjunto, fls. 3259 a 3272. 

 
No acórdão nº 1520/2014, fls. 3276 a 3287, a Segunda Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, rejeita preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 
pelos solidários, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão singular, o 
pedido de diligência formulado pelos recorrentes, bem como a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelos mesmos 

 



Quanto ao mérito, o órgão cameral, também por maioria de votos, 
conhece do recurso, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
5.088.888,51 (cinco milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta 
e um centavos). 

 
Intimadas, fls. 3289 a 3292, as partes interpõem recurso para o 

Conselho Pleno, fls. 3295 a 3314. Juntamente com a peça defensória foram anexados aos 
autos documentos, fls. 3315 a 3327.  

 
Os sujeitos passivos coobrigados apresentaram peça recursal em 

conjunto, fls. 3329 a 3346. 
 
Pela Resolução 70/2015, fls. 3370, o CAT, considerando solicitação 

de que os autos sejam remetidos à Gerência de Recuperação de Crédito, vinculada a 
Superintendência da Receita, para verificação de cumprimento de condição prevista no 
art. 3º, inciso VI, da Lei nº 18.459/14, por unanimidade de votos, encaminha os autos 
àquela Gerência para os fins que se fizerem necessários. 

 
Foram anexados documentos, fls. 3371 a 3411. 
 
Em Relatório Diligencial nº 0012/16, fls. 3412 a 3421, informa-se foi 

detectado que os documentos emitidos pela autuada contrariam o artigo 78 do Anexo XII, 
quando determina que a emissão da nota fiscal de remessa para formação de lote em 
recinto alfandegado seja em nome do próprio estabelecimento remetente com a 
identificação do armazém onde as mercadorias ficarão depositadas no corpo do 
documento fiscal.  

 
Afirma a autoridade diligenciadora que a Receita Federal do Brasil 

(RFB) controla todas as movimentações de mercadorias, quando depositadas em 
armazém, sendo impossível suas saídas, exceto para o exterior ou o retorno real ao 
remetente, sem o recolhimento do ICMS, nem mesmo as transferências e devoluções ao 
próprio remetente são feitas sem o devido controle da RFB. A falta de identificação do 
local de deposito das mercadorias impediu este controle e, consequentemente, a 
constatação da origem e destino das mercadorias pela RFB. 

 
Destaca a autoridade diligenciadora os representantes da empresa 

alegaram dificuldade em conseguir as notas de devolução, por terem sido emitidas por 
outra empresa. Apresentaram extrato do sistema da empresa, que não consta a 
vinculação com a remessa, e a "ordem de transferência", que menciona a transferência 
entre operadores portuários. 

 
Ademais, verificaram que: no anexo I há notas suplicadas de 2007; 

no anexo II CFOP de operação interna de 2007; no anexo III há notas fiscais duplicadas 
de 2008; no anexo IV novas notas fiscais vinculadas a outros Despachos de Exportação; 
no anexo VI foi feito levantamento completo, com valor total exportado (duplicidade) de R$ 
1.369.191,72, e valor quitado R$ 1.787.726,53. 

 
Foram anexados documentos, fls. 3422 a 3741. 
 



Os sujeitos passivos foram intimados para tomar conhecimento da 
resolução e do resultado da diligência, fls. 3743 a 3747. O sujeito passivo principal 
apresentou manifestação, fls. 3749 a 3759. Os solidários apresentaram peça conjunta, fls. 
3764 a 3771. 

 
Foram anexados documentos, fls. 3776 a 3803. 
 
Pela Resolução 071/2016, fls. 3804 a 3805, o CAT resolveu 

encaminhar os autos para a Coordenação do Comércio exterior para que seu ilustre titular 
designe auditor fiscal para analisar e manifestar a respeito do Termo de Constatação e 
elementos constantes na mídia CD apresentados pelo sujeito passivo, ressalvando, por 
necessário, as profícuas e esclarecedoras revisões já realizadas nos autos, e caso 
necessário, as adequações que se fizerem pertinentes. 

 
Por meio do Relatório Diligencial nº 0005/17, fls. 3806 a 3809, foi 

lavrado que a impugnante declara que 65.370,00 kg de soja remetidas para formação de 
lote e posterior exportação não foi efetivamente remetido para o exterior pela autuada e 
considerando que o artigo 80 do anexo XII do Decreto 4.852/97 e seus incisos, exigem o 
recolhimento do imposto com acréscimos legais. Portanto, sustem ser indiscutível a 
incidência do ICMS nestes casos. 

 
Esclarece o diligenciador que a empresa anexa declara, "Anexo III 

Resumo Geral", que recolheu imposto devido sobre a quantidade de 18.573.891,00 kg de 
soja, valorados em 13.624.349,92. Os documentos relacionados ao Termo de 
Constatação não foram autuados e os valores não conferem com os verdadeiros, o valor 
do ICMS recolhido foi de R$ 1.787.726,54 e quando calculamos o imposto sobre o valor 
declarado temos a diferença de R$ 70.139,36. Mais uma vez a empresa teria apresentado 
valores inconsistentes. 

 
Foram anexados documentos, fls. 3810 a 3879. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para tomar conhecimento da 

resolução e do resultado da diligência, fls. 3881 a 3884, e a pessoa jurídica autuada se 
manifesta, fls. 3886 a 3913, alegando que o auto de infração não pode ser fundamentado 
em fatos não precisos, causando cerceamento ao direito do contraditório e à ampla 
defesa. E ainda, o fisco estadual não obedeceu ao princípio da razoabilidade, sendo que 
os acréscimos representam mais de 600% do imposto exigido. 

 
Alega o polo passivo que o levantamento feito está eivado de vícios 

que maculam todos os processos. As notas fiscais que a autoridade autuou como 
reintroduzidas no mercado interno, foram efetivamente exportadas, fato que provocou a 
exclusão em Primeira Instância de todos estes documentos. Na constituição do credito 
tributário a autoridade fiscal incluiu notas fiscais de remessa em formação de lote, 
entretendo, conforme determina a legislação tributária, o ICMS devido pelo retorno da 
mercadoria foi recolhido à época do retorno.  

 
No levantamento completo, diz a defesa, a autoridade fiscal duplicou 

mercadorias totalizando 19.667.202 kg, o equivalente a quase 20% de todo o auto. E por 
fim, a realização de auditoria a autoridade fiscal vinculou mais de 9 mil toneladas de soja 
remetida para formação de lote e posteriormente exportada pelo Porto Paranaguá, com 
exportações para Santos. 

 



No mérito, sustenta a parte passiva que a contagem do prazo 
decadencial começou justamente na data do fato gerador e, estado fulminados os fatos 
geradores de janeiro a julho de 2007, devem ser excluídos da exigência fiscal. E ainda, no 
termo de constatação a diferença entre as remessas e a exportação nos anos de 2007 e 
2008 é de 83.731,067 toneladas, enquanto a autuação total, já descontada duplicação 
mencionada nas preliminares é de 84.778,836 toneladas. 

 
Entende que o polo passivo, conforme comprovada a efetiva saída 

da mercadoria do território goiano, caso fosse devido o ICMS seria proporcional a alíquota 
de 12% e não 17% como aplicado na autuação. 

 
Ao final, requer a defesa a nulidade do auto de infração; a 

improcedência do auto de infração; caso sejam acatados os pedidos de nulidade, que seja 
adequado o levantamento fiscal que originou os autos, e em caso de manutenção da 
autuação, que seja adequada a alíquota aplicada, 12%; por fim, quanto a duplicidade 
constatada pela autoridade fiscal, que seja concedida a recorrente a possibilidade de 
escolha do processo e das notas a serem excluídas da exigência fiscal. 

 

É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Tendo o advogado retirado, em sustentação oral, as preliminares 
arguidas, dirijo-me ao mérito e, neste ponto, acolho parcialmente as razões trazidas pelos 
recorrentes, pois os trabalhos revisionais determinados no curso do processo indicaram 
que as mercadorias referentes a algumas das notas fiscais autuadas tiveram sua 
exportação efetivamente comprovada (3138 e 3161) ou foram objeto de duplicidade de 
lançamento, o que implicou a admissão de duas reduções na exigência tributária original, 
primeira de R$ 5.719.175,17 (fl. 02) para R$ 5.088.888, 51 (fls. 3240 e 3241) e de 
segunda decorrente do abatimento de percentual de duplicidade de 26% (R$ 
1.369.191,72) sobre o valor de R$ 5.088.888, 51 (fl. 3809), o que implicou em valor 
remanescente de R$ 3.719.696,79. 

Ocorre que, quando dos debates ocorridos durante sessão anterior 
deste Conselho Superior, na qual se pediu vista do processo, o representante do 
contribuinte pleiteou que se calculasse o percentual de duplicidade após a exclusão das 
notas fiscais com exportação comprovada e não sobre o valor total das notas fiscais 
autuadas. 

 
Na presente sessão de julgamento, em posicionamento 

intermediário, a Fazenda Pública admite a exclusão nas notas fiscal com exportação 
comprovada, mas efetuada sobre o valor total das operações autuadas em cada exercício 
e não sobre o sobre o valor total geral de todo o período fiscalizado, que abrange os anos 
de 2007 e 2008.  

 
Traz a Fazenda Pública planilha na qual expõe com precisão o seu 

posicionamento, planilha cuja juntada solicitei (fl. 3918). 
 



Analisando a questão sobredita, entendo que, não identificadas 
sobre notas fiscais em ralação às quais a duplicidade de lançamentos ocorreu, deve o 
percentual ser aplicado sobre o valor obtido após a exclusão das notas fiscais com 
exportação comprovada, já que a comparação feita para se apurar a duplicidade de 
lançamentos há que ser feita a partir de exigências fiscais naquilo em que estas forem 
procedentes.  

 
Entendo também que se acresce concretude e exatidão quando o 

cálculo de percentual é efetuado a partir dos totais de operações de cada ano, com requer 
a Fazenda Pública, o que me leva a acolher em parte o pleito do polo passivo perante este 
Conselho Superior e admitir a redução do crédito tributário para ICMS de R$ 3.550.114,92 
(três milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e quatorze reais e noventa e dois 
centavos), conforme planilha à fl. 3918). 

 

No plano normativo, a exigência estampada no auto de infração 
encontra-se amparada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 11.651/91 e no art. 79 do Anexo 
XII do Decreto nº 4.852/97, a seguir transcritos: 

 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.972/96 - VIGÊNCIA: 01.01.97. 

“Art. 38. Equipara-se às operações de que trata o inciso I, “a”, do artigo 

anterior, incluída a prestação de serviço de transporte vinculada a essas 
operações, a saída de mercadoria realizada com o fim específico de 
exportação para o exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings” ou outro 
estabelecimento da mesma empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, deverão ser atendidas as 
obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.” 

 

 

“ANEXO XII 

[...] 

Art. 79. O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação estadual, nos 
casos em que não se efetivar a exportação (Convênio ICMS 113/96, 
cláusula sexta): 

Redação com vigência de 01.01.98 a 10.06.07. 

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
data da saída da mercadoria do seu estabelecimento; 

II - em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa; 

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. 

§ 1° Em relação a produtos primário e semi-elaborado, o prazo de que 
trata o inciso I, é de 90 (noventa) dias. 



§ 2° O prazos estabelecidos no inciso I e no parágrafo único do artigo 
anterior podem ser prorrogados, uma única vez, por igual período, a critério 
do fisco de Goiás.”[Grifo oportuno]. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
3.550.114,92 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e quatorze reais e noventa e 
dois centavos), considerando, para fins de possível extinção do crédito tributário, o 
pagamento de fls. 3375 e a autorização de utilização de crédito de fls. 3401. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00557/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de comprovação do internamento dos 
produtos remetidos para exportação na Zona de Livre Comércio. 
Pagamento em parte. Parcial procedência. 
  
A instrução do recurso do contribuinte para o Conselho 
Superior do Conselho Administrativo Tributário permite a sua 
avaliação para efeito de dedução do valor do imposto declarado 
no julgamento cameral e a adequação do crédito tributário de 
acordo com o remanescente do ICMS devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 11.048,83 (onze mil e quarenta e oito reais e oitenta e 
três centavos), considerando o pagamento de fls. 432 e 460 para fins de possível extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização acusa o sujeito passivo de realizar saídas de 
mercadorias, destinadas a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou área 
de livre comércio, com isenção do ICMS, porém, sem comprovar o ingresso e 
consequente internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa 
de prevalecer à isenção. O remetente foi notificado a apresentar documentos 
comprobatórios do internamento, sem que os tenha apresentado, bem como foi efetivado 
consulta a SUFRAMA/SINTEGRA, cuja resposta não comprova o internamento das 
mercadorias. Em consequência, o autuado deve recolher o imposto no valor de 
R$237.115,04 (duzentos e trinta e sete mil, cento e quinze reais e quatro centavos), junto 
com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 
  

A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com os arts. 46 
e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 6º, inciso XVII, Anexo IX do Decreto 4.852/97-
RCTE. A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VIII, alínea "c", 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

  
O sócio-administrador da sociedade comercial foi identificado no polo 

passivo solidário da lide, conforme determina o artigo 45, inciso IX, da Lei nº 11.651/1991.
  

  
Os autos são instruídos de documentos de fls.03 a 86. 
  



Transcrevo parte do relatório do Acórdão nº 2525/2013, fls. 435 a 
440, conforme segue: 

 
“O sujeito passivo principal foi intimado via AR, em 25.01.2010, e o 

sujeito passivo solidário foi intimado por Edital, em 04/02/2010, para pagarem a quantia 
exigida ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
87 a 92.  

A autuada e o sujeito passivo solidário compareceram a lide em peça 
conjunta, representados por profissional habilitado (fls. 95 a 101), inicialmente fizeram um 
relato dos fatos, alegaram que a SUFRAMA é muito lenta para expedir declarações de 
internamento e que as mercadorias chegaram ao destino. Citaram diversas notas fiscais 
que conseguiram comprovar o internamento, outras estariam aguardando vistoria técnica 
e que está juntando comprovantes de todos os documentos citados, fls. 148. No final 
pediram a improcedência do auto de infração.   

 
À fl. 312, através de seu representante legal, o sujeito passivo 

requereu a juntada de novos documentos e reiterou o pedido de diligência e remessa a 
Coordenação de Comércio Exterior da SEFAZ para apreciar as provas ora juntadas e, 
ainda, confirmar que as mercadorias referentes às demais notas fiscais foram internadas.
  

Instruem a peça impugnatória, documentos de fls. 102 a 310 e 313 a 
369.  

  
O julgador singular expediu Despacho nº302/2010 - JULP (fl. 371), 

onde resolveu encaminhar o presente feito a GEAFRE para que seu titular determine 
providências no sentido de esclarecer o solicitado pela defesa. Depois de atendido, 
encaminhar os autos ao NUPRE para ciência a parte passiva do resultado da diligência. 

 
 Em resposta (fls. 372 a 384), o diligenciador descreveu que em 

relação às notas fiscais nºs 95328, 97046, 97408, 99347, 104397, 104467, 104481 e 
107755, continuam com a condição de sem registro na base de dados/com pendência no 
sistema de internamento de mercadorias nacional. Relatou ainda que excluídas as notas 
fiscais internadas constantes do levantamento originário, fl. 13, o valor inicialmente 
lançado ficou R$ 26.116,04 (vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e quatro centavos).
  

Os autuados foram intimados em 22 e 23/12/2010 para tomarem 
conhecimento da Diligência realizada, conforme documentos de fls. 385 a 388.  

  
O julgador singular prolatou Sentença nº 1190/2011 - JULP (fls. 390 

a 392), onde decidiu pela procedência em parte do auto de infração.   
 
A Gerência de Representação Fazendária expediu Despacho 

nº1055/2011 - GERF/SR (fl. 393), onde relatou estar ciente e de acordo com a Sentença 
nº 1.190/2011 - JULP, de fls. 340 a 342, que considerou parcialmente procedente a 
pretensão inicial, reduzindo o valor do ICMS a ser pago para R$ 26.116,04 (vinte e seis 
mil, cento e dezesseis reais e quatro centavos).   

  
Os autuados foram intimados em 16.05.2011 para pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos 
de fls. 394/395.  

  
Através de seu representante legal, os autuados apresentaram 

Recurso Voluntário à Segunda Instância (fls. 398 a 406). Alegaram que a impugnação 



comprovou que, ainda que os processos de internação não tinham sido concluídos, a farta 
documentação juntada evidenciou que todas mercadorias haviam, efetivamente, dado 
entrada no estabelecimento destinatário, situado em área de livre comércio, e que a 
"Declaração de Ingresso" não era o único meio válido de se comprovar o ingresso de 
mercadorias na Zona Franca de Manaus. Relatou que durante a diligência, a nota fiscal nº 
98358, não foi objeto de inspeção, sob a alegação da necessidade de desconsideração da 
nota fiscal, sendo também excluída do auto de infração. Descreveu também que ao serem 
intimados da diligência, os Recorrentes não se pronunciaram, pois os documentos ali 
juntados comprovaram que as mercadorias haviam sido internadas e que somente o 
procedimento não havia sido concluído, esperando que tal evidência fosse analisada e 
deduzida por ocasião da decisão monocrática. Em relação à Sentença Singular arguiu que 
é notório que a mesma ignorou a farta documentação colacionada aos autos e deixou de 
analisar, inclusive, os documentos juntados pela diligência, os quais comprovam, de forma 
inequívoca, que as mercadorias foram internadas e que apenas o processo não foi 
concluído, motivo pela qual deve ser reformada. Reafirmou que os documentos dos autos, 
extraídos do sistema informatizado da SUFRAMA, provaram que todas as notas fiscais, 
mantidas pela decisão, foram internadas e que algumas estão pendentes de deferimento e 
outras de alguma correção, fatos que, ainda que atrasem a conclusão do processo, 
comprovam o internamento e que, os mesmos certificam o ingresso das mercadorias, 
atribuindo legitimidade ao internamento delas. Citou acórdãos deste Conselho. 
Argumentou que para o prevaleça o benefício o contribuinte deve somente efetuar a 
comprovação inequívoca da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento destinatário, 
sem que lhe seja imposta a obrigatoriedade de aguardar a conclusão dos processos de 
internamento da SUFRAMA. Asseverou que a Lei 13.800/2001 assegura ao administrado 
o direito à ampla defesa e não contraditório. Sendo assim, não pode a decisão ora 
recorrida esconder-se atrás de uma suposta legalidade, impondo a apresentação pelos 
Recorrentes de "Declaração de Ingresso" da SUFRAMA, como única forma de provar o 
internamento das mercadorias no estabelecimento destinatário. Ao final, solicitou pela 
reforma da sentença monocrática e que julgue integralmente procedente os lançamentos 
consubstanciados no auto de infração, arquivando-se o processo.  

  
Instruem o Recurso Voluntário com os documentos de fls. 407 a 428. 
 
Posteriormente, foi juntado comprovante de pagamento parcial, 

conforme fl. 432. 
 
Foi concedido vista do presente processo ao Conselheiro Delcides 

de Souza Fonseca, fl. 433”. 
  
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por 

meio do Acórdão 2525/2013 (fls.434 a 440) conhecer o recurso dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor o ICMS de R$ 18.434,85 com adequação da alíquota aplicada de 17% 
para 12%¨e também a adequação da penalidade para a prevista no art.71, IV-A do CTE, 
considerando o pagamento de fls. 432 para fins de extinção do credito. 

 
A Representação Fazendária no Despacho 521/2014 GERF/SR 

afirma que a decisão cameral, no convencimento de que a autuação é procedente em 
parte, visto a adequação da alíquota de 17% para 12%, por sua parte, não comporta 
recurso para o Conselho Pleno. 

 
Os documentos de fls. 442/443 foram anexados ao processo. 
 



O sujeito passivo opõe recurso ao Conselho Pleno, fls. 448/455, 
efetiva o resumo sobre os fatos e afunila nas razões do pedido de reforma do acórdão 
cameral porque ele manteve a cobrança do ICMS no somatório das Notas Fiscais nºs: 
95328, 97046, 97408, 99347, 104397, 104467, 104481 e 107755, inclusas no documento 
de fl. 372. 

   
Outrossim, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, remete as Declarações de Ingresso das mercadorias acobertadas pelas Notas 
Fiscais nºs 104397, 104467 e 104481 naquela Zona de Livre Comércio e efetiva a sua 
juntada nos autos, fls. 457 e 458, sobre as quais objetiva a exclusão do valor decidido.  

 
Quanto às Notas Fiscais nºs 97046 e 107755 informa que antes da 

decisão cameral não foi juntado ao processo os comprovantes de recolhimento do ICMS, 
o que se faz agora pelos documentos de fls. 460 e 461. 

 
Com isto, requer a modificação da decisão cameral para exclusão do 

somatório da documentação fiscal identificada nos parágrafos anteriores da cobrança do 
valor do ICMS desses documentos fiscais. 

 
As mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais nºs 95328, 97408 e 

99347 também foram entregues no destino (ZUFRAMA), porém a empresa aguarda a 
confirmação do seu internamento. 

 
Por fim, requer o acolhimento das contraprovas para que haja 

modificação do acórdão recorrido na parte discordante e que seja conhecido o 
internamento das notas fiscais relacionadas à fl. 372.  

 
Os documentos de fls. 456 a 474 instruem o recurso do contribuinte 

para o Conselho Pleno. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
No Acórdão da II CJUL nº 2525/2013, fls. 435/44, ora recorrido, 

houve o entendimento de que as contraprovas instrutórias do recurso voluntário foram 
examinadas pela Coordenação do Comércio Exterior da GEAFRE onde concluiu que 
diversas notas fiscais tiveram o internamento dos produtos rementidos para exportação na 
Zona de Livre Comércio, zona incentivada e foram excluídas do valor do crédito exigido na 
peça basilar deste processo, fato concluído no procedimento revisional. 

 
Na sequência de entendimento, a decisão recorrida, houve por bem, 

adequar a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) exigida no auto de infração 
para 12% (doze por cento) por se tratar de venda para outra unidade do território 
brasileiro, visto que é provado a saída da mercadoria do estado goiano. 

 
No julgamento cameral, aprovado pelo acórdão recorrido, houve 

também a adequação da penalidade proposta no auto de infração do art. 71, inciso VIII, 
alínea “c”, § 9º do CTE para o art. 71, inciso IV-A do CTE. 

 



Os benefícios efetivados no julgamento do processo e constaram do 
acórdão cameral recorrido, que citei nos dois últimos parágrafos e que resultaram a 
declaração da reforma parcial da decisão singular e a declaração da procedência do auto 
de infração em parte, são, apenas, para esclarecimento do voto proferido no Conselho 
Superior, os quais ficaram mantidos. 

 
Assim, as pendências mencionadas no recurso do contribuinte para o 

Conselho Pleno e relatadas na primeira parte deste acórdão, se ativeram às contraprovas 
de internamento de outras notas fiscais constante do trabalho fiscal, cujo objetivo é a 
exclusão dos valores inclusos no resultado da revisão e mantidos na declaração da parcial 
procedência do auto de infração. 

 
Reavaliei os documentos instrutórios do recurso do contribuinte, 

acolhi as comprovações de internamento de notas fiscais pendentes, bem como os 
pagamentos efetivados nos Documentos de Arrecadação de Receitas Tributárias – DARE 
2.1 em anexos e me convenci de excluir parte dos documentos fiscais identificados à fl. 
372, conforme esclareço no parágrafo seguinte: 

 
Nota Fiscal nº 104397 - Valor R$ 30.227.20, internamento comprovado, fl. 457 
Nota Fiscal nº 104467 - Valor R$ 12.733,22, internamento comprovado, fl. 458 
Nota Fiscal nº 104481 - Valor R$ 18.589,74, internamento comprovado, fl. 458 
Soma ....................................  R$ 92.073,61 
 
Soma da fl. 372 - valor base de cálculo ......... R$ 153.623,77 
Valor a ser deduzido da base de cálculo ....... R$   61.550,16  
Base de cálculo do imposto devido ................ R$  92.073,61 
 
Cálculo do imposto devido: R$ 92.073,61 X 12% = R$ 11.048,83 

 
Avaliei os documentos dos pagamentos das notas fiscais, cujas 

provas estão na instrução dos autos, fls. 432 e 460, os quais considero para efeito de 
possível extinção do crédito tributário. 

 
Pelo exposto e ao votar este recurso, conheço do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 11.048,83 (onze mil, quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), 
considerando o pagamento de fls. 432 e 460 para fins de possível extinção do crédito 
tributário.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00796/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ICMS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. REVISÃO 
FISCAL. DESNECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, 
IMPRESCINDÍVEIS AO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DOS SOLIDÁRIOS. 
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR.  
 
1. Não se vislumbram outros motivos que não os preexistentes à 
época da revisão, para novo envio dos autos em diligência, 
principalmente a se considerar que, em sessão de julgamento 
cameral, fora conferido novo prazo ao sujeito passivo, como 
oportunidade de subsidiar suas alegações com novas provas 
que fossem aptas a infirmar a acusação inicial. Tal dilação 
restou infrutífera quanto ao seu objetivo. 
2. Ainda que omissa ou imprecisa a capitulação legal da infração 
ou da pena – o que, "mutatis mutandis", não é o caso deste 
lançamento -, o sujeito passivo se defende dos fatos a ele 
atribuídos e não da capitulação jurídica informada pelo fisco. 
3. Considerando que o sujeito passivo não logrou cumprir as 
obrigações acessórias descritas nos arts. 75-B e 75-C do Anexo 
XII do RCTE, assumiu o ônus de ter contra si lavrado o presente 
lançamento. Não apenas isso. Também fez nascer, a favor do 
Erário, a inversão do ônus da prova, visto que uma vez 
descumpridas as imposições legais acerca das ferramentas de 
controle Estatal sobre as exportações, a presunção que vigora, 
ainda que "juris tantum", é a de reintrodução no mercado 
interno dessas mercadorias. Não há, portanto, que se falar em 
ofensa a princípios norteadores do processo administrativo, 
como o da verdade material e do formalismo moderado, mas sim 
de cumprimento dos mesmos, ponderando-os com o princípio 
da legalidade, sem prejuízo da necessidade de se observar a 
obrigação de se interpretar literalmente qualquer norma que 
dispense o cumprimento de obrigações acessórias (art. 111 do 
CTN). 
4. Quanto ao suposto efeito confiscatório da multa, tal 
discussão restou prejudicada com o advento da Lei nº 19965, de 
10 de janeiro de 2018, a qual, ao acrescentar o §11 ao art. 71 do 
CTE-GO, estabeleceu limitações ao "quantum" da multa, a qual 
não poderá exceder o valor do imposto auferido no lançamento, 
tudo isso com vistas a adequar a graduação da multa pecuniária 



aos moldes admitidos pela jurisprudência do STF. Nesse 
particular, a retroatividade benigna deve ser aplicada de plano, 
alcançando, portanto, fatos pretéritos à edição da lei.  
5. Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente 
da utilização de não-incidência de forma indevida, reduzindo, 
dessarte, o quantum do tributo a ser recolhido ao final do mês, 
não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, 
elemento ensejador da culpa. Tampouco tal conduta constitui 
"mera inadimplência", uma vez que o melhor elemento para a 
sinalizar é a declaração, nos livros fiscais (ou EFD) do tributo 
devido pelo sujeito passivo, consubstanciando sua boa-fé em 
não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto que não 
consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou 
em arquivo digital, não pode ser tido, absolutamente, como 
oriundo de mera inadimplência. Art. 45, XII do CTE e 135, II do 
CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito ppassivo. Participaram do julgamento os 
conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao 
e Heli José da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José 
da Silva. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário, SR. 
WESLEY MENDONÇA BATISTA da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Heli José da Silva, com voto de desmpate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza 
Santos Mariano, de acordo com o art. 33, parágrafo único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto nº 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Misao que excluíram da lide os solidários:  ELISEO SANTIAGO PERZ 
FERNANDEZ, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e JEREMIAH ALPHONSUS O. 
CALLAGHAN. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo realizou remessas com não-
incidência do ICMS para empresa comercial exportadora ou estabelecimento da mesma 
empresa as mercadorias constantes nas notas fiscais relacionadas em anexo, sem que 
tenham sido enviadas para o exterior, visto que foram reintroduzidas no mercado interno. 
Tal situação fora verificada em função da não apresentação de documentos hábeis a 
comprovar a efetiva remessa das mercadorias para o exterior no prazo regular. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido juntamente com a penalidade e demais 
acréscimos legais sobre as referidas operações de remessa. 

 



Foram nomeados, na condição de solidários, Wesley Mendonça 
Batista, Francisco de Assis e Silva, Jeremiah Alphonsus O. Callaghan, Eliseo Santiago 
Perez Fernandez, todos com fundamento no artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos às fls. 3 a 17. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento, conforme 

documentos às fls. 18 a 25. 
 
O Julgador Singular, por meio do Despacho n° 273/2016 – JULP, fls. 

3285 e 3286, resolveu encaminhar os autos à Coordenação de Comércio Exterior da 
Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para que, à vista das alegações e da 
documentação anexada aos autos pela defesa, se manifestasse sobre o alegado.  

 
Em atendimento, a Autoridade revisora elaborou o Relatório 

Diligencial n° 0054/16 – COMEX (fls. 8567 e 8568), concluindo que o auto de infração 
deve ser mantido. 

Ponderou, em suma, que o sujeito passivo não possuía direito a 
benefício fiscal, por não cumprir o requisito disposto no art. 8º, XLI, “d” do Anexo IX do 
RCTE. Quanto aos documentos apresentados, afirmou que os mesmos informam que as 
mercadorias exportadas são procedentes de Minas Gerais. Por seu turno, as notas fiscais 
de exportação, emitidas pela comercial exportadora, não estão vinculadas aos 
documentos fiscais de remessa com fim específico de exportação, conforme preceitua o 
art. 76 do Anexo XII do RCTE E cláusula 3ª do Convênio ICMS nº 84/09.  

Também aduziu que o simples preenchimento dos dados no SISEXP 
da SEFAZ não induz que o contribuinte efetivamente exportou as mercadorias. 

Os sujeitos passivos foram intimados do resultado da diligência, fls. 
8579 a 8588. 

O Julgador Singular, por meio da Sentença n° 982/2017 – JULP, fls. 
8609 a 8617, não acatou as preliminares de nulidade apresentadas, rejeitou a solicitação 
de nova diligência e manteve os solidários na lide. Quanto ao mérito, decidiu pela parcial 
procedência do auto de infração, totalizando o valor de R$ 2.628.875,51, acrescido das 
devidas cominações legais. 

Ponderou, na oportunidade, o seguinte: 
 

“(...) 

Conforme relatado os Registros de Exportação e as notas fiscais 
apresentadas, emitidas pelas empresas exportadoras, não vinculam o 
CNPJ da impugnante e as notas fiscais de remessa com o fim 
específico de exportação, contrariando o disposto no art. 76, do 
Anexo XII do Decreto 4.852/97 (...) 

Entendo que assiste razão ao sujeito passivo quanto à alegação 
de cobrança em duplicidade do ICMS referente à nota fiscal nº 1763, 
de 17/09/2010. O valor de R$ 17.970,00 (dezessete mil, novecentos e 
setenta reais) foi incluído também no total devido para o mês de 
dezembro de 2010, conforme demonstrativo às fls. 8606/8608 e Anexo 
Estruturado – Demonstrativo do Crédito Tributário, fls. 03. Assim, o 
valor do ICMS a recolher, relativo ao mês 12/10 deve ser alterado para 
R$ 43.662,77 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 
setenta e sete centavos). 



Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento, NÃO ACATO as preliminares de nulidade apresentadas, 
NÃO ACATO a solicitação de nova diligência, MANTENHO na lide os 
solidários indicados na inicial e, no mérito, declaro o lançamento 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, revisando o valor do ICMS a recolher, 
referência 12/2010 para R$ 43.662,77 (quarenta e três mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando o valor de 
R$ 2.628.875,51 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescido das 
devidas cominações legais.” 

 

 

A Fazenda Pública Estadual, por meio do Despacho n° 384/2017-
GERF (fl. 8618), apresentou sua concordância com a decisão singular. 

Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 
decisão singular (fls. 8619 a 8650). 

Fora interposto Recurso Voluntário, fls. 8652 a 8666, ao argumento 
de que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a narração da suposta 
infração não estaria clara, de modo que não teria compreendido se se tratava de 
descumprimento de obrigação acessória ou de inexistência de operação de circulação de 
mercadorias para o exterior; assim, afirmou que faltariam motivações jurídicas e fáticas 
para justificar a autuação; ao mais, acrescentou que o pagamento de ICMS é indevido, por 
serem imunes de tal recolhimento. Aduziu que foi ofendido o princípio da verdade material 
e formalismo moderado, pois o Fisco não comprovou devidamente a ocorrência narrada 
no auto de infração.  

Defendeu que as mercadorias foram efetivamente exportadas, e, por 
isso, estariam isentas do ICMS segundo o artigo 3°, inciso II da Lei Complementar n° 
87/96. Caso necessário, a fim de comprovar a alegação meritória, requereu diligência. 

Salientou que teria ocorrido erro na alíquota aplicada, tendo em vista 
que seu valor devido seria de 7%, com base no artigo 8°, inciso XLI, do Anexo IX, do 
RICMS/GO. 

Argumentou que mais um motivo para o cancelamento da exigência 
fiscal seria a falta de relação da multa aplicada com a suposta infração cometida. Ainda 
quanto à multa, apontou que esta teria caráter confiscatório.  

Solicitou realização de nova diligência, com a justificativa de que 
muitos documentos que comprovaram a exportação das mercadorias foram 
desconsiderados, pela ocorrência de erros formais. Salientou que meros erros formais não 
tirariam o direito de contribuinte ao crédito tributário. 

Requereu a nulidade do auto de infração; subsidiariamente, pediu a 
improcedência do lançamento; ainda, caso nenhum pedido fosse atendido, solicitou nova 
diligência; subsidiariamente, pediu a aplicação da redução de base de cálculo do artigo 8°, 
XLI, do Anexo IX do RICMS/GO; que fosse feito o cancelamento da multa exigida ou sua 
redução; por fim, solicitou posterior juntada de documentos. 

Os solidários apresentaram Recurso Voluntário (fls. 8668 a 8686), 
com as mesmas argumentações expendidas pelo sujeito passivo principal. Acrescentaram 
que não há legitimidade passiva dos solidários, tendo em vista que o simples 
inadimplemento de tributo não constituiria violação à lei, conforme entendimento 
jurisprudencial quanto ao artigo 135 do CTN.  



Houve, ainda, sobrestamento do julgamento do processo, a pedido 
do sujeito passivo, no escopo de que fossem por ele juntados documentos aptos a 
comprovar a regularidade das operações praticadas.  

É o Relatório. 

 

V O T O 

O sujeito passivo formulou, em sede de recurso voluntário, pedido de 
diligência para a juntada de novos documentos, a suscitar revisão nos autos. Bom alvitre 
lembrar que há revisão processual nos autos, em atendimento à solicitação formal do 
sujeito passivo e à vista dos argumentos por ele expendidos, cujo resultado confirma, em 
parte, o trabalho inicial. Não vislumbro, dessarte, outros motivos que não os preexistentes 
à época da revisão, para novo envio dos autos em revisão, principalmente a se considerar 
que, em sessão de julgamento cameral, fora conferido novo prazo ao sujeito passivo, 
como oportunidade de subsidiar suas alegações com novas provas que fossem aptas a 
infirmar a acusação inicial. Tal dilação restou infrutífera quanto ao seu objetivo.  

Reputo, portanto, bem instruídos os autos, não carecendo a 
acusação inicial de esclarecimentos outros que não os que já bastam ao processo e já se 
encontram no bojo da instrução processual.  

Rejeito, dessarte, o pedido de nova diligência. 

Sob a tese de cerceamento ao direito de defesa, as partes alegam 
que o campo “descrição do fato” do auto de infração não guardaria nexo causal com os 
dispositivos legais citados como infringidos e a capitulação da pena. 

Importa ressaltar que, ainda que omissa ou imprecisa a capitulação 
legal da infração ou da pena – o que, mutatis mutandis, não é o caso deste lançamento -, 
o sujeito passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação jurídica 
informada pelo fisco. 

Os fatos imputados nos autos são bastante cristalinos ante a 
narrativa expressa no campo 2 do Auto de infração: o sujeito passivo não comprovou a 
exportação de mercadorias, muito embora tivesse se valido de não-incidência quando de 
sua saída do Estado de Goiás. Para ilidir a inicial, bastava que o mesmo promovesse a 
devida comprovação, por meio de provas consistentes.  

Ainda que houvesse lapso material na discriminação da penalidade - 
o que não é o caso, repita-se, porquanto a penalidade é a descrita na alínea “b” do inciso 
IX do art. 71 do CTE - não nos resignamos com a interpretação de que tais lançamentos 
padeçam de vício insanável. Tal falha material, se eventualmente detectada, não conduz à 
nulidade do lançamento por insegurança ou cerceamento, visto que as nulidades 
elencadas no art. 20 da Lei nº 16469/09 são aquelas insanáveis, não passíveis de 
correção, as quais não se confundem, evidentemente, com as meras incorreções 
materiais, detectadas em levantamentos fiscais. Essas últimas podem ser objeto de 
correção por ato da própria Autoridade julgadora ou sanadas mediante diligência para tal 
fim determinada. Vale, disso tudo, a lição amplamente defendida pela doutrina e 
jurisprudência modernas: “deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria natureza do processo, com 
prejuízo do direito e da justiça.  (...) O espírito da lei, não será demais repetir, sugere 
sempre o caminho que salva o processo”.108 

                                            
108 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  Autores diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250. 



De outra monta, a acusação materializada nos autos é de solar 
clareza: o sujeito passivo não teria comprovado adequadamente a exportação de 
mercadorias e, portanto, não faria jus à não-incidência sobre tais operações. 

A infração resta, portanto, bem determinada e conexa com as provas 
colacionadas aos autos, não havendo que se cogitar em cerceamento ao direito de 
defesa.  

 

Passo ao mérito.  

Dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº87 de 13 de setembro de 1996: 

 

"Art. 3º O imposto não incide sobre: 

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

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços; 

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

Parágrafo único Equipara-se às operações de que trata o inciso II a 
saída de mercadoria com o fim específico de exportação para o 
exterior, destinada a: 

I – empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro 
estabelecimento da mesma empresa; 

II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro." 

 

O Convênio ICMS nº 113/96 define a Comercial exportadora da 
seguinte forma: 

“Cláusula primeira.  Acordam os signatários em estabelecer 
mecanismos para controle das saídas de mercadorias com o fim 
específico de exportação, promovidas por contribuintes localizados 
nos territórios dos respectivos Estados para empresa comercial 
exportadora, inclusive “trading” ou outro estabelecimento da mesma 
empresa, localizado em outro Estado. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste convênio, entende-se como 
empresa comercial exportadora: 

I - as classificadas como “trading company”, nos termos do Decreto-
Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, 
no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de 
Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; 

II - as demais empresas comerciais que realizarem operações 
mercantis de exportação, inscritas no registro do sistema da Receita 
Federal - SISCOMEX.” 

 

Conforme se depreende do texto transcrito, a exportação pode se 
concretizar de duas formas: de forma direta, descrita no inciso II, ou de forma indireta, por 
meio das comerciais exportadoras, nos termos de seu parágrafo único. 



No sítio http://www.aprendendoaexportar.gov.br, mantido pelo 
Governo Federal, cujo escopo é o incentivo à exportação, encontramos as seguintes 
definições sobre as espécies de exportação aqui tratadas: 

“Na Exportação Direta o exportador conduz todo o processo, desde os 
primeiros contatos com o importador até a conclusão da operação de 
venda. Nesse caso, o exportador cuida de todos os detalhes, desde a 
comercialização e entrega do produto até a cobrança, o produto 
exportado é faturado pelo próprio produtor ao importador. Embora 
mais ambiciosa a modalidade pode ser a mais lucrativa e propiciar um 
maior crescimento no mercado internacional, embora com mais 
riscos. Na Exportação Indireta, o produtor utiliza os serviços de uma 
outra empresa, cuja função é encontrar compradores para os seus 
produtos. Esta modalidade requer a participação de uma empresa 
mercantil, que adquire mercadorias de indústrias ou produtores no 
mercado interno para posterior exportação”. (grifos não constam do 
original) 

 

Com efeito, quando a norma assevera que a remessa deve ser “com 
o fim específico de exportação” (parágrafo único do art. 3º), deixa claro que qualquer 
outra ulterior destinação da mercadoria configurará reintrodução no mercado interno. 

Etimologicamente, de acordo com o dicionário Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, o termo “específico” tem idêntico significado de “exclusivo” ou “especial”. 
A ciência do Direito, em um de seus brocardos, informa que “não se presume, na lei,  
palavras inúteis". Literalmente, significa dizer que se deve compreender as palavras como 
tendo alguma eficácia normativa. Logicamente, o que se dessume da norma é que a 
exportação indireta não admite mais do que dois personagens na operação de exportação, 
quais sejam, o remetente e a comercial exportadora. Qualquer adição a esse binômio 
conduz à desnaturação de seu conceito. Nessa condição, torna-se aplicável o que dispõe 
a cláusula sexta do Convênio ICMS 113/96, in verbis:  

“Cláusula sexta O estabelecimento remetente ficará obrigado ao 

recolhimento do imposto devido, monetariamente atualizado, 
sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, segundo a 
respectiva legislação estadual, nos casos em que não se efetivar a 
exportação: 

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

III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno”. 

 

Segundo informações extraídas do sítio de empresa especializada 
em exportação, “o registro de exportação será efetuado, na quase totalidade, 
automaticamente pelo SISCOMEX,  isto é,  sem a  necessidade de  preenchimento de 
formulários e sem a interferência administrativa109”.   

Discorrendo sobre o SISCOMEX, a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo –FIESP, tece as seguintes notas em seu “Manual de Exportação110”:  

 

“O SISCOMEX é um instrumento administrativo, informatizado, que 
integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das 
operações de comércio exterior. O gerenciamento desse sistema 

                                            
109 www.aibinternacional.com 
110  www.fiesp.com.br, manual de exportação. 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/
http://www.aibinternacional.com/
http://www.fiesp.com.br/


pertence à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), à Secretaria da 
Receita Federal (SRF) e ao Banco Central (BACEN). 

A criação do SISCOMEX permitiu ao governo brasileiro reduzir a 
burocracia, racionalizar o processo, e integrar os órgãos responsáveis 
pelo comércio exterior. Do ponto de vista do exportador, houve uma 
redução significativa dos custos administrativos e maior agilidade na 
operação. Além destes avanços, o sistema encontra-se atualmente em 
processo de modernização. O acesso ao SISCOMEX deve ser feito 
através do credenciamento do representante legal da empresa 
(funcionário ou despachante aduaneiro) junto à SRF”. 

 

Por seu turno, os art. 75-B e 75-C, todos do Anexo XII do RCTE, cujas 
redações vigoravam à época dos fatos geradores descritos nos presentes autos, 
estabeleciam as seguintes obrigações acessórias: 

“Art. 75-B. O estabelecimento remetente fica obrigado, até o último dia 
do mês subseqüente ao do efetivo embarque da mercadoria ou bem 
para o exterior, a inserir no SISEXP, a partir de informações extraídas 
do SISCOMEX, a Comprovação da Exportação, conforme modelo 
residente no  SISEXP, disponível no endereço eletrônico 
http://www.sefaz.go.gov.br, que deve conter, no mínimo: 

I - o número da nota fiscal da efetiva exportação; 

II - o valor da operação em moeda nacional; 

III - a quantidade efetivamente exportada;” 

 

“Art. 75-C. O estabelecimento remetente deve manter arquivados: 

I - a Declaração de Despacho de Exportação - DDE - ou Declaração 
Simplificada de Exportação - DSE -, averbadas; 

II - o Registro de Exportação - RE - ou Registro de Exportação 
Simplificado - RES -; 

III - o Conhecimento de Transporte (BL/AWB/CTRC-Internacional); 

IV - o contrato de câmbio; 

V - a relação de notas fiscais, quando o registro destas no SISCOMEX 
ocorrer de forma consolidada; 

VI - o Memorando-Exportação.” 

 

Fica evidente que se tais obrigações acessórias fossem cumpridas 
haveria maior possibilidade do sujeito passivo comprovar o vínculo entre as mercadorias 
que seguiram para a Comercial Exportadora e as que realmente foram exportadas. 

O Código Civil, em seu art. 85 define as coisas fungíveis como “os 
móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade”. O 
intuito das obrigações acessórias veiculadas na Legislação é claro: emprestar à coisa 
fungível – no caso, a carne -, o máximo de identidade possível, com vistas a identifica-la 
em todo o seu trajeto até a exportação, permitindo à Fiscalização percorrer este caminho e 
ratificar a legitimidade dessas operações.  

Não fosse assim, poder-se-ia utilizar documentos equivalentes a uma 
exportação estranha à que se aufere e fiscaliza e, nisso, restaria perdida qualquer 
tentativa de controle dos órgãos competentes, ficando, ao final, prejudicado o Erário ante 
essa ausência de controle.  

http://www.sefaz.go.gov.br/


 Não é por outro motivo que o STJ respaldou, no Recurso em 
Mandado de Segurança nº 27.476 - MS (2008/0172004-3), os controles normativos 
promovidos pelos Estados no escopo de se controlar e legitimar a ocorrência da 
exportação. Vide, para tanto, o seguinte aresto: 

 

“RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 

RECORRENTE: ACEBRA  ASSOCIAÇÃO  DAS  EMPRESAS  
CEREALISTAS  DO BRASIL  

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.  ICMS.  MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO DO 
ICMS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LC Nº 87/96. LEGALIDADE 
RECONHECIDA. 

I – ‘O Decreto 11.803/2005, emitido pelo Estado do Mato Grosso do 
Sul, instituiu um série de obrigações tributárias acessórias, com o 
objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização da efetiva 
exportação ou não exportação das mercadorias destinadas ao 
exterior, com o objetivo de assegurar que  a  imunidade tributária  
constitucional  seja aplicada  com absoluta segurança  e legalidade. 
Não se identifica a apontada ilegalidade nesse ato legislativo.  Ao 
contrário, é a própria Constituição Federal que estabelece a 
competência do Estado para instituir o ICMS (art.155, II), sendo 
conseqüência legal de direito que esse mesmo Estado seja 
responsável pela emissão de regras legais que se aplicam ao tributo, 
nos termos do prescrito no art. 113, § 2º, do Código Tributário 
Nacional. 

Não se caracteriza a apontada violação do art. 3º da LC 87/96, que 
isenta do ICMS as operações e procedimentos de transporte afetos a 
mercadorias destinadas à exportação, isso porque o Decreto 
instituído pelo Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a 
aplicação de tal isenção/imunidade, mas cria mecanismos 
administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam 
atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a 
evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a 
operações de compra/venda realizadas apenas no âmbito interno 
."(RMS 21789/MS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 26/10/2006). 

II - Recurso ordinário improvido. ” 

 

Considerando que o sujeito passivo não logrou cumprir as 
obrigações acessórias já referidas, assumiu o ônus de ter contra si lavrado o presente 
lançamento. Não apenas isso. Também fez nascer, a favor do Erário, a inversão do ônus 
da prova, visto que uma vez descumpridas as imposições legais acerca das ferramentas 
de controle Estatal sobre as exportações, a presunção que vigora, ainda que juris tantum, 
é a de reintrodução no mercado interno dessas mercadorias. Não há, portanto, que se 
falar em ofensa a princípios norteadores do processo administrativo, como o da verdade 
material e do formalismo moderado, mas sim de cumprimento dos mesmos, ponderando-
os com o princípio da legalidade, sem prejuízo da necessidade de se observar a obrigação 
de se interpretar literalmente qualquer norma que dispense o cumprimento de obrigações 
acessórias (art. 111 do CTN).  



No que tange à possibilidade de se considerar o benefício fiscal 
descrito no inciso XLI do art. 8º do Anexo IX do RCTE, não reputamos possível sua 
aplicação.  

Com efeito, o mencionado inciso faculta ao Secretário da Fazenda, 
como condição de fruição do benefício, que o mesmo estabelece mecanismos de controle 
com vistas a “garantir o cumprimento das exigências para se fazer jus ao benefício fiscal” 
(alínea “d”). O referido ato fora consubstanciado na portaria nº 166/06—GSF, que 
condiciona o benefício à celebração de Termo de Acordo específico para tal fim, ato que 
inexiste para o contribuinte em questão. Cerramos, portanto, fileira com as considerações 
revisionais constantes às fls. 8567/ 8574, à qual também nos remetemos para efeito de 
fundamentação. 

Quanto ao suposto efeito confiscatório da multa, acresço que tal 
discussão restou prejudicada com o advento da Lei nº 19965, de 10 de janeiro de 2018, a 
qual, ao acrescentar o §11 ao art. 71 do CTE-GO, estabeleceu limitações ao quantum da 
multa, a qual não poderá exceder o valor do imposto auferido no lançamento, tudo isso 
com vistas a adequar a graduação da multa pecuniária aos moldes admitidos pela 
jurisprudência do STF. Nesse particular, a retroatividade benigna deve ser aplicada de 
plano, alcançando, portanto, fatos pretéritos à edição da lei.  

Passo à análise do pedido de exclusão dos solidários da lide.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

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

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

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

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN111, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

                                            
111PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO112 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO113 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 

                                            
112CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
113COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.   



sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência114. 

Não nos parece que a conduta de se valer sistematicamente da não-
incidência do imposto, sem o cuidado de se cumprir as obrigações acessórias 
imprescindíveis à comprovação da existência e natureza das operações e ao necessário 
controle fiscal, reduzindo, dessarte, o quantum do tributo a ser recolhido ao final do mês, 
não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado.  

Tampouco constitui mera inadimplência, uma vez que o melhor 
elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador. O imposto 
que não consta da conta gráfica do ICMS, declarado nos livros fiscais ou em documento 
de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo de mera inadimplência.  

Advirta-se que em momento algum nos autos o sujeito passivo 
justifica adequadamente o motivo pelo qual deixara de cumprir as obrigações acessórias 
que assegurariam o controle das operações.  

                                            
114 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 16ª edição. SP. Saraiva. 2012. 



Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular que deu pela procedência parcial do 
lançamento e manteve os solidários na lide.  

 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00833/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Remessa de mercadoria com não incidência do 
ICMS para empresa comercial exportadora ou estabelecimento 
da mesma empresa as mercadorias constantes nas notas fiscais 
relacionadas nas planilhas, sem que tenham sido enviadas para 
o exterior, visto que foram reintroduzidas no mercado interno. 
Não apresentação de documentos hábeis que comprovem a 
efetiva remessa das mercadorias para o exterior no prazo 
regulamentar. Procedente em parte.   
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre a nulidade da lide, 
quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, reformando assim a 
decisão singular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
138.670,72 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta reais e setenta e dois centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou remessas 
de mercadoria com não incidência do ICMS para empresa comercial exportadora ou 
estabelecimento da mesma empresa as mercadorias constantes nas notas fiscais 
relacionadas nas planilhas denominadas anexo II, sem que tenham sido enviadas para o 
exterior, visto que foram reintroduzidas no mercado interno, situação está verificada em 
função da não apresentação de documentos hábeis que comprovem a efetiva remessa 
das mercadorias para o exterior no prazo regulamentar. Em consequência, deverá 
recolher o imposto devido juntamente com penalidade e demais acréscimos legais sobre 
as referidas operações de remessa, conforme apurado nos demonstrativos e documentos 
anexos. 

 
Intimados, fls 16 a 27, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando impugnação à Primeira Instância, fls 30 a 50. 
 



Foram anexados documentos, fls 51 a 149. 
 
Os solidários se manifestaram apresentando impugnação 

conjuntamente à Primeira Instância, às fls 151 a 177. 
 
Foram anexados documentos, fls 178 a 197. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 419/2016, encaminha 

os autos à Coordenação de Comércio Exterior da Gerencia de Arrecadação e 
Fiscalização, a fim de que o autuante manifeste se parte das remessas foram exportadas 
e a outra parte devolvida, e se o levantamento fiscal não considerou a redução prevista no 
artigo 8°, XLI, do anexo IX, do RICMS/GO; que intime o autuado a apresentar os 
documentos e/ou demonstrativos que comprovem suas alegações; que se manifeste 
quanto a possibilidade de aplicação da redução de base de cálculo do artigo 8°, XLI, do 
anexo IX, RCTE; que revise o lançamento, consignando em termo as alterações 
propostas; e gravando em mídia todos os arquivos e demonstrativos que serviram de base 
a autuação, entregando cópia ao sujeito passivo, às fls 199 a 200. 

 
A autoridade revisora elaborou o relatório diligencial n° 0047/16, às 

fls 201 a 202. 
 
Foram anexados documentos, às fls 203 a 209. 
 
Intimados, às fls 211 a 219, os sujeitos passivos compareceram aos 

autos apresentando manifestação à diligência, às fls 222 a 225. 
 
Foram anexados documentos, às fls 226 a 235. 
 
Por meio da Sentença n°902/2017, o julgador singular conhece da 

impugnação, dá-lhe provimento parcial, não acatando as preliminares de nulidade 
apresentadas, não acatando a solicitação de nova diligência, mantenho na lide os 
solidários indicados na inicial e, no mérito, julga o lançamento parcialmente procedente 
nos termos revisados, devendo-se exigir do polo passivo o recolhimento do ICMS, no valor 
de R$ 152.789,48, conforme termo aditivo às fls. 206, acrescidos das devidas cominações 
legais, às fls 237 a 244. 

 
A Representação Fazendária, por meio do despacho n° 366/2017, 

concordou com a decisão singular, às fls 245. 
 
Intimados, às fls 246 a 274, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando recurso voluntário, argumentando que houve cerceamento do direito de 
defesa. Alegou a inexistência de demonstração clara e induvidosa dos motivos que 
levaram ao lançamento, além do detalhamento dos dados essenciais a instrução. 
Entendeu que a suposta infração narrada não possui nexo causal com os dispositivos 
legais citados como infringidos, impossibilitando o entendimento se a acusação se refere a 
descumprimento de obrigação acessória ou de inexistência da operação de exportação. 
Quanto ao mérito, alega que o lançamento ofendeu o princípio da verdade material, pois 
se fundamenta unicamente em presunção de que as mercadorias não foram exportadas, o 
que não seria a realidade, tendo em vista que parte foi de fato remetidas a vários 
destinatários fora do território nacional, e a outra, foi objeto de devolução pelo destinatário, 
cabendo a isenção prevista pela clausula primeira do convenio ICMS 18/95. Afirmou que a 
multa possui caráter confiscatório. Defendeu que a alíquota de 12% aplicada pelo 
autuante está incorreta, deveria ser de 7% com base no artigo 8°, XLI, do anexo IX, do 



RICMS/GO. Reiterou que a penalidade aplicada não tem relação com a suposta infração, 
relacionada com alegada falta de pagamento. Apontou, ainda, que haveria necessidade de 
diligência frente as comprovações de exportações que devem ser colhidas para comprovar 
o alegado, ou seja, em decorrência do grande volume de documentos. Requer a nulidade 
do auto de infração; subsidiariamente, pede a improcedência do lançamento; ou a 
realização de diligência; a aplicação da redução prevista no artigo 8°, XLI, do anexo IX, do 
RICMS/GO; a não aplicação da multa do artigo 71 da lei 11.651/91 ou, caso assim não 
entenda, solicitou sua redução; e juntada posterior de documentos, às fls 276 a 289.  

 
Os sujeitos passivos solidários apresentaram recurso voluntário, 

reiterando os argumentos e pedidos elencados pelo sujeito passivo autuado. 
Acrescentando que houve ilegitimidade passivo, pois o simples inadimplemento não 
justifica a autuação de particulares administradores da sociedade, às fls 292 a 310. 

 
Por meio da Resolução n°60/2017 à Primeira Câmara Julgadora do 

CAT, concede a empresa o direito de juntar ao processo os comprovantes de exportação, 
que alega existirem, até o terceiro dia útil da data marcada para julgamento, que, no caso 
em tela, será o dia 01/09/2017, às fls 313 a 314. 

 
Foram anexados documentos, às fls 317 a 381. 
 
Por meio da Resolução n°89/2017, a Primeira Câmara Julgadora do 

CAT, encaminha os autos à Gerência de Auditoria das Operações de Comércio Exterior e 
SUFRAMA, para que análise os documentos apresentados pelo sujeito passivo e após 
manifeste de forma conclusiva se os mesmos comprovam ou não que houve exportação 
das mercadorias constantes em notas fiscais de remessa para exportação e se foi no 
prazo previsto, separando as exportações que ocorreram no prazo e as que não 
atenderam o prazo previsto em lei, às fls 382 a 383. 

 
No relatório diligencial n°050/17, fls. 384/385, está contida a 

informação de que a impugnante apresentou o registro de exportação 14/0566055001 a 
008 que declara no campo "dados do fabricante" que as mercadorias ora exportadas 
foram remetidas com fim especifico de exportação pela autuada (CNPJ 
02916265/022805). Verificamos que as mercadorias e sua quantidades são coincidentes 
com as quantidades constantes na nota fiscal 424 e que a exportação foi efetivada dentro 
do prazo regulamentar. Motivo pelo qual acreditamos que os itens mencionados no RE 
foram exportados, portanto, sugerimos a exclusão de parte desta nota fiscal dos valores a 
serem recolhidos, embora a filial exportadora não tenha cumprido determinação do artigo 
76 do anexo XII do decreto 4.852/97 de mencionar na nota fiscal de remessa para exterior, 
a nota fiscal de remessa com fim especifico. Isto posto, sugerimos a dedução dos valores 
correspondentes e elaboramos o demonstrativo "ICMS A RECOLHER" e o devido termo 
aditivo que anexamos, às fls 384 a 385.  Foram anexados documentos, às fls 386 a 403. 

 
Intimados os sujeitos passivos a tomar conhecimento da resolução n° 

89/2017, às fls 412 a 418. 
 
A defesa informa, fl. 420 que não possui mais documentos a serem 

apresentados.  
 
Juntados documentos, fls. 423 a 425.  
  
É o relatório. 
 



VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, 
os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos 
momentos processuais que lhe são próprios, dúvidas existentes foram dirimidas por meio 
da tarefa revisional. Assim, rejeita está a preliminar em comento.   

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

desta ação e de pronto reporto-me ao trabalho diligencial acostado ao processo, fl. 387, 
onde a autoridade fiscal revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho 
empregada, informa que o “quantum” devido pela polaridade passiva ao erário estadual é 
na importância de no valor do ICMS de R$ 138.670,72 (cento e trinta e oito mil, seiscentos 
e setenta reais e setenta e dois centavos).  

 
Destaco que em face do trabalho revisional e ao valor inferido, a 

defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapô-lo, o que me 
leva a reformar a decisão exarada pelo sentenciador “a quo” para julgar parcialmente 
procedente o lançamento, nos mesmos números citados no parágrafo imediatamente 
volvido.   

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

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 138.670,72 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta 
reais e setenta e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01007/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exportação indireta. 
Realização de Diligência. Procedência parcial. 
 
1. Deve ser acolhido o resultado apurado em diligência fiscal 
tecnicamente correta, que reduz o valor do crédito tributário 
exigido, especialmente, quando houver concordância da 
Fazenda Pública e do sujeito passivo quanto ao novo valor 
apurado. 
 
2. Auto de infração que se julga parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário ADM DO BRASIL LTDA da lide, arguida por ele 
mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  330.456,87 
(trezentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), 
conforme revisão de fls. 1845/1848 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Pereira D'abadia. A advogada da empresa SEMENTES SELECTA S/A 
retira as preliminares de nulidade e o pedido de exclusão dos sócios administradores em 
sustentação oral durante a sessão de julgamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso voluntário interposto pela autuada principal e 
solidários relativamente a julgado de primeira instância que declarou a procedência de 
auto de infração assim redigido: 

Realizou remessa para empresa comercial exportadora com não 
incidência do ICMS, sob a condição de exportação, as mercadorias 
especificadas nas notas fiscais emitidas com FIM ESPECIFICO DE 
EXPORTACAO, copias anexas, sem que essas tenham sido enviadas 
para o exterior no prazo regulamentar de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data de saída das mercadorias do seu estabelecimento, 
situação verificada em decorrência da falta de apresentação de 
documentos probatórios da efetiva exportação e, portanto, 
consideradas como reintroduzidas no mercado interno. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido juntamente com a 
penalidade e demais acréscimos legais, referente as operações de 
remessas, conforme apurado no "Demonstrativo de cálculo do ICMS" e 
documentos anexos. 



Em função dos recursos apresentados, o processo foi submetido a 
sucessivas diligências, todas realizadas pela Coordenação de Comércio Exterior da 
Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Superintendência da Receita Tributária, no 
sentido de analisar documentação comprobatória de exportação apresentada pela 
autuada SEMENTES SELECTA S/A. 

Para abreviar o relatório, na sessão cameral realizada em 22/09/2017, a 
Primeira Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, aprovou a quinta diligência, 
mediante a Resolução nº 101/2017 (fls. 1843), com o seguinte texto: 

A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22/09/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,  

CONSIDERANDO que em atenção à Resolução nº 154/2016, foi elaborado 
relatório de revisão de fls. 1727/1732, na qual a autoridade fiscal responsável 
pelo trabalho revisional, acolhendo em parte as razões apresentadas pela 
autuada, apura os valores informados no Termo Aditivo, de fls. 1752; 

CONSIDERANDO que durante a sessão de julgamento do dia 19/06/2017, o 
representante fazendário apresentou a planilha de fls. 1768/1769 e o novo 
Termo Aditivo, de fls. 1770, ambos assinados pela autoridade autora da 
revisão fiscal mencionada, os quais, em razão de erro de soma e de 
multiplicação, retificam para mais os valores anteriormente apurados na 
revisão; 

CONSIDERANDO que por força da Resolução nº 052/2017-ICJUL (fls. 1771), 
os sujeitos passivos autuados foram cientificados da referida alteração de 
valores, tendo lhes sido aberto o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; 

CONSIDERANDO que, em resposta, o sujeito passivo SEMENTES SELECTA 
S/A contesta os novos valores encontrados ao entendimento de que o novo 
Termo Aditivo traz a reinclusão do Registro de Exportação n° 07/1360437-001, 
sob a argumentação de sua não apresentação, e acresce à exigência R$ 
996.958,18 relativos a ICMS, sendo que o referido RE foi apresentado 
juntamente com suas peças de defesa e de recurso (fls. 411, 1211 e 1566, 
nesta última folha em mídia magnética), e em relação a ele já houve 
pronunciamento da própria autoridade fiscal revisora em seu relatório 
Diligencial (fls. 1728), dando conta de que "estes Registros de Exportação 
foram alterados/impressos antes da lavratura do auto de infração, motivo pelo 
qual acreditamos que as mercadorias exportadas sejam realmente aquelas 
constantes nos documentos fiscais emitidos pela impugnante, apesar da falta 
de vinculação nas notas fiscais de efetiva exportação"; 

CONSIDERANDO, ainda, a alegação da SEMENTES SELECTA S/A de que 
quanto ao RE n° 07/0748489/001 (em relação ao qual a autoridade fiscal 
informa se tratar de mercadoria diferente), o que de fato ocorreu foi um erro de 
digitação no levantamento apresentado, sendo que o RE referente à 
exportação realizada é de final 8 e não 9, logo o RE correto seria de n° 
07/0748488/001, já apresentado em três oportunidades e, agora, apresentado 
novamente no anexo;  

CONSIDERANDO, também, a alegação do mesmo sujeito passivo de que os 
RE's 07/1047459/001 e 08/0508269-001 também já foram apresentados em 
três oportunidades (e, agora, novamente), bem como o pleito de exclusão das 
notas fiscais constantes dos RE's 07/0748489-001, 07/1047459-001, 
07/1360437-001, 08/0508269-001, por restar comprovada a efetiva 
exportação. 

CONSIDERANDO, finalmente, a alegação do sujeito passivo solidário ADM 
DO BRASIL LTDA, constantes da manifestação de fls. 1829/1835, 
especialmente aquelas alocadas no item "II - DA CONCLUSÃO DA 
DILIGÊNCIA FISCAL" da referida manifestação; 



R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência junto à Coordenação de Comércio Exterior da Gerência de 
Arrecadação e Fiscalização para o fim de que a autoridade fiscal autora do 
procedimento se manifeste quanto aos documentos trazidos e quanto às 
alegações aduzidas pelos sujeitos passivos, principal e solidário, consoante 
acima relatado, oferecendo pronunciamento conclusivo acerca dos 
questionamentos apresentados.  

Após, ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, a fim de que o sujeito 
passivo seja intimado do resultado da presente revisão, concedendo-lhe o 
prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, se manifestar. 

O Advogado da SEMENTES SELECTA S/A, presente à sessão de julgamento, 
e o representante da Fazenda Pública concordam com a presente Resolução. 

Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 

Em reposta, a autoridade fiscal revisora elaborou o Relatório Diligencial 
nº 001/18 – GCES, de fls. 1845/1846, juntamente com o Termo Aditivo – PAT 
4011202565960, de fls. 1848, reduzindo o valor da exigência para: 

PERIODO DE 
REFERÊNCIA 

BASE DE CÁLCULO ICMS A RECOLHER  

Novembro-10 17.725,33 2.127,04 

dezembro-10 2.736.081,92 328.329,83   
 

Ato contínuo, mediante manifestação de fls. 1878, a SEMENTES 
SELECTA S/A  comparece ao feito para informar que concorda com o resultado apurado 
na diligência efetuada. 

A solidária ADM DO BRASIL LTDA requer sua exclusão do pólo 
passivo, da relação jurídica obrigacional por se entender parte ilegítima para figurar na lide 
na condição de solidária. 

É feito o parcelamento do crédito tributário, conforme Termo de fls. 
1889 e DARE’s de fls. 1897/1901. 

Em sustentação oral, foram retiradas as questões preliminares e os 
pedidos de exclusão dos sócios-administradores da condição de solidários, suscitados na 
peça de recurso da autuada principal. 

É o relatório do quanto basta. 

 

V O T O 

 

Com a concordância dos autuados e da Fazenda Pública Estadual 
quanto ao apurado na diligência de fls. 1845/1846 e Termo Aditivo de fls. 1848, não há 
mais ponto controvertido a ser apreciado. Noutras palavras, não há mais lide, exceto 
quanto ao pleito da solidária ADM DO BRASIL LTDA, o qual eu rejeito, com fundamento 
no art. 45, VI, do CTE. 

Isto posto, e reconhecendo a qualidade técnica do trabalho revisional, 
ao qual aderem tanto os sujeitos passivos quanto a Fazenda Pública, na palavra do 
representante fazendário presente à sessão de julgamento, entendo que o presente 
lançamento fiscal deve ser julgado procedente em parte relativamente à exigência de 
ICMS no valor de R$ 330.456,87 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis 
reais e oitenta e sete centavos). 



Diante do exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário ADM 
DO BRASIL LTDA da lide e, quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 330.456,87 (trezentos e trinta mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme revisão de fls. 
1845/1848 dos autos.  

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01080/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Rejeitada. 
Unânime. Mercadoria destinada à exportação, entregue no 
mercado interno. Procedência. Não Unânime.   
 
PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Alegada divergência entre a quantidade exportada da 
mercadoria e a quantidade objeto de autuação. Rejeitada. 
Unânime. Não há que se falar em nulidade no presente caso pelo 
motivo exposto, visto que não houve a efetiva exportação, não 
se podendo falar em quantidade de mercadoria exportada. 
 
ICMS. Obrigação principal. Mercadoria remetida com fim 
específico de exportação indireta, em que não houve a 
comprovação da efetiva exportação. Reintrodução da 
mercadoria no mercado interno. Procedência. Não unânime. 
Tratando-se especialmente de mercadoria fungível (açúcar), a 
comprovação da efetiva exportação indireta ocorre mediante 
remissão na nota fiscal de efetiva exportação, do CNPJ do 
remetente goiano e dos números das notas fiscais emitidas pela 
empresa goiana com o fim específico de exportação, e com a 
identificação no Registro de Exportação do Estado de Goiás 
(GO) com estado fabricante, do CNPJ da empresa goiana 
remetente e dos números das notas fiscais do remetente goiano 
que remeteu a mercadoria com fim específico de exportação 
(Anexo XII do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo: “Remeteu com não 
incidência do ICMS as mercadorias relacionadas nas notas fiscais relacionadas em anexo, 



no valor total de R$ 2.295.744,98 (dois milhões e duzentos e noventa e cinco mil e 
setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), para a empresa 
comercial exportadora COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, 
AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, estabelecida à AVENIDA CÂNDIDO 
GAFREE-ARM, 6, bairro Paquetá, Santos, São Paulo com o fim específico de exportação, 
sem que elas tenham sido enviadas para o exterior no prazo de até 180 dias, contados da 
data da saída das mercadorias do seu estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 275.489,40 (duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e 
oitenta e nove reais e quarenta centavos), juntamente com os acréscimos legais, referente 
à operação de remessa, conforme apurado nos demonstrativos e documentos anexos”. 

 
Citados como infringidos os arts. 38, parágrafo único, e 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c art. 79, II, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IX, “b”, § 9º, I, do CTE c/ redação 

da Lei nº 11.750/92. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), em que consta que o período da autuação 
abrange os meses de janeiro e fevereiro de 2013; NOTA EXPLICATIVA (fls. 05/06) em 
que o autuante esclarece que o lançamento do crédito tributário decorre do fato de o 
sujeito passivo apresentar o REGISTRO DE EXPORTAÇÃO sem mencionar o Estado de 
Goiás como o produtor das mercadorias exportadas, nem o CNPJ/MF do sujeito passivo 
remetente das mercadorias; planilha Notas Fiscais Informadas no SISEXP sem a 
Respectiva Comprovação (fls.07/10) e a planilha Notas Fiscais Remetidas com Fim 
Específico de Exportação sem a Respectiva Comprovação (fls. 11/14); cópia do Extrato do 
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO (fls. 15/17) em que consta como Unidade da Federação 
Produtora o Estado de São Paulo e como produtor da mercadoria (estado e CNPJ/MF) a 
empresa exportadora do Estado de São Paulo e não o remetente das mercadorias do 
Estado de Goiás (fls. 16 verso e fls. 17); mídia CD (fls. 18) contendo cópia dos DANFEs 
correspondentes à NF-e de remessa de mercadoria do Estado de Goiás para o Estado de 
São Paulo. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

que contesta o auto de infração, arguindo o seguinte: 
 
- que, após o embarque do açúcar para o exterior a autuada inseriu 

no programa SISEXP da Secretaria da Fazenda todos os dados da documentação 
comprobatória da exportação dos 3.577.400 quilos de açúcar que foram por ela remetidos 
em operação equiparada à exportação; 

 
- que a empresa comercial exportadora, no preenchimento do 

Registro de Exportação deixou de identificar o Estado de Goiás e o número do CNPJ/MF 
da ora autuada no quadro referente à unidade da Federação Produtora, mas que tal 
equívoco foi suprido com a retificação em 13/10/2015 do referido Registro de Exportação, 
ora juntado e não pode ser motivo para que a suposta infração cometida pela autuada 
prevaleça. 

 
Anexa ao processo a planilha “Relação de Notas Fiscais – 

Composição do Auto de Infração (fls. 29); cópia do Memorando Exportação (fls. 30/35); e 
cópia de Extrato de Registro de Exportação retificado (Fls. 36/41) e pede que se julgue 
improcedente o auto de infração. 

 



Por meio de despacho (fls. 61/62), o julgador singular converte o 
julgamento em diligência junto à Coordenação de Comércio Exterior – COMEX para 
manifestação do revisor sobre as alegações do sujeito passivo  

 
O revisor/autuante esclarece (fls. 65/77) que a nota fiscal de efetiva 

exportação deve constar no campo “Informação Complementar” o nº do CNPJ/MF do 
estabelecimento remetente e o número e data da nota fiscal emitida pelo estabelecimento 
remente e que o Registro de Exportação deve consignar no campo 13 “Estado 
Produtor/Fabricante” a identificação da sigla da unidade federado do estabelecimento 
remetente e no  campo 24 “Dados do Produtor/Fabricante” o CNPJ/MF do remetente da 
mercadoria com fim específico de exportação e a sigla da unidade federada do remetente 
e, no campo 25 “Observação/Exportador” o CNPJ/MF do remetente e o número da nota 
fiscal do remetente da mercadoria com o fim específico de exportação, sendo que as 
mercadorias que não tiverem seu envio ao exterior conformado pelos documentos e 
procedimentos acima expostos são consideradas REINTRODUZIDAS no mercado interno 
sujeitando-se ao pagamento de ICMS, multa e acréscimos legais. Como resumo da 
exposição acima, o revisor/autuante assevera que o contribuinte foi autuado porque a 
mercadoria que foi enviada ao exterior não é a proveniente do Estado de Goiás, conforme 
declarado nas documentações de preenchimento obrigatório (notas fiscais e registro de 
exportação). 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 

processo (fls.83/84) e aduz que o relatório da diligência não traz nenhum fato novo ao 
cenário inicial objeto de autuação e pede que o auto seja julgado insubsistente. 

 
O julgador singular decide (fls. 101/114) pela procedência do auto de 

infração. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 121/126) 

e faz as seguintes alegações de defesa: 
 
- nulidade por insegurança na determinação da infração, uma vez 

que há inconsistência no volume de açúcar exportado considerado pela fiscalização, pois 
exportou-se efetivamente 3.577.400 Kg sendo autuado apenas 3.514.180 Kg; 

 
- no mérito, assegura que o equívoco quanto ao preenchimento do 

Registro de Exportação, que deixou de identificar o Estado de Goiás e o número do 
CNPJ/MF da autuada, no quadro próprio do RE restou regularizado com a retificação do 
Registro de Exportação em 13/10/2015. 

 
Pede que se declare a nulidade processual ou a insubsistência do 

auto de infração. 
 
Em julgamento na 3ª CJUL, na data de 16/02/2018, a Câmara 

converteu o julgamento em diligência, com a finalidade de o recorrente juntar ao processo 
nota fiscal de efetiva exportação, com vistas a verificar se o exportador fez vinculação em 
campo próprio dessa nota fiscal, reportando-se às notas fiscais de remessa com fim 
específico de exportação, pretendendo-se, com isso, face ao princípio da verdade 
material, constatar se a mercadoria exportada seria a que deu saída do estabelecimento 
goiano autuado. 

 
A resolução apresentou o seguinte conteúdo: 
 



CONSIDERANDO que neste auto de infração exige-se o pagamento 
de ICMS, multa, mais acréscimos legais, decorrente da não comprovação de efetiva 
exportação de mercadoria (açúcar) remetida com fim específico de exportação de indústria 
goiana para destinatário localizado no Estado de São Paulo, especialmente pelo fato de 
no Registro de Exportação não constar nos campos próprios o Estado de Goiás como 
estado produtor e nem o CNPJ/MF da indústria goiana como remetente da mercadoria; 

 
CONSIDERANDO que o art. 76, incisos I e II, do Anexo XII do 

Decreto nº 4.852/97 – RCTE estabelece que na nota fiscal de efetiva exportação deve-se 
constar no campo INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR o CNPJ/MF do estabelecimento 
remetente bem como o número e série e data de cada nota fiscal emitida pelo 
estabelecimento remetente; 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência junto à GEPRO para proceder à intimação do sujeito passivo para, no prazo de 
até 15 (quinze) dias, anexar ao processo cópia da nota fiscal nº 42496 emitida pela 
empresa exportadora, de efetiva exportação da mercadoria (açúcar), de que trata este 
auto de infração, sob pena de, não se atendendo ao disposto nesta resolução, implicar em 
considerar-se como verdadeira a acusação fiscal, nos termos do art. 19, § 3º, I, da Lei nº 
16.469/09. 

 
Em atendimento à diligência, o sujeito passivo anexou ao feito cópia 

do DANFE nº 42496 (fls. 144) que, porém, não faz referência às notas fiscais de remessa 
com fim específico de exportação emitidas pela empresa goiana. Juntou, novamente, 
cópia do Memorando Exportação e do Extrato do Registro de Exportação retificado. (fls. 
147/153). 
 
      V   O   T   O 
 

Trata-se de auto de infração por meio do qual o fisco de Goiás exige 
o pagamento de ICMS, multa formal, mais acréscimos legais, pelo fato de o sujeito 
passivo ter remetido açúcar com fim específico de exportação, no período de 28/01/2013 a 
25/02/2013, para empresa comercial exportadora localizada no Estado de São Paulo, com 
não incidência do ICMS, sem que se comprovasse a efetiva exportação no prazo legal. 

 
Sobre as operações de saída de mercadoria para o exterior, dispõe o 

Capítulo XVII, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código Tributário 
do Estado de Goiás – RCTE, com fundamento em convênio celebrados entre as unidades 
federativas no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, in  verbis: 

“Art. 74. O disposto neste capítulo aplica-se às seguintes operações, 
inclusive à prestação de serviço de transporte a elas vinculadas, 
amparadas pela não incidência: 

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

II - saída com o fim específico de exportação para o exterior, destinada à 
empresa comercial exportadora, inclusive trading, ou a outro 
estabelecimento da mesma empresa remetente (Convênio ICMS 84/09, 
cláusula primeira, parágrafo único); 
......................................................................................................................... 

Art. 75. O estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal, sem destaque 
do ICMS, contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, no campo 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, a expressão: (Redação conferida 
pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 31.05.16) 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv084_09
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......................................................................................................................... 

II - REMESSA DE MERCADORIA COM FIM ESPECÍFICO DE 
EXPORTAÇÃO, na hipótese da operação prevista no inciso II do caput do 
art. 74; (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 
......................................................................................................................... 

Art. 76. O estabelecimento da empresa comercial exportadora, inclusive 
tranding, ou outro estabelecimento da mesma empresa remetente, ao emitir 
nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, é remetida para 
o exterior, deve fazer constar, no campo INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
(Convênio ICMS 84/09, cláusula terceira): (Redação conferida pelo Decreto 
nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

I - o CNPJ ou o CPF do estabelecimento remetente; (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16)  

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida pelo 
estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

III - a classificação tarifária NCM/SH, a unidade de medida e o somatório da 
quantidade da mercadoria por NCM/SH, relativas às notas fiscais emitidas 
pelo estabelecimento remetente. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 
- vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

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

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do 
imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte 
quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, segundo a legislação estadual, em 
qualquer dos seguintes casos em que não se efetivar a exportação 
(Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula terceira): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da saída da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com 
fim específico de exportação;(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - 
vigência: 11.06.07 a 26.02.13) 

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

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

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

Art. 81-A. A comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma 
empresa deve registrar no SISCOMEX, por ocasião da operação de 
exportação, para fins de comprovação ao fisco de Goiás, as seguintes 
informações, cumulativamente (Convênio ICMS 84/09, cláusula sétima): 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

I - Declaração de Exportação (DE); (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

II - O Registro de Exportação (RE), com as respectivas telas "Consulta de 
RE Específico" do SISCOMEX, consignando as seguintes informações: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

a) no campo 10: "NCM" - o código da NCM/SH da mercadoria, que deve 
ser o mesmo da nota fiscal de remessa; (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

b) no campo 11: "descrição da mercadoria" - a descrição da mercadoria, 
que deve ser a mesma existente na nota fiscal de remessa; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 
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c) no campo 13: "estado produtor/fabricante" - a identificação da sigla da 
unidade federada do estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

d) no campo 22: "o exportador é o fabricante" - N (não); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

e) no campo 23: "observação do exportador" - S (sim); (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

f) no campo 24: "dados do produtor/fabricante" - o CNPJ ou o CPF do 
remetente da mercadoria com o fim específico de exportação, a sigla da 
unidade federada do remetente da mercadoria (UF), o código da 
mercadoria (NCM/SH), a unidade de medida e a quantidade da mercadoria 
exportada; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

g) no campo 25: "observação/exportador" - o CNPJ ou o CPF do remetente 
e o número da nota fiscal do remetente da mercadoria com o fim específico 
de exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16)” 

Observa-se da legislação tributária, firmada em Convênio celebrado no 
âmbito do CONFAZ, que a exportação indireta, ou seja, aquela em que a empresa de Goiás vende 
mercadoria para outra empresa localizada em São Paulo, para que esta promova a efetiva 
exportação, mormente tratando-se de produto fungível (açúcar), a comprovação da efetiva 
exportação do produto goiano somente é possível mediante a vinculação nos documentos 
referentes à efetiva exportação, por referência ao produtor goiano, inclusive notas fiscais de 
remessa com fim específico de exportação. 

Veja-se, portanto, as seguintes obrigações acessórias: 

1º) remissão na nota fiscal de efetiva exportação (no campo Informação 
Complementar) do CNPJ do estabelecimento goiano e de dados das notas fiscais emitidas pelo 
remetente goiano (especialmente, número da nota fiscal) (conforme art. 76, I e II, do Anexo XII, do 
RCTE); 

2º) registro no SISCOMEX, com base no RE – Registro de Exportação, do 
campo 13 constando a identificação do Estado de Goiás e  no campo 24 a remissão ao CNPJ da 
empresa goiana que remeteu a mercadoria com fim específico de exportação, a identificação do 
Estado de Goiás (GO), e, no campo 25 os números das notas fiscais emitidas pelo produtor goiano 
da mercadoria (açúcar) de remessa com fim específico de exportação (art. 81-A, II, “c”, “f”, “g”, do 
Anexo XII do RCTE). 

Em não se realizando esses vínculos na nota fiscal de efetiva exportação e 
no RE, não se tem como efetivamente exportada a mercadoria fungível (açúcar), que saiu de 
Goiás com essa finalidade, entendendo-se que não houve a efetiva exportação, mas a 
reintrodução da mercadoria no mercado interno (art. 80, I e IV, do Anexo XII do RCTE). 

No presente caso, após resolução que requisitou a juntada aos autos da 
nota fiscal de efetiva exportação (fls. 144), nota-se que não há qualquer vínculo da mercadoria que 
foi exportada com a mercadoria que foi remetida de Goiás, por ausência de referência na nota 
fiscal de efetiva exportação, dos números das notas fiscais de remessa com fim específico de 
exportação. 

Quanto ao RE, observa-se que no documento original, não havia qualquer 
remissão ao Estado de Goiás, ao CNPJ do remetente goiano e às notas fiscais emitidas pelo 
remetente goiano. 

A retificação do RE ocorreu após a intimação do sujeito passivo do 
presente auto de infração, tendo sido feita a retificação em 13/10/2015, de uma intimação ocorrida 
em 07/10/2015 (fls. 019). 

Nesse sentido, dispõe o art. 138, parágrafo único, do CNT, verbis: 
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“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração”. 

Como no presente caso, a denúncia foi apresentada após o início do 
procedimento fiscal, não há que se falar em espontaneidade, obrigando-se o contribuinte ao 
pagamento do tributo, multa, mais acréscimos legais, nos termos exigidos no auto de infração. 

A defesa do sujeito passivo, por outro lado, não encontra respaldo na 
legislação nem nos fatos. 

A alegação de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
reporta-se ao mérito, ou seja, quantidade efetivamente exportada da mercadoria em confronto com 
a quantidade objeto de autuação. Ora, como não houve a comprovação da efetiva exportação, tal 
alegação é inócua, pois não houve efetiva exportação, não se podendo falar em quantidade 
exportada. Assim, rejeito a alegação de nulidade. 

No mérito, conforme já exposto, o auto de infração é procedente, tendo em 
vista que o sujeito passivo não comprova a efetiva exportação (mediante as remissões na nota 
fiscal de efetiva exportação e no RE), sendo que não há espontaneidade na retificação do RE. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, rejeito a 
preliminar de nulidade processual por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01233/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exportação. Mercadoria 
destinada à exportação, entregue no mercado interno. 
Procedência Parcial. Unânime. A não comprovação da efetiva 
exportação da mercadoria para o exterior, no prazo legal, 
implica na presunção de reintrodução da mercadoria no 
mercado interno, situação em que se deve pagar o imposto à 
alíquota interestadual, vez que não há questionamento quanto à 
circulação da mercadoria para outra unidade da federação (MG), 
resultando, ainda, em procedência parcial da acusação fiscal, 
com cálculo do ICMS com o benefício fiscal do art. 8º, XLI, do 
Anexo IX, do RCTE, uma vez que se trata de saída interestadual 
de produtos comestíveis resultantes do abate de bovinos no 
estabelecimento remetente, aplicando-se a carga tributária 
efetiva de 7% (sete por cento). 
 
PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO AO 
CONSELHO SUPERIOR. Unânime. Falta de atendimento dos 
requisitos do art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, relativamente à 
decisão cameral unânime quanto ao indeferimento do pedido de 
diligência e quanto à rejeição das preliminares de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, uma vez que os acórdãos paradigmas 
referidos são por demais genéricos e tratam de situação não 
equivalente à de que cuidam os presentes autos. 
 
SOLIDARIEDADE. Sócios-administradores. Pedido de exclusão 
da lide. Rejeitado. Decisão Não Unânime. Os sócios-
administradores que concorram para a prática da infração, por 
seus atos ou omissões, respondem solidariamente com o 
contribuinte pelo crédito tributário, nos termos do art. 45, XII, do 
CTE em harmonia com o art. 124 do CTN, sendo que a remessa 
com fim específico de exportação para estabelecimento filial 
localizado em outra unidade federativa, não comprovada a 
exportação no prazo legal, caracterizando reintrodução da 
mercadoria no mercado interno, implica necessariamente a 
responsabilização dos administradores, visto que tal 
comportamento deve ser atribuído à direção da empresa nesse 
sentido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de diligência, à preliminar de nulidade 
processual por cerceamento do direito de defesa e ao pedido de exclusão do solidário 
WESLEY MENDONÇA BATISTA, feitos pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 



peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Claudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva e 
Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento 
para julgar procedente em parte o auto de infração, reformando a decisão cameral, com 
aplicação do art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX do RCTE,  de forma que a carga tributária 
seja equivalente a 7% (sete por cento), resultando no ICMS no valor de R$ 1.451.063,90 
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil e sessenta e três reais e noventa 
centavos).  Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor,Claudio Henrique de Oliveira, Evandro 
Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão 
da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto à exclusão dos demais solidários - 
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, JEREMIAH 
ALPHONSUS O. CALLAGHAN - por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que rejeitou a preliminar de exclusão dos solidários da lide. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Paulo Diniz, Masayuki Missao, Claudio Henrique de Oliveira, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, dando-lhe provimento para excluir os demais 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou remessas com não 
incidência do ICMS para empresa comercial exportadora ou estabelecimento da mesma 
empresa as mercadorias constantes nas notas fiscais, sem que tenham sido enviadas 
para o exterior, visto que foram reintroduzidas no mercado interno, situação esta verificada 
em função da não apresentação de documentos hábeis que comprovem a efetiva remessa 
das mercadorias para o exterior no prazo regular. Em consequência, deverá recolher o 
imposto devido juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais sobre as 
referidas operações de remessa. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Wesley Mendonça Batista, 

Francisco de Assis e Silva, Jeremiah Alphonsus O Callaghan, Eliseo Santiago Perez 
Fernandez, com base no artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/91. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos fls. 03 a 17. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomarem conhecimento do 

auto de infração fls. 18 a 25. 
 
O Julgador Singular, por meio do Despacho n° 273/2016 – JULP, fls. 

3285 e 3286, resolveu encaminhar os autos à Coordenação de Comércio Exterior da 
Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para que à vista das alegações e da 
documentação anexada aos autos pela defesa, se manifestar sobre o alegado. Assim, 
afirmou que, se for o caso, deve-se consignar as alterações necessárias. 

 



Em atendimento, a autoridade revisora elaborou o Relatório 
Diligencial n° 0054/16 – COMEX (fls. 8567 e 8568), concluindo que o auto de infração 
deve ser mantido. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do resultado da diligência fls. 

8579 a 8588. 
 
O Julgador Singular, por meio da Sentença n° 982/2017 – JULP fls. 

8609 a 8617, não acatou as preliminares de nulidade apresentadas, rejeitou a solicitação 
de nova diligência e manteve os solidários na lide. Quanto ao mérito, decidiu pela parcial 
procedência do auto de infração, totalizando o valor de R$ 2.628.875,51, acrescido das 
devidas cominações legais. 

 
A Fazenda Pública Estadual, por meio do Despacho n° 384/2017-

GERF, fl. 8618, apresentou sua concordância com a decisão singular. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

decisão singular, às fls. 8619 a 8650. 
 
O sujeito passivo autuado interpôs Recurso Voluntário às fls. 8652 a 

8666, argumentando que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a 
narração da suposta infração não estaria clara, de modo que não teria compreendido se 
se tratava de descumprimento de obrigação acessória ou de inexistência de operação de 
circulação de mercadorias para o exterior; assim, afirmou que faltariam motivações 
jurídicas e fáticas para justificar a autuação; ao mais, acrescentou que o pagamento de 
ICMS é indevido, por serem imunes de tal recolhimento. Aduziu que foi ofendido o 
princípio da verdade material e formalismo moderado, pois o Fisco não comprovou 
devidamente a ocorrência da narração do auto de infração. Defendeu que as mercadorias 
foram efetivamente exportadas, e, por isso, estaria isento do ICMS segundo o artigo 3°, 
inciso II da Lei Complementar n° 87/96. Caso necessário, a fim de comprovar a alegação 
meritório, requereu diligência. Salientou que teria ocorrido erro na alíquota aplicada, tendo 
em vista que seu valor devido seria de 7%, com base no artigo 8°, inciso XLI, do Anexo IX, 
do RICMS/GO. Argumentou que mais um motivo para o cancelamento da exigência fiscal 
seria a falta de relação da multa aplicada com a suposta infração cometida. Ainda quanto 
à multa, apontou que esta teria caráter confiscatório. Solicitou realização de nova 
diligência, com a justificativa de que muitos documentos que comprovaram a exportação 
das mercadorias foram desconsiderados, pela ocorrência de erros formais, todavia, insistiu 
que meros erros formais não tirariam o direito de contribuinte ao crédito tributário. 
Requereu a nulidade do auto de infração; subsidiariamente, pediu a improcedência do 
lançamento; ainda, caso nenhum pedido fosse atendido, solicitou nova diligência; 
subsidiariamente, pediu a aplicação da base de cálculo do artigo 8°, XLI, do Anexo IX do 
RICMS/GO; que fosse feito o cancelamento da multa exigida ou sua redução; por fim, 
solicitou posterior juntada de documentos. 

 
Os solidários apresentaram Recurso Voluntário, às fls. 8668 a 8686, 

argumentando o mesmo do sujeito passivo principal. Acrescentaram que não há 
legitimidade passiva dos solidários, tendo em vista que o simples inadimplemento de 
tributo não constituiria violação à lei, assim, os preceitos do artigo 135 do CTN não foram 
respeitados.   

 
Conforme acórdão N° 796/2018 da Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, às fls. 8695 a 8714, decidiu rejeitar o pedido de diligencia 
formulado pelo sujeito passivo. Rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 



pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Rejeitar a preliminar de exclusão do solidário, sr. Wesley 
Mendonça Batista da lide, arguida pela autuada. Rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo autuado interpôs Recurso ao Conselho Pleno, às 

fls. 8742 a 8666, argumentando que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez 
que a narração da infração contida no campo descrição do fato do auto de infração em 
epígrafe não guarda nexo causal com os dispositivos legais citados no mesmo documento, 
bem como com os atos prescritivos referente à multa aplicada. Argui que o julgador 
incorreu em cerceamento do direito de defesa ao indeferir diligências, uma vez que restou 
clara a patente necessidade de análise dos documentos acostados nos autos. Argumenta 
ofensa ao princípio da verdade real, pois não há que se falar em limitação de provas no 
processo administrativo fiscal. Todos os meios legais devem ser admitidos para provar a 
verdade dos fatos em que se funda a ação. Sustentou que é evidente que não pode o 
fisco estadual exigir ICMS nas operações realizadas pela empresa autuada, visto que 
expressa a não incidência do tributo nas remessas de mercadorias para o exterior tanto 
em operações diretas como indiretas. Aduz que cumpre-nos destacar que algumas 
mercadorias foram devolvidas, hipótese em que também não há de se falar na cobrança 
de ICMS. Alega erro na alíquota aplicada, pois no caso de operação com carne oriunda de 
gado bovino, ao contrário do que entendeu a fiscalização, a alíquota é diferenciada, afirma 
que as saídas de carne em estado natural, em operação interna e interestadual, estão 
amparadas pela redução de base de cálculo de forma que a carga tributária seja 7%, 
referida redução é obrigatória para todos os entes federativos. Argumenta que o STF 
consolidou entendimento quanto ao limite da multa fiscal imposta ao contribuinte, que em 
hipótese alguma pode ser superior ao valor da obrigação principal, sob pena de ofensa ao 
princípio do não-confisco. Aduz que para a aplicação da multa prevista no dispositivo 
supra haveria que se demonstrar que a exportação não se deu dentro, nem fora do prazo 
previsto em lei, visto que o ônus da prova no caso é de fisco, o que não ocorreu no caso 
concreto. Alega inclusão indevida das pessoas físicas dos administradores. Ao final, 
requer: improcedência do auto de infração; exclusão do polo passivo os sócios 
administradores. 

 
Os solidários apresentaram Recurso ao Conselho Pleno, às fls. 8786 

a 8828, argumentando o mesmo do sujeito passivo principal. Ao final, requer: 
improcedência do auto de infração; exclusão do polo passivo os sócios administradores. 

 
 
V   O   T   O 
 
 
No presente processo, a acusação fiscal é que o sujeito passivo 

realizou remessas de produtos comestíveis resultantes do abate de bovinos, com não 
incidência do ICMS, para estabelecimento filial exportador localizado no Estado de Minas 
Gerais, sem que tenham sido, de fato, enviadas para o exterior, em razão da não 
apresentação da documentação comprobatória da efetiva exportação, no prazo 
regulamentar, motivo pelo qual são consideradas reintroduzidas no mercado interno. 

 
A decisão cameral foi UNÂNIME quanto ao indeferimento do pedido 

de diligência e quanto à rejeição das preliminares de nulidade processual por cerceamento 
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 



Tratando-se de decisão unânime, há para apreciação do recurso pelo 
Conselho Superior, do juízo de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09, que o sujeito passivo tipificou com fundamento na alínea “a”, ou seja, 
decisão cameral unânime divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. 

 
Observa-se pela leitura das decisões paradigmas com transcrição de 

ementas e trechos de acórdãos no texto dos recursos ao Conselho Superior apresentados 
pelos sujeitos passivos, que as decisões paradigmas embora tratem de nulidades por 
cerceamento e insegurança na determinação da infração, não são de matérias idênticas 
às apreciadas no presente processo, visto que cuidam de “mercadorias destinadas ao uso 
e consumo e ativo imobilizado”, relativamente à exigência de estorno de créditos, e outro, 
em virtude de “incompreensão da origem do crédito aproveitado indevidamente, aliado ao 
fato de que as citadas cópias dos livros registro de entradas estaduais e interestaduais 
não foram anexadas aos autos”, enquanto que a matéria tratada no presente processo diz 
respeito a mercadorias remetidas com fim específico de exportação cuja saída para o 
exterior, no prazo legal, não foi comprovada, pela documentação QUE DEVE SER 
JUNTADA PELO CONTRIBUINTE PARA PROVAR A EXPORTAÇÃO. Ou seja, a decisão 
paradigma e a presente causa tratam de matérias de provas totalmente diversas na 
origem e quanto à matéria, não se podendo falar em “matéria idêntica” prevista na alínea 
“a” do inciso II do art. 41 da Lei nº 16.469/09. 

 
Quanto ao mérito, embora exista decisão cameral unânime quanto à 

procedência do auto de infração, deve-se admitir o recurso relativamente ao pedido dos 
sujeitos passivos de aplicação ao cálculo do ICMS devido do benefício fiscal do art. 8º, 
XLI, do Anexo IX, do RCTE, uma vez que inteiramente aplicável ao presente caso. 

 
Com efeito, dispõe o citado dispositivo legal: 
 

“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

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

XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de 
carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 
salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e 
de gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, observado o seguinte 
(Convênio ICMS 89/05, cláusula primeira): 

a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 31.12.10. 

REVOGADA A ALÍNEA "A" DO INCISO XLI DO ART. 8º PELO ART. 6º DO DECRETO Nº 7.184, DE 
12.11.10 - VIGÊNCIA: 01.01.11. 

a) revogada; 

b) o benefício previsto neste inciso aplica-se cumulativamente com os créditos outorgados previstos nos 
incisos V e VI do art. 11, hipótese em que o percentual de 9% (nove por cento) previsto naqueles incisos 
deve ser reduzido para 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação; (Redação acrescida pelo 

Decreto nº 6343 - vigência: 01.01.06 a 30.11.17) 

b) o benefício previsto neste inciso aplica-se cumulativamente com os 
créditos outorgados previstos nos incisos V e VI do art. 11, hipótese em que 
o percentual previsto naqueles incisos deve ser reduzido para 4% (quatro 
por cento) sobre o valor da operação; (Redação conferida pelo Decreto nº 9.103 - 

vigência: 01.12.17) 

c) o contribuinte deve ser signatário de termo de acordo de regime especial com a Secretaria da 
Fazenda, para tal fim; 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 05.07.09 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2005/cv089_05
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REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO XLI DO CAPUT DO ART. 8º PELO ART. 4º DO DECRETO Nº 
6.938, DE 01.07.09 - VIGÊNCIA: 06.07.09 

c) REVOGADA 

d) o Secretário da Fazenda pode expedir ato que estabeleça o controle 
sobre a operação interestadual, com vistas a garantir o efetivo cumprimento 
das exigências para se fazer jus ao benefício fiscal.” 

 
O art. 80, § 2º, do Anexo XII do RCTE estabelece que nos casos em 

que não se efetivar a exportação o ICMS deve ser pago mediante utilização da alíquota 
própria, observados os benefícios fiscais aplicáveis, e atendidas as condições 
estabelecidas pela legislação. 

 
Em função de o referido benefício fiscal ser decorrente de convênio 

celebrado no âmbito do CONFAZ, sua fruição não está subordinada ao cumprimento das 
condições estabelecidas nos §§ 1º a 7º, do art. 1º do Anexo IX do RCTE (quais sejam, 
“adimplência”, “crédito tributário exigível não inscrito em dívida ativa” e pagamento de 
“Protege Goiás”). 

 
A única condição estabelecida originalmente no art. 8º, XLI, alínea 

“c”, do Anexo IX, do RCTE, que foi motivo de rejeição desse pedido de aplicação do 
benefício fiscal em instância cameral, era a exigência de que o contribuinte fosse 
signatário de Termo de Acordo de Regime Especial com a Secretaria da Fazenda, que o 
contribuinte não era, mas que foi revogada em 06/07/2009, pelo Decreto nº 6.938/2009, ou 
seja, anteriormente aos fatos geradores objeto de autuação (referente a 2010 em diante). 

 
Considerando que houve na decisão cameral procedência parcial no 

montante de ICMS de R$ 2.628.875,51 (BC R$ 21.907.295,92 alíquota de 12%), tendo em 
vista que o ICMS foi calculado por dentro, promovo exclusão do valor do ICMS calculado a 
12% da base de cálculo, e procedo ao cálculo do ICMS a 7% (sete por cento), com 
reinclusão desse montante na base de cálculo (valor da mercadoria/93%), resultando em 
nova base de cálculo no valor de R$ 20.729.484,31 e ICMS correspondente de R$ 
1.451.063,90 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, sessenta e três reais e 
noventa centavos), multa, mais acréscimos legais. 

 
A multa que os sujeitos passivos alegam ser confiscatória, em virtude 

de ultrapassar o montante do imposto, não o é mais, visto que com o advento do § 11, 
inciso I, alínea “a”, do art. 71, da Lei nº 11.651/91 – CTE a multa ficou limitada ao valor do 
ICMS exigido no processo. 

 
Em relação aos solidários, todos eles, são obrigados ao pagamento 

do crédito tributário juntamente com o contribuinte, considerando o disposto no art. 45, XII, 
do CTE e art. 124 do CTN, pois, na condição de sócios-administradores, por seus atos os 
omissões concorreram para a prática da infração, visto que, se houve saída de mercadoria 
com não incidência para estabelecimento filial localizado em outra unidade federativa, e 
em virtude disso, não houve o pagamento do ICMS, posteriormente a empresa deixou de 
exportar as mercadorias e houve reintrodução das mesmas no mercado interno (na 
medida em que o contribuinte não logrou comprovar as exportações com documentação 
hábil). Ora, tal comportamento empresarial somente deve ser atribuído à direção da 
empresa. Nesse sentido, voto pela rejeição do pedido de exclusão dos solidários da lide. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos dos Conselheiros, 

voto no sentido de conhecer do recurso ao Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e julgar procedente em parte o auto de infração 



no valor de ICMS de R$ 1.451.063,90 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, 
sessenta e três reais e noventa centavos), multa, mais acréscimos legais. Também, por 
votação unânime, inadmito o recurso relativamente ao pedido de diligência e às 
preliminares de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e insegurança 
na determinação da infração. Quanto aos solidários, por maioria de votos, conheço do 
recurso, nego-lhes provimento para rejeitar o pedido de exclusão da lide. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01254/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Remessa de produtos com 
o fim específico de exportação. Não comprovação da 
exportação. Incidência do ICMS. Procedência Parcial. 
 
1. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento 
do imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço 
de transporte quando for o caso, monetariamente atualizado, 
sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, segundo a 
legislação estadual, no caso de não se efetivar a exportação, 
após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
contados da data da saída da mercadoria do seu 
estabelecimento, no caso de remessa com fim específico de 
exportação (Decreto nº 4.852/97, Anexo XII, art. 8º, I); 
 
2. Quando a remessa com o fim específico de exportação for 
realizada mediante operação interestadual, deve ser aplicado o 
benefício fiscal da redução da base de cálculo previsto no art. 
8º, inciso XLI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros João Divino de Brito e Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo 
José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Denilson Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  
1.107.786,05 (um milhão, cento e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinco 
centavos), em razão da aplicação do benefício fiscal da redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º, inciso XLI do Anexo IX do RCTE. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Denilson Alves Evangelista, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e Andrea Aurora 
Guedes Vecci, que votaram pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada remeteu com não incidência do ICMS as mercadorias 
constantes das Notas Fiscais relacionadas na planilha de fls. 10 a 16, com o fim específico 
de exportação, para a empresa MARFRIG FOODS S/A, inscrita no CNPJ n. 



03.853.896/0003-01, estabelecida na cidade de Promissão, Estado de São Paulo, e não 
comprovou a exportação, tendo em vista que os Registros de Exportação informados no 
Sistema de Exportação – SISEXP, indicam no campo “UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
PRODUTORA/DADOS DO FABRICANTE”, CNPJ’s diferentes do da autuada e Unidade 
da Federação diferente de Goiás. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 38, § Único e 64, da Lei 

nº 11.651/91, c/c o art. 81-A, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso IX, alínea “b”, c/c o § 9º, inciso II, da Lei nº 
11.651/91.  

 
O lançamento foi instruído com a Nota Explicativa de fls. 06 a 08; 

Relatório SISESP DE NOTAS FISCAIS DE REMESSA COM O FIM ESPECÍFICO DE 
EXPORTAÇÃO; DANF’S e Registros de Exportação de fls. 36 e seguintes.  

 
Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei n. 

11.651/91 o sócio-administrador MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS.   
 
Intimada para pagamento da quantia devida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 2226 a 
2253, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Que o sócio-administrador foi incluído indevidamente na lide 
como solidário; 

 
2 – Que o lançamento deve ser considerado improcedente, tendo em 

vista que a exportação foi devidamente comprovada, conforme documentos juntados às 
fls. 2267 a 3361. 

 
Por meio do Despacho n. 322/2016, de fl. 3363, o julgador de piso 

converteu o julgamento em diligência e encaminhou o processo à Coordenação de 
Comércio Exterior, para fins de análise dos documentos apresentados pela empresa 
autuada. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

3364 a 3372, onde o diligenciador promoveu a exclusão de 31 (trinta e uma) notas fiscais 
que a empresa havia reconhecido que não houve a comprovação da exportação e 
promoveu o pagamento do ICMS, reduzindo, dessa forma, o valor do crédito tributário 
para R$ 2.690.337,55 (dois milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
Em relação aos documentos apresentados relativamente às demais 

notas fiscais informou que não foram considerados, tendo em vista que os mesmos 
informaram que as mercadorias exportadas eram originárias do Estado de São Paulo. 

 
Após a manifestação da empresa autuada o julgador singular 

prolatou a Sentença n. 1312/2017, de fls. 3404 a 3408, considerando parcialmente 
procedente nos termos da revisão.  

 
Por meio do Despacho n. 512/2017, de fls. 3409, a Representação 

Fazendária manifestou a sua concordância com a decisão singular.  
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

3422 a 3450, alegando, o seguinte: 



 
1 – Nulidade da decisão singular por falta de fundamentação; 
 
2 – Exclusão do sujeito passivo solidário; 
 
3 – Improcedência do lançamento, tendo em vista que a exportações 

foram devidamente comprovadas conforme comprovam os Registros de Exportação 
devidamente corrigidos e as notas fiscais de efetiva exportação de fls. 3454 a 2834. 

 
Em sessão realizada no dia 12/07/17 a Segunda Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência e encaminhou o 
Processo à Gerência de Comércio Exterior, por meio da Resolução n 062/2017, de fls. 
3837 a 3839, com solicitação de análise dos argumentos e documentos apresentados pela 
empresa autuada, especialmente os Extratos dos Registros de Exportação, de fls. 3454 a 
3834, com as atualizações feitas em 22 e 23/11/16, alterando o campo DADOS DO 
FABRICANTEE, para indicar o CNPJ pertencente à empresa autuada, bem como o 
Estado de Goiás como unidade da Federação produtora das mercadorias.  

 
O processo retornou a julgamento com o Relatório Diligencial n. 

0037/17, de fls. 3.840 a 3850, no qual o revisor informa que a pretensa alteração dos 
Registros de Exportação não obedecei legislação que rege a matéria, além de ter sido 
efetuada 03 (três) anos após a averbação dos registros.  

 
Informou, ainda, que as notas fiscais juntadas ao processo com a 

finalidade de comprovar a exportação foram emitidas sem o cumprimento das exigências 
feitas no art. 76, do Anexo XII, do Decreto n. 4.852/97.  

 
Intimada do resultado da revisão a empresa compareceu ao 

processo por meio das peças de fls. 3865 a 3868 e 3875 a 3882, repetindo os argumentos 
anteriormente apresentados.  

 
É o relatório.    
   
  
                         V O T O 

 
As operações de exportação estão alcançadas pela não incidência 

do ICMS nos termos da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 
 
“Art. 37. O imposto não incide sobre: 
 
I - operações: 
a)  
b)  que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e 
produtos industrializados semi-elaborados; 
 
[...] 
 
Art. 38. Equipara-se às operações de que trata o inciso I, “a”, do artigo anterior, 
incluída a prestação de serviço de transporte vinculada a essas operações, a saída 
de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, 
destinada a: 
 
I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings” ou outro estabelecimento da 
mesma empresa; 
 



II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, deverão ser atendidas as obrigações 
acessórias estabelecidas na legislação tributária.” 

 
As obrigações acessórias referidas no Parágrafo Único, do art. 38, da 

Lei n. 11.651/91, acima transcrito, vigente à época dos fatos, encontram-se positivadas no 
Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97. Vejamos: 

  
“Art. 76. O estabelecimento da empresa comercial exportadora, inclusive tranding, 
ou outro estabelecimento da mesma empresa remetente, ao emitir nota fiscal com 
a qual a mercadoria, total ou parcialmente, é remetida para o exterior, deve fazer 
constar, no campo INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (Convênio ICMS 84/09, 
cláusula terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

I - o CNPJ ou o CPF do estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16)  
 

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento 
remetente; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16); 

[...] 
 
Art. 77. Relativamente à operação de que trata esta seção, o estabelecimento 
destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito por força da legislação 
de seu Estado, deve emitir o documento denominado MEMORANDO-
EXPORTAÇÃO, conforme modelo constante do Apêndice XXI, contendo, no 
mínimo, as seguintes indicações (Convênio ICMS 84/09, cláusula quarta): 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 
 
I - denominação: MEMORANDO-EXPORTAÇÃO; (Redação conferida pelo Decreto 
nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 
 
II - número de ordem e número da via; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - 
vigência: 11.06.07 a 31.05.16) 
 
III - data da emissão; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 
11.06.07) 
IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ, do 
estabelecimento emitente; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09) 
 
V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do 
estabelecimento remetente da mercadoria; (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09) 
 
VI - série, número e data da nota fiscal de remessa com fim específico de 
exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 
 
VI - chave de acesso, número e data da nota fiscal de remessa com fim específico 
de exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 8.802 - vigência: 01.06.16) 
 
VII - série, número e data da nota fiscal de exportação; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

 
[...] 
 
Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto 
devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte quando for o caso, 
monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, 
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segundo a legislação estadual, em qualquer dos seguintes casos em que não se 
efetivar a exportação (Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula 
terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 
 
I - após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da 
saída da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com fim 
específico de exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
27.02.13) 
 
[...] 
 
§ 2º-A Na hipótese prevista neste artigo o ICMS deve ser pago mediante utilização 
da alíquota própria, observados os benefícios fiscais aplicáveis e atendidas as 
condições estabelecidas pela legislação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 
8.019 - vigência: 08.10.13) 
 
[...] 
 
§ 7º As alterações dos registros de exportação, após a data da averbação do 
embarque, somente são admitidas após anuência formal de um dos gestores do 
SISCOMEX, mediante formalização em processo administrativo específico, 
independentemente de alterações eletrônicas automáticas. (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09)” 

 
No caso vertente, a empresa autuada emitiu aproximadamente 600 

(seiscentas) notas fiscais relativas a produtos resultantes do abate de bovinos, com o fim 
específico de exportação no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, destinadas 
a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.853.896/0003-
01, sediada no município de Promissão no Estado de São Paulo.  

 
Ao promover as verificações o fisco constatou a existência no 

Sistema de Exportação – SISEXP – de Registro de Exportação, porém, indicando no 
campo “UNIDADE DA FEDERAÇÃO PRODUTORA/DADOS DO FABRICANTE”, o Estado 
de São Paulo e o CNPJ n. 03.853.896/0003-01, pertencente à empresa exportadora, em 
desacordo com o inciso IV, do art. 77, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97, acima 
transcrito. 

 
Em 22 e 23 de novembro de 2016, após, portanto, à lavratura do 

auto de infração e, inclusive, a sentença singular, foi promovida a alteração no Registro de 
Exportação, fazendo constar como unidade da Federação produtora da mercadoria o 
Estado de Goiás, bem como o CNPJ da empresa autuada, porém, sem nenhuma prova no 
sentido de que referida alteração foi efetivada com a anuência formal de um dos gestores 
do SISCOMEX, mediante formalização em processo administrativo específico, 
independentemente de alterações eletrônicas automáticas, conforme o disposto no § 7º, 
do art. 80, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Por outro lado, não podemos ignorar que a autorização para 

alteração prevista no referido dispositivo legal foi inserida na legislação para atender 
aqueles casos relacionados a erros cometidos pela empresa no momento da emissão do 
Registro de Exportação, situação diferente do caso vertente, onde durante 2 (dois) anos 
foram emitidas Registros de Exportação indicando o Estado de São Paulo como produtor 
das mercadorias ao invés do Estado de Goiás, situação que pode, inclusive, ter redundado 
em utilização dos referidos documentos para comprovar a exportação de mercadorias 
realmente produzidas no Estado de São Paulo e, em razão da alteração, estar sendo 
utilizados também para comprovar a exportação de mercadorias produzidas pelo Estado 
de Goiás.  
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Não podemos negar que é bastante sintomático o fato de a empresa 
exportadora, cometer o mesmo “erro” na emissão do Registro de Exportação e da Nota 
Fiscal de exportação, durante dois exercícios seguidos, indicando no primeiro documento 
unidade da Federação e CNPJ diferentes do Estado produtor das mercadorias e, no 
segundo documento, omitindo, por completo as referidas informações, situação capaz de 
propiciar a utilização dos referidos documentos para comprovar a exportação de 
mercadorias oriundas dos Estado de Goiás. 

 
Com essas considerações, entendo que razão assiste aos atores do 

procedimentos quando consideraram que os Registros de Exportação cujas informações 
relativas ao Estado produtor das mercadorias foram objetos de correção somente 2 (dois) 
anos após o registro no SISCOMEX e, ainda assim, sem o cumprimento do rito previsto no 
§ 7º, do art. 80, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97, bem como as notas fiscais de 
exportação emitidas sem as informações relativas ao CNPJ do estabelecimento remetente 
e o número, série e data de cada nota fiscal por ele emitida, conforme exigência contida 
nos inciso I e II, do art. 76, do referido Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97, não comprovam 
a exportação das mercadorias remetidas com o fim específico de exportação.  

 
Em relação a alíquota aplicável, cumpre ressaltar que quando do 

julgamento do Processo n. 4 0108007 269 43, o Conselho Superior decidiu que nos casos 
de falta de comprovação de exportação de mercadoria, deve ser aplicada a alíquota 
interestadual conforme explicitado na EMENTA do ACÓRDÃO DO CONP N. 01220/15. 
Vejamos: 

 
“III. O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do imposto devido, 
monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, 
previstos na legislação tributária, nos casos em que não se comprovar a efetiva 
exportação (Convênio ICMS 113/96, cláusula sexta) de mercadoria remetida com 
esse fim, devendo o cálculo do imposto ser realizado com a alíquota de 12% (doze 
por cento), se a remessa com o fim de exportação fora realizada mediante 
operação interestadual.”  

  
Por outro lado, o § 2º, do art. 80, do Anexo XII, do Decreto nº 

4.852/97, assevera que na hipótese prevista neste artigo o ICMS deve ser pago mediante 
utilização da alíquota própria, observados os benefícios fiscais aplicáveis e atendidas as 
condições estabelecidas pela legislação.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar o art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do 

Decreto nº 4.852/97, com fundamento no Convênio ICMS n. 89/05, prevê a redução da 
base de cálculo do ICMS de forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 7% (sete por cento) na saída interestadual de carne e demais 
produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos e temperados, 
resultantes do abate de gado bovino e outros animais.  

 
Em razão de o referido benefício fiscal ser decorrente de convênio 

sua fruição não está subordinada ao cumprimento das condições estabelecidas nos §§ 1º 
a 7º do art. 1º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Cumpre ressaltar, que a Portaria n 166/2006-GSF não estabelece 

qualquer condição ou tipo de controle com vistas a garantir o efetivo cumprimento das 
exigências para se fazer jus ao benefício fiscal em questão (art. 8º, inciso XLI, alínea “d” 
do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97), tendo sido editada com o fim específico de permitir 
aos estabelecimentos já signatários de Termos de Acordo de Regime Especial – TARE, 
para fruição de benefício fiscal do crédito outorgado previsto no art. 11, inciso V, do Anexo 



IX, do Decreto nº 4.852/97, a fruição cumulativa do benefício de redução da base de 
cálculo previsto no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, sem 
necessidade de celebração de novos TARES.  

 
A única condição estabelecida originariamente no art. 8º, inciso XLI, 

alínea “c”, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, que exigia que o contribuinte fosse 
signatário de Termo de Acordo de Regime Especial com a Secretaria da Fazenda, para tal 
fim, foi revogada em 06/07/09 pelo Decreto nº 6.938/2009. 

 
Finalizando, salientamos que a Administração Tributária Estadual por 

meio de seus órgãos Consultivos tem externado o entendimento no sentido de que a 
utilização do benefício fiscal de redução da base de cálculo (isenção parcial) do ICMS, 
quando não condicionado, é obrigatória e não facultativa, a exemplo da orientação 
emanada dos Pareceres nºs. 1.487/09=GPT, 1.266/10-GPT, 1.369/11-GEOT, 
573/17GEOT, etc.  

 
A conta do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 1.107.786,05 (um milhão, cento e sete mil, 
setecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), em razão da aplicação do benefício 
fiscal da redução da base de cálculo previsto no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97.  
 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2018. 
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01272/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. 
COMPROVAÇÃO. REGISTRO SISCOMEX, CAMPOS 13 E 24. 
DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CUMPRIDAS 
ADEQUADAMENTE. IMPROCEDÊNCIA.  
 
1. O uso de qualquer meio de prova é, em tese, viável, desde que 
não afronte direitos e garantias e seja moralmente aceitável, 
uma vez que, salvo raríssimas exceções no direito Pátrio, não 
existe hierarquia de provas. Aceitar que tão-somente os campos 
13 e 24, mal preenchidos, têm autonomia isolada e dissociada 
de quaisquer outras evidências probatórias que apontam para a 
efetiva exportação das mercadorias equivaleria a erigir tal 
informação ao status de prova tarifada, em desprezo ao 
princípio da liberdade das provas. 
2. A se ter por corretas as demais obrigações acessórias 
impostas ao procedimento de exportação, em especial, as que 
determinam as remissões recíprocas entre as notas fiscais de 
remessa, notas fiscais de exportação, RE e memorandos de 
exportação, a menção equivocada nos campos 13 e 24 melhor 
se classifica como lapso material no preenchimento do 
SISCOMEX, passível de exigência, apenas, de multa formal 
específica para a infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado remessas para outro estabelecimento da mesma empresa, situado fora do 
Estado de Goiás, sob a condição de remessa com fim específico de exportação (CFOP 
6501), operação sem incidência do ICMS, sem a devida comprovação de que as 
mercadorias tenham sido de fato exportadas dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de saída de seu estabelecimento. Assevera a inicial que os dados foram 
obtidos nos Despachos de Exportação e, em especial, no campo de número 24 – dados 
do fabricante- dos Registros de Exportação, onde constam Estados diversos ao Estado de 
Goiás. Tal conduta qualificaria as mercadorias como em situação fiscal irregular pelo não-
recolhimento do ICMS devido pela sua internalização. 

A infração foi capitulada nos arts. 38, parágrafo único e 64, ambos do 
CTE, combinados com o art. 80, I e 81-A do Anexo XII do RCTE. A penalidade, por seu 



turno, é a que consta do art. 71, IX, “b” do CTE, qualificada pelo §9º, I do mesmo 
dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 1.826.612,12, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2010. O auto de infração foi lavrado 
em 30/11/15. 

 
Foram identificados como co-responsáveis pelo crédito tributário 

FELIPE AUGUSTO FRIZZO e VINICIUS SILVÉRIO ESTRELA, com fundamento no art. 
45, XII do CTE, na condição de administradores da empresa.  

 
Compõem a instrução processual Fazendária: 
1) Descrição complementar da Ocorrência (fls. 3/ 4); 
2) Notificação fiscal (fls. 7); 
3) Cópia do livro RUDFTO, indicando o início da ação fiscal em 

28/10/15 (fls. 9); 
4) Demonstrativos fiscais (fls. 10 a 33); 
5) Mídia CD (fls. 34). 
 
Os solidários foram intimados da ação fiscal via AR, em 22 e 

23/12/15 (fls. 38 e 39). A empresa fora, por seu turno, intimada por meio editalício, no 
DOE publicado em 29/12/15 (fls. 41).  

A empresa GOBBA LEATHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
apresentou impugnação, fls. 47. 

Asseverou que as mercadorias foram remetidas para seu próprio 
estabelecimento, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com não-incidência do 
ICMS, em virtude de se tratar de remessas com o fim específico de exportação, fato que 
realmente aconteceu.  

Aponta que, em caso análogo, o CAT já havia entendido por correto 
o procedimento da impugnante (processo 4011403602162). Ademais, há não-incidência 
de ICMS na mera circulação física de mercadorias (súmula nº 166 STJ). 

Também aduz que não há lei ou norma infralegal a estabelecer que, 
na remessa com fim específico de exportação, a industrialização seja realizada por 
estabelecimento localizado no estado do remetente ou pelo próprio remetente.  

 
Alega a existência de nulidade por utilização de presunção sem base 

fática comprovada.  
 

Também informa que as notas fiscais de saídas para o exterior 
emitidas pela exportadora, no RS, utilizam o CFOP 7501, vinculando e fazendo expressa 
remissão à nota fiscal de saída emitida pela filial goiana, que é a remetente da mercadoria 
com fim específico de exportação. Discorre, sob outra linha de argumentação, que o Fisco 
goiano considerou como não exportadas mercadorias cujo registro de exportação 
mencionava no campo 24 o Estado de Goiás como exportador, conforme lista às fls. 73 
dos autos.  

Sob o plano constitucional, afirma que a multa cominada é 
confiscatória (art. 150, IV da CF/88). 

Junta os documentos às fls. 91 a 878 dos autos.  

De igual forma, FELIPE AUGUSTO FRIZZO comparece aos autos, 
fls. 880. Adere às argumentações já expendidas pelo devedor principal o argumento que 
há, nos autos, impossibilidade de se imputar ao sócio responsabilidade pelo crédito 
tributário supostamente devido pela sociedade. Cita os arts. 124 e 135 do CTN, no sentido 



de que tal responsabilidade somente poderia ser imputada após o devido processo legal, 
com observância do contraditório.  

O outro co-responsável, VINÍCIUS SILVÉRIO ESTRELA também 
promoveu, em peça apartada, fls. 944, sua defesa, sob a mesma linha perfilhada pelo 
sócio citado alhures.  

Submetidos os autos a julgamento singular, foram rejeitadas as 
pretensões da defesa e mantido, na íntegra, o teor do lançamento, conforme 
fundamentações expostas às fls. 1008 a 1017 dos autos.  

Da decisão houve recurso voluntário, interposto pelo sujeito 
passivo principal (fls. 1027), na qual a mesma reitera as mesmas argumentações trazidas 
em sede singular.  

Adere à sua manifestação a sua discordância acerca da tese 
sustentada pelo julgador singular, no sentido de que não caberia ao CAT promover o 
afastamento da aplicação de norma reputada inconstitucional, no que toca à transferência 
de mercadorias e a posição exposta pelo STJ por meio de recurso repetitivo e na súmula 
166. Na verdade, deveria fazê-lo, sob o aspecto do controle de legalidade, que é um dos 
misteres impostos à administração pública.  

Pede, ao final, que seja anulado o lançamento, visto que realizado 
por presunção sem base fática ou sua improcedência. Sucessivamente, pede que sejam 
excluídas dos levantamentos fiscais as notas fiscais mencionadas às fls. 1055 dos autos e 
reduzida a multa aplicada, para o patamar de 20%.  

Da mesma forma, FELIPE AUGUSTO FRIZZO e VINÍCIUS 
SILVÉRIO ESTRELA apresentaram suas razões de irresignação (fls. 1064 e 1123), 
aderindo às considerações expostas em recurso voluntário interposto pela empresa da 
qual são sócios. Agregam às questões ali volvidas o pedido de sua exclusão da lide, pelos 
motivos já alinhavados na fase singular.  

Os autos seguiram a julgamento na IVCUL, em 16/01/2017. 
Deliberou-se, na oportunidade, por encaminha-los em diligência ao órgão de origem, nos 
seguintes termos (fls. 1183): 

 
“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16/01/2017, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  
  
CONSIDERANDO que a exportação indireta pode ser definida como a 
saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, 
destinada a estabelecimento da mesma empresa (art. 3º, parágrafo 
único, I da Lei Complementar n. 87/96), sendo que "o fim específico de 
exportação" deixa claro que qualquer outra ulterior destinação da 
mercadoria configurará reintrodução no mercado interno; 
 
CONSIDERANDO que as notas fiscais emitidas, relacionadas nos 
levantamentos fiscais que acompanham a inicial, fazem remissões 
recíprocas entre si, nos termos do art. 75 e seguintes do Anexo XII do 
RCTE, havendo, inclusive, suas expressas menções nos Extratos de 
Declaração de Despacho – SISCOMEX e aparente coerência de datas e 
quantidades, a exemplo das notas fiscais n. 189 (fls. 96), 9632 (fls. 97) 
e declaração de despacho n. 2100085403/5 (fls. 106); 
 
CONSIDERANDO que o intuito principal das obrigações acessórias 
veiculadas na Legislação acerca dos procedimentos de exportação é 
emprestar à coisa fungível o máximo de identidade possível, com 



vistas a identifica-la em todo o seu trajeto até a exportação, 
permitindo à Fiscalização percorrer este caminho e ratificar a 
legitimidade dessas operações; 
 
CONSIDERANDO que, a priori, as mercadorias relacionadas nas notas 
fiscais juntadas a título de instrução probatória fiscal apontam para a 
saída efetiva das mesmas referidas mercadorias do território nacional, 
remanescendo, entretanto, um suposto descumprimento formal do art. 
81-A, II, "c" e "f" do Anexo XII do RCTE;  
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, ENCAMINHAR os autos à 
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR, órgão 
da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (GEAF), no escopo de se: 
 
1- Verificar e informar, conclusivamente, se as mercadorias 
constantes das notas fiscais de exportação mencionadas no anexo III 
do levantamento, as quais fazem expressa menção às respectivas 
notas fiscais de remessa com o fim específico de exportação 
(conforme exemplo anterior), e que também são mencionadas nas 
DE's, saíram efetivamente do território nacional; 
 
2- Informar se a causa de pedir do lançamento é unicamente a menção 
equivocada, por parte do sujeito passivo, dos campos "13" e "24" dos 
RE.  
 
Após, ENCAMINHE-SE à Gerência de Controle e Preparo Processual 
(GEPRO), para que o sujeito passivo, por intermédio de seu 
Advogado, havendo interesse, se manifeste sobre as informações 
prestadas no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho e Heli José da Silva.  
 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência.” 

 

A resposta seguiu às fls. 1185 dos autos. Em fundamentado 
arrazoado, fls. 1185 a 1192, conclui que as obrigações acessórias não foram totalmente 
cumpridas, fator que impede que se tenham por exportadas as mercadorias. Não haveria, 
nos autos, comprovação inequívoca de que a mercadoria exportada é a mesma, 
considerando a falha de informação nos campos 13 e 24 dos RE. Ademais, as 
desonerações das operações de exportação estabelecida na LC nº 87/96 é responsável 
pela considerável diminuição das receitas que deveriam ingressar nos cofres estaduais, 
sendo mister o controle e auditoria dessas operações.  

A recorrente se manifesta às fls. 1200 dos autos. Adverte que em 
processo análogo, de nº 4011403602162, o Conselho superior julgara improcedente o 
lançamento. Assevera que as notas fiscais emitidas, relacionadas à autuação, fazem 
remissão recíproca entre si, havendo, inclusive, suas expressas menções nos Extratos de 
declaração de despacho. Reitera, ao final, a improcedência do feito.  

Também comparecem, em peças apartadas, FELIPE AUGUSTO 
FRIZZO e VINÍCIUS SILVÉRIO ESTRELA, com argumentações que reproduzem as 
trazidas pelo sujeito passivo principal.  

É o relatório.  
 

V O T O 



 

De início, verifica-se, nos autos, que a empresa fora intimada do 
lançamento por meio editalício, no DOE publicado em 29/12/15 (fls. 41). A se considerar 
que tal meio de intimação dá por cientificado o contribuinte no 3º dia após a publicação no 
DOE (art. 15, V da Lei nº 16469/09), a intimação do sujeito passivo principal fora 
aperfeiçoada em 1º/01/16, data em que o crédito tributário estaria extinto pela decadência, 
ao menos em relação ao sujeito passivo principal, nos termos do art. 173, I do CTN.  

A par disso – e a considerar que há solidários nos autos – os quais 
foram intimados antes do termo ad quem decadencial, reputo imprescindível que haja, da 
parte desse órgão julgador, pronunciamento sobre as demais questões que envolvem os 
autos. Também nos valemos, nessa oportunidade, da prerrogativa descrita no §1º do art. 
18 do Regimento interno, no sentido de que “quando puder decidir sobre o mérito a favor 
da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la”. 

Consta dos autos que as notas fiscais emitidas, relacionadas nos 
levantamentos fiscais que acompanham a inicial, fazem remissões recíprocas entre si, nos 
termos do art. 75 e seguintes do Anexo XII do RCTE, havendo, inclusive, suas expressas 
menções nos Extratos de Declaração de Despacho – SISCOMEX e aparente coerência de 
datas e quantidades, a exemplo das notas fiscais n. 189 (fls. 96), 9632 (fls. 97) e 
declaração de despacho n. 2100085403/5 (fls. 106). De outra monta, o levantamento fiscal 
às fls. 13 reputa por não exportadas as mercadorias para as quais os registros de 
exportação, campo 24, não mencionavam o Estado de Goiás. Traduzindo e miúdos, não 
obstante toda a documentação acostada aos autos apontar expressamente para a origem 
Goiana das mercadorias exportadas, a descrição em sentido oposto, constante do campo 
24, teria – na visão do Fisco - o condão de anular todas as demais evidências que 
corroboram a saída efetiva das mercadorias do território Brasileiro.   

Assevere-se que é o registro no SISCOMEX que demarca, 
efetivamente, a exportação das mercadorias, conforme se descreve no seguinte excerto 
de decisão, emanada do STF, ainda que acerca de outro tributo: 

“O Decreto-lei nº 1.578/77 estabelece, em seu art. 1º, § 1º: 'Art. 1º - O 
imposto sobre exportação, para o estrangeiro, de produto nacional ou 
nacionalizado tem como fato gerador a saída deste do território 
nacional. § 1º - Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da 
expedição da guia de exportação ou documento equivalente.' Por sua 
vez, o Decreto nº 660/92, que instituiu o Sistema Integrado de 
Comércio Exterior - SISCOMEX, equiparou o registro das operações 
de exportações à guia de exportação: 'Art. 6º § 1º - Para todos os fins e 
efeitos legais, os registros informatizados das operações de 
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de 
Exportação, à Declaração de Exportação, ao Documento Especial de 
Exportação, à Guia de Importação e à Declaração de Importação.' 
Constata-se, então que o fato gerador do imposto de exportação 
ocorre quando da expedição de guia de exportação ou documento 
equivalente, ou seja, o registro no SISCOMEX.” (RExtr 231383, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/12/2005, publicado 
em DJ 14/02/2005 PP-00048 REPUBLICAÇÃO: 23/02/2006 PP-00053) 

 
Ora, o registro fora realizado tempestivamente. A se ter por corretas 

as demais obrigações acessórias impostas ao procedimento de exportação, em especial, 
as que determinam as remissões recíprocas entre as notas fiscais de remessa, notas 
fiscais de exportação, RE e memorandos de exportação, a menção equivocada nos 
campos 13 e 24 melhor se classifica como lapso material no preenchimento do 
SISCOMEX, passível de exigência, apenas, de multa formal específica para a infração.  



 
Portanto, o que se pode ter por legítimo é que a empresa cumpriu 

apenas parcialmente as obrigações acessórias descritas no art. 81-A do Anexo XII, em 
vigor à época da ocorrência dos fatos geradores, em especial o preenchimento dos seus 
campos 13 e 24: 

 

“Art. 81-A. A comercial exportadora ou outro estabelecimento da 
mesma empresa deve registrar no SISCOMEX, por ocasião da 
operação de exportação, para fins de comprovação ao fisco de Goiás, 
as seguintes informações, cumulativamente (Convênio ICMS 84/09, 
cláusula sétima): (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

I - Declaração de Exportação (DE); (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

II - O Registro de Exportação (RE), com as respectivas telas "Consulta 
de RE Específico" do SISCOMEX, consignando as seguintes 
informações: (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

a) no campo 10: "NCM" - o código da NCM/SH da mercadoria, que 
deve ser o mesmo da nota fiscal de remessa; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

b) no campo 11: "descrição da mercadoria" - a descrição da 
mercadoria, que deve ser a mesma existente na nota fiscal de 
remessa; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

c) no campo 13: "estado produtor/fabricante" - a identificação da sigla 
da unidade federada do estabelecimento remetente; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

d) no campo 22: "o exportador é o fabricante" - N (não); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

e) no campo 23: "observação do exportador" - S (sim); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

f) no campo 24: "dados do produtor/fabricante" - o CNPJ ou o CPF do 
remetente da mercadoria com o fim específico de exportação, a sigla 
da unidade federada do remetente da mercadoria (UF), o código da 
mercadoria (NCM/SH), a unidade de medida e a quantidade da 
mercadoria exportada; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16)” 

 

Volvendo-nos, ainda, sobre a matéria fática, não se pode olvidar que 
“todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio” (art. 19 da 
Lei nº 16469/09). Tal noção é oriunda da teoria geral da prova e constitui repetição 
aproximada do que dispõe o novo CPC, em seu art. 369, in verbis:  

“Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, 
bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o 
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” 
 

Diante disso, o uso de qualquer meio de prova é, em tese, viável, 
desde que não afronte direitos e garantias e seja moralmente aceitável, uma vez que, 
salvo raríssimas exceções no direito Pátrio, não existe hierarquia de provas. Aceitar que 
tão-somente os campos 13 e 24, mal preenchidos, têm autonomia isolada e dissociada de 
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quaisquer outras evidências probatórias que apontam para a efetiva exportação das 
mercadorias equivaleria a erigir tal informação ao status de prova tarifada, em desprezo ao 
princípio da liberdade das provas.  

Advirto que há precedente do Conselho Superior dessa Casa, no 
mesmo sentido aqui exposto (PAT nº 4011403602162). 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário e lhe dou 
provimento para julgar improcedente o presente lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões, em 16 de julho de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01321/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade de 
recurso ao Conselho Superior. Rejeitada. Unânime. Processual. 
Preliminar de reinclusão de solidário (administrador da 
empresa) da lide. Rejeitada. Unânime. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Não comprovação da efetiva exportação de 
mercadorias remetidas para esse fim (exportação indireta). 
Procedência parcial. Unânime. Aplicação do limitador da multa. 
Acatada. Unânime. 
 
 Deve ser rejeitada a arguição de inadmissibilidade do recurso 
ao Conselho Superior quando presentes as condições 
constantes no artigo 41 do regulamento do PAT; 
 
2.  Na modalidade de exportação indireta, em que a 
exportação é efetivada através de empresa comercial 
exportadora ou trading, não é pertinente a manutenção do 
sócio-administrador como sujeito passivo solidário, por não 
haver comprovação de sua participação na infração apurada; 
 
3.  Não havendo a comprovação da exportação das 
mercadorias, conforme procedimentos constantes na legislação 
tributária, inaplicável a não incidência prevista em Lei, sendo 
devido ICMS com aplicação da alíquota de 12% sobre o valor 
das operações; 
 
4.  Cabe aplicação retroativa das disposições do inciso I do 
§11 do artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto; 
 
5.  Auto de infração parcialmente procedente, conforme 
revisão fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,            rejeitar a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pela Fazenda 
Pública, em sua manifestação oral, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da Fazenda Pública, prover 
parcialmente o recurso do Contribuinte para confirmar a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
3.929.668,43 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), com aplicação do beneficio previsto nos termos do art. 



71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. E, também 
por votação unânime, rejeitar a preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário 
Marcos Antonio Molina dos Santos na lide, arguida pela Fazenda Pública. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Este PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 a 05, refere-se a acusação de remessa de produtos resultantes do 
abate de bovinos no valor de R$ 87.416.900,03 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e 
dezesseis mil, novecentos reais e três centavos), no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, 
com fim específico de exportação (exportação indireta), indicada com não incidência de 
ICMS, sem a devida comprovação da exportação, tornando a operação tributada, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de 14.860.907,01 (quatorze 
milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e sete reais e um centavo), juntamente 
com multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os artigos 38, Parágrafo único e 64 da Lei 

n° 11.651/91, c/c o art. 81-A do Anexo XII do Decreto n° 4.852/97. Proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IX, "b", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse mesmo artigo 
e diploma legal. 

 
Identificado como solidário a pessoa física de MARCOS ANTÔNIO 

MOLINA DOS SANTOS, Diretor Presidente da Marfrig, na condição de sócio e 
administrador da firma autuada (fls. 05). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação: Nota 

Explicativa (fls. 06 a 07), Notificações Fiscais n° 025/15 e 0119/15 (fls. 08 e 19), Relatório 
de Comprovação de NFE de Exportação (fls. 38 a 42) e cópias de notas fiscais (fls. 43 a 
505), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam impugnação em 

peças separadas (fls. 517 a 542 e 2370 a 2384). Na impugnação (fls. 2370 a 2384), o 
sujeito passivo pede a improcedência do lançamento, alegando que uma parcela das 
mercadorias foi efetivamente exportada e que outra parte, conforme relação inclusa (fls. 
2373), as referidas notas fiscais de remessa foram canceladas, em razão de devolução 
das respectivas mercadorias. Na remota hipótese de condenação, pede que seja relevada 
a multa aplicada, seja em razão de sua ilegalidade e efeito confiscatório, seja em razão da 
ausência de prejuízo ao erário estadual. Protesta pela juntada posterior de documentos. 
Junta farta documentação (fls. 2385 a 4259). 

 
O solidário, na impugnação (fls. 517 a 542), formula, em preliminar, 

arguição de exclusão de seu nome de lide, alegando ilegitimidade de parte. No mérito, 
pede a improcedência do lançamento, alegando que uma parcela das mercadorias foi 
efetivamente exportada e que outra parte, conforme relação inclusa (fls. 531), as notas 
fiscais de remessa foram canceladas, em razão de devolução das respectivas 
mercadorias. Junta farta documentação (fls. 543 a 2368). 



 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 321/2016 – JULP (fls. 

4261), determina o encaminhamento dos autos à Coordenação de Comércio Exterior, 
preferencialmente a um dos autuantes, para fins de análise da argumentação e das provas 
oferecidas pelo sujeito passivo, manifestando-se conclusivamente a respeito e, se julgar 
necessário, revisar o procedimento original. 

 
Um dos autores do lançamento, atendendo o Despacho n° 321/2016-

JULP, revisa o levantamento original, juntando ao processo (fls. 4276 a 4279) o relatório 
de fls. 4262 a 4274. Efetua a análise dos argumentos e provas da defesa, concluindo que 
houve comprovação de parte das exportações, excluídas do relatório fiscal, implicando na 
retificação da base de cálculo para R$ 32.747.236,99 e retificação do valor do ICMS para 
R$ 5.567.030,29, pela aplicação da alíquota de 17%. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se 

conjuntamente acerca do resultado da diligência (fls. 4425 a 4432), oportunidade em que 
juntam farta documentação (fls. 4433 a 5531). 

 
O julgador singular, em face dos documentos juntados pelo sujeito 

passivo em sua manifestação sobre a diligência, por meio do Despacho n° 14/2017 – 
JULP (fls. 5539), determina o encaminhamento dos autos à Coordenação de Comércio 
Exterior, preferencialmente a um dos autuantes, para fins de análise da argumentação e 
das provas oferecidas pelo sujeito passivo, em sua nova defesa, manifestando-se 
conclusivamente a respeito e, se julgar necessário, revisar o procedimento original. 

 
Um dos autores do lançamento, em atenção ao Despacho n° 

14/2017-JULP, em relatório (fls. 5540 a 5541), informa que que o sujeito passivo, na 
manifestação sobre a diligência anterior, limitou-se a reiterar o que já havia dito por 
ocasião da apresentação da impugnação, que foram solucionadas na referida revisão. 
Ratifica integralmente o relatório da diligência anterior. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se 

conjuntamente acerca do resultado da diligência, consoante fls. 5547 a 5550. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência em parte do auto de infração, 
com ICMS no valor de R$ 5.567.030,29 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, 
trinta reais e vinte e nove centavos), apurado em revisão fiscal, mantendo na lide o 
solidário arrolado nos autos (fls. 05), consoante Sentença n° 2489/2017-JULP (fls. 5555 a 
5564). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 5571 a 5602), formulando em preliminar a arguição de exclusão do 
solidário da lide, Senhor Marcos Antônio Molina dos Santos, sócio e administrador da 
firma autuada (fls. 5576 a 5587). No mérito, pedem a reforma da sentença singular e a 
improcedência do lançamento, alegando em essência que, conforme documentos 
acostados ao presente PAT, restou comprovado que as mercadorias relacionadas nas 
notas fiscais autuadas foram devidamente exportadas. Com relação as mercadorias que 
não foram exportadas em razão do desfazimento do negócio, houve o devido 
cancelamento da operação, com a consequente emissão das notas fiscais de entrada, 
correspondente as notas de devolução. Em quadro incluso (fls. 5588 a 5589) relacionam 
as notas fiscais canceladas/devolvidas. E, na remota hipótese de condenação, pedem que 



seja relevada a multa aplicada, seja em razão de sua ilegalidade e efeito confiscatório, 
seja em razão da ausência de prejuízo ao erário estadual. 

 
Conforme acórdão da II CJUL n° 1790/2017, às fls. 5610 a 5619, a 

Câmara Julgadora decidiu, por maioria, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 32.747.236,99 e o valor 
do ICMS de R$ 3.929.668,43, com aplicação da alíquota de 12%. Também por maioria, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, Marcos Antônio Molina dos Santos, 
arguida pelo sujeito passivo. 

 
A divergência na decisão cameral ocorreu porque a maioria dos 

Conselheiros entenderam pela aplicação da alíquota de 12% sobre a base de cálculo de 
R$ 32.747.236,99, por se tratar de carne bovina sujeita a alíquota de 12%. A minoria dos 
Conselheiros entendeu que deveria ser reintroduzido o ICMS na própria base de cálculo 
antes de aplicar a alíquota de 12%. Assim, reincluindo o ICMS na base de cálculo 
(32.747.236,99 / 0,88) tem-se uma base de cálculo de R$ 37.212.769,31 e o consequente 
ICMS, à alíquota de 12%, no valor de R$ 4.465.532,31.  

 
Intimada, a Representação Fazendária se manifesta em recurso ao 

Conselho Superior n° 055/2018 – GERF, às fls. 5621 a 5625, alegando que o Sr. Marcos 
Antônio Molina dos Santos era o Diretor Presidente da empresa, à época dos fatos 
geradores, sendo corretamente incluído no polo passivo da lide na condição de solidário, 
razão pela qual a Fazenda Pública entende que não há razão para que o administrador 
seja excluído da lide, conforme decisão recorrida. Arguiu, quanto ao mérito, que as 
mercadorias descritas nos documentos fiscais, cujas exportações não ocorreram, estão 
sujeitas a alíquota de 12% e não de 17%, como havia sido originalmente atribuído no auto 
de infração, segundo dicção do art. 27, II, "b", do CTE. Alega que, quanto ao mérito 
propriamente dito, a decisão foi unânime, restando a divergência somente quanto a 
reintrodução do ICMS na própria base de cálculo. Ao final, a Fazenda Pública requer: a 
reinclusão do solidário na lide e que se julgue parcialmente procedente o auto de infração 
no valor de ICMS de R$ 4.465.532,31. 

 
Intimados, os sujeitos passivos se manifestam às fls. 5632 a 5652, 

alegando que antes de efetivadas as exportações, os adquirentes optaram pelo 
desfazimento do negócio, devolvendo as mercadorias ao estabelecimento. E que, quando 
da entrada da mercadoria, que retornou ao estabelecimento, a empresa autuada emitiu as 
notas fiscais de entradas, correspondentes as notas fiscais de devolução de mercadorias, 
consoante quadro demonstrativo colacionado. No que tange as demais notas fiscais objeto 
da autuação, a empresa autuada efetivamente exportou as mercadorias a diversos países 
localizados no exterior. Alega que apresentou toda a documentação que comprova a 
efetiva exportação. Assevera: constata-se que nas notas fiscais de exportações constam o 
número da nota fiscal de saída, bem como as mesmas mercadorias, pesos e valores. Por 
sua vez, no comprovante de exportação consta o número da nota fiscal de exportação. 
Por conseguinte, no registro de exportação constam os números dos comprovantes de 
exportação e das notas fiscais de exportação. Ao final da análise, verifica-se que em todos 
os " Bill Of Landing" constam os números dos registros de exportação. Ante o exposto, 
requer: seja o auto de infração julgado improcedente, anulando o lançamento do tributo. 
Alternativamente requer que seja excluída a multa aplicada.  

 
Os sujeitos passivos interpõem também contradita ao recurso do 

Representação Fazendária (fls. 5655 a 5675), reiterando as alegações feitas 
anteriormente e requerendo que seja mantido o acórdão que excluiu o sócio solidário e 



determinou a redução do ICMS devido. Alega que a Fazenda Pública inovou no 
lançamento tributário ao querer incluir o ICMS na própria base de cálculo sendo que o 
lançamento original não o fez. 

 
É o Relatório. 
 
VOTO 
 
Preliminarmente, constato estarem presentes os pressupostos de 

admissibilidade dos Recursos ao Conselho Superior, quanto ao mérito e a exclusão de 
sujeito passivo solidário, conforme disposições do artigo 41 da Lei 16.469/2009. Isso em 
razão da decisão cameral não unânime, razão pela qual rejeito a arguição da 
Representação Fazendária de inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior.  

 
Inicialmente quanto ao mérito, não obstante a votação cameral 

indicar que a decisão foi por maioria, analisando os termos da decisão, constato que 
houve unanimidade quanto ao mérito propriamente dito, ratificando a acusação fiscal em 
relação as operações de exportação não comprovadas, constantes no relatório diligencial 
de folhas 4.273 e na sentença singular. Isso porque a divergência no julgamento cameral 
se caracterizou somente quanto a determinação da base de cálculo, se incluía ou não o 
valor do ICMS na própria base de cálculo, conforme previsão do inciso I do artigo 20 do 
CTE. 

 
Nesse sentido a maioria decidiu pela base de cálculo de R$ 

32.747.236,99, conforme valor da revisão, ratificado pela sentença singular. Já a minoria 
dos Conselheiros entendeu pela reinclusão do ICMS na própria base de cálculo 
(32.747.236,99 / 0,88), chegando numa base de R$ 37.212.769,31. Todos os 
Conselheiros concordaram com aplicação da alíquota de 12%, em substituição à alíquota 
constante no auto de infração original de 17%, por entenderem que, diante da falta de 
comprovação da exportação, a alíquota aplicável à mercadoria da operação, no caso em 
questão, carne bovina, seria de 12%. 

 
Por conseguinte, se poderia inclusive inadmitir o pedido quanto ao 

mérito propriamente dito (por ser unânime) e julgar somente a divergência quanto a 
reinclusão ou não do ICMS na própria base de cálculo. Mas, por prudência e por falta de 
previsão legal no regulamento do PAT nesse sentido, entendo que a decisão mais correta 
é analisar o mérito como um todo. 

 
Pois bem, a situação constatada pela autoridade fiscal, nesse 

processo, é de remessas de carne bovina com o fim específico de exportação (exportação 
indireta), indicada com não incidência de ICMS, sem a devida comprovação da 
exportação, tornando a operação tributada. 

 
Nesse sentido, a autoridade fiscal aplicou as disposições constantes 

no anexo XII do regulamento do ICMS do Estado de Goiás, que estabelece regramento 
específico, a partir de seu artigo 74 até o artigo 83. Artigos em correspondência com os 
dispositivos normativos dos convênios federais editados pelo Confaz (Conselho Nacional 
de Política Fazendária), em especial os convênios ICMS nº 57/95, 59/07, 83/06, 84/09. 
Vale citar os seguintes dispositivos: 

Art. 76. O estabelecimento da empresa comercial exportadora, inclusive tranding, 
ou outro estabelecimento da mesma empresa remetente, ao emitir nota fiscal com 
a qual a mercadoria, total ou parcialmente, é remetida para o exterior, deve fazer 
constar, no campo INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (Convênio ICMS 84/09, 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv084_09


cláusula terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

I - o CNPJ ou o CPF do estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16)  

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento 
remetente; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

III - a classificação tarifária NCM/SH, a unidade de medida e o somatório da 
quantidade da mercadoria por NCM/SH, relativas às notas fiscais emitidas pelo 
estabelecimento remetente. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

Art. 77. Relativamente à operação de que trata esta seção, o estabelecimento 
destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito por força da legislação 
de seu Estado, deve emitir o documento denominado MEMORANDO-
EXPORTAÇÃO, conforme modelo constante do Apêndice XXI, contendo, no 
mínimo, as seguintes indicações (Convênio ICMS 84/09, cláusula quarta): 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

I - denominação: MEMORANDO-EXPORTAÇÃO; (Redação conferida pelo Decreto 
nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

III - data da emissão; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 
11.06.07) 

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do 
estabelecimento remetente da mercadoria; (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09) 

VI - série, número e data da nota fiscal de remessa com fim específico de 
exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

VII - série, número e data da nota fiscal de exportação; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

VIII - número da Declaração de Exportação e o número do Registro de Exportação 
por estado produtor/fabricante; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

XIV - identificação individualizada do estado produtor/fabricante no Registro de 
Exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

§ 1º Até o último dia do mês subseqüente ao do embarque da mercadoria para o 
exterior, o estabelecimento exportador deve encaminhar: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

I - ao estabelecimento remetente a 1ª via do MEMORANDO-EXPORTAÇÃO, que 
deve ser acompanhada: (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

a) da cópia do Conhecimento de Embarque; (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

b) do comprovante de exportação; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

c) do extrato completo do registro de exportação, com todos os seus campos; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

d) da declaração de exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

§ 3º Para fins fiscais, somente deve ser considerada exportada a mercadoria cujo 
despacho de exportação esteja averbado. (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto 
devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte quando for o caso, 
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monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, 
segundo a legislação estadual, em qualquer dos seguintes casos em que não se 
efetivar a exportação (Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula 
terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída 
da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com fim específico de 
exportação;(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 
26.02.13) 

I - após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da 
saída da mercadoria do seu estabelecimento, no caso de remessa com fim 
específico de exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
27.02.13) 

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

§ 1º Em relação a produtos primário e semi-elaborado, o prazo de que trata o 
inciso I, é de 180 (cento e oitenta) dias. (Redação conferida pelo Decreto nº 7.815 - 
vigência: 27.02.13) 

§ 2° Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados, uma única vez, 
por igual período, a critério do fisco de Goiás. (Redação conferida pelo Decreto nº 
6.629 - vigência: 11.06.07 a 31.10.09) 

§ 2° O prazo estabelecido neste artigo pode ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período, devendo a solicitação ser protocolada pelo remetente ao titular da 
Delegacia Regional de Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se. (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 26.02.13) 

§ 2º revogado; (Revogado pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 27.02.13) 

§ 2º-A Na hipótese prevista neste artigo o ICMS deve ser pago mediante utilização 
da alíquota própria, observados os benefícios fiscais aplicáveis e atendidas as 
condições estabelecidas pela legislação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 
8.019 - vigência: 08.10.13) 

§ 5º Na hipótese de transmissão de propriedade da mercadoria, que tenha ocorrido 
sua devolução dentro prazo previsto neste artigo, o retorno da mercadoria ao 
estabelecimento remetente pode ser feito simbolicamente desde que: (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 07.10.13) 

I - a devolução seja comprovada pelo extrato do contrato de câmbio cancelado, 
quando este tiver sido contratado, e pela fatura comercial cancelada; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 07.10.13) 

II - na nota fiscal de devolução simbólica, bem como na de transmissão de 
propriedade, conste o número e a data da nota fiscal de remessa originária. 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 07.10.13) 

§ 5º Na hipótese de transmissão da propriedade ou da transferência da mercadoria 
para outro estabelecimento da mesma empresa, dentro dos prazos previstos neste 
artigo, o retorno da mercadoria ao estabelecimento remetente pode ser feito de 
forma simbólica, desde que, na nota fiscal de retorno simbólico, bem como na de 
transmissão de propriedade ou de transferência, conste o número, a série e a data 
da nota fiscal de remessa originária. (Redação conferida pelo Decreto nº 8.019 - 
vigência: 08.10.13) 

§ 6º O prazo, previsto neste artigo, não se interrompe na hipótese de subsequente 
exportação da mercadoria que tenha sido devolvida de acordo com o disposto no § 
5º. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

§ 7º As alterações dos registros de exportação, após a data da averbação do 
embarque, somente são admitidas após anuência formal de um dos gestores do 
SISCOMEX, mediante formalização em processo administrativo específico, 
independentemente de alterações eletrônicas automáticas. (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

§ 8º O depositário da mercadoria recebida com o fim específico de exportação 
deve exigir o comprovante do recolhimento do imposto para a liberação da 
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mercadoria (Convênio ICMS 84/09, cláusula nona). (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

§ 9º Na hipótese de retorno das mercadorias ao estabelecimento remetente; de 
sua exportação; transmissão de propriedade ou transferência para outro 
estabelecimento da mesma empresa ocorridas fora dos prazos previstos no caput 
deste artigo, o valor do ICMS pago constitui crédito para o estabelecimento 
remetente, observado o seguinte: (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.019 - 
vigência: 08.10.13) 

I - devem ser emitidas a nota fiscal de retorno, ainda que simbólico, e a nota fiscal 
correspondente à venda da mercadoria à comercial exportadora, inclusive trading, 
ou à transferência para outro estabelecimento da mesma empresa remetente; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 8.019 - vigência: 08.10.13) 

II - o ICMS pago deve ser registrado como dedução nos ajustes da apuração do 
ICMS, no item Deduções do ICMS próprio, mediante utilização do código 
GO040080. (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.019 - vigência: 08.10.13) 

Art. 81. O estabelecimento remetente fica exonerado do cumprimento da obrigação 
prevista no art. 80, se o pagamento do débito fiscal tiver sido efetuado pelo 
adquirente ao Estado de origem da mercadoria (Convênio ICMS 113/96, cláusula 
sétima). (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 31.10.09) 

Art. 81-A. A comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa 
deve registrar no SISCOMEX, por ocasião da operação de exportação, para fins de 
comprovação ao fisco de Goiás, as seguintes informações, cumulativamente 
(Convênio ICMS 84/09, cláusula sétima): (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

I - Declaração de Exportação (DE); (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

II - O Registro de Exportação (RE), com as respectivas telas "Consulta de RE 
Específico" do SISCOMEX, consignando as seguintes informações: (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

a) no campo 10: "NCM" - o código da NCM/SH da mercadoria, que deve ser o 
mesmo da nota fiscal de remessa; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

b) no campo 11: "descrição da mercadoria" - a descrição da mercadoria, que deve 
ser a mesma existente na nota fiscal de remessa; (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

c) no campo 13: "estado produtor/fabricante" - a identificação da sigla da unidade 
federada do estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 
- vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

d) no campo 22: "o exportador é o fabricante" - N (não); (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

e) no campo 23: "observação do exportador" - S (sim); (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

f) no campo 24: "dados do produtor/fabricante" - o CNPJ ou o CPF do remetente da 
mercadoria com o fim específico de exportação, a sigla da unidade federada do 
remetente da mercadoria (UF), o código da mercadoria (NCM/SH), a unidade de 
medida e a quantidade da mercadoria exportada; (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

g) no campo 25: "observação/exportador" - o CNPJ ou o CPF do remetente e o 
número da nota fiscal do remetente da mercadoria com o fim específico de 
exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

§ 1º O Registro de Exportação deve ser individualizado para cada unidade 
federada do produtor/fabricante da mercadoria. (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

§ 2º Quando solicitado pelo Fisco de Goiás, a Declaração de Exportação e o 
Registro de Exportação devem ser apresentados em meio impresso, na forma 
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disciplinada neste artigo. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09) 

 
Visando rebater a acusação fiscal, em sua peça recursal, o sujeito 

passivo trás os mesmos argumentos das fases anteriores, que já foram objeto de análise 
por duas diligências e duas decisões (singular e cameral). 

 
Alega o sujeito passivo que, num rol de 22 notas fiscais (folhas 

5638), teriam sido canceladas as operações de exportação, antes de efetivada as 
exportações, com o retorno das mercadorias ao remetente. Analisando a documentação 
constante no processo, não constatei o referido cancelamento. Conforme manifestação da 
autoridade revisora de folhas 4270 e 4271, em pesquisa no sítio da nota fiscal eletrônica, 
verificou que todas as notas fiscais indicadas estavam ativas, conforme demonstram 
relatório anexos Docs 02. 

 
O sujeito passivo alega também que, em 19 dessas notas fiscais, 

houve o desfazimento do negócio antes de efetivada a exportação, com o retorno das 
mercadorias ao remetente e emissão de notas fiscais de entrada. Ocorre que o 
desfazimento do negócio e a confirmação da devolução das notas fiscais não foram 
suficientemente comprovadas, conforme determinação do artigo 15 do Ato Normativo 
138/90, que disciplina a forma como essa devolução deva ocorrer: 

 

Art. 15. São os seguintes os procedimentos a serem observados na ocorrência de 
devoluções de mercadorias: 

I - no retorno, devido à recusa no recebimento ou ao desencontro de endereço, a 
devolução poderá ser efetuada com cobertura da 1ª (primeira) via da própria nota 
fiscal originária, desde que no seu verso seja feita indicação contendo carimbo da 
empresa ou órgão, conforme o caso, e assinatura do responsável pela observação, 
dos motivos da não entrega, cuja declaração poderá ser feita: 

a) pelo destinatário que se recusou a receber as mercadorias; 

b) pela empresa de transporte de cargas (pessoa jurídica), encarregada da en-
trega; 

c) pelo Chefe da AGENFA da localidade da devolução; 

d) pelo agente do Fisco em serviço no Posto Fiscal de divisa interestadual, quando 
se tratar de mercadoria devolvida por contribuinte de outra unidade da Federação, 
para este Estado ou com trânsito obrigatório pelo mesmo; 

e) pelo agente do Fisco em serviço no primeiro Posto Fiscal por onde transitarem 
as mercadorias devolvidas, quando fora dos dias úteis ou do horário normal de 
expediente das AGENFA; 

II - na devolução, após o seu recebimento, o estabelecimento adquirente deverá 
emitir Nota Fiscal, modelo 1, em nome do remetente da mercadoria, nela citando o 
número, a série e a data do documento fiscal originário, declarando, ainda, o 
motivo da devolução. 

 
Em razão disso, não há como reconhecer que efetivamente houve o 

desfazimento do negócio e o cancelamento da exportação. 
 
Alega também que comprovou, por vários documentos (notas fiscais 

de exportação, comprovantes de exportação, bill of lading, registros de exportação), que 
houve a exportação, em relação as 173 notas fiscais que persistiram, após a revisão. Mas, 
conforme diligência de folhas 4.272 e 4.273, a autoridade fiscal descreve os motivos da 
não comprovação da exportação, seja por inexistência de RE (Registro de Exportação), 
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seja por não indicação, nas notas fiscais de exportação, dos nº das notas fiscais de 
remessa (vinculação), seja por não atender os demais requisitos contidos na legislação. 

 
O sujeito passivo alega que: “independentemente dos dados dos 

Registros de Exportação estarem com informações equivocadas quando da autuação, fato 
é que referido erro não tornou impossível a verificação por parte da fiscalização, a fim de 
que a mesma concluísse que todas as exportações ocorreram”. 

 
Equivoca-se o sujeito passivo em tal alegação pois as omissões ou 

os erros em Registros de Exportação tornam sim impossível à fiscalização tributária a 
verificação da efetiva exportação. Isso porque as mercadorias objeto das operações 
autuadas se caracterizam como carne resultante de abate de bovinos. São, portanto, 
mercadorias fungíveis e que podem ser facilmente substituídas por outras da mesma 
espécie, qualidade e quantidade. Não existe, por exemplo, um número de chassi ou outra 
identificação que vincule especificamente cada mercadoria. Por essa razão todos os 
procedimentos de exportação devem ser muito bem realizados, seguindo-se 
rigorosamente as determinações das normas que versam sobre o assunto, para que se 
tenha a certeza de que as mercadorias efetivamente foram exportadas. Diante da falta 
dessa vinculação, não há como comprovar que os documentos apresentados pelo sujeito 
passivo se referem especificamente as operações objeto de autuação. 

 
Portanto, o sujeito passivo não conseguiu comprovar efetivamente 

que as referidas mercadorias foram exportadas. De forma que a documentação trazida 
pela defesa não foi suficientemente hábil para afastar a acusação fiscal, razão pela qual, 
quanto ao mérito propriamente dito, considero procedente o lançamento. 

 
Quanto ao pedido da Representação Fazendária de reintrodução do 

ICMS na base de cálculo, entendo que, conforme disposição do inciso I do artigo 20 do 
CTE, o ICMS deve compor sua própria base de cálculo. 

 
Ocorre que essa inclusão deveria ter sido feita pela autoridade 

lançadora quando da lavratura do auto de infração, ou antes da decisão de 1ª Instância, 
conforme previsão no regulamento do PAT (§3º do artigo 8º da Lei 16.469/2009). 

 
A majoração da base de cálculo em 2º Instância, seja pela Câmara 

Julgadora ou pelo Conselho Superior, caracteriza inovação ao lançamento original. No 
caso em questão, a solução seria a lavratura de um auto de infração adicional, cobrando o 
ICMS incidente sobre essa diferença. 

 
Acrescento também que, mesmo que esse aumento tenha sido 

compensado pela diminuição da alíquota (de 17% para 12%) e que, em razão disso, o 
ICMS devido não ficou maior que aquele julgado em 1ª Instância, entendo que seria 
inovação ao lançamento original.  

 
Quanto a alegação do sujeito passivo de que a multa tem caráter 

confiscatório, ferindo preceito constitucional, deixo de me pronunciar sobre o assunto por 
vedação expressa constante no §4º do artigo 6º da Lei 16.469/2009 (regulamento do 
PAT): 

 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob 
alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha 
sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: (Redação conferida pela 
Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
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I - ação direta de inconstitucionalidade; (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; (Redação acrescida pela 
Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 
Por fim, cabe aplicar ao caso em questão, o limitador da multa 

constante no §11, inciso I do artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto. 
Nesse sentido, fica a multa reduzida para 12% do valor das operações. 

 
Passo a analisar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário Sr. Marcos Antônio Molina dos Santos. 
 
Verifico que a fundamentação fática e jurídica de sua inclusão, 

conforme folhas 05 do processo, baseia-se na sua condição de sócio-administrador da 
empresa, conforme previsão legal constante no inciso XII do artigo 45 do CTE. 

 
A autuação fiscal se refere a remessas de mercadorias com o fim 

específico de exportação para empresa comercial exportadora ou trading. Trata-se de uma 
modalidade de exportação indireta, onde parte das obrigações determinadas pela 
legislação tributária, quanto à comprovação da exportação, estavam ao encargo da 
referida empresa comercial exportadora. 

 
Nesse sentido entendo que a solidariedade deveria ter sido 

direcionada para a referida empresa comercial exportadora ou trading, conforme previsão 
do inciso VI do artigo 45 do CTE: 

 

VI - o exportador, ou a ele equiparado ou outra pessoa, com o remetente, em 
relação à: (redação original - vigência 01.01.97) 

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive ao serviço de 
transporte a ela vinculada; 

 
Por conta disso, considero não ser pertinente, ao caso em questão, a 

manutenção do sócio-administrador da MFB Marfrig Frigoríficos Brasil S/A, Sr. Marcos 
Antônio Molina dos Santos, por não vislumbrar sua participação na infração apurada, em 
razão da modalidade indireta de exportação adotada pela empresa. De forma que 
mantenho a decisão cameral que excluiu o solidário da lide. 

 
Diante do exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao 

recurso da Fazenda Pública, dou provimento ao recurso dos sujeitos passivos para: 
rejeitar a arguição de inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior; rejeitar o pedido 
de reinclusão na lide do sujeito passivo solidário; e, quanto ao mérito, manter a decisão 
cameral que considerou PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor de 
ICMS de R$ 3.929.668,43, porém, em relação à multa, com a aplicação do limitador do 
inciso I do §11 do artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01325/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Exclusão de alguns solidários, arguida por 
Conselheiro. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Saída de 
mercadorias ao exterior com não incidência do ICMS. Não 
comprovação da efetiva exportação. Procedência parcial.     
 
I - Quando restar demonstrada a não vinculação dos sujeitos 
passivos solidários à prática do ato infracional, estes deverão 
ser excluídos da lide. (CTE, art. 45, XII); 
 
II - O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação 
estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação (RCTE, 
Anexo XII, art. 80); 
 
III - Comprovado que o sujeito passivo praticou parcialmente a 
irregularidade constante da acusação fiscal, o auto de infração 
deve ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN da lide, 
arguida pelo Conselheiro Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor da Revisão de fls. 317 dos autos, 
com ICMS na importância de R$ 123.836,53 (cento e vinte e três mil, oitocentos e trinta e 
seis reais e cinquenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Versam os autos sobre lançamento de ofício lavrado em 06/11/2015, em 
desfavor da empresa qualificada, sob a acusação de que esta “Realizou remessas com 
não incidência do ICMS para exportação direta das mercadorias constantes nas notas 
fiscais relacionadas na planilha denominada de ANEXO II, emitidas com a finalidade de 
exportação, sem que tenham sido enviadas para o exterior, situação esta verificada em 
decorrência da falta de apresentação de documentos probatórios da efetiva exportação. 
Em consequência, deverá recolher o imposto devido juntamente com a penalidade e 
demais acréscimos legais sobre as operações de remessa, conforme apurado nos 
demonstrativos e documentos anexos. ” (Sic) 

 



O autuante informou, ainda, que notificou a empresa a apresentar os 
documentos comprobatórios da exportação, sendo que esta apresentou apenas a 
comprovação via SISTEMA DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO – SISEXP da SEFAZ-
GO, tomou estes dados como base para verificação, acrescido das informações 
fornecidas pela Receita Federal do Brasil – RFB através dos sistemas SISCOMEX e 
VISÃO INTEGRADA e os comparou com as notas fiscais emitidas pela autuada. 

 
A Autoridade Fiscal tipificou a infração no art. 37, I, "a" e 64 da Lei 11.651/91, 

propondo a penalidade prescrita no art. 71, IX, "b", § 9º, I desta mesma Lei, c/red. da Lei 
11.750/92. 

 
Foram identificados como sujeitos passivos solidários Wesley Mendonça 

Batista, Francisco de Assis e Silva, Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Eliseo Santiago 
Perez Fernandez (fls. 04/07), na condição de diretores da empresa autuada, nos termos 
do artigo 45, XII da Lei 11.651/91 - CTE. 

 
O autuante instruiu o auto de infração com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Identificação 
do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 04/07), Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fl. 08), Recibo de Mensagem (fl. 09), Notificação Fiscal (fl. 10), Portaria nº 
336/2015-SRE (fl. 11), Nota Explicativa (fl. 12), CD-R (fl. 13) e Anexo II – Demonstrativo 
do imposto a recolher – exportação direta (fl. 14).  

Intimados o sujeito passivo principal e os solidários às fls. 15/23 para 
pagarem o imposto devido ou apresentarem Impugnação em Primeira Instância, estes 
impugnaram o feito, representados por advogado legalmente constituído conforme 
procurações e documentos identificatórios dos outorgantes às fls. 57/66, questionando a 
validade da inclusão dos diretores da empresa autuada como solidários, nos termos do 
artigo 135, III do CTN, vez que estes não praticaram atos com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos, transcrevendo excertos doutrinários e 
jurisprudenciais acerca desta matéria, à guisa de amparo a esta assertiva defensória. 

Questionaram também a validade formal do lançamento de crédito tributário 
elaborado pelo Fisco, por cerceamento ao direito de defesa em razão de que a descrição 
do fato no auto de infração não guarda nexo causal com a tipificação legal, suscitando 
dúvida sobre se a acusação fiscal é por falta de comprovação da exportação ou se é 
porque as exportações não ocorreram, não se sabendo se a infração imputada é por 
descumprimento de obrigação acessória ou de inexistência de operação de circulação de 
mercadoria para o exterior. 

Argumentou que cabe ao fisco buscar a verdade material dos fatos e não 
simplesmente se amparar na presunção de as exportações não ocorreram, transferindo de 
forma indevida à autuada esta obrigação, mormente no seu caso, que tanto exporta de 
forma direta ou indireta, por intermédio de exportadoras. 

Além disto, algumas mercadorias foram devolvidas nos termos previsto no 
Convênio ICMS 18/95 – CONFAZ. 

Alegou que a multa proposta não se subsume à tipificação legal aplicada 
pelo autuante, pois o inciso IX, alínea “b” do artigo 71 da lei 11.651/91 – CTE, penaliza a 
não exportação dentro do prazo estipulado por esta mesma Lei, fato não provado pelo 
autuante.  

Arguiu que a multa proposta seria confiscatória, por extrapolar o limite 
razoável, segundo doutrina de tribunais superiores que transcreveu, os quais obedeceram 
ao disposto no artigo 5º, LIV DA Constituição Federal, pedindo que a penalidade lhe 
imputada seja cancelada. 

Argumentou também que a alíquota aplicada a este caso estaria equivocada 
por se tratar, faticamente, de remessas com destino à exportação em que não foram 



comprovados a efetiva saída do território nacional, ocorrendo, portanto, a presunção de 
que tais mercadorias foram vendidas e, nesta situação, incidiria a alíquota de 7% em 
obediência ao artigo 8º, XLI do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, pois tal benefício 
foi instituído pela Cláusula primeira do Convênio ICMS 89/05 nacionalmente, pedindo sua 
aplicação. 

Em seguida, pleiteou a realização de diligência com o fito de que auditor 
fiscal esclareça os pontos desta defesa, em consonância com os comprovantes de 
exportação constantes do CD-R que colacionou à fl. 75 destes autos, nos termos previstos 
no artigo 19, II da Lei 16.469/09 - PAT.  

No mérito, alegou que a autuada não é devedora do imposto ora reclamado, 
pois todas as operações tiveram como destino o mercado externo, consoante provariam 
os documentos contidos no CD-R juntado à fl. 75 à guisa de provar tal assertiva, 
solicitando, ao final, que seja julgado improcedente a inicial. 

Posteriormente, o mesmo causídico juntou outra impugnação, desta feita só 
em nome da autuada principal, reapresentando as mesmas arguições defensórias 
anteriormente externadas, colacionando fotocópias dos Atos Constitutivos da empresa, de 
procurações, deste auto de infração e dos DANFE’s das Notas Fiscais Eletrônicas que 
comprovariam as exportações às fls. 115/131. 

 
Através do despacho n° 410/2016 – JULP (fls. 132/133), o julgador de 

Primeira Instância designado para apreciar estas argumentações defensórias, após 
analisar estes autos e explanar as razões que justificariam revisão neste lançamento, 
determinou o encaminhamento destes autos à Coordenação de Comércio Exterior, para 
que o autuante se manifestar sobre as alegações e a documentação trazida aos autos 
pela defesa, inclusive sobre a possibilidade de aplicação da redução na base de cálculo 
prevista no artigo 8º, XLI do Anexo IX do RCTE, intimar a autuada a apresentar de forma 
definitiva todos os documentos ou comprovantes de suas alegações, revisar o 
lançamento, se for o caso, gravando em mídia os arquivos e demonstrativos que 
sustentam esta autuação, entregando cópia ao sujeito passivo, apresentando outras 
informações pertinentes à solução desta lide. 

 
Em atendimento a esta solicitação, o autuante/revisor analisou os 

argumentos e documentos anexados pela impugnante e considerando que tais 
documentos provariam a devolução das mercadorias constantes das notas fiscais emitidas 
para exportação, sugeriu a improcedência deste contencioso à fl. 134.  

 
Intimado a se manifestar acerca do resultado desta revisão, o patrono dos 

autuados concordou com o seu resultado. 
 
Retornando a julgamento, o julgador singular julgou improcedente o feito, 

conforme Sentença nº 603/2017 – JULP (fls. 162/164). 
 
A Representação Fazendária não concordou com esta decisão, em razão de 

a mesma estar equivocada, pois a documentação que a subsidiou não atende ao exigido 
no artigo 80, § 4º do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE, haja vista que não comprova 
o efetivo retorno físico das mercadorias, pois sequer faz menção à nota fiscal de venda e o 
motivo da devolução, apesar de constar essa exigência como campo obrigatório de 
preenchimento no rodapé deste documento fiscal, impossibilitando comprovar, mesmo 
formalmente, a qual operação se refere. 

Tampouco há nos referidos DANFE’s os dados do transportador, o que 
evidencia que não houve o efetivo retorno das mercadorias a Goiás, motivos pelos quais 
pediu a reforma da Sentença monocrática, coma manutenção integral da exordial. 

 



Os autuados foram intimados às fls. 169/197 a contraditarem o recurso 
fazendário e o fizeram às fls. 199/207, representados pelos seus patronos, que em 
síntese, argumentaram que se a própria autoridade autuante, na condição de revisora, 
sugeriu a improcedência deste lançamento por entender que a documentação 
apresentada comprova a devolução das mercadorias em questão, a decisão singular deve 
ser mantida, pois a Representação Fazendária não apresentou contraprova à referida 
documentação colacionada nestes autos pela defesa. 

Em seguida, os autuados retornaram aos autos e juntaram novos 
documentos às fls. 214/310, os quais, em conjunto com os anteriormente juntados, 
justificaram a seguinte Resolução: 

 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

01/09/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO que o presente lançamento fiscal diz respeito a remessas de mercadorias 

com não incidência do ICMS para exportação direta sem estas tenham sido enviadas para o exterior; 
 
CONSIDERANDO o recurso interposto pela Fazenda Pública em face da sentença de fls. 

162/164, no qual é contestado o fundamento do referido ato decisório, consistente no Relatório Diligencial nº 
0044/16 – COMEX (FLS. 134), que sugere a improcedência do auto de infração ante a anexação pelo sujeito 
passivo de documentos que comprovariam a devolução das mercadorias constantes das notas fiscais 
emitidas para exportação; 

 
CONSIDERANDO que além dos meios probatórios invocados no recurso fazendário, que 

aponta a necessidade de comprovação de EFETIVO RETORNO FÍSICO, consoante previsão contida no § 4º 
do art. 80 do Anexo XII do RCTE, há a previsão, no § 5º do mesmo artigo, de comprovação do retorno da 
mercadoria ao estabelecimento remetente de forma simbólica; 

 
CONSIDERANDO que, inobstante a irresignação fazendária, o relatório Anexo I (constante 

da mídia "CD", de fls. 13) bem como os comprovantes juntados pela autuada, especialmente as Notas 
Fiscais com CFOP's 7.101 e 3.201 (fls. 115/128), estão a apontar, claramente, que houve simples devolução 
de mercadorias que teriam sido destinadas para exportação direta, não existindo nos autos nenhum 
elemento indicativo de que antes teria ocorrido saída para formação de lote de exportação, o que afasta a 
aplicação do § 4º do art. 80 do Anexo XII do RCTE, como quer o recurso fazendário; 

 
CONSIDERANDO que, em se confirmando esta hipótese (não ter existido saída anterior 

para formação de lote de exportação), não há reparos a ser feito no Relatório Diligencial nº 0044/16 – 
COMEX (FLS. 134), visto que as regras previstas no §§ 3º, 4º e 5º do mencionado art. 80 não podem 
invocadas para dirigir o procedimento da autuada, como pretendido no recurso ex-officio (§ 4º), uma vez 
estes dispositivos fazem referência aos "prazos fixados/previstos neste artigo" e, por conseguinte, apontam 
para os incisos I e II do caput ("remessa com fim específico de exportação" e "remessa para formação de 
lote"); 

 
CONSDERANDO, por fim, a documentação trazida pela recorrente em contradita ao recurso 

fazendário, de fls. 214/310; 
 
R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto à 

Coordenação de Comércio Exterior da Gerência de Arrecadação e Fiscalização para o fim de que o autor do 
procedimento fiscal se manifeste quanto à natureza das operações envolvidas na autuação e nos 
documentos fiscais juntados a título de prova pela autuada, informando se mantém ou não o Relatório 
Diligencial nº 0044/16 – COMEX, devendo apresentar fundamentação própria em caso negativo, podendo, 
se assim entender necessário, se manifestar também quanto aos documentos juntados às fls. 214/310 dos 
autos. 

 
Após, à Setor de Preparo Processual - SEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja intimado 

do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, se manifestar. 
 
A Fazenda Pública concordou com a presente resolução. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 

D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. ” 

 



No trabalho revisional, o autuante/revisor informa, em conclusão, que retifica 
o entendimento anterior em relação às notas fiscais 81925, 92407, 84004, 84705 e 94885, 
pois as mesmas contêm inconsistências que impossibilitam considera-las aptas a 
comprovarem a devolução ou exportação das mercadorias nelas contidas, juntando os 
documentos comprobatórios das exportações relativas às outras notas fiscais e o Termo 
Aditivo (demonstrativo) com os valores relativos aos documentos fiscais onde o destino 
das mercadorias não foi devidamente demonstrado (fls. 319/346). 

 
Intimados desta revisão, os solidários não se manifestaram e o novos 

advogados da autuada (m.j. fl. 350) apenas informaram que a empresa não possui mais 
documentos para serem apresentados. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 

Após compulsar os autos analisando o pedido de reforma da decisão “a quo”, 
formulado pela Representação Fazendária, meu entendimento é pelo seu acolhimento, por 
observar, à semelhança da referida Representação, que a referida decisão, pelo menos 
parcialmente, deu-se ao arrepio das normas que regem tal matéria e de parte da 
documentação que sustenta este lançamento. 

Destarte, o lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, 
respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal 
vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo 
direito de defesa, não havendo óbice à sua regular apreciação. 

 

Assim, quanto ao mérito, por ser pertinente e para corroborar o meu voto, 
transcrevo as regras previstas nos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.651/91, que disciplinam a 
exportação de produtos goianos: 

 
“Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

a) que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 
industrializados semi-elaborados; 

(...) 

Art. 38. Equipara-se às operações de que trata o inciso I, “a”, do artigo anterior, incluída a 
prestação de serviço de transporte vinculada a essas operações, a saída de mercadoria realizada com o 
fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings” ou outro estabelecimento da mesma 
empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, deverão ser atendidas as obrigações 
acessórias estabelecidas na legislação tributária. ” 

 



Transcrevo também os arts. 74, 76, 77 e 80 do Anexo XII do Decreto nº 
4.852/97 vigentes à época do fato gerador em questão, que regulamentam os dispositivos 
acima transcritos, dispondo que: 

 

“Art. 74. O disposto neste capítulo aplica-se às seguintes operações, inclusive à prestação 
de serviço de transporte a elas vinculadas, amparadas pela não incidência: 

I - saída para o exterior realizada diretamente pelo remetente; 

II - saída com o fim específico de exportação para o exterior, destinada à empresa comercial 
exportadora, inclusive trading, ou a outro estabelecimento da mesma empresa remetente (Convênio ICMS 
84/09, cláusula primeira, parágrafo único); 

III - saída para formação de lote de exportação em recintos alfandegados ou em Recinto 
Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação -REDEX- mediante termo de acordo de regime especial; 
(Redação conferida pelo Dec. nº 7.781 - vigência: 22.05.13) 

 Parágrafo único. Entende-se como empresa comercial exportadora (Convênio ICMS 
84/09, cláusula primeira, parágrafo único): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
13.03.17) 

I - a classificada como trading company, nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de 
novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria 
de Comércio Exterior - SECEX -, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

II - as demais empresas comerciais que realizem operações mercantis de exportação, 
inscritas no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX -, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09) 

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

Art. 76. O estabelecimento da empresa comercial exportadora, inclusive tranding, ou outro 
estabelecimento da mesma empresa remetente, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou 
parcialmente, é remetida para o exterior, deve fazer constar, no campo INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
(Convênio ICMS 84/09, cláusula terceira): (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 
31.05.16) 

I - o CNPJ ou o CPF do estabelecimento remetente; (Redação acrescida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16)  

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

III - a classificação tarifária NCM/SH, a unidade de medida e o somatório da quantidade da 
mercadoria por NCM/SH, relativas às notas fiscais emitidas pelo estabelecimento remetente. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

Parágrafo único. As unidades de medida das mercadorias constantes das notas 
fiscais da empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento da mesma empresa remetente 
deverão ser as mesmas das constantes nas notas fiscais de remessa com fim específico de 
exportação dos remetentes. 

 

Art. 77. Relativamente à operação de que trata esta seção, o estabelecimento destinatário, 
além dos procedimentos a que estiver sujeito por força da legislação de seu Estado, deve emitir o 
documento denominado MEMORANDO-EXPORTAÇÃO, conforme modelo constante do Apêndice XXI, 
contendo, no mínimo, as seguintes indicações (Convênio ICMS 84/09, cláusula quarta): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

I - denominação: MEMORANDO-EXPORTAÇÃO; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 
- vigência: 11.06.07) 

II - número de ordem e número da via; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 
11.06.07 a 31.05.16) 

III - data da emissão; (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07) 

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento 
emitente; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 
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V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do 
estabelecimento remetente da mercadoria; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

VI - série, número e data da nota fiscal de remessa com fim específico de exportação; 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

VII - série, número e data da nota fiscal de exportação; (Redação conferida pelo Decreto nº 
7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

VIII - número da Declaração de Exportação e o número do Registro de Exportação por 
estado produtor/fabricante; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

IX - identificação do transportador; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

X - número do Conhecimento de Embarque e a data do respectivo embarque; (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

XI - a classificação tarifária NCM/SH e a quantidade da mercadoria exportada por CNPJ/CPF 
do remetente; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

XII - país de destino da mercadoria; (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09) 

XIII - data e assinatura do emitente ou seu representante legal; (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

XIV - identificação individualizada do estado produtor/fabricante no Registro de Exportação. 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

§ 1º Até o último dia do mês subseqüente ao do embarque da mercadoria para o exterior, o 
estabelecimento exportador deve encaminhar: (Redação conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

I - ao estabelecimento remetente a 1ª via do MEMORANDO-EXPORTAÇÃO, que deve ser 
acompanhada: (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

a) da cópia do Conhecimento de Embarque; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - 
vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

b) do comprovante de exportação; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

c) do extrato completo do registro de exportação, com todos os seus campos; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

d) da declaração de exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 
01.11.09 a 31.05.16) 

II - ao Fisco de Goiás, quando solicitado, a cópia reprográfica da 1ª via da Nota fiscal de 
efetiva exportação. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

§ 2º A 2ª via do memorando deve ser anexada à 1ª via da nota fiscal do remetente ou à sua 
cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco goiano. 
(Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 31.05.16) 

§ 3º Para fins fiscais, somente deve ser considerada exportada a mercadoria cujo despacho 
de exportação esteja averbado. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

§ 4º O estabelecimento destinatário exportador deve entregar as informações contidas nos registros 
Tipos 85 e 86, conforme Manual de Orientação previstos na cláusula trigésima segunda do Convênio ICMS 
57/95 e no Anexo X do RCTE. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09 a 31.05.16) 

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

Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto devido, inclusive o 
relativo à prestação de serviço de transporte quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-se 
aos acréscimos legais, inclusive multa, segundo a legislação estadual, em qualquer dos seguintes casos em 
que não se efetivar a exportação (Convênios ICMS 84/09, cláusula sexta; 83/06, cláusula terceira): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 7.043 - vigência: 01.11.09) 

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

IV - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno. (Redação conferida pelo Decreto nº 
6.629 - vigência: 11.06.07) ” 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_06629.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/1995/cv057_95
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/1995/cv057_95
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_10_Sistema_Eletronico.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_07043.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2009/cv084_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2006/cv083_06
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_07043.htm#A80I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06629.htm#A80I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06629.htm#A80I


Portanto, com a manifestação da Coordenação de Comércio Exterior de que 
as operações de exportação não se confirmaram na sua totalidade, de acordo com a 
consulta ao Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX da Receita Federal e a 
documentação apresentada, em razão da autuada principal não ter cumprido fielmente o 
que dispõe a legislação tributária retro transcrita, mantenho parcialmente o lançamento do 
crédito tributário nos valores descritos à fl. 318, considerando não ser possível a redução 
da base de cálculo da mercadoria não exportada por não haver prova nestes autos que 
foram cumpridas as condições para fruição do benefício fiscal contido no artigo  8º, XLI do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE. 

 
Por fim, torna-se justo e necessário o acolhimento da preliminar de exclusão 

dos solidários Francisco de Assis e Silva, Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Eliseo 
Santiago Perez Fernandez da presente lide, uma vez que restou evidenciado que os 
mesmos não possuem responsabilidade quanto à infração tributária perpetrada, 
considerando que as diretorias ocupadas pelos mesmos não tinham vinculação com a 
área fiscal da empresa, segundo se infere da Ata de suas reeleições às fls. 98/99, ficando 
mantido como solidário apenas o Sr. Wesley Mendonça Batista, que exerce a função de 
Diretor Presidente, sendo responsável por todos os atos praticados em nome da empresa, 
mormente neste caso que não se trata de inadimplemento e sim de omissão de 
pagamento do tributo devido pela reintrodução no mercado interno das mercadorias não 
exportadas e não devolvidas ao Estado de Goiás. 

Desta forma, o referido Diretor Presidente infringiu a legislação tributária 
acima transcrita, sendo alcançado pelo disposto no artigo 135, III do CTN, que dispõe: 

 

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: 

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

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. ” (g.n) 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor base de 
cálculo de R$ 1.031.971,08 (um milhão, trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e 
oito centavos), cujo ICMS incidente é de R$ 123.836,53 (cento e vinte e três mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), a ser acrescido das 
cominações legais. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01602/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Acusação de remessa de mercadoria entre 
produtor e cooperativa com utilização indevida de não 
incidência relativa à exportação. Improcedência. 
 
1. Não configura circulação com mudança de titularidade as 
operações entre produtor e cooperativa da qual faz parte. 
Expressa previsão no art. 79 da Lei 5.764/71 de que tais 
operações não têm natureza de compra e venda;  
 
2. Defesa que consegue vincular as notas de emissão do 
produtor com as notas de entrada na cooperativa e estas aos 
respectivos memorandos de exportação que a estas fazem 
referências expressas;  
 
3. Prova inequívoca da exportação que torna inquestionável a 
não incidência tributária sob as operações objetos da acusação 
fiscal. Recurso Voluntário julgado improcedente à unanimidade 
de votos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo remeteu mercadorias 
tributadas (algodão em pluma) acobertadas por diversas notas fiscais de produtor para a 
empresa COTTONSUL Cooperativa dos Cotonicultores de Chapadão do Sul em 
desacordo com o especificado pela legislação tributária, utilizando indevidamente de não-
incidência em operação de comercialização tributada pelo ICMS, ficando obrigado ao 
pagamento do imposto na importância de R$ 738.997,81 mais acréscimos legais. 

 
Intimados, às fls 134 a 135, os sujeitos passivos se manifestaram 

apresentando impugnação em primeira instância, às fls 138 a 146. 
 
Anexaram documentos, fls 147 a 805. 
 
Por meio da sentença n°5270/2017, o julgador singular decidiu 

rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa e, no mérito, conhecer da impugnação, 



negando-lhe provimento e julgando procedente o auto de infração, devendo-se exigir do 
polo passivo o crédito tributário constante da inicial, às fls 807 a 813. 

 
Intimados, às fls 814 a 819, os sujeitos passivos se manifestaram 

apresentando recurso voluntário, arguindo que a recorrente ficou impedida de exercer seu 
direito de ampla defesa, tendo em vista a absoluta impossibilidade de conhecimento e 
conferência à luz da legislação de regência, dos critérios e valores observados pela 
autoridade fiscal, para fixação do valor do tributo supostamente devido e declinados no 
auto de infração.  

 
Portanto, o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, é 

cristalino, acarretando indiscutivelmente a nulidade do auto de infração, nos termos do 
artigo 20, inciso III, da lei 16.469/2009. Argui a nulidade por insegurança na determinação 
da infração pelo fato gerador da autuação, corresponder a remessa de mercadorias 
tributadas com notas fiscais, utilizando-se indevidamente de não incidência tributária, ou 
seja, o núcleo do fato encontra-se na utilização indevida de não incidência tributária. Cita-
se que ficaria fora da não incidência do ICMS, a operação realizada entre o produtor e a 
cooperativa, até mesmo porque não teriam sido observados os procedimentos 
estabelecidos no parecer n° 440/2014-GEOT para formalização da operação.  

 
Alega-se que inexistindo a transferência da propriedade ou 

circulação econômica da mercadoria do cooperado para a cooperativa, resta cristalino que 
deixa de ocorrer o fato gerador para a incidência do ICMS. Por fim, requer o recebimento 
do presente recurso, para o fim de ser reformada a r. sentença de primeira instancia e 
assim julgado totalmente improcedente o auto de infração n. 4011701273230, 
determinando-se sua desconstituição e arquivamento, às fls 821 a 835. 

 
Foram anexados copias de recursos ao superior tribunal de justiça, 

às fls 836 a 847. 
 
Na sequência dos atos processuais destaco termo de juntada nº. 

106/2018 – IVCJUL, fl. 862, que determina que documentos de fls. 863 a 1470, trazidos ao 
processo pela defesa, sejam acostados aos autos.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Trata-se de acusação fiscal segundo a qual o Sujeito Passivo teria se 

valido indevidamente de não-incidência (exportação) quando da remessa de algodão em 
pluma para cooperativa da qual faz parte.  

 
De início ressalte-se que não há ilegitimidade no uso da não-

incidência na remessa produtor-cooperativa visto que não há nos autos elementos de 
prova, em prol da tese fiscal, aptos a descaracterizar a finalidade de exportação.  

 
É que constam das notas fiscais produtor-cooperativa expressa 

anotação neste sentido, além de ser a intermediação para fins de exportação atividade 
rotineira e tipicamente desempenhada pelas cooperativas de produtores.  

 



De mais a mais, as cooperativas, pessoas jurídicas que gozam de 
tratamento especial e diferenciado por expresso comando constitucional são verdadeiras 
representantes dos interesses de seus cooperados.  

 
Nesta senda, não se pode falar em operação de circulação (com 

mutação de titularidade) nas remessas produtor-cooperativa. Tanto é assim, que a lei 
5.764/71 lucidamente previu em seu art. 79, parágrafo único que “o ato cooperativo não 
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou 
mercadoria” disposição esta aplicável justamente às operações entre cooperado e 
cooperativa (caput).  

 
Ainda que não existisse tal disposição legal, o mero fato do produtor 

integrar a pessoa jurídica destinatária, per si, já impediria a existência de circulação 
jurídica, notadamente quando a receptora dos produtos exerce atividade de mera 
intermediação no processo de exportação, operação que é sabidamente albergada pela 
não incidência constitucional.  

 
Noutro giro, eventuais desvios na destinação da mercadoria, ainda 

que não se tratasse de uma cooperativa, mas de uma comercial exportadora (trading), por 
exemplo, não poderiam ser considerados como infração tributária atribuível ao 
produtor/remetente, isto por expressa ausência de conduta ilícita e/ou de nexo de 
causalidade, elementos básicos da responsabilidade civil-tributária de natureza 
obrigacional, até porque tal constituiria inadmissível responsabilização do remetente por 
ato/fato de terceiro.  

 
Entretanto, aqui o fisco imputa ao remetente a ilegitimidade da 

fruição da não incidência sob o argumento de que apenas a operação subsequente não 
seria tributada. Ora, tal raciocínio não encontra amparo no texto constitucional ou na 
legislação esparsa vigente, de modo que nem mesmo quando veiculado em Parecer 
exarado pela Administração Tributária a acusação fiscal se sustenta.  

 
Pois bem. Demais de não versar a acusação sobre reintrodução no 

mercado interno ou não conclusão da operação de exportação, a defesa, a bem da 
verdade, exerceu trabalho louvável em busca da verdade real e, por meio dos documentos 
de fls. 180/230, conseguiu, indo além do ônus probatório que lhe tocava nestes autos, 
certamente com o auxílio da cooperativa (indicada como responsável solidária), vincular 
as notas de emissão do produtor com a nota de entrada na cooperativa e esta, por sua 
vez, com o respectivo memorando de exportação que a elas fazem referência expressa.  

 
Assim, tais documentos tonaram inequívoca, até mesmo à luz do 

raciocínio fiscal, a efetiva exportação, legitimando, pois, a fruição da não incidência pelo 
remetente, por mais imperfeito que o procedimento produtor/cooperativa, no que tange 
aos deveres formais/acessórios, tenham se dado à luz do parecer Fazendário 440/2014 da 
GEOT.  

 
Ante o exposto, acompanhado pela unanimidade dos votos de meus 

pares, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

VOTO 
 

 



Trata-se de acusação fiscal segundo a qual o Sujeito Passivo teria se 
valido indevidamente de não-incidência (exportação) quando da remessa de algodão em 
pluma para cooperativa da qual faz parte.  

 
De início ressalta-se que não há ilegitimidade no uso da não-

incidência na remessa produtor-cooperativa, visto que não há nos autos elementos de 
prova, em prol da tese fiscal, aptos a descaracterizarem a finalidade de exportação.  

 
É que constam das notas fiscais produtor-cooperativa expressa 

anotação neste sentido, além de ser a intermediação para fins de exportação atividade 
rotineira e tipicamente desempenhada pelas cooperativas de produtores.  

 
De mais a mais, as cooperativas, pessoas jurídicas que gozam de 

tratamento especial e diferenciado por expresso comando constitucional, são verdadeiras 
representantes dos interesses de seus cooperados.  

 
Nesta senda, não se pode falar em operação de circulação (com 

mutação de titularidade) nas remessas produtor-cooperativa. Tanto é assim, que a lei 
5.764/71 lucidamente previu em seu art. 79, parágrafo único que “o ato cooperativo não 
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou 
mercadoria” disposição esta aplicável justamente às operações entre cooperado e 
cooperativa (caput).  

 
Ainda que não existisse tal disposição legal, o mero fato do produtor 

integrar a pessoa jurídica destinatária, per si, já impediria a existência de circulação 
jurídica, notadamente quando a receptora dos produtos exerce atividade de mera 
intermediação no processo de exportação, operação que é sabidamente albergada pela 
não incidência constitucional.  

 
Noutro giro, eventuais desvios na destinação da mercadoria, ainda 

que não se tratasse de uma cooperativa, mas de uma comercial exportadora (trading), por 
exemplo, não poderiam ser considerados como infração tributária atribuível ao 
produtor/remetente, isto por expressa ausência de conduta ilícita e/ou de nexo de 
causalidade, elementos básicos da responsabilidade civil-tributária de natureza 
obrigacional, até porque tal constituiria inadmissível responsabilização do remetente por 
ato/fato de terceiro.  

 
Entretanto, aqui o fisco imputa ao remetente a ilegitimidade da 

fruição da não incidência sob o argumento de que apenas a operação subsequente não 
seria tributada. Ora, tal raciocínio não encontra amparo no texto constitucional ou na 
legislação esparsa vigente, de modo que nem mesmo quando veiculado em Parecer 
exarado pela Administração Tributária a acusação fiscal se sustenta.  

 
Pois bem. Demais de não versar a acusação sobre reintrodução no 

mercado interno ou não conclusão da operação de exportação, a defesa, a bem da 
verdade, exerceu trabalho louvável em busca da verdade real e, por meio dos documentos 
de fls. 863 a 1470, conseguiu, indo além do ônus probatório que lhe tocava nestes autos, 
certamente com o auxílio da cooperativa (indicada como responsável solidária), vincular 
as notas de emissão do produtor com a nota de entrada na cooperativa e esta, por sua 
vez, com o respectivo memorando de exportação que a elas fazem referência expressa.  

 
Assim, tais documentos tornaram inequívoca, até mesmo à luz do 

raciocínio fiscal, a efetiva exportação, legitimando, pois, a fruição da não-incidência pelo 



remetente, por mais imperfeito que o procedimento produtor/cooperativa, no que tange 
aos deveres formais/acessórios, tenham se dado à luz do parecer Fazendário 440/2014 da 
GEOT.  

 
Ante o exposto, acompanhado pela unanimidade dos votos de meus 

pares, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01603/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Acusação de remessa de mercadoria entre 
produtor e cooperativa com utilização indevida de não 
incidência relativa à exportação. Improcedência. 
 
1. Não configura circulação com mudança de titularidade as 
operações entre produtor e cooperativa da qual faz parte. 
Expressa previsão no art. 79 da Lei 5.764/71 de que tais 
operações não têm natureza de compra e venda;  
 
2. Defesa que consegue vincular as notas de emissão do 
produtor com as notas de entrada na cooperativa e estas aos 
respectivos memorandos de exportação que a estas fazem 
referências expressas;  
 
3. Prova inequívoca da exportação que torna inquestionável a 
não incidência tributária sob as operações objeto da acusação 
fiscal. Recurso Voluntário julgado improcedente à unanimidade 
de votos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo remeteu mercadorias 
tributadas (algodão em pluma) acobertadas por diversas notas fiscais de produtor para a 
empresa COTTONSUL Cooperativa dos Cotonicultores de Chapadão do Sul em 
desacordo com o especificado pela legislação tributária, utilizando indevidamente de não-
incidência em operação de comercialização tributada pelo ICMS, ficando obrigado ao 
pagamento do imposto na importância de R$ 63.770,70 mais acréscimos legais. 

 
Identificados os solidários, fls. 05/06.  
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo e o polo passivo 

solidário com uma única peça defensória suscitam a nulidade da lide por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Em face do mérito, 
aduzem que todo produto envolvido no lançamento foi efetivamente exportado pelos 
impugnantes, e todas as fases da operação se fizeram representar por documentação 
fiscal idônea, fls. 33 a 41. Juntam documentos, fls. 42 a 119. 

 



Por meio da Sentença n°5223/2017, o julgador singular rejeita a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, julga procedente o auto de infração, 
devendo-se exigir do polo passivo o credito tributário constante da inicial, às fls. 121 a 127. 

 
Em grau de recurso voluntário, fls. 132 a 137, os sujeitos passivos, 

com uma única peça recursal, alegam o impedimento de exercer seu direito de ampla 
defesa, tendo em vista a absoluta impossibilidade de conhecimento e conferência à luz da 
legislação de regência, dos critérios e valores observados pela autoridade fiscal, para 
fixação do valor do tributo supostamente devido e declinados no auto de infração.  

 
Portanto, o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, é 

cristalino, acarretando indiscutivelmente a nulidade do auto de infração, nos termos do 
artigo 20, inciso III, da lei 16.469/2009.  

 
Arguem ainda a nulidade da exordial por insegurança na 

determinação da infração pelo o fato gerador da autuação, corresponder a remessa de 
mercadorias tributadas com nota fiscais, utilizando-se indevidamente de não incidência 
tributária, ou seja, o núcleo do fato encontra-se na utilização indevida de não incidência 
tributária. Cita-se que ficaria fora da não incidência do ICMS, a operação realizada entre o 
produtor e a cooperativa, até mesmo porque não teriam sido observados os 
procedimentos estabelecidos no Parecer n° 440/2014-GEOT para formalização da 
operação.  

 
Inferem que inexistindo a transferência da propriedade ou circulação 

econômica da mercadoria do cooperado para a cooperativa, resta cristalino que deixa de 
ocorrer o fato gerador para a incidência do ICMS.  

 
Por fim, requerem o recebimento do presente recurso, para o fim de 

ser reformada a r. sentença de primeira instância e assim julgado totalmente improcedente 
o auto de infração n. 4011701273906, determinando-se sua desconstituição e 
arquivamento, às fls. 139 a 152. 

 
Foram anexadas cópias de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, 

às fls. 153 a 164.  
 
Na sequência dos atos processuais destaco juntada de documentos, 

pela defesa, fls. 180 a 231.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Trata-se de acusação fiscal segundo a qual o Sujeito Passivo teria se 

valido indevidamente de não-incidência (exportação) quando da remessa de algodão em 
pluma para cooperativa da qual faz parte.  

 
De início ressalte-se que não há ilegitimidade no uso da não-

incidência na remessa produtor-cooperativa visto que não há nos autos elementos de 
prova, em prol da tese fiscal, aptos a descaracterizar a finalidade de exportação.  

 



É que constam das notas fiscais produtor-cooperativa expressa 
anotação neste sentido, além de ser a intermediação para fins de exportação atividade 
rotineira e tipicamente desempenhada pelas cooperativas de produtores.  

 
De mais a mais, as cooperativas, pessoas jurídicas que gozam de 

tratamento especial e diferenciado por expresso comando constitucional são verdadeiras 
representantes dos interesses de seus cooperados.  

 
Nesta senda, não se pode falar em operação de circulação (com 

mutação de titularidade) nas remessas produtor-cooperativa. Tanto é assim, que a lei 
5.764/71 lucidamente previu em seu art. 79, parágrafo único que “o ato cooperativo não 
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou 
mercadoria” disposição esta aplicável justamente às operações entre cooperado e 
cooperativa (caput).  

 
Ainda que não existisse tal disposição legal, o mero fato do produtor 

integrar a pessoa jurídica destinatária, per si, já impediria a existência de circulação 
jurídica, notadamente quando a receptora dos produtos exerce atividade de mera 
intermediação no processo de exportação, operação que é sabidamente albergada pela 
não incidência constitucional.  

 
Noutro giro, eventuais desvios na destinação da mercadoria, ainda 

que não se tratasse de uma cooperativa, mas de uma comercial exportadora (trading), por 
exemplo, não poderiam ser considerados como infração tributária atribuível ao 
produtor/remetente, isto por expressa ausência de conduta ilícita e/ou de nexo de 
causalidade, elementos básicos da responsabilidade civil-tributária de natureza 
obrigacional, até porque tal constituiria inadmissível responsabilização do remetente por 
ato/fato de terceiro.  

 
Entretanto, aqui o fisco imputa ao remetente a ilegitimidade da 

fruição da não incidência sob o argumento de que apenas a operação subsequente não 
seria tributada. Ora, tal raciocínio não encontra amparo no texto constitucional ou na 
legislação esparsa vigente, de modo que nem mesmo quando veiculado em Parecer 
exarado pela Administração Tributária a acusação fiscal se sustenta.  

 
Pois bem. Demais de não versar a acusação sobre reintrodução no 

mercado interno ou não conclusão da operação de exportação, a defesa, a bem da 
verdade, exerceu trabalho louvável em busca da verdade real e, por meio dos documentos 
de fls. 180/230 conseguiu, indo além do ônus probatório que lhe tocava nestes autos, 
certamente com o auxílio da cooperativa (indicada como responsável solidária), vincular 
as notas de emissão do produtor com a nota de entrada na cooperativa e esta, por sua 
vez, com o respectivo memorando de exportação que a elas fazem referência expressa.  

 
Assim, tais documentos tornaram inequívoca, até mesmo à luz do 

raciocínio fiscal, a efetiva exportação, legitimando, pois, a fruição da não incidência pelo 
remetente, por mais imperfeito que o procedimento produtor/cooperativa, no que tange 
aos deveres formais/acessórios, tenham se dado à luz do parecer Fazendário 440/2014 da 
GEOT.  

 
Ante o exposto, acompanhado pela unanimidade dos votos de meus 

pares, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e julgar improcedente o auto de infração.  

 



 
 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01665/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Cerceamento do direito de defesa. Falta 
de fundamentação da sentença. Rejeitada. Unânime. ERRO NA 
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL. Rejeitada. 
Maioria. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIOS. Rejeitada. Maioria. 
MÉRITO. ICMS. Obrigação Principal. Falta de comprovação da 
efetiva exportação. Incidência do tributo. Procedência parcial. 
Unânime. 
 
1 – Não há cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo 
quando o julgador singular fundamentar corretamente sua 
decisão, ao analisar as diversas alegações do sujeito passivo;  
 
2 – Conforme disposição do inciso VI do artigo 45 do CTE, o 
sujeito passivo das operações com mercadorias não 
exportadas, é o produtor rural remetente; 
 
3 – Respondem solidariamente pela infração fiscal os co-
participantes da atividade de parceria rural, na qualidade de 
parceiros/meeiros, na situação em que todos, em conjunto, são 
os produtores rurais de uma mesma Inscrição Estadual; 
 
4 – Por se tratar de exportação indireta de mercadoria fungível, a 
comprovação da efetiva exportação deve ocorrer conforme 
disposição da legislação tributária específica, constante no 
anexo XII do Decreto 4.852/97; 
 
5 – Há a incidência de ICMS sobre as operações de remessa 
para exportação, quando o sujeito passivo não apresentar a 
documentação hábil, visando comprovar a efetiva exportação; 
 
6 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo 
MAURÍCIO BERNARDO SCHOLTEN. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, em razão de falta de fundamentação.  Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe 
provimento para manter a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 



de infração no valor do ICMS de R$ 33.758,91 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e noventa e um centavos). Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários   THEODORA ROBERTHA ANNA MARIA SLEUTJES SCHOLTEN, 
MÁRCIA SIEPMAN SCHOLTEN, HENRICUS BERNARDUS SCHOLTEN da lide, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
remeteu, com não incidência de ICMS, produtos primários ou semi-elaborados, nas notas 
fiscais avulsas, para a empresa comercial exportadora Bunge Alimentos S/A, 
estabelecida na rodovia MG 029, s/n, km 2,7, zona rural, Araguari-MG, com fim 
específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o exterior 
no prazo de até 90 dias, contados da data da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor de R$ 35.085,87, 
juntamente com os acréscimos legais, referente às operações de remessa. 

 
Tem-se como sujeitos passivos coobrigados, Henricus Berdardus 

Scholten, Marcia Siepman Scholten, Theodora Robertha Anna Maria Sleutjes Scholten e 
Bunge Alimentos S/A, com base no artigo 45, VI, "a", da Lei 11.651/91. 

 
O auto de infração é instruído pelos documentos de folhas 03 a 73. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas folhas 71 

a 84, apresentando impugnação de folhas 92 a 95. Alegam que as mercadorias foram 
exportadas e anexam documentos. 

 
O Juiz Singular, através do Despacho n° 1.546/2014 – JULP, (folhas 

303 e 304), determina o encaminhamento dos autos à DRF de origem, via GEPRO, a fim 
de que o auditor fiscal se manifeste se as mercadorias foram efetivamente exportadas ou 
não, emitindo relatório conclusivo; e realize nova análise e apreciação do feito, com 
confecção de Termo Aditivo se necessário; que se manifeste também sobre os demais 
argumentos defensórios dos sujeitos passivos, se desejar. 

 
Em atendimento, é elaborado Relatório Diligencial (folhas 307 a 309) 

o qual esclarece que as notas fiscais analisadas não atenderam o artigo 76 do anexo XII 
do Decreto 4.852/97. Acrescenta que, nos termos do artigo 80, §7° do Anexo XII do 
RCTE, as alterações dos Registros de Exportação só podem ser realizadas mediante 
anuência formal. Ademais, sustenta que a União compensa os Estados pela não 
incidência do ICMS nas exportações, ou seja, se a empresa declarou a mercadoria como 
fabricada ou produzida em Minas Gerais, o Estado de Goiás está em prejuízo. Por fim, 
esclarece que quando o emitente do Registro de Exportação indica emitente diverso do 
fabricante, o sistema permite o registro nos campos 23 e 24, onde é declarado o CNPJ 
do remetente, NCM e valor das mercadorias. Anexou Documentos nas folhas 310 e 311. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Despacho n° 313 e do resultado da diligência, a fim de manifestarem-se, caso queiram 
(folhas 313 a 320-A). 



 
O coobrigado Bunge Alimentos comparece aos autos (folhas 324 a 

334), criticando a diligência realizada, pois esta construiu apontamentos superficiais, 
destoando da motivação do Auto de Infração, sem analisar e mencionar a documentação 
juntada nos autos, assim, limitou-se a apontar supostos erros na emissão de notas 
fiscais. Conclui que a diligência não refutou os argumentos impugnatórios. 

 
O Juiz Singular, através da Sentença n° 3.289/2016 – JULP (folhas 

335 a 348), decide pela procedência parcial do auto de infração, diminuindo o valor de R$ 
11.800,00 da base de cálculo, em razão da nota fiscal avulsa nº 16032770444 de 
28/07/2010 ter sido somada duas vezes. Assim, diminui o valor do ICMS devido de R$ 
35.085,87 para R$ 33.758,91, sendo R$ 26.137,62 para o mês de julho de 2010 e R$ 
7.621,29 para o mês de agosto/2010. Em sua sentença, diz que o sujeito passivo se 
equivoca ao alegar que a nota fiscal nº 16032803440 foi relacionada duas vezes. Essa 
duplicação ocorreu com a nota fiscal nº 16032770444, que foi excluída conforme 
sentença. 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagarem quantia exigida ou 

interporem Recurso Voluntário, nas folhas 350 a 364. 
 
Os sujeitos passivos apresentam Impugnação, exceto Bunge 

Alimentos S/A, (folhas 92 a 95), argumentando: 
 
- Quanto ao mérito: que anexou aos autos toda a documentação 

necessária a comprovação da exportação, e que os documentos emitidos pelo 
SISCOMEX são oficiais e devem ser considerados pelo fisco. Requer a improcedência do 
lançamento. 

 
O coobrigado Bunge Alimentos S/A interpõe Recurso Voluntário 

(folhas 373 a 400), apresentando os mesmos argumentos de sua Impugnação à 1ª 
Instância. Pede: 

 
- Nulidade por cerceamento: por falta de fundamentação da decisão 

singular: acrescenta que a decisão singular é nula por falta de fundamentação pois, com 
exceção da duplicidade da nota fiscal, as conclusões diligenciais, da manifestação sobre 
a diligência e da Impugnação não foram apreciadas em sua totalidade, obtendo caráter 
genérico. Anexou Documentos nas folhas 401 a 466; 

 
- Mérito: alega que os fiscais afirmam que não consta em nenhum 

documento apresentado para fins de exportação a menção as notas fiscais avulsas, 
sendo que as referidas notas fiscais foram citadas no Memorando de Exportação. E que, 
no caso em questão, seguindo orientação do próprio posto fiscal, o registro das notas 
fiscais avulsas ocorreu com 06 dígitos e as notas fiscais tem 11 dígitos. Alega que esse é 
o equívoco do fiscal em afirmar que não houve a exportação. Alega que as mercadorias 
foram exportadas no prazo de 90 dias e que o registro no campo 24, do Registro de 
Exportação, foi corrigido após averbação, fazendo constar os dados do produtor rural Sr. 
Maurício. Questiona a alegação da fiscalização de que as alterações no RE (Registro de 
Exportação) não tiveram a anuência de gestores da SINCOMEX, já que as alterações 
tiveram aprovação automática pelo sistema. E alega, por fim, que ao sujeito passivo não 
pode ser prejudicado pelos rigores do formalismo, em respeito ao princípio da verdade 
material; 

 
- Caráter confiscatório da multa; 



 
- Pede também que as intimações sejam encaminhadas diretamente 

ao domicílio tributário eletrônico da autuada. Anexou Documentos nas folhas 469 a 474. 
 
Pela Resolução nº 182/2016 de folhas 477 e 478, a Câmara 

Julgadora resolve encaminhar o processo ao Setor de Preparo Processual para que seu 
titular intime o sujeito passivo, no prazo de 30 dias, para juntar aos autos, anuência 
formal de um dos Gestores do Siscomex, que autorizaram a alteração nos Registos de 
Exportações, em processo específico para este fim, conforme exigência contida no 
Parágrafo 7º do Artigo 80 do Anexo XII do RCTE. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a atender o disposto na 

Resolução nº 182/2016, nas folhas 479 a 486. 
 
Os sujeitos passivos comparecem aos autos nas folhas 489 e 490, 

exceto Bunge Alimentos S/A, atendendo a Resolução nº 182/2016. Alegam que os 
autuados procuraram a trading responsável pela exportação para providenciar a 
documentação por esse órgão exigida junto ao Siscomex e que foi feito o protocolo pela 
empresa Bunge, e após comunicado por e-mail entre os interessados. Foi informado pelo 
Siscomex que não se emite nenhum documento formal quando se faz alterações no 
sistema, apenas se emite um extrato e, conforme esses que seguem, emitido no último 
dia 21/03/2017, para as operações em discussão nesse processo administrativo, foi 
alterado o Estado produtor para Goiás, o que evidencia o cumprimento do formalismo 
legal. Por fim requer que, com base na alteração junto ao Siscomex do estado produtor 
de Goiás, o auto de infração seja julgado improcedente. Anexou Documentos nas folhas 
491 a 502. 

 
O sujeito passivo Bunge Alimentos S/A compareceu aos autos, nas 

folhas 504 a 507, atendendo a Resolução nº 182/2016. Alegando que, na diligência, não 
obstante a autoridade fiscal tenha alegado que os REs (Registros de Exportação) tiveram 
alguns campos alterados após a averbação sem a anuência dos gestores da Siscomex, 
observa-se que as alterações tiveram aprovação automática pelo sistema e cingem-se 
apenas quanto ao produtor. Arguindo assim que, comprovando que a mercadoria foi de 
fato exportada, que consta o nº do CPF do produtor no campo 25 do Registro de 
Exportação, o sujeito passivo não pode ser prejudicado pelos rigores da formalidade, em 
respeito ao princípio da verdade material, sob pena de flagrante injustiça e prejuízo. Por 
fim, requer a improcedência das exigências formuladas; requer seja julgado procedendo 
o presente recurso, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida ou, não sendo 
este o entendimento, o cancelamento do Auto de Infração pelas razões expostas e, 
consequentemente, da multa por inexistência de infração praticada pela recorrente, vez 
que confiscatória e abusiva. Informa também que os poderes outorgados à Daniela Abreu 
então revogados desde 30/04/2016 e que Daniela Abreu e Sérgio Waldrich não fazem 
mais parte dos quadros da Autuada. Requer que qualquer intimação ou notificação não 
venha mais a ser enviada para o endereço eletrônico dos ex-procuradores supracitados e 
sim que seja encaminhada diretamente para o domicílio eletrônico da Autuada. Anexou 
Documentos nas folhas 508 a 515. 

 
Pela Resolução nº 59/2017, de folhas 518 e 519, a Câmara 

Julgadora resolve por encaminhar o processo ao Setor de Preparo Processual para que 
seu titular encaminhe os autos à Coordenação do Comércio Exterior – COMEX, para 
analisar conclusivamente sobre os documentos juntados pelo sujeito passivo no 
atendimento da diligencia formulada, bem como os fundamentos apresentados quanto a 



quantidade de dígitos das notas fiscais objeto de análise. E para analisar se houve a 
efetiva exportação das mercadorias objeto da autuação. 

 
O sujeito passivo solidário Bunge Alimentos S/A compareceu aos 

autos (folhas 521 e 522), alegando que, para não cair em repetição, a Recorrente 
expressamente Ratifica e Reitera a interposição do Recurso Voluntário, confirmando 
todos os argumentos deduzidos nas suas razões, bem como a petição protocolada no dia 
23/03/2017, requerendo digne-se V. Exa. recebê-la, demostrada a impropriedade das 
exigências formuladas através do lançamento em discussão, requer seja julgado 
procedente o recurso, o recolhimento da nulidade da decisão recorrida ou, não sendo 
este o entendimento, o cancelamento do Auto de Infração pelas razões expostas e, 
consequentemente, da multa por inexistência de infração praticada pela recorrente, vez 
que confiscatória e abusiva. Por fim, considerando que os poderes outorgados à Daniela 
Abreu estão revogados desde 30/04/2016, Daniela Abreu e Sérgio Waldrich não fazem 
mais parte dos quadros da Autuada, requer que qualquer intimação ou notificação não 
seja mais a ser enviada para o endereço eletrônico dos ex-procuradores supracitados e 
sim que seja encaminhada diretamente para o domicílio eletrônico da Autuada. Anexou 
Documentos nas folhas 523 a 534. 

 
Em atendimento a Resolução nº 59/2017 (folhas 535 a 538), a 

Coordenação do Comércio Exterior – COMEX assevera que a empresa alega que foram 
emitidos os registros de exportação nº 10/1089147-001, 10/1028164-001 e 10/12211661-
001, que supostamente estariam contidas as remessas do produtor goiano Maurício 
Bernardo Scholten, o que prontamente reputam como inverídico. Se não bastasse a falta 
de vinculação da nota fiscal de efetiva exportação com as notas fiscais de remessa, 
causando bastante perplexidade constatar as diversas alterações efetuadas pela Bunge 
Alimentos S/A em todos os Registros de Exportação já citados, especialmente nos RE's 
nº 10/1089147-001 e 10/1221661-001, motivados pela necessidade da empresa 
comercial exportadora de comprovar várias autuações sofridas por produtores goianos 
que promoveram remessas com fim especifico de exportação para a empresa, como se 
pode observar nas cópias destes registros de exportação anexas à presente diligência, 
documentos que estão contidos nos seguintes PAT's: 4011304476290, 4011400524659, 
4011400856066 e 4011400860683. 

 
Aduz a autoridade fiscal que, a cada autuação, os registros eram 

alterados para atender a justa medida da necessidade de comprovação de exportação, 
demostrando claramente a total falta de compromisso com a verdade, não sendo, 
portanto, merecedores de fé e, ainda, com fortes indícios de terem sido adulterados. A 
princípio, os RE's identificavam que todo o milho a ser exportado tinha como origem o 
Estado de Minas Gerais, com as alterações, a exportação passou a ser 100% goiana. 

 
Isto demostra claramente que o conjunto de documentos que a 

Bunge elenca, para comprovar que a mercadoria recebida do produtor goiano Mauricio 
Bernardo Scholten, no caso presente 966.750 Kgs de milho debulhado, foi exportada, 
está eivado de vícios e não é idôneo. Conclui-se, portanto, que não há provas da 
exportação da referida mercadoria, ficando a mesma sujeita ao pagamento de importo e 
acréscimos legais. Anexou Documentos nas folhas 539 a 548. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº 59/2017, querendo manifestar-se (folhas 550 a 558). 
 
Os sujeitos passivos autuados, solidários Henricus Berdardus 

Scholten, Márcia Siepman Scholten, Theodora Robertha Anna Maria Sleutjes Scholten 



compareceram aos autos nas folhas 560 a 563, alegando que o principal ponto, que é 
justamente analisar as notas fiscais que foram relacionadas com numeração menor, pois 
não caberiam nos documentos formais de exportação, sequer foi objeto de análise pela 
COMEX, demostrando que o comando da Câmara Julgadora não foi cumprido.  

 
Aduz que, diferentemente das alegações do servidor, não se trata de 

um relatório apresentado pela empresa exportadora, mais de um documento fiscal 
denominado de Memorando de Exportação e que tem valor fiscal, e serve justamente 
para identificar as notas fiscais que foram para exportação, além de uma série de outras 
informações, que infelizmente não foi objeto de análise pelo COMEX. Como a acusação 
fiscal diz respeito a comprovar a efetiva exportação, tem-se que claramente foi 
demostrado através dos Memorandos de Exportação, Declaração de Despacho, Registro 
de Exportação, notas fiscais de exportação e Comprovante de Exportação, todos 
documentos que estão juntadas aos autos. Por fim, requer que seja desconsiderado o 
relatório diligencial nº 59/17 – CGES, pois não cumpriu as determinações da Resolução 
nº 59/2017, e pelo fato de que a comprovação da exportação foi feita com todos os 
documentos exigidos para tal mister. 

 
É o relatório. 

 
  

VOTO 
 
 

A acusação fiscal se refere a remessa, pelo produtor rural, com não 
incidência, de milho em grãos, com o fim específico de exportação, para a empresa 
comercial exportadora Bunge Alimentos, sem que os sujeitos passivos (principal e 
solidários) tenham efetivamente comprovado a exportação, conforme determinação da 
legislação tributária. Diante da falta de comprovação da exportação, a autoridade fiscal 
exige, mediante auto de infração de folhas 02, o tributo na importância de R$ 35.085,87, 
mais as cominações legais.  

 
Precipuamente passo a analisar a alegação do sujeito passivo, de 

nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, por falta de fundamentação 
da decisão singular. O sujeito passivo acrescenta que as conclusões diligenciais, da 
manifestação sobre a diligência e da impugnação não foram apreciadas em sua 
totalidade pelo julgador singular, obtendo a referida sentença caráter genérico. 

  
Pois bem, analisando a sentença de 14 páginas, de folhas 335 a 348, 

não vislumbro o referido cerceamento. Isso porque, diferentemente do alegado pelo 
sujeito passivo, o julgador singular fundamentou corretamente sua decisão, analisando as 
diversas alegações do sujeito passivo. 

 
Há também a alegação de erro na identificação do sujeito passivo 

principal, Maurício Bernardo Scholten. De que o mesmo não era o responsável pela 
exportação. Ocorre que, conforme disposição do inciso VI do artigo 45 do CTE, o sujeito 
passivo da relação tributária era o remetente, no caso em questão, o produtor rural 
Maurício Bernardo Scholten, sendo que a empresa comercial exportadora, Bunge 
Alimentos, era solidária:  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 16.392 - Vigência: 04.12.08 a 11.06.17) 

../Leis/L_16392.doc


VI - o exportador, o a ele equiparado ou outra pessoa, com o remetente, em 
relação à: (redação original - vigência 01.01.97) 

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive ao serviço de 
transporte a ela vinculada; 

 
Consta também pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários 

Theodora Robertha Anna Maria Sleutjes Scholten, Márcia Siepman Scholten e Henricus 
Bernardus Scholten. Mas, conforme extrato cadastral de folhas 70, os sujeitos passivos 
solidários acima identificados são co-participantes, na qualidade de parceiros/meeiros, de 
contrato de parceria rural. Todos, em conjunto, são os produtores rurais da Inscrição 
Estadual nº 11.203.156-0, razão pela qual são também co-participantes da infração 
tributária, na qualidade de solidários. 

 
Quanto ao mérito, a divergência entre a alegação do fisco e dos 

sujeitos passivos diz respeito aos documentos apresentados como comprobatórios da 
efetiva exportação. Em Nota Explicativa de folhas 04, a autoridade fiscal afirma que a 
comprovação da exportação de mercadorias se realiza por meio da apresentação da 
Declaração de Despacho de Exportação (DDE), do Registro de Exportação (RE) e da 
nota fiscal de efetiva exportação. E que, no presente caso, por se tratar de exportação 
indireta de mercadoria fungível (milho em grãos), via empresa comercial exportadora, a 
comprovação depende, necessariamente, da vinculação das notas fiscais de remessa do 
produtor com as notas fiscais de exportação (emitidas pela empresa comercial 
exportadora), bem como do correto preenchimento do campo 24 do Registro de 
Exportação, que se destina a identificação do fabricante/produtor e da correspondente 
indicação da espécie e quantidade das mercadorias exportadas. Nesse sentido, a 
fiscalização tributária assevera que o sujeito passivo não cumpriu as determinações 
legais tributárias ao não apresentar corretamente os documentos acima relacionados. 
Que não houve vinculação pois não existe indicação, nas notas fiscais de exportação, e 
no Registro de Exportação, da origem e das notas fiscais de remessa. E que o Registro 
de Exportação apresentado pelo sujeito passivo indica a origem da mercadoria como 
sendo de Minas Gerais e não de Goiás. 

 
Constato que a legislação tributária estadual, específica ao caso em 

questão, está disciplinada no anexo XII do RCTE (Decreto nº 4.852/97) que prevê as 
obrigações acessórias a fim de demonstrar a vinculação das remessas das mercadorias 
com a efetiva exportação. A referida legislação tributária foi transcrita pelo julgador 
singular nas folhas 338 a 342 da sentença. 

 
Portanto, concordo com a autoridade fiscal que assevera que, se o 

sujeito passivo não demonstrar essa vinculação, consequentemente, não demonstrou a 
exportação, já que a mercadoria (milho em grãos) é fungível. 

 
Já o sujeito passivo alega que anexou aos autos toda a 

documentação necessária a comprovação da exportação, e que os documentos emitidos 
pelo SISCOMEX são oficiais e devem ser considerados pelo fisco.  

 
Constato que o sujeito passivo, no recurso voluntário, anexou ao 

processo vários documentos (folhas 400 a 474), dentre eles: Comprovante de Exportação, 
Declaração de Despacho, Memorando de Exportação, Nota Fiscal de Exportação, 
Registro de Exportação, Bill of Landing, etc.  

 
Não obstante a documentação anexada ao processo pelo sujeito 

passivo, a mesma não apresenta a respectiva vinculação exigida pela legislação tributária. 



Nesse sentido, apesar do sujeito passivo alegar que os Memorandos de Exportação 
trazem a referida vinculação das operações de remessa das mercadorias com as 
operações de exportação, tais documentos são apenas um resumo das operações, não 
sendo um documento comprobatório, mas apenas informativo. Além do mais, são emitidos 
pela própria trading.  

 
De toda a documentação exigida, a mais importante e que vincula as 

operações de remessa com a efetiva exportação, é o RE (Registro de Exportação). O 
respectivo RE indica a origem da mercadoria, com identificação da Unidade da Federação 
e do produtor remetente, bem como a quantidade de mercadorias. 

 
O sujeito passivo, em sua peça impugnatória, apresenta como 

comprovantes, os Registros de Exportação nº 10/1221661-001 (folhas 114), 10/1089147-
001 (folhas 120), 10/1028164-001 (folhas 108), asseverando que os respectivos 
documentos fazem a vinculação com a Unidade da Federação de origem e o respectivo 
produtor remetente. 

 
Ocorre que a autoridade fiscal, analisando a respectiva documentação 

apresentada pelo sujeito passivo, em seu Relatório Diligencial de folhas 307, informa que 
os Registros de Exportação apresentados pelo sujeito passivo não são originais, pois os 
mesmos foram retificados após à efetiva exportação. Isto é, que os campos 13 e 24 
originalmente apresentavam, como Unidade da Federação de origem, o Estado de Minas 
Gerais e, após a retificação, passaram a constar o Estado de Goiás. Além disso, no 
campo 25 do respectivo RE, originalmente sem informação, foi adicionado, após 
averbação, informações quanto ao produtor rural remetente e a quantidade de 
mercadorias exportadas. As referidas alterações podem ser verificadas comparando o 
Registro de Exportação nº 10/1089147-001, original e retificado, constante 
respectivamente nas folhas 46 e 120. 

 
De forma que constato que a respectiva vinculação exigida pela 

legislação tributária foi efetuada “a posteriori”. Acrescenta ainda a autoridade fiscal, no 
Relatório Diligencial de folhas 308, que, a luz do artigo 80, §7º do anexo XII do RCTE, as 
alterações dos Registros de Exportação somente poderão ser admitidas mediante 
anuência formal de um dos gestores do SISCOMEX, e que não consta nos autos a 
referida anuência. 

 
 Em razão disso, conforme Resolução de folhas 477, a 2ª CJUL 

determinou que o sujeito passivo fizesse juntada aos autos da anuência formal de que os 
gestores de SISCOMEX autorizaram as alterações nos Registros de Exportação. 

 
Em resposta, o sujeito passivo informa que procurou a trading 

responsável pela exportação para providenciar a referida documentação. E que, em 
resposta via e-mail, o SISCOMEX informou que não emite nenhum documento formal 
quando se faz alteração no sistema, já que a alteração é feita automaticamente no portal 
eletrônico, no momento do processo de retificação. 

 
De forma que, em relação a esta questão, de autorização para 

alteração do Registro de Exportação, as diligências não foram conclusivas para dirimir a 
situação, já que a anuência formal exigida na legislação tributária foi mitigada pela própria 
sistemática do portal eletrônico do SISCOMEX, que permite a alteração automática do RE 
sem anuência formal de seus gestores. 

 



O sujeito passivo alega também que as referidas notas fiscais 
avulsas de remessa foram citadas no Memorando de Exportação. E que, no caso em 
questão, seguindo orientação do próprio posto fiscal, o registro das notas fiscais avulsas 
ocorreu com 06 dígitos e as notas fiscais tinham 11 dígitos. Alega que esse foi o 
equívoco do auditor fiscal em afirmar que não houve a exportação.  

 
Não procede essa alegação do sujeito passivo, pois a comprovação 

da efetiva exportação não se consubstancia pelo Memorando de Exportação, mas pelos 
demais documentos, em especial o Registro de Exportação. Essa questão da divergência 
de 06 para 11 dígitos não é relevante para o caso em questão e não foi a causa 
determinadora da autuação. Isto é, não vem ao caso a discussão se o registro das notas 
fiscais de remessa, no Memorando de Exportação, foi com 06 dígitos ou 11 dígitos, pois o 
que comprovaria a efetiva exportação não seria o Memorando, mas os demais 
documentos exigidos pela legislação tributária. 

 
Não obstante as situações acima expostas, considero pertinentes as 

informações trazidas ao processo pelo auditor fiscal José Magalhães Junior, no Relatório 
Diligencial de folhas 535 a 538. A referida autoridade fiscal informa que o total de milho 
debulhado, constante nas notas fiscais de remessa para exportação, perfaz um total de 
966.750 kg. E que os Registros de Exportação que o sujeito passivo apresenta como 
vinculados às respectivas remessas, perfazem um total de 1.924.850 kg de milho, 
conforme notas fiscais de exportação nº 2547, 3305 e 1398, vinculadas aos respectivos 
RE.  

 
Ratifica novamente a autoridade fiscal que, além da quantidade de 

milho remetido e a quantidade de milho exportada serem diferentes, não existe nenhuma 
vinculação entre as operações, que pudessem inferir que tais Registros de Exportação se 
referiram às remessas. Nesse sentido, a autoridade fiscal afirma que os documentos 
trazidos pelo autuado estão eivados de vícios, que reputa insanáveis. 

 
O auditor fiscal também tece comentários sobre os Memorandos de 

Exportação nº 16, 33 e 79, onde estariam contidas as notas fiscais de remessa emitidas 
pelo produtor rural. Assevera que tais documentos tratam-se apenas de relatórios emitidos 
pela empresa comercial exportadora, sem qualquer controle fiscal e que, de forma alguma, 
servem como prova inequívoca da exportação. 

 
Por fim, a autoridade fiscal apresenta situação relevante constatada 

no caso em questão. Isso porque os Registros de Exportação nº 10/1089147-001 e 
10/1221661-001 usados pelo sujeito passivo para, supostamente, comprovarem as 
exportações do presente auto de infração, foram objeto de retificação dos campos 13 e 25. 
E que, diante da necessidade, da empresa comercial exportadora, comprovar a 
exportação de várias autuações sofridas por produtores goianos diferentes, que 
promoveram remessas com o fim específico de exportação para a empresa, os Registros 
de Exportação acima citados foram alterados para atender a justa medida da necessidade 
de comprovação de exportação. Afirma que há fortes indícios de que tais documentos 
foram adulterados, já que os referidos RE nº 10/1089147-001 e 10/1221661-001 foram 
utilizados nos PATs nº 4011304476290, 4011400524659, 4011400856066 e 
4011400860683, com informações diferentes, conforme a necessidade do respectivo 
processo. Para comprovação de tal alegação, a autoridade fiscal anexa, nas folhas 539 a 
548 do processo, os respectivos RE constantes nos PATs acima citados, que demonstram 
as alterações efetuadas nos respectivos REs em cada processo. 

 
Diante disso, a autoridade fiscal conclui (folhas 535 a 538): 



 
- Que a quantidade de milho remetido para exportação foi de 966.950 kg e os 

REs apresentados pelo sujeito passivo apresentam valores bem diferentes: 
 
RE nº 10/1028164-001 = 924.850 kg 
RE nº 10/1089147-001 = 994.900 kg 
RE nº 10/1221661-001 =     5.100 kg 
 
- Que trata-se de mercadoria fungível e que a comprovação da exportação deve 

ser inequivocamente demonstrada com a respectiva vinculação documental, 
situação que não ocorreu; 
 

- Que a referência as notas fiscais de remessa nos Memorandos de Exportação 
(emitidos pela expressa exportadora) de forma alguma servem como prova da 
inequívoca exportação; 
 

- Que o sujeito passivo não cumpriu as determinações da legislação tributária 
para usufruir da não incidência tributária; 

 
- Que a sujeito passivo alterou os RE várias vezes (conforme cópias em 
anexo) não somente para subsidiar a defesa desse processo mas também para 
subsidiar a defesa de outros autos de infração, citados pelo diligenciador; 
 
- Que há fortes indícios de que tais REs foram adulterados; 
 
- Que não há provas da exportação, devendo ser mantido a autuação. 

 
Portanto, verifico que a autoridade fiscal demonstrou que um mesmo 

Registro de Exportação foi utilizado para, supostamente, comprovar a exportação em 
vários autos de infração lavrados contra produtores rurais diferentes. Nesse sentido, em 
cada auto de infração, constava o mesmo Registro de Exportação, com informações 
diferentes nos campos 13 e 25, para sustentar a alegação de que tais REs seriam os 
comprovantes de exportação. Diante de tudo o que foi exposto, concordo com a 
autoridade fiscal, de que não há a efetiva comprovação das exportações e o auto de 
infração é procedente. 

 
Quanto a alegação de caráter confiscatório da multa, deixo de me 

pronunciar por vedação expressa constante no regulamento do PAT (§4º do artigo 6º da 
Lei 16.469/2009). 

  
 De forma que conheço dos recursos dos sujeitos passivos, 

nego-lhes provimento, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo principal Maurício Bernardo Scholten, REJEITO a 
preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa em razão de 
falta de fundamentação, REJEITO a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Theodora Robertha Anna Maria Sleutjes Scholten, Márcia Siepman Scholten e 
Henricus Bernardus Scholten e, quanto ao mérito, mantenho a decisão singular que 
considerou PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração, no valor do ICMS de R$ 
33.758,91, sendo R$ 26.137,62 para o mês de julho de 2010 e R$ 7.621,29 para o mês de 
agosto/2010, conforme sentença de folhas 348. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de setembro de 2018. 
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01675/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Exportação. Mercadoria 
destinada à exportação, entregue no mercado interno. 
Improcedência. Unânime. A constatação de que o quantitativo 
de soja em grãos tido por não exportado é no percentual de 
0,38% do total da soja em grãos remetida para exportação, 
entendo que a quebra técnica alegada pelo sujeito passivo é 
compatível com o quantitativo de soja manipulada (precedente: 
Acórdão da II CJUL nº 00905/04), observando-se que o disposto 
no inciso III do art. 80 do Anexo XII do RCTE aplica-se apenas à 
soja em grãos quando esteja no local próprio para embarque 
para exportação, não se podendo referir a etapas anteriores a 
essa situação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno do CAT, quanto a preliminar 
de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Remeteu com não incidência do ICMS as 
mercadorias relacionadas em diversas notas fiscais referentes ao ano de 2012, conforme 
relatório que acompanha o auto, para outra unidade da federação, com o fim específico de 
exportação, sem que elas tenham sido enviadas para o exterior no prazo de até 180 dias, 
contado da data da saída das mercadorias do seu estabelecimento. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 7.261,13 (sete mil, duzentos e sessenta e 
um reais e treze centavos), juntamente com os acréscimos legais, referente à operação de 
remessa, conforme apurado nos demonstrativos e documentos anexos”. 

 
Infração: art. 38, parágrafo único, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c 

art. 79, II, do Anexo XII, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, IX, “b”, § 9º, inciso I, do CTE c/ redação da Lei 

11.750/92 
 
Instrução processual: os autos encontram-se instruídos com: o 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz os valores 
mensais do ICMS exigido e das multas; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar 
da Ocorrência (fls. 04); o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 
(fls. 05/06) que inclui as pessoas de CLAUDIO PIQUET CARNEIRO PESSOA DOS 



SANTOS e HÉLCIO GASPARINI como solidários, com fundamento no art. 45, XIII, do 
CTE, na qualidade de administradores; as Notas Explicativas (fls. 07/10), em que se 
esclarece que deram entrada no estabelecimento do autuado 49.280.000 Kg de MILHO 
EM GRÃOS e que foram exportadas 49.092.080 Kg de MILHO EM GRAÕS, havendo 
saldo não exportado de 187.920 Kg de MILHO EM GRÃOS; cópia da Ordem de Serviço 
(fls. 12); a via original da Notificação nº 002/2013 (fls. 13); a cópia de Procuração (fls. 14); 
diversos Protocolos de Entrega de Documentos e Demonstrativos de Operações 
(fls.15/77) de apresentação de documentação fiscal e demonstrativos de operações pelo 
sujeito passivo aos autuantes; a via original de Protocolo (fls. 78) de devolução de 
documentos fiscais recebidos pelos autuantes ao sujeito passivo; o Espelho Cadastral do 
autuado (fls. 79); a planilha Relatório das Entradas de Mercadorias com Fim Específico de 
Exportação (fls. 80/85); a planilha Relatório das Exportações Efetivadas no ano de 2012 
(fls. 86/93); a planilha de conclusão COMPARATIVO DAS ENTRADAS PARA 
EXPORTAÇÃO COM A RESPECTIVA EXPORTAÇÃO REF AO ANO DE 2012 (fls. 94/96); 
a planilha RESULTADO DA AUDITORIA INDICANDO FALTA DE EXPORTAÇÃO DE 
MERCADORIAS REMETIDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO (fls. 97); 
planilha demonstrativa resumo da diferença que aponta percentual de 0,38% de 
mercadorias tidas por não exportadas (fls. 98); via original do Protocolo de entrega de 
Mídia CD-R ao representante do contribuinte (fls. 99); Mídia CD-R (fls. 100); extrato do 
presente auto de infração (fls. 101/102); extrato Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica que traz dados quanto ao período e pessoas que administraram a 
empresa autuada (fls. 103/104). 

 
IMPUGNAÇÃO: Intimados na forma legal, os sujeitos passivos, 

autuado e solidários, comparecem ao feito em peça conjunta (fls. 113/123) e impugnam o 
auto de infração, alegando: 
 

a) No mérito, aduzem que a empresa autuada executa as 
seguintes operações: compra milho em grão diretamente de 
produtores rurais e/ou suas cooperativas com fim específico de 
exportação; remete o milho em grão para o Porto de Santos, através 
da operação conhecida como Formação de Lote Com Fim Específico 
de Exportação, sendo esses grãos transportados através de 
caminhões e/ou vagões na modalidade a granel; emite nota fiscal de 
retorno simbólico do milho em grão, emite nota fiscal de exportação. 
Assim, ocorre: o carregamento do milho em grão nas dependências 
dos silos e armazéns dos fornecedores; o seu transbordo que 
envolve a modalidade rodoviária para o transporte ferroviário; a sua 
descarga no Porto de Santos; e, o seu embarque nos navios para o 
exterior; 
 
b) Os vegetais, continuam aduzindo os impugnantes, sujeitam-se 
a perda de peso, causados por fatores como transporte, manuseio, 
clima e condições de armazenagem (umidade, calor, temperatura do 
ambiente, etc.); 
 
c) Que a CONAB Companhia Nacional de Abastecimento por meio 
da Resolução nº 009, de 14/04/1992, fixou possíveis perdas na 
armazenagem, da seguinte forma: “Quebra Técnica: é a perda de 
peso decorrente da atividade respiratória dos grãos armazenados, 
cujo percentual aceitável é de 0,15% ao mês; Quebra de Umidade: é 
a perda de peso decorrente da redução do teor de umidade do 
produto, cujo percentual aceitável é de 0,11% ao mês”; 



 
d) Citam e transcrevem a certidão e acórdão referente ao PAT 
5069956837020-GO, julgado na 2ª Câmara por unanimidade (relator 
Conselheiro Josué Lima dos Santos), Acórdão nº 00905/04 que 
julgou improcedente caso semelhante referente à exportação de 
mercadoria que concluiu pela quebra técnica de 0,86% como 
compatível com o quantitativo de soja manipulada; 
 
e) Citam e transcrevem partes da Lei nº 10.865/2004 que trata da 
incidência do PIS/PASEP e COFINS que estabelece para a 
importação de mercadoria a granel que, por sua natureza ou 
condições de manuseio da descarga, esteja sujeita a quebra ou a 
decréscimo, a perda em percentual não superior a 1% (um por 
cento). 
 
Ao final, pedem o cancelamento do auto de infração e o seu 

arquivamento. 
 
Anexam ao processo cópia autenticada de Procuração (fls. 124); 

cópia autenticada de Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 18/12/2012 com Anexo I 
e outros documentos (fls. 125/133); cópia de identidade de procurador (fls. 134). 

 
SENTENÇA: em sentença de fls. 136/138, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração, fundamentando especialmente no inciso III do art. 
80 do Anexo XII do RCTE que estabelece o pagamento do imposto, com multa e 
acréscimos legais, no caso de mercadoria remetida para exportação e não exportada em 
razão de: “perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria, 
ou qualquer outra causa”. 

 
Intimados para pagar ou apresentar recurso voluntário, os sujeitos 

passivos não comparecem ao processo e são declarados peremptos (fls. 148). 
 
Posteriormente, ingressam com Pedido de Revisão Extraordinária 

(fls. 150/162) para apresentação de peça defensória, por existência de prova inequívoca 
de erro que tenha importado em ineficácia de intimação dos sujeitos passivos, que é 
ADMITIDO (fls. 194) pelo presidente deste Conselho Administrativo Tributário, vindo os 
autos para julgamento, após distribuição, por esta 3ª Câmara Julgadora.    

 
Em sua peça defensória (fls. 150/162), os recorrentes fazem as 

mesmas alegações quando do comparecimento na instância singular, e já relatadas, 
acrescentando-se, o seguinte: 
 

f) Que a Gerência de Orientação Tributária do Estado de Goiás 
editou os Pareceres 1459/2011-GEOT, 644/2012-GEOT e 
1042/2012-GEOT, tratando das obrigações acessórias a serem 
adotadas pelo produtor e armazém geral em caso de quebra; 
 
g) Alegam, ainda, a inexistência de solidariedade dos 
administradores, citando o julgamento do Recurso Extraordinário 
562.276 do Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão 
geral, que segundo o mesmo decidiu que o art. 124, II, do CTN, não 
autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade 
tributária sem observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do 



CTN e regras matrizes de responsabilidade de terceiros 
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo 
diploma. 

 
Pedem o julgamento pela improcedência do auto de infração, diante 

da comprovação de ocorrência de quebra técnica no percentual de 0,38%, conforme 
alegações; e que se excluam da lide os solidários. 

 
Anexam ao processo: a via original de Procuração (fls. 163/165); 

cópia autenticada de extrato de Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (fls. 166); 
cópia autenticada de Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 12/06/2015 (fls. 167/170); 
cópia autenticada do Estatuto Social (fls. 171/175); cópia autenticada da Ata da 
Assembléia Geral Extraordinária de 10/04/2015 (fls. 176/177); cópia autenticada de Termo 
de Posse (fls. 178/179); cópia autenticada de Procuração (fls. 180/181); cópia de carteira 
da OAB de advogada (fls. 182). 

 
É o relatório. 

 
 
V   O   T   O    

 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 
acréscimos legais, decorrente de saída de mercadorias (soja em grãos) com não 
incidência do imposto, destinadas com o fim específico de exportação (indireta) por 
empresa de outra unidade da federação, sem comprovação da ocorrência da efetiva 
exportação no prazo legal. 

 
Nos autos, há planilha demonstrativa resumo da diferença, elaborada 

pelo fisco, que aponta percentual de 0,38% de mercadorias tidas por não exportadas 
em relação ao total de mercadorias remetidas para exportação (fls. 98). 

 
Em pauta, portanto, apenas a existência e possibilidade de perda 

desse percentual de mercadorias, que a defesa faz alegação, e sua não incidência de 
ICMS. 

 
A favor dos recorrentes, os seguintes pontos: 
 
1º) Parecer nº 796/2003-GOT que reconhece a possibilidade de 

existência de quebra técnica, no armazenamento e movimentação de grãos, porém, aduz 
inexistência de determinação de um índice de quebra para cada espécie de produto, que 
seja aceito pra aplicação em âmbito nacional ou mesmo regional; 

 
2º) Parecer nº 3.028/2000-AST, citado no Parecer acima referido, 

que conclui: “A legislação estadual não faz referência à quebra técnica de estoque de 
grãos. Entretanto, é certo que a quebra não é circulação de mercadorias, implicando na 
inocorrência do fato gerador do imposto”; 

 
3º) necessidade da empresa comprovar perante a fiscalização 

estadual, por meio de laudo técnico, a quebra técnica efetivamente ocorrida (Parecer nº 
796/2003-GOT)  

 



4º) Acórdão da II CJUL 00905/04 que julgou improcedente por 
unanimidade de votos, auto de infração em que se exigia ICMS sobre soja em grãos, no 
percentual de 0,86% do montante adquirido para exportação, sob o fundamento: “levando 
também em consideração a quebra técnica compatível com o quantitativo de soja 
manipulada”; 

 
5º) Que a CONAB Companhia Nacional de Abastecimento por meio 

da Resolução nº 009, de 14/04/1992, fixou possíveis perdas na armazenagem, da 
seguinte forma: “Quebra Técnica: é a perda de peso decorrente da atividade respiratória 
dos grãos armazenados, cujo percentual aceitável é de 0,15% ao mês; Quebra de 
Umidade: é a perda de peso decorrente da redução do teor de umidade do produto, cujo 
percentual aceitável é de 0,11% ao mês”; 

 
6º) A Lei nº 10.865/2004 que trata da incidência do PIS/PASEP e 

COFINS estabelece que para a importação de mercadoria a granel que, por sua natureza 
ou condições de manuseio da descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, a perda 
em percentual não superior a 1% (um por cento); 

 
7º) Existência do CFOP 5.927 que trata do lançamento efetuado a 

título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração da mercadoria. 
 
A par de todas essas fundamentações favoráveis ao sujeito passivo, 

anexo ao processo extrato do site www.jornal.usp.br que traz estudo científico promovido 
pela Universidade de São Paulo – USP (FLS. 204/207) que aponta problemas de logística 
dos alimentos soja e milho para o Brasil, na ordem de 1,303% da produção, aí incluindo-
se, perdas com: armazenagem, transporte, etc., ressaltando que, para Goiás, a perda 
média é de 0,933%. 

 
Por toda essa fundamentação, entendo, assim como entendeu o 

autor do voto condutor do Acórdão 00905/04 – II CJUL – que a perda, no presente 
processo, de 0,38% é compatível com o quantitativo de soja manipulada. 

 
Por fim, registre-se que o disposto no inciso III do art. 80 do Anexo 

XII do RCTE, citado na sentença singular, refere-se apenas à perda, furto, roubo, incêndio, 
calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria, ou qualquer outra causa, ocorridos no 
local de embarque da mercadoria para exportação, não alcançando as perdas, ou quebra 
técnica, anteriores à chegada da soja em grão ao local próprio em que a mercadoria fica 
esperando para ser efetivamente exportada. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença e julgar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 

http://www.jornal.usp.br/
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01693/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de remessas 
para exportação não comprovadas. Procedência parcial. 
Decisão não unânime.  
 
No caso de remessa de mercadoria para a formação de lotes 
para exportação, cabe exigência de comprovação desse evento, 
se isso não ocorrer, cabe exigência de imposto em razão de 
presunção legal do desvio na utilização dessas mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.760.922,36 (um milhão, 
setecentos e sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), 
conforme resultado de trabalho revisional às fls 3370. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria 
Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela improcedência do auto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo realizou remessa com não 

incidência do ICMS para armazéns alfandegados e/ou entrepostos aduaneiros das 

mercadorias constantes nas notas fiscais relacionadas na planilha denominada “NOTAS 

FISCAIS EMITIDAS PARA FORMAÇÃO DE LOTE – NÃO COMPROVADAS”, emitidas 

com a finalidade de formação de lote, sem que esses produtos tenham sido enviados para 

o exterior no prazo regulamentar, haja vista a falta de apresentação de documentos 

probatórios da efetiva exportação, apurado nos demonstrativos e documentos anexos aos 

autos.  



Diante da comprovação de que as mercadorias não foram remetidas 

para o exterior a fiscalização exige o pagamento do ICMS, multa formal, multa 

qualificadora e acréscimos legais, sobre as operações de remessa. 

Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 38, §  

único e 64 da Lei n.º 11.651/91 e artigos 80, e 81-A, do Anexo XII, do Decreto n.º 

4.852/97. A penalidade proposta foi tipificada no artigo 71, IX, “b”, §9º, I, da Lei n.º 

11.651/91 com a redação conferida pela Lei n.º 11.750/1992. 

Para instrução processual, juntou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 

Coobrigado; Ordem de Serviço nº 11.220; notificação fiscal nº 002/2015- COMEX para 

apresentação de documentos e recibo de mensagem da ciência via DTe; consulta dados 

do sócio; nota explicativa; cópia da Portaria nº 037/2015-SRE; mídia digital gravável CD-R 

contendo arquivo das notas fiscais para as quais não houve a comprovação da exportação 

e demais levantamentos que compõem o levantamento fiscal; planilha contendo a relação 

de notas fiscais emitidas para formação de lote – não comprovadas; intimação com ciência 

direta do sujeito passivo, recibo de entrega de mídia digital e edital de intimação do 

solidário.  

Foi indicado como sujeito passivo solidário, na condição de 

administrador, SÉRGIO ROBERTO WALDRICH por ter concorrido para a prática da 

infração tributária nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE. 

Regularmente intimados, o sujeito passivo principal e o solidário 

comparecem tempestivamente aos autos, para apresentar defesa em peça única, 

alegando em preliminar a ilegitimidade passiva do solidário, afirmando que não foi 

intimado para apresentação de defesa e que deixou de exercer suas atividades na 

empresa impugnante, em março de 2010, motivos pelos quais é requerida a sua exclusão 

do polo passivo, por falta de amparo legal. 

Alega a decadência parcial do lançamento, defendendo a tese que o 

prazo de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, nos 

termos do §4º, do art. 150 do CTN, pelo fato de que tomou ciência do lançamento somente 

em 08/06/2015, deve ser excluído do levantamento o período de 02/2010 à 05/2010, por 

ter ocorrido a decadência.  

Para respaldar sua pretensão faz extenso arrazoado com citações 

doutrinárias e decisões do Superior Tribunal de Justiça. No mérito alega que no 

levantamento foram consideradas notas fiscais emitidas em duplicidade; que em relação a 



quantia de 37.700.000 foi considerada apenas as notas de remessa para formação de 

lote, sem observar as devoluções relativas a empréstimos e devolução simbólicas, com 

posterior saída com tributação para fins de empréstimo; que não foram consideradas 

quebras no processo de armazenagem e transportes, apresentando um demonstrativo da 

quebra incorrida.  

Questiona a penalidade aplicada alegando que não foram 

observados os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que o valor 

cobrado é exorbitante, devendo ser afastada a cobrança da multa, por ter caráter 

confiscatório é inconstitucional.  

Ao final os impugnantes pugnam pela exclusão do solidário do polo 

passivo, pelo cancelamento da multa aplicada e do auto de infração. Não sendo este o 

entendimento, requer prazo para juntada de documentos e a realização de diligência se 

necessário.  

Para comprovar sua alegação faz a juntada de documentos. Ao 

analisar os fatos e as provas juntadas aos autos pela impugnante, objetivando a busca da 

verdade material, deliberei por converter o julgamento em diligência para que um agente 

do fisco, preferencialmente o autor do procedimento, verificasse se razão assistia ao 

sujeito passivo, confrontando todas as informações e documentos apresentados em sua 

defesa e caso fossem confirmados os erros apontados pela parte passiva, que os 

procedimentos fossem refeitos de forma a adequá-los à sua nova realidade, com 

manifestação conclusiva sobre o resultado apresentado ou que prestasse informações de 

forma a auxiliar na formação de juízo à solução da lide. 

Encaminhados os autos ao autor do procedimento, ao manifestar 

sobre a revisão realizada, discorre de forma técnica e detalhada sobre cada questão 

apresentada, acatando em parte a defesa, concluindo pela alteração do lançamento, 

apresentando novo demonstrativo elaborado e juntado aos autos (fls. 2.109/2.112), com o 

detalhamento das alterações do crédito tributário. Intimados para ciência e manifestação 

sobre a revisão realizada, os sujeitos passivos apresentam um relato dos fatos, 

discordando do revisor, faz nova contestação, tendo por base os argumentos já 

apresentados em sua defesa, concluindo, requer o cancelamento do auto de infração e da 

multa aplicada, bem como, a dilação de prazo para apresentação de documentos 

comprovando as exportações.  

Decisão singular foi de que o trabalho revisional dever ser 

confirmado de forma parcial, no valor de ICMS de R$ 4.388.532,73 (quatro milhões, 



trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), 

conforme trabalho revisional. Também houve a retirada da lide do solidário pelo fato de 

não mais exercer poderes de administração na empresa autuada.  

Fazenda Pública concordou com a decisão singular (fls. 2342). 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo apresentou Recurso 

Voluntário (fls. 2351/2421). Sempre aponta erros no trabalho e problemas de aplicação 

errada da legislação tributária por parte do revisor. 

A partir daí a decisão cameral foi no sentido de uma nova conversão 

do julgamento em diligência (fls. 3362/3363), para nova investigação dos argumentos 

trazidos pela empresa. 

Foi efetuado novo trabalho revisional (fls. 3363/3374), e de forma 

bastante cuidadosa houve admissão parcial dos argumentos defensórios, e o novo valor a 

ser exigido passaria a ser o seguinte:  

  
2.010 2.011 2.012 

 

      
 Farelo  R$ 362.253,82 R$ 12.614,12 R$ 9.091,73 

 
 Soja  

 
R$ 453.163,75 R$ 923.798,93 

 

  
R$ 362.253,82 R$ 465.777,87 R$ 932.890,66 

 

 
Total                         

  
 R$ 1.760.922,35 

     
 

     
 

 
    

 

  
   

 
      

Informa que analisou os documentos anexados pela defesa (fls.2474/ 

3360), onde não encontrou nenhum DARE especifico de recolhimento para as operações 

em comento, entretanto, concluiu que as mercadorias constantes nas notas fiscais 

emitidas com erro/duplicidade ou foram regularmente devolvidas e demostrado o destino 

físico das mercadorias estevam em situação regular perante o fisco.  

Corretamente intimada do trabalho revisional, sujeito passivo oferece 

suas objeções novamente (fls. 3379/3400). 

Alegou que conforme conclusão do Sr. Fiscal Diligente, os casos de 

quebra sinistro, perda por qualquer outro motivo, o imposto deve ser recolhido os 

acréscimos legais em documento distinto (DARE). Tal equívoco não merece prosperar, 

sendo do conhecimento geral que a carga que carga granel se "perde" no seu processo 



de armazenagem, e transporte, o que é chamado de Quebra do Processo, equivalente a 

quebra do processo industrial.  

Destaca que, segundo sua interpretação, a própria Secretaria da 

Fazenda Estadual sustenta que 'quebra' não se enquadra como circulação de mercadoria 

que ensejasse a incidência do ICMS. Entende que o Fiscal Diligente não excluiu as notas 

fiscais de devolução decorrente das remessas com volume correspondente às 

mercadorias tidas como sinistradas.  

Aduz que na quantidade fiscalizada nas notas para formação de 

lote, não foi observado que o volume 3.749.165 kgs, foi considerado como devolvido por 

encontrar-se a soja fora do padrão de exportação, ou seja, no momento da entrega no 

transbordo o laudo de avaliação apontou que o produto estava fora do padrão 

exportação.  

Entende que as operações desconsideradas pelo Sr. Fiscal 

Diligente não poderão ser levadas a efeito em razão de sua regular devolução pelo 

Armazém Geral/ Recinto Alfandegado, os produtos foram considerados fora de padrão 

para exportação e devolvidas ao remetente conforme determina a legislação tributária 

pertinente. 

Ressalta, ainda, que o Sr. Fiscal Diligente deixou de analisar alguns 

itens relacionadas prejudicando a Recorrente, pois conta falta de comprovação de 

exportação, fato que comprovadamente não teria ocorrido. 

Argui que outro equívoco mantido com a presente diligencia, como 

diferença não exportada em 2011, volume que tenha no estoque em 2011, contudo foi 

exportada somente em 2012. Somando a exportação em 01/02/2012 (NFe 101901 e 

102.113) tem-se a exportação do volume de 6.881.595, saldo de estoque que do ano de 

2011. Na remessa de mercadoria – soja – no ano de 2012, sofreu uma quebra na quantia 

de 5.693.997.  

Alega que a quebra somente foi operacionalizada no ano de 2013 

como se depreende das Notas Fiscais. Da situação exportada maior parte do volume 

considerado pelo fiscal como não exportado, partiu de premissa equivocada, por apurar 

volume que foi devolvido, contado em duplicidade, sofreu sinistro entre outras situações, 

devendo prevalecer o princípio da verdade material.  

Assevera que a multa aplicada, caracterizada como "básica", no 

percentual de 15% incidente sobre o valor da operação apurada pela fiscalização, bem 

como a sua qualificadora no percentual de 60%, reveste-se nitidamente, de caráter 



confiscatório. A multa sobre o valor da operação acrescida da qualificadora representa o 

abuso de mais de 185% do valor do imposto incidente na operação e exigido no presente 

lançamento, demostrando o despropósito da penalidade aplicada.    

Por fim requer que sejam acolhidos os argumentos para cancelar as 

exigências postos no presente Auto de Infração, tudo isto, por se medida de direito e de 

Direito e Justiça. Anexa cópias do trabalho revisional (fls. 3402/3415). 

Também houve anexação aos autos de documento enviado pelo 

revisor (fls. 3457), onde atesta a correção do trabalho, rejeitando argumento de que havia 

consideração equivocada de quantidades. 

É o relatório.  

Por entender que a sentença singular foi perfeita e contempla 

aspectos formais do trabalho, peço vênia para transcrevê-lo parcialmente, vejamos a parte 

que me interessa: 

“Apreciando a preliminar de mérito referente à decadência do direito 

do Fisco constituir o crédito tributário, quanto aos fatos geradores 

ocorridos no período de 02/2010 à 05/2010, nos termos do art. 150, 

§° 4° do CTN, arguida pela impugnante, não vejo como acolhê-la, já 

que entendimento neste Conselho, o qual acompanho, é que a data 

do fato gerador constitui termo inicial impróprio, bem como 

materialmente incompatível e imprestável para o prazo decadencial 

do direito de lançar de ofício em tributo sujeito a lançamento por 

homologação, visto que nessa espécie de tributo inexiste, na data do 

fato gerador, a possibilidade jurídica do exercício desse direito do 

Fisco, por ainda não ter ocorrido vencimento e, muito menos, 

descumprimento de obrigação principal, salvo na excepcional 

hipótese de previsão legal de vencimento antecipado.  

Não vislumbro, nos tributos lançáveis por homologação, outra função 

para o lançamento de ofício que não seja o resgate repertório e 

sancionante de inexatidão ou omissão praticada pelo sujeito passivo 

na atividade declamatória e de pagamento do tributo que a lei lhe 

obriga a exe Processo nº 4011501295922 refere o artigo seguinte; 

[...]  



Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 

administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa. [...]”  

[...] 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, 

a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que 

a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado 

o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 

comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”  

Ora, a data o fato gerador é apenas o marco inicial de um período 

em que é materialmente possível a previsão legal e a prática da 

atividade de declaração em livros fiscais desse mesmo fato e da 

consequente apuração e pagamento do tributo eventualmente 

devido.  

Ao final desse período somente é que é possível de se exercer o 

direito de fiscalizar e de lançar de ofício e, obviamente, se fixar prazo 

para esse exercício. Como a atividade de cobrança de tributo 

constitui-se de atos administrativos vinculados (art. 3° do CTN), a 

legislação tributária regula a atividade antecipatória do contribuinte a 

ser homologada pelo Fisco, instituindo prazos específicos e 

sucessivos para as obrigações acessórias de escriturar livros e 

apurar o tributo e para a obrigação principal de pagá-lo.  

No tributo em discussão, o ICMS, tais prazos, desde o fato gerador 

até a data prevista para o pagamento, costumam formar um período 

de 01 (um) decêndio a 01 (um) mês e alguns dias, excetuados 

prazos maiores instituídos a título de benefício fiscal. É a chamada 

apuração periódica, que é o carro-chefe do sistema de compensação 

desse tributo.  

A rigor, na realidade dos tributos lançáveis por homologação, não 

existe na data do fato gerador a possibilidade de o Fisco tomar 

conhecimento da atividade antecipatória do contribuinte e homologá-



la expressamente efetuando o chamado lançamento por 

homologação. Isto porque, toda essa atividade simplesmente ainda 

não se iniciou, por ter sua prática normativamente prevista em prazos 

específicos que se iniciam, na quase totalidade das situações 

tributárias, após a data do fato gerador e por não ser possível 

materialmente a sua execução em um único dia, certamente durante 

o horário normal de funcionamento da atividade mercantil e da 

Administração Tributária.  

Somente ao final do período normativamente previsto para o 

contribuinte exercer atividade que trata o caput do art. 150 do CTN, 

no mínimo, é que o Fisco, em sã consciência e com amparo jurídico, 

poderá sair a campo para conferir a dita atividade e homologá-la ou 

não, procedendo, no segundo caso, nos termos do art. 149, V do 

mesmo código, ao lançamento de ofício em relação às inexatidões e 

omissões que constatar. 

Se a conferência fiscal sobredita ocorrer no mesmo ano em que o 

contribuinte completar a atividade a ser homologada, assim já a 

conhecendo o Fisco, o prazo decadencial começa a contar a partir da 

data da notificação de medida preparatória dessa conferência, como 

dispõe o parágrafo único do art. 173 do CTN. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido neste Conselho. 

Portanto, não acolho a preliminar de decadência.  

Sobre o mérito da questão, cabe pontuar aspectos bastante 

relevantes. Em primeiro lugar gostaria de destacar a qualidade do trabalho revisional. O 

cuidado, a precisão e a forma de apresentação do trabalho foi impressionante, espancou 

todas as dúvidas que pudessem ainda pairar sobre todos os argumentos postos pela 

defesa.  Fiquei positivamente impressionado pelo seu detalhamento e profundidade.  

Aspectos relevantes devem ser destacados, em primeiro lugar deve 

ser lembrado que não há previsão legal para os casos de quebra, sinistros e perda de 

mercadorias enviadas pela autuada, isso afasta qualquer possiblidade de acolhimento de 

seus argumentos com essa justificativa.  

Em relação às mercadorias que teriam sido devolvidas por não 

estarem de acordo com as especificações, cabe também ressaltar o argumento posto pelo 

revisor é muito consistente, qual seja:  



”as devoluções pelos motivos: “cliente comprou do concorrente”, 

“redirecionamento de descarga”, “produto fora do padrão”, 

necessitam da identificação do destino físico das mercadorias.” 

Portanto, resta bem claro que não assiste razão ao sujeito passivo, 

ou seja, seus argumentos não têm consistência técnica para afastar a acusação nos 

moldes em que pretende que ocorra.  

Todos os argumentos postos de erros foram devidamente 

esclarecidos, e, caso surja alguma dúvida, que se consulte o relatório apresentado, pois é 

totalmente claro para esclarecer todos os argumentos postos pela defesa.  

Portanto, afasto a arguição de decadência nos moldes do artigo 150, 

§ 4º do Código Tributário Nacional, conforme razões já expostas.  

Quanto ao mérito, adoto integralmente o resultado do trabalho 

revisional anexado (fls. 3363/3374), conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento, para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o auto de 

infração sobre o valor de ICMS de R$ 1.760.922,35 (um milhão, setecentos e sessenta mil 

novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2018. 
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01731/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Afastada. Maioria.  
Obrigação principal. Utilização indevida da não incidência em 
remessa de mercadoria para exportação. Reforma da decisão 
singular. Improcedência. Unanimidade. 
 
I – Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, quando configurado que a hipótese de nulidade do 
lançamento de ofício não se confirmou nos termos do art. 20 da 
Lei 16.469/09. 
  
II - O imposto não incide sobre operações que destinem ao 
exterior mercadorias, inclusive produtos primários e semi-
elaborados; (CTE, art. 37, I, a); 
 
III - Julga-se improcedente o auto de infração relativo a 
cancelamento da não-incidência do ICMS em remessa de 
mercadoria para exportação, tendo a exportação sido regular e 
comprovada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua , de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e José Pereira D'abadia. Por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Remeteu com não incidência de 
ICMS as mercadorias constantes das notas fiscais relacionadas em Demonstrativo, 
anexo, para formação de lotes de exportação e também com o fim específico de 
exportação, sem que elas tenham sido enviadas para o exterior no prazo legal (No caso 
de remessa para formação de lote, conforme artigo 80, inciso II do Anexo  
XII: Até 26/02/2013: Até 90 dias, contados da data da PRIMEIRA NOTA FISCAL DE 
REMESSA. Após 26/02/2013: Até 180 dias. No caso de remessa com fim específico, 
conforme artigo 80, inciso I, parágrafo 1º do Anexo  



XII: Até 26/02/2013: Até 90 dias, contados da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Após 26/02/2013: Até 180 dias.) Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância abaixo discriminada, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, referente às operações de remessa, conforme apurado nos demonstrativos e 
Relatório de Comprovação de Exportação, emitido pelo SisExp, anexos. “ (Sic) 

A autoridade lançadora apontou como infringido o artigo 64 da Lei 11.651/91 
– CTE, c/c os artigos 74 e 80, I, § 1° e II do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
propôs a aplicação da penalidade do artigo 71, IX, "b", com agravante do §9°, I deste 
mesmo artigo do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03 a 11. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação em 
Primeira Instância (fls. 16 a 30), argumentando nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração, sem precisar onde estaria esta insegurança.  

Apontou que houve violação aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, pois a multa e acréscimos legais feriram sua capacidade econômica e 
a equidade. 

Quanto ao mérito, argumentou que a autuação seria precária, pois não 
estaria acompanhada de provas da reintrodução das mercadorias destinadas à 
exportação e com formação de lotes no mercado interno, pois seriam operações 
complexas e que a fiscalização não verificou a sua totalidade e sim as notas fiscais de 
remessa isoladamente. 

Ao final, pugnou pela nulidade, improcedência ou conversão deste 
lançamento em diligencia para possível revisão do crédito autuado, anexando aos autos 
os documentos de fls. 31 a 44. 

O Julgador Singular, através da Sentença n° 903/2017 – JULP (fls. 46 a 54), 
decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamentou que o lançamento, sob o 
aspecto formal, atendeu a todos os requisitos do artigo 8° da Lei 16.469/09 e do artigo 
142 do CTN. Quanto aos argumentos de prejuízo aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, declara-se vedado legalmente para apreciar tal matéria. Não acolheu o 
pedido de diligência, pois o lançamento está perfeitamente fundamentado, o que torna a 
revisão desnecessária.  

No que tange ao mérito da causa, afirmou que somente a prova de 
exportação das mercadorias, nas condições estabelecidas no Convênio 113/96, segundo 
os artigos 74, 79 e 80 do Anexo XII do Decreto 4.852/97, podem garantir a dispensa do 
pagamento do imposto. Deste modo, confirmou a autuação. 

Novamente intimado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 61 a 
74), reafirmando a nulidade do lançamento em decorrência de insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, além de que foram violados 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor exigido seria 
exorbitante e deveria ser restringido a R$ 1.560.172,67 que é o valor do suposto imposto 
a recolher, sendo os demais acréscimos desarrazoados, pois atingem aproximadamente 
250% do referido imposto, infringindo os artigos 145, § 1º e 150, IV da Constituição 
Federal.  



Afirmou que a autoridade lançadora fugiu à competência normativa descrita 
na Instrução Normativa 881/07, em que a administração e conferencia de exportação 
cabe à Gerência de Arrecadação e Fiscalização, sendo o autuante incompetente 
legalmente para a lavratura deste auto de infração, nos termos do artigo 20, I Da Lei 
16.469/09. 

Salientou que a exportação ocorrida, ainda que fora do prazo, estaria 
amparada pelo benefício constitucional da imunidade, ou seja, a extemporaneidade não 
descaracteriza a efetiva exportação ocorrida, segundo disposição final do próprio artigo 80 
do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE, o qual transcreveu à guisa de reforço a esta 
assertiva defensória. 

Argumentou que a autoridade lançadora não observou os prazos aos quais 
as mercadorias remetidas ao Porto estariam sujeitas, já que parte desta não está 
enquadrada na forma de produtos primários e semielaborados, o que implica prazo para 
efetiva saída de 360 dias, e não de 180. Esclareceu que existem notas autuadas em que 
a exportação ocorreu no período de 30 dias, prazo inferior ao estabelecido na legislação. 

Quanto ao mérito, aduziu que o auto de infração é improcedente, já que foi 
comprovada a exportação de todas as mercadorias das notas fiscais arroladas. 

Finalizou pedindo a nulidade do lançamento ou sua improcedência e se não 
forem acatados os pedidos anteriores, que o processo fosse convertido em diligência para 
comprovação de que as exportações se efetivaram. 

Em seguida, o sujeito passivo apresentou memorial às fls. 79 a 85, onde 
reiterou sua alegação de nulidade por insegurança e por cerceamento ao seu direito de 
defesa, pois este lançamento contém notas fiscais cujas mercadorias foram efetivamente 
exportadas, outras cujo ICMS já estava recolhido, além de algumas que foram lançadas 
em duplicidade em razão de vinculação equivocada entre notas fiscais de formação de 
lotes e de efetiva exportação, cuja diferença relativa a quebra teve o imposto recolhido 
regulamente, antes deste lançamento. 

Pela Resolução 067/2017 (fls. 86 a 87), a Quarta Câmara do CAT resolveu 
converter o julgamento em diligência, encaminhando o processo à Gerência de Comércio 
Exterior, para que seu titular designe auditor fiscal para analisar os autos e as razões 
apresentadas pelo sujeito passivo, promovendo as adequações que se fizerem 
necessárias, com a indicação de eventual valor remanescente. 

Em resposta à Resolução. foi elaborado o relatório diligencial nº 45/2017 (fls. 
88/90), o revisor informa que farelo de soja é produto semi-elaborado, sujeito ao prazo de 
90 a 180 dias, dependendo do dia da emissão da nota fiscal, e para os demais produtos, 
no caso óleo de soja, este prazo foi estendido para até 360 dias.   

E ainda, que todas as delegacias regionais de fiscalização estão vinculadas 
à GEAF, ou seja, qualquer auditor fiscal pode fiscalizar ou controlar as operações de 
exportação realizadas pelas empresas goianas, acessar o SISEXP e controlar seus 
registros. Assim, a alegação de incompetência funcional do autuante não procede. 

Sustentou que as incoerências apontadas pela defesa da autuada quanto ao 
prazo de vencimento da obrigação tributária se deve ao erro de digitação no levantamento 
apontado. Realmente é impossível uma operação de novembro/2012 ter seu vencimento 
em 01/10/2012. O prazo de 90 dias venceria a partir do início de fevereiro de 2012. 



Sustentou também, que o fato gerador da obrigação tributária, nas 
operações de remessa com fim específico ou formação de lote de exportação, ocorre na 
data de emissão da nota fiscal e não no final do prazo estabelecido para exportação. 
Portanto, o procedimento fiscal está equivocado quando determina o fato gerador do 
imposto no final do período de 90 ou 180 dias da emissão de documento da remessa. 

Afirmou que as notas fiscais relacionadas no demonstrativo "mercadorias 
exportadas no prazo regulamentar" devem ser excluídas do montante cobrado na inicial, 
visto que entre a data de emissão das notas fiscais e a data da exportação das 
mercadorias correspondentes ao registro de Exportação 126485961001 e 12590649001 
transcorreram prazo inferior a 90 dias. 

Ressaltou também, que os argumentos usados nas fls. 79 a 85 se referem a 
operações que a empresa realizou nos anos de 2007 e 2008, sem qualquer relação com o 
presente contencioso. Foram anexados apenas para conturbar o julgamento. 

Sugeriu, ao final, que a alíquota a ser aplicada neste lançamento seria de 
12%, considerando que as mercadorias inequivocamente saíram do Estado de Goiás, e 
juntou Termo Aditivo à fl. 91, onde informou que o valor do ICMS remanescente é de R$ 
573.455,72 conforme demonstrativos de fls. 92/104. 

Intimado (fl. 106), o sujeito passivo manifestou acerca da diligência às fls. 
108 a 110, concordando parcialmente com o resultado desta, pois este processo é 
derivado do auto 4011401343216, incontestavelmente nulo, em razão de terem sido 
utilizadas as mesmas premissas. 

Quanto às exigências mantidas, ressaltou que a própria autoridade fiscal 
revisadora atesta a efetiva saída das mercadorias, inclusive informando os Registros de 
Exportação que contém as notas fiscais em questão, entretanto manteve a exigência do 
ICMS em razão da suposta intempestividade de saídas, o que demonstra que as 
mercadorias foram efetivamente exportadas, mesmo que após o prazo regulamentar, o 
que não invalida a imunidade tributárias destas. 

O sujeito passivo compareceu novamente aos autos nas fls.116 a 118), 
apresentando Memorial em que reforçou seus pedidos de nulidade, improcedência ou 
exclusão das notas fiscais exportadas dentro do prazo ou ainda tramitação conjunta com 
o processo 4011401343216. 

Pela Resolução nº14/2018 (fls. 119/120), a Segunda Câmara Julgadora 
resolveu converter o julgamento em diligencia junto à Coordenação de Comércio Exterior 
– COMEX, para que seu Titular, por obséquio, solicite preferencialmente ao autor dos 
referidos expedientes que proceda a correção dos mesmos no que for necessário.  

Em atendimento à Resolução nº14/2018, nas fls. 121/123, a Coordenação 
de Comércio Exterior, via do mesmo revisor anterior, informou novamente que as 
incoerências apontadas pela defesa da autuada quanto ao prazo de vencimento da 
obrigação tributária se deve a erro de digitação no levantamento apontado, pois realmente 
é impossível uma operação de novembro/2012 ter seu vencimento em 01/10/2012.  

Desta forma, o prazo de 90 dias regulamentar, mencionado nas fls. 72/73, 
venceria a partir do início de fevereiro de 2012.  



Assim, o fato gerador tributário, nas operações de remessa com fim 
específico ou formação de lote de exportação, ocorre na da emissão da nota fiscal, não 
no final do prazo estabelecido para exportação. Portanto, o procedimento fiscal está 
equivocado quando determina o fato gerador do imposto no final do período de 90 ou 180 
dias da emissão do documento de remessa, pois o fato gerador retroage ao dia da 
emissão das notas fiscais de remessa.  

Aduziu que as notas fiscais relacionadas no demonstrativo "Mercadorias 
exportadas no prazo regulamentar", salvo melhor juízo, devem ser excluídas do montante 
cobrado na inicial, visto que entre a data de emissão das notas fiscais e a data da 
exportação das mercadorias correspondentes aos Registros de Exportação 
126485961001 e 126590649001 transcorreram no prazo inferior a 90 dias.  

Com as considerações anteriores elaboraram uma tabela "Mercadorias 
exportadas após o prazo regulamentar" demostrando a base de cálculo, com ICMS 
incluído, o valor das mercadorias exportadas fora do prazo regulamentar e a data de 
ocorrência do fato gerador.  

Considerando que as mercadorias inequivocamente saíram do Estado de 
Goiás, sugeriram a aplicação da alíquota de 12%.  

Outrossim, os argumentos externados nas fls. 79/85 se referem a operações 
que a empresa realizou nos anos de 2007 e 2008, não tendo qualquer relação com o 
presente contencioso. Foram anexados apenas para conturbar o julgamento.  

Em seguida, anexou demonstrativos e valores já colacionados às fls. 91/97. 

É o relatório. 

V O T O 

Analisando o pedido de nulidade deste lançamento formulado pela 
representação jurídica do autuado e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo 
seu não acolhimento, por observar que inexiste a nulidade “ab initio” do processo por 
insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização deste 
lançamento contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a 
acusação fiscal está demonstrada nos documentos de fls. 03/09 destes autos, os quais 
demonstram que há segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão.  

Dirigindo-me ao mérito, vejo que a exigência inicial é relativa à utilização 
indevida da não incidência do ICMS na remessa de mercadorias destinadas à exportação 
direta e indireta, por não ter o sujeito passivo comprovado a saída das mercadorias. 

No entanto, nas duas revisões efetuadas nestes autos, restou demonstrada 
pelo mesmo revisor que uma parte das mercadorias em questão foi exportada dentro do 
prazo legal e a outra parte fora do referido prazo, sendo sugerido pelo referido revisor a 
exclusão desta primeira parte e aplicação da alíquota de 12% de ICMS sobre a segunda, 
por não haver dúvida de que as mercadorias saíram do Estado de Goiás, sendo devido o 
imposto apenas por terem sido exportadas a destempo. 



Assim, não resta dúvida de que a exportação das mercadorias ocorreu, 
sendo descumprido apenas o prazo regulamentar para a exportação de uma parte dos 
produtos em questão, o que nos leva ao entendimento lógico de que a autuada cumpriu o 
exigido para exoneração de tributação pelo artigo 155, II, § 2º, X, “a” da Constituição 
Federal, que dispõe: 

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

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

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;                             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

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

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

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

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços 
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do 
imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; “ 

Conclui-se, então, que o sujeito passivo utilizou devidamente a não-
incidência do ICMS na exportação comprovada das mercadorias por meio das Notas 
Fiscais e demais documentos constantes dos autos, impondo-se a reforma da Sentença 
recorrida e a declaração de improcedência do lançamento. 

Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte, dou-lhe provimento 
para reformar a decisão singular e julgar improcedente este auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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Matéria: Exportação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01799/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência do direito do 
Fisco constituir o crédito tributário. Não pronunciamento. ICMS. 
Obrigação tributária principal. Omissão de recolhimento do 
imposto. Remessa de mercadorias sem incidência do imposto. 
Lançamento improcedente. 
 
1 - Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não 
deve pronunciá-la. (Art. 18, § 1º do Regimento Interno do CAT); 
 
2 - Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 18, § 
1º do Regimento Interno do CAT, a respeito da preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu com não 
incidência do ICMS produtos primários ou semi-elaborados relacionados nas notas fiscais 
para a empresa comercial exportadora Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda, com 
o fim de específico de exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o 
exterior no prazo de até 90 dias, contado da data da saída das mercadorias do seu 
estabelecimento. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os 
acréscimos legais, referente à operação de remessa, conforme apurado nos documentos 
anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 38, 
parágrafo único e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 79, § 1º, do Anexo XII 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IX, 
alínea “b”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 11.750/1992. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: JOSÉ 
RICARDO DA SILVA, EIVANY ANTONIO DA SILVA, EIVANICE CANARIO DA SILVA e 
PORTO DE SANTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 



Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 19/32. 

Os sujeitos passivos ingressam conjuntamente com impugnação às 
fls. 35/47. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 162/163 converte o 
julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão de origem 
a fim de que os autuantes se manifestem conclusivamente sobre os documentos 
apresentados pela impugnante às fls. 68/160, se atendem aos pressupostos estabelecidos 
na legislação tributária para comprovação de exportação. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
os extratos dos despachos de exportação colacionados aos autos comprovam a remessa 
para o exterior das mercadorias constantes nas notas fiscais emitidas pela exportadora 
Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda, mas não apresenta relação com o autuado. 
Ressaltou, ainda, que os memorandos de exportação são demonstrativos emitidos sem 
qualquer controle por intermédio da Unidade da Federação do emitente. E que apesar de 
ser emitido por intermédio do site da SEFAZ SP é um arquivo temporário e que, portanto, 
não tem validade probatória, apenas demonstrativa. 

Intimados do teor da diligência, os sujeitos passivos comparecem ao 
processo em peça única reiterando os argumentos expostos anteriormente. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 198/203, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls. 217/223, arguindo em sede de preliminar, a decadência do crédito 
tributário, pois o fato gerador do ICMS reclamado tem como momento da saída da 
mercadoria do estabelecimento em 09/09/2008, sendo que os mesmos foram intimados 
em 09/12/2013. No mérito, alega que as mercadorias foram exportadas e como 
comprovação junta aos autos notas fiscais avulsas, notas fiscais de compras emitidas pela 
Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda com o devido memorando de exportação, 
onde constam os números dos Res e DDEs e ainda os Bill of Boarding indicando o efetivo 
embarque para o exterior. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
063/2017 de fls. 241/242 converteu os autos em diligência e determinou o seu 
encaminhamento à Coordenação de Comércio Exterior a fim de que a autoridade fiscal 
obtenha junto à Receita Federal os RE’s indicados pelo sujeito passivo relacionados com 
as exportações realizadas. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
as vinculações constantes nas notas fiscais não são suficientes para que se caracterize de 
forma inequívoca, que a mercadoria remetida pelo produtor goiano com fim específico de 
exportação tenha sido, de fato, remetida ao exterior, uma vez que não estão 
complementadas pelos registros de exportação. 

Posteriormente, o sujeito passivo peticiona às fls. 258/260 
colacionando aos autos documentos de fls. 261/278. 

Intimados do resultado da diligência, os sujeitos passivos 
apresentam Manifestação às fls. 294/298, alegando que as vendas dos cafés para a Porto 



de Santos Comércio e Exportação Ltda foram realizadas no ano de 2008 e as exportações 
ocorreram no mesmo ano, sendo que nesta época o Convênio nº 113/96 estabelecia as 
normas para controle de saídas de mercadorias com fins específicos de exportação, e que 
não constava em seu texto legal tal exigência requerida pela SEFAZ. Destaca, ainda, que 
todas as operações de exportação estão respaldadas nos documentos colacionados aos 
autos. Requer, assim, a improcedência do lançamento. 

Posteriormente, os sujeitos passivos comparecem novamente ao 
processo arguindo a preliminar de decadência da Fazenda Pública de constituir o presente 
crédito tributário, pois o fato gerador do ICMS reclamado tem como momento da saída da 
mercadoria do estabelecimento em 09/09/2008, sendo que os mesmos foram intimados 
em 09/12/2013. No mérito, alega que as mercadorias foram exportadas e como 
comprovação junta aos autos notas fiscais avulsas, notas fiscais de compras emitidas pela 
Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda com o devido memorando de exportação, 
onde constam os números dos Res e DDEs e ainda os Bill of Boarding indicando o efetivo 
embarque para o exterior. Pedem, ao final, a improcedência do lançamento.  

É o relatório.  

 

VOTO 

Em detida análise do feito deixo de manifestar-me sobre a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 18, § 1º do Regimento 
Interno deste Conselho Administrativo Tributário – CAT. Senão vejamos: 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la. 

 
Prosseguindo, passo a apreciação do mérito. A acusação fiscal em 

comento refere-se à exigência de ICMS, multa e acréscimos legais, em razão do sujeito 
passivo ter remetido com não incidência do imposto produtos primários ou semi-
elaborados relacionados nas notas fiscais em anexo para a empresa comercial 
exportadora Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda, com o fim específico de 
exportação, sem que esses produtos tenham sido enviados para o exterior no prazo de até 
90 dias, contado da data da saída das mercadorias do seu estabelecimento. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo, alega, em síntese, que as 
mercadorias foram exportadas e como comprovação junta aos autos notas fiscais avulsas, 
notas fiscais de compras emitidas pela Porto de Santos Comércio e Exportação Ltda com 
o devido memorando de exportação, onde constam os números dos Res e DDEs e ainda 
os Bill of Boarding indicando o efetivo embarque para o exterior, sendo que tais 
documentos comprovam que as operações de exportação ocorreram dentro do prazo de 
90 (noventa) dias. Por esta razão, solicita a improcedência do lançamento. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao sujeito passivo 
ao requerer a improcedência do presente auto de infração. De fato, os documentos 
colacionados aos autos pela defesa demonstram, de forma inequívoca, que a operação 



ocorreu com fim específico de exportação, conforme determinação legal, para a Porto de 
Santos Comércio e Exportação Ltda, que realizou regularmente a exportação da 
mercadoria dentro do prazo previsto, nos termos exigidos na legislação tributária. 

Cumpre salientar, ainda, que apesar de todos os documentos e 
informações já apresentadas houve uma solicitação do fisco no sentido de que para 
comprovar a efetiva exportação deveria constar o CPF/CNPJ do produtor e o número da 
nota fiscal nos campos 24 e 25 do Registro de Exportação. No caso em análise, justificou-
se essa exigência com o disposto no Cláusula Sétima do Convênio CONFAZ nº 84/2009, 
que estabelece que para fins de comprovação ao fisco deverá ser registrado no 
SISCOMEX tal registro, contudo, a data da publicação desse convênio é de 29 de 
setembro de 2009 e só começou a produzir efeitos a partir de 01 de novembro de 2009. 

Por sua vez, as vendas das mercadorias para a Porto de Santos 
Comércio e Exportação Ltda e a exportação foram realizadas no ano de 2008, sendo que 
nesta época estava em vigência o Convênio nº 113/96 que estabelecia as normas para 
controle de saídas de mercadorias com fins específicos de exportação, e não constava em 
seu texto legal a exigência requerida. 

Nesse sentido, considero que não há razão para o auto de infração 
prosperar, visto que a documentação acostada aos autos pelo sujeito passivo elide na 
íntegra a pretensão fiscal inicial.  

Ante todo o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
reformar a decisão singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01855/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Wesley Mendonça Batista e Eliseo Santiago Perez 
Fernandez. Rejeitada.  Preliminar de exclusão da lide dos 
coobrigados Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Francisco de 
Assis e Silva. Acolhida. Preliminares. Nulidade da sentença. 
Rejeitada. Pedido de diligência. Rejeitado. Mérito. ICMS. 
Procedência parcial. 
 
I - Devem ser mantidos na lide os solidários diretores-
administradores por terem permitido ou autorizado a emissão de 
documentos fiscais com não incidência do imposto na remessa 
de mercadorias para o exterior quando restou confirmado neste 
lançamento, que as mesmas não foram exportadas, logo, 
reintroduzidas no mercado interno, e que os recolhimentos do 
ICMS correspondente as estas operações foram omitidos.  
 
 II – Devem ser excluídos da lide os coobrigados diretores de 
relações institucionais ou com investidores, por não restar 
demonstrado nos autos, que tais atividades estão diretamente 
relacionadas com a administração da empresa. 
III – Não deve ser declarada a nulidade da sentença quando esta 
discorreu sobre todos os fundamentos de fato e de direito 
apresentados na impugnação, não restando qualquer tipo de 
vício na sua elaboração. 
IV – Deve ser rejeitado pedido de diligência quando se verifica 
que por duas vezes, mediante Despachos nº 437/2016 – JULP e 
293/2017-JULP, a autoridade julgadora remeteu o processo a 
Coordenação do Comércio Exterior para que fossem analisados 
os documentos e argumentos apresentados pela recorrente. 
V – Deve ser considerado parcialmente procedente o 
lançamento quando não restar dúvida quanto à obrigatoriedade 
de recolhimento do ICMS incidente na reintrodução da 
mercadoria no mercado interno, quando não comprovada a 
efetiva operação de exportação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 4.735.580,91 (quatro milhões, setecentos e trinta e 
cinco mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos). Por unanimidade de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários  FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e 



JEREMIAH ALPHONDOS O CALLAGHAN da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Cláudio Henrique de 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos,  
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários WESLEY MENDONÇA BATISTA e ELISEO 
SANTIAGO PEREZ FERNANDES,  da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e Cláudio Henrique de Oliveira, que votaram pela exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou remessas com não 
incidência do ICMS para empresa comercial exportadora ou estabelecimento da mesma 
empresa das mercadorias constantes nas notas fiscais relacionadas na planilha 
denominada ANEXO II, sem que tenham sido enviadas para o exterior, visto que foram 
reintroduzidas no mercado interno, situação verificada em função da não apresentação de 
documentos hábeis que comprovem a efetiva remessa das mercadorias para o exterior no 
prazo regulamentar.   

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
38, § único e 64 da Lei 11.651/91 c/c artigos 80 inciso I e 81 –A do Anexo XII do Decreto 
4.852/97. Proposta a penalidade prevista no artigo 71, IX, "b", da Lei 11.651/91 c/ redação 
da Lei 11.750/92. 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários, Wesley Mendonça 
Batista, Eliseo Santiago Perez Fernandez, Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Francisco 
de Assis e Silva, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991. 

O processo foi instruído com Demonstrativo do Imposto a Recolher -  
Fim Específico de Exportação de fls. 17/32, mídia digital – CD contendo Anexos I e II e 
cópia da notificação fiscal. 

 Atendendo a notificação, os sujeitos passivos solidários apresentaram 
impugnação, onde, em preliminar, requereram a declaração da ilegitimidade passiva dos 
diretores da empresa e suas exclusões do polo passivo da lide, nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa, decadência parcial do lançamento, erro na alíquota aplicada, 
duplicidade de lançamento com relação a algumas notas fiscais que constariam no 
processo nº 4 0113050 303 00, aplicação da redução da base de cálculo prevista no artigo 
8º, inciso XLI do Anexo IX do RCTE, diligência e pôr fim a improcedência do lançamento. 

A autuada também compareceu em primeira instância requerendo do mesmo 
modo a declaração de decadência parcial do lançamento, erro na alíquota aplicada, 
duplicidade de lançamento com relação a algumas notas fiscais que constariam no 
processo nº 4 0113050 303 00, aplicação da redução da base de cálculo prevista no artigo 
8º, inciso XLI do Anexo IX do RCTE, diligência e, do mesmo modo, a improcedência do 
lançamento. Visando comprovar o alegado anexou documentos de fls. 158 a 918. 

Mediante Despacho nº 437/2016 – JULP – os autos foram encaminhados a 
Coordenação do Comércio Exterior para que a autoridade lançadora analisasse os 
argumentos e documentos apresentados pelos impugnantes e se manifestasse quanto a 
possiblidade de aplicar a redução da base de cálculo prevista no inciso XLI do artigo 8º do 
Anexo IX do RCTE. 

Em resposta ao requerido, a autoridade revisora informou que excluiu da 
inicial os documentos fiscais onde restou comprovado a efetiva exportação e as notas 



fiscais emitidas em 2011 e 2012 já autuadas no AI nº 4 0113050 303 00. Informou ainda 
que o contribuinte não tem direito a usufruir do benefício da redução da BC prevista no 
artigo 8º, inciso XLI do Anexo IX do RCTE visto que para usufruir do benefício retro 
mencionado é necessário ter firmado Termo de Acordo de Regime Especial – TARE com 
a Secretaria da Fazenda, e que não consta nenhum TARE para a autuada no sistema da 
SEFAZ. Anexou aos autos, às fls. 1647 a 1664, Termo Aditivo e planilhas com os valores 
revisados. 

 Intimados a ser manifestarem com relação a diligência efetuada, a autuada e 
os solidários compareceram ao feito apresentando outros documentos, requerendo nova 
diligencia para que fossem analisados os documentos colacionados, bem como demandou 
nova intimação para apresentar documentos requisitados junto à Receita Federal do Brasil 
e mais vez, solicitou que fosse reconhecido seu direito de utilizar o benefício da redução 
da base de cálculo prevista no inciso XLI do artigo 8º do Anexo IX do RCTE. 

Novamente, e mediante Despacho nº 293/2017-JULP, os autos foram 
remetidos a Coordenação do Comércio Exterior para que a autoridade fiscal se 
manifestasse sobre os novos documentos apresentados e se necessário revisasse o 
lançamento. 

Atendendo ao solicitado, a autoridade fiscal presta esclarecimentos e anexa 
documentos que apenas confirmam o resultado de revisão anterior. 

 Intimados do relatório diligencial, os sujeitos passivos se manifestaram. 

 A autoridade julgadora singular, lavrou a Sentença n º 5319/2017-JULP, em 
cuja decisão não acolheu as preliminares de nulidades, rejeitou o pedido de diligência, 
manteve na lide os solidários, e no mérito, deu parcial provimento a exigência fiscal 
conforme revisão fiscal constante às fls. 2375/2376 dos autos. 

A Fazenda Pública Estadual concordou com a procedência parcial do ICMS 
na importância de R$ 4.745.528,02. 

Intimados a apresentar recurso contra decisão de primeira instância, os 
sujeitos passivos coobrigados não se manifestaram, por consequência, foi lavrado o 
respectivo Termo de Perempção. 

Tempestivamente, a autuada apresenta recurso voluntário requerendo:  em 
preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, alega que o 
julgador singular incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir pedido de diligência. 
Requer ainda, a exclusão dos administradores do polo passivo da lide com fundamento no 
artigo 135 do Código Tributário Nacional - CTN e jurisprudência dos tribunais. No mérito, 
alegou que a exigência fiscal se fundamenta em presunção de que as mercadorias não 
foram remetidas para o exterior, e afirmou que as exportações podem ser comprovadas 
pelos Memorandos de Exportação, documentos que não podem ser ignorados pela 
fiscalização. Argumentou ainda que a alíquota de 12% é equivocada, e que tem direito a 
redução de BC prevista no Artigo 8º inciso XLI do Anexo IX do RCTE para que a carga 
tributária efetiva seja de 7%.  

Por fim, requereu nulidade da multa por insegurança jurídica, ocasionada por 
erro na capitulação e contestou seu caráter confiscatório. 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata o presente lançamento de exigência de imposto de mercadorias 
remetidas para exportação e consideradas reintroduzidas no mercado interno, visto que 
não restou comprovada a operação de exportação. 



De plano, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa, fundamentada pela autuada, no fato de o julgador singular ter indeferido pedido de 
diligência, visto que, por duas vezes, mediante Despachos nº 437/2016 – JULP e 
293/2017-JULP, a autoridade julgadora remeteu o processo a Coordenação do Comércio 
Exterior para que fossem analisados os documentos e argumentos apresentados na 
impugnação, tal procedimento confirma que o pedido de diligência foi prontamente 
atendido. 

A decisão singular, expedida com simplicidade e clareza, se manifestou 
sobre todos os fundamentos de fato e de direito apresentados na impugnação, não 
restando qualquer tipo de vício na sua elaboração, motivo pelo qual rejeito o pedido de 
sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa arguido pela autuada. 

No mérito, nos termos do §2º do artigo 19 do Decreto nº 6.930/09, transcrevo 
abaixo parte da Sentença nº 5319/2017-JULP proferida pelo ilustre julgador Laurismar 
Braz da Costa, por estar de acordo com as fundamentações naquela emanada:  

 
A autuada reivindica a aplicação do benefício fiscal da redução da base de 

cálculo, estabelecida pelo art. 8º, XLI, do Anexo IX do RCTE. 
 

O referido benefício fiscal foi concedido pelo Convênio ICMS 89/05, com 
autorização aos Estados e Distrito Federal para estabelecer regras de controle 

à sua fruição, conforme segue transcrito: 

CONVÊNIO ICMS 89/05 

 
Cláusula primeira Fica reduzida a base de cálculo 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de forma que a carga 

tributária seja equivalente a 7% (sete por cento) do valor das operações, 
nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis 

frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, 

resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, 
caprino, ovino e suínos. 

 
Cláusula segunda Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a 

conceder redução da base de cálculo ou isenção do ICMS nas saídas 

internas dos produtos referidos na cláusula primeira. 

 
Cláusula terceira Nas operações de que tratam as cláusulas 

anteriores, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a: 
 

I - 
…........................................................................... 

 
II - condicionar a fruição do benefício às regras de controle, 

conforme disposto em suas legislações.(grifamos) 

 
 

ANEXO IX DO RCTE: 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida:  
…......................................................  
XLI - de tal forma que resulte aplicação sobre o 

valor da operação do percentual equivalente a 7% (sete por cento) na 



saída interestadual de carne e demais produtos comestíveis frescos, 
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do 
abate de ave, leporídeo e de gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou 
suíno, observado o seguinte (Convênio ICMS 89/05, cláusula primeira):  

a) …...................................................................  
b) …...................................................................  
c) …...................................................................  
d) o Secretário da Fazenda pode expedir ato que estabeleça o 

controle sobre a operação interestadual, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das 

exigências para se fazer jus ao benefício fiscal. (grifamos) 
 
 

Em 10/07/2006, o secretário da Fazenda, por meio da Portaria nº 

166/2006 -GSF, estabelece o entendimento quanto à aplicabilidade do referido 

benefício fiscal às empresas frigoríficas signatárias de Termo de Acordo de Regime 

Especial: 
 

PORTARIA Nº 166/2006-GSF.  
(Publicada no DOE de 10.07.06) 

 
 

 
Estabelece entendimento quanto à aplicabilidade 

do benefício fiscal previsto no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do 

Decreto nº 4.852/97 - Regulamento do Código Tributário do Estado de 

Goiás, às empresas frigoríficas signatárias de Termos de Acordo de 

Regime Especial. 
 

O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 5º, 

inciso I, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997 - 

Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, 

resolve baixar a seguinte 

 
PORTARIA: 

 
Art. 1º Ao estabelecimento frigorífico ou 

abatedor signatário de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE 
para o fim de fruição do benefício fiscal do crédito outorgado previsto no 
art. 11, inciso V, do Anexo IX, do RCTE, aplica-se, também, a partir de 
1º de janeiro de 2006, na operação de saída interestadual de carne e 
demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, 
secos ou temperados, resultantes do abate de leporídeo e de gado 
bovino, bufalino, caprino ou ovino, o benefício da redução da base de 
cálculo do ICMS prevista no art. 8º, inciso XLI, do Anexo IX, do RCTE, 
observado o seguinte:  

a) fica mantido o crédito relativo à entrada do animal para abate;  
b) o benefício previsto neste artigo aplica-se cumulativamente com o 
crédito outorgado previsto no referido inciso V do art. 11, do Anexo IX, do RCTE, hipótese em que 

o percentual de 9% (nove por cento) previsto naquele inciso deve ser reduzido para 4% (quatro 
por cento) sobre o valor da operação. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 05 dias do mês de julho de 2006. 



 
OTON NASCIMENTO JÚNIOR  
Secretario 

 
 
 

Conforme depreende da leitura dos dispositivos legais acima, o benefício 

fiscal questionado não se refere à aplicação da alíquota de 7% (sete por cento) como 

pretende a defesa, mas sim de redução da base de cálculo, com aplicação da alíquota 

de 12% (doze por cento), de forma que a carga tributária efetiva, na operação 
interestadual, seja de 7% (sete por cento). O referido benefício deve ser utilizado 

quando da emissão do documento fiscal e estar nele consignado, não cabendo a sua 

aplicação em momento posterior à emissão do documento fiscal, muito menos após o 

início da ação fiscal. 
 

Ademais, a impugnante não faz jus ao referido benefício. Para usufruir do 

referido benefício fiscal é condição que o estabelecimento deve possuir Termo de 

Acordo de Regime Especial. Em consulta realizada aos sistemas fazendários, fls. 2830, 

a autuada não possui nenhum Termo de Acordo vinculado à sua inscrição estadual. 
 

Desta forma, entendo como correta a aplicação da alíquota de 12% (doze 

por cento) utilizada pela fiscalização. 
 

Entendo que a impugnante teve tempo suficiente, entre o momento da 

primeira notificação fiscal e as duas revisões do lançamento para providenciar a 

documentação necessária. Assim, não acolho a solicitação de nova conversão dos 

autos em diligência. 
 

Conforme relatado, foram retiradas do levantamento fiscal as notas fiscais 

já autuadas pelo auto de infração nº 4 01130503 030 00. 
 

Analisando os Registros de Exportação anexados aos autos pela defesa, 

fls. 1974/1993, como forma de comprovar a exportação das mercadorias constantes 

das notas fiscais nºs 39487, 47011, 53728 e 39334, fls. 2819/2824, verifica-se que 

estes só foram retificados em 20/07/2017, ou seja, após o início da ação fiscal. 

Ademais, a defesa não trouxe aos autos as notas fiscais de efetiva exportação, 
vinculadas às notas fiscais originais, conforme determina o art. 76, do Anexo XII do 

Decreto 4.852/97, já transcrito. 
 

Assim, pelas razões expostas e com base na legislação tributária 

transcrita acima e devidamente capitulada no auto de infração, não resta dúvida quanto 

à obrigatoriedade de recolhimento do ICMS quando não comprovada a efetiva 

exportação, restando a conclusão pela procedência parcial do lançamento em tela, 

conforme Termo Aditivo às fls. 2375/2376. 
 

Quanto ao questionamento de nulidade da multa por insegurança jurídica, 
ocasionada por erro na capitulação, entendo que por ser a penalidade proposta, qualquer 
equívoco quanto a sua capitulação pode ser corrigido durante o curso processual, não 
sendo este o caso em questão, visto que neste lançamento a multa aplicada é a prevista 
na legislação tributária estadual conforme dispositivo abaixo transcrito do artigo 71 do 
Código Tributário Estadual - CTE:  

  



IX - de 15% (quinze por cento) do valor das mercadorias na 
remessa ou recebimento destas: 

(...) 

c) com o fim de exportação, sem que esta se verifique no prazo estabelecido, salvo se 
regularizada a situação, observadas as normas regulamentares;  

 
Bem como também não se verifica seu contestado caráter confiscatório, pois 

que a multa, hodiernamente, se encontra limitada ao valor do imposto nos termos do §11 
do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

  A condição de administradores da pessoa jurídica faz com que respondam 
pelo crédito tributário, por força do art. 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 - CTE, conforme 
abaixo transcrito: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas 
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas 

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

Vê tratar-se de sujeição passiva solidária decorrente de lei específica 
aplicável ao caso concreto, observando que constatando infração fiscal é o administrador 
por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age por meio dele. As decisões da 
empresa, pessoa destituída de vontade própria, se personificam na pessoa do 
administrador. 

As decisões dos Tribunais Superiores até o presente momento estão 
consolidadas, no que tange à exclusão de solidários, nas situações em que há simples 
inadimplemento por parte do contribuinte, não sendo este o caso em discussão, pois a 
infração narrada diz respeito a não comprovação de exportação e exigência do imposto 
em função da reintrodução da mercadoria no mercado interno. 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários, Wesley Mendonça 
Batista, Eliseo Santiago Perez Fernandez, Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Francisco 
de Assis e Silva, nos termos do artigo 45, inciso XII da Lei 11.651/1991.  

Conforme extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 
constante dos autos, os solidários  Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Francisco de Assis 
e Silva ocupam os cargos de Diretor de Relação com os Investidores e Diretor Executivo 
de Relações Institucionais respectivamente, assim, entendo que estes coobrigados devem 
ser excluídos do polo passivo da lide, não podendo ser  responsabilizados pela infração 
fiscal delineada na inicial, por não restar comprovado nos autos, que tais atividades estão 
diretamente relacionadas com a administração da sociedade anônima. 

No que tange aos solidários Wesley Mendonça Batista e Eliseo Santiago 
Perez Fernandez, verifica-se que sustentam a qualificação de diretor Presidente e Diretor 
de Administração e Controle, respectivamente, portanto, devem permanecer na lide, nos 
termos do artigo 45 inciso XII do CTE, acima transcrito, na qualidade de diretores-
administradores, por terem permitido ou autorizado a emissão de documentos fiscais com 



não incidência do imposto na remessa de mercadorias para o exterior quando restou 
confirmado neste lançamento, que as mesmas não foram exportadas, logo, reintroduzidas 
no mercado interno, e o recolhimento do ICMS correspondente as estas operações foi 
omitido.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso apresentado pela autuada, nego-
lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou parcialmente procedente o 
lançamento, ICMS na importância de R$ 4.735.580,91 conforme revisão fiscal de fls. 
2375/2376, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de 
defesa, bem como o pedido de diligência efetuado pelo sujeito passivo e manter no polo 
passivo da lide os senhores Wesley Mendonça Batista e Eliseo Santiago Perez 
Fernandez, porém, dou-lhe provimento para excluir da lide, os coobrigados Jeremiah 
Alphonsus O Callaghan e Francisco de Assis e Silva. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de outubro de 2018. 
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Matéria: Exportação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02086/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. 
MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
REMESSA DE PRODUTOS COM O FIM ESPECÍFICO DE 
EXPORTAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, inclusive o referente à prestação de serviços de 
transporte, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos 
acréscimos legais, inclusive multa, previstos na legislação 
estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração sob julgamento se refere à exigência de ICMS, 
multa formal mais acréscimos legais, apurada em auditoria fiscal, onde se detectou que o 
sujeito passivo recebeu com não incidência do ICMS as mercadorias relacionadas nas 
notas fiscais do relatório anexo à exordial, da Cooperativa Agropecuária do Cerrado, com 
o fim específico de exportação, sem que elas tenham sido enviadas para o exterior no 
prazo de até 180 dias, contado da data da saída das mercadorias do estabelecimento do 
remetente. Em consequência, como substituto tributário, de acordo com o TARE nº 
024/2007-GSF, deverá pagar o imposto no valor de R$ 1.366.995,37, com os acréscimos 
legais, referente à operação de remessa, conforme apurado nos demonstrativos e 
documentos que instruem o lançamento. 

 



Adoto o relatório da sentença n.º 1.256/2018 de fls. 452/463 e, ao 
incorporá-lo ao presente, acrescento que a ilustre julgadora singular conheceu da 
impugnação, porém negou-lhe provimento para rejeitar as preliminares de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa e, no mérito, considerar procedente o auto de infração. 

  
Regularmente intimado o sujeito passivo interpõe recurso voluntário.  
 
Em suas razões recursais argui, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa sob os argumentos de que há equívoco na capitulação legal indicada, inexistindo 
os elementos necessários para que pudesse exercer seu direito constitucional de ampla 
defesa. Afirma que a autoridade autuante não observou que as operações ocorreram em 
2009, quando inexistia a alínea “b” do inciso II do art. 50 da Lei 11.651/91, e que o auto de 
infração é nulo por descrever fato divergente da norma legal indicada como infringida 
quando atribuiu à situação o art. 79, II, parágrafo único do Anexo XII do RCTE. 

 
Quanto ao mérito, sustenta que ocorreu efetiva remessa para o 

exterior dos grãos constantes das notas fiscais objeto da autuação dentro do prazo legal 
de 180 dias, conforme tabela exemplificativa elaborada às fls. 485/486. Advoga que a 
multa aplicada de 15% sobre o valor da operação acrescida de 80% sobre o valor do 
imposto não pago é indevida e confiscatória, devendo obedecer aos limites constitucionais 
para sua imposição, citando jurisprudência.  

 
Ao final requer que sejam acolhidas as preliminares de nulidade 

suscitadas na peça recursal ou seja o auto de infração seja julgado improcedente. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter recebido, com não incidência do ICMS, as 
mercadorias relacionadas nas notas fiscais do relatório anexo à exordial, da Cooperativa 
Agropecuária do Cerrado, com o fim específico de exportação, sem que elas tenham sido 
enviadas para o exterior no prazo de até 180 dias, contado da data da saída das 
mercadorias do estabelecimento do remetente. 

  
De início, relativamente à preliminar de insegurança na 

determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 

Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 



instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 

Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

 

Noutro giro, cumpre ressaltar que o alegado equívoco na capitulação 
do preceito normativo infringido em nada cerceou, prejudicou ou embaraçou o direito de 
defesa da recorrente tampouco comprometeu-lhe a compressão da motivação do 
procedimento fiscal.    

  
Nesse sentido pertinente trazer à transcrição jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, consoante excerto a seguir transcrito: 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE RECURSAL. CRIMES CONTRA A ORDEM 
ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. QUEBRA 
DA BANDEIRA DE POSTO DE GASOLINA. RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACUSADO QUE SE 
DEFENDE DOS FATOS. CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE PODE SER 
ADEQUADA EM MOMENTO OPORTUNO. REGIMENTAL 
IMPROVIDO. 
[...] 
4. O réu se defende dos fatos expostos na peça acusatória e não da 
tipificação lá disposta. Eventuais divergências quanto à 
capitulação legal, além de não prejudicar a defesa do acusado, 
devem ser dirimidas pelo magistrado processante na sentença. 
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual 
se nega provimento. 
(EDcl no REsp 1579096/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, 
unânime, DJ 02/05/2018) 
 

Outrossim, falha de fundamentação na acusação fiscal somente 
poderia ser invocada como causa nulidade do lançamento se resultasse prejuízo para a 
recorrente, o que não é o caso visto que quando de seu primeiro comparecimento nestes 
autos, na instância singular, demonstrou plena compreensão da motivação da autuação. 

  

Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 

 



Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, o cerne da acusação fiscal consiste na exigência de ICMS em razão 
de exportação indireta de mercadorias não comprovada. 

 
A propósito, os artigos 76 e 80 do Anexo XII do Decreto n.º 4.852/97, 

abaixo transcritos, na redação em vigor na época de ocorrência dos fatos geradores, 
assim dispunham: 

 
Art. 76. O estabelecimento da empresa comercial exportadora, 
inclusive trading, ou outro estabelecimento da mesma empresa 
remetente, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria é remetida 
para o exterior, deve fazer constar, no campo INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES, a série, o número e a data de cada nota fiscal 
emitida pelo estabelecimento remetente (Convênio ICMS 113/96, 
cláusula terceira). (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - vigência: 11.06.07 a 

31.10.09) 

[...] 
Art. 80. O estabelecimento remetente fica obrigado ao pagamento do 
imposto devido, inclusive o referente à prestação de serviços de 
transporte, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos 
legais, inclusive multa, previstos na legislação estadual, nos casos em 
que não se efetivar a exportação: (Redação conferida pelo Decreto nº 6.629 - 

vigência: 11.06.07 a 31.10.09)  

 

Conforme assinalado nos textos normativos em tela, nos casos de 
remessas com fim específico de exportação, a empresa comercial exportadora, trading ou 
outro estabelecimento da mesma empresa remetente deve providenciar a emissão da nota 
fiscal com a qual a mercadoria é remetida ao exterior, devendo fazer constar, no campo 
informações complementares, a série, o número e a data de cada nota fiscal emitida pelo 
estabelecimento remetente. 

 
Em resposta às diligências determinadas por este órgão julgador, a 

Coordenação de Comércio Exterior da Secretaria da Fazenda é categórico ao afirmar que 
não houve comprovação de que as mercadorias objeto do lançamento foram efetivamente 
exportadas, haja vista que as notas fiscais de exportação emitidas pela recorrente não 
estão vinculadas às notas fiscais pelas quais as mercadorias foram recebidas com o fim 
específico de exportação da Cooperativa Agropecuária do Cerrado. 

 
Nesse contexto, evidencia-se que as revisões realizadas nos 

presentes autos corroboram o teor da acusação fiscal, que exige ICMS em razão de 
exportação indireta de mercadorias não comprovada porquanto os Registros de 
Exportação e as notas fiscais de exportação apresentadas não vinculam o CNPJ da 
recorrente tampouco as notas fiscais de remessa com o fim específico de exportação, 
contrariando o disposto no art. 76 do Anexo XII do Decreto n.º 4.852/97. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/1996/cv113_96
../../Decretos/D_06629.doc
../../Decretos/D_06629.doc
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00250/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitadas. ICMS. Simples Nacional. Omissão de recolhimento 
do imposto, no valor da diferença. Procedente em parte.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 3.196,20 (três mil, cento e 
noventa e seis reais e vinte centavos), considerando pagamento efetuado às fls. 108 dos 
autos para fins de extinção de crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$1.264.217,66, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nos arquivos em formato 
binário de memória da fita detalhe (MDF): BE091010100011223617 E NFE – S, referente 
à operação com mercadoria, resultando em um ICMS de R$89.691,68 que deveria constar 
no PGDAS – D. No entanto, o valor declarado é de R$65.641,92 evidenciando a falta de 
pagamento do ICMS, no período, no valor da diferença de R$21.049,76, conforme 
demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
O auto de infração é instituído com os Documentos de fls. 03 a 66. 
 
O sujeito passivo foi intimado a Apresentar Impugnação em Primeira 

Instância, fls.67 e 68, tendo sido lavrado o Termo de Revelia, fl.69. 
 



O sujeito passivo foi intimado a Apresentar Impugnação à Segunda 
Instância, fl.71, e apresentou manifestação, fls. 74 e 75. 

 
Anexou Documentos, fls.76 a 86. 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos, fls.90 a 94, apresentando 

Memorial, requerendo que o Auto de Infração julgado Nulo por Insegurança na 
Determinação da infração ou por cerceamento de Direito de Defesa; ou em outro 
entendimento seja o mesmo julgado parcialmente procedente, no valor indicado nas 
planilhas que a estes anexaram; ou superada essas fases, sejam os autos convertido em 
diligência para que fiscal alheio à lide proceda a revisão do lançamento. 

 
Anexou Documentos, fl.99. 
 
Pela Resolução 16/2017, fls. 104 a 105, a terceira câmara do CAT 

resolveu encaminhar os autos ao SEPRO, para que informe ao procurador do sujeito 
passivo que os dados contidos no CD foram imprimidos e anexados aos autos e proceda a 
entrega de uma cópia do referido CD ao mesmo, e após, sejam os autos encaminhados 
ao autor do procedimento fiscal para que, à luz dos argumentos do sujeito passivo e da 
planilha por ele trazida, efetue a revisão do lançamento fiscal, liquidando o novo valor de 
ICMS a recolher nestes autos acaso realize alterações no lançamento. 

 
Em resposta à resolução, fls. 108, a Delegacia Regional de 

Fiscalização de Anápolis alegou que foram realizados novos cálculos, onde foi utilizada 
nova auditoria com mais precisão dos cálculos e das alíquotas aplicadas ao contribuinte 
do Simples Nacional. A nova auditoria foi efetuada com valor a ser cobrado do ICMS de 
3.196,20. 

 
Foram anexados documentos, fls. 109 a 119. 
 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento do despacho 

e resultado da diligência, fls. 120. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada, as rejeito tendo em vista que a Resolução nº. 16/2017 IIICJUL 
exarada e acostada ao processo, fls. 104/105, motivou o saneamento do processo, 
extirpando as máculas aventadas pelo sujeito passivo, a instrução processual foi 
complementada e ao sujeito passivo fora viabilizado amplo conhecimento do CD e demais 
elementos do lançamento. Ademais, a infração é compreensível e amparada em lei.  

 
Noutra senda, após trabalho revisional que detectou o novo valor do 

crédito tributário, o sujeito passivo nada manifestou, expressando tácita concordância 
como o novel valor.  

 
No mérito, adoto como razões de decidir o trabalho revisional de fls. 

108 a 119 que constatou uma diferença a recolher no valor de R$ 3.196,20 (três mil, cento 
e noventa e seis reais e vinte centavos), após adequações feitas no trabalho inicial.      

 



Ante o exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, por votação unânime, conheço da 
impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 3.196,20 (três mil, cento e noventa e seis reais 
e vinte centavos), considerando pagamento efetuado às fls. 108 dos autos para fins de 
extinção de crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00292/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade constantes em recurso para o Conselho Superior 
interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de recolhimento de imposto. Contribuinte 
optante do Simples Nacional. Auditoria do pagamento do ICMS 
por empresas enquadradas no Simples Nacional. Procedência. 
 
1. Deve ser inadmitido o recurso, em relação às preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista que o mesmo não preenche os requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09;  
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal (redação do "caput" do artigo 45 do CTE); 
 
3. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Heli José da Silva, em relação às 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por 
votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários VANESSA 
BORGES DO NASCIMENTO MAIA e ALZIRO ZARUR VITOR DE LIMA, arguida por eles 
mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Maurício Ribeiro de Paiva, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves e José Ferreira de Sousa. E, por maioria de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão da lide do solidário ANTONINO FERREIRA NEVES, arguida por 
ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos 
Santos e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves, 
que votaram pela exclusão do solidário. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 248.413,14, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/07/2007 a 31/12/2007, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais 
emitidos, referente à operação com mercadoria, resultando em um ICMS de R$ 79.345,53, 
que deveria constar na DASN. No entanto, o valor declarado é de R$ 24.868,13, 
evidenciado a falta de pagamento do ICMS, no referente período, no valor da diferença de 
R$ 4.477,40, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13, 
VII, 18 da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 16 da 
Resolução CGSN nº 05/07, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 44, inciso 
I, § 1º, da Lei nº 9.430/96 com a redação conferida pela Lei nº 11.488/2007. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: VANESSA 
BORGES DO NASCIMENTO MAIA, ANTONINO FERREIRA NEVES e ALZIRO ZARUR 
VITOR DE LIMA. 

Para fundamentar a acusação a autoridade fiscal juntou aos autos 
documentos de fls. 03/210. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos ingressam com 
impugnação às fls. 220/229. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 234/236. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem recurso voluntário às fls. 243/253, no qual pede a exclusão dos 
solidários desta lide com fundamento no artigo 135 do CTN. Argui as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração em razão de falha 
técnica cometida pelo autor do lançamento e por cerceamento do direito de defesa por 
faltar termo de início e de término da fiscalização. Quanto ao mérito, pede a 
improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal não considerou os 
valores concernentes a empréstimos tomados junto a instituições financeiras, na forma de 
cheque especial, de particular e de sócio da empresa, configurados por títulos executáveis 
como garantia das dívidas, no entanto sem colacionar tais comprovantes, afirmando, ao 
final, que somente com a desclassificação da escrita fiscal da autuada poderia se alcançar 
a verdade material sob exame. 

A pedido do Conselheiro Relator foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 256/345. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
346/347 determinou o encaminhamento ao SEPRO, a fim de que a empresa autuada, na 
pessoa de seu advogado legalmente constituído seja intimado para elaborar um 
demonstrativo conclusivo indicando o número das folhas do Livro Diário onde foi realizado 
o lançamento contábil a crédito da Conta Caixa, relativo a cada débito efetuado na Conta 
Corrente nº 7949/9 do Banco do Brasil, relacionado no demonstrativo de fls. 155/210, 
promovendo a juntada de cópias dos cheques compensados, bem como dos documentos 
comprobatórios dos pagamentos. 



Intimado o advogado, não houve manifestação e tampouco 
apresentação do solicitado na referida resolução cameral. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 571/2014 
de fls. 360/367, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo, a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 374/381), os sujeitos passivos 
repetem os mesmos argumentos expendidos na peça defensória anterior. Pede a 
exclusão dos solidários da lide com fundamento no artigo 135 do CTN. Argui as 
preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração em 
razão de falha técnica cometida pelo autor do lançamento e por cerceamento do direito de 
defesa por faltar termo de início e de término da fiscalização. Quanto ao mérito, pede a 
improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal não considerou os 
valores concernentes a empréstimos tomados junto a instituições financeiras, na forma de 
cheque especial, de particular e de sócio da empresa, configurados por títulos executáveis 
como garantia das dívidas, no entanto sem colacionar tais comprovantes, afirmando, ao 
final, que somente com a desclassificação da escrita fiscal da autuada poderia se alcançar 
a verdade material sob exame. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação às preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, com o consenso unânime dos julgadores camerais, acolho de plano a 
preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 



c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 571/2014 (fls. 360/367), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da peça básica, 
sendo, a primeira por insegurança na determinação da infração e, a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa.  

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os 
embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de 
cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido 
pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, 
se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova inconteste constante do processo à época do 
julgamento, ou baseada em prova cuja falsidade seja comprovada, bem como, quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No caso vertente, observo que a empresa autuada não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pela 
empresa autuada.  

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários Vanessa Borges do 
Nascimento Maio e Alziro Zarur Vitor de Lima do polo passivo da lide, manifesto-me pela 
sua rejeição, por entender que os mesmos, na condição de sócios gerentes com poderes 
de administração do estabelecimento autuado, de acordo com os documentos de fls. 
04/06, possuem responsabilidade solidária pelo adimplemento do crédito tributário em 
discussão, nos termos de que dispõe o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que 
estabelecem o seguinte:  

Transcrevo abaixo o referido dispositivo legal que assevera o 
seguinte:  



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

[...] 

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

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 

Já com relação ao solidário Antonino Ferreira Neves, o qual exerce a 
função de contador na empresa, ao não cumprir as determinações legais quanto à sua 
obrigação de contabilizar corretamente os fatos econômicos relevantes ocorrido na 
empresa, concorreu para a prática da infração noticiada na inicial, devendo, por este fato, 
ser também responsabilizado até prova em contrário, a qual inexiste nestes autos. 

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Trata-se o presente lançamento de circunstância prevista no ordenamento tributário deste 
Estado, onde o Fisco através do agente signatário, consubstanciado em procedimento de 
fiscalização, e demais documentos acostados ao feito, identificou omissão de registro de 
saídas tributadas. 

O trabalho realizado pela fiscalização encontra-se fundamentado na 
Lei Complementar nº 123/2006 e na Resolução nº 05/2007, em procedimento intitulado 
Auditoria das Disponibilidades, onde apurou-se o ICMS omitido, relativo aos meses de 
julho a dezembro de 2007, decorrente da diferença entre a receita declarada ao Simples 
Nacional e a receita apurada via comparação da contabilidade com a movimentação 
bancária da empresa, exigindo-o no presente auto de infração. 

No referido procedimento, o ICMS omitido mensalmente foi apurado 
pela aplicação da alíquota obtida em conformidade com a tabela do Anexo I da referida Lei 
Complementar sobre o faturamento mensal e deduzido o valor pago pelo contribuinte. 

Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos Livros 
Diário e Razão, em especial as contas do subgrupo Disponível, com os lançamentos 



verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade fiscalizada restou evidenciada 
a não escrituração da conta Bancos com movimento. 

Ante tais constatações, e pela não contabilização da conta Bancos 
conta Movimento, a fiscalização procedeu o cotejamento detalhado de cada lançamento 
dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos referidos livros contábeis, onde 
restou comprovada a não contabilização de ingressos e desembolsos de numerários 
constantes nos respectivos extratos bancários. 

Desse modo, as despesas realizadas à margem da contabilidade 
decorrem de receitas através de vendas não escrituradas, evidenciando a omissão de 
registro de saídas de mercadorias. 

Por sua vez, a defesa não logrou êxito em demonstrar ou apontar 
quaisquer erros que pudessem invalidar o trabalho inicial, ou motivá-lo em retificação. 
Dessa forma, considerando estar presente todos os requisitos e pressupostos necessários 
a produzir os efeitos que lhe são próprios, entendo não ter amparo os argumentos 
apresentados pela recorrente, devendo a cobrança inicial ser mantida. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
acolho a arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Heli José da Silva, em 
relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por 
votação unânime, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários Vanessa Borges do 
Nascimento Maia e Alziro Vitor de Lima, arguia pelos mesmos. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário Antonino Ferreira Neves, arguida por 
ele mesmo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00293/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade constantes em recurso para o Conselho Superior 
interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Preliminar de 
exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de recolhimento de imposto. Contribuinte 
optante do Simples Nacional. Auditoria do pagamento do ICMS 
por empresas enquadradas no Simples Nacional. Procedência. 
 
1. Deve ser inadmitido o recurso, em relação às preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista que o mesmo não preenche os requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09;  
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal (redação do "caput" do artigo 45 do CTE); 
 
3. Prospera o crédito tributário lançado no auto de infração 
quando o sujeito passivo não apresentar argumentos nem 
provas capazes de elidir os fundamentos da respectiva 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Heli José da Silva, em relação às 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por 
votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários ROSA MARIA DO 
NASCIMENTO, VANESSA BORGES DO NASCIMENTO MAIA e ALZIRO ZARUR VITOR 
DE LIMA, arguida por eles mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Maurício 
Ribeiro de Paiva, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e José Ferreira de Sousa. 
E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário ANTONINO 
FERREIRA NEVES, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Elias Alves dos Santos e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Valdir Mendonça Alves, que votaram pela exclusão do solidário. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo obteve 
receita bruta de R$ 491.106,96, tributada pela ICMS no âmbito do Simples Nacional, no 
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, constatada em auditoria com base nos documentos 
fiscais emitidos, referente à operação com mercadoria, resultando em um ICMS de R$ 
117.002,72 que deveria constar na DASN. No entanto, o valor declarado é de R$ 
51.953,99, evidenciado a falta de pagamento do imposto, no referido período, no valor da 
diferença de R$ 65.048,73, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13, 
VII, 18 da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 2º, 3º, 5º, 6º e 16 da 
Resolução CGSN nº 05/07, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 44, inciso 
I, § 1º, da Lei nº 9.430/96 com a redação conferida pela Lei nº 11.488/2007. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: VANESSA 
BORGES DO NASCIMENTO MAIA, ANTONINO FERREIRA NEVES, ALZIRO ZARUR 
VITOR DE LIMA e ROSA MARIA DO NASCIMENTO. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/610. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos ingressam com 
impugnação às fls. 619/628. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 633/635, pela qual o julgador 
considerou procedente o auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem recurso voluntário às fls.643/653, no qual pedem a exclusão dos 
solidários desta lide com fundamento no artigo 135 do CTN. Argúem as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração em razão de falha 
técnica cometida pelo autor do lançamento e por cerceamento do direito de defesa por 
faltar termo de início e de término da fiscalização. Quanto ao mérito, pedem a 
improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal não considerou os 
valores concernentes a empréstimos tomados junto a instituições financeiras, na forma de 
cheque especial, de particular e de sócio da empresa, configurados por títulos executáveis 
como garantia das dívidas, no entanto sem colacionar tais comprovantes, afirmando, ao 
final, que somente com a desclassificação da escrita fiscal da autuada poderia se alcançar 
a verdade material sob exame. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
656/657, determinou o encaminhamento ao SEPRO, a fim de que a empresa autuada, na 
pessoa de seu advogado legalmente constituído seja intimado para elaborar um 
demonstrativo conclusivo indicando o número das folhas do Livro Diário onde foi realizado 
o lançamento contábil a crédito da Conta Caixa, relativo a cada débito efetuado na Conta 
Corrente nº 7949/9 do Banco do Brasil, relacionado no demonstrativo de fls. 47 a 118, 
promovendo a juntada de cópias dos cheques compensados, bem como dos documentos 
comprobatórios dos pagamentos. 

Intimado o advogado, não houve manifestação e tampouco 
apresentação do solicitado na referida resolução cameral. 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 570/2014 
de fls. 671/678, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, sendo, a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls.686/693), os sujeitos passivos 
repetem os mesmos argumentos expendidos na peça defensória anterior. Pede a 
exclusão dos solidários da lide com fundamento no artigo 135 do CTN. Argui as 
preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração em 
razão de falha técnica cometida pelo autor do lançamento e por cerceamento do direito de 
defesa por faltar termo de início e de término da fiscalização. Quanto ao mérito, pede a 
improcedência do auto de infração, alegando que a auditoria fiscal não considerou os 
valores concernentes a empréstimos tomados junto a instituições financeiras, na forma de 
cheque especial, de particular e de sócio da empresa, configurados por títulos executáveis 
como garantia das dívidas, no entanto sem colacionar tais comprovantes, afirmando, ao 
final, que somente com a desclassificação da escrita fiscal da autuada poderia se alcançar 
a verdade material sob exame. 

É o relatório. 

VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação às preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, com o consenso unânime dos julgadores camerais, acolho de plano a 
preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 570/2014 (fls. 671/678), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da peça básica, 
sendo, a primeira por insegurança na determinação da infração e, a segunda, por 
cerceamento do direito de defesa.  

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os 
embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de 
cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido 
pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, 
se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova inconteste constante do processo à época do 
julgamento, ou baseada em prova cuja falsidade seja comprovada, bem como, quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No caso vertente, observo que a empresa autuada não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pela 
empresa autuada.  

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários Vanessa Borges do 
Nascimento Maio, Alziro Zarur Vitor de Lima e Rosa Maria nascimento do polo passivo da 
lide, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que os mesmos, na condição de sócios 
gerentes com poderes de administração do estabelecimento autuado, de acordo com os 
documentos de fls. 04/06, possuem responsabilidade solidária pelo adimplemento do 
crédito tributário em discussão, nos termos de que dispõe o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que estabelecem o seguinte:  

Transcrevo abaixo o referido dispositivo legal que assevera o 
seguinte:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 



situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

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

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo representada em todos 
os seus atos pelos administradores que são os verdadeiros protagonistas das relações 
jurídicas, inclusive aquelas decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão 
pela qual são eleitas como solidárias com a empresa a qual representam e administram, 
pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código Tributário Nacional - 
CTN e do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Assim, diante da previsão legal acima mencionada no sentido de que 
os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, são solidariamente obrigados com o contribuinte, ao pagamento do 
imposto devido relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, rejeito a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelos mesmos. 

Já com relação ao solidário Antonino Ferreira Neves, o qual exerce a 
função de contador na empresa, ao não cumprir as determinações legais quanto à sua 
obrigação de contabilizar corretamente os fatos econômicos relevantes ocorrido na 
empresa, concorreu para a prática da infração noticiada na inicial, devendo, por este fato, 
ser também responsabilizado até prova em contrário, a qual inexiste nestes autos. 

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Trata-se o presente lançamento de circunstância prevista no ordenamento tributário deste 
Estado, onde o Fisco através do agente signatário, consubstanciado em procedimento de 
fiscalização, e demais documentos acostados ao feito, identificou omissão de registro de 
saídas tributadas. 

O trabalho realizado pela fiscalização encontra-se fundamentado na 
Lei Complementar nº 123/2006 e na Resolução nº 05/2007, em procedimento intitulado 
Auditoria das Disponibilidades, onde apurou-se o ICMS omitido, relativo aos meses de 
julho a dezembro de 2007, decorrente da diferença entre a receita declarada ao Simples 
Nacional e a receita apurada via comparação da contabilidade com a movimentação 
bancária da empresa, exigindo-o no presente auto de infração. 

No referido procedimento, o ICMS omitido mensalmente foi apurado 
pela aplicação da alíquota obtida em conformidade com a tabela do Anexo I da referida Lei 
Complementar sobre o faturamento mensal e deduzido o valor pago pelo contribuinte. 

Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos Livros 
Diário e Razão, em especial as contas do subgrupo Disponível, com os lançamentos 
verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade fiscalizada restou evidenciada 
a não escrituração da conta Bancos com movimento. 



Ante tais constatações, e pela não contabilização da conta Bancos 
conta Movimento, a fiscalização procedeu o cotejamento detalhado de cada lançamento 
dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos referidos livros contábeis, onde 
restou comprovada a não contabilização de ingressos e desembolsos de numerários 
constantes nos respectivos extratos bancários. 

Desse modo, as despesas realizadas à margem da contabilidade 
decorrem de receitas através de vendas não escrituradas, evidenciando a omissão de 
registro de saídas de mercadorias. 

Por sua vez, a defesa não logrou êxito em demonstrar ou apontar 
quaisquer erros que pudessem invalidar o trabalho inicial, ou motivá-lo em retificação. 
Dessa forma, considerando estar presente todos os requisitos e pressupostos necessários 
a produzir os efeitos que lhe são próprios, entendo não ter amparo os argumentos 
apresentados pela recorrente, devendo a cobrança inicial ser mantida. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
acolho a arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Heli José da Silva, em 
relação às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por 
votação unânime, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários Vanessa Borges do 
Nascimento Maia e Alziro Vitor de Lima, arguida pelos mesmos. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário Antonino Ferreira Neves, arguida por 
ele mesmo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00314/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto. Contribuinte optante do Simples Nacional. Auditoria 
do pagamento do ICMS por empresas enquadradas no Simples 
Nacional. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. A decisão singular deve ser mantida, quando a formalização 
do processo demonstrar a existência do ilícito fiscal, suporte do 
lançamento, situação que ampara a procedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada e da preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Luís Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e 
Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo obteve 
receita bruta de R$ 16.957.399,68, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no 
período de 01/01/2012 a 31/07/2015, constatada em auditoria com base nos documentos 
fiscais emitidos referente à operação com mercadorias, resultando em um ICMS de R$ 
648.736,85 que deveria constar no PGDAS-D. No entanto, o valor declarado é de R$ 
90.548,83, evidenciando a falta de pagamento do ICMS, no referido período, no valor da 
diferença de R$ 558.188,02, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. 
Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 



Foi nomeado como sujeito passivo solidário: ALEX ALVES TINOCO, 
na condição de sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

Para fundamentar a acusação o fiscal juntou aos autos documentos 
de fls. 03/19. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância às 21/24, 
tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 25 em relação ao solidário. 

Em seguida, a empresa autuada, por meio de seu representante 
legal, ingressa com impugnação às fls. 27/31. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 39/40. 

Os sujeitos passivos foram intimados da decisão supra, conforme 
documentos de fls. 41/47. Foi lavrado o Termo de Perempção de fls. 48 com relação ao 
solidário. 

Em seu recurso voluntário (fls.50/52), o sujeito passivo alega, 
preliminarmente, que houve insegurança na determinação da infração, pois não teria 
sonegado ao fisco nenhuma informação. Questiona o caráter confiscatório da multa 
aplicada e no mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que o autuante deveria notificar 
previamente a empresa sobre os ajustes desejados. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do auto de infração. Requer a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. Caso isso não ocorra, requer a realização de 
diligência. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
56/57 determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual para 
intimar o sujeito passivo, entregando ao mesmo o CD contendo os levantamentos e 
planilhas que motivaram o presente auto de infração. 

Intimado, o sujeito passivo não se manifesta. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, não havendo nos autos nenhum vício capaz de invalidar o 
procedimento fiscal.  



Suplantadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta de R$ 16.957.399,68 
tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 01/01/2012 a 
31/07/2015, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais emitidos referente 
à operação com mercadoria, resultando em um ICMS de R$ 648.736,85, sendo que o 
valor declarado é de R$ 90.548,83. 

As provas colacionadas aos autos pelo agente autuante às fls. 06/15, 
bem como o relatório digital de fls. 18 atestam de maneira inequívoca a prática da infração 
estampada na basilar. 

No caso em comento, com base nos relatórios das transações das 
operações com cartões de créditos emitidos pelas administradoras, o agente autuante 
comparou as vendas realizadas com as declarações pelo contribuinte, chegando, nos 
exercícios supramencionados às diferenças lançadas de ofício. 

Por sua vez, o sujeito passivo nada trouxe aos autos que pudesse 
elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de tentar desconstituir o 
presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, melhor teria feito a 
recorrente se tivesse trazido à colação, novos levantamentos ou demonstrativos de sua 
própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos pelo agente autuante em 
seu trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se às penalidades previstas em lei. 

De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 
epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão manter a decisão 
singular que considerou procedente o lançamento. 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência fomulado pelo sujeito 
passivo, bem como a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00571/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Contribuinte optante do 
Simples Nacional. Omissão de vendas de mercadorias 
tributadas. Comparativo entre vendas realizadas por cartão e 
vendas declaradas em PGDAS. Procedência. 
 
Estando o crédito tributário assegurado pelos elementos de 
instrução da acusação e, sendo réu confesso nos autos o 
sujeito passivo, declara-se procedente a autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
contribuinte optante do Simples Nacional, omitiu receita de mercadoria, no período de 
01/03/2014 a 31/12/2014, conforme comparativo entre os valores informados pela 
administradora de cartão de crédito/débito e os valores informados pelo contribuinte nos 
PGDAS, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 58.729,29 (cinquenta e 
oito mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da diferença de valores por período Cartão X PGDAS (fls. 5 a 6), 
notificação fiscal (fls. 7), mídia CD (fls. 8) e recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 9). 

 
Identificada como solidário a pessoa física WILLIAN FERNANDES 

GONÇALVES, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Intimados em 06/06/2016 (fls. 12 e 13), o sujeito passivo e o solidário 

não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 25 a 26), pedindo o cancelamento do auto de infração, alegando que tem 
seus vendedores externos, que fazem as vendas dos produtos em todo território nacional, 
e que cada vendedor tem sua maquineta de cartão de crédito/débito disponibilizada pela 
empresa. Diante disso, a empresa não estava tendo controle das vendas pelo cartão, e 
com isso descobriu que os vendedores faziam a venda sem emitir as notas fiscais, e 
assim, a empresa não sabia que estava sendo feito esse tipo de operação. Só observou o 
erro quando teve ciência da notificação fiscal, assim procurou entender quais erros. Vê 
que as apurações estão todas corretas, baseadas nos lançamentos fiscais. 



 
O solidário, regularmente intimado, não apresenta impugnação em 

Segunda Instância, perdendo o direito de apresentar peça defensória materializada em 
Termo de Perempção (fls. 23). 

 
É o relatório. 
 

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

contribuinte optante do Simples Nacional, omitiu receita de mercadoria, no período de 
01/03/2014 a 31/12/2014, conforme comparativo entre os valores informados pela 
administradora de cartão de crédito/débito e os valores informados pelo contribuinte nos 
PGDAS, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 58.729,29 (cinquenta e 
oito mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Conforme consta no demonstrativo fiscal (fls. 5 e 6), que instrui a 

acusação, as vendas realizadas por cartão, no período auditado, totalizam R$ 
1.214.168,66, enquanto as vendas informadas no PGDAS, no mesmo período, somam R$ 
600.035,20, havendo entre ambas uma diferença de R$ 614.133,46, representativa de 
omissão de vendas, sendo que parte dessa diferença, R$ 482.574,25 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), é tributada 
pelo ICMS e, aplicada a alíquota média de 12,17% sobre R$ 482.574,25, parcela 
tributada, obtém-se R$ 58.729,29 (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e 
vinte e nove centavos) de ICMS a recolher, lançado no auto de infração. 

 
O sujeito passivo, na impugnação apresentada (fls. 25 a 26), traz, 

indubitavelmente, a situação de “réu confesso”, posto que nesse expediente (fls. 25), de 
própria lavra, diz o seguinte: 

 
“Ocorre que a mesma acima qualificada, de fato, tem seus 

vendedores externos (...) e com isso descobrimos que os vendedores faziam a venda sem 
emitir as notas fiscais e assim a empresa não sabendo que estava sendo feito esse tipo de 
operação.” 

 
Estando o crédito tributário exigido no auto de infração assegurado 

pelos elementos de instrução da acusação e, sendo réu confesso o sujeito passivo, 
declara-se procedente a autuação. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00827/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. Não acolhida. Decisão unânime. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
2. As arguições de nulidade do lançamento, quando desprovidas 
de sustentação, devem ser rechaçadas. 
 
II - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do coobrigado 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Receita tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de pagamento do 
imposto.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O contribuinte enquadrado no Simples Nacional, quando não 
declara receita auferida com revenda de mercadoria tributável 
no âmbito do referido Regime Tributário, fica obrigado ao 
recolhimento do ICMS relativo a essa receita, com a penalidade 
e demais acréscimos previstos em lei; 
 
2. Há que se declarar procedente o lançamento de ofício, relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Paulo Henrique Caiado 



Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo solidário. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 20 de abril de 2.016, o Fisco 
exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, descrevendo a ocorrência nos 
seguintes termos:  

“Omitiu receita bruta de R$ 387.797,85 (trezentos e oitenta e sete 
mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional, nos períodos de janeiro, julho, agosto e 
setembro de 2014, constatada em auditoria com base nos (documentos fiscais 
emitidos, livros demonstrações apresentadas, etc.), referente à (operação com 
mercadoria/prestação de serviço), resultando em um ICMS de R$ 13.280,38 (treze 
mil, duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), que deveria constar no 
PGDAS. No entanto, não foi declarado no PGDAS, evidenciando a falta de 
pagamento do ICMS, no referido período, conforme demonstrativo mensal e 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais”.  

Destacou-se, ainda, no Anexo estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fls. 04: 

“Trata-se autuação de empresa optante do Simples Nacional, no 
ano de 2014, que promoveu revenda de mercadorias por meio de nota fiscal 
eletrônica (modelo 55), conforme relação anexa, declarou valor a menor de receita 
no Simples Nacional – PGDAS-D, do referido período. 

OBS: Todas as notas fiscais emitidas foram CFOP de 
mercadorias tributadas”. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 13, inciso VII, 18, § 15-
A, todos da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 e 85, 
inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, propondo-se a penalidade prevista no artigo 44, 
inciso I, e § 1º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 11.488/07. 

Objetivando comprovar a materialidade da infração, foi anexado aos 
autos a mídia – CD, fls. 06, contendo a auditoria realizada. 

Foi qualificado como coobrigado solidário, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, do CTE, o sócio administrador, Senhor Frederico Augusto de Rezende, fls. 05. 



 Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimados os autuados, fls. 07/12, os quais, não comparecendo 
aos autos, propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 13. 

Novamente intimados, fls. 15/26, os autuados comparecem ao 
processo, apresentando, em peças separadas, as Impugnações às fls. 28/38 e 45/58. 

O sujeito passivo principal, após descrever os fatos, argui, 
preliminarmente, a nulidade absoluta do auto de infração, por erro de direito, 
argumentando que o auto de infração lavrado aplicou ainda, a majoração prevista no § 1º, 
do artigo 44, da Lei nº 9.430/96, no tocante à duplicação do percentual da multa nos casos 
previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei nº 4.502/64, situação que elevou a multa a 
patamar muito superior ao valor do tributo supostamente omitido. 

Destaca: “Ocorre que, a aplicação da indicada majoração é ilegal, 
vez que não houve a prática das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 
4.502, de 30 de novembro de 1964, não houve conluio, fraude ou sonegação, nem provas 
de tais condutas”.  

Destaca doutrina e jurisprudência a respeito.  

Questiona, ainda, a multa, alcunhando-a de confiscatória. Indica, 
assim, a vedação constitucional ao confisco na aplicação da multa. Destaca jurisprudência 
a respeito.  

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

O coobrigado solidário, após descrever os fatos, argui, em preliminar, 
ilegitimidade passiva, respaldando-se no diretivo contido no artigo 135, do Código 
Tributário Nacional – CTN, afirmando não ter transgredido referido artigo. Transcreve 
jurisprudência atinente à matéria.  

Argui, à semelhança do sujeito passivo principal, a preliminar de 
nulidade absoluta do auto de infração, por erro de direito, com os mesmos argumentos. 
Suscita, também, o questionamento em relação a multa aplicada, por entender que a 
mesma possui característica confiscatória. 

Pede, por derradeiro, a improcedência do lançamento.  

 Este é o relatório. 

 

              V O T O  

 

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que a 
minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 3.º, 



inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 

              NULIDADES 
 

Em prefação, destaco, que o causídico presente à sessão de 
julgamento, em sua manifestação oral, arguiu, semelhantemente ao apresentado no 
processo nº 4.0117015.575.05, do mesmo sujeito passivo, e julgado, também, nesta 
sessão, a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de 
defesa, por falta de requisitos legais exigidos pela Lei Complementar nº 104/13, 
especificando-os como sendo: Inexistência de Notificação Fiscal e da Ordem de Serviço. 
Destacou:  

a) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria a 
data do FIM do procedimento fiscal, nem realizou a descrição 
sumária do objeto de fiscalização e dos documentos que iriam ser 
disponibilizados para exame; 

b) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria a 
norma legal que daria competência ao mesmo para fiscalizar o 
contribuinte; 

c) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria o 
número do telefone no qual poderia ser confirmada a autenticidade 
da referida Notificação Fiscal. 

Apreciando, pois, as preliminares suscitadas, hei por bem em rejeitá-
las, acompanhado pelos meus pares, por entender que as mesmas não se apresentam 
sustentáveis para o desiderato desejado. 

Relativamente à Notificação Fiscal e à Ordem de Serviço, destaco que 
da análise da mídia – CD, fls. 06, verifica-se a existência de ambas, tendo sido exaradas 
três Notificações Fiscais, das quais o sócio proprietário e administrador da empresa, 
Senhor Frederico Augusto de Rezende, tomou ciência. E, nelas constam todos os dados 
necessários para atender o rigor estabelecido pela Lei Complementar nº 104/13.  

No que pertine ao questionamento relacionado com a falta da Ordem 
de Serviço, hei por bem em fazer as seguintes ponderações: 

i) A Ordem de serviço se encontra devidamente inserida nos 
autos, conforme se verifica na mídia CD; 

ii) A Ordem de Serviço, a princípio, é um documento de controle 
interno relacionado com a atividade de fiscalização; 

iii) Incumbe salientar, ainda, que a competência conferida ao 
agente do Fisco estadual para o exercício dos trabalhos de 
fiscalização, está regulada no artigo 4º da Lei nº 13.266/98, 
que institui a carreira do Fisco na Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício não 
está condicionado a existência de Ordem de Serviço, que 
constitui mera questão gerencial e de controle interno exercido 
pela administração tributária; 



iv) No presente caso, observa-se que a agente autuante é Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, possuindo, portanto, competência 
plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais. 

Outrossim, relativamente à nulidade consubstanciada no argumento 
de que a majoração prevista no § 1º, do artigo 44, da Lei nº 9.430/96, no tocante à 
duplicação do percentual da multa nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei nº 
4.502/64, elevou a multa a patamar muito superior ao valor do tributo supostamente 
omitido, haja vista a conduta tipificada no auto de infração não se enquadrar nos referidos 
artigos, razão que implica na nulidade, também, por cerceamento do direito de defesa, 
entendo, como insuficiente para a confirmação da nulidade. Vejamos os dispositivos em 
questão: 

 
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão 

aplicadas as seguintes multas:  

I – De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a 
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de 
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata; 

[...] 

§ 1º. O percentual de multa de que trata o inciso I 
do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 
73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de 
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

[...] 

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa 
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por 
parte da autoridade fazendária: 

I – Da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias matérias; 

II – Das condições pessoais de contribuinte, 
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 
correspondente. 

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa 
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido e evitar ou diferir o seu pagamento. 

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou 
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos 
nos arts.71 e 72”. 

Verificando-se, pois, os dispositivos retro transcritos, os quais 
qualificaram a penalidade indicada pela autoridade autuante, conjugado com o fato que 
ensejou a autuação, qual seja, omissão de receitas de vendas efetivamente realizadas, 
com a clara intenção de mitigar o pagamento do imposto, situação que se subsume, 
efetivamente, aos preceitos legais contidos nos artigos acima relevados, razão pela qual 
entendo como correta a penalidade aplicada, e, por consequência, inexistir a suscitada 
nulidade do lançamento. 

Assim, quanto à penalidade aplicada pela fiscalização, entendo que foi 
citada a mais específica para a infração narrada no histórico da peça basilar, não cabendo 
reparo na aplicação da multa.  



Relativamente ao fato de ser uma sanção confiscatória, deixo de 
apreciar esta questão, porque não compete a este Conselho avaliar a legalidade ou 
constitucionalidade da norma que estabelece a penalidade, conforme dispõe o § 4º, do 
artigo 6º, da Lei nº 16.469/2009. 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito 
        

SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário 
Frederico Augusto de Rezende, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que o 
mesmo, na condição de Administrador, consoante Contrato Social, é responsável por 
fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 
âmbito da sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 
 

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

Observo, por pertinente, que o estabelecimento do sujeito passivo se 
encontra suspenso por desaparecimento do endereço declarado. 

Razão pela qual acresço que a decisão em questão se respalda, 
inclusive, em decisões do STJ, o qual entende que nos casos de dissolução irregular da 
sociedade, enseja-se o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, 
independentemente de restar caracterizada a existência de culpa ou dolo, nos termos do 
artigo 135, II, do CTN. (AgRg no REsp 831.664-RS, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 
7.11.06, p. 291). 

Destaco, ainda, decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, no 
sentido de que se deve admitir o redirecionamento da execução quando o nome do sócio 
conste da CDA, havendo inversão do ônus da prova.  

 
“[...] art. 543-C do CPC (…) 1. A orientação da 

Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi 



ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da 
CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não 
houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração lei, contrato 
social ou estatutos’ (STJ, primeira seção, REsp 1104900/ES. Min. Denise 
Arruda. Março de 2009) ”.  

 
Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 

da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 
 

        MÉRITO 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito 
reclamado, a fiscalização promoveu a juntada de todos os elementos necessários à sua 
sustentação. 

Verifica-se, nos autos, com clareza, que o sujeito passivo não 
informou no PGDAS (Programa do Gerador do documento de Arrecadação do Simples 
Nacional) receitas tributadas oriundas de revenda de mercadorias, conforme claramente 
demonstrado pela agente autuante.  

Com efeito, diante de uma acusação tão evidenciada, o sujeito 
passivo apresenta como defesa apenas argumentos relacionados com nulidades, 
inconformidade com a multa aplicada, e pedido de exclusão do coobrigado solidário. 
Quanto à matéria fática que respaldou o lançamento NADA APRESENTA.  

Verificando o extrato do Simples Nacional, depreende-se, 
claramente, que a empresa, no período autuado, se encontrava efetivamente enquadrada 
no regime diferenciado do Simples Nacional. Dessa forma, optou por se sujeitar às regras 
desse regime de tributação, o qual é diferenciado do regime normal de tributação. 
Portanto, o recolhimento do imposto sobre o período autuado deveria ter sido feito sobre 
todas as receitas, inclusive, as que foram, deliberadamente, excluídas, e que ensejaram o 
lançamento de ofício.  

Vejo, portanto, que o trabalho realizado pela fiscalização se encontra 
corretamente formulado, tendo sido confeccionado com o respaldo da legislação 
pertinente, tanto no que se refere à base de cálculo, bem quanto à alíquota, cujo montante 
autuado foi extraído do Simulador PGDAS. 

Diante do exposto, em consenso unânime, voto, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito, outrossim, majoritariamente, o pleito de exclusão da lide do 
coobrigado solidário. 

E, no mérito, voto, em decisão unânime, para conhecer da 
Impugnação, negar-lhe provimento, e considerar procedente o auto de infração. 

 



 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00828/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I – NULIDADE. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. Não acolhida. Decisão unânime. 
 
1. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
2. As arguições de nulidade do lançamento, quando desprovidas 
de sustentação, devem ser rechaçadas. 
 
II - SOLIDARIEDADE: Preliminar de exclusão do coobrigado 
solidário da lide. Rejeitada. Decisão majoritária. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, do CTE). 
 
III - ICMS. Obrigação tributária principal. Receita tributada pelo 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Falta de pagamento do 
imposto.  Procedência. Decisão unânime. 
 
1. O contribuinte enquadrado no Simples Nacional, quando não 
declara receita auferida com revenda de mercadoria tributável 
no âmbito do referido Regime Tributário, fica obrigado ao 
recolhimento do ICMS relativo a essa receita, com a penalidade 
e demais acréscimos previstos em lei; 
 
2. Há que se declarar procedente o lançamento de ofício, relativo 
a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Paulo Henrique Caiado 



Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo solidário. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David Fernandes de Carvalho, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 22 de junho de 2.017, o 
Fisco exige ICMS, multa e demais acréscimos do autuado, descrevendo a ocorrência nos 
seguintes termos:  

“Omitiu receita bruta de R$ 622.610,94 (seiscentos e vinte e dois 
mil, seiscentos e dez reais e noventa e quatro centavos), tributada pelo ICMS no 
âmbito do Simples Nacional, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, constatada 
em auditoria com base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, referentes à 
operação de revenda mercadoria, resultando em um ICMS de R$ 21.536,05 (vinte 
e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos), que deveria constar no 
PGDAS - D. No entanto, não foi declarado, evidenciando a falta de pagamento do 
ICMS, no referido período, conforme demonstrativo mensal e documentos em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e os acréscimos legais”.  

Destacou-se, ainda, no Anexo estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fls. 04: 

“Trata-se autuação de empresa optante do SIMPLES NACIONAL, 
no ano de 2015, que promoveu saída de mercadorias tributadas pelo ICMS não 
declaradas no sistema do SIMPLES NACIONAL – PGDAS-D. 

Foi constatado através da malha fiscal suposta omissão de 
vendas, em razão da inconsistência observada entre as declarações informadas 
mensalmente pelo contribuinte no PGDAS-D, e os valores das Notas Fiscais 
Eletrônicas emitidas no referido período, presumindo-se omissão de recolhimento 
de ICMS. 

A relação das NF’e emitidas no período sob ação fiscal foi obtida 
através da Ferramenta de Fiscalização Business Objects SAP – SEFAZ-GO, tendo 
como parâmetro, além da data de emissão das NF’e, o CFOP das operações.  

Foram anexados / copiados em meio digital (CD-R), os arquivos 
XML das NF’e emitidas no período, os Extratos PGDAS-D, Demonstrativos e 
Documentos Auxiliares”.   

Foram indicados como infringidos: os artigos 13, inciso VII, 18, § 15-
A, todos da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 e 85, 
inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, propondo-se a penalidade prevista no artigo 44, 
inciso I, e § 1º, da Lei nº 9.430/96, c/ redação da Lei nº 11.488/07. 



Objetivando comprovar a materialidade da infração, foi anexado aos 
autos o Demonstrativo de Cálculo do ICMS Devido no Regime do Simples Nacional, e a 
mídia – CD, contendo a auditoria realizada, fls. 06/07. 

Foi qualificado como coobrigado solidário, nos termos do artigo 45, 
inciso XII, do CTE, o sócio administrador, Senhor Frederico Augusto de Rezende, fls. 05. 

 Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimados os autuados, fls. 09/12, os quais, não comparecendo 
aos autos, propiciaram a lavratura do Termo de Revelia às fls. 13. 

Novamente intimados, fls. 15/23, os autuados comparecem ao 
processo, apresentando, em peças separadas, as Impugnações às fls. 25/38 e 45/62. 

O sujeito passivo principal, após descrever os fatos, argui, 
preliminarmente, a nulidade absoluta do auto de infração, por erro de direito, 
argumentando que o auto de infração lavrado aplicou ainda, a majoração prevista no § 1º, 
do artigo 44, da Lei nº 9.430/96, no tocante à duplicação do percentual da multa nos casos 
previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei nº 4.502/64, situação que elevou a multa a 
patamar muito superior ao valor do tributo supostamente omitido. 

Destaca: “Ocorre que, a aplicação da indicada majoração é ilegal, 
vez que não houve a prática das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 
4.502, de 30 de novembro de 1964, não houve conluio, fraude ou sonegação, nem provas 
de tais condutas”.  

Destaca doutrina e jurisprudência a respeito.  

Questiona, ainda, a multa, alcunhando-a de confiscatória. Indica, 
assim, a vedação constitucional ao confisco na aplicação da multa. Destaca jurisprudência 
a respeito.  

Arguiu, também, nulidade do lançamento, por cerceamento do direito 
de defesa, por falta de requisitos legais exigidos pela Lei Complementar nº 104/13, 
especificando-os como sendo: Inexistência de Notificação Fiscal e da Ordem de Serviço. 
Destacou:  

a) Inexistência da prévia apresentação de Ordem de Fiscalização, 
Notificação ou outro ato administrativo autorizando a execução de 
auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros 
procedimentos determinados pela Administração Tributária;  

b) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria a 
data do início e fim do procedimento fiscal, nem realizou a 
descrição sumária do objeto de fiscalização e dos documentos que 
iriam ser disponibilizados para exame; 

c) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria a 
norma legal que daria competência ao mesmo para fiscalizar o 
contribuinte; 



d) Não informou ao contribuinte, na Notificação Fiscal, qual seria o 
número do telefone no qual poderia ser confirmada a autenticidade 
da referida Notificação Fiscal. 

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

O coobrigado solidário, após descrever os fatos, argui, em preliminar, 
ilegitimidade passiva, respaldando-se no diretivo contido no artigo 135, do Código 
Tributário Nacional – CTN, afirmando não ter transgredido referido artigo. Transcreve 
jurisprudência atinente à matéria.  

Argui, à semelhança do sujeito passivo principal, a preliminar de 
nulidade absoluta do auto de infração, por erro de direito, e pela não observação dos 
requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 104/13, com os mesmos argumentos. 
Suscita, também, o questionamento em relação a multa aplicada, por entender que a 
mesma possui característica confiscatória. 

Pede, por derradeiro, a improcedência do lançamento.  

 Este é o relatório. 

 

              V O T O  

 

Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que a 
minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 3.º, 
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 

              NULIDADES 
 

Apreciando, pois, as preliminares suscitadas, hei por bem em rejeitá-
las, acompanhado pelos meus pares, por entender que as mesmas não se apresentam 
sustentáveis para o desiderato desejado. 

Relativamente à Notificação Fiscal e à Ordem de Serviço, destaco que 
da análise da mídia – CD, fls. 07, verifica-se a existência de ambas, tendo sido exaradas 
três Notificações Fiscais, das quais o sócio proprietário e administrador da empresa, 
Senhor Frederico Augusto de Rezende, tomou ciência. E, nelas constam todos os dados 
necessários para atender o rigor estabelecido pela Lei Complementar nº 104/13.  

No que pertine ao questionamento relacionado com a falta da Ordem 
de Serviço, hei por bem em fazer as seguintes ponderações: 

i) A Ordem de serviço se encontra devidamente inserida nos 
autos, conforme se verifica na mídia CD; 



ii) A Ordem de Serviço, a princípio, é um documento de controle 
interno relacionado com a atividade de fiscalização; 

iii) Incumbe salientar, ainda, que a competência conferida ao 
agente do Fisco estadual para o exercício dos trabalhos de 
fiscalização, está regulada no artigo 4º da Lei nº 13.266/98, 
que institui a carreira do Fisco na Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício não 
está condicionado a existência de Ordem de Serviço, que 
constitui mera questão gerencial e de controle interno exercido 
pela administração tributária; 

iv) No presente caso, observa-se que a agente autuante é Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, possuindo, portanto, competência 
plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais. 

Outrossim, relativamente à nulidade consubstanciada no argumento 
de que a majoração prevista no § 1º, do artigo 44, da Lei nº 9.430/96, no tocante à 
duplicação do percentual da multa nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei nº 
4.502/64, elevou a multa a patamar muito superior ao valor do tributo supostamente 
omitido, haja vista a conduta tipificada no auto de infração não se enquadrar nos referidos 
artigos, razão que implica na nulidade, também, por cerceamento do direito de defesa, 
entendo, como insuficiente para a confirmação da nulidade. Vejamos os dispositivos em 
questão: 

 
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão 

aplicadas as seguintes multas:  

I – De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a 
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de 
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração 
inexata; 

[...] 

§ 1º. O percentual de multa de que trata o inciso I 
do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 
73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de 
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

[...] 

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa 
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por 
parte da autoridade fazendária: 

I – Da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias matérias; 

II – Das condições pessoais de contribuinte, 
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 
correspondente. 

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa 
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido e evitar ou diferir o seu pagamento. 

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou 
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos 
nos arts.71 e 72”. 



Verificando-se, pois, os dispositivos retro transcritos, os quais 
qualificaram a penalidade indicada pela autoridade autuante, conjugado com o fato que 
ensejou a autuação, qual seja, omissão de receitas de vendas efetivamente realizadas, 
com a clara intenção de mitigar o pagamento do imposto, situação que se subsume, 
efetivamente, aos preceitos legais contidos nos artigos acima relevados, razão pela qual 
entendo como correta a penalidade aplicada, e, por consequência, inexistir a suscitada 
nulidade do lançamento. 

Assim, quanto à penalidade aplicada pela fiscalização, entendo que foi 
citada a mais específica para a infração narrada no histórico da peça basilar, não cabendo 
reparo na aplicação da multa.  

Relativamente ao fato de ser uma sanção confiscatória, deixo de 
apreciar esta questão, porque não compete a este Conselho avaliar a legalidade ou 
constitucionalidade da norma que estabelece a penalidade, conforme dispõe o § 4º, do 
artigo 6º, da Lei nº 16.469/2009. 

Vejo, portanto, que não ocorreu nos presentes autos qualquer uma 
das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20, da Lei nº 16.469/09. Assim, o sujeito 
passivo não logrou indicar qualquer falha no lançamento capaz de declará-lo írrito 
        

SOLIDARIEDADE 
 

Apreciando o pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário 
Frederico Augusto de Rezende, manifesto-me pela sua rejeição, por entender que o 
mesmo, na condição de Administrador, consoante Contrato Social, é responsável por 
fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 
âmbito da sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

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

[...]” 
 

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

Observo, por pertinente, que o estabelecimento do sujeito passivo se 
encontra suspenso por desaparecimento do endereço declarado. 



Razão pela qual acresço que a decisão em questão se respalda, 
inclusive, em decisões do STJ, o qual entende que nos casos de dissolução irregular da 
sociedade, enseja-se o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, 
independentemente de restar caracterizada a existência de culpa ou dolo, nos termos do 
artigo 135, II, do CTN. (AgRg no REsp 831.664-RS, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 
7.11.06, p. 291). 

Destaco, ainda, decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, no 
sentido de que se deve admitir o redirecionamento da execução quando o nome do sócio 
conste da CDA, havendo inversão do ônus da prova.  

 
“[...] art. 543-C do CPC (…) 1. A orientação da 

Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi 
ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da 
CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não 
houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração lei, contrato 
social ou estatutos’ (STJ, primeira seção, REsp 1104900/ES. Min. Denise 
Arruda. Março de 2009) ”.  

 
Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 

da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 
 

        MÉRITO 
 

Examinando o mérito do processo, convenço-me que a manutenção 
da exigência inicial do Fisco deve prevalecer, considerando-se que, quanto ao crédito 
reclamado, a fiscalização promoveu a juntada de todos os elementos necessários à sua 
sustentação. 

Verifica-se, nos autos, com clareza, que o sujeito passivo não 
informou no PGDAS (Programa do Gerador do documento de Arrecadação do Simples 
Nacional) receitas tributadas oriundas de revenda de mercadorias, conforme claramente 
demonstrado pela agente autuante.  

Com efeito, diante de uma acusação tão evidenciada, o sujeito 
passivo apresenta como defesa apenas argumentos relacionados com nulidades, 
inconformidade com a multa aplicada, e pedido de exclusão do coobrigado solidário. 
Quanto à matéria fática que respaldou o lançamento NADA APRESENTA.  

Verificando o extrato do Simples Nacional, depreende-se, 
claramente, que a empresa, no período autuado, se encontrava efetivamente enquadrada 
no regime diferenciado do Simples Nacional. Dessa forma, optou por se sujeitar às regras 
desse regime de tributação, o qual é diferenciado do regime normal de tributação. 
Portanto, o recolhimento do imposto sobre o período autuado deveria ter sido feito sobre 
todas as receitas, inclusive, as que foram, deliberadamente, excluídas, e que ensejaram o 
lançamento de ofício.  

Vejo, portanto, que o trabalho realizado pela fiscalização se encontra 
corretamente formulado, tendo sido confeccionado com o respaldo da legislação 
pertinente, tanto no que se refere à base de cálculo, bem quanto à alíquota, cujo montante 
autuado foi extraído do Simulador PGDAS. 



Diante do exposto, em consenso unânime, voto, para rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa. 

Rejeito, outrossim, majoritariamente, o pleito de exclusão da lide do 
coobrigado solidário. 

E, no mérito, voto, em decisão unânime, para conhecer da 
Impugnação, negar-lhe provimento, e considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01010/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Simples Nacional. Omissão 
de venda de mercadorias. Comparativo de vendas PGDAS X 
Operação com Cartão (Débito e Crédito). Improcedência. 
 
Estando o contribuinte sujeito ao regime de apuração normal do 
ICMS, não havendo omissão de vendas por esse regime, 
declara-se improcedente o auto de infração que exige imposto 
apurado pelo regime diferenciado do Simples Nacional. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu receita de 
mercadoria conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas de acordo com a proporcionalidade 
de revenda de mercadoria que implica em recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 88.273,08 (oitenta e oito mil, 
duzentos e setenta e três reais e oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar n° 123/06 e 

arts. 25, § 1°, VI e 2°, 64, § 2° e 66, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 16, 25, I ao V e 57, da 
Resolução CGSN n° 94/11, proposta a penalidade prevista no art. 44, I, § 1°, da Lei n° 
9.430/96 c/ redação da Lei n° 11.488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (fls. 
4 a 6), Comparativo de Vendas PGDAS X Operação Cartão de Débito e Crédito (fls. 9), 
Tabela de percentuais de Mercadorias Tributadas por CNAE e Tabela de alíquota Média 
por CNAE (fls. 10), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 14/07/2016 (fls. 14), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 15). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 19 a 25), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a empresa, 
no período auditado, não estava enquadrada no regime diferenciado do Simples Nacional, 
tendo o agente do Fisco, em descompasso com os trabalhos a serem executados, 



elaborado um levantamento fundamentado em declarações do Simples Nacional, quando 
a forma de tributação da empresa era o lucro presumido. 

 
Junta extrato de Consulta Optantes do Simples Nacional (fls. 26), 

Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (fls. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47 e 49) e Relatório SPED alusivo a Registro Fiscais dos Documentos de Saídas de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (fls. 28, 30, 32, 34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50), 
dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A autora do lançamento efetuou a apuração do ICMS pelo Simples 

Nacional, no período de janeiro a dezembro de 2013, constatando uma omissão de saída 
de mercadoria tributada no valor de R$ 535.637,62 (quinhentos e trinta e cinco mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) e ICMS devido no valor de R$ 
88.273,08 (oitenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos), exigindo-o 
no auto de infração. 

 
O extrato de Consulta Optantes do Simples Nacional (fls. 26), juntado 

pelo sujeito passivo, revela que no período auditado o contribuinte não estava enquadrado 
no Simples Nacional. Então o imposto a recolher deve ser apurado pelo regime normal de 
apuração e não pelo regime diferenciado do Simples Nacional, como fez a autora do 
lançamento. 

 
Relativamente ao período fiscalizado, o sujeito passivo efetuou a 

escrituração das saídas de mercadorias na Escrituração Fiscal Digital (EFD), apurando 
pelo regime normal, o ICMS a recolher, conforme se vê nos Recibos de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digital e nos Relatório SPED alusivo a Registro Fiscais dos 
Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (fls. 27 a 50), juntados 
pela defesa. 

 
As vendas de mercadorias realizadas pelo contribuinte, relativamente 

ao período auditado, foram regularmente escrituradas na EFD, tendo inclusive os valores 
das receitas declaradas sido superiores ao levantado pelo agente fiscal, indicando que 
não houve omissão de saída de mercadorias, tornando improcedente a presente 
autuação. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01032/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas 
em empresa enquadrada no simples nacional. Procedência. 
Decisão Unânime.  
 
Restando provado que o sujeito passivo, enquadrado no regime 
de tributação do simples nacional, incidiu em prática de 
sonegação através de omissão de saída de mercadoria 
tributada, cabe aplicação da alíquota da unidade da federação 
onde se localiza o sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade  
parcial da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos,  conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração.  Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário FIDELMINIO ALVES 
DE SOUZA JÚNIOR da lide, arguida por ele mesmo. E, também, por unanimidade de 
votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso VII -"l"  c/c § 9º inciso I do 
CTE, arguida pelo Relator.  Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de receita de mercadoria no valor citado no 

corpo do auto de infração. Seu método de apuração foi comparativo entre os valores 

informados pelas operadoras de cartão e a receita declarada no PGDAS, com base de 

cálculo omitida no valor de R$ 872.440,72, de acordo com proporcionalidade de revenda 

de mercadoria que implica em recolhimento de ICMS pelo simples nacional. Em 

consequência deverá pagar o ICMS no valor de R$ 148.140,43.  

Para comprovação da infração foram anexados aos autos os 

seguintes documentos:  

= Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3)  

= Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 

(fls. 4) FIDELMINIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR;  



= Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 5);  

= Mídia contendo trabalho (fls.6). 

 Houve correta intimação das partes para a fase singular e nenhuma 

delas se manifestou, sendo então lavrado o respectivo termo de revelia (fls. 11).  

Após nova intimação, houve manifestação de ambas as partes 

através de peça única (fls. 20/45).  

No início da peça houve referência aos fundamentos jurídicos do 

pedido. Houve arguição de nulidade de intimação da fase singular. O fato de que o AR 

entregue ao solidário em sua residência não conter assinatura de pessoa com poderes 

para fazê-lo ensejaria a sua nulidade. Isso ensejaria um cerceamento ao direito de defesa.  

Há arguição da retirada do solidário, isso se daria por falta de 

fundamentação legal desse entendimento.  

Haveria vício de motivação, que levaria à insegurança na 

determinação da infração.  

Quanto ao mérito se pede que haja aplicação da alíquota do simples 

em vez da do ICMS sobre a omissão encontrada. Pede-se aproveitamento de créditos 

referentes a entradas de mercadorias, não se especifica quais seriam e como.  

Resolução (fls. 69) converte o julgamento em diligência para que seja 

anexado aos autos os extratos emitidos pelas operadoras de cartão tanto de crédito como 

de débito que sustentam a acusação, bem como de demonstrativo das omissões de forma 

detalhada.  

Revisor e autuante realizam o trabalho e anexam mídia contendo 

todo o seu teor (fls. 72/83). Ele confirma o trabalho inicial e junta tudo o que foi exigido 

pela resolução exarada pela câmara julgadora.  

Houve a devida intimação da empresa em relação ao trabalho 

revisional (fls. 88), com apresentação de peça (fls. 92/98).  

Em primeiro lugar há a arguição de cerceamento ao direito de defesa 

em razão de suposta falta de anexação de demonstrativos que pudessem comprovar o 

ilícito apontado na exordial.  

Há pedido de aplicação da alíquota do simples nacional em vez da 

do ICMS, como houve no presente caso.  



Pede que seja novamente intimada com mídia digital que conste a 

documentação apresentada na revisão do lançamento, nulidade por falta de motivação 

uma vez que a descrição da autuação da autuação não define de forma clara quais os 

subsídios para atribuição do montante devido.  

Exclusão do solidário, aplicação da alíquota do simples nacional, e, 

por último, abatimento dos valores de créditos a que a empresa teria direito.  

Houve nova resolução da câmara (fls. 106), vez que de fato houve 

reconhecimento de que a mídia entregue ao sujeito passivo não tinha conteúdo algum, 

sendo que nesse momento houve a resolução desse vício.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciação da preliminar de insegurança na 

determinação da infração. Entendo que inexista no presente caso, não há vício de 

motivação algum, o trabalho é perfeito, as provas estão nos demonstrativos anexados, há 

a prova de que o sujeito passivo omitiu as receitas obtidas e nesse caso aplica-se o 

Parecer Normativo SRE nº 12/17 que diz que o ICMS devido pelas empresas enquadradas 

no Simples Nacional, nas hipóteses de omissões de receitas/saídas decorrentes de 

operações ou prestações desacobertadas de documento fiscal, deve ser exigido 

observando-se a legislação tributária aplicável às demais pessoas jurídicas, conforme 

preceitua o art. 13 , § 1º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 123/2006 , de 14 de 

dezembro de 2006. 

Há absoluta clareza na acusação e as provas são totalmente 

sintonizadas com a sua natureza.  

Sobre a arguição de nulidade da sentença singular por cerceamento 

ao direito de defesa, entendo ser também sem procedência e fundamento jurídico, pois a 

intimação do solidário se deu no seu endereço, e esse é o único requisito legal para 

validade da mesma. 

Sobre o pedido de retirada da lide do solidário FIDELMÍNIO ALVES 

DE SOUZA JÚNIOR, entendo inaceitável sob o ponto de vista jurídico, pois a prática 

descoberta pelo fisco foi a de que houve omissão de saída de mercadorias apurada 

através de comparativo entre os valores informados pelas operadoras de cartões nas suas 

vendas e os valores informados no PGDAS. Prática nefasta que é deliberada, e que é 

fruto de uma decisão consciente por parte do administrador, sendo, portanto, inadmissível 

que seja retirado da lide.  



Não há dúvida alguma sobre a materialidade da acusação posta pelo 

fisco, o sujeito passivo em momento algum a questiona, apenas traz pedidos sem 

fundamento jurídico.  

Pede que seja aplicada a alíquota do simples, pedido que eu nego 

provimento em função do que estabelece o Parecer Normativo acima citado (Parecer 

Normativo SRE nº 12/17), pois a sua lógica é a de que quando incide em prática de 

omissão de saídas de mercadorias o sujeito passivo perde o abrigo da legislação do 

simples nacional.  

Sobre o pedido de aproveitamento de créditos, não há respaldo 

algum em nossa legislação, trata-se de lançamento de ofício, não sendo possível qualquer 

tipo de iniciativa nesse sentido.  

Em relação à penalidade, há a necessidade de adequação para a 

prevista em nossa legislação, qual seja, a do artigo 71, VII, “l” do Código Tributário 

Estadual.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, nego-lhe 

provimento para manter o auto de infração. Nego provimento à arguição de nulidade ab 

initio por insegurança na determinação da infração e nulidade parcial por cerceamento ao 

direito de defesa. Também nego provimento ao pedido de retirada da lide do solidário 

FIDELMÍNIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR por ter decidido incidir em prática delituosa 

dentro do direito tributário.   

 

 
 
 

Sala das sessões, em 25 de maio de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01035/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadoria em empresa 
enquadrada no regime do simples nacional. Procedência. 
Decisão unânime.  
 
 
Restando provado que o sujeito passivo deixou de registrar no 
seu PGDAS sua movimentação de saídas, cabe exigência do 
imposto omitido, bem como seus consectários legais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de 
Carvalho e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David 
Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 44, inciso I da lei 9.430/96. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo 
e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige dos sujeitos passivos o 

ICMS na importância de R$ 62.158,10 (sessenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais 

e dez centavos), em razão de ter obtido receita bruta no valor de R$ 2.358.150,87 (dois 

milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta e sete 

centavos), tributada no âmbito do Simples Nacional, constatada em auditoria realizada 

com base nas notas fiscais eletrônicas no período de janeiro a dezembro de 2013.  

Foram descritos como infringidos os arts. 13-VII; 18, §15-A, da LC 

123/06 e arts. 16; 21; 25; 38 e 85, I, da Resolução CGSN nº 94/2011.  

Foi proposta a aplicação da multa tipificada no art. 44, inciso I, 1º, da 

Lei 9.430/96 com redação da Lei 11.488/07. Para instrução processual foram juntados os 



seguintes documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo 

Estruturado – descritivo complementar da ocorrência; Anexo Estruturado – identificação 

dos sujeitos passivos coobrigados; mídia digital CD-R contendo as notas fiscais 

eletrônicas emitidas no período fiscalizado, os arquivos da auditoria realizada; intimações 

e comprovantes do aviso de recebimento de postagem – AR.  

Foram indicados como sujeito passivo solidário, ANTONIO ANDRÉ 

DE ANDRADE e FERNANDO ALVES ANDRADE, por terem concorrido para a prática da 

infração fiscal nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE.  

Regularmente intimados, os solidários não apresentaram defesa no 

prazo legal, sendo lavrado o Termo de Revelia (doc. fls. 43), comparecendo 

tempestivamente aos autos apenas o sujeito passivo principal, para apresentar 

impugnação, alegando em preliminar a nulidade do auto de infração sob o argumento que 

a autoridade fiscal não observou que os produtos comercializados são isentos de 

recolhimento no âmbito do Simples Nacional. 

No mérito faz extenso arrazoado descrevendo citações doutrinárias e 

jurisprudenciais, defendendo a tese de que a multa aplicada é inconstitucional por ser 

confiscatória e ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que 

não consta nos autos Ordem de Fiscalização e por esse motivo o auto de infração torna-

se nulo por cerceamento ao direito de defesa e/ou por não dar publicidade do ato 

administrativo. 

Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade, não 

sendo esse o entendimento, requer a realização de diligências e se adentrado no mérito 

que sejam refeitos os cálculos da multa e juros aplicados. 

Decisão singular (fls. 45/48) rejeita todos os argumentos defensórios 

em relação à preliminares e mérito, e confirma o trabalho fiscal em sua íntegra.  

Após intimação de todos os envolvidos no polo passivo da lide, 

houve apresentação de peça única por parte de todos eles (fls. 67/89). 

Há inicialmente referência à vício nas intimações, porém com 

fundamento no aspecto de que o trabalho não seria legal, pois não teria sido considerado 

pela fiscalização que as saídas seriam isentas, o que na verdade é questão de mérito, e 

não questão formal.  



Repete esse mesmo argumento na parte de mérito, alega a isenção 

das operações com produtos hortifrutigranjeiros. Alega ter ocorrido excesso de exação no 

presente processo. Fala sobre confisco.  

Argui nulidade por incompetência funcional por falta de ordem de 

serviço. Traz arguição de falta de descrição da norma infringida, que seria um tipo de 

insegurança na determinação da infração.  

Encerra sua peça pedindo que se faça diligência para investigação 

de seus argumentos.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe destacar a simplicidade da acusação do fisco, a 

falta de lançamento nos PGDAS de notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo. Ele 

simplesmente omitiu esses documentos vindo a sonegar o imposto devido.  

A prova de tal irregularidade foi clara, os demonstrativos anexados 

pela fiscalização são claros e não deixam dúvidas sobre a materialidade do ilícito. Em 

momento algum o sujeito passivo nega o fato. Apenas alega que suas saídas seriam 

isentas.  

Portanto, resta claro que não há necessidade de qualquer 

investigação sobre aspectos materiais que cercam a lide, sendo incabível qualquer 

iniciativa de realização de diligência. Nego provimento a esse pedido.  

Sobre a arguição de insegurança na determinação da infração por 

falta de descrição da norma infringida, nego provimento a esse pedido. A acusação é 

absolutamente clara, não há dúvida sobre a natureza da acusação, as provas são 

totalmente sintonizadas com ela, e o sujeito passivo compreendeu totalmente a acusação 

vindo a oferecer peça defensória que demonstra essa realidade. Rejeito, portanto, tal 

arguição.  

Em relação à incompetência funcional por falta de ordem de serviço, 

nego provimento a esse pedido. Estou anexando aos autos a ordem de serviço que 

embasou o trabalho ora analisado. Dessa forma fica sem fundamento o pedido posto pela 

defesa de haveria esse vício em função da sua inexistência.  

Também sobre as questões em relação à excesso de exação e 

confisco, cabe ressaltar que o trabalho foi totalmente dentro do que estabelece a lei, e 

dessa forma se se considera que foi excessivamente rigoroso, isso se dá em razão da 



própria lei. Sendo assim o questionamento deve se dar em relação a lei e não sobre o 

trabalho em si.  

Sobre o mérito, cabe ressaltar o teor da decisão singular que foi 

absolutamente esclarecedor ao lembrar que no caso do regime tributário do simples 

nacional, todas as saídas são formadoras da base de cálculo para simples, com as 

exceções previstas em lei, que naquele momento se resumiam aos casos de substituição 

tributária por operações posteriores.  

Logo, saídas de hortifrutigranjeiros fazem sim parte da base de 

cálculo para o simples nacional, o que foi adotado na elaboração do presente lançamento 

tributário. Não tem, portanto, qualquer fundamento o argumento posto pela defesa de que 

saídas isentas não formam a base de cálculo do imposto.  

Faço adequação da penalidade, retirando a qualificadora do § 1º do 

art. 44, I da Lei 9.430/96, por entender que melhor se ajusta à presente realidade.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular, que julgou procedente o auto de infração. 

Rejeito as preliminares de insegurança na determinação da infração e de incompetência 

funcional. Rejeito também o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por 

último, faço adequação da penalidade, retirando o agravante do § 1º do art. 44, I, da Lei 

9.430/96. 

 

  

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de maio de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01066/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade do acórdão cameral. Cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
de pagamento do ICMS incluso no Simples Nacional. 
Comparativo de Vendas Apuradas com Vendas Declaradas. 
Procedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído, assegurando os 
elementos de instrução da acusação a constituição do crédito 
tributário; 
 
2. Tendo o acórdão sido proferido em conformidade com a lei 
processual vigente, contendo a decisão os fundamentos de fato 
e de direito, não há cerceamento do direito de defesa, 
rejeitando-se a arguição de nulidade do acórdão cameral; 
 
3. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de 
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional (Lei 
Complementar n° 123/06, art. 34); 
 
 4. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controle de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
5. Mantém-se a decisão cameral de procedência do lançamento, 
não tendo sido apresentadas no recurso razões que ensejassem 
sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
acórdão cameral, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração, sem a adequação da penalidade para a 



prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei 9.430/96. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 26 de novembro de 2010, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
66.836,49 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte optante do 
Simples Nacional, em razão desta ter, nos meses de fevereiro a outubro de 2010, omitido 
receita no valor de R$ 1.663.210,02 decorrente da comparação entre as vendas reais 
apuradas e as vendas declaradas como faturamento no sistema do Simples Nacional. O 
agente recalculou o Simples Nacional devido para a receita omitida no valor de R$ 
1.663.210,02, apurando o ICMS a recolher e exigido no auto de infração. 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar (LC) n° 

123/06 e arts. 25, § 1°, VI e § 2°, 66 e 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 2° e 3°, I ao 
VI, da Resolução n° 05/07 e art. 2° da Resolução n° 010/07, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no art. 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 c/redação da Lei n° 11.488/07. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 
04), Termo de Apreensão n° 1100124068-0 (fl. 5), Resumo da Apuração (fl. 8), Planilha de 
Totalização de Vendas (fls. 9 a 17), Relatório de Informações do DAS (fls. 20 a 29), 
Extratos do Simples Nacional (fls. 31 a 51) e cópias de notas promissórias (fls. 53 a 128). 
Acompanha o processo (1) um caderno. 

 
Intimado em 10/12/2010 (fl. 314), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 317 a 329), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração (fls. 320 a 324). 

 
No mérito, fundamentado em ementas de acórdãos reproduzidas na 

defesa, alega que a autuação baseou-se em suposta omissão de receita. Alega a 
ocorrência de erros no Detalhamento do Crédito Tributário. 

 
Prossegue a impugnante alegando que no caderno apreendido pelo 

Fisco não contém nenhuma informação que comprove a omissão de receitas, nem 
tampouco extrai-se do mesmo os valores das receitas supostamente omitidas. 

 
Existem no caderno valores que são relativos a pagamentos de 

funcionários, compra de bens e mercadorias para o ativo imobilizado, compra de material 
para uso ou consumo próprio, operações essas que não são passíveis de tributação. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, rejeita a arguição 
preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 
1200/2011 (fls. 349 a 352). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 356 a 

371), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da sentença 



singular, por ofensa ao disposto no art. 93, incisos IX e X da Constituição Federal - CF (fls. 
358 a 360). 

 
Ainda em preliminar, formula arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 360 a 362). 
 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando que a autuação baseou-se em suposta omissão de receita, o que 
não é permitido pela legislação tributária e contraria as decisões deste Conselho 
Administrativo Tributário reproduzidas na defesa. Alega a ocorrência de erro no 
Detalhamento do Crédito Tributário, consistente na identificação de alíquota ZERO e base 
de cálculo ZERO, fato que viola o princípio da não cumulatividade do ICMS. 

 
Prossegue a recorrente alegando que no caderno apreendido pelo 

Fisco não contém nenhuma informação que comprove a omissão de receitas, nem 
tampouco extrai-se do mesmo os valores das receitas supostamente omitidas. 

 
Existem no caderno, alega a parte passiva, valores que são relativos 

a pagamentos de funcionários, compra de bens e mercadorias para o ativo imobilizado, 
compra de material para uso ou consumo próprio, operações essas que não são passíveis 
de tributação. Cita doutrina. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 618/2015 (fls. 388 a 394), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em 
decisão não unânime, rejeita a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão não 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 400 a 416), formulando em preliminar arguição de nulidade do acórdão 
cameral, por cerceamento do direito de defesa, decorrente de insuficiência de 
fundamentação (fls. 403 a 406). 

 
Ainda em preliminar, formula arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 406 a 412) 
decorrente de desencontro entre a tipificação da penalidade e da conduta da recorrente. 

 
No mérito, pede a reforma do acórdão cameral e a improcedência do 

lançamento, alegando que os valores encontrados pelo Fisco no caderno apreendido e 
anotações feitas pela empresa recorrente, tratam-se de controle da empresa, estando 
englobado nas anotações o controle de caixa e movimentação de operação financeira da 
empresa. 

 
O controle de movimentação financeira da empresa não pode ser 

considerado como controle de vendas de mercadorias, já que, em muitas vezes, uma 
venda de mercadoria gera inúmeras movimentações financeiras. 

 
No caso concreto, tem-se que o registro das operações financeiras 

constantes no caderno e notas promissórias apreendidas, só poderiam ser consideradas 
como omissão de receita, caso fosse comprovada a efetiva venda de mercadoria, com a 
prova da entrega da mercadoria aos consumidores. 

 



As simples anotações e registro de valores no caderno, não são 
suficientes para comprova a veda efetiva, podendo ser movimentação financeira da 
recorrente, o que afasta a aplicação da art. 25, § 1°, inciso VI, do CTE. 

 
Pede adequação da penalidade para a prevista no art. 44, I, § 1º, da 

Lei 9.430/96. 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de insegurança na determinação da 

infração, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade 
fiscal claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, sendo que os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário. 

 
A Planilha de Totalização de Vendas (fls. 9 a 17) contém a data da 

venda, o valor total de vendas por dia e o número de referência da folha do caderno e o 
total mensal, este repassado para o Resumo da Apuração (fl. 8), apontado este a 
existência de diferença entre as vendas apuradas e as vendas declaradas no valor de R$ 
1.663.210,02, sobre a qual o agente recalculou o Simples Nacional, apurando o ICMS 
exigido no auto de infração. Anote-se que as alíquotas do ICMS são as constantes nos 
Anexos I a VI da Lei Complementar n° 16.469/09 (art. 18). 

 
Os dados constantes do caderno foram extraídos, pelo próprio 

contribuinte, de notas promissórias e de orçamentos, elementos esses utilizados pelo 
contribuinte para controle de caixa e vendas da empresa, regularmente apreendidos pela 
fiscalização. 

 
Destaque-se que as incorreções ou omissões do lançamento, 

inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, quando do 
processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator (Lei n° 16.469/09, art. 20, § 3°). 

 
Apreciando a arguição de nulidade do acórdão cameral, manifesto-

me pela sua rejeição, por ter o acórdão recorrido sido proferido em conformidade com o 
art. 38 da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, a seguir transcrito, contendo o acórdão 
a decisão com os fundamentos de fato e de direito, inocorrido o alegado cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 



Dirigindo-me ao mérito, vejo que a presente autuação decorreu do 
fato do contribuinte, optante do Simples Nacional, ter, nos meses de fevereiro a outubro de 
2010, omitido receita pelo uso de controle paralelo de vendas de mercadorias. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 34 da Lei 

Complementar n° 123/06, o art. 25, § 1°, VI e § 2°, do Código Tributário Estadual (CTE) e o 
art. 14, I, da Resolução CGSN n° 30/08: 

 
LC 123/06, Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e 
contribuições incluídos no Simples Nacional. 

 
CTE, Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve 
ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento 
fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 
Resolução CGSN n° 30/08, Art. 14. Considera-se também ocorrida 
infração quando constatada:  
 
I – omissão de receitas;  
[...] 

 

Condenado no julgamento realizado pela Quarta Câmara deste 
Conselho (Acórdão n° 618/2015, fls. 388 a 394), o sujeito passivo apresenta recurso para 
o Conselho Superior (fls. 400 a 416), onde alega que os valores encontrados pelo Fisco no 
caderno apreendido e anotações feitas pela empresa recorrente, tratam-se de controle da 
empresa, estando englobado nas anotações o controle de caixa e movimentação de 
operação financeira da empresa. 

 
O controle de movimentação financeira da empresa não pode ser 

considerado como controle de vendas de mercadorias, já que, em muitas vezes, uma 
venda de mercadoria gera inúmeras movimentações financeiras. 

 
No caso concreto, tem-se que o registro das operações financeiras 

constantes no caderno e notas promissórias apreendidas, só poderiam ser consideradas 
como omissão de receita, caso fosse comprovada a efetiva venda de mercadoria, com a 
prova da entrega da mercadoria aos consumidores. 

 



As simples anotações e registro de valores no caderno, não são 
suficientes para comprova a veda efetiva, podendo ser movimentação financeira da 
recorrente, o que afasta a aplicação da art. 25, § 1°, inciso VI, do CTE. 

 

Expostas as razões da recorrente, passo ao exame dessas razões, 
observando que as mesmas objetivam essencialmente o afastamento da aplicação da art. 
25, § 1°, inciso VI, do CTE, anteriormente reproduzido, que rejeito, pois o contribuinte 
realizou operações com mercadorias sem o controle fiscal, conforme consta nos 
elementos de instrução da acusação. 

 
Vê-se nos autos que a autuação se baseou no “controle paralelo de 

vendas” apreendido, onde se evidencia tratar-se de caixa diário contendo inclusive a 
discriminação das entradas diárias de: 

 
Total de Vendas; 
 
Notas Promissórias; 
 
Cheques a Vista; 
 
Queques a Prazo; 
 
Dinheiro; 
 
Despesas Diversas; 
 
O sujeito passivo não contestou que as anotações não se referiam a 

vendas, apenas alegou que os valores não se referiam totalmente a vendas nas Notas 
Promissórias e outros pagamentos de despesas de manutenção, ambos não constavam 
do levantamento do autuante. 

 
Conclui-se que a infração denunciada está devidamente 

comprovada pelo Fisco, não tendo sua ocorrência sido afastada pelo sujeito passivo, 
nesta instância de julgamento, mantendo-se a decisão de procedência do lançamento 
dada pela Quarta Câmara deste Conselho no acórdão recorrido. 

 
Quanto ao pedido de adequação da penalidade, formulado pela 

recorrente, indefiro-o, por ser a penalidade imposta fixada em legislação federal, fora da 
competência deste Conselho. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a preliminar 
de nulidade do acórdão cameral, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, acompanhado pela unanimidade de meus pares, conheço do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, sem a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei n° 9.430/96. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01071/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte.  
 
 Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando estiver 
evidenciado que o polo passivo atendeu parcialmente a 
exigência estampada na folha de rosto da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de ICMS de R$ 10.033,29 (dez mil e trinta e três reais e vinte e nove 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 2.331.892,48, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nas notas fiscais eletrônicas 
do ano de 2013, referente à operação com mercadoria, resultando em ICMS de R$ 
25.328,14 já descontado o valor do ICMS declarado no sistema do simples nacional pelo 
contribuinte, evidenciando assim a falta de pagamento deste ICMS devido, conforme 
demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 3.  
 
Anexou documentos às fls. 03 a 71. 
 
Intimados às fls. 72 a 77, os sujeitos passivos não se manifestam, 

tendo sido lavrado termo de revelia às fls. 78. 
 
Intimado às fls. 80 a 85, os sujeitos passivos se manifestam em peça 

única às fls. 87 e 88, alegando considerar devido apenas os créditos tributários sem 
inclusão da nota fiscal n° 237 de emissão 05/11/2013, pois a mesma foi acobertada pelas 
notas fiscais n°. 245, 254, 262, 263 e 303. Ao final, requer a impugnação parcial do auto. 

 
Anexa documentos às fls. 89 a 123. 
 
Conforme Resolução nº. 55/2017, a Primeira Câmara Julgadora do 

CAT converte o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia. 

 



Em atendimento ao Despacho n° 292/2017, em análise ao teor da 
documentação apresentada, verifica-se que não há embasamento suficiente para 
exclusão da nota fiscal n° 237, às fls. 129. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 132 a 138. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o sujeito passivo obteve receita bruta de R$ 2.331.892,48 (dois milhões, 
trezentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), 
tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, constatada em auditoria com base nas notas fiscais eletrônicas do ano de 
2013, referente à operação com mercadoria, resultando em ICMS de R$ 25.328,14 (vinte 
cinco mil, trezentos e vinte oito reais e catorze centavos) já descontado o valor do ICMS 
declarado no sistema do simples nacional pelo contribuinte, evidenciando assim a falta de 
pagamento deste ICMS devido, conforme demonstrativos anexos. 

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório, este aduz 

que considera devido os créditos tributários, porém, sem inclusão da Nota Fiscal nº. 237, 
emitida em 05 de novembro de 2013, visto que esta foi acobertada pelas Notas Fiscais de 
nºs  245 – 254 – 262 – 263 e 303, que o torna o feito parcialmente procedente.    

 
A tarefa diligencial, suscitado pela egrégia Primeira Câmara 

Julgadora, em conclusão, que não encontrou embasamento legal para excluir a 
mencionada Nota Fiscal de nº237 dos autos. 

 
Mediante as assertivas supra inferidas e considerando que estou 

acostando aos autos, por linha, um demonstrativo que aponta de forma cristalina como foi 
promovido o presente julgamento, cujo resultado é pela procedência parcial do feito, na 
importância do ICMS de R$ 10.033,29 (dez mil, trinta e três reais e vinte e nove centavos), 
a ser recolhido pelo polo passivo aos cofres do erário estadual.  

   
Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de ICMS 
de R$ 10.033,29 (dez mil, trinta e três reais e vinte e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01078/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. 
 
1. Omissão de saída de mercadoria tributada. 
 
2. Comparativo de Vendas PGDAS X Operação de Cartão de 
Crédito/Débito.  
 
3.Procedência. Declara-se procedente o lançamento de ofício 
relativo a infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja 
ocorrência não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 
4. Quando ficar comprovado nos autos que o sujeito passivo 
solidário não exerceu função de adminstração na empresa este 
deverá ser excluído da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Walderte de Araújo da lide, arguida pelo 
mesmo. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

contribuinte optante do Simples Nacional, omitiu saída de mercadorias tributadas no valor 
de R$ 731.401,32 (setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e dois 
centavos), no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, apurado em Comparativo de Vendas 
PGDAS X Operação de Cartão de Crédito/Débito, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS suprimido no valor de R$ 97.495,80 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e 
cinco reais e oitenta centavos) juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, §1°, IX, “b”, 64, §2° e 66, todos 

da Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no artigo 71, VII, "l", da Lei n° 
11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidários as pessoas físicas de MAURO DE 

ALMEIDA SALLES e WALDERTE DE ARAÚJO, com base no artigo 45, XII, da Lei 
11.651/91 (fls. 4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, o Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3,4 e 5) e mídia digital contendo o 



levantamento fiscal com o Comparativo de Vendas PGDAS X Operação de Cartão de 
Crédito/Débito (fl.7) e intimação Fiscal (fls.8), dentre outros documentos fiscais. 

 
Revéis, o sujeito passivo solidário WALDERTE DE ARAÚJO 

apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 29 a 32), argumentando que é sócio 
cotista na empresa, onde é detentor de 1% (um por cento) do capital social da mesma, 
não tendo em nenhum momento exercido cargo de gestão nesta, conforme Contrato 
Social em anexo, pedindo a sua exclusão da lide. 

 
É o relatório. 
 

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

contribuinte optante do Simples Nacional, omitiu saída de mercadorias tributadas no valor 
de R$ 731.401,32 (setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e dois 
centavos), no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, apurado em Comparativo de Vendas 
PGDAS X Operação de Cartão de Crédito/Débito, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS suprimido no valor de R$ 97.495,80 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e 
cinco reais e oitenta centavos) juntamente com os acréscimos legais. 

 
A acusação está instruída, dentre outros, com Comparativos de 

Vendas PGDAS X Operação de Cartão de Crédito/Débito, que passo a descrevê-los em 
seguida: 

 
No Comparativo de Vendas PGDAS X Operação de Cartão de 

Crédito/Débito, o Auditor Fiscal efetuou a comparação entre as vendas realizadas por 
cartão de débito/crédito com as informadas em PGDAS/DASN, no exercício de 2014, 
obtendo diferenças positivas, sobre as diferenças, obtendo a base de cálculo de 
mercadorias tributadas e sobre essa base de cálculo, aplicou a alíquota média de 13,33%, 
apurando o ICMS suprimido no valor de R$ $ 97.495,80. 

 
As informações referentes à Alíquota Média e a Proporcionalidade de 

Tributação foram obtidas no Manual de Auditorias e Procedimentos Fiscais constantes da 
Instrução de Serviço n° 15/2009 – SAT para o CNAE 4754701, precisamente na Tabela de 
Percentuais de Mercadorias Tributadas e Tabela de Alíquota Média por CNAE 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) constantes da Instrução de Serviço n° 
15/2009 – SAT. 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o sujeito passivo, em 

sua peça de defesa, não questiona o mérito do processo, ficando a admissão tácita do 
ilícito fiscal praticado pela empresa, requerendo somente a sua exclusão do polo passivo. 

  
Concluindo, estando a infração devidamente comprovada pelo Fisco, 

cuja ocorrência não tenha sido afastada pelo sujeito passivo, declara-se procedente o 
respectivo auto de infração, acatando a exclusão do impugnante da lide, por entender que 
o mesmo não participou da administração da empresa, conforme fica comprovado na 
cláusula quinta do contrato social anexado ao processo.  

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, excluindo da lide o 
solidário impugnante WALDERTE DE ARAÚJO. 



 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01103/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Diferença de ICMS apurada na auditoria dos 
documentos fiscais emitidos e não constantes no PGDAS-D 
(Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional - Declaratório). Declara procedente o auto de infração. 
 
O trabalho fiscal, tecnicamente elaborado, cujo resultado difere 
dos registros contábeis/fiscais da empresa, impõe a exigência 
da diferença apontada pela fiscalização e, por ausência de 
contraprovas suficientes para reformar a decisão proferida pela 
instância singular, que considerou procedente o auto de 
infração, abriga a declaração da procedência do auto de infração 
no julgamento proferido pela Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro 
Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Na descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal, a fiscalização acusa o sujeito passivo de obter receita bruta de R$ 2.443.180,97 
(dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta reais e noventa e sete 
centavos), tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 01/01/2012 
a 31/12/2012, constatada e demonstrada pela fiscalização na auditoria com base nos 
documentos fiscais emitidos (Notas Fiscais Eletrônicas), referentes às operações com 
mercadorias/prestação de serviços, resultando em um ICMS de R$ 80.373,51 (oitenta mil, 
trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) que deveria constar no 
PGDAS-D. No entanto, o valor declarado é R$ 54.046,20 (cinquenta e quatro mil, quarenta 
e seis reais e vinte centavos), evidenciando a falta de pagamento do ICMS no período, no 
valor de R$ 26.575,80 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta 
centavos), conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em consequência o 
autuado deve recolher o imposto omitido, junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
O suporte da exigência do crédito tributário são os arts. 13, inciso VII; 

a8, § 15-A da Lei Complementar nº 123/2006, c/com os arts. 16, 21, 25, 38 e 85, inciso I 
da Resolução CGSN nº 94/2011, enquanto que a penalidade proposta atende ao comando 
do art. 44, inciso I, item 1º da Lei nº 9.430/1996. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/43. 



 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributária na 

primeira fase defensória e reconhece que algumas notas fiscais estão sem os registros e 
sem o pagamento do imposto. Afirma que esse equívoco partiu da contabilidade e acresce 
que lhe seja concedida a oportunidade de recolher o ICMS devido sem os acréscimos da 
penalidade, uma vez que se trata de uma empresa que sempre procurou recolher os 
impostos nos prazos regulamentares e de acordo com a legislação vigente  

 
A instrução da defesa se fez com os documentos de fls. 50/55. 
 
O julgador singular decide conhecer da impugnação, negar-lhe 

provimento, para decidir pela procedência do auto de infração, fls. 57/58. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 63/66, para argumentar que comercializa produtos hospitalares, 
exclusivamente, para órgãos públicos e empresas de grande porte, os quais de forma 
alguma recebem mercadorias sem a devida nota fiscal. Sob essa condição, houve o 
recolhimento do imposto, gerado pela saída dos produtos constantes nas notas fiscais de 
entrada. Que a empresa em momento algum lesou ou teve intenção de lesar o Estado, 
com a omissão no recolhimento do ICMS, o qual correspondeu a todas as mercadorias 
adquiridas para revenda.  

 
Acresce que a vista da exigência do crédito tributário, por falta de 

escrituração dos documentos fiscais no livro de registro de entradas, a empresa frente aos 
valores aplicados, requer revisão dos valores apurados pela fiscalização e a oportunidade 
de corrigir os erros aferidos sem que haja penalidades. Considera que deve ser lembrado 
que não houve lesão de quaisquer valores à Conta do Tesouro Estadual e que na 
atividade comercial se faz com uma margem de lucro mínima e, por isso, não tem 
condições de pagar o referido crédito tributário.  

 
Entende que deve haver um consenso por parte dos funcionários que 

trabalham para que o Estado não tenha prejuízos, mais em se tratando dessa falta de 
lançamentos, onde não houve omissão no recolhimento do ICMS, cabe apenas uma 
notificação para que as informações fossem devidamente apresentadas.  

 
Por se tratar de uma dívida de grande valor, para a empresa, é 

impagável, pois não dispõe de ativos que possam quitar a dívida nem se a própria 
empresa fechar as portas, fls. 63/66. 

 
Foram anexados documentos de fls. 67/74. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
A formalização do crédito tributário, comparado com as peças de 

defesa mostram que razão assiste ao sujeito ativo, visto que a empresa não trouxe 
contraprovas suficientes para modificar a decisão proferida pela Primeira Instância. 

 
Entendo que o trabalho de auditagem, realizado pela fiscalização, 

demonstrou que o autuado obteve receita bruta maior do que a receita bruta auferida, 
conforme foi constatada e demonstrada pela fiscalização na auditoria com base nos 



documentos fiscais emitidos (Notas Fiscais Eletrônicas), referentes às operações com 
mercadorias/prestação de serviços, resultando em uma diferença de ICMS pendente de 
pagamento, cujos valores não constaram no PGDAS-D (Programa Gerador de Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório).  

 
A diferença constatada pela fiscalização gerou a exigência do crédito 

tributário pelo lançamento de ofício, conforme registra o auto de infração. 
 
O recorrente acorda que à vista da exigência do crédito tributário, por 

falta de escrituração dos documentos fiscais no livro de registro de entradas, a empresa 
requer a oportunidade de corrigir os erros aferidos sem que haja agravante na proposição 
da penalidade.  

 
Na ausência de contraprovas essenciais para modificar a exigência 

do crédito tributário, vejo que, nesta demanda, a razão é do sujeito ativo, visto que a 
presunção de omissão no recolhimento do imposto devido não se afasta com a tese 
recursal.  

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do recurso, 

negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01138/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE POR 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ICMS. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE LANÇAMENTO DE 
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SAÍDAS NO PGDAS. 
OMISSÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. CARÁTER 
CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
PROCEDÊNCIA. RETIRADA DA FORMA QUALIFICADA DA 
MULTA.  
 
1. O trabalho se mostra composto por demonstrativo de cálculo 
do ICMS devido no regime do Simples Nacional e de rol analítico 
de todas as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas pelo 
sujeito passivo, contendo suas chaves de acesso, de forma a 
permitir a perfeita compreensão e acesso aos dados que 
compuseram o elemento quantitativo do imposto. 
2. As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o 
rol de todos os documentos fiscais emitidos, com a respectiva 
soma de seus montantes. Qualquer declaração deve ser, pois, 
fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. Art. 16 da Resolução CGSN nº 94/11. 
3. As notas fiscais eletrônicas, de existência virtual e sob o total 
controle e administração do órgão fazendário desde o momento 
de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta 
incompatibilidade lógica, ser omitidas do conhecimento da 
Autoridade Fazendária. Com a quebra de tantos paradigmas 
tributários, advinda da era digital no qual se insere o SPED 
fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total 
desconhecimento da Autoridade Fazendária constitui, em 
termos penais, "crime impossível", definido pela doutrina como 
"a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser 
alcançado dada a ineficácia absoluta do meio, ou pela absoluta 
impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico, impossível 
qualificar a penalidade sob o argumento de sonegação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 



infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. E, por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, com exclusão do § 1º. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio 
da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver obtido 
receita bruta de R$ 1.657.280,74, tributada sob o regime do Simples Nacional, constatada 
em auditoria com base nos documentos fiscais emitidos e demonstrativos apresentados, 
cujo ICMS de R$ 45.076,68 deveria constar no PGDAS-D. Entretanto, o valor declarado 
fora de R$ 9.584,01, evidenciando falta de recolhimento do imposto no período, no valor 
da diferença de R$ 35.492,67. 

A infração foi capitulada nos arts. 13-VII; e 18 §15-A, ambos da Lei 
Complementar nº 123/06, combinados com arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, todos da Resolução 
CGSN nº 94/11. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 44, I, 1º da Lei nº 
9430/96. 

O fato gerador da obrigação corresponde aos meses do exercício de 
2014, havendo o auto de infração sido lavrado em 24/02/16. 

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos (fls. 4): 

1) Demonstrativo de cálculo do ICMS devido no regime do Simples 
Nacional. 

2) Relação das notas fiscais de saídas emitidas.  
 

Houve impugnação em 1ª instância, oportunidade em que se aduziu 
nulidade do lançamento, porquanto a infração estaria amparada em dispositivo de lei 
revogado, uma vez que não existe mais o art. 25 da Resolução CGSN 94/11, revogado em 
2/12/14. 

Submetidos a julgamento singular, asseverou o Julgador que “com 
base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo, foi apurado, de ofício, o 
valor da sua receita bruta para o exercício de 2013, calculando o valor mensal do ICMS 
devido, conforme as regras aplicadas ao regime do Simples Nacional, demonstrativo às 
fls. 4, com exigência da diferença pró-fisco entre o ICMS apurado de ofício e o declarado/ 
pago pelo sujeito passivo”. 

Mantém, ao final, o teor da acusação fiscal. 

Em recurso voluntário, a recorrente assevera o seguinte: 

1) Cerceamento ao direito de defesa. A peça que dá sustentação ao 
lançamento está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o 
pleno conhecimento da regularidade apontada na inicial.  

2) Improcedência do lançamento. 
 

É o relatório.  

 
V O T O 



Insta, em primeira análise, averiguar a ocorrência de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa nos autos, nos termos do art. 20, III da Lei nº 16469/09. 
Assevera a recorrente que o trabalho fiscal não permite a perfeita identificação dos 
elementos que compuseram o resultado. 

Define-se o cerceamento do direito de defesa como qualquer 
obstáculo que a Administração opõe ao sujeito passivo que resulte impedimento ou 
dificuldade para a prática de atos legalmente previstos e que protejam seus interesses na 
lide, prejudicando sua defesa. 

Nesse particular, o trabalho se mostra composto por demonstrativo 
de cálculo do ICMS devido no regime do Simples Nacional e de rol analítico de todas as 
notas fiscais eletrônicas que foram emitidas pelo sujeito passivo, contendo suas chaves de 
acesso, de forma a permitir a perfeita compreensão e acesso aos dados que compuseram 
o elemento quantitativo do imposto.  

Não vislumbro, dessarte, a nulidade suscitada.  

Passo ao mérito.  

O recurso interposto pelo sujeito passivo não aduz, de forma 
específica, o motivo pelo qual se insurge quanto ao crédito tributário lançado. Limitou-se, 
genericamente, a pedir a improcedência do lançamento, por reputa-lo indevido. Não 
obstante tal fato, permitimo-nos fazer as ponderações que seguem, porquanto argui, de 
ofício, a exclusão da forma qualificada da multa, sendo necessárias as observações. 

Os autos tratam de emissão de notas fiscais eletrônicas cujo 
montante não fez parte da apuração do imposto, realizada através do PGDAS, 
acarretando omissão de pagamento de ICMS devido pelo regime do Simples Nacional. 

As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o rol de todos os 
documentos fiscais emitidos, com a respectiva soma de seus montantes. Qualquer 
declaração deve ser, pois, fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. 

Discorre a Resolução CGSN nº 94/11 que 

“Art. 16. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será a 
receita bruta total mensal auferida (Regime de Competência) ou 
recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)” 

Art. 84. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou 

omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que 

importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

Art. 85. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 

(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

I - omissão de receitas;” 

 

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   



Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não lançar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal. 

A par disso, o único questionamento trazido aos autos, em sede de 
recurso voluntário, foi quanto à dosimetria da multa cominada.  

 

A multa aplicada à hipótese é advinda do art. 44, I 1º da Lei Federal 
nº 9430/96, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas: 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;  

§ 1o  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste 
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 

 

A remissão feita à lei nº 4502/64, para efeito de duplicação da multa, 
trata dos casos de sonegação, fraude e conluio. 

Disso, a multa correspondente fora o equivalente a 150% do valor do 
imposto auferido.  

Os tipos descritos – sonegação, fraude e conluio – exigem, 
necessariamente, a forma dolosa para a sua consecução. Assevero que as notas fiscais 
foram emitidas regularmente pelo sujeito passivo, o qual deixou de as informar na 
declaração própria. Para que se permita a aplicação da forma qualificada deve haver a 
intenção de ludibriar, de mascarar a verdade dos fatos.  

Descarta-se, na hipótese, as possibilidades de fraude ou conluio. De 
outra monta, para que haja efetivamente o crime de sonegação, mister ponderar acerca da 
definição abarcada na lei nº 4502/64, no sentido de que  

“Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais;” 

Conforme asseveramos alhures, as notas fiscais eletrônicas, de 
existência virtual e sob o total controle e administração do órgão fazendário desde o 
momento de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta incompatibilidade 
lógica, ser omitidas do conhecimento da Autoridade Fazendária.  
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Com a quebra de tantos paradigmas tributários, advinda da era 
digital no qual se insere o SPED fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total desconhecimento da Autoridade 
Fazendária constitui, em termos penais, crime impossível, definido pela doutrina115 como 
"a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser alcançado dada a ineficácia 
absoluta do meio, ou pela absoluta impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico 
criminalmente, impossível qualificar a penalidade tributária sob o argumento de 
sonegação.  

O TRF da 4ª Região já se manifestara acerca da impossibilidade de 
aplicação qualificada da multa descrita no art. 44, quando não provados o dolo, fraude ou 
conluio, nos seguintes termos: 

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA. LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. Publicada a sentença posteriormente à vigência 
da Lei n. 10.352/01, que modificou o art. 475 do CPC, bem como 
sendo o direito controvertido de valor inferior a 60 salários mínimos, 
não se aplica o reexame necessário. 2. A multa determinada pelo 
art. 44, inc. II, da Lei n.º 9.430/96 somente se justifica nos casos de 
evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
nº 4.502/64. 3. Não tendo a autoridade administrativa declinado os 

motivos que determinaram a aplicação da penalidade em percentual tão 
elevado, cabível a manutenção da sentença que afastou a multa, ainda que 
por outro fundamento. (TRF4, AC 2004.71.05.002588-9, Segunda Turma, 
Relator Sebastião Ogê Muniz, DJ 22/02/2006)” 

 

Na mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de acórdão, 
oriundo do mesmo Tribunal: 

“[...] 

5. Sem restar comprovado o dolo específico do contribuinte, a 
ensejar a incidência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da 
Lei nº 4.502, de 1964, é indevida a aplicação da multa qualificada. 
(TRF4, AC 5006943-29.2011.404.7205, Segunda Turma, Relator p/ 
Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 13/11/2012)” 

 

Portanto, reputamos que melhor se adequa à presente infração a 
aplicação da forma simples da multa, sem a qualificadora, porquanto ausentes os 
elementos imprescindíveis à sua aplicação.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular, pela procedência do lançamento. 
Entretanto, retiro, de ofício, a forma qualificada da multa, prescrita no §1º do art. 44 da 
Lei nº 9430/96. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de junho de 2018. 

                                            
115 ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995. P. 312. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01139/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE POR 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ICMS. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE LANÇAMENTO DE 
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SAÍDAS NO PGDAS. 
OMISSÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. CARÁTER 
CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
PROCEDÊNCIA. RETIRADA DA FORMA QUALIFICADA DA 
MULTA.  
 
1. O trabalho se mostra composto por demonstrativo de cálculo 
do ICMS devido no regime do Simples Nacional e de rol analítico 
de todas as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas pelo 
sujeito passivo, contendo suas chaves de acesso, de forma a 
permitir a perfeita compreensão e acesso aos dados que 
compuseram o elemento quantitativo do imposto. 
2. As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o 
rol de todos os documentos fiscais emitidos, com a respectiva 
soma de seus montantes. Qualquer declaração deve ser, pois, 
fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. Art. 16 da Resolução CGSN nº 94/11. 
3. As notas fiscais eletrônicas, de existência virtual e sob o total 
controle e administração do órgão fazendário desde o momento 
de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta 
incompatibilidade lógica, ser omitidas do conhecimento da 
Autoridade Fazendária. Com a quebra de tantos paradigmas 
tributários, advinda da era digital no qual se insere o SPED 
fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total 
desconhecimento da Autoridade Fazendária constitui, em 
termos penais, crime impossível, definido pela doutrina como "a 
atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser 
alcançado dada a ineficácia absoluta do meio, ou pela absoluta 
impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico, impossível 
qualificar a penalidade sob o argumento de sonegação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 



infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. E, por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, com exclusão do § 1º. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio 
da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver obtido 
receita bruta de R$ 1.045.716,15, tributada sob o regime do Simples Nacional, constatada 
em auditoria com base nos documentos fiscais emitidos e demonstrativos apresentados, 
cujo ICMS de R$ 26.491,99 deveria constar no PGDAS-D. Entretanto, o valor declarado 
fora de R$ 9.852,48, evidenciando falta de recolhimento do imposto no período, no valor 
da diferença de R$ 16.639,51. 

A infração foi capitulada nos arts. 13-VII; e 18 §15-A, ambos da Lei 
Complementar nº 123/06, combinados com arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, todos da Resolução 
CGSN nº 94/11. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 44, I, 1º da Lei nº 
9430/96. 

O fato gerador da obrigação corresponde aos meses do exercício de 
2013, havendo o auto de infração sido lavrado em 08/05/15. 

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos (fls. 4): 

1) Demonstrativo de cálculo do ICMS devido no regime do Simples 
Nacional. 

2) Mídia CD.  
Houve impugnação em 1ª instância, oportunidade em que se aduziu 

nulidade do lançamento, porquanto a infração estaria amparada em dispositivo de lei 
revogado, uma vez que não existe mais o art. 25 da Resolução CGSN 94/11, revogado em 
2/12/14. 

Submetidos a julgamento singular, asseverou o Julgador que “com 
base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo, foi apurado, de ofício, o 
valor da sua receita bruta para o exercício de 2013, calculando o valor mensal do ICMS 
devido, conforme as regras aplicadas ao regime do Simples Nacional, demonstrativo às 
fls. 5, com exigência da diferença pró-fisco entre o ICMS apurado de ofício e o declarado/ 
pago pelo sujeito passivo”. 

Mantém, ao final, o teor da acusação fiscal. 

Em recurso voluntário, a recorrente assevera o seguinte: 

1) Cerceamento ao direito de defesa. A peça que dá sustentação ao 
lançamento está eivada de vícios insanáveis que impossibilitam o 
pleno conhecimento da regularidade apontada na inicial.  

2) Improcedência do lançamento. 
 

É o relatório.  

 

V O T O 

 



Insta, em primeira análise, averiguar a ocorrência de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa nos autos, nos termos do art. 20, III da Lei nº 16469/09. 
Assevera a recorrente que o trabalho fiscal não permite a perfeita identificação dos 
elementos que compuseram o resultado. 

Define-se o cerceamento do direito de defesa como qualquer 
obstáculo que a Administração opõe ao sujeito passivo que resulte impedimento ou 
dificuldade para a prática de atos legalmente previstos e que protejam seus interesses na 
lide, prejudicando sua defesa. 

Nesse particular, o trabalho se mostra composto por demonstrativo 
de cálculo do ICMS devido no regime do Simples Nacional e de rol analítico de todas as 
notas fiscais eletrônicas que foram emitidas pelo sujeito passivo, contendo suas chaves de 
acesso, de forma a permitir a perfeita compreensão e acesso aos dados que compuseram 
o elemento quantitativo do imposto.  

Não vislumbro, dessarte, a nulidade suscitada.  

Passo ao mérito.  

O recurso interposto pelo sujeito passivo não aduz, de forma 
específica, o motivo pelo qual se insurge quanto ao crédito tributário lançado. Limitou-se, 
genericamente, a pedir a improcedência do lançamento, por reputa-lo indevido. Não 
obstante tal fato, permitimo-nos fazer as ponderações que seguem, porquanto argui, de 
ofício, a exclusão da forma qualificada da multa, sendo necessárias as observações. 

Os autos tratam de emissão de notas fiscais eletrônicas cujo 
montante não fez parte da apuração do imposto, realizada através do PGDAS, 
acarretando omissão de pagamento de ICMS devido pelo regime do Simples Nacional. 

As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o rol de todos os 
documentos fiscais emitidos, com a respectiva soma de seus montantes. Qualquer 
declaração deve ser, pois, fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. 

Discorre a Resolução CGSN nº 94/11 que 

“Art. 16. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será a 
receita bruta total mensal auferida (Regime de Competência) ou 
recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)” 

Art. 84. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou 

omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que 

importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

Art. 85. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 

(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

I - omissão de receitas;” 

 

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   



Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não lançar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal. 

A par disso, o único questionamento trazido aos autos, em sede de 
recurso voluntário, foi quanto à dosimetria da multa cominada.  

 

A multa aplicada à hipótese é advinda do art. 44, I 1º da Lei Federal 
nº 9430/96, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas: 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;  

§ 1o  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste 
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 

 

A remissão feita à lei nº 4502/64, para efeito de duplicação da multa, 
trata dos casos de sonegação, fraude e conluio. 

Disso, a multa correspondente fora o equivalente a 150% do valor do 
imposto auferido.  

Os tipos descritos – sonegação, fraude e conluio – exigem, 
necessariamente, a forma dolosa para a sua consecução. Assevero que as notas fiscais 
foram emitidas regularmente pelo sujeito passivo, o qual deixou de as informar na 
declaração própria. Para que se permita a aplicação da forma qualificada deve haver a 
intenção de ludibriar, de mascarar a verdade dos fatos.  

Descarta-se, na hipótese, as possibilidades de fraude ou conluio. De 
outra monta, para que haja efetivamente o crime de sonegação, mister ponderar acerca da 
definição abarcada na lei nº 4502/64, no sentido de que  

“Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais;” 

Conforme asseveramos alhures, as notas fiscais eletrônicas, de 
existência virtual e sob o total controle e administração do órgão fazendário desde o 
momento de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta incompatibilidade 
lógica, ser omitidas do conhecimento da Autoridade Fazendária.  
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Com a quebra de tantos paradigmas tributários, advinda da era 
digital no qual se insere o SPED fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total desconhecimento da Autoridade 
Fazendária constitui, em termos penais, crime impossível, definido pela doutrina116 como 
"a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser alcançado dada a ineficácia 
absoluta do meio, ou pela absoluta impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico 
criminalmente, impossível qualificar a penalidade tributária sob o argumento de 
sonegação.  

O TRF da 4ª Região já se manifestara acerca da impossibilidade de 
aplicação qualificada da multa descrita no art. 44, quando não provados o dolo, fraude ou 
conluio, nos seguintes termos: 

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA. LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. Publicada a sentença posteriormente à vigência 
da Lei n. 10.352/01, que modificou o art. 475 do CPC, bem como 
sendo o direito controvertido de valor inferior a 60 salários mínimos, 
não se aplica o reexame necessário. 2. A multa determinada pelo 
art. 44, inc. II, da Lei n.º 9.430/96 somente se justifica nos casos de 
evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
nº 4.502/64. 3. Não tendo a autoridade administrativa declinado os 

motivos que determinaram a aplicação da penalidade em percentual tão 
elevado, cabível a manutenção da sentença que afastou a multa, ainda que 
por outro fundamento. (TRF4, AC 2004.71.05.002588-9, Segunda Turma, 
Relator Sebastião Ogê Muniz, DJ 22/02/2006)” 

 

Na mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de acórdão, 
oriundo do mesmo Tribunal: 

“[...] 

5. Sem restar comprovado o dolo específico do contribuinte, a 
ensejar a incidência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da 
Lei nº 4.502, de 1964, é indevida a aplicação da multa qualificada. 
(TRF4, AC 5006943-29.2011.404.7205, Segunda Turma, Relator p/ 
Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 13/11/2012)” 

 

Portanto, reputamos que melhor se adequa à presente infração a 
aplicação da forma simples da multa, sem a qualificadora, porquanto ausentes os 
elementos imprescindíveis à sua aplicação.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular, pela procedência do lançamento. 
Entretanto, retiro, de ofício, a forma qualificada da multa, prescrita no §1º do art. 44 da 
Lei nº 9430/96. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de junho de 2018. 

                                            
116 ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995. P. 312. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01161/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA 
SINGULAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO-
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 40-A, §1º, II DA LEI Nº 
16469/09. ICMS. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE LANÇAMENTO 
DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SAÍDAS NO PGDAS. 
OMISSÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. CARÁTER 
CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
PROCEDÊNCIA. RETIRADA DA FORMA QUALIFICADA DA 
MULTA. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE. 
 
1. O processo administrativo goiano, regido pela Lei nº 16469/09, 
permite a apreciação, em fase cameral, de pedidos que não 
foram apreciados na instância singular, sem que se declare a 
nulidade do aresto recorrido. Art. 40-A, §1º, II. 
2. As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o 
rol de todos os documentos fiscais emitidos, com a respectiva 
soma de seus montantes. Qualquer declaração deve ser, pois, 
fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. Art. 16 da Resolução CGSN nº 94/11. 
3. As notas fiscais eletrônicas, de existência virtual e sob o total 
controle e administração do órgão fazendário desde o momento 
de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta 
incompatibilidade lógica, ser omitidas do conhecimento da 
Autoridade Fazendária. Com a quebra de tantos paradigmas 
tributários, advinda da era digital no qual se insere o SPED 
fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total 
desconhecimento da Autoridade Fazendária constitui, em 
termos penais, crime impossível, definido pela doutrina como "a 
atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser 
alcançado dada a ineficácia absoluta do meio, ou pela absoluta 
impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico, impossível 
qualificar a penalidade sob o argumento de sonegação 
tributária. 
4. Se a presença do dolo é questionável nos presentes autos, o 
mesmo não se pode dizer quanto ao dever objetivo de cuidado, 
que induz à culpa. Não nos parece que a conduta sistemática de 
não-recolhimento do ICMS por ausência de declaração, no 
PGDAS, do total das notas fiscais de saídas emitidas, não 
constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, 
elemento ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de "mera 
inadimplência", uma vez que o melhor elemento para a sinalizar 
é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, e desde 



que tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a 
constituir um modus operandi da empresa. Manutenção do 
solidário, nos termos do art. 45, XII e art. 135, III do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa, para fins de aplicação do disposto no art. 40-A, § 1º, inciso II, da Lei 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva 
Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio 
da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, por unanimidade de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 44, inciso I da lei 9.430/96, sem aplicação 
do § 1º. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver obtido 
receita bruta de R$ 3.038.699,36, tributada sob o regime do Simples Nacional, constatada 
em auditoria com base nos documentos fiscais emitidos e demonstrativos apresentados, 
cujo ICMS de R$ 93.488,26 deveria constar no PGDAS-D. Entretanto, o valor declarado 
fora de R$ 9.204,73, evidenciando falta de recolhimento do imposto no período, no valor 
da diferença de R$ 84.283,53. 

A infração foi capitulada nos arts. 13-VII; e 18 §15-A, ambos da Lei 
Complementar nº 123/06, combinados com arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, todos da Resoluçao 
CGSN nº 94/11. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 44, I, 1º da Lei nº 
9430/96. 

O fato gerador da obrigação corresponde aos meses do exercício de 
2015, havendo o auto de infração sido lavrado em 23/11/16. 

Na condição de coobrigado, fora nomeado FREDERICO DOS REIS 
E SILVA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos (fls. 4): 

1) Demonstrativo de cálculo do ICMS devido no regime do Simples 
Nacional. 

2) Mídia CD. 
3) Recibo de entrega de relatórios digitais. 
 

Houve impugnação em 1ª instância, oportunidade em que se aduziu 
o seguinte: 



1) Conforme comparativo financeiro emitido pela própria  SEFAZ, a 
empresa obteve receita bruta anual de R$ 395.054,76. Pelas 
alíquotas a ela aplicáveis sob o regime do Simples Nacional, 
verifica-se que a empresa recolheu valores superiores ao 
realmente devido no exercício de 2015, uma vez que recolheu R$ 
9.204,73, ao passo que o valor a recolher seria de R$ 7.348,02. 

2) Multa confiscatória.  
3) Aplicação de correção monetária e juros devem se dar conforme 

decisões do STF, as quais colaciona. 
Pede a improcedência do lançamento.  

De igual forma, houve impugnação apresentada pelo responsável 
solidário. Reitera as mesmas questões volvidas pelo sujeito passivo principal, e a elas 
agrega o pedido de sua exclusão da lide, com fundamento no art. 135 do CTN e 
precedentes do STJ.  

Os autos seguiram para julgamento singular, de cujo teor da 
sentença, que deu pela procedência do lançamento, transcrevemos os trechos seguintes: 

“(...) A auditoria não apurou receita bruta de R$ 395.054,76 (trezentos e 
noventa e cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) 
para o exercício de 2015. Pelo demonstrativo às fls. 06, este é o valor da 
receita bruta declarada pelo sujeito passivo no PGDAS. O fisco apurou, 
com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas e, conforme demonstrado, 
a receita bruta de R$ 3.038.699,36 (três milhões, trinta e oito mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), exigindo o 
recolhimento do imposto sobre a diferença da receita omitida. Com base 
nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo, foi apurado, de 
ofício, o valor da sua receita bruta para o exercício de 2015, calculando o 
valor mensal do ICMS devido, conforme as regras aplicadas ao regime do 
Simples Nacional, demonstrativo às fls. 04, com exigência da diferença pró-
fisco entre o ICMS apurado de ofício e o declarado/pago pelo sujeito 
passivo. 

(...) 

A multa aplicada, bem como seus acréscimos e critérios de correção 
estão estabelecidos na legislação tributária. Deixo de apreciar a alegação 
quanto ao seu suposto caráter confiscatório, em virtude do previsto no art. 
6º, § 4º da Lei 16.469/09, que veda decisão, por parte deste órgão julgador, 
que implique em apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, 
decreto ou ato expedido pela administração tributária.” 

Em peça conjunta de recurso voluntário, os recorrentes asseveram o 
seguinte: 

1) Ausência de fundamentação da sentença. Nulidade. A recorrente 
comprovou que fez o correto recolhimento do tributo e as provas 
colacionadas não foram analisadas pelo Julgador. De igual forma, 
o pedido de exclusão do sócio-administrador não foi apreciado.  

2) Sobreposição de lançamentos. A recorrente fora autuada pelos 
PAT nº 4011600410436 e 4011702467801, cujos objetos são os 
mesmos dos presentes autos.  

3) O simples inadimplemento não caracteriza infração à lei, não 
autorizando a subsunção ao art. 135, III do CTN, conforme 
precedentes do STJ.  

4) Conforme comparativo financeiro emitido pela própria  SEFAZ, a 
empresa obteve receita bruta anual de R$ 395.054,76. Pelas 
alíquotas a ela aplicáveis sob o regime do Simples Nacional, 



verifica-se que a empresa recolheu valores superiores ao 
realmente devido no exercício de 2015, uma vez que recolheu R$ 
9.204,73, ao passo que o valor a recolher seria de R$ 7.348,02. 

5) Multa confiscatória.  
6) Aplicação de correção monetária e juros devem se dar conforme 

decisões do STF, as quais colaciona. 
 

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 

Insta, em primeira análise, verificar a ocorrência de vício na sentença 
singular, pela falta de apreciação de argumentos suscitados pela defesa.  

Aduz, em suma, a recorrente, que 1) o aresto recorrido teria 
desprezado as argumentações e provas por ela trazidas, nada dizendo sobre tais 
questões. Também assevera que 2) o pedido de exclusão de solidário não restara 
apreciado.  

Na verdade, pela leitura das razões que amparam tal preliminar, 
percebe-se que a questão ali volvida trata de ausência de apreciação, pelo julgador 
singular, de questões trazidas em sede de impugnação.  

Em relação ao primeiro ponto controvertido supostamente não 
apreciado, a objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de meridiana clareza. 
Não se pode confundir ausência de motivação da decisão com motivação concisa, sucinta, 
de breve fundamentação. Obtempero que a recorrente não juntou nenhum elemento 
capaz de ilidir a acusação inicial. Com efeito, a acusação é de que o mesmo declarara ao 
Erário valor de receita obtida, em valor bem inferior ao realmente apurado pela soma de 
suas notas fiscais, dados estes extraídos em malha fiscal. As argumentações expendidas 
em impugnação foram, de todo, dissociadas da realidade descrita na inicial e das provas 
fiscais colacionadas. O julgador singular não prescindiu de analisar tais questões, ex vi do 
seguinte excerto da sentença: 

 
“(...) A auditoria não apurou receita bruta de R$ 395.054,76 (trezentos e 
noventa e cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) 
para o exercício de 2015. Pelo demonstrativo às fls. 06, este é o valor da 
receita bruta declarada pelo sujeito passivo no PGDAS. O fisco apurou, 
com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas e, conforme demonstrado, 
a receita bruta de R$ 3.038.699,36 (três milhões, trinta e oito mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), exigindo o 
recolhimento do imposto sobre a diferença da receita omitida. Com base 
nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo, foi apurado, de 
ofício, o valor da sua receita bruta para o exercício de 2015, calculando o 
valor mensal do ICMS devido, conforme as regras aplicadas ao regime do 
Simples Nacional, demonstrativo às fls. 04, com exigência da diferença pró-
fisco entre o ICMS apurado de ofício e o declarado/pago pelo sujeito 
passivo (...)” 

 



Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 
princípio da motivação dos atos decisórios. 

Dispõe, com efeito, o novo CPC que: 

 

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e 
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-
fé.” 

 

Com efeito, conforme o exposto em sentença (fls. 113/ 115), o 
julgador singular versou, ainda que concisamente, sobre tal questão.   

Percebe-se -repita-se - que a sentença singular não prescindiu de 
nenhuma das fases mencionadas. Possui, pois, fundamento, ainda que conciso. Sobre o 
assunto, discorre a Constituição Federal ao tratar dos princípios que regem a atividade 
jurisdicional: 

 

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 



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

 IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade(...)". (grifamos) 

 

Na mesma linha de convicção também segue a jurisprudência Pátria, 
a exemplo do seguinte Aresto do TRF da 1a Região: 

 

 

Processo:  EINACR 2001.37.00.007102-4/MA; 
EMBARGOS INFRINGENTES E DE 
NULIDADE NA ACR 

Relator:  JUIZ TOURINHO NETO   

Órgão Julgador:  SEGUNDA SEÇÃO   

Publicação:    e-DJF1 p.103 de 16/11/2009 

Data da Decisão:    14/10/2009  

Decisão:   A Seção, por unanimidade, deu provimento 
aos embargos infringentes interpostos por 
Unimar Industrial S.A.  

 

"Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
INFRINGENTES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. 

"Fundamentação fraca, deficiente, concisa não implica nulidade. Nula 
é a decisão prolatada sem qualquer fundamentação. Concisão e 
brevidade não levam à conclusão que a sentença não esteja 
fundamentada. Às vezes se escreve muito e não se diz nada". 

 

Com relação ao segundo ponto controvertido, não apreciado pela 
sentença singular, reconheça-se que, nem concisamente, o pedido de exclusão de 
solidário fora apreciado.  

Entretanto, a Lei nº 16469/09, que rege o processo administrativo 
tributário Goiano, passa a tratar tal vício – o de omissão no exame de um dos pedidos - 
como sanável na fase cameral, conforme se depreende do art. 40-A, in verbis: 

 

“Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento de 
toda a matéria impugnada. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: (Redação 
acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

[...] 

II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo; (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 
(Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17)” 
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O pedido formulado pela parte será, adiante, apreciado, nos termos 
impostos pelo art 40-A, §1º, II do mencionado dispositivo. 

Rejeito, portanto, o pedido de nulidade da sentença singular por 
ausência de fundamentação. 

 
Passo ao mérito. 

 

O recurso interposto pelo sujeito passivo não aduz, com provas, o 
motivo pelo qual se insurge quanto ao crédito tributário lançado. Limitou-se, 
genericamente, a pedir a improcedência do lançamento, por reputa-lo indevido, 
considerando que já houvera o pagamento quanto ao efetivamente devido ao Fisco. 
Também alega sobreposição de lançamentos.  

Quanto à última questão, advirto que as autuações pelos pelos PAT 
nº 4011600410436 e 4011702467801, cujos objetos são os mesmos dos presentes autos, 
referem-se a outros exercícios, padecendo de qualquer fundamentação a alegação da 
recorrente.  

No tocante à primeira questão, percebe-se uma má compreensão do 
sujeito passivo acerca do objeto da acusação. O valor de R$ 395.054,76, declarado pelo 
contribuinte em PGDAS, não corresponde à realidade de suas saídas, cujo cruzamento de 
dados com a base de notas fiscais eletrônicas resultou em receita de R$ 3.038.699,36, ou 
seja, quase 10 (dez) vezes maior que o declarado.  

Não obstante não haja dúvida quanto ao quantum devido a título de 
ICMS, permitimo-nos fazer as ponderações que seguem, porquanto fora suscitada a 
exclusão da forma qualificada da multa, sendo necessárias as observações. 

Os autos tratam de emissão de notas fiscais eletrônicas cujo 
montante não fez parte da apuração do imposto, realizada através do PGDAS, 
acarretando omissão de pagamento de ICMS devido pelo regime do Simples Nacional. 

As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o rol de todos os 
documentos fiscais emitidos, com a respectiva soma de seus montantes. Qualquer 
declaração deve ser, pois, fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. 

Discorre a Resolução CGSN nº 94/11 que 

“Art. 16. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será a 
receita bruta total mensal auferida (Regime de Competência) ou 
recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)” 

Art. 84. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou 

omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que 

importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

Art. 85. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 

(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

I - omissão de receitas;” 

 



Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não lançar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal. 

A par disso, houve questionamento trazido aos autos, em sede de 
recurso voluntário, quanto à dosimetria da multa cominada, em especial quanto à sua 
forma qualificada.  

A multa aplicada à hipótese é advinda do art. 44, I 1º da Lei Federal 
nº 9430/96, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as 
seguintes multas: 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença 
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;  

§ 1o  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste 
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 

 

A remissão feita à lei nº 4502/64, para efeito de duplicação da multa, 
trata dos casos de sonegação, fraude e conluio. 

Disso, a multa correspondente fora o equivalente a 150% do valor do 
imposto auferido.  

Os tipos descritos – sonegação, fraude e conluio – exigem, 
necessariamente, a forma dolosa para a sua consecução. Assevero que as notas fiscais 
foram emitidas regularmente pelo sujeito passivo, o qual deixou de as informar na 
declaração própria. Para que se permita a aplicação da forma qualificada deve haver a 
intenção de ludibriar, de mascarar a verdade dos fatos.  

Descarta-se, na hipótese, as possibilidades de fraude ou conluio. De 
outra monta, para que haja efetivamente o crime de sonegação, mister ponderar acerca da 
definição abarcada na lei nº 4502/64, no sentido de que  

“Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 
autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais;” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4502.htm#art71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4502.htm#art71


Conforme asseveramos alhures, as notas fiscais eletrônicas, de 
existência virtual e sob o total controle e administração do órgão fazendário desde o 
momento de sua emissão não podem, de forma alguma, por absoluta incompatibilidade 
lógica, ser omitidas do conhecimento da Autoridade Fazendária.  

Com a quebra de tantos paradigmas tributários, advinda da era 
digital no qual se insere o SPED fiscal, ousamos afirmar que tal conduta, a de emitir 
regularmente notas fiscais eletrônicas com o total desconhecimento da Autoridade 
Fazendária constitui, em termos penais, crime impossível, definido pela doutrina117 como 
"a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser alcançado dada a ineficácia 
absoluta do meio, ou pela absoluta impropriedade do objeto". Ora, sendo o fato atípico 
criminalmente, impossível qualificar a penalidade tributária sob o argumento de 
sonegação.  

O TRF da 4ª Região já se manifestara acerca da impossibilidade de 
aplicação qualificada da multa descrita no art. 44, quando não provados o dolo, fraude ou 
conluio, nos seguintes termos: 

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA. LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. Publicada a sentença posteriormente à vigência 
da Lei n. 10.352/01, que modificou o art. 475 do CPC, bem como 
sendo o direito controvertido de valor inferior a 60 salários mínimos, 
não se aplica o reexame necessário. 2. A multa determinada pelo 
art. 44, inc. II, da Lei n.º 9.430/96 somente se justifica nos casos de 
evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 
nº 4.502/64. 3. Não tendo a autoridade administrativa declinado os 

motivos que determinaram a aplicação da penalidade em percentual tão 
elevado, cabível a manutenção da sentença que afastou a multa, ainda que 
por outro fundamento. (TRF4, AC 2004.71.05.002588-9, Segunda Turma, 
Relator Sebastião Ogê Muniz, DJ 22/02/2006)” 

 

Na mesma linha de entendimento, o seguinte excerto de acórdão, 
oriundo do mesmo Tribunal: 

“[...] 

5. Sem restar comprovado o dolo específico do contribuinte, a 
ensejar a incidência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da 
Lei nº 4.502, de 1964, é indevida a aplicação da multa qualificada. 
(TRF4, AC 5006943-29.2011.404.7205, Segunda Turma, Relator p/ 
Acórdão Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 13/11/2012)” 

 

Portanto, reputamos que melhor se adequa à presente infração a 
aplicação da forma simples da multa, sem a qualificadora, porquanto ausentes os 
elementos imprescindíveis à sua aplicação.  

Passo à apreciação do pedido de retirada do solidário da lide. 

Nesse particular é que se indaga até que ponto se poderia invocar a 
não-responsabilidade dos sócios-administradores, pretensamente refugiada no art. 135 do 
CTN, na política tributária adotada pela recorrente, em sistematicamente não recolher 
tributos. Se a presença do dolo é questionável nos presentes autos, o mesmo não se pode 
dizer quanto ao dever objetivo de cuidado, que induz à culpa. 

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

                                            
117 ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995. P. 312. 
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“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

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

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

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN118, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

                                            
118PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI119 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 

                                            
119DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO120 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES121, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

                                            
120CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
121MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Assevero que nos presentes autos não houve a necessária 
“declaração” do débito de ICMS, assim entendido aquele que, após a apuração, do 
imposto a pagar, é objeto de informação ao Fisco, por meio de instrumento/ formulário 
próprio.  

Há, portanto, situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o 
dolo é elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias 
sem nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência122. 

Não nos parece que a conduta sistemática de não-recolhimento do 
ICMS, por ausência de sua declaração nos formulários próprios – no caso presente, o 
PGDAS -, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, elemento 
ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, e 
desde que tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a constituir um modus 
operandi da empresa.  

 

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular, pela procedência do lançamento, 
mantendo o solidário na lide. Entretanto, lhe dou provimento quanto ao pedido de 
retirada da forma qualificada da multa, prescrita no §1º do art. 44 da Lei nº 9430/96. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 

                                            
122 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 16ª edição. SP. Saraiva. 2012. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01339/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Reinclusão do solidário na lide. 
Acolhida. Maioria. ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
no regime do Simples Nacional. Prestações de serviços de 
transportes não declaradas. Procedência. Unânime. 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. Duplicador da multa constante 
no §1º do artigo 44 da Lei 9.430/1996. Aplicada. Maioria.  
 
1 - O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa; 
 
2 - É procedente o auto de infração quando demonstrado que 
o sujeito passivo obteve receitas de prestações de serviço de 
transporte, mas não as declarou na DASN – Declaração Anual 
do Simples Nacional; 
 
3 – A multa será duplicada nos casos de constatação de 
sonegação, fraude ou conluio, conforme disposição do §1º do 
artigo 44 da Lei 9.430/1996; 
 
4 – Auto de infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e reincluir na lide o solidário WEDER RODRIGUES BARBOSA. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Luis Antônio da Silva Costa, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia, que votaram pela 
exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e José Pereira D'abadia. E, por maioria de 
votos, reformar a decisão cameral, acolhendo a proposição do Conselheiro Relator, para 
aplicar a duplicação da multa de 75%, prevista no § 1º, do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 
com alteração da Lei 11.488/07. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Luis Antônio da Silva Costa, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 



João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo obteve 
receita bruta de R$ 810.205,09, tributadas pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no 
período de 01/2007 a 12/2007, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais 
emitidos - CTRC/livros de saída/levantamentos apresentados, etc., referente à prestação 
de serviço de transporte declarado parcialmente na DASN (Declaração Anual do Simples 
Nacional), evidenciando a falta de pagamento do ICMS no valor da diferença de R$ 
16.726,95. 

Arrolado como sujeito passivo solidário: Weder Rodrigues Barbosa, 
como sócio administrador, nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE. 

Dispositivo legal infringido: artigos 13-VII da LC 123/06 c/c artigos 2º, 
3º, 5º, 6º e 16 da Resolução CGSN nº 05/07. 

Penalidade: art. 44, I, §1º da Lei 9.430/1996 c/ redação da Lei 
11.488/2007. 

Nota Explicativa de folhas 04. Autoridade fiscal anexa levantamento 
fiscal onde compara os totais dos documentos emitidos com os totais declarados na DASN 
(folhas 06). Levantamento analítico nas folhas 07 a 14. Extratos do Simples Nacional de 
folhas 15 a 26. Declarações Anuais do Simples Nacional de folhas 27 a 30. Cópias de 
Livros Fiscais de folhas 34 a 69. Mídia digital de folhas 70. Cópias dos CTRCs de folhas 
71 a 809. 

Devidamente intimados (folhas 810 a 813), os sujeitos passivos não 
comparecem à 1ª Instância. Termo de Revelia de folhas 814. 

Novamente intimados (folhas 817 e 818), os sujeitos passivos 
comparecem à 2ª Instância, apresentando impugnação de folhas 821 a 823 e 1124 a 
1126. Anexam cópias de vários Dares e outros documentos. 

A 2ª Câmara Julgadora do CAT, conforme Resolução de folhas 1409, 
encaminha o processo em diligência para a autoridade fiscal, solicitando verificação de 
eventuais pagamentos e eventuais compensações. 

Autoridade fiscal informa que não foi possível compensar o ICMS 
pago antecipadamente pois o contribuinte não comprovou que assumiu o ônus pelo 
pagamento do ICMS antecipado e nem autorização expressa dos tomadores de serviço de 
transporte, de que não tenham se creditado destes valores (folhas 1428 a 1432). 

Sujeito passivo apresenta contradita ao resultado da diligência, nas 
folhas 1438 a 1440. 

Em julgamento cameral (folhas 1443 a 1450), a 4ª Câmara decidiu: 
- por maioria, pela exclusão do solidário; 
- por maioria, quanto ao mérito, considerar procedente o auto de 

infração. 
- por maioria, adequar a multa sem a aplicação da duplicação de 

75% prevista no §1º do artigo 44, I da Lei 9.430/96. 
Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Superior 

(folhas 1452 a 1455) pedindo a reinclusão do solidário na lide. 
Devidamente intimados (folhas 1459 e 1460) os sujeitos passivos 

não apresentam recurso ou contradita. Termo de Perempção de folhas 1458. 
É o Relatório. 
 

VOTO 



Inicialmente, verifico que o sujeito passivo principal parcelou 100% 
do débito tributário, conforme Termo de Parcelamento nº 2372525, aditado posteriormente 
pelo Termo de Parcelamento nº 2783290 (em anexo).  

O art. 16, do Anexo IX, do RCTE, dispõe que o pedido de 
parcelamento importa em confissão irretratável do débito e encerramento da fase 
contenciosa, quando se tratar de Processo Administrativo Tributário: 

Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: 

I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 
353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica transação ou novação; 

II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 

III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 

IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo administrativo 
tributário. 

O § 2º, do art. 6º da Lei 16.469/09 (regulamento do PAT) veda a 
apreciação de casos em que haja confissão irretratável de dívida. Ocorre que o pedido de 
parcelamento, bem como seu efeito de confissão irretratável da dívida, alcança somente 
aquele que assinou o referido Termo de Parcelamento, não alcançando os demais sujeitos 
passivos solidários, exceto no caso deles também terem assinado o respectivo Termo. 

Como não ficou demonstrado que o sujeito passivo solidário tenha 
também confessado a dívida tributária, em seu próprio nome, persiste a lide e o processo 
deve ser apreciado por este CAT. 

Passo a analisar o pedido de reinclusão do sujeito passivo solidário 
na lide, interposto pela Representação Fazendária.  

Verifico que a irregularidade fiscal constatada pela fiscalização se 
refere a falta de declaração, pelo sujeito passivo, de prestações de serviço de transporte 
efetuadas pela empresa. Isto é, a fiscalização constatou vários CTRCs emitidos pela 
empresa, mas que não foram declarados como receita, para fins de tributação pelo regime 
do Simples Nacional. Trata-se de clara omissão de receita, que somente ocorreu por ação 
de seus administradores, que assim agiram omitindo tais prestações de serviço da 
declaração ao fisco. 

De forma que, em meu entendimento, a fundamentação da 
solidariedade do sócio administrador não se dá conforme artigo 135 do CTN, mas 
conforme artigo 124 da mesma norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade do sócio 
administrador dar-se também pelas disposições do inciso I, as determinações do inciso II 
do artigo 124 do CTN remetem para as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 
11.651/91 (Código Tributário do Estado de Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os 
lançamentos efetuados nos livros/registros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, 
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produzem os mesmos efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como 
o sujeito passivo principal não possui personalidade física, os atos e registros foram 
cometidos pelo seu administrador, que responde solidariamente por seus atos (no caso, 
pela omissão de que forem responsáveis). De forma que, no meu entendimento, pelas 
razões acima expostas, o sócio administrador deverá ser reincluído na lide. 

Quanto ao mérito, como acima relatado, trata-se de omissão de 
receita, já que a fiscalização comprovou a ocorrência da infração fiscal comparando as 
prestações de serviço de transporte efetuadas pela empresa com aquelas declaradas pela 
própria empresa para o fisco, a fim de cálculo do imposto devido. Declarou menos receita 
do que efetivamente auferir, omitindo assim tributo. Portanto, correta está a autuação 
fiscal. 

Questão incidental a ser analisada é a alegação do sujeito passivo, 
na impugnação de fls. 821/823, de que promoveu o recolhimento antecipado do ICMS 
gerado em todas as prestações.  

Tal alegação foi analisada pelas autoridades fiscais, conforme 
diligência de folhas 1428 a 1432, que informaram que a auditoria não compensou os 
valores pagos antecipadamente porque o contribuinte, embora tenha feito o pagamento 
antecipado do ICMS de alguns dos CTRCs, não fez prova de ter assumido os encargos 
financeiros desses pagamentos, conforme determina o artigo 174 do CTE: 

Art. 174. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência 
do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido 
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 
expressamente autorizado a recebê-la. 

Quem assume o encargo do ICMS é o tomador do serviço. É aquele 
que contrata a empresa transportadora, conforme CTRC, pois o valor do imposto está 
embutido no valor pago pelo serviço.   

Nesse sentido, conforme regra do artigo 174 do CTE, a 
restituição/compensação somente poderia ser feita se o contribuinte provasse que 
assumiu o ônus pelo pagamento antecipado do ICMS, ou alternativamente, obtivesse 
autorização expressa dos tomadores dos serviços, e estes não tenham se creditado do 
ICMS das prestações. 

Como não há nos autos tais provas, não é possível a compensação, 
sendo o auto de infração totalmente procedente. 

Passo a analisar o dispositivo legal que prevê a duplicação da multa, 
conforme §1º do artigo 44, inciso I da Lei 9.430/1996. A autoridade fiscal, quando do 
lançamento do crédito tributário, aplicou o referido duplicador, mas em votação cameral 
(folhas 1443 a 1450), por maioria, tal duplicador de 75% foi retirado.  

Conforme regra do referido dispositivo legal, a duplicação da multa 
será efetuada, nos casos de sonegação, fraude ou conluio (artigos 71, 72 e 73 da Lei 
4.502/1964). Ao caso em questão, aplicam-se as disposições do artigo 71: 

Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, 
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais; 

 Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, em 
especial quanto ao pedido de reinclusão do sujeito passivo solidário, dou-lhe provimento, 
para reformar o acórdão cameral e reincluir o sujeito passivo solidário, Sr. Weder 
Rodrigues Barbosa, na lide. Quanto ao mérito, manter a decisão cameral pela procedência 
do auto de infração. Quanto à adequação da penalidade (aplicação do duplicador previsto 
no §1º do artigo 41 da Lei 9.430/1996, reformar o acórdão cameral e aplicar a duplicação 
da multa de 75%, conforme lançamento original. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01346/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Reinclusão do sujeito passivo 
solidário na lide. Acolhida. Maioria.  
 
1 - O sócio administrador, conforme previsão do inciso XII do 
artigo 45 do CTE, é solidariamente responsável por atos que 
praticar, intervier ou pela omissão de que for responsável, 
quando do exercício da função de gerência e/ou administração 
da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e reincluir na lide o solidário WEDER RODRIGUES BARBOSA. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Luis Antônio da Silva Costa, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia, que votaram pela 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo obteve 
receita bruta de R$ 1.254.210,75, tributadas pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no 
período de 01/2009 a 12/2009, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais 
emitidos - CTRC/livros de saída/levantamentos apresentados, etc., referente à prestação 
de serviço de transporte declarado parcialmente na DASN (Declaração Anual do Simples 
Nacional), evidenciando a falta de pagamento do ICMS no valor da diferença de R$ 
40.922,03. 

Arrolado como sujeito passivo solidário: Weder Rodrigues Barbosa, 
como sócio administrador, nos termos do inciso XII do artigo 45 do CTE. 

Dispositivo legal infringido: artigos 13-VII da LC 123/06 c/c artigos 2º, 
3º, 5º, 6º e 16 da Resolução CGSN nº 05/07. 

Penalidade: art. 44, I, §1º da Lei 9.430/1996 c/ redação da Lei 
11.488/2007. 

Nota Explicativa de folhas 04. Autoridade fiscal anexa levantamento 
fiscal onde compara os totais dos documentos emitidos com os totais declarados na DASN 
(folhas 06 e 07). Levantamento analítico nas folhas 08 a 22. Extratos do Simples Nacional 
de folhas 23 a 46. Declarações Anuais do Simples Nacional de folhas 47a 51. Cópias de 
Livros Fiscais de folhas 56 a 123. Mídia digital de folhas 54. 

Devidamente intimados (folhas 124 a 126), os sujeitos passivos não 
comparecem à 1ª Instância. Termo de Revelia de folhas 128. 

Novamente intimados (folhas 131 e 132), os sujeitos passivos 
comparecem à 2ª Instância, apresentando impugnação de folhas 134 a 138 e 148 a 151. 



Em julgamento cameral (folhas 156 a 160), a 2ª Câmara decidiu: 
- por maioria, pela exclusão do sujeito passivo solidário da lide; 
- por unanimidade, quanto ao mérito, considerar procedente o auto 

de infração, mantendo a multa aplicada na peça básica (aplicação da duplicação de 75% 
da multa prevista no §1º do artigo 44, I da Lei 9.430/96). 

Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Superior 
(folhas 162 a 164) pedindo a reinclusão do solidário na lide. 

Devidamente intimados (folhas 169 a 192) os sujeitos passivos não 
apresentam recurso ou contradita.  

É o Relatório. 
 

VOTO 
 
Inicialmente, verifico que o sujeito passivo principal parcelou 100% 

do débito tributário, conforme Termo de Parcelamento nº 2782979 (em anexo).  
O art. 16, do Anexo IX, do RCTE, dispõe que o pedido de 

parcelamento importa em confissão irretratável do débito e encerramento da fase 
contenciosa, quando se tratar de Processo Administrativo Tributário: 

Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: 

I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 
353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica transação ou novação; 

II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 

III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 

IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo administrativo 
tributário. 

O § 2º, do art. 6º da Lei 16.469/09 (regulamento do PAT) veda a 
apreciação de casos em que haja confissão irretratável de dívida. Ocorre que o pedido de 
parcelamento, bem como seu efeito de confissão irretratável da dívida, alcança somente 
aquele que assinou o referido Termo de Parcelamento, não alcançando os demais sujeitos 
passivos solidários, exceto no caso deles também terem assinado o respectivo Termo. 

Como não ficou demonstrado que o sujeito passivo solidário tenha 
também confessado a dívida tributária, em seu próprio nome, persiste a lide e o processo 
deve ser apreciado por este Conselho. 

Passo a analisar o pedido de reinclusão do sujeito passivo solidário 
na lide, interposto pela Representação Fazendária.  

Verifico que a irregularidade fiscal constatada pela fiscalização se 
refere a falta de declaração, pelo sujeito passivo, de prestações de serviço de transporte 
efetuadas pela empresa. Isto é, a fiscalização constatou vários CTRCs emitidos pela 
empresa, mas que não foram declarados como receita, para fins de tributação pelo regime 
do Simples Nacional. Trata-se de clara omissão de receita, que somente ocorreu por ação 
de seus administradores, que assim agiram omitindo tais prestações de serviço da 
declaração ao fisco. 

De forma que, em meu entendimento, a fundamentação da 
solidariedade do sócio administrador não se dá conforme artigo 135 do CTN, mas 
conforme artigo 124 da mesma norma legal: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade do sócio 
administrador dar-se também pelas disposições do inciso I, as determinações do inciso II 



do artigo 124 do CTN remetem para as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 
11.651/91 (Código Tributário do Estado de Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

E, conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os 
lançamentos efetuados nos livros/registros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, 
produzem os mesmos efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como 
o sujeito passivo principal não possui personalidade física, os atos e registros foram 
cometidos pelo seu administrador, que responde solidariamente por seus atos (no caso, 
pela omissão de que forem responsáveis). De forma que, no meu entendimento, pelas 
razões acima expostas, o sócio administrador deverá ser reincluído na lide. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, em 
especial quanto ao pedido de reinclusão do sujeito passivo solidário, dou-lhe provimento, 
para reformar o acórdão cameral e reincluir o sujeito passivo solidário, Sr. Weder 
Rodrigues Barbosa, na lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01350/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de declaração de 
receita na Apuração no Simples Nacional. Omissão de 
pagamento do ICMS.  Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 
será a receita bruta total mensal auferida (Regime de 
Competência) ou recebida (Regime de Caixa), conforme opção 
feita pelo contribuinte. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 
18, caput e § 3º). 
 
2. Considera-se também ocorrida infração quando constatada 
omissão de receitas (Resolução CGSN n° 94/11, art. 85, I). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando o sujeito passivo carrear para os autos provas capazes 
de demonstra a inexigibilidade de parte do crédito tributário 
constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça inicial acusa o sujeito passivo de omitir, na Declaração Anual do 
Simples Nacional, receita bruta de R$ 495.071,62, tributada pelo ICMS no âmbito do 
Simples Nacional, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria, com 
base nas notas fiscais eletrônicas, emitidas referente às operações de revenda de 
mercadorias, resultando em ICMS devido no valor de R$ 10.569,27, já descontados os 
valores declarados em PGDAS pelo contribuinte, conforme demonstrativos e relação das 
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas. Exige-se o ICMS omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Constam como infringidos os arts. 13-VII; 18, § 15-A, da LC 123/06, c/c 

arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, da Res. CGSN nº 94/11 e foi aplicada a penalidade prevista no 
art. 44, inciso I, § 1º da Lei 9.430/1996, c/ redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo solidário o senhor Diego de Paula Faria 

Martinez. 



 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/21. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram em primeira instância, conforme 

termo de revelia de fls. 27. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 37/39): 
 
(a) afirma que 16/07/2015 retificou todos os PGDAS e declarou toda a 

receita auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que 
apresenta;  

 
(b) informa que quando foi lavrado o auto de infração já havia sido 

declarado e parcelado todo o débito em 60 (sessenta) meses; 
 
Requer, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração, 

determinando-se o arquivamento por manifesta ausência de base fática e legal.  
 
O processo foi submetido à apreciação e, conforme resolução de fls. 

57/58, o julgamento convertido em diligência, para: 1) verificar a adequação dos valores 
declarados no PGDAS retificado pelo sujeito passivo antes da ciência da autuação com as 
operações praticadas pelo contribuinte, bem como averiguar se após a exclusão do 
presente auto de infração do imposto declarado no PGDAS retificado espontaneamente e 
também parcelado ainda persiste diferença de imposto a recolher. Se persistir diferença 
de imposto a pagar, apresentar demonstrativo detalhando a referida diferença de imposto; 
(2) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender necessário para a solução da 
lide. 

 
O autor da revisão fiscal se manifestou no seguinte sentido (fls. 64): 
 

“1) Com base nos novos valores que foram 
declarados pelo contribuinte, o valor devido de ICMS é de RS 111,60 
(Cento e onze Reais e sessenta centavos), conforme planilha em anexo.  

 
2) Vale ressaltar que o contribuinte fez o 

parcelamento de sua dívida no dia 16/07/2015 na Receita Federal e o 
mesmo foi “Encerrado por rescisão", pois foram pagas apenas 4 parcelas 
das 60 devidas, conforme planilha em anexo.  

 
Nestes termos, devolvemos os autos ao Delegado e 

ao Supervisor de Fiscalização da Delegacia Regional de Goiânia, com a 
sugestão de alteração do valor devido relativo ao auto de infração em 
questão.”. 
 
Intimado para se manifestar sobre a revisão fiscal (fls.67/68), os sujeitos 

passivos se mantiveram inertes. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 



Conforme autuação, o sujeito passivo foi acusado de omitir, na Declaração 
Anual do Simples Nacional, receita bruta de R$ 495.071,62, tributada pelo ICMS no âmbito 
do Simples Nacional, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria, 
causando omissão de pagamento do ICMS.  

 
Na impugnação em segunda instância, o contribuinte afirma que antes da 

ação fiscal, isto é, em 16/07/2015, retificou todos os PGDAS e declarou toda a receita 
auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que apresenta.  

 
O processo foi submetido à revisão fiscal para aclarar dúvidas e o agente 

do fisco manifestou que, em face dos novos valores declarados pelo contribuinte, o valor 
do ICMS devido passou a ser de RS 111,60 (Cento e onze Reais e sessenta centavos), 
conforme planilha em anexo. 

 
Devidamente intimados para se manifestarem sobre a revisão fiscal 

(fls.67/68), os sujeitos passivos mantiveram-se inertes. 
 
Como o sujeito passivo foi intimado da autuação em 03/08/15, conforme 

documento de fls. 24, a retificação dos PGDAS ocorreu antes da ação fiscal. 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS a recolher de 
R$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos).  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01351/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de declaração de 
receita na Apuração no Simples Nacional. Omissão de 
pagamento do ICMS.  Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 
será a receita bruta total mensal auferida (Regime de 
Competência) ou recebida (Regime de Caixa), conforme opção 
feita pelo contribuinte. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 
18, caput e § 3º). 
 
2. Considera-se também ocorrida infração quando constatada 
omissão de receitas (Resolução CGSN n° 94/11, art. 85, I). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando o sujeito passivo carrear para os autos provas capazes 
de demonstra a inexigibilidade de parte do crédito tributário 
constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 6.730,61 (seis mil, setecentos e trinta reais e 
sessenta e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça inicial acusa o sujeito passivo de omitir, na Declaração Anual do 
Simples Nacional, receita bruta de R$ 770.563,19, tributada pelo ICMS no âmbito do 
Simples Nacional, no per iodo de 01/01/2014 a 31/12/2014, constatada em auditoria com 
base nas notas fiscais eletrônicas emitidas referentes às operações de revenda de 
mercadorias, resultando em um ICMS devido no valor de R$ 7.553,24, já descontados os 
valores declarados em PGDAS pelo contribuinte, conforme demonstrativos e relação das 
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas. Exige-se o ICMS omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Constam como infringidos os arts. 13-VII; 18, § 15-A, da LC 123/06, c/c 

arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, da Res. CGSN nº 94/11 e foi aplicada a penalidade prevista no 
art. 44, inciso I, § 1º da Lei 9.430/1996, c/ redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo solidário o senhor Diego de Paula Faria 

Martinez. 



 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/24. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram em primeira instância, conforme 

termo de revelia de fls. 29. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 39/41): 
 
(a) afirma que 16/07/2015 retificou todos os PGDAS e declarou toda a 

receita auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que 
apresenta;  

 
(b) informa que quando foi lavrado o auto de infração já havia sido 

declarado e parcelado todo o débito em 60 (sessenta) meses; 
 
Requer, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração, 

determinando-se o arquivamento por manifesta ausência de base fática e legal.  
 
O processo foi submetido à apreciação e, conforme resolução de fls. 

59/60, o julgamento convertido em diligência, para: 1) verificar a adequação dos valores 
declarados no PGDAS retificado pelo sujeito passivo antes da ciência da autuação com as 
operações praticadas pelo contribuinte, bem como averiguar se após a exclusão do 
presente auto de infração do imposto declarado no PGDAS retificado espontaneamente e 
também parcelado ainda persiste diferença de imposto a recolher. Se persistir diferença 
de imposto a pagar, apresentar demonstrativo detalhando a referida diferença de imposto; 
(2) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender necessário para a solução da 
lide. 

 
O autor da revisão fiscal se manifestou no seguinte sentido (fls. 66): 
 

“1) Com base nos novos valores que foram 
declarados pelo contribuinte, o valor devido de ICMS é de RS 6.730,61 
(seis mil, setecentos e trinta reais e sessenta  e um centavos), conforme 
planilha em anexo.  

 
2) Vale ressaltar que o contribuinte fez o 

parcelamento de sua dívida no dia 16/07/2015 na Receita Federal e o 
mesmo foi “Encerrado por rescisão", pois foram pagas apenas 4 parcelas 
das 60 devidas, conforme planilha em anexo.  

 
Nestes termos, devolvemos os autos ao Delegado e 

ao Delegado e ao Supervisor de Fiscalização da Delegacia Regional de 
Goiânia, com a sugestão de alteração do valor devido relativo ao auto 
de infração em questão.”. 
 
Intimado para se manifestar sobre a revisão fiscal (fls.69/71), os sujeitos 

passivos se mantiveram inertes. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 



Conforme autuação, o sujeito passivo foi acusado de omitir, na Declaração 
Anual do Simples Nacional, receita bruta de R$ 770.563,19, tributada pelo ICMS no âmbito 
do Simples Nacional, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, constatada em auditoria, 
causando omissão de pagamento do ICMS.  

 
Na impugnação em segunda instância, o contribuinte afirma que antes da 

ação fiscal, isto é, em 16/07/2015, retificou todos os PGDAS e declarou toda a receita 
auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que apresenta.  

 
O processo foi submetido à revisão fiscal para aclarar dúvidas e o agente 

do fisco manifestou que em face dos novos valores declarados pelo contribuinte, o valor 
do ICMS devido passou a ser de RS 6.730,61 (seis mil setecentos e trinta reais sessenta e 
um centavos), conforme planilha em anexo. 

 
Devidamente intimados para se manifestarem sobre a revisão fiscal (fls. 

69/71), os sujeitos passivos mantiveram-se inertes. 
 
Como o sujeito passivo foi intimado da autuação em 03/08/15, conforme 

documento de fls. 27-A, a retificação dos PGDAS ocorreu antes da ação fiscal.  
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS a recolher de 
RS 6.730,61 (seis mil setecentos e trinta reais sessenta e um centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01352/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de declaração de 
receita na Apuração no Simples Nacional. Omissão de 
pagamento do ICMS.  Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
1. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 
será a receita bruta total mensal auferida (Regime de 
Competência) ou recebida (Regime de Caixa), conforme opção 
feita pelo contribuinte. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 
18, caput e § 3º). 
 
2. Considera-se também ocorrida infração quando constatada 
omissão de receitas (Resolução CGSN n° 94/11, art. 85, I). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando o sujeito passivo carrear para os autos provas capazes 
de demonstra a inexigibilidade de parte do crédito tributário 
constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 390,18 (trezentos e noventa reais e dezoito 
centavos).  Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça inicial acusa o sujeito passivo de omitir, na Declaração Anual do 
Simples Nacional, receita bruta de R$ 342.208,80, tributada pelo ICMS no âmbito do 
Simples Nacional, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, constatada em auditoria com 
base nas notas fiscais eletrônicas emitidas referentes às operações de revenda de 
mercadorias, resultando em um ICMS devido no valor de R$ 5.252,56, já descontados os 
valores declarados em PGDAS pelo contribuinte, conforme demonstrativos e relação das 
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas. Exige-se o ICMS omitido, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

 
Constam como infringidos os arts. 13-VII; 18, § 15-A, da LC 123/06, c/c 

arts. 16, 21, 25, 38 e 85, I, da Res. CGSN nº 94/11 e foi aplicada a penalidade prevista no 
art. 44, inciso I, § 1º da Lei 9.430/1996, c/ redação da Lei 11488/2007. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo solidário o senhor Diego de Paula Faria 

Martinez. 



 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/17. 
 
Os sujeitos passivos não se manifestaram em primeira instância, conforme 

termo de revelia de fls. 23. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 33/35): 
 
(a) afirma que 16/07/2015 retificou todos os PGDAS e declarou toda a 

receita auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que 
apresenta;  

 
(b) informa que quando foi lavrado o auto de infração já havia sido 

declarado e parcelado todo o débito em 60 (sessenta) meses; 
 
Requer, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração, 

determinando-se o arquivamento por manifesta ausência de base fática e legal.  
 
O processo foi submetido à apreciação e, conforme resolução de fls. 

53/54, o julgamento convertido em diligência, para: 1) verificar a adequação dos valores 
declarados no PGDAS retificado pelo sujeito passivo antes da ciência da autuação com as 
operações praticadas pelo contribuinte, bem como averiguar se após a exclusão do 
presente auto de infração do imposto declarado no PGDAS retificado espontaneamente e 
também parcelado ainda persiste diferença de imposto a recolher. Se persistir diferença 
de imposto a pagar, apresentar demonstrativo detalhando a referida diferença de imposto; 
(2) prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender necessário para a solução da 
lide. 

 
O autor da revisão fiscal se manifestou no seguinte sentido (fls. 60): 
 

“1) Com base nos novos valores que foram 
declarados pelo contribuinte, o valor devido de ICMS é de RS 390,18 
(Trezentos e noventa Reais e dezoito centavos), conforme planilha em 
anexo.  

 
2) Vale ressaltar que o contribuinte fez o 

parcelamento de sua dívida no dia 16/07/2015 na Receita Federal e o 
mesmo foi “Encerrado por rescisão", pois foram pagas apenas 4 parcelas 
das 60 devidas, conforme planilha em anexo.  

 
Nestes termos, devolvemos os autos ao Delegado e 

ao Supervisor de Fiscalização da Delegacia Regional de Goiânia, com a 
sugestão de alteração do valor devido relativo ao auto de infração em 
questão.”. 
 
Intimado para se manifestar sobre a revisão fiscal (fls.67/68), os sujeitos 

passivos se mantiveram inertes. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 



Conforme autuação, o sujeito passivo foi acusado de omitir, na Declaração 
Anual do Simples Nacional, receita bruta de R$ 342.208,80, tributada pelo ICMS no âmbito 
do Simples Nacional, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, constatada em auditoria, 
causando omissão de pagamento do ICMS.  

 
Na impugnação em segunda instância, o contribuinte afirma que antes da 

ação fiscal, isto é, em 16/07/2015, retificou todos os PGDAS e declarou toda a receita 
auferida e, imediatamente, realizou o parcelamento, conforme documentos que apresenta.  

 
O processo foi submetido à revisão fiscal para aclarar dúvidas, e o agente 

do fisco manifestou que em face dos novos valores declarados pelo contribuinte, o valor 
do ICMS devido passou a ser de R$ 390,18 (trezentos e noventa reais dezoito centavos), 
conforme planilha em anexo. 

 
Devidamente intimados para se manifestarem sobre a revisão fiscal (fls. 

63/65), os sujeitos passivos mantiveram-se inertes. 
 
Como o sujeito passivo foi intimado da autuação em 03/08/15, conforme 

documento de fls. 20, a retificação dos PGDAS ocorreu antes da ação fiscal. 
 
Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 

para considerar procedente em parte o auto de infração, no valor do ICMS a recolher de 
RS 390,18 (trezentos e noventa reais dezoito centavos).  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01417/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Pedido de Revisão Extraordinária. Lançamento 
improcedente. 
 
Quando o sujeito passivo carrear para os autos provas que 
descaracterizem o fato determinante da formalização do 
lançamento, o mesmo deverá ser considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de ICMS e multa formal 
em razão de ter omitido saída de mercadoria. Omissão essa constatada por meio da 
comparação entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o valor 
informado pelo contribuinte, no período de janeiro a outubro de 2014. 

Em suas alegações (fls. 44/51), o autuado afirma que em que pese a 
empresa ser optante pelo Simples Nacional foi tributada, na autuação, pela alíquota do 
ICMS aplicada à pessoa jurídica, tal equívoco se deu em razão de falha no levantamento 
elaborado pela autoridade fiscal, vez que esta não considerou os cupons fiscais emitidos, 
no período, pelo sujeito passivo. Requer a admissão do pedido de revisão extraordinária. 
Acosta aos autos os seguintes documentos a título de prova: planilha (fls. 63) e leitura 
memória fiscal (fs. 67/76). 

 Por meio do Despacho nº 3553/2017-PRES de fls. 120 exarado pelo 
Presidente deste Conselho, os autos foram remetidos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, via Despacho nº 3553/2017-PRES (fls. 120), a fim de que seu 
titular solicitasse ao autuante que com base na documentação e argumentações postas 
pelo contribuinte, verificasse se o que foi apresentado pode produzir, parcial ou 
totalmente, impacto no valor da exigência tributária. 

Os autos retornaram ao SEJUR para nova análise, com a 
manifestação e a inserção de documentos fiscais (fls. 122/126). 



Mediante Despacho nº 2802/2017-PRES de fls. 58 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, d Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que o próprio autuante foi favorável a improcedência do feito, após a 
manifestação (fls. 122 a 123)”. 

Os autos foram encaminhados à Gerência de Recuperação de 
Créditos – GERC, para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de execução fiscal, seja 
procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, nos termos prescritos pelos 
§§ 4º, II e 5º dos artigos 43 e 45, ambos da Lei n° 16.469/09. 

 
Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 

se encontra ajuizada e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Em seguida, foi determinado o encaminhamento ao SESI da Secretaria 
Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior. 

 
É o relatório. 

 
VOTO 

 
 

Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, determina que o Pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar 
fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração 
total ou parcial do lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

II -pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 

[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração refere-se à omissão de saída de mercadoria conforme comparativo 
entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o PGDAS-D, 
correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, suprimindo, 
portanto, o pagamento do imposto. 

O contribuinte manifesta-se no processo alegando que em que pese 
a empresa ser optante pelo Simples Nacional foi tributada, na autuação, pela alíquota do 
ICMS aplicada à pessoa jurídica, tal equívoco se deu em razão de falha no levantamento 
elaborado pela autoridade fiscal, vez que esta não considerou os cupons fiscais emitidos, 
no período, pelo sujeito passivo. Alega, ainda, que não há omissão de saída de 
mercadoria e acosta, aos autos comprovantes de emissão de cupons fiscais relativos ao 
período autuado. Deste modo, há indícios, nos elementos de provas apresentados, que 



parte ou a totalidade das mercadorias vendidas foram acobertadas por documentação 
fiscal. 

Em face dos argumentos e documentos apresentados pela defesa, 
os autos foram convertidos em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, via Despacho nº 3553/2017-PRES (fls. 120), a fim de que seu titular solicitasse 
ao autuante que com base na documentação e argumentações postas pelo contribuinte, 
verificasse se o que foi apresentado pode produzir, parcial ou totalmente, impacto no valor 
da exigência tributária. 

O revisor, no relatório de fls. 122/123, assim se manifestou:  
 
(...) A Leitura da Memória Fiscal referente aos meses de janeiro a outubro 
de 2014 é fato novo no procedimento trazido pelo contribuinte à fase 
recursal e altera completamente a natureza da infração tributária. Tanto é 
verdade que, ao considerar a documentação, ou seja, as totalizações 
mensais dos cupons fiscais emitidos pela empresa, lavrei o auto de infração 
nº 4011702359596, cópia constante dos autos, motivado na omissão de 
pagamento do ICMS em decorrência de Receita Bruta subdeclarada no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – 
Declaratório (PGDAS-D). 

Em conclusão, opino pela improcedência do lançamento efetuado por 
intermédio do AI nº 4011603475687 em virtude do fato anteriormente 
relatado. 

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 150/2018-PRES (fls. 137/138), que considerou: 

(...) Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o próprio autuante foi favorável a 
improcedência do feito, após a manifestação (fls. 122 a 123). 

Assim sendo, no caso em comento, a defesa apresentada pelo 
sujeito passivo foi eficaz no sentido de afastar a acusação fiscal, que restou sem 
procedentes em face das provas materiais anexadas ao feito, confirmada pelo trabalho 
revisional e pela manifestação da Presidência deste Conselho Administrativo Tributário 
devendo, portanto, ser cancelado o auto de infração e exonerado o respectivo crédito 
tributário 

Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01554/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser considerado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor de ICMS de R$ 1.747,83 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais 
e oitenta e três centavos), conforme revisão de fls. 74/75. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora 
Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo obteve receita 
bruta de R$ 786.768,15 tributada no âmbito do Simples Nacional, no período de 1º de 
Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, constatada em auditoria base nos documentos fiscais 
emitidos e demonstrações apresentadas referente à operação com mercadoria, resultando 
em um ICMS de R$ 19.506,32, que deveria constar no PGDAS-D. No entanto o valor 
declarado é de R$ 13.693,11, evidenciado a falta de pagamento do ICMS, no referido 
período, no valor da diferença de R$ 6.856,67, conforme demonstrativo mensal e 
documento, fls. 03 a 28. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta em sede 

de Primeira Instância e motiva o termo de revelia, fl. 31.  
 
Com impugnação à Segunda Instância, fl. 36, o sujeito passivo alega 

que houve cobrança de ICMS no ano de 2014 de acordo com informações prestadas no 
PGDAS; que foi feita uma auditoria na apuração dos impostos no ano de 2014; que 
constatou erro na apuração informada, como falta de isenção do ICMS nos produtos 
industrializados vendidos.  

 
Acosta aos autos PGDAS, 2014, retificados com os valores corretos 

devidos de ICMS e tabela de diferença do imposto devido e pago, onde foi apurado 
pagamento a maior que o devido no valor de R$ 888,40. Junta documentos, fls. 37 a 69.  

 
Pela Resolução nº 13/2018 (fl. 72) a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário por unanimidade de votos encaminha o processo à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe um auditor 
fiscal, preferencialmente o autor do procedimento para se manifestar em relação às 



alegações da empresa autuada, bem como em relação aos PGDAS por ela retificados, e 
após, encaminhar o processo a SEPRO - Setor de Preparo Processual para intimação da 
empresa autuada. 

 
Auditor Fiscal da Receita Estadual comparece aos autos e 

argumenta que de fato os protocolos seguidos pela sistemática Malha Fiscal e do 
Diagnóstico, obtido por intermédio do Business Objects (BO), referentes ao exercício de 
2014, não faziam a separação entre as parcelas tributada e não-tributada pelo ICMS 
constantes do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, por 
essa razão, não foi considerada como Receita Apurada Não-Tributada os valores 
lançados no campo do PGDAS-D. 

 
Afirma que sustentam cálculo fantasioso, demonstrado à folha 40, 

uma vez não ser possível haver tamanha parcela de operações de saída isentas a se 
considerar o montante e a natureza das operações das Notas Fiscais de Entrada, cujas 
planilhas se encontram anexadas à mídia digital. Em resumo, no exercício de 2014, as 
aquisições do contribuinte somaram R$ 1.990.383,49 sendo R$ 350.156,82 de matéria-
prima, o que representa apenas 17,61% do montante, de tal forma, há impossibilidade 
material de ter promovido saída de produtos com isenção, por intermédio de ''venda de 
produção do estabelecimento'' em montante superior às operações tributadas, assim 
entendidas as ''vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros'' que 
representam 82,39% das aquisições. 

 
Determina que o expediente enganoso patrocinado pelo contribuinte 

fica evidente, a título de exemplo, na retificação do mês de maio de 2014. A Receita Bruta 
Apurada (Saídas-Devoluções) soma R$ 56.948,02. No PGDAS-D, que deu base à 
autuação são declarados R$ 11.612,67, a título de '' Revenda de mercadoria'' e R$ 
28.877,45 a título de '' Mercadorias industrializadas pelo contribuinte''. 

 
Por fim requer que se encaminhe os autos à repartição competente 

para providências. Junta documentos (fls. 76 a 78). 
 
O sujeito passivo foi intimado (fls. 81 e 82) a tomar conhecimento da 

Resolução nº 13/2018 querendo manifestar-se. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, consta nos autos que o sujeito passivo omitiu pagamento do ICMS no âmbito 
do Simples.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo contesta o lançamento 

fiscal.  
 
O trabalho revisional aponta que o valor devido ao erário estadual é 

na importância de R$ 1.747,83 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três 
centavos). Em face da tarefa revisional o polo passivo, embora intimado, não apresenta 
contrarrazões, situação que me leva a julgar procedente em parte o lançamento, nos 
termos da revisional.  

 



Assim, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor de ICMS 
de R$ 1.747,83 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), 
conforme revisão de fls. 74/75. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01701/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de receita. 
Demonstrativo da diferença entre relatório das vendas 
realizadas por meio de cartão de crédito e das vendas 
declaradas no programa gerador do documento de arrecadação 
do Simples Nacional - PGDAS-D. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Declara-se improcedente a exigência fiscal, tendo diligência 
realizada nos autos confirmado que o sujeito passivo já havia se 
transferido para o Distrito Federal à época da autuação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo (fls. 43), com arguição de ineficácia de intimação, em razão de ter 
constituído a empresa em Goiás e haver transferido para o distrito Federal desde junho de 
2011. Alega que o contador providenciou a alteração contratual e o CNPJ, mas não 
alterou a inscrição estadual. Afirma ser optante do Simples Nacional. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, a Quarta Alteração Contratual 

(fls. 47 a 49) e Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do distrito 
Federal (fls. 50). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, considerando 

ser necessário investigar se a autuação é devida, pois de acordo com o Espelho de Dados 
da JUCEG registra-se a transferência do contribuinte para outra unidade da Federação 
(fls. 67 a 68), ou seja, neste caso o tributo não seria devido para o Estado de Goiás, por 
meio do Despacho n° 2609/2017-PRES. (fls. 69), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei 
n° 16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Luziânia a fim de que o autuante ou substituto verifique se é devida a 
autuação formulada na peça inicial. 



 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 2609/2017-PRES, 

em relatório (fls. 71), informa ter analisado o contrato social e o espelho gerado pelas 
informações da JUCEG e ter constatado que a empresa já se encontrava cadastrada no 
Distrito Federal na data da lavratura do auto de infração, sendo assim sujeita, no polo ativo 
da relação tributária, ao jugo do Distrito Federal. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 1696/2018-PRES. (fls. 73), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração, lavrado em 15/04/2015, é de omissão de receita, no período de 
01/05/2013 a 31/12/2013, conforme demonstrativo da diferença entre relatório das vendas 
realizadas por meio de cartão de crédito e das vendas declaradas no programa gerador do 
documento de arrecadação do simples nacional - PGDAS-D, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência de ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
A requerente trouxe aos autos elementos (contrato social e espelho 

de dados da JUCEG) que motivaram a baixa dos autos em diligência para que agente do 
Fisco verificasse se é devida a autuação (Despacho n° 2609/2017-PRES, fls. 69). 

 
O autor do lançamento, em relatório (fls. 71), informou ter analisado o 

contrato social e o espelho gerado pelas informações da JUCEG e ter constatado que a 
empresa já se encontrava cadastrada no Distrito Federal na data da lavratura do auto de 
infração, sendo assim sujeita, no polo ativo da relação tributária, ao jugo do Distrito 
Federal. 

 



A diligência realizada confirmou que o sujeito passivo já havia se 
transferido para o Distrito Federal à época da autuação, tornando improcedente o presente 
lançamento. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01888/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS. 
Comparativo de Vendas por Cartão com Vendas Informadas em 
PGDAS. Procedência em parte. 
 
O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.939,15 (dezoito mil, novecentos e 
trinta e nove reais e quinze centavos), conforme revisão de fls.97. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Ferreira de Sousa, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o auto de infração da exigência de ICMS no valor de R$ 
119.461,04 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), 
multa formal, mais acréscimos legais, decorrente de omissão do pagamento em virtude de 
presunção legal de saídas de mercadorias sem documentação fiscal, conforme o 
comparativo entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito/débito e o 
valor informado pelo contribuinte no PGDAS, nos meses de fevereiro, março, abril, maio, 
junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, IX, “b”, 64, § 2° e 66, da 

Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 356-C e 356-F, do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas WILMA APARECIDA 

DE MORAIS TOLENTINO, KATARINA AMARAL VASCONCELOS CIRILO e GABRIELLA 
VIEIRA DE QUEIROZ, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4 a 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da diferença de valores por período Cartão X PGDAS (fls. 7 a 8) e mídia CD 
(fls. 14), dentre outros documentos. 

 
Regularmente intimados, o sujeito passivo e os solidários não 

comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 27). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 44 a 56), onde contesta apenas os dados dos meses de outubro, novembro 



e dezembro de 2014, pois, conforme o mesmo, ocorreu falha humana de parametrização, 
e o sistema de escrita fiscal da contabilidade exportou para o PGDAS quantia menor do 
que o montante constante de Cupom Fiscal – e correspondente LEITURA DE MEMÓRIA 
FISCAL anexada à presente, bem como cópia dos livros Registro de Saídas e Registro de 
Apuração do ICMS, na forma exposta em tabela inclusa (fls. 55). 

 
A impugnante concorda com a exigência do crédito tributário nos 

meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e setembro de 2014, inclusive com o cálculo 
do ICMS e multa pelo regime de tributação normal, ou seja, fora do regime do Simples 
Nacional, conforme o auto de infração. 

 
Os solidários, revéis, não apresentam impugnação em Segunda 

Instância, tendo sido lavrado em desfavor dos mesmos Termo de Perempção (fls. 42). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 033/2018 (fls. 91 a 92), converte o julgamento em diligência junto à 
DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE GOIÂNIA para que seu titular determine 
a agente do fisco que promova revisão fiscal à vista da tabela anexa (fls. 93), 
desenvolvendo investigação no sentido de verificar a procedência ou não das alegações 
do sujeito passivo, e respectivos documentos de prova anexados pelo mesmo aos autos 
(fls. 070/088), bem como realizar diligências que entender necessárias, observando os 
seguintes parâmetros: 1) Eventuais diferenças sujeitas à tributação pelo regime do 
Simples Nacional devem ser exigidas mediante novo lançamento do crédito tributário; 2) 
Apurar o montante correto da diferença devida no presente processo (regime normal de 
tributação), à vista da diligência empreendida, anexando a este as planilhas 
correspondentes, para todos os meses deste auto de infração. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 033/2018, em relatório 

(fls. 98), informa ter notificado o contribuinte a apresentar toda documentação fiscal que 
comprove a veracidade das retificações efetuadas no PGDAS dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2014. 

 
Após a entrega da documentação solicitada, efetuada a análise das 

mesmas, o diligenciador verificou que as retificações dos PGDAS nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2014, condizem com a soma dos cupons fiscais emitidos nos 
respectivos meses. 

 
Revisou então o demonstrativo da diferença de valores por período 

Cartão X PGDAS, juntando-o ao processo (fls. 97). 
 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários não se manifestam 

acerca do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata o auto de infração da exigência de ICMS no valor de R$ 

119.461,04 (cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), 
multa formal, mais acréscimos legais, decorrente de omissão do pagamento em virtude de 
presunção legal de saídas de mercadorias sem documentação fiscal, conforme o 



comparativo entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito/débito e o 
valor informado pelo contribuinte no PGDAS, nos meses de fevereiro, março, abril, maio, 
junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. 

 
O sujeito passivo, em seu comparecimento ao processo, trouxe aos 

autos razões e elementos que motivaram a baixa dos autos em diligência para revisão 
fiscal, conforme a Resolução n° 033/2018 (fls. 91 a 92). 

 
A revisão (fls. 97), após efetuar as correções solicitadas pela defesa 

e pela Resolução n° 033/2018, apurou o ICMS a recolher no valor de R$ 18.939,15 
(dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos). 

 
O sujeito passivo concordou tacitamente com a revisão, porque 

intimado, não se manifestou acerca de seu resultado. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 18.939,15 (dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), 
conforme revisão de fls. 97. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01890/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração, tendo revisão 
realizada nos autos constatado que não houve a omissão de 
imposto nele denunciada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração, conforme revisão de fls. 84/90. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração exige do sujeito passivo o pagamento do ICMS no 
valor de R$ 5.493,38 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e oito 
centavos), multa, mais acréscimos legais, em virtude de omissão de pagamento do 
imposto decorrente de obtenção de receita bruta no âmbito do Simples Nacional, no 
exercício de 2013, sem declarar no PGDAS. 

 
Identificada como solidário a pessoa física JOSÉ PEDRO MARTINS 

DOS SANTOS, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 7) contendo os arquivos XML de NF-e-Entradas, NF-e-Saídas, planilhas 
demonstrativas de cálculos, extratos de EFD e relatórios de auditoria. 

 
A autora do lançamento requereu o apensamento a estes autos do 

PAT n° 4.01.16.005064.68 (fls. 8). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 15 a 30), formulando em preliminar arguição de exclusão do solidário da 
lide. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que todas 

as receitas auferidas pela empresa foram oferecidas à tributação do Simples Nacional. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença nº 398/2017-JULP 
(fls. 42 a 45). 

 



Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 
recurso voluntário (fls. 61 a 67), argumentando que a presente autuação foi lavrada em 
decorrência de auditoria baseada na redução Z do ECF e Notas Fiscais Eletrônicas, 
porém, a fiscalização considerou como receita operações constantes no ECF que 
possuem diferente classificação. 

 
Verifica-se no levantamento fiscal a presença de notas fiscais 

canceladas, de remessa para conserto, bonificação, até mesmo a presença de notas 
fiscais duplicadas. 

 
Para a comprovação de que todas as operações da empresa foram 

regularmente tributadas, requer a apreciação de planilha demonstrativa constante de CD 
juntado aos autos (fls. 77) demonstrando todas as operações do período. 

 
Finalizam pedindo a improcedência do lançamento, ou, 

sucessivamente, afastada a aplicação da multa exigida, bem como a realização de 
diligência para confirmação das informações prestadas neste recurso. 

 
Juntam mídia CD (fls. 77) contendo planilha com lista de notas fiscais 

eletrônicas, em que aponta as seguintes irregularidades no levantamento fiscal: a) Notas 
fiscais emitidas com registro também em ECF (CFOP: 5.929 e 6.929); b) Remessa em 
comodato; c) Outras operações no ECF; d) NOTAS FISCAIS DUPLICADAS; e) Notas 
fiscais que não existem; f) Notas fiscais canceladas; g) Notas fiscais de remessa de 
mercadoria ou bem para conserto ou reparo (CFOP: 5.915). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 012/2018 (fls. 84 a 85), converte o julgamento em diligência junto à 
DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE GOIÂNIA para que seu titular determine 
a agente do fisco que promova revisão do levantamento fiscal, à vista dos possíveis 
equívocos cometidos pelo autuante, listados pela defesa na mídia CD-R anexada ao feito 
(fls. 77), manifestando-se conclusivamente ao final, inclusive juntando ao processo novas 
planilhas que contemplem o montante efetivamente devido pelo contribuinte, se for o caso. 

 
A autora do lançamento, atendendo a Resolução n° 012/2018, em 

relatório (fls. 86 a 90), informa ter elaborado novos demonstrativos, excluindo as saídas 
com CFOP 5929/6929 e outros. Na relação dos documentos fiscais, baixada através do 
BO, foram corrigidos os valores, conforme demonstram os RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
e DEMAIS DOCUMENTOS FISCAIS, gravados em CD anexo. 

 
Na REVISÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, reconsiderando o 

RESULTADO das AUDITORIAS, NÃO HOUVE OMISSÃO DE IMPOSTO E/OU MULTA 
FORMAL, SEU RESULTADO É ZERO. 

 
Incluso no relatório da revisão os seguintes demonstrativos: Resumo 

Vendas por CFOP (fls. 87), Comparativo NF-e X PGDAS (fls. 88), Demonstrativo de 
Cálculo do ICMS Devido no Regime do Simples Nacional (fls. 89) e Demonstrativo de 
Cálculo das Receitas Auferidas C/ Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (fls. 90). 

 
Intimados (fls. 97 a 99), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestam acerca do resulta dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 



 
V O T O 

 
 
O auto de infração exige do sujeito passivo o pagamento do ICMS no 

valor de R$ 5.493,38 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e oito 
centavos), multa, mais acréscimos legais, em virtude de omissão de pagamento do 
imposto decorrente de obtenção de receita bruta no âmbito do Simples Nacional, no 
exercício de 2013, sem declarar no PGDAS. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, trazendo aos autos razões e elementos que motivaram a baixa dos 
autos em diligência para revisão fiscal. 

 
A revisão (fls. 86 a 90), realizada pela própria autora do lançamento, 

constatou que NÃO HOUVE OMISSÃO DE IMPOSTO, reconsiderando o RESULTADO 
das AUDITORIAS. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração, conforme revisão de fls. 86 a 90. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01894/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Simples Nacional. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 730,42 (setecentos e trinta reais e 
quarenta e dois centavos), conforme revisão de fls. 58/59. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo obteve receita 
bruta de R$ 402.069.30 tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período 
de 01/01/2014 a 01/12/2014, referente à operação com mercadoria, resultando em um 
ICMS de R$ 6.237,50 que deveria constar no PGDAS-D. No entretanto, o valor declarado 
é de R$ 0,00 evidenciado a falta de pagamento do ICMS, no referido período no valor da 
diferença de R$ 6.237,50, conforme demonstrativo mensal e documentos acostados aos 
autos, fls. 03 a 11. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários os identificados, fls. 4 e 5. 
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados não se manifestam e 

motivam o termo de revelia, fls. 18 e também o de perempção, em face do polo passivo 
coobrigado identificado à fl. 05, fls.33.  

 
Impugnando o lançamento, em sede de Segunda Instância, o sujeito 

passivo e o polo passivo solidário Waldir Barbosa da Cruz alegam que, em 03/12/2014 o 
contribuinte emitiu a NF 1568, série 1. no valor de R$ 441.980,00. Porém no mesmo dia, o 
cliente recusou a nota fiscal, exigindo a emissão de duas outras totalizando o mesmo 
valor, a saber: NF 1569, série 1, valor R$ 149.239,18 e NF 1570, série 1, valor R$ 
262.740,82. Entretanto, a NF 1568 não foi cancelada no mesmo dia. Somente em 
23/02/2015 é que foi feita uma nota fiscal de anulação, a NF 1604, série 1 , valor R$ 
441.980,00 para evitar o pagamento do imposto em duplicidade. 

 
Inferem que a NF 1604 foi emitida em conformidade com a lei, 

mencionando a chave de acesso da NF indevida (NF 1568). Ademais, as NFs 1569 e 



1570 somadas, correspondem ao valor exato da NF 1568. Requerem a improcedência do 
feito. Juntam documentos (fls. 37 a 48) 

 
Pela Resolução nº 098/2018 a Terceira Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligência, remetendo os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu titular, designe 
auditor fiscal para: verificar, à vista das razões e documentos trazidos pela defesa, se 
efetivamente ocorreu a substituição da NF-E afirmada pelo sujeito passivo e se esta 
substituição se traduz em redução de receita não considerada pelo Fisco no mês de 
setembro de 2014; admitida, em face da verificação descrita no item 1, alteração do valor 
da omissão apontada no auto de infração, elaborar demonstrativos, nos mesmos moldes 
dos acostados a peça básica; fornecer outros elementos que entender úteis à solução da 
presente lide (fls. 51 e 52). Juntam documentos (fls. 55 a 57) 

 
Em atenção à resolução supra a Agência Fazendária Especial de 

Aparecida de Goiânia, depois de discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, informa apesar da nota de anulação não ter sido dentro do exercício 
fiscalizado, 2014, o que originou a autuação da NFE nº. 1568, a anulação ocorreu antes 
do início da ação fiscal, 23/02/2015 (a ação fiscal iniciou em 05/07/2016). Dessa forma, no 
mês de dezembro de 2014 não há ICMS a autuar, reduzindo assim, o valor total de R$ 
13.282,66 para R$ 730,42, conforme demonstrativo de cálculo de ICMS do Simples 
Nacional, fls. 58/59.      

 
Do trabalho revisional os sujeitos passivos foram intimados, fls. 60 e 

61.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Trata-se de lançamento amparado em Auditoria Específica de 
Mercadoria que detectou, incialmente, uma suposta omissão de receitas no exercício de 
2014, no valor de R$ 441.980,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta 
reais).  

 
A defesa argumentou tal omissão não ocorreu, uma vez que esse 

valor foi originado de uma nota fiscal, qual seja, NFE 1568, excluída no exercício seguinte 
e para tanto juntou provas. 

 
Levado a julgamento, a Terceira Câmara Julgadora converteu o feito 

em diligência, conforme fls. 51/52, onde constatou-se que a mácula apontada na ação 
fiscal inicial não mereceu guarida, já que a NFE 1568, usada como base da suposta 
omissão, foi anulada no exercício seguinte, antes, portanto, do início do procedimento 
fiscal, concluindo, assim, pela ausência de ICMS a ser recolhido em dezembro de 2014 e 
reduzindo o valor de R$ 13,282,66 (treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e 
seis centavos) para R$ 730,42 (setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos). 

 
Como se nota, as duas notas fiscais que substituíram a NFE 1658, 

quais sejam NFE 1569 e 1570 perfazem o valor exato da nota substituída. Além do mais, o 
e-mail juntado aos autos, fl. 45, demonstra que realmente não houve a circulação de 
mercadoria pela operação formalizada na NFE 1568, impossibilitando vínculo obrigacional 
relativo ao pagamento de ICMS.  
 



 
Por fim, seguindo a orientação exata do artigo 141, §1º, inciso IV do 

Decreto nº. 4852/97 – RCTE/GO, o contribuinte pode retificar o documento mesmo que 
expirado seu prazo de anulação.  

 
Ante o exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 730,42 (setecentos e trinta reais e quarenta e dois 
centavos), conforme revisão de fls. 58/59. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01899/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Obtenção de receita bruta tributada pelo ICMS no 
âmbito do Simples Nacional. Lançamento improcedente.  
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018 decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os conselheiros Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 1.345.976,50 tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais 
emitidos, referente à operação com mercadoria/prestação de serviço, resultando em um 
ICMS de R$ 29.316,13. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13-
VII e 18, § 15-A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 
e 85, inciso I, todos da Resolução CGSN nº 94/11, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9430/1996 com a redação conferida pela Lei 
nº 11.488/2007. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: RODRIGO DE 
OLIVEIRA MARTINS DIAS, nos termos do artigo 45, inciso IX, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 06/09, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação ao 
solidário. 

Ciente, o sujeito passivo, por meio de seu representante legal, 
ingressa com impugnação às fls. 12/13. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 195/198 pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 



Os sujeitos passivos foram intimados da decisão supra, tendo sido 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 204.  

Em grau de Recurso Voluntário (fls. 206/207), o sujeito passivo alega 
que os documentos anexados aos autos demonstram materialmente, e sem sombra de 
dúvidas, que em todos os casos relacionados na auditoria, o que realmente ocorreu foram 
operações de vendas de veículos usados, realizadas por força do contrato de consignação 
ou contrato em comissão, configurando mera intermediação de negócio, e, portanto, não 
estão sujeitas à incidência de ICMS, conforme Parecer Normativo nº 007/09-SAT. Requer, 
assim, a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Não havendo preliminares a serem analisadas, estando presentes os 
pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a autuada obteve receita bruta 
no valor de R$ 1.345.976,50 tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no 
período de 01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nos documentos 
fiscais emitidos, referente à operação com mercadoria/prestação de serviço, resultando 
em um ICMS na importância de R$ 29.316,13. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega que os documentos 
em anexo, demonstram que todos os casos relacionados na auditoria, o que realmente 
ocorreu foram operações de vendas de veículos usados, realizados por força de contrato 
de consignação ou contrato em comissão, configurando mera intermediação de negócio, e 
portanto, não estão sujeitas à incidência de ICMS. Alega, ainda, que os documentos 
anexados aos autos demonstram materialmente, e sem sombra de dúvidas, que em todos 
os casos relacionados na auditoria, o que realmente ocorreu foram operações de vendas 
de veículos usados, realizadas por força de contrato de consignação ou contrato em 
comissão, configurando mera intermediação de negócio e, portanto, não estão sujeitas a 
incidência do ICMS.  

No caso em comento, o entendimento de que as operações de venda 
de veículos usados sempre estariam sujeitas à incidência de ICMS, sob a argumento de 
que os veículos usados, em quaisquer circunstâncias, seriam mercadorias para os 
estabelecimentos que praticam operações envolvendo esses bens não encontra respaldo 
na legislação tributária estadual, tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Com objetivo de solucionar de forma harmônica e racional a matéria, 
a Gerência de Políticas Tributárias da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás expediu 
Parecer Normativo nº 07/2009-SAT, na qual orienta que as operações de vendas de 
automóveis usados realizadas por empresas do ramo, por conta e ordem do proprietário 
do veículo, desde que em decorrência de celebração de contrato estimatório ou contrato 
de comissão, com cláusula de depósito, entre este e o estabelecimento revendedor de 
carros usados, não estão sujeitas à incidência do ICMS. 

Quanto ao argumento de que as cópias dos contratos anexados aos 
autos não teriam cumprido o disposto no artigo 221 do NCC, pelo qual os seus efeitos não 



se operariam em face de terceiros, antes registrado no registro público, por si só, não 
constitui argumento suficiente para descaracterizar a natureza das operações de vendas 
de veículos usados, realizadas por força dos referidos contratos de consignação, a ponto 
de permitir ao fisco afirmar que, em razão da falta de reconhecimento de firma nos 
referidos contratos, as operações de venda dos veículos usados transmudou de 
intermediação de negócio, sujeita à incidência do ISS para a de circulação de mercadorias 
sujeitas à incidência do ICMS. 

Por conseguinte, a análise dos mencionados contratos de 
consignação deve ser feita em conjunto com os demais elementos de prova colacionados 
pela defesa, especialmente as notas fiscais de entrada, emitidas pela recorrente em nome 
dos vendedores consignantes, constando como natureza da operação: “entrada de veículo 
em consignação”, bem como as notas fiscais de saída, também emitidas pela recorrente, 
destinadas ao compradores dos veículos, indicando como natureza da operação: “venda 
de mercadoria recebida em consignação”. 

É manifesto que existe perfeita vinculação entre os documentos 
fiscais de entrada e os de saída emitidos pela recorrente relativos a um mesmo veículo, 
conforme se percebe na análise do campo “descrição dos produtos/serviços”, onde estão 
identificados pela placa, chassis, renavan e demais dados do veículo. 

Outrossim, quanto ao outro argumento de que parte dos contratos de 
consignação apresenta consignantes distintos dos proprietários de direto dos veículos 
registrados no sistema do DETRAN/GO, também é irrelevante para descaracterizar a 
natureza do negócio como mera intermediação pois que, no direito brasileiro a 
transferência de bens móveis efetiva-se com a tradição, nos termos do Novo Código Civil, 
in verbis: 

Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios 
jurídicos antes da tradição. 

Ou seja, sendo o bem móvel, um veículo automotor, por 
consequência da regra geral, a transferência de sua propriedade ocorrerá pela simples 
tradição do bem. Assim sendo, a transferência de titularidade do direito de propriedade do 
referido veículo junto ao DETRAN é mera formalidade e de inteira responsabilidade do 
novo proprietário. 

Neste sentido, caminhou a Súmula nº 132 do Superior Tribunal de 
Justiça: “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo 
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, pois mesmo 
que não conste registro da transferência nos registros do DETRAN ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, poderá provar por outros meios de prova, até por 
testemunhas de que havia alienado o veículo antes da ocorrência do acidente e livrar-se 
da responsabilidade por danos materiais ou morais. 

Nos presentes autos, às fls. 20 a 173, elementos de prova 
colacionados pela recorrente, contendo as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída 
e os respectivos contratos de consignação, todos pareados e vinculados entre si 
conduzem à conclusão de que as operações em comento são originários de consignação, 
portanto, insertas no campo de incidência do ISS e não do ICMS. 

Neste mesmo sentido caminhou o Parecer Normativo nº 007/09-SAT, 
in verbis:  



Concluímos que, a aplicação da legislação tributária há se dar em harmonia 
com os institutos de direito consubstanciados em nosso ordenamento 
jurídico, não se admitindo interpretações dissociadas da realidade dos 
fatos, que impliquem em inserir no campo da incidência do ICMS as 
atividades que, por força de lei complementar estejam sujeitas à incidência 
de tributo municipal. 

Considerando o contexto jurídico em que se encontra inserida a matéria e 
também a necessidade de definição de regras objetivas para orientarem as 
ações da SEFAZ/GO e dos contribuintes, fixamos as seguintes regras 
aplicáveis às operações realizadas por conta e ordem de terceiros ou por 
conta própria pelos estabelecimentos revendedores de veículos usados: 

1 – é necessário que conste do contrato social da empresa regularmente 
registrada na JUCEG, que a empresa exercerá atividade de intermediação 
de negócios com carros usados, mediante contrato de comissão, com 
cláusula de depósito, ou contrato estimatório celebrado com não 
contribuinte do ICMS. 

2 – a operação com veículo usado, quando realizada em cumprimento de 
contrato de comissão ou de contrato estimatório, com firma reconhecida do 
proprietário comitente ou consignante, e desde que contenha informações 
sobre o valor da comissão, as características e o preço do veículo, se 
enquadra na atividade de intermediação prevista no item 10.05 da Lista de 
Serviços anexa à LC 116/03, portanto, a qual está sujeita à incidência de 
ISS de competência municipal. 

3 – nos casos em que os veículos usados forem adquiridos (pagamento ou 
permuta) pelo estabelecimento comercial com objetivo de revenda, o 
referido veículo estará qualificado como mercadoria, devendo o 
estabelecimento consulente adotar os seguinte procedimentos. 
 

Portanto, diante do Parecer acima mencionado, somente ocorreria a 
incidência do ICMS, nas operações com veículos usados adquiridos pela recorrente com 
objetivo de revenda, o que não foi o caso, em nenhuma das ocorrências que motivaram a 
lavratura do presente lançamento. 

Sendo assim, diante das provas colacionadas aos autos pela defesa, 
restou demonstrado que a autuada não praticou a infração estampada na basilar, logo, 
não me resta outra alternativa a não ser declarar a improcedência do presente auto de 
infração. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02022/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS. Apuração indevida pelo SIMPLES NACIONAL, quando 
encontrava-se desenquadrada do referido regime. Improcedente.    
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento que exige o 
ICMS apurado de ofício pelo regime normal, quando restar 
comprovado que os recolhimentos efetuados pelo SIMPLES 
NACIONAL, foram em valores superiores ao exigido no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS no período de 01/01/2010 a 
31/12/11, período no qual encontrava-se desenquadrada do SIMPLES NACIONLA e, no 
entanto, continuou a apurar e pagar o imposto segundo as regras daquele regime.  

 
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no termo de revelia de fls. 132. 

 
Novamente intimada a empresa autuada compareceu ao processo 

por meio da peça de fls. 139 a 143, pleiteando a improcedência do lançamento. Primeiro 
porque o desenquadramento do SIMPLES NACIONAL ocorreu em função da inscrição do 
Processo n. 3032754186746 originou-se de um auto de infração exigindo multa formal por 
descumprimento de uma notificação para apresentação de livros e documentos fiscais, 
cujo prazo havia sido prorrogado, portanto, referido auto havia sido lavrado indevidamente. 
Segundo, porque o autor do procedimento não deduziu os valores de ICMS recolhido no 
regime do Simples Nacional. 

 
Em sessão realizada no dia 19/11/15 a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, converteu o julgamento em diligência por meio 
Resolução n. 118/2015, de fls. 154 e 155, solicitando esclarecimentos do autor do 
procedimento sobre a alegação de lavratura indevida do auto de infração inscrito na dívida 
ativa, feita pela empresa autuada, situação que foi confirmada pelo auditor fiscal, 
alegando, porém, que não possuía competência para cancelar o auto de infração e 
tampouco o desenquadramento do SIMPLES NACIONAL.  

 



Diante do fato a Segunda Câmara converteu novamente o 
julgamento em diligência por meio da Resolução n. 61/18, de fls. 167 e 168, 
encaminhando o processo à COORDENAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, para 
manifestação, tendo o processo retornado a julgamento com a informação de fls. 173 a 
172, dizendo da impossibilidade de promover o reenquadramento retroativo da empresa 
no SIMPLES NACIONAL. 

 
É o relatório. 
    
                         VOTO 
 
 
Da análise do processo extrai-se que razão assiste a empresa 

autuada na sua alegação relacionada a lavratura indevida do Auto de Infração n. 
3032754186746, cuja inscrição na dívida ativa implicou no seu desenquadramento do 
SIMPLES NACIONAL, situação reconhecida pelo próprio autor do procedimento que 
alegou, no entanto, não possuir competência legal para promover a correção do ato, 
situação que foi confirmada pela COORDENAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL da 
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCZALIZAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA 
DO ESTADO DE GOIÁS, por meio do DESPACHO n. 144/2018, de fls. 172 a 173. 

 
Em que pese a gravidade da situação, na sustentação oral durante a 

sessão de julgamento o Representante Fazendário WASHINGTON LUIS FREIRE DE 
OLIVEIRA, informou que por meio de consulta ao HISTÓRICO DE PAGAMENTO no 
sistema SEFAZ, verificou que os recolhimentos de ICMS efetuados pela empresa autuada 
apurados no SIMPLES NACIONAL, que deveriam ter sido deduzidos do valor apurado 
pelo fisco, foram em valor superior ao exigido no auto de infração. 

 
Diante desse fato, solicitamos a juntada ao processo dos extratos de 

fls. 179 a 182, comprovando que o ICMS recolhido pela empresa autuada pelo SIMPLES 
NACIONAL, no período abrangido pelo auto de infração, era no valor de R$ 10.815,78 
(dez mil, oitocentos e quinze reais e setenta e oito centavos), situação que, 
independentemente de qualquer outro fato, impõe a declaração de improcedência do 
presente auto infração que exige a importância de R$ 10.026,58 (dez mil, vinte e seis reais 
e cinquenta e oito centavos), relativamente ao mesmo período.  

 
À conta do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, 

para declarar improcedente o lançamento. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Falta de recolhimento do ICMS no âmbito do Simples Nacional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02065/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de imposto decorrente de obtenção de 
receita bruta em valor tributado pelo ICMS no âmbito do Simples 
Nacional. Conversão em diligência. Procedência do auto de 
infração. 
 
Provado na diligência colacionada aos autos que o sujeito 
passivo não trouxe elementos capazes de comprovar que o 
montante dos débitos foi apurado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e que foram pagas a primeira parcela e as 
subsequentes, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo obteve receita bruta de R$ 
3.095.959,07, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2014, constatada em auditoria com base nos documentos 
fiscais emitidos e demonstrações apresentadas, referente à operação com mercadoria, 
resultando em um ICMS de R$ 109.500,87, que deveria constar no PGDAS-D, conforme 
demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em decorrência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 13, VII, 18, § 15-A, da LC 

123/06, c/c art. 16, 21, 25,38 e 85, I da Res. CGSN nº 94/11. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 44, I, §1º, da Lei 

9.430/1996, com redação da Lei 11.488/2007. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos mídia em CD 

e planilha de detalhamento do crédito tributário. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em Primeira 

Instância fls. 06 e 07, o mesmo não compareceu, sendo lavrado termo de revelia às fls. 
08. 

 
Sendo o processo sujeito ao Duplo Grau, foi encaminhado à 

Segunda Instância e intimado o sujeito passivo para apresentar impugnação. 
 



A seguir, o sujeito passivo compareceu aos autos, apresentando 
Impugnação à Segunda Instância, onde alega que aderiu ao programa de parcelamento 
do Simples Nacional, em 11/05/2016, com o objetivo de pagar os débitos tributários em 
nome da empresa, conforme documento em anexo. 

 
Aduz que o montante dos débitos foi apurado pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, sendo paga a primeira parcela e as subsequentes. 
 
Ocorre, que devido a um lapso no sistema de processamento do 

referido órgão, não constou a adesão ao benefício. 
 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
Em seguida, pela Resolução nº 88/2018, a Quarta Câmara Julgadora 

do CAT converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, para que determine auditor fiscal no sentido de 
verificar a adequação dos valores declarados no PGDAS pelo sujeito passivo antes da 
ciência da autuação com as operações praticadas pelo contribuinte, bem como averiguar 
se após a exclusão do presente auto de infração do imposto declarado no PGDAS e 
também parcelado ainda persiste diferença de imposto a recolher. Se persistir diferença 
de imposto a pagar, apresente um demonstrativo detalhando a referida diferença de 
imposto.   

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo tomou 

conhecimento da Resolução nº 88/2018 e quedou-se inerte. 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho os fundamentos da diligência de 

fls. 30 e 31. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 
  
“Em primeiro lugar cumpre destacar que não houve alteração do 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório 
(PGDAS-D) antes ou após a data da autuação. Portanto, os valores são rigorosamente os 
mesmos. Assim, é negativa a resposta ao primeiro questionamento constante da 
RESOLUÇÃO mencionada.  

 
Abaixo, planilha detalha o número da declaração, a competência, a 

data e a natureza do PGDAS-D enviado pelo contribuinte, conforme informações extraídas 
do sítio da Receita Federal. 

 
 
WDTA – WD TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO LTDA –ME 
            RELAÇÃO DE PGDAS-D  EXERCÍCIO 2014 
Nº DECLARAÇÃO  COMPETÊNCIA  DATA DE ENVIO  NATUREZA 
13188455201401001            JAN/14           19/02/2014      ORIGINAL 
13188455201402001            FEV/14           17/03/2014      ORIGINAL 
13188455201403001            MAR/14          16/04/2014      ORIGINAL 
13188455201404001            ABR/14           16/05/2014      ORIGINAL 



13188455201405001            MAI/14            16/06/2014      ORIGINAL 
13188455201406001            JUN/14            21/07/2014      ORIGINAL 
13188455201407001           JUL/14             01/09/2014      ORIGINAL 
13188455201408001        AGO/14              18/09/2014       ORIGINAL 
13188455201409001       SET/14                15/10/2014       ORIGINAL 
13188455201410002       OUT/14           17/12/2014 RETIFICADORA       
13188455201411001       NOV/14              18/12/2014        ORIGINAL 
13188455201412002      DEZ/14             22/01/2015 RETIFICADORA 
 
 
       
Em segundo lugar, vale esclarecer, conforme parecer saliente à folha 

22 dos autos, que o referido parcelamento ocorreu em 11 de maio de 2016, portanto, em 
data anterior à lavratura do auto de infração. 

 
Neste caso é muito importante deixar assentado que o referido 

parcelamento se refere à tributação originária da receita declarada pelo contribuinte no 
PGDAS-D. 

 
Por outro lado, a autuação foi motivada na receita omitida, ou seja, 

não declarada no PGDAS-D, consoante documentação anexada aos autos em mídia 
digital, cuja comprovação material se sustenta no montante de notas fiscais eletrônicas 
emitidas no período. 

 
De tal forma, também é negativa a resposta ao quesito de que “após 

exclusão do presente auto de infração do imposto declarado no PGDAS e também 
parcelado ainda persiste diferença de imposto a recolher. 

 
Assim sendo, pede-se a manutenção do auto de infração conforme 

lançamento original.” 
 
Dito isso, o Sujeito Passivo em sua Impugnação à Segunda Instância 

não trouxe elementos capazes de comprovar que o montante dos débitos foi apurado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda e que foram pagas a primeira parcela e as 
subsequentes, já que a auditoria realizada na diligência apurou que o ICMS exigido é da 
parte não declarada do PGDAS, enquanto o sujeito passivo parcelou apenas a parte 
declarada do PGDAS, levando à improcedência do recurso e total procedência do auto de 
infração. 

 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para considerar procedente o 
presente auto de infração no valor do ICMS de R$ 109.500,87 (cento e nove mil, 
quinhentos reais e oitenta e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Importação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00677/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de exclusão de solidários da 
lide. Acolhidas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Importação 
de mercadorias. Falta de inclusão de despesas aduaneiras na 
base de cálculo do imposto. Reforma da decisão cameral. 
Procedência. 
 
1. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário da lide,  não 
sendo ele sócio e administrador da firma autuada no período da 
ocorrência do fato gerador do imposto; 
 
2. O sócio, o gerente, o administrador, o presidente etc, só 
podem ser responsabilizados pelo não pagamento de tributo, se 
comprovado, pelo Fisco, ter aquele praticado, no comando da 
sociedade, ato com excesso de poder ou infração a lei, contrato 
social, estatuto, ou concorrido para a prática de ilícito tributário, 
nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal Justiça, não 
podem ser sujeito passivo solidário da lide; 
 
3. A base de cálculo do imposto, na importação do exterior, 
compõe-se, dentre outros valores, de despesas aduaneiras; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração, tendo o crédito 
tributário nele lançado sido regularmente constituído. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Também por votação 
unânime, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário EDUARDO COSTA 
GUIMARÃES, arguida por ele mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. E, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário FERNANDO COSTA 
GUIMARÃES, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e Heli 
José da Silva, que votaram rejeitando a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
importou mercadorias, nos meses de junho a novembro de 2009, não incluindo na base de 



cálculo do ICMS, as despesas aduaneiras, resultando em recolhimento a menor de 
imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 11.233,05 (onze 
mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63, §3° e 64, da Lei n° 11.651/91, 

proposta a penalidade prevista no art. 71, I, "a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei n° 
14.058/01. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas EDUARDO COSTA 

GUIMARÃES e FERNANDO COSTA GUIMARÃES, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 
11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Convênio 

ICMS n° 07/05 (fls. 28/29), demonstrativo do cálculo do ICMS importação referente às 
importações realizadas no exercício de 2009 (fl. 30), demonstrativo complementar para 
detalhamento das despesas aduaneiras referentes às declarações de importação relativas 
ao Exercício de 2009 de conformidade com o Convênio ICMS 07/05 (fls. 31/33), 
declarações de importação, despesas aduaneiras e notas fiscais de entrada (fls. 34/130), 
histórico dos pagamentos (fls. 131/133) e cópia do livro Registro de Apuração do ICMS 
(fls. 134/156), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, o sujeito passivo 

apresenta impugnação (fls. 175/179) e os solidários apresentam defesa em peça conjunta 
(fls. 188/196), pedindo o sujeito passivo a improcedência do auto de infração, alegando 
que a autuação se fundamentou no Convênio ICMS n° 07/05, sendo que este foi revogado 
pelo Convênio ICMS n° 83/05. Acrescenta, ainda, que o imposto só pode ser calculado 
sobre o valor do negócio relativo à importação, nos termos do artigo 12, §3º, do RCTE e 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluídas da base de cálculo 
as taxas decorrentes da prestação de serviços, armazenagem e capatazias. Destaca, 
outrossim, que a taxa do SISCOMEX é a única despesa aduaneira que deve compor a 
base de cálculo do ICMS, taxa que está presente em todas as Declarações de Importação. 

 
Os solidários pedem a exclusão de seus nomes da lide, em face de 

que não existem nos autos provas de que tenham agido com excesso de poderes ou 
infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 
Ressaltam que já existe entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a 
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância 
que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, previsto no artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. Dizem ser indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de 
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, declara 

nulo ab initio o processo, conforme a Sentença n° 619/11-JULP (fls. 207/209). 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora 

(fls. 210/214), solicitando a reforma da decisão singular, por entender que o Convênio 
ICMS n° 07/05 era de cunho meramente interpretativo, cuja revogação não trouxe nenhum 
prejuízo para a eficácia e/ou alcance da norma legal. Em sede de preliminar, solicita o 
afastamento da não contenciosidade, vez que a matéria litigada reveste-se de caráter 
controverso e deve ser melhor discutida. 

 



Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 
conjuntamente Contradita (fls. 221/222). 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1731/2012 (fls. 225/229), reforma a sentença 
singular que anulou o processo, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários manifestam-se 

conjuntamente acerca do Acórdão n° 1731/2012, conforme fls. 240. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, decide pela procedência do lançamento, alterando a 
penalidade proposta para a prevista no art. 71, III, "a", da Lei n° 11.651/91, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 5 e 6), conforme a Sentença n° 
140/13-JULP (fls. 244/250). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 256/264), arguindo, em preliminar, a nulidade do 
auto de infração, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, 
tendo em vista que a autuação foi fundamentada em Convênio revogado. No mérito, 
pedem a improcedência do lançamento, afirmando que o imposto só pode ser calculado 
sobre o valor do negócio relativo à importação, nos termos do artigo 12, §3º, do RCTE e 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluídas da base de cálculo 
as taxas decorrentes da prestação de serviços, armazenagem e capatazias. Citam 
jurisprudência de Tribunais Superiores que entendem aplicáveis ao caso. Reiteram que a 
taxa do SISCOMEX é a única despesa aduaneira que deve compor a base de cálculo do 
ICMS, taxa que está presente em todas as Declarações de Importação.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1905/2015 (fls. 274/279), reforma a sentença singular e 
considera improcedente o auto de infração. 

 
A improcedência do lançamento, segundo o acórdão, fundamentou-

se no entendimento de que a revogação do Convênio ICMS 07/05 pelo Convênio ICMS 
83/05 em 1° de julho de 2005, indica que o Convênio ICMS 07/05 não se presta para a 
identificação dos fatos geradores ocorridos em 2009. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 285/286), pedindo a reforma do acórdão cameral e a procedência do 
lançamento, argumentando que o Convênio ICMS 07/05 era de cunho meramente 
interpretativo e fora editado com a pretensão única de uniformizar, em todas as unidades 
federadas, a aplicação das normas tributárias pertinentes, cuja revogação não trouxe 
nenhum prejuízo para a eficácia e/ou alcance daquelas normas. 

 
Cita, como fundamento legal do pedido de procedência, o art. 13 da 

Lei Complementar n° 87/96 e o art. 19 da Lei n° 11.651/91, que dispõem que quaisquer 
outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras devem fazer parte da base 
de cálculo do imposto na importação de mercadorias. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente Contradita (fls. 299/303). 
 



É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 

Apreciando a preliminar de exclusão da lide do solidário EDUARDO 
COSTA GUIMARÃES, manifesto-me pelo seu acolhimento, por não ser ele sócio e 
administrador da firma autuada no período da ocorrência do fato gerador do imposto 
exigido no auto de infração. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão da lide do solidário FERNANDO 

COSTA GUIMARÃES, manifesto-me também pelo seu acolhimento, afirmando que, no 
caso em comento, não prospera sua indicação porque não causou prejuízo a este Estado 
e nem concorreu para a prática do ato fiscal ilícito causador do lançamento tributário ora 
em discussão.  

 
Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 

é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

 
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 
Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 

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

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
importou mercadorias, nos meses de junho a novembro de 2009, não incluindo na base de 
cálculo do ICMS, as despesas aduaneiras, resultando em recolhimento a menor de 
imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 
 

No julgamento realizado pela Segunda Câmara deste Conselho 
(Acórdão n° 1905/2015, fls. 274/279), em que se decidiu pela improcedência do 
lançamento utilizou-se, como fundamento da improcedência, a revogação do Convênio 
ICMS 07/05 pelo Convênio ICMS n° 83/05. 

 
A questão discutida nestes autos está centrada na inclusão ou não 

de despesas aduaneiras na base de cálculo do ICMS na importação de mercadorias. 
 

Nos demonstrativos (fls. 30/33) que compõem a instrução da 
acusação, o agente do Fisco citou o Convênio ICMS 07/05 (fls. 28/29). Esse convênio 
harmonizava e consolidava entendimento sobre a composição das despesas aduaneiras 
que integram a base de cálculo do ICMS Importação. 
 



O Convênio ICMS 07/05 foi revogado pelo Convênio ICMS n° 83/05 
em 05 de julho de 2005 (fls. 206). 

 
Dentre os considerandos do Convênio ICMS 07/05, consta o que 

considera o que dispõe a Lei Complementar 87/96, de 13 de setembro de 1996, em seu 
artigo 13, inciso V, alínea “e”, a qual define a inclusão de quaisquer despesas aduaneira 
na base de cálculo do ICMS na importação, nos processos de desembraço aduaneiro (fls. 
28). 
 

Vê-se então que o Convênio ICMS 07/05 era de cunho meramente 
interpretativo e fora editado com a pretensão única de uniformizar, em todas as unidades 
federadas, a aplicação das normas tributárias pertinentes, cuja revogação não trouxe 
nenhum prejuízo para a eficácia e/ou alcance daquelas normas, até porque, legalmente, 
“quaisquer despesas aduaneiras” estavam inclusas na base de cálculo do ICMS na 
importação, senão vejamos o art. 13, V, “e”, da Lei Complementar n° 87/96 e o art. 19, I, 
“e”, da Lei n° 11.651/91, instituidora do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é: 
[...] 
V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:  
[...] 
e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 
[...] 

 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 
 
I - na importação do exterior, a soma dos seguintes valores: 
[...] 
e) de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas 
aduaneiras; 
[...] 

 
Note-se que o art. 12, inciso IX, da Lei Complementar 87/96 dispõe: 

“Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do desembaraço aduaneiro 
de mercadorias ou bens importados do exterior. 
 

Concluo então que o crédito tributário está regularmente constituído, 
na forma da lei, sendo equivocada a improcedência declarada no julgado cameral, 
devendo, por isso, ser reformada e julgado procedente o lançamento fiscal. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. Acolho as preliminares de exclusão da lide dos solidários 
EDUARDO COSTA GUIMARÃES e FERNANDO COSTA GUIMARÃES, arguidas por eles 
mesmos. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Importação (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02006/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. ICMS devido na 
importação de mercadorias. Lançamento improcedente. 
 
A decisão singular deve ser reformada, quando a formalização 
do processo demonstrar a inexistência do ilícito fiscal, suporte 
do lançamento, situação que ampara a improcedência do auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo importou as 
mercadorias (medicamentos) constantes das Declarações de Importação e notas fiscais 
eletrônicas de entradas, regularmente registradas no livro próprio, conforme documentos e 
arquivos anexos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso IV, 40, 63, § 3º e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/40. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 128, determinou o 
encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria a fim de que as autoridades 
fiscais possam de forma clara e objetiva, verificar todas as alegações do sujeito passivo, 
observando, ainda, toda a documentação juntada. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
o histórico do auto de infração descreve de forma clara, concisa, precisa e objetiva a 
exigibilidade do tributo, conclui-se, portanto, que fica prejudicada a execução da diligência 
solicitada, motivo pelo qual sugere o encaminhamento dos autos a Primeira Instância a fim 
de que sejam prestados esclarecimentos complementares, regularmente fundamentados, 
para cumprimento de diligência. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
aos autos às fls. 140/143.  



 
Sobreveio a sentença singular de fls. 212/218, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Intimado, às fls 225 a 229, o sujeito passivo interpõe Recurso 

Voluntário onde sustenta a desoneração dos tributos do PIS e COFINS sobre 
medicamentos na importação, com a manutenção da alíquota zero nas importações pelo 
programa do Governo Federal intitulado de Brasil Maior. Alega, ainda, que recorreu à 
justiça pelos sindicatos da categoria contra a exigência e que entende ser indevido o 
acréscimo de 1% à alíquota aplicada. Existência, no entende da defesa, da desoneração 
das contribuições por força do Convênios 140/2001 e 09/2007. Sustenta, ainda, a 
existência de Termo de Acordo Regime Especial firmado pela empresa, como o de nº 
77/05-GSF, cláusulas 1º e 3º. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
auto de infração. 

 
Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 272/277 

reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 
 
Conforme Acórdão nº 1510/2017, a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, às fls. 279 a 282, decidiu acolher a preliminar de nulidade parcial 
do processo, arguida pela relatora, por cerceamento do direito de defesa, a partir da 
intimação de fls. 208, devendo ser realizada nova intimação do novo endereço constante 
às fls. 224, para o fim de manifestação sobre o resultado da diligencia efetuada, 
encaminhando-se os autos, em seguida, para a prolação de nova sentença de Primeira 
Instância. 

Em seu Despacho nº 1157/2017 de fls. 284, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
aos autos alegando não condicionamento à desoneração do PIS/COFINS em todas as 
etapas da operação para fruição do ICMS. Alega, ainda, que firmou com a Secretaria da 
Fazenda Termo de Acordo de Regime Especial visando estabelecer procedimentos na 
importação de mercadorias do exterior. Requer a improcedência do lançamento. 

O julgador singular, por meio da sentença de fls. 309/316, decidiu 
pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão singular, o sujeito passivo interpõe novamente 
Recurso Voluntário às fls. 320/344, no qual reafirma as razões defensórias pronunciadas 
anteriormente. Sustenta a desoneração dos tributos do PIS e COFINS sobre 
medicamentos na importação, com a manutenção da alíquota zero nas importações pelo 
programa do Governo Federal intitulado de Brasil Maior. Alega, ainda, que recorreu à 
justiça pelos sindicatos da categoria contra a exigência e que entende ser indevido o 
acréscimo de 1% à alíquota aplicada. Existência, no entende da defesa, da desoneração 
das contribuições por força do Convênios 140/2001 e 09/2007. Sustenta, ainda, a 
existência de Termo de Acordo Regime Especial firmado pela empresa, como o de nº 
77/05-GSF, cláusulas 1º e 3º. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
auto de infração.                                                                 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial às fls. 365/370, 
ratificando as razões defensórias anteriores 

É o relatório.  



 

VOTO 

Conforme relatado, trata-se da constatação da falta de recolhimento 
do ICMS, em procedimento fiscal pelo qual se averiguou que a autuada importou as 
mercadorias (medicamentos) constantes das Declarações de Importação e notas fiscais 
eletrônicas de entradas, regularmente registradas no livro próprio, conforme documentos e 
arquivos anexos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, na 
condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo requerer a 
improcedência do presente auto de infração.  

Considerando a capitulação do item 1 do histórico do auto de 
infração, verifico que esta não tem relação com a situação autuada, pois o fato é a 
cobrança do ICMS-IMPORTAÇÃO e não a sua condição de isenção de PIS/PASEP e 
COFINS nas saídas pelas Receitas brutas, bem como de utilização dos produtos para 
pesquisa envolvendo seres humanos, haja vista que a empresa é industrial/laboratório. 
Assim, ao citar o inciso XXXV do artigo 7º do Convênio 140/2001 (A operação com os 
medicamentos a seguir relacionados, desde que a parcela correspondente à receita bruta 
relativa à operação com os medicamentos seja desonerada das contribuições para o 
PIS/PASEP e COFINS, ficando mantido o crédito, conforme exposto no Convênio 140/01, 
cláusula primeira), bem como o inciso LI do Convênio 09/07 (na operação com 
medicamento e reagente químico, relacionados no Apêndice XXX, kit laboratorial e 
equipamento, bem como suas partes e peças, destinados a pesquisas que envolvam 
seres humanos, com objetivo de desenvolver novos medicamentos, inclusive em 
programas de acesso expandido, ficando mantido o crédito e observado o seguinte: 
NOTA: Benefício concedido até 30.09.19. b) os produtos sejam desonerados das 
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, nos termos do Convênio ICMS 09/07, 
cláusula primeira, § 1º, inciso III), não tem relação com o fato imputado, como 
mencionado. 

Também registre-se que o TARE nº 077/2005-GSF, firmado em 
29/04/2005, na Cláusula Terceira está consignado que o imposto devido na importação do 
exterior de matéria prima a ser utilizada no processo de industrialização será pago 
mediante o registro a débito no Livro Registro de Apuração do ICMS na coluna “outros 
débitos” e no parágrafo único desta cláusula está registrado que constitui crédito para a 
recorrente o valor do ICMS destacado na nota fiscal de que trata o inciso II da cláusula 
segunda, o qual será apropriado na forma da legislação tributária vigente. 

Consta às fls. 13 dos autos mídia (CD) contendo os arquivos das 
Escriturações Fiscais Digitais entregues relativamente aos meses de agosto a dezembro 
de 2013, período da autuação, para os quais ficou comprovado que efetivamente o sujeito 
passivo cumpriu as condições do referido Tare, conforme segue: 

TRANSCRIÇÃO DO ARQUIVO EFD DE SET/2003: 
SpedEFD-33009945000204-103684468-0-201309-11102013132907-007 
E100|01092013|30092013|E111|GO000020|REF.IMPORTAÇÃOCONF. 
TARE077/05 SET/13|21309291,03| 

TRANSCRIÇÃO DO AQUIVO EFD DE OUT/2013: 
E100\01102013|301102013|E111|GO000020|REF.IMPORTAÇÃOCONF. 
TARE077/05 OUT/13|17673722,14| 



TRANSCRIÇÃO DO ARQUIVO EFD DE NOV/2013: 
E100|01112013|30112013|E111|GO000020|REF.IMPORTAÇÃOCONF. 
TARE077/05 NOV/13|22471541,73| 

TRANSCRIÇÃO DO ARQUIVO EFD DE DEZ/2013: 
E100|01122013|31122013|E111|GO000020|REF.IMPORTAÇÃOCONF. 
TARE077/05 DEZ/13|25648042,60| 

Cumpre salientar, ainda, que no relato da diligência realizada pelo 
revisor às fls. 204/205 foi mencionado que “Assim, conclui-se, com base nos elementos 
levantados, que as importações dos medicamentos constantes das Declarações de 
Importação e notas fiscais eletrônicas mencionadas nos autos são tributadas pelo ICMS, 
em razão da aplicação do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação, sendo 
que o pagamento do ICMS Importação conforme TARE nº 277/2005-GSF e TARE nº 
272/2004-GSF é efetuado no Livro Registro de Apuração do ICMS na coluna “outros 
débitos”. 

Para consubstanciar nosso entendimento, foi feita pesquisa nos 
arquivos da Fazenda e juntado aos autos as apurações do ICMS dos períodos em 
referência, confirmando exatamente que o sujeito passivo procedeu o registro em “outros 
débitos”, como mencionado e exigido pelo TARE nº 277/2005-GSF. 

Por todo o exposto, considerando que o sujeito passivo cumpriu os 
pressupostos contidos no referido Tare, bem como os fundamentos contidos no item 1 do 
auto de infração não alinham com os motivos supostamente praticados pelo contribuinte, 
conheço do recurso, dou-lhe provimento, para declarar a improcedência do auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 2018. 
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Matéria: Importação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02048/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa e 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitadas. 
Acolhido o requerido pela Fazenda Pública Estadual para afastar 
a aplicação do art. 100 do CTN. ICMS. Omissão no recolhimento 
do ICMS relativo à importação do exterior de aeronave. 
Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. Deve ser acolhido o requerido pela Representação da Fazenda 
Pública Estadual de reforma da decisão cameral para ser 
afastada a aplicação do art. 100 do CTN, quando ficar 
demonstrado que o sujeito passivo não observou as previsões 
das regras nele ensinadas. Prevalece, portanto, a cobrança da 
penalidade proposta pela fiscalização, dos juros de mora e da 
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.  
 
3. O princípio do contraditório permite que o sujeito passivo 
apresente as contraprovas necessárias para eliminar o 
lançamento de ofício. Portanto, a defesa sem a devida instrução 
causa a ratificação do lançamento tecnicamente executado e 
suporta a confirmação da decisão proferida pela Primeira 
Instância, a qual declarou procedente a peça substancial do 
processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da 
Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. E, por maioria de votos, acolher o 
pedido da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral afastando a aplicação do art. 



100 do CTN. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de 
Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O suporte da exigência do crédito tributário são os arts. 63, § 3º e 64 
da Lei nº 11.651/91-CTE e no Extrato da Declaração de Importação, Nota Fiscal nº 
299.197, devidamente escriturada no livro fiscal próprio, a qual acompanhou a importação 
de uma Aeronave Turbojato Bombardier, Modelo CL-600-2B16 (VARIANT 604) 
CHALLENGER 605, S/N 5823, ano de fabricação 2010, sem a efetivação do recolhimento 
do ICMS incidente sobre a operação de importação. Em consequência, o autuado deve 
pagar o imposto omitido, junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao prescrito no art. 

71, inciso I, alínea “a” do CTE. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 02 a 25. 
 
As intimações iniciais se fizeram de acordo com a legislação 

processual, fls. 26 a 28, o sujeito passivo impugna o lançamento tributário, fls. 31 a 50, e, 
em preliminar, se manifesta pela necessidade de mudança do rito processual de não 
contencioso para contencioso em duplo grau.  

 
Defende que o lançamento não se trata de mera omissão de 

pagamento de ICMS declarado, mas de desconsideração de benefício fiscal anteriormente 
concedido, por meio do TARE nº 0162/04-GSF.  

 
Alega que a própria repartição fiscal estadual deferiu a emissão de 

Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação de recolhimento do 
ICMS, o que lhe permitiu o desembaraço aduaneiro de bem destinado ao ativo imobilizado 
sem recolher o ICMS incidente na importação. 

 
Quanto ao mérito, após apresentar os esclarecimentos sobre o 

Programa Produzir, defende com o entendimento de impossibilidade de manutenção do 
lançamento porque a aeronave importada se enquadra no conceito de ativo imobilizado a 
ser utilizado no desenvolvimento da atividade industrial do estabelecimento.  

 
Entende que as viagens realizadas com a referida aeronave se dão 

com o único objetivo de expansão dos negócios da empresa e de fomentar a atividade 
industrial. Completa a sua tese com o argumento de que não se pode aplicar de forma 
genérica o entendimento dado pelo Parecer nº 1273/08-GPT por se tratar de um caso 
específico.  

 
Invoca o Princípio da Segurança e da Confiança Legítima do 

Administrado para a defender sobre a impossibilidade de manutenção do lançamento. 
Informa que a aquisição da aeronave constava do Projeto de Readequação do Produzir, o 
qual foi aprovado pelas autoridades competentes. Que o Estado alterou sua interpretação 
a respeito da matéria e, com base em novo entendimento, procedeu à lavratura do 
presente auto de infração. 

 



Alega, ainda, que o fato apontado pelo auto de infração não trouxe 
prejuízo ao Erário, pois a operação questionada está devidamente albergada pelo 
benefício concedido à autuada pelo TARE nº 0162/04-GSF. 

 
Requer redução da multa aplicada com base no § 8º do art. 71 do 

CTE e a conversão dos autos em diligência para que o autuante apresente os motivos 
pelos quais optou por considerar o crédito tributário como não contencioso. 

 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos, fls. 51 a 

300. 
 
O julgador singular, fls. 301 a 304, acolhe o pedido de duplo grau, 

formulado pela defesa, e muda o rito processual de não contencioso para contencioso de 
duplo grau, para que a peça defensória apresentada ser apreciada como impugnação em 
Primeira Instância e, na sequência, decide pela procedência do auto de infração, sob o 
fundamento de que a aeronave importada não é um bem essencial para o 
desenvolvimento das atividades industriais da empresa autuada.  

 
Afirma que, ao contrário do que argumenta a defesa, o entendimento 

dado pelo Parecer n° 1.273/08-GPT é idêntico à situação presente. Desta forma, a 
empresa consulente era indústria detentora do termo de acordo para fruição dos 
benefícios do programa PRODUZIR e efetuou consulta sobre a desoneração prevista no 
TARE em caso de importação de uma aeronave. 

 
Não acata a alegação de que o lançamento feriu o princípio da 

segurança jurídica, pois a aquisição de uma aeronave para integrar o ativo imobilizado não 
está diretamente ligada à atividade de industrialização. 

 
Decidiu ainda não acatar a solicitação de redução da multa, para 

concluir que a impugnante não apresentou argumento ou fato capaz de eliminar a ação 
fiscal, nem para minimizar a penalidade proposta pelo autuante, que, no caso não 
comporta a aplicação da forma privilegiada do § 8º do art. 71 do CTE. 

 
As notificações legais sobre o resultado da decisão recorrida 

motivam o recurso voluntário, fls. 316 a 345, onde o recorrente argui a nulidade da decisão 
singular, por cerceamento ao direito de defesa e vício de fundamentação, vez que esta 
decisão contém vícios de validade do ato administrativo capazes de torná-la anulada, pois 
adotou fundamentação precária, baseada em premissas e fundamentos que não dizem 
respeito aos fatos em discussão nos autos, vez que não houve apreciação da totalidade 
dos argumentos de defesa e por ter deixado de prover a devida prestação jurisdicional 
prevista na legislação estadual. 

 
Na continuidade dos questionamentos preliminares, requer a 

nulidade da peça básica, já que esta não está instruída com documentos hábeis a 
demonstrar a efetiva ocorrência da irregularidade apontada, o que gera insegurança na 
determinação da infração, a qual foi lavrada de maneira precária, e, também, cerceamento 
ao direito de defesa. 

 
Na sequência, a recorrente argui a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, cujo 
entendimento é a sua precariedade e iliquidez do crédito, porque o auto de infração não foi 
instruído com documentos hábeis a identificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária.  



 
Entende que houve falha na constituição do crédito tributário, pois 

não há demonstração segura de que a aeronave importada é alheia à atividade fim da 
recorrente e que o TARE 162/04-GSF não se aplica à importação de bens destinados ao 
ativo permanente, ainda que não sejam utilizados diretamente em atividades operacionais 
da empresa. 

 
Com suporte no previsto no art. 20, incisos III e IV da Lei nº 

16.469/2009, requer a nulidade do auto de infração. 
 
Quanto ao mérito, afirma que a legislação estadual do PRODUZIR e 

o regime especial concedido à recorrente tratam as aquisições de veículos e aeronaves 
como investimentos incentivados pelo programa e, não fosse o bastante, a aeronave cuja 
aquisição é questionada não é utilizada de maneira alheia a atividades 
negociais/comerciais, sendo improcedente. 

 
Argumenta que a aquisição de aeronave, para ser usada na 

expansão comercial e negocial, foi indicada dentre os investimentos pretendidos no 
projeto de viabilidade econômico-financeira, apresentado pelo Governo do Estado de 
Goiás à Secretaria Executiva e aos órgãos deliberativos responsáveis pela gestão do 
PRODUZIR, que resultou na celebração do TARE, o que corrobora a correção dos 
procedimentos adotados. 

 
Argumenta que não há no TARE n° 0162/04-GSF qualquer restrição 

à importação de aeronave ou outro bem destinado ao ativo imobilizado, ainda que utilizado 
de maneira alheia às atividades fins do estabelecimento. Desta forma, a importação da 
aeronave foi escriturada à época da importação nos termos do TARE acordado e, 
portanto, o auto de infração deve ser considerado improcedente.  

 
Ao final, requer diligência, a nulidade do feito por inobservância dos 

requisitos de validade do lançamento ou a reforma da sentença singular para que seja 
determinado o cancelamento deste auto de infração. 

 
Posteriormente, colacionou a fotocópia integral do projeto de 

readequação de sua planta industrial aprovado pelo PRODUZIR, fls. 336/350. 
 
A empresa protocola o Memorial, fls. 355 a 359, onde ratifica a tese 

recursal, inclusive os questionamentos preliminares e acresce que a exigência do ICMS 
configura duplicidade sobre a mesma operação e, ao finalizar, requer o reconhecimento da 
nulidade requerida no recurso e a declaração da improcedência do auto de infração. 

 
Instrui a peça defensória com os documentos de fls. 360 a 363.  
 
A Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência, fls. 364 e 

365, que foi atendido com a juntada dos documentos de fls. 366 a 372, seguidos dos 
documentos de fls. 374 a 773. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide 

rejeitar o pedido de diligencia, formulado pelo sujeito passivo e o de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa.  

 



Quanto ao mérito, decide conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular, que considerou procedente o auto de infração, depois 
de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Por 
maioria de votos acolhe o pedido de exclusão da multa, formulado pelo autuado, conforme 
previsão do art. 100 do CTN, c/com o art. 166-A do CTE, fls. 777 a 794. 

 
A Representação da Fazenda Pública Estadual opõe recurso para o 

Conselho Superior apenas por discordar da exclusão da multa proposta no auto de 
infração pela fiscalização, o que requer o seu afastamento, fls. 796 a 798. 

 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Superior, fls. 807 a 

827, para ratificar que não há falar-se em não contenciosidade do lançamento, em razão 
do caráter contencioso do caso sob análise, devendo seu pedido de descaracterização da 
não contenciosidade do lançamento ser mantido, pois houve a alteração do rito processual 
para contencioso em duplo grau.  

 
Argumenta sobre a sua inconformidade, em relação à decisão 

exarada no acórdão recorrido, que fundamenta ser uma transcrição literal de voto 
proferido em outro processo da recorrente, o qual não guarda qualquer relação com os 
fatos em discussão. 

 
Assim, por violar o princípio da motivação das decisões, bem como 

do contraditório e da ampla defesa, deve ser declarada a nulidade do acórdão recorrido. 
 
Em seguida e para justificar este recurso, reitera a sua arguição de 

nulidade do feito por insegurança na determinação da infração, em razão da falha na 
instrução do auto de infração, que não trouxe elementos capazes de demonstrar que a 
importação da aeronave foi feita de modo irregular, fora do previsto no TARE nº 
0162/2004-GSF, cujo motivo enseja a não aplicação dos benefícios concedidos. Que a 
única análise realizada neste auto de infração foi o entendimento do fisco baseado no 
Parecer nº 1.273/2008-GPT, que não é normativo e foi elaborado para responder a outro 
contribuinte sobre a impossibilidade de ele importar aeronave com o benefício do 
PRODUZIR e não em seu TARE acima citado. Este que lhe concedeu a possibilidade 
desta importação sem nenhuma restrição, o que impõe ao fisco analisar esta 
particularidade concedida à recorrente e não tentar inverter o ônus da prova de forma 
indevida, para que o contribuinte tenha a tarefa de produzir a contraprova da regularidade 
de suas operações. Transcreve o acórdão recorrido, os artigos 38 da Lei nº 16.469/09 – 
PAT, 489 da Lei nº 13.105/15 (novo Código Civil) e 19 do Decreto nº 6.930/09 – RECAT 
como amparo desta assertiva. 

 
Quanto ao mérito, ressalta sobre a dificuldade em contra argumentar 

os fundamentos do acórdão recorrido por não guardar relação com o contexto fático deste 
auto de infração, pois ao não apreciar os documentos apresentados pela recorrente, 
acabou por violar os dispositivos legais acima citados e desconsiderou provas inequívocas 
para o cancelamento da autuação, além de apresentar entendimento manifestamente 
contrário a outras decisões deste Conselho. 

 
O autor do voto vencedor manteve o lançamento do crédito tributário 

sob os seguintes fundamentos:  
 
(i) a recorrente importa, em 2008, a aeronave constante do projeto de 

readequação;  



 
(ii) para a nova importação de outra aeronave outro projeto se faz 

necessário, incluindo a aquisição deste bem em outro TARE; e  
 
(iii) que o uso de aeronave para transportar dirigentes da empresa 

não atende à atividade de produção industrial suscetível ao benefício do PRODUZIR.  
 
Logo após, discorre sobre o objetivo de o Programa PRODUZIR, o 

qual, de acordo com o seu entendimento, abarcar a premissa de que qualquer bem 
importado para compor o ativo imobilizado da empresa é escriturado a débito no livro 
Registro de Apuração do ICMS, mediante regime especial celebrado com a Secretaria da 
Fazenda de Goiás, conforme § 8º do artigo 23 do Decreto nº 5.265/00 – (Regulamento do 
PRODUZIR). 

 
Desta forma, como o artigo 111 do CTN dispõe que a legislação 

concessiva de benefício fiscal deve ser interpretada literalmente e o referido acórdão não 
poderia divergir de outras decisões do Conselho Administrativo Tributário e tampouco 
desconsiderar que a aeronave é essencial para a consecução da atividade fim da 
recorrente na busca de novas tecnologias, expansão das áreas de atuação dos negócios, 
relacionamento e manutenção de clientes, tudo no que diz respeito ao aumento da 
produção e comercialização de seus veículos, o que a obriga o deslocamento dos seus 
executivos e colaboradores em viagens pelo Brasil e exterior.  

 
Em razão desta necessidade, inclui no seu projeto de readequação 

de suas atividades industriais e para aquisição de uma aeronave em 2008, o qual foi 
aprovado conforme Relatório de Análise nº 84/08 do Setor de Análise e Pareceres da 
Secretaria Executiva do PRODUZIR, que referendou a compra dentro da categoria de 
veículos, conforme aprovação contida na Resolução nº 1.387/08-CE/PRODUZIR.  

 
Assim, embora a recorrente tenha feito a importação daquela 

aeronave, a aquisição de outra aeronave foi feita em caráter de reposição da anterior, com 
o objetivo de atualizar a tecnologia de seu ativo imobilizado, sendo esta reposição 
abrangida pelo projeto inicial de investimento.  

 
Outrossim, ainda que a acusação fiscal fosse procedente, a 

fiscalização, possivelmente, considera os valores recolhidos pela recorrente, com os 
descontos concedidos pelo TARE, não sendo lícita a exigência integral dos valores 
envolvidos na importação a título de ICMS, pois, este, no caso de bem importado para o 
ativo imobilizado, deve ser lançado a débito em 48 parcelas e creditado também de acordo 
com esta quantidade de parcelas, conforme autorizam as Cláusulas décima, § 2º e décima 
primeira, parágrafo único do mencionado TARE nº 0162/04-GSF. Tanto é verdade que foi 
liberada do pagamento antecipado deste tributo com a expedição da Guia para Liberação 
de Mercadoria Estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS – GLME, 
transcreve excertos de alguns acórdãos do CAT, cujo entendimento condiz com este 
lançamento. 

 
Reitera o seu argumento de que a resposta à consulta de outro 

contribuinte só se aplica ao consulente, não tendo repercussão à autuada que exerce 
outra atividade industrial, por ferir o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima 
do administrado, nos termos do artigo 146 do CTN. 

 
Ademais, a concessão do referido TARE configura prática reiterada 

da Administração Fazendária, consoante artigo 100, inciso III, parágrafo único do CTN, em 



concordância com a importação por meio de expedição da Guia para Liberação de 
Mercadoria Estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS – GLME. 

 
Destarte, a decisão cameral deve ser reformada para que seja 

declarado nulo na forma arguida na primeira parte do recurso, o auto de infração deve ser 
julgado improcedente este auto de infração, o reconhecimento de que o imposto gerado 
com a importação da aeronave foi quitado e atendeu ao comando do TARE 163/04-GSF, 
bem como o afastamento da penalidade, pelo que dispõe o art. 100 do Código Tributário 
Nacional-CTN.  

 
Junta os documentos de fls. 829 a 841 como forma de instrução 

recursal. 
 
Em seguida, contradita o recurso da Representação Fazendária, fls. 

851 a 964, para argumentar que de acordo com a legislação do PRODUZIR, o TARE 
0162/04-GSF também autorizou a ora recorrida a proceder à importação de mercadorias 
para comercialização e integração ao seu ativo imobilizado, diferindo o pagamento do 
ICMS devido no momento do desembaraço aduaneiro para momento posterior, mediante 
pagamento escritural, como descreve a cláusula décima e décima primeira, que as 
transcreve, fls. 855 e 856. 

 
Reafirma que a importação da aeronave está incluída no rol de 

investimentos do Projeto de Investimento aprovado pelas autoridades públicas no âmbito 
do PRODUZIR, o que leva o autuado aplicar o regime especial do TARE 0162/04-GSF na 
importação da aeronave objeto desta autuação. 

 
Afirma ser inexistente o prejuízo ao erário e inequívoca boa-fé da 

recorrida - necessidade de revelação da multa, argumento que motiva a invocar a 
aplicação do art. 100 do CTN. 

  
Encerra esta tese com o requerido de que o auto de infração seja 

declarado nulo, por inobservância dos requisitos de validade do lançamento.  
 
O sujeito passivo, fls. 871 a 876, para fundamentar sobre a nulidade 

do auto de infração, momento em que argumenta que realizou o pagamento escritural do 
ICMS, é notório o vício de liquidez que permeia o auto de infração, ainda que fosse 
procedente a acusação, a ''determinação da matéria tributável'' e o ''cálculo do tributo'' 
foram feitos de maneira manifestamente incorreta, uma vez que desconsideraram o 
recolhimento escritural realizado sob o amparo do regime especial concedido à 
Requerente. 

 
Sobre a necessidade de reformar a decisão requerente e 

improcedência da autuação fiscal, afirma que a aquisição de bens destinados ao ativo 
imobilizado é tão importante quanto os insumos e materiais secundários, tanto que não há 
qualquer previsão na legislação estadual que limite a aplicação dos benefícios do 
PRODUZIR para a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado. A importação da 
aeronave se deu dentro do escopo do PRODUZIR na medida em que consta 
expressamente no projeto de readequação, o qual já fora aprovado mediante Resolução 
nº 1.387/08-CE / PRODUZIR e deve ser considerado parte integrante do TARE 0162/04-
GSF. 

 
Continua com a sua tese de defesa para afirmar que a exigência do 

ICMS está em duplicidade porque incide sobre a mesma operação; que o lançamento do 



crédito tributário carece de observância aos princípios da segurança jurídica e da 
confiança legítima do administrado; e improcedência do recurso oposto pela Fazenda 
Estadual com a manifestação de manutenção da redução da multa decidia no acórdão 
cameral. 

 
Para finalizar, requer a declaração de nulidade do auto de infração e 

a confirmação da redução da multa em decisão cameral. 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, fls. 877 e 

878, na sessão realizada no dia 10/10/2017, acata a proposição do Conselheiro Relator e 
depois dos considerandos,  

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

pedido de verificação junto à GERÊNCIA DE AUDITORIA – GEAT para que seu titular 
determine a agente do fisco que promova averiguação na escrita fiscal do sujeito passivo, 
no sentido de: 

 
i) junto ao livro Registro de Entradas, livro CIAP e livro Registro de 

Apuração do ICMS, manifestar se houve ou não o registro a crédito do imposto 
correspondente à importação da aeronave, e o valor total do crédito, se for o caso; 

 
ii) proceder à conferência e cálculo do ICMS debitado no livro 

Registro de Apuração do ICMS, confirmando o montante do ICMS já pago, referente ao 
total do imposto ou aos 27% (vinte e sete por cento), correspondente à parcela não 
incentivada do programa PRODUZIR, elaborando planilha em que conste, na data da 
quitação do DARE, os valores de ICMS da importação da aeronave efetivamente pagos, 
juntando ao processo as cópias de livros fiscais, DAREs e planilhas respectivos, ainda que 
em meio magnético. 

 
O presente encaminhamento não sinaliza a orientação que será 

seguida ou antecipação de juízo de valor acerca do julgamento que será proferido, e visa, 
precípua e tão somente, oferecer os subsídios fáticos necessários à prolação de votos 
díspares por parte dos Conselheiros, se for o caso, acerca da matéria sob apreciação. 

 
Após, intime-se o sujeito passivo para manifestar, no prazo legal, 

sobre o resultado da diligência.  
 
Em seguida, retornem-se para julgamento. 
 
A Fazenda Pública concordou com a realização da verificação. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato”. 

 
 Junta os documentos de fls. 879 e 881 a 885. 
 
Às fls. 886 e 887 o auditor fiscal cumpre as ordens da diligência e 

conclui que a autuação atende às normas procedimentais vigentes e que os itens revistos 
estão de acordo com a definição do lançamento do crédito tributário. 

  
O sujeito passivo foi intimado, fls. 890 e 891, para conhecimento do 

resultado da Resolução nº 64/2017 e retorna ao processo, fls. 893 a 899, onde ratifica os 



fundamentos e argumentos das defesas anteriores e requer o reconhecimento da nulidade 
arguida ou a improcedência do auto de infração, cancelando-o a menos que seja mantido 
o afastamento da multa proposta na peça basilar deste volume. 

 
Instrui o seu contraditório com os documentos de fls. 900 a 903. 
 
 É o Relatório. 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, comparei a causa da exigência do crédito 

tributário com os fundamentos defensórios e conclui que o sentenciado do processo, nas 
fases anteriores, deve ser mantido neste momento de julgamento dos autos, onde 
esclareço, de início, que os julgamentos proferidos pelas instâncias julgadoras podem ser 
aplicados nos casos semelhantes em qualquer momento decisivo do processo. 

 
Nada impede que, neste julgamento, seja aplicada a tese do acórdão 

recorrido no que se aproveita, incluindo, inclusive, a ementa no seu todo ou em parte, 
como também, de outro processo, como pode acontecer nesta decisão.  

 
A resposta registrada em um processo de consulta, pode ser 

utilizada no processo contencioso fiscal de outra empresa, desde que se trate de matéria 
tributável e o caso seja semelhante. 

 
Estas observações esclarecem parte do contraditório onde o 

defendente critica a utilização de uma decisão, registrada na aprovação de um acórdão 
em que é autuada este sujeito passivo em decorrência de outro fato gerador ocorrido com 
omissão no recolhimento do tributo. 

 
Toda operação de aquisição de mercadoria destinada à 

comercialização posterior permite o aproveitamento do crédito, na forma legal, ao 
estabelecimento destinatário. Este é um dos princípios gerais do direito tributário que deve 
ser aceito pelo comerciante. 

 
Neste caso, porém, o autuado escriturou a nota fiscal resultante da 

importação sem destacar o crédito e o fez de forma correta visto que ele não pagou o 
imposto estadual – ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, o qual é devido. 

 
Feito este preâmbulo, inicio este voto com os questionamentos 

preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, arguidas pela autuada, as quais rejeito com o 
entendimento de que o trabalho fiscal se apresenta de acordo com as regras do art. 142 
do Código Tributário Nacional-TCN e 160 do Código Tributário Estadual-CTE. A 
autoridade administrativa cumpriu a sua tarefa funcional sem violar o estabelecido no art. 
20 da Lei nº 16.469/2009. 

 
Vejo que não houve o cerceamento ao direito de defesa no curso do 

processo e nem insegurança na determinação da infração, conforme ficou demonstrado 
no cumprimento da tarefa funcional do auditor fiscal. 

 
Na continuidade, vejo do que a autoridade administrativa é 

competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 



norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, as 
preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela autuada, por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração não foram acolhidas na 
sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Diante desta assertiva, essas preliminares de nulidade do auto de 

infração, arguidas pelo sujeito passivo, são rejeitas no julgamento primeiro do processo. 
 
Não prevalece, também, a arguição de nulidade do acórdão ora 

recorrido por conter transcrição de fundamento de voto do relator de outro processo, pois 
ao contrário do alegado neste recurso, a fundamentação utilizada pela relatora do acórdão 
recorrido registra que os dois lançamentos têm fato gerador idêntico para a exigência 
tributária, que é o tributo incidente na importação da aeronave como se fosse bens para o 
ativo imobilizado do próprio sujeito passivo, cujos exercícios fiscais são diferentes, o que 
não acarreta o cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ademais, a fundamentação remissiva (ou per relationem) é admitida 

pelo STF, “ex vi” do excerto da seguinte decisão: 
 
“Esta Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação 

por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituiçã
o Federal. 

 
Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de 

motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer 
lançado pelo Ministério Público, ainda que em frase anterior ao recebimento da denúncia”. 
(AG.REG. no Agravo de Instrumento n. 738.982.29/05/12. 2ª Turma)”. 

  
Além disso o artigo 489, § 1º, V da Lei nº 13.105 (novo CPC) permite 

que se utilize de fundamentação remissiva. 
 
Vencida esta primeira fase de decisão da ação fiscal, dirijo-me aos 

fundamentos do mérito com a convicção de que o lançamento se apresenta tecnicamente 
correto.     

 
Quanto ao mérito, vejo que melhor sorte não assiste à parte passiva, 

considerando que tanto o artigo 3º, parágrafo único da Lei 15.719/06, quanto a Cláusula 
Décima Primeira do TARE nº 0162/04-GSF permitem o lançamento a débito do ICMS 
devido pela importação de bem, porém só autoriza o registro a débito e a crédito em 48 
parcelas quando o bem for destinado ao ativo imobilizado utilizado na atividade industrial 
da acordante, que não é o caso de um avião que é um bem patrimonial, porém não é de 
produção. 

 
Para melhor clareza do meu voto, transcrevo o artigo 3º e seu 

parágrafo único da Lei nº 15.719/06, bem como a Cláusula Décima Primeira do TARE nº 
0162/04-GSF, que transcrevo: 

 



Art. 3º. A liquidação do ICMS incidente na importação do exterior, de 
matéria-prima, de material secundário e de acondicionamento ou de bem 
para integração do ativo imobilizado, pode ser feita por ocasião da 
entrada dos mesmos no estabelecimento da beneficiária, localizado neste 
Estado, mediante o lançamento a débito no livro Registro de Apuração do 
ICMS. 
 
Parágrafo único. Na importação de bem para integração ao ativo 
imobilizado, o débito correspondente ao ICMS devido pode ser dividido em 
até 48 (quarenta e oito parcelas iguais, mensais e sucessivas”. 
 

Cláusula décima primeira. O imposto devido pela importação de 
lançamento a débito no livro Registro de Apuração do ICMS na coluna 
outros débitos. 
 
Parágrafo único. No caso de importação de bem destinado ao ativo 
imobilizado do estabelecimento da acordante, localizado no Estado de 
Goiás, o lançamento a débito poderá ser realizado em 48 (quarenta e oito) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês em que ocorrer a 
entrada do bem no estabelecimento e o crédito do imposto apropriado da 
mesma forma. (Os grifos não estão no texto original) 
 
O conceito técnico de bem destinado ao ativo imobilizado, 

disciplinado no Manual de Contabilidade Empresarial, publicado no portal de 
contabilidade.com.br/guia/imobilizado.htm, expressa: 

 
ATIVO IMOBILIZADO 

 
 “O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à 

manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma 
tangível (edifícios, máquinas, etc). 

 
O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias 

realizadas em bens locados ou arrendados.     
 
São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já 

destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação, 
tais como construções em andamento, importações em andamento, etc. 

 
CARACTERÍSTICAS E VALOR CONTÁBIL 

 
O Ativo Imobilizado compreende os ativos tangíveis que: 
 
a) são mantidos por uma entidade para uso na produção ou na 

comercialização de mercadorias ou serviços, para locação, ou para finalidades 
administrativas; 

 
b) têm a expectativa de serem utilizados por mais de doze meses; 
 
c) haja a expectativa de auferir benefícios econômicos em 

decorrência da sua utilização; e 
 
d) possa o custo do ativo ser mensurado com segurança”. (Texto 

original grifado). 



 
Assim, não tenho dúvida de que as importações de bens para uso e 

consumo não estão abrangidas pelo benefício acima, considerando que não estão 
incluídos, como é o caso da aeronave identificada neste lançamento tributário, visto que, 
na tese defensória, a aeronave é utilizada pela recorrente para expansão de seus 
negócios comerciais e não estão na sua linha de montagem de veículos automotores. 
Embora o bem seja patrimonial, esta aeronave não se insere no grupo de bens 
necessários à manutenção das atividades da empresa, pois ela não interfere na 
montagem de veículos, que á a atividade fim da autuada. 

 
Ademais, infere-se que, a própria condição de utilização de uma 

aeronave, ela, necessariamente, não pode ser imobilizada, pois ela deve ser 
essencialmente móvel, sob pena de perder a sua utilidade. 

 
Outrossim, não obstante ter sido aprovada a aquisição da primeira 

aeronave no projeto de complementação da implantação apresentado ao PRODUZIR em 
2008, não consta no referido projeto e tampouco na sua aprovação, que a aquisição desta 
aeronave seria perenizada, ou seja, que ela pudesse ser substituída ou reposta com os 
benefícios do PRODUZIR, o que não poderia ser diferente, considerando que não consta 
dos objetivos do Programa o financiamento da aquisição de produto que não seja 
destinado à industrialização em Goiás, pois esta é a finalidade precípuo do PRODUZIR.  

 
Na sequência, segue a transcrição do dispositivo legal que instituiu o 

Programa PRODUZIR, Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000, publicada no Diário Oficial 
do Estado do dia 20/01/00: 

 
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 
– PRODUZIR, novo instrumento de execução da política industrial do 
Estado de Goiás. 
 
Parágrafo único. O PRODUZIR congregará e compatibilizará todas as 
ações do Governo de Goiás voltadas para o desenvolvimento da indústria 
goiana, observadas as diretrizes do planejamento governamental. 
 
Art. 2º O PRODUZIR tem por objeto social contribuir para a expansão, 
modernização e diversificação do setor industrial de Goiás, estimulando a 
realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas 
produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na 
geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e 
regionais. (Grifamos o original) 

 
De acordo com a transcrição dos objetivos do PRODUZIR, observo 

que este não contempla o financiamento de bem que não seja destinado à expansão, 
modernização ou diversificação do segmento industrial goiano. Entendo que a aprovação 
do financiamento de uma aeronave à esta empresa, decorreu do fato de ela não 
necessitar adquirir veículos automotores terrestres, porque ela os fabrica. 

 
Da análise da legislação tributária relativa à matéria, concluo que as 

argumentações apresentadas pela autuada não foram suficientes para eliminar a 
exigência fiscal, o que motiva o entendimento de que subsiste o direito de o Estado exigir 
o pagamento de tributo ora reclamado, conforme previsão contida no artigo 11, inciso IV 
da Lei nº 11.651/91-CTE. Considero que está comprovado o descumprimento da 
obrigação principal de pagar o ICMS-IMPORTAÇÃO desta aeronave, que sequer é a 
constante do projeto de complementação da implantação apresentado ao PRODUZIR em 



2008, pois aquela foi adquirida, substituída por outra e agora por esta, que é o objeto 
deste lançamento, sob o argumento de reposição em razão de modernização tecnológica. 

 
Neste aspecto, não se fala em insegurança jurídica pelo fato de a 

administração tributária goiana ter autorizado o desembaraço aduaneiro desta aeronave 
sem o recolhimento antecipado do ICMS-IMPORTAÇÃO, por intermédio da Guia para 
Liberação de Mercadoria Estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS–
GILME, pois esta autorização não configura dispensa de pagamento deste tributo 
conforme texto transcrito no campo 04 da referida guia, fl. 15, que transcrevo: 

 
“Solicitamos a liberação das mercadorias ou bens abaixo descritos, 

sem a comprovação do recolhimento do ICMS. Estamos cientes de que o tratamento 
tributário está sujeito à reexame e confirmação”... Texto original grifado. 

 
Carece de fundamentação legal, portanto, a arguição de 

contrariedade ao artigo 100 do CTN, pois o desembaraço aduaneiro desta aeronave sem 
o recolhimento antecipado do ICMS-IMPORTAÇÃO ocorreu tão somente para atender ao 
disposto no caput da Cláusula décima primeira do TARE 0162/04-GSF, que permite à 
acordante o direito ao lançamento deste imposto a débito no seu livro Registro de 
Apuração do ICMS, na redação que transcrevo: 

 
“Cláusula décima primeira. O imposto devido pela importação de 

mercadoria ou bem será apurado mensalmente e pago mediante o seu lançamento a 
débito no livro Registro de Apuração do ICMS na coluna outros débitos”. 

 
Não procede, nesta exigência fiscal, a alegação de que não há falta 

de pagamento deste ICMS-IMPORTAÇÃO, sob o argumento de que o ele foi escriturado 
sem crédito do ICMS. 

 
Comparo esta afirmação com os documentos de fls. 13 a 15 para 

concluir que: 
 
O documento de fl. 13 é cópia do Livro registro de Entrada e Saída 

de Mercadorias-EFD (Analítico), onde vejo o registro da do DANFE- Documento Auxiliar 
de Nota Fiscal Eletrônica nº 299.197, sem o destaque da base de cálculo, da alíquota e do 
ICMS relativo às Entradas do Exterior; 

 
A Nota Fiscal de Entrada nº 299.197, fl. 14, contém a base de cálculo 

do imposto, o valor do ICMS e a alíquota aplicada, porém ela contém as seguintes 
Informações Complementares no seu final: 

 
“ICMS: Exonerado conforme disposto no Termo de Acordo de 

Regime Especial-TARE nr. 0162/04-GSF”...; e 
 
O documento de fl. 15, contém a observação transcrita nos 

parágrafos volvidos.  
 
Sob este aspecto procedimental, vejo que a duplicidade de exigência 

deste tributo não ocorreu, pois não contraprova de que este imposto foi escriturado a 
débito e não houve outro auto de infração para exigir o ICMS-IMPORTAÇÃO desta 
aeronave e sim de outra adquirida em data anterior a esta, constante do auto de infração 
nº 4011502911449. 

 



Outra alegação que não procede é ser a multa proposta pela 
fiscalização confiscatória, haja vista que a penalidade questionada corresponde ao 
percentual original de 60% do imposto exigido, que não supera o valor do imposto exigido, 
se apresenta de acordo com a disposição do Código Civil Brasileiro a respeito de 
penalidade pecuniária, e que as demais parcelas do cálculo são decorrentes de correção 
monetária e de juros moratórios previstos no artigo 63 da Lei nº 11.651/91 – CTE, cuja 
previsão incluo nesta sentença: 

 
Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com 
locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos 
locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária.  
[...] 
 
§ 4º A falta de pagamento do imposto, nos termos do disposto no § 1º, 
acarretará a aplicação de penalidades e a exigência de juros de mora, 
atualização monetária e acréscimos legais, a partir da data de seu 

vencimento. 
 
Considero que a legitimidade do lançamento do crédito tributário, na 

forma do julgamento recorrido, está comprovada, o qual adoto, pois ele descaracterizou, 
com muita propriedade, todos os argumentos sustentados pela autuada, e que a sua 
fundamentação está vinculada aos dispositivos legais tributários, os quais legitimam a 
pretensão tributária estadual 

 
Quanto ao acolhimento de afastamento da aplicação do art. 100 do 

Código Tributário Nacional-CTN, quero transcrevê-lo neste ato, visto que ele ensina: 
 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 

 
De acordo com o fato omisso e motivador da exigência do crédito 

tributário, concluo que o sujeito passivo não observou as normas referidas no artigo 
supratranscrito, procedimento este que implica a confirmação de permanência na 
cobrança da penalidade proposta pela fiscalização, a cobrança de juros de mora e a 
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, conforme previsto no 
parágrafo único do mencionado artigo transposto no parágrafo volvido.  

 



Antes de finalizar a tese de votação deste acórdão, pela semelhança, 
esclareço que a convicção para decidir está contida no Acórdão do CONSUP nº 
01030/2017, visto ser de outro processo desta empresa em importação de outra aeronave, 
o que mostra que a razão de decidir não mudou. 

 
Ao finalizar a tese deste acórdão e ao votar esta questão, por maioria 

de votos, decido rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. No mérito, por unanimidade de votos, decido conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Decido, por maioria de votos, 
acolher o pedido da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral afastando a 
aplicação do art. 100 do CTN.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00004/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Imposto exigido sobre a 
diferença entre o valor dos bens atribuído pelo contribuinte e o 
valor apurado pela Fazenda Pública. PROCEDENTE.A base de 
cálculo do ITCD deve ser o valor venal do bem transmitido. No 
caso de transmissão de cotas de empresas, deve-se apurar o 
patrimônio líquido da empresa para se obter o valor venal do 
bem transferido e calcular o tributo devido. Assim, a incidência 
do imposto é sobre o valor atualizado das cotas e não sobre o 
valor nominal delas constante no capital inicial da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de 
Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que “O contribuinte deixou de pagar, 
dentro do prazo legal, o DARE n.º 1110000093900566-8, referente à incidência de ITCD 
sobre a diferença positiva entre o valor atribuído pelos herdeiros, o qual já foi recolhido por 
força de mandado judicial, e o valor apurado pela Fazenda Pública Estadual – SEFAZ-GO, 
aos bens do espólio de Halim Helou, com fundamento no artigo 85 do CTE. Em virtude 
desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o ITCD e as cominações legais tributárias”. 

  
O valor original do ITCD exigido na inicial é de R$ 16.191,22 

(dezesseis mil, cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos). 
 
Os autores do lançamento indicaram como infringidos os artigos 72, 

74, I, alínea “a”, 85, parágrafo único da Lei 11.651/91 combinados com o artigo 385, § 1º 
do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II da Lei 
11.651/1991 com a redação da Lei 13.772/2000. 

 
O fisco estadual juntou aos autos uma nota explicativa sobre o 

espólio de Halim Helou, afirmando que em 01/08/2008, através da Primeira Alteração 
Contratual da empresa Helou Administração e Participação Ltda., o sócio Halim Helou se 
retirou da sociedade ficando com o direito de 50% dos imóveis que houvera integralizado 
como capital social da empresa. 

 
Acrescenta que após o óbito de Halim Helou, ocorrido em 

28/08/2008, os herdeiros entregaram junto à Delegacia Fiscal de Anápolis a Declaração 
de ITCD, descrevendo como direito do falecido o crédito a receber da sociedade, no valor 
de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), mas que este 



valor refere-se a direitos sobre os imóveis que Halim Helou integralizou como capital 
social, na empresa Helou Administração e Participação Ltda., os quais foram avaliados 
pela Fazenda Pública Estadual no valor de R$ 3.188.285,75  (três milhões, cento e oitenta 
e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

 
Esclarece, ainda, o fisco estadual que o valor atribuído ao crédito a 

receber da sociedade, corresponde a 50% do total dos imóveis que foram integralizados 
como capital social na holding familiar, valor constante na Declaração de ITCD “causa 
mortis”, o qual estava em desarmonia com a avaliação feita pela Fazenda Pública 
Estadual. 

 
Em seguida, o fisco estadual demonstra o valor de cada imóvel, e o 

valor total dos imóveis e afirma que o patrimônio líquido da empresa Helou Administração 
e Participação Ltda. se confunde com a avaliação dos imóveis integralizados, sendo que 
50% das cotas da empresa correspondem a 50% do valor dos imóveis. Porém, os imóveis 
foram avaliados em R$ 6.378.571,51 (seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), portanto 50% das cotas é 
avaliado em R$ 3.188.285,75 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e 
cinco reais e setenta e cinco centavos), restando o quinhão de 1/6 para cada herdeiro na 
importância de R$ 531.380,96 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta reais e 
noventa e seis centavos). De tal maneira que se apura uma diferença de R$ 16.191,22 
(dezesseis mil, cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos) de ITCD a ser 
recolhida. 

 
Para a instrução processual do lançamento, o Auditor Fiscal anexou 

aos autos os seguintes documentos: 
 
1- Ordem de Serviço (folha 03); 
2- Ordem de Serviço (folha 04)); 
3- Auditoria do ITCD (folhas 05 e 06); 
4- DARE referente a Notificação Fiscal (folha 07); 
5- DARE recolhido por força de mandado judicial (folhas 08); 
6-Nota Explicativa sobre o Espólio de Halim Helou (folhas 09 a 11); 
7-Notificação Fiscal nº 1036-2009 (folha 12) 
8-Primeira Alteração do Contrato de Constituição de Sociedade 

Limitada (folhas 15 a 21); 
9-Atribuição de Valor-Imóvel Urbano – Nº 0506/2009 (Folha 34); 
10- Avaliação do Bens Integralizados na Empresa Helou 

Administração e Participação Ltda. (folhas 35); 
11- Visão de Imagem de Satélite e Fotografias dos Imóveis (folhas 23 

e 33) 
 
Regularmente intimado do auto de infração, o sujeito passivo 

ingressou com peça impugnatória em Primeira Instância, folhas 39 a 41, na qual alega que 
a contribuinte não pagou e nem pretende pagar o DARE emitido pelo autor do lançamento 
porque ele é totalmente improcedente. 

 
Aduz que quando o Sr. Halim Helou faleceu ele não era proprietário 

dos imóveis relacionados pelo fisco estadual, esclarece que 50% do valor dos imóveis, o 
qual era de propriedade do falecido, foram integrar o capital social da empresa. Contudo, 
em período anterior à morte dele, ocorreu a Primeira Alteração da Sociedade da empresa 
e que nesse contrato houve a retirada do Sr. Halim Helou da sociedade com o direito de 



receber as cotas dele na importância de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil 
e seiscentos reais). 

 
Assim, a defesa entende que o ITCD devido pela impugnante deve 

ser calculado sobre o valor em que o falecido tinha direito de receber da empresa, que é a 
quantia de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais) e o 
automóvel avaliado em R$ 48.871,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e um 
reais).  

 
Desse modo, sobre o montante de R$ 808.471,00 (oitocentos e oito 

mil, quatrocentos e setenta e um reais), importância sobre o qual o impugnante efetuou o 
pagamento do imposto e alega não haver mais nada a ser recolhido. 

 
Com essa argumentação a defesa requereu a improcedência do auto 

de infração.  
 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância Singular 

e o julgador monocrático prolatou a Sentença de Nº 2.739/2010-JULP, folhas 46/49, com a 
argumentação de que não houve contestação da avaliação do direito do de cujus sobre o 
patrimônio líquido da sociedade empresarial por parte da defesa do contribuinte e 
considerou procedente o auto de infração. 

  
O sujeito passivo ingressou com recurso voluntário utilizando a 

mesma argumentação apresentada na impugnação de que o de cujus possuía apenas o 
direito de receber no valor de 50% das cotas da sociedade, que seria a importância de R$ 
759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), valor que deve servir 
como base de tributação do ITCD, pois era o valor da pauta do IPTU, quando foi 
integralizado o capital social da sociedade empresarial, e não sobre o montante de R$ 
3.188.285,75 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos), como alega o fisco estadual. Assim, reitera o pedido de 
improcedência do lançamento. 

 
Reitera a argumentação da prova emprestada, requer nulidade em 

virtude desse fato, aduzindo que a nulidade do auto de infração deve ser declarada por ter 
sido utilizada a prova emprestada, sem qualquer outra prova de ocorrência do fato 
gerador, ou seja, foi utilizada informações da Receita Federal sem que fosse realizada 
uma investigação pelo fisco estadual. Acrescenta que o julgador singular não fundamentou 
a contento sobre essa questão, reclamando que apenas foram citados os dispositivos do 
CTN. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, sendo que foi decidido converter o julgamento em diligência, por intermédio de 
Resolução N.º 177/2013, folhas 84/85, para que o sujeito passivo apresentasse laudo de 
avaliação dos bens e direitos do espólio. 

 
Em resposta à solicitação da Câmara Julgadora, o sujeito passivo em 

sua defesa argumenta que na data do falecimento do de cujus, o patrimônio dele se 
resumia a dois itens apenas, que são: 

 
1- Um automóvel Ômega CD ano/ modelo 2003, avaliado em R$ 
48.871,00. 



2- Crédito a receber da empresa Helou Adm. e Part. Ltda. no 
valor de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e 
seiscentos reais). 

 
Acrescenta, ainda, que o crédito a receber tem origem na negociação 

entre o de cujus e os seus ex-sócios e que está comprovada na Primeira Alteração 
Contratual da Sociedade Helou e Administração e Participação Ltda. que foi arquivada na 
JUCEG, sob o n.º 52 2 0247062 1, cuja cópia anexa ao processo. 

 
Assim, a recorrente entende que não há o que ser avaliado na 

negociação que foi concluída quando o de cujus ainda estava vivo. Seguindo essa linha de 
raciocínio, argumenta que o Estado não pode pretender constituir ITCD sobre o negócio 
realizado inter vivos.  

 
Pondera, ainda, que se as cotas que foram alienadas pelo de cujus 

tinha mais valor do qual foi objeto de negociação, não deve ocorrer a incidência do ITCD 
sobre o valor excedente, mas sim sobre o valor negociado porque ele foi o bem que foi 
herdado pelos herdeiros. 

 
Insiste na assertiva de que os imóveis relacionados à folha 06 dos 

autos não pertenciam ao Sr. Halim Helou na data da sua morte, logo, eles não podem ser 
inventariados e nem servir de base de cálculo para a cobrança do ITCD. 

 
Finalizando, a recorrente requer a improcedência do lançamento. 
 
Os autos foram pautados para julgamento na Terceira Câmara 

Julgadora, e naquela oportunidade houve o julgamento pela improcedência do auto de 
infração, por maioria de votos, com a fundamentação de que os bens imóveis relacionados 
na fase cognitiva do processo não pertenciam ao de cujus na data da morte dele, e que 
eles não podem ser inventariados e nem servir de base de cálculo para a exigência do 
ITCD. 

 
Regularmente notificada, a Fazenda Pública Estadual ingressou com 

recurso ao Conselho Pleno requerendo a reforma da decisão cameral para considerar 
procedente o auto de infração, com o fundamento no artigo 77, §1º do CTE, alegando que 
o valor líquido do patrimônio da empresa era de R$ 6.376.571,50 (seis milhões, trezentos 
e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), sendo que os 
bens imóveis e as cotas da empresa tinham o mesmo valor, devendo ser tributado sob 
cinquenta por cento do valor dos imóveis. 

 
Assim, a Fazenda Pública requer a reforma da decisão cameral para 

considerar procedente o auto de infração em apreciação. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo contradita o recurso, folhas 126 a 

131 reiterando o argumento de que o ITCD deve ser tributado sobre o valor que o de cujus 
tinha direito de receber da empresa. Argumenta que a vontade das partes deve ser 
respeitada, conforme dispõe o artigo 1031 do Código Civil, requerendo a manutenção da 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 
V   O   T   O 



 
Tendo em vista o voto consistente do ilustre Conselheiro Mario de 

Oliveira Andrade no processo idêntico em que é sujeito passivo ÂNGELA HELOU 
AMORESE, no Acórdão nº 01716/17 – CONSUP, adoto a sua manifestação como razão 
de decidir no presente processo administrativo tributário, nos seguintes termos:  

 
“O fisco acusa a contribuinte de ter recolhido o ITCD em valor inferior 

do que foi apurado pela Fazenda Pública Estadual. Segundo a avaliação realizada pelo 
fisco estadual, a contribuinte deve recolher o imposto devido pela herança deixada pelo de 
cujus de acordo com o valor venal do patrimônio líquido da empresa Helou Administração 
e Participação Ltda. 

 
A defesa do sujeito passivo sustenta que o tributo devido deve ser 

recolhido pelo direito que o falecido tinha de receber da empresa, pois ele havia cedido 
onerosamente as suas cotas pelo valor original de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta 
e nove mil e seiscentos reais), conforme consta na Primeira Alteração Contratual da 
referida pessoa jurídica. Portanto, de acordo com a defesa a herança deixada foi o direito 
de receber o crédito pela transferência onerosa das cotas da empresa. 

 
Para se decidir essa questão é necessário analisar o histórico da 

constituição dessa empresa. Inicialmente ocorreu o falecimento da Sra. Huda Helou, 
assim com os imóveis do casal, a herança da falecida e a meação do Sr. Halim Helou 
constituiu-se a empresa Helou e Participações Ltda. Porém, ao colocar os imóveis para 
integralizar o capital social da empresa, esses já foram avaliados em valor inferior ao valor 
venal deles, ou seja, o capital social da empresa foi integralizado na importância de R$ 
1.519.200,00 (um milhão, quinhentos e dezenove mil e duzentos reais), quando na 
realidade esses imóveis valiam R$ 6.376.571.51 (seis milhões, trezentos e setenta e seis 
mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos). 

 
Continuando a análise do histórico da empresa, assim o Sr. Halim 

Helou possuía 50% das cotas da empresa, cujo o valor venal seria de R$ 3.188.285,75 
(três milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), que corresponde a 50% do total do capital integralizado da pessoa jurídica, no 
entanto, no valor nominal do capital social da empresa essas cotas correspondiam a 
quantia de R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais). 

 
Essa distorção no momento de integralizar o capital social é que tem 

causado a divergência entre o fisco estadual e o contribuinte. Pois, o contribuinte alega 
que o falecido havia transferido as suas cotas pelo valor constante no contrato social da 
empresa, e que o único direito do falecido é o valor da dívida da empresa no montante de 
R$ 759.600,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), valor que foi 
herdado pelos contribuintes. 

 
Ao se apurar os cálculos de matemática, percebe-se que há uma 

diferença na importância de R$ 2.428.685,75 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

 
Evidentemente que a alegação da defesa do contribuinte não tem 

cabimento, pois o que está sendo herdado é valor venal das cotas e a tributação deve ser 
realizada sobre ele. Pois, se as cotas transferidas tivessem sido pagas, o pagamento em 
valor bem inferior caracterizaria antecipação de legítima, pois os outros sócios da empresa 
são os herdeiros do de cujus, e implicaria, também, em tributação de imposto. Desse 
modo, entendo que a argumentação da defesa não procede. 



 
Além do mais, observa-se ao analisar a Primeira Alteração 

Contratual da empresa, que o registro dela foi realizado em 08/09/2008, sendo que o 
protocolo junto a JUCEG foi em 29/08/2008, ao passo que o falecimento do Sr. Halim 
Helou ocorreu em 28/08/2008. Portanto, fica evidenciado que no momento da abertura da 
sucessão (morte), o Sr. Halim Helou era possuidor das 759.600 cotas da empresa Helou 
Administração e Participação Ltda. 

 
Ficando caracterizado que a alteração contratual não tem o condão 

de afastar a ocorrência do fato gerador e de gerar efeitos para terceiros, no caso em 
questão a Fazenda Pública Estadual, a ponto de alterar o valor real da herança recebida 
pelo sujeito passivo, e que a incidência do tributo deve ser sobre o valor do patrimônio 
líquido da empresa, o qual se confunde com os valores dos imóveis apurados na 
avaliação realizada pela Fazenda Pública. 

 
Assim, ao meu ver, está caracterizado que a base de cálculo 

apresentada pela Fazenda Pública está correta, pois foi apurado o valor venal das cotas 
da empresa, visto que foi realizado um procedimento para se obter o montante do 
patrimônio líquido da empresa, e a tributação do imposto foi realizada na proporção de 
cotas que o sujeito passivo recebeu de herança, estando tal procedimento em plena 
harmonia com o § 1º do artigo 77 do CTE, o qual tinha a seguinte redação na data da 
ocorrência do fato gerador do tributo: 

 

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. (Redação conferida pela Lei 
nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida 
pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

 
Portanto, entendo que o auto de infração foi lavrado em plena 

sintonia com a legislação tributária e que o valor do tributo exigido pelo fisco estadual 
está correto, devendo o auto de infração ser considerado procedente”. 

 
Posto isso, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00040/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual não demonstrar que o polo passivo cometeu o ilícito 
fiscal denunciada na preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e 
Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato 
que votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, deixou de recolher o ITCD 
no valor R$12.000,00 referente a doação recebida de Leo Wohlgemuth Lobo, no valor 
R$300.000,00 conforme DIRPF dos anos-calendário 2012 e 2013, em anexo. Tiveram 
convicção da ocorrência do Fato Gerador do ITCD porque a contribuinte não apresentou a 
documentação solicitada através da notificação 1330-2015, devendo, portanto, pagar o 
imposto com os acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo Leo Wohlgemuth Lobo, nos termos do 

artigo 82, inciso I, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 25). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.18 e 25). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia pelos sujeitos passivos, (fl.26). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.28 a 32). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção pelo sujeito passivo solidário, 

(fl.33). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.35 a 38), 

apresentando Impugnação à Segunda Instância, alegou que no IRPF de Leo Wohlgemuth 
Lôbo 2012/2013, cujo número do recibo de entrega é 13.07.22.78-61, conta na 
"declaração de bens e direitos", alínea 51, o empréstimo da quantia de R$300.000,00, 
realizado para sua mãe, ora Notificada. Ocorre o IRPF tem o condão de informar à receita 



a quantia total emprestada, não de afirmar que tenha se dado em transferência bancária 
da conta corrente do Leo para a da Notificada, pois que da leitura o que há de ser 
entendido é que a Notificada possuía essa dívida com o Leo.  

 
Aduz que não há nada de errado em empréstimo de valores na 

relação mãe e filho e por óbvio que situações assim são constituídas na plena confiança 
existente numa relação típica e saudável de uma mãe com seu filho, razão pela qual 
requer seja anulado o auto de infração número 4011503371014, eis que em 
desconformidade com a Constituição Federal, com a Lei e com a Instrução Normativa 
número 404/04 – GSF, DE 30 de dezembro de 2004. Cumpre ressalvar que as 
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física são documentos públicos e hábeis a fim 
de se comprovar a transação que culmina no empréstimo realizado do filho Leo 
Wohlgemuth Lôbo para sua mãe Vera Lúcia Wohlgemuth Lôbo no ano de 2012 e pago 
pela notificada Vera Lúcia Wohlgemuth Lôbo ao seu filho Leo Wohlgemuth Lôbo no ano de 
2013. 

 
Por fim requer que sejam reconsideradas as ponderações feitas na 

Notificação Fiscal número 1330-2015, determinado o arquivamento da mesma, por se 
tratar de relações normais e legais, não havendo nenhuma ilicitude nem incidência do 
ITCD, eis inexistente fato imponível do referente tributo, já que empréstimo não se trata de 
doação nem poderia cogitar-se a incidência de outros tributos já que não há renda nem 
transferência de propriedade de qualquer sorte. Anexou Documentos nas (fls.38 a 63). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum”, a acusação é de que não houve recolhimento do ITCD, quando de possível 
doação realizada e presumido por informação constante na DIRPF. Havendo convicção 
vez que não atendeu à notificação nº. 1330/2015, fl. 15. 

 
O contribuinte trouxe aos autos documentos da DIRPF, onde se 

verificou lançamentos de que houve empréstimos 2012 e que tal lançamento fora zerado 
em 2013, havendo saldo em relação ao lançamento feito em 2012.  

 
Tem-se que a base do lançamento do presente crédito tributário a 

DIRPF do contribuinte. Portanto, tem-se como afastada a presunção inicial, tornando-se 
como a DIRPF do ano posterior a acusação onde se vê zerado o lançamento ulterior. 

 
A notificação de fl. 11, notifica o sujeito passivo a apresentar quitação 

do ITCD ou não se tratando de doação apresentar documento que comprove o motivo do 
recebimento deste valor. Tem-se que a base da acusação, ou seja, a DIRPF, elementos 
suficientes para afastar a acusação, posto que o direito de não produzir prova contra si 
mesmo “veno teventur se detegera” está consagrado pela constituição, como um direito 
mínimo do acusado. O inciso LXIII do artigo 5º da CFB não é extensivo ao preso somente, 
a abrangência desta norma é bem maior. 

 
Ao fisco caberia embasar com outros elementos a sua “convicção “ 

de que houve doação e não o contrário.    
 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   



 
    
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00078/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão de 
imposto incidente sobre a diferença positiva entre o valor 
atribuído pelos herdeiros e o valor apurado pelo Fisco. 
Procedência. 
 
1 – Conforme disposição do art. 386, parágrafo único, do 
Decreto nº 4.852/97, havendo discordância, por parte da 
Administração Tributária, quanto ao valor atribuído aos bens 
pelo sujeito passivo, cabe à Fazenda Pública Estadual proceder 
a nova avaliação e, constatada diferença positiva entre o valor 
da avaliação e o valor atribuído aos bens, após notificação do 
sujeito passivo para efetuar o pagamento espontâneo da 
diferença verificada sem imposição de penalidade, efetuar o 
lançamento do valor relativo à diferença verificada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e Nivaldo José Mendes que votaram 
pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário, derivado do Auto de Infração de 
folhas 02 e 03, refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o sujeito 
passivo omitiu o pagamento do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de quaisquer bens ou direitos), referente ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o montante no valor de R$ 
763.438,25, correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação realizada 
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão constante da 
declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo e demais 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com as 
cominações legais.  

   
Não existem sujeitos passivos solidários. 

 
Período da ocorrência do fato gerador constante na peça básica: 12/2004. 

  
Dispositivos legais infringidos: Artigos 72, caput e 77 da Lei n° 11.651/91. 
 
Penalidade proposta: Artigo 89, inciso II, alínea "I", da Lei n° 11.651/91. 



 
O auto de infração foi instruído com os documentos de folhas 04 a 24: 
 
- Ordem de Serviço nº 0368/2009 (folha 04); 
- Nota Explicativa (folha 05); 
- Ofício nº 287/2009-PGE/RJ da Procuradoria Regional de Jataí (folhas 06 e 07); 
- Notificação Fiscal (folha 08); 
- Cálculo do tributo devido e planilhas demonstrativas (folhas 09 a 12); 
- Petições de processos judiciais (folhas 13 a 16); 
- Cópia do DARE do pagamento do ITCD (folha 17); 
- Certidão de óbito (folha 18); 
- Cópia de Certidões de registros de imóveis (folhas 19 a 24). 
 
Do levantamento de folha 10, depreende-se que a avaliação feita pelo sujeito 

passivo, do imóvel situado no município de Jataí, nas Fazendas Lageado e Paraíso, com 
2.589,5992 ha, foi de R$ 3.309.159,30. E que a avaliação do mesmo imóvel feita pela 
Secretaria da Fazenda foi de R$ 9.416.665,00. 

 
Da Declaração do ITCD constante da folha 11, depreende-se que são 08 herdeiros, 

mas a autuação fiscal de folhas 02 e 03 se refere especificamente ao herdeiro Tiago 
Magalhães Lima. 

 
Verifico também que a fiscalização tributária notificou o sujeito passivo para 

recolher a diferença de ITCD constatada (folha 08) em razão da divergência de base de 
cálculo atribuída pelos herdeiros e relação àquela atribuída pelo fisco. 

 
Regularmente intimado (folhas 25 e 26), o sujeito passivo apresenta impugnação 

em 1ª Instância (folhas 28 a 37) alegando improcedência do auto de infração, sob o 
argumento de que, na data da ocorrência do fato gerador, não existia a Instrução 
Normativa n° 704/04, sendo que o valor da base de cálculo era o estabelecido em ato da 
Prefeitura Municipal, conforme previsto no § 3° do artigo 377 do Código Tributário 
Estadual.  

 
Em julgamento singular, o julgador monocrático decidiu pela improcedência do auto 

de infração. Fundamenta sua decisão sob o argumento de que a aplicação de pauta de 
valores do Estado de Goiás, instituída em momento posterior ao fato gerador (e posterior 
ao pagamento do imposto), fere o princípio constitucional da irretroatividade das normas. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública recorre da decisão, apresentando recurso à 2ª 

Instância (folhas 47 e 48). Alega que, em processos semelhantes relativos aos demais 
herdeiros do mesmo espólio, houve o julgamento, em instância singular, pela procedência 
do procedimento fiscal, conforme Sentenças nº 2.654/2010 e nº 2.655/2010 (folhas 41 a 
46). 

 
Intimado a contraditar o pedido de reforma da decisão efetuada pela Representação 

Fazendária (folhas 50 e 51), o sujeito passivo apresenta Contradita de folhas 53 a 58, 
onde reitera os mesmos argumentos da impugnação de 1ª Instância. Argumenta que a 
legislação em vigor, no momento da avaliação, era a pauta de valores da prefeitura, 
conforme disposição do § 3º do artigo 377 do RCTE e que o novo critério de avaliação da 
Fazenda Pública só pode ser utilizado após a publicação da IN nº 704/04. Que a mudança 
de critérios de avaliação não pode atingir fatos geradores pretéritos e que não pode ser 
feita sem qualquer aviso ao contribuinte, sob pena de ferir os princípios constitucionais da 
irretroatividade e publicidade. Apresenta jurisprudência. Argumenta que o valor recolhido 



pelo sujeito passivo está correto e por isso deve ser mantida a decisão proferida em 
primeira instância administrativa. 

 
Conforme Resolução nº 14/2014 (folha 60 e 61), a Câmara Julgadora encaminha o 

processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, a fim de que a fiscalização 
tributária apresente a memória de cálculo na qual foi definido o valor de base de cálculo de 
R$ 9.416.665,00.   

 
Em resposta (folha 64), a autoridade revisora apresenta manifestação na qual 

esclarece que, dado o lapso temporal decorrido desde o processamento do inventário da 
Sra. Patrocínia de Almeida Magalhães, não foi possível localizar a avaliação realizada pelo 
servidor da Delegacia Fiscal, uma vez que os documentos dessa natureza, que se 
encontravam nos arquivos até o ano de 2006, foram expurgados, conforme atesta a 
servidora do setor de ITCD, Sr.ª Karla Silva Santos. 

  
Intimado a se manifestar acerca do resultado da diligência (folhas 65 e 66) o sujeito 

passivo alega que nunca houve tal documento e, conforme foi dito desde o início, ou seja, 
o que a Delegacia de Jataí fez foi aplicar os valores de uma pauta instituída 
posteriormente ao fato gerador e publicada após o pagamento do imposto pelos herdeiros 
(folhas 69 e 70). 

 
Novamente por Resolução da Câmara Julgadora (folhas 72 e 73), o processo é 

convertido em diligência, sendo encaminhado para à Coordenação do ITCD da Gerência 
de Arrecadação e Fiscalização (GEAF), para que fosse efetuada revisão de todo o 
trabalho, no sentido de apresentar valor definitivo para o presente lançamento, 
acompanhado de sua memória de cálculo.  

 
Em Parecer Técnico de folhas 74 e 75, o revisor apresenta resultado conclusivo 

dispondo que há disparidade entre as pautas da Prefeitura e o valor imobiliário do bem.  
Esclarece que procurou uma melhor definição técnica do valor do imóvel, para efeito de 
cobrança do ITCD, e que optou por fazer uma nova avaliação, que resultou no Laudo 
Técnico nº 058/14 (folhas 127 a 151), no qual chegou ao valor de mercado, à época do 
fato gerador, de R$ 11.900.399,46. 

 
 Intimado do teor da diligência (folhas 154 a 155), o sujeito passivo se manifesta 

(folhas 158 e 160) alegando que o valor arrolado pelos herdeiros foi informado pela própria 
funcionária da Fazenda Pública, Sra. Morgana Kelly Silva Goulart, conforme ratifica 
declaração constante na folha 161, onde a referida funcionária esclarece como encontrou 
o valor de R$ 1.277,87 por hectare, conforme pauta de valores do município de Jataí, até 
então utilizada pela SEFAZ para o cálculo do referido imposto. E que, multiplicando esse 
valor pela quantidade de 2.589,59 hectares, chegando ao valor da base de cálculo do 
ITCD de R$ 3.309.159,30. Assim, o valor arrolado não foi, em hipótese alguma, 
encontrado aleatoriamente, mas sim com base em informação obtida junto ao órgão 
oficial, onde deveria ser pago o imposto.  

 
Em julgamento cameral (folhas 173 a 182), a Terceira Câmera deste Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de conversão do 
julgamento em diligência. Quanto ao mérito, também por maioria, conheceu do recurso da 
Fazenda Pública, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
Em consequência, a Representação Fazendária apresenta Recurso ao Conselho 

Superior alegando que, em que pese o extravio da memória de cálculo utilizada para 



avaliação dos bens em questão à época da ocorrência do fato gerador, todas as 
avaliações posteriores nesse sentido indicaram valor superior àquele, razão pela qual 
pede a reforma da decisão cameral para que seja julgado procedente o auto de infração 
(folhas 184 a 186). 

 
Em Contradita ao recurso da Fazenda Pública (folhas 195 a 200), o sujeito passivo 

argumenta que a Delegacia Fiscal de Jataí apurou um valor para a base de cálculo de R$ 
9.416.665,00. Como não soube explicar como chegou a este valor, foi ordenada a 
elaboração de uma perícia, com base nos valores vigentes àquela época, para 
esclarecimento. O Laudo Técnico apresentado apurou outro valor: R$ 11.900.399,46. 
Tem-se, assim, a seguinte situação: o primeiro valor não é valido, porque não há nenhuma 
demonstração, nenhuma avaliação, nenhuma memória de cálculo que o fundamente; e o 
segundo valor, apesar de estar fundamentado, não pode ser aceito, uma vez que a 
revisão foi feita muito tempo depois de caducado o direito da Fazenda Pública revisar o 
lançamento, conforme disposto no parágrafo único do artigo 149 do CTN.   

 
Acrescenta que deve ser ressaltado, ainda, que a perícia realizada fez um 

levantamento do imóvel no estado em que ele se encontra atualmente, o que não reflete, 
nem de longe, a situação fática existente em 2004. Adverte que a única coisa apresentada 
na perícia, referente ao ano de 2004, são anúncios do jornal “O Popular” de imóveis rurais 
à venda. Observa-se que nenhum anúncio é de Fazendas em Jataí, município de 
localização do imóvel rural objeto da perícia. Desta forma, ainda que não tivesse caducado 
o direito de a Fazenda Pública fazer a revisão do lançamento, de qualquer forma, a perícia 
não poderia ser aceita, pois extremamente eivada de falhas. Por fim requer que seja 
negado provimento ao recurso do representante fazendário, para manter o Acórdão que 
reconheceu a improcedência do auto de infração.  

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
 Não existem preliminares a serem analisadas.  
 

Quanto ao mérito, conforme se depreende da Declaração de ITCD constante na 
folha 11, o cálculo do tributo devido refere-se ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, que possuía 08 herdeiros. Em razão da divergência de valores entre a 
apuração da base de cálculo feita pelo inventariante em relação a avaliação feita pela 
Secretaria da Fazenda, foram lavrados diversos autos de infração, um para cada herdeiro 
do espólio, que se caracterizam como sujeitos passivos da obrigação tributária. 

 
 Assim, os oito autos de infração são idênticos entre si, com a única diferença de 
terem sido lavrados em desfavor de sujeitos passivos diferentes.  
 
 Verifica-se também que a tramitação processual dos diversos processos foi 
praticamente idêntica, possuindo as mesmas sentenças, mesmas diligências, mesmos 
recursos e contraditas, mas que, por questões processuais, foram julgados em momentos 
distintos. 
 
 Como exemplo cito os Processos Administrativos Tributários nº 3034941792146 e 
3034942097328 julgados pelo Conselho Superior no dia 31/10/2017, em desfavor dos 
sujeitos passivos e herdeiros “Jady A. Magalhães e Guedes Brasiliense” e “Gustavo A. 
Magalhães e Guedes Brasiliense”, respectivamente.  
 



 Nos dois processos acima citados, de forma idêntica ao presente processo, o 
Conselho Superior decidiu, por maioria dos votos, considerar procedente os autos de 
infração. 
 
 De forma que, por concordar fielmente com as razões de voto do Conselheiro 
relator dos dois processos acima citados, nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 
6.930/09 que aprova o regimento interno do CAT, transcrevo abaixo as ponderações sobre 
o caso em questão, elaboradas pelo Conselheiro Denilson Alves Evangelista, autor do 
voto vencedor dos Acórdãos nº 1627/17 e 1628/17 do Conselho Superior deste CAT, 
constante nos respectivos processos: 

 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter deixado de recolher o ITCD referente ao espólio de Patrocínia de 
Almeida Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o 
montante no valor de R$ 763.438,25, correspondente à diferença 
verificada entre o valor da avaliação realizada pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão constante da 
declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo 
e demais documentos anexos à exordial. 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 
serem enfrentadas, constata-se que a motivação fática para o 
lançamento está concretizada nos autos pela diferença entre o valor 
atribuído aos bens pelo inventariante e o valor da avaliação 
procedida pela fiscalização, conforme laudo de avaliação. 

De início, insta ressaltar o disposto no inciso I do parágrafo único do 
art. 386 do Decreto nº 4.852/97 que, em caso de discordância da 
Fazenda Pública Estadual, quanto à avaliação dos bens imóveis, 
para fins da incidência do ITCD, assim preconiza: 

"Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no Código 
de Processo Civil, a petição de inventário deve estar acompanhada da 
prova de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, art. 85). 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração 
Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, cabe 
â Fazenda Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo 
constatada diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor 
atribuído aos bens: 

I - notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 
pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, salvo 
nas hipóteses de dolo, simulação ou fraude; 

II - efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada, caso 
não haja o pagamento no prazo estabelecido no inciso I." 

Compulsando os autos, infere-se que a notificação prévia exigida no 
preceito normativo supratranscrito se encontra anexada às fls. 08 dos 
autos, expedida com vista a propiciar ao contribuinte efetuar o 
recolhimento da diferença verificada pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí. 

Observado o procedimento fiscal da notificação prévia (artigo 386, 
parágrafo único, incisos I e II, RCTE), ao contribuinte foi oportunizado 
exercer o direito que lhe é legalmente assegurado, ou seja, recolher 
de forma espontânea o imposto reclamado, no prazo de 20 (vinte) 



dias, sem imposição de penalidade, bem como, havendo 
discordância, contraditar a avaliação fazendária. 

Quanto ao mérito, consoante noticiado na nota explicativa, anexa à 
exordial, por ocasião da abertura do processo de inventário dos bens 
deixados por Patrocínia de Almeida Magalhães, não concordando 
com o valor atribuído aos bens pelo setor competente da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, o inventariante impetrou mandado 
de segurança visando recolher o ITCD de conformidade com o valor 
dos bens oferecidos pelos herdeiros/inventariante. 

Houve concessão da liminar autorizando o recolhimento, que foi feito 
no valor de R$ 135.447,53. 

Todavia, em 06/11/2009 foi encaminhado o Ofício n.º 287/2009 pela 
Procuradoria Regional de Jataí ao órgão fazendário comunicando 
que o processo judicial fora extinto sem exame de mérito, orientando, 
por conseguinte, o Fisco a proceder ao lançamento da diferença de 
imposto não recolhida. 

Neste contexto, o auto de infração sob apreciação foi levado a efeito 
em 24/12/2009 e o contribuinte cientificado em 31/12/2009. 

Em face da avaliação do imóvel rural realizada pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, resultou na diferença a recolher 
de R$ 244.300,00, divididos entre os oito herdeiros, cabendo a cada 
um daqueles a diferença a recolher no valor de R$ 30.537,53. 

Disciplinado a base de cálculo do ITCD, o artigo 377, §§ 1º, 3º e 8º 
do RCTE, na redação em vigor na época que o lançamento do 
crédito tributário em tela foi levado a efeito, dispunham que: 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado  

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda 
nacional na data da avaliação.  

[...] 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de 
valores ou aplicação de planta de valores imobiliários do Município 
da localização do bem imóvel, nas quais se leve em consideração a 
localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou ainda, 
qualquer outra condição ou composição que implique na formação do 
valor do bem.  

[...] 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão 
competente.  

A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo fixada pelo Fisco 
por entender que o art. 377, §3º, do RCTE lhe permitia utilizar a base 
de cálculo pela planta de valores imobiliários do município de Jataí. 

Consoante disposto nos preceitos normativos acima transcritos, 
denota-se que a regra é que a base de cálculo é o valor venal do 
bem ou direito a ele relativo, e este, por sua vez, é apurado mediante 



avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública 
Estadual. 

É certo, contudo, que o parágrafo terceiro do art. 377 do RCTE 
permite que seja aplicada a planta de valores imobiliários do 
Município da localização do bem imóvel, desde que, evidentemente, 
esta reflita o real valor venal do bem. 

Nesse contexto, conclui-se que a utilização da planta de valores do 
município de Jataí, pelo contribuinte, para efeito de quantificação da 
base de cálculo do ITCD, deveria ter sido precedida da verificação 
por este de que ela efetivamente expressava o valor venal do bem 
naquele momento. 

Noutro giro, importante ressaltar que qualquer que fosse a 
metodologia utilizada pelo contribuinte para aferição do valor venal 
do bem, utilizado a título de base de cálculo para o recolhimento do 
ITCD, esta sempre poderia ser revista pela autoridade administrativa, 
no exercício da atividade que lhe é privativa, quando comprovado 
que aquele valor não exprimia com exatidão e fidelidade o valor 
venal do bem (art. 149, inc. V, do Código Tributário Nacional). 

A propósito, convém observar o disposto no art. 149, inciso IV e § 
único, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito 
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria 
de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

[...] 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

[...] 

 IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 
declaração obrigatória; 

[...] 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

Evidencia-se nestes autos que o sujeito passivo se valeu de medida 
liminar concedida em mandado de segurança, que lhe garantiu 
efetuar o recolhimento do ITCD no valor que entendia devido, 
calculado com base na planta de valores imobiliários do município de 
Jataí/GO, a qual não espelhava o valor venal real do imóvel rural 
objeto do espólio de Patrocínia de Almeida Magalhães. 

Assim, com fundamento no disposto no art. 149, inc. IV e § único, do 
CTN, pode o fisco, enquanto não decaído seu direito, proceder à 
avaliação do mencionado imóvel visando aferir seu valor venal, 
promovendo, consequentemente, o lançamento de ofício da 
diferença verificada, como ocorreu no caso em tela.    

Nesse diapasão, o valor venal e, consequentemente, a base de 
cálculo do imposto foram demonstrados pelo Fisco, de forma que o 



imposto devido encontrado pela fiscalização suplanta o que fora 
recolhido pelo sujeito passivo.  

Incumbe salientar que o recorrente, apesar de regulamente 
notificado, não apresenta nos autos elementos capazes de 
contraditar a avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. 

No que tange à alegação da recorrente de que foi utilizada, para fins 
de quantificação da base de cálculo, critérios de avaliação instituídos 
pela Instrução Normativa n.º 704/04-GSF, publicada em 30/12/2004, 
posterior, portanto, à data de ocorrência do fato gerador bem à data 
de pagamento do imposto causa mortis, o que caracterizaria ofensa 
ao princípio da irretroatividade,  convém trazer à lume o teor da 
Súmula n.º 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ITCD 
é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.  

Isso implica asseverar que, para efeito de cálculo do ITCD, tomar em 
consideração os valores dos bens na data em que procedida a 
avaliação não ofende o princípio da irretroatividade, e nem pode ser 
diferente, haja vista que a avaliação busca apenas aferir o valor real 
dos bens para fins de fixação do montante da base de cálculo, o que 
não toca evidentemente nos elementos jurídicos que integram a 
mesma, esses sim devem ser extraídos da norma tributária vigente à 
época da ocorrência do fato gerador. 

Neste mesmo diapasão saliente-se que o art. 144, §1º, do Código 
Tributário Nacional assim preceitua: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador 
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada. 

§1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado 
ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

Portanto, nos termos do preceito normativo acima assinalado, a 
utilização de critérios de apuração, na elaboração do lançamento, 
instituídos em legislação em vigor após a ocorrência do fato gerador, 
não afronta o princípio da irretroatividade, haja vista que os critérios 
de avaliação se situam no plano do lançamento.    

Nesse sentido, não nos parece, com todo respeito, sob o aspecto 
técnico e jurídico, escorreitos os argumentos esposados no aresto 
cameral que julgou improcedente o lançamento, em vista dos 
argumentos acima expendidos. 

Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para 
reformar o aresto cameral e julgar procedente na íntegra o auto de 
infração. 

Além da perfeita fundamentação efetuada pelo colega Conselheiro, a qual 
concordo e aplico ao presente caso, complemento que não procede a alegação do 
sujeito passivo, em Contradita, de que a revisão foi feita muito tempo depois de caducado 



o direito da Fazenda Pública de revisar o lançamento, com fundamento no parágrafo único 
do artigo 149 do CTN:   

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser 
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública. 

Isso porque, não obstante o excelente trabalho elaborado pela Coordenação do 
ITCD constante nas folhas 74 a 152, não houve revisão do lançamento que permaneceu 
incólume, já que a avaliação efetuada acusou valor superior àquele atribuído pela 
autoridade fiscal originária. Noutra senda, o prazo decadencial de extinção do direito da 
Fazenda Pública de constituir o lançamento está suspenso em razão da interposição de 
recurso administrativo no presente Processo Administrativo Tributário, conforme inciso III 
do artigo 151 do CTN, e que seria aplicável somente na eventual declaração de nulidade 
do lançamento original, passada em julgado. 

Quanto a alegação de que o resultado da perícia técnica se refere a um 
levantamento de imóvel como ele está hoje e que não reflete, nem de longe, a situação 
em 2004 (folha 200), verifico, conforme conclusão do Laudo de Avaliação de folha 145, 
que os valores apurados se referem ao ano de 2004, data do fato gerador, não 
procedendo, assim, os argumentos do sujeito passivo. 

Complemento, por fim, que, conforme disposições do artigo 142 do CTN, a 
constituição do crédito tributário é atividade privativa da autoridade fiscal, a quem compete 
determinar a matéria tributável (base de cálculo) e calcular o tributo devido (ITCD), não 
sendo tal função de competência da funcionária Sr. Morgana Kelly Silva Goulart que não 
pertencia ao quadro de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de Goiás. 

De forma que concluo que o procedimento fiscal foi perfeitamente realizado e a 
infração fiscal materializada conforme documentos anexados ao auto de infração. As 
alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo não foram suficientes para 
elidir essa acusação fiscal. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00079/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão de 
imposto incidente sobre a diferença positiva entre o valor 
atribuído pelos herdeiros e o valor apurado pelo Fisco. 
Procedência. 
 
1 – Conforme disposição do art. 386, parágrafo único, do 
Decreto nº 4.852/97, havendo discordância, por parte da 
Administração Tributária, quanto ao valor atribuído aos bens 
pelo sujeito passivo, cabe à Fazenda Pública Estadual proceder 
a nova avaliação e, constatada diferença positiva entre o valor 
da avaliação e o valor atribuído aos bens, após notificação do 
sujeito passivo para efetuar o pagamento espontâneo da 
diferença verificada sem imposição de penalidade, efetuar o 
lançamento do valor relativo à diferença verificada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, José Paixão de Oliveira Gomes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Elias Alves dos Santos e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas 
da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e Nivaldo José Mendes que votaram 
pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário, derivado do Auto de Infração de 
folhas 02 e 03, refere-se à constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o sujeito 
passivo omitiu o pagamento do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de quaisquer bens ou direitos), referente ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o montante no valor de R$ 
763.438,25, correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação realizada 
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão constante da 
declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo e demais 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com as 
cominações legais.  

   
Não existem sujeitos passivos solidários. 

 
Período da ocorrência do fato gerador constante na peça básica: 12/2004. 

  
Dispositivos legais infringidos: Artigos 72, caput e 77 da Lei n° 11.651/91. 
 
Penalidade proposta: Artigo 89, inciso II, alínea "I", da Lei n° 11.651/91. 



 
O auto de infração foi instruído com os documentos de folhas 04 a 24: 
 
- Ordem de Serviço nº 0368/2009 (folha 04); 
- Nota Explicativa (folha 05); 
- Ofício nº 287/2009-PGE/RJ da Procuradoria Regional de Jataí (folhas 06 e 07); 
- Notificação Fiscal (folha 08); 
- Cálculo do tributo devido e planilhas demonstrativas (folhas 09 a 12); 
- Petições de processos judiciais (folhas 13 a 16); 
- Cópia do DARE do pagamento do ITCD (folha 17); 
- Certidão de óbito (folha 18); 
- Cópia de Certidões de registros de imóveis (folhas 19 a 24). 
 
Do levantamento de folha 10, depreende-se que a avaliação feita pelo sujeito 

passivo, do imóvel situado no município de Jataí, nas Fazendas Lageado e Paraíso, com 
2.589,5992 ha, foi de R$ 3.309.159,30. E que a avaliação do mesmo imóvel feita pela 
Secretaria da Fazenda foi de R$ 9.416.665,00. 

 
Da Declaração do ITCD constante da folha 11, depreende-se que são 08 herdeiros, 

mas a autuação fiscal de folhas 02 e 03 se refere especificamente ao herdeiro Rodrigo A.  
Magalhães e Guedes Brasiliense. 

 
Verifico também que a fiscalização tributária notificou o sujeito passivo para 

recolher a diferença de ITCD constatada (folha 08) em razão da divergência de base de 
cálculo atribuída pelos herdeiros e relação àquela atribuída pelo fisco. 

 
Regularmente intimado (folhas 25 e 26), o sujeito passivo apresenta impugnação 

em 1ª Instância (folhas 27 a 36) alegando improcedência do auto de infração, sob o 
argumento de que, na data da ocorrência do fato gerador, não existia a Instrução 
Normativa n° 704/04, sendo que o valor da base de cálculo era o estabelecido em ato da 
Prefeitura Municipal, conforme previsto no § 3° do artigo 377 do Código Tributário 
Estadual.  

 
Em julgamento singular, o julgador monocrático decidiu pela improcedência do auto 

de infração. Fundamenta sua decisão sob o argumento de que a aplicação de pauta de 
valores do Estado de Goiás, instituída em momento posterior ao fato gerador (e posterior 
ao pagamento do imposto), fere o princípio constitucional da irretroatividade das normas. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública recorre da decisão, apresentando recurso à 2ª 

Instância (folhas 46 e 47). Alega que, em processos semelhantes relativos aos demais 
herdeiros do mesmo espólio, houve o julgamento, em instância singular, pela procedência 
do procedimento fiscal, conforme Sentenças nº 2.654/2010 e nº 2.655/2010 (folhas 40 a 
45). 

 
Intimado a contraditar o pedido de reforma da decisão efetuada pela Representação 

Fazendária (folhas 49 e 50), o sujeito passivo apresenta Contradita de folhas 53 a 56, 
onde reitera os mesmos argumentos da impugnação de 1ª Instância. Argumenta que a 
legislação em vigor, no momento da avaliação, era a pauta de valores da prefeitura, 
conforme disposição do § 3º do artigo 377 do RCTE e que o novo critério de avaliação da 
Fazenda Pública só pode ser utilizado após a publicação da IN nº 704/04. Que a mudança 
de critérios de avaliação não pode atingir fatos geradores pretéritos e que não pode ser 
feita sem qualquer aviso ao contribuinte, sob pena de ferir os princípios constitucionais da 
irretroatividade e publicidade. Apresenta jurisprudência. Argumenta que o valor recolhido 



pelo sujeito passivo está correto e por isso deve ser mantida a decisão proferida em 
primeira instância administrativa. 

 
Conforme Resolução nº 14/2014 (folha 59 e 60), a Câmara Julgadora encaminha o 

processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, a fim de que a fiscalização 
tributária apresente a memória de cálculo na qual foi definido o valor de base de cálculo de 
R$ 9.416.665,00.   

 
Em resposta (folha 63), a autoridade revisora apresenta manifestação na qual 

esclarece que, dado o lapso temporal decorrido desde o processamento do inventário da 
Sra. Patrocínia de Almeida Magalhães, não foi possível localizar a avaliação realizada pelo 
servidor da Delegacia Fiscal, uma vez que os documentos dessa natureza, que se 
encontravam nos arquivos até o ano de 2006, foram expurgados, conforme atesta a 
servidora do setor de ITCD, Sr.ª Karla Silva Santos. 

  
Intimado a se manifestar acerca do resultado da diligência (folhas 64 e 65) o sujeito 

passivo alega que nunca houve tal documento e, conforme foi dito desde o início, ou seja, 
o que a Delegacia de Jataí fez foi aplicar os valores de uma pauta instituída 
posteriormente ao fato gerador e publicada após o pagamento do imposto pelos herdeiros 
(folhas 68 e 69). 

 
Novamente por Resolução da Câmara Julgadora (folhas 71 e 72), o processo é 

convertido em diligência, sendo encaminhado para à Coordenação do ITCD da Gerência 
de Arrecadação e Fiscalização (GEAF), para que fosse efetuada revisão de todo o 
trabalho, no sentido de apresentar valor definitivo para o presente lançamento, 
acompanhado de sua memória de cálculo.  

 
Em Parecer Técnico de folhas 73 e 74, o revisor apresenta resultado conclusivo 

dispondo que há disparidade entre as pautas da Prefeitura e o valor imobiliário do bem.  
Esclarece que procurou uma melhor definição técnica do valor do imóvel, para efeito de 
cobrança do ITCD, e que optou por fazer uma nova avaliação, que resultou no Laudo 
Técnico nº 058/14 (folhas 125 a 150), no qual chegou ao valor de mercado, à época do 
fato gerador, de R$ 11.900.399,46. 

 
 Intimado do teor da diligência (folhas 152 e 153), o sujeito passivo se manifesta 

(folhas 156 e 165) alegando que o valor arrolado pelos herdeiros foi informado pela própria 
funcionária da Fazenda Pública, Sra. Morgana Kelly Silva Goulart, conforme ratifica 
declaração constante na folha 159, onde a referida funcionária esclarece como encontrou 
o valor de R$ 1.277,87 por hectare, conforme pauta de valores do município de Jataí, até 
então utilizada pela SEFAZ para o cálculo do referido imposto. E que, multiplicando esse 
valor pela quantidade de 2.589,59 hectares, chegando ao valor da base de cálculo do 
ITCD de R$ 3.309.159,30. Assim, o valor arrolado não foi, em hipótese alguma, 
encontrado aleatoriamente, mas sim com base em informação obtida junto ao órgão 
oficial, onde deveria ser pago o imposto.  

 
Em julgamento cameral (folhas 168 a 173), a Terceira Câmera deste Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de conversão do 
julgamento em diligência. Quanto ao mérito, também por maioria, conheceu do recurso da 
Fazenda Pública, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
Em consequência, a Representação Fazendária apresenta Recurso ao Conselho 

Superior alegando que, em que pese o extravio da memória de cálculo utilizada para 



avaliação dos bens em questão à época da ocorrência do fato gerador, todas as 
avaliações posteriores nesse sentido indicaram valor superior àquele, razão pela qual 
pede a reforma da decisão cameral para que seja julgado procedente o auto de infração 
(folhas 175 a 177). 

 
Em Contradita ao recurso da Fazenda Pública (folhas 184 a 193), o sujeito passivo 

argumenta que a Delegacia Fiscal de Jataí apurou um valor para a base de cálculo de R$ 
9.416.665,00. Como não soube explicar como chegou a este valor, foi ordenada a 
elaboração de uma perícia, com base nos valores vigentes àquela época, para 
esclarecimento. O Laudo Técnico apresentado apurou outro valor: R$ 11.900.399,46. 
Tem-se, assim, a seguinte situação: o primeiro valor não é valido, porque não há nenhuma 
demonstração, nenhuma avaliação, nenhuma memória de cálculo que o fundamente; e o 
segundo valor, apesar de estar fundamentado, não pode ser aceito, uma vez que a 
revisão foi feita muito tempo depois de caducado o direito da Fazenda Pública revisar o 
lançamento, conforme disposto no parágrafo único do artigo 149 do CTN.   

 
Acrescenta que deve ser ressaltado, ainda, que a perícia realizada fez um 

levantamento do imóvel no estado em que ele se encontra atualmente, o que não reflete, 
nem de longe, a situação fática existente em 2004. Adverte que a única coisa apresentada 
na perícia, referente ao ano de 2004, são anúncios do jornal “O Popular” de imóveis rurais 
à venda. Observa-se que nenhum anúncio é de Fazendas em Jataí, município de 
localização do imóvel rural objeto da perícia. Desta forma, ainda que não tivesse caducado 
o direito de a Fazenda Pública fazer a revisão do lançamento, de qualquer forma, a perícia 
não poderia ser aceita, pois extremamente eivada de falhas. Por fim requer que seja 
negado provimento ao recurso do representante fazendário, para manter o Acórdão que 
reconheceu a improcedência do auto de infração.  

 
É o Relatório. 

 
V O T O 

 
 Não existem preliminares a serem analisadas.  
 

Quanto ao mérito, conforme se depreende da Declaração de ITCD constante na 
folha 11, o cálculo do tributo devido refere-se ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, que possuía 08 herdeiros. Em razão da divergência de valores entre a 
apuração da base de cálculo feita pelo inventariante em relação a avaliação feita pela 
Secretaria da Fazenda, foram lavrados diversos autos de infração, um para cada herdeiro 
do espólio, que se caracterizam como sujeitos passivos da obrigação tributária. 

 
 Assim, os oito autos de infração são idênticos entre si, com a única diferença de 
terem sido lavrados em desfavor de sujeitos passivos diferentes.  
 
 Verifica-se também que a tramitação processual dos diversos processos foi 
praticamente idêntica, possuindo as mesmas sentenças, mesmas diligências, mesmos 
recursos e contraditas, mas que, por questões processuais, foram julgados em momentos 
distintos. 
 
 Como exemplo cito os Processos Administrativos Tributários nº 3034941792146 e 
3034942097328 julgados pelo Conselho Superior no dia 31/10/2017, em desfavor dos 
sujeitos passivos e herdeiros “Jady A. Magalhães e Guedes Brasiliense” e “Gustavo A. 
Magalhães e Guedes Brasiliense”, respectivamente.  
 



 Nos dois processos acima citados, de forma idêntica ao presente processo, o 
Conselho Superior decidiu, por maioria dos votos, considerar procedente os autos de 
infração. 
 
 De forma que, por concordar fielmente com as razões de voto do Conselheiro 
relator dos dois processos acima citados, nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 
6.930/09 que aprova o regimento interno do CAT, transcrevo abaixo as ponderações sobre 
o caso em questão, elaboradas pelo Conselheiro Denilson Alves Evangelista, autor do 
voto vencedor dos Acórdãos nº 1627/17 e 1628/17 do Conselho Superior deste CAT, 
constante nos respectivos processos: 

 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter deixado de recolher o ITCD referente ao espólio de Patrocínia de 
Almeida Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o 
montante no valor de R$ 763.438,25, correspondente à diferença 
verificada entre o valor da avaliação realizada pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão constante da 
declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo 
e demais documentos anexos à exordial. 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 
serem enfrentadas, constata-se que a motivação fática para o 
lançamento está concretizada nos autos pela diferença entre o valor 
atribuído aos bens pelo inventariante e o valor da avaliação 
procedida pela fiscalização, conforme laudo de avaliação. 

De início, insta ressaltar o disposto no inciso I do parágrafo único do 
art. 386 do Decreto nº 4.852/97 que, em caso de discordância da 
Fazenda Pública Estadual, quanto à avaliação dos bens imóveis, 
para fins da incidência do ITCD, assim preconiza: 

"Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no Código 
de Processo Civil, a petição de inventário deve estar acompanhada da 
prova de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, art. 85). 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração 
Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, cabe 
â Fazenda Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo 
constatada diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor 
atribuído aos bens: 

I - notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 
pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, salvo 
nas hipóteses de dolo, simulação ou fraude; 

II - efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada, caso 
não haja o pagamento no prazo estabelecido no inciso I." 

Compulsando os autos, infere-se que a notificação prévia exigida no 
preceito normativo supratranscrito se encontra anexada às fls. 08 dos 
autos, expedida com vista a propiciar ao contribuinte efetuar o 
recolhimento da diferença verificada pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí. 

Observado o procedimento fiscal da notificação prévia (artigo 386, 
parágrafo único, incisos I e II, RCTE), ao contribuinte foi oportunizado 
exercer o direito que lhe é legalmente assegurado, ou seja, recolher 
de forma espontânea o imposto reclamado, no prazo de 20 (vinte) 



dias, sem imposição de penalidade, bem como, havendo 
discordância, contraditar a avaliação fazendária. 

Quanto ao mérito, consoante noticiado na nota explicativa, anexa à 
exordial, por ocasião da abertura do processo de inventário dos bens 
deixados por Patrocínia de Almeida Magalhães, não concordando 
com o valor atribuído aos bens pelo setor competente da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, o inventariante impetrou mandado 
de segurança visando recolher o ITCD de conformidade com o valor 
dos bens oferecidos pelos herdeiros/inventariante. 

Houve concessão da liminar autorizando o recolhimento, que foi feito 
no valor de R$ 135.447,53. 

Todavia, em 06/11/2009 foi encaminhado o Ofício n.º 287/2009 pela 
Procuradoria Regional de Jataí ao órgão fazendário comunicando 
que o processo judicial fora extinto sem exame de mérito, orientando, 
por conseguinte, o Fisco a proceder ao lançamento da diferença de 
imposto não recolhida. 

Neste contexto, o auto de infração sob apreciação foi levado a efeito 
em 24/12/2009 e o contribuinte cientificado em 31/12/2009. 

Em face da avaliação do imóvel rural realizada pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, resultou na diferença a recolher 
de R$ 244.300,00, divididos entre os oito herdeiros, cabendo a cada 
um daqueles a diferença a recolher no valor de R$ 30.537,53. 

Disciplinado a base de cálculo do ITCD, o artigo 377, §§ 1º, 3º e 8º 
do RCTE, na redação em vigor na época que o lançamento do 
crédito tributário em tela foi levado a efeito, dispunham que: 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado  

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda 
nacional na data da avaliação.  

[...] 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de 
valores ou aplicação de planta de valores imobiliários do Município 
da localização do bem imóvel, nas quais se leve em consideração a 
localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou ainda, 
qualquer outra condição ou composição que implique na formação do 
valor do bem.  

[...] 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão 
competente.  

A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo fixada pelo Fisco 
por entender que o art. 377, §3º, do RCTE lhe permitia utilizar a base 
de cálculo pela planta de valores imobiliários do município de Jataí. 

Consoante disposto nos preceitos normativos acima transcritos, 
denota-se que a regra é que a base de cálculo é o valor venal do 
bem ou direito a ele relativo, e este, por sua vez, é apurado mediante 



avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública 
Estadual. 

É certo, contudo, que o parágrafo terceiro do art. 377 do RCTE 
permite que seja aplicada a planta de valores imobiliários do 
Município da localização do bem imóvel, desde que, evidentemente, 
esta reflita o real valor venal do bem. 

Nesse contexto, conclui-se que a utilização da planta de valores do 
município de Jataí, pelo contribuinte, para efeito de quantificação da 
base de cálculo do ITCD, deveria ter sido precedida da verificação 
por este de que ela efetivamente expressava o valor venal do bem 
naquele momento. 

Noutro giro, importante ressaltar que qualquer que fosse a 
metodologia utilizada pelo contribuinte para aferição do valor venal 
do bem, utilizado a título de base de cálculo para o recolhimento do 
ITCD, esta sempre poderia ser revista pela autoridade administrativa, 
no exercício da atividade que lhe é privativa, quando comprovado 
que aquele valor não exprimia com exatidão e fidelidade o valor 
venal do bem (art. 149, inc. V, do Código Tributário Nacional). 

A propósito, convém observar o disposto no art. 149, inciso IV e § 
único, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito 
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria 
de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

[...] 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 

[...] 

 IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 
declaração obrigatória; 

[...] 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

Evidencia-se nestes autos que o sujeito passivo se valeu de medida 
liminar concedida em mandado de segurança, que lhe garantiu 
efetuar o recolhimento do ITCD no valor que entendia devido, 
calculado com base na planta de valores imobiliários do município de 
Jataí/GO, a qual não espelhava o valor venal real do imóvel rural 
objeto do espólio de Patrocínia de Almeida Magalhães. 

Assim, com fundamento no disposto no art. 149, inc. IV e § único, do 
CTN, pode o fisco, enquanto não decaído seu direito, proceder à 
avaliação do mencionado imóvel visando aferir seu valor venal, 
promovendo, consequentemente, o lançamento de ofício da 
diferença verificada, como ocorreu no caso em tela.    

Nesse diapasão, o valor venal e, consequentemente, a base de 
cálculo do imposto foram demonstrados pelo Fisco, de forma que o 



imposto devido encontrado pela fiscalização suplanta o que fora 
recolhido pelo sujeito passivo.  

Incumbe salientar que o recorrente, apesar de regulamente 
notificado, não apresenta nos autos elementos capazes de 
contraditar a avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. 

No que tange à alegação da recorrente de que foi utilizada, para fins 
de quantificação da base de cálculo, critérios de avaliação instituídos 
pela Instrução Normativa n.º 704/04-GSF, publicada em 30/12/2004, 
posterior, portanto, à data de ocorrência do fato gerador bem à data 
de pagamento do imposto causa mortis, o que caracterizaria ofensa 
ao princípio da irretroatividade,  convém trazer à lume o teor da 
Súmula n.º 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ITCD 
é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.  

Isso implica asseverar que, para efeito de cálculo do ITCD, tomar em 
consideração os valores dos bens na data em que procedida a 
avaliação não ofende o princípio da irretroatividade, e nem pode ser 
diferente, haja vista que a avaliação busca apenas aferir o valor real 
dos bens para fins de fixação do montante da base de cálculo, o que 
não toca evidentemente nos elementos jurídicos que integram a 
mesma, esses sim devem ser extraídos da norma tributária vigente à 
época da ocorrência do fato gerador. 

Neste mesmo diapasão saliente-se que o art. 144, §1º, do Código 
Tributário Nacional assim preceitua: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador 
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada. 

§1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado 
ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

Portanto, nos termos do preceito normativo acima assinalado, a 
utilização de critérios de apuração, na elaboração do lançamento, 
instituídos em legislação em vigor após a ocorrência do fato gerador, 
não afronta o princípio da irretroatividade, haja vista que os critérios 
de avaliação se situam no plano do lançamento.    

Nesse sentido, não nos parece, com todo respeito, sob o aspecto 
técnico e jurídico, escorreitos os argumentos esposados no aresto 
cameral que julgou improcedente o lançamento, em vista dos 
argumentos acima expendidos. 

Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para 
reformar o aresto cameral e julgar procedente na íntegra o auto de 
infração. 

Além da perfeita fundamentação efetuada pelo colega Conselheiro, a qual 
concordo e aplico ao presente caso, complemento que não procede a alegação do 
sujeito passivo, em Contradita, de que a revisão foi feita muito tempo depois de caducado 



o direito da Fazenda Pública de revisar o lançamento, com fundamento no parágrafo único 
do artigo 149 do CTN:   

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser 
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública. 

Isso porque, não obstante o excelente trabalho elaborado pela Coordenação do 
ITCD constante nas folhas 73 a 150, não houve revisão do lançamento que permaneceu 
incólume, já que a avaliação efetuada acusou valor superior àquele atribuído pela 
autoridade fiscal originária. Noutra senda, o prazo decadencial de extinção do direito da 
Fazenda Pública de constituir o lançamento está suspenso em razão da interposição de 
recurso administrativo no presente Processo Administrativo Tributário, conforme inciso III 
do artigo 151 do CTN, e que seria aplicável somente na eventual declaração de nulidade 
do lançamento original, passada em julgado. 

Quanto a alegação de que o resultado da perícia técnica se refere a um 
levantamento de imóvel como ele está hoje e que não reflete, nem de longe, a situação 
em 2004 (folha 187), verifico, conforme conclusão do Laudo de Avaliação de folha 143, 
que os valores apurados se referem ao ano de 2004, data do fato gerador, não 
procedendo, assim, os argumentos do sujeito passivo. 

Complemento, por fim, que, conforme disposições do artigo 142 do CTN, a 
constituição do crédito tributário é atividade privativa da autoridade fiscal, a quem compete 
determinar a matéria tributável (base de cálculo) e calcular o tributo devido (ITCD), não 
sendo tal função de competência da funcionária Sr. Morgana Kelly Silva Goulart que não 
pertencia ao quadro de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de Goiás. 

De forma que concluo que o procedimento fiscal foi perfeitamente realizado e a 
infração fiscal materializada conforme documentos anexados ao auto de infração. As 
alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo não foram suficientes para 
elidir essa acusação fiscal. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00121/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Doação de numerário. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedência. Correto o 
lançamento que exige Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, decorrente de 
doação de numerário recebido para aquisição de imóveis, 
mediante comprovação de que a adquirente não possuía aporte 
financeiro para obtenção dos mesmos, nos termos do artigo 72-
A inciso II da Lei nº 11.651/91 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
arguição de inadmissibilidade do recurso, feita pela Fazenda Pública, sob o fundamento 
de que estaria intempestivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir 
Mendonça Alves. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de não recolher o 
imposto relativo a doações de numerários recebidos para o pagamento dos imóveis 
adquiridos, tendo em vista que, após ser notificado, o sujeito passivo não apresentou 
documentos que comprovassem os referidos pagamentos, e ainda, diante do fato de que 
não há informações em suas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF 
de quaisquer fontes de recursos que dessem suporte a estes desembolsos. Presume-se, 
portanto, que os recursos utilizados foram objeto de doações recebidas de terceiros. 

São indicados como infringidos os artigos 72, 72 – A inciso II, 74 
inciso II, 77, 81 inciso II, 82 inciso I, 89 inciso II da Lei n.º 11.651/91, c/c com os artigos. 
372-A, 373, 376 e 382, inciso II, todos do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta foi a do 
artigo 89, II, da Lei n.º 11.651/91 com redação da Lei n.º 13.772/00 

O lançamento foi instruído com:  

- Nota Explicativa onde o fisco relata que apurou considerável 
volume de bens imóveis adquiridos com a intermediação do pai da autuada (doador); que 



o fato gerador do imposto exigido foi a doação em dinheiro recebida para o pagamento 
dos referidos bens, visto que após várias notificações fiscais a autuada não apresentou 
recursos financeiros necessários para as aquisições dos bens. 

- Relação de imóveis adquiridos entre 01/2009 a 08/2013 no valor 
total de R$ 7.617.344,75. 

- Certidões de Inteiro Teor dos Imóveis relacionados. 

- Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF anos bases de 
2010/2011/2012. 

- Cópias das Notificações Fiscais expedidas e cópias dos autos de 
infrações lavrados tendo em vista o não atendimento destas. 

- Ofícios remetidos para os tabeliões dos Cartórios de Registros 
de Imóveis do local de situação dos bens imóveis. 

Sr. José Buffon Junior foi indicado como solidário pelo 
cumprimento da obrigação tributária, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei n.º 
11.651/91, por ter concorrido para a prática da infração na condição de doador dos 
recursos utilizados para a compra dos imóveis. 

Após serem regularmente intimados, compareceu ao feito, através 
de seu representante legal, apenas a autuada, apresentando impugnação, onde em 
preliminar solicita a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração 
sob o argumento de que o lançamento está embasado em presunção, e no mérito alega 
que é produtora rural e que através de seus negócios rurais obteve recurso financeiro 
suficientes para quitar seus compromissos. 

Instruiu a peça defensória com cópias das Escrituras Públicas de 
Compra e Venda dos imóveis adquiridos e notas fiscais de vendas do produto soja em 
grãos.  

 Mediante Despacho nº 1025 – JULP, a autoridade julgadora 
singular encaminhou os autos aos autores do procedimento fiscal a fim de que se 
manifestassem com relação a documentação apresentada. 

 Em atendimento a diligencia solicitada, a autoridade revisora 
intimou a autuada, oportunizando mais uma vez, que a mesma trouxesse aos autos 
documentos que comprovassem a existência de recursos financeiros utilizados para as 
aquisições dos imóveis, bem como o livro Caixa ou quaisquer outros demonstrativos dos 
resultados das atividades rurais exercidas de 2009 a 2014, instruídos com a 
documentação comprobatória dos resultados apurados em cada exercício. 

 Informou que mais uma vez, a autuada não atendeu a notificação 
fiscal e diante de tal fato, se manifestou pela impossibilidade de considerar os documentos 
apresentados. 

A Instância singular decide pela procedência total do lançamento, 
rejeitando a arguição de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Diante do não comparecimento do sujeito passivo solidário, após 
intimação regular, foi lavrado o respectivo Termo de Perempção. 

Em recurso, a autuada ratificou as razões trazidas em primeira 
instância, repetindo seu pedido relativo a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e mais uma vez, argumentou que através de seus negócios 
realizados como produtora rural obteve recursos financeiros suficientes para as aquisições 



dos bens imóveis. Demanda ainda, a exclusão do sujeito passivo solidário por ausência de 
provas de que tenha realizado a doação. 

Requer, ao final que, caso não se comprove a ocorrência da 
nulidade pleiteada que seja reformada a decisão singular para considerar o lançamento 
improcedente. 

É o relatório. 

 

Trata o processo sobre exigência de ITCD e acréscimos legais, 
decorrente de doação ocorrida para aquisição de imóveis, sem que o imposto tenha sido 
recolhido. Verifica-se da relação de imóveis adquiridos no período de janeiro de 2008 a 
agosto de 2013 e das Certidões de Inteiro Teor dos referidos imóveis, documentos de fls. 
07 a 36, que a autuada adquiriu bens imóveis no valor total de R$ 7.617.344,75, sendo 
que neste período auferiu, de acordo com as Declarações do Imposto de Renda de 
Pessoa Física - IRPF renda no valor de R$ 38.700,00, desta forma resta comprovado que 
a mesma não possuía capacidade financeira para tais aquisições. 

Em busca da verdade dos fatos, o processo foi convertido em 
diligência oportunizando mais uma vez a juntada de documentos que viessem comprovar 
o aporte financeiro, principalmente diante da alegação da autuada de que obteve receita, 
oriunda de sua atividade de produtora rural, suficiente para as aquisições dos referidos 
bens. Contudo, apesar de regularmente notificada para tanto a autuada quedou inerte. 

Importa esclarecer que as notas fiscais de vendas de soja em 
grãos não são suficientes para afastar a acusação fiscal pois não representam receitas 
propriamente ditas, o que só seria efetivamente demonstrado através de documentos ou 
escrituração fiscal e/ou contábil capazes de demonstrar o resultado financeiro desta 
atividade comercial. Cumpre ainda ressaltar, apenas a título de esclarecimento, que o total 
das vendas acobertadas pelas notas fiscais não são suficientes para suportar o ônus 
financeiro exigido para as respectivas compras dos bens imóveis, ainda que 
indevidamente consideradas como receitas brutas. 

É de se observar também, que nem mesmo nas declarações do 
imposto de renda, a donatária declarou exercer atividade rural, bem como também não 
declarou a aquisições dos bens efetuadas. 

No que tange ao pedido de exclusão do sujeito passivo solidário 
Sr. José Buffon Júnior, genitor da autuada, conforme consta nas certidões e escrituras 
públicas de compra e venda dos referidos imóveis, o mesmo figurou como procurador da 
autuada, identificado nos autos como o provável doador da quantia necessária para a 
aquisição dos imóveis, tendo em vista que ficou comprovado que autuada, sua filha, não 
possuía recursos próprios. 

Sob tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e mantenho na lide o sujeito passivo solidário. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
decisão de primeira instância que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00141/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ITCD. Regime de bens no casamento. Regime de 
comunhão parcial de bens. Doação em espécie e de bens e 
direitos entre cônjuges. Doação não caracterizada. 
Improcedência. Decisão unânime. 
 
I - Bens e direitos adquiridos após o casamento podem figurar 
na DIRPF de quaisquer dos cônjuges casados no regime de 
comunhão parcial de bens, não caracterizado doação entre eles. 
 
 
II - Descaracterizada a doação fica afastada a incidência do ITCD 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da inicial que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais), referente a doação recebida de 
Marilda Rodrigues Carneiro Moreira no valor de R$ 126.100,00, conforme consta na 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, exercício de 2011, ano-
calendário 2010. Em consequência, fica obrigado a recolher o imposto acrescido de 
cominações legais. 

 
Junta Anexos estruturados de detalhamento do crédito tributário 

(fls.3) e de identificação do sujeito passivo coobrigado MARILDA RODRIGUES 
CARNEIRO MORREIRA (fls.4), nos termos do artigo 82, I, da lei n.º 11.651/91. 

 
Junta também cópias (fls.5/9) da DIRPF, na qual descreve às fls.7 

que a Senhora MARILDA RODRIGUES CARNEIRO MOREIRA dou ao seu marido 
CÍCERO CARLOS MOREIRA a importância de R$ 10.500,00 sob o código 80 – 
DOAÇÕES EM ESPÉCIE e R$ 115.600,00 sob o código 81 – DOAÇÕES EM BENS E 
DIREITOS. 

 
Devidamente intimados no dia 09/12/2015 (fls.15), os sujeitos 

passivos são declarados revéis (fls.18). 
 
Novamente intimados, o autuado CÍCERO CARLOS MOREIRA 

atravessa impugnação em segunda instância (fls.28/29), na qual pede a improcedência do 
lançamento. Fundamenta que as transferências de patrimônio foram indevidas, tendo 
providenciado as devidas regularizações, mediante a retificação da sua DIRPF. 



 
Junta cópia da DIRPF de CÍCERO CARLOS MOREIRA (fls.30) 

retificada no dia 18/12/2015, bem como de carteira de identidade (fls.40), na qual consta 
que o documento baseou-se em certidão de casamento. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                         V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância de 

lançamento de exigência de ITCD pela falta de recolhimento do tributo no valor de R$ 
5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais), referente a doação recebida de Marilda 
Rodrigues Carneiro Moreira no valor de R$ 126.100,00, conforme consta na Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, exercício de 2011, ano-calendário 2010. 

 
Exsurge da DIRPF da Senhora MARILDA RODRIGUES CARNEIRO 

MOREIRA a existência de típica doação em espécie e de bens e direitos de um cônjuge a 
outro, da qual infere-se a suscetibilidade da tributação pelo ITCD. 

 
Entretanto, verifica-se que a suposta doadora e o suposto donatário 

são casados entre si pelo regime de comunhão parcial de bens (fls.40). Significa dizer que 
são comuns os bens adquiridos após o casamento.  

 
A certidão de fls.44 mostra que um dos bens de maior valor objeto do 

lançamento fora erigido no lote da rua 22, Centro, na cidade de GOINÉSIA –GO, adquirido 
pelo casal MARILDA/CÍCERO em março de 1999. 

 
É cediço que no regime de casamento pela comunhão parcial de 

bens, todos os bens adquiridos após a união são comuns. Portanto, os bens deste casal 
poderiam figurar tanto na DIRPF de um quanto de outro cônjuge. 

 
Se os bens são comuns, mesmo que constem apenas na DIRPF de 

um deles, significa que pertencem igualmente a ambos. Referência a doações de um ao 
outro, retificações de declarações etc. não mudam sua titularidade comum. 

 
Não obstante a informação constante da própria DIRPF da 

coobrigada solidária MARILDA das doações efetuadas e da DIRPF retificadora do sujeito 
passivo CÍCERO CARLOS MOREIRA – realizada após a intimação em primeira instância, 
considerando que os bens adquiridos pelo casal, após o casamento em regime de 
comunhão parcial de bens, SÃO COMUNS, podendo constar da DIRPF de quaisquer 
deles, não caracterizando DOAÇÃO, por não se tratam de bens particulares, afastando 
assim a incidência tributária pelo ITCD. 

 
Diante de todo o exposto, conheço da impugnação em segunda 

instância, dou-he provimento, no sentido de considerar IMPROCEDENTE o lançamento. 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00216/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeição 
 
1. Não é passível de nulidade olançaemnto tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar 
comsegurança a infração e quando o sujeito passivo exerce 
plenamento  o seu direito constituniconal de defesa, 
comparecendo ao processo. 
 
2. Doação recebida de sócios cotistas de empresa limitada. 
Procedência.  
 
3.Provado nos autos que houve a doação de quotas de empresa, 
sem que estas tenham sido informadas na Declaração do ITCD, 
deve-se exigir o tributo devido, endo em vista ser esta situação 
fato gerador do ITCD. 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira 
D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. Por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João 
Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 Consta da autuação que ao sujeito passivo autuado KARINY 
NAOUM BUENO omitiu o recolhimento do ITCD na importância de R$ 32.256,85 (trinta e 
dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência de 
não ter informado na DECLARARAÇÃO DO ITCD nº 70/2012 (Espólio de Margareth M. 
Naoum) as participações nas empresas (quotas patrimoniais) e os direitos a elas 
inerentes, cuja base de cálculo do imposto perfez o total de 2.419.263,92 (dois milhões, 
quatrocentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), 
ficando, assim, sujeito ao pagamento do imposto mais as cominações legais. 

  



São dados como infringidos os arts. 72, 74, 77, 81 e 84 da lei 
11.651/1991 c/ arts. 372, 373, 376, 377, 382, 385, I-A, 387 e 387-B do Dec. 4.852/1997. 
Propõe a imputação da multa de ofício prevista na Lei Original 11.651/1991, art. 89, inciso 
II, Redação Lei 13.772/2000.  

 
Para a instrução processual foram anexados aos autos, documentos 

de fls. 04-807.   
A autuada compareceu ao feito, através de seu representante legal, 

apresentou Impugnação à Primeira Instância (fls. 814-825), alegando: 
 
1. Nulidades por Insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, alegando que não foi intimada a 
providenciar explicar acerca do lançamento, além de não constar nos 
autos provas da alegação feita pelo fisco; 
2. Que a multa aplicada tem natureza confiscatória; 
3. Pede a improcedência do auto de infração. 

 
                        O julgador singular prolatou Sentença nº 3590/2017 - JULP (fls. 33-

40), onde decidiu pela procedência do auto de infração, com a fundamentação de que no 
procedimento de apuração do ITCD, verificou-se a existência de bens e direitos não 
declarados, a cobrança do imposto referente a esses bens descritos deve ser feita 
imediatamente, via lançamento de ofício, com aplicação da multa de 50% do imposto e 
não 100% do valor do imposto, conforme prevê a legislação atual, pelo consagrado 
princípio da não retroatividade prevista na lei penal, sendo que a data considerada neste 
lançamento foi a correta, refletindo o momento em que foi verificada a existência desses 
bens e direitos, que nada mais é do que a data da avaliação.  

  
Os autuados foram intimados em 29/08/2017, apresentando Recurso 

Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 54-69, trazendo as mesmas 
alegações, fundamentações e pedidos de quando da impugnação em primeira instância.
  

  
É o relatório. 
 

 
 
 
 

V O T O 
 
 
 
A acusação é de que o sujeito passivo não pagou o ITCD sobre 

doação recebida. 
 
A autuada insurgiu-se contra o lançamento, inicialmente alegando 

que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, o que entendemos não ter  ocorrido, pois o lançamento tributário contém 
os elementos indispensáveis para que seja determinado com segurança a infração e o 
infrator e, também, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois, os 
sujeitos passivos comparecem ao processo e exercem o direito constitucional do 
contraditório e da ampla defesa. 

 



Em análise ao mérito, fica comprovado nos autos que algumas 
participações de Margareth M. Naoum, bem como alguns créditos, a receber, não haviam 
sido informados na Declaração do ITCD nº 70/2012, e, que os sujeitos passivos nada 
trazem ao processo que pudesse contrapor o trabalho fiscal ou que tenham apresentado 
perante à Secretaria da Fazenda algum documento que tivesse sido protocolado pedindo 
retificação dos dados, o que só reforça que o trabalho fiscal foi elaborado de forma 
correta, coadunado com a legislação tributária, especialmente os artigos 72,74, 77, 81 e 
84 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 372,373,376,382, 385 I-A e 387-B do 
Decreto nº 4.852/97: 

 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por (Lei nº 11.651/91, art. 72): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 
- vigência: 30.12.13) 

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; 
(Redação a crescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 8.068 - vigência: 30 

 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 
01.01.01) 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de imóvel situado neste Estado e 
o direito a ele relativo, ainda que:  

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; ). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória;  

 
Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 

transmitido por causa mortis ou por doação (Lei nº 11.651/91, art. 77 (Redação 
conferida pelo Decreto n 

 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis;  (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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I - na transmissão causa mortis: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 - 
vigência: 30.12.13) 

a) o herdeiro; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento, para considerar procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00220/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeição 
 
1. Não é passível de nulidade olançaemnto tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar 
comsegurança a infração e quando o sujeito passivo exerce 
plenamento  o seu direito constituniconal de defesa, 
comparecendo ao processo. 
 
2. Doação recebida de sócios cotistas de empresa limitada. 
Procedência.  
 
3.Provado nos autos que houve a doação de quotas de empresa, 
sem que estas tenham sido informadas na Declaração do ITCD, 
deve-se exigir o tributo devido, endo em vista ser esta situação 
fato gerador do ITCD. 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia 
e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, José Paixão 
de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da solidária KARINY NAOUM BUENO da lide, arguida pelo Conselheiro João 
Divino de Brito. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e José Paixão 
de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram pela 
exclusão da solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que a donatária Sra. Nathália Naoum Soares 
Mohn, omitiu o recolhimento do ITCD na importância de R$ 32.256,85 (trinta e dois mil, 



duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência de não ter 
informado na DECLARARAÇÃO DO ITCD nº 70/2012 (Espólio de Margareth M. Naoum) 
as participações nas empresas (quotas patrimoniais) e os direitos a elas inerentes, cuja 
base de cálculo do imposto perfez o total de 2.419.263,92 (dois milhões, quatrocentos e 
dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), ficando, assim, 
sujeito ao pagamento do imposto mais as cominações legais. 

  
São dados como infringidos os arts. 72, 74,77, 81 e 84 da lei 

11.651/1991 c/ arts. 372, 373, 376, 377, 382, 385, I-A, 387 e 387-B do Dec. 4.852/1997. 
Propõe a imputação da multa de ofício prevista na Lei Original 11.651/1991, art. 89, inciso 
II, Redação Lei 13.772/2000.  

Foi indicado como sujeito passivo coobrigado: SÉRGIO HELOU, na 
condição de DOADOR, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei 11.651/1991.    

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos, documentos 

de fls. 05-06.   
Os autuados foram intimados em 12.11.2014 para pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
07-09. 

A autuada compareceu ao feito, através de seu representante legal, 
apresentou Impugnação à Primeira Instância (fls. 16-26), alegando: 

 
1. Nulidades por Insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, alegando que não foi intimada a 
providenciar explicar acerca do lançamento, além de não constar nos 
autos provas da alegação feita pelo fisco; 
2. Que a multa aplicada tem natureza confiscatória; 
3. Pede a improcedência do auto de infração. 

 
                        O julgador singular prolatou Sentença nº 3590/2017 - JULP (fls. 33-

40), onde decidiu pela procedência do auto de infração, com a fundamentação de que no 
procedimento de apuração do ITCD, verificou-se a existência de bens e direitos não 
declarados, a cobrança do imposto referente a esses bens descritos deve ser feita 
imediatamente, via lançamento de ofício, com aplicação da multa de 50% do imposto e 
não 100% do valor do imposto, conforme prevê a legislação atual, pelo consagrado 
princípio da não retroatividade prevista na lei penal, sendo que a data considerada neste 
lançamento foi a correta, refletindo o momento em que foi verificada a existência desses 
bens e direitos, que nada mais é do que a data da avaliação.  

  
Os autuados foram intimados em 29/08/2017, apresentando Recurso 

Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 54-69, trazendo as mesmas 
alegações, fundamentações e pedidos de quando da impugnação em primeira instância.
  

  
É o relatório. 
 

 
 
 
 

V O T O 
 
 



 
A acusação é de que o sujeito passivo não pagou o ITCD sobre 

doação recebida. 
 
A autuada insurgiu-se contra o lançamento, inicialmente alegando 

que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, o que entendemos que não ocorreu, pois o lançamento tributário contém 
os elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração e o infrator e, 
também, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois, os sujeitos 
passivos comparecem ao processo e exercem o direito constitucional do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Em análise ao mérito, fica comprovado nos autos que algumas 

participações de Margareth M. Naoum, bem como alguns créditos, a receber, não haviam 
sido informados na Declaração do ITCD nº 70/2012, e, que os sujeitos passivos nada 
trazem ao processo que pudesse contrapor o trabalho fiscal ou que tenham apresentado 
perante à Secretaria da Fazenda algum documento que tivesse sido protocolado pedindo 
retificação dos dados, o que só reforça que o trabalho fiscal foi elaborado de forma 
correta, coadunado com a legislação tributária, especialmente os artigos 72,74, 77, 81 e 
84 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 372,373,376,382, 385 I-A e 387-B do 
Decreto nº 4.852/97: 

 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por (Lei nº 11.651/91, art. 72): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 
- vigência: 30.12.13) 

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; 
(Redação a crescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 8.068 - vigência: 30 

 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 
01.01.01) 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de imóvel situado neste Estado e 
o direito a ele relativo, ainda que:  

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; ). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória;  

 
Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 

transmitido por causa mortis ou por doação (Lei nº 11.651/91, art. 77 (Redação 
conferida pelo Decreto n 

 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis;  (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I - na transmissão causa mortis: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 - 
vigência: 30.12.13) 

a) o herdeiro; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento, para considerar procedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00221/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeição 
 
1. Não é passível de nulidade olançaemnto tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar 
comsegurança a infração e quando o sujeito passivo exerce 
plenamento  o seu direito constituniconal de defesa, 
comparecendo ao processo. 
 
2. Doação recebida de sócios cotistas de empresa limitada. 
Procedência.  
 
3.Provado nos autos que houve a doação de quotas de empresa, 
sem que estas tenham sido informadas na Declaração do ITCD, 
deve-se exigir o tributo devido, endo em vista ser esta situação 
fato gerador do ITCD. 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira 
D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. Por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João 
Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária KARINY 
NAOUM BUENO da lide, arguida pelo Conselheiro João Divino de Brito. Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e José Paixão de Oliveira Gomes, 
com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram pela exclusão da 
solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que a donatária Sra. Nathália Naoum Soares 
Mohn e Kariny Naoum Bueno omitiram o recolhimento do ITCD na importância de R$ 



32.256,85 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 
em decorrência de não ter informado na DECLARARAÇÃO DO ITCD nº 70/2012 (Espólio 
de Margareth M. Naoum) as participações nas empresas (quotas patrimoniais) e os 
direitos a elas inerentes, cuja base de cálculo do imposto perfez o total de 2.419.263,92 
(dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e 
dois centavos), ficando, assim, sujeito ao pagamento do imposto mais as cominações 
legais. 

  
São dados como infringidos os arts. 72, 74, 77, 81 e 84 da lei 

11.651/1991 c/ arts. 372, 373, 376, 377, 382, 385, I-A, 387 e 387-B do Dec. 4.852/1997. 
Propõe a imputação da multa de ofício prevista na Lei Original 11.651/1991, art. 89, inciso 
II, Redação Lei 13.772/2000.  

Foi indicado como sujeito passivo coobrigado: SÉRGIO HELOU, na 
condição de DOADOR, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei 11.651/1991.    

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos, documentos 

de fls. 05-06.   
Os autuados foram intimados em 12.11.2014 para pagarem a quantia 

exigida ou apresentarem Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
07-09. 

A autuada compareceu ao feito, através de seu representante legal, 
apresentou Impugnação à Primeira Instância (fls. 16-26), alegando: 

 
1. Nulidades por Insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, alegando que não foi intimada a 
providenciar explicar acerca do lançamento, além de não constar nos 
autos provas da alegação feita pelo fisco; 
2. Que a multa aplicada tem natureza confiscatória; 
3. Pede a improcedência do auto de infração. 

 
                        O julgador singular prolatou Sentença nº 3590/2017 - JULP (fls. 33-

40), onde decidiu pela procedência do auto de infração, com a fundamentação de que no 
procedimento de apuração do ITCD, verificou-se a existência de bens e direitos não 
declarados, a cobrança do imposto referente a esses bens descritos deve ser feita 
imediatamente, via lançamento de ofício, com aplicação da multa de 50% do imposto e 
não 100% do valor do imposto, conforme prevê a legislação atual, pelo consagrado 
princípio da não retroatividade prevista na lei penal, sendo que a data considerada neste 
lançamento foi a correta, refletindo o momento em que foi verificada a existência desses 
bens e direitos, que nada mais é do que a data da avaliação.  

  
Os autuados foram intimados em 29/08/2017, apresentando Recurso 

Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 54-69, trazendo as mesmas 
alegações, fundamentações e pedidos de quando da impugnação em primeira instância.
  

  
É o relatório. 
 

 
 
 
 

V O T O 
 



 
 
A acusação é de que o sujeito passivo não pagou o ITCD sobre 

doação recebida. 
 
A autuada insurgiu-se contra o lançamento, inicialmente alegando 

que o lançamento é nulo por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, o que entendemos que não ocorreu, pois o lançamento tributário contém 
os elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração e o infrator e, 
também, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois, os sujeitos 
passivos comparecem ao processo e exercem o direito constitucional do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Em análise ao mérito, fica comprovado nos autos que algumas 

participações de Margareth M. Naoum, bem como alguns créditos, a receber, não haviam 
sido informados na Declaração do ITCD nº 70/2012, e, que os sujeitos passivos nada 
trazem ao processo que pudesse contrapor o trabalho fiscal ou que tenham apresentado 
perante à Secretaria da Fazenda algum documento que tivesse sido protocolado pedindo 
retificação dos dados, o que só reforça que o trabalho fiscal foi elaborado de forma 
correta, coadunado com a legislação tributária, especialmente os artigos 72,74, 77, 81 e 
84 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 372,373,376,382, 385 I-A e 387-B do 
Decreto nº 4.852/97: 

 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por (Lei nº 11.651/91, art. 72): (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 
- vigência: 30.12.13) 

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; 
(Redação a crescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pelo Decreto 
nº 8.068 - vigência: 30 

 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 
direito a ele relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 
01.01.01) 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de imóvel situado neste Estado e 
o direito a ele relativo, ainda que:  

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; ). 
(Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 
sucessão provisória;  

 
Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 

transmitido por causa mortis ou por doação (Lei nº 11.651/91, art. 77 (Redação 
conferida pelo Decreto n 

 

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis;  (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I - na transmissão causa mortis: (Redação conferida pelo Decreto nº 8.068 - 
vigência: 30.12.13) 

a) o herdeiro; (Redação acrescida pelo Decreto nº 8.068 - vigência: 30.12.13) 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento, para considerar procedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00242/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Preliminar de Impedimento funcional. 
Rejeitada. Unânime. PROCESSUAL. Pedido de exclusão de 
sujeito passivo solidário. Rejeitado. Unânime. ITCD. Obrigação 
principal. Omissão de ITCD em razão da doação de quotas de 
capital na modalidade de doação mista. Procedência total. 
Unânime. 
 
1 – Não há nulidade por autoridade impedida, visto que o auditor 
autuante possuía competência plena, estando, inclusive, com a 
Ordem de Serviço inserida nos autos. 
 
2 – O artigo 82, I, do CTE expressamente atribui 
responsabilidade solidária ao doador pelo pagamento do 
imposto ITCD.  
 
3 – Presume-se decorrente de doação mista, a diferença positiva 
entre o valor de mercado da quota e o valor nominal expresso 
no livro de transferência de ações, conforme Artigo 72-A, VIII, 
"a" do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e 
Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                            Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado de 
ter deixado de recolher o ITCD na importância de R$ 14.763,22, referente a doação de 
106.000 (cento e seis mil) quotas de capital da Sociedade Empresária Evolução 
Tecnologia e Planejamento Ltda., recebida do Sr. Arcanjo Rafael de Rezende, no valor 
venal de R$ 369.080,57, conforme cópia do balanço patrimonial ajustado, demonstrativo 
de avaliação de empresa - DAE,  alteração contratual registrada na JUCEG, notas 
explicativas e demais documentos. Em consequência, deverá recolher o referido imposto 
acrescido das cominações legais. 
 
                              Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo 
próprio da peça básica, foram os artigos 72-A, VIII "A", 77-B, II, da LEI 11.651/91 e artigo 
372-A, VIII, "A"; 376, III; 377-B, II; 382, II, "A" do Decreto 4852/97. Foi proposta a 



penalidade prevista no artigo 89, inciso II da Lei 11.651/1991 com a redação da Lei 
13.772/2000. 
 
                              Foi eleito como sujeito passivo coobrigado ao pagamento o sócio 
Arcanjo Rafael de Rezende, em virtude de ter realizado a doação de 106.000 cotas de 
capital da Empresa Evolução Tecnologia e Planejamento Ltda à donatária autuada. 

 
                              Para a instrução processual do lançamento foi anexado aos autos os 
seguintes documentos: Ordem de Serviço; Balanço e Demonstrativo de Avaliação de 
Empresa - DAE ajustados a data de 31/12/2012; a oitava alteração contratual contendo a 
informação de que o sócio Arcanjo Rafael de Rezende retirava da sociedade cedendo e 
transferindo 106 mil cotas ao Sr. Lucrécio Avelino de Souza; Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012. 

 
                              O fisco estadual juntou também aos autos duas notas explicativas com 
o objetivo de elucidar qualquer dúvida quanto ao fato gerador que deu nascimento à 
obrigação tributária sobre o ITCD devido no presente auto. 

 
                              Explica que houve a espécie de doação mista, que trata-se de um 
negócio jurídico de conteúdo prestacional híbrido, com característica de negócio oneroso, 
mas também trazendo em seu bojo um matiz de liberalidade. Cita como exemplo clássico 
um sujeito vender livremente, um bem que vale 200 por 10. 

 
                              E, trazendo esse exemplo de doação mista para o presente processo, 
expõe que a venda de quotas de capital da empresa realizada por Arcanjo Rafael de 
Rezende foi realizada a um preço bastante inferior ao seu valor patrimonial ou de 
mercado, a ponto de representar uma parte onerosa e outra doação, pois o preço atribuído 
à operação de venda foi apenas 22,31% do valor de mercado, conforme consta da 
cláusula segunda da 8º alteração contratual registrada na JUCEG, isto porque a venda 
das quotas foi realizada pelo insignificante valor de R$ 106.000,00, enquanto o valor 
patrimonial ou de mercado das mesmas era de R$ 475.080,57, conforme consta no 
Demonstrativo de Avaliação da empresa. 
 
                              Os sujeitos passivos foram devidamente intimados na forma legal e 
apresentaram impugnação em conjunto na 1º instância, pedindo a nulidade do auto de 
infração por impedimento funcional do autuante e ausência da ordem de serviço. 
Alegaram também, falta de fundamentação jurídica relativamente a inclusão do sujeito 
passivo solidário e, no mérito, arguiram a falta da ocorrência do fato gerador do ITCD, 
visto que a cessão de quotas foi pela forma onerosa. 
 
                             Submetido o feito a julgamento na instância singular, o julgador rejeitou 
todos os pedidos de anulação por ausência de arrimo fático e/ ou legal, mantendo o sujeito 
passivo solidário na lide. E no mérito, considerou procedente o lançamento, visto que 
ambos sujeitos passivos, doador e donatário, não conseguiram afastar a presunção fiscal 
da doação mista prevista em lei. 
 
                             Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso voluntário no qual 
reiteraram os mesmos argumentos deduzidos na impugnação em primeira instância. 

 
                             É o relatório. 

 
 
                             VOTO 



 

                             Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade, não vejo como tal 
argumentação possa prosperar, pois o autor do lançamento seguiu todas as 
determinações constantes do artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos artigos 8º 
e 19 da Lei 16.469/2009. Encontrando o lançamento instruído com todos demonstrativos, 
inclusive texto complementar do feito realizado.  Nota-se também, que o auto de infração 
foi lavrado por um Auditor Fiscal, classe III, possuindo este competência plena de 
lançamento, conforme Lei 13.266/98, estando, inclusive, com a Ordem de Serviço inserida 
no presente processo às fls. 05. 
                            

                             Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada. 

 

                             Em relação ao arrolamento do Sr. Arcanjo Rafael de Rezende, como 
sujeito passivo coobrigado, temos a esclarecer que a fundamentação legal que embasou 
sua inclusão está prevista no art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91 e escuda-se nas 
disposições do art. 124, incisos I e II, do CTN, visto que o mesmo, na condição de doador, 
se torna responsável solidário com o pagamento do tributo, nos termos da legislação 
vigente. 
                           
                               Lei 11.651/91- Código Tributário Estadual. 
 

                          Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte 
ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

                           I - o doador  

                              

                             Assim, não acolho o pedido de exclusão formulado e mantenho na lide o 
solidário indicado no documento de lançamento. 

 

                             Quanto ao mérito, os impugnantes alegaram que a cessão de quotas 
não ocorreu na modalidade de doação e sim, pela forma onerosa, portanto não teria 
ocorrido o fato gerador do imposto ITCD. 
 
                             Conforme consta na Oitava Alteração Contratual da empresa Evolução 
Tecnologia e Planejamento Ltda. (fls. 18), o Sr. Arcanjo Rafael de Rezende transferiu 
106.000 quotas ao Sr. Lucrécio Avelino de Souza, ao valor unitário de R$ 1,00 (um real) 
cada, perfazendo assim, um valor nominal R$ 106.000,00. 
 
                              A fiscalização considerou que essa operação de compra e venda de 
quotas de capital constituiu-se em uma operação mista, ou seja, uma parte da operação 
caracterizou-se como venda e a outra parte, caracterizou-se de forma incontestável, como 
renúncia de patrimônio ou antecipação de legítima perpretada pelo Sr. Arcanjo Rafael de 
Rezende em favor do Sr. Lucrécio Avelino de Souza, visto que a venda de quotas foi 
realizada a um preço bastante inferior ao valor patrimonial ou de mercado (22,31%),  
conforme consta no Balanço Patrimonial Ajustado, Demonstrativo de Avaliação de 
empresa –DAE e documentos anexos, ensejando assim, na ocorrência da DOAÇAO 
MISTA.  



 
                              Portanto, a acusação fiscal consiste na exigência de ITCD sobre a parte 
não onerosa, ou seja, da parte renunciada pelo sócio Arcanjo Rafael de Rezende em favor 
de Lucrécio Avelino de Souza, que são os R$ 369.080,57, correspondente a diferença 
positiva entre o valor de mercado das quotas (R$ 475.080,57) e o valor nominal expresso 
no Livro de transferência de ações (R$ 106.000,00), conforme consta no Demonstrativo de 
Avaliação de Empresa e documentos anexos. 
                             
                                Vejamos a fundamentação legal que embasou a exigência fiscal em 
questão:  
                            
                             BASE LEGAL DO FATO GERADOR – Código Tributário do Estado –CTE  
 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por (Redação 
conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 
 
§ 2º - Doação é: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (grifo nosso) 

 
 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida pela Lei nº 
18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em livro de 
transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de cálculo: (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
II - na transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de 
sociedade empresária, o valor da ação ou quota obtido por meio do patrimônio líquido 
ajustado a valor de mercado, verificado em balanço especialmente levantado, na data 
da declaração ou da avaliação, acrescido de aviamento; (Redação acrescida pela Lei 
nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 

 
                            Assim, restou claro, que a acusação fiscal se encontra ancorada pela 
legislação pertinente, estando com o demonstrativo perfeitamente elaborado sob o 
aspecto legal e técnico, conforme Art. 9º ao 12º da Instrução Normativa nº 1191/2014-
GSF, que trata da matéria em questão (fls. 07/11).                                 

                         

                             Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
rejeitar as preliminares de nulidade processuais de autoridade incompetente, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00266/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Doação de imóvel com posterior oferecimento 
de usufruto. Procedência. Decisão unânime.  
 
Só pode conceder usufruto quem tem a propriedade plena. No 
caso concreto, o que ocorreu foi uma doação de imóvel por 
parte de HAMILTON DE OLIVEIRA para ADAILZA FERNANDES 
PINHEIRO com posterior estabelecimento de usufruto vitalício 
por parte de ADAILZA FERNANDES PINHEIRO em favor de 
HAMILTON DE OLIVEIRA.  
 
Nessa situação resta caracterizada realidade de dois fatos 
geradores, a doação, objeto da presente autuação, e a posterior 
constituição de usufruto vitalício. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Evandro 
Luis Pauli, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 

o ITCD na importância de R$ 6.506,39 (seis mil, quinhentos e seis reais e trinta e nove 

centavos), referente a doação em moeda corrente no valor de R$ 162.659,84 (cento e 

sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

destinada à compra do imóvel matriculado sob nº. 141.400, tendo como interveniente 

pagador, portanto, doador da quantia citada Hamilton de Oliveira, conforme Escritura 

Pública anexa, extraída do arquivo magnético do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª 

Circunscrição de Goiânia, devendo, em consequência, pagar o imposto devido acrescido 

das cominações legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 

artigos 72 e 77, do Código Tributário Estadual – CTE, c/c os artigos 372, 373, 376, inciso 



II, alínea “c”, e 382, inciso II, todos do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, sendo proposta a 

aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE, com redação da Lei 

13.772/00.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: Hamilton de 

Oliveira, nos termos do artigo 82, inciso  I, do CTE, fls. 04.  

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

- identificação sujeito passivo solidário; cópia da Escritura de compra e Venda; cópia 

Declaração do ITCD; declaração de pagamento à Universo Const. Empreendimentos Ltda; 

e, cópia do Oficio nº 0017/2009, fls. 03/11, no qual o autuante solicita o cancelamento do 

auto de infração.   

Os autuados foram intimados, e, por não apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância, lavrou-se o Termo de Revelia de fls. 16. 

Novamente intimados, agora para pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Segunda Instância, apenas o sujeito passivo direto apresentou 

defesa, sendo lavrado o Termo de Perempção de fls. 22, em relação ao solidário.   

Na Impugnação apresentada, fls. 24/35, o sujeito passivo direto 

alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por inexistência de justa causa 

para a sua lavratura, por inocorrência de qualquer ilicitude, pois o pretenso débito 

encontra-se devidamente quitado desde 29/12/2004, conforme DARE nº 111-0-0-000-

5007-00311-4. Destacou os fatos e defendeu que a autuação é descabida, haja vista que 

o ITCD já foi recolhido. Alega a existência de excesso de exação. Promoveu a juntada das 

cópias dos documentos de fls. 36/40. 

Ao final, requereu a nulidade ou a insubsistência do auto de infração.   

Posteriormente, o solidário apresentou defesa com alegações 

idênticas às apresentadas pelo autuado direto, fls. 43/55. Juntou aos autos as cópias dos 

documentos de fls. 56/64.   

Exarou-se a Resolução nº 158/2013, fls. 66/67, com o seguinte 

conteúdo: 

“CONSIDERANDO que o sujeito passivo foi autuado porque 

deixou de recolher o ITCD, referente a doação em moeda corrente do valor 

destinado a compra do imóvel matriculado sob o n.º 141.400, conforme escritura de 

compra e venda; 



CONSIDERANDO que o valor doado foi da ordem de R$ 

162.659,84 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos) , não cabendo usufruto de dinheiro; 

CONSIDERANDO que o sujeito passivo pagou o ITCD sobre 

o valor da metade da avaliação do imóvel, ou seja, R$ 66.500,00 (sessenta e seis 

mil e quinhentos reais) , segundo declaração do ITCD, fls. 7; 

CONSIDERANDO que a autoridade fiscal autuante pede o 

cancelamento do auto de infração, por restar indevida a importância lançada, haja 

vista o pagamento do ITCD antes da sua lavratura,  deixando transparecer que seu 

entendimento é no sentido de que o valor da avaliação do imóvel, prevalece sobre 

o valor efetivamente doado, constante da escritura pública; 

CONSIDERANDO a disposição legal de que a base de 

cálculo do crédito doado é o próprio valor doado, art. 77 da Lei 11.651/91, situação 

que dispensa a avaliação; 

CONSIDERANDO, com isso, a dúvida suscitada e servindo a 

diligência a esse intento; 

RESOLVE, por maioria de votos, converter o feito em 

diligência, determinando o retorno dos autos à Coordenação do ITCD, em Goiânia, 

com encaminhamento preferencialmente, ao Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, 

Sr. Rafael Torres Fogaça, no intuito de que posicione em relação ao pedido de 

cancelamento, oferecendo mais fundamentação, frente às considerações acima.” 

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial nº 098/13- CITCD, 

de fls. 68, com o seguinte teor: 

“Em atendimento à Resolução nº 158/13 –CAT, informamos 

que, após analisar os autos, verificamos que no presente processo ocorreram dois 

fatos geradores do ITCD. O primeiro decorre de doação de moeda corrente no 

valor de R$ 162.659,84 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), o segundo fato gerador se refere à instituição de 

usufruto, embora consta na Declaração do ITCD nº 579/04 erroneamente como 

reserva de usufruto, pois não é possível reservar usufruto de bem alheio. 

A base de calculo do ITCD referente à doação em moeda 

corrente é o valor nominal expresso na escritura pública, e no caso da instituição 



de direito real é 50% (cinquenta) por cento do valor de mercado do imóvel, de 

acordo com a lei então vigente, situação em que requer avaliação do bem.   

No presente caso, o valor do imóvel deveria coincidir com o 

valor da doação em moeda expresso na escritura pública, a diferença de valor 

verificada indica uma provável subavaliação do referido imóvel. 

O pagamento efetuado por meio do DARE nº 111-0-0-

0005007-00311-4, cópia anexa, refere-se a ITCD sobre a instituição de usufruto 

sobre o imóvel de matrícula nº 141.400, e não sobre a doação em moeda corrente 

para a sua aquisição, embora ambas as situações se trata de ITCD doação. 

Diante do exposto, entendemos ser equivocado o pedido de 

cancelamento do presente auto de infração, doc. fls. 11 dos autos, devendo pelas 

razões acima ser desconsiderado.”  

A impugnante principal, devidamente intimada, compareceu ao 

processo com a manifestação de fls. 79/101, apresentando manifestação a respeito do 

resultado da diligência realizada. Inicialmente, narrou os fatos e destacou ser contra senso 

o novo posicionamento do auditor fiscal, haja vista o mesmo ter, anteriormente, se 

posicionado pelo cancelamento do auto de infração. 

Alegou, ainda, a preliminar de nulidade de peça básica, 

argumentando: “Iniciamos o debate pela violação do devido processo legal, desde a 

instauração da lavratura do primeiro Auto de Infração, que a princípio foi cancelado e 

posteriormente revisto pelo Egrégio Conselho Tributário, através da Resolução nº 

158/2013, da Terceira Câmara Julgadora que por maioria entendeu pela cobrança do 

ITCD, bem como do Relatório Diligencial nº 098/13, exarado pelo Auditor Fiscal da Receita 

Estadual, que gerou toda insegurança jurídica, o qual busca a revisão do erro na tese 

equivocada da incidência do ‘ITCD’, quando já foi devidamente pago desde o dia 

29/12/2004, quando da transmissão da propriedade com reserva de usufruto vitalício. No 

caso em tela, não incide o fato gerador do ITCD, somente deve incidir com a devida 

extinção do direito real, ou seja, com o registro da extinção do usufruto no registro de 

imóveis, fato este que ainda não ocorreu.””  

Manifesta, portanto, que fica afastada a alegada infringência aos 

artigos indicados na peça exordial. 

Destaca, também, a preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, argumentando que a mesma fica clara quando 



o autuante afirma categoricamente, que: “Não resta dúvida quanto a autuação indevida, 

pois o ITCD já havia pago quando da lavratura do presente auto.” 

Argui, ainda, a preliminar de decadência do direito do Fisco constituir 

o crédito tributário, uma vez que decorreu mais de 13 (treze) anos do lançamento do 

crédito tributário, quando a recorrente pagou o “ITCD”, quando da lavratura do presente 

auto em 29 de dezembro de 2004, conforme faz prova através do documento “Declaração 

do ITCD Inter Vivos nº 579/04, de fls. 07, acostado aos presentes autos.”  

Após destacar aspectos relacionados com o excesso de exação, 

assim como da responsabilidade civil do Estado por erro de tributação do agente 

administrativo fiscal, requereu, ao final, que seja reformada a decisão contida na 

Resolução Nº 158/2013, exarada pela Segunda Instância, para o fim de ser decidido, pelo 

CANCELAMENTO do auto de infração e do débito fiscal reclamado emitido em desfavor 

da Recorrente, e o consequente arquivamento do processo.   

Anexou-se aos autos a Procuração de fls.102, e Cópia do Processo, 

fls.103/170.  

Decisão cameral rejeitou todos os argumentos postos pela defesa e 

julgou pela procedência do auto de infração.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo ADAILZA FERNANDES 

PINHEIRO interpôs recurso ao conselho pleno (fls. 188/217). 

Destaca a tempestividade da peça apresentada em sua parte inicial. 

Em relação à admissibilidade do recurso destaca que seria caso de possibilidade de 

reexame da questão, pois haveria, na visão da autuada, prova inconteste, constante dos 

autos à época do julgamento cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão.  

Essa seria a existência do pedido do autuante de cancelamento do 

auto. Destaca que teria havido o recolhimento do ITCD devido antes de qualquer 

autuação. Faz novamente referência ao pedido de cancelamento do auto que foi 

posteriormente retirada pelo próprio autuante. Esse sempre é o ponto colocado pela 

defesa.  

Argui novamente insegurança na determinação da infração, seu 

fundamento de novo é o pedido de cancelamento do auto feito pelo auditor e que foi 

posteriormente refluído por ele mesmo.  

Após, argui a decadência do direito da Fazenda Pública realizar o 

lançamento. Aplica-se ao caso, na visão da defesa, a previsão do artigo 150, § 4º do CTN.  



Destaca em relação ao mérito que a extinção do direito real não 

configura transmissão de posse do imóvel, porque o detentor da posse continua sendo a 

mesma. Bate pela impossibilidade de revisão de lançamento nos moldes em que foi 

realizado.  

Traz jurisprudência do STJ em que na sua visão haveria a 

confirmação de sua tese.  

Argui excesso de exação e suscita responsabilidade civil do Estado 

por erro de seu agente fiscal.  

Encerra sua peça pedindo a nulidade da mesma, bem como a sua 

improcedência. Anexa também jurisprudência do CAT em relação ao tema.  

No momento do julgamento houve o pedido ao sujeito passivo para 

que anexasse aos autos a certidão de inteiro teor que restaria nos registros do imóvel.  

Essa traz uma situação inaudita onde a construtora vendedora do 

imóvel fez uma venda da nua propriedade para ADAILZA FERNANDES PINHEIRO e o 

usufruto vitalício para HAMILTON DE OLIVEIRA.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe destacar que não há como se “vender usufruto”. 

Essa figura é inexistente. Quando se tem a instituição do usufruto, somente quem tem a 

propriedade plena pode constituí-lo. 

Dentro dessa lógica, o que resta claro pela análise das provas 

anexadas é que HAMILTON DE OLIVEIRA vivia de forma marital com ADAILZA 

FERNANDES PINHEIRO. Em algum momento fez a compra do imóvel aludido no 

processo, e depois ADAILZA FERENDES PINHEIRO deu ao HAMILTON DE OLIVEIRA o 

usufruto vitalício.  

Dentro dessa lógica, o que se extrai então é que houve duas 

situações que ensejaram dois fatos geradores distintos, a primeira é justamente o objeto 

desse auto de infração, a doação do imóvel de HAMILTON DE OLIVEIRA para ADAILZA 

FERNANDES PINHEIRO. Após, houve o estabelecimento do usufruto de ADAILZA 

FERNANDES PINHEIRO para HAMILTON DE OLIVEIRA, operação sobre a qual há 

houve o recolhimento do ITCD.   

Em relação aos outros aspectos do auto de infração, adoto ipsis 

literis o texto do acórdão do Conselheiro Heli José da Silva na fase cameral, e que se 

encontra transcrito a seguir:  



 

“QUESTÕES PRELIMINARES 

Em prelúdio, mister manifestar em relação às questões prejudiciais, 

suscitadas pelo polo passivo, a saber: 

Nulidade da peça básica, em razão de violação do devido processo 

legal, desde a instauração da lavratura do primeiro Auto de Infração, que a princípio foi 

cancelado e posteriormente revisto pelo Conselho Tributário, através da Resolução nº 

158/2013, da Terceira Câmara Julgadora que por maioria entendeu pela cobrança do 

ITCD, bem como do Relatório Diligencial nº 098/13, exarado pelo Auditor Fiscal da Receita 

Estadual, que gerou toda insegurança jurídica, o qual busca a revisão do erro na tese 

equivocada da incidência do ITCD. 

A priori, deve-se destacar que o chamado “primeiro auto de infração” 

refere-se ao auto em questão, e o mesmo não foi cancelado, e, tampouco revisto pelo 

Conselho, por intermédio da Resolução nº 158/2013. 

A competência para o julgamento dos Processos Administrativos 

Tributários, no Estado de Goiás, é do Conselho Administrativo Tributário, consoante 

preconiza a Lei nº 16.469/09 no seu artigo 6º, a seguir transcrito: 

 

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

I – o Processo Contencioso Fiscal; 

II – O Processo de Restituição; 

III – O Processo de Revisão Extraordinária. 

[...]” 

 

Portanto, o fato do autuante recomendar, inicialmente, o 

cancelamento do auto de infração, já devidamente formalizado, não implica que o mesmo 

encontra-se cancelado, haja vista que tal decisão compete ao Conselho Administrativo 

Tributário, que à vista das razões expostas analisará e decidirá a respeito.  

Por entender que as razões explicitadas pelo agente autuante, não 

se apresentavam, a priori, suficientemente aptas para o julgamento pelo cancelamento 

requerido, a Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência junto ao agente 



autuante, por intermédio da Resolução questionada, visando a obtenção de subsídios que 

alicerçassem o julgamento pelo cancelamento. 

Assim, após análise mais acurada da questão, o agente autuante 

refluiu do posicionamento anteriormente apresentado, por ser o mesmo equivocado, 

conforme se verifica na sua manifestação de fls. 68, a qual foi integralmente transcrita em 

linhas volvidas. 

Do novo posicionamento, a impugnante foi devidamente intimada e 

sobre o mesmo se manifestou, de acordo com os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, insertos na Carta Magna. 

Vejo, portanto, inexistir nos autos a pretensa insegurança jurídica 

suscitada pela impugnante, haja vista que o processo encontra-se em plena apreciação 

por este Conselho, não tendo ocorrido, conforme sugere a impugnante, o seu 

cancelamento, haja vista que tal decisão compete a este Conselho. 

A questão vinculada à insegurança na determinação da infração, no 

meu entender, subsume-se à própria insegurança jurídica retro apreciada, pois o 

argumento principal para a seu acatamento, apresentado pela impugnante, é o fato do 

autuante ter mencionado, no seu pedido de cancelamento contido às fls. 11, que “Não 

resta dúvida quanto a autuação indevida, pois o ITCD já havia pago quando da lavratura 

do presente auto.” 

Entretanto, conforme bem destacado acima, tal posição foi revista, 

posteriormente, pelo agente autuante, conforme manifestação de fls. 68, após análise 

mais acurada da questão, tanto fática quanto juridicamente.  

Assim, entendo que  o lançamento contém, a principio, todos os 

elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração denunciada e 

identificar corretamente o infrator, não ocorrendo, a meu ver, nenhuma das hipóteses de 

nulidades contidas no artigo 20, da Lei n.º 16.469/09. 

DECADÊNCIA 

Relativamente à preliminar de mérito, decadencial, arguida pela 

impugnante, hei por bem, em consenso majoritário, em rejeitar, tendo por espeque o 

estatuído no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, reproduzido no 

artigo 182, inciso I, do Código Tributário Estadual – CTE, a seguir transcritos: 

 



“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 

definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 

que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 

ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 

lançamento. 

 

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 

definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 

que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 

ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 

lançamento.” 

 

No presente caso, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação 

tributária, constituiu o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I, do artigo 

173, do CTN. Da interpretação desse dispositivo legal, e da própria doutrina da 

decadência, não constituído o crédito no prazo fixado, ocorre a caducidade do direito ao 

lançamento por absoluta inércia do ente tributante. 

O prazo decadencial encontra-se regido pelo lapso de tempo 

quinquenal, razão pela qual deve ser declarado nos casos em que a Fazenda Pública 

quedou-se inerte, não laborando, tempestivamente, no seu mister de efetuar o lançamento 

dentro do período prescrito legalmente. Não é o que ocorreu no presente lançamento. 



Da leitura da Escritura de Compra e Venda, cuja cópia encontra-se 

às fls. 05/06, depreende-se que o fato gerador descrito na exordial, qual seja, a doação do 

numerário para se efetivar o pagamento à vendedora do imóvel, ocorreu em 13 de 

setembro de 2004.  

Destarte, nesse limite de análise, a conclusão torna-se pacífica. Para 

os fatos geradores ocorridos no exercício de 2.004, a Fazenda Pública teria até o dia 31 

de dezembro de 2.009 para formalizar a constituição do crédito tributário.  

Nestes autos vê-se que o lançamento reporta-se ao exercício de 

2.004, tendo os sujeitos passivos sido intimados do mesmo no mês de novembro de 

2.009, fls. 12/15, portanto, não ocorreu a decadência pleiteada. 

Desta forma, não subsiste a razão deduzida na peça de recurso 

relativamente à arguição de decadência. 

 

     M É R I T O 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 

notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 

correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 

relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 

mantido. 

 As razões contidas no Relatório Diligencial nº 098/13 – CITCD, fls. 

68, retro transcrito, conjugadas com os documentos juntados aos autos pela autoridade 

autuante, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, bem como da base de 

cálculo do tributo. 

A acusação é clara. Doação de moeda corrente, no valor de R$ 

162.659,84 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 

quatro centavos). 

O único argumento da impugnante, quanto ao mérito, vincula-se à 

afirmação de que o ITCD já havia sido pago. Entretanto, o autuante destacou: “O 

pagamento efetuado por maio do DARE nº 111-0-0-0005007-00311-4, cópia anexa, refere-

se a ITCD sobre a instituição de usufruto sobre o imóvel de matrícula nº 141.400, e não 

sobre a doação em moeda corrente para a sua aquisição, embora em ambas as situações 

se trata de ITCD doação.” 



Em relação à exigência tributária objeta do lançamento, observamos 

a prescrição normativa contada nos preceitos abaixo transcritos, do Código Tributário 

Estadual - CTE: 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 

qualquer bem ou direito. 

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: 

[...] 

II – na transmissão por doação, na data: 

[...] 

c) no ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima.” 

 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, 

estatui: 

 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa 

mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. (artigo 72, Lei nº 

11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 

legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 

indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 

transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 

aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 

ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 

qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 

transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 

registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o 

direito a ele relativo; 



II – a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se 

processar o inventário relativo a bem imóvel, direito, título e crédito. 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 

II – na transmissão por doação, na data: 

[...] do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima.” 

 

Conclui-se, da análise de todo o processo, que incide o ITCD sobre a 

doação de numerário para a compra de bem imóvel, sendo a base de cálculo para o 

imposto 100% (cem por cento) da importância doada. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 

acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 

pela legislação tributária estadual, hei por bem em considerar o lançamento procedente. 

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso unânime para rejeitar 

a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo polo passivo, por insegurança na 

determinação da infração. 

Rejeito, também, de forma majoritária, a preliminar de decadência, 

suscitada pelo sujeito passivo. 

Quanto ao mérito, em consenso com a maioria dos meus pares, voto, 

para conhecer da Impugnação, negar-lhe provimento, para considerar procedente o auto 

de infração. 

No momento do julgamento do processo no Conselho Pleno, foi 

requerido, por unanimidade de votos (fls. 220), a anexação aos autos da certidão de 

inteiro teor do imóvel objeto da doação.  

Após, o sujeito passivo oferece suas razões (fls. 231/232). Nela, 

reitera suas razões, repete o argumento de o imposto referente à doação com reserva de 

usufruto já foi recolhido à Fazenda Pública, na forma da legislação própria, sob o valor 

tributável de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais).  

Com esse fundamento, pede a improcedência do auto de infração.  

Faz anexação da certidão de inteiro teor (fls. 235). Nela se percebe 

que a nua propriedade ficou com Adailza Fernandes Pinheiro, e que essa teria vendido a 

Hamilton de Oliveira o usufruto do imóvel em caráter vitalício.  



A questão é que se declara que a nua propriedade ficou com a 

Adailza, e que essa, vendeu o usufruto sobre o imóvel de forma vitalícia para Hamilton de 

Oliveira.  

Na prática houve a doação do imóvel para Adailza e houve reserva 

de usufruto para Hamilton. “ 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso do sujeito 

passivo, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou procedente o auto 

de infração. Rejeito também as arguições de decadência e de insegurança na 

determinação da infração pelos motivos anteriormente expostos.  

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00288/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência, suscitada pela defesa. 
Acolhida parcialmente. ITCD. Doação em moeda recebida. 
Omissão de recolhimento. Improcedente.  
 
Deve ser declarado decaído o direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, referente a período que esteja inserido no 
prazo decadencial, nos termos da lei, e julgado improcedente o 
débito remanescente, quando a instrução processual apontar 
que não houve doação, mas sim transação comercial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos,  acolher a 
preliminar de decadência parcial no valor do ITCD de  R$ 21.957,40 (vinte e um mil, 
novecentos e cinqüenta e sete  e quarenta centavos), arguida pelo sujeito passivo, 
remanescendo NÃO decaído o valor de R$ 6.995,48 (seis mil, novecentos e noventa e 
cinco reais e quarenta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa e Paulo Diniz, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa e Paulo Diniz, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da 
Silva, que consideraram procedente na íntegra o lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo em epígrafe, 
deixou de recolher o ITCD, referente a doação em moeda recebida, nos anos de 2004 e 
2005, sendo parte dos valores utilizada na integralização de quotas de capital da empresa 
BRASCEN, conforme declarado no imposto de renda de 2004 e 2005.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 72 e 77 da 

Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 372 e 373, 376, II – c e 382, II do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 89, II do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 04 a 32.   
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fls. 36 e de perempção, fls. 39. 



 
Os prazos processuais foram reabertos, vez que o polo passivo ficou 

prejudicado, pois as notificações não se formalizaram no endereço correto do contribuinte, 
conforme pode ser conferido pela defesa do polo passivo, fls. 42 a 52 e documentos 
juntados, fls. 53 a 65.  

 
Após a manifestação da assessoria jurídica deste Conselho 

Administrativo Tributário, o presidente desta casa Julgadora expede o Despacho nº. 
1264/2010 – CAT e admite a falha cometida nas notificações de lançamento tributário ao 
sujeito passivo, cujo prejuízo deve ser reparado, fl. 71.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, fls. 72 a 

76, por maioria de votos, acata a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fls. 
33, devendo o sujeito passivo ser intimado nas pessoas dos seus procuradores cuja 
identificação e endereço se encontra às fls. 53.   

 
Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno, fls. 78 a 79 alega que a 

decisão cameral afrontou o Despacho nº. 1264/2010 – CAT, que determinou o 
encaminhamento destes autos para julgamento em segunda instância. 

 
Em contradita ao recurso supra o polo passivo requer seja 

reconhecida a decadência do direito da Fazenda constituir o presente crédito tributário, 
nos termos preconizados pela lei, nulidade por vício na intimação e por erro na 
qualificação do sujeito passivo. Pugna pela manutenção da decisão cameral, com 
consequente retorno do feito à primeira instância, que o auto de infração seja cancelado, 
fls. 85 a 93.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário decidiu, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria, fls. 95 a 
99.    

 
O polo passivo retorna aos autos, fls. 106 a 109 e reafirma as 

alegações pronunciadas em fase processuais anteriores.  
 
Juntado documento, fl. 113. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de decadência, suscitada pela defesa, a acolho 
parcial no valor do ITCD de R$ 21.957,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete e 
quarenta centavos), no entendimento “ex legis” de que o fato gerador se inicia no mesmo 
exercício, 2004. 

 
Quanto à parte remanescente, na importância de R$ 6.995,48 (seis 

mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), entendo que não 
houve doação e sim uma transação comercial, conforme consta no contrato social, 
acostado a este com escopo de instruir o feito. Situação que me leva a julgar 
improcedente o lançamento.  

 



Assim, voto acolhendo a preliminar de decadência parcial no valor do 
ITCD de R$ 21.957,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete e quarenta 
centavos), arguida pelo sujeito passivo, remanescendo NÃO decaído o valor de R$ 
6.995,48 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00328/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Procedência.  
 
1. Na integralização de capital social deve-se sempre comprovar 
a origem dos recursos; 
 
2. O valor recebido em contrato de empréstimo, firmado entre 
ascendente e descendente, deve ser anuído em contrato 
registrado; 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz 
e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou 
pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
HEBERT VALLIM BARBOSA FILHO, deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), referente à integralização de quotas do capital social da pessoa 
jurídica ULTRAPAV LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17129319000114, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos reais), conforme faz prova contrato social registrado na JUCEG 
e documentos anexos, devendo, em consequência recolher o imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
Foram citados como infringidos o art. 72, 74, II-c, e 84 § 2º, I, da Lei 

11.651/91, c/c artigo 372. 376, II, c, 385, V do Decreto nº 4.852/97 da Lei n° 11.651/91 c/c 
os arts. 372, § 2°, 373, II, 376, II, “c” e 385, § 1°, do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 89, II, “i”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.772/00. 

 
 
 São anexados ao processo cópia da notificação fiscal nº 0966-2015, 

em que solicita ao sr. Herbert Vallim Barbosa Filho, que comprove o suporte financeiro da 
integralização das quotas, bem como o comprovante de pagamentos das mesmas; - cópia 
do contrato social da empresa ULTRAPAV LTDA., que na cláusula quinta (do capital e das 
quotas) cita expressamente que o capital da empresa será de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais), divididos em 600.000 mil cotas de R$ 1,00 cada uma, integralizadas, no ato 
em moeda corrente, pelos sócios, contrato este registrado já junta comercial do Estado 
de Goiás no dia 07/11/2012. 



  
Intimado o sujeito passivo é revel em primeira instância. 
 
Intimado o sujeito passivo apresenta impugnação em segunda 

instância, alegando que na primeira alteração contratual da empresa Ultrapav Ltda., O sr. 
Hebert Vallim Barbosa Filho transfere suas quotas para Simone Maria Barbosa Sanches, 
no valor de R$ 300.000,00 (trezentas mil reais) equivalentes a 300.000 cotas, na data de 
07/03/2013. 

 
Na tentativa de exercer sua defesa, faz copiar no processo diversos 

trechos da legislação que poderia tratar deste assunto, mas que no todo não é feita 
nenhuma contextualização das normas escritas.  

 
Traz, ainda, em sua defesa, que a transferência das cotas ocorridas 

entre o impugnante e sua genitora devem ser tratadas não como doação, mas sim como 
um negócio jurídico, levando-se em consideração a premissa de que houve a intenção de 
devolução de um empréstimo de patrimônio transferido ao filho (Hebert), conforme se 
verifica na Declaração do Imposto de Renda, anos de 2012 e 2013, bem como da boa-fé 
das partes no sentido deste empréstimo não necessitar de qualquer instrumento, não 
podendo o agente público interpretar a norma de forma a macular o negócio. 

 
Alega, ainda, em sua defesa que o empréstimo realizado entre 

parentes não necessita de documentação para ser comprovado, alegando que a Receita 
Federal do Brasil não cobra ou requer documento, senão os comprovantes de devolução 
dos valores emprestados, não exigindo documentos que prevejam prazo de pagamento, 
juros a serem cobrados. 

 
Pede a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

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

HEBERT VALLIM BARBOSA FILHO, deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), referente à integralização de quotas do capital social da pessoa 
jurídica ULTRAPAV LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17129319000114, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos reais), conforme faz prova contrato social registrado na JUCEG 
e documentos anexos, devendo, em consequência recolher o imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
O recorrente em sua defesa vem questionando duas situações: 
 
1. - Uma de direito, quando alega que não há norma que exige a 

comprovação documental de empréstimos realizados entre 
parentes e que nem a receita federal exige esta comprovação e, 
sendo assim, a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 
estaria extrapolando os ditames legais, pois, no seu entender, só 
poderia ser exigido o que a lei prevê;  

2.  – A outra alegação é uma situação de fato, em que alega que o 
que realmente ocorreu foi um empréstimo que fez junto à sua 
genitora e que efetuou o pagamento transferindo as quotas da 



empresa Ultrapv à mesma, ficando comprovado que a operação 
foi de mútuo e não de doação de recursos para integralização de 
capital na referida empresa. 

 
Analisando inicialmente a primeira alegação do sujeito passivo, 

podemos verificar que não procede, pois não existe na legislação, como um todo, qualquer 
comando legal que diz que empréstimos entre parentes não necessitam serem 
comprovados, e, especificamente, no caso do ITCD, o que existe normatizado é 
exatamente a necessidade de comprovação dos valores que foram utilizados na 
integralização de quotas de capital, conforme previsto no artigo 72-A da Lei nº 11.651/91:  

 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 ) 

I - a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito 
real, em favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de 
recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

II - a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa 
os adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age 
como interveniente pagador, expressa ou implicitamente; (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

III - o valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e 
descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de: (Redação 
acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) prazo de devolução do empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 
- vigência: 03.08.13) 

b) remuneração do capital; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

c) correção monetária; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 
03.08.13) 

d) registro do contrato de empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 
- vigência: 03.08.13) 

IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não 
comprove que o fez por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

Analisando a segunda alegação feita pelo sujeito passivo, a 
ocorrência de uma situação de fato, em que a integralização de capital na empresa foi 
feita com recursos oriundos de empréstimo feito junto à sua genitora, que foi devolvido via 
alteração contratual, quando devolve o valor deste, via transferência de quotas, 
entendemos que não procede estas alegações, pois foram feitas sem trazer ao processo 
qualquer elemento de prova que pudesse caracterizar a operação de mutuo, mas apenas 
falam que houve alteração contratual da empresa com transferência de quotas, mas não 
consta nos autos nenhum documento comprobatório; traz também cópia de declaração de 
imposto de renda (ano calendário 2014) onde consta no rol de declaração de bens um 
empréstimo feito, mas não junto à sua genitora, como citado na defesa, mas sim feito junto 
ao Sr. Hebert Vallim Barbosa, CPF nº 445.507.601-00, que a princípio não tem nada a ver 
com o processo.  

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm


Ante o exposto conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00347/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ITCD.  Omissão de recolhimento do ITCD, referente a 
doação. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que a polaridade passiva cumpriu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de  
R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais),  e ITCD no valor de R$ 36.400,00 (trinta e 
seis mil e quatrocentos reais),  considerando, no entanto, o pagamento efetuado de fls. 
148 dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Edson 
Abrão da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram pela procedência 
total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de recolher o ITCD, referente a doação de 582.500 quotas de capital da 
sociedade empresária G.I. Administração e Participação Ltda., no valor de R$1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais) recebida de Givaldo Ribeiro Batista Júnior, conforme 
demonstrativo de avaliação patrimonial – DAE; balanço patrimonial ajustado, cópia do 
contrato social arquivado na JUCEG; nota explicativa e demais documentos acostados 
aos autos em sua fase cognitiva, fls. 06 a 55.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: -artigos 72 – II, 

§2º; 72 A – IV; 77, §1º, 77 – V – II da Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 372 – II, §2º; 372 –A, 
IV, 377 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 89, inciso II do CTE.  

 
Identificados os solidários, fls. 04 a 05.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e os nomeados polos 

passivos solidários, com peças defensórias apartadas, em síntese com os mesmos 
argumentos, alegam que não houve integralização de capital social de R$ 575.000,00 
(quinhentos e setenta e cinco mil reais); que o valor atribuído aos bens pela fiscalização é 
incompatível com o valor de mercadoria dos bens e nos termos do §3º do artigo 377 do 
RICM determina que a planta de valores imobiliários do município de localização dos bens 
pode estabelecer o valor venal, conforme guia de IPTU, ignorada pela autoridade fiscal, 
juntam documentos, fls. 42 a 83.  



 
Ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 85 a 

92.  
 
Em grau de recurso voluntário os autuados retornam aos autos, com 

uma única peça processual e reafirmam as alegações pronunciadas na fase impugnatória, 
divergem da ocorrência fiscal quanto a base de cálculo para apuração do ITCD; alegam 
que ao caso concreto é factível a aplicação do §3º do artigo 377 do RCTE, para apuração 
da base de cálculo do imposto, fazem inclusive recolhimento mediante DARE, fls. 115 a 
123. 

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 05/05/2017, acatando proposição do Conselheiro Claudio 
Henrique de Oliveira, converte o processo em diligência, devendo o sujeito passivo ser 
intimado, em nome de seu advogado constituído, para que apresente, efetivamente, visto 
a legislação quanto a base de cálculo do ITCD, laudo de avaliação do imóvel em questão, 
de forma a contestar a avaliação realizada pelo Fisco goiano, e ainda, seja apresentada 
cópia do balanço patrimonial da empresa G.I. Administração e Participação Ltda., relativa 
ao ano de 2014, fls. 127 a 128.  

 
Em atenção à Resolução supra a polaridade passiva informa que no 

calendário de 2014 o contribuinte fez opção pela tributação com base no lucro presumido, 
forma de tributação simplificada de apuração do imposto de renda e da contribuição social, 
conforme os artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda, decreto nº. 
3000/1999; que assim ficou dispensada da apresentação do balanço patrimonial, nos 
termos do artigo 45 da Lei nº 88981/1995. Em relação as avaliações do imóvel no ano de 
2014, juntam laudos, fls. 133 a 142.  

 
Por meio do termo de juntada de fl. 147, foi acostado ao processo, a 

pedido do conselheiro Antônio Martins da Silva documentos, fls. 148 a 153. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, convenci-
me de que o presente auto deve ser julgado parcialmente procedente, no valor médio das 
avaliações efetivadas pelas imobiliárias locais, na importância de R$ 910.000,00 
(novecentos e dez mil), cujo ITCD a pagar é de R$ 36.400,00, devendo ser considerado o 
recolhimento comprovado neste volume, fl. 148, para extinção do crédito tributário.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de  R$ 910.000,00 (novecentos 
e dez mil reais), e ITCD no valor de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais),  
considerando, no entanto, o pagamento efetuado de fls. 148 dos autos. 

 
 
 

 
 
   



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00359/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ITCD. Obrigação principal. Cobrança de ITCD na doação de 
quotas de capital de sociedade empresária. Procedência.  
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não estando caracterizado nos autos o vício formal, 
tendo a infração sido claramente relatada e citados 
corretamente os tipos legais infringidos e da penalidade 
aplicada; 
 
2. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por doação, inclusive com encargos ou ônus (CTE, art. 
72, II); 
 
3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito 
a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. O 
valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou 
avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso 
em moeda nacional (CTE, art. 77, § 1°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Elias 
Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de recolher o ITCD na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a doação 
de 300.000 (trezentas mil) quotas de capital da sociedade empresaria CONSTRUTORA 
REZENDE LTDA - ME, recebida do sócio TÚLIO REZENDE PIMENTA, no valor venal de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme cópia do balanço patrimonial ajustado, 
demonstrativo de avaliação de quotas e ações, alteração contratual registrada na JUCEG 
e demais documentos anexos e em consequência, deverá recolher o referido imposto 
acrescido das cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 372 e 373; 376, II, “c” e 382, II, do Dec. N° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91, c/ redação da Lei n° 13.772/00. 

 



Identificada como solidário a pessoa física TÚLIO REZENDE 
PIMENTA, na condição de doador, nos termos do art. 82, I, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Balanço 

Patrimonial da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME Ajustado na Data de 31/12/2011 
(fls. 6), Demonstrativo de Avaliação de Quotas e Ações (fls. 7 a 10), cópia da Quarta 
Alteração Contratual e Consolidação da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 11 a 
16), Notificações Fiscais n°s 0729-2014 e 050/2015 (fls. 17 e 18). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 07/07/2015 (fls. 20 e 22), 

ambos intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 25). 
 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 34 a 49), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração. Formulam ainda em preliminar arguição de exclusão do solidário da lide, por não 
estar caracterizada a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando não 

estar caracterizada a doação, por ter sido onerosa a transmissão das cotas sociais. 
Alegam ainda duplicidade de lançamentos, deste auto de infração com o de n° 3 0356265 
422 93. Alternativamente, pedem a baixa dos autos em diligência, para revisão da base de 
cálculo do ITCD, a ser observado valor da conta constante na alteração contratual da 
alusiva a doação das cotas. 

 
Juntam cópias das Quarta e Quinta Alterações Contratuais da 

empresa CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 52 a 62), dentre outros 
documentos. 

 
Por meio de termo, juntei Demonstrativo de Avaliação de Quotas e 

Ações (fls. 66 a 69) e cópia da Quinta Alteração Contratual e Consolidação da 
CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 70 a 74). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 102/2017 (fls. 75 e 76), converte o julgamento em diligência e encaminha 
o processo ao Setor de Preparo Processual para intimar o sujeito passivo, mencionando 
que o não atendimento das intimações, aplica-se automaticamente o disposto no Art. 19, 
parágrafo 3º da Lei 16.469/09, para num prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data da 
intimação, para que seja devidamente instruído o processo e possibilitar o julgamento do 
mesmo, seja juntado aos autos cópia do Balanço Patrimonial do exercício de 2011, 
extraído do livro diário devidamente registrado, acompanhado dos termos de abertura e 
encerramento, bem como cópia do balancete analítico extraído em 30/06/2012 da 
CONSTRUTORA REZENDE LTDA - ME. 

 
Regularmente intimados (fls. 77 a 80), o sujeito passivo e o solidário 

não atendem à solicitação formulada na Resolução n° 102/2017. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 



Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, por não estar caracterizada nos autos e à luz da 
legislação vigente, sendo que a infração foi claramente relatada e citados corretamente os 
tipos legais infringidos e da penalidade aplicada. 

 
Apreciando a arguição de exclusão do solidário da lide, manifesto-me 

pela sua rejeição, tendo em vista que o Senhor TÚLIO REZENDE PIMENTA responde 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do ITCD, por ser o doador ou cedente, 
conforme determina o art. 82, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: 
 
I - o doador ou o cedente; 
[...] 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que ANA CAROLINA 

REZENDE PIMENTA, sujeito passivo, deixou de recolher o ITCD na importância de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), referente a doação de 300.000 (trezentas mil) quotas de capital 
da sociedade empresaria CONSTRUTORA REZENDE LTDA - ME, recebida do sócio 
TÚLIO REZENDE PIMENTA, no valor venal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
sendo-lhe imputada a exigência do ITCD não recolhido acrescido das cominações legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 72, II, 77, § 

2°, do Código Tributário Estadual (CTE) e os arts. 372, 376, II, “c” e 382, II, “d”, do 
Regulamento do CTE (RCTE): 

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por: 
[...] 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus. 
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. 

 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado.  
 
§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional.  

 
Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (Lei nº 11.651/91, art. 72). 

 
Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 
[...] 
II - na transmissão por doação, na data: 
[...] 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 
[...] 

 
Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a74
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a81


[...] 
II - o donatário, na doação; 
 
a) o donatário; 
[...] 
d) o cessionário, na cessão não onerosa; 
[...] 

 
A defesa alega que não está caracterizada a doação, por ter sido 

onerosa a transmissão das cotas sociais.  
 
Essa alegação motivou a baixados autos, para que o sujeito passivo 

juntasse aos autos elementos que provassem o alegado, consistente na juntada de cópia 
do Balanço Patrimonial do exercício de 2011, extraído do livro diário devidamente 
registrado, acompanhado dos termos de abertura e encerramento, bem como cópia do 
balancete analítico extraído em 30/06/2012 da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME, 
conforme a Resolução n° 102/2017 (fls. 75 e 76). 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não atendeu a solicitação 

formulada na Resolução n° 102/2017. 
 
Anote-se que a falta de apresentação dos documentos solicitados na 

resolução acarreta a presunção de que são verdadeiros os fatos que dependam da 
exibição, conforme estabelece o art. 19, § 3°, I, da Lei n° 16.4690/09: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva 
estar em seu poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da 
exibição, no caso de recusa injustificada ou de não exibição no prazo 
previsto; 
[...] 

 
Observo que a Quinta Alteração Contratual e Consolidação da 

CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Goiás (JUCEG) em 13/06/2012, em sua Cláusula Primeira, revela que o sócio TÚLIO 
REZENDE PIMENTA retirou-se da sociedade, cedendo suas quotas de capital, 300.000 
(trezentas mil) quotas, no valor venal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a nova 
sócia ANA CAROLINA REZENDE PIMENTA (fls. 70 a 71). 

 
A defesa alega ainda duplicidade de lançamentos, deste auto de 

infração com o de n° 3 0356265 422 93. Refuto essa alegação, pois não há duplicidade de 
lançamentos. No Auto de Infração n° 3 0356265 422 93, o sujeito passivo é o Senhor 
TÚLIO REZENDE PIMENTA, tendo como solidário o Senhor MARIOZAM PIMENTA DA 
SILVA. 

 
A defesa, alternativamente, pediu a baixa dos autos em diligência, 

para revisão da base de cálculo do ITCD, a ser observado valor da conta constante na 
alteração contratual da alusiva a doação das cotas. 

 
Indefiro o pleito, posto que a base de cálculo foi apurada em 

conformidade com o art. 77, § 1°, do CTE, reproduzido anteriormente, observando que a 



base de cálculo constante do Demonstrativo de Avaliação de Quotas e Ações (fls. 10) é 
igual ao valor das cotas de capital doadas, conforme Cláusulas Primeira e Quarta da 
Quinta Alteração Contratual e Consolidação da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME 
(fls. 70 e 72), ou seja, a avaliação do Fisco conformou-se ao valor das quotas de capital 
doadas. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00360/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ITCD. Obrigação principal. Cobrança de ITCD na doação de 
quotas de capital de sociedade empresária. Procedência.  
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não estando caracterizado nos autos o vício formal, 
tendo a infração sido claramente relatada e citados 
corretamente os tipos legais infringidos e da penalidade 
aplicada; 
 
2. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por doação, inclusive com encargos ou ônus (CTE, art. 
72, II); 
 
3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito 
a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. O 
valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou 
avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso 
em moeda nacional (CTE, art. 77, § 1°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Elias 
Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de recolher o ITCD na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a doação 
de 300.000 (trezentas mil) quotas de capital da sociedade empresaria CONSTRUTORA 
REZENDE LTDA - ME, recebida do sócio MARIOZAM PIMENTA DA SILVA, no valor venal 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme cópia do balanço patrimonial ajustado, 
demonstrativo de avaliação de quotas e ações, alteração contratual registrada na JUCEG 
e demais documentos anexos e em consequência, deverá recolher o referido imposto 
acrescido das cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 372 e 373; 376, II, “c” e 382, II, do Dec. N° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91, c/ redação da Lei n° 13.772/00. 

 



Identificada como solidário a pessoa física MARIOZAM PIMENTA DA 
SILVA, na condição de doador, nos termos do art. 82, I, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Balanço 

Patrimonial da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME Ajustado na Data de 31/12/2011 
(fls. 6), Demonstrativo de Avaliação de Quotas e Ações (fls. 7 a 10), cópia da Quinta 
Alteração Contratual e Consolidação da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 11 a 
15), Notificações Fiscais n°s 0728-2014 e 051/2015 (fls. 16 e 17). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 07/07/2015 (fls. 19 e 22), 

ambos intimados não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 24). 
 
Revéis, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 34 a 49), formulando em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração. Formulam ainda em preliminar arguição de exclusão do solidário da lide, por não 
estar caracterizada a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando não 

estar caracterizada a doação, por ter sido onerosa a transmissão das cotas sociais. 
Alegam ainda duplicidade de lançamentos, deste auto de infração com o de n° 3 0356263 
853 84. Alternativamente, pedem a baixa dos autos em diligência, para revisão da base de 
cálculo do ITCD, a ser observado valor da conta constante na alteração contratual da 
alusiva a doação das cotas. 

 
Juntam cópia das Quarta e Quinta Alterações Contratuais da 

empresa CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 52 a 62), dentre outros 
documentos. 

 
Por meio de termo, juntei Demonstrativo de Avaliação de Quotas e 

Ações (fls. 66 a 69) e cópia da Quarta Alteração Contratual e Consolidação da 
CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME (fls. 70 a 75). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 103/2017 (fls. 76 a 77), converte o julgamento em diligência e encaminha 
o processo ao Setor de Preparo Processual para intimar o sujeito passivo, mencionando 
que o não atendimento das intimações, aplica-se automaticamente o disposto no Art. 19, 
parágrafo 3º da Lei 16.469/09, para num prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data da 
intimação, para que seja devidamente instruído o processo e possibilitar o julgamento do 
mesmo, seja juntado aos autos cópia do Balanço Patrimonial do exercício de 2010, 
extraído do livro diário devidamente registrado, acompanhado dos termos de abertura e 
encerramento, bem como cópia do balancete analítico extraído em 30/06/2011 da 
CONSTRUTORA REZENDE LTDA - ME. 

 
Regularmente intimados (fls. 78 a 81), o sujeito passivo e o solidário 

não atendem à solicitação formulada na Resolução n° 103/2017. 
 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
PRELIMINAR 

 



Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
manifesto-me pela sua rejeição, por não estar caracterizada nos autos e à luz da 
legislação vigente, sendo que a infração foi claramente relatada e citados corretamente os 
tipos legais infringidos e da penalidade aplicada. 

 
Apreciando a arguição de exclusão do solidário da lide, manifesto-me 

pela sua rejeição, tendo em vista que o Senhor MARIOZAM PIMENTA DA SILVA 
responde solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do ITCD, por ser o doador ou 
cedente, conforme determina o art. 82, I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo 
contribuinte ou responsável: 
 
I - o doador ou o cedente; 
[...] 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que TÚLIO 

REZENDE PIMENTA, sujeito passivo, deixou de recolher o ITCD na importância de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), referente a doação de 300.000 (trezentas mil) quotas de capital 
da sociedade empresaria CONSTRUTORA REZENDE LTDA - ME, recebida do sócio 
MARIOZAM PIMENTA DA SILVA, no valor venal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
sendo-lhe imputada a exigência do ITCD não recolhido acrescido das cominações legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 72, II, 77, § 

2°, do Código Tributário Estadual (CTE) e os arts. 372, 376, II, “c” e 382, II, “d”, do 
Regulamento do CTE (RCTE): 

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por: 
[...] 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus. 
 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. 

 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado.  
 
§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional.  

 
Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (Lei nº 11.651/91, art. 72). 

 
Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 
[...] 
II - na transmissão por doação, na data: 
[...] 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 
[...] 

 
Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a74
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a81


[...] 
II - o donatário, na doação; 
 
a) o donatário; 
[...] 
d) o cessionário, na cessão não onerosa; 
[...] 

 
A defesa alega que não está caracterizada a doação, por ter sido 

onerosa a transmissão das cotas sociais.  
 
Essa alegação motivou a baixados autos, para que o sujeito passivo 

juntasse aos autos elementos que provassem o alegado, consistente na juntada de cópia 
do Balanço Patrimonial do exercício de 2011, extraído do livro diário devidamente 
registrado, acompanhado dos termos de abertura e encerramento, bem como cópia do 
balancete analítico extraído em 30/06/2012 da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME, 
conforme a Resolução n° 103/2017 (fls. 76 a 77). 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo não atendeu a solicitação 

formulada na Resolução n° 103/2017. 
 
Anote-se que a falta de apresentação dos documentos solicitados na 

resolução acarreta a presunção de que são verdadeiros os fatos que dependam da 
exibição, conforme estabelece o art. 19, § 3°, I, da Lei n° 16.4690/09: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva 
estar em seu poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da 
exibição, no caso de recusa injustificada ou de não exibição no prazo 
previsto; 
[...] 

 
Observo que a Quarta Alteração Contratual e Consolidação da 

CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Goiás (JUCEG) em 13/06/2012, em sua Cláusula Primeira, revela que o sócio JESUE 
BARREIRA MOURA retirou-se da sociedade, cedendo suas quotas de capital, 300.000 
(trezentas mil) quotas, no valor venal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o novo 
sócio TÚLIO REZENDE PIMENTA, representado pelos pais MARIOZAM PIMENTA DA 
SILVA e ANA LÚCIA DE REZENDE PIMENTA (fls. 70 a 71). 

 
A defesa alega ainda duplicidade de lançamentos, deste auto de 

infração com o de n° 3 0356263 853 84. Refuto essa alegação, pois não há duplicidade de 
lançamentos. No Auto de Infração n° 3 0356263 853 84, o sujeito passivo é a Senhora 
ANA CAROLINA REZENDE PIMENTA, tendo como solidário o Senhor TÚLIO REZENDE 
PIMENTA. 

 
A defesa, alternativamente, pediu a baixa dos autos em diligência, 

para revisão da base de cálculo do ITCD, a ser observado valor da conta constante na 
alteração contratual da alusiva a doação das cotas. 

 



Indefiro o pleito, posto que a base de cálculo foi apurada em 
conformidade com o art. 77, § 1°, do CTE, reproduzido anteriormente, observando que a 
base de cálculo constante do Demonstrativo de Avaliação de Quotas e Ações (fls. 10) é 
igual ao valor das cotas de capital doadas, conforme Cláusulas Segunda e Quarta da 
Quarta Alteração Contratual e Consolidação da CONSTRUTORA REZENDE LTDA – ME 
(fls. 70 e 72), ou seja, a avaliação do Fisco conformou-se ao valor das quotas de capital 
doadas. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00439/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. Rejeitada. ITCD. Doação de quotas de 
capital da sociedade empresária. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente. Processual. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pela autuada. Rejeitada.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão "a quo" que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilício fiscal, denunciado na peça vestibular; 
 
3. Deve ser mantido no polo passivo na lide o nome do nomeado 
solidário, quando estiver demonstrado nos autos que este 
contribuiu para a ocorrência de omissão no recolhimento do 
imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Ferreira 
de Sousa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Ferreira 
de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD na 
importância de R$ 243.593,18 referente à doação de 1.749.000 quotas de capital da 
sociedade empresária Evolução Tecnologia e Planejamento Ltda., recebida de seu pai, o 
Sr. Arcanjo Rafael de Rezende, conforme documentos anexados. 

 
Foi incluído na lide o solidário o identificado à fl. 04 e indicados como 

dispositivos legais infringidos os arts. 72-A, VIII, "a", 77-B, II, da Lei 11.651/91 c/c arts. 
372-A, VIII, "a", 376, III, 377-B, II, 382, II, "a", do Decreto 4.852/97 e proposta a aplicação 
da penalidade prevista no art. 89, II da Lei 11.651/91, com redação dada pela Lei n.º 
13.772/2000. 

 



Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 38. 
 
Intimados, os sujeitos passivos comparecem ao processo e 

apresentam impugnação em conjunto, às fls. 45 a 53. 
  
Conforme sentença n° 4151/2017 – JULP, fls. 62/66, a julgadora de 

Primeira Instância decide pela procedência do lançamento do crédito tributário, após 
concluir que “o auto de infração está instruído com todos os elementos indispensáveis à 
sua correta formalização, ficando os impugnantes embasados em meras alegações sem 
conteúdo probatório, portanto, insuficientes para desqualificar o trabalho da fiscalização, 
estando, assim, perfeitamente assegurado o direito da Fazenda Estadual ao crédito 
tributário exigido na inicial”, fl. 66. 

 
Intimados, os sujeitos passivos comparecem ao processo e 

apresentam recurso voluntário em conjunto, fls. 74 a 82, alegando que a autoridade fiscal 
não observou, pelos atos constitutivos e demais documentos acostados aos autos, que a 
cessão de quotas não ocorreu na modalidade de doação, sendo realizada a cessão 
onerosa das respectivas quotas, não incorrendo, portanto na ocorrência do fato gerador e 
ITCD, como quer fazer crer a autoridade fazendária. Argumentam que a avaliação 
realizada pelo agente fazendário, para apuração de suposta doação, foi totalmente 
infundada de elementos reais de valores da empresa, devendo ser considerado o valor 
gravado na alteração contratual desconsiderada a doação, haja que foi o valor acertado 
entre as partes. Requerem a improcedência do lançamento de ofício. 

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por incompetência funcional da autoridade lançadora, a rejeito e o faço nos termos da 
orientação trazida a lume, pela norma legal estatuída no “caput” e parágrafo único do 
artigo 142 do CTN, “verbis”, além do que, a Ordem de Serviço, alegada pela defesa, como 
não acostada aos autos, na verdade está juntada ao processo, fl. 05, pelo autuante na 
fase cognitiva do feito. Assim, rejeitada está a preliminar em comento. 

 

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

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

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

desta demanda e de pronto reafirmo o juízo exarado em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:   

 



Trata-se de exigência de recolhimento de ITCD, incidente sobre 
operação de doação de quotas de capital da sociedade empresária, recebida pelo sujeito 
passivo de seu pai, ora arrolado como polo passivo solidário. 

 
Ofertada à polaridade passiva a oportunidade do contraditório e 

ampla defesa, está não apresentam provas capazes de descaracterizar a denúncia fiscal, 
estampada na folha de rosto deste volume.   

 
Considerando o lecionado pelos artigos 72 – A, VIIII “a” e 77- B, II do 

CTE, que será transcrito na sequência, mantenho a decisão monocrática que julgou 
procedente a basilar.  

 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação:  

[...] 

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em 
livro de transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

[...] 

Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de cálculo: 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

[...] 

II - na transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de 
quotas de sociedade empresária, o valor da ação ou quota obtido por 
meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, verificado em 
balanço especialmente levantado, na data da declaração ou da avaliação, 
acrescido de aviamento; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

 
Antes de concluir a tese deste voto, quero ainda reafirmar o meu 

entendimento de que, de conformidade com o texto legal inferido no artigo 82 – I do CTE, 
mantido está na sujeição passiva coobrigada desta ação o nome do identificado à fl. 04, 
como polo passivo solidário.   

 

Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido 
pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

I - o doador ou o cedente; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01.) 

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

arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade lançadora. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, 
rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00489/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Peliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
A suposição de que empréstimo informado em Declaração de 
Imposto de Renda é doação, na  exigência de ITCD, caracteriza 
insegurança na determinação da infração, declarando-se nula a 
respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da 
Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que TEREZINHA 
COSTENARO DE MARTINI recebeu do Senhor EUCLIDES COSTERNARO, em 2009, doação no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem recolher o respectivo ITCD no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exigido na inicial, juntamente com multa e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 

372, 373, 376, II, “c”, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 89, II, da Lei 
n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.772/00. 

 
Identificada como solidário a pessoa física EUCLIDES COSTENARO, na 

condição de doador, nos termos do art. 82, I, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Declaração de Imposto de Renda das pessoas físicas TEREZINHA COSTENARO DE MARTINI e 
EUCLIDES COSTERNARO (fls. 6 a 8) e Notificação Fiscal (fls. 9), dentre outros documentos. 

 
Intimados o solidário em 13/10/2014 (fls. 14) e o sujeito passivo por edital 

publicado em 26/11/2014, apenas o solidário comparece ao processo, apresentando impugnação 
(fls. 21 a 27), o sujeito passivo não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 32). 

 
Na impugnação, o solidário alegou em síntese que o auto de infração 

deveria ser anulado, pois este não teria sido claro quanto ao fato gerador, a matéria tributável e a 
infração, o que teria cerceado o direito de defesa.  

 
No mérito, alegou ser impossível ao apontado como solidário efetuar 

doação para si mesmo, que não bastaria o Fisco dizer que houve doação sem especificação do 
tipo de transmissão. 

 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a arguição 
preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a Sentença n° 
2409/2017-JULP (fls. 34 a 37). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente recurso 

voluntário (fls. 48 a 50), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, alegando que o agente do 
fisco interpretou tendenciosa e distorcidamente o empréstimo declarado na DIRF como se fosse 
doação, para promover a exigência do ITCD no auto de infração, tendo este sido lavrado em base 
fática insegura. 

 
Aduzem que é bem evidente que foi realizada uma operação de 

empréstimo entre os autuados, conforme consta nas suas DIRFs, é inexistente comprovante de 
deposito de valores, simplesmente porque não foi essa a forma de pagamento. 

 
Alegam ainda que os autuados são irmãos, produtores rurais e exercem 

algumas das suas atividades em conjunto. Assim tanto o empréstimo quando a sua devolução não 
foi realizada em dinheiro, mediante transferência bancaria, mas sim através do encontro de contas 
nos negócios que possuem, o mencionado valor foi compensado, com insumos, utilização de 
máquinas, mão de obra e etc. se ambos estão declarando que houve uma operação de 
empréstimo, inexistindo vedação legal para tanto, não cabe à autoridade fazendária estadual 
questionar. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 
 
No auto de infração, o autor do lançamento diz ter convicção da ocorrência 

do fato gerador do ITCD porque o contribuinte não apresentou a documentação solicitada na 
Notificação n° 1027 2013 (fls. 9). 

 
Na Notificação n° 1027 2013, o agente do Fisco solicita a exibição de 

documentos que comprovem a devolução do empréstimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) tomado por TEREZINHA COSTENARO DE MARTINI do Senhor EUCLIDES 
COSTERNARO, conforme DIRFs (fls. 6 a 8). 

 
Na DIRF (fls. 8), o Senhor EUCLIDES COSTERNARO declarou ter 

efetuado o empréstimo no valor de R$ 250.000,00 para TEREZINHA COSTENARO DE MARTINI e 
esta, em sua DIRF (fls. 7), informou a tomado do empréstimo no mesmo valor. Portanto 
verdadeiras essas DIRFs. 

 
O agente do Fisco não considerou como verdadeira a declaração do 

empréstimo nas DIRFs e, supôs que o empréstimo fosse doação, formulando a exigência de ITCD 
sobre o referido valor, entretanto, a operação de empréstimo, a que alude as DIRFs, foi 
adequadamente justificada pelas partes dessa operação nestes autos. 

 
Vê-se claramente a presença do vício da insegurança na determinação da 

infração no presente lançamento fiscal, vício esse que enseja a sua nulidade, conforme o art. 20, 
IV, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 
 



Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00611/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte ao 
Conselho Superior. 
 
A falta de comprovação no sentido de que a decisão cameral 
unânime foi inequivocamente contrária à prova inconteste 
existente nos autos à época do julgamento cameral, impõe a 
inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'Abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da omissão de pagamento de ITCD 
incidente sobre doações recebidas.   

 
O não comparecimento do sujeito passivo para pagamento da 

quantia devida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no Termo de Revelia de fls. 28.  

 
Novamente intimado o sujeito passivo compareceu ao processo por 

meio da peça impugnatória de fls. 33 a 36, afirmando que promoveu a retificação das 
declarações do imposto de renda que comprovavam as doações objeto da presente 
autuação.  

Após a realização da diligência solicitada pela Resolução n. 83/14, 
de fls. 50, a Quarta Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, considerou procedente 
o lançamento. 

 
No recurso voluntário objeto do presente julgamento o sujeito passivo 

afirma que a decisão foi contrária à prova dos autos, vale dizer as declarações do imposto 
de renda devidamente retificadas.  

 
É o relatório. 
    
                         VOTO 



 
O Auto de Infração que constitui a peça básica do presente processo 

foi lavrado em 07/07/10 e as retificações das Declarações de Renda, de fls. 38 a 48, foram 
efetivadas somente em 09/11/10, motivo pelo qual foram, com razão, recusadas como 
provas da não efetivação das doações pela Quarta Câmara Julgadora, conforme informa o 
acórdão recorrido. 

 
Com essas considerações, entendo que referido documento não 

constitui a prova inconteste existente nos autos à época do julgamento cameral, que 
implique a reforma total da decisão, exigida no art. 41, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei nº 
16.469/09, mencionada pelo autuado como requisito para cabimento do recurso ao 
Conselho Superior, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso.  

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Superior. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00819/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade do lançamento. Insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada. Decadência. Rejeitada. 
ITCD. Obrigação Principal. Doação. Omissão de pagamento. 
Procedente. 
 
1. A insegurança na determinação da infração é caracterizada 
por falha formal na elaboração do lançamento, devendo ser 
rejeitada quando estribada em razões meritórias;  
 
2. Deve ser rejeitada a decadência, quando restar provado 
nos autos que o crédito foi constituído dentro do prazo de 5 
(cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado 
(CTN, art. 173, I); 
 
 3. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por doação, assim entendido qualquer ato ou fato em 
que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou 
direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, 
tácita ou presumidamente (Lei nº 11.651/91, art. 72, II e § 2º); 
 
4. Contrato particular de mútuo  que embora  apresentado 
pelo autuado à época da lavratura do auto de infração, porém, 
sem o registro no registro público, conforme exigência do art. 
221, do Código Civil, não tem o condão de descaracterizar o ato 
de doação; 
 
5. Deve ser declarado procedente o lançamento exigindo o 
pagamento de ITCD incidente sobre doação não 
descaracterizada no decorrer do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por insegurança na 
determinação da infração.  Por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de decadência, 
arguida pelos sujeitos passivos. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves 
Evangelista.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves 
Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 



José Eduardo Firmino Mauro e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que o autuado deixou de recolher o ITCD no valor e período indicado no campo próprio 
do auto de infração, em razão de doação recebida do Sr. HUMBERTO SIQUEIRA 
NOGUEIRA, conforme Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física, 
ficando, em consequência, sujeito ao pagamento do imposto mais as cominações legais.  

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 72 e 77, da Lei nº 

11.651/91, c/c os artigos 372, 373, 376, inciso II, alínea “c” e 382, inciso II, todos do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta penalidade prevista no art. 89, inciso II, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Foi indicado como solidário o doador HUMBERTO SIQUEIRA 

NOGUEIRA, nos termos do art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 
 
O lançamento foi instruído com as cópias das declarações de renda 

pessoa física do autuado (donatário) e do solidário (doador) e com a cópia do contrato de 
mútuo, apresentado pelos sujeitos passivos.  

 
Por meio da Sentença n. 2167/2017, de fls. 44 a 47, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 

voluntário de fls. 51 a 59, afirmando, resumidamente, o seguinte: 
 
 1 – Que quando da ciência do auto de infração ocorrida em 

10/10/14, já havia ocorrido a decadência, tendo em vista que o contrato de mútuo foi 
celebrado em 13/12//08; 

 
2 – Que o lançamento deve ser declarado nulo por insegurança na 

determinação da infração, tendo em vista que o mesmo foi realizado com base apenas em 
presunção; 

 
3 - Que lançamento deve ser declarado improcedente porque não se 

trata de doação, mas sim de empréstimo.  
 
 
Por meio da Resolução n. 131/2017, de fls. 75 e 76, a Primeira 

Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação dos 
sujeitos passivos para juntar ao processo a documentação bancária comprobatória da 
quitação do empréstimo. 

 
Intimados os sujeitos passivos não se manifestaram.  
 
É o relatório. 
 
 
V O T O 
 



As Declarações de Renda – Pessoa Física, feitas no exercício de 
2009 relativamente ao ano calendário de 2008, de fls. 12 a 14, entregues no dia 25/09/09 
e 30/04/09, comprovam que que foi declarado pelo Sr. HUMBERTO SIQUEIRA 
NOGUEIRA ao seu irmão LUIZ MANOEL DE AMORIM NOGUEIRA JÚNIOR, um 
empréstimo no valor de R$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais). 

 
Por meio da Notificação n. 0484/2014, de fls. 19, o fisco solicitou do 

Sr. LUIZ MANOEL DE AMORIM NOGUEIRA JÚNIOR, a comprovação da realização do 
referido empréstimo por intermédio do contrato de empréstimo, bem como a devolução 
da referida importância por meio de documentos próprios, tendo o mesmo promovido a 
entrega do Instrumento Particular de Mútuo de fls. 09 a 11 e informado por meio do 
expediente de fls. 06 e 07, que os empréstimos foram devidamente quitados. 

 
Após a análise dos referidos documentos o autor do procedimento 

entendeu que o contrato de mútuo não havia sido devidamente registrado no cartório de 
registro de títulos e documentos, portanto, não poderia ser considerado válido e, 
consequentemente, entendeu que havia ocorrido uma doação, motivo pelo qual, lavrou o 
auto de infração que constitui a peça básica do presente processo no dia 01/10/14. 

 
Assim, fica claro que como as declarações de renda foram 

apresentadas somente nos meses de março de abril de 2009, o prazo decadencial 
previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, começou a fluir 
somente a partir de dia 1º de janeiro de 2010, findando, de pleno direito em 31/12/14, 
portanto, não há falar em decadência, tendo em vista que os autuados foram cientificados 
do lançamento no mês de outubro de 2014, conforme faz prova os documentos de fls. 20 
a 23. 

 
A alegação de nulidade do lançamento por insegurança na 

determinação da infração, também não se sustenta, tendo em vista que está estribada 
em questão meritória, ou seja que o lançamento foi efetuado com base em mera 
presunção. 

 
Em relação ao mérito, cumpre ressaltar, que ressaltar que o 

Instrumento Particular de Mútuo, de fls. 09 a 11, não foi registrado no registro público, 
portanto, os seus efeitos não se operam perante a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, nos exatos termos do art. 221, do Código Civil, que assevera o seguinte: 

 
“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por 
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem cão omo 
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no 
registro público.” 

 
Por outro lado, cumpre ressaltar, ainda, que por meio da Resolução 

n. 131/2017, de fls. 75 a 76, a Primeira Câmara, solicitou dos autuados a juntada ao 
processo dos comprovante bancários relativos aos pagamentos do indigitado empréstimo 
e não foi atendida.  

 
Com essas considerações entendo que foi correta a ação do autor 

do procedimento no sentido de considerar que o empréstimo declarado constituiu, na 
verdade, um subterfugio com a finalidade de esconder uma doação feita pelo Sr. 
HUMBERTO SIQUEIRA NOGUEIRA ao seu irmão LUIZ MANOEL DE AMORIM 
NOGUEIRA JÚNIOR e, dessa forma, omitir o pagamento do ITCD, motivo pelo qual, 



entendo que a decisão singular recorrida está escorreita, devendo, portanto, ser 
confirmada.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para refeita a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, bem como a ocorrência da decadência e, quanto, ao mérito, 
considerar procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00867/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto, referente 
a doação recebida. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 15.200,00 referente à doação recebida no valor de R$ 380.000,00, 
para pagamento do imóvel matriculado sob número 62.439, cartório de registro de imóveis 
da primeira circunscrição de Goiânia, devendo pagar o ITCD devido acrescido das 
cominações legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 3.  
 
Foram anexadas pelo autuante notas explicativas e documentos, fls. 

05 a 29. 
 
Intimados, fls. 30 a 34-A, os sujeitos passivos e solidários 

apresentaram impugnação em Primeira Instância, fls. 37 a 39. Juntam documentos, fls. 40 
a 58.  

 
Mediante Despacho n°719/2016 – JULP - o julgador singular 

determinou o encaminhamento dos autos à DRF de origem, para que o polo passivo fosse 
intimado a apresentar documentos que são especificados, fls. 60 a 61. 

 
O despacho supra é atendido, fls. 62 a 80.  
 
Pela Sentença n°2291/2017, o julgador singular aduz que não há 

nulidade no feito, e decide pela procedência da pretensão inicial do fisco, fls. 81 a 87. 
 
Intimados, fls. 88 a 96, o sujeito passivo e solidários apresentaram 

recurso voluntário conjuntamente. Alegam que houve presunção fiscal, afirmando que o 
negócio jurídico entabulado entre as partes foi de compra e venda, devidamente 
escriturada no cartório.  

 



A origem do dinheiro foi um empréstimo tomado pela primeira do 
segundo acusado, ainda não pago, conforme provado com juntada de nota promissória e 
declaração de imposto de renda de ambos os autuados; que foi comprovado por meio das 
diligências que o depósito foi feito diretamente na conta do vendedor do imóvel, que emitiu 
recibo de quitação da compra e venda para a Sra. Amanda; que com o presente processo, 
o agente do fisco objetiva desconsiderar negócio jurídico diverso (compra e venda), 
baseado unicamente em presunções. Todavia, o art. 221 do Código Civil, por ele citado, 
não socorre os seus intentos, haja que diz da obrigatoriedade, para prova perante 
terceiros de "instrumentos particulares", coisa que nota promissória não é. Instrumento 
particular é a denominação genérica que se dá a qualquer espécie de contrato não 
firmado pelo oficial cartorário. Já a nota promissória é um título, ou seja, um documento, 
no qual encontra-se consignada uma promessa de pagamento e deve, para ter validade, 
revestir-se unicamente dos seguintes requisitos, previstos no art. 54 do decreto n°2044. 
Alegam ainda que em nenhum lugar é encontrado que, para sua validade, estes 
documentos devem ser registrados no cartório de títulos e documentos. Por fim, requer 
que seja julgado improcedente o auto de infração, fls. 98 a 100. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças constitutivas deste feito, observei que apesar 
de terem sido dadas todas as oportunidades para a autuada, a mesma não conseguiu 
provar que houve efetiva venda do solidário para a autuada. 

 
Está comprovado, então que, na verdade, foi feita uma doação de pai 

para filho.  
 
Os documentos apresentados não foram suficientes para ilidir a 

questão.   
 
A declaração do Imposto de Renda do solidário foi considerado 

negócio somente em 2015, enquanto o suposto negócio de compra e venda foi efetuado 
em 2008.    

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00869/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto Causa mortis. Procedência. Decisão unânime. 
 
I - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza esta exigência deve ser considerado procedente. 
 
II – Não estando a Fazenda Pública obstaculizada por ato 
judicial, o processo administrativo não deve ser paralisado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que a autuada “DEIXOU DE RECOLHER O ITCD 
NO VALOR DE R$ 38.258,43, SOBRE A IMPORTÂNCIA DE R$ 956.460,64, 
REFERENTE AO ESPOLIO DE AMIR NASSAR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 
CALCULO DO ITCD CAUSA MORTIS N 0305-2011 GOI, ANEXO, DEVENDO, EM 
CONSEQUENCIA, RECOLHER A IMPOSTO, ACRESCIDO DAS COMINAÇOES 
LEGAIS.” (Sic) 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 72 
e 77 da Lei 11.651/91 c/c arts. 372, 373, 376, I "a" e 385, I do Dec. 4.852/ 97 e propôs a 
penalidade do artigo 89, II da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13772/2000. 

Instruindo o feito, encontra-se acostado ao processo cópias da Ordem de 
Serviço nº 17283 (fl. 03), Demonstrativo de Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0305-2011 
(fls. 04/05), Declaração do ITCD Causa Mortis (fls. 06/07), Requerimento de Abertura de 
Inventário (fls. 08/09), Ofício nº 799/10-GEAF (fls. 10/12) e Atribuição de Valor – Imóvel 
Urbano – nº 202/2010 (fls. 13/14).  

A autuada foi intimada (fls. 16/19) a pagar a quantia exigida ou apresentar 
Impugnação à Primeira Instância, não tendo cumprido nenhumas destas alternativas. 

Novamente intimada, desta feita para impugnação em Segunda Instância, a 
autuada compareceu ao feito (fls. 23/26), representada por advogados (m.j), afirmando, 
em síntese, que deixou de recolher o ITCD reclamado nestes autos em razão da 



suspensão do processo de inventário nº 122182-28.2008.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara 
de Família de Goiânia, motivada pela necessidade de se aguardar decisão judicial acerca 
da Ação de Colação interposta por Lívia Carla de Souza Nassar Bianchi, onde esta alega 
haver outros bens a inventariar, fato que levou a Fazenda Pública a lavrar este Auto de 
Infração, pois o demonstrativo de Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0305-2011 (fls. 04/05) 
fora realizado antes da referida suspensão, pedindo, por isto, a desconstituição deste 
lançamento ou o afastamento da multa proposta.   

Juntamente com as razões desta impugnação, foram trazidos aos autos 
fotocópias da Certidão de Casamento e da Carteira de Identidade da autuada, da 
procuração outorgada aos advogados, da Carteira da OAB de uma das advogadas 
outorgadas, Despacho de suspensão do processo de inventário 200801221824, extrato da 
tramitação do processo de Apelação nº 251017-79.2010.8.09.0175, Termo de Audiência 
(Despacho) e Informação acerca da greve dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Goiás (fls. 27/35). 

Vindo a julgamento, propus a seguinte Resolução: 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

07/10/16, acatando proposição do Conselheiro Relator, 

CONSIDERANDO: 

1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 
alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 

§ 1º omissis; 

§ 2º omissis. 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - omissis.  

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 
processo."; 

3) que existe nestes autos a informação do comparecimento de uma terceira herdeira 
denunciando em juízo a existência de outros bens não informados nas primeiras declarações para abertura 
do inventário, inclusive de que o referido processo de inventário está suspenso judicialmente, aguardando 
decisão do STJ,  

RESOLVE,  

por unanimidade de votos, converter este julgamento em diligência, encaminhando o 
processo ao seu órgão de origem, a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine que auditor fiscal, 
preferencialmente estranho a esta lide, à vista das alegações apresentadas pelo sujeito passivo, verifique:  

1º) o estágio atual do processo de inventário, visando obter subsídios consistentes a 
sustentar o sobrestamento ou a tramitação normal destes autos;  



2º) se os bens indicados pela terceira herdeira em sua contestação aos bens declarados 
pelos outros herdeiros já foram objeto de recolhimento de ITCD ou foram lançados pelo fisco, ante a 
possibilidade de decadência; 

3º) havendo conclusão jurídica consistente na tramitação normal destes autos, dependendo 
da análise e conclusão do revisor, intimar o advogado do sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado 
desta diligência para, caso queira, se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação. ” 

O resultado desta diligência foi: 

a) Quanto ao item 1º da Resolução, que o processo de inventário estava 
concluso ao juízo, não sendo possível o conhecimento deste processo em razão de sua 
tramitação em segredo de justiça; 

b) Relativamente ao item 2º, que não há que se preocupar quanto à 
decadência do imposto referente aos outros bens que não teriam sido oferecidos à 
tributação, posto que a contagem do tempo para lançamento começa a partir da data em 
que a Fazenda Pública tomar conhecimento da existência dos mesmos e, 

c) Quanto ao item 3º, que não há nenhum óbice ou inconsistência 
jurídica que possa inviabilizar a tramitação deste contencioso fiscal, vez que a discussão 
em juízo de possível sonegação de bens do espólio não impede a conclusão do 
julgamento deste lançamento, considerando que se novos bens forem apresentados por 
força da contenda judicial, estes só serão adjudicados aos herdeiros após o pagamento do 
ITCD incidente sobre os mesmos.  

d) Informou, ainda, que a herdeira Lívia Carla de Souza Nassar já foi 
contemplada na partilha de bens declarados pela inventariante, conforme fls. 04/07. 

Intimada a se manifestar acerca do resultado desta Resolução, os patronos 
da autuada reforçaram sua alegação de que não houve o recolhimento do tributo ora 
reclamado pela fazenda pública, em razão da suspensão judicial do processo de 
inventário, motivada pela ação de colação interposta por uma das herdeiras, que 
denunciou possível omissão de oferta de outros bens à tributação. 

Argumentaram também que a referida suspensão ocorreu após a emissão da 
guia do ITCD relativo aos bens declarados pelos herdeiros, face à necessidade de 
verificação da existência ou não de outros bens a inventariar, segundo denúncia de uma 
herdeira. Portanto, não se trata de falta de recolhimento e sim de nova avaliação judicial, o 
que ainda não ocorreu. 

Que assim, a fazenda pública estadual laborou em erro ao lançar este tributo, 
posto que consoante o artigo 637 do novo CPC, só após as últimas declarações e oitivas 
das partes, será procedido novo cálculo do tributo incidente sobre os bens, o qual 
dependerá de avaliação judicial. 

Que ademais, não se justifica o argumento de segredo de justiça, pois a 
fazenda estadual é parte interessada no inventário, tendo acesso ao feito. 

Desta forma, é plenamente possível a realização da diligência determinada, 
devendo ser realizada. 

Ao final, ratificou o pedido de desconstituição deste auto de infração, com o 
afastamento da multa aplicada, colacionando vários excertos de decisões interlocutórias, 



dentre elas a de fl. 56 que trata de nova avaliação dos bens constantes do processo 
200801221824, que trata deste inventário, à guisa de amparar suas alegações de defesa. 

Retornando a julgamento, propus nova diligência, nos seguintes termos: 

 
“A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

03/10/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,   
 
CONSIDERANDO: 
 
1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 
 
2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 

alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 
 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 
......................................................................... 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
......................................................................... 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento 

do processo."; 
 
3) que há possível erro na base de cálculo deste lançamento quanto ao ITCD cobrado da 

meação, vez que esta não está sujeita à incidência deste tributo, segundo o que se infere da legislação 
tributária e da resposta à pergunta 9 do site da SEFAZ/GO e,  

 
4) que ao Estado de Direito é defeso se locupletar indevidamente, 
 
RESOLVE,  
 
por unanimidade de votos, converter novamente este julgamento em diligência, 

encaminhando o processo ao seu órgão de origem, a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, determine 
ao autuante, ao seu substituto, verificar a ocorrência ou não do erro acima e, se for o caso, demonstrar o 
valor correto a ser exigido neste lançamento. 

 
Após, intimar os advogados do sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado desta 

revisão e, caso queiram, se manifestarem no prazo de até 15 (quinze) dias. 
 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Paulo Diniz, Antônio 

Martins da Silva e Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 
OBS: A Representação Fazendária concordou com esta Resolução. ” 

 

Em resposta ao item 3 desta Resolução, houve o esclarecimento de que não 
se está cobrando ITCD sobre a meação da viúva e sim sobre a herança recebida por ela, 
correspondente a 62,5% do espólio, da seguinte forma: 50% da parte disponível dos bens 
deixados pelo “de cujus” por testamento (fls. 70/71) e 12,5% do indisponível, na condição 
de herdeira, correspondendo a ¼ (25%) do remanescente do espólio, pois o regime do 
casamento era de separação de bens, conforme se verifica à fl. 72.  

Intimada via de suas advogadas, estas se manifestaram sobre o resultado 
desta diligência, reiterando que não houve o recolhimento do ITCD calculado de 
conformidade com a Declaração do ITCD de fls. 04/07, porque o processo de inventário foi 
suspenso pela decisão interlocutória de fl. 32, vez que poderia haver outros bens a ser 
inventariados, havendo a suspensão também do recolhimento inicial do referido ITCD. 



Desta forma, em razão da necessidade de nova avaliação dos bens, o 
cálculo do ITCD em questão não corresponde à verdade real. 

Ademais, não obstante a homologação da Declaração de Bens e a emissão 
do DARE para o recolhimento do ITCD desta lide, tanto a legislação vigente à época da 
abertura da sucessão, quanto a atual, estabelecem que somente se calcula o ITCD após 
as últimas declarações e avaliação dos bens, as quais ainda não ocorreram em 
decorrência de não ter havido ainda a nova avaliação judicial dos bens em questão.  

Ao final, pugnaram novamente pela desconstituição deste auto de infração, 
com o consequente afastamento da multa aplicada.  

É o relatório. 

V O T O 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto 
sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
incidente sobre a cota parte recebida por testamento e herança no valor de R$ 956.460,64 
(novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro 
centavos), cujo ITCD importou em R$ 38.258,43 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta e três centavos), segundo declarado pelos herdeiros e apurado pela 
Fazenda Pública Estadual às fls. 04/07 e 11/14, respectivamente, sendo que o fisco anuiu 
em 20/12/2010 com o valor declarado em juízo no processo de inventário nº 
200801221824, o qual foi suspenso em razão de denúncia de omissão de oferta de outros 
bens a ser adjudicados; 

b) Dos fatos narrados acima, somente é contestado pelos patronos da 
autuada a exigência do tributo incidente sobre os bens constantes do processo de 
inventário nº 200801221824, por este ter sido suspenso judicialmente até a verificação da 
existência ou não de outros bens a ser adjudicados, não havendo qualquer contestação 
aos valores dos bens avaliados até o momento desta suspensão; 

c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados por duas vezes pela Fazenda Pública, tendo os resultados 
destas diligências sido contestados pelos advogados da autuada, com a reiteração de que 
a suspensão judicial do processo de inventário impossibilitou o recolhimento do tributo em 
questão, que deverá ocorrer somente após a colação dos novos bens noticiados à fl. 34 
destes autos, nos termos do artigo 637 do CPC/2015; 

d) Quanto ao mérito propriamente dito, não houve contestação de 
nenhuma das partes, vez que há concordância destas quanto aos valores dos bens 
declarados inicialmente, razão pela qual este processo, que é de conhecimento, está em 
condições de ser deliberado.  

Portanto, entendo que a questão legal a ser apreciada nestes autos, 
momentaneamente, se restringe tão-somente a se constatar se a decisão judicial de 
suspensão do processo de inventário suspendeu também a obrigação de recolhimento do 
tributo ora exigido, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador desta lide. 

E em sendo assim, considerando que a decisão judicial de suspensão da 
tramitação do processo de inventário nº 200801221824 ocorreu em 23 de março de 2011 
(fl. 32), enquanto o Demonstrativo de Cálculo e a Declaração de ITCD nº 305/2011 (fls. 



04/07) foram homologados pelo fisco em 09 de fevereiro de 2011 (fl. 05), a partir desta 
data a autuada teria 30 (trinta) dias para efetuar o recolhimento, segundo o artigo 385 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE (abaixo transcrito), razão pela qual entendo que a referida 
suspensão não abrangeu o prazo para pagamento do ITCD incidente sobre os bens 
declarados inicialmente, até mesmo porque no Despacho Judicial de fl. 32 não consta tal 
abrangência.  

Vejamos o dispositivo acima citado:  

“Art. 385. O pagamento do imposto deve ser feito em parcela única, de acordo com as 
disposições da legislação tributária, nos prazos a seguir especificados (Lei nº 11.651/91, art. 84): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I - na transmissão causa mortis: (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01 a 29.12.13) 

a) tratando-se de inventário tradicional ou solene, até 30 (trinta) dias contados da data da 
intimação da decisão do julgamento do cálculo do imposto; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

Ademais, nada obsta à Fazenda Pública exigir a complementação posterior 
do ITCD sobre os demais bens informados à fl. 34, consoante disposição do artigo 480 do 
mesmo Decreto, que dispõe: 

“Art. 480. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de autorização fiscal, o 
pagamento, integral ou parcial do débito, observado o seguinte (Lei nº 11.651/91, art. 166): 

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

III - no pagamento parcial, a extinção integral do crédito tributário somente é efetivada 
mediante a sua regular complementação. 

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

§ 2º O crédito tributário pago: 

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

II - parcialmente somente é considerado integralmente extinto mediante a sua regular 
complementação. ” 

Quanto ao mérito, como não há contestação a seu respeito, julgo procedente 
a exigência fiscal, pois, com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa 
mortis e doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do 
CTE. Se não, vejamos sua transcrição: 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou 
direito. 

[...].”  

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos. ” (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a84
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_08068.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_08068.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_08068.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a166


“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o direito a ele 
relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 01.01.01) ;” 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13)” (g.n) 

Ademais, o direito tributário é regido pelo princípio da verdade material e é o 
que ficou confirmado com as diligências supracitadas e, só para complementar a 
fundamentação do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial originador 
deste lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme declaração 
inicial do inventariante (art. 147 – CTN), a qual é efetuada segundo sua própria avaliação, 
não obsta a fazenda pública de cumprir seu desiderato quanto à complementação de valor 
de ITCD a ser recolhido pela autuada, em razão de outros bens a ser tributados. 

Portanto, as razões contidas nas diligências de fls. 44/45 e 68/69, 
conjugadas com os documentos juntados aos autos pelo autuante e pelas alegações do 
revisor, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, estando corretamente 
definida a base de cálculo do tributo, ante as seguintes razões: 

1) Não há iliquidez e incerteza na base de cálculo deste lançamento, pois 
esta valoração patrimonial levou em conta a mesma valoração proposta pela autuada às 
fls. 04/07 destes autos e a legislação aplicável à espécie; 

2) A inclusão nesta base de cálculo do valor complementar de outros 
bens, poderá ser efetuada posteriormente e efetuado o recolhimento do ITCD relativo a 
estes outros bens em data também posterior, sem nenhum prejuízo às partes. 

Desta forma, considerando que não foram apresentadas justificativas 
capazes de colocar em dúvida a revisão de fls. 68/72 e tampouco a lisura e a técnica do 
revisor, entendo que estes autos estão em condição de ser apreciado quanto ao seu 
mérito, vez que não há prejudiciais terminativas a apreciar. 

Diante do exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a 
ser acrescido das cominações legais. 

 
 

Sala das sessões, em 10 de abril de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05753.htm
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00889/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação Principal. Doação. Omissão de 
pagamento. Procedente. 
 
1. A base de cálculo do ITCD é o valor do bem e do direito a ele 
relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado, apurado 
mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda 
Pública Estadual e expresso em moeda nacional (CTE, art. 77, § 
1º); 
 
2. Diante da recusa do contribuinte em apresentar o Balanço 
Geral do exercício anterior ao da ocorrência do fato gerador, 
embora tenha sido para esse fim notificado, para apuração do 
Balanço Patrimonial Ajustado, é lícito ao fisco apurar a base de 
cálculo do ITCD por meio da avaliação dos bens imóveis 
componentes do capital da empresa, cujas quotas foram 
transferidas por doação ao autuado; 
 
3. Deve ser confirmada a decisão singular que considerou 
procedente o lançamento, eis que a base de cálculo do ITCD 
utilizada pelo fisco não foi eficazmente contestada pelos 
autuados, devendo, no entanto, ser considerado para efeito de 
extinção do crédito tributário o valor do pagamento parcial 
efetuado. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, considerando pagamento às fls. 190, para fins 
de eventual extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João 
Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em 
epígrafe em face de decisão singular que julgou procedente exigência fiscal fulcrada na 
seguinte “descrição do fato”, constante do auto de infração: 

 

Deixou de recolher o ITCD na importância de R$ 83.351,88, referente 
a doação de 300.692 cotas de capital da empresa: G.F. 
PATRIMONIAL LTDA-ME, recebidas de seu avô: Givaldo Ribeiro 
Batista, no valor patrimonial de R$ 2.083.797,04, conforme alteração 
do contrato social registrado na JUCEG; nota explicativa; 
demonstrativo da evolução do capital social e demais documentos 



em anexo. Em consequência deverá recolher o ITCD, acrescido das 
cominações legais, através de seus representantes legais, senhores: 
Givaldo Ribeiro Batista Junior CPF: 508.907. 351-15 e Flavia 
Paniago Gomes Batista CPF: 617.379.761-53. 

   
Foram dados como infringidos os artigos 72 e 77, da Lei nº 

11.651/91, c/c os artigos 372, 373, 376, inciso II, alínea “c” e 382, inciso II, todos do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta penalidade prevista no art. 89, inciso II, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Foram indicados como solidários o Sr. GIVALDO RIBEIRO BATISTA, 

na qualidade de doador, e GIVALDO RIBEIRO BATISTA JUNIOR e FLÁVIA PANIADO 
GOMES BATISTA, na qualidade de representantes do autuado que, à época da 
ocorrência dos fatos, tinha apenas 9 (nove) anos de idade.  

 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: 
 
1 – Nota Explicativa de fls. 07 a 09, discorrendo sobre os fatos e as 

circunstâncias que redundaram na lavratura do auto de infração; 
 
2 – Notificação nº 0067/2014, de fls. 11, que antecedeu a lavratura 

do auto de infração, solicitando do autuado, via de seus representantes legais, a 
apresentação do balanço patrimonial da empresa G. F. PATRIMONIAL LTDA, bem como 
uma planilha contendo a descrição dos bens imóveis que compõem o capital social; 

 
3 – Comunicado de fls. 12, emitido pelo solidário GIVALDO RIBEIRO 

BATISTA JÚNIOR, representante do autuado, solicitando 120 (cento e vinte) dias de prazo 
para apresentação das informações solicitadas; 

 
4 – Comunicado de fls. 13, apresentado cópias das guias de IPTU, 

relativamente aos imóveis urbanos componentes do capital da empresa (fls, 14 a 19); 
 
5 – Laudos de Avaliação de fls. 20 a 27, elaborados pela 

Coordenação do ITCD; 
 
6 - Contrato social e respectivas alterações de fls. 28 a 110; 
 
Devidamente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação, os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio 
da impugnação conjunta de fls. 122 a 127, pedindo a procedência parcial do lançamento 
no valor da base de cálculo de R$ 614.582,76 (seiscentos e quatorze mil, quinhentos e 
oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) e ITCD no valor de R$ 24.583,31 (vinte e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), de acordo com a 
planta de valores da Prefeitura Municipal, conforme documentos de fls. 134 a 139. 

 
Por meio da Sentença nº 5047/2016, de fls. 141 a 148, o julgador 

singular declara procedente o lançamento fiscal. 
 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o recurso 

voluntário de fls. 180 a 189, objeto do presente julgamento, afirmando, resumidamente, o 
seguinte: 

 



1 – Que o autuado recebeu em doação 300.692 (trezentas mil e 
seiscentos e noventa e três) quotas de capital no valor de R$ 300.692,00 (trezentos mil e 
seiscentos e noventa e dois reais), sendo: R$ 124.999,50 (cento e vinte e quatro mil, 
novecentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos) em moeda corrente do país e 
R$ 175.692,50 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta 
centavos) em bens imóveis; 

 
2 – Que concorda com a procedência do lançamento somente no 

valor o valor dos imóveis que compõem o capital da empresa era de R$ 1.068.281,33 (um 
milhão, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) que 
somado ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente 
do pais, perfazem a importância de R$ 1.318.281.33 (um milhão, trezentos e dezoito mil, 
duzentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), dos quais o autuado recebeu em 
doação apenas 50% (cinquenta por cento), perfazendo R$ 614.582,76 (seiscentos e 
quatorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), que corresponde 
ao ITCD na importância de R$ 24.588,80 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e oitenta centavos), já devidamente quitado. 

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
 
O donatário IGOR GOMES BATISTA, menor impúbere, nascida em 

02/02/2000, com 12 (doze) anos de idade na data do recebimento da doação, ocorrida em 
08/04/2013, bem como o doador GIVALDO RIBEIRO BATISTA, seu avô paterno, e os 
seus pais GIVALDO RIBEIRO BATISTA JÚNIOR e FLÁVIA PANIAGO GOMES BATISTA, 
não negam a ocorrência da transferência em doação das quotas de capital ocorrida em 
08/04/2013, no valor original de R$ 300.693,00 (trezentos mil e seiscentos e noventa e 
três reais), portanto, concordam que houve a ocorrência do fato gerador do ITCD. 

 
A discordância está circunscrita à base de cálculo no valor de R$ 

2.083.797,04 (dois milhões, oitenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e quatro 
centavos), utilizada pelo fisco para aplicação da alíquota de 4% (quatro por cento), para 
efeito de cálculo do ITCD na importância de R$ 83.351,88 (oitenta e três mil, trezentos e 
cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), que constitui o valor originário do crédito 
tributário, exigido no auto de infração. 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que em relação à apuração da base 

de cálculo os autores do procedimento esclarecem o seguinte na Nota Explicativa de fls. 
07 a 09:  

 
“O Artigo 77 da Lei nº 11.651/91 determina que a Fazenda Pública Estadual 
– FPE avalie os bens e direitos ao valor venal, ou seja, ao valor de mercado 
(venda), e que sejam deduzidos da Base de Cálculo do ITCD, o passivo 
formado, em relação ao mesmo(s). 
 
Quando a empresa é colocada à venda, ou doada deve-se inicialmente 
levantar o Ativo e o Passivo, a diferença, ou seja, o Patrimônio Líquido que 
será o valor inicial a uma negociação entre comprador e vendedor. 
 
A Fazenda Pública Estadual não teve como apurar o Balanço Patrimonial 
Ajustado, relativo a doação efetuada na Alteração Contratual devido ao não 
cumprimento da Notificação pelo sujeito passivo. 



 
Na apuração da Base de Cálculo do ITCD, relativo a cotas de capital 
doadas em IMÓVEIS, foi efetuado LAUDO DE AVALIAÇÃO pela UOPI de 
Anápolis/GO, aos 18/06/14, anexo, que avaliou os IMÓVEIS integralizados 
ao capital social da empresa, em R$ 4.591.400,00. Foi realizada a 
DEFLAÇÃO, com a utilização do índice de 8,0945%, correspondente ao 
IGP-DI acumulado no período de  08/02/13 (data do fato gerador) a 
18/06/14 (data da atribuição de valor no LAUDO DE AVALIAÇÃO), 
conforme Demonstrativo de Cálculo anexo, tendo apurado o valor venal à 
época do fato gerador na importância de R$ 4.219.749,13, conforme 
demonstrativo abaixo: 
 
Descrição do 
bem.  

Valor Laudo de 
Avaliação 

Índice Deflação 
do Período 

Valor Deflação  Valor Venal 

Imóveis 4.591.400,00 8,0945% 371.650,87 4.219.749,13 

   
Considerando as cotas de capital doadas em moeda corrente do país no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a Base de Cálculo do ITCD é a 
seguinte: 
 
IMÓVEIS................................. 4.219.749,13 
(+) MOEDA CORRENTE........     250.000,00 
TOTAL..................................... 4.469.749,13 
 
A Porcentagem da Participação no Capital Social, conforme Demonstrativo das 
Doações de Cotas de Capital Efetuadas na Quinta Alteração Contratual, em anexo, 
relativo às doações recebidas por cada Donatário é de 46,62%. Portanto, a Base 
de Cálculo por Donatário é representada pela seguinte equação: VALOR VENAL 
DA DOAÇÃO X PARTICIPAÇÃO%, ou seja, 4.469.749,13 X 46,62% = 
2.083.797,04.” 
 

A avaliação feita pela Fazenda Pública Estadual cumpriu fielmente o 
que estabelece o art. 77, da Lei nº 11.651/91, cuja redação vigente à época da ocorrência 
do fato gerador estabelecia que “o valor de mercado do bem (Base de Cálculo do ITCD) é 
apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública 
Estadual e expresso em moeda nacional na data da declaração ou da avaliação”. 

 

Assim, é completamente destituído de fundamentação legal, o pleito 
dos autuados no sentido de que a base de cálculo do ITCD seja o valor utilizado pela 
Prefeitura Municipal de Anápolis para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, eis 
que é cediço que, via de regra, esse valor é notoriamente inferior ao de mercado, não 
servindo como parâmetro em qualquer negócio de compra e venda de imóvel. 

 
Por outro lado, os autores do procedimento não utilizaram o valor do 

Balanço Patrimonial Ajustado, única e exclusivamente por culpa dos sujeitos passivos que, 
embora notificados (vide Notificação nº 0067/2014, de fls. 11), deixaram de apresentar os 
dados solicitados para apurar o BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO. 

 
Assim, concluímos que o procedimento utilizado pelo fisco para 

apuração da Base de Cálculo do ITCD está escorreito, não merecendo, portanto, nenhum 
reparo. 

 
Finalizando, cumpre salientar que os sujeitos passivos solidários 

foram incluídos na lide, com as seguintes fundamentações legal e fática: 
 
- GIVALDO RIBEIRO BATISTA – Fundamentação legal: art. 45, 

inciso XII, da Lei nº 11.651/91 – Fundamentação fática: Administrador da empresa G F. 
Patrimonial Ltda; 



 
- GIVALDO RIBEIRO BATISTA JÚNIOR e FLÁVIA PANIAGO 

GOMES BATISTA – Representante legal do autuado. 
 
Os fatos narrados no processo indicam, no entanto, que a 

fundamentações legal e fática corretas para a situação, são as seguintes: 
 
- GIVALDO RIBEIRO BATISTA – Fundamentação fática: Na 

qualidade de doador – Fundamentação legal: Art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91; 
 
- GIVALDO RIBEIRO BATISTA JÚNIOR e FLÁVIA PANIAGO 

GOMES BATISTA – Fundamentação fática: Na qualidade de pais do autuado (menor) – 
Fundamentação legal: Art. 82, inciso X, da Lei nº 11.651/91. 

 
Diante do exposto, do exposto, conheço do Recurso Voluntário, 

nego-lhe provimento, confirmar a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento no valor de R$ 83.551,88 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e oito centavos), devendo, no entanto, ser considerado para efeito de 
extinção do crédito tributário o valor de R$ 24.588,80 (vinte e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e oitenta centavos), conforme comprovante de pagamento de fls. 191. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00919/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Rejeição de decadência. Arguição 
formulada pela Fazenda Pública. Acolhimento. Decisão 
majoritária. 
 
I - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. (CTN, art. 173, II e 
CTE, art. 182, II) 
 
II - Inocorrendo nos autos a hipótese de extinção por decadência 
do lançamento, prevista no artigo 173, I do CTN, mister se faz 
acolher o recurso da fazenda pública, reformar a decisão 
cameral para o fim de julgar parcialmente procedente a exordial 
no valor efetivamente devido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar a 
decisão cameral e afastar a decadência total do crédito tributário. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da 
Silva. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino 
de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela manutenção da decadência. E, por maioria 
de votos, considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 
47.902,45 (quarenta e sete mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, que votou pela procedência do auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata a inicial de acusação de falta de recolhimento de ITCD, promovida pelo 
Fisco, em face de JOÃO GERALDO SOUZA MAIA, no qual aquele afirma ter este último 
recebido em doação 79,5% do patrimônio líquido da empresa Almeida & Monteiro Ltda., 
na qual figuraram como doadores JACI ALMEIDA CASTRO - o qual teria doado 855.600 
quotas do patrimônio líquido, equivalentes a 40% do mesmo -, e MÁRCIA MONTEIRO DE 
ALMEIDA CASTRO, doadora de 844.905 quotas, que corresponderia  a 39,5% do 
patrimônio líquido.  

A Autoridade Fiscal menciona que tais informações foram extraídas da 20ª 
alteração do contrato social da empresa e de declarações de ajuste anual do IRPJ 2005 
dos doadores e donatários.  



Também noticia que o presente trabalho corresponde à reautuação do 
processo de nº 3034918112045, anteriormente anulado. 

A infração foi capitulada nos arts. 72, §§ 2º e 3º; 73, II; 74, II, "c"; 77; 78, II; 
81, II e 82, I da Lei 11.6521/91 - CTE, combinados com o art. 385, § 1º do Decreto 
4.852/97 - RCTE.  

A penalidade proposta, por seu turno, é a descrita no art. 89, II do CTE. 
 
Exige-se, nos presentes autos, ITCD no valor original de R$ 156.101,44 

(cento e cinquenta e seis mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos), calculado à 
alíquota de 4% sobre a base de cálculo de R$ 3.902.536,04 (três milhões, novecentos e 
dois mil, quinhentos e trinta e seis mil reais e quatro centavos), correspondente ao fato 
gerador acima narrado, ocorrido em junho de 2004.  

O presente lançamento teve como data de lavratura o dia 18/10/2010. 
Os doadores, acima nominados, foram arrolados na condição de solidários, 

nos termos do art. 82, I do CTE. 
Em notas explicativas (fls. 6 a 9), após breve digressão sobre o motivo da 

nulidade do procedimento anterior (incompetência funcional), as autoridades lançadoras 
asseveraram o seguinte: 

- que o procedimento anterior fora lavrado sob a base de cálculo de R$ 
1.700.505,00 (um milhão, setecentos mil, quinhentos e cinco reais), correspondente a 
1.700.505 quotas, avaliadas unitariamente a R$ 1,00 (um real), valor inferior ao estipulado 
nestes autos, que é o de mercado. 

- que a empresa Almeida & Monteiro Ltda. se vale das contas "Resultados de 
Exercícios Futuros", por imposição da legislação do Imposto de Renda e CSSL. Assim, por 
força da IN nº 84/79-RFB suas receitas de vendas a prazo somente eram reconhecidas no 
momento do recebimento - regime de caixa -, possibilitando, assim, a postergação do 
recolhimento das receitas da União. 

- que as empresas de construção civil são regidas pela Lei Federal nº 
6404/76, sendo-lhes aplicáveis os princípios fundamentais de contabilidade, os quais 
determinam que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem, independente de recebimento ou pagamento. Cita, também, a 
NBCT- 10.5 do CFC. 

- que o Fisco Goiano, na avaliação das quotas e ações, na apresentação do 
balanço ajustado, transferiu a conta "Resultado de Exercício Futuro", constante do passivo 
exigível a longo prazo, no valor líquido de R$ 3.402,483,84 (três milhões, quatrocentos e 
dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), para a conta do 
"Patrimônio líquido". 

- que na alienação de empresa, não é sensato aos sócios retirantes manter 
fora do patrimônio líquido o valor constante da conta "resultado de exercício futuro", haja 
vista que tal procedimento configuraria malbaratamento do valor real de mercado da 
empresa. 

- que, com tais considerações, a Fazenda Pública ajustou o Balanço 
Patrimonial do exercício de 2003, elevando o patrimônio líquido da empresa de R$ 
1.506.366,53 (um milhão, quinhentos e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta e três centavos) para R$ 4.908.850,37 (quatro milhões, novecentos e oito mil, 
oitocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), resultante da agregação já 
mencionada. 

- que a base de cálculo do imposto corresponde a 79,5% do patrimônio 
líquido, correspondente às 1.700.505 quotas que foram doadas ao autuado, sócio da 
empresa. Disso resulta a base de cálculo descrita na inicial - R$ 3.902.536,04 -, que 
equivale ao resultado da equação 79,5% x R$ 4.908.850,37. 

Foram anexadas fotocópias da declaração de ajuste anual do IR-2005 do 
autuado (fls. 10/12), da vigésima alteração do contrato social da empresa Almeida & 



Monteiro Ltda. (fls. 13/15), Convênio entre SRF e SEFAZGO (fls. 16/17), do livro Diário 
contendo balanço patrimonial em 31/12/03 (fls. 18/26), da Declaração de ajuste anual do 
IR-2005, ano calendário 2004, de JACI DE ALMEIDA CASTRO (fls. 27/28), Sentença nº 
3599/2010 - JULP que decidiu pela nulidade do procedimento anterior (fls. 29/30) e 
Despacho nº 1848/10-DRFGNA encaminhando sugestão de reautuação conforme Ofício 
nº 130/2010-SAT/CRF, encerrando, assim, esta instrução processual. 

O sujeito passivo principal e os solidários foram intimados acerca da 
imputação fiscal em 26/10/10 e 25/10/10, respectivamente, conforme fls. 32/37. 

Os solidários compareceram aos autos em peça única, por ambos subscrita, 
na qual aduzem que o presente lançamento se encontra maculado pela decadência, haja 
vista que os autuantes atribuíram valores que extrapolaram os do procedimento original, 
outrora anulado. Assim, o presente lançamento não se amolda ao conceito de reautuação, 
não havendo, portanto, possibilidade de aplicação do art. 173, II do CTN. 

Também asseveraram que não foram informados da decisão do processo 
anterior, o que redunda em cerceamento ao direito de defesa e litispendência, ante a 
conexão dos pedidos. 

Pediram o arquivamento destes autos. 
 
O sujeito passivo principal também apresentou sua peça impugnatória, 

representado por causídico legalmente constituído (m.j à fl. 94), o qual aduziu, em 
apertadíssima síntese, o seguinte (fls. 46/93): 

- Decadência do crédito tributário, sob o argumento de que a nulidade 
declarada anteriormente foi em razão da mácula no elemento "competência" do ato 
administrativo, o qual foi exarado por agente público que não tinha competência legal para 
tal ação, e não no elemento "forma" e, nesse particular, não se classificaria como "vício 
formal", segundo jurisprudência que transcreveu e o artigo 173, II do CTN; 

- que o presente lançamento inova quanto ao mérito da exigência, não se 
alinhando com a figura da reautuação, na medida em que traz questões que não foram 
mencionadas no lançamento anterior, devendo ser apreciado sob o crivo do art. 173, I do 
CTN, o tornando improcedente; 

-  A título de pedido subsidiário, pleiteou a decadência parcial do crédito 
tributário, na parte que foi majorada em relação ao crédito anteriormente lançado, vez que 
o ITCD inicialmente lançado era de R$ 68.020,20 (sessenta e oito mil, vinte reais e vinte 
centavos), sendo que nos presentes autos houve majoração de quase 130% desse valor, 
chegando a R$ 156.101,44 (cento e cinquenta e seis mil, cento e um reais e quarenta e 
quatro centavos); 

- que o negócio entabulado entre os sócios não correspondeu a uma 
"doação", mas a uma "transação", não sendo alcançável pela tributação do ITCD, 
conforme se depreende das cláusulas terceira e quarta de instrumento contratual que 
anexou às fls. 166/168; 

- que a ausência de avaliação para apuração do valor venal do patrimônio 
líquido da sociedade empresária ALMEIDA & MONTEIRO LTDA, leva à improcedência 
deste lançamento; 

Para amparar estas arguições, promoveu a juntada de fotocópia do PAT nº 
3034918112045 (fls. 99/225) e solicitou, ao fim, a improcedência do feito. 

 
Apreciando as questões de fundo e de forma, volvidas pelo advogado do 

sujeito passivo, o Julgador monocrático resolveu converter o julgamento em diligência, em 
retorno à Coordenação do ITCD da GEAF, no escopo de que fossem analisados os 
seguintes quesitos: 

a) se teria ocorrido a decadência da parte do crédito tributário descrito nestes 
autos que excedeu o anteriormente lançado (R$ 88.081,24); 



b) se a operação tributada pelo Fisco constitui, na verdade, transação e não 
doação; 

c) se a avaliação seguiu os ditames da legislação tributária. 
 
Em resposta às indagações formuladas, uma das autoridades lançadora 

assim se posicionou: 
- Quanto à ocorrência da decadência sobre a parte excedente, assevera que 

o fato gerador é o mesmo do lançamento anterior, não havendo, neste assunto, inovação 
alguma; 

- Quanto à possibilidade de não ter havido doação no negócio entabulado, 
entende que adquirir uma empresa é equivalente à aquisição do patrimônio líquido ou 
parte dele, ou seja, bens mais direitos, menos obrigações. Não faz sentido afirmar que 
houve transação, porquanto as obrigações já teriam sido deduzidas do Ativo, e o que se 
adquire é tão-somente o remanescente. 

- No que concerne à avaliação, afirmou que o balanço ajustado consta às fls. 
6/9 dos autos, com toda discriminação do cálculo efetuado para se auferir a base de 
cálculo do imposto. 

 
Intimados do resultado desta diligência, apenas o advogado do sujeito 

passivo principal manifestou-se às fls. 234/35 dos autos, alegando que a revisão nada 
agregou aos autos. 

 
O Julgado singular, ao apreciar estes autos, via da Sentença de fls. 239/243, 

conferiu o seguinte entendimento às questões debatidas: 
-  que a doação ficou configurada, vez que a informação constante da 

Declaração do IRPF do donatário (fl. 12) informa que a transferência de quotas ocorreu 
sem ônus. 

- Quanto à possibilidade de afetação do lançamento pela decadência, 
concluiu que o fato gerador da obrigação tributária estava determinado, qual seja, 79,5% 
do patrimônio da empresa, desde a data da ocorrência da doação. Tão-somente a base de 
cálculo não estava quantificada (determinada), mas era determinável, havendo neste 
ponto apenas um erro material corrigível.  

Assim, considerando que a base de cálculo é aspecto secundário de um 
antecedente lógico, que é o fato gerador, tendo o novo lançamento apenas adequado a 
base de cálculo (mero fator de mensuração). 

- Quanto à possibilidade de se tratar como ato inexistente o trabalho 
anterior, obtempera que mesmo a citação ordenada por juiz incompetente produz o efeito 
de interromper a prescrição (art. 219 CPC), traçando um paralelo com a nulidade de 
lançamento ante a existência de incompetência funcional, sob o aspecto da interrupção da 
decadência. 

 
Concluiu, sob tais fundamentações, pela procedência do lançamento. 
 
Intimados do teor do aresto singular (fls. 244/248), apenas o sujeito passivo 

principal, via do seu advogado, compareceu aos autos (fls. 252/ 304), oportunidade em 
que forneceu breve relato do contexto da acusação e teceu as seguintes ponderações 
para, ao final, pleitear a improcedência do feito: 

a) Decadência do crédito tributário, sob o argumento de que a nulidade 
declarada anteriormente macula o elemento "competência" do ato administrativo e não o 
elemento "forma" e, neste particular, não se classificaria como "vício formal"; 

b) O presente lançamento inova quanto ao mérito da exigência, não se 
alinhando com a figura da reautuação, na medida em que traz questões que não foram 



mencionadas no lançamento anterior, devendo ser apreciado sob o crivo do art. 173, I do 
CTN; 

c) A título de pedido subsidiário, decadência parcial do crédito tributário, na 
parte que foi majorada em relação ao crédito anteriormente lançado. Afirma que o ITCD 
inicialmente lançado era de R$ 68.020,20, sendo que nos presentes autos houve 
majoração de quase 130% desse valor; 

d) A tentativa de comparar o ato produzido por juiz incompetente com a 
nulidade do lançamento ante incompetência funcional em nada altera a realidade da 
inexistência do lançamento. 

e) A base de cálculo do tributo não constitui elemento secundário do fato 
jurídico tributário, nos termos do art. 142 do CTN. 

f) A fundamentação fática do presente lançamento é diferente da que 
constou do procedimento anteriormente anulado. 

g) O negócio entabulado entre os sócios não correspondeu a uma "doação", 
mas a uma "transação", não sendo alcançável pela tributação do ITCD, conforme se 
depreende das cláusulas terceira e quarta de instrumento contratual anexado aos autos. 

h) Ausência de avaliação para apuração do valor venal do patrimônio líquido 
da sociedade empresária ALMEIDA & MONTEIRO LTDA. 

 
Em seguida, retornou aos autos com o memorial de fls. 308/335, onde, além 

de reiterar suas alegações defensórias, reforçou seus pedidos de extinção deste 
lançamento pela decadência, por força do artigo 156, V do CTN, improcedência em razão 
de não se tratar de doação e sim de transação , nos termos do contrato de transferência 
das quotas em questão e na Vigésima Alteração Contratual da empresa registrada na 
JUCEG ou, subsidiariamente, extinção parcial pela decadência relativa ao acréscimo de 
R$ 88.081,24 (oitenta e oito mil, oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) e seus 
consectários legais, por terem sido acrescidos indevidamente na reautuação. 

 
Indo a julgamento cameral, por maioria de votos foi acolhida a preliminar de 

decadência total deste lançamento, sob o fundamento de que este fato gerador ocorreu 
em 2004, tendo a Fazenda Pública direito à exigência deste tributo até o dia 31/12/2009, 
enquanto a intimação do sujeito passivo aconteceu em 26/10/2010, quando já havia 
ocorrido a decadência, segundo o artigo 173, I do CTN, e a extinção deste crédito nos 
termos do artigo 156, V deste mesmo diploma legal. 

 
Intimado, o representante fazendário no recurso a este Conselho Superior nº 

510/2012 (fls. 344/345), discordou desta decisão sob o argumento de que não ocorreu a 
decadência, pois o auto de infração nº 3034918112045 foi anulado por incompetência 
funcional do autuante, devendo ser aplicado a este novo lançamento o disposto no artigo 
173, II do CTN, pedindo o afastamento da preliminar acolhida e o retorno deste processo à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

  
Na contradita apresentada, o patrono do sujeito passivo historiou novamente 

o ocorrido nestes autos, reiterando suas arguições defensórias anteriormente apreciadas, 
com a transcrição de jurisprudências pertinentes a tais alegações, pugnando, ao final, pelo 
não provimento do recurso fazendário ou manutenção parcial do aresto cameral quanto a 
extinção do valor de R$ 88.081,24 (oitenta e oito mil, oitenta e um reais e vinte e quatro 
centavos) e seus consectários legais, por terem sido acrescidos indevidamente nesta 
reautuação. 

 
Posteriormente solicitou adiamento deste julgamento, ante impossibilidade 

de comparecimento à sessão de julgamento programada para o dia 13 de março de 2018. 
 



É o relatório. 
 

V O T O 
 

Este lançamento está, sob o aspecto formal, respaldado pela legislação 
tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado corretamente o sujeito 
passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no período fiscalizado, 
descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade cabível e 
assegurado aos autuados, de forma plena, o exercício dos seus direitos de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura aos litigantes amplo direito de defesa.  

Não há, portanto, nenhuma falha formal a ser apreciada ou reparada nos 
termos do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT. 

 
Quanto ao mérito, assiste razão à Fazenda Pública em solicitar a reforma da 

decisão cameral, haja vista que a possibilidade deste novo lançamento está amparada 
não no fato de que o auto de infração nº 3034918112045 foi anulado por incompetência 
legal do autuante, tendo em vista que àquela época o mesmo era Auditor Fiscal da 
Receita Estadual I – AFRE I, não possuindo prerrogativa para exigir o tributo naquele 
lançamento, conforme artigo 4º, I da Lei 13.266/98 vigente naquela data e sim no artigo 
173, I da Lei 5.152/66 - CTN, que dispõe: 

 

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

II - ............................................................................................................................................... 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

 
Assim, considerando que a Fazenda Pública só tomou conhecimento da 

transferência sem ônus das referidas quotas por intermédio da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda de 2005 (fls. 10/12) do Sr. João Geraldo Souza Maia, a partir 
de 1º de janeiro de 2006 começou o prazo decadencial para o lançamento, o qual ocorreu 
em 18/10/2010. Portanto, antes de transcorrido este prazo, que só findaria em 31/12/2010. 

 
Este meu entendimento está em consonância com o da Segunda Turma do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do AREsp 957872/RJ, cuja Ementa é a 
seguinte: 

“TRIBUTÁRIO.  ITD. IMPOSTO SOBRE DOAÇÕES DE BENS E DIREITOS. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS 
ARTS. 135 E 1.168 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO 
N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 173 E 175, I, DO 
CÓDIGO   TRIBUTÁRIO   NACIONAL E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 

[...] 

II -  Nos termos do art.  173 do CTN, somente no primeiro dia do exercício 
seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido realizado é que começa a transcorrer 
o prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário.   



III - A Corte a quo considerou que a doação ocorreu em 2001, e a 
declaração de renda foi entregue em 2002, logo o prazo teve início em 1º/1/2003, pois em 
2003, por meio da declaração de renda, com base no Convênio entre o Fisco estadual e a 
Receita Federal, o fisco estadual teria como efetuar o lançamento do tributo. Entretanto, não 
o fez. Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta 
Corte que  entende  que  "a comunicação do fato gerador (doação) ao Fisco   não   tem   o  
condão  de  afastar  a  decadência,  pois  "a circunstância  de  o  fato  gerador  ser  ou  não 
do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo 
decadencial": (AgRg no AREsp 243.664/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012; AgInt no  REsp 1.133.030/RS, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 
15/12/2016).” 

 
Portanto, o motivo da nulidade do auto de infração n º 3034918112045 é 

irrelevante para a apreciação deste novo lançamento, segundo o dispositivo legal e a 
Ementa do Acórdão do STJ acima transcritos, os quais patenteiam que a Fazenda Pública 
teria até o dia 31 de dezembro de 2010 para efetuar esta nova autuação. Como esta 
ocorreu em 18 de outubro de 2010, não está decaído o direito ao lançamento em questão. 

Ademais, compulsando os autos, verifiquei que os sujeitos passivos foram 
notificados do presente lançamento tributário em 25 e 26 de outubro de 2010, conforme 
Avisos de Recebimento – AR’s de fls. 35/37. 

Portanto, tanto esta autuação, quanto a intimação dos autuados ocorreu 
antes da decadência, que aconteceria somente em 31/12/2010. 

 
Entretanto, quanto ao mérito, entendo que o patrono do autuado principal 

tem razão ao alegar que este auto de infração não pode ser acrescido do valor de R$ 
3.402,483,84 (três milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
oitenta e quatro centavos) em sua base de cálculo, pois a Lei 18.002/13 só entrou em 
vigor em janeiro de 2014, enquanto o fato gerador deste lançamento ocorreu em 2004, 
consoante Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2005 (fls. 10/12) do Sr. 
João Geraldo Souza Maia. Portanto, esta norma não pode retroagir ao exercício de 2004, 
segundo o artigo 106 do CTN, que transcrevo: 

 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde 
que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da 

sua prática. 

Destarte, como o artigo acima transcrito não permite a retroação de lei em 
prejuízo ao contribuinte, o acréscimo do valor relativo a “Resultado Futuro” é indevido. 

 
Outrossim, há também de ser observado em favor dos autuados, o fato de 

que o Sr. João Geraldo Souza Maia era sócio da sociedade empresária ALMEIDA & 
MONTEIRO LTDA., possuindo 20% de suas quotas, segundo a Cláusula terceira da 
Décima Nona Alteração do Contrato Social (fl. 75) e desta forma, como este adquiriu 
79,5% das quotas restantes, considerando que o Patrimônio Líquido desta empresa em 



31/12/2003 era de R$ 1.506.366,53 (um milhão, quinhentos e seis mil, trezentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), o valor das 1.700.505 quotas 
transferidas sem ônus é de R$ 1.197.561,39 (um milhão, cento e noventa e sete mil, 
quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), cujo ITCD incidente à alíquota 
de 4% (vigente à época) é de R$ 47.902,45 (quarenta e sete mil, novecentos e dois reais e 
quarenta e cinco centavos), a ser acrescido das cominações legais. 

 
Com estas considerações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para afastar a decadência, reformando o Acórdão recorrido para julgar 
parcialmente procedente a exordial no valor de R$ 47.902,45 (quarenta e sete mil, 
novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), mais cominações legais. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00935/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação tributária principal.  Omissão de 
recolhimento do Imposto. Procedência. Decisão majoritária. 
 
O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito, sendo a doação qualquer ato ou fato 
em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou 
direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, 
tácita ou presumidamente. (Art. 72, § 2º-CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Luis Antônio da Silva 
Costa, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Mauricio Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de tributo e 
multa em razão de que deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 18.480,00 (dezoito mil, 
quatrocentos e oitenta reais) referente à doação no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos 
e sessenta e dois mil reais) em quotas societárias da empresa ECONOMIX FACTORING 
FOMENTO MERCANTIL LTDA., CNPJ 06062747/0001-50, conforme Segunda Alteração 
Contratual da sociedade arquivada na junta comercial do Estado de Goiás em 21/11/05, 
cópia anexa, e declarações de ajuste do imposto de renda pessoa física do doador e da 
donatária, obtidas mediante o convênio firmado entre a Receita Federal do Brasil e a 
Secretaria da Fazenda, devendo, em decorrência, recolher o imposto devido, acrescido 
das cominações legais.  

     
Foi indicado como sujeito passivo solidário o doador, RENILTON NUNES 

JUNIOR, nos termos do artigo 82, I da Lei 11651/91.  
   
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Nota 

Explicativa, Ordem de Serviço nº 0119/2010, DARF da Alteração Contratual na JUCEG, 
Segunda Alteração Contratual, Declarações de Ajuste Anual 2006 da donatária e do 
doador, Informação da donatária da retificação efetuada na Declaração de ajuste Anual 
2006, Procuração outorgado ao advogado da donatária, Declaração Retificadora de Ajuste 
Anual 2006, Convênio de Cooperação entre SEFAZ/GO e SRF Notificação Fiscal nº 0553-
2010,   às fls. 05 a 33. 

    



A autuada e o solidário foram intimados, conforme Avisos de Recebimento 
(AR) de fls. 34/38. 

  
O solidário, representado por causídico legalmente constituído (m.j) 

impugnou o feito em Primeira Instância, alegou, em síntese, que o CPF atribuído ao seu 
constituinte está errado, pedindo sua alteração para o número 974.086.891-68.  

Em seguida argumentou que a sua Declaração de Ajuste Anual de 2006, ano 
base 2005, foi preenchida erroneamente quanto à doação de R$ 462.000,00 (quatrocentos 
e sessenta e dois mil reais), pois na realidade se trata de empréstimo para a Sra. Deigma 
Pereira Rocha, ato falho corrigida na Declaração Retificadora de Ajuste Anual 2006, ano 
base 2005, e de 2007, ano base 2006, as quais juntou às fls. 47/58. 

Amparado nestas assertivas defensórias, pediu a extinção deste lançamento, 
com a exclusão do nome do solidário da dívida ativa.  

   
A Sra. Deigma Pereira Rocha, que foi intimada por Aviso de Recebimento 

(AR) à fl. 38 e por Edital publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás de fl. 59, não 
impugnou a inicial e foi declarada revel, conforme Termo de Revelia à fl. 60. 

   
Pela Sentença nº 2314/11-JULP (fls. 62/64), o julgador singular apreciou as 

razões defensórias do solidário e não as acolheu, decidindo pela procedência do auto de 
infração, sob a fundamentação de que a Declaração Retificadora de Ajuste Anual 2006, 
ano base 2005, apresentada posteriormente à Notificação Fiscal nº 0553-2010, não tem o 
poder de ilidir este lançamento e tampouco de invalidar a Segunda Alteração Contratual 
que lhe dá apoio legal. 

Portanto, não acolheu tais expedientes como suficientes para descaracterizar 
o negócio, pois uma simples retificação de declaração do solidário pode alterada inúmeras 
vezes, além de que a Declaração de Ajuste da donatária não foi retificada. 

Ante este fatos e fundamentação legal, julgou procedente a exordial. 
 
A autuada e o solidário foram intimados desta Sentença às fls. 65/67 e 

apresentaram recurso voluntário em conjunto (fls. 70/75), representados por novo 
advogado (m.j), o qual, após relatar o ocorrido nestes autos, alegou que de fato aconteceu 
foi a venda e não doação de 499.000 (quatrocentos e noventa e nove mil) cotas sociais 
pertencentes ao solidário para a nova sócia, Sra. Deigma Pereira Rocha, a qual pagou R$ 
37.000,00 (trinta e sete mil reais) em espécie e assinou uma nota promissória no valor de 
R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), perfazendo a quantia total da 
venda que foi de 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais). 

Que a Declaração de Ajuste Anual de 2006, ano base 2005, do solidário 
(RENILTON NUNES JUNIOR) foi preenchida erroneamente quanto à doação de R$ 
462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), pois na realidade se trata de 
empréstimo para a Sra. Deigma Pereira Rocha, ato falho corrigida na Declaração 
Retificadora de Ajuste Anual 2006, ano base 2005, e de 2007, ano base 2006, as quais 
juntou novamente às fls. 109/119, à guisa de provar esta assertiva defensória. 

Alegou ainda que, como a Sra. Deigma Pereira Rocha apresentou as 
Declarações de Ajuste Anual Retificadoras em 13/07/2010 (fls. 20/21) ao fiscal que a 
intimou para isto na Notificação Fiscal nº 0553-2010 (fl. 33), antes do julgamento em 
Primeira Instância, esta compareceu em tempo hábil a este procedimento administrativo, 
não sendo cabível sua declaração de revelia. 

Em seguida transcreveu jurisprudência oriunda de julgado do TRF – 3ª 
Região, acerca de matéria semelhante à tratada nestes autos, pedindo por isto, a extinção 
deste lançamento, anexando os documentos de fls. 77/119 em apoio a tais arguições. 

  



Em julgamento cameral, Pela Resolução n° 108/2014 (fl. 122) a Quarta 
Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, resolveu converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à GEPRO a fim de que seu titular promova a retificação 
do CPF do solidário, conforme determinado na Sentença 2314/11 – JULP, e em seguida 
seja cientificado o patrono dos autuados acerca da retificação efetuada.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 124/127 e silenciaram. 
 
Conforme Acórdão da IV CJUL n° 2104/2015 (fls. 134/138), aquele colegiado 

decidiu conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, sob os mesmos fundamentos daquela decisão 
monocrática, acrescentando apenas que apesar da alegação de que houve venda e não 
doação das cotas sociais do Sr. RENILTON NUNES JUNIOR para a Sra. DEIGMA 
PEREIRA ROCHA, os comprovantes desta alegada transação patrimonial não foram 
colacionados aos autos, o que mantém incólume a acusação fiscal. 

 
Intimados às fls. 139/152, a autuada principal, DEIGMA PEREIRA ROCHA, 

não se manifestou, sendo declarada perempta conforme termo de fl. 153. 
 
Já o solidário se manifestou às fls. 155/164, desta feita representado por 

outra advogada, que juntou substabelecimento de procuração outorgada ao advogado da 
Sra. DEIGMA PEREIRA ROCHA (fl. 165), reiterando em seu recurso para este Conselho 
Superior  que o seu contador explicou que na época de apresentação do Imposto de 
Renda, o mesmo chega a fazer centenas de declarações, e que, por um erro de 
preenchimento da Declaração de Imposto de renda, exercício de 2006, ano base 2005, foi 
preenchida erroneamente doação, quando o correto seria empréstimo.  

Logo, o profissional contábil imediatamente disse que estava corrigindo o 
erro, emitindo uma Declaração Retificadora, conforme estabelece os normativos da 
Receita Federal.  

Ante o exposto, por não existirem as doações e, por consequência, não 
existir fato gerador, o que leva a impossibilidade da cobrança do ITCD, pediu a reforma do 
acórdão cameral, a fim de que seja extinto o presente procedimento administrativo, com a 
indispensável exclusão/abstenção de incluir o nome do autuado nos bancos de dados da 
dívida ativa. 

 
Analisando estes autos, verifiquei que o advogado Waldeir José de Oliveira 

Neto substabeleceu à fl. 165 os poderes procuratórios outorgados pela Sra. DEIGMA 
PEREIRA ROCHA para a advogada Talita Delfino Mangussi e Souza, porém esta 
compareceu a este processo em defesa do solidário RENILTON NUNES JUNIOR, do qual 
não encontramos procuração para nenhum destes dois advogados. 

Em razão deste fato, o Conselheiro Nivaldo José Mendes solicitou vista e, 
neste interregno, compareceu outro advogado, apresentando procuração para 
regularização desta representação e solicitando adiamento do julgamento para poder 
exercer, com plenitude, sustentação oral em favor do solidário. 

 
Por este motivo, o Conselheiro Nivaldo José Mendes propôs uma Resolução, 

a qual foi aprovada por unanimidade, para considerar notificado o advogado do solidário a 
apresentar comprovantes de pagamentos da alegada venda das quotas em questão e as 
cópias das declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal do Brasil, 
correspondentes aos prazos dos pagamentos. 

O prazo transcorreu e o patrono do solidário não juntou os documentos.  
 
É o relatório. 



 

V O T O 

 
Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 

exigência feita pelo autuante e corroborada pela Sentença monocrática exarada em 
Instância singular.  

 
A autuação fiscal se deveu à falta de recolhimento do Imposto sobre a 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, incidente 
sobre a doação implícita de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais) em 
2005 a favor da Sra. DEIGMA PEREIRA ROCHA, de conformidade com o registro desta 
doação na Segunda Alteração Contratual da sociedade arquivada na junta comercial do 
Estado de Goiás em 21/11/05 e na sua Declaração de Ajuste Anual de 2006, ano base 
2005, juntada pelo autuante às fls. 14/16, a qual foi retificada pela donatária em 
06/07/2010, após o início deste procedimento fiscal, conforme comunicação de fls. 20/21 e 
Declaração Retificadora de Ajuste Anual de 2006, ano base 2005, colacionada às fls. 
23/27, onde este valor passou a constar como Dívidas e ônus reais. 

Também o solidário, Sr. RENILTON NUNES JUNIOR, retificou suas 
Declarações de Ajuste Anual de 2006, ano base 2005, e 2007, ano base 2006, somente 
em 20/10/2010 (fls. 47/58), constando nesta última (fl. 57) o valor acima como empréstimo 
à Sra. DEIGMA PEREIRA ROCHA.  

Portanto, se verifica que tal retificação só ocorreu após a lavratura deste auto 
de infração, que aconteceu em 18/10/2018. 

Destarte, há de se reconhecer que inocorreu espontaneidade em favor dos 
autuados, ante o fato de que as retificações das suas Declarações de Ajuste Anual de 
2006, ano base 2005, e 2007, ano base 2006 ocorreram posteriormente ao início deste 
procedimento fiscal, consoante previsão do artigo 169 da Lei 11.651/91, que dispõe:  

 

“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas 
ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à 
penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido 
falta de pagamento de tributo;  

..........................................................................................................................” 
 
Quanto ao mérito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito (art. 72 do CTE), sendo certo 
que a doação é legalmente conceituada como “qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente” (§ 2º do art. 72 do CTE). Vejamos suas 
transcrições: 

 
“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou 

direito. 
[...] 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 

vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente.”  
 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 
 



“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 
II – na transmissão por doação, na data: 
[...] 
 c - do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima.” 
 

Desta forma, como não restou provada a alegação dos recorrentes de que 
não se trata de doação e sim de venda das cotas sociais, pois além de só retificarem suas 
Declarações de Ajuste Anual de 2006, ano base 2005, e 2007, ano base 2006 
posteriormente ao início deste procedimento fiscal, também não provaram o alegado 
pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) à vista e tampouco a existência física 
da nota promissória no valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), 
perfazendo a quantia total da venda que teria sido de 499.000,00 (quatrocentos e noventa 
e nove mil reais) concernente à venda das 499.000 (quatrocentos e noventa e nove) cotas 
sociais pelo solidário, Sr. RENILTON NUNES JUNIOR, à Sra. DEIGMA PEREIRA 
ROCHA. 

Assim, as razões contidas na Nota Explicativa (fl. 05), conjugada com os 
documentos juntados aos autos pelo autuante (fls. 08/33), demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo e o valor do 
tributo reclamado na exordial. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para considerar 

procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido das cominações 
legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00949/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de doação de bens oriunda de excesso de quinhão em 
separação judicial. Procedência parcial. Decisão unânime.  
 
A demarcação do prazo para lançamento, não havendo 
confissão da dívida por parte do sujeito passivo, conforme 
jurisprudência do STJ, deve obedecer aos ditames do artigo 173, 
I do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral, afastando a preliminar de decadência, e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 21.505,87 (vinte e um mil, 
quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino 
de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 22.844,37 (vinte e dois mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), relativos ao excesso de 

quinhão no valor de R$ 571.109,25 (quinhentos e setenta e um mil, cento e nove reais e 

vinte e cinco centavos) recebido na partilha de bens por dissolução conjugal do ex-

cônjuge, conforme demonstrativo e comprovantes anexos. 

Em consequência, o autuado deve recolher o imposto devido 

acrescido nas cominações legais. Obs.: Fiscalização originada pela consignação, na 

Declaração de Ajuste Anual 2006 do Imposto de Renda de R$ 506.800,00 no campo 

reservado à doações, heranças, meações, dissolução conjugal ou unidade familiar, 

através da notificação fiscal n. 0404-2010, documentos anexos. 

O ex-cônjuge Laudir Jose de Souza foi identificado no polo passivo 

solidário da lide (fls.08). 

Autos foram devidamente instruídos com documentos anexados pela 

fiscalização (fls. 03/73). 



Intimados para interporem Impugnação à Primeira Instância (fls. 74/ 

79), a autuada comparece ao feito (fls. 82/99) requerendo nulidade do auto de infração. Os 

documentos anexados pela defesa (fls. 101/149) instruem a peça impugnatória. 

O polo passivo solidário, por não exercer o seu direito contraditório, 

contribuiu para a expedição dos Termos de Revelia (fls. 151) e de Perempção (fls. 178). 

Antes do julgamento do processo pela Primeira Instância, o julgador 

singular devolve os autos em diligência para: Considerando o disposto no § 3º, do artigo 

77, do CTE. Assim, para que eu possa fazer um julgamento justo, remeto os autos à 

Gerência de Arrecadação e Fiscalização-Coordenação do ITCD (fls. 153). 

Conforme Parecer Técnico N° 0551 – CITCD/2011 (fls. 160/161), há 

a seguinte interpretação do caso: "Finalmente, no que tange à quantidade de benfeitorias 

reclamadas pela contribuinte, concluímos que parte é procedente e que por isso o valor da 

avaliação deve ser reduzido de R$ 2.476,86 para R$ 2.216,05 por hectare, ajustando-se 

assim o valor à quantidade de benfeitorias constatadas em última análise. 

Consequentemente, o valor total referente à Fazenda Morada da Mata fica reduzido de R$ 

635.570,45 para R$568.645,74, ajustando-se, por fim, dentro dos parâmetros obtidos em 

pesquisas de mercado de imóveis que realizamos para àquela região, observando todas 

as particularidades inerentes a cada um deles." 

 

O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência (fls. 168) e 

não se manifestou. 

Conforme Sentença N° 999/2012 – JULP (fls. 169/173), houve 

julgamento pela procedência em parte o auto de infração para o valor de ITCD de R$ 

21.505,87 (vinte e um mil quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). 

Essa decisão recebeu o aval do Representante da Fazenda Pública 

Estadual (fls. 174). 

O sujeito passivo, após a notificação legal (fls. 175/177), recorre da 

decisão singular (fls. 181/198), ratifica a tese impugnatória, tanto na questão preliminar 

quanto no mérito. 

Conforme Acórdão da Quarta Câmara do Conselho Administrativo 

tributário N° 318/2015, (fls. 206/212), decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça 

basca, arguidas pelo sujeito passivo, sendo, a primeira, por insegurança na 

indeterminação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa.  



Decidiu também, acolher a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo. 

Intimada de tal decisão (fls. 213), a Fazenda Pública interpõe 

Recurso ao Conselho Pleno n° 026/2015 – GERF/SR (fls. 214/218), cita que a 

homologação da separação judicial se deu em 30/05/2005, e que se conta o prazo 

decadencial a partir de 01/01/2006, encerrando-se ao final de cinco anos em 31/12/2010. 

Como o procedimento fiscal iniciou-se com a citação válida do sujeito passivo (fls. 78), em 

23/11/2010, não transcorreu o prazo decadencial. 

Sustenta que não haveria que se falar em decadência antes do prazo 

final, em 31/12/2010, nos termos do art. 173, I do CTN. Ao final, requer a reversão do 

julgado cameral para que ocorra o retorno dos autos àquela instância para análise de toda 

a matéria em virtude de todo o exposto. 

Intimado (fls. 221), o sujeito passivo apresentou Contradita ao 

Recurso Fazendário (fls. 223/236), alegando que jamais poderia contar o prazo de 

decadência como quer o Representante da Fazenda porque o juiz homologou a separação 

e já determinou o reconhecimento do ITCD.  

Afirma que o auto de infração, teve a lavratura no dia 16/11/2010. 

Argumenta que conforme se verifica (fls. 04), da fundamentação fática, campo 3.1, está 

sendo exigido da manifestante suposta cessão, não onerosa, de parte de seu quinhão, a 

dissolução conjugal homologada em 30/05/2005. Cita-se que bem delimitado está o auto 

de infração lavrado em 16/11/2010 do que se deduz com toda a segurança que no 

momento da autuação havia decaído do Estado qualquer pretensão relacionada com a 

matéria em questão, vez que passados 5 anos e seis meses, quase inteiros, da data entre 

a homologação da separação judicial e do lançamento.  

Ao final, requer a rejeição do recurso da Fazenda Pública Estadual 

para manter a decisão cameral. 

É o relatório.  

Estamos diante de situação clara em que houve equívoco na 

apreciação desse processo administrativo tributário. Cabe ressaltar que após a 

apresentação do Recurso Voluntário por parte do sujeito passivo em 16/07/2.012 (fls. 

181/198), houve iniciativa de parcelamento por parte do mesmo, conforme termo de 

parcelamento de nº 1896431.  



Depois, de maneira inexplicável, o processo veio e julgamento na 

câmara e sua decisão foi pela decadência do direito do fisco proceder o lançamento. 

Entendo que a Fazenda Pública, que protesta pela reforma de tal 

decisão, tem razão sob o ponto de vista legal. Há total consistência em sua tese. Aplica-se 

ao caso o que estatui o artigo 173,I do Código Tributário Nacional. O marco temporal para 

sua construção está nele disposto.  

O fato gerador se deu em 30/05/2.010, contando-se o início do prazo 

decadencial a partir de 01/06/2.010, havendo esgotamento do mesmo em 31/12/2.015. As 

argumentações de defesa de que a partir da decisão judicial não seria mais possível haver 

a cobrança daquilo que havia sido omitido no primeiro momento não encontra respaldo 

algum no ordenamento que trata dessa matéria. 

Antes de decorrido o prazo decadência há total condição jurídica 

para que o imposto sonegado ao fisco seja exigido através de lançamento. E foi isso que 

aconteceu no presente caso. Não há decadência no presente processo.  

Portanto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Superior, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e julgar parcialmente 

procedente o auto de infração sobre o valor de R$ 21.505,87 (vinte e um mil quinhentos e 

cinco reais e oitenta e sete centavos).   

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de maio de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00952/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior. Pedido de reforma do acórdão cameral que declarou a 
decadência. Conhecido e provido.  
 
1. O ITCD não está sujeito  ao lançamento por homologação, 
estando, portanto, sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 
173, inciso I, e não ao previsto no art. 150, § 4º, ambos do 
Código Tributário Nacional; 
 
2. Deve ser afastada a decadência quando restar provado nos 
autos que o lançamento foi efetuado dentro do prazo de 5 
(cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o mesmo poderia ter sido efetuado; 
 
3.  Deve ser declarado procedente o lançamento do ITCD 
incidente sobre doação recebida constante da Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de Renda, apresentada pelo próprio 
donatário, inclusive com a indicação da utilização dos recursos 
financeiros recebidos para aquisição de bens imóveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral, afastando a preliminar de decadência, e considerar procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Paulo 
Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Evandro 
Luis Pauli e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a autuada deixou de recolher o ITCD na importância de R$ 9.600,00 (nove mil e 
seiscentos reais) incidente sobre a doação de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) recebida de sua genitora IONE VIEIRA BASTOS para aquisição dos Apartamentos 
n. 1804 e 804 do Edifício Di Livorno, situado na Av. T-5 n. 1249, Setor Bueno, Goiânia-
GO, conforme comprova a Declaração de Rendimento Anexada ao processo. 

    
Foram mencionados como infringidos os artigos 84, da Lei nº 

11.651/91, c/c os artigos 372 e 373 e artigos 376, inciso II, alínea “c” e 382, inciso II, todos 
do Decreto nº 4.852/97 e proposta penalidade prevista no art. 89, inciso II, da Lei nº 
11.651/91. 

 
Foi indicada como solidária IVONE VIEIRA DOS SANTOS, nos 

termos do art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91, na qualidade de doadora. 



 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: 
 
1 – Nota explicativa, de fls. 05 e 06;  
  
2 – Cópias da declaração de renda da autuada e notificações para 

apresentação de documentos; 
 
3 – Documentos apresentados pela autuada, tais como: contratos e 

recibos de aluguel na tentativa de comprovar que não ocorreu doação mais simplesmente 
um empréstimo; 

 
4 – Cópia da declaração de renda de 2005 da autuada retificada em 

23/09/10, alterando o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) de doação 
para empréstimo.  

Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 
impugnação a autuada apresentou a impugnação de fls. 206 a 212, alegando, 
preliminarmente, a ocorrência de decadência nos termos do art. 150, § 4º, do Código 
Tributário Nacional e, quanto ao mérito, alegou que ocorreu um mero erro quando da 
apresentação da declaração de renda do ano de 2005, onde foi declarada a doação 
recebida de sua genitora, bem como a aquisição dos apartamentos quitados com os 
recursos proveniente da doação, portanto, o lançamento é improcedente.  

 
Apresentou novamente a cópia da declaração de renda devidamente 

retificada no ano de 2010. 
 
A solidária apresentou a peça impugnatória de fls. 226 a 232, 

fazendo as mesmas alegações a autuada.  
 
Por meio da Sentença n 1481/2012, de fls. 237 a 239 o julgador 

singular rejeitou a alegação de decadência e considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformadas as autuadas interpuseram os recursos voluntários de 

fls. 244 a 263, repetindo as mesmas alegações feitas na instância singular.  
 
Em sessão realizada no dia 04/08/14 a Quarta Câmara Julgadora, 

por maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência do lançamento, conforme 
acórdão de fls. 265 a 269. 

 
Inconformada a Fazenda Pública interpôs o recurso ao conselho 

superior de fls. 271 a 272, objeto do presente julgamento, pleiteando a reforma da decisão 
singular para afastar a decadência e considerar procedente o lançamento.  

 
Intimadas as autuadas não se manifesta     
 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
A doação objeto da exigência do ITCD foi declarada pela autuada 

na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano de 2005, apresentada à Receita Federal 
no ano de 2006, mais precisamente no dia 11/03/06. 

 



O Art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional assevera que o 
termo inicial do período decadencial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

 
No caso vertente, o fisco tomou conhecimento da doação feita em 

dinheiro, somente com a apresentação da Declaração de Ajuste Anual formalizada no dia 
11/03/06, assim, o lançamento somente poderia ter sido efetuado no exercício de 2006, 
portanto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos passou a fluir somente no dia 1º de 
janeiro de 2007, findando de pleno direito no dia 31/12/10. 

 
Considerando que as autuadas foram intimadas do lançamento nos 

dias 18 e 23/11/2010, não há falar em decadência. 
 
Nesse ponto cumpre registrar que o prazo decadencial previsto no 

art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, é aplicável somente aos impostos sujeitos 
ao  lançamento por homologação, onde o contribuinte declara o imposto e promove o 
pagamento ainda que parcial, situação que não ocorreu no presente caso, onde o ITCD 
não está sujeito ao lançamento por homologação. 

 
Quanto ao mérito, não resta nenhuma dúvida no sentido de que a 

autuada recebeu de sua genitora a importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) a título de doação no exercício de 2005 e utilizou a referida importância para 
pagamento dos Apartamentos nº 804 e 1804, do Edifício Di Livorno, na Av. T-5 n. 1249, 
Setor Bueno, Goiânia-GO. 

 
Tais fatos estão registrados com muita clareza no campos 

denominados RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS e DECLARAÇÃO DE 
BENS E DIREITOS da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005 apresentada à 
Receita Federal no dia 11/03/06, de fls. 13 a 16, do presente processo. 

 
A retificação feita na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 

2005 efetuada no dia 23/09/10, não pode ser aceita para transformar a doação em 
empréstimo, tendo em vista que o ocorreu após o início da ação fiscal.       

 
À conta do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, para reformar o acórdão cameral que declarou a decadência do 
lançamento e, ao mesmo tempo, confirmar a declaração singular que declarou a sua 
procedência.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de maio de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00982/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica, arguida pelo 
recorrente, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e 
Direitos- ITCD. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela Fazenda Pública 
Estadual. Portanto, o auto de infração é declarado procedente 
nesta fase de decisão cameral do procedimento administrativo 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No lançamento do crédito tributário, a fiscalização descreve a 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, com a acusação de que o sujeito 
passivo deixou de recolher o ITCD incidente sobre doações recebidas nos anos 
calendários de 2009 e 2010, do doador Renato Perboni, nos valores de R$ 586.000,00 
(quinhentos e oitenta e seis mil reais) e R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), 
respectivamente, conforme declaração do imposto de renda em anexo. 

 
O sujeito passivo foi notificado (NF 0453/2014), cópia em anexo, com 

recebimento em 30/05/2014, conforme cópia do AR em anexo, para apresentar a esta 
fiscalização documento de quitação do imposto, porém se manteve silencioso. Em 
consequência, o autuado deve recolher o imposto junto com as cominações legais. 



 
O documento de fl. 04 identifica o doador para o polo passivo 

solidário da lide. 
 
Depois das notificações legais, fls. 09/14, o sujeito passivo impugna 

o lançamento tributário na primeira fase defensória, fls. 17/19, e, para a sua instrução junta 
os documentos de fls. 20/41. 

 
O Termo de Revelia, fl. 43 assinala a ausência do sujeito passivo 

solidário da lide. 
 
O julgador singular com o entendimento de inexistência de nulidade 

da peça básica e de ausência de causa para o deferimento de diligência, conhece da 
impugnação, dá-lhe provimento, para decidir pela procedência do auto de infração, fls. 
45/50. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira Instância 

e argui a preliminar de nulidade do auto de infração, “em face da sua manifesta 
impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua lavratura contra 
a impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na peça 
acusatória”, fl. 62.  

 
Acresce que inexistindo “justa causa para a lavratura do auto de 

infração sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora 
se hostiliza, cuja pretensão esta eivada de nulidade absoluta, imprestabilizando por 
completo a exação fiscal, totalmente inconstitucional”, fl. 62.  

 
Continua a argumentar que não “incide a contribuição do ITCD sobre 

os fatos alavancados e demonstrados à luz do dia perante o fisco estadual do Estado” de 
Goiás, fl. 63 sem grifo.  

 
Na sequência, trata dos pedidos com as citações dos itens: 
 
“8.1 - a falta de comprovação material o ilícito fiscal constante do 

auto de infração;  
 
8.2 - a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrência 

e incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;  
 
8.3 - a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através 

da qual o autuante quer receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro 
pelo mesmo já ter sido recolhido;  

 
8.4 - a indevida instauração da ação fiscal, já que inexiste a 

obrigação principal, o apenamento não tem qualquer valor”, fls. 65/66.  
 
Por fim e antes de concluir expõe: 
 
“Há que ser tornado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora 

se ataca, tornando-se sem efeito pelo motivo do já recolhimento em auto de infração 
anterior proposto, bem assim a multa (ilegal e inconstitucional) pretendida, com a 
competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão do 
agente do fisco.  



 
Requer, igualmente, a realização de diligencias, aquelas necessárias 

à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de pericias, para a 
qual protesta pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, e 
suplementação de provas; ou, até mesmo, que o julgador, diante das circunstâncias, 
de oficio determine a diligencia ou pericia, que porventura julgar necessária ou até a 
oitiva de manifestação pessoal de um representante do contribuinte”, fl. 66. 

 
Foram anexados documentos, às fls. 67/86. 
 
O sujeito solidário se defende com iguais razões expostas no recurso 

do sujeito passivo fls. 88 a 93. 
 
Foram anexados documentos de fls. 94/107. 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é a falta de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens e Direitos-ITCD incidente sobre doações recebidas nos anos calendários 
de 2009 e 2010, nos valores de R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil reais) e 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), respectivamente, valores estes 
constantes na declaração do imposto de renda juntada ao processo pela fiscalização. 

 
A redação deste voto inicia com a rejeição dos questionamentos 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela parte passiva, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, com o entendimento de 
que estes incidentes não aconteceram no curso do trabalho fiscal, o que me motiva a 
rejeitá-los. Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei na formalização do crédito 
fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro momento, correto o lançamento e 
sou pela tramitação do processo, visto que a autoridade lançadora propôs a exigência do 
crédito tributário no auto de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da 
Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, as 
preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa foram rejeitadas na 
sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Vencida esta primeira parte de voto da ação, dirijo-me ao mérito com 

a fundamentação que exponho: 
 
O julgador singular, ao se pronunciar sobre a causa do lançamento 

do crédito tributário, deixou claro que as provas instrutórias do trabalho fiscal asseguram 
que o crédito tributário exigido no auto de infração é devido. Com esta conclusão, o 



julgador de Primeira Instância não acolhe as nulidades pleiteadas, como também, o 
deferimento dos exames diligenciais e decide pela procedência do auto de infração. 

 
Considero o convencimento de voto do julgador singular, e a vista da 

falta de instrução da peça recursal, me posiciono de acordo com o julgamento proferido 
pela Primeira Instância. 

 
Além do que, na Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física, 

fl. 06, registra crédito de R$ 586.000,00 transferido, ao autuado, por meio de doação em 
2009 e, pagamento e doações efetuados no valor de R$ 1.200.000,00, fl. 07, que não 
deixam dúvidas quanto às doações recebidas pelo donatário, ora autuado. 

 
Estas declarações efetivadas no IR-PF, Ano Calendário 2009 

confirmam que as doações foram realizadas. 
 
Outrossim, no curso do processo não há registro de que o imposto – 

ITCD foi liquidado na época das doações, o que garante a sua exigência por meio de 
lançamento de ofício. 

   
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, rejeitar as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01005/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ITCD. Deixou de recolher o ITCD referente a 
doação de quotas de capital da sociedade empresária. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira 
Silva Pádua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo, deixou de recolher o 
ITCD na importância de R$52.302,26, referente a doação de R$1.307,556,50, quotas de 
capital da sociedade empresária Águas Quentes Empreendimento Imobiliários LTDA, 
referente a sua mãe, Sra. Maria Madalena Carioca, no valor de mercado de 
R$1.307.556,50, conforme cópia da nona alteração contratual registrada na JUCEG em 
18/02/2014 e demais documentos. Em consequência, deverá recolher o referido imposto 
acrescido das cominações legais.   

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Maria Madalena Carioca, nos 

termos do artigo 82, inciso I, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, (fls.03 

a 27). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.21 e 27). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos (fl.28). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Impugnação à 

Segunda Instância, (fls.33 a 38). 
 



Os sujeitos passivos compareceram aos autos (fls.40 a 48), 
apresentando Impugnação à Segunda Instância, com uma única peça defensória, 
trazendo a alegação de que a sociedade empresária está sem movimento operacional por 
mais de cinco anos, conforme documentos já acostados no presente processo e, a 
formação patrimonial na data do último dia do exercício anterior ao do fato gerador, de 
acordo com o artigo 9º e seguintes da Instrução Normativa 1.191/2014 – GSF.  

 
Aduzem que a Norma Legal do ITCD, a Base de Cálculo do ITCD 

será de valor zero real, pois se inexiste valores no Ativo e Passivo, não há que se falar em 
Base de cálculo do ITCD quando o valor do patrimônio Líquido Ajustado é R$0,00, 
contudo, o Auditor da Receita enganou-se e contrariou a norma legal do ITCD, quando ele 
cobrou o ITCD com base no valor do Capital Social, porém, o Auditor deixou de apresentar 
o Balanço Patrimônio Ajustado, que, caso tivesse disso levantando pelo Fisco, chegaria ao 
valor do Patrimônio Líquido Nulo, conforme Norma do ITCD e doutrina da Ciências 
Contábeis, que, quando o ativo é igual ao Passivo, tendo uma situação patrimonial nula 
que a empresa Águas Quentes Empreendimento Imobiliários Ltda. encontra-se desde o 
ano de 2011 até a presente data.  

 
Por fim requerem que sejam acatados os argumentos e fundamentos 

apresentados a título de impugnação da proposta de lançamento do crédito tributário, com 
o julgamento, pela improcedência de natureza formal; não se trata de base de cálculo de 
acordo com a norma própria do ITCD; no Trabalho fiscal não se demostrou o Balanço 
Patrimonial Ajustado e muito menos justificou os motivos pelos quais deixou de levantar o 
Balanço Ajustado de acordo com a norma; da irregularidade que se diz levantada pelo 
Auditor Fiscal não resultou a falta de pagamento do ITCD, visto que o Patrimônio Líquido 
Ajustado é de valor R$0,00; seja permitido aos impugnantes a apresentação de provas em 
sede de Memorial, conforme lhe faculta art.24 do 6.930, de 09 de junho de 2009; que seja 
declarado nulo o auto de infração ou a sua improcedência.  

 
Anexou Documentos (fls.49 a 55 e 58 a 63). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados.  

 
Ainda em sede de preliminar destaco que ao caso concreto, entendo 

eu a base de cálculo do ITCD, presumida com base na nova alteração contratual, fls. 06 a 
09, a cessão e transferência de quotas da empresa, Águas Quentes Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., tido como doação.   

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar balanço patrimonial da 

empresa em questão, contudo, optou em não fazê-lo. Daí, tem-se que que a insegurança 
na determinação da infração, alegada, não ocorreu, vez que lhe foi oportunizado 
apresentar o balanço patrimonial com o seu verdadeiro valor. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento.   

 



Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 
desta ação, com os fundamentos que se seguem:  

 
Razão assiste ao autuante, que se valeu da alteração contratual, não 

tendo sido apresentado o balanço patrimonial, vê-se que a transmissão ocorreu, não 
podendo falar em patrimônio líquido zerado, o que técnico – contabilmente não foi 
demonstrado.  

 
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01020/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Doação de valores informado na Declaração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.   
 
1 - Em conformidade com o art. 72 do CTE, "o ITCD incide sobre 
a transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação, 
inclusive com encargos ou ônus"; 
 
2. Julga-se procedente a exigência contida em lançamento fiscal 
de ofício referente à exigência de ITCD quando comprovada a 
ocorrência do fato gerador do imposto e omitido o seu 
recolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, José Ferreira de Sousa, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior interposto pela 
Fazenda Pública Estadual contra decisão da Segunda Câmara Julgadora que deu 
provimento a recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo autuado para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente lançamento fiscal referente à exigência de 
ITCD. 

Consta do auto de infração a seguinte “descrição do fato”: 

Deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 10.200,00 referente a doação 
recebida no valor de R$ 255.000,00 do sr. Lueiz Amorim Canedo, CPF 
456283271-15 no ano de 2005, conforme declarações colhidas nas 
declarações de ajuste do imposto de renda pessoa física do exercício 
de 2006 ano base 2005, anexas, obtidas conforme convenio firmado 
entre a Receita Federal do Brasil e a Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás, devendo em consequência recolher o imposto devido 
acrescido das cominações legais. 

Consoante fundamento que orienta a decisão recorrida, houve equivoco 
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do polo passivo, visto que o contador 
admitiu que inseriu no campo próprio da citada declaração “Doação”, sendo que o correto 



seria “Empréstimo”, tendo havido a devida retificação da declaração, sendo, portanto, 
descabida a reclamação feita pelo Fisco. 

Na peça de recurso, a Fazenda Pública Estadual se opõe ao 
fundamento da decisão recorrida, com os seguintes argumentos: 

Todavia, a questão deve ser analisada sob outra ótica: a nosso ver não 
se trata aqui de discutir se houve ou não espontaneidade. Haveria sim 
discussão acerca da espontaneidade se o contribuinte tivesse pago o 
imposto antes do início da ação fiscal. A questão relevante prende-se à 
busca da verdade material, ou seja, urge saber se houve doação, 
consoante declarado pelos autuados em suas declarações de importo 
de renda, ou empréstimo conforme alegam.  

A busca da realidade fática afigura-se crucial para o deslinde da 
questão, haja vista que se os autuados tivessem comprovado (prova) 
que não se trata de tratava de doação, mas de empréstimo, mesmo que 
tal comprovação se desse após o início do procedimento fiscal, não 
haveria incidência de ITCD, afinal o suposto erro cometido no 
preenchimento da declaração do imposto de renda não enseja a 
ocorrência do fato gerador do ITCD e de nenhum tributo. Portanto, o 
que de fato interessa no presente caso é a busca da verdade material, 
tomando como ponto de partida o que foi informado na declaração do 
imposto de renda, frisando que ali está assinalado que houve uma 
doação, e se tal informação restou equivocada cabe aos declarantes 
apresentar os elementos de prova no sentido de tal comprovação, o 
que não foi feito até presente o momento.  

Por isso, mesmo tendo sido feita a retificação das declarações do 
imposto de renda, é necessária a apresentação de elementos de prova 
que infirmem a assertiva contida nas declarações de imposto de renda 
originais. Outrossim, a juntada ao feito de cópia de nota promissória 
noticiando a ocorrência de um suposto empréstimo entre ex cônjuges, 
de quantia tão vultosa, com prazo de pagamento de 10 (dez) anos, é 
evidentemente insuficiente para comprovara a onerosidade do negócio 
entabulado. 

Em peça de contradita, a autuada argumenta que inexiste fato gerador 
visto que resta comprovada inexistência de qualquer doação entre os autuados, visto que 
“A PROPRIA RECEITA FEDERAL ADMITIU A DECLARAÇÃO RETIFICADORA, e é esta 
declaração que possui efeitos jurídicos e legais, resta evidente que NÃO SUBISTE 
QUALQUER FATO GERADOR DO ITCD”.  

Entende que “a partir do momento em que a Declaração do IR 
equivocado perdeu sua validade pela admissão da nova declaração retificadora, que 
repita-se, é o documento atualmente válido, NAO SE IDENTIFICA, EM NENHUMA 
HIPÓTESE, A INCIDENCIA DE ITCD”. 

Argumenta que a nota promissória é um título de crédito emitido pelo 
devedor, sob a forma de promessa de pagamento, a determinada pessoa, de certa quantia 
em certa data e, portanto, é uma promessa direta e unilateral de pagamento, à vista ou a 
prazo, pelo promitente-devedor ao promissário-credor.  

Por fim, questiona os cálculos da exigência fiscal formulada, visto que 
os valores contidos no Auto de Infração correspondem à aproximadamente 90% do 
imposto tido como devido, sem equivalente no percentual previsto em Lei e tipificado no 
referido Auto de Infração (inciso II do art. 89). 



Ao final, requer de que a) seja improvido o Recurso promovido pelo 
Representante Fazendário, e assim; b) seja cancelado o Auto de Infração n° 
3035076536911 em razão da (comprovada) inexistência de fato gerador do ITCD; c) em 
subsistindo o Auto de Infração, que seja declarada a irregularidade nos cálculos do 
imposto (base de cálculo) e multa.   

É o relatório.  

Decido. 

 

V O T O  

 

Analisando o que consta dos autos, entendo que merece prosperar a 
pretensão da Fazenda Pública deduzida na peça de recurso endereçada ao Conselho 
Superior. 

Como já relatado, a questão que ora se discute prende-se à 
consideração da natureza da transferência de recursos financeiros feita pelo Sr. Lueiz 
Amorim Canedo para sua ex-esposa Srª. Márcia Regina Sales Nogueira Canedo, se se 
trata de doação (sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD) ou se a referida transferência se deu a 
outro título (“empréstimo”, como alegado pelos autuados). 

Registre-se, de início, que não há como resolver a questão ora posta 
sem antes analisarmos as razões que levaram a autoridade fiscal lançadora à constituição 
do crédito tributário exigido no presente auto de infração. 

Nas Notas Explicativas, de fls. 06, temos o seguinte registro: 

A presente autuação decorre de fiscalização efetuada nas informações 
constantes das declarações de ajustes anuais do Imposto de Renda 
Pessoa Física encaminhada pela Receita Federal do Brasil, estribada 
no Convênio de Cooperação entre a União e o Estado de Goiás firmado 
em 04 novembro de 1998, o qual franqueia à Sefaz/GO, dentre outros, 
o recebimento de dados cadastrais e econômico-fiscais de pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas no Estado de Goiás. 

Neste Auto o imposto cobrado refere-se à doação em moeda recebida 
pelo sujeito passivo no ano de 2005, conforme informado em sua 
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física 
exercício 2006, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e 
cinco mil reais), cujo tributo não foi recolhido na época. 

Notificamos o sujeito passivo, e atendendo à Notificação no 0873-2010, 
a contribuinte compareceu a esta repartição fiscal e declarou que 
recebeu o dinheiro a título de empréstimo de seu ex-cônjuge Sr. Lueiz 
Amorim Canedo, e que o lançamento foi feito erroneamente, pois 
deveria ter sido informado como Dívidas e Ônus Reais. Apresentou 
Nota Promissória no valor pesquisado, que anexo. 

Entretanto da declaração do seu ex-cônjuge, Sr. Lueiz Amorim Canedo, 
CPF 456.283.271-15, que obtivemos pela mesma via, consta o referido 
valor como efetivamente doado ao sujeito passivo, informação essa que 
corrobora a declaração inicial da donatária. Tanto, que o arrolamos 
como sujeito passivo por solidariedade, na condição de expresso 
doador. 



Também o título de crédito apresentado não nos pareceu merecer fé, 
vez de sua singeleza, não sendo bastante, nesta fase, para obstar o 
lançamento do crédito tributário tal como identificado inicialmente. 

Deste modo, o objeto da presente exigência fiscal é a falta de 
recolhimento do ITCD, o qual incide sobre a doação do recurso 
financeiro declarado tanto pelo doador como pelo donatário na época 
do fato, plenamente comprovado pelos documentos acostados. O 
dinheiro doado (recurso financeiro) enquadra-se na categoria de bens 
móveis conforme preceitua o art. 155, inciso I da CF/88, constituindo-se 
fato gerador do ITCD conforme o art. 72 da Lei. 11.651. (Grifamos) 
 

Como se vê, no contexto que ensejou a lavratura do auto de infração, 
ficou confirmado que tanto na Declaração de Imposto de Renda da autuada (donatária) 
como da Declaração do sujeito passivo solidário (doador) constavam que a transferência 
de recursos havia se dado em razão de doação. Ou seja, para se confirma a tese de 
defesa, teria havido um coincidente erro duplo nas duas declarações fiscais. 

Nesse contexto, a simples retificação das declarações, por óbvio, se 
torna insuficiente para infirmar a óbvia conclusão – deduzida pela autoridade fiscal – de 
que houve, de fato, uma doação, razão pela qual é de se exigir o ITCD. 

Com efeito, se a autuada insiste na tese que houve erro, caberia a ela 
demonstrar cabalmente o equívoco comprovando a natureza real da transação, haja vista 
que o contrato de mútuo (empréstimo) apresenta certas características peculiares, dentre 
as quais a previsão de incidência de correção monetária, de juros sobre o capital e, 
sobretudo, considerando o vencimento apontado na Nota Promissória apresentada 
(fls.08), qual seja a data de 14/10/2015, já era tempo de que desde a primeira 
manifestação dos autuados no processo (27/10/2010, conforme impugnação de fls. 25/34) 
tivesse sido trazido para os autos os comprovantes financeiros de quitação do tal 
“empréstimo”, tais como extratos bancários, comprovantes de depósitos em contas 
correntes/poupança, comprovantes de compensação de cheques, etc. 

Certamente, diante da acusação fiscal fundada em Declaração de 
Imposto Renda apresentada pelos autuados, caberia a eles comprovar a inocorrência da 
doação de recursos. 

Assim, tem razão o representante da Fazenda Pública Estadual quando 
afirma que “mesmo tendo sido feita a retificação das declarações do imposto de renda, é 
necessária a apresentação de elementos de prova que infirmem a assertiva contida nas 
declarações de imposto de renda originais” e que a mera apresentação de cópia de nota 
promissória, em sede de defesa administrativa, se faz insuficiente para comprovar a 
onerosidade do negócio entabulado. 

Desta forma é devido o imposto. Afinal, em conformidade com o art. 72 
do CTE, “o ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação, 
inclusive com encargos ou ônus”. 

No que se refere à irresignação da recorrente quanto ao valor da multa 
que lhe é aplicada, é de se considerar que o valor da multa é calculado sobre o imposto 
monetariamente corrigido e como destacado pela recorrente “os valores contidos no Auto 
de Infração correspondem à aproximadamente 90% do imposto tido como devido”, de 
modo que não existe, à luz da jurisprudência pátria, nenhum excesso, visto que a multa, 
nem mesmo com a incidência da correção monetária, não excede o valor do imposto. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01059/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ITCD. Preliminar de mérito. Decadência. Rejeitada. 
Maioria. 
 
1. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, artigo 173, inciso I); 
 
2. Não deve ser acatada a alegação de decadência quando 
estiver provado nos autos que o lançamento foi efetuado antes 
de decorrido o prazo decadencial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para confirmar o acórdão 
cameral que rejeitou a preliminar de decadência. Foram vencedores os Conselheiros 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e José Pereira D'abadia, que votaram reformando o acórdão cameral 
para acolher a preliminar de decadência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “após notificado (Notificação Fiscal n. 0868-
2010) o donatário Ricardo Fontoura de Siqueira deixou de pagar o ITCD ao Erário dentro 
do prazo legal, oriundo de doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela 
consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da 
extinção do usufruto vitalício da pessoa de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de 
Siqueira, em 14/07/2006, data do óbito do patriarca, de acordo com as provas 
documentais e notas explicativas em anexo.”  

 
Foi identificada como solidária Marilda Fontoura de Siqueira, conforme art. 

82, I da Lei 11.651/91 – CTE, na condição de doadora. 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, §§ 2º e 3º, 74, II, "b", 77, §1°, 

78, III, 81, II e 84, § 1º, II da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Requerimento, Ordem de Serviço n° 0127/2010 e n° 0124/2010, Nota Explicativa - Fato 
Gerador do ITCD, Extrato do RESP 140655, cópia dos Instrumentos Particular de Doação 
por Antecipação de Legítima de 2005 e de 1997, Notas Explicativas sobre a Holding 
Planagri S/A como base de cálculo ITCD; Balanço Especial Holding Planagri S/A ajustado 



na data de 14/07/2006; Equivalência 1997; Investimento da Vera Cruz; Demonstrativo do 
valor da ação da  empresa Jalles Machado S/A; Demonstrativo do valor de Venda Goiás 
Carne; Equivalência Patrimonial de 07/2006-2; Demonstrativo das Participações dos 
Sócios da Vera Cruz 12/1997; Demonstrativo das Participações Societárias da Holding 
Planagri em 2006; Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; Notas Explicativas base de cálculo Vera 
Cruz Agropecuária Ltda.; Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A; 
Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne Ltda.; Balancete Contábil Analítico de 
janeiro a julho/2006 da Planagri S/A; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
Boletim de Subscrição de ações da Planagri S/A; Demonstração do Resultado de 2005 e 
2006 da Planagri S/A; Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças; extratos 
bancários constando pagamentos de ações pela Independência Participações S/A; livro 
Diário Geral da empresa Independência Alimentos Ltda.; cópia da Ata de Constituição da 
empresa Vera Cruz Administração e Participação S/A; Boletim de Subscrição de ações da 
Vera Cruz Administração e Participação S/A; Notas Explicativas da Administração às 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 1999 e 1998 da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício de 1999 e 1998 da Vera Cruz Administração e Participação S/A; Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido da Vera Cruz Administração e Participação S/A; 15ª e 
16ª Alteração Contratual da Vera Cruz Administração e Participação S/A; cópias do Livro 
Registro de Ações Nominativas da Planagri S/A; Boletim de Subscrição e Integralização 
do Capital Social da Planagri S/A em 30/04/2007; Boletim de Subscrição da Acionista Vera 
Cruz Agropecuária Ltda. na Planagri S/A em 01/10/1997; Boletim de Subscrição e 
Integralização do Capital Social da Planagri S/A em 30/11/2006; Notas Explicativas base 
de cálculo da Vera Cruz Administração e Participação S/A; Balancete Contábil Analítico de 
julho/2006 da Planagri S/A; Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2005 e 31/12/2004 
da empresa Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Demonstração do Resultado em 31/12/2005 e 
31/12/2004 da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Mapa de Índices Financeiros da Vera Cruz 
Administração e Participação S/A (fl. 203); Demonstração das mutações do patrimônio 
líquido da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Relatório da Administração da Vera Cruz 
Agropecuária Ltda.; Notas Explicativas as demonstrações contábeis em 31/12/2005 e 
31/12/2004 da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; cópia do Processo de Arrolamento Comum 
de número 200602102400; Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A; 
Quadro Societário da Jalles Machado S/A; Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido da Jalles Machado S/A de 2006/2007; Demonstrativo de participação societária da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Alteração de Contrato Social 
da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da 
Vera Cruz Agropecuária Ltda.,; Alterações contratuais da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; 
Laudo de avaliação parte dos bens do ativo imobilizado da Planagri S/A em 30/11/2005; 
Nota Explicativa da base de cálculo da Jalles Machado S/A; Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; 
cópia do Processo de Arrolamento Comum de número 200602102400; outra cópia do 
Balancete Contábil Analítico de julho/2006 da Planagri S/A; outra cópia do Quadro 
Societário da Jalles Machado S/A; cópia do Livro Registro de Ações Nominativas da 
Goianésia Álcool S/A; Atas da 324ª, 326ª e 328ª reuniões do Conselho de Administração 
da Jalles Machado S/A; carta proposta de prestação de serviço pela Mensure Avaliação e 
Consultoria empresarial Ltda.; Laudo de avaliação técnica de determinados bens do ativo 
imobilizado da Jalles Machado S/A; Notas Explicativas sobre a Cooperativa Goiás Carne 
Ltda.; cópia do Ofício nº 94/2010-PGE-PTR; Quadro Societário da Cooperativa Industrial 
de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Cálculo do valor patrimonial das quotas de Otávio 
Lage de Siqueira; Demonstrativo de participação societária da Cooperativa Industrial de 
Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2006 da 
Goiás Carne; Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2005 da Goiás Carne; Ofício 
encaminhando cópia do livro Registro de Transferência de Ações Nominativas da Goiás 
Carne Alimentos S/A; extratos bancários; cópia do livro Diário Geral da empresa 



Independência Alimentos Ltda.; cópia de parte do Processo de Arrolamento Comum de 
número 200602102400; Demonstrativo do percentual de avaliação estimado comparado 
com o valor de venda efetivo da Goiás Carne Ltda.; cópia da Resolução CFC nº 1.013/05; 
cópias de notícias jornalísticas sobre a venda da Goiás Carne S/A para o Independência 
Alimentos Ltda.; Ofício do inventariante informando método de avaliação de investimentos 
em cooperativa; Notificação Fiscal nº 0288 para apresentar documentação contábil da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Instrumento particular de 
constituição da Goiás Carne Alimentos Ltda.; Ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Demonstrativo da 
integralização de capital da Goiás Carne Alimentos Ltda.; Resumo do laudo de avaliação 
para acompanhar os atos para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás - 
JUCEG; relação de imóveis vertidos; Listagem do cadastro patrimonial por conta; 
Empréstimos e financiamentos; Boletim de subscrição e integralização do capital social da 
Goiás Carne Alimentos S/A; Lista de presença; Ata das Assembleia Geral Extraordinária e 
ordinária da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda. em 31/03/2007; 
Alteração do Contrato Social da Vera Cruz Agropecuária Ltda.; Atas da Assembleias Geral 
Extraordinárias da Planagri S/A em 28/05/2007; Atas das Assembleia Geral Extraordinária 
da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Estatuto social da 
Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás Ltda.; Atas das Assembleias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de 
Goiás Ltda.; Estatuto social da Cooperativa Industrial de Carnes e Derivados de Goiás 
Ltda. e Notificações Fiscais. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação à 

Primeira Instância, acompanhada dos documentos de fls. 1138/1203. 
 
O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 1847/2011-JULP, não acatando 

a decadência e declarando de ofício a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpôs 

recurso, requerendo a reforma da decisão singular e o retorno dos autos à instância 
singular para apreciação do mérito da exigência fiscal.  

 
Intimado para apresentar contradita ao pedido de reforma formulado pelo 

Representante Fazendário, os sujeitos passivos pugnaram pela manutenção da sentença 
recorrida, que julgou nulo o lançamento. 

 
A Quarta Câmara Julgadora decidiu, por maioria de votos, conhecer do 

recurso de ofício, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo o 
lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Representação Fazendária interpôs recurso ao Conselho Pleno, pleiteando 

a reforma da decisão recorrida e o retorno dos autos à instância monocrática para 
apreciação de toda a matéria.  

 
Os sujeitos passivos contraditaram o pedido de reforma formulado pela 

Representação Fazendária, demandando a manutenção da sentença e da decisão 
cameral. 

 
O Conselho Pleno, através do Acórdão Plenário nº 878/2013, em sessão 

realizada em 20/11/2012 decidiu por maioria de votos, acolher e dar provimento ao 



recurso da Fazenda Pública Estadual reformando a decisão cameral e determinando o 
retorno dos autos à primeira instância para apreciação de toda a matéria.  

 
Intimados a tomar conhecimento da decisão plenária, os autuados não se 

manifestaram.  
  
O julgador singular através do despacho Nº 813/2013-JULP, encaminhou os 

autos à Coordenação do ITCD para proceder revisão fiscal, a fim de verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelos autuados. Determinou ainda, a 
exclusão das ações pertencentes a terceiros e aquelas que já eram do domínio do 
donatário antes do óbito do doador, mantendo somente as ações ou quotas que tiveram 
seu usufruto extinto com o referido óbito, ocorrendo a consolidação da propriedade plena 
na pessoa do nu-proprietário. 

 
Em resposta foi apresentado Relatório Diligencial nº 062/2014-CITCD, 

através do qual o revisor retifica a base de cálculo original do imposto reclamado para R$ 
30.842.503,25 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e três reais e 
vinte e cinco centavos) para cada donatário, ficando o ITCD reclamado nestes autos 
retificado para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setecentos reais e 
treze centavos), sendo que tais valores estão condizentes com o fator de correção 
monetária sugerido pelo autuado de 4,3634% sobre o valor originário da doação efetivada 
em 1997. 

 
O sujeito passivo, após ser devidamente intimado, concordou com os valores 

encontrados na revisão, conforme manifestação contida às fls. 1410/1411. 
 
Mediante Despacho nº 1972/2014-JULP, o julgador singular determinou a 

realização de outra diligência a fim de que seja revista a base de cálculo, identificando 
individualmente cada bem e direito que constitui o patrimônio da sociedade empresarial, 
demonstrando o valor venal correspondente. 

 
O revisor anterior informou que a holding Planagri S/A tem por objeto social 

controlar a participação social de suas controladas no mercado, significando que ao 
realizar o ajuste patrimonial da holding, estaria ajustando também o patrimônio das suas 
controladas, consoante Laudos de Avaliação efetuado pela empresa Mensure Consultoria 
Empresarial em novembro de 2005, referente ao ativo imobilizado da Planagri S/A e do 
Laudo Técnico de Avaliação do ativo imobilizado da Jalles Machado S/A, realizado em 
30/04/2002 pela empresa Valora Engenharia Ltda.. 

 
Informou ainda que o Parecer Técnico nº 001 – CITCD / 2015 (fls. 

1418/1419), ao analisar os Laudos de Avaliação Patrimonial acima citados, chegou à 
conclusão de que os mesmos estão condizentes com os valores de mercado dos bens na 
época em foram realizados. 

 
Intimados a manifestar acerca do resultado desta última revisão, os 

autuados, após discorrerem sobre os fatos ocorridos, concordaram com o parecer técnico. 
 
O julgador monocrático, ao reapreciar o feito, através da sentença Nº 

2683/2015-JULP, não acolheu as preliminares de nulidades, rejeitou o pedido de 
decadência e decidiu pela procedência parcial do lançamento, reduzindo o valor do ITCD 
reclamado nestes autos para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, 
setecentos reais e treze centavos).  

 



A Representação Fazendária concordou com a decisão singular. 
 
Os sujeitos passivos, apresentaram recurso voluntário requerendo o 

acolhimento de sua arguição de decadência do lançamento, e por consequência que fosse 
julgado improcedente a exigência fiscal. 

 
Por maioria de votos, a Quarta Câmara de Julgamento rejeitou a preliminar 

de decadência arrazoada pelos autuados. 
 
Inconformados com a decisão cameral, os sujeitos passivos apresentaram 

recurso ao Conselho Pleno argumentando mais uma vez que restou configurada a 
ocorrência do instituto da decadência vez que o auto de infração foi lavrado treze anos 
após a data de ocorrência do fato gerador do ITCD, sucedido em 12/1997. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
 No presente processo, resta analisar tão-somente a ocorrência ou não da 

decadência, haja visto que as partes anuíram com o resultado da revisão que reduziu o 
valor do ITCD reclamado nestes autos para R$ 1.233.700,13 (um milhão, duzentos e trinta 
e três mil, setecentos reais e treze centavos).  

 
A acusação fiscal se fundamenta no fato do donatário Ricardo Fontoura de 

Siqueira não ter recolhido o imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, dentro do prazo legal, 
oriundo da doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela consolidação da 
propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da extinção do usufruto 
vitalício de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira, ocorrida em 
14/07/2006, data do óbito do patriarca e renúncia da senhora Marilda Fontoura de 
Siqueira. 

 

É imprescindível, para a constatação da ocorrência ou não da decadência, 
verificar a partir de que momento se considera ocorrido o fato gerador do ITCD no caso 
em questão, sendo também de suma importância destacar, que conforme instrumentos 
particulares de Doação por Antecipação de Legítima, constantes às fls. 09 a 23 dos autos, 
foi mutuamente acordado entre as partes, um direito real que é usualmente identificado 
como “usufruto não convencional”, que no caso em concreto, se traduziu na doação de 
quotas ou ações de empresas societárias, reservando aos doadores o direito de usufruto 
vitalício, e, mantendo para estes, os direitos de uso, administração e percepção dos 
rendimentos, inclusive a percepção de lucros e dividendos gerados pelas participações 
societárias doadas. 

 
Assim dispõe o Decreto nº 4.852/97 que regulamenta o Código Tributário 

Estadual:  

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

(...) 

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.753 - vigência: 01.01.01) 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a74
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(...) 

b) em que ocorrer ato ou fato jurídico que resulte na consolidação da propriedade 
na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

 
Conforme se extrai dos instrumentos particulares de Doação por 

Antecipação de Legítima acima mencionados e acostados aos autos, o fato jurídico eleito 
para extinção do usufruto foi o falecimento do outorgante doador, ocorrido em 14/07/2006, 
momento no qual a propriedade plena se consolidou na pessoa do nu proprietário, o Sr. 
Ricardo Fontoura de Siqueira, portanto, conforme determina o dispositivo normativo 
acima, data a ser considerada pela legislação tributária estadual como ocorrido o fato 
gerador do ITCD. 

 
Confirma ainda, tal assertiva, o Resp. 140655 do Superior Tribunal de 

Justiça ao tratar matéria idêntica, conforme abaixo transcrito: 
 

Processo RESP 140655 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON 
Data da Publicação DJ 17/04/2000 Decisão RECURSO ESPECIAL Nº 140.655 - 
RIO GRANDE DO SUL (1997/00498980-0) RELATOR : MIN. ELIANA CALMON 
RECTE : JOAO LUIZ HOURCADE DO PRADO E OUTRO ADVOGADO : OLIMPIO 
SIMOES PIRES E OUTROS RECDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ADVOGADO : ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA E OUTROS DECISÃO ITCD. 
DOAÇÃO COM USUFRUTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA 
DO IMPOSTO NO MOMENTO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO E NÃO NO 
MOMENTO DA TRANSMISSÃO DA NUA-PROPRIEDADE. Trata-se de recurso 
especial, amparado pelas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, de 
acórdão do TJRS que concluiu que o fato gerador do ITCD caracteriza-se no 
momento da extinção do usufruto, quando o domínio pleno resultar enfeixado na 
esfera de interesses do nu-proprietário e, tendo sido editada a Resolução n. 09/92, 
permitindo que a alíquota chegue a 8%, é a mesma perfeitamente exigível. Assim, 
considerou o Tribunal que, se o óbito dos usufrutuários ocorreu em datas 
diferentes, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes por ocasião de cada fato 
gerador, quando ocorreu a extinção do usufruto. Apontam os recorrentes como 
violado o art. 35, I do CTN, eis que a doação, com reserva de usufruto, transmite o 
domínio do bem doado. Além disso, reputam como inconstitucionais e ilegais as 
Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89, ao definirem o fato gerador na transmissão 
da coação como aquele constituído na data da ocorrência do fato ou auto jurídico 
determinante da consolidação da propriedade na pessoa do nu-proprietário, na 
extinção do usufruto, em evidente contradição à lei que lhes é hierarquicamente 
superior. Subiram os autos em razão do provimento do AG n. 135.095/RS. 
DECIDO: Prequestionado o art. 35, I do CTN e examinada a sua violação pelas 
Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89, é de ser examinado o presente REsp pelas 
alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional. A questão que se apresenta para o 
deslinde da querela é saber-se na doação com usufruto quando se transmite 
a propriedade: no ato da doação ou quando da extinção do usufruto? E, a 
partir daí, estabelecer-se o momento do fato gerador do ITCD. Sobre a 
questão, decidiu o STF: USUFRUTO DECORRENTE DE DOAÇÃO A TERCEIRO. 
COM A MORTE DA DONATÁRIA, Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas 
Página 1 de 2 EXTINGUE-SE O USUFRUTO E CONSOLIDA-SE A 
PROPRIEDADE NA PESSOA DO NU-PROPRIETARIO, NAO SENDO DEVIDO O 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. (RE n. 83.855/RJ, Relator Ministro Cunha Peixoto, 1ª Turma, DJ de 
01/10/76, RTJ vol. 00082, página 00251). DOAÇÃO COM RESERVA DE 
USUFRUTO. QUEM TEM A PROPRIEDADE PLENA E FAZ DOAÇÃO COM 
RESERVA DE USUFRUTO, NÃO TRANSMITE A PROPRIEDADE PLENA PARA 
EM SEGUIDA RECEBER O USUFRUTO E SIM CONSERVOU ESTE QUE 
NAQUELA SE COMPREENDIA, TRANSMITINDO APENAS A NUA 
PROPRIEDADE; ASSIM, A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE VITALÍCIA, 
IMPOSTA A BENS DOADOS COM ESSA RESERVA DE USUFRUTO, NÃO 
TORNA ESTE SUCESSIVO E PROIBIDO, SUBSISTINDO O VÍNCULO APÓS O 
DESAPARECIMENTO DA RESERVA. QUESTAO DE DIREITO 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_05753.htm


INTERTEMPORAL, NÃO ALEGADA NA PETIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NEM VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NAO 
CONHECIMENTO DO RECURSO. (RE n. 62.193/SP, Relator Ministro Luís Gallotti, 
1ª Turma, DJ DE 27/06/69, RTJ vol. 49.616. O STJ, por sua vez, pronunciou-se no 
seguinte sentido: REsp - COMERCIAL - LOCAÇÃO - USUFRUTO - A EXTINÇÃO 
DO USUFRUTO CONFERE AO NU-PROPRIETARIO O DIREITO DE DENUNCIAR 
O CONTRATO. CUMPRE, NO ENTANTO, RACIOCINAR TAMBÉM COM O 
PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DOS CONTRATOS. ASSIM, SE À DATA DA 
MORTE DO USUFRUTUÁRIO, A LOCAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, NÃO 
FINDARA, O DIREITO DE FAZER CESSAR A AVENÇA SURGE OCORRIDO 
AQUELE TERMO FINAL. (REsp n. 31.163/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro, 6ª Turma, unânime, DJ de 03/05/93, página 07814). Pelos arestos 
transcritos, depreende-se que, na doação com usufruto, a transmissão da 
propriedade somente ocorre com a morte do usufrutuário, quando se extingue o 
usufruto. No ato da doação transmite-se apenas a nua-propriedade. Daí porque 
correta está a decisão recorrida, não havendo violação direta ao art. 35, I do CTN 
ou pelas disposições contidas nas Leis Estaduais ns. 7.608/81 e 8.821/89 no que 
se refere à questão posta para julgamento. Com estas considerações, NEGO 
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, nos termos do art. 557 do CPC. 
Intimem-se. Brasília DF, 29 de março de 2000. MINISTRA ELIANA CALMON 
RELATOR  

 

Logo, é inquestionável, que tanto a legislação estadual como a 
jurisprudência dos tribunais superiores coadunam a assertiva de que a incidência do ITCD 
ocorre no momento da extinção do usufruto. Assim sendo, e de acordo com o artigo 173, 
inciso I do Código Tributário Nacional, o termo inicial para contagem do prazo decadencial, 
no caso particular, iniciou em 1º de janeiro de 2007 e o termo final ocorreria em 31 de 
dezembro de 2011, e conforme faz prova documento de fls. 1.105 do presente processo, 
os sujeitos passivos tomaram ciência da exigência fiscal em 04/11/2010, portanto, dentro 
do prazo no qual se reconhece o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso a este conselho, nego-lhe 

provimento, para confirmar o acórdão cameral que rejeitou a preliminar de decadência, 
ante a sua não ocorrência. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01084/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Exigência de imposto em situação onde houve 
"doação mista", ou seja, venda por valor notoriamente inferior 
ao de mercado, caracterizando uma doação dissimulada. 
Procedência. Decisão não unânime.  
 
Restando provado que o valor do patrimônio líquido declarado 
quando da cessão das cotas não refletia a realidade do 
mercado, cabe exigência do ITCD sobre a diferença apurada 
após ajustes feitos pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Vencido 
o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique 
de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David 
Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Cláudio 
Henrique de Oliveira que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 

cobrança do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos – ITCD, originária por receber 61.940 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta) 

quotas do capital social da sociedade empresária A-4 ADMINISTRAÇÃOE 

PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, CNPJ/MF 02.488.222/0001-20, em 20.09.2011, conforme 

quinta alteração contratual registrada na JUCEG. ITCD incidente sobre a diferença 

positiva entre o valor de mercado da quota e o valor nominal expresso escrito no contrato 

social. Infração tipificada nos artigos 72 e 77 da Lei 11.651/91, c/c artigos 372, 373, 376, II, 

c e 382, II, do Decreto 4.852/97. 

A penalidade sugerida, artigo 89, II, Lei 11.651/91, redação Lei 

13.772/2000. Instruem a acusação inicial, Ordem de Serviço n. 7471, fls. 04; nota 



explicativa, fls. 05/06; demonstrativo das transferências patrimoniais nas sociedades 

empresárias, fls. 07; Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE, fls. 08/11; valores 

nominais de índices financeiros, fls. 12/13; avaliação de imóvel, fls. 14/21; recibo de 

cessão onerosa entre sócios de cotas de capital da “A-4 ADMINISTRAÇÃOE 

PARTICIPAÇÕES LTDA EPP”, fls. 22; livro registro de inventário de imóveis, fls. 23; 5ª 

Alteração e Consolidação Contratual da Empresa, fls. 24/29; livro diário, fls. 31/33. 

Cientificado o Autuado, apresenta impugnação a esta instância, fls. 

46/52, por intermédio de procurador (mandato, fls. 54). Em preliminar, argui a nulidade por 

insegurança na determinação da infração, o lançamento teria decorrido de procedimento 

fiscal sem a expressa previsão legal na data da ocorrência do possível fato gerador. A 

base de cálculo estaria lastreada em presunção injustificada.  

Alega que não há previsão legal para incidência do ITCD sobre o 

negócio jurídico de cessão onerosa de quotas de sociedades. A base de cálculo do ITCD 

decorreu de procedimento fiscal instituído em legislação posterior ao fato gerador da 

obrigação tributária. No mérito, não ocorreu o fato gerador. Ao se fazer análise do fato 

gerador encontrado pela autoridade fiscal, com os dispositivos legais tipificados, não 

entende razão legal ou lógica para o lançamento.  

Não teria ocorrido nenhum tipo de doação, mas sim negociação de 

cessão de cotas da empresa a título oneroso. A base de cálculo deveria ser calculada no 

patrimônio líquido demonstrado na contabilidade da sociedade. O método utilizado de 

deflação para o período do fato gerador não existia até setembro de 2011. Requer a 

improcedência do auto de infração.  

Em caráter supletivo, pede a conversão dos autos em diligência para 

Autoridade Fiscal estranha à lide para que se apure o ITCD sobre o valor do patrimônio 

líquido constante na escrituração contábil da sociedade na data da alienação das cotas 

sem qualquer ajuste.  

Decisão singular (fls. 61/66) foi pela rejeição de todos os pedidos do 

sujeito passivo, até mesmo de diligência.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo traz recurso voluntário 

(fls. 70/80). Inicialmente faz a síntese do histórico. Fala sobre a fundamentação da 

sentença.  

Renova o pedido de insegurança na determinação da infração. Sua 

motivação seria o fato de que no presente caso haveria uma venda e não uma doação. E 

não haveria possibilidade de que uma lei ainda não em vigor pudesse incidir sobre fatos 



geradores posteriores à sua implementação. Não haveria prova necessária para embasar 

a acusação nos moldes em que foi efetuada.  

Não haveria previsão legal de incidência de ITCD sobre negócio 

jurídico de cessão onerosa de quotas de sociedades. Sua tese é de que para apurar a 

base de cálculo do ITCD, foi através de procedimento fiscal instituído em legislação 

estadual posterior ao possível fato gerador da obrigação tributária.  

Questiona o instituto da doação mista. E essa teria sido apurada em 

razão de ajuste no balanço patrimonial da empresa em 31/12/2.011.  

Nesse momento há questionamento dos valores imputados aos 

imóveis, pela falta de prova de negócios feitos com imóveis similares, ofertas similares e 

opiniões de valor de mercado e planta de valores do município.  

Encerra com seus pedidos de:  

= nulidade de insegurança na determinação da infração;  

= revisão com recálculo do valor do patrimônio líquido sem qualquer 

ajuste feito pelo fisco, que na prática seria a extinção da diferença.  

No momento do julgamento o advogado do sujeito passivo pediu a 

realização de diligências.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar pedido de diligência feito pelo advogado 

do sujeito passivo através de trabalho revisional que não considere os ajustes feitos pela 

fiscalização. Isso na prática equivale à improcedência do auto de infração, pois sem os 

ajustes, sem a consideração da doação mista, não haveria como se chegar a qualquer 

omissão. Além disso, em momento algum o sujeito passivo aponta, ainda que de forma 

distante, qualquer indício de que a reavaliação das cotas procedidas pela fiscalização não 

reflete a realidade do mercado.  

Portanto, rejeito o pedido feito pela parte de realização de diligência 

por entender que não há necessidade de qualquer revisão face à ausência de indícios de 

erro na avaliação procedida pela fiscalização.  

Em relação à suposta insegurança, também entendo que também 

inexiste no presente caso, a legislação tributária sempre estabeleceu a transmissão de 

direitos como fato gerador do ITCD, isso não passou a existir desde 2.013, mas sempre 

existiu. A reavaliação das cotas é prática que sempre foi legal e expressa a índole do 

ITCD, a transmissão de direitos de forma dissimulada, pois se trata do que chamamos de 



doação mista, quando a venda se dá por valor claramente inferior ao de mercado, 

deixando clara a intenção de na verdade doar o patrimônio.  

Isso sempre foi legal e não há fundamento nesse tipo de arguição 

posta pela defesa. Rejeito tal preliminar.  

Quanto ao mérito, também não há dúvida da legalidade e precisão 

do trabalho fiscal. Aproveito para transcrever parte da sentença singular como fundamento 

sobre o aspecto meritório de minha decisão:  

“A cobrança inicial é de ITCD incidente sobre a diferença positiva 

entre o valor de mercado da quota e o valor nominal expresso escrito 

no contrato social, no recebimento por parte do sujeito passivo de 

61.940 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta) quotas do capital 

social da sociedade empresária A-4 ADMINISTRAÇÃOE 

PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, CNPJ/MF 02.488.222/0001-20, em 

20.09.2011, conforme quinta alteração contratual registrada na 

JUCEG.  

O Direito Tributário como um dos ramos da Ciência Jurídica, 

relaciona com os demais ramos do Direito, submete-se aos princípios 

gerais do direito, e no que se refere ao direito privado utiliza deste 

para buscar conceitos e formas, pesquisa da definição, conteúdo e 

alcance de seus institutos, porém, não busca neste os seus efeitos 

tributários, artigo 109 do Código Tributário Nacional. Nesse 

raciocínio, no caso em exame, deveremos buscar no Direito Privado, 

alguns conceitos envolvidos, considerando que o fato gerador do 

imposto cobrado referir-se a uma doação “mista” de quotas de capital 

de uma sociedade empresária.  

Sociedade é quando duas ou mais pessoas celebram contrato para 

reciprocamente se obrigarem a contribuir com bens ou serviços para 

o exercício de atividade econômica e partilhar entre si os resultados. 

Exteriorizam a vontade por intermédio do contrato social ou estatuto, 

adquirindo a personalização, com a sua inscrição no caso uma 

sociedade empresária no Registro Público de Empresa Mercantis, 

artigo 985, do Código Civil/2002.  



A sociedade, a qual teve doação de cotas, é uma sociedade 

empresária, de responsabilidade limitada, seu capital social divido 

em quotas, artigos 966, 982, 1052 e 1055 referido diploma legal. 

O patrimônio da sociedade corresponde à soma dos bens, direitos e 

obrigações da sociedade, para precisar este no momento da 

transferência de quotas é necessário a análise contábil da sociedade.  

Na cessão de cotas tanto a título oneroso quanto gratuito deve ser 

efetivada com base na situação patrimonial da sociedade à data da 

cessão, verificada em balanço especialmente levantado, artigo 1031, 

CC/2002. Antes de prosseguir sobre a análise da base de cálculo 

considerada pela Autoridade Fiscal, necessário esclarecer sobre o 

fato gerador originário da obrigação tributária cobrada na inicial, pois 

a defesa em seus argumentos com o objetivo de elidir a cobrança 

inicial, traz que não ocorreu o fato gerador, não entendeu razão legal 

ou lógica para o lançamento e que não ocorreu nenhum tipo de 

doação, mais sim negociação de cessão de cotas da empresa a título 

oneroso. 

Porém, ao contrário do que argumenta, não existe dúvida da 

ocorrência do fato gerado do ITCD quanto a doação realizada 

presente na transferência de quotas. Conforme já exposto, buscou-

se no direito civil o conceito da doação ora recebida por parte do 

sujeito passivo. O fato gerador originário da obrigação tributária 

cobrada na inicial ocorreu por intermédio de uma doação mista, uma 

parte onerosa e outra de transferência por liberalidade.  

A este propósito, necessário trazer à baila o entendimento de Pablo 

Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Manual de Direito 

Civil(2016, p. 574), sobre o conceito de doação mista "ipsis litteris": A 

doação mista(negotium mixtum cum donatione) é um negócio jurídico 

de conteúdo prestacional híbrido, com característica de negócio 

oneroso, mas trazendo em seu bojo também uma matriz de 

liberalidade.  

Exemplo clássico pode ser invocado no caso de um sujeito pagar, 

livremente, 200 reais por um bem que vale apenas 100. Em nosso 

sentir, para poder definir em qual categoria o contrato melhor se 



enquadraria (se na compra e venda ou doação), terá o intérprete de 

investigar a causa do negócio, para concluir se prepondera o espírito 

de liberalidade ou apenas a especulação econômica. Em atenção ao 

conceito supratranscrito em conjunto ao recibo fls. 22, alteração 

contratual fls. 24/29 e demonstrativos instrumentais, verifica-se o 

negócio jurídico, a transferência de quotas para o sujeito passivo 

desta lide no valor R$1,00 (um real) cada e a liberalidade por parte 

do transferidor das quotas quanto à diferença do valor de mercado 

desta R$31,19 (trinta e um reais e dezenove centavos) ao valor 

pago.  

Como subsídio da configuração do fato gerador da doação mista, 

insta transcrever a conclusão efetuada pela Autoridade Fiscal (fls. 

06). 

Em consonância com a norma e os doutrinadores acima, a Fazenda 

Pública Estadual exige o pagamento do ITCD sobre a diferença, 

entre a transação realizada das quotas e o valor patrimonial das 

quotas, diferença esta que beneficiou diretamente os dois sócios, 

irmãos.  

Conforme a doutrina a doação mista ou híbrida é a modalidade 

possuidora dos elementos de munificência e de onerosidade, 

integrantes das doações modal e pura. Como isto é possível? Bem, 

devemos observar que a venda das quotas foi realizada a preço 

insignificante, a ponto de representar uma parte onerosa e outra 

doação, pois o preço foi insignificante ao que valeria para um terceiro 

que não fosse da família. Observa-se dos autos, em especial 

documentos instrumentais e notas explicativas, que ao contrário do 

que argui o polo passivo não existe dúvida da ocorrência do fato 

gerador do ITCD, incidente sobre a diferença entre o valor da 

transação realizada e o valor de mercado das quotas, ocorreu a 

subsunção à norma prevista no artigo 72, §2º, do CTE, “in verbis”: 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 

de qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 

vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) § 2º Doação é qualquer ato ou fato 

em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou 

direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita 



ou presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 

vigência: 01.01.01 a 02.08.13) (grifos nossos). 

O ITCD é um lançamento por declaração ou misto, o qual é realizado 

com base na declaração prestada pelo sujeito passivo, o qual presta 

à autoridade administrativa as informações necessárias à sua 

constituição. Este tipo de lançamento se caracteriza por uma ação 

conjunta entre o Fisco e o contribuinte, este cabe a prestação das 

informações e àquele o lançamento.  

Conforme se observa do artigo 88, inciso I, do CTE, o sujeito 

passivo, está obrigado à entrega da Declaração do ITCD Causa 

Mortis ou Inter Vivos, nos termos e prazos legais. E nos termos do 

§1º, do artigo 387 do Regulamento do Código Tributário Estadual – 

RCTE são as informações prestadas por intermédio do sujeito 

passivo que darão subsídio a apuração da base de cálculo do 

imposto. Observa-se dos autos, que não foi apresentado pelo sujeito 

passivo a declaração do ITCD, até porque em sua defesa pugna pela 

não ocorrência do fato gerador deste.  

Ocorre que o valor da base de cálculo do ITCD nos termos do artigo 

77, do CTE, período objeto do fato gerador conforme afirma a própria 

defesa em seus argumentos “é o valor venal do bem e do direito a 

ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado”. 

Para a apuração da base de cálculo do imposto, buscou a Autoridade 

Fiscal primeiramente apurar o valor real da quota, nesse propósito 

teve que se amparar na situação patrimonial da sociedade no 

momento da transferência, abatendo desta o valor pago parte 

onerosa, conforme recibo (fls. 22).  

A defesa tenta de todas as formas invalidar o procedimento efetuado 

pela Autoridade Fiscal para apuração da base de cálculo do imposto. 

Ocorre que ao contrário do que apontado por esta, o procedimento 

efetuado encontra respaldo na legislação tributária deste estado. Na 

transferência de quotas o valor unitário desta deve ser apurado por 

intermédio de um balanço especialmente levantado, para se aferir o 

valor efetivo do patrimônio líquido da sociedade.  



Assim, considerando que não foi efetuado por parte da sociedade no 

momento da transferência, proferiu a Autoridade Fiscal o patrimônio 

líquido ajustado, para tal considerou o balanço patrimonial da 

empresa do exercício de 2011, com ajuste dos bens imóveis para o 

valor de mercado, procedendo a deflação para a data do fato gerador 

pelo índice IGPDI-FGV, conforme demonstrativo fls. 08/11. 

O sujeito passivo após a ciência do lançamento pode nesta instância 

administrativa exercer o seu direito de defesa e contraditório, 

momento em que pode se valer da ampla produção de provas tal 

como o autor do procedimento, porém, na sua irresignação com a 

base de cálculo proferida pela Autoridade Fiscal apenas tenta de 

todas as formas invalidá-la, porém, não apresentou ter realizado para 

a data da cessão das quotas o Demonstrativo de Avaliação da 

Empresa e Balanço Especial Ajustado, com o objetivo de contraditar 

a base de cálculo apurada. Também, não apontou concretamente 

quaisquer erros que invalidassem o referido balanço. Ressalta-se 

que deveria indicar os supostos erros na apuração da base de 

cálculo dos imóveis, juntando aos autos laudos de avaliações 

assinados por técnicos especializados de forma a contraditar 

efetivamente os valores das avaliações realizadas pela equipe 

técnica da Coordenação de ITCD.” 

 Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário, 

nego-lhe provimento, para manter a decisão singular, que foi pela procedência do auto de 

infração. Nego provimento ao pedido de realização de diligência, pelos motivos já 

expostos e à arguição de insegurança na determinação da infração.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01240/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Arguição de inadmissibilidade do recurso, 
feita pela Fazenda Pública, sob o fundamento de que estaria 
intempestivo. Rejeitada.  Processual. Preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. ITCD. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente. Preliminar de exclusão do 
solidário da lide, arguida pela autuada. Rejeitada.  
 
1. Tornam -se inócuos os questionamentos sobre 
admissibilidade do recurso e/ou de preliminar de nulidade da 
peça básica, quando tais inquirições forem desprovidas de 
amparo legal;    
 
2. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo não trouxe aos autos nenhum 
elemento de prova capaz de contrapor a inaugural;  
 
3. Mantém-se no polo passivo da lide o nomeado coobrigado, 
quando estiver demonstrado nos autos que este tinha interesse 
na situação constitutiva do fato gerador em questão. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
arguição de inadmissibilidade do recurso, feita pela Fazenda Pública, sob o fundamento 
de que estaria intempestivo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce 
Castanheira Silva Padua. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. E, por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de recolher o ITCD, sobre doações de numerários recebidos para 
pagamento de imóveis adquiridos, tendo em vista que o polo passivo embora notificado 



várias vezes para apresentar documentos que comprovassem os pagamentos pela 
compra dos imóveis, não os apresentou e ainda, não há informações em suas DIRPF´s 
sobre qualquer fonte de renda e/ou recursos que dessem suporte a estes pagamentos, 
presumindo-se então que os recursos utilizados foram objeto de doações recebidas de 
terceiros.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 72, 72 – A, 

II, 74, II, 77, 81, II, 82 I, 89, II do CTE c/c artigo 372 – A, 376, 382, II do Decreto nº. 
4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 89, inciso II do CTE.  

 
Identificado o polo passivo coobrigado, fl. 04. 
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 03 a 93.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui, em preliminar, a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração, ao argumento de que o 
auto de infração se baseia em presunção. Alega que é gestor de negócios privados, 
produtor rural, comerciante e através da realização de compra e venda de imóveis 
conforme comprovação, fls. 104 a 106. Junta documentos, fls. 107 a 152. 

 
Lavrado termo de revelia em face do polo passivo solidário que 

embora intimado não compareceu aos autos, fl. 154. 
 
Despacho nº. 1022/2016 – JULP, converte o feito em diligência para 

que sejam analisadas as notas fiscais apresentadas e que notifique o polo passivo para 
apresentação de documentação complementar, tendo em vista a insuficiência dos 
documentos juntados para afastar a presunção fiscal, fls. 155.    

 
O polo passivo, embora notificado, conforme inferido no despacho 

supra, foi intimado a apresentar documentação, mas não o fez. O que tornou impossível, 
nas palavras do diligenciador, realizar seu trabalho, por falta de materialidade, fls. 156 a  
162. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar 

trazido pela defesa e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 163 a 166. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

produzidas na fase impugnatória, fls.  174 a 179.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre a arguição de inadmissibilidade do recurso, efetivada pela 
Fazenda Pública, sob o fundamento de que estaria intempestivo, o rejeito, vez que não 
está caracterizada tal intempestividade, nos termos preconizados pela legislação que rege 
a matéria.  

 
De plano afasto a insegurança na determinação da infração, 

apontada pelo sujeito passivo, pois o auto foi legalmente determinado, não podendo de 
forma alguma ser alegado tal tema pela parte defendente.   

 



O sujeito passivo foi devidamente notificado a apresentar 
documentação fiscal necessária a ilidir a pretensão do fisco.  

 
Observei que pela documentação apresentada, existem notas fiscais 

que comprovam a comercialização de produção agrícola pelo sujeito passivo, não sendo 
comprovado, entretanto, que tais valores adentraram em sua escrituração fiscal, bem 
como em sua declaração anual de ajuste perante a Recita Federal.  

 
Com isso, não comprovou a existência de capital próprio para 

aquisição dos bens em comento.   
 
Também rejeito a preliminar de exclusão do polo passivo solidário da 

lide, arguida pela defesa, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que este 
não tinha interesse na situação que constitui o fato gerador desta ação, conforme 
orientação o “caput” do artigo 45 do CTE.   

 
Assim, voto rejeitando a arguição de inadmissibilidade do recurso, 

feita pela Fazenda Pública, sob o fundamento de que estaria intempestivo. Por 
unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de 
votos, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01257/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de imposto sobre doação. 
Procedência. Decisões majoritárias. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20, IV da Lei 16.469/09.  
 
II - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu bens sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva doação, o lançamento que 
formaliza tal exigência deve ser considerado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce 
Castanheira Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce Castanheira Silva 
Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira e Valdir Mendonça Alves, que votaram pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo “Deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 21.140,44, sobre a importância de R$ 528.511,01, referente a cessão de 
direitos hereditários a título gratuito correspondente a 50% do quinhão de Noé Geraldo de 
Melo, conforme consta do Processo de Inventário nº 2011061004352-9, 1ª. Vara de 
Família e de órfãos e sucessões de Sobradinho-DF, devendo em consequência, recolher o 
imposto devido, acrescido das cominações legais. 

Copias anexas dos seguintes documentos: avaliação do imóvel n. 
0027/2013, processo n. 2011061004352-9, auditoria do ITCD n. 010/2013. ” (Sic) 



Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Noé Geraldo Rocha Melo, 
nos termos do artigo 82, inciso I da Lei 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Identificação 
do sujeito passivo solidário ou responsável tributário (fl. 04), Ordem de Serviço nº 2587, 
auditoria do ITCD nº 010/2013 (fls. 06/07), Declarações do ITCD (fls. 08/09), Atribuição de 
Valor – Imóvel Rural – Nº 0027/2013 (fl. 10), Mapa de Uso (fl. 11), Solicitação de nova 
avaliação (fls. 12/13), Ofício requisitório nº 0714/2013 – PTr (fl. 14), Ofício nº 
92/2013/1ªVF-SB (fl. 15) e fotocópia do processo de inventário e de doação 
2011.06.1.004352-9 (fls. 15/44). 

Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento às fls. 46/49, quando o 
autuado principal (donatário), representado por advogada (m.j à fl. 92) o impugnou em 
Primeira Instância alegando, em síntese, o seguinte: 

a) Cerceamento ao direito de defesa, consoante artigo 20, III da Lei 
16.469/09, por não ter sido lhe enviado a guia para recolher o tributo e tampouco os 
documentos originadores deste, antes do lançamento; 

b) Que a avaliação do hectare efetuada pela SEFAZ estaria o dobro do 
valor do mercado local, conforme se poderia verificar nas avaliações de venda e de 
desapropriação, cuja escritura e sentença juntou às fls. 70/91; 

c) Que a multa e os juros seriam confiscatórios, pugnando pela aplicação 
da penalidade de 2% e o juros a 1%, conforme artigos 150, IV da CF/88 e 630 do Decreto 
33.118/91 e, 

d) Ao final, pleiteou nulidade, reavaliação ou redução para os valores 
apurados pelos herdeiros. 

Pela Sentença de nº 3322/2016 – JULP (fls. 98/107), o julgador singular 
rejeitou a prejudicial de cerceamento sob o argumento de que este lançamento só foi 
efetuado após a reavaliação efetuada em 27/05/2013 a pedido da procuradora dos 
autuados, os quais não contestaram a referida reavaliação e tampouco recolheram o ITCD 
ora reclamado neste lançamento ocorrido em 19/03/2014, não havendo que se reclamar 
da falta de envio do documento de arrecadação, vez que foi a própria procuradora quem 
solicitou a reavaliação, tomando conhecimento do seu resultado no Processo de Inventário 
nº 2011061004352-9, 1ª. Vara de Família e de órfãos e sucessões de Sobradinho-DF, 
quando poderia ter solicitado o Documento de Arrecadação Estadual e efetuado o 
recolhimento do tributo incidente nesta doação. 

Rejeitou também o pedido de nova reavaliação do hectare, pois não foram 
juntadas provas inequívocas de sua necessidade, considerando que a nova avaliação foi 
realizada nos termos da legislação tributária goiana. 

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, afirmou que está sendo 
respeitada a legislação que rege a matéria, sendo desnecessário se manifestar. 

Esclareceu também que o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT não lhe 
permite apreciar a arguição de confisco concernente ao percentual da multa e dos juros 
aplicados. 

Em relação ao mérito, decidiu pela procedência do auto de infração nos 
termos de sua própria fundamentação. 



Os sujeitos passivos foram intimados desta decisão às fls. 108/122, tendo 
sido lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo coobrigado (fl. 123). 

Já o autuado principal (donatário), por sua procuradora, recorreu a esta 
Instância reiterando, “ipsis literis”, suas argumentações defensórias apreciadas na 
Sentença ora recorrida. 

Indo a julgamento cameral, por meio da Resolução 103/2017 (fls. 145/146) a 
Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolveu encaminhar o processo à 
Coordenação de ITCD para que fosse juntado aos autos elementos complementares ao 
documento de fls.10, de forma que contemplasse a Instrução Normativa 704/04-GSF, em 
vigor na época do fato gerador, e ainda juntasse documentação relativa às informações 
oriundas do mercado de imóveis do Município do imóvel em questão. 

Em atendimento a esta Resolução, foi anexado às fls. 148/151 o relatório 
diligencial, com a conclusão de que os valores referidos não carecem de reconsideração 
em razão dos valores apontados pelo contribuinte, conforme já demonstrado e, portanto, 
deve ser ratificado o valor atribuído ao imóvel no documento de avaliação de fls. 10/11, 
ante a média dos valores de venda de imóveis rurais externados na planilha de fl. 152 e 
anúncios de fls. 153/177. 

O sujeito passivo principal (donatário) foi intimado da diligência às fls. 
179/181, tendo se manifestado às fls. 183/188 por intermédio de sua advogada, alegando 
que o Laudo de Avaliação ensejador deste lançamento está eivado de vícios, pois não foi 
juntado em momento oportuno as documentações que comprovariam a “modalidade de 
Avaliação”, “metodologia aplicada”, “nível de precisão”, “caracterização do imóvel”, 
“elementos de cálculo” e “Conclusão da avaliação”, o que o torna nulo de pleno direito, 
pois decaiu o direito quando não se juntou todos os elementos formadores que foram 
colhidos à época de sua confecção.  

Assim, os anúncios de terras apresentados não devem ser considerados, 
pois não comprovam o valor da avaliação realizada e sim apenas uma oferta atual, ao 
contrário da recorrente que em sua defesa juntou certidão de ônus de terra vizinha. 

Ao final, alegou que a discrepância dos valores entre os apresentados pelos 
avaliadores da Secretaria da Fazenda e os descritos na escritura pública e Sentença de 
desapropriação colacionados pelo recorrente, demonstra a total nulidade do Laudo em 
questão, considerando que não há como comparar fazendas com várias benfeitorias com 
a propriedade objeto deste lançamento, que possui poucas benfeitorias.  

Assim, pediu a nulidade do Laudo de avaliação, a redução do valor do 
hectare para a média dos valores apurados pelos herdeiros e, por fim, o recálculo do real 
valor devido, excluindo os acréscimos indevidos decorrentes dos percentuais da multa e 
dos juros aplicados neste auto de infração. 

À guisa de amparo a estas assertivas defensórias, anexou outros anúncios 
de venda de propriedades rurais no mesmo município, com valores que entende mais 
condizente com a realidade comercial naquela região (fls. 189/193). 

É o relatório. 

V O T O 



Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pelo autuante e corroborada pela sentença monocrática exarada em 
instância singular.  

A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento do Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, incidente 
sobre a doação de R$ 528.511,01 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e onze reais e 
um centavo), referentes a renúncia de direito hereditário em favor do autuado que seu 
genitor lhe fez no Processo de Inventário nº 2011061004352-9, 1ª. Vara de Família e de 
órfãos e sucessões de Sobradinho-DF em 24/07/2012, conforme fl. 39 destes autos. 

Assim, ficou caracterizada a liberalidade e configurado o fato gerador do 
imposto, considerando que o ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 
doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito (art. 72 da Lei 11.651/91 - CTE), 
sendo certo que a doação é legalmente conceituada como “qualquer ato ou fato em que o 
doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao 
donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente” (§ 2º do art. 72 do CTE). 
Vejamos suas transcrições: 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou 
direito. 

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, 
vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente. ”  

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também estatui: 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos -  ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos. (artigo 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite 
bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita expressa, tácita ou 
presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a ele 
relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela do 
patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, 
ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o direito a ele 
relativo; 

[...] 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74): 

[...] 



II – na transmissão por doação, na data: 

[...] 

 c - do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima. 

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

Art. 382. Contribuinte do ITCD é (Lei nº 11.651/91, art. 81): (Redação conferida pelo Decreto 
nº 5.753 - vigência: 01.01.01) 

[...] 

II - o donatário, na doação; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) ” 

Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa quanto 
aos valores da avaliação fiscal, os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo 
o resultado desta diligência sido contestado pelo patrono do autuado principal sob a 
alegação de que a revisão de fls. 148/177 não supre a falta da juntada da documentação 
comprobatória da acusação fiscal, sendo nulo por insegurança na determinação da 
infração. 

No entanto, esta prejudicial de insegurança na determinação da infração 
apresentada pela advogada do autuado, a entendo incabível, haja vista que compulsando 
os autos verifiquei não haver nos mesmos qualquer das hipóteses de nulidades previstas 
no art. 20 da Lei n.º 16.469/09, mesmo porque o pleito de revisão quanto ao valor da 
avaliação procedida pelo autuante foi atendido pela Fazenda Pública Estadual, resultando, 
após minuciosa análise das alegações defensórias e documentais pelo revisor, na 
manutenção integral da base de cálculo original, conforme anotado à fls. 148/177 destes 
autos, razão pela qual não a acolho. 

Quanto ao mérito, que sequer foi contestado explicitamente pelo recorrente, 
o considero procedente, considerando que o direito de constituir o crédito tributário é da 
Fazenda Pública Estadual e a competência para constituir o crédito pelo lançamento é 
privativa da autoridade administrativa, a qual deve verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível, conforme disposto no art. 160, do CTE, cujo texto transcrevo abaixo. 

“Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

A autoridade administrativa a que a lei se refere é aquela pertencente ao 
Quadro do Fisco Estadual, regido pela Lei nº 13.266/98. Assim, somente esta autoridade 
administrativa está legalmente investida da competência para constituir o crédito tributário 
do ITCD, no caso em comento. 

O impugnante insurge diretamente contra o valor da base de cálculo do ITCD 
apurado pela acusação. No entanto, o Código Tributário Estadual dispõe no seu artigo 77 
que a base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a81
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05753.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05753.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/DECRETOS/D_05753.htm


ou do crédito transmitido ou doado e diz que ele será apurado mediante avaliação judicial 
ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual, conforme texto abaixo: 

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do 
título ou do crédito transmitido ou doado. 

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela 
Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. 

[...] 

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de cálculo o 
sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. 

[...]” 

Porém, ao admitir que o valor venal pode ser apurado mediante avaliação 
judicial, não quis a lei, como de fato não dispôs para isso, afastar a competência da 
autoridade administrativa de realizar o procedimento administrativo consistente no 
lançamento do crédito tributário em toda sua integralidade, apurando a base de cálculo, 
inclusive. 

Também, em uma apressada interpretação do § 3º do art. 77 do CTE, o qual 
dispõe que havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de 
cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente, pensa-se 
que só ao sujeito passivo é dado o direito de discordar quanto ao valor da avaliação.  

Entretanto, não é o que dispõe a norma, pois, como o órgão competente para 
apresentar reclamação, ao qual a lei se refere, é o órgão da Fazenda Pública Estadual e 
como a apuração da base de cálculo é inerente à atividade de constituição do crédito 
tributário, cuja competência é privativa da autoridade administrativa pertencente ao quadro 
do Fisco da Fazenda Pública Estadual, seria redundante a norma em análise dispor sobre 
esse poder-dever da autoridade lançadora do tributo. 

O valor venal apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública Estadual 
é tão verídico que a diligência de fls. 148/177 o confirmou integralmente, o que nos leva à 
conclusão lógica de que a base de cálculo original está correta e o valor apresentado em 
juízo não deve prosperar. 

Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o que 
ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a fundamentação 
do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que originou este 
lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme declaração inicial do 
inventariante (art. 147 – CTN) segundo sua própria avaliação, não obsta a fazenda pública 
de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 2º do CPC vigente à 
época deste fato gerador. Se não, vejamos sua transcrição: 

“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 
relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 
incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei 

nº 7.019, de 31.8.1982) 

[...]”. 
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§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 
conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 

31.8.1982)” 

Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 148/177), conjugadas com os 
documentos juntados aos autos pelo autuante/revisor, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo do tributo. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a ser acrescido das 
cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade por insegurança 
na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01318/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ITCD. Preliminar. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. Processual. Preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e de 
decadência. Rejeitadas. Decisões unânimes. Exclusão do 
solidário. Não acolhimento. Decisão majoritária. 
 
1) - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
2) - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20, IV da Lei 16.469/09.  
 
3) - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 
4) – "Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do 
ITCD devido pelo contribuinte ou responsável: (CTE, art. 82, IV e 
VII) 
 
5) – deve ser rejeitado o pedido de revisão não justificado legal 
ou faticamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de 
R$ 183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito 
centavos). Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Também por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário FLÁVIO DE LACERDA EDREIRA, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 



Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de 
Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram pela exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que “NOTIFICADO , O INVENTARIANTE NÃO 
APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ITCD RELATIVO AO INVENTÁRIO DO ESPÓLIDO 
DOS SRS. SÍLVIO EDREIRA E MARIA IZABEL DE LACERDA EDREIRA, MAS 
ENTREGOU, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS, O GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITCD 
NO VALOR DE R$ 42.061,60, OBTIDO DA BASE DE R$ 1.050.540,00, MUITO AQUÉM 
DO MONTE-MOR AVALIADO PELA AUDITORIA, EM R$ 10.517.379,35. DEVERÁ, 
PORTANTO, RECOLHER O IMPOSTO DEVIDO NO VALOR DE R$ 189.316,79, 
RELATIVO À DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO DO SEU QUINHÃO, EQUIVALENTE 
A R$ 4.732.919,75, CONFORME AUDITORIA BÁSICA DO ITCD, NOTA EXPLICATIVA E 
FORMAL DE PARTILHA ANEXOS. ” (Sic) 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do artigo 84 
da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com os artigos 372, §1º, 376, I, "a", 385, I, "a"; 377, 
§§ 1º e 2º do Decreto nº 4.852/97 - RCTE.  

Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, II, "I", com redação 
da Lei 13772/00.   

Como sujeito passivo solidário foi identificado o inventariante FLÁVIO DE 
LACERDA EDREIRA, nos termos do artigo 82, IV da Lei 11.651/91 – CTE.   

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: notificação 
fiscal, AR, Auditoria Básica do ITCD, fotocópia de parte processo de inventário judicial; 
DARF's; recibo de entrega da declaração do IR de final de espólio; Imposto de Renda; 
avaliação de Imóveis; ordem de serviço; e nota explicativa, onde o autuante explicita o 
valor da base de cálculo e informa que desconsiderou as dívidas do espólio, pois estas 
estão consignadas apenas nas Declarações do IR do “de cujus” e dos herdeiros,  sem 
documento que as comprove (fls. 06/104).   

Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos de fls. 105/109 
a pagar ou apresentar impugnação à Primeira Instância. 

Representado por causídico legalmente constituído (m.j fl. 122), o qual 
alegou na impugnação apresentada que: 

1) cabe pessoalmente ao herdeiro a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto e não ao espólio, como sugere o fiscal autuante;  

2) que o art. 82, IV, da Lei nº 11.651/91, ao prescrever a 
responsabilidade solidária pelo pagamento do ITCD ao inventariante, ultrapassou o limite 
de legislar do Estado, ferindo norma federal, que atribui ao inventariante a 
responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pelo espólio e não pelos tributos 
pertencentes aos herdeiros, como quer a legislação estadual;  

3) que a peça básica é nula por insegurança na determinação da 
infração, visto que o auditor fiscal, ao vistoriar e realizar o cálculo sobre o valor do ITCD 



pago, além de utilizar parâmetros irreais e desproporcionais, não considerou as dívidas do 
Espólio, no valor de R$ 643.101,39, como consta no processo de arrolamento e nas 
declarações do IRPF dos de cujus. Portanto, tais dívidas do Espólio estão mais que 
evidentes, sendo arbitrária sua inobservância pelo auditor fiscal;  

4) que a avaliação constante no arrolamento (50% da Fazenda Maria da 
Engenhoca e ¼ da Fazenda Mata do Guacho) corresponde à realidade dos bens à época 
da partilha e as benfeitorias presentes em ambas as fazendas são novas;  

5) que os preços constantes dos jornais não expressam necessariamente 
o valor correto dos imóveis;  

6) que o fato gerador do ITCD, na transmissão causa mortis, ocorre na 
data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, motivo pelo qual o período 
autuado encontra-se sob o manto da decadência, sendo que o formal de partilha foi 
homologado pelo Poder Judiciário em 09/11/2005, extinguindo qualquer dúvida a respeito 
do momento da abertura da sucessão e, por conseguinte, da ocorrência do fato gerador 
do ITCD;  

7) ao fim, pediu a exclusão do solidário Flávio de Lacerda Edreira do pólo 
passivo, nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e no 
mérito, improcedência do auto de infração, pois o crédito discutido encontra-se sob o 
manto da decadência, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.   

  O julgador singular prolatou a Sentença 675/2011, onde decidiu pela 
procedência total do auto de infração (fls. 128/130), sob o fundamento de que:  

a) na avaliação dos bens pela Fazenda Pública foi utilizada a média dos 
preços de imóveis a venda em anúncios em jornal de grande circulação em Goiás, não 
sendo estes valores contestados materialmente pelos autuados; 

b) as dívidas do espólio não foram consideradas pelo fato de não terem 
sido apresentados os comprovantes destas, nem antes deste lançamento, nem nesta 
impugnação, prejudicando a Fazenda Pública de examiná-las; 

c) não pode ser apreciada por este Conselho Administrativo Tributário a 
arguição de o artigo 82, IV da Lei 11.651/91 – CTE fere a Constituição Federal, em razão 
do disposto no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT, mantendo o solidário nesta lide; 

d) não se verifica nos autos qualquer uma das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da referida Lei 16.469/09 – PAT; 

e) não há decadência, pois o fisco só tomou conhecimento do valor 
atribuído ao espólio após atendimento da intimação emitida em 08/02/2010 (fl. 06), 
segundo o previsto no artigo 173, I do CTN; 

f) desta forma, não ocorrida decadência nem descaracterizada a 
acusação fiscal, julgou procedente a inicial.    

Intimados, conforme documentos de fls. 131/132, desta feita para pagar ou 
apresentar recurso à Segunda Instância, o patrono dos autuados reiterou; 

1) exclusão do solidário, sob o argumento de que este, na condição de 
inventariante, é responsável pelo pagamento dos tributos devido pelo espólio e não pelo 
débito do herdeiro, não se lhe aplicando o artigo 82, IV do CTE, pois os atos praticados 
por este inventariante foram legais; 

2) insegurança na determinação da infração, porque o autuante além de 
utilizar valores irreais e desproporcionais para realizar o cálculo do ITCD, não considerou 
as dívidas do espólio na importância de R$ 643.101,39 suportado pelos herdeiros à base 
de 50% para cada um; 

3) quanto ao mérito, que a avaliação do espólio foi pelo preço de terra 
nua à época da abertura da sucessão em novembro de 2005, enquanto a avaliação fiscal 



foi efetuada em novembro de 2010, quando as terras já estavam beneficiadas pelos 
herdeiros após o formal de partilha e seus valores eram substancialmente maiores. Por 
isto, os anúncios de venda de terra não servem de parâmetro para avaliar a suposta 
diferença de valores dos bens, pois podem ser de terras beneficiadas ou estão situadas 
perto de rios ou nascentes de água. Ademais, não há prova de que foram realmente 
vendidas pelo preço anunciado; 

4) ocorreu decadência, pois o formal de partilha foi homologado pelo 
judiciário em 09/11/2005, enquanto este lançamento  ocorreu em 11/11/2010, não 
ocorrendo a situação prevista no artigo 173, I do CTN, pois os recorrente efetuaram o 
pagamento do ITCD àquela época, não sendo o caso de falta de pagamento, de fraude ou 
simulação, transcrevendo vários excertos de manifestação de jurista, de decisões de 
tribunais pátrios superiores e deste Conselho Administrativo Tributário, à guisa de amparo 
a esta assertiva defensória. 

  Indo a julgamento cameral, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, em sessão realizada no dia 5/10/2012, acatando proposição do Conselheiro 
Relator, pela Resolução 144/2012 decidiu: 

“CONSIDERANDO a argüição verbal da autuada de que a avaliação de imóveis procedida 
pelo Fisco não obedeceu aos ditames da Instrução Normativa nº 704/04-GSF, no que tange à aplicação do 
disposto no inciso II do parágrafo único do seu art. 3º, quanto à utilização de "referência de sociedade 
imobiliária idônea, bem como indicador técnico;  

CONSIDERANDO que a "pesquisa de mercado" constante de fls. 94/96 considerou áreas 
mínimas de até 1,5 alqueires para determinar o preço de mercado dos imóveis, que medem 1.294,696ha e 
236,0715ha, respectivamente, não guardando, assim, coerência para fins de determinação do preço de 
avaliação;  

CONSIDERANDO que é facultado ao órgão julgador determinar a realização de diligência, 
de ofício ou de pedido, para fins de saneamento do processo (Dec. nº 6.930/09, art. 6º, §3º, II);  

RESOLVEU, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto à 
Coordenação do ITCD da SAT, a fim de que seja designado agente do fisco (de preferência um dos autores 
do procedimento fiscal), para proceder à revisão do trabalho realizado, especialmente, no que tange ao 
Laudo de Avaliação de Imóveis, para definir a base de cálculo para recolhimento do ITCD, levando em 
consideração, especialmente, o tamanho do imóvel, a região, a utilidade da terra e a data do lançamento 
efetuado (10/2005).  

Após, à Gerência de Controle Processual - GEPRO, a fim de que o sujeito passivo seja 
intimado do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, se 
manifestar. ” 

O Relatório Diligencial nº 0095/2012 (fl. 171), considerando o Parecer 
Técnico nº 0338 – CITCD / 2012 (fls. 152/170), esclareceu que o inciso II do artigo 3º da 
IN 704/04 está suspenso por força de medida cautelar em ADIN e que a metodologia 
adotada pelo avaliador considerou todos os seguintes parâmetros: tamanho imóvel, a 
região, utilidade da terra e a data do lançamento efetuado. 

Os sujeitos passivos, intimados às fls. 173/174, via do seu patrono, 
discordaram da revisão feita, afirmando que a mesma não apresenta a realidade dos 
fatos, pois o parecer técnico fez uma homogeneização, igualando os valores dos imóveis 
de menor com os de maior área, quando se sabe que estes têm preços menores, ou seja, 
quanto maior a área, menor é o seu preço, proporcionalmente à sua metragem. Assim, o 
Parecer Técnico não obteve o real valor do bem objeto da autuação. Ao final, reiterou os 
pedidos feitos no recurso voluntário e pediu nova diligência. 



Em seguida, os sujeitos passivos apresentaram memorial às fls. 184/187, 
reiterando a preliminar de nulidade deste lançamento, por insegurança na determinação 
da infração, pois o autuante, além de utilizar valores irreais e desproporcionais, não 
excluiu as dívidas do valor do espólio; decadência, considerando que o formal de partilha 
foi homologado em 09/11/2005, enquanto esta autuação ocorreu em 11/11/2010, não se 
lhe aplicando o artigo 173, I do CTN, pois não houve falta de pagamento, fraude ou 
simulação e que os parâmetros de homogeneização utilizado pelo Parecer Técnico não 
foram capazes de confirmar os valores considerados pelo autuante, considerando que 
utilizou os mesmos índices para terra de área pequena e para área maior, como é o caso 
da autuada,  o mesmo ocorrendo com os índices aplicados às benfeitorias, pois não são 
exatos, não explicitando o quanto de benfeitoria equivale cada índice, que varia de 0,8 a 
1.30. 

Assim, o objetivo da revisão não foi atingido, vez que não foi apurado o real 
valor dos bens, considerando que os referidos índices são dúbios e não refletem a 
realidade dos fatos e a verdade material, essencial ao processo administrativo tributário. 

Portanto, o Parecer Técnico não foi capaz de confirmar os valores dos 
imóveis utilizados pelo autuante e tampouco de contestar a base de cálculo utilizada para 
o recolhimento do ITCD. 

Em seguida, anexou às fls. 188/216, como paradigma, três Escrituras 
lavradas em 2005 e 2007 pelo Cartório de São Luiz de Montes Belos, constando preços 
de alqueires de terras na mesma região, onde se constata que houve excesso de exação 
em relação ao valor atribuído às glebas de terras objeto deste auto de infração. 

Mediante o Acordão nº 684/2013 (fls. 217/225), a Segunda Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e de decadência, sob os 
fundamentos de que não insegurança no lançamento e sim falta de dedução da dívida do 
espólio, situação que será corrigida, e de que não correu decadência, vez que o § 4º do 
artigo 150 do CTN não se aplica aso tributos cujo lançamento é por declaração, como é o 
caso do ICMS. 

Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, considerou válida a avaliação 
efetuada pelo fisco, que tomou como parâmetro outras transmissões, anúncios de jornais 
da mesma época e dados referentes à localização, características da região, do imóvel 
avaliado e da capacidade de uso da terra, julgando procedente parcialmente este 
lançamento no valor de ITCD de R$ 183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e 
dezesseis reais e setenta e oito centavos) com a dedução dos valores de R$ 290.000,00 
(duzentos e noventa mil reais) do débito do espólio declarado à fl. 65 e de R$ 21.030,80 
(vinte e um mil, trinta reais e oitenta centavos) pagos de ITCD à fl. 47 por este herdeiro. 

A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho Superior (fl. 
226) e não recorreu, por se tratar de decisão unânime que não infringiu nenhum dos 
dispositivos do artigo 41, II da Lei 16.469/09 - PAT. 

Os sujeitos passivos foram intimados a pagar ou interpor Recurso Voluntário 
ás fls. 228/229, quando o patrono de ambos, reafirmou seus pleitos de: 

I) exclusão do solidário desta lide, pois este na condição de inventariante 
só é responsável pelos atos que praticarem em nome do espólio e não pelo pagamento do 
tributo devido pelo herdeiro, não se lhe aplicando o disposto no artigo 82, IV da Lei 



11.651/91 – CTE, além de que responsabilidade tributária é matéria de lei complementar 
de competência da União; 

II) insegurança na determinação da infração, por falta de dedução das 
dívidas do espólio determinada pelo artigo 77, § 4º da Lei 11.651/91 – CTE, devendo ser 
excluídos não apenas o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e sim de 
R$ 643.101,39 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e um reais e trinta e nove 
centavos) suportado à razão de 50% para cada um dos herdeiros, conforme consta no 
processo de arrolamento e nas declarações de IRPF dos de cujus; 

III) Quanto ao mérito, ao contrário do afirmado pelo prolator do Acórdão 
ora recorrido, em Goiás e em São Paulo, o ITCD no caso de partilha amigável é tributo 
sujeito à homologação, pois o contribuinte tem o dever de antecipar o seu pagamento sem 
o prévio exame da autoridade administrativa, conforme previsto no artigo 85 da Lei 
11.651/91 – CTE, que transcreveu, cabendo, portanto, a aplicação do § 4º do artigo 150  
do CTN para declaração da decadência deste lançamento que ocorreu em 1/11/2010, 
enquanto o formal de partilha foi homologado pelo judiciário em 09/11/2005, mais de cinco 
anos antes da lavratura deste auto de infração; 

IV)  De invalidade do Parecer Técnico nº 0338 – CITCD / 2012, pois este 
apenas igualou os valores dos imóveis apurados, sem obter o valor real dos bens objetos 
desta autuação, vez que utilizou os mesmos índices de valoração para áreas pequenas e 
grandes, quando o próprio parecerista afirmou que quanto maior a área, menor é o seu 
preço por m2 e vice-versa; 

V) Portanto, como tal Parecer não é capaz de confirmar os valores dos 
imóveis considerados pelo autuante e tampouco contestar a base de cálculo utilizada para 
o recolhimento do ITCD de acordo como o formal de partilha, pugnou pelo acolhimento de 
suas arguições ou determinação de nova revisão por fiscal estranho a esta lide. 

É o relatório.  

V O T O 

Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 
exigência feita pela Fazenda Pública, ante os seguintes fatos:  

a) A autuação fiscal deveu-se pela falta de recolhimento de parte do 
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos – ITCD, incidente sobre a diferença entre a avaliação fiscal dos 
bens recebidos por herança no valor de R$ 10.517.379,35 (dez milhões, 
quinhentos e dezessete mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e 
cinco centavos), cujo ITCD importou em R$ 189.316,79 (cento e oitenta e 
nove mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), segundo 
apurado pela Fazenda Pública Estadual às fls. 08/09, em detrimento à 
Declaração de ITCD constante do Processo de Arrolamento nº 
200500848283 no valor de R$ 1.050.540,00 (um milhão, cinquenta mil e 
quinhentos e quarenta reais), cujo ITCD incidente foi no valor de R$ 
42.061,60 (quarenta e dois mil, sessenta e um reais e sessenta centavos), 
recolhido conforme documento de fl. 47 destes autos, tendo a cota parte 
declarada para cada herdeiro o valor correspondente de R$ 525.270,00 
(quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais), cujo ITCD 
recolhido foi de R$ 21.010,80 (vinte e um mil, dez reais e oitenta centavos) 
por herdeiro; 

b) Dos fatos narrados pelo fisco e contestados pelo patrono do autuado, 
temos que a motivação da lide se cinge às avaliações perpetradas pelos herdeiros e pela 
Fazenda Pública Estadual; 



c) Para sanear o processo e dirimir as dúvidas suscitadas pela defesa, 
os autos foram diligenciados pela Fazenda Pública, tendo o resultado desta diligência sido 
contestado pelo patrono do autuado, sob a reiteração de que a revisão de fls. 152/172 não 
apresenta a realidade dos fatos, pois o parecer técnico fez uma homogeneização, 
igualando os valores dos imóveis de menor com os de maior área, quando se sabe que 
estes têm preços menores, ou seja, quanto maior a área, menor é o seu preço, 
proporcionalmente à sua metragem. Assim, o Parecer Técnico não obteve o real valor do 
bem objeto da autuação, não sendo capaz de confirmar os valores utilizados pelo autuante 
e tampouco contestar a base de cálculo utilizada pelo formal de partilha. Ao final, reiterou 
os pedidos feitos no recurso voluntário e pediu nova diligência.  

d) Quanto ao mérito propriamente dito, aduziu que a Sentença recorrida 
deveria ser reformada para, subsidiariamente ao seu pedido de improcedência, 
reconhecer a dedução da base de cálculo da dívida do espólio na importância de R$ 
643.101,39 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e um reais e trinta e nove centavos), 
suportados pelos herdeiros em 50% para cada um. 

Destarte, considerando que o sujeito passivo não trouxe nesta fase 
processual nenhum fato ensejador da possibilidade de reapreciação do mérito deste 
lançamento, impõe-se a inadmissibilidade do presente recurso quanto às suas alegações 
meritórias. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto ao mérito da autuação e não estando provada contrariedade ao disposto no 
art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho 
Superior em relação à motivação deste lançamento: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


...................................................................................................................................................” 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso quanto ao mérito deste 
auto de infração. 

Outrossim, objetivando tão-somente externar meu convencimento quanto à 
procedência deste lançamento, transcreverei os dispositivos legais que a meu ver, 
sustentam esta exigência tributária: 

Lei 11.651/91 – CTE:  

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

[...].”  

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

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

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a ele 
relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela do 
patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, 
ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 

“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I - a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o direito a ele 
relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 01.01.01) 

...................................................................................................................................................” 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

b) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão 
provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

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

“Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do 
título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, art. 77) (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 
- vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela 
Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da avaliação. (Redação conferida pelo 
Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 
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§ 2º Na hipótese de apuração do valor venal mediante avaliação judicial, a Fazenda Pública 
Estadual deve ser intimada a se manifestar sobre o valor atribuído aos bens ou direitos e sobre o cálculo do 
imposto, nos termos da lei processual civil. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de valores ou aplicação de 
planta de valores imobiliários do Município da localização do bem imóvel, nas quais se leve em consideração 
a localização, as benfeitorias, o estado de conservação, ou ainda, qualquer outra condição ou composição 
que implique na formação do valor do bem. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 
29.12.13) 

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

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da base de cálculo o 
sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) ” 

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

Assim, se verifica pelos dispositivos legais acima transcritos, que não assiste 
razão ao recorrente quanto ao mérito deste lançamento, considerando que o valor venal 
apurado no laudo apresentado pela Fazenda Pública Estadual é tão verídico que a 
diligência de fls. 152/172 o confirmou integralmente, o que nos leva à conclusão lógica de 
que a base de cálculo original está correta. 

Ademais, o direito tributário rege pelo princípio da verdade material e é o que 
ficou confirmado com a diligência supracitada e só para complementar a fundamentação 
do meu voto, entendo que pelo que consta do processo judicial que originou este 
lançamento, os cálculos do valor do ITCD a ser recolhido conforme declaração inicial do 
inventariante (art. 147 – CTN), segundo sua própria avaliação, não obsta a fazenda 
pública de cumprir seu desiderato, consoante o disposto no artigo 1034, § 2º do CPC 
vigente à época deste lançamento. Se não, vejamos sua transcrição: 

“art. 1.034. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 
lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 
propriedade dos bens do espólio. (Redação dada pela Lei nº 7.019, de 31.8.1982) 

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

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 
a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio 
atribuídos pelos herdeiros. (Incluído pela Lei nº 7.019, de 31.8.1982)” 

Portanto, as razões contidas na diligência (fls. 152/172), conjugadas com os 
documentos juntados aos autos pelo autuante/revisor, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador. 

Quanto à prejudicial de insegurança na determinação da infração 
reapresentada pelo patrono do autuado sob o argumento de falta de liquidez e certeza 
deste crédito tributário, entendo ser a mesma incabível, haja vista que o motivo desta 
argumentação não leva à nulidade do lançamento e sim, no máximo, à sua correção, 
consoante o artigo 20, IV, § 3º da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, mesmo porque o 
pleito de revisão quanto ao valor da avaliação procedida pelo autuante foi atendido pela 
Fazenda Pública Estadual, resultando, após minuciosa análise das alegações defensórias 
e documentais pelo revisor, na manutenção integral da base do cálculo original, conforme 
anotado à fls. 152/172 destes autos, razão pela qual não a acolho. 
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“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

§ 1º A autoridade que declarar nulidade mencionará os atos por ela alcançados e 
determinará as providências necessárias ao prosseguimento do feito. 

§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou determinar a correção das 
irregularidades ou omissões diferentes das referidas no caput, quando estas influírem na solução do litígio, 
renovando-se a intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou 
de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. “ 

Também não acolho a arguição de decadência deste lançamento, pois na 
análise desta prejudicial de mérito, é imprescindível antes de qualquer apreciação, 
constatar o momento em que a Fazenda Pública tomou conhecimento do fato gerador e 
assim, compulsando os autos verifiquei que a Fazenda Pública Estadual somente tomou 
conhecimento do fato gerador após o atendimento da Notificação Fiscal de fl. 06, a qual foi 
expedida no dia 08/02/2010 e recebida pelo inventariante (solidário) em 19/02/2010, 
conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 07 quando, faticamente, teve acesso ao 
processo de arrolamento, cujas fotocópias de suas peças principais estão às fls. 10/68.  

Desta forma, considerando que o sujeito passivo não colacionou nenhum 
documento nos autos que pudesse comprovar que a Fazenda Pública Estadual tomou 
conhecimento do fato gerador em data anterior àquela, entendo que deve prevalecer a 
data de expedição da Notificação Fiscal de fl. 06 como marco inicial de contagem do prazo 
decadencial, nos termos do artigo 182, I da lei 11.651/91 – CTE, que dispõe:  

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

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

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

Assim, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o 
direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 182 
do CTE, que é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do que tomou 
conhecimento do fato gerador. 

Destarte, como o Fisco Estadual somente tomou conhecimento do fato 
gerador em 2010, não poderia ter efetuado o lançamento antes desta data, já que não o 
conhecia, e o art. 182, do CTE, prescreve que o direito de a Fazenda Pública Estadual 
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do 



exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, a decadência só 
ocorreria no dia 01/01/2015. Como este auto de infração foi lavrado em 11/11/2010, não 
ocorreu a decadência.  

Quanto à solicitação do sujeito passivo solidário para que seja excluído da 
lide em decorrência do mesmo não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação 
principal do contribuinte, pois na condição de inventariante tem responsabilidade apenas 
pelos débitos do espólio, sendo parte ilegítima na lide, não a acolho face às seguintes 
fundamentações: 

De acordo com o artigo 124 do Código Tributário Nacional – CTN o instituto da 

solidariedade, no direito tributário, pode ser decorrente de duas formas, a saber: a primeira quando 

existe um claro interesse comum entre os envolvidos (artigo 124, inciso I do CTN) ou, na segunda 

hipótese, quando for expressamente definida em lei (artigo 124, inciso II do CTN). 

Atendendo à segunda hipótese, a Lei 11.651/91 - CTE, no seu artigo 82, 
descreve quais as hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador com fundamento no 
inciso II, do artigo 124, do CTN, sendo que, dentre elas está a dos incisos IV e VII do 
referido artigo 82, que passo a transcrever a seguir: 

“Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte ou 
responsável: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

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

IV - o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos que praticarem; (Redação 
conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) 

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

VII - a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.) ”  

Assim, como inventariante e um dos herdeiros, o solidário tinha 
responsabilidade de recolher os débitos do espólio e ao mesmo tempo tinha interesse em 
pagar menos ITCD, haja vista que o valor recolhido à fl. 07 é relativo à avaliação 
apresentada em juízo também por ele.  

Ademais, no regime tributário, ora em vigor em nosso país, vigora o princípio 
da responsabilidade objetiva como regra (artigo 136 do CTN) e a subjetiva como exceção, 
nesse sentido, o regime jurídico tributário é formado pela objetividade, independente da 
vontade do sujeito passivo de direito, pois seus efeitos serão absolutamente os mesmos, 
tendo o agente, culposa ou dolosamente, lesado o fisco, ou agido com a mais absoluta 
boa-fé, posto que sua conduta trará o mesmo resultado objetivo qual seja: o prejuízo aos 
cofres públicos. 

Além disso, tal responsabilidade, conforme dispõe o artigo 138 do CTN, só é 
excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhado do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora incidentes, que não feito pelos autuados. 

Como no presente caso, não se trata de simples inadimplemento, mas de 
infração fiscal da qual resultou em falta de pagamento parcial do imposto, em decorrência 
de avaliação em valores bem menores do que valiam os bens inventariados, objetivando 



pagar menos imposto, logo, acertada a ação fiscal em exigir este imposto do contribuinte, 
em solidariedade com o inventariante definido nos autos. 

Desta forma, sendo a pessoa natural de Flávio de Lacerda Edreira o 
responsável pelos débitos do espólio, também o é pelo débito tributário, em solidariedade, 
com a pessoa física infratora em relação ao pagamento do imposto omitido. 

Não acolho também o pedido de outra revisão por AFRE estranho a esta lide, 
considerando que além do Conselho Superior não poder determinar diligência, salvo em 
processo de restituição, não foram apresentadas justificativas capazes de colocar em 
dúvida a revisão de fls. 152/172 e tampouco a lisura e a técnica do revisor, não 
atendendo, portanto, ao exigido nos artigos. 19, § 3º e 27, IV da Lei 16.469/2009 – PAT. 
Vejamos suas transcrições: 

“Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 

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

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

I - ordenar que a parte exiba documento, livro ou coisa que esteja ou deva estar em seu 
poder, presumindo-se verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de recusa injustificada ou de 
não exibição no prazo previsto; 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 
processo. 

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

§ 5º As disposições do § 3º aplicam-se ao Conselho Pleno em julgamento de 
Processo de Restituição. (Redação original - vigência 01.03.09 a 28.02.17)  

§ 5º As disposições do § 3º aplicam-se ao Conselho Superior em julgamento de Processo de 
Restituição. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) (g.n) 

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

Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não contenciosidade e os 
recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem mencionar: 

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

IV - as diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; 

..........................................................................................................................” 

Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito 
centavos), a ser acrescido das cominações legais, rejeitando as preliminares de 
insegurança na determinação da infração, decadência e exclusão do solidário desta lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01349/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Pedido para sobrestamento 
do julgamento do processo. Rejeição. Exigência do tributo em 
decorrência da cessão por doação de cotas de capital de pessoa 
jurídica. Procedência. Decisão unânime.   
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por doação, inclusive com encargos ou ônus (CTE, art. 
72, inciso II). 
 
2. Doação é: I - o ato contratual ou a situação em que o doador, 
por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente; II - a cessão não onerosa, a renúncia em favor 
de determinada pessoa, a instituição convencional de direito 
real e o excedente de quinhão ou de meação. (CTE, art. 72, § 2º). 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
para suspender o julgamento do processo formulado por André Nascente Freire. E, quanto 
ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira 
de Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 194.200,72, referente à doação de 4.855.018 quotas de capital da sociedade 
empresaria AMF Empreendimentos Imobiliários Ltda., recebida de seu pai, senhor Antônio 
de Magalhaes Freire, no valor venal de R$ 4.855.018,00, conforme cópia da segunda 
ratificação da alteração contratual nº 01 da sociedade supra, registrada na JUCEG e 
demais documentos, em anexo.   Em consequência, exige-se o imposto, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário o senhor Antônio de Magalhaes 
Freire, na condição de doador das cotas da empresa, nos termos do art. 82, I, da Lei 
11.651/91. 

Constam como infringidos os artigos 72 e 77, Lei 11.651/91, c/c arts. 372 e 
373; 376, II, C e 382, II, do Dec. 4.852/97, e foi aplicada a penalidade prevista no art. 89, 
inciso II da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 13772/2000. 

Autos instruídos com os documentos de fls. 04/20. 



Intimados a apresentar impugnação em primeira instância, deixaram de 
manifestar, entretanto, o senhor Antônio de Magalhaes Freire formalizou o parcelamento 
do crédito tributário (fls. 26/31). 

A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) apresenta Pedido de 
Revisão Extraordinária (PRE), afirmando que ocorreu o parcelamento do crédito tributário 
apenas com a assinatura do senhor André Nascente Freire, que teria assinado o termo de 
parcelamento, sendo necessário intimar o solidário Antônio de Magalhães Freire, por não 
haver confessado a dívida, para, querendo, apresentar impugnação em segunda instância 
(fls. 32).  

O PRE foi admitido e foi determinada a intimação do senhor Antônio de 
Magalhães Freire para, havendo interesse, apresentar impugnação em segunda instância.  

O sujeito passivo André Nascente de Freira apresenta impugnação em 
segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 37/46): 

(a) defende que não há que se falar em pagamento de ITCD no caso em 
apreço, pois inocentemente pai e filho doavam entre si suas quotas de capital na intenção 
de proteger os bens da família que poderiam se dilapidar com o falecimento de um dos 
sócios, tanto que protocolizaram junto a JUCEG requerimento para que sejam declaradas 
nulas todas as alterações contratuais que dizem respeito à doação de quotas de capital; 

(b) afirma que desejava com o negócio jurídico simplesmente ocultar de 
terceiros a verdadeira natureza do negócio, sem, no entanto, causar dano a interesses de 
qualquer pessoa ou até mesmo na legislação. Acrescenta que dois requisitos básicos para 
a configuração da simulação inocente encontram-se no caso em testilha, pois sem a 
intenção de prejudicar terceiros e o Fisco utilizaram da doação para solucionar imbróglios 
familiares; 

(c) sustenta que, considerando a existência de protocolo requerendo que a 
JUCEG reconheça a nulidade das doações realizada entre o sujeito passivo e seu pai 
Antônio de Magalhães Freire, o que decretará concomitantemente a anulação deste auto 
de infração, em face da inexistência do fato gerador, necessário se faz a suspensão do 
processo administrativo, uma vez que inexiste até o presente momento resposta desse 
órgão; 

(d) assegura que todas as alterações contratuais que tratam de doação de 
quotas devem ser declaradas nulas, vez que fruto tão só da simulação; 

Ao final, requer que a presente impugnação seja conhecida para a 
suspensão / sobrestamento do presente processo administrativo, diante da apuração de 
nulidade das alterações contratuais da empresa AMF Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
conforme documento em anexo que comprova o protocolo junto à JUCEG, que seja 
declarada a nulidade do auto de infração, diante da comprovação de simulação inocente 
na doação realizada entre o sujeito passivo e o seu filho André. 

É o relatório. Decido.  
V O T O 

Conforme consta da acusação fiscal, ocorreu omissão de pagamento do 
ITCD, no valor de R$ 194.200,72, referente à doação de 4.855.018 quotas de capital da 
sociedade empresaria AMF Empreendimentos Imobiliários Ltda., feita pelo senhor Antônio 
de Magalhaes Freire ao filho André Nascente Freire, no valor venal de R$ 4.855.018,00, 
conforme cópia da segunda re-ratificação da alteração contratual nº 01 da sociedade 
supra, registrada na JUCEG e demais documentos, anexo.  

O fato gerador e a base de cálculo do imposto sobre a transmissão causa 
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD estão claramente definidos na 
legislação tributária. Estipula o Código Tributário do Estado de Goiás (CTE), Lei nº 
11.651/1991: 
 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por:  



 
I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na 

sucessão provisória;  
 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus.  
 
§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda 
que o bem ou direito seja indivisível.  

 
§ 2º - Doação é:  
 
I - o ato contratual ou a situação em que o doador, 

por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao 
donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente;  

 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de 

mercado do bem ou direito transmitido por causa mortis ou por doação.  
 

§ 1º O valor de mercado é apurado mediante 
avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e 
expresso em moeda nacional na data da declaração ou da avaliação. 

 
O sujeito passivo solicita a suspensão / sobrestamento do presente 

processo administrativo, em decorrência da protocolização junto a JUCEG de 
requerimento (fls. 108/116), em 09/01/2018, para que sejam declaradas nulas todas as 
alterações contratuais que dizem respeito à doação de quotas de capital. Esse pedido fica 
rejeitado tendo em vista a ausência de previsão legal.  

 
É de se registrar que o sujeito passivo André Nascente Freire tomou 

ciência da primeira exigência relativa ao ITCD em 21/11/13, conforme documentos de fls. 
16/17, e a protocolização do pedido para anular as alterações contratuais ocorreu em 
09/01/2018 (fls. 107/116).  

 
O impugnante afirma que desejava com o negócio jurídico simplesmente 

ocultar de terceiros a verdadeira natureza do negócio, sem, no entanto, causar dano a 
interesses de qualquer pessoa ou até mesmo infração à legislação.  

 
A doação é ato voluntário em que o doador, por liberalidade, transmite 

bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. Se entre pai e filho, conforme alega o impugnante, ocorreu entre si a 
doação de suas quotas de capital, mesmo que inocentemente, na intenção de proteger os 
bens da família que poderiam se dilapidar com o falecimento de um dos sócios, a doação 
ficou caracterizada.  Tratou-se de ato voluntário, negócio jurídico válido, nos termos do 
artigo 104 do Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002):  

 
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
 
I - agente capaz; 
 
II - objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; 
 



III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
 
Como o negócio jurídico entabulado entre pai e filho configurou doação, 

esse fato enquadra-se na hipótese de incidência tributária, com isso ocorreu o nascimento 
da obrigação tributária, sendo devido o imposto exigido no presente auto de infração.    

 
Ressalto, por último, que o parcelamento do crédito tributário foi realizado 

apenas pelo senhor Antônio de Magalhaes Freire, representado pelo senhor Wellington 
Silva Mattos, conforme documentos de fls. 26/31. Dessa forma, nos termos da legislação, 
o senhor Antônio de Magalhaes Freire já confessou a dívida e desistiu de apresentar 
recurso administrativo.    

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, rejeito 

o pedido para sobrestar o julgamento do processo e, no mérito, nego-lhe provimento para 
julgar procedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01354/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ITCD. 
PRESUNÇÃO DE DOAÇÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS 
AFASTADA MEDIANTE JUNTADA NOS AUTOS DE PROVAS NO 
CURSO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL INDICANDO A 
ONEROSIDADE DA TRANSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
 
I. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito (Art. 72 do CTE). 
 
II. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente (Art. 72, § 1º, do CTE). 
   
III. Presume-se doação a cessão de quotas de ascendente para 
descendente em que o cessionário não comprova o pagamento 
por meio de recursos próprios. 
 
IV. Impõe-se a declaração de improcedência do lançamento 
quando o contribuinte, no exercício da inversão do ônus da 
prova, apresenta conjunto probatório apto e suficiente para 
afastar a presunção de ocorrência de fato gerador que lastreia o 
lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e José Eduardo 
Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “deixou de recolher o 
imposto sobre transmissão causa mortis e doação no valor de R$ 38.402,43, referente a 
1.050.000 quotas de capital da empresa Construtora e Incorporadora Engebrax Ltda., 
recebida em doação de Divino Marques Alves no valor patrimonial de R$ 960.035,87. Em 
consequência deverá recolher o ITCD devido acrescido das cominações legais.” 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 72, II, §2º, 72-A, IV, 77-B, 

II, da Lei n.º 11.651/91 c/c arts. 372, II, §2º, 372-A, IV e 377-B, II, do RCTE. 
 



Penalidade proposta é a tipificada no art. 89, II, do CTE com redação 
conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

 
Os autos estão instruídos com: Notas Explicativas; Demonstrativo de 

Avaliação de Empresa – DAE, notificação fiscal, cópias do livro diário e cópia da terceira 
alteração contratual. 

 
Intimado regularmente, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

1ª instância alegando, em síntese, que não se tratou de cessão de quotas a título gratuito, 
mas onerosos. Explica que o quadro societário da empresa Construtora e Incorporadora 
Engebrax Ltda. era composto por Marcelo Rodrigues da Cunha, seu cônjuge, e Divino 
Marcos Alves, seu pai. Que o este se retirou da sociedade alienando suas quotas àquele, 
pelo valor avençado de R$ 1.050.000 em cinco parcelas de R$ 210.000,00. Que a 
transação foi condicionada a que fosse feito contrato de quotas para a impugnante, filha 
do alienante e esposa do adquirente. Que na elaboração da 3ª alteração contratual houve 
falha de redação ao fazer constar que “o sócio vendedor dava plena e geral quitação das 
quotas”. Que o erro foi corrigido mediante elaboração do instrumento de particular de 
rerratificação contratual. Que também foi elaborado contrato de compra e venda das 
quotas, disciplinando os prazos e a forma que foi entabulada a negociação entre as 
partes. Aduz ao final que está anexando copias de declarações do imposto de renda.  

 
Submetido o feito à apreciação na instância singular, o julgador 

conheceu das razões apresentas na impugnação negou-lhe provimento para rejeitar o 
pedido de diligência e no mérito julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimada a autuada apresenta recurso voluntário. 
 
Relata os fatos já deduzidos na instância inaugural. Acrescenta que 

devido a dificuldades financeiras o cronograma de pagamento das quotas previsto no 
contrato não foi cumprido. Que somente após conclusão e venda da primeira parte de um 
empreendimento imobiliário teve início a quitação da dívida conforme comprovantes de 
transferência de numerário anexados à peça recursal. Insiste que não houve doação, mas 
sim compra parcelada de quotas. Pugna pelo cancelamento do auto de infração. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V   O   T   O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o Fisco acusa o sujeito 
passivo de ter deixado de recolher o imposto sobre transmissão causa mortis e doação no 
valor de R$ 38.402,43, referente a 1.050.000 quotas de capital da empresa Construtora e 
Incorporadora Engebrax Ltda., recebida em doação de Divino Marques Alves. 

 
A questão central deste processo consiste em determinar se a 

cessão de quotas objeto deste lançamento ocorreu a título gratuito ou oneroso. 
 
Com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, o Imposto 

sobre Transmissão causa Mortis e Doação - ITCD, de competência dos Estados 
Federados e do Distrito Federal passou a incidir sobre bens (móveis e imóveis) ou direitos.  

 
Veja-se o inteiro teor do art. 155, inciso I e § 1º, in verbis:  
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  



I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
[...] 
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado 
da situação do bem, ou ao Distrito Federal  
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde 
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;  
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:  
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;  
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 
inventário processado no exterior;  
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;  
 

Analisando o ITCD à luz das disposições constitucionais, a 
professora Regina Celi Pedrotti Vespero Fernandes, em seu livro Impostos sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, assim se manifesta:  

 
“Da análise dos dispositivos constitucionais em vigência, podemos observar 
que houve uma redução da competência dos Estados-membros em razão 
da  
transferência da competência impositiva do imposto sobre transmissão de 
bens imóveis a título oneroso aos Municípios. Mas essa redução foi 
compensada pelo legislador constitucional ao ampliar a competência 
estadual e distrital para a tributação da transmissão de bens e direitos 
móveis a título gratuito causa mortis e intervivos (doação). “ 
 

No Estado de Goiás, a Lei n.º 11.651/91, citada no Auto de Infração, 
trata da disciplina o ITCD. Segundo arts. 72, inc. II, §2º e 72-A, inc. IV e V da Lei n.º 
11.651/91 o ITCD incide:  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por:  
[...] 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus.  
[...] 
§ 2º - Doação é:  
I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente;  
II - a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a 
instituição convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de 
meação. 
[...] 
Art. 72-A. Caracteriza-se doação:  
[...] 
IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não 
comprove que o fez por meio de recursos próprios;  
V - a cessão onerosa em que o cessionário não comprove o pagamento por 
meio de recursos próprios; 
 

Pode-se concluir, portanto, a teor do texto constitucional e da 
legislação do Estado de Goiás, que o aspecto material do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis, especificamente, é a transmissão, por sucessão ou a título gratuito, de 
quaisquer bens ou direitos.  

 



É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de 
legitimidade. Assim, “presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 
contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo’ 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 423). 

 
Isso não significa que o contribuinte não possa elidir a presunção por 

meio de apresentação de provas idôneas. 
 
Desse modo, o ônus da prova voltada à desconstituição da higidez 

do auto de infração recai sobre o contribuinte. Neste sentido a solução da controvérsia 
depende da análise das provas documentais carreadas aos autos, com a finalidade de 
determinar se o lançamento sob apreciação merece prosperar. 

 
No caso destes autos, a suposta doação teria ocorrido em outubro de 

2013, no ato materializado na 3ª alteração e consolidação contratual da empresa 
Construtora e Incorporadora Engebrax Ltda., na qual foi admitida na sociedade Larissa 
Moreira Alves da Cunha, em substituição a Divino Marcos Alves, que lhe transferiu a título 
oneroso a totalidade de suas quotas, pelo preço de R$ 1.050.000,00. 

 
 A presunção de doação exsurgiu a partir do não atendimento da 

notificação fiscal n.º 0113-2014, anexada às fls. 11, em que a cessionária, notificada a 
apresentar à fiscalização o contrato de compra e venda de aquisição das quotas e os 
respectivos comprovantes bancários de transferência do numerário envolvido na 
transação, quedou-se inerte. 

 
Pois bem, após levado a efeito o auto de infração a autuada 

comparece aos autos apresentando, os seguintes elementos de prova: 
a) instrumento particular de rerratificação contratual, em consta no 

parágrafo primeiro: “o pagamento das quotas será efetuado contrato de compra e venda 
assinado entre as partes”; 

b) contrato de compra venda das quotas, disciplinando o preço, 
prazo e condições de pagamento, 

c) certidão de matrícula de empreendimento imobiliário; 
d) declarações de imposto de renda do alienante Divino Marcos 

Alves e da adquirente Larissa Moreira Alves da Cunha, 
e) comprovantes bancários de transferência de numerário no 

montante de R$ 138.000.00, de Larissa Moreira Alves da Cunha para Divino Marcos 
Alves. 

 
O panorama fático constituído nestes autos conduz à conclusão de 

que a cessão de quotas consignada na 3ª alteração e consolidação contratual da empresa 
Construtora e Incorporadora Engebrax Ltda. não se operou a título gratuito, mas sim 
oneroso, consoante evidenciam todos os elementos de prova acima colacionados. 

 
Noutro ângulo, entendo que o fato de os elementos de prova terem 

sido produzidos quando já iniciada a ação fiscal afigura-se irrelevante ao desate da 
controvérsia, posto que a questão posta à apreciação não se prende a verificar se houve 
espontaneidade do contribuinte, mas sim aferir se restou caracterizada a ocorrência de 
fato gerador do imposto, ou seja, se a cessão de quotas se deu a título gratuito ou 
oneroso. 

 



Neste diapasão, insta sublinhar que o artigo 138 do CTN, ao 
propiciar ao contribuinte sanar espontaneamente a infração cometida e, se for o caso, 
efetuar o pagamento do tributo devido sem aplicação de multa punitiva, pressupõe um 
contexto em que há o cometimento de uma irregularidade e/ou ausência de recolhimento 
de imposto decorrente da ocorrência de um fato gerador. Descabido, portanto, invocar a 
inaplicabilidade do art. 138 do CTN ao caso quando sequer subsistem as condições 
materiais necessárias e suficientes à ocorrência do fato gerador. 

 
Cumpre reprisar que não há qualquer informação na 3ª alteração e 

consolidação contratual da empresa Construtora e Incorporadora Engebrax Ltda. que 
induza à presunção de que houve doação de quotas de Divino Marcos Alves para a 
cessionária Larissa Moreira Alves da Cunha.  

 
Tal presunção decorre única e exclusivamente do não atendimento 

da notificação fiscal para comprovação da onerosidade da transação. Todavia, entendo 
que a anexação neste feito dos elementos de prova acima mensurados afasta a 
presunção que ancora o lançamento.      

 
Outrossim, impende acentuar que como a cessão de quotas ocorreu 

em outubro de 2013, e o prazo final para apresentação da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física ano base 2013 foi 30/04/2014, data em que houve a apresentação 
da declaração pela recorrente (fls. 66), o argumento de perda da espontaneidade fragiliza-
se ainda mais, haja vista que estando a DIRPF sujeita à disciplina normativa da legislação 
federal, evidentemente que não se pode exigir do contribuinte que providenciasse a 
apresentação antecipada da referida declaração visando fazer prova junto ao Fisco 
Estadual e usufruir do benefício da espontaneidade. 

 
Com efeito, da detida análise dos autos infere-se que o conjunto 

probatório se apresenta suficiente para comprovar que a cessão de quotas não se operou 
a título gratuito, mas sim oneroso, circunstância apta a afastar a hipótese de incidência do 
Imposto sobre Transmissão causa Mortis e Doação - ITCD. 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe 

provimento para reformar a decisão singular e considerar improcedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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I. O art. 4º, inc. I, alínea "B", item "8", da Lei n.º 13.266/98, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, atribui competência ao 
Auditor Fiscal da Receita Estadual para proceder ao lançamento 
do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos. 
 
II. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito (Art. 72 do CTE). 
 
III. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente (Art. 72, § 1º, do CTE). 
   
IV. A cessão de quotas de ascendente para descendente em que 
o cessionário não comprova o pagamento por meio de recursos 
próprios caracteriza doação. 
 
V. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável o doador ou o cedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, que votou pela improcedência. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo deixou de recolher o 
imposto sobre transmissão causa mortis e doação – ITCD referente ao recebimento em 
doação de quotas de capital da sociedade empresária PNEUS VISA LTDA feita por JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA, conforme consta da vigésima sétima alteração contratual. 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 72 e 77 da Lei 11.651/91 

combinado com os arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade proposta é a tipificada no art. 89, II, do CTE com redação 

conferida pela Lei nº 13.772/2000. 
 
Os autos estão instruídos com: Notas Explicativas, Ordem de 

Serviço, cópias das Notificações Fiscais nºs 0815-2014 e 1020-2014, resposta à 
Notificação Fiscal nº 0815/2014, cópia da vigésima alteração contratual, registrada na 
JUCEG em 03/03/2012, Balanço Patrimonial, exercício 2011, cópias de avaliação de 
imóveis, com respectivos boletos de IPTU e escrituras públicas, Tabela de Variação do 
Índice IGPD-I e Demonstrativo de Avaliação da Empresa – DAE. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído. Alegou, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva do solidário, visto que o negócio jurídico objeto do auto 
de infração não se refere à doação. Requereu sua exclusão do polo passivo da lide. 
Quanto ao mérito, sustentou que o negócio jurídico se refere a operação de compra e 
venda de quotas; que a autoridade fiscal presumiu tratar-se de doação pelo fato de ter 
sido realizado entre familiares; que a compradora (impugnante) possuía recursos no ano 
de 2012, por ser sócia de outras empresas; que o vendedor (solidário) informou em sua 
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2013, ano-calendário 2012, o ganho de capital na 
venda das quotas para a impugnante. Anexou aos autos cópias DIRPF do solidário e 
cópias dos livros Razão Analítico das empresas DNA Transportes e Serviços Ltda., Pneus 
Visa Ltda., e Goiás Britas Ltda., demonstrando retiradas feitas pelo impugnante. Requereu 
a improcedência da autuação. 

 
Asseverou, por fim, que a base de cálculo foi inflada, de forma 

irregular, no valor de R$ 1.370.358,97 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos); que a reavaliação do Ativo não 
Circulante pretendida pela fiscalização tem que ser, necessariamente, baseada em 
normas e princípios contábeis; que, conforme a Lei 13.266/98, a autoridade lançadora não 
possui competência para exame de livros contábeis. Requer seja declarada nula a parte 
da base de cálculo inflada, tendo em vista que o procedimento foi realizado em 
desobediência aos preceitos legais e contábeis e levado a efeito por autoridade 
incompetente. 

 
Submetido o feito à apreciação na instância singular, o julgador 

conheceu das razões apresentas na impugnação negou-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade por incompetência funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide 
do solidário e, no mérito, julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimados os autuados apresenta, em peça conjunta, 

recurso voluntário reiterando os mesmos argumentos deduzidos na fase inaugural. 
 
É, em síntese, o relatório. 



 
V   O   T   O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o Fisco acusa o sujeito 

passivo de ter deixado de recolher o imposto sobre transmissão causa mortis e doação – 
ITCD referente a quotas de capital da PNEUS VISA LTDA recebidas de JOSÉ BATISTA 
DE OLIVEIRA, que figura no polo passivo na qualidade de solidário. 

 
De início, no que concerne à preliminar de nulidade do lançamento 

por incompetência funcional, cumpre salientar que a fundamentação legal para 
sustentação da competência funcional da autoridade autuante reside no art. 4º, inc. I, 
alínea “B”, item 8, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na redação em vigor a partir de 01.06.2010, 
dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

8. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, em 28.04.2015, a autoridade fiscal subscritora da exordial possuía plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo do lançamento, nos termos dos 
preceitos normativos supramencionados. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário, o procedimento 

fiscal foi levado a efeito com observância do disposto no inciso I do art. 82 da Lei 
11.651/91:  

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável:  
I - o doador ou o cedente;  
 

Demonstrado que a inclusão na lide do solidário, na qualidade de 
doador, está em consonância com o preceito normativo supratranscrito, rejeito o pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem apreciadas, a questão central deste processo consiste em determinar se a cessão 
de quotas objeto deste lançamento ocorreu a título gratuito ou oneroso. 

 
Com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, o Imposto 

sobre Transmissão causa Mortis e Doação - ITCD, de competência dos Estados 
Federados e do Distrito Federal passou a incidir sobre bens (móveis e imóveis) ou direitos.  

 



Veja-se o inteiro teor do art. 155, inciso I e § 1º, in verbis:  
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
[...] 
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado 
da situação do bem, ou ao Distrito Federal  
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde 
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;  
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:  
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;  
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 
inventário processado no exterior;  
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;  
 

Analisando o ITCD à luz das disposições constitucionais, a 
professora Regina Celi Pedrotti Vespero Fernandes, em seu livro Impostos sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, assim se manifesta:  

 
“Da análise dos dispositivos constitucionais em vigência, podemos observar 
que houve uma redução da competência dos Estados-membros em razão 
da  
transferência da competência impositiva do imposto sobre transmissão de 
bens imóveis a título oneroso aos Municípios. Mas essa redução foi 
compensada pelo legislador constitucional ao ampliar a competência 
estadual e distrital para a tributação da transmissão de bens e direitos 
móveis a título gratuito causa mortis e intervivos (doação). “ 
 

No Estado de Goiás, a Lei n.º 11.651/91, citada no Auto de Infração, 
trata da disciplina o ITCD. Segundo dispõe o artigo 72 da Lei n.º 11.651/91 o ITCD incide:  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...] 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 
 

Pode-se concluir, portanto, a teor do texto constitucional e da 
legislação do Estado de Goiás, que o aspecto material do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis, especificamente, é a transmissão, por sucessão ou a título gratuito, de 
quaisquer bens ou direitos.  

 
É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de 

legitimidade. Assim, “presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 
contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo’ 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 423). 

 



Isso não significa que o contribuinte não possa elidir a presunção por 
meio de apresentação de provas idôneas. 

 
Desse modo, o ônus da prova voltada à desconstituição da higidez 

do auto de infração recai sobre o contribuinte. Neste sentido a solução da controvérsia 
depende da análise das provas documentais carreadas aos autos, com a finalidade de 
determinar se o lançamento sob apreciação merece prosperar. 

 
No caso destes autos, a presunção de doação exsurgiu da 

informação constante da 27º alteração contratual da sociedade empresarial Pneus Visa 
Ltda., empresa familiar, em que o sócio José Batista de Moura se retirou da sociedade 
transferindo a totalidade de suas quotas a seus três filhos. 

 
Notificada, a donatária assevera que as quotas objeto da autuação 

não lhe foram doadas, mas sim compradas de seu pai. Apresentou impugnação anexando 
cópias da declaração do imposto de renda afirmando que a transação foi onerosa, que 
possuía capacidade financeira para honrar a operação, cujos recursos teriam origem na 
distribuição de lucros recebidos de empresas de que participava e devidamente 
escriturados nos registros contábeis destas. 

 
Da detida análise das constitutivas destes autos contata-se que o 

cerne da questão posta sob julgamento não consiste em perquirir se o cessionário das 
quotas possuía lastro financeiro para suportar o custo de aquisição das quotas 
empresariais que lhe foram cedidas, mas sim verificar se há nestes autos comprovação da 
efetividade da entrega dos recursos do cessionário ao cedente, em face dos vultosos 
recursos envolvidos na suposta transação onerosa operada entre pai filho. 

 
A alegada alienação das quotas do genitor para os três decentes 

perfez, em 2012, a vultosa quantia de R$ 2.115.000,00, sendo que até o momento não há 
notícias nos autos sobre a forma como ocorreu o pagamento.   

 
Saliente-se que o único elemento de prova apresentado até o 

momento cinge-se às cópias da declaração retificadora do imposto de renda do 
patriarca/cedente, ano-calendário 2012, que por sinal não indicam o momento da 
apresentação da retificação ante a falta de juntada do recibo de entrega, na qual é 
declarado um ganho de capital “zero”. 

 
Não obstante as incongruências acima apontadas, o deslinde desta 

contenda demanda providência singela, bastando aos autuados, no exercício da inversão 
do ônus da prova, apresentarem os comprovantes do dispêndio dos recursos utilizados na 
aquisição das quotas objeto do lançamento pelo cessionário, visando refutar, assim, a 
presunção de doação que ancora o trabalho fiscal, e que poderão ser apresentados ainda 
quando da interposição de recurso à instância superior. 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência 
funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, confirmar a 
decisão singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. REJEITADA. 
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. 
OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO. REJEITADO. DECISÃO 
NÃO UNÂNIME. 
 
I. O art. 4º, inc. I, alínea "B", item "8", da Lei n.º 13.266/98, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, atribui competência ao 
Auditor Fiscal da Receita Estadual para proceder ao lançamento 
do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos. 
 
II. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito (Art. 72 do CTE). 
 
III. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente (Art. 72, § 1º, do CTE). 
   
IV. A cessão de quotas de ascendente para descendente em que 
o cessionário não comprova o pagamento por meio de recursos 
próprios caracteriza doação. 
 
V. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável o doador ou o cedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista,  Aguinaldo Fernandes de Melo e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, que votou pela improcedência. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo deixou de recolher o 
imposto sobre transmissão causa mortis e doação – ITCD referente ao recebimento em 
doação de quotas de capital da sociedade empresária PNEUS VISA LTDA feita por JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA, conforme consta da vigésima sétima alteração contratual. 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 72 e 77 da Lei 11.651/91 

combinado com os arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade proposta é a tipificada no art. 89, II, do CTE com redação 

conferida pela Lei nº 13.772/2000. 
 
Os autos estão instruídos com: Notas Explicativas, Ordem de 

Serviço, cópias das Notificações Fiscais nºs 0815-2014 e 1020-2014, resposta à 
Notificação Fiscal nº 0815/2014, cópia da vigésima alteração contratual, registrada na 
JUCEG em 03/03/2012, Balanço Patrimonial, exercício 2011, cópias de avaliação de 
imóveis, com respectivos boletos de IPTU e escrituras públicas, Tabela de Variação do 
Índice IGPD-I e Demonstrativo de Avaliação da Empresa – DAE. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído. Alegou, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva do solidário, visto que o negócio jurídico objeto do auto 
de infração não se refere à doação. Requereu sua exclusão do polo passivo da lide. 
Quanto ao mérito, sustentou que o negócio jurídico se refere a operação de compra e 
venda de quotas; que a autoridade fiscal presumiu tratar-se de doação pelo fato de ter 
sido realizado entre familiares; que a compradora (impugnante) possuía recursos no ano 
de 2012, por ser sócia de outras empresas; que o vendedor (solidário) informou em sua 
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2013, ano-calendário 2012, o ganho de capital na 
venda das quotas para a impugnante. Anexou aos autos cópias DIRPF do solidário e 
cópias dos livros Razão Analítico das empresas DNA Transportes e Serviços Ltda., Pneus 
Visa Ltda., e Goiás Britas Ltda., demonstrando retiradas feitas pelo impugnante. Requereu 
a improcedência da autuação. 

 
Asseverou, por fim, que a base de cálculo foi inflada, de forma 

irregular, no valor de R$ 1.370.358,97 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos); que a reavaliação do Ativo não 
Circulante pretendida pela fiscalização tem que ser, necessariamente, baseada em 
normas e princípios contábeis; que, conforme a Lei 13.266/98, a autoridade lançadora não 
possui competência para exame de livros contábeis. Requer seja declarada nula a parte 
da base de cálculo inflada, tendo em vista que o procedimento foi realizado em 
desobediência aos preceitos legais e contábeis e levado a efeito por autoridade 
incompetente. 

 
Submetido o feito à apreciação na instância singular, o julgador 

conheceu das razões apresentas na impugnação negou-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade por incompetência funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide 
do solidário e, no mérito, julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimados os autuados apresenta, em peça conjunta, 

recurso voluntário reiterando os mesmos argumentos deduzidos na fase inaugural. 
 
É, em síntese, o relatório. 



 
V   O   T   O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o Fisco acusa o sujeito 

passivo de ter deixado de recolher o imposto sobre transmissão causa mortis e doação – 
ITCD referente a quotas de capital da PNEUS VISA LTDA recebidas de JOSÉ BATISTA 
DE OLIVEIRA, que figura no polo passivo na qualidade de solidário. 

 
De início, no que concerne à preliminar de nulidade do lançamento 

por incompetência funcional, cumpre salientar que a fundamentação legal para 
sustentação da competência funcional da autoridade autuante reside no art. 4º, inc. I, 
alínea “B”, item 8, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na redação em vigor a partir de 01.06.2010, 
dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal d 
o Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

8. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, em 28.04.2015, a autoridade fiscal subscritora da exordial possuía plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo do lançamento, nos termos dos 
preceitos normativos supramencionados. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário, o procedimento 

fiscal foi levado a efeito com observância do disposto no inciso I do art. 82 da Lei 
11.651/91:  

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável:  
I - o doador ou o cedente;  
 

Demonstrado que a inclusão na lide do solidário, na qualidade de 
doador, está em consonância com o preceito normativo supratranscrito, rejeito o pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem apreciadas, a questão central deste processo consiste em determinar se a cessão 
de quotas objeto deste lançamento ocorreu a título gratuito ou oneroso. 

 
Com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, o Imposto 

sobre Transmissão causa Mortis e Doação - ITCD, de competência dos Estados 
Federados e do Distrito Federal passou a incidir sobre bens (móveis e imóveis) ou direitos.  

 



Veja-se o inteiro teor do art. 155, inciso I e § 1º, in verbis:  
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
[...] 
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado 
da situação do bem, ou ao Distrito Federal  
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde 
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;  
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:  
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;  
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 
inventário processado no exterior;  
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;  
 

Analisando o ITCD à luz das disposições constitucionais, a 
professora Regina Celi Pedrotti Vespero Fernandes, em seu livro Impostos sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, assim se manifesta:  

 
“Da análise dos dispositivos constitucionais em vigência, podemos observar 
que houve uma redução da competência dos Estados-membros em razão 
da  
transferência da competência impositiva do imposto sobre transmissão de 
bens imóveis a título oneroso aos Municípios. Mas essa redução foi 
compensada pelo legislador constitucional ao ampliar a competência 
estadual e distrital para a tributação da transmissão de bens e direitos 
móveis a título gratuito causa mortis e intervivos (doação). “ 
 

No Estado de Goiás, a Lei n.º 11.651/91, citada no Auto de Infração, 
trata da disciplina o ITCD. Segundo dispõe o artigo 72 da Lei n.º 11.651/91 o ITCD incide:  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...] 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 
 

Pode-se concluir, portanto, a teor do texto constitucional e da 
legislação do Estado de Goiás, que o aspecto material do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis, especificamente, é a transmissão, por sucessão ou a título gratuito, de 
quaisquer bens ou direitos.  

 
É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de 

legitimidade. Assim, “presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 
contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo’ 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 423). 

 



Isso não significa que o contribuinte não possa elidir a presunção por 
meio de apresentação de provas idôneas. 

 
Desse modo, o ônus da prova voltada à desconstituição da higidez 

do auto de infração recai sobre o contribuinte. Neste sentido a solução da controvérsia 
depende da análise das provas documentais carreadas aos autos, com a finalidade de 
determinar se o lançamento sob apreciação merece prosperar. 

 
No caso destes autos, a presunção de doação exsurgiu da 

informação constante da 27º alteração contratual da sociedade empresarial Pneus Visa 
Ltda., empresa familiar, em que o sócio José Batista de Moura se retirou da sociedade 
transferindo a totalidade de suas quotas a seus três filhos. 

 
Notificada, a donatária assevera que as quotas objeto da autuação 

não lhe foram doadas, mas sim compradas de seu pai. Apresentou impugnação anexando 
cópias da declaração do imposto de renda afirmando que a transação foi onerosa, que 
possuía capacidade financeira para honrar a operação, cujos recursos teriam origem na 
distribuição de lucros recebidos de empresas de que participava e devidamente 
escriturados nos registros contábeis destas. 

 
Da detida análise das constitutivas destes autos contata-se que o 

cerne da questão posta sob julgamento não consiste em perquirir se o cessionário das 
quotas possuía lastro financeiro para suportar o custo de aquisição das quotas 
empresariais que lhe foram cedidas, mas sim verificar se há nestes autos comprovação da 
efetividade da entrega dos recursos do cessionário ao cedente, em face dos vultosos 
recursos envolvidos na suposta transação onerosa operada entre pai filho. 

 
A alegada alienação das quotas do genitor para os três decentes 

perfez, em 2012, a vultosa quantia de R$ 2.115.000,00, sendo que até o momento não há 
notícias nos autos sobre a forma como ocorreu o pagamento.   

 
Saliente-se que o único elemento de prova apresentado até o 

momento cinge-se às cópias da declaração retificadora do imposto de renda do 
patriarca/cedente, ano-calendário 2012, que por sinal não indicam o momento da 
apresentação da retificação ante a falta de juntada do recibo de entrega, na qual é 
declarado um ganho de capital “zero”. 

 
Não obstante as incongruências acima apontadas, o deslinde desta 

contenda demanda providência singela, bastando aos autuados, no exercício da inversão 
do ônus da prova, apresentarem os comprovantes do dispêndio dos recursos utilizados na 
aquisição das quotas objeto do lançamento pelo cessionário, visando refutar, assim, a 
presunção de doação que ancora o trabalho fiscal, e que poderão ser apresentados ainda 
quando da interposição de recurso à instância superior. 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência 
funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, confirmar a 
decisão singular que considerou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01358/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. REJEITADA. 
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. 
OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PROCEDÊNCIA 
DO LANÇAMENTO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO. REJEITADO. DECISÃO 
NÃO UNÂNIME. 
 
I. O art. 4º, inc. I, alínea "B", item "8", da Lei n.º 13.266/98, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, atribui competência ao 
Auditor Fiscal da Receita Estadual para proceder ao lançamento 
do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos. 
 
II. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito (Art. 72 do CTE). 
 
III. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente (Art. 72, § 1º, do CTE). 
   
IV. A cessão de quotas de ascendente para descendente em que 
o cessionário não comprova o pagamento por meio de recursos 
próprios caracteriza doação. 
 
V. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável o doador ou o cedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, que votou pela improcedência. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo deixou de recolher o 
imposto sobre transmissão causa mortis e doação – ITCD referente ao recebimento em 
doação de quotas de capital da sociedade empresária PNEUS VISA LTDA feita por JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA, conforme consta da vigésima sétima alteração contratual. 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 72 e 77 da Lei 11.651/91 

combinado com os arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade proposta é a tipificada no art. 89, II, do CTE com redação 

conferida pela Lei nº 13.772/2000. 
 
Os autos estão instruídos com: Notas Explicativas, Ordem de 

Serviço, cópias das Notificações Fiscais nºs 0815-2014 e 1020-2014, resposta à 
Notificação Fiscal nº 0815/2014, cópia da vigésima alteração contratual, registrada na 
JUCEG em 03/03/2012, Balanço Patrimonial, exercício 2011, cópias de avaliação de 
imóveis, com respectivos boletos de IPTU e escrituras públicas, Tabela de Variação do 
Índice IGPD-I e Demonstrativo de Avaliação da Empresa – DAE. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em Primeira Instância, por meio de procurador devidamente constituído. Alegou, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva do solidário, visto que o negócio jurídico objeto do auto 
de infração não se refere à doação. Requereu sua exclusão do polo passivo da lide. 
Quanto ao mérito, sustentou que o negócio jurídico se refere a operação de compra e 
venda de quotas; que a autoridade fiscal presumiu tratar-se de doação pelo fato de ter 
sido realizado entre familiares; que a compradora (impugnante) possuía recursos no ano 
de 2012, por ser sócia de outras empresas; que o vendedor (solidário) informou em sua 
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2013, ano-calendário 2012, o ganho de capital na 
venda das quotas para a impugnante. Anexou aos autos cópias DIRPF do solidário e 
cópias dos livros Razão Analítico das empresas DNA Transportes e Serviços Ltda., Pneus 
Visa Ltda., e Goiás Britas Ltda., demonstrando retiradas feitas pelo impugnante. Requereu 
a improcedência da autuação. 

 
Asseverou, por fim, que a base de cálculo foi inflada, de forma 

irregular, no valor de R$ 1.370.358,97 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos); que a reavaliação do Ativo não 
Circulante pretendida pela fiscalização tem que ser, necessariamente, baseada em 
normas e princípios contábeis; que, conforme a Lei 13.266/98, a autoridade lançadora não 
possui competência para exame de livros contábeis. Requer seja declarada nula a parte 
da base de cálculo inflada, tendo em vista que o procedimento foi realizado em 
desobediência aos preceitos legais e contábeis e levado a efeito por autoridade 
incompetente. 

 
Submetido o feito à apreciação na instância singular, o julgador 

conheceu das razões apresentas na impugnação negou-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade por incompetência funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide 
do solidário e, no mérito, julgar procedente o lançamento. 

 
Novamente intimados os autuados apresenta, em peça conjunta, 

recurso voluntário reiterando os mesmos argumentos deduzidos na fase inaugural. 
 
É, em síntese, o relatório. 



 
V   O   T   O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o Fisco acusa o sujeito 

passivo de ter deixado de recolher o imposto sobre transmissão causa mortis e doação – 
ITCD referente a quotas de capital da PNEUS VISA LTDA recebidas de JOSÉ BATISTA 
DE OLIVEIRA, que figura no polo passivo na qualidade de solidário. 

 
De início, no que concerne à preliminar de nulidade do lançamento 

por incompetência funcional, cumpre salientar que a fundamentação legal para 
sustentação da competência funcional da autoridade autuante reside no art. 4º, inc. I, 
alínea “B”, item 8, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na redação em vigor a partir de 01.06.2010, 
dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

8. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, em 28.04.2015, a autoridade fiscal subscritora da exordial possuía plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo do lançamento, nos termos dos 
preceitos normativos supramencionados. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do solidário, o procedimento 

fiscal foi levado a efeito com observância do disposto no inciso I do art. 82 da Lei 
11.651/91:  

 
Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD 
devido pelo contribuinte ou responsável:  
I - o doador ou o cedente;  
 

Demonstrado que a inclusão na lide do solidário, na qualidade de 
doador, está em consonância com o preceito normativo supratranscrito, rejeito o pedido de 
exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem apreciadas, a questão central deste processo consiste em determinar se a cessão 
de quotas objeto deste lançamento ocorreu a título gratuito ou oneroso. 

 
Com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, o Imposto 

sobre Transmissão causa Mortis e Doação - ITCD, de competência dos Estados 
Federados e do Distrito Federal passou a incidir sobre bens (móveis e imóveis) ou direitos.  

 



Veja-se o inteiro teor do art. 155, inciso I e § 1º, in verbis:  
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
[...] 
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:  
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado 
da situação do bem, ou ao Distrito Federal  
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde 
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao 
Distrito Federal;  
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:  
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;  
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 
inventário processado no exterior;  
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;  
 

Analisando o ITCD à luz das disposições constitucionais, a 
professora Regina Celi Pedrotti Vespero Fernandes, em seu livro Impostos sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, assim se manifesta:  

 
“Da análise dos dispositivos constitucionais em vigência, podemos observar 
que houve uma redução da competência dos Estados-membros em razão 
da  
transferência da competência impositiva do imposto sobre transmissão de 
bens imóveis a título oneroso aos Municípios. Mas essa redução foi 
compensada pelo legislador constitucional ao ampliar a competência 
estadual e distrital para a tributação da transmissão de bens e direitos 
móveis a título gratuito causa mortis e intervivos (doação). “ 
 

No Estado de Goiás, a Lei n.º 11.651/91, citada no Auto de Infração, 
trata da disciplina o ITCD. Segundo dispõe o artigo 72 da Lei n.º 11.651/91 o ITCD incide:  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 
[...] 
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 
 

Pode-se concluir, portanto, a teor do texto constitucional e da 
legislação do Estado de Goiás, que o aspecto material do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis, especificamente, é a transmissão, por sucessão ou a título gratuito, de 
quaisquer bens ou direitos.  

 
É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de 

legitimidade. Assim, “presumem-se verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 
contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo’ 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 423). 

 



Isso não significa que o contribuinte não possa elidir a presunção por 
meio de apresentação de provas idôneas. 

 
Desse modo, o ônus da prova voltada à desconstituição da higidez 

do auto de infração recai sobre o contribuinte. Neste sentido a solução da controvérsia 
depende da análise das provas documentais carreadas aos autos, com a finalidade de 
determinar se o lançamento sob apreciação merece prosperar. 

 
No caso destes autos, a presunção de doação exsurgiu da 

informação constante da 27º alteração contratual da sociedade empresarial Pneus Visa 
Ltda., empresa familiar, em que o sócio José Batista de Moura se retirou da sociedade 
transferindo a totalidade de suas quotas a seus três filhos. 

 
Notificada, a donatária assevera que as quotas objeto da autuação 

não lhe foram doadas, mas sim compradas de seu pai. Apresentou impugnação anexando 
cópias da declaração do imposto de renda afirmando que a transação foi onerosa, que 
possuía capacidade financeira para honrar a operação, cujos recursos teriam origem na 
distribuição de lucros recebidos de empresas de que participava e devidamente 
escriturados nos registros contábeis destas. 

 
Da detida análise das constitutivas destes autos contata-se que o 

cerne da questão posta sob julgamento não consiste em perquirir se o cessionário das 
quotas possuía lastro financeiro para suportar o custo de aquisição das quotas 
empresariais que lhe foram cedidas, mas sim verificar se há nestes autos comprovação da 
efetividade da entrega dos recursos do cessionário ao cedente, em face dos vultosos 
recursos envolvidos na suposta transação onerosa operada entre pai filho. 

 
A alegada alienação das quotas do genitor para os três decentes 

perfez, em 2012, a vultosa quantia de R$ 2.115.000,00, sendo que até o momento não há 
notícias nos autos sobre a forma como ocorreu o pagamento.   

 
Saliente-se que o único elemento de prova apresentado até o 

momento cinge-se às cópias da declaração retificadora do imposto de renda do 
patriarca/cedente, ano-calendário 2012, que por sinal não indicam o momento da 
apresentação da retificação ante a falta de juntada do recibo de entrega, na qual é 
declarado um ganho de capital “zero”. 

 
Não obstante as incongruências acima apontadas, o deslinde desta 

contenda demanda providência singela, bastando aos autuados, no exercício da inversão 
do ônus da prova, apresentarem os comprovantes do dispêndio dos recursos utilizados na 
aquisição das quotas objeto do lançamento pelo cessionário, visando refutar, assim, a 
presunção de doação que ancora o trabalho fiscal, e que poderão ser apresentados ainda 
quando da interposição de recurso à instância superior. 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência 
funcional, rejeitar o pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, confirmar a 
decisão singular que considerou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01383/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Exigência de imposto em doação presumida 
pela falta de provas de negócio jurídico. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Sem prova da materialidade de realização de negócio jurídico de 
alienação, resta caracterizada a doação, sendo então devido o 
ITCD sobre tal operação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver deixado de 

recolher ITCD referente a doação recebida de sua filha, ANA HELOYSA CONSTANTE, 

referente a 5.000.000 de quotas de capital social, conforme oitava alteração do contrato 

social da empresa Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil Ltda, cláusula segunda, 

homologada pela junta comercial do Estado de Goiás na mesma data da ocorrência do 

fato gerador. Cada quota foi ajustada ao valor de mercado ao preço de R$ 2,676, 

resultando base de cálculo de R$ 13.380.000,00. 

Na qualidade de solidária nos autos, a doadora, Sra. ANNA 

HELOYSA CONSTANTE, fora responsabilizada, nos termos do art. 82, I do CTE. 

Junta documentos aos autos (fls. 03/69). 

Intimado (fls. 70/73), o sujeito passivo principal interpõe Impugnação 

a Primeira Instância (fls. 76/79), pede, ao final, a improcedência do lançamento. Junta 

documentos (fls. 80/148). Sendo lavrado o termo de revelia do solidário (fls. 149). 



Submetidos os autos ao Julgador singular, este resolve por baixar 

os autos em diligência, no escopo de que o sujeito passivo comprove o pagamento da 

segunda parcela da compra das 2.500.000 quotas, à MCLG EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, realizada em 15/06/11 pelo sócio WILSON CONSTANTE, 

conforme afirmado nos documentos anexados (fls. 115, 123, 140 e 141) 

A título de atendimento, o sujeito passivo juntou cópia do recibo de 

pagamento, no valor de R$ 215.789,06, à MCLG EMPREENDIMENTOS,(fls. 157). 

Em nova apreciação, o Julgador singular determina revisão nos 

autos, encaminhando-os à Coordenação do ITCD, com o propósito de que se analise os 

documentos apresentados pela defesa, em especial, a cópia do contrato de cessão de 

participação societária de ANNA HELOYSA CONSTANTE para o autuado, no qual consta 

que este último assumiu a dívida com a MCLG EMPREENDIMENTOS LTDA. 

                                 A Autoridade Fiscal revisora, via Despacho nº 418/12-GEAF, 

ponderou o seguinte:  

= Que o contrato particular de cessão de participação societária, 

celebrado entre a Sra. ANNA HELOYSA e a MCLG, e o instrumento particular de cessão 

de participação societária, celebrado entre aquela e o seu genitor, autuado, não operam 

efeitos a terceiros, uma vez que estão desprovidos de registro público, não fazendo prova 

junto à SEFAZ pois lhe falta a publicidade, a data da validade do fato gerador (que seria a 

do registro). 

Tais documentos somente poderiam ser reconhecidos neste 

processo se estivessem registrados antes das primeiras notificações fiscais que deram 

origem à autuação, conforme art. 221 do Código Civil. 

= Afirma que o prazo entre a data do registro na JUCEG da 8ª 

alteração contratual que concretizou a doação registrada em 18/06/10 (fls. 29) e a data 

do registro da 9ª alteração, onde houve a cessão de 50% das quotas para a ACHÉ, 

registrada em 26/08/10 (fls. 54), ocorreu em dois meses e nove dias e não em seis 

meses, como declarou a defesa. 

= Faz juntar nos autos outro contrato particular de cessão de ágio 

de quotas, também assinado em 03/03/10, no qual consta que o valor a ser pago à 

MCLG, acrescido do ágio, foi na verdade de R$ 11.585.388,00 e não de R$ 7.500.000,00, 

como afirmou a defesa. A esse fato se soma a informação de que o registro de tal 

transação se deu quase cinco meses antes da data da transação ocorrida com a ACHÉ. 



Intimados acerca do resultado da diligência (fls. 174/177), os 

autuados não se manifestaram. 

Conforme Sentença N° 2221/2012 (fls. 178/181), o juízo singular 

declara procedente o lançamento. 

Novamente intimado (fls. 182/183), Irresignado com a decisão 

proferida, o sujeito passivo principal retorna aos autos, via recurso voluntário (fls. 

186/189), pede, ao final, a improcedência do lançamento. 

Conforme Acórdão N° 1408/2013 (fls. 195/206), a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso, negar-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Intimado (fls. 207/208), o sujeito passivo apresenta Recurso ao 

Conselho Superior (fls. 211/217), alegando que o objeto da autuação é a cessão, em 08 

março de 2010, de 5.000.000 de quotas do capital social da sociedade Melcon do Brasil 

Ltda para o sócio Wilson Constante e, que merece os seguintes esclarecimentos:  

= das 5.000.000 de quotas negociadas, 2.500.000 quotas foram 

cedidas por doação, e o ITCD que foi parcialmente declarado e pago será 

complementado e o DARE juntado aos autos. Aduz que o restante das quotas cedidas, 

2.500.000 quotas, foram vendidas e serão pagas pela assunção da dívida com o ex-sócio 

MCLG – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e não devem integrar a base 

de cálculo para o ITCD. 

= alega que a tese da defesa é de que as cotas adquiridas da 

MCLG – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para pagamento em sete 

parcelas anuais não foram não foram doadas e sim revendidas para o seu pai, autuado, e 

o pagamento seria feito pela assunção da dívida com o vendedor. 

Cita-se que para a que a tese do autuante prevaleça, de que as 

2.500.000 cotas adquiridas da MCLG – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA também foram doadas para o seu pai, a srta. Anna Heloysa deveria, com os seus 

próprios recursos, realizar o pagamento das 7 parcelas anuais ao vendedor.  

Sustenta que a acusação fiscal de que houve a doação de 

5.000.000 de cotas e que o valor desta doação seria de R$ 13.380.000,00 não tem 

sentido, pois 2.500.000 foram adquiridas 5 dias antes da transferência e ainda não 

haviam sido pagas, portanto não integravam o patrimônio líquido da donatária, e o valor 

destas costas estão representados pelos contratos juntados pelo próprio fisco (fls. 



160/168); as outras 2.500.000 que já faziam parte do patrimônio da donatária, estas sim 

foram doadas, e o valor da doação deve ser exatamente igual ao valor das cotas 

revendidas, ou seja, R$ 3.681.796,00.  

Ao final, requer: procedência parcial da autuação adequando o seu 

valor para R$ 3.861.796,00, e ainda reconhecendo o pagamento do ITCD comprovado 

pelas DARES juntados. Junta documentos (fls. 218/249). 

É o relatório.  

Inicialmente cabe ressaltar a perfeição do trabalho sob o aspecto 

formal, inexiste qualquer vício dessa natureza dentro do processo administrativo 

tributário. Houve perfeita descrição da infração, as provas colacionadas se harmonizam 

perfeitamente com a acusação e sempre foi oferecido ao sujeito passivo oportunidade de 

produzir provas e oferecer argumentos em seu favor. Logo, rejeito qualquer arguição de 

insegurança na determinação posta pelo sujeito passivo.   

Sobre o mérito, percebe-se que a acusação posta pelo fisco é bem 

clara, a doação de ANNA HELOYSA CONSTANTE para seu pai, WILSON CONSTANTE, 

que é fato gerador do ITCD, e que não teria o respectivo imposto recolhido. 

A defesa então reconhece que metade das cotas, 2.500.000 (dois 

milhões e quinhentas mil) foram de fato doadas, mas o valor da cota é objetado pelo 

sujeito passivo. Além disso, a defesa informa que as outras cotas – 2.500.000 (dois 

milhões e quinhentas mil) foram vendidas ao pai, e que a forma do pagamento dessas 

cotas foi a assunção de uma dívida junto à MELCON EMPREENDIMENTOS que tinha 

por seu pai. 

A partir desse fato houve a investigação em relação à comprovação 

do pagamento do pai e autuado aos credores da sua filha, a forma do suposto 

pagamento pelas cotas vendidas pela filha.  

No momento da diligência promovida na fase singular, alguns 

esclarecimentos foram bastante significativos. Em primeiro lugar gostaríamos de 

transcrever parte desse despacho nº 0418/2012 – GEAF (fls. 169/170). Vejamos a seguir: 

“Que o “Contrato Particular de Cessão de Participação 

Societária, Assunção de Responsabilidades e Demais Avenças” 

datado de 03/03/2010 celebrado entre Anna Heloysa Constante com 

a empresa MCLG Empreendimentos e Participações Ltda e o 

“Instrumento Particular de Cessão de Participação Societária” 



realizado entre a filha Anna Heloysa Constante e seu pai o autuado 

Wilson Constante datado de 8 de março de 2.010, não operam 

efeitos a terceiros, pois estão desprovidos de registro público e 

assim sendo, não fazem prova junto a Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás pois lhe falta publicidade, a data da validade do fato 

gerador (que seria a do registro) e assim sendo só poderia ser 

reconhecida neste processo caso estivesse registrado antes das 

primeiras notificações fiscais que deram origem à autuação, 

conforme reza o art. 221 do Código Civil verbis:  

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado 

por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 

obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem 

como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes 

registrado no registro público.” 

Diante do que foi posto, há duas questões a serem analisadas, a 

primeira diz respeito à efetividade da operação de venda de 2.500.000 cotas da sociedade 

de Anna Heloysa Constante para seu pai, e isso só seria comprovado mediante provas 

consistentes dessa operação. Cabe ressaltar que inicialmente houve omissão por parte do 

autuado em relação ao total da operação, mas após ser indagado pelo fisco em relação 

aos fatos, houve a confissão de que de fato a metade das cotas teria sido doada pela filha 

ao pai.  

A outra diz questão diz respeito à avaliação das cotas, o que só 

deveria ser objeto de investigação se não se der credibilidade aos argumentos postos pela 

defesa.  

Quanto ao primeiro aspecto, cabe então investigar todas as provas e 

evidências apresentadas pela defesa dentro do processo administrativo tributário.  

As provas trazidas pela defesa padecem de um vício significativo que 

lhes fragilizam de forma importante, pois os tais contratos nunca foram devidamente 

registrados.  

Outro aspecto que salta de dentro do processo e que fragiliza de 

forma contundente a tese da defesa é a cópia da 8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

SOCIAL da INDUSTRIA FARMACÊUTICA MELCON DO BRASIL LTDA – EPP (fls. 

124/139). Vejamos a sua redação, mais precisamente no item II (fls. 125): 

“(...) 



II – A sócia ANNA HELOYSA CONSTANTE, neste ato retira-se da 

sociedade cedendo e transferindo todas as suas quotas de capital ao Sr. 

WILSON CONSTANTE, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 

parcial de bens, industriário, com domicílio civil à Av. Belo Horizonte Qd.”F” 

\lt. “0” n.º 810 – Casa 01 – Vila Góis – Anápolis/GO – CEP 75.123-010. 

Natural da cidade de Anápolis/GO, nascido em 17/03/1953, filho de Antonio 

Constante e Ana Macedo Constante, Titular da CI/RG nº 164423 SSP/GO, 

CPF nº 020.181.951-15, que ora é admitido na sociedade, no total de 

5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00(Um real) 

cada, equivalentes a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda 

corrente do país, dando a sócia cedente ANNA HELOYSA CONSTANTE, 

neste contrato, plena e geral quitação.”      

 

Analisando o texto acima, não resta a menor dúvida sobre a doação 

das cotas, e a forma peremptória como ANNA HELOYSA CONSTANTE declara 

expressamente dar quitação plena e geral aos atos realizados em função da doação 

informada.  

Cessão é totalmente diferente de venda, alienação, assunção de 

dívidas ou situações com essa característica.  

Por que não houve nessa alteração contratual referência à tal 

assunção de dívida que WILSON CONSTANTE teria assumido para pagar a suposta 

compra de quotas? É interessante notar que a data informada no INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CESSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (fls. 140/141) da suposta 

cessão de participação societária informa a data de 08 de março de 2.010.  

Também observando a 9ª alteração contratual anexada aos autos 

(fls. 143), percebe-se que WILSON CONSTANTE cede e transfere à ACHÉ 

LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A metade das quotas que possuía. Demonstrando 

de forma clara que era possuidor livre e desonerado de 5.000.000 (cinco milhões) de 

quotas da empresa.  

No contrato social em momento algum se faz referência à dívidas 

que WILSON CONSTANTE teria com ANNA HELOYSA CONSTANTE.  

Também é relevante destacar que tudo acontece muito próximo. No 

dia 08/03/2.010 houve a compra das quotas da MCLG por parte de ANNA HELOYSA 

CONSTANTE, que foi registrada na Junta Comercial em 30/03/2.010 (fls. 113); a cessão 

das 5.000.000 (cinco milhões) de quotas de ANNA HELOYSA CONSTANTE para seu pai 



WILSON CONSTANTE em 09/03/2.010, sendo que o registro na Junta Comercial se deu 

22/06/2.010 (fls. 139). 

A partir daí se requereu provas dos alegados em relação ao 

pagamento dos valores por parte de WILSON CONSTANTE. Nenhum rastro de 

pagamento foi comprovado através de extratos bancários.  As únicas provas da 

materialidade dos tais pagamentos são notas promissórias anexadas (fls. 228, 231, 233, 

244, 246 e 248). Cabe ressaltar que não houve a apresentação de nenhum extrato do 

credor da dívida, MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A. É muito pouco 

comum o pagamento de valores tão altos e somente em espécie, não houve nenhum 

pagamento em depósitos bancários? Isso é absolutamente surreal trazendo o total 

comprometimento da credibilidade dos argumentos defensórios.  

Em relação à avaliação das quotas, cabe ressaltar o texto da decisão 

cameral que tratou da matéria, vejamos a sua redação:   

“Para se auferir o valor da base de cálculo nestes autos, o Fisco se norteou 

pelo negócio entabulado entre a ACHÉ LABORATÓRIOS e a MELCON DO 

BRASIL. 50% das quotas da MELCON foram adquiridas ao valor de R$ 

20.072.000,00, pagos à vista. O pagamento do saldo residual de R$ 

12.000.000,00 ficou condicionado ao lançamento de produtos novos pela 

MELCON, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme dispõem as 

demonstrações contábeis da adquirente, fls. 39. Nesse mesmo 

demonstrativo, em seu item 12, que discorre sobre o patrimônio intangível 

da empresa, menciona-se que o valor de R$ 13.901.000,00, representa 

“ágio proveniente da aquisição da Indústria Farmacêutica Melcon Ltda, em 

agosto de 2.010.”. Assevera-se, expressamente, que esse foi calculado 

como a diferença entre o valor de compra e valor contábil do patrimônio 

líquido da empresa adquirida” 

Logicamente esse valor corresponde ao resultado da expressão R$ 

20.072.000,00 – R$ 6.171.000,00.  

A ilação fiscal, portanto, parte do pressuposto de que o valor unitário de 

cada quota adquirida do capital social é fruto da divisão entre os R$ 

20.072.000,00 e o total de quotas adquiridas pela ACHÉ, o que resulta em 

R$ 2,676 como valor de mercado de cada quota.”  

Logo, está absolutamente coerente o valor calculado pelo fisco e 

posto como referência para o cálculo do valor do ITCD a ser exigido.  



Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso do contribuinte 

para o Conselho Pleno, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou 

procedente o auto de infração. Rejeito, também a preliminar posta pela defesa no 

momento do julgamento em que argui insegurança na determinação da infração.  

Cabe ressaltar que deve ser considerado valor de ITCD recolhido 

(fls. 254), para fins de extinção do crédito tributário.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01385/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Doação de numerário. Omissão no recolhimento 
do imposto. Procedente.  
 
A falta de comprovação, no curso do processo, de que não 
houve recebimento da doação, por si só, confirma a presunção 
estabelecida no lançamento do crédito tributário, suporta a 
confirmação da decisão proferida pela Primeira Instância e a 
declaração da procedência do auto de infração, visto a 
confirmação da ocorrência do fato gerador do ITCD. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a descrição de que o sujeito passivo deixou de recolher o Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos- ITCD no valor de 
R$8.000,00 (oito mil reais), referente à doação recebida no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), conforme consta na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 
DIRPF, do exercício de 2010, ano calendário de 2009, em anexo. Em consequência, o 
autuado deve recolher o tributo devido junto com os acréscimos das cominações legais. 

 
A infração tem abrigo nos arts. 72 e 77 da Lei nº 11.651/91, c/com os 

arts. 372, 373 e 376, inciso II do Decreto nº 4.852/97, enquanto que a penalidade proposta 
atende à prescrição do art. 89, inciso II do CTE. 

  
Os documentos de fls. 03 a 10 instruem o lançamento do crédito 

tributário. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo, fls. 14 e 15, impugna a 

exigência do crédito tributário e requer a sua improcedência sob a alegação de que 
efetivou a sua declaração do Imposto de Renda com erros, por não ter recebido doação, 
herança, etc. e que houve a retificação na data do dia 26/11/2014, depois da ciência do 
auto de infração. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
A instrução se fez com os documentos, fls.16 a 31. 
 



O julgador singular decide a ação com a declaração da procedência 
do auto de infração, fls. 33 a 40. 

 
Na forma legal, o sujeito passivo recorre da decisão proferida pela 

Primeira Instância, fls. 50 a 69, para alegar que houve desconsideração das provas 
instrutórias da peça defensória.  

 
Afirma que inexiste fato gerador do ITCD, fato comprovado com a 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física-DIRPF – erro na declaração, inexistência 
de doação, herança, mútuo que comprova com a retificação acostada ao processo. 

 
Acresce, fl. 56, que o equívoco na indicação do capital na DIRPF 

originária como doação, consistia no capital que o recorrente acumulou para formalização 
da sociedade empresarial, ocorrido efetivamente no ano de 2009. Este fato justifica a 
redução de capital para a aquisição de participação societária, constante na declaração do 
imposto de renda. 

  
Entende que o erro na declaração do imposto de renda foi sanado 

com a retificação da DIRPF e ao substituir a declaração original, a pretensão de 
exigibilidade do ITCD ficou prejudicada.  

 
A recorrente argumenta que nunca celebrou contrato de mútuo, 

empréstimos, ou pacto semelhante, pois, caso assim tivesse procedido, não haveria 
utilizado a tese defensória e a realidade seria outra.  

 
Ao final, requer a improcedência do lançamento do crédito tributário. 
 
Os documentos de fls. 70 a 77 instruem a peça recursal. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A sentença singular, fls. 33 a 40, estudou a causa da constituição do 

crédito tributário, relativo ao recebimento do valor de R$ 200.000,00, correspondente à 
doação, conforme descrito no auto de infração e decide pela procedência da ação fiscal. 

 
O entendimento esposado pelo julgador de Primeira Instância é que 

a simples tese defensória não convence para desfazer a presunção estabelecida nesta 
autuação por falta de provas e o erro no preenchimento da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física, bem como a ausência de prova de que possuía numerário 
suficiente para se tornar cotista de empresa jurídica e constante da referida DIRPF não 
afasta a causa da exigência do imposto exigido no lançamento fiscal. 

 
Além do que a tese de defesa não atende aos pressupostos 

necessários e suficientes para eliminar a causa da reclamação tributária, descrita no auto 
de infração. 

 
Ademais, considero fundamental a comprovação de que a retificação 

da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano base 2009, foi 
efetivada após a intimação de ciência do lançamento do crédito registrada no auto de 



infração, condição que me convence de que a decisão singular não se reforma neste 
julgamento cameral. 

 
Outro ponto que considero importante é que o recorrente não 

comprovou a origem do numerário, cuja finalidade foi a integralização do capital social da 
empresa identificada na peça contraditória. 

 
Para finalizar e ao votar esta autuação, decido conhecer do recurso, 

negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01411/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação tributária principal. Inventário e 
partilha amigável de bens. Avaliação procedida pela Fazenda 
Pública. Diferença apurada. Omissão de recolhimento do 
Imposto. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito (artigo 72, CTE); 
 
2. Discordando a Administração Tributária em relação ao valor 
atribuído aos bens pelo sujeito passivo, é lícito à Fazenda 
Pública Estadual promover nova avaliação e, constatando-se 
diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor atribuído 
aos bens, tendo sido oferecido, após notificação, oportunidade 
para o sujeito passivo efetuar o pagamento da diferença 
detectada, sem imposição de penalidade, e, não o fazendo, 
torna-se imperioso o lançamento do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 24 de dezembro de 2.009, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando do 
autuado ITCD na importância original de R$ 30.537,53 (trinta mil, quinhentos e trinta e 
sete reais e cinquenta e três centavos), incidente sobre o valor de R$ 763.438,25 
(setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 
centavos), correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação realizada pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, e o valor do quinhão constante da declaração 
do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo e demais documentos em 
anexo. Em consequência, cobra-se o imposto, acrescido das cominações legais. 



A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, caput, e 77, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os documentos constantes às fls. 
04/24, dentre os quais: Nota Explicativa; cópia do Ofício nº 287/2009 – PGE/RJ; 
Notificação Fiscal; Correção dos Valores da Notificação; e, cópias do Processo 
200402197466/0002 da 1ª Vara Cível da Comarca de Jataí. 

Devidamente intimado, conforme documentos às fls. 25/26, o 
autuado comparece ao feito com Impugnação às fls. 28/32, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que na data da ocorrência do fato gerador não existia a Instrução 
Normativa nº 704/04 – GSF, sendo que o valor da base de cálculo era o estabelecido em 
ato da Prefeitura Municipal, conforme previsto no § 3º, do artigo 377, do Código Tributário 
Estadual – CTE. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito da matéria. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 33/37. 

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

O julgador singular exara a Sentença nº 251/11 – JULP, fls. 39/41, na 
qual, resolve por acolher as razões apresentadas pelo autuado e julga pela sua 
improcedência. 

A Representação Fazendária, inconformada com a decisão, interpõe 
Recurso à Câmara Julgadora nº 223/11 – GRF-SR, fls. 47/48, no qual discorda do 
posicionamento do julgador singular, pois foi realizada uma avaliação pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí. Além do mais, percebe-se que em processos 
semelhantes relativos a outros herdeiros dos mesmos bens houve o julgamento, em 
instância singular, pela procedência do procedimento fiscal, conforme podemos ver nas 
Sentenças nºs 2.654/2.010 e 2.655/2.010, cópias anexas. 

Intimado para contraditar o Recurso Fazendário, fls. 50/51, o autuado 
apresenta sua manifestação, fls. 55/57, alegando, em síntese, que: Não existe óbice para 
a Fazenda Pública mudar seus critérios de avaliação, porém, os novos critérios não 
podem retroagir a fatos geradores pretéritos, e nem tampouco sem qualquer aviso ao 
contribuinte, ou seja, sem a publicação do novo critério, sob pena de se ferir vários 
princípios constitucionais como o da irretroatividade, da publicidade, da anterioridade. 
Fundamenta sua tese com jurisprudência do STJ. 

Indica, ainda, que o valor recolhido obedece aos valores estipulados 
pela Prefeitura de Jataí, o que, ao seu ver, encontra-se correto. 

Pede, assim, pela manutenção da decisão singular que considerou 
improcedente o lançamento. 

Exara-se, pela Terceira Câmara deste Conselho a Resolução nº 
15/2014, fls. 60/61, com o encaminhamento do processo à Regional de Jataí, com o 
escopo de que seja anexada aos autos a memória de cálculo por intermédio da qual se 
determinou como base de cálculo da propriedade rural arrolada o valor de R$ 
9.416.665,00 (nove milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais). 

O resultado da diligência se encontra consolidado no documento às 
fls. 64, exarado pela Agência Fazendária Especial de Mineiros, no qual o diligenciador 
esclarece que dado o lapso temporal decorrido desde o processamento do inventário da 
Sra. Patrocínia de Almeida Magalhães, não foi possível localizar a avaliação realizada 
pelo servidor desta Delegacia, uma vez que os documentos dessa natureza que se 
encontravam nos arquivos, até o ano de 2.006, foram expurgados, conforme atesta a 
Servidora do Setor de ITCD. 



O autuado, em sua manifestação a respeito do resultado da 
diligência, fls. 69/70, alega que o documento em questão nunca existiu, conforme já 
destacou desde o início. Informa que o que a Delegacia de Jataí fez foi aplicar os valores 
de uma pauta instituída posteriormente ao fato gerador, e publicada após o pagamento 
do imposto pelos herdeiros, situação que fere o princípio constitucional da irretroatividade 
das normas. Requer a manutenção da improcedência do auto de infração. 

Exara-se nova Resolução, fls. 72/73, encaminhando os autos à 
Coordenação do ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização – GEAF, 
determinando revisão de todo o trabalho, buscando, assim, apresentar o valor definitivo 
para o presente lançamento, inclusive, com acompanhamento de memória de cálculo. 

O resultado da revisão se encontra consolidado no Parecer Técnico 
nº 061 – CITCD / 2014, fls. 74/75, bem como nas cópias dos documentos e Laudo às fls. 
76/151, tendo sido destacado: “Procurando uma melhor definição para questão de 
valores, procedemos então uma nova avaliação que resultou no Laudo nº 058/2014 – 
CITCD (anexo), utilizando-se de ofertas de imóveis rurais encontradas nos classificados 
do jornal “O Popular” no ano de 2004, sem levarmos em conta as benfeitorias que 
poderiam ter sido efetuadas após o fato gerador. O valor encontrado foi de R$ 4.595,46 / 
ha, portanto, superior ao de R$ 3.636,34 / ha encontrado pelo avaliador na época e muito 
além do valor de R$ 1.307,61 declarado pelo contribuinte”.  

Concluindo o trabalho revisional, expede-se o Relatório Diligência nº 
0127/2014, fls. 152, no qual é indicado como valor correto da base de cálculo, à época do 
fato gerador, a importância de R$ 11.900.399,46 (onze milhões, novecentos mil, 
trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). 

Intimado do teor da revisão realizada, fls. 154/155, o autuado se 
manifesta a respeito, fls. 158/160, e, não concordando com o mesmo, destaca que o 
valor arrolado nos autos do inventário pelos herdeiros, foi informado pela própria 
funcionária da Secretaria da Fazenda, a qual, inclusive, firma declaração esclarecendo 
como encontrou o valor de R$ 1.277,87 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta 
e sete centavos), por hectare, e entregou o cálculo do valor do imposto que deveria ser 
recolhido. Destaca, outrossim, a metodologia utilizada para tal mister, asseverando, ao 
final, que o valor arrolado não foi, em hipótese alguma encontrado aleatoriamente, mas 
sim, com base em informação obtida junto ao órgão oficial, no qual deveria ser pago o 
imposto. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 161/167, 
incluindo-se a Declaração da funcionária da Delegacia Fiscal de Jataí. 

Pugna, por derradeiro, pela manutenção da improcedência do 
lançamento, por considerar que o valor correto já foi pago há mais de dez anos. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 

conforme consta às fls. 170, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo Conselheiro 
Relator. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Fazendário, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de 
infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2.149/2015, 
fls. 171/178. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso nº 61/2016 ao 
Conselho Superior, fls. 180/182, no qual, após historiar os fatos, assim como a legislação 
de regência para a matéria, pugna pela reforma da decisão cameral, por entender que não 
há que se falar em utilização da pauta de valores prevista na IN 704/04 – GSF, haja vista 
não se encontrar nos autos nenhuma citação por parte dos autuantes a seu respeito. 



Destaca: “Importante deixar claro que a possibilidade de o Fisco exigir complementação 
de diferença sempre existiu no CTE, estando claramente previsto no artigo 77, parágrafo 
1º, do CTE”. 

Afirma, ainda, que o fato do extravio da memória de cálculo utilizada 
para avaliação dos bens em questão à época da ocorrência do fato gerador, não se 
qualifica como suficiente para invalidar o lançamento, a se considerar que as avaliações 
posteriores, nesse sentido, indicaram valores superiores àquele. 

Assim, conclui, pleiteando a reforma da decisão cameral, e, por 
consequência, a procedência do lançamento. 

Intimado para, caso queira, contraditar o Recurso Fazendário, fls. 
184v e 185/187, o recorrido apresenta sua manifestação às fls. 191/194, no qual reitera 
todos os argumentos expendidos nas fases anteriores, e, assim, pugna pela manutenção 
da decisão cameral que manteve a improcedência do auto de infração declarada pelo 
julgador monocárpico. 

Este é o relatório. 
 

         

V O T O 

 

 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do Recurso Fazendário no que pertine ao 
mérito. 

 

                 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido, razão pela qual, em prefação, acolho as razões apresentadas pela 
Representação Fazendária. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, conjugados com os resultados das revisões 
realizadas, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, bem como da base de 
cálculo do tributo. 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa o artigo abaixo transcrito, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 



Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

 

Os argumentos expendidos pelo recorrido, em especial, de que os 
valores foram quantificados e formatados por funcionária da Regional de Jataí, e, portanto, 
corretos, inexistindo possibilidade de procedimento revisional, o que implicaria na 
irreversibilidade do lançamento tributário, não se sustenta. Entendo que, ainda que tenha 
havido aceitação do Fisco quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo passivo, a 
revisão ocorrida de ofício se apresenta juridicamente válida e correta, em face do Princípio 
da Indisponibilidade do crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do 
“aerarium” estadual, eventual conduta omissiva do servidor público que procedeu aos 
cálculos para o pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do 
imposto omitido, haja vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de 
não efetuar o seu recolhimento, nos termos da legislação vigente. 

Por oportuno e pertinente, destaco que o presente lançamento se 
insere em um rol de 08 (oito) autuações em desfavor dos herdeiros do espólio da Senhora 
Patrocínia de Almeida Magalhães, sendo que no julgamento de um deles, por este 
Conselho Superior, na data de 31 de outubro de 2.017, de número 3.0349417.921.46, a 
decisão, tomada por maioria de votos, foi, também, pela procedência do lançamento, 
tendo o Conselheiro Denilson Alves Evangelista elaborado o voto vencedor, cujas razões, 
por se coadunarem com as minhas, “mutatis mutandis”, tomo a liberdade de adotar, 
tornando-as parte deste Acórdão.  

 

“Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado 
de ter deixado de recolher o ITCD referente ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o montante no valor de R$ 
763.438,25, correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação 
realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão 
constante da declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo 
e demais documentos anexos à exordial. 

 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 
serem enfrentadas, constata-se que a motivação fática para o lançamento está 
concretizada nos autos pela diferença entre o valor atribuído aos bens pelo 
inventariante e o valor da avaliação procedida pela fiscalização, conforme laudo 
de avaliação. 

De início, insta ressaltar o disposto no inciso I do parágrafo único 
do art. 386 do Decreto nº 4.852/97 que, em caso de discordância da Fazenda 
Pública Estadual, quanto à avaliação dos bens imóveis, para fins da incidência do 
ITCD, assim preconiza: 

Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no 
Código de Processo Civil, a petição de inventário deve estar 



acompanhada da prova de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, 
art. 85). 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração 
Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, 
cabe à Fazenda Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo 
constatada diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor 
atribuído aos bens: 

I - Notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 
o pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, 
salvo nas hipóteses de dolo, simulação ou fraude; 

II - Efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada, caso 
não haja o pagamento no prazo estabelecido no inciso I. 

 

Compulsando os autos, infere-se que a notificação prévia exigida no 
preceito normativo supratranscrito se encontra anexada às fls. 08 dos autos, expedida 
com vista a propiciar ao contribuinte efetuar o recolhimento da diferença verificada pela 
Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. 

Observado o procedimento fiscal da notificação prévia (artigo 386, 
parágrafo único, incisos I e II, RCTE), ao contribuinte foi oportunizado exercer o direito que 
lhe é legalmente assegurado, ou seja, recolher de forma espontânea o imposto reclamado, 
no prazo de 20 (vinte) dias, sem imposição de penalidade, bem como, havendo 
discordância, contraditar a avaliação fazendária. 

Quanto ao mérito, consoante noticiado na nota explicativa, anexa à 
exordial, por ocasião da abertura do processo de inventário dos bens deixados por 
Patrocínia de Almeida Magalhães, não concordando com o valor atribuído aos bens pelo 
setor competente da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, o inventariante impetrou 
mandado de segurança visando recolher o ITCD de conformidade com o valor dos bens 
oferecidos pelos herdeiros/inventariante. 

Houve concessão da liminar autorizando o recolhimento, que foi feito 
no valor de R$ 135.447,53. 

Todavia, em 06/11/2009 foi encaminhado o Ofício n.º 287/2009 pela 
Procuradoria Regional de Jataí ao órgão fazendário comunicando que o processo judicial 
fora extinto sem exame de mérito, orientando, por conseguinte, o Fisco a proceder ao 
lançamento da diferença de imposto não recolhida. 

Neste contexto, o auto de infração sob apreciação foi levado a efeito 
em 24/12/2009 e o contribuinte cientificado em 31/12/2009. 

Em face da avaliação do imóvel rural realizada pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, resultou na diferença a recolher de R$ 244.300,00, 
divididos entre os oito herdeiros, cabendo a cada um daqueles a diferença a recolher no 
valor de R$ 30.537,53. 

Disciplinando a base de cálculo do ITCD, o artigo 377, §§ 1º, 3º e 8º 
do RCTE, na redação em vigor na época que o lançamento do crédito tributário em tela foi 
levado a efeito, dispunham que: 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou 
doado  

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou 
avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso 
em moeda nacional na data da avaliação.  

[...] 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de 
valores ou aplicação de planta de valores imobiliários do 



Município da localização do bem imóvel, nas quais se leve em 
consideração a localização, as benfeitorias, o estado de 
conservação, ou ainda, qualquer outra condição ou composição que 
implique na formação do valor do bem.  

[...] 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito 
da base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao 
órgão competente.  

 

A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo fixada pelo Fisco 
por entender que o art. 377, § 3º, do RCTE lhe permitia utilizar a base de cálculo pela 
planta de valores imobiliários do município de Jataí. 

Consoante disposto nos preceitos normativos acima transcritos, 
denota-se que a regra é que a base de cálculo é o valor venal do bem ou direito a ele 
relativo, e este, por sua vez, é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida 
pela Fazenda Pública Estadual. 

É certo, contudo, que o parágrafo terceiro do art. 377 do RCTE 
permite que seja aplicada a planta de valores imobiliários do Município da localização do 
bem imóvel, desde que, evidentemente, esta reflita o real valor venal do bem. 

Nesse contexto, conclui-se que a utilização da planta de valores do 
município de Jataí, pelo contribuinte, para efeito de quantificação da base de cálculo do 
ITCD, deveria ter sido precedida da verificação por este de que ela efetivamente 
expressava o valor venal do bem naquele momento. 

Noutro giro, importante ressaltar que qualquer que fosse a 
metodologia utilizada pelo contribuinte para aferição do valor venal do bem, utilizado a 
título de base de cálculo para o recolhimento do ITCD, esta sempre poderia ser revista 
pela autoridade administrativa, no exercício da atividade que lhe é privativa, quando 
comprovado que aquele valor não exprimia com exatidão e fidelidade o valor venal do bem 
(art. 149, inc. V, do Código Tributário Nacional). 

A propósito, convém observar o disposto no art. 149, inciso IV e § 
único, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 147. O lançamento é efetuado com base 
na declaração do sujeito passivo ou de terceiro quando um ou outro, 
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa 
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

[...] 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto 

de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
[...] 
 IV - Quando se comprove falsidade, erro ou 

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

[...] 
Parágrafo único. A revisão do lançamento 

só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública. 

 

Evidencia-se nestes autos que o sujeito passivo se valeu de medida 
liminar concedida em mandado de segurança, que lhe garantiu efetuar o recolhimento do 
ITCD no valor que entendia devido, calculado com base na planta de valores imobiliários 
do município de Jataí/GO, a qual não espelhava o valor venal real do imóvel rural objeto 
do espólio de Patrocínia de Almeida Magalhães. 



Assim, com fundamento no disposto no art. 149, inc. IV e § único, do 
CTN, pode o fisco, enquanto não decaído seu direito, proceder à avaliação do mencionado 
imóvel visando aferir seu valor venal, promovendo, consequentemente, o lançamento de 
ofício da diferença verificada, como ocorreu no caso em tela. 

Nesse diapasão, o valor venal e, consequentemente, a base de 
cálculo do imposto foram demonstrados pelo Fisco, de forma que o imposto devido 
encontrado pela fiscalização suplanta o que fora recolhido pelo sujeito passivo. 

Incumbe salientar que o recorrente, apesar de regulamente 
notificado, não apresenta nos autos elementos capazes de contraditar a avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual. 

No que  tange à alegação da recorrente de que foi utilizada, para fins 
de quantificação da base de cálculo, critérios de avaliação instituídos pela Instrução 
Normativa n.º 704/04-GSF, publicada em 30/12/2004, posterior, portanto, à data de 
ocorrência do fato gerador bem à data de pagamento do imposto causa mortis, o que 
caracterizaria ofensa ao princípio da irretroatividade,  convém trazer à lume o teor da 
Súmula n.º 113 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ITCD é calculado sobre o 
valor dos bens na data da avaliação. 

Isso implica asseverar que, para efeito de cálculo do ITCD, tomar em 
consideração os valores dos bens na data em que procedida a avaliação não ofende o 
princípio da irretroatividade, e nem pode ser diferente, haja vista que a avaliação busca 
apenas aferir o valor real dos bens para fins de fixação do montante da base de cálculo, o 
que não toca evidentemente nos elementos jurídicos que integram a mesma, esses sim 
devem ser extraídos da norma tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador. 

Neste mesmo diapasão saliente-se que o art. 144, §1º, do Código 
Tributário Nacional assim preceitua: 

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 

gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 

poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 

outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 

neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 

tributária a terceiros. 

Portanto, nos termos do preceito normativo acima assinalado, a 
utilização de critérios de apuração, na elaboração do lançamento, instituídos em legislação 
em vigor após a ocorrência do fato gerador, não afronta o princípio da irretroatividade, haja 
vista que os critérios de avaliação se situam no plano do lançamento. 

Nesse sentido, não nos parece, com todo respeito, sob o aspecto 
técnico e jurídico, escorreitos os argumentos esposados no aresto cameral que julgou 
improcedente o lançamento, em vista dos argumentos acima expendidos. 



Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto cameral 
e julgar procedente na íntegra o auto de infração. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sobre o aspecto formal e material, respaldado 
pela legislação tributária estadual, hei por bem em acolher o Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, reformar a decisão cameral, e, assim, considerar procedente o 
lançamento.  

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso majoritário, quanto ao 
mérito, para conhecer do Recurso Fazendário ao Conselho Superior, dar-lhe provimento, 
para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. 

 

V O T O  V E N C I D O 
 
 

A acusação constante do auto de infração é que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 
ou direitos – ITCD, referente ao espólio de “Patrocínia de Almeida Magalhães”, 
correspondente ao valor da diferença entre a avaliação da SEFAZ/GO e o constante na 
declaração do contribuinte. 

 
O que se evidencia dos autos é que o sujeito passivo procurou a 

administração fazendária onde fora calculada nos termos costumeiros e aceitos ao tempo 
da ocorrência do fato gerador naquela repartição em que se tomava como base de cálculo 
os valores estipulados pela Prefeitura Municipal de Jataí, promoveu espontaneamente o 
seu pagamento em 29/12/2004, à época do processo de inventário. 

 
Cabe razão à recorrente em suas alegações de fls. 30: 

 
Ocorre que na data de falecimento do “de 

cujus”, ou seja, na data da ocorrência do fato gerador, assim 
como, na data do pagamento do imposto causa mortis, que 
ocorreu no dia 29/12/2004, que instituiu a pauta do ITCD e que 
previu sua vigência a partir da data de sua publicação. 

 
Dessa forma, na data da ocorrência do fato 

gerador, assim como na data em que ocorreu o pagamento do 
imposto, o critério para calculá-lo se dava pelas pautas de 
valores elaboradas pelas prefeituras municipais, conforme 
previsão do § 3º do artigo 377 do Regulamento do Código 
Tributário do Estado de Goiás, que no que se refere ao imposto 
causa mortis dispõe o seguinte: 

 
§ 3º. O valor venal pode ser estabelecido por 

meio de pauta de valores ou aplicação de planta de valores 
mobiliários do Município de localização do bem imóvel, nas 
quais se leve em consideração a localização, as benfeitorias, o 
estado de conservação, ou ainda, qualquer outa condição ou 
composição que implique na formação do valor do bem” 



No caso de Jataí, à época da ocorrência do 
fato gerador, assim como à época do pagamento do imposto 
(doc.2), os valores eram os fixados pelo Decreto Municipal 
n.280... “ 

 
Nos ensinamentos de Roque Antônio Carraza, in Curso de Direito 

Constitucional Tributário, 19ª e.d, São Paulo, Malheiros,p.323 sobre a irretroatividade dos 
atos administrativos, in verbis: 

 
Demais disso, ação do fisco deve ser previsível. 

Em nome desta previsibilidade, a lei que cria ou aumenta um tributo 
não alcançar fatos ocorridos em época anterior à de sua entrada em 
vigor. Sem este penhor de confiança, toda a vida jurídica do 
contribuinte perigaria. 

Acrescentamos com Mizabel Derzi, que o 
princípio da irretroatividade deve alcançar, também os atos do 
Executivo e as decisões judiciais, já que o que vale para o legislador, 
precisa valer, igualmente para o legislador público e para o juiz. 
Como observa esta preclara jurista “a administração e o Poder 
Judiciário não podem tratar os casos que estão no passado de 
modo que se desviem da prática até então utilizada, na qual o 
contribuinte tenha confiado”. Isto absolutamente não significa que 
a jurisprudência (administrativa e judicial) não possa ser alterada 
mas, apenas, que uma vez alterada, só pode alcançar fatos futuros. 
 
Considerando-se que o sujeito passivo efetuou recolhimento 

atempada e espontaneamente do imposto devido calculado nos moldes ao tempo da 
ocorrência do fato gerador, considero improcedente a exigência do presente crédito 
tributário estampado na basilar.  

 
 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01412/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação tributária principal. Inventário e 
partilha amigável de bens. Avaliação procedida pela Fazenda 
Pública. Diferença apurada. Omissão de recolhimento do 
Imposto. Procedência. Decisão não unânime. 
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Artigo 72, CTE); 
 
2. Discordando a Administração Tributária em relação ao valor 
atribuído aos bens pelo sujeito passivo, é lícito à Fazenda 
Pública Estadual promover nova avaliação e, constatando-se 
diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor atribuído 
aos bens, tendo sido oferecido, após notificação, oportunidade 
para o sujeito passivo efetuar o pagamento da diferença 
detectada, sem imposição de penalidade, e, não o fazendo, 
torna-se imperioso o lançamento do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e José Eduardo Firmino Mauro, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 24 de dezembro de 2009, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando da 
autuada ITCD na importância original de R$ 30.537,53 (trinta mil, quinhentos e trinta e 
sete reais e cinquenta e três centavos), incidente sobre o valor de R$ 763.438,25 
(setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 
centavos), correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação realizada pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, e o valor do quinhão constante da declaração 
do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo e demais documentos em 
anexo. Em consequência, cobra-se o imposto, acrescido das cominações legais. 



A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 72, caput, e 77, ambos do Código Tributário Estadual - CTE - Lei nº 11.651/91. 
Propôs-se, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, inciso II, do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os documentos constantes às fls. 
04/24, dentre os quais: Nota Explicativa; cópia do Ofício nº 287/2009 – PGE/RJ; 
Notificação Fiscal; Correção dos Valores da Notificação; e, cópias do Processo 
200402197466/0002 da 1ª Vara Cível da Comarca de Jataí. 

Devidamente intimada, conforme documentos às fls. 25/26, a 
autuada comparece ao feito com a Impugnando às fls. 28/32, na qual, após historiar os 
fatos, argumenta que na data da ocorrência do fato gerador não existia a Instrução 
Normativa nº 704/04 – GSF, sendo que o valor da base de cálculo era o estabelecido em 
ato da Prefeitura Municipal, conforme previsto no § 3º, do artigo 377, do Código Tributário 
Estadual – CTE. Destaca jurisprudência e doutrina a respeito da matéria. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 33/37. 

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

O julgador singular exara a Sentença nº 720/11 – JULP, fls. 39/41, na 
qual, por não acolher as razões apresentadas pela autuada, e por considerar correto o 
lançamento, julga pela sua procedência. 

Intimada da decisão monocrática, fls. 42/43, a autuada interpõe 
Recurso Voluntário, fls. 46/50, alegando, em síntese, que: Não existe óbice para a 
Fazenda Pública mudar seus critérios de avaliação, porém, os novos critérios não podem 
retroagir a fatos geradores pretéritos, e nem tampouco sem qualquer aviso ao 
contribuinte; que o novo critério de avaliação da Fazenda Pública só poderia ser utilizado 
após a publicação da IN 704/04 – GSF, o que não ocorreu, tendo sido aplicado de 
imediato os valores constantes da mencionada IN, ferindo os princípios do direito 
tributário. Fundamenta sua tese em artigos doutrinários a respeito da matéria. 

Indica, ainda, que o valor recolhido obedece aos valores estipulados 
pela Prefeitura de Jataí, o que, ao seu ver, encontra-se correto. 

Pede, assim, pela improcedência do lançamento. 

Exara-se, pela Terceira Câmara deste Conselho a Resolução nº 
11/2014, fls. 53/54, com o encaminhamento do processo à Regional de Jataí, com o 
escopo de que seja anexada aos autos a memória de cálculo por intermédio da qual se 
determinou como base de cálculo da propriedade rural arrolada o valor de R$ 
9.416.665,00 (nove milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais). 

O resultado da diligência se encontra consolidado no documento às 
fls. 57, exarado pela Agência Fazendária Especial de Mineiros, no qual o diligenciador 
esclarece que dado o lapso temporal decorrido desde o processamento do inventário da 
Sra. Patrocínia de Almeida Magalhães, não foi possível localizar a avaliação realizada 
pelo servidor desta Delegacia, uma vez que os documentos dessa natureza que se 
encontravam nos arquivos, até o ano de 2.006, foram expurgados, conforme atesta a 
Servidora do Setor de ITCD. 

A autuada, em sua manifestação a respeito do resultado da 
diligência, fls. 62/63, alega que o documento em questão nunca existiu, conforme já 
destacou desde o início. Informa que o que a Delegacia de Jataí fez foi aplicar os valores 
de uma pauta instituída posteriormente ao fato gerador, e publicada após o pagamento 
do imposto pelos herdeiros, situação que fere o princípio constitucional da irretroatividade 
das normas. Requer a improcedência do auto de infração. 



Exara-se nova Resolução, fls. 65/66, encaminhando os autos à 
Coordenação do ITCD da Gerência de Arrecadação e Fiscalização – GEAF, 
determinando revisão de todo o trabalho, buscando, assim, apresentar o valor definitivo 
para o presente lançamento, inclusive, com acompanhamento de memória de cálculo. 

O resultado da revisão se encontra consolidado no Parecer Técnico 
nº 061 – CITCD / 2014, fls. 67/68, bem como nas cópias dos documentos e Laudo às fls. 
69/145, tendo sido destacado: “Procurando uma melhor definição para questão de 
valores, procedemos então uma nova avaliação que resultou no Laudo nº 058/2014 – 
CITCD (anexo), utilizando-se de ofertas de imóveis rurais encontradas nos classificados 
do jornal “O Popular” no ano de 2004, sem levarmos em conta as benfeitorias que 
poderiam ter sido efetuadas após o fato gerador. O valor encontrado foi de R$ 4.595,46 / 
ha, portanto, superior ao de R$ 3.636,34 / ha encontrado pelo avaliador na época e muito 
além do valor de R$ 1.307,61 declarado pelo contribuinte”.  

Concluindo o trabalho revisional, expede-se o Relatório Diligência nº 
91/2014, fls. 145, no qual é indicado como valor correto da base de cálculo, à época do 
fato gerador, a importância de R$ 11.900.399,46 (onze milhões, novecentos mil, 
trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). 

Intimada do teor da revisão realizada, fls. 147/148, a autuada se 
manifesta a respeito, fls. 151/153, e, não concordando com o mesmo, destaca que o 
valor arrolado nos autos do inventário pelos herdeiros, foi informado pela própria 
funcionária da Secretaria da Fazenda, a qual, inclusive, firma declaração esclarecendo 
como encontrou o valor de R$ 1.277,87 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta 
e sete centavos), por hectare, e entregou o cálculo do valor do imposto que deveria ser 
recolhido. Destaca, outrossim, a metodologia utilizada para tal mister, asseverando, ao 
final, que o valor arrolado não foi, em hipótese alguma encontrado aleatoriamente, mas 
sim, com base em informação obtida junto ao órgão oficial, no qual deveria ser pago o 
imposto. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 154/160, 
incluindo-se a Declaração da funcionária da Delegacia Fiscal de Jataí. 

Pugna, por derradeiro, pela improcedência do lançamento, por 
considerar que o valor correto já foi pago há mais de dez anos. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conforme consta às fls. 165, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo Conselheiro 
Relator. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2642/2015, 
fls. 166/170. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso nº 109/2016 ao 
Conselho Superior, fls. 172/175, no qual, após historiar os fatos, assim como a legislação 
de regência para a matéria, pugna pela reforma da decisão cameral, por entender que não 
há que se falar em utilização da pauta de valores prevista na IN 704/04 – GSF, haja vista 
não se encontrar nos autos nenhuma citação por parte dos autuantes a seu respeito. 
Destaca: “Importante deixar claro que a possibilidade de o Fisco exigir complementação 
de diferença sempre existiu no CTE, estando claramente previsto no artigo 77, parágrafo 
1º, do CTE”. 

Afirma, ainda, que o fato do extravio da memória de cálculo utilizada 
para avaliação dos bens em questão à época da ocorrência do fato gerador, não se 
qualifica como suficiente para invalidar o lançamento, a se considerar que as avaliações 
posteriores, nesse sentido, indicaram valores superiores àquele. 



Assim, conclui, pleiteando a reforma da decisão cameral, e, por 
consequência, a procedência do lançamento. 

Intimada para, caso queira, contraditar o Recurso Fazendário, fls. 
176v e 177/179, a recorrida queda-se silente. 

Este é o relatório. 
 

         V O T O  

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do Recurso Fazendário no que pertine ao 
mérito. 

 

                QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Compulsando os autos, atendo às normas que regem a matéria, e, 
notadamente quanto ao trabalho realizado pela autoridade autuante, na vertente da 
correta instrução documental, bem como na escorreita elaboração da fiscalização em 
relevo, observo que o lançamento foi corretamente elaborado, devendo, portanto, ser 
mantido, razão pela qual, em prefação, acolho as razões apresentadas pela 
Representação Fazendária. 

 Os elementos constantes dos documentos, Nota Explicativa, 
demonstrativos e avaliações de imóveis, conjugados com os resultados das revisões 
realizadas, demonstram claramente a ocorrência do fato gerador, bem como da base de 
cálculo do tributo. 

A legislação relativamente à exigência tributária objeta do presente 
lançamento, tem como prescrição normativa o artigo abaixo transcrito, do Código 
Tributário Estadual - CTE: 

 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

 

Os argumentos expendidos pela recorrida, em especial, de que os 
valores foram quantificados e formatados por funcionária da Regional de Jataí, e, portanto, 
corretos, inexistindo possibilidade de procedimento revisional, o que implicaria na 
irreversibilidade do lançamento tributário, não se sustenta. Entendo que, ainda que tenha 
havido aceitação do Fisco quanto ao valor inicialmente declarado pelo polo passivo, a 
revisão ocorrida de ofício se apresenta juridicamente válida e correta, em face do Princípio 
da Indisponibilidade do crédito tributário, não se podendo validar, em prejuízo do 
“aerarium” estadual, eventual conduta omissiva do servidor público que procedeu aos 
cálculos para o pagamento do ITCD, devendo-se, portanto, exigir o complemento do 
imposto omitido, haja vista que o erro em destaque não gera direito ao sujeito passivo de 
não efetuar o seu recolhimento, nos termos da legislação vigente. 



Por oportuno e pertinente, destaco que o presente lançamento se 
insere em um rol de 08 (oito) autuações em desfavor dos herdeiros do espólio da Senhora 
Patrocínia de Almeida Magalhães, sendo que no julgamento de um deles, por este 
Conselho Superior, na data de 31 de outubro de 2.017, de número 3.0349417.921.46, a 
decisão, tomada por maioria de votos, foi, também, pela procedência do lançamento, 
tendo o Conselheiro Denilson Alves Evangelista elaborado o voto vencedor, cujas razões, 
por se coadunarem com as minhas, “mutatis mutandis”, tomo a liberdade de adotar, 
tornando-as parte deste Acórdão.  

“Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado 
de ter deixado de recolher o ITCD referente ao espólio de Patrocínia de Almeida 
Magalhães, no valor de R$ 30.537,53, incidente sobre o montante no valor de R$ 
763.438,25, correspondente à diferença verificada entre o valor da avaliação 
realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o valor do quinhão 
constante da declaração do contribuinte, conforme discriminado em demonstrativo 
e demais documentos anexos à exordial. 

Dirigindo-me ao mérito, visto não haver questões preliminares a 
serem enfrentadas, constata-se que a motivação fática para o lançamento está 
concretizada nos autos pela diferença entre o valor atribuído aos bens pelo 
inventariante e o valor da avaliação procedida pela fiscalização, conforme laudo 
de avaliação. 

De início, insta ressaltar o disposto no inciso I do parágrafo único 
do art. 386 do Decreto nº 4.852/97 que, em caso de discordância da Fazenda 
Pública Estadual, quanto à avaliação dos bens imóveis, para fins da incidência do 
ITCD, assim preconiza: 

Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no 
Código de Processo Civil, a petição de inventário deve estar 
acompanhada da prova de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, 
art. 85). 

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração 
Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, 
cabe à Fazenda Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo 
constatada diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor 
atribuído aos bens: 

I - Notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 
o pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, 
salvo nas hipóteses de dolo, simulação ou fraude; 

II - Efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada, caso 
não haja o pagamento no prazo estabelecido no inciso I. 

Compulsando os autos, infere-se que a notificação prévia exigida no 
preceito normativo supratranscrito se encontra anexada às fls. 08 dos autos, expedida 
com vista a propiciar ao contribuinte efetuar o recolhimento da diferença verificada pela 
Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. 

Observado o procedimento fiscal da notificação prévia (artigo 386, 
parágrafo único, incisos I e II, RCTE), ao contribuinte foi oportunizado exercer o direito que 
lhe é legalmente assegurado, ou seja, recolher de forma espontânea o imposto reclamado, 
no prazo de 20 (vinte) dias, sem imposição de penalidade, bem como, havendo 
discordância, contraditar a avaliação fazendária. 



Quanto ao mérito, consoante noticiado na nota explicativa, anexa à 
exordial, por ocasião da abertura do processo de inventário dos bens deixados por 
Patrocínia de Almeida Magalhães, não concordando com o valor atribuído aos bens pelo 
setor competente da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, o inventariante impetrou 
mandado de segurança visando recolher o ITCD de conformidade com o valor dos bens 
oferecidos pelos herdeiros/inventariante. 

Houve concessão da liminar autorizando o recolhimento, que foi feito 
no valor de R$ 135.447,53. 

Todavia, em 06/11/2009 foi encaminhado o Ofício n.º 287/2009 pela 
Procuradoria Regional de Jataí ao órgão fazendário comunicando que o processo judicial 
fora extinto sem exame de mérito, orientando, por conseguinte, o Fisco a proceder ao 
lançamento da diferença de imposto não recolhida. 

Neste contexto, o auto de infração sob apreciação foi levado a efeito 
em 24/12/2009 e o contribuinte cientificado em 31/12/2009. 

Em face da avaliação do imóvel rural realizada pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Jataí, resultou na diferença a recolher de R$ 244.300,00, 
divididos entre os oito herdeiros, cabendo a cada um daqueles a diferença a recolher no 
valor de R$ 30.537,53. 

Disciplinando a base de cálculo do ITCD, o artigo 377, §§ 1º, 3º e 8º 
do RCTE, na redação em vigor na época que o lançamento do crédito tributário em tela foi 
levado a efeito, dispunham que: 

Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do 
direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou 
doado  

§ 1º O valor venal é apurado mediante avaliação judicial ou 
avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso 
em moeda nacional na data da avaliação.  

[...] 

§ 3º O valor venal pode ser estabelecido por meio de pauta de 
valores ou aplicação de planta de valores imobiliários do 
Município da localização do bem imóvel, nas quais se leve em 
consideração a localização, as benfeitorias, o estado de 
conservação, ou ainda, qualquer outra condição ou composição que 
implique na formação do valor do bem.  

[...] 

§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito 
da base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao 
órgão competente.  

A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo fixada pelo Fisco 
por entender que o art. 377, § 3º, do RCTE lhe permitia utilizar a base de cálculo pela 
planta de valores imobiliários do município de Jataí. 

Consoante disposto nos preceitos normativos acima transcritos, 
denota-se que a regra é que a base de cálculo é o valor venal do bem ou direito a ele 
relativo, e este, por sua vez, é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida 
pela Fazenda Pública Estadual. 

É certo, contudo, que o parágrafo terceiro do art. 377 do RCTE 
permite que seja aplicada a planta de valores imobiliários do Município da localização do 
bem imóvel, desde que, evidentemente, esta reflita o real valor venal do bem. 

Nesse contexto, conclui-se que a utilização da planta de valores do 
município de Jataí, pelo contribuinte, para efeito de quantificação da base de cálculo do 
ITCD, deveria ter sido precedida da verificação por este de que ela efetivamente 
expressava o valor venal do bem naquele momento. 



Noutro giro, importante ressaltar que qualquer que fosse a 
metodologia utilizada pelo contribuinte para aferição do valor venal do bem, utilizado a 
título de base de cálculo para o recolhimento do ITCD, esta sempre poderia ser revista 
pela autoridade administrativa, no exercício da atividade que lhe é privativa, quando 
comprovado que aquele valor não exprimia com exatidão e fidelidade o valor venal do bem 
(art. 149, inc. V, do Código Tributário Nacional). 

A propósito, convém observar o disposto no art. 149, inciso IV e § 
único, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

Art. 147. O lançamento é efetuado com base 
na declaração do sujeito passivo ou de terceiro quando um ou outro, 
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa 
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

[...] 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto 

de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
[...] 
 IV - Quando se comprove falsidade, erro ou 

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

[...] 
Parágrafo único. A revisão do lançamento 

só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública. 

Evidencia-se nestes autos que o sujeito passivo se valeu de 
medida liminar concedida em mandado de segurança, que lhe garantiu efetuar o 
recolhimento do ITCD no valor que entendia devido, calculado com base na planta 
de valores imobiliários do município de Jataí/GO, a qual não espelhava o valor 
venal real do imóvel rural objeto do espólio de Patrocínia de Almeida Magalhães. 

Assim, com fundamento no disposto no art. 149, inc. IV e § único, 
do CTN, pode o fisco, enquanto não decaído seu direito, proceder à avaliação do 
mencionado imóvel visando aferir seu valor venal, promovendo, 
consequentemente, o lançamento de ofício da diferença verificada, como ocorreu 
no caso em tela. 

Nesse diapasão, o valor venal e, consequentemente, a base de 
cálculo do imposto foram demonstrados pelo Fisco, de forma que o imposto 
devido encontrado pela fiscalização suplanta o que fora recolhido pelo sujeito 
passivo. 

Incumbe salientar que o recorrente, apesar de regulamente 
notificado, não apresenta nos autos elementos capazes de contraditar a avaliação 
procedida pela Fazenda Pública Estadual. 

No que  tange à alegação da recorrente de que foi utilizada, para 
fins de quantificação da base de cálculo, critérios de avaliação instituídos pela 
Instrução Normativa n.º 704/04-GSF, publicada em 30/12/2004, posterior, 
portanto, à data de ocorrência do fato gerador bem à data de pagamento do 
imposto causa mortis, o que caracterizaria ofensa ao princípio da irretroatividade,  
convém trazer à lume o teor da Súmula n.º 113 do Supremo Tribunal Federal, 
segundo a qual o ITCD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. 

Isso implica asseverar que, para efeito de cálculo do ITCD, tomar 
em consideração os valores dos bens na data em que procedida a avaliação não 
ofende o princípio da irretroatividade, e nem pode ser diferente, haja vista que a 
avaliação busca apenas aferir o valor real dos bens para fins de fixação do 



montante da base de cálculo, o que não toca evidentemente nos elementos 
jurídicos que integram a mesma, esses sim devem ser extraídos da norma 
tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador. 

Neste mesmo diapasão saliente-se que o art. 144, §1º, do Código 
Tributário Nacional assim preceitua: 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 

gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 

poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 

outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, 

neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 

tributária a terceiros. 

Portanto, nos termos do preceito normativo acima assinalado, a 
utilização de critérios de apuração, na elaboração do lançamento, instituídos em 
legislação em vigor após a ocorrência do fato gerador, não afronta o princípio da 
irretroatividade, haja vista que os critérios de avaliação se situam no plano do 
lançamento. 

Nesse sentido, não nos parece, com todo respeito, sob o aspecto 
técnico e jurídico, escorreitos os argumentos esposados no aresto cameral que 
julgou improcedente o lançamento, em vista dos argumentos acima expendidos. 

Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o aresto 
cameral e julgar procedente na íntegra o auto de infração”. 

Nesse diapasão, à guisa de elementos capazes de infirmar a 
acusação fiscal, e estando o lançamento, sob o aspecto formal e material, respaldado pela 
legislação tributária estadual, hei por bem em acolher o Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, reformar a decisão cameral, e, assim, considerar procedente o 
lançamento.  

Ao teor de todo o exposto, voto, em consenso majoritário, quanto ao 
mérito, para conhecer do Recurso Fazendário ao Conselho Superior, dar-lhe provimento, 
para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. 

 

 
V O T O  V E N C I D O 



 
 
A acusação constante do auto de infração é que o sujeito passivo 

omitiu o pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 
ou direitos – ITCD, referente ao espólio de “Patrocínia de Almeida Magalhães”, 
correspondente ao valor da diferença entre a avaliação da SEFAZ/GO e o constante na 
declaração do contribuinte. 

 
O que se evidencia dos autos é que o sujeito passivo procurou a 

administração fazendária, onde fora calculado nos termos costumeiros e aceitos ao tempo 
da ocorrência do fato gerador naquela repartição em que se tomava como base de cálculo 
os valores estipulados pela Prefeitura Municipal de Jataí, promoveu espontaneamente o 
seu pagamento em 29/12/2004, à época do processo de inventário. 

 
Cabe razão à recorrente em suas alegações de fls. 30: 
 

Ocorre que na data de falecimento do “de 
cujus”, ou seja na data da ocorrência do fato gerador, assim como, na 
data do pagamento do imposto causa mortis, que ocorreu no dia 
29/12/2004, que instituiu a pauta do ITCD e que previu sua vigência a 
partir da data de sua publicação. 

 
Dessa forma, na data da ocorrência do fato 

gerador, assim como na data em que ocorreu o pagamento do 
imposto, o critério para calculá-lo se dava pelas pautas de valores 
elaboradas pelas prefeituras municipais, conforme previsão do § 3º do 
artigo 377 do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, 
que no que se refere ao imposto causa mortis dispõe o seguinte: 

 
§ 3º. O valor venal pode ser estabelecido por 

meio de pauta de valores ou aplicação de planta de valores 
mobiliários do Município de localização do bem imóvel, nas quais se 
leve em consideração a localização, as benfeitorias, o estado de 
conservação, ou ainda, qualquer outa condição ou composição que 
implique na formação do valor do bem” 

No caso de Jataí, à época da ocorrência do fato 
gerador, assim como à época do pagamento do imposto (doc.2), os 
valores eram os fixados pelo Decreto Municipal n.280...  

 

Nos ensinamentos de Roque Antônio Carraza, in Curso de Direito 
Constitucional Tributário, 19ª e.d, São Paulo, Malheiros,p.323 sobre a irretroatividade dos 
atos administrativos, in verbis: 

 
Demais disso, ação do fisco deve ser previsível. 

Em nome desta previsibilidade, a lei que cria ou aumenta um tributo 
não alcançar fatos ocorridos em época anterior à de sua entrada em 
vigor. Sem este penhor de confiança, toda a vida jurídica do 
contribuinte perigaria. 

Acrescentamos com Mizabel Derzi, que o 
princípio da irretroatividade deve alcançar, também os atos do 
Executivo e as decisões judiciais, já que o que vale para o legislador, 
precisa valer, igualmente para o legislador público e para o juiz. 
Como observa esta preclara jurista “a administração e o Poder 
Judiciário não podem tratar os casos que estão no passado de 
modo que se desviem da prática até então utilizada, na qual o 



contribuinte tenha confiado”. Isto absolutamente não significa que 
a jurisprudência (administrativa e judicial) não possa ser alterada 
mas, apenas, que uma vez alterada, só pode alcançar fatos futuros. 
 
Considerando-se que o sujeito passivo efetuou pagamento atempada 

e espontaneamente do imposto devido calculado nos moldes ao tempo da ocorrência do 
fato gerador, considero improcedente a exigência do presente crédito tributário estampado 
na basilar.  

 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01439/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando  a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 14.525,42 referente a doação recebida no valor R$ 363.135,65, em 
2011, conforme DIRPF, em anexo, devendo pagar o imposto com os acréscimos legais. 
Tivemos convicção da ocorrência do fato gerador porque a contribuinte não apresentou a 
documentação solicitada através da notificação 287-2016, em anexo. 

 
Intimado, às fls 10 a 15, o sujeito passivo não se manifestou sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls 16. 
 
Novamente intimado, às fls 19 a 20, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em Segunda Instância, arguindo que foi declarado 
corretamente e não mencionado como doação, pois a linha é a mesma de herança. Cita-
se também, que o motivo da não apresentação dos documentos, foi devido o auto de 
infração ter sido entregue a ela posteriormente e não sabia o que se tratava, pois foi 
recolhido ITCD conforme menciona na escritura sob o n° 2011006781. 

 
Diante do exposto vem respeitosamente requerer o arquivamento do 

referido auto de infração, às fls 22. 
 
Anexado documentos, às fls 23 a 36. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este auto refere-se ao não recolhimento do ITCD, sob suposta 
doação ocorrida.  

 



O sujeito passivo comparece aos autos e comprova por meio de 
documentação acostada, em especial escrituras públicas que comprovam que tal valor se 
refere a transferência de meação de meeira pelo falecimento do “de cujus”.  

 
Com tal comprovação não houve ocorrência do fato gerador 

tributário, conforme narrado no auto de infração.  
 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01489/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração 
e cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Unânime. ITCD. 
Obrigação Principal. Recebimento em doação de numerário 
quando da integralização de quotas de capital social. 
Procedência total. Unânime. 
 
1 – Não há nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração ou cerceamento do direito de defesa, 
quando os levantamentos fiscais originais foram 
suficientemente instruídos com informações e documentos que 
embasam a acusação fiscal e estão em consonância com a 
legislação procedimental; 
 
2 – Procede a autuação fiscal e a exigência do ITCD pelo 
recebimento em doação de numerário, quando constatado, pela 
fiscalização tributária, que o sujeito passivo não comprovou a 
efetiva ocorrência do negócio jurídico (integralização de quotas) 
com recursos próprios;  
 
3 – Auto de Infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou 
de recolher o ITCD sobre o recebimento de doação de numerário, no valor de R$ 
434.700,00, da integralização de sua cota parte na empresa Agropecuária Poções de 
Matrinchã Ltda, correspondente a 25% do total do capital, conforme documentos e notas 
explicativas em anexo. 

Informa a autoridade fiscal que o sujeito passivo é menor impúbere e 
foi notificado para comprovar, de forma inequívoca, a origem e lastro dos recursos 
financeiros utilizados na integralização, mas não comprovou. Em consequência, deve 
recolher o ITCD no valor de R$ 17.388,00, acrescido das cominações legais. 

Período da ocorrência do fato gerador: 05/2011. 



Nota Explicativa de folhas 04 e 05; Notificação nas folhas 06 a 08; 
resposta da Notificação nas folhas 09 a 10; DIRPF de folhas 11 a 27; Contrato de 
Constituição de Sociedade nas folhas 31 a 34; e outros documentos de folhas 35 a 81. 

Devidamente notificado, o sujeito passivo não comparece à 1ª 
Instância. 

Novamente notificado (folhas 87 a 89), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância nas folhas 92 a 101, alegando: 

a) Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa: que houve presunção de fato (e não presunção 
legal) de que ocorreu doação, sem indicar sequer quem seria o 
doador ou quando teria ocorrido a aludida doação. De que a 
descrição do fato e a nota explicativa não obedecem aos requisitos 
formais de validade, determinados na legislação procedimental de 
regência. De que não é permitida, na legislação tributária, presunção 
de fato como fundamento do lançamento fiscal; 

b) No mérito, alega que a impugnante, desde 2007, detêm rendas 
próprias oriundas da atividade rural exercida em condomínio com 
seus primos e seu irmão, quando já contava com participação 
societária na Agropecuária Lindóia Ltda. Do rendimento dessa 
atividade rural, possibilitou, no ano de 2011, o aporte de numerário 
para a integralização de sua quota-parte de 25% para a constituição 
da Agropecuária Poções de Matrinchã. Alega que, em 2011, 
conforme DIRPF, obteve receitas na importância de R$ 
1.004.266,73, que possibilitaram a integralização do capital na nova 
sociedade que fez parte. Anexa documentos; 
 
c) Pede nulidade e improcedência. 
A 3ª Câmara do CAT verifica uma situação pertinente na DIRPF de 

2010 e 2011 do sujeito passivo: Da declaração de bens e direitos (folhas 24) consta a 
informação de que o sujeito passivo teria 25% de gleba de terra denominada Fazenda 
Poções, conforme contrato de compromisso de compra e venda, adquirida de Nádia de 
Castro Carvalho, e que o valor foi transferido para integralização de capital da 
Agropecuária Poções de Matrinchã Ltda, no mesmo valor das quotas da referida empresa: 
R$ 434.700,00. Ao que indica a Declaração, houve a integralização de quotas com imóvel, 
diferentemente do que indica o contrato de constituição da empresa, que afirma que a 
integralização ocorreu em dinheiro. Diante disso, a 3ª Câmara converte o processo em 
diligência para que o sujeito passivo apresente cópia da escritura pública de transação do 
imóvel, além de demonstrações contábeis, balancetes e livros contábeis (folhas 228 a 
230). 

O sujeito passivo, em resposta, apresenta manifestação de folhas 
242 a 244 e documentos de folhas 245 a 265. Alega que houve equívoco do contador no 
preenchimento da informação na DIRPF e que o pagamento das quotas, da Agropecuária 
Poções de Matrinchã, ocorreu com recursos próprios oriundos da exploração de atividade 
rural do sujeito passivo. 

A 3ª Câmara do CAT, em nova Resolução de folhas 266 a 268, envia 
o processo para a Gerencia de ITCD para que a autoridade fiscal analise os argumentos e 
documentos anexados pelo sujeito passivo. 

Em resposta (folhas 269) a autoridade fiscal informa que a 
documentação anexada pelo sujeito passivo não demonstra a origem dos recursos para a 
integralização das cotas, pois alega que deve ser demonstrada a efetiva transferência das 
disponibilidades particulares para o patrimônio da pessoa jurídica, bem como a origem 
dessas disponibilidades. 



É o Relatório. 
 

VOTO 
 

O trabalho da fiscalização tributária, que resultou na lavratura do auto 
de infração de folhas 02, apurou o recebimento em doação de numerário em favor do 
sujeito passivo, na importância de R$ 434.700,00, quando da integralização de sua cota 
parte na empresa Agropecuária Poções de Matrinchã Ltda, correspondente a 25% do total 
do capital social, conforme Contrato Social de folhas 31 a 34. 

Nas Notas Explicativas de folhas 04 a 05, a autoridade fiscal 
descreveu o procedimento de fiscalização adotado, que consistiu na notificação do sujeito 
passivo a fim de que o mesmo apresentasse comprovantes da origem e do lastro dos 
recursos financeiros utilizados, uma vez que no respectivo Contrato Social consta a 
informação de que a integralização de capital ocorreu, naquele ato, em moeda corrente do 
país.  

A autoridade fiscal relatou também que, algumas vezes o sujeito 
passivo não atendeu as notificações e outras vezes atendeu de forma parcial e com 
apresentação de algumas justificativas, que não foram aceitas pela fiscalização. Em razão 
disso, pela falta de comprovação do lastro financeiro, a autoridade fiscal lavrou o presente 
auto de infração, com a cobrança de ITCD sobre o recebimento em doação do valor da 
integralização de capital. 

Pois bem, para o perfeito deslinde da questão, pertinente 
analisarmos os fatos em sua ordem cronológica, conforme documentos constantes no 
processo: 

- 30/09/2010: Compromisso de compra e venda da Fazenda Poções, 
entre Nádia de Castro Carvalho (vendedora) e Ranyelle Sousa Pimenta (compradora), no 
valor de R$ 3.477.600,00, com promessa de pagamento de R$ 1.738.800,00 em 29/10/10, 
R$ 1.108.800,00 em 29/09/2011 e R$ 630.000,00 em 29/09/12. Assinou como fiador do 
contrato o Sr. Lúcio Inácio Pimenta, pai da autuada: Sra. Anna Karolina Pimenta de Paula 
(folhas 246 a 251); 

- Na DIRPF de 2010/2011 da Sra. Anna Karolina Pimenta de Paula 
(autuada desse processo) consta, na descrição de bens e direitos, a informação de que 
possuía 25% da Fazenda Poções (folhas 16); 

- 02/05/2011: Constituição da sociedade (Agropecuária Poções de 
Matrinchã Ltda) com capital social de R$ 1.738.800,00 (25% das cotas de propriedade da 
autuada: R$ 434.700,00), com a informação, vide contrato de constituição da empresa, de 
que a integralização ocorreu em moeda corrente. Também constam no referido contrato, 
como sócios proprietários: Ranyelle Sousa Pimenta Teixeira Rezende, Francisco Pimenta 
Neves Neto, Tharik Ruan Sousa Pimenta, Daniel Feliciano Gonçalves Pimenta e Rafael 
Olimpio Gonçalves Pimenta, sendo a administração da empresa exercida por Ranyelle e 
Tharik;  

- Na DIRPF de 2011/2012 da autuada consta, na descrição de bens 
e direitos (folhas 24), a informação de que a mesma possuía 25% da Fazenda Poções e 
que o valor foi transferido para integralização de capital da Agropecuária Poções de 
Matrinchã Ltda, no valor de R$ 434.700,00. Também na DIRPF consta que o sujeito 
passivo possuía 25% das quotas da referida empresa; 

- 10/10/2012: Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda 
Poções entre Nádia (vendedora) e Agropecuária Poções de Matrinchã (compradora), 
informando que houve pagamento, à vista, de R$ 2.847.600,00 e que R$ 630.000,00 
serão pagos em momento futuro (folhas 252 a 257). 

Percebe-se, portanto, pelo histórico acima detalhado, que 
inicialmente houve o compromisso de compra da fazenda pela Sra. Ranyelle, em 
30/09/2010, sendo que a efetiva aquisição (escritura) ocorreu em 10/10/2012, tendo como 



compradora a Agropecuária Poções de Matrinchã, da qual a Sra. Ranyelle é sócia 
administradora e a Sra. Anna Karolinna Pimenta de Paula é sócia. 

Percebe-se também que o valor total do capital social da 
Agropecuária Poções de Matrinchã Ltda (R$ 1.738.800,00, folhas 32) é idêntico ao valor 
da 1ª parcela (entrada) do compromisso de compra e venda da referida Fazenda Poções, 
de folhas 246. 

Diante dessas informações, depreende-se que a constituição do 
capital social da referida empresa, bem como a integralização do capital social por todos 
os sócios, teve como objetivo precípuo a aquisição da referida Fazenda Poções por parte 
da empresa. 

A fiscalização tributária relatou em sua nota explicativa de folhas 04, 
que a maioria dos sócios que constituíram a referida empresa eram menores de idade, 
inclusive a Sra. Anna Karolina Pimenta de Paula, que possuía 12 anos na época da 
constituição da referida empresa (2011). 

Assim, diante dos indícios de que os sócios poderiam ter recebido, 
em doação, numerário para suportar a referida integralização do capital, a autoridade 
fiscal notificou o sujeito passivo para apresentar a documentação probante da origem dos 
recursos, bem como do lastro dos recursos financeiros. 

Em resposta, o sujeito passivo apresenta, como comprovação de 
suporte de caixa, as declarações de imposto de renda dos anos de 2010/2011 e 
2011/2012 (folhas 11 a 27) e as declarações de folhas 51, 58 e 64, com receitas da 
atividade rural, no valor de R$ 380.101,67 em 2009, R$ 614.758,93 em 2010 e R$ 
1.004.266,73 em 2011. 

A autoridade fiscal não considerou a documentação apresentada 
suficiente para comprovar a efetiva origem e lastro financeiro, razão pela qual lavrou o 
presente auto de infração, exigindo ITCD no valor de R$ 17.388,00. 

Pois bem, passo inicialmente a analisar o pedido da autuada, de 
nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. Verifico que a recorrente mistura as duas nulidades, com os mesmos argumentos 
defensórios. De forma que igualmente tratarei as duas nulidades em conjunto. 

A autuada alega que houve presunção de fato (e não presunção 
legal) de que ocorreu doação, sem indicar sequer quem seria o doador ou quando teria 
ocorrido a aludida doação. De que a descrição do fato e a nota explicativa não obedecem 
aos requisitos formais de validade, determinados na legislação procedimental de regência. 
De que não é permitida, na legislação tributária, presunção de fato como fundamento do 
lançamento fiscal. 

Mas entendo que tais alegações não devem prosperar, uma vez que 
a descrição do fato e as notas explicativas estão sim em consonância com a legislação 
procedimental e não vislumbro a insegurança ou cerceamento. E entendo que, para 
caracterizar o recebimento de numerário em doação, não é necessário demonstrar quem é 
o doador. Basta demonstrar que o valor recebido não teve origem comprovada. Quanto 
aos demais aspectos alegados, serão tratados abaixo.  

Quanto ao mérito, a autuada alega que, desde 2007, detêm rendas 
próprias oriundas da atividade rural exercida em condomínio com seus primos e seu 
irmão, quando já contava com participação societária na Agropecuária Lindóia Ltda. Do 
rendimento dessa atividade rural, possibilitou, no ano de 2011, o aporte de numerário para 
a integralização de sua quota-parte de 25% para a constituição da Agropecuário Poções 
de Matrinchã. Alega que em 2011, conforme DIRPF, obteve receitas na importância de R$ 
1.004.266,73 que possibilitaram a integralização do capital na nova sociedade que fez 
parte. 

Mas constato uma contradição nas informações prestadas pelo 
sujeito passivo: no contrato de constituição da empresa existe a informação de que as 
quotas foram integralizadas em moeda corrente. Já na DIRPF 2011/2012 da autuada 



existe a informação de que as quotas foram integralizadas com parcela (25%) de gleba 
rural (Fazenda Poções), razão pela qual a Câmara solicitou informações à autuada. Em 
resposta, a autuada afirma que a informação constante na DIRPF foi equivocada e que a 
integralização ocorreu em dinheiro, com recursos próprios. 

Entendo que toda operação ou transação informada em contratos 
bilaterais precisa estar lastreada em comprovação fática de sua ocorrência. Para dar 
validade aos referidos contratos, os mesmos devem estar acompanhados dos elementos 
que materializam sua existência. E, no presente caso, tais elementos não estão sob 
alcance da fiscalização, mas sim das partes envolvidas. Nesse sentido, cabe ao sujeito 
passivo apresenta-los, quando requisitados. 

Como o sujeito passivo foi notificado a apresentar os elementos de 
prova de que efetivamente integralizou, em moeda corrente, o valor de R$ 434.700,00, e 
não demonstrou a efetiva movimentação financeira, presume-se que não houve a efetiva 
transação com recursos próprios, mas com recursos de terceiros, recebidos em doação. 
Ainda mais sendo a Sra. Anna Karolinna Pimenta de Paula menor de idade, a época da 
ocorrência do fato gerador (12 anos). 

Trata-se de uma presunção relativa, que pode ser elidida pelo próprio 
sujeito passivo, com a respectiva apresentação dos elementos probantes da efetiva 
ocorrência da transação negocial, situação que não ocorreu.    

Assim, não obstante o sujeito passivo alegar que a prova de sua 
capacidade financeira consta nas declarações de imposto de renda dos anos de 
2010/2011 e 2011/2012 (folhas 11 a 27) e nas declarações de folhas 51, 58 e 64, com 
receitas da atividade rural, nos valores de R$ 380.101,67 em 2009, R$ 614.758,93 em 
2010 e R$ 1.004.266,73 em 2011, tratam-se de declarações do sujeito passivo que 
igualmente precisam de comprovação fática para atestar sua veracidade.  

Além do mais, mesmo que se entendesse que tais declarações 
seriam suficientes para comprovar a capacidade financeira, emprestando os ensinamentos 
da legislação federal sobre o assunto, em especial do imposto de renda, versa o Parecer 
Normativo CST nº 242/1971 que: 

A simples prova da capacidade financeira do supridor não basta para 
comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. É 
necessário, para tal, a apresentação de documentação hábil e 
idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias 
supridas. 

1. A norma acima decorre de jurisprudência pacífica oriunda dos Tribunais 
Administrativos e Judiciais. A simples alegação de que o superior, na sua 
declaração de bens, anexa à declaração de renda, informou possuir em cofre 
importância em dinheiro superior ao valor do suprimento, não é de ser aceita. 

2. A comprovação da veracidade do suprimento se faz provando com 
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as 
importâncias supridas, a proveniência do numerário respectivo e não com a 
simples alegação de que o supridor dispunha da referida importância. 

3. Da mesma forma o supridor terá que comprovar a origem dos seus saldos 
bancários ou do dinheiro em cofre. 

Portanto, verifico que o sujeito passivo não demonstrou 
suficientemente sua capacidade financeira já que a simples declaração de tal situação não 
é suficiente, tendo que ser lastreada por comprovação material. Também não comprovou 
a efetiva transferência dos recursos financeiros (prova da ocorrência das transações) 
objeto da integralização das quotas. Razão pela qual, diante da falta de comprovação 
fática destas situações, correta é a presunção de que houve doação de numerário em 
forma de quotas de capital social da empresa supracitada (que foi utilizado efetivamente 
para o pagamento da 1ª parcela da aquisição da Fazenda Poções). 



Diante do acima exposto, seguido da unanimidade de meus pares, 
conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento, rejeito as preliminares de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração 
e, quanto ao mérito, considero TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01505/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Doação de quotas de 
empresas comerciais. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência. 
1. Correto o lançamento que exige Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, 
decorrente de doação de quotas de empresas comerciais entre 
ascendente e descendente quando restar comprovado que não 
houve efetivo pagamento caracterizando desse modo 
adiantamento de legítima. 
2. Fato comprovado pela Declaração do IRPF de 2006 - ano base 
2005, do donatário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolher a exclusão parcial 
do solidário VILMONDES JOSÉ DE SOUSA da lide, arguida pela Relatora, mantendo a 
sua responsabilidade quanto ao valor do ITCD de R$ 9.159,08 (nove mil, cento e 
cinquenta e nove reais e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que foi solicitado ao sujeito passivo, apresentar 
comprovante de recolhimento do ITCD ou outros documentos, decorrente da consignação 
do valor de R$ 237.314,00 no campo reservado a “Transferências patrimoniais 
decorrentes de doação, herança, meação ou dissolução de sociedade conjugal ou 
familiar”, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2006.  Continua a 
acusação fiscal informando que o sujeito passivo, apesar de notificado, não apresentou 
documentos que comprovassem a inexistência de doação ou que demonstrassem origem 
diversa da que foi declarada. Informou a autoridade lançadora que a base de cálculo do 
imposto foi alterada para R$ 392.546,00, pois foi este o valor informado na declaração 
retificadora do imposto de renda apresentada posteriormente. Em consequência, foi 
exigido o imposto devido acrescido das cominações legais. 



Foi identificado como sujeito passivo solidário: VILMONDES JOSÉ DE 
SOUSA, na condição de doador, nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91.  

O Auto de Infração veio instruído com: Nota Explicativas, Demonstrativo 
das Alterações Contratuais, Notificações Fiscais, cópias da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2006- Ano-Calendário 2005 e sua 
retificadora, cópias da 9ª e 8ª Alterações e Consolidação do Contrato Social da empresa 
Carbram Agropecuária Ltda., Contrato Social de Constituição e 1ª e 2ª Alterações 
contratuais da empresa Sousa e Sousa Empreendimentos e Participações Ltda. 

Intimados em Primeira Instância, o autuado e o responsável solidário 
impugnaram o lançamento argumentando que a transferência de quotas do capital social 
das empresas Carbram Agropecuária Ltda. e Sousa e Sousa Empreendimentos e 
Participações Ltda. ocorreu através de transações de compra e venda com pagamento a 
ser efetuado no futuro e não doações. Anexou às fls. 90 recibos provenientes do 
recebimento da venda das quotas das empresas mencionadas, datados de 23/07/2010 e 
26/02/2010, e Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do 
Exercício 2008- Ano-Calendário 2007, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
Pessoa Física do Exercício 2009- Ano-Calendário 2008 e Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2010- Ano-Calendário 2009 do autuado. 

O Julgador Singular proferiu Sentença nº 1240/12 – JULP, negando 
provimento a impugnação e decidindo pela procedência da exigência fiscal.  

Inconformados com a decisão singular, os sujeitos passivos interpuseram 
Recurso Voluntário repisando as mesmas alegações apresentadas na fase impugnatória, 
oferecendo como suportes, a tese da defesa de que houve compra e venda de quotas das 
empresas e não doações, os “Contratos de Vendas de Cotas de Capital com Entrega 
Futura” das empresas Carbram Agropecuária Ltda. e Sousa e Sousa Empreendimentos e 
Participações Ltda. juntados ás fls. 129 a 143, recibos, e as Declarações de Ajuste Anual 
do IRPF de 2011/2010, 2012/2011 dos sujeitos passivos 

Mediante Resolução nº 069/2014, a Segunda Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário, converteu o processo em diligência à Coordenação do ITCD, 
para que a fiscalização se manifestasse sobre a as alegações e documentos 
apresentados pelos contribuintes. 

Em resposta, a autoridade fiscal revisora justificou que os documentos 
juntados aos autos pelos autuados não se revestem de legitimidade para comprovar o 
efetivo pagamento das quotas adquiridas e por consequência afastar a ocorrência do fato 
gerador, porquanto são meras cópias de recibos e de Contratos de Vendas de Quotas de 
Capital com Entrega Futura, e Contrato de Mútuo, sem registro em cartório ou até mesmo 
sem reconhecimento de firma das assinaturas, concluindo o revisor, que tais documentos 
não são hábeis para provar que houve  efetivo pagamento e afastar a exigência inicial.  

Intimados do resultado da diligência, os sujeitos passivos não se 
manifestaram. 

A Segunda Câmara de Julgamento, conforme Acórdão nº 2295/2015, 
rejeitou por unanimidade de votos a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, e, quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu do 
recurso, deu-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerou improcedente 
o lançamento. 

Intimada a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso ao Conselho 
Superior, às fls. 194 a 197, alegando que os aludidos contratos de vendas de quotas de 
capital não se apresentam revestidos das formalidades mínimas exigidas, especialmente 
no que concerne a exigência de registro do ato na JUCEG, reclamou que não foram 



apresentadas provas capazes de comprovar a alegada onerosidade relativas as quotas 
supostamente vendidas, e que os documentos que instruem a exigência fiscal apontam 
transações entre pai e filho, informadas nas DIRPF no campo destinado a “doações, 
heranças”, caracterizando, deste modo, antecipação de legítima. Ao final, requereu a 
reforma do acórdão recorrido, para que seja julgado procedente o lançamento nos termos 
da sentença singular. 

Intimados os sujeitos passivos se manifestaram em contradita, alegando 
que ficou exaustivamente comprovado que nunca houve doações, mas simplesmente 
transações comerciais de compra e venda de quotas de capital social. Afirmou que as 
provas dessas transações são fortes e contundentes, eis que amparadas em contratos e 
nas declarações de imposto de renda das partes envolvidas. Por fim requereu que a 
contradita fosse recebida e provida afim de manter na integra o acórdão que julgou 
improcedente o lançamento. 

 

É o relatório. 

 

 VOTO   

 

O lançamento teve como suporte a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2006- Ano-Calendário 2005 e sua 
retificadora onde foi informado pelo sujeito passivo o recebimento em doação de 99.330 
quotas de capital da empresa Sousa e Sousa Empreendimentos e Participações LTDA e 
293.216 quotas do capital da empresa Carbram Agropecuária LTDA.  

Intimados a apresentar, antes do lançamento, através das Notificações 
Fiscais nº 1105/2010 e nº 1112/2010, esclarecimentos em relação ao efetivo pagamento 
das cessões, fato que afastaria de plano a ocorrência do fato gerador do ITCD, os sujeitos 
passivos quedaram inertes, requerendo apenas dilação do prazo. 

Observa-se, no entanto, que durante todo o trâmite processual, não foram 
anexados aos autos, documentos hábeis para comprovar a onerosidade da transação 
comercial, mas tão somente recibos, Contratos de Vendas de Quotas de Capital com 
Entrega Futura e Contrato de Mútuo destituídos de exigências legais.  

É de fácil constatação, em análise superficial, que em tais documentos 
não há sequer reconhecimento de firma das assinaturas, bem como ausente o necessário 
registro em cartório, conforme demanda o artigo 221 do Código Civil, que trata do registro 
público de instrumentos particulares, abaixo transcrito: 

 

 
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por 
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como 
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no 
registro público.(Grifo meu) 

 
 

 Deste modo, entendo como insuficientes, os referidos documentos, 
para elidir a acusação fiscal. 

 Por outro lado, visando comprovar o fluxo financeiro, o coobrigado 
(doador das quotas) e o autuado (donatário das quotas), anexaram aos autos, Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2011/2010 e 2012/2011, onde 



constam parte dos pagamentos das quotas adquiridas, contudo tais declarações foram 
apresentadas após a notificação do lançamento, causando estranheza ainda, o fato de 
que quotas adquiridas em 2005 só tiveram seus pagamentos realizados a partir de 2010.  

 Alega em defesa, às fls. 126/127 e nos documentos acostados às 
fls.129 a 142, que adquiriu de outros vendedores, 137.984 quotas da empresa Carbram 
Agropecuária Ltda., cujos pagamentos, distribuídos em 3 parcelas anuais, seriam 
efetuados em 2002, 2003 e 2004, constando inclusive observação, nos referidos 
contratos, que os pagamentos não poderiam passar de um ano para outro, sob pena de 
cancelamento da referida negociação. Observa-se, apesar disso, e conforme informado 
pelo próprio autuado em sua Declaração do Imposto de Renda exercício 2006 – ano base 
2005, ás fls. 25, que a aquisição se concretizou em 2005, denotando desconexão nas 
informações, o que reforça meu entendimento de desconsiderar como documentos hábeis 
a provar a veracidade das alegações dos recorrentes, os Contratos de Vendas de Cotas 
de Capital com Entrega Futura acostados ao processo. 

 Sob os embasamentos acima, entendo que restou provado que houve 
doação de quotas das empresas Sousa e Sousa Empreendimentos e Participações Ltda. 
e Carbram Agropecuária Ltda., do Sr. Vilmondes José de Sousa para o Sr. Gauthier 
Cardoso de Sousa caracterizando as referidas transferências como adiantamento de 
legitima. 

 No que tange ao coobrigado, Sr. Vilmondes José de Sousa, excluo–o 
parcialmente da lide, apenas do período de março a abril de 2005, pois ficou demonstrado 
através da 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, que as 137.984 quotas foram 
cedidas por outros sócios da empresa Carbram Agropecuária Ltda., devendo o mesmo 
permanecer no polo passivo da lide para os demais períodos do lançamento. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso interposto pela Fazenda 
Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente 
em sua totalidade o lançamento, porém excluindo parcialmente da lide, apenas para o 
período de março a abril de 2005, o Sr. Vilmondes José de Sousa, mantendo sua 
responsabilidade quanto ao valor do ITCD de R$ 9.159,08. 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01515/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Procedência. Recurso ex-officio. Acolhido e Provido. 
Decadência. Não ocorrência. 
 
I - Correto o lançamento que exige Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, incidente 
sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por 
sucessão legítima, nos termos do artigo 72 inciso I da Lei nº 
11.651/91. 
 
II – O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário somente se extingue quando a notificação do 
lançamento ao sujeito passivo for efetuada após o decurso do 
prazo previsto no inciso I do artigo 182 do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral, afastando a preliminar de decadência do crédito tributário, e considerar 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Luis Antônio da Silva Costa. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e José 
Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que  acolheu a preliminar de decadência do crédito tributário e, 
no mérito, considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo deverá recolher o imposto 
sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos -ITCD, na 
condição de herdeiro do espólio de Maria Teresa Caiado  Guedes de Amorim de Paula, 
relativa a cota parte de uma  gleba de terras, denominada fazenda Esperança, oriunda da 
fazenda Santo Antônio, município de Nova Crixas - GO, de acordo  com  o laudo de 
avaliação de 27/03/2009 e Esboço de Partilha n. 041 /2009, nos termos do art.1034, 
parágrafo segundo do Código Civil - CPC.  

Observa ainda, a autoridade lançadora, que tendo em vista a 
discordância da Fazenda Pública Estadual do valor atribuído ao imóvel, o contribuinte foi 
notificado a recolher a diferença do ITCD através da Notificação Fiscal nº 1191/2010. 

Foi arrolado como solidário Luiz Francisco Guedes de Amorim, na 
condição de inventariante do espólio, nos termos do artigo 82 inciso IV do Código 
Tributário Estadual. 



O lançamento foi instruído com: Notificações Fiscais; Ofício da 
Procuradoria Tributária nº 135/2010 – PGE-PTR/ITCD, Requerimento endereçado ao Juiz 
de Direito da 2ª Vara de Família, Sucessões e Cível da Comarca de Goiânia pela 
Procuradoria Tributária acompanhado de laudo de avaliação efetuado pelos engenheiros 
de avaliação da Coordenação do ITCD; Esboço de Partilha nº 041/2009 e decisão da juíza 
de Direito homologando o arrolamento e partilha dos bens. 

Os sujeitos passivos apresentaram impugnação arguindo em preliminar 
decadência e no mérito requerendo a improcedência do lançamento. 

 O julgador singular mediante Sentença nº 1113/2011-JULP negou 
provimento a impugnação e declarou a procedência do lançamento. 

Intimados os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário 
repisando os mesmos argumentos apresentados na instância anterior.  

A segunda Câmara decidiu acolher a preliminar de decadência arguida 
pelos sujeitos passivos. 

Discordando da decisão cameral, a Representação Fazendária recorreu 
a este conselho, solicitando a reversão do julgado cameral para afastar a decadência e o 
retorno a câmara para julgamento do mérito, alegando que o fisco só tomou conhecimento 
da ocorrência do fato gerador em 02/2009, portanto, a contagem inicial do lustro 
decadencial começa em 01/2010 e o direito de o fisco lançar o crédito tributário terminou 
em 31/12/2014. 

Regularmente intimados para contraditar o recurso da Fazenda Pública 
Estadual, os sujeitos passivos não se manifestaram. 

 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

 

O acatamento da decadência no julgamento cameral teve por 
embasamento o fato da Procuradoria Fiscal ter concordado com o valor da avaliação 
efetuada em 2001.  

Embora no processo de Arrolamento tenha algumas manifestações da 
Procuradoria Fiscal, o que se observa no documento de fls. 154, é que a própria 
Procuradoria Tributária, durante o curso processual e antes de ser proferida sentença no 
referido processo de Arrolamento, encaminhou requerimento a douta juíza de Direito da 2ª 
Vara de Família, Sucessões e Cível da Comarca de Goiânia, no qual esclareceu que os 
valores do ITCD até então recolhidos foram apurados sobre valores obtidos em nível de 
avaliação judicial, informou ainda, que o setor competente da Secretaria da Fazenda, no 
caso a Coordenação do ITCD, havia realizado uma avaliação atual (03/2009) onde se 
detectou uma gigantesca diferença entre o valor apurado em 2001 e o valor de mercado. 
Comprovou o fato, anexando ao requerimento, o Laudo de Avaliação efetuado pelos 
engenheiros de avaliação do ITCD de 03/2009 e requereu, ao final, como representante 
da Fazenda Pública Estadual, que referida a autoridade judicial determinasse nova 
avaliação para a reconstrução real dos valores dos bens arrolados, no caso do 
representante do Ministério Público e das partes não concordarem com o laudo de 
avaliação realizado pela Secretaria da Fazenda. 



Em sequência, o que se observa, conforme demonstra manifestação 
contida às fls 22, é a concordância do Ministério Público do Estado de Goiás, pela 
necessidade de se atualizar o valor dos bens que compõem o espólio.  

É imprescindível ressaltar que, no Esboço de Partilha n°041/2009, às 
fls. 28, os bens do espólio estão avaliados conforme o laudo realizado pela Coordenação 
do ITCD, cabendo ao sujeito passivo, quinhão na importância de R$ 395.666,67, valor 
homologado na sentença pela autoridade judicial, conforme documentos de fls. 28 dos 
autos.  

Conclui-se, portanto, que o valor da avaliação dos bens acatado como 
base de cálculo para o ITCD, com a concordância do Ministério Público e da juíza de 
direito que homologou o processo de Arrolamento, foi o apresentado pela Procuradoria 
Fiscal em 04/2009, o que por si só robustece a discordância daquela instituição referente a 
qualquer avaliação realizada em 2001. Assim, tem-se por equivocado o fundamento que 
reconheceu a decadência no acórdão cameral. 

Motiva ainda, o necessário afastamento da decadência declarada no 
julgamento cameral, decisão do Superior Tribunal de Justiça no RESP 1660491/RS  
16/05/2017, abaixo transcrito, que concluiu que somente após “a prolação da sentença 
de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos 
material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a 
realização do lançamento.” 

  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.660.491 - RS (2017/0054300-6) RELATOR : 
MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : MONICA WALTER ZARDO 
RECORRENTE : RENATO WALTER ADVOGADO : JULIANA MINCARONE 
SANGUINETTI - RS081417 RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762 EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 
NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 
DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.  
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil 
de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi 
apresentada.  
2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto 
no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa 
mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou 
legatários.  
3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão 
(art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na 
dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou 
legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que 
alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a 
edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.  
4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da 
sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os 
aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando 
possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg 
no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 
6.9.2011, DJe 13.9.2011). (Grifo meu) 
5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o 
imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja 
mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento 
mais complexo. (Grifo meu) 
6. Recurso Especial não provido. 

 

No caso em concreto, a prolação da sentença de homologação da 
partilha foi expedida em 11/2009 (doc. fls. 28), assim nos termos do artigo 182 do Código 



Tributário Estadual inicia-se a contagem do prazo decadencial em 01/01/2010 ocorrendo o 
termo final em 01/01/2015. 

Cumpre observar, no presente processo, que os sujeitos passivos 
foram cientificados do lançamento em 28/12/2010, logo, não ocorreu a decadência 
suscitada. 

No exame do mérito, com o permissivo legal do §8º do artigo 41 da Lei 
nº 16469/09, não resta dúvida de que há diferença do ITCD a ser recolhida, vez que, o 
recolhimento do imposto efetuado pelo autuado ocorreu sobre uma base de cálculo que 
não correspondia ao valor venal dos bens constantes no Esboço de Partilha n°041/2009, e 
confirmado em sentença judicial, conforme já exposto nos parágrafos anteriores. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral, afastando a preliminar de decadência do 
crédito tributário e julgo procedente em sua integralidade o lançamento. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01546/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Doação de cotas de capital. Omissão no 
recolhimento do tributo. Cerceamento ao direito de defesa, 
arguido pelo Conselheiro Relator. Anulado o processo a partir 
da fl. 119 e retorno ao GEPRO para intimar o sujeito passivo 
para quitar o crédito ou apresentar recurso ao Conselho 
Superior. 
 
O processo que estiver em condições imediatas de julgamento e 
a Câmara Julgadora decidir o mérito pela reforma da sentença 
que reconheça a decadência, a Câmara Julgadora, se possível, 
julgará o mérito, examinando as demais questões, sem 
determinar o retorno do processo à Primeira Instância, 
faculdade que comporta a oposição do recurso ao Conselho 
Superior do Conselho Administrativo Tributário, após as 
notificações legais do sujeito passivo. (Art. 40-A, §§ 1º e 2º da 
Lei nº 16.469/2009). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo Relator, a partir da decisão singular de fls. 119, devendo os autos retornarem a 
GEPRO, para que o sujeito passivo seja intimado a pagar ou apresentar recurso ao 
Conselho Superior, em face da decisão às fls. 112 a 116 dos autos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

contém a acusação de que o sujeito passivo deixou de recolher o Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos-ITCD no valor de 
213.400 (duzentos e treze mil e quatrocentas) cotas recebidas da empresa Agropecuária 
Ferradura LTDA, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do total das cotas de 
participação da doadora N, à empresa e que foram avaliadas em R$1.552.024,09 (um 
milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, vinte e quatro reais e nove centavos), conforme 
documentos e Nota Explicativa anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto devido no valor de R$ 62.080,96 (sessenta e dois mil, oitenta reais e noventa e 
seis centavos), junto com os acréscimos legais.  

 
A omissão noticiada no auto de infração tem por suporte os arts. 72, 

§§ 2º e 3º, 74, inciso III, 77, § 1º, 78, inciso III, 81, inciso II, 82, inciso I da Lei nº 11.651/91-
CTE, c/com o art. 385, § 1º do Decreto nº4.852/97-RCTE, enquanto que a penalidade 
proposta atende ao prescrito no art. 89, inciso II do CTE. 



 
Na forma prevista no art. 82, inciso I do CTE a fiscalização indica um 

dos sócios da pessoa jurídica Agropecuária Ferradura Ltda. e doadora das cotas de 
Capital Social para o autuado, para responder solidariamente pela lide, fl. 04. 

  
A instrução do auto de infração se fez com os documentos, fls. 03 a 

58.  
 
Recebidas as notificações legais, o sujeito passivo e o polo passivo 

solidário, em peça única, fls. 65 a 70 impugnam o lançamento do crédito tributário para 
requererem a improcedência do lançamento e arquivamento do processo, cuja base de 
sustentação, com suporte no art. 173, inciso I do CTN, é a preliminar de mérito de 
decadência. Afirmam que o crédito tributário está extinto pelo decurso do prazo de 05 
(cinco) anos, visto que a doação das quotas de capital ocorreu em dezembro de 2008 e a 
ciência do auto de infração se fez em 03/01/2014. 

 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos, fls. 71 

a 80. 
 
O julgador singular decide pela improcedência do auto de infração, 

fls. 82 a 86, e, em que, à fls. 86 ele definiu o seu voto com o fundamento de acolher a 
alegação do sujeito passivo de que está extinto o direito de a Fazenda pública constituir o 
crédito tributário, uma vez que o sujeito passivo foi intimado após decorrido o prazo 
decadência, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN e art. 182, inciso I do CTE. 

 
Com este entendimento, o julgador singular deixa claro que o início 

do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Considera que a doação ocorreu no mês 12/2008, o início da 
contagem do prazo ocorreu em 01/01/2009 e o final (cinco anos) no dia 31/12/2013. A 
ciência do lançamento se fez no dia 03/01/2014 o que se verifica a existência de 
decadência.  

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, de ofício, recorre da 

decisão proferida pela instância singular a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, por entender que no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
tem reiterados julgamentos no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento do 
ITCD somente se inicia após o momento em que o Fisco toma conhecimento da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e instrui com a transcrição de inteiro teor 
do voto proferido pelo Poder Judiciário, fls. 89 a 95. 

 
Ao final, requer o afastamento da decadência do lançamento do 

crédito tributário, acolhida na decisão singular e que o processo retorne àquela instância 
para apreciação de toda matéria. 

 
Do relatório contido no acórdão cameral, transcrevo os parágrafos 

seguintes:  
 
“Em contradita ao recurso fazendário (fls. 102/106), os sujeitos 

argumentam que o dito recurso, versou apenas sobre uma outra espécie de ITCMD, qual 
seria o da causa mortis e não da doação, que fora o fato jurídico tributário que o presente 
auto de infração observou. 

 



Argumenta que no caso do ITCMD causa mortis o fato gerador 
estaria dialogando com o instituto das sucessões, por outro lado, o ITCMD pautado em 
doações, estaria restrito apenas a transmissão não onerosa de bem ou de direitos. 

 
Entende que devido aos impostos terem características distintas o 

marco do fato gerador faz-se também díspar, de modo que, enquanto na doação o fato 
gerador do imposto está embasado no momento em que foi demonstrada ao mundo 
jurídico o que fora doado, o fato jurídico tributário da causa mortis inicia-se com o 
momento do óbito, todavia consolida-se apenas com o fim do inventário. 

 
Alega que, no ITCMD causa mortis, apenas com o óbito não há como 

saber o quantum que será herdado por cada inventariante, desta feita não há como se 
fechar o critério quantitativo e apurar o que seria devido. 

 
No caso em tela, o que se teve foi a doação de cotas, de modo que o 

momento que o fato gerador ocorreu foi exatamente no dia 23 de dezembro de 2008, 
quando se registrou a segunda alteração contratual na JUCEG. 

 
Conclui que para o ITCMD causa mortis não há liquidez no momento 

do óbito, contudo, no caso do ITCMD doação, no instante da doação a fazenda já possui 
todas as informações para efetuar o lançamento e não o fazendo cinco anos após o 
exercício seguinte do lançamento que poderia ter sido efetuado, tem-se então decaído o 
crédito tributário. 

 
Ao final, requer que a sentença favorável às contribuintes seja 

mantida e que seja o recurso fazendário”, fl. 114. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu 

conhecer do recurso de oficio, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular que 
acolheu a decadência e, de consequência, retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria, fls. 111 a 116. 

 
Os sujeitos passivo e solidário impugnam a Primeira Instância, fls. 

122 a 123, para alegarem que deve ser observada a inexistência de motivo para que estes 
autos retornem à instância singular, para outro julgamento do processo, dado que não 
existe outro conteúdo a ser debatido além da própria decadência do auto de infração. 

 
Diante do exposto, requerem nova intimação para que sujeito 

passivo e o solidário apresentem Recurso ao Conselho Superior. 
 
Pela Sentença n°486/2018 – JULP, fls. 126 a 127, o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração.  
 
Depois de notificados, fls. 132 a 138, os sujeitos passivo e solidário 

recorrem a uma das Câmaras Julgadoras do CAT, fls. 140 a 145, para repetirem a tese 
decadencial. Desta feita, estar-se-ia o fato gerador dialogando com o instituto das 
sucessões. Por outro lado, tem-se o ITCD, pautado em doações. O fato jurídico tributário 
deste estaria restrito apenas a transmissão não onerosa de bem ou de direitos.  

 
Ao final, requerem a reforma da sentença de primeira instância, no 

sentido de reconhecer o instituto da decadência. 
 
É o Relatório. 



 
 

V O T O 
 
 
Do estudo dos autos, comparado com a causa da autuação e com 

tese do recurso voluntário e me convenci de que a preliminar de nulidade parcial do 
processo deve ser acolhida, visto a existência de cerceamento ao direito de defesa.  

 
Em face deste entendimento, acato o pedido formulado pelos 

recorrentes, que pleitearam à fl. 123, o não retorno dos autos à Primeira Instância e que 
eles sejam intimados para apresentarem recurso ao Conselho Superior e não à Câmara 
Julgadora. 

 
Vejo, ainda, que o pedido procede pelas próprias razões expostas 

pela recorrente à fl. 122, visto que o art. 40-A, § 2º da Lei nº 16.469/2009 define que o 
processo deve ser encaminhado para apreciação do Conselho Superior, cuja disposição 
legal transcrevo:  

Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento de toda a 
matéria impugnada. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a Câmara 
Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: (Redação acrescida pela Lei 

n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do processo; 
(Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que 
deverá julgá-lo; (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (Redação 

acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

§ 2º Quando reformar sentença que reconheça a decadência, a Câmara 
Julgadora, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, 
sem determinar o retorno do processo à primeira instância. (Redação 
acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

  
O acórdão cameral, fls. 112/116, reforma a decisão singular que 

acolheu a decadência de mérito do processo, conforme ensinamento do § 2º do artigo 
supratranscrito e após examinar as questões processuais deu prosseguimento ao trâmite 
do processo, que, na forma determinada no referido parágrafo, o próximo andamento é a 
fase de julgamento do processo pelo Conselho Pleno deste egrégio Conselho 
Administrativo Tributário, sem o retorno dos autos a instância singular.  

  
Essa disposição legal me convence de que assiste razão ao sujeito 

passivo no argumento de fls. 122/123 onde ele afirma que o artigo transcrito no parágrafo 
pretérito, “determina que a Câmara Julgadora julgue o mérito do recurso, sempre que 
possível, quando reformar a sentença que reconheceu a decadência do auto de infração, 
sem determinar o retorno do processo à primeira instância. 

 
Outrossim, há que se observar que não há motivo para que estes 

autos retornem à primeira instância, dado que não existe outro conteúdo a ser debatido 
além da própria decadência do auto de infração”. 
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ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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Com isto, a falha na intimação de fl. 119 reside quando o setor de 
Preparo Processual na parte em que define o retorno dos autos a Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria, a qual deve ser sanada com nova intimação para que o 
sujeito passivo formule recurso ao Conselho Superior deste CTA. 

 
  Ademais, o julgador de Primeira Instância reconhece este 

entendimento, tanto que ele o expressa no primeiro parágrafo do seu julgamento, quando 
assim fundamenta: 

 
“Analisando os autos, então, concluo, de pronto, que assiste razão 

aos impugnantes, qual seja, se a decisão cameral reformou a decisão singular 
monocrática de mérito não há que se falar em retorno do processo a esta instância 
monocrática, pois apesar de se tratar de preliminar, entretanto, se trata da análise de 
mérito e não da forma, a decisão proferida não tratou da forma não questionada e, 
fundamentalmente, nada foi alegado pelo polo passivo no mérito, a não ser o 
questionamento da caracterização de decadência, friso, preliminar de análise do mérito e, 
com isso, o julgador singular que proferiu a sentença anterior não teve o que apreciar, 
como também este. 

 
Inclusive, friso que não houve questionamento de mérito e nem 

mesmo sobre a forma, apenas a impugnação se ateve a questionar a suposta 
caracterização da decadência, já afastada pelo colegiado, e, por isso, se faz 
desnecessário aqui fazer qualquer apreciação a respeito”, fls. 126/127.  

 
Antes de finalizar o seu julgamento do processo reafirma que o 

último recurso apresentado deveria ter sido enviado para a apreciação pelo Conselho 
Superior, em atendimento ao ensinado pelo art. 40-A, § 2º da Lei nº 16.469/2009. 

 
Em face do que consta neste processo e ao votar esta autuação, 

decido acolher a preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pelo Relator, a partir da decisão singular de fls. 119, devendo os autos 
retornarem a GEPRO, para que o sujeito passivo seja intimado a pagar ou apresentar 
recurso ao Conselho Superior, em face da decisão às fls. 112 a 116 dos autos.  

 

 

 
 

Sala das sessões, em 27 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01584/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Cobrança de ITCD no 
recebimento de doação para aquisição de imóvel. 
Improcedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Declara improcedente a exigência de ITCD, não se 
comprovando efetivamente a ocorrência de fato gerador 
caracterizado como doação; 
 
2. Mantém-se a decisão cameral, não havendo no recurso 
interposto elementos que ensejassem a sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela 
procedência do lançamento fiscal no valor de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos 
reais) 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de falta de 
recolhimento de ITCD no valor de R$ 7.400,00 (sete mil, quatrocentos reais) referente a 
doação recebida no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para 
aquisição de imóvel. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei nº 11.651/91 c/c os 

arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 5 a 6) e extrato de escritura pública de transmissão de imóvel por compra 
e venda (fls. 7 a 9). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14 a 23), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, sustentando que 

Júlio Eduardo Seixo de Brito figura na Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 07 a 09) 
apenas na condição de procurador da impugnante, sua irmã, que é a adquirente do 
imóvel, não havendo nenhuma indicação ou evidência no sentido de que Júlio Eduardo 
participou da transação na qualidade de interveniente pagador.  



 
Junta Certidão de Matrícula (fls. 27), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela improcedência do lançamento, conforme 
a Sentença nº 2453/2013-JULP (fls. 33 a 34). 

 
A Representação Fazendária apresenta Recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 35 a 36), pedindo a reforma da sentença singular e a procedência do 
lançamento, argumentando que a donatária foi notificada para que ela comprovasse a 
origem dos recursos com os quais foi quitado o imóvel objeto da escritura pública, e a 
razão para isso são exatamente as constatações de que havia recursos declarado ao 
Fisco Federal pela donatária de modo a suportar a aquisição do imóvel e de que, na 
escritura pública, a donatária foi identificada como estudante. 

 
Intimado (fls. 38 e 39), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerando, por meio da 

Resolução n° 152/2014 (fls. 46), converte o julgamento em diligência e encaminha os 
autos para a Coordenação de ITCD a fim de que seu ilustre titular determine que, 
preferencialmente o próprio autuante, promova a juntada da mencionada intimação e dos 
documentos apresentados pelo sujeito passivo que levaram a caracterizar o negócio 
realizado como doação e não compra e venda. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 152/2015, em 

relatório (fls. 273), informa que apresentou a documentação solicitada, conforme fls. 47 a 
272. 

 
Intimado (fls. 275), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

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

da Resolução n° 049/2015 (fls. 277 a 278), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos para o setor de preparo processual a fim de que o sujeito passivo seja 
intimado por meio de seu advogado a apresentar a comprovação de que a autuada 
suportou o ônus financeiro pela aquisição do imóvel descrito na inicial. 

 
Intimado (fls. 279 a 280), o sujeito passivo não atende ao disposto na 

Resolução n° 49/2015. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1589/2015 (fls. 283 a 287), confirma a sentença singular que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 289 a 291), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do 
lançamento, nos termos do voto vencido, argumentando que a questão mais relevante 
para o deslinde da controvérsia não é aferir se a autuada possuía lastro financeiro para 
suportar a compra do referido imóvel, mas sim perquirir se há no feito elementos de prova 
que indiquem que a mesma efetuou o pagamento da mencionada alienação com recurso 
próprios. 

 



Em que pese todas as evidências existentes nos autos indicarem que 
a autuada possuía lastro financeiro suficiente para fazer frente à aquisição dos 
mencionados imóveis, não há comprovação alguma no feito de que a mesma efetuou o 
pagamento dos imóveis adquiridos com recurso próprios. 

 
Ressalta a recorrente que que o simples fato de possuir lastro 

financeiro não é suficiente para afastar a presunção, visto que qualquer pessoa, mesmo 
possuindo vultosos recursos financeiros, pode ser agraciada com doação. 

 
Intimado (fls. 299), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de falta de 

recolhimento de ITCD no valor de R$ 7.400,00 (sete mil quatrocentos reais) referente a 
doação recebida no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para 
aquisição de imóvel. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1589/2015 (fls. 283 a 287), confirmou a sentença absolutória de Primeira 
Instância. 

 
A Fazenda Pública apresentou recurso para o Conselho Superior (fls. 

289 a 291), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, nos 
termos do voto vencido. 

 
Nas análises efetuadas nos documentos acostados aos autos, 

verifica-se que na escritura pública não informa a forma de pagamento, mas não ficou 
demonstrado pelo Fisco quem é o doador. Também consta a informação da defesa que o 
imóvel foi dado em garantia num prazo de 36 meses, para quitação de uma dívida de 
campanha, existindo cláusula de retroveda cumprindo a condição de pagamento. 
Ressalte-se que o que existe como acusação é que a mesma era procuradora e não 
adquirente. A Representação Fazendária informa que não obstante tenha provas nos 
autos de que a mesma possuía recursos financeiros suficientes para efetuar o pagamento, 
não restou comprovado tal pagamento e, por este motivo, pediu a procedência do auto de 
infração. Frise-se que o sujeito passivo não trouxe apenas as provas de pagamento 
questionadas pelo Fisco, mas seus recursos financeiros são suficientes. 

 
Conclui-se então que o Fisco não demonstrou quem é o doador; que 

o imóvel foi dado em garantia num prazo de 36 meses, para quitação de uma dívida de 
campanha, existindo cláusula de retrovenda, caso cumprida a condição de pagamento; e 
que o que existe como acusação é que a mesma era procuradora e não adquirente. 

 
Não se comprovou efetivamente a ocorrência de fato gerador 

caracterizado como doação, tornando improcedente a exigência do ITCD. Note-se que no 
recurso interposto não há elementos que ensejassem a reforma da decisão cameral, 
devendo essa ser mantida. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01585/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Cobrança de ITCD no 
recebimento de doação para aquisição de imóvel. 
Improcedência. Mantida a decisão cameral. 
 
1. Declara improcedente a exigência de ITCD, não se 
comprovando efetivamente a ocorrência de fato gerador 
caracterizado como doação; 
 
2. Mantém-se a decisão cameral, não havendo no recurso 
interposto elementos que ensejassem a sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela 
procedência do lançamento fiscal no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de falta de 
recolhimento de ITCD no valor de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) 
referente a doação recebida no valor de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil 
reais) para aquisição de imóvel. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei nº 11.651/91 c/c os 

arts. 372, 373, 376, II, “c” e 382, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 5 a 6) e extrato de escritura pública de compra e venda de nua 
propriedade e instituição de usufruto (fls. 7 a 9). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14 a 24), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, sustentando que 

Júlio Eduardo Seixo de Brito figura na Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 07 a 09) 
apenas na condição de procurador da impugnante, não havendo nenhuma indicação de 
que é o interveniente pagador, fato que caracterizaria doação. Da mesma forma o Senhor 
Rubens Silvério Rios figura na escritura pública de compra e venda na condição de 
usufrutuário como forma de garantir que a posse do imóvel continuasse com sua filha que 



é a vendedora do imóvel, até que a dívida que ambos possuem com a impugnante seja 
quitada. 

 
Alega ainda que não houve fato gerador do tributo, visto que o ato de 

transferi os recursos para quitação do imóvel não significa claramente que houve doação. 
 
Junta Certidão de Matrícula (fls. 28), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença nº 2491/2011-JULP (fls. 34 a 36). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 40 a 49), 

reiterando todos os pedidos e argumentos formulados na impugnação. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerando, por meio da 

Resolução n° 151/2014 (fls. 57), converte o julgamento em diligência e encaminha os 
autos para a Coordenação de ITCD a fim de que seu ilustre titular determine que, 
preferencialmente o próprio autuante, promova a juntada da mencionada intimação e dos 
documentos apresentados pelo sujeito passivo que levaram a caracterizar o negócio 
realizado como doação e não compra e venda. 

 
O autor do lançamento, atendendo a Resolução n° 151/2015, em 

relatório (fls. 184), informa que apresentou a documentação solicitada, conforme fls. 58 a 
183. 

 
Intimado (fls. 186), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

050/2015 (fls. 188), converte o julgamento em diligência e encaminha os autos para o 
setor de preparo processual a fim de que o sujeito passivo seja intimado por meio de seu 
advogado a apresentar a comprovação de que a autuada suportou o ônus financeiro pela 
aquisição do imóvel descrito na inicial. 

 
Intimado (fls. 189 a 190), o sujeito passivo não atende ao disposto na 

Resolução n° 050/2015. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1963/2015 (fls. 193 a 1198), rejeita s preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, reforma a sentença singular e considera improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 200 a 202), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do 
lançamento, nos termos do voto vencido, argumentando que a questão mais relevante 
para o deslinde da controvérsia não é aferir se a autuada possuía lastro financeiro para 
suportar a compra do referido imóvel, mas sim perquirir se há no feito elementos de prova 
que indiquem que a mesma efetuou o pagamento da mencionada alienação com recurso 
próprios. 

 



Em que pese todas as evidências existentes nos autos indicarem que 
a autuada possuía lastro financeiro suficiente para fazer frente à aquisição dos 
mencionados imóveis, não há comprovação alguma no feito de que a mesma efetuou o 
pagamento dos imóveis adquiridos com recurso próprios. 

 
Ressalta a recorrente que que o simples fato de possuir lastro 

financeiro não é suficiente para afastar a presunção, visto que qualquer pessoa, mesmo 
possuindo vultosos recursos financeiros, pode ser agraciada com doação. 

 
Intimado (fls. 211), o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de falta de 

recolhimento de ITCD no valor de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) 
referente a doação recebida no valor de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil 
reais) para aquisição de imóvel. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1963/2015 (fls. 193 a 1198), reformou a sentença singular e considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública apresentou recurso para o Conselho Superior (fls. 

200 a 202), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, nos 
termos do voto vencido. 

 
Nas análises efetuadas nos documentos acostados aos autos, 

verifica-se que na escritura pública não informa a forma de pagamento, mas não ficou 
demonstrado pelo Fisco quem é o doador. Também consta a informação da defesa que o 
imóvel foi dado em garantia num prazo de 36 meses, para quitação de uma dívida de 
campanha, existindo cláusula de retrovenda cumprindo a condição de pagamento. 
Ressalte-se que o que existe como acusação é que a mesma era procuradora e não 
adquirente. A Representação Fazendária informa que não obstante tenha provas nos 
autos de que a mesma possuía recursos financeiros suficientes para efetuar o pagamento, 
não restou comprovado tal pagamento e, por este motivo, pediu a procedência do auto de 
infração. Frise-se que o sujeito passivo não trouxe apenas as provas de pagamento 
questionadas pelo Fisco, mas seus recursos financeiros são suficientes. 

 
Conclui-se então que o Fisco não demonstrou quem é o doador; que 

o imóvel foi dado em garantia num prazo de 36 meses, para quitação de uma dívida de 
campanha, existindo cláusula de retrovenda, caso cumprida a condição de pagamento; e 
que o que existe como acusação é que a mesma era procuradora e não adquirente. 

 
Não se comprovou efetivamente a ocorrência de fato gerador 

caracterizado como doação, tornando improcedente a exigência do ITCD. Note-se que no 
recurso interposto não há elementos que ensejassem a reforma da decisão cameral, 
devendo essa ser mantida. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01658/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. ITCD. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto incidente na doação de bem móvel (numerário). 
Procedente a ação fiscal. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito (Art. 72, CTE); 
 
3. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por 
liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu 
patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou 
presumidamente. (Art. 72, § 1º, CTE);  
 
4. É legítima a exigência tributária quando constatada a falta 
de recolhimento do ITCD, decorrente de doação prevista no 
artigo 72-A, VIII, "a" do CTE , estando esta no campo da 
incidência do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de recolher o ITCD na importância de R$ 338.088,01, referente a doação de quotas de 
capital da sociedade empresária LOPAC Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda 
EIRELI, recebida do Sr. Fabio de Oliveira no valor de R$ 8.452.200,37, caracterizada pela 
diferença positiva ente o valor de mercado das quotas e o valor nominal expresso no 
contrato social, conforme cópia do balanço patrimonial. Em consequência, deverá recolher 
o referido imposto, acrescido das cominações legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 72-A, 
inciso VIII, alínea “a”, 74, inciso III, 77-B, inciso II, da Lei nº 11.651/91, combinado com os 
artigos 372-A, inciso VIII, 377-B, inciso II e 382, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, da Lei nº 
11.651/1991 com a redação conferida pela Lei nº 13.772/2000. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário: FÁBIO DE OLIVEIRA, 
nos termos do artigo 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos ingressam com 
impugnação às fls. 33/47. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 53/55, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls. 63/78, no qual reiteram os argumentos expendidos anteriormente. 
Alegam que o fisco não realizou a avaliação das quotas da empresa de forma correta, 
conforme previsto em lei, pois o fisco utilizou o balanço patrimonial encerrado em 
31/12/2013, sendo que a alteração e consolidação do ato constitutivo da empresa foi 
registrado em 29/11/2013 e, portanto, subverteu os princípios da legalidade, da tipicidade 
e da verdade material.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração sob o fundamento de que o fisco não realizou a 
avaliação das quotas da empresa de forma correta, para a determinação da base de 
cálculo do ITCD, uma vez que utilizou o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013, ao 
passo que a alteração e consolidação do ato constitutivo da empresa foi registrada na 
JUCEG em 29/11/2013, assim, o fisco não produziu provas de avaliação para apuração do 
valor de mercado das quotas transferidas, não fundamentando seu procedimento. 
 

Não procede a sua arguição, pois o auto de infração foi lavrado 
mediante procedimento fiscal idôneo e previsto na legislação tributária. 

 
Cumpre ressaltar, ainda, que a tipificação legal que respalda o 

lançamento encontra-se coerentemente enumerada, assim como a penalidade aplicada, 
tendo o autor do lançamento laborado na confecção de demonstrativos e anexação da 
documentação pertinente, de forma clara e objetiva. A infração estampada na basilar está 
amplamente fundamentada em levantamento fiscal executado pelo fisco demonstrando à 
saciedade a ocorrência da omissão. O trabalho desenvolvido pelo fisco é de precisão 
matemática, feito de forma clara e transparente, dentro das técnicas contábeis e fiscais 
exigidas.  

 
Ademais, o documento de formalização do crédito tributário contém 

todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a acusação fiscal está 
devidamente demonstrada na auditoria realizada, motivo pelo qual afasto a aludida 
preliminar. 

Prosseguindo, passo à análise do mérito.  



A Fazenda Pública Estadual exige o pagamento do ITCD sobre a 
diferença positiva entre o valor de mercado da quota ou ação e o valor nominal expresso 
no contrato social ou em livro de transferência de ações, diferença essa que beneficiou 
indiretamente à sua mãe, Sra. Dilene Fernandes de Oliveira, a qual adquiriu 100% da 
sociedade empresária LOPAC locadora de veículos e Equipamentos Ltda por um valor 
notoriamente inferior ao seu valor de mercado. 

O Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 
doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, conforme preceitua o artigo 72 
do Código Tributário Estadual, sendo certo que a doação é legalmente conceituada como 
“qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou 
direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente”, 
de acordo com o § 2º do mesmo dispositivo legal, vejamos:  

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. 

[...] 

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis 
e doação, de quaisquer bens ou direitos. (artigo 72, Lei nº 11.651/91). 

§ 1º. Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível. 

§ 2º. Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita expressa, tácita ou presumidamente. 

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. 

Portanto, o ITCD incide sobre a transmissão por doação, de qualquer 
bem ou direito, incluindo-se qualquer parcela do patrimônio que for passível de 
transmissão, ainda que representado por título, ação, quota, certificado, dinheiro, registro 
ou qualquer outro bem ou documento. 

No caso em comento, a fiscalização considerou que houve 
pagamento do valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) do filho para a mãe, tratando-
se de transferência onerosa. Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se a apuração do 
valor do patrimônio líquido no montante de R$ 23.452.200,37 (vinte e três milhões, 



quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos reais e trinta e sete centavos), realizada 
pela própria empresa. 

Sobre a diferença de R$ 8.452.200,37 (oito milhões, quatrocentos e 
cinquenta e dois mil, duzentos reais e trinta e sete centavos), exige-se o pagamento do 
ITCD. Nesse ponto, vale ressaltar a fundamentação doutrinária que o autuante fez em sua 
nota explicativa, sobre a doação mista, que “possui conteúdo negocial híbrido, sendo 
oneroso, mas também, contendo liberalidade”. 

Sem dúvida o fisco agiu de forma moderada, ao exigir o ITCD sobre 
o valor da referida diferença, considerando, apesar de não haver provas nos autos, que o 
montante da negociação entre mãe e filho, como constante do contrato social, a título de 
valoração das quotas, tenha sido feito de forma onerosa. 

Assim, não exigiu o ITCD sobre o montante de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), valor histórico das quotas constantes do contrato social. Por 
outro lado, o valor excedente atinente a esta quantia que o fisco considerou para fins de 
base de cálculo do imposto foi apurado e declarado pela própria empresa, não havendo 
que se falar em atribuição arbitrária da fiscalização. 

Nesse sentido, há perfeito subsunção do fato à norma, conforme os 
artigos 72-A, inciso VIII, alínea “a” e 77-B, inciso I, do Código Tributário Estadual, que, 
para clareza da decisão, transcrevo-os a seguir: 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: 

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em 
livro de transferência de ações 

Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de cálculo: 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

I - na transmissão de acervo patrimonial de sociedade simples ou de 
empresário individual, o valor do patrimônio líquido ajustado a valor de 
mercado, verificado em balanço especialmente levantado, na data da 
declaração ou da avaliação, acrescido de aviamento. 
 

Conclui-se, portanto, que a pretensão do fisco encontra-se 
perfeitamente amparada pelas normas constantes do Código Tributário Estadual. 

Por fim verifico que o sujeito passivo nada trouxe aos autos que 
pudesse desconstituir os trabalhos de auditoria realizados pelo fisco, circunscrevendo sua 
defesa a inteligente argumentação jurídica, o que não mitiga e nem extingue a pretensão 
fiscal inicial.  

Bastaria, portanto, à defesa trazer aos autos a comprovação fática de 
que não cometeu a omissão denunciada na folha de rosto deste tomo. Entretanto, esse 
cuidado ela não teve, limitando-se a suscitar questões preliminares, inexistentes, conforme 
já me posicionei em linhas anteriores. E na razão de direito, alegando que o fisco não 
realizou a avaliação das quotas da empresa de forma correta, para a determinação da 
base de cálculo do ITCD, se esquecendo de que nas raias do direito, conforme lecionado 
nos bancos acadêmicos: “alegar, sem comprovar o alegado é mesmo que não alegar”. 

Sendo assim, no presente caso, a acusação permanece incólume, 
conforme descrita na inicial, ficando assim caracterizada a operação realizada (doação 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm


mista) à luz da lei, quanto à incidência do ITCD. Além do mais, o valor que o Fisco 
entende como correto não foi devidamente objetado pelo sujeito passivo. Também seria 
importante destacar que o valor apresentado pelo Fisco, de fato, guarda absoluta sintonia 
com a realidade, trazendo mais força para a acusação.  

As razões contidas na Nota Explicativa de fls. 17/21 conjugada com 
os documentos juntados aos autos pela autoridade autuante, demonstram claramente a 
ocorrência do fato gerador, estando corretamente definida a base de cálculo do tributo. 

 
Evidenciada a doação, correto o Fisco em exigir o tributo incidente, 

bem como aplicar a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, da Lei nº 11.651/91, 
conforme constante do auto de infração. 

Assim, mantenho a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do ato de infração, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a 
sentença singular que considerou procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01660/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Preliminar de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração. 
Acolhimento. Decisão unânime. 
 
1. A existência de imperfeições e obscuridades na forma da 
apuração do crédito tributário exigido do sujeito passivo 
caracteriza o vício insanável da insegurança na determinação da 
infração. 
 
2. Deve-se declarar a nulidade ab initio do auto de infração 
quando comprovada insegurança na determinação da infração 
(Lei nº 16.469/09, art. 20, inciso IV). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no 
valor de R$ 11.915,17, incidente sobre a base de cálculo no valor de R$ 297.879,18, 
referente ao espólio de PEDRO BARBOSA AMORIM, apurado em ação fiscal, conforme 
documentos em anexo, devendo, em consequência, recolher o imposto, acrescido das 
cominações legais. 

 
Como infringidos foram indicados o art. 74, I, a, da Lei 11.651/91, c/c art. 

376, I, “a” e 385-B, I do Dec. 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no art. 89, inciso II 
da Lei 11.651/1991, c/ redação da Lei 13.772/00. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/15. 
 
O sujeito passivo foi intimado, mas não se manifestou, conforme termo de 

revelia de fls. 18. 
 
Após nova intimação, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alega que não ocorreu a intimação do recorrente para responder os 

termos da notificação da autuação em primeira instância. Se tivesse ocorrido a efetiva 
notificação do Recorrente sobre a questão, a autuação já teria sido objeto de 
cancelamento; 



 
(b) informa que o inventariante do espólio de Pedro Barbosa de Amorim, 

senhor Rodrigo Barbosa de Amorim, realizou a declaração de ITCD gerando o 
demonstrativo de cálculo do ITCD causa mortis nº 0146-2013-MOR, sendo que quando da 
declaração de ITCD foi informado o estado civil de união estável do finado Pedro Barbosa 
de Amorim com a senhora Geralda Silveira de Jesus, contudo o auditor fiscal não aceitou 
o direito de meação da referida senhora; 

 
(c) afirma que apresentou a SEFAZ os comprovantes do ajuizamento de 

ação de reconhecimento de união estável, que tramitou na Vara de Família da Comarca 
de Cromínia/GO, com a finalidade de cancelar os Demonstrativos de Cálculos do ITCD 
causa mortis nº 0146/2013 e 0147/2013; 

 
(d) esclarece que a ação de reconhecimento de união estável foi julgada 

procedente, conforme sentença, em anexo, gerando direito à viúva meeira nos bens 
constantes da declaração nº 0146/2013, bem como no bem particular constante da 
declaração de nº 0147/2013; 

 
(e) acrescenta que até mesmo os autos do inventário e partilha do espólio 

de Pedro Barbosa de Amorim se encontram suspensos até a apuração do quanto da 
meação da viúva meeira, para se apurar os bens a serem partilhados – monte mor e 
monte mor tributável; 

 
(f) defende que o ITCD do espólio de Pedro Barbosa de Amorim deve ser 

recolhido após a liquidação da sentença da ação de união estável e antes da sentença 
dos autos de inventário, conforme determina o artigo 385, inciso I, alínea “a”, do RCTE; 

 
Pede, ao final, o cancelamento do Demonstrativo de Cálculo do ITCD 

Causa Mortis nº 0147/-2013. 
 
É o relatório. Decido. 

V O T O 
 

Verifica-se nos autos que a exigência tributaria foi apurada com base no 
Demonstrativo de Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0146 – 2013 MOR, datado de 08 de 
maio de 2013 (fls. 07), sendo que ainda estava em discussão a precisa identificação do 
patrimônio a ser transferido para herdeiros, legatários ou meeiro, a fim de que se pudesse 
ser apurado os fatos geradores ocorridos, pois havia em tramitação Ação de 
Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, com pedido de divisão de 
bens, protocolada em 2013 (fls. 30/42), ocorrendo o julgamento da Apelação Cível pelo 
tribunal de justiça em 2015 (fls. 43/53).  

 
Nesse mesmo sentido assentou o Superior Tribunal de Justiça no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.660.491 - RS (2017/0054300-6): 
 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO 
CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 
CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.  
 
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de 
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 



integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, 
a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.  
 
2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o 
disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas 
transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 
quantos sejam os herdeiros ou legatários.  
 
3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da 
sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto 
sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio 
transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os 
"tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do 
art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 
114 do STF.  
 
4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da 
sentença de homologação da partilha é possível identificar 
perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da 
hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento 
(cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 
1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).  
 
5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como 
exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos 
sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de 
Inventário, procedimento mais complexo.  
 
6. Recurso Especial não provido. 
 

Brasília, 16 de maio de 2017(data do julgamento).” (Destaque 
nosso). 
 
Tendo em vista que quando do preenchimento do Demonstrativo de 

Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0146 – 2013 MOR, datado de 08 de maio de 2013 (fls. 
07), inexistia a precisa identificação do patrimônio a ser transferido para herdeiros, 
legatários ou meeiro, o imposto ainda não podia ser exigido, o valor do imposto calculado 
ainda era impreciso ou incerto, portanto ficou inseguro o lançamento tributário em 
apreciação.   

 
Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 

declarar a nulidade do lançamento tributário, em face ao disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09: "Art. 20. São nulos os atos praticados: [...] IV - com insegurança na 
determinação da infração." 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância e 

acolho a preliminar de nulidade do processo por insegurança na determinação da infração, 
a fim de reformar a decisão singular e declarar nulo ab initio o auto de infração.  
 

  
 



 
 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01661/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Preliminar de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração. 
Acolhimento. Decisão unânime. 
 
1. A existência de imperfeições e obscuridades na forma da 
apuração do crédito tributário exigido do sujeito passivo 
caracteriza o vício insanável da insegurança na determinação da 
infração. 
 
2. Deve-se declarar a nulidade ab initio do auto de infração 
quando comprovada insegurança na determinação da infração 
(Lei nº 16.469/09, art. 20, inciso IV). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida a autuação de omissão de pagamento do ITCD, no valor de R$ 
11.915,17, incidente sobre a base de cálculo no valor de R$ 297.879,18, referente ao 
espolio de Pedro Barbosa Amorim, apurado em ação fiscal, conforme documentos em 
anexo. Exige-se o imposto, acrescido de penalidade e demais cominações legais. 

 
Como infringidos foram indicados o art. 74, I, a, da Lei 11.651/91, c/c art. 

376, I, “a” e 385-B, I do Dec. 4.852/97 e aplicada a penalidade prevista no art. 89, inciso II 
da Lei 11.651/1991, c/ redação da Lei 13.772/00. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 02/14. 
 
O sujeito passivo foi intimado, mas não se manifestou, conforme termo de 

revelia de fls. 18. 
 
Após nova intimação, o sujeito passivo interpõe impugnação em segunda 

instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 24/26): 
 
(a) alega que não ocorreu a intimação do recorrente para responder os 

termos da notificação da autuação em primeira instância. Se tivesse ocorrido a efetiva 
notificação do Recorrente sobre a questão, a autuação já teria sido objeto de 
cancelamento; 

 



(b) informa que o inventariante do espólio de Pedro Barbosa de Amorim, 
senhor Rodrigo Barbosa de Amorim, realizou a declaração de ITCD gerando o 
demonstrativo de cálculo do ITCD causa mortis nº 0146-2013-MOR, sendo que quando da 
declaração de ITCD foi informado o estado civil de união estável do finado Pedro Barbosa 
de Amorim com a senhora Geralda Silveira de Jesus, contudo o auditor fiscal não aceitou 
o direito de meação da referida senhora; 

 
(c) afirma que apresentou a SEFAZ os comprovantes do ajuizamento de 

ação de reconhecimento de união estável, que tramitou na Vara de Família da Comarca 
de Cromínia/GO, com a finalidade de cancelar os Demonstrativos de Cálculos do ITCD 
causa mortis nº 0146/2013 e 0147/2013; 

 
(d) esclarece que a ação de reconhecimento de união estável foi julgada 

procedente, conforme sentença, em anexo, gerando direito à viúva meeira nos bens 
constantes da declaração nº 0146/2013, bem como no bem particular constante da 
declaração de nº 0147/2013; 

 
(e) acrescenta que até mesmo os autos do inventário e partilha do espólio 

de Pedro Barbosa de Amorim se encontram suspensos até a apuração do quanto da 
meação da viúva meeira, para se apurar os bens a serem partilhados – monte mor e 
monte mor tributável; 

 
(f) defende que o ITCD do espólio de Pedro Barbosa de Amorim deve ser 

recolhido após a liquidação da sentença da ação de união estável e antes da sentença 
dos autos de inventário, conforme determina o artigo 385, inciso I, alínea “a”, do RCTE; 

 
Pede, ao final, o cancelamento do Demonstrativo de Cálculo do ITCD 

Causa Mortis nº 0147/-2013. 
 
É o relatório. Decido. 

V O T O 
 

Verifica-se nos autos que a exigência tributaria foi apurada com base no 
Demonstrativo de Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0146 – 2013 MOR, datado de 08 de 
maio de 2013 (fls. 07), sendo que ainda estava em discussão a precisa identificação do 
patrimônio a ser transferido para herdeiros, legatários ou meeiro, a fim de que se pudesse 
ser apurado os fatos geradores ocorridos, pois havia em tramitação Ação de 
Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, com pedido de divisão de 
bens, protocolada em 2013 (fls. 35/47), ocorrendo o julgamento da Apelação Cível pelo 
tribunal de justiça em 2015 (fls. 48/58).  

 
Nesse mesmo sentido assentou o Superior Tribunal de Justiça no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.660.491 - RS (2017/0054300-6): 
 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO 
CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 
CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.  
 
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de 
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 
integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, 
a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.  



 
2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o 
disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas 
transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 
quantos sejam os herdeiros ou legatários.  
 
3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da 
sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto 
sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio 
transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os 
"tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do 
art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 
114 do STF.  
 
4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da 
sentença de homologação da partilha é possível identificar 
perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da 
hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento 
(cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 
1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).  
 
5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como 
exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos 
sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de 
Inventário, procedimento mais complexo.  
 
6. Recurso Especial não provido. 
 

Brasília, 16 de maio de 2017(data do julgamento).” (Destaque 
nosso). 
 
Tendo em vista que quando do preenchimento do Demonstrativo de 

Cálculo do ITCD Causa Mortis nº 0146 – 2013 MOR, datado de 08 de maio de 2013 (fls. 
10), inexistia a precisa identificação do patrimônio a ser transferido para herdeiros, 
legatários ou meeiro, o imposto ainda não podia ser exigido, o valor do imposto calculado 
ainda era impreciso ou incerto, portanto ficou inseguro o lançamento tributário em 
apreciação.   

 
Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 

declarar a nulidade do lançamento tributário, em face ao disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09: "Art. 20. São nulos os atos praticados: [...] IV - com insegurança na 
determinação da infração." 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância e 

acolho a preliminar de nulidade do processo por insegurança na determinação da infração, 
a fim de reformar a decisão singular e declarar nulo ab initio o auto de infração.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01687/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ITCD. Preliminar. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Unânime. Decadência parcial. Rejeição. 
Majoritária. Obrigação principal. Recurso "ex-officio" e 
voluntário. Omissão de recolhimento do Imposto. Procedência 
parcial. Reforma da decisão cameral.  
 
1) - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
2) - O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, 
de qualquer bem ou direito, sendo a doação qualquer ato ou fato 
em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou 
direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, 
tácita ou presumidamente. (Art. 72, § 2º do CTE). 
  
3) - O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I); 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que rejeitou a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio 
da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. Por maioria de votos, 
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do sujeito passivo e dar 
provimento parcial ao da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral, rejeitando a 
preliminar de decadência parcial do lançamento e julgando parcialmente procedente o 
auto de infração,  no valor do ITCD de R$ 14.333,48 (quatorze mil, trezentos e trinta e três 
reais e quarenta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis Antônio da Silva 
Costa, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Valdir Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci, José 
Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do recurso da 
Fazenda Pública, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de decadência parcial e considerou procedente em parte o auto de infração no 



valor do ITCD de R$ 5.864,32 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e 
dois centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de ITCD, acrescido das cominações legais, pela 
presunção de doação de quotas de empresas, cuja comprovação dos pagamentos não foi 
apresentada pelos autuados, apesar de intimados para tal.  

 
Juntou-se Nota Explicativa, Alteração Contratual, Notificações Fiscais, além 

de pedido de prorrogação do prazo e outros documentos. 
 
Intimados às fls. 54/57, os sujeitos passivos se manifestaram conjuntamente, 

via patronos legalmente constituídos (m.j’s às fls. 58 e 76), apresentando impugnação à 
Primeira Instância (fls. 62/73), onde alegaram, em síntese, o seguinte: 

 
1) cerceamento aos seus direitos de defesa, por exiguidade de prazo para 

cumprimento de notificação fiscal e não apreciação de pedido de prorrogação deste prazo, 
conforme fls. 16/18; 

2) que a prova emprestada da Receita Federal não teria validade por ser 
protegida por sigila fiscal e não ter sido conseguida por meios legais; 

3) duplicidade de cobrança do mesmo imposto, ao ser exigido da autuada 
principal e do seu solidário; 

4) improcedência deste lançamento, porque as aquisições das quotas em 
questão foram decorrentes de compras e não de doações, conforme Cláusulas primeiras 
da 8ª e 9ª Alterações Contratuais da empresa Carbram Agropecuária Ltda. (fls. 30/46) e 1ª 
Alteração Contratual da empresa Sousa & Sousa Emp. E Part. Ltda. (fls. 47/51), sendo as 
quotas desta última empresa adquiridas e pagas entre 2007 e 2010, consoante fotocópias 
da DIRPF e recibos de pagamentos de tais cotas que juntou às fls. 79/105. 

 
Indo a julgamento em Primeira Instância, os autos foram convertidos em 

diligência por duas vezes, via Despachos n°s 377/2012-JULP e 1772/2014-JULP, para 
confirmar a autenticidade das DIRPF's e cálculo da Base de Cálculo, sendo atendido o 
que neles foi requerido e revisto os cálculos e, em consequência, proposta a majoração da 
base de cálculo e do valor do imposto inicialmente exigido para R$ 575.462,80 
(quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) 
e R$ 23.025,12 (vinte e três mil, vinte e cinco reais e doze centavos), respectivamente. 

 
Intimados os patronos dos sujeitos passivos às fls. 129/133 para ciência do 

resultado desta diligência e, querendo, contestá-la, silenciaram-se. 
 
Pela Sentença n° 2250/2016 – JULP (fls. 144/146), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que foi oportunizados 
aos autuados prazo suficiente à apresentação de comprovantes das compras das quotas 
em questão, não tendo os mesmos sido apresentados até este momento e sim meras 
alegações defensórias, insuficientes para invalidar a exordial, não ocorrendo, portanto, o 
alegado cerceamento de defesa e a improcedência deste feito, porém não acolheu a 
majoração proposta pelo Relatório Diligencial nº 043/2015-CITCD (fls. 118/119), em razão 
da decadência ocorrida sobre a parte majorada. 

 
A Representação Fazendária elaborou o Recurso a Câmara Julgadora n° 

033/2017-GERF/SR (fls. 147/150), onde contestou a decadência considerada pelo 
julgador monocrático, argumentando que o ITCD é um tributo declaratório, conforme 



inteligência do artigo 387 do Decreto 4.852/97 – RCTE e Instrução Normativa 704/2004-
GSF.  

Portanto, se o contribuinte deste imposto não presta declaração do valor a 
ser tributado, tal omissão não pode resultar em beneficio para este se eximir do 
pagamento do ITCD, com a decadência declarada na Sentença recorrida, consoante 
entendimento confirmado pelo TJGO no Duplo Grau de Jurisdição nº 3260-
11.2010.8.09.0065 (201090326068) e pela 2ª Turma do STJ no AgRg no Resp nº 
1.257.451-SP (2011/0079909-9), Rel. Min. Humberto Martins, Dje 13/09/2011. 

Assim, como o fisco só tomou conhecimento dos fatos geradores em 
08/2010, quando expediu a Notificação Fiscal nº 940/2010 de fl.08 dos autos. 

Portanto, o prazo para lançamento pelo fisco iniciou em 01/01/2011 e 
terminaria em 31/12/2015.  

Desta forma, como a majoração ocorreu em 06/2015 e os contribuintes 
tomaram conhecimento em 02/2015, não transcorreu o prazo decadencial, que encerraria 
em 31/12/2015, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 173, I do CTN, que dispõe 
que o prazo decadencial inicia quando da ciência pelo fisco do fato gerador ocorrido. 

Por estas razões, pugnou pela reforma da Sentença para ser acolhida a 
majoração encontrada na revisão de fls. 118/128. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados para pagarem, apresentarem recurso 

voluntario ou contraditarem o recurso fazendário (fls. 153/164) e recorreram, via dos 
mesmos patronos, os quais, após historiarem o ocorrido nestes autos, reiteraram as 
arguições de cerceamento ao direito de defesa, desta feita, sob o argumento de que a 
intimação para manifestar sobre o resultado da revisão não foi clara quanto à possibilidade 
de nova impugnação, cerceando seu direito a outra manifestação defensória 

Reiteraram também a arguição de que o fisco se valeu de prova emprestada 
da Receita Federal, sem declinar qual disposição legal ou convênio possibilitaria tal 
empréstimo, como exige o artigo 199 do CTN e reconhecido pelo STJ em decisão que 
transcreveu à guisa de apoio a esta assertiva. 

Argumentou que o julgamento ora recorrido foi “Citra Petita”, ou seja, não 
apreciou sua alegação de que a autuada já era sócia da empresa Sousa & Sousa Emp. e 
Part. Ltda. (fls. 47/51) desde a sua constituição com 3.010 quotas e assim não comprou 
99.330 e sim 96.320 quotas, não tendo o julgador monocrático se manifestado acerca 
desta alegação, motivo para cassação da Sentença por julgamento aquém do pedido. 

Alegou que a revisão ocorreu à revelia do sujeito passivo que não teve a 
oportunidade de apresentar nova impugnação, pois foi notificado apenas do resultado 
desta diligência, que majorou o exigido inicialmente, sem que fosse emitido auto de 
infração complementar, seguido intimação para impugnação do valor majorado, tornando 
nulo todo o processo, mesmo sendo declarada a decadência da majoração. 

Também reiteraram o pleito de exclusão do solidário desta lide, pois a 
compra das quotas ocorridas na 8ª Alteração Contratual da empresa Carbram 
Agropecuária Ltda. (fls. 30/46) foi de outros sócios e não do solidário em questão. 

Em relação ao mérito, reafirmou que a aquisição das quotas não foi por 
doação e sim por compra havida, conforme provam os documentos comprobatórios 
anexados aos autos pelos recorrentes, não podendo o julgador desconhecê-los. 

Para tanto, juntou às fls. 185/232 novos recibos de pagamentos, os contratos 
destas vendas para entrega futura das quotas e as Declarações do Imposto de Renda – 
Pessoa Física constando estas aquisições, como prova de que estas ocorreram por 
compra e não por doação, ao final, pugnou pela improcedência deste auto de infração. 

Em seguida retornou aos autos para contraditar o pleito fazendário, pois este 
não tem fundamento jurídico, vez que os fatos geradores ocorreram em 2005, enquanto a 
revisão majoradora ocorreu em 2015, aproximadamente 10 anos após. 

Desta forma, deve ser rejeitado o recurso fazendário. 



 
Por meio do Acórdão n° 1889/2017 (fls. 242/2447), a Terceira Câmara do 

CAT, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, vez que não houve descumprimento de normas ou 
procedimentos, tendo sido oportunizado aos autuados conhecimento e prazo para defesa. 

Por maioria, rejeitar o recurso da Fazenda Pública, mantendo a decadência 
parcial do lançamento acolhido na decisão singular.  

Quanto ao mérito, também por maioria, conhecer dos recursos, negar 
provimento ao fazendário e prover o voluntário para considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor do ITCD de R$ 5.864,32 (cinco mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e dois centavos) (fls. 242/247). 

 
Intimada à fl. 248, a fazenda pública se manifestou, reargumentando que a 

razão que sustenta a decisão cameral é equivocada, pois o ITCD apresenta 
características de tributo sujeito a lançamento por declaração, pois cabe primeiro ao 
contribuinte noticiar a ocorrência do fato gerador mediante declaração nos termos do 
artigo 387 do RCTE e da Instrução Normativa 704/2004-GSF e só após o fisco estaria 
apto a proceder o lançamento, quando então possuirá os elementos indispensáveis para a 
efetivação do lançamento nos termos do artigo 142 do CTN.  

Portanto, se o contribuinte não presta declaração e o fisco apura a ocorrência 
do fato gerador de outro modo, tal omissão do contribuinte não pode resultar em beneficio 
para este se eximir do pagamento do ITCD, no caso com a ocorrência do instituto da 
decadência.  

Assim, como o fisco apenas tomou conhecimento dos fatos geradores do 
ITCD em 08/2010, quando expediu a notificação fiscal n° 940/2010 (fl. 08), conclui-se que 
o prazo decadencial do ITCD referente a doação das quotas, conforme o artigo e a 
Instrução Normativa acima mencionados, somente teve iniciado seu curso a partir de 
01.01.2011. 

Destarte, é licito ao fisco goiano promover o lançamento e exigir o imposto 
correspondente até 31.12.2015, motivo pelo qual a Fazenda Pública discorda de tal 
entendimento, vez que através da 8ª alteração contratual da empresa Carbram 
Agropecuária LTDA., datada de 01.04.2005, o recorrido Vilmondes Jose de Souza e seus 
respectivos filhos, incluindo a recorrida Bruna Cardoso de Sousa, foram admitidos na 
sociedade pela cessão de quotas por parte de diversos sócios, passando estes a deter o 
capital social da empresa na proporção de 52% para o Sr. Vilmondes e 16% para cada um 
dos filhos. 

Por fim, resta induvidoso que o conteúdo do aresto cameral prolatado no 
caso em tela é fruto de análise equivocada dos elementos probatórios que instruem o 
procedimento fiscal e principalmente da legislação tributária, motivo pelo qual pugnou pela 
reforma da aludida decisão para que seja julgado procedente o lançamento nos termos da 
revisão fiscal (fls. 249/252), que alterou o valor do ITCD para R$ 23.025,12 (vinte e três 
mil, vinte e cinco reais e doze centavos). 

 
Intimados às fls. 255/263, os sujeitos passivo se manifestaram 

conjuntamente, apresentando recurso ao antigo Conselho Pleno, reapresentando a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa, alegando que negar ao sujeito passivo 
esse direito fundamental é negar a própria justiça, principalmente porque essa é uma 
garantia constitucional, afirmando que o argumento que permeia esta arguição se reporta 
desde a fase inicial, antes mesmo da instauração do auto de infração, pois ali o auditor 
fiscal responsável pela instrução impunha ao sujeito passivo prazos que sabidamente 
eram inexequíveis de serem cumpridos. Aliás, a autuada chegou mesmo a solicitar 
prorrogação de prazo, cujo teor do pedido foi sequer apreciado.  



Ademais, entende o sujeito passivo que com a revisão do lançamento, 
deveria se abrir nova contagem de prazo para todo conjunto probatório da defesa, o que 
efetivamente não ocorreu como obrigatoriamente deveria ser. Agindo assim, a acusação 
suprimiu e cerceou direitos da defesa, causando-lhe enormes e irreparáveis prejuízos.  

Em seguida, o sujeito passivo arguiu decadência, devido o suposto ato 
infracional ter ocorrido em 2005, enquanto o auto de infração original lavrado em 2010 e a 
revisão do lançamento em 2015. Sendo assim, todo processo está eivado de vicio, já que 
foi alcançado pelo instituto da decadência, impondo-se assim a sua extinção sem 
julgamento de mérito.  

Quanto ao mérito, reafirmou que o fisco Estadual autuou o sujeito passivo 
sem apresentar uma prova sequer de que realmente houve doação, ao contrário do 
autuado que provou cristalinamente através de sua defesa de que foi uma transação, ao 
contrário do órgão autuante que apenas repisa sua tese de Doação. 

Por fim, pediu que seja acolhido o presente recurso voluntario para reformar 
a decisão cameral e considerar totalmente improcedente o lançamento e decretar a 
nulidade do açoitado auto de infração, determinando, de consequência, o seu 
arquivamento definitivo. 

 
O sujeito passivo e solidário se manifesta novamente apresentando 

contradita, arguindo que o recurso de oficio manejado pelo douto representante fazendário 
não merece prosperar, uma vez que sistematicamente insiste na tese de que houve 
doação e, em face disso, há necessidade do recolhimento do ITCD, sem, contudo, 
apresentar prova da referida doação. 

Reafirmou também que, caso a autoridade fiscal houvesse respeitado o 
princípio da ampla defesa e do contraditório e tivesse determinado, como deveria ter feito, 
a abertura de novo prazo para a defesa em razão da revisão do lançamento e da nova 
autuação, estaria esta alcançada pela prescrição ou decadência. 

Por fim, pediu seja recebida a presente contradita, por tempestiva, e provida, 
para confirmar a r. decisão cameral que julgou improcedente em parte o lançamento, por 
decadência parcial. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Analisando o processo, tenho o entendimento de que deve prevalecer a 

exigência feita pelo autuante, que foi corroborada pela Sentença monocrática exarada em 
Instância singular e confirmada pelas duas revisões efetuadas nestes autos.  

 
Assim, considerando que a autuação fiscal se deveu à falta de recolhimento 

do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, incidente sobre a doação implícita de 96.320 quotas da empresa Sousa & Sousa 
Emp. E Part. Ltda., de conformidade com o registro desta doação na Primeira Alteração 
Contratual da sociedade arquivada na junta comercial do Estado de Goiás em 01/08/05 
(fls. 28/33) e de 146.608 quotas da empresa Carbram Agropecuária Ltda. conforme o 
registro desta doação na 9ª Alteração Contratual da sociedade arquivada na junta 
comercial do Estado de Goiás em 06/09/05 (fls. 45/52), perfazendo o valor de R$ 
383.922,00 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais) em 2005 a favor 
da Sra. BRUNA CARDOSO DE SOUSA, caracterizando antecipação de legítima, 
consoante demonstrativo juntado pelo autuante á fl. 07, o que restou confirmado com a 
juntada da via do Contrato de Mútuo de fl. 201, firmado entre a autuada e o solidário, onde 
consta que o mutuante, pro motivo de formal de partilha (g.n), cede e transfere a quantia 



de 146.608,00 correspondente a mesma quantidade de cotas da empresa Carbram 
Agropecuária LTDA. 

Considerando também que o solidário, Sr. VILMONDES JOSÉ DE SOUSA, 
não provou o recebimento efetivo dos valores constantes dos recibos de fls. 185/186, que 
poderia ser provado com o extrato bancário onde tais valores foram depositados, há de 
ser mantida a exordial. 

Portanto, se verifica que a suposta vendas das quotas em questão não 
restou provada pelos documentos colacionados pelos autuados, remanescendo a 
acusação fiscal de doação por antecipação de legítima, que é tributada pelo ITCD. 

 
Quanto à processualidade, o lançamento deste crédito tributário está, sob o 

aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, 
identificado e cientificado corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, 
aplicada a norma legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a infração 
fiscal praticada, proposta a penalidade cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura 
às partes litigantes amplo direito de defesa.  

Portanto, não há nada prejudicial ao seguimento deste feito, mormente a 
prejudicial de cerceamento ao direito de defesa reiterada pelos patronos dos autuados, 
vez que esta foi rejeitada por unanimidade de votos na decisão cameral ora recorrida. Se 
não, vejamos sua transcrição: 

“Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos 
das atas das sessões realizadas no dia 26/06/2017 e hoje, a Terceira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de Oliveira 
Andrade, Nivaldo José Mendes e José Paixão de Oliveira Gomes. Por maioria de votos, 
rejeitar o recurso da Fazenda Pública, mantendo a decadência parcial do lançamento 
acolhida na decisão singular. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Mário de 
Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer dos recursos,  dar-lhes 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ITCD de 
R$ 5.864,32 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes, Vencidos os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade que manteve a decisão singular e José Paixão de 
Oliveira Gomes que votou dando provimento ao recurso da Fazenda Pública para 
considerar procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 23.025,12 (vinte e três 
mil e vinte e cinco reais e doze centavos) ” 

Desta forma, face à ausência, neste processo, dos requisitos legalmente 
exigidos para admissão do recurso pelo Conselho Superior quanto à rejeição unânime da 
arguição de cerceamento, impõe-se a inadmissibilidade do presente recurso a esta 
reapreciação.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

 

Assim, considerando que o sujeito passivo não trouxe nesta fase processual 
nenhum fato ensejador da possibilidade de reapreciação do alegado cerceamento, impõe-
se a inadmissibilidade do presente recurso quanto às suas alegações neste sentido. 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso quanto ao argumento de 
cerceamento ao direito de defesa, pois nos autos constam todas as explicações e 
demonstrativos da acusação fiscal, sendo oportunizado aos autuados todos os meios ao 
amplo contraditório, inclusive com realização de duas diligências visando verificar a 
veracidade de suas alegações defensórias, porém seus resultados não foram favoráveis 
aos sujeitos passivos, sendo, inclusive, majorados os valores da base de cálculo e do 
ICMS para R$ 575.462,80 (quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 
dois reais e oitenta centavos) e R$ 23.025,12 (vinte e três mil, vinte e cinco reais e doze 
centavos), respectivamente, consoante fl. 119. 

Quanto ao mérito, objetivando fundamentar meu convencimento quanto à 
procedência deste lançamento, transcrevo os dispositivos legais que, a meu ver, 
sustentam esta exigência tributária: 

Lei 11.651/91 – CTE:  

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou 

direito. 

[...].”  

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 

“Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis 
e doação, de quaisquer bens ou direitos. (art. 72, Lei nº 11.651/91). 

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

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

§ 3º. Entende-se como qualquer bem ou direito o bem imóvel e o direito a 
ele relativo, o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e 
qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de 
transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, 
registro ou qualquer outro bem ou documento. ” 



“Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

II - a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se processar o 
inventário relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 
01.01.01) 

 
...................................................................................................................................................” 

“Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

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

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - 
vigência: 01.01.01) 

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

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; ). (Redação conferida 
pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

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

Assim, se verifica pelos dispositivos legais acima transcritos, que não assiste 
razão aos recorrentes quanto ao mérito deste lançamento, considerando que as 
diligências de fls. 109/110 e 118/119 o confirmou integralmente, inclusive o majorando 
substancialmente na segunda revisão, o que nos leva à conclusão lógica de que a 
exigência fazendária é procedente. 

Portanto, as razões contidas nas diligências (fls. 109/110 e 118/119), 
conjugadas com os documentos juntados aos autos pelo autuante e revisor, demonstram 
claramente a ocorrência do fato gerador. 

Quanto ao pleito fazendário de rejeição da decadência parcial deste 
lançamento, o acolho, considerando que na análise desta prejudicial de mérito é 
imprescindível, antes de qualquer apreciação, constatar o momento em que a Fazenda 
Pública tomou conhecimento dos fatos geradores e assim, compulsando os autos, 
verifiquei que o fisco somente tomou conhecimento destes fatos geradores após o 
atendimento da Notificação Fiscal de fl. 13, a qual foi expedida no dia 29/09/2010 e 
recebida pela autuada principal em 13/10/2010, conforme Aviso de Recebimento - AR de 
fl. 15, tendo sido apresentado apenas o pedido de prorrogação para a entrega dos 
documentos exigidos em 20/10/2010, conforme fotocópias do processo 
201000004056834, cujas peças principais estão às fls. 16/52.  

Desta forma, considerando que os sujeitos passivos não colacionaram 
nenhum documento nos autos que pudesse comprovar que a Fazenda Pública Estadual 
tomou conhecimento dos fatos geradores em data anterior àquela, entendo que deve 
prevalecer a data de recepção do processo de fls. 16/18 como marco inicial de contagem 
do prazo decadencial, nos termos do artigo 182, I da lei 11.651/91 – CTE, que dispõe:  

“Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado; 

.................................................................................................................................................... 
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Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” 

Assim, a Fazenda Pública, como sujeito ativo na relação tributária, tem o 
direito de constituir o crédito tributário dentro do prazo estipulado no inciso I do artigo 182 
do CTE (acima transcrito), que é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao 
do que tomou conhecimento do fato gerador. 

Destarte, como o Fisco Estadual só tomou conhecimento dos fatos geradores 
em 2010, não poderia ter efetuado o lançamento antes desta data, já que não o conhecia, 
e considerando que o art. 182 do CTE prescreve que o direito de a Fazenda Pública 
Estadual constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, a 
decadência só ocorreria em 2015. Como este auto de infração foi lavrado em 05/11/2010, 
não ocorreu a decadência quanto aos valores de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais) relativo 
à integralização do capital inicial da empresa Sousa & Sousa Emp. e Part. Ltda. (fls. 
22/27), de R$ 96.320,00 (noventa e seis mil, trezentos e vinte reais) correspondente à 
transferência não onerosa de 96.320 quotas desta mesma empresa, ocorrida na sua 
Primeira Alteração do Contrato Social (fls. 28/34) e de R$ 137.984,00 (cento e trinta e sete 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais) referente à aquisição de 137.984 quotas da 
empresa Carbram Agropecuária Ltda., consoante 8ª Alteração e Consolidação do seu 
Contrato Social (fls. 35/44). 

Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso voluntário quanto à 
reiteração da preliminar de cerceamento, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09. 

Quanto ao mérito, nego provimento ao recurso voluntário e provejo 
parcialmente o fazendário, reformando a decisão cameral para julgar procedente o auto de 
infração no valor de R$ 14.333,48 (quatorze mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e 
oito centavos) de ITCD, a ser acrescido das cominações legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01758/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ITCD. Decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, suscitada pelo Conselheiro Relator. Acolhida.   
 
Estando decaído o direito da Fazenda de constituir o crédito 
tributário, deve-se declarar decadente este direito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 8.925,00, apurado em ação fiscal, referente a extinção de usufruto 
por renúncia da usufrutuária, referente a imóvel. Conforme documentação acostada ao 
processo, fls. 03 a 12.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl. 14.  
 
Impugnando o lançamento em sede de Segunda Instância, o polo 

passivo alega que a morte do usufrutuário, Fouad Ibrahim Bitar, ocorreu em 27/10/1994, 
portanto, evidenciado está a decadência. Junta documentos.    

 
Apresenta memorial.  
 

VOTO  
 
A exigência fiscal se refere a cobrança de ITCD pela extinção de 

usufruto por morte do usufrutuário, Sr. Fouad Ibrahim Bitar (PATs 4011601968880). 
Também foi lavrado o auto de infração 4011601974180 pela extinção do usufruto por 
renúncia da usufrutuária, Sra. Afife Bitar.  

 
A constituição do usufruto ocorreu em 27/02/1989, juntamente com a 

doação do referido imóvel para seus 05 filhos. O registro na matrícula do imóvel ocorreu 
em 22/12/1994. 

 
O óbito ocorreu em 27/10/1994, conforme certidão de folhas 42. 
 
A legislação tributária sobre o ITCD, constante no CTE (artigo 74), 

antes de 2013, estabelecia a regra que, nos casos de doação com a manutenção da 
posse da propriedade com os doadores (usufruto), o fato gerador do ITCD ocorreria: 



 
- 50% na instituição do usufruto. 
- 50% na extinção do usufruto. 
 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
 
II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei 

nº 13.772 - - vigência: 01.01.01.) 
 
a) da instituição de usufruto convencional; (Redação conferida pela 

Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)  
 
a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da 

propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

 
b) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 

(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 
 
c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de 

adiantamento da legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

 
d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa 

determinada; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 
 
 
No caso em questão, a exigência do fisco refere-se à extinção do 

usufruto (morte no PAT 4011601968880 e renúncia no PAT 4011601974180) e não à 
constituição do mesmo. 

 
Trata-se de usufruto vitalício em favor do casal. Portanto, a sua 

extinção somente ocorre por morte ou renúncia dos usufrutuários (dentre outros motivos). 
 
Vale citar as disposições do artigo 1411 do Código Civil: 
 
Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, 

extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação 
expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. 

 
Ocorre que não há nos autos o documento de constituição do 

usufruto, a fim de se verificar se houve ou não a estipulação expressa de que o quinhão 
caberia ao usufrutuário sobrevivente, no caso de morte de um dos usufrutuários. 

 
Portanto, não há como se afirmar que a morte do usufrutuário 

extinguiu o usufruto em relação a sua parte ou se tal parte foi acrescida na parte da 
sobrevivente. 

 



Independentemente disso, a alínea "b" do inciso II do artigo 74 do 
CTE previa que ocorreria o fato gerador do ITCD na extinção do usufruto, na data em que 
ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na pessoa do nu 
proprietário  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
 
II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei 

nº 13.772 - - vigência: 01.01.01.) 
a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da 

propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

 
E não houve ainda o fato ou ato jurídico que resultou na 

consolidação da propriedade nas pessoas dos nus proprietários pois ficou mantido o 
usufruto em favor de Afife Bitar que, conforme certidão de folhas 8 a 11, emitida no dia 
27/09/2013, ainda permanece como usufrutuária. 

 
Então, a rigor, não ocorreu ainda a extinção do usufruto com a 

consolidação da propriedade nas pessoas dos nus proprietários. Portanto, ainda não 
ocorreu o fato gerador do ITCD em relação à extinção do usufruto. 

 
Um fato que pode ter suscitado dúvidas à fiscalização, e que 

embasou possivelmente a autuação fiscal, foi a informação constante no registro 5 da 
matrícula do imóvel (folhas 44) em que um dos nus proprietários (Marcelo Fouad Bitar) dá 
em pagamento sua cota parte do imóvel (1/4) com anuência da usufrutuária Afif Bitar 
desistindo do usufruto vitalício a ela instituído. Mas, analisando os registros seguintes 
constantes na mesma matrícula do imóvel, há a ratificação de que o usufruto vitalício 
permanece em favor da Afife Bitar. Ao que parece, a desistência do usufruto foi somente 
parcial (1/4) ou houve erro de registro por parte do Cartório. 

 
Independentemente dessa discussão meritória, pertinente também 

analisar a alegação de decadência do sujeito passivo. Nesse ponto assiste razão ao 
sujeito passivo e o crédito tributário encontrava-se decaído e não poderia ter sido 
constituído. 

 
A luz das disposições do inciso I do artigo 173 do CTE, que versa 

que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 
 
E a discussão é justamente sobre essa expressão: quando que o 

lançamento poderia ter sido efetuado? Já pacificado o entendimento de que o fisco 
somente poderia ter efetuado o lançamento quando tivesse conhecimento do fato. Mas 
quando foi que o fisco tomou conhecimento dos fatos? 

 



Como resposta a essa questão, vale citar o entendimento exarado 
pelo Parecer 243/2016-GTRE: "que o registro de imóveis é um serviço concernente aos 
registros públicos e caracteriza-se por sua publicidade e seus efeitos erga omnes (em 
relação a todos)". E conclui que: "a partir da data dos referidos registros, a Fazenda 
Pública Estadual passou a ter o conhecimento dos negócios jurídicos, podendo, assim, 
efetuar o lançamento do crédito tributário".  

 
Nesse sentido, como os registros na referida matrícula informam a 

ocorrência dos diversos atos jurídicos do caso em questão, deve-se analisar a data do 
respectivo registro, a fim de se determinar o marco inicial da contagem do prazo 
decadencial.  

 
A doação e o usufruto vitalício foram constituídos em 27/02/1989 

(folhas 07 e 08) mas o registro na matrícula do imóvel somente ocorreu em 22/12/1994.  
 
Portanto, caso se entendesse que houve a extinção do usufruto no 

momento da morte do usufrutuário Fouad (27/10/1994), para fins de exigência de ITCD, a 
data inicial do prazo decadencial seria 01/01/1995 (1º dia do exercício seguinte aquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado). 

 
E também, caso se entendesse que houve a desistência do usufruto 

vitalício, em 08/05/2000 da usufrutuária Afife, seja parcial ou total, conforme registro 05 da 
matrícula do imóvel (folhas 44) e que houve a extinção do usufruto por tal ato, seu registro 
na matrícula do imóvel ocorreu dia 03/10/2001. Portanto, prazo decadencial inicial: 
01/01/2002. 

 
Como o prazo decadencial é de 05 anos e o lançamento do crédito 

tributário, via auto de infração, ocorreu em 2016, constato que ocorreu a decadência.   
 
Percebe-se que a constituição do crédito tributário via auto de 

infração foi baseado na declaração do ITCD de folhas 05. Mas entendo que a referida 
declaração não pode prevalecer sobre a situação fática, demonstrada nos registros da 
referida matrícula do imóvel. 

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso do sujeito passivo, 

dando-lhe provimento, para reconhecer a decadência do crédito tributário lançado via auto 
de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01759/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ITCD. Decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, suscitada pela defesa. Acolhida.   
 
Estando decaído o direito da Fazenda de constituir o crédito 
tributário, deve-se declarar decadente este direito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD no valor de R$ 8.925,00, apurado em ação fiscal, referente a extinção de usufruto 
por renúncia da usufrutuária, referente a imóvel. Conforme documentação acostada ao 
processo, fls. 03 a 12.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl. 15.  
 
Impugnando o lançamento em sede de segunda instância, o polo 

passivo que a morte do usufrutuário, Fouad Ibrahim Bitar, ocorreu em 27/10/1994, 
portanto, evidenciado está a decadência. Junta documentos.    

 
Apresenta memorial.  
 

VOTO  
 
A exigência fiscal se refere a cobrança de ITCD pela extinção de 

usufruto por morte do usufrutuário, Sr. Fouad Ibrahim Bitar (PATs 4011601968880). 
Também foi lavrado o auto de infração 4011601974180 pela extinção do usufruto por 
renúncia da usufrutuária, Sra. Afife Bitar.  

 
A constituição do usufruto ocorreu em 27/02/1989, juntamente com a 

doação do referido imóvel para seus 05 filhos. O registro na matrícula do imóvel ocorreu 
em 22/12/1994. 

 
O óbito ocorreu em 27/10/1994, conforme Certidão de folhas 06. 
 
A legislação tributária sobre o ITCD, constante no CTE (artigo 74), 

antes de 2013, estabelecia a regra que, nos casos de doação com a manutenção da 
posse da propriedade com os doadores (usufruto), o fato gerador do ITCD ocorreria: 



 
- 50% na instituição do usufruto. 
- 50% na extinção do usufruto. 
 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
 
II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei 

nº 13.772 - - vigência: 01.01.01.) 
 
a) da instituição de usufruto convencional; (Redação conferida pela 

Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)  
 
a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da 

propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

 
b) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; 

(Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 
 
c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de 

adiantamento da legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

 
d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa 

determinada; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 
 
 
No caso em questão, a exigência do fisco refere-se à extinção do 

usufruto (morte no PAT 4011601968880 e renúncia no PAT 4011601974180) e não à 
constituição do mesmo. 

 
Trata-se de usufruto vitalício em favor do casal. Portanto, a sua 

extinção somente ocorre por morte ou renúncia dos usufrutuários (dentre outros motivos). 
 
Vale citar as disposições do artigo 1411 do Código Civil: 
 
Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, 

extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação 
expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. 

 
Ocorre que não há nos autos o documento de constituição do 

usufruto, a fim de se verificar se houve ou não a estipulação expressa de que o quinhão 
caberia ao usufrutuário sobrevivente, no caso de morte de um dos usufrutuários. 

 
Portanto, não há como se afirmar que a morte do usufrutuário 

extinguiu o usufruto em relação a sua parte ou se tal parte foi acrescida na parte da 
sobrevivente. 

 



Independentemente disso, a alínea "b" do inciso II do artigo 74 do 
CTE previa que ocorreria o fato gerador do ITCD na extinção do usufruto, na data em que 
ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na pessoa do nu 
proprietário  

 
Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:  
 
II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei 

nº 13.772 - - vigência: 01.01.01.) 
a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 
 
b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da 

propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida 
pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

 
E não houve ainda o fato ou ato jurídico que resultou na 

consolidação da propriedade nas pessoas dos nus proprietários pois ficou mantido o 
usufruto em favor de Afife Bitar que, conforme certidão de folhas 38 a 42, emitida no dia 
24/07/2018, ainda permanece como usufrutuária. 

 
Então, a rigor, não ocorreu ainda a extinção do usufruto com a 

consolidação da propriedade nas pessoas dos nus proprietários. Portanto, ainda não 
ocorreu o fato gerador do ITCD em relação à extinção do usufruto. 

 
Um fato que pode ter suscitado dúvidas à fiscalização, e que 

embasou possivelmente a autuação fiscal, foi a informação constante no registro 5 da 
matrícula do imóvel (folhas 08) em que um dos nus proprietários (Marcelo Fouad Bitar) dá 
em pagamento sua cota parte do imóvel (1/4) com anuência da usufrutuária Afif Bitar 
desistindo do usufruto vitalício a ela instituído. Mas, analisando os registros seguintes 
constantes na mesma matrícula do imóvel, há a ratificação de que o usufruto vitalício 
permanece em favor da Afife Bitar. Ao que parece, a desistência do usufruto foi somente 
parcial (1/4) ou houve erro de registro por parte do Cartório. 

 
Independentemente dessa discussão meritória, pertinente também 

analisar a alegação de decadência do sujeito passivo. Nesse ponto assiste razão ao 
sujeito passivo e o crédito tributário encontrava-se decaído e não poderia ter sido 
constituído. 

 
A luz das disposições do inciso I do artigo 173 do CTE, que versa 

que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 
 
E a discussão é justamente sobre essa expressão: quando que o 

lançamento poderia ter sido efetuado? Já pacificado o entendimento de que o fisco 
somente poderia ter efetuado o lançamento quando tivesse conhecimento do fato. Mas 
quando foi que o fisco tomou conhecimento dos fatos? 

 



Como resposta a essa questão, vale citar o entendimento exarado 
pelo Parecer 243/2016-GTRE: "que o registro de imóveis é um serviço concernente aos 
registros públicos e caracteriza-se por sua publicidade e seus efeitos erga omnes (em 
relação a todos)". E conclui que: "a partir da data dos referidos registros, a Fazenda 
Pública Estadual passou a ter o conhecimento dos negócios jurídicos, podendo, assim, 
efetuar o lançamento do crédito tributário".  

 
Nesse sentido, como os registros na referida matrícula informam a 

ocorrência dos diversos atos jurídicos do caso em questão, deve-se analisar a data do 
respectivo registro, a fim de se determinar o marco inicial da contagem do prazo 
decadencial.  

 
A doação e o usufruto vitalício foram constituídos em 27/02/1989 

(folhas 07 e 08) mas o registro na matrícula do imóvel somente ocorreu em 22/12/1994.  
 
Portanto, caso se entendesse que houve a extinção do usufruto no 

momento da morte do usufrutuário Fouad (27/10/1994), para fins de exigência de ITCD, a 
data inicial do prazo decadencial seria 01/01/1995 (1º dia do exercício seguinte aquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado). 

 
E também, caso se entendesse que houve a desistência do usufruto 

vitalício, em 08/05/2000 da usufrutuária Afife, seja parcial ou total, conforme registro 05 da 
matrícula do imóvel (folhas 08) e que houve a extinção do usufruto por tal ato, seu registro 
na matrícula do imóvel ocorreu dia 03/10/2001. Portanto, prazo decadencial inicial: 
01/01/2002. 

 
Como o prazo decadencial é de 05 anos e o lançamento do crédito 

tributário, via auto de infração, ocorreu em 2016, constato que ocorreu a decadência.   
 
Percebe-se que a constituição do crédito tributário via auto de 

infração foi baseado na declaração do ITCD de folhas 05. Mas entendo que a referida 
declaração não pode prevalecer sobre a situação fática, demonstrada nos registros da 
referida matrícula do imóvel. 

 
Diante do exposto, voto conhecendo do recurso do sujeito passivo, 

dando-lhe provimento, para reconhecer a decadência do crédito tributário lançado via auto 
de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01763/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ITCD. Omissão de recolhimento do imposto, referente 
a doação recebida. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de 
Melo.  Quanto ao mérito, também,  por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de 
Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa que votaram 
pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, deixou de 
recolher o ITCD no valor de R$ 8.000,00, referente à doação recebida no valor de R$ 
200.000,00 em 2009 do Sr. Humberto Siqueira Nogueira. Em consequência, deverá pagar 
o ITCD com acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Humberto Siqueira Nogueira, 

nos termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 02 a 24). 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, com uma única peça defensória e em preliminar questionam a nulidade da lide, 
por insegurança na determinação da infração, ao argumento de que a fiscalização não 
considerou a contabilidade apresentada pelos contribuintes. Adentram ao mérito com a 
alegação de que o conceito de doação é definido pelo artigo 538 do Código Civil e que tal 
definição foi adotada pelo artigo 71, §2º, I do CTE, tratando de mera liberalidade e sem 
qualquer traço de onerosidade e que não se confunde com o negócio jurídico de mútuo 
(empréstimo). Pugna pela nulidade e/ou a improcedência do feito, fls.  31 a 36. Juntam 
documentos (fls. 37 a 46). 

 



Mediante Despacho nº 744/2017-JULP (fl. 48) determina o 
encaminhamento dos autos ao órgão de origem a fim de que se ilustre titular, determina 
que auditores-fiscais possam se manifestar, de forma clara e conclusiva, sobre a defesa 
apresentada, em especial sobre as provas juntadas no processo nº 3035675405962, às 
folhas 45/64, a este apensado, de que seria realmente empréstimo e não doação, 
informando ao final, conclusivamente, se houve realmente doação e qual a base de 
cálculo. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 53 a 56) a tomar 

conhecimento do Despacho nº 744/2017, querendo manifestar-se. 
 
Pela Sentença nº 795/2018-JULP (fls. 58 a 62) o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário os sujeitos passivos, fls. 73 a 78, 

alegam que é um aspecto que denota a ilegalidade do lançamento, o que não foi 
considerado pelo Auditor Fiscal, a regularidade da contabilidade apresentada pelos 
recorrentes, qual seja consignada nas Declarações de Ajuste Anual referentes aos 
exercícios de 2009, onde o fiscal não comprovou a ocorrência de qualquer ilicitude no 
negócio jurídico firmado entre os recorrentes, o que corrobora com o entendimento de que 
ocorreu arbitrariedade por parte da fiscalização concluindo-se que o lançamento está 
consubstanciado tão somente em presunções. 

 
Aduzem que a contabilidade possui força comprobatória dos fatos 

relacionados à vida financeira dos contribuintes. A Declaração de Ajuste Anual 
apresentada pela pessoa física se presta exatamente a informar à Receita Federal as 
transformações patrimoniais experimentadas pelo contribuinte durante determinado 
exercício. 

Afirmam que convém destacar que referidas Declarações não 
sofreram qualquer retificação, sendo as informações declaradas anteriores a qualquer 
procedimento fiscal, o que denota sua regularidade e veracidade. Consoante a definição 
de doação prevista no ordenamento jurídico vigente, trata-se de um instituto caracterizado 
pela liberalidade, ou seja, caso exista, por menor que seja, qualquer traço ou elemento de 
onerosidade, certamente que não há que se falar em ocorrência de doação. 

 
Inferem que no caso em questão, tendo em vista que o mútuo 

firmado pelos recorrentes preencheu todas as formalidades legais exigidas para a sua 
perfeita elaboração, razão pela qual, ao contrário do que defendido na sentença recorrida, 
não há que se falar na ocorrência de doação, sob pena de flagrante violação a dispositivo 
legal. Por fim requerem que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração. 
Juntam documentos, fls. 79 e 83/84. 

 
Apresentam memorial onde reafirmam as alegações já produzidas, 

fls. 87/88. Juntam documento, fl. 89 
 
É o relatório.  
 
 

VOTO 
 
 



Deixo de me pronunciar sobre a nulidade do feito, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada, tendo em vista que fui vencido neste 
quesito.  

 
Face à questão de mérito desta demanda, julgo improcedente o 

lançamento no entendimento de que os sujeitos passivos trazem aos autos prova de que 
se trata de empréstimo, conforme pode ser verificado às fls. 18/19, portanto, agiram de 
conformidade com a orientação contida no artigo 221 do Código Civil, “verbis”: 

 
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado 
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 
obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem 
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de 
registrado no registro público.    

 
Entendo que este auto foi lavrado somente por presunção de ser 

doação e o sujeito passivo acostado a este volume, fl. 89, sua declaração de renda (quem 
efetuou o empréstimo) no qual consta que tal empréstimo foi regularizado.    

 
Assim, por maioria de votos, rejeitada está a preliminar de nulidade 

do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01853/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCMD. Exigência do imposto em razão de falta de 
prova de pagamento em negócio celebrado entre filhos e pai. 
Improcedência. Decisão não unânime. 
 
Para comprovação da ocorrência de doação é necessário provar 
a liberalidade de forma clara e inequívoca, fato que não ocorreu 
no presente caso. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e Mauricio Ribeiro de Paiva. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Mauricio Ribeiro de Paiva. Quanto ao 
mérito, por maioria dos votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci e Mauricio Ribeiro 
de Paiva. Vencido o Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 28 de agosto de 2.015, o 

Fisco, em processo de julgamento em Duplo Grau, cobra ITCD do sujeito passivo, com a 

seguinte descrição do fato: “Consta, em 30/08/13, na trigésima Alteração Contratual da 

sociedade empresária Supermercado Moreira Ltda., CNPJ 00148007000155, que o sócio 

Agnaldo Moreira da Costa Júnior, transferiu para seu pai Agnaldo Moreira da Costa, a 

quantidade de 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas, sem a devida comprovação 

financeira bancária da transação, presumindo-se que a transferência de cotas tenha 

ocorrido de forma não onerosa, devendo, portanto, recolher o ITCD e as cominações 

legais.  

OBS: os processos de números 3035661618780; 3035662268392 e 

3035660215186 deverão estar apensados ao processo em epígrafe, para serem julgados 

em conjunto, para uma questão de economia processual”. 



Foram indicados como infringidos: os artigos 72, inciso II, 77, § 1º, 

77- B, inciso III, 78, inciso III, 81, inciso II, 82, inciso I, e 84, inciso V, todos da Lei nº 

11.651/91 – CTE, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, da Lei nº 

11.651/91, com redação da Lei nº 13.772/00. 

Foi qualificado como coobrigado solidário, nos termos do artigo 82, 

inciso I, do Código Tributário Estadual – CTE, o Senhor Agnaldo Moreira da Costa Júnior, 

fls. 04. Instrumentalizou-se o lançamento com as cópias dos documentos às fls. 04/181, 

dentre os quais: Ordem de Serviço; Notificações Fiscais; Respostas às Notificações; 

cópias de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Participação Societária e 

Outras Avenças; Demonstrativos de Avaliação de Empresa; Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido; Balanço Patrimonial do Supermercado Moreira Ltda.; 

Demonstração de Resultados; Notas Explicativas; cópias das Alterações Contratuais do 

Supermercado Moreira Ltda.; e, cópias das Declarações de Ajuste do Imposto de Renda – 

Pessoas Físicas.  

No documento juntado às fls. 58/59, denominado “Notas Explicativas 

Doação de Cotas do Supermercado Moreira – CNPJ – 00148007/0001-55”, o agente 

autuante transcreve, didaticamente, as alterações contratuais indicadas como doações, e 

que ensejaram a lavratura dos quatro autos de infrações. 

Devidamente intimados, fls. 182/187, os sujeitos passivos 

comparecem aos autos, defensório às fls. 190/212, no qual, após breve escorço da lide, 

arguem, preliminarmente, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 

da infração, e por cerceamento do direito de defesa, aduzindo: “Que, o auto de infração 

fora lavrado desconsiderando-se qualquer prova da operação de transferência de cotas 

realizado; Que, conforme comprovado no INSTRUMENTO DE CESSÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS, em anexo, 

o pagamento se deu à vista, sendo que o referido documento fora elaborado, assinado e 

reconhecido firma em julho de 2013, quando da realização da alteração contratual perante 

a JUCEG; Que, como se não bastasse, foram devidamente lançados em suas 

Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física” Destacam: “Destarte, somente em 

diligência ampla e específica o fisco teria condições de provar que ocorreu o fato gerador 

da obrigação tributária, e assim, especificá-la na forma do Art. 142. Do Código Tributário 

Nacional”. Transcreve o referido artigo. 

Prelecionam a respeito do Princípio da Verdade Material, da 

Finalidade do Julgamento, do Processo Administrativo, da Atividade Fiscalizadora da 

Administração Tributária, do Devido Processo Legal, dos Direitos e Garantias Individuais 



do Contribuinte, e destacam: “A ampla possibilidade de produção de provas no curso do 

Processo Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla 

defesa, do devido processo legal e da verdade material”. 

Transcrevem doutrina e jurisprudência a respeito dos princípios 

acima elencados. Indicam: “A ausência de demonstrativos próprios prejudica a 

interpretação do resultado do trabalho fiscal e acaba por caracterizar insegurança que leva 

ao cerceamento do direito de defesa”. Continuam: “Não basta ao polo ativo da relação 

tributária mencionar a irregularidade, para imputar ao contribuinte o pagamento de tributo 

e penalidades. É imprescindível que a prática da mesma fique comprovada e que haja 

exposição clara dos cálculos que ditam o valor da exigência”. (Destaque no original).  

Peroram, ao final: “Conclui-se, então, que a acusação carece de 

elementos que lhe concedam a segurança necessária à sustentação da exigência em 

comento, restando configurada a situação prevista no inciso IV do artigo 19 da Lei nº 

13.882/01, que regulamenta o processo administrativo tributário, entendimento que é 

comungado pelo digno representante da Fazenda Pública”. 

Continuam argumentando que, relativamente ao Instrumento de 

Cessão e Transferência de Participação Societária e Outras Avenças, devidamente 

assinado e reconhecido firma à época, a autoridade fiscal presumiu não ter ocorrido de 

forma onerosa a transação citada no auto, face à inexistência de comprovação da 

transferência bancária. 

Após transcreverem o artigo 585, do Código de Processo Civil, 

manifestam que o Instrumento de Cessão e Transferência de Participação Societária e 

Outras Avenças, atende às exigências que dispõe o CPC, tornando-o título executivo. 

Afirmam: “O que é certo é que houve a transação”. Complementam: “Não obrigou o 

legislador que a transferência se dê via banco. Tal pagamento pode ocorrer em espécie. 

E, R$ 150.000,00 não é uma quantia vultosa capaz de impossibilitar o seu manuseio. 

Outrossim, tal transação fora devidamente declarada pelas partes”. Questionam a multa 

aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 

Destacam doutrina e jurisprudência a respeito da matéria. 

Promovem, outrossim, a juntada das cópias dos documentos às fls. 213/269, dentre os 

quais: alterações contratuais do Supermercado Moreira Ltda., e das declarações do IRPF. 

Pugnam, por derradeiro, pela improcedência do auto de infração.  

Decisão singular (fls. 271/276) foi pela procedência, com rejeição dos 

argumentos defensórios. 



Agnaldo Moreira da Costa e seu filho, Agnaldo Moreira da Costa 

Júnior, através de peça única, interpuseram recurso voluntário (fls. 284/307). 

Sua pela faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Argui nulidade por insegurança na determinação da infração e 

cerceamento ao direito de defesa.  

Questiona a forma da demonstração dos cálculos apontados pela 

fiscalização em relação aos valores exigidos. Também haveria vício na parte de 

oportunização do direito de defesa do sujeito passivo e do solidário. Cita-se o artigo 148 

do Código Tributário Estadual como base para sua tese.  

Fala sobre a necessidade de diligência para comprovação dos 

valores apontados pela fiscalização.  

Afirma que houve a desconsideração de contrato INSTRUMENTO 

DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS 

AVENÇAS que estava devidamente assinado e reconhecido firma à época.  

Declara que a autoridade presumiu não ter ocorrido de forma 

onerosa a transação citada no auto face a inexistência de comprovação de transferência 

bancária.  

Destaca que o contrato é título executivo extra-judicial, conforme art. 

784 do Código de Processo Civil.  

Por último, questiona a multa que foi imputada pela fiscalização. 

Entende que foi confiscatória e que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Ela foi de 50% do valor do imposto omitido. Traz arrazoado sobre a matéria.  

Encerra sua peça pedindo a nulidade do auto de infração.  

É o relatório.  

Em relação ao suposto pedido de diligência, para efeito de 

comprovação das irregularidades, entendo não pertinente, pois todos os aspectos de fato 

que são necessários para a caracterização da infração dentro da lógica do fisco, constam 

do processo administrativo tributário.  

Sobre as nulidades, entendo que não existem. Não há nenhuma 

obscuridade no trabalho acusatório. Os valores foram retirados da alteração contratual 

anexada aos autos e sempre houve a oportunização ao sujeito passivo bem como ao 



solidário de oferecerem suas razões e de produzirem provas. Rejeito, portanto, tanto a 

insegurança na determinação da infração como o cerceamento ao direito de defesa. 

Sobre o mérito, cabe destacar aspectos muito interessantes sobre o 

caso.  

Analisando todos os processos em julgamento nessa sessão, 

percebe-se que estamos diante de 4(quatro) acusações que devem ser analisadas em 

conjunto, pois advém de trabalho fiscal investigativo por parte da SEFAZ que trabalha com 

a lógica de uma intenção de sonegação do ITCD.  

De acordo com a visão do fisco, em 03/03/2.011 teria havido cessão 

não onerosa de 150 mil cotas da empresa SUPERMERCADO MOREIRA LTDA de 

Agnaldo Moreira da Costa para os seus 2(dois) filhos, Agnaldo Moreira da Costa Júnior e 

Wanessa Moreira Amaral. Daí se originaram os autos de infração de nº 3 035660215186 e 

3035661618780. 

E seguindo esse mesmo trabalho, em 30/08/2.013 teria ocorrido a 

devolução dessas mesmas cotas dos filhos Agnaldo Moreira da Costa Júnior e Wanessa 

Moreira Amaral para o pai, Agnaldo Moreira da Costa. Foram os autos de infração de nº 

3035662342649 e 3035662268392.  

As provas colacionadas pela defesa da efetiva ocorrência do negócio 

jurídico foram a declaração de imposto de renda de todos os envolvidos na negociação 

(fls. 240/269), bem como o contrato chamado de INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS 

AVENÇAS (fls. 234/239), que registra a negociação ocorrida.  

Também houve anexação aos autos de cópia da 30ª alteração 

contratual da empresa (fls. 215/233), que mostra a negociação ocorrida.  

Diante dessas provas, a decisão singular entendeu ainda que haveria 

a necessidade da prova da efetiva entrega do dinheiro para a quitação da dívida da 

cessão das cotas do capital da empresa. Frente à explicação de que o pagamento ocorreu 

em espécie, ficaria a realidade favorável à presunção do fisco. Essa foi a lógica adotada 

pelo juízo singular.  

Entendo que para o presente caso a prova dessa entrega do dinheiro 

não é fator decisivo no deslinde da questão. Para mim, a questão, sob o ponto de vista 

jurídico, se prenderia ao aspecto da ocorrência ou não da negociação.  



Podemos, inclusive, fazer uma suposição, se houvesse no contrato a 

informação de que o pagamento seria feito com prazo de 5(cinco) anos com cláusula de 

correção monetária com acréscimo de juros, isso seria suficiente para levar à conclusão 

de que houve a doação? Entendo que não.   

Cabe ressaltar que há a declaração dentro do contrato de que o 

pagamento foi feito à vista na data da celebração do contrato. Ou seja, foi dada quitação 

ao valor por parte do credor na relação jurídica estabelecida.  

As datas da alteração contratual cuja cópia foi anexada (fls. 

215/233), do contrato referido (fls. 234/239) e das declarações de renda dos envolvidos 

(fls. 240/269) são totalmente coerentes com a versão da defesa. Essas provas são 

bastante consistentes para trazer credibilidade sobre o argumento da ocorrência do 

negócio jurídico da cessão onerosa das cotas entre as partes. Outro aspecto relevante é a 

capacidade financeira dos envolvidos nas cessões, ela é inquestionável.   

Também cabe destacar o fato de que em 2.011 houve a cessão das 

cotas do pai para os filhos, e que em 2.013 houve a cessão das cotas dos filhos para o 

Pai. Parece ter havido uma negociação entre as partes e em momento algum haveria a 

comprovação de uma vontade de doar cotas de uma parte para outra, mas o que parece 

ter ocorrido é uma forma de estratégia de planejamento de estruturação da empresa.  

O contexto que restou caracterizado não foi, em minha visão, a de 

uma vontade de doar. Isso se comprova pela ocorrência da cessão de cotas do pai para 

os filhos, e posteriormente, dos filhos para o Pai. Tudo ficou como era antes, e sem que 

houvesse qualquer intervenção do fisco. O fisco descobriu a situação consumada. Nada 

foi feito de forma a tentar esconder qualquer fato ou prova, e essas são harmônicas com 

as alegações defensórias. 

Prova de efetividade do pagamento e da transferência dos recursos 

parece se amoldar mais ao formato do ICMS quando da investigação da origem de 

recursos para os casos de suprimento indevido de caixa. Não para o ITCMD, que é uma 

espécie de “primo” do Imposto de Renda, pois há a variação patrimonial com ocorrência 

de liberalidade. E não vislumbro no presente processo essa segunda condição, a 

liberalidade.  

A força do conjunto probatório apresentado pela defesa sobrepuja a 

falta de uma comprovação da maneira como esse desembolso se deu.  



Entendo que a matéria é complexa, e a discussão sobre a natureza 

jurídica do ITCMD tende a se aprofundar, e a exata compreensão dessa realidade é 

desafio presente.  

Sobre a confiscatoriedade da multa, entendo que é matéria externa à 

competência da esfera administrativa, pois a ação do agente público que efetivou o 

trabalho foi de exata sintonia com o dispositivo legal que deve ser aplicado ao caso em 

análise. Se há insatisfação sobre sua intensidade, que se procure o poder judiciário, que é 

quem tem competência para fazer esse tipo de apreciação.   

Diante do que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

provimento, para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração.  

Sobre as preliminares, entendo não pertinentes suas arguições pelos 

motivos já expostos, e também rejeito pedido de diligência.    

 

 
 

Sala das sessões, em 25 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01854/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCMD. Exigência do imposto em razão de falta de 
prova de pagamento em negócio celebrado entre filhos e pai. 
Improcedência. Decisão não unânime. 
 
Para comprovação da ocorrência de doação é necessário provar 
a liberalidade de forma clara e inequívoca, fato que não ocorreu 
no presente caso. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves 
Evangelista e Mauricio Ribeiro de Paiva. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Mauricio Ribeiro de Paiva. Quanto ao 
mérito, por maioria dos votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci e Mauricio Ribeiro 
de Paiva. Vencido o Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 

tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 28 de agosto de 2.015, o 

Fisco, em processo de julgamento em Duplo Grau, cobra ITCD do sujeito passivo, com a 

seguinte descrição do fato: “Consta, em 30/08/13, na trigésima Alteração Contratual da 

sociedade empresária Supermercado Moreira Ltda., CNPJ 00148007000155, que a sócia 

Wanessa Moreira Amaral, transferiu para seu pai Agnaldo Moreira da Costa, a quantidade 

de 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas, sem a devida comprovação financeira bancária 

da transação, presumindo-se que a transferência de cotas tenha ocorrido de forma não 

onerosa, devendo, portanto, recolher o ITCD e as cominações legais”.  

O agente autuante, por intermédio do expediente constante no início 

dos autos, requer a tramitação processual em conjunto dos processos de nºs. 

3035662342649, 3035661618780, 3035662268392 e 3035660215186. Aduz: “O pedido 

fundamenta-se na condição dos sujeitos passivos serem donatários e doadores de cotas 



da Sociedade Empresária Supermercado Moreira Ltda., configurando conexão das 

participações de uma mesma empresa, com autuações sobre contribuintes distintos, que 

merecem uniformidade de julgados e economia processual, conforme analogia com o 

artigo 105, do Código de Processo Civil – CPC”. 

Foram indicados como infringidos: os artigos 72, inciso II, 77, § 1º, 

77-B, inciso III, 78, inciso III, 81, inciso II, 82, inciso I, e 84, inciso V, todos da Lei nº 

11.651/91 – CTE, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, da Lei nº 

11.651/91, com redação da Lei nº 13.772/00. 

Foi qualificada como coobrigada solidária, nos termos do artigo 82, 

inciso I, do Código Tributário Estadual – CTE, a Senhora Wanessa Moreira Amaral, fls. 04. 

Observo que a documentação que instrumentalizou o lançamento se encontra inserida no 

processo nº 3.0356623.426.49, às fls. 04/181, sendo, dentre outros: Ordem de Serviço; 

Notificações Fiscais; Respostas às Notificações; cópias de Instrumento Particular de 

Cessão e Transferência de Participação Societária e Outras Avenças; Demonstrativos de 

Avaliação de Empresa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Balanço 

Patrimonial do Supermercado Moreira Ltda.; Demonstração de Resultados; Notas 

Explicativas; cópias das Alterações Contratuais do Supermercado Moreira Ltda.; e, cópias 

das Declarações de Ajuste do Imposto de Renda – Pessoas Físicas.  

Destaco, ainda, que no documento juntado às fls. 58/59, do processo 

nº 3.0356623.426.49, denominado “Notas Explicativas Doação de Cotas do Supermercado 

Moreira – CNPJ – 00148007/0001-55”, o agente autuante transcreve, didaticamente, as 

alterações contratuais indicadas como doações, e que ensejaram a lavratura dos quatro 

autos de infrações.  

Devidamente intimados, fls. 05/10, os sujeitos passivos comparecem 

aos autos, defensório às fls. 13/35, no qual, após breve escorço da lide, arguem, 

preliminarmente, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 

infração, e por cerceamento do direito de defesa, aduzindo: “Que, o auto de infração fora 

lavrado desconsiderando-se qualquer prova da operação de transferência de cotas 

realizado; Que, conforme comprovado no INSTRUMENTO DE CESSÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS, em anexo, 

o pagamento se deu à vista, sendo que tal documento fora elaborado, assinado e 

reconhecido firma em julho de 2013, quando da realização da alteração contratual perante 

a JUCEG; Que, como se não bastasse, foram devidamente lançados em suas 

Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física” Destacam: “Destarte, somente em 

diligência ampla e específica o fisco teria condições de provar que ocorreu o fato gerador 



da obrigação tributária, e assim, especificá-la na forma do Art. 142. Do Código Tributário 

Nacional”. 

Transcreve o referido artigo. Prelecionam a respeito do Princípio da 

Verdade Material, da Finalidade do Julgamento, do Processo Administrativo, da Atividade 

Fiscalizadora da Administração Tributária, do Devido Processo Legal, dos Direitos e 

Garantias Individuais do Contribuinte, e destacam: “A ampla possibilidade de produção de 

provas no curso do Processo Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos 

princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade material”. 

Transcrevem doutrina e jurisprudência a respeito dos princípios 

acima elencados. Indicam: “A ausência de demonstrativos próprios prejudica a 

interpretação do resultado do trabalho fiscal e acaba por caracterizar insegurança que leva 

ao cerceamento do direito de defesa do contribuinte”. 

Continuam: “Não basta ao polo ativo da relação tributária mencionar 

a irregularidade, para imputar ao contribuinte o pagamento de tributo e penalidades. É 

imprescindível que a prática da mesma fique comprovada e que haja exposição clara dos 

cálculos que ditam o valor da exigência”. (Destaques no original). 

Peroram, ao final: “Conclui-se, então, que a acusação carece de 

elementos que lhe concedam a segurança necessária à sustentação da exigência em 

comento, restando configurada a situação prevista no inciso IV do artigo 19 da Lei nº 

13.882/01, que regulamenta o processo administrativo tributário, entendimento que é 

comungado pelo digno representante da Fazenda Pública”. 

Continuam argumentando que, relativamente ao Instrumento de 

Cessão e Transferência de Participação Societária e Outras Avenças, devidamente 

assinado e reconhecido firma à época, a autoridade fiscal presumiu não ter ocorrido de 

forma onerosa a transação citada no auto, face à inexistência de comprovação da 

transferência bancária. 

Após transcreverem o artigo 585, do Código de Processo Civil, 

manifestam que o Instrumento de Cessão e Transferência de Participação Societária e 

Outras Avenças, atende às exigências que dispõe o CPC, tornando-o título executivo. 

Afirmam: “O que é certo é que houve a transação”. 

Complementam: “Não obrigou o legislador que a transferência se dê 

via banco. Tal pagamento pode ocorrer em espécie. E, R$ 150.000,00 não é uma quantia 

vultosa capaz de impossibilitar o seu manuseio. Outrossim, tal transação fora devidamente 

declarada pelas partes”. 



Questionam a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 

Destacam doutrina e jurisprudência a respeito da matéria. Promovem, outrossim, a juntada 

das cópias dos documentos às fls. 36/92, dentre os quais: alterações contratuais do 

Supermercado Moreira Ltda., e das declarações do IRPF. Pugnam, por derradeiro, pela 

improcedência do auto de infração. 

É o relatório.  

Diante dessas provas, a decisão singular entendeu ainda que haveria 

a necessidade da prova da efetiva entrega do dinheiro para a quitação da dívida da 

cessão das cotas do capital da empresa. Frente à explicação de que o pagamento ocorreu 

em espécie, ficaria a realidade favorável à presunção do fisco. Essa foi a lógica adotada 

pelo juízo singular.  

Entendo que para o presente caso a prova dessa entrega do dinheiro 

não é fator decisivo no deslinde da questão. Para mim, a questão, sob o ponto de vista 

jurídico, se prenderia ao aspecto da ocorrência ou não da negociação.  

Podemos, inclusive, fazer uma suposição, se houvesse no contrato a 

informação de que o pagamento seria feito com prazo de 5(cinco) anos com cláusula de 

correção monetária com acréscimo de juros, isso seria suficiente para levar à conclusão 

de que houve a doação? Entendo que não.   

Cabe ressaltar que há a declaração dentro do contrato de que o 

pagamento foi feito à vista na data da celebração do contrato. Ou seja, foi dada quitação 

ao valor por parte do credor na relação jurídica estabelecida.  

As datas da alteração contratual cuja cópia foi anexada (fls. 38/58), 

do contrato referido (fls. 57/62) e das declarações de renda dos envolvidos (fls. 63/92) são 

totalmente coerentes com a versão da defesa. Essas provas são bastante consistentes 

para trazer credibilidade sobre o argumento da ocorrência do negócio jurídico da cessão 

onerosa das cotas entre as partes. Outro aspecto relevante é a capacidade financeira dos 

envolvidos nas cessões, ela é inquestionável.   

Também cabe destacar o fato de que em 2.011 houve a cessão das 

cotas do pai para os filhos, e que em 2.013 houve a cessão das cotas dos filhos para o 

Pai. Parece ter havido uma negociação entre as partes e em momento algum haveria a 

comprovação de uma vontade de doar cotas de uma parte para outra, mas o que parece 

ter ocorrido é uma forma de estratégia de planejamento de estruturação da empresa.  



O contexto que restou caracterizado não foi, em minha visão, a de 

uma vontade de doar. Isso se comprova pela ocorrência da cessão de cotas do pai para 

os filhos, e posteriormente, dos filhos para o Pai. Tudo ficou como era antes, e sem que 

houvesse qualquer intervenção do fisco. O fisco descobriu a situação consumada. Nada 

foi feito de forma a tentar esconder qualquer fato ou prova, e essas são harmônicas com 

as alegações defensórias. 

Prova de efetividade do pagamento e da transferência dos recursos 

parece se amoldar mais ao formato do ICMS quando da investigação da origem de 

recursos para os casos de suprimento indevido de caixa. Não para o ITCMD, que é uma 

espécie de “primo” do Imposto de Renda, pois há a variação patrimonial com ocorrência 

de liberalidade. E não vislumbro no presente processo essa segunda condição, a 

liberalidade.  

A força do conjunto probatório apresentado pela defesa sobrepuja a 

falta de uma comprovação da maneira como esse desembolso se deu.  

Entendo que a matéria é complexa, e a discussão sobre a natureza 

jurídica do ITCMD tende a se aprofundar, e a exata compreensão dessa realidade é 

desafio presente.  

Sobre a confiscatoriedade da multa, entendo que é matéria externa à 

competência da esfera administrativa, pois a ação do agente público que efetivou o 

trabalho foi de exata sintonia com o dispositivo legal que deve ser aplicado ao caso em 

análise. Se há insatisfação sobre sua intensidade, que se procure o poder judiciário, que é 

quem tem competência para fazer esse tipo de apreciação.   

Diante do que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

provimento, para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração.  

Sobre as preliminares, entendo não pertinente suas arguições. 

Também rejeito pedido de diligência.    

 

 
 

Sala das sessões, em 25 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01856/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
imposto 'Causa Mortis'. Procedência. Decisão unânime. 
 
I - Comprovado no curso processual que o sujeito passivo 
recebeu herança sem observar as recomendações da legislação 
tributária estadual no que concerne ao pagamento do tributo 
estabelecido para a respectiva operação, o lançamento que 
formaliza esta exigência deve ser considerado procedente; 
 
II - A alegação de falta de recursos financeiros não ilide a 
acusação fiscal; 
 
III -  Não estando a Fazenda Pública obstaculizada por ato 
judicial, o processo administrativo não deve ser paralisado. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, considerando o pagamento de fls 261 dos autos, para fins de extinção do 
crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                             Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado de 
ter deixado de recolher o ITCD causa mortis no valor de R$ 65.553,15, incidente no 
quinhão de R$ 1.638.828,72, recebido no inventário de Antônino Ali Ganen, que transitava 
na vara de Família e Sucessões da Comarca de Cristalina-GO, sob o nº 
201300584615/0001, conforme Declaração do ITCD nº 0292-2013 e Demonstrativo de 
Cálculo nº 0292-2013 - Luz anexo, que serviu de base de cálculo do ITCD devido. Em 
consequência, deverá recolher o referido imposto acrescido das cominações legais. 
 
                              Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo 
próprio da peça básica, foram os artigos 72 e 77 da lei 11.651/91 c/c artigos 372, 373; 376, 
I, “a” e 385, I, do Decreto 4852/97. Foi proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso 
II da Lei 11.651/1991 com a redação da Lei 13.772/2000. 
 
                              Foi eleito como sujeito passivo coobrigado ao pagamento do ITCD 
“causa mortis”, Doralice Lima Ganem, CPF: 149.958.401-68, na condição de inventariante 
do espólio de Antônino Ali Ganen, nos termos do artigo 82, inciso IV da Lei 11651/91. 

 
                              Para a instrução processual do lançamento foi anexado aos autos os 
seguintes documentos: 1) Demonstrativo de Cálculo do ITCD nr 0292-2013 LUZ, fl. 06/08; 
2) Documento de Atualização Patrimonial a época da lavratura do A. I., fls 09,  que serve 



para atualização da base de cálculo do ITCD devido; 3) Todo processo referente ao 
espólio de Antônino Ali Ganem, fls. 10 a 30, contendo notificação, cálculo do ITCD, 
avaliação patrimonial; 4) O Processo nº 201300584615/0001, que transitava na Vara 
Cível, Família e Sucessões da comarca de Cristalina - fls.31/104 (Certidões, Ação de 
Arrolamento comum, solicitação em juízo de venda antecipada de lote de terreno e de 339 
cabeças de gado para pagar despesas com IPTU, ITCD, custas processuais e honorários 
advocatícios, a qual foi DEFERIDA pelo juíza, conforme expedição do alvará judicial em 
19/04/2013, fls. 103. 

 
                               Devidamente intimados na forma legal, os sujeitos passivos não 
apresentaram impugnação em Primeira Instância, sendo lavrado o respectivo TERMO DE 
REVELIA, fls. 112. 
 
                               Novamente intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em segunda instância, o sujeito passivo principal, DIOGO LIMA GANEM, 
comparece, trazendo sua peça defensória e anexa documentos. 
 
                               Disserta que foi requerido ao juízo vários pedidos para realização de 
adjudicação dos bens do espólio para custear as despesas do inventário, sendo seus 
pedidos deferidos, entretanto, apesar de todo esforço despendido, ainda não havia 
conseguido desfazer de nenhum bem e assim realizar os pagamentos das despesas. 
Suscita que não teve intenção de causar prejuízo ao erário, pois possui interesse em 
pagar o tributo, contudo não dispõe do valor necessário, impugna que os documentos 
juntados pela fiscalização não contêm a verdade real dos fatos, e requer ao final que o 
Auto de Infração seja julgado improcedente, isentando o contribuinte do pagamento do 
mesmo. Anexa Procuração e o Processo nº 201300584615, que transitava na Vara Cível, 
Família e Sucessões da comarca de Cristalina.  
 
                            Entretanto, o processo foi retirado de pauta de julgamento pelo 

Despacho nº 982/2016 - da Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo 
Tributário, em 15/07/2016, fls. 249, tendo em vista o parcelamento total do crédito 
tributário, conforme disposto no § 2º do Art. 6º da Lei 16.469/09, combinado com o art. 16, 
IV do Anexo IX do RCTE. 
                            A Gerência de Recuperação de Créditos interpôs Pedido de Revisão 

Extraordinária, com fundamento no art. 43, inciso I, alínea “a” da Lei nº 13.469/2009, após 
a constatação de ocorrência de vício, visto que o presente processo foi retirado de pauta 
de julgamento, tendo em vista o parcelamento total do crédito tributário, entretanto, restou 
constatado que apenas o sujeito passivo solidário, DORALICE LIMA GANEM, assinou o 
Termo de Acordo de Parcelamento, conforme folhas 240 a 248, não podendo assim ser 
aplicado o § 2º do art. 6º da Lei 16.469/09, visto que o sujeito passivo DIOGO LIMA 
GARDEM não se tornou confidente da dívida, de onde faz-se necessária a apreciação da 
impugnação apresentada às fls. 120 a 236, com devido julgamento em 2º instancia, a fim 
de sanear o vício apontado. 
 
    Pelo Despacho nº 4381/2017, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário, admite o Pedido de Revisão Extraordinária, determinando que os 
autos sejam pautados em uma das Câmaras Julgadoras.  

 
Este é Relatório. 

 
 

VOTO 

 



                             Inicialmente, gostaria de suscitar que não há nos autos nenhuma 
preliminar de nulidade, visto que o autor do lançamento seguiu todas as determinações 
constantes do artigo 142 do CTN, bem como as disposições contidas nos artigos 8º e 19 
da Lei 16.469/2009. O lançamento fiscal encontra-se instruído com os demonstrativos, 
documentos e elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado, existe 
total clareza no histórico da acusação, a infração está devidamente tipificada, e foi 
assegurado ao sujeitos passivo os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

                                                         

                             O cerne da acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de pagar 
o ITCD “causa mortis”, no valor de R$ 65.553,15, incidente no quinhão de R$ 
1.638.828,72, recebido na condição de herdeiro de Antônino Ali Ganen, conforme 
Demonstrativos de Cálculo do  ITCD nº 0292-2013 e nº 0292-2012 - Luz, após declaração 
fornecida pelo inventariante, na pessoa de seu representante legal (fls. 29/30), e do 
apurado pela Fazenda Pública Estadual (fls. 06/20). 
 
                          Observo que, no mérito propriamente dito, não houve qualquer 

contestação feita pelo sujeito passivo quanto ao cálculo do ITCD reclamado, o que a 
defesa alega em sua peça (fls. 127) é de que não dispunha de recursos financeiros para 
saldar o imposto – ITCD. Faz juntada aos autos de cópia do Processo Judicial de 
Arrolamento Comum, nº 201300584615, que transitava na Vara Cível, Família e 
Sucessões da comarca de Cristalina, com o intuito de demonstrar que requereu, em 
19/02/2013, autorização via Alvará Judicial para realizar a venda de alguns bens e saldar 
as despesas como ITCD, IPTU e demais custas processuais e suspender o processo pelo 
prazo de 60 dias para recolher o ITCD (fls. 138). Aduz que o pedido foi reforçado em 
11/03/2013 (fls.186), sendo o mesmo deferido pela Juíza em 08/04/2013, fls. 193/194, que 
determinou a expedição do competente Alvará Judicial para que fosse efetuasse a venda 
de um lote, bem como de 339 cabeças de gado. Frisa que não conseguiu realizar a venda 
dos bens, mesmo após reiterados pedidos em juízo. Termina frisando que nunca houve 
intenção de causar prejuízo ao Erário Estadual e que tinha o interesse em liquidar o 
débito, contudo não dispunha da quantia necessária, e requer que o A.I seja julgado 
improcedente, isentando o contribuinte do pagamento do mesmo.   
 

                Nota-se que a defesa do sujeito passivo não apresenta qualquer prova 
para ilidir a acusação fiscal. Cita apenas indisponibilidade financeira para arcar com a 
obrigação tributária, sendo essa discussão totalmente alheia a este processo, visto que a 
insolvência alegada não dispensa a obrigação tributária. 

                 Quanto às decisões judiciais contidas no preâmbulo do Processo de 
Inventário, as mesmas são apenas Alvarás Judiciais, que autorizam a venda antecipada 
de bens, sendo esta a sua abrangência, não possuindo qualquer condão de suspender a 
exigibilidade do crédito tributário, conforme aqueles previstos no artigo 151 do CTN.  

                  E, consoante a legislação processual administrativa do artigo 3º da Lei 
nº 16.469/09, a finalidade do Processo Administrativo Tributário é exercer o controle da 
legalidade, pois o que se discute no preâmbulo deste Conselho é a procedência ou não da 
dívida tributária, e não a possibilidade de saldá-la. 

                  Com efeito, o ITCD tem por fato gerador a transmissão “causa mortis” e 
doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, segundo o art. 72 do CTE. 
Vejamos: 



 

 Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou 
direito. 

                Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título 
ou do  crédito transmitido ou doado. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

O Decreto nº 4.852/97, regulamentando a matéria, também, estatui: 

Art. 372. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos - ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. ” (art. 72, Lei 

nº 11.651/91). 

Art. 373. A incidência do imposto alcança (Lei nº 11.651/91, art. 73): 

I – a transmissão ou a doação de imóvel situado neste Estado, inclusive o direito a ele 
relativo; (Redação conferida pelo Decreto 5.753  - vigência: 01.01.01) ;” 

Art. 376. Ocorre o fato gerador do ITCD (Lei nº 11.651/91, art. 74):  

I - na transmissão causa mortis, na data da:  

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória, 
e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 

01.01.01 a 29.12.13)  

Art. 385. O pagamento do imposto deve ser feito em parcela única, de acordo com as 
disposições da legislação tributária, nos prazos a seguir especificados (Lei nº 11.651/91, art. 84): (Redação conferida 

pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

I - na transmissão causa mortis: (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

a) tratando-se de inventário tradicional ou solene, até 30 (trinta) dias contados da data da 
intimação da decisão do julgamento do cálculo do imposto; (Redação conferida pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 

01.01.01 a 29.12.13) 

b) tratando-se de arrolamento, até a data da propositura da ação respectiva. (Redação conferida 

pelo Decreto nº 5.753 - vigência: 01.01.01 a 29.12.13) 

Art. 480. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de autorização fiscal, o 
pagamento, integral ou parcial do débito, observado o seguinte (Lei nº 11.651/91, art. 166): 

III - no pagamento parcial, a extinção integral do crédito tributário somente é efetivada 
mediante a sua regular complementação. 

§ 2º O crédito tributário pago: 

II - parcialmente somente é considerado integralmente extinto mediante a sua regular 
complementação.  

                                       
                                Assim, a acusação fiscal se encontra totalmente ancorada pela 
legislação pertinente, estando com os demonstrativos de cálculo perfeitamente elaborados 
sob o aspecto legal e técnico, conforme preceitua o anexo IV da Instrução Normativa nº 
704/2004-GSF, que versa da matéria em questão. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05753.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Cte/CTE.htm#a74
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/DECRETOS/D_05753.htm
../Cte/CTE.doc#a84
../DECRETOS/D_08068.doc
../DECRETOS/D_08068.doc
../DECRETOS/D_08068.doc
../DECRETOS/D_08068.doc
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a166


                   Diante do exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
nego-lhe provimento, para junto com meus pares, considerar PROCEDENTE o auto de 
infração, no valor proposto na inicial, com as devidas cominações legais. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de outubro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01865/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. NULIDADES POR 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ITCD. 
DOAÇÃO EM ESPÉCIE. FATO GERADOR DO ITCD. 
PROCEDÊNCIA.  
 
1. Padece de sentido em se aplicar ao presente caso a norma do 
art. 112 do CTN, porquanto o fato que aqui se apresenta não 
está incurso em qualquer dúvida sobre a natureza ou 
circunstâncias materiais do fato, sua capitulação ou a natureza 
ou extensão dos seus efeitos. 
 
2. A Instrução Normativa nº 704/04-GSF, que teve sua eficácia 
parcialmente afetada pela ADI 425/200- TJ-GO, em momento 
algum fora utilizada ou sequer citada nesse lançamento como 
fundamento para a consecução do lançamento. O argumento de 
nulidade com tal premissa é, dessarte, vazio de sentido. 
 
3. Obviamente, o critério para se definir o que é um "bem" é o 
econômico, sendo o dinheiro em espécie um bem móvel e 
fungível por excelência. A diminuição do patrimônio do doador e 
o enriquecimento do donatário, agregados ao ânimo de doar, já 
são, por si, elementos suficientes para autorizar a cobrança do 
tributo, o qual, no caso do ITCD, nada mais faz do que auferir e 
tributar o acréscimo no patrimônio do donatário, não alcançado 
pelo imposto de renda. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. E, quanto ao 
mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 12.825,00 (doze mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais).  Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD na importância de R$ 12.825,00 referente a doações recebidas em moeda 
corrente no valor de R$ 427.500,00 conforme suas declarações do Imposto de Renda 



Pessoa Física de 2007/08, anos base 2006/07, nos quadros “Declaração de Bens e 
Direitos”, devendo pagar o ITCD devido, acrescido das cominações legais. 

 
Foram nomeados solidários MARCOS DE MORAIS BIBIANO, 

MARIO DE MORAIS BIBIANO e MURILO DE MORAIS BIBIANO, sob o fundamento de 
que concorreram para a prática da infração, na qualidade de doadores, cada um doando o 
montante de doação de R$ 142.500,00, conforme art. 82, inciso I, da Lei nº 11.651/91 – 
CTE. 

A penalidade proposta é a tipificada no art. 89, inciso II, do CTE, com 
a redação conferida pela Lei nº 13.772/00. 

Para instrução processual a fiscalização anexou ao feito documentos 
às fls. 08 a 31. 

Intimados regularmente, conforme AR's de entrega de intimações 
(fls. 035/042), os sujeitos passivos comparecem ao feito em peça única de defesa (fls. 
045/055), com as seguintes alegações: a) nulidade do lançamento em virtude de ausência 
de previsão legal para a exigência do ITCD, tendo como fato gerador a doação em 
dinheiro e também em virtude da nulidade da alíquota aplicada (4%), que é 
inconstitucional – transcreve várias ementas de decisões de tribunais judiciários sobre o 
assunto; b) inconstitucionalidade da Instrução Normativa nº 704/04-SEFAZ. 

Pedem que se julgue improcedente o auto de infração. 

Juntam cópia da Carteira da OAB/GO do advogado; procuração; 
cópias de documentos pessoais dos sujeitos passivos autuado e solidário. 

Em sentença de fls. 063/065, a julgadora singular afasta a ocorrência 
de nulidade processual e, no mérito, julga procedente a ação fiscal. 

Os sujeitos passivos apresentam Recurso Voluntário em que 
contestam a fundamentação da sentença na Lei nº 18.002/13, pois não estava em 
vigência ao tempo da ocorrência dos fatos geradores da presente autuação; em seguida, 
trazem os mesmos argumentos já expendidos na impugnação em primeira instância. 
Pedem, novamente, a improcedência do auto de infração. 

Conforme acórdão da III CJUL n° 1412/2016, às fls. 95 a 105, 
decidiu, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração 

Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso ao conselho pleno às fls. 
119 a 131, alegando que não pode a autoridade fiscal ao fazer sua autuação, valer-se de 
uma lei nova publicada posteriormente, quando se trata de um fato gerador ocorrido em 
2008, pois se à época do fato não havia nada que a obrigasse a cumprir o dispositivo que 
se utiliza hoje, não cabe agora, 04 anos depois a ocorrência do fato gerador, que a 
referida norma seja utilizada com natureza interpretativa para punir de forma descabida os 
autuados. Argui que o prosseguimento do presente auto de infração fere o princípio da 
legalidade, pois à época do fato gerador a norma vigente não trazia previsão legal e 
expressa para a hipótese do ITCD quanto à doação de dinheiro. Ante o exposto, requer 
seja declarada a improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 



Cumpre analisar as preliminares de insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa, suscitados pela parte recorrente.  

O inciso III do art. 20 da Lei nº 16469/09 –lei que Regula o processo 
administrativo tributário Goiano – informa serem nulos os atos praticados com 
cerceamento do direito de defesa. Esse dispositivo apenas reafirma uma garantia 
fundamental consubstanciada na Carta Magna Brasileira, que assevera em seu artigo 5º, 
LV, serem assegurados o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

No contexto do processo administrativo tributário, define-se o 
cerceamento do direito de defesa como qualquer obstáculo que a Administração opõe ao 
sujeito passivo que resulte impedimento ou dificuldade para a prática de atos legalmente 
previstos e que protejam seus interesses na lide, prejudicando sua defesa. 

Também alega a recorrente, sob os mesmos fundamentos, a 
ocorrência de insegurança na determinação da infração. Como o próprio nome denuncia, 
a instabilidade e a dúvida insuperáveis são o espírito dessa nulidade. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele  que:  a)  
materializa,  por  meio  de  provas  documentais,  a  existência  do  fato  ilícito  apurado  e  
sua  relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato  gerador  da  obrigação  
correspondente,  determina  a matéria  tributável,  calcula o  montante  do  tributo  devido, 
identifica  o  sujeito  passivo  e  propõe  a  aplicação  da  penalidade  cabível;  c)  valoriza  
a  utilização  das  “notas  explicativas”  e  “informações  complementares”. 

De início, cumpre observar que padece de sentido em se aplicar a 
norma do art. 112 do CTN, porquanto o fato que aqui se apresenta não está incurso em 
qualquer dúvida sobre a natureza ou circunstâncias materiais do fato, sua capitulação ou a 
natureza ou extensão dos seus efeitos, conforme trataremos de expor no mérito.  

Ao contrário do que se expôs em recurso, a capitulação legal descrita 
na inicial – art. 72 do CTE -, ainda que alterado a posteriori, sempre abarcou a doação em 
espécie no rol dos fatos geradores do ITCD, havendo o legislador tão-somente optado por 
melhor detalhar atos jurídicos que já se encontravam, genericamente, previstos em norma.   

De outra monta, a Instrução Normativa nº 704/04-GSF, que teve sua 
eficácia parcialmente afetada pela ADI 425/200- TJ-GO, em momento algum fora utilizada 
ou sequer citada nesse lançamento como fundamento para a consecução do lançamento. 
O argumento de nulidade com tal premissa é, dessarte, vazio de sentido.  

As razões para o afastamento da possibilidade de ocorrência de 
cerceamento ao direito de defesa são, portanto, as mesmas de que valemos para rejeitar 
esta segunda preliminar, de insegurança na determinação da infração. 

Passo ao mérito.  

Discorre o art. 72 do CTE que o ITCD incide sobre a transmissão de 
quaisquer bens ou direitos por doação, inclusive com encargos ou ônus, sendo claro 
equívoco se imaginar que ao legislador se incumbe o ônus de esmiuçar, grão ao grão, fato 
jurídico por fato jurídico, todos os milhares de eventos do cotidiano dos quais possa 
decorrer o evento doação. Basta, para fins de estabelecimento do elemento material da 
hipótese tributária – na tradicional classificação de Paulo de Barros Carvalho123, e que no 
presente caso se assenta no comportamento humano de “doar” um bem – a 
comprovação do ato de doar um bem, com a definição que lhe é dada pelo Diploma 
Civil, para que se verifique a possibilidade de cobrança do imposto.  

                                            
123 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª edição. 2012. Saraiva-SP. Edição digital. 
Capítulo IX. 



Segundo ensina o Ilustre Professor,  

“Dessa abstração emerge o encontro de expressões genéricas 
designativas de comportamentos de pessoas, sejam aqueles que 
encerram um fazer, um dar ou, simplesmente, um ser (estado). 
Teremos, por exemplo, ‘vender mercadorias’, ‘industrializar produtos’, 
‘ser proprietário de bem imóvel’, ‘auferir rendas’, ‘pavimentar ruas’ 
etc. 

Esse núcleo, ao qual nos referimos, será formado, 
invariavelmente, por um verbo, seguido de seu complemento. Daí 
porque aludirmos a comportamento humano, tomada a expressão na 
plenitude de sua força significativa, equivale a dizer, abrangendo não 
só as atividades refletidas (verbos que exprimem ação) como aquelas 
espontâneas (verbos de estado: ser, estar, permanecer etc.).” 

 

A razão de se tributar as doações juntamente com as heranças é 
elementar, pois a hipótese de incidência “causa mortis” restaria irremediavelmente 
esvaziada ante a transmissão, em vida, em antecipação de legítima, dos bens que 
posteriormente seriam herdados. 

Também faz parte da essência do imposto ser peculiar a relações 
familiares, em especial no âmbito do sentimento de afeto e liberalidade carreados pelo 
desejo dos pais em garantir um bom futuro aos filhos. Com efeito, o contrato de doação 
vem definido no Diploma Civil como o “contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”, sendo o elemento 
psicológico “liberalidade” (animus donandi) imprescindível para a sua caracterização (art. 
538). 

Ao discorrer sobre o art. 538 do Código Civil, VENOSA124 aponta que 

 

“No contrato de doação, destacam-se claramente dois 
elementos constitutivos: objetivo e subjetivo. Elemento subjetivo é 
a manifestação de vontade de efetuar liberalidade, o ‘animus 
donandi’. Elemento objetivo é a diminuição de patrimônio do doador 
que se agrega ao ânimo de doar.” 

 
A recorrente incorre em erro na medida em que compreende haver 

lacuna jurídica acerca da tributação de doação de dinheiro em espécie. Com efeito, a 
redação do art. 72 do CTE, em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores, dispunha 
o seguinte, in verbis: 

 

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de 
qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - 
vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) 

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o 
direito a ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a 
mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que for passível de 
mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, 
ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou 
documento. (grifamos)” 

 

Obviamente, o critério para se definir o que é um “bem” é o 
econômico, sendo o dinheiro em espécie um bem móvel e fungível por excelência. A 

                                            
124 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. São Paulo. Editora Atlas. 2011. 2ª edição. Pg. 633 



diminuição do patrimônio do doador e o enriquecimento do donatário, agregados ao ânimo 
de doar, já são, por si, elementos suficientes para autorizar a cobrança do tributo, o qual, 
no caso do ITCD, nada mais faz do que auferir e tributar o acréscimo no patrimônio do 
donatário, não alcançado pelo imposto de renda.  

O Decreto Federal nº 3000/99, que regulamenta a tributação do 
imposto de renda, assevera que: 

 
“Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 
................................................................................................................... 
XV- o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o 
disposto no art. 119;” 

 
A se dar guarida à tese esposada em recurso, a tributação do 

referido acréscimo patrimonial – o recebimento de pecúnia a título não-oneroso - não 
restaria realizada por nenhum dos tributos sobre o patrimônio, situação que 
hipoteticamente, corresponderia a grave assimetria no sistema tributário nacional e que – 
repita-se – não faz sentido algum.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 
provimento, para confirmar a decisão cameral que deu pela procedência do lançamento. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/decreto/D3000.htm#art119
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01876/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Exigência do imposto em razão de recebimento 
de doação informada pelo sujeito passivo na própria declaração 
de renda por ele oferecida. Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provada a ocorrência de fato gerador, não há como se 
negar sua ocorrência sem provas consistentes. Alegar sem 
provar não traz nenhum efeito prático. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de decadência e de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de recolhimento de ITCD sobre o valor de 

R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), conforme consta da declaração do 

imposto de renda pessoa física – DIRPF, exercício de 2.012, ano-calendário 2.011. 

Para comprovar o ilícito fiscal houve anexação aos autos de cópia da 

declaração de renda referida no parágrafo anterior (fls. 6), bem como Notificação (fls. 4) 

feita que oferece ao autuado oportunidade de trazer suas provas sobre aquilo que o fisco 

entendeu como ilícito fiscal. 

Corretamente intimado, sujeito passivo não veio ao processo na fase 

singular, sendo lavrada a sua revelia (fls. 10). 

Novamente intimado, agora para a fase cameral, sujeito passivo veio 

e trouxe sua impugnação (fls. 16/35). Traz em síntese argumentações de que há vicio de 

insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa.  

A verdade seria que, segundo a defesa, o fato gerador teria ocorrido 

em 1.998, sendo somente agora informado pelo sujeito passivo. Esse fato teria 

comprometido a eficácia da autuação, gerando tanto a insegurança como o cerceamento 



ao direito de defesa, pois até então o autuado não teria podido se manifestar trazendo 

suas justificativas.  

A partir dessa lógica, se argui decadência do direito da Fazenda 

Pública constituir o crédito tributário, que, conforme versão da defesa, teria ocorrido em 

1.998.  

Ao final de sua peça, há reafirmação das teses da defesa, quais 

sejam: improcedência do trabalho fiscal por insegurança na determinação da infração por 

erro na identificação do critério temporal do fato gerador e cerceamento ao direito de 

defesa; improcedência por insegurança na determinação na infração por erro na 

identificação da base de cálculo e cerceamento ao direito de defesa.  

Sensibilizado com a argumentação posta pela defesa, há 

oportunização de oferecimento de prova do que foi alegado ao sujeito passivo, foi pedido 

que trouxesse cópia da escritura referida bem como do seu devido registro. 

Ao ser notificado, o sujeito passivo se manteve inerte, não provando 

tudo aquilo que foi posto como argumento.  

É o relatório. 

Inicialmente cabe destacar a correção do trabalho fiscal bem como 

sua clareza. A narrativa do auto é objetiva ao apontar na declaração de renda do sujeito 

passivo uma informação de recebimento de doação de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta 

e cinco mil reais) em 2.011 (fls. 6). Isso caracteriza fato gerador do ITCD. Esse dado foi 

oferecido pelo próprio contribuinte, não sendo passível de questionamento.  

Cabe ressaltar que houve a devida oportunização ao sujeito passivo 

para que exercesse seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Também resta claro que 

a acusação foi devidamente assimilada pela defesa, não havendo insegurança alguma na 

constituição do processo administrativo tributário. Rejeito, portanto, essas arguições por 

absoluta falta de fundamento fático que as sustente.  

A partir daí, houve por parte da defesa a construção lógica de que 

aquilo de fato teria ocorrido em 1.998, sendo então caracterizada a decadência do direito 

da Fazenda Pública constituir o crédito tributário.  

Ao ser requerido para comprovar essa versão, sujeito passivo 

quedou-se inerte, trazendo absoluto descrédito sobre seus argumentos.  

Portanto, também em relação à decadência, não restou provada, 

devendo ser igualmente afastada.   



A descrição do valor exigido está claro nos demonstrativos 

apresentados pela fiscalização quando da elaboração do trabalho, o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) é obtido mediante a aplicação da alíquota de 4% sobre a base 

de cálculo de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).  

Diante dessa realidade, conheço das preliminares de insegurança na 

determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa e nego-lhes provimento. 

Da mesma forma, nego provimento à arguição de decadência do 

direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento. 

Ao final, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para julgar 

procedente o auto de infração.   

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de novembro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01937/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência, arguida pelo 
sujeito passivo. Rejeitada. ITCD.  Referente a doção em moeda 
recebida. Omissão de recolhimento do imposto. Procedente. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre decadência do 
direito da Fazenda constituir o crédito tributário, quando tal 
inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de votos,  
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de infração no valor do 
ITCD de R$ 28.952,88 (vinte e oito mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que 
acatou a preliminar de decadência parcial do lançamento e no mérito votou pela 
procedência parcial do lançamento fiscal no valor do ITCD de R$ 6.995,48 (seis mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo deixou de 
recolher o ITCD, referente a doção em moeda recebida. Esses valores destinados à 
integralização de quotas do capital social da empresa.   

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl.36 e de perempção, fl. 39.  
 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, o polo passivo alega que teve ciência da presente autuação em 
24/02/2010; que houve cerceamento ao direito de defesa; supressão de instância. Pede 
que o feito seja devolvido à instância e que lhe seja devolvido o prazo, fls. 42 a 52. Junta 
documentos, fls. 53 a 70.  

 
Despacho nº. 1264/2010 – CAT, o presidente deste Conselho 

Administrativo Tributário reconhece que a falha cometida nas notificações de lançamento 
tributário ao sujeito, cercearam o seu direito de defesa, cujo prejuízo deve ser reparado. 
Determina o encaminhamento do feito para julgamento cameral, fls. 71.  

 



Pela Sentença nº 3726/2010 a Segunda Câmara Julgadora, por 
maioria de votos, acata a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fl. 33, 
devendo o sujeito passivo ser intimado nas pessoas de seus procuradores, cuja 
identificação e endereço se encontram anotados nos autos, fls. 73 a76.  

 
Recurso da Fazenda Pública Estadual argumenta que o julgado 

cameral de nulidade parcial deste o preparo processual, fl. 33, deve ser anulado em 
virtude de incompetência dos julgadores para o proferirem, conforme previsto em lei. Uma 
vez que o Despacho nº. 1264/2010 – CAT, fl. 71, determina o encaminhamento para 
julgamento em segunda instância, não poderia jamais os julgadores camerais 
reencaminhá-lo para o preparo processual para intimação à primeira instância. Pede a 
nulidade do julgado cameral e retorno à primeira instância, para cumprimento do despacho 
de senhor presidente do CAT, fls. 78/79. 

 
Em contradita ao pedido de reforma, formulado pela Fazenda o polo 

passivo comparece ao feito, onde requer o recebimento da presente contradita, seja 
reconhecida a preliminar de decadência, nos termos do artigo 195, parágrafo único do 
CTE e artigo 3º da Lei Complementar nº. 118/2005. Sejam reconhecidas as nulidades de 
intimação e consequente cerceamento ao direito de defesa. Superadas as preliminares, 
requer o retorno do processo à primeira instância, para mediante intimação regular e 
válida, seja lhe dada a oportunidade da defesa, fls. 85 a 93.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, por 

unanimidade de votos, conhece do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
dá-lhe provimento para, afastando a nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria, fls. 95/99.   

 
Juntado substabelecimento, fls.  101 a 102. E fl. 113.    
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

defensórias pronunciadas em fases processuais anteriores, fls. 106 a 109.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

maioria de votos, acolhe a preliminar de decadência parcial no valor do ITCD de  
R$21.957,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete e quarenta centavos), arguida 
pelo sujeito passivo, remanescendo NÃO decaído o valor de R$ 6.995,48 (seis mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), fls. 114 a 117. 

 
Recurso da Fazenda para o Conselho Pleno pugna pela reversão do 

julgado supra inferido para que o feito seja julgado totalmente procedente, nos termos 
como originalmente foi realizado, sob o argumento de que os fatos geradores do ITCD 
ocorreram nos exercícios de 2004 a 2005 e o fiscal tomou ciência dos mesmos em 2005 e 
2006, por meio das DIRFs 2005 e 2006, portanto dentro do prazo estabelecido em lei, 
para o constituição do crédito tributário, vez que o fato gerador é de 2004, através do 
lançamento até a data limite de 31/12/2010 e o ocorrido no exercício de 2005, até a data 
limite de 2005 até a data limite de 31/12/2011. Em face do mérito, pede a procedência do 
lançamento, por não haver prova nos autos de que houve transação comercial e não 
doação, fls. 119 a 124. 

 
Em contradita o polo passivo requer seja mantida a decisão cameral 

sobre a preliminar de decadência. Ainda a nulidade total da intimação que suprimiu a 
instância, retorno dos autos a primeira instância. Também arquivamento deste feito, fls. 
129 a 155. 



 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de decadência do direito da Fazenda constituir o 
crédito tributário, suscitada pela defesa, a rejeito tendo em vista que se trata de imposto 
por declaração, não comportando por tanto, a orientação contida no § 4º do artigo 150 do 
CTN, que será transcrito na sequência, o qual se refere a homologação. Portanto, não 
tendo havido a decadência, rejeitado está tal pedido da defesa.  

 

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

[...]  

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.  

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

desta demanda, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial deve-se ao fato de o polo passivo ter deixado de recolher o 
ITCD, referente a adoção em moeda recebida.  

 
O referido imposto tem por fato gerador a transmissão causa mortis e 

doação de qualquer natureza, de qualquer bem ou direito, nos termos do §2º do artigo 72 
do CTE, “verbis”:   

 

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação de 
qualquer bem ou direito 

[...]  

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente.  

 
Entretanto, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de 

prova capaz de contrapor o trabalho fiscal que se baseou exclusivamente nas Declarações 
de Ajustes Anuais do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do próprio contribuinte, o 
que me leva a julgar procedente o lançamento.  

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo. E, também, por maioria de votos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 28.952,88 (vinte e oito 
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).           

 



 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01938/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Declara-se nulo "ab initio" o processo, estando configurado nos 
autos o vício formal da insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
CARLOS DE MORAES E SILVA, deixou de recolher o ITCD incidente sobre quinhão de 
herança no valor de R$ 271.623,18 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e três 
reais e dezoito centavos), deixada por OSWALDINA DE MORAIS SILVA, sendo-lhe 
imputada a exigência do ITCD devido no valor de R$ 10.864,93 (dez mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), acrescido das cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 72 e 77, da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 372, 373, 376, I, “a” e 385, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 89, II, da Lei n° 11.651/91. 

 
Identificada como solidário CARLA DE MORAES SILVA PORTO DO 

NASCIMENTO, na condição de inventariante (fls. 3). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo de Cálculo do ITCD Causa Mortis (fls. 5), Declaração do ITCD Causa 
Mortis (fls. 6 a 9), Avaliação de Imóvel Urbano (fls. 18 a 19), dentre outros documentos. 

 
Regularmente intimados o sujeito passivo e a solidária, apenas o 

sujeito passivo comparece ao processo apresentando impugnação em Primeira Instância 
(fls. 31 a 35), a solidária não comparece ao processo, sendo declarada revel (fls. 43). 

 
O sujeito passivo formula em preliminar arguição de nulidade do da 

peça básica, relacionando a hipótese de cerceamento odo direito de defesa. 
 
No mérito, reconhece que deve o tributo, mas pede a exclusão da 

penalidade e acréscimos legais. 
 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 
arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, inclusive 
mantendo na lide a solidária arroladas nos autos, conforme a Sentença nº 1881/2018-
JULP (fls. 48 a 52). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 60 a 64), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, argumentam que o autuado tem total 

conhecimento de que o imposto que lhe fora atribuído é devido, porém pedem que seja 
aplicada a Súmula 114 do STF e desconsiderando juros, multa e correção monetária até 
que se dê a homologação da avaliação dos bens. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
À época da avaliação dos bens deixados por OSWALDINA DE 

MORAIS SILVA, ano 2011, o Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), em seu 
art. 386, Parágrafo único, I, determinava: 

 
Art. 386. No caso de partilha amigável, nos termos previstos no Código de 
Processo Civil, a petição de inventário deve estar acompanhada da prova 
de pagamento do imposto (Lei nº 11.651/91, art. 85). 
 
Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração 
Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelo sujeito passivo, cabe à 
Fazenda Pública Estadual proceder a nova avaliação e sendo constatada 
diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor atribuído aos bens: 
 
I - notificar o sujeito passivo para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 
pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, 
salvo nas hipóteses de dolo, simulação ou fraude; 
[...] 

 
No caso em análise, a fiscalização promoveu a avaliação dos bens 

do espólio de OSWALDINA DE MORAIS SILVA, mas não observou o disposto no art. 386, 
Parágrafo único, I, do RCTE, anteriormente transcrito, pois não notificou o sujeito passivo 
para efetuar o pagamento da diferença verificada, sem imposição de penalidade, no prazo 
de 10 (dez) dias. 

 
Tampouco, não se deu oportunidade ao sujeito passivo de 

apresentar reclamação ao órgão competente, conforme facultava art. 377, § 8°, do RCTE, 
a seguir transcrito, também vigente à época da avaliação. 

 
Art. 377. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a 
ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado (Lei nº 11.651/91, 
art. 77) 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a85
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a77


§ 8º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para efeito da 
base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao 
órgão competente. 

 
Configurada então nos autos insegurança na determinação da 

infração, vício formal que impõe a nulidade do procedimento fiscal, conforme prevê o art. 
20, IV, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de novembro de 2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01945/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Exigência de imposto em situação informada 
pelo próprio sujeito passivo, de doação de cotas de empresa. 
Inadmissão de recurso face à inobservância de condições de 
admissibilidade previstas no artigo 41, inciso II da Lei 16.469/09. 
Decisão unânime.  
 
Sem a satisfação de condições objetivas previstas no artigo 41,II 
da Lei 16.469/09, não há como se reexaminar decisão exarada na 
fase cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticiam os autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD - 

Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, 

referente a doação recebida de seu genro, Sr. Rocine Ribeiro Porto, CPF 025.640.761-49, 

no valor de R$ 1.545.192,00, sob a forma de subscrição e integralização de capita na 

empresa Ravel Racine veículos LTDA, CNPJ 37.616.430/001-42, conforme consta em sua 

declaração de imposto de renda pessoa jurídica de 2007, ano calendário 2006, no quadro 

rendimentos isentos e não tributáveis no campo das doações. Em consequência, deverá 

recolher o imposto devido mais as cominações legais.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 72 e 

77 todos da Lei n° 11.651/91 combinado com arts. 372 e 373, 376, II-C e 382, II do 

Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso II, 

redação Lei 13772/2000.  



O Auto de Infração foi instruído com os seguintes documentos: 

notificação fiscal (fls. 03), declaração de ajuste anual (fls. 04/07), base da consulta (fls. 

09/10).  

O Sujeito Passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 

documentos (fls.11).   

Ciente, a empresa autuada ingressou com Impugnação à Primeira 

Instância de (fls. 14/18) alegando, em preliminar de mérito, que foi descumprido o prazo 

concedido na notificação fiscal, para justificar o recolhimento ou apresentar a 

documentação solicitada. 

Sustenta que a doação das cotas de capital da autuação, ocorreu em 

11/11/2006, com registro na JUCEG em 21/11/2006, e com base no artigo 174 do CTN, 

ocorreu a prescrição em 22/11/2011 e como o auto de infração foi lavrado em 21/12/2011, 

não há como negar a prescrição do crédito fiscal cobrado.  

Alega que tendo passado 5 anos da constituição definitiva do crédito 

tributário, sem que o Estado o tenha cobrado, perde o direito de vir cobrá-lo após 

decorrido o prazo; que se verificou a decadência relativamente as doações recebidas até 

16/05/2007. 

No mérito, discorre sobre a progressividade de alíquota, fazendo a 

citação de ações junto ao Tribunal do Rio Grande do Sul e entendimento do STF, 

alegando a inconstitucionalidade da alíquota utilizada; que ao tributar uma doação de 

quotas de capital utilizando alíquota de 4% a administração comete um ato do confisco.  

Afirma que as quotas de capital representam a participação do sócio 

no capital social da sociedade e que seu valor determinam a composição do capital social 

e não o valor real que possa compor a base de cálculo de um imposto a ser cobrado 

quando ocorre uma doação. 

Alega que não foi feito nenhum levantamento para determinar o valor 

venal desta transferência de quotas, sendo considerado apenas o valor lançado na 

declaração do imposto de renda. 

Ao final, requer que seja julgado improcedente a autuação.  

Instruiu a peça defensória notificação fiscal (fls. 19), documentos 

pessoais (fls. 20), alteração contratual (fls. 21/24), instrumento de alteração contratual (fls. 

26/28). 



O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 687/14-JULP de (fls. 29/ 

31), e decidiu pela procedência do auto de infração.  

Inicialmente afirmou que a autoridade fiscal autuante é competente 

para realização do procedimento e para lançamento do crédito tributário, que a infração 

está perfeitamente identificada, demonstrada e comprovada, e que foi regularmente 

identificado e intimado o sujeito passivo. 

Obtempera que a acusação foi clara, determinada a infração, 

identificada a matéria tributável, apurado o montante do imposto devido e identificado 

corretamente o sujeito passivo, permitindo o conhecer da acusação e defender-se de 

forma mais ampla possível, ficam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade previstas no 

art. 20 da lei n° 16.469/09.  

Sustenta que houve a concretização da doação mediante a lavratura 

da 6° alteração do contrato social da Ravel Racine Veículos LTDA. Levada a registro na 

Junta Comercial do Estado de Goiás, em 21/11/2006, convalidando a transferência 

patrimonial, com a saída do sócio Racine Ribeiro Porto doando suas quotas o recebimento 

do valor correspondente a esta transferência. 

Ao final, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e declara 

procedente o auto de infração. 

O Sujeito Passivo foi intimado da decisão singular, conforme se vê às 

(fls. 32/34).   

Cientificada, a empresa autuada interpõe Recurso Voluntário às (fls. 

37/40), para alegar a forma como o ITCD é cobrado no estado de Goiás. O imposto é 

apurado de forma progressiva, utilizando alíquota de 2%, 3% e 4% conforme o valor da 

transmissão efetuada, e esta progressividade não tem qualquer respaldo constitucional, e 

que uma vez praticado pela administração tributária leva por certo a um sistema tributário 

confiscatório. 

Sustenta que a Constituição Federal não prevê a progressividade na 

cobrança do ITCD, e como não existe no Brasil a regulamentação do tributo sobre as 

grandes fortunas e essa progressividade acaba por alcançar, considerando o valor dos 

bens transmitidos, a regulamentação, por via indireta, desse tributo. 

Portanto, na apuração dos fatos, considerando todos os aspectos 

que envolvem o assunto, assegurar ao Recorrente o seu legitimo direito ao exercício da 

atividade.  



Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.  

Juntamente com a peça foram anexados aos autos cópia dos 

documentos pessoais, (fls. 41). 

Decisão cameral foi pela procedência do trabalho fiscal e com 

rejeição da arguição de decadência. Reconhece a perfeição do trabalho sob o ponto de 

vista formal e material. Decisão foi por unanimidade em todos os seus aspectos.  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo oferece recurso ao 

conselho pleno (fls. 54/56).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Expõe suas razões do recurso. Faz remissão à decadência que 

restaria configurada na sua forma de interpretar os fatos. Cita a prescrição como fator que 

comprometeria a eficácia do trabalho. Diz que os fatos geradores em 21/11/2.006 têm seu 

marco temporal de decadência em 20/11/2.011. A data da intimação foi 22/12/2.011 (fls. 

11).  

É o relatório.  

Nesse momento arguo a inadmissibilidade do recurso apresentado 

pelo sujeito passivo, a decisão cameral foi unânime em relação a todos os aspectos, e não 

houve satisfação de qualquer das condições impostas pelo artigo 41, inciso II da Lei 

16.469/09. A peça apenas repetiu argumentos já oferecidos desde a fase cameral.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01956/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ITCD. Diferença entre transação realizada. 
Exigência de recolhimento do imposto, em face de tal diferença. 
Improcedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reforma-se a decisão singular para julgar improcedente o 
auto de infração, quando a instrução processual apontar que o 
polo passivo agiu de conformidade com orientação estabelecida 
em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da 
Silva, que votaram pela confirmação da sentença singular, julgando procedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos – ITCD, originária por receber 13.940 (treze mil, novecentos e quarenta) quotas do 
capital social da sociedade empresária A-4 Administração E Participações Ltda, CNPJ/MF 
02.488.222/000-20, em 20.09.2011, incidente sobre a diferença positiva entre o valor de 
mercado da quota e o valor nominal expresso escrito no contrato social. 

 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos de fls. 02 a 36. 
 
Intimado, às fls. 37 a 39, o sujeito passivo interpõe Impugnação a 

Primeira Instância, às fls. 42 a 48, requer a improcedência do auto de infração. Anexa 
documentos, às fls. 49 a 55. 

 
Por meio da Sentença nº 828/2018, de fls. 57 a 62 o julgador singular 

considerou procedente o lançamento. 



 
Novamente intimado, às fls. 63, o sujeito passivo apresenta Recurso 

Voluntario, às fls. 65 a 79, alegando insegurança na determinação da infração, pois, é 
necessário haver a previsão expressa e inteligível da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária, não se podendo utilizar da analogia ou presunção, situação ocorrida 
na presente autuação. Aduz que no presente caso, a referência é uma operação de venda 
de quotas de sociedade, e não, de doação de quota, sendo que neste negócio jurídico não 
existe a hipótese de incidência tributária do ITCD. Argumenta que o tributo está sendo 
cobrado de possível fato gerador ocorrido no ano de 2011, com a aplicação de lei 
instituída em abril de 2013, e ainda, com a aplicação de procedimentos fiscais não 
previstos na lei de regência do ITCD (CTE). Sustenta que não há previsão legal de 
incidência de ITCD sobre negócio jurídico de cessão onerosa de quotas de sociedade, e 
nos casos de doação, o que não é o caso concreto, a base de cálculo seria o valor venal 
do bem ou direito. No mérito, alega ausência de fato gerador do ITCD, não se pode 
reconhecer como verdadeira uma base de cálculo de ITCD, quando se faz uma avaliação 
de imóvel, e não são apresentados documentos que que comprovem efetivamente que 
essa avaliação foi procedida com observância dos parâmetros. Ao final, requer: 
improcedência do lançamento.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Cuida-se de lançamento em que o sujeito passivo é acusado de ter 
deixado de recolher o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 
bens ou direitos – ITCD, relativamente ao recebimento em doação de 13.940 (treze mil, 
novecentos e quarenta) quotas do capital social da sociedade empresária – A-4 
Administração e Participações LTDA – CNPJ/MF 02.488.222/000-20, em 20.09.2011, 
incidente sobre a diferença entre o valor de mercado da quota e o valor nominal expresso 
no contrato social.  

 
Em relação a preliminar de insegurança na determinação da infração, 

também entendo que inexiste no presente caso. A legislação tributária sempre 
estabeleceu a transmissão de direitos como fato gerador do ITCD, isso não passou a 
existir desde 2.013, mas sempre existiu.   A reavaliação das cotas é prática que sempre foi 
legal e expressa a índole do ITCD, a transmissão de direitos de forma dissimulada, pois, 
se trata do que chamamos doação mista, quando a venda se dá por valor claramente 
inferior ao de mercador, deixando clara a intenção de na verdade doar o patrimônio.  

 
Isso sempre foi legal e não há fundamento nesse tipo de arguição, 

posta pela defesa. Rejeito tal preliminar.  
 
Quanto ao mérito, entendo que o lançamento não pode prosperar 

posto que a acusação fiscal não encontrava guarida na legislação tributária em vigor na 
época da ocorrência do fato gerador, ocorrido em setembro de 2011. 

 
De fato, a Lei nº18.002/2013, introduziu diversas alterações no 

Código Tributário Estadual, passando a definir novas hipóteses de incidências do ITCD, 
dentre as quais a prevista no artigo 72 – A, inciso VIII, alínea “a’, nestes termos:   

 

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

[...] 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm


VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida 
pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13) 

[...] 

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em 
livro de transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - 
vigência: 03.08.13) 

 
A norma de incidência acima jamais pode retroagir para alcançar 

fatos ocorridos em período pretérito à sua entrada em vigor, por vedação imposta pelo 
princípio da irretroatividade consagrado no artigo 144 do Código Tributário Nacional, 
“verbis”: 

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada. 

 
O preceito normativo em alusão revela a natureza declaratória do 

lançamento asseverando que o mesmo deve se reportar à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária e rege-se pela lei vigente naquele momento, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada.  

 
Importante salientar que ainda que se queira argumentar que o 

lançamento em questão não busca fundamento de validade no artigo 72- A, inciso VIII, 
alínea “a” do CTE, em vigor somente em 03/08/2016. O histórico doa uto de infração, 
lavrado em 21/12/2014, quando a aludida norma já estava em vigência, não deixa margem 
para dúvidas de que houve ofensa ao princípio da irretroatividade, posto que no campo da 
“descrição do fato “ são utilizadas as exatas expressões contidas no novel texto normativo, 
a saber: “caracteriza-se como doação a diferença positiva entre o valor de mercado e o 
valor nominal da quota expresso no contrato social”, exsurgindo inegável que o 
lançamento se reportou a norma de incidência em vigor na data que em  levado a  efeito o 
auto de infração, todavia, inexistente à época de ocorrência do fato gerador (setembro de 
2011).  

 
Isto posto, entendo que a nova hipótese de incidência do ITCD, 

disposta no artigo 72 – A, inciso VIII, alínea “a” da Lei nº. 11.651/91, em visor somente m 
03 de agosto d e2013, não pode operar efeitos retro operantes de modo a alcançar fatos 
geradores pretéritos.  

 
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de novembro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/LEIS/L_18002.htm
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Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01981/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Falta de recolhimento do tributo no momento da 
extinção do usufruto vitalício do usufrutuário. Improcedência.  
 
O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, que foi 
integralmente quitado de acordo com a legislação tributária 
vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária, prevalece sobre a exigência do ITCD no momento da 
extinção do usufruto vitalício, ainda que a legislação esteja 
modificada quanto à sua exigência por lei vigente a posteriori, 
incluindo, inclusive, a mudança de competência para exigência 
do tributo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração registra que o sujeito passivo não recolheu o 
Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD referente à extinção do usufruto vitalício das Fazendas Boa Vista e Buriti, Mat. 779 e 
851, respectivamente, no CRI da Comarca de Turvânia-GO, apesar de ter sido intimada 
para efetuar o recolhimento espontâneo, conforme Notificações nºs 001/2010 e 467/2011, 
anexas aos processos nºs 201000004000517 e 201000004042062, que acompanham 
este lançamento. Em consequência, o autuado deve recolher o imposto exigido acrescido 
das cominações legais. 

 
Para suporte da exigência estabelecida com a omissão, o auditor 

fiscal identifica os arts. 72 e 75, caput; 74, inciso II, alínea “b” da Lei nº 11.651/91-CTE, 
c/com os arts. 372, caput; 373, inciso II; 374 e 376, inciso II, alínea “b” do Decreto nº 
4852/97-RCTE e, na sequência, propõe a penalidade prescrita no art. 89, inciso II do CTE. 

     
A instrução do auto de infração se fez com os documentos de 

fls.02/142. 
 
Após as notificações legais, fls. 140/142, o sujeito passivo impugna o 

lançamento fiscal em Primeira Instância, fls.145/150, para alegar que o valor do imóvel à 
época da doação com a instituição do usufruto foi avaliado pelo ICAI em Cz$ 
40.250.000,00.  

 



Fundamenta que a Legislação tributária, vigente na data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, não mencionava a divisão da base de 
cálculo do ITCD em dois momentos, ou seja, na data da instituição do usufruto e quando 
da sua extinção, que há uma situação forçada neste sentido. 

 
Afirma que o parecer emitido firma uma posição de que como não 

havia certeza quanto ao recolhimento integral do imposto na data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária, necessário se torna a cobrança complementar na data da 
extinção do usufruto vitalício.   

 
Contesta que o imóvel foi objeto de doação em sua totalidade, que 

não ocorreu divisão estipulação da duração do direito reservado e que quando da 
instituição do usufruto vitalício o ITBI foi recolhido sobre a base de cálculo correspondente 
ao valor total avaliado na época. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls.151/187 instruem a peça contraditória. 
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

189/192. 
 
O sujeito passivo, depois das intimações legais, fls.193/195, recorre 

da decisão proferida pela Primeira Instância, fls.198/207, a uma das Câmaras Julgadoras 
do Conselho Administrativo Tributário para ratificar a tese impugnatória e para acrescentar 
que: 

 
A avaliação do imóvel foi realizada pelo INAI, que expediu a guia 

para recolhimento do imposto devido, o que foi calculado com a aplicação da alíquota de 
4% (quatro por cento), embora no documento de arrecadação tenha constado a alíquota 
de 2% (dois por cento) o que não é difícil constatar a exatidão do recolhimento do ITBI no 
valor de Cz$ 1.610.000,00 (um milhão, seiscentos e dez mil cruzados), cujo valor foi 
calculado sobre a base de cálculo constante da avaliação de Cz$ 40.250.000,00 (quarenta 
milhões, duzentos e cinquenta cruzados). 

 
Entende que a legislação tributária não especifica que nas 

transações imobiliárias com cláusula de usufruto o recolhimento do tributo se faz sobre a 
metade do valor, enquanto que o recolhimento se fez sobre o total e não deixou a outra 
metade para quando sessasse o usufruto. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, visto o 

recolhimento integral do imposto com a aplicação da alíquota de 4% sobre a base de 
cálculo do ITBI, que corresponde à totalidade de 100% do bem doado, que vem a ser de 
114,73 alqueires, e declare, por consequência, quitado o imposto e com a adimplência da 
obrigação. 

 
De maneira subsidiária requer um relatório diligencial da SEFAZ, 

caso persista dúvida sobre a documentação juntada aos autos. 
 
Na aprovação do Acordão da I CJUL nº 2653/2015, fls.209/221, 

consta que a Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu pela reforma 
do julgamento singular e declara a improcedência do auto de infração. 

 



Para ciência, este acórdão tem voto vencido do Conselheiro Renato 
Moraes Lima, que se acha inserido no final da fl. 218 e seguintes até à fl. 221. 

 
A Fazenda Pública foi intimada da decisão cameral e opõe recurso 

ao Conselho Superior, para fundamentar que somente houve a transmissão da 
propriedade nua, sem que fosse plena, deixando clara a situação de que não houve o 
recolhimento do imposto naquele momento sobre o valor total do direito transmitido. 
Também cabe ressaltar que, conforme destaca o voto vencido, o equívoco cometido pela 
administração pública contida no documento de fl. 08 não gera, nos termos do CTE, em 
seu artigo 166-A, nenhum direito ao sujeito passivo, exceto o de recolher o montante 
devido no prazo de 10 dias a partir da ciência de notificação para tal, gozando da 
espontaneidade, conforme notificação das fls. 64/65. 

 
Sustenta que o trabalho revisional promovido pela SEFAZ, 

fls.129/133, deixa claro o não reconhecimento de que o imposto sobre transmissão fora 
recolhido sobre o valor da totalidade do imóvel, em função da investigação promovida, a 
qual aponta que não houve recolhimento do imposto sobre a totalidade da transmissão.  

 
Por fim requer que este Conselho Superior afaste a decadência 

parcial do lançamento proclamada no aresto cameral, e consequentemente seja mantida a 
decisão singular nos termos do voto vencido, fls. 223/225. 

 
O sujeito passivo foi intimado a contraditar o recurso da Fazenda 

Pública Estadual e, às fls.230/238, fundamenta que a prestação fazendária se mostra 
infundada, pois estriba-se, a todo momento, em suposições.  

 
A tributação jamais pode ser presumida como repisa a Primeira 

Instância e segue acompanhada pelo recorrente ao dizer que "presume-se que a 
tributação fora parcial dos bens sobe análise... a escritura pública de doação, não 
especifica a base de cálculo, não caracterizando a incidência sobre o valor venal total do 
bem", não há outros valores para serem apresentados e nem outros bens para serem 
avaliados.  

 
Afirma que o entendimento é distorcido, forçando uma interpretação 

descabida acerca da legislação tributária então vigente, e da escritura pública lavrada à 
época, se distancia dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé, por isso 
deve ser rechaçado.  

 
O INAI avaliou todo o imóvel doado (114,73 alqueires) em 

Cz$40.250.000,00, o bem é um só, e a avaliação relata o valor total desse bem. O imposto 
foi recolhido sobre o valor total da avaliação no percentual de 4% (Cz$1.610.000,00). Não 
existe, em nenhum momento, menção acerca da possibilidade do valor da avaliação estar 
reduzida de metade.  

 
Por fim requer o acolhimento das contrarrazões expostas e 

considere, por consequência, quitado o imposto.  
 
Anexou o documento de fl. 238. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
Um dos documentos básico da exigência do Imposto sobre a 

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos-ITCD acresce a 
informação de que não há ITCD a recolher. Foi recolhido sobre 100% na doação com 
reserva de usufruto, em 12/12/1988. 

 
Este registro constante na fl. 08, cujo documento constitui um ato 

administrativo e tem como um dos seus atributos a presunção de veracidade, se realizado 
dentro das determinações estabelecidas pela norma. 

 
Com efeito, a presunção de veracidade, na doutrina de DI PIETRO,  
 
...“diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presume-se 
verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com 
relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela 
fornecidos, todos dotados de fé pública”. 
 
Nesse contexto – conclui a ilustre administrativista -, “a presunção de 

veracidade inverte o ônus da prova”, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de 
provas que venham ilidir a presunção juris tantum deflagrada pela ação fiscal. Neste 
contexto, com a devida vênia, permito-me discordar do parecer elaborado pela GPT, uma 
vez que a mesma desconsiderara esta peculiaridade que qualifica a mencionada 
declaração. Por óbvio, a presunção que advém da declaração é relativa, uma vez que 
poderia ser ilidida por contraprova apresentada a posteriori, capaz de demonstrar o erro 
em que incorreu o auditor fiscal declarante, comprovação que, o meu entender, deve 
gozar de plena robustez. 

 
Em outras palavras, presume-se a sinceridade do conteúdo dos atos 

administrativos emanados de seus agentes, admitidas, em qualquer caso, a prova em 
contrário. É nesse sentido a lição de Di Pietro, ao afirmar que “os atos administrativos 
foram de presunção de veracidade e de legitimidade. A presunção de legitimidade diz 
respeito à conformidade do ato com a lei, em decorrência desse atributo, presumem-se, 
até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. 
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos em decorrência desse atributo, 
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração”. 

 
A escritura de doação, constante às fls. 19 a 22 dos autos, pouco 

acrescenta sobre as questões fáticas. Assevera, sobre o pagamento do ITCD (à época 
ITBI). 

 
“O ITBI foi pago na Agenfa local sobre o valor de 
Cz$40.250.000,00, avaliação do INAI, DAE nº 360689, série B, 
quitação mecânica no DAR nº 008/88, Cz$ 1.610.000,00, referente 
a 4% de ITBI, recolhido por guia de Informação deste Cartório”. 
 
A leitura da Guia de Informação, fls. 104, expedida em 1988, informa, 

no campo 7, que o “valor da cotação” dos imóveis fora de Cz$ 40.250.000,00, deixando 
em branco “cessão de direitos”, local onde, presumidamente, se deveria ter lançado o 
quantum relativo à cessão de usufruto. Tal evidência, a meu ver, reforça o argumento de 
que a tributação incidira sobre o valor integral do imóvel, e não sobre parcela dele. 

 



Reputamos, nesse particular, recomendável a aplicação do princípio 
do “in dubio pro reo”, discriminado no art. 112 do CTN.  

 
Quanto à possibilidade de sua aplicação, 
 
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 
acusado, em caso de dúvida quanto: 
 
[...] 
 
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 
 
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;  
 
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”. 
 
Nesse dispositivo, o legislador lembra ao hermeneuta sobre o 

benefício da dúvida, que se resolve favoravelmente ao sujeito passivo, inserta no art. 112 
do CTN, acerca da autoria, imputabilidade e punibilidade da conduta ou, ainda, quanto às 
circunstâncias materiais do fato.   

 
Sobre o assunto, PAULSEN assevera que 
 
“Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo 
contribuinte e suas características, com repercussão no seu 
enquadramento legal. Daí não se aplicar a penalidade ou o 
agravamento no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido 
apurada a infração de modo consistente pelo Fisco a ponto de 
ensejar convicção plena quanto à ocorrência e característica da 
infração”. 
 
Paulo de Barros Carvalho, por seu turno, ao comentar o referido 

dispositivo, assevera que 
 
“Não poderia ser de outra maneira, vigendo no direito tributário 
o princípio da estrita legalidade, que traz consigo a necessidade 
de uma tipificação rigorosa, qualquer dúvida sobre o perfeito 
enquadramento do fato à norma compromete aquele postulado 
básico que se aplica com a mesma força no campo do direito 
penal - in dúbio pro reo ”. 
 
Em face ao exposto e ao votar esta exigência tributária, por 

unanimidade de votos, decido conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02004/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Omissão do imposto. 
Cessão gratuita de cotas de participação em sociedade 
mercantil. Improcedência. 
 
Provado nos autos que inexistiu a ocorrência do fato gerador do 
tributo, tendo havido a alienação das cotas por meio de Contrato 
de Compra e Venda legalmente aceito, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de 
Faria Morato e David Fernandes de Carvalho que votaram pela procedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial, que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD 
relativo ao recebimento da doação de cotas de empresa de Factoring, valor esse obtido 
mediante a análise patrimonial e documentos. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Intimadas, as partes ingressam com impugnação ao auto de infração 

para requerer sua improcedência, o que não foi acolhido pelo julgador monocrático que 
ratificou a pretensão fiscal inicial. 

 
Cientificadas, as partes interpõem recurso voluntário para requerer a 

reforma da decisão anterior, porém a excelsa câmara julgadora encaminha o feito em 
diligência ao setor competente para que este intime o representante legal das partes para 
que, no prazo legal, colacione aos autos os documentos probantes da transação a que 
alude. 

 
Em seguida, tendo em vista o não cumprimento da diligência, a 

câmara julgadora ratifica o julgado anterior. 
 
Inconformadas, as partes recorrem ao Conselho Superior para 

requerer a reforma da decisão cameral. Alegam que, não fizeram cessão de cotas mas 
apenas a alienação das mesmas por meio de Contrato de Compra e Venda, existindo 
portanto, todos os elementos essenciais que caracterizam essa negociação, não podendo 
ser considerado como contrato de doação. 

 



Ao final, requerem a reforma da decisão cameral para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

VOTO 
 
 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos e trouxeram 

documento comprobatório do Compromisso de Compra e Venda, constante à fls. 41 a 44, 
assinada em 05/05/2006 com reconhecimento de firma em 08/05/2006, referente à 
alteração do contrato social realizada em 05/05/2006 e registrada na JUCEG em 
09/05/2006 juntada pelo autuante às fls. 08 a 14. 

 
Determina o Art. 373 do CPC: O ônus da prova incumbe:  l – ao autor 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. Em seguida, o Art. 379 do mesmo Codex 
preserva o direito de não produzir prova contra si própria. 

 
O Código Civil determina que os requisitos ou condições de validade 

dos contratos são de duas espécies: a) de ordem geral, comuns a todos os atos e 
negócios jurídicos, como a capacidade do agente, o objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei (CC, art. 104). 

 
Ou seja, nos autos constam dois documentos robustos como prova 

da licitude dos sujeitos passivos, quais seja: o Contrato Social devidamente registrado na 
Junta Comercial e Compromisso de Compra e Venda realizado na mesma data da 
alteração do contrato social, provando que houve na realidade uma operação de caráter 
oneroso e não gratuito como acusa o Fisco. 

 
Ficou claro nos presentes autos que improcede a acusação do Fisco, 

sendo indevida a exigência do ITCD.     
 
Ao teor do exposto, e acompanhado da maioria dos votos de meus 

pares, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar improcedente o presente auto de infração.  

 
  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02025/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ITCD. Obrigação principal. Transmissão de bens em 
sucessão legítima. Omissão de recolhimento do imposto. 
Procedência. Decisão unânime.   
 
1. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou 
direitos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive na 
sucessão provisória (CTE, art. 72, I). 
 
2. Ocorre o fato gerador do ITCD na transmissão causa mortis, 
na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, 
mesmo no caso de sucessão provisória, e na instituição de 
fideicomisso e de usufruto (CTE, art. 74, I, "a").  
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
Impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de 
Sousa e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que “Deixou de pagar o ITCD causa mortis no valor 
de R$ 65.553,15 incidente no quinhão de R$ 1.638.828,72 recebido no inventário de 
Antonino Ali Ganen, falecido em 17/02/12, que transita  na vara de família e sucessões da 
comarca  de cristalina-go sob o nº 201300584615/0001, conforme declaração do ITCD nº 
0292-2013 e demonstrativo de cálculo número 0292-2012 luz anexo, que serve de 
auditoria da base de cálculo do ITCD devido, em consequência recolher o imposto devido, 
acrescido das cominações legais.” 

 
Indicado como sujeito passivo direto: Halima Lima Ganem Di Gaicomo, 

como solidária: Doralice Lima Ganem. 
 
Termo de revelia de Doralice Lima Ganem (fls. 114). 
 
O sujeito passivo Halima Lima Ganem Di Gaicomo interpõe impugnação 

sem segunda instância, em síntese com os seguintes fundamentos (fls. 124/130): 
 
(a) afirma que jamais utilizou os bens do espólio para uso próprio, o que 

ocorreu foi a falta de comprador interessado e os herdeiros não possuem condições 



financeiras para arcarem com o valor do imposto, a não ser se conseguirem a venda dos 
bens;  

(b) informa que nunca teve a intenção de causar prejuízo ao erário 
estadual, possui interesse em pagar, contudo não dispõe no momento do valor 
necessário. 

 
Requer, ao final, que seja julgado improcedente o presente auto de 

infração, nos termos da lei, isentando o contribuinte do pagamento do tributo.   
 
Parcelamento total do crédito tributário foi feito em nome da solidária 

Doralice Lima Ganem às fls. 244/247. 
 
Despacho da coordenadora da Segunda Câmara Julgadora, retirando o 

processo de pauta em face do parcelamento supramencionado (fls. 256). 
 
Mediante Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 264/265), a GERC solicita 

ao presidente do Conselho Administrativo Tributário que os autos sejam remetidos a uma 
das Câmaras Julgadoras para apreciação da peça impugnatória apresentada pelo sujeito 
passivo Halima Lima Ganem Di Gaicomo, sob o argumento de que esse sujeito passivo 
apresentou impugnação em segunda instância e não confessou o crédito tributário de 
forma irretratável, em razão de não fazer parte do termo de parcelamento, sendo 
inaplicável o disposto no artigo 6º, § 2º da Lei 16.469/09. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário encaminha os 

presentes autos para uma das câmaras julgadoras, a fim de apreciar a impugnação 
interposta.  

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

Conforme consta da acusação fiscal, ocorreu omissão de pagamento do 
ITCD causa mortis no valor de R$ 65.553,15, incidente no quinhão de R$ 1.638.828,72, 
recebido no inventário de Antonino Ali Ganen, falecido em 17/02/12, que transita na vara 
de família e sucessões da comarca de Cristalina-GO, sob o nº 201300584615/0001, 
conforme declaração do ITCD nº 0292-2013 e demonstrativo de cálculo número 0292-
2012 luz anexo, que serve de auditoria da base de cálculo do ITCD devido. Exige-se o 
imposto correspondente ao ITCD apurado, juntamente com penalidade e acrescido legais. 

 
O fato gerador e a base de cálculo do imposto sobre a transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD estão claramente definidos no 
Código Tributário do Estado de Goiás (CTE), Lei nº 11.651/1991, nos seguintes termos: 

 
Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos 
por:  
 
I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória;  
 
II - doação, inclusive com encargos ou ônus.  
 
§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 
legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja 
indivisível.  



 
§ 2º - Doação é:  
 
I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, 
transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o 
aceita, expressa, tácita ou presumidamente;  
 
Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito 
transmitido por causa mortis ou por doação.  
 
§ 1º O valor de mercado é apurado mediante avaliação judicial ou 
avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda 
nacional na data da declaração ou da avaliação. 

 
Consta dos autos parcelamento do crédito tributário realizado apenas pela 

senhora Doralice Lima Ganem (fls. 244/247), que foi arrolada como sujeito passivo 
solidário. Dessa forma, nos termos da legislação, a solidária já confessou a dívida e 
desistiu de apresentar recurso administrativo.  

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC, por meio de Pedido de 

Revisão Extraordinária (fls. 264/265), solicitou ao presidente do Conselho Administrativo 
Tributário que os autos fossem remetidos a uma das Câmaras Julgadoras para apreciação 
da peça impugnatória apresentada pelo sujeito passivo Halima Lima Ganem Di Gaicomo 
(fls. 124/130), sob o argumento de que esse sujeito passivo não confessou o crédito 
tributário de forma irretratável, em razão de não fazer parte do termo de parcelamento, 
sendo inaplicável o disposto no artigo 6º, § 2º da Lei 16.469/09. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário encaminhou os 

presentes autos para apreciação da impugnação interposta, conforme Despacho nº 
942/2018 (fls. 266).  

 
O sujeito passivo Halima Lima Ganem Di Gaicomo não discordou do 

lançamento tributário. Afirma que jamais utilizou os bens do espólio para uso próprio. 
Informa que faltou comprador interessado e que os herdeiros não possuem condições 
financeiras para arcarem com o valor do imposto, a não ser se conseguirem a venda dos 
bens.  

 
O trabalho fiscal encontra-se fundamentado na legislação, bem como nas 

provas acostadas aos autos, quais sejam: demonstrativos de cálculo do ITCD, Notificação 
Fiscal, Avaliação de Imóvel Rural, Declaração do ITCD Causa Mortis, cópia do Processo 
de Arrolamento Comum, outros documentos (fls. 06/106). 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, nego-

lhe provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 05 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Imposto sobre transmissão causa mortis e doações - ITCD (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02026/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito 
de defesa. Inadmissão. Maioria. PROCESSUAL. Não ocorrência 
da decadência da parcela acrescida em revisão. Inadmissão. 
Maioria. PROCESSUAL. Mérito. Admissão. Unânime. ITCD. 
Obrigação principal. Doação de quotas de empresas comerciais. 
Omissão de pagamento do imposto. Procedência. Maioria. 
 
1. Somente cabe recurso para o Conselho Superior em relação a 
decisão não unânime e, excepcionalmente quanto a decisão 
unânime, se presentes os pressupostos constantes nas alíneas 
do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009, situações não 
constatadas no presente processo; 
 
2. Correto o lançamento que exige Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, 
decorrente de doação de quotas de empresas comerciais entre 
ascendente e descendente, quando restar comprovado que não 
houve efetivo pagamento, caracterizando desse modo 
adiantamento de legítima; 
 
3. Fato comprovado pela Declaração do IRPF de 2006 - ano base 
2005, do doador e do irmão da donatária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por 
maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que 
votaram pela admissibilidade da preliminar de nulidade e pela admissibilidade do recurso 
da Fazenda Pública. Por unanimidade de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, em 
relação ao mérito, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
E, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 



negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 14.333,48 (quatorze mil, trezentos 
e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, 
dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário) refere-se à acusação 
fiscal de que o sujeito passivo (Débora Cardoso de Sousa) recebeu em doação quotas das 
empresas Carbram Agropecuária Ltda e Sousa e Sousa, do Sr. Vilmondes José de Sousa 
(pai da donatária e sujeito passivo solidário), conforme consta na Declaração do Imposto 
de Renda do Sr. Gauthier Cardoso de Sousa (irmão de Débora). Que o sujeito passivo foi 
notificado a apresentar comprovante de pagamento das quotas das empresas com a 
finalidade de excluir a possibilidade de doação, porém não apresentou a documentação 
necessária. Razão pela qual foi lavrado o auto de infração, exigindo ITCD no valor de R$ 
14.333,48. 

Sujeito passivo solidário: Vilmondes José de Sousa, como doador (pai de 
Débora Cardoso de Sousa). 

Nota Explicativa de folhas 05. Demonstrativo de alterações contratuais: 
folhas 07. Cópia das Notificações: folhas 08 a 18. Contratos sociais e alterações 
contratuais das empresas: folhas 22 a 52. 

Sujeito passivo apresenta impugnação à 1ª Instância: folhas 62 a 103. 
Julgador singular envia processo em diligência (folhas 105 e 106) solicitando 

verificação quanto à autenticidade das declarações anexadas nas folhas 79/103 e para 
que a autoridade fiscal efetue revisão do lançamento, no caso da base de cálculo não 
corresponder ao valor venal de mercado dos bens e direitos que constituem o patrimônio 
da empresa. 

Autoridade fiscal, em 10/06/2015, (folha 107), afirma que são autênticas as 
cópias das DIRPF. Refaz o Balanço Patrimonial da empresa ajustando-o ao valor de 
mercado, conforme folhas 118 e 119, chegando a uma nova base de cálculo de R$ 
575.472,80 (em substituição ao valor original de R$ 383.922,00). Sugere um ITCD devido 
de R$ 23.025,12 em substituição ao valor original de R$ 14.333,48. Devidamente 
intimados os sujeitos passivos do resultado dessa revisão, em 01/07/2015 (folhas 131 e 
132). 

Julgador singular considera procedente o auto de infração no valor da 
revisão, com ITCD devido de R$ 23.025,12 (folhas 136 e 137). 

Sujeito passivo apresenta impugnação à 2ª Instância apresentando recibos 
de pagamento de quotas e contratos de compra e venda de quotas (folhas 146 a 206). 

Conforme acórdão de folhas 211 a 224, a 3ª Câmara Julgadora do CAT 
decide: 

- por unanimidade de votos. Rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, 
por cerceamento do direito de defesa; 

- por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, por 
cerceamento do direito de defesa; 

- por unanimidade de votos, acolher a preliminar de decadência da parcela 
acrescida na revisão; 



- por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência total do 
crédito; 

- por unanimidade de votos, quanto ao mérito, dar parcial provimento para 
reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração nos termos da 
lavratura original, no valor de R$ 14.333,48 (não reconheceram a revisão fiscal que 
aumentou o valor do ITCD omitido). 

- por unanimidade de votos, excluir parte do crédito tributário em relação ao 
solidário Vilmondes José de Sousa, mantendo a solidariedade, em relação ao Sr. 
Vilmondes, no valor de R$ 8.814,12. 

Representação Fazendária apresenta recurso ao Conselho Superior de 
folhas 226 a 234 pedindo admissão do recurso e que a decadência seja inteiramente 
afastada e que a procedência do auto de infração seja no valor de R$ 23.025,12, 
confirmando a sentença de 1ª Instância. 

Sujeito passivo apresenta também recurso ao Conselho Superior de folhas 
259 a 276 clamando pelo acolhimento do pedido e que o auto de infração seja declarado 
nulo. 

É o Relatório. 
V O T O 

 
PRELIMINARES 

Passo inicialmente a analisar os pedidos da Representação Fazendária: 
- Admissibilidade do recurso quanto a alegação de não ocorrência da 

decadência da parcela acrescida, nos termos previstos no inciso II do artigo 41 da Lei 
16.469/09 em razão de: 

a) decisão divergente: A Representação Fazendária apresenta como 
paradigma o Acórdão 1041/15 da 4ª Câmara Julgadora do CAT, que não foi reformado. 
Alega que são idênticas as matérias (ITCD sobre doação de quotas) e são idênticas 
também as causas de pedir (registro na junta comercial como marco inicial da 
decadência). Alega que naquele processo a decisão foi divergente ao não considerar a 
data do registro na junta comercial como marco inicial, em razão da cláusula da alteração 
contratual nada mencionar sobre a natureza da operação de transferência, se compra e 
venda ou doação. Razão pela qual foi considerado, como termo inicial de decadência, o 
primeiro dia do exercício seguinte ao da data em que a informação veio à lume, via 
Declaração do IR. E a informação somente veio à lume na Declaração do IR entregue no 
ano seguinte, razão pela qual o prazo decadencial somente foi considerado iniciado no dia 
01 de janeiro do ano subsequente à entrega da Declaração do IR. 

VOTO: Apesar da semelhança dos processos, não considero que o acórdão 
apresentado seja paradigma. Isso porque a fundamentação da declaração de decadência 
do atual processo foi em razão de que houve majoração da base de cálculo do 
lançamento em 2015, quando a doação ocorreu em 2005 e informada na DIRPF de 2006. 
Nesse processo a Representação Fazendária alega que o prazo decadencial se iniciou em 
2010, quando o fisco efetuou a autuação. No acórdão paradigma não existe essa situação, 
de forma que verifico que o acórdão citado pela Representação Fazendária não é 
paradigma e não tratou da mesma matéria do presente processo. 

b) contrariedade à disposição expressa da legislação: Alega a 
Representação Fazendária de que a decisão cameral foi expressamente contrária à 
legislação tributária, em especial a parte final do inciso I do artigo 182 do CTE: “a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado”. Alega que o fisco só tomou conhecimento do fato gerador em 2010, por 
intermédio da declaração do IR de Gauthier (irmão da autuada) e que, somente nessa 
data, poderia ter efetuado o lançamento. Alega que esse entendimento é reforçado pelo 
Parecer 115/2009-GPT e pelo Parecer 005729/08-PTr da Procuradoria do Estado e pela 
jurisprudência. 



VOTO: A discussão é quanto a expressão: “tomou conhecimento”. Quando 
que o fisco tomou conhecimento e poderia ter efetuado o lançamento? Esse assunto é por 
demais controverso, o que por si só, afastaria a aplicabilidade da regra da alínea “b” do 
inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/09, que exige inequívoca contrariedade à disposição 
expressa na legislação tributária. Contrariando os Pareceres apresentados pela 
Representação Fazendária, cito o Parecer 243/2016-GTRE e o Agravo em Recurso 
Especial nº 957872/RJ do STJ.  

c) contrariedade à prova inconteste: Representação Fazendária alega que há 
no processo provas de que o fisco não poderia ter efetuado o lançamento em 2005, pois 
as alterações contratuais registradas na Junta Comercial não citam a natureza das 
operações, se compra e venda ou se doação. E que a ausência da declaração do ITCD de 
responsabilidade do sujeito passivo é prova inconteste que o fisco não sabia do fato 
gerador e não poderia tê-lo constituído. Assim, por ter somente conhecido o fato em 2010, 
o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2011. Como a revisão, que aumentou o valor da 
omissão, foi em 2015, no entender da Representação Fazendária, não ocorreu a 
decadência.  

VOTO: Aplicável ao caso os mesmos argumentos do voto do item anterior. 
Representação Fazendária alega que o fisco não poderia efetuar o lançamento em 2005 
porque as transferências de quotas não informaram se era de natureza onerosa ou 
gratuita. Mas não é esse o marco inicial da decadência, mas sim a DIRPF de 2006. 

d) alega que a correção do cálculo não altera os elementos substanciais do 
lançamento. 

VOTO: Trata-se de questão de mérito, portanto, deixo de apreciar já que 
meu voto é pela inadmissibilidade do recurso da Representação Fazendária, por não 
atendimento aos requisitos constantes no inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/09. 

Nesse sentido inadmito o recurso da Representação Fazendária quanto ao 
acolhimento da decadência da parcela acrescida na revisão, por ausência dos requisitos 
legais. 

Passo, por conseguinte, a analisar os pedidos do sujeito passivo: 
a) Pedido de nulidade por cerceamento do direito de defesa, em razão da 

autoridade não ter dado mais prazo para atendimento da notificação. E também porque a 
revisão majorou o lançamento sem ter iniciado o procedimento do zero para ofertar a 
oportunidade de uma nova impugnação. 

VOTO: Trata-se de decisão cameral unânime, onde o recurso somente pode 
ser admitido se atendidos os requisitos do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/09. E a 
divergência em relação a outra decisão semelhante, usada como acordão paradigma pelo 
sujeito passivo, anexado aos autos nas folhas 277 a 283, se refere ao auto de infração de 
seu irmão Gauthier Cardoso de Sousa que, em sessão cameral, também teve decisão 
unânime pelo não acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento. De forma que 
não admito o pedido do sujeito passivo em relação a preliminar de cerceamento do direito 
de defesa. 

b) Pedido de decadência do valor acrescido na revisão. 
VOTO: trata-se de decisão cameral unânime que acolheu a preliminar de 

decadência da parcela acrescida na revisão. Não foi apresentado acórdão paradigma. 
Ocorre que a decisão cameral foi favorável ao sujeito passivo e, por não ter sido admitido 
o recurso da Representação Fazendária sobre o assunto, o pedido do sujeito passivo 
perde o objeto. Inadmito o pedido. 

c) Quanto ao mérito, pede a admissibilidade do pedido e a improcedência do 
lançamento.  

VOTO: Inicialmente passo a analisar a admissibilidade do pedido do sujeito 
passivo, nos termos do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/09, uma vez que a decisão 
cameral foi unânime. E admito o pedido por haver divergência de decisão cameral não 



reformada, do PAT nº 3035104178077 de seu irmão Gauthier, que foi julgado 
improcedente. 

Pois bem, superadas as fases de admissibilidade dos pedidos, tanto da 
Representação Fazendária, como do sujeito passivo, verifica-se que resta analisar ainda o 
mérito propriamente dito. 

MÉRITO 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo (Débora Cardoso de Sousa) 

recebeu em doação quotas das empresas Carbram Agropecuária Ltda e Sousa e Sousa 
Empreendimentos e Participações Ltda, do Sr. Vilmondes José de Sousa (pai da donatária 
e também sujeito passivo solidário desse processo). Acusação fiscal parecida também é 
exigido através do auto de infração/PAT nº 3035104178077 que tem como sujeito passivo 
Gauthier Cardoso de Sousa (irmão da autuada) e do auto de infração/PAT nº 
3035104508441 que tem como sujeito passivo Bruna Cardoso de Sousa (irmã da 
autuada). 

As informações quanto à respectiva doação foram constatadas na 
Declaração do Imposto de Renda do Sr. Gauthier Cardoso de Sousa (irmão de Débora), 
bem como na declaração do doador Sr. Vilmondes José de Sousa. A autoridade fiscal 
também informa que o sujeito passivo foi notificado a apresentar comprovante de 
pagamento das quotas das empresas com a finalidade de excluir a possibilidade de 
doação, porém não apresentou a documentação necessária. Em razão disso, foi lavrado o 
auto de infração, exigindo ITCD no valor de R$ 14.333,48. 

O sujeito passivo alega que comprovou cristalinamente que as transações 
foram de compra e venda, conforme contratos, declarações de IR, alterações contratuais 
na JUCEG e recibos. E que tais documentos são idôneos, legais e legítimos para 
comprovar a transação como compra e venda de quotas. E que a fiscalização, pelo 
contrário, não provou que seria doação.  

Analisando a documentação acostada aos autos, em especial as alterações 
contratuais das duas empresas abaixo citadas, bem como das declarações de Imposto de 
Renda (original e retificadoras) tanto do ano de 2006 como dos anos subsequentes, tanto 
do doador como dos donatários, constato o seguinte:  
 

Sousa & Sousa Empreendimentos e Participações Ltda. 
Sócios: Vilmondes e seus filhos Bruna, Gauthier e Débora. 
Constituída em 24/06/2005 (folhas 27) com a integralização de R$ 1.000,00 + um 

apto situado no edifício Solar Vila Boa, St. Marista, Goiânia, de propriedade do Sr. 
Vilmondes, conforme certidão de folhas 124. 

Em 01/08/2005, o Sr. Vilmondes transfere 99% de suas quotas para seus filhos. 
Conforme Declarações de IR da autuada dos anos seguintes, os diversos supostos 

pagamentos ocorreram com lucros e dividendos das seguintes empresas: 
2007: pago R$ 42.900,00 com lucros e dividendos da Carbran. 
2008: pago R$ 13.267,30 com lucros e dividendos da Carbran e Sousa/Sousa (há 

também o recebimento de lucros e dividendos da Cardoso Empreendimentos, no valor de 
R$ 95.000,00). 

2009: pago R$ 5.669,14 com lucros e dividendos da Sousa/Sousa. 
2010: pago R$ 36.483,56 com lucros e dividendos da Sousa/Sousa (R$ 125.583,56) 

e Cardoso Empreendimentos (R$ 15.000,00). 
Carbram Agropecuária. 

O sujeito passivo recebeu 137.984 quotas de terceiros, conforme 8ª 
alteração contratual (folhas 38) onde consta, na cláusula primeira, que pagou em moeda 
corrente, na data de 15/03/2005. 

Recebeu mais 146.608 quotas de seu pai Vilmondes, conforme 9ª alteração 
contratual, em 06/09/2005 (folhas 45).  



Nas DIRPF de 2006/2005 da autuada (folhas 82) consta as 284.592 quotas 
de capital da empresa na declaração de bens e direitos, mas não consta nenhum valor a 
título de dívidas e ônus reais. Consta também, na referida declaração, que o patrimônio, 
em 31/12/2004, era de zero e que a única fonte de renda foi o valor de R$ 6.003,98 
recebido da empresa In Prudent Confecções Ltda. 

Na DIRPF de 2011/2010 da autuada (folhas 182), enviada à Receita Federal 
após a autuação fiscal, a Sra. Débora declara a suposta dívida para pagar ao seu pai, 05 
anos após a suposta compra. 

Na DIRPF de 2011/2010 do Sr. Vilmondes (folhas 182), enviada à Receita 
Federal após a autuação fiscal, o Sr. Vilmondes declarada a suposta dívida a receber de 
Sra. Débora. Obs: no campo da situação deste direito, em 31/12/2009, consta o valor de 
zero. 

 
Portanto, o que se percebe, pelas informações acima detalhadas, que tais 

transações são totalmente atípicas e não se coadunam com o ordenamento lógico das 
situações fáticas que ocorrem numa transação de compra e venda de quotas.  

Não é usual operações de compra e venda entre pais e filhos, de forma que, 
por ser exceção à regra, devem ser perfeitamente comprovadas. Nesse sentido, a 
autoridade fiscal notificou o sujeito passivo a apresentar comprovante de pagamento das 
quotas das empresas com a finalidade de excluir a possibilidade de doação, porém a 
autuada não apresentou a documentação necessária. 

Também não é usual pagar quotas com lucros e rendimentos da própria 
empresa. Mesmo que seja de empresa diferente, que também foi objeto de autuação. 

A DIRPF é ato declaratório do próprio sujeito passivo e deve ser lastreada 
em documentos que comprovam seus registros. O sujeito passivo também foi notificado 
para apresentar essas informações, em especial as demonstrações contábeis das 
empresas, mas não as apresentou. 

As respectivas cláusulas das alterações contratuais não disciplinam regras 
de pagamento, apenas citam a expressão: cede e transfere quotas. 

Os recibos e os contratos de compra e venda também não produzem o efeito 
de prova pois não possuem registro em cartório, conforme artigo 221 do Código Civil, além 
de serem também meros atos declaratórios. 

Ratificando meu entendimento, acolho também as razões de voto da 
Conselheiro Gerluce Castanheira Silva Pádua, redatora do acórdão nº 01505/18 do PAT 
nº 3035104178077 em que figura como sujeito passivo o irmão da autuada, Sr. Gauthier 
Cardoso de Sousa. E, nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09, que aprova o 
regimento interno do CAT, transcrevo abaixo suas razões de voto: 

O lançamento teve como suporte a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2006- Ano-Calendário 2005 e sua 
retificadora onde foi informado pelo sujeito passivo o recebimento em doação de 99.330 
quotas de capital da empresa Sousa e Sousa Empreendimentos e Participações LTDA e 
293.216 quotas do capital da empresa Carbram Agropecuária LTDA.  

Intimados a apresentar, antes do lançamento, através das 
Notificações Fiscais nº 1105/2010 e nº 1112/2010, esclarecimentos em relação ao efetivo 
pagamento das cessões, fato que afastaria de plano a ocorrência do fato gerador do 
ITCD, os sujeitos passivos quedaram inertes, requerendo apenas dilação do prazo. 

Observa-se, no entanto, que durante todo o trâmite processual, não 
foram anexados aos autos, documentos hábeis para comprovar a onerosidade da 
transação comercial, mas tão somente recibos, Contratos de Vendas de Quotas de 
Capital com Entrega Futura e Contrato de Mútuo destituídos de exigências legais.  

É de fácil constatação, em análise superficial, que em tais documentos 
não há sequer reconhecimento de firma das assinaturas, bem como ausente o necessário 
registro em cartório, conforme demanda o artigo 221 do Código Civil, que trata do registro 
público de instrumentos particulares, abaixo transcrito: 

 



Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja 
na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de 
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito 
de terceiros, antes de registrado no registro público.(Grifo meu) 
 

 Deste modo, entendo como insuficientes, os referidos documentos, 
para elidir a acusação fiscal. 

 Por outro lado, visando comprovar o fluxo financeiro, o coobrigado 
(doador das quotas) e o autuado (donatário das quotas), anexaram aos autos, 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2011/2010 e 2012/2011, 
onde constam parte dos pagamentos das quotas adquiridas, contudo tais declarações 
foram apresentadas após a notificação do lançamento, causando estranheza ainda, o 
fato de que quotas adquiridas em 2005 só tiveram seus pagamentos realizados a partir 
de 2010.  

 Alega em defesa, às fls. 126/127 e nos documentos acostados às 
fls.129 a 142, que adquiriu de outros vendedores, 137.984 quotas da empresa Carbram 
Agropecuária Ltda., cujos pagamentos, distribuídos em 3 parcelas anuais, seriam 
efetuados em 2002, 2003 e 2004, constando inclusive observação, nos referidos 
contratos, que os pagamentos não poderiam passar de um ano para outro, sob pena de 
cancelamento da referida negociação. Observa-se, apesar disso, e conforme informado 
pelo próprio autuado em sua Declaração do Imposto de Renda exercício 2006 – ano base 
2005, ás fls. 25, que a aquisição se concretizou em 2005, denotando desconexão nas 
informações, o que reforça meu entendimento de desconsiderar como documentos 
hábeis a provar a veracidade das alegações dos recorrentes, os Contratos de Vendas de 
Cotas de Capital com Entrega Futura acostados ao processo. 

 Sob os embasamentos acima, entendo que restou provado que 
houve doação de quotas das empresas Sousa e Sousa Empreendimentos e 
Participações Ltda. e Carbram Agropecuária Ltda., do Sr. Vilmondes José de Sousa para 
o Sr. Gauthier Cardoso de Sousa caracterizando as referidas transferências como 
adiantamento de legitima. 

 No que tange ao coobrigado, Sr. Vilmondes José de Sousa, excluo–
o parcialmente da lide, apenas do período de março a abril de 2005, pois ficou 
demonstrado através da 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, que as 137.984 
quotas foram cedidas por outros sócios da empresa Carbram Agropecuária Ltda., 
devendo o mesmo permanecer no polo passivo da lide para os demais períodos do 
lançamento. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso interposto pela Fazenda 
Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar 
procedente em sua totalidade o lançamento, porém excluindo parcialmente da lide, 
apenas para o período de março a abril de 2005, o Sr. Vilmondes José de Sousa, 
mantendo sua responsabilidade quanto ao valor do ITCD de R$ 9.159,08.  

De forma que, no meu entendimento, as informações de pagamentos 
constantes nas DIRPF não são provas suficientes para elidir a acusação fiscal de que as 
referidas transferências de quotas ocorreram a título gratuito. 

Diante do acima exposto, inadmito o recurso da Representação Fazendária. 
Quanto aos pedidos do sujeito passivo, admito somente em relação ao mérito, 
conhecendo-o, dando-lhe parcial provimento, para manter a decisão cameral que 
considerou PROCEDENTE o auto de infração nos termos do auto de infração original, 
com ITCD devido na importância de R$ 14.333,48. Obs: não foi objeto de apreciação pelo 
Conselho Superior a parte do crédito tributário em relação ao sujeito passivo solidário Sr. 
Vilmondes José de Sousa, em razão da decisão cameral unânime que decidiu pela sua 
responsabilidade solidária no valor de R$ 8.814,12. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00039/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento emissor de cupom fiscal marca Bematech, modelo MP-2100 TH FI, número 
de fabricação BE050875610000022768, autorizado para uso por essa empresa pela 
SEFAZ, tendo encerrado as atividades do estabelecimento, portaria de suspensão n° 
0009/2012 de 08/05/2012, e não solicitado a cessação de uso do equipamento, conforme 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de R$ 17.746,77. 

 
Intimado, às fls 11 a 12, o sujeito passivo não se manifestou sendo 

lavrado termo de revelia, às fls 13. 
 
Intimado, às fls 15 a 18, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação à Segunda Instância, às fls 21. 
 
Mediante acórdão n°204/2016, a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu conhecer da impugnação, negando-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração, fls 36 a 38. 

 
Intimado, o sujeito passivo se manifestou apresentando recurso 

voluntario ao Conselho Superior, arguindo que recebendo o auto, expedido em 22 de maio 
de 2013, entrou com a impugnação em segunda instância, no dia 16 do mês julho de 
2013. Foi na Secretaria da Fazenda no dia 17 de julho de 2013 e emitiu uma nota fiscal 
avulsa de n°086999, conforme orientação (NF em anexo). Alega que foi na Catec para 
fazer a alteração e cessação, conforme documentos em anexo, no dia 17 de julho de 
2013, no mesmo dia, sendo vedado, parado, devido não ter feito a baixa da empresa. Por 
fim, requer a completa anulação do referido auto, às fls 46 a 47. 

 
Foram anexados documentos, fls 48 a 56. 



 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento de multa formal, de acordo com o descrito na folha de rosto 
deste volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais, a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais a manifestação do polo passivo, em sede 
de segunda instância, sendo que o juízo das autoridades sentenciadoras foi por reafirmar 
unanimemente a exigência preambular.  

 
Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo Conselho 

Administrativo Tributário, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que 
o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é carecedor de 
amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
“verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 

tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 

do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
julgou procedente o lançamento. 

 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00059/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pela Fazenda Pública. Acolhimento. Mantida 
a decisão cameral que julgou improcedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
DROGARIA FARMADOCTOR LTDA, efetuou aquisições interestaduais de mercadorias 
(medicamentos), no período de 01/101/2004 a 30/09/2005, omitindo o recolhimento do 
respectivo ICMS-ST, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no valor de R$ 
113.613,74 (cento e treze mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos) 
juntamente com as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 51, § 3º, e 63, da Lei n° 11.651/91 

c/c art. 32, §º, Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 e art. 5º, § 2º, II, da Instrução Normativa 
n° 428/00-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", da Lei n° 11.651/91, c/ 
redação da Lei n° 11.750/92. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ANA PAULA 

FERREIRA BATISTA e CRYSTIANO FERREIRA BATISTAS, nos termos do artigo 45, XII, 
da Lei n° 11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha de 

Cálculo do ICMS Substituição Tributária Sobre os Medicamentos Constantes das Notas 
Fiscais de Entrada não Registradas (fls. 13 a 94) e cópias de documentos fiscais (fls. 95 a 
2976), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e a solidária ANA PAULA FERREIRA 

BATISTA em 17/11/2009 (fls. 2978 e 2980) e o solidário CRYSTIANO FERREIRA 
BATISTAS em 18/11/2009 (fls. 2982), apenas o sujeito passivo comparece ao processo 



apresentando impugnação (fls. 2984), os solidários não comparecem ao processo, sendo 
declarados revéis (fls. 2988). 

 
A impugnante, DROGARIA FARMADOCTOR LTDA, alega que as 

mercadorias não lhe foram enviadas, informado inclusive que a empresa já se encontrava 
com seu cadastro baixado. Diz que a quantia do imposto exigida no auto de infração é de 
inteira responsabilidade do emissor das notas fiscais, que deve inclusive explicar qual o 
verdadeiro destino dessas mercadorias. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos autos 
(fls. 5 e 6), consoante a Sentença n° 2976/10-JULP (fls. 2990 a 2992). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 3005 a 3007), pedindo a reforma da decisão 
singular e que seja chamada ao processo a remetente das mercadorias, alegando que foi 
destacado o fato de que houve por parte dos autuados iniciativa de remeter notificação à 
empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, remetente das 
mercadorias, para que esclarecesse quem fez a venda, quem entregou os medicamentos, 
bem como fosse informada a forma de recebimento. Informam estar aguardando a 
resposta desse procedimento para tomar outras providências. 

 
Juntam Anexo I – Requerimento Padrão para Realização de Eventos 

(fls. 3012) e notificação enviada à DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ 
LTDA solicitando documentos e informações (fls. 3013 a 3015), dentre outros documentos. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 251/2010 (fls. 3018 a 3019), oferece oportunidade para que o sujeito 
passivo, num prazo de máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento de 
notificação, apresente prova mais consistente de sua irresignação em relação às tais 
operações que nega ter efetuado. De forma exemplificativa, poderia ser apresentada ação 
penal oferecida contra o remetente, ação cautelar de exibição de documentos e quaisquer 
outros documentos e informações que lhe possam servir de fundamento à sua tese. 

 
Intimado, o sujeito passivo cumprindo a Resolução n° 251/2010, 

junta cópia da petição inicial da Ação Cautelar para Exibição de Documentos (processo nº 
13106-33.2011.809.0029 (201100131064), em que figuram como partes os proprietários 
da DROGARIA FARMADOCTOR LTDA e A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
SANTA CRUZ LTDA (fls. 3029 a 3033). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 131/2011 (fls. 3048 a 3049), converte o julgamento em diligência, oferece 
oportunidade para que o sujeito passivo, num prazo de máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento de notificação, apresente outras provas de sua 
irresignação. Em especial, procedimentos de natureza penal e quaisquer outros 
documentos e informações que lhe possam servir de fundamento à sua tese.  

 
Intimado, o sujeito passivo atendendo a Resolução n° 131/2011, 

comparece ao processo (fls. 3058 a 3061), afirmando que enquanto não houver o deslinde 
da questão na fase cível, não se teria como entrar em ações dessa natureza; pois, 
obviamente, dependem daquelas decisões, ainda não exaradas de forma definitiva. 
Informa que já fez as suas contrarrazões na ação cautelar para exibição de documentos, 
em que houve a apelação por parte do remetente das mercadorias. 



 
Em nova manifestação (fls. 3063 a 3064) informa que já fez as suas 

contrarrazões na ação cautelar para exibição de documentos, em que houve a apelação 
por parte do remetente das mercadorias. Nesse momento junta documentação 
comprovando esse fato (fls. 3065 a 3074). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 231/2011 (fls. 3079 a 3080), remete os autos à Superintendência de 
Administração Tributária - SAT, para que, por gentileza, invoque convênios de 
colaboração com o fisco paulista, e, se possível, dele solicite sua colaboração para o 
deslinde do presente processo administrativo tributário, através das seguintes ações: 

 
i) Intimação e investigação do remetente DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, CNPJ 061. 940.292/0046-39, INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 181121649114, localizada na cidade de Araraquara, para comprovação das 
operações narradas nos demonstrativos de folhas 13/94, através de registros contábeis 
dos recebimentos das respectivas vendas por ele promovidas. Seria importante a juntada 
de cópia desses documentos aos autos; 

 
ii) Investigação das transportadoras M M Segnini - ME, CNPJ 

003.525.107/0001-41, inscrição estadual 181141269116, e RIBEIRO E ZOVICO TRANSP 
LTDA, CNPJ 005.599.336/0001-36, inscrição estadual 181133052110, responsáveis pelo 
transporte em todas as operações, bem como também deve ser investigada a empresa 
MÁRCIO CLAY ALVES E CIA LTDA, que teria feito o redespacho em todas as operações, 
devendo ser verificado se houve ou não o devido registro das tais prestações de serviços 
de transportes. Seria importante, também, que fosse juntado aos autos cópias de 
documentos que trariam os esclarecimentos sobre a situação das tais operações objeto da 
autuação. 

 
Qualquer documento que sirva para comprovação das tais 

operações, ou que se preste a formar a convicção dos conselheiros em relação à 
ocorrência ou não das mesmas deve ser anexado aos autos. 

 
Obedecendo ao conteúdo da Resolução n° 231/2011, houve a 

remessa de ofício, por parte do fisco goiano, para o fisco paulista, onde se pede ajuda na 
investigação dos fatos que circundam o processo sob análise (fls. 3082 a 3083). 

 
A resposta do fisco paulista se encontra em documentação anexada 

(fls. 3084 a 3091). Seu conteúdo é a seguir exposto: 
 
Primeiro, houve notificação para a empresa DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA dela requerendo a apresentação de provas 
relacionadas com as operações sob apreciação. Sua resposta foi anexada (fls. 3087 a 
3088). Simplesmente alega não possuir nenhum documento relacionado com as 
operações, por ter decorrido prazo maior do que 5 (cinco) anos. Dentro dessa lógica, 
externa pensamento que não tem obrigação de guardá-los, e não esclarece, inclusive, se 
os possui ou não, é absolutamente lacônico e encerra sua manifestação pedindo o 
encerramento do procedimento de fiscalização sem lavratura de auto de infração e 
imposição de multa em seu desfavor. 

 
Cabe destacar que a notificação elaborada pelo fisco paulista 

(fls.3089), a ele endereçada, requer apresentação de conhecimento de transporte 
rodoviário de cargas e provas de quitação das operações sob investigação. 



 
Uma das transportadoras a ser investigada usou do mesmo 

argumento para não apresentar nada nem se manifestar de forma alguma, a M M Segnini 
– EPP, a outra se encontra desaparecida (fls. 3090 a 3091). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, consoante fls.3101. 
 
A pedido do Conselheiro Relator, juntou-se ao processo os 

documentos de fls. 3115 a 3139. 
 
A Primeira Câmera deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 160/2013 (fls. 3142 a 3149), reforma a decisão singular e 
julga improcedente o auto de infração. 

 
Segundo o acórdão, a improcedência do lançamento, decorreu 

essencialmente do entendimento de que o sujeito passivo, DROGARIA FARMADOCTOR 
LTDA, não foi efetivamente o destinatário das mercadorias que ensejaram a cobrança do 
imposto, fato regularmente demonstrado nos autos. 

 
Intimada, a Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, “a”, da 

Lei n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 3151 a 3155), pedindo 
a reforma do Acórdão da I CJUL n° 160/2013, para que se declare procedente o 
lançamento, argumentando que nesse acórdão não se apontou um único dispositivo legal 
a embasar a decisão de improcedência nele proferida. 

 
Destaca que os Autos de Infração nº 4 0109043 825 07 e 4 0110034 

991 27, lavrados em desfavor do mesmo sujeito passivo, versando sobre a mesma 
matéria, instruídos com provas de mesma natureza jurídica, foram julgados 
improcedentes, por maioria de votos, pela IV CJUL, na data de 10/12/2012, não obstante, 
esses dois autos de infração foram devidamente quitados pelo sujeito passivo, em 
19/12/2012. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente Contradita (fls. 3182 a 3190). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Superior, acolhida unanimemente pelos meus pares, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Primeira Câmera deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 160/2013 (fls. 3142 a 3149), reformou a decisão singular e 
julgou improcedente o auto de infração. 

 
A improcedência do lançamento, segundo esse acórdão, teve a 

seguinte fundamentação: 
 



“Inicialmente cabe destacar a forma como o sujeito passivo vem 
agindo desde o primeiro momento em que se viu acuado pela acusação do fisco de que 
teria deixado de recolher imposto em razão de operações de aquisição de mercadorias, 
em que não teria feito o recolhimento da substituição tributária.  

 
Sempre se dispôs a agir e provar que, de fato, estava sendo 

injustamente acusado da irregularidade apontada na exordial. Primeiro, ofereceu prova 
cabal de que havia notificado o remetente das mercadorias a informar aspectos das 
operações por ele tidas como desconhecidas.  

 
O procedimento do remetente sempre foi o mesmo, silêncio, 

ausência de qualquer tipo de esclarecimento, ignorando as informações que lhe estavam 
sendo requeridas, pois a gravidade da situação o levaria naturalmente a agir. Porém, nada 
manifestou até o presente momento.  

 
Após a notificação, foi sugerida a impetração de ação judicial para 

exibição forçada de documentos por parte do remetente das mercadorias, dirimindo as 
dúvidas e trazendo as provas que elucidariam a questão de forma definitiva. Tal 
procedimento foi prontamente adotado pelo autuado. O sucesso dessa ação coroou de 
êxito tal iniciativa. O poder judiciário reconheceu a justeza da ação impetrada pelo 
autuado. Vencido em sua tentativa de não apresentar a tal documentação que lhe foi 
requerida, a remetente das mercadorias entrou com Recurso Especial ao Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, tentando reverter a sua situação. 

 
Outro aspecto que deve ser lembrado, é o fato de que, durante a 

investigação encetada pelo fisco paulista mediante provocação do fisco goiano, a resposta 
oferecida pelo remetente foi sempre lacônica, nunca esclarecedora sobre qualquer 
aspecto das operações sob investigação e sempre protocolar. Não informa nem mesmo se 
teria ou não a documentação que lhe foi requerida, apenas alega estar desobrigada a 
apresentá-la. Questão controversa, uma vez que houve primeiramente uma notificação 
para sua apresentação, e, após, a impetração da ação de exibição de documentos, seria 
obrigatório que pelo menos tentasse reconstituí-la, caso não mais tivesse toda a 
documentação que comprovaria a forma como as operações ocorreram. 

 
As transportadoras que teriam feito o serviço de transporte também 

não contribuíram em nada para o esclarecimento dos fatos, uma se omitiu da mesma 
forma que a remetente das mercadorias, e a outra simplesmente está desaparecida.  

 
Por último, o sujeito passivo requereu o sobrestamento do processo 

administrativo até o deslinde final do Recurso Especial impetrado, pela remetente das 
mercadorias. 

Diante do conjunto de provas que constam dos autos, não tenho 
nenhuma dúvida de que as operações de fato inexistiram em relação ao destinatário e 
autuado, e que lhe assiste a razão em seus argumentos.” 

 
A Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, “a”, da Lei n° 

16.469/09, a seguir reproduzido, apresentou recurso para o Conselho Superior (fls. 3151 a 
3155), pedindo a reforma do Acórdão n° 160/2013, para que se declare procedente o 
lançamento, argumentando que os Autos de Infração nº 4 0109043 825 07 e 4 0110034 
991 27, lavrados em desfavor do mesmo sujeito passivo, versando sobre a mesma 
matéria, instruídos com provas de mesma natureza jurídica, foram julgados 
improcedentes, por maioria de votos, não obstante, esses dois autos de infração foram 
devidamente quitados pelo sujeito passivo. 



 
Lei n° 16.469/09, Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto 
à decisão cameral:  
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
A norma citada pela recorrente como fundamento para cabimento do 

recurso (Lei n° 16.469/09, art. 41, II, “a”) diz: “Cabe recurso para o Conselho Superior, 
quanto à decisão cameral unânime divergente de decisão cameral não reformada ou de 
decisão plenária, que tenha tratado de matéria idêntica”. 

 
Ora, a decisão proferida nos julgamentos, relativamente aos citados 

autos de infração, é de improcedência, como a própria recorrente afirmou. O fato de o 
contribuinte ter quitado tais autos de infração, não prejudica e não invalida a decisão neles 
proferidas. Talvez ele tenha quitado tais autos objetivando ver o nome da empresa 
liberado para agir regularmente no mundo dos negócios, sem as restrições decorrentes de 
autuação. Há ainda a possiblidade de interposição de recursos e mesmo de recurso 
extraordinário, já que as decisões foram tomadas por maioria de votos e, também, se 
mantidas, o contribuinte pode legalmente solicitar a devolução do tributo indevidamente 
recolhido. Então, as decisões proferidas nos citados autos de infração não representam 
nenhuma divergência em relação ao acórdão recorrido. 

 
A recorrente ainda argumentou que no acórdão recorrido não se 

apontou um único dispositivo legal a embasar a decisão de improcedência nele proferida. 
Para esse argumento, a hipótese de cabimento do recurso seria a do art. 41, II, “b”’, item 
1, da Lei n° 16.469/09, reproduzida em linhas anteriores. 

 
O fato de não se se ter apontado no acórdão nenhum dispositivo 

legal a embasar a decisão de improcedência nele proferida, alegado pela recorrente, não 



se enquadra na referida hipótese legal de cabimento do recurso (Lei n° 16.469/09, art. 41, 
II, “b”’, item 1). Ora, a decisão foi devidamente motivada, calcada em provas juntadas aos 
autos e tomada unanimemente pela Câmara, notando que o julgador não se apoia 
unicamente em dispositivos legais, para decidir as questões a ele levadas, além do mais o 
juiz é dotado de livre convencimento na análise de elementos de prova, conforme o art. 
131 do Código de Processo Civil (CPC): 

 
CPC, art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; 
mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 
convencimento. 

 
No caso, portanto, a Fazenda Pública, ao apresentar recurso para o 

Conselho Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Pela análise do recurso da Fazenda Pública, feita em linhas 
anteriores, vê-se que nele não se cumpriu quaisquer das condições legais para admissão 
do recurso para o Conselho Superior, devendo o recurso apresentado ser inadmitido, 
posto que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, voto 

pela inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00146/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME 
QUANTO AO MÉRITO E PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR NO PÓLO 
PASSIVO. NÃO PROVIMENTO.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. O interesse que é comum pressupõe, necessariamente, a 
presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. 
Abrange todos os que de alguma forma tomam parte na 
infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no concurso de pessoas, expresso na teoria geral da 
pena. Há total subsunção do "interesse comum" descrito no art. 
45 do CTE e a qualidade de administrador, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao e 
Heli José da Silva. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários RICARDO TOCHETTO e EUGÊNIO ROMANO TOCHETTO, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David 
Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, José Ferreira de Sousa, Heli 
José da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki 
Missao, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo, empresa 
atacadista, de haver utilizado de forma indevida benefício de redução da base de cálculo 
na saída de mercadorias tributadas.  



A infração foi capitulada nos arts. 15 e 64, ambos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VIII, “a”, §9º, II do mesmo diploma 
legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 28.189,83, referente a fatos 
geradores ocorridos entre junho e outubro de 2009. O auto de infração foi lavrado em 
17/12/09. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal ressalta que o pagamento 
em atraso do imposto devido por antecipação (farinha de trigo, nos termos do art. 1º do 
Decreto nº 6716/08) implica perda definitiva, exclusivamente no mês de atraso, do direito à 
fruição de benefício fiscal, conforme art. 1º do Anexo IX do RCTE. Informa que o 
contribuinte opera exclusivamente com a comercialização de farinha de trigo em saco. 

Na condição de coobrigados, foram nomeados EUGÊNIO ROMANO 
TOCHETTO e RICARDO TOCHETTO, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A título de instrução processual, foram anexadas Auditoria Básica do 
ICMS e cópias de livros fiscais. 

Houve comparecimento em primeira instância, cujo julgamento deu 
pela manutenção do feito (fls. 86). 

Em recurso voluntário, foram aduzidas, em suma, as seguintes 
questões: 

1) Insegurança na determinação da infração, uma vez que a 
autuada é fabricante de farinha de trigo, motivo pelo qual não se 
lhe aplicaria a antecipação de pagamento do ICMS, nos termos 
do art. 1º do Decreto nº 6716/08. Reitera, no mérito, a mesma 
ponderação. 

2) Excesso de exação.  
3) Exclusão dos solidários. 

 
 

Os autos seguiram para julgamento na IICJUL, oportunidade em que 
se decidiu conforme a ementa que se segue: 

 
“Processual. Nulidade ab initio do processo por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de exclusão dos 
solidários. Rejeitada. ICMS. Obrigação tributária principal. Uso 
indevido da redução da base de cálculo. Procedência.  
1 - Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração quando não houver 
vício formal capaz de macular todo o procedimento fiscal.  
2- Os sócios administradores da empresa autuada são 
solidariamente obrigados pagamento do ICMS devido e demais 
acréscimos legais, nos termos do Inciso XII do Artigo 45 da Lei N.º 
11.651/91.  
3- É correta a exigência de imposto relativa a redução da base de 
cálculo quando esta for condicionada e não houver o cumprimento 
da condição estabelecida no dispositivo que prevê o benefício 
fiscal.” 

A decisão fora tomada à unanimidade de votos, com exceção do 
pedido de exclusão dos solidários, rejeitado por maioria.  

 
Em recurso ao Conselho Superior, o contribuinte reitera as mesmas 

argumentações expendidas na fase anterior.  
  



É o breve relatório.  
 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A recorrente não aponta, objetivamente, 
qual dispositivo expresso da legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra 
quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  
Identicamente, não colaciona decisão cameral ou plenária divergente que justifique a 
apreciação de seu recurso. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal.  

 

Passo à análise do pedido de exclusão dos sócios-administradores 
na condição de coobrigados, cuja admissibilidade é amparada pelo inciso I do art. 41, 
retrocitado.  

O Código Tributário Estadual prevê as seguintes penalidades ao 
sujeito passivo que incorrer em descumprimento das obrigações principais e acessórias: 

 
“Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão 
cominadas as seguintes penas: 

I - multa; 



II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública 
estadual; 

III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização 
e pagamento do imposto.” 

 

A acusação fiscal mostra-se bastante objetiva: estando obrigado a 
recolher antecipadamente o ICMS, quando da entrada das mercadorias que adquiriu, o 
sujeito passivo deixou de fazê-lo, aproveitando, à revelia, benefício fiscal pelas saídas 
condicionado ao adimplemento do referido imposto. Ressaltamos que o fez, 
reiteradamente, ocasionando a lavratura de outros autos de infração. 

Nesse particular é que se indaga até que ponto se poderia invocar a 
não-responsabilidade dos sócios-administradores, pretensamente refugiada no art. 135 do 
CTN, na política tributária adotada pela recorrente, em sistematicamente não recolher 
tributos.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

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

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

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

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN125, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 

                                            
125PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 



A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI126 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO127 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 
Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 

aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO128 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 

                                            
126DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  
127CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
128COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.   



responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES129, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

                                            
129MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência130. 

Não nos parece que a conduta sistemática de supressão de 
pagamento do imposto pela utilização indevida de benefício fiscal claramente 
condicionado pela legislação não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de 
cuidado, elemento ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, 
uma vez que o melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo 
sujeito passivo, consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato 
gerador, e desde que tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a constituir 
um modus operandi da empresa.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade dos 
sócios, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN, motivo pelo qual os mantenho 
ao polo passivo, negando provimento à pretensão recursal. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00160/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadimissibilidade do 
recurso de decisão cameral unânime interposto sem 
comprovação dos requisitos exigidos. 
 
 1. Inadmissibilidade acolhida. 
 
 2. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 
3. Quando ficar comprovado que o sujeito passivo arrolado nos 
autos na condição de solidário, não teve interesse comum na 
situação que constituiu o fato gerador, este deverá ser excluído. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. E por unanimidade de votos, acatar a preliminar 
de  exclusão do sujeito passivo solidário Eduardo Costa Guimarães da lide, arguida pelo 
mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

.Consta no histórico da peça basilar que o sujeito passivo, Fly Horse 
Importação e Exportação do Brasil Ltda., registrou as notas fiscais de números 377 e 378, 
no Livro Registro de Saídas sem o débito do ICMS constante nos referidos documentos 
fiscais, conforme os demonstrativos e documentos fiscais anexados aos autos. Em virtude 
disso, o contribuinte deve recolher o imposto na importância de R$ 17.740,00 (dezessete 
mil e setecentos e quarenta reais) juntamente aos acréscimos legais. Encerrando a 
narrativa da exordial tem o esclarecimento de que os produtos autuados são equinos sem 
certificado genealógico, os quais estão sujeitos a tributação e que o presente lançamento 
é reautuação do procedimento anulado, o auto de infração de número 4 0110004 478 00. 

  
A fiscalização citou como infringido o Artigo 64 do CTE, combinado 

ao artigo 316, Inciso IV, Alínea "c" do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, Inciso 
III, alínea "e" da Lei N.º 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei n.º 15.505/2.005. 

 



O lançamento foi instruído com o levantamento da Auditoria Básica 
do ICMS de 2008, fotocópias das notas fiscais 377 e 378, Fotocópias do Livro Registro de 
Saídas e fotocópia do auto de infração de n.º 4 0110004 478 00. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado o Sr. Eduardo Costa 

Guimarães na condição de sócio administrador. 
 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, o sujeito passivo ingressa com defesa constante às folhas 29 a 30 dos autos, 
na qual aduz que juntará documentos pertinentes que comprovaram a inconsistência da 
autuação. 

 
O solidário apresenta impugnação em Primeira Instância, folhas 41 a 

49, requerendo a exclusão da lide com fundamento no artigo 135 do CTN. 
 
O julgador monocrático prolatou a Sentença de n.º 285/13, 

pronunciando pela procedência da peça basilar e rejeitando a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário. 

  
Após a regular notificação do sujeito passivo, este tempestivamente 

ingressa com recurso voluntário reiterando a argumentação de que oportunamente 
apresentará documentos que comprovarão a improcedência da peça basilar. 

 
O sujeito passivo coobrigado, Sr. Eduardo Costa Guimarães, recorre 

da decisão singular alegando que não praticou qualquer ato que resultasse em 
irregularidade e que a imputação da responsabilidade dele pelo recolhimento do tributo é 
infundada de amparo legal. Ele cita o Artigo 135 do CTN e insiste que tem haver a conduta 
dolosa do gestor da empresa para ser responsabilizado pelo recolhimento do tributo.  No 
final do recurso, requer a exclusão do nome do recorrente da relação processual.  

 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, confirma 

a sentença singular, que julgou procedente o auto de infração, sustentando que a 
acusação do fisco é simples e objetiva e que as operações acobertadas pelas notas fiscais 
377 e 378 deveriam ter sido tributadas e que o contribuinte não realizou o pagamento do 
imposto relativo a elas, pois não houve o débito do imposto no Livro de Saídas. As 
operações que foram descritas nos referidos documentos fiscais são relativas à venda de 
equinos sem certificado genealógico, circunstância que não está sob abrigo de benefício 
fiscal, ou seja, tem uma tributação normal. Com efeito, a defesa do sujeito passivo se 
limita a afirmar que oportunamente apresentará documentos que comprovarão a 
improcedência do lançamento, entretanto, até a presente data, nenhum documento foi 
juntado aos autos para contraditar a acusação fiscal. Desta forma, entendo que o 
procedimento fiscal deve ser julgado procedente em sua totalidade, mantendo na lide o 
solidário, por entender que a responsabilidade solidária do administrador é definida no art. 
124, I da Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário 
Nacional (CTN) c/c art. 45, XII da Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu 
o Código Tributário do Estado de Goiás (CTE), como se segue: 

 
CTN: 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
 
 (...) 
 
CTE: 



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

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

 
Intimados, sujeito passivo e solidário apresentam, em peças 

separadas, Recurso ao Conselho Pleno, pedindo a improcedência do auto de infração e a 
exclusão do solidário, com os mesmos fundamentos do Recurso Voluntário. 

 
É o relatório. 

VOTO 
 
 

                   Incialmente voto, inadmitindo o recurso do sujeito passivo para este 
Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no artigo 41, II, da Lei nº 16.469/09, pois, o processo foi julgado procedente por 
unanimidade de votos na II Câmara e o sujeito passivo não traz aos autos elementos que 
pudesse reconstituir a possibilidade de apreciação do recurso: 

 
   

   Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação original - vigência 01.03.09 a 
28.02.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve 
ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade 
da prova. 



§ 2º O recurso ao Conselho Pleno pode ser contraditado pela parte contrária. 
(Redação original - vigência 01.03.09 a 28.02.17) 

§ 3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria objeto 
de discordância. 

§ 4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão 
cameral, o Conselho Pleno poderá determinar a sua realização se entender 
necessária à solução da lide, devendo os autos do processo, após o 
cumprimento da diligência, retornar para nova apreciação em Câmara 
Julgadora. (Redação original - vigência 01.03.09 a 28.02.17) 

§ 5º O recurso remete o processo ao conhecimento do Conselho Pleno para 
apreciação do acórdão proferido, não comportando: (Redação original - 
vigência 01.03.09 a 28.02.17) 

§ 6º Não cabe recurso ao Conselho Superior de decisão unânime ou não de 
qualquer das câmaras Julgadoras que adote adequadamente o entendimento 
de súmula de jurisprudência do CAT. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

§ 7º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Conselho 
Superior deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão, no 
acórdão recorrido, do exame de um dos pedidos, hipótese em que deverá 
julgá-lo. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

§ 8º Quando reformar acórdão que reconheça a decadência, o Conselho 
Superior, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem 
determinar o retorno do processo à instância inferior. (Redação acrescida pela 
Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

 

Quanto ao solidário EDUARDO COSTA GUIMARÃES, conheço do 
recurso do mesmo para o Conselho Superior para excluí-lo da lide, tendo em vista que 
desde a constituição da empresa, em 28/09/2005 até o fim de sua participação, no dia 
02/02/2010, o mesmo sempre esteve na sociedade na condição de SÓCIO e não SÓCIO 
ADMINISTRADOR, não havendo, assim, previsão legal para que o mesmo responda 
pelas obrigações descumpridas pela empresa, conforme previsto no artigo 45, XII do 
CTE: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis; 

 
Por todo o exposto, quanto ao mérito inadmito o recurso do sujeito 

passivo e excluo o solidário da lide, pelos fundamentos legais anteriormente citados.  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00165/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos legais exigidos. 
Inadmissibilidade. Pedido expresso de reinclusão dos solidários 
no polo passivo da lide formulado pela Representação 
Fazendária. Acolhimento. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento 
do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis na época da ocorrência do fato gerador, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência e à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
arguidos pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA, ROSÂNGELA ALVES DE 
JESUS SILVA e ROGÉRIO DUARTE NOLETO. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, referente ao período de janeiro de 2012 a novembro de 2014, em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito oriundo de operações de 
entrada não comprovadas, bem como de benefícios resultantes de condições não 
contempladas. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 
inciso I e § 3º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, § 1º, inciso II, do 



Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: ROSANGELA 
ALVES DE JESUS SILVA e ROGÉRIO DUARTE NOLETO, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/317. 

Intimados em Primeira Instância às fls. 318/325, os sujeitos passivos 
quedaram-se inertes, dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 326.  

Novamente cientificados, os sujeitos passivos, em conjunto, 
ingressam com impugnação à Segunda Instância (fls. 342 a 354), arguindo, em sede de 
preliminares, a exclusão dos sujeitos passivos solidários da presente lide e nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. No mérito, alegam, em 
essência, que a compensação realizada estava dentro dos critérios estabelecidos em lei; 
que não dependia de autorização; que, caso não fizesse a citada compensação, teria, na 
última hipótese, o direito de promover ao estorno dos créditos escriturados, no prazo de 15 
dias e que sempre procedeu, diante do fisco estadual, na mais absoluta clareza e que 
inexiste ilegalidade quanto ao aproveitamento de créditos do citado imposto.  

A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Acórdão n° 2123/2015 (fls. 361 a 366), decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
conversão do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo, bem como, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar o pedido de aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. 

 
Devidamente intimada, a Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso 

ao Conselho Superior n° 40/2016 – GRF (fls. 368 e 369), argumentando que, nos termos 
do artigo 45, XII do CTE, os solidários devem ser reincluídos na lide.  

 
Intimados, os sujeitos passivos interpõem Recurso ao Conselho 

Superior (fls. 378 a 389), argumentando, preliminarmente, que os sujeitos passivos devem 
ser excluídos da lide, tendo em vista que não há comprovação de má gestão, excesso de 
poder ou infração à lei. Arguiu pela insegurança na determinação da infração, pois como 
não se trata no presente auto de intenção de omissão de pagamento de tributo, deve ser 
aplicado o artigo 71, §8° do CTE, por isso, seria devida a revisão fiscal, a fim de averiguar 
o patamar da multa aplicada. Quanto ao mérito, defendeu que a compensação realizada 
está dentro da legalidade, apontando os artigos 52; 53, § 3°; e 56 do CTE. Requer, assim, 
a exclusão dos solidários da lide, e no mérito, a improcedência do presente auto de 
infração. Caso não se entenda assim, pediu a aplicação do artigo 71, §8° do CTE; por fim, 
rogou pela conversão do julgamento em diligência. 

 O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução nº 
26/2016 (fls. 392) determinou o encaminhamento aos autos a GEPRO a fim de que o 
advogado junte procuração dos solidários. 

É o relatório. 

 



VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação ao pedido de 
diligência e à preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, com o consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a preliminar 
de inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se acha 
revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 2123/2015 (fls. 363/366), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a conversão do julgamento em 
diligência, bem como, a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração.  

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os 
embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de 
cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido 
pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, 
se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição expressa da 



legislação tributária estadual ou à prova inconteste constante do processo à época do 
julgamento, ou baseada em prova cuja falsidade seja comprovada, bem como, quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No caso vertente, observo que a empresa autuada não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, 
restringido os seus argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na 
fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 
16.469/09, situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior 
interposto pela empresa autuada.  

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos responsáveis solidários, 
requerido pela Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que 
os mesmos, na condição de sócios gerentes com poderes de administração do 
estabelecimento autuado, de acordo com os documentos de fls. 06/07, possuem 
responsabilidade solidária pelo adimplemento do crédito tributário em discussão, nos 
termos de que dispõe o artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional e o artigo 45, 
inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que estabelecem o seguinte:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

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

[...]  

 
 
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação umbilical entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do Código Tributário Nacional.  

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 



é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Assim sendo, entendo que assiste razão à Representação 
Fazendária, motivo pelo qual os responsáveis solidários devem ser reincluídos na lide.  

Em face das razões apresentadas, e por unanimidade de votos, 
acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho 
Superior, em relação ao pedido de diligência e à preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. Por maioria de votos, conheço 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou provimento para reincluir 
na lide os solidários. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do recurso 
do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00174/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade de Recurso ao 
Conselho Superior. Falta de fundamentação consistente nos 
termos do art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. O Recurso ao Conselho 
Superior precisa estar devidamente fundamentado, para sua 
admissibilidade, em algumas das hipóteses do art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09, sob pena de se declarar sua inadmissibilidade. 
 
SOLIDARIEDADE. Sócios administradores. Rejeição do pedido 
de exclusão da lide. Os sócios administradores respondem 
solidariamente pelo crédito tributário com a pessoa jurídica, 
quando concorram para a prática da infração, no caso, por 
omissão de pagamento de forma sistemática do ICMS 
Antecipação Tributária. Aplicação do disposto no art. 45, XII, do 
CTE em consonância como disposto no art. 124 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de 
Sousa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de 
Faria Morato. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários RICARDO TOCHETTO e EUGÊNIO ROMANO TOCHETTO, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Ferreira de Sousa, Heli José da Silva, Victor Augusto de 
Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao e Nivaldo 
José Mendes, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Deixou de efetuar o 
pagamento antecipado do ICMS, no valor de R$ 91.853,19, quando do ingresso no 
território goiano de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, conforme 
demonstrativo em anexo”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c 

arts. 1 e 2 do Decreto nº 6.716/08. 
 



Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação da Lei nº 
11.750/92. 

 
Nomeados solidários: EUGÊNIO ROMANO TOCHETTO e RICARDO 

TOCHETTO, na condição de sócios administradores, nos termos do art. 45, XII, do CTE, 
conforme Anexos Estruturados – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), em que se observa que a infração é 
abrangente dos meses de maio a outubro de 2009; o Anexo Estruturado – Descrito 
Complementar da Ocorrência (fls. 04), em que se esclarece que a mercadoria objeto de 
autuação é “farinha de trigo” em saco proveniente de outras unidades federativas; as 
planilhas da Auditoria Básica do ICMS (fls. 07/13); a planilha “Cálculo do ICMS 
Antecipado” – 2009 (fls. 14/15), em que se relaciona nota fiscal por nota fiscal, 
identificadas por número, data de emissão, valor da mercadoria, valor do frete, valor total, 
ICMS calculado à alíquota de 12%; dedução dos créditos, ICMS antecipado, valor já pago 
e diferença a recolher, somadas mês a mês e totalizadas ao final do período de maio a 
outubro de 2009; extrato do sistema informatizado da SEFAZ denominado “DARE’s e NF’s 
por Sujeito Passivo” (fls. 16) em que constam os documentos de arrecadação emitidos e 
pagos pelo sujeito passivo para a entrada da farinha de trigo em saco, cópias dos livros 
Registro de Apuração do ICMS, Registro de Entradas e Registro de Saídas dos meses em 
apreço (fls. 17/54); cópias das notas fiscais de entrada de farinha de trigo (fls. 57/98) 
relacionadas na planilha “Cálculo do ICMS Antecipado” – 2009, juntamente com as cópias 
do CTRC’s. 

 
Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos comparecem em 

primeira instância (fls. 105/116), em um único arrazoado, apresentando as razões pelas 
quais se opõem ao lançamento do crédito tributário, porém o julgador singular exara 
sentença (fls. 131/134) em que julga procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos, intimados na forma legal, apresentam, então, 

recurso voluntário em peça única de defesa, em que alegam: 
 
a) Nulidade por insegurança na determinação da infração, pois, 

conforme os sujeitos passivos, não ocorreu o fato gerador, seja porque não incide ICMS 
na transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, seja porque não 
incide o ICMS antecipação tributária na medida em que o destinatário é fabricante do 
produto adquirido, conforme art. 1º, parágrafo único, inciso I, alínea “a” da Lei nº 6.716/08; 

 
b) No mérito, aduzem as mesmas razões já expostas em relação à 

preliminar de nulidade processual por insegurança na determinação da infração, anexando 
o “Laudo Técnico” de fls. 159 em que se assevera que não se trata apenas de farinha de 
trigo, posto que esta é integrada por uma série de outros produtos (açúcar refinado, sal 
refinado, amido de milho, etc.);  

 
c) Pedem a exclusão dos solidários da lide. 

 
A 2ª CJUL decidiu, às fls. 162/168, por UNANIMIDADE DE VOTOS, 

afastar a preliminar de nulidade processual e no mérito, julgar procedente o auto de 
infração; por MAIORIA DE VOTOS, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide. 

 
Em seguida, os sujeitos passivos interpõem recurso do contribuinte 

ao Conselho Superior (fls. 175/183). 



 
Para atender ao critérios de admissibilidade do recurso, os sujeitos 

passivos apresentam como motivos para tanto,  quanto à preliminar de nulidade 
processual por insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, que 
conforme relatado acima, foram decisões unânimes, a juntada de decisões 
jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Conselho de 
Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, que consideraram a transferência de 
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte como de não incidência do 
ICMS (fls. 185/202). 

 
Quanto aos argumentos de defesa, repetem os mesmos já feitos em 

instância singular e cameral. 
 
 
V   O   T   O 
 
 
Trata-se de auto de infração por omissão de pagamento de ICMS 

referente a antecipação tributária nas entradas interestaduais com farinha de trigo. 
 
O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 

Recurso ao Conselho Superior, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação. 

 
Deve-se ressaltar que a decisão cameral foi por unanimidade, em 

relação a nulidade processual arguida pelos recorrentes e também quanto ao mérito. 
 
Somente em relação aos solidários é que a decisão cameral foi por 

maioria de votos pela manutenção dos solidários na lide. 
 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Superior somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Superior, o sujeito 



passivo não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sendo que sua argumentação nesse sentido carece de previsão legal. 

O impugnante apenas apresenta, e alega, que a decisão cameral foi 
divergente de decisões do STF, STJ e Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de 
Janeiro, que tenha tratado de matéria idêntica, sob sua alegação de que nas operações 
entre estabelecimento de mesmo contribuinte não incide o ICMS. 

Entretanto, consideramos dois erros no pedido de admissibilidade 
dos sujeitos passivos, quais sejam: 

a) O art. 41, II, “a”, da Lei nº 16.469/09, quando fala em decisão 
cameral não reformada ou decisão plenária, refere-se 
exclusivamente a decisões do Conselho Administrativo Tributário 
do Estado de Goiás, em relação aos quais deve ser posto em 
análise o pedido de admissibilidade, e não decisões de tribunais 
judiciais ou de tribunais administrativos de outros estados da 
Federação; 

b) O auto de infração não trata de incidência de ICMS na 
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 
contribuinte, mas de incidência do ICMS na ENTRADA em 
estabelecimento de contribuinte, de farinha de trigo, em relação à 
qual deve ser pago o ICMS ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
relativamente às entradas nesse mesmo estabelecimento. 

Portanto, não se aplicam os critérios adotados pelo contribuinte para 
efeito de admissibilidade do recurso ao Conselho Superior. 

No mesmo sentido, também, não alega que a decisão cameral foi 
inequivocamente contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de 
prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral que implique 
reforma parcial ou total da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao pleno alegando ou 
apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, tendo 
em vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, e 
rejeitou a preliminar de nulidade processual por insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto à responsabilização do solidário, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

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

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 



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

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

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS antecipação tributaria na entrada de farinha de trigo no território goiano, no período 
de 6 (seis) meses seguidos, relativamente a diversas entradas (diversas notas fiscais – 
conforme planilha de fls. 14/15), o que implicou em omissão de pagamento do imposto a 
recolher ao erário estadual, é uma atitude decorrente diretamente da determinação de 
seus sócios-gerentes. 

 
Portanto, nos termos do art. 45, XII, do CTE, voto no sentido da 

manutenção dos solidários na lide. 
 
Assim, contando com a unanimidade de votos de meus pares, voto 

pela inadmissibilidade do recurso do contribuinte ao Conselho Superior relativamente à 
preliminar de nulidade processual e também quanto ao mérito, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração. Quanto à preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, voto contando com a maioria 
de votos dos conselheiros presentes no Conselho Superior, pela sua rejeição, nos termos 
expostos acima. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00205/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO DO SUJEITO PASSIVO. Decisão cameral unânime. 
Preclusão. Falta de comprovação dos requisitos exigidos. 
Acolhida por unanimidade. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09; 
 
2. O sujeito passivo, perempto, carece de legitimidade para 
apresentar recurso ao Conselho Superior. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Exclusão dos coobrigados solidários da 
lide. Rejeitada.  
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE); 
 
2. São responsáveis solidários, sempre que contribuírem para o 
uso indevido de ECF o fabricante ou o importador do ECF, a 
empresa credenciada a intervir em ECF e o responsável técnico 
por programa aplicativo, em relação ao contribuinte usuário do 
equipamento (Convênio ICMS 85/01, cláusula centésima 
segunda). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo Kadoch Distribuidora de 
Cosméticos Ltda por preclusão. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. E, por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário José Alttmar da 
Silva da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. E por maioria de 



votos, rejeitar, também, a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Flávio Mineiro 
do Amaral da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade, 
Luis Antônio da Silva Costa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Valdir Mendonça Alves 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste processo, a acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu 
receita de mercadoria no valor de R$ 385.919,89 (trezentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), no período de 1º de julho a 31 
de dezembro de 2.007, apurada pelo confronto entre os valores registrados no Livro 
Caixa / DASN e os valores das vendas de mercadorias registradas no banco de dados 
que o contribuinte utilizava para armazenar suas operações, copiado e autenticado, 
conforme termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
13.071,00 (treze mil e setenta e um reais), resultante do cálculo efetuado pelo simulador 
do PGDAS, referente a base de cálculo apurada, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 34, 
LC 123/06, 25, § 1°, inciso VI, e § 2°, 64, § 2°, e 66, todos da Lei nº 11.651/91, e, artigos 
2º e 3º, incisos I ao VI, da Resolução 05/07, e artigo 2º, da Resolução 010/07, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 44, inciso I, alínea "1ª", da Lei nº 9.430/96, com 
redação da Lei nº 11.488/07.     

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: José Alttmar 
da Silva, fls. 05, na condição de administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
nº 11.651/91, e Flavio Mineiro do Amaral, fls. 06, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da 
Lei nº 11.651/91.     

O Auto de Infração foi instruído com os documentos, demonstrativos, 
auditoria, nota explicativa, e mídia – CD, fls. 04/148. 

A Nota Explicativa às fls. 37/42, explicita, pormenorizadamente, os 
procedimentos adotados na auditoria realizada. 

Os autuados foram devidamente intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos às fls. 149/155, e apresentaram, em conjunto, Impugnação, 
defensório às fls.157/158, na qual, alegam apenas que a fiscalização efetuou confusão 
entre pedidos, orçamentos e vendas, portanto, considerou como omissão de saídas 
diversas operações que não se caracterizam como efetivas saídas. Indicam que estão 
fazendo levantamentos para confrontar com os realizados pela fiscalização. 

Promovem a juntada das cópias dos documentos às fls. 159/258. 

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

Exara-se, pelo Julgador singular, a Sentença nº 5601/2010 – JULP, 
por intermédio da qual mantém-se a procedência do lançamento. Destaca-se: “A defesa, 
muito superficialmente, alega ter havido confusão, mas não fez qualquer demonstração 
que implicasse a alteração do lançamento”. 

Intimados da decisão monocrática, fls. 262/264, lavra-se o Termo de 
Perempção em relação ao sujeito passivo principal, fls. 265. 



Os coobrigados solidários interpõem Recurso Voluntário, 
conjuntamente, defensório às fls. 268/269, no qual, após destacar os fundamentos da 
autuação, apenas reiteram os mesmos argumentos expendidos na fase anterior, qual 
seja: “Conforme irá ser demonstrado nos autos, a fiscalização efetuou confusão entre 
pedidos, orçamentos e vendas, considerou como omissão de saídas diversas operações 
que não se caracterizam como efetivas saídas”.  

Pugnam, por derradeiro, pela improcedência do lançamento. 

A Segunda Câmara de Julgamento deste Conselho, decidiu, por 
unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1154/2014, 
fls. 276/280. 

Os autuados foram intimados a pagar a quantia exigida, ou 
apresentar Recurso ao Conselho Superior, conforme documentos de fls. 281/283, sendo 
lavrado o Termo de Perempção em relação ao coobrigado solidário José Alttmar da Silva, 
fls. 284. 

O sujeito passivo direto apresenta o Recurso ao Conselho Superior, 
fls. 287/288, no qual reitera os argumentos expendidos nas fases anteriores, em especial, 
que a fiscalização efetuou confusão entre pedidos, orçamentos e vendas. Pede a 
improcedência do auto de infração. 

Os coobrigados solidários Flávio Mineiro do Amaral, e José Alttmar 
da Silva, apresentam, conjuntamente, Recurso ao Conselho Superior, defensório às fls. 
292/299, no qual, após destacarem os fatos, manifestam que a imputação de 
responsabilidade aos mesmos apresenta-se completamente infundada, desprovida de 
qualquer amparo fático e legal, pois, nas eventuais situações em que agiram como 
representantes da empresa, não praticaram qualquer ato que resultasse em 
irregularidade sob qualquer forma. 

Respaldam-se no diretivo contido no artigo 135, do CTN, o qual 
estabelece que o cometimento de atos pelos administradores, mandatários, gerentes e 
demais dirigentes de pessoas jurídicas que caracterizem “infração a lei”, ou ao “contrato” 
ou com “excesso de poderes”, implicará na sua responsabilização pessoal e direta na 
ocorrência de fatos geradores. E, tendo em vista que a fiscalização não encontrou 
qualquer situação que configurasse qualquer irregularidade por parte dos recorrentes, 
não existe motivo para imputar-lhes responsabilidade no caso em análise. 

Destaca doutrina e jurisprudência a respeito da matéria. 

Pugnam, por consequência, pela exclusão da polaridade passiva. 

Este é o Relatório.         
  

V O T O  
 

INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que procedeu no Recurso interposto pelo sujeito passivo 
direto, e, considerando o fato de que o mesmo se encontrava na condição de perempto na 
fase cameral, conforme Termo de Perempção às fls. 265, e, portanto, precluso quanto à 
eventuais discussões deste processo nesta fase de julgamento, ocasionando, assim, a 
perda de questionamentos junto ao Conselho Superior, o Conselheiro Relator arguiu a 
preclusão do sujeito passivo principal Kadoch Distribuidora de Cosméticos Ltda.  



Outrossim, o Conselheiro Relator destacou, ainda, que a decisão 
cameral adjetivou-se, na questão meritória, pela procedência do auto de infração, com o 
consenso unânime dos julgadores camerais, o que o motivou a reiterar à arguição de 
inadmissibilidade do Recurso interposto pelo sujeito passivo principal, por entender que o 
mesmo não se acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua 
admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação ao mérito, na 
fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual, 
ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do julgamento cameral, 
como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe Recurso 
para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Portanto, com as razões acima, acompanho e acolho a arguição de 
preclusão e inadmissibilidade do Recurso interposto pelo sujeito passivo principal, 
levantada pelo Conselheiro Relator. 

 

EXCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 

 



Quanto aos pedidos de exclusão da lide dos coobrigados solidários 
José Alttmar da Silva, e Flávio Mineiro do Amaral, requeridos pelos próprios, voto pelo 
seus não acolhimento, por entender que: 

i) Quanto ao solidário José Alttmar da Silva: 
O mesmo foi incluído na polaridade passiva, na condição de sócio 

administrador, conforme se comprova pelo Contrato Social da empresa, tendo o mesmo, 
portanto, participado diretamente da situação de que decorreu a omissão objeto da ação 
fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 11.651/91. 

 

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

[...] 

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

[...] “ (grifos oportunos). 

 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 

 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 



é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Por pertinente, destaco que a infração constante destes autos, qual 
seja, omissão de recolhimento do imposto, em razão da comercialização de mercadorias, 
por meio de controles paralelos à documentação fiscal, constitui-se em infração às 
normas legais, sujeitando-se o infrator ao lançamento de ofício do imposto 
correspondente apurado, acrescido da multa e demais cominações legais previstas para a 
falta praticada.  

E, tal conduta, contida no lançamento em apreço, se subsume, 
indubitavelmente, às tipificações penais insertas nos artigos 1º e 2º, da Lei nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, a qual define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra 
as relações de consumo, e dá outras providências, demonstrando, insofismavelmente, 
que, ao teor do artigo 135 do CTN, houve, por parte do coobrigado solidário, efetivamente, 
infração à lei. 

ii) Quanto ao solidário Flávio Mineiro do Amaral: 

A inclusão do referido coobrigado solidário teve como espeque o 
estatuído no artigo 45, inciso XIII, do CTE, por ter fornecido programa aplicativo, o qual 
permitiu ao contribuinte Kadoch Distribuidora de Cosméticos Ltda., suprimir o tributo 
mediante o controle de venda de mercadorias sem emissão de documentos fiscais, e por 
omitir informações sobre circulação de mercadorias à fiscalização tributária. 

Como se percebe, a inclusão do indigitado coobrigado vincula-se ao 
fato de o mesmo ter fornecido o software, o qual permitiu a supressão do imposto nas 
operações de vendas realizadas pelo sujeito passivo principal. 

Inobstante o mesmo não ter apresentado suas razões em 
contraponto à acusação de ter fornecido o software que permitiu a supressão do imposto, 
mas nas questões atinentes ao administrador da empresa, há que se considerar, embora 
não apresentadas, que as razões são concernentes à falta de comprovação de que tenha 
concorrido para a prática fraudulenta, conforme previsto no CTE, no artigo 45, inciso XIII. 

Observo, no entanto, que com base no Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, Anexo XI, artigo 100 e § único, o programador é solidário 
neste caso. O ordenamento jurídico hierárquico de suporte ao arrolamento do solidário em 
apreço é: 

 

CTN: 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

[...] 

II – as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...] 

CTE: 



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

[...] 

XIII – com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. 

[...] 

RCTE: ANEXO XI (ECF): 

Art. 100. É de responsabilidade do responsável técnico por programa 
aplicativo qualquer alteração indevida no aplicativo, devendo este 
providenciar a manutenção e as proteções que se fizerem necessárias para 
impedir qualquer manipulação ou alteração do programa por terceiros. 

Parágrafo único. O responsável técnico por programa aplicativo é 
considerado solidário com o contribuinte, nos termos dos arts. 45,  

XIII do CTE, e 252 deste anexo, no caso de 
utilização indevida de programa aplicativo. 

[...] 

Art. 252. São responsáveis solidários, sempre que 
contribuírem para o uso indevido de ECF (Convênio ICMS 85/01, cláusula 
centésima segunda): 

I - o fabricante ou o importador do ECF, a empresa 
credenciada a intervir em ECF e o responsável técnico por programa 
aplicativo, em relação ao contribuinte usuário do equipamento; 

[...]”. (Destaques oportunos) 
 

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide os coobrigados solidários: JOSÉ ALTTMAR DA SILVA, e FLÁVIO MINEIRO DO 
AMARAL. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para inadmitir o Recurso 
do sujeito passivo principal quanto ao mérito, por preclusão, e, por considerar que a 
decisão cameral foi por consenso unânime, e não apresentar o Recurso a comprovação 
de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo, 
assim, a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

E, em decisão unânime, voto, para rejeitar o pedido de exclusão da 
lide do coobrigado solidário JOSÉ ALTTIMAR DA SILVA. 

Também, em votação majoritária, voto, para rejeitar o pedido de 
exclusão da lide do coobrigado solidário FLÁVIO MINEIRO DO AMARAL. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00251/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Preliminar de nulidade da 
decisão cameral por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. A decisão cameral não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do Código de 
Processo Civil, contendo, inclusive, a análise de todos os itens 
questionados pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. E, por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Eduardo Firmino Mauro, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de estornar, 
nos termos exigidos nas notificações fiscais, os créditos do ICMS sobre serviços de 
transportes rodoviários de cargas, ativo imobilizado e outros não comprovados relativos a 
serviços de transportes nas aquisições, transferências e vendas interestaduais de GLP, 
sendo essas operações isentas ou não tributadas pelo ICMS e saídas de mercadorias do 
ativo imobilizado com o respectivo estorno de débito no Livro de Apuração do ICMS. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com as penalidades e 
acréscimos legais. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/125. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 131/143. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 535/539, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Em grau de recurso voluntário, o sujeito passivo pugna pela nulidade 
parcial da lide, a partir da decisão, ora recorrida, vez que o julgador monocrático deixou de 
enfrentar os argumentos expostos na impugnação, o que configura cerceamento do direito 
de defesa. Infere que demonstrou em sua defesa a existência de saldo credor durante 
todo o período contemplado no lançamento fiscal, de modo que a subtração deste crédito 
na apuração do ICMS não importaria em saldo devedor do imposto, razão pela qual não 
há fundamento fático nem jurídico para a cobrança do imposto no período contemplado no 
auto de infração. No mérito, reafirma as razões pronunciadas na fase impugnatória. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
298/2015 de fls. 565/567, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade 
parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, a partir 
da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para apreciação de 
toda matéria. 

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 
Conselho Pleno (fls. 569/571), solicitando a reforma da decisão cameral, entendendo que 
não existe nulidade, que os argumentos pela Câmara são de mérito e não de nulidade, 
motivo pelo qual requer a reversão do julgado, determinando o retorno dos autos a uma 
das Câmaras para análise de toda a matéria. 

O sujeito passivo apresenta contradita, solicitando o não acolhimento 
do recurso fazendário e que seja mantida a decisão cameral. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
2432/2015 de fls. 598/600, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade parcial por 
cerceamento do direito de defesa a partir da sentença singular, retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

Nos termos da Resolução n° 042/2016, o julgamento foi convertido 
em diligência à SEGE, no escopo de que, oportunamente, sejam os três processos 
pautados para julgamento conjunto. 

Em novo julgamento a Terceira Câmara decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 621/639), o sujeito passivo 
pugna pela nulidade do acórdão recorrido, sob a alegação de que a mesma deixou de 
enfrentar a totalidade dos argumentos constantes na peça recursal, o que configura 
cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, argui ser indevida a autuação. Alega 
que no caso em comento não há que se falar na necessidade de estorno de créditos em 
razão da incidência do ICMS nas operações com serviços de transportes, nos termos dos 
artigos 13, 45 e 46 do RICMS/GO. Destaca, ainda, que nas operações de saída o 
transporte é realizado pela própria empresa, ou então, é o próprio destinatário que retira a 
mercadoria diretamente do estabelecimento da empresa. Alega, também, que as 
operações envolvidas no presente caso refere-se às operações com botijões, bens do 



ativo imobilizado da empresa, em que, portanto, não há incidência do ICMS. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

 
Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 

o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os 
embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de 
cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido 
pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, 
se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição expressa da 



legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à época do 
julgamento”. Nesta última situação, a parte recorrente demonstrará, de forma destacada, a 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante 
do processo, medida sem a qual o recurso também será liminarmente inadmitido. 

Como se vê no Acórdão n° 1349/2017 (fls. 610/614), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, considerou 
procedente o auto de infração. 

No presente caso, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringindo os 
seus argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Prosseguindo no exame preliminar, analisando o pleito formulado 
pelo sujeito passivo, entendo que não lhe assiste razão na parte relativa à arguição de 
nulidade da decisão cameral, por cerceamento do direito de defesa, pois percebo que a 
mesma apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos questionados pela defesa 
em sua peça recursal, conforme preceitua o artigo 489, inciso II, do Código de Processo 
Civil.  

Diante do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, 
por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão cameral, por 
cerceamento do direito de defesa.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00267/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida por unanimidade de votos, quando 
não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da 
lei n.º 16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz 
aos autos elementos suficientes e necessários (pressupostos 
recursais) para a admissibilidade da peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige dos sujeitos passivos crédito 
tributário relativo ao ITCD, na importância de R$ 27.300,00 (vinte sete mil e trezentos 
reais), em razão de a outorgante doadora Iracema Pereira de Paula haver renunciado, em 
06/08/2007, em favor de seu pai João Bueno de Paula, ao direito que detinha sobre a 
rubrica Lucros Acumulados, subconta Patrimônio Líquido, da empresa PPJ COMPERCIO 
DE TINTAS LTDA., CNPJ 01.648.029/0001-47, situada nesta UF, conforme 14.ª, 15.ª e 
16.ª alterações contratuais. 

  
Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 72, §§ 

2.º e 3.º; 74, III; 77, § 1.º; 78; e 81, II, da lei n.º 11.651/91. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 89, II, da lei n.º 11651/91, com redação da lei n.º 13.772/00. 

 
Foi indicada como coobrigada solidária IRACEMA PEREIRA DE 

PAULA, nos termos do artigo 82, I, da lei n.º 11.651/91.    
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Nota 

Explicativa (fls.05/10) e cópias de alterações contratuais (fls.11/22). 
 
Intimados, apenas o autuado JOÃO BUENO DE PAULA atravessa 

impugnação em primeira instância (fls.32/34), alegando não ter havido doação, mas sim 
compra e venda, motivo pelo qual pede a improcedência do lançamento. 

 



Decretada a revelia (fls.43) da coobrigada solidária IRACEMA 
PEREIRA DE PAULA. 

 
Mediante a SENTENÇA N.°1154/11- JULP (fls.47/50), o julgador 

decide pela procedência do lançamento. 
 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo atravessa recurso (fls.56/58), 

na qual pugna pela reforma da decisão, alegando não ter havido distribuição de lucros 
acumulados a quaisquer dos sócios. 

 
Pela RESOLUÇÃO 040/2014 (fls.60), a I CJULT, “considerando: a) que 

a venda das cotas ocorreu em 06/08/2007; 
 
b) que esta exigência tributária se refere a incorporação de lucros 

acumulados em 2009 ao capital da empresa,  
 
SOLICITA ao autuante colacionar demonstrativo do valor que a solidária 

(doadora) detinha sobre o lucro acumulado na data da venda das suas cotas, em obediência ao 
artigo 19 da lei 16.469/09.”  

 
A empresa apresenta intempestivamente os documentos solicitados. 
 
A própria autoridade fiscal autuante informa que as demonstrações 

contábeis dos exercícios de 2007 a 2009 “(...) evidenciam de forma cabal a existência, na 
gestão da doadora Iracema Pereira de Paula, em 2007, da Conta Patrimonial Lucros 
Acumulados e Lucro do Exercício de 2007, Subconta do Patrimônio Líquido, a qual deu 
suporte escritural para a utilização dos lucros para aumento de Capital, por parte dos 
Donatários.”   

 
 A IV CJUL, mediante o ACÓRDÃO N.º 2157/2014 (fls.96/101), 

decide, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do sujeito passivo, negar-lhe 
provimento, para confirmar a sentença singular que considerou procedente o lançamento. 

 
A decisão acima confirma ter havido doação implícita de R$ 

682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), referentes à renúncia de 
lucro acumulado (em 2006) em favor do autuado, que a vendedora das 17.500 quotas, 
equivalente a R$ 17.500,00 (35% do capital social histórico de R$ 50.000,00) lhe fez em 
06/08/2007, conforme registros contábeis da empresa (fls.71/88). 

 
Recorrendo (fls.113/115) a este Conselho Superior, o sujeito passivo 

pede a reforma da decisão cameral unânime, argumentando ter havido compra e venda 
de quotas e não, doação. Acrescenta que não houve distribuição de rendas aos sócios, 
que as reservas existentes à época foram todas incorporadas ao Capital Social da 
empresa e que, como o capital era todo da empresa e não dos sócios, não poderia haver 
tributação, uma vez que não houve distribuição de capital. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
V O T O 

 
Cuida-se de julgamento de recurso a este Conselho Superior cujo 

escopo é a reforma de decisão cameral unânime de procedência de crédito tributário 
relativo ao ITCD, na importância de R$ 27.300,00 (vinte sete mil e trezentos reais), em 



razão de a outorgante doadora Iracema Pereira de Paula haver renunciado, em 
06/08/2007, em favor de seu pai João Bueno de Paula, ao direito que detinha sobre a 
rubrica Lucros Acumulados, subconta Patrimônio Líquido, da empresa PPJ COMPERCIO 
DE TINTAS LTDA., CNPJ 01.648.029/0001-47. 

 
De início, arguo a preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto 

ao mérito, haja vista não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, visto que diante de decisão unânime, relativamente a todas as questões 
apreciadas, os sujeitos passivos não apresentam elementos necessários e suficientes 
para a admissão e consequente apreciação dos argumentos recursais a este Conselho 
Superior.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém, não o admito, haja vista não estar em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da lei n.º 16.469/09, dada a falta dos pressupostos 
recursais descritos no citado dispositivo legal, mantendo, consequentemente, a decisão 
cameral que confirmou a decisão singular de PROCEDÊNCIA do lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00282/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Rito não contencioso. Arguição de 
inadmissibilidade de recurso voluntário. Acolhida. 
 
1. Tem característica de não contenciosidade o lançamento 
formalizado por meio de Auto de Infração, referente a tributo 
regularmente registrado e apurado em livro próprio (Lei n° 
16.469/09, art. 10, II, "b"); 
 
2. O processo deve ser julgado em instância única, pelo julgador 
de Primeira Instância, quando se referir a pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; (Lei n° 16.469/09, art. 
37, I, "b", § 2°, I); 
 
3. Inadmite-se recurso voluntário interposto contra sentença de 
Primeira Instância, tratando-se de processo sujeito a julgamento 
em instância única (Primeira Instância), não tendo o julgador 
alterado o rito processual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista, o processo ter um rito processual não contencioso. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça 
Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 
3.608,97 (três mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao mês de 
julho de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

Comparativo EFD com o SARE (fls. 4 a 5), relatório gerado pelo SPED alusivo a Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 6), extrato do SARE – Histórico 
dos Pagamentos (fls. 7 e 8), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 36, V, da Lei n° 

16.469/09, apresenta Pedido de Descaracterização da não Contenciosidade (fls. 13 a 18), 
alegando que o valor objeto da presente autuação decorre da diferença de carga tributária 
apurada pelo uso do benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII 
do Anexo IX do RCTE, nas operações praticadas pela requerente com produtos de 
telecomunicação, com carga tributária total prevista para as operações internas. 

 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, com 
fundamento no art. 36, § 3°, da Lei n 16.469/09, inadmite o Pedido de Descaracterização 
da não Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, consoante a Sentença 
n° 1284/2017 (fls. 44 a 46). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 49 a 55) 

intitulando-o de pedido de Revisão Extraordinária, citando como fundamento de 
admissibilidade o art. 43, II, a, item 1, da Lei n° 16.469/09. 

 
Alega a recorrente que, antes da lavratura da presente autuação e 

dentro do prazo que lhe é assegurado, promoveu contra o fisco ação judicial para a 
discussão do crédito tributário objeto deste lançamento, realizando, portanto, o depósito 
do montante integral exigido na presente autuação, o que, de fato, suspende a 
exigibilidade do crédito tributário fazendo sustar todos os efeitos da presente autuação. 

 
Anota que na referida ação foi arguida a ilegalidade do Decreto n° 

8.512/2015, bem como a legitimidade da utilização dos benefícios fiscais de redução de 
base de cálculo. No ensejo, foi pleiteado ao juízo o depósito judicial dos valores 
controvertidos, qual seja, a diferença entre a carga tributária total e a carga tributária 
reduzida pelo uso do benefício fiscal. Desde a propositura da referida ação a recorrente 
vem efetuando, mensalmente, os depósitos judiciais de acordo com o montante apurado, 
o que de forma incontroversa, suspende a exigibilidade do referido crédito tributário nos 
termos do art.151 do CTN. 

 
Alega ainda que protocolou na Superintendência de Administração 

Tributária petição informando da existência da referida ação, bem como dos depósitos 
judiciais, tendo o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual proferido despacho de 
forma bastante clara e contundente determinando a suspensão do crédito tributário, bem 
como aplicação de multa diária em caso de descumprimento, diante destes fatos, em 
respeito as decisões judiciais, esta Secretaria exarou o Despacho n° 302/17- GEAV onde 
determinou a suspensão de 121 autos de infração lavrados na mesma condição do 
presente, mas o presente auto de infração não conta na referida relação unicamente pelo 
fato de ter sido lavrado indevidamente pelo FISCO, após a juntada aos autos da ação 
judicial. 

 
Reitera a alegação de que o valor objeto da presente autuação 

decorre da diferença de carga tributária apurada pelo uso do benefício fiscal de redução 
de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII do Anexo IX do RCTE, nas operações 
praticadas pela requerente com produtos de telecomunicação, com carga tributária total 
prevista para as operações internas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, tendo 

em vista o processo ter um rito processual não contencioso, acolhida unanimemente pelos 
meus pares, pelo que exponho: 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 

3.608,97 (três mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao mês de 
julho de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 



Vê-se que o tributo exigido no auto de infração refere-se a ICMS 
regularmente registrado e apurado em livro próprio, hipótese em que o lançamento tem 
característica de não contenciosidade, conforme o art. 10, II, “b”, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 
formalizado por meio de: 
 
I - Notificação de Lançamento; 
 
II - Auto de Infração: 
[...] 
b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro próprio. 

 
O julgamento do processo, alusivo a pedido de descaracterização de 

não contenciosidade, compete ao julgador de Primeira Instância, em instância única, 
conforme o art. 37, I, “b”, § 2°, I, da mesma Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 37. O julgamento do Processo Contencioso Fiscal compete: 
 
I - ao Julgador de Primeira Instância, quando ocorrer: 
 
a) impugnação em primeira instância; 
 
b) admissão de pedido de descaracterização de não contenciosidade; 

 
§ 2º Na hipótese do inciso I do caput, o processo deve ser julgado em 
instância única, quando se referir a: 
 
I - pedido de descaracterização de não contenciosidade; 
[...] 

 
O julgador singular inadmitiu o Pedido de Descaracterização da não 

Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, e não alterou o rito do 
processo, consoante a Sentença n° 1284/2017 (fls. 44 a 46). 

 
Não cabe então a interposição de recurso contra essa sentença, 

inadmitindo-se o recurso interposto pelo sujeito passivo. 
 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso voluntário, 

tendo em vista o processo ter um rito processual não contencioso. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00283/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Rito não contencioso. Arguição de 
inadmissibilidade de recurso voluntário. Acolhida. 
 
1. Tem característica de não contenciosidade o lançamento 
formalizado por meio de Auto de Infração, referente a tributo 
regularmente registrado e apurado em livro próprio (Lei n° 
16.469/09, art. 10, II, "b"); 
 
2. O processo deve ser julgado em instância única, pelo julgador 
de Primeira Instância, quando se referir a pedido de 
descaracterização de não contenciosidade (Lei n° 16.469/09, art. 
37, I, "b", § 2°, I); 
 
3. Inadmite-se recurso voluntário interposto contra sentença de 
Primeira Instância, tratando-se de processo sujeito a julgamento 
em instância única (Primeira Instância), não tendo o julgador 
alterado o rito processual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista, o processo ter um rito processual não contencioso. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça 
Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 
7.513,12 (sete mil, quinhentos e treze reais e doze centavos), referente ao mês de julho de 
2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

Comparativo EFD com o SARE (fls. 4 a 5), relatório gerado pelo SPED alusivo a Registros 
Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 6), extrato do SARE – Histórico 
dos Pagamentos (fls. 7 e 8), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 36, V, da Lei n° 

16.469/09, apresenta Pedido de Descaracterização da não Contenciosidade (fls. 13 a 18), 
alegando que o valor objeto da presente autuação decorre da diferença de carga tributária 
apurada pelo uso do benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII 
do Anexo IX do RCTE, nas operações praticadas pela requerente com produtos de 
telecomunicação, com carga tributária total prevista para as operações internas. 

 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, com 
fundamento no art. 36, § 3°, da Lei n 16.469/09, inadmite o Pedido de Descaracterização 
da não Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, consoante a Sentença 
n° 1279/2017 (fls. 45 a 47). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 40 a 56) 

intitulando-o de pedido de Revisão Extraordinária, citando como fundamento de 
admissibilidade o art. 43, II, a, item 1, da Lei n° 16.469/09. 

 
Alega a recorrente que, antes da lavratura da presente autuação e 

dentro do prazo que lhe é assegurado, promoveu contra o fisco ação judicial para a 
discussão do crédito tributário objeto deste lançamento, realizando, portanto, o deposito 
do montante integral exigido na presente autuação, o que, de fato, suspende a 
exigibilidade do crédito tributário fazendo sustar todos os efeitos da presente autuação. 

 
Anota que na referida ação foi arguida a ilegalidade do Decreto n° 

8.512/2015 bem como a legitimidade da utilização dos benefícios fiscais de redução de 
base de cálculo. No ensejo, foi pleiteado ao juízo o depósito judicial dos valores 
controvertidos, qual seja, a diferença entre a carga tributária total e a carga tributária 
reduzida pelo uso do benefício fiscal. Desde a propositura da referida ação a recorrente 
vem efetuando, mensalmente, os depósitos judiciais de acordo com o montante apurado, 
o que de forma incontroversa, suspende a exigibilidade do referido crédito tributário nos 
termos do art.151 do CTN. 

 
Alega ainda que protocolou na Superintendência de Administração 

Tributária petição informando da existência da referida ação bem como dos depósitos 
judiciais, tendo o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual proferido despacho de 
forma bastante clara e contundente determinando a suspensão do crédito tributário, bem 
como aplicação de multa diária em caso de descumprimento, diante destes fatos, em 
respeito as decisões judiciais, esta Secretaria exarou o Despacho n° 302/17- GEAV onde 
determinou a suspensão de 121 autos de infração lavrados na mesma condição do 
presente, mas o presente auto de infração não conta na referida relação unicamente pelo 
fato de ter sido lavrado indevidamente pelo FISCO, após a juntada aos autos da ação 
judicial. 

 
Reitera a alegação de que o valor objeto da presente autuação 

decorre da diferença de carga tributária apurada pelo uso do benefício fiscal de redução 
de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII do Anexo IX do RCTE, nas operações 
praticadas pela requerente com produtos de telecomunicação, com carga tributária total 
prevista para as operações internas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, tendo 

em vista o processo ter um rito processual não contencioso, acolhida unanimemente pelos 
meus pares, pelo que exponho: 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 

7.513,12 (sete mil, quinhentos e treze reais e doze centavos), referente ao mês de julho de 
2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 



Vê-se que o tributo exigido no auto de infração refere-se a ICMS 
regularmente registrado e apurado em livro próprio, hipótese em que o lançamento tem 
característica de não contenciosidade, conforme o art. 10, II, “b”, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 
formalizado por meio de: 
 
I - Notificação de Lançamento; 
 
II - Auto de Infração: 
[...] 
b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro próprio. 

 
O julgamento do processo, alusivo a pedido de descaracterização de 

não contenciosidade, compete ao julgador de Primeira Instância, em instância única, 
conforme o art. 37, I, “b”, § 2°, I, da mesma Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 37. O julgamento do Processo Contencioso Fiscal compete: 
 
I - ao Julgador de Primeira Instância, quando ocorrer: 
 
c) impugnação em primeira instância; 
 
d) admissão de pedido de descaracterização de não contenciosidade; 

 
§ 2º Na hipótese do inciso I do caput, o processo deve ser julgado em 
instância única, quando se referir a: 
 
I - pedido de descaracterização de não contenciosidade; 
[...] 

 
O julgador singular inadmitiu o Pedido de Descaracterização da não 

Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, e não alterou o rito do 
processo, consoante a Sentença n° 1279/2017 (fls. 45 a 47). 

 
Não cabe então a interposição de recurso contra essa sentença, 

inadmitindo-se o recurso interposto pelo sujeito passivo. 
 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso voluntário, 

tendo em vista o processo ter um rito processual não contencioso. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00284/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Rito não contencioso. Arguição de 
inadmissibilidade de recurso voluntário. Acolhida. 
 
1. Tem característica de não contenciosidade o lançamento 
formalizado por meio de Auto de Infração, referente a tributo 
regularmente registrado e apurado em livro próprio (Lei n° 
16.469/09, art. 10, II, "b"); 
 
2. O processo deve ser julgado em instância única, pelo julgador 
de Primeira Instância, quando se referir a pedido de 
descaracterização de não contenciosidade (Lei n° 16.469/09, art. 
37, I, "b", § 2°, I); 
 
3. Inadmite-se recurso voluntário interposto contra sentença de 
Primeira Instância, tratando-se de processo sujeito a julgamento 
em instância única (Primeira Instância), não tendo o julgador 
alterado o rito processual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista, o processo ter um rito processual não contencioso. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça 
Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 5.735,31 (cinco 
mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao mês de setembro 
de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

Comparativo EFD com o SARE (fls. 4 a 5) e Resumo da EFD alusivo a Apuração do ICMS 
– Operações Próprias (fls. 6), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 36, V, da Lei n° 

16.469/09, apresenta Pedido de Descaracterização da não Contenciosidade (fls. 15 a 20), 
alegando que o valor objeto da presente autuação decorre da diferença de carga tributária 
apurada pelo uso do benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII 
do Anexo IX do RCTE, nas operações praticadas pela requerente com produtos de 
telecomunicação, com carga tributária total prevista para as operações internas. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, com 

fundamento no art. 36, § 3°, da Lei n 16.469/09, inadmite o Pedido de Descaracterização 



da não Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, consoante a Sentença 
n° 3097/2017 (fls. 45 a 47). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 50 a 55), 

alegando que, antes da lavratura da presente autuação e dentro do prazo que lhe é 
assegurado, promoveu contra o fisco ação judicial para a discussão do crédito tributário 
objeto deste lançamento, realizando, portanto, o depósito do montante integral exigido na 
presente autuação, o que, de fato, suspende a exigibilidade do crédito tributário fazendo 
sustar todos os efeitos da presente autuação. 

 
Anota que na referida ação foi arguida a ilegalidade do Decreto n° 

8.512/2015, bem como a legitimidade da utilização dos benefícios fiscais de redução de 
base de cálculo. No ensejo, foi pleiteado ao juízo o depósito judicial dos valores 
controvertidos, qual seja, a diferença entre a carga tributária total e a carga tributária 
reduzida pelo uso do benefício fiscal. Desde a propositura da referida ação a recorrente 
vem efetuando, mensalmente, os depósitos judiciais de acordo com o montante apurado, 
o que de forma incontroversa, suspende a exigibilidade do referido crédito tributário nos 
termos do art.151 do CTN. 

 
Alega ainda que protocolou na Superintendência de Administração 

Tributária petição informando da existência da referida ação bem como dos depósitos 
judiciais, tendo o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual proferido despacho de 
forma bastante clara e contundente determinando a suspensão do crédito tributário, bem 
como aplicação de multa diária em caso de descumprimento, diante destes fatos, em 
respeito as decisões judiciais, esta Secretaria exarou o Despacho n° 302/17- GEAV onde 
determinou a suspensão de 121 autos de infração lavrados na mesma condição do 
presente, mas o presente auto de infração não conta na referida relação unicamente pelo 
fato de ter sido lavrado indevidamente pelo FISCO, após a juntada aos autos da ação 
judicial. 

 
Reitera a alegação de que o valor objeto da presente autuação 

decorre da diferença de carga tributária apurada pelo uso do benefício fiscal de redução 
de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII do Anexo IX do RCTE, nas operações 
praticadas pela requerente com produtos de telecomunicação, com carga tributária total 
prevista para as operações internas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, tendo 

em vista o processo ter um rito processual não contencioso, acolhida unanimemente pelos 
meus pares, pelo que exponho: 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 5.735,31 (cinco 

mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao mês de setembro 
de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Vê-se que o tributo exigido no auto de infração refere-se a ICMS 

regularmente registrado e apurado em livro próprio, hipótese em que o lançamento tem 
característica de não contenciosidade, conforme o art. 10, II, “b”, da Lei n° 16.469/09: 

 



Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 
formalizado por meio de: 
 
I - Notificação de Lançamento; 
 
II - Auto de Infração: 
[...] 
b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro próprio. 

 
O julgamento do processo, alusivo a pedido de descaracterização de 

não contenciosidade, compete ao julgador de Primeira Instância, em instância única, 
conforme o art. 37, I, “b”, § 2°, I, da mesma Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 37. O julgamento do Processo Contencioso Fiscal compete: 
 
I - ao Julgador de Primeira Instância, quando ocorrer: 
 
e) impugnação em primeira instância; 
 
f) admissão de pedido de descaracterização de não contenciosidade; 

 
§ 2º Na hipótese do inciso I do caput, o processo deve ser julgado em 
instância única, quando se referir a: 
 
I - pedido de descaracterização de não contenciosidade; 
[...] 

 
O julgador singular inadmitiu o Pedido de Descaracterização da não 

Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, e não alterou o rito do 
processo, consoante a Sentença n° 3097/2017 (fls. 45 a 47). 

 
Não cabe então a interposição de recurso contra essa sentença, 

inadmitindo-se o recurso interposto pelo sujeito passivo. 
 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso voluntário, 

tendo em vista o processo ter um rito processual não contencioso. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00285/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Rito não contencioso. Arguição de 
inadmissibilidade de recurso voluntário. Acolhida. 
 
1. Tem característica de não contenciosidade o lançamento 
formalizado por meio de Auto de Infração, referente a tributo 
regularmente registrado e apurado em livro próprio (Lei n° 
16.469/09, art. 10, II, "b"); 
 
2. O processo deve ser julgado em instância única, pelo julgador 
de Primeira Instância, quando se referir a pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; (Lei n° 16.469/09, art. 
37, I, "b", § 2°, I); 
 
3. Inadmite-se recurso voluntário interposto contra sentença de 
Primeira Instância, tratando-se de processo sujeito a julgamento 
em instância única (Primeira Instância), não tendo o julgador 
alterado o rito processual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, feita pelo Conselheiro Relator, tendo 
em vista, o processo ter um rito processual não contencioso. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho, Valdir Mendonça 
Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 
2.783,25 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao 
mês de setembro de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Resumo 

da EFD alusivo a Apuração do ICMS – Operações Próprias (fls. 4), Relatório Comparativo 
EFD com o SARE (fls. 5) e extrato do SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 6 a 8), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 36, V, da Lei n° 

16.469/09, apresenta Pedido de Descaracterização da não Contenciosidade (fls. 31 a 18), 
alegando que o valor objeto da presente autuação decorre da diferença de carga tributária 
apurada pelo uso do benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII 
do Anexo IX do RCTE, nas operações praticadas pela requerente com produtos de 
telecomunicação, com carga tributária total prevista para as operações internas. 

 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, com 
fundamento no art. 36, § 3°, da Lei n 16.469/09, inadmite o Pedido de Descaracterização 
da não Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, consoante a Sentença 
n° 3100/2017 (fls. 44 a 46). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 49 a 54), 

alegando que, antes da lavratura da presente autuação e dentro do prazo que lhe é 
assegurado, promoveu contra o fisco ação judicial para a discussão do crédito tributário 
objeto deste lançamento, realizando, portanto, o deposito do montante integral exigido na 
presente autuação, o que, de fato, suspende a exigibilidade do crédito tributário fazendo 
sustar todos os efeitos da presente autuação. 

 
Anota que na referida ação foi arguida a ilegalidade do Decreto n° 

8.512/2015 bem como a legitimidade da utilização dos benefícios fiscais de redução de 
base de cálculo. No ensejo, foi pleiteado ao juízo o depósito judicial dos valores 
controvertidos, qual seja, a diferença entre a carga tributária total e a carga tributária 
reduzida pelo uso do benefício fiscal. Desde a propositura da referida ação a recorrente 
vem efetuando, mensalmente, os depósitos judiciais de acordo com o montante apurado, 
o que de forma incontroversa, suspende a exigibilidade do referido crédito tributário nos 
termos do art.151 do CTN. 

 
Alega ainda que protocolou na Superintendência de Administração 

Tributária petição informando da existência da referida ação bem como dos depósitos 
judiciais, tendo o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual proferido despacho de 
forma bastante clara e contundente determinando a suspensão do crédito tributário, bem 
como aplicação de multa diária em caso de descumprimento, diante destes fatos, em 
respeito as decisões judiciais, esta Secretaria exarou o Despacho n° 302/17- GEAV onde 
determinou a suspensão de 121 autos de infração lavrados na mesma condição do 
presente, mas o presente auto de infração não conta na referida relação unicamente pelo 
fato de ter sido lavrado indevidamente pelo FISCO, após a juntada aos autos da ação 
judicial. 

 
Reitera a alegação de que o valor objeto da presente autuação 

decorre da diferença de carga tributária apurada pelo uso do benefício fiscal de redução 
de base de cálculo previsto no art. 8°, XIII do Anexo IX do RCTE, nas operações 
praticadas pela requerente com produtos de telecomunicação, com carga tributária total 
prevista para as operações internas. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso voluntário, tendo 

em vista o processo ter um rito processual não contencioso, acolhida unanimemente pelos 
meus pares, pelo que exponho: 

 
Exige-se no auto de infração o ICMS remanescente, no valor de R$ 

2.783,25 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao 
mês de setembro de 2016, regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD. 

 



Vê-se que o tributo exigido no auto de infração refere-se a ICMS 
regularmente registrado e apurado em livro próprio, hipótese em que o lançamento tem 
característica de não contenciosidade, conforme o art. 10, II, “b”, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento 
formalizado por meio de: 
 
I - Notificação de Lançamento; 
 
II - Auto de Infração: 
[...] 
b) referente a tributo regularmente registrado e apurado em livro próprio. 

 
O julgamento do processo, alusivo a pedido de descaracterização de 

não contenciosidade, compete ao julgador de Primeira Instância, em instância única, 
conforme o art. 37, I, “b”, § 2°, I, da mesma Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 37. O julgamento do Processo Contencioso Fiscal compete: 
 
I - ao Julgador de Primeira Instância, quando ocorrer: 
 
g) impugnação em primeira instância; 
 
h) admissão de pedido de descaracterização de não contenciosidade; 

 
§ 2º Na hipótese do inciso I do caput, o processo deve ser julgado em 
instância única, quando se referir a: 
 
I - pedido de descaracterização de não contenciosidade; 
[...] 

 
O julgador singular inadmitiu o Pedido de Descaracterização da não 

Contenciosidade, declarando procedente o auto de infração, e não alterou o rito do 
processo, consoante a Sentença n° 3100/2017 (fls. 44 a 46). 

 
Não cabe então a interposição de recurso contra essa sentença, 

inadmitindo-se o recurso interposto pelo sujeito passivo. 
 
Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso voluntário, 

tendo em vista o processo ter um rito processual não contencioso. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00296/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. MÉRITO. Decisão cameral unânime. Falta de 
comprovação dos requisitos exigidos. Acolhida por 
unanimidade. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Manutenção de coobrigado solidário na 
lide, apenas em relação ao período em que era administrador. 
Acolhida por unanimidade de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE); 
 
2. O administrador responde solidariamente, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, do CTE, apenas em relação ao período em 
que figurou nessa condição, e, também, na proporção das 
operações realizadas no referido período. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu,    por unanimidade de votos, conhecer 
e admitir o recurso do sujeito passivo solidário Rafael Quintanilha para o Conselho 
Superior, dar-lhe parcial provimento para exclui-lo parcialmente da lide, mantendo a sua 
responsabilidade relativa a 0,86% do crédito tributário, que corresponde ao valor do ICMS 
de R$ 83.933,49 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove 
centavos), restando, por conseguência, o percentual de 99,14% sob a responsabilidade de 
Gláucia Guimarães da Silva no valor do ICMS de R$ 9.675.775,21 (nove milhões, 
seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um 
centavos). Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em razão da arguição feita pelo 
Conselheiro Relator, acolhe-se a sua inadmissibilidade. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e 
Masayuki Missao. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período compreendido 
entre 01/05/2013 e 19/02/2016, conforme Auditoria Específica de Mercadorias e 
documentos em anexo. Dessa forma, suprimiu o pagamento do ICMS na importância 
original de R$ 9.759.708,70 (nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos 
e oito reais e setenta centavos). Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
os acréscimos legais. 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos: Anexos 
Estruturados - Detalhamento de Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência, e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; cópias de alterações 
contratuais; Demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias; Trancamento de 
Estoques; mídia CD; e, cópias do processo administrativo nº 201500004049171, para fins 
de apuração de eventual ilícito penal tributário, fls. 03/83. 

No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, 
tem-se, nitidamente demonstrada, as razões que levaram à lavratura do auto de infração. 
Destacou-se:  

“O contribuinte ora autuado teve seu cadastro junto à Secretaria da 
Fazenda de Goiás suspenso de ofício pela Gerência de Combustíveis em 09/10/2015, 
com fundamento no art. 104, III, do Dec. 4.852/97. 

O processo administrativo 201500004049171, que resultou a 
suspensão cadastral do contribuinte, apontou as seguintes irregularidades: a) 
desaparecimento do endereço declarado no Cadastro de contribuintes do Estado de 
Goiás; b) local do estabelecimento inapropriado para o exercício da atividade econômica 
desenvolvida, tendo em vista a quantidade de álcool etílico, anidro e hidratado para outros 
fins, adquirida no exercício de 2015; c) o local indicado no CCE possui apenas dois 
barracões residenciais; d) inscrição no CCE para atuar no comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos para o solo, óleos e gorduras e na 
fabricação de adubos e fertilizantes, mas, efetivamente, adquiriu, entre outras 
mercadorias, álcool etílico, ácidos e solventes”. 

Foram qualificados como coobrigados solidários: Rafael Quintanilha; 
e Glaucia Guimarães da Silva, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, fls. 
05/06. 

Intimados, fls. 92/100, lavrou-se o Termo de Revelia em desfavor da 
coobrigada solidária Glaucia Guimarães da Silva. 

O sujeito passivo principal, assim como o coobrigado solidário Rafael 
Quintanilha, apresentaram Impugnação, defensórios às fls. 104/118, e 168/176. 

O autuado principal, após destacar os fatos, pede a suspensão da 
exigibilidade do tributo e da multa, com espeque no artigo 151, III, do CTN. Alega, 
nulidade da notificação, por cerceamento do direito de defesa. 

No mérito, alega que todas as operações (transferência interestadual 
de mercadorias da mesma empresa – remessa para industrialização), se encontram fora 
do campo de incidência do ICMS. Que a autuação é fruto de uma fiscalização superficial. 
Destaca: “Sem que houvesse o agente autuante efetuado qualquer levantamento 
específico de estoques dentro da empresa para demonstrar a existência material de 
circulação física ou jurídica dos bens, sustentou que aqueles bens descritos nas relações 
de entradas de notas fiscais foram adquiridos com intenção de revenda, transformando-os 
em mercadorias”.  

Destaca, ainda, quanto ao equivocado conceito de mercadoria 
empregado pelo Fisco estadual. Questiona, também, o método utilizado para apuração da 
base de cálculo. 



Pede a realização de diligência. Junta, outrossim, as cópias dos 
documentos às fls. 119/165. 

Questiona a multa e os juros, alcunhando-os de confiscatórios. 
Pugna pela improcedência do auto de infração. 
O coobrigado solidário Rafael Quintanilha, em sua peça defensória, 

após destacar os fatos, o enquadramento legal, no que pertine à sua responsabilidade 
alega que, com exceção das operações realizadas até 03/07/2013, as quais ao menos em 
tese poder-se-ia imputar-lhe responsabilidade, todas as demais e que efetivamente 
constam do auto de infração, dizem respeito à respectiva sucessora e NOVA SÓCIA da 
empresa.  

Alega, portanto, que promoveu a venda de sua participação nos 
quadros societários da empresa autuada em 30/03/2013, cuja alteração fora homologada 
junto à JUCEG em 03/07/2013. Assim, somente até esta data é que poderia ser 
responsabilizado ou considerado solidário, e, a partir de então, a solidariedade deverá ser 
imputada a quem de direito. 

Destaca, outrossim, tangenciando o mérito, que à época em que 
esteve à testa da empresa não participou com qualquer ilicitude, ou supressão nos 
recolhimentos dos impostos devidos. Destaca a sistemática de atuação da empresa.  

À semelhança do autuado principal, também, alega quanto a 
suspensão da exigibilidade do tributo e da multa, com suporte no artigo 151, inciso III, do 
CTN.  

Alega, também, nulidade do edital de intimação. 
Ao final, conclui: i) ser parte ilegítima para responder por pseudo-

infrações ocorridas após sua saída da empresa autuada; ii) a instalação da filial foi 
absolutamente lícita, inclusive só operando após os licenciamentos previstos em lei; iii) o 
auto de infração foi genérico e não especificou o período de responsabilidade solidária do 
impugnante e valores respectivos, motivo pelo qual nulo de pleno direito; iv) o auto de 
infração é arbitrário fixou valor exponencial sem qualquer critério, e com isso violou o 
princípio da legalidade e da ampla defesa; e, v) o auto de infração é nulo, pois não pode 
especificar de forma analítica como a multa ficou em patamar superior ao principal, na 
mais absoluta ilegalidade e impropriedade. 

Pede a improcedência do auto de infração. 
Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 178/196. 
Exara-se a Sentença nº 2.430/2016 – JULP, fls. 198/204, na qual o 

Julgador singular, em sua fundamentação, rejeita todas as preliminares suscitadas, e julga 
procedente o auto de infração. Quanto ao solidário Rafael Quintanilha, entende que a sua 
responsabilidade solidária deve ser mantida apenas no período compreendido entre 1º de 
maio a 03 de julho de 2.013. E, após referido período, a solidariedade deve recair na 
pessoa da nova sócia administradora, Senhora Gláucia Guimarães da Silva. Entende, 
portanto, que a referida responsabilidade do recorrente Rafael Quintanilha incide sobre o 
percentual de 6,15% do total do auto de infração, ficando a sócia ingressante solidária em 
relação ao percentual de 93,85%. 

Junta-se aos autos as cópias dos documentos às fls. 207/219, 
incluindo-se renúncia de mandato pela causídica.  

O coobrigado solidário Rafael Quintanilha apresenta Recurso 
Voluntário, defensório às fls. 222/238, no qual, após destacar a tramitação processual, 
assim como os fatos contidos no processo, no qual pugna pela sua exclusão em relação 
aos períodos em que não pertencia mais ao quadro societário da empresa, mantendo, 
exclusivamente, em relação ao montante apurado pelas movimentações havidas até 
03/07/2013, o que totalizaria o montante de R$ 201.040,18, constante do respectivo anexo 
e absolutamente proporcional ao período de sua competência à frente da empresa 
autuada. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 239/256. 



A Representação Fazendária se manifesta às fls. 257 concordando 
com a decisão monocrática.  

O sujeito passivo principal e a coobrigada solidária Gláucia 
Guimarães da Silva foram intimados da decisão singular, fls. 259/263, e, não 
comparecendo aos autos, permitem a lavratura do Termo de Perempção às fls. 264. 

Cópia do Recurso Voluntário apresentado pelo coobrigado solidário 
Rafael Quintanilha é anexada aos autos às fls. 271/286. 

O sujeito passivo principal apresenta Recurso Voluntário, fls. 
291/301, no qual, após destacar os fatos, argui preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa. Aduz não incidência do ICMS na transferência interestadual de 
mercadorias. Assim, destaca: “Portanto, se todas as operações estão afastadas da 
tributação do ICMS, equivocado o conceito de mercadoria empregado para caracterizar a 
infração supostamente cometida”. Questiona o método utilizado para apuração da base de 
cálculo. Questiona a multa e os juros aplicados. 

Pugna pela improcedência do lançamento.  
Exara-se, pela Terceira Câmara deste Conselho Resolução, com o 

escopo de intimar, novamente, a coobrigada solidária Gláucia Guimarães da Silva, a tomar 
ciência da decisão singular, e, caso queira, apresente suas razões recursais em Segunda 
Instância.  

Intimada, a solidária quedou-se silente, propiciando a lavratura do 
Termo de Perempção às fls. 306. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, acolher a arguição do Conselheiro Relator de perempção da peça recursal 
apresentada, intempestivamente, pelo sujeito passivo direto DIB AGROINSUMOS 
EIRELLI. Por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de exclusão do solidário da lide, 
Rafael Quintanilha. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1439/2017, 
fls. 308/317, no qual o Conselheiro relator e, também, redator do Acórdão, aduz que o 
julgador singular corretamente decidiu sobre a matéria posta à apreciação naquela 
instância, e procedeu à circunscrição da responsabilidade dos sujeitos passivos solidários 
nos termos supra assinalados. 

Intimados do “decisum” cameral, fls. 318/326, tão somente o 
coobrigado solidário Rafael Quintanilha interpõe Recurso ao Conselho Superior, 
defensório às fls. 328/340, no qual reitera todos os argumentos expendidos nas fases 
anteriores, destacando: “Se o recorrente tivesse alguma responsabilidade solidária com a 
empresa autuada somente poderia responder até o montante de R$ 201.040,18, jamais 
por 6,15% do AIIM”.  

Pugna, portanto: “que a responsabilidade fiscal do Peticionário seja 
limitada ao período de sua participação na Empresa Autuada, gerando, segundo o próprio 
AIM o valor de tributos em atraso da ordem de R$ 201.040,18”. 

Este é o relatório. 
 

             V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo 
solidário, e, considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, na questão 
meritória, pela manutenção da decisão monocrática, com o consenso unânime dos 
julgadores camerais, que decidiram, consequentemente, pela procedência do lançamento, 
procedi à arguição de inadmissibilidade do Recurso quanto ao mérito, por entender que o 



mesmo não se acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua 
admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação ao mérito, na 
fase cameral, por unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência 
jurisprudencial, ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual, 
ou, ainda, a prova inconteste constante do processo à época do julgamento cameral, 
como prevê o artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe Recurso 
para o Conselho Pleno: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 

 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo recorrente 
que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito.  

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso, relativamente ao mérito. 

 

EXCLUSÃO PARCIAL DO COBRIGADO SOLIDÁRIO 

 



Quanto ao pedido de exclusão da lide do coobrigado solidário 
RAFAEL QUINTANILHA, requerido pelo próprio, voto pela sua rejeição na totalidade, 
acolhendo, porém, o pleito quanto à sua permanência tão somente no período em que 
figurou como sócio administrador da empresa autuada, qual seja: entre 1º de maio a 03 de 
julho de 2.013, conforme especificado em linhas volvidas, e, acolhido, também, pelo 
julgador monocárpico. 

A manutenção, parcial, do coobrigado solidário em questão, 
respalda-se no diretivo contido no artigo 45, inciso XII, do CTE, abaixo transcrito: 

 

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

[...] 

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

[...] “ (grifos oportunos). 

 

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

Porém, por entender que a sistemática adotada pelo julgador 
singular, não se apresenta como a mais justa para a definição do “quantum” que restaria 
como vinculado à responsabilidade do coobrigado solidário Rafael Quintanilha, haja vista 
que o mesmo considerou para fins de “quantificação” a equação temporal (quantidade de 
meses em que o mesmo esteve à frente da administração da empresa, em correlação com 
a totalidade dos meses auditados), e, em consonância com entendimento da própria 
Representação Fazendária, altero tal sistemática, para considerar, finalisticamente, a 
relação entre o quantitativo (em litros) das operações ocorridas no período em que o 
referido coobrigado solidário era sócio administrador, com o total (em litros) das operações 
ocorridas em todo o período.  

Assim, detectei que no período total foram adquiridos 35.942.879 
litros de álcool, e, no período em que o solidário em questão administrava a empresa 
ocorreram apenas a aquisição de 309.915 litros. A relação existente, portanto, é de 0,86%, 
percentual, o qual, aplicado sobre o valor do tributo implica na importância de R$ 
83.933,49 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos). 

Consequentemente, o valor a ser imputado à coobrigada solidária 
Gláucia Guimarães da Silva, importa em R$ 9.675.775,21 (nove milhões, seiscentos e 
setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos). 



Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para conhecer e admitir 
o recurso do sujeito passivo solidário RAFAEL QUINTANILHA para o Conselho Superior, 
dar-lhe parcial provimento para excluí-lo parcialmente da lide, MANTENDO a sua 
responsabilidade relativa ao percentual de 0,86% do crédito tributário, que corresponde ao 
valor do ICMS de R$ 83.933,49 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e 
quarenta e nove centavos), restando, por consequência, o percentual de 99,14% sob a 
responsabilidade de Gláucia Guimarães da Silva, no valor do ICMS de R$ 9.675.775,21 
(nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte 
e um centavos). 

Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, arguo e acolho a sua 
inadmissibilidade, por não apresentar os requisitos de admissibilidade requeridos pelo 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00301/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Inadmissão de recurso ao 
Conselho Superior. Decisão unânime.  
 
Para que haja reexame de decisão tomada por unanimidade de 
votos na fase cameral, é imperiosa observância das condições 
expressas no artigo 41, II da Lei 16.469/09. Caso contrário, 
recurso deve ser inadmitido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 193.394,93 (cento e 
noventa e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 

saída de mercadorias, por meio de notas fiscais, utilizando carga tributária inferior à 

estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 760.860,32 no 

ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da situação tributária e da base de 

cálculo. Em consequência, deverá pagar o imposto, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 

inciso I, 27, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 

artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 

17.519/2011. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10. 

Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 17/32, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 

de infração, por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de intimação quando 

do início do procedimento fiscal. Argui, também, preliminar de insegurança na 



determinação da infração, tendo em vista que o histórico elaborado no auto de infração 

não condiz com a omissão declarada na peça fundamental do presente processo. No 

mérito, argui ser indevida a autuação. 

Afirma que os meios utilizados para concretizar o lançamento são 

absolutamente inidôneos, porque a apuração de aproveitamento de créditos, não prova a 

sua circularidade, em caso de substituição tributária. Em seguida, questiona a multa 

aplicada, que violaria os princípios do não confisco, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Ao final, requer que seja declarada a improcedência do presente auto 

de infração. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 53/54 determinou o 

encaminhamento dos autos a Gerência Especial de Auditoria para que um dos autores do 

procedimento fiscal faça uma notificação ao sujeito passivo a fim de que exiba 

levantamento contraditando todos os itens que discorda do levantamento fiscal. 

Intimado (fls. 56), o sujeito passivo peticiona às fls. 59/64 

apresentando todos os itens em discordância com o levantamento fiscal. Pede, ao final, a 

improcedência do auto de infração. 

Em atendimento ao Despacho supra, a autoridade fiscal revisora 

elaborou novo levantamento fiscal onde foram aplicados os ajustes necessários com a 

exclusão dos produtos para os quais foi identificada a aplicação de alíquota indevida. 

Acosta aos autos documentos de fls. 212/1266. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 1272/1276, pelo qual o julgador 

decidiu pela procedência parcial do lançamento, devendo o sujeito passivo recolher o valor 

de R$ 193.394,93.  

Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está desprovido de 

quaisquer hipóteses de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei nº 16.469/09. 

Destaca, ainda, que a infração foi colocada de forma clara pela autoridade lançadora que 

se valeu de dados e informações prestadas pelo contribuinte para a realização da 

auditoria e que foram colocados à disposição da impugnante, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa.  

Assevera, também, que o resultado apresentado decorre da 

diferença de ICMS apurada pelo fisco, com base nas alíquotas utilizadas pelo sujeito 

passivo nas notas fiscais, constante de sua base de dados, sendo realizados os ajustes 

necessários e as compensações devidas. 



Em seu Despacho nº 823/2016 de fls. 1277, o Representante 

Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.  

Intimado da decisão singular (fls. 1278/1279), o sujeito passivo 

interpõe Recurso Voluntário às fls. 1282/1297 reiterando os argumentos expostos 

anteriormente. 

Decisão cameral (fls. 1300/1305) confirma inteiramente a sentença 

singular, rejeitando todos os argumentos postos pela defesa. 

Fazenda Pública mais uma vez manifesta sua anuência com a 

decisão cameral (fls. 1307).  

Intimado em relação a ela (fls. 1309), sujeito passivo interpõe recurso 

ao Conselho Superior (fls. 1314/1327). 

Renova arguição de preliminar de insegurança na determinação da 

infração. Renova também seu argumento de que o trabalho fiscal não está correto, vindo a 

citar, sem detalhar de que forma ou em que momento, haveria equívoco no trabalho 

revisional que embasou a decisão cameral.  

Traz jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que supostamente 

lhe seria argumento para reforma da decisão cameral. Alega que o auto de infração foi 

sem motivação idônea e pertinente. Protesta em relação à multa formal que lhe foi 

imputada, entendendo ser confiscatória e desproporcional.  

Encerra sua peça destacando as preliminares suscitadas de 

insegurança e de cerceamento. Pede que sejam realizadas novas diligências, e, 

alternativamente, que seja dado acolhimento aos seus argumentos, sendo dado 

provimento ao recurso que pede pela improcedência do auto de infração.  

É o relatório. 

No momento do julgamento, fiz arguição da inadmissibilidade do 

recurso ao Conselho Superior, pois não há satisfação dos requisitos estabelecidos no 

artigo 41 da Lei 16.469/09, cujo texto transcrevemos a seguir:  

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 

cameral: 

I - não unânime;  

II - unânime:  

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha tratado de matéria 

idêntica; (Redação original - vigência 01.03.09 a 28.02.17) 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 

Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida 

pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 

deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 

da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 

falsidade da prova.” 

Compulsando os autos, não se encontra dentro da peça apresentada 

pela defesa a satisfação desses requisitos objetivos postos pela lei. No caso, tivemos uma 

decisão unânime em todos os seus aspectos.  

Diante desse fato, inadmitimos o recurso ao Conselho Pleno 

interposto pela defesa.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00305/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recurso de decisão 
cameral unânime interposto sem comprovação dos requisitos 
exigidos. Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantida a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração relativamente à exigência de ICMS no valor de 
R$ 100.815,58 (cem mil, oitocentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino 
de Brito, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Aldeci de Souza Flor e 
José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior, apresentado pelo 
sujeito passivo em epígrafe em face de decisão cameral, tomada por unanimidade de 
votos, que acolheu o pedido de exclusão do solidário da lide, rejeitou pedido de diligência 
então formulado e proveu parcialmente o recurso voluntário apresentado reduzindo o valor 
do ICMS exigido para R$ 100.815,58 (cem mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito 
centavos). 

O auto de infração, objeto da presente lide administrativo, contém a 
seguinte “descrição do fato”: 

Omitiu registro de saída de mercadoria no valor da diferença apurada na 
planilha anexa, na importância de R$ 1.179.379,59, demonstrada pelos 
Extratos de Vendas fornecidos pelas administradoras de cartões de 
credito, copias dos LRAICMS, Planilha de Cálculo das Diferenças de 
Vendas e documentos anexos. Em consequência, de acordo com a Base 
de Cálculo apurada em função da proporcionalidade de comercialização 
das mercadorias tributadas, conforme demonstrativo anexo, deverá pagar 
o ICMS na importância de R$ 165.032,07, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 
 

Na peça recursal, a autuada invoca o art. 41, II, alínea “a” da Lei 
16.469/2009, que faz cabível o recurso “quando a decisão cameral divergir de decisão 
cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior”. 



Alega que, à vista do disposto no art. 34, do Anexo VIII do RCTE, ao 
exercer sua atividade não pode ser considerada devedora do ICMS, vez que, ao teor do 
princípio da legalidade estrita, não se vislumbra no normativo que lhe seja imputada 
responsabilidade tributária. 

Entende, assim, que por ser empresa individual que tem atividade a 
comercialização de vestuários (mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária), 
já houve o fato gerador no momento do processo de industrialização, este, não realizado 
pela Recorrente, bem como não havendo de se falar em fato gerador no momento da 
venda de vestuário. 

Ao final, requer a reforma da decisão cameral e, pela eventualidade, 
aplicação apenas de multa formal, uma vez que a exação do tributo configura verdadeiro 
bis in idem. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

A peça de recurso que ora se aprecia reitera questões já decididas na 
instância cameral sem, contudo, atender aos requisitos do art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, o 
que impõe seja declarara a inadmissibilidade do recurso. 

Consoante a disposição legal mencionada, cabe recurso para o Conselho 
Superior, quanto à decisão cameral unânime, se esta se apresentar: 

 divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

 inequivocamente contrária a: 1. disposição expressa da legislação 
tributária estadual; 2. prova inconteste, constante dos autos à época do 
julgamento cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

No caso dos autos, a recorrente pleiteia a admissão do recurso com 
fundamento na primeira hipótese acima elencada (alínea “a” do inciso II do art. 41), 
todavia   os acórdãos apresentados como paradigma não se aplicam à situação peculiar a 
que alude a recorrente tendo em vista que as questões suscitadas a partir do Acórdão nº 
02218/09 (“Havendo operações sujeitas ao regime de substituição tributária, esse aspecto 
deve ser levado em consideração quando da realização do trabalho fiscal”) e do Acórdão 
nº 00495/12 (“Exigência de multa formal pela omissão de saída de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária por operações posteriores [...] Restando caracterizada a 
omissão de saída de mercadoria sem débito de imposto, cabe exigência de multa formal 
por tal irregularidade”) já foram enfrentada pela Câmara Julgadora que emitiu juízo a 
respeito da matéria e determinou a realização de diligência (Resolução nº 162/2011, de fls. 
725) que implicou a redução do valor exigido no auto de infração de R$ 165.032,07 para 
R$ 100.815,58. 

Assim, não restaram atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso 
dirigido ao Conselho Superior. 



Diante do exposto, arguo a inadmissibilidade do recurso para o Conselho 
Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantida a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração relativamente à exigência de ICMS no valor de 
R$ 100.815,58 (cem mil, oitocentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00337/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio 
da Silva Costa, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu saídas de mercadorias decorrente de vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos (débito ou crédito), no período de outubro de 2006 a outubro de 2007, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 11.892,19 (onze mil, oitocentos e 
noventa e dois reais e dezenove centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
A apuração fora realizada mediante demonstração comparativa entre 

vendas realizadas por tais meios, comprovadas por extratos fornecidos por 
administradoras de cartões e os respectivos documentos fiscais emitidos relativos a tais 
vendas. 

 
Citados como infringidos os arts. 25 §1º, VI, 64, §2º e 66, todos da 

Lei n° 11651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, l, da Lei nº 11.651/91, 
agravada pelo § 9º, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
O sócio administrador DANIEL DEJA foi arrolado nos autos na 

condição de solidário, com fundamento no art. 45, XII do CTE (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo do cálculo da proporcionalidade das microempresas tributadas 
normalmente (fls. 5), demonstrativo de cotejo entre vendas no cartão magnético e vendas 
declaradas nos livros fiscais (fls. 6 a 7), demonstrativo de vendas com cartão magnético 
nos exercícios de 2006 a 2007 (fls. 8 a 9) e relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais 
utilizando valor contábil dos exercícios de 2006 e 2007 (fls. 10 a 11). 



 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 18 a 21), onde afirmam que a autuada é pequena empresa que tem 
como atividade principal a prestação de serviços, tais como locações de aparelhos, fitas e 
DVDs, montagens de home theater, instalações e suporte técnico. 

 
Alegam que aproximadamente 20% das vendas correspondem a 

produtos usados, advindos de trocas com clientes, tais como vídeo games, cabos, DVDs e 
demais acessórios usados, ao passo que outros 10% correspondem a vendas de produtos 
novos. 

 
Asseveram que a maior parte do ICMS aqui cobrado é decorrente de 

prestação de serviços, o que desautorizaria a cobrança do imposto. Com tais 
fundamentos, solicitam a adequação dos valores lançados neste auto de infração. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, com fundamento no art. 25 
§1º IX, "b" do CTE, inclusive mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 4), 
consoante a Sentença n° 508/11-JULP (fls. 35 a 38). 

 
O julgador asseverou que quanto à atividade desenvolvida pela 

empresa, análise de seu extrato cadastral dispõe que a mesma se refere a comércio 
varejista de brinquedos, artigos recreativos e outros produtos não especificados (100% da 
atividade econômica), não tendo o contribuinte declarado o desenvolvimento de atividade 
econômica de prestação de serviços. Para conferir procedência à alegação de que o 
faturamento da empresa é de 70% de prestação de serviços, mister que os impugnantes 
tragam ao processo provas materiais que legitimem tal afirmativa, tais como notas fiscais 
de prestação de serviços e livros fiscais respectivos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 48 a 51), onde questionam o valor cobrado a título de multa, que 
estaria acima do razoável, ensejando confisco. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 013/2013 (fls. 55 a 59), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 66 a 70), onde questiona o valor cobrado 
a título de multa, que estaria acima do razoável, ensejando confisco. Solicita que lhe seja 
concedido um novo cálculo do ICMS, para que possa pagar a parte onde o referido 
imposto couber. Coloca-se à disposição deste Conselho, para qualquer outra informação 
ou documento que se fizer necessário. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 



A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 
de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 013/2013 (fls. 55 a 59), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 



em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00338/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio 
da Silva Costa, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
optante do Simples Nacional, omitiu saídas de mercadorias decorrente de vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos (débito ou crédito), no período de julho de 
2007 a dezembro de 2009, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
42.473,05 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
A apuração fora realizada mediante demonstração comparativa entre 

vendas realizadas por tais meios, comprovadas por extratos fornecidos por 
administradoras de cartões, e os respectivos documentos fiscais emitidos relativos a tais 
vendas, informadas no PGDAS e/ou DASN. 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar nº 123/06 e 

arts. 25 §1º, VI e §2º, 64, §2º e 66, todos da Lei n° 11651/91, c/c os arts. 2° e 3°, I a VI, da 
Resolução n° 05/07-CGSN e art. 2° da Resolução n° 10/07-CGSN, proposta a penalidade 
prevista no art. 44, I, §1º, da Lei Federal nº 9430/96, com redação da Lei n° 11488/07. 

 
O sócio administrador DANIEL DEJA foi arrolado nos autos na 

condição de solidário, com fundamento no art. 45, XII do CTE (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha de 

cálculo ICMS Simples Nacional - sintética (fls. 6), demonstrativo de cotejo entre vendas no 
cartão magnético e vendas declaradas em PGDAS/DASN – analítico (fls. 7 a 8), 
demonstrativo de vendas com cartão magnético nos exercícios de 2007 a 2009 (fls. 9 a 



11) e extratos do Simples Nacional, informando as receitas mensais brutas declaradas 
pelo sujeito passivo no período fiscalizado (fls.12 a 14). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 21 a 24), onde afirmam que a autuada é pequena empresa que tem 
como atividade principal a prestação de serviços, tais como locações de aparelhos, fitas e 
DVDs, montagens de home theater, instalações e suporte técnico. 

 
Alegam que aproximadamente 20% das vendas correspondem a 

produtos usados, advindos de trocas com clientes, tais como vídeo games, cabos, DVDs e 
demais acessórios usados, ao passo que outros 10% correspondem a vendas de produtos 
novos. 

 
Asseveram que a maior parte do ICMS aqui cobrado é decorrente de 

prestação de serviços, o que desautorizaria a cobrança do imposto. Com tais 
fundamentos, solicitam a adequação dos valores lançados neste auto de infração. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide 
o solidário arrolado nos autos (fls. 5), consoante a Sentença n° 5538/10-JULP (fls. 36 a 
38). 

 
O julgador asseverou que quanto à atividade de prestação de 

serviços, supostamente desenvolvida pela empresa, inexiste prova concreta acerca do 
que fora alegado. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 44 a 47 e 100 a 101, respectivamente), reiterando o 
sujeito passivo as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
Ressalta que a empresa recolhe ISS sobre seu movimento comercial e que o presente 
lançamento demanda retificação com vistas a excluir dos valores nele descritos os que 
são decorrentes da prestação de serviços. 

 
Junta aos autos diversas cópias de documentos de arrecadação -

DARF- de tributos arrecadados sob o regime do Simples Nacional (fls. 54 a 98). 
 
O solidário limita-se a solicitar dilação de prazo para juntar 

documentos. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 012/2013 (fls. 104 a 109), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 116 a 120), onde questiona o valor 
cobrado a título de multa, que estaria acima do razoável, ensejando confisco. Solicita que 
lhe seja concedido um novo cálculo do ICMS, para que possa pagar a parte onde o 
referido Imposto couber. Coloca-se à disposição deste Conselho, para qualquer outra 
informação ou documento que se fizer necessário. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 012/2013 (fls. 104 a 109), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 



 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00339/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, porém com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de setembro de 2010, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
52.449,26 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta ter, no exercício de 2007, realizado prestação onerosa de serviço de comunicação 
(internet), em operações internas, com redução indevida de base de cálculo do ICMS, 
omitindo o pagamento do imposto ora exigido.  

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 82 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, 
“a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento o Crédito Tributário (fl. 03), Nota Explicativa (fls. 06 a 08), Notificação Fiscal 
(fl. 09), Demonstrativo do Cálculo da Diferença do ICMS a Recolher dos Serviços 
Tributados com Redução Indevida da Base de Cálculo (fl. 10), Demonstrativo da Diferença 
do ICMS a Recolher por Mês e por Código de Serviço (fl. 11), extratos de notas fiscais (fls. 
12 a 23) e cópias de páginas do livro Registro de Saídas (fls. 25 a 41), CD-R (fl. 42) e 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 43), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 27/09/2010 (fl. 44), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 47 a 57), pedindo a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, 
que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de ICMS, alegando, 
em essência, que presta serviço de provedor de Internet para o qual não incide o ICMS, 
conforme Súmula n.º 334 do STJ, e quem presta o serviço mesmo de comunicação é a 



EMBRATEL. No entanto, como lhe é facultativo, utilizou a redução da base de cálculo 
prevista no Convênio ICMS nº 78/01. 

 

Junta cópia da 4ª Alteração Contratual de Sociedade Ltda (fls. 59 a 
64), cópias de contratos de concessão para exploração de serviço de TV a cabo, de 
prestação do serviço de acesso, aditivos contratuais, contrato de adesão de cessão de 
direito de uso de linha SE TV a cabo e prestação de serviço, contrato de relacionamento 
(fls. 71 a 115), cópias de notas fiscais de serviços de telecomunicação (fls. 116 a 122), 
documentos de cobrança (fls. 123 a 125), dentre outros documentos. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 2500/2011 (fls. 127 a 129). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 134 a 

144), pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento e, 
subsidiariamente, que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de 
ICMS, alegando que a empresa desempenha atividades necessárias ou úteis à execução 
de serviços de telecomunicações, na conformidade das concessões, autorizações e 
permissões que lhe foram outorgadas, tendo atualmente a concessão para exploração de 
Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, conforme documentos juntados na 
impugnação. 

 
Diz a recorrente que a atividade da empresa se divide em duas 

formas: 1) TV por assinatura e 2) provedor de acesso à internet via cabo. 
 
Quanto ao provedor de acesso à internet via cabo, a recorrente 

realiza apenas a conexão do usuário à rede mundial de computadores, serviço que é 
complementar ao serviço de comunicação propriamente dito, que é o serviço de tráfego de 
dados pela internet, o que é prestado pela EMBRATEL, contratada pela ora recorrente. 

 

A recorrente, portanto, presta apenas um serviço acessório ao 
prestado pela EMBRATEL, enquadrado como provimento de acesso à internet, por essa 
razão, a recorrente apura o ICMS incidente sobre essa receita com redução da base de 
cálculo do imposto, tendo em vista as disposições do Convênio ICMS n° 78/2001 do 
CONFAZ, que concede benefício fiscal para aqueles que prestam serviços de 
comunicação na modalidade de provimento de acesso. 

 
Transcreve a recorrente a Súmula n° 334 do Superior Tribunal de 

Justiça que dispõe que “o ICMS não incide no serviço de provedores de acesso à 
internet”, as cláusulas primeira e segunda do Convênio ICMS n° 78/2001, os arts. 60, § 1° 
e 61, § 1, da Lei n° 9.472/97, conhecida como Lei Geral de Telecomunicação (LGT), 
objetivando fundamentar sua tese. 

 
A Segunda Câmara, por meio da Resolução n° 284/2012 (fl. 147), 

converte o julgamento em diligência ao órgão de origem, para que seu titular, por 
obséquio, determine, preferencialmente, a um dos autuantes, considerando as alegações 
e os documentos colacionados pela autuada, verificar a real atividade prestada pela 
mesma, se provedora de Internet ou prestadora de comunicação, devendo, se for o caso, 
intimar o contribuinte a esclarecer conclusivamente tal situação. Após, se necessário, 
revisar o lançamento adequando-o à realidade do contribuinte. 



 
Os agentes do Fisco, executores da diligência, em relatório (fls. 148 

a 156), afirmam que a empresa INA TELECOM LTDA, de acordo com sua inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – e no Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás – CCE, anexos, tem como atividade econômica principal “Operadora de 
televisão por assinatura por cabo” (CNAE 6141-8/00) e atividades econômicas 
secundárias a “Prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM” (CNAE 6110-
8/03) e a “Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação” (CNAE 9512-
6/00). 

 
Vê-se que dentre as atividades econômicas exercidas pela autuada 

não consta a de provedor de acesso às redes de comunicação CNAE 6190-6/01, 
destacam os diligenciadores. 

 
Prosseguem os diligenciadores afirmando que na Cláusula segunda 

do Contrato Social da empresa autuada (fl. 60), que trata do seu objeto social, não consta 
a atividade de provedor de acesso às redes de comunicações, consta sim, os serviços de 
comunicação. 

 
Destacam os agentes do Fisco que o Termo PVST/SPV n° 

150/2010, anexo, que autoriza a autuada a explorar o serviço de comunicação multimídia 
de interesse coletivo (SCM) e o Contrato de Concessão celebrado entre ela e a União 
para explorar o serviço de TV a cabo, na área de prestação de serviço de Catalão/GO (fls. 
71 a 83), documentos esses expedidos pela ANATEL, corroboram as atividades exercidas 
pela autuada. 

 
Frisam que a atividade de provedor de acesso às redes de 

comunicação CNAE 6190-6/01 não prescinde de nenhum tipo de autorização da ANATEL 
para ser exercida. 

 
Os diligenciadores efetuaram consultas aos sítios (quatro sítios) da 

empresa, constantes do relatório, tendo percebido que neles não consta a oferta de 
serviço de provedor de acesso às redes de comunicação dentre os produtos vendidos pela 
autuada, há sim o de serviço de comunicação multimídia – Internet. 

 
Em virtude de a INA TELECOM LTDA ter afirmado que a prestadora 

do serviço de internet a seus clientes era a EMBRATEL e que ela era somente uma 
provedora de acesso, expediram os agentes do Fisco a Notificação Fiscal n° 1159/13, 
cópia anexa, requerendo à EMBRATEL informações acerca da relação comercial existente 
entre ela e a INA TELECOM LTDA. 

 
A EMBRATEL, em resposta à Notificação Fiscal n° 1159/13, além de 

apresentar o contrato de prestação de serviço firmado entre a EMBRATEL e a INA 
TELECOM LTDA para prestação dos serviços de internet “Business Link” e as cópias de 
notas fiscais por ela emitidas em favor da INA TELECOM LTDA relativas a esse serviço, 
também esclarece que: 

 

a) a INA TELECOM LTDA é sua cliente relativamente ao serviço 
“Business Link”, que consiste no provimento de links dedicados de internet; 

 
b) o serviço de link dedicado de internet é prestado diretamente da 

EMBRATEL à INA TELECOM LTDA e que contrato firmado entre elas não prevê o uso 



exclusivo do serviço, o que permite à INA TELECOM LTDA, se previsto em seu objeto 
social, revendê-lo a seus clientes finais; 

 
c) não possui contrato de cessão de meios de rede para a INA 

TELECOM LTDA, que possui apenas contrato de prestação de serviço de internet; 
 
d) não há qualquer relação de parceira comercial ou prestação de 

serviços conjuntos entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA; 
 
e) a INA TELECOM LTDA não é sua provedora de acesso à 

internet, é somente sua cliente de serviço de internet. 
 

A INA TELECOM LTDA, como se vê, é simplesmente uma cliente da 
Embratel e não sua provedora de acesso como alegou em sua defesa, concluem os 
diligenciadores. 

 
Juntam Extrato do Cadastro Nacional Jurídica (fl. 158), de Consulta 

Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fl. 159), do Termo PVST/SPV n° 150/2010-
ANATEL (fls. 160 a 165), alusivo a Autorização para Exploração do Serviço de 
Comunicação Multimídia, de Interesse coletivo, que entre si celebraram a ANATEL e a INA 
TELECOM LTDA, cópias de páginas do sítio da INA TELECOM LTDA na internet (fls. 166 
a 173), no qual há a especificação dos serviços prestados pela empresa, com seu 
detalhamento, cópia do contrato de prestação de serviço de internet da INA TELECOM 
LTDA intitulado “Condições Gerais de Prestação de Serviço de Transporte e Oferta de 
Capacidade de emissão e Recepção de Sinais Digitais em Banda Larga – Contrato de 
Relacionamento V01” (fl. 174), cópia da Notificação Fiscal n° 1159/13 – O.S. 034/13 
expedida para a EMBRATEL e do Recibo de Mensagem (fls. 175 a 176), cópia da resposta 
da EMBRATEL à Notificação Fiscal n° 1159/13 (fls. 174 a 178), cópia do contrato de 
prestação de serviço firmando entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA (fl. 179), 
cópias de notas fiscais de serviço de telecomunicações (fls. 180 a 195), apresentadas pela 
EMBRATEL, comprovando a relação comercial entre a EMBRATEL e a INA TELECOM 
LTDA, Relação das notas fiscais emitidas pela EMBRATEL à INA TELECOM LTDA no 
exercício de 2007 (fls. 196 a 198) e espelho de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações (fls. 199 a 214), emitidas pela EMBRATEL em favor da INA TELECOM 
LTDA no exercício de 2007  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação acerca do 

resultado da diligência, fls. 221 a 223, pedindo a desconsideração dessa diligência, 
reformando-se integralmente a decisão de 1ª Instância para que o auto de infração seja 
declarado improcedente, uma vez que não incide ICMS sobre serviço de provedor de 
internet. 

 
Caso entendam necessária a realização de nova diligência, a 

recorrente se coloca à disposição para apresentar quaisquer documentos que lhe forem 
solicitados, bem como para receber fiscalização interna, de modo a comprovar que os 
serviços atuados não eram serviços de comunicação. 

 
Anota que a recorrente não foi intimada em qualquer momento para 

apresentar documentação complementar ou explicitar detalhes acerca das reais condições 
operacionais do Serviço de Valor Adicionado objeto de discussão nestes autos, atendo-se 
a fiscalização a analisar a documentação já acostada aos autos, bem como em 
informações constantes no site da empresa, as quais não possuem qualquer validade 
técnica. 



 
A diligência, portanto, observou documentação muito menos 

relevante para formar sua convicção, deixando de lado aquelas questões que realmente 
seriam indispensáveis para a real verificação dos serviços prestados pela recorrente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1959/2014 (fls. 230 a 240), rejeita o pedido de 
diligencia formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 250 a 260), citando o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, como norma de 
cabimento do recurso, pedindo a recorrente a reforma da decisão cameral e a 
improcedência do lançamento, alegando em essência que a empresa presta serviço 
apenas de provedor de acesso à internet, atividade essa não sujeito à incidência do ICMS 
por não ser considerada como prestação de serviço de telecomunicação. Cita a Súmula 
334 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 14.02.2007. Quando menos, requer-se 
seja declarado o direito da empresa de efetivar a recomposição de sua conta gráfica. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1959/2014 (fls. 230 a 240), a Primeira 

Câmara Temporária Quarta deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Comporta aqui observar que, embora a recorrente cite como 

fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, não 
demonstrou ela, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual. 

 
A recorrente também entende que, no presente caso, cabe a 

aplicação da Súmula 334 do Superior Tribunal de Justiça: 
 
SÚMULA N. 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso 
à Internet. 

 
Não se aplica o disposto na Súmula n° 334 do STJ, pois a empresa 

exerce atividade de prestação de serviço de comunicação e não de provedora de acesso à 
internet, conforme documentação constante dos autos, inclusive consulta à EMBRATEL, 
mediante Notificação Fiscal n° 1159/13, sendo que a prestação de serviço de 
comunicação está sujeita à incidência do ICMS, nos termos do art. 11, V, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 



retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 
natureza. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00340/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, porém com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 05 de abril de 2010, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
138.911,27 (cento e trinta e oito mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no 
exercício de 2009, realizado prestação onerosa de serviço de comunicação (internet), em 
operações internas, com redução indevida de base de cálculo do ICMS, omitindo o 
pagamento do imposto ora exigido.  

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 82 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, 
“a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento o Crédito Tributário (fl. 03), Nota Explicativa (fls. 07 a 09), Demonstrativo do 
Cálculo da Diferença do ICMS a Recolher dos Serviços Tributados com Redução Indevida 
da Base de Cálculo (fl. 10), Demonstrativo da Diferença do ICMS a Recolher por Mês e 
por Código de Serviço (fls. 11 a 14), Notificação Fiscal (fl. 16), extratos de notas fiscais (fls. 
17 a 63) e CD-R (fl. 64), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 12/04/2010 (fl. 65), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 67 a 76), pedindo a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, 
que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de ICMS, alegando, 
em essência, que presta serviço de provedor de Internet para o qual não incide o ICMS, 
conforme Súmula n.º 334 do STJ, e quem presta o serviço mesmo de comunicação é a 



EMBRATEL. No entanto, como lhe é facultativo, utilizou a redução da base de cálculo 
prevista no Convênio ICMS nº 78/01. 

 

Junta cópia da 4ª Alteração Contratual de Sociedade Ltda (fls. 77 a 
82), cópias de contratos de concessão para exploração de serviço de TV a cabo, de 
prestação do serviço de acesso, aditivos contratuais, contrato de adesão de cessão de 
direito de uso de linha SE TV a cabo e prestação de serviço, contrato de relacionamento 
(fls. 96 a 120 e 133 a 134), cópias de notas fiscais de serviços de telecomunicação (fls. 
121 a 132), dentre outros documentos. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 550/2011 (fls. 136 a 139). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 144 a 

152), pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento e, 
subsidiariamente, que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de 
ICMS, alegando que a empresa desempenha atividades necessárias ou úteis à execução 
de serviços de telecomunicações, na conformidade das concessões, autorizações e 
permissões que lhe foram outorgadas, tendo atualmente a concessão para exploração de 
Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, conforme documentos juntados na 
impugnação. 

 
Diz a recorrente que a atividade da empresa se divide em duas 

formas: 1) TV por assinatura e 2) provedor de acesso à internet via cabo. 
 
Quanto ao provedor de acesso à internet via cabo, a recorrente 

realiza apenas a conexão do usuário à rede mundial de computadores, serviço que é 
complementar ao serviço de comunicação propriamente dito, que é o serviço de tráfego de 
dados pela internet, o que é prestado pela EMBRATEL, contratada pela ora recorrente. 

 

A recorrente, portanto, presta apenas um serviço acessório ao 
prestado pela EMBRATEL, enquadrado como provimento de acesso à internet, por essa 
razão, a recorrente apura o ICMS incidente sobre essa receita com redução da base de 
cálculo do imposto, tendo em vista as disposições do Convênio ICMS n° 78/2001 do 
CONFAZ, que concede benefício fiscal para aqueles que prestam serviços de 
comunicação na modalidade de provimento de acesso. 

 
Transcreve a recorrente a Súmula n° 334 do Superior Tribunal de 

Justiça que dispõe que “o ICMS não incide no serviço de provedores de acesso à 
internet”, as cláusulas primeira e segunda do Convênio ICMS n° 78/2001, os arts. 60, § 1° 
e 61, § 1, da Lei n° 9.472/97, conhecida como Lei Geral de Telecomunicação (LGT), 
objetivando fundamentar sua tese. 

 
A Segunda Câmara, por meio da Resolução n° 283/2012 (fl. 162), 

converte o julgamento em diligência ao órgão de origem, para que seu titular, por 
obséquio, determine, preferencialmente, a um dos autuantes, considerando as alegações 
e os documentos colacionados pela autuada, verificar a real atividade prestada pela 
mesma, se provedora de Internet ou prestadora de comunicação, devendo, se for o caso, 
intimar o contribuinte a esclarecer conclusivamente tal situação. Após, se necessário, 
revisar o lançamento adequando-o à realidade do contribuinte. 



 
Os agentes do Fisco, executores da diligência, em relatório (fls. 163 

a 171), afirmam que a empresa INA TELECOM LTDA, de acordo com sua inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – e no Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás – CCE, anexos, tem como atividade econômica principal “Operadora de 
televisão por assinatura por cabo” (CNAE 6141-8/00) e atividades econômicas 
secundárias a “Prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM” (CNAE 6110-
8/03) e a “Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação” (CNAE 9512-
6/00). 

 
Vê-se que dentre as atividades econômicas exercidas pela autuada 

não consta a de provedor de acesso às redes de comunicação CNAE 6190-6/01, 
destacam os diligenciadores. 

 
Prosseguem os diligenciadores afirmando que na Cláusula segunda 

do Contrato Social da empresa autuada (fl. 78), que trata do seu objeto social, não consta 
a atividade de provedor de acesso às redes de comunicações, consta sim, os serviços de 
comunicação. 

 
Destacam os agentes do Fisco que o Termo PVST/SPV n° 

150/2010, anexo, que autoriza a autuada a explorar o serviço de comunicação multimídia 
de interesse coletivo (SCM) e o Contrato de Concessão celebrado entre ela e a União 
para explorar o serviço de TV a cabo, na área de prestação de serviço de Catalão/GO (fls. 
96 a 108), documentos esses expedidos pela ANATEL, corroboram as atividades 
exercidas pela autuada. 

 
Frisam que a atividade de provedor de acesso às redes de 

comunicação CNAE 6190-6/01 não prescinde de nenhum tipo de autorização da ANATEL 
para ser exercida. 

 
Os diligenciadores efetuaram consultas aos sítios (quatro sítios) da 

empresa, constantes do relatório, tendo percebido que neles não consta a oferta de 
serviço de provedor de acesso às redes de comunicação dentre os produtos vendidos pela 
autuada, há sim o de serviço de comunicação multimídia – Internet. 

 
Em virtude de a INA TELECOM LTDA ter afirmado que a prestadora 

do serviço de internet a seus clientes era a EMBRATEL e que ela era somente uma 
provedora de acesso, expediram os agentes do Fisco a Notificação Fiscal n° 1159/13, 
cópia anexa, requerendo à EMBRATEL informações acerca da relação comercial existente 
entre ela e a INA TELECOM LTDA. 

 
A EMBRATEL, em resposta à Notificação Fiscal n° 1159/13, além de 

apresentar o contrato de prestação de serviço firmado entre a EMBRATEL e a INA 
TELECOM LTDA para prestação dos serviços de internet “Business Link” e as cópias de 
notas fiscais por ela emitidas em favor da INA TELECOM LTDA relativas a esse serviço, 
também esclarece que: 

 

a) a INA TELECOM LTDA é sua cliente relativamente ao serviço 
“Business Link”, que consiste no provimento de links dedicados de internet; 

 
b) o serviço de link dedicado de internet é prestado diretamente da 

EMBRATEL à INA TELECOM LTDA e que contrato firmado entre elas não prevê o uso 



exclusivo do serviço, o que permite à INA TELECOM LTDA, se previsto em seu objeto 
social, revendê-lo a seus clientes finais; 

 
c) não possui contrato de cessão de meios de rede para a INA 

TELECOM LTDA, que possui apenas contrato de prestação de serviço de internet; 
 
d) não há qualquer relação de parceira comercial ou prestação de 

serviços conjuntos entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA; 
 
e) a INA TELECOM LTDA não é sua provedora de acesso à 

internet, é somente sua cliente de serviço de internet. 
 

A INA TELECOM LTDA, como se vê, é simplesmente uma cliente da 
Embratel e não sua provedora de acesso como alegou em sua defesa, concluem os 
diligenciadores. 

 
Juntam Extrato do Cadastro Nacional Jurídica (fl. 173), de Consulta 

Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 174 a 175), do Termo PVST/SPV n° 
150/2010-ANATEL (fls. 176 a 181), alusivo a Autorização para Exploração do Serviço de 
Comunicação Multimídia, de Interesse coletivo, que entre si celebraram a ANATEL e a INA 
TELECOM LTDA, cópias de páginas do sítio da INA TELECOM LTDA na internet (fls. 182 
a 189), no qual há a especificação dos serviços prestados pela empresa, com seu 
detalhamento, cópia do contrato de prestação de serviço de internet da INA TELECOM 
LTDA intitulado “Condições Gerais de Prestação de Serviço de Transporte e Oferta de 
Capacidade de emissão e Recepção de Sinais Digitais em Banda Larga – Contrato de 
Relacionamento V01” (fl. 190), cópia da Notificação Fiscal n° 1159/13 – O.S. 034/13 
expedida para a EMBRATEL e do Recibo de Mensagem (fls. 191 a 192), cópia da resposta 
da EMBRATEL à Notificação Fiscal n° 1159/13 (fls. 193 a 194), cópia do contrato de 
prestação de serviço firmando entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA (fl. 195), 
cópias de notas fiscais de serviço de telecomunicações (fls. 196 a 211), apresentadas pela 
EMBRATEL, comprovando a relação comercial entre a EMBRATEL e a INA TELECOM 
LTDA, Relação das notas fiscais emitidas pela EMBRATEL à INA TELECOM LTDA no 
exercício de 2009 (fls. 212 a 213) e espelho de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações (fls. 214 a 229), emitidas pela EMBRATEL em favor da INA TELECOM 
LTDA no exercício de 2009  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação acerca do 

resultado da diligência, consoante fls. 236 a 238, pedindo a desconsideração dessa 
diligência, reformando-se integralmente a decisão de 1ª Instância para que o auto de 
infração seja declarado improcedente, uma vez que não incide ICMS sobre serviço de 
provedor de internet. 

 
Caso entendam necessária a realização de nova diligência, a 

recorrente se coloca à disposição para apresentar quaisquer documentos que lhe forem 
solicitados, bem como para receber fiscalização interna, de modo a comprovar que os 
serviços atuados não eram serviços de comunicação. 

 
Anota que a recorrente não foi intimada em qualquer momento para 

apresentar documentação complementar ou explicitar detalhes acerca das reais condições 
operacionais do Serviço de Valor Adicionado objeto de discussão nestes autos, atendo-se 
a fiscalização a analisar a documentação já acostada aos autos, bem como em 
informações constantes no site da empresa, as quais não possuem qualquer validade 
técnica. 



 
A diligência, portanto, observou documentação muito menos 

relevante para formar sua convicção, deixando de lado aquelas questões que realmente 
seriam indispensáveis para a real verificação dos serviços prestados pela recorrente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1960/2014 (fls. 245 a 255), rejeita o pedido de 
diligencia formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 265 a 275), citando o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, como norma de 
cabimento do recurso, pedindo a recorrente a reforma da decisão cameral e a 
improcedência do lançamento, alegando em essência que a empresa presta serviço 
apenas de provedor de acesso à internet, atividade essa não sujeito à incidência do ICMS 
por não ser considerada como prestação de serviço de telecomunicação. Cita a Súmula 
334 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 14.02.2007. Quando menos, requer-se 
seja declarado o direito da empresa de efetivar a recomposição de sua conta gráfica. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1960/2014 (fls. 245 a 255), a Primeira 

Câmara Temporária Quarta deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Comporta aqui observar que, embora a recorrente cite como 

fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, não 
demonstrou ela, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual. 

 
A recorrente também entende que, no presente caso, cabe a 

aplicação da Súmula 334 do Superior Tribunal de Justiça: 
 
SÚMULA N. 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso 
à Internet. 

 
Não se aplica o disposto na Súmula n° 334 do STJ, pois a empresa 

exerce atividade de prestação de serviço de comunicação e não de provedora de acesso à 
internet, conforme documentação constante dos autos, inclusive consulta à EMBRATEL, 
mediante Notificação Fiscal n° 1159/13, sendo que a prestação de serviço de 
comunicação está sujeita à incidência do ICMS, nos termos do art. 11, V, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 



retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 
natureza. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00341/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, porém com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A 
da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de setembro de 2010, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 
117.197,73 (cento e dezessete mil, cento e noventa e sete reais e setenta e três centavos), 
multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no 
exercício de 2008, realizado prestação onerosa de serviço de comunicação (internet), em 
operações internas, com redução indevida de base de cálculo do ICMS, omitindo o 
pagamento do imposto ora exigido.  

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 82 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, 
“a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Nota Explicativa (fls. 06 a 08), Notificação 
Fiscal (fl. 09), Demonstrativo do Cálculo da Diferença do ICMS a Recolher dos Serviços 
Tributados com Redução Indevida da Base de Cálculo (fl. 10), Demonstrativo da Diferença 
do ICMS a Recolher por Mês e por Código de Serviço (fl. 11), extratos de notas fiscais (fls. 
12 a 23) e cópias de páginas do livro Registro de Saídas (fls. 25 a 41), Recibo de Entrega 
de Relatórios Digitais (fl. 42) e CD-R (fl. 43), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 27/09/2010 (fl. 44), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 47 a 57), pedindo a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, 
que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de ICMS, alegando, 
em essência, que presta serviço de provedor de Internet para o qual não incide o ICMS, 
conforme Súmula n.º 334 do STJ, e quem presta o serviço mesmo de comunicação é a 



EMBRATEL. No entanto, como lhe é facultativo, utilizou da redução da base de cálculo 
prevista no Convênio ICMS nº 78/01. 

 

Junta cópia da 4ª Alteração Contratual de Sociedade Ltda (fls. 59 a 
64), cópias de contratos de concessão para exploração de serviço de TV a cabo, de 
prestação do serviço de acesso, aditivos contratuais, contrato de adesão de cessão de 
direito de uso de linha SE TV a cabo e prestação de serviço, contrato de relacionamento 
(fls. 71 a 115), cópias de notas fiscais de serviços de telecomunicação e documentos de 
cobrança (fls. 116 a 134), dentre outros documentos. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 1142/2011 (fls. 136 a 138). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 143 a 

151), pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento e, 
subsidiariamente, que seja feita a recomposição da conta gráfica de créditos e débitos de 
ICMS, alegando que a empresa desempenha atividades necessárias ou úteis à execução 
de serviços de telecomunicações, na conformidade das concessões, autorizações e 
permissões que lhe foram outorgadas, tendo atualmente a concessão para exploração de 
Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, conforme documentos juntados na 
impugnação. 

 
Diz a recorrente que a atividade da empresa se divide em duas 

formas: 1) TV por assinatura e 2) provedor de acesso à internet via cabo. 
 
Quanto ao provedor de acesso à internet via cabo, a recorrente 

realiza apenas a conexão do usuário à rede mundial de computadores, serviço que é 
complementar ao serviço de comunicação propriamente dito, que é o serviço de tráfego de 
dados pela internet, o que é prestado pela EMBRATEL, contratada pela ora recorrente. 

 

A recorrente, portanto, presta apenas um serviço acessório ao 
prestado pela EMBRATEL, enquadrado como provimento de acesso à internet, por essa 
razão, a recorrente apura o ICMS incidente sobre essa receita com redução da base de 
cálculo do imposto, tendo em vista as disposições do Convênio ICMS n° 78/2001 do 
CONFAZ, que concede benefício fiscal para aqueles que prestam serviços de 
comunicação na modalidade de provimento de acesso. 

 
Transcreve a recorrente a Súmula n° 334 do Superior Tribunal de 

Justiça que dispõe que “o ICMS não incide no serviço de provedores de acesso à 
internet”, as cláusulas primeira e segunda do Convênio ICMS n° 78/2001, os arts. 60, § 1° 
e 61, § 1, da Lei n° 9.472/97, conhecida como Lei Geral de Telecomunicação (LGT), 
objetivando fundamentar sua tese. 

 
A Segunda Câmara, por meio da Resolução n° 285/2012 (fl. 154), 

converte o julgamento em diligência ao órgão de origem, para que seu titular, por 
obséquio, determine, preferencialmente, a um dos autuantes, considerando as alegações 
e os documentos colacionados pela autuada, verificar a real atividade prestada pela 
mesma, se provedora de Internet ou prestadora de comunicação, devendo, se for o caso, 
intimar o contribuinte a esclarecer conclusivamente tal situação. Após, se necessário, 
revisar o lançamento adequando-o à realidade do contribuinte. 



 
Os agentes do Fisco, executores da diligência, em relatório (fls. 155 

a 163), afirmam que a empresa INA TELECOM LTDA, de acordo com sua inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – e no Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás – CCE, anexos, tem como atividade econômica principal “Operadora de 
televisão por assinatura por cabo” (CNAE 6141-8/00) e atividades econômicas 
secundárias a “Prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM” (CNAE 6110-
8/03) e a “Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação” (CNAE 9512-
6/00). 

 
Vê-se que dentre as atividades econômicas exercidas pela autuada 

não consta a de provedor de acesso às redes de comunicação CNAE 6190-6/01, 
destacam os diligenciadores. 

 
Prosseguem os diligenciadores afirmando que na Cláusula segunda 

do Contrato Social da empresa autuada (fl. 60), que trata do seu objeto social, não consta 
a atividade de provedor de acesso às redes de comunicações, consta sim, os serviços de 
comunicação. 

 
Destacam os agentes do Fisco que o Termo PVST/SPV n° 

150/2010, anexo, que autoriza a autuada a explorar o serviço de comunicação multimídia 
de interesse coletivo (SCM) e o Contrato de Concessão celebrado entre ela e a União 
para explorar o serviço de TV a cabo, na área de prestação de serviço de Catalão/GO (fls. 
71 a 83), documentos esses expedidos pela ANATEL, corroboram as atividades exercidas 
pela autuada. 

 
Frisam que a atividade de provedor de acesso às redes de 

comunicação CNAE 6190-6/01 não prescinde de nenhum tipo de autorização da ANATEL 
para ser exercida. 

 
Os diligenciadores efetuaram consultas aos sítios (quatro sítios) da 

empresa, constantes do relatório, tendo percebido que neles não consta a oferta de 
serviço de provedor de acesso às redes de comunicação dentre os produtos vendidos pela 
autuada, há sim o de serviço de comunicação multimídia – Internet. 

 
Em virtude de a INA TELECOM LTDA ter afirmado que a prestadora 

do serviço de internet a seus clientes era a EMBRATEL e que ela era somente uma 
provedora de acesso, expediram os agentes do Fisco a Notificação Fiscal n° 1159/13, 
cópia anexa, requerendo à EMBRATEL informações acerca da relação comercial existente 
entre ela e a INA TELECOM LTDA. 

 
A EMBRATEL, em resposta à Notificação Fiscal n° 1159/13, além de 

apresentar o contrato de prestação de serviço firmado entre a EMBRATEL e a INA 
TELECOM LTDA para prestação dos serviços de internet “Business Link” e as cópias de 
notas fiscais por ela emitidas em favor da INA TELECOM LTDA relativas a esse serviço, 
também esclarece que: 

 

a) a INA TELECOM LTDA é sua cliente relativamente ao serviço 
“Business Link”, que consiste no provimento de links dedicados de internet; 

 
b) o serviço de link dedicado de internet é prestado diretamente da 

EMBRATEL à INA TELECOM LTDA e que contrato firmado entre elas não prevê o uso 



exclusivo do serviço, o que permite à INA TELECOM LTDA, se previsto em seu objeto 
social, revendê-lo a seus clientes finais; 

 
c) não possui contrato de cessão de meios de rede para a INA 

TELECOM LTDA, que possui apenas contrato de prestação de serviço de internet; 
 
d) não há qualquer relação de parceira comercial ou prestação de 

serviços conjuntos entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA; 
 
e) a INA TELECOM LTDA não é sua provedora de acesso à 

internet, é somente sua cliente de serviço de internet. 
 

A INA TELECOM LTDA, como se vê, é simplesmente uma cliente da 
Embratel e não sua provedora de acesso como alegou em sua defesa, concluem os 
diligenciadores. 

 
Juntam Extrato do Cadastro Nacional Jurídico (fl. 165), de Consulta 

Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fl. 166 a 167), do Termo PVST/SPV n° 
150/2010-ANATEL (fls. 168 a 173), alusivo a Autorização para Exploração do Serviço de 
Comunicação Multimídia, de Interesse coletivo, que entre si celebraram a ANATEL e a INA 
TELECOM LTDA, cópias de páginas do sítio da INA TELECOM LTDA na internet (fls. 174 
a 181), no qual há a especificação dos serviços prestados pela empresa, com seu 
detalhamento, cópia do contrato de prestação de serviço de internet da INA TELECOM 
LTDA intitulado “Condições Gerais de Prestação de Serviço de Transporte e Oferta de 
Capacidade de emissão e Recepção de Sinais Digitais em Banda Larga – Contrato de 
Relacionamento V01” (fl. 182), cópia da Notificação Fiscal n° 1159/13 – O.S. 034/13 
expedida para a EMBRATEL e do Recibo de Mensagem (fls. 183 a 184), cópia da resposta 
da EMBRATEL à Notificação Fiscal n° 1159/13 (fls. 184-A a 185), cópia do contrato de 
prestação de serviço firmando entre a EMBRATEL e a INA TELECOM LTDA (fl. 186), 
cópias de notas fiscais de serviço de telecomunicações (fls. 187 a 202), apresentadas pela 
EMBRATEL, comprovando a relação comercial entre a EMBRATEL e a INA TELECOM 
LTDA, Relação das notas fiscais emitidas pela EMBRATEL à INA TELECOM LTDA no 
exercício de 2008 (fls. 203 a 204) e espelho de notas fiscais de serviço de 
telecomunicações (fls. 205 a 220), emitidas pela EMBRATEL em favor da INA TELECOM 
LTDA no exercício de 2007  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação acerca do 

resultado da diligência, consoante fls. 227 a 229, pedindo a desconsideração dessa 
diligência, reformando-se integralmente a decisão de 1ª Instância para que o auto de 
infração seja declarado improcedente, uma vez que não incide ICMS sobre serviço de 
provedor de internet. 

 
Caso entendam necessária a realização de nova diligência, a 

recorrente se coloca à disposição para apresentar quaisquer documentos que lhe forem 
solicitados, bem como para receber fiscalização interna, de modo a comprovar que os 
serviços atuados não eram serviços de comunicação. 

 
Anota que a recorrente não foi intimada em qualquer momento para 

apresentar documentação complementar ou explicitar detalhes acerca das reais condições 
operacionais do Serviço de Valor Adicionado objeto de discussão nestes autos, atendo-se 
a fiscalização a analisar a documentação já acostada aos autos, bem como em 
informações constantes no site da empresa, as quais não possuem qualquer validade 
técnica. 



 
A diligência, portanto, observou documentação muito menos 

relevante para formar sua convicção, deixando de lado aquelas questões que realmente 
seriam indispensáveis para a real verificação dos serviços prestados pela recorrente. 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 1958/2014 (fls. 236 a 246), rejeita o pedido de 
diligencia formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 256 a 266), citando o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, como norma de 
cabimento do recurso, pedindo a recorrente a reforma da decisão cameral e a 
improcedência do lançamento, alegando em essência que a empresa presta serviço 
apenas de provedor de acesso à internet, atividade essa não sujeito à incidência do ICMS 
por não ser considerada como prestação de serviço de telecomunicação. Cita a Súmula 
334 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 14.02.2007. Quando menos, requer-se 
seja declarado o direito da empresa de efetivar a recomposição de sua conta gráfica. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1958/2014 (fls. 236 a 246), a Primeira 

Câmara Temporária Quarta deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei n° 11.651/91. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Comporta aqui observar que, embora a recorrente cite como 

fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, “b”, 1, da Lei n° 16.469/2009, como 
norma de cabimento do recurso, não demonstrou ela, de forma destacada, a 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente também entende que, no presente caso, cabe a 

aplicação da Súmula 334 do Superior Tribunal de Justiça: 
 
SÚMULA N. 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso 
à Internet. 

 
Não se aplica o disposto na Súmula n° 334 do STJ, pois a empresa 

exerce atividade de prestação de serviço de comunicação e não de provedora de acesso à 
internet, conforme documentação constante dos autos, inclusive consulta à EMBRATEL, 
mediante Notificação Fiscal n° 1159/13, sendo que a prestação de serviço de 
comunicação está sujeita à incidência do ICMS, nos termos do art. 11, V, do Código 
Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 



retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 
natureza. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, porém com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00366/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Preliminar de nulidade parcial 
do processo por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A decisão cameral não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do Código de 
Processo Civil, contendo, inclusive, a análise de todos os itens 
questionados pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa, a partir do acórdão cameral. E, por votação unânime, acolher a arguição 
de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita pelo 
Conselheiro Relator, em relação às demais matérias alegadas pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
saída de mercadorias, no período de 26/03/2010 a 06/12/2011, por meio de ECF, marca 
BEMATECH, modelo MO-2100 TH FI, número de série BE0508756100000019227, 
utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 76.970,64 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação, em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
inciso I, 27, 40 e 64, todos da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/19. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 24/32. 

Por meio do Despacho de fls. 41, o julgador singular determinou o 
encaminhamento dos autos à SEAPRI, a fim de que seu titular redirecione este 
procedimento ao julgador singular. 

O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 
conforme sentença de fls. 42/45. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 53/63, no qual suscita as preliminares de nulidade da lide por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, ao 
argumento de que é incompatível o presente lançamento, fundado no processo nº 
4011104842358. Adentra ao mérito para afirmar que não existe diferença apontado no 
processo supramencionado e que não existe diferença autuada. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 723/2017, 
decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Também por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer 
do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em seu recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo reitera as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que 
não há nos autos conjunto probatório suficiente para fundamentar e constatar de forma 
segura o ilícito fiscal. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

 

VOTO 

Analisando o pleito formulado pelo sujeito passivo, entendo que não 
lhe assiste razão na parte relativa à arguição de nulidade parcial do processo, a partir da 
decisão cameral, por cerceamento do direito de defesa, pois percebo que a mesma apesar 
de simples e objetiva abrange todos os pontos questionados pela defesa em sua peça 
recursal, conforme preceitua o artigo 489 do Código de Processo Civil. 

Com a questão supra aduzida, devidamente solucionada, passo a 
discorrer sobre a arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho 
Superior por mim suscitada e que foi unanimemente acolhida pelo Plenário deste 
Conselho Administrativo Tributário. E o foi, tendo em vista que, tal recurso é carecedor de 
amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº. 16.469/09, que 
será transcrito na sequência, o que equivale dizer que, mantida está a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração: 



Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os 
embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de 
cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido 
pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, 
se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição expressa da 
legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à época do 
julgamento”. Nesta última situação, a parte recorrente demonstrará, de forma destacada, a 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante 
do processo, medida sem a qual o recurso também será liminarmente inadmitido. 

Como se vê no Acórdão n° 723/2017 (fls. 70/73), a Quarta Câmara 
deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a conversão do feito em diligência, bem 
como as preliminares de insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, e no mérito, considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso em comento, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringindo os 
seus argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  



Com as razões acima delineadas, e com o consenso unânime dos 
meus pares, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência, bem como, as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira por 
insegurança na determinação da infração e, a segunda por cerceamento do direito de 
defesa. Também por votação unânime, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00399/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Alegação de cerceamento 
do direito de defesa. Rejeição. Decisão Cameral Unânime. 
Inadmissibilidade de recurso ao Conselho Superior.  
 
1. Não se pode acolher a arguição de cerceamento ao direito de 
defesa se não existe nenhum fato causador de prejuízo à 
contrariedade ou a dedução de provas por parte do sujeito 
passivo, tendo lhe sido assegurado o devido processo legal e 
garantido o seu direito ao contraditório, ampla defesa e recurso 
– dupla apreciação administrativa (CF, art. 5º, LIV e LV).  
 
2. A admissibilidade de recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior, apresentado em face de decisão cameral unânime, é 
restrita aos casos em que a referida decisão se apresente (i) 
divergente de decisão adotada pelo Conselho Superior ou de 
decisão cameral não reformada, que tenha tratado de matéria 
idêntica; (ii) inequivocamente contrária à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral, implicando 
a reforma decisão; (iii) fundada em prova cuja falsidade venha a 
ser comprovada; (iv) apoiada no conjunto probatório existente 
nos autos e, posteriormente, seja apresentada prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por 
si só possa modificá-lo. 
 
3. No caso de recurso contra decisão unânime, constitui dever 
processual da recorrente, sob a condição de inadmissibilidade 
do recurso, (i) juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou 
a prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento; e (ii) demonstrar, de forma destacada, a 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 
estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 
 
4. Rejeição da arguição de cerceamento ao direito de defesa. 
Recurso liminarmente inadmitido, quanto ao restante. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da intimação do acórdão cameral, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Por unanimidade de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte, feita pelo Conselheiro Relator, em relação 
aos demais pedidos, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 



Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz 
Rosa, Aldeci de Souza Flor e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior interposto pelo 
sujeito passivo em epígrafe em face de decisão cameral, tomada por unanimidade de 
votos, que rejeitou as preliminares arguidas em recurso voluntário, indeferiu pedido de 
diligência e, no mérito, julgou procedente o lançamento consubstanciado na peça de 
início. 

 
Consta da acusação fiscal que o sujeito passivo, ora recorrente, 

“Transportava sem documentação fiscal, conforme boletim de ocorrência do 5º Batalhão 
da Polícia Militar de Itumbiara nr. 1726 de 15/07/2009, medicamentos diversos 
relacionadas no Termo de Apreensão nr.1100115977-4, no valor comercial de R$ 
649.044,70”. Em consequência, é exigido o ICMS na importância de R$ 110.337,60, mais 
as cominações legais. 

 
Na peça do recurso que ora se aprecia, o sujeito passivo argumenta 

que não lhe foi enviada qualquer cópia do acórdão, ou outra informação sobre os motivos 
que levaram ao julgamento pela improcedência da defesa da recorrente, de modo que 
resta evidenciado o cerceamento de defesa. 

 
Acrescenta que sequer recebeu a ementa do mencionado Acórdão, 

não tendo sido cientificado dos motivos de tal indeferimento, visto que na singela 
intimação recebida não existe qualquer menção quanto aos fatos e/ou justificativas que 
teriam embasado a improcedência da impugnação apresentada, restando claro o 
cerceamento de defesa ocorrido, bem como a negativa do contraditório, tendo em vista 
que o órgão julgador não deu conhecimento do Acórdão ao ora recorrente. 

 
Ao final, pede o cancelamento do Acórdão, através da declaração de 

sua nulidade, determinando-se o arquivamento do presente processo. 
 
É o relatório do quanto basta. 
 
 
V O T O 
 
De início, é de se rejeitar o argumento da autuada de nulidade da 

intimação pela qual lhe foi dada ciência da decisão recorrida, visto que esta não se fez 
acompanhar de cópia do acórdão, ou outra informação sobre os motivos que levaram ao 
julgamento pela improcedência da defesa da recorrente. 

Não subsiste o argumento, porquanto os acórdãos são 
disponibilizados publicamente no site da SEFAZ (www.sefaz.go.gov.br), de modo que não 
prevalece a argumentação de ignorância quanto aos fundamentos e ao teor do decidido. 

Como é sabido, “a defesa compreende contrariedade e dedução de 
provas, ou seja, o opor-se e o explicar-se, além da fiscalização do procedimento” (STJ, 
MS 334-RJ, Ministro Vicente Cernicchiaro). A contrariedade ou oposição caracteriza-se 
pela irresignação do acusado em face de uma imputação que lhe é feita; e a dedução de 
provas diz respeito ao direito de buscar e alcançar, sem que para isso se lhe seja 

http://www.sefaz.go.gov.br/


colocado nenhum óbice, todos os meios de provas possíveis de serem produzidos em seu 
favor. 

Com efeito, não se pode acolher a arguição de cerceamento ao 
direito de defesa se não existe nenhum fato causador de prejuízo à contrariedade ou a 
dedução de provas por parte do sujeito passivo, tendo lhe sido assegurado o devido 
processo legal e garantido o seu direito ao contraditório, ampla defesa e recurso – dupla 
apreciação administrativa (CF, art. 5º, LIV e LV). 

Acrescente-se que restou provado nos autos a irregularidade fiscal 
visto que a própria recorrente, nas fases anteriores do processo, admite o transporte de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. 

Quanto ao mais, o recurso do sujeito passivo dirigido ao Conselho 
Superior não deve ser admitido, uma vez que toda a matéria suscitada nos autos – 
preliminares, pedido de diligência e mérito – foi decidida por unanimidade de votos na fase 
cameral e não foram atendidas, na interposição do presente recurso, as condições de 
admissibilidade previstas no § 1º do art. 41 da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. 

 
Com efeito, se a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 

unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, II e seus §§ 1º e 3º da Lei nº 
16.469, de 19 de janeiro de 2009, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho 
Superior: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 
do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve 
ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

[...] 

§ 3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria objeto de 
discordância. 



De se ver que a admissibilidade de recurso do sujeito passivo ao 
Conselho Superior, apresentado em face de decisão cameral unânime, é restrita aos 
casos em que a referida decisão se apresente (i) divergente de decisão adotada pelo 
Conselho Superior ou de decisão cameral não reformada, que tenha tratado de matéria 
idêntica; (ii) inequivocamente contrária à disposição expressa da legislação tributária 
estadual ou à prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
implicando a reforma decisão; (iii) fundada em prova cuja falsidade venha a ser 
comprovada; (iv) apoiada no conjunto probatório existente nos autos e, posteriormente, 
seja apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento e 
que por si só possa modificá-lo. 

Registre-se que constitui dever processual da recorrente, sob a 
condição de inadmissibilidade do recurso, (i) juntar cópia do acórdão objeto da divergência 
ou a prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; e (ii) 
demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

Ante o exposto, o recurso deve ser liminarmente inadmitido. 

Diante disso, rejeito a preliminar, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa em razão da suposta nulidade da intimação do acórdão 
cameral e, quanto aos demais pedidos, levanto, de oficio, a inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantido o acórdão cameral que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00427/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade do 
Acórdão Cameral nº 1090/2011 por cerceamento do direito de 
defesa. Rejeitada por unanimidade de votos. Preliminar de 
inadmissibilidade do recurso dos sujeitos passivos ao Conselho 
Superior. Acolhida por unanimidade de votos.  
 
I – Não deve ser declarada nula a decisão cameral com 
fundamento em não observância de princípios constitucionais. 
 
II - Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face 
de decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando 
não preencher os requisitos previstos no art.41, inciso II, aliena 
"a" da Lei nº 16.469/09, haja vista que os recorrentes não trazem 
aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade da peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício que exige do sujeito passivo o 
pagamento do ICMS em razão da falta de estorno proporcional ao creditamento referente 
as entradas de mercadorias cujas saída foram contempladas com redução de base de 
cálculo. 

Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 61 §3º e 
64, Lei 11.651/91, c/c artigo 58, inciso I alínea “b”, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a", da Lei 11651/91, com redação da 
Lei nº 14.634/2003.   

 O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Auditoria Básica do ICMS/2008, planilhas relacionando as notas fiscais de entradas e 
cálculo do ICMS a estornar, copias das notas fiscais de aquisição e do livro Registro de 
Entradas. 



O sujeito passivo não compareceu em primeira instancia, tendo sido 
declarado revel ás fls. 746. 

Regularmente intimado, apresentou Impugnação em Segunda 
Instância fls. 752/772. 

O julgamento cameral decidiu, por unanimidade de votos, conhecer 
da impugnação, negar-lhe provimento e considerar procedente o lançamento. 

Inconformado, o sujeito passivo retornou ao processo, apresentando 
recurso a este Conselho requerendo a declaração de nulidade do Acórdão Cameral nº 
1090/2011 sob o fundamento de que não foram apreciados seus argumentos relativos ao 
descumprimento dos princípios constitucionais da Capacidade Contributiva e da Não 
Cumulatividade. No mérito reclama que não pode haver a glosa dos créditos posto que 
estes lhe são garantidos pelo princípio da Não Cumulatividade do ICMS. Anexou às fls. 
805/806 decisões emanadas por este conselho. 

 

É o relatório 

 

V O T O 
 
De início, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso do 

contribuinte quanto ao mérito, tendo em vista que o mesmo não preenche os requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei nº 16.469/09, pois, diante de decisão 
unânime, o sujeito passivo apresentou como paradigma decisões camerais que tratam de 
matéria divergente da debatida neste processo.   

No que tange a preliminar de nulidade do Acórdão Cameral nº 
1090/2011 de pronto rejeito, visto que a análise dos princípios constitucionais implica em 
questionamento da norma perante a Constituição Federal cuja apreciação neste conselho 
somente é permitida nos casos previstos no §4 do artigo 6º da Lei nº 16.469/2009 que 
regulamenta o processo administrativo tributário. 

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso do contribuinte, 
para rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão Cameral nº 1090/2011 e quanto ao 
mérito o inadmito. Por consequência, mantenho a decisão cameral que considerou 
procedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00430/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR 
QUANTO ÀS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE 
NULIDADE DA DECISÃO SINGULAR E TAMBÉM QUANTO AO 
MÉRITO. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO CAMERAL. 
REJEITADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que argui 
preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade da decisão 
singular e também quanto ao mérito, vez que não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto 
que a decisão, quanto a estes quesitos, foi proferida à 
unanimidade de votos, e a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para admissibilidade do 
recurso. 
 
II – Impõe-se a rejeição do pedido de nulidade o acórdão 
cameral posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade por ilegitimidade ativa, 
de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e quanto ao mérito, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 28.377,56 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete 
reais e cinquenta e seis centavos). Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do acórdão cameral, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa. E, por unanimidade de votos, acolher a arguição de ofício, feita pelo Relator, de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias, por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, 
sem destacar nos documentos o imposto correspondente, utilizando indevidamente de 
isenção conforme documentos em anexo, no período de julho a dezembro de 2005. Em 



consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais.
  

Infração: artigos 11, 40 e 64 todos do CTE, c/c o artigo 163, V, "b" do 
RCTE.  

 
Penalidade: artigo 71, VIII, "c", com § 9º, I do CTE, com a nova 

redação da Lei 14.634/2003.  
  
Foi arrolado como coobrigado OLIVO SIMOSO, na condição de 

Administrador-Gestor, com base no artigo 45, XII, do CTE.  
  
Para comprovação do lançamento foi juntada a relação de notas 

fiscais às fls. 5/7.  
  
Foram emitidas as intimações aos sujeitos passivos (fls. 10/11). 

Sendo que o AR emitido ao sujeito passivo principal foi devolvido com carimbo "ao 
remetente". Porém, foi juntada intimação assinada pelo representante da autuada fls. 14. 
Foi lavrado Termo de Revelia para o solidário fl.129.  

  
A autuada apresenta sua defesa onde argui ilegitimidade e 

incompetência do fisco Estadual para exigência do tributo, visto que suas operações 
estariam obrigadas ao ISSQN; que não há incidência de multa ou cominações legais. 

  
No mérito, basicamente, alega que o tributo é de competência do 

município, por meio do ISSQN; que o imposto foi recolhido ao município; que a atividade 
da empresa não é a compra e venda de mercadoria e sim a preparação de CBUQ (massa 
asfáltica) para ser utilizado em obras de pavimentação asfáltica; que se trata de obra de 
construção civil; que a preparação do CBUQ envolve especificações técnicas e qualidade 
material, ressaltando o trabalho (preparação da massa) sobre o resultado material, 
caracterizando-se um autêntico "fazer"; que a empresa prepara o CBUQ para determinada 
contratação, para ser empregado em determinada obra, e não produz e comercializa 
cimento de forma indeterminada; que o agente do fisco não devolveu os documentos à 
empresa impugnante, ferindo os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 
Colaciona doutrina e jurisprudência como paradigma. Finaliza, requerendo a 
improcedência do auto de infração. Junta aos autos cópias de contratos de fornecimento 
de CBUQ, cópias de notas fiscais de prestação de serviços, cópia de manual sobre tipos 
de misturas asfálticas de fls. 43/128.    

  
O Julgador de Primeira Instância, através do Despacho 111/2011-

JULP, converte o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem onde 
solicita que as cópias das notas fiscais mencionadas às fls. 05/07 sejam anexadas ao 
processo.  

Em atenção à determinação supra foi exarado despacho informando 
o cumprimento diligencial (fl.134), o qual retorna da DRF de Goiânia com as notas fiscais 
restantes, conforme se vê das fls. 135/253.  

  
Do resultado diligencial foi intimado o autuado para manifestar (fls. 

255/258), o qual deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (fl. 259).  
 
Novamente o Julgador converte o julgamento em diligência a fim de 

complementar a diligência anteriormente solicitada (fl.260), o qual retorna da DRF de 
Goiânia, fazendo a discriminação mensal do débito e reduzindo o valor do ICMS para R$ 



28.377,56 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 
visto que em relação à nota fiscal de nº 8427 houve um erro de cálculo (fls. 264/332). 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos não comparecem ao feito 

(fls. 333/341).  
 
Foi exarado novo despacho diligencial junto À Delegacia Fiscal de 

origem a fim de que se cumpra a integralidade do despacho 440/2011 e, após, intimar o 
autuado para manifestar (fl.342).  

 
Em resposta, o revisor apresenta sua manifestação acompanhada de 

planilhas e documentos (fls. 345/498).  
 
A autuado foi intimada para manifestar sobre o resultado diligencial, 

mantendo-se inerte (fls. 501/503).  
  
Sobreveio a Sentença de nº 1627/2014 de fls. 504/515, pela qual o 

Julgador, depois de analisar toda matéria posta, rechaça as alegações de nulidade do 
auto de infração alegada pela impugnante por falta de competência do Fisco Estadual 
para exigir o imposto, já que a competência ativa seria do município, por se tratar de 
ISSQN. Entende o Julgador que o Fisco Estadual tem plena competência, de acordo com 
a Lei 13.266/98, e estar a impugnante inscrita no CCE. No mérito, conhece da 
impugnação, nega-lhe provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração, 
conforme discriminação mensal constante das fls. 345 e 346 dos autos.  

 
Da decisão singular supra foi intimada a Representação Fazendária 

(fl.516), a qual manifesta-se de acordo com a decisão.  
 
A autuada foi intimada para apresentar recurso voluntário quanto ao 

julgamento parcial do auto de infração (fl.518).  
 
Foi lavrado Termo de Perempção para o solidário, fls.520.  
  
O sujeito passivo direto, por sua vez, interpõe recurso voluntário 

consubstanciado nas fls. 523/538, onde pugna pela reforma da decisão recorrida sob o 
argumento de que a decisão não analisou toda a matéria posta na defesa, bem como no 
que decidiu o fez de maneira imprópria no entender da recorrente. Salienta que o foco da 
questão não é somente a analisada pela r. sentença vergastada, de mera incidência do 
ICMS, mas sim, se o CBUQ ser, ou não ser mercadoria; que foi demonstrado que o CBUQ 
não tem o escopo mercantil; que a recorrente não tem contrato de compra e venda e sim 
de empreitada de serviços, com fornecimento ou não de material, questão não analisada 
pela r. sentença.  Insiste o recorrente na incompetência ativa do Fisco, por força do artigo 
119 do CTN; que a operação não incide multa e/ou cominações outras, já que a falta do 
recolhimento do ICMS não ocorreu por sonegação ou de atividade da recorrente dirigida a 
esse fim, porque fez corretamente o recolhimento do imposto municipal aos municípios 
competente. No mérito, a recorrente reitera os mesmos argumentos de defesa produzidos 
na impugnação. Finaliza, pedindo a reforma da decisão singular para declarar 
improcedente o auto de infração. 

 
Submetido o feito à apreciação na fase cameral a Quarta Câmara 

julgadora deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
ilegitimidade ativa e de nulidade da decisão singular. No mérito, também por unanimidade 
de votos, manteve a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 



lançamento com o ICMS no valor de R$ 28.377,56. Em votação majoritária foi rejeitada a 
arguição do relator de retirada da lide do solidário. 

 
Irresignado com a decisão cameral o sujeito passivo apresenta 

recurso a este Conselho Superior reiterando os pedidos deduzidos na peça recursal, 
inovando apenas quanto ao pedido de nulidade do acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este realizou saída de mercadorias, 
por meio das notas fiscais relacionadas em anexo, sem destacar nos documentos o 
imposto correspondente, utilizando indevidamente de isenção conforme documentos em 
anexo, no período de julho a dezembro de 2005. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto às preliminares de ilegitimidade 
ativa e de nulidade da decisão singular e também quanto ao mérito, tendo em vista que o 
recurso não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto 
que diante de decisão unânime quanto a estes quesitos, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido. 

 
 
No que tange à preliminar de nulidade do acórdão cameral por 

vício de fundamentação constata-se que o aresto, ainda que sucintamente, abordou todos 
os pontos de irresignação elencados na peça recursal.  

 

Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 
um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 



pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 

NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 

 

“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 

 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão cameral. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 

Superior, inadmito-o quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade da 
decisão singular e também quanto ao mérito e, quanto à preliminar de nulidade do 
acórdão cameral, rejeito-a, mantendo, consequentemente a decisão cameral que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração, todavia, procedo de ofício à adequação da 
penalidade tipificada na exordial para a prevista no art. 71, inc. IV-A, do CTE, em 
observância ao princípio da retroatividade benigna disciplinado no art. 106, inc. II, alínea 
“c”, do Código Tributário Nacional. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00456/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários, arguida 
pela defesa. Rejeitada.  
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Devem ser mantidos no polo passivo da lide os  solidários, 
quando a instrução processual apontar que estes tinham 
interesse na situação do fato gerador, em apreciação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito e ao 
pedido de sobrestamento, feito pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e 
José Paixão de Oliveira Gomes. E, também, por votação unânime, rejeitar as preliminares 
de  nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e José Paixão 
de Oliveira Gomes. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários Gisele Custódio de Oliveira Xavier, Suyani Alves Xavier, 
Wemwrson Duarte Fernandes, Liderança Tecidos - Eireli, Real Liderança Tecidos - Eireli - 
ME, Fabrício Simarro de Souza e Eldo Alves Xavier da lide, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do processo que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
tributada, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, caracterizado pela diferença a menor 
entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor arbitrado pelo Fisco, 
demonstrado em Auditoria do Valor Adicionado. 

  
Foram apontados os solidários  Wemerson Duarte Fernandes, Gisele 

Custódio de Oliveira Xavier, SUYANE ALVES XAVIER, sócia-administradora da empresa 
Real Liderança Tecidos Ltda ME, de 04/09/2001 a 30/12/2013, fiadora da empresa 
individual Wemerson Duarte Fernandes e procuradora com poderes de administração da 



empresa Liderança Tecidos Ltda junto a  instituições financeiras, Eldo alves Xavier, sócio-
administrador da empresa Liderança Tecidos Ltda ME e fiador da empresa individual 
Wemerson Duarte Fernandes, Fabricio Simarro de Souza, sócio-administrador da 
empresa Liderança Tecidos Ltda ME, e fiador da empresa individual Wemerson Duarte 
Fernandes, Real Liderança Tecidos Ltda  e Liderança Tecidos Ltda.  

 
Juntou-se aos autos documentos de fls. 14 a 18. 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado à peça básica descritivo complementar da ocorrência com texto explicativo sobre 
as condutas dos sujeitos passivos solidários apontados, bem como demonstrativos da 
Auditoria do Valor Adicionado efetuada pelo Fisco e Termo Arbitramento. 

 
Intimados, fls. 19 a 34, os sujeitos passivos apresentam impugnação 

em Primeira Instância, fl. 46 a 92.  
 
Pela Sentença nº 1126/2017, fls. 174 a 181, o julgador singular, após 

rejeitar pedido de exclusão dos solidários da lide, considera procedente o auto de infração. 
 
Intimados, fls. 182 a 226, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário, fls. 228 a 240. 
 
Pelo Acórdão nº 1555/2017, fls. 256 a 264, a Primeira Câmara 

Julgadora do CAT, por unanimidade de votos, rejeita o pedido de sobrestamento 
formulado pelo sujeito passivo autuado, e ainda, por unanimidade de votos, rejeita as 
preliminares de nulidade "ab initio" da peça básica e de nulidade da sentença singular por 
cerceamento do direito de defesa. No mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração, e 
ainda, por maioria de votos, rejeita a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários da lide. 

 
Intimados, fls. 265 a 312, os sujeitos passivos apresentaram recurso 

ao conselho superior, fls. 314 a 323, alegando que consta nos autos somente alegações 
da suposta construção fática da solidariedade, não contendo no processo nenhuma prova 
documental capaz de dar sustentação às alegações da fiscalização. E ainda, mesmo 
depois de diligência, os autores não trouxeram nenhuma prova documental. 

 
Alega que o acórdão deixou de observar, assim como a sentença 

singular, todos os requisitos elencados no recurso voluntário, e por isso merece ser 
reformado. 

 
Pede a exclusão dos sujeitos passivos solidários, por não ter o fisco 

conseguido trazer aos autos as provas documentais, e ainda, as autoridades entendem 
que a Excelentíssima juíza do Direito concedeu liminar em favor dos acusados 
suspendendo a execução de qualquer débito tributário. 

 
Sustenta que a afirmação de que o recorrente não teria escriturado 

notas fiscais de entradas e por isso teria lavrado contra o mesmo auto de infração, não 
pode ir à frente. Não conta que foi aberto prazo para que o sujeito passivo regularizasse 
sua escrituração fiscal. 

 



Ao final, requer a exclusão dos solidários da lide, a nulidade dos 
julgamentos anteriores, a nulidade do auto de infração, o sobrestado do julgamento do 
presente processo até a manifestação da Superintendência da receita no recurso. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o  descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime, em sede de mérito, de sobrestamento do processo e de 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Em sendo assim, e não 
havendo decisão deste colendo Conselho Administrativo Tributário, que seja conflitante, à 
que ora é objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que 
ora é objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso 
II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Quanto à exclusão dos nomeados solidários, Gisele Custódio de 
Oliveira Xavier, Suyani Alves Xavier, Wemwrson Duarte Fernandes, Liderança Tecidos - 
Eireli, Real Liderança Tecidos - Eireli - ME, Fabrício Simarro de Souza e Eldo Alves Xavier 
da lide, arguida pela autuada, a rejeito, mantendo-os assim na lide, tendo em vista fraude 
fiscal cometida por tais solidários, tendo havido inclusive inquérito policial.   

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, em relação ao mérito e ao pedido de sobrestamento, feito pelo 
sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. E, também, por votação unânime, rejeito as preliminares 
de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. Por unanimidade 
de votos, rejeito a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Gisele Custódio 
de Oliveira Xavier, Suyani Alves Xavier, Wemwrson Duarte Fernandes, Liderança Tecidos 
- Eireli, Real Liderança Tecidos - Eireli - ME, Fabrício Simarro de Souza e Eldo Alves 
Xavier da lide, arguida pela autuada.  
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00478/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do recurso ao 
Conselho Superior. Acolhida. Unânime. 
 
1 – As disposições que versam sobre a inequívoca 
contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 
estadual, conforme condição de admissibilidade prevista no 
artigo 41, II, "b", 1 da Lei 16.469/2009, devem constar na referida 
decisão cameral recorrida, situação que não ocorreu. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
Auto de Infração de folhas 02 a 03, refere-se a acusação fiscal é de que o sujeito passivo 
omitiu o recolhimento do imposto em razão do aproveitamento indevido do crédito do 
ICMS decorrente do lançamento no campo "outros créditos" do Livro Registro de 
Apuração do ICMS, no mês de fevereiro de 2005, no valor de R$ 7.025,64, a título de 
pagamento indevido do ICMS, sem, contudo, especificar e comprovar o referido 
pagamento, tanto no Livro de Apuração do ICMS como no Livro de Registro de Utilização 
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, conforme Auditoria Básica do ICMS, em 
anexo, bem como cópia do Livro Registro de Apuração de ICMS. Em consequência, o 
sujeito passivo deve recolher o imposto mais as cominações legais. 

Não existem sujeitos passivos solidários. 
Dispositivo legal infringido: Artigo 58, §3º, inciso II da Lei 11.651/91. 
Penalidade proposta: Artigo 71, IV, “a” da Lei 11.651/91. 
Devidamente intimado, o sujeito passivo não comparece à 1ª 

Instância sendo declarado revel (folhas 69). 
Novamente intimado (folhas 71), o sujeito passivo apresenta 

impugnação à 2ª Instância nas folhas 74 a 76. 
Em julgamento cameral (folhas 92 a 96), por maioria dos votos, foi 

acolhida preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão de falha de intimação, 
tornando nulos os autos a partir da intimação de folhas 65. 

A Fazenda Pública recorre ao Pleno (folhas 98 a 100), conseguindo 
reverter a nulidade, conforme Acórdão de folhas 109 a 120, retornando os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 



Em julgamento cameral, a 4ª Câmara do CAT, por unanimidade de 
votos, considera procedente o auto de infração (folhas 128 a 131). 

Intimado conforme folhas 139 a 150, o sujeito passivo apresenta 
recurso voluntário ao Conselho Superior alegando que a exigência do crédito tributário em 
questão encontra-se fulminado pela decadência (fato gerador: 2005 e autuação em 2010), 
razão pela qual a Decisão Cameral deve ser reformada. Alega que a decadência está 
cabalmente provada e que a decisão cameral é inequivocamente contrária à disposição 
expressa da legislação tributária estadual. Fundamenta a admissibilidade do recurso no 
artigo 41, II, “b”, 1 da Lei 16.469/2009. Pede o acolhimento do pedido e a nulidade “ab 
initio” do lançamento. 

É o Relatório. 
V O T O 

Precipuamente se torna necessário verificar se o recurso do sujeito 
passivo preenche os requisitos de admissibilidade para apreciação pelo Conselho 
Superior, constantes no regulamento do PAT.  

O sujeito passivo fundamenta a admissibilidade com base no artigo 
41, II, “b”, 1 da Lei 16.469/2009, alegando que a decadência está cabalmente provada no 
processo e que a decisão cameral deve ser reformada pois é inequivocamente contrária à 
disposição expressa da legislação tributária estadual: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 

[...] 

II - unânime:  

[...] 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

Pois bem, conforme Certidão de folhas 127, a decisão cameral foi 
unânime pela procedência do auto de infração. 

Verifico também que, conforme Acórdão de folhas 128 a 131, não 
foram analisadas questões meritórias que versam sobre a decadência. Isso porque, 
analisando as peças defensórias apresentadas na 1ª e 2ª Instância, em momento algum 
houve qualquer arguição de decadência por parte do sujeito passivo. Vejo, portanto, que o 
sujeito passivo apresenta tese nova em sua peça recursal, não alegada em recursos 
anteriores. 

Mas a inteligência do artigo 41 da Lei 16.469/2009, salvo exceções, 
não permite que fato novo seja apreciado pelo Conselho Superior. As disposições que 
versam sobre a inequívoca contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 
estadual devem constar na referida decisão cameral recorrida.  

Isto é, o Acórdão recorrido deve apresentar a fundamentação ou o 
motivo objeto de questionamento ou de recurso, fato que não ficou demonstrado pois, em 
momento algum, nas fases processuais anteriores, houve a arguição de decadência. 

Além do mais, mesmo em uma eventual exceção à regra de 
admissibilidade de fato novo, esse recurso somente poderia ser admitido se atendesse as 
condicionantes relacionadas nas alíneas do inciso II do artigo 41, situações que não estão 
presentes no caso em questão. 

Por conseguinte, pelo “princípio do interesse” previsto no artigo 565 
do CPC, não pode o sujeito passivo se beneficiar de eventual alegação não arguida em 
fase anterior. 

De forma que não houve subsunção do fato à norma e não estão 
presentes os requisitos para a admissibilidade do recurso. 



Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 
provimento e INADMITO o recurso ao Conselho Superior, por não atender as condições 
do artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00490/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pela Fazenda Pública. Acolhimento. Mantida 
a decisão cameral que julgou improcedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração é reclamada a falta de pagamento total 
de R$ 650.137,42 (seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e dois 
centavos) de ICMS, nos meses de janeiro, março, abril e maio/2016, em virtude de 
apropriação indevida do crédito outorgado (foi indevidamente citado na descrição do fato 
“crédito especial para investimento”) de LOGPRODUZIR por não comprovar o 
atendimento à exigibilidade de operar, a autuada ou as empresas de seu grupo, 
concomitantemente na atividade de transporte e de agenciamento e armazenamento de 
cargas.  

 
Consta do Descritivo Complementar de Ocorrência (fls. 03), que a 

empresa impugnante apenas exerce a atividade de transportadora de cargas. Conforme a 
inicial, a matéria nos presentes autos é rigorosamente a mesma do PAT 4 0116023 936 
60, exceto quanto ao período autuado, devendo ambos seguirem juntos todo o rito 
processual em virtude de conexão, nos termos do Código de Processo Civil, Art. 55 e § 1.º 

 
Está citado no Descritivo Complementar de Ocorrência (fls. 03), que 

uma segunda infração também teria sido cometida: apropriar crédito presumido de 
transporte além de 20% (vinte por cento) sobre os montantes das saídas operacionais. 

 
São citados como infringidos o Código Tributário Estadual (Lei n.º 

11.651/91), os Artigos 2º, V e 58, § 3.º, II, todos da Lei n.º 13.194/97; e o artigo 86 do 
RCTE (Dec n.º 4.852/97). Foi proposta a penalidade prevista no Artigo 71, IV “a” do CTE.  

 



Houve arrolamento do seu sócio, ANDRÉ FERNANDO ROSSETTI, 
na qualidade de solidário, sob a alegação de ter determinado a execução do ilícito 
tributário apontado, uma vez que era o administrador da empresa no momento da 
ocorrência do fato gerador, o que vem a ser confirmado no contrato social apresentado na 
defesa do outro PAT citado, n.º 4 0116023 936 60 (fls. 72), cláusula quinta. 

 
Instruem os autos, além da inicial e de outros, os seguintes 

documentos: 
 
= Descritivo Complementar de Ocorrência (fls. 3); 
 
= Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 4); 
 
= Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 5); 
 
= Auditoria Básica do ICMS (apuração do contribuinte, apuração de 

ofício, conclusão, demonstrativos auxiliares de créditos indevidamente escriturados e 
demonstrativo auxiliar de estornos de crédito) (fls. 6/10). 

 
Regularmente intimada a empresa autuada (fls. 14/15) e o sujeito 

passivo solidário (fls. 11/13), ambos compareceram através de impugnação conjunta (fls. 
18/24), cujo pedido único é de improcedência sob a fundamentação nos termos que estão 
expostos a seguir. 

 
Alegam os ocupantes do polo passivo que a fiscalização está 

equivocada no tocante à INFRAÇÃO I, apropriação indevida de crédito outorgado de 
LOGPRODUZIR, e que ela atende plenamente às exigibilidades para fruição do benefício, 
conforme determinado na Lei n.º 14.244/2002 (lei que institui o LOGPRODUZIR), Art. 1.º, 
§§ 2.º e 3.º, pois, em que pese não efetuar no território goiano sozinha todas as atividades 
exigidas, ou seja, logística, transporte rodoviário ou aéreo, agenciamento de cargas e 
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros, o grupo de sociedades a que 
pertence conta com outras duas empresas, a saber, RG SERVICE AUTOMOTIVA LTDA. 
(espelho dos dados cadastrais, fls. 258 e 259) e TRANSPORTES GABARDO LTDA. 
(espelho de dados cadastrais, fls. 260 e 261), que lhe complementam nessas tarefas, 
utilizando-se do permissivo nestes termos, constante da mesma lei, em seu Art. 2.º, II. 

 
Cita, inclusive, que, com base nessa alegação, obteve a reativação 

retroativa do seu TARE, revogado de ofício quando da ocasião da fiscalização que levou à 
lavratura desses dois autos de infração conexos. Com essa mesma razão, pede a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
Foi citado também erro na acusação fiscal sobre apropriação a maior 

do que a devida de crédito presumido de 20% sobre o total de seus débitos operacionais 
(em substituição a todos os seus créditos operacionais), nos termos do Art. 64, I do 
Regulamento do Código Tributário Estadual. 

 
Explica que o montante excedente do crédito presumido é 

efetivamente o crédito outorgado de LOGPRODUZIR que deixou de ser indicado no 
campo apropriado, e, como tal, redunda na mesma situação dos meses cuja reclamação 
foi relativa a esse crédito outorgado. 

 
Nesse momento o sujeito passivo fez anexação dos seguintes 

documentos: 



 
= Documentos da empresa (fls. 25/32); 
 
= Cópia de Parecer nº 275/2.016 GTRE (fls. 34/35); 
 
= Cópia do Despacho nº 4933/2.016 (fls. 36); 
 
= Cópia da Portaria nº 229/2.016 (fls. 37); 
 
= Planilha demonstrativa de ausência de prejuízo ao erário – 

EXISTÊNCIA DE ERRO DE CÓDIGO APENAS NO AI. Nº 4011602389639 (fls. 39/40).  
 
Decisão singular (fls. 262/275) rejeita todos os argumentos postos 

pela defesa e foca seu conteúdo na apreciação da situação de fundo dessa discussão, 
que diz respeito à satisfação ou não por parte do sujeito passivo dos requisitos exigidos 
pela Lei que instituiu o tal benefício objetado pelo fisco.  

 
Não se manifesta sobre o argumento de que na verdade a infração 

do tipo II se refere de fato ao crédito outorgado oriundo do benefício do LOGPRODUZIR 
que deixou de ser colocado no lugar certo dentro da escrituração da empresa autuada. 

 
Não faz comentários sobre os argumentos postos pela defesa que 

disseram respeito à revigoração do TARE com efeito retroativo, conforme determinação da 
Portaria de nº 229/16 – GSF (fls. 257). 

 
Dentro dessa lógica, preserva o auto de infração entendendo que é 

procedente na sua totalidade.  
 
Irresignados com tal decisão, sujeito passivo principal e o solidário 

ANDRÉ FERNANDO ROSSETI ofereceram recurso voluntário (fls. 291/310) em peça 
conjunta, repetindo exatamente todos os argumentos postos na fase inicial. 

 
Além das questões de mérito, a peça pede a retirada da lide do 

solidário ANDRÉ FERNANDO ROSSETI. Ao final arguiu insegurança na determinação da 
infração e postulou a improcedência do auto de infração. 

 
Fez anexação, dentre outros, dos seguintes documentos: 
 
= Parecer nº 275/2.016 – GTRE (fls. 311/312) que foi favorável ao 

pedido de reconsideração feito pela empresa em relação ao TARE nº 076/09 – GSF. 
 
= Despacho nº 4933/2.016 – SRE (fls. 313), que adota o Parecer nº 

275/2.016 – GTRE, e encaminha tal documento para a Secretária da Fazenda, com 
sugestão de atendimento do pedido de reativação feito pelo sujeito passivo. 

 
= Cópia da Portaria nº 229/2.016 – GSF (fls. 314), que atende ao 

pedido feito pela empresa que reativa de forma retroativa o TARE Nº 076/09 – GSF. 
Anexa outros documentos que atestam as atividades da empresa.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 618/2017 (fls. 518 a 532), rejeitou o pedido de diligência 
solicitado pela representante da Fazenda Pública. Em decisão unânime, deixou de 
apreciar preliminar de nulidade da peça básica e o pedido de exclusão do sujeito passivo 



solidário da lide, em face da decisão em relação ao mérito ser favorável ao sujeito passivo, 
conforme disposto no art. 18, §§ 1° e 2° do Decreto n° 6.930/09. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, conhece do recurso, dá-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, alínea 

“b”, itens 1 e 2, da Lei n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 534 
a 537), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, 
argumentando que os Conselheiros integrantes da Terceira Câmara deste Conselho, em 
equivocada análise, concluíram pela improcedência do lançamento sob o argumento de 
que o restabelecimento do TARE n° 79/2009 em 06/10/2016, data posterior a presente 
autuação, com efeito retroativo a 19/05/2016, data de sua revogação, restituindo assim a 
situação jurídica anterior, tornou improcedente a exigência fiscal. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 543 a 550). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Superior, acolhida unanimemente pelos meus pares, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 618/2017 (fls. 518 a 532), reformou a sentença singular e 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, alínea “b”, itens 1 

e 2, da Lei n° 16.469/09, a seguir reproduzido, apresentou recurso para o Conselho 
Superior, pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, 
argumentando que os Conselheiros integrantes da Terceira Câmara deste Conselho, em 
equivocada análise, concluíram pela improcedência do lançamento sob o argumento de 
que o restabelecimento do TARE n° 79/2009 em 06/10/2016, data posterior a presente 
autuação, com efeito retroativo a 19/05/2016, data de sua revogação, restituindo assim a 
situação jurídica anterior, tornou improcedente a exigência fiscal. 

 
Lei n° 16.469/09, Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto 
à decisão cameral:  
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
A norma citada pela recorrente como fundamento para cabimento do 

recurso (Lei n° 16.469/09, art. 41, II, “b”, itens 1 e 2) diz: “Cabe recurso para o Conselho 
Superior, quanto à decisão cameral unânime inequivocamente contrária a disposição 
expressa da legislação tributária estadual e prova inconteste, constante dos autos à época 
do julgamento cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão”. 

 
Analisando o recurso, não vejo nele nenhuma demonstração de 

contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual ou de prova 
constante do processo, limitando-se a recorrente a falar de pedido de diligência rejeitado 
no julgado cameral e do benefício concedido pelo TARE n° 076/2009-GSF. 

 
Também não vejo na decisão de improcedência do auto de infração 

proferida pela Terceira Câmara deste Conselho no Acórdão n° 618/2017 (fls. 518 a 532) 
nenhuma contrariedade a disposição expressa da legislação tributária estadual, bem como 
a prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implicasse 
em reforma parcial ou total da decisão. Referida decisão não afrontou à legislação 
tributária, muito menos a prova que implicasse em sua reforma, tendo sido devidamente 
fundamentada, por isso, transcrevo aqui integralmente o VOTO do Acórdão n° 618/2017 
recorrido: 

 
“Em relação à arguição feita pela empresa, de insegurança na 

determinação da infração, deixo de apreciá-la pois a decisão aponta para unanimidade na 
questão de mérito, pela improcedência do trabalho fiscal.  

 
Isso, à luz do que estatui o nosso Regimento do Conselho 

Administrativo Tributário em seu artigo 18, § 1º e 2º do Decreto 6.930/09, cujo texto é 
transcrito a seguir:  

 
Art. 18. ... 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  
 
2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. 

 
Quanto ao mérito, seria de bom alvitre destacar pontos relevantes no 

deslinde da presente questão.  



 
A história narrada pelo sujeito passivo tem absoluta exatidão e 

sintonia com as provas colacionadas ao processo pelas partes.  
 
Houve iniciativa do fisco, externada pelo trabalho cuja cópia foi 

anexada aos autos (fls. 45/48) em se verificar se o sujeito passivo obedecia aos requisitos 
para gozar do benefício fiscal do LOGPRODUZIR, à luz do que estatui a Lei 14.244/2.002. 

 
Sua conclusão naquele momento foi de que a empresa não satisfazia 

aos requisitos da lei 14.244/2.002, que trata dessa matéria, recomendando a revogação 
do benefício, fato que acabou ocorrendo posteriormente.  

 
O TARE nº 076/2.009 – GSF acabou sendo revogado por esse 

motivo. O texto do trabalho de investigação do fisco – Despacho nº 110/2.016 – GEAV (fls. 
45/48), em sua parte final, tem a seguinte redação:   

 
Assim, ante o exposto, encaminhamos para conhecimento e apreciação da 
Superintendência da Receita Estadual, no qual sugerimos a revogação do 
Termo de Acordo nº 076/2.009 – GSF, firmado com o contribuinte RG LOG 
LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, CCE nº 10.432.409-0, em face da 
inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei 14.244/2.002.  

 
A partir daí foi exarado o Parecer nº 124/2.016 (fls. 77/81), que adota 

os termos do trabalho fiscal referido no parágrafo anterior. Seu texto dá a seguinte 
direção:  

Diante das justificativas apresentadas e em consonância com o Despacho 
nº 110/2.016 – GEAV, que acolhe o constatado em relatório fiscal, sendo, a 
inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º do Art. 1º da Lei nº 14.244/2.002, 
sugerimos a denúncia/revogação do TARE nº 076/09 – GSF mediante a 
edição de Portaria, com consequente apreciação dos autos pela Secretaria 
de Estado da Fazenda. Em tempo, sugerimos, também, a posterior 
revogação da Resolução nº 1.103/06 – CE/ PRODUZIR, pois com a 
revogação do Termo de Acordo perderá o efeito pretendido.  
 
É o parecer.   

 
Após, o Despacho nº 2.250/2.016 – SRE (fls. 82)  adota o Parecer nº 

124/2.016 – GTRE e sugere atendimento ao pedido de revogação do TARE nº 076/2.009 – 
GSF.  

 
E por último, há a edição da Portaria nº 106/2.016 – GSF (fls. 83), 

que revoga o TARE 076/2.009 – GSF, explicando que o sujeito passivo não preenchia os 
requisitos para gozar do benefício que até então lhe estava sendo concedido. Destaca que 
a Gerência de Auditoria do Varejo e Serviços é quem teria feito a investigação que leva a 
edição da portaria.  

 
Após esse evento, o sujeito passivo entrou com Pedido de 

Reconsideração acompanhado de farta documentação onde foi solicitado a reativação do 
TARE nº 076/2.009 - GSF, de forma retroativa à data da Portaria nº 106/2.016 – GSF, que 
o revogou.  

 
A resposta dada pela SEFAZ consta dos autos (fls. 34/35), onde 

temos o seguinte texto:  
 



Após análise do pedido e da nova documentação apresentada, chegamos à 
conclusão que as atividades desenvolvidas pela empresa, somadas às 
demais atividades desenvolvidas por outras empresas do mesmo grupo 
econômico configuram atividades de operador logístico, fazendo, assim, jus 
ao benefício do LOGPRODUZIR.  
... 
Assim, diante das justificativas e documentação apresentadas, sugerimos 
tornar sem efeito a Portaria 106/2.009 – GSF e reativar o TARE nº 076/09 – 
GSF, com efeito retroativo à 19/05/2.016.  
 
É o parecer. 

 
O Despacho nº 4933/2016 – SRE adota o Parecer 275/16 (fls. 34/35) 

e encaminha o processo à Secretária da Fazenda com sugestão de atendimento do 
pedido feito pela empresa, nos exatos termos em que foi requerido.    

 
E por último, a Portaria nº 229/16 – GSF (fls. 37) tem o seguinte 

texto:  
 
 RESOLVE 
 
Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 106/2016 – GSF e reativar o Termo 
de Acordo de Regime Especial – TARE nº 076/09 – GSF, firmado com a 
empresa RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ/ 
sob o nº 10.213.051/0010-46 e no CCE sob o nº 10.432.409-0.  
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo, 
porém, efeitos a partir de 19 de maio de 2.016.  
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
Analisando o texto da Portaria acima aludida, percebe-se de forma 

clara e inequívoca a intenção do ato administrativo de dar efeito retroativo à mesma, 
anulando a Portaria que havia revogado o TARE 076/2009 – GSF. Isso significa que a 
situação jurídica é restabelecida aos mesmos moldes em que existia até 19 de maio de 
2016.  

 
Portanto, cabe ressaltar que a Portaria nº 229/2.016 – GSF, que 

anulou a Portaria 106/2.016 – GSF, teve efeito ex-tunc, ou seja, ao tornar sem efeito a 
portaria aludida (Portaria nº 106/2.016 – GSF), fez com que a realidade jurídica fosse 
como jamais essa última tivesse existido, tratando-se na verdade da figura jurídica da 
anulação.  Isso, como consequência do direito que assiste ao poder público de rever seus 
atos mediante provocação feita pelo sujeito passivo. 

 
O pedido formulado pelo sujeito passivo foi acolhido de forma 

completa e integral pela administração pública.  
 
Diante dessa realidade, toda a discussão encetada pelo julgador 

singular foi inútil, sendo estéril, pois a observância ou não dos requisitos para adoção do 
TARE 069/2.016 é matéria estranha ao CAT, sendo matéria de competência exclusiva do 
Secretário da Fazenda, mediante investigação por ele mesmo encetada, pois é quem tem 
competência legal para fazê-lo.   

 
SÍNTESE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O TRABALHO 

FISCAL.  



 
Em resumo, todos os fundamentos postos pelo auto se fragilizam 

diante de tudo o que aconteceu. Vejamos cada um deles.   
 

                               No contexto histórico dos fatos acima narrados, o controle da 
legalidade do lançamento em voga passa necessariamente pela análise da subsistência 
da motivação do lançamento, e para tanto, mister se faz levar em consideração três 
possíveis fundamentos distintos que poderiam servir de espeque para a sustentação do 
procedimento fiscal. 
 

O primeiro encontra-se assinalado no próprio histórico do auto de 
infração, teria havido utilização indevida do crédito outorgado previsto no TARE n.º 
076/2009-GSF. Nesse diapasão, consideremos que o aproveitamento indevido do referido 
benefício tenha se dado por descumprimento de condições estabelecidas no Termo 
de Acordo.  

 
As condições para a fruição do benefício e a caracterização de sua 

utilização de forma irregular estão elencadas nas cláusulas quinta e sexta do TARE 
076/09 – GSF (fls. 51/56), e se encontram a seguir transcritas: 

 
Cláusula quinta. A fruição dos benefícios de que trata este termo de acordo 
está condicionada também a que a ACORDANTE contribua com o 
montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de crédito outorgado 
utilizado no mês, distribuído da seguinte forma:  
 
I – 2% (dois por cento) para o Programa Bolsa Universitária; 
 
II – 1% (um por cento) para o FUNPRODUZIR; 
 
III – 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Saúde – FUNESA, para 
atendimento de despesa com a recuperação de dependente químico.  
 
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto nesta cláusula, devem 
ser observados os seguintes procedimentos:  
 
I – A Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do Produzir – 
CD/PRODUZIR – deve emitir os respectivos boletos bancários, para que a 
empresa beneficiária proceda aos recolhimentos dos valores, na forma 
previstano caput desta cláusula; 
 
II – nos boletos bancários de contribuição devem constar o número da 
parcela utilizada, o mês e o ano a que se referem, e as seguintes 
especificações:  
 
a) Títulos das contas correntes – BOLSA UNIVERSITÁRIA/OVG, 
FUNPRODUZIR/Secretaria de Indústria e Comércio e Fundo Especial de 
Saúde – FUNESA; 
 
b) Número das contas correntes e das agências bancárias; 
 
II – a empresa beneficiária deve entregar à Secretaria Executiva do 
CD/PRODUZIR, até o dia 25(vinte e cinco) de cada mês, as vias dos 
boletos bancários quitados e cópia da folha correspondente do livro 
Registro de Apuração do ICMS. 

 



Por outro lado, as situações onde se veda a utilização do benefício 
estão arroladas na cláusula sexta, cujo texto é a seguir transcrito:  

 
Cláusula sexta. Os benefícios previstos neste termo de acordo não se 
aplicam:  
 
I – à operação ou à prestação de serviço de transporte já contempladas 
com outra redução de base de cálculo ou concessão de crédito outorgado, 
sendo facultada a opção pelo benefício mais favorável;  
 
II – à operação com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e 
outras mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da 
Fazenda. 

 
Portanto, não resta provado nos autos qualquer transgressão 

cometida pela empresa em relação ao que está posto como condição para usufruir o 
benefício ou que prove a sua utilização de forma indevida.   

 
Evidencia-se que ser qualificado como OPERADORA LOGÍSTICA 

não é condição para a fruição do benefício constante do TARE, é sim condição sine qua 
non e primária para fazer jus ao benefício fiscal que posteriormente enseja a celebração 
do TARE. Logo, não se pode falar que a empresa descumpriu condição constante do 
TARE. 

 
O segundo fundamento que poderia justificar a autuação, e mais 

frágil ainda, consiste na argumentação de que no momento em que o auto de infração 
foi lavrado o Termo de Acordo estava revogado, logo não havia TARE em vigor apto a 
respaldar a utilização do benefício fiscal pelo contribuinte. Ora, a mesma autoridade 
competente que promoveu, em 19/05/2016, a revogação do TARE, promoveu sua 
restauração, posteriormente à autuação, em 06/10/2016, com efeito retroativo, 
reconhecendo evidente e inequivocamente que os fundamentos utilizados para aquela 
revogação insubsistiam. 

 
O terceiro e derradeiro fundamento, diz respeito ao argumento de 

que a empresa não faria jus ao gozo do benefício, independentemente de o TARE 
encontrar-se suspenso temporariamente, pelo fato de que exercia atividade de 
transporte de carga isoladamente, consoante descrito no texto complementar do 
auto de infração, enquanto o benefício fiscal em tela está condicionado ao exercício 
conjunto das atividades de logística, agenciamento e armazenamento de cargas e 
transportes de mercadorias, própria ou de terceiros. 

 
Na nossa análise o fundamento acima também não prospera. A 

Portaria n.º 229/2016, de 06/10/2016, que procedeu à reativação do TARE, com efeito 
retroativo, reprise-se, ancora-se nos argumentos contidos no Parecer n.º 275/2016-GTRE, 
anexado às fls. 34/35, o qual, após análise de toda a documentação anexada pelo 
contribuinte ao seu pedido reconsideração dequeloutra Portaria, n.º 106/2016-GSF, assim 
concluiu: “(...) após a análise do pedido e da nova documentação apresentada, 
chegamos à conclusão que as atividades desenvolvidas pela empresa, somadas às 
atividades das outras empresas do mesmo grupo econômico configuram atividades 
de operador logístico (lei n.º 14.244/2012, art. 2º, II)”.  

 
De fato, a Lei n.º 14.244/2002, em seu art. 2.º, inciso II, concede às 

empresas que exerçam atividade de transporte de cargas o direito de usufruir do crédito 
outorgado do LOGPRODUZIR de até 73% do saldo devedor apurado ao final de cada 



mês. O benefício é concedido para as empresas que, diretamente OU POR MEIO DE 
EMPRESAS PERTECENTES A SEU GRUPO, operem cumulativamente no segmento de 
logística, transporte rodoviário ou aéreo, agenciamento de cargas e armazenamento de 
mercadorias.  

 
Portanto, se o fisco entende que o sujeito passivo não cumpre as 

condições necessárias para gozar desse benefício fiscal, que perceba que o mesmo foi 
materializado através de TARE regularmente celebrado entre o sujeito passivo e a 
Secretaria da Fazenda.  

 
Para que essa situação seja alterada é necessário que o fisco 

encaminhe ao próprio secretário parecer no sentido de que essa realidade da 
inobservância da condição resta provada, e que o TARE deve ser revogado. Se entender 
pertinente, o próprio secretário deve promover a sua revogação, caso contrário, as coisas 
permanecem como da mesma forma.   

 
Havendo concordância em relação à impossibilidade do gozo do 

benefício, cabe ao Secretário da Fazenda a publicação de Portaria revogando o TARE em 
vigor. Nesse caso, o efeito de tal iniciativa deve ser ex-nunc, ou seja, só surte efeito a 
partir da revogação do TARE.  

 
Em relação às irregularidades que disseram respeito à possível 

aproveitamento de crédito presumido acima do percentual de 20% estabelecido em lei, 
resta provado, através da planilha acostada pelo sujeito passivo (fls. 39/40), que na 
verdade tratava do crédito apontado pelo LOGPRODUZIR. Ou seja, se essa questão for 
ultrapassada, não restaria nenhuma diferença a ser exigida do sujeito passivo.  

 
CONCLUSÃO 

 
Diante de tudo o que foi posto, deixo de apreciar a preliminar 

suscitada pelo polo passivo pelo motivo já exposto, observância do Art. 18, § 2º e 3º do 
Decreto 6.930/09, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, para reformar a 
decisão singular e julgar improcedente o auto de infração.” 

 
No caso, portanto, a Fazenda Pública, ao apresentar recurso para o 

Conselho Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Pela análise dos autos, feita em linhas anteriores, vê-se que no 
recurso não se cumpriu quaisquer das condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado ser inadmitido, posto que os 
pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, consequentemente 
mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00491/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pela Fazenda Pública. Acolhimento. Mantida 
a decisão cameral que julgou improcedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido pagamento do ICMS na importância de R$ 29.170.819,18 (vinte e nove 
milhões, cento e setenta mil, oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos), em razão 
da escrituração indevida de valores, a título de crédito, em decorrência da utilização 
irregular de crédito especial para investimento previsto no TARE n.º 076/2009-GSF. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

 
Na descrição complementar da ocorrência consta, como infração, o 

“aproveitamento de crédito indevido do programa LOGPRODUZIR. O contribuinte 
exerce somente a atividade de transporte. Inciso II do segundo parágrafo do artigo 
2º, do decreto 5.835/1997: ‘Os benefícios do LOGPRODUZIR  não se aplicam às 
atividades a seguir arroladas, quando exercidas isoladamente: I – agenciamento e 
armazenamento de cargas. II – transporte”. A título de infração II, assinala o 
“aproveitamento de crédito presumido acima de 20% previsto na legislação para 
ICMS de transportes”. 

 
São citados como infringidos o Código Tributário Estadual (Lei n.º 

11.651/91), artigos 2º, V e 58, § 3.º, II, todos da Lei n.º 13.194/97; e o artigo 86 do RCTE 
(Decreto n.º 4.852/97). Foi proposta a penalidade prevista no Artigo 71, IV “a” do CTE.  

 
Houve arrolamento do seu sócio, André Fernando Rossetti, na 

qualidade de solidário, sob a alegação de ter determinado a execução do ilícito tributário 
apontado, uma vez que era o administrador da empresa no momento da ocorrência do 



fato gerador, o que vem a ser confirmado no contrato social apresentado na defesa do 
outro PAT citado, n.º 4 0116023 936 60 (fls. 72), cláusula quinta. 

 
Instruem os autos, além da inicial e de outros, os seguintes 

documentos: descritivo Complementar de Ocorrência (fls. 3); detalhamento do Crédito 
Tributário (fls. 4/7); identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 8); Auditoria Básica do 
ICMS (apuração do contribuinte, apuração de ofício, conclusão, demonstrativos auxiliares 
de créditos indevidamente escriturados e demonstrativo auxiliar de estornos de crédito) 
(fls. 09/46).  

 
Regularmente intimada a empresa autuada (fls. 50/51) e o sujeito 

passivo solidário (fls. 47/49), ambos compareceram através de impugnação conjunta (fls. 
54/90), cujo pedido único é de improcedência, nos termos a seguir elencados.  

 
Alegam os ocupantes do polo passivo que a fiscalização está 

equivocada no tocante à INFRAÇÃO I, apropriação indevida de crédito outorgado de 
LOGPRODUZIR, e que ela atende plenamente às exigibilidades para fruição do benefício, 
conforme determinado na Lei n.º 14.244/2002 (lei que institui o LOGPRODUZIR), Art. 1.º, 
§§ 2.º e 3.º, pois, em que pese não efetuar no território goiano sozinha todas as atividades 
exigidas, ou seja, logística, transporte rodoviário ou aéreo, agenciamento de cargas e 
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros, o grupo de sociedades a que 
pertence conta com outras duas empresas, a saber, RG SERVICE AUTOMOTIVA LTDA. 
(espelho dos dados cadastrais, fls. 258 e 259) e TRANSPORTES GABARDO LTDA. 
(espelho de dados cadastrais, fls. 260 e 261), que lhe complementam nessas tarefas, 
utilizando-se do permissivo nestes termos, constante da mesma lei, em seu Art. 2.º, II. 

 
Cita, inclusive, com base na argumentação acima, que a empresa 

obteve a reativação retroativa do seu TARE, revogado de ofício quando da ocasião da 
fiscalização que levou à lavratura desses dois autos de infração conexos. Com essa 
mesma razão, pede a improcedência do presente auto de infração.  

 
Foi citado também erro na acusação fiscal sobre apropriação a maior 

do que a devida de crédito presumido de 20% sobre o total de seus débitos operacionais 
(em substituição a todos os seus créditos operacionais), nos termos do art. 64, inc. I, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual.   

 
Explica que o montante excedente do crédito presumido é 

efetivamente o crédito outorgado de LOGPRODUZIR que deixou de ser indicado no 
campo apropriado, e, como tal, redunda na mesma situação dos meses cuja reclamação 
foi relativa a esse crédito outorgado. 

 
Fazem anexar os seguintes documentos: documentos da empresa 

(fls. 61/82); cópia de Parecer nº 275/2.016 GTRE (fls. 84/85); cópia do Despacho nº 
4933/2.016 (fls. 86); cópia da Portaria nº 229/2.016 (fls. 87) e planilha demonstrativa de 
ausência de prejuízo ao erário – existência de erro de código apenas (fls. 89/90).  

 
Em complemento é anexada ainda neste feito cópias de documentos 

extraídas do processo n.º 201500004064214 (fls. 94/311). 
 
Decisão singular (fls. 312/327) rejeita todos os argumentos 

expendidos na peça defensória e foca seu conteúdo na apreciação da situação de fundo 
dessa discussão, que diz respeito à satisfação ou não por parte do sujeito passivo dos 
requisitos exigidos pela lei que instituiu o tal benefício objetado pelo fisco.  



 
Acolheu o argumento da defesa de que inocorreu crédito presumido 

aproveitado acima do percentual de 20%, explicando que em realidade a infração do tipo II 
se refere de fato ao crédito outorgado oriundo do benefício do LOGPRODUZIR que deixou 
de ser colocado no lugar certo dentro da escrituração da empresa autuada.   

 
Deixou de apreciar os argumentos postos pela defesa que disseram 

respeito à restauração do TARE com efeito retroativo, conforme determinação da Portaria 
de nº 229/16 – GSF (fls. 257).   

 
Finaliza entendendo que o auto de infração é procedente na íntegra.  
 
Irresignados com a decisão singular, o sujeito passivo principal e o 

solidário ANDRÉ FERNANDO ROSSETI oferecem recurso voluntário (fls. 291/310) em 
peça conjunta, repetindo exatamente todos os argumentos postos na fase inicial. 

 
Além das questões de mérito, a peça recursal pugna a retirada da 

lide do solidário ANDRÉ FERNANDO ROSSETI. Ao final argui insegurança na 
determinação da infração e postula a improcedência do auto de infração.  

 
Faz anexar, dentre outros, os seguintes documentos: Parecer nº 

275/2.016 – GTRE (fls. 363/364) que foi favorável ao pedido de reconsideração feito pela 
empresa em relação ao TARE nº 076/09 – GSF; Despacho nº 4933/2.016 – SRE (fls. 365), 
que adota o Parecer nº 275/2.016 – GTRE, e encaminha tal documento para a Secretária 
da Fazenda, com sugestão de atendimento do pedido de reativação feito pelo sujeito 
passivo; Portaria nº 229/2.016 – GSF (fls. 366), que atende ao pedido feito pela empresa 
que reativa de forma retroativa o TARE Nº 076/09 – GSF. Anexa outros documentos que 
atestam as atividades da empresa. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 674/2017 (fls. 549 a 562), rejeitou o pedido de diligência 
solicitado pela representante da Fazenda Pública. Em decisão unânime, deixou de 
apreciar preliminar de nulidade da peça básica e o pedido de exclusão do sujeito passivo 
solidário da lide, em face da decisão em relação ao mérito ser favorável ao sujeito passivo, 
conforme disposto no art. 18, §§ 1° e 2° do Decreto n° 6.930/09. Quanto ao mérito, em 
decisão unânime, conhece do recurso, dá-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, alínea 

“b”, itens 1 e 2, da Lei n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 564 
a 567), pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, 
argumentando que os Conselheiros integrantes da Terceira Câmara deste Conselho, em 
equivocada análise, concluíram pela improcedência do lançamento sob o argumento de 
que o restabelecimento do TARE n° 79/2009 em 06/10/2016, data posterior a presente 
autuação, com efeito retroativo a 19/05/2016, data de sua revogação, restituindo assim a 
situação jurídica anterior, tornou improcedente a exigência fiscal. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 573 a 582). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Superior, acolhida unanimemente pelos meus pares, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 674/2017 (fls. 549 a 562), reformou a sentença singular e 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, com fundamento no art. 41, II, alínea “b”, itens 1 

e 2, da Lei n° 16.469/09, a seguir reproduzido, apresentou recurso para o Conselho 
Superior, pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento, 
argumentando que os Conselheiros integrantes da Terceira Câmara deste Conselho, em 
equivocada análise, concluíram pela improcedência do lançamento sob o argumento de 
que o restabelecimento do TARE n° 79/2009 em 06/10/2016, data posterior a presente 
autuação, com efeito retroativo a 19/05/2016, data de sua revogação, restituindo assim a 
situação jurídica anterior, tornou improcedente a exigência fiscal. 

 
Lei n° 16.469/09, Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto 
à decisão cameral:  
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
A norma citada pela recorrente como fundamento para cabimento do 

recurso (Lei n° 16.469/09, art. 41, II, “b”, itens 1 e 2) diz: “Cabe recurso para o Conselho 
Superior, quanto à decisão cameral unânime inequivocamente contrária a disposição 
expressa da legislação tributária estadual e prova inconteste, constante dos autos à época 
do julgamento cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão”. 



 
Analisando o recurso, não vejo nele nenhuma demonstração de 

contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual ou de prova 
constante do processo, limitando-se a recorrente a falar de pedido de diligência rejeitado 
no julgado cameral e do benefício concedido pelo TARE n° 076/2009-GSF. 

 
Também não vejo na decisão de improcedência do auto de infração 

proferida pela Terceira Câmara deste Conselho no Acórdão n° 674/2017 (fls. 549 a 562) 
nenhuma contrariedade a disposição expressa da legislação tributária estadual, bem como 
a prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implicasse 
em reforma parcial ou total da decisão. Referida decisão não afrontou à legislação 
tributária, muito menos a prova que implicasse em sua reforma, tendo sido devidamente 
fundamentada, por isso, transcrevo aqui integralmente o VOTO do Acórdão n° 674/2017 
recorrido: 

 
“Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo por ter omitido pagamento de ICMS decorrente da apropriação indevida de crédito 
outorgado (e não “crédito especial para investimento”, equivocadamente descrito no 
histórico do auto de infração) do LOGPRODUZIR, tendo em vista que a empresa exerce 
somente atividade de transporte, e também por ter aproveitado crédito presumido acima 
dos 20% legalmente permitido. 

 
De início, no que que tange à arguição de insegurança na 

determinação da infração, deixo de apreciá-la pois a decisão de mérito é proferida, à 
unanimidade de votos, no sentido da improcedência do lançamento.  

 
Assim, à luz do que estatui o Regimento do Conselho Administrativo 

Tributário em seu artigo 18, §§ 1º e 2º (Decreto n.º 6.930/09), cujo texto é transcrito a 
seguir:  

 
Art. 18. ... 
 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  
2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de votos. 
 

Quanto ao mérito, afigura-se imprescindível o destaque de pontos 
relevantes ao deslinde da presente questão. 

 
Antes, porém, com referência ao segundo motivo da autuação, i. e., o 

“aproveitamento de crédito presumido acima dos 20% previsto na legislação para o ICMS 
de transportes”, consoante consignado na “descrição complementar da ocorrência”, o 
julgador singular consignou em sua decisão, às fls. 314, nos itens “3” e “4”, que:  

 
(...) 3. A Infração II, apropriação indevida de crédito presumido além 
do montante de 20% sobre os débitos operacionais, decorreu 
efetivamente de erro material por ser lançado englobadamente com 
esses créditos, os créditos outorgados de Logproduzir, tratando-
se, efetivamente, de ser a mesma matéria apontada na Infração I.  
4. Uma vez que reduzida a reclamação à Infração I, a lide resume-se 
ao conflito sobre ter ou não a empresa impugnante direito ao gozo 
de Logproduzir (...). 



 
Assim, restando descaracterizada a infração I, concernente a 

suposto aproveitamento em excesso do crédito presumido, e tendo a referida decisão sido 
submetida à apreciação da Representação Fazendária, a qual anuiu com o seu inteiro 
teor, consoante evidencia o Despacho n.º 178/2017-GERF, anexado às fls. 328, patente 
que se operou a preclusão quanto ao tema tem tela decidido, nos termos do disposto no 
art. 40, § 2º, da Lei n.º 16.469/2009 c/c art. 507 do Código de Processo Civil. 

 
Dirigindo-me ao mérito da acusação fiscal, assinalo que o histórico 

dos fatos narrados nas peças de defesa apresentadas pelo sujeito passivo guarda perfeita 
exatidão e sintonia com os elementos de provas colacionados neste feito pelas partes.  

 
Com fundamento no art. 3º e nos incisos I e II do art. 8º, ambos do 

Decreto nº 5.835, de 30 de setembro de 2003, foi celebrado, em 19/06/2009, entre a 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a empresa autuada – RG LOG LOGÍSTICA 
E TRANSPORTE LTDA. – o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n.º 79/2009, 
visando à implementação do incentivo de Apoio à Instalação e Expansão de Empresas 
Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no Estado de Goiás. 

 
Num primeiro momento, o trabalho do fisco, cujo pontapé inicial foi a 

manifestação da Coordenação de Serviços da Gerência de Auditoria e Varejo esposada 
nos documentos anexados às fls. 95/98 e 123/126, consistiu em verificar se o sujeito 
passivo satisfazia os requisitos exigidos para a fruição do benefício fiscal do 
LOGPRODUZIR, à luz do que estatui a Lei n.º 14.244/2.002. 

 
A conclusão, naquele momento, foi no sentido de que a filial goiana 

da empresa RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. qualificava-se apenas como 
transportador, logo não preenchia os requisitos dispostos na lei n.º 14.244/2.002, 
recomendando, consequentemente, a revogação do Termo de Acordo n.º 076/09-GSF 
firmado com o contribuinte, tendo em vista a utilização indevida do benefício fiscal do 
LOGPRODUZIR, o qual deve ser aplicado exclusivamente sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual de cargas. 

 
O texto do trabalho de investigação do fisco resultou na expedição do 

Despacho nº 110/2.016 – GEAV (fls. 121/122) que, em sua parte final, tem a seguinte 
redação:   

 
Assim, ante o exposto, encaminhamos para conhecimento e apreciação 
da Superintendência da Receita Estadual, no qual sugerimos a 
revogação do Termo de Acordo nº 076/2.009 – GSF, firmado com o 
contribuinte RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, CCE nº 
10.432.409-0, em face da inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º do 
art. 1º da Lei 14.244/2.002”  

 
Na sequência, na esteira do relatório produzido pela Gerência de 

Auditoria de Varejo e Serviços, foi exarado o Parecer nº 124/2.016 (fls. 127/131), no qual 
anota-se que, tendo em vista o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto nº 5.835, de 30 de 
setembro de 2003, que regulamenta o LOGPRODUZIR, subprograma do PRODUZIR, a 
utilização do referido benefício fiscal está condicionada ao exercício conjunto das 
atividades de logística, agenciamento, armazenamento de cargas e transportes de 
mercadoria, própria ou de terceiros, portanto, estas atividades quando exercidas 
isoladamente não estão contempladas com o benefício fiscal do LOGPRODUZIR de que 
trata o art. 4º do mencionado decreto. Assim, a empresa em tela não preenchia os 
requisitos exigidos para sua caracterização como OPERADOR LOGÍSTICO, visto que a 



mesma exercia exclusivamente atividade isolada de transporte interestadual de cargas, 
descumprindo, portanto, o disposto no artigo 1º, §§ 2º e 3º da Lei n.º 14.244/2002. Eis 
abaixo a conclusão do citado parecer: 

 
Diante das justificativas apresentadas e em consonância com o 
Despacho nº 110/2.016 – GEAV, que acolhe o constatado em relatório 
fiscal, sendo, a inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º do Art. 1º da 
Lei nº 14.244/2.002, sugerimos a denúncia/revogação do TARE nº 
076/09 – GSF mediante a edição de Portaria, com consequente 
apreciação dos autos pela Secretaria de Estado da Fazenda. Em tempo, 
sugerimos, também, a posterior revogação da Resolução nº 1.103/06 – 
CE/ PRODUZIR, pois com a revogação do Termo de Acordo perderá o 
efeito pretendido. É o parece.”   
 

Em seguida, o Despacho nº 2.250/2.016 – SRE (fls. 132)  adota o 
Parecer nº 124/2.016 – GTRE e sugere atendimento ao pedido de revogação do TARE nº 
076/2.009 – GSF.  

 
Por derradeiro, há a edição da Portaria nº 106/2.016 – GSF (fls. 133), 

em 19/05/2016, que revoga o TARE 076/2.009 – GSF, com a justificativa de que o sujeito 
passivo não preenchia os requisitos necessários para fazer jus ao gozo do benefício do 
LOGPRODUZIR, que até então vinha usufruindo.  

 
O TARE nº 076/2.009 – GSF foi, portanto, revogado por 

inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei n.º 14.244/2002. 
 
Em 23/08/2016 o procedimento fiscal é levado a efeito, culminando 

com a lavratura do auto de infração em debate, cujo cerne da acusação fiscal é a 
utilização indevida de valores a título de crédito, em decorrência da utilização irregular do 
crédito outorgado do LOGPRODUZIR previsto no TARE n.º 076/2009-GSF. Na descrição 
complementar da ocorrência consignou-se: “o Decreto n.º 5.835/97, art. 2º, §2º, inc. II, 
exclui do benefício a atividade de transporte quando exercido isoladamente”. 

 
Em 29/09/2016, a recorrente apresentou “pedido de reconsideração 

da revogação do TARE n.º 076/09-GSF, por meio da Portaria n.º 106/2016-GSF”, 
consoante se observa às fls. 146/146/152 deste feito. 

 
Em resposta ao pedido formulado pela empresa, foi elaborado o 

Parecer n.º 275/2016-GTRE, às fls. 304/305, datado de 06/10/2016, consignando que:  
 
Após a análise do pedido e da nova documentação apresentada, 
chegamos à conclusão que as atividades desenvolvidas pela 
empresa, somadas às demais atividades desenvolvidas por outras 
empresas do mesmo grupo econômico configuram atividades de 
operador logístico, fazendo, assim, jus ao benefício do 
LOGPRODUZIR.  
(...) 
Assim, diante das justificativas e documentação apresentadas, 
sugerimos tornar sem efeito a Portaria 106/2.009 – GSF e reativar o 
TARE nº 076/09 – GSF, com efeito retroativo à 19/05/2.016 

 
O Despacho nº 4.933/2016 – SRE adota o Parecer n.º 275/16 (fls. 

306) e encaminha o processo à Secretária da Fazenda com sugestão de atendimento do 
pedido feito pela empresa, nos exatos termos em que foi requerido.    



 
Em decorrência da novel manifestação fazendária, procedeu-se à 

reativação do aludido TARE através da Portaria n.º 229/2016-GSF, datada de 06/10/2016, 
com efeito retroativo a 19/05/2016 (fls. 307), com o seguinte teor:  

 
RESOLVE 
 
Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 106/2016 – GSF e reativar o 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 076/09 – GSF, 
firmado com a empresa RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE 
LTDA, inscrita no CNPJ/ sob o nº 10.213.051/0010-46 e no CCE sob 
o nº 10.432.409-0.  
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo, porém, efeitos a partir de 19 de maio de 2016.   

 
A simples leitura do texto normativo acima transcrito revela, de forma 

irrefutável e clarividente, que o ato administrativo normativo consubstanciado na Portaria 
n.º 229/2016-GSF conferiu efeito retroativo à reativação do TARE n.º 076/2009 – GSF. 
Isso significa que a situação jurídica é restabelecida ao status quo ante existente na data 
de 19 de maio de 2016.  

 
No delineamento dos fatos acima narrados, o controle da legalidade 

do lançamento em voga passa, necessariamente, pela análise da subsistência da 
motivação do ato administrativo que resultou na lavratura do auto de infração e, para 
tanto, mister se afigura levar em consideração três possíveis fundamentos distintos que, 
em tese, poderiam justificar a autuação e sua consequente manutenção, a saber: 
primeiro) inobservância de condições/requisitos estabelecidos no próprio Termo de 
Acordo, segundo) inexistência de TARE no momento da lavratura do auto de infração e, 
terceiro) constatação pela fiscalização de que a empresa exercia atividade de transporte 
de carga isoladamente, consoante descrito no texto complementar do auto de infração.  

 
Nesse cenário, urge que apreciemos os motivos acima destacados, 

tecendo as ponderações pertinentes acerca de cada um deles. 
 
Primeiro - assinala o histórico do auto de infração que houve 

utilização indevida do crédito outorgado do LOGPRODUZIR previsto no TARE n.º 
076/2009-GSF. Consideramos, pois, que o aproveitamento indevido do referido benefício 
tenha ocorrido por ter a empresa descumprido condições estabelecidas no próprio Termo 
de Acordo. 

 
Neste aspecto, evidencia-se que as condições para a fruição do 

benefício estão elencadas na cláusula quinta do TARE n.º 076/09–GSF, assim 
sintetizadas: 

 
Cláusula quinta. A fruição dos benefícios de que trata este termo de 
acordo está condicionada também a que a ACORDANTE contribua 
com o montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de crédito 
outorgado utilizado no mês, distribuído da seguinte forma:  
 
I – 2% (dois por cento) para o Programa Bolsa Universitária; 
 
II – 1% (um por cento) para o FUNPRODUZIR; 
 



III – 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Saúde – FUNESA, 
para atendimento de despesa com a recuperação de dependente 
químico.  
 
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto nesta cláusula, devem 
ser observados os seguintes procedimentos:  
 
I – A Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do Produzir – 
CD/PRODUZIR – deve emitir os respectivos boletos bancários, para que 
a empresa beneficiária proceda aos recolhimentos dos valores, na 
forma prevista no caput desta cláusula; 
 
II – nos boletos bancários de contribuição devem constar o número da 
parcela utilizada, o mês e o ano a que se referem, e as seguintes 
especificações:  
 
c) Títulos das contas correntes – BOLSA UNIVERSITÁRIA/OVG, 
FUNPRODUZIR/Secretaria de Indústria e Comércio e Fundo Especial 
de Saúde – FUNESA; 
 
d) Número das contas correntes e das agências bancárias; 
 
II – a empresa beneficiária deve entregar à Secretaria Executiva do 
CD/PRODUZIR, até o dia 25(vinte e cinco) de cada mês, as vias dos 
boletos bancários quitados e cópia da folha correspondente do livro 
Registro de Apuração do ICMS. 
 

A seu turno, a cláusula sexta grafa as operações em relação às quais 
é vedada a utilização do benefício, cujo texto está assim redigido: 

 
Cláusula sexta. Os benefícios previstos neste termo de acordo não 
se aplicam:  
 
I – à operação ou à prestação de serviço de transporte já contempladas 
com outra redução de base de cálculo ou concessão de crédito 
outorgado, sendo facultada a opção pelo benefício mais favorável;  
 
II – à operação com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e 
outras mercadorias e operações indicadas em ato do Secretário da 
Fazenda. 
 

A detida análise dos elementos de prova que instruem o 
procedimento fiscal não revelam ter havido qualquer transgressão pela empresa às 
cláusulas dispostas no Termo de Acordo acima destacadas, seja no que tange às 
condições estabelecidas para fruição do benefício seja no que concerne às operações em 
que o mesmo é vedado.   

 
Ressalte-se, outrossim, que o fato de ser o contribuinte qualificado 

como OPERADOR LOGÍSTICO não é condição estabelecida no texto do Termo de 
Acordo, é antes requisito essencial disposto na própria Lei n.º 14.244/02, que concede o 
benefício do crédito outorgado à empresa operadora de logística.  

 
Portanto, não restando comprovado violação às regras dispostas no 

texto do Termo de Acordo, não se pode falar em descumprimento do TARE, de modo que 
a autuação sob este fundamento se revela infundada. 



 
Segundo – diz respeito ao argumento de que no momento em que o 

auto de infração foi lavrado o Termo de Acordo encontrava-se revogado, logo, não havia 
TARE em vigor apto a respaldar a utilização do benefício fiscal pelo contribuinte. À toda 
evidência tal argumento também não prevalece, visto que a autoridade competente que 
promoveu, em 19/05/2016, a revogação do TARE procedeu à sua reativação, em 
06/10/2016, posteriormente à data de lavratura do auto de infração, com efeito 
retroativo à data de 19/05/2016, reconhecendo inequivocamente que os fundamentos 
utilizados outrora para a revogação da portaria pretérita insubsistiam. 

 
O fundamento em referência também não subsidia a manutenção do 

auto de infração sob análise.  
 
Terceiro – o derradeiro e mais consistente fundamento, diz respeito 

ao argumento de que a empresa não faria jus ao benefício do crédito outorgado do 
LOGPRODUZIR, não em virtude do descumprimento das cláusulas do TARE ou pelo fato 
deste encontrar-se revogado, mas sim em razão de que fora constatado pela fiscalização 
que a empresa  exercia atividade de transporte de carga isoladamente, consoante 
descrito no texto complementar do auto de infração, enquanto que o benefício fiscal 
em comento está condicionado a que o contribuinte exerça o conjunto das atividades de 
logística, agenciamento e armazenamento de cargas e transportes de mercadorias, 
própria ou de terceiros. 

 
Na nossa análise o fundamento em epígrafe também não prospera 

pelos motivos abaixo explicitados.  
 
A Portaria n.º 229/2016-GSF, de 06/10/2016, que procedeu à 

reativação do TARE n.º 076/09-GSF, com efeito retroativo, reprise-se, ancora-se nos 
argumentos contidos no Parecer n.º 275/2016-GTRE, anexado às fls. 84/85, o qual, após 
análise de toda documentação anexada pelo contribuinte ao seu pedido de 
reconsideração, assim concluiu: “(...) após a análise do pedido e da nova documentação 
apresentada, chegamos à conclusão que as atividades desenvolvidas pela empresa, 
somadas às atividades das outras empresas do mesmo grupo econômico configuram 

atividades de operador logístico (lei n.º 14.244/2012, art. 2º, II)”.  
 
De fato, a Lei n.º 14.244/2002, em seu art. 2.º, inciso II, concede às 

empresas que exerçam atividade de transporte de cargas o direito de usufruir do crédito 
outorgado do LOGPRODUZIR de até 73% do saldo devedor apurado ao final de cada 
mês. O benefício é concedido para as empresas que, diretamente OU POR MEIO DE 
EMPRESAS PERTECENTES A SEU GRUPO, operem cumulativamente no segmento 
de logística, transporte rodoviário ou aéreo, agenciamento de cargas e 
armazenamento de mercadorias. Eis a seguir o teor dos textos normativos acima em 
destaque: 

 
Lei 14.244/2002  
 
Art. 1.º Fica instituído o incentivo Apoio à Instalação e Expansão de 
Empresas Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no 
Estado de Goiás - LOGPRODUZIR, subprograma do Programa de 
Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR. 
 
§ 1º. O incentivo consiste na concessão de crédito outorgado do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 



Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, incidente sobre as prestações 
interestaduais de transporte realizadas pela empresa operadora de 
logística. 
 
§ 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se empresa operadora de 
logística a que opere no segmento de logística, inclusive com 
agenciamento de cargas e armazenamento, em território goiano, de 
mercadorias próprias ou de terceiros, destinadas à distribuição no País. 
 
§ 3º. Os benefícios desta Lei não se aplicam às atividades a seguir 
arroladas, quando exercidas isoladamente:  
 
I - agenciamento e armazenamento de cargas; 
 
II – transporte. 
 
Art. 2º O crédito outorgado do ICMS, para efeito de compensação com o 
ICMS devido pela empresa operadora de logística, pode ser autorizado 
pelo Chefe do Poder Executivo no valor equivalente aos seguintes 
percentuais, aplicados sobre o saldo devedor do ICMS decorrente das 
prestações interestaduais de serviço de transporte realizadas pela 
beneficiária no período: 
 
I - até 50% (cinqüenta por cento) para as empresas que operem no 
segmento de logística, inclusive com agenciamento de cargas e 
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros; 
 
II - até 73% (setenta e três por cento) para as empresas que, 
diretamente ou por meio de EMPRESAS PERTENCENTES A SEU 
GRUPO, operem cumulativamente no segmento de logística, 
transporte rodoviário ou aéreo, agenciamento de cargas e 
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros; 
 
III - até 80% (oitenta por cento) para as empresas mencionadas no 
inciso II cujo recolhimento de ICMS relativo às operações próprias ou 
por conta e ordem de terceiros for superior a R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais) por mês.”  

 
O Decreto n.º 5.835/2003 que, por sua vez, regulamenta o incentivo 

do LOGPRODUZIR, exige a celebração de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, 
nestes termos: 

 
Dec. 5.835/2003 
(...) 
Art. 5º O incentivo do LOGPRODUZIR somente pode ser concedido 
mediante termo de acordo de regime especial - TARE - celebrado com a 
Secretaria da Fazenda, no qual devem ser disciplinadas forma, limite e 
condições do benefício, dentre elas a fixação do valor mínimo mensal 
de arrecadação do ICMS pela beneficiária e do prazo de fruição. 

 
Extreme de dúvidas que a Lei n.º 14.244/2002, em seu artigo 2.º, 

inciso II, estendeu o alcance do benefício fiscal em discussão a grupos de sociedades 
operadores de logística de distribuição. 

 



Ressalte-se, outrossim, que a Secretaria da Fazenda, em 
manifestação esposada nos documentos anexados às fls. 84/87, reconhece que as 
atividades desenvolvidas pela empresa, somadas às atividades das outras empresas do 
mesmo grupo econômico, caracterizam-na como OPERADOR LOGÍSTICO.  

 
A manifestação em alusão serviu de espeque para que a autoridade 

competente, no caso o Secretário da Fazenda, editasse a Portaria n.º 229/2016-GSF, em 
06/10/2016, com efeito retroativo a 19/05/2016, declarando que a empresa signatária do 
TARE qualificava-se, desde a época da celebração do TARE n.º 076/09-GSF, em 
19/06/2009, como OPERADOR LOGÍSTICO. 

 
Ademais, há que se considerar, sobretudo, que o Parecer n.º 

275/2016-GTRE, anexado às fls. 304/305, bem como a Portaria n.º 229/2016-GSF (fls. 
307) foram editados em data posterior à de lavratura do auto de infração. 

 
Digno de registro, ainda, destacar que a manifestação contida no 

Parecer n.º 275/2016-GTRE, de 06/10/2016, que concluiu que as atividades 
desenvolvidas pela empresa, somadas às atividades das outras empresas do 
mesmo grupo econômico configuram atividades de operador logístico, nos termos 
do disposto no art. 2º, inciso II, da lei n.º 14.244/2012, não foi objeto de análise no 
relatório elaborado pela Coordenação de Serviços da Gerência de Auditoria e Varejo 
(às fls. 95/98 e 123/126), tampouco foi ventilado a título de fundamento ou motivação 
para a lavratura do auto de infração, repisando que o mencionado Parecer foi elaborado 
após a conclusão do trabalho empreendido pela GEAV e também posteriormente à data 
que o auto de infração foi levado a efeito. 

 
Neste diapasão, em última análise, eventual conclusão, no presente 

julgamento, no sentido de que o Parecer n.º 275/2016-GTRE e a Portaria n.º 229/2016-
GSF teriam se estribado em premissas equivocadas, ao declarar que a empresa se 
qualifica como OPERADOR LOGÍSTICO, implica conferir aos órgãos de julgamento deste 
Conselho Administrativo Tributário competência para examinar e controlar ato 
administrativo normativo expedido por autoridade competente, o que refoge à sua seara 
de atuação, delimitada e reservada  ao estrito controle da legalidade do lançamento 
tributário, nos termos do disposto no art. 3º, inciso II, da Lei n.º 16.469/2009. 

 
Em face do exposto, abstenho-me de apreciar a preliminar suscitada 

pelo polo passivo, em observância ao disposto no art. 18, § 2º e 3º do Decreto 6.930/09 e, 
no mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a decisão 
singular e julgar improcedente o auto de infração.” 

 
No caso, portanto, a Fazenda Pública, ao apresentar recurso para o 

Conselho Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Pela análise dos autos, feita em linhas anteriores, vê-se que no 
recurso não se cumpriu quaisquer das condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado ser inadmitido, posto que os 
pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, consequentemente 
mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 



Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00560/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais modelo 2 série D-1 de números 39451 a 39650, conforme declaração do 
contribuinte anexa. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 160,25 
por documento, perfazendo o total de R$ 32.050,00. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 71, inciso XX, alínea 
“a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 17/20. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 35/36, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

No recurso voluntário, o sujeito passivo volta a questionar a 
preliminar de nulidade da peça básica, com o entendimento de que quem deveria ser 
notificado do lançamento é a empresa sucessora, o que motiva a reforma a decisão 
singular ou a sua nulidade. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1683/2011 de fls. 45/48, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 



tornando nulo os autos a partir da intimação de fls. 08, inclusive, e todos os atos 
subsequentes, devendo retornar os autos ao NUPRE para intimação de um dos sócios 
administradores, constantes da cláusula sexta do contrato social, para que efetue o 
pagamento ou apresente impugnação em primeira instância. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
pugnando pela reforma da decisão cameral, por entender que a mesma contrariou todas 
as provas dos autos, expondo, de forma minuciosa, seus argumentos. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1879/2014 de fls. 57/62, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos a Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria. 

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

O sujeito passivo compareceu aios autos às fls. 74/75, apresentando 
Recurso ao Conselho Superior, defendendo que a empresa Drogaria Comercial 
Farmacêutica LTDA, foi adquirida pela Drogaria Santa Marta LTDA em 15/07/2007, 
conforme contrato social, portanto, a empresa Drogaria Santa Marta LTDA é sucessora da 
Drogaria Comercial Farmacêutica LTDA, inclusive, toda documentação fora entregue para 
a compradora, sendo assim, tal desaparecimento é  de responsabilidade da mesma, 
motivo pelo qual deve ser excluída a empresa autuada e notificada a sucessora sob pena 
de nulidade de todos atos subsequentes. Reafirma mais uma vez que não mais defende 
as empresas citadas, ficando nula a intimação enviada pelo correio e recebida pelo sindico 
do condomínio, motivo pelo qual deve ser intimada a empresa Drogaria Santa LTDA, que 
é responsável e sucessora da empresa autuada.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00561/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais modelo 2 série D-1 de números 55851 e 55880 e de números 55911 e 55924, 
totalizando 44 documentos, conforme declaração do contribuinte anexa. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 160,25 por documento, 
perfazendo o total de R$ 7.051,00. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 71, inciso XX, alínea 
“a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 17/19. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 34/35. 

No recurso voluntário, o sujeito passivo volta a questionar a 
preliminar de nulidade da peça básica, com o entendimento de que quem deveria ser 
notificada do lançamento é a empresa sucessora, o que motiva a reforma a decisão 
singular ou a sua nulidade. 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2281/2011 de fls. 44/46, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
tornando nulo os autos ao NUPRE para intimação de um dos sócios administradores, 
constantes da cláusula sexta do contrato social, para que efetue o pagamento ou 
apresente impugnação em primeira instância. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
pugnando pela reforma da decisão cameral, por entender que a mesma contrariou todas 
as provas dos autos, expondo, de forma minuciosa, seus argumentos. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita ao Recurso 
Fazendário, no qual requer a manutenção da decisão cameral, argumentando que a 
intimação foi endereçada para sócio já desligado da empresa, além do fato do mesmo ser 
apenas quotista. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1699/2014 de fls. 66/72, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria.  

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

O sujeito passivo compareceu aios autos às fls. 84/85, apresentando 
Recurso ao Conselho Superior, defendendo que a empresa Drogaria Comercial 
Farmacêutica LTDA, foi adquirida pela Drogaria Santa Marta LTDA em 15/07/2007, 
conforme contrato social, portanto, a empresa Drogaria Santa Marta LTDA é sucessora da 
Drogaria Comercial Farmacêutica LTDA, inclusive, toda documentação fora entregue para 
a compradora, sendo assim, tal desaparecimento é de responsabilidade da mesma, 
motivo pelo qual deve ser excluída a empresa autuada e notificada a sucessora sob pena 
de nulidade de todos atos subsequentes. Reafirma mais uma vez que não mais defende 
as empresas citadas, ficando nula a intimação enviada pelo correio e recebida pelo sindico 
do condomínio, motivo pelo qual deve ser intimada a empresa Drogaria Santa LTDA, que 
é responsável e sucessora da empresa autuada.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 



recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00562/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais modelo 1 série 1, no total de 378 documentos, conforme relação e declaração do 
contribuinte, ambas em anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$ 267,07 por documento, perfazendo o total de R$ 100.952,46. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
12.806/1995. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/07. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 18/20. 

O julgador singular considerou procedente o lançamento, conforme 
sentença de fls. 36/37. 

No recurso voluntário, o sujeito passivo volta a questionar a 
preliminar de nulidade da peça básica, com o entendimento de que quem deveria ser 
notificada do lançamento é a empresa sucessora, o que motiva a reforma a decisão 
singular ou a sua nulidade. 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2280/2011 de fls. 45/48, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
tornando nulo os autos a partir da intimação de fls. 08, inclusive, e todos os atos 
subsequentes, devendo retornar os autos ao NUPRE para intimação de um dos sócios 
administradores, para que efetue o pagamento ou apresente impugnação à primeira 
instância. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
pugnando pela reforma da decisão cameral, por entender que a mesma contrariou todas 
as provas dos autos, expondo, de forma minuciosa, seus argumentos. 

Em Contradita (fls. 60/61), o sujeito passivo pede a manutenção da 
decisão de nulidade declarada no acórdão cameral, alegando que a ex-sócia Rosa Maria 
da Silva Vasconcelos, não foi sócia-administradora, gerente, diretor ou equivalente, não 
tendo nenhuma responsabilidade pelo débito fiscal, nos termos do artigo 135, inciso III, do 
CTN, razão do pedido de nulidade da intimação e consequentemente da exclusão do seu 
nome. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1880/2014 de fls. 66/71, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria.  

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

O sujeito passivo compareceu aos autos às fls. 84/86, apresentando 
recurso ao Conselho Superior, defendendo que a empresa Drogaria Comercial 
Farmacêutica LTDA, foi adquirida pela Drogaria Santa Marta LTDA em 15/07/2007, 
conforme contrato social, portanto, a empresa Drogaria Santa Marta LTDA é sucessora da 
Drogaria Comercial Farmacêutica LTDA, inclusive, toda documentação fora entregue para 
a compradora, sendo assim, tal desaparecimento é de responsabilidade da mesma, 
motivo pelo qual deve ser excluída a empresa autuada e notificada a sucessora sob pena 
de nulidade de todos atos subsequentes. Reafirma mais uma vez que não mais defende 
as empresas citadas, ficando nula a intimação enviada pelo correio e recebida pelo sindico 
do condomínio, motivo pelo qual deve ser intimada a empresa Drogaria Santa LTDA, que 
é responsável e sucessora da empresa autuada. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 



tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 



situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00563/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais Modelo 1 série 1, no total de 807 documentos, conforme relação e declaração do 
contribuinte, ambas em anexo. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de 
R$ 267,07 por documento, perfazendo o total de R$ 215,525,49. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XVIII, alínea ‘a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
12.806/1995. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/07. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 18/20. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 36/37, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 41/43, no qual alega nulidade da sentença singular, por estar confusa e, 
no tocante ao mérito, a defesa restringiu ao pedido de improcedência do lançamento do 
crédito tributário. 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1681/2011 de fls. 47/49, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
tornando nulo os autos a partir da intimação de fls. 08, inclusive, e todos os atos 
subsequentes, devendo retornar os autos ao NUPRE para intimação de um dos sócios 
administradores, constantes da Cláusula Sexta do Contrato Social, para que efetue o 
pagamento ou apresente impugnação em primeira instância. 

Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 
Pleno, pedindo a reforma da decisão cameral, volvendo os autos à segunda instância para 
que seja apreciada toda a matéria. 

O sujeito passivo foi intimado para apresentar Contradita, porém não 
se manifestou a respeito.  

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1878/2014 de fls. 59/63, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda a matéria.  

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular de fls. 36/37, 
arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo compareceu aios autos às fls.75 e 76, 

apresentando Recurso ao Conselho Superior, defendendo que a empresa Drogaria 
Comercial Farmacêutica LTDA, foi adquirida pela Drogaria Santa Marta LTDA em 
15/07/2007, conforme contrato social, portanto, a empresa Drogaria Santa Marta LTDA é 
sucessora da Drogaria Comercial Farmacêutica LTDA, inclusive, toda documentação fora 
entregue para a compradora, sendo assim tal desaparecimento é de responsabilidade da 
mesma, motivo pelo qual deve ser excluída a empresa autuada e notificada a sucessora 
sob pena de nulidade de todos atos subsequentes. Reafirma mais uma vez que não mais 
defende as empresas citadas, ficando nula a intimação enviada pelo correio e recebida 
pelo sindico do condomínio, motivo pelo qual deve ser intimada a empresa Drogaria Santa 
LTDA, que é responsável e sucessora da empresa autuada.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  



Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  



À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00566/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração.  
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o ICMS no valor de R$ 5.210,17, multa e acréscimos 
legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter omitido saída de 
mercadorias tributadas no valor comercial de R$ 30.648,07, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2008 apurada em demonstrativo do movimento financeiro apresentado 
espontaneamente pelo contribuinte para celebrar acordo de parcelamento. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º e 141 do Decreto nº 
12.806/1995, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 11. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 18, pelo qual o julgador decidiu 
pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário pedindo uma revisão no processo, por não concordar com o valor nele cobrado. 
Pede também a redução do valor e maior prazo para quitar a dívida. 



A Quarta Câmara, por meio do Acórdão nº 989/2014 de fls. 25/28, 
decidiu, por unanimidade de votos, não acolher o pedido de revisão, solicitado pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Em seu recurso ao Conselho Pleno (fls. 34), o sujeito passivo alega 
que o imposto é alto por ser uma empresa de pequeno porte e solicita uma solução do que 
pode ser feito quanto à cobrança desse valor. 

Posteriormente, o sujeito passivo colaciona aos autos documentos 
de fls. 38/43. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação ao pedido de 
diligência e ao mérito, com o consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano 
a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 



 
Como se vê no Acórdão n° 989/2014 (fls. 25/28), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a conversão do julgamento em diligência, 
bem como, considerou procedente o auto de infração. 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas seguintes 
hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste constante do processo à 
época do julgamento, ou baseada em prova cuja falsidade seja comprovada, bem como, 
quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento. 

No caso vertente, observo que a empresa autuada não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringido os seus 
argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Sendo assim, concluo que não restou configurado o cumprimento 
dos pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pela 
empresa autuada.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00624/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art.41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.047,19 (dezoito mil 
e quarenta e sete reais e dezenove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo 
José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em exige em que o sujeito passivo 
é acusado de ter omitido saída de mercadoria no valor comercial de R$ 110.172,62 (cento 
e dez mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme comparativo 
entre as vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
conforme termo de apreensão n° 1100109194-8. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
na importância de R$ 18.729,35 (dezoito mil, setecentos e vinte nove reais e trinta e cinco 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
termo de apreensão que se encontram acostados ao processo, com escopo de instruí-lo 
em sua fase cognitiva.     

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 25, §1°, VI, 64, §2° e 66, Lei nº. 11651/91. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VII, "i", §9º, I da Lei 11651/91, com redação da Lei nº. 13446/1999 e 
art. 71, VII, "i", §9°, I, da Lei nº11651/91 c/ redação da Lei nº. 16241/2008.    

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

estruturado (fl. 03); termo de apreensão (fl. 04); notificação fiscal (fl. 05); relação de 
vendas realizadas no período de fevereiro/2008 à fevereiro de 2009 (fls. 06-29); ordem de 
serviço n° 6122/2010 (fls. 30-31); relatórios comparativos (fl. 32); registros de saídas (fls. 



33-55); registro de apuração de ICMS (fls. 56-81); cópias de notas fiscais (fls. 82-112).
  

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 113 e 

114. 
 
Impugnando o lançamento, fls. 117-119, o polo passivo alega que o 

detalhamento do crédito tributário diverge em alguns valores apurados e apresentados em 
relatório fiscal; que no mês de abril de 2008 o valor apresentado de diferença foi de R$ 
3.144,61, já no anexo estruturado o valor lançado foi de R$ 3.705,58. E no mês de junho 
de 2008, o valor do documento fiscal n° 127 de 07 de junho emitido foi no valor de R$ 
329,00, procedendo uma diferença na relação de vendas e consequentemente no anexo 
estruturado, repetindo no mês de janeiro de 2009. Com isso, requer a suspensão do auto 
de infração, a fim de que se regularize as divergências apresentadas.  Juntamente com as 
razões de impugnação foram trazidos aos autos os seguintes documentos: alteração 
contratual (fls. 120-125); cadastro nacional da pessoa jurídica, procuração, cópia da 
identidade (fls. 126-129).    

  
O julgador singular expede o Despacho nº. 123/2011-JULP, de fls. 

131, mediante o qual determina a realização de diligência junto à Delegacia Fiscal de 
Goiânia, a fim de que seja designado agente do fisco, para realização de diligência com o 
propósito de corrigir o levantamento nos termos apresentados, cuidando para uma 
adequada instrução probatória. Acompanha o Despacho os seguintes documentos: 
notificação fiscal (fl. 133); cópias de notas fiscais (fls. 134-142).   

  
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fl. 144, por meio 

do qual a autoridade fiscal revisora analisou os documentos emitidos e informa que: 1) o 
valor correto da diferença apurada no mês de abril/2008 é de R$ 3.044,61, pois devido a 
ilegibilidade da via fixa da nota fiscal n° 048, considerar-se-á o lançamento no livro de 
Registro de Saída de Mercadoria (R$ 328,00); 2) Em relação ao mês de junho/2008, 
afirma que os valores estão corretos conforme cópias das notas fiscais de saídas n° 127 
138, R$ 309,00 e R$ 430,00, respectivamente, estão de acordo com o que foi apurado; 3) 
As demais observações relativas às folhas 08, 37, 41, 49, 51 e 54, asseverou que estão 
de acordo com o que foi apurado.      

  
Intimada do teor da diligência 146 e 147, a impugnante não 

comparece ao processo, como demonstra a folha 148.    
  
Pela sentença nº. 399/2011-JULP, o julgador singular decide pela 

procedência em parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirma que feita a 
comparativo do valor das vendas com as notas fiscais emitidas, ficou comprovado que as 
vendas superaram as notas fiscais emitidas, daí a exigência do imposto e demais 
cominações citadas na peça inaugural; que a única alegação da defesa é erro no trabalho 
fazendário que foi confirmado em relação ao mês de 04/2008, sendo que o valor que 
consta do detalhamento do crédito tributário em R$ 3.705,58 deve ser reduzido para R$ 
3.044,61, pertencendo aos demais valores.      

  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documento de folha 152.  

  
Em grau de recurso voluntário, fls. 155 e 156, o polo passivo alega 

que em segunda análise das documentações apresentadas o sujeito passivo vêm de 
pronto informar e requerer, que conforme levantamentos, foram constatados que as 
vendas realizadas e divididas, seja em cheque e/ou cartão foram lançadas em duplicidade 



ou triplicidade. Ante o exposto, requereu a suspensão do auto de infração, a fim de se ver 
levantado os valores apurados em duplicidades ou triplicidades, a fim de não se ver 
majorado os valores e de conseqüência o imposto devido.   

 
Por meio do termo de juntada nº. 74/2014 –IICJUL, foi acostado ao 

processo, por solicitação do Conselheiro Edson Abrão da Silva o documento de fl. 159 que 
é uma cópia do registro do polo passivo no Simples Nacional.  

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral a Segunda 

Câmara deste conselho decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 106.159,93 (cento e seis mil, 
cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
18.047,19 (dezoito mil e quarenta e sete reais e dezenove centavos). 

 
Inconformado o sujeito passivo retorna ao processo, apresentando 

recurso a este Conselho Superior reiterando todos os argumentos expendidos nas fases 
anteriores. 

 
É o relatório 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos 
argumentos recursais a este Conselho Superior.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00652/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME 
QUANTO AO MÉRITO E PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki 
Missao,  Heli José da Silva e  Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de recolher ao Erário 
estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de óleos e/ou graxas 
lubrificantes (NCM 2710.19.31), produtos derivados de petróleo, relacionadas no item III-D 
do Apêndice II do Anexo VIII do Dec.4.852/97, sujeitos ao regime de substituição tributária, 
as quais foram remetidas à empresa C R DEALER DO BRASIL LTDA 
(CNPJ:02.101.902/0013-83), localizada no Estado de Goiás, através de diversas notas 
fiscais, de acordo com planilha anexa, no período de janeiro a abril de 2011, no valor total 
de R$748.330,96, sem o destaque do ICMS ST conforme cópias dos demonstrativos e 
documentos anexos. Ficando, portanto, o remetente, como substituto e/ou adquirente 
como solidário, obrigados ao recolhimento do ICMS-ST na importância de R$127.216,26, 
juntamente com as cominações legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário C.R Dealer do Brasil Ltda, nos 

termos do artigo 45, caput, da Lei 11.651/1991 c/c art.35 do anexo VIII do Dec.4.852/97. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 16). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.14 a 16). 
 
Houve impugnação em primeira instância, conhecida e não provida, 

conforme Sentença de nº3441/2016 – JULP, nas (fls.95 a 99). 
 
Da decisão, interpôs-se recurso voluntário.  



Mediante Acórdão nº326/2017, fls.126 a 132, a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo decide por rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo solidário, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por ilegitimidade ativa do 
Estado, arguida pelo solidário; rejeitou também a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo solidário, por cerceamento do direito de defesa e a preliminar de exclusão do 
solidário da lide. Quanto ao mérito, conheceu dos recursos, negando-lhes provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
As questões foram solvidas à unanimidade de votos.  
 
A decisão ficou assim ementada: 
 
“Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo solidário. 
Rejeitado. Preliminar de nulidade da peça básica, por ilegitimidade 
ativa do Estado, arguida pelo solidário. Rejeitada. Preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo solidário, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida pelo solidário. Rejeitada. ICMS - ST. Omissão de 
recolhimento do imposto. Procedente.  
1. Deve ser rejeitado o pedido de diligência, quando nos elementos 
normalizadores da lide não houver dúvida a ser dirimida;  
2. Quaisquer que sejam as preliminares arguidas, o seu acolhimento 
deve se ater a orientação contida em lei;  
3. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de forma 
convincente.” 

 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fls.133 a 138). 
 
Em recurso à presente fase de julgamento, o sujeito passivo solidário 

solicita a admissibilidade de sua peça, com fundamento no art. 41, II, “b”, 1 e 2 da Lei n. 
16469/09. 

Assera ser incabível a sua responsabilização por solidariedade nos 
autos, porquanto é o remetente a pessoa eleita como responsável por substituição para 
pagamento do tributo, estando a recorrente de plano excluída da relação jurídica com o 
Ente tributante. Não há, ademais, previsão legal para a sua responsabilização. Cita 
jurisprudência que entende pertinente à matéria.  

 
Aduz que a multa não poderia ser suportada pelo responsável 

solidário, pois a lei estadual prevê expressamente que este apenas pode ser 
responsabilizado pelo pagamento do tributo que, segundo a definição do CTN, excetua a 
sanção pecuniária (art.97, inciso V, do CTN). 

 
Nos mesmos moldes delineados nas instâncias anteriores, afirma 

que o Estado de Goiás padece de legitimidade para auferir o presente crédito tributário, 
uma vez que se o óleo lubrificante, ainda que adquirido de outra Unidade da Federação, é 
revendido para outro Estado, a este último caberá o imposto.  

 
Argui que a Recorrente havia solicitado diligência, a fim de que a 

Autoridade fiscal informasse se o óleo lubrificante adquirido fora ou não remetido a outro 
Estado da Federação, sem passar por qualquer processo de industrialização.  

 
É o relatório. 



 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. ” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 
por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 
sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A recorrente não aponta, objetivamente, 
qual dispositivo expresso da legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra 
quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  
Identicamente, não colaciona decisão cameral ou plenária divergente que justifique a 
apreciação de seu recurso. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00668/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu recolhimento de ICMS, em virtude de utilização indevida do benefício fiscal da 
redução da base de cálculo, previsto no art. 8º, VIII, do Anexo IX do RCTE, no período de 
setembro de 2015 a maio de 2016, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS omitido no 
valor de R$ 2.846.181,41 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e 
um reais e quarenta e um centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. O 
sujeito passivo se encontrava impedido de usufruir do referido benefício por deixar de 
recolher no prazo legal o ICMS normal mensal, referente aos meses de setembro de 2015 
a maio de 2016 e por possuir débitos inscritos em dívida ativa a partir de 09/03/2016. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da lei n° 11.651/91 c/c o art. 

1°, § 1°, I e I e § 1°-B do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97 e art. 86 deste, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, notificação 

fiscal, certidão de débito em dívida ativa – positiva, histórico da dívida ativa, relação de 
arquivos EFD utilizados na auditoria fiscal, relatório sintético de benefícios fiscais 
condicionados, demonstrativo de recolhimentos de ICMS normal, demonstrativos da 
auditoria básica do ICMS, recibo de entrega de relatórios digitais e mídia CD (fls. 6 a 30). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 56 a 65), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que, apesar do atraso, o valor devido a 
título de ICMS referente ao período auditado foi pago ao Fisco e que a Lei n° 19.280/2016 
convalidou a utilização de benefícios fiscais sem o devido recolhimento tempestivo do 
tributo e de contribuição ao fundo PROTEGE. 



 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 4925/2016 – JULP (fls. 87 a 90). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 97 a 

106), onde reitera o pedido e as alegações formuladas na impugnação, expostas 
anteriormente. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 771/2017 (fls. 117 a 122), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 41, II, “b”, 1, da 

Lei n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 128 a 137), pedindo a 
reforma da decisão cameral e a improcedência do lançamento, alegando que, atualmente, 
nada deve a título de ICMS ao fisco estadual no que se refere ao período sob debate 
nestes autos. Toda a dívida que existia referente a setembro de 2015 a maio de 2016 foi 
quitada. Aduz que apesar de ter havido atraso, houve o pagamento do débito. Argumenta 
que a legislação estabeleceu prazo para que o direito à convalidação fosse pleiteado pelo 
contribuinte e homologado pelo fisco. Entretanto, a ausência de requerimento formulado 
dentro do prazo estabelecido na legislação não impede o reconhecimento da 
convalidação. Sustenta que a ausência de requerimento e de homologação não pode 
justificar tratamento tão dispare entre dois contribuintes que indicaram na mesma falta, 
pagaram o valor devido dentro do prazo de 60 dias, cumpriram as demais condições e um 
deles ficar isento de qualquer outro pagamento, enquanto o outro, apenas por não ter 
formulado um pedido de homologação da convalidação dentro de um prazo totalmente 
exíguo estabelecido em lei que deveria ter tido um razoável período de vacatio legis, e não 
teve, resta uma dívida de 5 milhões de reais em aberto perante o fisco.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 



1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 

2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 771/2017 (fls. 117 a 122), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo cite o art. 41, II, “b”, 1, da Lei 

n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do recurso, não demonstrou ele, de forma 
destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00673/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extraviou as notas 
fiscais modelo 1 série 1, no total de 1217 documentos, conforme relação e declaração do 
contribuinte, ambas em anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$ 267,07 por documento, perfazendo o total de R$ 325.024,19. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 71, inciso XVIII, alínea 
“a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/07. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 18/20. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 36/37, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

No recurso voluntário, o sujeito passivo volta a questionar a 
preliminar de nulidade da peça básica, com o entendimento de que quem deveria ser 
notificada do lançamento é a empresa sucessora, o que motiva a reforma da decisão 
singular ou a sua nulidade. 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1682/2011 de fls. 46/48, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, 
tornando nulo os autos a partir da intimação de fls. 08, inclusive, e todos os atos 
subsequentes, devendo retornar os autos ao NUPRE para intimação de um dos sócios 
administradores, constantes da cláusula sexta do contrato social, para que efetue o 
pagamento ou apresente impugnação em primeira instância. 

A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
pugnando pela reforma da decisão cameral, por entender que a mesma contrariou todas 
as provas dos autos, expondo, de forma minuciosa, seus argumentos. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1877/2014 de fls. 58/62, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria.  

Intimado da decisão plenária, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo 
sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

O sujeito passivo compareceu aios autos às fls. 76/77, apresentando 
Recurso ao Conselho Superior, defendendo que a empresa Drogaria Comercial 
Farmacêutica LTDA, foi adquirida pela Drogaria Santa Marta LTDA em 15/07/2007, 
conforme contrato social, portanto, a empresa Drogaria Santa Marta LTDA é sucessora da 
Drogaria Comercial Farmacêutica LTDA, inclusive, toda documentação fora entregue para 
a compradora, sendo assim, tal desaparecimento é de responsabilidade da mesma, 
motivo pelo qual deve ser excluída a empresa autuada e notificada a sucessora sob pena 
de nulidade de todos atos subsequentes. Reafirma mais uma vez que não mais defende 
as empresas citadas, ficando nula a intimação enviada pelo correio e recebida pelo sindico 
do condomínio, motivo pelo qual deve ser intimada a empresa Drogaria Santa LTDA, que 
é responsável e sucessora da empresa autuada. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 



 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00676/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso para o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário - CAT. Acolhida. ICMS. Manutenção da decisão 
cameral  que julgou procedente em parte o auto de infração, 
adequando a penalidade para o art. 71, inciso IV-A do CTE. 
 
O recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral 
unânime, em que a parte não observar a determinação do art. 41, 
§ 1º, incisos I e II da Lei nº 16.469/2009, é liminarmente 
inadmitido na sessão de apreciação e julgamento do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.115,00 (trinta e oito mil, cento e 
quinze reais), adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo 
Fernandes de Melo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias por meio das notas fiscais elencadas na planilha anexa, com utilização 
irregular da isenção, pois não atendeu à condição de efetuar a transferência do valor 
correspondente à isenção do ICMS ao adquirente, mediante redução do preço da 
mercadoria, conforme reza art. 7°, XXXVII, "c", anexo IX do decreto 4852/97 e convênio 
87/02, cláusula primeira, dessa forma ficou impedido de usufruir do benefício fiscal. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 64.795,50 juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Intimados, fls. 25 a 31, o sujeito passivo se manifestou apresentando 

impugnação à Primeira Instãncia, fls. 34 a 37. 
 
Os solidários não se manifestaram, sendo lavrado o termo de revelia 

de fls. 44. 
 
Por meio de sentença n° 1169/2011, o julgador singular decidiu não 

acolher a alegação de nulidade processual, conhecer da impugnação, negando-lhe 
provimento e julgando procedente o auto de infração, fls. 46 a 49. 

 



Intimados, fls. 50 a 52, o sujeito passivo se manifestou apresentando 
recurso voluntário, fls. 56 a 59. 

 
Os solidários devidamente intimados não apresentaram recurso, 

sendo lavrado o termo de perempção, fls. 53. 
 
Mediante Despacho n°1053/2011, a Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário determinou o adiamento do presente julgamento, atendendo 
solicitação escrita da parte interessada, fls. 74. 

 
Na Resolução n° 194/2011, a Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário, decidiu converter o julgamento em diligência, fls. 76. 
 
Intimados, fls. 77 a 79, os sujeitos solidários recorrem, fls. 82 a 85. 
 
Na Resolução n° 039/2012, a Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário, resolveu remeter o processo para a SEPRE, para intimar o 
sujeito passivo, a tomar as providencias descritas neste documento, fls. 90 a 91. 

 
Intimados, fls. 92 a 95, o sujeito passivo se manifestou e apresentou 

os documentos determinados pela Resolução n° 039/2012, fls. 99. 
 
Por meio de Resolução n° 73/2013, a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, decidiu converter o julgamento em diligência e encaminha os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, fls. 107. 

 
Anexados os documentos, fls. 110 a 114. 
 
Intimados, fls. 116 a 119, o sujeito passivo e os polos passivos 

solidários se manifestaram com base a Resolução n° 73/13, fls. 122 a 125. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 

do Acórdão Cameral n° 958/2014, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por insegurança na determinação do auto de infração, e, no 
mérito, decidiu dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 28.115,00 
adequado a penalidade do art. 71, inciso IV-A, do CTE e rejeitar a exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide, fls. 133 a 139. 

 
Intimada a Fazenda Pública para se manifestar sobre a decisão 

proferida pela Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, ela acorda com o 
decidido cameral, fls. 141. 

 
Às fls. 142 a 145, o sujeito passivo opõe recurso ao Conselho Pleno 

do Conselho Administrativo Tributário, argui a preliminar de nulidade do auto de infração 
por insegurança da determinação da infração. Afirma que a permanecer esta questão de 
nulidade da peça básica, a empresa se vê diante de retroatividade tributaria, o que não 
tem previsão legal em nosso ordenamento jurídico, ao contrário, a lei tributaria é bastante 
severa, ao determinar que a lei nova somente retroage para beneficiar o contribuinte e 
nunca em sentido contrário. Cita-se o art. 150, III, alínea "a" da Constituição Federal, que 
consagra o princípio da irretroatividade tributaria, ao estabelecer que: "É vedado à União, 
aos Estados ao Distrito Federal e aos Munícipios cobrar tributos em relação a fatos 



geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado”.  

 
Tratando-se de lei que cria ou aumenta tributo, a regra da 

retroatividade é absoluta, ou seja, não comporta exceções. Contudo, está claro que o auto 
de infração está viciado, por ser evidente a insegurança jurídica na determinação da 
infração. Por isto, requer que seja a peça básica declarada nula conforme art. 20 da Lei 
n°16469/09.  

 
Argui que os auditores laboraram em erro, quando utilizaram a 

alíquota de 17% para todas as operações, conforme planilha que embasa o outo de 
infração. Afirmam que existem inúmeras operações com CFOP 5102 e 6102 que são 
mercadorias isentas e que foram contabilizadas para a apuração no auto de infração. 

 
Alegam que a defesa se prende no fato de as mercadorias vendidas 

pelo contribuinte e as condições de seus destinatários, não serem passiveis de 
recolhimento de impostos, em face da condição destes destinatários serem imunes à 
cobrança de tributo, pois o art. 150, VI, § 2° da CF veda a cobrança de impostos destes 
adquirentes de mercadorias.  

 
Cita-se ainda que não se falam de impostos devidos aos entes 

federados, mas que, estes, ao adquirirem os produtos que termina (e que foram objeto de 
convênio) não serão taxados com impostos, e seus produtos ou serviços deverão ser 
pagos somente pelo valor liquido, sem qualquer imposto.  

 
A norma imunizante, no caso, é reconhecida pela doutrina e 

jurisprudência como de eficácia plena.  
 
Por fim, requerem a reforma da decisão proferida pela Câmara 

Julgadora do CAT para declarar a nulidade do auto de infração, e caso ainda subsista o 
entendimento de que o auto de infração se mantenha na cominação estabelecida, requer 
que seja determinada a confecção de novo cálculo sobre valor do ICMS devido, fls. 149 a 
157. 

 
Foram anexados documentos, fls. 165 a 182. 
 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 

 
De acordo com a permissibilidade do art. 41, inciso II da Lei nº 

16.469/2009, a oposição de recurso para o Conselho Superior do Conselho Administrativo 
Tributário somente é deferida, nos casos dispostos nesse artigo, que, neste caso, não 
alcança os objetivos do sujeito passivo, conforme fundamento: 

 
Com suporte na legislação processual, acolho a arguição de 

inadmissibilidade do recurso na parte em que trata das preliminares de nulidade da peça 
básica, por incompetência funcional e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelo 
sujeito passivo, e respaldo este voto de acordo com a disposição do art. 41, inciso II da Lei 
nº 16.469/2009, que transcrevo:  

  



Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral:  

[...] 

II - unânime:  

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

§ 2º O recurso ao Conselho Superior pode ser contraditado pela parte contrária.  

§ 3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria objeto de 
discordância. 

§ 4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos básicos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão cameral, 
o Conselho Superior poderá determinar a realização desta se entender necessária 
à solução da lide, devendo os autos do processo, após o cumprimento da 
diligência, retornar para nova apreciação de Câmara Julgadora. 

O recurso do contribuinte, oposto ao Conselho Pleno, na parte em 
que trata da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, não atende à determinação da legalidade prescrita no artigo transcrito no 
parágrafo passado, motivo pelo qual eu o inadmito. 

 
Observei, pela análise procedida na questão primeira, que ela não se 

enquadra na prescrição do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, motivo pelo qual, numa harmonia 
unânime de convencimento dos pares presentes na sessão de julgamento do processo, 
ela foi rejeitada, visto a consideração de que ela se apresenta destituída de pertinência 
para ser conhecida nesta instância administrativa.  

 
Compulsei os autos e verifiquei que a decisão cameral, por inteira, 

definiu a autuação por unanimidade de votos, tanto a preliminar supra, quanto o mérito da 
ação. Portanto, a decisão unânime, que não se enquadrar na regra do art. 41 da Lei nº 
16.469/2009, não comporta recurso ao Conselho Superior do Conselho Administrativo 



Tributário, ocorrência que suporta a confirmação da decisão proferida pela Câmara 
Julgadora contida no Acórdão da II CJUL nº 958/2014, fls.132/139, porém com a 
adequação da penalidade para o art. 71, inciso IV-A do CTE. 

 
 Pelo exposto e ao votar esta ação fiscal, decido acolher a arguição 

de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.115,00 (trinta e oito mil, cento e quinze reais), 
adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00687/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Exclusão dos solidários da lide. Preliminares 
arguidas pelas partes. Rejeição. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41,inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de exclusão dos sócios do polo 
passivo quando presentes os requisitos do artigo 45, inciso XII, 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade, pedido de diligência e 
ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários FÁBIO GONZAGA ALVES e MANOEL JOÃO ALVES, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, 
Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do imposto em face da escrituração indevida de valores a título de crédito 
constatada através de auditoria básica do ICMS e relativa a documentação fiscal de 
aquisição de mercadorias, tendo sido o imposto apropriado em valor superior ao que 
encontra-se destacado nos documento fiscais. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Após a decretação da revelia dos solidários Fábio Gonzaga Alves e 

Manoel João Alves, o sujeito passivo ingressa com peça impugnatória para requerer a 
exclusão destes da lide e arguir vícios relativos à insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, bem como no mérito, requerer a 
improcedência do feito.  

 
O ínclito julgador singular converte o feito em diligência e após o 

manifesto do revisor, ratifica a pretensão fiscal inicial com a manutenção dos solidários na  
condição de coobrigados.  



 
Cientificadas, as partes interpõem conjuntamente recurso cameral 

para requerer a realização de diligência, a inclusão do contador na lide na condição de 
solidário, rearguir as preliminares de nulidade por insegurança e cerceamento do direito de 
defesa, bem como a exclusão dos solidários da lide, e no mérito a reforma da decisão 
singular para considerar improcedente o auto de infração, moções essas todas rejeitadas 
pela câmara julgadora por unanimidade. 

 
Intimados, os sujeitos passivos interpõem recurso para o Conselho 

Superior para arguir a preliminar de exclusão dos solidários Fábio Gonzaga Alves e 
Manoel João Alves. Ponderam que o primeiro já havia desligado-se da empresa em 2013, 
(período de gestão relativo a 2011) e que ambos não praticaram nenhuma das condutas 
previstas no artigo 135 do CTN. 

 
Na sequência, reiteram a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração por considerarem que o autor do lançamento 
não é capaz de indicar quais notas fiscais estão escrituradas com erro, e que por tratar-se 
de microempresa não está obrigada à escrituração do Livro Registro de Entradas e para 
sustentar suas teses invocam julgados desta Corte. 

 
Em seguida, repisam a preliminar de nulidade da peça básica por 

cerceamento do direito de defesa e afronta ao devido processo legal, com o argumento de  
que por tratar-se de microempresa e estar proibida de escriturar o livro de entradas, que o 
agente fiscal não trouxe ao bojo do processo nenhum outro documento que não os 
levantamentos feitos com base neste livro. 

 
No mérito, argui o caráter confiscatório da multa por afrontar os 

princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco e por não 
reconhecer ter praticado a infração estampada na basilar, requer ao final a nulidade do 
feito, ou alternativamente a realização de diligência fiscal, ou na impossibilidade, a reforma 
da decisão anterior para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
V O T O 

 
 
O Recurso do Contribuinte ao Conselho Superior é apresentado em 

face do Acórdão Cameral, cujo julgamento foi à unanimidade em face de todos os 
quesitos, tanto na rejeição das preliminares como quanto à procedência do auto de 
infração, com exceção, quanto à exclusão dos solidários que fora por maioria na decisão 
cameral. 

 
O Art. 41 da Lei 16469/2009 determina  condições para o cabimento 

de recurso ao Conselho Superior, na hipótese de decisão cameral unânime, que haja 
decisão. Transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

I – não unânime. 

II - unânime: 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I-juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

II-demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 
Quanto aos pedidos dos Sujeitos Passivos relativos à sua exclusão 

do polo passivo, devo deles conhecer por tratar-se de decisão cameral por maioria de 
votos, porém devo rejeitá-los, pois que como gestores da empresa tinham conhecimento 
dos fatos e motivos da acusação fiscal, cuja prática, conforme se vê em outros autos de 
infração lavrados pelo Auditor Fiscal na mesma fiscalização, implicam em prática reiterada 
do modus operandi em outros dois exercícios. 

 
De fato, embora o sócio Fábio Gonzaga Alves tenha se desligado da 

empresa tão somente em 2013 e o período de gestão diz respeito ao ano de 2011, 
conclui-se que tanto este quanto o Sr. João Manoel Alves tinha e tem, respectivamente, 
conhecimento do andamento da administração da empresa e ambos devem ser mantidos 
na condição de solidários, ou de outra forma, como trata-se de prática indevida de 
aproveitamento de crédito maior do que o constante em documento fiscal e que não 
poderia passar despercebido dos gestores da empresa reiteradamente por três exercícios. 
Ademais, devo acrescentar que foram lavrados mais dois outros autos de infração 
relativos às mesmas práticas ocorridas nos exercícios de 2010 e 2013, motivos pelos 
quais devo mantê-los no polo passivo da lide.   

 
Dessarte, por unanimidade de votos, acolho a arguição de 

inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, arguida por este 
Conselheiro Relator, em face das preliminares de nulidade, pedido de diligência e mérito, 
por considerar não estar a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o 
auto de infração. E pelo mesmo quórum, rejeitar a preliminar de exclusão dos Srs. Fábio 
Gonzaga Alves e Manoel João Alves, do polo passivo da lide, arguida pelas partes.    

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00741/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 
 
1. Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral; 
 
2. É procedente o auto de infração, quando o sujeito passivo 
não elidir a acusação fiscal nele formalizada; 
 
3. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do 
art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração omitiu saída de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial 
de R$ 754.571,95, conforme comparativo entre as vendas realizadas e os documentos 
fiscais emitidos relativos a essas operações. Em consequência, fica sujeito à penalidade 
de 25% sobre o valor da omissão apurada, juntamente com os acréscimos legais, 
consoante demonstrativos e Termo de Apreensão anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.446/1999. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/91. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 98/128. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 170/172, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 179/207, no qual suscita, em preliminar, a nulidade da lide, por 
cerceamento do direito de defesa, por falta de sustentação fática, o que acarretou 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que nos dados constantes do 
HD do contribuinte constam informações que não correspondem a saídas reais de 
mercadorias, mas meras simulações em decorrência de treinamento de funcionários. 
Alega, ainda, que a fiscalização não comprovou a diferença apontada, que laborou com 
suposições e que não devolveu o livro de Registro de Saída de mercadoria, o que cerceou 
o seu direito de defesa. Alega, também, que o auto de infração foi lavrado fora do 
estabelecimento da autuada. No mérito, alega que a utilização das informações por meio 
de “recover”, não reflete a realidade das operações do sujeito passivo. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2071/2014, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

Em seu Despacho nº 362/2015 de fls. 229, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 
(fls. 230/237/264), alegando que o auto de infração é nulo, uma vez que carreou no 
sentido de tolher os princípios basilares presentes na Constituição Federal, tais como os 
princípios da ampla defesa e da legalidade. E ainda, tais nulidades, além de apontarem a 
afronta a lei, assumem cristalino viés de cerceamento de defesa, o que por si só já as 
tornam ilegais, e inclusive, as condiciona enquanto nulidades absolutas. Sustenta que o 
fisco utilizou a totalidade de dados já carregados pelo HD do contribuinte, porém, sem 
diferenciar aqueles que são reais daqueles que não fazem mais parte do HD, por motivos 
gerais, tais como manutenção, necessidade de formatação da máquina, dedicação da 
máquina para treinamento dos funcionários, dentre outros. Isso significa dizer que os 
dados utilizados pelo fisco, que, na visão deste, lhe geraria direito a crédito tributário 
considerável, na realidade, não são dados reais do banco de dados do contribuinte, mas 
sim, informações que já não fazem parte do mesmo. Sustenta também, que o programa 
aplicado anunciado, nomeado de "CYPHER" jamais fora utilizado pelo contribuinte, 
ademais, o ora impugnante desconhece, absolutamente, tal software e, ainda, tem plena 
ciência de que o mesmo não faz parte dos programas por ele utilizados. Aduz que a 
documentação fiscal, dentre eles o LRS, requerido pelo fisco, ainda não foram devolvidos 
ao contribuinte para que pudesse inclusive, gozar do intuito da ampla defesa.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 



Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

Como se vê no Acórdão n° 2071/2014 (fls.222/228), a Segunda 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente o auto de infração. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 



dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Prosseguindo em meu voto, cabe destacar, que a omissão de 
registro de saída de mercadorias apurada pela fiscalização tem a sua fundamentação 
fática perfeitamente comprovada com o demonstrativo de fls. 26/32, onde o autor do 
lançamento confrontou os valores das vendas detectadas em controle paralelo com as que 
foram registradas no Livro Registro de Saídas de mercadorias.  

Com isso, mesmo o levantamento sendo de natureza indiciária e 
presumida, conforme previsto no inciso IV do § 1º do artigo 25 do Código Tributário 
Estadual, que será transcrito na sequência, ainda assim, há a inversão do ônus da prova 
ao sujeito passivo que deveria apresentar argumentos acompanhados de provas que 
pudessem rechaçar o lançamento que foi demonstrado, com clareza e objetividade pelo 
fisco, não o fazendo a contento, os atos administrativos presumem-se realizados de 
acordo com o princípio da legalidade. 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

Entretanto, tal cuidado o sujeito passivo não teve, fato aliás, 
reconhecido tanto pelo julgador singular quanto pela decisão cameral, conforme já 
mencionado no relatório que integra esta peça decisória, situação que me leva a reafirmar, 
com ressalva, a decisão singela que procedeu a preambular.   

 
Porém, mesmo reconhecendo a omissão denunciada na folha de 

rosto deste volume, conforme detalhado em linhas anteriores, é fato que tal falha, de 
ordem acessória, não teve o condão de causar prejuízo ao erário estadual, sendo cabível, 
portanto, a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual – CTE. 

Ante o exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação da penalidade na forma privilegiada, em face do disposto no § 8º 
do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00793/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor de R$ 400.806,71, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões magnéticos (débito e/ou crédito), comprovadas nos extratos 
fornecidos pela administradora de cartões e os documentos fiscais relativos a essas 
vendas, informadas nas DPI's (cópias anexas), e de acordo com a proporcionalidade de 
comercialização de mercadorias tributadas, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 
68.137,14, juntamente com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. OBS.: Os valores das vendas foram extraídos das informações 
contidas nas DPI's/ Sintegra.  

    
Foi nomeado o sujeito passivo solidário GILMAR DE ALMEIDA 

MARTINS.  
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03 a 247.

  
  
As partes foram intimadas, fls.248 a 251, e ingressam, em conjunto, 

com impugnação em primeira instância ao auto de infração, fls.254 a 278.   
  
O sujeito passivo anexou os documentos de fls. 279 a 291. 
  
Pela sentença nº1456/2011- JULP, fls.293 e 294, o julgador singular 

julga NULO o auto de infração.   
  
Inconformada com decisão singular, a Fazenda Pública interpõe 

Recurso, fls.295, onde pede a reforma da decisão, sob o argumento de que a empresa 
recorrida nunca esteve enquadrada no regime do Simples Nacional, implementado pela 



Lei Complementar nº 123/06, que entrou em vigor, para a situação ora discutida, em 
01/07/07.   

 
Ao final, requer o afastamento da nulidade e o retorno do processo à 

primeira instância para a análise de toda matéria.    
 
Anexa ao recurso: Consulta Simples Nacional (fls.296 e 297).  
  
As partes foram intimadas, fls.299 a 304, e apresentaram, em 

conjunto, a contradita do pedido de reforma formulado pelo Representante Fazendário, fls. 
306 a 329.  

   
O sujeito passivo anexou ao recurso os documentos de fls. 331 a 

333. 
  
No acórdão nº 1373/2014, fls.335 a 339, a Primeira Câmara 

Julgadora do CAT decidiu conhecer do recurso de ofício, dar-lhe provimento para, 
afastando a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, 
reformar a sentença singular e determinar o retorno do processo a primeira instância para 
apreciação da matéria. 

 
As partes foram intimadas, fls.340 a 342, para tomar conhecimento 

do Acórdão. Porém, não manifestaram.   
  
Pela sentença nº3608/2014- JULP, fls.344 a 347, o julgador singular 

decide pela procedência do lançamento.   
 
As partes foram intimadas, fls. 348 a 353, e interpõem em conjunto, 

recurso voluntário, fls. 356 a 381. 
  
  
O Recurso Voluntário foi instruído com os documentos de fls. 382 a 

385. 
 
  Pelo Acórdão nº 2780/2015, fl. 358 a 390, a Primeira Câmara 

Julgadora do CAT decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 
pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e, a 
segunda, por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, fls. 391 a 396, o sujeito passivo apresentou Recurso 

Extraordinário para o Conselho Pleno, fls. 398 a 427, alegando que toda operação de 
circulação de mercadoria está sujeita ao princípio da não cumulatividade. Alega também 
que o regime jurídico de tributação do recorrente é regido pela Lei Complementar nº 
123/2006, com tratamento diferenciado, não podendo haver imputação de regime mais 
oneroso, e ainda, no extrato apresentado para a autoridade fiscal, comprova de forma 
precária, que o contribuinte optou pelo Simples Nacional no período de 27/07/2004 até 
30/06/2007, ou seja, parte do período. Se fosse considerado o regime de tributação que o 
recorrente optou, a importância de crédito seria de R$ 9.338,79. 

 
Entende que se é direito do Estado de Goiás tributar, sem, sequer, 

classificar quais são os produtos que está sendo tributados, não observando a seletividade 



que é essencial na aplicação da norma jurídica que cinge a constituição do crédito 
tributário estadual, deve pelo menos oferta igual direito ao contribuinte. 

 
Sustenta que não há fundamentos suficientes para a autoridade 

fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás expor o recorrente desta forma, 
imputando receita de forma presumida, sem observar o efetivo valor econômico das 
vendas, o que sequer delineia qualquer explicação como foram obtidas, o que se dilacera 
os direitos e garantias fundamentais. Sustenta também que os documentos fls. 58, 80, 81, 
102, 104, 235, 243, dos autos, não possui qualquer autorização do recorrente, 
possivelmente divergem da realidade das vendas efetivas. Porque na dúvida não se deve 
impor penalidade ou presunção sumária, porque não é desta forma que as regras jurídicas 
devem se desdobrar, por ferir a estrita legalidade dos atos administrativos. 

 
Ao final, requer: a anulação do auto de infração; pela irrefutável 

insegurança jurídica instaurada; a admissibilidade e produção de todas as provas em 
direito admitidas, com a juntada de documentos, diligências, perícias ou vistorias 
necessárias. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 



2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00795/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 208.150,96, em razão da escrituração 
indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes às saídas interestaduais 
destinadas a comercialização ou industrialização, pois não cumpriu a condição para a 
fruição do benefício fiscal. Dessa forma, se encontrava impedido de utilizar o benefício 
fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos 
legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 11, inciso III, alínea “c”, do Anexo IX e 60 do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: JALES MAGNO DA 
COSTA, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/332. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito ingressa com impugnação 
às fls. 342/345. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 356/359, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão singular, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 378/381, no qual alega que a multa é confiscatória e que a fiscalização 
exige da empresa o ICMS, multa, juros e correção monetária por manter saldo fictício em 
balanço patrimonial pedindo revisão por ser necessária a recomposição dos saldos ora em 
debate. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
395/2017 de fls. 385/388, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

A autuada, inconformada com a decisão constante do Acórdão n° 
395/2017 (fls. 384/388), apresenta Recurso ao Conselho Pleno (fls. 396/399) reiterando os 
argumentos expendidos anteriormente. Alega que a multa é confiscatória e que a 
fiscalização exige da empresa o ICMS, multa, juros e correção monetária por manter saldo 
fictício em balanço patrimonial pedindo revisão por ser necessária a recomposição dos 
saldos ora em debate. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Assim, considerando que a decisão cameral foi exarada por 
unanimidade de votos, com a manutenção da decisão singular pela procedência integral 
do auto de infração, entendo ser cabível no caso em comento a aplicação do §11 do artigo 
71 do Código Tributário Estadual no que tange a multa aplicável.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação do § 11 do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00814/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias com utilização indevida da redução de base de cálculo prevista no artigo 8°, 
VIII, Anexo 4.852/97, pois o contribuinte não cumpriu a condição estabelecida para sua 
utilização regular, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 45.995,71, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo coobrigado, fl.6. 
 
O auto de infração, em sua fase cognitiva, foi instruído com 

documentos, (fls.03 a 776). 
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo solidário mantêm-se 

inerte e motiva o os respectivos termos de revelia, (fl.777) e de perempção, fls. 811. 
 
Pela Sentença de nº1707/2016 – JULP, nas (fls.791 a 794), o 

julgador singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
Mediante ao Acórdão nº379/2017, nas (fls.819 a 823), a Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, unanimemente, rejeita o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhece o recurso voluntário, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno o sujeito passivo (fls. 831 a 834), 

reclama da multa que entende confiscatória. No mérito, alega que não há nos autos 
provas suficientes para sustentar a acusação fiscal. Pugna pela improcedência da lide.    



 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 



 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00815/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. 
Processual. Preliminar de exclusão do polo passivo solidário, 
questionada pelo conselheiro Relator. Acolhida.  
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Deve ser excluído do polo passivo da lide o nomeado 
solidário quando houver previsão legal pera tal exclusão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva 
Padua. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário 
CAIRO DE SOUZA LEÃO, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencidos os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram rejeitando a 
exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de recolher o 
imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – 
ITCD, no valor de R$ 11.437,81, calculado sobre a base de cálculo de R$ 285.945,25, 
referente à diferença entre o valor declarado e o valor da base de cálculo apurado pela 
Fazenda Pública.  

 
Intimados, às fls 28 a 29, os sujeitos passivos não se manifestaram 

sendo lavrado o Termo de Revelia, às fls 30. 
 
Novamente intimado, às fls 32 a 37, o sujeito passivo principal se 

manifestou apresentando impugnação à Primeira Instância, às fls 40 a 53. 
 
Por meio da Resolução n°48/2014, a Quarta Câmara Julgadora 

converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à SEGE afim de que seja 
promovido o apensamento do PAT n°3004160454912 ou a juntada de cópia integral dos 



autos. Após, o sujeito passivo deverá ser intimado para, caso queira, se manifestar, no 
prazo de 30 dias, contado da intimação, às fls 56. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da resolução, às 

fls 58 a 59. 
 
A Quarta Câmara Julgadora, por meio do acórdão n°2137/2014, 

rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa. E 
também rejeita a preliminar de decadência. E quanto ao mérito, conhece da impugnação, 
negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, às fls 62 a 66. 

 
Intimados, às fls 67 a 70, os sujeitos passivos se manifestaram 

separadamente. 
 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno o sujeito passivo requer a nulidade 

da intimação da herdeira para a constituição do crédito tributário e a decadência do 
lançamento. Alega ainda que o laudo de avaliação de imóvel rural não condiz com a 
realidade dos fatos, considerando como base de cálculo o decreto municipal apresentado 
e por isso o cancelamento do crédito tributário, fls. 73 a 90.  

 
O solidário Cairo de Souza Leão, também se dirigindo ao Conselho 

Pleno, alega que não tem nenhuma responsabilidade tributária, nem solidária para com o 
eventual pagamento de tributos imputados à responsabilidade da co-herdeira, ora 
autuada, considerando não ter sido nomeado nem assumido o cargo de inventariante. 
Requer a improcedência da lide em face da imputação de solidariedade que lhe é feita no 
caso concreto, sem prejuízo, ainda, de extinguir o procedimento administrativo-fiscal 
instaurado indevidamente contra sua pessoa, procedendo-se com as baixas e registros 
pertinentes na forma da lei, fls 92 a 97. Junta documentos, fls. 98 a 113. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, ITCD, de acordo com o descrito na folha de rosto 
deste volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de segunda instância, sendo que o juízo das autoridades sentenciadoras foi por 
unanimidade de  reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 



[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Quanto ao sujeito passivo solidário, necessário arguir sua exclusão, 

visto que não há nos autos motivos para o incluir na lide, vez que não há nos elementos 
constitutivos deste feito prova que o inventariante como quis crer o autuante, fl. 4.  

 
Ainda, nos termos da resposta advinda da Resolução nº. 99/2014, 

emitida no processo nº. 3035018178293, quando da notificação de que não há documento 
especifico de nomeação do inventariante nos autos do processo do inventário de Maria de 
Souza Leão.  

 
Desta feita, não há elemento que enseja a inclusão, nos termos do 

artigo 82 do CTE, posto que o inventariante é pessoa que administra e representa o 
espólio e, na forma da lei, detém, a posse dos bens da herança com objetivo de 
administrá-lo, inventaria-los e, oportunamente partilhá-los entre os herdeiros, o que aqui 
não foi lavrado.  

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a arguição de inadmissibilidade 

do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, 
arguo e acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário CAIRO DE SOUZA LEÃO.    

 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00838/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Pádua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 10.888,21 (dez 
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, em razão do sujeito passivo, optante do Simples Nacional, ter realizado 
vendas de mercadorias, nos meses de setembro a dezembro de 2007, escriturando 
apenas parte da receita obtida, omitindo receita de mercadoria no valor de R$ 338.160,95 
(trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar n° 123/06, os 

arts. 25, § 1°, VI e §2°, 66 e 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 2° e 3°, I ao VI, 
Resolução n° 05/07 e art. 2° da Resolução n° 010/07, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Le in° 9.430/96 c/ redação da Le in° 11.488/07. 

 
Identificadas como solidários a pessoa física BALTAZAR DENILSON 

NUNES e a pessoa jurídica SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (fls. 6 e 
7). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 8 a 26), demonstrativo de venda não contabilizadas (fls. 27 a 32), resumo 
do extrato do Simples Nacional (fls. 33), extratos do Simples Nacional (fls. 39 a 70), cópia 
do livro Registro de Saídas (fls. 89 a 111) e mídia CD (fls. 112), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 122 a 159), os solidários não 
comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 119). 

 



Na impugnação, o sujeito passivo alega que no presente auto não 
houve a devida observação ao princípio da legalidade, tornando o ato ilegal e, portanto, 
inválido, o qual deve ser decretado nulo pelo órgão administrativo fazendário; que houve 
afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por não apresentar a alíquota 
referente ao cálculo do crédito tributário; que o documento exarado pelo fisco estadual não 
cumpre as determinações legais advindas do inciso IV, do artigo 8° da Lei n° 16.469/09; 
que a Receita sequer comprovou o uso do software por ela anunciado, e que, o mesmo, 
seria o catalisador do suposto "caixa dois" do contribuinte - o que, mais uma vez, contribui 
para a consubstanciação de novo episódio que caminha ao "cerceamento de defesa", e a 
"insegurança na determinação da infração", visto as atribuições de uso de mecanismos 
não utilizados, na realidade, pela impugnante. Pede o acatamento das preliminares 
arguidas, declarando o auto de infração em debate nulo. Pede também a exclusão do 
solidário BALTAZAR DENILSON NUNES. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa apresentada, rejeita as arguições preliminares e no 
mérito, decide pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os 
solidários arrolados nos autos (fls. 6 e 7), conforme a Sentença nº 2882/2011-JULP (fls. 
203 a 207). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

e o solidário BALTAZAR DENILSON NUNES apresentam conjuntamente recurso 
voluntário (fls. 217 a 256), o solidário SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA. teve contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 214. Os recorrentes reafirmam 
as razões apresentadas na impugnação expostas em linhas anteriores. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 613/2015 (fls. 271 a 275), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Em decisão unânime, 
rejeita a preliminar de exclusão da lide dos solidários BALTAZAR DENILSON NUNES e 
SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário BALTAZAR DENILSON 

NUNES apresentam conjuntamente recurso para o Conselho Superior (fls. 290 a 317), 
citam o art. 41, II, “a” e “b”, 1, da Lei n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do 
recurso. Insistem eles nas arguições preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Insistem 
também na arguição preliminar de exclusão do solidário BALTAZAR DENILSON NUNES 
da lide. 

 
No mérito, pedem a reforma da decisão cameral e a improcedência 

do lançamento, alegando que não houve a ocorrência dos fatos geradores do imposto ou, 
não hão, provas inequívocas conquanto a efetivação dos fatos. 

 
Aduzem que a autuação decorreu de meras presunções, posto que 

os dados utilizados para comprovação das supostas operações de vendas não fazem 
parte do sistema de informação real da empresa recorrente. 

 
Dizem que os dados do sistema de informática apreendidos pelo 

Fisco são oriundos de um procedimento ode “recover” – ou seja, de recuperação ode ados 
antigos, que, de fato, inexistem no sistema de dados atuais do contribuinte. 



 
Alegam que ainda que os valores apontados pelo Fisco fossem 

confiáveis, com a certeza e posterior liquidez necessária, indevido seria o ICMS exigido, 
uma vez que as mercadorias e operações que constam do presente auto de infração estão 
sob o manto da substituição tributária. 

 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 613/2015 (fls. 271 a 275), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração, bem como a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários. Quanto ao mérito, em decisão unânime, 
confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo cite o art. 41, II, “a” e “b”, 1, 

da Lei n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do recurso, não juntou ele cópia do 
acórdão objeto da divergência e nem demonstrou, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 

Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00839/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 53.224,04 
(cinquenta e três mil, duzentos e vinte quatro reais e quatro centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, em razão do sujeito passivo, optante do Simples 
Nacional, ter realizado vendas de mercadorias, nos meses de janeiro a julho de 2009, 
escriturando apenas parte da receita obtida, omitindo receita de mercadoria no valor de R$ 
872.731,73 (oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e três 
centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar n° 123/06, os 

arts. 25, § 1°, VI e §2°, 66 e 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 2° e 3°, I ao VI, 
Resolução n° 05/07 e art. 2° da Resolução n° 010/07, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Le in° 9.430/96 c/ redação da Le in° 11.488/07. 

 
Identificadas como solidários a pessoa física BALTAZAR DENILSON 

NUNES e a pessoa jurídica SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (fls. 6 e 
7). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 8 a 29), demonstrativo de venda não contabilizadas (fls. 30 a 34), resumo 
do extrato do Simples Nacional (fls. 35), extratos do Simples Nacional (fls. 56 a 69), cópia 
do livro Registro de Saídas (fls. 76 a 117) e mídia CD (fls. 118), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 128 a 165), os solidários não 
comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 125). 



 
Na impugnação, o sujeito passivo alega que no presente auto não 

houve a devida observação ao princípio da legalidade, tornando o ato ilegal e, portanto, 
inválido, o qual deve ser decretado nulo pelo órgão administrativo fazendário; que houve 
afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por não apresentar a alíquota 
referente ao cálculo do crédito tributário; que o documento exarado pelo fisco estadual não 
cumpre as determinações legais advindas do inciso IV, do artigo 8° da Lei n° 16.469/09; 
que a Receita sequer comprovou o uso do software por ela anunciado, e que, o mesmo, 
seria o catalisador do suposto "caixa dois" do contribuinte - o que, mais uma vez, contribui 
para a consubstanciação de novo episódio que caminha ao "cerceamento de defesa", e a 
"insegurança na determinação da infração", visto as atribuições de uso de mecanismos 
não utilizados, na realidade, pela impugnante. Pede o acatamento das preliminares 
arguidas, declarando o auto de infração em debate nulo. Pede também a exclusão do 
solidário BALTAZAR DENILSON NUNES. 

 
A julgadora considera irregular a intimação do solidário BALTAZAR 

DENILSON NUNES, por meio do Despacho nº 355/2011-JULP (fls. 209), determina nova 
intimação desse coobrigado. 

 
Intimado, o solidário BALTAZAR DENILSON NUNES apresenta 

impugnação (fls. 214 a 243), onde repete as razões formuladas pelo sujeito passivo 
expostas anteriormente. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e. no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 6 e 7), conforme a Sentença nº 889/2012-JULP (fls. 247 a 250). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

e o solidário BALTAZAR DENILSON NUNES apresentam conjuntamente recurso 
voluntário (fls. 255 a 283), onde reafirmam as razões apresentadas na impugnação 
expostas em linhas anteriores. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2005/2014 (fls. 297 a 302), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Em decisão unânime, 
rejeita a preliminar de exclusão da lide dos solidários BALTAZAR DENILSON NUNES e 
SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

e o solidário BALTAZAR DENILSON NUNES apresentam conjuntamente recurso para o 
Conselho Superior (fls. 315 a 345), o solidário SORTEE DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA. teve contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 312. 

 
Os recorrentes citam o art. 41, II, “a” e “b”, 1, da Lei n° 16.469/09, 

como fundamento para cabimento do recurso. Insistem eles nas arguições preliminares de 
nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Insistem também na arguição preliminar de exclusão do 
solidário BALTAZAR DENILSON NUNES da lide. 

 



No mérito, pedem a reforma da decisão cameral e a improcedência 
do lançamento, alegando que não houve a ocorrência dos fatos geradores do imposto ou, 
não hão, provas inequívocas conquanto a efetivação dos fatos. 

 
Aduzem que a autuação decorreu de meras presunções, posto que 

os dados utilizados para comprovação das supostas operações de vendas não fazem 
parte do sistema de informação real da empresa recorrente. 

 
Dizem que os dados do sistema de informática apreendidos pelo 

Fisco são oriundos de um procedimento ode “recover” – ou seja, de recuperação de dados 
antigos, que, de fato, inexistem no sistema de dados atuais do contribuinte. 

 
Alegam que ainda que os valores apontados pelo Fisco fossem 

confiáveis, com a certeza e posterior liquidez necessária, indevido seria o ICMS exigido, 
uma vez que as mercadorias e operações que constam do presente auto de infração estão 
sob o manto da substituição tributária. 

 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 



II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 2005/2014 (fls. 297 a 302), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração, bem como a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários. Quanto ao mérito, em decisão unânime, 
confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo cite o art. 41, II, “a” e “b”, 1, 

da Lei n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do recurso, não juntou ele cópia do 
acórdão objeto da divergência e nem demonstrou, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 

Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00840/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Pádua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 67.574,51 
(sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, em razão do sujeito passivo, optante do 
Simples Nacional, ter realizado vendas de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro 
de 2008, escriturando apenas parte da receita obtida, omitindo receita de mercadoria no 
valor de R$ 1.544.333,04 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e 
trinta e três reais e quatro centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 34 da Lei Complementar n° 123/06, os 

arts. 25, § 1°, VI e §°, 66 e 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 2° e 3°, I ao VI, 
Resolução n° 05/07 e art. 2° da Resolução n° 010/07, proposta a penalidade prevista no 
art. 44, I, § 1°, da Le in° 9.430/96 c/ redação da Le in° 11.488/07. 

 
Identificadas como solidários a pessoa física BALTAZAR DENILSON 

NUNES e a pessoa jurídica SORTEE DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS LTDA (fls. 6 e 
7). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 8 a 29), demonstrativo de venda não contabilizadas (fls. 30 a 37), resumo 
do extrato do Simples Nacional (fls. 38), extratos do Simples Nacional (fls. 55 a 121), cópia 
do livro Registro de Saídas (fls. 126 a 190) e mídia CD (fls. 191), dentre outros 
documentos. 

 



Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 
comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 201 a 238), os solidários não 
comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 198). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo alega que no presente auto não 

houve a devida observação ao princípio da legalidade, tornando o ato ilegal e, portanto, 
inválido, o qual deve ser decretado nulo pelo órgão administrativo fazendário; que houve 
afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por não apresentar a alíquota 
referente ao cálculo do crédito tributário; que o documento exarado pelo fisco estadual não 
cumpre as determinações legais advindas do inciso IV, do artigo 8° da Lei n° 16.469/09; 
que a Receita sequer comprovou o uso do software por ela anunciado, e que, o mesmo, 
seria o catalisador do suposto "caixa dois" do contribuinte - o que, mais uma vez, contribui 
para a consubstanciação de novo episódio que caminha ao "cerceamento de defesa", e a 
"insegurança na determinação da infração", visto as atribuições de uso de mecanismos 
não utilizados, na realidade, pela impugnante. Pede o acatamento das preliminares 
arguidas, declarando o auto de infração em debate nulo. Pede também a exclusão do 
solidário BALTAZAR DENILSON NUNES. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, rejeita as arguições preliminares e. no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados 
nos autos (fls. 6 e 7), conforme a Sentença nº 1083/2011-JULP (fls. 284 a 287). 

 
Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 

e o solidário BALTAZAR DENILSON NUNES apresentam recurso voluntário em peças 
separadas (fls. 297 a 335 e 349 a 387), o solidário SORTEE DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA. teve contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 294. Os 
recorrentes reafirmam as razões apresentadas na impugnação expostas em linhas 
anteriores. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1809/2014 (fls. 399 a 404), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Em decisão unânime, 
rejeita a preliminar de exclusão da lide dos solidários BALTAZAR DENILSON NUNES e 
SORTEE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário BALTAZAR DENILSON 

NUNES apresentam conjuntamente recurso para o Conselho Superior (fls. 420 a 447, 
citam o art. 41, II, “a” e “b”, 1, da Lei n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do 
recurso. Insistem eles nas arguições preliminares de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Insistem 
também na arguição preliminar de exclusão do solidário BALTAZAR DENILSON NUNES 
da lide. 

 
No mérito, pedem a reforma da decisão cameral e a improcedência 

do lançamento, alegando que não houve a ocorrência dos fatos geradores do imposto ou, 
não hão, provas inequívocas conquanto a efetivação dos fatos. 

 
Aduzem que a autuação decorreu de meras presunções, posto que 

os dados utilizados para comprovação das supostas operações de vendas não fazem 
parte do sistema de informação real da empresa recorrente. 



 
Dizem que os dados do sistema de informática apreendidos pelo 

Fisco são oriundos de um procedimento ode “recover” – ou seja, de recuperação ode ados 
antigos, que, de fato, inexistem no sistema de dados atuais do contribuinte. 

 
Alegam que ainda que os valores apontados pelo Fisco fossem 

confiáveis, com a certeza e posterior liquidez necessária, indevido seria o ICMS exigido, 
uma vez que as mercadorias e operações que constam do presente auto de infração estão 
sob o manto da substituição tributária. 

 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 



Como se vê no Acórdão n° 1809/2014 (fls. 399 a 404), a Segunda 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de 
defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração, bem como a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários. Quanto ao mérito, em decisão unânime, 
confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo cite o art. 41, II, “a” e “b”, 1, 

da Lei n° 16.469/09, como fundamento para cabimento do recurso, não juntou ele cópia do 
acórdão objeto da divergência e nem demonstrou, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00847/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS em razão de escrituração indevida de valores 
a título de: a) crédito outorgado, previsto no inciso III do artigo 11 do Anexo IX do RCTE, 
relativo às saídas interestaduais destinadas à comercialização ou industrialização, no 
percentual de 3 % (três por cento), aplicado sobre os valores das operações, e c) 
ressarcimento do ICMS substituição tributária, referente a saídas de produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Instrução: Detalhamento do crédito tributário, fls. 03, sendo o período 

autuado o exercício de 2009; Recibo de entrega de relatórios digitais, fls. 04/05; CD 
referente aos demonstrativos, fls. 06 e Demonstrativos fiscais, fls.07/12. 

 
Em defesa junto à Primeira Instância, a autuada alegou, em síntese, 

que o levantamento contém erros e que estaria fazendo um levantamento contraditório 
que seria juntado aos autos no momento oportuno. Pediu, ao final, a nulidade por entender 
que o auto de infração seria precário ou a improcedência do mesmo. 

  
Apreciando estas razões defensórias, o julgador singular rechaçou a 

preliminar de nulidade e julgou procedente o lançamento. 
 



O sujeito passivo reapresentou, em sede de recurso voluntário, a 
mesma peça impugnatória de Primeira Instância, transcrevendo literalmente os 
argumentos constantes da impugnação. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

Temporária deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração.  

 
Inconformado o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 

recurso a este Conselho Superior, deduzindo as mesmas razões levadas à apreciação nas 
fases anteriores. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos 
argumentos recursais a este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00848/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso do Contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão unânime. Inadmitido.  
 
A falta de comprovação no sentido de que a decisão cameral 
unânime foi inequivocamente contrária à disposição expressa 
da legislação tributária, impõe a inadmissibilidade do Recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 313.102,62 (trezentos 
e treze mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito outorgado relativos a saídas de mercadorias não alcançadas pelo referido 
benefício fiscal. 

 
Por meio da Sentença n. 2372/2015, de fls. 137 a 141, o julgador 

singular considerou parcialmente procedente o lançamento na importância de R$ 
313.102,62 (trezentos e treze mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos), com 
supedâneo na revisão de fls. 84 a 85. 

 
Em sessão realizada no dia 06/01/16, a Terceira Câmara Julgadora 

por unanimidade de votos, confirmou a decisão monocrática, conforme Acórdão n. 
363/2016, de fls. 171 a 178. 

 
A Fazenda Pública manifestou a sua concordância com a decisão 

singular por intermédio do Despacho n. 55/2016, de fls. 180. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho 

Superior, de fls. 185 a 194, alegando que a decisão cameral foi contrária à disposição 
expressa da legislação tributária, mais especificamente o art. 3º, do Decreto nº 4.852/97. 

 



Afirma, ainda, que a Instrução Normativa nº 899/08-SRF, invocada 
pelo autor do procedimento para estornar o crédito não constitui instrumento válido para 
essa finalidade. 

 
Ao final, pede a reforma do acórdão cameral para declarar 

improcedente o lançamento.  
 
É o relatório. 
    
                         VOTO 
 
 
Por meio da Lei n. 13.194/97, a Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás, autorizou o Chefe do Poder Executivo a conceder o benefício fiscal do crédito 
outorgado do ICMS equivalente à aplicação de até 3% (três por cento) sobre o valor da 
respectiva base de cálculo na saída interestadual promovida por contribuinte atacadista 
com mercadoria destinada a comercialização, produção ou industrialização, mantido o 
sistema normal de compensação do imposto. 

 
 O referido benefício foi concedido por meio do art. 11, inciso III, 

alínea “b”, item 2, do Anexo IX, do Decreto n. 4.852/97, estabelecendo, no entanto, que o 
mesmo não se aplica às mercadorias prevista em ato do Secretário da Fazenda que, por 
sua vez, expediu a Instrução Normativa nº 899/08-GSF, vedando a aplicação do benefício 
nas operações com as mercadorias discriminadas no Apêndice II, do Anexo VIII, do 
Decreto nº 4.852/97, situação não observada pela empresa autuada, redundando, dessa 
forma, no estorno do benefício fiscal apropriado indevidamente.  

 
Com essas considerações, a conclusão óbvia é no sentido de que a 

decisão recorrida foi unânime e não contrariou à disposição expressa da legislação 
tributária conforme afirma a empresa autuada, situação que impõe a inadmissibilidade do 
recurso. 

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Superior. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00851/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art.41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.248.160,67 (um 
milhão, duzentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e sessenta e sete 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, José Ferreira de Sousa, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da 
Silva Costa e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS em razão de escrituração indevida de valores 
a título de crédito outorgado, no período de 01/07/2008 a 31/12/2008. 

 
Como instrução processual foram carreados aos autos os 

documentos de fls. 28. 
 
Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital (CD) com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 30, conforme 
determina a Instrução Normativa nº 916/08-GSF. 

 
Legalmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fls. 33 a 56.  
 
Por meio do Despacho nº 129/2013-JULP, fls. 68, o julgador singular 

decide converter os autos em diligência para que a autoridade fiscal se manifeste sobre as 
alegações do sujeito passivo quanto à utilização, pelo levantamento fiscal, de base de 
cálculo diversa da prevista no TARE 122/03-GSF e, se necessário, revise o lançamento, 
intimando o sujeito passivo do resultado da diligência. 

 



Em atendimento ao referido despacho, fls. 70/76, a autoridade fiscal 
autuante confirma a utilização da base de cálculo constante do documento fiscal. Ainda 
verifica a existência de divergências quanto à categorização de algumas mercadorias. 
Promove revisão do lançamento com determinação de novo valor de R$ 1.248.160,67 (um 
milhão, duzentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos) 
para o ICMS exigido. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresenta sua 

manifestação, fls. 84 a 99. 
 
Pela sentença nº 1924/2014- JULP, fls.111 a 113, o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração.    
 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe o recurso voluntário, fls.129 a 

144, para alegar que o fundamento utilizado pelo Ilustre Julgador Singular limitou-se a 
mencionar que não teria sido comprovado erros no levantamento fiscal questionados; que 
sequer levou em consideração a redução do Auto de Infração resultante da diligência 
efetuada nestes autos pelo próprio Auditor Fiscal autuante. Requer, portanto, que o auto 
de infração seja cancelado integralmente.   

 
Pelo Acordão n° 760/2015, fls. 146 a 153, a Primeira Câmara do 

CAT, decidiu acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao 
direito de defesa, declarando de consequência, a nulidade do processo a partir de fls. 111, 
inclusive, devendo os autos retornarem à primeira instância para realização de novo 
julgamento singular. 

 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento do acórdão, 

fls.155 a 156. 
 
Elaborada nova sentença n° 3227/2016, fls.158 a 162, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial. 
 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar recurso voluntario, 164 

a 166, e apresentou sua manifestação, fls. 168 a 176. 
 
Pelo Acórdão nº 767/2017, fls. 182 a 191, a primeira câmara do CAT 

decidiu conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
1.248.160,67. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ao 

Conselho Pleno, fls. 200 a 209, alegando tempestivamente que não há disposição legal 
hábil para justificar a parcela remanescente do crédito tributário constante no auto de 
infração ora impugnado, e ainda, o acórdão recorrido é expressamente contrário ao 
quanto disposto no artigo 3º, do Decreto Estadual nº 4.852/97. 

 
Alega que a respeito das razoes constantes na decisão cameral, a 

mesma comporta reparos, uma vez que a legislação que prevê a concessão do benefício 
fiscal e o Termo de Acordo de Regime Especial firmado com o Estado de Goiás não 
trazem nenhuma restrição à apropriação do crédito outorgado sobre tais operações. 
Dessa forma, diante de ausência no TARE de qualquer restrição ao crédito outorgado de 
ICMS sobre as operações constantes do levantamento fiscal, é ele causa impeditiva da 
exigência constante nestes autos. Ademais, nenhum dos artigos tidos como infringidos no 



auto de infração fazem qualquer restrição ao direito ao crédito outorgado sobre as 
referidas operações. Ao fina, requer que seja julgado procedente o recurso, reformando o 
acórdão proferido em segunda instância, a fim de cancelar a parcela tributária 
remanescente no auto de infração. O sujeito passivo anexa memoriais às fls. 214 a 217. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos 
argumentos recursais a este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração com o ICMS 
a recolher no valor de R$ 1.248.160,67. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00877/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Preliminar de inadimissibilidade do recurso de 
decisão cameral unânime interposto sem comprovação dos 
requisitos exigidos.  
 
1. Inadmissibilidade acolhida.  
 
2. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 21917, emitida em 04/02/09 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da condição de produtor rural, cuja 
inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, pela fiscalização, 
considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 8.925,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 04/02/09. O auto de infração foi lavrado em 22/02/13. 

 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 28/01/09, em nome do Sr. TARCÍSIO VALADARES OLIVEIRA, mas confirma 
que, na verdade, o bem se destinava a EDVANDRO DA SILVA FERREIRA.  

De igual forma, TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA fora 
nomeado solidário, nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter sido o autor do pedido de 



compra do veículo, em 28/01/09. O veículo fora, logo a seguir, transferido para a empresa 
MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA, da qual o mesmo era 
sócio administrador. Aduz o fisco que este coobrigado foi o verdadeiro adquirente do 
veículo semirreboque. 

Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 021917, de 04/02/09, emitida pela 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 
LTDA em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este 
último na condição de produtor rural; 

2) Pedido nº 11, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de TARCISO VALADARES, em 
28/01/09; 

3) Confirmação de pedido código PV7119, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Termo de declaração, firmado pelo sócio-gerente REGINALDO 
REGIS BENATI, em nome da RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, acerca da venda realizada a EDVANDRO 
DA SILVA.  

5) Cópias de cheques recebidos pela RODONATTI, quanto ao 
pedido PV7119, tendo como sacados a MADEIREIRA 
VENCEDORA LTDA, FCMM PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

6) Extrato de consulta ao DETRAN, no qual consta a propriedade do 
veículo em nome de MADEIREIRA VENCEDORA E TRANSP. 
ROD. DE CARGAS LTDA, desde 04/03/09, cujo proprietário 
anterior teria sido o Sr. EDVANDRO; 

7) Jurisprudência sobre a matéria.  
 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação do Sr. TARCISO, por sua vez, se 
dera regularmente, via AR, em 18/04/13. Sob a mesma modalidade, ocorrera a intimação 
da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, em 24/04/13, e 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 25/04/13. 

 

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
RODOVIÁRIOS LTDA compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de 
sua responsabilidade por não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o 
presente lançamento. De igual forma, LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e 
improcedência do feito.  



Os Srs. EDVANDRO, REGINALDO e TARCISO foram declarados 
revéis nos autos.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 80/ 89, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 5.250,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI e TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA, ambos em 
01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a 
mesma modalidade, em 05/02/16. 

Não encontrado, EDVANDRO DA SILVA fora intimado por edital, em 
1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Afirma que o solidário nos autos, nos termos do art. 45, II do CTE, 
deveria ser o Sr. TARCISO, o qual não teria sido arrolado nos 
autos.  

4) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., da lide, bem como o 
pedido de exclusão da multa e também, por votação unânime, no mérito conhece do 
recurso do sujeito passivo, porém nega provimento para manter a sentença singular, que 
julgou parcialmente procedente o auto de infração. 

 

Os sujeitos passivos RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI, interpõe RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR, pedindo para serem excluídos da lide, na condição de 
solidários, por entenderem que não praticaram qualquer das motivações previstas no 
artigo 135 do CTN e alternativamente, caso seja mantida a solidariedade, que o valor 
cobrado seja apenas em relação ao valor originário, excluindo multa e juros. 

 



A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., interpõe Recurso ao Conselho Superior, com as seguintes 
alegações e pedidos: 

1. Pede que o presente recurso seja admitido, nos termos do 
artigo 41, II, “b”, “2” da Lei nº 16.469/09; 

2. Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, porque a capitulação que definiu a 
solidariedade foi o artigo 45, XIII, sendo que a correta seria 
artigo 45, XII, da lei nº 11.651/91; 

3. Ausência de responsabilidade solidária, por entender que essa 
responsabilidade depende de disposição expressa de Lei e 
não pode ser constituída se o sujeito passivo não teve 
responsabilidade com os fatos ocorridos após a origem da 
obrigação jurídico tributária; 

4. Pede que seja excluída a multa, com a justificativa que agiu de 
boa-fé; 

5. Seja reformada a decisão cameral declarando nulo o auto de 
infração. 

 

É o relatório.  

 
 

V O T O 

 

Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 
Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 

Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 
parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 



2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00878/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Preliminar de inadimissibilidade do recurso de 
decisão cameral unânime interposto sem comprovação dos 
requisitos exigidos.  
 
1. Inadmissibilidade acolhida.  
 
2. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 1083, emitida em 09/10/08 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da condição de produtor rural, cuja 
inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, pela fiscalização, 
considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 13.005,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 09/10/08. O auto de infração foi lavrado em 26/02/13. 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 28/01/09, em nome do Sr. EDVANDRO FERREIRA, mas na verdade, o bem se 
destinava a JOÃO BATISTA CORREA.  

De igual forma, JOÃO BATISTA CORREA fora nomeado solidário, 
nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter sido o verdadeiro autor do pedido de compra 
do veículo. O veículo fora licenciado em nome de EDVANDRO DA SILVA e, em 11/12/08, 
transferido para o Sr. JOÃO BATISTA.  



Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDRO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 1083, de 09/10/08, emitida pela LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA em nome 
de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este último na condição 
de produtor rural; 

2) Pedido nº 57, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de JOÃO BATISTA CORREIA, 
em 29/11/08; 

3) Confirmação de pedido código PV0938, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Comprovantes de depósito, enviados à LIBRELATTO pela 
RODONATTI, referentes ao pedido PV0938. 

5) Cópias de cheques recebidos pela RODONATTI, quanto ao 
pedido PV7119, tendo como sacados a MADEIREIRA 
VENCEDORA LTDA, FCMM PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

6) Cópia de ficha de cadastro em contrato de financiamento – CDC, 
para JOÃO BATISTA CORREIA, para fins de aquisição de 
semirreboque. 

7) Licenciamento no DETRAN, no qual consta o proprietário anterior, 
Sr. EDVANDRO DA SILVA, e transferência da propriedade do 
veículo, em 01/12/08, a JOÃO BATISTA. 

8) Jurisprudência sobre a matéria.  
 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação do Sr. JOÃO BATISTA, por sua 
vez, se dera regularmente, via AR, em 27/03/13. Sob a mesma modalidade, ocorrera a 
intimação da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, em 28/03/13, 
e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 2/04/13. 

LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA 
apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e improcedência do feito. De 
igual forma, A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS RODOVIÁRIOS LTDA 
compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de sua responsabilidade por 
não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o presente lançamento. Os 
Srs. EDVANDRO, REGINALDO e JOÃO BATISTA foram declarados revéis nos autos.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 100/ 110, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 7.650,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  



A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI, em 01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a mesma modalidade, em 02/02/16. 

Não encontrados, EDVANDRO DA SILVA e JOÃO BATISTA 
CORREIA foram intimados por edital, em 1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., da lide, bem como o 
pedido de exclusão da multa e também, por votação unânime, no mérito conhece do 
recurso do sujeito passivo, porém nega provimento para manter a sentença singular, que 
julgou parcialmente procedente o auto de infração. 

 

Os sujeitos passivos RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI, interpõe RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR, pedindo para serem excluídos da lide, na condição de 
solidários, por entenderem que não praticaram qualquer das motivações previstas no 
artigo 135 do CTN e alternativamente, caso seja mantida a solidariedade, que o valor 
cobrado seja apenas em relação ao valor originário, excluindo multa e juros. 

 

A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., interpõe Recurso ao Conselho Superior, com as seguintes 
alegações e pedidos: 

1. Pede que o presente recurso seja admitido, nos termos do 
artigo 41, II, “b”, “2” da Lei nº 16.469/09; 

2. Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, porque a capitulação que definiu a 
solidariedade foi o artigo 45, XIII, sendo que a correta seria 
artigo 45, XII, da lei nº 11.651/91; 

3. Ausência de responsabilidade solidária, por entender que essa 
responsabilidade depende de disposição expressa de Lei e 
não pode ser constituída se o sujeito passivo não teve 



responsabilidade com os fatos ocorridos após a origem da 
obrigação jurídico tributária; 

4. Pede que seja excluída a multa, com a justificativa que agiu de 
boa-fé; 

5. Seja reformada a decisão cameral declarando nulo o auto de 
infração. 

 

É o relatório.  

 
 

V O T O 

 

Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 
Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 

Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 
parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 



I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração. 

 

 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00879/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Preliminar de inadimissibilidade do recurso de 
decisão cameral unânime interposto sem comprovação dos 
requisitos exigidos.  
 
1. Inadmissibilidade acolhida.  
 
2. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 21012, emitida em 12/11/2008 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da pretensa condição de produtor 
rural do destinatário, cuja inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, 
pela fiscalização, considerada inidônea.  

 
Na condição de coobrigados, foram nomeados RODONATTI 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE; 
TARCISO VALADARES DE OLIVEIRA nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE; 
REGINALDO REGIS BENATI, com fundamento no art. 45, XII do CTE e por fim 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no 
art. 45, XII do CTE. 

O auto de infração é instruído de documentos (03 a 19).  
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.20 a 32). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos 

EDVANDRO, REGINALDO e TARCISO (fls.71).  
 



Conforme sentença às fls. 77 a 87, o julgador singular conheceu da 
impugnação e lhe deu parcial provimento para julgar parcialmente procedente o 
lançamento, no valor de ICMS de R$ 5.550,00. Os coobrigados foram mantidos na lide.  

 
Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 

da decisão (fls. 88). 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls.89 a 103). 
 
Foi lavrado Termo de Perempção em face dos sujeitos passivos 

EDVANDRO, RODONATTI, TARCISO e REGINALDO (fls. 104). 
 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio 

do Acórdão n° 1173/2016 confirmou a decisão singular que julgou parcialmente 
procedente o lançamento e manteve na lide o solidário LIBRELATO e os revéis (fls. 125 a 
132). 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada do resultado da decisão 

cameral (fls. 133), manifestando-se ciente e de acordo com a decisão ás fls. 134. 
 
Os sujeitos passivos RODONATTI e LIBRELATO foram intimados a 

pagar a quantia ou apresentar Recurso para o Conselho Superior (fls.135 a 139). 
 
O sujeito passivo solidário RODONATTI, alegou em seu Recurso 

(fls.141 a 146) que para atribuir a responsabilidade deve o responsável possuir um vínculo 
direto ou indireto com o fato gerador da obrigação tributária, citou o artigo 128 do CTN e 
afirmou que não há lei atribuindo ao Recorrente a responsabilidade do tributo, pois ela não 
se beneficiou da situação e não recebeu qualquer valor que não fosse o relativo a 
operação como representação comercial. 

 
Quanto a sanção aplicada alegou que não devem ser imputados, e 

caso seja mantida abarca somente o valor principal, ou seja, ao valor referente ao 
imposto, não existindo solidariedade em penalidade ou sanção arbitrada ao sujeito 
passivo. Dessa forma alegou que o princípio da estrita legalidade, expresso na 
Constituição Federal, não autoriza a interpretação do Fisco, ampliando o que a lei 
normatiza, colocando como responsável solidário o recorrente, do imposto devido e da 
penalidade arbitrada pela autoridade fiscal. 

Requereu a exclusão da responsabilidade solidaria, e caso seja 
mantida que seja cobrada apenas em relação ao valor originário sendo excluído juros e 
multas. 

Anexou documentos (fls.147 a 149). 
 
O sujeito passivo LIBRELATO em seu Recurso às fls. 151 a 163, 

alegou insegurança na determinação da fundamentação legal, pois em analise as 
decisões deste Conselho no processo de n°4011001495817, consta o entendimento que o 
erro na capitulação legal pode macular o direito de defesa da contribuinte tornando nula a 
autuação, em casos que impossibilite a defesa, e que o entendimento de que o vício 
material traz insegurança a infração, pois o conselheiro deve fundamentar sua decisão 
com base na infração exposta no auto de infração. Logo restou demostrado que o acórdão 
recorrido está com fundamentação inequivocamente contraria a delineada no auto de 
infração, sendo demostrado no acórdão paradigma. 

 
No mérito alegou que não há responsabilidade solidária quando o 

ICMS não é de operação própria, mormente porque ausente requisito autorizador previsto 



no artigo 120 do CTN, qual seja as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal. 

 
Ao final alegou que os incisos XII E XIII do artigo 45 da lei 

11651/1991 traz sujeitos passivos distintos, no primeiro sobre os atos que praticarem e no 
segundo quanto ao substituto, não possuindo o Recorrente a disposição de substituto 
tributário, entretanto, sendo essa a fundamentação aplicada pelo conselheiro relator no 
acórdão do Recurso. 

 
Requereu o cancelamento do auto de infração. 
 
Anexou documentos (fls. 164 a 173). 
 
 
É o relatório. 

 
 
 

VOTO 
 
 

Quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo sujeito 
passivo solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., 
que em síntese pedia a sua exclusão da lide, a Terceira Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, rejeitou esta preliminar e a manteve 
no polo passivo da obrigação tributária e no mérito pedia improcedência do lançamento, 
que foi negado por unanimidade de votos, mantendo a decisão singular que foi pela 
parcial procedência. 

 
Quando do Recurso ao Conselho Superior este sujeito passivo se 

prende apenas ao pedido de exclusão da lide, mas não traz nenhuma das possibilidades 
previstas no artigo 41, inciso II da Lei n. 16.469/09. 

 
Por todo o exposto, deixo de conhecer o recurso do sujeito passivo 

para este Conselho Superior, juntamente com a unanimidade dos meus pares, tornando-o 
inadmissível, por não cumprir os requisitos legais previstos no artigo 41, inc. II da Lei nº 
16.469/09. 

 
 
 
     

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00880/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator.  Acolhida. 
 
O recebimento de recurso, quando a decisão cameral foi 
unânime, está condicionado à previsão legal para seu 
acolhimento, nos termos do artigo 41, II da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
comercializado, neste Estado, um veículo semirreboque basculante, constante da nota 
fiscal nº 20768, emitida em 15/10/08 por LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA, em operação na qual se valeu da pretensa condição de produtor 
rural do destinatário, cuja inscrição teria sido obtida por meio de fraude. A operação fora, 
pela fiscalização, considerada inidônea.  

A infração foi capitulada nos arts. 11; 13, I; 19, VII, “b”; 27, II, “g”; 44 
e 45, XIII, todos do CTE-GO. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, 
“a”’ do mesmo diploma legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 19.635,00, referente a fato 
gerador ocorrido em 15/10/08. O auto de infração foi lavrado em 26/02/13. 

Na condição de coobrigado, fora nomeado RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XIII do CTE. Informa 
o fisco, a empresa coobrigada, representante da indústria dos semirreboques, realizou 
pedido em 15/09/08, em nome do Sr. EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, mas confirma 
que, na verdade, o bem se destinava a S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS PESADAS LTDA.  

De igual forma, S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS LTDA fora nomeado solidário, nos termos do art. 46, VI, §2º do CTE, por ter 
sido a real destinatária do semirreboque. O veículo fora, logo a seguir a sua aquisição, 



transferido para a empresa S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS LTDA. 

Também fora arrolado REGINALDO REGIS BENATI, com 
fundamento no art. 45, XII do CTE, em virtude de ser o sócio administrador da empresa 
RODONATI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.  

Na condição de solidário, também consta a empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 45, XII 
do CTE, por haver sido a empresa fabricante do veículo, destinado ao Sr. EDVANDRO DA 
SILVA.  

A instrução processual fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Nota fiscal fatura nº 20768, de 15/10/08, emitida pela LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA em nome 
de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, este último na condição 
de produtor rural; 

2) Pedido nº 23, emitido pela RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, em nome de S&M TRANSPORTES E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, em 15/09/08; 

3) Confirmação de pedido código PV5996, emitida pela LIBRELATO 
–IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nome de EDVANDRO 
DA SILVA FERREIRA; 

4) Comprovantes de depósito dos valores referentes à venda do 
veículo;  

5) Extratos de e-mails; 
6) Cópia do DUT do veículo no qual consta a transferência 

entabulada; 
7) Jurisprudência sobre a matéria.  
 

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO, não encontrados no endereço 
declarado, foram intimados por via editalícia. A intimação de S&M TRANSPORTES LTDA, 
por sua vez, se dera regularmente, via AR, em 19/04/13. Sob a mesma modalidade, 
ocorrera a intimação da empresa RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, 
em 24/04/13, e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, em 25/04/13. 

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
RODOVIÁRIOS LTDA compareceu em fase singular. Solicitou, em suma, a exclusão de 
sua responsabilidade por não haver agido com conduta culposa na situação que ensejou o 
presente lançamento. De igual forma, LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA apresentou impugnação, solicitando sua exclusão da lide e 
improcedência do feito.  

Os Srs. EDVANDRO e REGINALDO foram declarados revéis nos 
autos.  

Também compareceu S&M TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS LTDA. Pede a sua exclusão; a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e a improcedência do lançamento.  

Os autos foram submetidos a julgamento singular, conforme 
sentença às fls. 101/ 113, na qual se conheceu da impugnação e se lhe deu parcial 
provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor originário de ICMS 
de R$ 11.000,00. Os coobrigados foram mantidos na lide. Rejeitada a preliminar de 
nulidade. 



Houve concordância da Representação Fazendária quanto ao teor 
do decisum.  

A empresa RODONATTI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA fora 
intimada da decisão em 02/02/16, via Domicílio Tributário Eletrônico –Dte. De igual forma, 
REGINALDO REGIS BENATI em 01/02/16. A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA fora intimada sob a mesma modalidade, em 05/02/16. S&M 
transportes fora intimada via AR, em 04/03/16. 

Não encontrado, EDVANDRO DA SILVA fora intimado por edital, em 
1/04/16. 

Em recurso voluntário, a recorrente LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA assevera o seguinte: 

1) A recorrente não pode ser responsabilizada por fatos que 
ocorreram posteriormente ao negócio celebrado. A transferência 
posterior do veículo não é de sua responsabilidade. Cita 
jurisprudência acerca do art. 124 do CTN.  

2) A emissão da nota fiscal em nome do produtor rural foi realizada 
conforme solicitação do adquirente, cabendo à RODONATTI 
vender o implemento para quem o adquirir. Aduz que a boa-fé, 
conforme preceitua o art. 422 do Código Civil, é o que norteia as 
relações comerciais. 

3) Afirma que o solidário nos autos, nos termos do art. 45, II do CTE, 
deveria ser o Sr. TARCISO, o qual não teria sido arrolado nos 
autos.  

4) Conforme art. 136 do CTN, reputa não passível de cobrança o 
valor da multa, pelo que solicita a sua exclusão, a título de pedido 
sucessivo.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento fiscal. 

 

A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., da lide, bem como o 
pedido de exclusão da multa e também, por votação unânime, no mérito conhece do 
recurso do sujeito passivo, porém nega provimento para manter a sentença singular, que 
julgou parcialmente procedente o auto de infração. 

 

Os sujeitos passivos RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI, interpõe RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR, pedindo para serem excluídos da lide, na condição de 
solidários, por entenderem que não praticaram qualquer das motivações previstas no 
artigo 135 do CTN e alternativamente, caso seja mantida a solidariedade, que o valor 
cobrado seja apenas em relação ao valor originário, excluindo multa e juros. 

 

A empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., interpõe Recurso ao Conselho Superior, com as seguintes 
alegações e pedidos: 

1. Pede que o presente recurso seja admitido, nos termos do 
artigo 41, II, “b”, “2” da Lei nº 16.469/09; 

2. Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, porque a capitulação que definiu a 



solidariedade foi o artigo 45, XIII, sendo que a correta seria 
artigo 45, XII, da lei nº 11.651/91; 

3. Ausência de responsabilidade solidária, por entender que essa 
responsabilidade depende de disposição expressa de Lei e 
não pode ser constituída se o sujeito passivo não teve 
responsabilidade com os fatos ocorridos após a origem da 
obrigação jurídico tributária; 

4. Pede que seja excluída a multa, com a justificativa que agiu de 
boa-fé; 

5. Seja reformada a decisão cameral declarando nulo o auto de 
infração. 

 

É o relatório.  

 
 

V O T O 

 

Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 
Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 



 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00881/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Inadmissibilidade de 
recurso interposto pelo polo passivo. Decisão unânime.  
 
Restando provada a não satisfação dos requisitos previstos no 
artigo 41, II da Lei 16.469/09, cabe inadmissão de recurso 
interposto por parte interessada em reformar a decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A 
Fazenda Pública concorda com a inadmissibilidade do recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de novembro de 2010, o Fisco exige o ICMS no valor de R$ 287.093,54 

(duzentos e oitenta e sete mil, noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), multa e 

acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, nos meses 

de janeiro a setembro de 2009, realizado saída de mercadoria tributada por meio de 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), não registrando as operações em livro 

fiscal, omitindo o imposto reclamado. 

Citados como infringidos os arts. 63 e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 141 do 

Decreto n° 4.852/97. Foi proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 

11.651/91, agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

Foram identificados como sujeito passivo solidário as pessoas físicas 

REGINALDO MARTINS DE ASSIS e NEURACI MARTINS SOUSA, nos termos do art. 45, 

XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 6 a 7). 

Juntou-se ao processo, para instrução processual os seguintes documentos:  

Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 4); Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 5); 

Relatório Fiscal (fls. 10 a 34); levantamento comparativo entre a apuração do contribuinte 



e a apuração do Fisco (fls. 35 a 37); demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 38 a 

43); cópia do Termo de Apreensão n° 1100111810-6 (fl. 44); extratos de termos de 

apreensão (fls. 45 a 47); Ata de Deslacração de Equipamentos Utilizados para Automação 

Fiscal (fls. 48 a 51 e 59 a 61); Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivo Eletrônico 

(fls. 53 e 62); Termo de Deslacração de Equipamentos (fls. 54 a 58); cupom fiscal (fl. 63); 

Comprovante de Alteração de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de 

Documentos Fiscais (fls. 64 a 65); Notificação Fiscal (fls. 66 e 68); Protocolo de 

Envio/Recepção de Documentos (fls. 67 e 69); Cópia do livro Registro de Saídas (fls. 70 a 

203); Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 204 a 206) e CD (fl. 207). 

Intimados em 19/11/2010 (fls. 211 a 215), a empresa autuada e os solidários 

apresentam conjuntamente impugnação (fls. 222 a 238), formulando em preliminar 

arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência 

funcional da autoridade lançadora (fls. 224 a 225) e de insegurança na determinação da 

infração (fls. 228 a 235). Ainda em preliminar formulam pedido de exclusão do solidário 

NEURACI MARTINS SOUSA (fls. 225 a 228). 

No mérito, limitam-se a pedir a redução da sanção para o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) incidente sobre o valor do imposto devido para as operações, alegando 

que a multa imposta tem caráter de confisco, abusiva e inconstitucional. 

Juntam cópia da 3ª Alteração Contratual (fls. 245 a 249), Termo de Rescisão 

de Contrato de Trabalho (fls. 250 a 254) e cópia de páginas de CTPS (fls. 257 a 261). 

Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, após ler, 

conferir e analisar os autos, apreciando as razões das defesas apresentadas, decide pela 

procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários, consoante a 

Sentença n° 2236/11 (fls. 263 a 265). 

Intimados, a empresa autuada e os solidários apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 272 a 293), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 

básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora 

(fls. 273 a 277) e de insegurança na determinação da infração (fls. 281 a 289). Ainda em 

preliminar formulam pedido de exclusão do solidário NEURACI MARTINS SOUSA (fls. 278 

a 281). 

No mérito, limitam-se a pedir a redução da sanção para o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) incidente sobre o valor do imposto devido para as operações, 

percentual aceito pelo STF (fls. 290 a 291), alegando que a multa imposta tem caráter de 

confisco, abusiva e inconstitucional. 



Decisão cameral (fls. 295/301) foi, por unanimidade de votos, pela procedência 

do auto de infração. Rejeitou, também da mesma forma, as preliminares de incompetência 

funcional e insegurança na determinação da infração. Também houve, com o mesmo 

quórum, a rejeição do pedido de retirada da lide do solidário NEURACI MARTINS DE 

SOUSA. 

Foi providenciada a intimação das partes (fls. 311/313). 

A data da intimação de NEURACI MARTINS SOUSA foi 05/02/2.013, e a data 

da intimação de REGINALDO MARTINS DE ASSIS (fls. 313) foi 05/03/2.013.  

Houve então a lavratura do Termo de Perempção dos solidários (fls. 314).  

Reginaldo Martins de Assis e Cia ltda apresentou peça defensória sob o pálio 

do Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 317/323).  

Assevera que o ficou vencido nas duas instâncias quando houve apreciação 

do processo. Afirma que há prova inequívoca de erro substancial que deverá ensejar a 

declaração de nulidade do lançamento fiscal por insegurança na determinação da 

infração.  

Alega o lançamento se originou de operação fiscal onde houve ato de 

copiagem de dados em equipamentos de informática no estabelecimento da recorrente. O 

fato que comprometeria a eficácia do trabalho seria que o agente autuante realizou, sem 

qualquer justificativa, o ato de copiagem por duas vezes em momentos distintos. Isso foi 

feito sem que se procedesse em duplicidade os atos de apreensão, liberação e 

autenticação, e informasse, de igual modo, sobre qual banco de dados o lançamento se 

perfez.  

A partir daí alega a insegurança na determinação causada pela insegurança 

quanto aos dados levantados pelo fisco. Destaca que os dados considerados como 

verdadeiros pelo fisco para comparação com os valores registrados na escrita fiscal foram 

extraídos de seu computador.  

Destaca que há narrativa de todo o procedimento do fisco, e que em dois 

momentos houve duas copiagens, sem qualquer explicação do seu motivo. Essas se 

deram em 12/11/2.009 (fls. 53) e em 13/11/2.009 (fls. 62).  

Declara que essa copiagem dupla não foi narrada quando da abertura e 

análise do Banco de Dados. Pergunta: Qual a razão desse procedimento dobrado? A 

copiagem se deu antes e depois do início do trabalho fiscal. Qual o arquivo fora aberto e 

analisado pela fiscalização?  



Questiona a partir de então toda a lisura do trabalho fiscal. Se diz vítima de 

uma ação fiscal que procura lhe prejudicar. Assevera que jamais teve controle paralelo de 

dados. Reclama da duração dos trabalhos que se arrastaram por 12 meses.  

Também argui a falta de um TA, o de nº 11001118227.  

Alega ausência na auditagem feita pela SEFAZ, mas não traz nada de prova 

em relação a essa assertiva. Entende que houve inobservância do que determina a IS nº 

15/2.009 – SAT.  

É o relatório. 

Entendo que embora o recurso oferecido pela empresa tenha sido por ela 

chamado de Pedido de Revisão Extraordinária, na verdade se tratou de recurso ao 

Conselho Superior.  

O fundamento do pedido do sujeito passivo foram argumentos já apresentados 

na fase cameral, e rejeitados por unanimidade. Seria a repetição dos mesmos. Diante 

disto, entendo que deve ser inadmitido o Recurso ao Conselho Superior ou Pedido de 

Revisão Extraordinária, independente de como se queira nominar o recurso trazido pelo 

polo passivo.  

O que resta claro nos autos é o fato de que a questão foi rejeitada de forma 

unânime na fase cameral, e para que houvesse reapreciação da questão seria necessária 

satisfação dos requisitos insculpidos no artigo 41, II da Lei 16.469/09. E isso não restou 

provado pela parte.  

Diante desse fato, inadmito o presente recurso ou pedido posto pelo polo 

passivo.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00896/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis na época da ocorrência do fato gerador, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. E, também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 6.513,00 referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de uma semirreboque, para uso ou consumo final, acobertada pela 
nota fiscal nº 22201, emitidas por Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviário Ltda, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, § 
1º, inciso II, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “b”, do 
Decreto nº 4.852/97 e 3º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 11.750/1992. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: MARCELO 
MARCIO DOS SANTOS JURADO, ANTONIO GIMENEZ JUNIOR e SOMAR INDÚSTRIA 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/18. 

Devidamente intimados os sujeitos passivos José Luiz Ragazzi, 
Marcelo Marcio dos Santos Jurado e Antônio Gimenez Junior não compareceram aos 
autos, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 56. 

O sujeito passivo solidário Somar Indústria Comércio Importação e 
Exportação Ltda ingressa com impugnação às fls. 29/47.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 58/61, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 62/75. Foi lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 75 com relação aos sujeitos passivos José Luiz Ragazzi, Antonio 
Gimenez Junior e Marcelo Marcios dos Santos Jurado. 

A empresa Somar Transportes e Representações Comerciais 
compareceu ao processo alegando, em síntese, que no julgamento dos processos nºs 
4011003410240, 4011003461669, 4011003722489, 4011003567220, 4011004003575, 
4011003475295, 4011004004628 e 4011003406803, a Primeira Câmara deste Conselho 
promoveu a sua exclusão da lide. Alega, ainda, que na qualidade de representante da 
empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda não poderia figurar no polo 
passivo da lide como solidária, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 
Destaca, também, que o Estado de Goiás é incompetente para exigir o ICMS diferencial 
de alíquota, sendo o mesmo devido ao Estado de Santa Catarina e que o lançamento 
deve ser declarado nulo por insegurança na determinação da infração em razão da falta 
de sintonia entre a descrição dos atos por ela praticados e os dispositivos legais 
mencionados como infringidos. No mérito, alega que o lançamento deve ser considerado 
improcedente, tendo em vista que o implemento foi destinado a um produtor rural 
devidamente cadastrado, estando, portanto, acobertado pelo benefício fiscal da isenção 
do ICMS diferencial de alíquota previsto no artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto 
nº 4.852/97. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 949/2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
incompetência ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração e de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, 
rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

A empresa solidária Somar Transportes Representações Comerciais 
e Marcelo Márcio dos Santos Jurado comparecem aos autos alegando divergências da 
decisão cameral frente às decisões do conselho pleno sobre matéria idêntica. Alega que o 
auto de infração deverá ser anulado por não apresentar corretamente o contribuinte da 
operação que resultou a emissão da nota fiscal, não podendo o ente fiscalizador criar uma 
nova forma de substituição tributária, indicando uma pessoa que seria solidária de fato ao 
recolhimento. Sustenta que se tem a necessidade da exclusão do sócio requerente da 



empresa SOMAR TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-ME 
configurado no polo passivo como solidário junto ao contribuinte ao pagamento do 
diferencial do tributo ICMS e demais penalidades, pelo fato de que o simples 
inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei, de modo a ensejar a 
redirecionamento da infração para a pessoa dos sócios da empresa considerada 
coobrigada. Ao final, requer: nulidade do auto de infração, a exclusão dos recorrentes 
SOMAR TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS e MARCELO MARCIO 
DOS SANTOS JURADO como sujeitos passivos coobrigados, requer conhecer e prover o 
presente Recurso, para fim de remeter a r. decisão que manteve a pretensão inicial do 
fisco, declarando a total improcedência do auto de infração, requer também a substituição 
da multa aplicada. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação ao mérito, com o 
consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a preliminar de 
inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se acha 
revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 



Como se vê no Acórdão n° 949/2015 (fls. 106/116), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de incompetência 
ativo do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e no mérito, também por 
votação unânime, considerou procedente o auto de infração. 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas seguintes hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho Superior, 
que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os embargos de 
divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de cópia do acórdão 
divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido pelo órgão julgador, 
cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, se for o caso; (2) quando 
forem inequivocamente contrárias à disposição expressa da legislação tributária estadual ou à 
prova inconteste, constante do processo à época do julgamento, ou baseada em prova cuja 
falsidade seja comprovada ou quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento. 

 
No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 

recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal acima mencionado. 

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Prosseguindo em meu voto, passo agora a análise da preliminar de 
exclusão dos solidários Marcelo Márcio dos Santos Jurado e Somar Indústria Comércio 
Importação e Exportação Ltda da lide, arguida pelos mesmos, sob o seguinte fundamento: 

Conforme informações extraídas do documento de fls. 05 e da cópia 
do contrato social de fls. 49/53, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado exerce a 
função de administrador da empresa em epígrafe, portanto, possui responsabilidade 
tributária pelo adimplemento do crédito tributário em discussão, nos termos de que dispõe 
o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que estabelecem o seguinte:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 



operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. 

[...]  

 
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação umbilical entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do Código Tributário Nacional.  

 
Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 

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

Dessa forma, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado, na 
condição de administrador da empresa, tinha o dever legal de cumprir ou dar ordens para 
que a legislação tributária fosse efetivamente cumprida. Assim, no entanto, não procedeu 
e desta forma torna-se solidário com a empresa, uma vez que as condutas narradas no 
presente auto de infração e que produziram omissão de recolhimento de ICMS decorreram 
da conduta de seu administrador. 

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão da lide do solidário em 
questão. 

Já com relação à empresa Somar Indústria Comércio Importação e 
Exportação Ltda, cumpre salientar que a própria recorrente transcreveu no seu recurso 
voluntário o resultado do julgamento dos Processos nºs. 4011003410240, 
4011003461669, 4011003722489, 4011003567220, 4011004003575, 4011003475295, 
4011004004628 e 4011003406803, nos quais foi excluída da lide pela Primeira Câmara 
julgadora, porém, por maioria de votos, não constituindo, portanto, em argumento válido 
para a sua exclusão no presente processo. 

Por outro lado, no dia 02/07/15 quando do julgamento dos Processos 
nº 4011202635330, 4011202640849, 4011202653827 e 4011202640334, a Terceira 
Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de exclusão da lide da 
recorrente.  

Ademais, a farta documentação juntada pelos autores do 
procedimento não deixam nenhuma dúvida no sentido de que a ação no sentido de indicar 
um produtor rural cadastrado como contribuinte para figurar como destinatário de um bem 
adquirido por uma pessoa não contribuinte do imposto com o fito de furtar-se ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquota, foi engendrada pela recorrente.  

Com essas considerações, rejeito também o seu pedido de exclusão 
da lide. 

À conta do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
voto pela inadmissão do recurso em relação ao mérito, em face da ausência dos 
elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Superior, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação 



unânime, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários Marcelo Márcio dos Santos 
Jurado e Somar Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda do polo passivo da lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00897/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Preliminar de exclusão dos 
solidários da lide. Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis na época da ocorrência do fato gerador, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. E, também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 10.613,00 referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo semirreboque para o uso ou 
consumo final, acobertadas pela nota fiscal nº 22889, emitida por Librelato Implementos 
Agrícolas e Rodoviários Ltda, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, § 
1º, inciso II, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “b”, do 
Decreto nº 4.852/97 e 3º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 11.750/1992. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: MARCELO 
MARCIO DOS SANTOS JURADO, ALEX NOVOCHATSKY e SOMAR INDÚSTRIA 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/22. 

Devidamente intimados os sujeitos passivos José Luiz Ragazzi e 
Alex Novochatsky não compareceram aos autos. Foram declarados revéis.  

Os sujeitos passivos solidários Somar Indústria e Comércio 
Importação e Exportação e Marcelo Márcio dos Santos Jurado ingressam com 
impugnação às fls. 36/54 e 65/83. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 89/92, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Em recurso voluntário, a empresa Somar Indústria e Comércio 
Importação e Exportação e Marcelo Márcio dos Santos Jurado pedem a nulidade do auto 
de infração por erro de identificação do sujeito passivo por não responsabilização do 
pagamento do tributo pelo sócio da empresa representante da fábrica e ausência dos 
requisitos autorizadores do artigo 135 do CTN. Arguem também incompetência da 
autoridade fiscal e insegurança na determinação da infração. No mérito, alegam que não 
ocorreu o fato descrito no lançamento, visto que a omissão alegada refere-se ao incentivo 
fiscal para o produtores rurais com a isenção do diferencial de alíquota na aquisição de 
bens para o seu consumo. Pede ao final a improcedência do lançamento. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 950/2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
incompetência ativo do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

A empresa solidária Somar Transportes Representações Comerciais 
e Marcelo Márcio dos Santos Jurado comparecem aos autos alegando divergências da 
decisão cameral frente às decisões do conselho pleno sobre matéria idêntica. Alega que o 
auto de infração deverá ser anulado por não apresentar corretamente o contribuinte da 
operação que resultou a emissão da nota fiscal, não podendo o ente fiscalizador criar uma 
nova forma de substituição tributária, indicando uma pessoa que seria solidária de fato ao 
recolhimento. Sustenta que se tem a necessidade da exclusão do sócio requerente da 
empresa SOMAR TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-ME 
configurado no polo passivo como solidário junto ao contribuinte ao pagamento do 
diferencial do tributo ICMS e demais penalidades, pelo fato de que o simples 
inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei, de modo a ensejar a 
redirecionamento da infração para a pessoa dos sócios da empresa considerada 
coobrigada. Ao final, requer: nulidade do auto de infração, a exclusão dos recorrentes 
SOMAR TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS e MARCELO MARCIO 
DOS SANTOS JURADO como sujeitos passivos coobrigados, requer conhecer e prover o 
presente Recurso, para fim de remeter a r. decisão que manteve a pretensão inicial do 
fisco, declarando a total improcedência do auto de infração, requer também a substituição 
da multa aplicada. 

É o relatório. 

 



VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação ao mérito, com o 
consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a preliminar de 
inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se acha 
revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Como se vê no Acórdão n° 950/2015 (fls. 156/166), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de incompetência 
ativo do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e no mérito, também por 
votação unânime, considerou procedente o auto de infração. 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas seguintes hipóteses: 
(1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho Superior, 
que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os embargos de 
divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de cópia do acórdão 
divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido pelo órgão julgador, 
cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, se for o caso; (2) quando 
forem inequivocamente contrárias à disposição expressa da legislação tributária estadual ou à 
prova inconteste, constante do processo à época do julgamento, ou baseada em prova cuja 
falsidade seja comprovada ou quando apresentada prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento. 



 
No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 

recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal acima mencionado. 

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Prosseguindo em meu voto, passo agora a análise da preliminar de 
exclusão dos solidários Marcelo Márcio dos Santos Jurado e Somar Indústria Comércio 
Importação e Exportação Ltda da lide, arguida pelos mesmos, sob o seguinte fundamento: 

Conforme informações extraídas do documento de fls. 05 e da cópia 
do contrato social de fls. 49/53, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado exerce a 
função de administrador da empresa em epígrafe, portanto, possui responsabilidade 
tributária pelo adimplemento do crédito tributário em discussão, nos termos de que dispõe 
o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que estabelecem o seguinte:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

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

[...]  

 
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação umbilical entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do Código Tributário Nacional.  

 
Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 

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



Dessa forma, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado, na 
condição de administrador da empresa, tinha o dever legal de cumprir ou dar ordens para 
que a legislação tributária fosse efetivamente cumprida. Assim, no entanto, não procedeu 
e desta forma torna-se solidário com a empresa, uma vez que as condutas narradas no 
presente auto de infração e que produziram omissão de recolhimento de ICMS decorreram 
da conduta de seu administrador. 

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão da lide do solidário em 
questão. 

Já com relação à empresa Somar Indústria Comércio Importação e 
Exportação Ltda, cumpre salientar que a própria recorrente transcreveu no seu recurso 
voluntário o resultado do julgamento dos Processos nºs. 4011003410240, 
4011003461669, 4011003722489, 4011003567220, 4011004003575, 4011003475295, 
4011004004628 e 4011003406803, nos quais foi excluída da lide pela Primeira Câmara 
julgadora, porém, por maioria de votos, não constituindo, portanto, em argumento válido 
para a sua exclusão no presente processo. 

Por outro lado, no dia 02/07/15 quando do julgamento dos Processos 
nº 4011202635330, 4011202640849, 4011202653827 e 4011202640334, a Terceira 
Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de exclusão da lide da 
recorrente.  

Ademais, a farta documentação juntada pelos autores do 
procedimento não deixam nenhuma dúvida no sentido de que a ação no sentido de indicar 
um produtor rural cadastrado como contribuinte para figurar como destinatário de um bem 
adquirido por uma pessoa não contribuinte do imposto com o fito de furtar-se ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquota, foi engendrada pela recorrente.  

Com essas considerações, rejeito também o seu pedido de exclusão 
da lide. 

À conta do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
voto pela inadmissão do recurso em relação ao mérito, em face da ausência dos 
elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Superior, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação 
unânime, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários Marcelo Márcio dos Santos 
Jurado e Somar Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda do polo passivo da lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00957/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Preliminar de Inadmissibilidade do recurso do 
contribuinte ao Conselho Superior. Ausência de requisitos 
legais exigidos. Acolhimento. Mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 
Não deve ser admitido o recurso que não preenche os requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, quando 
tendo a decisão sido tomada por unanimidade de votos, o 
recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo utilizou 
carga tributária inferior à exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, referente à saída de bebidas com destino ao Estado de Goiás, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 1.710.612,97, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 26, 
inciso II, 51 e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 34, inciso II, alínea “d”, 39 e 
40, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 30/45. 

O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 
conforme sentença de fls. 332/336. 

Em grau de recurso voluntário, o sujeito passivo ataca a decisão de 
primeira instância, a qual teria feito superficial avaliação das razões aduzidas na peça 
impugnatória bem como teria se escusado de analisar os demais fundamentos trazidos 
pela defesa, invocando, de forma evasiva, o impedimento de apreciação de matéria 



constitucional no âmbito do processo administrativo tributário, enquanto a defesa teria 
apontado várias irregularidades, mas não versado sobre inconstitucionalidade de lei. Alega 
que a suposta infração inexiste visto que a base de cálculo do imposto corresponde à 
média praticada no mercado goiano e que a autoridade administrativa não indica no auto 
de infração qual o critério utilizado para cada situação, limitando-se a dizer que a norma 
diz que deve ser aplicado IVA de 140% sobre operação própria e consectários, mas 
presume estes requisitos, de modo que, existe, sim, insegurança na determinação da 
infração, por indefinição da fixação da base de cálculo correta. Alega, ainda, que aplicou 
como base de cálculo a média de preços praticada no mercado goiano, ao passo que a 
autoridade fiscal aplicou o IVA de 140%, elevando a base de cálculo para um valor irreal, 
por preço não praticado pelo mercado. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
acórdão nº 1388/2016, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo, bem como, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e de nulidade parcial da sentença singular 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheceu do recurso, negou-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Pleno, 
fls. 391 a 406, alegando que o critério adotado pelo autuante no desenrolar de seu 
trabalho desprezou questões fundamentais previstas no Protocolo ICMS 11/91 e na IN 
30/08-SAT, indicados em todas as notas fiscais objeto do trabalho como fundamentos de 
determinação da base de cálculo realizada pela recorrente. Alega, ainda que a empresa 
utilizou-se de critério válido para determinação da base de cálculo do ICMS, nos termos do 
Protocolo ICMS n.11/91, sendo plenamente cabível a diligência para verificar como e por 
que tais critérios foram desprezados na determinação da base de cálculo. E ainda, mesmo 
prevalecendo o critério escolhido pelo autuante, ainda sim, a multa imposta é totalmente 
incabível, pois a determinação da base de cálculo realizada pela recorrente enquadra-se 
na prescrição do art. 100 parágrafo único do CTN que, em suma, traduz que desde que 
observadas as normas dos convênios celebrados entre os Estados, afastam-se a 
imposição de penalidades, juros e correção monetária. Ao final, requer a aplicação do § 4º 
do art. 41 da Lei n.16.469/09, determinando a realização da diligência postulada. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS substituição 
tributária e acréscimos legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a 
autuada utilizou carga tributária inferior à exigida na legislação tributária, referente às 
saídas de bebidas com destino ao Estado de Goiás. 

Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira 
instância, após, o julgador monocrático conheceu da impugnação e considerou procedente 
o auto de infração. 

Notificada da decisão, a empresa apresenta seu Recurso Voluntário. 
Em seguida, em sessão de julgamento a Primeira Câmara deste Conselho, à 



unanimidade, rejeitou as preliminares e conheceu do recurso e considerou totalmente 
procedente, mantendo a decisão monocrática, também por unanimidade. 

Novamente notificada, a empresa apresenta seu recurso ao 
Conselho Superior, requerendo a nulidade do lançamento por insegurança da 
determinação da infração, alternativamente, pede a realização de diligência, ou a sua 
improcedência.  

Em se tratando de decisão cameral unânime, a questão que se 
depara com a interposição de recurso ao Conselho Superior requer, inicialmente, a 
definição quanto ao fato de ser cabível ou não o recurso à aludida decisão.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos (fls.377/386) e, não estando provada a divergência jurisprudencial 
ou contrariedade a disposição expressa na legislação tributária estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, conforme prevê o artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova.  

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  



A Câmara julgadora teve entendimento unânime em todos os 
aspectos da matéria em discussão e o interessado não conseguiu demonstrar a 
ocorrência de nenhuma das hipóteses enumeradas no dispositivo legal acima 
mencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais e meritórias já 
apreciadas na fase cameral.  

Assim, diante das considerações acima expostas, conclui-se que não 
restou configurado o cumprimento dos pressupostos de recorribilidade previstos nas 
alíneas do inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, situação que impõe a 
inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo contribuinte.  

Portanto, no caso em comento, arguo e acolho a preliminar de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, pelo fato de que o 
mesmo não se acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua 
admissibilidade, nos termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00960/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente em parte o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 376.735,04 (trezentos 
e setenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), nos termos da 
revisão de fls. 213 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 408.790,35, em razão da apropriação 
antecipada de crédito do ICMS referente à aquisição de ativo imobilizado para o 
estabelecimento, conforme demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
§ 3º e 6º e 64 da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 101/110. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 145/147, pelo qual o julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração. 

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls. 
154/167, arguindo em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, pois a peça inicial encontra-se eivada de vícios que 
comprometem todo o prosseguimento do feito. Quanto ao mérito, afirma que os 
procedimentos de escrituração adotados pela empresa estão em perfeita sintonia com o 



que determina a legislação tributária e que a Lei Complementar n° 87/96 traz em seus 
artigos 19 a 21 a autorização a apropriação do crédito. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração.  

Em seguida, o sujeito passivo apresenta Memoriais onde reitera os 
argumentos expostos anteriormente.  

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
198/199, determinou o encaminhamento dos autos à GEPRO a fim que o sujeito passivo 
elabore demonstrativo de acordo com os lançamentos em EFD, de forma a identificar 
todos os estornos referentes aos créditos de entradas dos ativos imobilizados, apropriados 
de forma antecipada pelas entradas dos bens em seu estabelecimento, no período 
referido nos autos.  

O sujeito passivo foi intimado a atender a Resolução supra e 
comparece aos autos apresentando demonstrativo e mídia. 

Nova Resolução nº 036/2016 (fls. 207), resolve por unanimidade de 
votos encaminhar os autos à Gerência Especial de Auditoria, à luz do contra levantamento 
apresentado, promover as ponderações que julgar necessárias e, que se for o caso, 
revisar o lançamento mediante juntada de novos levantamentos. 

Em atendimento a solicitação supra, foram apresentadas verificações 
fiscais determinadas pela Terceira Câmara do CAT, solicitando a manutenção da peça 
básica, com alteração do valor principal para R$ 376.735,04, tendo em vista que o 
demonstrativo esclareceu a diferença de ICMS apropriado e quanto a planilha 
apresentada se trada de um documento inverídico que não corresponde a escrituração 
fiscal digital apresentada pelo sujeito passivo. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação 
alegando que a planilha é um documento inverídico, e que não reflete as operações da 
empresa, requerendo nova diligência para que se levante apenas informações constantes 
da obrigação acessória e não sobre uma planilha do contador da época. 

Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 542/2017, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. E, também por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 376.735,04, nos termos da revisão 
de fls. 213 dos autos. 

Em seu Despacho nº 605/2017, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão cameral.  

Em seguida, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 
(fls. 247/257) alegando que os argumentos utilizados na decisão cameral para afastar a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e rejeitar o pedido de diligência 
foram embasados na suposta certeza de que as dúvidas existentes no processo foram 
perfeitamente sanadas pela revisional. Alega, ainda, que a decisão não se ateve aos 
argumentos cruciais aduzidos nos autos, como a correta observância a todos os 
procedimentos exigidos para legislação tributária, tendo em vista que a empresa lançou o 
crédito em 1/48, nos termos do artigo 58 do Código Tributário Estadual. Destaca, ainda, 
que a demonstrativo utilizado pela autoridade fiscal não reflete a realidade dos fatos, vez 



que ao ser elaborada, os estornos foram confundidos com outros débitos o que culminou 
na presente autuação. Pede, ao final, a improcedência do lançamento. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Como se vê no Acórdão n° 542/2017 (fls.334/338), a Segunda 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou o pedido de diligência formulado 
pelo sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, e no mérito, também por unanimidade de votos, 
considerou procedente em parte o auto de infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 



do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 376.735,04 (trezentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e quatro centavos), nos termos da revisão de fls. 213 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00966/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente em parte o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 3.891.571,60 
(três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e notas fiscais, no prazo de 30 dias a partir de 
17/04/2013, data em que foi publicada no Diário Oficial, a portaria nº 09/2013 que 
suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme cópias em anexo, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, ficará sujeito ao pagamento de 
multa formal no valor de R$ 30.458.110,20.  

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 16/19. 

O julgador singular expediu Despacho nº 75/2014, onde os autos 
foram encaminhados para GEPRO, a fim de que o autuante confirme conclusivamente: a) 
se todos os livros fiscais que foram exigidos na peça basilar foram apresentados; b) se os 
livros fiscais mencionados pela defesa às fls. 18 se encontram na Delegacia Fiscal; c) 
relate se todos os documentos ou se apenas parte dos exigidos na peça basilar foram 
entregues; d) se os documentos fiscais mencionados pela defesa às fls. 18 se encontram 



na Delegacia Fiscal; e) se os documentos fiscais relacionados pelo contribuinte, como 
prescritos se encontram realmente prescritos; f) se os documentos fiscais relacionados 
pelo contribuinte, como utilizados e escriturados, foram apresentados à Delegacia Fiscal; 
g) se os documentos fiscais relacionados pelo contribuinte, como entregue à fiscalização e 
não devolvidos se encontram com a Delegacia Fiscal. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
nenhum livro fiscal exigido na peça inicial foi entregue à Delegacia Fiscal e que os livros e 
documentos fiscais não se encontram na Delegacia Fiscal e que não existe provas de que 
os documentos fiscais foram entregues. Informou, ainda, que somente parte da 
documentação fiscal foi entregue, sendo que dos 90.273 documentos exigidos na inicial, 
somente 6.554 notas fiscais foram entregues para baixa, conforme comprovante 
colacionado aos autos e que não ocorreu a decadência ou prescrição dos documentos 
fiscais, conforme relatório detalhado. Por fim, informou que os documentos fiscais 
relacionados pelo contribuinte como utilizados e escriturados não se encontram na 
Delegacia Fiscal. 

Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo comparece aos autos 
alegando que o autor da diligência mesmo reconhecendo as intimações não excluem tais 
documentos, pois não teria apresentado o recibo de devolução da documentação, e que 
caso a mesma não tivesse entregue a documentação não haveria fiscalização e como o 
mesmo não apresentou o recibo de devolução, as mesmas devem ser consideradas. 
Alega, ainda, que havia interstício entre as autorizações e concessões de impressão de 
documento fiscal e, portanto, não teria havido revalidações. 

Sobreveio a sentença singular de fls.70/79, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência parcial do auto de infração, reduzindo a exigência para a 
importância de R$ 28.250.165,11. 

Em seus Despacho nº 223/15 de fls. 80, o Representante Fazendária 
manifesta-se pela manutenção da decisão singular. 

Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo interpôs 
recurso à Câmara, onde afirma que não há prova de que a empresa revalidou a utilização 
das notas fiscais. Afirma que os documentos fiscais foram entregues ao fisco e que não 
houvesse a entrega dos referidos documentos não haveria fiscalização. Assevera que não 
houve revalidação do prazo para uso das notas fiscais e que serão apresentados os 
últimos documentos fiscais de cada concessão para comprovar isto.  

Finalmente, o contribuinte veio novamente ao processo para instruí-
lo com o Anexo II, indicando os documentos fiscais apresentados à fiscalização. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
acórdão nº 1743/2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração, bem como, rejeitar 
parcialmente a preliminar de decadência. Quanto ao mérito, conheceu do recurso, deu-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 3.891.571,60. 

A Fazenda Pública Estadual declinou de atuar no feito em apreço, 
como se infere da promoção acostada às fls. 143. 

Em seguida, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno 
alegando que a decisão cameral deve ser reformada em virtude de que não foram 
conferidos os documentos apresentados, razão pela qual deve ser declarada a 



improcedência do presente auto de infração. Destaca, ainda, que todas as notas fiscais 
tidas como extraviadas foram devidamente registradas nos livros fiscais próprios. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Como se vê no Acórdão n° 2288/2015 (fls.136/142), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração, bem como rejeitou parcialmente a 
preliminar de decadência, e no mérito, também por votação unânime, considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 



do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor de R$ 3.891.571,60 (três milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01019/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do Recurso do 
Contribuinte ao Conselho Superior. 
 
1. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral unânime, divergente de decisão cameral não reformada 
ou de decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica (Lei n. 16.469/09, art. 41, II, "a"); 
 
2. Restando provado nos autos que as decisões camerais 
indicadas como divergentes pela defesa tratam de matéria 
diferente da discutida no presente processo, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, feita pelo 
Conselheiro Antônio Martins da Silva, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Pádua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, Andrea Aurora Guedes Venci, José 
Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela 
admissibilidade do recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da omissão da utilização do benefício 
fiscal do crédito outorgado relativo às saídas interestaduais.  

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, da Lei n. 11.651/91, c/c 

art. 11, inciso III e XXIII, do Anexo IX, e art. 82, da Parte Geral, do Decreto nº 4.852/97 e 
proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Por meio da Sentença n. 1992/2017, de fls. 141 144, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento.  
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

148 a 170. 
 
Em sessão realizada no dia 07/12/17 a Segunda Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento por 



cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração e confirmou 
a decisão singular que considerou procedente o lançamento, conforme Acórdão n. 
324/2018, de fls. 177 a 182. 

 
A empresa autuada interpôs o recurso ao Conselho Superior de fls. 

189 a 202, pedindo a improcedência do lançamento.  
 
É o relatório. 
 
                         VOTO 
 
Como a decisão cameral recorrida que rejeitou as questões 

preliminares e confirmou a decisão cameral foi por unanimidade de votos, há que ser 
analisada em primeiro lugar se a empresa autuada atendeu a algum dos pressupostos  de 
recorribilidade previstos no inciso II, do art. 41, da Lei nª 11.651/91 que regula o Processo 
Administrativo Tributário, que assevera o seguinte: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 –  
[..] 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Analisando o recurso interposto observa-se que recorrente faz 
referência a alínea “a” do inciso II, do art. 41, acima transcrito que assevera que cabe 
recurso para o Conselho Superior quanto à decisão cameral unânime divergente de 
decisão cameral não reformada ou decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica. 

 
Verifica-se às fls. 203 a 205, que a empresa autuada traz como 

decisões divergentes, os seguintes acórdãos: 
 
1) Acórdão n. 3593/99 da II CJUL, relativo a omissão do registro de 

nota fiscal de entrada de mercadorias; 
2) Acórdão n. 109/99 da II CJUL, omissão de recolhimento do 

imposto por substituição tributária; 
 
Observa-se, portanto, que a autuada não cumpriu o disposto no 

dispositivo legal em discussão que exige que a decisão dita como divergente, tenha 
tratado da mesma matéria, situação que não ocorreu, eis que o presente processo é 
relativo a omissão de pagamento de imposto em razão de utilização indevido de benefício 
fiscal.  

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


À conta do exposto, inadmito o recurso por falta de cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade indicados na lei processual. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01022/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Exigência de imposto em 
razão de utilização de alíquotas inferiores à devida, ou de 
redução indevida de base de cálculo. Inadmissibilidade de 
recurso interposto em razão de decisão unânime. Decisão 
unânime. 
 
ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide de sócio 
administrador em situação onde houve sonegação do imposto 
em razão de decisão consciente do mesmo. Indeferimento. 
Decisão não unânime. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo CENTRAL ATACADO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Também por votação unânime, conhecer do recurso do sujeito passivo solidário NILSON 
ALVES DE ASSIS, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que rejeitou a 
preliminar de exclusão do solidário da lide. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém acusação de que o contribuinte realizou saídas 

internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas inferiores à 

devida ou reduziu indevidamente a base de cálculo cumulativamente, correspondendo a 

uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme demonstrativo da Auditoria 

Básica do  ICMS do exercício de 2010, planilhas explicativas de resumo do imposto 

registrado a menor, informações das operações fiscais em arquivos magnéticos, tipo 54, 

em PDF e demais documentos . Está sendo cobrado o imposto, correspondente à 

diferença, na importância de R$ 28.131,20 juntamente com penalidade e acréscimos 

legais. Para todos os fins legais e com fulcro no § 2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 

de junho de 2009, adoto o relatório constante da sentença nº 1059/2016, de fls 135, que 

abaixo transcrevo:  



“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo realizou saídas de 

mercadorias com débito a menor do ICMS, ter utilizado alíquotas inferiores 

à devida e/ou reduzindo a base de cálculo, resultando em uma tributação 

inferior a prevista na legislação tributária, conforme apurado pela Auditoria 

Básica do ICMS relativa ao exercício de 2010, planilhas explicativas e 

informações das operações fiscais em Arquivo Magnético, Tipo 54 e 

documentos anexos. Em consequência, é reclamado o pagamento do 

imposto no montante de R$ 28.131,21 (vinte e oito mil, cento e trinta e um 

reais e vinte e um centavos), mais acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os arts. 11, 27, e 64, da Lei nº 11.651/91 

c/c art. 1º, do Anexo IX, do Dec. 4.852/97. Proposta a aplicação da multa 

prevista no art. 71, IV, “A”, do CTE, com redação da Lei nº 17.519/2011.  

Para instrução processual, juntou-se ao feito: anexo estruturado – 

detalhamento do crédito tributário; o anexo estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; a Auditoria Básica do ICMS, em que na parte 

3/3 – Conclusão - vislumbram-se os valores de ICMS omitido decorrente 

de outros débitos de ofício, acompanhada do Demonstrativo Auxiliar – 

Outros Débitos de Ofício, com o detalhamento dos débitos respectivos; 

demonstrativo das saídas com lançamentos de imposto a menor relativo 

as notas fiscais Mod. 01, Série 2; termo de copiagem e autenticação de 

arquivo eletrônico; termo de autenticação de livro fiscal; cópias do livro 

registro de saídas e apuração do ICMS; intimação e aviso de recebimento 

de postagem - AR. 

Foi indicado como solidário NILSON ALVES DE ASSIS na condição  e 

sócio-administrador, por ter concorrido para a prática da infração nos 

termos do art. 45, XII, do CTE. 

 

Intimados regularmente, o sujeito passivo principal e solidário, 

comparecem tempestivamente aos autos e apresentam impugnação em 

peça única. Alegam em preliminar a nulidade do auto de infração por 

cerceamento ao direito de defesa e ilegitimidade passiva solidária do 

sócio-administrador. E que a autoridade fiscal não demonstrou quais foram 

as notas fiscais e onde estão as supostas irregularidades. Que ante a 

impossibilidade de confrontar a auditoria realizada comos documentos 



fiscais requer seja declarada a nulidade do auto de infração e a 

improcedência do auto de infração. 

 

Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela impugnante, 

objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o 

julgamento em diligência para que o autor do procedimento fizesse a 

juntada aos autos dos arquivos citados no histórico da autuação e na nota 

explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF), ou a cópia das notas 

fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a planilha 

juntada aos autos “SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A 

MENOR NOTAS FISCAIS ELETRONICAS” não demonstrou de forma 

clara as informações, considerando a ausência de identificação das notas 

fiscais, e descrição das mercadorias, foi sugerida a elaboração de novo 

demonstrativo. 

 

A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente as 

operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e 

reduções da base de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital 

junto com as informações do SINTEGRA, conforme recibo de entrega de 

relatórios digitais às fls. 124 e mídia CD-R colacionada ao auto de infração 

de nº 4011300984895 às fls. 66. 

 

Intimado a se manifestar sobre a revisão realizada, o sujeito passivo 

comparece novamente aos autos, afirmando que tem direito ao benefício 

da redução da base de cálculo por ser empresa do ramo atacadista e que 

foram incluídas equivocadamente no levantamento, mercadorias que à 

época da ocorrência do fato gerador estavam sujeitas ao regime da 

substituição tributária. 

Retornam os autos, devidamente instruídos para julgamento.” 

Em seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, após 

afastamento das preliminares, decidiu pela procedência do lançamento.  

Inconformados com a sentença singular condenatória, os sujeitos 

passivos, em peça conjunta, interpuseram recurso voluntário. Iniciam seu recurso arguindo 



preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 

defesa. Alegam que a acusação está fundada em análises superficiais e frágeis. O Fisco 

não teria demonstrado quais as notas fiscais emitidas com a tributação a menor. Caberia à 

Fiscalização indicar a origem das supostas irregularidades apontadas.  

Os recorrentes também arguem a ilegitimidade passiva do sócio 

administrador, NILSON ALVES DE ASSIS. Afirmam que não se comprovou ter o solidário 

agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante 

determinação do artigo 135, CTN.  

No mérito, afirma que, após a realização de diligência, observa-se que a 

auditoria não considerou a condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de 

redução de base de cálculo e aplicação de alíquota a menor. A redução da base de 

cálculo está prevista no inciso VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Também reclama da 

inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos 

no regime de substituição tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter 

sido antecipado o imposto. Pede a improcedência do lançamento.   

Decisão cameral foi, por unanimidade de votos, favorável à Fazenda 

Pública. A decisão foi pela procedência do trabalho fiscal e pela rejeição de todas as 

preliminares suscitadas pelo sujeito passivo em sua peça defensória. A decisão somente 

se deu por maioria no caso do pedido de retirada da lide do solidário, sobre o mérito e as 

preliminares, a decisão se deu por unanimidade de votos.  

Toda a lógica da sentença singular foi integralmente corroborada pelo 

juízo cameral.  

Inconformada com tal decisão, a empresa (fls. 176/181) e o solidário (fls. 

198/207) apresentaram recurso ao Conselho Superior. 

A peça da empresa traz as mesmas arguições em relação às preliminares 

de insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. Em 

relação ao mérito, pugna pela improcedência. Para admissibilidade do recurso, invoca a 

contrariedade à disposição expressa da legislação tributária. 

Em relação a essa peça, arguo a inadmissibilidade do recurso na sua 

íntegra. Nada de novo foi trazido, e nem restou provado qual seria o item da legislação 

efetivamente afrontado pela decisão cameral. Nessa fase houve a repetição de tudo o que 

foi trazido na fase cameral. Por esse motivo, entendo pela inadmissibilidade tanto em 

relação ao pedido de nulidade pelos vícios apontados como pela improcedência.  



Sobre o pedido do solidário, entendo que deve ser admitido pelo fato de 

que a decisão sobre a matéria, na fase cameral, foi tomada por maioria de votos. Dessa 

forma, cabe sua reanálise.  

Sobre a questão, entendo ser claro que o pedido do solidário deve ser 

negado, a natureza da acusação é clara para apontar que houve uma decisão por parte do 

solidário, que era o administrador do sujeito passivo, de sonegação do imposto, houve 

uma decisão consciente do administrador da empresa de utilizar de forma indevida 

alíquotas de imposto menores das que são exigidas pela legislação e valer-se de redução 

de base de cálculo de imposto inferiores àquelas impostas, da mesma forma, pela 

legislação tributária.   

Diante de tudo o que foi posto, inadmito o recurso interposto pela 

empresa, e em relação ao recurso interposto pelo solidário, conheço do mesmo, nego-lhe 

provimento, para manter na lide o solidário NILSON ALVES ASSIS. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01023/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Exigência de imposto em 
razão de utilização de alíquotas inferiores à devida, ou de 
redução indevida de base de cálculo. Inadmissibilidade de 
recurso interposto em razão de decisão unânime. Decisão 
unânime. 
 
ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide de sócio 
administrador em situação onde houve sonegação do imposto 
em razão de decisão consciente do mesmo. Indeferimento. 
Decisão não unânime. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo CENTRAL ATACADO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Também por votação unânime, conhecer do recurso do sujeito passivo solidário NILSON 
ALVES DE ASSIS, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que rejeitou a 
preliminar de exclusão do solidário da lide. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém acusação de que o contribuinte realizou 

saídas internas de mercadorias com débitos a menor do ICMS, pois utilizou alíquotas 

inferiores à devida ou reduziu indevidamente a base de cálculo cumulativamente, 

correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme 

demonstrativos das Auditorias Básicas do  ICMS dos exercícios de 2011 e 2012, planilhas 

explicativas de resumo do imposto registrado a menor, informações das operações fiscais 

em arquivos magnéticos, tipo 54, em PDF e demais documentos . Está sendo cobrado o 

imposto, correspondente à diferença, na importância de R$ 15.657,45 juntamente com 

penalidade e acréscimos legais.  

Foi indicado como solidário NILSON ALVES DE ASSIS na condição 

de sócio-administrador, por ter concorrido para a prática da infração nos termos do art. 45, 

XII, do CTE. 



Intimados regularmente, o sujeito passivo principal e solidário, 

comparecem tempestivamente aos autos e apresentam impugnação em peça única. 

Alegam em preliminar a nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa 

e ilegitimidade passiva solidária do sócio-administrador. E que a autoridade fiscal não 

demonstrou quais foram as notas fiscais e onde estão as supostas irregularidades. Que 

ante a impossibilidade de confrontar a auditoria realizada com os documentos fiscais 

requer seja declarada a nulidade do auto de infração e a improcedência do auto de 

infração. 

Ao analisar os fatos e as provas juntados aos autos pela impugnante, 

objetivando a busca da verdade material, deliberei por converter o julgamento em 

diligência para que o autor do procedimento fizesse a juntada aos autos dos arquivos 

citados no histórico da autuação e na nota explicativa (arquivos magnéticos, tipo 54, em 

PDF), ou a cópia das notas fiscais que fundamentaram a ação fiscal. Considerando que a 

planilha juntada aos autos "SAÍDAS COM LANÇAMENTO DE IMPOSTOS A MENOR 

NOTAS FISCAIS ELETRONICAS" não demonstrou de forma clara as informações, 

considerando a ausência de identificação das notas fiscais, e descrição das mercadorias, 

foi sugerida a elaboração de novo demonstrativo. 

A autoridade fiscal diligente informa que refez a auditoria referente às 

operações fiscais de saída, com inclusão dos cálculos das alíquotas e reduções da base 

de cálculo, os quais foram gravados em mídia digital junto com as informações do 

SINTEGRA, conforme recibo de entrega de relatórios digitais às fls. 112 e mídia CD-R 

colacionada ao auto de infração de nº 4011300984895 às fls. 66. 

Intimado a se manifestar sobre a revisão realizada, o sujeito passivo 

comparece novamente aos autos, afirmando que tem direito ao benefício da redução da 

base de cálculo por ser empresa do ramo atacadista e que foram incluídas 

equivocadamente no levantamento, mercadorias que à época da ocorrência do fato 

gerador estavam sujeitas ao regime da substituição tributária. 

Retornam os autos, devidamente instruídos para julgamento." 

Em seguimento ao relatório, informo que o Julgador singular, após 

afastamento das preliminares, decidiu pela procedência do lançamento.  

Inconformados com a sentença singular condenatória, os sujeitos 

passivos, em peça conjunta, interpuseram recurso voluntário. Iniciam seu recurso arguindo 

preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de 

defesa. Alegam que a acusação está fundada em análises superficiais e frágeis. O Fisco 



não teria demonstrado quais as notas fiscais emitidas com a tributação a menor. Caberia à 

Fiscalização indicar a origem das supostas irregularidades apontadas.  

Os recorrentes também arguem a ilegitimidade passiva do sócio 

administrador, NILSON ALVES DE ASSIS. Afirmam que não se comprovou ter o solidário 

agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante 

determinação do artigo 135, CTN.  

No mérito, afirma que, após a realização de diligência, observa-se 

que a auditoria não considerou a condição de atacadista do contribuinte, para o efeito de 

redução de base de cálculo e aplicação de alíquota a menor. A redução da base de 

cálculo está prevista no inciso VIII, artigo 8º, Anexo IX, RCTE. Também reclama da 

inclusão no lançamento de produtos que, à época dos fatos geradores, estariam incluídos 

no regime de substituição tributária, não se submetendo a tributação na saída por já ter 

sido antecipado o imposto. Pede a improcedência do lançamento. 

Conforme acórdão da I CJUL n° 1217/2016, às fls. 151 a 156, decidiu 

rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto 

ao mérito, também por votação unanime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Intimado, o sujeito passivo se manifesta às fls. 164 a 169, arguindo 

insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, reitera toda 

argumentação explanada anteriormente. Ante o exposto, requer: que seja o presente 

recurso admitido nos termos do Art. 41, II, alínea b, "1", da lei n° 16.469/2009 e julgado 

procedente por infringência ao disposto no art. 20, III e IV, do mesmo diploma legal, 

culminando com a reforma da decisão de segunda instancia, julgando insubsistente o auto 

de infração em objeto, e determinando-se seu arquivamento definitivo. 

O sujeito solidário se manifesta às fls. 186 a 191, alegando que a 

referida decisão não deve prosperar, já que este entendimento, inequivocamente, diverge 

de jurisprudência anterior. Argui que mesmo diante da demonstração de ilegalidade da 

inclusão do sócio administrador no polo passivo, uma vez não caracterizada nenhuma das 

circunstancias previstas no art. 135 do CTN, ante a ausência da prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", no exercício gerencial 

da empresa autuada, a câmara entendeu, em decisão não unanime, pela procedência da 

solidariedade do sócio em comento. 



Ao final, requer: que seja o presente recurso admitido nos termos do 

Art. 41, II, alínea b, "1", da lei n° 16.469/2009 e julgado procedente por infringência ao 

disposto no art. 20, III e IV, do mesmo diploma legal, culminando com a reforma da 

decisão de segunda instancia, julgando insubsistente o auto de infração em objeto, e 

determinando-se seu arquivamento definitivo. Anexa documentos às fls. 198 a 215. 

É o relatório. 
 

A peça da empresa traz as mesmas arguições em relação às 

preliminares de insegurança na determinação da infração e de cerceamento ao direito de 

defesa. Em relação ao mérito, pugna pela improcedência. Para admissibilidade do 

recurso, invoca a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária. 

Em relação a essa peça, arguo a inadmissibilidade do recurso na sua 

íntegra. Nada de novo foi trazido, e nem restou provado qual seria o item da legislação 

efetivamente afrontado pela decisão cameral. Nessa fase houve a repetição de tudo o que 

foi trazido na fase cameral. Por esse motivo, entendo pela inadmissibilidade tanto em 

relação ao pedido de nulidade pelos vícios apontados como pela improcedência.  

Sobre o pedido do solidário, entendo que deve ser admitido pelo fato 

de que a decisão sobre a matéria, na fase cameral, foi tomada por maioria de votos. 

Dessa forma, cabe sua reanálise.  

Sobre a questão, entendo ser claro que o pedido do solidário deve 

ser negado, a natureza da acusação é clara para apontar que houve uma decisão por 

parte do solidário, que era o administrador do sujeito passivo, de sonegação do imposto, 

houve uma decisão consciente do administrador da empresa de utilizar de forma indevida 

alíquotas de imposto menores das que são exigidas pela legislação e valer-se de redução 

de base de cálculo de imposto inferiores àquelas impostas, da mesma forma, pela 

legislação tributária.   

Diante de tudo o que foi posto, inadmito o recurso interposto pela 

empresa, e em relação ao recurso interposto pelo solidário, conheço do mesmo, nego-lhe 

provimento, para manter na lide o solidário NILSON ALVES ASSIS. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01029/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
 
SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. Rejeitado por 
maioria. 
 
I - Deve ser mantido na lide como coobrigado solidário o sócio 
de empresa, na qual tenha poderes de gestão, relativamente às 
operações ou prestações decorrentes dos atos que tenha 
praticado, intervindo ou pelas omissões de que for responsável. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 17.997,09 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e nove centavos), 
conforme revisão realizada. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. E, por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário MARCO AURÉLIO DE 
FREITAS LIMA, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Luis Antônio da Silva Costa, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José 
Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
6.223.481,64 em razão de o sujeito passivo ter omitido registro de entradas de 



mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no 
período de 01/01/2005 a 31/12/2005, apurado por meio de Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
São dados como infringidos os artigos 45, XII, 51 e 64 da Lei nº 

11.651/91, CTE e artigos 35, Anexo VIII, 145 do Decreto nº 4.852/97, RCTE, sendo 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, VII, “l’, § 9º, II, do CTE. 

 
Foi incluído na lide na condição do solidário o sócio administrador da 

empresa autuada identificado às fls. 05. 
 
O auto de infração, lavrado em 18/06/2010, foi instruído com mídia 

digital, cópia da fls. 35 do livro de ocorrências, o formulário Conclusão da Auditoria 
Específica de Mercadorias, livro Registro de Saídas e Entradas, fls. 16/1003. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

5432/10, fls. 1024/1028, o sujeito passivo, devidamente representado por seu advogado, 
apresenta recurso voluntário, fls. 1034/1106, no qual argui, em preliminar, a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração, exclusão do solidário da lide e, 
no mérito, pede a improcedência do lançamento. 

  
Sustenta que o levantamento foi realizado com base nos arquivos 

magnéticos apresentados pela empresa, entretanto, os arquivos contém inconsistências 
entre os registros de tipo 50 e 54 e os seus livros Registro de Entradas e Registro de 
Saídas. 

 
Alega que a auditoria fiscal considerou erroneamente as quantidades 

constantes dos arquivos magnéticos e do livro Registro de inventário. 
 
Aduz que o sócio administrador não pode figurar no polo passivo 

porque não ficou demonstrado que o mesmo tenha agido com excesso de poderes. 
 
A recorrente junta, por amostragem, cópias de diversas notas fiscais 

com propósito de comprovar que a auditoria fiscal deixou de considerar a entrada de 
mercadorias relativas às notas apresentadas. 

 
Menciona que ocorreu equívoco na aplicação da alíquota de alguns 

produtos que menciona em sua peça de defesa. 
 
Ao final, pede a improcedência do lançamento ou a realização de 

diligência para revisão do auto de infração. 
 
Considerando os argumentos da defesa, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência para que o sujeito 
passivo promovesse a retificação de seus arquivos magnéticos e, posteriormente, 
encaminhou os autos para que um dos autores do procedimento promovesse a revisão 
dos trabalhos iniciais. 

 
Em atendimento à Resolução nº 168/2011, a autoridade fiscal 

revisora esclareceu em seu relatório, fls. 1133/1134, que não foi possível realizar a revisão 
determinada porque os arquivos magnéticos apresentados pelo sujeito passivo possuíam 
diversas incongruências. 

 



Intimada, a recorrente pede a realização de nova revisão, 
sustentando que a determinação cameral não fora cumprida.  

 
Apreciando a manifestação da fiscal revisora, a Câmara determina 

que o sujeito passivo, por meio de seu advogado, apresente manifestação objetiva quanto  
às falhas apontadas na revisão, especialmente sobre as quantidades de mercadorias 
informadas nos arquivos SINTEGRA, relatórios de fls. 1142/1262, fazendo a devida 
correção. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta novos arquivos magnéticos e o 

processo é encaminhado para revisão fiscal por um dos autuantes. 
 
Em atendimento a determinação da Câmara Julgadora, a fiscal 

autuante informa que não é possível realizar a diligência a partir dos arquivos magnéticos 
apresentados em razão de inúmeras inconsistências, fls. 1314/1315. 

 
Intimado o sujeito passivo volta a pedir a realização de diligência por 

fiscal estranho a lide. 
 
Em razão do termino do mandato do Conselheiro relator o processo 

é redistribuído. 
 
Em sessão realizada no dia 10/06/2013, considerando que a 

irregularidade apontada na inicial é de que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores de 
mercadorias constantes do Apêndice II do Anexo IX do RCTE; considerando que parte das 
mercadorias envolvidas na presente exigência fiscal (refrigerantes, cerveja, água mineral, 
etc) se submete a regra do § 1º do art. 40 do Anexo VIII do RCTE, que estabelece como 
base de cálculo das bebidas, relacionadas nos incisos I e XV do Apêndice II, a  média 
ponderada dos preços a consumidor final usualmente praticados no mercado varejista 
goiano; considerando que o sujeito passivo pede a realização de diligência, sustentando 
que os arquivos magnéticos (SINTEGRA) anteriores continham diversos erros que 
influíram no resultado verificado no levantamento fiscal; considerando que o sujeito 
passivo apresentou novos arquivos magnéticos retificando os anteriores; a Quarta Câmara 
do Conselho Administrativo Tributário converteu o julgamento em diligência e encaminhou 
os autos à Delegacia Fiscal de origem a fim de que autoridade fiscal designada 
procedesse a revisão do trabalho inicial, com adequação da base de cálculo, segundo a 
regra do § 1º do art. 40 do Anexo VIII do RCTE nas mercadorias em que couber e 
determinou também que, caso os arquivos magnéticos retificados e apresentados pelo 
sujeito passivo não representem fielmente todas as operações praticadas no período, a 
autoridade fiscal deveria proceder a revisão com as informações do livro Registro de 
Inventário. 

 
Em atendimento, a autoridade designada para revisão informou que 

procedeu a elaboração de nova Auditoria Específica de Mercadorias a partir dos arquivos 
retificados e considerando a base de cálculo prevista na legislação tributária de modo que 
a exigência fiscal foi reduzida para R$ 17.997,09, fls. 1356/1359. 

 
A autoridade fiscal informou, ainda, que em razão da drástica e 

considerável redução do montante exigido foi cientificada a autuante das falhas constantes 
do relatório que produziram a diminuição do imposto apontado na revisão, conforme 
Termo de Ciência de Revisão Fiscal, fls. 1.360. 

 



Foram juntados os relatórios de fls. 1362/1586 e mídia digital, fls. 
1587. 

 
Intimado a se manifestar, o sujeito passivo pede que seja declarada 

a inconstitucionalidade da multa aplicada, declarado nulo o lançamento. Enfim, que seja 
declarado improcedente o auto de infração. 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 688/2015, a IV CJUL decide, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança da 
determinação da infração. Por maioria de votos, rejeita a preliminar de exclusão do 
solidário da lide. Quanto ao mérito, por unanimidade, a IV CJUL conhece do recurso, dá-
lhe parcial provimento no sentido de reformar em parte a sentença e considerar o 
lançamento parcialmente procedente no valor de ICMS de R$ 17.997,09 (dezessete mil 
novecentos e noventa e sete e nove centavos). 

 
Recorrendo ao CONSELHO SUPERIOR, o sujeito passivo pugna 

pela exclusão do solidário, pela improcedência do lançamento e pela realização de 
diligência de revisão do lançamento por fiscal estranho ao feito.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso do contribuinte ao Conselho 

Superior, no qual o sujeito passivo pugna pela improcedência do auto, pela exclusão do 
solidário e pela realização diligência de revisão do lançamento por fiscal estranho ao feito, 
em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no valor de R$ 6.223.481,64, em razão de o 
sujeito passivo ter omitido registro de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no período de 01/01/2005 a 
31/12/2005, apurado por meio de Auditoria Específica de Mercadorias. 

Prejudicado o julgamento do pedido de diligência, porquanto não se 
solicita diligência no CONSELHO SUPERIOR, que se limita apenas, quanto à questão, a 
determiná-la, quando solicitada na segunda instância, e não julgada. Em casos da 
espécie, o CONSELHO SUPERIOR determina o cumprimento da diligência não cumprida 
na segunda instância, e determina o retorno dos autos, após a diligência, àquela instância 
(segunda). 

 
 
 
DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO MÉRITO 
 
De início, argúo a preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto 

ao mérito, haja vista não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, visto que diante de decisão unânime, relativamente a todas as questões 
apreciadas, os sujeitos passivos não apresentam elementos necessários e suficientes 
para a admissão e consequente apreciação dos argumentos recursais a este Conselho 
Superior.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém, não o admito, tendo em vista que não está em consonância 
com o disposto no inciso II do artigo 41 da lei n.º 16.469/09, dada a falta dos pressupostos 



recursais descritos no citado dispositivo legal, mantendo, consequentemente, a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido de exclusão do coobrigado solidário, mas nego-

lhe provimento, mantendo no polo passivo da lide o sócio MARCO AURÉLIO DE FREITAS 
LIMA, tendo em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou 
omissivas dos gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com 
o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do último, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01037/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do Recurso do 
Contribuinte ao Conselho Superior. 
 
1. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral unânime, divergente de decisão cameral não reformada 
ou de decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica (Lei n. 16.469/09, art. 41, II, "a"); 
 
2. Restando provado nos autos que as decisões camerais 
indicadas como divergentes pela defesa tratam de matéria 
diferente da discutida no presente processo, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso X, alínea "b", c/c o § 8º da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da 
multa formal para R$ 472.726,72 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e 
seis reais e setenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada deixou de providenciar, até o 5º (quinto) dia contado do final do 
período de apuração, a emissão da nota fiscal do produtor, englobando as operações de 
compras de milho em grãos efetuadas com cada remetente, conforme determina o art. 7º, 
do Anexo VIII, do Decreto n. 4852/97 c/c a Cláusula Quarta do Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE n. 274/2014-GSF, ficando, em consequência, sujeita a multa 
formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias.     

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, da Lei n. 11.651/91, c/c 

art. 7º, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “I”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi considerado procedente pelo julgador de piso 

conforme Sentença nº 2962/2017, de fls. 273 a 277, com adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso X, alínea “b” da Lei n. 11651/91, porém, mantendo a forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da referida Lei. 

 



Por meio do Despacho n. 905/2017, de fs. 278, a Representação 
Fazendária manifestou a sua concordância com a decisão singular.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou interposição de 

recurso voluntário a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 
282 a 181, pedindo a reforma da decisão singular para considerar improcedente o 
lançamento.  

 
Em sessão realizada no dia 06/02/17 a Primeira Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, confirmou a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento e manteve a adequação da penalidade, conforme Acórdão n. 1858/2017, de 
fls. 388 e seguintes. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o Recurso ao Conselho 

Superior, objeto do presente julgamento, afirmando que, apesar de unânime, a decisão foi 
divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica, sendo, portanto, recorrível nos termos do art. 41, inciso 
II, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09. 

 
Promoveu a juntada do acórdão de fls. 426 a 428, para efeito de 

admissibilidade do recurso.  
 
Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório.    
 

  

                         VOTO 
 
Em relação aos recursos para o Conselho Superior, a Lei nº 

16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário, assevera o seguinte: 
 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral:   
[..] 

II - unânime:  
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Analisando o recurso interposto observa-se que recorrente faz 
referência a alínea “a” do inciso II, do art. 41, acima transcrito que assevera que cabe 
recurso para o Conselho Superior quanto à decisão cameral unânime divergente de 
decisão cameral não reformada ou decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica. 

 



Verifica-se às fls. 426 a 428, que a empresa autuada traz como 
decisão divergente o Acórdão n. 1518/02, da Terceira Câmara Julgadora, relativo ao 
julgamento do Auto de Infração nº 5061115485057, relativo à multa formal em razão da 
falta de emissão de nota fiscal de aquisição de veículo usado com contrato de 
consignação, que foi julgado improcedente. 

 
Observa-se, portanto, que a autuada não cumpriu o disposto no 

dispositivo legal em discussão que exige que a decisão dita como divergente, tenha 
tratado da mesma matéria, situação que não ocorreu, eis que o presente processo é 
relativo a multa formal em razão da falta de emissão de nota fiscal de entrada de soja em 
grãos.  

 
À conta do exposto, inadmito o recurso por falta de cumprimento dos 

pressupostos de recorribilidade indicados na lei processual, ficando, em consequência, 
mantida a decisão cameral que por unanimidade de votos, considerou procedente o 
lançamento com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso X, Alínea “b”, 
da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, a multa formal para R$ 472.726,72 
(quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte seis reais e setenta e dois centavos), 
mantendo, ainda, a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei n. 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01038/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do Recurso do 
Contribuinte ao Conselho Superior. 
 
1. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral unânime, divergente de decisão cameral não reformada 
ou de decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica (Lei n. 16.469/09, art. 41, II, "a"); 
 
2. Restando provado nos autos que as decisões camerais 
indicadas como divergentes pela defesa tratam de matéria 
diferente da discutida no presente processo, deve ser 
inadmitido o recurso ao Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso X, alínea "b", c/c o § 8º da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da 
multa formal para R$ 2.305.281,25 (dois milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e oitenta 
e um reais e vinte e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada deixou de providenciar, até o 5º (quinto) dia contado do final do 
período de apuração, a emissão da nota fiscal do produtor, englobando as operações de 
compras de soja em grãos efetuadas com cada remetente, conforme determina o art. 7º, 
do Anexo VIII, do Decreto n. 4852/97 c/c a Cláusula Quarta do Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE n. 274/2014-GSF, ficando, em consequência, sujeita a multa 
formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias.     

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, da Lei n. 11.651/91, c/c 

art. 7º, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea “I”, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi considerado procedente pelo julgador de piso 

conforme Sentença nº 2963/2017, de fls. 240 a 244, com adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso X, alínea “b” da Lei n. 11651/91, porém, mantendo a forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da referida Lei. 

 



Por meio do Despacho n. 903/2017, de fs. 245, a Representação 
Fazendária manifestou a sua concordância com a decisão singular.  

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou interposição de 

recurso voluntário a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 
249 a 254, pedindo a reforma da decisão singular para considerar improcedente o 
lançamento.  

 
Em sessão realizada no dia 06/02/17 a Primeira Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, confirmou a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento e manteve a adequação da penalidade, conforme Acórdão n. 32/2018, de fls. 
353 e seguintes. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o Recurso ao Conselho 

Superior, objeto do presente julgamento, afirmando que, apesar de unânime, a decisão foi 
divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica, sendo, portanto, recorrível nos termos do art. 41, inciso 
II, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09. 

 
Promoveu a juntada do acórdão de fls. 369 a 370, para efeito de 

admissibilidade do recurso.  
 
Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório.    
 

  

                         VOTO 
 
Em relação aos recursos para o Conselho Superior, a Lei nº 

16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário, assevera o seguinte: 
 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral:   
[..] 

II - unânime:  
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Analisando o recurso interposto observa-se que recorrente faz 
referência a alínea “a” do inciso II, do art. 41, acima transcrito que assevera que cabe 
recurso para o Conselho Superior quanto à decisão cameral unânime divergente de 
decisão cameral não reformada ou decisão do Conselho Superior, que tenha tratado de 
matéria idêntica. 

 



Verifica-se às fls. 369 a 371, que a empresa autuada traz como 
decisão divergente o Acórdão n. 1518/02, da Terceira Câmara Julgadora, relativo ao 
julgamento do Auto de Infração nº 5061115485057, relativo à multa formal em razão da 
falta de emissão de nota fiscal de aquisição de veículo usado com contrato de 
consignação, que foi julgado improcedente. 

 
Observa-se, portanto, que a autuada não cumpriu o disposto no 

dispositivo legal em discussão que exige que a decisão dita como divergente, tenha 
tratado da mesma matéria, situação que não ocorreu, eis que o presente processo é 
relativo a multa formal em razão da falta de emissão de nota fiscal de entrada de soja em 
grãos.  

 
À conta do exposto, inadmito o recurso por falta de cumprimento dos 

pressupostos de recorribilidade indicados na lei processual, ficando, em consequência, 
mantida a decisão cameral que por unanimidade de votos, considerou procedente o 
lançamento com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso X, Alínea “b”, 
da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, a multa formal para R$ 2.305.281,25 (dois 
milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 
mantendo, ainda, a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei n. 11.651/91.  

   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01055/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 31 de outubro de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês julho de 
2016, consignado a menor em seus livros fiscais saídas tributadas realizadas por meio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

Foram apontados como solidários MATHEUS RIBEIRO CUNHA 
SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA SALES, pessoas físicas e sócios administradores da 
pessoa jurídica autuada (fls. 05 a 09). 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexados os demonstrativos sintéticos, nos quais, em cada mês, foram comparados os 
dados da Memória Fiscal Digital (MFD) e os valores lançados na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e se evidenciou consignação de valores a menor na EFD, apurando-se a 
diferença de ICMS (fls. 12). 

Foi também acostada nota explicativa na qual a autoridade lançadora 
expõe a forma como foi estruturada a auditoria por ela realizada, com referências a 
demonstrativos sintéticos e analíticos elaborados, bem como a conteúdo de mídia digital 
produzida e juntada aos autos (fls. 13 a 18). 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 19 a 25), os solidários não comparecem ao processo (fl. 26) e apenas a 
pessoa jurídica autuada apresenta impugnação (fls. 27 a 52), perante a qual o julgador 



monocrático considera procedente o auto de infração e mantém os solidários na lide (fls. 
53 a 56). 

Instados os sujeitos passivos a recorrer (57 a 67), estes interpõem 
recurso voluntário (fls. 68 a 76), onde pedem a exclusão dos solidários da lide, alegando 
que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais, entendendo, por 
isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração (fls. 71 e 72). 

Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 
proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 73 e 74). 

Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 
infração, alegando que o contribuinte comercializa também produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se 
refere somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 74). 

A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 007/2018 (fls. 82 a 87), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em 
decisão unânime, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, conhece do recurso, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam conjuntamente 
recurso para o Conselho Superior (fls. 100 a 106), onde inicialmente transcrevem o 
Acórdão n° 02656/2012 proferido pela Primeira Câmara deste Conselho, como 
fundamento de cabimento do recurso (fls. 100 a 102). 

 
Os recorrentes pedem a exclusão dos solidários da lide alegando 

que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais, entendendo, por 
isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração (fls. 103 a 104). 

Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 
proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 104 a 106). 

Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 
infração, alegando que o contribuinte comercializa também produtos sujeitos ao regime 
substituição tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se 
refere somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 106). 

É o relatório. 



 
V O T O 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 007/2018 (fls. 82 a 87), a Quarta Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 



Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo junte cópia do Acórdão da I 

CJUL n° 02656/12 (fls. 107 a 107), como fundamento de cabimento do recurso, o acórdão 
juntado não atende ao disposto no art. 41, II, “a”, da Lei n° 16.469/09, posto que não trata 
de matéria idêntica à constante da decisão cameral recorrida. Referida decisão anulou o 
processo por insegurança na determinação da infração, enquanto a decisão recorrida 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01056/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida a autuação da exigência de imposto, referente ao período de 
01/05/2015 a 31/12/ 2015, na importância de R$ 9.863.460,29, em razão de: 1-1 no valor 
de R$ 9.829.020,78 pela escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, 
referentes a utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso XXXI, anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois teve seu TARE nº 1186/2003-GSF revogado no período entre 
04/05/2015 até 31/12/2015, conforme Portarias nº 059/2015-GSF, 045/2016-GSF, 
167/2016-GSF e 222/2016-GSF, estando dessa forma, impedido de usufruir do benefício 
fiscal. 1-2 no valor de R$ 37.433,97 pelo ajuste indevido a título de crédito (GO020086 - 
valor pago a maior conf. art. 47, III, alíneas A e B do RCTE), pois após a apuração de 
ofício não foi constatado recolhimentos a maior nos meses de referência 08/09 e 10/2015.  

 
Instruem a acusação inicial, os documentos de fls. 04 a 33. 
 
Devidamente cientificado, fls. 36, o sujeito passivo apresenta 

impugnação em Primeira Instância, fls. 39/55.  
 
Pela Sentença nº 3173/2017, fls. 150/155, o julgador singular, 

conhece da impugnação, rejeita as preliminares de nulidades por cerceamento ao direito 
de defesa e por insegurança na determinação da infração. No mérito, nega provimento e 
decide pela procedência da acusação fiscal. 

 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão de Primeira Instância, 

interpõe Recurso Voluntário, fls. 159/195, e anexa documentos, fls. 196 a 300. 
 
Pelo Acórdão nº 002/2018, fls. 302 a 308, a Primeira Câmara 

Julgadora do CAT por unanimidade de votos rejeita a preliminar de nulidade da sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa; e ainda, rejeitar a 



preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, vota conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Pleno, 

fls. 312 a 327, alegando que em nenhum momento foi citado o principal dispositivo 
contendo a previsão da condição de que o contribuinte não pode ter débitos inscritos em 
dívida ativa para usufruir da redução da base de cálculo. E ainda, a multa aplicada não se 
coaduna com os fatos descritos como infração. 

 
Alega que o lançamento não poderá ser levado a efeito, porque a 

recorrente foi cientificada das existências dos mesmos somente em março/2015, após 
suas inscrições em dívida ativa e quando do recebimento de informações referentes aos 
débitos para quitação no Programa Regulariza. Em não havendo intimação prévia para 
quitar o débito, sob pena de inscrição, a ora recorrente não teve a oportunidade de impedir 
a inscrição em dívida ativa, que ocorreu de forma irregular. 

 
Sustenta que é possível constatar que antes do período 01/05/2015 a 

31/12/2015, objeto da presente autuação, todos os débitos dos cinco PATs mencionados 
nos autos já estavam garantidos por apólices seguro garantia, cujos pedidos das Medidas 
cautelares foram acolhidos pela Magistrada. Com isso, o fiscal não poderia proceder a 
lavratura do auto de infração em 08/12/2016, em razão dos débitos inscritos em dívida 
ativa estarem amparados por seguro garantia em desacordo com as determinações legais 
vigentes. 

 
Ao final, requer que seja cancelado a exigência fiscal. 
 
Anexou documentos, fls. 328 a 388. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de Primeira e Segunda Instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de analise, é carecedora de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

 



[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 
Assim, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01127/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 31 de outubro de 2016, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no período de julho 
de 2011 a junho de 2016, consignado a menor em seus livros fiscais saídas tributadas 
realizadas por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 

Foram apontados como solidários MATHEUS RIBEIRO CUNHA 
SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA SALES, pessoas físicas e sócios administradores da 
pessoa jurídica autuada (fls. 08 a 12). 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 
anexado os demonstrativos sintéticos, nos quais, em cada mês, foram comparados os 
dados da Memória Fiscal Digital (MFD) e os valores lançados na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e se evidenciou consignação de valores a menor na EFD, apurando-se a 
diferença de ICMS (fls. 15 a 34). 

Foi também acostada nota explicativa na qual a autoridade lançadora 
expõe a forma como foi estruturada a auditoria por ela realizada, com referências a 
demonstrativos sintéticos e analíticos elaborados, bem como a conteúdo de mídia digital 
produzida e juntada aos autos (fls. 35 a 39). 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 40 a 47), os solidários não comparecem ao processo (fl. 48) e apenas a 
pessoa jurídica autuada apresenta impugnação (fls. 49 a 72), perante a qual o julgador 



monocrático considera procedente o auto de infração e mantém os solidários na lide (fls. 
73 a 76). 

Instados os sujeitos passivos a recorrer (77 a 87), estes interpõem 
recurso voluntário (fls. 88 a 95), onde pedem a exclusão dos solidários da lide alegando 
que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais (fls. 91 e 92), 
entendendo, por isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração (fls. 91 e 92). 

Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 
proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 93 a e 94). 

Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 
infração, alegando que o contribuinte comercializa também produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se 
refere somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 94). 

A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 008/2018 (fls. 102 a 107), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em 
decisão unânime, rejeita a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão unânime, conhece do recurso, nega-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimados, o contribuinte e os solidários apresentam conjuntamente 

recurso para o Conselho Superior (fls. 120 a 126), onde inicialmente transcrevem o 
Acórdão n° 02656/2012 proferido pela Primeira Câmara deste Conselho, como 
fundamento de cabimento do recurso (fls. 120 a 122). 

 
Os recorrentes pedem a exclusão dos solidários da lide alegando 

que, em primeiro lugar, a pessoa jurídica é que deve responder pelas obrigações 
tributárias e que, para estender a responsabilidade ao administrador, é preciso que ele se 
beneficie do erro e haja com excesso ou abuso de poder ou, ainda, atuação fraudulenta, 
sempre em prejuízo à sociedade e ao arrepio das normas comerciais, entendendo, por 
isso, se apresentar no processo hipótese de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração (fls. 123 a 125). 

Argumentam também os recorrentes ter efeito confiscatório a multa 
proposta na peça inicial, em ofensa à capacidade econômica do contribuinte e em 
contrariedade aos arts. 145, § 1°e 150, IV da Constituição Federal (fls. 125 a 126). 

Quanto ao mérito, os recorrentes pedem a improcedência do auto de 
infração, alegando que o contribuinte comercializa também produtos sujeitos ao regime 
substituição tributária e que o Fisco não demonstrou que a omissão de recolhimento se 
refere somente a mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação (fl. 126). 



 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 008/2018 (fls. 102 a 107), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 



16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, embora o sujeito passivo junte cópia do Acórdão da I 

CJUL n° 02656/12 (fls. 127 a 129), como fundamento de cabimento do recurso, o acórdão 
juntado não atende ao disposto no art. 41, II, “a”, da Lei n° 16.469/09, posto que não trata 
de matéria idêntica à constante da decisão cameral recorrida. Referida decisão anulou o 
processo por insegurança na determinação da infração, enquanto a decisão recorrida 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01169/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO CONTRIBUINTE.  
 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias por meio de ECF, valendo-se de alíquota inferior à 
prevista legalmente, conforme relatórios anexos.  

A infração foi capitulada nos arts. 11, I, 27 e 40, todos do CTE, 
combinados com os arts. 13, XXII, “f” e XXX  a XXXII e 179 §3º, ambos do Anexo XI do 
RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 105.922,89, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2008 e agosto de 2010. O auto de infração foi 
lavrado em 23/11/2010. 

A instrução processual fazendária é composta de notas explicativas e 
mídia CD.  

Houve impugnação em primeira instância, não provida em sede 
singular, conforme sentença às fls. 31. 

Em recurso voluntário, fls. 36, a recorrente asseverou que as 
Autoridades fiscais teriam considerado a alíquota de 17% para cimento, o que contraria a 
legislação. Pediu a improcedência do feito.  

A decisão cameral fora pela procedência do lançamento, tomada à 
unanimidade de votos (fls. 42). 



Em recurso à presente fase de julgamento, a recorrente informa que 
as Autoridades fiscais deixaram de examinar os documentos de aquisições das 
mercadorias discriminadas nos autos, que em sua totalidade tratam de transferências, 
com o imposto já retido. Afirma que pretende juntar documentação probatória acerca do 
alegado.  

Pede a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório. 

 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida fora tomada por 
unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a 
égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, suscitada 
pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  



Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso do contribuinte 
que fora dirigido ao mérito do trabalho fiscal. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01199/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade do recurso interposto 
ao Conselho Superior. Falta de comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Acolhida. Preliminar de exclusão dos solidários 
da lide. Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09; 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento 
do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis na época da ocorrência do fato gerador, nos 
termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual; 
 
3. A empresa representante do fabricante que insere como 
destinatário no pedido de compra pessoa diferente do 
verdadeiro adquirente com a finalidade de furtar-se ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquota por meio de 
utilização indevida de benefício fiscal da isenção, concedido 
somente aos contribuintes do imposto, deve ser mantida na lide 
como solidária nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 
11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 3.300,00, referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um veículo reboque para o uso ou consumo final, acobertadas 
pela nota fiscal nº 16955 emitida por Liberato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda, 



conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 11, § 1º, inciso 
II, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea “b”, do Decreto nº 
4.852/97 e artigo 3º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a’, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 17/24. Foi lavrado o Termo de Revelia com relação ao 
sujeito passivo principal e solidários. 

A empresa Somar Indústria e Comércio Importação e Exportação 
Ltda, por meio de seu representante legal, ingressa com impugnação às fls. 27/45. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 56/59, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram intimados para se manifestarem em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 60/72, tendo sido lavrado o Termo de 
Perempção com relação ao sujeito passivo principal e solidários. 

A empresa Somar Indústria e Comércio Importação e Exportação 
Ltda, compareceu ao processo por meio da peça de fls. 79/99, alegando que no 
julgamento dos processos nºs 4011003410240, 4011003461669, 4011003722489, 
4011003567220, 4011004003575, 4011003475295, 4011004004628 e 4011003406803, a 
primeira câmara julgadora promoveu a sua exclusão da lide. Alega, também, que na 
qualidade de representante da empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários 
Ltda, fabricante do implemento objeto do lançamento, não poderia figurar no polo passivo 
da lide como solidária, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. Ressalta, 
ainda, que o Estado de Goiás é incompetente para exigir o ICMS diferencial de alíquota, 
sendo o mesmo devido ao Estado de Santa Catarina. Pede, ao final, a improcedência do 
presente auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
951/2015 de fls. 106/113, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
incompetência Ativa do Estado de Goiás e de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e de exclusão dos solidários da lide. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, 
rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91. 

A empresa solidária Somar Transportes Representações Comerciais 
e Marcelo Márcio dos Santos Jurado comparecem aos autos alegando divergências da 
decisão cameral frente às decisões do conselho pleno sobre matéria idêntica. Alega que o 
auto de infração deverá ser anulado por não apresentar corretamente o contribuinte da 
operação que resultou a emissão da nota fiscal, não podendo o ente fiscalizador criar uma 
nova forma de substituição tributária, indicando uma pessoa que seria solidária de fato ao 
recolhimento. Sustenta que se tem a necessidade da exclusão do sócio requerente da 
empresa Somar Transporte e Representações Comerciais Eirelli configurado no polo 
passivo como solidário junto ao contribuinte ao pagamento do diferencial do tributo ICMS e 
demais penalidades, pelo fato de que o simples inadimplemento da obrigação tributária 



não caracteriza infração à lei, de modo a ensejar a redirecionamento da infração para a 
pessoa dos sócios da empresa considerada coobrigada. Ao final, requer a sua exclusão 
do polo passivo da lide, bem como do solidário Marcelo Marcio dos Santos Jurado como 
sujeitos passivos coobrigados. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da análise do recurso interposto pelos sujeitos passivos solidários, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação ao mérito, com o 
consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a preliminar de 
inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se acha 
revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Como se vê no Acórdão n° 951/2015 (fls. 104/113), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de incompetência 
ativo do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários do polo passivo da lide, e no mérito, também por 
votação unânime, considerou procedente o auto de infração. 



Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas seguintes 
hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento, ou baseada em prova cuja falsidade seja comprovada ou quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

 
No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 

recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal acima mencionado. 

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do presente recurso. 

Prosseguindo em meu voto, passo agora a análise da preliminar de 
exclusão dos solidários Marcelo Márcio dos Santos Jurado e Somar Indústria Comércio 
Importação e Exportação Ltda da lide, arguida pelos mesmos, sob o seguinte fundamento: 

Conforme informações extraídas do documento de fls. 07 e da cópia 
do contrato social de fls. 47/51, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado exerce a 
função de administrador da empresa em epígrafe, portanto, possui responsabilidade 
tributária pelo adimplemento do crédito tributário em discussão, nos termos de que dispõe 
o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e o artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91, que estabelecem o seguinte:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

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

[...] 

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

[...]  

 
Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 

11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 



constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação umbilical entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do Código Tributário Nacional.  

 
Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 

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

Dessa forma, o senhor Marcelo Márcio dos Santos Jurado, na 
condição de administrador da empresa, tinha o dever legal de cumprir ou dar ordens para 
que a legislação tributária fosse efetivamente cumprida. Assim, no entanto, não procedeu 
e desta forma torna-se solidário com a empresa, uma vez que as condutas narradas no 
presente auto de infração e que produziram omissão de recolhimento de ICMS decorreram 
da conduta de seu administrador. 

Rejeito, portanto, o pedido de exclusão da lide do solidário em 
questão. 

Já com relação à empresa Somar Indústria Comércio Importação e 
Exportação Ltda, cumpre salientar, inicialmente, que a própria recorrente transcreveu no 
seu recurso voluntário o resultado do julgamento dos Processos nºs. 4011003410240, 
4011003461669, 4011003722489, 4011003567220, 4011004003575, 4011003475295, 
4011004004628 e 4011003406803, nos quais foi excluída da lide pela Primeira Câmara 
julgadora, porém, por maioria de votos, não constituindo, portanto, em argumento válido 
para a sua exclusão no presente processo. 

Por outro lado, no dia 02/07/15 quando do julgamento dos Processos 
nº 4011202635330, 4011202640849, 4011202653827 e 4011202640334, a Terceira 
Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de exclusão da lide da 
recorrente.  

Ademais, a farta documentação juntada pelos autores do 
procedimento não deixam nenhuma dúvida no sentido de que a ação no sentido de indicar 
um produtor rural cadastrado como contribuinte para figurar como destinatário de um bem 
adquirido por uma pessoa não contribuinte do imposto com o fito de furtar-se ao 
pagamento do ICMS diferencial de alíquota, foi engendrada pela recorrente.  

Com essas considerações, rejeito também o seu pedido de exclusão 
da lide. 

À conta do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
voto pela inadmissão do recurso em relação ao mérito, em face da ausência dos 
elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho Superior, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação 
unânime, rejeito a preliminar de exclusão da lide dos solidários Marcelo Márcio dos Santos 
Jurado e Somar Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda do polo passivo da lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01241/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. ICMS. 
Transferência de bens do ativo imobilizado e de uso/consumo 
do estabelecimento, sem destaque do ICMS. Improcedente.  
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Reafirma-se a decisão cameral que julgou improcedente o 
lançamento, quando a ação desenvolvida pelo polo passivo e 
que deu azo à autuação, tiver sido realizada em conformidade 
com previsão legal, refutando, assim, recurso da Fazenda 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação  as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis 
Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da 
Silva e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, que o sujeito passivo omitiu as notas 
fiscais constantes de demonstrativo, anexo, relativas à transferência de bens do ativo 
imobilizado e de uso e consumo do estabelecimento, sem destaque do ICMS, como 
também as registrou desta forma no livro registro de saídas, conforme demonstrativo, 
anexo. Dessa forma, reduziu pagamento do imposto na importância abaixo discriminada. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS correspondente a diferença apurada, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 11. 
 
Intimado, fl. 12, apresentou impugnação em Primeira Instância, às 

fls. 14 a 30, ao final pede o acolhimento da nulidade pleiteada ou improcedência total. 
Anexa documentos, às fls. 31 a 37. 

 



Pela Sentença n°2851/2016-JULP, o julgador singular decidiu pela 
procedência do auto de infração, às fls. 39 a 43. 

 
Intimado, fls. 44 a 46, o sujeito passivo apresenta Recurso voluntário, 

às fls. 48 a 60, onde reitera suas alegações preliminarmente. Quanto ao mérito, alega não 
incidência de ICMS nas saídas de bens incorporados ao ativo imobilizado, na qual cita 
jurisprudência em razão da sua alegação. Da não ocorrência do fato gerador do ICMS, 
reitera seus argumentos com base na impugnação passada. Ao final, requer a nulidade 
em face das fragilidades contidas no levantamento fiscal que ocasionaram insegurança e 
cerceamento ao direito de defesa e que seja julgado improcedente. 

 
Conforme Acórdão N° 219/2017, às fls. 63 a 66, a Quarta Câmara do 

CAT decidiu rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
Intimada, a Fazenda Pública, às fls. 72 a 75, apresenta Recurso ao 

Conselho Superior N° 082/2017 – GERF, alegando que ao se destacar e contabilizar o 
ICMS na saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo 
contribuinte aplicando a alíquota interestadual sobre o preço de custo da mercadoria, 
nenhum efeito se faz na cadeia do tributo a não ser a justa repartição do imposto entre os 
entes federados. Ressalto que o CAT, embora por maioria, mante entendimento no 
sentido que de a Súmula 166 do STJ, ratificada por recurso repetitivo, não deve ser 
aplicada tendo em vista que contraria texto expresso tanto da Lei complementar n° 87/96, 
quanto da Lei n° 11.651/91, art. 13, I, que estabelecem de forma expressa a incidência do 
ICMS nas operações de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. Ao 
que se pese que este conselho deve observar os recursos repetitivos no âmbito do STJ, 
tal assertiva não implicar me afirmar que tais recursos vinculam a administração tributária, 
visto que a administração tributária não está vinculada a cumprir decisões decorrentes de 
jurisprudências firmadas que não sejam as decorrentes do controle concentrado de 
constitucionalidade ou de sumulas vinculantes do STJ. Ao final, requer: reforma do 
acórdão para reverter o julgado e considerar o lançamento procedente. 

 
Intimado, às fls. 78 a 82, o sujeito passivo comparece aos autos, às 

fls. 84 a 93, alegando a manutenção do acórdão recorrido pelo fato de que para que seja 
considerada circulação de mercadorias, obrigatoriamente deverá ter ocorrido um fato 
econômico, assim a mera movimentação física sem troca de titularidade da mercadoria 
não poderá ser considerada circulação para fins do fato gerador do ICMS. Ao final, requer: 
manutenção do acórdão proferido.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face ao contribuinte 
epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras, ao examinar as arguições preliminares de nulidade da lide 



por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, foi 
de refutar tais questionamentos.  

 
Destaco que face às citadas preliminares, a decisão cameral, 

conforme já informado em parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não 
havendo decisão deste colendo Conselho Administrativo Tributário, em sede de preliminar, 
que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa que 
pugna pela nulidade da lide, para esta instância e que ora é objeto de análise, é carecedor 
de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
“verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 

tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 

do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

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

desta ação, e, de pronto, reafirmo o juízo majoritário expedido pela egrégia câmara 
julgadora que julgou improcedente conforme passo a expor:   

 
A constituição do presente crédito tributário deve-se ao fato do polo 

passivo ter omitiu as notas fiscais constantes de demonstrativo, relativas a transferências 
de bens do ativo imobilizado e de uso e consumo do estabelecimento, sem destaque do 
ICMS, como também as registrou desta forma no livro registro de saídas. Dessa forma, 
reduziu pagamento do imposto. Em consequência, foi lhe imputada a obrigatoriedade de 
recolher o imposto devido deverá pagar o ICMS correspondente a diferença apurada, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O ocorrido pode ser assim aferido:  

O Laticínios Bela Vista Ltda. CNPJ 02.089.969/0005-30, IE 
102770581, transferiu bens do ativo imobilizado para a Laticínios Bela Vista LTDA, CNPJ 



02.089.969/0016-92, IE 105978620, conforme a NF-e n° 411517, acosta ao processo fls. 
06 a 09. 

 
Verifiquei que se trata de mero deslocamento de bens da mesma 

titularidade, não constituído fato gerador do ICMS, conforme SÚMULA 166 do STJ, 
“verbis”: 

 
SÚMULA 166 
 
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria 
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.  

 
Mediante a assertiva supra, não se pode imputar ao polo passivo as 

exigências estabelecidas na folha de rosto deste volume, por ausência de amparo legal.  
 

Assim, acolho a inadmissibilidade, do recurso, em relação às 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
Voto em separado do Conselheiro Aldeci de Souza Flor:  
 

Consta da autuação que o sujeito passivo emitiu notas fiscais 
relativas a transferências de bens do ativo imobilizado e de uso e consumo do 
estabelecimento, sem destaque do ICMS, bem como as registrou dessa forma no livro 
registro de saídas, conforme demonstrativo, anexo. Em consequência, estaria o autuado 
sujeito ao pagamento do ICMS correspondente a diferença apurada, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Em relação a esse assunto é oportuno analisar o Parecer nº 

044/2017-GTRE/CS, que cuida de questionamento relativo ao tratamento tributário a ser 
aplicado nas operações de transferência dos bens integrantes do ativo imobilizado. 
Vejamos: 

 
“Diante do exposto, em face do que dispõe a legislação tributária 
estadual, é nosso entendimento que: 
 
1) A transferência interna de bens integrantes do ativo imobilizado é 
tributada pelo ICMS, sendo a base de cálculo o valor definido no art. 
11, § 2º, inciso II, do Decreto nº 4.852/97, e a alíquota a prevista para 
a operação interna, excepcionada a situação descrita no § 1º, do 
inciso VII, do art. 47, do RCTE. Observa-se que a remetente dos 
bens em transferência (filial “A”) pode se creditar do valor 
estabelecido no art. 47, inciso VII, do RCTE. Assim, o entendimento 
da consulente, no sentido de que se aplica à referida operação a não 
incidência prevista no art. 79, inciso I, alíneas “f” e “m”, do RCTE, não 
está correto; 
 
2) Na operação interna de transferência de bem integrante do ativo 
imobilizado, a consulente inscrita no CCE/GO sob o nº 10.324.646-0 
(filial “A”), ao promover a saída do bem, deverá emitir nota fiscal com 



destaque do imposto, procedendo a sua escrituração no Registro de 
Saída (com débito do imposto) e a baixa dos bens transferidos no 
CIAP, cancelando o saldo remanescente do crédito passível de 
apropriação. O estabelecimento destinatário (filial “B”) deverá 
escriturar o documento fiscal no Registro de Entrada, apropriando o 
crédito decorrente da entrada dos bens destinados ao ativo 
imobilizado na forma do art. 46, § 4º, do RCTE, considerando o 
número de meses faltantes para completar o quadriênio, além de 
proceder à escrituração do CIAP.” 
 
Conforme se depreende do referido parecer, o estabelecimento que 

promover a saída do bem em transferência deverá providenciar a sua baixa no livro CIAP, 
cancelar o saldo remanescente do crédito passível de apropriação e emitir nota fiscal com 
destaque do imposto, procedendo a sua escrituração no Registro de Saída (com débito do 
imposto), a fim de transferir o saldo credor remanescente para o estabelecimento que 
recebe o imobilizado em transferência.  

 
Consta do e-mail acostado aos autos (fls. 05) que esse imobilizado 

foi adquirido da empresa Avestruz Master, em 2008, portanto essa aquisição inicial 
certamente ocorreu sem incidência do ICMS, por se tratar de alienação, operação com 
não incidência do imposto (CTE, art. 37, I, “m”). Assim, nesse estabelecimento que 
ocorreu o ingresso inicial do imobilizado não ocorreu creditamento do ICMS e muito 
menos existia saldo credor remanescente a ser transferido para o estabelecimento 
destinatário.  

 
O dispositivo que estabelece a base de cálculo do ICMS na 

transferência interna de ativo imobilizado é o artigo 11, § 2º, II, do RCTE. Vejamos: 
 
Art. 11. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado 
neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou 
jurídica, a base de cálculo do imposto é o (Lei nº 11.651/91, art. 17): 
 
[...] 
 
§ 2º A base de cálculo na transferência interna de bem do ativo 
imobilizado é igual ao valor da aquisição, multiplicado pelo tempo 
que faltar para completar:  
 
[...] 
 
II - o quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por 
mês ou fração, para o bem cuja entrada no estabelecimento 
tenha ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2001. (Destaque 
nosso). 
 
A aquisição dos bens para o ativo imobilizado ocorreu em 2008 e a 

transferência foi realizada em 2014, conforme nota fiscal de fls. 6/8, portanto depois de 
decorridos 48 meses da data de aquisição. Assim, mesmo que a operação de aquisição 
tivesse ocorrido com creditamento do imposto, não restaria saldo remanescente a ser 
transferido para o estabelecimento destinatário. Se inexistia ICMS a ser transferido para o 
estabelecimento destinatário, incabível se atribuir valor de base de cálculo nessa operação 
de transferência.  
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Diante do exposto, acolho a preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, em relação às preliminares de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, conheço do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01252/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ITCD. Recurso ao Conselho Superior. Decisão cameral 
unânime. Inadmissão. 
 
 Deve ser liminarmente inadmitido, recurso apresentado ao 
Conselho Superior quanto a decisão cameral unânime, quando 
não for cumprido os pressupostos exigidos no inciso II do § 1º 
do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pela Conselheira Relatora, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Elias 
Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins 
da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “Nas folhas de número 1152 do processo de 
arrolamento comum de número 200602102400, consta o comprovante de deposito judicial 
no valor de r$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD referente ao 
espolio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do monte- mor 
que couberam aos cinco herdeiros.   Porem a Fazenda Pública apurou diferença positiva a 
favor   do Estado, contudo, o deposito judicial do ITCD fora realizado a menor. Fica    o   
herdeiro    Ricardo    Fontoura   de    Siqueira obrigado a pagar a diferença positiva 
referente a parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme notas explicativas, 
notificações e documentação comprobatória em anexo. ”  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 78, III, 

81, I da Lei 11.651/91 c/c artigo 386 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O processo foi instruído com: Declaração de ITCD causa mortis, relação 

de bens pertencentes ao espólio de Otávio Lage, Notas Explicativas, Auditoria da Base de 
Cálculo do ITCD, Balanço Patrimonial Ajustado, Apuração do ITCD referente a diferença 
positiva verificada sobre o espólio em 24/03/2010, Ata de Reunião do Herdeiros e Meeira 
e demais documentos de fls. 50/1373. 

 
Intimado o sujeito passivo apresentou impugnação. 
 
Ao prolatar sentença o julgador singular declarou NULO o lançamento por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. 
 



A Fazenda Pública Estadual recorreu da decisão singular, e após ser 
regularmente intimado o sujeito passivo contraditou o recurso fazendário. 

 
Encaminhado os autos a segunda instância, a câmara julgadora negou 

provimento ao recurso da Fazenda Pública Estadual, confirmando a decisão singular. 
 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorreu ao Conselho Superior 

e o autuado novamente contraditou o recurso fazendário. 
 
Em julgamento plenário, o Conselho Superior deu provimento ao recurso 

fazendário reformando a decisão cameral e determinou o retorno dos autos a primeira 
instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Mediante Despacho nº 815/2013-JULP, a autoridade julgadora singular 

determinou diligência a Coordenação do ITCD para revisar o lançamento examinando as 
questões apresentadas no referido despacho. 

 
Em cumprimento ao determinado, foi anexado Relatório Diligencial nº 

0075/2014-CITCD, às fls. 1542 a 1546, através do qual, a autoridade revisora ratifica a 
base de cálculo, bem como o valor do ITCD exigido no lançamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo se manifestou do resultado da diligencia. 
 
Ao proferir a sentença, o julgador singular não acolheu as preliminares de 

nulidades e julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário requerendo que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, e de 
forma subsidiária, pelo princípio da eventualidade, a improcedência do lançamento. 

 
A Quarta Câmara de julgamento decidiu, por unanimidade de votos, 

rejeitar o pedido de diligencia e a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e quanto ao mérito, também por votação unânime, negou provimento ao 
recurso apresentado pelo autuado, confirmando a sentença prolatada em primeira 
instância, que considerou procedente o lançamento.  

 
Inconformado com o julgamento cameral, o sujeito passivo apresentou 

recurso ao Conselho Superior, requerendo a admissibilidade do recurso com fundamento 
nos seguintes pressupostos: 

a) Existência de decisão cameral divergente que trata de matéria idêntica;  
b) Alegou que o Acórdão cameral foi contrário à disposição expressa da 

legislação, e;  
c) existência de prova inconteste nos autos que implica na reforma total da 

decisão.  
 
 
É o relatório. 
 

V O T O 

 
  
 



A acusação fiscal se fundamenta no fato do herdeiro Ricardo Fontoura de 
Siqueira não ter recolhido integralmente o imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, referente ao 
espolio de Otávio Lage de Siqueira referente a parte que lhe coube na herança, tendo em 
vista que a Fazenda Pública apurou diferença positiva a favor do Estado de Goiás. 

Restou provado conforme Auditoria da Base de Cálculo do ITCD, 
constante às fls. 23 a 26, Notas Explicativas e demais documentos juntados aos autos, 
imposto devido na importância de R$ 181.663,60 pelo autuado. 

De plano ressalto que a decisão cameral, ao apreciar o recurso 
apresentado pelo sujeito passivo, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar todas as 
razões e/ou argumentos apresentados, fato que, impõe, a priori, à análise quanto a 
admissibilidade do presente recurso, conforme determina o artigo 41 da lei nº 16.469/09 
abaixo transcrito: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
(...) 
II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09)(Grifo meu) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 
(...) 

 

Embora tenha alegado que o acórdão cameral foi contrário à disposição 
expressa da legislação e a prova constante nos autos que implicaria na reforma da 
decisão cameral, em detalhado estudo da peça recursal apresentada, é de fácil verificação 
que não restou demonstrado, de forma destacada, onde ou quando a decisão cameral 
contrariou disposição expressa de legislação, bem como, não apontou, qual prova há no 
processo que implique a reforma da decisão cameral. 

É fato notório que o recurso apresentado a este Conselho é idêntico ao 
recurso voluntário apresentado a câmara julgadora, sendo assim, inadmito o recurso 
quanto a estes pressupostos, nos termos do inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09 
acima transcrito, pelo seu não cumprimento. 
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No que tange a alegação de existência de decisão cameral divergente que 
trata de matéria idêntica, cumpre observar que não houve a juntada do acórdão objeto da 
divergência, conforme exigido no inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09, retro 
mencionado, entretanto, apenas para que não paire dúvidas quanto ao meu juízo de 
também inadmitir o recurso amparado neste pressuposto, passo a fazer os seguintes 
esclarecimentos: 

- no processo nº 3 0350952 444 40 a acusação fiscal se fundamentou no 
fato do donatário Ricardo Fontoura de Siqueira não ter recolhido o imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário 
Público Estadual, dentro do prazo legal, oriundo da doação de ações da holding Planagri 
S/A, ocorrida pela consolidação da propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, 
quando da extinção do usufruto vitalício de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de 
Siqueira, ocorrida em 14/07/2006, data do óbito do patriarca e renúncia da senhora 
Marilda Fontoura de Siqueira. 

- a holding, para efeito dos cálculos dos valores das ações doadas, 
originalmente foi avaliada em R$ 650.463.828,00, desta importância foram excluídos os 
“lucros acumulados até 31/12/2005” que perfaziam R$ 13.394.200,00, apurando assim 
patrimônio líquido de R$ 637.069.628,00, valor este sobre os quais foi exigido o ITCD 
mencionado no processo acima. Assim, é de fácil constatação, que os lucros acumulados 
até 31/12/2005 não estavam sendo exigidos naquele lançamento, fato que pode ser 
comprovado no documento denominado “Balanço Especial Holding Planagri S/A Ajustado 
na data de 14/07/2006”, documento de fls.33D do processo nº 3 0350952 444 40; 

- durante o andamento processual o patrimônio líquido de R$ 
637.069.628,00 da holding Planagri S/A foi alterado para R$ 123.370.503,25 a fim de 
guardar equivalência ao percentual de 19,33% do capital que pertencia ao Sr. Otávio Lage 
de Siqueira quando de sua constituição, e por conta desta alteração, argumenta a 
recorrente que a mencionada modificação implicaria redução no valor do imposto exigido 
neste auto de infração;  

- contudo, neste lançamento, foi incluído no espólio pertencente ao Sr. 
Otávio Lage de Siqueira e Marilda da Fontoura de Siqueira, apenas o resultado de 
participação no lucro, na importância de R$ 25.303.991,88, que conforme Nota Explicativa 
referente aos Lucros Remanescentes fls. 138/140 e item 1.8 LUCRO REMANESCENTE – 
PLANAGRI S/A – às fls. 20 dos autos, foram excluídos da base de cálculo quando da 
constituição do crédito tributário do ITCD no lançamento relativo a Extinção do Usufruto 
(processo mencionado acima). Cumpre esclarecer que o valor deste se refere a soma dos 
lucros acumulados até 31/12/2005 R$ 13.394.200,00 mais o lucro proporcional do 
exercício de 2006, ou seja, até a data do óbito - 14/07/2006 - no valor de R$ 
11.909.791,88; 

-  a decisão acertada da fiscalização de incluir no espólio os lucros 
relativos aos resultados dos exercícios até a data do óbito, e excluí-los da base de cálculo 
do processo retro citado, demanda do próprio “Instrumento Particular de Doação por 
Antecipação da Legítima” firmado em 1997 e ratificado em 2005, cujos Parágrafos 1º da 
Clausula 2ª transcrevo abaixo, conforme demonstram as fls. 157 e 165 dos autos: 

“Parágrafo 1º) O(s) OUTORGANTE(s) DOADOR (es) reserva(m), sobre os 
bens e direitos antes referidos, o direito de usufruto vitalício, mantendo, para si, os 
direitos de voto, bem como uso, administração e percepção dos rendimentos de 



qualquer natureza, inclusive a percepção de lucros e dividendos gerados pelas 
participações societárias doadas, bem como juros sobre o capital próprio;” (grifo meu) 

Logo, é inquestionável, que os doadores ao instituírem o usufruto vitalício, 
mantiveram para si, os lucros e dividendos gerados pelas participações societárias 
doadas, bem como também é cristalino, que na exigência do ITCD relativo a Extinção do 
Usufruto, não foram incluídos na base de cálculo deste, rendimentos de qualquer 
natureza, razão pela qual a alteração efetuada na base de cálculo do processo nº 3 
0350952 444 40, não tem o condão de promover ou provocar qualquer modificação neste 
lançamento. 

 
Sob tais fundamentos, inadmito o recurso apresentado a este conselho, 

por entender pela inexistência de decisão cameral divergente que tenha tratado de matéria 
idêntica, bem como não restou demonstrado qualquer contrariedade à disposição 
expressa da legislação, ou ainda, a existência de prova inconteste nos autos que 
implicaria na reforma da decisão cameral. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01261/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO CONTRIBUINTE.  
 
O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, limitando a multa à prevista no § 11, inciso I, do art. 71 do CTE. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2016 a 
31/12/2016, conforme auditoria específica de mercadorias.  

Tem-se como sujeitos passivos solidários Eduardo Bonfim Gomes e 
Acir Gomes Junior, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 2.259.247,82. O auto de 
infração foi lavrado em 29/09/17. 

 
 O auto de infração é instruído com documentos às fls. 02 a 13. 
 
Não tendo havido comparecimento em primeira instância, os sujeitos 

passivos foram intimados a interpor Impugnação à Segunda Instância, fls.28 a 35, fase em 
que houve comparecimento por meio de peça impugnatória.  

 
Mediante o Acordão nº 444/2018, fls.60 a 63, a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo decidiu por conhecer da Impugnação à Segunda Instância, 
negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, aplicando, 
entretanto, o limitador da multa, estabelecido no §11, inciso I, do artigo 71 do CTE. O 
acórdão ficou assim ementado: 

 



ICMS. Auditoria Especifica de Mercadorias. Omissão de recolhimento 
do imposto. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de forma 
convincente. 

 
O voto, de forma sucinta, pode ser compreendido com base nos 

seguintes excertos: 
“Como visto o sujeito passivo apenas asseverou que o 

levantamento fiscal não se sustenta porque o cálculo foi feito levando 
em consideração unidades (latas/vidros) do produto palmito, quando a 
empresa, por ser distribuidora, comercializa seus produtos em caixas 
contendo várias unidades.  

 
Na ótica da autuada, tal “erro “ de cálculo reduziria 

expressivamente o valor do crédito, objeto deste auto.  
 
Entretanto, as alegações do sujeito passivo não se sustentam, pois, 

as que se vê na Auditoria Específica de Mercadorias, o autuante 
efetuou a conversão dos itens em que as notas fiscais consideradas, 
mencionavam os produtos em unidades para caixas (1 caixa=15 itens). 

 
Noutra senda, conforme inventários constantes dos CDs (mídias) 

anexadas pelo fisco aos autos, na verdade, os produtos já estão 
considerados em caixa. 

 
Ademais, o sujeito passivo não trouxe nenhum outro argumento ou 

elemento de prova apto a ilidir a acusação fiscal que teve gênese em 
denúncia anônima de conduta que, em tese, configuraria crime contra 
a ordem tributária. Fatos estes que, apurados deflagraram a Auditoria 
Específica de Mercadoria que instrui o presente auto.” 

 
 
 
A decisão fora tomada à unanimidade de votos.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, fls.67 a 81. 
 
Havendo comparecido aos autos, alegaram que está demonstrada, 

de forma destacada, a prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si somente possa modifica-lo, restando cumpridas as exigências 
para cabimento do recurso ao Conselho Superior, previstas no §1º, II, do art.41, da Lei 
nº16.569/2009.   

Afirma que há contradição entre o levantamento realizado e as 
provas juntadas pelo Fisco, que se refeririam a outro exercício, fator que aponta para o 
julgamento cameral em dissonância com as provas dos autos.  

Junta decisão desse Conselho, no qual os autos foram remetidos em 
diligência para a juntada do rol de saídas de mercadorias, em auditoria específica de 
mercadorias.  

Também assevera que a decisão recorrida violou disposição 
expressa da legislação tributária, uma vez que as mesmas mercadorias foram objeto de 
omissão de entradas, apurada no auto de infração nº 4011702359758, referente ao 
exercício de 2015, ao qual se deveria ter aplicado a penalidade do art. 71, XI, “b” do CTE.  

Discorre que os presentes autos e o PAT nº 4011702359758, cuja 
cópia anexa às fls. 94 dos autos, guardam íntima conexão. O erro na apuração do estoque 



final em 2015 poderia gerar, no máximo, a multa formal já mencionada, descrita no inciso 
XI do art. 71, e não o valor que ora se aufere nestes autos.  

Por fim requer que a admissão do recurso; sejam os autos remetidos 
à diligência para se apurar as divergências apontadas; seja julgado improcedente o auto 
de infração. 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida fora tomada por 
unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal sob a 
égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “b”, itens 1 e 2, suscitada 
pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas. As alegações apresentadas 
são dissonantes com a acusação apontada na inicial, uma vez que a omissão de saídas 
apurada em auditoria específica de mercadorias está corretamente capitulada no art. 71, 
VII, “l” do CTE. Advirto que a multa fora aplicada com a limitação descrita no §11º do 
mesmo dispositivo legal, ainda na fase cameral.  

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei. 
Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 

argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral, cujos fundamentos 
de voto constam no relatório que precede nossa presente análise. 



Com efeito, o arquivo denominado        
AUD_ESP_OMIS_SAI_2016_104990163,  constante na mídia CD dos autos, corresponde 
à conclusão da auditoria que ampara a acusação inicial, referente ao exercício de 2016.  

O inventário inicial de 2016, por seu turno, está discriminado, 
mercadoria por mercadoria, no arquivo intitulado INV_INIC_2016_104990163, ao passo 
que o inventário final consta do arquivo INV_FINAL_2016_104990163. As ponderações 
trazidas pela parte são, dessarte, totalmente dissociadas da realidade dos autos, não 
justificando, sequer, a admissibilidade do recurso, interposto em face de decisão cameral 
unânime.  

Sob tais fundamentos, deixo de conhecer o recurso do contribuinte 
que fora dirigido ao mérito do trabalho fiscal. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01270/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Recurso do Contribuinte ao Conselho Superior. 
Decisão cameral unânime. Inadmissão.  
 
Deve ser liminarmente inadmitido, recurso apresentado ao 
Conselho Superior quanto à decisão cameral unânime, quando 
ficar constatada a ausência dos pressupostos de recorribilidade 
previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 1.6469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir 
Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “Nas folhas de número 1152 do 
processo de arrolamento comum de número 200602102400, consta o comprovante de 
deposito judicial no valor de r$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espolio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte- mor que couberam aos cinco herdeiros.   Porem a Fazenda Pública apurou 
diferença positiva a favor   do Estado, contudo, o deposito judicial do ITCD fora realizado a 
menor. Fica    o   herdeiro    Jales Fontoura de Siqueira obrigado a pagar a diferença 
positiva referente a parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme notas 
explicativas, notificações e documentação comprobatória em anexo. ”  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 

78, III, 81, I da Lei 11.651/91 c/c artigo 386 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O processo foi instruído com: Declaração de ITCD causa mortis, 

relação de bens pertencentes ao espólio de Otávio Lage, Notas Explicativas, Auditoria da 
Base de Cálculo do ITCD, Balanço Patrimonial Ajustado, Apuração do ITCD referente a 
diferença positiva verificada sobre o espólio em 24/03/2010, Ata de Reunião do Herdeiros 
e Meeira e demais documentos de fls.  

 
Intimado o sujeito passivo apresentou impugnação. 
 



Ao prolatar sentença o julgador singular declarou NULO o 
lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Fazenda Pública Estadual recorreu da decisão singular, e após ser 

regularmente intimado o sujeito passivo contraditou o recurso fazendário. 
 
Encaminhado os autos a segunda instância, a câmara julgadora 

negou provimento ao recurso da Fazenda Pública Estadual, confirmando a decisão 
singular. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorreu ao Conselho 

Superior e o autuado novamente contraditou o recurso fazendário. 
 
Em julgamento plenário, o Conselho Superior deu provimento ao 

recurso fazendário reformando a decisão cameral e determinou o retorno dos autos a 
primeira instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Mediante Despacho nº 816/2013-JULP, a autoridade julgadora 

singular determinou diligência a Coordenação do ITCD para revisar o lançamento 
examinando as questões apresentadas no referido despacho. 

 
Em cumprimento ao determinado, foi anexado Relatório Diligencial nº 

0072/2014-CITCD, às fls. 209 a 213, através do qual, a autoridade revisora ratifica a base 
de cálculo, bem como o valor do ITCD exigido no lançamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo se manifestou do resultado da diligencia. 
 
Ao proferir a sentença, o julgador singular não acolheu as 

preliminares de nulidades e julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário requerendo que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, e de 
forma subsidiária, pelo princípio da eventualidade, a improcedência do lançamento. 

 
A Quarta Câmara de julgamento decidiu, por unanimidade de votos, 

rejeitar o pedido de diligencia e a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e quanto ao mérito, também por votação unânime, negou provimento ao 
recurso apresentado pelo autuado, confirmando a sentença prolatada em primeira 
instância, que considerou procedente o lançamento.  

 
Inconformado com o julgamento cameral, o sujeito passivo 

apresentou recurso ao Conselho Superior, requerendo a admissibilidade do recurso com 
fundamento nos seguintes pressupostos: 

a) Existência de decisão cameral divergente que trata de matéria 
idêntica;  

b) Alegou que o Acórdão cameral foi contrário à disposição 
expressa da legislação, e;  

c) existência de prova inconteste nos autos que implica na reforma 
total da decisão.  

 
É o relatório. 

 



V O T O 

 
 Da análise do presente processo, extrai-se que com base no 

Processo de Arrolamento Comum nº 200602102400, relativamente aos bens deixados por 
falecimento do Sr. Otávio Lage de Siqueira, foram lavrados os autos de infração abaixo 
relacionados que os autores do procedimento solicitaram que fossem julgados em 
conjunto: 

 

Número do Auto de Infração  Sujeito Passivo 

3 0351023 978 71 Jales Fontoura de Siqueira 

3 0351020 413 92  Ricardo Fontoura de Siqueira 

3 0351027 108 12  Silvia Regina Fontoura de Siqueira  

3 0351025 539 97 Otávio Lage de Siqueira Filh 

3 0351022 076 57 Antonio Carlos Lages de Siqueira  

 
Considerando que os referidos processos foram julgados na sessão 

do Conselho Superior realizada no dia 29/05/18, cuja decisão prolatada no Processo nº 3 
0351020 413 92, foi estendida aos demais processo atendendo solicitação do advogado 
das partes, adoto como razões de decidir o voto condutor do ACÓRDÃO DO CONSUP Nº 
1252/2018, proferido pela ilustre Conselheira GERLUCE CASTANHEIRA SILVA PÁDUA, 
relativo ao Processo nº 3 0351020 413 92, cujo inteiro teor transcrevo abaixo:   

 
“A acusação fiscal se fundamenta no fato do herdeiro Jales Fontoura de Siqueira 

não ter recolhido integralmente o imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, referente ao espolio de Otávio 
Lage de Siqueira referente a parte que lhe coube na herança, tendo em vista que a Fazenda 
Pública apurou diferença positiva a favor do Estado de Goiás. 

 

Restou provado conforme Auditoria da Base de Cálculo do ITCD, constante às fls. 
23 a 26, Notas Explicativas e demais documentos juntados aos autos, imposto devido na 
importância de R$ 181.663,60 pelo autuado.  

 

De plano ressalto que a decisão cameral, ao apreciar o recurso apresentado pelo 
sujeito passivo, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar todas as razões e/ou argumentos 
apresentados, fato que, impõe, a priori, à análise quanto a admissibilidade do presente recurso, 
conforme determina o artigo 41 da lei nº 16.469/09 abaixo transcrito: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

(...) 
II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09)(Grifo meu) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 

Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
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d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

(...) 
 

 

Embora tenha alegado que o acórdão cameral foi contrário à disposição expressa 
da legislação e a prova constante nos autos que implicaria na reforma da decisão cameral, em 
detalhado estudo da peça recursal apresentada, é de fácil verificação que não restou 
demonstrado, de forma destacada, onde ou quando a decisão cameral contrariou disposição 
expressa de legislação, bem como, não apontou, qual prova há no processo que implique a 
reforma da decisão cameral. 

 

É fato notório que o recurso apresentado a este Conselho é idêntico ao recurso 
voluntário apresentado a câmara julgadora, sendo assim, inadmito o recurso quanto a estes 
pressupostos, nos termos do inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09 acima transcrito, 
pelo seu não cumprimento. 

  

No que tange a alegação de existência de decisão cameral divergente que trata de 
matéria idêntica, cumpre observar que não houve a juntada do acórdão objeto da divergência, 
conforme exigido no inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09, retro mencionado, 
entretanto, apenas para que não paire dúvidas quanto ao meu juízo de também inadmitir o 
recurso amparado neste pressuposto, passo a fazer os seguintes esclarecimentos: 

 

- no processo nº 3 0350952 444 40 a acusação fiscal se fundamentou no fato do 
donatário Ricardo Fontoura de Siqueira não ter recolhido o imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, dentro do 
prazo legal, oriundo da doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela consolidação da 
propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da extinção do usufruto vitalício 
de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira, ocorrida em 14/07/2006, data do 
óbito do patriarca e renúncia da senhora Marilda Fontoura de Siqueira. 

 

- a holding, para efeito dos cálculos dos valores das ações doadas, originalmente 
foi avaliada em R$ 650.463.828,00, desta importância foram excluídos os “lucros acumulados 
até 31/12/2005” que perfaziam R$ 13.394.200,00, apurando assim patrimônio líquido de R$ 
637.069.628,00, valor este sobre os quais foi exigido o ITCD mencionado no processo acima. 
Assim, é de fácil constatação, que os lucros acumulados até 31/12/2005 não estavam sendo 
exigidos naquele lançamento, fato que pode ser comprovado no documento denominado 
“Balanço Especial Holding Planagri S/A Ajustado na data de 14/07/2006”, documento de fls.33D 
do processo nº 3 0350952 444 40; 

 



- durante o andamento processual o patrimônio líquido de R$ 637.069.628,00 da 
holding Planagri S/A foi alterado para R$ 123.370.503,25 a fim de guardar equivalência ao 
percentual de 19,33% do capital que pertencia ao Sr. Otávio Lage de Siqueira quando de sua 
constituição, e por conta desta alteração, argumenta a recorrente que a mencionada 
modificação implicaria redução no valor do imposto exigido neste auto de infração;  

- contudo, neste lançamento, foi incluído no espólio pertencente ao Sr. Otávio Lage 
de Siqueira e Marilda da Fontoura de Siqueira, apenas o resultado de participação no lucro, na 
importância de R$ 25.303.991,88, que conforme Nota Explicativa referente aos Lucros 
Remanescentes fls. 138/140 e item 1.8 LUCRO REMANESCENTE – PLANAGRI S/A – às fls. 
20 dos autos, foram excluídos da base de cálculo quando da constituição do crédito tributário do 
ITCD no lançamento relativo a Extinção do Usufruto (processo mencionado acima). Cumpre 
esclarecer que o valor deste se refere a soma dos lucros acumulados até 31/12/2005 R$ 
13.394.200,00 mais o lucro proporcional do exercício de 2006, ou seja, até a data do óbito - 
14/07/2006 - no valor de R$ 11.909.791,88; 

-  a decisão acertada da fiscalização de incluir no espólio os lucros relativos aos 
resultados dos exercícios até a data do óbito, e excluí-los da base de cálculo do processo retro 
citado, demanda do próprio “Instrumento Particular de Doação por Antecipação da Legítima” 
firmado em 1997 e ratificado em 2005, cujos Parágrafos 1º da Clausula 2ª transcrevo abaixo, 
conforme demonstram as fls. 157 e 165 dos autos: 

“Parágrafo 1º) O(s) OUTORGANTE(s) DOADOR (es) reserva(m), sobre os bens e 
direitos antes referidos, o direito de usufruto vitalício, mantendo, para si, os direitos de voto, 
bem como uso, administração e percepção dos rendimentos de qualquer natureza, 
inclusive a percepção de lucros e dividendos gerados pelas participações societárias 
doadas, bem como juros sobre o capital próprio;” (grifo meu) 

Logo, é inquestionável, que os doadores ao instituírem o usufruto vitalício, 
mantiveram para si, os lucros e dividendos gerados pelas participações societárias doadas, bem 
como também é cristalino, que na exigência do ITCD relativo a Extinção do Usufruto, não foram 
incluídos na base de cálculo deste, rendimentos de qualquer natureza, razão pela qual a 
alteração efetuada na base de cálculo do processo nº 3 0350952 444 40, não tem o condão de 
promover ou provocar qualquer modificação neste lançamento. 

 
Sob tais fundamentos, inadmito o recurso apresentado a este conselho, por 

entender pela inexistência de decisão cameral divergente que tenha tratado de matéria idêntica, 
bem como não restou demonstrado qualquer contrariedade à disposição expressa da 
legislação, ou ainda, a existência de prova inconteste nos autos que implicaria na reforma da 
decisão cameral.” 

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte para o 

Conselho Superior em razão da ausência dos pressupostos de recorribilidade constantes 
do art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01271/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ITCD. Recurso do Contribuinte ao Conselho Superior. 
Decisão cameral unânime. Inadmissão.  
 
Deve ser liminarmente inadmitido, recurso apresentado ao 
Conselho Superior quanto à decisão cameral unânime, quando 
ficar constatada a ausência dos pressupostos de recorribilidade 
previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 1.6469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Luis Antônio da Silva Costa, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que “Nas folhas de número 1152 do 
processo de arrolamento comum de número 200602102400, consta o comprovante de 
deposito judicial no valor de r$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do ITCD 
referente ao espolio de Otávio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 50% do 
monte- mor que couberam aos cinco herdeiros.   Porem a Fazenda Pública apurou 
diferença positiva a favor   do Estado, contudo, o deposito judicial do ITCD fora realizado a 
menor. Fica    o   herdeiro    Antonio Carlos Lages de Siqueira obrigado a pagar a 
diferença positiva referente a parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme 
notas explicativas, notificações e documentação comprobatória em anexo. ”  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 72, 74, I, "a", 77, §1°, 

78, III, 81, I da Lei 11.651/91 c/c artigo 386 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 89, II, "i", da Lei 11.651/91, com redação da Lei 13.772/2000.  

 
O processo foi instruído com: Declaração de ITCD causa mortis, 

relação de bens pertencentes ao espólio de Otávio Lage, Notas Explicativas, Auditoria da 
Base de Cálculo do ITCD, Balanço Patrimonial Ajustado, Apuração do ITCD referente a 
diferença positiva verificada sobre o espólio em 24/03/2010, Ata de Reunião do Herdeiros 
e Meeira e demais documentos de fls.  

 
Intimado o sujeito passivo apresentou impugnação. 
 



Ao prolatar sentença o julgador singular declarou NULO o 
lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
A Fazenda Pública Estadual recorreu da decisão singular, e após ser 

regularmente intimado o sujeito passivo contraditou o recurso fazendário. 
 
Encaminhado os autos a segunda instância, a câmara julgadora 

negou provimento ao recurso da Fazenda Pública Estadual, confirmando a decisão 
singular. 

 
Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorreu ao Conselho 

Superior e o autuado novamente contraditou o recurso fazendário. 
 
Em julgamento plenário, o Conselho Superior deu provimento ao 

recurso fazendário reformando a decisão cameral e determinou o retorno dos autos a 
primeira instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Mediante Despacho nº 816/2013-JULP, a autoridade julgadora 

singular determinou diligência a Coordenação do ITCD para revisar o lançamento 
examinando as questões apresentadas no referido despacho. 

 
Em cumprimento ao determinado, foi anexado Relatório Diligencial nº 

0072/2014-CITCD, às fls. 209 a 213, através do qual, a autoridade revisora ratifica a base 
de cálculo, bem como o valor do ITCD exigido no lançamento. 

 
Intimado, o sujeito passivo se manifestou do resultado da diligencia. 
 
Ao proferir a sentença, o julgador singular não acolheu as 

preliminares de nulidades e julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformado com a decisão singular, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário requerendo que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, e de 
forma subsidiária, pelo princípio da eventualidade, a improcedência do lançamento. 

 
A Quarta Câmara de julgamento decidiu, por unanimidade de votos, 

rejeitar o pedido de diligencia e a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração e quanto ao mérito, também por votação unânime, negou provimento ao 
recurso apresentado pelo autuado, confirmando a sentença prolatada em primeira 
instância, que considerou procedente o lançamento.  

 
Inconformado com o julgamento cameral, o sujeito passivo 

apresentou recurso ao Conselho Superior, requerendo a admissibilidade do recurso com 
fundamento nos seguintes pressupostos: 

c) Existência de decisão cameral divergente 
que trata de matéria idêntica;  

d) Alegou que o Acórdão cameral foi contrário 
à disposição expressa da legislação, e;  

c) existência de prova inconteste nos autos que implica na reforma 
total da decisão.  

 
É o relatório. 

 



V O T O 

 
 Da análise do presente processo, extrai-se que com base no 

Processo de Arrolamento Comum nº 200602102400, relativamente aos bens deixados por 
falecimento do Sr. Otávio Lage de Siqueira, foram lavrados os autos de infração abaixo 
relacionados que os autores do procedimento solicitaram que fossem julgados em 
conjunto: 

 

Número do Auto de Infração  Sujeito Passivo 

3 0351023 978 71 Jales Fontoura de Siqueira 

3 0351020 413 92  Ricardo Fontoura de Siqueira 

3 0351027 108 12  Silvia Regina Fontoura de Siqueira  

3 0351025 539 97 Otávio Lage de Siqueira Filh 

3 0351022 076 57 Antonio Carlos Lages de Siqueira  

 
Considerando que os referidos processos foram julgados na sessão 

do Conselho Superior realizada no dia 29/05/18, cuja decisão prolatada no Processo nº 3 
0351020 413 92, foi estendida aos demais processo atendendo solicitação do advogado 
das partes, adoto como razões de decidir o voto condutor do ACÓRDÃO DO CONSUP Nº 
1252/2018, proferido pela ilustre Conselheira GERLUCE CASTANHEIRA SILVA PÁDUA, 
relativo ao Processo nº 3 0351020 413 92, cujo inteiro teor transcrevo abaixo:   

 
“A acusação fiscal se fundamenta no fato do herdeiro Jales Fontoura de Siqueira 

não ter recolhido integralmente o imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, referente ao espolio de Otávio 
Lage de Siqueira referente a parte que lhe coube na herança, tendo em vista que a Fazenda 
Pública apurou diferença positiva a favor do Estado de Goiás. 

Restou provado conforme Auditoria da Base de Cálculo do ITCD, constante às fls. 
23 a 26, Notas Explicativas e demais documentos juntados aos autos, imposto devido na 
importância de R$ 181.663,60 pelo autuado.  

De plano ressalto que a decisão cameral, ao apreciar o recurso apresentado pelo 
sujeito passivo, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar todas as razões e/ou argumentos 
apresentados, fato que, impõe, a priori, à análise quanto a admissibilidade do presente recurso, 
conforme determina o artigo 41 da lei nº 16.469/09 abaixo transcrito: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

(...) 
II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09)(Grifo meu) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 

Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
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(...) 
 

Embora tenha alegado que o acórdão cameral foi contrário à disposição expressa 
da legislação e a prova constante nos autos que implicaria na reforma da decisão cameral, em 
detalhado estudo da peça recursal apresentada, é de fácil verificação que não restou 
demonstrado, de forma destacada, onde ou quando a decisão cameral contrariou disposição 
expressa de legislação, bem como, não apontou, qual prova há no processo que implique a 
reforma da decisão cameral. 

É fato notório que o recurso apresentado a este Conselho é idêntico ao recurso 
voluntário apresentado a câmara julgadora, sendo assim, inadmito o recurso quanto a estes 
pressupostos, nos termos do inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09 acima transcrito, 
pelo seu não cumprimento. 

 
 No que tange a alegação de existência de decisão cameral divergente que trata de 

matéria idêntica, cumpre observar que não houve a juntada do acórdão objeto da divergência, 
conforme exigido no inciso I do §1º do artigo 41 da lei nº 16.469/09, retro mencionado, 
entretanto, apenas para que não paire dúvidas quanto ao meu juízo de também inadmitir o 
recurso amparado neste pressuposto, passo a fazer os seguintes esclarecimentos: 

- no processo nº 3 0350952 444 40 a acusação fiscal se fundamentou no fato do 
donatário Ricardo Fontoura de Siqueira não ter recolhido o imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - ao Erário Público Estadual, dentro do 
prazo legal, oriundo da doação de ações da holding Planagri S/A, ocorrida pela consolidação da 
propriedade plena destas na pessoa do nu proprietário, quando da extinção do usufruto vitalício 
de Otávio Lage de Siqueira e Marilda Fontoura de Siqueira, ocorrida em 14/07/2006, data do 
óbito do patriarca e renúncia da senhora Marilda Fontoura de Siqueira. 

- a holding, para efeito dos cálculos dos valores das ações doadas, originalmente 
foi avaliada em R$ 650.463.828,00, desta importância foram excluídos os “lucros acumulados 
até 31/12/2005” que perfaziam R$ 13.394.200,00, apurando assim patrimônio líquido de R$ 
637.069.628,00, valor este sobre os quais foi exigido o ITCD mencionado no processo acima. 
Assim, é de fácil constatação, que os lucros acumulados até 31/12/2005 não estavam sendo 
exigidos naquele lançamento, fato que pode ser comprovado no documento denominado 
“Balanço Especial Holding Planagri S/A Ajustado na data de 14/07/2006”, documento de fls.33D 
do processo nº 3 0350952 444 40; 

- durante o andamento processual o patrimônio líquido de R$ 637.069.628,00 da 
holding Planagri S/A foi alterado para R$ 123.370.503,25 a fim de guardar equivalência ao 
percentual de 19,33% do capital que pertencia ao Sr. Otávio Lage de Siqueira quando de sua 
constituição, e por conta desta alteração, argumenta a recorrente que a mencionada 
modificação implicaria redução no valor do imposto exigido neste auto de infração;  

- contudo, neste lançamento, foi incluído no espólio pertencente ao Sr. Otávio Lage 
de Siqueira e Marilda da Fontoura de Siqueira, apenas o resultado de participação no lucro, na 
importância de R$ 25.303.991,88, que conforme Nota Explicativa referente aos Lucros 
Remanescentes fls. 138/140 e item 1.8 LUCRO REMANESCENTE – PLANAGRI S/A – às fls. 
20 dos autos, foram excluídos da base de cálculo quando da constituição do crédito tributário do 
ITCD no lançamento relativo a Extinção do Usufruto (processo mencionado acima). Cumpre 
esclarecer que o valor deste se refere a soma dos lucros acumulados até 31/12/2005 R$ 
13.394.200,00 mais o lucro proporcional do exercício de 2006, ou seja, até a data do óbito - 
14/07/2006 - no valor de R$ 11.909.791,88; 

-  a decisão acertada da fiscalização de incluir no espólio os lucros relativos aos 
resultados dos exercícios até a data do óbito, e excluí-los da base de cálculo do processo retro 
citado, demanda do próprio “Instrumento Particular de Doação por Antecipação da Legítima” 
firmado em 1997 e ratificado em 2005, cujos Parágrafos 1º da Clausula 2ª transcrevo abaixo, 
conforme demonstram as fls. 157 e 165 dos autos: 



“Parágrafo 1º) O(s) OUTORGANTE(s) DOADOR (es) reserva(m), sobre os bens e 
direitos antes referidos, o direito de usufruto vitalício, mantendo, para si, os direitos de voto, 
bem como uso, administração e percepção dos rendimentos de qualquer natureza, 
inclusive a percepção de lucros e dividendos gerados pelas participações societárias 
doadas, bem como juros sobre o capital próprio;” (grifo meu) 

Logo, é inquestionável, que os doadores ao instituírem o usufruto vitalício, 
mantiveram para si, os lucros e dividendos gerados pelas participações societárias doadas, bem 
como também é cristalino, que na exigência do ITCD relativo a Extinção do Usufruto, não foram 
incluídos na base de cálculo deste, rendimentos de qualquer natureza, razão pela qual a 
alteração efetuada na base de cálculo do processo nº 3 0350952 444 40, não tem o condão de 
promover ou provocar qualquer modificação neste lançamento. 

 
Sob tais fundamentos, inadmito o recurso apresentado a este conselho, por 

entender pela inexistência de decisão cameral divergente que tenha tratado de matéria idêntica, 
bem como não restou demonstrado qualquer contrariedade à disposição expressa da 
legislação, ou ainda, a existência de prova inconteste nos autos que implicaria na reforma da 
decisão cameral.” 

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte para o 

Conselho Superior em razão da ausência dos pressupostos de recorribilidade constantes 
do art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01282/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração, considerando o pagamento de fls. 578 para possível extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS em virtude de falta de estorno de crédito 
referente à aquisição de energia elétrica, proporcionalmente a saídas isentas ou não 
tributadas em relação ao total, referente ao período de 01/01/06 a 31/12/09. 

 
São indicados como solidários RAFAEL MACHADO TAVARES, 

EVANDRO LÚCIO DE PAULA TAVARES E LAÍS MACHADO TAVARES TAVEIRA, nos 
termos do art. 45, inciso XII do CTE. 

 
Apontam-se como infringidos os artigos 60, inciso II, 61, inciso I, 

alínea ‘a’ e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com art. 61 do Decreto nº 4.852/97. 
Propõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei nº 14.634/03. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo- Coobrigado, 
Demonstrativo de Estorno de Crédito de ICMS, Auditoria Básica do ICMS, Cópia do Livro 
Registro de Apuração do ICMS. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos solidários não 

apresentaram defesa, motivo pelo qual foram declarados revéis. 



 
 Por outro lado, o sujeito passivo direto apresentou impugnação 

alegando que o auto de infração não considerou as atividades de prestações tributadas 
(ICMS); que, se a empresa deve apropriar-se do crédito do ICMS somente nas prestações 
tributadas, o estorno deveria ser feito na proporção em que estas saídas ou prestações 
isentas ou não tributadas (ISSQN) representarem do total das saídas e prestações do 
período; que a empresa tem atividades de prestação de serviços com incidência de 
ISSQN e prestações com incidência do ICMS, restando, então, o reconhecimento do 
crédito proporcionalmente indevido sobre a energia elétrica das prestações isentas ou não 
tributadas, conforme detalhadas em demonstrativos constantes da impugnação; que 
consta no auto de infração planilha detalhamento do crédito tributário na ordem 06, 
período 01/01/06 a 30/11/06 o valor do tributo campo G, informado indevidamente de R$ 
3.609,04, sendo o correto R$ 1.364,99, conforme Livro de Entrada, 17-E, ano 2006; ao 
fim, requer seja considerada a exclusão dos valores do aproveitamento de crédito das 
prestações tributadas pelo ICMS, no valor de R$ 11.558,93, e também a exclusão no valor 
de R$ 2.244,06, referente à correção na planilha detalhamento do crédito tributário na 
ordem 06, período de 01/01/06 a 30/11/06, do valor do tributo campo G, informado 
indevidamente como R$ 3.609,04, sendo o correto o valor de R$ 1.364,99. 

 
Vindo os autos a julgamento o ilustre julgador singular, considerando 

a atividade principal desenvolvida pelo sujeito passivo, descrita no CNAE 1811-3/02- 
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, dedicando-se, assim, à 
fabricação de produtos que possuem imunidade tributária, não havendo motivo para 
manutenção do crédito tributário relativo às aquisições de energia elétrica utilizada no 
processo produtivo desses produtos com imunidade tributária, que não se deve manter 
créditos relativos à energia utilizada em prestações de serviço sujeitas ao ISSQN, que o 
contribuinte não deu saídas em mercadorias de produção própria e que se equivocou na 
interpretação do levantamento fiscal visto que o valor de R$ 3.606,04, considerado no 
levantamento, não se refere a crédito aproveitado no mês de novembro, mas ao imposto 
omitido nesse mês em razão dos estornos dos aproveitamentos ocorridos em meses 
anteriores, entendeu que os argumentos trazidos pela defesa eram insuficientes para 
afastar a acusação fiscal, motivo pelo qual julgou procedente o lançamento. 

 
Intimados da sentença singular, apenas o sujeito passivo direto 

apresenta recurso voluntário, por meio do documento de fl. 224, alegando os mesmos 
argumentos já apresentados por ocasião da impugnação em primeira instância, além de 
defender que 23% de suas operações são relativas a operações de revendas de 
mercadorias industrializadas, tendo parcelado o montante do lançamento que entende 
devido. 

Por meio da Resolução de fl. 270, a Câmara Julgadora resolve 
encaminhar os autos em diligência para que autoridade fiscal se manifeste sobre os 
argumentos e documentos juntados pela defesa, especialmente sobre a alegação de que 
23% do seu faturamento relativo ao período autuado refere-se a operações em que houve 
industrialização por seu estabelecimento em mercadorias adquiridas de terceiros. 

 
Mediante documento anexado às fls. 273/276, autoridade fiscal 

revisora apura que o sujeito passivo, cadastrado no CCE com CNAE 1811-3/02 (indústria 
de produção de livros, jornais e outras publicações periódicas- 88%), possui suas 
atividades abrangidas por não incidência do ICMS, não havendo direito a manutenção de 
crédito relativo a energia elétrica utilizada na industrialização de produtos imunes e que o 
referido sujeito passivo não promoveu saídas de mercadorias de produção própria, 
conforme alega em seu recurso voluntário. 

 



Ademais, de acordo com o revisor, analisando os livros da 
escrituração fiscal, apuração do ICMS e do IPI, não ficou demonstrado a existência de 
saídas comerciais de vendas tributadas pelo ICMS e pelo IPI, envolvendo comercialização 
incidente dos impostos estadual e federal com produtos de fabricação própria ou 
industrializado pelo estabelecimento, motivo pelo qual manifesta-se pela procedência total 
do lançamento. 

 
Intimado para se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo quedou-se inerte, vindo os autos a julgamento. 
 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste conselho decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
da lide e, por unanimidade de votos, manteve a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso a este 

Conselho Superior reiterando que 23% de suas operações são relativas a operações de 
revenda de mercadorias por ele industrializadas, logo teria direito à utilização de parte dos 
créditos relativos à energia elétrica consumida em sua atividade industrial.   

  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não apresenta 
elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos 
argumentos recursais a este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01324/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. Aplicação do § 
11 do art. 71 CTE. 
 
1. Não deve ser admitido o recurso que não preenche os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, 
quando tendo a decisão sido tomada por unanimidade de votos, 
o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso; 
 
2. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa 
seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da 
operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado 
o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: Se a 
penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o 
valor da multa fica limitado ao valor do imposto. (art. 71, § 11, I, 
CTE) 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, apresentada pelo 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não está em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e,  de ofício efetuar a aplicação do limitador 
previsto nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
consignou nas primeiras vias das notas fiscais no período de 01/02/2007 a 30/04/2007, 
relacionadas em planilha anexa, valores diferentes dos preenchidos nas vias fixas das 
mesmas, tendo registrado a saída pelo menor valor, conforme vias dos documentos 
fiscais. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
67, inciso VII, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 147, § 3º e 155, inciso VII, 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 
alínea “a”, item 2, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 15.505/2005. 



Foi arrolado como sujeito passivo solidário: RICARDO DUARTE DE 
SOUZA, na condição de sócio administrador da empresa, nos termos do artigo 45, inciso 
XII, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação à fls. 37/44.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 58/59, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem Recurso Voluntário às fls. 62/73, arguindo, em sede de preliminar, 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, tendo em vista 
a diferença etimológica entre notas fiscais “calçadas” e as notas fiscais “paralelas”, que 
não teria sido observada pela autoridade fiscal. Pede, ainda, a exclusão do solidário da 
lide, pois não existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou 
infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. No mérito, reitera os argumentos 
expendidos na peça defensória anterior. Questiona a multa aplicada, que ao seu ver, 
possui nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição 
Federal. Colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, 
requer a aplicação da penalidade nos moldes do entendimento da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ou seja, 30% do valor do tributo omitido. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 977/2012, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, bem 
como o pedido de exclusão do solidário da lide. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 91/101), os sujeitos passivos 
reiteram os argumentos expendidos anteriormente. Pede a exclusão do solidário da lide, 
pois não existem nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou 
infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. No mérito, reitera os argumentos 
expendidos na peça defensória anterior. Questiona a multa aplicada, que ao seu ver, 
possui nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição 
Federal. Colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, 
requer a aplicação da penalidade nos moldes do entendimento da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ou seja, 30% do valor do tributo omitido. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  



Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Como se vê no Acórdão n° 977/2012 (fls. 75/86), a Terceira Câmara 
deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração, bem como, o pedido de exclusão do 
solidário da lide, e no mérito, também por votação unânime, considerou procedente o auto 
de infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

A Câmara julgadora teve entendimento unânime em todos os 
aspectos da matéria em discussão e o interessado não conseguiu demonstrar a 
ocorrência de nenhuma das hipóteses enumeradas no dispositivo legal acima 
mencionado, uma vez que, unânime a decisão cameral recorrida, não se fez prova da 
existência de decisão divergente nem de contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária nem de julgamento contrário à prova constante dos autos do processo 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 



Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Assim, considerando que a decisão cameral foi exarada por 
unanimidade de votos, com a manutenção da decisão singular pela procedência integral 
do auto de infração, entendo ser cabível no caso em comento a aplicação do artigo 71, § 
11, inciso I, do Código Tributário Estadual no que tange a multa aplicável. Vejamos:  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

 

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
porém, com a aplicação do artigo 71, § 11, inciso I, do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01341/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida. Unânime. 
 
1 – Conforme artigo 41 da Lei 16.469/2009, somente cabe 
recurso ao Conselho Superior, quanto à decisão cameral não 
unânime (inciso I) ou, no caso de unanimidade, nas situações e 
condições previstas no inciso II; 
 
2 – Ausentes os pressupostos de admissibilidade previstos em 
Lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 42.557,86, referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro nos exercícios de 2006 e 2007. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com a Auditoria do Movimento 

Financeiro, demonstrativo de notas fiscais não registradas, cópias das notas fiscais não 
registradas, Livro Registro de Entradas, dentre outros documentos (fls. 02 a 189). 

 
Devidamente intimado (folhas 189), o sujeito passivo apresenta 

impugnação à 1ª Instância de folhas 192. 
 
Pela Sentença de nº 1119/2012 – JULP, (fls. 202 e 203), o julgador 

singular decidiu pela Procedência, do auto de infração. 
 
Devidamente intimado (folhas 204 a 205), o sujeito passivo 

apresenta impugnação à 2ª Instância de folhas 208 a 211. 
 
Mediante ao Acordão nº 251/2015 (fls. 224 a 227), a Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que 
julgou PROCEDENTE o auto de infração. 



 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fls. 228 a 230), apresentando peça defensória (folhas 233) alegando que não 
tem conhecimento dessas notas fiscais não registradas, e que foi atrás de algumas 
empresas e, para a sua surpresa, existia nota com o CNPJ da empresa como destinatária, 
mas a assinatura não conferia com a do contribuinte. Arguiu, no mérito, que já foi 
apresentado um recurso com todas essas notas anexadas anteriormente com assinatura 
que não era do contribuinte. Informa também que pediu o exame grafotécnico para 
comprovação do mesmo, mas não obteve resposta desse pedido e novamente requer que 
seja feita esse exame, pois precisa comprovar a veracidade dos fatos. 

  
Por fim requer que seja acolhida a presente defesa. Pede também 

que analisem melhor os fatos, pois o contribuinte não efetuou as compras citadas no auto 
de infração. Pede a descaraterização do auto. Não anexou documentos relevantes (fls. 
234 a 238). 

 
É o Relatório. 
 
VOTO 
 
Precipuamente, torna-se necessário verificar se o recurso interposto 

pelo sujeito passivo preenche os requisitos de admissibilidade para apreciação pelo 
Conselho Superior, constante no artigo 41 do regulamento do PAT (Lei 16.469/2009): 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
I – não unânime; 

 

Analisando a Certidão de folhas 224, verifico que a decisão cameral 
foi unânime. 

Constato também que o sujeito passivo não apresenta nenhuma 
situação ou condição que permita a apreciação da matéria pelo Conselho Superior, nos 
casos de decisão unânime, previstas no inciso II do mesmo dispositivo legal. 

 
Diante do exposto, INADMITO o recurso do sujeito passivo ao 

Conselho Superior, por não atender as condições do artigo 41 da Lei 16.469/2009, 
mantendo a decisão cameral que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01400/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor de R$ 19.046,75 (dezenove mil e quarenta e seis 
reais e setenta e cinco centavos) de ICMS. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 425.782,97, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 
11, inciso V, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois deixou de contribuinte para o fundo 
PROTEGE GOIÁS, dessa forma estava impedida de usufruir do benefício fiscal. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 1º, § 3º, inciso III, do 
Anexo IX, e 86 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.634/2003. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 16/20. 

Por meio do Despacho nº 003/2011 exarado pelo julgador singular, 
os autos foram convertidos em diligência à Delegacia Fiscal de origem a fim de que 
autoridade fiscal estranha à lide compareça à empresa e analise os seus documentos.  

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
somente os comprovantes de fls. 91 e 92 são referentes à contribuição devida pela 
autuada nos termos do artigo 1º, § 3º, inciso III, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 



Ressalta, ainda, que não houve comprovação do pagamento do PROTEGE referente aos 
períodos de abril, maio, junho, julho e dezembro de 2008. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece aos 
autos alegando que o trabalho foi feito sem que o agente do fisco comparecesse à 
empresa, fala que o trabalho é nulo, pois a revisão foi feita por AFRE II e diz que recolheu 
todos os valores devido ao PROTEGE. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 111/112, pelo qual o julgador 
considerou procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 318.473,68. 

Inconformada com a decisão singular, a Representação Fazendária 
interpõe recurso alegando que a referida decisão deve ser reformada, pois o julgador se 
equivocou com a exclusão do período de agosto de 2008. Argumenta que o pagamento do 
PROTEGE relativo a este período já havia sido considerado pelo autuante, conforme 
consta das fls. 11, onde se pode constatar na coluna ‘protege recolhido conf. Relatório 
SARE”, o valor da contribuição paga. Ao final requer a reforma para que o auto de infração 
seja julgado parcialmente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do imposto na 
quantia de R$ 338.119,12, mais os acréscimos legais. 

Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls. 
120/123, alegando que a fiscalização não determina o recolhimento do PROTEGE sobre a 
aquisição de bovinos e sim, sobre a saída de carne. Alega, ainda, que até 31/07/2008 os 
recolhimentos eram feitos antecipados nas agenfas e a partir de 01/08/2008 passou a ser 
feito mensalmente após a apuração do ICMS. Destaca, também, que caso não seja 
entendimento de que a empresa já pagou antecipadamente o recolhimento, requer que 
seja beneficiada pela Lei nº 16.150/2007, pois a empresa não tem nenhuma dívida com a 
administração fazendária. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração.  

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 1735/2014, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.046,75 (dezenove 
mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 

Em seu Despacho de fls. 166, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 172/173), o sujeito passivo alega 
que de acordo com o artigo 2º da Lei nº 16.150/07 os benefícios fiscais utilizados até 30 
de dezembro de 2011 sem o cumprimento das condições exigidas para a sua fruição, 
deveriam ser convalidados mediante recolhimento do fundo Protege. Alega, ainda, que a 
empresa recolheu o Protege e protocolou requerimento de extinção do crédito tributário, 
juntamente com as guias de Protege devidamente recolhidas, conforme cópia em anexo. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

Por meio da Resolução nº 17/2018, o Conselho Superior resolveu 
tirar o presente processo de pauta e encaminhá-lo a Secretaria Geral – SEGE com a 
orientação de que aguarde até o dia 30/03/2018 e, na sequência, se for o caso, repaute-o 
para julgamento. 

A pedido do Relator foi anexado aos autos cópia dos históricos de 
pagamentos (fls. 185).  

É o relatório. 



 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir:  

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 



dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Ademais, considerando que no retorno deste processo à pauta de 
julgamento não fora acostado aos autos comprovantes de pagamento do PROTEGE 
restante, bem como inexiste nos autos pedido de convalidação efetuado pelo sujeito 
passivo, e na pesquisa do sistema SARE não constam pagamentos do PROTEGE, voto 
pela inadmissibilidade do recurso interposto pelo contribuinte. 

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de 
infração, no valor de R$ 19.046,75 (dezenove mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01410/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.    
 
O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que mantem na lide o sujeito 
passivo solidário Renato Ulhôa dos Santos e o solidário Luiz Felipe de Oliveira Silva, 
somente em relação ao exercício de 2006. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu registro de saída 
de mercadorias tributadas no valor de R$ 81.409,61, conforme déficit financeiro apurado 
em auditoria do movimento financeiro no período de 01/01/2006 a 31/12/2006 e 
01/01/2009 a 31/12/2009. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
penalidades e acréscimos legais.    

 
Intimados às fls. 171/179, os sujeitos passivos quedam-se inertes, 

gerando o Termo de Revelia de fls. 180.  
 
Intimados, às fls 182 a 187, o sujeito passivo principal e o solidário 

Renato Ulhôa dos Santos não se manifestaram sendo lavrado o termo de perempção, às 
fls 188. 

 
Já o sujeito passivo solidário Luiz Felipe de Oliveira Silva 

compareceu aos autos apresentando impugnação em Segunda Instância, às fls 191 a 199. 
 
A Primeira Câmara Julgadora do CAT por meio da Resolução 

n°143/2014, converte o julgamento em diligência e encaminhar o processo ao SEPRO – 
setor de preparo processual, para que o seu ilustre titular, por obséquio, determine a 
intimação da empresa autuada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 
impugnação a segunda instância no endereço dos sócios Renato Ulhôa dos Santos e 
Bruno Viana Ulhôa Santos, nos seus endereços residenciais informados na Primeira 
alteração contratual de fls. 200 e 201, às fls 207 a 208. 

 



Intimados os sujeitos passivo a apresentar impugnação, às fls 209 a 
216. 

 
Por meio do Acórdão n°1168/2015, a Quarta Câmara Julgadora do 

CAT, unanimemente, mantém na lide o polo passivo solidário Renato Ulhôa dos Santos e 
o polo passivo solidário Luiz Felipe de Oliveira Silva, somente em relação ao exercício de 
2006, às fls 220 a 223. 

 
A Fazenda Pública comparece aos autos concordando com o 

Acórdão n°1168/2015, às fls 224. 
 
Intimados os sujeitos passivos a pagar quantia exigida ou apresentar 

recurso voluntario, às fls 225 a 233. O sujeito passivo principal e o solidário Renato Ulhôa 
dos Santos não se manifestaram sendo lavrado o termo de perempção, às fls 234. 

 
Já o solidário Luiz Felipe de Oliveira Silva, comparece aos autos 

apresentando embargos de declaração, arguindo que o embargante foi incluído na 
presente lide, como responsável solidário pelo imposto devido pelo contribuinte "Ulhôa e 
Oliveira LTDA", acontece que a decisão não ficou especificada sobre o alcance da 
responsabilidade do embargante, que era sócio de apenas 50% do capital social da 
empresa, desta forma, deve ser esclarecido se a responsabilidade alcança o valor total do 
imposto referente ao exercício de 2006, ou apenas de 50%. 

 
Diante do exposto, requer o embargante à vossa senhoria, que 

esclareça sobre a responsabilidade do embargante, quanto aos impostos referentes ao 
exercício de 2006, às fls 236.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 
epigrafado e os nomeados coobrigados, de recolhimento do imposto, de acordo com o 
descrito na folha de rosto deste volume e já informado no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de segunda instância, vez que revéis, em sede de primeira instância, sendo que o juízo 
das autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a permanência do sujeito passivo 
solidário Renato Ulhôa dos Santos e o solidário Luiz Felipe de Oliveira Silva, somente em 
relação ao exercício de 2006. 

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, que seja conflitante, à que ora é objeto de estudo, 
conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é objeto de análise, é 
carecedor de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 
16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 



[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 

tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 

do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 
Sobre o pedido efetivado pela defesa, fls. 236, que fosse apreciado 

embargos de declaração, tal figura jurídica não é contemplada pelas normas legais que 
regulamentam as ações deste Conselho Administrativo Tributário, descritas no Decreto nº. 
6930/09. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
mantém na lide o sujeito passivo solidário Renato Ulhôa dos Santos e o solidário Luiz 
Felipe de Oliveira Silva, somente em relação ao exercício de 2006. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01418/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da 
Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente processo trata de exigência fiscal relativa aos cálculos de 
ressarcimento de ICMS decorrente de operações interestaduais com mercadorias sujeitas 
a substituição tributária, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor 
de R$ 2.728,73 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 58, § 3°, II, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 45, II e 46, II, “d”, do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 14.634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 7), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 9 a 14), planilha de cálculo de 
ressarcimento do exercício de 2005 (fls. 15 a 27) e cópia do livro Registro de Apuração do 
ICMS (fls. 28 a 68), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 83 a 89), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando ser detentor de termo de acordo de 
regime especial firmado com a SEFAZ, por meio do qual são reguladas suas atividades 
sob o regime de substituição tributária. 

 
Descreve que os seus procedimentos nas operações de compra e 

venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, demonstrando que o 
valor ressarcido corresponde a vendas de mercadoria adquirida sob esse regime para fora 
do Estado, pois apesar de ter sido pago antecipadamente, faz o destaque do ICMS na 
Nota Fiscal e se debita do mesmo normalmente, o que lhe garante o estorno do débito 



proporcionalmente às entradas de tais mercadorias, ou seja, lhe é assegurado o valor do 
ICMS normal destacado nas notas fiscais de entrada das mercadorias adquiridas, 
acrescido do retido com o acréscimo do Índice de Valor Agregado. 

 
Explica que o valor ressarcido decorreu do percentual de IVA 

estipulado pela SEFAZ estar subavaliado em relação ao praticado no mercado, o que 
resultou no correto estorno do ICMS de venda para fora do Estado em valor superior ao 
ICMS Normal escriturado em “Outros Créditos” no livro Registro de Apuração do ICMS, 
para concluir que não há que se falar em crédito indevido do imposto. Discorda da 
interpretação da lei pela fiscalização que presumiu o valor lançado. 

 
Questiona os valores da multa e dos juros, considera confiscatória e 

desproporcional a multa aplicada, citando jurisprudência. 
 
Junta cópia do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 

173/00-GSF (fls. 110 a 113) e decisão judicial proferida pelo TJ/GO (fls. 114 a 126), dentre 
outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 684/2012-JULP (fls. 128 a 129). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 133 a 

138), onde apresenta as mesmas razões expendidas em Primeira Instância. Alega que é 
detentor de TARE firmado com a SEFAZ-GO, por meio do qual são reguladas suas 
atividades sob o regime de substituição. Ressalta que os valores apresentados como 
diferença decorrem apenas de relatórios do Sintegra que a Recorrente declara que estão 
em desconformidade com as notas fiscais. 

 
Consta inclusa no recurso (fls. 136 a 137) planilha de conclusão 

sobre a relação de notas fiscais interestaduais de mercadorias por substituição tributária. 
 
Questiona a multa aplicada, entendendo ser evidente o caráter 

confiscatório da mesma. Pede para que seja determinada a conversão do feito em 
diligência para conferência do alegado. Ao final, seja dado integral provimento para 
reformar a sentença recorrida e declarar improcedente o lançamento. 

 
Junta cópias dos livros fiscais Registro de Entrada de Mercadorias 

(fls. 139 a 581), Registro de Saídas das Operações Interestaduais (fls. 582 a 778), 
Resumo da Apuração do ICMS de Vendas Interestaduais (fls. 779), Apuração das 
Diferenças do ICMS - mês a mês (fls. 780) e Relação dos CFOPs de Vendas 
Interestaduais - Estorno do Débito do ICMS (fls. 781). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerando, por meio da 

Resolução n° 169/2012 (fls. 784), converte o julgamento em diligência junto à Delegacia 
Fiscal de origem a fim de que seja designado agente do fisco, preferencialmente um dos 
autores do procedimento fiscal, para proceder à revisão da auditoria realizada, à vista dos 
argumentos e provas produzidas pela defesa. 

 
O autor do lançamento, cumprindo a Resolução n° 169/2012, em 

relatório (fls. 786 a 792), realizou as análises fiscais cabíveis, posicionando-se pela 
manutenção do auto de infração. Junta cópias de notificações fiscais, de notas fiscais e de 
páginas do livro Registro de Entradas (fls. 793 a 840). 



 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 845 a 849. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 142/2014 (fls. 879 a 880), converte os autos em diligência para que o 
sujeito passivo junte ao processo levantamento contraditório, utilizando o mesmo 
parâmetro utilizado no levantamento original, com fundamento nas notas fiscais de 
entrada, tomando como base os valores do ICMS normal e retido, apontando de forma 
conclusiva e um a um os supostos erros cometidos pela acusação fiscal. 

 
O sujeito passivo, atendendo à Resolução n° 142/2014, junta 

manifestação (fls. 883 a 886) acompanhada de Levantamento de ICMS a Recuperar (fls. 
887 a 888) e de cópias de notas fiscais (fls. 889 a 894). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 192/2014 (fls. 896 a 897), encaminha os autos à Gerência Especial de 
Auditoria para que seu titular, por gentileza, designe auditor fiscal para adotar as seguintes 
providências: 1) esclarecer se os arquivos magnéticos utilizados no levantamento fiscal 
são coerentes com os livros e documentos fiscais do sujeito passivo; 2) manifestar-se 
sobre os supostos erros nos cálculos do ressarcimento do ICMS, em especial sobre os 
erros apontados relativos aos produtos 90496116 e 93272847, constantes das notas 
fiscais números 279122 e 266329; 3) esclarecer sobre a inclusão ou não do IPI no cálculo 
do ICMS ressarcido, considerando o IPI nos cálculos ou se for o caso justificar o motivo 
pelo qual não foi considerado; 4) apresentar outras informações que julgar convenientes 
para elucidação do feito. 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução n° 192//2014, apresenta 

arrazoado conclusivo (fls. 899 a 904), no qual faz análise dos fatos, auditorias e 
documentos deste processo, manifestando-se pela procedência do auto de infração. 
Acompanham o arrazoado documentos e demonstrativos de praxe respectivos (fls. 905 a 
939). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 945 a 949. 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2374/2015 (fls. 951 a 958), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo, com fundamento no art. 41, II, “d”, da Lei n° 

16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 969 a 972), pedindo a reforma 
do acórdão cameral e a improcedência do lançamento, afirmando que basta verificar os 
autos para que se constate que a autuada, ao dar entrada das mercadorias adquiridas no 
Estado de Goiás, via substituição tributária, aplicou sobre o valor da mercadoria o IVA 
(índice de valor agregado) ou "lucro estimado pelo estado" de 30%, e multiplicou o 
resultado pela alíquota interna de 17%, e subtraiu o valor do ICMS normal destacado no 
corpo da nota fiscal de compra, resultando o valor do ICMS por substituição, após, por 
possuir TARE (termo de acordo regime especial), fez ela própria o recolhimento a cada 
decêndio, ou seja, em conformidade com Decreto 4.852/97.  

 
Diz que ao vender a mercadoria dentro do Estado não houve 

tributação, mas, ao vender essa mesma mercadoria para outro estado, emitiu-se a nota 



fiscal com o preço de venda em conformidade com o sistema próprio de apropriação de 
custos, de acordo com os preços de "atacado", diga-se de passagem que esse preço é 
bem menor do que o preço da substituição tributária com o IVA, destacando na nota fiscal 
o ICMS de 12% sobre a mercadoria.  

 
Alega que sobre o relatório técnico emitido em face da diligencia 

realizada, fica patente que o mesmo esta forçosamente posto a favor do FISCO, pois 
somente notas fiscais cujo preço da mercadoria vendida foi bem menor do que o valor da 
ST aplicado o IVA, ou seja, o valor do ICMS destacado na nota fiscal de saída será maior 
somente em alguns casos em que o preço venda for superior ao lucro arbitrado pelo fisco 
(ST), mas não foi o caso nas vendas por atacado para fora do Estado, que são bastante 
volumosas, inclusive.  

 
Anota que o valor da base de cálculo da ST sobre a mercadoria é 

bem maior do que os preços praticados no mercado de atacado fora do Estado, ou seja, o 
percentual de lucro (IVA) estipulado pela SEFAZ-GO na época estava superavaliado ao 
praticado no mercado, neste caso, o qual resultou no valor do Estorno do ICMS de venda 
fora do estado superior ao ICMS normal destacado nas notas fiscais de compras, pois, o 
aproveitamento do credito foi feita de forma automática pelo sistema utilizando os valores 
que foram realmente pagos antecipados na entrada da mercadoria.  

 
Portanto, não há o que se falar em credito indevido no livro de 

apuração do ICMS, pois foi aproveitado exatamente o valor pago na entrada da 
mercadoria e não o que foi destacado nas notas fiscais. 

 
Posteriormente, por meio de termo, junta documentos (fls. 980 a 

991). 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, acolhida unanimemente pelos meus pares, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 



2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 2374/2015 (fls. 951 a 958), a Terceira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, note-se que o sujeito passivo, embora cite como 

fundamento de cabimento do recurso o art. 41, II, “d”, da Lei n° 16.469/09, ele não juntou 
prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só 
pudesse modificá-lo. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01420/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Acolhida. 
 
Exclui-se da lide a pessoa identificada como sujeito passivo 
solidário nos autos não tendo ela concorrido para a prática de 
infração à legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e acolher a preliminar de exclusão do solidário GIBSON CARLOS MOHN 
MUNDIM JÚNIOR da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Elias Alves dos Santos e 
Antônio Martins da Silva, que votaram pela permanência do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada, por meio dos impressos nºs 1713 e 1719, confeccionados sem 
autorização do fisco, sendo, portanto, documentos fiscais inidôneos, impróprios para 
acobertar a circulação de mercadorias, conforme documentos e Termo de Apreensão nº 
1100110613-8. Em consequência, foi reclamado o ICMS no valor de R$11.145,20, 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. Consta, ainda, na descrição do fato, 
que o contribuinte só tinha autorização para utilização dos documentos de numeração 1 a 
250, conforme concessões nºs 558480-9 e 713716-8. 

 
Foi incluído na lide como solidário GIBSON CARLOS MOHN 

MUNDIM JUNIOR, com fundamento no art. 45, XIII, do CTE, sob o argumento de que 
adquiriu mercadorias acobertadas por documentos fiscais considerados inidôneos, por 
terem sido confeccionados e emitidos sem autorização da administração fazendária.  

 

Considerou a fiscalização que o procedimento do contribuinte 
resultou em infração às disposições do art. 64 e 67, IV, do Código Tributário Estadual – 
CTE (Lei n. 11.651/91) e artigos 120 e 141 do Regulamento do Código Tributário Estadual 
- RCTE. Foi proposta a aplicação da penalidade tipificada no art. 71, XII, “a”, I, e § 9º, I, do 
CTE. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Termo de Apreensão nº 1100110613-8 e seu respectivo extrato (fls. 6 e 7), cópia dos 
impressos denominados de nota fiscal nºs 1713 e 1719 (fls. 8 e 9), relatório das 
Autorizações/Autenticações/Liberações expedidas, no qual consta, para o contribuinte, as 



concessões nºs 558480-9 e 713716-8, correspondentes aos documentos fiscais Mod. 1, 
série 1, de nºs 1 a 250 (fls. 10); e relatório da consulta aos dados dos sócios (fls. 11). 

 
O contribuinte e o solidário foram intimados (ARs de fls. 16 e 17), 

contudo apenas o solidário apresenta impugnação em primeira instância (fls. 20 a 24). Em 
relação ao contribuinte, foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 27. 

 
Nas suas razões de impugnação, o solidário argumenta que as notas 

fiscais em questão possuem todas as características de uma nota fiscal idônea, 
constando, inclusive o número da AIDF 859432-1; que foram emitidas dentro dos prazos 
de validade nelas informado; que, com essas informações, é impossível identificar se o 
documento é falso; que o poder de fiscalização é atribuído ao Estado. Argumenta que, 
nessa situação, a responsabilidade é exclusiva do emitente, pois a fiscalização não 
demonstrou a sua participação na infração, na condição de adquirente informado no 
impresso da nota fiscal. Questionou, também, o lapso de tempo verificado entre a 
lavratura do Termo de Apreensão (21/11/08) e do Auto de Infração (13/12/2010). 

 

Na análise do processo, o julgador singular assegura que as 
primeiras vias dos referidos documentos utilizados como nota fiscal, foram encontrados no 
estabelecimento da adquirente, e neles consta, inclusive, carimbo com a informação de 
que foram registrados pelo seu Departamento Financeiro. Pelas características da 
situação, entende estar caracterizada a solidariedade pelo interesse comum entre a 
emitente e a destinatária e, por isso, rejeita o pedido de exclusão do solidário da lide e, no 
mérito, decide pela procedência do auto de infração. 

 
Conforme documento de fls. 149, o solidário foi intimado da sentença 

singular, por meio do seu representante legal; o contribuinte, por sua vez, foi intimado 
diretamente por edital, o que motivou a realização de diligência para que ele fosse 
intimado por meio de um dos sócios, o que foi feito conforme AR de fls. 41. Como não 
compareceu, foi lavrado o Termo de Perempção de fls. 43. 

 

Em seu recurso voluntário, o solidário argumenta que não há no bojo 
do auto de infração qualquer dispositivo legal que justifique a solidariedade a ele atribuída 
na operação. Argumenta que não concorreu para a inidoneidade das notas fiscais 
questionadas. Assegura que os dispositivos legais apontados pela fiscalização como 
infringidos remetem a obrigação ao contribuinte, não havendo, nos autos, qualquer ato 
que prove a sua participação. Acrescenta que as notas fiscais contêm todas as 
características de validade, não podendo a acusação de inidoneidade da sua confecção 
ser atribuída ao recorrente como coobrigado. Pede a sua exclusão da lide. 

 

Nova resolução foi aprovada pela Câmara Julgadora, com vistas a 
intimar o solidário para comprovar a efetividade da operação, do ponto de vista financeiro, 
e comprovar, também, o registro das aquisições no livro fiscal próprio. 

 

Em atendimento ao que foi solicitado, o sujeito passivo apresenta 
cópias de notas promissórias, que seriam correspondentes aos pagamentos das 
operações noticiadas nos impressos de nºs 1713 e 1719 (fls. 51 a 54), cópia do livro 
Registro de Entradas, de nº 6E (fls. 55 a 57); e cópias de folhas dos livros Diário de nºs 6 e 
7 (fls. 58 a 64), nas quais constam os registros dos valores das parcelas referentes às 



operações. Com relação aos comprovantes de pagamentos, afirma, às fls. 49 e 50, que 
foram realizados em dinheiro, por exigência do fornecedor. Informa, ainda, que devido aos 
transtornos sofridos pela empresa com a autuação, no sentido de se resguardar, registrou 
ocorrência policial, que alega estar anexa aos autos e que essa ocorrência foi analisada 
pelo julgador singular, em outros quatro processos cujos números menciona, resultando 
na sua exclusão da lide naquela instância administrativa. 

 
Nova intimação foi feita ao solidário, para que apresentasse as vias 

originais, ou cópias autenticadas, das notas promissórias e dos livros fiscais, cujas cópias 
encontram-se às fls. 51 a 64. O sujeito passivo atendeu a notificação e apresentou as 
cópias solicitadas, todas autenticadas, conforme fls. 72 a 80.  

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1853/2014 (fls. 83 a 87), rejeita a preliminar de exclusão do 
solidário GIBSON CARLOS MOHN MUNDIM JÚNIOR da lide, arguida pela autuada. 
Quanto ao mérito, por falta de recurso, fica mantida a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o solidário GIBSON CARLOS MOHN MUNDIM JÚNIOR 

apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 91 a 93), onde pede a exclusão de seu 
nome da lide, argumentando que foram lavrados outros 4 (quatro) autos de infração (AIs 
n°s 4011004133860, 4011004134165, 4011004134327 e 4011004134408) contra o 
contribuinte, sendo que em todos eles o julgador reconheceu a improcedência quanto a 
solidariedade na infração, decidindo pela exclusão do nome do solidário da lide. 

 
Anota que os referidos autos de infração são exatamente contra a 

mesma empresa ABA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e com a mesma descrição da 
autuação, onde se reconheceu que os solidários não poderiam responder pela infração 
cometida pela emitente dos documentos fiscais. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A presente autuação refere-se a saída de mercadoria tributada por 
meio de documentos considerados inidôneos, sendo imputada ao sujeito passivo, ABA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a exigência de ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais 

 
Identificada como solidário a pessoa física GIBSON CARLOS MOHN 

MUNDIM JUNIOR, por ter concorrido para a prática de infração à legislação tributária (fls. 
5). 

 
Regularmente intimados o contribuinte e o solidário, apenas o 

solidário comparece ao processo, o contribuinte, apesar de todas as tentativas de 
intimação, não comparece ao processo, sendo declarado revel. 

 
A empresa autuada, emitente dos documentos fiscais considerados 

inidôneos pelo Fisco, revel nestes autos, deverá pagar o crédito tributário exigido no 
presente auto de infração. 

 
Quanto ao solidário, Senhor GIBSON CARLOS MOHN MUNDIM 

JUNIOR, recorro às Sentenças n°s 1381/12-JULP (proferida no PAT n° 4011004134165), 



1382/12-JULP (proferida no PAT n° 4011004133860), 1383/12-JULP (proferida no PAT n° 
4011004134327) e 1384/12-JULP (proferida no PAT n° 4011004134408), nas quais o 
julgador diz: “não vislumbro no fato trazido à apreciação a responsabilidade solidária ao 
impugnante, porquanto este não tem acesso a informações sobre a documentação fiscal 
autorizada para o emitente, não se podendo afirmar que tenha concorrido para a prática 
da infração.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e acolher a preliminar de 
exclusão do solidário GIBSON CARLOS MOHN MUNDIM JÚNIOR da lide, arguida por ele 
mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01424/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de decadência 
do crédito tributário. Rejeitada. Inadmissibilidade de recurso 
para o Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Acolhida. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente em parte 
o auto de infração. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não havendo nos autos o alegado vício formal, sendo 
de mérito as razões apresentadas pela defesa; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de decadência, tendo a constituição do 
crédito tributário ocorrido antes de esgotado o prazo de 5 
(cinco) anos previsto no art. 173, I, do Código Tributário 
Nacional (CTN) e inaplicável ao caso o art. 150, § 4°, desse 
mesmo diploma legal; 
 
3. Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de 
R$ 183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito 
centavos). Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Também por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito 
passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 11 de novembro de 2010, o Fisco exige o ITCD no valor de R$ 
189.316,79 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove 
centavos), multa e acréscimos legais do autuado, na condição de contribuinte, herdeiro do 
espólio deixado por SILVIO EDRERA e MARIA IZABEL DE LACERDA EDREIRA, relativo 
ao quinhão no valor de R$ 5.258.689,68 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, 
seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), deduzido o ITCD recolhido 
no valor de R$ 21.030,80 (vinte e um mil, trinta reais e oitenta centavos). 



 
Citados como infringidos o art. 84 da Lei nº 11.651/91 c/c os arts. 

372, §1º, 376, I, "a", 385, I, "a" e 377, §§1º e 2º do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no art. 89, II, "I", da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

Básica do ITCD (fls. 4 a 5), Notificação Fiscal n° 376/2010 (fl. 6), cópia de documentos 
solicitados na Notificação Fiscal n° 376/2010, inclusive declaração de imposto de renda, 
formal de partilha, processo de arrolamento, DARFs (fls. 8 a 72), Laudo de Avaliação de 
Imóveis (fls. 73 a 103), Nota Explicativa (fls. 108), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 18/11/2010 (fls. 111), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 114 a 122), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 116), 
alegando que o Fisco não considerou, na avaliação dos bens, as dívidas do Espólio. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que o 

período autuado encontra-se amparado pela decadência prevista no § 4º do art. 150 do 
CTN, sendo assim o Fisco não poderia ter lançado a diferença encontrada. Cita doutrina e 
jurisprudência. 

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

profere a Sentença n° 1354/2011(fls. 127 a 128), decidindo pela procedência do auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 132 a 

141), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 133), alegando que o Fisco não 
considerou, na avaliação dos bens, dívidas do Espólio no valor de R$ 643.101,39 
(seiscentos e quarenta e três mil, cento e um reais e trinta e nove centavos). 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que não 

existe diferença a ser paga, pois o imposto foi calculado com base no valor do imóvel em 
novembro de 2005 e que o auditor atribuiu valor superior ao imóvel com base em 
suposições. 

 
Prossegue, alegando que o período autuado encontra-se amparado 

pela decadência prevista no § 4º do art. 150 do CTN, sendo assim o Fisco não poderia ter 
lançado a diferença encontrada. Cita doutrina e jurisprudência. 

 
A Terceira Câmara, por meio da Resolução 145/2012 (fls. 144 a 

145), após considerandos, converte o julgamento em diligência à Coordenação do ITCD 
da SAT, a fim de que seja designado agente do fisco (de preferência um dos autores do 
procedimento fiscal), para proceder a revisão do trabalho realizado, especialmente, no que 
tange ao Laudo de Avaliação de Imóveis, para definir a base de cálculo para recolhimento 
do ITCD, levando em consideração, especialmente, o tamanho do imóvel, a região, a 
utilidade da terra e a data do lançamento efetuado (10/2005).  

 
Após, à Gerência de Controle Processual - GEPRO, a fim de que o 

sujeito passivo seja intimado do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 15 
(quinze) dias para, caso queira, se manifestar. 

 



O diligenciador, em relatório (fls. 164), esclarece que, quanto ao 
inciso II, parágrafo único do artigo 3º da Instrução Normativa n° 704/04 – GSF, a sua 
aplicabilidade está suspensa por força de medida cautelar em ADIN. 

 
Em relação à pesquisa de mercado, o diligenciador informa que a 

metodologia adotada pelo avaliador considerou todos os parâmetros tais como tamanho 
do imóvel, a região, utilidade da terra e a data do lançamento efetuado. 

 
Junta o diligenciador o Parecer Técnico n° 0339-CITCD/2012 (fls. 

146 a 149), Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 425-5/200 e respectiva liminar (fls. 150 
a 158) e extrato da Instrução Normativa n° 704/04 – GSF (fls. 159 a 163). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência, consoante fls. 169 a 172, alegando que a revisão não apresenta a realidade dos 
fatos, pois o parecer técnico fez uma homogeneização igualando os valores dos imóveis, 
não obtendo o real valor do bem objeto da autuação. Reitera os pedidos feitos no recurso, 
não sendo esse o entendimento dos Conselheiros, pede nova diligência. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 176 a 

208), reiterando os pedidos e razões formulados no recurso, expostos anteriormente. 
 
Junta cópia de escrituras públicas de doação fls. 180 a 191, 193 a 

197), DAREs 2.1(fls. 192, 199), Declaração de ITCD (fls. 198) e cópias de Certidões (fls. 
200 a 208). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1237 (fls. 210 a 215), rejeita a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em decisão 
não unânime, rejeita a preliminar de decadência. Quanto ao mérito, em decisão unânime, 
reforma em parte a sentença singular e considera parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ITCD de R$ 183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e 
dezesseis reais e setenta e oito centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 41, I, da Lei n° 

16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 221 a 229), formulando em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração.  

 
Ainda em preliminar formula arguição de decadência do crédito 

tributário, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. 
 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, pelo fato de o 

crédito discutido nestes autos encontrar-se sob o manto da decadência, nos termos do art. 
150, § 4°, do CTN 

 
Não sendo esse o entendimento, pede que seja desconsiderado o 

Parecer Técnico n° 0339 – ITCD/2012, uma vez que os índices utilizados no Quadro de 
Homogeneização são dúbios e não refletem a realidade dos fatos e a verdade material 
essencial aos processos tributários, sendo necessário a realização de nova diligência, que 
ora se pede. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
pelo fato da irregularidade fiscal estar claramente relatada e o auto de infração 
devidamente instruído, observando que a falta de consideração pela fiscalização de 
dívidas do espólio representa razão de mérito e não de vício processual. 

 
Apreciando a preliminar de decadência do crédito tributário, arguida 

pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, pois a constituição do crédito 
tributário ocorreu antes de esgotado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 173, I, do 
Código Tributário Nacional (CTN). O lançamento refere-se ao período de 10/05 a 11/05, 
tendo o auto de infração sido lavrado em 11/11/2010, não ocorrendo então a decadência 
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. 

 
Por outro lado, não se aplica ao caso a hipótese de art. 150, § 4° do 

CTN, pretendida pela recorrente, por tratar-se de tributo (ITCD) cujo lançamento se dá na 
modalidade de declaração. 

 
A defesa entendeu que a base de cálculo é a da época da abertura 

do inventário. Trata-se de entendimento equivocado, pois a base de cálculo é a da época 
da avaliação dos bens. 

 
MÉRITO 

 
Formulo arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte 

para o Conselho Superior, acolhida unanimemente pelos meus pares, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1237 (fls. 210 a 215), a Segunda Câmara 

deste Conselho, em decisão unânime, reformou em parte a sentença singular e 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ITCD de R$ 
183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito 
centavos). 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Por oportuno, note-se que o sujeito passivo cita como fundamento de 

cabimento do recurso o art. 41, I, da Lei n° 16.469/09, hipótese essa equivocada, posto 
que a decisão cameral recorrida foi tomada por unanimidade de votos e não por maioria 
de votos. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, por mim formulada, em relação ao mérito, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ITCD de R$ 183.516,78 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e 
dezesseis reais e setenta e oito centavos). Rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Rejeito a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01480/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo "Omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, por ter deixado 
de pagar o valor lançado a título de "valor financiado" na importância de R$ 1.450.089,78 
(um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), 
referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015. ICMS ora exigido em razão da 
suspensão do Termo de Acordo de Regime Especial TARE nº 001.0004/2.000, conforme 
Portaria nº 130/2012- GSF, publicada no Diário Oficial/GO - Nº 21.387, em 16 de julho de 
2012. Auditoria do Fomentar do referido período, cópias anexas. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido juntamente com penalidade e demais acréscimos legais." 

 
Tanto o sujeito passivo direto, quanto a solidária Alcamar Participações Ltda. 

apresentaram impugnação em primeira instância, às fls. 30/38 e 66/77, respectivamente. 
 
Por meio da Sentença n° 968/2017 (fls. 91/95), o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 
Intimados às fls. 96/106, O sujeito passivo principal e o solidário 

interpuseram Recurso Voluntário (fls. 108/116 e 117/126, respectivamente), alegando a 
nulidade da Sentença Singular, por ser genérica e não fundamentada, transcrevendo 
jurisprudências acerca do tema.  

Arguiu, ainda, cerceamento ao direito de defesa, em virtude do não 
acolhimento do pedido de diligência, que daria oportunidade à autuada de desconstituir a 
pretensão fiscal. 

 



No mérito, alegaram que estava acobertada por decisão judicial transitada 
em julgado, antecedente ao advento da Portaria nº 130/2012-GSF, que lhe assegurava a 
não suspensão do TARE nº 001-0042/2000-GSF. 

 
A Recorrente transcreveu trecho da decisão judicial com o seguinte comando 

especifico (fls. 369): "Ante ao exposto, defiro a liminar, para o fim de determinar ao 
requerido que se abstenha de suspender o TARE nº 001-0042/2000-GSF. " 

 
O sujeito passivo defendeu que por se tratar de decisão liminar proferida em 

07/11/2008, posteriormente confirmada por Sentença transitada em julgado, foi garantido 
à recorrente o gozo dos benefícios fiscais contidos no referido TARE, tornando o 
lançamento insubsistente, pois este cobra o ICMS proveniente ao uso de tais benefícios, 
cujos fatos geradores remontam a período posterior.   

 
Ao final, pediu que seja declarada a nulidade da Sentença singular por falta 

de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa, ou se superadas tais questões, no 
mérito que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

  
Em seguida, o solidário Alcamar Participações Ltda. manifestou-se nos autos 

arguindo a nulidade da intimação, visto que em momento algum foi dada ao solidário a 
oportunidade de ser intimado via edital para apresentar sua impugnação. 

 
 Alegou, ainda, que houve insegurança na determinação da infração, visto 

que a autoridade fiscal não especificou sob qual condição a impugnante responde pela 
autuação, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que há 
incompatibilidade entre a redação da infração apontada e o conjunto probatório 
colacionado pelo agente fiscal, no que diz respeito à atribuição da condição de coobrigado 
à impugnante. 

 
Asseverou que o fato de a impugnante ser sócia do sujeito passivo principal 

não implica na conclusão de que a mesma tenha concorrido para a infração indicada. 
Reforçou que não há indício que tenha praticado atos com excesso de 

poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos, conforme art.135 do CTN, 
pedindo, desde já, a exclusão do polo passivo da lide. 

 
No mérito, traz os mesmos argumentos feitos pelo sujeito passivo direto. 
 
Ao final, pediu que seja declarada a improcedência do auto de infração e que 

seja realizada diligência a fim de comprovar a regularidade fiscal tributária do sujeito 
passivo principal.  

 
Por meio do Acórdão n°1023/2017, a Primeira Câmara do CAT decidiu, por 

unanimidade de votos dos seus Conselheiros, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário ALCAMAR PARTICIPAÇOES LTDA. da lide, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e quanto ao mérito, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração (fls. 135/141). 

 
Intimada à fl. 142, a Fazenda Pública se manifestou apresentando a Súmula 

430 do Superior Tribunal de Justiça, que assim expressa: "o inadimplemento da obrigação 
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidaria do sócio-
gerente". Nesta situação, a Representação Fazendária tem se alinhado ao entendimento 
do E. tribunal Superior de que por se tratar de simples inadimplência do imposto devido, 



não há de ser arrolado como solidário no credito tributário sócios com poderes de 
administração.  

E, tratando-se de decisão unanime contra a qual não foram identificados os 
pressupostos exigidos na lei processual n° 16.469/09, em seu art. 41, inciso II, a Fazenda 
Pública não identificou possibilidade para interposição de recurso ao conselho superior.  

Tendo sido julgado o lançamento pela procedência, intime-se o sujeito 
passivo para pagar ou, caso queira, recorrer da decisão cameral (fls. 143). 

 
Intimado às fls. 146/147, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando recurso voluntario ao Conselho Superior, arguindo que o grave desacerto 
incorrido pela Segunda Instancia ao deixar de reformar a decisão singular, isto porque, ao 
negar a produção de prova tempestivamente solicitada, que seria imprescindível para 
demonstrar a regularidade fiscal, a Câmara cerceou o direito de defesa da recorrente. Por 
fim, pediu que seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, para anular 
o Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que defira 
a realização da diligência e profira novo julgamento. 

Caso superada a preliminar, no mérito, seja provido este recurso para 
reformar o Acórdão, declarando a improcedência do lançamento fiscal, com o 
consequente cancelamento da autuação (fls. 149/161). 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Face à ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos para 

admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


 

Destarte, considerando que a decisão cameral que sustenta o 
Acórdão nº 1023/2017 (fls. 135/141) foi tomada por unanimidade de votos dos 
Conselheiros participantes, cujo teor está externado na Certidão que ora transcrevo, julgo 
inadmissível este recurso. 

 

 “Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 

sessão hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade 

de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário ALCAMAR PARTICIPAÇOES LTDA da lide, 

arguida pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação 

unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 

procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João 

Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor e José Pereira D'abadia. ” 

 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, mantendo o Acórdão 
recorrido. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01481/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares. Nulidade do lançamento. 
Cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. Inadmitidas. ICMS. Obrigação 
Principal. Omissão de pagamento de imposto. Aproveitamento 
indevido de crédito de combustível. Procedente. 
 
1. Diante da não comprovação por parte da recorrente de pelo 
menos uma das causas de recorribilidades prevista no art. 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, deve ser inadmitidas as 
preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa; 
 
2. O direito de crédito, para efeito de compensação com 
débito do imposto, depende da escrituração nos prazos e 
condições, quando assim exigido pela legislação tributária. (Art. 
58 da Lei 11.651/91, CTE); 
 
3. No caso de aquisição de combustível para abastecimento 
do veículo durante a prestação de serviço, a cada abastecimento 
deve corresponder uma única nota fiscal que deve conter a 
identificação do veículo abastecido, vedada sua emissão de 
forma a englobar mais de uma aquisição no período. (Art. 46, 
§6°, II, do Decreto 4.852/97, RCTE). 
 
4. Estando comprovado no processo que a autuada deixou de 
cumprir as regras previstas na legislação tributária é licito ao 
fisco promover o estorno do crédito aproveitado indevidamente, 
situação que impõe a declaração de procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. E, no mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto nº 6.930/09 que institui o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o inteiro teor 
do relatório elaborado pelo ilustre Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira quando 
da elaboração do ACÓRDÃO DA IV CJUL Nº 1.240/2014, de fls. 902 a 907, dos presentes 
autos:  

  
“A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 

ICMS, na importância de R$ 155.275,04, em razão de aproveitamento indevido, a título de 
crédito, dos valores lançados no Livro Registro de Apuração dos anos de 2009 e 2010, 
decorrentes de aquisições de combustíveis pelo estabelecimento prestador de serviço de 
transporte.  

  
A autoridade lançadora capitulou a infração no artigo 58, Lei 

11.651/91, CTE, c/c art. 46, §6° e art. 340, §1°, IV, todos do Decreto 4.852/97, RCTE, 
sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", do CTE com 
redação da Lei nº 14.634/2003.  

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

estruturado - detalhamento do crédito tributário, Auditoria Básica do ICMS, demonstrativo 
auxiliar n° 01 - cálculo da proporcionalidade, demonstrativo auxiliar n° 02 - cálculo dos 
estornos de créditos estruturados indevidamente quando da entrada de combustíveis, 
demonstrativo das aquisições de óleo diesel consumidos nas prestações de serviços de 
transportes iniciadas no estado de Goiás, notas explicativas, portaria n° 294/2011, 
consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, ordem de serviço n° 0168/2011, entre 
outros, fls. 03/57.  

  
Em sua peça de impugnação, fls. 56/66, o sujeito passivo alegou que 

todos os abastecimentos estão relatados e individualizados, conforme documentos 
anexados a defesa.  

 
Através do Despacho n° 754/2011-JULP, o julgador singular 

converteu o julgamento em diligência para análise da documentação apresentada pelo 
polo passivo. 

 
No trabalho revisional a autoridade fiscal corrige o trabalho inicial 

com a lavratura de Termo Aditivo, fls. 849/852, justificando que “(..) no mês de julho de 
2010 também houve escrituração indevida de créditos – nas mesmas situações de 
irregularidade já apontadas no valor de R$ 6.420,67, que não foi observada na primeira 
auditoria”. 

 
Devidamente notificada do trabalho revisional, a impugnante 

apresenta manifestação na qual questiona o trabalho realizado. Aduz que os créditos 
registrados pela empresa são relativos a aquisição de óleo diesel utilizado na atividade da 
empresa (prestador de serviços de transporte). Menciona que o fato das notas fiscais não 
terem sido emitidas individualmente para cada abastecimento não caracteriza qualquer 
infração, já que todos os abastecimentos estão relatados e individualizados através dos 
documentos juntados quando do inicio da fiscalização.  

 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, 

Sentença nº 1214/2013-JULP, fls. 878/880, com fundamento no trabalho revisional e na 



informação de que no estabelecimento da autuada não existe tanque de combustível para 
armazenamento do produto. 

  
Inconformado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, fls. 

885/896, no qual pede, em preliminar, a nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa por falta de processo legal de arbitramento de base de cálculo e 
insegurança na determinação da infração por ausência de prova material da irregularidade 
apontada. 

 
Sustenta que antes do procedimento de arbitramento o Fisco deveria 

ter notificado o sujeito passivo para apresentar os documentos concernentes a acusação, 
demonstrando com clareza o real valor devido. 

 
Aduz que não restou comprovada, por meio de provas materiais 

irrefutáveis, o ato infracional praticado pela empresa e que a multa tem efeito 
confiscatório. 

 
No mérito, pede a improcedência, justificando que o combustível 

constante das notas fiscais foi efetivamente consumido em prestação de serviço de 
transporte e que a frota da empresa abastece em postos conveniados, sendo, a cada 
operação, registrada a informação da data, local, quantidade, valor da operação e da 
placa do veículo abastecido. Ao final de um determinado período (semana, quinzena ou 
mês), com base no extrato de consumo, é emitida uma nota fiscal registrando a 
quantidade de combustível fornecido. Pede, por último, realização de diligência para 
confirmação de suas alegações.” 

 
Intimada da decisão proferida no referido acórdão que por 

unanimidade de votos rejeitou as questões preliminares e por maioria de votos confirmou 
a decisão singular que considerou procedente o lançamento, a empresa autuada interpôs 
o Recurso ao Conselho Superior de fls. 913 a 928, objeto do presente julgamento, 
alegando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração; 
2 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa; 
 
3 – Improcedência do lançamento porque todos os abastecimentos 

estão relatados e individualizados nos autos do presente processo por de documentos 
juntados quando do início da fiscalização. 

  
É o relatório. 
 
 
                         D E C I S ÃO 

 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que as preliminares de nulidade do 

lançamento por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração foram rejeitadas por unanimidade no julgamento cameral e a empresa autuada 
não apontou, no recurso objeto do presente julgamento, a ocorrência de nenhuma das 
causas de recorribilidade previstas no art. 41, inciso 2º, da Lei nº 16.469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário.  

 



Com essas considerações, inadmito o recurso interposto com 
relação às referidas questões preliminares.  

 
Em relação ao mérito, verifico que todas as questões trazidas no 

recurso objeto do presente julgamento foram devidamente enfrentadas pela decisão 
cameral, motivo pelo qual, nos termos do art. 19, § 4º, do Decreto nº 6.930/09 que institui 
o Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, ratifico e adoto como razões 
de decidir os fundamentos do ACÓRDÃO DA IV CJUL Nº 1.240/2014, anteriormente 
mencionado, cujos principais trechos, transcrevo abaixo:   

 
“No mérito, a acusação inicial é de que o sujeito passivo omitiu 

o pagamento do ICMS em razão de aproveitamento indevido, a título de crédito, dos 
valores lançados no Livro Registro de Apuração decorrentes de aquisições de 
combustíveis pelo estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

 
É fato que a empresa prestadora de serviço de transporte tem 

direito ao crédito relativo as aquisições de combustível correspondente as prestações 
tributadas que realizar, visto que é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se 
do imposto anteriormente cobrado. 

 
Ocorre que o direito de crédito, para efeito de compensação 

com débito do imposto, depende da escrituração nos prazos e condições, quando assim 
exigido pela legislação tributária, conforme preceitua o art. 58 da Lei 11.651/91, CTE. 

 
A legislação tributária estabelece que para a apropriação do 

crédito decorrente de aquisição de combustível por estabelecimento prestador de serviço 
de transporte interestadual e intermunicipal deve ser observado que cada abastecimento 
somente pode corresponder a uma única nota fiscal que deve conter a identificação do 
veículo abastecido, vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período, conforme disposto no art. 46, §6°, II, do Decreto 4.852/97, RCTE, in verbis: 

 
“Art. 46. [...] 
§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal deve 
ser observado o seguinte: 
[...] 
II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo durante a 
prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder uma única nota fiscal que 
deve conter a identificação do veículo abastecido, vedada sua emissão de forma a 
englobar mais de uma aquisição no período” 

 
No presente caso, a empresa autuada apropriou crédito relativo 

a notas fiscais que englobavam diversos abastecimentos em um único documento e sem 
a necessária identificação do veículo abastecido. Não atendeu, portanto, o requisito 
mencionado no dispositivo acima citado para fazer jus ao crédito pelas aquisições que 
realizou. 

Finalmente, não se pode deixar de mencionar que o revisor 
fiscal, em vistoria realizada no estabelecimento da autuada, confirmou que a empresa 
não possui tanque de combustível para armazenamento do produto, fato que permite 
concluir que as notas fiscais de combustível correspondiam somente a hipótese de 
aquisição de combustível para abastecimento do veículo durante a prestação de serviço. 

 
No trabalho de revisão a autoridade fiscal designada para a 

atividade informa que foi constatado que o contribuinte não possui tanque de combustível 
para armazenamento do produto, contudo, a auditoria apontou diversas notas em que a 
quantidade adquirida (8.000, 10.000 e 15.000 litros) só se justificaria em um único 
documento fiscal se houvesse reservatório.  

 
Outro ponto que merece destaque é que em algumas notas 

fiscais são indicados números que supostamente seriam de COO (código de ordem de 
operação) dos cupons fiscais. Entretanto, a autuada não forneceu os cupons fiscais 



correspondentes a nota fiscal englobada de modo a possibilitar a perfeita identificação 
dos veículos abastecidos.”  

 
Quanto à alegação de que a multa aplicada teria caráter 

confiscatório, cumpre ressaltar que o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 que Regula o 
Processo Administrativo Tributário assevera que não compete a este órgão julgador a 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária.  

 
Com essas considerações, concluo que a empresa autuada não 

cumpriu a regra prevista no § 6º, do art. 46, do Decreto nº 4.852/97 que determina que no 
caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo durante a prestação de 
serviço, a cada abastecimento deve corresponder uma única nota fiscal que deve conter a 
identificação do veículo abastecido, vedada sua emissão de forma a englobar mais de 
uma aquisição no período. 

 
No caso vertente, como muito destacou o relator do voto vencedor 

condutor do acórdão recorrido, ficou comprovado que a empresa autuada não possui 
tanque de combustível para armazenamento do produto, contudo, a auditoria apontou 
diversas notas em que a quantidade adquirida (8.000, 10.000 e 15.000 litros) só se 
justificaria em um único documento fiscal se houvesse reservatório.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento, para confirmar o acórdão cameral que 
considerou procedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01496/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida. Unânime. 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. Acolhida. Unânime. 
 
1 – Tratando de decisão cameral unânime, ausentes os 
pressupostos de admissibilidade do recurso do sujeito passivo 
ao Conselho Superior, previstos na alínea "a" do inciso II do 
referido artigo, em razão da constatação de que o acórdão 
paradigma, apresentado pelo sujeito passivo, não se trata da 
mesma matéria desse processo; 
 
2 – Pelo princípio da retroatividade benigna, é aplicável ao caso 
o limitador da multa prevista no §11º do artigo 71 do CTE, 
limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da 
operação). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Também por votação unânime, acolher a aplicação do § 
11, inciso I, do art. 71, do CTE, arguida de ofício pelo Conselheiro Relator, com limitação 
da multa ao valor do imposto devido, no percentual de 17% do valor da omissão apurada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09, que aprova o 
regimento interno do CAT e, por economia processual, transcrevo abaixo o relatório 
elaborado pelo autor do acórdão nº 527/2013, de folhas 355 a 360, desse processo: 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de ICMS e 
multa de caráter formal, acrescidos das cominações legais, originado da 
constatação de omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, 
conforme déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro e 
referente ao exercício DE 2008. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.   

Foi indicado como infringidos os arts. 25, § 1º, IV e § 2º, 64, do CTE, 
c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97. Sendo que a penalidade imputada foi a 
do art. 71, VII, "l", § 9º I, do CTE com a nova redação da Lei 13.446/99. 



Objetivando a caracterização da infração foram juntados aos autos os 
seguintes documentos: Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da 
Ocorrência fls. 04; Cópia da Declaração de Firma Individual fls. 05/06; 
Termo de Registro de Fiscalização 007; Auditoria do Movimento Financeiro 
- Conclusão e Conclusão mensal fls. 08/10; AMF - Demonstrativo Auxiliar - 
resumo Mensal fls. 011/012; AMF Ajustes das Compras fls. 013/17; AMF 
Ingresso - Analítico fls. 018/019; AMF Desembolso - Analítico fls. 020/025; 
Proporção de Mercadorias Tributadas Demonstrativo Auxiliar fls. 026/27; 
Auditoria do Movimento Financeiro fls. 028/047; Notificação Fiscal para 
entrega de documentos fiscais fls. 049; Cópia de petição dirigida ao 
autuante informando o porquê do não atendimento contido nas notificação 
do fisco fls. 050; Procuração e identificação do procurador fls. 051/052; 
Declaração justificado o não pagamento de aluguel, não ter havido 
aumento de capital, pagamento de honorários, de que não obteve receita e 
nem aluguel aos anos 2006 a 2008 e de que os Créditos que constam na 
conta são de clientes que financiaram as mercadorias fls. 053/057; 
Planilhas de Histórico de Pagamentos fls. 058/061; Cópia de Livro de 
Registro de Serviços - Modelo 1 fls. 062/087; Cópias de Guias de 
Recolhimento da ISS e respectivas Guias de INSS fls. 088/0152; Protocolo 
de Remessa de Documentos Autos Judiciais fls. 0153/0169; Ajuste de 
Compras  de 2007/8 e 2008/98 fls. 0170/0238; Termo de Autenticação de 
Livro Fiscal fls. 239/301.  

O sujeito passivo foi intimado em 17/12/2010 conforme documentos 
de fls 302/303. 

De proêmio, argúi as preliminares de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa do sujeito passivo.  

Para sustentar suas teses, invoca julgados desta Casa e alega que 
não fora notificado para explicar acerca do lançamento;  que a acusação 
fiscal careceria de elementos que concedessem a segurança necessária 
para sua manutenção, pois faltariam formulários complementares da 
auditoria bem como a documentação colecionada nos autos seria 
insuficiente, com notas e livros fiscais sem autenticação. 

Pugna ainda pela nulidade, por ausência de demonstração dos 
cálculos dos juros e da correção monetária, informando que o procedimento 
seria uma arbitrariedade baseada em  mera presunção e que a multa não 
poderia ser atualizada; que o ônus da prova seria do fisco, entretanto, esse 
se ateve apenas ao formulário principal da Auditoria das Disponibilidades, 
ignorando os auxiliares que melhor esclareceria a diferença. Finaliza, 
requerendo a nulidade do Auto de Infração, ou subsidiariamente, sua 
improcedência.  

Acompanham a impugnação Procuração fls. 0321; Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica fls. 0322; Cópia de inscrição da autuado como firma 
individual fls. 0323/0326.  

Sobreveio a Sentença singular de fls. 328/332, pela qual o Julgador 
decidiu pela procedência do lançamento fiscal, rejeitando as preliminares 
de nulidade do lançamento por não vislumbrar nenhuma das hipóteses 
previstas no art. 20 da Lei 16.469/09.   

O autuado foi intimado para pagar e/ou apresentar recurso voluntário, 
conforme se vê às fls. 333/334.  

O autuado interpõe Recurso Voluntário fls. 338/351, no qual reitera os 
mesmos argumentos e pedidos da peça anterior. 

Conforme Certidão de folhas 354, a Quarta Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 



insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Também, 
por unanimidade de votos, confirmar a sentença singular pela procedência do auto de 
infração.  

Sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Superior (folhas 365 
a 380), pedindo: 

- Admissibilidade do recurso por ser decisão divergente de acórdão 
não reformado. Cita como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o 
processo foi julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração;  

- Quanto ao mérito, pede a improcedência. 
É o Relatório. 
  

VOTO 
 
Precipuamente, torna-se necessário verificar se o recurso interposto 

pelo sujeito passivo preenche os requisitos de admissibilidade para apreciação pelo 
Conselho Superior, constante no artigo 41 do regulamento do PAT (Lei 16.469/2009): 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
I – não unânime; 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação 
conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
 

Analisando a Certidão de folhas 354, verifico que a decisão cameral 
foi unânime em todos os quesitos.  

Nesse sentido, visando atender a condição de admissibilidade 
constante na alínea “a” do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009, o sujeito passivo 
apresenta como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o processo foi 
julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração. 

Verifico que tal processo paradigma se refere a auditoria das 
disponibilidades e foi julgado inseguro pelo CAT pois a autoridade fiscal não intimou o 
sujeito passivo para apresentar elementos para a realização da auditoria, em especial os 
saldos inicial e final da conta caixa e bancos. Entende o sujeito passivo que ambos os 
processos tratam de matéria idêntica, porém com decisão divergente. 

Mas, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, verifico que os 
processos não tratam de matéria idêntica. A insegurança naquele processo foi 
determinada pela falta de intimação do sujeito passivo para apresentar os saldos inicial e 
final da conta caixa e bancos, situação que não se constata no presente processo. 

De forma que INADMITO o recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior por não ter atendido os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 da Lei 
16.469/2009, porém, de ofício, aplico o limitador da multa previsto no inciso I do §11 do 
artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da operação). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01497/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida. Unânime. 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. Acolhida. Unânime. 
 
1 – Tratando de decisão cameral unânime, ausentes os 
pressupostos de admissibilidade do recurso do sujeito passivo 
ao Conselho Superior, previstos na alínea "a" do inciso II do 
referido artigo, em razão da constatação de que o acórdão 
paradigma, apresentado pelo sujeito passivo, não se trata da 
mesma matéria desse processo; 
 
2 – Pelo princípio da retroatividade benigna, é aplicável ao caso 
o limitador da multa prevista no §11º do artigo 71 do CTE, 
limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da 
operação). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Também por votação unânime, acolher a aplicação do § 
11, inciso I, do art. 71, do CTE, arguida de ofício pelo Conselheiro Relator, com limitação 
da multa ao valor do imposto devido, no percentual de 17% do valor da omissão apurada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09, que aprova o 
regimento interno do CAT e, por economia processual, transcrevo abaixo o relatório 
elaborado pelo autor do acórdão nº 528/2013, de folhas 337 a 343, desse processo: 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de 
ICMS e multa de caráter formal, acrescidos das cominações legais, 
originado da constatação de omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme déficit financeiro apurado na 
Auditoria do Movimento Financeiro e referente ao exercício DE 2007. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade 
e acréscimos legais.   

Foi indicado como infringidos os arts. 25, § 1º, IV e § 2º, 64, do 
CTE, c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97. Sendo que a penalidade 



imputada foi a do art. 71, VII, "l", § 9º I, do CTE com a nova redação 
da Lei 13.446/99.  

Objetivando a caracterização da infração foram juntados aos 
autos os seguintes documentos: Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência fls. 04; Cópia da Declaração de Firma 
Individual fls. 05/06; Termo de Registro de Fiscalização 007; 
Auditoria do Movimento Financeiro - Conclusão e Conclusão mensal 
fls. 08/10; AMF - Demonstrativo Auxiliar - resumo Mensal fls. 
011/012; AMF Ajustes das Compras fls. 013/17; AMF Ingresso - 
Analítico fls. 018/019; AMF Desembolso - Analítico fls. 020/025; 
Proporção de Mercadorias Tributadas Demonstrativo Auxiliar fls. 
026/27; Auditoria do Movimento Financeiro fls. 028/043; Notificação 
Fiscal para entrega de documentos fiscais fls. 044/045; Cópia de 
petição dirigida ao autuante informando o porquê do não atendimento 
contido nas notificação do fisco fls. 046; Procuração e identificação 
do procurador fls. 047/048; Declaração justificado o não pagamento 
de aluguel, não ter havido aumento de capital, pagamento de 
honorários, de que não obteve receita e nem aluguel aos anos 2006 
a 2008 e de que os Créditos que constam na conta são de clientes 
que financiaram as mercadorias fls. 049/053; Planilhas de Histórico 
de Pagamentos fls. 054/057; Cópia de Livro de Registro de Serviços 
- Modelo 1 fls. 039/064; Cópias de Guias de Recolhimento da ISS e 
respectivas Guias de INSS fls. 058/0158; Protocolo de Remessa de 
Documentos Autos Judiciais fls. 0159/0175; Ajuste de Compras  de 
2006/7 e 2007/8 fls. 0176/0286.  

Devidamente intimado o sujeito passivo em 17 de dezembro de 
2010, fls 0287/0288 . 

Preliminarmente, alega o impugnante que o procedimento 
deveria ser anulado, tanto por insegurança na determinação da 
infração, quanto por cerceamento do direito de defesa do sujeito 
passivo e colaciona julgados desta Casa, como paradigma; alegando 
que não fora notificado para explicar acerca do lançamento e que a 
acusação fiscal careceria de elementos que concedessem a 
segurança necessária para sua manutenção, pois faltariam 
formulários complementares da auditoria e a documentação 
colecionada nos autos seria insuficiente, com notas e livros fiscais 
sem autenticação 

Requer a anulação, ainda, por ausência de demonstração dos 
cálculos dos juros e da correção monetária, informando que o 
procedimento seria uma arbitrariedade baseada em  mera presunção 
e que a multa não poderia ser atualizada; que o ônus da prova seria 
do fisco, entretanto, esse se ateve apenas ao formulário principal da 
Auditoria das Disponibilidades, ignorando os auxiliares que melhor 
esclareceria a diferença. Finaliza, requerendo a nulidade do Auto de 
Infração.  

Acompanham a impugnação Procuração fls. 0306; Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica fls. 0307; Cópia de inscrição da autuado 
como firma individual fls. 0309/0311.  

Sobreveio a Sentença singular de fls. 313/315, pela qual o 
Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, rejeitando as 



preliminares de nulidade do lançamento por não vislumbrar nenhuma 
das hipóteses previstas no art. 20 da Lei 16.469/09.   

Argumentou que todo o feito encontra-se em perfeita sintonia 
com o ordenamento jurídico brasileiro e que a peça está embasa em 
levantamento fiscal previsto na legislação tributária estadual. Que 
através desta auditoria, constatou-se ter havido excessos de 
desembolsos em relação aos ingressos comprovados; que todas as 
informações destinadas a promover o levantamento foram extraídas 
da documentação do sujeito passivo; que as cópias dos documentos 
que serviram de embasamento ao levantamento encontram-se 
devidamente anexadas aos autos; que neste tipo de caso opera-se a 
presunção legal tutelada pelo dispositivo do inciso IV, do § 1º, do art. 
25 da Lei Estadual nº 11.651/91, observado o que consta do § 2º do 
mesmo artigo. 

No mérito, aduz que o sujeito passivo nada trouxe aos autos 
que pudesse ilidir a pretensão fiscal na íntegra; que não elaborou 
sequer um levantamento de mesmo perfil para contrapor-se à 
Fazenda Pública Estadual – FPE; que limitou-se a objurgar o 
trabalho fiscal apenas com a lógica jurídica; que em relação à 
notificação prévia para explicar a diferença antes do lançamento, não 
existe previsão para tal; que a recorrente poderia ter explicado 
quando da apresentação da impugnação nesta instância; que houve 
duas notificações ao sujeito passivo e uma resposta do contribuinte. 

Quanto aos fundamentos para cálculos dos juros, informa que 
sua aferição está tutelada pelos artigos 167, 168, 170 e 171, todos 
do Código Tributário Estadual – CTE; que a auditoria realizada faz 
uso de aritmética simples e com a observância da penalidade 
aplicada consegue-se chegar ao valor total da exigência, observados 
os períodos de referência e o da realização desses cálculos, 
respeitando-se a demonstração da base de cálculo do ICMS contida 
no processo e por isso desnecessárias as respectivas 
demonstrações formais no processo. 

E, por último, informa que não se aprecia nesta Casa questões 
que tratam da constitucionalidade ou legalidade de normas 
expedidas pela administração tributária  diante do prescrito no § 4º 
do art. 6º da Lei Estadual nº 16.469/09 e por isso conhece da 
impugnação, nega-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. 

O autuado foi intimado para pagar e/ou apresentar recurso 
voluntário, conforme se vê às fls. 316/317.  

O sujeito passivo autuado interpõe Recurso Voluntário no qual 
reitera os argumentos e pedidos da peça impugnatória. (fls. 320/334)  

Conforme Certidão de folhas 336, a Quarta Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Também, 
por unanimidade de votos, confirmar a sentença singular pela procedência do auto de 
infração.  

Sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Superior (folhas 348 
a 362), pedindo: 



- Admissibilidade do recurso por ser decisão divergente de acórdão 
não reformado. Cita como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o 
processo foi julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração;  

- Quanto ao mérito, pede a improcedência. 
É o Relatório. 
  

VOTO 
 
Precipuamente, torna-se necessário verificar se o recurso interposto 

pelo sujeito passivo preenche os requisitos de admissibilidade para apreciação pelo 
Conselho Superior, constante no artigo 41 do regulamento do PAT (Lei 16.469/2009): 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
I – não unânime; 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação 
conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
 

Analisando a Certidão de folhas 336, verifico que a decisão cameral 
foi unânime em todos os quesitos.  

Nesse sentido, visando atender a condição de admissibilidade 
constante na alínea “a” do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009, o sujeito passivo 
apresenta como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o processo foi 
julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração. 

Verifico que tal processo paradigma se refere a auditoria das 
disponibilidades e foi julgado inseguro pelo CAT pois a autoridade fiscal não intimou o 
sujeito passivo para apresentar elementos para a realização da auditoria, em especial os 
saldos inicial e final da conta caixa e bancos. Entende o sujeito passivo que ambos os 
processos tratam de matéria idêntica, porém com decisão divergente. 

Mas, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, verifico que os 
processos não tratam de matéria idêntica. A insegurança naquele processo foi 
determinada pela falta de intimação do sujeito passivo para apresentar os saldos inicial e 
final da conta caixa e bancos, situação que não se constata no presente processo. 

De forma que INADMITO o recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior por não ter atendido os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 da Lei 
16.469/2009, porém, de ofício, aplico o limitador da multa previsto no inciso I do §11 do 
artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da operação). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01498/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade do recurso do 
sujeito passivo ao Conselho Superior. Acolhida. Unânime. 
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. Acolhida. Unânime. 
 
1 – Tratando de decisão cameral unânime, ausentes os 
pressupostos de admissibilidade do recurso do sujeito passivo 
ao Conselho Superior, previstos na alínea "a" do inciso II do 
referido artigo, em razão da constatação de que o acórdão 
paradigma, apresentado pelo sujeito passivo, não se trata da 
mesma matéria desse processo; 
 
2 – Pelo princípio da retroatividade benigna, é aplicável ao caso 
o limitador da multa prevista no §11º do artigo 71 do CTE, 
limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da 
operação). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Também por votação unânime, acolher a aplicação do § 
11, inciso I, do art. 71, do CTE, arguida de ofício pelo Conselheiro Relator, com limitação 
da multa ao valor do imposto devido, no percentual de 17% do valor da omissão apurada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do § 2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09, que aprova o 
regimento interno do CAT e, por economia processual, transcrevo abaixo o relatório 
elaborado pelo autor do acórdão nº 526/2013, de folhas 316 a 321, desse processo: 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de 
ICMS e multa de caráter formal, acrescidos das cominações legais, 
originado da constatação de omissão de registro de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme déficit financeiro apurado na 
Auditoria do Movimento Financeiro e referente ao exercício DE 2006. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade 
e acréscimos legais.   

Foi indicado como infringidos os arts. 25, § 1º, IV e § 2º, 64, do 
CTE, c/c o art. 141 do Decreto 4.852/97. Sendo que a penalidade 



imputada foi a do art. 71, VII, "l", § 9º I, do CTE com a nova redação 
da Lei 13.446/99.  

Objetivando a caracterização da infração foram juntados aos 
autos os seguintes documentos: Anexo Estruturado - Descritivo 
Complementar da Ocorrência fls. 04; Cópia da Declaração de Firma 
Individual fls. 05/06; Termo de Registro de Fiscalização 007; 
Auditoria do Movimento Financeiro - Conclusão e Conclusão mensal 
fls. 08/10; AMF - Demonstrativo Auxiliar - resumo Mensal fls. 
011/012; AMF Ajustes das Compras fls. 013/15; AMF Ingresso - 
Analítico fls. 016/017; AMF Desembolso - Analítico fls. 018/022; 
Proporção de Mercadorias Tributadas Demonstrativo Auxiliar fls. 023; 
Notificação Fiscal para entrega de documentos fiscais fls. 024/025; 
Cópia de petição dirigida ao autuante informando o porquê do não 
atendimento contido nas notificação do fisco fls. 026; Procuração e 
identificação do procurador fls. 027/028; Declaração justificado o não 
pagamento de aluguel, não ter havido aumento de capital, 
pagamento de honorários, de que não obteve receita e nem aluguel 
aos anos 2006 a 2008 e de que os Créditos que constam na conta 
são de clientes que financiaram as mercadorias fls. 029/033; 
Planilhas de Histórico de Pagamentos fls. 034/038; Cópia de Livro de 
Registro de Serviços - Modelo 1 fls. 039/064; Cópias de Guias de 
Recolhimento da ISS e respectivas Guias de INSS fls. 065/0135; 
Protocolo de Remessa de Documentos Autos Judiciais fls. 
0136/0152; Ajuste de Compras  de 2005/6 e 2006/7 fls. 0153/0265. 

O sujeito passivo foi intimado em 17/12/2010 conforme atesta o 
documento de fls. 0266/0267  

Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 
impugnar o auto de infração. Argui de proêmio, as preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo e para 
fundamentar suas teses, colaciona aos autos julgados desta Casa 

Alega que não fora notificado para explicar acerca do 
lançamento e que a acusação fiscal careceria de elementos que 
concedessem a segurança necessária para sua manutenção, pois 
faltariam formulários complementares da auditoria e a documentação 
colecionada nos autos seria insuficiente, com notas e livros fiscais 
sem autenticação. 

Requer anulação, ainda, por ausência de demonstração dos 
cálculos dos juros e da correção monetária, informando que o 
procedimento seria uma arbitrariedade baseada em  mera presunção 
e que a multa não poderia ser atualizada; que o ônus da prova seria 
do fisco, entretanto, esse se ateve apenas ao formulário principal da 
Auditoria das Disponibilidades, ignorando os auxiliares que melhor 
esclareceria a diferença. Finaliza, requerendo a nulidade do Auto de 
Infração.  

Acompanham a impugnação Procuração fls. 0285; Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica fls. 0286; Cópia de inscrição da autuado 
como firma individual fls. 0287/0290.  

Sobreveio a Sentença singular de fls. 292/294, pela qual o 
Julgador singular rejeitou as preliminares de nulidade da peça 



básica, arguidas pelo sujeito passivo e, no mérito, considerou 
procedente o auto de infração. 

Argumentou que todo o feito encontra-se em perfeita sintonia 
com o ordenamento jurídico brasileiro e que a peça está embasa em 
levantamento fiscal previsto na legislação tributária estadual. Que 
através desta auditoria, constatou-se ter havido excessos de 
desembolsos em relação aos ingressos comprovados; que todas as 
informações destinadas a promover o levantamento foram extraídas 
da documentação do sujeito passivo; que as cópias dos documentos 
que serviram de embasamento ao levantamento encontram-se 
devidamente anexadas aos autos; que neste tipo de caso opera-se a 
presunção legal tutelada pelo dispositivo do inciso IV, do § 1º, do art. 
25 da Lei Estadual nº 11.651/91, observado o que consta do § 2º do 
mesmo artigo. 

No mérito, aduz que o sujeito passivo nada trouxe aos autos 
que pudesse ilidir a pretensão fiscal na íntegra; que não elaborou 
sequer um levantamento de mesmo perfil para contrapor-se à 
Fazenda Pública Estadual – FPE; que limitou-se a objurgar o 
trabalho fiscal apenas com a lógica jurídica; que em relação à 
notificação prévia para explicar a diferença antes do lançamento, não 
existe previsão para tal; que a recorrente poderia ter explicado 
quando da apresentação da impugnação nesta instância; que houve 
duas notificações ao sujeito passivo e uma resposta do contribuinte. 

Quanto aos fundamentos para cálculos dos juros, informa que 
sua aferição está tutelada pelos artigos 167, 168, 170 e 171, todos 
do Código Tributário Estadual – CTE; que a auditoria realizada faz 
uso de aritmética simples e com a observância da penalidade 
aplicada consegue-se chegar ao valor total da exigência, observados 
os períodos de referência e o da realização desses cálculos, 
respeitando-se a demonstração da base de cálculo do ICMS contida 
no processo e por isso desnecessárias as respectivas 
demonstrações formais no processo. 

E, por último, informa que não se aprecia nesta Casa questões 
que tratam da constitucionalidade ou legalidade de normas 
expedidas pela administração tributária  diante do prescrito no § 4º 
do art. 6º da Lei Estadual nº 16.469/09 e por isso conhece da 
impugnação, nega-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.   O autuado foi intimado para pagar e/ou apresentar 
recurso voluntário fls. 295/296.  

O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário no qual reitera os 
argumentos e pedidos referidos na peça impugnatória. 

Conforme Certidão de folhas 315, a Quarta Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. Também, 
por unanimidade de votos, confirmar a sentença singular pela procedência do auto de 
infração.  

Sujeito passivo apresenta recurso ao Conselho Superior (folhas 326 
a 341), pedindo: 

- Admissibilidade do recurso por ser decisão divergente de acórdão 
não reformado. Cita como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o 
processo foi julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração;  



- Quanto ao mérito, pede a improcedência. 
É o Relatório. 
  

VOTO 
 
Precipuamente, torna-se necessário verificar se o recurso interposto 

pelo sujeito passivo preenche os requisitos de admissibilidade para apreciação pelo 
Conselho Superior, constante no artigo 41 do regulamento do PAT (Lei 16.469/2009): 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
I – não unânime; 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 
Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação 
conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
 

Analisando a Certidão de folhas 315, verifico que a decisão cameral 
foi unânime em todos os quesitos.  

Nesse sentido, visando atender a condição de admissibilidade 
constante na alínea “a” do inciso II do artigo 41 da Lei 16.469/2009, o sujeito passivo 
apresenta como paradigma o acórdão do PAT nº 3009880304499 em que o processo foi 
julgado nulo “ab initio” por insegurança na determinação da infração. 

Verifico que tal processo paradigma se refere a auditoria das 
disponibilidades e foi julgado inseguro pelo CAT pois a autoridade fiscal não intimou o 
sujeito passivo para apresentar elementos para a realização da auditoria, em especial os 
saldos inicial e final da conta caixa e bancos. Entende o sujeito passivo que ambos os 
processos tratam de matéria idêntica, porém com decisão divergente. 

Mas, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, verifico que os 
processos não tratam de matéria idêntica. A insegurança naquele processo foi 
determinada pela falta de intimação do sujeito passivo para apresentar os saldos inicial e 
final da conta caixa e bancos, situação que não se constata no presente processo. 

De forma que INADMITO o recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior por não ter atendido os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 da Lei 
16.469/2009, porém, de ofício, aplico o limitador da multa previsto no inciso I do §11 do 
artigo 71 do CTE, limitando a multa ao valor do imposto (17% do valor da operação). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01504/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso quanto ao mérito ao Conselho Superior. Acolhida. 
Preliminar de exclusão da lide dos solidários. Rejeitada. 
I - Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face 
de decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando 
não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, 
aliena "b" item 1 da Lei nº 16.469/09, haja vista que os 
recorrentes não trazem aos autos elementos suficientes e 
necessários para a admissibilidade da peça recursal. 
II -São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pela Conselheira Relatora, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa e José 
Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários LUIZ ANTÔNIO FAZZIO e ARMANDO FIGUEIREDO BEZERRA DE ALMEIDA, 
arguida pelo sujeito passivo, e acolhe a preliminar de exclusão parcial dos solidários ANA 
PAULA ALVES DOS SANTOS e CHRISTOPHE GUILLAUME MARTIN, também arguida 
pelo sujeito passivo, mantendo a responsabilidade no período de julho a dezembro de 
2012, no valor do ICMS de R$ 1.264.372,43 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, 
trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), em relação à solidária ANA 
PAULA ALVES DOS SANTOS, e no período de janeiro a junho de 2012, no valor do ICMS 
de R$ 1.097.461,32 (um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 
trinta e dois centavos), em relação ao solidário CHRISTOPHE GUILLAUME MARTIN. 
Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Luis Antônio da Silva 
Costa e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia, que votaram pela 
exclusão total de todos os solidários. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Narra a acusação fiscal que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, em razão da falta de estorno de credito relativo a entrada de diversos grupos de 
itens, cujas saídas foram contempladas com redução de base de cálculo.  

 Processo instruído com: Notas Explicativas, Resumo da Tributação do 
ICMS para o setor de Supermercados em GO, Auditoria Básica do ICMS 2012, Relatório 
Sintético de Estorno de Crédito (mensal), Relatório Analítico de Estorno do Crédito pelas 
Entradas (por produto e cupom fiscal), Relatório Sintético de Estorno de Crédito – por 
Produto (mensal), Demonstrativo de Conversão, mídia digital - CD contendo os relatórios 
analíticos e sintéticos que fundamentam a acusação. 

Foram arrolados como coobrigados:  Luiz Antônio Fazzio na qualidade 
de administrador 09/2010; Armando Figueiredo Bezerra de Almeida e Christophe 
Guillaume Martin na qualidade de diretores e Ana Paula Alves dos Santos na qualidade de 
diretora. Informou a autoridade fiscal que a sociedade, durante o exercício de 2012, foi 
administrada por um administrador e dois diretores, conforme determina o Contrato Social. 

Após serem regularmente intimados, apenas o sujeito passivo 
apresentou impugnação, tendo sido lavrado Termo de Revelia para os demais solidários. 

O julgador singular, mediante a Sentença nº 1726/2017-JULP, 
considerou procedente o lançamento e não acolheu o pedido de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários. 

Intimados a apresentar recurso voluntário, os coobrigados não se 
manifestaram, razão pela qual foi expedido o correspondente Termo de Perempção. 

Representada por procurador, a autuada compareceu aos autos 
apresentando recurso voluntário contra a decisão cameral requerendo a exclusão dos 
sujeitos passivos solidários e a improcedência do lançamento. 

A Segunda Câmara, decidiu por unanimidade de votos negar 
provimento ao recurso voluntário e confirmar a sentença singular que julgou procedente a 
exigência fiscal, e por maioria de votos, rejeitou a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários. 

Discordando da decisão cameral, a autuada apresentou recurso ao 
Conselho Superior onde, novamente alegou a ilegitimidade passiva dos solidários com 
fundamento no Resp.1.101.728/SP do STJ, Súmula 430 e no artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. 

No mérito apresentou como pressuposto de admissibilidade violação à 
disposição expressa da legislação tributária estadual com fundamento no artigo 41 inciso II 
alínea “b” item 1 da Lei nº 16.469/2009 que regulamento o Processo Administrativo 
Tributário, alegando que, por ser o Estado de Goiás signatário do Convenio ICMS 128/94 
que estabeleceu carga tributária mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas saídas 
internas de mercadorias que compõem a cesta básica, e autorizou os Estados a não exigir 
a anulação proporcional do crédito,  estaria vinculado as normas neste estabelecidas, 
acrescentou ainda, que o artigo 1º inciso II da Lei 13.453/99 é clara ao afirmar o direito a 
manutenção integral do crédito das entradas quando ocorrer saída de mercadorias que 
compõem a cesta básica com redução de base de cálculo. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 



 

De plano inadmito o recurso com relação ao mérito, pois não se verifica 
violação à disposição expressa da legislação, conforme exige o artigo 41 inciso II, alínea 
“b” item 1 da Lei nº 16.469/2009. 

Cumpre esclarecer que conforme decisão do Supremo Tribunal Federal 
no Recurso Extraordinário 635.688/RS os convênios são autorizativos e não impositivos, 
ou seja, no caso em questão o Convênio ICMS 128/94 apenas autorizou o Estado de 
Goiás como signatário daquele, a não exigir a anulação proporcional do crédito quando 
houver saída interna com mercadorias que compõem a cesta básica, do mesmo modo 
dispôs a Lei nº 13.453/99, conforme abaixo transcrito os mencionados atos normativos: 

  
CONVÊNIO ICMS 128/94 
 
Cláusula primeira 

Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a estabelecer carga tributária 
mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas saídas internas de mercadorias que 
compõem a cesta básica. 
§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação 
proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único do 88, 
de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta cláusula. 
(Grifo meu) 
 
LEI 13.453/99 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma, limites e condições 
que estabelecer, a conceder, progressivamente: (Grifo meu) 
(...) 

II - redução da base de cálculo do ICMS, inclusive quanto à manutenção de crédito: 

 

Corrobora este entendimento o artigo 2º do anexo IX do RCTE ao 
dispor que o benefício fiscal da manutenção do crédito quando concedido deve constar do 
mesmo dispositivo do regulamento que dispuser sobre a não-incidência, isenção ou 
redução da base de cálculo. 

Os relatórios que compõem a acusação fiscal, às fls. 36 a 38, identificou 
os produtos sobre os quais a empresa utilizou de base de cálculo reduzida, o dispositivo 
legal do benefício concedido, dispondo ainda, em coluna destacada, se para o referido 
benefício fiscal há ou não manutenção do crédito. Após identificar as mercadorias para as 
quais não há previsão legal de manutenção de crédito, no “Relatório Analítico de Estorno 
do Crédito pelas Entradas” foi calculado o valor do estorno do crédito que a autuada 
deveria ter realizado, mas que não o fez, resultando no imposto omitido exigido na 
presente autuação. 

Assim sendo, não se verifica no presente processo, violação à 
disposição expressa na legislação tributária estadual, motivo pelo qual inadmito o presente 
recurso em relação ao mérito. 

No que tange aos coobrigados, importa destacar que tanto o recurso 
repetitivo Resp.1.101.728/SP do STJ quanto a Súmula 430 do STF tratam de simples 
inadimplemento da obrigação tributária, não sendo este o caso em questão, pois a 
acusação fiscal é de omissão de estorno de crédito que implicou em imposto omitido.   

Neste caso, não há como sustentar que o administrador e diretores não 
tenham participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, que 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/rcte/RCTE.htm#A78


deliberadamente não promoveram ou orientaram para que se procedesse o estorno do 
crédito exigido pela legislação tributária estadual quando do uso do benefício fiscal. 

Chama atenção ainda o fato de que a autuada tem como sócia a 
empresa Carrefour Comércio e Indústria Ltda., empresa que atua no ramo varejista há 
anos, com vasta experiência comercial, logo, é inacreditável que seus administradores não 
tenham conhecimento da obrigatoriedade de estornar o crédito quando efetuar saídas 
utilizando do benefício da redução da base de cálculo, quando no dispositivo, não foi 
concedida a manutenção do crédito. 

 Assim, nos termos do artigo 45 inciso XII da Lei nº 11.51/91, mantenho 
na lide todos os sujeitos passivos solidários arrolados, visto que, conforme artigo 8º da 
58º, 59ª e 61ª alterações do Contrato Social, a sociedade é por eles administrada. 

Porém, restrinjo a solidariedade da diretora Ana Paula Alves dos Santos 
(designada para o cargo em 07/2012) para o período de 07/12 a 12/2012 e do diretor 
Christophe Guillaume Martin para o período de 01/2012 a 06/2012. 

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01508/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente em parte o auto de infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 82.902,36 (oitenta e dois 
mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis 
Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período 
de 01/01/2003 a 31/12/2003, conforme Auditoria Específica de Mercadoria. Em 
consequência, deverá pagar o imposto, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 25/40. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 72 determinou o 
encaminhamento dos autos à Gerência Especial de Auditoria – GEAUD, a fim de que seja 
revisto o trabalho fiscal do fisco pelo próprio autuante. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que, apesar de intimado o 
sujeito passivo, não obteve êxito no atendimento de sua notificação fiscal, o que teria 
impossibilitado a realização da revisão solicitada. 



Intimado para tomar conhecimento do resultado diligencial, o sujeito 
passivo comparece ao processo requerendo que seja determinada revisão do lançamento 
com base nas informações contidas nos documentos entregues pelo contribuinte, bem 
como consideradas verdadeiras as alegações contidas na defesa apresentada, caso não 
sejam localizados na repartição fiscal os documentos entregues ao fico em fiscalizações 
iniciadas nos anos de 2005 e 2006, dos quais não se tem notícias até os dias atuais. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 193/194, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Em grau de recurso voluntário (fls. 199/211), o sujeito passivo suscita 
em sede de preliminar a decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário. 
Alega que as operações realizadas ocorreram no período iniciado em janeiro de 2003 e 
encerrado em dezembro do mesmo exercício. No mérito, asseverou que parte das notas 
fiscais relativas às operações em apreço foi entregue para o fisco estadual em outra 
fiscalização, não tendo as mesmas sido devolvidas para o contribuinte. Alega, ainda, que 
as informações objeto da autuação tratou-se de notas fiscais de entrada referente ao 
retorno das referidas mercadorias industrializadas, as quais foram contabilizadas no livro 
fiscal próprio sob o código CFOP nº 1902. Destaca, também, que as informações das 
notas fiscais transcritas nos livros fiscais refletiram parte das operações realizadas pelo 
contribuinte e deveriam ter sido consideradas na ocasião da diligência fiscal. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração.  

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 39/2014 de fls. 214/219, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo, a partir da decisão singular de fls. 193. 

Em seu Despacho de fls. 221, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 228/230. 

Devidamente intimado, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário 
às fls. 238/253, onde alega que as razões apresentadas pelo julgador a respeito do não 
recebimento do pedido de decadência não deve prosperar, porque o Código Tributário 
Nacional não está sujeito à recepção por lei estadual, uma vez que se trata de diploma 
normativo com caráter nacional, isto é, suas disposições não se aplicam somente à União, 
mas a todos os entes tributantes. Requer, assim a peça recursal seja acolhida para fins de 
reconhecer a flagrante dúvida a respeito do paradeiro das notas fiscais fornecidas pela 
empresa, bem como requer que sejam consideradas válidas as informações que constam 
nos livros fiscais, a fim de que seja cancelado o auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
743/2015, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de decadência arguida pela 
defesa. 

Intimada, a Fazenda Pública interpõe recurso arguindo que não há 
lugar para a aceitação de tese de decadência, pois existe contradição no acórdão que 
invoca o artigo 182, parágrafo único, do CTE e do artigo 150, § 4º, do CTN, sendo as duas 
situações excludentes uma da outra. Ademais, aduz que não há referência a suposta 



prova do ato administrativo que caracteriza o início da constituição do crédito tributário 
pela notificação ao sujeito passivo. Requer, assim, a reforma da decisão cameral. 

Em seguida, o sujeito passivo apresenta contradita reiterando os 
argumentos expendidos anteriormente, requerendo a manutenção do acórdão recorrido. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio do Acórdão nº 
1135/2016, decidiu por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, dar-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do crédito 
tributário e retornar os autos à Câmara para apreciação de toda a matéria. 

Novamente intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo 
não se manifesta. 

A Segunda Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, em 
Resolução nº 158/2016, de folhas 312/313, após as devidas considerações, determina a 
conversão do julgamento em diligência, encaminhando o processo ao SEPRE a fim de 
que o sujeito passivo seja intimado para no prazo de 30 dias realizar outra auditoria 
específica de igual teor à da fiscalização, indicando as divergências e anexando a 
comprovação respectiva. 

Em atenção à resolução supra o sujeito passivo retorna aos autos e 
em conclusão informa que não é possível a realização de nova auditoria nos moldes 
efetuada pela fiscalização, uma vez que não está de posse dos documentos necessários 
para tanto.  

A Primeira Câmara deste Conselho, em sessão realizada no dia 
08/03/2017, converteu o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Catalão a fim de que a autoridade fiscal faça a juntada aos autos das notas fiscais de 
nºs 0015, 0072, 0128 e 0157.  

O sujeito passivo informa que a notificação busca a apresentação de 
documentos fiscais emitidos no ano de 2003 e que em virtude de haver transcorrido o 
prazo decadencial, relacionado aos documentos solicitados pelos agentes, não possui 
nenhum crédito tributário constituído desse período que ensejasse a manutenção e guarda 
dos documentos fiscais. 

Em atenção à resolução supra, a autoridade fiscal informa que não 
fio possível o cumprimento da citada resolução, conforme exposto no parágrafo 
imediatamente volvido. 

O sujeito passivo retorna à lide e reafirma os argumentos 
apresentados e devidamente transcrito em linhas anteriores.  

Por meio do termo de juntada de fls. 351, por solicitação do 
Conselheiro Relator, foi acostado aos autos o documento de fls. 352. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
451/2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 82.902,36. 

Em seu Despacho de fls. 361, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão cameral. 



Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo alega que o 
lançamento não está acompanhado de provas robustas que comprovam a infração à 
legislação, tendo em vista que as informações constantes dos levantamentos não refletem 
a realidade das operações de mercadorias realizadas pela empresa. Colaciona aos autos 
julgados que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 

Como se vê no Acórdão n° 451/2018 (fls. 353/359), a Primeira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, considerou procedente em parte o auto de 
infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 



seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal supramencionado, restringindo os seus argumentos às questões formais 
e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 82.902,36 (oitenta e dois mil, novecentos e 
dois reais e trinta e seis centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01510/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Inadmissibilidade da peça recursal. 
Unânime. É inadmitido o recurso apresentado ao Conselho 
Superior face a decisão cameral unânime, quando não 
fundamentada em quaisquer das hipóteses previstas no inciso II 
do art. 41 da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, do recurso do sujeito passivo 
solidário Elizoberto Antonio Silva, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS na importância de R$ 259.468,45, em razão da escrituração indevida de crédito 
outorgado sobre saídas de carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível, sem 
respeitar o critério da proporcionalidade das entradas, que devem excluir as aquisições de 
gado bovino para abate oriundas de outras unidades da federação e de compra de carne 
fresca ou derivados para comercialização, em desconformidade com o inc. V do anexo IX 
do Decreto 4.852/97. Como é vedada a utilização desse benefício fiscal para essas 
situações, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeitos passivo solidários ELIZOBERTO ANTONIO 

SILVA e ELDELIR PEREIRA MATOS, com base no artigo 45, inciso XIII, da Lei 
11.651/1991. 

 
Foram anexados documentos, às fls 03 a 64. 
 
Intimados, às fls 65 a 74, o sujeito passivo principal e o solidário 

ELIZOBERTO ANTONIO SILVA, comparecem ao feito e apresentam Impugnação a 
Primeira Instância em peça conjunta, às fls. 77 a 80, pede ao final, a improcedência do 
auto de infração. Junta documentos, às fls. 81 a 89. 

 
É lavrado o termo de revelia do solidário ELDELIR PEREIRA 

MATOS, conforme fl. 91. 
 
Conforme Sentença N° 3065/2011, às fls. 92 e 93, o juiz singular 

julga procedente o auto de infração. 
 



Intimados, às fls. 94 a 97, o sujeito passivo principal e o solidário 
ELIZOBERTO ANTONIO SILVA apresentam Recurso Voluntário, às fls. 101 a 104, pede 
ao final, a improcedência do auto de infração. 

 
É lavrado o termo de perempção do solidário ELDELIR PEREIRA 

MATOS, conforme fl. 98. 
 
Os sujeitos passivos retornam aos autos por meio de memorial, às 

fls. 114 a 122, alegando que o auto de infração é totalmente improcedente. Aduz 
ocorrência da duplicidade de lançamento. Argumenta também, insegurança na 
determinação da infração. Ao final, requer: improcedência do auto por absoluta afronta a 
legislação no seu mérito. 

 
Conforme Resolução 110/2012, às fls. 149 e 150, resolve converter o 

julgamento em diligencia e encaminhar os autos à delegacia regional de fiscalização de 
Goiânia.  

 
Em atendimento a Resolução 110/2012, é efetuada a revisão no 

presente processo, às fls. 152 a 154, conclui-se que solicita, respeitosamente, à esse 
Egrégio Conselho, a confirmação em sua totalidade do presente auto de infração, por ser 
de inteira justiça. 

 
O sujeito passivo é intimado, às fls. 156 e 157, não havendo 

manifestação. 
 
Foram anexados documentos, às fls. 165 a 199. 
 
Conforme Resolução 36/2016, às fls. 200 a 202, resolve encaminhar 

os autos à delegacia regional de fiscalização de Goiânia. 
  
Em atendimento a Resolução 36/2016, é efetuada a revisão no 

presente processo, às fls. 204 a 206, conclui-se que não houve prejuízo para a Fazenda 
Pública já que foi autuada a totalidade dos créditos escriturados indevidamente e, nem 
tampouco para o contribuinte, que manteve o benefício da compensação do credito 
lançado e não utilizado efetivamente na auditoria subsequente a esta. Por último, torna-se 
patente que na análise deste processo, tanto a ilustre representante fazendária quanto os 
nobres conselheiros foram levados à dúvida com a informação tecnicamente imprecisa na 
auditoria por nós realizada que apontava como compensado aquele saldo credor 
constante no livro de apuração.  

 
O sujeito passivo é intimado, às fls. 208 a 210, não havendo 

manifestação. 
 
Conforme Acórdão N° 1992/2016, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, às fls. 213 a 220, decidiu rejeitar as preliminares de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pelo solidário ELIZOBERTO ANTONIO SILVA. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso do coobrigado solidário ELIZOBERTO ANTONIO SILVA, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, devendo serem obrigados, no entanto, os pagamentos realizados, 
constantes no termo de parcelamento n° 206183-0, às fls. 195 a 199. 

 



Intimados, às fls. 222 e 223, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
ao Conselho Pleno, às fls. 225 a 235, alegando que há que se determinar ao agente fiscal 
que preste esclarecimento sobre a posse e motivo pelo qual não procedeu a devolução 
dos citados documentos, determinando, ainda, que se proceda imediatamente a entrega 
nas mãos dos representantes legais da empresa a totalidade do acervo que lhe foi 
entregue quando do início da fiscalização, qual seja, os relacionados na notificação em 
anexo. Aduz que deve se garantir todos os meios e recursos possíveis a assegurar a 
ampla defesa. Aduz ocorrência da duplicidade de lançamento. Argumenta também, 
insegurança na determinação da infração. Ao final, requer: improcedência do auto de 
infração.  

 
V   O  T  O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter omitido pagamento do imposto em 
decorrência da apropriação indevida de crédito outorgado previsto no art. 11, V, do Anexo 
IX, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, incidente sobre as saídas de carne fresca, resfriada 
ou congelada e miúdo comestível, pois não respeitou o critério da apropriação 
proporcional do referido benefício fiscal, deixando de excluir, assim, os créditos referentes 
às entradas de gado bovino para abate oriundas de outras unidades federativas, bem 
como os créditos referentes às entradas de carne fresca ou derivados para 
comercialização.   

 
A decisão cameral foi unânime quanto à rejeição das preliminares 

por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, e 
também quanto ao mérito, no sentido de confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
Os sujeitos passivos, após regularmente intimados a pagar ou 

apresentar Recurso ao Conselho Superior, comparecem ao feito no prazo estipulado na 
intimação e fazem manifestação. 

 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 



Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 
depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Superior, os sujeitos 
passivos não trouxeram ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa. 

O recorrente não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral foi 
divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Embora alegue que a decisão cameral foi inequivocamente contrária 
à disposição expressa da legislação tributária estadual, não aponta objetivamente qual o 
texto legal contrariado, e também não alega contrariedade a de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao Conselho Superior alegando 
ou apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, tendo 
em vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01516/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade.  
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovado o cumprimento da exigência de um dos requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A inadmissão de recurso por parte do Conselho Superior com 
fulcro no artigo 41, inciso II da Lei Estadual nº 16.469/09, ratifica 
na íntegra a decisão cameral anterior, desde que esta tenha sido 
tomada por unanimidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Revela a peça vestibular que o sujeito passivo “Deixou de consignar no livro 
Registro de saídas, ou consignou como canceladas, as saídas de que tratam as NF 
eletrônicas de sua emissão, relacionadas no Demonstrativo Auxiliar Outros Débitos de 
Ofício – Infração I, e referentes a operações tributadas pelo ICMS. Em conseqüência, 
deverá pagar o ICMS destacado nestes documentos fiscais, que totalizam a importância 
de R$ 51.580,87, juntamente com os acréscimos legais. 
 
Anexos: extratos NFe emitidas e cópias dos livros Registro de Saídas do período. ” (Sic) 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c artigos 

88, § 1º, III, 313 e 314 do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a aplicação da penalidade 
prevista no art. 71, X, “a”, § 9º, I da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei 11.750/1992.  

  
Foi arrolado como sujeito passivo solidário Celso Vieira de Paula, nos termos 

do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, por ter concorrido para a prática da infração na 
condição de titular da empresa.  

  
O Auto de Infração está instruído com Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do sujeito Passivo Coobrigado, 



Termo de Retificação do Auto de Infração nº 1289, Termo de Retificação do Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Termo de Retificação do Anexo 
Estruturado – Identificação do sujeito Passivo Coobrigado, Ordem de Serviço nº 
0022/2011, Auditoria Básica do ICMS, extratos das NF-e’s não registradas e dos livros 
Registro de Saídas e de Apuração do ICMS (fls. 03/103).   

  
Os sujeitos passivos foram intimados para pagar ou apresentar impugnação 

à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 104/105, quando apenas o contribuinte, 
representada por advogada legalmente constituída (m.j), contestou este lançamento, 
alegando que este não deve prosperar, visto que o imposto foi apurado em conformidade 
com os preceitos legais e de acordo com o incentivo do qual é beneficiário, pugnando pela 
improcedência e juntando os extratos das NF-e’s em questão como prova desta 
argumentação defensória às fls. 116/766. 

  
Analisado em Primeira Instância, o julgador singular, nos termos da Sentença 

nº 462/12 - JULP (fls. 769/771), entendeu como válida e suficiente a documentação 
acostada ao feito pelo autuante para instruir o lançamento, sustentando que tal 
documentação é prova contundente da infração imputada ao autuado, enquanto o sujeito 
passivo anexou aos autos toadas as notas fiscais emitidas no período, sem se ater ao 
cerne da questão, que é a falta de pagamento de ICMS relativo a uma pequena 
quantidade de notas fiscais, motivo pelo qual a defesa não se sustenta, pois não está 
amparada em elementos probatórios consistentes em provar que não houve a omissão de 
ICMS reclamada na inicial, julgando esta procedente. 

O autuado e o solidário foram intimados às fls. 772/773 da decisão singular, 
desta feita para pagar ou recorrer à Segunda Instância, quando novamente apenas a 
empresa recorreu, por intermédio da mesma advogada, a qual somente alegou não ter 
transcorrido o prazo “in albis” para este recurso, sem apresentar outras arguições.  

  
Quando da apreciação dos autos, a Segunda Câmara Julgadora, por 

unanimidade de votos dos seus componentes à época, acolheu a arguição de exclusão do 
solidário desta lide, arguida pelo relator, e confirmou a Sentença recorrida, que julgou 
procedente a exordial, nos termos do Acórdão nº 2353/2012 (fls. 785/789). 

 
A Representação Fazendária manifesta sua concordância com a decisão 

cameral, conforme Despacho nº 1772/12 – GERF/SR (fl. 790), entendendo correta 
exclusão do solidário e o julgamento pela procedência desta autuação. 

  
Intimada à fl. 791, a autuada, via de seus patronos, aduz que o seu recurso 

ao antigo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário está amparado no 
artigo 41 da Lei 16.469/09, que transcreveu junto com a Ementa do Acórdão recorrido, 
argumentando que a prova inconteste da reforma do julgamento cameral está nas notas 
fiscais juntadas aos autos, as quais provariam a improcedência desta autuação. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o artigo 
41, inciso II da Lei Estadual nº 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto ao mérito (fl. 169) e não estando comprovada divergência jurisprudencial ou 



contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou a prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, 
que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

NOTA: Vide a lei 19.595. 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. ” 

 

Assim, em face da impossibilidade legal da apreciação do recurso em 
questão por este Conselho Superior, tendo em vista que ele não se enquadra nos 
parâmetros do dispositivo legal acima transcrito, fica mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com a disposto no art. 
41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01517/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade.  
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovado o cumprimento da exigência de um dos requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A inadmissão de recurso por parte do Conselho Superior com 
fulcro no artigo 41, inciso II da Lei Estadual nº 16.469/09, ratifica 
na íntegra a decisão cameral anterior, desde que esta tenha sido 
tomada por unanimidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo “Registrou as Notas 
Fiscais S2 nº 255, 433 e 434, sem os respectivos débitos do ICMS destacados nos 
documentos fiscais, conforme extratos dos documentos e cópias do livro Registro de 
Saídas anexos. Em consequência deverá pagar o imposto na importância de R$ 
49.562,69, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Obs: na Auditoria do ICMS, ver Infração II – Outros Débitos de ofício. “ (Sic) 
 
Foram indicados como infringidos os artigos 64 da Lei nº 11.651/91, c/c 316, 

IV, “c” do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 
71, III, “e” da Lei nº 11.651/91 com redação da Lei 15505/2005.  

  
Foi arrolado como sujeito passivo solidário Leon Deniz Cabral de Paula, nos 

termos do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, por ter concorrido para a prática da 
infração na condição de contador da empresa, ao registrar 3 NF-e’s sem débito de ICMS.
  

  
O Auto de Infração está instruído com Anexo Estruturado – Detalhamento do 

Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do sujeito Passivo Coobrigado, 



Termo de Retificação do Auto de Infração nº 1289, Termo de Retificação do Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Termo de Retificação do Anexo 
Estruturado – Identificação do sujeito Passivo Coobrigado, Ordem de Serviço nº 
0022/2011, Consulta de Histórico de Contribuinte Pessoa Jurídica, Auditoria Básica do 
ICMS, extratos das NF-e’s não registradas e dos livros Registro de Saídas e de Apuração 
do ICMS (fls. 03/56).   

  
Os sujeitos passivos foram intimados para pagar ou apresentar impugnação 

à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 57/58, quando o solidário arguiu sua 
exclusão desta lide por falta de prova de sua culpa por dolo, conforme exigido pelos 
artigos 128 e seguintes do CTN e 1.177, parágrafo único do atual Código Civil. 

  
O contribuinte, representado por advogada legalmente constituída (m.j), 

contestou este lançamento, alegando que este não deve prosperar, visto que o imposto foi 
apurado em conformidade com os preceitos legais e de acordo com o incentivo do qual é 
beneficiário, pugnando pela sua improcedência e juntando os extratos das NF-e’s em 
questão como prova desta argumentação defensória às fls. 85/735. 

  
Analisado em Primeira Instância, o julgador singular, nos termos da Sentença 

nº 461/12 - JULP (fls. 769/771), entendeu como válida e suficiente a documentação 
acostada ao feito pelo autuante para instruir o lançamento, sustentando que tal 
documentação é prova contundente da infração imputada ao autuado, enquanto o sujeito 
passivo anexou aos autos todas as notas fiscais emitidas no período, sem se ater ao 
cerne da questão, que é a falta de pagamento de ICMS relativo a uma pequena 
quantidade de notas fiscais, motivo pelo qual a defesa não se sustenta, pois não está 
amparada em elementos probatórios consistentes em provar que não houve a omissão de 
ICMS reclamada na inicial, julgando esta procedente, com a manutenção do solidários 
nesta lide nos termos do  artigo 45, XIII da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
O autuado e o solidário foram intimados às fls. 741/743 da decisão singular, 

desta feita para pagar ou recorrer à Segunda Instância, quando o solidário reiterou seus 
argumentos defensórios anteriores e a empresa recorreu, por intermédio da mesma 
advogada, a qual somente alegou não ter transcorrido o prazo “in albis” para este recurso, 
sem apresentar outras arguições.  

  
Quando da apreciação destes autos, a Segunda Câmara Julgadora, por 

maioria de votos dos seus componentes à época, acolheu a arguição de exclusão do 
solidário desta lide, arguida pelo mesmo, sob o fundamento de falta de prova do dolo em 
seu procedimento e, por unanimidade, confirmou a Sentença recorrida, que julgou 
procedente a exordial, nos termos do Acórdão nº 1507/2012 (fls. 769/773). 

 
A Representação Fazendária manifesta sua concordância com a decisão 

cameral, conforme Despacho nº 1850/12 – GERF/SR (fl. 774), entendendo correta 
exclusão do solidário e o julgamento pela procedência desta autuação. 

  
Intimada à fl. 778, a autuada, via de seus patronos, aduz que o seu recurso 

ao antigo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário está amparado no 
artigo 41 da Lei 16.469/09, o qual transcreveu, junto com a Ementa do Acórdão recorrido, 
argumentando que a prova inconteste da reforma do julgamento cameral está nas notas 
fiscais juntadas aos autos, as quais provariam a improcedência desta autuação. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 

Passo a decidir e de plano arguo a preliminar de inadmissibilidade do 
presente recurso, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o artigo 
41, inciso II da Lei Estadual nº 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos quanto ao mérito (fl. 169) e não estando comprovada divergência 
jurisprudencial ou contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual 
ou a prova inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 
“Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, 
que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

NOTA: Vide a lei 19.595. 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. ” 

 

Assim, em face da impossibilidade legal da apreciação do recurso em 
questão por este Conselho Superior, tendo em vista que ele não se enquadra nos 
parâmetros do dispositivo legal acima transcrito, fica mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Pelo exposto, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho 

Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com a disposto no art. 
41, inciso II da Lei nº 16.469/09, acima transcrito. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm#a2


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01571/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior referente ao mérito da acusação fiscal. Acolhimento. 
Pedido de exclusão do sujeito passivo solidário da lide. 
Rejeição.  
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Pleno se não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
3. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86).  
 
4. A decisão cameral no tocante ao mérito da acusação fiscal - 
omissão de pagamento do ICMS em decorrência de utilização 
indevida de redução de base de cálculo - fica mantida em face 
de o recurso ter sido inadmitido nessa parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pela Fazenda Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de 
Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e 
Masayuki Missao. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do 
solidário NELSON ALVES ISAIAS, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa, 
Victor Augusto de Faria Morato, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Cláudio 



Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, que votaram 
pela exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a peça inicial que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias 
por meio das notas fiscais relacionadas em planilha anexa, com a utilização indevida do 
benefício fiscal previsto no artigo 8°, inciso XII, do anexo IX do Decreto 4.852/97, pois não 
efetuou o recolhimento da contribuição para o fundo PROTEGE GOIÁS relativo ao mês de 
julho de 2008, necessário para que pudesse usufruir do benefício no mês subsequente. 
Exige-se o ICMS na importância de R$ 21.214,37 (vinte e um mil, duzentos e quatorze 
reais e trinta e sete centavos), juntamente com penalidade e demais acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Nelson Alves Isaias, com base 

no artigo 45, XII, da Lei 11.651/91. Juntou-se aos autos, documentos de fls. 03 a 95. 
 
Devidamente intimados, às fls. 96 a 99, os sujeitos passivos, direto e 

coobrigado, apresentam Impugnação, às fls. 101 a 116, requerem a nulidade do auto de 
infração. 

 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, conforme 

Sentença n° 7158/10 – JULP, às fls. 127 e 128.  
 
Intimados, às fls.129 a 131, os sujeitos passivos interpõem Recurso 

Voluntário, às fls. 134 a 150, trazendo os mesmos argumentos da Impugnação, requerem 
a nulidade do lançamento. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio da 

Resolução n° 113/2011, fls. 152, resolve sobrestar o julgamento para dia 19/08/11, a fim 
de aguardar apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do anteprojeto de 
lei encaminhado pela SEFAZ propondo alteração na Lei n° 16.150/07, estabelecendo 
novos prazos para que o contribuinte apresente requerimento no sentido de obter a 
convalidação de benefício fiscal utilizado sem cumprimento de condicionantes 
estabelecidas na legislação tributária e, consequente, extinção do crédito tributário. 

 
O processo retornou a julgamento e a Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, por meio do Acórdão n° 2228/2012, fls. 154 a 159, decide, por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração. Por maioria votos, rejeita a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, decide por negar 
provimento ao recurso para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração.  

 
O acórdão recorrido ficou assim ementado:  

 
Processual. Preliminar de nulidade por cerceamento 

ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 
Rejeitadas. Decisão unânime. Pedido de exclusão da lide do solidário. 
Rejeitado. Decisão não unânime. ICMS. Obrigação principal. Saídas de 
mercadorias com utilização indevida de benefício fiscal, por falta de 
recolhimento do fundo PROTEGE GOIÁS. Procedência. Decisão unânime.  

 



1 - As preliminares arguidas que não se sintonizarem 
com os ditames estabelecidos pelo artigo 20 da Lei n° 16.469 de 23 de 
janeiro de 2009, não devem serem acolhidas.  

 
2 - Os diretores, gerentes, administradores ou 

representantes da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao 
pagamento do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII).  

 
3 - Quando o benefício fiscal for concedido sob 

condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador 
em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em 
contrário (RCTE, art. 86).  

 
4 - O inadimplemento de condição para a fruição de 

do benefício fiscal, torna indevida sua utilização, sendo correta a cobrança 
da diferença do imposto devido, juntamente com os acréscimos legais. 
 
Em face da decisão cameral, os sujeitos passivos interpõem recurso ao 

Conselho Pleno, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 165 a 172): 
 
(a) argumentam que artigo 18 da Lei n° 17.817/12 convalidou a utilização 

de benefício fiscal sem o cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária 
e sobre a extinção de crédito tributário. Entendem que em face da legislação 
supramencionada deve ocorrer a extinção do presente auto de infração;  

 
(b) acrescentam que não há fundamentos jurídicos para a permanência do 

sujeito passivo solidário, tendo em vista que este não praticou excesso de poder ou 
qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos. Sustenta que o solidário não tem 
participação direta na infração cometida pelo sujeito passivo principal. 

 
Ao final, requerem a declaração de inexistência da corresponsabilidade e 

a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

A decisão cameral em relação ao mérito da acusação fiscal foi realizada 
por unanimidade de votos, razão pela qual, nessa parte, o recurso para ser admitido pelo 
Conselho Superior deve atender aos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário estadual: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica; 
 



b) inequivocamente contrária a: 
 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
O Recurso interposto pelo Contribuinte para o Conselho Superior, nessa 

parte, deixou de atender aos requisitos estabelecidos 41, inciso II, b, 1, da Lei nº 
16.469/09. Assim, fica inadmitido parcialmente o recurso.  

 
É equivocada a alegação dos sujeitos passivos no sentido de que artigo 

18 da Lei n° 17.817/12 convalidou a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de 
condicionantes previstas na legislação tributária e, assim, deveria ocorrer a extinção do 
crédito tributário discutido no presente auto de infração. Vejamos esse artigo:  

 
Art.18. Lei nº 16.462, de 31 de dezembro de 2008, que altera a Lei nº 
16.150/07, que trata da convalidação da utilização de benefício fiscal sem 
o cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e sobre 
a extinção de crédito tributário; dispõe sobre o reconhecimento de 
utilização dos incentivos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR e 
sobre renegociação de créditos tributários, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
O artigo 2º e § 1º, II, da Lei nº 16.150/07 relacionou as condicionantes 

exigidas para fruição de benefícios fiscais que poderiam ser cumpridas, a fim de 
possibilitar a convalidação do benefício utilizado irregularmente, bem como estabeleceu 
prazos para a implementação integral das condições: 

 
“Art. 2º Fica convalidada a utilização de benefício fiscal previsto na 
legislação tributária estadual, utilizado até 31 de julho de 2008, sem o 
cumprimento das condições exigidas para a sua fruição a seguir 
discriminadas: 
 
I - prévio credenciamento junto a órgão público ou privado que controle ou 
regule a atividade ou operação praticada pelo beneficiário; 
 
II - uso regular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - ou de 
Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - SEPD; 
 
III - pagamento da contribuição para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS; (Destaque nosso). 
 
IV - apresentação ao fisco do documento de informação e apuração do 
imposto e de arquivo magnético, com as informações relacionadas a 
operações ou prestações contidas em documentos fiscais emitidos ou 
registrados pelo contribuinte beneficiário ou pelo substituto tributário; 
 
V - adimplência com o ICMS relativo às obrigações tributárias vencidas, 
próprias e aquelas em que for responsável ou substituto tributário; 



 
VI - limitação ou vedação de aproveitamento de crédito do ICMS relativo à 
entrada ou ao serviço utilizado. 
 
VII - classificação de fibra de algodão, para fruição dos benefícios 
previstos na Lei nº 13.506, de 9 de setembro de 1999. (ACRESCIDO A 
PARTIR DE 13.01.09). 
 
§ 1º A convalidação de que trata este artigo, nas situações a que se 
referem: 
 
I - os incisos I, II e VII do caput, independe da implementação das 
condições; 
 
II - os incisos III a VI exige, a implementação integral das condições 
nos seguintes prazos:” (Destaque nosso). 
 
Nesse mesmo sentido dispõe o artigo 4º da Lei supramencionada, é 

exigido que o sujeito passivo cumpra integralmente as condições estabelecidas para 
ocorrer a extinção do crédito tributário: 

 
“Art. 4º A extinção de crédito tributário prevista nesta Lei fica condicionada, 
cumulativamente: 
 
I - a requerimento do interessado, que deve ser protocolizado: 
 
[...] 
 
II - ao atendimento das exigências estabelecidas nesta Lei, cuja 
verificação deve ser feita pela Superintendência de Administração 
Tributária - SAT - da Secretaria da Fazenda.” 
 
Assim, o contribuinte deveria ter realizado o pagamento do PROTEGE 

GOIÁS, nos termos da lei de convalidação, e requerido ao Superintendente da Receita 
Estadual a extinção do crédito tributário exigido neste auto de infração, para ser possível a 
convalidação do benefício fiscal utilizado irregularmente.   

 
Registre-se, por derradeiro, que o sujeito passivo ainda continua omisso 

do pagamento para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, 
conforme consulta ao banco de dados da SEFAZ-GO. 

 
Em relação ao sujeito passivo solidário Nelson Alves Isaias, cabe destacar 

que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já mencionado anteriormente, 
realizou saída de mercadoria com utilização indevida da redução de base de cálculo do 
ICMS, com isso deixou de se debitar e pagar o ICMS no valor de R$ 21.214,37. 

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 



O Contrato Social (fls. 6/8) revela que a pessoa jurídica autuada na época 
da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Nelson Alves Isaias. 
Assim, é incontroverso que esse dirigente concorreu para a prática da infração tributária 
em discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do 
art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
No caso em apreciação é incabível se cogitar da hipótese de mero 

inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, pois ocorreu a utilização de 
redução de base de cálculo do ICMS sem efetuar o pagamento para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, portanto, sem cumprir condição exigida 
para a fruição do referido benefício fiscal. Ocorreu utilização irregular de benefício fiscal e, 
consequentemente, omissão de pagamento do ICMS.  

 
O diretor, o gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado 

pode ser responsabilizado pelo crédito tributário não por ser sócio, quotista ou acionista da 
empresa, mas em decorrência de possuir poder de gerência e exercer a sua 
administração, por meio da qual comete abusos, excessos ou infrações à lei, estatuto ou 
contrato social. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa parte, nego-lhe 

provimento para rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário Nelson Alves Isaias, 
arguida pelo sujeito passivo. No mérito, fica inadmitido o recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, ficando mantida a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01572/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração, lavrado em 23 de setembro de 2011, 
reclama ICMS no valor original de R$ 466.786,93 (quatrocentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), referente ao período de 
01/05/2010 a 31/03/2011, em virtude de ter o sujeito passivo omitido o pagamento do 
ICMS pela comercialização de mercadorias não contempladas com o benefício pela não 
industrialização no estabelecimento do sujeito passivo, apurado em Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 17 a 20). 

 

Citados como infringidos os arts. 57 e 64 da Lei nº 11.651/91, art. 20, 
I, “a”, da Lei n° 13.591/00; arts. 7º e 23, do Decreto n° 5.265/00, art. 4º da Instrução 
Normativa n° 155/94-GSF e art. 1º da Instrução Normativa n° 885/07 – GSF, cláusula 
primeira, § 2º, e cláusula segunda, § 1º, do TARE nº 046/2010-GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, III, “c”, da Lei nº 11.651/91, c/ redação da Lei nº 12.806/95. 

 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 
TARE nº 046/2010-GSF (fls. 07 a 10), Ofício nº 408/10-SE/PRODUZIR (fls. 11), 
Notificação e atendimento (fls. 12 a 16), Auditoria do ICMS 
Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 17 a 20), tabelas complementares, (fls. 21 a 61 e 96 
a 117), bem como cópias do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 62 a 93 e 118 a 
200). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 208 a 209), 
alegando que o imposto fora apurado em conformidade com os preceitos legais, e de 
acordo com o incentivo do qual é beneficiário. Pede a improcedência do auto de infração.  

 
Junta aos autos requerimento de empresário (fls. 211) e extratos de 

DANFEs relativos as notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias e de entrada de 
mercadorias (fls. 212 a 862), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, conforme a Sentença nº 
471/12-JULP (fls. 865 a 868). 

 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 872 a 
873). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1400/2013 (fls. 880 a 884), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 889 a 892), alegando que houve falha no cálculo feito na auditoria, pois não 
foram deduzidas as devoluções de vendas, o que prejudicou a apuração correta dos 
índices. Aduz que a empresa é detentora dos benefícios do PRODUZIR, assim, resta 
evidente que os documentos fiscais foram devidamente emitidos o que comprova a saída 
da mercadoria do estabelecimento, o imposto tendo sido apurado em conformidade com 
os preceitos legais por ter a operação sido realizada de acordo com incentivo do qual a 
recorrente é beneficiaria. Pede a improcedência do auto da infração. 

 
Junta cópia do TARE nº 046/2010-GSF (fls. 897 a 900) e do Ofício nº 

408/10-SE/PRODUZIR (fls. 902), dentre outros documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 

prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 1400/2013 (fls. 880 a 884), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01573/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Mantida a decisão cameral 
que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique 
de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha em seu 
estabelecimento 20 micros com CPU, quando e conforme autorizados no layout pela 
Secretaria de Estado de Fazenda constam somente 16 máquinas ao todo, havendo 
inclusive discrepância quanto a sua distribuição no recito, tem, portanto, 4 computadores a 
mais em relação ao layout em situação fiscal irregular, portanto, deve, destarte, pagar a 
multa formal de R$ 4.681,71. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 69, parágrafo 
único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 232, inciso I e 233, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XIV, 
alínea “d”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/29. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 42/45, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 51/60, reiterando os argumentos expendidos anteriormente. Argui em 
preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, afirmando que o fisco deveria ter notificado o contribuinte a efetuar tal 
alteração ao constatar a existência dos microcomputadores com CPU. No mérito, limita-se 
a afirmar que a existência dos equipamentos não restou caracterizado que trouxe prejuízo 



ao fisco e que a utilização destes não importou em falta de recolhimento de imposto. 
Colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Pede, ao final, a nulidade da infração, 
caso contrário, pede a aplicação do disposto no § 8º do artigo 71 da Lei nº 11.651/91.  

Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 2052/2015, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 73/79), o sujeito passivo alega, 
em síntese, que a multa aplicada no auto de infração é confiscatória e desproporcional e 
contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, 
inconstitucional. Requer, assim, a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova”. 

Como se vê no Acórdão n° 2058/2015 (fls. 62/68), a Segunda 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, e no mérito, também por votação unânime, considerou procedente o 
auto de infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No caso vertente, a defesa, ao apresentar recuso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no inciso II do artigo 41 da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo o 
cumprimento das condições legais para cabimento do recurso para o Conselho Superior, 
já que não houve a demonstração de nenhuma das hipóteses inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado, devendo, portanto, o recurso interposto pelo contribuinte ser 
inadmitido.  

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01574/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no registro de entradas de 
mercadorias apurado pelo confronto entre os valores 
registrados nos livros fiscais próprios e os valores das entradas 
no banco de dados do microcomputador e multa formal de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o valor total da omissão apurada, 
bem como em relação às entradas com mercadorias sujeitas à 
substituição tributária pelas operações posteriores. Omissão no 
recolhimento do imposto. Inadmitido o recurso do sujeito 
passivo.  
 
O recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral 
unânime, em que a parte não observar a determinação do inciso 
II do art. 41 da Lei nº 16.469/2009, é liminarmente inadmitido na 
sessão de apreciação e julgamento do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão 
da Silva, Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis 
Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pela fiscalização neste processo descreve que 
o sujeito passivo omitiu entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 737.871,26, 
apurado pelo confronto entre os valores registrados nos livros fiscais próprios e os valores 
das entradas encontradas no banco de dados do microcomputador que o contribuinte 
utilizava para registrar suas operações reais copiado e autenticado conforme Termo de 
Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos e Declaração Recebido. Em 
consequência, o autuado deve recolher a multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre o valor total da omissão apurada, bem como, em relação às entradas com 
mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, o ICMS 
incidente sobre a base de cálculo de R$ 715.224,00, já acrescido do respectivo Índice de 
Lucro Bruto – ILB (50%), juntamente com a penalidade e acréscimos legais, consoante 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
A infração descrita no parágrafo anterior sintoniza com a indicação 

dos arts. 25, § 2º; 45, inciso XIII; e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 35 do Anexo 
VIII e art. 145 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 



A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VII, 
alínea “l” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE. 

 
Por força da previsão do art. 45, inciso XII do CTE, os sócios da 

pessoa jurídica são identificados para o polo passivo solidário da lide, fls. 06/07 
 
Os documentos de 03/235 instruem o trabalho fiscal. 
 
O Termo de Revelia, fls. 245, mostra o silêncio dos sujeitos passivo e 

solidários na primeira fase do contraditório do processo fiscal. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo e solidários impugna o 

lançamento do crédito tributário, fls. 252/273, a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 
Administrativo Tributário, que resultou a aprovação do Acórdão da III CJUL nº 1.909/2010, 
cuja ementa sintetiza: 

 
ICMS. Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por incompetência funcional 
das autoridades lançadoras. Ordem de Serviço incoerente com o 
período fiscalizado. Acolhida. Decisão não unânime.  
 
1 - A legalidade do ato administrativo se respalda na 
competência e no livre exercício da função de fiscalizar. 
Contudo, os procedimentos fiscais, expedidos sem a 
observância dos preceitos legais, são nulos porque e 
considerados atos praticados por autoridade administrativa 
incompetente ou impedida. (Art. 20, inciso I da Lei nº 
16.469/2009). 

 
A Representação Fazendária opôs o Recurso nº 237/10, fls. 314/317, 

para requerer a reforma da decisão cameral e o retorno do processo para julgamento na 
fase cameral, considerando que a nulidade acatada é inexistente. 

 
A empresa autuada, após as notificações legais, requer a 

manutenção da decisão recorrida. 
 
Posteriormente a recorrente fez juntar o Memorial, fls. 338/351, onde 

requer a declaração da prescrição intercorrente. 
 
Em sessão realizada no dia 21/02/17, fl. 353, o Conselho Superior, 

ao votar a questão, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de prescrição 
intercorrente, arguida pelo sujeito passivo. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
ausência de ordem de serviço, arguida pela autuada.  

 
No Acórdão nº 1337/2017, fls. 353/363, tem a seguinte ementa: 
 
PRELIMINARES. I - Nulidade do lançamento. Incompetência 
funcional. Rejeitada por unanimidade. II - Extinção do crédito 
tributário. Prescrição intercorrente. Rejeitada por maioria. III - 



Nulidade do lançamento. Ausência de Ordem de Serviço. 
Rejeitada por maioria. 
 
I – AFRE I tem plena competência para o lançamento, inclusive 
com realização de auditorias, de crédito tributário de 
contribuintes de pequeno porte. 
 
II – Não se aplica a prescrição intercorrente no processo 
administrativo fiscal, pois, encontrando-se pendentes de 
julgamento impugnações e/ou recursos não se encontra 
definitivamente constituído o crédito tributário, não havendo, 
portanto, o início do lapso prescricional da ação de cobrança. 
 
III – Ordem de serviço não confere competência à autoridade 
fiscal para a constituição de crédito tributário. Referida 
competência é atribuída pela lei (artigo 4 º, I e II, da lei n.º 
13.266/98). 

 
Os sujeitos passivos promoveram a juntada do Memorial de fls. 

371/380, insisti nas teses de nulidade por incompetência funcional e prescrição 
intercorrente, já resolvidas pelo Conselho Superior.  

 
Por meio do Acordão da II CJUL n°104/2018, a Segunda Câmara do 

CAT decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo, fls. 382/387. 

 
Às fls. 388/402, os sujeitos passivos opõem recurso para o Conselho 

Superior do Conselho Administrativo Tributário e fundamentam que é preciso atenção nas 
nulidades processuais tendo em vista a elaboração do trabalho fiscal, visto que foi 
executado em desacordo com a regra do art. 20, inciso I da Lei n° 16.494/09. Alegam que 
as autoridades lançadoras não têm competência para executar a tarefa funcional sem o 
suporte de ato expresso emanado da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia da 
Ordem de Serviço, que os autorizem a executar suas funções de fiscalizar o 
estabelecimento autuado. Cita-se que o autuante menciona a solidariedade do sócio da 
impugnante, ignorando o CTN, que tem normas próprias a respeito do instituto da 
solidariedade passiva (artigos 124 e 125 CTN), condição que torna o auto de infração, 
neste ponto, viciado por ausência de fundamentação jurídica.  

 
Afirmam ainda, que o autuado ficou por mais de seis anos esperando 

por uma decisão do Conselho, em razoada falta de movimentação dos autos por parte da 
administração. O que deve ser considerado uma incongruência, o contribuinte é autuado 
erroneamente e fica à mercê da vontade da administração por metade de uma década, a 
fim de ter seu problema solucionado o que motiva a arguição da prescrição intercorrente. 

 
Por fim, requerem prazo para que possam juntar a documentação do 

período em referência. Que seja declarada a prescrição intercorrente do processo, com 
isso a prescrição do credito tributário que fundamenta o auto de infração de n° 
401.090.160.0902. Caso não seja o entendimento, requerem a manutenção do acórdão, o   



qual reconheceu a nulidade "ab initio" do processo ou a declaração da improcedência do 
lançamento, fls. 405/421. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 
No auto de infração os auditores fiscais exigem o recolhimento do 

ICMS do sujeito passivo porque ele omitiu entradas de mercadorias, cujo valor está 
definido na peça de sustentação do crédito, o qual foi apurado pelo confronto entre os 
valores registrados nos livros fiscais próprios e os valores das entradas encontradas no 
banco de dados do microcomputador que o contribuinte utilizava para registrar suas 
operações reais copiado e autenticado conforme Termo de Copiagem e Autenticação de 
Arquivos Magnéticos e Declaração Recebido. Em consequência, o autuado deve recolher 
a multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da omissão apurada, 
bem como, em relação às entradas com mercadorias sujeitas à substituição tributária 
pelas operações posteriores, o ICMS incidente sobre a base de cálculo apurada, acrescida 
do Índice de Lucro Bruto – ILB (50%), junto com a penalidade e acréscimos legais, 
consoante demonstrativos e documentos anexos. 

 
A decisão cameral, aprovada no Acórdão da II CJUL nº 104/2018, 

definiu o lançamento com a decisão que compôs a ementa: 
 
PRELIMINARES. Nulidade do processo. Cerceamento do Direito 
de Defesa. Rejeitada. Exclusão dos solidários da lide. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação Principal. Aquisição de mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária sem nota fiscal, constatada 
por meio do comparativo entre o banco de dados do 
microcomputador da autuada e os registros nos livros fiscais. 
Omissão de pagamento do ICMS. Procedente. 
 
1. A falta de provas da ocorrência de vícios caracterizadores de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, impõe a rejeição dos pedidos de nulidade do 
lançamento;   
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Estando comprovado nos autos por meio do Contrato Social 
da empresa autuada, a condição de administradores dos sócios 
indicados como solidários, devem ser rejeitados os seus 
pedidos de exclusão da lide; 
 
4. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 



sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (Decreto nº 4.852/97, Anexo VIII, art. 
35); 
 
5. É lícito ao fisco exigir o ICMS relativo à diferença a maior 
entre as mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária constantes do banco de dados da empresa autuada e 
as constantes dos seus livros fiscais. 

 
O acolhimento da arguição de inadmissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior deste egrégio Conselho Administrativo Tributário 
formulada pelo Conselheiro Relator conta com o respaldo da previsão do art. 41, inciso II 
da Lei nº 16.469/2009, que transcrevo:  

  

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

[...] 

II - unânime:  

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica;  

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

§ 2º O recurso ao Conselho Superior pode ser contraditado pela parte contrária.  

§ 3º Se a divergência for parcial, o recurso deve restringir-se à matéria objeto de 
discordância. 

§ 4º Após verificação do cumprimento dos pressupostos básicos de admissibilidade 
previstos no caput, havendo pedido de diligência não admitido em decisão cameral, 
o Conselho Superior poderá determinar a realização desta se entender necessária 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


à solução da lide, devendo os autos do processo, após o cumprimento da 
diligência, retornar para nova apreciação de Câmara Julgadora. 

O recurso do contribuinte, oposto ao Conselho Superior, não atende 
à determinação da legalidade prescrita no artigo transcrito no parágrafo passado, motivo 
pelo qual eu o inadmito. 

 
Em face do exposto e por unanimidade de votos, decido acolher a 

arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
formulada pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01589/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. Acolhimento. Aplicação do § 11 do art. 
71 CTE. 
 
1. Não deve ser admitido o recurso que não preenche os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, 
quando tendo a decisão sido tomada por unanimidade de votos, 
o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso; 
 
2. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa 
seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da 
operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado 
o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: Se a 
penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o 
valor da multa fica limitado ao valor do imposto. (art. 71, § 11, I, 
CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, apresentada pelo 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não está em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e,  de ofício efetuar a aplicação do limitador 
previsto nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
consignou nas primeiras vias das notas fiscais relacionadas em planilha anexa, valores 
diferentes dos preenchidos nas vias fixas das mesmas, tendo registrado no Livro de 
Saídas pelo menor valor, conforme via dos documentos fiscais e cópias das folhas dos 
Livros Registro de Saídas. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as 
cominações legais, calculado sobre a diferença constatada. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
67, inciso VII, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 147, § 3º e 155, inciso VII, 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 



Foi nomeado como sujeito passivo solidário: RICARDO DURANTE 
DE SOUZA, na condição de sócio-administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 210/219. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 232/234, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls. 239/249, onde em preliminar levanta a exclusão do solidário da lide, por 
se encontrar a empresa em plena atividade e a responsabilidade ser apenas de maneira 
subsidiária. Contesta a multa aplicada, alega ter efeito confiscatório. Alega, também, a 
existência de conflito de normas, artigo 71, inciso XII, alínea ‘a” e artigo 102, da 
Constituição do Estado de Goiás. Em seus pedidos requer a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e aplicação de multa nos moldes do entendimento do STF. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 976/2012, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 267/277), os sujeitos passivos 
reiteram os argumentos expendidos anteriormente. Em preliminar levanta a exclusão do 
solidário da lide, por se encontrar a empresa em plena atividade e a responsabilidade ser 
apenas de maneira subsidiária. Contesta a multa aplicada, alega ter efeito confiscatório. 
Alega, também, a existência de conflito de normas, artigo 71, inciso XII, alínea ‘a” e artigo 
102, da Constituição do Estado de Goiás. Em seus pedidos requer a nulidade por 
insegurança na determinação da infração e aplicação de multa nos moldes do 
entendimento do STF. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 



a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Como se vê no Acórdão n° 976/2012 (fls. 251/262), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de exclusão do 
solidário da lide, e no mérito, também por votação unânime, considerou procedente o auto 
de infração. 

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

A Câmara julgadora teve entendimento unânime em todos os 
aspectos da matéria em discussão e o interessado não conseguiu demonstrar a 
ocorrência de nenhuma das hipóteses enumeradas no dispositivo legal acima 
mencionado, uma vez que, unânime a decisão cameral recorrida, não se fez prova da 
existência de decisão divergente nem de contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária nem de julgamento contrário à prova constante dos autos do processo 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Assim, considerando que a decisão cameral foi exarada por 
unanimidade de votos, com a manutenção da decisão singular pela procedência integral 
do auto de infração, entendo ser cabível no caso em comento a aplicação do artigo 71, § 
11, inciso I, do Código Tributário Estadual no que tange a multa aplicável. Vejamos:  



Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 

 

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, e de ofício efetuo a aplicação do limitador previsto nos termos do artigo 71, § 11, 
inciso I, do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01605/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares. Recurso de decisão cameral 
unânime interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Unânime. Reinclusão de solidários na lide. 
Acolhimento. Maioria.  
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II, da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Paulo Diniz, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino 
de Brito. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários JOMAR JOSÉ 
BORGES DE SOUZA e DIMAS TAVARES PEREIRA MENDONÇA. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Paulo Diniz, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em epígrafe, 
omitiu o recolhimento do ICMS, conforme descrito na exordial, em razão de escrituração 
indevida de valores, a título de crédito oriundos de notas fiscais sem comprovação da 
existência da operação e outros créditos supostamente autorizados pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, de conformidade com Auditoria Básica do ICMS e 
documentos acostados ao processo com escopo de instruí-lo em sua fase cognitiva.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3º, I, 64, 165 e 180 da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 494, § 1º do Decreto 



4.852/97 e propôs a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" desta mesma 
Lei, com redação da lei 17.917/2012. 

 
Identificados às fls. 5/6 os solidários Dimas Tavares Pereira Mendonça e 

Jomar José Borges de Souza, nas condições de sócio administrador e administrador, 
respectivamente, nos termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE e procuração anexa 
às fls. 07/09.  

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

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – descritivo 
Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Procuração, Carteira de Identidade Profissional do CRC, Auditoria Básica do 
ICMS, extratos das NF-e’s, extratos do débito do imposto, Comparativo EFD x SARE, 
extratos dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações Próprias, relação de 
Notas Fiscais de Entradas por CNPJ, Registros Fiscais da Apuração do ICMS Operações 
Próprias, Recibo de Mensagem, Notificações Fiscais, resposta à Notificação Fiscal nº 
3232/2014, 9ª Alteração Contratual da autuada, requerimento ao Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás de compensação de débito de ICMS com crédito oriundo do Título de 
Obrigações da Dívida Pública Flutuante do Estado de Goiás, Série “A”, de nº 0076399, 
Consulta de Histórico de Contribuinte Pessoa Jurídica, CD-R (fls. 03/181). 

 
O sujeito passivo principal e os solidários foram intimados a pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância às fls. 183/188. 
 
Os sujeitos passivos impugnaram o feito, com uma única peça impugnatória 

(fls. 191/197) pedindo a exclusão dos solidários desta lide nos termos do artigo 135, III do 
CTN, do Parecer nº 08/09-SAT e de várias decisões de tribunais superiores acerca desta 
matéria, cujas ementas transcreveu à guisa de prova defensória. 

Em relação ao mérito, alegou direito à compensação deste débito com o seu 
crédito decorrente do Título de Obrigações da Dívida Pública Flutuante do Estado de 
Goiás, Série “A”, de nº 0076399 de fls. 175/177, pugnando, ao final, pela exclusão dos 
solidários e pela compensação em questão. 

 
Conforme Sentença N° 2757/2014 – JULP (fls. 206/207) o julgador singular 

decidiu pela manutenção dos solidários nesta lide e procedência do auto de infração, sob 
os fundamentos de que a corresponsabilidade dos sócios administradores está prevista no 
artigo 124 do CTN e que a compensação pretendida não pode ser acolhida, pois não há 
manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás acerca da referida compensação 
deste débito de ICMS com o crédito constante do Título de Obrigações da Dívida Pública 
Flutuante do Estado de Goiás, Série “A”, de nº 0076399. 

 
Os autuados foram intimados desta Sentença às fls. 208/216, tendo sido 

lavrado Termo de Perempção dos solidários à fl. 217. 
Já o polo passivo, em grau de recurso voluntário, reafirmou as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, pugnando pela compensação e pela exclusão dos 
solidários desta lide (fls. 220/242).  

 
Conforme Acórdão da Primeira Câmara Temporária do Conselho 

Administrativo tributário N° 882/2015 (fls. 245/249), esta decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários Dimas Tavares Pereira Mendonça e Jomar 
José Borges de Souza, arguida pela autuada, conforme decisões judiciais excludentes.  

Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, decidiu conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a Sentença singular que considerou procedente o 



auto de infração, sob o fundamento de que a compensação pretendida pelo autuado não 
atende os pressupostos dos artigos 166 da Lei 11.651/91 – CTE e 494 do Decreto 
4.852/97 – RCTE. 

 
Conforme Recurso ao Conselho Pleno N° 085/2015 (fls. 251/252) a Fazenda 

Pública recorreu, alegando que os sujeitos passivos solidários, na qualidade de 
administradores, concorreram para a pratica da infração tributaria, tendo 
corresponsabilidades pelo adimplemento do redito tributário.  

Sustentou que há, portanto, interesse da Fazenda Pública na reinclusão dos 
solidários nesta lide, visto que havendo necessidade de redirecionamento da ação 
executiva por ausência ou insuficiência de bens da pessoa jurídica, ante a presunção de 
liquidez e certeza de que goza a Certidão de Dívida ativa – CDA, a cobrança poderá ser 
feita aos solidários. 

 Se o administrador não tiver sido incluído na CDA, a inversão do ônus da 
prova em favor do Erário não será cabível.  

 
Afirmou, quanto ao mérito, que a decisão cameral não merece reparo, 

pedindo que seja reformada em parte a decisão cameral, para reincluir nesta lide os 
solidários Dimas Tavares Pereira Mendonça e Jomar José Borges de Souza. 

 
Intimados às fls. 263/267, apenas a empresa autuada apresentou Recurso 

ao antigo Conselho Pleno (fls. 269/283), representada por patrono legalmente constituído 
(m.j à fl. 284), pugnando pela manutenção do Acórdão quanto à exclusão dos solidários 
desta lide e que tem direito à compensação do valor constante do precatório vencido e 
não pago que lhe pertence, o qual foi adquirido por escritura pública de cessão de 
créditos, conforme § 14° do artigo 100 da Constituição Federal.  

Ao final, pediu a exclusão do sócio do polo passivo e a reforma do Acórdão 
para acolher o seu direito à compensação deste débito com o seu crédito decorrente do 
Título de Obrigações da Dívida Pública Flutuante do Estado de Goiás, Série “A”, de nº 
0076399 de fls. 175/177. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Acolho a preliminar de reinclusão dos solidários nesta lide, arguida pela 
Fazenda Pública, considerando que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de 
seus dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS 
referida no auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou 
determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade destes 
que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações 
tributárias. 

Consta na Cláusula quarta da 9ª Alteração e Consolidação de Contrato 
Social (fls. 198/202), que a administração da sociedade, na época do fato gerador, era 
exercida pelos sócios ora reincluídos nesta lide.  

Portanto, correta a indicação dos sujeitos passivos solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
[...] 



 
XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 

ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis 

 
[...] ” 

 
Outrossim, o Código Tributário Nacional (CNT) afirma que são solidariamente 

obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem." 

 
Neste sentido, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 124, inciso I), 

o legislador estadual atribuiu responsabilidade solidária aos gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica com o contribuinte em face dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, conforme se depreende do 
comando inserto no artigo 45, XII do CTE já referenciado.  

 
Reincluo, portanto, os solidários identificados nas fls. 05/06 nesta lide, 

devendo os mesmos continuarem a responder solidariamente pela exigência fiscal contida 
na exordial. 

 
Quanto ao mérito, em face da ausência, neste processo, dos requisitos 

legalmente exigidos para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a 
inadmissibilidade do presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto ao mérito e não estando comprovada divergência jurisprudencial, 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova 
inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo 
transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha tratado 
de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 
 



Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-
lhe provimento para reincluir os solidários nesta lide.  

Quanto ao recurso voluntário o inadmito liminarmente, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01615/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. Limitação da penalidade. 
Acolhimento. Maioria. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Havendo superveniência de limitação da penalidade, esta 
deve ser considerada a favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, apresentada pelo 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não está em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e João Divino de 
Brito.  E, por maioria de votos, acatar a arguição de ofício, feita pelo Conselheiro Relator 
para efetuar a aplicação do limitador previsto nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Gerluce Castanheira Silva Padua e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Discorre a inicial que o sujeito passivo consignou nas primeiras vias das 
notas fiscais, entre o período de 01/07/07 e 31/12/07, valores diferentes dos que 
constavam das suas vias fixas (bloco), tendo havido o registro nos livros fiscais pelo valor 
menor.  

O Fisco exige o valor original de ICMS de R$ 27.252,96 (vinte e sete mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), com fundamento nos artigos 
64 da Lei 11.651/91 - CTE, 147, § 3º do Decreto 4.852/97 - RCTE e 10 da Resolução 
CGSN º 10/07. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo o Sr. RICARDO DUARTE DE SOUZA, nos 

termos do art. 45, XII do CTE, na condição de sócio administrador da empresa. 
 

A Autoridade fiscal juntou, às fls. 5 e seguintes dos autos, demonstrativos 
intitulados “Demonstrativo da omissão de receita através da utilização de “calçamento” de 



notas fiscais – agosto a dezembro de 2007, individualizados para cada mês em que se 
apurou a omissão, acompanhados de documentos comprobatórios da infração. 

Em nota explicativa que compõe o presente trabalho fiscal, os autuantes 
asseveraram que: 

1) os procedimentos fiscais foram deflagrados em virtude de denúncias que 
apontavam para irregularidades em vendas para órgãos Públicos, em procedimentos 
licitatórios; 

2) as diligências efetuadas foram no sentido de se comprovar as 
divergências existentes entre as notas fiscais que foram registradas e as primeiras vias 
respectivas, na posse dos destinatários; 

3) Por meio do sítio governamental “Portal da Transparência”, foram 
identificadas várias operações entre o sujeito passivo e órgãos Públicos; 

4) Entre dezembro de 2005 e junho de 2007, o sujeito passivo esteve 
enquadrado no regime tributário aplicável à microempresa; de julho de 2007 em diante, 
passou a ser optante do Simples Nacional; 

5) foram utilizadas as alíquotas aplicáveis a cada período (apuração normal e 
microempresa); 

6) Através do “simulador do PGDAS”, disponível no sítio da Receita Federal, 
as receitas omitidas foram adicionadas aos valores informados originariamente pelo 
sujeito passivo no escopo de se auferir a diferença de ICMS a ser recolhida, valor este 
informado no documento intitulado “extrato do Simples Nacional” anexado aos autos. 

As vias fixas que constam dos autos foram apreendidas com a lavratura do 
Termo de Apreensão nº 1100114567-2. 

Foram juntadas respostas a ofícios expedidos pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a destinatários localizados em outras unidades da Federação, 
cujo escopo era aferir o real valor constante nas primeiras vias que para lá seguiram com 
as respectivas mercadorias. 

Devidamente intimados acerca do conteúdo deste lançamento, o sujeito 
passivo principal e seu solidário compareceram aos autos em sede singular, mediante 
peça conjunta, alegando, em suma, o seguinte: 

1) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

2) Inconstitucionalidade do art. 71, XII “a” do CTE em face do art. 102, IV 
da Constituição do Estado de Goiás; 

3) Exclusão do sujeito passivo solidário; 

4) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

O Julgado monocrático promove a análise de todas as questões volvidas e 
conclui, ao final, pela manutenção da solidariedade e, no mérito, pela procedência do 
lançamento, sob o fundamento de que o mérito deste lançamento não foi contestado, que 
a alegação de que a multa é confiscatória é inválida, pois os artigos 102, IV da 
Constituição Estadual e 150, IV da Federal restringe o confisco ao tributo e não à sanção, 
estando seu amparo legal e de outros acréscimos nos artigos 167, 168, 170 e 171 do 
CTE, não cabendo a este Conselho Administrativo Tributário contestá-los, nos termos do 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

Não resignados com a decisão singular, o autuado e o solidário retornaram 
aos autos, recorrendo com as argumentações seguintes: 



1) Insegurança na determinação da infração, tendo em vista a diferença 
etimológica entre notas fiscais “calçadas” e notas fiscais “paralelas”, que não teria sido 
observada pela Autoridade Fiscal, consoante histórico do auto de infração e o 
demonstrativo de fl. 20 destes autos; 

2) Exclusão do sujeito passivo solidário, em razão do art. 135 do CTN; 

3) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

4) Inconstitucionalidade do art. 71, XII “a” do CTE em face do art. 102, IV 
da Constituição do Estado de Goiás; 

5) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

No julgamento em Segunda Instância, a Terceira Câmara Julgadora decidiu, 
por unanimidade de votos, pela rejeição:  

I) da preliminar de insegurança na determinação da infração, por estar o 
lançamento em conformidade com o exigido pelo artigo 142 do CTN; 

II) da exclusão do solidário desta lide, em razão de que este concorreu 
para a prática da infração por que tinha interesse em seu resultado; 

III) da arguição de que a multa proposta seria confiscatória, devendo ser 
reduzida para 30% do tributo exigido, por vedação imposta pelo artigo 
6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

Quanto ao mérito, também por votação unânime, decidiu pela procedência 
da inicial, por estar devidamente comprovada a infração imputada à autuada, a qual 
infringiu o disposto no artigo 155, VII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Intimados às fls. 255/256, via de sua advogada, a qual recorreu ao antigo 
Conselho Pleno, reiterando arguições de: 

a) Exclusão do solidário desta lide, com amparo no artigo 135, III do CTN e 
em decisão do STJ; 

b) Multa confiscatória, devendo ser reduzida a 30% do valor do imposto. 

É o relatório. 

 
V O T O 

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 

para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

Destarte, considerando que o Acórdão nº 973/2012 (fls. 243/254) é 
decorrente de votação cameral unânime, cuja decisão está externada na Certidão que ora 
transcrevo, julgo inadmissível este recurso. 

 “Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 
sessão hoje realizada, a Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, bem como, o pedido de exclusão do solidário da lide, arguida pelo mesmo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e José 
Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Carlos Andrade Silveira e José Luiz Rosa. ” 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

Entretanto, consideramos aplicável a este caso o disposto no § 11 do artigo 
71 da Lei 11.651/91 - CTE, que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

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

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio 
da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser 
observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - 

vigência: 16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa 
fica limitado ao valor do imposto; 

....................................................................................................................................; “ 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


Desta forma, a multa proposta deve ser adequada à nova legislação acima 
transcrita, a qual retroage para beneficiar a autuada consoante artigo 106, II, “c” do CTN, 
que dispõe: 

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

...................................................................................................................................................;  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

...................................................................................................................................................; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da 
sua prática. ” 

Tal legislação é decorrente do princípio da razoabilidade que rege o serviço 
público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
ocorreria se mantida a penalidade proposta pelos autuantes.  

Portanto, entendo que o limitador previsto no artigo 71 da Lei 11.651/91 deve 
ser aplicado a favor do sujeito passivo também em obediência ao princípio da menor 
onerosidade à parte, proveniente da jurisprudência civil. 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, porém aplico o limitador 
previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, acima transcrito. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01628/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão majoritária. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II da Lei nº 
16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pela Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Pádua, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Elias Alves dos Santos. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, “Nas folhas de número 1152 do 
Processo de Arrolamento Comum de número 200602102400, consta o comprovante de 
Depósito Judicial no valor de R$ 157.868,66 na data de 24/03/2010, como quitação do 
ITCD referente ao espólio de Otavio Lage de Siqueira, óbito em 14/07/2006, quanto aos 
50% do monte-mor que couberam aos cinco herdeiros. Porém a Fazenda Pública apurou 
diferença positiva a favor do Estado, contudo, o depósito judicial do ITCD fora realizado a 
menor. Fica a herdeira Sílvia Regina Fontoura de Siqueira obrigada a pagar a diferença 
positiva referente a parte que lhe coube e demais acréscimos legais, conforme notas 
explicativas, notificações e documentação comprobatória. 

Obs. : provas documentais encontram-se anexas ao auto de infração numero 
3 0351020 413 92 juntamente com a mídia das imagens do processo” (Sic) 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/37. 
 
A autuada foi intimada do lançamento nas fls. 41/42. 
 
Pela Sentença de nº 1745/2011 – JULP (fls. 128/131), o julgador singular 

decidiu pela Nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos nas fls. 132/137, apresentando 

Recurso à Câmara Julgadora nº 185/2011 – GERF/SR, pugnando pela reforma da decisão 
singular para reapreciação do lançamento. 



 
A autuada foi novamente intimada, desta feita para contraditar o recurso 

fazendários (fls. 139/140) e o fez, reafirmando não haver a diferença de avaliação do 
espólio alegado pelo fisco. 

 
Mediante o Acórdão nº 1132/2012 (fls. 155/160), a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu por conhecer o recurso de ofício, negar-lhe 
provimento para confirmar a Sentença singular que considerou nulo o auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa.  

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho Superior (fl. 

161) e compareceu aos autos (fls. 162/168), apresentando o Recurso ao Conselho 
Superior nº 319/2012 – GERF/SR, alegando que o conteúdo do aresto cameral prolatado é 
fruto de análise equivocada dos elementos probatórios que instruem o procedimento fiscal, 
culminando em decisão proferida ao arrepio da lei, razão pela qual pugnou pela reforma 
do aludido Acórdão cameral, para que prevaleça no caso em tela o teor do voto vencido, 
proferido no sentido de afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
determinando, consequentemente, o retorno do presente feito à instância monocrática 
para a apreciação de toda a matéria.  

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ao recurso fazendário 

(fls. 170/171) e o contraditou, pugnando pela manutenção da decisão cameral sob o 
argumento de que a exigência fiscal não deve prosperar, pois o lançamento está confuso, 
tanto quanto à sua motivação fática, quanto à sua fundamentação legal, estando evidentes 
a insegurança na determinação da infração e o cerceamento ao direito de defesa ao se 
utilizar critério diferente do previsto no artigo 377, § 7º do RCTE, incorrendo no motivo de 
nulidade previsto no final do § 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, transcrevendo 
excertos de juristas e de jurisprudência à guisa de amparo a seus argumentos, pedindo a 
manutenção da sentença "a quo" e do Acórdão ora recorrido, anexando 
substabelecimento procuratório e fotocópia das Carteiras da OAB (fls. 183/185). 

Conforme o Acórdão nº 860/2013 (fls. 197/211), o Conselho Administrativo 
Tributário decidiu por conhecer o recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral que confirmou a Sentença singular 
que anulou o auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos retornarem à instância "a quo" para 
apreciação das demais matérias alegadas.   

 
O sujeito passivo foi intimado, via do seu advogado, a tomar conhecimento 

do Acordão nº 860/2013 para, querendo, manifestar-se (fls. 212) e não se manifestou. 
 
Retornando a julgamento em Primeira Instância, pelo Despacho nº 819/2013 

– JULP (fls. 214/218), o julgador singular determinou a realização de diligencia, 
encaminhando os autos à Coordenação do ITCD para proceder revisão fiscal, visando 
atender ao previsto no artigo 377 do Decreto 4.852/97 – RCTE, bem como verificar se há 
duplicidade de lançamento, conforme alegado pelo autuado. 

 
Em resposta, foi apresentado o relatório diligencial (fls. 219/224), através do 

qual o revisor ratificou a base de cálculo original do ITCD ora reclamado, afirmando que ao 
atenderem às notificações para apresentação de documentos para a revisão solicitada 
pelo julgador singular, o patrono do autuado concordou com o valor do balanço 
Patrimonial Ajustado feito pelos autuantes, conforme trecho desta manifestação transcrita 
às fls. 228/229; que não houve inclusão de valores a título de aviamento, pois no valor de 
cada ação da Planagri S/A. já está incluso o valor patrimonial das empresas Goiás Carne 



e Jalles Machado; que foi obedecido o disposto no artigo 377 do RCTE, pois o Balanço 
Patrimonial Ajustado, aceito pelo patrono do autuado, foi elaborado em seguida à 
Declaração do ITCD de 18/07/2006; quanto à alegada duplicidade de lançamento, afirmou 
inexistir, pois este auto de infração exige ITCD incidente no valor patrimonial excedente ao 
declarado no processo de Arrolamento Sumário nº 200602102400, enquanto os demais 
lançamentos se referem a outros fatos geradores de ITCD; reafirmou, ao final, a base de 
cálculo do tributo reclamado nestes autos, sob o argumento técnico de que o Balanço 
Patrimonial Ajustado foi elaborado com a observância dos princípios contábeis da 
Legislação Contábil Brasileira, da legislação Tributária Estadual, da Lei das Sociedades 
por Ações, do Código Civil Brasileiro, da doutrina e da jurisprudência, anexando 
documentos comprobatórios destas afirmações nas fls. 225/229. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho nº 

819/2013 – JULP e do resultado da diligência de fls. 214/224 para, querendo manifestar-
se (fls. 231/232). 

 
O sujeito passivo contestou a revisão (fls. 235/245), reiterando os 

argumentos usados no primeiro comparecimento em Primeira Instância, de que; 
 
a) Não houve distribuição de lucro; 
b) Revisão em autos de infração correlatos reduziu drasticamente a 

avaliação patrimonial de R$ 637.069.628,00 para R$ 123.370.012,99 em razão de critério 
equivocado de avaliação; 

c) Duplicidade de lançamentos, pois há autos de infração correlatos 
exigindo ITCD em decorrência da doação em vida de ações da holding Planagri S/A e 
sobre o lucro de tais ações, pois se o lucro não foi distribuído na época do óbito, integra o 
valor destas ações; 

d) O estoque de gado foi majorado indevidamente com inclusão de 180 
cabeças, ao se considerar que a nota fiscal nº 040100 de compra de 180 doses de vacinas 
seria para reses não inventariadas; 

e) O valor do gado também foi majorado indevidamente com a inclusão 
da importância constante da nota fiscal de complemento de preço nº 299, emitida 4 meses 
após o óbito, utilizando, portanto, fato ocorrido posteriormente ao falecimento; 

f) Que a meação da Sra. Marilda Fontoura de Siqueira não deveria 
integrar esta base de cálculo, posto que não houve renúncia ao usufruto das ações por ela 
doadas aos seus filhos, o que reduziria em pelo menos 50% o valor desta base de cálculo; 

g) Que o mútuo passivo, cuja mutuante é a empresa do mesmo grupo 
econômico Fontoura e Siqueira Ltda. está registrado na contabilidade desta, não havendo 
comprovante de transferência por não envolver movimentação bancária, sendo necessária 
a verificação dos documentos e da escrituração por revisor do trabalho fiscal, de modo a 
convalidar este valor de dívida arrolada no processo de inventário. 

 
Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. 
 
Pela Sentença de nº 2693/2015 – JULP (fls. 250/272), o julgador singular 

decidiu pela Procedência do auto de infração sob o fundamento de que as provas, os 
demonstrativos e a revisão constante dos autos atestam a validade deste lançamento.  

 
O sujeito passivo foi intimado desta Sentença, via de seu advogado, para 

pagar ou recorrer à Segunda Instância (fls. 273/275) e recorreu, reiterando, na essência, 
as alegações defensórias anteriores pugnando, ao final, pela nulidade da Sentença 
recorrida, com o julgamento pela improcedência deste auto de infração. 

 



Mediante o Acórdão nº 1673/2016 (fls. 292/308), a Quarta Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu por conhecer o Recurso Voluntário, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração no valor proposto na inicial, a 
ser acrescido das cominações legais, rejeitando, em consequência, a arguição de nulidade 
por insegurança na determinação da infração suscitada pelo patrono do autuado, bem 
como o seu pedido de nova revisão.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho Superior, nas 

fls. 309/311, tendo o representante do sujeito passivo comparecido aos autos nas fls. 
313/324, apresentando Recurso ao Conselho Superior, defendendo que não foram 
suprimidas as nulidades do antigo auto de infração, merecendo a presente repactuação a 
mesma sorte, haja vista permanecer a insegurança na determinação da infração em 
decorrência da iliquidez e incerteza do crédito tributário. Portanto, o suposto crédito 
tributário continua a não gozar dos atributos de liquidez e certeza, já que a sentença 
objurgada e o acordão cameral recorrido não superaram os argumentos da impugnação 
que demostram a sobrevalorização patrimonial e desconsideração de dívidas do espólio 
pela fiscalização.  

Aduz que a acusação fiscal alega que o presente crédito tributário decorreria 
de gado a partilhar a partir da emissão da nota fiscal complementar nº 299 em 03/11/2006, 
após quase 4 meses do óbito do de cujus, utilizando, portanto, fato gerador posterior. A 
fiscalização incluiu na base de cálculo 180 cabeças de gado a partir da nota fiscal 040100, 
referente à compra de 180 vacinas, emitida quase 3 meses antes da morte do 
inventariado. É incontestável que tal nota fiscal não serve de prova para demostrar a 
existência de estoque de gado para fins de aferição da base de cálculo do ITCD.   

 Arguiu que das inverdades alegadas pela fiscalização no relatório diligencial 
nº 0074/2014 – CITCD, acatadas pela Sentença de primeiro grau e pelo Acordão cameral 
recorridos, não houve distribuição dos lucros e a fiscalização utilizou critério equivocado 
na apuração da base de cálculo do imposto, já que o de cujus veio a óbito em 14/07/2006 
e foi utilizado lucro auferido proporcionalmente aos dias de vida do de cujus naquele ano 
pela Holding Planagri S/A. Portanto, insistir na exigência do ITCD sobre 100% do 
patrimônio líquido da Holding, significa que a fiscalização estaria cobrando imposto de 
transmissão dos herdeiros para eles mesmos, em decorrência da morte do pai, o que 
nunca poderia ter sido chancelado pela Sentença de primeira instância e pelo Acordão 
cameral.  

Asseverou que a própria fiscalização nos autos de infração 3035095590780, 
3035096217226, 3035095673350, 3035095244440, 3035095913954 já havia retificado 
aqueles autos de infração em reautuação, reduzindo drasticamente a avaliação 
patrimonial da Holding Planagri S/A de R$637.069.628,00 para R$123.370.012,99.  

Portanto, assim como naqueles autos de infração, há de ser reduzido 
drasticamente o valor de avaliação do patrimônio líquido para R$123.370.012,99 
reduzindo assim, a base de cálculo e consequentemente o valor da exação do ITCD, pois 
sendo o lucro parte integrante e indissociável do valor da ação ou quota, patente que a 
redução aplicada ao valor da ação, também reflete inexoravelmente no valor do lucro não 
distribuído à época do óbito.  

Assim, não há que se falar em diferença positiva entre o valor reconhecido 
no Inventário e a avaliação fazendária com base no lucro acumulado, se este nunca foi 
distribuído e se a meeira renunciou em vida ao usufruto da ação.  

Por fim, pediu o julgamento de total provimento do Recurso para o Conselho 
Superior para decretar a nulidade do auto de infração ou, no mérito, seja dado provimento 
ao seu recurso para que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração.  

 
É o relatório. 

 



V O T O 
 

Face à ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos para 
admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

 

Destarte, considerando que a decisão cameral que sustenta o Acórdão nº 
1673/2016 (fls. 293/308) foi tomada por unanimidade de votos dos Conselheiros 
participantes, julgo inadmissível este recurso. 

 
Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos requisitos 

acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na decisão 
recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, mantendo o Acórdão 
recorrido. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01629/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. Limitação da penalidade. 
Acolhimento. Unânime. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Havendo superveniência de limitação da penalidade, esta 
deve ser considerada a favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, apresentada pelo 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não está em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e João Divino de 
Brito.  E, por maioria de votos, acatar a arguição de ofício, feita pelo Conselheiro Relator 
para efetuar a aplicação do limitador previsto nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva, Gerluce Castanheira Silva Padua e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Discorre a inicial que o sujeito passivo consignou nas primeiras vias das 
notas fiscais, em 2008, valores diferentes dos que constavam das suas vias fixas (bloco), 
tendo havido o registro nos livros fiscais pelo valor menor.  

O Fisco exige o valor original de ICMS de R$ 89.639,90 (oitenta e nove mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos), com fundamento nos artigos 64 da 
Lei 11.651/91 - CTE, 147, § 3º do Decreto 4.852/97 - RCTE e 10 da Resolução CGSN º 
10/07. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo o Sr. RICARDO DUARTE DE SOUZA, nos 

termos do art. 45, XII do CTE, na condição de sócio administrador da empresa. 
 

A Autoridade fiscal juntou, às fls. 5 e seguintes dos autos, demonstrativos 
intitulados “Demonstrativo da omissão de receita através da utilização de “calçamento” de 



notas fiscais – janeiro a dezembro de 2008, individualizados para cada mês em que se 
apurou a omissão, acompanhados de documentos comprobatórios da infração. 

Em nota explicativa que compõe o presente trabalho fiscal, os autuantes 
asseveraram que: 

1) os procedimentos fiscais foram deflagrados em virtude de denúncias que 
apontavam para irregularidades em vendas para órgãos Públicos, em procedimentos 
licitatórios; 

2) as diligências efetuadas foram no sentido de se comprovar as 
divergências existentes entre as notas fiscais que foram registradas e as primeiras vias 
respectivas, na posse dos destinatários; 

3) Por meio do sítio governamental “Portal da Transparência”, foram 
identificadas várias operações entre o sujeito passivo e órgãos Públicos; 

4) Entre dezembro de 2005 e junho de 2007, o sujeito passivo esteve 
enquadrado no regime tributário aplicável à microempresa; de julho de 2007 em diante, 
passou a ser optante do Simples Nacional; 

5) foram utilizadas as alíquotas aplicáveis a cada período (apuração normal e 
microempresa); 

6) Através do “simulador do PGDAS”, disponível no sítio da Receita Federal, 
as receitas omitidas foram adicionadas aos valores informados originariamente pelo 
sujeito passivo no escopo de se auferir a diferença de ICMS a ser recolhida, valor este 
informado no documento intitulado “extrato do Simples Nacional” anexado aos autos. 

As vias fixas que constam dos autos foram apreendidas com a lavratura do 
Termo de Apreensão nº 1100114567-2. 

Foram juntadas respostas a ofícios expedidos pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a destinatários localizados em outras unidades da Federação, 
cujo escopo era aferir o real valor constante nas primeiras vias que para lá seguiram com 
as respectivas mercadorias. 

Devidamente intimados acerca do conteúdo deste lançamento, o sujeito 
passivo principal e seu solidário compareceram aos autos em sede singular, mediante 
peça conjunta, alegando, em suma, o seguinte: 

1) Insegurança na determinação da infração, tendo em vista a diferença 
etimológica entre notas fiscais “calçadas” e notas fiscais “paralelas”, que não teria sido 
observada pela Autoridade Fiscal, consoante histórico do auto de infração e o 
demonstrativo de fl. 20 destes autos; 

2) Exclusão do sujeito passivo solidário; 

3) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

4) Inconstitucionalidade do art. 71, XII “a” do CTE em face do art. 102, IV 
da Constituição do Estado de Goiás; 

5) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

A Julgadora monocrática promoveu a análise de todas as questões volvidas 
e concluiu, ao final, pela manutenção da solidariedade e, no mérito, pela procedência do 
lançamento, sob o fundamento de que o sócio administrador é o corresponsável pelo 
descumprimento de obrigações tributária a serem cumpridas pela autuada, nos termos do 
artigo 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE, rejeitou a insegurança, pois não há o erro na fl. 20 
destes autos, alegado pela defesa e, quanto ao mérito deste lançamento, não foi 



contestado, sendo que a acusação fiscal está amparada na tipificação legal constante do 
auto de infração, enquanto os autuados não apresentaram provas que invalidassem este 
lançamento. 

Não resignados com a decisão singular, o autuado e o solidário retornaram 
aos autos, reiterando as seguintes argumentações: 

1) Exclusão do sujeito passivo solidário, em razão do art. 135 do CTN; 

2) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

3) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

 

No julgamento em Segunda Instância, a Terceira Câmara Julgadora decidiu, 
por unanimidade de votos, pela rejeição:  

I) da exclusão do solidário desta lide, em razão de que este concorreu 
para a prática da infração por que tinha interesse em seu resultado; 

II) da arguição meritória de que a multa proposta seria confiscatória, 
devendo ser reduzida para 30% do tributo exigido, por vedação 
imposta pelo artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

Quanto ao mérito, também por votação unânime, decidiu pela procedência 
da inicial, por estar devidamente comprovada a infração imputada à autuada, a qual 
infringiu o disposto no artigo 155, VII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Intimados via de seu advogado, o qual recorreu ao antigo Conselho Pleno, 
reiterando, mais uma vez, as arguições de: 

a) Exclusão do solidário desta lide, com amparo no artigo 135, III do CTN e 
em decisão do STJ; 

b) Multa confiscatória, devendo ser reduzida a 30% do valor do imposto, 
conforme decisões de tribunais superiores, cujos excertos transcreveu à 
guisa de sustentar este pleito. 

 

É o relatório. 

 
V O T O 

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 

para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
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b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

Destarte, considerando que o Acórdão nº 974/2012 (fls. 409/419) é 
decorrente de votação cameral unânime, julgo inadmissível este recurso. 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

Entretanto, consideramos aplicável a este caso o disposto no § 11 do artigo 
71 da Lei 11.651/91 - CTE, que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

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

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio 
da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser 
observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - 

vigência: 16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa 
fica limitado ao valor do imposto; 

....................................................................................................................................; “ 

Desta forma, a multa proposta deve ser adequada à nova legislação acima 
transcrita, a qual retroage para beneficiar a autuada consoante artigo 106, II, “c” do CTN, 
que dispõe: 

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

...................................................................................................................................................;  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

...................................................................................................................................................; 
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c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da 
sua prática. ” 

Tal legislação é decorrente do princípio da razoabilidade que rege o serviço 
público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
ocorreria se mantida a penalidade proposta pelos autuantes.  

Portanto, entendo que o limitador previsto no artigo 71 da Lei 11.651/91 deve 
ser aplicado a favor do sujeito passivo também em obediência ao princípio da menor 
onerosidade à parte, proveniente da jurisprudência civil. 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, porém aplico o limitador 
previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, acima transcrito. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01630/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. Limitação da penalidade. 
Acolhimento. Unânime. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Havendo superveniência de limitação da penalidade, esta 
deve ser considerada a favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, apresentada pelo 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não está em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e, de ofício, efetuar a aplicação do limitador 
previsto nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos 
e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Discorre a inicial que o sujeito passivo consignou nas primeiras vias das 
notas fiscais, entre o período de 01/01/07 e 30/06/07, valores diferentes dos que 
constavam das suas vias fixas (bloco), tendo havido o registro nos livros fiscais pelo valor 
menor.  

O Fisco exige o valor original de ICMS de R$ 29.527,44 (vinte e nove mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), com fundamento nos artigos 
64 da Lei 11.651/91 – CTE e 147, § 3º do Decreto 4.852/97 - RCTE. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo o Sr. RICARDO DUARTE DE SOUZA, nos 

termos do art. 45, XII do CTE, na condição de sócio administrador da empresa. 
 

A Autoridade fiscal juntou, às fls. 5 e seguintes dos autos, demonstrativos 
intitulados “Demonstrativo do ICMS omitido através da utilização de notas fiscais 
“calçadas” – resumo 2007, individualizados para cada mês em que se apurou a omissão, 
acompanhados de documentos comprobatórios da infração. 

Se infere do presente trabalho fiscal que: 



1) os procedimentos fiscais foram deflagrados em virtude de denúncias que 
apontavam para irregularidades em vendas para órgãos Públicos, em procedimentos 
licitatórios; 

2) as diligências efetuadas foram no sentido de se comprovar as 
divergências existentes entre as notas fiscais que foram registradas e as primeiras vias 
respectivas, na posse dos destinatários; 

3) Por meio do sítio governamental “Portal da Transparência”, foram 
identificadas várias operações entre o sujeito passivo e órgãos Públicos; 

As vias fixas que constam dos autos foram apreendidas com a lavratura do 
Termo de Apreensão nº 1100114567-2. 

Foram juntadas respostas a ofícios expedidos pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a destinatários localizados em outras unidades da Federação, 
cujo escopo era aferir o real valor constante nas primeiras vias que para lá seguiram com 
as respectivas mercadorias. 

Devidamente intimados acerca do conteúdo deste lançamento, o sujeito 
passivo principal e seu solidário compareceram aos autos em sede singular, mediante 
peça conjunta, alegando, em suma, o seguinte: 

1) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

2) Inconstitucionalidade do art. 71, XII “a” do CTE em face do art. 102, IV 
da Constituição do Estado de Goiás; 

3) Exclusão do sujeito passivo solidário; 

4) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

O Julgado monocrático promoveu a análise de todas as questões volvidas e 
concluiu, ao final, pela manutenção da solidariedade e, no mérito, pela procedência do 
lançamento, sob o fundamento de que o mérito deste lançamento não foi contestado, que 
a alegação de que a multa é confiscatória é inválida, pois os artigos 102, IV da 
Constituição Estadual e 150, IV da Federal restringe o confisco ao tributo e não à sanção, 
estando seu amparo legal no artigo 171 do CTE, não cabendo a este Conselho 
Administrativo Tributário contestá-lo, nos termos do artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT. 

Não resignados com a decisão singular, o autuado e o solidário retornaram 
aos autos, recorrendo com as argumentações seguintes: 

1) Exclusão do sujeito passivo solidário, em razão do art. 135 do CTN; 

2) Caráter confiscatório da penalidade aplicada; 

3) Redução da penalidade para o equivalente a 30% do valor do tributo 
omitido. 

No julgamento em Segunda Instância, a Terceira Câmara Julgadora decidiu, 
por unanimidade de votos, por rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, por estar o lançamento em conformidade com o exigido pelo artigo 142 do CTN. 

Quanto ao mérito, também por votação unânime, decidiu pela procedência 
da inicial, por estar devidamente comprovada a infração imputada à autuada, a qual 
infringiu o disposto no artigo 155, VII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Intimados, via de sua advogada, esta recorreu ao antigo Conselho Pleno, 
reiterando as arguições de: 

a) Exclusão do solidário desta lide, com amparo no artigo 135, III do CTN e 
em decisão do STJ; 



b) Multa confiscatória, devendo ser reduzida a 30% do valor do imposto. 

É o relatório. 

 
V O T O 

 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 

para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da 
Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

Destarte, considerando que o Acórdão nº 975/2012 é decorrente de votação 
cameral unânime, cuja decisão está externada na Certidão que ora transcrevo, julgo 
inadmissível este recurso. 

Portanto, considerando que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

Entretanto, consideramos aplicável a este caso o disposto no § 11 do artigo 
71 da Lei 11.651/91 - CTE, que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
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.................................................................................................................................................. 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio 
da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser 
observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - 

vigência: 16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa 
fica limitado ao valor do imposto; 

....................................................................................................................................; “ 

Desta forma, a multa proposta deve ser adequada à nova legislação acima 
transcrita, a qual retroage para beneficiar a autuada consoante artigo 106, II, “c” do CTN, 
que dispõe: 

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da 
sua prática. ” 

Tal legislação é decorrente do princípio da razoabilidade que rege o serviço 
público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
ocorreria se mantida a penalidade proposta pelos autuantes.  

Portanto, entendo que o limitador previsto no artigo 71 da Lei 11.651/91 deve 
ser aplicado a favor do sujeito passivo também em obediência ao princípio da menor 
onerosidade à parte, proveniente da jurisprudência civil. 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, porém aplico o limitador 
previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, acima transcrito. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01671/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Processual. Exclusão do solidário. Não 
acolhimento. Decisões majoritárias. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II, da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Mantêm-se na lide o solidário trazido ao processo nos termos 
do artigo 45, XII da Lei 11.51/91 – CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior em relação ao mérito, feita pelo 
Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09.  Foram vencedores os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua e Denilson Alves Evangelista. Vencidos os Conselheiros Andrea Aurora 
Guedes Vecci e Nivaldo José Mendes.  E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário KE LI da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, José Ferreira de Sousa, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira D'abadia e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que “No período de julho de 2013 a dezembro de 2014, o 
sujeito passivo utilizou base de cálculo de retenção inferior ou omissa a exigida na 
apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, referente à saída 
de mercadorias discriminadas nas NF-e's e nos relatórios anexos, com destino ao estado 
de Goiás ou em operações internas, de tal forma a destacar a menor ou não destacar 
ICMS-ST Diferencial de Alíquotas, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$1.749.003,04 (um milhão, 
setecentos e quarenta e nove mil, três reais e quatro centavos), mais as cominações 
legais. 

 
Abaixo, reproduzem-se as aludidas omissões de ICMS por exercício: 
Exercício de 2013 (Julho a Dezembro): 
ICMS Dif. Alíq. = R$ 1.534.781,82 “ (Sic). 



 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 26, II, 51, §§ 1° e 

3° e 64 da Lei 11.651/91, c/c artigos 39 e 40 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, propondo 
a penalidade do artigo 71, IV A da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Ke Li, com base no artigo 45, XII, 

da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Notificação Fiscal; Auditoria Comparativa da Substituição Tributária 
diferencial de alíquotas e CD-R (fls. 03/11). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância às fls. 12/16. 
 
O sujeito passivo coobrigado apresentou impugnação (fls. 19/23), 

argumentando que não foi demonstrado sua efetiva participação na infração imputada, ou 
seja, sua condição de administrador não é suficiente para mantê-lo no polo passivo, pois a 
falta de pagamento, por si só, não implica na responsabilidade do administrador, pedindo 
sua exclusão desta lide. 

  
O sujeito passivo principal também apresentou impugnação (fls. 48/53), 

arguindo a ilegitimidade da exigência, já que o Protocolo ICMS 83/2011 não foi ratificado, 
por lei, no Estado de Goiás. Aduziu que o Protocolo ICMS 83/2011 é aplicado para 
materiais elétricos e não materiais eletrônicos, os quais são diferenciados pelo fato de que 
aparelho elétrico tem somente componentes passivos, enquanto um aparelho eletrônico 
possui componentes ativos. 

Ao final, pediu diligência ou o cancelamento do auto de infração e anexou 
aos autos, Substabelecimento, Procuração, 36ª Alteração e Consolidação de Contrato 
Social, OAB, Protocolo ICMS 83/2011, Parecer Normativo n° 01/2012, Consulta 9/2015, 
Decisão Normativa CAT – 12/2009, em amparo a estas assertivas defensórias (fls. 54/84). 

 
Em seguida, foram anexados os documentos de fls. 86 a 95. 
 
O julgador singular, através do Despacho n° 250/2016 – JULP (fls. 96/97), 

encaminhou os autos à Gerência de Substituição Tributária para que, à vista das 
alegações da defesa e da documentação trazida, se certifique a aplicação do regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, considerando o NCM, a descrição e a 
destinação dada ao produto, revisar o lançamento, consignando em termos as alterações 
propostas, gravando em mídia digital todos os arquivos e demonstrativos que embasam o 
lançamento, entregando cópias ao sujeito passivo, apresentando outras informações que 
julgar necessário. 

 
Em atendimento, foi elaborado o Relatório Diligencia de fls. 98 a 101, 

esclarecendo que o STF considera ser invasivo ao princípio da separação de poderes a 
exigência de submissão dos convênios celebrados pelo Poder Executivo à ratificação do 
Poder Legislativo, por isso não cabe o argumento de ilegitimidade da exigência deste 
crédito tributário.  

Ao mais, sobre a inaplicabilidade do Protocolo ICMS 83/2011, afirmou que a 
classificação do produto está correta. 

 



Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do Despacho n° 
250/2016 e do resultado desta diligência e, caso queiram, manifestar-se (fls. 103/106). 

 
Os autuados compareceram aos autos às fls. 109/111, reiterando que há 

diferença entre materiais elétricos e eletrônicos, pugnando, ao final pela improcedência do 
auto de infração e anexando o Parecer Técnico (fls. 112/127). 

 
O Juiz Singular, através da Sentença n° 4768/2016 – JULP (fls. 129/133), 

decidiu pela procedência do auto de infração, fundamentando que a responsabilidade 
imposta está amparada pelo Convênio ICMS 81/93, juntamente com o artigo 51, da Lei 
11.651/91e, por isso, deixa de manifestar-se sobre a alegação de ilegalidade, visto que 
cabe a este órgão apenas o exercício do controle da legalidade.  

Além disso, os produtos das notas fiscais autuadas são sujeitos à 
substituição tributária e a obrigatoriedade solidária pelo pagamento do imposto decorre da 
lei e o artigo 124 não se confunde com o 135 do CTN. 

 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados, desta feita a pagar a 

quantia exigida ou interpor Recurso Voluntário (fls. 134/144). 
 
Os sujeitos passivos interpuseram Recurso Voluntário (fls. 146/153), com os 

mesmos argumentos de sua Impugnação à Primeira Instância, pedindo que seja 
cancelada ou anulada a Sentença, juntamente com a exclusão do sujeito passivo 
coobrigado.  

 
Conforme o Acórdão N° 498/2017 (fls. 156/172, a Quarta Câmara do CAT 

decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
da lide, pois este é quem toma as decisões em nome da empresa, que é uma pessoa ficta.  

Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a Sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, sob o fundamento de que a legalidade ou constitucionalidade de norma goiana 
não pode ser apreciada por este Conselho, segundo o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – 
PAT, além de que os produtos objeto deste lançamento estão sujeitos à substituição 
tributária reclamada nestes autos.  

 
Intimados às fls. 173/186, os sujeitos passivos interpuseram Recurso ao 

Conselho Superior (fls. 188/196), alegando a inaplicabilidade do Protocolo ICMS 83/2011 
a produtos eletrônicos, pois para isto, seria necessário que o produto fosse, efetivamente, 
enquadrado como elétrico e devidamente descrito na especificação do código NCM, o que 
não sucede com os comercializados pela recorrente, que não correspondem com os 
listados e sequer são classificados como elétricos, tratando-se de produtos eletrônicos.  

Entretanto, em que pese a clareza do laudo carreado aos autos, o r. Acórdão 
recorrido houve por bem ignorar seu conteúdo, mantendo a autuação fiscal.  

Reiterou ilegitimidade passiva do segundo recorrente, alegando que a falta 
de pagamento não justifica a responsabilização dos administradores.  

Ao final, pediu cancelamento do AIIM ou, quando menos, afastar a 
coobrigação do segundo recorrente. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 
para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto ao mérito e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da 
Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

...................................................................................................................................................” 

Destarte, considerando que o Acórdão nº 498/2017 (fls. 157/172) é 
decorrente de votação cameral unânime, julgo inadmissível este recurso quanto a esta 
matéria processual. 

Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos 
requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na 
decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

Quanto à arguição de exclusão do solidário desta lide, feita pelo Conselheiro 
relator, não a acolho em razão do disposto no artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91 – 
CTE, que dispõe: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 
ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

...................................................................................................................................: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


 
Ante o exposto, voto inadmitindo liminarmente o recurso, tendo em vista não 

estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09 e 
rejeitando a arguição de exclusão do solidário desta lide, nos termos do artigo 45, XII da 
Lei 11.651/91 – CTE, acima transcritos.  

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01705/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. QUESTÃO PROCESSUAL. Inadmissibilidade de 
recurso ao Conselho Superior interposto pelo sujeito passivo. 
Decisão unânime.  
 
Para admissibilidade de recurso em relação à decisão unânime, 
cabe estrita obediência aos dizeres do artigo 41, II da Lei 
16.469/09. Caso essa condição não seja satisfeita, cabe apenas a 
inadmissibilidade de recurso interposto com essa fragilidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, acolher a arguição de inadmissibilidade 
do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS a recolher de R$ 23.225,71 (vinte e três mil, duzentos e vinte e cinco  e 
setenta e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2010 a 

31/12/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. Em 

consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 81.946,51, juntamente com 

penalidade e acréscimos legais.  

Foi nomeado como sujeito passivo solidário MARLON OLIVEIRA 

CIPRESTE, conforme artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/91.  

Os autos foram instruídos com documentos que o embasaram (fls. 

03/19).  

As partes foram devidamente intimadas (fls.20/23) da acusação é 

apresentaram manifestação (fls. 26/32), requereram a nulidade do presente auto de 

infração ou, alternativamente, a improcedência do auto de infração. Nesse momento fez a 

anexação de documentos (fls. 33/67). 



Através do Despacho n° 0054/12- JULP (fls.64), julgamento foi 

convertido em diligência e os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiânia, para apreciação dos argumentos defensórios e, em seguida, para a realização 

de uma revisão fiscal, com intuito de afastar trazer esclarecimento da consistência de 

todos os argumentos postos pela defesa.  

 

Em cumprimento ao Despacho n° 0054/12, o Revisor apresentou 

parecer (71/72), afirmando que as notas fiscais de devolução de mercadorias devem 

constar do levantamento Específico, pois são entradas fiscais de mercadorias. 

Acrescentou que o trancamento de estoque não é necessário visto que o levantamento se 

refere a exercício fechado e os dados dos inventários são informados em seus livros 

fiscais pelo contribuinte. Acrescentou que, quanto ao fato de saídas de produtos não 

constarem do levantamento, isto se deveu ao fato do contribuinte não haver informado nos 

seus arquivos magnéticos do SINTEGRA o tipo 60R as suas vendas com ECF.  

As partes foram devidamente intimadas (fls.88/91), em relação ao 

conteúdo do trabalho revisional; porém, não se manifestaram. 

O Julgador Singular prolatou a Sentença n° 2099/13-JULP (fls. 

93/95) decidiu pela procedência do auto de infração.  

As partes foram devidamente intimadas (fls. 94/95) em relação ao 

teor da decisão singular; e, se assim quisessem, deveriam para apresentar Recurso 

Voluntário, mas não se manifestaram. 

A pedido do representante legal, informou a renúncia dos poderes de 

representação de defesa, outorgados pelo autuados, MARLON OLIVEIRA CIPRESTE e 

VITAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. Salientou que a mencionada renúncia 

se estende a todos os demais procuradores que constam neste instrumento procuratório. 

Acrescentou que a intimação recebida no dia 06/12/2013 está sendo devolvida em anexo, 

sendo necessário que esse Conselho promova a intimação dos autuados diretamente nos 

endereços constantes do sistema da SEFAZ/GO, para que tome ciência do julgado e, 

querendo, constituam novos advogados.  

As partes foram devidamente intimadas (fls. 99/100), para pagar a 

quantia exigida em virtude de ter sido condenado ou apresentar Recurso Voluntário. 

Apresentou defesa nessa fase e juntou aos autos documentos que 

embasaram seu recurso voluntário (fls. 103/106). 



Pela Resolução de nº 088/2014 (fls. 107/108), a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário resolveu converter o julgamento em 

diligência à GEPRO para que os sujeitos passivos sejam intimados na pessoa de seu 

novo causídico para, tomarem conhecimento da decisão de primeira instância e, 

querendo, pagar a quantia objeto da condenação ou apresentar recurso voluntário.  

Conforme a resolução anterior, os sujeitos passivos foram intimados 

(fls. 109/111), apresentando Recurso Voluntário em conjunto (fls. 114/124), ao final, 

requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN. 

E que seja considerado nulo o presente auto de infração pelos motivos apresentados.  

Pela Resolução n° 114/2014 (fls. 141/142), a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 12/11/2014, resolveu, 

encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu 

titular, encaminhe o presente processo ao autor do procedimento, AFRE II Alfredo José 

Medeiros Aires, para que, diante da retificação dos arquivos SINTEGRA (fls. 129/140) faça 

a revisão fiscal destes autos nos termos em que determinou a Resolução 0054/12, (fls. 

69), destes autos.  

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial (fls. 146), por meio 

do qual a autoridade fiscal revisora alega que os novos arquivos enviados pelo 

contribuinte não contem o tipo 54, exigido por lei, e necessário para a execução do novo 

levantamento. Sustenta que esse tipo se encontra nos arquivos originais onde deveriam 

ser adicionados o tipo 60R, pois da maneira que foi feito, as informações em arquivos 

separados, é impossível refazer o levantamento. Juntou aos autos outro documento (fls. 

147). 

As partes são intimadas (fls. 15) para tomar conhecimento da 

Resolução n° 114/2014 e do resultado da diligência anexada (fls. 145/148). 

Intimada, a empresa autuada, na pessoa do seu advogado, 

apresenta manifestação acerca do resultado do trabalho diligencial (fls. 158/170), 

requerendo a juntada dos recibos de entrega de arquivo SINTEGRA (fls. 159/170) do 

período de janeiro a dezembro de 2010, como solicitado pelo Douto julgador, estando 

estes arquivos com as informações do tipo de registro 54, como solicitado em despacho 

(fls. 146). 

A pedido do representante legal, houve a juntada aos autos de 

documento (fls. 172), requerendo a prorrogação de prazo posta ao contribuinte, para se 

manifestar sobre os documentos de fls. 146 a 147. Portanto, para que seja apresentado o 



arquivo solicitado, o contribuinte requer uma concessão de mais 15 dias para que tais 

informações sejam apresentadas como solicitado. 

Pela resolução 052/2015 (fls. 176/177), a Primeira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve por unanimidade de votos, converter o 

julgamento em diligência e encaminhar o processo a Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiânia. 

O sujeito passivo apresenta Manifestação em diligência (fls. 183), 

requerendo a juntada das cópias livros de inventários dos anos de 2009 e 2010, como 

solicitado na audiência. Anexou documentos (fls. 184/207). 

Em cumprimento do determinado na Resolução nº 052/2014 - CAT, o 

revisor (fls. 209) alega que diante da impossibilidade de dar prosseguimento ao feito, por 

total impossibilidade de levantamentos de estoques, entradas e saídas de mercadorias no 

período autuado, etc., remeteu o processo para que seja dada destinação devida ao 

mesmo.  

Pelo despacho n° 1736/16 – DRFGNA, após atendimento da 

resolução 052/2015, os autos retornaram à Primeira Câmara do CAT. 

Foi anexado ao processo o relatório de diligência, notificação fiscal e 

consulta resumida do contribuinte (fls. 210/212). 

Pelo despacho n° 201/2016-SFE/DRFGNA – os autos foram 

encaminhados ao gabinete do delegado regional de fiscalização de Goiânia, para as 

providencias que se fizeram necessárias, conforme orientação (fls. 214). 

Pelo despacho n° 1736/16 – DRFGNA – após atendimento da 

resolução 052/2015, os autos retornaram à primeira câmara do CAT (fls. 215). 

O sujeito passivo se manifesta (fls. 220/223), requerendo que seja 

suspensa a audiência marcada para o dia 14/09/2016 pois o advogado estará viajando no 

referido período. 

Pelo despacho n° 1366/2016 – III CJUL (fls. 224), determina o 

adiamento do presente julgamento, atendendo solicitação escrita fundamentada da parte 

interessada. 

Conforme resolução nº 137/2016, a terceira câmara do CAT resolve, 

encaminhar os autos a GEPRO a fim de que intime os advogados constituídos. Isto 

realizado, sejam os autos encaminhados à Delegacia Fiscal de Goiânia (fls. 225/226). 



O sujeito passivo é intimado a atender disposto na resolução 

137/2016 (fls. 227/228). 

O sujeito passivo se manifesta (fls. 230/231), requerendo a juntada 

do comprovante de envio do arquivo 74 via sistema INTEGRA como lhe foi determinado.  

Atendendo ao determinado na resolução nº 137/2016 – CAT, houve 

notificação do contribuinte para que apresentasse os estoques inicial e final referentes ao 

ano de 2010, para que fosse dado prosseguimento ao processo de revisão de retro citado 

auto de infração (fls. 234). Foram anexados aos autos alguns documentos (fls. 235/237). 

O sujeito passivo por meio de memorial, (fls. 242/245), requer: 

improcedência do lançamento, pois ficou constatado o erro no lançamento do tributo em 

mais de 2/3 do valor do auto. 

Decisão cameral expressa no Acórdão n° 923/2017 da Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário (fls. 246/254), decidiu rejeitar as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo primeira, por 

insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 

defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso voluntario, dar-lhe parcialmente 

procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 23.225,71 (vinte e três mil, 

duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). 

Intimada da decisão (fls. 255), a Fazenda Pública alega estar de 

acordo com o Acórdão recorrido. 

Houve correta intimação dos envolvidos no polo passivo da lide (fls. 

257/271), sendo que o solidário se manteve inerte, sendo declarada a sua perempção (fls. 

272). 

O sujeito passivo principal interpõe Recurso ao Conselho Superior 

(fls. 274/279), alegando que o valor da multa é 200% sob o valor do tributo cobrado, 

estando este valor muito superior que o deveria ser aplicado. Sustenta que aplicando a 

norma geral e abstrata ao caso individual e concreto, notamos que o valor da multa 

deveria ser R$ 50.657,84. Ao final, requer: reforma do valor da multa para R$ 50.657,84. 

É o relatório.  

Em relação à admissibilidade do recurso interposto, entendo ser caso 

de inadmissibilidade. Entendo inexistir nos autos prova de divergência, ofensa à 

dispositivo de lei e qualquer situação de falta de conhecimento de aspecto de fato ocorrido 

antes do julgamento e que teria sido ignorado naquele momento.  



Sobre a questão da multa, cabe ressaltar que há em nossa 

legislação a alteração de lei instituída pela Lei 19.965/18, que limitou a multa ao valor do 

imposto devido, sendo que essa adequação, por ser benéfica ao sujeito passivo, é 

automaticamente aplicada pelo próprio sistema de cobrança da Secretaria da Fazenda, 

tornando sem efeito ou necessidade apreciação do pedido feito pelo sujeito passivo. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01727/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto sonegado em razão de 
desfazimento irregular de operações de venda. Decisão 
unânime.  
 
ICMS. Questão processual. Rejeição de recurso que não 
satisfaça requisitos insculpidos no art. 41, II da Lei 16.469/09. 
Decisão unânime.  
 
Restando provado aproveitamento indevido de crédito, deve ser 
confirmado trabalho acusatório que puna esse tipo de ilícito 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade dos recursos da autuada PETROBRAS DISTRIBUIDORA 
S/A e da solidária AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, com relação à preliminar de 
decadência e quanto ao mérito,  tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. E, quanto ao recurso do sujeito passivo 
solidário AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, rejeitar as 
preliminares de cerceamento do direito de defesa e exclusão da mesma da lide. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, aproveitou indevidamente, 

no ano de 2010, o ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição referentes a devoluções 

de vendas de Querosene de Aviação – JET – A1, lançado a título de crédito no Livro 

Registro de Apuração, emitidas sem corresponder a realização de uma efetiva operação 

(ou prestação), pois estas operações de devoluções são inexistentes, tendo em vista que 

os produtos não retornaram a empresa Petrobrás Distribuidora AS, vez que, as mesmas já 

haviam sido entregue aos consumidores finais, quando dos Abastecimentos das 

Aeronaves no Aeroporto Caldas Novas comprovados pelo respectivos CEs. Em 

consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$272.428,99, juntamente com os 

acréscimos legais.  



Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas (fls.124/ 

127). 

Pela Sentença de nº4200/2016 – JULP, nas (fls.317/325), o julgador 

singular decidiu pela Procedência, do auto de infração.  

Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas (fls.326/ 

332). 

Pela Resolução nº32/2017, nas (fls.395/396), a Câmera julgadora 

resolve por converter os autos em diligência e encaminhar à Gerência de Combustíveis – 

GECOM, para que seu titular, por obséquio, determine que auditor fiscal realize 

verificações pertinentes no levantamento, de modo a identificar a necessidade de 

repercussão nos saldos credores havidos na escrituração do sujeito passivo, bem como se 

as alterações procedidas em outros autos de infração lavrados contra o mesmo sujeito 

passivo poderiam ter repercutido nestes autos.    

Em atendimento a Resolução nº32/2017, nas (fls.398/400), à 

Gerência de Combustíveis – GECOM, alegou que as operações elencadas neste 

levantamento são compostas apenas por simulações de devoluções e os produtos 

descritos nos documentos relativos a tais operações nunca retornaram ao destinatário BR 

Distribuidora SA, pois foram entregues aos respectivos consumidores finais quanto dos 

abastecimentos, aeronave por aeronave, e da emissão dos pertinentes CEs – Conselho 

De Entrega. Dessa forma, o aproveitamento dos créditos do ICMS Normal e ST são 

indevidos devendo ser estornados. 

Aduz que a defesa não apresentou um único documento, de crédito 

ou de débito, capaz de alterar o valor do lançamento original que não tenham considerado 

no levantamento inicial, se limitando apenas a apresentar argumentos sem o 

acompanhamento de nenhuma prova material. Visando o atendimento da solicitação feita 

por este conselho julgador anexaram cópias do registro fiscais da apuração do ICMS no 

mês 12/2010, afim de demonstrar que a empresa não possuía créditos a compensar com 

os períodos seguintes.    

Anexou Documento nas (fls.401/402). 

Os sujeitos passivos forma intimados a tomarem conhecimento da 

Resolução nº32/2017, querendo manifestar-se, nas (fls.407/408). 

O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.410/419), 

manifestando-se Acerca da Resolução nº 32/2017. Esclarece que a legislação regulatória 



(art.19 da Resolução ANP nº17 de 2006) autoriza que as empresas distribuidoras em 

autuação no mercado de aviação comercializem produtos com: outro distribuidor; 

revendedor vinculado ou independente; diretamente ao consumidor.  

Aduz que a Distribuidora conte com a prestação de serviço de 

terceiros para operacionalizar a entrega do combustível, a operação de venda se faz 

diretamente da distribuidora para a sua cliente consumidora. A Recorrente ora vende seus 

produtos diretamente aos seus clientes, grandes consumidores, ora vende seus produtos 

aos seus revendedores, que os revendem a consumidores finais.   

A Recorrente celebrou com a empresa Aeroprest Comércio de 

Derivados de Petróleo LTDA. a ser cumprido no aeroporto de Caldas Novas, o referido 

contrato prevê o fornecimento de produtos de aviação para que o revendedor abasteça 

seus próprios clientes (Clausula Terceira) e para que este realize o abastecimento de 

aeronaves de clientes da BR (Clausula Quarta). 

Argui que presta serviços operacional de abastecimento das 

aeronaves dos clientes da ora Recorrente, não podendo (nem devendo) emitir nota fiscal 

desta operação, eis que não é a proprietária do combustível. Por esta singular razão, o 

revendedor (aqui, na qualidade de prestador de serviço) emite o documento de controle 

chamado "CE – Comprovante de Entrega de Produtos de Aviação", cuja utilização está 

prevista no contrato e que serve para comprovar a entrega dos produtos em 

armazenagem aos clientes da Recorrente.  

A empresa responsável pelo armazenamento emite nota fiscal 

destinada a ora Recorrente para registrar a devolução de armazenagem, notas fiscais de 

devolução simbólica de armazenagem, com previsão ao art.20 da LC 87/96 e também no 

XII do Decreto Estadual nº4.852/97.  

A Recorrente, na medida em que neste canário efetua a venda 

diretamente ao seu cliente consumidor, emite nota fiscal de saída de combustíveis (em 

nome de seus clientes – consumidores finais), destacando o ICMS normal.  

Assevera que baseando ao preceito contido no Art.3º do CTN, 

segundo a qual tributar é atividade administrativa plenamente vinculada, determina que, 

na remota hipótese de ser consagrada a motivação da autuação levada a termo pelo 

Estado (inidoneidade da nota fiscal), apenas eventual multa por descumprimento de 

obrigação acessória poderia ser atribuída ao contribuinte, haja vista a não do tributo nas 

operações de remessa e retorno nas operações de armazenagem.  



Mediante todas as provas trazidas ao Auto é comprovado que as 

notas emitidas pela BR, são apenas para controle, sendo simbólico, onde o próprio fisco 

reconhece que se trata de uma devolução simbólica é regulamentando no Art.4º através 

do Código Tributário de Goiás (Decreto Estadual nº4.852/97). 

Por fim requer a consequente anulação do auto de infração 

guerreado e do correspondente crédito tributário.  

Anexou Documentos nas (fls.420/425). 

O sujeito passivo solidário compareceu aos autos nas (fls.427/433), 

manifestando-se Acerca da Resolução nº 32/2017. Alegando que a Fazenda Pública, teve 

o prazo de 5 anos para realizar o lançamento do tributo a partir do fato gerador, que ora se 

atribui responsabilidade a recorrente, como solidária na obrigação.  

Porém, conforme se denota, o lançamento do exercício fiscal de 

2010, somente ocorreu no dia 23/12/2015, portanto, todos os valores de lançamento do 

ano de 2010, atinentes a janeiro usque 23/12/2010, então fulminados pela decadência do 

crédito tributário, vez que extrapolaram o quinquídio legal para serem lançados, sendo o 

termo inicial para o lançamento conta-se do fato gerador, em conformidade com o §4º do 

artigo 150 do CTN. 

Aduz que não é substituta da operação para realizar o recolhimento 

do ICMS, tampouco, solidária na obrigação, posto que na operação glosada não revende 

combustíveis, mas tão somente presta serviços de abastecimento, sendo a presente 

operação, de responsabilidade exclusiva da Petrobrás Distribuidora SA, a qual remete o 

combustível para armazenamento (operação legalmente prevista) pela, ora recorrente, e 

esta faz os abastecimentos, porém a operação de venda do combustível e feita 

diretamente pela Petrobras Distribuidora SA as Companhias Aéreas.  

Argui que a solidariedade na obrigação não se presume, vez que tem 

que ter respaldo na lei, pelo resguardo do princípio da legalidade. Assim, não se 

vislumbrando ser a autuada responsável pelo possível débito apurado, não há como lhe 

imputar a solidariedade da obrigação vez que o fato gerador de sua obrigação é a 

prestação de serviços e não o fato gerador do ICMS, conforme descrito no auto. Ante todo 

o exposto, claro está demonstrado não serem os impugnantes responsáveis pelo 

recolhimento do ICMS atribuído, vez que o fato gerador de sua obrigação tributária, versa 

único e exclusivamente na prestação de serviço, sendo para tanto contribuinte do ISS. 

Logo outro, sequer aproveitou de créditos oriundos dos ICMS das operações glosadas, 



portanto, não participou e sequer concorreu para a ocorrência do fato jurídico, portanto, 

não faz parte do elemento do tipo "penal" tributário, na infração imputada. 

Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso para que 

seja excluída do presente procedimento a pessoa jurídica impugnante, bem como seja 

declarada nula a solidariedade da obrigação, pois cabalmente demostrado com a 

documentação arrolada que nas operações desenvolvidas, a requerente somente presta 

serviços à Petrobrás AS, no que tange a logística de distribuição e estocagem de 

mercadorias, sendo para tanto contribuinte do ISS e não do ISS, conforme imputado.   

Por meio do acordao n°1230/2018, a primeira câmara do CAT, 

decidiu rejeitar a preliminar de exclusão do solidário AEROPREST COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA da lide. E rejeitar a preliminar de decadência parcial, 

referente aos meses de janeiro a novembro de 2010. Quanto ao mérito conhecer do 

recurso, negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 

procedente o auto de infração (fls. 438/447). 

Intimados (fls. 448/455), o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando recurso ao conselho pleno, arguindo que a fiscalização, ao apurar o suposto 

tributo devido, desconsiderou por completo o fato de que os valores de ICMS recolhidos 

pela recorrente quando da emissão da nota fiscal de venda para seus clientes 

consumidores equivale ao que seria devido caso as operações tivessem ocorrido da na 

forma afirmada pelo fisco.  

Alega-se que como decorrência da não cumulatividade do tributo, o 

valor devido ao fisco calculado sobre um mesmo preço final de venda será sempre 

idêntico, independentemente de quantas transferências de propriedade ocorram neste 

processo. Esse fato não foi analisado pelo v. acordao recorrido, sendo questão de vital 

importância, eis que eliminaria a cobrança, ainda que se entenda correta a absurda 

abstração proposta pela fazenda que afronta o teor dos documentos trazidos aos autos.  

Cita-se que é equivocada a decisão recorrida em não reconhecer a relação que empresa 

possui com a aeroprest, não se tratando de uma revenda como o fisco alega e sim apenas 

prestadores de serviço para armazenamento do produto. 

Pelo exposto, espere e confia a recorrente seja recebido e provido o 

presente recurso para julgar improcedente a ação fiscal, declarando-se nulo o auto de 

infração (fls. 457/462). 

O sujeito solidário se manifestou apresentando recurso ao conselho 

pleno, arguindo pela decadência do auto de infração, pois o auto de infração foi referente 



ao período de janeiro de 2010 ate dia 23 de dezembro 2010, e a intimação só foi efetivada 

em 23 de dezembro de 2015, passados 5 anos. 

Argui ainda que cabe aduzir a nulidade do auto de infração imputado 

aos requerentes, por violação expressa ao princípio da presunção de inocência. 

Vislumbra-se que já foi nominado no auto, o valor da condenação, sem antes ser 

oportunizado o oferecimento da defesa pela parte, ou seja, já se apresentou o valor 

exorbitante para o pagamento de R$ 1.002.082,34, sem para tanto ter sido previamente 

resguardado o direito de defesa a parte.  

Cita-se que a empresa autuada presta serviços para a Petrobrás 

Distribuidora S/A. cabe salientar, que pela prestação do serviço, recebe a mesma uma 

pequena porcentagem do litro vendido pela própria Petrobrás. Assim, não há como se 

coadunar que a ora autuada, seja responsável pelo recolhimento do ICMS, mas tão 

somente é contribuinte do ISS, vez que trabalha como prestadora de serviço e não como 

revendedora direta.  

Alega-se que se impõe o reconhecimento do vício da 

inconstitucionalidade por violação ao princípio da razoabilidade bem como da vedação do 

confisco esculpido na carta magna, dada a atribuição da multa e juros em valores 

superiores a obrigação principal.  

Cita-se que conforme demonstrado a multa fixada nos patamares 

esculpidos na legislação invocada no presente auto de infração, superando até mesmo o 

valor atribuído ao principal da obrigação tributária é nulo de pleno direito, vez que está 

eivada em vicio de inconstitucionalidade. 

Por fim, requer preliminarmente que seja acatada a tese de nulidade 

do auto por violação do princípio da presunção de inocência, seja acatado a arguição da 

decadência do credito tributário. Requer também, o conhecimento e provimento do recurso 

para que seja excluída do presente procedimento a pessoa jurídica impugnante, bem com 

a documentação arrolada que nas operações desenvolvidas, a requerente somente presta 

serviços a Petrobrás S/A, no que tange a logística de distribuição e estocagem de 

mercadoria, sendo para tanto contribuinte do ISS e não do ICMS, conforme imputado. 

Primando pelo princípio da eventualidade que seja declarada nula a 

multa e, caso não seja este o entendimento que seja ao mesmo está reduzida, em 

resguardo do princípio da vedação do confisco (fls. 465/482). 

Decisão cameral (fls. 437/447) foi, por unanimidade de votos, pela 

confirmação do auto de infração em sua integralidade. Rejeita da mesma forma a arguição 



de decadência parcial do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E, por 

maioria de votos, mantém na lide a solidária AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS 

DE PETRÓLEO LTDA.  

Corretamente intimados em relação à decisão cameral, as partes 

vieram ao processo e se manifestaram.  

O autuado principal anexou peça defensória (fls. 457/462).  

Inicialmente destacou a tempestividade do recurso ao conselho 

superior. Após, apresenta tese de cabimento de seu recurso com base no artigo 41, II, “b”, 

item 2, que fala de prova inconteste constante dos autos à época do julgamento cameral 

que implicam em reforma parcial ou total da decisão.  

Ressalta a existência de contratos que atestam a relação jurídica 

entre a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A e a empresa AEROPREST COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Assevera que as provas não foram devidamente 

analisadas. Critica o trabalho fiscal e alega equívoco na valoração das provas juntadas 

pela defesa. Repete que houve devolução e que essas foram desconsideradas de forma 

indevida.  

Ressalta que a ANP aprova o tipo de parceria ocorrido entre as 

empresas que compõe o polo passivo da presente lide. Faz pedido de improcedência do 

trabalho fiscal e nulidade do trabalho acusatório.  

AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

vem ao processo e traz suas razões (fls. 465/482). 

Pede inicialmente reconhecimento da autenticidade das cópias 

anexadas por ela ao processo.  

Cita o tipo de atividade por ela desenvolvida em parceria com a 

Petrobrás. Argui vício formal de desrespeito a presunção de inocência. Inexistência de 

solidariedade da obrigação tributária, inexistência de fato gerador da obrigação imputada e 

desrespeito ao princípio da vedação do confisco.  

Destaca a tempestividade do recurso apresentado.  

Faz narrativa dramática da realidade social brasileira. 

Após, argui novamente a decadência parcial do auto de infração por 

desrespeito ao artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional.  



Coloca sua arguição de que o trabalho seria nulo por falta de 

oportunizacão de manifestação antes de que houvesse a lavratura do auto de infração. 

Alega que não é substituta tributária e não poderia compor o polo 

passivo da lide. Ela seria mera prestadora de serviços à Petrobrás, não tendo nenhuma 

responsabilidade sob o ponto de vista tributário.  

Por último, questiona a multa aplicada, por entende-la confiscatória.  

É o relatório.  

Em relação ao recurso apresentado pela autuada PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, entendo que deva ser inadmitido. A decisão cameral foi unânime, e 

o recurso apresentado não logrou êxito em quebrar os requisitos de admissibilidade 

insculpidos no artigo 41, II, “b”, item 2 da Lei 16.469/09. As operações analisadas foram 

todas devidamente investigadas e não houve falta de observação de nenhum aspecto de 

fato que pudesse mudar a lógica da decisão cameral. Inadmito, portanto, tal recurso.  

A parte da análise da decadência parcial também está, por 

unanimidade afastada, não havendo juridicidade alguma em sua reanálise.  

Sobre o recurso da AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, inicialmente manifesto meu entendimento de que não deva ser 

acolhido em nenhuma de suas postulações.  

Não há nenhum tipo de vício formal que levasse à possível 

cerceamento ao direito de defesa. O sujeito passivo sempre teve acesso às provas 

produzidas e pode manifestar seu entendimento e contraargumentar de forma plena e 

livre. Não houve quebra ao princípio da presunção da inocência. Não é obrigatório que se 

notifique o sujeito passivo antes de efetuar o trabalho fiscal acusatório. Isso não tem 

fundamento legal, o direito de lançar é pertinente à administração pública, sendo 

obrigatório que se proporcione ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e à 

ampla defesa, e isso foi observado.  

A solidariedade é óbvia no presente caso, a ocorrência da 

irregularidade passou obrigatoriamente pela ação da solidária de emitir documentos fiscais 

que não refletiram efetiva operação de devolução de compras, isso restou provado dentro 

do processo e não há lógica alguma em retirar da lide quem tenha contribuído de forma 

decisiva para a sonegação apontada na exordial.  

Rejeito, portanto, o pedido de retirada da lide da solidária 

AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.  



 Sobre a penalidade e uma possível confiscatoriedade, cabe ressaltar 

sua correção, pois a situação se enquadra perfeitamente no artigo 71, IV, “a” do Código 

Tributário Estadual, que trata de aproveitamento indevido de crédito. Ao agente público só 

é dado o direito de aplicar a legislação em vigor, questionamentos sobre a intensidade da 

penalidade cabem ao poder judiciário, que é quem tem a competência para apreciação 

desse tipo de matéria.  

Dessa forma, inadmito o recurso da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA 

S A ao Conselho Superior em todos os seus aspectos pela falta de satisfação de 

pressupostos recursais insculpidos no artigo 41, II da Lei 16.469/09.  

Em relação à peça apresentada pela AEROPREST COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, rejeito todos os seus pedidos. Rejeito a arguição de 

nulidade formal do auto por suposto cerceamento ao direito de defesa expresso na forma 

de infração ao princípio da presunção de inocência.  

Inadmito a arguição de decadência parcial, por ter sido rejeitada por 

unanimidade na fase cameral, rejeito seu pedido de retirada da lide pelo fato de que 

contribuiu de forma decisiva para sonegação do imposto através de seu procedimento 

fraudulento.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01728/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Recurso que pede 
reexame de questão de fato sem oferecimento de provas dentro 
das situações elencadas no art. 41, II da Lei 16.469/09. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime.  
 
Não sendo satisfeitos os requisitos de admissibilidade de 
recurso ao Conselho Superior, cabe inadmissão do mesmo com 
confirmação de decisão cameral tomada de forma unânime em 
todos os seus aspectos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 395.032,54 (trezentos e noventa e cinco mil 
e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e 
João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, no presente processo, é de que o sujeito passivo 

em epígrafe "Apurou a menor o ICMS-ST pelas operações posteriores, no período de 

outubro de 2006 a dezembro de 2007, conforme demonstrativos anexos. Em 

consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 395.731,68, juntamente com 

os acréscimos legais".   

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 

64 da Lei nº. 11.651/91, combinado com os artigos 34, 53 e 55, do Anexo VIII, do Decreto 

nº. 4.852/97; Convênio ICMS nº. 45/99 e TARE nº. 027/89, tendo sido proposta a 

penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea "a", da Lei nº. 11.651/91 com a redação 

conferida pela Lei nº. 11.750/1992.   

O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo estruturado - detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado - descritivo 

complementar da ocorrência cópia portaria 057/2011-GSF, mídia, demonstrativo das 



diferenças ICMS ST a pagar, demonstrativo comparativo tipo 53 Sintegra e auditoria, 

cálculo da diferença do ICMS ST de outubro a dezembro de 2006; de janeiro e fevereiro 

de 2007; de abril a junho de 2007 e de julho a dezembro de 2007; notas explicativas, 

consultas e notificação fiscal (fls. 03/62).     

A autuada foi intimada em Primeira Instância, conforme documentos 

(fls. 63/69).   

Em sua Impugnação (fls.72/85), o polo passivo pede a nulidade ao 

auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, sob a justificativa de que a 

infração supostamente cometida foi descrita de forma genérica, pois o autuante não 

esclareceu que tipo de operação teria sido realizada com o recolhimento a menor do 

imposto devido por substituição tributária, bem como a ausência dos motivos pelos quais a 

empresa teria deixado de incluir certas operações no cálculo da substituição tributária, 

como por exemplo, se as mesmas se referiam às bonificações de mercadorias, brindes, 

uso e consumo do destinatário, demonstração, operações estas não sujeitas à 

substituição tributária do ICMS, por inexistência de operação subsequente, mas sujeita ao 

diferencial de alíquotas. No mérito, argui ser indevida a autuação. 

Afirma que o ICMS-ST sobre todos os produtos remetidos às 

revendedoras foram devidamente recolhidos, cujas operações foram amparadas pelo 

CFOP nº. 6403 e que recolheu o diferencial de alíquotas para as operações amparadas 

pelos CFOPs nºs 6910 e 6403 quando destinadas ao uso e consumo da revendedora, 

para demonstração ou pré-lançamento de produtos. 

Realça ser inquestionável a inconstitucionalidade da multa aplicada, 

fixada em 120% (cento e vinte por cento) sobre o montante do tributo supostamente 

devido, entendendo ser evidente o caráter confiscatório da mesma.  

Pede ao final, uma diligência para comprovar as suas alegações, 

alternativamente, a improcedência do auto de infração e, por fim, caso seja julgado 

procedente o auto de infração, seja reduzida a multa de 120% para 60%.    

Instrui a peça defensória a cópia do contrato social (fls. 88/92), 

Procuração (fls. 94/95), Substabelecimentos (fls. 96/98 e 101/102), cópias das identidades 

profissionais dos advogados (fls. 99/100), cópia da intimação (fl. 104), cópia do auto de 

infração nº 4011103966037 e seus anexos (fls. 105/107), demonstrativo das diferenças 

ICMS-ST a pagar (fl. 108), demonstrativo comparativo Tipo 53 Sintegra e auditoria (fls. 

109/121), Cálculo ICMS-ST a pagar (fls. 122/148), cópia do anverso e verso de nota fiscal 



onde é possível identificar que produto é de uso e consumo da revendedora (fls. 149/150), 

planilhas de apuração, cópias de livros fiscais e GNREs (fls. 151/242).   

O Julgador Singular expede Despacho nº. 062/12 (fls. 244/245), onde 

os autos foram encaminhados para a Gerência de Substituição Tributária - SAT, no 

sentido de que o autuante intime o sujeito passivo para demonstrar documentalmente 

quais operações tiveram os cálculos do ICMS-ST efetuados incorretamente, manifestando, 

em seguida, sobre os demais pedidos (fls. 244), se julgar necessários.   

Em atendimento à solicitação acima descrita, a autoridade fiscal 

informa que após as alterações efetuadas com a retirada da MVA dos produtos destinados 

ao uso e consumo da revendedora, o valor originário do crédito tributário de R$ 

395.731,68 passou para R$ 395.032,54. 

Acrescenta, ainda, que a multa aplicada deve ser mantida, pois 

conforme Convênio ICMS nº. 45/99, as operações porta-a-porta são consideradas 

operações por substituição tributária, sendo que a multa pleiteada é para o ICMS próprio. 

(fls. 246/250).  

Juntou aos autos cópia do demonstrativo das diferenças ICMS-ST a 

pagar (fls. 251), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 252) e mídia - CD (fls. 253). 

                         Devidamente intimada do resultado da revisão fiscal (fls. 254/255), a 

autuada comparece ao processo alegando que as operações listadas pela fiscalização, 

sob o CFOP nº. 6403 referem-se a material de uso e consumo da empresa e as operações 

sob o CFOP nº. 6910 referem-se às remessas à título de bonificação, doação ou brinde, 

não estando sujeitas, portanto, ao regime de substituição tributária. Alega, ainda, que em 

relação a estas operações, houve o recolhimento do diferencial de alíquotas. 

Destaca, outrossim, que não foram consideradas as remessas para 

demonstração e pré-lançamentos, não destinadas à comercialização. Requer, assim, a 

conversão dos autos em diligência. (fls. 257/260)  

Novamente notificada (fls. 264/265), retornou ao feito informando que 

a questão nuclear se centra no recolhimento a menor do ICMS-ST apurado pelo fisco e 

que a realização da diligência fiscal não teria apurado a verdade material, pois teria ela 

recaído no mesmo equívoco da peça acusatória inicial, não sendo verificadas as saídas 

não destinadas à comercialização, questionando ainda a alíquota utilizada e o suposto fato 

de ser ignorado o aproveitamento do crédito relativo ao FCEP, ratificando os argumentos 

apresentados. Argumentou, ainda, que não foram consideradas as remessas para 

demonstração e pré-lançamentos, não destinadas à comercialização. (fls. 268/273)   



Foram anexados aos autos documentos (fls. 275/293). 

O julgador singular decide pela procedência em parte do lançamento, 

manifestando o entendimento de que é a impugnante que tem que apresentar 

levantamento contraditório, pois foi ela que se utilizou do CFOP que não permitiu ao fisco 

a busca mais próxima da verdade material pretendida pelo polo passivo. Quanto à 

memória de cálculo, a alíquota utilizada no levantamento e as outras operações com o 

CFOP apontado já foram esclarecidas pelo despacho revisional.    

Em seu Despacho nº. 490/13 (fls. 297), o Representante Fazendário 

manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática.   

A autuada foi intimada da decisão singular (fls. 298/299).   

Autuada interpõe Recurso Voluntário (fls. 302/329) aduzindo nulidade 

da decisão singular uma vez que sua fundamentação é deficiente, posto que não rebate 

os argumentos fáticos e de direito apresentados pela recorrente.  

No mérito, sustenta que as mercadorias destinadas à demonstração, 

bem como, de uso e consumo das revendedoras não estão sujeitas ao regime de 

substituição tributária. Afirma que o ICMS-ST sobre todos os produtos remetidos às 

revendedoras foram devidamente recolhidos, cujas operações foram amparadas pelo 

CFOP nº. 6403 e que recolheu o diferencial de alíquotas para as operações amparadas 

pelos CFOPs nºs 6910 e 6403 quando destinadas ao uso e consumo da revendedora, 

para demonstração ou pré-lançamento de produtos. 

Questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em 

ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Finaliza, requerendo que 

seja declarada a improcedência do presente auto de infração.   

A Segunda Câmara deste Conselho, por intermédio do Acórdão nº. 

2437/13 (fls. 332/336) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 

nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 

determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 

mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  

Entendeu o acórdão cameral que tanto a insegurança na 

determinação da infração como o cerceamento ao direito defesa não restaram 

caracterizados visto que o lançamento foi confeccionado com a observância criteriosa de 

todos os ditames previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido 



concedidas todas as oportunidades de defesa previstas no ordenamento jurídico vigente. 

No tocante à questão meritória, ressalta que a autuada trouxe somente meras alegações, 

sem provas válidas, portanto, insuficientes para elidir a pretensão fiscal.   

A Segunda Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, em 

Resolução nº. 140/2013, (fls. 337/338), após as devidas considerações, determina, por 

unanimidade de votos, a conversão do julgamento em diligência, encaminhando o 

processo ao Conselho Pleno para adotar as medidas cabíveis.  

Em julgamento, o Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

unanimidade de votos, anular a decisão cameral, por vício formal, devendo os autos 

retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria (fls. 341/345).   

Devidamente intimada sobre a decisão (fls. 346/347), sujeito passivo 

preferiu o silêncio.  

Nova decisão cameral (fls. 350/356), por unanimidade de votos, 

confirmou a decisão singular pela parcial procedência no valor de R$ 395.032,54 

(trezentos e noventa e cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 

Também, por unanimidade de votos, rejeitou arguições de insegurança na determinação 

da infração e de cerceamento ao direito de defesa.     

Fazenda Pública concorda com decisão cameral (fls. 358). 

Irresignada com a decisão cameral, sujeito passivo interpõe recurso 

ao Conselho Superior (fls. 364/386).  

Alega que a decisão cameral deixou de apreciar argumentos 

autônomos do recurso voluntário, e isso macularia sua eficácia jurídica. Alega que todas 

as operações para demonstração deveriam ser excluídas, e esse fato não teria ocorrido.  

Explica a sistemática adotada pela empresa quando das operações 

de remessa para demonstração. Alega que seriam para próprio uso das vendedoras ao 

fazerem demonstrações. Reconhece que parte das operações foram retiradas da 

exigência.  

Questiona a aplicação das penalidades que teriam sido impostas de 

forma distante da realidade a que deveriam se submeter. Afirma que haveria falta de 

reconhecimento de provas consistentes trazidas pela parte.  

Também não teria ocorrido apreciação de argumentos postos pela 

defesa. Traz então arguição de cerceamento ao direito de defesa. Faz citação de 

jurisprudência do STF sobre a matéria.  



Pede reclassificação da penalidade. 

É o relatório.  

Quando da apreciação da peça defensória, fiz arguição da 

inadmissibilidade do recurso posto pela defesa. Ela foca em realidades já contempladas 

na fase singular, que promoveu ajuste do valor a ser exigido do sujeito passivo, com toda 

a oportunização necessária para que a cobrança fosse ajustada à realidade.  

O artigo 41, II da Lei 16.469/09 traz requisitos de admissibilidade de 

recurso ao Conselho Superior, e não há na peça apresentada satisfação desses mesmos 

requisitos. Todos os pontos suscitados não têm o condão de promover revisão da decisão 

cameral, que se pautou pelo trabalho revisional que resultou na decisão tomada na 

instância singular. A partir desse momento, nada mais foi trazido que pudesse mitigar, 

ainda que de forma frágil, a consistência do trabalho fiscal.  

Portanto, inadmito recurso do contribuinte para o Conselho Superior.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01821/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte sem 
comprovação dos requisitos legais exigidos. Acolhimento. 
Mantida a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pela Fazenda 
Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. Nos termos do art. 25 do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada 
com ausência de um Conselheiro Classista para compor o plenário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, conforme consta da 
publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme 
cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal.  

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo a lavratura do Termo de Revelia de fls. 10. 

A Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) apresenta Pedido 
de Revisão Extraordinária, fls. 12, com fundamento no art. 43, inciso I, alínea "b", item 1, 
do PAT/GO (Lei n. 16.469/2009), em razão da constatação de ineficácia da intimação 
dirigida ao sujeito passivo, para que apresente Impugnação em Segunda Instância. 
Portanto, presente vício de legalidade no lançamento.  

 



O Presidente deste Conselho Administrativo Tributário, fls. 16, após 
mencionar que "não se vislumbra nos autos a intimação do sujeito passivo para apresentar 
impugnação à Segunda Instância", admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina 
que o sujeito passivo seja intimado. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação à segunda 

instância às fls. 21/26, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que no caso em comento não há 
exposição clara dos cálculos que ditam o valor da exigência. Colaciona aos autos julgados 
que entende aplicáveis ao caso. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência 
do presente auto de infração.  

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2639/2015 de fls. 40/44, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno, o sujeito passivo alega que a multa 
aplicada no caso concreto é inconstitucional e ilegal, pois se afigura confiscatória, em 
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Requer, assim, que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante 
o disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, 
tem-se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, 
ficando, neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar 
o presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 
41, inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 



d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

Como se vê no Acórdão n° 2639/2015 (fls.39/44), a Terceira Câmara 
deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e no mérito, também por votação unânime, considerou procedente o auto de 
infração.  

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 
época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento. 

No presente caso, as condições ou requisitos para a admissão do 
recurso ora interposto não foram atendidos, uma vez que, unânime a decisão cameral 
recorrida, não se fez prova da existência de nenhuma das situações inventariadas no 
dispositivo legal acima mencionado.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.    

À conta do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01823/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou  parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 206.171,73 (duzentos e seis mil, 
cento e setenta e um reais e setenta e três centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias por meio de Emissor de Cupom Fiscal – ECF, no período 
de 01/102008 a 31/10/2011, valendo-se de situação tributária diferente da prevista na 
legislação, correspondendo a uma alíquota efetiva inferior à estabelecida para a 
mercadoria, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 207.697,11 
(duzentos e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos), mais as 
cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, I, 27 e 40, da Lei n° 11.651/91, 

c/c os arts. 13, XXII, “f” e XXX a XXXII, 179, § 3°, do Anexo XI do Decreto n° 4.852/97, 
proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ Redação da Lei n° 
11.750/92. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas MARIA BENTO 

COSTA e HUGO BENTO DA COSTA, nos termos do art. 45, XII do CTE (fls. 6 e 7). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da divergência de carga tributária informada e calculada – MFD (fls. 8 a 10), 
nota explicativa da auditoria (fls. 11 a 22) e mídia CD (fls. 25), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 39 a 41), pedindo a procedência parcial do auto de 



infração, solicitando os seguintes ajustes: 1) a exclusão do ICMS apurado na planilha 
referente ao período de 1º/10/08 a 31/12/08, em virtude de a empresa estar enquadrada 
no SIMPLES NACIONAL no período; 2) Redução do ICMS que a empresa pagou a maior 
apurada pela diferença negativa, ou seja, pelo valor correspondente à alíquota efetiva 
superior à estabelecida para a mercadoria. 

 
Junta extrato de consulta optantes do Simples Nacional (fls. 42) 

indicando que a autuada esteve enquadrada nesse regime no período de 01/07/2007 a 
31/122008. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, excluiu da 

exigência fiscal as diferenças relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 
2008, no montante de R$ 1.525,38 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito 
centavos), pelo fato do enquadramento da autuada no Simples Nacional até 31/12/2008, 
concluindo pela procedência parcial do lançamento no valor de ICMS de R$ 206.171,73 
(duzentos e seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e três centavos), conforme a 
Sentença nº 908/2012 – JULP (fls. 48 a 50). O julgador também alterou a penalidade 
proposta para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE, por ser específica e menos onerosa ao 
contribuinte. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso voluntário (fls. 57 a 60), alegando que falhas ocorreram no 
cadastramento dos produtos, quando a mercadoria é adquirida e chega ao depósito. 
Entretanto, não fora anexado aos autos o relatório das diferenças negativas, ou seja, 
favoráveis ao sujeito passivo, nas quais o mesmo se valeu de carga tributária superior à 
estabelecida palra a mercadoria.  

 
Assim, pedem revisão nos autos, para que se intime a Autoridade 

Fiscal a apresentar o referido relatório de diferenças negativas, para fins de dedução no 
valor exigido. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 0033/2013 (fls. 62 a 67), rejeita o pedido de conversão do 
julgamento em diligencia, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, mantém a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 206.171,73 (duzentos e seis mil, cento e setenta e um 
reais e setenta e três centavos). 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente recurso para o Conselho Superior (fls. 83 a 85), pedindo a procedência do 
lançamento no valor de ICMS apurado pelo sujeito passivo (R$ 105.439,40), alegando que 
o sujeito passivo apurou várias situações que divergem da legislação pertinente que 
constam na mídia em anexo (fls. 76), nessa mídia reconhecem a base de cálculo no valor 
de R$ 230.773,92 e o correspondente ICMS devido no valor de R$ 105.439,40. Dizem que 
discordam do feito fiscal em razão de que há erros evidentes que imaterializa o trabalho. 
Anotam que foram demonstrados alguns produtos em várias centenas de páginas com 
divergências. Não restam dúvidas, conforme demonstrado, que a diferença encontrada 
pelos autuantes não condiz com a realidade dos fatos. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação tributária 

estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 0033/2013 (fls. 62 a 67), a Quarta 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
206.171,73 (duzentos e seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e três centavos). 

 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 



 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 206.171,73 (duzentos e seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01831/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Diferencial de alíquotas. 
Falta de recolhimento do diferencial de alíquota de nota fiscal 
não registrada em livro próprio. Inadmissibilidade. Unânime. 
Não se conhece do recurso ao Conselho Superior de decisão 
cameral unânime quando o recorrente não fundamente o 
recurso em algumas das hipóteses de admissibilidade previstas 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de entradas as notas fiscais eletrônicas de n° 23715, 1689 e 9629, 
referente à aquisição em operação interestadual de bens para integrar o ativo imobilizado 
da empresa; bem como deixou de pegar o ICMS correspondente ao diferencial de 
alíquota, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em decorrência, fica sujeito à 
multa de 25% do valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, na 
importância de R$ 21.537,50 juntamente com acréscimos legais. 

 
 A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do 

artigo 63, parágrafo 2° e 64 todos da Lei 11651/91, combinado com art. 308, parágrafo 1°, 
I, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII,  "c", 
parágrafo 9°da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 13.446/1999.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário "fls. 03", registro de entradas "fls. 04 a 11", registro de 
apuração de ICMS "fls. 12 a 31", histórico dos pagamentos "fls. 32 a 34", consulta 
detalhada do contribuinte "fls. 35 a 36". 

 
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de "fls. 37 a 

38", mas não se manifestou tendo sido lavrado o termo de revelia conforme se vê às "fls. 
39". 

 
Novamente intimado às "fls. 41 a 42" para apresentar Impugnação a 

Segunda Instância. 
 



O polo passivo ingressa com impugnação ao auto de infração às "fls. 
45 a 60", alegando que a multa, nos moldes como aplicado, possui base de cálculo do 
imposto devido, um absurdo inconstitucional a ser debatido em momento oportuno.  

 
Sustenta que ao invés de ser calculado sobre o imposto devido na 

operação o mesmo foi calculado sobre a "multa formal aplicada".    
 
Pondera que não houve autuação do imposto devido, apenas 

apuração de multa formal por descumprimento de obrigações acessórias, o que desde já 
eiva de nulidade não só o auto de infração em sim, como a própria aplicação, no presente 
caso, do agravante do parágrafo 9° do art. 41 da Lei 11. 651/91. 

 
Assevera que os valores hora autuados já se encontravam 

devidamente constituídos pela transmissão da nota fiscal eletrônica, portanto, não 
guardando necessidade de qualquer outro procedimento administrativo de lançamento, a 
não ser que houvesse discrepâncias entre os valores das notas fiscais emitidas.  

 
Ao final, requer o cancelamento da multa imposta. 
 
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidos aos autos 

os seguintes documentos: documentos pessoais do representante legal "fls. 61", cópia da 
intimação "fls. 62 a 63", Dare "fls. 64", relação do sujeito passivo "fls. 65 a 66", primeira 
alteração contratual "fls. 67 a 71", cadastro nacional da pessoa jurídica "fls. 72", 
procuração "fls. 73".   

 
Mediante Acórdão nº 2424/2015 a Primeira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário resolve conhecer a impugnação, negando-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. (fls. 75 a  79) 

 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso para o Conselho 

Superior (fls. 80 a 82) 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 84 a 98) apresentando 

Recuso para o Conselho Superior alegou que o caminhão (cavalo) é feito no estado de 
São Paulo, a NF-E de venda (eletrônica) é emitida e deveria ser enviada para a empresa 
DESTINATÁRIA. Porém, a mesma é enviada junto com uma NF-E de remeça para outra 
empresa onde é constituída a carroceria. Posteriormente é emitida NF-E de venda 
(eletrônica) que também deveria ser enviada à empresa DESTINATÁRIA, e , quando o 
veículo fica pronto ele segue para Goiás com a NF-E de simples remeça do Cavalo e da 
Carroceria.  

 
Determina que a partir do advento da NF-E a multa formal por não 

informar é uma arbitrariedade, uma vez que o Fisco já tem todas as informações nela 
contida, diferentemente da NF normal emitida antigamente que era informada pelo próprio 
contribuinte em seus livros e conferida em fiscalização. 

 
Afirma que, tendo em vista que os valores hora autuados já se 

encontravam devidamente constituídos pela transmissão da nota fiscal eletrônica, 
portanto, não guardando necessidade de qualquer outro procedimento administrativo de 
lançamento, a não ser que houvesse discrepâncias entre os valores das notadas fiscais 
emitidas e o bem adquirido, o que não ocorreu. 

 



Aduz que, a multa aplicada no percentual de 25% incide sobre o 
valor de toda a ''operação'' ou ''prestação'' e não sobre o tributo, ou seja, ultrapassa, e 
muito, o valor do tributo aplicado que , nesse caso, é de 17% sobre o valor da operação. 

 
Por fim requer o completo cancelamento do auto de infração; que 

seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada, cancelando por improcedente 
e imoral. 

 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo ter adquirido em operação interestadual 1 
Caminhão (cavalo) Axor da Mercedes Benz do Brasil Ltda., em São Bernardo do 
Campo/SP, e 2 Caçambas basculantes da empresa Rossetti Equipamentos Rodoviários 
Ltda.,, em Betim/MG, com alíquota de 7%, e, sendo que as alíquotas internas são, 
respectivamente de 12% e 17%, não ter feito o pagamento do ICMS diferencial de 
alíquotas de 5% e 10% respectivamente, sobre o valor das mercadorias mediante o 
Registro no livro Registro de Apuração do ICMS, nem ter escriturado as notas fiscais 
eletrônicas dessas aquisições (NF-e nºs 23715, 1689 e 9629) no livro Registro de 
Entradas. 

 
A decisão cameral foi unânime quanto ao mérito, no sentido de julgar 

procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo, após regularmente intimado a pagar ou apresentar 

Recurso ao Conselho Superior, comparece ao feito no prazo estipulado na intimação e faz 
manifestação. 

 
Nesse sentido, o Recurso ao Conselho Pleno somente é admitido 

nas situações previstas no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, que para clareza da 
decisão, transcrevo abaixo: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

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

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 
Compulsando os autos, especialmente após a intimação realizada 

depois do julgamento cameral, observa-se que comparecendo ao processo no prazo 
previsto na legislação para apresentação de Recurso ao Conselho Superior, o sujeito 
passivo não trouxe ao feito quaisquer das fundamentações previstas no art. 41, II, da Lei 



nº 16.469/09, que confira sustentação quanto à admissibilidade de sua peça de defesa, 
sequer argumentação nesse sentido. 

O recorrente não apresenta, sequer alega, que a decisão cameral foi 
divergente de outra decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 
tratado de matéria idêntica. 

Também, não alega que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária à disposição expressa da legislação tributária estadual, ou de prova inconteste, 
constante dos autos à época do julgamento cameral que implique reforma parcial ou total 
da decisão. 

Por fim, não fundamenta seu recurso ao Conselho Superior alegando 
ou apresentando prova cuja falsidade seja comprovada, e nem em prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Nesse sentido, o recurso apresentado pelo recorrente não deve ser 

conhecido, devido à situação clara de inadmissibilidade do mesmo, frente à legislação 
processual que rege a matéria, motivo pelo qual, contando com a unanimidade de votos 
de meus pares, voto pela inadmissibilidade do recurso para o Conselho Pleno, tendo em 
vista a peça recursal não estar em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
Entretanto, o auto de infração permite a aplicação do § 11 do art. 71 

do CTE, limitando o valor da multa ao montante do imposto. Assim, a multa fica limitada a 
100% do valor do imposto.   

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01851/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Falta de comprovação de 
exportação de operações com benefício fiscal. Inadmissibilidade 
do recurso face à não apresentação dos requisitos previstos no 
art. 41, II da Lei 16.469/09. Decisão unânime. 
 
ICMS. Questão processual. Composição do polo passivo da lide. 
Pedido de reinclusão na lide de solidário. Pedido negado em 
razão de falta de informação detalhada das responsabilidades 
de cada um dos solidários arrolados pelo fisco, com aplicação 
do que estatui o art. 112, III do Código Tributário Nacional.   
 
Para manutenção de solidários na lide é imprescindível que se 
tenha total conhecimento das atribuições e responsabilidades 
de cada um deles. Caso isso não ocorra, aplica-se a presunção 
de dúvida em favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo para o Conselho Superior, 
com relação ao mérito, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 38.182,05 (trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Mauricio Ribeiro de Paiva, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Valdir Mendonça Alves. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Ivo Alves da Cunha, Gustavo 
Javier Lopez e Carlos Aguiar Neto na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Mauricio Ribeiro de Paiva, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Valdir Mendonça 
Alves. Vencida a Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, que acatou pedido da 
Fazenda Pública de reinclusão do solidário Gustavo Javier Lopes em relação ao total do 
crédito tributário e de forma parcial, nos meses de fevereiro e março de 2.010, o solidário   
Carlos Aguiar Neto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, remeteu com 

não incidência de ICMCS, nos anos de 2009, 2010 e 2011, produtos para empresas 

comerciais exportadoras, sem que esses produtos tenham sido enviados para o exterior 

no prazo de até 180 dias, contado da data de saída das mercadorias do seu 



estabelecimento. Em consequência deverá pagar o imposto na importância de R$ 

797.461,58, juntamente com acréscimos legais, referente às operações de remessa, 

relatórios e demais documentos anexos. 

Tem-se como sujeito passivo solidário Gustavo Javier Lopez, Carlos 

Aguiar Neto, Ivo Alves da Cunha, nos termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03/44) 

Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar Impugnação à 

Primeira Instância (fls. 45/52) 

Os sujeitos passivos compareceram aos autos apresentando 

Impugnação à Primeira Instância (fls. 60/78) 

Anexou documentos (fls. 79/377) 

Mediante Despacho nº 343/2014-JULP, houve encaminhado dos 

autos à Delegacia Fiscal de Jataí para que seu titular determine a realização de diligência, 

com o propósito de apurar as alegações da defesa, especialmente em relação a 

documentação apresentada. (fls. 379/380), nesse momento houve juntada de documentos 

(fls. 381/426).  

A Delegacia Fiscal de Jataí ofereceu sua conclusão em atendimento 

ao que lhe foi requerido (fls. 427/432) 

O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do teor do 

trabalho revisional (fls. 433) e trouxe sua manifestação (fls. 438/439). 

Pela Sentença nº 3279/2015-JULP o julgador singular decidiu pela 

procedência parcial do auto de infração. (fls. 440/448) 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar Recurso Voluntário (fls. 

450/461). 

Os sujeitos passivos compareceram aos autos apresentando 

Recurso Voluntário (fls. 463/484). Nesse momento houve anexação de documentos (fls. 

485/493). 

Mediante Acórdão nº 1595/2016 a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decide rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo representante do sujeito passivo 

em sustentação oral; acolher a preliminar de exclusão a lide dos solidários Ivo Alves da 

Cunha, Gustavo Javier Lopez e Carlos Aguiar Neto; conhecer do recurso dando-lhe 



provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 

auto de infração no valor do ICMS de R$ 38.182,05 (trinta e oito mil, cento e oitenta e dois 

reais e cinco centavos (fls. 499/511). 

A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fls. 512) se assim desejasse. 

A Fazenda Pública compareceu aos autos apresentando Recurso 

para o Conselho Superior nº 035/2017-GERF, quando alegou que, de acordo com as 

informações consignadas no documento (fls. 44) percebe-se que os solidários 

identificados exerciam a função do Conselho de Administração da empresa autuada, 

restando claro que na condição de dirigentes, os solidários possuem corresponsabilidade 

pelo adimplemento do crédito tributário. Trata-se de uma sujeição passiva solidária 

decorrente de lei específica aplicável ao caso concreto, observando que constatando 

infração fiscal é o administrador por ela responsável, pois a pessoa jurídica pensa e age 

por meio dele. 

Por fim requer a reinserção no polo passivo da ação fiscal os sujeitos 

passivos solidários em epígrafe (fls. 513/514). 

Os sujeitos passivos solidários foram intimados a apresentar Recurso 

ao Conselho Superior (fls. 517/520). 

O sujeito passivo autuado compareceu aos autos apresentando 

Recurso para o Conselho Superior, quando alegou que não foi observado pelos julgadores 

em sede de Impugnação e Recurso Voluntário, a documentação apresentada pela 

Recorrente (fls. 130/377) que comprovam de forma cristalina que os produtos fiscalizados 

pela Autoridade Administrativa, os quais ensejaram a autuação tratada nesses autos, 

foram sim, devidamente exportados, não havendo como prevalecer o lançamento de ICMS 

sobre a circulação dessas mercadorias, não havendo qualquer prejuízo ao erário.  

O acórdão se baseia em suposições e levantamentos que não 

correspondem a verdade pois restou efetivamente demonstrado que as exportações 

ocorreram. 

Afirma que a autoridade fiscal em momento nenhum apurou se as 

mercadorias foram remetidas ao exterior por parte da empresa exportadora, ao contrário, 

considerou até o momento parte dos documentos apresentados nos autos em sede de 

Impugnação e de Recurso Voluntário que demonstram a remessa ao exterior. 



Por fim requer que seja cancelado o auto de infração; a redução do 

valor da autuação, sendo o saldo remanescente igualmente cancelado. 

O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando contradita 

(fls. 534/542). 

Traz argumentos no sentido da improcedência do trabalho acusatório 

e reitera seu entendimento de que haveria a impossibilidade jurídica da inclusão no polo 

passivo da lide dos solidários arrolados pelo fisco.  

É o relatório.  

Em relação ao pedido de reconsideração do mérito, arguo a 

inadmissibilidade do recurso. A decisão foi unânime e nada foi trazido que pudesse 

ensejar o reexame da questão, à luz do artigo 41, II da Lei 16.469/09.  

Sobre o pedido de reinclusão na lide do solidário, entendo que fica 

fragilizado pelo fato de que se trata de uma sociedade de capital aberto, e nessa 

circunstância, há a necessidade da perfeita identificação das atribuições de cada um dos 

componentes do polo passivo da lide na qualidade de solidários.  

Isso não resta claro dentro dos autos, tornando obrigatória a 

aplicação da tese expressa no artigo 112 do Código Tributário Nacional, cujo texto é a 

seguir transcrito:  

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 

quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 

extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

Dessa forma, face à falta de segurança em relação às 

responsabilidades e atos de cada um dos arrolados como solidários, entendo que a 

reinclusão na lide deve ser negada por esse conselho.  

Cabe também ressaltar que o solidário IVO ALVES DA CUNHA nem 

mesmo fazia parte do Conselho de Administração na data dos fatos geradores, conforme 

informação da própria SEFAZ.  



Portanto, inadmito o recurso do contribuinte para o Conselho 

Superior por falta de satisfação de requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 

41, II da Lei 16.469/09. E em relação ao recurso da Fazenda Pública, nego-lhe provimento 

para manter a exclusão dos solidários. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01858/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de 
inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Acolhida por unanimidade de votos.  
 
I - Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face 
de decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando 
não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, 
aliena "b" item 2 da Lei nº 16.469/09, haja vista que o recorrente 
não carreou aos autos elementos suficientes e necessários para 
a admissibilidade da peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pela Conselheira 
Relatora, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício que exige do sujeito passivo o pagamento 
do ICMS por manter mercadorias tributadas, sem documentação fiscal, no 
estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme os Termos de Apreensão 
números 1100115428-5 1100115429-6 1100115430-7 1100126811-3 anexos.      

Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 14, inciso IV e 
19, inciso IX, 64, 66 e 156 da Lei 11.651/91, c/c artigo 145 do Decreto 4.852/97. Proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "a", item 3 e seu §9º 
inciso I da Lei 11651/91, com redação da Lei nº 15.505/05.   

O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: Termos de 
Apreensão nº 1100115428-5 1100115429-6 1100115430-7 1100126811-3, Relatório 
Sintético dos Termos de Apreensão, fotos do local da apreensão, mídia digital – CD 
contendo planilha de Excel com a tabela onde foi calculado o preço médio de venda das 
mercadorias apreendidas. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo compareceu aos autos, através de 
representante legal, apresentando impugnação em primeira instância, requerendo, em 
preliminar, a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e por insegurança na 
determinação da infração, e alternativamente, a improcedência do lançamento.  

Na Sentença nº 085/2012-JULP, a autoridade julgadora, rejeitou as 
preliminares de nulidades e no mérito julgou procedente o lançamento. 



No recurso voluntário, o sujeito passivo apresentou os mesmos argumentos 
trazidos em impugnação, alegou que as mercadorias estavam acompanhadas de notas 
fiscais, e que somente o estabelecimento estava em situação fiscal irregular. Visando 
comprovar sua tese defensória, anexou ao recurso, as notas fiscais das mercadorias, que 
conforme o recorrente, eram destinadas a outra empresa onde o autuado é sócio. 
Requereu, ao final, a nulidade por insegurança na determinação da infração, ou 
subsidiariamente, a improcedência do lançamento. 

Em julgamento cameral, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e julgou procedente o lançamento. 

Visando fundamentar a admissibilidade do recurso apresentado a este 
Conselho Superior, o sujeito passivo, alegou que a decisão cameral foi inequivocamente 
contrária as provas incontestes constante dos autos na época do julgamento, conforme 
dispõe o artigo 41 inciso II alínea “b” item 2 da Lei nº 16.469/09. A prova inconteste, 
conforme a tese do recorrente, seriam as notas fiscais destinadas a outra empresa, da 
qual o sujeito passivo é sócio. Requereu, ao final, a revisão da decisão cameral, e a 
declaração de improcedência do lançamento. 

 

 É o relatório. 

 

 

V O T O 
 

De início, não acolho a preliminar de admissibilidade do recurso do 
contribuinte quanto ao mérito, tendo em vista que o mesmo não preenche os requisitos 
previstos no artigo 41, inciso II, alínea “b” item 2 da Lei nº 16.469/09, pois, a alegada 
“prova inconteste” seriam as notas fiscais destinadas a outra empresa onde o sujeito 
passivo é sócio.  

Estes documentos fiscais não se prestam a acobertar as mercadorias 
encontradas no estabelecimento em situação fiscal irregular, visto que acobertam 
mercadorias destinadas a outro estabelecimento, ainda que do próprio sujeito passivo. 
Importa ainda ressaltar que são de mercadorias fungíveis (pisos, revestimentos), logo, 
podem ser substituídos por outros de mesma espécie e qualidade, não possuindo uma 
especificidade que as impeçam de serem repostas por outras da mesma espécie. 

Desse modo, as referidas notas fiscais não podem ser acolhidas como prova 
inconteste, muito pelo contrário, tais documentos evidenciam tratar de mercadorias 
destinadas a outro contribuinte e não ao estabelecimento onde foram encontradas, visto 
que este estava em situação cadastral irregular. 

Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso apresentado a este 
Conselho, por não cumprir os pressupostos legais exigidos no artigo 41 da Lei nº 
16.469/09. Por consequência, deve ser mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o lançamento, tendo em vista que a mesma não foi contrária a prova constante 
dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01915/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou  procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, lavrado no dia 30.08.2011, a acusação 
de que o sujeito passivo aproveitou indevidamente, no mês de fevereiro de 2011, crédito 
do ICMS lançado no livro Registro de Entradas, página 04, referente ao imposto 
destacado na nota fiscal de aquisição nº 538, lançada em duplicidade considerando que 
foi lançada também na página 02 em janeiro/11, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS 
no valor de R$ 9.306,00 (nove mil, trezentos e seis reais), com os acréscimos legais. 

 

Citados como infringidos os arts. 58, § 3º, I, 65 e 67, IV, da Lei nº 
11.651/91 c/c o art. 57, V e VIII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/03. 

 
Identificada como solidário a pessoa física LEON DENIZ CABRAL 

NASCIMENTO, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Auditoria Básica do ICMS do 
período de 01/01/2011 a 31/03/2011 (fls. 09 a 12), em que na Parte 3/3 – Conclusão (fls. 
11) evidencia-se o valor do imposto omitido decorrente da escrituração indevida de 
créditos, acompanhado pelo Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados Indevidamente 
(fls. 12), em que se especifica o documento fiscal que deu origem ao crédito indevido, 
extrato das NF-e por chave de acesso (fls. 18 a 19) e cópia do livro Registro de Entradas e 
Registro de Apuração do ICMS (fls. 20 a 36).  

 



Intimados na forma legal, os sujeitos passivos comparecem aos 
autos (fls. 46 a 58 e 62 a 63) e impugnam a ação fiscal, tendo o sujeito passivo autuado 
alegado que o imposto fora apurado em conformidade com os preceitos legais, e de 
acordo com o incentivo do qual é beneficiário.  

 
Junta aos autos cópia (DANFE) das notas fiscais eletrônicas de 

saída de mercadorias e também de entrada de mercadorias (fls. 67 até 718) e pede que o 
auto de infração seja julgado improcedente. 

 
Já o sujeito passivo solidário aduz que não tem interesse comum 

com o sujeito passivo autuado, pois nunca teve interesses econômicos imediatos com ele. 
 
Cita e transcreve ementas de decisões de Tribunais Superiores e do 

Conselho Administrativo Tributário, faz alusão ao Código Civil e ao CTN, e pede sua 
exclusão da lide. 

 
O julgador singular refuta os argumentos defensórios e confirma o 

lançamento da forma como foi inicialmente formalizado, inclusive mantendo na lide o 
solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença nº 456/12-JULP (fls. 720 a 722). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 728 a 729 e 731 a 748) solicitando o sujeito passivo a 
nulidade da sentença por falta de fundamentos legais considerando que se prende no 
entendimento de que a autuada não teria apresentado defesa em tempo hábil, sendo que 
tal fato não ocorreu. O solidário, por sua vez, solicita a sua exclusão da lide por falta de 
respaldo legal. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 1452/2013 (fls. 758 a 761), acolhe a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo e rejeita a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, considera procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 767 a 770), onde altera que está sendo penalizado duas vezes pelo mesmo 
fato, o que torna a autuação fiscal totalmente infundada, tendo em vista o Processo n° 
401103202320. 

 
Conforme exposto naqueles autos, a Nota Fiscal n° 358 está 

devidamente ativa e habilitada no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
tendo sido corretamente registrada em fevereiro de 2011, anota a recorrente. 

 
Quanto à Nota Fiscal n° 356 registrada em janeiro de 2011 está 

cancelada e já foi estornada por meio do Processo n° 401103202320, destaca a autuada. 
 
Pede a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 



Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 
o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 

da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 

falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão nº 1452/2013 (fls. 758 a 761), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, quanto ao mérito, considerou procedente o 
auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 



Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01916/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou  procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração, lavrado no dia 30.08.2011, a acusação 
de que o sujeito passivo aproveitou indevidamente, no mês de fevereiro de 2011, crédito 
do ICMS lançado no livro Registro de Entradas, página 04, referente ao imposto 
destacado na nota fiscal de aquisição nº 536, dada como cancelada e substituída pela de 
nº 538, conforme aposto no campo informações Adicionais, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com os 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3º, I, 65 e 67, IV, da Lei nº 

11.651/91 c/c o art. 57, V, VII e VIII do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV, “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/03. 

 
Identificada como solidário a pessoa física LEON DENIZ CABRAL 

NASCIMENTO, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), Auditoria Básica do ICMS do 
período de 01/01/2011 a 31/03/2011 (fls. 09 a 12), em que na Parte 3/3 – Conclusão (fls. 
11) evidencia-se o valor do imposto omitido decorrente da escrituração indevida de 
créditos, acompanhado pelo Demonstrativo Auxiliar – Créditos Escriturados Indevidamente 
(fls. 12), em que se especifica o documento fiscal que deu origem ao crédito indevido, 
extrato das NF-e por chave de acesso (fls. 20 a 21), e cópia do livro Registro de Entradas 
e Registro de Apuração do ICMS (fls. 22 a 30).  

 



Intimados na forma legal, os sujeitos passivos comparecem aos 
autos (fls. 41 a 52 e 56 a 57) e impugnam a ação fiscal, tendo o sujeito passivo autuado 
alegado que o imposto fora apurado em conformidade com os preceitos legais, e de 
acordo com o incentivo do qual é beneficiário.  

 
Junta aos autos cópia (DANFE) das notas fiscais eletrônicas de 

saída de mercadorias e também de entrada de mercadorias (fls. 60 até 710) e pede que o 
auto de infração seja julgado improcedente. 

 
Já o sujeito passivo solidário aduz que não tem interesse comum 

com o sujeito passivo autuado, pois nunca teve interesses econômicos imediatos com ele. 
 
Cita e transcreve ementas de decisões de Tribunais Superiores e do 

Conselho Administrativo Tributário, faz alusão ao Código Civil e ao CTN, e pede sua 
exclusão da lide. 

 
O julgador singular refuta os argumentos defensórios e confirma o 

lançamento da forma como foi inicialmente formalizado, inclusive mantendo na lide o 
solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença nº 457/12-JULP (fls. 713 a 715). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam recurso 

voluntário em peça separadas (fls. 721 a 722 e 725 a 741) solicitando o sujeito passivo a 
nulidade da sentença por falta de fundamentos legais considerando que se prende no 
entendimento de que a autuada não teria apresentado defesa em tempo hábil, sendo que 
tal fato não ocorreu. O solidário, por sua vez, solicita a sua exclusão da lide por falta de 
respaldo legal. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 1453/2013 (fls. 748 a 751), acolhe a preliminar de exclusão 
do solidário da lide, arguida pelo sujeito passivo e rejeita a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão 
unânime, considera procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 757 a 759), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que no caso 
em testilha, tem-se que a empresa Recorrente, quanto à Nota Fiscal nº 536, essa foi 
cancelada pelo fornecedor posteriormente à sua escrituração, o que tornou o fato 
irreconhecível pela empresa ora adquirente. Logo, ao receber a NFe enviada em 
substituição não foi comunicada do cancelamento da anterior, portanto, não podendo ser 
penalizada por tal. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 



A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 
de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 

da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 

falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão nº 1453/2013 (fls. 748 a 751), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, quanto ao mérito, considerou procedente o 
auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 



Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01917/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou  procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente auto de infração, lavrado em 30 de agosto de 2011, 
reclama o ICMS no valor original de R$ 44.492,40 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e 
noventa e dois reais e quarenta centavos), referente ao período de 01/01/2011 a 
28/02/2011, omitido em virtude de aproveitamento indevido de crédito lançado no Livro 
Registro de Entradas do ICMS. 

 

Citados como infringidos os arts. 58, § 3º, I, 65 e 146, Parágrafo 
único, da Lei nº 11.651/91 c/c o art. 57, V e VII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº 14.634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 05 a 09), extrato das NF-e por chave de 
acesso (fls. 15 a 22) e cópia do livro Registro de Entradas e Registro de Apuração do 
ICMS (fls. 23 a 33).  

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece aos autos (fls. 

41 a 42) e impugna a ação fiscal, tendo o sujeito passivo autuado alegado que o imposto 
fora apurado em conformidade com os preceitos legais, e de acordo com o incentivo do 
qual é beneficiário.  

 



Junta aos autos cópia (DANFE) das notas fiscais eletrônicas de 
saída de mercadorias e também de entrada de mercadorias (fls. 46 a 697) e pede que o 
auto de infração seja julgado improcedente. 

 
O julgador singular refuta os argumentos defensórios e confirma o 

lançamento da forma como foi inicialmente formalizado, conforme a Sentença nº 459/12-
JULP (fls. 699 a 701). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 705 a 

706) argumentando que não há que se falar em transcurso de prazo in albis, tampouco 
considera-se revel o autuado, pois o cerne da questão ora discutida é, segundo a 
autoridade fiscal, o lançamento em duplicidade de uma nota fiscal. 

 

A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão nº 1447/2013 (fls. 713 a 716), confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 720 a 724), alegando insegurança na determinação da infração caracterizada 
por vicio material existente no objeto do auto de infração, porque decorrente de 
levantamento fiscal falho. Destaca que no caso em tela a empresa deixou de apresentar 
os referidos documentos devido ao extravio dos mesmos, não podendo, dessa forma, 
serem considerados inidôneos. A comprovação da existência desses pode ser verificada 
através da consulta online da chave de acesso da NF-e, sendo que o documento fiscal foi 
devidamente registrado. Pede a improcedência do presente auto de infração. 

 
Junta extrato de NF-es (fls. 729 a 736). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento 

de recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte 
cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 



b) inequivocamente contrária a: 
 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 

2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 

da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 

falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão nº 1447/2013 (fls. 713 a 716), a Segunda 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho 
Superior, deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 
16.469/09, implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do 
recurso, conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pelo contribuinte ser inadmitido, posto 
que os pressupostos de admissibilidade não se fazem presentes no recurso, 
consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01927/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
autuada. Processual. Preliminar de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada.  Quanto ao mérito, por votação unânime, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de estornar, em outubro de 2016, crédito de ICMS referente à entrada de bens 
destinados ao ativo imobilizado e de mercadoria utilizada no processo de geração de 
energia elétrica, cuja saída não fora tributada, apesar de ter sido notificado para promover 
tal estorno.  

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 03 a 71.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo requer seja reconhecida a 

conexão do auto em julgamento com os de nºs 4011602596502; 4010602609779; 
4011602606087. No mérito, alega que é legítimo o aproveitamento do crédito; que não 
prospera os estornos dos créditos procedidos pela fiscalização, porque as saídas de 
energia elétrica do estabelecimento tiveram como destinatários consumidores livres 
localizados no Estado de Goiás; que tanto as operações internas como as interestaduais 
estão sujeitas ao regime da substituição tributária regressiva, que transfere 
responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, incidente sobre as etapas anteriores e 
posteriores de circulação de energia  para a distribuidora ou para o consumidor livre que 
adquire a mercadoria para seu próprio consumo, conforme previsão legal, fls. 76 a 102. 
Junta documentos, às fls. 103 a 249. 

   



Conforme Sentença n°296/2018 – JULP, às fls. 251 a 256, o julgador 
singular julga procedente o auto de infração.  

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, às fls. 263 a 285, 

pede, ao final, a improcedência do lançamento; subsidiariamente, a exclusão do saldo 
credor existente em dezembro de 2010, sob fundamento na decadência do mencionado 
crédito tributário. Junta documentos, às fls. 286 a 292. 

 
Conforme Acórdão n°1136/2018 da Terceira Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, às fls. 295 a 304, em decisão unânime, rejeitar a preliminar de 
decadência parcial. Quanto ao mérito, também unanimemente, conhece do recurso, nega-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Superior, às fls. 311 a 329, o polo passivo 

alega cerceamento de defesa, análise parcial dos argumentos da recorrente, pois, o 
acórdão recorrido desconsiderou toda a argumentação acerca da composição do saldo 
credor existente na escrita fiscal da recorrente em dezembro de 2015, bem como da 
necessidade da revisão da base de cálculo dos valores exigidos a título de principal e 
multa para excluir o ICMS apurado em dezembro de 2010, que se encontrava, no 
momento da intimação da autuação, homologado pelo decurso decadencial, nos termos 
do art. 173, I, do CTN. No mérito, aduz que o acórdão tratou apenas de decidir acerca da 
legitimidade do aproveitamento do credito de ICMS, matéria estranha ao recurso 
interposto. Argumenta que conforme já relatado, a recorrente procedeu ao pagamento do 
credito tributário referente aos autos de infração nas quais se discutia a legitimidade de 
aproveitamento do credito de ICMS decorrente da aquisição de insumos e ativo 
imobilizado, e realizou o seu estorno na escrita fiscal. Assim, essa discussão encerrou-se 
na esfera administrativa e, por isso, não foi objeto do recurso voluntario analisado pelo r. 
acórdão recorrido. Arguiu equívoco na interpretação dos arts. 147-A e 71, IV, C, da lei 
11.651/91, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. 
Alega que o artigo 147-A é claro ao dispor que a exigência do estorno, na escritura fiscal 
do contribuinte, de credito indevidamente escriturado ou não estornado, se aplica apenas 
no caso de não ter sido constatada "omissão do pagamento do imposto". Aduz que não 
sendo possível exigir-se o estorno dos créditos nos termos do art. 147-A do CTE (pois 
houve emissão de imposto), não poderia ter sido exigida a multa prevista no art. 71, IV, C, 
da lei n° 11.651/89, aplicável ao contribuinte que deixar de atender à notificação fiscal de 
estorno de créditos, já que essa providencia sequer poderia ter sido exigida da 
Recorrente. Ou seja, não se pode exigir multa em razão de descumprimento de notificação 
fiscal de estorno, quando essa última sequer poderia ter sido emitida em desfavor da 
recorrente. Ao final, requer: nulidade do acórdão recorrido. Junta documentos, às fls. 330 
a 343. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do acórdão cameral, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada ao argumento de que teve interpretação 
equivocada sobre a legislação ao caso vertente, bem como, não analisou detalhadamente 
os pontos controversos elencados no recurso, passo a expor: 

 



Entendo que o acórdão que procedeu o auto de infração de forma 
unânime enfrentou todas as questões postas, inclusive com o entendimento correto da 
legislação (artigo 147 – A do CTE), vez que identificado em auditoria a existência de 
crédito, ou seja, por si só que não houve omissão de pagamento do imposto.  

 
O acórdão em questão analisou toda a matéria posta, inclusive o fez 

relacionando os 3 (três) antes que originaram da mesma auditoria nos termos do inciso II 
do artigo 489 do CPC, que será transcrito na sequência, não houve imperfeição no voto 
que levasse prejuízo à parte.  

 
Art. 489. 

 

São elementos essenciais da sentença: 

 

[...] 

 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 

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

conforme passo a expor:   
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da polaridade passiva, 
em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das 
autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de analise, é carecedora de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 

tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 



d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 
do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada.  Quanto ao mérito, 
por votação unânime, questiono e acolho a inadmissibilidade do recurso do contribuinte 
para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01936/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
autuada. Processual. Preliminar de inadmissibilidade do recurso 
do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2.O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada.  Quanto ao mérito, por votação unânime, acolher a arguição de 
inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, 
tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da 
Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de estornar, em outubro de 2016, crédito de ICMS referente à entrada de bens 
destinados ao ativo imobilizado e de mercadoria utilizada no processo de geração de 
energia elétrica, cuja saída não fora tributada, apesar de ter sido notificado para promover 
tal estorno.  

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 03 a 75.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo requer seja conhecida a 

conexão deste auto com os de nºs 4011602630468; 4011602660294 e 4011602673434. 
No mérito alega que é legitimo o aproveitamento do crédito; que não prospera o estorno 
dos créditos procedidos pela fiscalização porque as saídas de energia elétrica do 
estabelecimento tiveram como destinatários consumidores livres localizados no Estado de 
Goiás, com exceção nota fiscal nº 430, destinada a outro estado; que tanto as operações 
internas como as interestaduais estão sujeitas ao regime da substituição tributária 
regressiva, que transfere responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, incidente sobre as 
etapas anteriores e posteriores de circulação de energia  para a distribuidora ou para o 
consumidor livre que adquire a mercadoria para seu próprio consumo, conforme previsão 
legal, fls. 80 a 108. Junta documentos, às fls. 109 a 274. 

 



Conforme Sentença n°295/2018 – JULP, às fls. 276 a 281, o julgador 
singular julga procedente o auto de infração.  

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo interpõe recurso, às 

fls. 288 a 309. Pede, ao final, a improcedência do lançamento; subsidiariamente, a 
exclusão do saldo credor existente em dezembro de 2010, sob fundamento na decadência 
do mencionado crédito tributário. Junta documentos, às fls. 310 a 316. 

 
Conforme Acórdão n°1137/2018 da Terceira Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário, às fls. 319 a 328, unanimemente rejeita a preliminar de 
decadência parcial. Quanto ao mérito, também em decisão unânime, conhece do recurso, 
nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Superior, às fls. 335 a 353, o polo passivo 

alega cerceamento de defesa, análise parcial dos argumentos da recorrente, pois o 
acórdão recorrido desconsiderou toda a argumentação acerca da composição do saldo 
credor existente na escrita fiscal da recorrente em dezembro de 2015, bem como da 
necessidade da revisão da base de cálculo dos valores exigidos a título de principal e 
multa para excluir o ICMS apurado em dezembro de 2010, que se encontrava, no 
momento da intimação da autuação, homologado pelo decurso decadencial, nos termos 
do art. 173, I, do CTN. No mérito, aduz que o acórdão tratou apenas de decidir acerca da 
legitimidade do aproveitamento do credito de ICMS, matéria estranha ao recurso 
interposto. Argumenta que conforme já relatado, a recorrente procedeu ao pagamento do 
credito tributário referente aos autos de infração nas quais se discutia a legitimidade de 
aproveitamento do credito de ICMS decorrente da aquisição de insumos e ativo 
imobilizado, e realizou o seu estorno na escrita fiscal. Assim, essa discussão encerrou-se 
na esfera administrativa. Arguiu equívoco na interpretação dos arts. 147-A e 71, IV, C, da 
Lei nº 11.651/91, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. 
Alega que o artigo 147-A é claro ao dispor que a exigência do estorno, na escritura fiscal 
do contribuinte, de credito indevidamente escriturado ou não estornado, se aplica apenas 
no caso de não ter sido constatada "omissão do ´pagamento do imposto". Aduz que não 
sendo possível exigir-se o estorno dos créditos nos termos do art. 147-A do CTE (pois 
houve emissão de imposto), não poderia ter sido exigida a multa prevista no art. 71, IV, C, 
da Lei n° 11.651/89, aplicável ao contribuinte que deixar de atender à notificação fiscal de 
estorno de créditos, já que essa providência sequer poderia ter sido exigida da recorrente. 
Ou seja, não se pode exigir multa em razão de descumprimento de notificação fiscal de 
estorno, quando essa última sequer poderia ter sido emitida em desfavor da recorrente. Ao 
final, requer: nulidade do acórdão recorrido. Junta documentos, às fls. 354 a 367. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do acórdão cameral, por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pela autuada ao fundamento de que teve interpretação 
equivocada sobre a legislação ao caso vertente, bem como, não analisou detalhadamente 
os pontos controversos elencados no recurso, passo a expor: 

 
Entendo que o acórdão que procedeu o auto de infração de forma 

unânime enfrentou todas as questões postas, inclusive com o entendimento correto da 
legislação (artigo 147-A do CTE), vez que identificado em auditoria a existência de crédito, 
ou seja, por si só que não houve omissão de pagamento do imposto.  



 
O acórdão, em questão, analisou toda a matéria posta, inclusive o 

fez relacionando os 3 (três) autos que originaram da mesma auditoria nos termos do inciso 
II do artigo 489 do CPC, que será transcrito na sequência, não houve imperfeição no voto 
que levasse prejuízo à parte.  

 
Art. 489. 
 
São elementos essenciais da sentença: 
 
[...] 
 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 

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

conforme passo a expor:   
 
Este feito se inicia com a exigência fiscal, em face do contribuinte 

epigrafado, de recolhimento do imposto, de acordo com o descrito na folha de rosto deste 
volume e já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Atendendo aos trâmites legais, a lide aporta neste preclaro Conselho 

Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações do polo passivo, em sede 
de primeira e segunda instâncias, sendo que, em ambas as fases, o juízo das autoridades 
sentenciadoras foi por reafirmar a exigência preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste colendo 
Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja conflitante, à que ora é 
objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para esta instância e que ora é 
objeto de análise, é carecedora de amparo legal nos termos preconizados pelo inciso II do 
artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 

tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião 

do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

 



I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova. 

 

Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 
para o Conselho Pleno, tendo em vista não estar a peça recursal de acordo com a 
legalidade do inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
por votação unânime, questiono e acolho a inadmissibilidade do recurso do contribuinte 
para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com 
o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02013/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributadas, conforme apurado na Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos, devendo, consequentemente, recolher o ICMS indicado na exordial. 

 
Infração: artigos 25, §1° e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o 

artigo 141, Decreto nº 4.852/97. Penalidade: artigo 71, VII, "I", §9°I, da Lei nº 11.651/91 
com redação da Lei nº 16.241/2008.  

  
Solidária: empresa SUPER RIBEIRO E DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, na condição de sucessora da empresa autuada. 
 
Instrução: detalhamento do crédito tributário, identificação do sujeito 

passivo coobrigado, portaria, balanço patrimonial, auditoria das disponibilidades, 
proporção de mercadorias tributadas e termo de autenticação.  

  
Regularmente intimado o sujeito passivo direto apresentou 

impugnação, alegando que as operações apontadas pelo agente fiscal não se 
caracterizam como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do 
domínio, estando fora do campo de incidência do ICMS.  

 
Requereu que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração, e 

em caso de restar vencido o pedido anterior, que fosse conhecida e provida a 



impugnação. Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
contrato de locação, espelho da homologação de cadastro, contrato social e cópia de 
documentos pessoais. 

 
O sujeito passivo solidário, por sua vez, argumentou que não tinha 

condições de discutir as preliminares de nulidade do lançamento tampouco o mérito do 
referido procedimento administrativo tributário por não ter em seu poder qualquer livro 
fiscal da empresa Ana Gleice Pereira.  

 
Aduziu que não participou e nem contribuiu para a ocorrência do 

ilícito, e que, portanto, a referida imputação é indevida, inoportuna e inepta. Pediu sua 
exclusão da lide.  

  
Submetido à apreciação na instância singular o julgador decidiu pela 

procedência do auto de infração, contudo procedeu à exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário. 

 
A Representação Fazendária interpôs recurso à Câmara Julgadora, 

requerendo a reforma da decisão singular para o fim de reincluir na lide o referido 
solidário. 

 
Também Irresignado, o sujeito passivo direto apresentou recurso 

voluntário, asseverando que as operações apontadas pelo agente autuante não se 
caracterizam como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do 
domínio, estando fora do campo de incidência do ICMS. Requereu que fosse acolhido e 
provido o recurso voluntário, para o fim de reformar a sentença e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" o lançamento. 

 
O sujeito passivo solidário apresentou contradita ao recurso 

fazendário, alegando que não adquiriu o estabelecimento autuado e nem fundo de 
estoque. Aduz que criou uma nova empresa, locou o imóvel e estabeleceu com um novo 
estabelecimento comercial, com personalidade jurídica própria e distinta.  

  
Sustenta que não participou e nem contribuiu para a ocorrência do 

ilícito, e que, portanto, a referida imputação é indevida, inoportuna e inepta. Pediu sua 
exclusão da lide. 

 
Em julgamento na instância plural, a Segunda Câmara deste 

Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e erro na identificação do sujeito passivo, 
acolheu o recurso da Representação Fazendária para o fim de reinserir na lide o sujeito 
passivo solidário e, quanto ao mérito, manteve a decisão singular que julgou procedente o 
auto de infração.  

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos a 

este Conselho Superior. O sujeito passivo direto argui preliminarmente insegurança na 
determinação da infração quanto à denominação e agrupamento de produtos diversos no 
levantamento especifico, e por inexistir a indicação dos produtos autuados. Aduz que o 
lançamento está instruído com levantamentos incompletos e inconsistentes. Argui sua 
ilegitimidade passiva por não haver vínculo entre ele e o fato gerador do ICMS. Argumenta 
insubsistência do auto de infração haja vista que o valor tributado foi apurado por 
presunção. Alega exacerbação na aplicação da multa. Ao final, requer a reforma da 
decisão cameral e consequentemente a nulidade ou improcedência do lançamento. 



 
O sujeito passivo solidário, por sua vez, pugna pela reforma do 

acórdão cameral para que seja excluído da lide. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
cameral unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente 
apreciação dos argumentos recursais por este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o lançamento, devendo ser aplicado, 
contudo, o limitador prescrito no art. 71, §11, inc. I, da Lei n.º 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02014/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias tributadas, conforme apurado na Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos, devendo, consequentemente, recolher o ICMS indicado na exordial. 

 
Infração: artigos 25, §1° e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o 

artigo 141, Decreto nº 4.852/97. Penalidade: artigo 71, VII, "I", §9°I, da Lei nº 11.651/91 
com redação da Lei nº 16.241/2008.  

  
Solidária: empresa SUPER RIBEIRO E DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, na condição de sucessora da empresa autuada. 
 
Instrução: detalhamento do crédito tributário, identificação do sujeito 

passivo coobrigado, portaria, balanço patrimonial, auditoria das disponibilidades, 
proporção de mercadorias tributadas e termo de autenticação.  

  
Regularmente intimado o sujeito passivo direto apresentou 

impugnação, alegando que as operações apontadas pelo agente fiscal não se 
caracterizam como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do 
domínio, estando fora do campo de incidência do ICMS.  

 
Requereu que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração, e 

em caso de restar vencido o pedido anterior, que fosse conhecida e provida a 



impugnação. Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
contrato de locação, espelho da homologação de cadastro, contrato social e cópia de 
documentos pessoais. 

 
O sujeito passivo solidário, por sua vez, argumentou que não tinha 

condições de discutir as preliminares de nulidade do lançamento tampouco o mérito do 
referido procedimento administrativo tributário por não ter em seu poder qualquer livro 
fiscal da empresa Ana Gleice Pereira.  

 
Aduziu que não participou e nem contribuiu para a ocorrência do 

ilícito, e que, portanto, a referida imputação é indevida, inoportuna e inepta. Pediu sua 
exclusão da lide.  

  
Submetido à apreciação na instância singular o julgador decidiu pela 

procedência do auto de infração, contudo procedeu à exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário. 

 
A Representação Fazendária interpôs recurso à Câmara Julgadora, 

requerendo a reforma da decisão singular para o fim de reincluir na lide o referido 
solidário. 

 
Também Irresignado, o sujeito passivo direto apresentou recurso 

voluntário, asseverando que as operações apontadas pelo agente autuante não se 
caracterizam como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do 
domínio, estando fora do campo de incidência do ICMS. Requereu que fosse acolhido e 
provido o recurso voluntário, para o fim de reformar a sentença e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" o lançamento. 

 
O sujeito passivo solidário apresentou contradita ao recurso 

fazendário, alegando que não adquiriu o estabelecimento autuado e nem fundo de 
estoque. Aduz que criou uma nova empresa, locou o imóvel e estabeleceu com um novo 
estabelecimento comercial, com personalidade jurídica própria e distinta.  

  
Sustenta que não participou e nem contribuiu para a ocorrência do 

ilícito, e que, portanto, a referida imputação é indevida, inoportuna e inepta. Pediu sua 
exclusão da lide. 

 
Em julgamento na instância plural, a Segunda Câmara deste 

Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e erro na identificação do sujeito passivo, 
acolheu o recurso da Representação Fazendária para o fim de reinserir na lide o sujeito 
passivo solidário e, quanto ao mérito, manteve a decisão singular que julgou procedente o 
auto de infração.  

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recursos a 

este Conselho Superior. O sujeito passivo direto argui preliminarmente insegurança na 
determinação da infração quanto à denominação e agrupamento de produtos diversos no 
levantamento especifico, e por inexistir a indicação dos produtos autuados. Aduz que o 
lançamento está instruído com levantamentos incompletos e inconsistentes. Argui sua 
ilegitimidade passiva por não haver vínculo entre ele e o fato gerador do ICMS. Argumenta 
insubsistência do auto de infração haja vista que o valor tributado foi apurado por 
presunção. Alega exacerbação na aplicação da multa. Ao final, requer a reforma da 
decisão cameral e consequentemente a nulidade ou improcedência do lançamento. 



 
O sujeito passivo solidário, por sua vez, pugna pela reforma do 

acórdão cameral para que seja excluído da lide. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
cameral unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente 
apreciação dos argumentos recursais por este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o lançamento, devendo ser aplicado, 
contudo, o limitador prescrito no art. 71, §11, inc. I, da Lei n.º 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02015/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. E, também, por votação unânime, acolher a arguição ofício do Conselheiro 
Relator de aplicação do limitador previsto no art. 71, § 11, inciso II, "b" do CTE, resultando 
no valor de multa formar de R$ 16.261,21 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais 
e vinte e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias, com o ICMS retido pelas operações posteriores, referente à 
diferença a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo 
fisco nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos, devendo, consequentemente, recolher a penalidade pecuniária 
proposta na exordial. 

 
Infração: artigos 25, §1°, VII e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o 

artigo 141, Decreto nº 4.852/97. Penalidade: artigo 71, VII, "I", da Lei nº 11.651/91 com 
redação da Lei nº 16.241/2008.  

  
Instrução: detalhamento do crédito tributário, identificação do sujeito 

passivo coobrigado, portaria, balanço patrimonial, auditoria das disponibilidades, 
proporção de mercadorias tributadas e termo de autenticação.  

  
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação, 

alegando que as operações apontadas pelo agente fiscal não se caracterizam como 
circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do domínio, estando 
fora do campo de incidência do ICMS.  



 
Requereu que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração, e 

em caso de restar vencido o pedido anterior, que fosse conhecida e provida a 
impugnação. Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
contrato de locação, espelho da homologação de cadastro, contrato social e cópia de 
documentos pessoais.  

Submetido à apreciação na instância singular o julgador decidiu pela 
procedência do auto de infração. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

asseverando que as operações apontadas pelo agente autuante não se caracterizam 
como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do domínio, 
estando fora do campo de incidência do ICMS. Requereu que fosse acolhido e provido o 
recurso voluntário, para o fim de reformar a sentença e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" o lançamento. 

 
Em julgamento na instância plural, a Segunda Câmara deste 

Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e erro na identificação do sujeito passivo e, 
quanto ao mérito, manteve a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso a este 

Conselho Superior, aduzindo que não concorda com o teor da decisão cameral por 
inexistir nos autos prova inequívoca de que tenha ocorrido fato gerador da exação fiscal, 
que a autuação não condiz com a verdade visto que todo o recolhimento de ICMS já foi 
acobertado pelo regime de substituição tributária, o que contaria expressamente os 
princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade. Argui incompetência fiscal 
doa gente fiscal autuante. Alega que não há motivos para aplicação de qualquer espécie 
de multa. Argui a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade e da 
impessoalidade. Ao final, requer a reforma da decisão cameral e consequentemente seja 
declarada a recorrente isenta de qualquer ônus decorrente do auto de infração. 

 
 É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
cameral unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente 
apreciação dos argumentos recursais por este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o lançamento, devendo ser aplicado, 
contudo, o limitador prescrito no art. 71, §11, inc. II, alínea “B”, da Lei n.º 11.651/91, 
resultando na penalidade pecuniária no valor de R$ 16.261,21 (dezesseis mil, duzentos e 
sessenta e um reais e vinte e um centavos). 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02016/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SUJEITO PASSIVO AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.  
 
Não deve ser admitido recurso ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral proferida à unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, haja vista que a recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários para a admissibilidade de 
sua peça recursal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. E, também, por votação unânime, acolher a arguição ofício do Conselheiro 
Relator de aplicação do limitador previsto no art. 71, § 11, inciso II, "b" do CTE, resultando 
no valor de multa formar de R$ 10.041,84 (dez mil e quarenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias, com o ICMS retido pelas operações posteriores, referente à 
diferença a maior entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pelo 
fisco nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 
documentos anexos, devendo, consequentemente, recolher a penalidade pecuniária 
proposta na exordial. 

 
Infração: artigos 25, §1°, VII e 64, Lei nº 11.651/91 combinado com o 

artigo 141, Decreto nº 4.852/97. Penalidade: artigo 71, VII, "I", da Lei nº 11.651/91 com 
redação da Lei nº 16.241/2008.  

  
Instrução: detalhamento do crédito tributário, identificação do sujeito 

passivo coobrigado, portaria, balanço patrimonial, auditoria das disponibilidades, 
proporção de mercadorias tributadas e termo de autenticação.  

  
Regularmente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação, 

alegando que as operações apontadas pelo agente fiscal não se caracterizam como 
circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do domínio, estando 
fora do campo de incidência do ICMS.  



 
Requereu que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração, e 

em caso de restar vencido o pedido anterior, que fosse conhecida e provida a 
impugnação. Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
contrato de locação, espelho da homologação de cadastro, contrato social e cópia de 
documentos pessoais.  

Submetido à apreciação na instância singular o julgador decidiu pela 
procedência do auto de infração. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

asseverando que as operações apontadas pelo agente autuante não se caracterizam 
como circulação de mercadorias, sendo, portanto, inábeis à transferência do domínio, 
estando fora do campo de incidência do ICMS. Requereu que fosse acolhido e provido o 
recurso voluntário, para o fim de reformar a sentença e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" o lançamento. 

 
Em julgamento na instância plural, a Segunda Câmara deste 

Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e erro na identificação do sujeito passivo e, 
quanto ao mérito, manteve a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta recurso a este 

Conselho Superior, aduzindo que não concorda com o teor da decisão cameral por 
inexistir nos autos prova inequívoca de que tenha ocorrido fato gerador da exação fiscal, 
que a autuação não condiz com a verdade visto que todo o recolhimento de ICMS já foi 
acobertado pelo regime de substituição tributária, o que contaria expressamente os 
princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade. Argui incompetência fiscal 
doa gente fiscal autuante. Alega que não há motivos para aplicação de qualquer espécie 
de multa. Argui a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade e da 
impessoalidade. Ao final, requer a reforma da decisão cameral e consequentemente seja 
declarada a recorrente isenta de qualquer ônus decorrente do auto de infração. 

 
 É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do contribuinte em todos os seus aspectos, tendo em vista que o recurso não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão 
cameral unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente 
apreciação dos argumentos recursais por este Conselho Superior.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo a este 

Conselho Superior, porém inadmito-o tendo em vista que não está em consonância com o 
disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo, consequentemente, a 
decisão cameral que considerou procedente o lançamento, devendo ser aplicado, 
contudo, o limitador prescrito no art. 71, §11, inc. II, alínea “B”, da Lei n.º 11.651/91, 
resultando na penalidade pecuniária no valor de R$ 10.041,84 (dez mil, quarenta e um 
reais e oitenta e quatro centavos). 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02028/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: 4 0112026 408 49_RAGAZI_SOLID MARCELO MÁRCIO 
e OUTROS_ADEQ. PENALID 71, III, a. 
 
PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade quanto ao mérito 
do recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior. Arguição 
pelo Conselheiro Relator. Acolhida por unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para acolher o pedido de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, 
"a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 



Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de dois semirreboques para uso/consumo final, acobertadas pelas 
notas fiscais n.ºs 16505 e 16504, emitidas pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 23/07/2007. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido foi efetuado em nome do Sr. JACIR EVANGELISTA DA SILVA, 
CPF n.º 146.897.821-72.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI permitiu que sua 
inscrição de produtor rural fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, 
supostamente destinado à atividade rural. 

As notas fiscais são emitidas em nome do suposto produtor por 
solicitação do representante da mesma, Sr. MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, 
CPF n.º 595.841.651-00, conforme confirmação do PV 1145. 

A empresa SOMAR IND.COM.IMP.EXP.LTDA. efetua o pagamento 
por meio de depósito no banco HSBC. O veículo foi licenciado junto ao DETRAN-GO em 
nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI no dia 25/07/2007, e transferido ao verdadeiro adquirente 
Sr. JACIR EVANGELISTA DA SILVA no mesmo dia 25/07/2007, conforme cópia de DUT 
em anexo.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 

724.271.406-00, com base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na 
qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, “EMITIR os pedidos”; 

 
2.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
3.) JACIR EVANGELISTA DA SILVA, com base no artigo 46, V, “a”, § 

2.º, da lei n.º 11.651/91, por ser o real comprador dos veículos. 
 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido n.º 493 efetuado 

por JACIR EVANGELISTA DA SILVA (fls.08), a confirmação do pedido feito por JOSÉ 
LUIZ RAGAZZI (fls.09), notas fiscais n.ºs 16504 e 16505, emitidas em nome de JOSÉ 
LUIZ RAGAZZI (fls.10 e 11), e DUT’s emitidos no dia 25/07/2007 em nome de JOSÉ LUIZ 



RAGAZZI, com transferência no dia 25/09/2007 ao Sr. JACIR EVANGELISTA DA SILVA 
(fls.12  e 13). 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.44/47), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

  
O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 

também impugna (fls.75/76), pedindo a declaração de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

  
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de JACIR 

EVANGELISTA DA SILVA (fls.80). 
 
Pela SENTENÇA N.º 2774/2014 - JULP (fls.82/85), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 
 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de JACIR 

EVANGELISTA DA SILVA (fls.99). 
 
Intimados da sentença, a empresa SOMAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pugnando pela 
declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão da lide, improcedência 
do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-
GO (fls.144). 

O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 
recorre, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão 
da lide, improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.118/119). 

 
A III CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 2135/2015 

(fls.147/152) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de incompetência 
ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários, arguida pelos sujeitos passivos. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por 
maioria de votos, alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, 
sendo vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.151/152), pugnando pelo retorno 

da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “f”, do CTE. 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO atravessam 
recurso ao CONSELHO PLENO, pugnando pela ilegitimidade passiva de ambos, pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

 
Relatados, passo ao voto. 



 
  

                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pelo retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, 
“f”, do CTE, em lugar da prevista no artigo 71, III, “a”, em lançamento no qual o Fisco exige 
ICMS no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de dois semirreboques para uso/consumo 
final, acobertadas pelas notas fiscais n.ºs 16505 e 16504, emitidas pela empresa 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 
23/07/2007. 

. 
 
DA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 

passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral proferida por unanimidade de 
votos, quando não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários (pressupostos recursais) para a admissibilidade da peça recursal, ficando, 
portanto, mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, confirmatória da decisão 
singular, proferida pela III CJUL deste CAT, pela procedência do lançamento no valor 
originário de ICMS de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO mantidos na lide, cujo recurso fora conhecido, apesar da decisão cameral 
unânime que os manteve no polo passivo da lide, foram, por unanimidade de votos deste 
CONSELHO SUPERIOR mantidos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas 
condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 
ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, que, na qualidade 

de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
“EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua manutenção no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 



No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 
do artigo 71 fora adequado.  

 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
Não obstante o recurso da Fazenda Pública pugnar pela adequação 

da penalidade para a prevista na alínea “f” do artigo 71, III, do CTE-GO, o colegiado 
decidiu, por maioria de votos, retornar à penalidade originária do lançamento, a saber, a 
do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o caso. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02029/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para acolher o pedido de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, 
"a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 



Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, 
que votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
6.092,32 (seis mil noventa e dois reais e trinta e dois centavos), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo 
final, acobertada pela nota fiscal n.º 20445, emitida pela empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 15/09/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido foi emitido em nome do Sr. JORGE VITÓRIO DE OLIVEIRA, 
CPF n.º 724.271.406-00.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 
714.669.839-49, utilizou de sua suposta condição de produtor rural, permitindo que sua 
inscrição fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado 
à atividade rural. 

O pedido é confirmado pelo PV 5383, figurando como suposto 
adquirente o Sr. JOSÉ LUIZ RAGAZZI, que, inclusive, teve a nota fiscal emitida pelo 
fabricante, por solicitação do seu representante (da indústria) Sr. MARCELO MÁRCIO 
DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 595.841.651-00, em seu nome (JOSÉ LUIZ RAGAZZI), 
o qual o veículo fora licenciado junto ao DETRAN-GO, no dia 15/09/2008.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 

724.271.406-00, com base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na 
qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, “EMITIR os pedidos”; 

 
2.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
3.) JORGE VITÓRIO DE OLIVÇEIRA CHAVEGATTO, com base no 

artigo 46, V, “b”, § 2.º, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente do veículo 
semirreboque. 

 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido efetuado por 

JORGE VITÓRIO DE OLIVEIRA (fls.05), a confirmação do pedido à SOMAR feito por 
JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.06), cópia da nota fiscal n.º 20445, emitida em nome de JOSÉ 
LUIZ RAGAZZI (fls.07). 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 



e pugna pela improcedência do lançamento (fls.47/48), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

  
O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 

também impugna (fls.76/77), pedindo a declaração de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

Com os mesmos argumentos e pedidos dos dois coobrigados acima, 
JORGE VITÓRIO DE OLIVEIRA CHAVEGATTO também impugna o lançamento. 

  
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.93). 
 
Pela SENTENÇA N.º 2771/2014 - JULP (fls.95/98), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 
 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e JORGE 

VITÓRIO DE OLIVEIRA CHAVEGATTO (fls.111). 
 
Intimados da sentença, o coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO 

DOS SANTOS JURADO recorre, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade passiva e 
consequente exclusão da lide, improcedência do lançamento, além da aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.131). 

 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. também atravessa recurso, pugnando pela declaração de sua 
ilegitimidade passiva e consequente exclusão da lide, improcedência do lançamento, além 
da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.156). 

 
A III CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 2136/2015 

(fls.159/164) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de incompetência 
ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários, arguida pelos sujeitos passivos. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por 
maioria de votos, alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, 
sendo vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.166/167), pugnando pelo retorno 

da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “f”, do CTE. 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO atravessam 
recurso ao CONSELHO PLENO, pugnando pela ilegitimidade passiva de ambos, pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 



Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 
Conselho Superior, pugnando pelo retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, 
“f”, do CTE, em lugar da prevista no artigo 71, III, “a”, em lançamento no qual o Fisco exige 
ICMS no valor de R$ $ 6.092,32 (seis mil noventa e dois reais e trinta e dois centavos), 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um 
semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota fiscal n.º 20445, emitida pela 
empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, 
em 15/09/2008. 

 
 
DA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 

passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral proferida por unanimidade de 
votos, quando não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários (pressupostos recursais) para a admissibilidade da peça recursal, ficando, 
portanto, mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, confirmatória da decisão 
singular, proferida pela III CJUL deste CAT, pela procedência do lançamento no valor 
originário de ICMS de R$ 6.092,32 (seis mil noventa e dois reais e trinta e dois centavos). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO mantidos na lide, cujo recurso fora conhecido, apesar da decisão cameral 
unânime que os manteve no polo passivo da lide, foram, por unanimidade de votos deste 
CONSELHO SUPERIOR mantidos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas 
condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 
ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, que, na qualidade 

de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
“EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua manutenção no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  



Não obstante o recurso da Fazenda Pública pugnar pela adequação 
da penalidade para a prevista na alínea “f” do artigo 71, III, do CTE-GO, o colegiado 
decidiu, por maioria de votos, retornar à penalidade originária do lançamento, a saber, a 
do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o caso. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02030/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI, JORIVE FRANCISCO ARRUDA e 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda Pública 
de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
4.163,00 (quatro mil cento e sessenta e três reais), referente ao diferencial de alíquotas 
incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, 
acobertada pela nota fiscal n.º 246181, emitida pela empresa RANDON S/A 
IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 89.086.144/0001-16, em 29/06/2007. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 



Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, utilizou de sua 
suposta condição de produtor rural, permitindo que sua inscrição fosse utilizada para 
aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado à atividade rural, para 
aproveitar-se do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota concedida a esta 
atividade; confirmada sua participação pela assinatura do DUT, transferindo o veículo logo 
após o registro do mesmo.  

A nota fiscal n.º 246181 é emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação do representante da mesma, Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, CPF 527.198.046-49, sócio-administrador da empresa SOMAR 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME. 

O veículo foi registrado em nome do Sr. JOSÉ LUIZ RAGAZZI e 
imediatamente transferindo o veículo ao Sr. JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA (...).” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 46, V, “a”, § 2.º, 
da lei n.º 11.651/91, por MONTAR o processo de financiamento junto à FINASA e BV 
FINANCEIRA em nome de JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA; sendo que a nota fiscal n.º 
246181 fora emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em cujo nome o veículo fora 
registrado junto ao DETRAN-GO, conforme DUT anexo aos autos; imediatamente o 
veículo fora transferido a terceiro. 

 
2.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIR os pedidos”; 

 
3.) JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 46, V, “a”, § 2.º, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente do 
veículo semirreboque. 

 
Junta, além de outros documentos, Ficha Cadastral de JORIVÊ 

FRANCISCO ARRUDA junto à FINASA (fls.08) e à BV FINANCEIRA (fls.10), espelhos do 
DETRAN-GO indicando que o veículo adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 27/06/2007, 
fora transferido a JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA em 28/06/2007, nota fiscal n.º 246181 
emitida por RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, localizada em Caxias do 
Sul (RS), destinada a José Luiz Ragazzi (fls.16). 

  
A autuada SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do 
lançamento (fls.39). 

 
O coobrigado REGINALDO REGIS BENATI pugna pela sua exclusão 

do polo passivo da lide na qualidade de solidário (fls.62). 
 
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de JORIVÊ 

FRANCISCO ARRUDA (fls.66). 
 
Pela SENTENÇA N.º 958/2012 – JULP (fls.60/71), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 



 
Intimados da Sentença, JOSÉ LUIZ RAGAZZI e JORIVÊ 

FRANCISCO ARRUDA não comparecem ao feito e é declarada sua perempção (fls.79). 
 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.100/101), além da aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.103/112), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 835/2014 

(fls.116/125) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.e Reginaldo 
Regis Benati, por eles apresentada; por maioria de votos, acolheu a preliminar de 
exclusão da lide do solidário Jorivê Francisco Arruda, arguida pelo Conselheiro relator 
Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença Singular que considerou 
procedente o auto de infração.Por fim, por maioria de votos, alterou a penalidade para a 
prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o Conselheiro Renato Moraes 
Lima, que votou pela manutenção da indicada pelos autuantes, a saber, artigo 71, inciso 
III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.127), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA, 
além do retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
REGINALDO REGIS BENATI contraditou o recurso da Fazenda, 

pedindo a manutenção do acórdão que o excluiu da lide e alterou a penalidade para a 
prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA, além do retorno da penalidade para a 
prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no valor 
de R$ 4.163,00 (quatro mil cento e sessenta e três reais), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo 



final, acobertada pela nota fiscal n.º 246181, emitida pela empresa RANDON S/A 
IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 89.086.144/0001-16, em 29/06/2007. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 4.163,00 (quatro mil cento e sessenta e três 
reais). 

 
 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA foram, por unanimidade de votos, reincluídos no polo 
passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de 
representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de venda dos equipamentos; 

 
2) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”; 

 
3) JORIVÊ FRANCISCO ARRUDA, por ser o verdadeiro adquirente 

do veículo semirreboque. 
 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02032/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidários. Provido por unanimidade. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 16679, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., 
CNPJ 75.274.316/0001-70, em 15/08/2007. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 



Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido foi efetuado em nome do Sr. JFERNANDO ANTÔNIO VIEIRA 
MACHADO, CPF n.º 355.119.741-53.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI 
permitiu que sua inscrição de produtor rural fosse utilizada para aquisição de veículo 
semirreboque, supostamente destinado à atividade rural. 

As notas fiscais são emitidas em nome do suposto produtor por 
solicitação do representante da mesma, Sr. MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, 
CPF n.º 595.841.651-00, conforme confirmação do PV 597. 

O veículo foi licenciado junto ao DETRAN-GO em nome de JOSÉ 
LUIZ RAGAZZI no dia 16/08/2007, e transferido ao verdadeiro adquirente no dia 
21/09/2007, conforme cópia de DUT em anexo.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 

724.271.406-00, com base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na 
qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, “EMITIR os pedidos”; 

 
2.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
3.) FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA MACHADO, com base no artigo 

45, XIII, da lei n.º 11.651/91, por ser o real comprador do veículo. 
 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido n.º 434 efetuado 

por FERNANDO MACHADO (fls.09), a confirmação do pedido feito por JOSÉ LUIZ 
RAGAZZI (fls.10), cópia da nota fiscal n.º 16679, emitida em nome de JOSÉ LUIZ 
RAGAZZI (fls.08), e DUT emitido no dia 16/08//2007 em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, 
com transferência no dia 21/09/2007 ao BANCO FINASA S/A (fls.11). 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.48/49), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

   
Pela SENTENÇA N.º 2767/2014 - JULP (fls.60/63), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 
 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, FERNANDO 

ANTÔNIO VIEIRA MACHADO e de MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO (fls.77). 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade 
passiva e consequente exclusão da lide, improcedência do lançamento, além da aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.103). 



 
A III CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 948/2015 

(fls.109/118) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de incompetência 
ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários, arguida pelos sujeitos passivos. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por 
maioria de votos, foi REJEITADO o pedido de adequação da penalidade para a prevista 
no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencida a Conselheira Talita Pimenta Félix, que 
votou por tal adequação. 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO atravessam 
recurso ao CONSELHO PLENO, pugnando pela ilegitimidade passiva de ambos, pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso dos sujeitos passivos SOMAR 

LTDA. e MARCELO MÁRCIO ao Conselho Superior, pugnando pela ilegitimidade passiva 
de ambos, pela improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no valor R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 16679, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., 
CNPJ 75.274.316/0001-70, em 15/08/2007. 

 
 
DA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 

passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral proferida por unanimidade de 
votos, quando não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários (pressupostos recursais) para a admissibilidade da peça recursal, ficando, 
portanto, mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, confirmatória da decisão 
singular, proferida pela III CJUL deste CAT, pela procedência do lançamento no valor 
originário de ICMS de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO mantidos na lide, cujo recurso fora conhecido, apesar da decisão cameral 
unânime que os manteve no polo passivo da lide, foram, por unanimidade de votos deste 
CONSELHO SUPERIOR mantidos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas 
condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 
ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, que, na qualidade 

de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
“EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua manutenção no polo 

passivo da lide.  
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02041/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso do Contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão unânime. Inadmitido.  
 
A falta de comprovação da ocorrência de pelo menos um dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II, do art. 41, 
da Lei nª 16.469/09, impõe a inadmissibilidade do recurso ao 
Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que não conheceu do recurso, por 
inobservância do disposto no art. 12, inciso VI do Regimento Interno do CAT. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada adquiriu mercadorias sem nota fiscal no período de 28/11/10 a 
33/11/10, constatada por meio de auditoria específica de mercadorias.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei n. 

11.651/91, c/c os artigos 145 e 35, da Parte Geral e do Anexo VIII, respectivamente, do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c o 
§ 9º, inciso II, da Lei n. 11.651/91. 

 
Foram indicados como solidários nos termos do art. 45, inciso XIII, 

DEGIR MIRANDA FILHO e VERA LÚCIA PESSOA GODOI.  
 
O lançamento foi considerado procedente na primeira instância com 

manutenção dos solidários na lide, conforme Sentença n. 1418/2012, de fls. 152 a 155.  
 
Os sujeitas passivos compareceram na segunda instância por meio 

da peça de fls. 162. 
 
Por meio da Resolução n. 074/2012, de fls. 171, a Primeira Câmara 

Julgadora converteu o julgamento em diligência solicitando a intimação dos sujeitos 
passivos para juntar ao processo as minutas referida nas peças apresentadas.  

 
Intimados os sujeitos passivos não compareceram. 
 



   Em sessão realizada no dia 20/12/12, a Terceira Câmara 
Julgadora, por unanimidade de votos, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso por inobservância do art. 12, inciso VIII, do Decreto nº 6.930/09 que institui o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, conforme Acórdão n. 364/12, de 
fls. 177 a 183. 

 
Intimados os sujeitos passivos interpuseram os recursos de fls. 187 a 

231, dirigidos ao Conselho Superior.  
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
Da análise dos autos, extrai-se que a peça de fls. 162, apresentada 

pelos sujeitos passivos, é constituída, apenas e tão somente, de um pedido no sentido de 
que fossem apreciadas as razões de direito aduzidas em “minuta em anexo”. 

 
Diante da constatação da ausência da “minuta”, a câmara julgadora 

converteu o julgamento em diligência determinando a intimação dos sujeitos passivos para 
apresentação das mesmas, solicitação que não foi atendida, redundando, dessa forma, no 
não conhecimento dos recursos nos termos do art. 12, inciso VI, do Decreto nº 6.930/094 
(Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário) que assevera o seguinte: 

 
 “Art. 12. O pedido de descaracterização de não-contenciosidade, a impugnação, 
os recursos e as contraditas, quando for o caso, devem mencionar:(Redação dada 
pelo Decreto nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação Anterior 
[...] 
VIII - os motivos de fato e de direito em que se fundamentarem, separando-se as 
questões sob os títulos de preliminares e de mérito; (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação Anterior;” 

 
Considerando que a decisão pelo não conhecimento do recurso foi 

por unanimidade dos componentes da câmara julgadora, cabia aos sujeitos passivos, 
indicar no recurso ao Conselho Superior, objeto do presente julgamento, a ocorrência de 
pelo menos uma das situações arroladas no inciso II, do art. 41, da Lei n. 16.469/09 que 
regula o Processo Administrativo Tributário. Vejamos:  

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
NOTA: Vide a lei 19.595. 

I - não unânime; (Redação original - vigência 01.03.09) 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
NOTA: Vide a lei 19.595. 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
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§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova.” 

  

Assim, diante da falta de indicação da ocorrência de pelo menos um 
dos pressupostos de recorribilidade previsto nos dispositivo legal acima mencionado, o 
recurso ao Conselho Superior deve ser inadmitido.    

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Superior. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02042/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso do Contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão unânime. Inadmitido.  
 
A falta de comprovação da ocorrência de pelo menos um dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II, do art. 41, 
da Lei nª 16.469/09, impõe a inadmissibilidade do recurso ao 
Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que não conheceu do recurso, por 
inobservância do disposto no art. 12, inciso VI do Regimento Interno do CAT. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada adquiriu mercadorias sem nota fiscal no período de 18/05/11 a 
31/05/11, constatada por meio de auditoria específica de mercadorias.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei n. 

11.651/91, c/c os artigos 145 e 35, da Parte Geral e do Anexo VIII, respectivamente, do 
Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c o 
§ 9º, inciso II, da Lei n. 11.651/91. 

 
Foram indicados como solidários nos termos do art. 45, inciso XIII, 

DEGIR MIRANDA FILHO  e VERA LÚCIA PESSOA GODOI.  
 
O lançamento foi considerado procedente na primeira instância com 

manutenção dos solidários na lide, conforme Sentença n. 1420/2012, de fls. 132 a 135. 
 
Os sujeitas passivos compareceram na segunda instância por meio 

das peças de fls. 141, 148 e 153. 
 
Por meio da Resolução n. 073/2012, de fls. 161, a Primeira Câmara 

Julgadora converteu o julgamento em diligência solicitando a intimação dos sujeitos 
passivos para juntar ao processo as minutas referida nas peças apresentadas.  

 
Intimados os sujeitos passivos não compareceram. 
 



   Em sessão realizada no dia 20/12/12, a Terceira Câmara 
Julgadora, por unanimidade de votos, decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do 
recurso por inobservância do art. 12, inciso VIII, do Decreto nº 6.930/09 que institui o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, conforme Acórdão n. 1624/12, 
de fls. 166 a 173. 

 
Intimados os sujeitos passivos interpuseram os recursos de fls. 179 a 

224, dirigidos ao Conselho Superior.  
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
Da análise dos autos, extrai-se que as peças de fls. 141, 148 e 153, 

apresentadas pelos sujeitos passivos, eram constituídas, apenas e tão somente, de um 
pedido no sentido de que fossem apreciadas as razões de direito aduzidas em “minutas 
em anexo”. 

 
Diante da constatação da ausência das “minutas”, a câmara 

julgadora converteu o julgamento em diligência determinando a intimação dos sujeitos 
passivos para apresentação das mesmas, solicitação que não foi atendida, redundando, 
dessa forma, no não conhecimento dos recursos nos termos do art. 12, inciso VI, do 
Decreto nº 6.930/094 (Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário) que 
assevera o seguinte: 

 
 “Art. 12. O pedido de descaracterização de não-contenciosidade, a impugnação, 
os recursos e as contraditas, quando for o caso, devem mencionar:(Redação dada 
pelo Decreto nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação Anterior 
[...] 
VIII - os motivos de fato e de direito em que se fundamentarem, separando-se as 
questões sob os títulos de preliminares e de mérito; (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.790 - vigência:27.12.12) Redação Anterior;” 

 
Considerando que a decisão pelo não conhecimento do recurso foi 

por unanimidade dos componentes da câmara julgadora, cabia aos sujeitos passivos, 
indicar no recurso ao Conselho Superior, objeto do presente julgamento, a ocorrência de 
pelo menos uma das situações arroladas no inciso II, do art. 41, da Lei n. 16.469/09 que 
regula o Processo Administrativo Tributário. Vejamos:  

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
(Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
NOTA: Vide a lei 19.595. 

I - não unânime; (Redação original - vigência 01.03.09) 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho 
Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
NOTA: Vide a lei 19.595. 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Decretos/D_07790.htm#A12
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.htm#A12
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Decretos/D_07790.htm#A12VII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Decretos/D_07790.htm#A12VII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.htm#A12VII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm#a2
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d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 
julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da 
prova.” 

  

Assim, diante da falta de indicação da ocorrência de pelo menos um 
dos pressupostos de recorribilidade previsto nos dispositivo legal acima mencionado, o 
recurso ao Conselho Superior deve ser inadmitido.    

 
À conta do exposto, inadmito o Recurso do Contribuinte ao Conselho 

Superior. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02043/18 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, "b", 1 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
submetido ao regime especial de controle, fiscalização e arrecadação, nos termos da 
Portaria n° 1589/2010-GSF, recebeu em transferência da filial de Salvador (BA), cerveja, 
acobertada pela Nota Fiscal-e n° 000.401, emitida em 11/05/2011, sem recolher, de forma 
antecipada, no momento da entrada em território goiano, o ICMS devido por substituição 
tributária pelas operações posteriores, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 17.925,60 (dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Foi incluído na lide como solidário, na condição de sócio 

administrador da empresa adquirente, Juliano Pires Costa. 
 
Citados como infringidos os arts. 51, § 3º e 27, III, § 5º, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 32 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, Instrução Normativa n° 
30/2008-SAT e Portaria n° 1589/10-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", 
da Lei n° 11.651/91. 

 
O auto de infração está acompanhado pelo Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica – DANFE n° 000.401 e pela cópia da Portaria n. 1589/10-GSF, por 
meio da qual o estabelecimento da empresa, neste Estado, foi submetido ao Regime 
Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente 

impugnação, na qual alegam que a empresa adquire de terceiros caixas de cerveja, em 
promoção nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia e, em seguida, realiza a mera 



transferência física dessa mercadoria, de suas filiais, para a matriz estabelecida em Goiás 
e, como nessa operação não há circulação econômica não ocorre a incidência do ICMS. 
Alegam que o ICMS - ST já foi recolhido antecipadamente pelas indústrias cervejeiras 
localizadas no Estado da Bahia; que a cobrança do ICMS-ST pelo Estado de Goiás fere o 
princípio constitucional da não cumulatividade do imposto e caracteriza bitributação; que 
não cabe, no caso, a cobrança do diferencial de alíquota. Pedem a anulação do débito 
fiscal, sob o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de 
Goiás, pela inocorrência do fato gerador. 

 
O julgador singular não acolhe as argumentações apresentadas na 

peça impugnatória e decide pela procedência da pretensão do Fisco, conforme a 
Sentença n° 3318/2011-JULP. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

voluntário, com a alegação inicial de que o julgador singular se equivocou quanto a 
operação que está sendo tributada e, principalmente quanto à natureza dessa operação, 
pois a operação tributada pelo fisco estadual é exatamente a simples transferência de 
mercadorias de um estabelecimento para outro. A justificativa é de que a filial da 
recorrente, situada em outro Estado, adquire a mercadoria no mercado atacadista regional 
e a transfere para o estabelecimento da matriz em Goiás. Portanto, não se trata de venda 
realizada entre a filial da Bahia e o estabelecimento matriz, mas de mera transferência de 
um estabelecimento para outro da mesma empresa. O entendimento é de que, como a 
cerveja está submetida ao regime de substituição tributária para frente, o pagamento do 
imposto pelas operações subsequentes é feito pelo fabricante - indústria. Nesse caso, não 
pode a recorrente ser substituta tributária, pois não é fabricante do produto e, nem mesmo, 
o contribuinte que comprou diretamente da fábrica. 

 
Foi argumentado ainda, que o julgador singular se equivocou em não 

apreciar as razões invocadas pela recorrente, na sua totalidade, pois não se trata de 
inconstitucionalidade da norma estadual ou federal. Trata-se de interpretação das normas, 
conforme a própria Constituição Federal, donde se abstrai que as saídas de mercadorias 
e/ou entradas de mercadorias do estabelecimento devem ser revestidas da característica 
do ato de mercancia e da mudança de titularidade e não a mera transferência de 
mercadoria de um estabelecimento para outro. 

 
No mérito, foi alegado que o fato gerador do ICMS é a efetiva 

circulação da mercadoria, sendo ponto pacífico na jurisprudência que o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte 
não configura circulação econômica, de modo a ensejar a imposição tributária relativa ao 
ICMS, posto que, para que incida o ICMS, é imprescindível a prática de negócio jurídico 
mercantil; que o estabelecimento matriz, por intermédio das suas filiais, situadas na Bahia 
e no Rio de Janeiro, adquire, no mercado atacadista dos seus respectivos Estados, caixas 
de cerveja que são transladadas para a matriz com sede em Goiânia (GO); que tem tido 
prejuízos decorrente da apreensão das mercadorias no posto fiscal; que o tributo 
reclamado foi acrescido de multa aviltante e de acréscimos legais previstos para os casos 
em que ocorre o fato gerador do tributo; que não há ocorrência do fato gerador na 
transferência de mercadorias, pois não ocorreu a circulação jurídica dos bens, mas 
somente a movimentação física.  

 
 
Alegaram que o regime especial, imposto pela Portaria n° 1589/2010-

GSF, em que pese ter previsão na legislação estadual, foi realizado ao arrepio da lei, 
posto que teve fundamento em várias autuações, todas com recursos e impugnações 



administrativas em andamento. Autuações essas que ocorreram sem que tenha havido 
efetivamente o fato gerador do tributo, qual seja, a circulação jurídica da mercadoria. 

 
Pedem a nulidade do débito fiscal reclamado, pela inexistência de 

relação jurídico-tributária, diante da inobservância da substituição tributária para frente e 
dos sujeitos prescritos na regra matriz da incidência tributária, o que revela a 
impossibilidade de qualquer ato lesivo ao erário do Estado de Goiás, e pela 
impossibilidade de ocorrência do fato gerador do ICMS diante da mera transferência das 
mercadorias entre a filial e a matriz da mesma empresa.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 325/2012, rejeita a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário Juliano Pires Costa, arguida pelo Conselheiro Delcides de Souza 
Fonseca. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não apresentam defesa, sendo 

lavrado Termo de Perempção. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, promovendo o 

saneamento dos autos, solicita nova intimação para apresentação de recurso ao Conselho 
Pleno em endereço apontado pelo sujeito passivo. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário admite o Pedido 

de Revisão Extraordinária e determina que seja procedida nova intimação para os sujeitos 
passivos pagarem a quantia exigida em virtude de condenação por julgamento cameral ou 
apresentarem recurso para o Conselho Pleno. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

para o Conselho Superior (fls. 132 a 141), pedindo a reforma da decisão cameral e a 
improcedência do lançamento, em razão da inexistência de relação jurídica-tributaria para 
com o recolhimento do imposto e da impossibilidade de ocorrência do fato gerador, haja 
vista tratar-se de simples transferência de mercadorias (bebidas) entre estabelecimentos 
comerciais do mesmo contribuinte, amplamente provada nos autos. 

 
Citam a Sumula 166 do STJ, que diz não constituir fato gerador do 

ICMS o simples deslocamento das mercadorias de um estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

 
Questionam a multa aplicada, por ofensa aos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, “b”, 1 da Lei nº 16.469/09, pelo que 
exponho: 

 



A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento de recurso para o 
Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte cumpri-las, sob 
pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 325/2012, a Segunda Câmara deste Conselho, em decisão 
unânime, quanto ao mérito, confirmou a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 
 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho Superior, deveria ter 
cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, implicando o não 
cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, conforme os dispositivos 
legais transcritos em linhas anteriores. 
 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, visto que toda a questão de mérito trazida neste recurso já foi 
analisada nas duas instâncias anteriores.  

 
Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 

nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, visto que toda a questão de mérito trazida neste recurso já foi 
analisada nas duas instâncias anteriores.  

 
 
E é manifesto que as mercadorias recebidas pela recorrente 

(cerveja) são sujeitas a substituição tributária pelas operações posteriores. E, por força de 



Convênio, qualquer contribuinte estabelecido em outra Unidade Federativa que remeter 
mercadorias sujeitas a substituição tributária - Apêndice II -  em operação interestadual, 
assume a condição de substituto tributário, e fica obrigado a recolher antecipadamente o 
ICMS ST para U.F. de destino. Quanto à alegação do sujeito passivo de que o imposto já 
teria sido retido e pago na fonte da U.F. de origem, a legislação de cada ente federativo 
prevê o ressarcimento referente ao ICMS S.T. recolhido cujo fato gerador presumido não 
se efetivou naquele Estado, conforme artigo 51, § 3º do CTE  e  artigo 34, parágrafo único,  
II, ‘a’ do Anexo VIII do RCTE. 

 
Anexo VIII- RCTE. 
 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo             

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem como pelo diferencial 
de alíquotas, se for o caso: 

. 

. 
Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 

quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 
 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 
a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 

promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a contribuinte do ICMS 
estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 81/93, cláusula segunda); 

 
Ademais, não houve violação expressa da legislação, visto que esse 

caso, não comporta aplicação da Súmula 166.  A autuação se refere a cobrança do ICMS 
ST e não sobre o ICMS normal incidente na transferência das mercadorias.  Portanto, não 
houve inequívoca contrariedade a legislação tributária, devendo o recurso apresentado 
pelo contribuinte ser inadmitido, posto que os pressupostos de admissibilidade não se 
fazem presentes no recurso, consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
 
Ante o exposto, acolho a arguição de INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, "b", 1 da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02044/18 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, "b", 1 da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
submetido ao regime especial de controle, fiscalização e arrecadação, nos termos da 
Portaria n° 1589/2010-GSF, recebeu em transferência da filial de Salvador (BA), cerveja, 
acobertada pela Nota Fiscal-e n° 000.390, emitida em 29/04/2011, sem recolher, de forma 
antecipada, no momento da entrada em território goiano, o ICMS devido por substituição 
tributária pelas operações posteriores, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 12.824,70 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

 
Foi incluído na lide como solidário, na condição de sócio 

administrador da empresa adquirente, Juliano Pires Costa, nos termos do artigo 45, XII, do 
CTE. 

 
Citados como infringidos os arts. 51, § 3º e 27, III, § 5º, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 32 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, Instrução Normativa n° 
30/2008-SAT e Portaria n° 1589/10-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, "a", 
da Lei n° 11.651/91. 

 
O auto de infração está acompanhado pelo Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica – DANFE n° 000.390 e pela cópia da Portaria n. 1589/10-GSF, por 
meio da qual o estabelecimento da empresa, neste Estado, foi submetido ao Regime 
Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente 

impugnação, na qual alegam que a empresa adquire de terceiros caixas de cerveja, em 



promoção nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia e, em seguida, realiza a mera 
transferência física dessas mercadorias, de suas filiais para a matriz estabelecida em 
Goiás e, como nessa operação não há circulação econômica não ocorre a incidência do 
ICMS. Alegam que o ICMS - ST já foi recolhido antecipadamente pelas indústrias 
cervejeiras localizadas no Estado da Bahia; que a cobrança do ICMS-ST pelo Estado de 
Goiás fere o princípio constitucional da não cumulatividade do imposto e caracteriza 
bitributação; que não cabe, no caso, a cobrança do diferencial de alíquota. Pedem a 
anulação do débito fiscal, sob o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária 
com o Estado de Goiás, pela inocorrência do fato gerador. 

 
O julgador singular não acolhe as argumentações apresentadas na 

peça impugnatória e decide pela procedência da pretensão do Fisco, conforme a 
Sentença n° 3321/2011-JULP. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

voluntário, com a alegação inicial de que o julgador singular se equivocou quanto a 
operação que está sendo tributada e, principalmente quanto à natureza dessa operação, 
visto que se trata de simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para 
outro. Sua justificativa é de que a filial da recorrente, situada em outro Estado, adquire a 
mercadoria no mercado atacadista regional e a transfere para o estabelecimento da matriz 
em Goiás, e que operação não se trata de uma venda, mas apenas uma mera 
transferência de um estabelecimento para outro da mesma empresa. Discorre que a 
cerveja está submetida ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, 
que o pagamento do imposto foi feito pelo fabricante – indústria, e que nesse caso, não 
pode a recorrente ser substituta tributária, pois não é fabricante do produto e, nem mesmo, 
o contribuinte que comprou diretamente da fábrica. 

 
Foi argumentado ainda, que o julgador singular se equivocou em não 

apreciar as razões invocadas pela recorrente, na sua totalidade, pois não se trata de 
inconstitucionalidade da norma estadual ou federal. Trata-se de interpretação das normas, 
conforme a própria Constituição Federal, donde se abstrai que as saídas de mercadorias 
e/ou entradas de mercadorias do estabelecimento devem ser revestidas da característica 
do ato de mercancia e da mudança de titularidade e não a mera transferência de 
mercadoria de um estabelecimento para outro. 

 
No mérito, foi alegado que o fato gerador do ICMS é a efetiva 

circulação da mercadoria, sendo ponto pacífico na jurisprudência que o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte 
não configura circulação econômica, de modo a ensejar a imposição tributária relativa ao 
ICMS, posto que, para que incida o ICMS, é imprescindível a prática de negócio jurídico 
mercantil; que o estabelecimento matriz, por intermédio das suas filiais, situadas na Bahia 
e no Rio de Janeiro, adquire, no mercado atacadista dos seus respectivos Estados, caixas 
de cerveja que são transladadas para a matriz com sede em Goiânia (GO); que tem tido 
prejuízos decorrente da apreensão das mercadorias no posto fiscal; que o tributo 
reclamado foi acrescido de multa aviltante e de acréscimos legais previstos para os casos 
em que ocorre o fato gerador do tributo; que não há ocorrência do fato gerador na 
transferência de mercadorias, pois não ocorreu a circulação jurídica dos bens, mas 
somente a movimentação física.  

 
 
Alegam que o regime especial, imposto pela Portaria n° 1589/2010-

GSF, em que pese ter previsão na legislação estadual, foi realizado ao arrepio da lei, 
posto que teve fundamento em várias autuações, todas com recursos e impugnações 



administrativas em andamento. Autuações essas que ocorreram sem que tenha havido 
efetivamente o fato gerador do tributo, qual seja, a circulação jurídica da mercadoria. 

 
Pedem a nulidade do débito fiscal reclamado, pela inexistência de 

relação jurídico-tributária, diante da inobservância da substituição tributária para frente e 
dos sujeitos prescritos na regra matriz da incidência tributária, o que revela a 
impossibilidade de qualquer ato lesivo ao erário do Estado de Goiás, e pela 
impossibilidade de ocorrência do fato gerador do ICMS diante da mera transferência das 
mercadorias entre a filial e a matriz da mesma empresa.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 326/2012, rejeita a preliminar de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário Juliano Pires Costa, arguida pelo Conselheiro Delcides de Souza 
Fonseca. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
Intimados, os sujeitos passivos não apresentam defesa, sendo 

lavrado Termo de Perempção. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, promovendo o 

saneamento dos autos, solicita nova intimação para apresentação de recurso ao Conselho 
Pleno em endereço apontado pelo sujeito passivo. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário admite o Pedido 

de Revisão Extraordinária e determina que seja procedida nova intimação para os sujeitos 
passivos pagarem a quantia exigida em virtude de condenação por julgamento cameral ou 
apresentarem recurso para o Conselho Pleno. 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

para o Conselho Superior (fls. 132 a 141), pedindo a reforma da decisão cameral e a 
improcedência do lançamento, em razão da inexistência de relação jurídica-tributaria para 
com o recolhimento do imposto e da impossibilidade de ocorrência do fato gerador, haja 
vista tratar-se de simples transferência de mercadorias (bebidas) entre estabelecimentos 
comerciais do mesmo contribuinte, amplamente provada nos autos. 

 
Citam a Sumula 166 do STJ, que diz não constituir fato gerador do 

ICMS o simples deslocamento das mercadorias de um estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

 
Questionam a multa aplicada, por ofensa aos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de inadmissibilidade do recurso para 

o Conselho Superior, acolhida unanimemente, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, “b”, 1 da Lei nº 16.469/09, pelo que 
exponho: 

 



A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento de recurso para o 
Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte cumpri-las, sob 
pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
Como se vê no Acórdão n° 326/2012, a Segunda Câmara deste Conselho, em decisão 
unânime, quanto ao mérito, confirmou a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. 
 
No caso, portanto, a defesa, ao apresentar recurso para o Conselho Superior, deveria ter 
cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, implicando o não 
cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, conforme os dispositivos 
legais transcritos em linhas anteriores. 
 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior, visto que toda a questão de mérito trazida neste recurso já foi 
analisada nas duas instâncias anteriores.  

 
 
E é manifesto que as mercadorias recebidas pela recorrente 

(cerveja) são sujeitas a substituição tributária pelas operações posteriores. E, por força de 
Convênio, qualquer contribuinte estabelecido em outra Unidade Federativa que remeter 
mercadorias sujeitas a substituição tributária - Apêndice II -  em operação interestadual, 
assume a condição de substituto tributário, e fica obrigado a recolher antecipadamente o 
ICMS ST para U.F. de destino. Quanto à alegação do sujeito passivo de que o imposto já 
teria sido retido e pago na fonte da U.F. de origem, a legislação de cada ente federativo 



prevê o ressarcimento referente ao ICMS S.T. recolhido cujo fato gerador presumido não 
se efetivou naquele Estado, conforme artigo 51, § 3º do CTE  e  artigo 34, parágrafo único,  
II, ‘a’ do Anexo VIII do RCTE. 

 
Anexo VIII- RCTE. 
 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo             

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem como pelo diferencial 
de alíquotas, se for o caso: 

. 

. 
Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 

quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 
 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 
a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 

promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a contribuinte do ICMS 
estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 81/93, cláusula segunda); 

 
Ademais, não houve violação expressa da legislação, visto que esse 

caso, não comporta aplicação da Súmula 166.  A autuação se refere a cobrança do ICMS 
ST e não sobre o ICMS normal incidente na transferência das mercadorias.  Portanto, não 
houve inequívoca contrariedade a legislação tributária, devendo o recurso apresentado 
pelo contribuinte ser inadmitido, posto que os pressupostos de admissibilidade não se 
fazem presentes no recurso, consequentemente mantendo a decisão cameral. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, "b" da Lei nº 16.469/09, mantendo 
assim a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1993/cv081_93
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02045/18 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Inadmissibilidade de recurso para o Conselho 
Superior interposto pelo contribuinte. Acolhimento. Mantida a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto 
de infração. 
 
Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o lançamento fiscal no valor de R$ 238.313,72 (duzentos e trinta e oito mil, 
trezentos e treze reais e setenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro 
Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, lavrado em 18/07/2011, o Fisco exige o ICMS 
no valor de R$ 249.613,03 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e treze reais e três 
centavos), multa e acréscimos legais da autuada, na condição de contribuinte, em razão 
desta ter realizado, nos meses de janeiro a dezembro de 2009, saídas de mercadorias por 
meio de equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) em desacordo com a legislação 
tributária estadual, quanto as respectivas alíquotas e situações tributárias. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, 27 e 64, da Lei n° 11.651/91, 

tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/redação 
da Lei n° 11750/1992. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 06 a 12), Demonstrativo de Diferença de 
Débito Registrada a Menor (fls. 13), Levantamento das Saídas Tributadas com ICMS 
Normal por Meio de Notas Fiscais (fls. 14 a 31), Levantamentos das Saídas por Meio de 
ECFs (fls. 32 a 346), cópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 348 a 384), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado em 22/07/2011 (fls. 386), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 389 a 401), alegando que a existência de erro no trabalho realizado pelo 
fisco, relativamente a aplicação de alíquota nos produtos relacionados em planilha inclusa 
(fls. 391 a 394) se contrapondo à realizada pelo fisco. 



 
Transcreve os dispositivos legais citados como infringidos. 
 
Pede que se corrija os erros apontados na planilha inclusa e que 

seja alterada a penalidade para a prevista no art. 71, inciso VIII, do CTE. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 749/11 (fls. 405), após 

considerandos, determina o encaminhamento dos autos a um dos autuantes, para que 
análise a impugnação apresentada, manifestando-se sobre as alíquotas utilizadas pela 
empresa, o quadro demonstrativo apresentado que lhe dariam suporte e a alteração da 
penalidade imputada, propondo sua alteração, se for o caso, observando que a peça 
basilar se tratou de “I” (produto Isento) ou “F”( ST). 

 
Um dos autores do lançamento, cumprindo o Despacho n° 749/11, 

revisa o trabalho fiscal, juntando ao processo relatório (fls. 407 a 409), Planilha de Valores 
a Serem Deduzidos do Imposto Devido (fls. 410), Demonstrativo de Diferença de Débito 
do Imposto (fls. 411), Termo Aditivo (fls. 412), Certidão de Débito em Divida Ativa – 
Positiva (fls. 413) e cópia do Parecer n° 428/2005-GOT (fls. 418 a 420). 

 
No relatório, o autuante manifesta-se sobre a impugnação, sugere a 

alteração da penalidade para a prevista no inciso IV-A do art. 71 do CTE, tendo em vista a 
caracterização de retroatividade benigna e, ainda, a alteração do valor da exigência do 
tributo para R$ 238.313,72, nos termos descritos no Termo Aditivo de fls. 412. 

 
Notificado o sujeito passivo através de sua advogada (fls. 422 a 

423), não se manifestou acerca do resulta da revisão fiscal. 
 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador 

profere a Sentença n° 1774/12 (fls. 425), onde acolhe o resultado da revisão fiscal e 
decide pela procedência em parte da pretensão inicial do Fisco, reduzindo o ICMS original 
para o valor de R$ 238.313,72 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e treze reais e 
setenta e dois centavos), acrescido das cominações legais, alterando a penalidade para a 
prevista no inciso IV-A do art. 71 do CTE. 

 
A Representação Fazendária concorda com a decisão singular, 

conforme o despacho de fls. 426. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 433 a 

435), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de insegurança na determinação da infração.  

 
Alega que o trabalho fiscal foi revisto, tendo o auditor conferido 

apenas os itens apontados pela recorrente na impugnação, sendo que os demais itens 
não foram conferidos. 

 
E, que não entendendo os Conselheiros pela nulidade do 

lançamento, a recorrida pede que seja feita a  correção dos erros apontados e que seja 
reaberto o prazo para pagamento com os benefícios de redução da multa. 
 

Pede ainda que seja retificada a multa lançada no auto de infração. 
 

A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão nº 1529/2015 (fls. 438 a 443), rejeita as preliminares de nulidade 



da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão unânime, confirma a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 238.313,72 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e treze reais e setenta e dois 
centavos). 

 
A Representação Fazendária concorda com a decisão cameral, 

conforme o despacho de fls. 444. 
 
Intimado, o sujeito passivo, com fundamento no art. 41, II, “b”, 2 da 

Lei n° 16.469/09, apresenta recurso para o Conselho Superior (fls. 447 a 453) reiterando a 
arguição preliminar de nulidade da peça básica, na hipótese de insegurança na 
determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, pede a alteração da penalidade para a constante 

do art. 71, inciso IV-A do CTE, conforme já consta na sentença de Primeira Instância. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Formulo em preliminar arguição de INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO para o Conselho Superior, a qual foi acolhida unanimemente, tendo em vista 
não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento de recurso para o 
Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte cumprí-las, sob 
pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

 
2. Prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

 
c) Baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 



I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à 
disposição expressa da legislação tributária estadual ou à prova 
constante do processo, ou a falsidade da prova. 

 
 
 

Conforme se vê no Acórdão nº 1529/2015 (fls. 438 a 443), a Primeira 
Câmara deste Conselho, decidiu por unanimidade rejeitar as preliminares de nulidade e 
quanto ao mérito, em decisão também unânime, confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 238.313,72 
(duzentos e trinta e oito mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos). 
 
No caso, portanto, a defesa ao apresentar recurso para o Conselho Superior deveria ter 
cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, conforme os 
dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 
 

E, analisando o processo, sobretudo o arrazoado da defesa, não vejo 
nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso para o 
Conselho Superior.  O sujeito passivo citou, como fundamento para admissibilidade da sua 
peça recursal, o art. 41, II, “b”, 2 da Lei n° 16.469/09, mas não juntou aos autos prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento, ou seja, não foi apontado 
nenhum erro de fato substancial, pois no mérito, apenas alegou que o Fisco não observou 
todos os produtos, mas se quer trouxe qualquer prova para contestar o trabalho da 
fiscalização.  

 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade do recurso 

para o Conselho Superior, por mim formulada, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o lançamento fiscal no valor de R$ 
238.313,72 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inadmissibilidade do recurso (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02051/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso da Fazenda Pública ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso da 
FAZENDA PÚBLICA ao Conselho Superior, em face da decisão 
cameral proferida por unanimidade de votos, quando não 
preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que a recorrente não traz aos 
autos elementos suficientes e necessários (pressupostos 
recursais) para a admissibilidade da peça recursal. 
 
 
SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. Recurso dos 
sujeitos passivos. Rejeitado por maioria. 
 
I - Devem ser mantidos na lide como coobrigados solidários os 
sócios de empresa, na qual tenham poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenham praticado, intervindo ou pelas omissões de que 
forem responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente no 
valor da base de cálculo de R$ 510.366,12 (quinhentos e dez mil, trezentos e sessenta e 
seis reais e doze centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 52.057,34 (cinquenta e dois mil 
e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com adequação da alíquota para 
10,2%. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Evandro Luis Pauli. E, por maioria de 
votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter na lide os solidários RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE 
ASSUNÇÃO, ROZÂNGELA MARIA PAULO DE ASSUNÇÃO. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão dos solidários 
da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos ICMS no valor de 
R$ 86.762,24(oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos) e consectários legais, decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, 
referente ao déficit financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro no exercício 
de 2009, consoante demonstrativo e documentos anexos.  

 
Indicam-se como dispositivos legais infringidos os arts. 25, §1º, inciso 

IV, e §2º, 64 da Lei nº 11.651/91, c/c art. 141 do Decreto nº 4.852/97. Propõe-se a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea ‘l’, §9º, inciso I da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei nº 16.241/08. 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria do Movimento Financeiro, mídia digital contendo levantamentos 
fiscais.  

 
Regularmente intimados, para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, os sujeitos passivos permanecem inertes, motivo pelo qual é declarada 
a sua revelia. 

 
Novamente intimados para pagar ou apresentar impugnação em 

segunda instância, o sujeito passivo principal e solidários comparecem aos autos e 
apresentam defesa, alegando que os solidários devem ser excluídos, vez que não 
preenchida a hipótese prevista no art. 135, inciso III do CTN, que o auto de infração é nulo 
por insegurança na determinação da infração, visto que a base de cálculo e alíquotas 
utilizadas estão erradas, bem como, em relação ao mérito, que a base de cálculo utilizada 
é presumida, que a alíquota é inapropriada e que o sujeito passivo possuía saldo credor 
em todo o período objeto do lançamento, pede ao final, a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, e de forma sucessiva a improcedência ou a 
realização de diligência, visando a revisão fiscal. 

Conforme anotado na ata da sessão de julgamento, o representante 
do sujeito passivo retirou, por ocasião da sessão de julgamento, a preliminar de nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração, bem como o pedido de 
diligência, motivo pelo qual não serão analisados.  

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 370/2014 (fls.50/55), a I CJUL decide, por 

unanimidade de votos, pela parcial procedência do lançamento, com o valor da base de 
cálculo no importe de R$ 510.366,12 (quinhentos e dez mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e doze centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 52.057,34 (cinquenta e dois mil e 
cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com adequação da alíquota para 10,2%. 
Decide também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. 

 
Não obstante a decisão cameral tenha sido unânime quanto ao 

mérito, a FAZENDA PÚBLICA recorre ao Conselho PLENO (fls.57/60), pugnando pela 
aplicação da alíquota de 17% e valor originário do ICMS de R$ 86.762,24. 

 
Os sujeitos passivos recorrem (fls.74/75), pugnando pela exclusão 

dos solidários do polo passivo da lide. Em contradita ao apelo fazendário (fls.78/79), 
pugnam pelo não conhecimento deste (recurso da Fazenda), haja vista a unanimidade da 
decisão quanto ao mérito. 



 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro Relator arguiu a 

inadmissibilidade do Recurso da Fazenda Pública quanto ao mérito, haja vista a decisão 
cameral ter sido tomada por unanimidade de votos.   

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da Fazenda Pública e do 

contribuinte ao Conselho Superior, no qual a Fazenda pugna pela reforma da decisão 
cameral quanto ao mérito, enquanto os sujeitos passivos  pugnam pela exclusão dos 
coobrigados solidários, em lançamento que exige dos sujeitos passivos ICMS no valor de 
R$ 86.762,24(oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro 
centavos) e consectários legais, decorrente de omissão de saída de mercadoria tributada, 
referente ao déficit financeiro apurado em auditoria do movimento financeiro no exercício 
de 2009. 

 
  
DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO MÉRITO 
 
De início, julgou-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso da 

Fazenda Pública quanto ao mérito, arguida pelo Conselheiro Relator, haja vista não 
preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, visto que 
diante de decisão unânime, relativamente a todas as questões apreciadas, a Fazenda não 
apresenta elementos necessários e suficientes para a admissão e consequente 
apreciação dos argumentos recursais a este Conselho Superior.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública a este Conselho Superior, porém, não o admito, tendo em vista que não está em 
consonância com o disposto no inciso II do artigo 41 da lei n.º 16.469/09, dada a falta dos 
pressupostos recursais descritos no citado dispositivo legal, mantendo, 
consequentemente, a decisão cameral que considerou parcialmente procedente por 
unanimidade o auto de infração. 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido dos sujeitos passivos de exclusão dos 

coobrigados solidários, mas nego-lhe provimento, mantendo no polo passivo da lide os 
sócios RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE ASSUNÇÃO e ROZÂNGELA MARIA PAULO 
DE ASSUNÇÃO, tendo em vista que a empresa funciona em decorrência das condutas 
comissivas ou omissivas dos gestores, sendo então os administradores responsáveis 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas 
operações/prestações do último, nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual 
(CTE). Verbis: 

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



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

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00169/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria 
Têxtil Ltda., Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP e José Osvaldo 
de Oliveira-TRANSOLIVEIRA. Rejeitadas. Preliminar de nulidade 
da peça básica, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguida pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda. e  
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP.  Rejeitada. Preliminar de 
nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, arguida pelo solidário José Osvaldo de Oliveira-
TRANSOLIVEIRA. Rejeitada. ICMS.  Remessa de mercadoria, 
acobertada por nota fiscal, a estabelecimento inexistente, 
constituindo vício por falsificação de documento, caracterizando 
fraude e os documentos inidôneos. Procedente. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide, Edson dos Santos Souza, arguida 
pelo Conselheiro Relator.  Acolhida. Preliminar de exclusão da 
solidária da lide, Cláudia Aparecida de Morais, arguida pela 
mesma. Acolhida. Preliminar de exclusão do solidário da lide, 
José Osvaldo de Oliveira-TRANSOLIVEIRA, arguida pelo 
mesmo. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidades da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
2. Reafirma-se o juízo exarado em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que houve o ilícito fiscal denunciado na exordial; 
 
3. Devem ser excluídos do polo passivo da lide os nomeados 
solidários quando estiver evidenciado nos autos que estes não 
contribuíram, ou praticaram atos lesivos ao erário estadual, vez 
que não tinham interesse na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação tributária, ora em apreciação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e  
por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda, 
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP e José Osvaldo de Oliveira-TRANSOLIVEIRA. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda e  
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP.  E, também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 



pelo solidário JOSE OSVALDO DE OLVEIRA-TRANSOLIVEIRA. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, EDSON DOS 
SANTOS SOUZA, arguida pelo Conselheiro Relator. E, também por votação unânime, 
acolher a preliminar de exclusão da solidária da lide,  CLÁUDIA APARECIDA DE 
MORAIS,arguida pela mesma. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de 
Paiva. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide,  JOSÉ 
OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa e Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da 
Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Antônio Martins da Silva que votaram pela manutenção do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu mercadoria, acobertada por nota fiscal, a estabelecimento inexistente, 
constituindo vício por falsificação de documento, caracterizando fraude e os documentos 
inidôneos. Por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de recolher o imposto 
devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 64, 66 e 

67, I do CTE. E a penalidade aplicada ao artigo 71, XII, “a”, 4, §9º, I do CTE.  
 
Identificados os coobrigados, fls. 05 a 09.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 10 a 43.    
 
Intimados, nos termos da lei, os solidários Srs. Edson dos Santos 

Souza, Alexandre de Faria Mota e Cláudia Aparecida de Morais, não se manifestam, e são 
considerados revéis, fl. 167.  

 
Impugnando o lançamento, comparecem ao processo, com peças 

processuais apartadas, Sr. José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira e Ecotex Tecidos de 
Moda Eireli – EPP.  

 
O primeiro defendente, Sr. José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira 

alega que à época da entrega das mercadorias ao destinatário, constante dos documentos 
fiscais, a empresa destinatária estava ativa e habilitada no SINTEGRA-GO; que as 
mercadorias foram entregues nos exatos termos das notas fiscais.  Pede a improcedência 
da autuação, fls. 59 a79.   

 
Já a Ecotex Tecidos de Moda Eireli – EPP argui em preliminar a 

nulidade da lide por incompetência funcional da autoridade lançadora. No mérito, alega 
que não há prova cabal que demonstre a sua participação no presente caso, requer 
nulidade/ improcedência da lide, fla. 92 a 106. Junta documentos, fls. 107 a 110.  

 
.O polo passivo, Lunelli Indústria Têxtil Ltda, suscita a nulidade por 

incompetência funcional da autoridade fiscal lançadora, por cerceamento ao direito de 



defesa e por insegurança na determinação da infração. No mérito, afirma que na época 
das operações a situação cadastral do destinatário estava ativa perante a RFB e habilitado 
perante a receita estadual de Goiás; reclama da multa que entende confiscatória, fls. 
111/132. Junta documentos, fls. 133/166.  

 
Pelo Despacho nº. 899/2016 – JULP o ilustre sentenciador “a quo” 

converte o feito em diligência para que os autuados fossem intimados a prestar 
esclarecimentos, conforme se vê as fls. 169. 

 
Em atenção ao supra aduzido a Ecotex Tecidos de Moda Eireli – 

EPP, fl. 179, esclarece que o Sr. Edson dos Santos Souza exerce função de atendente e 
serviços gerais na empresa autuada; que exerce ou exercia atividade de transporte 
independente.  

 
Pela   Lunelli Indústria Têxtil Ltda, fls. 181/183, alega que recebeu os 

pagamentos de Fred Almeida Braga – ME, com cheques de terceiros, anexando planilha 
com relação aos cheques recebidos, fls. 184/240. 

 
O Sr. José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira, fls. 243/149. Junta 

documentos, fls.  250/279. 
 
Pela Sentença nº1304/2018 – JULP o julgador singular refuta os 

questionamentos preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 281 a 285.  
 
Em grau de recurso voluntário os autuados retornam aos autos, 

novamente com peças defensórias apartadas e reafirmam as inquirições preliminares e no 
mérito as mesmas alegações, fls. 313 a 409. 

 
Apresentam memoriais, fls. 414 a 437.    
 
A egrégia Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, 

em sessão realizada no dia 14/09/2017, acatando proposição do Conselheiro Luis Antônio 
da Silva Costa, por unanimidade de votos, acatar a proposição do Conselheiro Luis 
Antônio da Silva Costa e converte o julgamento em diligência, para intimar o remetente 
das mercadorias, dele requerendo os seguintes esclarecimentos:  

 
 I) Melhor detalhar como se deu o recebimento das vendas referidas 

nos documentos fiscais que constituem esses processos (vez que a argumentação em 
alguns é de que houve a quitação com cheques de terceiros) através de anexação aos 
autos de planilha onde se demonstre os valores recebidos e os valores dos cheques que 
quitaram as vendas efetuadas pela Lunelli Indústria Textil aos sujeitos passivos 
relacionados nesses processos, devendo ser anexadas provas materiais dos argumentos 
postos;  

 
II) Informar se houve alguma empresa ou terceiro que tenha 

garantido o recebimento das vendas, vez que a(s) empresa(s)  adquirente (s) das 
mercadorias tinha(m) movimentação financeira inexpressiva e não teria(m) lastro para 
operações nos valores em que ocorreram; 

 
III) Trazer provas efetivas do vínculo comercial da Lunelli Indústria 

Textil Ltda com as empresas DIVINO MOTA DE SOUZA, MARCELO FERREIRA 
SANTOS, VICENTE ANTONIO DA SILVA TÊXTIL, FRED ALMEIDA BRAGA ME;    

 



IV) Trazer informações em relação à política de crédito adotada pelo 
sujeito passivo em relação à pequenas empresas;   

 
V) Trazer esclarecimentos que julgar úteis para perfeita elucidação 

dos fatos, fls. 440/441. 
 
Em atenção à resolução supra, o Despacho nº. 063/2017 – NC – 

DRFGNA informa que a contadora da empresa requereu e concluiu o procedimento de 
solicitação da inscrição estadual da empresa Fred Almeida Braga – Me; que “o processo 
nº. 201200004023083 de 18/05/2012 referente a abertura da empresa encontra extraviado 
desde março /2014, por este motivo estamos impossibilitados de apresentar os 
documentos originais. ” Fls. 473/474.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelas 
firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda, Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP e José Osvaldo 
de Oliveira-TRANSOLIVEIRA, as rejeito por não haver nos elementos constitutivos da lide 
qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos 
incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade 
forma corretamente aplicados, a instrução processual, em se cognitiva efetivada com 
clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista dos autos às partes 
litigantes nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas 
estão as preliminares em comento.   

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por 

incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria 
Têxtil Ltda e  Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP, vez que  AFRE II, na redação à época 
da realização do trabalho exordial, tinha competência para constituir o crédito tributário, 
ora em discussão, nos termos lecionados pelo artigo 4º, II “a” da Lei nº. 13.266/98.  

 
Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, arguida pelo solidário José Osvaldo de Oliveira-
TRANSOLIVEIRA, por ausência de afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso II do artigo 20 da já mencionada Lei nº. 16.469/09. 

  
Em face do mérito, reafirmo o juízo exarado em sede monocrática 

que julgou procedente o lançamento no entendimento que passo a expor: 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, trata este auto de infração de remessa mercadoria, acobertada por nota fiscal, 
a estabelecimento inexistente, constituindo vício por falsificação de documento, 
caracterizando fraude e os documentos inidôneos. Por esse motivo, foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher o imposto devido.  

 
Instado a se manifestar o polo passivo não traz aos autos nenhum 

elemento de prova capaz de contrapor a inicial. 
 
Assim, mantido está o reclamado na folha de rosto deste volume, vez 

que a autuada, empresa Lunelli Indústria Têxtil Ltda., vendeu tecidos a estabelecimento 



inexistente, conforme devidamente comprovado na instrução processual o que 
caracterizou vício por falsificação de documento. 

 
Entretanto, arguo e acolho a preliminar de exclusão do solidário da 

lide, Edson dos Santos Souza, e o faço amparando-me na orientação contida no “caput” 
do artigo 45 do CTE, “verbis”, cujo grifo destaca o motivo que me levou à arguição em 
comento.   

 

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

 
Também acolho a preliminar de exclusão da lide do nomeado polo 

passivo coobrigado, Cláudia Aparecida de Morais, arguida pela mesma. E, a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, José Osvaldo de Oliveira- TRANSOLIVEIRA, arguida pelo 
mesmo, vez que se tratam, respectivamente de transportador e da contadora, em face de 
ambos não existem provas nos autos que os comprometam, vez que não praticaram a 
ilicitude fiscal, objeto desta ação. Aliás, o que se vê nos autos é que tanto o transportador 
quanto a contadora, desenvolveram suas funções dentro das normalidades estabelecidas 
em lei, sendo que a contadora nem sequer participou da segunda fase de suas funções.  

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, 
arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda, Ecotex Tecidos de Moda – Eireli - EPP 
e José Osvaldo de Oliveira - TRANSOLIVEIRA. Por unanimidade de votos, rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguida pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda e  Ecotex Tecidos de Moda – 
Eireli - EPP.  E, também por votação unânime, rejeito a preliminar de nulidade da peça 
básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo solidário José Osvaldo de 
Oliveira- TRANSOLIVEIRA. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço do 
recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Por unanimidade de votos, suscito e acolho a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, Edson dos Santos Souza, E, também por 
votação unânime, acolho a preliminar de exclusão da solidária da lide Cláudia Aparecida 
de Morais, arguida pela mesma. E, por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão 
do solidário da lide José Osvaldo de Oliveira -TRANSOLIVEIRA, arguida pelo mesmo.  

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00213/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhada de documento fiscal considerado inidôneo. 
Procedência. 
 
1. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige imposto 
incidente sobre mercadoria acompanhada de documento fiscal 
inidôneo, não tendo o sujeito passivo afastado a inidoneidade 
desse documento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de remessa de soja em 
grãos em operação interestadual, acompanhada pela nota fiscal eletrônica n° 230.482, 
considerada inidônea pelo fisco, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS 
no valor de R$ 7.474,10 (sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 64, 66, 67, I e II, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário a pessoa física EDGAR ROCHA VILELA 

e a pessoa jurídica TRANSCUSTÓDIO LTDA-ME (fls. 4 e 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100151065-2 (fls. 7), cópia de DACTE (fls.15) e da NF-e n° 
230.482 (fls. 16), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 01/04/2016 (fls. 27), o solidário 

EDGAR ROCHA VILELA em 09/05/2016 (fls. 32) e a solidária TRANSCUSTÓDIO LTDA-
ME em 12/05/2016 (fls. 34), o sujeito passivo comparece ao processo apresentado 
impugnação (fls. 38 a 50), os solidários não comparecem ao processo, sendo declarados 
revéis (fls. 35). 



 
O sujeito passivo, na impugnação, pede a improcedência do auto de 

infração, alegando que deixou de cumprir uma obrigação acessória, informando que 
adquiriu soja em grão da NPK TRANS OPERADORA LOGISTÍCA LTDA, mercadoria que 
estava depositada no armazém do Senhor EDGAR ROCHA VILELA. 

 
Objetivando comprovar o alegado, a impugnante colaciona aos autos 

cópia do DANFE n° 653 emitido pela NPK TRANS OPERADORA LOGISTÍCA LTDA (fls. 
66), CFOP 5102 e que ao receber a mercadoria emitiu o DANFE n° 230.482 (fls. 64), 
consignando o CFOP 5505 – remessa de mercadoria adquirida e recebida de terceiros 
para formação de lote para exportação, local de entrega, mercadoria com transbordo na 
VALE S. A. na cidade de Araguari. Em seguida foi emitido o DACTE n° 31112 (fls. 65), 
pelo transportador BUNGE ALIMENTOS S. A., filial Luziânia, informando como 
REMETENTE/DESTINATÁRIO e TOMADOR DE SERVIÇO a impugnante, tendo como 
EXPEDIDOR o Senhor EDGAR ROCHA VILELA e RECEBDOR a VALE OPER. LOG., 
demonstrando a operação realizada. 

 
Defende a regularidade das operações, conforme documentos 

apresentados, requerendo seja afastada a inidoneidade do documento fiscal pela 
aplicação do art. 68 do CT, haja vista que a operação estava amparada pela não 
incidência do ICMS, prevista na alínea “a” do inciso I do art. 79 do RCTE. 

 
Questiona a penalidade aplicada alegando que não foram 

observados os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que o valor 
cobrado é exorbitante, devendo ser afastada a cobrança da multa, por ter caráter 
confiscatório é inconstitucional. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na 
lide os solidários arrolados nos autos (fls. 4 e 5), consoante a Sentença nº 1148/2017 – 
JULP (fls.77 a 82). 

Intimados o sujeito passivo e os solidários, apenas o sujeito passivo 
apresenta recurso voluntário (fls. 99 a 110), os solidários tiveram em seu desfavor lavrado 
o Termo de Perempção de fls. 97. 

 
No recurso, o sujeito passivo alega que foi realizada operação 

comercial, na qual a BUNGE ALIMENTOS S. A., filial Luziânia/GO, adquiriu soja em grãos 
de NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA., mercadoria que estava depositada no 
armazém do Sr. EDGAR ROCHA VILELA, a quem a autoridade fiscal atribuiu a qualidade 
de solidário. O CFOP 5102 que consta no DANFE nº 653, emitido pela vendedora da soja 
em grãos, refere-se à "venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros", 
demonstrando a veracidade das informações contidas nos documentos fiscais e a 
regularidade das operações, pois, os dados Expedidor justificam-se na circunstância de 
que a mercadoria adquirida pela Recorrente de NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA 
LTDA. estava no endereço do Sr. EDGAR ROCHA VILELA, não podendo ser 
considerados inverídicos.  

 
Questiona a penalidade aplicada alegando que não foram 

observados os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que o valor 
cobrado é exorbitante, devendo ser afastada a cobrança da multa, por ter caráter 
confiscatório é inconstitucional. 

 
É o relatório. 



 
V O T O 

 
A acusação formulada no auto de infração é de remessa de soja em 

grãos em operação interestadual, acompanhada pela nota fiscal eletrônica n° 230.482, 
considerada inidônea pelo fisco, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS 
no valor de R$ 7.474,10 (sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Em operação de comando volante, no âmbito da Delegacia Regional 

de Fiscalização de Jataí, o agente do fisco constatou que a BUNGE ALIMENTOS S. A. 
transportava mercadoria (soja em grãos) carregada em estabelecimento de produtor rural 
situado no munícipio de Mineiros (GO) utilizando indevidamente NF-e da unidade de 
Luziânia (GO), sem referência no DANFE/NF-e, lavrando o competente Termo de 
Apreensão n° 1100151065-2 (fls. 7), em atenção ao art. 7°, II, “a”, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
[...] 
II - a apreensão de: 
 
a) mercadoria e bem; 
[...] 

 
Vê- se nos autos que a carga de soja apreendida estava 

acompanhada de documentação fiscal que indicava como se fosse procedente a 
mercadoria da cidade de Luziânia (GO), mas a referida carga fora aprendida na cidade de 
Jataí (GO) com destino interestadual, o que caracteriza a inidoneidade do documento 
fiscal, conforme o art. 67, I e I, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
 
I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 
 
II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da 
operação ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do imposto 
devido na mesma; 
[...] 

 
Como a mercadoria não estava acobertada por documentação fiscal 

idônea, razão não assiste ao sujeito passivo. 
 

No caso, quisesse ele afastar a inidoneidade documental, deveria ter 
comprovado, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou e falta de 
pagamento, total ou parcial do imposto, conforme o art. 68 do CTE, a seguir transcrito, 
mas não o fez.  

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Destaco que as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar 

sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, conforme determina o art. 66 do 
CTE: 



 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
A multa aplicada é a apropriada para o caso, inclusive a forma 

agravada, observando que eventual afronta a princípios constitucionais é matéria de 
apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00393/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de nulidade da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Remessa de mercadorias acobertadas por notas 
fiscais inidôneas. Procedência. Reinclusão do Sujeito passivo 
na lide. Procedente. Exclusão de solidário da lide. Rejeição. 
 
1. Não é passível de nulidade a sentença singular, por 
cerceamento do direito de defesa, quando estiverem 
comprovados nos autos  que esta foi bem fundamentada e que 
tratou de todas as alegações feitas pelo sujeito passivo; 
 
2. Quando nos autos ficar comprovado que as notas fiscais que 
acobertou o trânsito de mercadorias  são inidôneas, este deverá 
ser julgado procedente; 
 
3. Quando nos autos ficar comprovado que o sujeito passivo 
teve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, 
este deverá ser mantido no polo passivo; 
 
4. O contabilista que por ação ou omissão contribuiu para a 
prática do ilícito fiscal deverá ser mantido na lide como 
solidário, nos termos do artigo 45, inc. XII-A do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo solidário, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 
Ferreira de Sousa, Mauricio Ribeiro de Paiva e David Fernandes de Carvalho. Por maioria 
de votos, acolher o pedido da Representação Fazendária, e reincluir na lide o sujeito 
passivo principal GUABIFIOS PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. Foram vencedores os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa e David Fernandes de Carvalho, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Heli José 
da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Mauricio Ribeiro de Paiva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário, Sr. Carlos Cézar Fileti da lide, arguida pelo próprio. Foram vencedores os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Mauricio Ribeiro de Paiva e David Fernandes de 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, conhecer dos 
recursos dos autuantes, negar provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Mauricio Ribeiro de Paiva e David Fernandes de Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do lançamento. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo, remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$129.417,18, acobertadas pelas notas fiscais conforme relação 
anexa, à estabelecimento inexistente constituído com vício, por falsificação de 
documentos, caracterizando entrega de mercadorias a destinatário diverso do constante 
nos documentos fiscais, por essa razão, as operações são claramente caracterizadas 
como fraude e os documentos fiscais considerados inidôneos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS devido mais as cominações legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado CARLOS CEZAR FILETI, 

nos termos do artigo 45, XII-A, da Lei 11.651/91. 
 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os documentos 

constantes de fls.03 a 37. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, nas (fls.32 a 

36). 
 
Pela Sentença de nº4704/2016 – JULP, nas (fls.87 a 94), o julgador 

singular decidiu pela Procedência, do auto de infração, não acatando as nulidades 
alegadas, excluído da lide o devedor principal GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA, 
por entender que não ficou configurado o interesse comum deste na lide. 

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos nas (fls.96 e 97), 

apresentando Recurso à Câmera Julgadora nº121/2017 – GERF, alegando que: 
 

1. A empresa destinatária nunca existiu no endereço 
declarado e foi constituída com um titular morto; 

2. O frete foi contratado por GUABIFIOS PRODUTOS 
TEXTEIS LTDA, conforme se vê nos extratos das NFE's de (fls.07 a 20), o que 
vincula o remetente ao endereço de efetiva entrega da mercadoria; 

3. Os pagamentos das vendas foram feitos 
parceladamente, conforme indicação das duplicatas emitidas nos mesmo DANFE, 
o que, por sua vez, indica a manutenção de uma relação comercial com o real 
comprador da mercadoria; 

4. O remetente não apenas orientou a transportadora a 
entregar a mercadoria em endereço distinto como recebeu as duplicatas do real 
comprador, uma vez que o titular da firma formalmente adquirente estava falecido 
já no momento da constituição da firma individual.  

 
A Representação da Fazenda Pública pede que GUABIFIOS 

PRODUTOS TEXTEIS LTDA seja reincluída na lide.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário, 

nas (fls.100 a 102). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos nas (fls.104 a 107), 

apresentando Recurso Voluntário, alegando que, conforme consta no Auto de Infração, as 
vendas foram efetuadas pela Defendente ao cliente Osiel de Oliveira Cruz, registrado no 
CNPJ sob nº13.272.831/0001-64 e I.E.nº104.938.030, sendo as alegações feitas pelo fisco 
completamente equivocadas e destituídas de quaisquer comprovação fática, pois o que 
fica confirmado é que a Defendente enviou mercadorias para destinatário certo, constante 



nos documentos fiscais.  Ainda que demostrada a real transparência na referida operação, 
perfeitamente amparada nos documentos idôneos apresentados, também foram juntadas 
duas consultas realizadas em 19/10/2011, as quais demostram que a empresa Osiel de 
Oliveira Cruz estava devidamente habilitada a efetuar as referidas compras, não 
respondendo por uma possível falha do fisco por não impedir a criação de uma empresa 
em nome de alguém já falecido, qual seria a responsabilidade da Defendente quando 
contratou com empresa representada por preposto?, restando a negociação ocorrida na 
mais absoluta normalidade, tudo documentado na forma da legislação e que uma eventual 
ilegalidade da empresa Osiel de Oliveira Cruz não pode contaminar a contratação de boa-
fé efetivada pela Defendente, restando incabível, vez que afrontaria a estrita legalidade, 
eventual modificação da Decisão quando esta restou absolutória. 

 
Por fim requer que seja mantida, à íntegra, a Decisão absolutória já 

emanada, por ser de direito de justiça.  
 
Anexou Documentos nas (fls.108 a 130). 
 
O sujeito passivo solidário CARLOS CEZAR FILETI compareceu aos 

autos (fls.132 a 144), apresentando Recurso Voluntário, alegando que em nenhum 
momento fora apresentado o real dispositivo legal que regula a inclusão de contabilista 
como Sujeito Passivo Coobrigado, pois o art.64 da Lei nº 11.651/91 não o faz  e que a 
recorrente desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou para ela, e que fora vítima de 
estelionatários que utilizaram o seu nome e inscrição de CRC para praticar atos ilícitos, o 
que será devidamente provado com a juntada de Dossiê da empresa requerido junto a 
Delegacia Fiscal, conforme vê-se em requerimento anexo.  

 
Aduz que é inegável que o julgador singular sequer se manifestou 

sobre os pontos trazidos no mérito, sendo sua sentença singular Omissa, prejudicando 
inclusive a defesa do Recorrente.  

 
Argui que a multa aplicada está hoje no patamar de 500% do valor 

do tributo, sendo claramente confiscatória e ilegal, tendo inclusive o STF julgado 
improcedente qualquer multa que extrapole 100% do valor tributo, devendo ser o referido 
Auto de Infração considerado nulo ab initio, tendo em vista que cerceia o direito de defesa 
da Recorrente.  

  
Por fim requer que se retorne os autos à Primeira Instância para que 

se aprecie por completo o mérito da Impugnação apresentada e fundamente a sentença 
de acordo com os termos desta, sob pena de cerceamento ao Direito da Ampla Defesa e 
do Contraditório.   

 
Que seja recebido o presente recurso e acolhido o pedido de 

exclusão do contador, ora recorrente/sujeito passivo coobrigado, com fulcro nos art,45, XII, 
§2º do Código Tributário Estadual e art.20 da Lei Estadual 16.469/2009.  

 
Sejam as intimações alusivas a esse processo encaminhadas aos 

Advogados que esta subscreve. 
 
Anexou Documentos nas (fls.145 e 146). 
 
 
É o relatório. 
 



 

VOTO 
 
 

Analisando, inicialmente, o pedido de nulidade da sentença, por 
cerceamento do direito de defesa, alegado pelo sujeito passivo solidário, sob o argumento 
de que o julgador singular não analisou as alegações feitas em sua impugnação, quais 
sejam: - que foi vítima de estelionato,  pois alguém usou o seu registro no CRC para a 
prática do ilícito e que não houve, por parte do julgador, a busca da verdade material; - 
que tentou,  junto ao Setor de Cadastro da Delegacia Regional da Circunscrição, obter o 
dossiê da empresa, mas foi negado, sob o argumento de que não é o contador cadastrado 
para esta empresa no sistema de informatização da SEFAZ, que não concordamos com 
esta nulidade, pois, a sentença é bastante clara e fundamentada quando decide pela 
manutenção do solidário, pois seria impossível o registro da empresa sem a participação 
do contabilista, pois o mesmo é quem acessa o sistema e com o uso de senha pessoal 
pratica o evento cadastral denominado “cadastramento”, não sendo, assim, possível que 
um terceiro pratique esta ação sem o seu conhecimento ou o seu consentimento e, que a 
negativa do Setor de Cadastro da Delegacia, em não lhe fornecer o dossiê da empresa, foi 
motivo de cerceamento ao seu direito de defesa,  pois o evento de cadastramento não 
vincula o contabilista como responsável pela contabilidade da empresa, tendo sido 
prestada a informação, pela Delegacia, que naquele momento não era ele vinculado à 
empresa. 

 
Em relação ao sujeito passivo principal, GUABIFIOS PRODUTOS 

TEXTEIS LTDA, votamos acolhendo o recurso da Fazenda Pública, reformando a 
sentença singular, para que o mesmo retorne ao polo passivo, por entender que esta 
empresa, na condição de remetente das mercadorias, teve interesse comum na situação 
que constituiu o fato gerador, pois, apesar da alegação feita, que no sistema de consulta 
da SEFAZ, a empresa se encontrava em situação cadastral regular, a mesma fez o 
transporte das mercadorias e a entregou em local diverso, pois nos autos fica comprovado 
que no endereço constante na nota fiscal não estava a empresa destinatária, pois o 
mesmo era dentro de um condomínio residencial, cujo regimento interno não permite 
atividade comercial neste, ficando comprovado que a mercadoria não foi entregue ao 
destinatário, além de que que a empresa declara que recebeu o valor das mercadorias 
vendidas, via depósito bancário e ou cheques de terceiros, o que também leva a entender 
que participava deste esquema de sonegação, pois a empresa destinatária na verdade 
não existia, pois trata-se de uma empresa individual em que o seu proprietário já havia 
falecido antes de sua constituição. 

 
Em relação ao mérito, votamos mantendo a sentença singular, que 

julgou procedente o auto de infração, por entender que as mercadorias foram remetidas 
pela empresa GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA, com destino a uma empresa 
Goiana impossível de existir, por tratar-se de empresa individual cujo proprietário já era 
falecido antes até da constituição da mesma, o que caracteriza uma fraude, cujo objetivo 
único é a sonegação de tributos ao erário estadual, e, que teve a participação da empresa 
remetente e do contabilista CARLOS CEZAR FILETI, que se encontra arrolado em vários 
outros processos pela prática do mesmo ilícito fiscal. 

 
Por todo o exposto, voto conhecendo do Recurso da Fazenda 

Pública, dou-lhe provimento para reincluir o sujeito passivo GUABIFIOS PRODUTOS 
TEXTEIS LTDA ao polo passivo e também conheço do recurso do sujeito passivo 
solidário, porém nego-lhe provimento para mantê-lo no polo passivo e quanto ao mérito 



conheço de ambos os recursos, dando provimento ao da Fazenda Pública, para julgar 
procedente o auto de infração, nos termos da sentença singular. 

  
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00409/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido para reinclusão do 
remetente na lide. Acatado. Mercadoria destinada a pessoa 
jurídica cujo estabelecimento nunca funcionou no endereço 
declarado. Procedência. Decisão unânime.  
1. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
 2. O transportador quando não comprovado nos autos que 
tenha concorrido para a prática da infração deverá ser excluído 
da lide, não mais respondendo pelo débito tributário na 
condição de solidário;  
 
3. O contabilista quando concorrer à prática da infração à 
legislação tributária, por ação ou omissão,  é solidariamente 
obrigado ao pagamento do imposto devido, na operação ou 
prestação, com o contribuinte ou o substituto tributário (CTE, 
art. 45, XII-A); 
 
 4. Deve-se julgar procedente o auto de infração quando ficar 
comprovado nos autos que a mercadoria foi recebida por 
pessoa diversa da indicada como destinatária no documento 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher o pedido 
de reinclusão do sujeito passivo principal, TBM TÊXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, 
na lide, requerido pela Representação Fazendária. Foram vencedores os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Heli José da Silva, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo solidário, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos, negar 
provimento ao voluntário, para manter a sentença singular que considerou procedente o 



auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração exige um crédito tributário no valor de R$ 
9.969,19 (nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) mais 
cominações legais, em razão da remessa de mercadorias acompanhadas pelas notas 
fiscais de nºs. 11.795 e 11.782, emitidas em 28/05/2011 e 31/05/2011, respectivamente, a 
estabelecimento inexistente, constituído por vício de "falsificações de documentos" e 
declaração, mercadorias recebidas por outrem, caracterizando objetivo de entrega das 
mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais, sendo detectada 
as operações fraudulentas e os documentos fiscais considerados inidôneos. 

 
Para instrução processual foram anexados os documentos de fls. 03 

a 17. 
 
Foram arrolados como solidários: CARLOS CEZAR FILET e TOTAL 

SERVIÇE CARGO LTDA. 
 
Regularmente intimados, fls. 18 a 35 todos os sujeitos passivos 

comparecem de forma tempestiva aos autos, para apresentar impugnação em primeira 
instância, em peças distintas. O sujeito passivo principal se manifestou, fls. 38 a 42, e 
juntou documentos, fls. 43 a 62. O solidário Carlos Fileti, fls. 63 a 71, e o solidário Total 
Service Cargo Ltda, fls. 76 a 84, apresentaram suas manifestações. 

 
Pela Sentença nº 2208/2017, fls. 94 a 100, o julgador singular decidiu 

pela PROCEDÊNCIA do auto de infração, EXCLUINDO da lide o devedor principal TBM 
TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e TOTAL SERVICE CARGO LTDA. 

 
A Representação Fazendária apresentou Recurso à Camara 

Julgadora nº 118/2017, fls. 101 a 103, alegando que o julgador ao excluir a sujeição 
passiva do contribuinte TMB Têxtil Industria e Comércio S/A, fundamentou contrariamente 
à disposição expressa da legislação tributária estadual, bem como aos elementos de 
prova constantes dos autos e quanto ao solidário Total Service Cargo Ltda., manifesta 
favoravelmente à sua exclusão da lide, por entender que o mesmo não teve interesse 
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação. 

 
Alega que o contribuinte deve retornar à sujeição passiva tendo por 

fundamento a própria comprovação nos autos de que, de fato, comercializou mercadoria 
com destinatário diverso do constante na nota fiscal, haja vista tratar-se de uma empresa 
inexistente à época da emissão dos documentos fiscais, pois o titular da empresa 
encontrava-se com o CPF suspenso pela Receita Federal em data anterior à constituição 
da empresa e nunca existiu e nem funcionou no endereço declarado, conforme informação 
obtida junto a Prefeitura de Goiânia. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão singular, reinserindo no polo 

passivo da ação fiscal a empresa TMB Têxtil Indústria e Comercio S/A, na condição de 
contribuinte. 

 
Intimados, fls. 106 a 108, o solidário Carlos Cesar Filet apresentou 

recurso voluntário, fls. 110 a 122, alegando que em nenhum momento os auditores fiscais 
trouxeram a fundamentação legal que embasa a inclusão do recorrente como sujeito 



passivo, o que gera nulidade do ato praticado. E ainda, que a empresa recorrente 
desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou para ela, e que fora vítima de 
estelionatários que utilizaram seu nome e inscrição de CRC para praticar atos ilícitos, o 
que será devidamente provado com a juntada de Dossiê da empresa requerido junto a 
Delegacia Fiscal. 

Sustenta que conforme despacho nº 302/2016, ao pedir o dossiê da 
referida empresa, lhe foi negado qualquer acesso, indeferindo o pedido, informando que 
não consta no sistema de cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás como 
sócio ou contabilista da referida empresa, o que de forma cabal atende ao requisito da 
Verdade Material suscitada pelo julgador de primeira instância. 

 
Sustenta também, que a multa aplicada é hoje no patamar de 500% 

do valor do tributo, sendo claramente confiscatória e ilegal. 
 
Ao final, requer que os autos sejam retornados a JULP para que se 

aprecia o mérito apresentado na impugnação, que o recorrente seja excluído do polo 
passivo, e por fim, a nulidade do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Inicialmente analisamos o pedido da Fazenda Pública para que seja 

reincluído na lide a empresa TBM TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o que 
manifestamos favoravelmente por entender que esta teve interesse comum na situação 
que constituiu o fato gerador da obrigação, pois alguns fatos ocorridos no decorrer da 
operação de compra e venda destas mercadorias tornam-se relevantes para caracterizar 
esta condição do interesse comum, tais como: 

 
1. A empresa destinatária não existe, pois foi constituída de forma 

fraudulenta, como descrito nos autos, tratando-se de uma 
empresa individual, em que o seu único sócio proprietário, Sr. 
ANTONIO VICENTE DA SILVA, estava com o seu CPF 
suspenso pela Receita Federal em data anterior à constituição 
da empresa, o que, por si, já torna desde sempre a 
impossibilidade de constituição de empresa individual estando 
o seu sócio proprietário nesta condição; 

2. Outro fato demonstrativo desse interesse comum é o de que a 
empresa remetente não traz aos autos qualquer prova de que 
tenha feito um cadastro do destinatário, no sentido de aferir a 
sua capacidade de pagamento, o que, no nosso entender, 
seria uma condição básica do modus operandi de qualquer 
empresa do ramo comercial: - o do resguardo da máxima 
segurança de que irá receber o valor referente à venda 
efetuada, ficando, assim, a ser respondida a pergunta: “quem 
comprou a mercadoria? ”, a destinatária sabemos que não foi, 
pois nos autos fica demonstrado que não existia fisicamente 
nem legalmente, tornando, assim, um negócio impossível; 

3. Também leva à caracterização do interesse comum o fato de 
não estar comprovado nos autos, pela remetente, a forma de 



pagamento contratada e nem quem efetuou de fato este 
pagamento, referente às vendas de mercadorias para o 
destinatário; 

4. Outro fato é o de que o contabilista que fez a abertura da 
empresa destinatária e que neste processo está arrolado 
como devedor solidário é o mesmo que vem sendo arrolado 
em vários outros processos, onde tem praticado os mesmos 
ilícitos fiscais, isto é, é o responsável pela constituição de 
várias outras empresas de forma fraudulenta, inclusive em 
algumas delas até com pessoa que já faleceu. 

 
Por todo o exposto entendemos que a empresa TBM TÊXTIL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, deverá permanecer na lide, respondendo pela obrigação 
tributária imposta pelo Fisco. 

 
Em relação às preliminares alegadas, pelo contabilista, Sr. Filet, 

votamos, juntamente com a unanimidade dos meus pares, rejeitando-as por entender que 
não há insegurança na determinação da infração pelo fato alegado de que o fiscal 
autuante não trouxe aos autos a fundamentação legal que o coloca na lide, o que 
discordamos, pois consta na sentença proferida em primeira instância que o mesmo está 
arrolado nos termos do artigo 45, XII-A da Lei nº 11.651/91 e, também, não acato a 
nulidade pedida de cerceamento do direito de defesa, quando alega que a Delegacia 
Fiscal não lhe forneceu o dossiê da empresa para que pudesse fazer prova junto ao 
processo, de que não era o contabilista da mesma, o que discordamos, pois o dossiê da 
empresa está resguardado pela condição de sigilo legal, nos termos do artigo 133 do CTE, 
e, como o requerente não consta como responsável pela contabilidade da empresa não 
poderá ter acesso a este documento e o fato de não ser contabilista não o tira da 
responsabilidade pessoal por ter feito a constituição desta, pois cada uma destas 
situações são tidas como eventos independentes, pois quem a constituiu não será 
obrigatoriamente o seu contabilista. 

 
Por todo o exposto voto não acatando nenhuma das preliminares 

alegadas, mantendo-o na lide na condição de devedor solidário. 
   

Quanto ao mérito voto, juntamente com a unanimidade dos meus 
pares, conhecendo de ambos os recursos, porém nego provimento ao recurso voluntário, 
para manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00454/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Inidoneidade documental. 
Procedência. Não Unânime. É inidòneo o documento fiscal no 
qual conste o local da saída de mercadoria em desacordo com a 
realidade fática, no caso, mercadoria saída de Mineiros/GO  cuja 
nota fiscal apontava o local da saída em Luziânia/GO (art. 67, do 
CTE), proporcionando a omissão de pagamento de imposto. 
 
SOLIDARIEDADE. Fornecedor da mercadoria. Documento fiscal 
inidôneo. Mantido na lide. Decisão não unânime. O fornecedor 
da mercadoria que estrega esta ao transportador acompanhado 
de documento fiscal que indica outro local da saída das 
mercadorias, responde pelo crédito tributário solidariamente 
como o autuado (art. 45, XIII, do CTE). 
 
SOLIDARIEDADE. Fundamento de que o solidário mantinha a 
posse das mercadorias. Insubsistente. Excluído da lide. Decisão 
não unânime. Aquele que não manifesta a exteriorização da 
propriedade, não é o possuidor das mercadorias, mas apenas 
tem a detenção destas (art. 45, II, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário Edgar Rocha Vilela da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. 
Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e 
Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Também por 
maioria de votos,  acolher a preliminar de exclusão do solidário TTR Santos Transporte 
Ltda da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro 
Aguinaldo Fernandes de Melo, que votou pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto nº 6.930/09 que aprova 
o Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário – CAT, transcrevo o Relatório 
já feito em primeira instância, bem como determinadas partes da Fundamentação, por 
atender plenamente à necessidade do presente acórdão, salvo, quanto ao recurso 
voluntário, em relação ao qual segue-se a complementação. 

 
“O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o ICMS e 

acréscimos legais, em razão do transporte de soja em grãos acompanhada pela nota fiscal 



eletrônica de nº 230.478, série 4, emitida pela Bunge Alimentos S/A, localizada no 
município de Luziânia, considerado inidôneo por simular a remessa de mercadorias, 
originárias do produtor rural Edgar Rocha Vilela, conforme DACTE anexo aos autos, 
comprovando o carregamento na fazenda Invernadinha LD Pastinho II, situada Rod. 364, 
Zona Rural de Mineiros, conforme apreensão realizada na BR-060 próximo a cidade de 
Jataí, sendo considerado impróprio para operação por não ser o real remetente das 
mercadorias. 

 
 Foram descritos como infringidos os arts. 45, XIII, 64, 66 e 67, I e II, 

do CTE c/c art. 141 do RCTE. Proposta a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
VII, “i”, § 9º, I, do CTE, com redação da Lei nº 15.505/05. 

 
 Para instrução processual, juntou-se ao feito o Anexo Estruturado – 

detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – identificação dos sujeitos passivos 
coobrigados; ordem de serviço nº 22285; Termo de Apreensão nº 1100151066-3 e termo 
de liberação nº 61600010300; cópia dos documentos pessoais do motorista e do veículo 
transportador; cópia do DACTE nº 31.110; cópia do DANFE nº 230.478 que acobertava as 
mercadorias; extratos cadastrais: do transportador, do produtor rural Edgar Rocha Vilela e 
da Bunge Alimentos S. A.; intimações, recibo de mensagem da ciência da autuação via 
Dte e aviso de recebimento de postagem - AR.  

 
Foram indicados como solidários: EDGAR ROCHA VILELA e TTR 

SANTOS TRANSPORTES LTDA - ME, por terem concorrido para a prática da infração 
nos termos do art. 45, incisos XIII e II, respectivamente, do CTE.  

 
Regularmente intimados, o sujeito passivo solidário EDGAR ROCHA 

VILELA não apresentou defesa no prazo legal, foi considerado revel, comparecendo de 
forma tempestiva, o solidário TTR SANTOS TRANSPORTES EIRELE - ME e o sujeito 
passivo principal, via de seus representantes legais, para apresentar impugnação, em 
peças distintas, porém, com teor idêntico. 

 
O sujeito passivo principal alega em sua defesa que deixou de 

cumprir uma obrigação acessória, informando que adquiriu soja em grãos de NPK TRANS 
OPERADORA LOGÍSTICA LTDA, mercadoria que estava depositada no armazém do Sr. 
Edgar Rocha Vilela.  

 
Para comprovar a compra pela impugnante foi colacionado aos autos 

cópia do DANFE nº 655 emitido pela NPK TRANS OPERADORA LOGÍSTICA LTDA, 
CFOP 5102 e que ao receber a mercadoria emitiu o DANFE nº 230.478, consignando o 
CFOP 5505 – remessa de mercadoria adquirida e recebida de terceiros, para formação de 
lote para exportação, local de entrega, mercadoria com transbordo na VALE S. A. na 
cidade de Araguari. Em seguida foi emitido o DACTE nº 31.110, pelo transportador Bunge 
Alimentos S/A, filial Luziânia, informando como REMETENTE/DESTINATÁRIO e 
TOMADOR DE SERVIÇO a impugnante; EXPEDIDOR o Sr. Edgar Rocha Vilela e 
RECEBEDOR a Vale Oper. Log., demonstrando a operação realizada.  

 
Defende a regularidade das operações, conforme documentos 

apresentados, requerendo seja afastada a inidoneidade dos documentos mediante a 
aplicação do art. 68 do CTE, haja vista que a operação estava amparada pela não 
incidência de ICMS, prevista na alínea “a”, do inciso I, do art. 79 do RCTE.  

 
Questiona a penalidade aplicada alegando que não foram 

observados os princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que o valor 



cobrado é exorbitante, devendo ser afastada a cobrança da multa, por ter caráter 
confiscatório é inconstitucional. Ao final requer o cancelamento do auto de infração.  

 
O representante legal do solidário discorre sobre os dispositivos 

infringidos alegando em sua defesa que o transportador não poderia figurar no polo 
passivo, que a responsabilidade é da empresa emitente do documento fiscal por infração 
meramente formal e que não se mostra razoável que seja apenado por irregularidade 
praticada pela empresa responsável pela emissão da nota fiscal ou por quem determinou 
a transferência das mercadorias. Em seguida replica a defesa apresentada pelo sujeito 
passivo principal, requerendo ao final a sua exclusão do polo passivo e o cancelamento do 
auto de infração”. 

 
O julgador singular julgou procedente o auto de infração e manteve 

na lide os solidários, conforme bem fundamentada sentença de fls. 101/107. 
 
Intimados para comparecimento em segunda instância, os sujeitos 

passivos solidários não compareceram ao processo, sendo declarados peremptos (fls. 
117). Já o sujeito passivo autuado ingressa com recurso voluntário (fls. 119/131), em que 
repisa os termos postos na sua impugnação, os quais deixo de transcrever, face à sua já 
realização no relatório da decisão singular, transcrito acima. 

 
V   O   T   O 
 
Por concordar integralmente com os termos da sentença, no mérito, 

em sua fundamentação, transcrevo abaixo trechos da mesma relativamente à situação 
fática e legal, que consubstanciam a procedência do auto de infração (art. 19, § 2º, 
Decreto nº 6.930/09): 

 
“O procedimento fiscal está em sintonia com a legislação tributária 

em vigor que preconiza que as mercadorias deverão, sempre, estar acompanhadas de 
documentos fiscais idôneos e que são consideradas em situação irregular as que não se 
encontram nessa situação, conforme o art. 66, Parágrafo único, do CTE, acima descrito. 
No caso em questão o fisco corretamente descaracterizou os documentos fiscais objeto da 
autuação e juntados ao feito, sendo declarada sua inidoneidade por não estarem 
revestidos das formalidades legais para a operação verificada. O sujeito passivo 
reconhece que pode ter havido o descumprimento de obrigação acessória, solicitando seja 
afastada a inidoneidade com base no art. 68 do CTE.  

 
Ao analisar os fatos e os documentos apresentados pela 

impugnante, de plano, verifica-se que não foram observadas as formalidades 
estabelecidas na legislação tributária para as operações de compra e venda / 
transferência das mercadorias. A situação relatada pela impugnante assemelha-se a 
operação de venda à ordem, a qual é definida pela operação em que, um 
estabelecimento, (adquirente originário – NPK TRANS OPERADORA LOGÍSTICA LTDA) 
antes mesmo de receber as mercadorias adquiridas do fornecedor (vendedor remetente – 
EDGAR ROCHA VILELA – produtor rural), promove a sua venda a um outro destinatário 
(adquirente final – BUNGE ALIMENTOS S. A.), que por sua vez remete as mercadorias 
para formação de lote para exportação em operação interestadual (formação de lote para 
exportação – VALE S.A.)  

 
Configurada esta situação, a mercadoria será entregue ao adquirente 

final pelo vendedor remetente, não havendo necessidade de que a mercadoria transite 



fisicamente até o estabelecimento que fez a primeira aquisição, para depois ser remetida 
ao segundo comprador ou destinatário final.  

 
Assim, para que seja possível a aplicação do procedimento de venda 

à ordem, que é uma transação triangular, é necessário a participação de 3 (três) 
estabelecimentos: 1º) O adquirente originário, que compra e vende ao destinatário final 
sem que as mercadorias transitem por seu estabelecimento, 2º) O vendedor remetente ou 
fornecedor, que vende ao adquirente originário e efetua a entrega ao destinatário final, e 
3º) O destinatário ou adquirente final, que compra as mercadorias do adquirente originário 
e as recebe do vendedor remetente ou fornecedor”. 

 
E mais: 
 
Para acobertar o trânsito das mercadorias, o vendedor remetente 

(EDGAR ROCHA VILELA – produtor rural) deverá emitir a nota fiscal para o “destinatário” 
(adquirente final – BUNGE ALIMENTOS S. A.), com CFOP 5.923/6.923, natureza da 
operação “remessa por conta e ordem de terceiros”, sem destaque do ICMS. No campo 
“Informações Complementares”, deverá anotar o número, a série, a data de emissão da 
nota fiscal, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e CNPJ relativamente 
aos dados da operação “venda à ordem”.  

 
Adicionalmente, o vendedor remetente (EDGAR ROCHA VILELA – 

produtor rural) deverá emitir outra nota fiscal para o adquirente originário (NPK TRANS 
OPERADORA LOGÍSTICA LTDA), com CFOP 5.118/6.118 ou 5.119/6.119 (conforme a 
atividade da empresa), natureza da operação “remessa simbólica – venda à ordem”, com 
destaque do ICMS, se for o caso, e, no campo “Informações Complementares”, deverá 
descrever o número, a série e a data da emissão da nota fiscal referente aos dados da 
operação “remessa por conta e ordem de terceiros”;  

 
O adquirente originário (NPK TRANS OPERADORA LOGÍSTICA 

LTDA) deverá emitir nota fiscal para o destinatário (adquirente final – BUNGE 
ALIMENTOS S. A.) com CFOP 5.120/6.120, natureza da operação “venda à ordem”, com 
destaque do ICMS, se for o caso, e, no campo “Informações Complementares”, deverá 
informar o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e CPF do produtor rural 
que promoverá a remessa das mercadorias.  

 
Resta evidente que o Vendedor Remetente, no caso desta operação 

triangular, está autorizado pela legislação tributária a emitir as notas fiscais sem débito do 
ICMS, para entrega da mercadoria ao destinatário final, no CFOP 5923/6923, no limite de 
suas vendas tributadas efetuadas ao adquirente originário.  

 
Diante dos fatos expostos, a defesa não afastou a inidoneidade 

documental, com base no artigo 68 do CTE, pois não comprovou a correta emissão dos 
documentos fiscais para a operação, portanto, não pode se afirmar com segurança que 
dos fatos, não incorreu em falta de pagamento de imposto.  

 
Da forma como foram emitidas as notas fiscais e pelo relato das 

operações realizadas, verifica-se que não estão de acordo com o estabelecido na 
legislação tributária para as respectivas operações, sendo assim entendo que ficou 
devidamente comprovada a infração fiscal.  

 
Outrossim, a falta da observância da correta emissão dos 

documentos fiscais para as operações fiscais, impede o alcance do consectário normal 



que interessa ao Erário que é o cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
previstas na legislação tributária, que são importantes ao sistema de arrecadação e 
fiscalização para assegurar o controle e o cumprimento da obrigação principal. (art. 113, § 
2º, do Código Tributário Nacional)”. 

 
Assim, embora possam ser verdadeiros os fatos expostos pelo 

recorrente, que inclusive fundamentaram a autuação, conforme o DACTE nº 31.110, de 
16/03/2016, (fls. 90), o fato é que os documentos fiscais que acobertam as operações de 
circulação de mercadorias não atendem às prescrições legais já citadas na 
fundamentação da sentença, especialmente, as remissões que devem ter de um 
documento fiscal em relação ao outro, no caso desse tipo de operação (venda à ordem), o 
que, em sua falta, possibilita a omissão de pagamento de imposto, caracterizando o 
documento fiscal apreendido como inidôneo e impossibilitando a aplicação do art. 68 do 
CTE. 

 
Naturalmente que não é idôneo o documento fiscal que indica a 

saída da mercadoria de estabelecimento localizado em Luziânia/GO com destino a 
transbordo em Araguari/MG, para ser encaminhado para exportação, em Vitória/ES, sendo 
que na realidade a mercadoria foi encontrada em trânsito em Jataí/GO, e configurada que 
a mercadoria teve origem de saída no município de Mineiros/GO. 

 
Portanto, apesar de o sujeito passivo parecer ter razão em suas 

alegações, tal fato não foi documentalmente comprovado, devido à falta de remissões nas 
notas fiscais eletrônicas que acobertaram o trânsito das mercadorias, ou suas circulações 
jurídicas, o que causa, sem qualquer sombra de dúvida, a inidoneidade documental. 

 
 Em consequência, corroboro, in totum, no mérito, a decisão singular. 
 
Relativamente à situação dos solidários, realizo as seguintes 

considerações: 
 

a) Quanto ao produtor Edgar Rocha Vilela, cuja exclusão da lide foi 
aduzida pelo conselheiro Relator: 

 
Não a acolho. É certo que o mesmo concorreu para a prática da 

infração, ao entregar a mercadoria para o representante do transportador, acompanhado 
da nota fiscal eletrônica nº 230.478, que indicava como local de saída das mercadorias o 
estabelecimento da empresa Bunge Alimentos S.A., em Luziânia/GO. Assim, incumbe ao 
fornecedor da mercadoria que verifique a nota fiscal no sentido de constatar a correção do 
documento fiscal, que no caso deveria ter anotado, ao menos no campo própria da nota 
fiscal, que a mercadoria seria retirada de seu estabelecimento (do produtor fornecedor da 
mercadoria), o que não ocorreu. Assim, nos termos do art. 45, XIII, do CTE, o produtor 
rural em apreço concorreu para a prática da infração, sendo nomeado solidário nos termos 
da legislação tributária, e à vista dos fatos expostos no presente processo.  

 
b) Quanto à empresa TTR Santos Transportes Ltda., que requereu 

sua exclusão da lide em primeira instância, e em relação à qual 
aleguei a exclusão da lide no julgamento cameral: 

 
A empresa foi nomeada solidária com fundamento no art. 45, II, do 

CTE, ou seja, na condição de possuidor das mercadorias, o que não é verdade, uma vez 
que a posse, sendo exteriorização da propriedade, deveria ter sido demonstrada pela 
empresa tida como solidária. Para estar de acordo com a tipificação da solidariedade, a 



empresa solidária deveria agir como se fosse proprietária das mercadorias (posse como 
exteriorização da propriedade), o que não ocorreu no presente caso, inclusive porque o 
autuante tinha conhecimento de que a mercadoria pertencia à empresa autuada (Bunge 
Alimentos S. A.), e não à empresa tida por solidária, e, portanto, a empresa autuada tinha 
tanto a propriedade como a posse das mercadorias, sendo que a empresa TTR Santos 
Transportes Ltda. apenas tinha a detenção das mercadorias. 

 
Observo, ao final, que a empresa tida por solidária também não era 

sequer a transportadora das mercadorias, uma vez que o DACTE relativo à prestação de 
serviço de transporte é de emissão da empresa Bunge Alimentos S. A., sendo esta a 
verdadeira transportadora das mercadorias, apenas utilizando o veículo da empresa 
nomeada solidária equivocadamente.  

 
Nesse sentido, a empresa TTR Santos Transportes Ltda. deve ser 

excluída da lide. 
 
No que diz respeito à alegação de que a multa tem caráter 

confiscatório, faço minha as palavras do julgador singular, em sua sentença, bem como 
observo que a Lei nº 19.965/18 alterou o CTE no sentido de limitar as penalidades ao valor 
do imposto (vide o art. 71, § 11, do CTE, acrescido pela Lei nº 19.965/18). 

 
Posto isso, voto no sentido de julgar procedente o auto de infração, 

nos termos da sentença, porém excluindo da lide o solidário TTR Santos Transportes Ltda. 
e mantendo da lide o solidário Edgar Rocha Vilela.  

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00532/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
em caminhões, mediante comboio. Divergência entre a 
quantidade de mercadoria transportada e a informada no 
documento fiscal. Improcedência. Decisão unânime.  
 
1. Comprovado mediante a documentação acostada aos dois 
autos de infrações, e seus respectivos termos de apreensões, 
que nos dois caminhões existiam um total de 64 cabeças de 
gado e que nos DANFEs que acompanhavam ambos os 
caminhões se somam 64 cabeças de animais, incabível se 
cogitar de irregularidade no tocante a quantidade transportada e 
a informada nos referidos documentos apresentados ao fisco.  
 
2. Provado no curso processual a inexistência da infração 
denunciada há que se considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 
18, § 1º do Regimento Interno do CAT, sobre a preliminar de nulidade da peça básica, 
alegada pelo sujeito passivo e, no mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo transportava mercadorias (gado 
bovino), no valor comercial de R$ 33.520,50, acompanhadas pelos DANFEs nºs 35161, 
35262, 35155, considerados inidôneos por já haver surtido os efeitos fiscais, pois a 
quantidade de gado não coincidia com os dos DANFEs (50 nos DANFEs, 30 constatado 
no caminhão), conforme Termo de Apreensão (1100151633-9 / 61600006826) e 
documentos anexos. Em consequência, foi exigido o ICMS na importância de R$ 4.022,46, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 46, I, "b"; 64; 66 e 67, IV, Lei 

11.651 /91 e foi aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea "d", combinado 
com § 9º, inciso I da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 14634/2003. 

 

O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03 a 17. 
 
Devidamente intimado (fls. 18 a 24), o sujeito passivo não se manifesta em 

primeira instância, tendo sido lavrado termo de revelia de fls. 25. 
 



Novamente intimado (fls. 27 a 29), o sujeito passivo interpõe impugnação 
em segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 31 a 38): 

 
(a) alega a preliminar nulidade do auto de infração, pois o recorrente não 

foi devidamente intimado para apresentar impugnação em primeira instância, o que 
acabou por cercear seu sagrado direito de defesa, tolhendo-lhe a oportunidade de expor 
seus fatos e direitos em sede de 1° grau;  

 
(b) afirma que realizava o transporte de suas mercadorias em comboio, 

sendo que por motivos de logística se viu obrigado a dividir seu gado em dois caminhões, 
sendo que o segundo caminhão que fazia parte do comboio também foi alvo de autuação 
no mesmo dia, com apenas alguns minutos de diferença;  

 
(c) argumenta que ao se analisar a documentação fiscal dos dois autos de 

infração e dos termos de apreensões lavrados, denota-se que nos dois caminhões havia 
um total de 64 cabeças de gados e que nos documentos fiscais que acompanhavam 
ambos os caminhões se somam 64 cabeças de gados, não havendo que se falar em 
qualquer irregularidade entre a carga e os documentos fiscais;  

 
(d) acrescenta que o agente fiscal simplesmente ignorou o fato de existir 

um comboio, cujos caminhões andavam juntos, devido literalmente "não caber" todos os 
animais em um único caminhão, sendo necessário utilizar um segundo transporte, porém 
tudo dentro da legalidade, não havendo que se falar em qualquer tipo de evasão fiscal. 

 
Ao final, requer seja o auto de infração declarado nulo, em virtude da 

ausência de intimação válida para impugnação em primeira instância, quanto ao mérito, 
solicita a declaração de improcedência do lançamento do crédito tributário e protesta pela 
produção de prova, por todos os meios admitidos em direito. Anexa aos autos os 
documentos de fls. 39 a 51. 

 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

A fiscalização considerou inidôneos os DANFEs nºs 35161, 35262, 35155, 
sob a acusação de haver eles surtido os efeitos fiscais, tendo em vista que a quantidade 
de gado não coincide com a constantes dos documentos (50 animais nos DANFEs, 30 
animais constatado no caminhão), conforme termo de apreensão e documentos anexos. 

 
O caminhão que transportava esses animais foi apreendido na GO 206, 

Km 135, no posto Polícia Rodoviária Estadual - PRE, no município de Quirinópolis, no dia 
24/02/16, às 15h:00, conforme Termo de Apreensão nºs 1100151633-9 / 61600006826 
(fls. 04/05). Foi constatado excesso 20 cabeças de gado bovino nos DANFEs em relação 
aos animais transportados no caminhão (50 animais nos DANFEs, 30 animais constatado 
no caminhão).  

 
Logo em seguida, em um intervalo de apenas 15 minutos, foi apreendido 

pela fiscalização outro caminhão, na GO 206, Km 135, posto da Polícia Rodoviária 
Estadual - PRE, no município de Quirinópolis, no dia 24/02/16, às 15h:15, conforme 
Termo de Apreensão nºs 1100151634-0 / 61600006800, às fls. 04/05 do auto de infração 
nº 4011600442800. Nesse auto de infração a fiscalização considerou inidônea a 
documentação em razão de constar nos DANFEs 14 bovinos e no caminhão existirem 34 
animais. Dessa forma, 20 animais estariam sem documentação fiscal.  



 
Nos DANFEs que acobertavam os animais transportados nos dois 

caminhões apreendidos constavam como remetente dos animais o senhor Anderson 
Marques Peixoto, zona rural de Rio Verde – GO. 

 
Ao se analisar a documentação fiscal acostada aos dois autos de 

infrações em julgamento, e seus respectivos termos de apreensões, verifica-se que nos 
dois caminhões existia um total de 64 cabeças de gados e nos DANFEs apresentados à 
fiscalização se somam 64 cabeças de gado bovino, não havendo que se falar em qualquer 
irregularidade entre a carga e os documentos fiscais. Fica claro que os veículos 
trafegavam em comboio. Ocorreu diferença de apenas 15 minutos entre a apreensão do 
primeiro e do segundo veículo, conforme termo de apreensão constantes deste processo e 
do auto de infração nº 4011600442800. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, dou-

lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00533/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
em caminhões, mediante comboio. Divergência entre a 
quantidade de mercadoria transportada e a informada no 
documento fiscal. Improcedência. Decisão unânime.  
 
1. Comprovado mediante a documentação acostada aos dois 
autos de infrações, e seus respectivos termos de apreensões, 
que nos dois caminhões existiam um total de 64 cabeças de 
gado e que nos DANFEs que acompanhavam ambos os 
caminhões se somam 64 cabeças de animais, incabível se 
cogitar de irregularidade no tocante a quantidade transportada e 
a informada nos referidos documentos apresentados ao fisco.  
 
2. Provado no curso processual a inexistência da infração 
denunciada há que se considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 
18, § 1º do Regimento Interno do CAT, sobre a preliminar de nulidade da peça básica, 
alegada pelo sujeito passivo e, no mérito, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo remeteu gado bovino, no valor 
comercial de R$ 37.989,90, acompanhados pelos DANFES nºs 35113, 35143, 35142, 
considerados inidôneos em razão das quantidades de animais serem divergentes, pois 
constavam 14 animais nos DANFES e foi constatado 34 animais no caminhão, conforme 
Termo de Apreensão (nºs 1100151634-0 / 61600006800) e documentos anexos. Em 
consequência, foi exigido o ICMS na importância de R$ 4.558,79, juntamente com 
penalidades e acréscimos legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64; 66 e 67, IV, Lei 11.651 /91 e 

aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea "a", item 1, combinado com § 
9º, inciso I da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 14634/2003. 

 

O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 03 a 17. 
 
Devidamente intimado (fls. 18 a 24), o sujeito passivo não se manifesta em 

primeira instância, tendo sido lavrado o termo de revelia de fls. 25. 
 



Novamente intimado (fls. 27 a 29), o sujeito passivo interpõe impugnação 
em segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 31 a 38): 

 
(a) alega a preliminar nulidade do auto de infração, pois o recorrente não 

foi devidamente intimado para apresentar impugnação em primeira instância, o que 
acabou por cercear seu sagrado direito de defesa, tolhendo-lhe a oportunidade de expor 
seus fatos e direitos em sede de 1° grau;  

 
(b) afirma que realizava o transporte de suas mercadorias em comboio, 

sendo que por motivos de logística se viu obrigado a dividir seu gado em dois caminhões, 
sendo que o segundo caminhão que fazia parte do comboio também foi alvo de autuação 
no mesmo dia, com apenas alguns minutos de diferença;  

 
(c) argumenta que ao se analisar a documentação fiscal dos dois autos de 

infração e dos termos de apreensões lavrados, denota-se que nos dois caminhões havia 
um total de 64 cabeças de gados e que nos documentos fiscais que acompanhavam 
ambos os caminhões se somam 64 cabeças de gados, não havendo que se falar em 
qualquer irregularidade entre a carga e os documentos fiscais;  

 
(d) acrescenta que o agente fiscal simplesmente ignorou o fato de existir 

um comboio, cujos caminhões andavam juntos, devido literalmente "não caber" todos os 
animais em um único caminhão, sendo necessário utilizar um segundo transporte, porém 
tudo dentro da legalidade, não havendo que se falar em qualquer tipo de evasão fiscal. 

 
Ao final, requer seja o auto de infração declarado nulo, em virtude da 

ausência de intimação válida para impugnação em primeira instância, quanto ao mérito, 
solicita a declaração de improcedência do lançamento de crédito tributário e protesta pela 
produção de prova por todos os meios admitidos em direito. Anexa aos autos os 
documentos de fls. 39 a 51. Solicita que seja declarada a conexão deste processo 
administrativo com o oriundo do auto de infração nº 4011600441668, tendo em vista 
ambos tratarem do mesmo fato jurídico, qual seja, o transporte em comboio, motivo pelo 
qual devem ser julgados de forma conjunta.  

 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

A fiscalização considerou inidôneos os DANFEs nºs 35113, 35143, 35142, 
em razão das quantidades de animais serem divergentes, ou seja, constarem 14 animais 
nos DANFES e existirem no caminhão 34 animais, conforme termo de apreensão e 
documentos anexos. 

 
O caminhão que transportava esses animais foi apreendido na GO 206, 

Km 135, no posto Polícia Rodoviária Estadual - PRE, no município de Quirinópolis, no dia 
24/02/16, às 15h:15, conforme Termo de Apreensão nºs 1100151634-0 / 61600006800 
(fls. 04/05). Foi constatado que 20 cabeças de gado bovino estavam desacompanhados 
de documentação fiscal (nos DANFEs constavam 14 animais e constatado o transporte de 
34 animais no caminhão).  

 
Quinze minutos antes já havia sido apreendido pela fiscalização outro 

caminhão, na GO 206, Km 135, posto da Polícia Rodoviária Estadual - PRE, no município 
de Quirinópolis, no dia 24/02/16, às 15h:00, conforme Termo de Apreensão nºs 
1100151633-9 / 61600006826, às fls. 05/06 do auto de infração nº 4011600441668. Nesse 



auto de infração a fiscalização considerou inidônea a documentação por entender que já 
havia surtido os efeitos fiscais, em razão de constar nos DANFES 50 bovinos e no 
caminhão existirem 30 animais.  

 
Nos DANFEs que acobertavam os animais transportados, nos dois 

caminhões apreendidos, constavam como remetente dos animais o senhor Anderson 
Marques Peixoto, zona rural de Rio Verde – GO. 

 
Ao se analisar a documentação fiscal acostada aos dois autos de 

infrações em julgamento, e seus respectivos termos de apreensões, verifica-se que nos 
dois caminhões existiam um total de 64 cabeças de gados e nos DANFEs apresentados à 
fiscalização se somam 64 cabeças de gados, não havendo que se falar em qualquer 
irregularidade entre a carga e os documentos fiscais. Fica claro que os veículos 
trafegavam em comboio. Ocorreu diferença de apenas 15 minutos entre a apreensão do 
primeiro e do segundo veículo, conforme termos de apreensões constantes deste 
processo e do auto de infração nº 4011600441668.   

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, dou-

lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00555/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e 
erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitadas. Preliminares 
de exclusão de solidários (contador e transportador) da lide. 
Acolhidas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Remessa de 
mercadoria acompanhada de documento fiscal considerado 
inidôneo. Procedência. 
 
1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e 
erro na identificação do sujeito passivo, não estando presentes 
nos autos esses vícios formais; 
 
2. Acolhe-se a arguição de exclusão de solidário (contador) da 
lide, tratando-se de caso (constituição fraudulenta de empresa) 
de competência policial e não tributária; 
 
3. Acolhe-se a arguição de exclusão de solidário (transportador) 
da lide, tendo sido eventual a participação do transportador, não 
tendo tendo interesse comum no fato; 
 
4. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que, embora atendendo a todos os requisitos, esteja 
acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa 
daquela indicada como sua destinatária (CTE, art. 67, VIII); 
 
5. Sendo a exigência fiscal formulada no auto de infração 
relativa a inidoneidade documental, não tendo o sujeito passivo 
comprovado nos autos que a irregularidade não importou em 
falta de pagamento do imposto, declara-se procedente o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
por cerceamento do direito de defesa e por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela firma Lunelli Indústria Têxtil Ltda. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA -  TRANSOLIVEIRA, da lide, arguida pelo 
mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e José Luiz Rosa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson 



Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa 
e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário CARLOS CÉSAR FILETI,  da lide, arguida pelo mesmo.  Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz e José Luiz Rosa. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., estabelecido em Jaraguá do Sul (SC), remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 495.604,76 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 
seiscentos e quatro reais e setenta e seis centavos), acompanhadas de documentos 
fiscais considerados inidôneos, porque destinadas as mercadorias a estabelecimento 
inexistente (DIVINO MOTA DE SOUZA), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no 
valor de R$ 84.252,81 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 
um centavos) mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I, da Lei n° 11.651/91, 

proposta a penalidade prevista no art. 71, XII, “a”, 4 da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 
9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidárias as pessoas jurídicas JOSÉ OSVALDO 

DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA e ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA e a 
pessoa física CARLOS CÉSAR FILETI (fls. 5 a 7). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo fiscal (fls. 8 a 9), extratos de NF-es (fls. 10 a 94), espelho cadastral (fls. 95) 
e declaração emitida por LUIZ LEMES NETO (fls. 96), dentre outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e os solidários apresentam impugnação 

em peças separadas (fls. 121 a 140 e 146 a 155-A, 157 a 177 e 313 a 322). 
 
O sujeito passivo, LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., em sua 

impugnação (fls. 157 a 177), formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora, 
cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração e erro na 
identificação do sujeito passivo. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando em 

essência que a situação cadastral do destinatário das mercadorias, à época das 
operações, estava ATIVA perante a RFB e Habilitado perante a receita estadual de Goiás, 
conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral extraído do site da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e comprovante de consulta ao Cadastro Atualizado do 
SINTEGRA/ICMS. 

 
Questiona as multas aplicadas, pedindo o afastamento delas por 

considerar de caráter confiscatório, ou ainda a aplicação da multa em menor percentual; 
pede também o afastamento da correção monetária, por considera-la indevida. 

 
Junta Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (fls. 300) e 

comprovante de consulta ao Cadastro Atualizado do SINTEGRA/ICMS (fls. 301), dentre 
outros documentos. 



 
A solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA, em 

sua impugnação (fls. 121 a 140), pede a improcedência do lançamento, alegando que à 
época da entrega das mercadorias  ao destinatário constante dos documentos fiscais, a 
empresa destinatária estava ativa e habilitada no SINTEGRA/GO; que as mercadorias 
foram entregues nos exatos termos das notas fiscais, não sendo verificada a afirmativa de 
que as mercadorias foram entregues em endereços e destinatários diversos dos 
constantes nos documentos fiscais; que se a destinatária constantes dos documentos 
fiscais possuía ou não alvará de funcionamento autorizado pela municipalidade, caberia a 
esta fiscalizar e suspender suas atividades ao tempo em que a impugnante prestava seus 
serviços, o que não ocorreu; não existe prova de que a empresa destinatária não tinha sua 
sede no endereço informado nas notas fiscais, nem que a impugnante não fez a entrega 
das mercadorias para o destinatário informado nos documentos fiscais; que o art. 71 do 
CT foi julgado inconstitucional pelo STF; que não houve supressão ou omissão de 
pagamento do tributo, motivo da indevida  aplicação do § 9° do art. 71 do CTE. Consta 
inclusa na impugnação decisões judicias – TJ/SP. 

 
Junta Requerimento de Empresário (fls. 141) e comprovante de 

consulta ao Cadastro Atualizado do SINTEGRA/ICMS (fls. 143). 
 
A solidária ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA., em 

sua impugnação (fls. 146 a 155A), alega inicialmente sua ilegitimidade passiva, pois o 
representante comercial atua na intermediação da compra e venda de mercadorias, e não 
possui a mercadoria, mas apenas agencia o pedido e o transmite para a representada, 
que entrega o produto diretamente ao comprador com a nota fiscal. Que o comprador 
paga para a fornecedora da mercadoria e esta paga a comissão acordada ao 
representante comercial. 

 
No mérito, pede a improcedência ou a nulidade do lançamento, 

alegando que não existe prova cabal que demonstre a sua participação nesse caso. 
 
O solidário CARLOS CÉSAR FILETI, na sua impugnação (fls. 313 a 

322), formula arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de 
insegurança na determinação. 

 
Prosseguindo, pede a exclusão de seu nome da lide, alegando que 

em nenhum momento ficou comprovado dolo ou fraude apurada pelo devido processo 
legal para o contabilista, conforme o novo inciso XII-A, § 2° do art. 45 do CTE.  

 
O julgador singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

906/2016- JULP (fls. 323), converte o julgamento em diligência para que os impugnantes 
esclareçam postos relevantes do presente processo, na forma observada nesse 
despacho. 

 
Intimados a LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., JOSÉ OSVALDO 

DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA e ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA., os 
intimados compareceram aos autos, exceto a solidária ALEXANDRE MOTA 
REPRESENTAÇÕES LTDA. 

 
A LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., em sua manifestação (fls. 

336 a 338), alega que recebeu os pagamentos de DIVINO MOTA DE SOUZA com 
cheques de terceiros, juntando planilha com relação de cheques recebidos (fls. 399 a 
377). 



 
A solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA, em 

sua manifestação (fls. 380 a 387), alega que entregou as mercadorias no endereço 
constante dos documentos fiscais, a pessoa que se apresentou apta para o ato de 
recebimento, conforme e-mail recebido do remetente. 

 
Junta cópias de e-mails citados na defesa (fls. 388 e 396 a 400). 
 
O Setor de Cadastro da DRF de Goiânia, por meio do Despacho n° 

060/2017- NC – DRFGNA (fls. 449), junta e esclarece sobre documentos solicitados no 
Despacho n° 906/2016-JULP pertinentes ao contabilista CARLOS CÉSAR FILETI. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões de defesa apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na lide os solidários arrolados nos 
autos (fls. 5 a 7), conforme a Sentença n° 1346/2017-JULP (fls. 451 a 455).  

 
Foram intimados da decisão singular o sujeito passivo e os solidários 

arrolados nos autos, os intimados, exceto o solidário CARLOS CÉSAR FILETI, 
apresentam recurso voluntário em peças separadas (fls. 480 a 504, 506 a 542 e 544 a 
558), lavrou-se o Termo de Perempção de fls. 472-A em desfavor do solidário CARLOS 
CÉSAR FILETI. 

 
O sujeito passivo, LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., no recurso 

voluntário (fls. 480 a 504), formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora, 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e erro na 
identificação do sujeito passivo. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando em 

essência que a situação cadastral do destinatário das mercadorias, à época das 
operações, estava ATIVA perante a RFB e Habilitado perante a receita estadual de Goiás, 
conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral extraído do site da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e comprovante de consulta ao Cadastro Atualizado do 
SINTEGRA/ICMS. 

 
Questiona as multas aplicadas, pedindo o afastamento delas por 

considerar de caráter confiscatório, ou ainda a aplicação da multa em menor percentual; 
pede também o afastamento da correção monetária, por considera-la indevida. 

 
A solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA, no 

recurso voluntário (fls. 506 a 542), formula em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa; arguição de nulidade da decisão de Primeira Instância, 
bem como arguição de exclusão de seu nome da lide. 

 
A solidária ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA., no 

recurso voluntário (fls. 544 a 558), formula em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade de lançadora, 
e cerceamento do direito de defesa, bem como arguição de exclusão de seu nome da lide. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando haver 

incongruência entre a sequência de notas fiscais emitidas e os documentos de entrega de 



mercadoria efetuada pelas transportadoras, vez que diversas notas fiscais não estão 
relacionadas naquele documento. 

 
Noutro quadrante, não existe prova cabal que demonstre a 

participação da recorrente nesse caso. 
 
Considera de natureza confiscatória a multa aplicada. 
 
Posteriormente, a solidária JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA apresenta memorial (fls. 563 a 574). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 088/2017 (fls. 577 a 578), resolve intimar o remetente das mercadorias, 
dele requerendo os seguintes esclarecimentos: 

 
I) Melhor detalhar como se deu o recebimento das vendas referidas 

nos documentos fiscais que constituem esses processos (vez que a argumentação em 
alguns é de que houve a quitação com cheques de terceiros) através de anexação aos 
autos de planilha onde se demonstre os valores recebidos e os valores dos cheques que 
quitaram as vendas efetuadas pela LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA aos sujeitos 
passivos relacionados nesses processos, devendo ser anexadas provas materiais dos 
argumentos postos; 

 
II) Informar se houve alguma empresa ou terceiro que tenha 

garantido o recebimento das vendas, vez que a(s) empresa(s) adquirente (s) das 
mercadorias tinha(m) movimentação financeira inexpressiva e não teria(m) lastro para 
operações nos valores em que ocorreram; 

 
III) Trazer provas efetivas do vínculo comercial da LUNELLI 

INDÚSTRIA TEXTIL LTDA com as empresas DIVINO MOTA DE SOUZA, MARCELO 
FERREIRA SANTOS, VICENTE ANTONIO DA SILVA TÊXTIL, FRED ALMEIDA BRAGA 
ME; 

 
IV) Trazer informações em relação à política de crédito adotada pelo 

sujeito passivo em relação à pequenas empresas; 
 
V) Trazer esclarecimentos que julgar úteis para perfeita elucidação 

dos fatos. 
 
Intimada, a LUNELLI INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, objetivando cumprir 

a Resolução n° 088/2017, apresenta manifestação (fls. 588 a 590), onde afirma que, 
quanto aos documentos solicitados, quer seja para esclarecer o recebimento dos cheques 
como método de pagamento das mercadorias, quer seja para ratificar o vínculo comercial 
entre as empresas, todos os documentos pertinentes já constam nos autos, sejam eles 
planilhas, CTR ou notas fiscais. 

 
Ressalta que tentou obter nas instituições bancárias cópias de todos 

os cheques recebidos como pagamentos de suas vendas, porém, segundo elas, apenas 
são mantidos em seus arquivos, documentos referentes às transações bancárias de seu 
último ano-exercício, não mais abrangendo o ano referido neste processo. 

 



Quanto à política de concessão de crédito praticada para clientes de 
pequeno porte, informa que o procedimento em nada muda para os clientes de grande 
porte. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e por erro 
na identificação do sujeito passivo, arguidas pela LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., 
manifesto-me pela rejeição dessas preliminares, com os seguintes fundamentos: 

 
Com fundamento no § 3° do art. 20, da Lei n° 16.469/09, a seguir 

transcrito, rejeito a arguição de insegurança da determinação da infração. 
 
Art. 20. [...] 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
O auto de infração está devidamente instruído e os elementos de 

instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, sabe o sujeito 
passivo do que está sendo acusado e lhe foram assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, não havendo o alegado cerceamento do direito de defesa. 

 
Não houve erro na identificação do sujeito passivo, porque a 

empresa LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. efetuou venda de mercadorias para 
destinatário inexistente materialmente e contratou a transportadora para a entrega das 
mercadorias em endereço distinto do que consta nas notas fiscais. A empresa que consta 
como destinatária nos documentos fiscais nuca existiu no endereço cadastrado, tratando-
se de empresa inexistente materialmente. 
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário JOSÉ OSVALDO 
DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, com 
fundamento no art. 135, III, do CTN, por não ter sido demonstrado nos autos que tenha 
praticado ato com dolo, fraude ou infringência de lei, observado que a participação da 
TRANSOLIVEIRA nos fatos narrados no auto de infração foi eventual, como mera 
transportadora, não tendo interesse comum no fato. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário CARLOS CÉSAR 

FILETI, contador, manifesto-me pelo seu acolhimento, porque embora haja a presunção 
de que tenha agido dolosamente na constituição da empresa DIVINO MOTA DE SOUZA e 
outras empresas utilizando-se de documentação falsa, trata-se de caso de competência 
policial e não tributário, por isso, acompanhado da maioria dos meus pares, excluo-o da 
lide. 
 

Destaco que a preliminar de incompetência funcional da autoridade 
lançadora foi regularmente resolvida no julgado de Primeira Instância. 
 



A sentença singular foi proferida em conformidade com o art. 38 da 
Lei n° 16.469/09, a seguir reproduzido, tendo o julgador apreciado adequadamente as 
razões das defesas apresentadas nestes autos, não havendo o vício do cerceamento do 
direito de defesa. 
 

Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., estabelecido em Jaraguá do Sul (SC), remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 495.604,76 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 
seiscentos e quatro reais e setenta e seis centavos), acompanhadas de documentos 
fiscais considerados inidôneos, porque destinadas as mercadorias a estabelecimento 
inexistente (DIVINO MOTA DE SOUZA), sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no 
valor de R$ 84.252,81 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 
um centavos) mais as cominações legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 66 e 67, VIII, 
do Código Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
[...] 
VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando 
mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada 
como sua destinatária. 

 
Examinando o processo, reconheço a participação dolosa no fato 

autuado dos seguintes entes: 
 

1 – ECOTEX TECIDOS DE MODA LTDA., como destinatária real da 
mercadoria; 

 
2 - ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA., como 

intermediadora da operação; 
 
3 - CARLOS CÉSAR FILETI – Contabilista que, segundo a acusação, 

foi responsável pela constituição da empresa DIVINO MOTA DE SOUZA utilizando-se de 
documentos falsos; e 



 
4 - LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, remetente da mercadoria. 

 
A empresa JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA teve 

participação eventual, como mera transportadora, não tendo interesse comum no fato. 
 

Na fase recursal, a Segunda Câmara deste Conselho, por meio da 
Resolução n° 088/2017 (fls. 577 a 578), determinou a intimação da remetente das 
mercadorias, LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, requerendo esclarecimentos listados 
nos itens 1 a 4 da resolução, para perfeita elucidação dos fatos. 

 
Observando a manifestação da LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 

(fls. 588 a 590), vejo que ela não logrou êxito em atender as solicitações formuladas na 
Resolução n° 088/2017. 

 
Ainda do exame dos autos, não vejo nele nenhum elemento 

indicativo do afastamento da inidoneidade dos documentos fiscais, conforme determina o 
art. 68 do CTE: 

 
Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
A penalidade proposta (CTE, art. 71, XII, ‘a”, 4, agravada pelo § 9°, I) 

é a apropriada para a infração denunciada, notando que a eventual afronta a princípios 
constitucionais é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e por 
erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela firma LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL 
LTDA. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acato as 
preliminares de exclusão dos sujeitos passivos solidários JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 
– TRANSOLIVEIRA e CARLOS CÉSAR FILETI da lide, arguidas pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00582/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica.  
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Insegurança 
na determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. Preliminares de exclusão dos solidários da lide: 
José Osvaldo de Oliveira - TRANSOLIVEIRA, Leandro César 
Rodrigues, Edson dos Santos Souza, Lunelli Indústria Têxtil 
LTDA. Acolhidas. ICMS. Remessa de mercadorias, acobertadas 
por notas fiscais, a estabelecimento comercial inexistente. 
Falsificação de documentos. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, 
observando o §11º, do art. 71 do CTE, proposta pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Devem ser excluídos da lide os solidários, quando estiver 
demonstrado nos autos que estes não tinham interesse comum 
na situação motivadora do fato gerador em destaque; 
 
3. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento, quando estiver demonstrado 
nos autos a ilicitude fiscal praticada pelo polo passivo, devendo 
haver adequação da penalidade, quando a norma legal assim o 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos autuados, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por cerceamento do direito de defesa.   Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário JOSÉ OSVALDO DE PLIVEIRA - 
TRANSOLIVEIRA da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros José 
Luiz Rosa, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro 
Antônio Martins da Silva.   Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário LEANDRO CÉSAR RODRIGUES da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito 
e Denílson Alves Evangelista.   Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário EDSON DOS SANTOS SOUZA da lide, arguida pelo Relator. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, 
João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista.  Por maioria de votos, acolher a 



preliminar de exclusão do sujeito passivo direto  LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA da 
lide, arguida por ela mesma. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, João 
Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da 
Silva.   Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Também, por votação unânime, acolher a preliminar de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, arguida pelo Relator, observando o 
§11º, do art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$ 421.244,58, acobertadas pelas notas fiscais conforme relação 
anexa, a estabelecimento inexistente constituído por vicio por falsificação de documentos, 
caracterizando entregas de mercadorias a destinatário diverso dos constantes nos 
documentos fiscais, fls. 03/04 e de 10 a 114. Por essa razão as operações são claramente 
caracterizadas como fraude e os documentos fiscais considerados inidôneos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS devido mais as cominações legais. 

 
Tem-se como sujeitos passivos coobrigados os identificados às fls. 

05 a 09. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 115 a 128). 
 
Lavrado termo de revelia em face dos sujeitos passivos Edson dos 

Santos Souza e Alexandre de Faria Mota (fls.301). 
 
Por meio do Despacho n° 900/2016 (fls.303) o julgador singular 

solicita esclarecimentos como juntada de documentos, informações sobre o local da 
entrega efetiva das mercadorias e detalhamento das atividades do empregado Edson dos 
Santos Souza. 

Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 304 a 311. 
 
Em atendimento ao despacho supra Lunelli Indústria Têxtil LTDA 

anexou documentos de fls.314 a 388. O solidário José Osvaldo de Oliveira -  
TRANSOLIVEIRA alega que foi contratada pela empresa Lunelli Indústria Têxtil LTDA 
para prestação de serviços de transportes cuja a destinatária seria a empresa Luclécia 
Arruda de Souza CNPJ n° 13.272.845/0001-88, com endereço na Rua das Gardênias,0, 
QD 33, lt 03 Jardins do Cerrado, Goiânia-GO. Anexou documentos de fls. 389 a 456 e por 
fim o solidário Ecotex Tecidos de Moda - EIRELI-EPP alega que o empregado Edson dos 
Santos Souza exerce função de atendende e serviços gerais na empresa autuada (fls.458 
a 459). 

 
Por meio do Despacho 045/2017 –NC-DRFGNA (fls. 468) são 

anexados documentos que comprovam que o contabilista Leandro César Rodrigues 
requereu e concluiu o procedimento de solicitação da inscrição estadual da empresa 
Luclécia Arruda de Sousa. Anexou documentos (fls.463 a 467). 

 
O julgador singular por meio da sentença n°1301/2017-JULP (fls.470 

a 474) julgou procedente o auto de infração mantendo na lide todos os sujeitos passivos 
autuados e solidários. 

 



Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 477 a 501). 
 
Lavrado Termo de Perempção em face dos sujeitos passivos Edson 

dos Santos Souza e Alexandre de Faria Mota (fls. 502). 
 
O sujeito passivo solidário José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira 

Transporte Eireli compareceu aos autos nas (fls.588 a 599), apresentando Memorial.  
 
Pela Resolução nº091/2017, nas (fls.602 e 603), a SEGUNDA 

Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência, para intimar o remetente das 
mercadorias, dele requerendo: 

Melhor detalhar como se deu o recebimento das vendas referidas 
nos documentos fiscais que constituem esse processo (vez que a argumentação em 
alguns é de que houve a quitação com cheques de terceiros) através de anexação aos 
autos de planilhas onde se demonstre os valores recebidos e os valores dos cheques que 
quitaram as vendas efetuadas pela Luneli Industria Têxtil aos sujeitos passivos 
relacionados nesses processos, devendo ser anexadas provas dos argumentos postos; 
informar se houve alguma empresa ou terceiro que tenha garantido o rendimento das 
vendas, vez que as empresas adquirentes faz mercadorias tinham movimentação 
financeira inexpressiva e não teria lastro para operação nos valores em que ocorreram; 
trazer provas efetivas do vínculo comercial da Luneli Industria Têxtil Ltda com empresas 
Divino Mota de Souza, Marcelo Ferreira Santos, Vicente Antônio da Silva Têxtil, Fred 
Almeida Braga Me; trazer informações em relação à política de crédito adotada pelo 
sujeito passivo em relação à pequenas empresas; trazer esclarecimentos que julgar úteis 
para perfeita elucidação dos fatos.   

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº92/2017, nas (fls.604 a 613). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos nas (fls.615 a 617), 

atendendo a Resolução nº92/2017, alega em que pese apresentação das planilhas 
contendo as informações necessárias, a recorrente tentou ainda obter juntos a instruções 
bancárias cópias de todos os cheques recebidos como pagamentos de suas vendas, 
porém, segundo eles, apenas são mantidas em seus arquivos, documentos referentes às 
transações bancárias de seu último ano-exercício, não mais abrangendo. 

 
Aduz que antes de realizar qualquer operação comercial, são 

realizadas pesquisas junto às Receitas Federais e Estaduais a situação fiscal do possível 
adquirente das mercadorias. Após realização das devidas análises e estando tudo em 
conformidade, é que então a recorrente implementa o pedido de compra em seu sistema 
para posterior emissão da NF de venda. Veja que se trata de uma operação interna em 
que a recorrente realiza tudo o que lhe é possível, com base nas informações prestadas 
pelas próprias fiscalizações e é por isso se defende quanto a não imputação da 
responsabilidade de fiscalizar ao contribuinte. Inversão de ônus.  

  
Alega que é certo do que atendida a intimação em epígrafe, é que se 

reforçam os termos já levantados no respectivo recurso voluntário, no sentido de 
determinar a nulidade do auto de infração.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos 
autuados, por incompetência funcional do autor do lançamento, a rejeito, vez que a 
autoridade lançadora se enquadra na orientação contida no artigo 4º, II, “a” da Lei nº. 
13.266/98, que será transcrita na sequência, vez que na redação da época da realização 
do trabalho do fisco, tal agente fiscal tinha competência para constituir o crédito tributário 
relativo aos tributos estaduais, decorrente do exercício de quaisquer tarefas de controle ou 
fiscalização, fiscalização em unidade fixa ou móvel. No presente caso, não houve auditoria 
de empresa, mas lançamento de crédito tributário decorrente de fiscalização móvel, onde 
se constatou o ilícito fiscal, objeto desta ação. Portanto, rejeitada está a preliminar em 
apreciação.  

 
Também rejeito preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração e a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelos autuados, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que 
não existe nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da 
nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09.  A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais, 
respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos momentos processuais 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Sobre as preliminares de exclusão dos polos passivos solidários:  

José Osvaldo de Oliveira- TRANSOLIVEIRA da lide, arguida pelo próprio; do sujeito 
passivo solidário Leandro César Rodrigues da lide, arguida pela autuada; ainda, de 
exclusão do polo passivo coobrigado, Edson dos Santos Souza, que arguiu nesta sessão 
de julgamento; e também acolho a preliminar de exclusão do sujeito passivo direto Lunelli 
Indústria Textil Ltda da lide, arguida por ela mesma, as acolho e o faço sob a orientação 
do “caput do artigo 45 do CTE, cujo grifo aponta no motivo da exclusão de tais nomes da 
sujeição passiva deste feito “verbis”: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal... 
 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta ação, com os fundamentos que se seguem:    

 
A acusação fiscal está calcada em declaração fornecida pela 

Prefeitura de Goiânia em 27/11/2013, fls.109, afirmando que nenhuma das 32 empresas 
mencionadas no ofício nº. 0619/2013 – NJ/DRF Goiânia, acostado ao processo, fls. 110 a 
112, possuem alvarás de localização e funcionamento, logo nunca existiram.  

 
Da análise dos autos não restam dúvidas quanto a fraude perpetrada 

visando a constituição da empresa fictícia com a utilização de documentos falsos, com o 
objetivo de lesar o erário goiano relativamente ao ICMS, incidente sobre o valor agregado 
nas vendas realizadas em território goiano pelos verdadeiros destinatários das 
mercadorias.   

 
Todavia, não se pode perder de vista que a irregularidade noticiada 

na exordial deve ser imputada aos partícipes e beneficiários, direta ou indiretamente da 
fraude.   

 
No caso sob análise a suposta destinatária das mercadorias obteve 

inscrição no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás em 18 de fevereiro de 2011 e 



teve o referido cadastro suspenso por desaparecimento em 23/09/2011, salientando que o 
fato gerador ocorreu no período em que mencionado cadastro estava ativo.  

 
Nesse contexto, com base em informação prestada pela Prefeitura 

de Goiânia decorridos mais de 2 (dois) anos após a ocorrência do fato gerador, não se 
pode imputar responsabilidade ao remetente das mercadorias, ao transportador, ao 
contabilista e ao empregado da real destinatária das mercadorias por inexistência nestes 
autos de elementos probatórios que vinculem conduta fraudulenta da destinatária jurídica 
das mercadorias, portanto, excluo da lide, de ofício Edson dos Santos Souza e acolho os 
pedidos defensórios para excluir da lide o sujeito passivo direto Lunelli Indústria Textil 
Ltda., José Osvaldo de Oliveira- TRANSOLIVEIRA , Leandro César Rodrigues.  

 
Portanto, permanecem na polaridade passiva do feito Ecotex Tecidos 

de Moda – EIRELI – EPP, identificada, fl. 7 e Alexandre de Faria Mota, fl. 8.   
 
Entretanto, suscito e acolho a preliminar de adequação da 

penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, observando o §11º, do art. 71 do 
CTE. 

 
Pelo exposto, voto, rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pelos autuados, por incompetência funcional da autoridade lançadora.  Por 
unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração.  Por unanimidade de votos rejeito 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos autuados, por cerceamento do 
direito de defesa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário José 
Osvaldo de Oliveira- TRANSOLIVEIRA da lide, arguida pelo mesmo.  Por unanimidade de 
votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário Leandro César Rodrigues da lide, 
arguida pela autuada. Por unanimidade de votos, arguo e acolho a preliminar de exclusão 
do solidário Edson dos Santos Souza da lide. Por maioria de votos, acolho a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo direto Lunelli Indústria Têxtil LTDA da lide, arguida por ela 
mesma. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração. Também, por votação unânime, suscito e acolho a preliminar de adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, observando o §11º, do art. 71 do 
CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00583/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica.  
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Insegurança 
na determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. Preliminares de exclusão dos solidários da lide: Mira 
OTM Transportes LTDA, Leandro César Rodrigues, Edson dos 
Santos Souza, Lunelli Indústria Têxtil LTDA. Acolhidas. ICMS. 
Remessa de mercadorias, acobertadas por notas fiscais, a 
estabelecimento comercial inexistente. Falsificação de 
documentos. Procedente. Adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, observando o §11º, do art. 71 
do CTE, proposta pelo Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Devem ser excluídos da lide os solidários, quando estiver 
demonstrado nos autos que estes não tinham interesse comum 
na situação motivadora do fato gerador em destaque; 
 
3. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento, quando estiver demonstrado 
nos autos a ilicitude fiscal praticada pelo polo passivo, devendo 
haver adequação da penalidade, quando a norma legal assim o 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos autuados, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração.  Por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por cerceamento do direito de defesa.   Por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário MIRA OTM TRANSPORTES LTDA da lide, 
arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, João Divino de 
Brito e Denílson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva.   Por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário LEANDRO CÉSAR 
RODRIGUES da lide, arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves 
Evangelista.   Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário 
EDSON DOS SANTOS SOUZA da lide, arguida pelo Relator. Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson 
Alves Evangelista.  Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo direto LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA da lide, arguida por ela mesma. Foram 



vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, João Divino de Brito e Denílson Alves 
Evangelista. Vencido o Conselheiro Antônio Martins da Silva.   Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Também, por votação 
unânime, acolher a preliminar de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, VII, 
"i", do CTE, arguida pelo Relator, observando o §11º, do art. 71 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito 
e Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$493.635,96 acobertadas pelas notas fiscais conforme relação anexa, 
a estabelecimento inexistente constituído por vicio por falsificação de documentos, 
caracterizando entregas de mercadorias a destinatário diverso dos constantes nos 
documentos fiscais, acostados ao processo, fls. 03/04 e 10 a 153. Por essa razão, as 
operações são claramente caracterizadas como fraude e os documentos fiscais 
considerados inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido mais as 
cominações legais. 

 
Tem-se como sujeitos passivos coobrigados os identificados às fls. 

05 a 09.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 154 a 168). 
 
Lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos Edson dos 

Santos Souza; Mira OTM transportes LTDA e Alexandre de Faria Mota. 
 
Por meio do Despacho n° 904/2016 o julgador singular solicita 

esclarecimentos como juntada de documentos, informações sobre o local da entrega 
efetiva das mercadorias e detalhamento das atividades do empregado Edson dos Santos 
Souza. 

Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 327 a 331. 
 
Em atendimento ao despacho supra aduzido Lunelli Indústria Têxtil  

LTDA anexou documentos de fls.333 a 407. O solidário Mira OTM Transportes LTDA 
informando que as mercadorias comercializadas para Luclécia Arruda de Souza foram 
retiradas por pessoas autorizadas pela referidas empresa adquirente em estabelecimento 
da requerente localizado em Goiânia, Rodovia BR-0060,S/N, km 2, anexou documentos 
de fls. 410 a 486 e por fim o solidário Ecotex Tecidos de Moda - EIRELI-EPP informou que 
o empregado Edson dos Santos Souza exerce função de atendente e serviços gerais na 
empresa autuada. 

 
Por meio do Despacho 052/2017 –NC-DRFGNA (fls. 497) são 

anexados documentos que comprovam que o contabilista Leandro César Rodrigues 
requereu e concluiu o procedimento de solicitação da inscrição estadual da empresa 
Luclécia Arruda de Sousa. Anexou documentos (fls.492 a 496). 

 
O julgador singular por meio da Sentença n°1310/2017-JULP (fls.499 

a 503) julga procedente o auto de infração mantendo na lide todos os sujeitos passivos 
autuados. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 504 a 527). 



 
Foi lavrado Termo de Perempção em face dos sujeitos passivos 

Edson dos Santos Souza e Alexandre de Faria Mota (fls. 528). 
 
Pela Resolução nº092/2017, (fls.582 e 583), a Segunda Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência, para que se intime o remetente das 
mercadorias, dele requerendo: 

 
Melhor detalhar como se deu o recebimento das vendas referidas 

nos documentos fiscais que constituem esse processo (vez que a argumentação é de que 
houve a quitação com cheques de terceiros) através de anexação aos autos de planilhas 
onde se demonstre os valores recebidos e os valores dos cheques que quitaram as 
vendas efetuadas pela Luneli Industria Têxtil aos sujeitos passivos relacionados nesses 
processos, devendo ser anexadas provas dos argumentos postos; informar se houve 
alguma empresa ou terceiro que tenha garantido o rendimento das vendas, vez que as 
empresas adquirentes das mercadorias tinham movimentação financeira inexpressiva e 
não teria lastro para operação nos valores em que ocorreram; trazer provas efetivas do 
vínculo comercial da Luneli Industria Têxtil Ltda com empresas Divino Mota de Souza, 
Marcelo Ferreira Santos, Vicente Antônio da Silva Têxtil, Fred Almeida Braga Me; trazer 
informações em relação à política de crédito adotada pelo sujeito passivo em relação às 
pequenas empresas; trazer esclarecimentos que julgar úteis para perfeita elucidação dos 
fatos.   

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº92/2017, (fls.584 a 592). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.594 a 596), 

atendendo à Resolução nº92/2017, alegou em que pese apresentação das planilhas 
contendo as informações necessárias, a recorrente tentou ainda obter juntos a instruções 
bancárias cópias de todos os cheques recebidos como pagamentos de suas vendas, 
porém, segundo eles, apenas são mantidas em seus arquivos, documentos referentes às 
transações bancárias de seu último ano-exercício, não mais abrangendo. 

 
Aduz que antes de realizar qualquer operação comercial, são 

realizadas pesquisas junto às Receitas Federais e Estaduais da situação fiscal do possível 
adquirente das mercadorias. Após realização das devidas análises e estando tudo em 
conformidade, é que então a recorrente implementa o pedido de compra em seu sistema 
para posterior emissão da NF de venda. Veja que se trata de uma operação interna em 
que a recorrente realiza tudo o que lhe é possível, com base nas informações prestadas 
pelas próprias fiscalizações e é por isso se defende questão a não imputação da 
responsabilidade de fiscalizar ao contribuinte. Inversão de ônus.   

 
Alega que atendida a intimação em epígrafe é que se reforçam os 

termos já levantados no respectivo recurso voluntário, no sentido de determinar a nulidade 
do auto de infração e, por consequência, a desconstituição da exigência fiscal.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos 
autuados, por incompetência funcional do autor do lançamento, a rejeito, vez que a 
autoridade lançadora se enquadra na orientação contida no artigo 4º, II, “a” da Lei nº. 



13.266/98, que será transcrita na sequência, vez que na redação da época da realização 
do trabalho do fisco, tal agente fiscal tinha competência para constituir o crédito tributário 
relativo aos tributos estaduais, decorrente do exercício de quaisquer tarefas de controle ou 
fiscalização, fiscalização em unidade fixa ou móvel. No presente caso, não houve auditoria 
de empresa, mas lançamento de crédito tributário decorrente de fiscalização móvel, onde 
se constatou o ilícito fiscal, objeto desta ação. Portanto, rejeitada está a preliminar em 
apreciação.  

 
Também rejeito preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração e a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelos autuados, por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que 
não existe nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da 
nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09.  A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a 
instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais, 
respeitados, inclusive com vista dos autos às partes litigantes nos momentos processuais 
que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Sobre as preliminares de exclusão dos solidários:  Mira OTM 

Transportes LTDA da lide, arguida pelo próprio; do sujeito passivo solidário Leandro César 
Rodrigues da lide, arguida pela autuada; ainda, de exclusão do polo passivo coobrigado, 
Edson dos Santos Souza, que arguiu nesta sessão de julgamento; e também acolho a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo direto Lunelli Indústria Textil Ltda da lide, arguida 
por ela mesma, as acolho e o faço sob a orientação do “caput do artigo 45 do CTE, cujo 
grifo aponta no motivo da exclusão de tais nomes da sujeição passiva deste feito “verbis”: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal... 
 

Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 
desta ação, com os fundamentos que se seguem:    

 
A acusação fiscal está calcada em declaração fornecida pela 

Prefeitura de Goiânia em 27/11/2013, fls.148, afirmando que nenhuma das 32 empresas 
mencionadas no ofício nº. 0619/2013 – NJ/DRF Goiânia, acostado ao processo, fls. 149 a 
151, possuem alvarás de localização e funcionamento, logo nunca existiram.  

 
Da análise dos autos não restam dúvidas quanto a fraude perpetrada 

visando a constituição da empresa fictícia com a utilização de documentos falsos, com o 
objetivo de lesar o erário goiano relativamente ao ICMS, incidente sobre o valor agregado 
nas vendas realizadas em território goiano pelos verdadeiros destinatários das 
mercadorias.   

 
Todavia, não se pode perder de vista que a irregularidade noticiada 

na exordial deve ser imputada aos partícipes e beneficiários, direta ou indiretamente da 
fraude.   

 
No caso sob análise a suposta destinatária das mercadorias obteve 

inscrição no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás em 18 de fevereiro de 2011 e 
teve o referido cadastro suspenso por desaparecimento em 23/09/2011, salientando que o 
fato gerador ocorreu no período em que mencionado cadastro estava ativo.  

 



Nesse contexto, com base em informação prestada pela Prefeitura 
de Goiânia decorridos mais de 2 (dois) anos após a ocorrência do fato gerador, não se 
pode imputar responsabilidade ao remetente das mercadorias, ao transportador, ao 
contabilista e ao empregado da real destinatária das mercadorias por inexistência nestes 
autos de elementos probatórios que vinculem conduta fraudulenta da destinatária jurídica 
das mercadorias, portanto, excluo da lide, de ofício Edson dos Santos Souza e acolho os 
pedidos defensórios para excluir da lide o sujeito passivo direto Lunelli Indústria Textil 
Ltda., Mira OTM Transportes LTDA, Leandro César Rodrigues.  

 
Portanto, permanecem na polaridade passiva do feito Ecotex Tecidos 

de Moda – EIRELI – EPP, identificada, fl. 8 e Alexandre de Faria Mota, fl. 9.   
 
Entretanto, suscito e acolho a preliminar de adequação da 

penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, observando o §11º, do art. 71 do 
CTE. 

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pelos autuados, por incompetência funcional da autoridade lançadora.  Por 
unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração.  Por unanimidade de votos rejeito 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos autuados, por cerceamento do 
direito de defesa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário Mira 
OTM Transportes LTDA da lide, arguida pelo mesmo.  Por unanimidade de votos, acolho a 
preliminar de exclusão do solidário Leandro César Rodrigues da lide, arguida pela 
autuada. Por unanimidade de votos, arguo e acolho a preliminar de exclusão do solidário 
Edson dos Santos Souza da lide. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão 
do sujeito passivo direto Lunelli Indústria Têxtil LTDA da lide, arguida por ela mesma. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Também, por votação unânime, suscito e acolho a preliminar de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, VII, "i", do CTE, observando o §11º, do art. 71 do 
CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00771/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal.  
 
Processual. Nulidade por Cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto. Aquisição de mercadoria com documentação fiscal 
inidônea. Procedência. 
 
I - Não existe cerceamento ao direito de defesa, arguido pela 
recorrente, quando os atos processuais permitirem o 
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo;  
 
II - O cupom fiscal não se presta a acobertar a aquisição de 
mercadoria que, por quantidade expressiva, caracteriza fim de 
comercialização. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração, devendo ser observada a limitação 
da penalidade prevista no § 11, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu 
mercadorias no valor comercial de R$ 392.208,06, calculado com base no preço de pauta 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, para venda final a consumidor, em 
quantidade que caracteriza intuito comercial, acompanhadas dos cupons fiscais de venda 
a consumidor relacionados nos Termos de Apreensão nº 1100120168-4, 1100120169-5 e 
1100120170-6, considerados inidôneos por serem documentos fiscais destinados a 
utilização em operação exclusiva com consumidor final, conforme documentos anexos. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 105.896,42 (cento e cinco 
mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), mais as cominações 
legais. 

 

Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 44, 45, 
XIII, 64, 66 e 67, I, da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 145, parágrafo único, do Decreto nº 
4.852/97 – RCTE, sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VIII, “i”, § 9º, II, do 
CTE com a redação conferida pela Lei nº 15.505/05. 

 



Foram nomeados solidários a empresa Transpitchnin Transportes 
Rodoviários Ltda. – ME, na qualidade de transportadora, conforme art. 45, II, do CTE, bem 
como a empresa Transportadora Sandiego Ltda., também na qualidade de transportadora 
(art. 45, II, CTE).  

 

Para instrução processual, anexou-se ao feito: requerimento dirigido 
ao Supervisor fiscal do Posto Fiscal JK em Itumbiara/GO, pelo autuado, (fls. 08/09) 
identificando-se como proprietário das mercadorias apreendidas e pedindo o deferimento 
do pagamento dos impostos, ou a sua nomeação como fiel depositário, ou a entrega de 
cópias dos termos de apreensão, autos de infração e cópia dos cupons fiscais 
apreendidos, tendo anexado ao pedido cópia dos comprovantes de pagamento das 
mercadorias, em dinheiro, à empresa Makro Atacadista S/A.; certidões negativas do fisco 
de Goiás, da Receita Federal do Brasil, e justiça federal; cópia da CNH do autuado; conta 
telefônica com o endereço do autuado; declarações das empresas transportadoras 
(nomeadas solidárias) de que foram contratadas pelo autuado para fazer o transporte das 
mercadorias; Boletins de Ocorrência policial (fls. 22/35); cópia dos Termos de Apreensão 
dos cupons fiscais e das mercadorias (fls. 36/38); cópias dos cupons fiscais (fls. 39/64); 
originais dos Termos de Apreensão, e extratos dos termos de liberação, bem como cópias 
das CNHs dos motoristas e CRLV das transportadoras (fls. 67/166); cópias das Notas 
Fiscais Avulsas para transporte das mercadorias liberadas, constando como destinatário o 
autuado (fls. 167/169). 

 

Intimados na forma legal, o autuado e os solidários comparecem em 
Primeira Instância e aduzem as seguintes razões: 

 

a) pelo autuado Paulo César Martinez Carnicer (fls. 182/189):  
 

- que é promotor de eventos em Goiás, tendo adquirido para seus 
clientes no Estado de São Paulo como consumidor final as mercadorias relacionadas no 
auto de infração; 

- que há nulidades por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, visto que os dispositivos legais citados como infringidos 
não tratam da aquisição de mercadorias com cupons fiscais para o consumidor final em 
outra unidade da federação, não estabelecendo o direito ao fisco de Goiás de exigir o 
ICMS e acréscimos legais do adquirente, impedindo que o impugnante exerça plenamente 
o seu direito de defesa; 

- no mérito, assevera que não tem fundamento a desconsideração do 
valor de aquisição de mercadoria lançada nos cupons fiscais e adoção pelo fisco do preço 
de pauta para consumidor do Estado de Goiás, devendo ser declarada a insubsistência da 
exigência do auto de infração, requerendo, outrossim, a aplicação da forma privilegiada da 
penalidade constante do § 8º do art. 71 do CTE; 

 

b) pelo solidário Transportadora Sandiego Ltda. – ME (fls. 195/207): 
afirma que não tem nenhum interesse comum com a 
irregularidade apontada; que foi contratado para transportar 
mercadoria devidamente acompanhada de documento fiscal; que 
tanto a origem e o destino dos produtos são conhecidos e que em 
momento algum demonstrou interesse, se apresentando com 
depositário das mercadorias; 

 

c) pelo solidário Transpitchnin Transportes Rodoviários Ltda. – ME 
(fls. 215/220) – faz as mesmas alegações já externadas pelo 
autuado. 



 
 

Em sentença de fls. 234/236, a julgadora singular afasta a alegação 
de nulidade processual, exclui da lide os solidários e julga procedente a exigência fiscal. 

 

A Representação Fazendária (fls. 237) manifestou-se de acordo com 
a sentença, que considerou procedente o lançamento original, com exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide. 

 

Intimado o sujeito passivo autuado (fls. 238) para pagar ou 
apresentar recurso voluntário, este comparece ao feito e alega nulidade processual, pois o 
agente fiscal não teria levado em conta todas as circunstâncias fáticas para determinar 
precisamente a suposta irregularidade cometida pelo autuado (verbis), quanto à falada 
inidoneidade dos documentos fiscais que acompanham a mercadoria. Reafirma suas 
alegações anteriores e pede que seja realizada diligência junto ao contribuinte para 
responder às questões apresentadas. Que seja afastada a multa. Que seja aplicada a 
forma privilegiada da penalidade. Que o auto de infração seja declarado insubsistente. 

 

No julgamento cameral foram rejeitadas as preliminares de nulidades 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. No 
mérito, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento e confirmou a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 

Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso ao Conselho Superior, 
às fls. 272 a 292, onde alegou que o procedimento de declaração de inidoneidade dos 
documentos fiscais foi falho. Entendeu o recorrente que a declaração de inidoneidade 
deveria ter sido declarada em processo administrativo apartado e que somente após este 
procedimento é que se poderia exigir o imposto nestes autos.  

 

Suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa sob a alegação que no auto de infração não constam quais foram os produtos 
autuados, bem como, de onde vieram os valores considerados pela fiscalização, pois não 
existe indicação da pauta utilizada. 

 

No mérito reclamou da ilegalidade de se utilizar pauta para o cálculo 
do imposto devido. Sustentou ainda que a penalidade aplicada é confiscatória e ao final, 
requereu a improcedência do lançamento, caso contrário, que fosse reconhecida a 
inconstitucionalidade da multa aplicada. 

 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Exige-se, nos presentes autos, o pagamento de ICMS, multa formal, 
mais acréscimos legais, relativamente à aquisição de cerveja destinada à comercialização 
acompanhada de documentação fiscal inidônea. 

 



De plano, afirmo que não houve nenhuma falha no reconhecimento 
da inidoneidade dos documentos fiscais, constatada pela fiscalização já no momento da 
apreensão, pois assim dispõe o artigo 67 inciso I da Lei nº 11.651/91: 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação 

 

Os cupons fiscais foram considerados inidôneos porque a operação 
não era de venda a consumidor final, tendo em vista a grande quantidade de mercadorias, 
260.832 litros cerveja. Restou provado, no momento da apreensão, conforme documento 
de fls. 20, que o autuado era sócio de um comércio atacadista, cuja razão social é SUPER 
ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA., fato que por si só demonstra claro intuito comercial. 

 

E ao contrário do entendimento do recorrente, não há exigência legal 
de processo administrativo apartado para que seja decretada a inidoneidade de 
documento fiscal, onde, conforme a defesa, lhe seria garantido afastar a tal declaração 
antes da recorrida autuação. Nos termos do artigo 68 do Código Tributário Estadual, a 
inidoneidade poderia ter sido afastada no presente processo administrativo tributário, fato 
que não ocorreu. 

 

Quanto a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa, sob a alegação de que no auto de infração não constam quais foram os produtos 
autuados, bem como, de onde vieram os valores considerados pela fiscalização, rejeito-a, 
pois está claramente identificado no procedimento inicial que os produtos autuados são 
260.832 latas de cervejas e o valor utilizado para cálculo do ICMS é o mesmo que consta 
nas 3 notas fiscais avulsas emitidas para acobertar o trânsito das mercadorias após a 
liberação, constantes às fls. 167, 168 e 169 dos autos, cujo valor unitário de R$ 1,503 (x 
260.832) totaliza a importância de R$ 392.208,89 utilizada com base de cálculo do 
imposto. 

 

Cumpre ressaltar, que o cálculo do ICMS e da multa exigidos neste 
lançamento estão discriminados às fls. 136 dos autos. 

 

Importar destacar que não assiste razão a recorrente ao questionar a 
legalidade do uso de pauta para definir a base de cálculo do imposto, pois existe 
permissão legal contida no inciso I do §1° do artigo 40 do Anexo VIII do Regulamento do 
Código Tributário Estadual para a mercadoria CERVEJA, conforme abaixo transcrito:  

Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de 

cálculo do imposto a ser retido é: 

(...) 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano, observado o disposto no § 11 
deste artigo, prevalece como base de cálculo para efeito de retenção 
do ICMS, em substituição à base de cálculo definida de acordo com os 
incisos I ou II do caput, para as seguintes mercadorias (Lei nº 
11.651/91, art. 26, § 3º): 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 

 

Portanto, a utilização de pauta que exprime o preço médio a 
consumidor final praticado no mercado varejista goiano prevalece como base de cálculo 



para efeito de retenção do ICMS para a bebida cerveja e seu uso é autorizado na 
legislação tributária goiana.  

 

No que diz respeito a multa e seu efeito confiscatório, cumpre 
esclarecer que é permitido a este conselho proferir decisão que implique afastamento de 
norma sob alegação de inconstitucionalidade, apenas nas situações previstas no § 4º do 
artigo 6º da Lei nº 14.469/09. Porém, após ser acrescido o §11 ao artigo 71 da lei nº 
11.651/91 pela Lei nº 19.965/18, o valor da multa aplicada fica limitada ao valor do 
imposto, cuja inserção creio, retira o alegado efeito confiscatório da penalidade proposta. 

 

Sob tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela 
autuada por cerceamento ao direito de defesa, e quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento, devendo ser observada a limitação da penalidade prevista no § 11 do artigo 
71 da Lei 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00853/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Preliminar 
de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário (transportador) da 
lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Remessa de 
mercadoria à empresa inexistente. Improcedência. 
 
1. Não se acolhe a arguição insegurança na determinação da 
infração, estando a infração e a penalidade em conformidade 
com os dispositivos legais vigentes capitulados no auto de 
infração; 
 
2. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não tendo sido verificado no processo o alegado vício formal; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário 
(transportador) da lide, não se confirmando nos autos a 
hipótese de solidariedade prevista no art. 45, I, "b", do CTE, 
citada como fundamento legal na identificação do coobrigado; 
 
4. Declara-se improcedente o auto de infração, tendo a acusação 
nele formulada sido afastada no processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes, Valdir 
Mendonça Alves e Elias Alves dos Santos. Por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Mário 
de Oliveira Andrade, que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 
em Blumenau-SC, de haver remetido mercadorias acompanhadas de notas fiscais nas 
quais se consignou destinatário reputado inexistente, consubstanciando vício de 
falsificação de documentos e fraude, que impõe a inidoneidade dos documentos, sendo-
lhe imputada a exigência de ICMS mais as cominações legais. 



 
A infração foi capitulada nos arts. 64, 66 e 67, I, todos do CTE. A 

penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, “a”, 4 do CTE, qualificada com o 
§9º do mesmo dispositivo legal. 

 
Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 226.765,65, referente a 

fatos geradores ocorridos entre março de 2010 e fevereiro de 2011. O auto de infração foi 
lavrado em 27/08/14. 

 
Em notas complementares, o Fisco assevera que a empresa 

REGINALDO GOMES RIBEIRO “nunca existiu no endereço declarado, conforme 
informação da Prefeitura”. Informa que tal empresa fora fraudulentamente constituída pelo 
contabilista CARLOS CEZAR FILETI. Também noticia que a empresa transportadora 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA promoveu a entrega das mercadorias 
em local diverso do consignado nas notas fiscais. 

 
Na condição de coobrigados, foram nomeados: CARLOS CEZAR 

FILETI, com fundamento no art. 45, XII-A do CTE, sob a acusação de haver constituído 
fradulentamente a firma REGINALDO GOMES RIBEIRO; JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 
TRANSOLIVEIRA, com assento no art. 45, I, “b” do CTE, por haver entregado, na 
qualidade de transportador, as mercadorias em local e para pessoa desconhecidos.  

 
A instrução processual fazendária é composta dos extratos de 

DANFE cujas notas fiscais eletrônicas foram consideradas inidôneas; extrato cadastral da 
empresa REGINALDO GOMES RIBEIRO; declaração firmada pela Secretaria de Finanças 
da Prefeitura de Goiânia, no sentido de se comunicar a inexistência de alvará de 
funcionamento à firma retrocitada.  

 
Procurados nos endereços declarados ao Fisco, apenas a intimação 

realizada a JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA fora feita com sucesso, via 
domicílio tributário eletrônico, em 05/09/14. A intimação dos demais se concluíra por via 
editalícia, cujo ato foi publicado em 26/09/14. 

 
Em impugnação (fls. 118 a 137), JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 

TRANSOLIVEIRA diz que nunca teve relação comercial com o destinatário das 
mercadorias e consultou, à data da realização do transporte, o seu cadastro no 
SINTEGRA, no qual era possível aferir sua idoneidade, ao menos àquela época. 

 
Anota que o destinatário REGINALDO GOMES RIBEIRO somente 

teve o seu cadastro suspenso em 15/03/11, ou seja, em data posterior à ocorrência dos 
fatos geradores aqui descritos. A impugnante não tinha meios de antever eventual 
falsificação documental na constituição da empresa destinatária.  

 
Assevera que entregou as mercadorias nos endereços consignados 

nos documentos fiscais, sendo inverídica a afirmação constante da inicial. Não há nos 
autos qualquer prova de que a destinatária não tinha sua sede no endereço informado nas 
notas fiscais, tampouco que a impugnante tenha entregado as mercadorias em local 
diverso. 

 
Também noticia que o art. 71 do CTE fora recentemente declarado 

inconstitucional pelo STF, conforme aresto que transcreve. 
 



Ainda que existente a infração, a capitulação discriminada na inicial 
restaria equivocada, uma vez que o enquadramento correto seria o inciso VII, “j” do 
mesmo art. 71. Questiona, identicamente, a cominação da forma qualificada da multa. 

 
Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento. 
 
Também comparece aos autos (fls. 148 a 157), em 12/12/14, 

CARLOS CEZAR FILETI, com as seguintes ponderações: 
 
Insegurança na determinação da infração. Os autuantes não 

apontaram qual o dispositivo legal que autorizaria a inclusão do impugnante no rol de 
solidários nos autos. Em momento algum fica comprovada, nos autos, a existência de dolo 
ou fraude, condição sine qua non para a inclusão do contabilista, nos termos do art. 45 §2º 
do CTE.  

 
O impugnante desconhece a empresa autuada, nunca trabalhou para 

ela, tendo sido vítima de estelionatários que utilizaram seu nome e inscrição de CRC para 
a prática de atos ilícitos.  

 
Reitera as informações trazidas pela transportadora, no sentido de 

que a empresa destinatária possuía existência regular no local descrito em nota fiscal. 
Afirma que o próprio fisco promovera visita in loco na empresa mencionada, por ocasião 
de sua constituição, em 26/03/10, nada constatando a título de irregularidade. 

 
Pede, ao final, sua exclusão da lide.  
 
Submetidos os autos a julgamento singular, fora mantida a 

responsabilidade da transportadora e excluída, por seu turno, a que fora imputada ao 
contabilista. Mantida a procedência do lançamento.  

 
Em recurso, a Fazenda pública solicita a reinclusão do contabilista na 

qualidade de solidário. Aponta que “no exercício da função de contabilista, o mencionado 
solidário concorreu para a prática da infração na medida em que procedeu à constituição 
de ‘empresa de fachada’ que jamais existiu ou funcionou no endereço declarado, logo 
tendo ativamente participado do cometimento da fraude descrita na exordial que deu azo à 
sonegação do imposto ora reclamado [...]”. 

 
Promove a juntada de cópia da Resolução nº 1/2005, da JUCEG, que 

trata da prevenção de fraudes na constituição de empresas.  
 
Em contradita, CARLOS CEZAR FILETI reitera as argumentações 

expendidas na fase singular. Pede a manutenção da sentença singular, no que tange à 
sua exclusão. 

 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA também 

comparece em sede de recurso voluntário (fls. 195). Também reafirma todas as questões 
suscitadas na fase singular.  

 
Acresce à sua argumentação o fato de o julgador singular haver 

passado ao largo, em sua fundamentação, quanto à aplicabilidade da forma qualificada da 
penalidade ao recorrente, discriminada no § 9º do art. 71 do CTE, fato que provocaria o 
cerceamento ao direito de defesa do recorrente. Também reclama pela 
inconstitucionalidade da multa cominada, que afrontaria os princípios da razoabilidade, 



proporcionalidade e não-confisco. Sob outro prisma, reitera sua não-responsabilidade no 
ilícito, ainda que por analogia, trazendo à baila decisões do STJ, no sentido de que o 
adquirente de boa-fé, quanto a notas fiscais inidôneas, não pode ser responsabilizado pelo 
ilícito, fazendo jus ao crédito destacado no documento fiscal.  
 

A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 844/2016 (fls. 238 a 243), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, a 
partir da decisão singular, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para 
realização de um novo julgamento. 
 

Intimados os integrantes do polo passivo a tomarem conhecimento 
do Acórdão n° 844/2016, não se manifestam acerca desse aresto. 

 
Submetidos os autos a novo julgamento singular, fora mantida a 

responsabilidade da transportadora e excluída, por seu turno, a que fora imputada ao 
contabilista. Mantida a procedência do lançamento (fls. 251 a 254). 

 
O representante da Fazenda Pública concorda com a decisão 

singular (fls. 255). 
 
Intimado, o solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 

TRANSOLIVEIRA apresenta recurso voluntário (fls. 267 a 301), formulando em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, argumentando que o 
auto de infração não se reveste de todas as formalidades legais. Ainda em preliminar 
formula arguição de exclusão de seu nome da lide. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que muito 

embora a autoridade fiscal afirme que a operação foi concluída e que a mercadoria foi 
entregue para destinatário diverso, não há nenhuma prova neste sentido, seja que a 
mercadoria efetivamente tenha sido entregue para outra pessoa, ou ainda que o suposto 
destinatário não existia ao tempo da realização dos supostos serviços, vez que nenhuma 
prova reportada àquele período foi produzida nos autos. 

 
Quanto aos serviços de transporte praticados pela recorrente, estes 

só são prestados após uma detida análise tanto do remetente quanto do destinatário das 
mercadorias nos órgãos estaduais e federais. 

 
Diz que nunca teve relação comercial com o destinatário das 

mercadorias e consultou, à data da realização do transporte, o seu cadastro no 
SINTEGRA, no qual era possível aferir sua idoneidade, ao menos àquela época. 

 
Assevera que entregou as mercadorias nos endereços consignados 

nos documentos fiscais, sendo inverídica a afirmação constante da inicial. Não há nos 
autos qualquer prova de que a destinatária não tinha sua sede no endereço informado nas 
notas fiscais, tampouco que a recorrente tenha entregado as mercadorias em local 
diverso. 

 
Questiona a multa aplicada, pedindo sua redução a patamar não 

superior ao próprio valor do tributo. 
 
Cita jurisprudência e doutrina. 



 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 30/2017 (fls. 311 a 312), encaminha os autos ao Setor de Preparo 
Processual, para intimar a empresa MARILUA TEXTIL LTDA. para tomar conhecimento da 
decisão singular e apresentar impugnação em Segunda Instância ou recolher o valor do 
crédito tributário. 

 
Regularmente intimada (fls. 313 a 316), a empresa MARILUA 

TEXTIL LTDA. não apresenta recurso voluntário. 
 
Posteriormente, o solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA 

TRANSOLIVEIRA apresenta Memorial (fls. 320 a 331) acompanhado de documentos (fls. 
333 a 403). 
 

O representante da Fazenda Pública junta Contradita ao Recurso 
Voluntário 1586/2017 (fls. 407 a 409), acompanhada de documentos (fls. 410 a 415). 
 

O solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA 
manifesta-se acerca da Contradita apresentada pela Representação Fazendária, conforme 
fls. 418 a 426. 

 
O representante da Fazenda Pública, posteriormente, junta os 

documentos de fls. 430 a 433. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a 
infração e a penalidade estão de acordo com os dispositivos legais vigentes capitulados 
no auto de infração.  
 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por não ter verificado 
no processo o alegado vício formal. 
 

Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, JOSÉ 
OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA, manifesto-me pelo seu acolhimento, por não 
se enquadrar na fundamentação legal de sua identificação como coobrigado (fls. 6), o art. 
45, I, “b”, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
I - o transportador: 
[...] 
b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 
[...] 



 
Ora, não há nos autos nenhum elemento indicativo de que essa 

transportadora tenha entregue as mercadorias a pessoa diversa da indicada na 
documentação fiscal. As mercadorias foram entregues ao destinatário delas indicado nos 
documentos fiscais, a empresa REGINALDO GOMES RIBEIRO, existente no endereço 
declarado, conforme documento de fls. 100. Não se confirmou então a hipótese de 
solidariedade prevista no art. 45, I, “b”, do CTE, citada como fundamento legal na 
identificação do coobrigado (fls. 6). 
 

MÉRITO 
 

No auto de infração, o Fisco acusa o sujeito passivo, estabelecido 
em Blumenau-SC, de haver remetido mercadorias acompanhadas de notas fiscais nas 
quais se consignou destinatário reputado inexistente, consubstanciando vício de 
falsificação de documentos e fraude, que impõe a inidoneidade dos documentos, sendo-
lhe imputada a exigência de ICMS mais as cominações legais. 

 
As notas fiscais que compõem a instrução da acusação revelam que 

as mercadorias foram remetidas para a empresa REGINALDO GOMES RIBEIRO, CNPJ 
11.571.591/0001-73 e Inscrição Estadual n° 104626925, Endereço Rua VC 9, Quadra 12, 
Lote14, Conjunto Vera Cruz, Goiânia (GO), CEP 74493-270. Segundo a acusação, essa 
empresa nunca existiu no endereço declarado. 
 

Entretanto, todos os dados do destinatário REGINALDO GOMES 
RIBEIRO, consignados nas notas fiscais, constam também do documento “DADOS DO 
HISTÓRICO DO CONTRIBUINTE” do Cadastro de Contribuintes da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás (fls. 100) juntado pela defesa. Nesse documento “DADOS 
DO HISTÓRICO DO CONTRIBUINTE” constam a data de vistoria de 26/03/2010 e data de 
homologação de 19/02/2010, sendo ATIVO o STATUS do contribuinte. As remessas de 
mercadorias ocorreram no período de 22/03/2010 a 23/02/2011. Vê-se então que quando 
da remessa das mercadorias o destinatário estava regularmente inscrito no cadastro 
estadual e existente o estabelecimento, pela vistoria do estabelecimento na data de 
26/03/2010. 

 
A “inexistência” do destinatário das mercadorias foi o motivo da 

inidoneidade dos documentos fiscais de remessa, mas, pelo documento “DADOS DO 
HISTÓRICO DO CONTRIBUINTE”, elemento de prova da defesa, referido no parágrafo 
anterior, o destinatário estava regularmente inscrito no cadastro estadual e existente o 
estabelecimento. Concluo então que não há nenhum vício que ensejasse a inidoneidade 
dos documentos fiscais, portanto válidos e eficazes para documentar as operações neles 
descritas e o trânsito das mercadorias. 
 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00876/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Emissão 
de notas fiscais eletrônicas com informação falsa quanto ao 
destino das mercadorias. Lançamento improcedente. 
 
Quando o sujeito passivo carrear para os autos provas que 
descaracterizem o fato determinante da formalização do 
lançamento, o mesmo deverá ser considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo emitiu 
as notas fiscais eletrônicas de nºs 587692, 587701 e 587725, no valor comercial de R$ 
372.400,00, já acrescido do IVA de 40%, com informação falsa quanto ao destino das 
mercadorias, pois consignou como destinatária a produtora rural Eunice Marques da Silva, 
estabelecida em Aragoiânia-GO, que atestou, não haver praticado a operação com o 
emitente e nem ter recebido tais mercadorias, conforme declaração em anexo. Em 
consequência, deverá pagar multa formal sobre esse valor. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 163, inciso II, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/08. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 14. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, conforme documentos de fls. 16. 

O sujeito passivo comparece ao processo alegando que as referidas 
notas fiscais foram emitidas pela Agenfa de Arrecadação de Paraúna neste Estado, pelo 
funcionário fiscal José Rodrigues e que as mesmas foram emitidas em conformidade com 
o artigo 296 do RCTE. Alega, ainda, que houve algum problema de emissão, há de ser 
atribuir à responsabilidade ao órgão emissor do documento fiscal e não à recorrente. 
Destaca, também, que foi vítima de tentativa de golpe na comercialização dos semoventes 
constantes das notas fiscais, não consumada pela não compensação do cheque, 



conforme se vê do boletim de ocorrência emitido pela Delegacia de Polícia. Requer que 
sejam consideradas as notas fiscais objeto do lançamento declaradas canceladas e em 
consequência considerado improcedente o auto de infração.  

Em julgamento pela Terceira Câmara, por maioria de votos, 
conheceu-se da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso alegando que 
o pagamento da operação foi efetuado com cheque de terceiro roubado, conforme 
informação constante na defesa do contribuinte. Contudo, antes do contribuinte tomar 
ciência deste fato, o mesmo solicitou a emissão de notas fiscais informando um 
destinatário que não participava da operação em questão, fato que configurou na infração 
prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4. Solicita a reforma da decisão cameral 
para julgar parcialmente procedente a peça básica, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

Intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo quedou-se 
inerte.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Conforme informado no relatório que é parte integrante do presente 
julgado a exigência estampada na folha de rosto deste volume, diz respeito a cobrança de 
penalidade pecuniária em virtude da empresa individual em epígrafe ter emitido notas 
fiscais eletrônicas com informação falsa quanto ao destino das mercadorias, pois 
consignou como destinatária a produtora rural Eunice Marques da Silva, CPF 
000.468.621-70 e inscrição estadual nº 113415796, estabelecida em Aragoiânia - GO, que 
atestou não haver praticado a operação com o emitente e nem ter recebido tais 
mercadorias. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que as 
referidas notas fiscais foram emitidas pela Agenfa de Arrecadação de Paraúna neste 
Estado, pelo funcionário fiscal José Rodrigues e que as mesmas foram emitidas em 
conformidade com o disposto no artigo 296 do RCTE. Alega, ainda, que foi vítima de 
tentativa de golpe na comercialização dos semoventes constantes das notas fiscais, não 
consumada pela não compensação do cheque, conforme se vê do boletim de ocorrência 
emitido pela Delegacia de Polícia e que conseguiu reaver os semoventes através de ação 
policial. Finaliza requerendo a improcedência do lançamento em epígrafe.  

Em detida análise aos argumentos trazidos pelo sujeito passivo, vejo 
que razão lhe assiste, pois de acordo com a farta documentação acostada aos autos, 
restou sobejamente comprovado que o mesmo fora vítima de ato delituoso praticado por 
terceiros, não devendo, desta forma, prosperar a pretensão constante no presente auto de 
infração. 

Diante do exposto, não me resta outra alternativa senão manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o lançamento.  

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00978/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica, arguida pelo 
recorrente, por cerceamento ao direito de defesa. Rejeitada. 
ICMS. Omissão no recolhimento. Transferência de mercadorias 
ao território goiano. Documento fiscal considerado inidôneo. 
Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. A conclusão do trabalho fiscal, elaborado de forma técnica, se 
confirma no julgamento proferido na Câmara Julgadora do 
Conselho Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo 
deixar de instruir a peça defensória com contraprovas 
substanciais e com poderes para modificar o constituído pela 
parte de direito. Portanto, o auto de infração é declarado 
procedente nesta fase de decisão cameral do procedimento 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 
Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Ferreira de 
Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária, o qual respalda a exigência tributária com a afirmação de que o 
sujeito passivo transportava mercadorias o valor comercial de R$ 98.419,20, valor de 
pauta da SEFAZ-GO, em quantidade que caracteriza intuito comercial, acompanhadas 
pelas Notas Fiscais de Venda a Consumidor nºs 516079 e 51680, Modelo 2, consideradas 
inidôneas por ser documento fiscal destinado a utilização em operação exclusiva com 
consumidor final, conforme Termo de Apreensão nº 1100123651-0 e documentos anexos. 
Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 16.731,26, junto com 
as cominações legais. 

 



A infração noticiada e causadora da exigência do crédito tem abrigo 
nos arts. 44, 45, inciso XIII, 64, 66 e 67, inciso I da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 145, 
parágrafo único do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
A penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VII, 

alínea “i”, § 9º, inciso II do CTE. 
 
Os documentos de fls. 03/08 instruem o auto de infração. 
 
O Termo de Revelia de fl. 11 assinala a ausência do sujeito passivo 

na primeira fase de defesa. 
 
Na impugnação a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho 

Administrativo Tributário, o autuado argui a preliminar de nulidade da peça básica, por 
cerceamento ao direito de defesa, visto que o auto de infração “tem por base 
levantamento que possui falhas em sua elaboração, por isso deve ser julgado 
improcedente”, fl. 18, sem o destaque.  

 
No mérito, o autuado alega que os documentos fiscais identificam o 

estabelecimento comercial emitente e que o imposto foi devidamente recolhido na origem 
e que estas identificações afastam a inidoneidade dos documentos.  

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração, fls. 17/18 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento fiscal é 

o transporte de mercadorias em quantidade que caracteriza intuito comercial, 
acompanhadas pelas Notas Fiscais de Venda a Consumidor nºs 516079 e 51680, Modelo 
2, consideradas inidôneas por ser documento fiscal destinado a consumidor final, 
conforme registra o Termo de Apreensão nº 1100123651-0 e documentos anexos. 

 
 A redação deste voto inicia com a rejeição do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela parte passiva, por cerceamento ao 
direito de defesa, porém não aponta o motivo que o levou a este questionamento.  

 
Considero, pela tese preliminar, inclusa na sua defesa, e vejo que 

este incidente não aconteceu no curso do trabalho fiscal, como também no curso do 
processo, o que me motiva a rejeitá-la. Esta conclusão eu a obtive no estudo que realizei 
na formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste primeiro 
momento, correto o lançamento e sou pela tramitação do processo, visto que a autoridade 
lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem violar os 
princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar 



de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração foi rejeitada na sessão de julgamento cameral deste volume. 

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

fundamentação que exponho: 
 
O compulso dos autos me ensejou o entendimento de que as 

mercadorias adquiridas procedem de Minas Gerais e se destinam ao território goiano 
(Município de Anápolis), as quais estavam acompanhadas por Notas Fiscais de Venda a 
Consumidor – Cupom Fiscal apenas – em quantidade incompatível com o consumo visto 
serem compostas por 21.120 garrafas de Coca-Cola d 1,5 litros. 

 
Esta ocorrência motivou a declaração de inidoneidade dos 

documentos fiscais, em face da conclusão de que as mercadorias se destinavam a 
revenda neste Estado, cuja operação de saída se daria fora do alcance da fiscalização. 

 
Diante desta conclusão, firmo a minha convicção de voto de que não 

se reforma a ação fiscal que tem o alicerce nas orientações procedimentais constantes no 
Manual de Procedimentos Fiscais, adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, como é o presente caso.  

 
Ao finalizar esta tese e ao votar esta questão, decido rejeitar a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço da impugnação em 
Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00987/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas. Exclusão da lide do sujeito 
passivo principal e do solidário Carlos Cezar Filet. Acolhimento. 
ICMS. Obrigação principal. Remessa de mercadorias à 
estabelecimento inexistente. Procedência.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Exclui-se da lide o solidário quando não restar 
demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na 
situação que constitua o presente fato gerador da obrigação 
tributária ou que tenha por seus atos de ação ou omissão, 
concorrido para a prática de infração à legislação tributária; 
 
3. Deve ser acatada a solicitação do polo passivo solidário de 
exclusão de seu nome da lide quando não restar demonstrado 
nos autos sua participação nos fatos que motivaram a ação 
fiscal; 
 
4. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar-lhes provimento para 
manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, negar provimento ao recurso 
de oficio para manter a exclusão do sujeito passivo Malhas Forlin Ind. e Com. Ltda. Foram 
vencedores os Conselheiros Masayuki Missao e Rickardo de Souza Santos Mariano, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli e Aldeci de Souza Flor. E, por unanimidade de votos acolher o pedido para exclusão 
da lide do sujeito passivo Carlos Cézar Filet, feito pelo mesmo. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
remeteu mercadorias no valor comercial de R$ 261.908,26, acompanhados das notas 
fiscais, conforme relação anexa, a estabelecimento inexistente, constituído com vício de 
falsificação de documentos e declaração, mercadorias recebidas por outrem 
caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante 
nos documentos fiscais, sendo assim, as operações são claramente caracterizadas como 
fraude e dos documentos fiscais considerados inidôneos. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS devido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64, 
66 e 67, inciso I, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso XII, alínea “a”, item 4, § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: CARLOS 
CEZAR FILETI e JOINVILENSE CARGAS EXPRESS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls, tendo sido lavrado o Termo de Revelia com relação a 
solidária Joinvilense Cargas Express Importação e Exportação Ltda. 

A empresa autuada e o responsável solidário Carlos Cezar Fileti, em 
peças apartadas, ingressam com impugnação às fls. 74/87 e 222 a 230, respectivamente. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 236/246, a qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Discordando da decisão singular, a Fazenda Pública Estadual 
interpôs recurso alegando que além do frete ter sido contratado pela empresa Malhas 
Forlin Ind. e Com. Ltda, conforme se vê nos extratos das notas fiscais eletrônicas de fls. 
09/54, o que vincula o remetente ao endereço da efetiva entrega da mercadoria, os 
pagamentos das vendas foram feitos parceladamente, conforme indicação das duplicadas 
emitidas no mesmo Danfe, o que, por sua vez, indica a manutenção de uma relação 
comercial com o real comprador da mercadoria. Portanto, esses dois elementos atestam 
que o remetente não apenas orientou a transportadora a entregar a mercadoria em 
endereço distinto como recebeu as duplicatas do real comprador. Pede, ao final, que a 
empresa seja reincluída na lide.  

Os sujeitos passivos foram intimados da decisão supra, conforme 
documentos de fls. 253/256, tendo sido lavrado o Termo de Perempção em relação a 
solidária Joinvilense Cargas Express Importação e Exportação Ltda. 

A empresa autuada, por meio do seu representante legal apresenta 
Contradita alegando que na época das transações comerciais e da emissão das notas 
fiscais a empresa Vicente Antônio da Silva Textil estava habilitada para realizar as 
transações comerciais, eis que possuía cadastro regular perante o SINTEGRA/GO, 
estando, portanto, apta a efetuar a contratação da requerente, para o fim de prestar 
serviços de industrialização por conta e ordem. Alega, ainda, que recebeu as mercadorias 
para fins de proceder a industrialização destas e as devolveu ao destinatário, o que fez 
através da transportadora. Finaliza, requerendo a sua exclusão da lide.  



Da mesma forma, o solidário Carlos Cezar Fileti comparece ao 
processo alegando que haveria nulidade por insegurança na determinação da infração, 
pois as autoridades fiscais não trouxeram a fundamentação legal que embasa a sua 
inclusão da lide, bem como a figura do contador, função a qual exerce, ora alguma 
aparece de forma explícita no artigo tipificado como infringido. Argui que somente no caso 
de dolo ou fraude, apurada mediante processo legal devido será responsabilizado o 
contabilista e não restou comprovado o dolo ou fraude de sua parte nos autos. Requer, 
assim, que seja acolhido o seu pedido de exclusão da lide.  

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu não 
acolhimento, pois entendo que o histórico da ocorrência descrito no auto de infração está 
redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal. 

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por cerceamento do direito de defesa, a rejeito, por não existir no processo 
nenhum óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado ao 
contribuinte o contraditório e a ampla defesa. 

Já com relação ao pedido de reinclusão da empresa Malhas Forlin 
indústria e Comércio no polo passivo da lide pleiteado pela Fazenda Pública Estadual, 
manifesto-me pelo seu não acolhimento, conforme passo a expor. A referida empresa foi 
incluída na lide com a acusação de ter remetido mercadoria a estabelecimento inexistente, 
sendo que as mercadorias foram recebidas por outrem, caracterizando o objetivo da 
entrega a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. 

Em detida análise dos documentos acostados aos autos pela 
autuada, entendo ser descabida a sua inclusão no polo passivo da lide, pois a mesma no 
momento da emissão dos documentos fiscais estava com seu cadastro ativo neste 
Estado, não restanto, portanto, configurado o interesse comum, não ficou comprovado que 
tinha o conhecimento de que o destinatário seria diverso do por ele indicado no 
documento fiscal.  

No que diz respeito ao pedido de exclusão da lide do solidário, 
arguida pelo mesmo, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois ao compulsar os autos, 
verifico não restar demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na situação 
que constitua o presente fato gerador da obrigação tributária, ou ainda que tenha por seus 
atos de ação ou omissão, concorrido para a prática de infração à legislação tributária. O 
referido solidário é contabilista e sua função é a de registrar todas as operações que 
tratam das alterações patrimoniais sofridas pela empresa ao longo do tempo ou através do 
lançamento contábil de todos os documentos que lhe são apresentados. Devo entender 
que se os documentos não lhe foram passados, eles não foram lançados ou se mesmo 
que lhe tenham sido passados, porém com informações truncadas, compete ao 
profissional da área contábil avisá-lo do equívoco para a necessária correção.  



Ademais, os fatos constantes da acusação não se enquadram na 
hipótese prevista no artigo 45 do Código Tributário Estadual, pois o mesmo não concorreu 
para a ocorrência do fato gerador e nem se tem notícia de dolo ou fraude apurada 
mediante processo legal. 

Em face do exposto e na ausência de provas que incriminem o 
contador, acolho os argumentos exarados no documento de fls. 267/279 para excluí-lo do 
polo passivo da lide.  

Da leitura dos autos, tem-se que a acusação inicial refere-se à 
cobrança de ICMS mais cominações legais, originária pela remessa de mercadorias 
acompanhadas pelas notas fiscais relacionadas no feito a estabelecimento inexistente.  

Conforme relata e demonstra a autoridade fiscal no presente 
processo, as mercadorias descritas nos documentos fiscais considerados inidôneos foram 
destinadas a contribuinte diverso dos nestes indicados, tendo em vista o estabelecimento 
ora descrito ser um estabelecimento inexistente, portanto, consideradas em situação fiscal 
irregular e assim, uma omissão de pagamento de imposto aos cofres deste Estado. 

Quanto ao sujeito passivo principal Malhas Forlin Ind. e Com. Ltda, 
este efetuou a operação de forma regular, a destinatária encontrava-se habilitada na 
consulta pública ao Sintegra de fevereiro a julho de 2011, sendo que somente em 
28/11/2011 mudou seu status para não habilitado e que quanto ao transporte das 
mercadorias era, Cláusula FOB, por conta e risco do destinatário, não tendo nenhuma 
participação nas entregas das mercadorias. Desse modo, improcede a acusação 
constante do auto de infração pois não há nos autos provas de que tenha participado nos 
eventos que culminaram na lavratura do mesmo.  

Assim sendo, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
maioria de votos, nego provimento ao recurso de ofício para manter a exclusão do sujeito 
passivo Malhas Forlin Ind. e Com. Ltda. E, por unanimidade de votos, acolho o pedido 
para exclusão da lide do sujeito passivo Carlos Cezar Filet. Quanto ao mérito, conheço 
dos recursos, nego-lhes provimento para manter a decisão singular que julgou procedente 
o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01364/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Remessa de mercadorias 
acobertadas por nota fiscal considerada inidônea. 
Improcedência. Unânime. 
 
1 – A presunção de inidoneidade fiscal foi suficientemente 
afastada pelo sujeito passivo, conforme disposição do artigo 68 
do CTE, ao comprovar que a irregularidade não importou em 
falta de pagamento do imposto; 
 
2 – Não subsunção do fato à norma, já que a situação fática 
constatada não se encaixa no dispositivo legal utilizado para 
considerar inidônea a documentação fiscal (artigo 67, III do 
CTE); 
 
3 – Auto de Infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson Abrão 
da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo remeteu 
mercadorias, no valor comercial de R$ 18.750,00, por meio da nota fiscal nº 4945, 
considerada inidônea para acobertar a operação em razão de haver sido emitida por 
estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme Termo de Apreensão nº 
1100131481-9. 

 
ICMS exigido: R$ 3.187,50. 
 
Data do fato gerador: 06/02/2013. 
 
Dispositivo legal infringido: artigos 64, 66, 67 III e 156 da Lei 

11.651/91. 
 
Penalidade proposta: artigo 71, VII, “i”, §9ºII da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 15.505/2005.  
 
Em Nota Explicativa (folhas 04) a autoridade fiscal informa que o 

sujeito passivo arrendou a propriedade de Lucimeire dos Santos, se inscreveu no 



Cadastro de Contribuintes do Estado através de contrato de arrendamento, mas que no 
momento da ocorrência do fato gerador a inscrição estadual do sujeito passivo 
arrendatário estava suspensa em razão do contrato de arrendamento estar expirado. 

 
Alega também a autoridade fiscal que o sujeito passivo se dirigiu a 

empresa Armazém Geral Chapadão (IE: 10.178563-4) solicitando a emissão da nota fiscal 
para transportar as mercadorias produzidas e armazená-las neste armazém geral, onde 
foram localizadas pela fiscalização e, em consequência, apreendidas. 

 
Anexa o Termo de Apreensão (folhas 06), DANFE nº 4945 (folhas 

08) e espelhos cadastrais (folhas 05, 05-A, 07 e 09).  
 
Devidamente intimado (folhas 13 a 15), o sujeito passivo comparece 

à 1ª Instância conforme peça defensória de folhas 18 a 25. No mérito alega que não 
haviam mercadorias no caminhão (soja em grãos) pois o fiscal chegou na lavoura, 
encontrou os caminhões vazios aguardando a colheita, solicitou a nota fiscal e, com base 
na inscrição suspensa, emitiu o Termo de Apreensão e obrigou o motorista a assiná-lo. 
Como elemento de prova, anexa cópia do contrato de arrendamento, declarações do 
motorista Erick e dos operadores de máquina João Batista e Evaristo. 

 
Processo convertido em diligência (folhas 40) para que a autoridade 

fiscal se manifeste sobre as argumentações do sujeito passivo. 
 
Autoridade fiscal contradiz as argumentações do sujeito passivo 

mantendo integralmente a acusação fiscal (folhas 41 a 43). 
 
Em decisão singular (folhas 59 a 64), o auto de infração é 

considerado improcedente sob os argumentos de que o sujeito passivo afastou a 
inidoneidade ao corrigir a falha constante no cadastro e que fez com que a inscrição 
estadual fosse reativada. Isto é, apresentou novo contrato de arrendamento. De que a 
atividade do sujeito passivo nunca foi descontinuada. De que não houve prejuízo ao 
erário. 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso (folhas 65 a 67) 

pugnando pela reforma da sentença e a consequente procedência do auto de infração. 
Alega que, no momento da ocorrência do fato gerador, a inscrição estadual estava 
suspensa e, portanto, o documento fiscal é considerado inidôneo conforme inciso III do 
artigo 67. Alega que não deve prosperar a tese de que não houve prejuízo ao erário 
estadual. Alega também que, não obstante não ter sido objeto de fundamentação na 
sentença, não deve prosperar a alegação do sujeito passivo de que não houve circulação 
de mercadoria, pois o Termo de Apreensão e a autoridade fiscal confirmam que houve 
apreensão das mercadorias.  

 
É o Relatório. 

 
VOTO 

 
Não há questões preliminares a serem analisadas. Não obstante, 

verifico que o trabalho fiscal está suficientemente instruído, com Termo de Apreensão das 
mercadorias, notas explicativas e demais documentos.   

 



O que se constata do presente processo, é que o fisco, em 
fiscalização de trânsito, constatou o transporte de soja em grãos acobertado por nota fiscal 
considerada inidônea. 

 
A referida nota fiscal foi considerada inidônea em razão da inscrição 

estadual do remetente (produtor rural José Fábio de Souza) estar suspensa por término do 
contrato de arrendamento. 

 
Fundamenta tal presunção no inciso III do artigo 67 do CTE:   

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por 
contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja 
autorizado a fazê-lo; 

  
Verifico que a apreensão das mercadorias ocorreu no dia 

06/02/2013, conforme Termo de Apreensão de folhas 06. 
 
 Verifico também que a suspensão da inscrição estadual do 

produtor rural José Fábio de Souza ocorreu em 25/01/2013 (folhas 07). Isto é, 11 dias 
antes da apreensão. 

 
Pelo contrato que prorrogou o arrendamento, percebe-se que nunca 

houve descontinuidade da atividade rural do sujeito passivo (folhas 30 as 34). E o sujeito 
passivo, diante da suspensão automática de sua inscrição estadual, por término do 
contrato de arrendamento, providenciou suprir a falha apresentando novo contrato de 
arrendamento, reativando sua inscrição estadual. 

 
Constato também que a operação está suficientemente comprovada, 

com a origem das mercadorias na propriedade do produtor e o destino no armazém geral 
(Chapadão Armazéns Gerais Ltda), conforme DANFE nº 4945 de folhas 08. 

 
Não há incidência de ICMS nessa operação, conforme inciso L do 

artigo 37 do CTE: 
 

Art. 37. O imposto não incide sobre: 
I - operações: 
l) que destinem mercadorias a armazém geral, situado neste Estado, para 
depósito em nome do remetente e o seu retorno ao estabelecimento 
depositante; 

 

Assim, no caso de constatação de inidoneidade documental, a 
autoridade fiscal deve analisar a operação, exigindo imposto e multa se a operação for 
tributada, ou somente multa formal pela falta de documento hábil, no caso de operação 
não tributada. 

Então entendo que o procedimento da autoridade fiscal não foi 
correto ao exigir ICMS e multa da operação, que como relatado acima, está amparado 
pela não incidência. 

 
Além do mais, com a reativação de sua inscrição estadual e diante 

da não incidência da operação, entendo que o sujeito passivo cumpriu as determinações 
do artigo 68 do CTE e afastou a referida presunção de inidoneidade: 
 



Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, 
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo 
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta 
de pagamento, total ou parcial do imposto. 

 
Noutra linha de raciocínio, verifico que o emitente da nota fiscal nº 

4945 (considerada inidônea) não foi o produtor rural, mas o armazém geral. Trata-se de 
nota fiscal de entrada emitida pelo armazém. E verifico que o destinatário (e emitente da 
nota fiscal) estava com cadastro regular na SEFAZ. 

 

 Nesse sentido, não sendo o produtor rural que emitiu a nota 
fiscal, a situação fática não se encaixa em nenhum dos dispositivos de inidoneidade do 
artigo 67 do CTE, nem no inciso citado pelo auditor: III: 
 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por 
contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja 
autorizado a fazê-lo; 

  
Por fim, analisando as informações quanto ao local da apreensão 

das mercadorias, verifico que houve contradição por parte da fiscalização. No referido 
Termo de Apreensão a autoridade fiscal indica o local como sendo na Rodovia GO 408, 
km 17, zona rural, Caiapônia/GO e, nas Notas Explicativas de folhas 04, afirma que as 
mercadorias foram localizadas na sede do armazém geral, situado na rodovia GO 220, km 
41, zona rural, Caiapônia/GO. 

 
Assim, pelo acima exposto, entendo que a presunção de 

inidoneidade fiscal foi afastada pelo sujeito passivo, não devendo a autuação fiscal 
prosperar. 

 
Com base nisso, conheço do recurso da Representação Fazendária, 

nego-lhe provimento, para manter a decisão singular que considerou IMPROCEDENTE o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01445/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Inidoneidade documental. 
Reutilização de documento fiscal que já surtiu os efeitos fiscais. 
Procedência. Não Unânime.  A reutilização de um mesmo 
documento fiscal, de forma a acobertar duas operações de 
circulação de mercadorias distintas, caracteriza a inidoneidade 
documental por ter já surtido os efeitos fiscais (art. 67, IV, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis 
Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Victor Augusto de Faria Morato. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz, Cláudio Henrique de Oliveira, Paulo Henrique Caiado Canedo e 
Edson Abrão da Silva, que votaram, conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Adquiriu do 
produtor ISAC BARBOSA DE REZENDE, CCE 11.063.286-9, 18 vacas gordas para abate 
com tributação normal, no valor comercial de R$ 1.574,68 (um mil quinhentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos), cada, perfazendo um total de R$ 28.344,24 (vinte 
e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), acompanhadas 
por notas fiscais consideradas inidôneas visto que consignavam data de saída para o dia 
seguinte, prática essa realizada com o objetivo de reutilização da NFe 4010, conforme 
DANFE apreendido (anexo). Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, na 
importância de R$ 3.401,31 (três mil, quatrocentos e um reais e trinta e um centavos), 
juntamente com os acréscimos legais, conforme Termo de Apreensão 1100139920-0 
(61500022870 eletrônico) e documentos anexos”. 

 
Citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, IV da Lei nº 11.651/91 

– CTE c/c art. 155, VII e § 3º do Decreto nº4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, XII, “a”, 4, § 9º, I, do CTE c/ 

redação da Lei nº 16.241/08. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03) que traz o valor do ICMS exigido de R$ 
3.401,31 (alíquota de 12%), o valor da operação de R$ 28.344,24, a multa formal pelo 
descumprimento de obrigação tributária acessória de circular com mercadorias com 
documento fiscal idôneo no percentual de 50% do valor da operação R$ 14.172,12 e a 
multa por descumprimento de obrigação tributária principal no percentual de 60% do valor 
do ICMS R$ 2.040,79; extrato da Ordem de Serviço nº 13305 (fls. 04); extrato do Termo de 



Apreensão eletrônico 61500022870 (fls. 05); extrato do Termo de Liberação 1611 (Fls. 
06); original do Termo de Apreensão 1100139920-0 de 28/04/2015 11/00 hs com ciente do 
motorista (fls. 07), de apreensão do DANFE 4010 e das 18 vacas gordas; o DANFE nº 
4010, emitido em 27/04/2015, e com data de saída das mercadorias em 29/04/2015 (Fls. 
08); o extrato Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 09/10) da JBS S/A. 
filial de Cachoeira Alta/GO. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância (fls. 17/32) e impugna o lançamento do crédito tributário, com as seguintes 
alegações: 

 
a) Alega preliminar de nulidade processual por cerceamento do 

direito de defesa, pois a descrição fática da infração constante da 
peça inicial não guarda coerência com a legislação mencionada, 
bem como não se apresenta claro o erro pretensamente praticado 
pelo sujeito passivo; 

 
b) Alega, ainda, a preliminar de nulidade processual por insegurança 

na determinação da infração, pois embora o autuante tenha 
consignado que a nota fiscal 4010 seria inidônea, visto que 
consignava data de saída para o dia seguinte, prática realizada 
com objetivo de reutilização da nf eletrônica, em nenhum 
momento o fiscal conseguiu demonstrar tal fato; 

 
c) No mérito, afirma que a nota fiscal de transporte (CFOP 1949), 

emitida pelo frigorífico, nem sempre reproduz a data efetiva da 
retirada das cabeças de gado objeto da transação entre o 
produtor rural e o frigorífico, sendo que a falha não acarretou 
prejuízo ao erário, especialmente porque a nota fiscal 4010 serviu 
para acobertar operações internas de transferência de gado 
bovino que são amparadas pela isenção do ICMS, conforme art. 
6º, XLIII, do Anexo IX, do RCTE. Alega que o equívoco cometido 
não é motivo suficiente para considerar a nota fiscal inidônea, sob 
o fundamento de que tal documento foi emitido com data errada 
com o objetivo de ser reutilizada, inclusive porque foi escriturada. 
Por fim, assevera que o art. 68 do CTE estabelece que a 
inidoneidade poderá ser afastada quando a irregularidade não 
importar em fatla de pagamento, total ou parcial, do imposto. 
Aduz, ainda, que a multa é confiscatória. 

 
Pede que o processo seja julgado nulo ou improcedente, ou que se 

reduza a multa, protestando pela realização de diligência. 
 
Anexou aos autos extrato do livro Registro de Entradas (fls. 49), em 

que se encontra consignada a nota fiscal 4010, e do DACTE 16150 (Fls. 50), referente a 
prestação de serviço de transporte do gado de que trata a nota fiscal 4010, com data de 
emissão em 30/04/2015, registrado como data de entrada no frigorífico nesta mesma data, 
conforme extrato do livro Registro de Entradas (fls. 51). 

 
Em sentença de fls. 61/63, o julgador singular rejeita as preliminares 

de nulidade processual e, no mérito, julga procedente o auto de infração, destacando-se 
da fundamentação da sentença, o seguinte trecho: 

 



“O referido Conhecimento de Transporte demonstra o liame 
necessário para a comprovação de que a nota fiscal foi utilizada mais de uma vez para o 
transporte dos produtos”. 

 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em segunda instância (fls. 70/85) e recorre da decisão singular 
apresentado os mesmos argumentos já realizados em sede de impugnação em primeira 
instância. 

 
Em julgamento realizado na data de 14/07/2016, a 2ª Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, decidiu pela improcedência do auto de infração (fls. 89). 
 
No acórdão (fls. 90/94), o autor do voto vencedor fundamenta a 

decisão no seguinte aspecto: “A nota fiscal foi emitida em 27/04/2015, cuja validade seria 
até 29/04/2015 e se o termo de apreensão está datado de 28/04/2015, a nota fiscal é sim 
idônea”. 

 
A Fazenda Pública foi intimada para apresentar recurso ex officio ao 

Conselho Superior, e o faz com a peça recursal de fls. 96/98 em que pede a reforma da 
decisão cameral para que se julgue procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo, intimado, comparece ao processo e apresenta 

contradita (fls. 104/110) ao recurso fazendário arguindo a validade do documento fiscal, 
conforme fundamento exposto no acórdão recorrido, bem como aduzindo a 
confiscatoriedade da multa. 

 
V   O   T   O 
  
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa 

formal, mais acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo estar transitando com gado 
bovino, em 28/04/2015, acompanhado por documento fiscal (nota fiscal 4010) em que se 
consta como data da saída da mercadoria o dia 29/04/2015, motivo pelo qual a 
fiscalização considerou inidôneo o documento fiscal, pois permitiria realizar mais de uma 
operação de circulação de gado com a mesma nota fiscal. 

 
O processo está instruído com o termo de apreensão do gado e do 

DANFE 4010, sendo a data do termo de apreensão 28/04/2015. O DANFE apreendido 
consta data de saída da mercadoria 29/04/2015. 

 
Tratava-se de uma presunção de realização de duas viagens com a 

mesma nota fiscal. 
 
Entretanto, o sujeito passivo em sua defesa junta ao processo cópia 

do DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (fls. 50) 
referente a viagem (transporte de gado) realizado com a mesma nota fiscal, conforme ali 
consignado, datado de 30/04/2015. 

 
Ou seja, o que era uma mera presunção da fiscalização concretizou-

se com a participação do próprio impugnante, ficando comprovado o seguinte: 
 
1) Na data de 28/04/2015 o sujeito passivo promoveu a circulação 

de 18 cabeças de gado com a nota fiscal 4010, conforme 
comprova o termo de apreensão (fls. 07); 



 
2) Na data de 30/04/2015 o sujeito passivo promoveu nova 

circulação de gado bovino com a mesma nota fiscal 4010, 
conforme comprova o DACTE de fls. 50. 

 
Nesse sentido, o disposto no art. 67, IV, do CTE, a seguir transcrito: 

 

“Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 

que: 

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

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado;” 

   
Ou seja, quando o documento fiscal é utilizado 2 vezes para 

circulação de mercadorias, o mesmo em relação a uma das operações já surtiu os 
respectivos efeitos fiscais, motivo pelo qual, em relação à outra operação, é totalmente 
inidôneo. 

 
Assim, correto o trabalho do fisco. 
 
Ressalto que não se trata aqui de prazo de validade de documento 

fiscal. Não é isso que é o objeto da autuação. Mas a reutilização de documento fiscal. 
 
Quanto ao alegado caráter confiscatório da penalidade, tal fato, a 

despeito de ser vedada a manifestação e decisão do julgamento administrativo a respeito 
do tema, pois se trata de questão constitucional, de competência do Poder Judiciário, 
esclareço que o recente § 11 do art. 71 do CTE limita a penalidade ao valor do imposto 
exigido, o que está consoante decisões do STF sobre a matéria (penalidade até 100% do 
valor do principal). 

 
Posto isso, voto contando com a maioria de votos de meus pares no 

sentido de conhecer do recurso fazendário, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e julgar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01720/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Inidoneidade documental. 
Procedência. Não Unânime. A nota fiscal é considerada inidônea 
quando conste destinatário que não o que se refere realmente a 
operaçao, com sujeição ao pagamento do ICMS, multa, mais 
acréscimos legais. 
 
A) PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Unânime. A existência no Anexo Estruturado 
- Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado do dispositivo 
legal que fundamenta a solidariedade, afasta a alegação de 
nulidade por suposta ausência de tipificação legal da 
solidariedade. 
 
B) PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa. Alegada omissão na sentença. Rejeitada. Unânime. A 
existência de sentença que ainda que de forma concisa 
fundamente a decisão de forma a contemplar o mérito da 
contestação, afasta a existência de nulidade por cerceamento ao 
direito de defesa. 
 
C) SOLIDARIEDADE. Remetente. Reincluído na lide. 
Transportador. Mantido na lide. Nâo unânime. Devem integrar a 
relação processual na condição de solidários o remetente e o 
transportador, o primeiro porque destine, e o segundo porque 
efetive a entrega, de mercadoria em local distinto daquele que 
consta do documento fiscal, permitindo a sonegação de ICMS. 
 
D) SOLIDARIEDADE. Contabilista. Mantido na lide. Não unânime. 
O contabilista que com dolo realiza o procedimento cadastral de 
empresa inexistente, com o fito de permitir a evasão de ICMS do 
erário, deve responder pelo crédito tributário. 
 
E) ICMS. Obrigação principal. Inidoneidade documental. Fraude 
estruturada. PROCEDÊNCIA. Não unânime. É procedente a 
autuação fiscal que constata fraude estruturada consistente na 
inscrição estadual de empresa inexistente, para o qual se emita 
documento fiscal considerado inidôneo, sendo as mercadorias 
entregue em estabelecimento distinto, com o fito de sonegar 
ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo solidário: Carlos César Fileti, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de 
Carvalho e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
SOLIDÁRIA:  TRANSOLIVEIRA. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com 
o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva. Por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão do solidário, MALHAS 
CADORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, da lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e David Fernandes de Carvalho, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário, CARLOS CÉSAR FILETI da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, David 
Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro Luis Antônio da 
Silva Costa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou pela improcedência do lançamento. OBS: O Advogado da empresa 
TRANSOLIVEIRA, Dr. Thiago Pereira Seara, em sua sustentação oral retirou as 
preliminares de nulidade dos autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Remeteu 
mercadorias no valor comercial de R$ 41.884,34 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e trinta e quatro centavos), acompanhado pelas notas fiscais, conforme 
relação anexa, destinados a estabelecimento inexistente, constituída com vício de 
falsificação de documentos e declaração, mercadorias recebidas por outrem (vide 
documentos anexos), caracterizadas como fraude e os documentos fiscais considerados 
inidôneos. Em consequência, deverá pagar o ICMS devido, mais as cominações legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 64, 66 e 67 da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, XII, “a”, 4, § 9º, I, do CTE c/ 

redação da Lei 16.241/08. 
 
Nomeados solidários CARLOS CÉZAR FILETI, com fundamento no 

art. 45, XII-A, do CTE, por ter concorrido para a prática da infração na qualidade do 
contabilista que teria constituído a empresa de forma irregular; e, JOSÉ OSVALDO DE 
OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA, com fundamento no art. 45, I, “b”, do CTE, por ter concorrido 
para a prática da infração por ser a transportadora que entregou as mercadorias a pessoa 
ou local diversos do indicado nos documentos fiscais. 

 



Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), em que constam: o período de ocorrência do 
fato gerador que é de 25/08/2010 a 17/11/2010, o valor do ICMS calculado à alíquota de 
17% (R$ 7.120,34), a multa formal por descumprimento de obrigação tributária acessória 
por ter circulado com notas fiscais inidôneas (por conter declaração falta quanto ao 
destinatário da mercadoria), no percentual de 50% do valor da operação (R$ 20.942,17), e 
a multa sobre o valor do imposto por descumprimento de obrigação tributária acessória no 
percentual de 60% (R$ 4.272,20); o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência (fls. 04) em que se explica que a empresa destinatária nos documentos fiscais 
é REGINALDO GOMES RIBEIRO (CNPJ 11.571.591/0001-73), que nunca teria existido 
no endereço declarado no cadastro da SEFAZ/GO, conforme informação da Prefeitura; o 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06); a planilha 
(fls. 07) que identifica as notas fiscais eletrônicas de remessa das mercadorias, sendo 4 
de nºs 6587, 6919, 7369 e 8405, emitidas pela autuada com destino a Reginaldo Gomes 
Ribeiro, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, respectivamente; 
e, as cópias dos DANFEs (fls. 08/11) das notas fiscais eletrônicas citadas. 

 
Intimados para pagar ou apresentar impugnação, os sujeitos 

passivos autuado e solidários comparecem em primeira instância e contestam o auto de 
infração com as seguintes alegações: 

 
a) Pelo sujeito passivo autuado Malhas Cadore Ind Comércio Ltda. 

(fls. 52/66): aduz nulidade processual por falta de ordem de serviço; no mérito, assevera 
que vendeu mercadorias as quais foram entregues por empresa transportadora para a 
pessoa jurídica Reginaldo Gomes Ribeiro; alega que, se houve entrega a pessoa diversa, 
tal fato deve ser imputado ao transportador; que os documentos fiscais são idôneos 
porque foram devidamente escriturados nos livros legais e confeccionados na forma da lei; 
afirma que a multa tem caráter confiscatório. Pede a improcedência do auto de infração. 
Anexa aos autos: cópia de CTRC com recibo aposto (fls. 82) e extrato Sintegra (fls. 83) de 
Informações Cadastrais do destinatário Reginaldo Gomes Ribeiro em que consta a sua 
suspensão cadastral em 15/03/2011; 

 
b) Pelo solidário José Osvaldo de Oliveira – Transoliveira (fls. 

27/46): que o destinatário das mercadorias Reginaldo Gomes Ribeiro estava com o 
cadastro regular à época da realização do transporte; que as mercadorias foram entregues 
no endereço do destinatário, conforme informado nos documentos fiscais; que não há 
prova nos autos de que a empresa destinatária não tinha sua sede no endereço informado 
nas notas fiscais; que o art. 71 do CTE foi declarado inconstitucional pelo STF; que a 
multa apropriada se houvesse a infração seria a do art. 71, VII, “j”, do CTE (pela prestação 
ou utilização de serviços de transporte ou de comunicação, acobertada por documentação 
fiscal inidônea). Pede a improcedência da autuação fiscal. Anexa aos autos: extrato 
Sintegra (fls. 49) de Reginaldo Gomes Ribeiro;  

 
c) Pelo solidário Carlos Cézar Fileti (fls. 91/100): que nunca 

prestou serviços contábeis a Malhas Cadore Ind e Comércio Ltda., bem como desconhece 
a empresa Reginaldo Gomes Ribeiro; aduz nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração, porquanto a fiscalização não trouxe no item “dispositivo legal 
infringido” a fundamentação legal que embasa a inclusão do impugnante como sujeito 
passivo solidário; que conforme art. 45, XII-A, § 2º, do CTE, o contabilista somente pode 
ser responsabilizado em caso de dolo ou fraude apurada em devido processo legal, não 
ficando comprovado o dolo ou fraude por parte do impugnante; que, na verdade, foi vítima 
de estelionatários que utilizaram de seu nome e inscrição no CRC para praticar atos 
ilícitos; que o próprio fisco homologou a inscrição estadual da empresa destinatária, 



inclusive com vistoria no local da empresa. Pede sua exclusão da lide ou que se julgue 
nulo por insegurança na determinação da infração este processo. Junta extrato do 
Cadastro do Contribuinte destinatário (fls. 104/106). 

 
Em sentença de fls. 107/109, o julgador singular julga procedente 

o auto de infração, e exclui da lide o autuado Malhas Cadore Ind. Comércio Ltda. 
 
A Fazenda Pública recorre à Câmara Julgadora (fls. 110/111) 

pedindo a reversão da decisão de primeira instância quanto à exclusão do autuado, vez 
que o mesmo foi responsável pela entrega das mercadorias, ou seja, o contratante do 
transporte destas até o estabelecimento do real comprador, provando desta maneira que a 
empresa remetente tinha ciência do endereço do real destinatário goiano. 

 
Intimados para apresentar contradita e recurso voluntário à 

instância cameral, todos os sujeitos passivos compareceram ao processo, e se 
manifestaram, com o seguinte conteúdo, resumidamente: 

 
a’) pelo sujeito passivo solidário CARLOS CEZAR FILETI (fls. 

122/134): Pelo solidário Carlos Cézar Fileti (fls. 91/100): que nunca prestou serviços 
contábeis a Malhas Cadore Ind e Comércio Ltda., bem como desconhece a empresa 
Reginaldo Gomes Ribeiro; aduz nulidade processual por INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, porquanto a fiscalização não trouxe no item “dispositivo 
legal infringido” a fundamentação legal que embasa a inclusão do impugnante como 
sujeito passivo solidário; que conforme art. 45, XII-A, § 2º, do CTE, o contabilista somente 
pode ser responsabilizado em caso de dolo ou fraude apurada em devido processo legal, 
não ficando comprovado o dolo ou fraude por parte do impugnante; que, na verdade, foi 
vítima de estelionatários que utilizaram de seu nome e inscrição no CRC para praticar atos 
ilícitos; que o próprio fisco homologou a inscrição estadual da empresa destinatária, 
inclusive com vistoria no local da empresa.  

 
Além desses argumentos já aduzidos na instância singular, 

acrescenta que ocorreu CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, tendo em vista que 
a sentença singular “omite em seu teor todo o mérito da impugnação, e em nenhuma de 
suas linhas aprecia qualquer dos argumentos”. 

  
Pede primeiramente que se tornem os autos à JULP para que se 

aprecie por completo o mérito da impugnação apresentada e fundamente a sentença, sob 
pena do cerceamento ao direito de defesa; Pede sua exclusão da lide ou que se julgue 
nulo por insegurança na determinação da infração este processo. 

 
Junta ao processo cópia do seu Requerimento dirigido à DRF de 

Goiânia para ter acesso ao Dossiê dos documentos de abertura da empresa REGINALDO 
GOMES RIBEIRO, e do Despacho da DRF Goiânia indeferindo esse pedido, pois o 
“requerente não é sócio e nem contabilista da referida empresa” (fls. 135/136). 

 
b’) pelo sujeito passivo solidário JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES (fls. 138/173): alega nulidades por CERCEAMENTO 
DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, por 
vício de motivação, uma vez que a autuação “carece de elementos capazes e suficientes 
para precisar a real motivação da constituição do presente auto de infração”, “tendo em 
vista que não infringiu nenhum dos dispositivos apontados pela autoridade fiscal”; aduz 
nulidade por CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, relativamente à SENTENÇA, 
pois “o julgador singular não se manifestou sobre todas as questões suscitadas pela 



Recorrente”, restando “descumprido o princípio da motivação dos atos decisórios”; que o 
destinatário das mercadorias Reginaldo Gomes Ribeiro estava com o cadastro regular à 
época da realização do transporte; que as mercadorias foram entregues no endereço do 
destinatário, conforme informado nos documentos fiscais; que não há prova nos autos de 
que a empresa destinatária não tinha sua sede no endereço informado nas notas fiscais; 
que a única prova juntada pelo fisco se trata de certidão da Secretaria de Finanças da 
Prefeitura de Goiânia dando conta que a empresa destinatária não possuía ALVARÁ DE 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 3 anos após a ocorrência dos fatos discutidos no 
presente processo; que há BITRIBUTAÇÃO, pois o ICMS já foi pago ao Estado de Santa 
Catarina;   que o art. 71 do CTE foi declarado inconstitucional pelo STF, sendo a multa 
confiscatória;  que a multa apropriada se houvesse a infração seria a do art. 71, VII, “j”, do 
CTE (pela prestação ou utilização de serviços de transporte ou de comunicação, 
acobertada por documentação fiscal inidônea); que a recorrente agiu de BOA FÉ; que não 
ficou comprovado o INTERESSE COMUM previsto no art. 124, I, do CTN; que a  
CORREÇÃO MONETÁRIA não se justifica  na presente situação, pois fere o princípio da 
razoabilidade; Pede a improcedência da autuação fiscal. 

 
c’) pelo sujeito passivo autuado MALHAS CADORE IND E COM 

LTDA (contradita)(fls. 178/180): que o recurso fazendário não merece prosperar, pois não 
apresentou fato novo que pudesse alterar quaisquer termos da r. sentença, se dando 
apenas por dever de ofício do representante Fazendário. 

 
NOVO COMPARECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA 

AOS AUTOS (fls. 188/193): O Representante Fazendário Fernando Finotti comparece aos 
autos, depois do Recurso Ex Officio face à exclusão do autuado da lide pelo julgador 
singular, e apresenta manifestação em que aduz o seguinte: 

 
- que a prova anexada ao feito pelo autuante, qual seja, declaração 

da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Goiânia de que “nunca expedira 
Alvarás de Localização e Funcionamento para a empresa Reginaldo Gomes Ribeiro” é 
considerada “prova refutável pela defesa”; 

 
- que traz aos autos as seguintes provas documentais: a) Relatório 

Circunstanciado de Diligência junto ao endereço dos destinatários dos documentos fiscais 
objeto dos autos, sito à Rua VC-09, Qd. 12, Lt. 14, Conjunto Vera Cruz, Goiânia/GO; b) 
Termo de Declaração de Paulo Vaz, proprietário residente do imóvel residencial, 
consignado como endereço da empresa à época dos fatos geradores, de que naquele 
local nunca foi explorado qualquer tipo de atividade comercial de tecido ou outros objetos 
de mercancia; c) Termo de Declaração de Murilo Francisco de Lima, proprietário atual do 
imóvel e vizinho de muro do imóvel à época dos fatos geradores do lançamento de ofício 
do crédito tributário, confirmando as declarações de Paulo Vaz. 

 
Assim, conclui, o transportador deve responder solidariamente à vista 

do disposto no art. 45, I, “b”, do CTE. 
 
Em seguida, JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA 

TRANSPORTES EIRELI comparece espontaneamente ao processo (fls. 196/204) e 
contesta o trabalho do Representante Fazendário, aduzindo que as provas foram obtidas 
de forma unilateral, sem fé pública, sem obedecer aos princípios do contraditório e ampla 
defesa; que a declaração foi prestada quase 7 anos depois da ocorrência dos fatos 
geradores, e sem reconhecimento de assinatura em cartório ou identidade dos declarantes 
que possa permitir a conferência da assinatura; que os declarantes não apresentaram 
comprovantes de residência ou matrícula atualizada do oficial de Registro de Imóveis para 



demonstrar que era de fato o proprietário em 2010 e 2011. Por fim, conclui o solidário 
recorrente, “diante da regularidade cadastral da empresa destinatária, ou seja, ela existia, 
presume-se que quem recebia as mercadorias era o seu funcionário, quer dizer, nunca foi 
entregue para pessoa diversa, e se foi, a transportadora não tinha como ter 
conhecimento”. 

 
Indo os autos a julgamento na 1ª CJUL, esta converteu em diligência 

(fls. 207/208) para que o sujeito passivo autuado MALHAS CADORE anexasse aos autos 
os comprovantes do recebimento das vendas efetuadas (comprovantes de depósito, TED, 
contabilização dos recebimentos e outros documentos que entender interessantes) bem 
como outras informações, especialmente, se foi passada para a transportadora a 
identificação de quem teria a autorização para o recebimento das mercadorias, além da 
informação do endereço. 

 
Intimados a empresa TRANSOLIVEIRA juntamente com o sujeito 

passivo solidário CARLOS CEZAR FILETI, (fls. 209/210), estes não compareceram ao 
processo. 

 
Novamente em julgamento, desta feita na 3ª CJUL, o processo saiu 

em Resolução (fls. 212/213) para que se intimasse a empresa MALHAS CADORE. 
 
Intimada, esta não compareceu ao feito (fls. 214/218), sendo os 

autos encaminhados para julgamento (fls. 219). 
 
É o relatório, em apertada síntese. 
 
 
V    O     T     O 
 
 
Trata-se de acusação fiscal de existência de “fraude estruturada”, 

perpetrada por todos os sujeitos passivos consistente em: 1º abertura formal de empresa 
no Cadastro Estadual de Goiás, porém, sem nunca existir na realidade no endereço 
declarado; 2º venda de mercadoria pela remetente formalmente para a empresa aberta no 
Cadastro Estadual, mas destinada realmente a um outro destinatário; 3º entrega da 
mercadoria pelo transportador a este outro destinatário, embora no CTRC e na Nota Fiscal 
de venda constem o endereço de entrega daquela empresa inexistente. 

 
 Em consequência, as notas fiscais foram consideradas INIDÔNEAS, 

exigindo-se o pagamento de ICMS, multa formal, mais acréscimos legais, de todos os 
sujeitos passivos, autuado e solidários. 

 
Os autos encontram-se instruídos pela Fiscalização, com cópias dos 

DANFEs das NFe emitidas por MALHAS CADORE IND COM LTDA. (fls. 07/11), além de 
Nota Explicativa elaborada pelo autuante (fls. 04). Também, instruem a acusação fiscal, os 
documentos anexados pelo Representante Fazendário Fernando Finotti às fls. 188/193, 
quais sejam: as seguintes provas documentais: a) Relatório Circunstanciado de Diligência 
junto ao endereço dos destinatários dos documentos fiscais objeto dos autos, sito à Rua 
VC-09, Qd. 12, Lt. 14, Conjunto Vera Cruz, Goiânia/GO; b) Termo de Declaração de Paulo 
Vaz, proprietário residente do imóvel residencial, consignado como endereço da empresa 
à época dos fatos geradores, de que naquele local nunca foi explorado qualquer tipo de 
atividade comercial de tecido ou outros objetos de mercancia; c) Termo de Declaração de 
Murilo Francisco de Lima, proprietário atual do imóvel e vizinho de muro do imóvel à época 



dos fatos geradores do lançamento de ofício do crédito tributário, confirmando as 
declarações de Paulo Vaz. 

 
Considerando que o solidário TRANSOLIVEIRA, por meio de seu 

advogado, em sustentação oral, retirou as preliminares de nulidades processuais alegadas 
em petição escrita, passo a decidir sobre as alegações de nulidades processuais aduzidas 
pelo solidário CARLOS CEZAR FILETI: 

 
Quanto à alegada nulidade processual por INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, porque a fiscalização não teria informado no item 
“dispositivo legal infringido” a fundamentação legal que embasa a inclusão do impugnante 
como sujeito passivo solidário. Não prospera a alegação do recorrente, vez que no Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05), que faz parte do auto 
de infração, afirma-se que o mesmo concorreu para a prática da infração por ser o 
contabilista que constituiu a empresa de forma irregular (fraudulentamente, conforme 
Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência – fls. 04), especificando-se a 
fundamentação legal como sendo o art. 45, XII-A, da Lei nº 11.651/91 – CTE. Outrossim, o 
próprio recorrente demonstra saber dessa fundamentação legal, ao afirmar, em seu 
recurso voluntário que, “conforme art. 45, XII-A, § 2º, do CTE, o contabilista somente pode 
ser responsabilizado em caso de dolo ou fraude apurada em devido processo legal”. 

 
Assim, rejeito a alegação de nulidade processual em apreço. 
 
Quanto à alegação de nulidade processual por CERCEAMENTO AO 

DIREITO DE DEFESA, sob o fundamento de que a sentença singular “omite em seu teor 
todo o mérito da impugnação, e em nenhuma de suas linhas aprecia qualquer dos 
argumentos”. Também, não prospera a alegação. O julgador singular, anexou ao processo 
o extrato de Cadastro de Reginaldo Gomes Ribeiro (fls. 104), que aponta o recorrente 
como o contabilista que promoveu a inscrição na Secretaria da Fazenda deste, em 
19/02/2010. O julgador singular, ainda acrescentou, que o recorrente não tomou nenhuma 
providência para esclarecer o ocorrido, já que alega que foi vítima. Assim, o julgador 
singular assevera: “o contabilista não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, 
ou seja, de que tenha procurado o poder policial ou o judiciário para relatar tal fato”. Sem 
dúvida que assiste razão ao julgador singular, uma vez que o contabilista se não deve 
nada, sendo ele mesmo vítima de fraude, e considerando a existência de inúmeras 
inscrições estaduais na mesma situação do Reginaldo Gomes Ribeiro, que consta Carlos 
Cezar Fileti como o responsável pela inscrição estadual, este deveria tomar providência 
enérgica no sentido de esclarecer os fatos, procurando a Polícia Judiciária, o Ministério 
Público, o Poder Judiciário, para exigir apuração dos fatos. Entretanto, o recorrente queda-
se inerte. 

 
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, motivo 

pelo qual rejeito tal preliminar. 
 
NO MÉRITO, as partes, todas elas, insistem na não ocorrência da 

fraude estruturada, sob diversos argumentos, todos eles sem fundamentação, uma vez 
que as provas da infração são robustas e demonstram a irregularidade fiscal-tributária. 

 
Com efeito, as notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo principal, 

Malhas Cadore Ind. Comércio Ltda., tem como destinatária a empresa Reginaldo Gomes 
Ribeiro, no endereço que consta do cadastro de contribuintes do estado de Goiás. O 
sujeito passivo principal, sob o argumento de que as informações do SINTEGRA 
constavam essa empresa regular no CCE/GO naquele endereço, assim como a 



transportadora Transoliveira, que também assevera que entregou a mercadoria nesse 
endereço. 

 
Por outro lado, as provas juntadas ao processo pelo Representante 

da Fazenda Pública, Fernando Finotti, deixam evidente que no endereço do cadastro 
nunca funcionou qualquer empresa, muito menos Reginaldo Gomes Ribeiro, tal como 
declararam o proprietário do imóvel à época da ocorrência dos fatos geradores, e seu 
vizinho, agora também proprietário da mesma casa residencial. Para este julgador, não há 
margem para dúvidas: naquele endereço nunca funcionou a empresa constituída 
fraudulentamente, sendo as mercadorias remetidas e entregues a endereço diverso, com 
conhecimento do remetente e da transportadora. 

 
O mérito, portanto, se resume, basicamente, ao exposto acima: 

constituição fraudulenta de empresa, e conhecimento por parte do vendedor e do 
transportador de que as mercadorias seriam entregues em endereço distinto, logo, outro 
estabelecimento, motivo pelo qual as notas fiscais foram consideradas inidôneas pelo 
Fisco, de forma correta. 

 
Em relação à alegada BITRIBUTAÇÃO, a mesma não ocorre, na 

medida em que o auto de infração exige o ICMS da comercialização da mercadoria em 
território goiano, sem crédito, na medida em que as notas fiscais são inidôneas. Não há 
que se falar em multa confiscatória ou inconstitucional, na medida em que, com o advento 
do § 11, do art. 71 do CTE, esta ficou limitada ao valor do ICMS exigido. Não existiu boa fé 
da recorrente Transoliveira, à vista do que já foi exposto neste acórdão, mas sim o 
interesse comum no cometimento da fraude. A correção monetária tem previsão no CTE e 
disciplinada no RCTE, não se podendo falar em ilegalidade. 

 
Por fim, reconheço que os solidários devem ser mantidos na lide, 

tanto o autuado Malhas Cadore, quanto a Transoliveira, solidária, quanto o contabilista 
Carlos Cezar Fileti, uma vez os motivos expostos. 

 
Quanto ao contabilista, insta esclarecer que em 07/04/2009 a 

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás migrou do sistema de formulários impressos 
para a plataforma WEB Oracle, no endereço eletrônico www.cce.go.gov.br, onde se 
processam as informações relativas ao cadastro de contribuintes do Estado, inclusive 
quanto ao cadastro do contabilista, que exige firma reconhecida, e CPF constante do 
banco de dados informados pelo Conselho Regional de Contabilidade. Após, isso, o 
contabilista cadastra uma “SENHA” que é utilizada para cadastrar contribuintes do Estado. 

 
Assim, o dolo e a fraude do contabilista decorrem do uso indevido de 

sua senha, para cadastrar empresas inexistentes, com o fito de permitir a evasão de 
tributos do erário estadual. 

 
Nesse sentido, Carlos Cezar Fileti responde com fundamento no art. 

45, XII-A, do CTE, por ter concorrido para a prática da infração. 
 

Posto isso, voto pela rejeição das preliminares de nulidade processual por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração; igualmente, voto no sentido 
de rejeitar a exclusão das solidárias Transoliveira e do contabilista Carlos Cezar Fileti, 
bem como voto para reincluir na lide a autuada principal Malhas Cadore Ind. E Comércio 
Ltda. Quanto ao mérito, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários, negar-lhes 
provimento, para confirmar a decisão singular e julgar procedente o auto de infração. 

http://www.cce.go.gov.br/


 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01796/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhada de documento fiscal considerado inidôneo pela 
fiscalização. Improcedência. 
 
Havendo perda do objeto da autuação revelada pela doação da 
mercadoria autuada feita pelo IBAMA à Prefeitura do Munícipio 
de Bela Vista de Goiás, declara-se improcedente a respectiva 
exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE, transportava mercadorias acompanhadas pela nota 
fiscal eletrônica nº 597, considerada inidônea pela fiscalização, sendo-lhe imputada a 
exigência de ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificadas como solidário as pessoas jurídicas DEPÓSITO DE 

MADEIRAS INTERNACIONAL LTDA ME e EMÍLIA NAIR APARECIDA PINTO FERREIRA 
DE ANDRADE ME, nos termos do art. 45, inc. I, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100149333-8 (fls. 7), cópia do DANFE da nota fiscal eletrônica 
nº 597 (fls. 8), boletim de ocorrência policial e termo circunstanciado de ocorrência 
emitidos pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 9 a 13), dentre outros documentos.  

 
Regularmente intimados, o sujeito passivo e os solidários não 

comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 31). 
 
Revéis, o sujeito passivo e a solidária EMÍLIA NAIR APARECIDA 

PINTO FERREIRA DE ANDRADE ME comparecem ao processo apresentando 
impugnação em Segunda Instância em peças separadas (fls. 45 a 46 e 71 a 72, 
respectivamente), o solidário DEPÓSITO DE MADEIRAS INTERNACIONAL LTDA ME não 
comparece ao processo, tendo sido lavrado em seu desfavor o Termo de Perempção de 
fls. 43. 

 
O sujeito passivo, RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE, pede a 

improcedência do lançamento, alegando ser mero motorista do veículo de transporte de 
carga.  



 
Anota que a mercadoria estava em trânsito, vindo do Pará com 

destino à cidade de Moema (MG), tendo sido autuada pelo IBAMA. 
 
Aduz que a Polícia Rodoviária Federal, também órgão fiscalizador, 

conforme relatório, a madeira estava acobertada por notas fiscais, sem os devidos 
recolhimentos na AGENFA de origem. 

 
Junta documentos (fls. 49 a 70). 
 
A solidária EMÍLIA NAIR APARECIDA PINTO FERREIRA DE 

ANDRADE ME pede a improcedência do lançamento, reiterando as alegações formuladas 
pelo sujeito passivo. Acrescenta que não ocorreu o fato gerador do tributo exigido e que o 
Fisco goiano não tem competência para formulara a exigência fiscal, pois a mercadoria 
transitava em rodovia federal, vinda do Estado do Pará com destino à cidade de Moema 
(MG). 

 
Junta documentos (fls. 80 a 86). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 129/2017 (fls. 87 a 88), encaminha o processo a Secretária Geral – 
SEGE, para que envie a presente resolução e documentos anexos às folhas 80 a 86 ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a fim 
de que este preste informações acerca da destinação dada a mercadoria apreendida, e se 
for o caso, se foi expedida guia florestal para o transporte desta, além de fornecer outros 
elementos que julgar relevantes para elucidação da lide. 

 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, cumprindo a Resolução n° 129/2017, em Ofício n° 
121/2018/SUPES-GO-IBAMA (fls. 94), informa que a mercadoria apreendida foi doada à 
Prefeitura do Munícipio de Bela Vista de Goiás, conforme Termo de Doação n° 22234/E 
(fls. 95). 

 
É o relatório. 
 
 

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

RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE, transportava mercadorias acompanhadas pela nota 
fiscal eletrônica nº 597, considerada inidônea pela fiscalização, sendo-lhe imputada a 
exigência de ICMS, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Na imposição da exigência fiscal, o agente do Fisco considerou 

infringidos os arts. 66 e 67, IV, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 
[...] 



IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado; 
[...] 

 
Instado a prestar informações acerca da destinação dada a 

mercadoria apreendida, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, por meio do Ofício n° 121/2018/SUPES-GO-IBAMA (fls. 94), 
informou que a mercadoria apreendida foi doada à Prefeitura do Munícipio de Bela Vista 
de Goiás, conforme Termo de Doação n° 22234/E (fls. 95). 

 
Tendo a mercadoria autuada sido doada pelo IBAMA à Prefeitura do 

Munícipio de Bela Vista de Goiás, indica que não há fato gerador do ICMS, ocorrida 
efetivamente perda do objeto da autuação, motivando a conclusão de improcedência do 
presente lançamento fiscal. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de outubro de 2018. 
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Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01803/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica.  
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Erro na 
identificação do sujeito passivo. Insegurança na determinação 
da infração. Cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Preliminar de nulidade da sentença singular. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão dos solidários da lide: Alexandre Mota 
Representações LTDA e Johnathan Eduardo de Oliveira 
Cavallini. Rejeitada. Exclusão de contabilista da lide. Eleição 
errônea. ICMS. Obrigação principal. Remessa de mercadorias, 
acobertadas por notas fiscais, a estabelecimento comercial 
inexistente. Falsificação de documentos. Ação fiscal 
caracterizada. Procedência. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do Código de 
Processo Civil, contendo, inclusive, a análise de todos os itens 
questionados pelo sujeito passivo; 
 
3. Estando demonstrado nos autos que os nomeados solidários 
colaboraram para que ocorresse a omissão fiscal, estes devem 
permanecer no polo passivo da lide; 
 
4. Deve ser excluído da lide o solidário, quando estiver 
demonstrado nos autos que este não tinha interesse comum na 
situação motivadora do fato gerador em destaque; 
 
5. Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática, que 
julgou procedente o lançamento, quando estiver demonstrado 
nos autos a ilicitude fiscal praticada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo LUNELLI INDÚSTRIA 
TÊXTIL LTDA e pelo solidário ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada principal, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada principal e pelos solidários ALEXANDRE 
MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI, 



por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada principal e pelos 
solidários ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO 
DE OLIVEIRA CAVALLINI, este último pleiteando a nulidade da sentença. Por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários ALEXANDRE MOTA 
REPRESENTAÇÕES LTDA e JOHNATHAN EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI da 
lide, arguida por eles próprios. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do 
solidário CARLOS CÉZAR FILETI da lide, arguida pelo Conselheiro Valdir Mendonça 
Alves. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Gerluce Castanheira Silva Pádua. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
remeteu mercadorias no valor comercial de R$ 107.476,11, acompanhados das notas 
fiscais, conforme relação anexa, à estabelecimento inexistente, constituído com vício de 
falsificação de documentos e declaração, mercadorias recebidas por outrem 
caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante 
nos documentos fiscais, sendo assim, as operações são claramente caracterizadas como 
fraude e dos documentos fiscais considerados inidôneos. Em consequência, deverá pagar 
o imposto devido mais as cominações legais.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64, 
66 e 67, inciso I, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso XII, alínea “a”, item 4, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: MIRA OTM 
TRANSPORTES LTDA, ALEXANDRE MOTA REPRESENTAÇÕES LTDA, JOHNATHAN 
EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALLINI e CARLOS CEZAR FILETI. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e os 
responsáveis solidários, em peças apartadas, apresentam suas impugnações às fls. 
106/123, 132/141, 167/187 e 304/312. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 333 converteu o 

julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que o 
seu titular determine a juntada dos comprovantes de que o contabilista nomeado solidário 
teria efetivamente requerido e concluído o procedimento de inscrição estadual da empresa 
Vicente Antônio da Silva Têxtil. 

Novo Despacho de fls. 333 determinou o encaminhamento dos autos 
à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seja juntado ao processo os 
comprovantes de que o contabilista nomeado solidário nestes teria efetivamente requerido 
e concluído o procedimento de inscrição estadual da empresa Vicente Antônio da Silva 
Têxtil. 



Em atendimento à solicitação supra, foram colacionados aos autos 
as cópias do Espelho da solicitação de cadastro pessoa jurídica e do Espelho da 
solicitação de exclusão de contador pessoa jurídica assinado pelo contador Carlos Cezar 
Fileti.  

Em seguida, a empresa Mira OTM Transportes LTDA comparece ao 
processo requerendo a sua exclusão da lide, alegando, para tanto, que as mercadorias 
comercializadas para a empresa Vicente Antônio da Silva Têxtil foram retiradas por 
pessoas autorizadas pela referida empresa adquirida em estabelecimento localizado em 
Goiânia. Destaca, ainda, que ajuizou ação em face da Fazenda Pública de forma a 
receber do Poder Judiciário o mesmo reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça 
quanto à não responsabilização solidário por débito fiscal, visto que não possui nenhum 
interesse na comercialização. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso.  

Posteriormente, o sujeito passivo principal apresenta manifestação 
às fls. 374/376, alegando que o seu cliente destinatário Vicente Antônio da Silva Têxtil 
efetuou os pagamentos de suas dívidas decorrentes das compras realizadas junto à 
empresa, com cheques de terceiros, conforme planilha em anexo. Ressalta, ainda, que 
esta prática de pagamento com cheques é muito usual no presente ramo de negócios, 
sendo que não possui qualquer vedação ou impedimento para tal, pois também representa 
quitação de pagamento. Requer, a improcedência do presente auto de infração.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 401/406, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

A empresa Lunelli Indústria Têxtil Ltda interpõe Recurso Voluntário 
às fls. 438/460, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
incompetência funcional da autoridade fiscal, pois o AFRE II não tem competência 
funcional para constituir o presente crédito tributário em empresa de grande porte. 
Colaciona julgado que entende aplicável ao caso. Alega, também, insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que em 
nenhum momento a autoridade fiscal fundamentou o porquê está sendo exigido o imposto 
em comento. Destaca, também, que os termos descritos no auto de infração não traduzem 
a realidade da possível exigência. E, por último, argui erro na identificação do sujeito 
passivo, pois no caso em apreço em nenhum momento ficou claro o motivo pelo qual a 
empresa deu causa a infração descrita na peça inicial. Quanto ao mérito, afirma que 
conforme comprovante de inscrição e situação cadastral extraído do site da Receita 
Federal e comprovante de consulta ao cadastro atualizado do SINTEGRA, à época das 
operações, a situação cadastral do destinatário estava ativa e habilitado perante a Receita 
Estadual de Goiás. Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido 
caráter confiscatório. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de 
infração.  

Da mesma forma, a empresa Alexandre Mota Representações Ltda 
comparece ao processo reiterando os argumentos expostos anteriormente.  

Os solidários Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini Ltda e 
Johnathan Eduardo de Oliveira interpõem Recurso Voluntário às fls. 478/495, arguindo 
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Colaciona 
julgados que entende aplicáveis ao caso. Alega, também, ilegitimidade passiva, pois no 
caso em comento, tampouco a pessoa física quanto a pessoa jurídica tiveram qualquer 
envolvimento com os fatos narrados na exordial, momento em que por total presunção e 
arbitrariedade lhe foram imputadas infrações pelas quais não praticaram quaisquer atos, 
intervenções ou omissões que ensejassem a falta de recolhimento do imposto. Alegam, 



também, insegurança na determinação da infração, pois não existem nos autos provas 
suficientes para comprovar de efetiva o ilícito fiscal denunciado na peça inicial. No mérito, 
afirma que existem nos autos nenhum elemento probatório suficiente para comprovar o 
envolvimento dos mesmos na infração denunciada na inicial, pois não constam nas notas 
fiscais a comprovação da realização da entrega das mercadorias em local diverso, 
tampouco se tem certeza que os valores constantes nelas são oriundos de operações 
realizadas por estes. Pedem, ao final, a improcedência do presente auto de infração.  

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
498/499, converteu o julgamento em diligência a fim de que o remetente das mercadorias 
possa melhor detalhar como se deu o recebimento das vendas referidas nos documentos 
fiscais que constituem esses processos através da anexação aos autos de planilha onde 
se demonstre os valores recebidos e os valores dos cheques que quitaram as vendas 
efetuadas pela Lunelli Indústria Têxtil aos sujeitos passivos relacionados nesses 
processos, bem como, informar se houve alguma empresa ou terceiro que tenha garantido 
o recebimento das vendas, vez que a empresa adquirente das mercadorias tinha 
movimentação financeira inexpressiva e não teria lastro para operação nos valores em 
que ocorreram. 

A empresa Lunelli Indústria Têxtil Ltda apresenta manifestação às fls. 
509/511 alegando, em síntese, que os documentos solicitados já constam nos autos e que 
tentou ainda obter junto às instituições bancárias cópias de todos os cheques recebidos 
como pagamentos de suas vendas, porém, lhe fora informado que os mesmos são 
mantidos em seus arquivos, documentos referentes às transações bancárias de seu último 
ano-exercício, não mais abrangendo, no caso, o exercício em discussão. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do lançamento.  

Os solidários Johnathan Eduardo de Oliveira Ltda e Johnathan 
Eduardo de Oliveira, da mesma forma, comparecem ao processo, alegando que não 
existem nos autos provas de que as referidas mercadorias foram recebidas no 
estabelecimento, pois as mesmas nunca circularam pela empresa, tampouco tendo sido 
destinatária de tais produtos. Destacam, ainda, que em nenhum momento a fiscalização 
comprovou que a entrega das mercadorias foi na empresa em epígrafe, nem que algum 
responsável tenha recebido a mercadoria, simplesmente alega sem nenhuma 
fundamentação legal. Requer, assim, a exclusão da empresa do polo passivo da lide.  

É o relatório.  

 

VOTO 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelos 
autuados, por incompetência funcional do autor do lançamento, a rejeito, vez que a 
autoridade lançadora se enquadra na orientação contida no artigo 4º, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº. 13.266/98, vez que na redação da época da realização do trabalho do fisco, tal 
agente fiscal tinha competência para constituir o crédito tributário relativo aos tributos 
estaduais, decorrente do exercício de quaisquer tarefas de controle ou fiscalização, 
fiscalização em unidade fixa ou móvel. No presente caso, não houve auditoria de 
empresa, mas lançamento de crédito tributário decorrente de fiscalização móvel, onde se 
constatou o ilícito fiscal, objeto desta ação. Portanto, rejeitada está a preliminar em 
apreciação.  



Já com relação a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada principal, por erro na identificação do sujeito passivo, manifesto-me pelo seu não 
acolhimento, uma vez que foi a empresa que procedeu a venda das mercadorias para 
destinatário inexistente materialmente e contratou a transportadora para a entrega das 
mercadorias em endereço distinto do que consta nas notas fiscais. Tal constatação 
decorre porque a empresa que consta como destinatária nos documentos fiscais, nunca 
existiu no endereço cadastrado, tratando-se de empresa inexistente materialmente.  

Também rejeito preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada e pelos solidários, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não existe nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09.  A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais, respeitados, inclusive com 
vista dos autos às partes litigantes nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são 
próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.   

 
Quanto à preliminar de nulidade da sentença singular por 

cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo solidário Johnathan Eduardo de Oliveira 
Cavallini, hei por bem em rejeitá-la, pois percebo que a referida decisão apesar de simples 
e objetiva abrange todos os pontos questionados pela defesa em sua impugnação, 
conforme disposto no artigo 489 do Código Processual Civil.   

No que tange à preliminar de exclusão dos solidários Alexandre Mota 
Representações LTDA e Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini, entendo que os 
mesmos devem permanecer no polo passivo da lide. No caso da empresa, não resta 
dúvidas que esta concorreu e tinha interesse comum na venda de mercadorias a empresa 
que não existia materialmente, visto que não consegue justificar a venda a tal empresa, 
quem teria se apresentado para a compra e como tal compra e venda teria sido realizada 
pela empresa Vicente Antônio da Silva Têxtil, que nunca existiu no endereço declarado em 
seus atos constitutivos. Já com relação ao outro solidário, restou demonstrado nos autos 
que o mesmo concorreu diretamente para a prática da infração, ficando claro que seu 
funcionário Cristiano Ponciano Rodrigues é que assinou os Documentos Auxiliares das 
Notas Fiscais Eletrônicas - Danfes de recebimento das mercadorias, decorrendo a 
responsabilidade nos termos do artigo 45, inciso XII, do Código Tributário Estadual em 
combinação com o artigo 124, incisos I e II do Código Tributário Nacional. 

Quanto ao contabilista Carlos Cézar Fileti, entendo que o mesmo 
deve ser excluído do polo passivo da lide. De fato, ao compulsar os autos, verifico não 
restar demonstrado o interesse comum da citada pessoa física na situação que constitua o 
presente fato gerador da obrigação tributária, ou ainda que tenha por seus atos de ação 
ou omissão, concorrido para a prática de infração à legislação tributária. Por ser 
contabilista a sua função é a de registrar todas as operações que tratam das alterações 
patrimoniais sofridas pela empresa ao longo do tempo ou através do lançamento contábil 
de todos os documentos que lhe são apresentados. Devo entender que se os documentos 
não lhe foram passados, eles não foram lançados ou se mesmo que lhe tenham sido 
passados porém com informações truncadas, compete ao profissional da área contábil 
avisá-lo do equívoco para a necessária correção.  

Ademais, o referido solidário não pode ser responsabilizado ad 
eterno pelas operações de empresas por ele constituídas, uma vez que no presente auto 
de infração trata-se de operações posteriores ao ato de sua constituição.  



Face ao exposto e na ausência de provas que o incrimine, acolho de 
plano a sua exclusão da lide.  

No tocante ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, considero que razão assiste à Fazenda Pública quanto à 
constituição do crédito tributário.  

A presente acusação refere-se à cobrança de ICMS mais 
cominações legais, em decorrência de vendas de mercadorias à estabelecimento 
inexistente, conforme recibos nos Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte 
Eletrônico - DACTEs, caracterizando entrega de mercadorias a destinatário diverso do 
constante nos documentos fiscais considerados inidôneos.  

Quanto à questão de inidoneidade de documento fiscal, a Lei nº 
11.651/97 trata do assunto dentro dos artigos 66 e 67, cujo texto transcrevemos a seguir: 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação; 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que 
as mercadorias deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, o 
que não ocorreu no caso em apreço.  

A prova básica disso é a participação da empresa autuada e demais 
solidários na compra e venda de mercadorias a empresa inexistente materialmente, o que 
decorre a entrega a terceira empresa em endereço diferente do atribuído à empresa 
Vicente Antônio da Silva Têxtil, mesmo porque a Prefeitura de Goiânia informa que a 
empresa nunca teve alvará de funcionamento, declaração esta consubstanciada no 
documento de fls. 74 a 77 dos autos. 

Não restam dúvidas, portanto, quanto a fraude perpetrada visando a 
constituição da empresa fictícia com a utilização de documentos falsos, com o objetivo de 
lesar o erário goiano relativamente ao ICMS, incidente sobre o valor agregado nas vendas 
realizadas em território goiano pelos verdadeiros destinatários das mercadorias.   

Todavia, não se pode perder de vista que a irregularidade noticiada 
na exordial deve ser imputada aos partícipes e beneficiários, direta ou indiretamente da 
fraude.   

Assim, analisando todos os aspectos apresentados até esta fase de 
julgamento, não vejo como acatar as razões dos recorrentes para invalidar a exigência 
inicial do Fisco, sendo assim, mantenho a decisão singular que considerou procedente o 
lançamento. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguida pelos sujeitos passivos, por 
incompetência funcional, erro na identificação do sujeito passivo, bem como, as 
preliminares de insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 



defesa. Rejeito, também, a preliminar de nulidade da sentença singular por cerceamento 
do direito de defesa, arguida pelo solidário Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini. Por 
votação unânime, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários Alexandre Mota 
Representações Ltda e Johnathan Eduardo de Oliveira Cavallini. Por maioria de votos, 
acolho a preliminar de exclusão do solidário Carlos Cézar Fileti do polo passivo da lide. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inidoneidade documental (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01932/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração. Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria com 
documentação fiscal inidônea. Situação irregular. Procedência. 
 
1. Existe nos autos elementos que identificam com certeza e 
segurança o recorrente como sujeito passivo do lançamento 
fiscal em questão; 
 
2. Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo transportava 
mercadorias no valor comercial de R$ 19.745,74, já acrescidas do respectivo índice de 
Valor Agregado (IVA) de 50%, acompanhadas pelas notas fiscais de nºs 024, 774, 035 e 
038, consideradas inidôneas por já haver surtido os efeitos fiscais, conforme Termo de 
Apreensão e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 46, 
inciso I, alínea “b”, 64, 66 e 67, todos da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “d”, conjugado com o § 9º, inciso I, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 16/17. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 36/38, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 42/44, alegando que o documento fiscal teria surtido efeitos legais, se as 



mercadorias contidas nas notas fiscais relacionadas, tivessem sidos entregues, fato este 
que não ocorreu até o momento da lavratura do auto de infração. Houve sim um erro da 
parte das empresas emitentes das notas fiscais MBF Isolamentos Ltda e a Isoforte 
Industria e Comercio EPS Ltada – Me, que não solicitaram a prorrogação de prazo para 
trânsito das referidas mercadorias. Aduz, ainda, que por ser um prestador de serviço 
autônomo contratado pelas empresas emitentes das mercadorias, onde as notas fiscais 
foram emitidas com o frete por conta do emitente, solicita que o fisco arrole no processo 
as empresas Isolamento Ltda e a Isoforte Industria e Comercio EPS Ltada – Me, 
solicitando que as mesmas apresentem a documentação necessária e o pagamento do 
ICMS referente ao frete e a escrituração das notas fiscais citadas neste processo. 
Destaca, também, que como prestador autônomo, não tem condições de levantar e 
solicitar documentos juntos as empresas emitentes das notas ficais sem a interferência ou 
a solicitação das autoridades do fisco, solicita, portanto, que os invoque na condição de 
solidários, afim de apresentar todos os documentos fiscais com a data de sua escrituração 
e o recolhimento do frete. Requer, assim, a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 
 

VOTO 

Antes de adentrar ao mérito da questão, devo apreciar a preliminar 
de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo 
autuado. 

O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o contribuinte, quando tenha 
relação pessoal e direta com situação que constitua o respectivo fato gerador, ou o 
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei (CTN, art. 121, I e II). 

 
A legislação tributária estadual assevera que contribuinte é qualquer 

pessoa, natural ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize 
intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ainda que a operação e a 
prestação se iniciem no exterior (Decreto nº 4.852/97, art. 34). 

 
Assim, não resta nenhuma dúvida no sentido de que, no presente 

lançamento, o sujeito passivo foi indicado corretamente, tendo em vista que o mesmo 
transportava as mercadorias, objeto da autuação, com a finalidade de mercancia.  

 
Posto isso, rejeito a aludida preliminar. 
 
Quanto ao mérito, observo que a descrição do fato contido na 

exordial, reporta-se à cobrança de ICMS, relacionado ao transporte de mercadorias 
acompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas por já terem surtido os efeitos 
fiscais, conforme termo de apreensão e documentos anexos. 

Destaco que o Código Tributário Estadual (CTE), em seu artigo 66, 
estabelece que as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, considerando-se em situação fiscal 



irregular àquelas desacompanhadas de documentos fiscais exigidos ou acompanhadas de 
documentos fiscais inidôneos, vejamos: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

A fiscalização estadual, no cumprimento das suas tarefas funcionais, 
prescritas no manual de procedimentos fiscais, com o dever de controlar as atividades 
mercantis realizadas pelos contribuintes detectou a irregularidade descrita no auto de 
infração o que resultou no lançamento tributário em questão.  

Cumpre salientar, ainda, que os documentos apresentados no 
momento da abordagem já tinham surtido os efeitos fiscais e assim foram considerados 
inidôneos, nos termos do artigo 67, inciso IV, do Código Tributário Estadual. 

Segundo o artigo 147, inciso III, do mesmo Diploma Legal, a 
finalidade do Termo de Apreensão é, precipuamente, “comprovar infrações à legislação 
tributária ou para efeito de instruir o processo administrativo tributário”. Vejamos a sua 
redação:  

Art. 147. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais, o 
Fisco Estadual poderá: 

III - apreender, mediante lavratura de termo próprio, mercadorias, livros, 
documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a 
finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de 
instruir o processo administrativo tributário.  

O referido Termo traduz, sobretudo, o poder de polícia da Fazenda, 
em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo, materializando a existência da 
infração tributária, e, portanto, no caso sob análise, tendo sido lavrado seguindo os 
ditames requisitados pela norma supramencionada lhe confere presunção de veracidade.  

 
No caso em comento, a ação fiscal constatou o transporte de 

mercadoria em situação fiscal irregular, conforme atesta o Termo de Apreensão nº 
61500036472 (fls. 10), elemento que assegura a constituição do crédito tributário. Assim 
sendo, não tendo o sujeito passivo afastado a infração denunciada, que encontra-se 
devidamente comprovada, não resta dúvidas de que o presente auto de infração deve ser 
considerado procedente.  

 
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 

rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por erro na 
identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01978/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Documentação fiscal considerada inidônea. 
Improcedente.  
 
Mantém-se a decisão cameral que julgou improcedente o 
lançamento, negando assim, provimento ao recurso da Fazenda, 
quando a instrução processual apontar que não houve o ilícito 
fiscal, denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis 
Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento tributário discute-se a exigência do ICMS e 
demais acréscimos legais, pela circulação de mercadorias, com documento fiscal 
considerado inidôneo pela fiscalização, por claro e inequívoco desvio de rota (DANFE n.º 
1476 de empresa emitente localizada em São Paulo para destinatário, também, localizado 
em São Paulo operação interna e circulando, totalmente fora de rota, por Goiás em 
operação interestadual), conforme Termo de Apreensão, documentos fiscais e demais 
elementos juntados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 04.  
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e 

motiva o termo de revelia, fl. 39 e também o termo de perempção, fl. 50.   
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo solidário argui, em 

preliminar, a exclusão de seu nome do polo passivo do feito, sob a alegação de que 
apenas e tão somente realizou uma operação de venda, perfeita e acabada, ao 
destinatário, Luiz Fernades Domeni, fls. 17 a 28. Junta documentos, fls. 29 a 38.   

 
Por meio da Sentença n° 2350/13, o julgador singular decide pela 

procedência do lançamento, às fls 41 a 45. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo solidário reafirma as 

alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 53 a 64. 
 
Por meio do Acordão n°2099/2015, a Primeira Câmara Temporária 

do CAT majoritariamente rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 



na determinação da infração, arguida pelo Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. E 
unanimemente acolhe a preliminar de exclusão do solidário da lide, J. C. MARCHILOLI 
PNEUS, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhece do 
recurso voluntario, dando-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração, às fls 70 a 74. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno, por meio do Recurso nº. 129/16 a 

Fazenda Pública requer a reforma da decisão recorrida, para que se reinclua na lide o 
nome do nomeado polo passivo solidário J. C. Marchioli. No mérito, que seja o feito 
julgado procedente nos termos do voto vencido do Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes, fls. 76 a 83.   

 
Em contradita ao recurso supra o sujeito passivo solidário apresenta 

contradita, alegando que tanto o canhoto da nota fiscal, quanto a 2ª via do conhecimento, 
são documentos isoladamente hábeis a comprovar que a mercadoria coletada do 
expedidor foi regularmente entregue a seu destinatário, desde que estejam assinadas e 
datadas. Aduz que é nula a autuação pela falta de tipicidade, pois a autuada cumpriu 
fielmente os dispostos legais. Alega-se que uma vez realizado a entrega não pode o 
mesmo ser responsabilizado pela circulação da mercadoria, que passou a pertencer ao 
comprador, pois seria injusto e ilegal; que é importante destacar que o recorrido, não 
realizou nenhum desvio de rota, como quer fazer crer a Fazenda Pública Estadual, pois 
quem realizou o transporte posterior a aquisição, foi o consumidor, e não o recorrido. 
Requer seja mantida decisão recorrida, por seus próprios fundamentos jurídicos, por ser 
medida de justiça, às fls. 90 a 97. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o que ora se discute é em face do recurso da Fazenda que pugna pela 
reinclusão no polo passivo do feito, do nomeado sujeito passivo coobrigado.  

 
O identificado polo passivo solidário, em contradita, requer a 

manutenção da decisão cameral que excluiu o seu nome da sujeição passiva da lide.  
 
Pela análise dos fatos e documentos trazidos aos autos, tem-se que 

a mercadoria mencionada no termo de apreensão, fora adquirida pelo sujeito passivo, 
como consumidor final, vez que seria a proprietária do veículo, morador no Estado de São 
Paulo, conforme se verifica no documento do veículo e do endereço da nota fiscal, e ainda 
que a aquisição realizada e respaldada por documento fiscal, fora de 12 (doze) meses em 
02/06/2011 e somente em 10/06/2011 fora gerado o termo.   

 
Ao meu ver a nota fiscal que acompanha a mercadoria era de boa-fé, 

para provar a compra que o sujeito passivo fez para si, para seu uso e não há como 
presumir que a aquisição e os fatos ocorridos remetem a mercancia daquela mercadoria.  

 
Destaco que pela nota fiscal, fl. 06, o comprador era quem 

transportava a mercadoria. O próprio dono do veículo que transportava, fl. 8. O comprador 
era pessoa física. Foi inserido como solidário, o remetente da mercadoria (quem vendeu). 
Nota-se que consta somente 13 (treze) dos produtos descritos na Nota Fiscal 1476, ou 
seja, 4 pneus, 4 câmaras, e 4 protetores.  

 



Esta quantidade de mercadoria apreendida não indica que seria 
destinada a comercialização. E ainda, quem transportava esta mercadoria era o 
proprietário, adquirente dos pneus – o proprietário do veículo.     

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para 

o Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Inidoneidade documental (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02087/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO 
PRONUNCIAMENTO. ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMESSA 
DE BOVINOS PARA ABATE EM ESTABELECIMENTO 
FRIGORÍFICO ACOBERTADOS POR DOCUMENTO FISCAL 
INIDÔNEO. OPERAÇÃO ABRANGIDA PELO BENEFÍCIO DA 
ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I – Impõe-se o não pronunciamento, pelo órgão julgador, de 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo quando a 
decisão de mérito lhe é favorável. 
 
II – Restando demonstrado que os bovinos, discriminados no 
documento fiscal considerado inidôneo, se destinavam a abate 
em estabelecimento frigorífico, impõe-se o reconhecimento de 
que a referida operação estava abarcada pelo benefício fiscal da 
isenção ínsito no art. 6º, inc. CXVI, do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97. 
 
III - A inidoneidade de que trata o artigo 67 da Lei n.º 11.651/91 é 
afastada quando comprovado que a irregularidade não importou 
em falta de pagamento de ICMS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu, não se pronunciar, nos termos do art. 18, 
§1º do Regimento Interno do CAT, quanto ao pedido de diligência, arguida pelo sujeito 
passivo e, no mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João 
Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo “remeteu 11 (onze) cabeças de 
gado bovino (macho acima de 36 meses) para abate, acompanhadas pela nota fiscal nº 
5647469, considerada inidônea em razão de não corresponder a operação de fato, 
conforme Termo de Apreensão nº 1100144378-3 e Termo de Apreensão Eletrônico nº 
61500013804”. 

 

Infração: artigos 45, inc. XIII, 64, 66 e 67, inc. VI da Lei 1.651/91, c/c 
artigo 163, inc. IV, “b” do Decreto nº 4.852/97.  

 
Penalidade: artigo 71, inc. VII, alínea I, §9º, inc. I, da Lei nº 

11.651/91, redação Lei 15.505/2005. 



 
Instrução: descrição complementar da ocorrência, fls. 04; Ordem de 

Serviço n. 12040, fls. 05; espelho cadastral, fls. 06; termo de apreensão, fls. 07/09; nota 
fiscal avulsa, fls. 10; valores pauta, Instrução Normativa n. 22/2014-SRE, fls. 11; termo de 
liberação, fls. 14; consulta detalhada do contribuinte, pessoa física, fls. 15. 

 
O sujeito passivo, regularmente intimado, apresentou impugnação 

em primeira instância, arguindo que é proprietário de dois imóveis rurais neste Estado, um 
em Perolândia e outro Mineiros (após as instalações do Frigorífico Magrig). Que no dia 
24.03.2015 objetivava transferir 40 (quarenta) cabeças de gado bovino, porém no 
momento do embarque 29 (vinte e nove) animais saíram do curral e que não conseguiu 
fechá-los novamente. Assim, dispensou a carreta e contratou um caminhão TRUCK para o 
transporte de 11 (onze) animais. Que o caminhão com o gado parou no Posto R7, local 
que foi abordado pela fiscalização, sendo que o motorista assevera, por intermédio de 
declaração, que jamais afirmou à fiscalização que os animais teriam por destino frigorífico. 
Que deveria a Autoridade Fiscal ter acompanhado o desembarque e autuado o frigorífico.  

 
No mérito, esclarece que a operação referente aos 11 bovinos não é 

base de cálculo do ICMS; não houve materialização do fato relatado, não houve remessa 
de gado para frigorífico; é nulo de pleno direito os atos respaldados na fé pública do 
agente; a afirmação relatada no auto é contestada por intermédio de declaração firmada 
pelo próprio motorista; o crédito tributário está embasado em presunção. 

 
Requereu, ao final, o cancelamento do auto de infração. 
 
Submetido o feito a julgamento na instância inaugural, o julgador 

singular considerou procedente o auto de infração. 
 
Irresignado o sujeito passivo interpõe recurso voluntário reiterando os 

mesmos argumentos apresentados na impugnação. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

De início, no que que tange ao pedido de conversão do feito de em 
diligência deixo de apreciá-lo posto que a decisão de mérito foi no sentido da 
improcedência do lançamento.  

 
Assim, à luz do que estatui o Regimento do Conselho Administrativo 

Tributário em seu artigo 18, §§ 1º e 2º (Decreto n.º 6.930/09), cujo texto é transcrito a 
seguir, abstenho-me de pronunciar acerca da mencionada preliminar:  

  
“Art. 18. ... 
§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  
2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de 
votos.” 

 
Quanto ao mérito, cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito 

em desfavor do sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este remeteu 11 
(onze) cabeças de gado bovino (macho acima de 36 meses) para abate, acompanhadas 



pela nota fiscal nº 5647469, considerada inidônea em razão de não corresponder a 
operação de fato, conforme Termo de Apreensão nº 1100144378-3 e Termo de Apreensão 
Eletrônico nº 61500013804 

 
Da análise dos autos percebe-se que o procedimento fiscal se 

baseou na constatação de que o sujeito passivo transportava 11 cabeças de bovinos 
acobertadas por documento fiscal no qual consta a informação de que a natureza da 
operação era a transferência de 40 animais entre dois estabelecimentos pertencentes ao 
mesmo produtor rural, todavia, constatou a fiscalização que os bovinos transportados (11 
cabeças) se destinavam efetivamente a abate em estabelecimento frigorífico. 

 
Reforça a assertiva acima a afirmação impressa no formulário 

“descrição complementar da ocorrência”, em que a autoridade autuante esclarece: 
“constatamos que o referido caminhão entrou no frigorífico após a liberação”. 

 
Os esclarecimentos trazidos pela própria autoridade fiscal conduzem 

à conclusão de que os bovinos foram efetivamente destinados para abate em 
estabelecimento frigorífico.  

 
 
Nesse diapasão dispõe o art. 6º, inc. CXVI, do Anexo IX do Decreto 

nº 4.852/97 que: 
 

Da leitura do preceito normativo supratranscrito percebe-se que a 
saída interna de bovino destinado a abate em estabelecimento frigorífico está abarcada 
pelo benefício da isenção do ICMS. 

 
É bem verdade que o art. 1º, §7º, do Anexo IX do Decreto n.º 

4.852/97, ao prescrever que quando o benefício fiscal concedido por meio de lei estadual, 
cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da operação, a 
origem ou o destino devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo que 
acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido documento, 
estabelece uma condição visando garantir que a origem ou o destino da mercadoria reste 
inequivocamente comprovado. 

 
No caso sob apreciação, em que pese o documento fiscal que 

acompanha os bovinos ter sido considerado inidôneo pela fiscalização, a condição exigida 
para fruição do benefício fiscal em alusão, concernente à destinação dos bovinos ao 
abate, restou indubitavelmente satisfeita, consoante assertiva assinalada pelo próprio 
Fisco no formulário “descrição complementar da ocorrência”, que atesta a efetiva 
destinação dos bovinos objeto do lançamento. 

 
Neste contexto, conforme acima explicitado, os bovinos objeto da 

autuação se destinaram a abate em estabelecimento frigorífico, operação está albergada 
pelo benefício da isenção disciplinado no art. 6º, inc. CXVI, do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97, não havendo, portanto, que se falar em sonegação de ICMS, impondo, 
consequentemente, a aplicação do disposto no art. 68 da Lei n.º 11.651/91 que assim 
preconiza: 

Isso posto, com fulcro nos argumentos supra alinhavados, conheço 
do recurso voluntário dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e julgar 
IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 



 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00051/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Saída de mercadoria tributada sem a correspondente 
emissão de nota fiscal. Procedência. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tais arguições forem desprovidas de amparo legal. 
 
3. A exigência do cumprimento da obrigação tributária se 
assenta na confirmação de prática de ato fiscal ilícito. Não 
estando ausente este pressuposto e comprovado, nos autos, 
que o sujeito passivo feriu as normas da legislação tributária, o 
auto de infração que reclama cumprimento de obrigação 
tributária principal ou acessória deve ser considerado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Heli José da Silva e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, 
Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributadas sem a emissão de documentação fiscal durante o período de 
01/01/2012 a 31/12/2013, e que as operações foram ratificadas pelas informações 
constantes em banco de dados comerciais da empresa, sendo demonstradas nos 
levantamentos em anexo os quais detalham e relatam, venda a venda, a falta de emissão 
dos respectivos documentos fiscais dos produtos sujeitos ao regime normal de tributação. 
Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto, juntamente com os acréscimos legais. 



Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com ao artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foi nomeado como sujeito passivo: MÁRIO CASTRO JÚNIOR, na 
condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/17. 

Intimados às fls. 18/21, os sujeitos passivos quedaram-se inertes. 
Foram novamente intimados para se manifestarem em segunda instância, conforme 
documentos de fls. 30/64. 

Irresignados, a empresa autuada e o responsável solidário interpõem 
Recurso Voluntário às fls. 36/38, arguindo em sede de preliminar, nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, pois 
trata-se de auto de infração complementar ao de número 4011402042651, cujo 
lançamento foi realizado conforme a legislação das empresas submetidas ao regime do 
Simples Nacional. No mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que a autoridade fiscal 
anexou aos autos vários relatórios confusos, que não há como contestar. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memoriais de fls. 56/57 
reiterando os argumentos expostos anteriormente. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
82/83, determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria Geral para que providencie o 
apensamento a este processo dos autos nºs 4011402042651 e 4011402041760, a fim de 
possibilitar a análise dos três processos em conjunto. 

Conforme Termo de Juntada de fls. 65 foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 66/69. 

Nova Resolução de fls. 70 exarada pela Primeira Câmara determinou 
a retirada do presente processo de pauta e encaminhá-lo à SEGE, para redistribuição, a 
fim de que seja realizado julgamento em conjunto com os processos de nºs 
4011402042651 e 4011402041760. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

De início entendo que não há que se falar em conversão do 
julgamento em diligência, como requerido pelo sujeito passivo, uma vez que não existem, 
no processo, quaisquer pontos controversos, os quais necessitem esclarecimentos, 
estando o mesmo pronto para julgamento.  



Já com relação às preliminares arguidas pelo recorrente, de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, e por cerceamento do direito de defesa, ao 
contrário do que assevera o autuado em sua peça defensória, entendo que a acusação 
fiscal está bem definida e fundamentada, sendo certo que o auto de infração contém todos 
os elementos previstos no artigo 8º, da Lei n.º 16.469/09, restando induvidoso que o 
lançamento tributário atendeu a todos os requisitos impostos pelo artigo 142 do Código 
Tributário Nacional.  
Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. Consta da autuação que 
o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias tributadas sem a emissão de 
documentação fiscal e que as operações foram ratificadas pelas informações constantes 
em banco de dados comerciais da empresa, sendo demonstradas nos levantamentos em 
anexo os quais detalham e relatam, venda a venda, a falta de emissão dos respectivos 
documentos fiscais dos produtos sujeitos ao regime normal de tributação, suprimindo, 
dessa forma, o pagamento do imposto, consoante documentos anexos.  

Compulsando os autos, verifico que os demonstrativos colacionados 
aos autos (fls. 14/16) revelam a saída de mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Essa saída de mercadoria tributada do estabelecimento fez nascer a obrigação de 
pagar o ICMS (obrigação principal), em face da ocorrência do fato gerador, por força da 
previsão estampada no inciso I do artigo 11 do Código Tributário Estadual: "Art. 11. O 
imposto incide sobre: (...) I - operações relativas à circulação de mercadorias;"  

 
A falta de emissão de documentação fiscal configura o 

descumprimento de obrigação acessória, conforme estabelece o artigo 64, § 2º, da Lei n.º 
11.651/9, vejamos: 

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

(...) 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Também, nesse mesmo sentido, em relação à obrigação de emissão 

de documentação fiscal, assim estabelece o artigo 141, do Decreto nº 4.852/91- RCTE: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o 
contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação 
tributária, relacionadas com o ICMS, estão obrigados a emitir documento fiscal, em 
conformidade com a operação ou prestação que realizarem.  

 
Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o trabalho 

realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi devidamente instruído de forma 
a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese 
defensória. 



Em decorrência das saídas realizadas sem a emissão de 
documentação fiscal, exige-se o imposto omitido, juntamente com a importância referente 
à penalidade estabelecida no artigo 71, inciso VII, alínea "l", conjugado com o § 9º, inciso 
I, da Lei nº 11.651/91, e demais acréscimos legais.  

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00072/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação Principal. Mercadorias sem 
nota fiscal em estabelecimento sem inscrição estadual. 
Procedência total. Maioria. 
 
1 - Não há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração quando expostos com precisão os 
fundamentos do lançamento fiscal e cumpridas as 
determinações do artigo 142 do CTN. 
 
2 – Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento da verificação da existência de estabelecimento não 
inscrito no cadastro estadual, em relação ao estoque de 
mercadorias nele encontrado. 
 
3 – Auto de Infração procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa, 
por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e José Pereira D'abadia, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário é derivado do Auto de 
Infração lavrado em 28/01/2014 (folhas 02 e 03), em desfavor de Madeireira Taubaté Ltda. 

 
A autuação fiscal se refere à constatação, por parte da autoridade 

fiscal, de que o sujeito passivo mantinha mercadorias tributadas, sem documentação 
fiscal, no valor de R$ 111.763,00, em estabelecimento em situação cadastral irregular, 
conforme Termo de Apreensão nº 1100136852-1. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
no valor de R$ 18.999,71, mais cominações legais. 



 
 Data da ocorrência fato gerador: dia 07/08/2013. 
 
Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 
 
Dispositivos legais infringidos: arts. 14, IV, 19, IX, 64, 66 e 156 da 

Lei 11.651/91 c/c art. 145 do Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: art. 71, XII, “a”, 3, § 9º II da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 15.505/2005. 
 
O auto de infração foi instruído com o Termo de Apreensão nº 

1100136852-1 e respectivo Termo de Liberação (folha 11), onde há o detalhamento das 
mercadorias apreendidas, bem como o local da apreensão. Motivo da apreensão 
constante no Termo de Apreensão: “armazenava mercadorias em estabelecimento em 
situação fiscal irregular. Mercadorias desacobertadas de documentação fiscal”. 

 
Após intimação (folha 19), o sujeito passivo comparece à 1ª 

Instância (folhas 21 a 50) alegando que as mercadorias ficavam estocadas em um lote 
vazio em frente à sua loja, em razão da falta de espaço no estabelecimento. Assevera 
que as mercadorias pertenciam ao sujeito passivo e a outro estabelecimento de nome: 
Lelis & Oliveira Ltda. Alega que as referidas mercadorias possuíam notas fiscais de 
entrada, anexando ao processo os referidos documentos fiscais (folhas 28 a 47). 

 
O julgador de 1ª Instância envia o processo em diligência (folha 52) 

para que o auditor autuante verifique a possibilidade de conceder o crédito de ICMS em 
relação às notas fiscais apresentadas pela defesa, nos termos da legislação tributária. 

 
Em resposta (folha 54), o auditor autuante afirma que as notas 

fiscais não podem ser consideradas, nem para fins de aproveitamento de crédito, pois 
não há coincidência de endereço entre o constante nas notas fiscais com o local da 
apreensão das mercadorias.  

 
Em Sentença (folhas 71 a 75), o Julgador Singular decidiu pela 

procedência total da pretensão inicial. 
 
Não obstante a falha na intimação do sócio administrador da 

empresa, Sr. Antônio Roldão Filho (folha 80 e 81), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância (folhas 83 a 85) alegando, quanto ao mérito: 

 
a) Que as mercadorias estavam expostas num lote vago em frente 

ao estabelecimento com a finalidade de mostrá-las aos consumidores, para estimular a 
venda, e que isso não caracteriza depósito irregular; 

 
b) Que as mercadorias estavam acobertadas por documentação 

fiscal idônea; 
 
c) Que não houve mudança de titularidade e nem circulação de 

mercadorias, não havendo fato gerador; 
 
d) Que a multa tem caráter confiscatório; 
 
É o Relatório. 



 
V O T O  

 
Não existem preliminares alegadas pelo sujeito passivo. 
 
Mas, inicialmente analiso a preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração, arguida em audiência pelo Conselheiro José Ferreira de 
Sousa.  

 
Conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, também 

pelo controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento 
fiscal e não constatei irregularidades, pois o autor do lançamento seguiu todas as 
determinações constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos artigos 8º 
e 19 da Lei 16.469/2009 (Regulamento do PAT). A ação fiscal é clara e simples, típica da 
fiscalização de trânsito, com a constatação de mercadorias depositadas em 
estabelecimento sem inscrição estadual. Situação de fácil compreensão por qualquer 
operador do processo, de forma que não restam dúvidas quanto ao procedimento fiscal 
adotado e as consequências do mesmo. Assim, rejeito a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Quanto ao mérito, verifico que o procedimento fiscal foi derivado de 

uma fiscalização de trânsito, onde a autoridade fiscal, diante de mercadorias encontradas 
em estabelecimento em situação cadastral irregular (depósito), efetuou a apreensão das 
mesmas. Em seguida, no mesmo ato, efetuou a liberação das mercadorias ao Sr. Antônio 
Roldão Filho, sócio proprietário e administrador da empresa Madeireira Taubaté Ltda. 

 
 Pois bem, toda acusação fiscal precisa necessariamente estar 

embasada em provas. A infração fiscal precisa ser demonstrada. No caso de fiscalização 
de trânsito, a materialização da infração, na grande maioria das vezes, necessita ser 
consubstanciada por um documento que reflita a situação fática daquele momento. No 
caso em questão, da constatação de mercadorias sem nota fiscal em estabelecimento 
sem inscrição estadual, foi lavrado o Termo de Apreensão das mercadorias, que 
materializou a infração, constando vários de seus elementos, como o sujeito passivo, a 
data da ocorrência, o local da apreensão, o motivo da apreensão, as mercadorias 
apreendidas, dentre outros elementos. Portanto, a acusação fiscal está embasada em 
prova material substancial. 

 
 A situação fática detalhada no Termo de Apreensão possui 

tratamento normatizado pelo Código Tributário Estadual (Lei 11.651/91), que assim 
disciplina: 
  

Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
cadastral irregular o contribuinte que: 

 

I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 

 

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, 
no momento: 

 



IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, 
não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado; 

 
Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições 
da legislação tributária: 

II - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou 
prestação, considerando-se, para efeito de compensação do imposto 
devido, o crédito relativo à mercadoria e ao serviço a ela vinculados, 
quando se tratar de operação ou prestação: 

a) realizada por contribuinte eventual ou em situação cadastral 
irregular; 
 
De forma que a infração foi perfeitamente materializada no Termo de 

Apreensão de folha 11, assinada inclusive pelo sócio proprietário do sujeito passivo, Sr. 
Antônio Roldão Filho. 

 
Inconformado, o sujeito passivo apresenta impugnação, inicialmente 

em 1ª Instância, alegando que as mercadorias ficavam depositadas em um lote vazio em 
frente a sua empresa, em razão da falta de espaço no seu estabelecimento.  

 
Em 2ª Instância, muda sua tese de defesa e afirma que as 

mercadorias estavam em exposição no lote vago em frente à empresa e que isso não 
caracteriza depósito irregular. 

 
Mas, analisando as mercadorias apreendidas e relacionadas no 

respectivo Termo de Apreensão, verifica-se que, pela quantidade de mercadorias de cada 
espécie, não se trata de exposição de mercadorias para revenda. Não se justifica expor ao 
público, por exemplo, 15.000 tijolos ou 120 m3 de areia. Pelas características dos 
produtos, trata-se de depósito de mercadorias do sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo apresentou também, anexo a sua peça defensória, 

supostas notas fiscais como sendo das mercadorias apreendidas, inclusive algumas de 
propriedade de outra empresa. Alega que apresentou tais notas fiscais ao auditor fiscal no 
momento da ação fiscal. 

 
 Ora, se as referidas notas fiscais foram apresentadas à 

autoridade fiscal no momento da fiscalização, estas deveriam ter sido relacionadas no 
respectivo Termo de Apreensão, que é a fotografia do momento. Todas as situações e 
características que envolvem o procedimento de fiscalização de trânsito necessitam 
obrigatoriamente de sua materialização. Portanto, se tais notas fiscais não foram 
relacionadas no respectivo Termo de Apreensão, presume-se que não foram 
apresentadas à fiscalização naquele momento. 

 
Em relação a estas notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo, o 

Julgador Singular teve o cuidado de submetê-las à análise da autoridade fiscal autuante, 
via diligência, a fim de que o mesmo verificasse se existia compatibilidade dos referidos 
documentos com as mercadorias apreendidas, para fins de concessão de crédito de ICMS 
na apuração do ICMS devido.  

 
Em resposta (folha 54), a autoridade fiscal informa que as notas 

fiscais não podem ser consideradas pois não há vinculação das mercadorias com os 



DANFEs apresentados “pois não há coincidência de endereço físico, depósito irregular 
sem cadastro, em que as mercadorias estavam armazenadas com o endereço consignado 
nas DANFEs que é o local do estabelecimento”. 

 
Pertinente analisarmos neste momento as disposições constantes no 

artigo 48 do Decreto 4.852/97 (RCTE), que assim dispõe: 
 

Art. 48. O crédito do imposto, nas situações a seguir discriminadas, é 
conferido ao: 

 

III - possuidor da mercadoria encontrada em trânsito ou em 
estabelecimento não inscrito no cadastro estadual ou em situação 
cadastral irregular, desde que: 

 

a) o destinatário do documento fiscal seja o próprio possuidor ou nele 
não conste a especificação de destinatário; 

 

b) a mercadoria encontrada corresponda à descrita no documento 
fiscal. 

 
De forma que, por serem mercadorias fungíveis (que podem ser 

substituídas por outras da mesma qualidade, espécie e quantidade), não há como se 
determinar com segurança que as referidas notas fiscais apresentadas se referem 
especificamente às mercadorias apreendidas. Somente a autoridade fiscal originária, que 
efetuou o procedimento fiscal, teria, eventualmente, elementos para efetuar essa 
vinculação, razão pela qual o processo foi remetido em diligência para tanto. Mas, 
conforme resposta da autoridade fiscal (folha 54), não houve possibilidade de vinculação 
das notas fiscais com as respectivas mercadorias. 

 
 Soma-se ainda o fato do próprio sujeito passivo informar que no 

local haviam mercadorias de outra empresa, apresentando notas fiscais de entrada tendo 
como destinatária a referida empresa, que, por razões lógicas, não podem ser 
consideradas. 

 
 Outra situação alegada pelo sujeito passivo diz respeito à 

proximidade do local das mercadorias apreendidas com o local do estabelecimento 
principal do sujeito passivo. Mas, conforme disposição do artigo 29 da Lei 11.651/91 
(abaixo transcrito), entendo que é irrelevante o fato das mercadorias estarem no outro lado 
da rua, conforme alegado pelo sujeito passivo. Pelo princípio da autonomia dos 
estabelecimentos previsto no respectivo dispositivo, cada estabelecimento do sujeito 
passivo é autônomo e assim deve ser considerado, devendo possuir Inscrição Estadual 
própria: 

 

Art. 29. É autônomo cada estabelecimento da mesma pessoa natural 
ou jurídica. 

 
Também aplicável ao caso as disposições do artigo 28 da Lei 

11.651/91. Perceba que, para fins de definição do estabelecimento, é irrelevante o fato do 
mesmo estar edificado ou não: 



 
Art. 28. Para os efeitos deste Código, estabelecimento é o local, 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde 
pessoas naturais ou jurídicas exercem suas atividades em caráter 
temporário ou permanente, bem como onde se encontrem 
armazenadas mercadorias. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de determinação do 
estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido 
efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou 
constatada a prestação. 

 
Quanto à alegação de que não houve fato gerador pois não houve 

mudança de titularidade e nem circulação de mercadorias, no caso específico constatado 
pela fiscalização, o fato gerador ocorreu no momento da verificação da existência de 
mercadorias, sem documentação fiscal, em estabelecimento em situação cadastral 
irregular, conforme previsto no artigo 14 do CTE:  
 

Art. 14 do CTE. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do 
imposto, no momento: 

 

IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, 
não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado; 

 
Quanto à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, me 

abstenho de manifestar em razão de vedação expressa prevista no § 4º do artigo 6º da Lei 
16.469/2009, pois não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei 
sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses legais. 

 
Portanto, concluo que a infração foi perfeitamente demonstrada e 

materializada através do instrumento hábil para tanto, que foi o Termo de Apreensão de 
folha 11. As alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo não foram 
suficientes para elidir essa acusação fiscal. 

 
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança 

na determinação da infração arguida em audiência, conheço do recurso do sujeito passivo, 
nego-lhe provimento, para considerar PROCEDENTE a autuação fiscal constante na peça 
básica. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00093/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pelas autuadas LUNELLI LTDA., 
ECOTEX TECIDOS e TRANSOLIVEIRA. Incompetência funcional 
arguidas pela LUNELLI LTDA. e ECOTEX TECIDOS Rejeitadas 
por unanimidade. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
III – O AFRE I, mediante Portaria, bem como o AFRE II, têm plena 
competência, assegurada pela lei n.º 13.266/98, para fiscalizar 
mercadorias em trânsito e executar procedimentos de auditoria 
e constituir o crédito tributário dos contribuintes estaduais 
considerados empresa de pequeno e também de médio porte, 
inclusive com escrituração contábil. 
 
Preliminar de erro na identificação do sujeito passivo solidário 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA arguida pelo 
mesmo. Afastada. Decisão unânime. 
 
I – Não há erro na identificação do sujeito passivo arrolado 
como coobrigado solidário que tenha participado da relação 
jurídico-tributária que deu azo ao lançamento, entregando as 
mercadorias em local e a pessoa diversos daqueles descritos 
nos documentos fiscais.  
 
ICMS. Obrigação principal. Procedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado procedente o lançamento decorrente da 
omissão do ICMS devido pela entrega de mercadorias a pessoa 
e em local diversos do endereço da empresa destinatária, que 
fora constituída mediante fraude, haja vista serem consideradas 
fraudulentas as operações e inidôneos os documentos fiscais 
emitidos para acobertá-las (as operações). 
 



SOLIDARIEDADE.  Operações fraudulentas acobertadas por 
documentos inidôneos. Contabilista FILETI mantido por maioria. 
ECOTEX TECIDOS. Mantido por unanimidade.  
EDSON DOS SANTOS SOUZA. Exclusão arguida pelo Relator. 
Excluído por unanimidade. 
TRANSOLIVEIRA. Excluída por maioria. 
 
I – O contabilista que constitui irregularmente empresa com o 
escopo de omitir o pagamento do ICMS devido fica 
solidariamente coobrigado com os demais legitimados passivos 
pelo tributo devido. 
 
II – A empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA EIRELLI EPP, 
terceira pessoa real beneficiária da entrega das mercadorias em 
local diverso do endereço declarado da empresa destinatária 
descrita nos documentos fiscais, fica solidariamente coobrigada 
com os demais legitimados passivos pelo tributo devido. 
 
III – O empregado da ECOTEX TECIDOS Sr. EDSON DOS 
SANTOS SOUZA, que apenas cumpriu ordens do seu 
empregador no sentido de receber mercadorias em local diverso 
do endereço declarado da empresa destinatária descrita nos 
documentos fiscais, deve ser afastado do polo passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela firma LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL 
lTDA  e pelos solidários, Ecotex Tecidos de Moda e José Osvaldo de Oliveira -
TRANSOLIVEIRA. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por incompetência funcional da autoridade lançadora, arguidas pela firma LUNELLI 
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA e pela solidária ECOTEX TECIDOS DE MODA  - EIRELI - 
EPP. E, também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo solidário JOSE OSVALDO DE 
OLVEIRA-TRANSOLIVEIRA. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por decisão unânime, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário, ECOTEX TECIDOS DA MODA, da lide, arguida pela mesma. Por 
unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário EDSON DOS 
SANTOS SOUZA, da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e 
Mauricio Ribeiro de Paiva.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário CARLOS CÉZAR FILETI, da lide, arguida por ele. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de 
Paiva. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acolher a preliminar 
de exclusão do solidário da lide,  JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA, 
arguida por ele. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa e Mauricio Ribeiro de 
Paiva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva que votaram pela manutenção do 
solidário na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Relata o lançamento que o sujeito passivo remeteu mercadorias no 
valor comercial de R$ 45.139,38, acompanhadas pelas notas fiscais em anexo, destinadas 
a estabelecimento inexistente, constituído com vício de falsificação de documentos e 
declaração, As mercadorias foram recebidas por outrem que não era o destinatário 
descrito nas notas fiscais, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a 
destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. Sendo assim, as operações são 
caracterizadas como fraudulentas e os documentos fiscais considerados inidôneos. Fica, 
portanto, sujeito ao pagamento de ICMS no valor de R$ 7.673,69 (sete mil seiscentos e 
setenta e três reais e noventa e nove centavos), mais cominações legais. 

 
Descrito como dispositivo legal infringido os arts. 64, 66 e 67, I, da lei 

n.º 11.651/91. Proposta a penalidade do artigo 71, XII, “a”, 4, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, 
c/redação da lei n.º 16.241/08. 

 
O DESCRITIVO COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA (fls.04) 

relata:  
1. LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. – CNPJ 85.098.929/0001-

58 – empresa autuada, vendedora e remetente das mercadorias; 
2. MARCELO FERREIRA DOS SANTOS – CNPJ 12.440.755/0001-

96– empresa fictícia em endereço falso, criada de modo 
fraudulento pelo contabilista CARLOS CÉZAR FILETI; 

3. CARLOS CÉZAR FILETI – contabilista CPF 402.795.101-87. 
Criador da empresa MARCELO FERREIRA DOS SANTOS de 
modo fraudulento. Arrolado como coobrigado solidário, nos 
termos do artigo 45, XII-A, da lei n.º 11.651/91; 

4. Transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 
TRANSOLIVEIRA - CNPJ 78.815.958/0006-32 – entregou as 
mercadorias a pessoa ou local diversos dos indicados nos 
documentos fiscais, pois a empresa destinatária (MARCELO 
FERREIRA DOS SANTOS) jamais existiu de fato e também não 
funcionou no endereço declarado. Arrolada como coobrigada 
solidária, nos termos do artigo 45, I, “b”, da lei 11.651/91. 

5. ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELLI – EPP – CCE (GO) 
10.387.758-4, CNPJ 07.337.722/0001-85 – real adquirente das 
mercadorias. Coobrigado solidário conforme artigo 45, II, da lei n.º 
11.651/91. 

6. ALEXANDRE DE FARIA MOTA – CPF n.º 707.391.881-00 – 
sócio-administrador da empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA – 
EIRELLI – EPP, arrolado coobrigado solidário conforme artigo 45, 
XII, da lei n.º 11.651/91. 

7. EDSON DOS SANTOS SOUZA, CPF 000.703.131-99 – receptor 
das mercadorias destinadas a outrem. Coobrigado solidário 
conforme artigo 45, II, do CTE. 

 
Junta cópias das notas fiscais e outros documentos (fls.11/41). 
 
Intimados, a remetente das mercadorias LUNELLI INDÚSTRIA 

TÊXTIL LTDA. atravessa impugnação (fls.59/80), na qual pede a nulidade do lançamento 
por incompetência funcional das autoridades lançadoras, por insegurança na 
determinação da infração, haja vista a falta de motivação e capitulação legal, e também 
por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, pede a improcedência do 



lançamento, alegando a regularidade da operação de venda. Contesta a exorbitância da 
multa aplicada e pede o afastamento da correção monetária.  

 
A ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELLI - EPP, por seu sócio-

administrador ALEXANDRE DE FARIA MOTA, também pede (fls.112/126) a nulidade por 
incompetência funcional, insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. No mérito, pugna pela improcedência do lançamento. 

 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA 

TRANSPORTES FI., às fls.131/151, pugna pela exclusão do polo passivo da lide, 
alegando basicamente erro na sua inclusão como coobrigado solidário. 

 
O contabilista CARLOS CÉZAR FILETI (fls.164/172) requer sua 

exclusão da lide com base no artigo 45, XII, e § 2.º, do CTE, e artigo 20, II, da lei n.º 
16.469/09. 

 
Decretada a revelia dos coobrigados ALEXANDRE DE FARIA MOTA 

e EDSON DOS SANTOS SOUZA (fls.176). 
 
Mediante o DESPACHO N.º 898/2016 – JULP (fls.178), julgador de 

primeira instância requer que sejam INTIMADOS: 
1.) LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. para esclarecer como foram 

efetuados os recebimentos das vendas das mercadorias para o 
destinatário (MARCELO FERREIRA SANTOS), juntar cópias de 
cheques ou duplicatas (boletos) ou outros documentos que 
comprovem os recebimentos e, por fim, informar qual empresa 
efetuou esses pagamentos a favor da autuada; 

2.) JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA para 
informar o local da entrega efetiva das mercadorias em questão e 
especialmente como teria sido realizada a entrega à pessoa de 
EDSON DOS SANTOS SOUZA, juntando cópia dos documentos 
respectivos de entrega, e também como este se identificava como 
representante da empresa destinatária das mercadorias 
(MARCELO FERREIRA SANTOS), e como o mesmo (EDSON 
DOS SANTOS SOUZA) obtinha credibilidade suficiente para o 
recebimento das mercadorias; 

3.) ECOTEX TECIDEOS DE MODA- EIRELI – EPP a detalhar as 
atividades de seu empregado EDSON DOS SANTOS SOUZA, se 
o mesmo (EDSON) exercia atividade de transporte de forma 
independente da empresa empregadora, prestando outros 
esclarecimentos e juntando outros documentos que entender 
úteis ao deslinde da causa; 

4.) A DRF de Goiânia para juntar aos autos os comprovantes de que 
o contabilista CARLOS CÉZAR FILETI teria efetivamente 
requerido e concluído o procedimento de inscrição da empresa 
MARCELO FERREIRA SANTOS. 

 
 
A empresa LUNELLI informa (fls.188) que o destinatário das 

mercadorias MARCELO FERREIRA SANTOS efetuou os pagamentos com cheques de 
terceiros, que não dispõe dos arquivos de tais transações e que os bancos se negaram a 
fornecê-las. 

 



A transportadora TRANSOLIVEIRA informa que entregou as 
mercadorias à pessoa e em local determinado pela contratante (LUNELLI TÊXTIL LTDA.) 
dos serviços de entrega, conforme e-mail de fls. 281, 286, 287 e 288. 

 
A ECOTEX confirma que EDSON DOS SANTOS SOUZA é seu 

empregado (fls.306). 
 
A DRF de GOIÂNIA informa que o requerimento para cadastro de 

empresa fora feito pelo contabilista CARLOS CÉZAR FILETI, mediante senha pessoal e 
intransferível. Depois, na homologação do cadastro, o contabilista requerente entregara à 
repartição os documentos do empresário cadastrado. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 1303/2017 – JULP (fls.317/322), o 

julgador de primeira instância julgou procedente o lançamento, mantendo na lide todos os 
sujeitos passivos. 

 
Intimados, foram declarados peremptos (fls.355) ALEXANDRE DE 

FARIA MOTA, EDSON DOS SANTOS SOUZA e CARLOS CÉZAR FILETI. 
 
Em recurso voluntário (fls.357/380), a LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL 

LTDA. pede a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento ao direito de defesa e por incompetência funcional das autoridades fiscais 
lançadoras. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
A ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELI – EPP recorre 

(fls.383/435), pugnando pela nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento ao direito de defesa e por incompetência funcional das 
autoridades fiscais lançadoras. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
A transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI também recorre (fls.440/451), requerendo a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Pede também sua exclusão do polo passivo da lide por erro na sua 
identificação como sujeito passivo. 

 
Arguimos a exclusão do empregado da ECOTEX Sr. EDSON DOS 

SANTOS SOUZA da coobrigação solidária. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
       
                           V O T O 
 
Trata-se de julgamento de recurso voluntário cujo escopo é reformar 

sentença prolatada em PAT que acusa o sujeito passivo de haver remetido mercadorias 
no valor comercial de R$ 45.139,38, destinadas a estabelecimento inexistente, constituído 
com vício de falsificação de documentos e declaração, As mercadorias foram recebidas 
por outrem que não era o destinatário descrito nas notas fiscais, caracterizando objetivo 
de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. 
Sendo assim, as operações são caracterizadas fraudulentas e os documentos fiscais 
considerados inidôneos. 

 



Dessume-se dos autos a existência de uma fraude estruturada 
consubstanciada na constituição fictícia de empresas. Tudo se inicia com o contabilista 
FILETI se utilizando de documentos de terceiros, obtidos por meios ilícitos (documentos 
furtados, roubados, de pessoas falecidas etc.). Em seguida, um empresário ligado a 
empresa existente em outro endereço, utilizando-se da empresa irregularmente 
constituída, encomenda mercadorias em outra unidade da federação, faz acerto com o 
vendedor (remetente) e empresa transportadora no sentido de entregar as mercadorias 
em local e a pessoa diversos da verdadeira adquirente. 

 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Não há a alegada insegurança na determinação da infração, pois o 

fisco demonstra toda a concertação fraudulenta, desde a constituição irregular de empresa 
até a entrega a pessoa e local diversos do estabelecimento destinatário.  

 
Dessa forma, no lançamento realizado por autoridade fiscal 

competente, houve a correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, fora 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificados os 
sujeitos passivos participantes da fraude e aplicada a penalidade cabível. 

 
De igual modo, não há cerceamento do direito de defesa dos 

recorrentes que, corretamente intimados, entenderam perfeitamente a acusação e 
exerceram amplamente a defesa e o contraditório. 

 
 
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS 

AUTORIDADES LANÇADORAS. 
 
Vê-se que o lançamento fora efetuado por AFRE I e AFRE II. É 

cediço que o AFRE I, mediante Portaria, bem como o AFRE II, têm plena competência, 
assegurada pela lei n.º 13.266/98, para fiscalizar mercadorias em trânsito e executar 
procedimentos de auditoria e constituir o crédito tributário dos contribuintes estaduais 
considerados empresa de pequeno e também de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil. 

 
Portanto, não há falar-se em incompetência funcional para o 

lançamento em questão. 
 
 
DO ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 
 
Não há também o alegado erro na identificação do sujeito passivo da 

transportadora TRANSOLIVEIRA, porquanto a mesma tenha participação ativa na 
operação de venda, pois entregou as mercadorias a pessoa e local diversos da verdadeira 
destinatária. Além do mais, a entrega fora determinada por pessoa/empresa estranha à 
relação negocial, haja vista não se tratar de ninguém legalmente ligado à 
adquirente/destinatária das mercadorias. 

 
Entretanto, sem embargo da inexistência de erro na identificação do 

sujeito passivo, a transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA 



TRANSPORTES EIRELI fora excluída da condição de coobrigada solidária do polo 
passivo da lide. 

 
 
DO MÉRITO. 
 
O intuito de suprimir tributo surge desde a constituição fraudulenta de 

empresas. A situação, além do ilícito tributário, caracteriza-se como crime contra a ordem 
tributária. 

 
Não há como deixar de declarar a procedência de um lançamento no 

qual a empresa destinatária (adquirente) das mercadorias fora constituída por contabilista 
que se utiliza de documentos de terceiros, obtidos por meios ilícitos (documentos furtados, 
roubados, de pessoas falecidas etc.). Em seguida, um empresário ligado a empresa 
existente em outro endereço, utilizando-se da empresa irregularmente constituída, 
encomenda mercadorias em outra unidade da federação, faz acerto com o vendedor 
(remetente) e empresa transportadora no sentido de entregar as mercadorias em local e a 
pessoa diversos da verdadeira adquirente. 

 
 
Nessa vertente, por unanimidade, a CJUL decretou a procedência 

total do lançamento. 
 
 
DA SOLIDARIEDADE. 
 
A conduta do contabilista CARLOS CÉZAR FILETI fora primacial na 

estruturação da fraude, porquanto se utilizara de prerrogativa que detinha junto à 
administração tributária, mediante senha de uso privativo, para requerer a constituição de 
empresas. Numa segunda etapa, após requerer a constituição da empresa, o contabilista 
detentor da senha, entrega à repartição tributária os documentos dos titulares da empresa 
e assina a homologação do termo constitutivo. Portanto, os fatos comprovam a efetiva 
participação do contabilista FILETI na empreitada fraudulenta. Desse modo, fora mantida 
sua coobrigação solidária, por maioria de votos.  

 
A transportadora TRANSOLIVEIRA, mesmo com o reconhecimento 

da inexistência de erro na sua identificação como sujeito passivo, fora excluída da 
condição de coobrigada solidária do polo passivo da lide. 

 
Em suma, diante de todo o exposto, esta II CJUL decide:  
a) rejeitar, por unanimidade, as preliminares de nulidade da peça 

básica por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional 
autoridades fiscais lançadoras; 

b) também, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo da 
transportadora TRANSOLIVEIRA; 

c) por unanimidade, manter a procedência do lançamento, 
confirmando a decisão singular; 

d) por unanimidade de votos, manter no polo passivo da lide como 
coobrigada solidária a empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA – 
EIRELI – EPP. Por perempção, fica mantido como coobrigado 



solidário o sócio-administrador da ECOTEX Sr. ALEXANDRE DE 
FARIA MOTA; 

e) manter no polo passivo da lide, por maioria de votos, o 
contabilista CARLOS CÉZAR FILETI; 

f) excluir, por unanimidade de votos, o empregado da ECOTEX 
Sr.EDSON DOS SANTOS SOUZA da coobrigação solidária;  

g) por maioria de votos, com o voto desempate do Coordenador da 
Câmara, vencido este Relator, excluir a transportadora JOSÉ 
OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES 
EIRELI.   

 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00094/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminares. Nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pelas autuadas LUNELLI LTDA., 
ECOTEX TECIDOS e TRANSOLIVEIRA. Incompetência funcional 
arguidas pela LUNELLI LTDA. e ECOTEX TECIDOS Rejeitadas 
por unanimidade. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
III – O AFRE I, mediante Portaria, bem como o AFRE II, têm plena 
competência, assegurada pela lei n.º 13.266/98, para fiscalizar 
mercadorias em trânsito e executar procedimentos de auditoria 
e constituir o crédito tributário dos contribuintes estaduais 
considerados empresa de pequeno e também de médio porte, 
inclusive com escrituração contábil. 
 
Preliminar de erro na identificação do sujeito passivo solidário 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA arguida pelo 
mesmo. Afastada. Decisão unânime. 
 
I – Não há erro na identificação do sujeito passivo arrolado 
como coobrigado solidário que tenha participado da relação 
jurídico-tributária que deu azo ao lançamento, entregando as 
mercadorias em local e a pessoa diversos daqueles descritos 
nos documentos fiscais.  
 
ICMS. Obrigação principal. Procedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado procedente o lançamento decorrente da 
omissão do ICMS devido pela entrega de mercadorias a pessoa 
e em local diversos do endereço da empresa destinatária, que 
fora constituída mediante fraude, haja vista serem consideradas 
fraudulentas as operações e inidôneos os documentos fiscais 
emitidos para acobertá-las (as operações). 
 



SOLIDARIEDADE.  Operações fraudulentas acobertadas por 
documentos inidôneos. Contabilista FILETI mantido por maioria. 
ECOTEX TECIDOS. Mantido por unanimidade.  
ADAMO DOS SANTOS FARIA. Exclusão arguida pelo Relator. 
Excluído por unanimidade. 
TRANSOLIVEIRA. Excluída por maioria. 
 
I – O contabilista que constitui irregularmente empresa com o 
escopo de omitir o pagamento do ICMS devido fica 
solidariamente coobrigado com os demais legitimados passivos 
pelo tributo devido. 
 
II – A empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA EIRELLI EPP, 
terceira pessoa real beneficiária da entrega das mercadorias em 
local diverso do endereço declarado da empresa destinatária 
descrita nos documentos fiscais, fica solidariamente coobrigada 
com os demais legitimados passivos pelo tributo devido. 
 
III – O empregado da ECOTEX TECIDOS Sr. ADAMO DOS 
SANTOS FARIA, que apenas cumpriu ordens do seu 
empregador no sentido de receber mercadorias em local diverso 
do endereço declarado da empresa destinatária descrita nos 
documentos fiscais, deve ser afastado do polo passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e  
por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda, 
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP e José Osvaldo de Oliveira-TRANSOLIVEIRA. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, arguidas pelas firmas: Lunelli Indústria Têxtil Ltda e  
Ecotex Tecidos de Moda - Eireli-EPP.  E, também por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pelo solidário JOSE OSVALDO DE OLVEIRA-TRANSOLIVEIRA. Por unanimidade de 
votos, acatar a preliminar de exclusão do solidário da lide, ADAMO DOS SANTOS FARIA, 
arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Diniz.  Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário CARLOS CÉZAR FILET, da 
lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. Vencido o Conselheiro 
José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da 
lide,  JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - TRANSOLIVEIRA, arguida por ele. Foram 
vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa e Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson 
Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Antônio Martins da Silva que votaram pela manutenção do solidário na lide. Por 
unanimidade de votos, rejeitar   a preliminar de exclusão da solidária ECOTEX TECIDOS 
DE MODA EIRELI - EPP, da lide, arguida pela mesma. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva Costa e 
Paulo Diniz. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Relata o lançamento que o sujeito passivo remeteu mercadorias no 

valor comercial de R$ 118.985,02, acompanhadas pelas notas fiscais em anexo, 
destinadas a estabelecimento inexistente, constituído com vício de falsificação de 
documentos e declaração, As mercadorias foram recebidas por outrem que não era o 
destinatário descrito nas notas fiscais, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias 
a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. Sendo assim, as operações 
são caracterizadas como fraudulentas e os documentos fiscais considerados inidôneos. 
Fica, portanto, sujeito ao pagamento de ICMS no valor de R$ 20.227,45 (vinte mil 
duzentos e vinte e sete reais reais e quarenta e cinco centavos), mais cominações legais. 

 
Descrito como dispositivo legal infringido os arts. 64, 66 e 67, I, da lei 

n.º 11.651/91. Proposta a penalidade do artigo 71, XII, “a”, 4, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, 
c/redação da lei n.º 16.241/08. 

 
O DESCRITIVO COMPLEMENTAR DA OCORRÊNCIA (fls.04) 

relata:  
1. LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. – CNPJ 85.098.929/0001-

58 – empresa autuada, vendedora e remetente das mercadorias; 
2. MARCELO FERREIRA DOS SANTOS – CNPJ 12.440.755/0001-

96– empresa fictícia em endereço falso, criada de modo 
fraudulento pelo contabilista CARLOS CÉZAR FILETI; 

3. CARLOS CÉZAR FILETI – contabilista CPF 402.795.101-87. 
Criador da empresa MARCELO FERREIRA DOS SANTOS de 
modo fraudulento. Arrolado como coobrigado solidário, nos 
termos do artigo 45, XII-A, da lei n.º 11.651/91; 

4. Transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 
TRANSOLIVEIRA - CNPJ 78.815.958/0006-32 – entregou as 
mercadorias a pessoa ou local diversos dos indicados nos 
documentos fiscais, pois a empresa destinatária (MARCELO 
FERREIRA DOS SANTOS) jamais existiu de fato e também não 
funcionou no endereço declarado. Arrolada como coobrigada 
solidária, nos termos do artigo 45, I, “b”, da lei 11.651/91. 

5. ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELLI – EPP – CCE (GO) 
10.387.758-4, CNPJ 07.337.722/0001-85 – real adquirente das 
mercadorias. Coobrigado solidário conforme artigo 45, II, da lei n.º 
11.651/91. 

6. ALEXANDRE DE FARIA MOTA – CPF n.º 707.391.881-00 – 
sócio-administrador da empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA – 
EIRELLI – EPP, arrolado coobrigado solidário conforme artigo 45, 
XII, da lei n.º 11.651/91. 

7. ADAMO DOS SANTOS FARIA, CPF 043.243.281-70 – receptor 
das mercadorias destinadas a outrem. Coobrigado solidário 
conforme artigo 45, II, do CTE. 

 
Junta cópias das notas fiscais e outros documentos (fls.09/43). 
 
Intimados, a remetente das mercadorias LUNELLI INDÚSTRIA 

TÊXTIL LTDA. atravessa impugnação (fls.112/133), na qual pede a nulidade do 
lançamento por incompetência funcional das autoridades lançadoras, por insegurança na 
determinação da infração, haja vista a falta de motivação e capitulação legal, e também 



por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, pede a improcedência do 
lançamento, alegando a regularidade da operação de venda. Contesta a exorbitância da 
multa aplicada e pede o afastamento da correção monetária.  

 
A ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELLI - EPP, por seu sócio-

administrador ALEXANDRE DE FARIA MOTA, também pede (fls.93/107) a nulidade por 
incompetência funcional, insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. No mérito, pugna pela improcedência do lançamento. 

 
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA 

TRANSPORTES FI., às fls.60/80, pugna pela exclusão do polo passivo da lide, alegando 
basicamente erro na sua inclusão como coobrigado solidário. 

 
O contabilista CARLOS CÉZAR FILETI (fls.171/179) requer sua 

exclusão da lide com base no artigo 45, XII, e § 2.º, do CTE, e artigo 20, II, da lei n.º 
16.469/09. 

 
Decretada a revelia dos coobrigados ALEXANDRE DE FARIA MOTA 

e ADAMO DOS SANTOS FARIA (fls.183). 
 
Mediante o DESPACHO N.º 902/2016 – JULP (fls.185), julgador de 

primeira instância requer que sejam INTIMADOS: 
1.) LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. para esclarecer como foram 

efetuados os recebimentos das vendas das mercadorias para o 
destinatário (MARCELO FERREIRA SANTOS), juntar cópias de 
cheques ou duplicatas (boletos) ou outros documentos que 
comprovem os recebimentos e, por fim, informar qual empresa 
efetuou esses pagamentos a favor da autuada; 

2.) JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA para 
informar o local da entrega efetiva das mercadorias em questão e 
especialmente como teria sido realizada a entrega à pessoa de 
ADAMO DOS SANTOS FARIA, juntando cópia dos documentos 
respectivos de entrega, e também como este se identificava como 
representante da empresa destinatária das mercadorias 
(MARCELO FERREIRA SANTOS), e como o mesmo (ADAMO 
DOS SANTOS FARIA) obtinha credibilidade suficiente para o 
recebimento das mercadorias; 

3.) ECOTEX TECIDEOS DE MODA- EIRELI – EPP a detalhar as 
atividades de seu empregado ADAMO DOS SANTOS FARIA, se 
o mesmo (ADAMO) exercia atividade de transporte de forma 
independente da empresa empregadora, prestando outros 
esclarecimentos e juntando outros documentos que entender 
úteis ao deslinde da causa; 

4.) A DRF de Goiânia para juntar aos autos os comprovantes de que 
o contabilista CARLOS CÉZAR FILETI teria efetivamente 
requerido e concluído o procedimento de inscrição da empresa 
MARCELO FERREIRA SANTOS. 

 
 
A empresa LUNELLI informa (fls.196) que o destinatário das 

mercadorias MARCELO FERREIRA SANTOS efetuou os pagamentos com cheques de 
terceiros, que não dispõe dos arquivos de tais transações e que os bancos se negaram a 
fornecê-las. 



 
A transportadora TRANSOLIVEIRA informa que entregou as 

mercadorias à pessoa e em local determinado pela contratante (LUNELLI TÊXTIL LTDA.) 
dos serviços de entrega, conforme e-mail de fls. 287, 291 e 292. 

 
A DRF de GOIÂNIA informa que o requerimento para cadastro de 

empresa fora feito pelo contabilista CARLOS CÉZAR FILETI, mediante senha pessoal e 
intransferível. Depois, na homologação do cadastro, o contabilista requerente entregara à 
repartição os documentos do empresário cadastrado. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 1309/2017 – JULP (fls.320/325), o 

julgador de primeira instância julgou procedente o lançamento, mantendo na lide todos os 
sujeitos passivos. 

 
Intimados, foram declarados peremptos (fls.356) ALEXANDRE DE 

FARIA MOTA, ADAMO DOS SANTOS FARIA e CARLOS CÉZAR FILETI. 
 
Em recurso voluntário (fls.358/380), a LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL 

LTDA. pede a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento ao direito de defesa e por incompetência funcional das autoridades fiscais 
lançadoras. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
A ECOTEX TECIDOS DE MODA – EIRELI – EPP recorre 

(fls.383/397), pugnando pela nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento ao direito de defesa e por incompetência funcional das 
autoridades fiscais lançadoras. No mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 
A transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – 

TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI também recorre (fls.399/435), requerendo a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Pede também sua exclusão do polo passivo da lide por erro na sua 
identificação como sujeito passivo. 

 
Arguimos a exclusão do empregado da ECOTEX Sr. ADAMO DOS 

SANTOS FARIA da coobrigação solidária. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
       
                           V O T O 
 
Trata-se de julgamento de recurso voluntário cujo escopo é reformar 

sentença prolatada em PAT que acusa o sujeito passivo de haver remetido mercadorias 
no valor comercial de R$ 118.985,02, destinadas a estabelecimento inexistente, 
constituído com vício de falsificação de documentos e declaração, As mercadorias foram 
recebidas por outrem que não era o destinatário descrito nas notas fiscais, caracterizando 
objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos 
fiscais. Sendo assim, as operações são caracterizadas fraudulentas e os documentos 
fiscais considerados inidôneos. 

 
Dessume-se dos autos a existência de uma fraude estruturada 

consubstanciada na constituição fictícia de empresas. Tudo se inicia com o contabilista 
FILETI se utilizando de documentos de terceiros, obtidos por meios ilícitos (documentos 



furtados, roubados, de pessoas falecidas etc.). Em seguida, um empresário ligado a 
empresa existente em outro endereço, utilizando-se da empresa irregularmente 
constituída, encomenda mercadorias em outra unidade da federação, faz acerto com o 
vendedor (remetente) e empresa transportadora no sentido de entregar as mercadorias 
em local e a pessoa diversos da verdadeira adquirente. 

 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Não há a alegada insegurança na determinação da infração, pois o 

fisco demonstra toda a concertação fraudulenta, desde a constituição irregular de empresa 
até a entrega a pessoa e local diversos do estabelecimento destinatário.  

 
Dessa forma, no lançamento realizado por autoridade fiscal 

competente, houve a correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, fora 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificados os 
sujeitos passivos participantes da fraude e aplicada a penalidade cabível. 

 
De igual modo, não há cerceamento do direito de defesa dos 

recorrentes que, corretamente intimados, entenderam perfeitamente a acusação e 
exerceram amplamente a defesa e o contraditório. 

 
 
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS 

AUTORIDADES LANÇADORAS. 
 
Vê-se que o lançamento fora efetuado por AFRE I e AFRE II. É 

cediço que o AFRE I, mediante Portaria, bem como o AFRE II, têm plena competência, 
assegurada pela lei n.º 13.266/98, para fiscalizar mercadorias em trânsito e executar 
procedimentos de auditoria e constituir o crédito tributário dos contribuintes estaduais 
considerados empresa de pequeno e também de médio porte, inclusive com escrituração 
contábil. 

 
Portanto, não há falar-se em incompetência funcional para o 

lançamento em questão. 
 
 
DO ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 
 
Não há também o alegado erro na identificação do sujeito passivo da 

transportadora TRANSOLIVEIRA, porquanto a mesma tenha participação ativa na 
operação de venda, pois entregou as mercadorias a pessoa e local diversos da verdadeira 
destinatária. Além do mais, a entrega fora determinada por pessoa/empresa estranha à 
relação negocial, haja vista não se tratar de ninguém legalmente ligado à 
adquirente/destinatária das mercadorias. 

 
Entretanto, sem embargo da inexistência de erro na identificação do 

sujeito passivo, a transportadora JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA 
TRANSPORTES EIRELI fora excluída da condição de coobrigada solidária do polo 
passivo da lide. 

 
 



DO MÉRITO. 
 
O intuito de suprimir tributo surge desde a constituição fraudulenta de 

empresas. A situação, além do ilícito tributário, caracteriza-se como crime contra a ordem 
tributária. 

 
Não há como deixar de declarar a procedência de um lançamento no 

qual a empresa destinatária (adquirente) das mercadorias fora constituída por contabilista 
que se utiliza de documentos de terceiros, obtidos por meios ilícitos (documentos furtados, 
roubados, de pessoas falecidas etc.). Em seguida, um empresário ligado a empresa 
existente em outro endereço, utilizando-se da empresa irregularmente constituída, 
encomenda mercadorias em outra unidade da federação, faz acerto com o vendedor 
(remetente) e empresa transportadora no sentido de entregar as mercadorias em local e a 
pessoa diversos da verdadeira adquirente. 

 
 
Nessa vertente, por unanimidade, a CJUL decretou a procedência 

total do lançamento. 
 
 
DA SOLIDARIEDADE. 
 
A conduta do contabilista CARLOS CÉZAR FILETI fora primacial na 

estruturação da fraude, porquanto se utilizara de prerrogativa que detinha junto à 
administração tributária, mediante senha de uso privativo, para requerer a constituição de 
empresas. Numa segunda etapa, após requerer a constituição da empresa, o contabilista 
detentor da senha, entrega à repartição tributária os documentos dos titulares da empresa 
e assina a homologação do termo constitutivo. Portanto, os fatos comprovam a efetiva 
participação do contabilista FILETI na empreitada fraudulenta. Desse modo, fora mantida 
sua coobrigação solidária, por maioria de votos.  

 
A transportadora TRANSOLIVEIRA, mesmo com o reconhecimento 

da inexistência de erro na sua identificação como sujeito passivo, fora excluída da 
condição de coobrigada solidária do polo passivo da lide. 

 
Em suma, diante de todo o exposto, esta II CJUL decide:  
a) rejeitar, por unanimidade, as preliminares de nulidade da peça 

básica por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento do direito de defesa e por incompetência funcional 
autoridades fiscais lançadoras; 

b) também, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo da 
transportadora TRANSOLIVEIRA; 

c) por unanimidade, manter a procedência do lançamento, 
confirmando a decisão singular; 

d) por unanimidade de votos, manter no polo passivo da lide como 
coobrigada solidária a empresa ECOTEX TECIDOS DE MODA – 
EIRELI – EPP. Por perempção, fica mantido como coobrigado 
solidário o sócio-administrador da ECOTEX Sr. ALEXANDRE DE 
FARIA MOTA; 

e) manter no polo passivo da lide, por maioria de votos, o 
contabilista CARLOS CÉZAR FILETI; 



f) excluir, por unanimidade de votos, o empregado da ECOTEX 
Sr.ADAMO DOS SANTOS FARIA da coobrigação solidária;  

g) por maioria de votos, com o voto desempate do Coordenador da 
Câmara, vencido este Relator, excluir a transportadora JOSÉ 
OSVALDO DE OLIVEIRA – TRANSOLIVEIRA TRANSPORTES 
EIRELI.   

  
 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00144/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadorias sem 
documentação fiscal. Excluída. Decisão unânime. 
 
I - Restando comprovado que as mercadorias tributadas objeto 
do lançamento estavam acobertadas por documentação fiscal 
idônea deve ser excluída a exigência do tributo. 
 
ICMS. Obrigação acessória. Estabelecimento irregular. 
Adequação da penalidade. Redução do valor da multa. 
Aplicação da forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 do CTE. 
Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I - A penalidade pecuniária imposta deve ser adequada à mais 
específica prevista na legislação, ficando reduzida, portanto, a 
10 % do valor da mercadoria existente no estabelecimento em 
situação cadastral irregular. 
 
II – Comprovando-se não ter havido, ainda que indiretamente, 
falta de pagamento de imposto, torna-se imperiosa a redução da 
multa imposta, nos termos da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 3.675,30 (três mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), de multa formal, em decorrência da 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XI, alínea "a", da Lei 11.651/91, 
e, também,  com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE, 
arguidas pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva e José Eduardo 
Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da acusação fiscal de que o sujeito passivo em epígrafe 
mantinha mercadorias tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 
55.129,55, já acrescido do IVA estabelecido para a respectiva atividade, em 
estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme termo de apreensão n.º 
61400014434 e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor de 
R$ 9.372,02 mais cominações legais. 

 



A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração aos artigos 14, IV; 19, IX; 64; 66 e 156, da lei n.º 
11.651/91, c/c o artigo 145, do Decreto n.º 4.852/97. Foi proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, XII, “a”, 3, §9.I, da lei n.º 11.651/91, c/ redação da lei n.º 
15.505/05. 

 
Juntados, dentre outros documentos, relação de mercadorias 

(fls.04/05) no valor de R$ 36.753,03, consideradas desacobertadas de documentação 
fiscal idônea, haja vista terem sido localizadas em estabelecimento em situação cadastral 
irregular. 

Intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em primeira 
instância (fls.18/19), na qual pede a improcedência do lançamento quanto ao tributo 
exigido e adequação da multa imposta para a prevista no artigo 71, XI, “a”, do CTE, haja 
vista o fato de que as mercadorias se encontravam acobertadas por notas fiscais idôneas, 
mas em estabelecimento em situação cadastral irregular. Junta cópias de notas fiscais e 
de outros documentos. 

 
Pela SENTENÇA N.º 4392/2016 – JULP (fls.42/44), o julgador de 

primeira instância conheceu da impugnação do sujeito passivo, negou-lhe provimento, 
para julgar PROCEDENTE o auto de infração. 

 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo recorre (fls.50/52), e, sob os 

mesmos fundamentos da impugnação, reitera os mesmos pedidos. Junta cópias de notas 
fiscais. 

 
Pela RESOLUÇÃO 020/2017, a II CJUL insta a recorrente a 

“Elaborar e juntar ao processo uma planilha nos moldes da de fls. 51, relativamente a 
totalidade das mercadorias constantes da relação de fls. 04 e 05, indicando o número e 
data da nota fiscal correspondente, que deverá ser juntada ao processo, caso não faça 
parte daquelas juntas às fls. 20 a 33 e 54 a 68.” 

 
A recorrente cumpre (fls.80/99) a resolução, listando as mercadorias, 

as notas fiscais que as acobertam, além de juntar cópias destas mesmas notas. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
  
                          V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso voluntário, no qual o sujeito 

passivo pugna pela reforma de Sentença proferida em PAT em que fora acusado de 
manter mercadorias tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 
55.129,55, já acrescido do IVA estabelecido para a respectiva atividade, em 
estabelecimento em situação cadastral irregular. 

 
Infere-se dos autos que o sujeito passivo realmente mantinha 

mercadorias em estabelecimento em situação fiscal irregular. Entretanto, as mercadorias 
não podem ser consideradas desacobertadas de documentação fiscal, uma vez que a 
própria fiscalização admite que os valores adotados para as mercadorias foram aqueles 
constantes de notas fiscais destinadas a estabelecimento regular, cujo gerente era 
possuidor e responsável por estas (mercadorias).  

 



Daí, é forçoso concluir que as notas fiscais, que foram consideradas 
na estipulação do preço destas mercadorias objeto do lançamento, acobertavam 
corretamente todas as mercadorias encontradas em estabelecimento cadastral irregular, 
não podendo, portanto, tais notas serem consideradas inidôneas. 

 
Nesse diapasão, excluímos a obrigação tributária relativa ao ICMS, 

eis que consideramos tais operações acobertadas por notas fiscais idôneas. Em 
consequência, fica excluída a qualificadora do § 9.º do artigo 71 do CTE, uma vez que não 
há mais obrigação tributária relativa a imposto. 

 
Entretanto, por se encontrarem em estabelecimento em situação 

cadastral irregular, mantemos a multa formal sobre a base de cálculo de R$ 36.753,03, 
adequando a penalidade para aquela do artigo 71, XI, “a”, do CTE, por ser mais 
específica. Salientamos que a nova multa importa em 10% do valor da operação, em vez 
dos 50% da multa originariamente imposta. Verbis:  

 
DO ARTIGO 71 DO CTE-GO: 
 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação: 

                                            (...) 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal; 

                                             (...) 

XI - de 10% (dez por cento) do valor: 

a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal idônea;  

Considerando também que, com a exclusão do tributo, não resta, 
mesmo que indiretamente, imposto a pagar, faremos incidir sobre a multa remanescente 
no valor originário de R$ 3.675,30 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta 
centavos) a forma privilegiada (redução de 50%) do § 8.º do artigo 71 do CTE –GO. 

 
Em suma, esta Câmara decidiu, por unanimidade de votos,  

conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
3.675,30 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), de multa formal, em 
decorrência da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XI, alínea "a", 
da Lei 11.651/91, e, também,  aplicar sobre este valor a forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 do CTE. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00227/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Circulação de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal. Improcedência. 
 
Provado nos autos que as mercadorias autuadas se faziam 
acompanhadas das respectivas notas fiscais, fica caracterizada 
a improcedência do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Luis 
Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo promoveu a circulação de 
mercadorias desacobertadas de documentação fiscal via correios, conforme atesta o 
termo de apreensão. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta ter adquirido as 
mercadorias de empresa de outro Estado da Federação; que estas foram postadas em 
dois pacotes, sendo que apenas um destes foi aberto pela fiscalização e autuadas as 
mercadorias; que a documentação fiscal que acobertava as operações encontrava-se em 
outro pacote, que foi ignorado pela fiscalização, e por isso requer a descaracterização da 
não contenciosidade, e para comprovar sua tese acosta a documentação de fls. 39/50 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração não 

deve prosperar. De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que o agente autuante deixou 
de abrir o pacote cujo código de postagem era DJ58871683BR, o qual trazia em seu bojo 
as notas fiscais de nºs 213, no valor de R$ 1.446,06 (mil, quatrocentos e quarenta e seis 
reais e seis centavos) e nº 17116, no valor de R$ 13.088,00 (treze mil, oitenta e oito reais), 
constantes às fls. 42 e 43 destes autos, notas essas que também acobertavam as 
mercadorias constantes do pacote cujo código de postagem era DJ407400689BR, este 
sim verificado pela fiscalização. 



 
Ante o exposto, e consoante a documentação fiscal retromencionada 

em linhas pretéritas, considero que razão assiste ao sujeito passivo ao requerer a 
descaracterização da não contenciosidade. 

 
Dessarte, voto acompanhado de meus pares, conhecendo da 

impugnação em Segunda Instância, dando-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.    

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00246/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Mercadorias descarregadas sem 
documentação fiscal. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria 
Morato. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José 
da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo descarregava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão, no valor 
comercial de R$45.025,54, valor praticado na operação atacadista e acrescido do 
respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 60%, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$7.654,34, mais as cominações 
legais.  

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Marmoraria Montes Belos 

LTDA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 16). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.11 e 16). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia pelos sujeitos passivos (fl.18). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.19 a 24). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção pelo sujeito passivo autuado, na 

fl.25. 
 



Pela Resolução nº070/2017, (fls.43 e 44), a Câmara Julgadora 
converte o julgamento em diligência tanto para que o feito seja encaminhado ao fiscal 
autuante para que o mesmo adote as seguintes providências: 

 
Explique por que não considerou a DANFE que o Sujeito passivo 

alega ter emitido; à luz da planilha anexada (que demostra serem as quantidades de 
mercadorias dos pedidos aproximada àquela constante do DANFE), esclarecer se as 
mercadorias no documento fiscal emitido referem-se às mercadorias mencionadas em 
algum dos pedidos de venda apreendidos e objeto do auto; esclarecer se as mercadorias 
constantes dos DANFE´s referem-se àquelas que estavam chegando no estabelecimento 
(sendo descarregadas) ou referem-se a mercadoria que já estava no interior do 
estabelecimento integrando seu estoque; acrescentar outras informações que entender 
úteis ao deslinde do processo, notadamente frente aos argumentos trazidos pela autuada.  

 
Em atendimento à Resolução nº070/2017, (fl.45), o fiscal autuante 

alegou que o DANFE nº819 não foi apresentado no momento da ação fiscal, não houve na 
defesa nenhuma prova da mesma somente mera alegação de tal fato; a mercadoria 
constante do pedido diverge da mercadoria do DANFE, mesmo que tivesse sido 
apresentado o mesmo seria considerado inidôneo, por se tratar de mercadoria não 
pertencente ao DANFE; a mercadoria constante do veículo e mais que já tinha sido 
descarregado coincide com as mercadorias descritas nos pedidos; toda mercadorias 
constante do caminhão estava sendo descarregado no pátio do sujeito passivo solidário, 
mesmo as pertencentes aos outros pedidos.  

 
O sujeito passivo solidário foi intimado a tomar conhecimento da 

Resolução nº70/2017, nas (fls.46 e 47). 
 
O sujeito passivo solidário compareceu aos autos na (fl.49), 

atendendo à Resolução nº70/2017, alegou que o documento DANFE nº0819, foi exibido e 
entregue ao autuante no momento da abordagem do veículo que estava fazendo a 
entrega, assim como foram exibidos os documentos de (fls.06 a 08) dos autos. 
Procedimento Administrativo Tributário; que não descreve com clareza absoluta, os atos e 
fatos ocorridos, não pode validar a exigência do crédito tributário; relando na exordial.  

 
Por fim requer que seja nulo, ab initio, o Procedimento Administrativo 

Tributário – PAT; em que a descrição dos atos e fatos; são divergentes da instrução 
processual (art.20, III e IV, da Lei 16.469/2009); improcedente deve ser o Procedimentos 
Administrativo Tributário – PAT; que deixa de observar as orientações legais; que o caso 
requer. Anexou Documento na (fl.50). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Não há insegurança na determinação da infração compreendida, 
amparada por lei. 

 
Não há coincidência entre as quantidades e algumas espécies de 

mercadoria constante dos DANFE´s apresentados pelo sujeito passivo e os pedidos de 
venda apreendidos, conforme informado em sede de trabalho revisional, acostado ao 
processo, fl. 45, que transcrevo:  

 



“1º O DANF nº. 819 não foi apresentado no momento da ação fiscal, 
não houve na defesa nenhuma prova da mesma somente mera alegação de tal fato; 

2º. A mercadoria constante do pedido diverge da mercadoria do 
DANF, mesmo que tivesse sido apresentado o mesmo seria considerado inidôneo, por se 
tratar de mercadoria não pertencente ao DANF;  

3º A mercadoria constante do veículo e mais a que já tinha sido 
descarregada coincide com as mercadorias descritas nos pedidos;  

4º.Toda mercadoria constante do caminhão estava sendo 
descarregada no pátio do sujeito passivo solidário, mesmo as pertencentes aos outros 
pedidos. “ 

 
Portanto, ainda que o DANFE tenha sido recusado pelo sujeito 

passivo, a infração é procedente, porque inidônea para amparar as mercadorias 
mencionadas nos pedidos de vendas anexos.  

 
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00384/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração. Rejeitada. 
Decisão unânime. Não há nulidade por falta de indicação de 
alíquota, quando conste o valor da base de cálculo e o montante 
do imposto no auto de infração, e, logo, não há nulidade quando 
do processo constem elementos suficientes para determinar 
com segurança a infração e o infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 
16.469/09) 
 
ICMS. Obrigação Principal. Mercadoria sem documento fiscal ou 
com documento irregular. Procedência. Não Unânime. A 
apresentação de documentos fiscais no processo administrativo 
tributário não se presta a afastar a procedência do auto de 
infração, mormente quando as mercadorias apreendidas sem 
notas fiscais são fungíveis e de identidade impossível. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, José 
Ferreira de Sousa e Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro Heli José da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão 6140005210-7, 
no valor comercial de R$ 124.150,00, já acrescido do respectivo índice de valor agregado 
(IVA) de 50%, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 21.105,50, mais as cominações legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei 11.651/91 – 

CTE c/c art. 145, parágrafo único, do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, XII, “a”, 3, § 9º, I, do CTE c/ 

redação da Lei 15505/05. 
 



Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o original do Termo de Apreensão (fls. 04), 
datado de 08/11/2014, no posto fiscal JK, em Itumbiara/GO, de apreensão de 191 fardos 
de tecidos diversos; cópia da CNH do motorista e CRLV do autuado (fls. 05/06); original do 
Termo de Liberação (fls. 07). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância (fls. 16/30) e impugna o auto de infração, com as seguintes alegações: 
 
- que a mercadoria possuía sim nota fiscal, tendo um dos 

funcionários da impugnante por um equívoco, esquecido de entrega-la ao motorista para o 
transporte, sendo que, inclusive, na própria nota fiscal consta a impugnante como 
responsável pelo transporte, tão como se faz notar nos conhecimentos de transporte 
destas três notas também em anexo; 

 
- assim, foram recolhidos todos os impostos devidos ao Estado de 

Goiás; 
 
- que a multa aplicada apresenta caráter confiscatório; 
 
- que no arbitramento da base de cálculo da mercadoria 

supostamente sem documentação fiscal, esta foi convertida de produto base (tecido), em 
confecção, no caso calças, o que demonstra erro da autoridade fiscal; 

 
- que não consta a alíquota com a qual se calculou o imposto, 

devendo-se anular o presente auto, visto que gera uma grande insegurança e prejuízo ao 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Anexa ao processo cópia de 3 DANFES (fls. 38/40) emitidos por TDB 

TÊXTIL S/A de São Paulo/SP para contribuintes diversos em Goiás, com um total de 196 
rolos de tecidos, constando como transportadora a empresa autuada, bem como cópia de 
3 DACTEs (fls. 41/43) emitidos pela autuada referente a transporte das mercadorias 
constantes dos citados DANFEs. 

 
O julgador singular rejeita nulidades e, no mérito, julga procedente o 

auto de infração (fls. 47/52). 
 
Intimado para pagar ou comparecer em segunda instância, o sujeito 

passivo junta recurso voluntário (fls. 60/69) em que aduz as mesmas razões já 
apresentadas em primeira instância. 

 
 
V   O   T   O  
 
 
Verifica-se, nos presentes autos, que no dia 08/11/2014 o sujeito 

passivo transitava pela BR-153, em Itumbiara/GO, adentrando ao Estado de Goiás, e no 
posto fiscal de entrada JK, a fiscalização constatou que as mercadorias transportadas, 
quais sejam, 191 rolos de tecidos diversos, estavam sem documentação fiscal. Nessa 
situação, procedeu-se à lavratura do Termo de Apreensão de fls. 04, em que há a 
assinatura do motorista, e identificação do transportador, ora sujeito passivo, e descrição 
das mercadorias apreendidas. 

 



O sujeito passivo comparece em primeira e segunda instâncias de 
julgamento, apresentando as mesmas razões de defesa. 

 
Inicialmente, evidencio que a decisão singular tratou de toda a 

matéria de forma muito bem fundamentada, e não merece reparos. 
 
Com efeito, não há que se falar de nulidade processual por 

cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, por 
ausência da indicação da alíquota no auto de infração, com a qual, incidindo sobre a base 
de cálculo, resulta no ICMS a pagar. Urge esclarecer que o percentual da alíquota pode 
ser apurado por qualquer pessoa que faça a operação matemática de dividir o montante 
do imposto pela base de cálculo, multiplicando por 100. Ou seja, embora não conste 
expressamente o montante da alíquota, esta pode ser facilmente deduzida, não existindo, 
destarte, qualquer prejuízo para a defesa ou insegurança quanto ao cálculo do imposto. 
Também, não há dúvida quanto à determinação da base de cálculo, ainda que o autuante 
tenha anotado na ‘categoria’ da mercadoria as palavras: “confecções, calça”. E não há 
dúvida porque logo em seguida a autoridade fiscal consta a unidade “fd” (fardo) a 
quantidade “191” e a descrição “tecidos diversos, média de 65 por fardo, num total de 
12.415 metros no valor de R$ 10,00 o m, totalizando R$ 124.150,00”. Assim, não há 
insegurança ou cerceamento algum, pois depreende-se claramente da descrição da 
mercadoria que se trata de 191 fardos de tecidos diversos, conforme aduz o próprio 
recorrente. 

 
Portanto, rejeito a alegação de nulidades processuais. 
 
No mérito, embora o recorre anexe ao processo as cópias de 

DANFEs e DACTEs, emitidos três ou quatro dias antes da ação fiscal, com uma 
quantidade de 196 fardos de tecidos diversos, emitidos por empresa da cidade de São 
Paulo/SP com destino a contribuinte de cidades do Estado de Goiás, não se pode concluir, 
por essas provas, que as mercadorias apreendidas correspondem exatamente a essas 
descritas nos DANFEs. 

 
Com efeito, as mercadorias são fungíveis, não sendo difícil a 

existência de outras vendas de mercadorias pela mesma empresa com destino ao Estado 
de Goiás, que, sendo oportuno, são apresentadas para tentar afastar a procedência do 
lançamento do crédito tributário. 

 
Não se afirma com certeza que é isso que tenha ocorrido, entretanto, 

a assertiva visa afastar a pretensão da defesa, na medida em que há essa possibilidade, o 
que implica na impossibilidade da defesa comprovar, por esse meio, que as mercadorias 
apreendidas correspondem às discriminadas nas notas fiscais eletrônicas apresentadas 
neste processo. 

 
Ressalto, mais uma vez, a profundidade e correção da sentença, e 

nesses termos, voto, com a maioria dos conselheiros participantes da sessão de 
julgamento, pela procedência do auto de infração.      
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00435/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
relação a mercadorias adquiridas sem documentação fiscal. 
Procedência. Decisão não unânime. 
   
O marco inicial para contagem do prazo decadencial não 
havendo simples inadimplemento da obrigação tributária deve 
ser o que aponta o artigo 173, I do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de nulidade por ilegitimidade ativa e por erro na identificação do sujeito passivo, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência parcial, arguida pelo sujeito passivo, referente ao período de 
maio a setembro de 2005. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração com a reinclusão da penalidade pecuniária, 
devendo ser observada a limitação prevista no § 11, do art. 71, do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, José Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram pela procedência 
parcial do auto de infração no valor remanescente da decadência de R$159.262,30 (cento 
e cinqüenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e ICMS de R$ 
19.111,47 (dezenove mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos), também com a 
reinclusão da penalidade pecuniária e a limitação prevista no § 11, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu de 

produtores rurais goianos, durante o período de 01/05/2005 a 31/12/2005, 5.593,60 m3 de 

carvão vegetal, no valor total de R$ 433.504,00, desacobertadas de documentação fiscal, 

conforme prova o RELATÓRIO DE CONTROLE DE CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE 



PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS, de emissão do próprio destinatário da 

mercadoria, anexo a este, e demonstrado nos documentos também anexos. Em 

consequência, conforme estabelece o art. 45, parágrafo único da Lei nº 11.651/91, na 

condição de contribuinte solidário, deve pagar o ICMS no valor de R$ 52.020,48, 

juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 66 do CTE e 

art. 145 do RCTE, sendo proposta a penalidade tipificada no art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE 

com redação conferida pela Lei nº 13.446/99. 

A instrução processual contempla: “Demonstrativo de Cálculo do 

ICMS Sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertada de Documento Fiscal” (Fls. 4); 

planilha “Quantidades Informadas nas Notas Fiscais de Produtor” (fls. 5/9); planilha 

“Quantidades Informadas nas Notas Fiscais de Entrada” (fls. 10/14); “Ficha de Controle 

Mensal” e “Relatório de Controle e Utilização de Produtos e Subsprodutos Florestais”, 

relacionando nº, data, e volume do carvão vegetal conforme Nota Fiscal do Produtor e 

Nota Fiscal de Entrada (015/026 e 027/081) 

Intimado na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância aduzindo o seguinte: 1) decadência até o mês de agosto/2005, pois foi 

intimada apenas em setembro/2010 (art. 150, § 4º, do CTN); 2) ilegitimidade ativa do 

Estado de Goiás para exigir crédito tributário do sujeito passivo, pois localizado em outra 

unidade federativa, devendo exigir-se o tributo dos produtores rurais localizados em Goiás; 

3) não configuração da solidariedade, pois os documentos fiscais são idôneos; 4) erro na 

capitulação da penalidade bem como caráter confiscatório desta. 

O julgador singular não acolheu as preliminares arguidas pelo sujeito 

passivo, e, no mérito decidiu pela procedência parcial do auto de infração, atribuindo a 

responsabilidade do sujeito passivo apenas sobre o valor do imposto (fls. 133/135), com 

exclusão da responsabilidade pelo pagamento de multa formal. 

A Fazenda Pública, mediante recurso ex officio, pede a reforma da 

sentença singular, para condenar o sujeito passivo ao pagamento integral do crédito 

tributário exigido no PAT, pois trata-se de multa sancionatória decorrente de obrigação 

tributária principal (fls. 136) 

Em contradita, o sujeito passivo alega erro na penalidade, e aduz 

que não descumpriu nenhuma norma de conduta pré-existente relativa a obrigação 

acessória, devendo, assim, ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das 



multa fiscais cominadas no lançamento, e pede que seja mantida a sentença no que se 

refere à exclusão da penalidade cominada. 

Apresentando, também, recurso voluntário, o sujeito passivo repete 

as alegações feitas quando da impugnação em primeira instância. 

Decisão cameral foi pela manutenção do trabalho fiscal na sua 

totalidade. Tal decisão foi por maioria de votos. 

Irresignada com tal decisão, a defesa alega inicialmente a 

tempestividade e o cabimento do recurso. Ressalta que a decisão não foi unânime. 

Destaca que a diferença foi apurada pelo próprio destinatário das 

mercadorias. Aponta uma realidade do mercado de carvão vegetal, os produtores teriam 

muitas dificuldades de sobreviver e não teriam balança para fazer a pesagem dos 

produtos que comercializam. Seria caso de uma estimativa feita no olho.  

Explica que o produtor emite a nota mediante estimativa e o 

destinatário faz a pesagem. Essa é a origem da diferença.  

Houve então alegação de erro na identificação do sujeito passivo, 

pede-se a retirada do destinatário das mercadorias. Rejeita inteiramente entendimento 

esposado pela fiscalização.  

Aponta a existência de decisão cameral divergente. 

Também alega que há insegurança na determinação da infração, 

cabendo destacar que na verdade tal arguição seria a já posta de erro na identificação do 

sujeito passivo, pois destaca que o destinatário não está sujeito à legislação tributária 

goiana.  

Lembra que as guias são emitidas pela própria fiscalização goiana.  

Reitera a arguição de decadência parcial do lançamento, pede 

aplicação do artigo 150 do § 4º do Código Tributário Nacional.  

Argui a inexistência de penalidade, e a existência de penalidade mais 

benéfica. Pede aplicação do artigo 71, X, “b” do Código Tributário Estadual, que remete a 

um valor de multa formal calculado no patamar de 13% das operações.  

Assevera que houve violação ao princípio constitucional da limitação 

dos efeitos da pena. No caso a penalidade estaria ultrapassando a pessoa do infrator, que 

seria o produtor goiano. Essa é a forma de ver os fatos descrita pelo autuado. Questiona a 

confiscatoriedade da multa aplicada.  



É o relatório. 

Inicialmente cabe destacar os limites da lide. A decisão cameral, no 

que diz respeito à arguição de erro na identificação do sujeito passivo – ilegitimidade ativa 

-   através de pedido de retirada da lide, foi unânime ao rejeitá-la. Cabe ressaltar que há 

uma suposta arguição de insegurança na determinação da infração que na verdade 

aponta para o erro na identificação do sujeito passivo, pois segundo seu conteúdo, o 

sujeito passivo não estaria sujeito à legislação tributária goiana.    

Portanto, em relação ao esse aspecto, o recurso do sujeito passivo 

foi inadmitido.  

Sobre a divergência, ela é exemplificativa não havendo nenhum 

óbice para que nesse momento haja o julgamento do processo à luz da mesma convicção 

que foi típica de todos os processos, inclusive do que foi referido pelo autuado, pois sua 

decisão foi reformada pelo conselho pleno, que refletiram essa mesma realidade dentro do 

Conselho Administrativo do Estado de Goiás.  

Na verdade, pelo que se depreende da decisão cameral, a única 

divergência de entendimento foi sobre o marco inicial da contagem da decadência. A tese 

vencida na fase cameral foi a que considera o artigo 150, § 4º do Código Tributário 

Nacional. Em relação à essa discussão, me filio ao entendimento de que deve ser aplicado 

ao caso o artigo 173, I do Código Tributário Nacional, que aponta como o marco inicial o 

primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.  

Adotando essa posição, o trabalho fiscal deve ser mantido na sua 

íntegra, não havendo o apontamento por parte do polo passivo de qualquer equívoco em 

relação a aspectos de fato, ficando a discussão sobre aspectos de direito.  

Sobre a precisão da infração, entendo que é clara e reflete o fato 

típico descrito na lei. O pedido de aplicação do artigo 71, X, “b” do Código Tributário 

Estadual não deve ser acolhido, pois há penalidade específica para o caso, justamente 

aquela que foi apontada pela fiscalização, mais precisamente o artigo 71, VII, “l” do 

mesmo Código Tributário Estadual. O foco do texto aludido pelo sujeito passivo é de 

registro na origem, o que não aconteceu, pois era de produtor rural, sendo que também se 

percebe que há a cobrança de imposto sobre mercadorias que estavam desacobertadas 

de documentação fiscal descabendo a aplicação do tal dispositivo pois não houve registro 

algum em relação a elas. Não houve dúvida alguma sobre circunstâncias sobre o fato que 

foram referidas pelo polo passivo em sua defesa.  



Sobre a razoabilidade e a proporcionalidade, entendo que é matéria 

estranha à seara administrativa, pois aplica-se apenas o que está previsto na lei. Logo, 

esse tipo de questionamento deve ser levado ao poder judiciário, que é quem tem 

competência para apreciar esse tipo de arguição.  

Apenas, em tempo, deve ser ressaltado que conforme nova redação 

do artigo 71 do Código Tributário Estadual dada pela Lei 19.965/18, deve ser feita 

adequação dos valores da penalidade limitando-o ao imposto, conforme determinação do 

§ 11º desse mesmo artigo.  

Diante de tudo o que foi exposto, inadmito o recurso ao conselho 

superior em relação à arguição de erro na identificação do sujeito passivo, ou o pedido de 

sua retirada da lide. Em relação ao mérito, mantenho a decisão cameral que julgou 

procedente o auto de infração, rejeitando a tese da decadência parcial esposada pela 

defesa com aplicação do artigo 173, I do Código Tributário Estadual para fins de 

determinação do início da contagem do prazo decadencial. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00538/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Mérito. ICMS. Obrigação 
Principal. Transporte de mercadorias em situação irregular. 
Mercadorias sem documentação fiscal. Procedência parcial. 
 
I - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração; 
 
II - A mercadoria deve, em qualquer hipótese, estar 
acompanhada de documento fiscal, considerando-se em 
situação fiscal irregular a mercadoria transportada sem esse 
documento (art. 66 da Lei n° 11.651/91); 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 4.191,66 (quatro mil, cento e noventa 
e um reais e sessenta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Rodolfo Ramos Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 19 de junho de 2015, o Fisco exige ICMS, Multa e demais 
acréscimos da autuada, no dia 01 do mesmo mês, transportando extintores de incêndio 
sem documentação fiscal, já que em quantidade superior à Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
de remessa que acompanhava as referidas mercadorias. 

 
Foi apontada como solidária a empresa A SEGURANÇA 

EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, fornecedora das mercadorias encontrada 
sem nota fiscal na posse do transportador (03). 

 
A ação fiscal foi realizada em atividade de fiscalização de trânsito, 

tendo sido as mercadorias encontradas no KM 41 da Rodovia BR 251, em Cristalina/GO, 
ali aprendidas juntamente com a NF-e 2624, emitida em 30 de Maio de 2015 e ordem de 
retirada/orçamento emitidas em 01 junho do mesmo ano (fls. 04 a 29). 

 
Intimados os sujeitos passivo para apresentar defesa em Primeira 

Instância, estes não comparecem ao processo, tendo sido lavrado o respectivo termo de 
revelia (fl.32). 

 



Instados os sujeitos passivos a se defender em Segunda Instância 
(fls.38 a 38), a solidária A SEGURANÇA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 
comparece ao processo, tendo sido lavrado o termo de perempção pertinente (fl.45). 

 
A empresa autuada CALDAS KILL EXTINTORES LIMITADO ME 

apresenta impugnação em Segunda Instância (fls.47 a 66), onde pede a nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração, em razão de haver contradição entre 
a quantidade de 247 de extintores indicada na nota fiscal que acompanhava as 
mercadorias transportadas e a apreensão de somente 156 extintores (fls. 47 e 48). 

 
Quanto ao mérito, pede e a impugnante a improcedência do auto de 

infração alegando que não havia nenhuma mercadoria acobertada, pois as diferenças 
indicadas pelo Fisco coincidem com as quantidades de mercadoria indicadas nas notas 
fiscais por ela emitidas em vendas de extintores, antes do início da fiscalização, em 
vendas a postos de combustíveis (fls. 48 e 49). 

 
É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, em razão de haver contradição entre a quantidade indicada 
na nota fiscal que acompanhava as mercadorias transportadas e a apreensão de somente 
156 extintores (fls. 47 e 48), manifesto-me por sua rejeição, pois conforme exposto pelo 
Fisco no demonstrativo à fl. 21, evidente está que a diferença de mercadorias sem nota 
fiscal resultou da comparação entre as quantidades da NFe de remessa 2624 acostada à 
fl. 06 e a contagem física somada as quantidades já vendidas durante a viagem e 
documentadas por meio das notas de retirada às fls. 07 a 19. 

 
A exposição da estrutura e dos detalhes da acusação fiscal no 

demonstrativo à fl. 21 se harmoniza com o histórico do auto de infração e com a base 
documental que sustenta o lançamento de ofício, não havendo falta de clareza ou 
imprecisão estrutural que importe em nulidade por insegurança na determinação da 
infração. 
 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
recorrente, as quais não refutam a acusação de transporte de mercadorias sem nota fiscal 
exposta no demonstrativo às fls. 21 e fundamentada com o termo de apreensão, nota de 
remessa e ordens de retirada acostadas pelo Fisco fls. 04 a 20. 

 
No plano normativo, o transporte de mercadoria sem nota fiscal 

configura infração tributária e implica situação fiscal irregular, nos termos do art. 66 da Lei 
n.º 11.651/91: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 



documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea.”[Grifo oprtuno] 
 

Contudo, como indica o demonstrativo à fl. 68, cuja juntada requeri, a 
ordem de retirada 351 encontra-se ilegível no tocante à quantidade de extintores, devendo 
o valor a ela relativo, computado pela autoridade lançadora, ser excluído do cálculo da 
exigência tributária. 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração e, no mérito, conheço 
impugnação em Segunda Instância, dou-lhe parcial provimento para considerar 
PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 4.191,66 (quatro 
mil, cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00567/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de 
exclusão do solidário da lide. Acolhida. Exclusão de solidário da 
lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal. Revisão de 
lançamento. Auto de infração parcialmente procedente. 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
2. Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo; 
 
3. Exclui-se da lide a solidária quando restar demonstrado nos 
autos que a mesma não exercia função de administradora da 
empresa na época da ocorrência do fato gerador; 
 
4. O solidário deve ser mantido no polo passivo da lide quando 
presentes os requisitos do artigo 45, inciso XII, do Código 
Tributário Estadual;  
 
5. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
100.883,51 (cem mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinqüenta e um centavos), nos 
termos da revisão de fls. 191 a 193. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário, Sr. WAGNEL 
BORGES, da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor 
Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário, Sr. KALEBE CÂNDIDO BORGES, da lide, arguida pelo Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01 de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: KALEBE 
CÂNDIDO BORGES e WAGNEL BORGES, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/36. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 37/39, tendo sido lavrado o Termo de Revelia de fls. 40 com 
relação aos solidários. 

A empresa autuada, por meio do seu representante legal, ingressou 
com impugnação às fls. 43/51. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 77/80, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Os sujeitos passivos foram intimados em segunda instância às fls. 
81/89, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 90. 

Inconformada, a empresa autuada, por meio do seu representante 
legal, compareceu ao feito, pedindo a sua anulação, alegando que o fisco deveria ter 
relacionado todas as notas fiscais em seu levantamento fiscal, e que o departamento 
financeiro da empresa teria constatado que algumas mercadorias tidas como recebidas 
teriam sido devolvidas e que não deveriam ser consideradas no levantamento fiscal.  

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
135 converteu o julgamento em diligência, tendo em vista que o sujeito passivo contesta o 
valor e apresenta cálculo de atualização monetária baseada no IGPDI, determinado, 
assim, o encaminhamento dos autos a GEPRO a fim de que efetuem a devida 
conferência. 

Em resposta, a Gerência de Preparo Processual colacionou aos 
autos documentos de fls. 136. 

O julgamento foi novamente convertido em diligência, onde a 
autoridade fiscal com base em levantamentos concluiu que houve uma omissão de saída 



de mercadorias tributadas na importância de R$ 1.053.365,31 e o ICMS no valor de R$ 
100.883,51.  

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 
inerte. 

A Quarta Câmara deste Conselho exara nova Resolução de fls. 203 
determinado o encaminhamento dos autos ao SEPRO a fim de que o advogado do sujeito 
passivo seja novamente notificado para tomar conhecimento do resultado da diligência e 
que este se manifeste no prazo de 30 dias. 

Intimada, a defesa peticionou nos autos corroborando com 
entendimento exposto na revisão fiscal. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Quanto as questões preliminares relativas à nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
deixo de acolhê-las.  

De fato, verifico que além de estarem presentes todos os requisitos 
do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a 
descrição do fato coaduna-se com os demonstrativos e documentos anexados pelo agente 
autuante, bem como, com a fundamentação legal da infração. Também não há 
divergências de valores entre levantamentos integrantes do lançamento e destes com o 
auto de infração. E por último, o lançamento foi instruído com levantamento completo, o 
que confirma a infração. Ante tais evidências e com a unanimidade do voto de meus 
pares, é de se entender que a aludida preliminar relativa à insegurança na determinação 
da infração deve ser rejeitada. 

No que tange à preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me também pela sua 
rejeição, tendo em vista que os sujeitos passivo foi legalmente comunicado e compareceu 
a todas as fases do processo para exercer sua oposição, o que significa que teve a exata 
compreensão da acusação que lhe fora imputada e tentou elidi-la tanto na peça 
impugnatória quanto na recursal. Vale então considerar que a aludida preliminar é 
exercício de retórica jurídica que não dá azo para a nulidade do trabalho fiscal e por isso 
deve ser rejeitada. 

Já com relação à preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário Wagnel Borges, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois conforme informações 
extraídas do documento de fls. 61, o referido solidário possuía apenas a condição de sócio 
na época da ocorrência do fato gerador, ficando a cargo do outro sócio a atribuição de 
administrador da empresa. 

Nesse sentido, de acordo com o Parecer nº 08/09-SAT, a 
responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 
sim pelo fato de exercer função de administração na sociedade e agir com excesso de 
poder ou contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, conforme preceitua o artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional. Assim, o sócio sem função de direção na 



sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu nome 
ser incluído no lançamento, exceto quando demonstrado, em processo regular, que o 
mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade.  

No que diz respeito ao sujeito passivo solidário Kalebe Cândido 
Borges, entendo que o mesmo deve permanecer no  polo passivo da lide, pois entendo 
que a sua indicação está dentro dos limites definidos na legislação estadual, senão 
vejamos: o instituto da solidariedade está previsto no Código Tributário Nacional - CTN em 
seu artigo 124, podendo se manifestar de duas formas, a primeira definida no inciso I é a 
que define a solidariedade pelo interesse comum no fato entre os envolvidos e a segunda 
é a definida pelo inciso II, que prevê a solidariedade quando esta for expressamente 
definida em lei. 

No Código Tributário Estadual estão inseridas as hipóteses de 
solidariedade definidas pelo legislador, e especialmente ao abrigo do artigo 124, inciso II, 
do Código Tributário Nacional – CTN que encontra-se em consonância com o disposto no 
artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Por oportuno, transcrevo abaixo o dispositivo legal acima 
mencionado: 

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

[...] 

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

 
Portanto, no caso em comento, como o solidário indicado exercia a 

função de administrador na empresa autuada na época da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária reclamada, conforme documentos colacionados aos autos, a sua 
indicação está correta à luz da legislação tributária estadual supramencionada. 

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

Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 
da lide o referido solidário. 

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada 
sem emissão de documentação fiscal, no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013, conforme Auditoria Específica de Mercadorias. 

Segundo dispõe o § 2º do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, os 
contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações 



tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

 
Por sua vez, o artigo 141, do Decreto nº 4.852/97, trata da 

obrigatoriedade da empresa de emitir nota fiscal, no momento da saída da mercadoria, 
conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

O procedimento fiscal encontra-se amparado no § 1º, inciso V, do 
artigo 25, também da Lei nº 11.651/91, cujo texto transcrevo a seguir:  

 
Art. 25.  A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contradita-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente:  

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

[...]  

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final. 

 
No presente caso, o trabalho desenvolvido pelo fisco teve como 

objetivo verificar os estoques, iniciais e finais, as compras (entradas) e as vendas (saídas) 
efetuadas pelo contribuinte no período de referência. 

Em contrapartida a isso, a recorrente alegou, em síntese, que o fisco 
deveria ter relacionado todas as notas fiscais, que seria um requisito indispensável, sendo 
que o departamento financeiro da empresa teria constatado que algumas mercadorias 
tidas como recebidas teriam sido devolvidas e que não deveriam ser consideradas no 
levantamento elaborado pela fiscalização.  

Em observância aos ditames da Resolução nº 166/2015 de fls. 
137/138, o julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, a fim de que a autoridade fiscal promova a revisão no lançamento, 
considerando todas as notas fiscais e cupons emitidos no período fiscalizado, bem como 
exclua do presente lançamento a cobrança do imposto sobre mercadorias sujeitas a 
substituição tributária. 

Ao proceder a análise dos documentos apresentados pela defesa, a 
autoridade fiscal informou que foram feitas novas categorizações dos produtos, atribuindo 
à cada produto comercializado pelo contribuinte uma categoria de produto, permitindo 
assim que o programa possa tributar determinado produto de acordo com a categoria a 
que ele pertence. Destacou, ainda, que foram excluídos os produtos com substituição 
tributária. Com esse levantamento, chegou-se a uma omissão de saída de mercadorias 
tributadas referente ao Exercício de 2013 no montante de R$ 1.053.365, 31 e o ICMS no 
valor de R$ 100.883,51 (cem mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e uma 
centavos). 



Diante do exposto, concluo que o crédito tributário deve ser mantido 
nos termos da revisão fiscal, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional. 

Assim sendo, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação e por cerceamento do direito de defesa. Acolho a 
preliminar de exclusão do solidário Wagnel Borges da lide e rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário Kalebe Cândido Borges. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente precedente o auto de infração no valor de R$ 100.883,51 (cem mil, 
oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00572/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
sem documento fiscal. Impocedência. 
 
Não prevalece a acusação de transporte de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal, estando a mercadoria, no 
momento da abordagem fiscal, acobertada de nota fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Mauricio Ribeiro de Paiva e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
transportava mercadoria (35 cabeças de gado bovino) sem documentação fiscal, sendo-
lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 5.543,66 (cinco mil, quinhentos e 
quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
Identificada como solidário a pessoa jurídica JAM LEILÕES LTDA – 

ME (fls. 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100150238-0 (fls. 6) e extrato do DANFE n° 4299 (fls. 8). 
 
Intimados o sujeito passivo em 11/12/2015 (fls. 12) e a solidária por 

edital publicado em 19/12/2015 (fls. 16), ambos intimados não comparecem ao processo, 
sendo declarados revéis (fls. 17). 

 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 26 a 29), onde limita-se a formular arguição de exclusão de seu nome da 
lide, por não ter participado de forma alguma do fato gerador do imposto exigido no auto 
de infração. 

 
Junta documentos (fls. 30 a 37). 
 
O solidário, regularmente intimado, não apresentou impugnação em 

Segunda Instância, tendo contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 24.  
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
transportava mercadoria (35 cabeças de gado bovino) sem documentação fiscal, sendo-
lhe imputada a exigência de ICMS, mais as cominações legais. 

 
Examinando os elementos de instrução da acusação, podemos 

observar que a apreensão da mercadoria (gado bovino) ocorreu na data de 11/11/2015 às 
17:30 h. Apreendeu-se também o DANFE n° 4299. Consta como motivo da apreensão o 
trânsito da mercadoria sem documento fiscal, ficando o mesmo a ser emitido 
posteriormente pela empresa JAM LEILÕES LTDA – ME. 

 
Entretanto, a NF-e n° 4299 (fls. 8), que acompanhava a mercadoria 

apreendida, foi emitida pela JAM LEILÕES LTDA – ME, solidária arrolada nos autos, na 
data de 11/11/2015 às 15:34:45 h., cerca de 2 (duas) horas antes da ação fiscal; essa nota 
fiscal também foi apreendida, indicando que esse documento foi exibido ao Auditor Fiscal. 

 
Na verdade, no momento da abordagem fiscal, a mercadoria estava 

acobertada pela referida NF-e n° 4299. Não prevalece então a acusação de transporte de 
mercadoria desacompanhada de documento fiscal, formulada no auto de infração, o que 
motiva a improcedência do lançamento. 

 
Relativamente ao sujeito passivo, NELSON RAIMUNDO DA SILVA, 

tido como transportador da mercadoria, não deve ser responsabilizado, pois o veículo de 
transporte da carga foi regularmente vendido para o Senhor ANTÔNIO RAIMUNDO DE 
CASTRO na data de 19/102015, conforme recibos próprios juntados aos autos (fls. 31 e 
32), apenas o adquirente não efetuou a transferência do veículo para o seu nome. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00742/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e de 
incompetência funcional da autoridade lançadora e cerceamento 
do direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de Nulidade do auto 
de infração por erro de identificação do sujeito passivo. 
Exclusão da empresa Lunelli. Acolhimento. Exclusão de 
solidários do polo passivo da lide. Preliminar arguida pelas 
partes. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Remessa de 
mercadorias para destinatário inexistente no endereço 
constante do documento fiscal. Ação fiscal caracterizada. 
Procedência. 
 
1.Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração, incompetência 
funcional da autoridade lançadora e cerceamento do direito de 
defesa quando respectivamente as provas colacionadas aos 
autos comprovarem a prática da infração estampada na basilar, 
a autoridade lançadora tiver agido de acordo com o previsto na 
legislação que o ampara e o sujeito passivo  
 
2.É parte ilegítima para figurar na presente demanda a empresa 
que não participou do ilícito tributário. 
 
3.Exclui-se da lide os solidários quando não restar demonstrado 
o interesse comum das citadas pessoas na situação que 
constitua o presente fato gerador da obrigação tributária ou que 
tenha por seus atos de ação ou omissão, concorrido para 
prática de infração à legislação tributária.  
 
4.É procedente o auto de infração quando provado nos autos a 
ocorrência de remessa de mercadoria para destinatário 
inexistente no endereço constante do documento fiscal que a 
acoberta. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de incompetência funcional da autoridade lançadora e por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela firma Lunelli Indústria Têxtil Ltda. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acatar a preliminar de nulidade do auto 
de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela firma Lunelli Indústria 
Têxtil Ltda. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, José Luiz Rosa e Edson 
Abrão da Silva que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Por unanimidade de votos, rejeitar as 



preliminares de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, por 
insegurança na determinação da infração e por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, arguidas pela firma Ecotex Tecidos de Moda - Eireli - EPP. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários Carlos César Fileti e Mira OTM Transportes Ltda, arguida pelo 
Conselheiro Relator.  Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Diniz e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
votação unânime, acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Edson dos 
Santos Souza, da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
José Luiz Rosa. Mantendo na lide os sujeitos passivos solidários Alexandre de Faria Mota 
e Ecotex Tecidos de Moda-Eireli-EPP. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo remeteu mercadorias 
acobertadas por documentação fiscal a destinatário inexistente ou diverso daquele 
constante nas notas fiscais. Em consequência deve pagar o imposto acrescido das 
cominações legais. 

CARLOS CÉSAR FILETI, na condição de contador, EDSON DOS 
SANTOS SOUZA, na condição de destinatário ou receptor, ECOTEX TECIDOS DE 
MODA, na condição de real adquirente das mercadorias e empregadora de Edson dos 
Santos Sousa, ALEXANDRE DE FARIA MOTA, na condição de administrador da Ecotex 
Tecidos de Moda e patrão de Edson dos Santos Sousa, e MIRA OTM TRANSPORTES 
LTDA, na condição de transportador, foram nomeados solidários. 

 
Após a decretação da revelia dos solidários Edson dos Santos 

Sousa, Mira Transportes e Alexandre de Faria Mota, os demais comparecem aos autos 
para impugnar o auto de infração. De proêmio argúem vícios relativos a incompetência 
funcional da autoridade autuante, cerceamento do direito de defesa, insegurança na 
determinação da infração e erro de identificação do sujeito passivo. No mérito, asseveram 
não ter praticado a infração estampada na basilar, o caráter confiscatório da penalidade 
aplicada e sua exclusão do polo passivo, argumentos rejeitados pelo ínclito julgador 
singular que rejeitou os vícios alegados e manteve a pretensão fiscal na íntegra.  

 
Cientificados e após a decretação da perempção das demais partes, 

Lunelli Indústria Têxtil e Ecotex Tecidos de Moda interpõem recurso cameral. A primeira 
argúi as preliminares de nulidade da peça básica por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, insegurança na determinação da infração e erro de identificação do 
sujeito passivo. No mérito, alega não ter praticado a infração estampada na basilar pois as 
mercadorias foram entregues no endereço indicado na documentação fiscal. E, por último 
a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por violar os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Requer a nulidade do feito, ou 
alternativamente, a reforma da decisão anterior para considerar improcedente o auto de 
infração, ou alternativamente, procedente com redução do valor da penalidade pecuniária.  

 
No mesmo diapasão, Ecotex Tecidos de Moda argúi as preliminares 

de nulidade da peça básica por incompetência funcional, cerceamento do direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração. No mérito, insurge-se contra o caráter 



confiscatório da penalidade aplicada e assevera inexistir prova que demonstre sua 
participação no caso. Que estão consignados em seus livros próprios todos os registros 
das movimentações existentes e realizadas, sem qualquer omissão. Ao final, requer a 
nulidade do auto de infração, ou subsidiariamente, a reforma da decisão anterior para 
considerá-lo improcedente. 

Resolução cameral de fls.372 resolve mandar intimar o remetente 
das mercadorias para que este comprove o recebimento das vendas realizadas às outras 
pessoa jurídicas e se houve empresa ou terceiros que tenham garantido o recebimento 
das vendas pois os adquirentes não têm lastro para suportar tais operações, 
demonstrando em paralelo a existência de vínculo comercial do sujeito passivo com os 
demais e quais critérios para a concessão de crédito às pequenas e micro empresa são 
utilizados. 

 
Cientificado o sujeito passivo manifesta-se nos autos às fls.388/390 

para argumentar que todas as provas requeridas foram anexadas aos autos, porém com 
relação aos cheques depositados em suas contas, a instituição financeira envolvida afirma 
não ter mais cópias destes documentos relativos à data da ocorrência do fato gerador, 
detalhando em seguida, informações acerca de sua política de concessão creditícia, para 
ao final reiterar os pedidos anteriores. 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, não dou guarida às preliminares de nulidade da peça básica, por 
incompetência funcional e insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito 
passivo Lunelli Indústria Têxtil Ltda. De fato, tal qual o douto julgador singular, considero 
que o AFRE II, na redação à época da realização do trabalho do fisco, tinha competência 
para constituir   créditos tributários decorrentes do exercício de quaisquer tarefas de 
controle ou fiscalização (fiscalização em unidade fixa ou móvel – art.4º, II, “a” da Lei nº 
13.266/98), e, não tendo havido auditoria na empresa, mas apenas mero lançamento do 
crédito tributário decorrente de fiscalização móvel, onde se constatou todo o ilícito narrado 
nos autos, mister se faz rejeitar a aludida preliminar de nulidade por incompetência  

 
No mesmo diapasão, verifico que o histórico do auto de infração 

encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais apontados na 
exordial,bem como as provas colacionadas aos autos corroboram a prática da infração 
estampada na basilar. Ademais, a irregularidade fiscal está clara e nitidamente relatada, 
estando o auto de infração corretamente instruído, de modo a assegurar aos sujeitos 
passivos o exercício da ampla defesa e do contraditório. E, por último, inexistindo a 
comprovação do prejuízo, não deve o alegado vício prosperar, o que deita por terra a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. 

 
Na sequência e acompanhado da maioria do voto de meus pares, 

dou guarida à preliminar de nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito 
passivo igualmente arguida por Lunelli Indústria Textil Ltda. De fato, considero que o 
julgamento em tela deve ater-se aos autos. A inclusão da remetente (Lunelli), da 
transportadora (Mira), do contador (Carlos César Fileti), e do funcionário da Ecotex 
Tecidos de Moda (Édson dos Santos) carece de provas ou demonstração de interesse 
comum para a prática da infração estampada na basilar. A empresa em questão apenas 
promoveu a venda de mercadorias para as empresas goianas que não cumpriram suas 
obrigações tributárias para com o Estado de Goiás. No caso em comento, não se deve 



imputar a esta (Lunelli) o pagamento de qualquer tributo ou penalidade, motivo pelo qual 
devo excluí-la da lide por erro de identificação do sujeito passivo.  Diante deste fato e das 
informações contidas no documento de fls. 30/31 dos autos, e ao contrário da gramática, 
que prevê a existência de sujeitos ocultos e  indeterminados, forçoso é concluir que 
Ecotex Tecidos de Moda deva ser alçada à condição de responsável pelo adimplemento 
do tributo em virtude do ilícito tributário praticado. Na mesma toada, seu preposto e diretor, 
Sr. Alexandre de Faria Mota, mantido na condição de solidário face às obrigações 
tributárias reclamadas pela Fazenda Pública Estadual – FPE.  

 
Em seguida, e por unanimidade de votos, devo rejeitar as 

preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, 
insegurança na determinação da infração e incompetência funcional da autoridade 
lançadora, todas arguidas pela empresa Ecotex Tecidos de Moda. Com efeito, com 
relação à primeira inexiste o propalado cerceamento do direito de defesa pois foram 
obedecidas as condições do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do CTN. 
Ademais, o citado recorrente foi devidamente cientificado de todos os atos processuais e a 
eles compareceu para apresentar tempestivamente peças defensórias com demonstração 
cabal do conteúdo da imputação que lhe pesa sobre os ombros, com a apresentação de 
sólida argumentação jurídica.  

 
Quanto ao argumento de que “Não pode ser considerada clara e 

precisa uma peça acusatória que não transparece com exatidão a origem do crédito ora 
exigido”, devo discordar pois a constituição de crédito foi efetuada por autoridade fiscal 
competente para tal, segura está a determinação da infração, corretamente identificado o 
fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, corretamente também encontra-
se identificado o sujeito passivo, assim como a base de cálculo e alíquota aplicada, as 
provas colacionadas aos autos corroboram a prática da infração insculpida na exordial e 
finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que lhes deu origem à disposição 
do sujeito passivo, para que exercesse seu amplo direito constitucional de defesa, o que 
deita por terra a aludida preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração. 

 
 Em adição, não estão presentes nenhum dos requisitos previstos no 

Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Tributário, que ensejariam a arguição de 
tais vício. Senão vejamos abaixo, “in verbis”: 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 



g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 
[...] 
 
“8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 

 
Assim, constatada a correta constituição do crédito tributário e 

inexistentes os requisitos acima expostos, mister se faz, acompanhado do voto unânime 
de meus pares, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica cerceamento do direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração. Na mesma direção e pelas 
mesmas razões expostas no primeiro parágrafo deste voto e pelo mesmo quórum anterior, 
devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por incompetência funcional, vícios 
esses todos arguidos pela empresa Ecotex Tecidos de Moda. 

 
Ato contínuo, argúo e acolho acompanhado da maioria de votos de 

meus pares, a preliminar de exclusão dos solidários MIRA OTM e CARLOS CESAR 
FILETI (contabilista) do polo passivo da lide, bem como o mesmo, por unanimidade de 
votos, em relação a ÉDSON DOS SANTOS SOUSA. Quanto aos dois primeiros cabe 
reiterar que não existem neste feito quaisquer evidências materiais de que tenham 
concorrido para a prática da infração descrita no início destes autos ou que não está 
provado o interesse comum dessas pessoas na situação que constitua o presente fato 
gerador da obrigação tributária. Em tempo, não há provas de que tenham agido com dolo, 
má fé, ou de que tenham praticado qualquer tipo de fraude ou simulação ou omissão 
deliberada para burlar a legislação fiscal, e por isso não devem remanescer na condição 
de solidários. Quanto a solidário Édson dos Santos Sousa, deve ser excluído da lide por 
ser apenas funcionário de uma das empresas envolvidas no caso e do mesmo modo, 
inexistem nos autos quaisquer provas de que tenha praticado algum ilícito fiscal.   

 
E, por último, mas não menos importante, quanto ao mérito 

considero que o feito deve prosperar. Tratam os autos de exigência do ICMS e acréscimos 
legais, decorrentes de vendas de mercadorias para estabelecimentos inexistentes, 
conforme recibos nos Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico – 
DACTE, caracterizando entrega de mercadorias a destinatário diverso do constante nos 
documentos fiscais considerados inidôneos. 



 
Quanto à questão da inidoneidade de documento fiscal, a Lei nº 

11.651/97 trata do assunto dentro dos artigos 66 e 67, cujo conteúdo transcrevemos 
abaixo: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea. 
 
Art.67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
 
I-não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou 
prestação. 

 
Portanto, conforme se depreende da leitura dos dispositivos legais 

acima transcritos, verifica-se que as mercadorias deverão estar sempre acompanhadas de 
documentos fiscais idôneos, o que não ocorreu no caso em apreço. 

 
A prova disso é a assinatura do funcionário da empresa Ecotex 

Tecidos de Moda Eirelli Ltda, que nos DACTE comprova o recebimento das mercadorias 
objeto da autuação por outra empresa que não a que consta dos documentos fiscais. 
Nesse sentido, afirma outro empregado da mesma empresa Édson dos Santos Souza, em 
Termo de Declaração de fls. 30/31 que era comum o recebimento por terceiros de 
mercadorias nas transportadoras, especialmente a mando do Sr. Alexandre de Faria Mota. 

 
De fato, as declarações exaradas pelo Sr. Édson dos Santos Sousa 

à fazenda pública às citadas folhas não deixam dúvida quanto a ocorrência do fato 
gerador e dos responsáveis pela assunção do imposto. Transcrevo abaixo os trechos mais 
emblemáticos, “in verbis”: 

 
“Que após isso trabalhou na empresa Ecotex Tecidos de Modas como 
estoquista e motorista por dois anos; Que em novembro de 2012 
constituiu a empresa Cometa Malhas Eirelli Me sendo esta 
administrada com plenos poderes pelo Sr. Siderley Antonio da Silva, 
sendo este o responsável pelas compras, vendas, administração, 
emissão de notas fiscais, etc, já que a atividade principal do 
declarante é passarinheiro (criador de curiós); Que trabalha na 
empresa Ecotex Tecidos de Moda de propriedade do Sr. Alexandre de 
Faria Mota; que conhece o Sr. Adamo dos Santos Faria e o Sr. Gerson 
Pitanga, sendo eles funcionários Ecotex Tecidos de Moda Ltda; Que 
reconheceu como sendo sua a assinatura nos Conhecimentos de 
Transportes Rodoviários de Carga destinados às empresas Marcelo 
Ferreira dos Santos – IE 10.478.780-5; Fred Almeida Braga ME – IE 
10.533.948-2, Luclecia Arruda de Souza I.E.10.493.793-9; que não tem 
conhecimento destas empresas e nem de seus titulares; e Que o 
declarante retirou as mercadorias destinadas a estas empresas a 
mando do Sr. Alexandre de Faria Mota de CPF 707.391.881-00 sócio-
adminstrador da empresa Ecotex Tecidos de Moda Ltda. (grifo nosso). 

 



Ante tais declarações devo concluir que as mercadorias eram 
destinadas à Ecotex Tecidos de Moda Ltda pois foram retiradas a mando do Sr. Alexandre 
de Faria Mota, sócio desta, motivo pelo qual o auto de infração é procedente.   

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00769/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída interestadual de bens do ativo 
imobilizado em transferência, sem destacar no documento fiscal 
o ICMS referente a operação. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procedente.  
 
Reafirma-se a decisão exarada em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo agiu ao arrepio da norma tributária 
que rege a matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interestadual, de bens do ativo imobilizado em transferência, sem destacar no documento 
fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar o débito correspondente na EFD " 
registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços". 
Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 
juntamente com os acréscimos legais, conforme documentos anexos. 

 
Intimado, às fls 178 a 179, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação à Primeira Instância, às fls 184 a 201. 
 
Por meio de sentença n°2573/2016, o julgador singular decidiu 

conhecer da impugnação, negando-lhe provimento para declarar procedente o auto de 
infração em julgamento, às fls 225 a 227. 

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo, fls 232 a 249, alega  

que as transferências foram realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, 
operações nas quais não há que se falar na incidência do ICMS de acordo com a 
jurisprudência pacificada do STJ (sumula 166). Ainda que se estivesse diante de 
operações de venda de ativos, também não haveria que se falar incidência do imposto 
estadual, uma vez tais operações não são consideradas fato gerador do tributo, por não 
configurarem atos de mercancia. Reclama da multa que entende confiscatória. Junta 
documentos, fls 250 a 277. 

 
É o relatório. 
 



   VOTO 
 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, exigência exordial deve-se ao fato do polo passivo ter realizado saída de 
mercadoria, em transferências interestaduais de ativo imobilizado, sem destacar, nos 
documentos fiscais, o ICMS devido.  

 
Em proêmio, sinalizo que a decisão exarada em sede monocrática, 

que julgou procedente o lançamento, deve ser reafirmada por esta colenda Câmara 
Julgadora, conforme passo a expor:  

 
A orientação contida no inciso I, do art. 13 da lei 11.651/91 (CTE), 

que será transcrito na sequência, é de que há incidência do imposto nas situações 
motivadoras desta ação.  

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte 

 
No mesmo sentido, A Lei Complementar 87/96, intitulada Lei Kandir, 

publicada após a Súmula 166/96 do STJ, estabelece em seu art. 11, § 3º, II que são 
autônomos os estabelecimentos do mesmo titular. No inciso I, do art. 13 considera 
ocorrido o fato gerador do ICMS nas saídas ocorridas entre estabelecimentos do mesmo 
titular. 

 
 

                                   Art. 11º. O local da operação ou da prestação para os efeitos da 
                                    cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

 
[...] 
 
§ 3°. Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter 
temporário ou permanente, bem como onde se encontrem 
amainadas mercadorias, observada, ainda, o seguinte: 
 
[...] 
 
 
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 
 
Art. 12º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular;  
 

Destaco também que que nas operações interestaduais de 
transferência de bens do ativo, deve ser observado o disposto no Convênio ICMS 
19/1991, de 25 de junho de 1991, “verbis”:  

 
Cláusula primeira. Nas operações interestaduais, relativas a 
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, de bens 



integrados ao ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo, 
observar-se-á: 
 
I - nas saídas do estabelecimento remetente, este: a) emitirá Nota Fiscal, 
indicando como valor da operação, o da 
última entrada do bem imobilizado ou do material de consumo, aplicando-
se a alíquota interestadual; b) lançará os créditos fiscais originários 
cobrados, a qualquer título, sobre o respectivo bem ou material de 
consumo.   
 
II - nas entradas no estabelecimento destinatário, este pagará o 
diferencial de alíquota, correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual, sobre a base de cálculo constante da 
alínea "a" do inciso anterior, na forma prevista na legislação de cada 
unidade da Federação.  

 
Em face do questionamento sobre a multa aplicada, recorro ao 

lecionado no inciso I, do art. 3º, da Lei 16.469/09, o Processo Contencioso Fiscal deve 
atuar sobre o controle da legalidade do lançamento, sendo vedado a este órgão julgador, 
nos termos previstos pelo art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, proferir decisão que implique em 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela 
administração tributária. A multa aplicada, bem como seus acréscimos e critérios de 
correção estão estabelecidos na legislação tributária. Deixo de apreciar a alegação quanto 
ao seu suposto caráter confiscatório e ilegalidade de incidência sobre esta, de juros de 
mora, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00770/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência parcial, arguida pelo sujeito 
passivo. Acolhida. ICMS. Saída interestadual de bens do ativo 
imobilizado em transferência, sem destacar no documento fiscal 
o ICMS referente a operação. Omissão de recolhimento do 
imposto. Procente em parte.  
 
O lecionado no CTN, com relação aos prazos decadenciais deve 
ser observado, prevalecendo, para efeito de exigência fiscal, 
somente o período não alcançado pelo instituto em referência, 
reafirmando-se assim parcialmente a decisão exarada em sede 
monocrática, vez que a instrução processual apontou que o polo 
passivo agiu ao arrepio da norma tributária que rege a matéria 
em período não abrangido pela decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo  no período de fevereiro a outubro de 2.010, 
no valor de R$ 1.482,31 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo 
Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 17.285,32 (dezessete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Aguinaldo 
Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram pela procedência 
total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interestadual, no período de fevereiro de 2009 a agosto de 2015, de bens do ativo 
imobilizado em transferência, sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à 
operação e sem efetuar o debito correspondente na EFD "registros fiscais dos 
documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços". Dessa forma, suprimiu o 
pagamento do imposto. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme documentos anexos. 

 



Foram anexados documentos, às fls 02 a 344. 
 
Intimado, às fls 345 a 346, o sujeito passivo se manifesta 

apresentando impugnação a primeira instancia, às fls 349 a 366. 
 
Foram anexados documentos, às fls 368 a 407. 
 
Por meio de sentença n°2574/2016, o julgador “a quo” julga 

procedente o auto de infração, fls 409 a 411. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo alega inicialmente a 

inexistência de fato gerador do ICMS nas operações objeto da autuação com base na 
Súmula 166 do STJ  

 
Por outro lado, ainda que se estivesse diante de operações de venda 

de ativos, também não haveria que se falar incidência do imposto estadual, uma vez tais 
operações não são consideradas fato gerador do tributo, por não configurarem atos de 
mercancia. Alega-se que parte do crédito tributário encontra-se extinta pelo decurso do 
prazo decadencial, o que impõe o cancelamento parcial do lançamento. O prazo 
decadencial aplicável será o de 5 anos contados da data de ocorrência dos fatos 
geradores, quando houver recolhimento parcial do tributo.  

 
Cita que a recorrente tomou ciência do lançamento no dia 

21/11/2015, não há dúvida de que os créditos tributários relativos a fatos geradores 
ocorridos anteriormente a 21/11/2010 encontram-se extintos pela decadência, nos termos 
dos arts. 150, §4° e 156, V do CTN e da jurisprudência pacifica do STJ. 

 
Reclama da multa que entende confiscatória.  
 
Requer seja cancelado o credito tributário, tendo em vista que as 

transferências foram realizadas entre os estabelecimentos da recorrente; que seja 
cancelada a penalidade aplicada, ou, quando menos, seja determinado a sua redução, 
tendo em vista o seu nítido caráter confiscatório e desproporcional ou, ainda excluído os 
juros aplicados sobre a multa, fls 415 a 436. Junta documentos, fls.  

 
Foram anexados documentos, às fls 443 a 464 e 466 a 477. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

  Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, exigência exordial deve-se ao fato do polo passivo ter realizado saída de 
mercadoria, em transferências interestaduais de ativo imobilizado, sem destacar, nos 
documentos fiscais, o ICMS devido.  

 
Em proêmio, acolho a preliminar de decadência parcial, arguida pelo 

sujeito passivo no período de fevereiro a outubro de 2.010, no valor de R$ 1.482,31 (um 
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), nos termos lecionados pelo 
§4º do artigo 150 do CTN, “verbis”.  

 
Art. 150.  
 



§4º - Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento definitivamente extinto o crédito salvo, se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação,  

 
Resolvida a questão primeira, sinalizo que, face aos demais períodos 

reclamados na peça de sustentação deste feito, a decisão exarada em sede monocrática, 
deve ser confirmada, o que equivale dizer que o feito é procedente em parte, vez que deve 
ser considerado e subtraído do valor reclamado a quantia aduzida em linhas anteriores, 
como decaído por “ex legis”, conforme passo a expor:  

 
A orientação contida no inciso I, do art. 13 da lei 11.651/91 (CTE), 

que será transcrito na sequência, é de que há incidência do imposto nas situações 
motivadoras desta ação.  

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte 

 
No mesmo sentido, A Lei Complementar 87/96, intitulada Lei Kandir, 

publicada após a Súmula 166/96 do STJ, estabelece em seu art. 11, § 3º, II que são 
autônomos os estabelecimentos do mesmo titular. No inciso I, do art. 13 considera 
ocorrido o fato gerador do ICMS nas saídas ocorridas entre estabelecimentos do mesmo 
titular. 

 
 

                                   Art. 11º. O local da operação ou da prestação para os efeitos da 
                                    cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

 
[...] 
 
§ 3°. Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, 
privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter 
temporário ou permanente, bem como onde se encontrem 
amainadas mercadorias, observada, ainda, o seguinte: 
 
[...] 
 
 
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular; 
 
Art. 12º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular;  
 

Destaco também que que nas operações interestaduais de 
transferência de bens do ativo, deve ser observado o disposto no Convênio ICMS 
19/1991, de 25 de junho de 1991, “verbis”:  

 
Cláusula primeira. Nas operações interestaduais, relativas a 
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, de bens 



integrados ao ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo, 
observar-se-á: 
 
I - nas saídas do estabelecimento remetente, este: a) emitirá Nota Fiscal, 
indicando como valor da operação, o da 
última entrada do bem imobilizado ou do material de consumo, aplicando-
se a alíquota interestadual; b) lançará os créditos fiscais originários 
cobrados, a qualquer título, sobre o respectivo bem ou material de 
consumo.   
 
II - nas entradas no estabelecimento destinatário, este pagará o 
diferencial de alíquota, correspondente à diferença entre a alíquota 
interna e a interestadual, sobre a base de cálculo constante da 
alínea "a" do inciso anterior, na forma prevista na legislação de cada 
unidade da Federação.  

 
Em face do questionamento sobre a multa aplicada, recorro ao 

lecionado no inciso I, do art. 3º, da Lei 16.469/09, o Processo Contencioso Fiscal deve 
atuar sobre o controle da legalidade do lançamento, sendo vedado a este órgão julgador, 
nos termos previstos pelo art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09, proferir decisão que implique em 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela 
administração tributária. A multa aplicada, bem como seus acréscimos e critérios de 
correção estão estabelecidos na legislação tributária. Deixo de apreciar a alegação quanto 
ao seu suposto caráter confiscatório e ilegalidade de incidência sobre esta, de juros de 
mora, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 16.469/09.  

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo  no período de fevereiro a outubro de 2010, no valor de R$ 1.482,31 (um 
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 17.285,32 (dezessete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
dois centavos).  

 
 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00902/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Aquisição de mercadorias 
em situação irregular. Mercadorias sem documentação fiscal. 
Procedência parcial. 
 
I - Configurada a situação fiscal irregular de mercadoria, ela não 
se afasta com a apresentação extemporânea de documentação 
fiscal, ainda que anteriormente emitida, pois o quadro 
comprovado de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, já 
materializado, não se reverte, fatica ou juridicamente, pela 
referida apresentação; 
 
II - A mercadoria deve, em qualquer hipótese, estar 
acompanhada de documento fiscal, considerando-se em 
situação fiscal irregular a mercadoria transportada sem esse 
documento (art. 66 da Lei n° 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$1.202,11 (um mil, 
duzentos e dois reais e onze centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pela 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e João 
Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 10 de outubro de 2013, o Fisco exige ICMS, Multa e demais 
acréscimos da autuada, em razão de ter, no dia 26 de agosto do mesmo ano, adquirido 
mercadorias sem documentação fiscal. 

A ação fiscal foi realizada em atividade de fiscalização de trânsito, 
tendo sido as mercadorias encontradas em agência dos Correios de Goiânia/GO e ali 
apreendidas (fls. 04 a 12). 

Intimado o sujeito passivo para apresentar defesa em Primeira 
Instância (fls. 13 a 17), este impugna o auto de infração (fls.17 a 46), perante o que o 
julgador singular converte o julgamento em diligência para que auditor fiscal revisasse o 
trabalho original do Fisco verificando, em especial, a autenticidade da nota fiscal à fl. 29 e 
demonstrasse a base de cálculo do ICMS a persistir no processo (fl. 47). 

Designado como revisor o próprio auditor fiscal autuante (fls. 02 e 
54), este anexa relatório (fls.53 e 54) onde informa que não havia nenhum documento 
fiscal acompanhando as mercadorias apreendidas, atesta a autenticidade da nota fiscal à 



29 conforme consulta a Sistema NF-e a considera na determinação da base de cálculo da 
exigência tributária, admitindo a redução desta para o valor de ICMS de R$ 1.202,11 (um 
mil, duzentos e dois reais e onze centavos)  

Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a 
impugnante não comparece (fls. 56 a 59). 

Distribuído o processo para julgamento singular, o julgador 
monocrático acolhe a manifestação da autoridade fiscal revisora e considera procedente 
em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 1.202,11 (um mil, duzentos e dois 
reais e onze centavos), decisão com a qual a Representação Fazendária manifesta sua 
concordância (fls. 60 a 62). 

Instada a recorrer (fls. 63 e 64), a parte passiva apresenta recurso 
voluntário (fls. 65 a 85) onde a perde a improcedência do auto de infração, com o 
afastamento da cobrança de imposto e multa, uma vez que a NF-e juntada à fl. 29 
comprovaria que as mercadorias foram adquiridas sem nota fiscal, configurando a 
manutenção da exigência tributária hipótese de bitributação. 

Alternativamente, pede a recorrente a aplicação da multa sobre o 
valor da nota fiscal à fl. 29, sem acréscimo de valor arbitrado, como fez o auditor fiscal 
revisor. 

Requer, ainda alternativamente, a aplicação de alíquota de 4,5%, por 
ela ser optante do Simples Nacional. 

É o relatório. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pela 
recorrente, pois em caso como o presente, em que as mercadorias foram apreendidas 
sem cobertura de nota fiscal, fica configurada a situação irregular da mercadoria, já que 
em qualquer hipótese esta deve estar a acompanhada de documentação fiscal, como 
dispõe o art. 66 da Lei n.º 11.651/91: 

 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea.” [Grifo oportuno] 
 

Configurada a situação fiscal irregular de mercadorias, ela não se 
afasta com a apresentação extemporânea de documentação fiscal, ainda que 
anteriormente emitida, pois o quadro comprovado de mercadoria desacompanhada de 
nota fiscal, já materializado, não se reverte, fatica ou juridicamente, pela referida 
apresentação. 

Friso que, estando a mercadoria sem nota fiscal, a autorização legal 
de aplicação de índice de lucro bruto tem por objetivo antecipar, preventivamente, a 
cobrança de imposto até a venda da mercadoria a consumidor final, uma vez que a 
mercadoria se encontra em situação de máximo descontrole fiscal. 

Assim, a apresentação extemporânea de documentação fiscal não 
afasta a situação de risco fiscal e nem a necessidade de cobrança antecipada do ICMS já 
caracterizadas pela ausência de nota fiscal e, se inequivocamente provada a vinculação 
entre a documentação apresentada e a mercadoria apreendida em situação fiscal 
irregular, abre-se somente a possiblidade de creditamento do imposto destacado, em 
observância ao princípio da não-cumulatividade do ICMS. 



Contudo, a prova inequívoca de vinculação entre a mercadoria 
apreendida e documentação extemporaneamente apresentada, não se configura quando a 
espécie de mercadoria envolvida é fungível. E no caso em exame, a coincidência 
quantidade e modelos de vestidos apreendidos (fls. 19 e 29) não se traduz na 
característica de infungibilidade dessas mercadorias. 

Estando em situação fiscal irregular e em trânsito - no caso presente 
os Correios atuavam com transportador - a base de cálculo é composta também pelo 
percentual de lucro bruto, estando correto o arbitramento do valor da operação procedido 
pelo revisor, como dispõe o art. 19, VIII, “a” da Lei 11.651/91: 

 
“Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do 
imposto é: 
[…] 
VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do 
valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o 
disposto em regulamento: 
[…] 
d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito, em situação 
fiscal irregular;[…]” 
 

Quanto ao pleito da recorrente de aplicação de alíquota de 4,5%, por 
ela ser optante do Simples Nacional, destaco que esse regime diferenciado de tributação 
pelo ICMS não alcança operações com mercadoria em situação fiscal irregular, como 
dispõe o art. 13, VII, § 1º, XIII, “f” da Lei Complementar nº 123/06: 

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 
contribuições: 
[...] 
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS; 
[...] 
§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 
[...] 
XIII - ICMS devido: 
[...] 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;[...]” 
[Grifo Oportuno] 
 

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 
provimento para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração, no valor de 
ICMS de R$ 1.202,11 (um mil, duzentos e dois reais e onze centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00912/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias tributadas sem documentação 
fiscal, mantidas em estabelecimento comercial. Procedente em 
parte. Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
principal da lide, Sr. Nain Afonso Primo, arguida pelo 
representante legal da empresa. Rejeitada.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, mantendo-se na lide o 
nomeado sujeito passivo, quando a instrução processual 
apontar que este tinha interesse na situação que constituiu o 
fato gerador da obrigação tributária, ora em apreciação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
232.988,10 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. E, por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo principal, Sr. 
NAIN AFONSO PRIMO, da lide, arguida pelo representante legal da empresa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo, mantinha mercadorias 
tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$1.395.032,82, conforme 
pesquisa de preços no mercado varejista, optando sempre pelo menor preço encontrado 
para onerar o contribuinte, no estabelecimento em situação cadastral irregular localizado 
na Av. 01, Qd14, Lt3, Setor Nova Vila na cidade de Goiânia, conforme Termo de 
Apreensão 1100136772-9 e 1100136773-02. Em consequência, deverá pagar o ICMS, na 
importância de R$237.155,58, juntamente com os acréscimos legais.  

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários os identificados às fls. 07 a 

10.  
 
O auto de infração foi instruído com os documentos, fls.03 a 85. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento, fls.69 e 85. 
 
Pela Sentença de nº2987/2015 – JULP, fls.97 a 98, o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração.  



 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso voluntário, 

fls.99 a 110. 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção aos sujeitos passivos solidários, 

fl.111. 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos, fls.113 a 115, 

alegou que a fiscalização não trouxe aos autos, nenhuma prova ratificando os valores 
comprovados com a empresa Papelaria Tributária mencionada na planilha de valores 
cotados para fins de autuação das mercadorias, conforme consta à folha 01 do presente 
processo, razão do pedido da improcedência do lançamento do crédito tributário. 

 
Aduz que quanto à avaliação das mercadorias apresentadas, não 

obedeceu ao critério de pauta ou valor de nota fiscal com arbitramento do IVA, cujos 
valores não foram explicados no processo, são valores inadmitidos por ex. bermuda 
constante da nota fiscal (fl.66) valor é de R$7,96 e o da planilha é de R$18,80 (fl.19), lápis 
preto (fl.64), valor nota fiscal R$0,23, valor da planilha R$1,33, bem como caneta conj, 
com 2 e 3 uni., valor da nota fiscal R$0,22, valor da planilha R$0,42, portanto, Senhores 
Conselheiros, a necessidade da decretação da improcedência do processo.  

 
Alega que para fins de instrução os autores da ação fiscal anexaram 

aos autos os Termos de Apreensão constantes das fls.11 e 14, bem como o Termo de 
Liberação e Doação emitido eletronicamente (fl.17), cujo documento liberado, portanto, 
documento sem nenhum valor, motivo do pedido da comprovação se as mercadorias 
apreendidas foram devolvidas para quem, caso contrário que seja devolvida de 
preferência em moeda corrente ao Sr. Nain Afonso Primo. Analisando-se as fotos 
constantes das fls.40 a 44 fica patente que tais mercadorias se encontram no depósito do 
Estado pela quantidade de volume existente, razão do pedido da improcedência do 
lançamento do crédito tributário. 

 
Por fim, requer que se decrete a inexistência do referido Auto de 

Infração, por força dos fundamentos e documentos acostados nos presentes autos, 
determinando, por corolário, o arquivamento do respetivo processo. Anexou Documentos  
(fls.116 e 117). 

 
Pela Resolução nº069/2016, nas (fls.120 e 121), a Segunda Câmara 

Julgadora determina o retorno dos autos à Delegacia Fiscal de origem, a fim de que um 
dos atuantes providencie:  

 
A comprovação da consulta perante à Papelaria Tributária a respeito 

do preço atribuído a cada mercadoria apreendida, itens 4, 5 ,12 e 15, anexando-a aos 
autos; à oportunidade obter também o valor de venda, à época da autuação, relativamente 
ao item 13 da planilha, lápis preto nº 2 HB, por unidade, separado, considerando que o 
pesquisado no mercado, (fl.36), foi atribuído para kit com 4 unidade, igualmente, juntando 
aos autos.    

 
Em atendimento à Resolução nº069/2016, fl.125, à Delegacia Fiscal 

de origem, informa que solicitou ao gerente da Papelaria Tributária os preços das 
mercadorias elencadas no processo e o mesmo informaram da improcedência de fazê-lo, 
uma vez que os referidos preços não mais se encontravam no banco de dados da 
empresa, o que levou à necessidade de realizar um novo orçamento e consequentemente 
autuação da planilha, a qual segue anexa. Anexou documentos (fls.126 a 143). 



 
O sujeito passivo autuado foi intimado a tomar conhecimento da 

Resolução nº069/2016, querendo, manifestar-se, (fl.146). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A preliminar de exclusão do polo passivo arguida pelo representante 
do autuado, Sr. Nain Afonso Primo, foi rejeitada por unanimidade de votos, visto que o 
próprio autuado assinou o termo de apreensão e também era locatário no contrato de 
locação que se encontra acostado ao processo, fls. 20 a 25.  

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

desta demanda, conforme passo a expor:  
 
A exigência exordial é procedente, pois, não havia nota fiscal e nem 

cadastro do estabelecimento. Quanto à base de cálculo, mantenho a avaliação de fls. 19, 
salvo quanto ao item lápis preto. HB. Item 13 da pauta, cujo valor de avaliação feita pela 
diligência na planilha de fl. 126, item 13, cujo valor unitário do lápis preto é de R$ 0,71 
(setenta e um centavos), e que com a deflação da data da ocorrência do fato gerador 
passou a ser de R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos). Assim calculado o valor da base de 
cálculo legal, encontra-se o valor de R$ 1.370.518,26 (um milhão, trezentos e setenta mil, 
quinhentos e dezoito reais e vinte seis centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
232.988,10 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 232.988,10 (duzentos e trinta e 
dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Também por unanimidade de 
votos, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo principal, Sr. Nain Afonso Primo, 
da lide, arguida pelo representante legal da empresa. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00996/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
(veículo novo) sem documentação fiscal. Improcedência. 
 
Declara-se improcedente o auto de infração, trazendo o sujeito 
passivo aos autos elementos que afastam a acusação nele 
formulada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 1 (um) 
veículo novo, relacionado no Termo de Apreensão n° 1100142793-2, sem documentação 
fiscal, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 7.918,77 
(sete mil, novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) mais as cominações 
legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100142793-2 (fls. 4). 
 
Intimado em 20/07/2016 (fls. 8), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 9). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instancia (fls. 14 a 31), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a CEVEL 
LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO LTDA, autuada, estava deslocando mercadorias para 
a CEVEL CECÍLIO VEÍCULOS LTDA, que são pertencentes ao mesmo grupo econômico 
– GRUPO CEVEL e são empresas que exercem atividades complementares, pois a 
autuada é a que realiza o transporte, armazenamento e logística dos carros novos que 
chegam da fabricante FIAT VEÍCULOS LTDA para a CEVEL CECÍLIO VEÍCULOS LTDA. 

 
No caso em tela, então, não há fato gerador do ICMS, tendo em vista 

que não é considerada troca de titularidade quando a transferência ocorre para uma outra 
empresa integrante do mesmo grupo econômico. Esse é o entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 166. 

 
Argumenta ainda que a mercadoria é sujeita à substituição tributária, 

sendo a retenção e recolhimento do imposto atribuída legalmente ao fabricante, no caso, a 
FIAT AUTOMÓVEIS LTDA. 

 



Junta extratos de DANFEs (fls. 56 a 58), dentre outros documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Na data de 30/07/2014, o agente do Fisco apreendeu um veículo 

novo, regularmente identificado, inclusive pelo n° do chassi, no Termo de Apreensão n° 
1100142793-2 (fls. 4), em razão da mercadoria não estar acompanhada de documento 
fiscal, formalizou-se na data de 16/06/2016 a exigência do crédito tributário. 

 
O veículo novo foi adquirido pela CEVEL - CECÍLIO VEÍCULOS 

LTDA da fabricante FIAT AUTOMÓVEIS LTDA na data de 18/07/2014 (fls. 58). Na data de 
22/07/2014, a CEVEL - CECÍLIO VEÍCULOS LTDA remeteu-o para depósito na CEVEL 
LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO LTDA (fls. 57), tendo esta retornado o veículo à 
CEVEL - CECÍLIO VEÍCULOS LTDA na data de 01/08/2014 (fls. 56). 

 
Vê-se então que o veículo novo, antes da apreensão, já se tinha 

emitido os respectivos documentos fiscais, pela aquisição e para remessa para depósito, 
sendo que o imposto retido foi destacado no documento emitido pela fabricante. Por se 
tratar de bem infungível e inconfundivelmente identificado pelo n° do chassi no termo de 
apreensão e nos documentos fiscais (fls. 56 a 58), considero improcedente a exigência do 
imposto formulada no auto de infração, até porque o imposto foi retido pela fabricante do 
veículo. 

 
Vê-se também que o veículo novo tinha sido remetido para depósito, 

possibilitada então a aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça: 
 
Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 
mesmo contribuinte. 
 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01093/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadoria em trânsito desacobertada de 
documento fiscal. Parcial provimento. Reforma da decisão 
singular em parte e julga parcialmente procedente o auto de 
infração.  
 
A instrução da defesa, com provas de inexistência de omissão 
no recolhimento do imposto, suporta a reforma da decisão 
proferida pela Primeira Instância em parte e permite que o 
julgador reconsidere a multa proposta pela fiscalização para 
adequá-la de forma benéfica ao autuado, visto a inexistência de 
dolo no transporte das mercadorias sem a documentação fiscal 
exigida na legislação tributária em vigor. (Art. 112 do CTN). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor da base de cálculo de R$ 35.468,54 
(trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), ja 
considerado a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE, multa formal de  R$ 4.433,57 (quatro 
mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinqüenta e sete centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade que votou pela procedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Neste auto de infração os auditores fiscais acusam o sujeito passivo 

de transportar 70 barris de chopp claro de 50 lts, 12 barris de chopp de 30 lts sem a 
documentação fiscal exigida, os quais estão relacionados no Termo de Apreensão nº 
1100151252-2, no valor comercial de R$ 27.020,00, já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA), conforme documentos anexos. Em consequência, o autuado deve 
pagar o ICMS no valor de R$ 6.755,00, mas as cominações legais. 

 
Os arts. 45, inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração 
causadora da exigência do crédito tributário descrito na peça exordial. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 02 a 

10. 



 
Após as intimações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, fl. 16, e argumenta que por um descuido e falha do motorista, ele não 
pegou as notas fiscais que foram emitidas para acompanhar as mercadorias ao seu 
destinatário. 

 
Requer o cancelamento do auto de infração. 
 
As cópias das Notas Fiscais nºs 003.754 e 003.753, emitidas no dia 

12/11/2015, às 11:29:05, instruem a peça impugnatória, fls. 18 e 19.  
 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

depois de se convencer de que, por se tratar de circulação de mercadorias sem cobertura 
de documento fiscal e conclui que o trabalho da fiscalização está correto. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 35 a 39, e alega que a atuação fiscal é injusta e arbitrária, visto que as notas 
fiscais eletrônicas, em anexo, estavam à disposição do Fisco Estadual para consulta na 
hora da fiscalização pelo sistema informatizado, o que culminaria na prova do pagamento 
do ICMS e não autuação do contribuinte, o que tornou toda ação fiscal e respectivos 
documentos imprestáveis para efeitos de cobrança ou execução da suposta obrigação 
tributária. E ainda, o imposto foi pago, como faz prova as notas fiscais anexadas, nos 
valores de R$ 28.054,00 e R$ 2.676,88, ferindo de morte o princípio constitucional da 
legalidade tributária. Assim, são necessárias diligências nos presentes autos 
administrativos, para que seja invalidado o auto de infração. 

 
Entende que em remota hipótese de não ser provido o recurso, 

deverá a Fazenda Estadual, amortizar da dívida fiscal, quaisquer valores referentes ao 
tributo cobrado, visto já ter sido recolhido pelo recorrente, evitando-se assim o pagamento 
dobrado do imposto; e ainda, reduzir a multa aplicada de 200% sobre o valor do tributo, 
por possuir caráter confiscatório. 

 
Ao final, requer: reforma da sentença; caso seja julgado procedente, 

seja amortizado da dívida fiscal; diligência e produção de todos os meios de provas. 
 
A instrução se fez com os documentos de fls. 40 a 51. 
 
Foram juntados ao processo os documentos de fls. 56 a 67. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Pela análise da causa da exigência do crédito tributário, observo que 

a ação fiscal se fez no transporte das mercadorias identificadas no auto de infração e no 
Termo de Apreensão nº 1100151252-2, os quais as identificam, com objetivos de ele 
respaldarem a causa para a exigência do ICMS, agravado com a proposição da multa e 
demais acréscimos legais. 

 
Pelo que consta, a ação fiscal de trânsito é realizada sob o comando 

de fiscalização volante, onde as imperfeições no transporte de quaisquer produtos 



destinados à comercialização são detectadas e, dos seus valores a autoridade fiscal exige 
o imposto, após apreendê-las para suporte do cumprimento da sua tarefa funcional, como 
aconteceu no caso em discussão. 

 
Sob este parâmetro, vejo ser desnecessário o pedido de diligência do 

processo, visto que ele está correto, contém todos os complementos para a cobrança do 
crédito tributário e a ação fiscal se fez em trânsito e de acordo com a legislação tributária 
em vigor. 

 
Com isto, rejeito o requerimento de diligência, formulado pelo sujeito 

passivo e dirijo-me ao mérito com os fundamentos: 
 
Na peça impugnatória, o sujeito passivo alega que ocorreu descuido 

e falha do motorista ao realizar o transporte das mercadorias, pois esqueceu de pegar as 
notas fiscais que estavam emitidas e conduzi-las junto com as mercadorias no translado. 

 
O sujeito passivo entende ser possível ver o horário e dia da emissão 

das notas fiscais e comparar com o horário e dia informados no Termo de Apreensão nº 
1100151252-2, no qual o auto de infração se sustenta. Afirma que ocorreu uma falha do 
motorista, pois ele esqueceu de transportar as mercadorias sob o acompanhamento dos 
documentos fiscais que foram emitidos para esse fim.   

 
O estudo da formalização do crédito tributário me direciona a 

entender que assiste razão ao sujeito passivo, visto que os documentos fiscais, fls. 18/19, 
com data de emissão e saída em 12/11/2015, com horário de saída às 11:29:05, e que as 
mercadorias foram apreendidas às 17:00 horas do mesmo dia, fl. 06.  

 
Nas notas fiscais emitidos contam a placa do veículo NKU 9889, 

coincidente com a placa informada no termo de apreensão, bem como o itinerário é 
compatível, pois as notas fiscais foram emitidas em Goiânia, os produtos discriminados 
foram destinados a Taguatinga e as mercadorias foram apreendidas em Águas Lindas de 
Goiás. As mercadorias apreendidas são compatíveis com as relacionadas nas notas 
fiscais que o sujeito passivo afirma haver emitido. 

 
Com este esclarecimento, entendo que está provado que o sujeito 

passivo, realmente, emitiu os documentos fiscais antes da ação fiscal, entretanto, como as 
mercadorias estavam desacompanhadas das notas fiscais no momento da abordagem 
pela fiscalização estadual, prevalece a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso 
XII, alínea “a”, item 3 do CTE, com a aplicação do § 8º do referido artigo, porém sem a 
exigência do imposto. 

 
Cabe ressaltar que existindo dúvida sobre como efetivamente 

ocorreu a infração fiscal, deve-se observar o disposto no art. 112 do CTN, que transcrevo: 
 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comine penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 
quanto: 
 
I – à capitulação legal do fato; 
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato gerador, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos; 
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 



Pelo fato gerador descrito, pelas contraprovas instrutórias da defesa, 
pela permissibilidade da correção do crédito tributário constituído na peça basilar deste 
processo e, ainda, pela natureza ou extensão dos efeitos que o lançamento do crédito tributário 

produz, vejo que o julgador administrativo pode reduzir a multa proposta pela fiscalização 
se não ocorreu dolo ou má-fé, ainda que seja penalidade fixa, sem variação do limite 
mínimo e máximo previsto em lei, ou que se trate de penalidade moratória. 

 
Essa permissibilidade ocorre para adaptar a penalidade às 

circunstâncias objetivas ou subjetivas, no caso para retirar o caráter confiscatório ou para 
equilibrar com os acréscimos legais. (Ensinamento extraído do Livro Comentários ao 
Código Tributário Nacional, págs. 252/253 – Ives Gandra da Silva Martins.) 

 
Em face destas considerações, prevalece, portanto, a multa formal 

de 12,5%, já considerada a forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71, apurada sobre 
o valor do total constante da documentação fiscal apresentada, cujo cálculo acrescento 
neste voto: 

 
Base de cálculo da multa formal = R$ 35.108,54 + R$ 360,00 = R$ 35.468,54 
Aplicação do percentual de 12,5% obtém o valor da multa formal devida:   

 
Base de cálculo:       R$ 35.468,54 
Percentual:                            12,5 
Multa formal devida  R$ 4.433,56 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido rejeitar o pedido de 

diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor da base de cálculo de 
R$35.468,54 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 
centavos), já considerado a aplicação do § 8º do art. 71 do Código Tributário Estadual-
CTE, multa formal de  R$ 4.433,57 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e 
cinquenta e sete centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01129/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade da preliminar de 
nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo. Acolhida. Preliminar de nulidade da peça 
básica. Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Aquisição de mercadoria 
(carvão vegetal) sem documentação fiscal. Procedência. Mantida 
a decisão cameral. 
 
1. Inadmite-se a preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo essa 
preliminar sido rejeitada unanimemente no julgado cameral; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na 
identificação do sujeito passivo, estando correta a eleição da 
siderúrgica adquirente e destinatária do carvão como sujeito 
passivo feita pela autoridade fiscal, em conformidade com o art. 
45, Parágrafo único, do Código Tributário Estadual (CTE) e art. 
145 do Regulamento do CTE (RCTE); 
 
3. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo; 
 
4. Mantém-se a decisão cameral, não havendo no recurso 
apresentado pelo sujeito passivo razões ou elementos que 
ensejassem a sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Auto de Infração foi lavrado em 20 de dezembro de 2010, 
e reclama o ICMS no valor original de R$ 88.483,36 (oitenta e oito mil, quatrocentos e 



oitenta e três reais e trinta e seis centavos), tendo em vista que a pessoa jurídica autuada, 
estabelecida no estado de Minas Gerais, adquiriu de produtores rurais goianos, no período 
de 01/04/2008 a 31/10/2008, 9.514,34 m³ de carvão vegetal, desacobertados de 
documentação fiscal, avaliados em R$ 737.361,35 (setecentos e trinta e sete mil, 
trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 66 da Lei n° 11.651/91 e art. 145 do 

Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, do mesmo artigo e diploma legal. 

 
Para instrução processual, a fiscalização juntou aos autos: 

Demonstrativo de Cálculo do ICMS sobre Saída de Carvão Vegetal Desacobertado de 
Documento Fiscal (fls. 4), Relação das Quantidades Informadas nas Notas Fiscais do 
Produtor (fls. 5 a 16), Relação das Quantidades Informadas nas Notas Fiscais de Entrada 
(fls. 17 a 26), Ficha de Controle Mensal (fls. 27 a 28 e 58) e Relatório de Controle do 
Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais Guias (fls. 29 a 57). 

 
Em 04/01/2011 (fl. 143) a pessoa jurídica autuada foi regularmente 

intimada para pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância 
(fls. 61 e 62). 

 
Apresentando impugnação em Primeira Instância (fls. 65 a 74), o 

sujeito passivo argui cerceamento ao direito de defesa, visto que a Autoridade Fazendária 
fez chegar à impugnante tão apenas parte da documentação em que assenta sua 
exigência, omitindo-se em apresentar-lhe o indigitado "RELATÓRIO DE CONTROLE DO 
CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS", que 
alega haver sido produzido pelo mesmo; incompetência territorial, porque o fato gerador 
teria ocorrido em Minas Gerais, fora do alcance do Fisco goiano, bem como ilegitimidade 
passiva da impugnante, já que não possui estabelecimento neste Estado e não pode ser 
responsabilizada por eventual inadimplemento do "contribuinte".   

 
Diz que a autoridade fazendária haveria de 

demonstrar que o tributo não foi pago pelo contribuinte goiano, 
nesse caso, ele tem relação direta com o fato gerador (art. 121, 
parágrafo único, I, do CTN (Código Tributário Nacional) e, 
"somente na hipótese de não conseguir o Estado êxito nesta 
cobrança é que poderá redirecioná-la a terceiros, eleitos 
solidário em lei" (art. 128 do CTN).   

 
Nesse sentido, faz referência a jurisprudência 

emanada do Tribunal Regional Federal da 4º e 1º Regiões.   
 

Cita que a aplicação de multa moratória com caráter 
confiscatório viola o disposto no art. 150, IV, da Constituição da 
República. Cita também, jurisprudência emanada do Superior 
Tribunal Federal (STF).   

 
Alega que em atenção ao princípio da 

eventualidade, caso não seja acatada a tese da insubsistência 
total do auto de Infração, que a penalidade aplicada seja 
atenuada, a fim de dar cumprimento ao comando constitucional 
inserto no art. 150, IV, da CF.    

 



Conclui que a exigência fiscal não pode prosperar 
em razão de: (i) incorrer em manifesto cerceamento de defesa; 
(ii) inobservar os limites de competência territorial em relação 
ao ICMS; (iii) violar o benefício de ordem ao não demonstrar que 
o tributo não foi pago pelo contribuinte originário e (iv) cobrar 
multa com caráter confiscatório e aplicada sobre outra multa.    

 
Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, o julgador, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 2166/2011 (fls. 83 a 86). 

 
Intimada (fls. 87 a 88), a autuada apresenta recurso voluntário (fls. 91 

a 99), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de erro na identificação do sujeito passivo e de cerceamento do direito de 
defesa. 

 
Alega que não lhe foi enviado o RELATÓRIO DE CONTROLE DO 

CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS; 
incompetência territorial, porque o fato gerador teria ocorrido em Minas Gerais, fora do 
alcance do Fisco goiano, bem como ilegitimidade passiva da recorrente, já que não possui 
estabelecimento neste Estado e não pode ser responsabilizada por eventual 
inadimplemento do "contribuinte" vendedor do produto.   

 
No mérito, pede a improcedência do auto de infração, alegando que 

não houve entrada de produto desacobertado de documento fiscal no estabelecimento; 
que o carvão vegetal adquirido pela autuada é pesado ou medido pelo vendedor/produtor 
rural, que emite a respectiva nota fiscal de saída que acompanhará a mercadoria até o 
destino, havendo diferença de peso a responsabilidade é única e exclusiva do produtor. 

 
Observa a recorrente que a obrigação fiscal da autuada é a de emitir 

o documento fiscal de entrada, o que ela faz após fazer nova medição da mercadoria 
entregue, para fins de conferência. 

 
Diz que a multa aplicada tem efeito confiscatório. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acordão nº 647/2013 (fls.103 a 108), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Em 
decisão unânime, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, 
confirma a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls.113 a 119), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de erro na identificação do sujeito passivo e de cerceamento do 
direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que a 

exigência fiscal é desprovida de sustentação legal. Reitera as alegações formuladas nas 
defesas anteriores. 

 
É o relatório. 
 



´V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Formulo arguição de inadmissibilidade, em relação à preliminar de 

nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito 
passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, vez que essa preliminar foi rejeitada unanimemente no julgado 
cameral. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, por estar correta a 
eleição da siderúrgica adquirente e destinatária do carvão como sujeito passivo feita pelas 
autoridades fiscais, em conformidade com o art. 45, Parágrafo único, do Código Tributário 
Estadual (CTE) e art. 145 do Regulamento do CTE (RCTE): 

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

O § 1º vigorou como parágrafo único de 01.01.97 à 28.12.11, quando 
foi renumerado tacitamente pelo art. 1º da Lei nº 17.518, de 29.12.11. 

 

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que 
constitua fato gerador de obrigação principal: 
 
I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 
[...] 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 
Quanto à legitimidade do Estado de Goiás exigir o tributo, temos que 

o fato gerador ocorreu com a saída da mercadoria do estabelecimento do produtor rural 
(art. 13, I, CTE), pois não houve apreensão de mercadoria em trânsito, mas apuração de 
diferenças em levantamento fiscal. 

 
DO MÉRITO 

 
Dirigindo-me ao mérito, observo que o CTE (art. 66, Parágrafo único) 

determina que as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos, considerando em situação fiscal irregular 
as mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais exigidos: 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea. 

 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A14


Anoto ainda que o RCTE (art. 145) estabelece que o destinatário da 
mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de 
quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão: 

 
Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

 
No caso em exame, a fiscalização fez um comparativo entre o 

volume de entrada de carvão vegetal no estabelecimento adquirente e o volume de carvão 
constante das notas fiscais de saída de produtores goianos, no período de 01/04/2008 a 
31/10/2008, apurando a diferença de 9.514,34 m³ de carvão vegetal, que a siderúrgica 
mineira adquiriu de produtores rurais goianos, sem documentação fiscal. 

 
A autuada recorrente, tentando ilidir a acusação fiscal, alega que não 

houve entrada de produto no estabelecimento, sem documentação fiscal. Essa alegação 
não subsiste pelos elementos que instruem o auto de infração, que, como exposto no 
parágrafo anterior, revela a aquisição pela autuada do produto (carvão vegetal) sem 
documentação fiscal. 

 
A alegação da autuada recorrente de que a responsabilidade é única 

e exclusiva dos produtores goianos, também não se sustenta, por ser legal a imputação da 
exigência fiscal à siderúrgica mineira, nos termos do art. 45, Parágrafo único, CTE e art. 
145 do RCTE, reproduzidos anteriormente. 

 
Ainda considero que, de fato, nas saídas internas ou externas, de 

carvão vegetal, é cediço que o extrator, naturalmente um produtor rural, não tem meios 
para precisar a quantidade de carga vendida, confiando tal mister ao respectivo 
comprador, que possui todos os meios para tal fim. 

 
A análise de eventual efeito confiscatório da multa, alegado pela 

recorrente, deve ser feita pelo Poder Judiciário, por ser essa questão de competência 
exclusiva do Judiciário. 

 
Por fim, não vejo no recurso apresentado pelo sujeito passivo razões 

ou elementos que ensejassem a reforma da decisão cameral, devendo esta ser mantida. 
 
Ante o exposto, acolho a arguição de inadmissibilidade, por mim 

formulada, em relação à preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01207/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
peça básica. Insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Preliminar de exclusão de solidário da lide. Acolhida. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Remessa de mercadoria sem 
documentação fiscal. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o Auditor Fiscal da Receita 
Estadual I – AFRE I legalmente atribuído a constituir o crédito 
tributário, conforme o art. 4°, I, da Lei n° 13.266, de 16 de abril de 
1998; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, estando as operações realizadas pelo sujeito passivo 
espelhadas em documentos apreendidos; 
 
3. Acolhe-se a preliminar de exclusão de solidário da lide, sendo 
mero motorista a pessoa identificada como solidário nos autos; 
 
4. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput); 
 
5. Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo à 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional, a segunda, por insegurança na determinação da infração. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o 
contribuinte, BOA CARNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, remeteu mercadorias 
ao Estado de Goiás desacobertadas de documentação fiscal, sendo-lhe imputada a 



exigência do ICMS no valor e R$ 28.197,78 (vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e 
setenta e oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, “a”, 64 e 66, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, “a”, 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificada como solidário a pessoa física WESLEY LEITE 

FERNANDES (fls. 3). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100144491-6 (fls. 4), relatório de vendas sem emissão de 
documento fiscal (fls. 9), romaneio de carregamento (fls. 11 a 12 e 21 a 22) e relatório de 
detalhamento de carregamento (fls. 13 a 20 e 23 a 26), dentre outros documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 30/12/2014 (fls. 28) e o solidário por 

edital publicado em 21/01/2015 (fls. 33), apenas o sujeito passivo comparece ao processo 
apresentando impugnação (fls. 37 a 58), o solidário não comparece ao processo, sendo 
declarado revel (fls. 34). 

 
Na impugnação, o sujeito passivo formula em preliminar arguição de 

nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da 
autoridade lançadora e de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do auto de infração, por 

inexistência de causas legais e legítimas que lhe dê embasamento. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
conforme a Sentença n° 4509/2017- JULP (fls. 68 a 73). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 80 a 102), declarado perempto o solidário (fls. 78). 
 
No recurso, o sujeito passivo em preliminar arguição de nulidade da 

peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade 
lançadora e de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença singular e a improcedência 

do auto de infração, por inexistência de causas legais e legítimas que lhe dê 
embasamento. Considera abusivos os valores cobrados no auto de infração. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 25/2018 (fls.105 a 106), encaminha o processo a Gerência de Controle 
Processual - GEPRO para que intime o sujeito passivo a apresentar os documentos fiscais 
que acobertaram as operações de remessas dos produtos discriminados nos relatórios de 
Detalhamento de Carregamento constantes as fls. 13 a 26 dos autos ao Sr. Wesley Leite 
Fernandes estabelecido na cidade de Cocalzinho de Goiás. 

 
Intimado (fls. 107 a 108), o sujeito passivo não atende a solicitação 

formulada na Resolução nº 25/2018. 
 



É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
O sujeito passivo formulou em preliminar arguição de nulidade da 

peça básica, por incompetência funcional da autoridade lançadora, alegando que o agente 
fiscal não tinha capacidade funcional para realizar o trabalho. 

 
Apreciando essa preliminar, manifesto-me pela sua rejeição, pois os 

autuantes, ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I, estão 
legalmente atribuídos a constituir o crédito tributário, conforme o art. 4°, I, da Lei n° 
13.266, de 16 de abril de 1998. 

 
O sujeito passivo ainda formulou arguição de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, alegando que não houve a 
apreensão da mercadoria e sim de documentos para averiguação. 

 
Apreciando essa preliminar, manifesto-me pela sua rejeição, tendo 

em vista que as operações realizadas pelo sujeito passivo estão espelhadas nos 
documentos apreendidos. 

 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 

autuada, manifesto-me pelo seu acolhimento, por ser a pessoa identificada como solidário, 
o Senhor WESLEY LEITE FERNANDES, mero motorista. 

 
MÉRITO 

 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o 

contribuinte remeteu mercadorias ao Estado de Goiás desacobertadas de documentação 
fiscal, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Fundamenta a exigência fiscal, dentre outros, o art. 66 do Código 

Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, alegando inexistência de causas legais e legítimas que dê 
embasamento ao auto de infração. 

 
Refutando essas alegações, anoto que os dispositivos legais citados 

como infringidos, sobretudo o art. 66 do CTE, anteriormente transcrito, fundamentam a 
exigência fiscal (causa legal) e os romaneios de carregamento e relatórios de 
detalhamento de carregamento apreendidos, emitidos pelo sujeito passivo, são elementos 
fáticos e revelam as operações realizadas pelo sujeito passivo e ensejadoras da cobrança 
no auto de infração. 



 
Na fase recursal, por meio da Resolução nº 25/2018 (fls.105 a 106), 

essa Primeira Câmara deu oportunidade ao sujeito passivo para que apresentasse os 
documentos fiscais que acobertaram as operações de remessas dos produtos 
discriminados nos relatórios de Detalhamento de Carregamento constantes as fls. 13 a 26 
dos autos ao Sr. Wesley Leite Fernandes estabelecido na cidade de Cocalzinho de Goiás. 

 
Intimado, o sujeito passivo nada juntou aos autos, não atendendo a 

solicitação formulada na Resolução nº 25/2018, assim, não tendo autuada demonstrado a 
regularidade fiscal das operações por ela realizadas, deve ser confirmada a sentença 
condenatória de Primeira Instância. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por incompetência funcional, a segunda, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso 
voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, 
arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de junho de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01223/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadorias 
acobertada por documentação fiscal dada por inidônea. 
Descaracterização da inidoneidade. Improcedência. 
 
1. Provado nos autos que as mercadorias autuadas estavam 
acobertadas por documentação fiscal idônea, atestando a 
regularidade da operação, não ha lugar para a exigência do 
imposto reclamado no auto de infração. 
 
2. Auto de infração que se julga improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Nos termos do §1º, art.18 do Regimento Interno do CAT, 
não houve pronunciamento quanto a preliminar suscitada pela Recorrente. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Luis 
Antônio da Silva Costa e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Fazenda Pública Estadual exige do sujeito passivo o imposto e 
cominações legais em virtude do transporte de mercadorias acompanhadas de 
documentação considerada inidônea por não corresponder à veracidade dos fatos, pois 
estas divergiam em quantidades e qualidade do que estava discriminado na nota fiscal. 

 
Cientificada, a parte ingressa com impugnação ao auto de infração 

para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração. Considera que a infração e a penalidade aplicadas divergem do descrito na 
exordial.  

No mérito, pondera não ter praticado a infração estampada na basilar 
pois as mercadorias foram remetidas para facção e posteriormente retornaram ao 
estabelecimento do sujeito passivo através das notas fiscais nº 2248 e 2250 e que a 
quantidade de camisetas é a mesma constante na nota fiscal objeto da autuação. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência. 
O julgador singular manifesta-se nos autos para rejeitar a preliminar 

de nulidade da peça básica por insegurança na determinação. Considera que tanto a 
descrição do fato gerador no lançamento quanto as provas colacionadas aos autos pelo 
agente autuante bem como o dispositivo legal infringido estão em perfeita sintonia. No 
mérito ratifica a pretensão fiscal inicial, pois entende que os documentos em análise não 
estão revestidos das formalidades legais para a operação verificada e não tendo o sujeito 
passivo afastado a inidoneidade destes, ratifica a pretensão fiscal inicial na íntegra. 



 
Cientificado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração por 
haver discrepância entre o que está no bojo do Termo de Apreensão de fls.06 e o  
estampado na basilar, pois este menciona confecções, mas não produtos acabados.  

 
No mérito obtempera que a Nota Fiscal nº 14.738 não é inidônea, 

pois discrimina produtos não acabados e destinados à confecção, o que é reiterado pelo 
Termo de Apreensão nº 61500044122. Que enviou as peças de camisetas para outra 
empresa através da aludida Nota Fiscal com registro CFOP 5.901 e que as mesmas 
retornaram por meio das notas fiscais de nºs 2248 e 2250, com registro CFOP nº 5.902.  

 
Ato contínuo, aduz que a indústria formalizou a prestação de serviços 

de confecção, ao emitir a Nota Fiscal nº 2279 em anexo com o CFOP 5.124 referente às 
saídas de mercadorias industrializadas, compreendendo-se os valores relativos aos 
serviços prestados 

Ao final, requer a reforma da decisão anterior para considerar 
improcedente o auto de infração, ou alternativamente, que o feito seja encaminhado em 
diligência a auditor fiscal estranho à lide para a confirmação dos fatos, pedidos estes 
reiterados no memorial de fls. 54 a 56 dos autos.  

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano invoco o § 1º do artigo 18 do 

Regulamento Interno desta Casa para deixar de manifestar-me acerca da preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo. 

 
Quanto ao mérito, considero que o auto de infração não deve 

prosperar, pois a documentação acostada aos autos pelo sujeito passivo às fls. 77, 78 e  
79 atestam de maneira inequívoca a regularidade da operação, e por isso devo concluir 
que a Nota Fiscal autuada, qual seja a de nº 14.738 é idônea. 

 
De fato, da leitura de tudo o que exsurge dos autos deve-se concluir 

que as mercadorias foram apreendidas quando saíam da cidade de Goiânia para 
industrialização na empresa NV UNIFORMES LTDA, situada no Município de Nova 
Veneza localizado neste Estado e que o montante discriminado no bojo da nota fiscal nº 
14.738 é de R$ 4.118,00 (quatro mil, cento e dezoito reais) consiste de 4.122 camisas e 
160 rolos de viés (recortes) para serem aplicados nas camisas. 

 
Assim, na sequência, concluí que as mercadorias, após sua 

apreensão, foram liberadas nos termos da lei e cumpriram com seu desígnio, ou seja, 
foram levadas para industrialização em 04/08/2015, tendo o seu retorno se dado nos 
termos das notas fiscais de números 2248 (fls.78) no dia 11/08/2015 e 2250 (fls.79) no dia 
14/08/2015 nos respectivos montantes de R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito 
reais) e R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais), ambas expedidas pela empresa 
NV UNIFORMES LTDA, o que significa dizer que toda a operação está isenta de erros ou 
vícios, motivo pelo qual o auto de infração deve ser considerado improcedente. 

 



Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

 
  
  
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01283/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
ICMS. MANUTENÇÃO DE MERCADORIAS EM 
ESTABELECIMENTO DESACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO 
FISCAL. RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA 
PUGNANDO PELA REFORMA DO ARESTO CAMERAL QUE 
ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO 
POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 
ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS.  
 
I - são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente o possuidor das mercadorias 
ou bens, com aquele que as tenha fornecido, quando 
encontrados em situação fiscal irregular, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. II, da Lei n.º 
11.651/91. 
 
II – É defeso ao transportador aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de 
documento fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na 
legislação tributária (art. 145, § único, do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para rejeitar a nulidade 
por erro na identificação do sujeito passivo e retornar os autos à Câmara para apreciação 
de toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Ferreira de Sousa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, João 
Divino de Brito, Cláudio Henrique de Oliveira, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de manter em depósito, na data de 13/05/2011, mercadorias desacobertadas de 
documentação fiscal, conforme comprova termo de apreensão anexo à exordial. 

 
A penalidade está tipificada no art. 71, inciso XIII, alínea “a”, § 9º, 

inciso I, do CTE. 
 
Instrui o feito o Termo de Apreensão nº 1100123101-0 e Planilha com 

as mercadorias discriminadas.  



 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em primeira instância, alegando que não cometeu qualquer infração tributária em face de 
que a empresa atua na prestação de serviço de transporte. Informou que as empresas 
utilizam o seu depósito para armazenar as mercadorias adquiridas no mercado local até a 
contratação definitiva do serviço de transporte. Trata-se, segundo a defesa, de 
mercadorias populares, o que implica em seu baixo custo. 

 
Alegou que todas as mercadorias estavam acobertadas por notas 

fiscais de aquisição em nome das empresas adquirentes, o que implica dizer que as 
mercadorias não estavam desacobertadas de documentos fiscais, mas que as mesmas 
não são de propriedade da empresa de transporte. 

 
Asseverou, ainda, que os preços arbitrados pelo fisco estão 

desproporcionais com os valores praticados pela empresa adquirente, conforme as notas 
fiscais que foram anexadas. Informam que a empresa adquirente é estabelecida no Estado 
do Tocantins e que comercializa produtos populares de baixo custo, inclusive intitulada de 
“Comércio de Preço Único R$ 10,00, a qual não cometeu nenhuma irregularidade que 
ensejasse a infração capitulada. 

 
Para comprovar as suas alegações, apresentou cópias de notas 

fiscais com produtos similares adquiridos no mercado goiano, cujos preços praticados 
atestam o valor abusivo aplicado pela fiscalização. Pede a improcedência do feito. 

 
Por meio do Despacho nº 518/2011 – JULP, o julgador singular 

converteu os autos em diligência para que a fiscalização pudesse determinar a base de 
cálculo nos termos do art. 12, inciso VI, alínea “d”, do RCTE já que os valores constantes 
da Planilha de fls. 04 não seguem as disposições legais. 

 
Em Manifestação prolatada às fls. 48/49, a fiscalização relatou 

dificuldade para apurar a base de cálculo diferente da que foi encontrada pela fiscalização. 
 
Intimada a se pronunciar sobre o resultado da revisão, a impugnante 

compareceu ao feito para discordar da revisão em relação às dificuldades relatadas, em 
especial a alegação da fiscalização de que as mercadorias têm origem chinesa. Reiterou 
que as mercadorias são de baixo custo, bem como as alegações de que as mercadorias 
não estavam desacobertadas e o pedido de improcedência do feito. 

 
Visando à determinação da base de cálculo, por meio do Despacho 

nº 543/2013 – JULP, os autos foram novamente convertidos em diligência com o propósito 
de apurar ou comprovar os valores das mercadorias elencadas na Planilha de fls. 04, ou 
contraditar as alegações da defesa. 

 
Em manifestação às fls. 64, a fiscalização refez o levantamento 

conforme a Planilha de fls. 65/67, onde constatou por meio de pesquisa que o valor das 
mercadorias deve ser reduzido de R$ 92.990,00 para R$ 50.385,69 e em consequência o 
valor do ICMS deve ser reduzido de R$ 15.808,30 para R$ 8.565,56 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Para lastrear o seu levantamento, 
apresenta cópias dos orçamentos realizados. 

 
Intimada da manifestação diligencial, a autuada compareceu ao feito 

discordando do resultado. Afirmou que a fiscalização revisora ignorou as provas existentes 
nos autos, a exemplo das notas fiscais, as quais informam as lojas onde as mercadorias 



foram adquiridas que deveriam ser consultadas sobre os preços. Informou que a 
fiscalização buscou informações em regiões diversas da que as mercadorias foram 
adquiridas. Que as mercadorias comparadas eram comercializadas na região de 
Campinas e Bernardo Sayão, sabidamente, polo de confecções com qualidade superior 
aos produtos apreendidos nas imediações do Setor Norte Ferroviário, local de comércio 
popular que vende mercadorias com baixo custo e qualidade. 

 
Informou, ainda, que acostou aos autos as fotos da loja “Moda 10” 

comprovando que as mercadorias são vendidas a R$ 10,00. Para sustentar as suas 
alegações, apresenta cópia do Livro de Registro de Entrada de Mercadorias do ano de 
2011 comprovando que as mercadorias que adquire são de baixo custo. Pugnou pela 
improcedência do feito. 

 
O julgador singular, às fls. 94/97, prolatou sentença conhecendo da 

impugnação, dando-lhe parcial provimento para rejeitar todas as questões incidentais e, 
no mérito, decidir pela procedência parcial do lançamento fixando o ICMS no valor de R$ 
8.565,56 (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

    
Intimado na instância cameral o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, arguindo a preliminar de nulidade da peça básica por erro na identificação do 
sujeito passivo, vez que todo procedimento fiscal foi realizado unicamente contra a 
empresa de transporte das mercadorias, quando o correto seria a fiscalização lhe imputar 
o cumprimento da obrigação tributária apenas na condição de sujeito passivo solidário da 
infração, se fosse o caso. Defendeu que as mercadorias são de baixo custo e não 
condizem com o valor apresentado pelo fiscal. Ao final, requereu fosse julgado 
improcedente o lançamento fiscal. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Segunda Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário acolheu, por maioria de votos, a preliminar de 
nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo, declarando de 
consequência nulo ''ab initio'' o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso a este Conselho 

Superior, em peça anexada às fls. 115/117, pugnando pela reforma da decisão cameral no 
sentido de afastar a nulidade do lançamento e retorno do feito àquela instância para 
apreciação de toda a matéria. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, intimado para contraditar o recurso 

fazendário, manifesta-se pedindo que seja rejeitado o recurso da Representação 
Fazendária e, consequentemente, mantido o acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual diz respeito ao acolhimento, pela Segunda Câmara julgadora deste 
Conselho, da preliminar de nulidade ab initio do presente processo por erro na 
identificação do sujeito passivo. 

 
No exercício das atribuições de fiscalização de mercadorias em 

trânsito, constatou o Fisco que o sujeito passivo mantinha em depósito mercadorias sem 
documentação fiscal, conforme descrito no termo de apreensão anexado ao feito. 



 
Compulsando a instrução processual, constata-se que o fato descrito 

adere ao disposto nos arts. 45, II, 64 e 66 da Lei n.º 11.651/91, c/c art. 145, par. Único do 
Decreto n.º 4.852/97, e que a penalidade prevista no art. 71, XII, “a” 3, c/c § 9º, I, da 
mesma lei é adequada para o fato descrito, adiante transcritos: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;” 
.... 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária;” 
... 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhados de documentos fiscais  idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 
inidônea.” 
... 
“Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, 
sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 
efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de 
documento fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na 
legislação tributária.” 
 

A legislação tributária instituiu cláusulas, documentos e 
procedimentos essenciais que incumbem ao contribuinte observar objetivando o controle 
da circulação das mercadorias, dentre eles destaca-se a exigência de documento fiscal 
para as mercadorias que lhe for confiado o transporte, sujeitando-se a penas pecuniárias 
instituídas por lei em caso de seu descumprimento.  

 
O Sujeito Passivo é demandado neste Processo Administrativo 

Tributário a título de solidariedade que decorre de sua condição de possuidor, por ter 
recebido e mantido em seu estabelecimento mercadorias desacompanhadas de 
documentação fiscal, afrontando o disposto no parágrafo único do art. 145 do RCTE.  

 
Mesmo se qualificando como empresa transportadora, a recorrente 

não se exime da responsabilidade solidária pela adimplência crédito tributário, pois 
contribuiu efetivamente para a realização da operação sem a cobertura da nota fiscal na 
medida em que recebeu e manteve em seu estabelecimento mercadorias desacobertadas 
de documentação fiscal, conforme comprova o Termo de Apreensão. 

   
No contexto destes autos, a materialidade da infração se encontra 

perfeitamente descrita no Termo de Apreensão. 
 



Consoante disposto no art. 147, III do CTE, a finalidade do Termo de 
Apreensão é, precipuamente, “comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de 
instruir o processo administrativo tributário”. A leitura atenta da Instrução Normativa nº 
181/94-GSF também nos fornece uma noção da importância desse documento para o 
êxito do procedimento fiscal e comprovação da materialidade da infração. 

 
O Termo de Apreensão traduz, sobretudo, o poder de polícia da 

Fazenda, em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo. Ele materializa a existência 
da infração tributária. 

 
Podemos afirmar que o Termo de Apreensão está para o processo 

contencioso fiscal assim como o Auto de prisão em flagrante está para o inquérito policial. 
Com efeito, ambos procuram atestar a autoria e a materialidade de uma determinada 
infração, e legitimam as ações do fisco/polícia no exercício da apreensão/ prisão em 
flagrante. Portanto, o TA é o documento formal que “fotografa” o momento da ocorrência 
da infração, permitindo identificar com segurança: 

a) o possuidor da mercadoria ou objeto apreendido, com vistas a 
permitir a identificação do sujeito passivo; 

b) o início do procedimento fiscal para efeito de se afastar a 
espontaneidade; 

c) o local da constatação da infração ou da apreensão da mercadoria 
ou documentos, a descrição dos fatos e a fundamentação da apreensão; 

d) o valor da mercadoria apreendida. 

 
Considerando que o Termo de Apreensão, lavrado no caso sob 

análise, seguiu os ditames que lhe são requisitados pela norma, cerro fileira com 
entendimento esposado pelo julgador monocrático, no sentido da legitimidade do presente 
lançamento fiscal. Volvendo-nos ao caso concreto, a própria literalidade dos dispositivos já 
transcritos demonstra que a presente imputação fiscal se fez acertada. 

 
Neste contexto, em que pese razoáveis as justificativas narradas na 

peça recursal, penso não haver permissão legal para a manutenção de mercadorias em 
estabelecimento sem documentação fiscal. 

 
Uma vez descumpridas as obrigações acessórias, não há como se 

aferir com segurança o cumprimento da obrigação principal quanto às mercadorias 
depositadas em estabelecimento desacobertadas de documentação fiscal, dado o alto 
grau de fungibilidade inerente às mesmas.  

 
Sob tais fundamentos, penso que não houve erro na identificação do 

sujeito passivo tendo em vista que a irregularidade está claramente relatada, o auto de 
infração devidamente instruído, bem como o infrator corretamente identificado, logo 
entendo que merece acolhida o recurso fazendário. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda Pública 

Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que acolheu a 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo, 
determinando o retorno dos autos à câmara julgadora para apreciação de toda 
matéria. 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01287/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Exclusão dos solidários Transfiel Transportes e 
Logística Express e Iris Augusto de Farias. Acatada. Preliminar 
de exclusão do sujeito passivo solidário José Augusto de Faria, 
proprietário do veículo. Rejeitada. Mérito. Transporte de 
mercadorias sem documentação fiscal. Procedência. 
 
1. A ausência de interesse comum na situação constitutiva do 
fato gerador da obrigação tributária, exigida no lançamento 
inicial, suporta a exclusão dos solidários Transfiel Transportes e 
Logística Express e Iris Augusto de Farias da relação 
processual;  
 
2. Os transportadores são solidariamente responsáveis pelo 
pagamento do imposto devido, junto com o remetente ou o 
destinatário, em relação às mercadorias ou bens que transportar 
sem documentação fiscal, condição impeditiva da exclusão de 
solidário da lide;  
 
3. A comprovação de ausência de documento fiscal para 
acobertar a transferência das mercadorias, que foram 
apreendidas pela fiscalização, impõe a declaração de 
mercadorias em situação fiscal irregular e a falta de instrução 
substancial nas defesas suporta a declaração do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Transfiel Transportes e Logistica  
Express, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário Iris Augusto de Farias da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores 
os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro Evandro Luis Pauli. E, por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo José Augusto de Faria da lide, arguida 
pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Evandro Luis Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação que transcrevo: 

 
Transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas 

no Termo de Apreensão nº 1100157277-0, no valor comercial de R$ 108.000,00 (cento e 
oito mil reais) já acrescido do Índice de Valor Agregado (IVA), conforme documentos 
anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 18.360,00 
(dezoito mil, trezentos e sessenta reais), mais as cominações legais. 

 
Obs.: endereço atual da proprietária das mercadorias é Rua Amador Bueno Qd. 10, Lt. 13 
– Setor Santos Dumont – CEP 74463340 – Goiânia-GO.  
 

As mercadorias foram levadas para o D.O.T. onde foram ouvidos e 
tomados os depoimentos dos envolvidos (possuidora/proprietária das mercadorias, 
motorista e ajudantes do motorista, (chapas)), depoimentos apensados a este bem como 
fotografias do veículo e das bolsas no momento da abordagem. 

 
Os arts. 45, inciso I, alínea “a”; 64 e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a infração 
descrita no auto de infração, enquanto que a penalidade proposta atende à prescrição do 
art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, agravada com a proposição do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O art. 45, inciso II da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação das 

pessoas identificadas nos documentos de fls. 05/06 para o polo passivo solidário da lide.  
 
A instrução da ação fiscal se fez com os documentos de fls. 02/37. 
 
O Termo de Revelia, fl. 49, e o Termo de Perempção, fl. 90, 

assinalam a ausência da empresa Transfiel Transportes e Logística Express Ltda. nas 
fases de defesa do processo administrativo tributário. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo e os demais solidários, 

em peça única, impugnam o lançamento do crédito tributário, fls. 52/56, enquanto que a 
sua instrução se fez com os documentos de fls. 57/66. 

  
O julgador singular decide manter os solidários na lide e, no mérito, 

declara a Procedência do auto de infração, depois de considerar que: 
 
“O impugnante não trouxe ao processo quaisquer elementos de 

prova capazes de provocar a modificação do procedimento fiscal. Nos termos do artigo 19, 
§ 1º, da Lei nº 16.469/09, impõe às partes a apresentação das provas no primeiro 
comparecimento aos autos e no caso em exame não se verifica fato ou documento na 
instrução processual da defesa, que justifique qualquer investigação para esclarecimentos 
dos fatos, por conseguinte deve ser mantida a exigência fiscal fundamentada na 
constatação de circulação de mercadorias sem a devida cobertura de documentação 
fiscal. 

 
Diante dos fatos, concluo como correto o trabalho da fiscalização em 

razão dos fatos e fundamentos acima descritos e, estando o lançamento em conformidade 
com o art. 160 do CTE, o crédito tributário deve ser mantido”, fl. 71. 

 



Os sujeitos passivo e solidário, juntos, recorrem da decisão proferida 
pela Primeira Instância, fls.92/96, arguem a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
visto ser a autuada a única proprietária das mercadorias apreendidas pela fiscalização, 
conforme Termo de Apreensão nº 1100157277-0. Alegam que as pessoas indicadas para 
o polo passivo solidário da lide prestavam serviço de transporte para a autuada, fato 
comprovado com o contrato de prestação de serviço de transportes, anexo.  

 
Quanto ao mérito, firmam que o preço das mercadorias não 

corresponde à realidade comercializada visto que a soma dos produtos apreendidos não 
passa de R$ 54.000,00, conforme discrimina no documento de fl. 95. 

 
Ao finalizarem a peça recursal, requerem o acolhimento da tese 

recursal, para ser reformada a sentença recorrida e declarar o cancelamento do auto de 
infração auto de infração e do Termo de Apreensão nº1100157277-0. Caso seja outro o 
entendimento, alternativamente, requer seja refeito o auto de infração com base no valor 
real das mercadorias apreendidas, no total de R$ 54.000,00. Que seja acolhida e deferida 
a preliminar arguida para que sejam excluídas toda e qualquer responsabilidade imputada 
aos solidários da lide e que seja incluído o sujeito passivo único responsável pelo 
lançamento do crédito tributário por ser o proprietário da mercadoria apreendida.   

 

Anexa os documentos de fls. 97/104. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa do lançamento tributário é o transporte de mercadoria 

desacobertada de documentos fiscais, conforme registra o Termo de Apreensão nº 
1100157277.0 que acompanha a peça basilar deste processo.  

 
Sobre o valor dos produtos em circulação, a autoridade fiscal 

adicionou o Índice de Valor Agregado-IVA para apuração da base de cálculo do imposto e 
exigiu o ICMS devido pela operação mercantil realizada com os acréscimos das 
cominações legais, fato registrado no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, documento em anexo.  

 
A tese deste voto inicia com o acolhimento da preliminar de exclusão 

do sujeito passivo solidário Transfiel Transportes e Logística Express, cujo alicerce é o art. 
45 da Lei nº 11.651/91 que neste sentido prevê: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

 
No curso do processo, o sujeito passivo assume ser o legítimo 

proprietário das mercadorias e deixa claro que a empresa de transporte não teve interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária reclamada na 
autuação inicial deste feito. 

 



Em face desta comprovação, entendo que a empresa de transporte 
deve ser excluída da relação processual. 

 
Semelhante conclusão eu atribuo ao sujeito passivo solidário da lide, 

Iris Augusto de Faria, visto que a fiscalização, no Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, assim identificou: 

 
O “veículo placa BHF 4954, pertencente a José Augusto de Faria, 

CPF 135932691-04 e tendo como motorista o seu filho Iris Augusto de Faria”, fl. 04, 
momento em que identificou o proprietário do veículo no polo passivo solidário da lide 
também. 

 
Este esclarecimento do auditor fiscal tanto afasta a indicação do 

sujeito passivo solidário Transfiel Transportes e Logística Express quanto o motorista do 
veículo, Iris Augusto de Faria, que a fiscalização cientificou ser filho do proprietário do 
veículo, o qual está identificado para o polo passivo solidário da lide também. 

 
Este convencimento me motiva a excluir da lide os dois polos 

passivos solidários da lide, por entender que eles não concorreram para a prática do ilícito 
fiscal descrito no lançamento do crédito tributário, folha inicial deste volume. 

 
Na sequência, rejeito a preliminar de exclusão do sujeito passivo 

solidário José Augusto de Faria, que embora não tenha demonstrado interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributário, entendo que ele deve ser 
mantido na relação processual porque é o assumido proprietário do veículo que 
transportou as mercadorias sem documentos fiscais. 

 
Para reforço da afirmação supra, transcrevo o art. 66 da Lei nº 

11.651/91-CTE: 
  

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 
fiscal inidônea. (Acrescentado o negrito para destaque). 

 
Assim, eu o mantenho na relação processual porque, embora não lhe 

é dado conhecer do documentário fiscal, ele deve sabe que não se transporta mercadoria 
ou bens de comercialização sem o documento fiscal correspondente. 

 
Neste caso, a proprietária da mercadoria assumiu a sua condição, 

conforme registra o Termo de Declarações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes 
Contra a Ordem Tributária – DOT, fls. 20/21 e mostra a legitimidade na exigência do 
crédito tributário estampado no auto de infração. 

 
Com este entendimento, excluo os polos passivos Transfiel 

Transportes e Logística Express e Iris Augusto de Faria da relação processual, porém, sob 
o comando do art. 45, inciso I do CTE, mantenho o legítimo proprietário do veículo José 
Augusto de Faria na lide. 

 



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

I - o transportador:  

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal;  

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal;  

 
Vencidas as questões primeiras, o julgador do processo define o 

mérito da ação com o convencimento de que a decisão proferida pela Primeira Instância 
se confirma nesta fase de julgamento do processo. 

 
Do compulso dos autos, verifico que o ilícito fiscal, apontado pela 

autoridade lançadora, noticia que as mercadorias em circulação não se faziam 
acompanhadas da correspondente documentação fiscal e que esta ocorrência está 
perfeitamente correlacionada ao fato constado pela autoridade lançadora, de forma o 
exigido nesta autuação é de direito do sujeito ativo (Estado) ora representado pela 
Fazenda Pública Estadual. 

 
A autuação exige o imposto omitido porque as mercadorias 

encontradas em trânsito estavam desacompanhadas de nota fiscal, tanto que elas estão 
identificadas e listadas no Termo de Apreensão nº 1100157277-0, fl. 07 deste processo.     

 
O julgador de Primeira Instância, ao definir a sua decisão, assim 

escreveu à fl.102: 
 
“Ao analisar os argumentos e as provas constantes nos autos, vejo 

que a impugnante inconformada com o valor arbitrado, limita-se a fazer questionamentos 
sem suporte fático acerca do valor utilizado para arbitramento. Conforme se verifica no 
Termo de Declaração às fls. 20 consta a informação do próprio sujeito passivo principal 
que adquiria as mercadorias pelo preço estimado de R$ 7,00 (sete reais) e vendia a 
R$10,00 (dez reais), e às fls. 32 na Declaração de seu esposo consta informação de que 
as mercadorias eram adquiridas pelo preço de R$ 4,00 (quatro reais) a R$ 10,00 (dez 
reais) e que revendia com lucro estimado R$ 2,00 (dois reais), portanto, me parece 
razoável o valor arbitrado de R$ 12,00 (doze reais), como valor de venda a varejo, estando 
correto o procedimento fiscal ao arbitrar o valor das mercadorias, para determinação da 
base de cálculo e apuração do imposto devido na operação, estando em conformidade 
com o disposto no art. 19, inc. VIII, “d”, do CTE, que estabelece a regra para valoração 
das mercadorias, encontradas em situação fiscal irregular”. 

 
Em observância à composição da peça defensória, concluí que o 

sujeito passivo não a instruiu com contraprovas suficientes e necessárias para o alcance 
do objetivo do recurso, o que me convence de que, na demanda, a razão é da fiscalização 
que busca possíveis receitas omitidas pelo sujeito passivo. 

 
Com isto, entendo que a decisão proferida pelo julgador de Primeira 

Instância se confirma nesta fase cameral de julgamento do recurso voluntário inserido 
neste processo. 



 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido acatar a preliminar de 

exclusão do sujeito passivo solidário Transfiel Transportes e Logística Express, arguida 
pelo Conselheiro Relator. Acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Iris 
Augusto de Farias da lide, arguida pelo mesmo. Rejeitar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo José Augusto de Faria da lide, arguida pelo mesmo. Quanto ao mérito, 
decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01430/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Rejeitada. ICMS. IVA. Índice de Valor Agregado. 
Transporte de mercadoria sem documentação fiscal. Procedente 
em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o "quantum" devido pelo polo 
passivo ao erário, não perfaz a importância reclamada pelo 
autuante. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. E, quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor base de cálculo de R$ 18.078,00 
(dezoito mil e setenta e oito reais) e ICMS a recolher de R$ 3.897,66 (três mil, oitocentos e 
noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de 
Apreensão. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher o imposto 
devido acrescido das cominações legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 45, I “a”, 

64 e 66 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 145, parágrafo único do Decreto nº. 4.852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, XII, “a”, 3, §9º, II do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 3 a 9.    
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que a base de 

cálculo não condiz com a realidade do preço de mercado; que a autoridade fiscal deveria 
ter efetuado no termo de apreensão a discriminação dos produtos, preço unitário e total, 
fls. 15. Junta documentos, fls.  16 a 21. 



 
Por meio da sentença n°658/2018, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, às fls. 23 a 25. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo alega que as 

mercadorias constantes no termo de apreensão 1100148091-9 foram apreendidas por 
transitarem sem a devida documentação fiscal; que as mercadorias são: 300 caixas x 12 
Antártica; 200 x 6 Coca 2L; que não foi especificado no auto qual o tipo de cerveja 
antártica que foi apreendida. Requer a impugnação do valor cobrado pela apreensão da 
cerveja antártica, por não haver especificado corretamente qual cerveja antártica teria sido 
apreendida, às fls. 30 a 31. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito, visto que na folha 5 deste 
volume, existe uma planilha complementar, onde se encontra inclusive o número da 
apreensão e o sujeito passivo. Portanto, a reclamação da defesa que na apreensão não 
ficou especificado qual era o volume da cerveja Antártica, não corresponde à realidade, 
tendo em vista o explicado na já mencionada folha 5. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.  

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem: 
 
Foi utilizado o mesmo valor aferido pelo fiscal autuante, ou seja, o de 

mercado das mercadorias, conforme fotos, dos preços de balcão do hipermercado 
Wallmart. 

 
Entretanto, observo que no cálculo do imposto devido, o autuante 

adicionou indevidamente o IVA – Índice de Valor Agregado de 70% (setenta por cento), 
aumentando assim consideravelmente o preço das mercadorias.  

 
Em sessão cameral, por unanimidade de votos, foi excluída essa 

margem de lucro do 70% (setenta por cento), visto que o preço utilizado já era o preço 
final do consumidor, o que me leva a julgar procedente me parte o lançamento, na 
importância de R$ 3.897,66 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis 
centavos). 

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. E, quanto 
ao mérito, por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor base de cálculo de R$ 18.078,00 (dezoito mil e setenta e oito reais) e 
ICMS a recolher de R$ 3.897,66 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e 
seis centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01435/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS DE 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO ARROLADO NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR DO 
NEGÓCIO. ACOLHIDO. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO.  
 
I - O intermediador no negócio de compra e venda de 
mercadorias não se qualifica como operador subsequente, 
restando clarividente que sua conduta não se subsume ao 
disposto no art. 45, inc. IV, do CTE, de modo que sua exclusão 
da lide é medida que se impõe. 
 
II – É defeso ao transportador aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de 
documento fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na 
legislação tributária (art. 145, § único, do RCTE). 
 
III - são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente o transportador com o 
remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. I, alínea "a", 
da Lei n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário DU GREGÓRIO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA da lide, 
arguida pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário EDMILSON 
ANDRADE MARQUES da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.905,01 (um mil, novecentos e cinco reais e um centavo). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter remetido sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo 
de Apreensão anexo à exordial. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido. 

 
Foram arrolados como solidários os sujeitos passivos DU Gregório 

Comercio e Transportes LTDA, na qualidade de transportador, e Edmilson Andrade 
Marques, na condição de intermediário, nos termos do Art. 45, inc. XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
Os sujeitos passivos foram regularmente intimados para apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. 
 
O solidário transportador compareceu aos autos apresentando 

Impugnação à Primeira Instância.  
 
O solidário Edmilson Andrade Marques também apresentou 

Impugnação à Primeira Instância.  
 
Foi lavrado Termo de Revelia do sujeito passivo direto, Eduardo 

Francisco Rocha. 
 
O julgador singular conhecer das peças de impugnação, porém 

negou-lhes provimento para decidir pela procedência do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentar recurso 

voluntário. 
 
Foi lavrado Termo de Perempção do sujeito passivo solidário Du 

Gregório Comercio e Transportes LTDA. 
 
O sujeito passivo direto argumenta que embora o transportador tenha 

sido abordado sem a devida documentação fiscal, a mesma fora emitida no mesmo dia em 
que constatada a infração. Que a operação é agraciada com o benefício da isenção sendo 
cabível, portanto, a aplicação de multa de caráter formal. 

 
O solidário Edmilson Andrade Marques também comparece aos 

autos apresentando recurso voluntário, alegando que conforme consta na Nota Fiscal 
anexada em seu recurso, embora o transportador tenha sido abordado sem a devida 
documentação fiscal, a mesma fora emitida no dia da infração, inclusive antes mesmo da 
apreensão do veículo e da mercadoria, estando apenas o motorista sem portar o 
documento fiscal exigido. Afirma que na nota fiscal verifica-se que a operação é isenta de 
ICMS, portanto, neste caso, não caberia a exigência de ICMS, mas sim, a cominação de 
multa de caráter formal. Por fim requer a desconstituição do imposto de ICMS, sendo 
lavrada a multa de caráter formal. 

 
Assevera ainda que foge à razoabilidade atribuir ao intermediador do 

negócio de compra e venda de grãos, cuja atuação se encerrou antes mesmo de 
finalizado o processo de compra e venda, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
de ICMS, uma vez que seu papel é apresentar ao comprador o produto e seu preço, o que 
aconteceu em uma única e simples ligação telefônica, inexistindo qualquer outro contato 
entre as partes, tampouco acompanhamento da transação, motivo pelo qual não pode ser 



equiparado um simples intermediador ao mesmo interesse comum do vendedor e do 
comprador, que são os reais beneficiários da operação. Por fim requer a desconstituição 
do imposto de ICMS, sendo lavrada a multa de caráter formal; a desconstituição da 
responsabilidade do solidário pelo pagamento do imposto devido. 

 
É o relatório 

 
V O T O 

 
No exercício das atribuições de fiscalização de mercadoria em 

trânsito, constatou o Fisco que os sujeitos passivos transportavam mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal.  

 
Compulsando a instrução processual, constata-se que o fato descrito 

adere ao disposto nos arts. 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei n.º 11.651/91, c/c art. 145, par. único 
do Decreto n.º 4.852/97, e que a penalidade prevista no art. 71, XII, “a” 3, c/c § 9º, I, da 
mesma lei é adequada para o fato descrito, adiante transcritos: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
I - o transportador: 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal;” 
.... 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária;” 
... 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhados de documentos fiscais  idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.” 
... 
“Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que  obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de documento 
fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na legislação tributária.” 
 

A legislação tributária instituiu cláusulas, documentos e 
procedimentos essenciais que incumbem ao contribuinte, objetivando o controle da 
circulação das mercadorias, dentre eles a nota fiscal, sujeitando-se o infrator da norma a 
penas pecuniárias instituídas por lei. 

 
Em sua peça recursal o sujeito passivo direto, Eduardo Francisco 

Rocha, argumenta que embora o transportador tenha sido abordado sem a documentação 
fiscal, a mesma havia sido emitida no mesmo dia em que detectada a infração, em 
momento anterior à apreensão do veículo e da mercadoria. 

 
Contudo, analisando o formulário do Termo de Apreensão evidencia-

se que o mesmo foi lavrado em 25/06/2015, às 8:40h, ao passo que a fotocópia do 



documento fiscal anexada à peça de defesa revela que o mesmo foi emitido em 
25/06/2015, porém às 11:40h, portanto quando o recorrente já se encontrava sob ação 
fiscal, fazendo cair por ter, outrossim, o argumento da espontaneidade alegado. 

 
O recorrente pugna ainda para que seja afastada a cobrança do 

imposto e aplicada apenas multa formal, sob o argumento de que as mercadorias estariam 
abrangidas pelo benefício da isenção. 

 
De fato, observa-se que as saídas internas de milho usufruem do 

benefício fiscal da isenção, nestes termos: 
 
RCTE -  Anexo IX 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem 
destinados à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, 
cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 
[...] 
m) milho, exceto o verde, quando destinado a produtor, a cooperativa 
de produtores, a indústria de ração animal ou a órgão oficial de 
fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado de 
Goiás, aplicando-se, também, o benefício à aquisição interna para 
comercialização  
 

Da leitura do preceito legal acima infere-se que somente é isenta do 
ICMS a operação interna de saída de milho com destino a produtor, à cooperativa de 
produtores, à indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento 
agropecuário vinculado ao Estado de Goiás, tratando-se, portanto, de benefício fiscal 
condicionado ao destino, o qual somente pode ser certificado quando a mercadoria se 
fizer acompanhar da documentação fiscal pertinente. 

 
Ademais, em matéria de isenção, o art. 111 do Código Tributário 

Nacional impõe interpretação literal, nestes termos: 
 

Essa observação faz-se relevante em face do que determina o art. 
111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional - CTN, “in verbis”: 

 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário 
II - outorga de isenção 
 

Por fim, cumpre apreciar o pedido de exclusão da lide do solidário, 
Edmilson Andrade Marques, incluído no polo passivo por ter intermediado a compra e 
venda das mercadorias. 

 
O fundamento utilizado no termo de inclusão do referido solidário é o 

art. 45, inc. IV, do CTE, in verbis: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


[...] 
IV - o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às 
operações promovidas por estes, com as mercadorias ou bens saídos de 
seu estabelecimento sem documentação fiscal;  
 

Conforme declaração prestada às fls. 06, e anexada ao feito pelo 
próprio autuante, o referido solidário confessa que intermediou a compra e venda das 
mercadorias objeto da autuação. 
 

O art. 45 do CTE atribui responsabilidade às pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente àquelas relativamente aos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis. 

 
No caso em questão a obrigatoriedade de providenciar a emissão do 

documento fiscal recai sobre as pessoas do remetente, do destinatário e do transportador. 
Nada há nestes autos conducente à conclusão de que a conduta do mediador do negócio 
tenha dado causa ou contribuído para que a irregularidade fiscal, concernente à falta de 
emissão do documento fiscal, fosse perpetrada, mesmo por que, consoante bem assevera 
a defesa, a intermediação ocorre em momento anterior ao carregamento e transporte do 
produto, logo o mencionado solidário não se qualifica como operador subsequente, 
restando clarividente que sua conduta não se subsume ao disposto no art. 45, inc. IV, do 
CTE. 

 
Assim, vejo que inexiste fundamento para que se possa imputar 

responsabilidade tributária ao mencionado solidário, de modo que sua exclusão da lide é 
medida que se impõe. 

 
Por fim, tendo em vista o disposto no art. 27, inc. II, alínea “a”, do 

CTE, que estabelece a alíquota de 12% (doze por cento) na operação interna com o 
produto milho, procedo de ofício à correção da alíquota aplicada, passando de 17% para 
12%. 

 
Isso posto, conheço do recurso voluntário interposto pelo solidário 

Edmilson Andrade Marques, dou-lhe parcial provimento para o fim de proceder à sua 
exclusão da lide e, no mérito, reformar parcialmente a decisão singular, em razão da 
adequação de ofício da alíquota para 12%, julgando parcialmente procedente o 
lançamento com o ICMS a recolher no valor de R$ 1.905,01 (mil novecentos e cinco reais 
e um centavo), cujo adimplemento deve ser suportado pelos sujeitos passivos Eduardo 
Francisco Rocha e Du Gregório Comércio e Transportes Ltda. 
 
É como voto. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01436/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS DE 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO ARROLADO NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR DO 
NEGÓCIO. ACOLHIDO. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO.  
 
I - O intermediador no negócio de compra e venda de 
mercadorias não se qualifica como operador subsequente, 
restando clarividente que sua conduta não se subsume ao 
disposto no art. 45, inc. IV, do CTE, de modo que sua exclusão 
da lide é medida que se impõe. 
 
II – É defeso ao transportador aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de 
documento fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na 
legislação tributária (art. 145, § único, do RCTE). 
 
III - são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente o transportador com o 
remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. I, alínea "a", 
da Lei n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário DU GREGÓRIO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA da lide, 
arguida pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
Por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário EDMILSON 
ANDRADE MARQUES da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.951,88 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter remetido sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo 
de Apreensão anexo à exordial. Em consequência deverá pagar o ICMS omitido. 

 
Foram arrolados como solidários os sujeitos passivos DU Gregório 

Comercio e Transportes LTDA, na qualidade de transportador, e Edmilson Andrade 
Marques, na condição de intermediário, nos termos do Art. 45, inc. XII, da Lei 
11.651/1991. 

 
Os sujeitos passivos foram regularmente intimados para apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. 
 
O solidário transportador compareceu aos autos apresentando 

Impugnação à Primeira Instância.  
 
O solidário Edmilson Andrade Marques também apresentou 

Impugnação à Primeira Instância.  
 
Foi lavrado Termo de Revelia do sujeito passivo direto, Eduardo 

Francisco Rocha. 
 
O julgador singular conhecer das peças de impugnação, porém 

negou-lhes provimento para decidir pela procedência do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentar recurso 

voluntário. 
 
Foi lavrado Termo de Perempção do sujeito passivo solidário Du 

Gregório Comercio e Transportes LTDA. 
 
O sujeito passivo direto argumenta que embora o transportador tenha 

sido abordado sem a devida documentação fiscal, a mesma fora emitida no mesmo dia em 
que constatada a infração. Que a operação é agraciada com o benefício da isenção sendo 
cabível, portanto, a aplicação de multa de caráter formal. 

 
O solidário Edmilson Andrade Marques também comparece aos 

autos apresentando recurso voluntário, alegando que conforme consta na Nota Fiscal 
anexada em seu recurso, embora o transportador tenha sido abordado sem a devida 
documentação fiscal, a mesma fora emitida no dia da infração, inclusive antes mesmo da 
apreensão do veículo e da mercadoria, estando apenas o motorista sem portar o 
documento fiscal exigido. Afirma que na nota fiscal verifica-se que a operação é isenta de 
ICMS, portanto, neste caso, não caberia a exigência de ICMS, mas sim, a cominação de 
multa de caráter formal. Por fim requer a desconstituição do imposto de ICMS, sendo 
lavrada a multa de caráter formal. 

 
Assevera ainda que foge à razoabilidade atribuir ao intermediador do 

negócio de compra e venda de grãos, cuja atuação se encerrou antes mesmo de 
finalizado o processo de compra e venda, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
de ICMS, uma vez que seu papel é apresentar ao comprador o produto e seu preço, o que 
aconteceu em uma única e simples ligação telefônica, inexistindo qualquer outro contato 
entre as partes, tampouco acompanhamento da transação, motivo pelo qual não pode ser 



equiparado um simples intermediador ao mesmo interesse comum do vendedor e do 
comprador, que são os reais beneficiários da operação. Por fim requer a desconstituição 
do imposto de ICMS, sendo lavrada a multa de caráter formal; a desconstituição da 
responsabilidade do solidário pelo pagamento do imposto devido. 

 
É o relatório 

 
V O T O 

 
No exercício das atribuições de fiscalização de mercadoria em 

trânsito, constatou o Fisco que os sujeitos passivos transportavam mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal.  

 
Compulsando a instrução processual, constata-se que o fato descrito 

adere ao disposto nos arts. 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei n.º 11.651/91, c/c art. 145, par. único 
do Decreto n.º 4.852/97, e que a penalidade prevista no art. 71, XII, “a” 3, c/c § 9º, I, da 
mesma lei é adequada para o fato descrito, adiante transcritos: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
I - o transportador: 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal;” 
.... 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária;” 
... 
“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhados de documentos fiscais  idôneos. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.” 
... 
“Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que  obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 
Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada de documento 
fiscal próprio, ressalvados os casos previstos na legislação tributária.” 
 

A legislação tributária instituiu cláusulas, documentos e 
procedimentos essenciais que incumbem ao contribuinte, objetivando o controle da 
circulação das mercadorias, dentre eles a nota fiscal, sujeitando-se o infrator da norma a 
penas pecuniárias instituídas por lei. 

 
Em sua peça recursal o sujeito passivo direto, Eduardo Francisco 

Rocha, argumenta que embora o transportador tenha sido abordado sem a documentação 
fiscal, a mesma havia sido emitida no mesmo dia em que detectada a infração, em 
momento anterior à apreensão do veículo e da mercadoria. 

 
Contudo, analisando o formulário do Termo de Apreensão evidencia-

se que o mesmo foi lavrado em 25/06/2015, às 8:40h, ao passo que a fotocópia do 



documento fiscal anexada à peça de defesa revela que o mesmo foi emitido em 
25/06/2015, porém às 11:40h, portanto quando o recorrente já se encontrava sob ação 
fiscal, fazendo cair por ter, outrossim, o argumento da espontaneidade alegado. 

 
O recorrente pugna ainda para que seja afastada a cobrança do 

imposto e aplicada apenas multa formal, sob o argumento de que as mercadorias estariam 
abrangidas pelo benefício da isenção. 

 
De fato, observa-se que as saídas internas de milho usufruem do 

benefício fiscal da isenção, nestes termos: 
 
RCTE -  Anexo IX 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem 
destinados à utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, 
cunicultura, ranicultura e sericicultura (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 
[...] 
m) milho, exceto o verde, quando destinado a produtor, a cooperativa 
de produtores, a indústria de ração animal ou a órgão oficial de 
fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado de 
Goiás, aplicando-se, também, o benefício à aquisição interna para 
comercialização  
 

Da leitura do preceito legal acima infere-se que somente é isenta do 
ICMS a operação interna de saída de milho com destino a produtor, à cooperativa de 
produtores, à indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento 
agropecuário vinculado ao Estado de Goiás, tratando-se, portanto, de benefício fiscal 
condicionado ao destino, o qual somente pode ser certificado quando a mercadoria se 
fizer acompanhar da documentação fiscal pertinente. 

 
Ademais, em matéria de isenção, o art. 111 do Código Tributário 

Nacional impõe interpretação literal, nestes termos: 
 

Essa observação faz-se relevante em face do que determina o art. 
111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional - CTN, “in verbis”: 

 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário 
II - outorga de isenção 
 

Por fim, cumpre apreciar o pedido de exclusão da lide do solidário, 
Edmilson Andrade Marques, incluído no polo passivo por ter intermediado a compra e 
venda das mercadorias. 

 
O fundamento utilizado no termo de inclusão do referido solidário é o 

art. 45, inc. IV, do CTE, in verbis: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


[...] 
IV - o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às 
operações promovidas por estes, com as mercadorias ou bens saídos de 
seu estabelecimento sem documentação fiscal;  
 

Conforme declaração prestada às fls. 06, e anexada ao feito pelo próprio autuante, o 
referido solidário confessa que intermediou a compra e venda das mercadorias objeto da 
autuação. 
 

O art. 45 do CTE atribui responsabilidade às pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente àquelas relativamente aos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis. 

 
No caso em questão a obrigatoriedade de providenciar a emissão do 

documento fiscal recai sobre as pessoas do remetente, do destinatário e do transportador. 
Nada há nestes autos conducente à conclusão de que a conduta do mediador do negócio 
tenha dado causa ou contribuído para que a irregularidade fiscal, concernente à falta de 
emissão do documento fiscal, fosse perpetrada, mesmo por que, consoante bem assevera 
a defesa, a intermediação ocorre em momento anterior ao carregamento e transporte do 
produto, logo o mencionado solidário não se qualifica como operador subsequente, 
restando clarividente que sua conduta não se subsume ao disposto no art. 45, inc. IV, do 
CTE. 

 
Assim, vejo que inexiste fundamento para que se possa imputar 

responsabilidade tributária ao mencionado solidário, de modo que sua exclusão da lide é 
medida que se impõe. 

 
Por fim, tendo em vista o disposto no art. 27, inc. II, alínea “a”, do 

CTE, que estabelece a alíquota de 12% (doze por cento) na operação interna com o 
produto milho, procedo de ofício à correção da alíquota aplicada, passando de 17% para 
12%. 

 
Isso posto, conheço do recurso voluntário interposto pelo solidário 

Edmilson Andrade Marques, dou-lhe parcial provimento para o fim de proceder à sua 
exclusão da lide e, no mérito, reformar parcialmente a decisão singular, em razão da 
adequação de ofício da alíquota para 12%, julgando parcialmente procedente o 
lançamento com o ICMS a recolher no valor de R$ 1.951,88 (mil novecentos e cinquenta e 
um reais e oitenta e oito centavos), cujo adimplemento deve ser suportado pelos sujeitos 
passivos Eduardo Francisco Rocha e Du Gregório Comércio e Transportes Ltda. 
 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01466/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
O benefício fiscal da isenção está condicionado à emissão de 
documento fiscal que traga o controle da operação por parte do 
fisco, conforme art. 6º, inciso XLIII do Anexo IX do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Luis 
Antônio da Silva Costa e José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
20.347,52 (vinte mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir 
Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 

tributada sem emissão de documento fiscal, no período de 22/09/2010 a 08/04/2015, 

conforme movimentação Específica de Gado Bovino, documento em anexo. Em 

consequência está sendo exigido o imposto no valor de R$ 26.057,08 (vinte e seis mil e 

cinquenta e sete reais e oito centavos). 

Para embasar o trabalho, foram anexados aos autos os seguintes 

documentos:  

= anexo estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3); 

= notificação fiscal – (fls. 4); 

= anexo à notificação fiscal nº 2738/2015 (fls. 5); 

= documento chamado de TERMO DE RECEBIMENTO DE 

OBJETOS E DOCUMENTOS PELA FISCALIZAÇÃO – TRODOF (fls. 6);  

= cópias de notas fiscais – DANFE (fls. 7/9); 



= documento chamado de MOVIMENTAÇÕES DE GADO SEM 

DOCUMENTO FISCAL (fls. 10/11); 

= documento chamado de CONSOLIDAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES 

DE GADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL (fls. 12); 

= cópia da Instrução Normativa Nº 025/15-SER (fls. 13); 

= anexo único – pauta de mercadorias (fls. 14/17); 

= relação de GTA´s emitidas pelo produtor LAZARO BERNARDINO 

MENDES E OUTRA (fls. 18/27).  

Houve correta intimação do sujeito passivo (fls. 28/29), sendo que 

veio ao processo e apresentou suas razões (fls. 38/50). 

Decisão singular rejeitou argumentos defensórios e julgou 

procedente o auto de infração (fls. 75/78).  

Foi pela procedência parcial, em razão da aplicação da Lei 

17.298/2011, que trouxe remissão em relação a fatos geradores ocorridos em 2011, 

dentro da vigência da Lei, devem ser retirados da lide.  

A procedência parcial foi no valor de R$ 20.347,52 (vinte mil 

trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). 

Representação da Fazenda concordou com tal decisão (fls. 79). 

Após correta intimação em relação ao conteúdo da mesma, houve 

manifestação pedindo a reforma da mesma (fls. 87/103).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro da visão da defesa.  

Argui insegurança na determinação da infração. Faltaria ao auto de 

infração a correta disposição infringida, fragilizando a consistência do trabalho fiscal ora 

apreciado.  

Também teria ocorrido erro na enumeração das notas fiscais que 

deveriam ser abatidas no total exigido do sujeito passivo em razão da aplicação da Lei 

17.298/2.011. Teria faltado considerar a GTA nº 743615 (22/09/2010) cuja operação 

também teria sido abarcada por essa lei. 

Questiona os valores utilizados pela fiscalização para determinação 

da base de cálculo do valor a ser exigido.  



Alega que houve imposição de multas diversas no mesmo auto de 

infração. Questiona a sistemática de cálculo efetuada pelo sistema da Secretaria da 

Fazenda.  Na verdade, alega que a multa seria desproporcional e não razoável. 

 Argui que esse equívoco seria fato que traria o cerceamento ao 

direito de defesa. Admite até mesmo a reautuação para correção desses equívocos.  

Após, com esse mesmo fundamento, argui cerceamento ao direito de 

defesa. Oferece como paradigma uma decisão tomada em outro processo administrativo, 

o de nº 3023827170870. Traz a ementa dele, entendendo ser forte argumento que 

embasaria sua tese de nulidade.  

Quanto ao mérito, novamente aponta para as preliminares de 

nulidade, entendendo que esses vícios ensejariam a improcedência do auto de infração. 

Volta a falar de insegurança, pois os demonstrativos não teriam sido harmônicos com a 

peça acusatória ora apreciada, esse vício também teria ensejado o cerceamento. Argui 

nulidade da sentença de primeira instância.  

É o relatório.  

Sobre as preliminares arguidas, entendo sem a devida 

fundamentação material e jurídica. O trabalho realizado foi perfeito, houve a devida 

descrição da situação que caracterizou a omissão de saída apontada, as provas 

colacionadas são totalmente sintonizadas com a natureza da acusação.  

Não há erros na sentença singular, e mesmo que houvesse, a 

apreciação cameral seria competente para corrigir possíveis vícios que contivesse. 

Ademais, sempre foi oportunizado ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas provas e 

argumentos.  

Portanto, rejeito tudo que seja trazido e que aponte para insegurança 

na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa.  

Não há qualquer vicio formal na peça acusatória.  

Sobre a objeção quanto ao valor atribuído pela fiscalização, cabe 

ressaltar que conforme as GTA´s, de fato se tratava de gado para a reprodução, 

desfazendo a consistência desse argumento.  

A GTA apontada pelo sujeito passivo que ensejaria a reforma do 

valor a ser exigido não consta da relação de GTA´s autuada, conforme demonstrativo 

chamado de MOVIMENTAÇÃO DE GADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL (fls. 10), 

fazendo com que o pedido do sujeito passivo seja improcedente nesse ponto também. 



Sobre o mérito, invoco o artigo 6º, inciso XLIII, do Anexo IX do RCTE, 

que destaca de forma clara e objetiva que sem nota fiscal não há o benefício fiscal da 

isenção.  

Discussões sobre a forma de cálculo e intensidade da multa 

determinada pela legislação é matéria alheia à competência desse conselho.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente o auto 

de infração. Cabe ressaltar que deve ser considerado para fins de extinção de crédito, 

caso tenha sido realizado, o depósito extrajudicial constante dos autos (fls. 71/73).   

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01467/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS.  Transporte de mercadorias, acompanhadas por 
DANFES, emitidos em ambiente de homologação - sem valor 
fiscal. Improcedente. 
 
Reafirma-se o juízo exarado em sede monocrática, que julgou 
improcedente a peça básica, quando estiver demonstrado nos 
autos que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal, 
denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração em relação ao imposto. 
Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves e José Luiz Rosa. Vencidos os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o 
auto de infração. E, por maioria de votos, manter a aplicação da multa sem a forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE e considerando o pagamento de fls. 105 
para fins de possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, Gerluce Castanheira Silva Padua, Elias Alves dos Santos, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e 
José Luiz Rosa, que votaram pela manutenção da multa, porém, com a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE e considerando o pagamento de fls. 
105 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, transportava as mercadorias relacionadas no termo de apreensão de fl. 05, 
acompanhadas pelos DANFES n°s 17.842, 17.843, 17.844 e 17.845, emitidos em 
ambiente de homologação – sem valor fiscal, conforme documentos anexos, estando, 
portanto, desacompanhados de documentação fiscal; em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 5.546,34 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta 
e quatro centavos), mais as cominações legais. 

 
Autos instruídos com documentos, às fls. 03 a 21. 
 
Intimado, às fls. 22 a 26, o sujeito passivo apresenta Impugnação em 

Primeira Instância, às fls. 29 a 34. Instrui a defesa apresentada com os documentos às fls. 
40 a 106.     

 



Pela Sentença N° 2461/2011 – JULP, às fls. 108 a 109, o julgador 
singular julga improcedente o auto de infração. 

 
A Representação Fazendária, por meio do Recurso nº. 190/2011, às 

fls. 110 a 111, pede a reforma da decisão singular, para que o feito seja julgado 
procedente.  

 
Em contradita ao recurso da Fazenda o polo passivo reafirma as 

alegações defensórias já pronunciadas e requer que a decisão monocrática seja mantida, 
às fls. 117 a 120. 

Conforme Acórdão da Segunda Câmara do Conselho Administrativo 
Tributário N° 1157/2015, às fls. 124 a 127, decidiu conhecer do recurso de ofício, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de 
infração.  

 
A Representação Fazendária, por meio do Recurso nº. 178/2015, às 

fls. 129 a 130, alega que os extratos de consulta evidenciam que os DANFES, objeto da 
acusação fiscal, foram emitidos em ambiente de homologação, ou seja, em ambiente de 
teste do sistema de informática do contribuinte. Cita-se que calha salientar que no campo 
“informações complementares” de cada DANFE está assinalada a seguinte observação: 
"DANFE emitida no ambiente de homologação – SEM VALOR FISCAL". 
Consequentemente providenciou o pagamento da parte do credito tributário relativo à 
pena pecuniária.  

 
Argumenta que é fato incontroverso que no momento da ação fiscal 

as mercadorias encontravam-se desacobertadas da documentação fiscal exigida, a qual 
somente foi emitida um dia após o termo de apreensão, ou seja, em 27/07/2010. Sustenta, 
ainda, que se o contribuinte tivesse comprovado o repasse ao erário goiano do ICMS/ST, 
relativo àquelas mercadorias objeto da autuação, ficaria afastada a exigência do imposto, 
hipótese em que o lançamento provavelmente seria julgado parcialmente procedente no 
tocante apenas à multa formal. Todavia não houve comprovação alguma nesse sentido. 
Ao final, requer: reforma da aludida decisão, julgando procedente o lançamento. 

 
Intimado, às fls. 133 a 134, o sujeito passivo interpõe contradita ao 

Conselho Pleno, às fls. 136 a 138, alegando que o equívoco que permeou o procedimento 
de emissão das mencionadas notas fiscais eletrônicas, qual seja, ambiente de 
homologação ao invés do devido e correto ambiente de produção, não implicou em falta 
de recolhimento do imposto, uma vez que o ICMS devido sobre combustíveis, a luz do 
Convênio 03/99, tem incidência sob o regime de fonte, o que significa que, quando da sua 
compra (óleo diesel), o imposto devido na operação, já está embutido no preço, sendo, 
portanto, pago naquele ato e devidamente recolhido ao Estado de Goiás,  o que ocorreu 
no caso presente; recolhe a multa formal que considera devida. Ao final, requer: o 
cancelamento do auto de infração. Anexou documentos, às fls. 139 a 142. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
A acusação do Fisco foi a de que o sujeito passivo deste lançamento, 

transportava mercadorias acompanhadas por documentos (DANFES), considerados 
inidôneos em razão de terem sido emitidos em ambiente de homologação e não no 
ambiente de produção, tornando estes sem valor comercial. 



 
O sujeito passivo na sua impugnação em primeira instância e no 

recurso voluntário vem sempre afirmando que não é devedor do imposto exigido pelo 
fisco, pois a mercadoria motivadora deste lançamento é o óleo diesel, que por previsão 
legal (Convênio nº 03/99), tem incidência sob o regime de fonte, isto é, quando da sua 
aquisição este já vem com o imposto embutido no preço do produto, trazendo, também, ao 
processo copias do  SCANC, onde estão registradas as notas fiscais que foram 
remetidas ao destinatário e informadas ao fisco do Estado de Goiás, sendo assim, 
entende, ser devedor de multa formal, por tem emitido os DANF’S em ambiente de 
homologação e não no de produção. 

 
Por todo o exposto o nosso voto, juntamente com a maioria dos 

meus pares, em relação ao mérito, foi no sentido de conhecer o recurso da Fazenda 
Pública, para este Conselho Superior, porém negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou improcedente o auto de infração, por entender que o sujeito 
passivo consegue trazer aos autos provas consistentes, capazes de contrapor a acusação 
fiscal, porém mantendo a multa sem aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do 
artigo 71 do CTE, por entender que não será possível a aplicação da forma privilegiada, 
pois esta está prevista nas situações em que houver pagamento do imposto, o que não é 
o caso em tela, pois  o imposto exigido para o caso concreto, teve origem numa autuação 
de mercadoria em trânsito, não sendo possível afirmar que nem indiretamente houve falta 
de pagamento de imposto, tendo em vista, inclusive, a complexidade de atividades 
exercidas pela empresa. 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01469/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadoria 
acompanhada de documento fiscal considerado inidôneo. 
Procedência. 
 
1. As mercadoria e serviços, emqualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idoôneos (CTE, 
art. 66, caput); 
 
2. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que discriminar mercadoria ou serviço que não 
corresponda ao objeto da operação ou da prestação (CTE, art. 
67, VI); 
 
3. Declara-se procedente oauto de infração que exige imposto 
decorrente de inidoneidade de documento fiscal, não tenbdo a 
defesa afastado a inidoneidade do documento. 
 
4. A peça recursal quando não está em concordância como o 
artigo 41, II da Lei 11.651/91 deve ser inadimitida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário ADRIANO PEREIA, feita pelo 
Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira 
de Sousa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. O sujeito passivo JOSÉ LUIZ DE 
OLIVEIRA já se encontrava excluído dos autos, conforme decisão de fls. 76. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

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

transportava mercadorias no valor comercial de R$ 13.890,00 (treze mil, oitocentos e 
noventa reais), acompanhadas pela Nota Fiscal n° 156, considerada inidônea pela 
fiscalização, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 2.361,44 (dois mil, 
trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificada como coobrigada a pessoa física Adriano Pereira, com 

base no art. 45, II, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 



Juntou-se ao processo, a título de instrução documentos às fls. 03 a 
07. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 29/07/2009 (fls. 10 e 11), 

apenas o solidário comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 14 a 19), o 
sujeito passivo não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 12). 

 
A julgadora singular rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide 

pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença n° 8580/09 – JULP (fls. 33 a 
35). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o solidário 

apresenta recurso voluntário (fls. 42 a 46), o sujeito passivo teve contra si lavrado o Termo 
de Perempção de fls. 40. 

 
No recurso (fls. 42 a 46), o solidário reafirma as alegações e 

inquirições formuladas na fase impugnatória. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

unânime, materializada no Acórdão n° 767/2014 (fls. 52 a 55), acolhe a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, por ele arguida. Em decisão unânime, acata a preliminar de 
erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de 
consequência nulo "ab initio" o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho 

Superior (fls. 57 a 58). 
 
Intimado, o solidário apresenta Contradita (fls. 64 a 66). 
 
Conforme acórdão do CONSUP n° 836/2017, às fls. 73 a 76, decidiu, 

conhecer do recurso da fazenda pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por erro na identificação do sujeito passivo, retornar os autos à câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. 

 
Intimado às fls. 77/78, o solidário Adriano Pereira se manifesta às fls. 

80 a 82, arguindo que a multa aplicada somente se torna exigível após todo o processo 
administrativo, no qual é assegurada ampla defesa. Sustenta que foi apenas contratado 
para efetuar o transporte da madeira, não tendo qualquer vínculo fiscal com a mercadoria 
apreendida. Afirma que o inciso XIII, do artigo 45 do CTE não tipifica o ato e não tem 
condições de produzir seus efeitos. Requer que seja mantido "in totu" o acórdão proferido 
anteriormente. 

 
Conforme acórdão da IV JUL n° 1893/2017, às fls. 87 a 91, decidiu, 

conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que julgou procedente o auto de infração. 

 
Intimados às fls. 92 a 97, o sujeito passivo José Luiz de Oliveira se 

manifesta às fls. 100, arguindo que foi excluído da lide no acórdão anterior, devendo ser 
mantida a exclusão, por não existir nos autos nenhum elemento que o vincule ao fato 
gerador da obrigação tributária. 

 
O solidário Adriano Pereira se manifesta às fls. 107 e 108, alegando 

que o auto de infração é ilegal e abusivo o ato da autoridade fiscal em manter a constrição 



sobre as mercadorias apreendidas, como meio coercitivo para a cobrança de tributo, 
devendo a retenção cingir-se apenas ao tempo suficiente e necessário para a 
materialização do crédito tributário, até porque a fazenda pública só poderá cobrar seus 
créditos por meio de execução fiscal. A imediata apreensão da mercadoria e a imposição 
de multas inviabilizam a defesa administrativa, bem como violam o princípio constitucional 
do "due process of law". Ao final, requer: seja mantida a exclusão do sujeito solidário bem 
como erro na identificação do sujeito passivo, o que torna nulo o feito desde seu início, 
mantendo nulo "ab initio" o processo, requer que seja mantido "in totum" o acórdão 
referido e que a mercadoria apreendida seja restituída ao transportador como medida de 
justiça.  

 
É o relatório 
 
 

VOTO 
 
 
Atendendo aos trâmites legais a lide aporta neste preclaro 

Conselho Pleno, já trazendo em suas peças processuais as manifestações da 
polaridade passiva, em sede de primeira e segunda instâncias, sendo que, em 
ambas as fases, o juízo das autoridades sentenciadoras foi por reafirmar a exigência 
preambular.  

 
Destaco que a decisão cameral, conforme já informado em 

parágrafos volvidos, foi unânime. Em sendo assim, e não havendo decisão deste 
colendo Conselho Administrativo Tributário, em sede de mérito, que seja 
conflitante, à que ora é objeto de estudo, conclui-se que o recurso da defesa para 
esta instância e que ora é objeto de análise, é carecedor de amparo legal nos termos 
preconizados pelo inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 

plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 

cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 

na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 



§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o 
recurso deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova 
inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

 
Assim arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso para o Conselho Superior, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, mantendo 
a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01477/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de aquisição de 
mercadoria desacobertada de documentação fiscal. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
Para determinação do marco inicial para contagem do prazo 
decadencial deve ser levado em consideração a previsão do 
artigo 173, I do Código Tributário Estadual.  
 
O contribuinte que adquire mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal deve ser posto no polo passivo da lide por 
óbvio beneficiamento com esse ilícito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria dos votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Evandro Luis 
Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo, que votaram para dar-lhe parcial 
provimento e reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 17.372,95 (dezessete mil, trezentos e setenta e 
dois reais e noventa e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo adquiriu de 

produtores rurais goianos, durante o período de 01/04/2004 a 31/12/2004, 4.898,08 metros 

cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 379.601,20 (trezentos e sessenta e nove 

mil, seiscentos e um reais e vinte centavos), desacobertados de documentação fiscal, 

conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e 

Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria em anexo, e 

demonstrado nos documentos que se encontram juntados ao processo.  



Em consequência, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único 

da Lei nº. 11.651/91, na condição de polo passivo solidário, deverá pagar o ICMS no valor 

de R$ 45.552,14 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatorze 

centavos), juntamente com as penalidades e acréscimos legais.   

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 66 da Lei nº. 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº. 4.852/97. Propõe a penalidade 

prescrita no artigo 71, inciso VIII, alínea "I" (L) do CTE. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/27, 

dentre os quais o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário e 

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE A SAÍDA DE CARVÃO VEGETAL 

DESACOBERTADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL (fls. 4), e demonstrativo da 

RELAÇÃO DAS QUANTIDADES INFORMADAS NAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR 

(fls. 5/8), ofício da Agência Goiana de Meio Ambiente para a Superintendência de 

Administração Tributária relacionando os contribuintes que adquiriram carvão vegetal (fls. 

9), Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais 

(fls. 10/27). 

A autuada foi intimada em Primeira Instância (fls.25/26) e impugna o 

lançamento fiscal (fls. 31/52), para afirmar que a diferença foi apurada com base em seus 

próprios documentos; que não pretendia lesar o fisco, invoca a realidade do mercado de 

carvão vegetal a seu favor, ao dizer que os produtores não têm balança. 

Solicita exame de duas preliminares de nulidade processual, sendo a 

primeira por erro na identificação do autuado, por entender que se existe comprador e 

vendedor, a solidariedade não existe e que ela não é a responsável pelo pagamento do 

imposto; que os impostos são de obrigação dos produtores rurais. 

Cita a doutrina, a Lei Complementar 87/96 e o CTN para dizer que a 

lei não define a pessoa que deve pagar o imposto reclamado, pois em caso contrário, 

entende que a cobrança deve ser dirigida aos produtores rurais.  

A segunda preliminar refere-se à insegurança na determinação da 

infração, visto a conduta da autuada que não se enquadra no dispositivo apontado como 

infringido, já que quem emitiu a documentação complementar são os produtores goianos. 

Assevera que o lançamento foi homologado pela emissão das notas fiscais de produtores.  

No mérito afirma que a multa aplicada é ilegal e que ela deve ser 

atenuada para a prescrito no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. Reforma a sua tese ao 



dizer que os documentos foram registrados nos livros fiscais e que houve violação ao 

princípio constitucional dos efeitos da pena e que a multa tem que ser razoável.  

Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade ou a 

adequação dos valores.  

A instrução da peça defensória se fez com documentos anexados 

aos autos (fls. 54/87). 

O Julgador Singular (fls.90/93) decide pela procedência do auto de 

infração.  

O sujeito passivo após as intimações legais recorre da decisão 

singular (fls. 98/121), para requerer a nulidade do auto de infração por erro na 

identificação do sujeito passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na 

operação comercial, e por insegurança na determinação da infração, pois a autuação é 

dirigida aos remetentes das mercadorias-produtores goianos, e não à impugnante.  

No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.  

De acordo com o Acórdão 2089/2012 (fls. 125/128), a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, 

decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na 

identificação do sujeito passivo, sob a alegação de que o polo passivo, ao adquirir carvão 

vegetal de produtores rurais goianos, tornou-se solidário.  

E ainda, por maioria de votos, decidiu acolher a preliminar de peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, sustentada na afirmação de que ao 

mesmo tempo que a autoridade lançadora afirma que a aquisição da mercadoria se deu 

sem documentação fiscal, ela se ampara, para efetivar a sua exigência inicial, em 

documentação fiscal emitida pela autuada, o que configura insegurança na determinação 

da infração. 

A Representação Fazendária foi intimada da decisão cameral e opõe 

recurso para o Conselho Pleno (fls. 130/131), para sustentar que discorda da decisão 

cameral porque ela é contrária às provas exaradas aos autos e à legislação tributária 

relativa à matéria colocada à apreciação. Requer a reforma da decisão cameral. 

O sujeito passivo foi intimado para apresentar a contradita (fls. 

133/134), porém, deixou a oportunidade passar em branco. 



O sujeito passivo retorna aos autos (fls. 140/141), para informar a 

mudança de endereço e para requerer que as intimações sejam encaminhadas para o 

novo endereço.  

Também houve a arguição de decadência parcial do auto de 

infração, à luz do que estatui o artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional. 

É o relatório. 

Sobre a arguição de decadência parcial nos presentes autos, 

entendo ser impertinente, pois a jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário em 

relação a esse tema é mansa e pacifica no sentido que se aplica o artigo 173, I do Código 

Tributário Nacional, repetido pelo artigo 182, I do nosso Código Tributário Estadual para 

delimitação do momento inicial de contagem do prazo decadencial.  

O marco inicial da decadência deve ser o primeiro dia do exercício 

seguinte ao do que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, rejeitando tal 

entendimento. 

O destinatário teve vantagem na situação irregular, pois recebeu 

mercadorias desacobertadas de documentação fiscal e não tomou nenhuma providência 

no sentido de sanar essa irregularidade. Se beneficiando, portanto, com essa situação. 

Portanto sua retirada da lide é postulação inconsistente sob o ponto de vista jurídico.  

Em relação ao mérito, cabe ressaltar a correção da decisão singular 

que validou o trabalho lembrando a obrigação legal de que sempre as mercadorias devem 

transitar acobertadas por documentação fiscal idônea, conforme artigo 66 do Código 

Tributário Estadual. 

Ressalta ainda a determinação do artigo 145 do Regulamento do 

Código Tributário Estadual – RCTE - que impõe ao destinatário das mercadorias a 

obrigação de sempre exigir nota fiscal das mercadorias que adquirir. 

Diante desses argumentos, entendo que o trabalho fiscal deve ser 

mantido nos moldes em que foi efetivado.  

Portanto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para 

manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. Da mesma forma, 

rejeito a arguição de decadência parcial do auto de infração posta pela defesa, em razão 

de suposta decadência parcial, pela aplicação do artigo 150, § 4º do Código Tributário 

Nacional.  Entendo ser caso de aplicação do artigo 173, I desse mesmo diploma.  

 



 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01478/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto em razão de aquisição de 
mercadoria desacobertada de documentação fiscal. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
Para determinação do marco inicial para contagem do prazo 
decadencial deve ser levado em consideração a previsão do 
artigo 173, I do Código Tributário Estadual.  
 
O contribuinte que adquire mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal deve ser posto no polo passivo da lide por 
óbvio beneficiamento com esse ilícito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique 
Caiado Canedo, que votaram para dar-lhe parcial provimento e reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 17.377,51 (dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinqüenta e um 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo adquiriu de 

produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 2.473,25 metros 

cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 191.676, 88 (cento e noventa e um mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centos), desacobertados de 

documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 



Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria em 

anexo, e demonstrado nos documentos que se encontram juntados ao processo.  

Em consequência, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único 

da Lei nº. 11.651/91, na condição de polo passivo solidário, deverá pagar o ICMS no valor 

de R$ 23.001,23 (vinte e três mil, um real e vinte três centavos), juntamente com as 

penalidades e acréscimos legais.   

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 66 da Lei nº. 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº. 4.852/97. Propõe a penalidade 

prescrita no artigo 71, inciso VIII, alínea "I" (L) do CTE. 

O auto de infração está instruído com os documentos anexados pela 

fiscalização (fls. 02/25). 

A autuada foi intimada em Primeira Instância (fls.26/27) e impugna o 

lançamento fiscal (fls. 30/52), para afirmar que a diferença foi apurada com base em seus 

próprios documentos; que não pretendia lesar o fisco, invoca a realidade do mercado de 

carvão vegetal a seu favor, ao dizer que os produtores não têm balança. Solicita exame de 

duas preliminares de nulidade processual, sendo a primeira por erro na identificação do 

autuado, por entender que se existe comprador e vendedor, a solidariedade não existe e 

que ela não é a responsável pelo pagamento do imposto; que os impostos são de 

obrigação dos produtores rurais.  

Cita a doutrina, a Lei Complementar 87/96 e o CTN para dizer que a 

lei não define a pessoa que deve pagar o imposto reclamado, pois em caso contrário 

entende que a cobrança deve ser dirigida aos produtores rurais. A segunda preliminar 

refere-se à insegurança na determinação da infração, visto a conduta da autuada que não 

se enquadra no dispositivo apontado como infringido, já que quem emitiu a documentação 

complementar são os produtores goianos. Assevera que o lançamento foi homologado 

pela emissão das notas fiscais de produtores.  

No mérito afirma que a multa aplicada é ilegal e que ela deve ser 

atenuada para a prescrito no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. Reforma a sua tese ao 

dizer que os documentos foram registrados nos livros fiscais e que houve violação ao 

princípio constitucional dos efeitos da pena e que a multa tem que ser razoável.  

Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade ou a 

adequação dos valores.  

A instrução da peça defensória se fez com documentos (fls. 53/69). 



O Julgador Singular (fls. 72/75) decide pela procedência do auto de 

infração.  

O sujeito passivo após as intimações legais recorre da decisão 

singular (fls. 80/103), para requerer a nulidade do auto de infração por erro na 

identificação do sujeito passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na 

operação comercial, e por insegurança na determinação da infração, pois a autuação é 

dirigida aos remetentes das mercadorias-produtores goianos, e não à impugnante.  

No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.  

De acordo com o Acórdão 2095/2012 (fls. 107/109), a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, 

decide acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo Relator, por 

cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir 

das fls. 72, inclusive, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para realização de 

novo julgamento singular, conforme se vê em fls.106. 

A Representação Fazendária (fls. 110), concorda com a decisão 

cameral que considerou parcialmente nulo o processo, a partir da (fls. 72), inclusive, em 

razão do cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, consubstanciado na 

ausência de apreciação, na sentença tornada nula, de arguição apresentada na 

impugnação.  

O sujeito passivo após ser intimado, (fls.112/113), para tomar 

conhecimento do Acórdão n° 2095/2012, (fls. 107/109), não se manifesta. 

O Julgador Singular (fls. 115/120), decide pela procedência do auto 

de infração.  

O Sujeito Passivo depois de ser intimado da decisão singular, 

(fls.121/122), recorre a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 

Tributário, (fls. 125/150). A instrução se fez com documentos (fls.151/160). 

A terceira câmara do CAT (fls.166/171), por unanimidade de votos, 

decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 

passivo, e, por maioria de votos, acolher a preliminar de peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, declarando nulo "ab initio" o processo. 

A Representação Fazendária foi intimada da decisão e lhe foi 

oferecida a oportunidade de oferecer recurso ao Conselho Superior (fls. 172), e opõe 



recurso para essa instância (fls. 172/173), para discordar da decisão cameral porque ela 

estaria contrária as provas anexadas aos autos e a legislação tributária pertinente à 

matéria colocada à apreciação.  

Ao final, requer a reforma da decisão cameral. 

O sujeito passivo foi intimado para apresentar a contradita, (fls. 

175/179), e deixou a oportunidade passar em branco.  

Também houve a arguição de decadência parcial do auto de 

infração, à luz do que estatui o artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional. 

É o relatório. 

Sobre a arguição de decadência parcial nos presentes autos, 

entendo ser impertinente, pois a jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário em 

relação a esse tema é mansa e pacifica no sentido que se aplica o artigo 173, I do Código 

Tributário Nacional, repetido pelo artigo 182, I do nosso Código Tributário Estadual para 

delimitação do momento inicial de contagem do prazo decadencial.  

O marco inicial da decadência deve ser o primeiro dia do exercício 

seguinte ao do que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, rejeitando tal 

entendimento. 

Em relação ao mérito, cabe ressaltar a correção da decisão singular 

que validou o trabalho lembrando a obrigação legal de que sempre as mercadorias devem 

transitar acobertadas por documentação fiscal idônea, conforme artigo 66 do Código 

Tributário Estadual. 

Ressalta ainda a determinação do artigo 145 do Regulamento do 

Código Tributário Estadual – RCTE - que impõe ao destinatário das mercadorias a 

obrigação de sempre exigir nota fiscal das mercadorias que adquirir. 

Diante desses argumentos, entendo que o trabalho fiscal deve ser 

mantido nos moldes em que foi efetivado.  

Portanto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para 

manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. Da mesma forma, 

rejeito a arguição de decadência parcial do auto de infração posta pela defesa, em razão 

de suposta decadência parcial, pela aplicação do artigo 150, § 4º do Código Tributário 

Nacional.  Entendo ser caso de aplicação do artigo 173, I desse mesmo diploma.  

 



 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01870/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de mercadorias 
desacobertadas de documentos fiscais. Procedência. Decisão 
Unânime. 
 
1.  as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos 
(CTE, art. 66, caput); 
 
2. consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou 
serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea (CTE, art. 66, § 
único); 
 
3. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Valdir Mendonça 
Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância apresentada em face 
de lançamento fiscal fundado na seguinte descrição de fato:  

Transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas 
no Termo de Apreensão n. 11001298726, no valor comercial de R$ 
34.292,50 (trinta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e 
cinquenta centavos), conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS devido, mais as cominações 
legais. 

Instrui o processo, o Termo de Apreensão n. 11001298726, de fls. 
04, que relaciona as mercadorias que se encontravam sendo transportadas sem 
documentação fiscal. 

Na peça impugnatória, o sujeito passivo alega que as mercadorias se 
encontravam acompanhadas dos DANFE’s correspondentes, razão pela qual requer a 
declaração de improcedência da exigência fiscal. 

Alega também que a autoridade fiscal lhe negou as reduções de 
base de cálculo a que faria jus conforme previsto no art. 8º, III, XXXIII e XXXIV. 

É o relatório. 



 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, entendo que deve ser negado 
provimento ao pleito apresentado pela impugnante. 

Conforme estabelecido na legislação tributária estadual, as 
mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de 
documentos fiscais idôneos (CTE, art. 66, caput), sendo que “consideram-se em situação 
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 
exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea” (CTE, art. 66, § único). 

Os DANFE’s trazidos pela impugnante não apresentam força 
probante para descaracterizar a acusação contida no auto de infração. 

Como consta do processo, o Termo de Apreensão foi lavrado à 
11:05h do dia 31/12/11, ao passo que os DANFE’s apresentados se encontram datados 
de 29/11/2011 (autorização de uso às 03:56:03, 03:56:04 e 03:56:05) e correspondem à 
operação de circulação de mercadorias dentro de um mesmo município, a saber, 
Aparecida de Goiânia. 

Além do mais, se os três DANFE’s trazidos se apresentassem hábeis 
para acobertaram o transporte das mercadorias autuadas, há que se considerar que 
somente contemplam dois itens de mercadorias que constam do Termo de Apreensão, de 
modo que outros cinco itens continuam totalmente desacobertados. 

Assim, diante da falta de contemporaneidade dos documentos fiscais 
ora apresentados bem como da falta de correspondência integral entre os itens de 
mercadorias encontrados no veículo e aqueles que constam de tais documentos, na há 
como se acolher a tese sustentada pela defesa. 

Registre-se, ademais, que os benefícios fiscais invocados pela 
defesa não podem ser aplicados em relação a mercadorias transportadas ao desabrigo de 
documentos fiscais, como é o caso dos autos. 

Na confluência do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe 
provimento para manter incólume o auto de infração. 

É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2018. 
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Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01948/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto em 
razão de transportar mercadoria desacobertada de 
documentação fiscal. Procedência. Decisão unânime. Erro na 
identificação do sujeito passivo. Acatado. Decisão unânime. 
 
I- Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo à 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, após constatação 
de mercadorias desacobertada de documentação fiscal. 
 
II- Excluído da lide, quando comprovado que o sujeito passivo 
não concorreu com a prática da infração delineada na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher o 
pedido de exclusão da empresa PLANTEBEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEMENTES 
LTDA., do polo passivo, conforme arguida pela autuada. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e 
Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração, que o sujeito passivo transportava as 
mercadorias relacionadas no item 2 (12.000 kg de soja) do Termo de Apreensão 
61400009821, no valor comercial de R$ 15.600,00, já acrescido do respectivo índice de 
valor agregado (IVA) de 30%, em quantidade superior ao descrito na Nota Fiscal 
Eletrônica de n. 10297, portanto desacompanhadas de documentação fiscal, conforme 
documentos anexos.  Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância ia de R$ 
2.652,00, mais as cominações legais.  

 
Foi eleito como sujeito passivo coobrigado: Felemon dos Reis 

Calcado, na condição de remetente de mercadoria em quantidade superior ao descrito no 
documento fiscal; Pauliran da Silva Neiva e Randoff Alexandre dos Reis por serem os 
transportadores da carga, conforme artigo 45, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 11.651/91.   

 
Os dispositivos legais infringidos foram os artigos: 45, I, "a"; 64 e 66 

da Lei 11.651/91 c/c Art. 145, § único do Decreto 4.852/97 e aplicada a penalidade 
prevista no art. 71, inciso XII, alinea "a", item "3", § 9II da lei 11651/1991, c/ redação da lei 
15505/2005. 

 



Para a instrução processual do lançamento foi anexado aos autos os 
seguintes documentos: Termo de Apreensão fl.7, NFe nº 10297, Consulta Proprietário de 
Veículos, fl. 12, TA gerado por formulário fls. 13, Termo de Liberação fls. 14. 

 
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados, sendo declarado 

Termo de Revelia dos sujeitos passivos coobrigados.  
O sujeito passivo principal, Plantebem Indústria e Comércio, 

comparece aos autos e em sua peça impugnatória requer cancelamento AB INITIO do 
processo por erro na identificação do sujeito passivo, cita que apenas emitiu a nota fiscal 
nº 10297, com intuito de transportar a mercadoria da fazenda do produtor para ser 
depositada em seus armazéns e que a mesma não teve qualquer participação no 
carregamento do produto, pois o transporte foi realizado com caminhão de terceiros, sob a 
responsabilidade do produtor. Anexa aos autos o Danfe nº 10299 de sua emissão para 
comprovar que emitiu a nota fiscal de entrada de depósito da mercadoria, bem como o 
extrato individual relacionando a quantidade e data das mercadorias depositadas em 
nome do produtor no seu estabelecimento. 

 
  

O julgador monocrático julgou pela PROCEDÊNCIA da pretensão 
inicial do Fisco, mas não apreciou a preliminar de nulidade (de erro na identificação do sujeito 

passivo), nem a questão meritória, por entender que o parcelamento total do crédito tributário 
efetuado por um dos obrigados alcançaria os demais, conforme artigo 124 e 125 do CTN, 
e que a confissão irretratável da dívida através do parcelamento do crédito tributário 
importaria na desistência da impugnação interposta. 
 
                                 Foi lavrado Termo de Perempção contra os solidários, conforme 
documentos acostados às fls. 54. 
 
                                 O sujeito passivo principal apresenta recurso voluntário, fls. 56/57, 
afirma que foi o solidário, Filemon dos Reis Calcado (produtor), que aderiu ao 
parcelamento do crédito tributário, entretanto, o mesmo não deu continuidade com o 
pagamento do seu débito. Argui que a recorrente não deve ter seus direitos prejudicados e 
requer que este Conselho aprecie sua peça defensória. 
 
                                 Irresignada, a recorrente reitera os mesmos termos trazidos na peça 
anterior, cita que emitiu a nota fiscal nº 10297, em 26/02/2014, apenas com o intuito de 
transportar as mercadorias do produtor para o armazenamento na empresa Plantebem. 
Alega que o Termo de Apreensão foi lavrado erroneamente, pois foi colocado a 
impugnante como possuidora das mercadorias e que a mesma não assinou o Termo de 
Apreensão, nem o Termo de Liberação. Que o possuidor das mercadorias seria o 
motorista Jeová, que assinou os documentos “Termo de Apreensão/Liberação”, ou o 
produtor, que fez reconhecimento do débito ao assumir o parcelamento do presente auto 
de infração. E por fim, requer nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivo, ou a sua exclusão do polo passivo do presente auto de infração.  
 
                               Este é o relatório.  

 
 

                                VOTO 
 
 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo transportava 12.000 kg 

de soja desacobertada de documentação fiscal, no valor comercial de R$ 15.600,00, já 



acrescido do respectivo IVA de 30%, por estar em quantidade superior ao descrito na nota 
fiscal eletrônica nº 10297, conforme Termo de Apreensão em anexo. Devendo em 
consequência pagar o ICMS na importância de R$ 2.652,00, mais as cominações legais.  

 
Preliminarmente, gostaria de suscitar que não há nos autos nenhuma 

preliminar de nulidade, visto que o autor do lançamento seguiu todas determinações 
constantes do artigo 142 do CTN, bem como as disposições contidas no artigo 8º da Lei 
16.469/2009. O lançamento fiscal encontra-se instruído com todos elementos de prova e 
documentos necessários, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial. A 
tipificação da infração está correta e foi assegurado aos sujeitos passivos os preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

         
 A Lei nº 11.651/91, no seu artigo 66, estabelece que toda 

mercadoria deve estar sempre acompanhada de documentação fiscal idônea e é notório 
que a quantidade encontrada pela fiscalização desacobertada de documentação fiscal (12 

mil kg), excede demasiadamente a quantidade descrita na nota fiscal de transporte (que 
era apenas de 15 mil kg). Sendo patente que essa diferença detectada não se refere a 
uma margem insignificante de erro de carregamento. Neste contexto, reproduzo o artigo 
66 do CTE.  
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram -se em situação 
fiscal irregular as mercador ias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos 
ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.  

 
Quanto ao mérito, propriamente dito, entendo que o lançamento do 

crédito tributário encontra-se perfeito, válido e eficaz, subsumindo-se ao disposto na 
legislação tributária. 
 
              O artigo 45 do Código Tributário Estadual dispõe que o transportador 
responde ao pagamento do imposto e das cominações legais, juntamente com o 
remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que transportar sem 
documentação fiscal. Vejamos:  
 

Art. 45.  São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal, especialmente : (Redação conferida pela Lei nº 19.665  - 
Vigência: 12.06.17) 

I - o transportador: (redação original - vigência 01.01.97) 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às merc adorias ou 
bens que transportar sem documentação fiscal  

 
            O cerne da acusação fiscal foi a constatação de 12.000 kg de 

soja em quantidade superior a contida na nota fiscal nº 10297 emitida pela empresa 
destinatária Plantebem Indústria e Comércio de Sementes Ltda. Nota-se, que essa nota 
fiscal foi emitida apenas para efeito de transporte da carga, conforme discriminado no 
campo “natureza da operação” e sem a incidência do ICMS, conforme descrito no campo 
“informações complementares”. 

           
Cumpre salientar, que a remessa de mercadoria saindo do produtor 

com destino a Armazém Geral, ambos situados neste Estado, para depósito em nome do 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


remetente e o seu respectivo retorno ao estabelecimento depositante são operações que 
não incidem ICMS, conforme Artigo 37, inciso I, letra “L”, do CTE.  E, o artigo 5º do anexo 
VIII do RCTE, que trata da Substituição Tributária pelas Operações Anteriores, dispõe que 
o armazém geral pode emitir previamente o documento fiscal para acobertar o transporte 
das mercadorias que saem do produtor rural goiano com destino a armazenagem. Sendo 
tal nota fiscal emitida apenas para efeito de transporte. E, quando da entrada física da 
carga, após a devida pesagem, o armazém emite a devida nota fiscal de entrada contendo 
as informações do produtor, da nota de transporte e da quantidade correta da mercadoria 
que vai ficar armazenada. 

                                               
Observando as provas colacionadas aos autos, não vislumbro 

nenhuma prova de que a empresa destinatária, Plantebem, teria concorrido com a 
infração, pois não há nenhuma comprovação de que a mesma participou do fato gerador 
da operação, ou que tenha agido com dolo ou má fé. Inclusive, a recorrente juntou ao 
processo a nota fiscal de entrada nº 10299, fls. 28, a qual é de sua responsabilidade, com 
a quantidade de 30.312 kg de soja, atendendo assim, ao artigo 5º e 6º do anexo VIII do 
RCTE.  

 
Ademais, foi o produtor “Felemon dos Reis Calcado” que fez a 

confissão irretratável da dívida, através do Termo de Parcelamento nº 274008-7, fls. 70, 
junto à Secretaria da Fazenda de Goiás, conforme §6º do Artigo 484 do RCTE. Portanto, 
diante do exposto, entendo que a empresa Plantebem Indústria e Comércio de Sementes 
Ltda deve ser excluída do polo passivo do presente lançamento. 

              
 Assim, voto conhecendo do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial 

provimento, para EXCLUIR da lida a empresa Plantebem Indústria e Comércio de 
Sementes Ltda, e no mérito julgar pela PROCEDÊNCIA do lançamento fiscal. 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência 
Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01955/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadoria entregue em local diverso do 
consignado em documentação fiscal. Procedente em parte. 
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência estabelecida na legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe  provimento para confirmar a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$4.333,17 (quatro mil, 
trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos), cujo do ICMS de R$ 736,63 
(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, fez 
entregar as mercadorias acompanhadas pelas nota fiscais descritas no TA nº 
61400051224, no valor comercial de R$ 55.562,72, já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 50%, em local diverso dos destinatários consignados nos 
documentos fiscais, por essa razão são considerados, tais documentos inidôneos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 9.445,66, mais as cominações 
legais, conforme documentos acostados aos autos pelo autuante, fls. 03 a 47. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fls. 04.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

coobrigado, com uma única peça impugnatória alegam que no momento da abordagem 
fiscal, o motorista tentava efetuar a entrega das mercadorias constantes da nota fiscal, nº. 
2951026 na residência do proprietário do estabelecimento, vez que tal estabelecimento se 
encontrava fechado para reforma; que o restante da mercadoria não estava sendo 
entregue no endereço mencionado pelo autuante; que todas as mercadorias foram 
entregues nos endereços de seus destinatários, conforme consta nos documentos fiscais. 
Inferem ainda que todas as notas fiscais foram regularmente registradas em sua 
Escrituração Fiscal Digital, relativa ao período de apuração e o imposto apurado recolhido, 
fls. 53 a 57). Juntam documentos (fls. 58 a 189) 

 
Pelo Despacho nº 277/2015-JULP encaminhou-se os autos à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás para que seu titular designe auditor fiscal 
estranho à lide para: efetuar diligência junto ao sujeito passivo com a finalidade de atestar 
os dados apresentados através das EFD retificadora  do mês de 10/2014 ; após tomar 



conhecimento das alegações do sujeito passivo, constantes nos autos, fazer as 
verificações necessárias, mais precisamente no que se referem as demais notas 
registradas na EFD do mês 10/2014, onde o sujeito passivo alega que seriam entregues 
de maneira correta no local constante nas notas fiscais, fls. 191 e 192. 

 
Em atenção ao despacho supra a autoridade fiscal diligenciadora 

informa que as empresas destinatárias foram notificadas a apresentar as notas fiscais e no 
livro Registro de Entrada de mercadorias para verificação; que constatou o registro de 
todas as notas fiscais, pelos destinatários, a exceção em relação ao contribuinte Nilvam 
Lemes Guimarães, fls. 194. Juntados documentos, fls. 195 a 227.   

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial, o polo passivo informa 

que localizou o proprietário do estabelecimento, Nilvam Lemes Guimarães, que forneceu 
declaração, fl. 234, de que recebeu as mercadorias constantes da nota fiscal nº. 2951026, 
em 17/11/2014, fls. 233.    

 
Pela Sentença nº 310/2018 o julgador singular decide pela 

procedência parcial do auto de infração. (fls. 236 a 238) 
 
Por meio do Despacho nº. 574/2018 – GERF concorda com a 

decisão supra inferida, fl. 239 
 
Em grau de recurso voluntário os sujeitos passivos compareceram 

aos autos trazendo a alegação de que a mercadoria foi entregue no local de destino, tudo 
nos termos da Declaração Fiscal devidamente emitida, a obrigação constante no inciso I 
do Art. 308 do Decreto nº 4.852/97, determina ao destinatário a obrigatoriedade do registro 
de notas fiscais relativas à entrada, a qualquer título, de mercadorias no estabelecimento. 
Afirmam que de acordo com a decisão o valor base de cálculo foi revisado passando a ser 
R$ 4.333,13, entretanto, na intimação para pagamento do débito, esta Secretaria 
considerou para a cobrança o valor da nota fiscal, e não o valor da mesma para base de 
cálculo do imposto supostamente devido. 

 
Por fim requerem que seja corrigido o valor a ser pago, 

considerando-se o valor de R$ 4.333,13 como base de cálculo para a cobrança e não o 
valor do débito original, fls. 253 a 255. 

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que consta nos autos que o sujeito passivo, epigrafado, procedeu entrega de mercadoria 
em local diverso do que constava na documentação fiscal.   

 
As partes devidamente notificadas, apresentaram documentação e o 

auto foi revisto e apenas 1 (uma) nota fiscal foi mantida, nota fiscal esta que aponta que as 
mercadorias nela descritas foram realmente entregues em local diverso do que deveria ser 
entregue.  

 
Com isso, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular e considerar parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 4.333,17 (quatro mil, trezentos e trinta 



e três reais e dezessete centavos), cujo ICMS é de R$ 736,63 (setecentos e trinta e seis 
reais e sessenta e três centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01958/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário da 
lide, arguida pela autuada. Rejeitada. ICMS. Transporte de 
mercadoria, sem documentação fiscal. Procedente.  
 
1. Nos termos da lei, não se acolhe preliminar de exclusão do 
polo passivo solidário da lide, quando estiver demonstrado nos 
autos que este tinha interesse na situação constitutiva do fato 
gerador em apreciação; 
 
2. Julga-se procedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva. 
Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão 1100154230-0, 
no valor comercial de R$35.724,00. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
Importância de R$6.073,08, conforme documentos de fls. 05 a 19. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 05 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário não se manifestam e motivam o termo de revelia, fl. 20 e também o termo de 
perempção, em face do polo passivo, fl. 27.   

 
Impugnando o lançamento em sede de Segunda Instância, o sujeito 

passivo solidário (fls.29 e 30), alega que a empresa é uma pequena distribuidora de 
bebidas (70m²) e foi intimada por estar transportando sem documentação fiscal 
mercadorias no valor de R$35.724,00 – carregamento correspondente a 6.740 pacotes de 
água que seria absurdo, primeiro porque conforme o CNAR não é uma transportadora, 
segundo não caberia 6.740 pacotes no espaço físico de 70m ². Diante disso solicita que 
desvincule a empresa Atacadão Colorado Comércio de Bebidas Eireli – Me, dessa 
infração com valores absurdos para o porte da empresa.  



 
Aduz que a empresa realmente fez um pedido de 500 pacotes de 

água no valor unitário de R$5,30 totalizando R$5.650,00 teria que vir uma nota fiscal para 
a empresa nesse valor, não tendo responsabilidade sobre nenhum procedimento da 
empresa que vendeu 500 pacotes de água e não 6.740 pacotes, conforme constava 
intimação em 02/01/2017. Junta documentos (fls.31 a 41). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
defesa, a rejeito e o faço amparando-me na orientação contida no inciso II do artigo 45 do 
CTE, que será transcrito na sequência, vez que conforme informado no documento de fl. 
05, a referido empresa, ora polo passivo solidário, recebeu mercadorias sem a devida 
documentação fiscal, além de se encontrar suspensa de suas atividades comerciais. 
Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 

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

[...] 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me a razão de direito 

desta ação e reafirmo a exigência estabelecida na folha de rosto deste volume, o que 
equivale dizer, procedência do lançamento, vez que não há nos autos nenhum elemento 
de prova capaz de contrapor o reclamado na preambular.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço da 
impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02038/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadoria desacompanhada de documentação 
fiscal. Auto de infração procedente. Decisão unânime.  
 
1.  Deve ser julgado procedente o auto de infração em que fica 
comprovado, mediante Termo de Apreensão, que o contribuinte 
transportava mercadorias desacompanhadas de documento 
fiscal. 
 
2.  Nota fiscal emitida a posteriori não tem o condão de afastar a 
acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, observando a limitação do § 11 do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano.. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

                            Consta nos autos que o sujeito passivo transportava sem documentação 
fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão, no valor comercial de R$ 
15.000, 00 já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 50%, conforme 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de 
R$2.550,00, mais as cominações legais. 
  
                             Os dispositivos legais infringidos, conforme destacado em campo 
próprio da peça básica, foram os artigos 45, I, "a", 64 e 66, Lei 11.651/91 com Art. 145, 
parágrafo único do Decreto 4.852/97. Tendo sido proposta a penalidade do art. 71, inciso 
XII, alínea "a", item "3", § 9I da lei 11651/1991, c/ redação da lei 15505/2005. 
 
                             Para a instrução processual foram anexados aos autos os seguintes 
documentos: Termo de Apreensão nº 1100150310-6, lavrado no momento da constatação 
do fato gerador do ICMS, TA e de Liberação eletrônicos. 

 
                             Devidamente intimado, o sujeito passivo não compareceu na 1ª 
instância, sendo lavrado o respectivo Termo de Revelia. 
 
                             Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 2ª 
instância. Em sua peça, afirma que é microempresa do ramo de serviço de usinagem, 
torneadora e solda e que também comercializa armações metálicas para construções em 
geral. Que sempre primou pela observância das exigências legais e que por uma situação 
excepcional, motivos técnicos, não conseguiu emitir a nota fiscal eletrônica, mas que tal 
documento foi emitido a posteriori e com todos requisitos exigidos, não causando nenhum 



prejuízo ao erário público estadual. Cita que não houve dolo ou má-fé, e nem falta de 
recolhimento do tributo e requer que seja aplicado o artigo 112 CTN, por ser a norma mais 
favorável ao acusado. E por fim, pede a Improcedência do Auto de Infração. 
 
                               Este é o Relatório. 
 
 
 
 

VOTO 
 

 
Foi constatado pela fiscalização de trânsito a circulação de 

mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, sendo 500 unidades de armação de 
ferro, tipo coluna, conforme discriminado no campo próprio do Termo de Apreensão 
1100150310-6, contido às fls. 06, o qual foi lavrado pelos agentes do FISCO para 
comprovação da infração, conforme artigo 147, inciso I, III do CTE. Vejamos: 

 
 
Art. 147. Sem prejuízo de outras atribuições e competências 
funcionais, o Fisco Estadual poderá:  

I - fazer parar veículos em trânsito pelo território do Estado, 
inclusive apor lacres na carga que estes transportarem;  

III - apreender, mediante lavratura de termo próprio , 
mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos 
e outros objetos, com a finalidade de comprovar infrações à 
legislação tributária ou para efeito de instruir o processo 
administrativo tributário.  

 
Constata-se que o Termo de Apreensão traduz o poder de polícia da 

Fazenda, em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo. Isto é, esse documento 
materializa a existência da infração, sendo o responsável por registrar “fotografar” o 
momento da ocorrência do fato gerador. 

 
Com efeito, foi apreendido em trânsito mercadorias sem notas 

fiscais, e conforme artigo 66 da lei 11651/91, toda mercadoria, em qualquer hipótese, deve 
estar acompanhada de documento fiscal.   

 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, 
deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais 
idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 
situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou 
acompanhados de documentação fiscal inidônea . 

 
Apesar do sujeito passivo reconhecer em sua defesa que as 

mercadorias estavam de fato sem a devida documentação fiscal, e que a posteriori se fez 
emitir a mesma com destaque do imposto. Tenho a informar que tal fato não tem o condão 
de ilidir a acusação fiscal, pois já ocorrera o fato gerador da obrigação tributária. Observa-
se também, que a mercadoria apreendida é um produto fungível e que essa nota fiscal 



anexada aos autos foi emitida quase 02 meses após à apreensão feita pelo Fisco, sendo 
portanto, impossível comprovar que tal nota se referiria àquela operação.  

 

Art. 85- CC. São fungíveis os móveis que podem substituir -se por 
outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.  

 
Assim, considerando que restou comprovada a infração tributária de 

circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, conforme Termo 
de Apreensão lavrado pelos agentes do Fisco segundo os ditames da legislação estadual. 
Acrescido ainda, que nota fiscal emitida posteriormente não tem o condão de regularizar 
tal operação, principalmente de mercadorias fungíveis, entendo que o lançamento fiscal é 
procedente, não assistindo razão o sujeito passivo. 

 
Entretanto, quanto à penalidade proposta, que seja aplicado o limitador 

previsto no §11º, I, do Artigo 71 do CTE, adicionado pela Lei 19.965/18, o qual limita o valor da 
penalidade  ao valor do imposto.  

 
Posto isso, conheço da impugnação em 2ª instância, nego-lhe 

provimento para julgar PROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 07 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Mercadoria sem documento fiscal ou com documento irregular (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02072/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Rejeitada a preliminar de nulidade 
da peça basilar, por erro na identificação do sujeito passivo. 
Decisão unânime. Omissão no recolhimento do ICMS, 
Mercadorias em situação fiscal irregular por estarem sem 
documentação fiscal. Procedência. Decisão unânime. 
 
1. As preliminares de nulidade do auto de infração, que se 
enquadrarem nas regras do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, não 
devem ser acolhidas no julgamento primeiro do processo. 
 
2. A falta de emissão de nota fiscal para acobertar a circulação 
de mercadoria caracteriza mercadoria em situação fiscal 
irregular, licitude na exigência do tributo e confirmação da 
decisão proferida pela Primeira Instância que decidiu pela 
procedência do lançamento do crédito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Com o suporte do art. 66 da Lei nº 11.651/91-CTE e art. 145 do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE o sujeito passivo foi autuado por adquirir de produtores rurais 
goianos, durante o período de 01/01/2007 a 31/12/2007, 2.178,93 metros cúbicos de 
carvão vegetal, no valor total de R$ 168.867,08 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e oito centavos), desacobertados de documentação fiscal, conforme 
prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos 
Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria, anexo a este, e 
demonstrado nos documentos que se encontram acostados ao processo. Em 
consequência, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único da Lei nº. 11.651/91, na 
condição de contribuinte solidário, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 20.264,05 (vinte 
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), junto com a penalidade e 
acréscimos legais. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos, fls. 03 a 23. 
 



O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação em Primeira 
Instância, fls. 25 e 26. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Impugnação 

em Primeira Instância, fls. 29 a 47. 
 
Anexou documentos, fls. 48 a 65. 
 
O julgador singular, fls. 73 a 76, decide pela procedência do auto de 

infração com as ponderações: 
 
“Na verdade os documentos fiscais foram registrados com os valores que 
foram emitidos sendo que as quantidades é que estavam a menor, ou seja, 
deveriam ser emitidos documentos complementares para amparar a 
mercadoria que estava sendo transportada sem nota fiscal, daí no meu 
modo de pensar, ser correta a indicação do inciso “VII, I”. 

 
Outras alegações da defesa com relação a penalidade ilegal ou 

violação a princípios constitucionais, devem ser levadas a apreciação do poder judiciário já 
que a instância administrativa não pode examina-las. 

 
Com base nas razões anteriores, vejo que os pedidos da defesa não 

têm condições de serem acatados”, fl. 76. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela instância singular, 

fls. 81 a 101, e requer a nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito 
passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na operação comercial, e por 
insegurança na determinação da infração, pois a mesma é dirigida aos remetentes das 
mercadorias - produtores rurais goianos -, e não à impugnante.  

 
No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.   
 
Por fim requer o cancelamento da autuação. 
 
Anexou documento, fl. 102. 
 
De acordo com o Acórdão 2147/2014, fls. 110 a 114, a III CJUL do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, alegando que o polo 
passivo, ao adquirir carvão vegetal de produtores rurais goianos, tornou-se solidário. 
Decidiu, ainda, acolher a preliminar de peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, sustentando que ao mesmo tempo que a autoridade lançadora afirma que a 
aquisição da mercadoria se deu sem documentação fiscal, se ampara, para efetivar a sua 
exigência inicial, em documentação fiscal emitida pela autuada, o que configura 
insegurança na determinação da infração. 

 
A Representação da Fazenda Pública opõe Recurso ao Conselho 

Pleno e discorda da decisão cameral porque ela está contrária às provas exaradas nos 
autos e na legislação tributária pertinente à matéria colocada à apreciação. Requer que 
seja reformada a decisão cameral para retornar o processo àquela fase para apreciação 
do mérito, fls. 116 e 117. 

 



O sujeito passivo foi intimado para Contraditar o Recurso formulado 
pelo Representante Fazendário, fls. 119 a 123, e se manteve silencioso. 

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário decidiu 

conhecer o Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dá-lhe provimento 
para afastar a nulidade, por insegurança na determinação da infração e retorna os autos à 
Câmara Julgadora, fls. 125 a 129. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida pelo Conselho 

Superior, fls. 130 a 134, e não se manifesta. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
  
A causa do lançamento do crédito tributário é a aquisição de 

2.178,93 metros cúbicos de Carvão Vegetal de produtores rurais goianos, cuja operação 
comercial se fez desprovida da emissão de documentação fiscal, fato comprovado pelo 
Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e Subprodutos Florestais, de 
emissão do próprio destinatário da mercadoria, o qual instrui a constituição do crédito 
descrito no auto de infração. 

 
Entretanto, antes de definir o mérito da ação fiscal, a lei processual 

determina que as preliminares arguidas na peça de defesa são apreciadas de acordo com 
a ordem disciplinada no art. 18 do Decreto nº 6.930/96  

 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação 

I – em primeiro lugar, as preliminares de que possam resultar decisões 
terminativas do processo; 

II - em segundo lugar, as preliminares que envolvam falhas processuais 
sanáveis; 

III - superadas as fases anteriores: (Redação dada pelo Decreto nº 7.790 - 
vigência:27.12.12) Redação Anterior 

a) às preliminares que possam resultar em exclusão ou reinclusão de 
algum dos sujeitos passivos; 

b) à preliminar de mérito referente à extinção do crédito tributário por 
decadência. 

 
Em atendimento ao disciplinado no artigo transcrito no parágrafo 

anterior, decido o questionamento preliminar de nulidade da peça básica, arguido pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, o qual rejeito, visto que a autoridade 
fiscal executou a sua tarefa funcional sem violar o previsto no art. 20 da Lei nº 16.469/09 
como também o art. 18 do Decreto nº 6.930/09. O trabalho foi executado de acordo com a 
legislação processual e nenhum ato capaz de suportar a nulidade arguida pela recorrente 
aconteceu no curso das investigações fiscais e da formalização dos atos processuais. 

 
A autoridade fiscal identificou o sujeito passivo de forma correta, 

descreveu o fato gerador da obrigação tributária sem violar a segurança da constituição do 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Decretos/D_07790.htm#A18III
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/REDACOES_ANTERIORES/CAT/DECRETOS/D_06930_R.htm#A18III


crédito e não ocorreu violação ao direito de defesa, condições legais que me conduz a 
reconhecer a inexistência de causa de nulidade do ato administrativo. 

 
Com isto, a preliminar de nulidade “ab initio” do processo 

administrativo tributário foi rejeitada por unanimidade de votos na sessão de julgamento 
dos autos. 

 
Vencida a fundamentação da questão primeira, dirijo-me à tese do 

mérito, conforme segue: 
 
No primeiro parágrafo deste voto situei a causa da exigência do 

crédito tributário e lá registra que as mercadorias - Carvão Vegetal - foram adquiridas de 
produtores rurais goianos, sem a emissão da correspondente documentação fiscal, 
conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais, emitido pelo destinatário da mercadoria, o qual se acha anexado 
ao trabalho fiscal. 

 
De acordo com a legislação tributária interna, Código Tributário 

Estadual, o art. 66 disciplina:  
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 

sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 

irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 
documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação 

fiscal inidônea. 

 
O demonstrativo do cálculo do ICMS sobre a saída de Carvão 

Vegetal e considerada sem a emissão dos documentos fiscais correspondentes, apontado 
no resultado comparativo entre o volume existente no documento fiscal e o volume de 
entrada do produto no estabelecimento autuado, onde registra uma diferença de 2.178,93 
metros cúbicos de carvão vegetal, que saíram dos estabelecimentos de produtores rurais 
goianos desacobertados de notas fiscais. 

 
Esse demonstrativo deixa claro a existência de afronta à norma 

supratranscrita, omissão no recolhimento do total do ICMS devido e direito do sujeito ativo 
de buscar a receita relativa às operações de saídas de mercadorias do território goiano 
com imposto a ser recolhido pela operação anterior, visto que essas operações com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações comerciais com 
imposto a ser atendido pelo regime de substituição tributária são regidas pelo Anexo VIII 
do Decreto nº 4.852/96-RCTE, dentre as quais o art. 2º define: 

 
Art. 2º São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido na operação interna anterior, os 
estabelecimentos: 

I - industrial, na aquisição dos seguintes produtos, efetuada diretamente ao 
estabelecimento produtor, ou extrator, inclusive de suas cooperativas, para 
utilização como matéria-prima em processo industrial:  

[...] 

h) carvão vegetal. 

 



As operações comerciais realizadas, onde constam mercadorias a 
mais do que registram as notas fiscais emitidas, a diferença acusa comercialização de 
produtos em situação fiscal irregular caracterizada pela falta de emissão do documentário 
fiscal e omissão no recolhimento do imposto substituído.  

 
A ausência de contraprovas instrutórias das defesas confirma a 

presunção estabelecida no lançamento fiscal e garante a cobrança do crédito tributária a 
qualquer fase do processo. 

 
Em face do exposto e ao votar este lançamento tributário, por 

unanimidade de votos, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00017/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documentos e livros fiscais. Procedência parcial. Decisão 
unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu, 
em parte, o exigido na exordial, deve o auto de infração ser 
considerado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal R$ 624,22 
(seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato 
e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 21 de março de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio de Notas Fiscais modelo 1 série 1, de números 001 a 100,  totalizando 
100 (cem) documentos, e, ainda, 16 livros Registro de Entradas de mercadorias; 09 livros 
de Registro Saídas de mercadorias; 09 livros de Registro de Apuração do ICMS; 08 livros 
Registro de Inventário, totalizando 42 (quarenta e dois) livros, cobrando-se, por 
consequência, a multa formal no valor original de R$ 44.319,62 (quarenta e quatro mil, 
trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). 

Foi indicada a infração aos artigos 64 e 109, respectivamente, da Lei 
nº 11.651/91 – CTE, e do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual, comparecendo ao processo, 
argumenta que alterou o seu ramo de atividade para Comércio Varejista de Combustíveis 
(Posto de Combustíveis), não tendo conseguido autorização da ANP, mas que sempre 
manteve o cadastro no Estado ativo. 



Que o Estado suspendeu sua inscrição por desaparecimento, mas 
que não lhe chegou a notificação tanto da suspensão, quanto da apresentação dos 
documentos fiscais. Que os documentos sempre estiveram na guarda da empresa, como 
comprova o protocolo de apresentação à Secretaria da Fazenda de Goiás em anexo. 
Indica, ainda, que solicitou a reativação da inscrição. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 22/35. 

Pede a improcedência do auto de infração. 

O Julgador Singular exara o Despacho nº 888/2015 – JULP, fls. 40, 
encaminhando o processo à Gerência de Combustíveis, com o escopo de que seja 
analisada a documentação apresentada pelo sujeito passivo, e, que também sejam 
retirados do litígio os documentos sob o manto do prazo decadencial, consignando em 
Termo os documentos e os livros fiscais que persistirem presumidamente extraviados. 

O resultado da diligência se encontra consolidado do Relatório nº 
0549/15 – GCOM, fls. 42, no qual o revisor se manifesta indicando que os documentos 
fiscais de números 076 a 100 foram apresentados, sendo que os de números 001 a 075 
não foram apresentados. Quanto aos livros fiscais, informa que foram apresentados 
alguns documentos na Agência Fazendária de Iporá, em 25/05/2013, documentos 
relacionados às fls. 31. Observa, entretanto, que os documentos foram apresentados após 
a lavratura do auto de infração, e que nenhum deles se encontra sob a proteção do manto 
do prazo decadencial, conforme relatório de Autenticação Fiscal anexo. 

O sujeito passivo foi notificado a se manifestar a respeito do 
resultado da diligência, e quedou-se silente. 

Após a juntada das cópias dos documentos às fls. 50/56, o Julgador 
Singular exara a Sentença nº 709/2016 – JULP, fls. 57/58, na qual decide pela 
improcedência do auto de infração. Destacou: “Ao analisar os autos, principalmente os 
Anexos I e II da IN nº 606/03 – GSF, o Anexo Único da Instrução Normativa nº 946/09 – 
GSF (Termo de Fiel Depositário), e os novos relatórios do Espelho Cadastral, nesta 
oportunidade, juntados por este julgador, não há como manter o lançamento diante da 
fragilidade da presunção e do relatório inconclusivo da revisora e, em consequência, opto 
por acolher a total descaracterização da presunção de extravio de todos os livros e dos 
documentos fiscais que presumidamente estavam extraviados”. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso Cameral nº 
10/2016, fls. 59/60, no qual alega que a decisão singular foi pela improcedência da peça 
acusatória, em total falta de sintonia com as provas colacionadas aos autos. Indica que, 
analisando o documento chamado de Anexo I (fls. 31), percebe-se que em relação aos 
livros fiscais apenas o Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrência foi devolvido. 

Ainda, em relação às notas fiscais, conforme documentos chamados 
de Anexo II (fls. 32), apenas as de numeração de 76 a 100 foram devolvidas, 
remanescendo como extraviadas as de numeração 1 a 75. 

Assim, conclui: “Portanto, ainda remanescem como extraviados 41 
(quarenta um) livros fiscais, cuja penalidade formal a ser exigida deve ser de 41 x R$ 
312,11 = R$ 12.796,51 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e onze centavos); bem 
como 75 (setenta e cinco) notas fiscais, cuja multa formal exigida deve ser de R$ 
23.408,25 (vinte e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos). O total a ser 
exigido de multa formal é de R$ 36.204,76 (trinta e seis mil, duzentos e quatro reais e 
setenta e seis centavos).  

Intimado para contraditar o Recurso Fazendário, o sujeito passivo 
quedou-se inerte. 



A Quarta Câmara deste Conselho exara a Resolução nº 114/2016, 
fls. 66/67, encaminhando novamente os autos para a Gerência de Combustíveis, com o 
escopo de nova reanalise dos autos, visando certificar-se quanto aos documentos e livros 
fiscais apresentados pelo sujeito passivo na data de 21/05/2013, conforme declarados nos 
Anexos I e II, fls. 31/32, devendo, se necessário, notificar o sujeito passivo para 
reapresenta-los, inclusive as Notas Fiscais modelo 1, série 1, números 001 a 075. 

O resultado da diligência se encontra consolidado no relatório às fls. 
69/70, e documentos às fls. 71/75, no qual a revisora indica: “As Notas Fiscais, Mod. 1 
Série 1 (001 a 100), quando autuadas no processo, estavam sob a proteção do manto do 
prazo decadencial. (Art. 496 e 497/RCTE). A data da emissão das notas foi concedida 
entre os anos de 2004 a 2007 (Fls. 05), e o auto foi lavrado em 21/03/2013. Todos os 
livros relacionados no auto de infração, foram devidamente reapresentados, conforme 
relação (fls. 71)”.  

Assim, conclui: “Diante do exposto, comunicamos que a defesa 
juntou ao feito a comprovação material capaz de ilidir a pretensão inicial do Fisco”. 

Exarou-se, a seguir, a Resolução nº 040/2017, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 24/03/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,   

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 114/2016, fls. 66/67, a 
qual solicitava: "...devendo, se necessário, notificar o sujeito passivo para 
reapresentá-los, inclusive as Notas Fiscais modelo 1, série 1, números 001 a 075"; 

CONSIDERANDO a manifestação da revisora às fls. 70: "As 
Notas Fiscais, Mod. 1 (001 a 100), quando autuadas no processo, estavam sob a 
proteção do manto do prazo decadencial. (Art. 496 e 497 / RCTE). A data da 
emissão das notas foi concedida entre os anos de 2004 a 2007 (Fls. 05), e o auto 
lavrado em 21/03/2013"; 

CONSIDERANDO, entretanto, que em 2013, o fisco poderia ter 
exigido a apresentação de Notas Fiscais confeccionadas de 1º de janeiro de 2.006, 
tendo em vista que a Nota Fiscal confeccionada tem 02 (dois) anos de prazo para 
utilização. Assim, a Nota Fiscal confeccionada em 23/05/2006 poderia ter sido 
utilizada até 22/05/2008, e os fatos geradores de 2008 poderiam ser lançadas de 
ofício até 31/12/2013. Portanto, respeitosamente, entende-se que houve equívoco 
por parte da auditora revisora na sua conclusão às fls. 70 dos autos. 

CONSIDERANDO, portanto, que nesse raciocínio, exsurge que 
restam 75 (setenta e cinco) Notas Fiscais extraviadas, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência, retornando-o à GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS, para que seu titular 
designe agente fiscal, preferencialmente a própria revisora, para que cumpra o 
determinado na Resolução nº 114/2016, fls. 66/67, no sentido de notificar o sujeito 
passivo para apresentar as Notas Fiscais modelo 1, série 1, números 001 a 075.  

[...] 

A Representação Fazendária se manifestou concordando com a 
Resolução”. 

A revisora se manifesta às fls. 83/84, indicando que o representante do 
sujeito passivo compareceu na Gerência de Combustíveis, para cumprimento de 
notificação expedida, e apresentou os documentos relacionados no Protocolo às fls. 84.  



Assim, após destacar os números dos documentos fiscais 
apresentados, conclui que só não foram apresentadas as Notas Fiscais nºs 001 e 025, ou 
seja, somente 02 documentos ainda se encontram extraviados.  

Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência 
realizada, o sujeito passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 
Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os 

artigos 64 e 146, Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 
 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art.146 [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”. 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos 
são apresentados a esta Câmara Julgadora, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo, ao acostar ao feito os documentos indicados em linhas 
pretéritas, e, em especial, em razão das diligências realizadas, notadamente os resultados 
constantes dos relatórios às fls. 69/70 e 83/84, exarados pela Gerência de Combustíveis, 
evidencia que cumpriu parcialmente o exigido na peça vestibular, deixando, entretanto, de 
apresentar 02 (dois) documentos fiscais, quais sejam: de números 001 e 025. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos e livros reclamados 
na inicial, o autuado comprovou a entrega de todos, à exceção de 02 (duas) Notas Fiscais, 
persistindo, assim, a pretensão do Fisco contida na inicial, unicamente em relação aos 
referidos documentos fiscais. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade dos meus pares, voto, 
conhecendo do Recurso Fazendário, dando-lhe parcial provimento, para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor original da multa formal de R$ 624,22 
(seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), incidente sobre 02 (dois) 
documentos fiscais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00032/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Emissão da nota fiscal do produtor, 
englobando as operações de compra de soja em grãos 
efetuadas com cada remetente, não providenciada. Procedente.  
 
1. Alteração da penalidade para o artigo.71, inciso X, alínea "b" 
do CTE. Acolhida;  
 
2. Mantém-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento, inclusive a alteração da penalidade aplicada, 
aduzida pelo sentenciador "a quo", quando a instrução 
processual apontar que, embora o polo passivo tenha cometido 
o ilícito fiscal de ordem acessória, tal omissão não ocasionou 
prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração e alterou a penalidade para o artigo.71, inciso X, alínea "b" 
do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, José Paixão 
de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão de ter deixado de providenciar até o 5º (quinto) dia a contar 
do final do período de apuração, a emissão da nota fiscal do produtor, englobando as 
operações de compra de soja em grãos efetuadas com cada remetente, conforme artigo 7º 
do Anexo VIII do RCTE, combinado com a cláusula quarta do TARE nº 274/2014 – GSF, 
nos termos dos demonstrativos, arquivos digitais em CD e demais documentos juntados 
aos autos para fundamentação desta autuação. 

 
Juntou-se aos autos, para instrução processual, documentos, fls. 03 

a 79. 
 
O sujeito passivo foi regularmente intimado, fls. 80/81, e apresentou 

impugnação em Primeira Instância, fls. 84 a 94. Anexou documentos, fls. 95 a 238. 
 
Pela Sentença nº 2963/2017, fls. 240 a 244, o julgador singular 

decidiu pela procedência em parte do auto de infração. 
 
Intimado, fls. 246/247, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 249 a 259, alegando que a contribuinte efetuou a emissão das notas fiscais, 
de modo que fossem emitidas nota a nota, ou seja, tendo em vista que, se fosse emitida a 
nota fiscal global, haveria então duplicidade em seus estoques. Alega também, que não 



houve de nenhum modo prejuízo ao erário público a emissão das notas ficais realizada 
"nota a nota" ou "carga a carga" pela contribuinte, esta emissão possibilitou de fato o 
cumprimento com total rigor do memorando emitido pela SEFAZ-GO, anteriormente 
apontado, fato que poderia ser assinalado apenas como erro formal, pois não houve o 
descumprimento da legislação, fato que se pode comprovar, com a constatação de que 
estas notas inclusive estão lançadas na EFD da contribuinte arquivo este que o fisco 
estadual rondoniense tem acesso. 

 
Sustenta que as operações sobre tributação e que um mero suposto 

erro formal não poderia impor a contribuinte tamanho ônus de imputar um pagamento no 
percentual de 25% do valor da operação, alegação que se pode comprovar com a 
avaliação dos estoques da contribuinte, que não há nenhuma duplicidade ou 
irregularidade, fato que pode ser constatado com o auxílio da EFD. 

 
Ao final, requer: a procedência do recurso; o cancelamento do auto 

de infração; e que caso seja julgado improcedente o recurso, que seja aplicado a 
penalidade prevista no art. 71, X, "b" da Lei 11.651/91. 

 
Foram anexados documentos, fls. 260 a 349. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” a exigência motivadora desta ação é de ordem formal, pelo fato do polo passivo 
não ter providenciado até o 5º (quinto) dia útil a contar do período de apuração, a emissão 
de nota fiscal do produtor, englobando as operações de compra de soja em grãos 
efetuadas com cada remetente. 

 
De conformidade com o definido pelo artigo 7º do Anexo VIII do 

RCTE e também nos termos pactuados com a SEFAZ-GO, por meio do TARE nº. 
274/2014 – GSF, está correta a exigência estampada na folha de rosto deste volume.  

 
Entretanto, em face da penalidade aplicada, verifico que esta deve 

ser alterada para a prevista   no artigo 71, inciso X, alínea "b" do CTE.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração e alterou a penalidade para o artigo 71, inciso X, alínea "b" do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00037/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento ao direito de defesa. Rejeitadas. Multa 
formal. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de Registro 
de Entrada de Mercadoria. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
1.193.759,24 (um milhão, cento e noventa e três mil, setecentos e cinqüenta e nove reais 
e vinte e quatro centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro 
Masayuki Missao que votou pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo um crédito 
tributário no valor de R$ 1.061.974,81 (um milhão, sessenta e um mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), em razão da aplicação de multa formal de 
25%, por ter omitido o registro de entrada de mercadorias no valor de R$ 4.247.899,23 
(quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte 
e três centavos), apurada através da Auditoria Específica de Mercadorias, relativa ao 
exercício de 2012. 

 
Para instrução processual foram anexados documentos às fls. 03 a 

49. 
 
Regulamente intimado, o sujeito passivo comparece 

tempestivamente aos autos, via de seu representante legal, para impugnar o lançamento, 
às fls. 56 a 79. 

 
Anexa documentos às fls. 80 a 88. 



 
Por meio do Despacho nº 1064/2016 – JULP, o Julgador Singular 

deliberou pela realização de diligência, determinando que fossem analisados todos os 
pontos questionados pela defesa, acompanhada de manifestação fundamentada. fl. 90. 

 
A autoridade diligente ao realizar o trabalho revisional esclarece 

todos os pontos considerados relevantes pela defesa com os quais ele justifica a diferença 
autuada, discorrendo de forma minuciosa como foi elaborado o levantamento e rebatendo 
todos argumentos apresentados pela defesa, concluindo ao final, que não foram 
apresentados fatos ou documentos que pudessem modificar o entendimento da 
fiscalização. Ao conferir e refazer os ajustes no levantamento, o revisor chega à conclusão 
que o valor da omissão de entrada detectada foi majorado e, via de consequência, o 
lançamento deve ser retificado, devendo o valor da multa aplicada ser aumentada para R$ 
1.216.070,05 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, setenta reais e cinco centavos), fls. 93 
a 103. 

 
Intimado para ciência e manifestação sobre a diligência, o sujeito 

passivo, não concordando com o resultado apresentado, rebate mais uma vez o trabalho 
fiscal, às fls. 114 a 121. 

 
Anexa documentos às fls. 122 a 129. 
 
Pela sentença n° 3808/2017 – JULP, às fls. 131 a 136, o juiz singular 

decide pela procedência do auto de infração, devendo o valor ser alterado para R$ 
1.216.070,05 e acréscimos legais. 

 
Cientificado às fls. 137 a 141, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário às fls. 143 a 168, alegando em preliminar as nulidades do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa. 

 
Tece considerações acerca do trabalho fiscal e da forma como 

realiza o controle de estoque, defendendo a tese que a auditoria desconsiderou diversos 
fatores peculiares à atividade de distribuição de combustíveis que interferem no controle 
de estoques, como as variações de temperatura, que afetam a ocorrência de perdas e 
sobras dos combustíveis, ocorridas entre as operações de aquisições, vendas e/ou 
movimentação dos produtos. Afirma que a fiscalização teria utilizado unidades de medidas 
diferentes na mesma equação algébrica (EI + E – S –EF= zero), pois não teria levado em 
consideração a diferença de temperatura, pois os EI, E e EF estavam a 20 graus 
centígrados e as saídas à temperatura ambiente, o que teria gerado a diferença e assim 
fez a necessária conversão de todos os termos da expressão algébrica com a mesma 
temperatura. Apresenta um demonstrativo fazendo o cotejamento entre as entradas e 
saídas, com e sem aplicação do Fator de Correção apresentando erros que entende ter a 
fiscalização cometido na elaboração da auditoria no produto Álcool Etílico Hidratado 
Carburante (AEHC), alega ainda, que foram consideradas em dobro o registro de algumas 
entradas em virtude da existência de notas fiscais de complemento de preços emitidas 
pelo fornecedor SJC Bioenergia Ltda. 

 
Que o CONFAZ recentemente publicou o Convênio ICMS nº 

61/2015, que alterou o Convênio ICMS nº 110/2007, com efeitos a partir de 01/01/2016, 
para incluir na fórmula prevista na Cláusula Nona o "FCV" (Fator de Correção de Volume). 
Em relação ao Óleo Combustível – OC2A afirma que haveria mercadorias em trânsito de 
transferência entre filiais, apresentando levantamentos contraditórios com estoques 
ajustados, fatores estes, que não foram observados pela fiscalização, de acordo com seu 



controle a diferença é de apenas 8.247 KG. Faz extenso arrazoado acerca da multa 
aplicada com citações doutrinárias e jurisprudenciais, a fim de defender a tese de que a 
cobrança nos termos propostos é arbitrária e ilegal, que tem caráter confiscatório 
requerendo ao final a redução da multa para patamares aceitáveis. 

 
Ao final, requer a nulidade e a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa, as rejeito, pois não há incorreções, demonstradas quanto ao levantamento fiscal. 
A infração e a correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução 
processual em sede cognitiva efetivada com clareza. A descrição do fato está correta. 
Trata-se de levantamento específico que identificou omissão de entrada. Os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante. Dúvida existente, 
foi dirimida pelo trabalho revisional. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, conforme passo a expor:  
 
Às fls. 133/134 a sentença singular bem analisa a questão, pois o 

levantamento realizado constatou omissão de recolhimento de natureza formal, por haver 
entrada de mercadoria, sem emissão de documento fiscal correspondente, situação que 
afrontou a orientação estabelecida em lei.  

 
Concedido ao polo passivo a oportunidade que lhe é conferida pelo 

texto constitucional, em sede de Primeira e Segunda Instâncias, do contraditório e ampla 
defesa, este alega que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste 
volume. Entretanto, não traz aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor a 
exigência primeira.  

 
Como se não bastasse a clareza da decisão “a quo”, o trabalho 

revisional complementa o original quando considera as notas fiscais de ajuste da forma 
como tratado no Acordo nº. 1862/17 – IV CJUL de minha autoria.  

Assim, tem-se como procedente em parte o lançamento tributário, 
com dados da revisão fiscal que contesta a defesa apresentada e o entendimento sobre a 
questão.     

 
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 

infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
1.193.759,24 (um milhão, cento e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e vinte e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00038/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso do contribuinte para o Conselho Superior. 
Arguição de inadmissibilidade pelo Conselheiro Relator.  
Acolhida. Multa formal. Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
– ECF - considerado extraviado. Improcedente.  
 
1. Admite-se o recurso do polo passivo para esta instância 
quando houver previsão legal para seu acolhimento; 
 
2. Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que não houve o ilícito fiscal denunciando 
na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo extraviou um equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, Marca BEMATECH, Modelo MP -2100 TH FI, Versão 
01.01.01, Nº série BE05175610000104842, pois encerou as atividades do estabelecimento 
e não solicitou a cessação de uso dos equipamentos, conforme documentos anexos. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$19.184,26, por equipamento.  

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 9). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.6 a 9). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia, (fl.10). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.13 e 14). 
 
Pela Resolução nº25/2015, (fls.33 e 34), a Câmara julgadora resolve 

por converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à GEPRO para que o 
sujeito passivo seja intimado, por meio de seu Advogado, cujo endereço no rodapé (fl.18), 



para, no prazo de 30 dias, apresentar o comprovante de cessação de uso do equipamento 
ECF discriminado na inicial. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

nº25/2015, (fl.35). 
 
Anexou Documentos (fls.38 e 39). 
 
Pela Resolução nº70/2015, (fls.48 e 19), a Câmara julgadora resolve 

por converter o julgamento em diligência e encaminhar aos autos à SEPRE para que 
intime a impugnante, no endereço do procurador regularmente constituído, constante no 
rodapé da peça de impugnação (fls.17 e 18), no prazo máximo de 30 dias a contar da data 
da ciência. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

nº70/2015, (fls.50). 
 
 Mediante o Acordão nº945/2016, (fls.52 a 56), a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decide por conhecer da impugnação, negando-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fls.57 a 60). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.62 e 63), apresentando 

Recurso ao Conselho Superior. Defendendo que a recorrente encerrou suas atividades. 
Por inexperiência, não solicitou a cessação de uso dos equipamentos, apresentou 
impugnação ao Auto de Infração e por falta do laudo da firma lacradora, foi condenada 
conforme Acórdão da IV Câmera julgadora nº945/2016 (doc.1 a 4). Assim, apresenta 
Pedido de Cessação de Uso na forma de laudo firmado pela empresa Fiscal Print 
Informática LTDA (doc. 5 e 6), juntado ao processo, para os devidos fins.  

 
Por fim requer que à Vossa Excelência que se digne receber e 

determinar a juntada do presente recurso com os novos documentos, constantes e na 
forma do §1º do Art. 41 da Lei 16.469/2009, para que assim seja decretada a 
improcedência da presente ação fiscal. Anexou Documentos (fls.64 a 69). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Suscito e admito o recurso do contribuinte para este Conselho 
Superior, nos termos preconizados pelo artigo 41, II, da Lei nº 16.469/09, diante da prova 
inconteste trazida aos autos pela defesa e que se encontra acostada a este volume, fls. 62 
a 69.  

 
Em face do mérito, aferi que as provas juntadas ao processo pela 

polo passivo afastam a causa que originou o crédito tributário, ou seja, o extravio do ECF, 
vez que o equipamento emissor de cupom fiscal não se encontra extraviado, posto que foi 
apresentado para sua cessação de uso, inclusive sendo a presentado a leitura X.   

 
Assim, questiono e acolho a admissibilidade do recurso do 

Contribuinte para o Conselho Superior, tendo em vista estar a peça recursal em 



consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00041/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Declaração Periódica de Informação – 
DPI não apresentada à repartição fiscal. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de processo não contencioso e narra a peça de sustentação 
deste feito que o polo passivo, em epígrafe, deixou de apresentar à repartição fiscal a 
declaração periódica de informação – DPI – relativa aos meses descritos na vestibular. 
Por esse motivo, foi-lhe exigido o recolhimento de multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº11.651/91, c/c artigo 362 do Decreto nº. 4852/97 e artigo 5, IN Nº.599/03 – GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, inciso XXI, alínea “a” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não está 

obrigado à apresentação da DPI, pois, quando da sua inscrição no cadastro de 
contribuintes do estado, foi constituído como empreendedor individual e nos períodos 
autuados, encontrava-se em inatividade, fls. 07 a 09. Junta documentos, fls. 10 a 19.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 21 

a 23.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo se dirige ao 

presidente deste Conselho Administrativo Tributário e aduz que a empresa estava em 
regime tributário simplificado e atualmente está enquadrada como empreendedor 
individual, estando assim, desobrigado de apresentar a DPI., fls. 29 a 31. Junta 
documentos, fls. 32 a 37 

 
Juntados documentos, fls. 40 a 41. 
 
Por meio do Despacho nº. 3994/2017 – PRES.  O presidente deste 

CAT considera que o sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica 



de informação – DPI, relativa os meses autuados, conforme consulta situação de 
DPA/DPI. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que as alegações trazidas a lume pela defesa, que pugnam pela improcedência 
da inicial, devem ser acolhidas, tendo em vista que demonstrado está nos autos que o 
sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica de informação – DPI, 
relativa os meses autuados, conforme consulta situação de DPA/DPI. 

 
Assim, não se lhe pode imputar as exigências descritas na folha de 

rosto deste tomo, fato aliás, reconhecido pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme 
já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00042/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Declaração Periódica de Informação – 
DPI não apresentada à repartição fiscal. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de processo não contencioso e narra a peça de sustentação 
deste feito que o polo passivo, em epígrafe, deixou de apresentar à repartição fiscal a 
declaração periódica de informação – DPI – relativa aos meses descritos na vestibular. 
Por esse motivo, foi-lhe exigido o recolhimento de multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº11.651/91, c/c artigo 362 do Decreto nº. 4852/97 e artigo 5, IN Nº.599/03 – GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, inciso XXI, alínea “a” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não está 

obrigado à apresentação da DPI, pois, quando da sua inscrição no cadastro de 
contribuintes do estado, foi constituído como empreendedor individual e nos períodos 
autuados, encontrava-se em inatividade, fls. 07 a 09. Junta documentos, fls. 10 a 19.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 21 

a 23.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo se dirige ao 

presidente deste Conselho Administrativo Tributário e aduz que a empresa estava em 
regime tributário simplificado e atualmente está enquadrada como empreendedor 
individual, estando assim, desobrigado de apresentar a DPI., fls. 29 a 31. Junta 
documentos, fls. 32 a 37 

 
Juntados documentos, fls. 40 a 41. 
 
Por meio do Despacho nº. 3998/2017 – PRES.  O presidente deste 

CAT considera que o sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica 



de informação – DPI, relativa os meses autuados, conforme consulta situação de 
DPA/DPI, fl.42. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que as alegações trazidas a lume pela defesa, que pugnam pela improcedência 
da inicial, devem ser acolhidas, tendo em vista que demonstrado está nos autos que que o 
sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica de informação – DPI, 
relativa os meses autuados, conforme consulta situação de DPA/DPI. 

 
Assim, não se lhe pode imputar as exigências descritas na folha de 

rosto deste tomo, fato aliás, reconhecido pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme 
já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00043/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Declaração Periódica de Informação – 
DPI, não apresentada à repartição fiscal. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de processo não contencioso e narra a peça de sustentação 
deste feito que o polo passivo, em epígrafe, deixou de apresentar à repartição fiscal a 
declaração periódica de informação – DPI – relativa aos meses descritos na vestibular. 
Por esse motivo, foi-lhe exigido o recolhimento de multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº11.651/91, c/c artigo 362 do Decreto nº. 4852/97 e artigo 5, IN Nº.599/03 – GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, inciso XXI, alínea “a” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não está 

obrigado à apresentação da DPI, pois, quando da sua inscrição no cadastro de 
contribuintes do estado, foi constituído como empreendedor individual e nos períodos 
autuados, encontrava-se em inatividade, fls. 06 a 08. Junta documentos, fls. 09 a 18.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 20 

a 22.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo se dirige ao 

presidente deste Conselho Administrativo Tributário e aduz que a empresa estava em 
regime tributário simplificado e atualmente está enquadrada como empreendedor 
individual, estando assim, desobrigado de apresentar a DPI, fls. 28 a 30. Junta 
documentos, fls. 32 a 36. 

 
Juntados documentos, fls. 39 a 40. 
 
Por meio do Despacho nº. 3984/2017 – PRES.  O presidente deste 

CAT considera que o sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica 



de informação – DPI, relativa os meses autuados, conforme consulta situação de 
DPA/DPI, fl.41. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que as alegações trazidas a lume pela defesa, que pugnam pela improcedência 
da inicial, devem ser acolhidas, tendo em vista que demonstrado está nos autos que que o 
sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica de informação – DPI, 
relativa os meses autuados, conforme consulta situação de DPA/DPI. 

 
Assim, não se lhe pode imputar as exigências descritas na folha de 

rosto deste tomo, fato aliás, reconhecido pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme 
já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00044/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Declaração Periódica de Informação – 
DPI não apresentada à repartição fiscal. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de processo não contencioso e narra a peça de sustentação 
deste feito que o polo passivo, em epígrafe, deixou de apresentar à repartição fiscal a 
declaração periódica de informação – DPI – relativa aos meses descritos na vestibular. 
Por esse motivo, foi-lhe exigido o recolhimento de multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº11.651/91, c/c artigo 362 do Decreto nº. 4852/97 e artigo 5, IN Nº.599/03 – GSF. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, inciso XXI, alínea “a” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não está 

obrigado à apresentação da DPI, pois quando da sua inscrição no cadastro de 
contribuintes do estado, foi constituído como empreendedor individual e nos períodos 
autuados, encontrava-se em inatividade, fls. 07 a 09. Junta documentos, fls. 10 a 19.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 26 

a 28.  
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo se dirige ao 

presidente deste Conselho Administrativo Tributário e aduz que a empresa estava em 
regime tributário simplificado e atualmente está enquadrada como empreendedor 
individual, estando assim, desobrigado de apresentar a DPI, fls. 34 a 36. Junta 
documentos, fls. 37 a 42. 

 
Juntados documentos, fls. 45 a 46. 
 
Por meio do Despacho nº. 3991/2017 – PRES.  O presidente deste 

CAT considera que o sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica 



de informação – DPI, relativa os meses autuados, conforme consulta situação de 
DPA/DPI, fl.47. 

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que as alegações trazidas a lume pela defesa, que pugnam pela improcedência 
da inicial, devem ser acolhidas, tendo em vista que demonstrado está nos autos que o 
sujeito passivo está dispensado de apresentar declaração periódica de informação – DPI, 
relativa os meses autuados, conforme consulta situação de DPA/DPI. 

 
Assim, não se lhe pode imputar as exigências descritas na folha de 

rosto deste tomo, fato aliás, reconhecido pelo presidente desta Casa Julgadora, conforme 
já informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Pelo exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.    
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00048/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal relativa a aquisição de mercadoria. Improcedência. 
 
Tendo o nome do sujeito passivo sido utilizado ilicitamente em 
documentos fiscais, fato apurado em inquérito policial, declara-
se improcedente o auto de infração que reclama do sujeito 
passivo a escrituração desses documentos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio 
Martins da Silva, Cláudio Henrique de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro próprio as Notas Fiscais n°s 485, 687 e 829, alusivas a aquisição 
de mercadoria (feijão) no valor comercial de R$ 139.893,00 (cento e trinta e nove mil 
oitocentos e noventa e três reais), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 
valor de R$ 34.973,25 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco 
centavos) equivalente a 25% do valor da operação. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais sem Registro no Livro de Entrada (fls. 5), cópias das Notas Fiscais n°s 
485, 687 e 829 (fls. 6 a 8) e de páginas do Livro Registro de Entradas (fls. 9 a 14). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta (fls.18 a 24), formulando em 

preliminar arguição de nulidade do auto de infração, por não existir justa causa para sua 
lavratura, não tendo a empresa vulnerado os dispositivos legais nele citados. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando em 

essência que não efetuou transação comercial com as empresas emitentes das referidas 
notas fiscais. Diz que registrou ocorrência comunicando as autoridades competentes o 
fato de terceiros estarem utilizando os seus dados, conforme cópia de boletim de 
ocorrência que anexa. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 3290/90 – JULP (fls. 32 a 33). 

 
Após a perda de prazo processual, o sujeito passivo apresenta 

defesa extraordinária (fls. 43 a 45), na qual alega que não obteve ciência da decisão 
singular, motivo pelo qual não providenciou a documentação necessária para a sua defesa 



dentro dos prazos estabelecidos, gerando cerceamento do direito de defesa. Faz defesa 
de mérito, insistindo na alegação de que “hora alguma a empresa comercializou com os 
referidos produtores rurais as citadas operações referentes às notas fiscais oriundas da 
autuação” (fls. 44). 

 
Junta Boletim de Ocorrência n° 24/2006 emitido pela DOT (fls. 49 a 

50), Termos de Declarações (fls. 52 a 53, 74 a 79, 80 a 88 e 89 a 93), notificações e 
cópias de notas fiscais, dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 

no inciso II, § 4° do art. 43 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho nº 2242/2010 – 
CAT (fls.100), admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento 
por uma das Câmaras Julgadora – CJUL, que apreciará a peça defensória juntada pelo 
sujeito passivo. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 025/2013 (fls.104 a 105), encaminha os autos à SEGE, para que faça 
remessa dos mesmos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 
Tributária, solicitando de seu titular, por gentileza, informações sobre o inquérito (IP 
55/2006 – DOT) decorrente do Boletim e Ocorrência n° 24/2006, como andam as 
investigações, e se houve alguma conclusão.  

 
A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 

Tributária, atendendo a Resolução n° 025/2013, por meio do Ofício n° 051/2017 (fls. 114), 
informa que o IP n° 55/2006-DOT foi devidamente concluído com sugestão de 
arquivamento e será encaminhado ao Poder Judiciário de Cristalina – GO. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 70/2017 (fls. 119 a 120), converte o julgamento em diligência, remetendo 
os autos à Secretaria Geral (SEGE), deste Conselho, a fim de que esta, por gentileza, 
solicite à DOT que informe se: 

 
1 - o Inquérito Policial 055/06 abrange ou não a apuração da não 

realização, pela empresa COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., das compras referentes às 
notas fiscais n° 485 e n° 825, emitidas pelo produtor rural PLÍNIO FONTÃO PERES 
JÚNIOR e à nota fiscal n° 687, emitida pelo produtor rural ALMIR DOMINGO MIOTTI E 
OUTROS (fls. 05 a 14), objeto do presente auto de infração, indicando em caso de 
resposta negativa, o inquérito pertinente; 

 
2 - no inquérito policial respectivo, o quadro fático apurado quando 

de sua conclusão é indicativo ou não da utilização ilícita do nome empresa COMERCIAL 
BEIRA RIO LTDA para emissão dos documentos fiscais mencionados no item anterior, 
fornecendo, sendo o caso, cópias de documentos relativos aos atos correspondentes à 
parte conclusiva do inquérito; 

 
A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 

Tributária, atendendo a Resolução n° 70/2017, por meio do Ofício n° 274/2017 (fls. 126), 
informa que o inquérito policial n° 55/2006 abrange a apuração da realização, via empresa 
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, das compras referentes às Notas Fiscais nºs 485 e 829, 
emitidas pelo produtor rural PLÍNIO FONTÃO PERES JÚNIOR, bem como da Nota Fiscal 
nº 687 emitida pelo produtor rural ALMIR DOMINGO MIOTTI. Informa ainda que o aludido 
inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário em 21/02/2017 com a sugestão de 



arquivamento em face da prescrição do delito previsto no artigo 299 do CP. Destaca que 
as provas até então colacionadas indicavam na utilização ilícita do nome da empresa 
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. 

 
Intimado (fls. 128 a 129), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

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

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, não escriturou no livro próprio as Notas Fiscais n°s 485, 
687 e 829, alusivas a aquisição de mercadoria (feijão), sendo-lhe imputada a exigência de 
multa formal equivalente a 25% do valor da operação. 

 
As Notas Fiscais nºs 485 e 829, foram emitidas pelo produtor rural 

PLÍNIO FONTÃO PERES JÚNIOR, e a Nota Fiscal nº 687 foi emitida pelo produtor rural 
ALMIR DOMINGO MIOTTI. 

 
Nas fases impugnatória e recursal, o sujeito passivo alegou que “em 

hora alguma a empresa comercializou com os referidos produtores rurais as citadas 
operações referentes às notas fiscais oriundas da autuação.” 

 
Por ordem da Resolução n° 70/2017 (fls. 119 a 120), os autos foram 

encaminhados à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária 
(DOT), para que essa delegacia informe se: 

 
1 - o Inquérito Policial 055/06 abrange ou não a apuração da não 

realização, pela EMPRESA COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., das compras referentes às 
Notas Fiscais n°s 485 e n° 825, emitidas pelo produtor RURAL PLÍNIO FONTÃO PERES 
JÚNIOR e à Nota Fiscal n° 687, emitida pelo produtor rural ALMIR DOMINGO MIOTTI E 
OUTROS, objeto do presente auto de infração; 

 
2 - no inquérito policial respectivo, o quadro fático apurado quando 

de sua conclusão é indicativo ou não da utilização ilícita do nome EMPRESA COMERCIAL 
BEIRA RIO LTDA para emissão dos documentos fiscais mencionados no item anterior, 
fornecendo, sendo o caso, cópias de documentos relativos aos atos correspondentes à 
parte conclusiva do inquérito. 

 
A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem 

Tributária, atendendo a Resolução n° 70/2017, por meio do Ofício n° 274/2017 (fls. 126), 
informa que o inquérito policial n° 55/2006 abrange a apuração da realização, via empresa 
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, das compras referentes às Notas Fiscais nºs 485 e 829, 
emitidas pelo produtor rural PLÍNIO FONTÃO PERES JÚNIOR, bem como da Nota Fiscal 
nº 687 emitida pelo produtor rural ALMIR DOMINGO MIOTTI. Informa ainda que o aludido 
inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário em 21/02/2017 com a sugestão de 
arquivamento em face da prescrição do delito previsto no artigo 299 do CP. Destaca que 
as provas até então colacionadas indicavam na utilização ilícita do nome da 
empresa COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. 

 
O Ofício n° 274/2017 (fls. 126), emitido pela Delegacia Estadual de 

Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária, em atenção a Resolução n° 70/2017, 



informou que houve utilização ilícita do nome da empresa Ofício n° 274/2017 (fls. 126), 
relativamente as operações descritas nas Notas Fiscais nºs 485, 829 e 687, objeto do 
presente auto de infração. 

 
Então, o sujeito passivo, COMERCIAL BEIRA RIO LTDA, deve ser 

absolvido da acusação formulada no auto de infração, posto que seu nome foi ilicitamente 
utilizado nos documentos fiscais que ensejaram a autuação, devendo esta ser declarada 
improcedente, por perda de objeto. 

 
Ante o exposto, com fundamento no Ofício n° 274/2017 (fls. 126), em 

consonância com meus pares, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00054/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Procedência parcial. Aplicação de 
atenuante legal à penalidade cominada. 
 
1-Provado nos autos que o sujeito passivo extraviou parte da 
documentação fiscal que está obrigado por lei a apresentar às 
autoridades fazendárias, procedente em parte é o auto de 
infração; 
 
2-Estando presentes os requisitos legais, pode-se atenuar a 
penalidade aplicada quando tratar-se de multa formal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe  provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 554.220,00 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais). Também, por votação 
unânime, acolher a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, arguida pela autuada, resultando 
no valor da Multa formal de R$ 22.168,80 (vinte e dois mil, cento e sessenta e oito reais e 
oitenta centavos), considerando o pagamento de fls.93, para fins de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de apresentar à 
delegacia fiscal de sua circunscrição, no prazo legal, 1520 documentos, sendo 1500 
conhecimentos rodoviários e 20 livros fiscais, conforme atesta provimento administrativo 
que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, motivo pelo qual são considerados 
extraviados. Em decorrência fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

  
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. Argumenta ter apresentado os livros fiscais, porém com relação aos 
conhecimentos de transporte, quando autorizado a utilizá-los em meio digital, 
inadvertidamente os teria destruído, e por isso pugna pela procedência parcial do feito.  

 
Acolhida a pretensão passiva por parte do julgador singular, o polo 

passivo interpõe recurso para argumentar que os documentos extraviados não ensejaram 
a omissão do imposto pois no instante em que foram considerados como tal, haviam sido 
escriturados no livro de registro de saídas e demais livros contábeis. Ao final, requer: a 
juntada dos documentos antes do julgamento e que o processo seja julgado parcialmente 
procedente nos termos do art. 71 §3° da Lei 11.65191. 

 
É o relatório.  



 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que o feito deve prosperar em 

parte. De fato, não obstante os argumentos passivos, observa-se que a questão foi 
apreciada com as devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luiz Fernando 
Correa Rigo, que na lapidar decisão de fls. 24/25, manifestou-se pela procedência parcial 
do auto de infração, motivo pelo qual devo adotá-la  como razão de decidir. Por oportuno, 
transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
Analisando todos os artigos acima mencionados, fica claro que o 
legislador, de forma taxativa, afirma que mesmo tendo solicitado 
paralisação temporária de suas atividades deveria ter apresentado, ao 
setor competente, todos os seus livros e documentos fiscais e 
verificando a documentação juntada aos autos pela defesa observa-se 
que, nos termos do documento previsto no Anexo I, do artigo 2º da IN, 
às folhas 21, que foram apresentados todos os livros fiscais, porém 
permanece a autuação em nome dos demais documentos em número 
de mil e quinhentos (1500) conhecimentos de transporte modelo 8, 
série única, que vai de 3701 a 5200, caracterizando, portanto, o 
extravio dos 1500 documentos fiscais, o que resulta numa alteração 
parcial na multa formal do valor autuado para o valor originário de R$ 
554.220,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e vinte 
reais). (1500 x R$ 369,48). 
 
DISPOSITIVO 
 
Por tudo até aqui mencionado e diante dos fatos e fundamentos 
jurídicos acima, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento 
para em preliminar não acolher nenhuma nulidade e/ou questões 
incidentais, e no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da 
pretensão inicial, pelo novo valor originário do crédito tributário 
constituído de R$ 554.220,00, em cálculo do setor competente, o que 
garantirá sua certeza e liquidez. 

 
E, por último, mas não menos importante devo acolher a arguição 

passiva relativa à penalidade aplicada, para aplicar a prevista no § 3º do artigo 71 do CTE, 
por ser a que melhor se ajusta à infração em comento. Por oportuno, reproduzo-a abaixo, 
“in verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

Como se vê, tendo o sujeito passivo apresentado todos os vinte 
livros fiscais, remanescem extraviados os mil e quinhentos conhecimentos de transporte 
Modelo 8. Aplicando-se assim, o dispositivo acima, quando da conversão destes para 



blocos de 25 documentos, obtém-se o total de 60 (sessenta) blocos. Aplicando-se para 
cada bloco, multa formal de R$ de 369,48 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e 
oito centavos), fica então retificado o valor da multa formal para R$ 22.168,80 (vinte e dois 
mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos (1500/25=60). (60x R$369,48 = R$ 
22.168,80).c.q.d. 

 
Dessarte, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor de R$ 554.220,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais), e 
também pelo mesmo quórum, acolho a aplicação do § 3º do artigo 71 do CTE, arguida 
pelo sujeito passivo, resultando no valor da multa formal de R$ 22.168,80 (vinte e dois mil 
e cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos), considerando-se porém o pagamento 
de fls.93 para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00057/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia em parte. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE. Acolhida. 
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
multa formal por falta de escrituração de documento fiscal, não 
estando uma parcela dos documentos fiscais sujeita a registro 
fiscal; 
 
3. Aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE, não tendo a irregularidade fiscal ensejado sonegação de 
tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
252.406,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. E, por votação 
unânime, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 6.650.248,20 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, duzentos e 
quarenta e oito reais e vinte centavos), relativas aos meses de janeiro a dezembro de 
2011, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 1.662.562,05 (um 
milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinco 
centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 
Complementar da ocorrência (fls. 4), cópia de livro Registro de Entradas (fls. 6 a 1906), 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 1907) e mídia CD (fls. 1908). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 1916 a 1931) 

alegando que diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim registrado as 
notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e discorda da obrigação de registrar outras 
operações que foram informadas, como notas fiscais de demonstração recebidas a 
remessa em três notas fiscais e que somente registrou uma das notas que englobariam 
todas e que é a de n° 25356 escriturada, conforme fls. 1434 a 1435, assim como não 
recolhesse outras notas fiscais contestadas uma a uma, conforme fls. 1916 a 1931. Em 
conclusão, pede a nulidade por vícios formais, a exclusão da autuação das citadas notas 
fiscais e que seja concedido o benefício do art. 81, § 8º, do CTE, pedindo ainda prazo para 
juntada de novos documentos e a realização de diligência. 

 
Junta farta documentação (fls. 1932 a 2212). 
 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 890/2015 – JULP (fls. 

2213), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia a fim de que seu ilustre titular determine que auditor-fiscal verifique todas as 
provas, alegações e questionamentos da parte passiva, observando ao final se existia, ou 
não, razão em suas alegações. 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho nº 890/2015 – JULP, em 

relatório (fls. 2215 a 2216), analisa toda a defesa e concorda com a exclusão das notas 
fiscais eletrônicas de nº 19006, 6, 17, 18, 19, 53621 e 13042, assim como, das notas 
fiscais 2716 e 15722 da autuação, quanto as demais notas fiscais consideradas como não 
registradas mantém a acusação, alterando o valor da multa inicialmente proposta R$ 
1.598.052,24 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil cinquenta e dois reais e vinte e 
quatro centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 2224 a 2226, oportunidade em que alega que três questões (itens 
3, 4 e 5) não foram respondidas pela diligência. 

 
O julgador singular, por meio do Despacho nº 578/2016 – JULP (fls. 

2232), determina novamente o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a fim de que seu ilustre titular determine que o mesmo auditor-
fiscal verifique os itens 3, 4 e 5 da manifestação do sujeito passivo (fls. 2224 a 2225). 

 
O diligenciador, cumprindo o Despacho nº 578/2016 – JULP, em 

relatório (fls. 2234 a 2236), após análise, considera infundada a argumentação da defesa, 
mantendo a multa no valor apurado na revisão anterior. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 2258 a 2259, oportunidade em que mantém todos os seus 
pedidos informando que as notas fiscais 338, 380 e 13042 deveriam sim ser registradas e 
pertinente a aquisição da usina de asfalto marca CIBER. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito decide pela procedência em parte do lançamento sobre a 
multa formal no valor de R$ 1.598.052,24 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil 



cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), devendo ser aplicado o § 8 do art. 71 do 
CTE, consoante a Sentença n° 450/2017-JULP (fls. 2261 a 2266). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 2279 a 

2299, alegando primeiramente que a recorrente é uma construtora e, portanto, não 
desenvolve atividades de mercancia/circulação de mercadorias, logo, está desobrigada a 
promover a escrituração em livro de registro de entrada. E ainda, que mesmo 
desobrigada, promovia o lançamento para efeito de controle interno. 

 
No contrato com a VOTORANTIN, alega que as notas fiscais foram 

todas substituídas e registradas com numeração diferente, como demonstrado, devendo 
ser excluídas da autuação em razão da sua devida escrituração, e em relação da última 
fatura de nº 2716, não se trata de nova aquisição de mercadoria. 

 
As notas fiscais nºs 56.509, 57.940 e 56.508 tratam-se de notas de 

remessa e foram também registradas com outros números. A nota fiscal 56.508 foi 
devidamente registrada no livro de entrada como NF 53.618, devendo também ser 
excluída. 

 
Quando as notas fiscais de demonstração, a recorrente nunca tomou 

conhecimento dessa nota fiscal, mesmo porque não tinha nenhuma obrigação fiscal 
quanto a tal documento. 

 
Sustenta que a nota fiscal nº 24.729 da CIBER foi desmembrada em 

3 notas ficais (24.732, 24.733, 24.734) através do Decreto RS 37.699/97, devendo serem 
excluídas da autuação as notas fiscais emitidas pelo fornecedor em razão de sua 
natureza. 

 
As notas fiscais nºs 2683, 2685, 3052, 4668, 4665 e 5097, referem-

se às notas fiscais de demonstração, cuja aquisição pela recorrente se deu logo em 
seguida, dentro do prazo legal. E ainda, a nota fiscal de demonstração nº 000651 da PÁ 
CARREGADEIRA 835 foi substituída pela nota fiscal de aquisição nº 000786, registrada 
no livro de entradas. 

 
Em relação as notas fiscais n°s 17.269 e 17.368, ocorreu um 

equívoco por parte da COTRIL, que, em vez de constar na natureza da operação 
"remessa de mercadoria para demonstração", fez constar "venda de mercadorias". 

 
Além de diversas outras notas substituídas, as NFs n°s 20.036 e 

20.213 tratam-se de notas fiscais de produtos que a fornecedora devolveu em garantia. 
 
Em referência as notas fiscais cuja natureza da operação foi de 

"remessa para locação", não houve operação de aquisição de tais mercadorias, não sendo 
obrigada a registrá-las. 

 
Nas notas ficais da tabela de fls. 2297, a recorrente informa que 

desconhece a origem das mesmas e nega qualquer relação comercial em relação aos 
documentos fiscais apontados. 

 
Finaliza, pedindo a nulidade do auto de infração por insegurança 

decorrente de vícios e equívocos. 
 



Alternativamente, pede que sejam excluídas do lançamento as notas 
fiscais escrituradas, de demonstração de mercadorias, de devolução de mercadoria, de 
locação e desconhecidas. 

 
Pede ainda a manutenção do benefício previsto no § 8° do art. 71 do 

CTE. 
 
Junta cópia do Despacho n° 6047/2015-SRE (fls. 2311) e do Parecer 

n° 368/105-GTRE/CS (fls. 2312 a 2314), dentre outros documentos.  
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 2326 a 

2331), no qual consta em quadros inclusos relações de notas fiscais de fornecedores, no 
total de R$ 5.622.415,63 (cinco milhões seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e 
quinze reais e sessenta e três centavos), que deve ser excluído da base de cálculo da 
multa. 

 
A pedido da Fazenda Pública, juntou-se ao processo os documentos 

de fls. 2333 a 2341. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A representante legal do sujeito passivo em sustentação oral retirou 

a preliminar de insegurança na determinação da infração. 
 
Retirada a arguição preliminar, quanto ao mérito, vejo que a 

acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro 
Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 
6.650.248,20 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
vinte centavos), relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2011, sendo-lhe imputada 
a exigência da multa formal no valor de R$ 1.662.562,05 (um milhão, seiscentos e 
sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), juntamente com 
acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Em revisão realizada nos autos, conforme relatório (fls. 2216), 

reduziu-se a base de cálculo inicialmente proposta para o valor de R$ 6.392.208,94 (seis 
milhões, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e oito reais e noventa e quatro 
centavos). 

 
Da base de cálculo apurada na revisão (fls. 2216), exposta no 

parágrafo anterior, deve-se deduzir o valor de R$ 5.382.582,74 (cinco milhões, trezentos e 
oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), pela 
exclusão de parte das notas fiscais de fornecedores relacionadas no memorial 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


apresentado pelo sujeito passivo nestes autos (fls. 2328 a 2330), por serem relativas a 
operações não sujeitas à escrituração. Feita a dedução, remanesce a base de cálculo no 
valor e R$ 1.009.626,20 (um milhão, nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte 
centavos) correspondente a operações sujeitas à escrituração. 

 
Fazendo incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 

base de cálculo no valor de R$ 1.009.626,20 (um milhão, nove mil seiscentos e vinte e 
seis reais e vinte centavos) resulta R$ 252.406,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de multa formal, para o qual deve 
ser alterado o lançamento. 

 
Embora o sujeito passivo seja contribuinte do ramo da construção 

civil, a ele foi concedido documentos e livros fiscais (AIDFs e livros fiscais autenticados), 
bem como realiza compras de mercadorias sujeitas a substituição tributária, conforme se 
vê nos documentos juntados ao processo pela representação fazendária (fls. 2333 a 
2341), o que afasta a alegação da recorrente de que não está sujeita a escrituração de 
documentos fiscais. 

 
Prosseguindo no voto, acolho a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato da irregularidade fiscal 
não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[....] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 252.406,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Acolho a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, acompanhado também da unanimidade 
de meus pares. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00066/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
em cuja nota fiscal foi consignada alíquota interestadual. 
Pretensa condição de contribuinte do destinatário. Prestador de 
serviço sujeito exclusivamente à tributação municipal. 
Procedência. 
 
I - Conforme entendimento do STJ, "ainda que a legislação do 
Estado de origem assim o determine" é "Inviável defender a 
aplicação de alíquota interestadual na venda feita a não-
contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta ao art. 155, § 2º, 
VII, "b", da CF." (EDcl no RMS 12062/GO); 
 
II - Deve ser aplicada a alíquota interna em operação 
interestadual destinada a prestador de serviço sujeito 
exclusivamente à tributação municipal, podendo o Estado de 
destino, nessa operação, sendo o adquirente penalizável, com 
multa, por compra que realizar com nota fiscal em que se 
consigne indevidamente a alíquota interestadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de setembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, em razão de ter, nos meses de agosto a dezembro de 2011, adquirido 
mercadorias em outro Estado acobertadas por nota fiscal na qual foi consignada 
indevidamente alíquota interestadual, sob sua pretensa condição de contribuinte, já que 
prestadora serviços sujeitos exclusivamente à tributação municipal. 

 
A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 

Rio Verde (fl.02), tendo sido juntado demonstrativo constando os dados básicos das notas 
fiscais autuadas, relatórios de dados cadastrais do estabelecimento e ementa do acordão 
referente ao julgamento, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), do EDcl no RMS 
12062/GO, bem como as cópias de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
06 a 21). 

 
A autoridade lançadora propôs a aplicação da multa na forma 

privilegiada prevista no § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fl.02) 
 



Intimado a se defender em Primeira Instância (fls. 24 e 25), o sujeito 
passivo apresenta impugnação (fls. 27 a 50) perante a qual o julgador singular considera 
procedente o auto de infração e aplica a forma privilegiada da penalidade prevista no § 8.º 
do art. 71 da Lei 11.651/91, decisão com a qual a Fazenda Pública concorda (fls. 51 a 55). 

 
Instado a recorrer (fl. 56 a 65), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 66 a 82) onde pede improcedência do auto de infração alegando que possui 
atividade mista, que vende mercadorias vende e realiza locação de bens móveis (fl. 67). 
Um segundo argumento trazido é a permissão de utilização de alíquota interestadual pelo 
Estado de Santa Catarina (fls. 68 e 69). Requer, alternadamente, aplicação do § 8.º do art. 
71 da Lei 11.651/91 (fls. 69 e 70). 

 
Vindo o processo a apreciação cameral, o órgão julgador, por 

unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, para que que fosse verificado, in loco e 
na base documental referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e se houve, desde a época da ocorrência dos fatos geradores, alguma 
alteração no objeto de tais atividades (fls.83 a 85). 

 
Em resposta à determinação cameral, a autoridade diligenciadora 

informa que a atividade desempenhada pela empresa autuada é serviços de limpeza e 
desinfecção de uniformes e que no estabelecimento em referência nunca houve exercício 
de atividade de comércio. Frisa o agente diligenciador que no auto de infração já consta a 
proposta de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fls. 86 a 89). 

 
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 90 e 91), 

o sujeito passivo refuta a informação trazida pelo diligenciador é diz estar incorreta a 
declaração se sua funcionária de que sua atividade é lavanderia e que, na verdade, realiza 
locação de uniformes de sua propriedade a terceiros (fls. 92 a 140); 

 
E o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois o objeto do auto infração em exame é multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória (fl.02) e se comprovou no processo que o sujeito passivo não era 
contribuinte do ICMS à época dos fatos em análise, já que nunca realizou atividade 
comercial, não podem ele, assim, se servir de alíquota interestadual quando adquire bens 
em outro Estado. 

 
Essa situação se encontra regulada, de modo específico, no § 3º do 

art. 44 da Lei. 11.65191: 
 
“Art. 44. [...] 
[...] 
ACRESCIDO O § 4º PELA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03/03 - 29.12.03. 

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

 



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

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
REDAÇÃO DADA AO INCISO XII PELA LEI Nº 14.058/.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01. 

XII - equivalentes aos percentuais de: 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;[...]” 

 
Quanto ao argumento de que é permitido a utilização de alíquota 

interestadual pelo Estado de Santa Catarina (fls. 69 e 70) o STJ, no EDcl no Recurso em 
Mandado de Segurança nº 12.062/GO, com trânsito em julgado em 24 de abril de 2009, 
firmou entendimento em sentido contrário ao do recorrente, já afirmou que “ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine.” é ”Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF.”: 
 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL  CIVIL. ICMS. MULTA POR DECLARAÇÃO 
FALSA. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. DEVIDA APENAS NAS VENDAS PARA CONTRIBUINTES 
DO ICMS. MULTA POR FALSIDADE. LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. 
 
[...] 
3. Acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a condição de não-contribuintes 
das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota interna nas operações 
interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º, "b", da CF. Por conseqüência, ratificou 
a legislação estadual que prevê multa para as construtoras que adquirem 
mercadorias como se contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da 
alíquota interestadual (menor que a interna). 
[...] 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação goiana não 
poderia definir como não-contribuintes as empresas de construção civil e; b) essa 
mesma legislação de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine. 
9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS. Ela apenas reproduz a legislação complementar 
federal (LC 116/2003), que determina a incidência exclusiva do ISS sobre a 
atividade (item 7 da lista anexa). Somente as mercadorias produzidas pela 
construtora fora do local da prestação do serviço é que se sujeitam ao ICMS 
(hipótese excepcional prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/2003). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus , é a Constituição Federal que 
regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, VII), e não os Estados-Membros. Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das 
construtoras), em evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de acordo com as 
informações prestadas pelo adquirente (nome, endereço, qualificação). Impensável 
que as construtoras não saibam que as notas fiscais estão sendo emitidas 
erroneamente, com aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 
155, § 2º, VII, "b", da CF. As empresas que adquirem mercadorias em outros 
Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o sejam, agem 
com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 
Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da condição de contribuintes 



(alíquota interestadual menor, conforme art. 155, § 2º, "a", da CF), mas não o 
ônus (pagamento do diferencial ao Estado de destino, conforme art. 155, § 2º, 
VIII, da CF). 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação das 
empresas de construção civil que, embora não contribuintes do ICMS (conforme 
a jurisprudência do STJ, a legislação federal e estadual), apresentam-se 
como tais no momento da aquisição das mercadorias em outros Estados, ao 
arrepio do art. 155, § 2º, VII, "b", da CF, lesando o Erário e a economia local. 
[...]” [Grifo Oportuno] 

 
Friso que o precedente do STJ acima referenciado, embora referente 

a não contribuinte do ramo de atividade de construção civil, é aplicável ao caso presente, 
já que comprovada a condição de não contribuinte do destinatário goiano dos bens 
adquiridos em outro Estado. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da multa na forma privilegiada 

prevista no do § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91, entendendo que esse pleito carece de 
objeto no caso em exame, já que contemplado no próprio formato da exigência tributária 
estampada na peça inicial (fl.02). 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00067/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
em cuja nota fiscal foi consignada alíquota interestadual. 
Pretensa condição de contribuinte do destinatário. Prestador de 
serviço sujeito exclusivamente à tributação municipal. 
Procedência. 
 
I - Conforme entendimento do STJ, "ainda que a legislação do 
Estado de origem assim o determine" é "Inviável defender a 
aplicação de alíquota interestadual na venda feita a não-
contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta ao art. 155, § 2º, 
VII, "b", da CF." (EDcl no RMS 12062/GO); 
 
II - Deve ser aplicada a alíquota interna em operação 
interestadual destinada a prestador de serviço sujeito 
exclusivamente à tributação municipal, podendo o Estado de 
destino, nessa operação, sendo o adquirente penalizável, com 
multa, por compra que realizar com nota fiscal em que se 
consigne indevidamente a alíquota interestadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de setembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, em razão de ter, nos meses de janeiro e julho a dezembro de 2011, adquirido 
mercadorias em outro Estado acobertadas por nota fiscal na qual foi consignada 
indevidamente alíquota interestadual, sob sua pretensa condição de contribuinte, já que 
prestadora serviços sujeitos exclusivamente à tributação municipal. 

 
A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 

Rio Verde (fl.02), tendo sido juntado demonstrativo constando os dados básicos das notas 
fiscais autuadas, relatórios de dados cadastrais do estabelecimento e ementa do acordão 
referente ao julgamento, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), do EDcl no RMS 
12062/GO, bem como as cópias de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
06 a 24). 

 
A autoridade lançadora propôs a aplicação da multa na forma 

privilegiada prevista no § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fl.02) 
 



Intimado a se defender em Primeira Instância (fls. 27 e 28), o sujeito 
passivo apresenta impugnação (fls. 29 a 53) perante a qual o julgador singular considera 
procedente o auto de infração e aplica a forma privilegiada da penalidade prevista no § 8.º 
do art. 71 da Lei 11.651/91, decisão com a qual a Fazenda Pública concorda (fls. 54 a 58). 

 
Instado a recorrer (fl. 59 a 67), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 66 a 82) onde pede improcedência do auto de infração alegando que possui 
atividade mista, que vende mercadorias vende e realiza locação de bens móveis (fl. 70). 
Um segundo argumento trazido é a permissão de utilização de alíquota interestadual pelo 
Estado de Santa Catarina (fls. 71 e 72). Requer, alternadamente, aplicação do § 8.º do art. 
71 da Lei 11.651/91 (fls. 72 e 73). 

 
Vindo o processo a apreciação cameral, o órgão julgador, por 

unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, para que que fosse verificado, in loco e 
na base documental referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e se houve, desde a época da ocorrência dos fatos geradores, alguma 
alteração no objeto de tais atividades (fls.86 a 88). 

 
Em resposta à determinação cameral, a autoridade diligenciadora 

informa que a atividade desempenhada pela empresa autuada é serviços de limpeza e 
desinfecção de uniformes e que no estabelecimento em referência nunca houve exercício 
de atividade de comércio. Frisa o agente diligenciador que no auto de infração já consta a 
proposta de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fls. 89 a 92). 

 
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 93 e 94), 

o sujeito passivo refuta a informação trazida pelo diligenciador é diz estar incorreta a 
declaração se sua funcionária de que sua atividade é lavanderia e que, na verdade, realiza 
locação de uniformes de sua propriedade a terceiros (fls. 97 a 143). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois o objeto do auto infração em exame é multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória (fl.02) e se comprovou no processo que o sujeito passivo não era 
contribuinte do ICMS à época dos fatos em análise, já que nunca realizou atividade 
comercial, não podem ele, assim, se servir de alíquota interestadual quando adquire bens 
em outro Estado. 

 
Essa situação se encontra regulada, de modo específico, no § 3º do 

art. 44 da Lei. 11.65191: 
 
“Art. 44. [...] 
[...] 
ACRESCIDO O § 4º PELA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03/03 - 29.12.03. 

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

 



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

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
REDAÇÃO DADA AO INCISO XII PELA LEI Nº 14.058/.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01. 

XII - equivalentes aos percentuais de: 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;[...]” 

 
Quanto ao argumento de que é permitido a utilização de alíquota 

interestadual pelo Estado de Santa Catarina (fls. 69 e 70) o STJ, no EDcl no Recurso em 
Mandado de Segurança nº 12.062/GO, com trânsito em julgado em 24 de abril de 2009, 
firmou entendimento em sentido contrário ao do recorrente, já afirmou que “ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine.” é ”Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF.”: 
 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL  CIVIL. ICMS. MULTA POR DECLARAÇÃO 
FALSA. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. DEVIDA APENAS NAS VENDAS PARA CONTRIBUINTES 
DO ICMS. MULTA POR FALSIDADE. LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. 
 
[...] 
3. Acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a condição de não-contribuintes 
das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota interna nas operações 
interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º, "b", da CF. Por conseqüência, ratificou 
a legislação estadual que prevê multa para as construtoras que adquirem 
mercadorias como se contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da 
alíquota interestadual (menor que a interna). 
[...] 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação goiana não 
poderia definir como não-contribuintes as empresas de construção civil e; b) essa 
mesma legislação de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine. 
9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS. Ela apenas reproduz a legislação complementar 
federal (LC 116/2003), que determina a incidência exclusiva do ISS sobre a 
atividade (item 7 da lista anexa). Somente as mercadorias produzidas pela 
construtora fora do local da prestação do serviço é que se sujeitam ao ICMS 
(hipótese excepcional prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/2003). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus , é a Constituição Federal que 
regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, VII), e não os Estados-Membros. Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das 
construtoras), em evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de acordo com as 
informações prestadas pelo adquirente (nome, endereço, qualificação). Impensável 
que as construtoras não saibam que as notas fiscais estão sendo emitidas 
erroneamente, com aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 
155, § 2º, VII, "b", da CF. As empresas que adquirem mercadorias em outros 
Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o sejam, agem 
com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 
Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da condição de contribuintes 



(alíquota interestadual menor, conforme art. 155, § 2º, "a", da CF), mas não o 
ônus (pagamento do diferencial ao Estado de destino, conforme art. 155, § 2º, 
VIII, da CF). 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação das 
empresas de construção civil que, embora não contribuintes do ICMS (conforme 
a jurisprudência do STJ, a legislação federal e estadual), apresentam-se 
como tais no momento da aquisição das mercadorias em outros Estados, ao 
arrepio do art. 155, § 2º, VII, "b", da CF, lesando o Erário e a economia local. 
[...]” [Grifo Oportuno] 

 
Friso que o precedente do STJ acima referenciado, embora referente 

a não contribuinte do ramo de atividade de construção civil, é aplicável ao caso presente, 
já que comprovada a condição de não contribuinte do destinatário goiano dos bens 
adquiridos em outro Estado. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da multa na forma privilegiada 

prevista no do § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91, entendendo que esse pleito carece de 
objeto no caso em exame, já que contemplado no próprio formato da exigência tributária 
estampada na peça inicial (fl.02). 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00068/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
em cuja nota fiscal foi consignada alíquota interestadual. 
Pretensa condição de contribuinte do destinatário. Prestador de 
serviço sujeito exclusivamente à tributação municipal. 
Procedência. 
 
I - Conforme entendimento do STJ, "ainda que a legislação do 
Estado de origem assim o determine" é "Inviável defender a 
aplicação de alíquota interestadual na venda feita a não-
contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta ao art. 155, § 2º, 
VII, "b", da CF." (EDcl no RMS 12062/GO); 
 
II - Deve ser aplicada a alíquota interna em operação 
interestadual destinada a prestador de serviço sujeito 
exclusivamente à tributação municipal, podendo o Estado de 
destino, nessa operação, sendo o adquirente penalizável, com 
multa, por compra que realizar com nota fiscal em que se 
consigne indevidamente a alíquota interestadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 09 de setembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, em razão de ter, nos meses de janeiro e julho de 2012, adquirido mercadorias 
em outro Estado acobertadas por nota fiscal na qual foi consignada indevidamente 
alíquota interestadual, sob sua pretensa condição de contribuinte, já que prestadora 
serviços sujeitos exclusivamente à tributação municipal. 

 
A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 

Rio Verde (fl.02), tendo sido juntado demonstrativo constando os dados básicos das notas 
fiscais autuadas, relatórios de dados cadastrais do estabelecimento e ementa do acordão 
referente ao julgamento, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), do EDcl no RMS 
12062/GO, bem como as cópias de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
06 a 25). 

 
A autoridade lançadora propôs a aplicação da multa na forma 

privilegiada prevista no § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fl.02) 
 



Intimado a se defender em Primeira Instância (fls. 28 e 29), o sujeito 
passivo apresenta impugnação (fls. 30 a 54) perante a qual o julgador singular considera 
procedente o auto de infração e aplica a forma privilegiada da penalidade prevista no § 8.º 
do art. 71 da Lei 11.651/91, decisão com a qual a Fazenda Pública concorda (fls. 55 a 59). 

 
Instado a recorrer (fl. 60 a 68), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 66 a 82) onde pede improcedência do auto de infração alegando que possui 
atividade mista, que vende mercadorias vende e realiza locação de bens móveis (fl. 71). 
Um segundo argumento trazido é a permissão de utilização de alíquota interestadual pelo 
Estado de Santa Catarina (fls. 72 e 73). Requer, alternadamente, aplicação do § 8.º do art. 
71 da Lei 11.651/91 (fls. 73 e 74). 

Vindo o processo a apreciação cameral, o órgão julgador, por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, para que que fosse verificado, in loco e 
na base documental referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e se houve, desde a época da ocorrência dos fatos geradores, alguma 
alteração no objeto de tais atividades (fls.87 a 89). 

 
Em resposta à determinação cameral, a autoridade diligenciadora 

informa que a atividade desempenhada pela empresa autuada é serviços de limpeza e 
desinfecção de uniformes e que no estabelecimento em referência nunca houve exercício 
de atividade de comércio. Frisa o agente diligenciador que no auto de infração já consta a 
proposta de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fls. 90 a 100). 

 
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 101 e 

102) o sujeito passivo refuta a informação trazida pelo diligenciador é diz estar incorreta a 
declaração se sua funcionária de que sua atividade é lavanderia e que, na verdade, realiza 
locação de uniformes de sua propriedade a terceiros (fls. 103 a 151). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois o objeto do auto infração em exame é multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória (fl.02) e se comprovou no processo que o sujeito passivo não era 
contribuinte do ICMS à época dos fatos em análise, já que nunca realizou atividade 
comercial, não podem ele, assim, se servir de alíquota interestadual quando adquire bens 
em outro Estado. 

 
Essa situação se encontra regulada, de modo específico, no § 3º do 

art. 44 da Lei. 11.65191: 
 
“Art. 44. [...] 
[...] 
ACRESCIDO O § 4º PELA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03/03 - 29.12.03. 

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

 
O Estado de Goiás pode, nessas operações, no interesse da 

arrecadação do imposto, penalizar o adquirente por compra que realizar com a cobertura 



de nota fiscal onde se consigne indevidamente a alíquota interestadual, penalidade essa 
prevista no art. 71, XII, “b” da Lei 11.541/91: 

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
REDAÇÃO DADA AO INCISO XII PELA LEI Nº 14.058/.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01. 

XII - equivalentes aos percentuais de: 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;[...]” 

 
Quanto ao argumento de que é permitido a utilização de alíquota 

interestadual pelo Estado de Santa Catarina (fls. 69 e 70) o STJ, no EDcl no Recurso em 
Mandado de Segurança nº 12.062/GO, com trânsito em julgado em 24 de abril de 2009, 
firmou entendimento em sentido contrário ao do recorrente, já afirmou que “ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine.” é ”Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF.”: 
 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL  CIVIL. ICMS. MULTA POR DECLARAÇÃO 
FALSA. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. DEVIDA APENAS NAS VENDAS PARA CONTRIBUINTES 
DO ICMS. MULTA POR FALSIDADE. LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. 
 
[...] 
3. Acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a condição de não-contribuintes 
das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota interna nas operações 
interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º, "b", da CF. Por conseqüência, ratificou 
a legislação estadual que prevê multa para as construtoras que adquirem 
mercadorias como se contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da 
alíquota interestadual (menor que a interna). 
[...] 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação goiana não 
poderia definir como não-contribuintes as empresas de construção civil e; b) essa 
mesma legislação de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine. 
9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS. Ela apenas reproduz a legislação complementar 
federal (LC 116/2003), que determina a incidência exclusiva do ISS sobre a 
atividade (item 7 da lista anexa). Somente as mercadorias produzidas pela 
construtora fora do local da prestação do serviço é que se sujeitam ao ICMS 
(hipótese excepcional prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/2003). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus , é a Constituição Federal que 
regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, VII), e não os Estados-Membros. Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das 
construtoras), em evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de acordo com as 
informações prestadas pelo adquirente (nome, endereço, qualificação). Impensável 
que as construtoras não saibam que as notas fiscais estão sendo emitidas 
erroneamente, com aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 
155, § 2º, VII, "b", da CF. As empresas que adquirem mercadorias em outros 
Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o sejam, agem 
com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 
Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da condição de contribuintes 
(alíquota interestadual menor, conforme art. 155, § 2º, "a", da CF), mas não o 



ônus (pagamento do diferencial ao Estado de destino, conforme art. 155, § 2º, 
VIII, da CF). 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação das 
empresas de construção civil que, embora não contribuintes do ICMS (conforme 
a jurisprudência do STJ, a legislação federal e estadual), apresentam-se 
como tais no momento da aquisição das mercadorias em outros Estados, ao 
arrepio do art. 155, § 2º, VII, "b", da CF, lesando o Erário e a economia local. 
[...]” [Grifo Oportuno] 

 

Friso que o precedente do STJ acima referenciado, embora referente 
a não contribuinte do ramo de atividade de construção civil, é aplicável ao caso presente, 
já que comprovada a condição de não contribuinte do destinatário goiano dos bens 
adquiridos em outro Estado. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da multa na forma privilegiada 

prevista no do § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91, entendendo que esse pleito carece de 
objeto no caso em exame, já que contemplado no próprio formato da exigência tributária 
estampada na peça inicial (fl.02). 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00069/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição de mercadoria 
em cuja nota fiscal foi consignada alíquota interestadual. 
Pretensa condição de contribuinte do destinatário. Prestador de 
serviço sujeito exclusivamente à tributação municipal. 
Procedência. 
 
I - Conforme entendimento do STJ, "ainda que a legislação do 
Estado de origem assim o determine" é "Inviável defender a 
aplicação de alíquota interestadual na venda feita a não-
contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta ao art. 155, § 2º, 
VII, "b", da CF." (EDcl no RMS 12062/GO); 
 
II - Deve ser aplicada a alíquota interna em operação 
interestadual destinada a prestador de serviço sujeito 
exclusivamente à tributação municipal, podendo o Estado de 
destino, nessa operação, sendo o adquirente penalizável, com 
multa, por compra que realizar com nota fiscal em que se 
consigne indevidamente a alíquota interestadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de setembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, em razão de ter, nos meses de janeiro e abril a dezembro de 2010, adquirido 
mercadorias em outro Estado acobertadas por nota fiscal na qual foi consignada 
indevidamente alíquota interestadual, sob sua pretensa condição de contribuinte, já que 
prestadora serviços sujeitos exclusivamente à tributação municipal. 

 
A ação fiscal foi realizada na Delegacia Regional de Fiscalização de 

Rio Verde (fl.02), tendo sido juntado demonstrativo constando os dados básicos das notas 
fiscais autuadas, relatórios de dados cadastrais do estabelecimento e ementa do acordão 
referente ao julgamento, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), do EDcl no RMS 
12062/GO, bem como as cópias de páginas do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
05 a 24). 

 
A autoridade lançadora propôs a aplicação da multa na forma 

privilegiada prevista no § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fl.02) 
 



Intimado a se defender em Primeira Instância (fls. 25), o sujeito 
passivo apresenta impugnação (fls. 28 a 51) perante a qual o julgador singular considera 
procedente o auto de infração e aplica a forma privilegiada da penalidade prevista no § 8.º 
do art. 71 da Lei 11.651/91, decisão com a qual a Fazenda Pública concorda (fls. 52 a 56). 

 
Instado a recorrer (fl. 57 a 65), o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 66 a 82) onde pede improcedência do auto de infração alegando que possui 
atividade mista, que vende mercadorias vende e realiza locação de bens móveis (fl. 68). 
Um segundo argumento trazido é a permissão de utilização de alíquota interestadual pelo 
Estado de Santa Catarina (fls. 69 e 70). Requer, alternadamente, aplicação do § 8.º do art. 
71 da Lei 11.651/91 (fls. 70 e 71). 

Vindo o processo a apreciação cameral, o órgão julgador, por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, para que que fosse verificado, in loco e 
na base documental referente ao período fiscalizado, qual a real atividade desempenhada 
pela empresa e se houve, desde a época da ocorrência dos fatos geradores, alguma 
alteração no objeto de tais atividades (fls.84 a 86). 

 
Em resposta à determinação cameral, a autoridade diligenciadora 

informa que a atividade desempenhada pela empresa autuada é serviços de limpeza e 
desinfecção de uniformes e que no estabelecimento em referência nunca houve exercício 
de atividade de comércio. Frisa o agente diligenciador que no auto de infração já consta a 
proposta de aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 (fls. 87 a 90). 

 
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência (fls. 91 a 93), 

o sujeito passivo refuta a informação trazida pelo diligenciador é diz estar incorreta a 
declaração se sua funcionária de que sua atividade é lavanderia e que, na verdade, realiza 
locação de uniformes de sua propriedade a terceiros (fls. 96 a 141); 

 
E o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não acolho as razões trazidas pelo 
recorrente, pois o objeto do auto infração em exame é multa formal por descumprimento 
de obrigação acessória (fl.02) e se comprovou no processo que o sujeito passivo não era 
contribuinte do ICMS à época dos fatos em análise, já que nunca realizou atividade 
comercial, não podem ele, assim, se servir de alíquota interestadual quando adquire bens 
em outro Estado. 

 
Essa situação se encontra regulada, de modo específico, no § 3º do 

art. 44 da Lei. 11.65191: 
 
“Art. 44. [...] 
[...] 
ACRESCIDO O § 4º PELA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03/03 - 29.12.03. 

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

 
O Estado de Goiás pode, nessas operações, no interesse da 

arrecadação do imposto, penalizar o adquirente por compra que realizar com a cobertura 



de nota fiscal onde se consigne indevidamente a alíquota interestadual, penalidade essa 
prevista no art. 71, XII, “b” da Lei 11.541/91: 

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
REDAÇÃO DADA AO INCISO XII PELA LEI Nº 14.058/.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01. 

XII - equivalentes aos percentuais de: 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;[...]” 

 
Quanto ao argumento de que é permitido a utilização de alíquota 

interestadual pelo Estado de Santa Catarina (fls. 69 e 70) o STJ, no EDcl no Recurso em 
Mandado de Segurança nº 12.062/GO, com trânsito em julgado em 24 de abril de 2009, 
firmou entendimento em sentido contrário ao do recorrente, já afirmou que “ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine.” é ”Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS [...], em evidente afronta 
ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF.”: 
 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL  CIVIL. ICMS. MULTA POR DECLARAÇÃO 
FALSA. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL. DEVIDA APENAS NAS VENDAS PARA CONTRIBUINTES 
DO ICMS. MULTA POR FALSIDADE. LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL. EFEITOS INFRINGENTES. 
 
[...] 
3. Acórdão do Tribunal de Justiça, reconhecendo a condição de não-contribuintes 
das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota interna nas operações 
interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º, "b", da CF. Por conseqüência, ratificou 
a legislação estadual que prevê multa para as construtoras que adquirem 
mercadorias como se contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da 
alíquota interestadual (menor que a interna). 
[...] 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação goiana não 
poderia definir como não-contribuintes as empresas de construção civil e; b) essa 
mesma legislação de Goiás não poderia prever punição para empresas de 
construção que adquiram produtos pela alíquota interestadual, ainda que a 
legislação do Estado de origem assim o determine. 
9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS. Ela apenas reproduz a legislação complementar 
federal (LC 116/2003), que determina a incidência exclusiva do ISS sobre a 
atividade (item 7 da lista anexa). Somente as mercadorias produzidas pela 
construtora fora do local da prestação do serviço é que se sujeitam ao ICMS 
(hipótese excepcional prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/2003). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus , é a Constituição Federal que 
regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas operações interestaduais (art. 
155, § 2º, VII), e não os Estados-Membros. Inviável defender a aplicação de 
alíquota interestadual na venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das 
construtoras), em evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de acordo com as 
informações prestadas pelo adquirente (nome, endereço, qualificação). Impensável 
que as construtoras não saibam que as notas fiscais estão sendo emitidas 
erroneamente, com aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 
155, § 2º, VII, "b", da CF. As empresas que adquirem mercadorias em outros 
Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o sejam, agem 
com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio da Boa-Fé Objetiva. 
Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da condição de contribuintes 
(alíquota interestadual menor, conforme art. 155, § 2º, "a", da CF), mas não o 



ônus (pagamento do diferencial ao Estado de destino, conforme art. 155, § 2º, 
VIII, da CF). 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação das 
empresas de construção civil que, embora não contribuintes do ICMS (conforme 
a jurisprudência do STJ, a legislação federal e estadual), apresentam-se 
como tais no momento da aquisição das mercadorias em outros Estados, ao 
arrepio do art. 155, § 2º, VII, "b", da CF, lesando o Erário e a economia local. 
[...]” [Grifo Oportuno] 

 
Friso que o precedente do STJ acima referenciado, embora referente 

a não contribuinte do ramo de atividade de construção civil, é aplicável ao caso presente, 
já que comprovada a condição de não contribuinte do destinatário goiano dos bens 
adquiridos em outro Estado. 

 
Quanto ao pedido de aplicação da multa na forma privilegiada 

prevista no do § 8.º do art. 71 da Lei 11.651/91, entendendo que esse pleito carece de 
objeto no caso em exame, já que contemplado no próprio formato da exigência tributária 
estampada na peça inicial (fl.02). 

 
Pelo exposto, conheço do recurso, negar-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou PROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00088/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documento fiscal. Improcedência. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu 
o exigido na exordial, deve o auto de infração ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Luis Antônio da Silva Costa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 22 de outubro de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio das Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, de números 251 – a – 1000, 
contidas nas concessões de números 933856-0, 1027507-0 e 1121391-4, totalizando 750 
(setecentos e cinquenta) documentos, aplicando a penalidade de R$ 187,28 (cento e 
oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) por documento, no total de R$ 140.460,00 
(cento e quarenta mil e quatrocentos e sessenta reais).  

Foi indicada a infração ao artigo 64 da Lei n.º 11.651/91 – CTE, 
combinado com o artigo 109 do Decreto n.º 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea "a", item “1”, do CTE, com redação da 
Lei nº 13.194/97. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificada a autuada, a qual, não comparecendo aos autos, 
propiciou a lavratura dos Termos de Revelia e de Perempção, fls. 18 e 23. 

O débito foi inscrito em Dívida Ativa, fls. 24. 

O sujeito passivo, em 11 de fevereiro de 2.016, protocola Pedido de 
Revisão Extraordinária, fls. 26, alegando ter procedido a entrega da documentação junto à 
Delegacia Regional de Fiscalização de sua circunscrição. Anexou as cópias dos 
documentos às fls. 27/40, incluindo-se o Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 128563, 



e expediente às fls. 36, recepcionados pela Regional de Goiânia, nos quais consta a 
apresentação total dos documentos. 

Exarou-se, pela Presidência, o Despacho n.º 3985/2017 – PRES, fls. 
44, encaminhando o processo para julgamento junto ao Conselho Superior, uma vez que 
ficou provada a inexistência de extravio de documentos fiscais, conforme se deduz, de 
forma inconteste, da análise dos documentos acima citados.  

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os artigos 64 e 146, 
Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 
 

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

Art.146. [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”.  
 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos são apresentados a 
este Conselho Superior, que ao formar seu juízo de admissibilidade, entende que o sujeito 
passivo, ao acostar ao feito os documentos de fls. 34/36, incluindo-se o Termo de Baixa 
de Documento Fiscal Não Utilizado, indicando a entrega total dos documentos fiscais, 
evidencia que cumpriu o exigido na peça vestibular.  

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos reclamados na inicial, o autuado 
comprovou a entrega de todos. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, conhecendo do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00089/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documento fiscal. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu, 
em parte, o exigido na exordial, deve o auto de infração ser 
considerado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.687,00 (um mil, seiscentos e 
oitenta e sete reais).  Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias 
Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de setembro de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio de Notas Fiscais modelo 1 série 1, totalizando 75 (setenta e cinco) 
documentos, cobrando-se, por consequência, a multa formal no valor original de R$ 
25.305,00 (vinte e cinco mil e trezentos e cinco reais). 

Foi indicada a infração aos artigos 64 e 109, respectivamente, da Lei 
nº 11.651/91 – CTE, e do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual não comparecendo ao processo, 
propiciou a lavratura dos Termos de Revelia e Perempção ás fls. 09 e 12. 

O auto de infração é inscrito em Dívida Ativa, fls. 13. 

O sujeito passivo apresenta o Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 
15/17, argumentando que por questões financeiras fechou o estabelecimento comercial, 
mas que apresentou junto à SEFAZ toda a documentação objeto da autuação, solicitando 
a paralisação temporária de suas atividades.  



Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 18/20, 
incluindo-se o Termo de Baixa de Documento fiscal Não Utilizado nº 128639, indicando a 
apresentação dos documentos de números 06 a 75. Também, o documento às fls. 24, 
Termo de Fiel Depositário, porém, sem qualquer recepção ou mesmo anotação pela 
repartição fiscal. 

Exara-se o Despacho nº 3979/2017 – PRES, fls. 28, no qual lê-se: 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido 
no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão 
extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que, conforme 
documentos de folhas 19 a 20, foram devidamente apresentadas, à repartição fiscal 
competente, as notas fiscais modelo 1, série 1, de números 006 a 075, restando, ainda, 
como extraviadas, aquelas de números 001 a 005”. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os artigos 64 e 146, 
Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 

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

Art.146 [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”. 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos são apresentados a 
este Conselho Superior, que ao formar seu juízo de admissibilidade, entende que o sujeito 
passivo, ao acostar ao feito os documentos de fls. 19/20, evidencia que cumpriu 
parcialmente o exigido na peça vestibular, deixando, entretanto, de apresentar 05 (cinco) 
documentos fiscais, a saber: Notas Fiscais Modelo 1, série 1, números 001 a 005. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos reclamados na inicial, o autuado 
comprovou a entrega de todos, à exceção das Notas Fiscais de n.ºs 001 a 005, 
persistindo, assim, a pretensão do Fisco contida na inicial, unicamente em relação aos 
referidos documentos fiscais. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, conhecendo do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento, para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor original da multa formal de R$ 
1.687,00 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais), incidente sobre 05 (cinco) 
documentos fiscais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00090/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documento fiscal. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu, 
em parte, o exigido na exordial, deve o auto de infração ser 
considerado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 12.483,80 (doze mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário 
de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 16 de setembro de 2.013, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio de Notas Fiscais modelo 1 série 1, totalizando 125 (cento e vinte e 
cinco) documentos, cobrando-se, por consequência, a multa formal no valor original de R$ 
42.175,00 (quarenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais). 

Foi indicada a infração aos artigos 64 e 109, respectivamente, da Lei 
nº 11.651/91 – CTE, e do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual não comparecendo ao processo, 
propiciou a lavratura dos Termos de Revelia e Perempção ás fls. 06 e 11. 

O auto de infração é inscrito em Dívida Ativa, fls. 12. 

O sujeito passivo apresenta o Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 
15/22, argumentando que já apresentou ao setor fazendário competente, todas as notas 
fiscais que foram consideradas extraviadas pelo fisco, quando do lançamento objeto deste 



feito, com o Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 10663, em anexo. 
Pede a aplicação do § 8º, do artigo 71, do CTE.  

Promove, outrossim, a juntada dos documentos às fls. 23/30, 
incluindo-se o Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 106633, fls. 28, 
indicando a apresentação dos documentos nºs. 38 a 125. 

Exara-se o Despacho nº 4236/2017 – PRES, fls. 36, no qual lê-se: 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido 
no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão 
extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que as notas 
fiscais da série 1, modelo 1, de números 001 a 037 não foram apresentadas à Delegacia 
Fiscal de sua jurisdição”. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os artigos 64 e 146, 
Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 

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

Art.146 [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”. 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos são apresentados a 
este Conselho Superior, que ao formar seu juízo de admissibilidade, entende que o sujeito 
passivo, ao acostar ao feito o documento de fls. 28, evidencia que cumpriu parcialmente o 
exigido na peça vestibular, deixando, entretanto, de apresentar 37 (trinta e sete) 
documentos fiscais, a saber: Notas Fiscais Modelo 1, série 1, números 001 a 037. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos reclamados na inicial, o autuado 
comprovou a entrega de todos, à exceção das Notas Fiscais de n.ºs 001 a 037, 
persistindo, assim, a pretensão do Fisco contida na inicial, unicamente em relação aos 
referidos documentos fiscais. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, conhecendo do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento, para considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor original da multa formal de R$ 
12.483,80 (doze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), incidente 
sobre 37 (trinta e sete) documentos fiscais. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00091/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Extravio de 
documento fiscal. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
(Artigo 64, CTE); 
 
II – Estando evidenciado nos autos que o polo passivo cumpriu, 
em parte, o exigido na exordial, deve o auto de infração ser 
considerado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 7.802,75 (sete mil, 
oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), considerando parcelamento nº 
3122867 para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário 
de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, conclui-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 09 de fevereiro de 2.012, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, tendo em vista 
o fato do extravio de Notas Fiscais modelo 1 séries 1 e 2, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos, cobrando-se, por consequência, a multa formal no valor original 
de R$ 78.027,50 (setenta e oito mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos). 

Foi indicada a infração aos artigos 64 e 109, respectivamente, da Lei 
nº 11.651/91 – CTE, e do Decreto nº 4.852/97 - RCTE, propondo-se, outrossim, a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", do CTE, com redação da Lei nº 
12.806/95. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido notificado o autuado, o qual não comparecendo ao processo, 
propiciou a lavratura do Termo de Revelia às fls. 10. 

Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta Impugnação às fls. 
18, alegando apreensão feita pela Vigilância Sanitária Municipal, incluindo-se talões de 
Notas Fiscais. Assim, tentou a devolução de todos, porém, não conseguiu. Promove a 
juntada das cópias dos documentos às fls. 20/28. 



Comparece novamente aos autos, fls. 32, alegando em 23 de maio 
de 2.012, apresentou defesa inicial, narrando os acontecimentos e apresentando os 
comprovantes das apreensões dos talões de notas fiscais pela vigilância sanitária 
municipal de Aparecida de Goiânia, e pela Polícia Civil. Indica que, em anexo, está 
enviando novamente, assim como o termo de pedido de baixa de documento fiscal, e 
anexo I e II.  

Junta as cópias dos documentos às fls. 34/42. 

Exara-se, pela Quarta Câmara deste Conselho a Resolução nº 
58/2015, fls. 43, no escopo de intimar o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 30 
(trinta) dias, declaração, certidão ou documento que lhe faça as vezes, expedida por 
aquele órgão policial, acerca da atual situação dos documentos fiscais, se ainda 
permanecem apreendidos. 

O sujeito passivo apresenta a manifestação às fls. 48, e as cópias 
dos documentos às fls. 49/51. 

A Terceira Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre a multa formal de R$ 23.408,25 (vinte e três mil, 
quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos).  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2815/2015, 
fls. 56/58. 

A Representação Fazendária concorda com a decisão cameral, fls. 
59. 

O auto de infração é inscrito em Dívida Ativa, fls. 63. 

Posteriormente, em 22 de setembro de 2.017, o sujeito passivo 
apresenta o Pedido de Revisão Extraordinária, fls. 65, alegando a apresentação de parte 
dos documentos fiscais considerados extraviados.  

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 66/69, 
incluindo-se o Anexo II, indicando a apresentação de 50 (cinquenta) documentos fiscais.  

Exara-se o Despacho nº 4043/2017 – PRES, fls. 73, no qual lê-se: 
“Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido 
no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão 
extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, uma vez que as notas 
fiscais de nº 001 a 50, referente à Concessão nº 982535-5 foram apresentadas à SEFAZ 
(fls. 69), remanescendo as 25 notas fiscais relativas à Concessão de nº 1102560-3”. 

Este é o relatório. 
 

   V O T O  
 
Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo os 

artigos 64 e 146, Parágrafo único, todos do Código Tributário Estadual – CTE. 
 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

Art.146 [...] 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 



prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram”. 

Transpostas as etapas mencionadas em linhas pretéritas os autos 
são apresentados a este Conselho Superior, que ao formar seu juízo de admissibilidade, 
entende que o sujeito passivo, ao acostar ao feito o documento de fls. 69, evidencia que 
cumpriu parcialmente o exigido na peça vestibular e contido no Acórdão cameral, 
deixando, entretanto, de apresentar 25 (vinte e cinco) documentos fiscais relativos à 
Concessão de nº 1102560-3. 

Portanto, verifica-se que quanto aos documentos reclamados na 
inicial, o autuado comprovou a entrega de todos, à exceção de 25 (vinte e cinco) Notas 
Fiscais da Concessão de nº 1102560-3, persistindo, assim, a pretensão do Fisco contida 
na inicial, unicamente em relação aos referidos documentos fiscais. 

Pelo exposto, em sintonia com a unanimidade de meus pares, voto, 
conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento, para 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor original da multa formal 
de R$ 7.802,75 (sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), incidente 
sobre 25 (vinte e cinco) documentos fiscais, devendo, outrossim, serem considerados os 
pagamentos efetuados no parcelamento nº 3122867, para fins de possível extinção do 
crédito tributário. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00147/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. VÍCIO 
FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. REVISÃO 
FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA FORMAL. PEDIDO DE 
DILIGÊNCIA. REJEITADO. MOVIMENTO PARALELO DE 
VENDAS. BANCO DE DADOS. PROCEDÊNCIA. 
 
1. As questões alusivas à notificação fiscal, que fora endereçada 
à empresa e não aos Advogados, foram devidamente tratadas e 
solucionadas pela última resolução cameral, sem qualquer 
prejuízo imputado à parte. O sujeito passivo não logrou provar, 
concretamente, qual fora o defeito de relacionamento 
apresentado entre as tabelas ou, ainda, quais inconsistências 
maculariam o levantamento fiscal. 
 
2 . Os elementos analisados levam a crer que as operações 
mencionadas em banco de dados, conclusivamente 
selecionadas pelo Fisco, configuraram, de fato, vendas 
promovidas pela empresa. Para que se promova o liame de 
evidências contábeis registradas com as operações descritas no 
banco de dados, ao ponto de se poder compensa-las, mister que 
a recorrente indicasse objetivamente a quais lançamentos no 
banco de dados tais lançamentos contábeis se referem, ou 
quais lançamentos se encontram em duplicidade, apontando os 
elementos que permitem se realizar tal ilação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo 
Carvalho. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado 
saídas de mercadorias (materiais para construção), cujo ICMS é retido pelas operações 
posteriores, sem a emissão de documentação fiscal, conforme comparativo entre as 



vendas realizadas (banco de dados) e os cupons fiscais e notas fiscais eletrônicas 
emitidas. 

Observa a inicial que consta em anexo o auto de infração nº 
4011402042651, referente a omissão de vendas de mercadorias com tributação sob o 
regime do Simples nacional, referente ao mesmo período.  

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE combinado com o art. 141 
do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “l” do CTE. 

Aufere-se multa formal isolada, no valor originário de R$ 
1.977.702,56, referente a fatos geradores ocorridos entre 12/03/12 e 20/01/14. O auto de 
infração foi lavrado em 10/07/14. 

A título de instrução processual Fazendária, foram juntados os 
seguintes documentos: 

1. Notas explicativas, fls. 6 a 73; 
2. Termo de copiagem e notificação fiscal; 
3. Cópias dos autos de infração nº 4011400818300 e 
4011402042651; 
4. Recibo de entrega de arquivos digitais; 
5. Mídia CD. 

 
O sujeito passivo compareceu em 1ª instância, por meio da peça às 

fls. 93 dos autos. Arguiu, em suma, o seguinte: 

3. Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. Não é possível identificar, nos autos, a 
mencionada “auditoria e documentos anexos” a que fez alusão a 
peça inicial.  

4. Os relatórios apresentados pelo Fisco são confusos e 
impossibilitam qualquer conferência por parte da impugnante. 

Pede, ao final, a improcedência do feito.  

Submetidos os autos ao julgador singular, a decisão fora no sentido 
de se manter, na íntegra, o teor da acusação fiscal (fls. 107 a 110). 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo interpõe 
recurso voluntário, fls. 116/ 118, no qual reitera os pedidos formulado em fase singular. A 
eles, agrega, subsidiariamente, pedido de diligência fiscal para que fiscal estranho à lide 
proceda a revisão fiscal nos autos.  

Em manifestação posterior, a recorrente junta duas midias CD, fls. 
138, e contralevantamento, fls. 139 a 142. Aponta divergências supostamente ocorridas no 
levantamento fiscal, conforme descreve às fls. 199/ 202. 

Pede, ao final, a revisão fiscal do levantamento originário, a nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração ou, 
sucessivamente, a procedência parcial nos termos dos novos levantamentos realizados, 
no valor de ICMS de R$ 1.916.964,00. 

Os autos foram distribuídos à IIICJUL, oportunidade em que se 
deliberou por encaminha-lo à revisão, nos seguintes termos: 

 

 



“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 01/02/2016, acatando proposição do 
Conselheiro Relatora, por unanimidade de votos,  

 
CONSIDERANDO que o presente processo trata de exigência de multa 
formal pela omissão de saída de mercadorias sujeita a substituição 
tributária. 
CONSIDERANDO o PAT nº 4011402042651 que trata de exigência de 
ICMS para o mesmo período foi encaminhado pela Terceira Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário em diligência para revisão do 
trabalho fiscal. 
CONSIDERANDO que eventual alteração na exigência formalizada 
naquele processo pode alterar o auto de infração em análise. 
RESOLVE encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Catalão a fim de que seu ilustre titular determine que autoridade 
fiscal designada, se possível a mesma designada para o PAT nº 
4011402042651, realize a revisão nos termos solicitados no 
mencionado processo em conjunto com presente auto de infração. 

 
 APÓS, cientificar ao sujeito passivo na pessoa de seu advogado. ” 

 
 

A Autoridade fiscal revisora apresentou relatório conclusivo às fls. 
219 a 229 dos autos, no qual, após arrazoado, reitera o trabalho realizado inicialmente e 
que fundamenta o presente lançamento.  

Em memoriais, o Advogado representante da empresa afirma que 
não tomou conhecimento da notificação fiscal às fls. 207 dos autos, visto que 
encaminhada à empresa. Solicitou a nulidade dos autos a partir das fls. 219. 
Subsidiariamente, solicitou o retorno à Delegacia de origem para que sejam apresentadas 
as solicitações descritas na referida notificação fiscal.  

Novamente submetidos os autos a julgamento, deliberou-se por nova 
resolução, nos seguintes termos: 

 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21/06/2017, acatando proposição do Conselheiro 
Relator,  

CONSIDERANDO a solicitação do sujeito passivo, no sentido de se 
lhe deferir a oportunidade de apresentar notas explicativas referentes 
à intimação fiscal que anteriormente lhe fora encaminhada; 

 CONSIDERANDO que o princípio da verdade material, do 
contraditório e da ampla defesa são basilares no Processo 
Administrativo Tributário, sendo facultado à Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligência, de ofício ou a pedido, para fins 
de saneamento do processo (Decreto n. 6.930/09, inciso II do §3º do 
art. 6º);  

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à GEPRO para que o sujeito passivo, 
na pessoa de seu advogado constituído, seja intimado a, no prazo de 
30 (trinta) dias:  

1) Trazer aos autos informações sobre a origem e a forma de cálculo 
dos valores lançados nos campos D, D1 e D4 do relatório às fls. 150 
dos autos do PAT nº 4011402042651, especificando a forma de cálculo 
utilizada e a origem dos documentos que o subsidiaram;  



2) Detalhar a origem documental do faturamento declarado às fls. 
150 dos autos do PAT nº 4011402042651 para o mês de fevereiro de 
2012, no valor de R$ 1.542.880,00. APÓS, que os autos retornem para 
julgamento.  

Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José da Silva e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. OBS: A Representação Fazendária concorda 
com a resolução. 

 

A título de resposta, fls. 350, fora informado que os valores inseridos 
no campo D do levantamento são oriundos da “Declaração da Empresa PGDAS/ DASN – 
últimos 12 meses”, valores que foram inclusive confirmados pela fiscalização. Os valores 
do campo D1 advêm dos códigos fiscais 1403 e 2403 (compra para comercialização em 
operação com mercadoria sujeita à substituição tributária), lançados no Livro de Registro 
de Apuração do ICMS. Os valores do campo D4 foram extraídos da “Receita Total 
Apurada pela fiscalização”. Finalmente, o faturamento declarado no mês de fevereiro de 
2012, no valor de R$ 1.542.880,00, fora lançado de forma equivocada, devendo ser 
considerado o valor de R$ 2.064.752,00. 

Reitera em sua manifestação os pedidos formulados na última peça 
apresentada. 

Pede, sucessivamente, 

4) A nulidade do lançamento, por cerceamento ao direito de defesa 
e insegurança na determinação da infração; 

5) A parcial procedência sobre o valor de R$ 1.916.964,00; 
6) O encaminhamento dos autos em diligência ao órgão de origem.   

 

É o relatório. 

 

 

 

V O T O 

 

O sujeito passivo adverte que a notificação fiscal para apresentação 
de documentos às fls. 207 dos autos não fora encaminhada ao Advogado, mas 
diretamente à empresa, razão pela qual os autos deveriam volver à Delegacia de origem 
para que o procedimento fosse reiterado, uma vez que tal suposta falha resultara no não-
atendimento da notificação. Em momento anterior, a Câmara julgadora havia remetido os 
autos à Delegacia Regional para que fossem analisados os contralevantamentos 
apresentados pelo sujeito passivo, juntamente com mídia CD (FLS. 204). 

A finalidade da notificação fiscal era verificar a veracidade do 
lançamento realizado em fevereiro de 2012, no valor de R$ 1.542.880,00, lançado sem 
aparente lastro no levantamento apresentado pelo sujeito passivo, e justificar outros 
lançamentos ocorridos no mesmo. Tal questionamento restara solucionado na medida em 
que a IVCJUL aprovara outra resolução, em cujos “considerandos” se estabeleceu a 
necessidade de restaurar o direito ao contraditório, inerente ao processo administrativo. 
Uma vez conferida a necessária oportunidade ao sujeito passivo para se manifestar 



acerca dos possíveis equívocos em seu levantamento, não se justifica, de todo, o reenvio 
dos autos em nova diligência.  

Rejeito, portanto, tal pedido.  

No que tange à arguição de vício formal por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, as questões que as 
permeiam se imiscuem com as que foram tratadas anteriormente e que justificaram o 
indeferimento do pedido de diligência fiscal. Em suma, as questões alusivas à notificação 
fiscal, que fora endereçada à empresa e não aos Advogados, foram devidamente tratadas 
e solucionadas pela última resolução cameral, sem qualquer prejuízo imputado à parte.  

A infração resta, portanto, bem determinada, não havendo que se 
falar em insegurança na determinação da infração ou cerceamento ao direito de defesa.  

Passo ao mérito. 

Conforme relatório fiscal às fls. 6 dos autos, dos arquivos copiados 
dos computadores do sujeito passivo, dois bancos de dados foram objeto de análise: 
EXPLENDGE.FDB e EXPLENDECF.FDB. O primeiro, segundo informou o Fisco, 
contempla todas as vendas e registros em ECF e NF-e ao passo que o segundo contém 
apenas as informações de vendas em ECF. Por tal razão, apenas aquele fora utilizado 
para confecção do levantamento fiscal.  

Também fora relatado que a empresa EXPLEND SISTEMAS DE 
COMPUTADORES LTDA fora contatada pelo Fisco, para o fim de se obter o dicionário de 
dados e a montagem física do sistema EXPLENDGE.  O detalhamento e a descrição das 
tabelas e respectivos campos foram retirados do dicionário de dados, fornecido pelo 
responsável técnico.  

Ato sequente, o Fisco descreve as tabelas e relacionamentos 
utilizados, v.g., EMPRESA, VENDA, VENDAITEM, TAB_CAIXA, 
TAB_CAIXA_LANÇAMENTO, TAB_CAIXA_TOTALIZADOR, dentre outras. 

Também assevera que apesar da nomenclatura, nem todo registro 
efetuado na tabela VENDA corresponde a uma venda efetiva. De fato, o código da 
operação, se lançado como “8”, representa apenas orçamentos. Caso o orçamento se 
concretize em venda, o citado código passa a ser “251” – venda a vista ou “252” – venda a 
prazo, “253” – venda futura à vista e “254” – venda futura a prazo.  

Em suma, todo o percurso traçado pela Fiscalização aponta para a 
razoabilidade da conclusão pela autuação do contribuinte, sob a acusação de movimento 
paralelo de vendas.  

De fato, o parâmetro de mensuração quanto à análise de “caixa 2” é 
o montante das saídas totais, detectado em ação fiscal, subtraído dos valores registrados 
regularmente em livro fiscal ou declarados ao Fisco. Os elementos analisados na relação 
apreendida levam a crer que as operações mencionadas em controles paralelos, 
conclusivamente selecionadas pelo Fisco, configuraram, de fato, vendas promovidas pela 
empresa. Para que se promova o liame de evidências que desnaturam a natureza de 
“caixa dois”, mister que a recorrente indicasse, ainda que por amostragem, alguma 
refutação ao trabalho fiscal. A própria nomenclatura adotada nos documentos apreendidos 
depõe contra a recorrente. 

A par de que a evidência probatória seja manifesta - a qual reputo 
dispensaria mesmo a necessidade de utilização de presunção legal -, perdura a acusação 
fiscal, no mínimo, pelo que dispõe o §1º do art. 25 do CTE-GO, in verbis: 



 
“Art. 25........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
......................................................................................................................... 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real;” 

 
As considerações trazidas em contralevantamento pela recorrente se 

mostraram, ademais, inconsistentes, conforme demonstrado pelo relatório revisional, fls. 
224/ 226. Ato posterior, fora concedida nova possibilidade à empresa para que justificasse 
as inconsistências apontadas, não havendo sido trazidas aos autos quaisquer outras 
novidades aptas a ilidir a pretensão fiscal.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte mas lhe 
nego provimento para confirmar a sentença singular.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00173/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
suscitada pelo polo passivo, por cerceamento ao direito de 
defesa. Rejeitada. Multa Formal. Auditoria Específica de 
Mercadoria. Omissão de registro de entrada de mercadoria. 
Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Estando evidenciado nos autos que o contribuinte não 
atendeu ao previsto na legislação tributária, no seu aspecto 
formal, deve ser mantida a decisão monocrática que julgou 
procedente o lançamento que exige cumprimento de obrigação 
tributária acessória, observando-se, no entanto, a aplicação do 
benefício estabelecido na legislação, quando a falta não houver 
dado ensejo a prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.   Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz 
Rosa, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de 
mercadorias no período e valor comercial abaixo indicados. Em consequência, fica sujeito 
à multa formal prevista na legislação vigente em porcentual aplicado sobre a omissão de 
entrada apurada. 

O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 33). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls. 34 a 37). 
 
Por meio da sentença n°2348/2018(fls.667 a 671) o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão (fls. 678 a 680) e interpôs 

Recurso Voluntário às fls. 682 a 727. Alegou que, em nenhum momento se intimou 
formalmente a Recorrente do início da fiscalização, tal falta de intimação inquina de 
nulidade toda a fiscalização e o próprio lançamento, porque viola os mais elementares 
princípios constitucionais de proteção do contribuinte, tais como o direito à informação, o 



princípio de não surpresa e o mais relevante de todos: o princípio da ampla defesa, nesse 
sentido, vale ressaltar que o artigo 20 da Lei Estadual n° 16.469/09 é cristalino em 
reconhecer a nulidade do ato praticado com cerceamento de defesa. Demostrada a 
nulidade da autuação, porquanto decorrente de uma fiscalização em que não houve o 
termo de início de ação fiscal, o que por sua vez, trouxe severos prejuízos à recorrente, 
principalmente ao exercício de seu direito de defesa, imperioso reconhecer a nulidade de 
todos os atos decorrentes de tal procedimento fiscal. 

 
Além do exposto, é sabido que toda e qualquer autuação fiscal deve 

conter todos os elementos necessários à exata compreensão da infração apontada, a 
penalidade correspondente à infração, a previsão legal de ambas, o período objeto da 
autuação, a forma de apuração do tributo e as provas da infração cometida, em fim a 
observância de todas as formalidades necessárias à garantia dos direitos dos 
administrados, neste sentido a legislação goiana, coube ao artigo 8° da Lei n° 
16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário estadual, estabelecer os 
requisitos mínimos para o lançamento do crédito tributário, entre eles a descrição do fato e 
a indicação do período de sua ocorrência e indicação do valor originário da obrigação e, 
quando for o caso, da base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação, 
residindo aqui mais uma das deficiências da autuação, pois o auto de infração não 
cumpriu corretamente com tais obrigações, em total afronta ao artigo 8° da Lei 16.469/09. 

 
Arguiu ainda que o auto padece de nulidade também por não estar 

lastreado em provas concretas da ocorrência da infração assim por estar fundamentado 
em absurda presunção de falta de registro de entrada de mercadorias, feita por uma 
descabida auditoria especifica realizada sem qualquer contagem física de mercadorias e 
sem se levar em conta os estoques existentes da Recorrente, não havendo nenhuma nota 
fiscal, nem cópia de livros, nem eventuais comprovantes de venda ou de recebimento de 
mercadorias, nem mesmo cópias dos livros de entrada ou saída da recorrente. A 
fiscalização trouxe aos autos apenas e tão somente planilhas eletrônicas feitas pelo 
próprio Auditor, sem lastro em absolutamente nenhuma prova documental, a presunção 
deve ser o último recurso a ser adotado pela Fiscalização, e não o primeiro, como foi feito 
no caso concreto. 

 
Alegou que o Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás 

já entendeu que a adoção da Auditoria Especifica de Mercadorias deve obrigatoriamente 
levar em consideração o estoque inicial e final do estabelecimento em fiscalização, no 
caso concreto, no entanto, os estoques inicial e final foram indevidamente zerados nas 
planilhas da fiscalização, o que obviamente inviabiliza a segurança na determinação da 
infração.  

 
No mérito alegou que as vendas realizadas pela Recorrente em 2014 

de mercadorias que não ingressaram em seu estabelecimento no próprio ano de 2014 se 
referem na verdade a mercadorias que já estavam no estoque da Recorrente ao final de 
2013, e que ingressaram sob regular escrituração ao longo de 2013. Mas se a existência 
de estoques inicial e final não poder ser demonstrada pela Recorrente à época da 
Fiscalização, o fato é que sua existência ficou demonstrada quando da apresentação da 
impugnação através dos documentos que a instruíram, que se encontram atualmente nos 
autos e que vale ressaltar que a própria fiscalização em âmbito federal, já tem firmado o 
entendimento no sentido de que meros erros no preenchimento de declaração não são o 
suficiente para excluir direitos dos contribuintes. Buscando suportar suas alegações, a 
Recorrente trouxe ainda aos autos também seus livros de entrada e de saída referentes 
ao mês de janeiro de 2015. A intenção e demostrar que tanto existia estoque em 
31/12/2014, que logo no início de 2015 a Recorrente continuou normalmente efetuando 



suas vendas de mercadorias, sem que houvesse recebimento de novos produtos. 
Evidentemente, tais vendas foram de produtos já existentes em estoque em 31/12/2014. 

 
 Ao final apresentou planilhas e alegou que a Recorrente comprovou 

através dos documentos anexados às fls. 74 e seguintes que não houve entrada de 
mercadorias sem nota fiscal. A totalidade das mercadorias que a fiscalização entendeu 
que foram recebidas sem documento em 2014 na verdade já estavam no estoque da 
Recorrente em 31/12/2013 e foram recebidas regulamente acompanhadas de nota fiscais 
no exercício de 2013, devidamente registradas em seus livros fiscais, e que reconhece 
seu equívoco e inaplicação da denúncia espontânea ao caso concreto, razão pela qual 
jamais a requereu, contudo o que se busca e deve ser reconhecido é que não pode a 
autoridade fiscal desconsiderar todas as provas trazidas pela Recorrente com mera 
alegação de ter transcorrido o momento oportuno para ratificar obrigação acessória, uma 
vez que tal entendimento feriria o princípio da verdade material. Quanto a multa alegou ser 
absolutamente confiscatória e abusiva pedindo [necessidade de redução da multa em 50% 
por força do referido parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91. 

 
Requereu a nulidade do auto de infração; no mérito seja reconhecido 

a improcedência do lançamento, caso não seja esse o entendimento requereu que o 
julgamento seja convertido em diligencia e por fim protestou pela juntada de novos 
documentos e declarações não colacionados. Anexou documentos (fls.728 a 737). 

 
Foi juntada a Resolução nº. 140/2016 – II CJUL (fls.740) que 

converteu o julgamento em diligência para elaboração e publicação de nova pauta com a 
inclusão do nome do advogado constituído. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por não haver nos elementos constitutivos 
da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no 
inciso III do artigo 20 da lei nº. 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram 
corretamente aplicadas, a instrução processual realizada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.    

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

desta ação e de pronto, reafirmo o juízo exarado pelo sentenciador “a quo” que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:   

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial se ampara em Auditoria Específica de Mercadoria.  
 
Tal auditoria conta do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, 

tendo seu procedimento disciplinado no Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº. 
15/2009 – SAT e é o mais completo dos levantamentos fiscais e sem dúvida, o mais 
eficiente meio de se determinar a regularidade ou não dos lançamentos contábeis.  Sendo, 
pois, fácil ser contraditado, desde que a parte contestante introduza em suas razões de 
defesa os levantamentos devidamente instruídos com provas documentais capazes de 
ilidir as referências demonstradas pela autoridade fiscal na inicial.   



 
Tal situação, porém, não se concretizou, vez que o sujeito passivo se 

limitou a alegar sem “animus” para comprovar o alegado, fato que me faz reportar ao 
brocardo jurídico, assim expresso: “alegar sem comprovar é o mesmo que não alegar.”            

 
Concluindo que à mingua de elementos jurídicos probantes que 

pudessem ilidir a exigência que dá vida a esta contenda, e em respeito ao estabelecido 
pela legislação tributária, analisei as peças processuais que compõem esta lide e 
verifiquei, entretanto, que embora o descrito na inaugural é espelho fiel da realidade fática 
da empresa, não houve qualquer prejuízo ao erário estadual, sendo, portanto 
perfeitamente aplicável o previsto no §8º do artigo 71 do CTE, “verbis”:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...]  
 

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

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00176/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Extravio de 
livros e documentos fiscais. Comprovação de apresentação de 
parte dos livros e documentos tidos por extraviados. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. O pedido de Revisão Extraordinária 
referente a extravio de livros e documentos fiscais deve ser 
acolhido para determinar a procedência parcial do auto de 
infração quando o contribuinte faz prova da apresentação 
parcial destes, porém, sem aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, 
quando o extravio de documentos que confiram crédito do 
imposto, e em virtude disso, possibilitam a omissão de 
pagamento do ICMS, ainda que indiretamente, inviabilize a sua 
aplicação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 4.048,80 (quatro mil e 
quarenta e oito reais e oitenta centavos), sem a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, 
referente a 8 livros e 4 Conhecimento de Transporte. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Victor Augusto de 
Faria Morato. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Valdir Mendonça 
Alves e Nivaldo José Mendes, que votaram pela procedência parcial do auto de infração 
no valor da multa formal de R$ 3.090,60 (três mil e noventa reais e sessenta centavos), 
com a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, referente a 8 livros e 4 Conhecimento de 
Transporte. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo “Não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa da Portaria de Suspensão, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
135.972,20, consoante demonstrativo abaixo”. 
 
07 livro de Reg. de Entradas (7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E) 
07 livro de Reg. de Saídas (7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E) 
07 livro de Reg. de Apuração do ICMS (7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E) 
07 livro de Reg. de Inventário (7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E) 
125 Notas Fiscais modelo 8 série U nºs 3251 a 3375 
250 Notas Fiscais modelo 8 série U nºs 3376 a 3625 
Total de documentos 403 

 
 



Foram citados como dispositivos legais infringidos o art. 64 do CTE 
c/c o art. 109 do RCTE. 

 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, XVIII, “a” do CTE com 

a redação conferida pela Lei nº 12.806/95. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito extrato controle de 

concessão/autenticação de documentos fiscais – CIAF (fls. 04) em que se observa a 
concessão pela SEFAZ dos documentos autuados ao sujeito passivo; o extrato SEFAZ de 
Consulta Autenticação Livro Fiscal (fls. 05/07); o espelho cadastral (fls. 08/11), em que 
consta homologação em 15/08/2013 da suspensão da inscrição estadual por 
desaparecimento do contribuinte do endereço declarado. 

 
Intimado para comparecer ao processo, o sujeito passivo não se 

manifesta e é declarado revel (fls. 18). Intimado desta vez para apresentar impugnação 
em segunda instância ou pagar, o sujeito passivo novamente se ausenta sendo declarada 
sua perempção (fls. 22). 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta pedido de Revisão 

Extraordinária (fls. 25/26), anexando aos autos cópia de Termo de Fiel Depositário de 
livros e documentos fiscais bem como Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado 
(fls. 28/29). 

 
Tendo em vista a necessidade de juntada de documento autenticado, 

a presidência do CAT determina o encaminhamento em diligência junto ao contribuinte 
para juntada de Termo de Fiel Depositário devidamente autenticado por cartório (fls. 
43/44). 

 
Sujeito passivo anexa ao feito cópia autenticada dos termos de fiel 

depositário e de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 50/51), bem como cópia dos 
termos de autenticação de livros fiscais, e ainda cópia de CTRCs (fls. 52/411). 

 
Conforme Despacho n° 3661/2017-PRES. a presidência do CAT 

admite o pedido de revisão extraordinária e encaminha os autos para julgamento. 
 
 
V  O  T  O 
 
 
Tratam os presentes autos de exigência de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente de presunção legal de extravio de documentos fiscais e 
livros fiscais, tendo em vista que publicada a portaria de suspensão da inscrição cadastral 
do sujeito passivo, no Diário Oficial, pelo motivo de desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, o mesmo não apresentou a documentação à repartição fiscal 
competente no prazo legal fixado, conforme exigido em dispositivo legal da referida 
portaria.  

 
O fundamento inicial para a exigência fiscal é o art. 109 do RCTE, 

que determina: 
 

“Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 

deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 



evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput).” 

 
   No presente caso, houve o encerramento das atividades do 
estabelecimento do contribuinte, tendo em vista que o mesmo teve sua inscrição estadual 
suspensa por desaparecimento do endereço declarado, caso em que, além do 
requerimento de baixa, o sujeito passivo deve apresentar todos os livros e documentos 
necessários à conclusão do evento. 
 

A portaria do GIEF publicada no Diário Oficial, por sua vez, notifica o 
sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção de extravio. 
Eis o texto legal: 

 
“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a 
documentação necessária à regularização da situação cadastral, a 
seguir enumerada: 
 
I – livros fiscais e contábeis; 
 
II – documentos fiscais utilizados ou não; 
............................................................................................................... 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto 
no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o 
estabelecimento.”  
 
O sujeito passivo comparece ao feito mediante pedido de Revisão 

Extraordinária e junta o Termo de Fiel Depositário e o Termo de Baixa de Documento 
Fiscal Não Utilizado, em que comprova a apresentação da quase totalidade dos livros e 
documentos fiscais tidos por extraviados, restando, ainda, como extraviado, 8 (oito) livros 
fiscais, quais sejam, livros 7E e 8E de Entrada, Saída, Apuração do ICMS e Inventário; e 4 
(quatro) jogos de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, nºs 3432, 3433, 
3470 e 3506. Portanto, restaram um total de 12 livros e documentos sem apresentação à 
fiscalização, e, logo, extraviados, num total de multa formal de R$ 4.048,80 (quatro mil, 
quarenta e oito reais e oitenta centavos) (12 x R$ 337,40). 

 
Por fim, registro que voto contrário à aplicação do  3º do art. 71 do 

CTE, arguido pelo conselheiro relator, tendo em vista que o extravio de CTRC’s, 
documentos que transferem crédito do ICMS nas prestações interestaduais, implica 
omissão de pagamento de ICMS, ainda que indiretamente, o que torna inaplicável o 
referido dispositivo legal. 

 
Dessa forma, conheço do pedido de Revisão Extraordinária 

interposto pelo sujeito passivo, dou-lhe provimento parcial para votar pela procedência 
parcial do auto de infração no montante de multa formal de R$ 4.048,80 (quatro mil, 
quarenta e oito reais e oitenta centavos) (12 x R$ 337,40). 
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Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00189/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas 
fiscais de entradas não registradas em livro próprio. 
Procedência. Unânime. O contribuinte deve registrar no livro 
Registro de Entradas as notas fiscais eletrônicas de aquisição 
de mercadorias, conforme determina o art. 308 do RCTE. 
 
 Adequação da penalidade. ACOLHIDA. Decisão não unânime. A 
multa prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE é a correta para a 
infração em apreço, tratando-se de Escrituração Fiscal Digital - 
EFD e notas fiscais eletrônicas, conforme entendimento 
jurisprudencial remansosa deste Conselho Administrativo 
Tributário e de acordo com o § 7º-B do art. 71 do CTE. 
 
PROCESSUAL. Pedido de diligência. INDEFERIDO. Decisão 
unânime. A conversão do julgamento em diligência somente é 
possível quando tenha o fim de saneamento do processo, o que 
n ão se verifica no presente caso (art. 19, § 3º, II, da Lei nº 
16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e 
Paulo Diniz. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e Paulo Diniz. E, por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 4.676,55 (quatro mil, seiscentos e setenta e 
seis reais e cinquenta e cinco centavos), considerando o pagamento já realizado para 
possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz. Vencido o Conselheiro Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de 
escriturar no livro de Registros de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no 
período compreendido de janeiro de 2016 a junho de 2016, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme cópias das notas fiscais eletrônicas de entradas não 
registradas, cópias dos Livros de Registros de Entradas, demais documentos e 
demonstrativos com os totais mensais e dados das notas dos meses em que houve falta 
de registro de notas anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor 
das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais”. 



 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei nº 111.651/91 – CTE 

c/c os arts. 308, 310, 311 e 356-C, § 1º, I, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, do CTE c/ redação da Lei 

nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02); Notificação Fiscal e Recibo de Mensagem (fls. 
03/04) dando ciência ao sujeito passivo do início de fiscalização; extrato Identificação de 
Arquivo EFD Auditado (fls. 05/06); mídia CD-R (fls. 07) contendo arquivo magnético de 
livro Registro de Entradas EFD de janeiro a agosto de 2016; planilha Resumo Mensal de 
NFEs não Registradas Tipo OC: NFE¨_E (fls. 08); planilha Relação de NFEs não 
Registradas Tipo OC: NFE_E (fls. 09/10); cópias de DANFEs correspondentes à notas 
fiscais eletrônicas não registradas (fls. 11/30); extrato Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica (fls. 33/34). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e apresenta impugnação (fls. 42/49) com as seguintes razões de defesa: 
 
a) que em relação às notas fiscais eletrônicas de nºs 2693, 9535, 

165212, 5512, 2146, 5829, 193226, 57006, 85527, do ano de 
2016, houve a manifestação de desconhecimento da operação 
pelo sujeito passivo; 

 
b) que deve ser aplicada a forma privilegiada da penalidade (art. 71, 

§ 8º, do CTE); 
 

c) requer, ainda, a realização de diligência para revisar o 
lançamento da penalidade, comprovar a autenticidade dos 
documentos anexados aos autos e a veracidade das informações 
prestadas.  

  
Anexa aos autos planilha (fls. 77) em que calcula a parte não litigiosa 

no montante de R$ 34.400,59, bem como junta ainda cópia dos DANFES das notas fiscais 
arroladas na defesa e extratos das NFe em que estão registrados os ‘EVENTOS da NF-e”, 
especialmente o registro do “desconhecimento da operação pelo destinatário” em relação 
às citadas notas fiscais eletrônicas (fls. 78/95). 

 
O julgador singular, em sentença de fls. 98/103 indefere o pedido de 

diligência e julga procedente a autuação, negando a aplicação da forma privilegiada da 
penalidade. 

 
Intimado para comparecer em instância cameral, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 108/117)j em que faz os mesmos pedidos realizados em 
instância inicial, acrescentando-se, ainda, o pedido para adequação da multa formal para 
a prevista no art. 71, XXIII, “a”, do CTE.  

 
É o sucinto relatório. 
 
V   O   T   O 
 



Tratam estes autos de exigência de pagamento de multa formal, 
mais acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo não ter escriturado no 
livro registro de entradas da EFD – Escrituração Fiscal Digital diversas notas fiscais 
eletrônicas. 

 
Inicialmente, indefiro o pedido de diligência, considerando que o art. 

167-Q, inciso VII, § 4º, II, § 5º, inciso II, alínea “c”, do RCTE permite ao contribuinte que 
realize o evento de “desconhecimento da operação” no sistema informatizado da Nota 
Fiscal eletrônica, de forma a afastar sua responsabilidade quando do conhecimento de 
emissão desse documento virtual tendo-o como destinatário, e considerando que o 
mesmo não tenha solicitada a operação descrita na NF-e, relativamente ao período 
tratado nos autos em que tal dispositivo legal já estava em vigor (a partir de 01.09.12). 

 
Observo que em relação ao cumprimento do analisado no parágrafo 

anterior (realização do evento da NF-e denominado “desconhecimento da operação” o 
sujeito passivo não atendeu ao prazo legal de até 15 (quinze) dias para inserir no sistema 
eletrônica da NF-e contados a partir da tomada de conhecimento no próprio sistema 
informatizado da emissão da NF-e em seu nome. Verificando os extratos da NFe 
anexados aos autos pelo recorrente, nota-se que o evento foi realizado no prazo de mais 
de 4 (quatro) meses, o que o torna imprestável para o fim de afastar a responsabilidade 
do destinatário. 

 
No mérito, não restam dúvidas de que o auto de infração é perfeito, 

fundamentado em base material consistente (conforme anexo digital contendo imagens 
xml NFe e Relação das EFDs) o que comprova que realmente os documentos fiscais não 
foram registrados, inclusive o sujeito passivo não contesta a afirmativa do autuante de 
falta de registro das notas fiscais eletrônicas na escrituração fiscal digital. 

 
Os fundamentos da irresignação do recorrente no presente 

processo estão relacionados, aqui, com o próprio pedido de diligência, na medida em que 
o contribuinte afirma não ter adquirido as mercadorias, ou seja, que não fez parte das 
operações descritas nos documentos fiscais eletrônicos. 

 
Entretanto, tal abordagem já foi analisada relativamente ao 

indeferimento desse pedido de diligência, sendo os documentos fiscais não escriturados 
idôneos até prova em contrário, que o sujeito passivo não logrou produzir. 

 
Na esteira desse raciocínio considero procedente a acusação fiscal. 
 
Quanto ao pleito do recorrente de reforma da sentença singular, 

para a adequação da penalidade, o acolho por entender que a penalidade prevista no 
artigo 71, VII, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, em razão do advento da Escrituração Fiscal 
Digital, se aplica apenas à falta de escrituração em livro físico, segundo se infere da 
leitura do § 7º-B do referido artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, que transcrevo para 
melhor elucidação deste entendimento: 

“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso.” (g.n) 

Desta forma, consoante o inciso II do dispositivo legal acima 
transcrito, nas hipóteses de incorreções que não sejam de valores da operação, da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto, aplica-se a multa 
relativa à omissão de entrega ou remessa de arquivo magnético, quando ocorrer omissão 
em qualquer campo de registro. 

 
Assim, como o inciso XXIII do artigo 71 da Lei 11.651/91 dispõe 

que:    

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

NOTA: no período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi 
reajustado, cumulativamente, em: 

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

i – 10,68% (de 01.02.2016 a 31.01.2017 R$ 935,31);” 

entendo que o pedido do autuado é amparado pelo princípio da 
legalidade que rege o serviço público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o 
locupletamento indevido, que ocorreria se mantido o “status quo” deste lançamento, 
motivo pelo qual a multa formal a prevalecer no presente lançamento é calculada pelo 
número de EFDs em que houve a omissão do registro das NFe, da seguinte maneira: 
 

5 EFDs x R$ 935,31 = R$ 4.676,55 
 
Lembro que com a adequação da penalidade conforme acima 

descrito, a aplicação da forma privilegiada da penalidade restou prejudicada (§ 8º do art. 
71 do CTE). 

 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém 
com adequação da penalidade para a constante do artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” da 
Lei 11.651/91 – CTE, no valor de R$ 4.676,55 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos), mais acréscimos legais, devendo-se considerar, para 
fins de possível extinção do crédito tributário, os pagamentos realizados conforme 
Parcelamentos nºs 3071073 e 2809389. 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00190/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Nota fiscal de entrada. 
omissão de registro. Multa formal. Notas fiscais de entradas não 
registradas em livro próprio. Procedência. Não Unânime.  O 
contribuinte tem a obrigação de registrar todas as notas fiscais 
de entradas, a qualquer titulo, no livro Registro de Entradas, 
conforme art. 308 do RCTE. 
 
 Adequação da penalidade. ACOLHIMENTO. Decisão não 
unânime. A norma do art. 71. XXIII, "a", do CTE é a correta no 
caso de não registro de notas fiscais eletrônicas no livro 
Registro de Entradas da EFD - Escrituração Fiscal Digital, 
conforme entendimento jurisprudencial remansosa deste 
Conselho Admistrativo Tributário e de acordo com o § 7º-B do 
art. 71 do CTE. 
 
PROCESSUAL. Pedido de diligência. INDEFERIDO. Decisão não 
Unânime. A conversão do julgamento em diligência somente é 
possível quando tenha o fim de saneamento do processo, o que 
não se verifica no presente caso (art. 19, § 3º, II, da Lei nº 
16.469/09) 
 
PROCESSUAL. Alegada nulidade por insegurança na 
determinação da infração. REJEITADA. Decisão não unânime. 
Estando devidamente tipificada a infração no auto de infração, 
não há que se falar em nulidade processual por erro na 
capitulação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Edson 
Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho e Heli José da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 



coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Edson Abrão da Silva 
que votaram pela improcedência do lançamento. E, por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 20.092,85 (vinte mil e noventa e dois reais e 
oitenta e cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
livro registro de entradas as notas fiscais eletrônicas relacionadas em demonstrativo e 
imagens XML anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação 
(ou prestação), juntamente com os acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, nas 

(fls.03 a 17). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, nas (fls.16 e 17). 
 
Pela Sentença de nº4273/2017 – JULP, nas (fls.55 a 57), o julgador 

singular decidiu pela Procedência, do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, nas 

(fls.58 a 62). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.64 a 81), 

apresentando Recurso Voluntário, defendeu que desde já se percebe a nulidade do Auto 
de Infração, face ao seu vício de motivação (fundamentação), e consequentemente 
violação aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, esculpidos nos artigos 
5º, inciso LV e 150, inciso I, da Constituição da República, bem como artigo 142 do Código 
Tributário Nacional e artigo 20, inciso IV da Lei Estadual nº16.469/2009. 

 
Aduz que a Recorrente nunca tomou conhecimento das operações 

descritas nos documentos arrolados no AIIM, juntamente porque não adquiriu aludidas 
mercadorias, tal prática, em favor da fiscalização, presumir-se-ia a ocorrência da situação 
descrita, ou, a adoção de comportamento simulado por estes fornecedores, que, 
indevidamente, lançaram mão do uso da NF-e. Constatadas as irregularidades na emissão 
dos documentos fiscais sem participação da Recorrente, requer a improcedência da 
presente autuação e, ainda, que sejam adotadas as providências fiscais cabíveis, 
conforme o caso, contra os emitentes dos documentos fiscais.  

 
Argui que o referido ato supostamente praticado pela Recorrente 

configura descumprimento de obrigação acessória o que estaria sujeita à multa forma de 
25% sobre o valor das operações não registradas. Outrossim, é fato que a legislação 
estadual estabelece penalidade mais adequada à situação fática vivenciada pela 
Recorrente, qual seja a forma prevista no art.71. XXIII do CTE. Com atenção à recente 
jurisprudência emanada desta Casa através de todas as sua Câmera e deste Conselho 
Superior, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, 
necessário se faz a readequação da penalidade para a forma mais benéfica prevista na 
legislação.  



 
Por fim requer que seja reconhecida a nulidade do AIIM em espeque 

por insegurança na determinação da infração; que seja determinada a intimação dos 
emitentes das NF-e arrolados na autuação a fim de que apresentem comprovantes de 
entregas de mercadorias no estabelecimento da recorrente, em caso contrário que seja 
apresentadas a NF-e de entrada relativa à regularização da operação, em caso inércia por 
parte dos emitentes, que seja considerada a omissão como confissão de erro; no mérito, 
que seja declarada improcedência da Autuação uma vez que a Recorrente não tem 
conhecimento das operações descritas nos documentos fiscais; é que seja procedida a 
readequação da penalidade pecuniária para forma mais favorável prevista na legislação.  

 
 
V   O   T   O 
 
Tratam estes autos de exigência de pagamento de multa formal, 

mais acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo não ter escriturado no 
livro registro de entradas da EFD – Escrituração Fiscal Digital diversas notas fiscais 
eletrônicas. 

 
Inicialmente, indefiro o pedido de diligência, considerando que o art. 

167-Q, inciso VII, § 4º, II, § 5º, inciso II, alínea “c”, do RCTE permite ao contribuinte que 
realize o evento de “desconhecimento da operação” no sistema informatizado da Nota 
Fiscal eletrônica, de forma a afastar sua responsabilidade quando do conhecimento de 
emissão desse documento virtual tendo-o como destinatário, e considerando que o 
mesmo não tenha solicitada a operação descrita na NF-e, relativamente ao período 
tratado nos autos em que tal dispositivo legal já estava em vigor (a partir de 01.09.12). 

 
Nos demais períodos em que ainda não vigorava tal previsão 

regulamentar, existe jurisprudência remansosa neste Conselho Administrativo Tributário 
de que o sujeito passivo deva adotar medidas vigorosas no sentido de se opor 
veementemente face aos emitentes dos documentos fiscais tendo-o indevidamente como 
destinatário, seja junto à Polícia (comunicar o fato à Polícia Judiciária) e ainda com ação 
judicial indenizatória, não devendo a administração tributária imiscuir-se nessa seara. 

 
Por outro lado, rejeito a alegação de insegurança na determinação 

da infração, na medida em que o campo “dispositivo legal infringido” do auto de infração 
enumera dispositivos legais abrangentes da infração perpetrada, notadamente o art. 308 
do RCTE que obriga os contribuintes a escriturarem no livro Registro de Entradas as 
notas fiscais emitidas em relação à empresa, na Escrituração Fiscal Digital – efd. 

 
No mérito, não restam dúvidas de que o auto de infração é perfeito, 

fundamentado em base material consistente (conforme anexo digital contendo imagens 
xml NFe e Relação das EFDs) o que comprova que realmente os documentos fiscais não 
foram registrados, inclusive o sujeito passivo não contesta a afirmativa do autuante de 
falta de registro das notas fiscais eletrônicas na escrituração fiscal digital. 

 
Os fundamentos da irresignação do recorrente no presente 

processo estão relacionados, aqui, com o próprio pedido de diligência, na medida em que 
o contribuinte afirma não ter adquirido as mercadorias, ou seja, que não fez parte das 
operações descritas nos documentos fiscais eletrônicos. 

 



Entretanto, tal abordagem já foi analisada relativamente ao 
indeferimento desse pedido de diligência, sendo os documentos fiscais não escriturados 
idôneos até prova em contrário, que o sujeito passivo não logrou produzir. 

 
Na esteira desse raciocínio considero procedente a acusação fiscal. 
 
Quanto ao pleito do recorrente de reforma da sentença singular, 

para a adequação da penalidade, o acolho por entender que a penalidade prevista no 
artigo 71, VII, “c” da Lei 11.651/91 – CTE, em razão do advento da Escrituração Fiscal 
Digital, se aplica apenas à falta de escrituração em livro físico, segundo se infere da 
leitura do § 7º-B do referido artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, que transcrevo para 
melhor elucidação deste entendimento: 

 

“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso.” (g.n) 

 
Desta forma, consoante o inciso II do dispositivo legal acima 

transcrito, nas hipóteses de incorreções que não sejam de valores da operação, da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto, aplica-se a multa 
relativa à omissão de entrega ou remessa de arquivo magnético, quando ocorrer omissão 
em qualquer campo de registro. 

 
Assim, como o inciso XXIII do artigo 71 da Lei 11.651/91 dispõe 

que:    
 

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

NOTA: no período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi 
reajustado, cumulativamente, em: 

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

d – 11,30% (de 01.02.2011 a 31.01.2012 R$ 679,87); 

e – 5,00% (de 01.02.2012 a 31.01.2013 R$ 713,86); 

f – 8,10% (de 01.02.2013 a 31.01.2014 R$ 771,69); 



g – 5,52% (de 01.02.2014 a 31.01.2015 R$ 814,28);” 

 

 
entendo que o pedido do autuado é amparado pelo princípio da 

legalidade que rege o serviço público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o 
locupletamento indevido, que ocorreria se mantido o “status quo” deste lançamento, 
motivo pelo qual a multa formal a prevalecer no presente lançamento é calculada pelo 
número de EFDs em que houve a omissão do registro das NFe, da seguinte maneira: 
 

6 EFDs x R$ 679,87 = R$ 4.079,22 
7 EFDs x R$ 713,86 = R$ 4.997,02 
9 EFDs x R$ 771,69 = R$ 6.945,21 
5 EFDs x R$ 814,28 = R$ 4.071,40 
 
SOMATÓRIO          = R$ 20.092,85  
 
Posto isso, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém 
com adequação da penalidade para a constante do artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” da 
Lei 11.651/91 – CTE, no valor de R$ 20.092,85 (vinte mil, noventa e dois reais e oitenta e 
cinco centavos), mais acréscimos legais. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00209/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Obs.: Nos termos do art.18, §1º do Regimento Interno do CAT, não 
houve pronunciamento da preliminar de insegurança na determinação da infração, 
suscitada pela Impugnante. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 
fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 7901 a 9400, no total de 1.500 (mil e 
quinhentos) documentos fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da multa 
formal no valor de R$ 332.550,00 (trezentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta 
reais). 

 
Intimado em 13/11/2015 (fls. 13), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 19 a 21), pedindo a improcedência, alegando, em essência, ter efetuado a 
entrega dos documentos fiscais ao CIAF da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis. 

 
Junta cópia do Anexo II - Informativo Sobre a Utilização e 

Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 27), dentre outros documentos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 7901 a 9400, no total de 1500 documentos 
fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da multa formal. 

 



O Anexo II - Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 
Documentos Fiscais (fls. 27), juntado pelo sujeito passivo, revela a entrega da totalidade 
dos documentos fiscais reclamados no auto de infração na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis, ilidida está a acusação fiscal, declarando-se improcedente a 
respectiva exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00210/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro e 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses livros e 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Obs.: Nos termos do art.18, §1º do Regimento Interno do CAT, não 
houve pronunciamento da preliminar de insegurança na determinação da infração, 
suscitada pela Impugnante. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 
fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 18001 a 18450, no total de 450 (quatrocentos e 
cinquenta) documentos fiscais, bem como de 15 (quinze) livros fiscais, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 174.025,08 (cento e setenta e 
quatro mil, vinte e cinco reais e oito centavos). 

 
Intimado em 13/11/2015 (fls. 14), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 15). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 20 a 23), pedindo a improcedência, alegando, em essência, ter efetuado a 
entrega dos livros e documentos fiscais na Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis. 

 
Junta cópia do Anexo II - Informativo Sobre a Utilização e 

Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 27), do Termo de Baixa de Documento Fiscal 
não Utilizado n° 194000 (fls. 30) e do Anexo I – Requerimento Padrão para Realização de 
Eventos (fls. 32), dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 7901 a 9400, no total de 1500 documentos 
fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da multa formal. 



 
Os documentos fiscais reclamados no auto de infração que foram 

usados pelo contribuinte foram entregues na Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis, enquanto os documentos fiscais não utilizados foram baixados pela mesma 
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, conforme se vê no Anexo II - Informativo 
Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 27) e no Termo de Baixa 
de Documento Fiscal não Utilizado n° 194000 (fls. 30), juntados pelo sujeito passivo. 

 
Já os 15 (quinze) livros fiscais tidos como extraviados pela 

fiscalização foram entregues ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis, conforme se vê no Anexo I – Requerimento Padrão para Realização de Eventos 
(fls. 32), também juntado pelo sujeito passivo. 

 
Conclui-se que não houve extravio de livros e documentos fiscais, 

posto que a totalidade dos livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração 
foram entregues na Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, ilidida está a 
acusação fiscal, declarando-se improcedente a respectiva exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00212/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Improcedência. 
 
A ocorrência de incêndio criminoso no estabelecimento 
comercial em que se encontravam os documentos fiscais, 
regularmente comprovado nos autos, afasta a acusação de 
extravio de documento fiscal, declarando-se improcedente a 
respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 
fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 251 a 500 e modelo 2, série D-2, numeradas de 
001 a 250, conforme declaração do contribuinte, sendo imputada ao sujeito passivo a 
exigência da multa formal no valor de R$ 106.810,00 (cento e seis mil oitocentos e dez 
reais). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 12 a 12-A), 

pedindo a improcedência, alegando, em essência, que não se trata de perda ou de 
extravio de documentos e sim de incêndio. 

 
Junta Comunicado de Extravio de Documentos Fiscais (fls. 13), 

Extrato de Boletim de Ocorrência emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar (fls. 19 e 20), 
páginas do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências – 
RUDFTO (fls. 23 a 24) e publicações sucessivas em jornal – editais (fls. 26 a 28), dentre 
outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 2417/2017 – JULP (fls. 32 a 33). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 38 a 39), 

pedindo a reforma da sentença e a improcedência do lançamento, insistindo na alegação 
de incêndio ocorrido no estabelecimento comercial. 

 
Junta Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Civil do Estado de 

Goiás (fls. 43), dentre outros documentos. 
 



É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 251 a 500 e modelo 2, série D-2, numeradas de 
001 a 250, conforme declaração do contribuinte, sendo imputada ao sujeito passivo a 
exigência de multa formal. 

 
Examinando o processo, podemos observar que em 29/08/2014 o 

contribuinte comunicou ao Fisco a perda por incêndio das notas fiscais modelo 2, série D-
1, numeradas de 251 a 500 e modelo 2, série D-2, numeradas de 001 a 250, e que não 
estava sob ação fiscal, conforme comunicado às fls. 4 destes autos. 

 
Fundamentado nessa declaração (fls. 4), a fiscalização lavrou o auto 

de infração formalizando a exigência de multa pelo extravio da referida documentação 
fiscal. 

 
O sujeito passivo, em seu comparecimento ao processo, alega, em 

essência, que não se trata de extravio de documentos fiscais e sim de perda dos mesmos 
por incêndio ocorrido no estabelecimento comercial. 

 
Para comprovar o alegado, o contribuinte trouxe ao processo 

Comunicado de Extravio de Documentos Fiscais (fls. 13), Extrato de Boletim de 
Ocorrência emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar (fls. 19 e 20), páginas do livro Registro 
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências – RUDFTO (fls. 23 a 24), 
publicações sucessivas em jornal – editais (fls. 26 a 28) e Boletim de Ocorrência emitido 
pela Polícia Civil do Estado de Goiás (fls. 43). 

 
Os documentos trazidos pelo sujeito passivo ao processo revelam a 

ocorrência de incêndio criminoso no estabelecimento comercial, tendo o contribuinte 
cumprindo regularmente as formalidades obrigatórias aplicáveis ao caso, pois informou o 
caso às autoridades (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil), que emitiram os 
respectivos laudos, efetuou publicações sucessivas em jornal de grande circulação 
(editais), registrou o fato no livro RUDFTO, bem como informou à Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás. 

 
A ocorrência de incêndio criminoso no estabelecimento comercial em 

que se encontravam os documentos fiscais, regularmente comprovado nos autos, afasta a 
acusação de extravio de documento fiscal, declarando-se improcedente a respectiva 
autuação.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

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

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00214/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro e 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda desses livros e documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio de 12 
(doze) livros fiscais e de 125 (cento vinte e cinco) documentos fiscais, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 50.988,24 (cinquenta mil, 
novecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

 
Intimado em 21/09/2015 (fls. 8), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 9). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.13), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência que 
nenhum livro ou documento fiscal foi extraviado. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Comprovante de 

Homologação de Baixa Pessoa Jurídica (fls. 14), cópia autenticada de Termo de Fiel 
Depositário (fls. 16) e de Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 17), 
dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio de 12 

(doze) livros fiscais e de 125 (cento vinte e cinco) documentos fiscais, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência de multa formal. 

 



O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 16), juntado pela 
defesa, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da 
Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e documentos 
conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 29/09//2015, 
constam todos os documentos fiscais, bem como todos os livros fiscais reclamados no 
auto de infração, assumindo o contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses 
documentos e livros. 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 16, anteriormente exposto, 

comprova que não houve extravio dos livros e documentos fiscais reclamados no auto de 
infração, afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00215/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda desses documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio de 250 
(duzentos e cinquenta) documentos fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência 
da multa formal no valor de R$ 55.425,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
cinco reais). 

 
Intimado em 21/09/2015 (fls. 8), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 9). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.13), pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência que 
nenhum documento fiscal foi extraviado. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Comprovante de 

Homologação de Baixa Pessoa Jurídica (fls. 16), cópia autenticada de Termo de Fiel 
Depositário (fls. 18) e de Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 19), 
dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio de 250 

(duzentos e cinquenta) documentos fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência 
da multa formal. 

 



O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 18), juntado pela 
defesa, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da 
Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e documentos 
conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 29/09//2015, 
constam todos os documentos fiscais reclamados no auto de infração, assumindo o 
contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 18, anteriormente exposto, 

comprova que não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00223/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça basilar, 
por insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Multa 
Formal. Obrigação acessória. Falta de escrituração das notas 
fiscais de entradas em virtude de apresentação do arquivo 
magnético da EFD com omissão do Registro do campo C-100. 
Procedência com a adequação da penalidade.  
 
1 – A arguição de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitada quando o fisco 
descreve com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo e 
nos autos constam elementos de prova da infração relatada pela 
fiscalização; 
 
2- A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento do contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento. (RCTE, art. 
308, inciso I e §1º); 
 
3- Porém, configurado que a falta do registro das notas fiscais 
de entradas na EFD foi em decorrência da omissão de registro 
ou de entrega incorreta do campo-C-100, a penalidade deve ser 
adequada para a alínea "a" do inciso XXIII do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Márcio Nogueira Pedra, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor 
Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que acolheu a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do 
CTE. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Vencidos os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra e Heli José da Silva, que votaram 
conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para afastar a adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Carlos Andrade Silveira, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 2.210/2015 da Quarta da Câmara Julgadora, constante às folhas 764 a 767 
dos autos: 

 
Deixou de escriturar parcialmente o livro de Registro de Entradas relativo à 
escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 02/2012 a 06/2013, 
de documentos fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos 
anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das operações 
e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais.  
  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do artigo 64, §2°, da 
Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 308, 310 e 356-C, §1°, I do Decreto nº 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "c" da Lei 
nº 11.651/91 c/ redação na Lei n° 13.446/99.  
  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo estruturado - 
detalhamento do crédito tributário, notificação fiscal, cópia de AR, consulta 
detalhada do contribuinte, livro Registro de Entradas e Saídas, livro Registro de 
Apuração do ICMS, livro Registro de Entradas e Livro Registro, documentos fiscais 
não registrados e não cancelados (fls. 03/250).  
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls.251/252.  
Em sua impugnação (fls. 255/274) o sujeito passivo alegou que a penalidade 
aplicada pelo agente fiscal tem origem exclusiva no suposto descumprimento de 
obrigação acessória pela impugnante em razão da falta de escrituração do Livro 
Registro de Entradas, em meio digital, relativamente a sua Escrituração Fiscal 
Digital - EFD. Aduziu que o agente do fisco não intimou a impugnante para 
apresentar ou justificar as falhas detectadas nos arquivos digitais transmitidos para 
o SPED. Pediu que seja declarado improcedente o auto de infração.  
  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: procuração, 
cópia da carteira de OAB do advogado, 6° alteração contratual, livro registro de 
entradas, registro de apuração do ICMS, resumo da apuração do imposto (fls. 
275/705).  
  
Pela sentença nº 418/2014-JULP, fls. 707/714, o julgador singular decidiu pela 
procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não acolhe o 
pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração pois as provas 
encontram-se nos autos e são contundentes da infração praticada pelo sujeito 
passivo. Alegou que mesmo que o contribuinte tenha efetuado o Livro Registro de 
Entradas "em papel" e não tenha causado prejuízos para a Fazenda Pública 
Estadual, um livro não substitui o outro, pois a infração foi de não escriturar o Livro 
de Entrada EFD e não importando se cause prejuízo ou não à Fazenda Pública 
Estadual.  
  
O sujeito passivo foi intimado conforme documentos de fls. 715/717. 
  
Em seu recurso voluntário, fls. 720/740, o sujeito passivo alegou que a penalidade 
aplicada pelo agente fiscal tem origem exclusiva no suposto descumprimento de 
obrigação acessória pela impugnante em razão da falta de escrituração do Livro 
Registro de Entradas, em meio digital, relativamente a sua Escrituração Fiscal 
Digital - EFD. Aduziu que o agente do fisco não intimou a impugnante para 
apresentar ou justificar as falhas detectadas nos arquivos digitais transmitidos para 
o SPED. Pediu que seja declarado improcedente o auto de infração.  
 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi rejeitada, por maioria de votos, a preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração, quanto ao mérito, o auto de 



infração foi considerado parcialmente procedente no valor de multa formal de R$ 
13.842,76 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), em 
razão da adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” do 
CTE, sendo vencido o Conselheiro Washington Luis Freire de Oliveira que votou pela 
manutenção da decisão singular, que julgou procedente o auto de infração sem 
adequação de penalidade. 

 
Regularmente notificada da decisão cameral, a Fazenda Pública 

ingressou com recurso ao Conselho Superior aduzindo que, de acordo com o artigo 308 
do RCTE, o contribuinte tem a obrigação de escriturar as notas fiscais de entradas a 
qualquer título no Livro Registro de Entradas. 

 
Acrescenta, ainda, que quando ele não cumpre essa obrigação está 

sujeito à penalidade prevista na alínea “c” do inciso VII da Lei 11.651/91. Aduz que a 
empresa autuada já havia escriturado o livro Fiscal Digital sem o registro das notas fiscais 
eletrônicas, situação que não contempla a alínea “b” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, 
pois esse dispositivo é apenas para quando não se escritura o Livro no Registro de 
Entrada no prazo estabelecido, ou seja, quando a escrituração se dá com atraso. Assim, o 
Representante Fazendário conclui que deve ser aplicada a penalidade prevista na alínea 
“c” do inciso VII da Lei 11.651/91 para a infração apontada no histórico do auto de 
infração. 

 
Portanto, a Fazenda Pública requer a procedência do lançamento 

nos termos do voto vencido, que foi pela procedência do auto de infração com a aplicação 
da multa prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c” do CTE. 

 
Notificado para recorrer e contraditar o recurso, o sujeito passivo 

ingressou com peça recursal, folhas 778 a 796, na qual, preliminarmente, requer a 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, em razão da 
ausência de comprovação da suposta infração. Argumenta que não foram juntadas aos 
autos cópias das notas fiscais que não foram escrituradas pela empresa recorrente. Frisa 
que é uma grande quantidade de documentos fiscais e que a simples chave de acesso 
constante no auto de infração não constitui prova da infração. Assevera que a 
apresentação dos elementos probatórios de qualquer suposta infração é fundamental para 
exercer o direito do contraditório e ampla defesa. Entretanto, tem o entendimento que não 
basta a autoridade administrativa tributária ao efetuar o lançamento, simplesmente 
declarar expressamente o fato jurídico tributário, há de produzir provas da sua ocorrência. 

 
Desta forma, a empresa autuada solicita a nulidade do auto de 

infração, conforme dispõe o inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469/09. 
 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo aduz que a penalidade prevista 

na alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do CTE perdeu a sua finalidade, uma vez que as 
Notas Fiscais Eletrônicas ficam armazenadas no sistema eletrônico da Sefaz - Go, 
independentemente delas serem ou não escrituradas pelos contribuintes. Assim, a 
empresa autuada requer a improcedência do lançamento. 

 
Na sequência, a empresa autuada ingressa com contrarrazões, 

folhas 798 a 811, peça defensória que contradita o recurso da Fazenda Pública Estadual 
afirmando que há diferença entre a escrituração fiscal digital do Livro de Entrada e a 
escrituração fiscal em papel, alega que a alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do CTE deve 
ser aplicada apenas para a escrituração fiscal em papel, ao passo que para a escrituração 
fiscal digital deve ser penalizada de acordo com o inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE, o 



qual dispõe sobre a penalidade aplicável no caso de arquivo magnético incompleto. Ao 
final, a empresa autuada requer que seja negado provimento ao recurso da 
Representação Fazendária. 

 
Em seguida, a empresa autuada apresentou memorial, folhas 818 a 

829, reiterando a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, em razão da ausência da comprovação da infração, por não ter 
sido juntadas aos autos cópias das notas fiscais eletrônicas e que seja negado provimento 
ao recurso da Representação Fazendária para manter a decisão contida no Acórdão 
2210/2015, o qual considerou procedente o auto de infração com a adequação da 
penalidade do auto de infração para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”’ do 
CTE. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                                  V O T O 
 
 
O lançamento em análise é relativo a exigência de multa formal em 

virtude do sujeito passivo não ter registrado as notas fiscais de entradas na Escrituração 
Fiscal Digital - EFD do período de Fevereiro de 2012 a Junho de 2013. 

 
A penalidade aplicada foi a prevista na alínea “c”, do inciso VII do 

artigo 71 do CTE, que corresponde a 25% do valor da operação não escrituradas no livro 
fiscal do contribuinte. 

 
A decisão cameral foi pela procedência do auto de infração com a 

adequação da penalidade para a alínea o do inciso XXIII, alínea ‘a” do artigo 71 do CTE. 
 
A Gerência de Representação Fazendária recorre da decisão 

cameral para que seja mantida a penalidade aplicada inicialmente. 
 
O contribuinte requer a nulidade do lançamento, por insegurança na 

determinação da infração e a improcedência do lançamento, e contradita o recurso 
fazendário argumentando que a decisão está correta quanto à adequação da penalidade. 

 
Passo a apreciar sobre a preliminar de nulidade do auto infração, por 

insegurança na determinação da infração em virtude de não ter sido anexado aos autos as 
cópias das notas fiscais. Entendo que essa preliminar não tem cabimento, pois é de 
conhecimento público que as notas fiscais eletrônicas tem apenas existência digital, 
assim, ao anexar aos autos as chaves de acessos das notas fiscais, o fisco deu a 
oportunidade do contribuinte ter acesso às notas fiscais eletrônicas por intermédio do 
Portal da Nota Fiscal Eletrônica, portanto, entendo que a infração está comprovada e que 
não houve nenhum obstáculo ou cerceamento para o contribuinte exercer a sua defesa. 

 
Acolhermos a nulidade, por essa razão, seria um retrocesso na 

história do direito processual, pois anexar cópias das notas fiscais eletrônicas somente 
traria volumes de papeis que dificultariam a manipulação dos autos, enquanto estamos 
vivenciando a era digital nas quais as petições, recursos e documentos estão sendo 
inseridos aos autos de forma digital. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração. 



Quanto ao mérito, percebo que o sujeito passivo não contesta que os 
documentos não estão registrados na Escrituração Fiscal Digital -EFD do contribuinte, 
ficando configurada a infração denunciada no auto de infração, por isto, entendo que o 
auto de deve ser considerado procedente.  

 

Portanto, resta analisar sobre o recurso da Fazenda Pública Estadual 
que insurge contrária à adequação da penalidade para a alínea “a” do inciso XXIII do 
artigo 71 do CTE. Sobre essa questão, entendo que a penalidade aplicada pela 
fiscalização deve ser adequada, pois está caracterizado que houve irregularidade na 
apresentação da EFD no momento da entrega do arquivo digital. Assim, penso ser 
inaplicável ao caso em julgamento a penalidade contida na alínea “c” do inciso VII do 
artigo 71 do CTE que contém a seguinte redação:  

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

[...] 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo à 
entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...] 

 

Desse modo, deve ser aplicada a penalidade contida no inciso XXIII 
do mesmo artigo: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

[...] 

 

Pois ficou caracterizado que houve uma falha na entrega do arquivo 
magnético, no campo de registro C-100, ficando constatada a informação incompleta, 
assim a penalidade mais apropriada e específica para a infração cometida é a transcrita 
acima, tal entendimento está em harmonia com a recomendação contida no § 7º - B do 
artigo 71 do CTE: 

 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso. (grifo nosso) 

 

Portanto, de acordo com o dispositivo transcrito e a situação fática 
narrada, ficou caracterizado que houve uma falha na geração do arquivo, verifica-se que 
deve ser utilizada como sanção a penalidade prevista nos termos do inciso II, do § 7º- B 
do artigo 71 do CTE. 

 

É bom salientar, que havendo controvérsia quanto à aplicação da 
penalidade, a interpretação deve ser de maneira mais favorável ao contribuinte, conforme 
dispõe o artigo 112 do CTN: 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 

Tal entendimento está em sintonia com a decisão constante no 
Acórdão 896/2017, o qual tem a seguinte ementa a respeito da adequação da penalidade: 

[...] 

5. Alteração da capitulação da penalidade para o inciso XXIII, "a" do 
art. 71 do CTE. A realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 
de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica tributária 
determina que se resolva pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do 
benefício da dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. 

6. Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que 
à penalidade pelo não-registro de documentos fiscais de entradas sempre fora 
reservado gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais informações 
caso o contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus documentos fiscais.  

7. O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 
provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos procedimentos 
fiscais de controle das operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos 
costumes mercantis, impondo um novo olhar sobre tais situações. A conduta de 
não registrar documentos fiscais de aquisição dificilmente passará incólume ao 
controle fiscal, fator que justifica a nova dosimetria da penalidade, mais amena, se 
de fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no que toca ao 
enquadramento das circunstâncias do fato. 

 

 

Desse modo, entendo como correta a adequação da penalidade e 
mantenho a decisão cameral que julgou procedente o auto de infração, adequando a 
penalidade do inciso VII, alínea “c” para a alínea “a” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE. 

 



À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual e do recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior para negar provimento a 
ambos recursos, rejeitando a preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança na 
determinação da infração, e considerar procedente o auto de infração nos termos da 
decisão cameral com a alteração da penalidade para a alínea “a” do inciso XIII do artigo 
71, negando provimento ao pedido da Fazenda Pública de retornar a penalidade proposta 
no auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00224/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto pelo contribuinte sem comprovação dos requisitos 
legais exigidos. Inadmissibilidade. Preliminar de nulidade parcial 
do processo por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A decisão cameral não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do Código de 
Processo Civil, contendo, inclusive, a análise de todos os itens 
questionados pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e ao mérito, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, 
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 
pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir do acórdão cameral. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes 
de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
no Livro Registro de Saídas as notas fiscais relacionadas em anexo, referente à saída de 
mercadoria não tributada, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar multa formal de 13% sobre o valor da operação. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 
da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314, todos do 
Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, 
alínea “a”, conjugado com o § 8º, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
11.750/1992. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/126. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 134/141. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 204/206, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário arguindo em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, pois o levantamento 
supostamente estaria eivado de nulidades. Afirma que teria havido erro de direito quanto 
ao fundamento do auto de infração e que o levantamento realizado pelo fisco é precário. 
Fundamenta que no auto de infração não existe a indicação dos dispositivos legais 
relacionados à correção monetária e juros de mora, bem como uma planilha de apuração 
para se compreenderem se a validade dos montantes constituídos no lançamento 
elaborados de uma forma clara e precisa. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
636/2016 decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto 
de infração, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno, 
arguindo em sede de preliminar, nulidade parcial do processo a partir da decisão cameral, 
tendo em vista a falta de análise de pontos que a Câmara deveria ter se pronunciado. 
Reitera, ainda, a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e demais fundamentações expostas na peça defensória anterior. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Como visto, cuida-se de recurso interposto pelo contribuinte contra 
decisão cameral unânime, o qual fica sujeito ao prévio juízo de admissibilidade, consoante o 
disposto na legislação que rege o processo administrativo tributário. De um modo geral, tem-
se entendido como admitidos os recursos cuja inadmissibilidade não seja levantada, ficando, 
neste caso, por economia processual, dispensado este juízo.  

Porém, como veremos, esta não é a situação em que se pode alojar o 
presente apelo. As condições de prosseguimento desse tipo recursal, quando a decisão 
recorrida tenha se dado por unanimidade de votos, encontram-se estabelecidas no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/2009, na parte que transcrevemos a seguir: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 



1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 
 
 

Ao teor das disposições legais vigentes, percebe-se que as decisões 
camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso em duas hipóteses: (1) 
quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como paradigma os embargos de 
divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a juntada de cópia do acórdão 
divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente inadmitido pelo órgão julgador, 
cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão cameral, se for o caso; (2) quando 
forem inequivocamente contrárias à “disposição expressa da legislação tributária estadual” ou 
à “prova inconteste, constante do processo à época do julgamento”. Nesta última situação, a 
parte recorrente demonstrará, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 
legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, medida sem a qual o recurso 
também será liminarmente inadmitido. 

Como se vê no Acórdão n° 636/2016 (fls. 247/251), a Terceira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de cerceamento ao 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração e, no mérito, considerou 
procedente o auto de infração. 

 

No presente caso, observo que o sujeito passivo não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado que autorize a admissibilidade do seu recurso, restringindo os 
seus argumentos às questões formais e meritórias já apreciadas na fase cameral.  

Conclui-se, portanto, que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade do recurso ao Conselho Superior interposto pelo 
contribuinte.  

Prosseguindo no exame preliminar, analisando o pleito formulado 
pelo sujeito passivo, entendo que não lhe assiste razão na parte relativa à arguição de 
nulidade parcial do processo, a partir da decisão cameral, por cerceamento do direito de 
defesa, pois percebo que a mesma apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos 
questionados pela defesa em sua peça recursal, conforme preceitua o artigo 489 do 
Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, voto pela inadmissão do recurso, em face da 
ausência dos elementos legalmente exigidos para sua admissão por este Conselho 
Superior, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. E, 



por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00226/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pela parte. 
Rejeição. Nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e de decisão singular por cerceamento 
do direito de defesa. Preliminares arguidas pela parte e 
rejeitadas. ICMS. Multa formal. Omissão de escrituração fiscal 
em meios digitais. Procedência com adequação da penalidade 
aplicada. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2. Deve-se rejeitar as preliminares de nulidade arguidas pela 
parte, quando não houver a comprovação do efetivo prejuízo a 
que fazem menção; 
 
3. Provado nos autos a omissão quanto à escrituração da 
totalidade dos documentos fiscais de entrada em livro digital 
próprio, procedente é o auto de infração; 
 
4. A penalidade a ser aplicada no caso de omissão de registro é 
a estabelecida no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, 
conforme autoriza o § 7º-B do mesmo Diploma Legal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Por maioria de votos, 
acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da 
Lei 11.651/91, resultando no valor de Multa formal de R$ 814,28 (oitocentos e quatorze 
reais e vinte e oito centavos), referente ao mês de fevereiro de 2014.  Foram vencedores 
os Conselheiros João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencida a Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, que votou pela 
manutenção da pena prevista no art. 71, inciso VII, "c", com aplicação do §8º do art. 71 da 
mesma Lei. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
Registro de Entradas, relativo à Escrituração Fiscal Digital, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em decorrência, fica 
sujeito ao pagamento da multa formal.  

 
Cientificado, o sujeito passivo apresenta impugnação em Primeira 

Instância, para argumentar tratar-se de mera infração formal. Pondera não ter praticado 
nenhuma omissão, pois o imposto apurado para o período fora recolhido e por isso requer 
a nulidade do feito por insegurança na determinação da infração em face da não indicação 
correta do dispositivo infringido, ou alternativamente, sua improcedência.  

 
O julgador singular rejeita a argumentação e ratifica a decisão 

singular. 
 
Inconformado, o polo passivo interpõe recurso cameral para arguir as 

preliminares de nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa e 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração.  

 
Quanto à primeira, argumenta que o julgador singular omitiu-se 

quanto ao pronunciamento acerca do pagamento do imposto apurado e por deixar de 
considerar a comprovação de que a ausência de registros dos documentos fiscais de 
entrada não acarretaram na falta de recolhimento do tributo. Quanto à insegurança, 
pondera que a penalidade aplicada deveria ser a do § 7º B do artigo 71 do CTE, pois o 
antigo livro de registro impresso foi substituído por arquivo magnético transmitido pela 
EFD, conforme apontado pelo próprio agente autuante ou a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea “a”, do CTE em combinação com o artigo 112 do CTN. 

 
Em seguida, argúi o caráter confiscatório da penalidade aplicada e 

para sustentar sua tese invoca julgados de outras cortes e cortes superioras, pugnando 
em paralelo por sua redução via aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE.  

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão singular para considera-lo improcedente, ou alternativamente, procedente, com 
redução ou modificação da penalidade aplicada.  

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e sob o amparo do voto, em uníssono de meus 

doutos colegas julgadores, não dou guarida ao pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo por entender que este deveria se fazer acompanhar de novo levantamento 
específico de própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões praticados pelos 
agentes autuantes.  

Ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa 
pois a Fazenda Pública não terá como contraditá-lo ou realizar nova auditoria sob novos 
parâmetros. Este Conselho Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes 
quanto a esta questão e nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de 
provas materiais para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente pedir sem contradizer, é de 



se entender que tais demandas apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, 
o que não é aceito por esta Casa. Em resumo, a realização de diligências só é plausível 
quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, 
materialmente comprováveis;  b) não apresentem caráter meramente protelatório ou 
quando tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se 
fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano. 

É importante observar que o impugnante têm o ônus da defesa 
fundamentada, ou seja, devem apresentar o demonstrativo contraditório ou elementos 
consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento fiscal. Sobre esse 
aspecto impõe-se ressaltar decisão deste Conselho Administrativo Tributário, no Acórdão 
da III CJUL nº 02717/06 (Seleção de Acórdãos – 2006 – pág 199/200), do qual faço 
destaque de parte da emenda, e transcrevo abaixo: 

 
II – A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
Examinando o pedido de diligência feito pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pela sua rejeição, por estar o processo pronto para julgamento, podendo-se 
decidir as questões nele tratadas.  

Na sequência e pelo mesmo quórum, devo rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação, arguida pelo sujeito passivo 
com espeque no argumento de que penalidade aplicada não se aplica ao caso em 
comento. Com efeito, não obstante o argumento passivo, devo considerar que não se 
equivocou a Fazenda Pública quando aplicou a penalidade pertinente à infração fiscal 
praticada. Nos casos de multa formal, não existem penalidades opcionais pois muito bem 
delas cuidou o legislador ordinário ao prever esse tipo de situação. Assim, ao consultar o 
Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário   

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

 
Ante o exposto e considerando-se que a descrição do fato no 

lançamento mantém coerência com os demonstrativos e documentos anexados pelo 
agente autuante, bem como mantém coerência com a fundamentação legal da infração, 
não há como acolher o aludido vício processual. 

No que tange ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, esta 
Casa não deve se pronunciar acerca do fato em virtude de óbice estatuído no artigo 6º, § 
4º, da Lei Estadual nº 16.469/09. No caso em comento, as cortes judiciárias são o 
caminho a ser tomado quanto a esse questionamento. 

No mesmo diapasão, e também por unanimidade de votos, devo 
rejeitar a preliminar de nulidade processual da decisão singular por cerceamento do direito 
de defesa, arguida pela parte por considerar que o juiz não está obrigado a responder 



todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 
fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RT 689/147). Ademais, deve-
se considerar que o cerne da questão está em estabelecer o limite da causa, pois a 
questão não se trata de comprova se houve pagamento ou não do imposto e tampouco 
sobre as outras provas ou circunstâncias que apontem a adimplência do tributo. A questão 
circunscreve-se apenas acerca do descumprimento de obrigação tributária acessória, tão 
somente. Assim, desnecessário ao julgador singular despender tempo com provas que 
atestam estar o sujeito passivo em dia com suas obrigações. Deste modo, o provimento 
administrativo não está invalidado, pois a Fazenda Pública não pleiteia o pagamento do 
ICMS, mas de penalidade pecuniária.  

A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no 
processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o julgador singular 
não precisa, ao apreciar a impugnação, examinar todos os fundamentos. Se um deles é 
suficiente para alcançar o resultado, não está obrigado ao exame dos demais. 

Esse o entendimento há muito prevalente nos Tribunais Superiores: 
”Não é extra petita o julgamento, quando a decisão proferida corresponde a um minus em 
relação a ambas as pretensões em conflito”. 

SENTENÇA - Julgamento nulo - Inocorrência -Não ocorre julgamento 
nulo, pois a r. sentença foi devidamente fundamentada nos termos do 
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489, incisos III e 
IV, do atual Código de Processo Civil, o qual transvevo abaixo, “in 
verbis”: 

Art.489.São elementos da sentença: 

[...] 

III-invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

Ante os argumentos e o que foi decidido pelo ínclito julgador singular, 
não se observa nenhuma lacuna quanto ao conteúdo jurídico abordado e muito menos a 
ocorrência dos incisos III e IV do citado Diploma Legal, portanto, válida a decisão singular 
pois inexistente julgamento citra petita. 

 

Inexistência de julgamento "citra petita" ou "extra petíta", eis que o 

"decisum" limitou-se ao "thema decidendum" - Preliminar refutada” 

(Apelação Cível nº 0033954-46.2009.8.26.0576, da Comarca de São 

José do Rio Preto, Décima Vara Cível. 

 

Assim, não há aqui que se cogitar em negativa de prestação 
jurisdicional, tampouco violação ao caput ou qualquer inciso do artigo 5º, da Constituição 

Federal, ou a qualquer outra legislação infraconstitucional invocada.  

Ao compulsar os autos, verifica-se que a causa já se encontrava 
madura para o julgamento, e o julgador singular já dispunha de elementos suficientes para 
formar a sua convicção e  portanto julgou o feito sem delongas ou a prolongamentos de 
fase probatória desnecessários. Desse modo, para que o ato seja considerado inválido, 
este deve concomitantemente ser defeituoso processualmente e ocasionar prejuízo. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626510/artigo-93-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1699445/inciso-ix-do-artigo-93-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10691666/artigo-458-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja 
atingida, tradicionalmente denominado na doutrina como o princípio da “pas de nullité sans 
grief”, isto é, princípio de que “não há nulidade processual sem prejuízo.", o que não 
ocorreu no caso em comento. 

A título de ilustração transcrevo abaixo entendimentos de cortes 
superioras acerca desta questão. 

 
 

O juiz não está obrigado a responder todas as alegacões das partes, 
quando ja tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisao, 
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTSP, 
vol. 104, p. 340).”  
 
[...] 
 
“O juiz não esta´obrigado a responder todas as alegações das partes 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão 
nem se obriga a ater-se a um a um todos os seus argumentos” 
(RJTJESP 115/207, 104/340, 111/414).” 
 
[...] 

 
“Ementa: sob outros fundamentos, considerando, ainda, que “não 
cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 
'questionários' postos pela parte sucumbente” (STJ,S3, EDMS 
8167/DF, DJ 29/09/03). -Ademais, é o entendimento jurisprudencial já 
cristalizado em nossas Cortes, no sentido de que não está o 
Magistrado/Relator, obrigado a discorrer longamente a respeito das 
matérias trazidas a juízo, pelo que, “não há omissão a inquinar de 
nulidade a decisão vergastada se os fatos relevantes ao deslinde da 
causa foram enfrentados, não se exigindo do órgão julgador que 
discorra sobre todos os dispositivos de lei suscitados para cumprir 
com plenitude a devida prestação jurisdicional” (STJ, REsp 
597165/SC, DJ 18/04/05); isto porque “a finalidade de jurisdição é 
compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos os 
pontos e dos padrões legais enunciados pelos litigantes” (STJ, REsp 
169222/PE">REsp 169222/PE , DJ 04/03/02) 

 
Assim, é forçoso concluir que a fundamentação da sentença não 

exige resposta pontual a todos os argumentos utilizados pelas partes, mas pretende 
evidenciar o raciocínio utilizado pelo Juiz para chegar à sua certeza. Exposta com clareza 
a sua convicção, satisfez o julgador o preceito constitucional e legitimou a outorga da 
prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade o provimento administrativo vergastado. 

 
Quando ao mérito, considero que o feito deve prosperar, pois o 

sujeito passivo nada traz ao feito que possa ilidir a questão. No que diz respeito ao valor 
da penalidade aplicada devo retificá-la para R$ 814,28 (oitocentos e catorze reais e vinte e 
oito centavos), conforme delimita o artigo 71, inciso XXIII, alínea “a’ do Código Tributário 
Estadual, por considerá-la a que se ajusta ao caso em comento. Por oportuno, transcrevo 
o citado dispositivo abaixo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 



 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse 
valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 

De fato, com a chegada da digitalização documental, a administração 
pública sofreu adequações para ajustar-se aos novos tempos. As multas formais, que até 
então eram aplicadas por documentos não registrados ou que continham vícios, deram 
lugar às penalizações por arquivos magnéticos, pelos mesmos motivos. Tendo em vista a 
nova conjuntura estabeleceu-se o regramento do § 7º-B do artigo 71 do CTE. 

A escrituração Fiscal Digital – EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007 e compõem-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional pelo AJUSTE SINIEF 2, de 3 de abril de 2009, que revogou tacitamente o 
CONVENIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

Assim, o arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro 
de Entradas, o Livro Registro de Saídas, o livro Registro de Inventário, o Livro Registro de 
Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito 
de ICMS do Ativo Permanente CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque, sendo vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do 
CIAP em meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los. 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do 
mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 
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NOTA: As especificações do leiaute,  para geração do arquivo digital da 
EFD, citadas neste artigo correspondem ao Ato Cotepe nº 9, de 18.04.08. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, 
produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser 
informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º). 

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se 
refere o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

NOTA: O leiaute do arquivo digital da EFD citado neste artigo corresponde ao 
Ato Cotepe nº 9, DE 18.04.08. 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, 
parágrafo único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do leiaute da Escrituração 
Fiscal Digital constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS nº 9, de 18 de abril de 
2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo 
de documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que 
contém dados. 

[...] 

APENDICE A – DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2-REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DE ARQUIVO 

2.1 – DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO 

2.1.1 – Características do arquivo digital: 
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a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII – ISSO 8859-1 (Latin-1), 
não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, 
binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações 
de texto, tais como EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do 
nível hierárquico ao qual pertence cada reigstro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que 
estão listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o 
caractere delimitador “I” (Pipe ou barra Vertical: caractere 124 da Tabela 
ASCII); 

f) O caractere delimitador “I” (Pipe) não deve ser incluído como parte 
integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, 
após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres “CR” 
(Carriage Return) e “LF” (Line Feed) correspondentes a “retorno do carro” e 
“salto de linha” (CR e LF caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela 
ASCII). 

Exemplo (campos de registro). 

1º 2º 3º 4º 

REG; NOME; CNPJ; IE 

[1550] José Silva & Irmãos Ltda I600011556000257I01238578455ICRLF  

[1550] Mauricio Portugal SAII 2121450ICRLF 

[1550] Armando Silva MEI 99222333000150IICRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo 
null, deverá ser imediatamente encerrado com o caractere “I” dekunutadir 
de canoi, 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda - >IJosé da Silva & 
Irmãos LtdaI 

Campo numérico: 1234,56->I1234,56I 

Campo numérico ou alfanumérico vazio - >II 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

II123,00II 123654788000354I 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

IICRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos, bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 
registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere “I” (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de alguma forma, o conjunto organizado 
de registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, 



finalmente, o conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da 
EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o 
arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], 
referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações 
econômico-fiscais e os registros são compostos de campos (Capítulo II – Informações 
para geração dos arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art.71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de 
arquivo magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as 
hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa 
relativa a irregularidades em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I – aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito, ou do débito do imposto; 

II – nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à fala de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permite ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos inciso I e II do § 
7º -B, constata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art.71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo;(iv) incorreção relativa ao valor do crédito; e (v) 



incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quando não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 
magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

a) Incorreção relativa à alíquota 
b) Incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação. 
c) Incorreção relativa ao valor da base de cálculo 
d) Incorreção relativa ao valor do crédito  

Art.71, III, “c”; art.71, 
III, “e”; art.71, III, “f”; 
art.71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE. 

INFRAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO DO IMPOSTO PENALIDADE 

a) Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 
b) Omissão de registros 
c) Informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 

campo de registro  

Art.71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art.71, 
XXIII, alíneas “a”, “b” 
e “c” do CTE. 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas como arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos 
determinados e específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta 
forma, a única conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades 
praticadas no domínio da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo 
diferente das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

a) Em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição 
do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no 
âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do artigo 71, sendo 
vedada a invocação direta do dispositivo sancionador sem a 
consideração do “filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto 
que a regra aí estabelecida tem precedência lógica em relação à 
definição da penalidade a ser aplicada; 

b) A aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega 
de arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a 
campo específico)” e “informação incorreta ou incompleta 
referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

c) Por fim, para a correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem 
como é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I, do § 7º -B. 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segunda uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 



o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres “I”. 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de 
natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte 
apresenta tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a 
determinado registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação 
ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE). 

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos artigos 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” 
e 71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos inciso I e II do § 7º-B 
são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionadas com campos 
de registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal digital – EFD, de notas fiscais 
de entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a”, do 
CTE.   

Dessarte e acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho 
a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei 
11.651/91, resultando no valor da multa formal de R$ 814,28 (oitocentos e catorze reais e 
vinte e oito centavos), referente ao mês de fevereiro de 2014. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00228/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Multa formal. Omissão de escrituração fiscal em 
meios digitais. Procedência com adequação da penalidade 
aplicada. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela parte 
quando não houver a comprovação do efetivo prejuízo a que faz 
menção; 
 
2. Provado nos autos a omissão quanto à escrituração da 
totalidade dos documentos fiscais de entrada em livro digital 
próprio, procedente é o auto de infração; 
 
3. A penalidade a ser aplicada no caso de omissão de registro é 
a estabelecida no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, 
conforme autoriza o § 7º-B do mesmo Diploma Legal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.   Quanto ao mérito,  também por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua, João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia.  E, 
por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, resultando no valor de Multa formal de R$ 22.850,82, 
relativa aos períodos mencionados às fls. 03/05.  Foram vencedores os Conselheiros João 
Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencida a 
Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
Registro de Entradas, relativo à Escrituração Fiscal Digital, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em decorrência fica 
sujeito ao pagamento da multa formal.  

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece aos autos 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância e arguir a preliminar de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração. Considera que a penalidade 
aplicada está equivocada e apresenta caráter confiscatório, e para sustentar sua tese 
invoca julgado desta Casa e de outras Cortes Superioras. Ao final, requer a nulidade do 
feito ou sua improcedência. 



  
 
É o relatório. 
 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação, arguida pelo sujeito passivo, com espeque no argumento de que 
penalidade aplicada não se aplica ao caso em comento. Com efeito, não obstante o 
argumento passivo, devo considerar que não se equivocou a Fazenda Pública quando 
aplicou a penalidade pertinente à infração fiscal praticada. Nos casos de multa formal, não 
existem penalidades opcionais pois muito bem delas cuidou o legislador ordinário ao 
prever esse tipo de situação. Assim, ao consultar o Manual de Defesa Fiscal Mínima no 
Processo Administrativo Tributário   

 
8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico, 

Ante o exposto e considerando-se que a descrição do fato no 
lançamento mantém coerência com os demonstrativos e documentos anexados pelo 
agente autuante, bem como com a fundamentação legal da infração, não há como acolher 
o aludido vício processual. 

No que tange ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, esta 
Casa não deve se pronunciar acerca do fato em virtude de óbice estatuído no artigo 6º, § 
4º, da Lei Estadual nº 16.469/09. No caso em comento, as cortes judiciárias são o 
caminho a ser tomado quanto a esse questionamento. 

Quanto ao mérito, considero que o feito deve prosperar pois o sujeito 
passivo nada traz que possa ilidir a questão. No que diz respeito ao valor da penalidade 
aplicada devo retificá-la para R$ 22.850,82 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e 
oitenta e dois centavos) conforme delimita o artigo 71, inciso XXIII, alínea “a’ do Código 
Tributário Estadual, por considerá-la a que se ajusta ao caso em comento. Por oportuno, 
transcrevo o citado dispositivo abaixo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse 
valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 

g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 

h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31) 

 

De fato, com a chegada da digitalização documental, a administração 
pública sofreu adequações para ajustar-se aos novos tempos. As multas formais, que até 
então eram aplicadas por documentos não registrados ou que continham vícios, deram 
lugar às penalizações por arquivos magnéticos, pelos mesmos motivos. Tendo em vista a 
nova conjuntura estabeleceu-se o regramento do § 7º-B do artigo 71 do CTE. 

A escrituração Fiscal Digital – EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007 e compõem-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional pelo AJUSTE SINIEF 2, de 3 de abril de 2009, que revogou tacitamente o 
CONVENIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

Assim, o arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro 
de Entradas, o Livro Registro de Saídas, o livro Registro de Inventário, o Livro Registro de 
Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito 
de ICMS do Ativo Permanente CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque, sendo vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do 
CIAP em meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los. 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do 
mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

NOTA: As especificações do leiaute,  para geração do arquivo digital da 
EFD, citadas neste artigo correspondem ao Ato Cotepe nº 9, de 18.04.08. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, 
produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser 
informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º). 

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se 
refere o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

NOTA: O leiaute do arquivo digital da EFD citado neste artigo corresponde ao 
Ato Cotepe nº 9, DE 18.04.08. 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, 
parágrafo único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do leiaute da Escrituração 
Fiscal Digital constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS nº 9, de 18 de abril de 
2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo 
de documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que 
contém dados. 

[...] 

APENDICE A – DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A356F
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


[...] 

2-REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DE ARQUIVO 

2.1 – DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO 

2.1.1 – Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII – ISSO 8859-1 (Latin-1), 
não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, 
binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações 
de texto, tais como EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do 
nível hierárquico ao qual pertence cada reigstro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que 
estão listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o 
caractere delimitador “I” (Pipe ou barra Vertical: caractere 124 da Tabela 
ASCII); 

f) O caractere delimitador “I” (Pipe) não deve ser incluído como parte 
integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, 
após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres “CR” 
(Carriage Return) e “LF” (Line Feed) correspondentes a “retorno do carro” e 
“salto de linha” (CR e LF caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela 
ASCII). 

Exemplo (campos de registro). 

1º 2º 3º 4º 

REG; NOME; CNPJ; IE 

[1550] José Silva & Irmãos Ltda I600011556000257I01238578455ICRLF  

[1550] Mauricio Portugal SAII 2121450ICRLF 

[1550] Armando Silva MEI 99222333000150IICRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo 
null, deverá ser imediatamente encerrado com o caractere “I” dekunutadir 
de canoi, 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda - >IJosé da Silva & 
Irmãos LtdaI 

Campo numérico: 1234,56->I1234,56I 

Campo numérico ou alfanumérico vazio - >II 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

II123,00II 123654788000354I 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

IICRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos, bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 



registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere “I” (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de alguma forma, o conjunto organizado 
de registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, 
finalmente, o conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da 
EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o 
arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], 
referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações 
econômico-fiscais e os registros são compostos de campos (Capítulo II – Informações 
para geração dos arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art.71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de 
arquivo magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as 
hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa 
relativa a irregularidades em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I – aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito, ou do débito do imposto; 

II – nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à fala de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permite ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 



Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos inciso I e II do § 
7º -B, constata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art.71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo;(iv) incorreção relativa ao valor do crédito; e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quando não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 
magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

a) Incorreção relativa à alíquota 
b) Incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação. 
c) Incorreção relativa ao valor da base de cálculo 
d) Incorreção relativa ao valor do crédito  

Art.71, III, “c”; art.71, 
III, “e”; art.71, III, “f”; 
art.71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE. 

INFRAÇÃO RELATIVA AO DÉBITO DO IMPOSTO PENALIDADE 

a) Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 
b) Omissão de registros 
c) Informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 

campo de registro  

Art.71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art.71, 
XXIII, alíneas “a”, “b” 
e “c” do CTE. 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas como arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos 
determinados e específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta 
forma, a única conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades 
praticadas no domínio da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo 
diferente das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

a) Em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição 
do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no 
âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do artigo 71, sendo 
vedada a invocação direta do dispositivo sancionador sem a 
consideração do “filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto 
que a regra aí estabelecida tem precedência lógica em relação à 
definição da penalidade a ser aplicada; 

b) A aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega 
de arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a 
campo específico)” e “informação incorreta ou incompleta 
referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

c) Por fim, para a correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem 



como é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I, do § 7º -B. 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres “I”. 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de 
natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte 
apresenta tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a 
determinado registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação 
ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE). 

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos artigos 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” 
e 71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos inciso I e II do § 7º-B 
são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionadas com campos 
de registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal digital – EFD, de notas fiscais 
de entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a”, do 
CTE.   

Dessarte e acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho 
a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei 
11.651/91, resultando no valor da multa formal de R$ 22.850,82 (vinte e dois mil, 
oitocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, relativa ao mês 
de janeiro de 2013 (R$ 713,86); fevereiro, março e dezembro todos de 2013 (R$ 771,69 x 
3 = R$ 2.315,07); fevereiro de 2016 (R$ 935,31); de março, abril, maio, junho, agosto, 
outubro e dezembro, todos de 2014 (R$ 814,28 x 7 = R$ 5.699,96); janeiro de 2015 (R$ 
814,28); fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, todos de 



2015 (R$ 845,06 x 8 = R$ 6.760,48) e março, junho, setembro, outubro, novembro e 
dezembro, todos de 2016 (R$ 935,31 x 6 = R$ 5.611,86). 

 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00234/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Crédito indevido 
decorrente da ausência de estorno de crédito, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração. Multa formal de 20% do crédito indevido. 
Procedência.   
 
1. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 
se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria 
ou bem entrados no estabelecimento, quando imprevisível a 
ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da 
mercadoria ou da utilização do serviço, for objeto de saída ou 
prestação de serviço correspondente isenta ou não-tributada 
(Lei n° 11.651/91, art. 61, I, "a"). 
 
2. Em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, aplica-
se a multa equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento) do 
valor não estornado, ainda não aproveitado em razão da 
existência de saldo credor na escrituração (Lei n° 11.651/91, art. 
71, IV, "b"). 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de 
Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da exigência de multa formal por haver o sujeito passivo deixado 
de efetuar o estorno dos créditos do ICMS pelas entradas, relativamente às saídas 
internas com a isenção do imposto prevista no artigo 7º, XXV, “n”, do Anexo IX do RCTE, 
no período de 01/01/2014 a 31/12/2014. 

 
A multa formal é equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do crédito 

não estornado que não resultou em falta de recolhimento do imposto, em razão da 
existência de saldo credor na escrituração.  

 
Foi indicado, como dispositivo legal infringido, o art. 61, I, “a”, § 1º da Lei 

11.651/91, combinado com os arts. 58, 60, 61 do Decreto 4.852/97 e arts. 2º e 7º, XXV, 



“n”, do Anexo IX do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, IV, 
“b”, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/12.  

 
Os autos foram instruídos com Anexo Estruturado – Descritivo 

Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Auditoria Básica do ICMS, Apuração do Valor do Crédito a ser Estornado de 
Ofício, Apuração do Percentual das Operações Isentas em Relação ao Total das Saídas, 
Relatório Analítico por CFOP dos créditos considerados para cálculo do valor do estorno; 
Relatório Analítico por CFOP das saídas consideradas para cálculo da proporção das 
saídas isentas e Transcrição do Registro E111 da EFD. Em mídia digital (CD) foram 
gravados os arquivos digitais da EFD, referente ao período auditado.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

primeira instância. Alega que o lançamento se baseou em interpretação equivocada do art. 
60 do RCTE. Argumenta que em nenhum momento o referido artigo faz menção à saída 
interna, mas tão somente saída. Alega que também efetua operações interestaduais com 
redução da base de cálculo e que esta parcela não tributada não foi considerada pelo 
levantamento, o que levou à divergência dos valores apurados. Cita um exemplo 
hipotético.  

 
A defesa argumenta que não descumpriu nenhuma obrigação acessória. 

Alega que o estorno do crédito foi atempadamente realizado, não havendo mais nada a 
estornar. Entende que não cabe nenhum tipo de penalidade a ser imputada ao 
impugnante, mesmo porque não houve prejuízo ao Erário. Solicita a improcedência do 
lançamento. 

 
O julgador singular, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para 

julgar procedente o auto de infração, conforme sentença de fls. 62/64. 
 
Em face da decisão singular, o contribuinte interpõe recurso voluntário, em 

síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 69/77): 
 
a) afirma que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do RCTE, pois só 

considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e desconsiderou, 
peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, o que torna esse auto de 
infração imprestável para todos os efeitos legais, por estar eivado de vício;  

 
b) informa que todo o estorno de crédito de ICMS cabível foi 

atempadamente realizado pela Recorrente, não havendo nada mais a estornar se aplicar o 
que determina o art. 60 do Decreto 4.852/97; 

 
c) assegura que é detentora do benefício do crédito outorgado de ICMS, 

previsto no artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, o que significa que mesmo ocorrendo 
débito em decorrência da falta de estorno correto do crédito de ICMS, como deseja a 
fiscalização, pode o contribuinte utilizar o seu crédito outorgado para “cobrir” tal hipotético 
débito; 

 
d) defende que caso fique comprovado a falta do estorno do crédito de 

ICMS, como descrito no referido auto de infração, poder-se-ia o contribuinte usar o seu 
crédito de ICMS outorgado, que a lei lhe conferiu, o que chegaria ao final, no resultado de 
nada a recolher, pelo instituto da compensação. 

 



Pede que se reconheça os argumentos apresentados pelo Recorrente, 
para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. 

 
O processo foi submetido à apreciação em 22/12/2016 e o julgamento foi 

convertido em diligência, nos termos da resolução nº 162/2016, de fls. 81/82. 
 
O resultado da diligência encontra-se às fls. 87/91. Inexistiu alteração na 

base de cálculo para a aplicação da multa formal. Mantida a autuação original.  
 
O contribuinte apresenta discordância em relação ao resultado da 

diligência. Pede que seja reconhecido os argumentos do contribuinte e reformada a 
decisão singular para julgar improcedente o auto de infração em discussão (fls. 96/99).   

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de estornar crédito do 

ICMS, na importância de R$ 91.423,95, sem resultar falta de recolhimento do imposto em 
razão da existência de saldo credor na escrituração, relativamente as saídas de 
fertilizantes em operação interna com isenção do ICMS (artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do 
Decreto 4852/97), realizadas no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014, 
conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos em anexo. Em consequência, exigiu-se 
do sujeito passivo o pagamento da penalidade respectiva e acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo realizou saídas internas de fertilizante utilizando a 

isenção do ICMS prevista no artigo 7º, XXV, "n" do Anexo IX do Decreto 4852/97, que 
assim estabelece: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
 
 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, 
aplicando-se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à 
utilização na apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura (Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula 
primeira): 
 
[...]  
 
n) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente: amônia, 
cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL Metionina e seus 
análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de amônio, nitrocálcio, 
sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso na agricultura e na 
pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação 
diversa (Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, III; e quinta, I);” 
 
O dispositivo supracitado, que cuida da isenção do ICMS, não contém 

qualquer previsão legal para manutenção do crédito relativo à entrada, conforme 
estabelece o artigo 2º, caput, Anexo IX do RCTE: "O benefício fiscal da manutenção do 
crédito quando concedido deve constar do mesmo dispositivo do regulamento que 
dispuser sobre a não-incidência, isenção ou redução da base de cálculo."  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


 
Assim, o sujeito passivo ao realizar prestação de serviço com isenção 

estava obrigado a observar as regras de estornos de créditos previstas no art. 61, inciso I, 
alínea "a" e § 1º, da Lei nº 11.651/91, que estabelece o seguinte: 

 
"Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se 
tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem 
entrados no estabelecimento, quando: 
 
I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da 
entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que: 
 
a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou 
não-tributada; 
 
[...] 
 
§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito 
de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer 
o registro da operação ou prestação que lhe der causa.” 
 
Em apreciação na Terceira Câmara Julgadora, o julgamento foi convertido 

em diligência a fim de ser refeito a Auditoria Básica do ICMS, observando a possibilidade 
de realizar compensação do imposto a recolher apurado de ofício com o crédito outorgado 
previsto no artigo 11-A, Anexo IX do RCTE, nos termos da IN nº 1159/13-GSF, bem como 
analisar se existe operações não amparadas pelos benefícios fiscais constantes do artigo 
7º, XXV, "N" ou artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, as quais não poderão gozar de 
compensação com o crédito outorgado em tela, conforme resolução de fls. 81/82.  

 
A autoridade fiscal realizou a revisão fiscal, apurou o crédito outorgado 

que o sujeito passivo não apropriou na escrituração fiscal, mas que possuía o direito a 
utilizá-lo, nos termos do artigo 11-A do Anexo IX do RCTE, e concedeu o referido crédito 
outorgado de ofício – conforme demonstrativo constante dos autos do processo nº 
4011503110482, às fls. 114.  

 
A omissão de estorno de crédito de ofício inicialmente no valor de R$ 

650.721,58 (fls. 08), após a revisão fiscal passou para a importância de R$ 264.467,23 
(fls. 89). Com essa alteração, ocorreu redução apenas dos valores do imposto omitido 
decorrente da referida omissão de estorno de crédito, informados na coluna 49 dos 
demonstrativos de fls. 06 e 88 dos presentes autos, reduzindo apenas o ICMS exigido no 
auto de infração nº 4011503110482.  

 
É de se registrar que em decorrência do não estorno de valores 

registrados a título de crédito do imposto, no exercício de 2014, ocorreu a lavratura de 3 
(três) autos de infração em função dos resultados provocados no saldo do ICMS apurado 
no livro Registro de Apuração do ICMS, nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV, da 
Lei 11.651/91, cuja redação vigente a partir de 01/01/13 é a seguinte: 

 

"IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  
 



a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento;  
 
b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração;  
 
c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor 
escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo 
credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em 
notificação fiscal;  
 
O dispositivo legal acima transcrito estabelece que em decorrência da falta 

de estorno ou a escrituração indevida de valores a título crédito deve-se aplicar 
penalidades distintas para os 3 (três) possíveis resultados causados em decorrência do 
crédito indevido apurado: se ocorreu  omissão de pagamento de imposto (alínea “a”); se 
ocorreu apenas a manutenção de saldo credor indevido na escrituração fiscal, somente 
multa formal (alínea “b”) ou se ocorreu descumprimento da obrigação de efetuar o estorno 
do crédito nos termos estabelecido em notificação fiscal, exigência do imposto com 
penalidade (alínea “c”). Cada situação se sujeita à penalidade própria. Portanto, inexiste 
cobrança de mais de uma penalidade sobre a mesma suposta infração. 

 
A omissão de pagamento de imposto foi alvo da lavratura do Auto de 

Infração nº n.º 4011503110482, indicando a penalidade prevista na alínea "a" do 
dispositivo legal acima transcrito. A revisão fiscal reduziu o ICMS exigido de R$ 
559.297,63 para R$ 173.043,28 (total da coluna 49, fls. 06 e 88).  

 
 A manutenção do saldo credor indevido na escrituração fiscal foi objeto da 

Lavratura do presente Auto de Infração (nº 4011503110059), indicando a penalidade 
prevista na alínea "b". A revisão fiscal não alterou o valor exigido neste auto de infração, 
conforme valor total informado na coluna 46, demonstrativo de fls. 06 e 88, sobre o qual 
incidiu a multa de 20%. Foi exigido apenas multa formal.  

 
O não atendimento de notificação fiscal para estornar o crédito de ICMS 

mantido na escrituração fiscal foi objeto da lavratura do auto de infração nº 
4011503333783, indicando a penalidade prevista na alínea "c". A revisão fiscal não alterou 
o valor exigido naquele auto de infração, conforme valor total informado na coluna 46, 
demonstrativo de fls. 06 e 88, sendo exigido o ICMS no valor de R$ 91.423,95 que o 
contribuinte deixou de estornar, juntamente com a penalidade prevista, apesar de haver 
sido exigido em notificação fiscal. 

 
Portanto, a omissão de estorno de crédito provocou a lavratura dos três 

autos de infrações acimas referidos, que cuidam de infrações distintas. Assim, a alegação 
que teria ocorrido bis in idem, pois teria recebido três autos de infrações que cuidam do 
mesmo assunto é completamente equivocada. 

 
O trabalho revisional ao meu sentir está correto.  Se o contribuinte 

efetuasse apenas saídas de fertilizantes em operações internas ou interestaduais, 
certamente, em decorrência dos benefícios constantes dos dispositivos acima citados, não 
haveria imposto a recolher na sua escrita fiscal, OBSERVADOS AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 11-A DO ANEXO IX DO RCTE.  

 



No tocante a afirmação de que o fisco inovou ao interpretar o artigo 60 do 
RCTE, pois só considerou, para efeito do cálculo do estorno, as saídas internas e 
desconsiderou, peremptória e inadvertidamente, todas as saídas externas, ou seja, 
interestaduais, o que torna esse auto de infração imprestável para todos os efeitos legais, 
por estar eivado de vício, entendo que é desprovida de fundamento.  

 
O fisco apurou o estorno de crédito levando em consideração apenas as 

saídas internas, tendo em vista que as saídas interestaduais de fertilizantes são 
amparadas por redução de base de cálculo com manutenção do crédito, conforme 
disposto no artigo 9º, inciso VIII, “c” do Anexo IX do RCTE. A operação amparada com 
manutenção de crédito não deve fazer parte do cálculo para o estorno. Correto o trabalho 
fiscal. Aliás, se fosse incluída essas operações interestaduais aumentaria o percentual de 
estorno.  

 
Em relação à afirmação do sujeito passivo de que a aferição do montante 

de crédito outorgado utilizado em cada ano civil é feita na apuração do mês de dezembro, 
e não mês a mês, como quer a autoridade fiscal em seus cálculos, tenho a afirmar que o 
disposto no artigo 11-A, inciso I e II, § 1º do Anexo IX do RCTE serve para determinar ao 
contribuinte a obrigação de realizar ajuste do crédito outorgado, no mês de dezembro, que 
consiste em apurar e estornar o crédito outorgado que ultrapassar o montante do crédito 
de ICMS a que o contribuinte faria jus nas operações internas com adubo, caso houvesse 
a correspondente manutenção de crédito. Portanto, incorreto pensar que nesse ajuste é 
possível apropriar mais crédito outorgado. Repiso, serve apenas para apurar o valor que 
foi apropriado a maior no período. Vejamos o dispositivo:  

 
Art. 11-A. Constitui crédito outorgado do ICMS para o estabelecimento 
industrial fabricante de adubo e fertilizante o valor equivalente ao 
montante do imposto a pagar apurado em sua escrituração fiscal, 
decorrente de operação com esses produtos realizada com redução de 
base de cálculo, desde que (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, "q"):  

 
I - o contribuinte realize operação interna com adubo e fertilizante isenta 
do ICMS;  

 
II - o valor total do crédito outorgado não ultrapasse, em cada ano 
civil, o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte faria jus, caso 
houvesse a correspondente manutenção de crédito, nas operações 
internas com adubo e fertilizante realizadas no período com isenção do 
imposto.  

 
§ 1º A aferição do montante de crédito outorgado utilizado em cada ano 
civil é feita na apuração do mês de dezembro, devendo o contribuinte 
realizar, na apuração deste mês, o estorno do valor utilizado, a esse 
título, que ultrapassar o montante do crédito de ICMS a que o contribuinte 
faria jus nas operações internas com adubo e fertilizante. (Destaque 
nosso). 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
 
 
 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pela 
não apresentação à Delegacia Fiscal e sua circunscrição de notas fiscais modelo 2, 
numeradas de 001 a 1000. 

Em suas alegações (fls. 16/17), o autuado afirma que apresentou os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos os seguintes 
documentos a título de prova: Informativo sobre a utilização e apresentação de 
documentos fiscais (fls. 19), Anexo V da Instrução Normativa nº 606/03 (fls. 20) e pedido 
de baixa de documento fiscal (fls. 21). 

Por meio do Despacho nº 2465/2014 de fls. 38/39 exarado pelo 
Presidente deste Conselho, os autos foram encaminhados à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para confirmação da autenticidade do documento de fls. 19. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal confirmou a 
autenticidade do referido documento. 

Novo Despacho de fls. 38 expedido pela Presidência deste Conselho 
admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária, tendo assinalado o Presidente que “Pelo 
exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no 
art. 43, II, “a”, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão 
extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, de acordo com a 
manifestação de fls. 40, houve a confirmação da autenticidade dos documentos de fls. 19, 
20 e 21, comprovando a entrega dos documentos tidos como extraviados à repartição 
fazendária competente”. 



É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91 que estabelece o seguinte: 

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

Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 
fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  



A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 0001 a 1000, totalizando 1000 notas 
fiscais. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega que os documentos 
fiscais mencionados na inicial foram entregues à repartição fazendária competente, 
conforme documentos anexos.  

De fato, no caso em comento, ao analisar os elementos constitutivos 
do presente processo, verifico que o sujeito passivo apresentou todos os documentos 
fiscais tidos como extraviados à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, conforme 
atestam as cópias dos documentos de folhas 19 a 21 dos autos. 

Portanto, considero que o feito em questão não deve prosperar, pois 
os documentos supramencionados elidem na íntegra a pretensão fiscal inicial.   

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00236/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e se 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal, em 
razão do extravio de notas fiscais modelo 2, série D-1, de números 1750 a 3250. 

Em suas alegações (fls. 25/26), o autuado afirma, em essência, que 
apresentou os documentos fiscais mencionados na inicial à repartição fazendária 
competente, acostando aos autos, dentre outros, os seguintes documentos a título de 
prova: cópia do Termo de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 29) e cópia do 
Informativo sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais (fls. 30). 

Mediante Despacho n° 33375/2017-PRES de fls. 38 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, “a”, 1, da Lei nº 
16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que restou provada a inexistência de extravio de nota 
fiscais, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de folhas 29 
e 30, os quais indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, de nºs 1751 a 3078 foram 
usadas e aquelas de nºs 3079 a 3250 foram entregues para inutilização”. 

Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de 
execução fiscal, seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, nos 
termos prescritos no §5° do artigo 43 da Lei n° 16.469/09. 



Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. (fls. 40). 

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91 que estabelece o seguinte: 

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

Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 
fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 



obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 1750 a 3250, totalizando 1500 notas 
fiscais. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega que os documentos 
fiscais mencionados na inicial foram entregues à repartição fazendária competente, 
conforme documentos anexos.  

De fato, no caso em comento, ao analisar os elementos constitutivos 
do presente processo, verifico que o sujeito passivo apresentou todos os documentos 
fiscais tidos como extraviados à Agência Fazendária de Trindade, conforme atestam as 
cópias dos documentos de folhas 29 e 30 dos autos.  

Portanto, considero que o feito em questão não deve prosperar, pois 
os documentos supramencionados elidem na íntegra a pretensão fiscal inicial.   

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00237/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e se 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal, em 
razão do extravio de notas fiscais modelo 2, série D-1, de números 001 a 750. 

Em suas alegações (fls. 21), a autuado afirma, em essência, que 
apresentou os documentos fiscais mencionados na inicial, foram entregues à repartição 
fazendária competente, acostando aos autos os seguintes documentos a título de prova: 
cópia do Termo de Fiel Depositário (fls. 27), cópia de relação de documentos fiscais 
apresentados (fls. 28), cópia do Anexo XII (fls. 29) e cópia do Termo de baixa de 
documento fiscal (fls. 30). 

Mediante Despacho n° 3005/2017-PRES de fls. 36 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que, conforme documentos de folhas 28 a 30, as notas fiscais, 
havidas como extraviadas pela peça vestibular foram devidamente apresentadas à 
repartição fiscal competente”.  

Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de 
execução fiscal, seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, nos 
termos prescritos no §5° do artigo 43 da Lei n° 16.469/09. 



Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. (fls. 38). 

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91 que estabelece o seguinte: 

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

Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 
fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 



contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 750, totalizando 750 notas fiscais. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega que os documentos 
fiscais mencionados na inicial foram entregues à repartição fazendária competente, 
conforme documentos anexos.  

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que os documentos fiscais tidos como extraviados foram 
apresentados à AGENFA de Uruaçu, subordinada à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia, conforme atestam as cópias dos documentos de folhas 28 
a 30 dos autos.  

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00238/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de livros e documentos fiscais. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à multa formal pelo extravio de 
livros e documentos fiscais. 

Em suas alegações (fls. 20), o autuado afirma que não houve 
extravio dos referidos documentos fiscais e que por um lapso não foram entregues no 
prazo exigido. Alega, ainda, que regularizou todas as suas notas fiscais, estando todas 
lançadas nos devidos livros e todos os seus livros encadernados e autenticados, tendo 
sido apurado o seu devido imposto. Acosta aos autos documentos de fls. 21/24; 

Mediante Despacho nº 2903/2017-PRES de fls. 44 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, “a”, 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que todos os documentos lançados na inicial foram entregues por 
ocasião da paralisação temporária”. 

Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC para que, caso não tenha sido ajuizada a ação de 
execução fiscal, seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, nos 
termos prescritos no §5° do artigo 43 da Lei n° 16.469/09. 

Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 



em dívida ativa. Os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. (fls. 46). 

É o relatório. 

 
 

VOTO 
 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais e livros mencionados no auto de infração. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91 que estabelece o seguinte: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e 

documentos fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários 
decorrentes das operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram 
 

 
Diante da não apresentação das notas fiscais e dos livros, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 



CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
de 4 livros fiscais e das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 526 a 1300, 
totalizando 775 notas fiscais. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega que não houve o 
extravio historiado na inicial, apenas um lapso na entrega dos documentos, mas que 
regularizou a situação perante a Secretaria da Fazenda. 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que o sujeito passivo apresentou todos os livros e 
documentos fiscais tidos como extraviados, conforme atestam as cópias dos 
documentos de fls. 21/24. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00248/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Improcedente.     
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento que exige o 
pagamento de multa formal por extravio de documentos fiscais, 
quando ficar comprovado no processo que os mesmos foram 
entregues à repartição fiscal da jurisdição do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Impugnação em Segunda Instância apresentada pela 
com intuito de comprovar a apresentação das Notas Fiscais Mod. 2, Série D-1 nº 001 a 
250, tidas pelo fisco como extraviadas e objeto do presente lançamento que exige a multa 
formal.  

 
É o relatório.  
 
    
                         VOTO 
 
O Termo de Fiel Depositário e o Termo de Baixa de Documento 

Fiscal Não Utilizado nº 128434, de fls. 29 e 30, comprovam a apresentação à AGENFA 
Especial de Caldas Novas, das Notas Fiscais, mod. 2, Série D1 nº 001 a 250, objetos do 
presente lançamento.     

 
Com essas considerações, entendo que a acusação de extravio 

constante da peça inicial do presente processo foi ilidida.  
 
À conta do exposto, conheço Da impugnação, dou-lhe provimento, 

para considerar improcedente o lançamento.   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00249/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos e livros fiscais. Improcedente.     
 
Deve ser declarado improcedente o lançamento que exige o 
pagamento de multa formal por extravio de documentos e livros 
fiscais, quando ficar comprovado no processo que os mesmos 
foram entregues à repartição fiscal da jurisdição do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Impugnação em Segunda Instância apresentada pela 
com intuito de comprovar a apresentação das Notas Fiscais Mod. 1, Série 1 nº 001 a 25, 
bem como de 05 (cinco) livros fiscais, sendo:  Registro de Entradas (2), Registro de 
Inventário (2) e Registro de Utilização de Documentos Fiscais e de Ocorrências (1), tidos 
pelo fisco como extraviadas e objeto do presente lançamento que exige a multa formal.  

 
É o relatório.  
 
    
                         VOTO 
 
O Termo de Fiel Depositário e o Termo de Baixa de Documento 

Fiscal Não Utilizado nº 128434, de fls. 35 e 36, comprovam a apresentação à AGENFA 
Especial de Caldas Novas, das Notas Fiscais, mod. 1, Série 1 nº 001 a 25, bem como dos 
objetos dos livros  Registro de Entradas (2), Registro de Inventário (2) e Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e de Ocorrências (1), objetos do presente lançamentol. 

 
Com essas considerações, entendo que a acusação de extravio 

constante da peça inicial do presente processo foi ilidida.  
 
À conta do exposto, conheço Da impugnação, dou-lhe provimento, 

para considerar improcedente o lançamento.   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00252/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 
fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 100, no total de 100 (cem) documentos 
fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 
22.170,00 (vinte e dois mil, cento e setenta reais). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Controle de Concessão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls. 06) e 
levantamento de documentos extraviados (fls. 07), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 23/11/2015 (fls. 09), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 11). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls.17), pedindo a improcedência, alegando, em essência, ter efetuado a entrega 
dos documentos fiscais ao órgão fazendário quando da formulação do pedido de baixa da 
inscrição no cadastro estadual. 

 
Junta cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 

128905 (fls. 18) e do Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 
Documentos Fiscais (fls. 20), dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de extravio das notas 

fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 100, no total de 100 (cem) documentos 
fiscais, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência de multa formal. 

 



O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 
Documentos Fiscais (fls. 20), juntado pelo sujeito passivo, revela a entrega da totalidade 
dos documentos fiscais reclamados no auto de infração à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos, tendo inclusive sido baixados por essa delegacia, conforme 
consta no Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 128905 (fls. 18). 

 
Assim, tendo a totalidade dos documentos fiscais reclamados no 

auto de infração sido entregue à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, ilidida 
está a acusação fiscal, declarando-se improcedente a respectiva exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00253/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência. Adequação da penalidade. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. E, 
por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, 
"a", do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 15.052,43 (quinze mil e cinqüenta e 
dois reais e quarenta e três centavos). Foram vencedores os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva e Paulo Diniz. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
05/07/2011 a 27/09/2013, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, alusivas a aquisições de 
mercadorias no valor comercial de R$ 233.072,30 (duzentos e trinta e três mil, setenta e 
dois reais e trinta centavos), sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de 
R$ 58.268,08 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64, §2°, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, § 1°, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação de 

notas fiscais de entradas não registradas (fls. 6 a 12), dentre outros documentos. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 20 a 43), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que as notas fiscais foram registradas 
antes da autuação. Diz que não foram observados os princípios que devem nortear a 
Administração Pública, em especial o da capacidade contributiva, no não confisco, da 



proporcionalidade e da razoabilidade. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja 
a penalidade redução, por ser a multa abusiva e confiscatória. 

 
Junta cópias de DANFEs (fls. 49 a 54), relação de notas com registro 

extemporâneo e não registradas (fls. 55 a 56) e cópia de DARE 2.1 (fls. 57), dentre outros 
documentos. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide 

pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 3643/2017-JULP (fls. 59 a 61). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 68 a 91), 

reiterando as razões formuladas na impugnação expostas anteriormente. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período de 05/07/2011 a 27/09/2013, notas fiscais eletrônicas, alusivas a aquisições de 
mercadorias, conforme documentos e demonstrativos anexos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13.446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 



 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo deixou de escriturar alguns registros de entradas 

em sua EFD, ou seja, deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos 
eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força 
do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 05/07/2011 a 27/09/2013, e, 

conforme NOTA inserta na alínea “a” do inciso XXXIII do art. 71 do CTE, o valor da 
penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro sofre 
reajustes; com base nos valores dessa NOTA, na apuração da multa devida nestes autos, 
elaborei a seguinte planilha: 

 

PERÍODO QUANTIDADE DE 
ARQUIVOS 

MULTA POR 
ARQUIVO EM REAL 

MULTA POR TOTAL 
DE ARQUIVO EM 
REAL 

08/11 a 12/11 5 679,87   3.399,35 

02/12 a 12/12 e 
01/13 

12 713,86   8.566,32 

03/13, 05/13, 09/13 
e 10/13 

4 771,69   3.086,76 

TOTAL DA MULTA 
FORMAL 

  15.052,43 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 
Vê-se nessa planilha que o lançamento perfaz o montante de R$ 

15.052,43 (quinze mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) de multa formal, 
em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", 
da Lei nº 11.651/91. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE, perfazendo o valor 
da multa formal de R$ 15.052,43 (quinze mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três 
centavos).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00271/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitadas. Multa formal. Deixou de escriturar na Escrituração 
Fiscal Digital - EFD notas fiscais. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no inciso XXIII, "a" do art. 71 do CTE. 
Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Conforma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, não contraditado de forma convincente, 
adequando-se a penalidade para mais benéfica, quando a 
omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao erário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2017, decidiu,  por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Heli José da Silva, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. E, por maioria de votos, 
adequar a penalidade à prevista no inciso XXIII, "a" do art. 71 do CTE, no valor de R$ 
7.695,79 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa de caráter formal por deixar de 
escriturar na Escrituração Fiscal Digital - EFD as notas fiscais constantes das relações 
anexas e demais documentos anexos. 

 
Juntou-se aos autos, documentos de fls. 03 a 08. 
 
Intimado, fls. 09/10, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Primeira Instância, fls. 13 a 20. 
 



Pela Sentença nº 2000/2017, fls. 29 a 41, o julgador singular decidiu 
pela procedência do auto de infração. 

 
Intimado para apresentar Recurso Voluntário, fls. 42/43, o sujeito 

passivo foi perempto, fls. 44. 
 
Novamente intimado, fls. 45, o sujeito passivo apresentou recurso 

voluntário, fls. 47 a 54, alegando que inexiste qualquer espécie de dano ao erário 
estadual, primeiramente, porque o próprio fisco tinha ciência das referidas notas, e de 
forma secundária que todos os produtos eram acobertados pela substituição tributária, 
com o pagamento antecipado do tributo pela distribuidora de combustíveis. Alega também, 
que a pretensa multa é confiscatória, pois a atividade econômica não apura lucro maior 
que 3% ao mês. 

 
Aduz que diante da insegurança da determinação da infração, e 

multa exigida deve ser reduzida em 50%. 
 
Ao final, requer: improcedência do auto de infração; redução da 

multa; nulidade absoluta do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela 
autuada, as rejeito. A infração de cunho formal, está claramente definida no auto e 
fundamentada em dispositivo legal, compreendida pelo sujeito passivo que dela se 
defendeu. Assim, rejeitadas estão as preliminares em comento.  

 
O sujeito passivo de fato, deixou de escriturar o campo C-100 (fato 

incontroverso). Apesar da plausibilidade dos argumentos da defesa para demonstrar que a 
infração de cunho formal não decorreu pagamento de imposto, da obrigação acessória 
descumprida é fato gerador da multa nos moldes em que se reclama no auto.  

 
No entanto, entendo que mais específica a aplicação da penalidade 

prevista no inciso XXIII, a, do artigo 71 do CTE ao presente caso, além de mais benéfico 
ao sujeito passivo, reduzindo a pena em patamar maior até que a privilegiada, arguida 
pelo sujeito passivo, artigo 71, §8º do CTE. 

 
Assim, por unanimidade de votos, rejeito as preliminares de nulidade 

do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço do Recurso Voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Adequo a penalidade à prevista no inciso 
XXIII, "a" do art. 71 do CTE, no valor de R$ 7.695,79 (sete mil, seiscentos e noventa e 
cinco reais e setenta e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00276/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular. Multa 
formal. Deixou de escriturar notas fiscais no livro Registro de 
Entrada de Mercadoria. Procedente em parte.  
 
1. Julga-se nula a decisão monocrática, nos termos da lei, 
quando esta for elaborada sem fundamentação;  
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, nos termos 
do  § 1º, III, do art. 40-A, da Lei 16.469/09, decretar a nulidade da sentença singular às 
fls.88/89, por falta de fundamentação e, adentrando ao mérito, resolve, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
19.602,68 (dezenove mil, seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), 
considerando pagamento de fls. 54, para fins de eventual extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, João Divino de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro registro de entrada de mercadoria notas fiscais. Em 
consequência, deverá recolher multa formal e acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 308 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, “c’ do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls.  03 a 24.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo manifesta concordância 

com parte da autuação e promove o recolhimento da parte não litigiosa, fl. 54.   
 
Alega a defesa que parte das notas fiscais foram devidamente 

registradas no prazo hábil, conforme demonstra planilha de fls. 29 a 30. Junta 
documentos, fls. 31 a 70. 

 



Despacho nº. 324/2017 – JULP encaminha o feito à Delegacia 
Regional de Anápolis para que se tome as seguintes providências, tendo em vista as 
alegações da defesa:  

 
Verificar o devido registro das notas fiscais, com base no livro 

Registro de Entrada de Mercadoria; em caso de revisão do lançamento, consignar em 
termo as alterações propostas; apresentar outras informações que for conveniente; intimar 
o polo passivo do resultado da diligência, fls. 71/72.  

 
O trabalho diligencial informa que o sujeito passivo, após notificado, 

apresentou os livros de Registro de Entrada de Mercadoria Interestadual, onde se verificou 
o regular registro das notas fiscais, conforme alegado; que o levantamento foi revisado, 
com apresentação de novo valor para a base de cálculo, referente ao período de 01/2010 
a 11/2010, fl. 74. 

 
O polo passivo, notificado da revisional, não se manifestou, fls. 81 a 

86. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente em parte o 

lançamento, nos termos da revisional, fl. 88 a 89. 
 
Despacho nº. 931/2017 – GERF concorda com a decisão 

monocrática, fl. 90.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo externa seu 

inconformismo com a decisão exarada em sede singular, aduzindo para tanto que se a 
parte não litigiosa foi efetivamente recolhida, e à litigiosa foi dado provimento ao pleito, 
não resta saldo a recolher, o que motiva o arquivamento do auto, sendo este o pedido, fls. 
101/102. Junta documentos, fls. 103 a 105. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Este caso versa sobre a ausência de escrituração no livro de 
Registro de Entrada de Mercadoria, referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, 
resultando em multa formal no valor de R$ 31.011,08 (trinta e um mil, onze reais e oito 
centavos). 

 
Em revisão efetuada o auditor fiscal acata a alegação de escrituração 

de parte das notas fiscais apontadas pelo sujeito passivo, contudo, inovando, apresenta 
novas notas fiscais, já feridas pelos efeitos da decadência.  

 
Em decisão singular, o julgador incorreu em dois equívocos graves. 

Primeiro acatou a revisão efetuada integralmente, com os erros que a mesma 
apresentava. Segundo, não houve manifestação em relação aos exercícios de 2011 e 
2012, que compunham o auto em seu nascedouro. 

 
Dito isso, baseando-me no artigo 40- A, §1º, III da Lei nº. 16.469/09, 

decido pela decretação de nulidade da sentença singular, por falta de fundamentação.  
   
Pelo exposto, voto nos termos do § 1º, III, do art. 40-A, da Lei 

16.469/09, decretando a nulidade da sentença singular de fls.88/89, por falta de 



fundamentação e, adentrando ao mérito, voto, conhecendo do recurso voluntário, dando-
lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 19.602,68 (dezenove 
mil, seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos), considerando pagamento de fls. 
54, para fins de eventual extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00277/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
suscitada pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. Multa formal. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Omissão de registro de entrada de mercadoria. Procedente. 
Aplicação do benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE. 
Acolhido.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, aplicando-se o benefício previsto em lei, 
qual tal omissão não tiver dado ensejo a prejuízo ao erário 
estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por maioria de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro e José Pereira D'abadia, com voto de desempate proferido pela responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e José Ferreira de 
Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epigrafe, omitiu registro de entrada de mercadoria, conforme Auditoria Específica de 
Mercadoria que se encontra acostada ao processo, juntamente com outros documentos, 
com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva, fls. 03 a 13. Por esse motivo, imputou-se 
ao polo passivo a  exigência de recolhimento de multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 145 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, ‘I’ do CTE 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade da lide por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que a peça 
exordial está eivada de vícios. Adentra ao mérito, pugnando pela improcedência do feito, 



por ser indevida a exigência exordial. Reclama da multa que entende ser confiscatória, fls. 
18 a 24. Junta documentos, fls. 25 a 30.  

 
O defendente retorna aos autos, fls. 34 a 37 para reafirmar as 

inquirições e alegações pronunciadas, conforme inferido no parágrafo anterior. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 42 a 44.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições 

e alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 51 a 55. Pede adiamento do 
julgamento, fls. 60 a 62. Junta documentos, fls. 63 a 64.  

 
É o relatório. 
 

VOTO  
 

Em relação à preliminar de nulidade da lide, por cerceamento ao 
direito de defesa, entende que não deve prosperar, pois foi oferecido ao sujeito passivo 
todas as informações e ferramentas necessárias para que o mesmo pudesse efetivar o 
seu direito de defesa. Assim, rejeitada está preliminar em comento.  

 
Em face do mérito, conta que o sujeito passivo omitiu registro de 

entrada de mercadoria nos anos de 2012 e 2013, conforme Auditoria específica de 
mercadoria.  

 
Como em tal auditoria restou comprovado o registro de saída das 

mercadorias, podemos concluir que não houve prejuízo ao erário estadual, razão pela qual 
infiro pela aplicação do §8º do artigo 71 do CTE.  

 
Com isso, conheço do recurso voluntário apresentado, rejeito, a 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por maioria de votos, acolho a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00297/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
livros e documentos fiscais. Lançamento improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de livro 
e documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública 
concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 14 (quatorze) livros e 200 notas fiscais 
modelo 1, série 1, números 251 a 450, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de 
R$ 51.186,04. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XVIII, ‘a’, da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, extrato cadastral indicando a suspensão da autuada e Relatório contendo os 
documentos liberados para o sujeito passivo. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foram lavrados Termos de Revelia e de Perempção.  
 
Em seguida, interpõe pedido de revisão extraordinária, 

argumentando que os documentos fiscais objeto da autuação foram devidamente 
apresentados ao órgão fazendário competente, afastando, assim, a presunção de extravio 
que motivou o lançamento do crédito tributário sob apreciação. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 



Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 
de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

Encontrando-se o estabelecimento com a situação de inscrição 
estadual de “suspensão por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, 
entende-se que o sujeito passivo encerrou suas atividades. Assim deveria apresentar os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 

 
“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
[...] 
VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura 
da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário Pedido 
de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 
artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 

Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 

 
 Entretanto, no presente caso, por meio dos documentos anexados 

às fls. 99/100 verifica-se que os livros e notas fiscais considerados extraviadas, objeto da 
autuação, foram todos apresentados ao órgão fazendário competente, restando afastada, 
desta forma, a presunção legal de extravio dos mencionados documentos fiscais. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o lançamento. 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00298/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Decadência parcial do lançamento. Mérito. Procedência 
parcial.  
 
I – Resta caracterizada a decadência parcial vez que o 
lançamento foi levado a efeito após escoado o prazo quinquenal 
disposto no art. 173, I, do CTN, contado a partir do primeiro dia 
do ano seguinte à data da autorização de confecção dos 
documentos fiscais tidos por extraviados, acrescido de 02 
(anos), nos termos do art. 140 do RCTE. 
 
II - Impõe-se o afastamento parcial da presunção legal relativa 
de extravio de documentos fiscais, pela não apresentação no 
prazo legal ao órgão competente, quando parte destes é 
apresentada pelo sujeito passivo, mesmo após a ação fiscal. 
Portanto, deve ser julgado parcialmente procedente o 
lançamento relativamente aos documentos fiscais que 
remanescem extraviados. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 674,80 (seiscentos e setenta e 
quatro reais e oitenta centavos), referente a 2 notas fiscais. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo 
José Mendes. A Fazenda Pública concorda com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 625 notas fiscais modelo 1, série 1, números 
001 a 125 e 126 a 625, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 210.875,00. 

 
Foi indicado como infringido o artigo 64 da Lei 11.651/91 combinado 

com o artigo 109 do Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no artigo 71, XVIII, “a” da Lei 

11.651/91 com redação da Lei 12.806/95. 
 
Legalmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, com diversas alegações, de nulidade, dizendo que esta obrigação é do 
contador e solicita prazo. 

 



Como comprovação carreou aos autos espelho cadastral, consulta 
portaria de Suspensão, consulta CIAF, consulta termo de baixa. Solicita nulidade do auto 
de infração. 

 
Na fase singular o lançamento foi julgado procedente. 
 
Novamente intimado na fase cameral o sujeito passivo permanece 

inerte, culminando com a lavratura de termo de perempção. 
 
Em seguida, interpõe pedido de revisão extraordinária, 

argumentando que é contribuinte do ISS, logo, não poderia ser aplicada multa referente a 
infração da legislação tributária do ICMS. Pede a exclusão das notas fiscais de n.ºs 001 a 
125 por serem alheias ao lançamento. Assevera que as notas fiscais n.ºs 126 a 250 não 
foram utilizadas para acobertar operações submetidas à incidência do ICMS. Afirma que 
as notas fiscais não utilizadas n.ºs 251 a 625 foram devolvidas ao órgão fazendário 
competente. Pugna ao final pelo cancelamento do auto de infração. 

 
Admitido parcialmente o pedido de revisão extraordinária os autos 

são encaminhados a este Conselho Superior para julgamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

Encontrando-se o estabelecimento com a situação de inscrição 
estadual de “suspensão por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, 
entende-se que o sujeito passivo encerrou suas atividades. Assim deveria apresentar os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
[...] 



VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura 
da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário Pedido 
de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 
artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 

Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 

 
 Entretanto, no presente caso, é de se notar que parte dos 

documentos fiscais objeto de autuação foram liberados para o sujeito passivo pela SEFAZ 
em 28/04/2006 (fls. 06), quais sejam, as notas fiscais modelo 1, série 1, nºs 001 a 125. 

 
O art. 140 do RCTE, com vigência à época da utilização dos 

documentos fiscais pelo sujeito passivo, prescrevia o seguinte:  
 

 Art. 140. O documento fiscal, uma vez confeccionado, deve ser 
utilizado pelo contribuinte no prazo máximo de 2 (dois) anos, 
contados a partir da data da autorização de sua confecção, findo o qual 
o documento deve ser recolhido, mediante recibo, à delegacia fiscal em 
cuja circunscrição se localizar o estabelecimento do contribuinte a que 
pertencer, para ser inutilizado (Convênio SINIEF SN/70, art. 16, § 2º). 
NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 27.10.09. 

§ 1º O titular da delegacia fiscal em cuja circunscrição se localizar 
o estabelecimento pode, à vista da rotatividade de utilização de 
documento fiscal pelo contribuinte, devidamente comprovada, 
autorizar o seu uso em prazo superior ao estabelecido, até o limite 
de 4 (quatro) anos, hipótese em que o documento fiscal deve 
conter a informação, impressa de forma bem legível e em local 
destacado, da data do limite da prorrogação de sua utilização e o 
número e a data do despacho autorizativo. 
 

Em consulta ao sistema de grande porte da SEFAZ consta a 
informação de que não existem revalidações para os documentos fiscais autorizados 
para o sujeito passivo.  

 
Dessa forma, os documentos confeccionados para o sujeito passivo 

de numeração 001 a 125, cuja concessão foi emitida em 28/04/2006 poderiam seu 
utilizados no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da data da autorização de 
sua confecção (28/04/2006), o que significa que poderiam ser utilizados até 27/04/2008. 

 
A decadência do direito de a Fazenda Pública lançar o crédito 

tributário referente à utilização desses documentos, é de 5 anos, e inicia-se no primeiro dia 
do exercício seguinte ao em que o lançamento poderia ocorrer, conforme art. 173, I, CTN. 

 
O prazo decadencial, para os documentos de nº 001 a 125, cujo 

prazo máximo de utilização findou-se em 27/04/2008, iniciou-se em 01/01/2009, e 
estendeu-se até 31/12/2013. 
 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A16P2


Como a constituição do crédito tributário data de 10/02/2014, tendo o 
contribuinte sido cientificado da autuação em 24/02/2014 (fls. 09), tem-se que já operou a 
decadência do lançamento desse crédito tributário no que concerne aos documentos 
fiscais modelo 1, série 1, nº 001 a 125. 

 
Todavia, os documentos fiscais de nºs 126 a 625, cuja autorização 

para sua confecção data de 23/06/2008, podiam ser utilizados até 22/06/2010, e tiveram o 
prazo decadencial iniciando em 01/01/2011 findando em 31/12/2015. Logo, em relação ao 
intervalo acima não ocorreu decadência, visto que a ação fiscal teve início em 24/02/2014 
com a ciência da requerente, conforme consta do AR de fls. 09.  

 
Relativamente ao segundo intervalo de documentos fiscais, acima 

assinalado, de nºs 126 a 625, o sujeito passivo comprova, mediante juntadas dos 
comprovantes às fls. 80, 82 e 84, a apresentação e baixa dos documentos contidos no 
intervalo acima, com exceção das notas fiscais nºs 126 e 250. 

 
Assim, quanto às notas fiscais modelo 1, série 1, nºs 126 e 250 (02 

documentos fiscais), o sujeito passivo não apresenta elementos capazes de afastar a 
pretensão fiscal. Assim, o feito prospera em relação a 02 (dois) documentos fiscais que 
multiplicado pelo valor unitário da multa formal de R$ 337,40, resulta na exigência fiscal no 
montante de R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração com a pena 
pecuniária fixada em R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) 
correspondente a 02 (dois) documentos fiscais, acima explicitados. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00299/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Lançamento parcialmente procedente e 
com a aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do 
CTE.  
 
Impõe-se o afastamento parcial da presunção legal relativa de 
extravio de documentos fiscais, pela não apresentação no prazo 
legal ao órgão competente, quando parte destes é apresentada 
pelo sujeito passivo, mesmo após a ação fiscal. Portanto, deve 
ser julgado parcialmente procedente o lançamento relativamente 
aos documentos fiscais que remanescem extraviados, com a 
aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração, referente ao extravio de 9 notas fiscais. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa 
e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a aplicação do § 3º, do art. 71, do 
CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte 
e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e 
Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que não 
acolheu a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, perfazendo, assim, o valor da multa 
formal de R$ 1685,92 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 
centavos). A Fazenda Pública concorda com a procedência parcial e discorda da 
aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 150 notas fiscais modelo 2, série D1, 
números 001 a 150, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 56.184,00. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XX, ‘a’, “1”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, extrato cadastral indicando a suspensão da autuada e Relatório contendo os 
documentos liberados para o sujeito passivo. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 
infração, motivo pelo qual foram lavrados Termos de Revelia e de Perempção.  

 
Em seguida, interpõe pedido de revisão extraordinária, 

argumentando que os documentos fiscais objeto da autuação foram devidamente 
apresentados ao órgão fazendário competente, afastando, assim, a presunção de extravio 
que motivou o lançamento do crédito tributário sob apreciação. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

Encontrando-se o estabelecimento com a situação de inscrição 
estadual de “suspensão por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, 
entende-se que o sujeito passivo encerrou suas atividades. Assim deveria apresentar os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
[...] 
VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura 
da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário Pedido 
de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 
artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 



Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 

 
Entretanto, no presente caso, por meio do documento anexado às fls. 

23 verifica-se que parte das notas fiscais consideradas extraviadas, objeto da autuação, 
foram apresentadas ao órgão fazendário competente, restando afastada parcialmente, 
desta forma, a presunção legal de extravio dos documentos fiscais n.ºs 01 a 50, 56 a 79, 
82 a 98 e 101 a 150. 

 
Remanesce, contudo, a pena pecuniária relativa ao extravio das 

notas fiscais extraviadas, de n.ºs 51 a 55, 80, 81, 99 e 100, num total de 09 (nove) notas 
fiscais em relação às quais entendo cabível a aplicação do benefício estabelecido no §3º 
do artigo 71 do CTE, haja vista tratar-se o contribuinte de microempreendedor individual - 
MEI, cujo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional 
pode se dar em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta auferida no 
mês, na forma prevista no art. 18-A da Lei Complementar n.º 123/2006,  fato este que 
conduz ao razoável juízo de certeza de que a irregularidade detectada pela fiscalização 
não redundou, nem mesmo indiretamente, em falta de recolhimento do ICMS. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração com a pena 
pecuniária fixada em R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) 
correspondente a 01 (um) bloco de notas fiscais, modelo 2, série D1, resultado, portanto, 
da aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do CTE.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00306/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Deixou de consignar no livro Registro de Saída 
de mercadoria tributada, notas fiscais. Procedente em parte. 
Multa formal. Adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, Inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº. 11.651/91, reduzindo dessa 
forma, a multa formal.  
 
Acolhe-se o recurso da Fazenda para julgar parcialmente 
procedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo atendeu em parte a exigência 
exordial, aplicando a penalidade para a prevista no art. 71 Inciso 
XXIII, alínea "a" da Lei nº. 11.651/91, reduzindo dessa forma, a 
multa formal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente em parte, no valor de ICMS  de R$ 16.173,52 (dezesseis mil, cento e setenta e 
três reais e cinqüenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Antônio 
Martins da Silva. E, por maioria de votos, promover a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71 Inciso XXIII, alínea "a" da Lei  11.651/91, reduzindo dessa forma, a 
multa formal para R$ 4.147,20 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de consignar no livro Registro de Saída de Mercadoria, tributadas, as 
notas fiscais eletrônicas, relacionadas em demonstrativos que se encontram acostados ao 
processo, juntamente com outros documentos, fls. 02 a 47, com escopo de instrui-lo em 
sua fase cognitiva. Em consequência, deverá recolher o imposto devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da lei nº. 

11.651/91, c/c artigos 88, §1º e 313,314 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, X, “a’, §9º, I do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que retificou os 

arquivos e corrigiu os erros que havia nas EFDs dos períodos fiscalizados; que a 
administração tributária admitiu que em casos de falhas no cruzamento dos dados das 
NE-e e EFD, o sujeito passivo poderia corrigir espontaneamente a escrituração digital, fls. 
56 a 58. Junta documentos, fls. 59 a 154. 

 



O sentenciador “a quo” converte o julgamento em diligência para 
pronunciamento do autuante, considerando que as retificações forma realizadas depois de 
iniciada a ação fiscal, fl. 160. 

 
A autoridade fiscal revisora aduz que mesmo com a perda da 

espontaneidade, considera as retificações, aponta a existência de um outro auto de 
infração, lavrado para lançar crédito para o mesmo período, faz um Auditoria Básica do 
ICMS, considera benefícios fiscal nos meses de outubro de novembro de 2011 e ao final 
recomenda a exigência de multa formal, fls.  162 a 235.  

 
O julgador monocrático julga procedente em parte o lançamento, fls. 

239 a 241. 
 
Recurso à Câmara Julgadora nº. 007/2016 – GRF argumenta que as 

retificações dos arquivos da EFD não podem produzir efeitos em autos de infração já 
constituídos (intimados), bem como que o imposto exigido em auto de infração não pode 
ser alterado por retificação de EFD, sem que haja prova inequívoca de erro de fato, o que 
não ocorreu no procedimento em questão, uma vez que o crédito extemporâneo do ICMS 
não pode ser considerado erro, mas direito realizável mediante processo administrativo, 
conforme norma tributária. 

 
Dessa forma, a decisão da primeira instância deve ser reformada 

para que seja exigido, juntamente com multa formal, o imposto originalmente lançado, 
reduzido apenas do valor lançado no auto de infração nº. 4011203273025, fls. 242 a 243. 

 
Do recurso da Fazenda o polo passivo foi intimado, porém, não se 

manifestou, fls. 246 a 248. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 23/05/2016, acatando proposição da Conselheira Talita Pimenta Félix, por 
unanimidade de votos, retira o presente processo de pauta para encaminhá-lo à Secretaria 
Geral para que seja providenciado o apensamento, ao presente, de cópia do Processo nº 
4011203273025. Após, retorne-se para sequência do julgamento, fls. .250/251. 

 
Termo de apensamento do processo supramencionado, fls.  252. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito verifiquei 
que a exigência estampada na folha de rosto deste volume, trata-se de omissão de 
registro no livro Registro de Saída de Mercadoria tributada das notas fiscais referentes ao 
período de agosto a novembro de 2011 e março e junho de 2012. Portanto, há imposto a 
recolher, conforme passo a expor:  

 
Em face do mês de agosto de 2011 a importância é = R$ 3.388,23 e 

ao mês de outubro de 2011= R$ 12.785,29, perfazendo um total de ICMS a recolher de R$ 
16.173,52.  

 
Quanto à multa, por se tratar de EFD (registro digital), há adequação 

à penalidade prevista para o artigo 71, XXIII – A, no valor de R$ 4.147,20.   
 



Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar procedente em parte, no valor de ICMS de 
R$ 16.173,52 (dezesseis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). E, 
por maioria de votos, promover a adequação da penalidade para a prevista no art. 71 
Inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº. 11.651/91, reduzindo dessa forma, a multa formal para 
R$ 4.147,20 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos) 

 
     
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00323/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Omissão de 
registro de notas fiscais de entrada. Auto de infração 
procedente.  
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo não cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
procedente é o auto de infração; 
 
2. Deve-se aplicar a multa mais específica para o caso concreto, 
observando alegislação tributária e os princípios de direito 
tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira 
de Sousa, José Pereira D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito.  
E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, arguida pela autuada, resultando no valor da 
multa formal de R$ 13.151,43 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira 
D'abadia e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, 
que votou pela manutenção da penalidade aplicada ao auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do auto de infração descreve que o sujeito passivo deixou 
de registrar em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD, as notas fiscais referentes a 
entradas de mercadorias, apurada através de Ordem de Conferência Eletrônica, conforme 
demonstrativo e cópias dos DANFES em anexo, ficando sujeito à multa formal de R$ 
523.340,09 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos), 
mais os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados o artigo 64 da 
Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta 
a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13446/1999. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/112. 

Intimado em Primeira Instância o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 120/128. 



Sobreveio a sentença de fls. 140/143, pela qual o julgador decidiu 
pela procedência do lançamento. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls.150/160, alegando, inicialmente, que não mais se pode aplicar a 
penalidade prevista no artigo 71 da Lei nº 11.651/91, pois, já houve julgamento pela corte 
especial de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou 
inconstitucional a aplicação deste, e, que sendo assim, enquanto não houver decisão 
desta matéria em julgamento pelos Tribunais Superiores este não poderá ser aplicado; 
caso não seja este o entendimento, que seja aplicada a forma privilegiada prevista no 
parágrafo oitavo do artigo 71 da Lei 11.651/91, por entender que a falta de registro das 
referidas notas fiscais, não representou prejuízo ao erário. 

Pede que seja julgado nulo o auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, tendo em vista que já foram proferidas decisões por Tribunais 
Superiores impedindo a aplicação do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 e caso não seja este o 
entendimento que seja aplicado a forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

A pretensão da parte passiva em tentar levantar a possibilidade, 
nesta fase administrativa de julgamento, poder se analisar e decidir questões sobre 
inconstitucionalidade ou, ainda, a ilegalidade das normas, entendo esbarrar na 
competência do próprio Conselho Administrativo Tributário –CAT, posto que essa é uma 
prerrogativa originária, específica e privativa, do Poder Judiciário. 

Frise-se que tal impossibilidade do julgador sobre essas questões foi 
devidamente mencionada pelo legislador estadual ao elaborar a Lei Processual de nº 
16.469/09, nos seus parágrafos 4º e 5º do seu artigo 6º. 

Nesse contexto, rejeito a pretensão da parte passiva de ver 
declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade da norma prevista para a 
penalidade do artigo 71, VII, “c” do CTE, pois até este momento nenhum dos tribunais 
declarou, de forma definitiva, qualquer um dos seus artigos e incisos como 
inconstitucional. 

Quanto ao mérito, entendo não restar ao sujeito passivo nenhuma 
justificativa ou razão que lhe fosse concedido no sentido de desobriga-lo a escriturar as 
notas fiscais de entrada de mercadorias, pois esta é uma obrigação acessória 
determinada pela legislação tributária, que tem como objetivo o controle, por parte dos 
órgãos de fiscalização, da movimentação fiscal do contribuinte, conforme previsão contida 
nos artigos 88 e 308 RCTE: 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A64


§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento 
de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são obrigados a (Lei nº 
11.651, art. 64, § 2º): 

 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

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

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de 
título que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma englobada, 
para cada período de apuração, ressalvada a hipótese do imposto relativo ao 
diferencial de alíquotas; 

 

Por todo o exposto voto conhecendo do recurso do sujeito passivo, 
porém negando-lhe provimento para considerar PROCEDENTE o lançamento, porém 
readequando a multa aplicada (art. 71, VII “c” do CTE) para o artigo XXIII-“a” deste mesmo 
artigo, por entender que é mais específica, resultando um valor a pagar de R$ 13.151,43 
(treze mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), mais cominações 
legais. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A64P2
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00325/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Rejeitado.  Multa formal. Falta de registro de notas 
fiscais eletrônicas de entrada. Procedência. 
 
 1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a 
serem dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
 2. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
3. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 
 
4. Deve-se julgar procedente o processo quando ficar 
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo não cumpriu com 
a obrigação tributária acessória imposta. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que julgou procedente o auto de infração. Por unanimidade de votos, acolher a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João 
Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 168.109,92 (cento e sessenta e oito mil, cento e nove reais e 
noventa e dois centavos), relativas aos meses de junho a dezembro de 2.009 e de janeiro 
a abril e novembro de 2010 e março e novembro de 2.011, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 42.027,48 (quarenta e dois mil, vinte e sete reais 
e quarenta e oito centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 
Complementar da ocorrência (fls. 5/6), cópia de livro Registro de Entradas (fls. 09 a 91), 
cópias das notas fiscais de entrada (fls. 93 a 150). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 154 a 166), 

alegando: 
 

1. Que a multa aplicada é confiscatória, pois foi aplicada multa 
equivalente a 25% do valor da operação, sendo que nas 
operações autuadas não há incidência de ICMS, ferindo o 
artigo 150, inc. IV da Constituição Federal; 

2.  Diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim 
registrado as notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e que 
a impugnante ao receber em devolução os produtos enviados 
a seus clientes, desconsiderou as notas fiscais de devolução 
por eles emitidas, ocasião em que gerou novos documentos 
de entrada referentes à mesma operação (docs. 1 e2), 
procedendo posteriormente ao lançamento no Livro Registro 
de Entradas, trazendo como exemplo a tabela de folha n. 161, 
onde cita o número da nota de devolução do destinatário, a 
nota de referência de venda e a nota fiscal da impugnante de 
entrada/devolução; 

3. A necessidade de aplicação da forma privilegiada, prevista no 
§ 8º, do artigo 71 do CTE, por entender que, mesmo 
indiretamente, não houve falta de pagamento do imposto; 

4. Pede ao final a nulidade do auto de infração por entender que 
a multa aplicada tem caráter confiscatório; improcedência por 
perda do objeto, por entender que as notas fiscais foram 
registradas no LRE; alternativamente a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei nº 11.651/91. 

 
 

Junta farta documentação (fls. 167 a 2245). 
 
O julgador singular, por meio da sentença nº 4711/2016 – JULP (fls. 

247/259), julga: 
 

1. PROCEDENTE o auto de infração, por entender que o 
lançamento cumpriu todas as formalidades legais e que o 
sujeito passivo nada trouxe ao processo que justificasse o 
não registro das operações; 

2. Não acata o pedido de diligência, por entender que para a 
formação do seu livre convencimento não haveria 
necessidade de diligência para buscar mais informações; 

3. Não acata o pedido de aplicação do parágrafo 8º do artigo 71 
do CTE, por entender que a aplicação do benefício da 
redução da multa somente deve ser oferecida se provado nos 
autos que os respectivos registros não acarretaram em falta 
de recolhimento do imposto e que a empresa não comprovou 
nos autos esta condição. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 266 a 
280), alegando: 



 
1. Que a multa aplicada é confiscatória, pois foi aplicada multa 

equivalente a 25% do valor da operação, sendo que nas 
operações autuadas não há incidência de ICMS, ferindo o 
artigo 150, inc. IV da Constituição Federal; 

2.  Diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim 
registrado as notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e que 
a impugnante ao receber em devolução os produtos enviados 
a seus clientes, desconsiderou as notas fiscais de devolução 
por eles emitidas, ocasião em que gerou novos documentos 
de entrada referentes à mesma operação (docs. 1 e2), 
procedendo posteriormente ao lançamento no Livro Registro 
de Entradas, trazendo como exemplo a tabela de folha n. 161, 
onde cita o número da nota de devolução do destinatário, a 
nota de referência de venda e a nota fiscal da impugnante de 
entrada/devolução; 

3. A necessidade de aplicação da forma privilegiada, prevista no 
§ 8º, do artigo 71 do CTE, por entender que, mesmo 
indiretamente, não houve falta de pagamento do imposto; 

4. Pede ao final a nulidade do auto de infração por entender que 
a multa aplicada tem caráter confiscatório; improcedência por 
perda do objeto, por entender que as notas fiscais foram 
registradas no LRE; alternativamente a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 da Lei nº 11.651/91. 
 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, resolve, 

por unanimidade de votos, encaminhar à Delegacia Fiscal da circunscrição do Sujeito 
Passivo, para que adote as seguintes providências: 

 
1. Confirme a veracidade de todos os documentos fiscais 

anexados pelo sujeito passivo; 
2. Analise as tabelas de folha nº 274 do processo, visando 

confirmar ou não ser a alegação do sujeito passivo procedente 
quanto ao registro das notas fiscais autuadas terem sido 
registradas como notas fiscais de entrada; 

3. Caso sejam detectadas notas fiscais de entrada em duplicidade 
com notas fiscais de devolução, emitidas pelos destinatários 
das mercadorias, sejam excluídos, do lançamento, os valores 
correspondentes a esta duplicação. 

 
Em atendimento ao Despacho nº 0405/17-GCOM foram prestadas as 

seguintes informações: 
 

1. Em relação à veracidade dos documentos fiscais anexados pelo 
sujeito passivo, a manifestação é que os documentos são 
verídicos; 

2. Em relação as tabelas de folha 274 do processo, é que não 
procede a alegação de quer as notas fiscais de entrada 
autuadas foram registradas, concluindo que o contribuinte 
registrou uma nota de entrada emitida pela empresa, que no 
caso em comento é a destinatária da operação, sendo que ao 
invés de registrar a nota fiscal de devolução, preferiu emitir 



seu próprio documento de entrada, assim, portanto, em 
desconformidade com a legislação tributária; 

3. Em relação a exclusão dos valores correspondentes a 
duplicidade detectada nas notas fiscais de entrada com as 
notas fiscais de devolução, o entendimento é de não há que 
se falar em duplicidade, pois, o que aconteceu foi a emissão 
de um documento que não haveria necessidade de emissão, 
ou seja, nota fiscal de entrada, pois, de acordo com a 
legislação tributária que rege o caso, o mesmo deveria apenas 
registrar a nota fiscal de devolução; 

4. Conclui que não há duplicidade de lançamento e que todos os 
documentos fiscais autuados realmente não foram e que a 
correção desse fato, de ter replicado a emissão do documento 
de uma operação, de acordo como a legislação seria através 
de cancelamento ou lançamento de um documento sem valor 
e não simplesmente deixando de lançar tal documento, pois, 
existe e não pode ser desconsiderado, pois todo documento 
fiscal deve ser registrado, obrigatoriamente. 

 
 

O sujeito passivo manifesta sobre a diligência feita, discordando da 
revisão feita, já que em relação às tabelas da folha 274 não houve um esclarecimento dos 
procedimentos prescritos na resolução, requerendo que o processo seja novamente 
baixado em diligência, para que fiscal estranho à lide realize uma nova revisão, 
respondendo, de forma direta e literal, as solicitações contidas na Resolução nº 24/2017 
(fls. 283/284). 

 
 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente analiso o pedido de diligência feito pelo sujeito passivo e 

não o acato, por entender que todas as dúvidas suscitadas no curso do processo foram 
plenamente solucionadas quando do cumprimento da Resolução nº 024/2017, 
manifestando, o revisor, que não procede a alegação feita pelo sujeito passivo, de que as 
notas fiscais de entradas autuadas foram registradas, pois o que realmente aconteceu é 
que o contribuinte registrou uma nota de entrada emitida pela empresa, que no caso em 
comento é a destinatária da operação, sendo que ao invés de registrar a nota fiscal de 
devolução, preferiu emitir seu próprio documento de entrada, agindo, assim, em 
desconformidade com a legislação tributária aplicável ao caso. 

 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 168.109,92 (cento e 
sessenta e oito mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos), relativas aos meses de 
junho a dezembro de 2.009 e de janeiro a abril e novembro de 2010 e março e novembro 
de 2.011, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 42.027,48 
(quarenta e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), juntamente com 
acréscimos legais. 

 



Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Em revisão realizada nos autos, conforme relatório (fls. 288/292), 

ficou confirmado o valor do lançamento, nos termos da inicial, ou seja, a multa no valor de 
R$ 42.027,48, valor este obtido pela aplicação do percentual de 25% sobe a base de 
cálculo de R$ 168.109,92. 

  
Prosseguindo no voto, acolho a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato da irregularidade fiscal 
não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[....] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para manter 

a sentença singular e considerar procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 42.027,48 (quarenta e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), porém 
acolhendo a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, 
acompanhado também da unanimidade de meus pares. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00329/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia.  adequação 
da penalidade para o artigo 71, inc. XXIII-a.  Acolhida.  
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o infração que exige multa formal por 
falta de escrituração de documento fiscal; 
 
 3. Deve-se aplicar a penalidade mais específica e a menos 
onerosa ao sujeito passivo, quando não forem efetivados os 
registros dos documentos fiscais nos Livros de Registro de 
Entra de Mercadorias, isto é, a penalidade prevista no artigo 71, 
inc. XXIII-A do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 21.058,67 (vinte e um mil e cinquenta e oito 
reais e sessenta e sete centavos), considerando o pagamento de fls. 25 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 18.970.622,36 (dezoito milhões, novecentos e setenta mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), relativas aos meses de janeiro de 
2014 a fevereiro de 2016, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
2.371.327,79 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e 
setenta e nove centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

308, 310, 311 e 356-C, § 1º, I do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “c”, § 8º, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 
Complementar da ocorrência (fls. 6); resumo mensal de NFEs não registradas (fl. 8), mídia 
digital (fl.09); recibo de entrega de relatórios digitais (fl.10). 

 
Intimado, o sujeito passivo é revel em Primeira Instância. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 23/24), 

alegando que a Administração Tributária, visando criar uma tipificação específica para a 
penalidade a serem aplicadas nos casos de irregularidades ocorridas na apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD e também em relação às demais infrações, com vigência 
a partir de 25/04/2011, foi acrescentando o § 7-B ao artigo 71 do Código Tributário 
Estadual (CTE), que assim estabelece: 

 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição 
de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou 
aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

 
Continua o sujeito passivo em sua impugnação que da simples 

leitura do preceito legal acima descrito e incontroverso que a irregularidade que motivou a 
autuação não diz respeito a incorreções relativas à alíquota ou ao valor da operação ou da 
prestação, da base de cálculo do crédito ou do débito do imposto, mas sim à Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, com omissão de registros (C100). 

  
Continua em sua impugnação, que em razão do que prescreve o 

inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, deve ser feita a adequação da penalidade para a 
prevista no artigo 71, inciso XXIII-a, da Lei nº 11.651/91, por ser essa a mais especifica: 

 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$.... 

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse 
valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

   a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 

   b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 

   c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


   d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 

   e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

   f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 

   g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 

   h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

   i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 

   j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18.. 

 
Alega, ainda, que as irregularidades ocorreram nas EFDs relativas 

aos meses de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015; de fevereiro de 2015 a maio de 2015; 
de julho de 2015 a janeiro de 2016 e fevereiro de 2016 a março de 2016, e que o valor da 
penalidade, por cada EFD apresentada com omissão de registro é de R$ 814,28 (fevereiro 
de 2014 a janeiro de 2015); R$ 845,06 (de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016) e de R$ 
935,31 (de fevereiro de 2016 a março de 2016), resultando num valor de multa de R$ 
20.937,64 (vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 

 
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 18.970.622,36 (dezoito 
milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), 
relativas aos meses de janeiro de 2014 a fevereiro de 2016, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 2.371.327,79 (dois milhões, trezentos e setenta e 
um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), juntamente com 
acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Fazendo incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 

base de cálculo. 
 
Prosseguindo no voto, acolho a adequação da penalidade, conforme 

pedido pelo sujeito passivo, para o inciso XXIII-A, do art. 71 do CTE, a seguir reproduzido, 
pelo fato de ser o mais específico: 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$.... 

 

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 21.058,67 (vinte 
e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), acolhendo a adequação da 
penalidade para o 71, XXIII-a do CTE, acompanhado também da unanimidade de meus 
pares, cuja determinação do valor fica assim demonstrado: 

 
1. 11 meses de 2014 = 11 X 814,28 = R$ 8.957,08 
2. 11 meses de 2015 = 11 X 845,06 = R$ 9.295,66 
3. 03 meses de 2016 = 03 X 935,31 = R$ 2.805,93 
____________________________________________  

     TOTAL = .............................................   R$ 21.058,67. 
 
 

Sala das sessões, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00335/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Rejeitada por unanimidade de 
votos. ICMS. Obrigação tributária acessória. Irregularidade na 
apresentação da EFD por falta de registro de notas fiscais de 
entrada. Procedência do lançamento. Aplicação da regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da penalidade. 
Medida que se impõe. Decisão por maioria de votos. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento 
quando o sujeito passivo nada apresenta para ilidir a acusação 
fiscal. 
 
III - A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
IV - Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, §7º-
B, incisos I e II); 
 
V - O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 



operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denílson 
Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de   adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, resultando no valor de multa formal de 
R$ 16.951,33 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro José Paixão de 
Oliveira Gomes, que votou pela aplicação da penalidade prevista no art. 71-A, inciso IV, 
"a", do CTE, por retroatividade benigna. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração sob julgamento a acusação fiscal é de que o 
sujeito passivo deixou de consignar registros fiscais de entradas na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, relativa ao período de janeiro de 2012 a julho de 2015, conforme indicado 
na planilha denominada “relação de NFEs não registradas”, anexada às fls. 11/24. O valor 
das operações perfaz o montante de R$ 383.909,14 e o da multa formal R$ 47.988,65. 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos o artigo 64, § 2º, 

da Lei 11.651/91, c/c o artigo 308, 310, 311 e 356-C, §1º, I, do Decreto 4.852/97, levando 
à aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “c”, §8º, da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei 13.446/1999. 

 
Os autos se encontram instruídos com os seguintes documentos: 

Ordem de Serviço nº 31651 (fls. 7); Relação de Notas Fiscais não Registradas Tipo OC: 
NFE-s (fls. 11/24); Espelho cadastral – consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica 
(fls. 8); Cópia dos DANFE (notas fiscais não registradas – fls. 32/62).  

 
Regularmente intimada, a empresa autuada comparece aos autos 

com o intuito de impugnar o auto de infração (fls. 71/76), alegando nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração. Isto porque, segundo sua ótica, “pretende a 
autoridade lançadora a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inc. V, “c”, da Lei 
11.651/91, com a aplicação da multa formal de mais de 60 mil de reais”, sendo que a 
penalidade correta seria aquela prevista no artigo 71, XXIII, “a” e seu § 7-B, do CTE. Pede 
a improcedência do auto de infração, ou mesmo a realização de diligências “necessárias à 
plena elucidação das questões ora suscitadas”. Afirma que “já ultimou a retificação do 
arquivo, com a apresentação dos dados e/ou regularização do arquivo, restando atendida 
a obrigação acessória”.  

 
Submetido o feito à apreciação na fase singular foi proferida 

sentença rejeitando o pedido de diligência e, no mérito, manteve a multa aplicada sem a 
adequação requerida na peça defensória. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os pedidos deduzidos na peça de impugnação, sustentando nulidade do feito por 



insegurança na determinação da infração pela inadequação da multa aplicada. No mérito 
pede a improcedência do lançamento ou alternativamente a adequação da penalidade 
para a prevista no artigo 71, XXIII, “a” e seu § 7-B, do art. 71 do CTE.  

 

É o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de consignar registros fiscais de 
entradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativa ao período de janeiro de 2012 a 
julho de 2015. 

 
De início, relativamente à preliminar de insegurança na determinação 

da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de 
prova relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se presentes nestes 
autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 
do referido diploma normativo.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, incontroverso o descumprimento da obrigação acessória que 
motivou o lançamento em voga, tanto que o sujeito passivo não se insurge contra o cerne 
da acusação fiscal, e solicita apenas a adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inc. XXIII, alínea “a” e §7º-B do artigo 71 do CTE.   

 
Nesse aspecto, trago a lume os fundamentos contidos no Acórdão nº 

250/2017 da Segunda Câmara de Julgamento deste Conselho, de autoria do Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que 
utilizo como razões de decidir quanto ao pedido de adequação da penalidade proposta no 
documento de lançamento, nestes termos: 

 
A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 
de janeiro de 2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio 
digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das 
administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB. 



Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional, pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou 
tacitamente o CONVÊNIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da 
matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de 
Entradas, o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro 
Registro de Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o 
documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e o 
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo vedada ao 
contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em 
meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula 
segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns 
dispositivos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que 
versam sobre a matéria. Ei-los: 

 
[...] 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da 
totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração do imposto referente à operação e prestação praticada 
pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
[...] 
Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o 
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ou do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula terceira, caput). 
[...] 
Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo 
contribuinte de acordo com as especificações do leiaute 
definido em Ato COTEPE e deve conter a totalidade das 
informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao 
período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 
§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 
I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos 
serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços; 
II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, 
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, 
produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou 
pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou 
fora do estabelecimento e em poder de terceiros; 
III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e 
contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos 
de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das 
administrações tributárias. 
§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, 
tais como isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, 
também deve ser informada no arquivo digital, indicando-se o 
respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 
2º). 
§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do 
declarante (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  
[...] 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato 
COTEPE deve ser estruturado por dados organizados em blocos 
e detalhados por registros, de forma a identificar perfeitamente a 
totalidade das informações a que se refere o § 1º do art. 356-F 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 
Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput 
constituem-se da gravação, em meio digital, das informações 
contidas nos documentos emitidos ou recebidos, a qualquer 
título em meio físico ou digital, além de classificações e ajustes 
efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de 
interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  
 

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO 
COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

 
APRESENTAÇÃO 
[...] 
O leiaute EFD está organizado em blocos de informações 
dispostos por tipo de documento, que, por sua vez, estão 
organizados em registros que contém dados. 
[...] 
APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 
[...] 
2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 
2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 
2.1.1 - Características do arquivo digital: 
a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 
(Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed 
decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou 
quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC; 
b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela 
citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro; 
c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) 
e têm tamanho variável; 
d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem 
em que estão listados nos respectivos registros; 
e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido 
o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da 
Tabela ASCII); 
f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como 
parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou 
alfanuméricos; 
g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do 
arquivo digital, após o caractere delimitador Pipe acima 
mencionado, os caracteres "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line 
Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e 
LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 
Exemplo (campos do registro): 
1º   2º   3º   4º 
REG;   NOME;  CNPJ;  IE 
|1550|José Silva & Irmãos 
Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 
|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 
|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem 
conteúdo; nulo; null) deverá ser imediatamente encerrado com o 
caractere "|" delimitador de campo. 
Exemplos (conteúdo do campo) 
Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva 
& Irmãos Ltda| 
Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 
Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 
Exemplo (campo vazio no meio da linha) 
|123,00||123654788000354| 
Exemplo (campo vazio em fim de linha) 
||CRLF 

 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD 
se deduz que o arquivo digital está organizado em blocos de informações, 
os quais são compostos de registros e estes, por sua vez, são compostos 
de campos (denominados “campos de registros”). Destarte, o conjunto de 
informação inseridas nos campos de registros, delimitados pelo caractere 
"|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro (cuja 
identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto 
organizado de registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco 
de informação e, finalmente, o conjunto de blocos de informações 
completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), 
segundo o qual “o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] 
registros de dados [...], referindo-se cada um deles a um agrupamento de 
documentos e de outras informações econômico-fiscais” e os “registros são 
compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à 
obrigação acessória de apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem 
como em razão da forma peculiar de punição às infrações decorrentes do 
descumprimento ou cumprimento incorreto da referida obrigação 
estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 
1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de 
apresentação de arquivo magnético em substituição a documento ou livro 
fiscal, de modo a distinguir as hipóteses em se deve aplicar multa relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos e 
as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades em 
arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 
 
[...] 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou 
exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser 
observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. 
[...] 
 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro 
fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, 
situação esta na qual se enquadra perfeitamente o objeto dos presentes 
autos, relativo à exigência de multa formal em razão da falta de registro de 
notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 
7º-B, contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de 
arquivo digital com (i) incorreção relativa à alíquota; (ii) incorreção relativa 
ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção relativa ao valor da 
base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) incorreção 
relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados 
campos de registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no §7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 71, 
XXIII, alíneas “a”, “b” e 
“c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona 
conjuntos determinados e específicos de infrações às classes de 
penalidades que menciona. Desta forma, a única conclusão lógica que dá 
sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio da 
escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente 
das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

 
> em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição 
do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no 
âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a 
invocação direta do dispositivo sancionador sem a consideração do 
“filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto que a regra aí 
estabelecida tem precedência lógica em relação à definição da 
penalidade a ser aplicada; 
> a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega de 
arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a campo 



específico)” e “informação incorreta ou incompleta referente a 
quaisquer (outros) campos de registro”; 
> por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem como 
é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I do § 7º-B. 

 
Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 

informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de 
registro são unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica 
pré-estabelecida compõem o registro. Em termos práticos, sabe-se que 
todo registro é conteúdo de uma linha do arquivo digital e cada campo é o 
espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção 
administrativa de natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às 
situações em que o contribuinte apresenta tempestivamente o arquivo 
digital, preenche os campos correspondentes a determinado registro, 
porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor 
da operação ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do 
crédito e do valor do débito do imposto, atraem a penalidade relativa a 
irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos 
(como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, 
bem como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de 
remessa ou de entrega de arquivo magnético atraem a penalidade prevista 
nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do 
CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-
B são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-
versa; onde há falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não 
há omissão de registro; por fim, a constatação de incorreções relacionadas 
aos campos de registro com valor específico (valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto) se 
sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de 
notas fiscais de saída, o que corresponde à apresentação do arquivo digital 
próprio com omissão dos registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou 
seja, há uma omissão de registro, o que não pode ser confundido com 
incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi omitido o registro 
inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, 
XXIII, alínea “a” do CTE, o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

 
[...] 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de 
registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor 
de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 
[...] 



 

Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da infração e, no 
mérito, confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
porém acolho o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, Inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 16.951,33 
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 05 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00346/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Deixou de escriturar no livro Registro de 
Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, os 
documentos fiscais de entradas. Procedente em parte. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, art. 71 do CTE.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência vestibular, aplicando benefício previsto 
em lei, quando a omissão de ordem acessória não tiver 
ocasionado prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 26.327,94 (vinte e seis mil, 
trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), aplicando, ainda, a forma 
privilegiada prevista no  § 8º, art. 71 do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, deixou de escriturar no livro 
Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período 
compreendido de 01/01/2011 a 31/10/2015, os documentos fiscais de entradas, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% 
sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais.  

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 40). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.39 e 40). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia (fl.41). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.43 e 44). 
 
Pela Resolução nº010/2017, (fls.75 e 76), a Câmara julgadora 

resolve por encaminhar o processo para Setor de Apoio Processual da GEPRO, para fins 
de intimação do sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, no endereço 
constante da procuração à (fl.57), para que promova a juntada constituída aos autos, no 
prazo de 30 dias, de planilha na qual sejam relacionadas, de forma precisa e ordenada, as 
datas e páginas da "Escrituração Fiscal Digital – EFD", nas quais foram, porventura, 
registrados, na totalidade ou parcialmente, os documentos fiscais autuados e relacionados 
nas planilhas e mídias CD às (fls.06 a 37). 



 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

nº10/2017, na (fl.77). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 

que o polo passivo comprova às fls. 68 a 72 que as Notas Fiscais, respectivamente, de   nº 
651 no valor de R$ 1904,81 e a de nº 5336, no valor de R$ 275,00, foram devidamente 
registradas em sua escrita digital, o que me leva a considera procedente em parte o 
lançamento valor da multa formal de R$ 26.327,94 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e 
sete reais e noventa e quatro centavos). 

 
Observei ainda que a omissão praticada polo sujeito passivo de 

ordem formal, não trouxe prejuízo ao erário estadual, situação que me permite aplicar a 
forma privilegiada prevista no § 8º, art. 71 do CTE. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

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

 
 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 26.327,94 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e 
noventa e quatro centavos), aplicando, ainda, a forma privilegiada prevista no  § 8º, art. 71 
do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00351/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Procedência parcial. Aplicação da forma 
privilegiada prevista § 3º do artigo 71 do CTE. 
 
1. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
2. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa prevista 
na alínea "a" do inciso XX do artigo 71 do CTE poderá ser 
aplicada por grupos de até 25 documentos para os demais 
documentos fiscais, conforme estabelece o § 3º do mesmo 
dispositivo legal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 1.442,25 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco 
centavos), referente a 408 documentos extraviados, com aplicação do benefício previsto 
no § 3º do artigo 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Mário de Oliveira 
Andrade, que votaram pela procedência parcial do lançamento no valor da multa formal de 
R$ 65.382,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais), sem aplicação do 
benefício previsto no § 3º do art. 71 do CTE.. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, no prazo de 10 dias, contados da 
data da suspensão da inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito a multa formal no valor de R$ 80.125,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/05. 



Intimado às fls. 06/10, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 11. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 12/13. 

O sujeito passivo apresenta impugnação em segunda instância, 
requerendo, em síntese, a exclusão do débito. 

Por meio da Resolução de fls. 41/42, a Primeira Câmara deste 
Conselho, determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goianésia a fim de que a autoridade fiscal verifique nos arquivos da repartição fiscal da 
apresentação dos demais 408 documentos utilizados, mediante juntada do Anexo II ou 
outro comprovante apropriado. Não constatada a apresentação dos documentos fiscais, 
que o sujeito passivo seja notificado a apresenta-los, e, em seguida, junte-se a estes autos 
cópia do comprovante respectivo. 

Em diligência foram anexados aos autos documentos de fls. 43 a 48. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2079/2015 de fls. 51/53, decidiu por maioria de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 1.442,25, referente a 408 documentos extraviados, com a aplicação do 
benefício previsto no § 3º do artigo 71 do CTE. 

Intimada, a Fazenda Pública interpõe recurso alegando que a 
conclusão apresentada pelo acórdão recorrido no sentido de que a circunstância de os 
documentos fiscais se referirem a série D – contribuinte é suficiente para a aplicação da 
forma privilegiada não tem sustentação jurídica, isto porque o fato de serem destinados a 
consumidor final não integra a condição prevista no § 3º do artigo 71 do CTE. Requer, 
assim, a reforma do acórdão recorrido, para que seja excluída a aplicação da forma 
privilegiada. 

Intimado para apresentar recurso ao Conselho Pleno e Contradita, o 
sujeito passivo não se manifesta. 

É o relatório. 

 

 
 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados no auto de infração. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 



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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

 
Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 
 

 
Diante da não apresentação das notas fiscais, pelo que dispõe a 

legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, 
por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

Em detida análise dos autos, verifico que o sujeito passivo 
apresentou parte das notas fiscais reclamadas no auto de infração ao órgão fazendário 
competente, conforme atestam os documentos de fls. 38, 39 e 48, remanescendo 
extraviadas as notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 46, 51 a 53 e 101 a 
459, totalizando 408 (quatrocentos e oito) documentos fiscais. 

Voltando ao Código Tributário Estadual, noto que este Diploma Legal 
permite que a multa prevista na alínea “a” do inciso XX do artigo 71 pode ser aplicada por 
grupo de até 25 (vinte e cinco) documentos para as notas fiscais, modelo 1, quando a 
irregularidade não evidenciar indício de prática de sonegação de tributos ou de fraudes 
com esse objetivo, como se vê na reprodução: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

Portanto, no caso em comento, é perfeitamente cabível a multa por 
grupo de documentos, em atenção ao permissivo legal contido no dispositivo legal acima 
mencionado, tendo em vista que a irregularidade praticada pelo contribuinte não resultou 
em sonegação de imposto. 

 Assim, considerando que os documentos fiscais pendentes não 
foram devolvidos, permanece a sua procedência parcial no valor da multa formal de R$ 
1.442,25 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 



correspondente a não entrega de 408 notas fiscais, sendo aplicado ao infrator a multa 
formal de R$ 160,25 (cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos) por documento 
extraviado. 

Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, voto 
conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.442,25 (um mil, quatrocentos e quarenta 
e dois reais e vinte e cinco centavos), com a aplicação do benefício previsto no § 3º do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00363/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de registro de notas 
fiscais de entrada na Escrituração Fiscal Digital – EFD. Multa 
formal. Procedente com adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei n. 11.651/91. 
 
 1. É procedente o lançamento que exige multa formal 
decorrente da falta de registro de notas fiscais de entradas no 
livro próprio; 
 
 2. Nos casos de falta de registro de notas fiscais no livro fiscal 
próprio relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, deve ser 
aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", 
da Lei nº 11.651/91, correspondente aos valores nele indicados 
por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Aldeci de Souza Flor 
e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração.  
Por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "A", do CTE, resultando no valor de multa formal de R$8.189,29 (oito 
mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada deixou de registrar no livro Registro de Entradas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 01/07/11 a 31/12/13, a totalidade dos 
documentos fiscais de aquisição de mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao 
pagamento da multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das 
mercadorias. 

 
Foram indicados como infringidos o art. 64, da Lei nº 11.651/91, c/c o 

artigo 308 do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea “c”, da Lei nº 11.651/91. 

 



Por meio da Sentença nº 1091/2017, de fls. 195 a 199, o julgador 
singular considerou procedente em parte o lançamento, que após revisão feita, passando 
a Base de Cálculo de R$ 7.365.937,00 para R$ 3.910.673,02, o que corresponde a uma 
multa formal de R$ 977.668,26, com manifestação favorável da Fazenda Pública. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

207 a 223, objeto do presente julgamento, afirmando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Nulidade do lançamento, tendo em visto a confiscatoriedade da 

multa aplicada, tendo em visita reiterados julgados proferidos pelo Órgão Especial do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;  

 
2 – Todo trabalho fiscal foi baseado apenas em presunções, não se 

preocupando com a busca da verdade material, pois deixou de considerar várias notas 
fiscais que se encontram regularmente escrituradas, por meio de EFD, devendo o 
processo ser mandado em diligência; 

 
3 – O auto de infração deve ser julgado improcedente, tendo em vista 

o regular registro de diversas notas fiscais de entrada por meio do ESPD fiscal, bem como 
as demais notas referem-se a aquisição de bens pertencentes ao ativo imobilizado e uso e 
consumo, sem objetivo de mercancia, não enquadrando na exigência prevista no artigo 
308 do RCTE; 

 
4 – Que deve ser anulada a sentença singular e julgado 

improcedente do auto de infração. 
 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

Analisando incialmente o pedido do sujeito passivo de nulidade do 
auto de infração por cerceamento do direito de defesa, deixo de acatá-la por entender que 
o sujeito passivo teve o direito e a oportunidade de comparecer em todas as fases do 
processo, e o fez, levando, inclusive, à realização de diligência, para que fossem 
analisados os argumentos de sua defesa, resultando numa redução significativa do valor 
incialmente exigido pelo fisco, quando foram refeitos os cálculos e considerados 
documentos citados como registrados e, que a partir desta revisão, nada mais foi trazido 
aos autos que pudesse alterar os novos valores encontrados. 

A questão relativa à inconstitucionalidade da multa aplicada, também 
não será apreciada, eis que o § 4º, do art. 4º, do art. 6º, da Lei nº 16.469/09 assevera que 
no âmbito do processo administrativo tributário não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a empresa autuada deixou 

de registrar as notas fiscais de aquisição de mercadorias no valor de R$ R$ 7.365.937,00, 
que após revisão foi reduzido para R$ 3.910.673,02, realizadas no período de 01/07/11 a 
31/12/13.  

 



A penalidade indicada pelo autor do procedimento foi a prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91, correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor das mercadorias cujas notas fiscais não foram registradas no livro próprio. 

 
Entendo, no entanto, que razão assiste à empresa autuada no seu 

pleito de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91, correspondente aos valores nele indicados por arquivo magnético 
apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou incompleta 
referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação 
ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte. 

 
Cumpre ressaltar que a penalidade prevista no dispositivo legal 

acima mencionado é mais específica para a situação tratada no presente processo, vale 
dizer, omissão de registro de nota fiscal no livro registro de entrada de mercadorias 
relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Assim, deixo de apreciar as alegações feitas no recurso voluntário, 

relativas à existência de notas fiscais registradas e não consideradas, tendo em vista que 
para efeito da aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91, independe do valor das notas fiscais não registradas, eis que o referido 
dispositivo legal faz referência a omissão de registro, independentemente da quantidade e 
do valor das notas fiscais não informadas. 

 
Com essas considerações, acolho o pedido da empresa autuada no 

sentido de adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei 
nº 11.651/91, reduzindo, em consequência, o valor da multa formal para R$ 8.189,29 (oito 
mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), mais acréscimos legais. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou parcialmente procedente o 
lançamento, adequando, no entanto, a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da multa formal para R$ 
8.189,29 (oito mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), mais acréscimos 
legais. 

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00364/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Lançamento parcialmente procedente e 
com a aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do 
CTE.  
 
Impõe-se o afastamento parcial da presunção legal relativa de 
extravio de documentos fiscais, pela não apresentação no prazo 
legal ao órgão competente, quando parte destes é apresentada 
pelo sujeito passivo, mesmo após a ação fiscal. Portanto, deve 
ser julgado parcialmente procedente o lançamento relativamente 
aos documentos fiscais que remanescem extraviados, com a 
aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração, referente ao extravio de 50 notas fiscais. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa 
e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a aplicação do § 3º, do art. 71, do 
CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte 
e oito centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e José Paixão de Oliveira Gomes, que não 
acolheram a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, perfazendo, assim, o valor da multa 
formal de R$ 9.364,00 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais). A Fazenda Pública 
concorda com a procedência parcial e discorda da aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 500 notas fiscais modelo 2, série D1, 
números 251 a 750, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 93.640,00. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XX, ‘a’, “1”, da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, extrato cadastral indicando a suspensão da autuada e Relatório contendo os 
documentos liberados para o sujeito passivo. 

 



Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 
infração, motivo pelo qual foram lavrados Termos de Revelia e de Perempção.  

 
Em seguida, interpõe pedido de revisão extraordinária, 

argumentando que os documentos fiscais objeto da autuação foram devidamente 
apresentados ao órgão fazendário competente, afastando, assim, a presunção de extravio 
que motivou o lançamento do crédito tributário sob apreciação. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

Encontrando-se o estabelecimento com a situação de inscrição 
estadual de “suspensão por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, 
entende-se que o sujeito passivo encerrou suas atividades. Assim deveria apresentar os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
[...] 
VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura 
da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário Pedido 
de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 
artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 



Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 

 
Entretanto, no presente caso, por meio do documento anexado às fls. 

102 verifica-se que parte das notas fiscais consideradas extraviadas, objeto da autuação, 
foram apresentadas ao órgão fazendário competente, restando afastada parcialmente, 
desta forma, a presunção legal de extravio dos documentos fiscais n.ºs 301 a 750. 

 
Remanesce, portanto, a pena pecuniária relativa ao extravio das 

notas fiscais extraviadas, de n.ºs 251 a 300, em relação às quais entendo cabível a 
aplicação do benefício estabelecido no §3º do artigo 71 do CTE, haja vista que a requente 
faz apensar nestes autos, às fls. 103, cópia do Livro Registro de Saídas comprovando a 
escrituração dos mencionados documentos fiscais (com exceção da NF n.º 252), aliado ao 
fato de que o contribuinte se encontrava enquadrado no regime de tributação diferenciado 
do simples nacional, fatos estes que conduzem a razoável juízo de certeza de que a 
irregularidade detectada pela fiscalização não redundou, nem mesmo indiretamente, em 
falta de recolhimento do ICMS. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração com a pena 
pecuniária fixada em R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) 
correspondente a 01 (um) bloco de notas fiscais, modelo 2, série D1, números 251 a 300, 
resultado, portanto, da aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 do CTE. 
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Matéria: Multa formal (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00376/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de restituição de indébito tributário. 
Multa fiscal. Pagamento indevido comprovado. Deferimento. 
 
1 - O pagamento indevido de multa fiscal exigida em auto de 
infração confere ao sujeito passivo o direito à restituição 
quantia paga, consoante estabelecido no art. 172, I, do CTE.  
 
2 - Restituição deferida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
2.259,02 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, por sua filial 
de Goiás, situada à Rua Libero Badaró S/N, Quadra 211, lotes 01 a 08, Cidade Jardim, 
Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob n° 37.116.704/0002-15 e Inscrição Estadual n° 
10.355.325-8, apresenta Pedido de Restituição em razão do pagamento indevido de 
multa lançada em auto de infração, pleiteando a devolução do indébito em espécie. 

Narra a requerente que foi indevidamente autuada pela falta de 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital - EFD, conforme auto de infração nº 
40111302438022, tendo efetuado o pagamento de multa com 80% de desconto dentro do 
prazo de 30 dias da notificação, por meio de Dare 2.1 no valor de R$ 2.176,88 em 
15/08/2013 e diferença do Dare 2.1, calculado incorretamente, no valor de R$ 82,14 pago 
em 14/10/2013, conforme comprovantes de pagamentos anexos. 

Argumenta que não possui CNAE de contribuinte de ICMS e não pratica 
atividade sujeita ao ICMS, não estando, portanto, obrigada ao envio da Escrituração Fiscal 
Digital e que mediante vários contatos com a SEFAZ foi informada de que somente pelo 
fato de possuir inscrição estadual não estaria obrigada à emissão da EFD tendo em vista 
que seu CNAE não é de contribuinte de ICMS. 

Instrui seu pedido com a cópia do auto de infração nº 4.01113024.380.22 
(fls. 05v e 06), com os comprovantes do pagamento indevido (fls. 07 e 09) e cópias de e-
mails que registram atendimento pela SEFAZ (fls. 10 a 12) e outros documentos (fls. 13 a 
40). 

É o relatório. 

Decido. 



 

V O T O 

 

O regramento jurídico relativo à obrigatoriedade de cumprimento da 
obrigação acessória de apresentação da Escrituração Fiscal Digital decorre da legislação 
tributária (CTN, art. 113, § 2º), sendo certo que a matéria foi regulamentada no art. 356-D 
do Decreto nº 4.852 de 29 de dezembro de 1997 (RCTE), verbis: 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o 
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 
 

Consoante a definição contida no art. 44 do Código Tributário do Estado 
de Goiás -CTE (Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991), na redação em vigor à época 
dos fatos, “Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de 
mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. 

Ainda, segundo o § 1º do artigo supratranscrito, equipara-se a contribuinte 
a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, (i) 
importe mercadoria ou bem do exterior qualquer que seja a sua finalidade; (ii) seja 
destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior; (iii) adquira, em licitação pública, mercadoria ou bem importados apreendidos ou 
abandonados; (iv) adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à 
comercialização ou industrialização. 

Com efeito, como restou demonstrado nos autos, a requerente não 
desenvolve atividades que a coloquem na condição de contribuinte do ICMS e o simples 
fato de manter inscrição estadual não pode servir para impor obrigação acessória que não 
lhe é destinada, de modo que a exigência da multa por meio do auto de infração já 
mencionado se mostrou indevida. 

Por outro lado, o Código Tributário do Estado de Goiás, em seu art. 172, I, 
estabelece o seguinte: 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, 
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

[...] (grifamos) 
 

Diante do exposto, conheço do pedido apresentado, dou-lhe provimento 
para deferir a restituição pleiteada, no valor de R$ 2.259,02 (dois mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e dois centavos), relativamente aos pagamentos cujos 
comprovantes constam das fls. 07 e 09 dos autos. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00377/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. Procedência 
Parcial. Decisão unânime. Extravio de documentos fiscais.  
 
Restando provada a realidade diferente daquela apontada na 
exordial, cabe reconhecimento do ajuste do valor a ser exigido 
pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 27.341,52 (vinte e sete mil, 
trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente a 74 documentos 
CRTC. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a procedência 
parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  

= Nota Fiscal de Serviço de Transporte mod. 7 Série U – 1 a 250; 

O valor exigido de multa formal é de R$ 92.370,00.  

Ás folhas 6 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 20/21). Nele 

comprova a devolução dos documentos de numeração 75 a 250, restando provado o 

extravio das notas de numeração 1 a 74.   

Despacho da Presidência nº 4100/17 (fls. 44) atesta o extravio 

desses mesmos documentos.  

É o relatório.  

Diante das provas apresentadas pela empresa, resta bem claro a 

ocorrência de extravio de 74(setenta e quatro) documentos fiscais.   



Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de 

multa formal total de R$ 27.341,52 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos), sendo R$ 369,48(trezentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos) de multa formal por documento extraviado.    
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00378/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. 
Improcedência. Decisão unânime. Acusação de extravio de 
documentos fiscais.  
 
Restando provada a inexistência de extravio conforme pedido 
de revisão extraordinária, cabe reconhecimento de 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  
 
= Nota Fiscal Série D 1 Mod. 2 - 1 a 450.  
 
O valor exigido de multa formal é de R$ 99.765,00.  
 

Às folhas 6 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 19).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta documentos (fls. 23/25) onde informa que a empresa ficou como 

fiel depositária de todos os documentos considerados como extraviados tendo 

apresentado cada um deles.  

Despacho da Presidência (fls. 35) reconhece a inexistência de 

extravio e remete o processo para julgamento.   

É o relatório.  



Diante das provas apresentadas pela empresa, e devidamente 

investigadas pela fiscalização, resta bem clara a inexistência de qualquer extravio de 

documento fiscal.   

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.  
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00379/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. 
Improcedência. Decisão unânime. Acusação de extravio de 
documentos fiscais.  
 
Restando provada a inexistência de extravio conforme pedido 
de revisão extraordinária, cabe reconhecimento de 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  
 
= Nota Fiscal Série D 1 Mod. 2 - 1 a 500.  
 
O valor exigido de multa formal é de R$ 106.810,00.  
 

Às folhas 8 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 24/30).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta documentos (fls. 34/175) onde informa que a empresa fez a 

entrega dos documentos referidos na exordial. Neles ficou dúvida sobre a situação das 

notas fiscais de numeração 2001 a 2276 (fls. 35). 

Despacho da Presidência (fls. 183) remete os autos à Delegacia 

Fiscal de Formosa para investigação em relação ao extravio ou não das notas 2001 a 

2276.  



Despacho da Delegacia Fiscal de Formosa (fls. 187) informa de 

forma expressa que os tais documentos foram entregues e que por inexperiência do 

servidor não foi retida a via de documento que comprovava a sua devolução.  

 Despacho da Presidência nº 4.260/17 (fls. 190) atesta a inexistência 

de extravio e remete os autos para apreciação pelo Conselho Superior.  

É o relatório.  

Diante das provas apresentadas pela empresa, e devidamente 

investigadas pela fiscalização, resta bem clara a inexistência de qualquer extravio de 

documento fiscal.   

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.  
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00380/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. 
Improcedência. Decisão unânime. Extravio de documentos 
fiscais.  
 
Restando provada a realidade diferente daquela apontada na 
exordial, cabe reconhecimento da improcedência do pedido feito 
pela fiscalização. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  

= Nota Fiscal Série D 1 – 1751 a 2250; 

= Nota Fiscal Série D 2 – 1001 a 1600.  

 

O valor exigido de multa formal é de R$ 243.870,00.  

Ás folhas 6 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 20/22).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta documentos (fls. 25/30) onde informa que a empresa não extraviou 

os tais documentos ali arrolados.  

Despacho da Presidência nº 4564/17 (fls. 41) atesta a inexistência de 

extravio apontado na exordial.  



É o relatório.  

Diante das provas apresentadas pela empresa, resta bem claro a 

inexistência de extravio.  

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, nego-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.   
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00381/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. 
Improcedência. Decisão unânime. Acusação de extravio de 
documentos fiscais.  
 
Restando provada a inexistência de extravio conforme pedido 
de revisão extraordinária, cabe reconhecimento de 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de 50 documentos fiscais, sendo exigido 

multa formal é de R$ 8.918,00.  

Às folhas 5 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 18).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta documentos (fls. 19/20) onde informa que a empresa fez a entrega 

dos documentos referidos na exordial. Neles restou bem claro que inexistiu qualquer 

extravio, principalmente pelas informações contida às folhas 19.  

Despacho da Presidência nº 4728/17 (fls. 27) atesta a inexistência de 

extravio e remete os autos para apreciação pelo Conselho Superior.  

É o relatório.  

Diante das provas apresentadas pela empresa, resta bem clara a 

inexistência de qualquer extravio de documento fiscal.   



Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.  
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00382/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. 
Improcedência. Decisão unânime. Acusação de extravio de 
documentos fiscais.  
 
Restando provada a inexistência de extravio conforme pedido 
de revisão extraordinária, cabe reconhecimento de 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  
 
= Nota Fiscal Série D 2 – 1 a 500.  
 
O valor exigido de multa formal é de R$ 110.850,00.  
 

Às folhas 6 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 22).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta documentos (fls. 24/28) onde informa que a empresa fez a entrega 

dos documentos referidos na exordial. Neles restou bem claro que inexistiu qualquer 

extravio, principalmente pelas informações contida às folhas 27.  

Despacho da Presidência nº 4.191/17 (fls. 35) atesta a inexistência 

de extravio e remete os autos para apreciação pelo Conselho Superior.  

É o relatório.  



Diante das provas apresentadas pela empresa, resta bem clara a 

inexistência de qualquer extravio de documento fiscal.   

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00383/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de revisão extraordinária. Procedência 
parcial. Decisão unânime. Extravio de documentos fiscais.  
 
Restando provada a realidade diferente daquela apontada na 
exordial, cabe ajuste do valor exigido para essa nova situação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um 
reais e setenta centavos), referente a 1 documento fiscal. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam:  

= Nota Fiscal Série D 1 – 1 a 250; 

= Nota Fiscal Série D 2 – 1 a 250.  

O valor exigido de multa formal é de R$ 110.850,00.  

Ás folhas 6 foi anexado aos autos relatório de documentos impressos 

e autenticados pela empresa.  

Após a revelia e perempção do sujeito passivo e posterior inscrição 

em dívida ativa, houve apresentação de pedido de revisão extraordinária (fls. 26/27).  

Nele informa ter entregue todos os documentos requeridos no auto 

de infração. Apresenta um documento (fls. 28) onde informa que a empresa ficou como fiel 

depositária dos documentos ali arrolados, devendo se destacar que houve a referência às 

notas Série D-1, Mod. 2 de 1 a 400; Série D-2 de 1 a 50; 51 a 400.  

Também foi anexado Termo de Baixa de documento fiscal e outros 

documentos (fls. 32/35). Neles restou bem claro que apenas a nota fiscal nº 051 

permanece extraviada.  



Despacho da Presidência nº 4158/17 (fls. 42) atesta o extravio de 

apenas um documento, o de nº 051 e remete os autos para apreciação pelo Conselho 

Superior.  

É o relatório.  

Diante das provas apresentadas pela empresa, resta bem claro o 

extravio de 1(um) documento fiscal. Sendo devida a multa formal de R$ 221,70.  

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de 

multa formal de R$ 221,70.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00396/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Extravio, 
perda, destruição ou inutilização de livros fiscais ou de 
documentos fiscais que inviabilizem a fiscalização. Procedência. 
Unânime. O contribuinte é obrigado à guarda da documentação 
fiscal pelo prazo decadencial, sob pena de pagamento de multa 
formal, mais acréscimos legais. 
 
MULTA FORMAL. Aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. Rejeição. 
Decisão não unânime. Havendo omissão de pagamento de 
tributo, ainda que indiretamente, quando do extravio de 
documentos fiscais, inviável a cobrança da multa favorecida 
pelo conjunto de até 50 documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Ferreira de Sousa. E, por maioria de 
votos, rejeitar a aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Heli José da Silva, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “extraviou 50 notas 
fiscais de consumidor mod. 2, série D-1 de nº 5.951 a 6.000. Em consequência, fica sujeito 
à multa formal no valor de R$ 245,38 por documento, perfazendo um total de R$ 
12.269,00. Em anexo segue a cópia da notificação e a cópia do recibo de entrega do 
contribuinte citando a falta do bloco de notas de consumidor modelo 2, série D-1, de nº 
5.951 a 6.000”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 64 e 146, parágrafo único, Lei 11.651/91 

– CTE, e proposta a penalidade do art. 71, XX, “a”, 1, do CTE com redação da Lei 
13.194/97. 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); a cópia do Protocolo de Entrega de 
Documentos (fls. 04), em que o contabilista da empresa autuada apresenta os blocos de 
notas fiscais à Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia, porém, constando 
expressamente a falta das notas fiscais de consumidor objeto da autuação; cópia da 
Notificação Fiscal que esclarece sobre o fim da espontaneidade e requisita apresentação 
das notas fiscais modelo 2. 



 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não comparece ao 

processo e é declarada a sua revelia (fls. 09). 
 
Intimado para pagar ou apresentar impugnação em segunda 

instância, o sujeito passivo comparece (fls. 15) à instância cameral e opõe-se à ação 
fiscal, alegando que “não sonegou ou desonerou o Estado com não registro das mesmas. 
Segue em anexo Livros Fiscais com respectivos registros”. Pede que o auto de infração 
seja julgado improcedente. Anexa ao processo (fls. 25/38) cópia de páginas de livro 
Registro de Saídas. 

 
V   O   T   O 

 
Trata-se de autuação em que se exige o pagamento de multa formal, 

mais acréscimos legais, em virtude de extravio de 50 documentos fiscais. 
 
O extravio está devidamente comprovado, pois o próprio sujeito 

passivo, por meio de seu contabilista, declarou o extravio no documento de fls. 04 
(Protocolo de Entrega de Documentos), em que consta a falta de 1 bloco de nºs 5951 a 
6000. 

 
O impugnante alega basicamente a ausência de prejuízo ao erário, 

pois teria registrado os documentos fiscais no livro Registro de Saídas. 
 
Entretanto, o prejuízo ao erário decorre do próprio descumprimento 

da obrigação acessória de guarda dos documentos fiscais pelo prazo decadencial dos 
impostos, e nesse sentido, insta transcrever o disposto no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, 
que para clareza da decisão transcrevo abaixo: 

 
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
............................................................................................................... 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. 
 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade 
pecuniária”. 
 
Portanto, o sujeito passivo, pelo fato de não guardar os documentos 

pelo prazo decadencial, que permitisse a fiscalização e arrecadação de tributos, deve 
pagar penalidade pecuniária, mais acréscimos legais. 

 
Ressalto, ainda, o disposto no art. 136 do CTN, que estatui que “a 

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente”, 
salvo disposição de lei em contrário, que não é o caso. 

 
Conclui-se, destarte, que o sujeito passivo deve pagar a multa 

formal, mais acréscimos legais, pelo extravio de 50 documentos fiscais, nos termos da 
legislação tributária. 

 
Quanto à aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, proposta pelo 

conselheiro relator, entendo que não é possível no presente caso, visto que: os 



documentos foram extraviados, não permitindo ao fisco desenvolver o trabalho de 
fiscalização dos tributos; o registro das notas fiscais no livro Registro de Saídas anexado 
ao processo não contempla todos os documentos fiscais, mas apenas parte dos mesmos, 
resultando, daí, possibilidade de omissão de pagamento do tributo, ainda que 
indiretamente; por fim, anote-se que a cópia do livro Registro de Saídas anexado ao 
processo não se apresenta com a autenticação por parte da Secretaria da Fazenda. 

 
Por tudo isso, o requisito previsto no § 3º do art. 71 do CTE, que 

permite a aplicação da multa por conjunto de até 50 documentos, de inocorrência de 
omissão de pagamento de imposto, ainda que indiretamente, não se encontra 
contemplado na presente situação. Portanto, não acolho a proposta do sr. Relator. 

 
Posto isso, com a unanimidade de votos de meus pares, voto pela 

procedência do auto de infração. E, contando com a maioria de votos dos conselheiros, 
voto pela rejeição da aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00400/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Improcedência. Decisão 
unânime. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 
quando o sujeito passivo efetuar a apresentação do 
equipamento em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige penalidade pecuniária da autuada em razão da 
presunção de extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, em decorrência 
do encerramento das atividades do estabelecimento sem a solicitação da cessação de uso 
do equipamento. 

 
Proposta a penalidade do artigo 71, XIII, “a”, 1, da lei n.º 11.651/91, 

c/redação da lei n.º 13.194/97. 
 
Foram anexados à peça básica espelhos (fls.04/09) de comprovação 

de autorização de uso de sistema informatizado para emissão de documentos fiscais. 
 
Decretada a revelia (fls.15), em face da inércia após a primeira 

intimação do autuado, e a perempção (fls.18), em face da segunda. 
  
O crédito tributário fora inscrito em Dívida Ativa (fls.19). 
O sujeito passivo atravessa pedido de Revisão Extraordinária ao 

Presidente deste Conselho, na qual requer o cancelamento do auto de infração, 
considerando que apresentou à repartição fiscal competente o comprovante de 
CESSAÇÃO DE USO DO ECF.  

Junta, dentre outros documentos, Comprovante de Cessação de Uso 
do Sistema Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls.28) e de Pedido de 
Cessação de Uso do ECF (29). 

 
Pelo Despacho n.º 2745/2014 – PRES (fls.66), o Presidente do CAT 

indeferiu o pedido de revisão extraordinária. 



     
Mediante o Despacho n.º 4836/2017 – PRES (fls.109), o Presidente 

deste CONSELHO, em face de novo pedido, admite o pedido de revisão extraordinária e 
determina o encaminhamento dos autos à GERC, para que se faça o cancelamento do ato 
de inscrição em dívida ativa; depois, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que 
sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). Constata o Senhor Presidente 
que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 
16.469/09, para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio do 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca BEMATECH Modelo MP-2100 TH 
FI n.º fabricação BE051075610000078429, conforme se deduz, de forma inconteste, da 
análise dos documentos de fls.94 a 97. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
                      V O T O 
 

Cuida-se de pedido de Revisão de Revisão Extraordinária formulado 
pelo sujeito passivo, com fundamento no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, no qual 
pretende a desconstituição do crédito tributário, em virtude da ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento. 

 
Restando provada, conforme constatado pela Presidência do CAT na admissibilidade da 
presente Revisão Extraordinária, a inexistência de extravio do Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, marca BEMATECH Modelo MP-2100 TH FI n.º fabricação 
BE051075610000078429, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos 
documentos de fls.94 a 97, é forçoso reconhecer o direito do sujeito passivo à extinção do 
crédito tributário.  

 
Por todo o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, no sentido de considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00402/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega dos documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige penalidade pecuniária do autuado em razão da 
presunção de extravio, dada a falta de sua apresentação na Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição, de 250 notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Proposta a penalidade do artigo 71, XX, “a”, 1, da lei n.º 11.651/91, 

c/redação da lei n.º 13.194/97. 
 
Foi anexado à peça básica relatório Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03). 
 
Decretada a revelia (fls.11), em face da inércia após a primeira 

intimação, e a perempção (fls.14) do autuado, em face da segunda. O Crédito tributário 
fora inscrito em Dívida Ativa (fls.15/16). 

 
O sujeito atravessa pedido de Revisão Extraordinária ao Presidente 

deste Conselho, ao qual junta, dentre outros documentos, cópias autenticadas de Termo 
de Fiel Depositário (fls.25) e de Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado 
(fls.26). 

 
Pelo Despacho n.º 3666/2017 – PRES (fls.33), o Presidente deste 

CONSELHO admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos à GERC para o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e ao SEASI 
da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Superior (CONSUP). Constata o Senhor Presidente que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, 
conforme cópias autenticadas do Termo de Fiel Depositário e do Termo de Baixa de 



Documento Fiscal Não Utilizado, de fls. 25 e 26, as notas fiscais, tidas como extraviadas 
pela peça vestibular, foram devidamente apresentadas à repartição fiscal. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 
                      V O T O 
 

Cuida-se de pedido de Revisão de Revisão Extraordinária formulado 
pelo sujeito passivo, com fundamento no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, no qual 
pretende a desconstituição do crédito tributário, em virtude da ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento. 

 
Restando provada, conforme constatado pela Presidência do CAT na 

admissibilidade da presente Revisão Extraordinária, a inexistência de extravio de 
documento fiscal, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de 
fls. 25 e 26, que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n.ºs 001 a 250 foram 
efetivamente baixadas e/ou entregues para serem baixadas, é forçoso reconhecer o direito 
do sujeito passivo à extinção do crédito tributário. 

 
 
Por todo o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, no sentido de considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00403/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega dos documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige penalidade pecuniária do autuado em razão da 
presunção de extravio, dada a falta de sua apresentação na Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição, de 750 notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0251 a 1.000. 

 
Proposta a penalidade do artigo 71, XX, “a”, 1, da lei n.º 11.651/91, 

c/redação da lei n.º 13.194/97. 
 
Foi anexado à peça básica relatório de Controle de 

Impressão/Autenticação de Documentos Fiscais – CIAF (fls.04). 
 
Decretada a revelia (fls.10), em face da inércia após a primeira 

intimação, e a perempção (fls.16) do autuado, em face da segunda. O Crédito tributário 
fora inscrito em Dívida Ativa (fls.18/19). 

 
O sujeito atravessa pedido de Revisão Extraordinária ao Presidente 

deste Conselho, ao qual junta, dentre outros documentos, cópias autenticadas de Termo 
de Fiel Depositário (fls.22) e de Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado 
(fls.24). 

 
Pelo Despacho n.º 3818/2017 – PRES (fls.35), o Presidente deste 

CONSELHO admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos à GERC para o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e ao SEASI 
da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Superior (CONSUP). Constata o Senhor Presidente que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, 
conforme cópias autenticadas do Termo de Fiel Depositário e do Termo de Baixa de 



Documento Fiscal Não Utilizado, de fls. 22 e 24, as notas fiscais, tidas como extraviadas 
pela peça vestibular, foram devidamente apresentadas à repartição fiscal. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 
                      V O T O 
 

Cuida-se de pedido de Revisão de Revisão Extraordinária formulado 
pelo sujeito passivo, com fundamento no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, no qual 
pretende a desconstituição do crédito tributário, em virtude da ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento. 

 
Restando provada, conforme constatado pela Presidência do CAT na 

admissibilidade da presente Revisão Extraordinária, a inexistência de extravio de 
documento fiscal, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de 
fls. 22 e 24, que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n.ºs 0251 a 1.000 foram 
efetivamente baixadas e/ou entregues para serem baixadas, é forçoso reconhecer o direito 
do sujeito passivo à extinção do crédito tributário. 

 
 
Por todo o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, no sentido de considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00404/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Improcedência. Decisão unânime. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo efetuar a 
entrega dos documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige penalidade pecuniária do autuado em razão da 
presunção de extravio, dada a falta de sua apresentação na Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição, de 250 notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Proposta a penalidade do artigo 71, XX, “a”, 1, da lei n.º 11.651/91, 

c/redação da lei n.º 13.194/97. 
 
Foi anexado à peça básica relatório Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls.04). 
 
Decretada a revelia (fls.10), em face da inércia após a primeira 

intimação, e a perempção (fls.13) do autuado, em face da segunda. O Crédito tributário 
fora inscrito em Dívida Ativa (fls.14/15). 

 
O sujeito passivo atravessa pedido de Revisão Extraordinária ao 

Presidente deste Conselho, ao qual junta, dentre outros documentos, cópias autenticadas 
de Termo de Fiel Depositário (fls.30) e de Informativo sobre a Utilização e Apresentação 
de Documentos Fiscais (fls.31). 

 
Pelo Despacho n.º 4180/2017 – PRES (fls.41), o Presidente deste 

CONSELHO admite o pedido de revisão extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos à GERC para o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e ao SEASI 
da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho 
Superior (CONSUP). Constata o Senhor Presidente que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, para a admissibilidade do 
pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que, 
conforme cópias autenticadas do Termo de Fiel Depositário e do Termo de Baixa de 



Documento Fiscal Não Utilizado, de fls. 30 e 31, as notas fiscais, tidas como extraviadas 
pela peça vestibular, foram devidamente apresentadas à repartição fiscal. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
                      V O T O 
 

Cuida-se de pedido de Revisão de Revisão Extraordinária formulado 
pelo sujeito passivo, com fundamento no artigo 43, II, “a”, 1, da lei n.º 16.469/09, no qual 
pretende a desconstituição do crédito tributário, em virtude da ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento. 

 
Restando provada, conforme constatado pela Presidência do CAT na 

admissibilidade da presente Revisão Extraordinária, a inexistência de extravio de 
documento fiscal, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de 
fls. 30 e 31, que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n.ºs 001 a 250 foram 
efetivamente baixadas e/ou entregues para serem baixadas, é forçoso reconhecer o direito 
do sujeito passivo à extinção do crédito tributário. 

 
 
Por todo o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, no sentido de considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00405/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia. Aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Acolhida. 
 
 1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por falta de escrituração de documento fiscal, estando os 
documentos fiscais sujeitos a registro fiscal; 
 
 3. Aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE, não tendo a irregularidade fiscal ensejado sonegação de 
tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Referentes aos meses de fevereiro a dezembro de 2012, 
exceto o mês de outubro de 2012.  Por unanimidade de votos, acolher a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Relator, 
exceto em relação as notas fiscais nºs. 5679 e 6494, resultando no valor da Multa formal 
de R$ 58.387,16 (cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João 
Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 281.826,13 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e seis 
reais e treze centavos), relativas ao mês de janeiro de 2012, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 70.456,53 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta 
e seis reais e cinquenta e três centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 
das notas fiscais sem registro no Livro Fiscal (fls. 04/05), cópia de livro Registro de 
Entradas (fls. 6 a 20), Cópias das notas fiscais não registradas (fls. 21/45). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 56 a 59), 

alegando que diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim registrado as 
notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e discorda da obrigação de registrar outras 
operações que é credenciado nos termos do artigo 3º da IN nº 673/04-GSF, pois atua no 
ramo de criação e engorda de aves para a empresa Sadia S/A, sob regime de integração, 
sistema em que os insumos e as aves circulam sem incidência de ICMS, alegando, ainda, 
que não preenche os requisitos estabelecidos na referida Instrução Normativa, pelo que 
fica fora da regra geral de apuração do ICMS, pedindo, ao final, a improcedência do Auto 
de Infração. 

 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento sobre a 

multa formal lançada na inicial, porém aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 82/86), 

alegando primeiramente que opera a atividade em parceria coma a SADIA S/A e que toda 
a documentação fiscal é emitida pela empresa parceira, sendo que esta também recolhe o 
ICMS devido, além de fazer a escrituração dos documentos. 

 
Alega ainda que adquiriu as aves devidamente documentadas, 

promoveu as vendas, mediante rigoroso controle fiscal, com emissão de documentos, fica 
ndo, assim, invalida qualquer presunção de sonegação. 
 
Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração e no mérito pede a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente aprecio o pedido de nulidade pedido pelo sujeito 

passivo, por insegurança na determinação da infração, e de plano a rejeito, por entender 
que o lançamento está seguro, pois estão plenamente identificados a infração e o infrator 
e a acusação feita no lançamento, de que o sujeito passivo deixou de escriturar nos livros 
próprios as notas fiscais referidas, não foi rechaçada quando da impugnação e do recurso, 
mas apenas se prende à intenção de transferir a responsabilidade para o remetente da 
mercadoria, alegando que toda a responsabilidade, tanto principal quanto acessória é do 
parceiro.  

 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 281.826,13 (duzentos e 
oitenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos), relativas aos meses de 
fevereiro a dezembro de 2012, exceto o mês de outubro de 2.012, sendo-lhe imputada a 
exigência da multa formal no valor de R$ 70.456,53 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta 
e seis reais e cinquenta e três centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 



 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Prosseguindo no voto, acolho a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato da irregularidade fiscal 
não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[....] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor final da multa formal de R$ 58.387,16 (cinquenta e oito mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), juntamente com acréscimos legais, já 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, exceto para as 
notas fiscais nº 5679 e 6494, pois o não registro destas acarreta falta de pagamento do 
imposto, acompanhado também da unanimidade de meus pares, como demonstrado 
abaixo: 

 
- Valor total da Multa sem § 8º = R$ 70.456,53 
 
- Valor com aplicação do §  8º = R$ 35.228,27 
 
- Estorno do benefício para as NF’s 5679 e 6494 = R$ 23.158,89 
 
- Total da multa= R$ 35.228,27 + 23.158,90 = R$ 58.387,16 

    
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00406/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia. Aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Acolhida. 
 
 1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por falta de escrituração de documento fiscal, estando os 
documentos fiscais sujeitos a registro fiscal; 
 
 3. Aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE, não tendo a irregularidade fiscal ensejado sonegação de 
tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Por unanimidade de votos, acolher a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Relator, exceto 
em relação as notas fiscais nºs1465, 1467, 2793 e 2815, resultando no valor da Multa 
formal de R$ 125.901,51 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e um reais e cinquenta e 
um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, João 
Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 686.852,13 (seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e 
dois reais e treze centavos), relativas ao meses de janeiro a dezembro de 2013, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 171.713,03 (cento e setenta e um 
mil, setecentos e treze reais e três centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 
das notas fiscais sem registro no Livro Fiscal (fls. 04/07), cópia de livro Registro de 
Entradas (fls. 8 a 23), Cópias das notas fiscais não registradas (fls. 24/115). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 118 a 121), 

alegando que diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim registrado as 
notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e discorda da obrigação de registrar outras 
operações que é credenciado nos termos do artigo 3º da IN nº 673/04-GSF, pois atua no 
ramo de criação e engorda de aves para a empresa Sadia S/A, sob regime de integração, 
sistema em que os insumos e as aves circulam sem incidência de ICMS, alegando, ainda, 
que não preenche os requisitos estabelecidos na referida Instrução Normativa, pelo que 
fica fora da regra geral de apuração do ICMS, pedindo, ao final, a improcedência do Auto 
de Infração. 

 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento sobre a 

multa formal lançada na inicial, porém aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 82/86), 

alegando primeiramente que opera a atividade em parceria coma a SADIA S/A e que toda 
a documentação fiscal é emitida pela empresa parceira, sendo que esta também recolhe o 
ICMS devido, além de fazer a escrituração dos documentos. 

 
Alega ainda que adquiriu as aves devidamente documentadas, 

promoveu as vendas, mediante rigoroso controle fiscal, com emissão de documentos, 
ficando, assim, invalida qualquer presunção de sonegação. 

 
Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração e no mérito pede a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente aprecio o pedido de nulidade pedido pelo sujeito 

passivo, por insegurança na determinação da infração, e de plano a rejeito, por entender 
que o lançamento está seguro, pois estão plenamente identificados a infração e o infrator 
e a acusação feita no lançamento, de que o sujeito passivo deixou de escriturar nos livros 
próprios as notas fiscais referidas, não foi rechaçada quando da impugnação e do recurso, 
mas apenas se prende à intenção de transferir a responsabilidade para o remetente da 
mercadoria, alegando que toda a responsabilidade, tanto principal quanto acessória é do 
parceiro.  

 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 686.852,13 (seiscentos e 
oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), relativas aos 
meses de janeiro a dezembro de 2013, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 
valor de R$ 171.713,03 (cento e setenta e um mil, setecentos e treze reais e três 
centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 



 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Prosseguindo no voto, acolho a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato da irregularidade fiscal 
não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[....] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor final da multa formal de R$ 125.901,51 (cento e vinte e cinco  mil, 
novecentos e um reais e cinquenta e um centavos), juntamente com acréscimos legais, já 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, exceto para as 
notas fiscais nº 1465, 1467, 2793 e 2815, pois o não registro destas acarretou falta de 
pagamento do imposto, acompanhado também da unanimidade de meus pares, como 
demonstrado abaixo: 

 
- Valor total da Multa sem § 8º = R$ 171.713,00 

 
- Valor com aplicação do §  8º = R$ 85.856,50 
 
- Estorno do benefício para as NF’s 1465, 1467, 2793 e 2815 = R$ 

40.045,01 
- Total da multa= R$ 85.856,50 + 40.045,01 = R$ 125.901,51 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00407/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia. Aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Acolhida. 
 
 1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por falta de escrituração de documento fiscal, estando os 
documentos fiscais sujeitos a registro fiscal; 
 
 3. Aplica-se a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do 
CTE, não tendo a irregularidade fiscal ensejado sonegação de 
tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  Por unanimidade de votos, acolher a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Relator, exceto 
em relação as notas fiscais nºs 164389, 164125,168486,168272 e 3206, 2342, resultando 
no valor da Multa formal de R$ 171.717,92 (cento e setenta e um mil, setecentos e 
dezessete reais e noventa e dois centavos).  Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

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

não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 740.685,51 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais e cinquenta e um centavos), relativas ao meses de janeiro a dezembro de 2011, 
sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 185.171,38 (cento e 
oitenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) juntamente com 
acréscimos legais. 

 



Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 
do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c” da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação 

das notas fiscais sem registro no Livro Fiscal (fls. 04/05), cópia de livro Registro de 
Entradas (fls. 6 a22), Cópias das notas fiscais não registradas (fls. 23/60). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 69 a 72), 

alegando que diferentemente do que foi afirmado pela fiscalização teria sim registrado as 
notas fiscais citadas pelo agente do Fisco e discorda da obrigação de registrar outras 
operações que é credenciado nos termos do artigo 3º da IN nº 673/04-GSF, pois atua no 
ramo de criação e engorda de aves para a empresa Sadia S/A, sob regime de integração, 
sistema em que os insumos e as aves circulam sem incidência de ICMS, alegando, ainda, 
que não preenche os requisitos estabelecidos na referida Instrução Normativa, pelo que 
fica fora da regra geral de apuração do ICMS, pedindo, ao final, a improcedência do Auto 
de Infração. 

 
O julgador singular decide pela procedência do lançamento sobre a 

multa formal lançada na inicial, porém aplicando a forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 82/86), 

alegando primeiramente que opera a atividade em parceria coma a SADIA S/A e que toda 
a documentação fiscal é emitida pela empresa parceira, sendo que esta também recolhe o 
ICMS devido, além de fazer a escrituração dos documentos. 

 
Alega ainda que adquiriu as aves devidamente documentadas, 

promoveu as vendas, mediante rigoroso controle fiscal, com emissão de documentos, 
tornando, assim, invalida qualquer presunção de sonegação. 

 
Pede a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração e no mérito pede a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
  Inicialmente aprecio o pedido de nulidade pedido pelo sujeito 

passivo, por insegurança na determinação da infração, e de plano a rejeito, por entender 
que o lançamento está seguro, pois estão plenamente identificados a infração e o infrator 
e a acusação feita no lançamento, de que o sujeito passivo deixou de escriturar nos livros 
próprios as notas fiscais referidas, não foi rechaçada quando da impugnação e do recurso, 
mas apenas se prende à intenção de transferir a responsabilidade para o remetente da 
mercadoria, alegando que toda a responsabilidade, tanto principal quanto acessória é do 
parceiro.  

 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 740.685,51 (setecentos e 
quarenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), relativas aos 
meses de janeiro a dezembro de 2011, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 



valor de R$ 185.171,38 (cento e oitenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e 
oito centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Prosseguindo no voto, acolho a aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato da irregularidade fiscal 
não ter ensejado sonegação de tributo. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[....] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor final da multa formal de R$ 171.717,92 (cento e setenta e um mil, 
setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), juntamente com acréscimos 
legais, já com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, 
exceto para as notas fiscais nº 164389, 164125, 168486 188272, 3206 e 2342, pois o não 
registro destas acarretou falta de pagamento do imposto, acompanhado também da 
unanimidade de meus pares, como demonstrado abaixo: 

 
- Valor total da Multa sem § 8º = R$ 185.171,38 

 
- Valor com aplicação do §  8º = R$ 92.585,69 
 
- Estorno do benefício para as NF’s 164125, 168486 188272, 3206 e 

2342 = R$ 79.132,23 
- Total da multa= R$ 92.585,69 + 79.132,23 = R$ 171.717,92. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00423/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Descumprimento de obrigação 
acessória. Omissão de registro de entradas apurada em 
Auditoria Específica de Mercadorias. Valor da penalidade 
pecuniária limitada pelo novel § 11, II, "a", do artigo 71 da lei n.º 
11.651/91. Decisão unânime.  
 
 
I - Sujeita-se à penalidade pecuniária o contribuinte que 
descumpre obrigação acessória de registrar as entradas de 
mercadorias, apurada em Auditoria Específica de Mercadorias. 
 
 
II – A multa aplicada isoladamente fica limitada ao valor da 
alíquota prevista para a operação (§ 11, II, "a", do artigo 71 da lei 
n.º 11.651/91). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
5.356,18 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), de acordo com 
art. 71, §11, inciso II, alínea "a" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luís Antônio da Silva Costa e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a folha de rosto do lançamento que o sujeito passivo omitiu 
registro de entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 809.055,90, referente ao 
período de 01/01/2013 a 31/12/2013, apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, 
sujeitando-se à multa formal no importe de R$ 202.263,98 (duzentos e dois mil duzentos e 
sessenta e três reais e noventa oito centavos), equivalente a 25% da omissão apurada. 

 
Indicados como infringidos o artigo 64, da lei n.º 11.651/91, c/c o 

artigo 145, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a penalidade do artigo 71, VII, “l”, da lei n.º 
11.651/91, c/redação da lei n.º 16.241/08. 

 
Junta, dentre outros documentos, mídia em CD (fls.05). 
 
Intimado, o autuado atravessa impugnação (fls.13/24), na qual pede 

diligência para inclusão nos levantamentos feitos pelo Fisco de estoque de outro 
estabelecimento e exclusão das saídas de mercadorias de CFOP 5929 e 5949. 
Sucessivamente, pede a improcedência do lançamento. Junta documentos. 

 



Pelo DESPACHO N.º 1250/2016 – JULP (fls.140/141), julgador 
singular requer intimação do sujeito passivo para apresentar levantamento contraditório. 
Ao Fisco, pede para manifestar-se acerca da suposta desconsideração de estoques de 
empresa incorporada e também sobre a suposta duplicidade nas saídas devido às 
operações com CFOP 5929 e 5949. Ao final, pede outras providências. 

 
A autoridade fiscal autuante cumpre o solicitado, juntando mídia em 

CD (fls.142), relatório de Conclusão de Auditoria Específica de Mercadorias (fls.143/147), 
no qual informa haver incluído nos levantamentos o estoque da empresa incorporada e 
excluído as saídas com CFOP 5949, porquanto aquelas com CFOP 5929 não terem sido 
incluídas desde o primeiro levantamento. Ao final conclui que a omissão de entradas 
importa em R$ 41.568,84, com multa formal (25%) sobre a omissão detectada no valor de 
R$ 10.392,21. 

 
Manifestando-se (fls.154/155) sobre a diligência, o sujeito passivo 

concorda com a redução do valor da multa e pede prazo de 30 dias para pagamento com 
redução de 80%. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 3268/2017 (JULP), de fls.157/160, 

julgador monocrático decide pela procedência parcial do lançamento no valor de MULTA 
FORMAL de R$ 10.392,21 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e vinte um centavos). 

 
A FAZENDA PÚBLICA concorda com a decisão acima (fls.161). 
 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo (fls.168/175) recorre, 

pugnando pela total improcedência do lançamento, haja vista o fato de que a multa supera 
o valor da obrigação principal. 

 
Considerando que o relatório revisional de fls.143/146 contém os 

valores de cada item e a correspondente alíquota, caso a omissão de entrada fosse 
tributada, calculamos a multa aplicada pelo limitador do artigo 71, § 11, II, “a”, da lei n.º 
11.651/91 (relatório de fls.180/182), que importa em R$ 5.356,18 (cinco mil trezentos e 
cinquenta e seis reais e dezoito centavos). 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                         V O T O  
 
 
Cuida-se de julgamento de recurso voluntário cujo escopo é a 

reforma de Sentença de procedência parcial de lançamento, no qual o sujeito é 
demandado a pagar multa formal por haver omitido o registro de entrada de mercadorias 
no valor comercial de R$ 809.055,90, referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, 
apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, sujeitando-se à multa formal no importe 
de R$ 202.263,98 (duzentos e dois mil duzentos e sessenta e três reais e noventa oito 
centavos), equivalente a 25% da omissão apurada.  

 
De pronto, não fora aplicada a forma privilegiada do § 8.º do artigo 71 

do CTE, haja vista que a omissão de registro de entrada fora de mercadorias cujas saídas 
são tributadas.  

 



Entretanto, por ser mais benéfica, forçosa é a aplicação da novel 
legislação limitadora da penalidade pecuniária (artigo 71, § 11, II, “a”, da lei n.º 11.651/91). 
Verbis: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por 
meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

                                         (...) 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 

a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, 
sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 

 
Diante do exposto, limitada pelo valor que seria de imposto, caso a 

operação fosse tributada, nos termos do artigo 71, § 11, II, “a”, da lei n.º 11.651/91, esta I 
CJUL decide, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário e 
decretar a procedência parcial do lançamento no valor de MULTA FORMAL na 
importância de R$ 5.356,18 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito 
centavos). 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00432/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa. Apresentação da Escrituração 
Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro relativo ao livro 
Registro de Entradas. Ausência de escrituração de notas fiscais 
eletrônicas no Livro Registro de Entradas. Procedência com 
adequação da penalidade. 
 
1. A constatação de que o julgador singular analisou 
satisfatoriamente a acusação fiscal e motivou a decisão de 
forma suficiente, inexistindo qualquer prejuízo à parte adversa, 
afasta o pedido de nulidade da sentença por cerceamento do 
direito de defesa. 
 
2. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
3. A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento de contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento (RCTE, art. 
308, inciso I e § 1º). 
 
4. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II).  
 
5. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 



6. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por ausência de 
fundamentação da sentença e por falta de clareza em relação à autuação, e por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para reformar em 
parte a sentença singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração, em função 
da revisão fiscal realizada (fls. 266). E, por votação unânime, adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, importando o valor da multa 
formal no valor de R$ 31.677,18 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e 
dezoito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Trata-se da falta de escrituração no Livro Registro de Entradas, 

apresentado por meio da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, no período compreendido de 01/01/2011 a 30/11/2014, conforme 
documentos e mídia digital, anexos.  

 
O sujeito passivo interpõe impugnação em primeira instância discorrendo 

sobre a acusação fiscal e os seus fundamentos e, em síntese, pede pela realização de 
diligência, pela anulação do feito e, ainda, pela dilação do prazo para apresentação de 
provas.  

 
Defende a anulação do auto de infração, alega ser a multa inconstitucional 

e possuir caráter confiscatório, além de não terem sido fornecidos os índices da correção 
e fundamentação da cobrança dos juros. Pede pela anulação do procedimento e ainda a 
sua improcedência. 

 
O julgador singular, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e, no 

mérito, decide pela procedência do lançamento, recusando, portanto, os pedidos de 
anulação do feito por ausência de arrimo fático e também legal, assim como, a exclusão 
da correção monetária da multa proposta pelo fisco, observado o prescrito no § 3° do art. 
5° da Lei n° 16.469/09, que não permite dilação do prazo pretendido pela impugnante (fls. 
104/109). 

 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão singular, interpõe recurso 

voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls.115/151): 
 
(a) alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com base 

no artigo 93, inciso IX da CF e art. 38 da Lei 16.469/09.  Pede a decretação da nulidade da 
sentença para que seja retomada a instrução processual, permitindo a realização de 
diligência que comprove o conhecimento do transporte das mercadorias, além de perícia 
técnica; 

 
(b) defende a nulidade do auto de infração por violação ao princípio da 

ampla defesa, em decorrência de ausência de informações sobre o trabalho de auditoria e 



fiscalização, ausência de indicação do índice de correção monetária e percentual de juros 
aplicados,  

 
(c) afirma que não foi juntada aos autos toda a gama de documentos que 

serviram de subsídio para a conclusão do trabalho, tal como o comprovante de entrega da 
mercadoria tida por adquirida e o conhecimento de transporte; 

 
(d) defende inexistir a indicação do índice de correção monetária e do 

percentual de juros aplicados; 
 
(e) afirma ser indispensável que a autoridade fiscal tivesse anexado ao 

auto de infração os documentos informadores do trabalho fiscal realizado, em especial as 
intimações/notificações espedidas aos emitentes das notas fiscais cujo registro foi 
supostamente omitido, bem como as respectivas justificativas destes sobre as operações 
supostamente realizadas com a Recorrente, com isso ocorreu violação ao princípio da 
publicidade; 

 
(f) alega vício formal por ausência do termo de início da fiscalização; 
 
(g) defende existir insegurança na determinação da infração em 

decorrência da ausência de comprovação de entradas não registradas; 
 
(h) argumenta: como pretender que a Recorrente faça prova de fato 

negativo? Como pode ela provar que não adquiriu e/ou recebeu as mercadorias listadas 
no auto de infração? Afirma inexistir nos autos elementos suficientes a comprovar que as 
mercadorias listadas nas notas fiscais que instruem o presente feito tenham sido 
entregues à recorrente, tampouco tenham sido por ela adquirida; 

 
(i) afirma que as notas fiscais emitidas por Moto Agrícola Slaviero, 

relacionadas às fls. 141, não representam uma operação comercial; 
 
(j) informa a existência de notas fiscais de devolução emitidas pela Ford, 

donde se conclui não ser possível a escrituração pela Recorrente; 
 
(l) afirma que há notas fiscais que constam da autuação e que estão 

devidamente escrituradas no livro fiscal (fls. 144); 
 
(m) aduz que a multa aplicada possui viés confiscatório. 
 
Pede, ao final, conhecer das preliminares para declarar a nulidade da 

sentença, com a realização de diligência, em homenagem ao princípio da verdade 
material. Ultrapassada as preliminares, requer, no mérito, seja o presente recurso 
conhecido e provido para julgar improcedente o auto de infração.  Na eventualidade de ser 
exigido o pagamento de quaisquer valores, devem esses ser adequados à legislação de 
regência, excluindo a correção monetária das multas arbitradas. Junta ao recurso os 
documentos de fls. 152/195. 

 
O processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi convertido em 

diligência, nos termos da resolução nº 34/2017 (fls. 210/211). 
 
Realizada a revisão fiscal, a penalidade aplicada foi reduzida para R$ 

426.811,74, conforme documentos de fls. 214/266. 
 



O sujeito passivo manifesta discordância sobre a diligência realizada e 
pede a improcedência do auto de infração (fls. 270/272).  

 
É o relatório. Decido.   
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 
O sujeito passivo alegou nulidade por cerceamento ao direito de defesa        

em razão da ausência de fundamentação da sentença, com base no artigo 93, inciso IX da 
CF e art. 38 da Lei 16.469/09. Pede a decretação da nulidade da sentença para que seja 
retomada a instrução processual, permitindo a realização de diligência que comprove o 
conhecimento do transporte das mercadorias, além de perícia técnica. 

 
Os autos estão instruídos com a relação de notas fiscais não registradas, 

juntamente com a informação da chave da nota fiscal, permitindo que o sujeito passivo 
analise objetivamente cada nota fiscal que o fisco acusa não estar registrada na 
escrituração fiscal. Inexiste essa necessidade que a fiscalização também informe qual é o 
conhecimento de transporte rodoviário de carga relativo a cada nota fiscal.  

 
Entendo que o julgador singular analisou e fundamentou a sua decisão de 

maneira sucinta, porém de forma satisfatória, não ficando caracterizada qualquer omissão 
na sua decisão. Também inexiste necessidade da realização de diligência, pois o 
lançamento tributário encontra-se devidamente instruído.  

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 
respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade de se defender da 
autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 08 a 51. Mídia digital às fls. 52. 

 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, conforme solicitação 

contida na resolução nº 34/2017 (fls. 210/211), e ocorreu a redução da penalidade 
aplicada para R$ 426.811,74, conforme documentos de fls. 214/266. De forma que as 
falhas existentes no lançamento original foram sanadas.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 



devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 
 
Do mérito 

 
A legislação tributária estadual estabelece que o sujeito passivo da 

obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, 
art. 64).  

 
Entre as prestações positivas, encontra-se a obrigação de manter e 

escriturar livros fiscais, dentre eles, o livro Registro de Entradas. Essa obrigação está 
estabelecida no § 1º do artigo 356-C do Decreto nº 4.852/97 (RCTE).  Vejamos: 

 
“Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
 
I - Registro de Entradas; [...]” 
 
No caso em tela, apesar de manter e escriturar os livros fiscais 

obrigatórios, o sujeito passivo deixou de escriturar no livro Registro de Entradas as notas 
fiscais de aquisição relacionadas no auto de infração, com isso infringiu o disposto no 
artigo 308 do RCTE: 

 
"Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 
 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 
 
a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 
de título que a represente; 
 
b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 
 
c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário 
de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese 
do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; [...]" 
 



A Nota Fiscal eletrônica (NFe) é o documento que registra operações 
comerciais. É emitido e armazenado eletronicamente e a validade fiscal e jurídica da NFe 
é garantida pela assinatura digital do remetente, realizada com o uso de um certificado 
digital, que é um arquivo de identidade virtual, onde permite sua identificação à outra 
pessoa ou computador de maneira segura, feito no padrão ICP-Brasil (Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira). 

 
Assim, inexiste essa necessidade de a fiscalização também informar qual 

é o conhecimento de transporte rodoviário de carga relativo a cada nota fiscal não 
registrada, bem como efetuar a juntada do comprovante de entrega da mercadoria 
correspondente. 

 
Ademais, na hipótese da inexistência da operação comercial, é o sujeito 

passivo quem deve adotar medidas contra o emitente da nota fiscal, com medidas judiciais 
cabíveis, por emissão de documento fiscal gracioso.  

 
Portanto, é inegável o fundamento do auto de infração, pois a legislação 

tributária estadual, conforme a clareza do inciso I do art. 308 do Decreto nº 4.852/97, 
estabelece a obrigatoriedade de o sujeito passivo registrar as notas fiscais relativas à 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento. 

 
A penalidade aplicada foi a prevista no artigo art. 71, inciso VII, alínea "c" 

da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 13446/1999. 
 
Como o contribuinte adota a escrituração fiscal digital – EFD, entendo que 

a penalidade deve ser adequada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, “a” do CTE. 
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido.  

 
Ocorreu alteração no Código Tributário Estadual (CTE) no sentido de 

esclarecer quais as penalidades a serem aplicadas nos casos de irregularidades ocorridas 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD do contribuinte e também para diferenciar das demais 
infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi acrescentado o § 7-B ao artigo 71 do 
Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece o seguinte:  

 
“§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;  
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso." (Destacou-se). 
 
É incontroverso que a irregularidade apurada neste auto de infração não 

cuida de INCORREÇÕES relativas à alíquota do ICMS, valores da operação ou da 
prestação, base de cálculo do ICMS, crédito ou débito do imposto. A infração em 



discussão diz respeito apenas à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com 
OMISSÃO DE REGISTROS (C100).   

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no livro Registro de 

Entradas documentos fiscais relativos à entrada/aquisição. Portanto, apresentou a EFD 
com omissão de registro. Nessa situação, a penalidade aplicável em decorrência da 
infração praticada pelo sujeito passivo deve ser aquela que atende ao disposto no inciso II 
do § 7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode depreender do teor do dispositivo acima 
transcrito.  

 
O órgão julgador tem o dever de zelar pela correta aplicação da legislação 

tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 16.469/09:  
 
“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e 
da preservação da ordem jurídica. ” (Destaque nosso).  
 
Assim, por força do disposto no inciso II do § 7-B do artigo 71 do CTE, 

deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena mais adequada para a infração em tela. 
Vejamos: 

 
"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ [...]”. 
 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, conforme solicitação 

contida na resolução nº 34/2017 (fls. 210/211). A revisão fiscal reduziu a penalidade 
aplicada para R$ 426.811,74, conforme documentos de fls. 214/266. De forma que as 
falhas existentes no lançamento original foram sanadas. Esse valor encontrado está 
calculado de acordo com a penalidade aplicada pela autoridade fiscal, isto é, nos termos 
do artigo 71, inciso VII, “c” do CTE. 

 
Com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, 

alínea "a", da Lei nº 11.651/91, deixa de ser relevante se o sujeito passivo deixou de 
escriturar uma ou diversas notas fiscais em determinado mês, pois a penalidade é em 
decorrência da apresentação da Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de 
registro. A revisão fiscal, mesmo excluindo algumas notas fiscais do lançamento tributário 
original, apurou a apresentação da EFD com omissão de registro de nota fiscal em todos 
os meses constantes da autuação original. 

 
Assim, como o contribuinte apresentou EFDs com omissão de registros 

relativas aos meses de julho/2011 a dezembro/2014, com a adequação da penalidade 
para o artigo 71, XXIII, “a” do CTE, a multa formal importa no valor de R$ 31.677,18 [ 



(07/2011 a 12/2011 = 6 x 679,87); (01/2012 a 12/2012 = 12 x R$ 713,86); (01/2013 a 
12/2013 = 12 x R$ 771,69); (01/2014 a 12/2014 = 12 x R$ 814,28) ]. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares 

de nulidade por cerceamento ao direito de defesa - por ausência de fundamentação da 
sentença e por falta de clareza em relação à autuação - e por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, negar-lhe provimento 
para reformar em parte a sentença singular e julgar parcialmente procedente o auto de 
infração, em função da revisão fiscal realizada (fls. 266). E, por votação unânime, adequar 
a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, 
importando o valor da multa formal no valor de R$ 31.677,18 (trinta e um mil, seiscentos e 
setenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao período de julho/2011 a 
dezembro/2014.  

  
 

 
 

Sala das sessões, em 27 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00438/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Multa 
formal. Obrigação acessória. Ausência de escrituração de notas 
fiscais de saída. Procedente a ação fiscal. Adequação da 
penalidade. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, 
quando afastada a motivação de sua arguição; 
 
2. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
3. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
4. Havendo penalidade típica mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva e Heli José da Silva. E, por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, David 
Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de consignar 
no Livro Registro de Saídas as notas fiscais relacionadas nos respectivos demonstrativos, 
referentes à saída de mercadorias não tributadas, na importância de R$ 133.105,59, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a multa 
formal de 13% sobre o valor da operação. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314, todos do Decreto nº 



4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/21. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 30/33. 

O julgador singular expediu Despacho nº 661/2016, onde os autos 
foram encaminhados à Gerência de Auditoria de Empresas, para que o autuante informe 
se a empresa possui escrita contábil, anexe o ato do Secretário da Fazenda que dá 
competência funcional para que se fiscalizasse a empresa, além de outras verificações, o 
qual retornou com cópias.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 54/56, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário alegando que haveria insegurança na determinação da infração, pois as 
mercadorias comercializadas não gozam de isenção, e portanto, não seria possível a 
existência de mercadoria não-tributada. Alega, ainda, que a ordem de serviço estaria 
vencida e em desacordo com a Lei Complementar nº 104/2013 e que teria efetuado o 
recolhimento referente ao mês de maio de 2012. 

É o relatório. 

 

VOTO 

O sujeito passivo formulou a arguição de nulidade da peça básica, 
por cerceamento do direito de defesa, alegando que a ordem de serviço estaria vencida e 
em desacordo com o que determina a Lei Complementar nº 104/2013. 

Apreciando tal arguição, manifestou-me pela sua rejeição, pois a 
ordem de fiscalização questionada pela defesa é instrumento de procedimento interno, de 
caráter meramente administrativo, e sua ausência não acarreta a aludida nulidade, pois 
somente as hipóteses previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09 são capazes de tornar 
nulo o lançamento e, ainda, nos termos do § 3º do mencionado artigo qualquer falha 
sanável poderá ser corrigida no próprio processo sem acarretar sua nulidade e não sendo 
motivo para contestação da validade da ação fiscal, mormente porque não causou 
prejuízo à autuada. 

No mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Consta da 
autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Saída da EFD 
diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 



Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 
 
  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 88, § 1º, inciso 
III, 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso II, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são 
obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 

III - manter e escriturar livro fiscal; 

Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 

I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal relativo à 
transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha transitado pelo 
estabelecimento. 

Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF SN/70, art. 71, § 2º). 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Rcte/RCTE.htm#A34
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2


Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

II – Registro de Saídas 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva saída da mercadoria do 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da respectiva nota 
fiscal. 

Relativamente à Escrituração Fiscal Digital – EFD, transcrevemos, a 
seguir, fragmentos do GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD 
ICMS/IPI (Versão 2.0.19 Atualização: 05/05/2016): 

 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD-ICMS/IPI  
 

Dispõe o Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006 e 
posteriormente o Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 2009, acerca da 
instituição da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI - em arquivo 
digital, de uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI - e que se 
constitui de um conjunto de registros de apuração de impostos, 
referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem 
como de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos 
fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI para 
cada estabelecimento, devendo esta conter todas as informações 
referentes aos períodos de apuração do (s) imposto (s).  

Estabelecem ainda os referidos Convênio e Ajuste que o 
contribuinte deve manter todos os documentos fiscais que deram origem à 
escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de 
documentos fiscais na legislação tributária, observados os requisitos de 
autenticidade e segurança nela previstos. ” (Destaque nosso). 

Os registros são compostos de campos que devem ser 
apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no leiaute 
do respectivo registro com todos os campos previstos 
independentemente de haver ou não informação a ser prestada 
naquele campo (a exclusão de campos ocasiona erro na estrutura do 
registro).  

Dentro da hierarquia, a ordem de apresentação dos registros é 
sequencial e ascendente.  

Todos os registros com a observação de “registro obrigatório” 
devem constar do arquivo. ” (Destaque nosso). 

 
“BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 

(...) 

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA 
(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e 
(CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).  

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal 
código 01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 do Ato 
COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou 
saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos 
documentos fiscais mencionados. As NFC-e – código 65 não devem ser 
escrituradas nas entradas.  

A partir do mês de referência abril de 2012, a informação do 
campo CHV_NFE passa a ser obrigatória em todas as situações, exceto 
para NFe com numeração inutilizada (COD_SIT = 05). IMPORTANTE: para 
documentos de entrada, os campos de valor de imposto, base de cálculo e 
alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à 
apropriação do crédito (enfoque do declarante). (Destaque nosso). 

 
No sentido de tipificar as penalidades a serem aplicadas nos casos 

de irregularidades ocorridas relativamente à apresentação da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD e também em relação às demais infrações, com vigência a partir de 25/04/11, foi 
acrescentado o § 7º-B ao artigo 71 do Código Tributário Estadual (CTE), que estabelece:  

 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base 
de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;  

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. (Destacou-se). 

 
É incontroverso que a irregularidade apurada neste auto de infração 

não cuida de incorreções relativas à alíquota do ICMS, valores da operação ou da 
prestação, base de cálculo do ICMS, crédito ou débito do imposto. A infração em 
discussão diz respeito à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão 
de registros. 

O sujeito passivo apresentou a EFD sem informar no Livro Registro 
de Saídas documentos fiscais relativos às saídas de mercadorias em seu 
estabelecimento. Portanto, apresentou a EFD com omissão de registro. Nessa situação, a 
penalidade aplicável em decorrência da infração praticada pelo sujeito passivo deve ser 
aquela que atende ao disposto no inciso II do § 7º-B do artigo 71 do CTE, conforme se 
pode depreender do teor do dispositivo acima transcrito.  

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de saída, referente ao 
mês e valor descritos nos autos.  

É de se destacar, ainda, que o órgão julgador tem o dever de zelar 
pela correta aplicação da legislação tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 



nº 16.469/09: “Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário tem o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, 
pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem 
jurídica”. (Destaque nosso).  

Assim, por força do disposto no inciso II do § 7º-B do artigo 71 do 
CTE, deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a penalidade típica para a infração em tela. 
Vejamos: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

 
a) R$ 1002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 

 

Como a infração ocorreu no período de 01/05/2012 a 31/05/2012, o 
valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 1 
(um) o arquivo apresentado com omissão de registro, perfaz o lançamento o montante de 
R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), em razão da adequação da 
penalidade para a prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, alterando a 
capitulação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XIII, alínea “a”, do Código 
Tributário Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00442/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto em razão do não pagamento da parcela não 
financiada pelo incentivo Produzir. Auto de infração procedente. 
 
Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o sujeito passivo formular as suas alegações 
contraditórias e estas se apresentarem destituídas de provas 
essenciais para a improcedência da questão. Diante deste 
procedimento do sujeito passivo, o julgador se convence da 
existência do ilícito fiscal e confirma a exigência do 
cumprimento da obrigação tributária evidenciada no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS regularmente registrado na EFD, no período de dezembro de 2016 
a janeiro de 2017, tendo em vista o não pagamento da parcela não financiada pelo 
incentivo PRODUZIR, na importância de R$ 757.193,69, conforme documentos anexos. 
Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 24 e 26 do Decreto nº 5.265/00 e artigo 4º da 
Instrução Normativa nº 155/94-GSN, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2001. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/15. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/21. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 29/31, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 35/36, no qual manifesta sua concordância parcial com o lançamento 



efetuado. Alega, ainda, que embora a legislação tributária estabeleça a cobrança total do 
imposto apurado, no caso do não recolhimento da parcela não financiada, o valor exigido 
foge à capacidade contributiva do sujeito passivo e inviabiliza o seu negócio. Alega, 
também, insegurança na aplicação da penalidade. Defende que cabe a aplicação de multa 
apenas sobre a parte não financiada. Cita o artigo 112 do CTN para solicitar que seja 
recalculada a penalidade de forma mais favorável ao sujeito passivo.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a autuada deixou de recolher o 
referido imposto regularmente apurado e registrado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
referente aos meses de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, tendo em vista o não 
recolhimento da parcela não financiada pelo incentivo PRODUZIR. 

Este fato autoriza o fisco a exigir o recolhimento do valor integral do 
ICMS apurado, com amparo na legislação tributária e no Parecer Normativo nº 06/2008-
GSF, que trata da interpretação e aplicação de dispositivos da legislação relativa ao 
FOMENTAR/PRODUZIR, no tocante ao procedimento fiscal decorrente da inadimplência 
da parte não financiada e à suspensão e cancelamento do contrato. 

O Parecer Normativo nº 06/08-SAT firma entendimento no sentido de 
que os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem à fruição ou efetiva 
utilização do benefício calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de 
recolher ao erário estadual e os que dizem respeito à perda de vigência do contrato de 
financiamento realizada pela suspensão ou pelo cancelamento do contrato de 
financiamento não se confundem. 

Os dispositivos que se referem à fruição do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual, ou seja, de 
natureza fiscal/tributária, são os seguintes: 

Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao programa os seguintes documentos 
indispensáveis: 

II – comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% do 
ICMS devido, mais o comprovante de recolhimento da parcela 
correspondente à média, nos casos de expansão, conforme percentual ou 
valor atribuído pelo Setor de Auditoria e Inspeção da Diretoria Executiva. 

Art. 44. Constituem condições básica, indispensáveis, para a concessão e 
fruição dos benefícios ou empréstimos do programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresa requerentes/beneficiárias: 

III – manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações tributárias, 
impostas pela legislação tributária estadual, ou de quaisquer outras 
obrigações porventura assumidas com instituições financeiras oficiais do 
Estado de Goiás. 



Art. 24. A empresa beneficiária do FUNPRODUZIR deve efetuar o 
pagamento do imposto, por meio de documento e arrecadação distinto, 
conforme dispuser resolução do Conselho Deliberativo do FUNPRODUZIR, 
atendidas as normas editadas pela Secretaria da Fazenda. 

Art. 26. A empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago, a quitação da parcela 
financiada pelo FUNDOPRODUZIR. 

 

No segundo caso, os dispositivos que dizem respeito a perda de 
vigência do contrato de financiamento, ou seja, de natureza contratual, são os seguintes: 

Art. 17. A empresa beneficiária condenada em decisão irrecorrível em 
processo administrativo tributário e que não efetuar, dento do prazo legal e 
constante da intimação correspondente, o pagamento do crédito tributário 
respectivo será desenquadrada do FOMENTAR pelo Conselho Deliberativo 
deste, com o imediato cancelamento do benefício obtido e exigência de 
quitação das parcelas acaso utilizadas. 

§ 1º. O Secretário da Fazenda suspenderá o benefício do empréstimo 
previsto no inciso II do art. 4º deste Decreto, a partir da data do prazo final 
para cumprimento da decisão irrecorrível, constante da intimação, situação 
em que encaminhará ao CD/FOMENTAR o ato suspensivo para 
cancelamento do benefício do empréstimo. 

§ 2º. A suspensão implica perda definitiva do benefício do empréstimo do 
FOMENTAR, no período correspondente à suspensão, ainda que o 
contribuinte beneficiário tenha cumprido a decisão irrecorrível antes do 
cancelamento do benefício. 

§ 3º. O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao crédito tributário cuja 
exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de parcelamento. 

Art. 24. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira poderá ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º. O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer: 

I – a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributária 
estaduais, assim entendido a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa. 

Art. 43. O contrato de financiamento ou outra modalidade de assistência 
financeira pode ser suspenso ou revogado, qualquer tempo, no caso de 
inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º. Aplica-se a suspensão, se ocorrer: 

I – a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendida a existência de crédito tributário inscrito em 
dívida ativa no âmbito estadual. 

 

Nesse sentido, analisando a relação entre os dispositivos, conclui-se 
que a perda de vigência do contrato, seja provisória ou definitiva, implica a impossibilidade 
de utilização (fruição) dos benefícios previstos no FOMENTAR e PRODUZIR, incluídos os 
calculados em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual. 



Ademais, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, infere-
se, outrossim, que não sendo implementada a condição do pagamento da parcela não 
incentivada, a empresa está impedida de dar fruição, ou seja, utilizar o benefício. Desse 
modo, o agente do fisco, constatando a inadimplência com referência à parcela não 
incentivada, deve proceder à exigência da integralidade do imposto devido, uma vez que a 
empresa está, no momento da constatação pelo fisco, impedida de utilizar o benefício. 

No que diz respeito ao caráter definitivo da perda do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual, 
deve ser esclarecido que, excetuado o período de eficácia do ato de suspensão, a perda 
do benefício não tem esse caráter, podendo a empresa espontaneamente regularizar a 
inadimplência e utilizar-se do benefício, desde que realizada antes do início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, 
conforme previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. 

Portanto, não obstante os engenhosos argumentos expendidos pelo 
sujeito passivo, considero que razão assiste a Fazenda Pública quanto à constituição do 
presente crédito tributário. Compulsando os autos, verifico que ao contrário do que afirma 
a recorrente, o trabalho realizado pela fiscalização que deu suporte a autuação foi 
devidamente instruído de forma a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, 
não há como acolher a tese defensória combatida com muita propriedade pelo julgador 
singular.   

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial.  

Voto, então, conhecendo do recurso, nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00450/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Sujeito passivo deixou de providenciar a 
autenticação dos Livros Fiscais: de Registro de Entrada de 
Mercadoria, Registro de Saída, Registro de Apuração ICMS e de 
Registro de Inventário, escriturados por sistema eletrônico de 
processamento de dados. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cumpriu a exigência 
de ordem formal, estampada na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de providenciar a 
partir de 01/02/2013 a autenticação dos Livros Fiscais: de Registro de Entrada de 
Mercadoria, Registro de Saída, Registro de Apuração ICMS e de Registro de Inventário, 
escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados. Em consequência, ficou 
sujeito à multa formal, por livro não autenticado anualmente e por mês ou fração. 

 
O auto de infração é instruído de documentos às fls. 03 a 07. 
 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou, tendo sido lavrado o 

termo de revelia às fls.10. 
 
O sujeito passivo foi intimado conforme às fls. 12 a 14, manifestando-

se nas fls.16 alegando que, os livros da empresa, já foram autenticados, sendo a verdade 
material dos fatos cumpridas, perdendo assim o auto de infração o seu valor. Requer a 
improcedência do auto de infração. Anexou documentos às fls.17 a 20. 

 
Novamente manifestou-se às fls. 25 alegando que a empresa está 

enquadrada no Simples Nacional, e conforme determina a lei, está obrigada a apresentar 
somente os livros Registros de Entrada e Registro de Inventário, a empresa foi autuada 
nos livros Registro de Apuração do ICMS e Registro de Saídas e conforme determina a lei 
empresas enquadradas no simples nacional está desobrigada a apresentar os mesmos. 

 
Juntou documentos às fls. 26 a 27 sendo um deles escrito a próprio 

punho pela contadora. 
 



É o relatório. 
 

 VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial, de ordem acessória, deve-se ao fato do polo passivo não 
ter efetuado a autenticação dos livros fiscais, relativamente aos anos de 2013, 2014 e 
2015. O auto foi lavrado em 2015. 

 
Ao analisar as peças constitutivas deste volume, observei que no 

documento de fl. 03, intitulado detalhamento do crédito tributário, a apuração do crédito foi 
relativamente a 2 (dois) livros (de inventário e de entrada de mercadoria), para um período 
de 6 (seis) meses. 

 
Baseado nas alegações do contribuinte o processo foi convertido em 

diligência, nos termos da Resolução nº. 078/2017 – II CJUL, fl. 29, para que as alegações 
do contribuinte fossem validadas. 

 
Como resposta à citada resolução, a autoridade fiscal revisora, 

apresenta consulta os CIAFs (consulta de autenticação de livros fiscais) de onde se 
depreende que os livros de Inventário e de Entrada de Mercadoria foram autenticados 
posteriormente à data da autuação, ou seja, agosto e setembro de 2015, não cabendo 
análise com base no artigo 168 do CTE, quanto a espontaneidade, inclusive. Vez que a 
autenticação não ocorreu a tempo hábil a legislação estadual goiana, corresponde ao fato 
em questão foi descumprida.      

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00453/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. 
Cerceamento do direito de defesa. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Aquisição de 
mercadorias em operação interestadual sob pretensa condição 
de contribuinte. Procedência. Aplicação do benefício de redução 
de multa. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo adquiriu em 
operação interestadual, mercadorias com a indevida 
consignação de alíquota interestadual sob a pretensa condição 
de contribuinte, procedente é o auto de infração; 
 
2. O benefício do §8º, do artigo 71, do Código Tributário Estadual 
é concedido, nos casos em que da falta denunciada não 
decorrer falta de pagamento do tributo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por unanimidade de votos, acolher a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 do CTE, arguida pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Denílson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e José Paixão de 
Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo promoveu a aquisição 
interestadual de mercadorias, devidamente acobertadas por notas fiscais, nas quais foram 
consignadas de maneira equivocada, alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa formal 
correspondente a 70% do valor da operação.  

 
Cientificada, a parte ingressa com impugnação ao auto de infração 

para requerer sua nulidade, ou alternativamente, no mérito, o caráter confiscatório da 
multa, e sua improcedência, porém o julgador singular acolhe apenas parte dos seus 
argumentos. 

 
Inconformada, a recorrente interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa. Argumenta 
não existir conjunto probatório a fundamentar a acusação e, no mérito, reitera não ser 
contribuinte do tributo reclamado, tendo agido de acordo com o ordenamento jurídico; que 
a obrigação de atender aos requisitos legais é da empresa emissora da documentação 



fiscal e não do destinatário. Ao final, argui a incompetência estatal para cobrar a multa em 
face da inexistência de dano ao erário e o caráter confiscatório da penalidade aplicada.  

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou alternativamente, a reforma da 

decisão anterior para considera-lo improcedente, ou subsidiariamente, procedente, com a 
redução da penalidade aplicada.  

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.171 a 174), para 

reiterar através de memoriais a argumentação anterior. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar. Tendo em vista que a argumentação passiva reitera os argumentos da fase 
anterior, devo acolher a manifestação do douto julgador singular, David Fernandes de 
Carvalho, que na lapidar decisão de fls. 137 a 142, manifestou-se pela rejeição da 
preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, arguida pela 
recorrente, bem como pela procedência do auto de infração, motivo pelo qual devo adotá-
la como razão de voto. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “psis litteris” 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
O auto de infração exige do sujeito passivo o pagamento de multa 
formal de 70% do valor das operações de aquisição de mercadorias 
em outras unidades federativas em virtude de o autuado não ser 
contribuinte do imposto mas nas notas fiscais eletrônicas de remessa 
das mercadorias constar a alíquota interestadual, sob a pretensa 
condição de contribuinte do destinatário. 

 
 
 
 
Inicialmente, descarto a ocorrência de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa, porquanto a autoridade fiscal 
autora do lançamento do crédito tributário, listou os números de todas 
as notas fiscais eletrônicas objeto da autuação, permitindo ao sujeito 
passivo notadamente porque não apenas os números das Nfe, mas 
também, data de emissão, unidade federativa remetente, código chave 
de acesso à Nfe e valor total da nota fiscal, de forma que possibilita, 
sim, ao sujeito passivo, acesso pela internet ao conteúdo de todas as 
notas fiscais eletrônicas. Outrossim, ressalto, ainda, que cópia da 
maior parte das notas fiscais eletrônicas foram juntadas aos autos 
pelo poso passivo, demonstrando conhecimento destes documentos 
fiscais. Por fim, ressalto, novamente que as notas fiscais eletrônicas 
podem ser objeto de consulta no site da Receita Estadual ou Federal e 
que, tendo feito a consulta por amostra em relação aos DANFE não 
anexados ao processo pelo sujeito passivo, notei que se tratam de 
notas fiscais eletrônicas destinadas ao sujeito passivo do presente 
processo.  
 
Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade processual. 
 



Quanto às alíneas “b”, “c” e “d” constantes do Relatório acima desta 
sentença, em que se resume a manifestação do sujeito passivo, 
ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, sobre tal ofensa à 
legislação tributária, já adotou decisão favorável ao Estado de Goiás, 
conforme Edcl no RMS 12062/GO – Embargos de Declaração no 
Recurso em Mandado de Segurança 2000/0053931-7 – T2 – Segunda 
Turma - 13/05/2008, QUE TRANSCREVO ABAIXO, para clarezada 
decisão, já adotando-a como minhas razões de decidir: 

 
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MULTA 
POR DECLARAÇÃO FALSA. OMISSÃO. ART. 535, II, 
DO CPC. VIOLAÇÃO. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. 
DEVIDA APENAS NAS VENDAS PARA 
CONTRIBUINTES DO ICMS.MULTA POR FALSIDADE. 
LEGITIMIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 
EFEITOS INFRINGENTES.  

 
 
1.A impetração do Mandado de Segurança Coletivo, em favor das 
empresas de construção civil de Goiás, pretendia afastar a aplicação 
de multa prevista pela legislação estadual "pela aquisição de 
mercadoria ou serviço em operação interestadual, acobertada por 
documento fiscal no qual se consigne indevidamente, a alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário 
da mercadoria ou do serviço 
 
 2.Em nenhum momento se discutiu a cobrança de diferencial de 
alíquota ou a condição de não contribuinte das empresas de 
construção. Na verdade, a legislação goiana define expressamente 
que essas empresas não são contribuintes do ICMS. Ademais ficou 
consignado nos autos que o Estado não busca cobrar qualquer 
diferencial de alíquota, apenas a multa.  
 
3.Acórdão do Tribunal de Justiça reconhecendo a condição de não 
contribuintes das construtoras, entendeu pela submissão à alíquota 
interna nas operações interestaduais, nos termos do art. 155, § 2º “b”, 
da CF. Por consequência, ratificou a legislação estadual que prevê 
multa para as construtoras que adquirem mercadorias como se 
contribuintes fossem, aproveitando-se indevidamente da alíquota 
interestadual (menor que a interna). 
 
4.O acórdão embargado apreciou questão diversa e incontroversa 
(condição de não contribuinte do ICMS e não-incidência do diferencial 
de alíquota). Evidente omissão quanto ao objeto da impetração, qual 
seja a aplicação da multa prevista pela legislação estadual, configura 
ofensa ao artigo 535, II, do CPC. 
 
6. A Constituição Federal prevê expressamente que, nas operações 
interestaduais, a alíquota interestadual (menor que a interna) é devida 
apenas nas vendas para contribuintes do ICMS (art. 155, § 2º, “a”). Nas 
operações interestaduais em que o adquirente não é contribuinte do 
ICMS (caso das construtoras), é aplicável sempre a alíquota interna 
(art. 155, § 2º, “b”). No caso de venda interestadual para um 
contribuinte (não é o caso das construtoras), é devido ao Estado de 
destino o diferencial de alíquota interna e a interestadual, nos termos 
do art. 155, § 2º, VIII, da CF. 
 
7. A sistemática constitucional é evidente, permitindo a repartição do 
ICMS entre os Estado de origem e destino, apenas nas operações 



interestaduais em que o destinatário seja contribuinte do imposto. 
Nessa hipótese, (venda a contribuinte), é devido o ICMS pela alíquota 
interestadual ao Estado de origem, e o diferencial (com relação à 
alíquota interna), ao Estado de destino. Quando a mercadoria é 
vendida para um adquirente não contribuinte, toda a arrecadação do 
ICMS é devida ao Estado de origem (alíquota interna). 
 
8. A impetrante fundamenta o writ sustentando que: a) a legislação 
goiana não poderia definir como não-contribuintes as empresas de 
construção civil e; b) essa mesma legislação de Goiás não poderia 
prever punição para empresas de construção que adquiram produtos 
pela alíquota interestadual, ainda que a legislação do Estado de 
origem assim o determine. 
 
9. Não é a legislação goiana que define as construtoras como não-
contribuintes do ICMS.Ela apenas reproduz a legislação complementar 
federal (LC 116/2003), que determina a incidência exclusiva do ISS 
sobre a atividade (item 7 da lista anexa). 
Somente as mercadorias produzidas pela construtora fora do local da 
prestação do serviço é que se sujeitam ao ICMS (hipótese excepcional 
prevista no item 7.02, in fine, da lista anexa à LC 116/2003). 
Jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido. 
 
10. Quanto ao segundo fundamento do mandamus, é a Constituição 
Federal que regula exaustivamente a aplicação de alíquotas nas 
operações interestaduais (art.155, § 2º, VII), e não os Estados-
Membros. Inviável defender a aplicação de alíquota interestadual na 
venda feita a não-contribuinte do ICMS (caso das construtoras), em 
evidente afronta ao art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. 
 
11. É notório que o vendedor da mercadoria emite a nota fiscal de 
acordo com as informações prestadas pelo adquirente (nome, 
endereço, qualificação).Impensável que as construtoras não saibam 
que as notas fiscais estão sendo emitidas erroneamente, com 
aplicação da alíquota interestadual, em violação direta do art. 
155, § 2º, VII, "b", da CF. As empresas que adquirem mercadorias em 
outros Estados como se fossem contribuintes do ICMS, embora não o 
sejam, agem com deslealdade perante o Fisco e afrontam o Princípio 
da Boa-Fé Objetiva. Ainda mais quando pretendem apenas o bônus da 
condição de contribuintes (alíquota interestadual menor, conforme 
art.155, § 2º, "a", da CF), mas não o ônus (pagamento do diferencial ao 
Estado de destino, conforme o art.155,§ 2º, VIII, da CF). 
 
12. Legitimidade da legislação do Estado de Goiás, apenando a ação 
das empresas de construção civil que, embora não contribuintes do 
ICMS (conforme  a jurisprudência do STJ, a legislação federal e 
estadual),apresentam-se como tais no momento da aquisição das 
mercadorias em outros Estados, ao arrepio do art. 155, § 2º, VII, “b”, 
da CF, lesando o Erário e a economia local.  
 
 
13. Embargos de Declaração acolhidos, para análise da questão objeto 
do writ, reconhecendo-se a legitimidade da multa estadual e, por 
conseqüência, dando-se-lhe efeito infringente para negar provimento 
ao Recurso Ordinário. 

 
Acórdão 
 



Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 
Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de 
declaração, com efeitos modificativos, para negar 
provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto 
do(a) Sr(a).  
Ministro(a)-Relator(a)” 

 
Essa é a decisão judicial que acolho integralmente como razões de 
decisão nessa sentença. 
 
Porém, com fundamento no princípio da verdade material, faço a 
exclusão do cálculo da multa formal do valor da mercadoria referente 
às notas fiscais nºs 185518, 185741, 185823, 185874, 185960, 185966, 
187441,188835,189551, 203066 (fls. 97/106), por discriminarem 
mercadorias sujeitas à alíquota interna de 12% (doze por cento), 
conforme art. 54 do Regulamento do ICMS, nos 
seguintes termos: 

 
REGULAMENTO DO ICMS – ESTADO DE SÃO PAULO 
 
“Artigo 54- Aplica-se a alíquota de 12% (doze por 
cento) nas operações ou prestações internas com os 
produtos e serviços adiante indicados, ainda que se 
tiverem iniciado no exterior (Lei6.374/89, art. 34, § 1°, 
itens 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19 e 20 
e § 6º, o terceiro na redação da Lei 9.399/96, art. 1°, VI, 
o quarto na redação da Lei 9.278/95, art. 1º, I, o quinto 
ao décimo acrescentados, respectivamente, pela Lei 
8.198/91,art.2º,Lei8.456/93, art. 1º, Lei 8.991/94, art. 2º, 
I,Lei9.329/95,art.2º,I,Lei9.794/97, art. 4º, Lei 10.134/98, 
art.1º, o décimo primeiro e o décimo segundo 
acrescentados pela Lei 10.532/00, art.1º, o último 
acrescentado pela Lei 8991/94, art. 2º, II) 
 
........................................................................................... 
 
§ 1º - Os produtos a que se refere o inciso VII são os 
adiante indicados, observada a classificação segundo 
a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias-NBM/SH 
............................................................................................ 
5- grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, 
de fios com pelo menos 3 mm na maior dimensão do 
corte transversal e com malhas de 100cms2 ou mais, 
de superfície de aço, não revestidas, para estruturas 
ou obras de concreto armado ou argamassa armada, 
7314.20.00; 

 
 
Verificando os NCM//SH das mercadorias discriminadas nas notas 
fiscais eletrônicas (cujos DANFE foram anexados aos autos pelo 
sujeito passivo),concluo que em relação às notas fiscais eletrônicas – 
DANFE de fls já citadas:73142000, a alíquota interna de 12% (doze por 
cento) está de acordo com as legislações de cada unidade federativa 
remetente, sendo, portanto, indevida a exigência da multa formal em 
relação às mesmas 
 
 



Em relação à nota fiscal eletrônica DANFE de nº 380.165 de fls. 114, a 
mesma já contém a alíquota interna destacada de 17%, sendo também 
indevida a exigência de multa formal. 
 
Portanto, por essa primeira análise já verifica-se a procedência parcial 
da autuação fiscal, na medida em que em diversas notas fiscais de 
mercadorias adquiridas pelo destinatário goiano, a alíquota destacada 
foi a interna dos Estados de origem, restando portanto, o valor das 
operações remanescentes de R$ 1.891.952,09 e multa formal 
respectiva  
 
 
Portanto, por essa primeira análise já verifica-se a procedência parcial 
da autuação fiscal, na medida em que em diversas notas fiscais de 
mercadorias adquiridas pelo destinatário goiano, a alíquota destacada 
foi a interna dos Estados de origem, restando, portanto, o valor das 
operações remanescentes de R$1.891.952,09 e multa formal respectiva 
no valor de R$1.324.366,46 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). 
 
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, observo que a Lei 
nº16.469/09, em seu § 4º do art. 6º, veda ao julgador administrativo 
decidir com fundamento em inconstitucionalidade de norma da 
legislação tributária, salvo as exceções legais ali previstas, não 
alegadas nem pertinentes ao presente caso.  
 
DISPOSITIVO 
 
Posto isso, rejeito a alegação de nulidade processual, conheço da 
impugnação, dou-lhe parcial provimento e julgo PROCEDENTE EM 
PARTE o auto de infração, no valor de multa formal de R$ 1.324.366,46 
(um milhão trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e seis 
reais e quarenta e seis centavos),mais acréscimos legais, nos termos 
da fundamentação.” 

 
 
Ante o exposto nada mais devo argumentar, mas por último e não 

menos importante considero que o sujeito passivo faz jus ao benefício do § 8º do artigo 71 
do CTE, por considerar inexistirem provas de que deixou de pagar o imposto relativo ao 
tempo de ocorrência do fato gerador em questão seja de maneira direta ou indireta, tal 
como expresso pelo dispositivo retrocitado. Por oportuno, transcrevo-o abaixo, ”in verbis:: 

 
§8º. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pela recorrente, e no mérito, pelo mesmo quórum, conheço do recurso, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém com a aplicação do benefício da forma privilegiada prevista no § 8º do 
artigo 71 do Código Tributário Estadual.                                                 

 
  

 



 
 

Sala das sessões, em 05 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00464/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda a responsabilidade pela 
guarda desses documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 26 a 31) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 500, presumido a partir do décimo dia 
após a publicação da Portaria n° 061/2015 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que assume toda 

responsabilidade pela guarda dos documentos fiscais considerados extraviados. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, cópia de 
Termo de Fiel Depositário (fls. 42), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4809/2017-PRES (fls. 83), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 



É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 500. 
 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 42), juntado pela 

defesa, regularmente firmado pelo contribuinte com a Secretaria da Fazenda, 
posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os documentos conferidos pelo agente da 
SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 13/04//2016, constam as Notas Fiscais 
modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 500, assumindo o contribuinte toda a 
responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 42, anteriormente exposto, 

comprova que não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00465/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda a responsabilidade pela 
guarda de parte dos documentos fiscais, tendo sido baixados no 
órgão fazendário os documentos fiscais remanescentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 28) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 3500, presumido a partir do trigésimo dia 
após a publicação da Portaria n° 018/2016-GIEF que suspendeu a inscrição do 
contribuinte, sem a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que as notas 

fiscais reclamadas no auto de infração já foram apresentadas à fiscalização. 
 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia de Termo de Fiel 

Depositário (fls. 31), de Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 32) e de 
Pedido de Baixa de Documento Fiscal –Anexo II (fls. 33). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4151/2017-PRES (fls. 45), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 



autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 
a 3500. 

 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 31), juntado pela 

defesa, regularmente firmado pelo contribuinte com a Secretaria da Fazenda, 
posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os documentos conferidos pelo agente da 
SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 15/09//2016, constam as Notas Fiscais 
modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 3326 e 3351, assumindo o contribuinte toda a 
responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
As Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 3327 a 3350 e 

3352 a 3500, autuadas, que não constam no Termo de Fiel Depositário (fls. 31), foram 
devidamente baixadas no órgão fazendário, conforme o Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 173120 (fls. 32). 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 31, e o Termo de Baixa de 

Documento Fiscal não Utilizado, fls. 32, anteriormente expostos, comprovam que não 
houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, portanto, 
a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00466/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 125, presumido a partir do trigésimo dia após 
a publicação da Portaria n° 037/2015 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem a 
sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Termo de 

Conferência de Documento Fiscal não Utilizado n° 205185 (fls. 26) e do Termo de Baixa 
de Documento Fiscal não Utilizado n° 205183 (fls. 28), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4870/2017-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 



 
V O T O 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 01 a 
125. 

 
O Termo de Conferência de Documento Fiscal não Utilizado n° 

205185 (fls. 26) e o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 205183 (fls. 
28), juntados pela requerente, bem como extratos de consultas ao Sistema Informatizado 
da Secretaria da Fazenda (fls. 33 a 36), juntados pela Assessoria da Presidência do 
Conselho Administrativo Tributário, revelam que as Notas Fiscais modelo 1, série 1, 
numeradas de 01 a 45 foram usadas e as Notas Fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 
46 a 125 foram apresentadas para serem baixadas, indicando assim que não houve 
extravio de documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00467/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 251 a 2900, presumido a partir do trigésimo dia 
após a publicação da Portaria n° 037/2015 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Termo de 

Conferência de Documento Fiscal não Utilizado n° 205405 (fls. 27) e do Termo de Baixa 
de Documento Fiscal não Utilizado n° 205183 (fls. 29), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4865/2017-PRES (fls. 38), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 



 
V O T O 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 251 
a 2900. 

 
O Termo de Conferência de Documento Fiscal não Utilizado n° 

205405 (fls. 27) e o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 205183 (fls. 
29), juntados pela requerente, bem como extratos de consultas ao Sistema Informatizado 
da Secretaria da Fazenda (fls. 34 a 37), juntados pela Assessoria da Presidência do 
Conselho Administrativo Tributário, revelam que as Notas Fiscais modelo 2, série D-1, 
numeradas de 251 a 2501 e 2651 a 2691 foram usadas e as Notas Fiscais modelo 1, série 
D-1, numeradas de 2502 a 2650 e 2692 a 2900 foram apresentadas para serem baixadas, 
indicando assim que não houve extravio de documento fiscal, fato que ilide a acusação 
fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00468/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 17) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 100, presumido a partir do décimo dia 
após a publicação da Portaria n° 073/2015 que suspendeu a inscrição do contribuinte, sem 
a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que depositou, 

na agência fazendária de sua circunscrição, todos os livros e documentos fiscais objetos 
da autuação pelo desaparecimento do contribuinte do estabelecimento. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia do Termo de Baixa de 

Documento Fiscal não Utilizado n° 167241 (fls. 18) e de Relação de Documentos Fiscais 
Apresentados (fls. 20), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4169/2017-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 



É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 100. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 167241 (fls. 

18) e a Relação de Documentos Fiscais Apresentados (fls. 20), juntados pela requerente, 
revelam a entrega da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração à 
Agência Fazendária de Uruaçu, tendo os mesmos sido baixados pelo órgão fazendário, 
fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00469/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É parcialmente procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado 
com a Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda de parte dos documentos fiscais, tendo sido baixados no 
órgão fazendário outra parcela dos documentos fiscais e o 
sujeito passivo confessado o extravio dos documentos 
remanescentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 30.670,50 (trinta mil, 
seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos), referente às notas fiscais 01 a 75, 
Modelo 1. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda 
com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 28) em que o 
sujeito passivo, com fundamento no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do auto de infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência do extravio das notas 
fiscais Modelo 1, série 1, numeradas de 001 a 250, presumido a partir do trigésimo dia 
após a publicação da Portaria n° 018/2016-GIEF que suspendeu a inscrição do 
contribuinte, sem a sua apresentação a Delegacia Fiscal de sua circunscrição. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que os 

documentos fiscais considerados extraviados foram apresentados parcialmente na 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição, remanescendo extraviadas as notas fiscais modelo 
1, série 1, numeradas de 01 a 75. 

 



Acosta ao processo, a título de prova, cópia de Termo de Fiel 
Depositário (fls. 31) e dos Termos de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n°s 180320 
e 80078 (fls. 32 e 34), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4138/2017-PRES (fls. 46), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Modelo 1, série 1, numeradas de 001 a 250. 
 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 31), juntado pela defesa, 

regularmente firmado pelo contribuinte com a Secretaria da Fazenda, posteriormente à 
ação fiscal, revela que, dentre os documentos conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e 
devolvidos ao contribuinte na data de 15/09//2016, constam as Notas Fiscais modelo 1, 
série 1, numeradas de 76 a 159 e 226 a 246, assumindo o contribuinte toda a 
responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 180320 (fls. 

32), juntado pela requerente, revela a baixa das Notas Fiscais modelo 1, série 1, 
numeradas de 247 a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 80078 (fls. 

34), também juntado pela requerente, revela a baixa das Notas Fiscais modelo 1, série 1, 
numeradas de 160 a 225. 

 
O Termo de Fiel Depositário, fls. 31, e os Termos de Baixa de 

Documento Fiscal não Utilizado n°s 180320 e 80078, fls. 32 e 34, anteriormente expostos, 
comprovam que não houve extravio de parte dos documentos fiscais reclamados no auto 



de infração, seja porque o sujeito passivo assumiu a responsabilidade pela guarda e 
conservação de parte deles e pela baixa pelo órgão fazendário de outra parcela de 
documentos, assim, remanescem extraviadas as Notas Fiscais modelo 1, série 1, 
numeradas de 001 a 75, sendo que o sujeito passivo em sua defesa (fls. 28) confessa o 
extravio dos documentos remanescentes. 

 
Aplicando-se a multa de R$ 408,94 (quatrocentos e oito reais e 

noventa e quatro centavos), proposta pela autoridade lançadora, sobre os 75 (setenta e 
cinco) documentos fiscais que ainda permanecem extraviados, obtém-se R$ 30.670,50 
(trinta mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos) de multa formal, valor para o 
qual deve ser alterado o lançamento. 

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

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 30.670,50 (trinta mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos), 
referente às notas fiscais 01 a 75, Modelo 1. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00472/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de inserção no 
SISEXP de Comprovação da Exportação. Procedência em parte. 
 
1. O estabelecimento remetente fica obrigado, até o último dia 
do mês subsequente ao do efetivo embarque da mercadoria ou 
bem para o exterior, a inserir no SISEXP, a partir de informações 
extraídas do SISCOMEX, a Comprovação da Exportação (RCTE, 
Anexo XII, art. 75-B); 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
3.612.912,01 (três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e doze reais e um centavo), 
conforme revisão fiscal ás fls.320, considerando pagamento ás fls.325/326, para fins de 
eventual extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros João 
Divino de Brito, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia e José Paixão de Oliveira 
Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos da exigência da multa formal no valor de R$ 
8.047.564,20 (oito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
vinte centavos), mais acréscimos legais, em razão de ter deixado o sujeito passivo de 
inserir no SISEXP operações de exportação, no montante de R$ 32.190.256,78 (trinta e 
dois milhões, cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito 
centavos), relativos aos meses de março a junho de 2014. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 4) acompanhada de Relação de Notas Fiscais não Comprovadas (fls. 5 a 9) e 
Relatório de Comprovação de NFE de Exportação (fls. 10 a 14), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 62 a 74), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que a autuação seria nula, pois 
haveria erro de cálculo do valor da multa, tendo em vista que no período teriam sido 
emitidas 484 notas fiscais e não 490 totalizando um valor inferior ao autuado. 

 
Diz que houve apenas um descumprimento de obrigação acessória, 

não havendo dolo, fraude ou simulação, ou mesmo danos ao erário, não havendo falta de 
pagamento do tributo, tendo inclusive o benefício da não incidência. 



 
Aduz que teria cumprido extemporaneamente o exigido, solicitando a 

extinção da punibilidade. 
 
Alega que a multa teria caráter confiscatório, em ofensa aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, solicitando a sua redução. 
 
Junta documentos (fls. 75 a 177). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 3909/2016 – JULP (fls.179 a 192). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls.198 a 

211), reiterando as razões formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 
Acrescenta que teria identificado erro material no somatório das colunas apresentadas na 
autuação que se mostram com valores maiores que os devidos. 

 
Em quadro incluso (fls. 201), apresenta o cálculo da autuação e, em 

quadro incluso às fls. 202, apresenta o cálculo corrigido, sem duplicidade de valores, 
apontando para a multa no valor de R$ 3.612.912,01 (três milhões, seiscentos e doze mil, 
novecentos e doze reais e um centavo). 

 
Junta documentos e mídia CD (fls. 212 a 315). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 19/2017 (fls. 318 a 319), encaminha os autos à Coordenação do 
Comércio Exterior para que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para efetuar 
verificações de forma a identificar se de fato houve a falha alegada e, caso tenha ocorrido, 
efetuar as devidas correções, nos informando sobre o valor líquido do crédito tributário 
remanescente a ser exigido, após as retificações, bem como para prestar outros 
esclarecimentos pertinentes à elucidação deste contencioso. 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução nº 19/2017, em relatório 

(fls. 320), informa que efetuou a análise da planilha, confirmando o referido erro. Efetuada 
a correção, a base de cálculo inicial fica alterada para R$ 14.451.648,03 (quatorze milhões 
quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos), 
aplicando o percentual de 25%, resulta na multa de R$ 3.612.912,01 (três milhões, 
seiscentos e doze mil, novecentos e doze reais e um centavo). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 323 a 324, oportunidade em que junta cópia de DARE 2.1 e 
comprovante de pagamento (fls. 325 e 326), bem como Planilha de Baixa e Imputação de 
processos (fls. 329 e 332), dentre outros documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Tratam os autos da exigência da multa formal no valor de R$ 

8.047.564,20 (oito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 
vinte centavos), mais acréscimos legais, em razão de ter deixado o sujeito passivo de 
inserir no SISEXP operações de exportação, no montante de R$ 32.190.256,78 (trinta e 



dois milhões, cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito 
centavos), relativos aos meses de março a junho de 2014. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 75-B do Anexo 

XII do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 75-B. O estabelecimento remetente fica obrigado, até o último dia do 
mês subseqüente ao do efetivo embarque da mercadoria ou bem para o 
exterior, a inserir no SISEXP, a partir de informações extraídas do 
SISCOMEX, a Comprovação da Exportação, conforme modelo residente no 
SISEXP, disponível no endereço eletrônico http://www.sefaz.go.gov.br, que 
deve conter, no mínimo: 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário, onde argumentou que teria identificado erro material no somatório das 
colunas apresentadas na autuação que se mostram com valores maiores que os devidos. 

 
Os argumentos da defesa motivaram a baixa dos autos em diligência 

para que agente do Fisco efetuasse análise dos fatos, promovendo a regular correção de 
eventuais equívocos na planilha fiscal, conforme a Resolução n° 19/2017 (fls. 318 a 319). 

 
O agente do Fisco, executor da diligência, em relatório (fls. 320), 

informou que efetuou a análise da planilha, confirmando o erro apontado pela defesa. 
Efetuada a correção, a base de cálculo inicial fica alterada para R$ 14.451.648,03 
(quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 
três centavos), aplicando o percentual de 25%, resulta na multa de R$ 3.612.912,01 (três 
milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e doze reais e um centavo). 

 
Acato o resultado da diligência, por ter ela promovido as necessárias 

correções no trabalho fiscal, apurado o montante efetivo da multa devida aos cofres do 
Estado e, pela concordância do sujeito passivo com a conclusão da revisão. 

 
O pagamento de fls. 325/326 deve ser considerado para fins de 

eventual extinção do crédito tributário. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 3.612.912,01 (três milhões, seiscentos e doze mil, 
novecentos e doze reais e um centavo), conforme revisão fiscal às fls.320, considerando 
pagamento às fls. 325/326, para fins de eventual extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 

http://www.sefaz.go.gov.br/
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Matéria: Multa formal (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00486/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS e Multa Formal. Transporte de mercadoria 
acobertada por documentos fiscais considerados inidôneos 
quando da apreensão. Acusação de desvio de rota calcada 
apenas em declaração unilateral do motorista. Declaração 
isolada do motorista de que as mercadorias não saíram do 
estabelecimento da empresa emitente da nota, mas de 
localidade situada na zona rural do mesmo município. Fato que 
não tornam inaptas as notas fiscais regularmente emitidas. Mera 
ilação de desvio de rota que não se confirma em razão do 
destino das mercadorias. Local de remessa das mercadorias 
que se insere no percurso. Nulidade do auto por insegurança na 
determinação da infração arguida pelo relator e acolhida por 
unanimidade de votos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e David Fernandes de Carvalho. A Fazenda Pública retirou o recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo remeteu 40.000 kg de feijão 
carioca, na importância de R$ 53.300,00, preço de acordo com a pauta de valores 
referenciais da SEFAZ-GO, acompanhadas pelas DANFEs ns. 677 (chave de acesso nº 
3110 0204 1602 5000 0220 5500 1000 0006 7724 0086 0087), e 678 (chave de acesso n. 
3110 0204 1602 5000 0220 5500 10000006 7803 8500 2101), emitidas por AXÉ 
COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA em 09/02/2010, sendo que este 
contribuinte atua no comércio atacadista e localiza-se em zona urbana, e as mercadorias 
foram embarcadas em produtor rural, localizado em zona rural, conforme declaração 
anexa do transportador das mercadorias. Dessa forma os documentos fiscais são 
considerados inidôneos e impróprios para acobertar a operação, conforme documentos e 
Termo de Apreensão anexos. Em consequência, juntamente com o transportador, como 
solidário, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 6.396,00, mais as cominações 
legais. 

 
Tem-se com sujeito passivo solidário JOSÉ FRANCISCO DE 

OLIVEIRA RAÇOES com base no artigo 45, I, alínea ''a'' da Lei 11.651/1991. 
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com documentos (fls. 02 a 12). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.13 a 18). 



 
O julgador singular por meio da sentença n° 6287/10 (fls. 49 a 51) 

decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular (fls. 52 a 

55). 
 
Os autos foram encaminhados ao Setor de Preparo Processual 

GEPRO para que o sujeito passivo fosse intimado ao pagamento do crédito tributário 
reclamado ou apresentasse recurso voluntário (fls. 64). 

 
O sujeito passivo foi intimado às fls. 65 a 66. 
 
Foi lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo (fls. 67). 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio do 

Acórdão n° 1981/2014 (fls. 69 a 73) acolheu o pedido de exclusão do solidário da lide e o 
excluiu. 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada da decisão (fls. 74) 

interpondo Recurso ao Conselho Superior às fls. 75 a 76, alegando que, no que se refere 
à exclusão do solidário da lide a decisão cameral exarada no acórdão, necessita ser 
reformada, posto que é notoriamente contrária à disposição expressa das legislações 
tributárias, estadual e federal, por ofensa literal ao disposto no inciso XIII do artigo 45 da 
Lei n° 11.651/91, quanto ao mérito a decisão não merece reparos. 

 
Requereu a reinclusão do solidário no polo passivo da lide. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ao recurso da 

Fazenda (fls. 78 a 82). 
 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
Trata-se de acusação fiscal de transporte de grãos acobertados por 

documentos fiscais inidôneos, o que ensejou a apreensão daquelas mercadorias 
(descritas no termo) e a lavratura deste auto com o escopo de lançar o ICMS respectivo 
mais cominações legais.   

 
Ocorre, Excelência, que o documento fiscal alcunhado de inidôneo 

pelo autuante, a bem da verdade é próprio para operação, cumpre o seu desiderato e fora 
emitido com destaque do ICMS, não sendo possível nele vicejar nenhuma mácula 
extrínseca ou intrínseca.   

 
A única razão para a desconsideração dos docs. fiscais, apontada 

pelo autuante, foi a de que o emitente da nota é um estabelecimento empresarial 
localizado na zona urbana, enquanto que as mercadorias foram apanhadas pelo 
transportador na zona rural, ilação esta calcada unicamente na declaração de fl. 11.  

 



Entretanto, a acusação fiscal lastreia-se em uma suposição, qual 
seja, a de “desvio de rota”, hipótese esta que não se sustenta, pois: 1) A empresa 
emitente das notas localiza-se no mesmo município da propriedade rural de onde saíram 
as mercadorias; 2) O local de onde saíram as mercadorias e onde estas foram 
apreendidas encontram-se em percurso que leva ao destino final mencionado nas Danfes;  

 
Nesta senda, a autuação fiscal cujo lastro seja unicamente a 

declaração unilateral do motorista (sob ação fiscal) noticiando que não apanhou as 
mercadorias no estabelecimento emitente das notas, mas em local situado na zona rural 
do mesmo município (onde estas poderiam estar apenas armazenadas) não pode 
sustentar a acusação fiscal de inidoneidade de nota, vez que seria presumir a ilegitimidade 
do documento fiscal emitido regularmente em função de uma suposição ou de um indício.  

  
Desta feita, não há se falar em inidoneidade de nota com amparo em 

tal fundamento, portanto, da forma como assentada a acusação fiscal e sua instrução, 
possível afirmar, desde logo, que não há infração à lei tributária apta a ensejar a cobrança 
de ICMS ou multa formal nestes autos. 

   
Ante o exposto, DECLARO nulo ab initio o processo por insegurança 

na determinação da infração, sendo este o meu voto.   
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00488/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. 
Preliminar de exclusão dos solidários da lide. Acolhida. ICMS. 
Obrigação principal. Escrituração incorreta de notas fiscais na 
EFD. Procedente a ação fiscal. 
 
1. A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 489 do Código de 
Processo Civil, contendo, inclusive, a análise de todos os itens 
questionados pelo sujeito passivo; 
 
2. Para que o sócio possa ser responsabilizado pessoalmente 
pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na qual atuou como 
administrador, mister se faz a exigência de robusta prova nos 
autos de que este tenha agido com excesso de poder ou 
infração da lei, contrato social ou dos estatutos, por força do 
artigo 135 do Código Tributário Nacional, vez que o não 
pagamento de tributo, por si só, não constitui infração legal a 
imputar-lhe a aludida substituição obrigacional, acolhendo-se a 
respectiva arguição de exclusão do solidário; 
 
3. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
4. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e José Paixão de Oliveira Gomes. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e José Paixão de Oliveira Gomes. Por 
maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro 
José Paixão de Oliveira Gomes. E, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento 



os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de 
Faria Morato e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de consignar corretamente na EFD as notas fiscais eletrônicas nºs 16760 e 24424, pois 
escriturou-as como se fossem notas fiscais canceladas, quando na verdade as mesmas 
não foram canceladas, conforme se depreende da cópia das referidas notas fiscais que 
acusam a situação autorizada. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea “a”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
11.750/1992. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: JOSÉ VITORIO 
TARARAM, RODOLFO NORIVALDO GERALDI, JULIANO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 
MARCELO EDUARDO MARTINS, LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES, GUILHERME 
JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA, PEDRO ISAMU MIZUTANI e ANTONIA 
ALBERTO STUCHI. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/57. 

A empresa autuada e os responsáveis solidários ingressam com 
suas impugnações, em peças apartadas, às fls. 99/1109, 260/272, 281/293, 305/314, 
329/344, 372/385, 397/408 e 418/430, respectivamente. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 440/446, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Em seu Despacho de fls. 447, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Inconformada, a empresa autuada, por meio de seu representante 
legal, interpõe recurso voluntário alegando que no caso em comento não ocorreu a 
operação de venda de mercadorias por intermédio das notas fiscais 16760 e 24424, onde 
estas foram canceladas na sua escrituração fiscal. Alega, ainda, que não ocorreu a 
entrada da mercadoria acobertada pela nota fiscal 16760 no destinatário, por isso foi 
cancelada. Requer, assim, a realização de diligência com o objetivo de averiguar se 
ocorreu ou não circulação de mercadorias. 

O solidário José Vitório Tararam interpõe recurso voluntário no qual 
pede a sua exclusão do polo passivo da lide, pois não foram indicados os dispositivos 
legais que poderiam ensejar a responsabilização solidária. 

Os solidários Norivaldo Geraldi e Juliano Junqueira de Andrade 
interpõem recurso voluntário, onde pedem as suas exclusões do polo passivo da lide. 
Arguem terem exercido a função de Diretor em parte do período do fato gerador. 

O solidário Marcelo Eduardo Martins interpõe recurso voluntário no 
qual pede a sua exclusão da lide, para tal argui que renunciou ao cargo de diretoria em 
31/05/2011 momento anterior ao fato gerador. 



O solidário Luis Claudio Rapparini Soares interpõe recurso 
voluntário, onde requer a sua exclusão do polo passivo da lide, momento em que 
apresenta os mesmos argumentos apresentados pelo outros solidários. 

O solidário Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira interpõe 
recurso voluntário, além dos argumentos referenciados que apenas passou a exercer o 
cargo de direito a partir de 17/04/2014. 

Os solidários Pedro Isamu Mizutani e Antônio Alberto Stuchi 
interpõem recurso voluntário, onde apresentam os mesmos argumentos apresentados 
pelos solidários supracitados. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento 
ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, pois 
percebo que a referida decisão apesar de simples e objetiva abrange todos os pontos 
questionados pela defesa em sua impugnação, conforme disposto no artigo 489 do Código 
Processual Civil.   

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo da 
lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não existem nos autos 
provas de que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.  

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 
não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exercem gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes”. 

Deste modo, os sócios, como regra geral, não respondem 
pessoalmente (com seu patrimônio pessoal) pelas dívidas da sociedade empresária. Isso 
porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica em relação aos seus 
sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio autônomos, que não se 
confundem com a personalidade e patrimônio de seus sócios. No entanto, se o sócio 
praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 
135, III, CTN), ele utilizou o instituto da personalidade jurídica de forma fraudulenta ou 
abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos. 

 
Sendo assim, o simples inadimplemento não caracteriza infração 

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

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A 
presente acusação refere-se à cobrança de ICMS mais cominações legais, originária por 
deixar de consignar na Escrituração Fiscal Digital – EFD, as notas fiscais números 16760 
e 24424, as quais foram escrituradas como se tivessem sido canceladas. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 



distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 
 
  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 88, § 1º, inciso 
III, 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso II, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são 
obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 

III - manter e escriturar livro fiscal; 
 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 

I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal relativo à 
transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha transitado pelo 
estabelecimento. 

Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Rcte/RCTE.htm#A34
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71


escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF SN/70, art. 71, § 2º). 

 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se 
que o sujeito passivo além do cumprimento da sua obrigação principal é obrigado ao 
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária e dentre esta 
obrigação encontra-se o registro das notas fiscais de saída de mercadorias. 

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo está obrigado a 
escriturar a EFD desde julho de 2010, assim, a partir desta data a sua escrituração deveria 
ter sido efetuada nos termos do artigo 356-C e seguintes do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE. Deste modo, o contribuinte que não cumprir tais obrigações 
fica sujeito às penalidades previstas na legislação tributária estadual.  

Em sua peça recursal, o contribuinte alega, em síntese, que não 
ocorreu a circulação de mercadorias elencada nas notas fiscais, e que, portanto, não há 
que se falar em incidência do ICMS. 

Conforme já exposto, o contribuinte deve se ater as regras 
constantes da legislação tributária. Nos termos do artigo 113 do RCTE, o documento fiscal 
tem o objetivo de registrar e comprovar a ocorrência de operação de circulação de 
mercadoria. 

Considerando que os documentos fiscais objeto da autuação são 
documentos fiscais eletrônicos, o sujeito passivo deveria ter obedecido a regra prevista no 
artigo 167-H do RCTE. Vejamos: 

Art.167-H. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o emitente 
pode solicitar o seu cancelamento, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados a partir do momento que foi concedida a Autorização de 
Uso da NF-e, desde que não tenha havido a circulação da mercadoria ou a 
prestação de serviço, por meio do registro de evento correspondente 
(Ajuste SINIEF 07/05, cláusulas décima segunda e décima terceira). 

Portanto, no presente caso, o sujeito passivo teria o prazo de sete 
dias para efetuar o cancelamento dos documentos fiscais. Caso, ainda, tivesse 
transcorrido este prazo poderia procurar a repartição fiscal para regularizar a situação, 
mas antes do início do procedimento fiscal. 

Por sua vez, a defesa não demonstrou ou apontou quaisquer erros 
que pudessem invalidar o trabalho inicial, ou motivá-lo em retificação. Dessa forma, 
considerando estar presente todos os requisitos e pressupostos necessários a produzir os 
efeitos que lhe são próprios, entendo não ter amparo os argumentos apresentados pela 
recorrente, devendo a cobrança inicial ser mantida, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

Ante ao exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/aj_007_05


 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00494/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido AI. 

Em suas alegações (fls. 17 e 18), o autuado afirma que apresentou 
as notas fiscais tida como extraviadas na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a titulo de prova: Anexo ll da Instrução Normativa n° 
606/03-GSF (fls. 24) e termo de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 30). 

Por meio do Despacho nº 46/2018-PRES, de fls. 39, o pedido foi 
admitido pelo Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da 
Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração no lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de 
notas fiscais, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 
24, 30, 37 e 38 que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n°s 251 a 254 foram 
usadas e as notas fiscais modelo 2, série D-1, nos 255 a 350 foram apresentadas para 
serem baixadas”. 

É o relatório. 

 

V O T O 



 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado do Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do P.R.E, dou-lhe provimento e, em 
consequência, julgo improcedente o AI. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00495/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido AI. 

Em suas alegações (fls. 27), o autuado afirma que apresentou todos 
os documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a titulo de prova: anexo ll da IN n° 606/03- GSF (fls. 33). 

Por meio do Despacho nº 46/2018-PRES, de fls. 39, o pedido foi 
admitido pelo Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da 
Lei no 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração no lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de 
notas fiscais, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 
33 e 40 que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n°s 651 a 1900 foram 
usadas”. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 



passivo formulado do Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do P.R.E, dou-lhe provimento e, em 
consequência, julgo improcedente o AI. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00496/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido AI. 

Em suas alegações (fls. 23), o autuado afirma que apresentou todos 
os documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo ll IN 606/03-GSF (fls. 37) e cópia 
termo de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 38). 

Por meio do Despacho nº 46/2018-PRES, de fls. 39, o pedido foi 
admitido pelo Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da 
Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração no lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de 
notas fiscais, conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 
37, 38, 46 e 47 que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n°s 1 a 199 foram 
usadas e as notas fiscais modelo 2, série D-1, nos 200 a 250 foram apresentadas para 
serem baixadas”. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 



passivo formulado do Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do P.R.E, dou-lhe provimento e, em 
consequência, julgo improcedente o AI. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00497/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido AI. 

Em suas alegações (fls. 31/32), o autuado prova referidas que as 
notas fiscais não foram extraviadas e sim devolvidas à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Morrinhos, anexando aos autos os seguintes documentos a titulo de prova: a) cópia da 
Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica (fls. 42); b) cópia do Anexo I Requerimento 
Padrão Para Realização de Eventos (fls. 43), c) cópia do Anexo I Informativo Sobre a 
Utilização de Documentos Fiscais (fls. 44); d) Termo de Baixa de Documento Fiscal Não 
Utilizado (fls. 45); e) Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 46). 

Por meio do Despacho nº 46/2018-PRES, de fls. 39, o pedido foi 
admitido pelo Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos, 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da 
Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo provou que as notas fiscais de 
Série D-1, modelo 2, de no 001 a 250 não foram extraviadas (fls. 44 e 45)”. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 



passivo formulado do Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do P.R.E, dou-lhe provimento e, em 
consequência, julgo improcedente o AI. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00498/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido AI. 

Em suas alegações (fls. 27/28), o autuado prova que as referidas 
notas fiscais não foram extraviadas e sim devolvidas à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Morrinhos, anexando aos autos os seguintes documentos a titulo de prova: a) cópia da 
Certidão de Baixa Cadastral Pessoa Jurídica (fls. 38); b) cópia do Anexo I Requerimento 
Padrão Para Realização de Eventos (fls. 39); c) cópia do Anexo II Informativo sobre a 
Utilização de Documentos Fiscais (fls. 40); d) Termo de Baixa de Documento Fiscal Não 
Utilizado (fls. 41); e) Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 42). 

Por meio do Despacho nº 46/2018-PRES, de fls. 39, o pedido foi 
admitido pelo Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos, 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art.43, II, a, 1, da Lei 
n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que o sujeito passivo provou que as notas fiscais de 
Série 1, modelo 1, de n° 001 a 125 não foram extraviadas (fls. 41)”. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 



passivo formulado do Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do P.R.E, dou-lhe provimento e, em 
consequência, julgo improcedente o AI. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00501/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Falta Escrituração Fiscal Digital-
EFD de Notas Fiscais Eletrônicas. Rejeito as preliminares de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pelo 
sujeito passivo. Mérito, julgo procedente o auto de infração. 
Multa formal adequada para o art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do 
CTE.  
 
1. As preliminares de nulidade do auto de infração, que não se 
enquadrarem na permissibilidade do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009, não têm acolhimentos nos julgamentos do 
processo administrativo tributário; 
 
2. A falta de instrução da peça de defesa ou de comprovação de 
que o crédito tributário exigido não é devido, motiva a 
confirmação do lançamento tributário em qualquer fase 
contraditória do processo administrativo tributário; 
 
3. A legalidade na tipificação da penalidade pode ser adequada 
para uma benéfica ao sujeito passivo, desde que haja a previsão 
legal e a causa da exigência do crédito tributário faculte a sua 
modificação, conforme previsão contida no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a" do CTE, porém deve ser mantida a agravante do § 9º, 
inciso I do CTE, proposta no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto 
de Faria Morato e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da Silva, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. E, por maioria de 
votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, no 
valor de R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), mantendo, 
outrossim, a forma qualificada do § 9º, inciso I, do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva, que votou mantendo a penalidade 
proposta na exordial. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a redação de que o sujeito passivo deixou de consignar na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD as NFE nº 1182920; 1182923; 1182926; 1182943; e 
1182951, referente à saída de mercadoria tributada. Em consequência, o autuado deve 
recolher o imposto destacado nos documentos fiscais, no valor de R$ 18.521,49 (dezoito 
mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

 
O auditor fiscal indica a infração de acordo com o art. 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com os arts. 88, § 1º, inciso III; 313 e 314 do Decreto nº 4.852/97-RCTE 
e, na sequência, propôs a penalidade prescrita no art. 71, inciso X, alínea “a”, agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03/19 instruem o trabalho fiscal. 
 
O sujeito passivo foi notificado, junta os documentos de fls. 22/25 e 

por deixar passar a primeira fase defensória, torna-se revel conforme assinala o Termo de 
Revelia de fl. 26. 

 
Ele impugna o lançamento fiscal a uma das Câmaras Julgadoras do 

Conselho Administrativo Tributário, fls. 31/50, onde alega que o auto de infração é 
incoerente entre a premissa física e a fundamentação legal, que o ICMS não incide nas 
operações de transferência de bens de comercialização entre estabelecimento do mesmo 
titular, e ilegitimidade da multa proposta.  

 
Após, argui as preliminares de nulidade do auto de infração por 

ausência de capitulação dos artigos de lei supostamente ofendidos. Ausência de 
contraditório e ampla defesa. Entende que a exigência do ICMS está em desconformidade 
com as regras do ato de lançamento do crédito tributário. Para compor esta afirmação 
transcreve o art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e o art. 142 do Código Tributário 
Nacional, fl. 25, bem como para compor o pleito de nulidade do auto de infração, visto o 
erro de direito. Recorre à doutrina e transcreve ensinamentos de tributarista, fl. 26. 

 
Acresce que também, não se evidencia a indicação dos supostos 

artigos ofendidos para que se possa identificar o princípio da tipicidade e da subsunção do 
fato à norma, pelo que acrescenta: “Assim sendo, os fatos acontecidos no mundo real 
somente serão fatos jurídicos, gerando, consequências jurídicas, se acontecerem na 
precisa forma determinada pela norma legal e ao tempo de sua vigência”. (Transcrição da 
fl. 38, sem os grifos). 

 
Quanto ao mérito, fundamente que a Regra-Matriz do ICMS e a não 

incidência do imposto sobre as saídas físicas, transcreve o art. 155, inciso II, § 2º, incisos I 
e II, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recorre à Lei Complementar nº 87/96 com 
inclusão dos arts. 1º e 2º, inciso I, que traça a definição, o conteúdo e o alcance dos 
aspectos que compõem a hipótese de incidência da norma jurídico-tributária. 

 
Transcreve parte doutrinária na sua peça de defesa e sentenças do 

Superior Tribunal de Justiça-STJ e argumenta sobre a necessidade de redução da multa a 
valor razoável, por força da equidade. 

 
Ao final requer o cancelamento do auto de infração, em razão de: 



 
Acolhimento das preliminares arguidas para cancelar o auto de 

infração, por violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo 
tributário; 

 
Caso sejam ultrapassadas as questões preliminares, declarar a não 

incidência do ICMS por transferência de mercadorias de mesmo titular; e 
 
No caso de não ser esse o entendimento, deve ser cancelada a 

multa, ou, quando muito, que seja reduzida em atendimento ao princípio da equidade, 
sobretudo, por não ter implicado em prejuízo ao erário estadual. 

 
A instrução da peça impugnatória se fez com os documentos de fls. 

51/68. 
 

V O T O 
 
 
A causa motivadora da exigência do ICMS com os acréscimos legais 

descritos no auto de infração é a falta de Escrituração Fiscal Digital - EFD das notas 
fiscais eletrônicas identificadas no lançamento tributário. 

 
Na fase contraditória, o sujeito passivo expõe a sua tese de defesa e 

dentre o requerido está a adequação da penalidade proposta pelo auditor fiscal na 
conclusão do seu trabalho funcional. 

 
Sobre os questionamentos preliminares de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, eu 
rejeito com o entendimento de que estes incidentes de nulidade não aconteceram no 
curso da execução da tarefa funcional da fiscalização, como também, nenhum outro 
motivo de nulidade ocorreu.  

 
Vejo que a autoridade lançadora identificou de forma correta o sujeito 

passivo, com segurança a penalidade e executo o seu trabalho fiscal de acordo com as 
orientações da legislação tributária e sem violar as normas processuais vigentes. Noto, 
ainda, que não houve cerceamento ao direito de defesa da parte ofendida. A penalidade 
proposta na peça básica atende à prescrição legal para a falta cometida pelo polo passivo, 
de forma que, neste momento, não vejo qualquer indício de nulidade na exigência 
tributária descrita pela autoridade lançadora. 

 
Com este entendimento, junto com os demais Conselheiros 

presentes na sessão de julgamento deste feito, rejeito as preliminares de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação e por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Vencida as questões primeiras o julgador decide o mérito da ação. 
 
Quanto ao mérito, prevalece a constituição do crédito tributário, o 

qual está definido no trabalho fiscal e constante da formalização do processo. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento fiscal, argui as preliminares 

que entendeu serem oportunas e, no mérito, permaneceu na tese, com citações legais, 
doutrinárias e com decisões do STJ, mas não comprovou que o ICMS reclamado no auto 
de infração é indevido. 



 
À míngua de provas capazes de alterar a exigência do imposto, na 

demanda, o direito é do sujeito ativo, o que garante a continuidade do processo 
administrativo tributário à sua cobrança. 

 
Outrossim, o impugnante fundamentou e requereu, com amparo da 

legislação tributária e ao princípio da equidade, a redução da multa formal proposta no 
auto de infração para uma benéfica, caso o convencimento não seja pela improcedência 
da autuação.  

 
De acordo com a causa geradora do lançamento do crédito tributário 

e, também, com as decisões que tenho proferidas em processos semelhantes, deixando 
claro que não adoto o princípio da equidade neste caso, vejo que a penalidade proposta 
no auto de infração, ou seja, art. 71, inciso X, alínea “a”, agravada com a aplicação do § 
9º, inciso I do CTE, pode ser adequada para o art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, a qual 
beneficia a parte impugnante, porém mantenho a aplicação do § 9º, inciso I do CTE 
proposto pela fiscalização na peça básica.  

 
 Em face do exposto e ao votar esta autuação, decido, por 

unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, 
arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação 
em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a" do CTE, no valor de R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e 
um centavos), mantendo, outrossim, a forma qualificada do § 9º, inciso I, do CTE. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00512/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Penalidade pecuniária. Omissão 
na escrituração de documentação fiscal em livro digital. 
Penalidade atenuada em virtude de Lei. Procedência. 
 
1.Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de cumprir 
obrigação tributária à qual está vinculado, procedente é o auto 
de infração; 
 
2.Aplica-se a penalidade mais benéfica ao polo passivo quando 
houver previsão legal para tal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 4.071,40 (quatro mil e 
setenta e um reais e quarenta centavos), considerando o pagamento de fls. 119 dos autos, 
para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o contribuinte deixou de escriturar no Livro de 
Registro de Entradas Digital relativo à EFD, no período de 01/01/2014 a 31/05/2014 
documentos fiscais de entradas obtidos por meio da Ordem de Conferência emitida pelo 
sistema SEFAZ-GO, conforme documentos e demonstrativos anexos, que resultou em um 
valor contábil não registrado de R$ 313.039,01 ficando sujeito à multa formal de 25% do 
valor da operação e/ou prestações, com os acréscimos legais. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração e requerer a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, o que 
não é acolhido pelo douto julgador singular, que mantém a penalidade aplicada na íntegra. 

 
Irresignado, o polo passivo interpõe recurso cameral para 

argumentar que a Fazenda Pública deve comprovar a omissão do imposto à época da 
ocorrência do fato gerador e as circunstâncias em que isso se deu para afastar a 
atenuante pleiteada, o que não se deu. Em seguida, argúi o caráter confiscatório da multa 
em vigor para ao final requerer a redução da penalidade aplicada de 25% para 12,50%, 
considerando-se o comprovante de pagamento de fls. 414 para extinção do crédito 
tributário. 

 
 

V O T O 



 
 
Passo a decidir e de plano invoco os artigos 308 e 310, ambos do 

Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, os quais transcrevo 
abaixo, “ in verbis”: 

 
Art.308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, ART.70): 
 
I-entrada a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (...) 
 
[...] 
 
Art.310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração 
(Convênio SINIEF SN/70, § 2º): 
 
I-operação por operação ou prestação, em ordem cronológica, até o 
dia seguinte ao da: 
 
a-efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização 
do serviço: 

 
Ante o acima exposto e considerando-se que o sujeito passivo 

apresentou autorização de registro extemporâneo das notas fiscais de entrada, datado de 
15/05/2015, ou seja, após a lavratura do auto de infração em 30/12/2014, deve-se concluir 
que descumpriu o disposto nos dispositivos retrocitados do RCTE, motivo pelo qual 
correto o lançamento exarado pelo ínclito auditor fiscal e de consequência, procedente é o 
auto de infração em tela. 

 
E, por último, mas não menos importante devo retificar a penalidade 

aplicada para aquela do artigo 71, inciso XXIII, “a”, do Código Tributário Estadual, por 
considerá-la a que melhor se ajusta ao caso em comento. Por oportuno, transcrevo-a 
abaixo,”in verbis”: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
[...] 
 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
 

 
Feitos os cálculos, devo retificar o montante da multa formal para R$ 

4.071,40 (quatro mil, setenta e um reais e quarenta centavos), valor esse obtido mediante 
mera operação algébrica de multiplicação, qual seja R$ 814,28 x 05 = R$ 4.071,40 
considerando-se entretanto o pagamento de fls.119 dos autos para fins de extinção do 
crédito tributário. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular 



que considerou procedente o auto de infração, ajustando-se, entretanto a penalidade para 
a prevista no artigo 71, inciso XXII, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.651/91, no valor da 
multa formal de R$ 4.071,40 (quatro mil e setenta e um reais e quarenta centavos), 
considerando-se o pagamento de fls. 119 dos autos para fins de extinção do crédito 
tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00513/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Penalidade pecuniária. Omissão 
na escrituração de documentação fiscal em livro digital. 
Penalidade atenuada em virtude de Lei. Procedência. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de cumprir 
obrigação tributária à qual está vinculado, procedente é o auto 
de infração. 
 
2. Aplica-se a penalidade mais benéfica ao polo passivo quando 
houver previsão legal para tal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 8.566,32 (oito mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), considerando o pagamento de 
fls. 414 dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o contribuinte deixou de escriturar no Livro de 
Registro de Entradas Digital relativo à EFD, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 
documentos fiscais de entradas obtidos por meio da Ordem de Conferência emitida pelo 
sistema SEFAZ-GO, conforme documentos e demonstrativos anexos, que resultou em um 
valor contábil não registrado de R$ 1.614.936,82, ficando sujeito à multa formal de 25% do 
valor da operação e/ou prestações, com os acréscimos legais. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração e requerer a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, o que 
não é acolhido pelo douto julgador singular, que mantém a penalidade aplicada na íntegra. 

 
Irresignado, o polo passivo interpõe recurso cameral para 

argumentar que a fazenda pública deve comprovar a omissão do imposto à época da 
ocorrência do fato gerador e as circunstâncias em que isso se deu para afastar a 
atenuante pleiteada, o que não se deu. Em seguida, argúi o caráter confiscatório da multa 
em vigor para ao final requerer a redução da penalidade aplicada de 25% para 12,50%, 
considerando-se o comprovante de pagamento de fls. 414 para extinção do crédito 
tributário. 

 
 

V O T O 



 
 
Passo a decidir e de plano invoco os artigos 308 e 310, ambos do 

Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, os quais transcrevo 
abaixo, “ in verbis”: 

 
Art.308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, ART.70): 
 
I-entrada a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (...) 
 
[...] 
 
Art.310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração 
(Convênio SINIEF SN/70, § 2º): 
 
I-operação por operação ou prestação, em ordem cronológica, até o 
dia seguinte ao da: 
 
a-efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização 
do serviço: 

 
Ante o acima exposto e considerando-se que o sujeito passivo 

apresentou autorização de registro extemporâneo das notas fiscais de entrada, datado de 
15/05/2015, ou seja, após a lavratura do auto de infração em 30/12/2014, deve-se concluir 
que descumpriu o disposto nos dispositivos retrocitados do RCTE, motivo pelo qual 
correto o lançamento exarado pelo ínclito auditor fiscal e de consequência, procedente é o 
auto de infração em tela. 

 
E, por último, mas não menos importante devo retificar a penalidade 

aplicada para aquela do artigo 71, inciso XXIII, “a”, do Código Tributário Estadual, por 
considerá-la a que melhor se ajusta ao caso em comento. Por oportuno, transcrevo-a 
abaixo,”in verbis”: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
[...] 
 
a) e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 (R$ 713,86). 
 

 
Feitos os cálculos, devo retificar o montante da multa formal para R$ 

8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), valor esse 
obtido mediante mera operação algébrica de multiplicação, qual seja, R$ 713,86 x 12 = R$ 
8.566,32 considerando-se, entretanto, o pagamento de fls.414 dos autos para fins de 
extinção do crédito tributário. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular 



que considerou procedente o auto de infração, ajustando-se, entretanto, a penalidade para 
a prevista no artigo 71, inciso XXII, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.651/91, no valor da 
multa formal de R$ 8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos), considerando-se o pagamento de fls. 414 dos autos para fins de extinção do 
crédito tributário.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00514/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Penalidade pecuniária. Omissão 
na escrituração de documentação fiscal em livro digital. 
Penalidade atenuada em virtude de Lei. Procedência. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de cumprir 
obrigação tributária à qual está vinculado, procedente é o auto 
de infração; 
 
2. Aplica-se a penalidade mais benéfica ao polo passivo quando 
houver previsão legal para tal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ R$ 9.260,28 (nove mil, 
duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 362 
dos autos, para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o contribuinte deixou de escriturar no Livro de 
Registro de Entradas Digital relativo à EFD, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 
documentos fiscais de entradas obtidos por meio da Ordem de Conferência emitida pelo 
sistema SEFAZ-GO, conforme documentos e demonstrativos anexos, que resultou em um 
valor contábil não registrado de R$ 2.134.205,82, ficando sujeito à multa formal de 25% do 
valor da operação e/ou prestações, com os acréscimos legais. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração e requerer a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, o que 
não é acolhido pelo douto julgador singular, que mantém a penalidade aplicada na íntegra. 

 
Irresignado, o polo passivo interpõe recurso cameral para 

argumentar que a Fazenda Pública deve comprovar a omissão do imposto à época da 
ocorrência do fato gerador e as circunstâncias em que isso se deu para afastar a 
atenuante pleiteada, o que não se deu. Em seguida, argui o caráter confiscatório da multa 
em vigor para ao final requerer a redução da penalidade aplicada de 25% para 12,50%, 
considerando-se o comprovante de pagamento de fls. 362 para extinção do crédito 
tributário. 

 
 

V O T O 



 
 
Passo a decidir e de plano invoco os artigos 308 e 310, ambos do 

Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE, os quais transcrevo 
abaixo, “in verbis”: 

 
Art.308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, ART.70): 
 
I-entrada a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; (...) 
 
[...] 
 
Art.310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração 
(Convênio SINIEF SN/70, § 2º): 
 
I-operação por operação ou prestação, em ordem cronológica, até o 
dia seguinte ao da: 
 
a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização 

do serviço: 
 

Ante o acima exposto e considerando-se que o sujeito passivo 
apresentou autorização de registro extemporâneo das notas fiscais de entrada, datado de 
15/05/2015, ou seja, após a lavratura do auto de infração em 30/12/2014, deve-se concluir 
que descumpriu o disposto nos dispositivos retrocitados do RCTE, motivo pelo qual 
correto é o lançamento exarado pelo ínclito auditor fiscal e de consequência, procedente é 
o auto de infração em tela. 

 
E, por último, mas não menos importante devo retificar a penalidade 

aplicada para aquela do artigo 71, inciso XXIII, “a”, do Código Tributário Estadual, por 
considerá-la a que melhor se ajusta ao caso em comento. Por oportuno, transcrevo-a 
abaixo,”in verbis”: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
[...] 
 
b) f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 

 
Feitos os cálculos, devo retificar o montante da multa formal para R$ 

9.260,28 (nove mil duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), valor esse obtido 
mediante mera operação algébrica de multiplicação, qual seja R$ 771,69 x 12 = R$ 
9.260,28, considerando-se entretanto o pagamento de fls.362 dos autos para fins de 
extinção do crédito tributário. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular 
que considerou procedente o auto de infração, ajustando entretanto a penalidade para a 



prevista no artigo 71, inciso XXII, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.651/91, no valor da 
multa formal de R$ 9.260,28 (nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), 
considerando-se o pagamento de fls.362 dos autos para fins de extinção do crédito 
tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00519/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Ausência 
de escrituração de notas fiscais de entrada. Revisão de 
lançamento. Prevalência. Feito inicial parcialmente procedente. 
Adequação da penalidade. 
 
1. Quando uma revisão fiscal determinada, por quem de direito e 
regularmente efetuada, carreia para os autos esclarecimentos 
concludentes capazes de elidir parte do valor do crédito 
tributário lançado de ofício, o mesmo deverá ser parcialmente 
mantido; 
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Evandro Luis Pauli, Paulo Diniz, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. E, por 
maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 27.605,78 (vinte e sete 
mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos), referente a 37 blocos de EFD. 
Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da 
Silva. Vencido o Conselheiro Evandro Luis Pauli que votou pela aplicação do art. 71-A, IV, 
"a", § 6º do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais referentes ao período de 
julho/2011 a junho/2014, no valor total de R$ 2.646.638,15, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% do valor destas 
operações não registradas, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 



O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 15/24. 

O julgador singular expediu o Despacho nº 669/2016 de fls. 36/37, 
mediante o qual determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis a fim de que o autuante com base nas alegações da impugnante 
consigne em termo as alterações propostas. 

Conforme relatório de diligência, o lançamento foi revisado tomando 
como base as EFD transmitidas até a data da autuação, constatando o regular registro de 
várias das notas fiscais originalmente autuadas e apresentação de nova base de cálculo 
para a multa formal, onde o valor da base de cálculo da multa formal de R$ 2.646.638,15 
passou para a importância de R$ 2.578.086,05. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo se manifesta 
nos autos. Alega que além dos erros apontados pela autoridade fiscal revisora, foi 
realizado levantamento, por conta própria, detectando o registro de outras notas fiscais 
autuadas.  

Por meio do Despacho nº 323/2017, os autos foram encaminhados à 
mesma autoridade fiscal revisora apenas para relacionar as notas fiscais, por CFOP e por 
mês, passíveis de aplicação de forma privilegiada. 

Atendida a solicitação, os autos retornam para sequência do 
julgamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 76/79, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência parcial do auto de infração, com a aplicação do § 8º do artigo 71 
da Lei nº 11.651/91. 

Em seu Despacho de fls. 84, o Representante Fazendário manifesta-
se pela manutenção da decisão monocrática. 

Intimada da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário alegando que as notas fiscais mencionadas na inicial foram devidamente 
registradas em livro fiscal próprio. Em seguida, questiona a multa aplicada. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro Registro de Entrada da EFD diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 



Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 

  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, do Código Tributário Estadual - CTE, e o artigo 308 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 308. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II – utilização de serviço pelo estabelecimento. 
 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação as diversas notas 
fiscais enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Com a implantação do sistema de Escrituração Fiscal Digital, o 
contribuinte deve utilizar a EFD para escrituração do Livro Registro de Entradas, nos 
termos do artigo 356-C, § 1º, inciso I, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


I - Registro de Entradas; 

 

O levantamento fiscal foi efetuado com base nas informações 
constantes do banco de dados da SEFAZ, através do confronto entre as notas fiscais 
eletrônicas que constam o sujeito passivo como destinatário e os lançamentos das notas 
fiscais nos respectivos registros de entrada da Escrituração Fiscal Digital, gerada e 
transmitida pelo próprio sujeito passivo. 

Em sua peça defensória, o contribuinte alega, em síntese, que as 
notas fiscais relacionadas foram devidamente registradas no Livro Registro de Entradas.  

Os autos foram convertidos em diligência, consoante Despacho nº 
669/2016 (fls. 36/37) exarado pelo julgador singular, a fim de que o autuante com base na 
alegação da defesa e nos documentos colacionados aos autos proceda à revisão do 
lançamento.  

Conforme relatado, a revisão fiscal concluiu pela redução do valor da 
base de cálculo da multa formal de R$ 2.646.638,15 (dois milhões, seiscentos e quarenta 
e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos) para R$ 2.578.086,05 (dois 
milhões, quinhentos e setenta e oito mil, oitenta e seis reais e cinco centavos). 

Diante do exposto, entendo que o lançamento deve ser considerado 
procedente em parte, de acordo com o levantamento colacionado aos autos às fls. 59/63, 
porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
“a”, da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

b) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 

 

Como a infração ocorreu no período de 01/08/2011 a 31/07/2014, o 
valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 679,87 (referente ao Exercício de 2011), R$ 713,86 (referente ao 
Exercício de 2012), R$ 771,69 (referente ao Exercício de 2013) e R$ 814,28 (referente ao 
Exercício de 2014) e, sendo 37 (trinta e sete) os arquivos apresentados com omissão de 
registro, perfaz o lançamento o montante de R$ 27.605,78 (vinte e sete mil, seiscentos e 
cinco reais e setenta e oito centavos), em razão da adequação da penalidade para a 
prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

Trago à colação, por oportuno, o seguinte demonstrativo: 

Período de ocorrência do 
fato gerador 

Quantidade de 
EFDs entregues 
com omissão de 
registro 

Valor multa 
Valor multa 

(total) 



Julho/2011 a dezembro/2011 06 R$ 679,87 R$ 4.079,22 

Janeiro/2012 a dezembro/2012 12 R$ 713,86 R$ 8.566,32 

Janeiro/2013 a dezembro/2013 12 R$ 771,69 R$ 9.260,28 

Janeiro/2014 a julho/2014 07 R$ 814,28 R$ 5.699,96 

TOTAL 37  R$ 27.605,78 

 

Com a exposição supra, finalizo este meu voto para conhecer das 
razões recursais, negar-lhes provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração, alterando a capitulação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do Código Tributário 
Estadual, no valor da multa formal de R$ 27.605,78 (vinte e sete mil, seiscentos e cinco 
reais e setenta e oito centavos), referente a 37 blocos de EFD. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00528/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Notas fiscais não escrituradas no livro ou de 
Registro de Entrada de Mercadorias. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, adequando-se a aplicação da penalidade, 
quando a legislação assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça 
Alves. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, que adequou a penalidade 
para a prevista no art. 71 - A, IV, "a", 1 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
de entrada de mercadorias as notas fiscais constantes do relatório "relação de não 
registradas" no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com acréscimos legais. 

 
Juntou-se aos autos os documentos que instruem o auto de infração, 

fls. 02 a 33. 
 
O sujeito passivo é intimado a apresentar impugnação em Primeira 

Instância, fls. 34 e 35, mas não comparece aos autos, sendo lavrado Termo de Revelia, fl. 
36. 

 
É anexado aos autos Histórico de Processos, fl. 38. 
 
O sujeito passivo é intimado, fls. 39 a 40, e apresenta Impugnação 

em Segunda Instância, fls. 42 a 54. 



 
Anexa documentos, fls. 55 a 299. 
 
Pela resolução 90/2016, fls. 302 a 303, a Segunda Câmara 

Julgadora do CAT encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, 
a fim de que o seu titular designe auditor fiscal para esclarecer o modo como se 
efetivaram as operações de remessa e retorno, revisando, se necessário, o lançamento. 

 
O Auditor Fiscal apresentou manifestação, fls. 306 a 307, alegando 

que o fato de haver devolução ou não de mercadorias não afasta a obrigatoriedade de 
registro dos documentos fiscais. Reitera-se também, que as notas fiscais foram devolvidas 
após vários dias de emissão e além disto houve a circulação da mercadoria. Anexou 
documento, fls. 308. 

 
Intimado, fls. 309/310, o sujeito passivo se manifestou acerca da 

diligência realizada, fls. 313 a 323, alegando que a fiscalização não apresentou provas da 
suposta infração, o que impõe a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração. 

 
Alega que a autuada sequer foi intimada para apresentar ou justificar 

as falhas detectadas nos arquivos digitais transmitidos para o SPED. 
 
No mérito, sustenta que o erro de composição da base de cálculo da 

penalidade consiste no seguinte: o total das entradas não serve de base de cálculo, o que 
acarreta uma drástica redução no valor do auto de infração, obviamente, porque nem 
todas as entradas compõem a base de cálculo, como, por exemplo, as notas fiscais de 
mera remessa e devolução. Contudo, a fiscalização desconsiderou tais notas e imputou 
penalidade fiscal à autuada pela suposta falha de escrituração de entrada de notas fiscais 
que sequer tinha a obrigação de escriturar no livro de registro de entradas. 

 
Sustenta também, que a fiscalização não observou que as notas 

fiscais já anexadas aos autos representam mera remessa, e ainda, que a fiscalização 
também não observou que as notas fiscais indicadas no doc. 05 da impugnação foram 
devolvidas, portanto, há divergência de apuração na base de cálculo. 

 
Entende que não há de se falar em falta de registro ou pelo registro 

com valor incorreto de documento relativo à entrada, no entanto, caso não sejam 
acolhidos os pedidos anteriores, a penalidade mais adequada seria aquela contida no art. 
71, que dispõe que será aplicada a multa no valor de R$ 245,37. 

 
Ao final, requer que seja decretada a nulidade do auto de infração, a 

improcedência do lançamento e a substituição da multa. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa as rejeito, por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos 



processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  

 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação com os seguintes fundamentos:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial de ordem acessória, deve-se ao fato de o sujeito passivo 
ter deixado de escriturar no livro Registro de Entradas de Mercadorias as notas fiscais 
constantes do relatório "relação de não registradas" no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012. 

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, de conformidade com o preceituado pelo texto constitucional, este se limita a 
alegar que não cometeu o ilícito fiscal, motivador desta ação, sem, contudo, comprovar o 
alegado, se esquecendo da orientação trazida a lume nos bancos acadêmicos, “alegar 
sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar.  Razão pela qual julgo procedente 
o auto de infração. 

 
Entretanto, aplico a adequação da penalidade para a prevista no art. 

71, XXIII, "a" do CTE. 
  
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, XXIII, "a" do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00529/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Notas fiscais não escrituradas no livro Registro de 
Entrada de Mercadorias. Procedente. Adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, adequando-se a aplicação da penalidade, 
quando a legislação assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça 
Alves. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, que adequou a penalidade 
para a prevista no art. 71 - A, IV, "a", 1 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
de entrada de mercadoria as notas fiscais constantes do relatório "relação de não 
registradas" no período de 01/07/2011 a 31/12/2011, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com acréscimos legais. 

 
Juntou-se aos autos os documentos que instruem o auto de infração, 

fls. 02 a 16. 
  
O sujeito passivo é intimado a apresentar impugnação em Primeira 

Instância, fls. 17 e 18, mas não comparece aos autos, sendo lavrado Termo de Revelia, fl. 
19. 

 
O sujeito passivo é intimado e apresenta Impugnação em Segunda 

Instância, fls. 24 a 33. 
 
Anexa documentos, fls. 34 a 142. 



 
Pela resolução 89/2016, fls. 145 a 146, a Segunda Câmara do CAT 

resolveu encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, a fim de 
que o seu titular designe auditor fiscal para esclarecer o modo como se efetivaram as 
operações de remessa e retorno, revisando, se necessário, o lançamento. 

 
O Auditor Fiscal apresentou manifestação, fls. 149 a 150, alegando 

que o fato de haver devolução ou não de mercadorias não afasta a obrigatoriedade de 
registro dos documentos fiscais. Reitera-se também, que as notas fiscais foram devolvidas 
após vários dias de emissão e além disto houve a circulação da mercadoria. 

 
Intimado, fls. 151, o sujeito passivo se manifestou acerca da 

diligência realizada, fls. 155 a 165, alegando que a fiscalização não apresentou provas da 
suposta infração, o que impõe a nulidade do lançamento por insegurança na determinação 
da infração. 

 
Alega que a autuada sequer foi intimada para apresentar ou justificar 

as falhas detectadas nos arquivos digitais transmitidos para o SPED. 
 
No mérito, sustenta que o erro de composição da base de cálculo da 

penalidade consiste no seguinte: o total das entradas não serve de base de cálculo, o que 
acarreta uma drástica redução no valor do auto de infração, obviamente, porque nem 
todas as entradas compõem a base de cálculo, como, por exemplo, as notas fiscais de 
mera remessa e devolução. Contudo, a fiscalização desconsiderou tais notas e imputou 
penalidade fiscal à autuada pela suposta falha de escrituração de entrada de notas fiscais 
que sequer tinha a obrigação de escriturar no livro de registro de entradas. 

 
Sustenta também, que a fiscalização não observou que as notas 

fiscais já anexadas aos autos representam mera remessa, e ainda, que a fiscalização 
também não observou que as notas fiscais indicadas no doc. 05 da impugnação foram 
devolvidas, portanto, há divergência de apuração na base de cálculo. 

 
Entende que não há que se falar em falta de registro ou pelo registro 

com valor incorreto de documento relativo à entrada, no entanto, caso não sejam 
acolhidos os pedidos anteriores, a penalidade mais adequada seria aquela contida no art. 
71, que dispõe que será aplicada a multa no valor de R$ 245,37. 

 
Ao final, requer que seja decretada a nulidade do auto de infração, a 

improcedência do lançamento e a substituição da multa. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa as rejeito, por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer afronta ao 
capítulo que trata da nulidade dos atos processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 
20 da Lei nº 16.469/09. A infração e a correspondente penalidade foram corretamente 
aplicadas, a instrução processual, em sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos 
processuais respeitados, inclusive com vista dos autos à parte litigante, nos momentos 
processuais que por “ex legis” lhe são próprios. Assim, rejeitadas estão as preliminares em 
comento.  



 
Com as questões incidentais solucionadas, volvo-me à razão de 

direito desta ação com os seguintes fundamentos:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, a exigência exordial de ordem acessória, deve-se ao fato de o sujeito passivo 
ter deixado de escriturar no livro Registro de Entradas de Mercadorias as notas fiscais 
constantes do relatório "relação de não registradas" no período de 01/07/2011 a 
31/12/2011. 

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, de conformidade com o preceituado pelo texto constitucional, este se limita a 
alegar que não cometeu o ilícito fiscal, motivador desta ação, sem, contudo, comprovar o 
alegado, se esquecendo da orientação trazida a lume nos bancos acadêmicos, “alegar 
sem comprovar o alegado, é o mesmo que não alegar.  Razão pela qual julgo procedente 
o auto de infração. 

 
Entretanto, aplico a adequação da penalidade para a prevista no art. 

71, XXIII, "a" do CTE. 
  
Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, XXIII, "a" do CTE. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00588/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Extravio, 
perda, destruição ou inutilização de livros fiscais ou de 
documentos fiscais que inviabilizem a fiscalização. 
Improcedência. Unânime. A apresentação pelo contribuinte de 
toda a documentação tida por extraviada à repartição fiscal, 
conforme comprovam o Termo de Fiel Depositário e o Termo de 
Baixa, a qualquer momento posterior à presunção do extravio, 
afasta a irregularidade por extravio, motivo da improcedência do 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente 
para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no 
prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado n. 
022251, de 25/01/2016, da portaria n. 007/2016, de suspensão de sua inscrição no 
cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal no valor de R$ 306.725,00, consoante demonstrativo de cálculo 
anexo”. 
 
Nota: Documentos considerados extraviados: 
NFVC, modelo 2, série D-1, nº 1 a 1250 (total de documentos: 1250) 
 

Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 109 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE. 

 
Proposta a penalidade do art. 71, XX, “a”, 1, do CTE c/ redação da 

Lei 13194/97. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o extrato “Consulta 

Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica” (Fls. 04), em que consta que o sujeito passivo 
está com a inscrição estadual suspensa por desaparecimento do contribuinte do endereço 
declarado, desde 17/12/2015; o extrato do CIAF de 
Autorizações/Autenticações/Liberações Expedidas (fls. 06), com a lista dos documentos 
fiscais autorizados para o sujeito passivo. 

 



Intimado na forma legal para comparecer em primeira instância, o 
sujeito passivo ausentou-se, sendo declarada a sua revelia (fls. 11). 

 
Intimado para pagar ou apresentar impugnação em segunda 

instância, o sujeito passivo comparece ao processo e apresenta defesa em que alega que 
apresentou toda a documentação tida por extraviada na Agência Fazendária de Caldas 
Novas-GO (Fls. 17). 

 
Anexa ao processo a cópia autenticada do Termo de Fiel Depositário 

(fls. 18/19) que lista os documentos usados tidos por extraviados de nºs 001 a 1162; a 
cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado que lista os documentos 
fiscais tidos por extraviados nºs 1163 aa 1250. 

 
Pede a improcedência da autuação. 
 
Por meio da Resolução nº 112/2016 (fls. 26) a 4ª CJUL converte o 

julgamento em diligência junto à DRF DE MORRINHOS para que seu titular determine a 
manifestação por funcionário designado da autenticidade ou não do termo de fiel 
depositário. 

 
Por meio do Despacho nº 02807/2016-AECNOV – AUD (fls. 28), 

auditor fiscal da Agência Especial de Caldas Novas declara que “o referido termo é 
autêntico e os documentos nele listados foram apresentados ao servidor José Alaclínio 
Cavalcante, que subscreve abaixo”. 

 
 É o relatório. 

 
V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo. 

“Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 
11.651/91, art. 153-D, caput)”. 

 Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 
por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 
vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto legal: 

  

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 



necessária à regularização da situação cadastral, a seguir 
enumerada: 

                                  I – livros fiscais e contábeis; 

                                   II – documentos fiscais utilizados 

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

VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e 
leitura da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário 
Pedido de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal; 

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

Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto 
no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o 
estabelecimento.” 

 Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. 

 Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo 
e anexa cópia de Termo de Fiel Depositário em que ficou responsável pela guarda da 
documentação de nº 001 a 1162, bem como apresentou cópia do Termo de Baixa dos 
documentos fiscais nºs 1163 a 1250. Assim, comprovou-se que o sujeito passivo 
apresentou a documentação tida por extraviada à repartição fiscal, nos termos no 
Relatório deste Acórdão. 

 Dessa forma, o sujeito passivo afasta a presunção de extravio dos 
documentos fiscais objeto de autuação, motivo pelo qual não prospera a acusação fiscal. 

Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação em segunda 
instância, dar-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00592/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas 
fiscais de entradas não registradas em livro próprio. 
Procedência. Não Unânime. As notas fiscais de entrada de 
mercadorias no estabelecimento de contribuinte do ICMS, ainda 
que optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, 
devem ser registradas no livro Registro de Entradas (art. 308 e 
310 do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão 
da Silva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas, no exercício de 2011, as notas fiscais de 
aquisição de mercadorias relacionadas na planilha Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 
de Entrada anexa, conforme faz prova as planilhas, demonstrativos, documentos e a mídia 
CD, anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 
49.616,28, correspondente a 25% da operação (ou prestação), juntamente com os 
acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei 11651/91 – CTE c/c art. 308 

do Decreto 4852/97 – RCTE.  
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, do CTE com redação da 

Lei 13446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004); a planilha Resumo Mensal de NFEs não 
Registradas (fls. 005); a planilha Relação de NFEs não Registradas (fls. 006/015); cópia 
do livro Registro de Entradas (fls. 016/074); mídia CD (fls. 076) que contém os DANFEs 
das notas fiscais eletrônicas não registradas. 

 
Intimados na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 081/082) em que se defende alegando que “não tem condições de pagar ...pois o 
mesmo encontra-se em dificuldades financeiras devido a situação atual que o país está” e 
que “o Estado não foi lesado em nenhum centavo sequer”. 

 
Pede “que seja recalculado os valores aplicados para que seja pago 

o valor correto”. 



 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 090/092. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 097/099) 

em que afirma o seguinte: que comercializa produtos hospitalares exclusivamente para 
órgãos públicos e empresas de grande porte, os quais não recebem mercadorias sem a 
nota fiscal. Assim, foi realizado o pagamento na saída de todos os produtos constantes 
das notas fiscais de entrada. Pede a oportunidade para corrigir os erros aferidos sem que 
haja penalidades. 

 
Junta ao processo o comprovante de optante pelo regime de 

tributação pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 (fls. 106). 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente do descumprimento da obrigação tributária acessória de 
registro de documentos fiscais no livro Registro de Entradas. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…......................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributária 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…......................................................................................................... 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2


§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 

Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo 
o dispositivo legal relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…......................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…......................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

Então, no ano de 2011, conforme o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04) por falta de registro de documento relativo 
à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado ao pagamento da 
multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo descumprimento de 
obrigação tributária acessória.  

A recorrente não contesta que tenha cometido a infração, ou seja, 
que realmente deixou de registrar as notas fiscais eletrônicas relacionadas no 
demonstrativo de fls. 06/15, com cópia dos DANFEs na mídia CD anexa ao auto de 
infração, no livro Registro de Entradas, também com cópia anexada ao processo (Fls. 
16/74), e alega basicamente o seguinte: 1) que pagou o imposto na saída das mercadorias 
constantes das notas fiscais de entrada; 2) pede a não aplicação de penalidades. 
Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
1) O pagamento de imposto é indiferente à aplicação da penalidade 

pecuniária por descumprimento da obrigação tributária acessória, 
conforme já explicitado no texto desse voto; 

2) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em relação 
ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre com o 
cumprimento da obrigação tributária acessória anteriormente ao 
início do procedimento fiscal. No presente caso, o procedimento 
fiscal teve início em 11/02/2016 (fls. 078), não ocorrendo ainda o 
cumprimento da obrigação de registro dos documentos fiscais. 

 



Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 
sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00593/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas 
fiscais de entradas não registradas em livro próprio. 
Procedência. Não Unânime. As notas fiscais de entrada de 
mercadorias no estabelecimento de contribuinte do ICMS, ainda 
que optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, 
devem ser registradas no livro Registro de Entradas (art. 308 e 
310 do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão 
da Silva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas, no exercício de 2012, as notas fiscais de 
aquisição de mercadorias relacionadas na planilha Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 
de Entrada anexa, conforme faz prova as planilhas, demonstrativos, documentos e a mídia 
CD, anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 
114.018,52, correspondente a 25% da operação (ou prestação), juntamente com os 
acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei 11651/91 – CTE c/c art. 308 

do Decreto 4852/97 – RCTE.  
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, do CTE com redação da 

Lei 13446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004); a planilha Resumo Mensal de NFEs não 
Registradas (fls. 005); a planilha Relação de NFEs não Registradas (fls. 006/018); cópia 
do livro Registro de Entradas (fls. 019/080); mídia CD (fls. 082) que contém os DANFEs 
das notas fiscais eletrônicas não registradas. 

 
Intimados na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 087/088) em que se defende alegando que “não tem condições de pagar ...pois o 
mesmo encontra-se em dificuldades financeiras devido a situação atual que o país está” e 
que “o Estado não foi lesado em nenhum centavo sequer”. 

 
Pede “que seja recalculado os valores aplicados para que seja pago 

o valor correto”. 



 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 096/098. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 103/105) 

em que afirma o seguinte: que comercializa produtos hospitalares exclusivamente para 
órgãos públicos e empresas de grande porte, os quais não recebem mercadorias sem a 
nota fiscal. Assim, foi realizado o pagamento na saída de todos os produtos constantes 
das notas fiscais de entrada. Pede a oportunidade para corrigir os erros aferidos sem que 
haja penalidades. 

 
Junta ao processo o comprovante de optante pelo regime de 

tributação pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 (fls. 112). 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente do descumprimento da obrigação tributária acessória de 
registro de documentos fiscais no livro Registro de Entradas. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…......................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributária 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…......................................................................................................... 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2


§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 

Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo 
o dispositivo legal relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…......................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…......................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

Então, no ano de 2012, conforme o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04) por falta de registro de documento relativo 
à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado ao pagamento da 
multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo descumprimento de 
obrigação tributária acessória.  

A recorrente não contesta que tenha cometido a infração, ou seja, 
que realmente deixou de registrar as notas fiscais eletrônicas relacionadas no 
demonstrativo de fls. 06/18, com cópia dos DANFEs na mídia CD anexa ao auto de 
infração,  no livro Registro de Entradas, também com cópia anexada ao processo (Fls. 
19/80), e alega basicamente o seguinte: 1) que pagou o imposto na saída das mercadorias 
constantes das notas fiscais de entrada; 2) pede a não aplicação de penalidades. 
Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
1) O pagamento de imposto é indiferente à aplicação da penalidade 

pecuniária por descumprimento da obrigação tributária acessória, 
conforme já explicitado no texto desse voto; 

2) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em relação 
ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre com o 
cumprimento da obrigação tributária acessória anteriormente ao 
início do procedimento fiscal. No presente caso, o procedimento 
fiscal teve início em 11/02/2016 (fls. 084), não ocorrendo ainda o 
cumprimento da obrigação de registro dos documentos fiscais. 

 



Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 
sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00594/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas 
fiscais de entradas não registradas em livro próprio. 
Procedência. Não Unânime.As notas fiscais de entrada de 
mercadorias no estabelecimento de contribuinte do ICMS, ainda 
que optante pelo regime de tributação do Simples Nacional, 
devem ser registradas no livro Registro de Entradas (art. 308 e 
310 do RCTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão 
da Silva que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 
escriturar no livro Registro de Entradas, no exercício de 2013, as notas fiscais de 
aquisição de mercadorias relacionadas na planilha Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 
de Entrada anexa, conforme faz prova as planilhas, demonstrativos, documentos e a mídia 
CD, anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 
177.797,91, correspondente a 25% da operação (ou prestação), juntamente com os 
acréscimos legais.” 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei 11651/91 – CTE c/c art. 308 

do Decreto 4852/97 – RCTE.  
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, do CTE com redação da 

Lei 13446/99. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004); a planilha Resumo Mensal de NFEs não 
Registradas (fls. 005); a planilha Relação de NFEs não Registradas (fls. 006/027); cópia 
do livro Registro de Entradas (fls. 028/068); mídia CD (fls. 070) que contém os DANFEs 
das notas fiscais eletrônicas não registradas. 

 
Intimados na forma legal, o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 075/076) em que se defende alegando que “não tem condições de pagar ...pois o 
mesmo encontra-se em dificuldades financeiras devido a situação atual que o país está” e 
que “o Estado não foi lesado em nenhum centavo sequer”. 

 
Pede “que seja recalculado os valores aplicados para que seja pago 

o valor correto”. 



 
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, 

conforme sentença de fls. 084/086. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 091/093) 

em que afirma o seguinte: que comercializa produtos hospitalares exclusivamente para 
órgãos públicos e empresas de grande porte, os quais não recebem mercadorias sem a 
nota fiscal. Assim, foi realizado o pagamento na saída de todos os produtos constantes 
das notas fiscais de entrada. Pede a oportunidade para corrigir os erros aferidos sem que 
haja penalidades. 

 
Junta ao processo o comprovante de optante pelo regime de 

tributação pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 (fls. 095). 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente do descumprimento da obrigação tributária acessória de 
registro de documentos fiscais no livro Registro de Entradas. 

Sobre o registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro 
próprio, prescreve o art. 308 do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

…..................................................................................................................... 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 

Depreende-se da leitura do texto legal acima transcrito, que até o dia 
seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, deve ser feita a 
escrituração no livro Registro de Entradas da nota fiscal eletrônica que acoberta a entrada 
da mercadoria. 

Trata-se de necessidade de cumprimento de obrigação tributária 
acessória não realizada pelo sujeito passivo, o que implica em cobrança de multa formal, 
conforme preceitua o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional – CTE, que 
transcrevo abaixo: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

…..................................................................................................................... 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2


§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 

Verifica-se, portanto, quanto à obrigação acessória de registro de 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, que a sua inobservância, como no 
presente caso, implica em exigência de penalidade pecuniária, ou seja, multa formal. 

Nesse sentido, a ausência de dano ao erário, como alegado pelo 
impugnante, não afasta a incidência da penalidade pecuniária, sendo irrelevante para sua 
apreciação, a omissão ou não de pagamento de imposto, porquanto houve o efetivo 
descumprimento de obrigação tributária acessória, o que basta para a cobrança de multa 
formal, nos termos do art. 71, VII, “c”, do CTE. Para clareza da decisão, transcrevo abaixo 
o dispositivo legal relativo à penalidade exigida na situação em apreço: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

…..................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

…..................................................................................................................... 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

Então, no ano de 2013, conforme o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04) por falta de registro de documento relativo 
à entrada ou aquisição de mercadorias, o sujeito passivo fica obrigado ao pagamento da 
multa formal de 25% do valor da operação, como penalidade pelo descumprimento de 
obrigação tributária acessória.  

A recorrente não contesta que tenha cometido a infração, ou seja, 
que realmente deixou de registrar as notas fiscais eletrônicas relacionadas no 
demonstrativo de fls. 06/27, com cópia dos DANFEs na mídia CD anexa ao auto de 
infração, no livro Registro de Entradas, também com cópia anexada ao processo (Fls. 
28/68), e alega basicamente o seguinte: 1) que pagou o imposto na saída das mercadorias 
constantes das notas fiscais de entrada; 2) pede a não aplicação de penalidades. 
Nenhuma de suas alegações procede, devendo ser observado o seguinte: 

 
1) O pagamento de imposto é indiferente à aplicação da 

penalidade pecuniária por descumprimento da obrigação 
tributária acessória, conforme já explicitado no texto desse 
voto; 

 
2) A  não aplicação de penalidade somente é  possível em 

relação ao ato espontâneo do sujeito passivo, que ocorre 
com o cumprimento da obrigação tributária acessória 
anteriormente ao início do procedimento fiscal. No 
presente caso, o procedimento fiscal teve início em 



11/02/2016 (fls. 072), não ocorrendo ainda o cumprimento 
da obrigação de registro dos documentos fiscais. 

 
Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 

sentido de conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento, para confirmar a 
sentença que considerou procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00625/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO SUJEITO PASSIVO PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO 
DE DOCUMENTOS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. 
DECISÃO CAMERAL UNÂNIME. INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. EFD. MULTA COMINADA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO 
DA CAPITULAÇÃO DA PENA. ART. 112 DO CTN.  
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que o mérito seja conhecido. 
2. Alteração da capitulação da penalidade para o inciso XXIII, "a" 
do art. 71 do CTE. A realidade fática autoriza a ilação de que 
estaria o julgador diante de um conflito aparente de normas 
punitivas, cuja hermenêutica tributária determina que se resolva 
pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do 
benefício da dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. 
3. Em breve digressão histórica na legislação goiana, 
verificamos que à penalidade pelo não-registro de documentos 
fiscais de entradas sempre fora reservado gravame austero, 
dada a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o 
contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus 
documentos fiscais.  
4. O advento do SPED e a existência apenas virtual de 
documentos e provas culminou, de certa forma, no rompimento 
com boa parte dos procedimentos fiscais de controle das 
operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes 
mercantis, impondo um novo olhar sobre tais situações. A 
conduta de não registrar documentos fiscais de aquisição 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que 
justifica a nova dosimetria da penalidade, mais amena, se de 
fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no que 
toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares e ao mérito, tendo em vista não estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva e Nivaldo José Mendes. E, por maioria de votos, acolher a proposta de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE, feita pelo 



Conselheiro Relator, resultando no valor da multa de R$ 12.645,54 (doze mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, 
Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Heli José da Silva que votou pela aplicação da penalidade originária. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de consignar em seus livros fiscais os documentos fiscais de entradas 
relacionados em anexo à peça inicial.  

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
308 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, VII, “c” do CTE.  

Aplica-se multa formal no valor originário de R$ 130.250,53, referente 
a fatos geradores ocorridos entre julho de 2011 e dezembro de 2012. O auto de infração 
foi lavrado em 22/04/13. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal lançadora noticia que tais 
documentos não foram lançados nas EFD apresentadas. Em algumas situações, a EFD 
sequer fora transmitida.  

A título de instrução processual, foram anexadas relações das notas 
fiscais eletrônicas, com suas respectivas chaves, para as quais não se encontrou nenhum 
registro.  

Tendo havido impugnação em primeira instância, a decisão singular 
dera pela manutenção do lançamento (fls. 55). 

Em recurso voluntário, fls. 61, a recorrente aduziu os seguintes 
argumentos: 

1) Insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa; 

2) Afronta ao princípio da capacidade contributiva; 

 

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento.  

 

Os autos foram submetidos à IIICJUL, de cuja decisão resultou a 
seguinte ementa: 

“Processual. Nulidade do auto de infração. Cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração. Preliminares 
arguidas pela parte e rejeitadas. ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. 
Omissão na consignação dos registros fiscais de entradas relativos a 
notas fiscais de aquisição de mercadorias. Procedência.  
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar a 
preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de consignar nos 
registros fiscais de entradas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
notas fiscais de aquisição de mercadorias ou serviços descritas em 
relatórios específicos, procedente é o auto de infração.” 



 
A decisão fora tomada de forma unânime quanto às preliminares e 

ao mérito (fls. 70). 

A recorrente apresenta recurso à presente fase de julgamento, com 
fundamento no art. 41, II, “b”, 1 da Lei nº 16469/09, no qual assevera que a multa 
cominada é confiscatória e desproporcional, contrária à jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, cuja jurisprudência colaciona. 

Pede, por tais fundamentos, a nulidade do feito.  

É o relatório.  

 
V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito e nas 
preliminares, fora tomada por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de 
admissibilidade da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado. A 
recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da legislação tributária 
teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao tempo do julgamento 
cameral, teriam sido desconsideradas.  Identicamente, não colaciona decisão cameral ou 
plenária divergente, nesse Conselho, que justifique a apreciação de seu recurso. 

Reiterou-se, de todo, na presente fase de julgamento, a 
argumentação expendida e rejeitada à unanimidade na fase cameral.  

Deixo de conhecer, portanto, o recurso do contribuinte dirigido à 
arguição de preliminares e ao mérito do trabalho fiscal.  

 



Advirto, entretanto, que deve ser alterada a capitulação da pena 

para o inciso XXIII do art. 71 do CTE – alteração que, evidentemente, vai ao encontro 

da pretensão da parte, exposta em recurso - pelos motivos a seguir alinhavados.  

A arguição de alteração se deve à análise do §7º-B do mesmo 

dispositivo, cuja redação segue: 

“Art.71 ....................................................................................... 

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

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 
fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 
base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 
ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, conforme o caso.” 

 

O dispositivo retrocitado, inserido em abril de 2011 no art. 71 do 

CTE, sempre fora objeto de controvérsias quanto a sua correta interpretação no âmbito da 

fiscalização, gerando, inclusive, posições antagônicas sobre a aplicação da multa 

cominada ao não-registro de notas fiscais, ora adotando o inciso VII, “c”, ora o inciso XXIII.  

Tal realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 
de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica tributária determina que 
se resolva pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do benefício da 
dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. Vide, v.g., trecho do voto proferido pelo 
Relator nos autos do Resp 278324/SC, julgado em dezembro de 2005: 

 
“De início, importa aduzir, quanto à arguida ofensa do art. 136 do 
Diploma Processual, que me filio à orientação perfilhada pela Primeira 
Turma desta Corte no sentido de que: ‘Apesar da norma tributária 
expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte 
ao cometer um ilícito (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite 
temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN 
permitem a aplicação da equidade e a interpretação da lei tributária 
segundo princípio do in dubio pro contribuinte’ (REsp n. 494.080-RJ, 
rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n. 
699.700-RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 3.10.2005)”. 

 
A própria Administração reconhece, de forma expressa, a dúvida 

quanto ao enquadramento da capitulação legal da pena, na medida em que respondeu 

consulta expressamente dirigida à questão. A resposta a uma consulta, em si, já guarda a 

ideia de que a matéria objeto é controversa, obscura ou ambígua. 

Com efeito, esse grau de ambiguidade na aplicação do §7º-B do art. 
71 do CTE não poupou nem mesmo os diversos órgãos Fazendários na Administração, 
que culminou em resposta à consulta, formulada por órgão da Administração, 
consubstanciada no Parecer n. 1580/12-GEOT para nortear as fiscalizações sobre o 



assunto aqui tratado. A resposta à consulta fora reputada legítima e razoável, em 
interpretação “a contrario sensu” do art. 49, I, “a” da Lei nº 16469/09, gerando os efeitos 
inerentes à consulta131. 

Disso, inafastável, como argumento independente dos demais que 
aqui ainda serão alinhavados, a aplicação do art. 112 do CTN, no que tange à “graduação 
da penalidade aplicável”: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 
caso de dúvida quanto: 

 (...) 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 

 

Ainda que se pudesse reputar por insuficiente tal argumento, 

restariam os que aqui exponho, sob o amparo do princípio da juridicidade, cujo escopo é 

conferir um novo olhar ao princípio da legalidade, ao amparo do poder normativo da 

Constituição, assertiva pacificamente reiterada pelo STF, no qual os precedentes 

emanados dos Tribunais Superiores passariam a possuir força normativa e os princípios, 

de norma secundária, passam a ser vistos como verdadeiras “normas”. 

Demais disso, há que se observar o elemento histórico que norteia a 

aplicação de penalidade tal qual a que aqui já nos referimos.  

A interpretação do dispositivo deve levar em consideração os 

princípios que norteiam a atividade administrativa, dentre os quais se destacam os que 

constam do art. 92 da Constituição Estadual, in verbis: 

“Art. 92. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, ao 

seguinte:” (grifamos) 

Tal determinação também fora veiculada na Lei Estadual nº 13800/01, que 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, 
cuja aplicação é subsidiária ao Processo Administrativo Tributário132, nos seguintes 
termos: 

“Art. 2o – A Administração pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único – Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 

                                            

131 Lei n. 16469/09:  Art. 49. O Superintendente de Administração Tributária deve declarar inepta a 
consulta e determinar o arquivamento do processo no caso de: I - a consulta: d) ser meramente protelatória, 
versando sobre disposições claramente expressas na legislação tributária; 

 
132 Art. 6º, §1º da Lei nº 16469/09. 



VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público;” 

 

Há, de semelhante forma, previsão expressa no art. 23 da Lei 

Complementar nº 104/13, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 

Contribuinte no Estado de Goiás. 

Segundo definição de CARVALHO FILHO133, razoabilidade é “a 

qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, 

ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um 

pouco diversa”. 

Mostra-se, nestes autos, plenamente razoável e proporcional 

graduar-se a pena a valores que façam frente à infração praticada, vista sob o prisma dos 

valores históricos que justificaram a sua dosimetria.  

Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que à 

penalidade pelo não-registro de documentos fiscais de entradas sempre fora reservado 

gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais informações caso o contribuinte 

inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus documentos fiscais. Com efeito, os códigos 

tributários estaduais predecessores do atual CTE cominavam as seguintes penas à 

referida conduta: 

Lei Estadual nº 10720/88: 

“Art. 43 - Aos infratores às disposições desta lei e das demais normas 
a legislação tributária estadual, serão aplicadas as seguintes multas: 

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

VII - de 20% (vinte por cento) do valor das mercadorias ou serviços: 

a) pela falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços, 
ainda que aquelas não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente, observado o § 4° deste artigo;” 

Lei Estadual nº 7730/73: 

“Art. 98 - Serão punidos com multa: 

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

XI - de 2 (dois) salários mínimos vigentes na Capital do Estado: a 

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

e) os que deixarem de registrar aquisição de mercadorias, a qualquer 

título, inclusive daquelas que, pelo estabelecimento, não transitarem;” 

 

O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 

provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos procedimentos fiscais 

de controle das operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos costumes mercantis, 

impondo um novo olhar sobre tais situações. Cite-se, por exemplo, a atual possibilidade de 

retificação da EFD em 180 dias, hipótese não permitida quando da escrituração 

                                            
133 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Ed. Lúmen Júris. 24ª edição. 
2011. RJ. P. 70 



convencional de livros; a possibilidade de se compensar créditos fiscais em auditorias que, 

historicamente, o ICMS a pagar era auferido por via exclusiva de débito de ofício, como é 

o caso da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário Emitido, com novo 

tratamento conferido no item 9-A do manual de auditorias fiscais; a existência apenas 

virtual do documento fiscal que justifica o trânsito das mercadorias; a insuscetibilidade de 

apreensão de documentos digitais, por absoluta incompatibilidade material do objeto 

(suporte físico).  

De igual forma, expressões tais quais “inutilização, perda e extravio” 

de livros e documentos perdem totalmente seu sentido com o advento do documento 

virtual. 

O Fisco – ressalte-se – não fica mais refém da informação unilateral 

do contribuinte.  

A modernidade também afetou a forma através da qual o contribuinte 

mantém o controle de suas compras e vendas feitas à margem do controle fiscal. Os 

movimentos paralelos de vendas e as informações de compras realizadas sem 

documentação fiscal migraram para os discos rígidos dos computadores e, mais 

modernamente, para o que se convencionou chamar “ambiente de nuvem”, em alusão ao 

acesso remoto feito diretamente pela internet. 

A obrigação acessória de apresentar um arquivo EFD sem 

inconsistências tem por escopo permitir que a obrigação principal seja cumprida de forma 

correta. Há que se reconhecer, entretanto, que os recursos advindos da tecnologia 

permitiram ao Fisco o controle da informação de forma muito mais ampla e eficaz. É 

crescente a adaptação dos meios tradicionais de fiscalização à possibilidade de uso total 

ou parcial de meios eletrônicos de cruzamento de dados para a formação de seus atos, 

havendo, inclusive, maior comunicação entre os entes da Federação quanto à partilha de 

dados fiscais.  

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 

ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 

de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 

tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 

práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 

“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 

passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 

de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 

justamente o alimento que robustece, dia a dia, vigor das chamadas malhas fiscais. 

Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 

extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não registrar documentos fiscais de 

aquisição dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que justifica a nova 

dosimetria da penalidade, mais amena, se de fato perdura dúvida quanto à real intenção 

do legislador no que toca ao enquadramento das circunstâncias do fato. 

Volvendo-nos ao caso concreto, a penalidade que tradicionalmente 

se convencionou imputar à falta de registro de documentos fiscais é a que consta do art. 

71, VII, “c” do CTE,  



“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, 
bens e serviços;” 
 

Propusemos, pelos motivos já mencionados, em sessão, a sua 

alteração para a que consta do inciso XXXIII do mesmo dispositivo legal, a saber: 

“XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro 
ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação 
ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor 
de:” 

 

Os valores previstos para as datas das ocorrências dos fatos 

geradores da multa eram de R$ 679,87 por mês, para o período até dezembro/11, e R$ 

713,86 para os demais meses. A multa daí resultante resulta do seguinte somatório: 

período de referência penalidade (R$)   período de referência penalidade (R$) 

Julho/11 679,87   Junho/12 713,86 

Agosto/11 679,87   Julho/12 713,86 

Setembro/11 679,87   Agosto/12 713,86 

Outubro/11 679,87   Setembro/12 713,86 

Novembro/11 679,87   Outubro/12 713,86 

Dezembro/11 679,87   Novembro/12 713,86 

Janeiro/12 713,86   Dezembro/12 713,86 

Fevereiro/12 713,86   
  Março/12 713,86   

  Abril/12 713,86   
  Maio/12 713,86       

TOTAL  R$                                                                                            12.645,54  

 

 

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso, mas lhe nego 
provimento para manter a decisão cameral, que deu pela procedência do lançamento. 
Altero, entretanto, a penalidade cominada na inicial para a que consta no art. 71, XXIII, “a”, 
o que resulta em multa formal no valor originário de R$ 12.645,54. 

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00641/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Descumprimento. 
Procedente parcial. Adequação da penalidade. Acolhimento 
unânime. 
 
I - Provado nos autos que o sujeito passivo descumpriu 
obrigação acessória estabelecida na norma tributária, deve o 
auto de infração ser julgado procedente. 
 
II – A penalidade proposta deve ser adequada à legislação 
pertinente. 
 
III - Tendo a revisão realizada pelo fisco atendido as solicitações 
formuladas pelo órgão julgador, analisado as razões e 
elementos de defesa e efetuado os ajustes necessários no 
procedimento fiscal, conforma-se o valor inicial da exigência 
àquele apurado no trabalho revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 25.935,41 (vinte e 
cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), com a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de escriturar no 
livro Registro de Entradas as notas fiscais eletrônicas relacionadas no “Texto 
Complementar” e em planilha anexa. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do 
valor das operações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Obs. 1: Anexo, CD contendo EFD do período fiscalizado, auditorias e 

planilhas realizadas e XML das NFE’s não registradas; 
Obs. 2: Foi confeccionado CD para o contribuinte com os mesmos dados do 

CD anexo ao processo. ” (Sic) 
 
A autuante indicou como infringida as disposições dos artigos 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE, combinado com o artigo 308 do Decreto 4852/97 – RCTE, tendo 
proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “c”, § 8º da mesma Lei nº 
11.651/91, com redação da Lei n° 13446/1999. 

 



O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, fotocópias do Termo de Abertura do RUFTO, Termos de 
Ocorrências de início e de encerramento desta fiscalização, CD-R e Ordem de 
Conferência com relação da NFE’s não registradas, às fls. 03/26. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instancia, conforme documentos de fls. 27/28.  
 
Em sua impugnação às fls. 39/53, o sujeito passivo, representado por 

advogado legalmente constituído (m.j), o qual, preliminarmente alegou, em síntese, 
insegurança na determinação da infração, argumentando que o dispositivo legal tido por 
infringido não se amolda à situação fática narrada neste lançamento, sendo que a mera 
correção deste não atenderia ao direito à ampla defesa e do contraditório. 

Alegou também que outro fator relevante que demonstra esta insegurança é 
o fato de que entre as notas fiscais não registradas, algumas foram anuladas antes desta 
autuação, não havendo obrigação de registrar tais notas fiscais, transcrevendo a Ementa 
de um Acórdão deste Conselho Administrativo Tributário em apoio a tal alegação. 

Quanto ao mérito, reafirmou que algumas notas fiscais foram anuladas após 
suas emissões, apresentando planilha contendo os números, os nomes das emitentes e 
os valores das operações não concretizadas destes documentos fiscais, os quais 
alcançam o valor de R$ 2.255.327,62 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), transcrevendo mais duas 
Ementas de Acórdãos deste Conselho, respaldariam a arguição de desnecessidade de 
registro desta notas fiscais. 

Alegou ainda que, da mesma forma, não há obrigação de registro quanto às 
seguintes notas fiscais; 

a) 1434, por se tratar de retorno de mercadoria depositada em armazém 
geral; 

b) 33140, por ser de outro comprador e, 
c) 12227 e 12228, por se tratarem de devolução de vendas.  
 
Argumentou também que sequer há previsão de multa pelo atraso na entrega 

dos arquivos digitais da Escrituração Fiscal Digital, havendo inclusive possibilidade de 
retificação desta após transcorrido o prazo previsto no artigo 356-O do Decreto 4.852/97 – 
RCTE. 

Assim, sem a previsão legal de fazer ou existindo dúvida na imposição desta 
penalidade, este crédito não poderia ser constituído diante do princípio da estrita 
legalidade tributária. 

Alegou ainda, que haveria erro na penalidade proposta, por entender que 
deveria ser aplicada a este caso, a prevista no inciso XII, “d”, 1 e 2 do mesmo artigo 71 do 
CTE, que seria mais branda e aplicável consoante artigo 112 do CTN. 

Em seguida, pugnou alternativamente pela aplicação da penalidade prevista 
no inciso XXII, “c” do referido artigo 71 do CTE, por entender também ser benéfica ao 
contribuinte, em razão da multa proposta inicialmente ofender aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, juntando planilha das notas fiscais que entende que 
deveriam ser excluídas deste lançamento, DANFE’s destas notas fiscais e e-mail’s 
relativos a estes documentos fiscais quanto aos seus cancelamentos. 

  
Indo a julgamento em Primeira Instância, a julgadora designada para apreciar 

estas razões defensórias, converteu o julgamento em diligência para revisão, resultando 
na manifestação da autuante/revisora de que excluindo as notas fiscais que elencou, das 
que seriam obrigadas ao registro, restou a base de cálculo de R$ 1.554.985,97 (um 



milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa 
e sete centavos), cuja multa a 25% corresponde a R$ 388.746,49 (trezentos e oitenta e 
oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) sobre a qual, 
aplicando a forma privilegiada (50%), remanesceria R$ 194.373,25 (cento e noventa e 
quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), juntando os novos 
demonstrativos destes valores às fls. 187/200. 

 Intimado a se manifestar sobre o resultado desta diligência, o patrono da 
autuada discordou deste, sob o argumento de que se a autuante manteve a autuação 
apenas sobre 06 (seis) notas fiscais, as quais montam o valor de R$ 479.974,83 
(quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três 
centavos), a revisora não poderia afirmar que o remanescente deste lançamento seria de 
R$ 1.554.985,97 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e noventa e sete centavos). 

Assim, a multa na forma privilegiada seria de apenas R$ 59.996,86 
(cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) e não 
de R$ 194.373,25 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e 
cinco centavos), também na forma privilegiada, como afirmado pela revisora. 

 
Nos termos da Sentença nº 3146/23017 – JULP (fls. 211/214), a julgadora 

singular, ao apreciar as razões defensórias, rejeitou a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, sob o fundamento de que a descrição do fato, a documentação 
instrumental e a tipificação legal se amoldam perfeitamente à situação fática trata neste 
lançamento, inocorrendo, portanto, tal insegurança. 

Em relação ao mérito, discorreu que a autuada está obrigada, conforme 
artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei 11.651/91 – CTE, a cumprir as obrigações acessórias previstas 
na legislação tributária goiana, entre estas a de registrar documento fiscais no livro 
Registro de Entradas, consoante artigo 308 do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Portanto, considerando que na revisão foram excluídas parte das notas 
fiscais relacionadas às fls 43/44, por serem dispensadas de escrituração, remanesceram o 
restante das contidas no demonstrativo de fls. 11/26, dentre estas as de números 18688, 
12227,12228, 1434, 9568 e 19683, pelos motivos externados à fl. 185. 

Desta forma, julgou procedente em parte este lançamento nos valores 
detalhados nas fls. 187/200. 

 
A Representação Fazendária concordou com esta Sentença, conforme 

Despacho nº 1214/2017-GERF (fl. 215). 
 
Tanto o advogado, quanto a autuada foram intimados às fls. 216/220, quando 

o patrono recorreu, historiando os fatos ocorridos nestes autos e reiterando suas 
alegações já apreciadas na Sentença recorrida, de que a nota fiscal nº 18688 foi emitida 
erroneamente em nome da autuada, enquanto a de nº 9568 foi cancelada pela sua 
emitente, pois houve desistência parcial do faturamento antecipado via da nota fiscal nº 
28344, conforme declaração que juntou à fl. 234. 

Reafirmou também que além do Decreto 6.981/2009, ao instituir a 
Escrituração Fiscal Digital não previu multa pelo atraso na entrega de arquivo desta 
Escrituração, permite, inclusive, a retificação da EFD após o prazo de entrega previsto no 
artigo 356-O do RCTE. 

Assim, ante a falta de previsão de multa pelo atraso e a possibilidade de a 
retificação ser feita a qualquer momento, torna inválido este lançamento. 

Em seguida transcreveu novamente as Ementas de Acórdãos deste 
Conselho Administrativo Tributário que entende respaldar este seu entendimento, bem 
como dos dispositivos das penalidades previstas no artigo 71, XII, “d”, 1 e 2, XXII “c” da 



Lei 11.651/91 – CTE, por entender serem as mais benéficas à recorrente, devendo suas 
aplicações obedecer ao artigo 112 do CTN. 

Ao final, pugnou pela reforma da Sentença recorrida, por entender que a 
mesma errou ao considerar, como base de cálculo referente às notas fiscais não 
registradas, o valor de R$ 1.554.985,97 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), enquanto o somatório das 
notas fiscais números 18688, 12227,12228, 1434, 9568 e 19683, mencionadas naquela 
decisão, é de R$ 479.974,83 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e 
quatro reais e oitenta e três centavos), sendo a multa privilegiada incidente sobre este 
último valor correspondente a R$ 59.996,86 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa 
e seis reais e oitenta e seis centavos) e não de R$ 194.373,25 (cento e noventa e quatro 
mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), também na forma 
privilegiada, como afirmado pela revisora. 

  
É o relatório. 
 

V O T O 

 
O histórico do auto de infração descreve uma situação passível de 

exigência de multa, ocasionada por descumprimento de obrigação acessória, 
concernente à falta de registro de notas fiscais de entradas no sistema de Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, que a autuada não nega sua ocorrência, alegando apenas que 
algumas destas notas fiscais foram canceladas pelos emitentes por motivos diversos e 
pleiteando a alteração da penalidade proposta ou a sua redução em 50% nos termos do 
artigo 71, § 8º da Lei 11.651/91 - CTE.  

 
No entanto, pelo que consta destes autos, verifica-se que tal atenuante já foi 

proposta pelo autuante ao aplicar o § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, conforme 
se verifica no campo “penalidade proposta” deste auto de infração. 

Ademais, o lançamento foi delineado dentro da 
matéria tributável aplicada ao caso, a base de cálculo para 
quantificar a multa formal foi amplamente demonstrada, o 
sujeito passivo devidamente identificado e, tanto a capitulação 
da infração, quanto a da penalidade proposta estão devidamente 
identificadas em campo próprio. Todos os eventos necessários 
à formalização do lançamento tributário estão em perfeita 
sintonia com o exigido pela legislação tributária. 

Portanto, não vislumbrei nenhuma prejudicial de 
nulidade impeditiva da apreciação deste lançamento. 

Quanto ao mérito, há de se considerar que dentro 
do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, além 
de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária 
principal, que está relacionada diretamente ao pagamento de 
tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de prestações 
positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações 
essas que são definidas como obrigações tributárias 
acessórias, cujo descumprimento expõe o sujeito passivo a 
penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Para este desiderato, determina o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, que: 



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

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo e a forma 
de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais formalidades extrínsecas ou 
intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de 
obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais. 

§ 3º Cada estabelecimento, de contribuinte do imposto, deverá ter escrituração própria, 
vedada a sua centralização. ” 

 

Assim, a legislação tributária estadual, no art. 306 do Decreto nº 4.852/97, 
que regulamenta a Lei nº 11.651/91, especifica quais os livros fiscais que os contribuintes 
do ICMS usariam para registrar as operações ou prestações realizadas. 

 
Já o art. 308, inciso I do Regulamento do Código Tributário Estadual, Decreto 

4.852/97, determina que o livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da entrada, 
a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento: 

 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio SINIEF 
SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

 

E como modo de operacionalizar a escrituração fiscal e contábil, temos os 
ensinamentos contidos no art. 309, inciso I, que deve ser feita, operação por operação, em 
ordem cronológica, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento ou até o dia seguinte ao da aquisição, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente. 

 
Desta forma, pelo que consta destes autos, verifica-se que as alegações 

defensórias não são suficientes para invalidar este lançamento, pois conforme apurado 
pela própria autuante na revisão de fls. 185/200, remanesceu grande parte das notas 
fiscais sem registro na EFD do contribuinte nos períodos auditados. 

 

Entretanto, considerando as circunstâncias de se tratar de omissão 
de dados na Escrituração Fiscal Digital, quando deixou de registrar as referidas 
notas fiscais neste sistema de informática (canceladas ou não), entendo ser 
cabível ao caso a aplicação do disposto no artigo 112 do Código Tributário 
Nacional, que dispõe; 

 
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da 

maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 

efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. ” 

 
Desta forma, levando em conta que o contribuinte não nega que deixou de 

escriturar as notas fiscais em questão na Escrituração Fiscal Digital, julgo incontestável 
esta parte da ocorrência do fato narrado na exordial, razão pela qual entendo que deve 
ser mantida a acusação fiscal nos valores da revisão de fls. 185/200. 

http://www.sefaz.go.gov.br/ATOS_CONFAZ_VERSAO_10/Convenios/SINIEF/Convenio_SN_70/Convenio_SINIEF_70_SN.htm#A70_
http://www.sefaz.go.gov.br/ATOS_CONFAZ_VERSAO_10/Convenios/SINIEF/Convenio_SN_70/Convenio_SINIEF_70_SN.htm#A70_


 
Destarte, considerando o resultado da revisão de fls. 185/200 (efetuada pela 

própria autuante) e o já expresso acima, entendo aplicável a este caso os dispositivos do 
artigo 112 do CTN (retro transcrito), mormente o do seu inciso IV, pois o descumprimento 
da obrigação acessória de Escrituração Fiscal Digital nos permite acolher a arguição de 
aplicação de penalidade específica. 

Esta constatação respalda a adequação da penalidade proposta pelo 
autuante, haja vista que se a infração formal cometida pela autuada foi a falta de 
Escrituração Fiscal Digital, a tipificação legal para a penalidade desta infração, a meu ver, 
seria a do artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91, que dispõe: 

 

"XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que 
apresente valor de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

 

De 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87 

De 01.02.12 a 31.01.13 R$ 713,86 

De 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69; 

De 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28; 

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

 
Desta forma, como o autuado deixou de escriturar notas fiscais na EFD nos 

seguintes meses, temos: 
 
a) 01/2012 = R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos); 
b) 03/2012 a 01/2013 = R$ 713,86 X 11= R$ 7.852,46 (sete mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos); 
c) 02/2013 a 01/2014 = R$ 771,69 X 12 = R$ 9.260,28 (nove mil, 

duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) e, 
d) 02 a 05 e 07 a 12/2014 = R$ 814,28 X 10 = R$ 8.142,80 (oito mil, 

cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), perfazendo o valor de R$ 25.935,41 
(vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) de multa 
relativa ao descumprimento de obrigação acessória concernente à falta de registro na 
EFD das notas fiscais em questão. 

 
Tal entendimento é amparado no princípio da legalidade que rege o serviço 

público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
ocorreria se mantido o “status quo” da penalidade proposta pela autuante. 

 
Ademais, também o Parecer nº 98/2015-GTRE-CS ampara este 

entendimento, ante o princípio da busca da verdade material que norteia o processo 
administrativo, consoante a Legislação pátria. 

 

Em consequência, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a Sentença recorrida, julgando parcialmente procedente este 



lançamento em razão da revisão de fls. 185/200 e da adequação da penalidade por 
descumprimento de obrigação acessória para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
“a” da Lei 11.651/91 – CTE (por entender ser a mais adequada à situação fática constante 
destes autos) no valor de R$ 25.935,41 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais 
e quarenta e um centavos), a ser acrescida das cominações legais. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00643/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documentos 
fiscais. Comprovação da inocorrência da infração. 
Improcedência. 
 
Há de ser declarada improcedente o lançamento fiscal que 
considera extraviados documentos fiscais que, encontrando-se 
na posse do sujeito passivo autuado, venham a ser 
apresentados na repartição fiscal própria de sua circunscrição. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância apresentado pelo sujeito 
passivo em epígrafe em face de auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-se 
assim expressa:  

Extraviou os documentos fiscais modelo 02, serie D-1 de número 01 a 
150, conforme a declaração do contribuinte anexa. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal no valor de R$ 221,69 por documento, perfazendo 
um total de R$ 33.253,50 (trinta mil, duzentos e cinquenta e três reais e 
cinquenta centavos). 

Na peça impugnatória apresentada o sujeito passivo informa que os 
blocos tidos como extraviados foram encontrados e teriam sido devolvidos à repartição 
fiscal conforme documento Anexo II, de fls. 59, todavia, foi identificado que a 
documentação trazida refere-se à sua filial, inscrita no CCE sob o nº 10.399.177-8 

Em razão desta circunstância, a Primeira Câmara deste Conselho aprovou 
a Resolução nº 131/2017 (fls. 131), determina o encaminhamento do processo ao Setor de 
Preparo Processual – SEPRE, a fim de que seja intimado o sujeito passivo para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, apresentar o documento "ANEXO II" correspondente à sua inscrição 
estadual. 

Em atenção à Resolução, o sujeito passivo autuado apresenta, em via 
original, o documento Anexo II, referente à sua inscrição estadual (fls. 138), o qual 
constitui prova do não extravio dos documentos fiscais autuados. 

É o relatório.  

 

V O T O  



 

Com efeito, pelo que há nos autos, restou comprovada a inocorrência do 
extravio dos documentos fiscais objeto da autuação fiscal. 

O referido documento Anexo II, juntado às fls. 138 dos autos, informa que 
o sujeito passivo compareceu à Delegacia Fiscal de Goiânia e apresentou os aludidos 
documentos fiscais e, desta forma, não tem sustentação a exigência da multa contida na 
inicial. 

Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00663/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação acessória. Falta de 
escrituração das notas fiscais de entradas em virtude de 
apresentação do arquivo magnético da EFD com omissão do 
Registro do campo C-100. Procedência com a adequação da 
penalidade para a alínea "a" do inciso XXIII do artigo 71 do CTE. 
 
1- A entrada de mercadoria, a qualquer título, no 
estabelecimento do contribuinte do ICMS, deve ser registrada no 
livro Registro de Entradas, inclusive aquelas destinadas ao ativo 
imobilizado e ao uso e consumo do estabelecimento. (RCTE, art. 
308, inciso I e §1º); 
 
2- Porém, ao ficar configurado que a falta do registro das notas 
fiscais de entradas na EFD foi em decorrência da omissão de 
registro ou de entrega incorreta do campo-C-100, a penalidade 
deve ser adequada para a alínea "a" do inciso XXIII do artigo 71 
do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, adequando a penalidade para a prevista no Art .71, inciso 
XXIII, alinea "a" do CTE, no valor de R$ 25.975,19 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta 
e cinco reais e dezenove centavos), referente a 30 arquivos. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, 
parte dos documentos fiscais de entradas, conforme documentos e demonstrativos 
anexados aos autos. Em consequencia desse fato, o sujeito passivo fica sujeito à multa 
formal de 25% sobre o valor das operações, as quais totalizaram R$ 11.425.716,82 (onze 
milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois 
centavos). 

 
O valor originário da multa formal é de R$ 1.428.214,60 (um milhão, 

quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e catorze reais e sessenta centavos), sendo o 
total do crédito tributário na importância de R$ 1.716.126,60 (um milhão, setecentos e 
dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), conforme consta no campo 
do crédito tributário da peça básica 

 



A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 64, § 2º da Lei 11.651/91 combinado com os artigos 308, 310, 311 e 356-C, § 1º, 
inciso I do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta foi a do artigo 71, inciso VII, alínea 
"c", § 8º da Lei 11.651/91 com a redação da Lei n.º 13.446/1999. 

 
Há uma descrição complementar da ocorrência relatando que o 

contribuinte é um produtor rural credenciado de acordo com a Instrução Normativa 673/04-
GSF, que em virtude disso ele está obrigado a entrega de EFD com o registro de todos os 
documentos fiscais de entradas, conforme o Termo de Credenciamento nº 304000135-5.  

 
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, folhas 03 a 06, Anexo Estruturado- 
Descritivo Complementar da Ocorrência, folha 07, Ordem de Serviço nº 33911, folha 08, 
Resumo Mensal de Notas Fiscais não Escrituradas, folha 09 e 10, CD com os anexos do 
auto de infração, folha 11, e Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, folha 12. 

 
Regularmente notificado do lançamento, o sujeito passivo ingressou 

com impugnação, folhas 20 a 24, na qual argumenta que ao escriturar os documentos 
fiscais observou o que está disposto no artigo 356-C do RCTE, que regulamenta a 
obrigação do sujeito passivo de escriturar somente os documentos fiscais necessários 
para a apuração do ICMS. 

 
Acrescenta, ainda, que ele efetua o pagamento do imposto com a 

utilização de crédito outorgado, não havendo a necessidade de registrar os documentos 
fiscais de entradas, e que essa situação foi regulamentada pelo artigo 356-C, o qual 
revogou parcialmente o artigo 308 do RCTE em razão de incompatibilidade com o novo 
dispositivo. 

 
Os autos foram encaminhados para a Primeira Instância, sendo que 

na oportunidade, o julgador monocrático proferiu a sentença de Nº 5.157/2017-JULP, 
refutando a argumentação do sujeito passivo e considerando procedente o lançamento. 

 
Devidamente notificado da sentença monocrática, o sujeito passivo 

ingressou com recurso voluntário, folhas 38 a 44, no qual argumenta que o contribuinte 
não registra os documentos fiscais e nem utiliza os créditos destacados neles, pois as 
operações realizadas por ele foram escrituradas com fundamento no artigo 14 da 
Instrução Normativa 673/2004 e a utilização do respectivo crédito presumido. 

 
Aduz a defesa do sujeito passivo que o com o advento da nota fiscal 

eletrônica e da escrita fiscal digital, foi introduzido na legislação o artigo 356-C, pelo artigo 
1º do Decreto 6.981/2008, com vigência a partir de 01/01/2009. Assim, a defesa do sujeito 
passivo argumenta que não há a necessidade de registrar todo e qualquer documento 
fiscal, a não ser aqueles necessários para a apuração do imposto, no caso em questão os 
relativos às saídas, pois o imposto é apurado com a utilização dos créditos presumidos, 
conforme está previsto no artigo 14 da Instrução Normativa 673/2004. 

 
No que se refere as entradas, o sujeito passivo entende que não é 

obrigado a escrituração delas, pois não utiliza o crédito destacado nos documentos fiscais, 
assim eles não são utilizados na apuração do imposto devido, conforme se extrai da 
leitura do artigo 356-C do RCTE. 

 



Continuando nessa linha de raciocínio, a defesa alega que emite 
notas fiscais apenas na Agenfa e apropria o crédito presumido, previsto nos artigos 14 e 
15 da I.N. 673/04, situação que está prevista no artigo 356-C do RCTE.  

 
Desse modo, a defesa afirma que é incompatível a expressão 

contida no artigo 308 do RCTE “a qualquer título” com a expressão disposta no artigo 
356-C “necessária a apuração do ICMS” do referido Regulamento, e conclui que o artigo 
308 foi parcialmente revogado pelo artigo 356-C, em razão da incompatibilidade entre os 
dois dispositivos. 

 
Ao final, o sujeito passivo requer a improcedência do lançamento 

com argumento que os registros contábeis foram realizados na previsão do artigo 356-C 
do RCTE. 

 
Posteriormente, a defesa do contribuinte junta aos autos fotocópias 

da notas fiscais de aquisições e do livro da escrituração fiscal digital, folhas 49 a 166, com 
o objetivo de comprovar que não aproveita o crédito do ICMS relacionados nas aquisições 
a qualquer título, e reitera os argumentos delineados na peça recursal com o pedido de 
improcedência do auto de infração. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                                  V O T O 
 
 
O lançamento em análise é relativo a exigência de multa formal em 

virtude do sujeito passivo não ter registrado as notas fiscais de entradas na Escrituração 
Fiscal Digital - EFD do período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2016. 

 
A defesa do sujeito passivo confirma que não registrou os 

documentos fiscais em sua escrituração digital com o argumento de que não há 
obrigatoriedade de se cumprir essa obrigação em virtude do que consta no artigo 356-C 
do RCTE, o qual tem a redação de que a escrituração fiscal digital compõe-se da 
totalidade das informações necessárias à apuração do imposto. 

 
No caso do contribuinte recorrente, para se apurar o valor do imposto 

devido ele utiliza apenas as notas fiscais de saídas, pois apura o imposto com a saída da 
mercadoria e o valor do crédito outorgado previsto na norma. Assim, o recorrente alega 
que as notas fiscais de aquisições não são obrigadas a serem escrituradas porque não 
são necessárias para a apuração do imposto. 

 
Não compartilho desse entendimento da defesa, pois o artigo 356-C 

do RCTE deve ser interpretado em sua totalidade, para melhor esclarecer o meu 
posicionamento vou transcrever o referido dispositivo, o qual tem a seguinte redação: 

 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras 
de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

 
Percebe-se que devem ser escriturados na EFD os documentos com 

informações necessárias à apuração do imposto, bem como outros que contém 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


informações de interesse da administração tributária. Desse modo, entendo que não há a 
revogação tácita de parte do artigo 308 do RCTE, no que se refere a obrigatoriedade do 
registro de documentos fiscais no Livro Registro de Entradas relativos às entradas a 
qualquer título. Ficando evidenciado que o artigo 308 do RCTE está em pleno vigor, com a 
seguinte redação: 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

§ 1º Deve ser também escriturado: 

I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 

a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio de título 
que a represente; 

b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

 

Portanto, ao meu modo de ver, está configurada a infração à 
legislação tributária de não escrituração dos documentos fiscais, estando correta a 
acusação do fisco, devendo o auto de infração ser considerado procedente. 

 

Com efeito, resta analisar sobre a possibilidade de se adequar a 
penalidade para a alínea “a” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE. Sobre essa questão, 
entendo que a penalidade aplicada pela fiscalização deve ser adequada, pois está 
caracterizado que houve irregularidade na apresentação da EFD no momento da entrega 
do arquivo digital. Assim, penso ser inaplicável ao caso em julgamento a penalidade 
contida na alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do CTE que contém a seguinte redação:  

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

[...] 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo à 
entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

[...] 

 

Desse modo, deve ser aplicada a penalidade contida no inciso XXIII 
do mesmo artigo: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o 
valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: 

b) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); 

[...] 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


 

Pois ficou caracterizado que houve uma falha na entrega do arquivo 
magnético, no campo de registro C-100, ficando constatada a informação incompleta, 
assim a penalidade mais apropriada e específica para a infração cometida é a transcrita 
acima, tal entendimento está em harmonia com a recomendação contida no § 7º - B do 
artigo 71 do CTE: 

 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
conforme o caso. (grifo nosso) 

 

Portanto, de acordo com o dispositivo transcrito e a situação fática 
narrada, ficou caracterizado que houve uma falha na geração do arquivo, verifica-se que 
deve ser utilizada como sanção a penalidade prevista nos termos do inciso II, do § 7º- B 
do artigo 71 do CTE. 

 

É bom salientar, que havendo controvérsia quanto à aplicação da 
penalidade, a interpretação deve ser de maneira mais favorável ao contribuinte, conforme 
dispõe o artigo 112 do CTN: 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 
dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 

Tal entendimento está em sintonia com a decisão constante no 
Acórdão 896/2017, o qual tem a seguinte ementa a respeito da adequação da penalidade: 

[...] 

5. Alteração da capitulação da penalidade para o inciso XXIII, "a" do 
art. 71 do CTE. A realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 
de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica tributária 
determina que se resolva pelo seu temperamento, ante aplicação da equidade e do 
benefício da dúvida, ex vi dos arts. 108, IV e 112 do CTN. 

6. Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que 
à penalidade pelo não-registro de documentos fiscais de entradas sempre fora 



reservado gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais informações 
caso o contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse seus documentos fiscais.  

7. O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 
provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos procedimentos 
fiscais de controle das operações em trânsito e de auditorias, e mesmo nos 
costumes mercantis, impondo um novo olhar sobre tais situações. A conduta de 
não registrar documentos fiscais de aquisição dificilmente passará incólume ao 
controle fiscal, fator que justifica a nova dosimetria da penalidade, mais amena, se 
de fato perdura dúvida quanto à real intenção do legislador no que toca ao 
enquadramento das circunstâncias do fato. 

 

Desse modo, com a adequação da penalidade do contencioso em 
apreciação para a alínea “a” do inciso XXIII do artigo 71 do CTE, sendo a multa formal 
relativa aos arquivos magnéticos de 30 (trinta) meses, entre o período de Janeiro/2014 a 
Dezembro/2016, o valor da penalidade passa para a importância total de R$ 25.975,19 

(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo o período de 
referência o mês seguinte ao do documento fiscal, pois o arquivo magnético poderia ser 
entregue até mês seguinte, ficando o detalhamento do crédito tributário da seguinte forma: 
 

Período de Referência                Valor da Multa 
 

                                      02/2014                                       R$    814,28 

                                      03/2014                                       R$    814,28 

                                      04/2014                                       R$    814,28 

                                      05/2014                                       R$    814,28 

                                      06/2014                                       R$    814,28 

                                      07/2014                                       R$    814,28 

                                      08/2014                                       R$    814,28 

                                      09/2014                                       R$    814,28 

                                      10/2014                                       R$    814,28 

                                      01/2014                                       R$    814,28 

                                      12/2014                                       R$    814,28 

                                       01/2015                                      R$    814,28 

                                       02/2015                                      R$    845,06 

                                       03/2015                                      R$    845,06 

                                       04/2015                                      R$    845,06 

                                       07/2015                                      R$    845,06 

                                       08/2015                                      R$    845,06 

                                       09/2015                                      R$    845,06 

                                       10/2015                                      R$    845,06 

                                       03/2016                                      R$    935,31 

                                       04/2016                                      R$    935,31 

                                       05/2016                                      R$    935,31 

                                       06/2016                                      R$    935,31 



                                       07/2016                                      R$    935,31 

                                       08/2016                                      R$    935,31 

                                       09/2016                                      R$    935,31 

                                       10/2016                                      R$    935,31 

                                       11/2016                                      R$    935,31 

                                       12/2016                                      R$    935,31 

                                       01/2017                                      R$    935,31 

                                      TOTAL                                        R$ 25.975,19 

Diante do exposto, conheço do recuso voluntário e nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, porém, adequando a penalidade para o disposto na alínea, “a” do inciso XXIII do 
artigo 71 do CTE, reduzindo, consequentemente, o valor de multa formal para a 
importância de R$ 25.975,19 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e 
dezenove centavos), acrescido das demais cominações legais. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00664/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Apresentação dos documentos fiscais 
na repartição competente. Improcedência. 
 
Comprovado que o sujeito passivo apresentou os documentos 
fiscais à repartição fiscal competente, o auto de infração 
exigindo penalidade pelo extravio destes deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 

apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
1.051 a 3.200, Modelo 2, Série D-1, sendo eles considerados extraviados. Por esse motivo 
o acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 459.283,00 (quatrocentos 
e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", 
1, da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel. 

 
Intimado para impugnar em Segunda Instância, o sujeito passivo 

permaneceu silente e foi declarado perempto. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo ingressou com o requerimento 

administrativo, solicitando a improcedência do lançamento com a argumentação de que 
todos os documentos tidos como extraviados foram entregues na repartição competente 
quando requereu a baixa da inscrição cadastral. Para comprovar a sua alegação o 
contribuinte procedeu a juntada do Termo de Fiel Depositário e do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal Não Utilizado, os quais constam que os documentos fiscais tido como 
extraviados na exordial foram apresentados na repartição fiscal competente. 

 



Assim, a Superintendência de Recuperação de Créditos- SRC, com 
fundamento no artigo 43, I, “a” da Lei 16.469/2009, encaminhou ao Conselho 
Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária de ofício do lançamento. 

 
O contribuinte ingressou, em seguida, com o Pedido de Revisão 

Extraordinária, alegando que houve erro na notificação do presente lançamento e 
requerendo o recebimento do recurso para considerar improcedente o auto de infração em 
análise. 

 
O Presidente do CAT admitiu o Pedido de Revisão efetuado pelo 

contribuinte, reconhecendo que houve falha na intimação para impugnação em Segunda 
Instância, e determinou que fosse cancelada a inscrição em Dívida Ativa do presente auto 
de infração, para que na sequência os autos fossem pautados para julgamento em uma 
Câmara Julgadora. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Quarta Câmara 

Julgadora. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                V O T O 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio dos documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte.  

 
Desta forma, entendo que ficou descaracterizada a acusação contida 

na peça basilar em sua totalidade e, por essa razão, o lançamento deve ser declarado 
improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância e 

dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração em análise.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00665/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Apresentação dos documentos fiscais 
na repartição competente. Improcedência. 
 
Comprovado que o sujeito passivo apresentou os documentos 
fiscais à repartição fiscal competente, o auto de infração 
exigindo penalidade pelo extravio destes deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Regional de Fiscalização os documentos fiscais de numeração 
001 a 2.150, Modelo 2, Série D-1, sendo eles considerados extraviados. Por esse motivo o 
acusado ficou obrigado a recolher multa formal no valor de R$ 435.267,50 (quatrocentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 
A fiscalização citou como infringido o artigo 64 do CTE combinado 

com o artigo 109 do RCTE. Foi sugerida a penalidade do artigo 71, inciso XVIII, alínea "a", 
1, da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 13.194/97. 

 
Regularmente intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo não se manifestou e foi declarado 
revel. 

 
Intimado para impugnar em Segunda Instância e o sujeito passivo 

permaneceu silente e foi declarado perempto. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo ingressou com o requerimento 

administrativo, solicitando a improcedência do lançamento com a argumentação de que 
todos os documentos tidos como extraviados foram entregues na repartição competente 
quando requereu a baixa da inscrição cadastral. Para comprovar a sua alegação o 
contribuinte procedeu a juntada do Termo de Fiel Depositário e do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal Não Utilizado, os quais constam que os documentos fiscais tido como 
extraviados na exordial foram apresentados na repartição fiscal competente. 

 



Assim, a Superintendência de Recuperação de Créditos- SRC, com 
fundamento no artigo 43, I, “a” da Lei 16.469/2009, encaminhou ao Conselho 
Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária de ofício. 

 
O contribuinte ingressou, em seguida, com o Pedido de Revisão 

Extraordinária, alegando que houve erro na notificação do presente lançamento e 
requerendo o recebimento do recurso para considerar improcedente o auto de infração em 
análise. 

 
O Presidente do CAT admitiu o Pedido de Revisão efetuado pelo 

contribuinte, reconhecendo que houve falha na intimação para impugnação em Segunda 
Instância, e determinou que fosse cancelada a inscrição em Dívida Ativa do presente auto 
de infração, para que na sequência os autos fossem pautados para julgamento em uma 
Câmara Julgadora. 

 
Os autos foram pautados para julgamento na Quarta Câmara 

Julgadora. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                V O T O 
 
 
Analisando os autos vejo que está comprovado que não houve 

extravio dos documentos fiscais relacionados no histórico do auto de infração, pois eles 
foram apresentados na repartição fiscal da jurisdição do contribuinte.  

 
Desta forma, entendo que ficou descaracterizada a acusação contida 

na peça basilar em sua totalidade e, por essa razão, o lançamento deve ser declarado 
improcedente. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância e 

dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração em análise.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00669/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Deixou de escriturar no livro registro de 
entradas as notas fiscais. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a orientação legal referente à obrigação acessória. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 233.900,76 (duzentos e trinta e 
três mil e novecentos reais e setenta e seis centavos), devendo ser observada a limitação 
da penalidade prevista no § 11, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro registro de entradas as notas fiscais, conforme 
demonstrativo e documentos acostados ao processo, fls. 03 a 74. Em consequência, 
deverá recolher multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantêm-se silente e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl. 77, de perempção, fl. 81 e de inscrição na 
dívida ativa, fl. 82.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, o polo passivo alega que houve insegurança na determinação da infração, 
uma vez que a nota fiscal nº. 30291, fl. 29, no valor de R$ 787,36 foi lançada em 
01/12/2011 no livro Registro de Entrada de Mercadoria RE, modelo P1, requer a nulidade 
do auto de infração; que houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a 
intimação foi via DTE e a empresa possui e-mail cadastrado; somente a empresa de 
contabilidade se encontra cadastrada junto ao sistema, comprovando assim que jamais a 
autuada restou intimada no processo, requerendo o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e a restituição do prazo para defesa em primeira instância administrativa, fls. 85/89. 
Junta documentos, fls. 90 a 106.  
 

Despacho nº. 1877/2017 – PRES, considera que em relação às 
alegadas preliminares, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração, tais alegações não se sustentam, vez que não se enquadram 
na orientação contida no artigo 20 da Lei nº16.469/09.  Face ao mérito aduz que o sujeito 
passivo trouxe aos autos cópia do livro Registro de Entrada de Mercadoria que aponta 



registro da nota fiscal nº. 30291, fls. 102, implicando assim, alteração parcial no 
lançamento. Determina, entre outras providências, o encaminhamento do feito ao 
Conselho Superior para julgamento.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito verifiquei 
que o polo passivo trouxe aos autos cópia do livro Registro de Entrada de Mercadoria que 
aponta registro da nota fiscal nº. 30291, fls. 102, implicando assim, alteração parcial no 
lançamento, fato aliás reconhecido pelo ilustre presidente desta Casa julgadora, conforme 
informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Mediante a assertiva supra inferida o “quantum” devido pelo sujeito 

passivo ao erário estadual referente à multa formal é na importância de R$ 233.900,76 
(duzentos e trinta e três mil, novecentos reais e setenta e seis centavos). Devendo ser 
observada a limitação da penalidade prevista no § 11, do art. 71, do CTE.   

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 233.900,76 (duzentos e trinta e três mil, novecentos reais e 
setenta e seis centavos), devendo ser observada a limitação da penalidade prevista no § 
11, do art. 71, do CTE.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00679/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade do auto de infração. Cerceamento 
do direito de defesa. Preliminar arguida pela parte. Rejeição. 
ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão de registro de 
documentos fiscais em meios digitais. Procedência parcial. 
Aplicação de benefício previsto em lei.  
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa quando ausentes os requisitos 
que ensejam sua arguição ou na ausência de comprovação dos 
prejuízos alegados; 
 
2.  É parcialmente procedente o auto de infração quando o 
sujeito passivo é beneficiado por dispositivo previsto em lei, tal 
qual o do artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, José 
Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o lançamento sobre o valor do ICMS de R$ 35.076,30 
(trinta e cinco mil e setenta e seis reais e trinta centavos).  Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. 
Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, que votou pela procedência total.  
Por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "A", do CTE, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro em 
meios digitais, de notas fiscais de entradas de mercadorias, apuradas através de ordem 
de conferência eletrônica, conforme demonstrativo e cópias dos DANFE's anexos. Em 
consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação ou prestação, juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece ao feito  

para impugnar o auto de infração em segunda instância e arguir a preliminar de nulidade 
da peça básica por cerceamento do direito de defesa. Pondera que o demonstrativo 
colacionado é incompleto, pois não aponta os meses em que houve a suposta omissão na 
escrituração digital.  

 



No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar e em adição argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada e para 
fundamentar sua tese invoca jurisprudência de outras cortes. Ao final, requer a nulidade 
do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, ou alternativamente, seja 
autorizada a retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD para a inclusão das notas 
fiscais de entrada faltantes cumulada com o respectivo aproveitamento de crédito do 
imposto, ou subsidiariamente, sua improcedência, ou se ainda assim não for entendido, 
sua procedência com a diminuição do valor da penalidade aplicada.    

 
 

V O T O 
 
 

Passo a decidir e acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de 
defesa arguida pela parte. De fato, ao compulsar os autos verifico que todo o feito 
encontra-se em perfeita sintonia com o disposto no artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 
e 142 do Código Tributário Nacional e do exame da peça probante carreada aos autos, 
que fundamenta o auto de infração, devo concluir que o trabalho do agente autuante não 
merece reparos. Tal como está, não resta configurado à luz da legislação vigente 
quaisquer tipos de falhas ou vícios processuais. Ademais, encontram-se ausentes os 
requisitos essenciais à arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa, 
previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Estado de Goiás. Por oportuno, 
transcrevo-o abaixo, “in verbis” 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 

 



Ante o exposto, e na ausência de comprovação dos alegados 
prejuízos em sua defesa, devo rejeitar a aludida preliminar de nulidade arguida pela parte.  

 
Quanto ao pleito passivo relativo à autorização da Fazenda Pública 

Estadual para que o sujeito passivo promova a retificação da Escrituração Fiscal Digital-
EFD, com a inclusão da documentação fiscal de entrada faltante cumulada com o 
aproveitamento do crédito do respectivo imposto, não devo acolhê-la por ausência de 
previsão legal. Melhor teria feito o sujeito passivo se tivesse promovido o registro das 
notas fiscais de entrada, tal como previsto na legislação tributária estadual. Como não o 
fez, sujeita-se às cominações legais.  

 
No mesmo diapasão, devo rejeitar a arguição relativa ao caráter 

confiscatório ou inconstitucional da penalidade aplicada. Com efeito, a legislação tributária 
deste Estado, obsta ao presente Conselho Administrativo Tributário quaisquer 
manifestações acerca do afastamento de leis sob alegação de inconstitucionalidade. 
Transcrevo-o abaixo, por oportuno, “verbatim”:  

 

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

[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei 
sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
- Redação dada pela Lei nº 19.595, de 12-01-2017. 

Assim, na ausência de dispositivo de lei que autorize esta Casa a 
expressar tal tipo de manifestação, mister se faz rejeitar a aludida arguição relativa à 
inconstitucionalidade da penalidade aplicada.  

No mérito, considero que o feito deve prosperar, pois o sujeito 
passivo nada traz aos autos que possa ilidir na íntegra a pretensão fiscal inicial. Melhor 
teria feito se tivesse promovido o registro das notas fiscais de entrada, em tempo hábil, tal 
como previsto na legislação tributária estadual. Como não o fez, sujeita-se às cominações 
legais, ou alternativamente, tivesse procurado a Fazenda Pública Estadual para através do 
instituto da espontaneidade mitigar a penalidade. 

E, por último mas não menos importante, devo arguir a retificação da 
penalidade aplicada para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a, do Código 
Tributário Estadual, por considerar que é a que melhor se ajusta ao caso em comento. De 
fato, a cobrança da multa deve-se neste específico caso cingir-se à quantidade de 
arquivos omitidos, o que se traduz na redução da multa aplicada para R$ 30.697,32 (trinta 
mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) conforme demonstrada na 
matriz abaixo. 

Art. 71. Omissis 

[…] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada 
pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19595.htm


g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 

h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 

j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18. 

FATO GERADOR QTE DE ARQUIVOS VALOR DA MULTA TOTAL 

 09 R$ 814,28 R$ 7.328,52 

 12 R$ 845,06 R$ 10.140,72 

 12 R$ 935,31 R$ 11.223,72 

 02 R$1.002,18 R$ 2.004,36 

TOTAL 35  R$ 30.697,32 

 

Dessarte, nada mais devo acrescentar motivo pelo qual 
acompanhado da maioria do voto de meus pares, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o lançamento sobre o valor do ICMS de 
R$ 30.697,32 (trinta mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), em 
virtude do acolhimento por este Conselheiro Relator, também pelo mesmo quórum, da 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a” do Código 
Tributário Estadual. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00680/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Ilicitude descaracterizada. Ação fiscal 
improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição as notas fiscais modelo 2 série D-1 de números de 01 a 
50, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da portaria que 
suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme documentos anexos, razão 
pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no 
valor de R$ 11.085,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

Para fundamentar a acusação o fiscal juntou aos autos os 
documentos de fls. 03/10. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, conforme documentos de fls. 17/19. 

Às fls. 21/23, a autuada impugna o lançamento, alegando nulidade 
do auto de infração, vez que foi instruído em suposições, informações irreais, sem pelo 
menos assegurar o aspecto formal do crédito tributário. Alega, ainda, que apresentou as 
notas fiscais objeto da autuação, conforme documentação anexa. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 



VOTO 

 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 

sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento.” 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 01 a 50, totalizando 50 (cinquenta) 
documentos fiscais. 



Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente. 
 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, conforme atestam os 
documentos de fls. 29/31. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00713/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Ilicitude descaracterizada. Ação fiscal 
improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição as notas fiscais modelo 2 série D-1 de 
números 251 a 1250, no período de 30 dias, conforme consta da publicação da portaria 
que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário 
Oficial, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal no valor de R$ 221,70 por documento, perfazendo um total de R$ 
221.700,00. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela 
Lei nº 13.194/1997. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/10. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 15/16, porém não se manifestou, tendo 
sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 18. 

Posteriormente, a Gerência de Recuperação de Créditos apresenta 
Pedido de Revisão Extraordinária no qual aponta a ocorrência de ineficácia de intimação 
feito ao sujeito passivo, e pede que seja renovada tal intimação via edital. 

Mediante Despacho nº 248/2017 expedido pela Presidência deste 
Conselho Administrativo Tributário, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrada 
a ineficácia da intimação feita ao sujeito passivo apontada no pedido de revisão 



extraordinária, uma vez que em razão da informação estampada no AR Digital de 
falecimento do sócio da empresa, antes da lavratura do Termo de Perempção, havia a 
necessidade de intimação por edital”. 

O sujeito passivo comparece aos autos às fls. 26/32, por meio de seu 
representante lega, alegando que é uma empresa individual e, sua proprietária, Selma 
Pires da Penha melo, faleceu em 25 de maio de 2012 e, desta feita, as notificações, não 
chegaram ao seu destino. Alega, ainda, que todas as notas fiscais tidas como extraviadas 
foram apresentadas à repartição fazendária, conforme documentação anexa. Pede, ao 
final, a improcedência do presente auto de infração. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 



Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 
dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  
 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 251 a 1250, totalizando 1000 
documentos fiscais. 

Analisando, de forma detida, o documento colacionado pelo 
próprio sujeito passivo às folhas 41, verifico que as notas fiscais tidas por extraviadas 
foram apresentadas à repartição fazendária competente.  

 
Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e da prova 

instrutória da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00719/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - 
ECF. Considerado extraviado. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo extraviou o 
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, Marca BEMATECH, com modelo e número 
de fabricação, especificados no auto de infração, pois encerrou as atividades do 
estabelecimento e não solicitou a cessação de uso do equipamento, sujeitando-se, em 
consequência, ao pagamento de multa formal no valor de R$ 19.184,26 (dezenove mil, 
cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), mais acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 08, o sujeito passivo se manifesta apresentando 

impugnação a Primeira Instância, às fls 12 a 16. 
 
Foram anexados documentos, às fls 17 a 25. 
 
Pela sentença n°630/2017, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, às fls 33 a 35. 
 
Intimado, às fls 36 a 41, o sujeito passivo compareceu aos autos 

apresentando recurso voluntário. Defendendo que a empresa ora recorrente passou por 
inúmeras dificuldades financeiras que se iniciaram no final de 2012 e que culminaram com 
encerramento das atividades no ano seguinte. Assim deixou de promover atos para a 
baixa da inscrição estadual e também do CNPJ, que originaram as infrações objeto da 
presente defesa. Aduz que o equipamento emissor de cupom fiscal, encontra-se em posse 
do sócio administrador, não tendo sido utilizado desde aquela data de final de ano de 
2012. Como a empresa possuía muitos débitos no âmbito estadual, não foi possível fazer 
a suspensão para baixa da empresa, mas os débitos estaduais foram quitados. Por fim 
requer que seja acolhido e provido o presente recurso voluntário, para reformar a sentença 
de Primeira Instância e declarar improcedente o lançamento, ou considerar nulo "ab initio" 
o lançamento e determinar o seu arquivamento, uma vez que o equipamento emissor de 
cupom fiscal, encontra-se em posse do sócio administrador da empresa recorrente, às fls 
43 a 45. 



 
Foram anexados documentos, às fls 46 a 57. 
 
Por meio da resolução n° 095/2017, a quarta câmara do CAT, 

resolveu converter o julgamento em diligência, encaminhando os autos à GEPRO, para 
que o auditor informasse sobre a regularidade e validade do documento de fl. 45 em 
relação aos documentos tidos como extraviados no lançamento original e 
alternativamente, intimasse o sujeito passivo para que no prazo de 30 dias apresentasse a 
delegacia fiscal os respectivos livros e documentos fiscais, às fls 60 a 61. 

 
Sujeito passivo foi intimado, às fls 62 a 63. 
 
Por meio da resolução n°113/2017, a primeira câmara do CAT, 

resolveu converter o julgamento em diligencia e encaminhar o processo ao SEPRE, para 
que providencia a intimação do sujeito passivo do inteiro teor da resolução n°095/2017 (fls. 
60/61), no endereço constante à fl. 43, oportunizando ao sujeito passivo ampla defesa em 
relação ao credito tributário constituído, às fls 65 a 66. 

 
Intimado o sujeito passivo, às fls 67 a 68. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Em proêmio infiro que o recurso voluntário, fls. 43 a 45, não suscita 
nenhuma preliminar.  

 
Em sede de recurso o polo passivo alega que está com o 

equipamento, doc. fls. 51 a 53 e que por existir muitos débitos no âmbito estadual, não lhe 
fora possível fazer a suspensão para a baixa da empresa.  

 
Foi editada resolução, fl. 60, de forma a oportunizar ao contribuinte o 

devido encaminhamento de cessação de uso do equipamento e fazer prova nos autos de 
tal cessação. 

 
Entretanto, o polo passivo quedou-se silente ao objeto da resolução, 

bem como não providenciou nada equivalente, o que me leva a julgar procedente o 
lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00722/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Omissão de registro de entrada de mercadoria. Procedente.  
 
1. Aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da 
Lei nº 11.651/91, proposta pelo Conselheiro Relator;  
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, aplicando-se benefício previsto em lei, 
quando a omissão de ordem formal não tiver ocasionado 
prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração  porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
da Lei nº 11.651/91, proposta pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 1.188.322,16, referente ao período de 
01/01/2015, conforme Auditoria Especifica de Mercadoria, relatórios, demonstrativos e 
documentos em anexo, fls. 03 a 14. Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% 
sobre a omissão de entrada apurada. 

 
Intimado, às fls 15 a 16, o sujeito passivo não se manifestou, sendo 

lavrado o termo de revelia, à fl 17. 
 
Intimado, às fls 19 a 20, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação à Segunda Instância, alegando que a omissão de entrada 
apontada pela autoridade fiscal não existiu, haja vista que todas as notas fiscais foram 
devidamente lançadas no SPED. Infere que foram anexados aos autos CD-ROM, onde 
juntou os arquivos de SPED que foram transmitidos; que tais arquivos de SPED foram 
transmitidos e há recibos de entrega em. REC e em PDF. Por fim, requer que seja julgado 
improcedente o auto de infração em epigrafe, fl.  22. Junta documentos, às fls 23 a 32. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 



Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a acusação é de que houve omissão de registro de entrada de mercadoria, no 
período de 01/01/2015 a 31/12/2015, de acordo com Auditoria Específica de Mercadoria. 

 
A defesa apresentada não enfrenta o mérito, ao contrário, afirma que 

pelo levantamento apresentado em mídia poderá ser confirmado que todas as notas 
fiscais apontadas pela autoridade fiscal foram devidamente lançadas.  

 
Não provando o contraditório, ou seja, de que existem notas fiscais 

que não foram consideradas. 
 
Por se tratar de Auditoria Específica de Mercadoria, onde foi 

identificada omissão de entrada pela saída, tem-se que é plausível a aplicação do §8º do 
artigo 71 do CTE, posto ainda que a capitulação da penalidade permite.      

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, 
com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, que 
propus nesta sessão de julgamento. 

 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00729/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo Único da IN n° 946/09- GSF 
Termo de Fiel Depositário, Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 128518 
e Anexo XII da IN nº 887/07 Pedido de Baixa de Documento Fiscal. 

Por meio do Despacho nº 44/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 30, 32, 37 e 
38 que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 001 a 796, 801 a 838 e 851 a 
857 foram usadas” e que as notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 797 a 800, 839 a 850 e 
858 a 1000 foram baixadas. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 



Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00730/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo II da IN n° 606/03- GSF 
Informativo Sobre Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal Não Utilizado nº 137516. 

Por meio do Despacho nº 63/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 27,38 e 39 
que indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 001 a 340 foram usadas” e que 
as notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 341 a 550 foram baixadas. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 



Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00731/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo Único da IN n° 946/09- GSF 
Termo de Fiel Depositário, Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 222648. 

Por meio do Despacho nº 41/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 22 e 24 que 
indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 001 a 250 foram baixadas. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 



passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00732/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo Único da IN n° 946/09- GSF 
Termo de Fiel Depositário e Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 
169721. 

Por meio do Despacho nº 85/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 33 e 60 que 
indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 2501 a 3250 foram apresentadas na 
repartição fiscal. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 



Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00733/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo Único da IN n° 946/09- GSF 
Termo de Fiel Depositário, Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 174259. 

Por meio do Despacho nº 44/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 25 e 38 que 
indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 501 a 2196, 2201 a 2348, 2351 a 
2446 e 2451 a 2873 foram usadas” e que as notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 21197 a 
2200, 2349, 2350, 2447 a 2450 e 2874 a 3150 foram baixadas. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 



Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00734/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Acusação de Extravio de 
Documentos Fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Acolhimento. Descaracterização do Extravio. 
 
Uma vez comprovada a inocorrência do extravio de documentos 
fiscais, em apreciação de Pedido de Revisão Extraordinária, há 
que ser julgado improcedente o lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária, interposto pelo sujeito 
passivo em epgrafe, com fundamento no art. 43, II, “a”, 1 do Lei nº 16.469/09, em face de 
auto de infração que noticia o extravio de documentos conforme narrativa contida no 
campo “descrição do fato” do referido auto de infração. 

Em suas alegações, o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos tidos como extraviados na repartição fiscal, acostando aos autos, dentre 
outros, os seguintes documentos a título de prova: Anexo Único da IN n° 946/09- GSF 
Termo de Fiel Depositário, Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado nº 162676. 

Por meio do Despacho nº 90/2018-PRES, o pedido foi admitido pelo 
Presidente deste Conselho, o qual asseverou que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, ll, a, 1, da Lei no 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou provada a inexistência de extravio de notas fiscais, 
conforme se deduz, de forma inconteste, da análise dos documentos de fls. 26 e 37 que 
indicam que as notas fiscais modelo 2, série D-1, n° 001 a 248 foram usadas” e que as 
notas fiscais modelo 2, série D-1 nº 249 e 250 foram baixadas. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 



Analisando o que consta dos autos, uma vez reconhecida a 
inocorrência do extravio dos documentos fiscais, há que ser acolhido o pleito do sujeito 
passivo formulado em Pedido de Revisão Extraordinária, julgando-se improcedente o 
lançamento fiscal. 

Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe provimento e, em consequência, julgo improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00735/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a baixa de parte desses 
documentos em órgão fazendário próprio, assumindo o 
contribuinte a guarda e conservação, mediante termo de fiel 
depositário, dos documentos fiscais remanescentes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 100. 

 
Em suas alegações (fls. 18), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não utilizado n° 205825 (fls. 22) e Termo de Fiel Depositário (fls. 24), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4850/2017-PRES (fls. 40), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 



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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 100. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 205825 (fls. 

22), juntado pela requerente, revela a baixa de parte dos documentos fiscais pela 
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, as demais notas fiscais, usadas, após 
serem conferidas foram devolvidas ao contribuinte, na data de 20/09/2017, conforme 
atesta o Termo de Fiel Depositário (fls. 24), indicando assim que não houve extravio de 
documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00736/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações (fls. 20), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, comprovante 
de Apresentação de Documentos (fls. 21) e cópia do Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 196009 (fls. 23), 
dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4877/2017-PRES (fls. 33), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 0361/2017-SRC (fls. 35 a 36), informa o cancelamento da inscrição em 



dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 4877/2017-PRES. 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 
a 250. 

 
O comprovante de Apresentação de Documentos (fls. 21), juntado 

pela requerente, revela a entrega da totalidade dos documentos fiscais na Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goianésia, tendo parte desses documentos sido baixada pelo 
órgão fazendário, por terem a validade expirada, conforme atesta o Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 196009 (fls. 23), as demais notas fiscais, usadas, após 
serem conferidas foram devolvidas ao contribuinte, indicando assim que não houve 
extravio de documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00737/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 50. 

 
Em suas alegações (fls. 18), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – 
Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 
Fiscais (fls. 25) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não 
Utilizado n° 151616 (fls. 26), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4688/2017-PRES (fls. 33), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 



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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 50. 

 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 25), juntado pela requerente, revela a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, 
tendo os mesmos sido baixados pelo órgão fazendário, conforme atesta o Termo de Baixa 
de Documento Fiscal não Utilizado n° 151616 (fls. 26), indicando assim que não houve 
extravio de documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00738/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a baixa desses 
documentos em órgão fazendário próprio, exceto um 
documento fiscal, assumindo o contribuinte a guarda e 
conservação, mediante termo de fiel depositário, do documento 
remanescente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 1501 a 1550. 

 
Em suas alegações (fls. 21 a 22), a autuada afirma, em síntese, que, 

ao requerer a baixa da inscrição o cadastro estadual, homologada em 04/07/2016, fez a 
entrega de todos os documentos fiscais reclamados no auto de infração, tendo os mesmos 
sido conferidos pelo servidor de matrícula base n° 423017-5. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel 

Depositário (fls. 23) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não 
Utilizado n° 165837 (fls. 28), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4194/2017-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 



 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 
1501 a 1550. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 165837 (fls. 

28), juntado pela requerente, revela a baixa dos documentos fiscais pela Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goianésia, exceto a nota fiscal Modelo 2, série D-1, n° 1501, 
tendo esta sido conferida e devolvida ao contribuinte, na data de 04/07/2016, conforme 
atesta o Termo de Fiel Depositário (fls. 23), indicando assim que não houve extravio de 
documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00739/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações (fls. 20), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, cópia do 
Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 153736 
(fls. 21), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4898/2017-PRES (fls. 28), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 

A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 0373/2017-SRC (fls. 30 a 31), informa o cancelamento da inscrição em 
dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 



(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 4898/2017-PRES. 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 
a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não utilizado n° 153736 (fls. 

21), juntado pela requerente, revela a baixa pela Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, ou seja, 
os documentos fiscais foram entregues ao órgão fazendário, indicando assim que não 
houve extravio de documento fiscal, fato que ilide a acusação fiscal. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00740/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal quando comprovada a entrega desses 
documentos em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
solicita a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
decorrência do extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 1801 a 2300. 

 
Em suas alegações (fls. 26 a 27), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Conferência de 

Documento Fiscal Utilizado n° 207844 (fls. 40) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não 
Utilizado n° 206984 (fls. 42), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4846/2017-PRES (fls. 57), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 



Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 
1801 a 2300. 

 
O Termo de Conferência de Documento Fiscal Utilizado n° 207844 

(fls. 40) e o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 206984 (fls. 42), 
juntados pela requerente, revelam a entrega da totalidade dos documentos fiscais na 
Agenfa Especial de Trindade, tendo parte desses documentos sido baixada pelo órgão 
fazendário, as demais notas fiscais, usadas, após serem conferidas foram devolvidas ao 
contribuinte, indicando assim que não houve extravio de documento fiscal, fato que ilide a 
acusação inicial. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00757/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de multa formal em relação à 
omissão de entradas de mercadorias tributadas. Procedência 
Parcial. Decisão unânime.  
 
Não há como se alterar estoque inicial e final de mercadoria em 
relação a períodos anteriores, e que fundamentam auto de 
infração após início de ação fiscal. 
 
Auditoria Específica é instrumento capaz de dar solidez ao 
lançamento que exige multa formal por omissão de entrada de 
mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração sobre Multa Formal  no valor de R$ 
576.719,65 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e 
cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de multa formal, por omitir o 

registro de entradas de mercadorias, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, apurada por 

meio de Auditoria Específica de Mercadorias. Como dispositivos legais infringidos, foram 

indicados os arts. 64, da Lei 11.651/91 combinado com o art. 145 do Decreto 4.852/97. 

A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 71, VII, “l”, § 8º da Lei 

11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 

Os autos foram instruídos com os papéis de trabalho da auditoria 

Específica de Mercadorias (Conclusão, Estoque Inicial, Estoque Final, Relação de 

Entradas, Relação de Saídas e Preço das Omissões), Resumo do Sintegra para os meses 

de janeiro a junho de 2011 e Resumo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital para os 

meses de julho a dezembro de 2011. 

Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, fls. 35, conforme 

determina a Instrução Normativa nº 916/08-GSF. 



Regularmente intimado, o sujeito passivo interpõe impugnação em 

Primeira Instância. Alega que inexiste saída de mercadoria tributada sem emissão de 

documentação fiscal; que a quase totalidade de seus produtos está contemplada com 

isenção e redução de base de cálculo, nos termos dos arts. 6º, 7º e 8º, do Anexo IX do 

RCTE; que 80% (oitenta por cento) dos seus adquirentes são órgãos da administração 

pública com transações efetuadas por meio de licitação e com regular emissão de notas 

fiscais.  

Apresenta questões pontuais referentes a alguns produtos que, no 

seu entendimento, não foram considerados pela auditoria. A impugnante argui pela 

nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 

direito de defesa. Defende que a autuação padece de vício material insanável, pois não 

considerou todas as formas de descrição dos produtos comercializados. Cita acórdão. 

Solicita o deferimento de apresentação de nova auditoria específica 

de mercadorias para contrapor o trabalho fiscal e demonstrar a inconsistências e erros 

 que levaram à presente autuação. Solicita ainda a conversão dos autos em diligência 

para análise de toda a escrita fiscal da impugnante no período fiscalizado, considerando 

as particularidades de cada produto e legislação aplicável e a revisão do lançamento por 

fiscal estranho à lide. Requer, por fim, a improcedência do auto de infração.  

Por meio do despacho nº 844/2015-JULP, houve encaminhamento 

dos autos para verificar a influência das alegações do impugnante no levantamento fiscal, 

procedendo à sua revisão, se for o caso.  

A autoridade fiscal autuante expediu a Notificação Fiscal nº 002/2015 

para que a impugnante apresentasse o memorial de defesa. 

Em atendimento à notificação fiscal a impugnante apresenta o 

memorial de defesa acompanhado de novas considerações. Alega que houve falha no 

sistema de informática da empresa em 2010, resultando em “zeramento” do estoque para 

este ano, com repercussão nos inventários relativos aos exercícios de 2011, 2012,e 2013. 

Apresenta novos inventários para estes exercícios. 

Reitera que não houve omissões de saída, mas apenas erros 

internos da empresa que não causaram prejuízos ao Erário. A defesa faz alusão à prática 

da impugnante de promover baixa de produtos do estoque antes da confirmação das 

vendas, o que ocorria quando dos casos de sair vencedora em licitações e nas vendas 

para entrega futura.  



Alega que o prazo entre o vencimento da concorrência e a efetivação 

da venda pode chegar a 04 (quatro) meses. Apresenta planilhas para comprovar suas 

alegações e enfatizar que a omissão de saída de um exercício corresponde, praticamente, 

à omissão de entrada do exercício seguinte. Por fim, alega que promoveu, em alguns 

casos, a reclassificação de mercadorias, bem como aponta similitude entre nomes 

genéricos e similares.  

Cita o exemplo do caso em que, por exigência de processos 

licitatórios, promove a conversão de 01 (uma) caixa de comprimidos em unidades deste 

mesmo medicamento. Defende que este procedimento levou à omissão de registros. 

Requer que, após a comprovação de erros nos inventários, que o levantamento fiscal seja 

refeito com registro das informações de venda na data correta da emissão das notas 

fiscais; que seja feita a revisão com consideração das reclassificações dos produtos e, por 

fim, requer a improcedência total do auto de infração, por entender que não há 

irregularidade nas operações.  

Em atendimento ao despacho nº 844/15-JULP e com base nas 

informações repassadas pela impugnante, em resposta à notificação fiscal nº 002/2015, o 

autuante promoveu a revisão do presente auto de infração em conjunto 

 com o auto de infração nº 4 0115008 841 18 (fls. 424/433) que trata de omissão de saídas 

para o mesmo exercício.  

Informa que as explicações e demonstrativos serão os mesmos nos 

dois processos, até mesmo porque as alegações do sujeito passivo são também as 

mesmas. A revisão efetuada levou em consideração todas as alegações do sujeito 

passivo, inclusive aquelas específicas referentes a não consideração de alguns produtos. 

Quanto à reclassificação de produtos, o revisor concorda que 17 

(dezessete) notas fiscais de entrada (CFOP 1.926) relativas à reclassificação de produtos 

não foram consideradas pelo levantamento original. 

Refaz o levantamento, concluindo pelo valor de R$ 4.613.757,23 

(quatro milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três 

centavos) para omissão de entradas, autuada pelo presente auto de infração. 

Relativamente ao AI nº 4 0115008 841 18, concluiu-se por um aumento nas omissões de 

saídas no valor de R$ 280,23 (duzentos e oitenta reais e vinte e três centavos).  

Em razão do valor diminuto, decidiu-se por não lavrar Termo Aditivo 

ao auto de infração. 



Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresenta 

manifestação (fls. 440/446). Reitera as alegações iniciais, especialmente de que 

ocorreram falhas quando da troca de seu sistema de informática em 2010 e que, por 

razões desconhecidas, o estoque inicial deste ano foi “zerado”, gerando supostas 

omissões de entradas e saídas, a partir deste exercício.  

Afirma que o erro persiste na EFD, pois até o momento o sujeito 

passivo não obteve autorização do fisco para retificá- la. Afirma que outro erro grave não 

considerado pelo revisor é a prática equivocada da empresa de baixar o estoque antes da 

emissão da nota fiscal de saída, fato que poderia ser devidamente comprovado pelo 

revisor, visto que a omissão de saída de um ano se repete no ano seguinte como omissão 

de entrada.  

Entende que na constatação de erros na escrituração fiscal o 

lançamento deve ser julgado improcedente. Cita acórdãos. Alega a necessidade de nova 

revisão por autoridade fiscal estranha à lide. Cita acórdãos do CAT para defender o 

entendimento de que revisão fiscal deve ser sempre atribuída a revisor/fiscal estranho à 

lide, o que não ocorreu no caso em questão. Defende que a nova revisão deve verificar as 

inconsistências entre o inventário final de 2009 e o inicial de 2010 e se eventual retificação 

traria prejuízo ao Erário. Após verificada as inconsistências, solicita que seja determinada 

a retificação dos inventários a partir de 2010. Por fim, solicita a improcedência do 

lançamento. 

 Decisão singular (fls. 449/455) reitera que a Auditoria Específica de 

Mercadorias consta do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, tendo seu 

procedimento disciplinado no Roteiro 09, aprovado pela Instrução de Serviço nº 15/2009-

SAT. Esta auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de 

mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os estoques inicial e 

final.  

Expõe que ela permite à autoridade fiscal verificar se as entradas e 

saídas de mercadorias foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais e, 

se for o caso, cobrar o imposto subtraído. Tendo em vista que a soma do estoque inicial 

mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI + E = EF + S), 

essa auditoria permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo de 

mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 

registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado.  



Conforme explanado no relatório de revisão fiscal, a auditoria foi 

realizada com base nas informações declaradas pelo próprio sujeito passivo, a saber: no 

período de janeiro a junho de 2011 foram utilizados os dados do SINTEGRA, informados 

nos registros Tipo 75; 54 e 75 (codificação e nomenclatura dos produtos, notas fiscais de 

entrada e saída e inventário, respectivamente).  

Destaca que a partir de julho de 2011 foram utilizadas as 

informações constantes da Escrituração Fiscal Digital, nos registros C170; H010 e 0200 

(notas fiscais de entradas, inventário e codificação e descrição dos produtos, 

respectivamente) e notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo.  

Foram afastadas todas as hipóteses previstas no artigo 20, da Lei nº 

16.469/09 para nulidade do lançamento. O auto de infração foi lavrado por autoridade 

competente e não impedida, o sujeito passivo foi corretamente identificado e intimado na 

forma da lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa e a infração foi tipificada de forma 

correta.  

Relativamente às alegações pontuais da defesa quanto a ausência, 

no levantamento fiscal, de produtos comercializados pela impugnante, o relatório de 

revisão fiscal explica claramente que foram considerados todos os produtos 

comercializados, conforme codificação e descrição feita pelo próprio sujeito passivo.  

Ressalta que se não constam do relatório de inventário final é porque 

não existe estoque do produto na data do inventário. No entanto, as entradas e saídas de 

tais produtos foram devidamente contabilizadas pelo levantamento fiscal. Foi lembrado 

que o revisor demonstra com exemplos concretos e lembrado ainda que, produtos com 

mesmo nome principal, mas com códigos, unidades e preços unitários diferentes foram 

tratados, como deve ser, como produtos distintos pela auditoria.  

Lembra que a defesa alega que efetuou a troca de seus sistemas de 

informática em 2010 e que este fato trouxe como consequência vários problemas, como 

por exemplo, o “zeramento” do estoque inicial de 2010. Porém, aduz que empresas do 

porte da impugnante dependem, para sucesso de seus negócios, de sistemas de gestão 

que possibilitem o controle eficaz em todas as etapas de sua atividade. Seria inconcebível 

que não tenha se cercado da segurança necessária, como o simples ato de gerar cópias 

(backups) de suas informações fiscais quando da migração dos sistemas, para efetuar as 

adequações necessárias no caso de ocorrência de eventual problema. 

Fatos como estes interferem diretamente no dia a dia dos negócios, 

com influência direta na própria emissão das notas fiscais e no controle do estoque.  



A questão é que fica difícil entender e aceitar que este problema só 

foi detectado em 2015, após o início da ação fiscal e que os inventários tenham sido 

apresentados com erros desde 2010.  

Não é demais lembrar a existência em nossa legislação do instituto 

da espontaneidade, art. 169 do Código Tributário Estadual, que permite aos contribuintes 

e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias sanar irregularidades 

verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, 

quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo.  

Se constatou erro nas informações declaradas na EFD, o sujeito 

passivo poderia se utilizar do prazo previsto no inciso I, do art. 356-O, do RCTE para 

retificação das informações: 

Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 

EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): 

 

I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 

mês da apuração, independentemente de autorização da 

administração tributária; 

II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 

administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que 

houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no 

preenchimento da escrituração, quando evidenciada a 

impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de 

lançamento corretivo. 

§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 2/09, 

cláusula décima terceira, § 7º): 

I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob 

ação fiscal;  

Assim, mesmo após decorrido o prazo previsto no inciso I, do art. 

356- O, do RCTE, o sujeito passivo poderia se utilizar do disposto no inciso II, do mesmo 

artigo e no já referido instituto da espontaneidade para regularizar as informações 

 constantes dos registros de inventário em sua EFD. 



Não cabe fazê-lo agora, após iniciada a ação fiscal. Corrobora para 

esta afirmação, o disposto no § 5º, do art. 356-O, do RCTE, acima transcrito e no § 1º, do 

art. 7º, da Lei 16.469/09, abaixo: 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

….................................................................... 

 

§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação 

aos atos do sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos 

demais envolvidos nas infrações praticadas. 

Ademais, o ato de se aceitar agora a apresentação de novos 

inventários traria a possibilidade de se tornar inócua toda a atividade fiscal. Outra questão 

alegada pela defesa se refere à baixa do produto do estoque em momento anterior à 

concretização da venda. O estoque só deve ser baixado pela emissão regular do 

respectivo documento fiscal. É vedado fazê-lo por meio de pedido, orçamento, contrato ou 

outros documentos similares. 

A defesa tem pleno conhecimento de que nas situações apontadas, 

caberia, no máximo, efetuar a reserva do produto, cabendo a emissão da nota fiscal e 

baixa do estoque quando da concretização da venda e da saída física das mercadorias. A 

auditoria trabalha com a data de emissão da nota fiscal, que deveria corresponder à saída 

física da mercadoria.  

Pelo fato de ser realizada por exercício fechado não existe a 

possibilidade de compensação de omissão de saída de um exercício com omissão de 

entrada em outro exercício. A alegação da impugnante de reclassificação de produtos foi 

considerada pela revisão fiscal.  

Foram feitas as inclusões no levantamento das notas fiscais de 

entrada emitidas pelo sujeito passivo com CFOP 1.926, encontrando resultados idênticos 

aos demonstrados pela defesa, com influência nos valores relativos à omissão de entrada, 

objeto deste auto de infração, conforme abaixo: 

OMISSÃO DE ENTRADA: R$ 4.613.757,23 

                                   MULTA FORMAL: R$ 576.719,65  

Observação: aplicada a forma privilegiada prevista pelo § 8º, do art. 

71 do CTE, conforme proposta na inicial. Equivoca-se a defesa quando alega que toda a 

revisão de lançamento deve ser efetuada por autoridade fiscal estranha à lide. Cabe ao 



julgador fazer este juízo, com base nos elementos constantes dos autos e das provas 

trazidas pela defesa. No caso em tela, entendo que foram plenamente atendidas as 

solicitações. 

No mérito decide pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do auto de 

infração, devendo-se exigir do sujeito passivo o recolhimento da multa formal no valor 

revisado de R$ 576.719,65 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e dezenove reais 

e sessenta e cinco centavos). 

Fazenda Pública concordou com a decisão (fls. 456).  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário (fls. 463/472). Sua peça tem o mesmo espírito do que foi apresentado na fase 

singular. Destacou problemas no seu sistema, informa ter entrado com ação judicial 

pedindo ressarcimento dos prejuízos havidos em função do erro da empresa prestadora 

de serviço, fala sobre erros por ele mesmo cometidos em relação à baixa de produtos de 

seu estoque, pede a realização de nova diligência para investigação de seus argumentos.  

Processo foi remetido para novo trabalho revisional (fls. 483/484) 

através da Resolução nº 51/2.017, sendo requerido nova manifestação sobre todos os 

aspectos trazidos, mas também sobre a tal ação judicial que teria sido impetrada contra a 

empresa prestadora de serviços e que promoveu a troca dos sistemas.  

Novo trabalho foi encetado e seu resultado foi anexado aos autos 

(fls. 489/544), devendo ser destacado o texto elaborado pelo revisor (fls. 522/544).  

Faz histórico de todo o trabalho, trazendo suas conclusões, dentre as 

quais gostaria de ressaltar algumas:  

1) A autuada, ao ser chamada para apresentar sua auditoria 

contraditória (levantamento próprio), pois segundo afirmava, havia 

muitos erros no trabalho que embasava o auto de infração, não o faz 

trazendo argumentos novos sempre evitando mostrar qual era o 

“estoque real” em sua visão; 

2) Lembra que os dados utilizados na auditoria foram oferecidos pelo 

próprio autuante, o que desfaz qualquer possibilidade de equívoco, 

pois tudo se baseou no que foi por ele mesmo trazido; 

3) Destaca que no trabalho revisional não houve um resumo de 

produtos comercializados em uma relação própria desconforme com 



a realidade da empresa, destacando que a descrição e a codificação 

utilizadas foram oferecidas pela própria empresa; 

4) Mostra que conforme foi comprovado, desde o ano de 2.014, foi 

alterado o sistema de controle de estoque da empresa, o que não 

condiz com aquilo que foi argumentado pela empresa em relação a 

esse processo, pois o presente trabalho fiscal remonta ao exercício 

de 2.011, não surtindo efeitos sobre esse; 

5) Ressalta que há conflito entre as versões apresentadas pela 

defesa, pois em primeiro momento ela alega que a falha no sistema 

praticamente teria zerado os estoques do ano de 2.010, ao passo 

que se verifica que foi apresentado extenso inventário de 

mercadorias esse ano, conforme atesta entrega do arquivo Sintegra 

do mês de dezembro de 2.010; 

6) Em relação a problemas de baixa no seu estoque, é algo que foge 

totalmente à razoabilidade, uma empresa dessa envergadura ter um 

sistema que lhe causa prejuízos;  

7) Sobre a tal ação judicial, foi esclarecido também que na verdade 

tratou de requerimento judicial para exclusão de restrições do nome 

da requerente do sistema SERASA e SPC, cuja inscrição se deu por 

falta de pagamento do software a que se refere; 

8) Sua conclusão é: 

“Assim, ao contrário do que afirma a defesa, comprova-se que o 

sujeito passivo já teria conhecimento das alegadas falhas de 

sistema e inconsistência de estoques em data bastante anterior 

a da realização da presente auditoria fiscal. Além disso, saliente-

se, as referidas falhas não se referem ao período abrangido pela 

fiscalização em questão (ver parágrafos 41 e 56). 

Após apresentação desse relatório, sujeito passivo foi intimado em 

relação ao seu conteúdo, e preferiu o silêncio (fls. 546).  

É o relatório.  

Entendo que na ausência de questões preliminares, deve-se atacar o 

mérito da lide.  



A revisão encetada pela câmara foi decisiva para minha formação de 

convicção, houve um cuidadoso e detalhado relatório para mostrar que a ação fiscal foi 

correta, e que os argumentos postos pela defesa carecem de consistência material, pois 

não são confirmados em momento algum.  

A possibilidade de revisão de estoques inicial e final de exercícios 

anteriores não encontra respaldo dentro da boa técnica e não tem a sustentação sob o 

ponto de vista material, pois não é possível se voltar no tempo. 

Todos os argumentos da empresa são desgastados pela 

inconsistência da tese defensória e das provas apresentadas, que foram fragilizadas de 

forma irreversível pelo trabalho revisional encetado pela câmara julgadora.  

Diante desses fatos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente ao auto 

de infração sobre um valor de multa formal de R$ 576.719,65 (quinhentos e setenta e seis 

mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00759/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por falta de observação de obrigação acessória. Improcedência. 
Decisão unânime.  
 
Restando provado que a premissa que sustentava o auto de 
infração inexistiu de fato, deve ser julgado improcedente auto de 
infração que nele se fundamentasse. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da detecção de se deixar de emitir o Documento de 

Exportação (DCE), referente às operações acobertadas pelas notas fiscais 

constantes da planilha e dos relatórios anexos. Está sendo exigida multa formal por tal 

irregularidade no valor de R$ 51.747,03.  

Foi anexado aos autos planilha descritiva das notas fiscais cujo DCE 

não foi emitido (fls. 4) e descrição dos valores de base de cálculo e de multa exigidos. 

O sujeito passivo compareceu ao feito (fls. 50/56), no primeiro 

momento, pedindo pela sua anulação, por cerceamento do direito de defesa do polo 

passivo, com suporte no Princípio da Verdade Material e diante do exíguo prazo para 

contestação, aponta a imprudência quanto a apuração do crédito exigido e alegou ser 

inconstitucional a multa proposta. 

Em seguida, retornou ao feito, fazendo o aditamento à impugnação 

de 

1ª Instância (fls. 71/77) pedindo agora a anulação do feito por insegurança na 

determinação da infração, apresentando planilha e pedindo pela concessão do §° 8º do 

art. 71 do 

CTE. Apresenta farta documentação para comprovar sua tese (fls. 78/230). 



Através do Despacho n° 1191/2015-JULP (fls. 232) foram os autos 

convertidos em diligência. 

Efetuada a análise percuciente dos fatos, o revisor concluiu (fls. 

262/273): “Conforme amplamente demonstrado e com base nos documentos juntados, 

restou claro que as notas indicadas naquela planilha correspondem a notas de remessa 

para formação de lotes, exportação direta ou com fim específico de exportação que já 

estavam devidamente inseridas no SISSEXP (Módulo Contribuinte).” 

Com isso, conclui, então, o diligenciador “indicando, s.m.j., que não 

seria o caso de apenar o contribuinte com a multa indicada no auto, tendo em vista 

que a nota fiscal principal, no momento da saída da mercadoria tivera as 

informações inseridas no SISEXP. 

Cientificado o polo passivo do resultado da diligência, retornou ao 

feito (fls.279/281) apenas para pedir pela declaração de improcedência do Auto de 

Infração com o imediato arquivamento do processo. 

Decisão singular foi pela improcedência do auto de infração (fls. 

282/283).  

Recurso Oferecido pela Fazenda Pública (fls. 284/285) alega falta de 

clareza na manifestação do revisor ensejando a contradição na sua conclusão.  

Sujeito passivo oferece contradita (fls. 294/297) e objeta 

posicionamento da Fazenda Pública e pede a manutenção da decisão singular. 

Resolução converte o julgamento em diligência (fls. 305/306) e 

remete o processo para a gerência especializada, dela requerendo que dê seu parecer 

definitivo sobre a questão.  

Relatório diligência (fls. 307/311) atesta que:  “não houve o 

descumprimento de obrigação acessória no tocante à falta de emissão de Documento de 

Controle de Exportação (DCE) para as notas fiscais relacionadas na planilha constante da 

folha 04 do processo, quais sejam: ...”  

É o relatório.  

Diante da clareza da manifestação trazida pela Gerência de Auditoria 

das Operações de Comércio Exterior e Suframa, no sentido da inexistência da infração à 

legislação tributária apontada na exordial, conheço do recurso ex-ofício, nego-lhe 

provimento para manter a decisão singular que julgou improcedente o auto de infração.  

 



 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00760/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de inserção de 
dados no SISEXP referente à exportação de mercadorias. 
Improcedência. Decisão unânime.  
 
Restando provado que a irregularidade apontada na exordial 
não ocorreu, deve ser julgado improcedente auto de infração 
que se baseie nessa premissa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, deixar de 
apreciar a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, conforme o disposto no art. 18, § 1º do Regimento Interno do CAT. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer de ambos os recursos, negar provimento 
ao de ofício, prover o voluntário, para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa apenas de caráter formal por se 

deixar de registrar os dados das remessas com fim específico de exportação no SISEXP, 

nos anos de 2009 e 2010, conforme planilha juntada (fls. 4). 

Obs.: Descrição do Fato corrigida pelo diligenciador e antes da 

decisão singular.  

O sujeito passivo compareceu ao feito (fls. 50/56), num primeiro 

momento, pedindo pela anulação do feito, com suporte no Princípio da Verdade Material e 

diante da dificuldade em juntar todas as provas no prazo exíguo previsto na legislação. 

Alegou, ainda, possuir a multa proposta pelo fisco caráter 

confiscatório e o crédito exigido ser indevido.  

Num segundo momento, de forma intempestiva (fls. 70/78), retornou 

a impugnante ao feito para fazer um aditamento a sua primeira impugnação, discorrendo 

sobre a legislação tida como infringida e pedindo pela anulação do feito por insegurança 



na determinação da infração, visto que a irregularidade denunciada não seria a obrigação 

tributária acessória cabível.  

Pede, finalmente, pela concessão dos benefícios previstos no § 8° do 

art. 71 do CTE.  

Através do Despacho n°1192/2015-JULP (fls. 86) foram os autos 

convertidos em diligência para que fosse realizada uma diligência, com intuito de que 

fossem prestados maiores esclarecimentos aos fatos e ainda para se complementar a 

fundamentação, observando-se nesse a não visualização pelo julgador dos vícios 

apontados na impugnação.  

Realizada a diligência (fls. 93/104), o diligenciador concluiu pela 

manutenção integral do feito e pela não concessão dos benefícios da aplicação da forma 

privilegiada da multa. Expõe nesse momento entendimento de que a forma correta de se 

interpretar acusação seria a que consta do artigo 75-B do Anexo XII do RCTE (fls. 

101/102). Que estaríamos diante de um caso de falta de inserção no Sisexp, a partir de 

informações obtidas no SISCOMEX, da comprovação de Exportação. 

Foi esclarecido nesse momento que o art. 6º, § 1º da IN 881/07 – 

GSF não se aplica ao caso.    

Intimado o polo passivo, agora, para ciência do despacho revisional, 

retornou ele ao feito (fls. 110/118) alegando que jamais poderia ser substituído por outra a 

obrigação acusada na inicial, cuja proposta de alteração seria uma verdadeira burla 

à flagrante decadência do direito do fisco de exigir a obrigação acessória. 

Alega, ainda, que os documentos e demonstrativos juntados ao feito 

não comprovariam de forma irrefutável que houve falta de registro dos dados, que isso 

seria ainda irrelevante já que atualmente o fisco possuiu todos os dados. 

Afirma, também, que a penalidade proposta poderia ser alterada para 

a prevista no art. 71 inciso XX “c” do CTE. Argui insegurança na determinação da infração, 

e alternativamente, pede concessão da forma privilegiada da multa. 

Decisão singular (art. 119/122) foi pela procedência do auto de 

infração com a concessão do atenuante do § 8º do art. 71 do CTE. 

Fazenda Pública oferece recurso (fls. 123/124). Entende que houve 

comprovação da não exportação das mercadorias, e que houve lavratura de auto de 

infração 4011400144902 exigindo o imposto nessas operações. Esse auto foi julgado 

parcialmente procedente na fase cameral, confirmando omissão de recolhimento de 



imposto, o que confirmaria a necessidade de não se aplicar o atenuante nos moldes em 

que ocorreu. Com esse fundamento, pede a reforma da decisão singular.  

Irresignado com a decisão singular, sujeito passivo oferece recurso 

voluntário (fls. 133/135). Essa também serviu de contradita ao recurso da Fazenda Pública 

que pede a reforma em relação à aplicação da forma privilegiada estatuída no § 8º do 

artigo 71 do CTE. Nela se pede a manutenção da decisão singular.  

Outra peça foi apresentada pela defesa (fls. 137/150). 

Ela traz a transcrição da legislação que embasou o trabalho fiscal, 

para depois asseverar que deveria ser rejeitado.  

Argui insegurança na determinação da infração. Entende que houve 

dubiedade na redação da peça acusatória e que a explicação dada pelo revisor se deu de 

forma tardia, sendo juridicamente inaceitável, ensejando a nulidade por ele suscitada. 

Questiona a clareza do trabalho, nesse mesmo diapasão. 

Quanto ao mérito alega que somente a SEFAZ pode promover a 

baixa de DCE. E que isso foi providenciado pelo sujeito passivo. Expõe entendimento de 

que a resposta dada pelo revisor compromete o trabalho fiscal de forma irreversível. A 

alteração proposta é inaceitável.  

Encerra pedindo a improcedência e alternativamente a manutenção 

da decisão singular no que diz respeito à forma privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE.  

Novo trabalho investigativo foi promovido pela câmara (fls. 153/154). 

Trabalho fiscal foi remetido para a Gerência de Auditoria das 

Operações de Comércio Exterior e Suframa. (fls. 155/164).  

Sua manifestação sobre o caso foi bastante clara. No item 2 (fls. 

162), o revisor assevera que se a infração for interpretada como a falta de inserção de 

dados no SISEXP, nos anos de 2.009 e 2.010, não houve o descumprimento da 

obrigação. E esse é justamente o caso sob análise nesse processo.  

O item 1 fala sobre o caso da acusação ser de falta de baixa do 

DCE, que é o que inicialmente parecia ser sua natureza. Mas isso foi rejeitado pelo próprio 

autuante, conforme sua manifestação (fls. 101/102).   

É o relatório.  

Diante do que foi posto, seguindo o que prescreve o art. 18 § 1º do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, deixaremos de apreciar as 



preliminares suscitadas pelo polo passivo, por entender, em decisão unânime, que o 

mérito lhe favorável.  

A manifestação do revisor é clara no sentido da improcedência, pela 

sua manifestação (fls. 162).  

Portanto, conheço de ambos os recursos, dou provimento ao 

voluntário, nego ao de ofício, para reformar a decisão singular e julgar improcedente o 

auto de infração.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00772/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de Leitura de 
Memória Fiscal de ECF. Periodicidade. Procedência Parcial. 
 
O usuário de ECF deve emitir, no final de cada período de 
apuração, relativamente às operações efetuadas neste período, 
uma leitura da memória fiscal em cada um dos equipamentos 
autorizados para emissão de documento fiscal, inclusive para os 
que não estiverem sendo utilizados (art. 207 do Anexo 11 - ECF 
do Decreto 4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 73.698,90 (setenta e três mil, 
seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos), considerando o pagamento de fls. 
130 para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
A Fazenda Pública concorda com a procedência parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 24 de junho de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mesmo mês, extraviado 11.792 
leituras de memórias fiscais de 08 Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF). 

 
A penalidade foi proposta por unidade de leitura de memória fiscal, 

com fundamento no art. 71, XX, “a”, 1 da Lei 11.651.91 (fl. 03). 
 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexada à peça básica cópia do relatório “Usuário Sist. Informatizad” extraído do sistema 
de dados da Secretaria da Fazenda deste Estado, referente às autorizações dos 08 ECF’s 
objeto da autuação (fls. 04 a 12). 

 
Já lavrado o termo de perempção (fl. 29), a autuada apresenta 

pedido de revisão extraordinária onde requer a improcedência da inicial (fls. 30 a 51), 
pedido esse indeferido pela Presidência desta Casa, à vista da necessidade de se 
complementar a instrução processual com anexação de prova inequívoca do não extravio 
das leituras de memórias fiscais, sendo com esse objetivo remetido o processo para 
intimação do sujeito passivo (fl. 57). 

 
 Em face de intimação supracitada, o sujeito passivo apresenta 

documentos (fls. 59 a 64) e a Presidência do CAT remete os autos à Agência Fazendária 
Especial de Aparecida de Goiânia para que informasse se o sujeito passivo apresentou as 



leituras de memória fiscal relativas a todo o período de utilização dos ECF’s autuados (fl. 
69). 

 
Cumprindo o determinado pela Presidência do CAT, auditor fiscal 

lotado na Agência Fazendária Especial de Aparecida de Goiânia informa que não houve 
apresentação das leituras de memórias fiscal, inclusive quando de notificação efetuada 
nesse sentido (fl. 73). 

 
Perante a informação trazida pela Agência Fazendária Especial de 

Aparecida de Goiânia, a Presidência do CAT inadmite o pedido de revisão extraordinária 
(fls. 72 e 73). 

 
Às fls. 75 a 115, o sujeito passivo apresenta documentação relativa a 

cessação de uso dos ECF’s objeto da autuação. 
 
À vista da documentação trazida pelo sujeito passivo, a Presidência 

do CAT remente novamente os autos à Agência Fazendária Especial de Aparecida de 
Goiânia para que auditor fiscal analisasse os documentos anexados e apresentasse 
parecer conclusivo (fls. 116). 

 
O auditor fiscal designado pela Agência Fazendária Especial de 

Aparecida de Goiânia informa que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em sua 
última manifestação apenas comprovam a cessação de uso dos ECF’s autuados (fl. 121), 
mas que ocorreu duplicidade de exigência tributária, em face da lavratura do auto de 
infração 4 0115019 333 92, que teve por objeto o extravio de leitura de memória fiscal 
referente a um ECF que, no período de 01 de janeiro de 2010 a 26 de novembro de 2013, 
também teve suas  leituras de memória fiscal autuadas por meio do auto de infração em 
julgamento (fls. 121). 

 
Destaca o auditor fiscal que a periodicidade de emissão da leitura de 

memória fiscal é mensal, conforme prevê o art. 207 do Anexo 11 - ECF do Decreto 
4.852/97 e que só a redução Z é emitida diariamente, nos termos do art. 208 do mesmo 
Anexo 11 (fl. 122). 

 
Assim, conclui o auditor fiscal que as 11.792 leituras de memória 

fiscal originalmente autuadas a cada dia, devem dar lugar a 345 leituras, considerando-se 
a periodicidade mensal, o que resulta no valor de multa formal de R$ 73.698,90 (setenta e 
três mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos), já afastada a exigência em 
duplicidade por ele constatada (fls. 123 e 124). 

 
Com fundamento na duplicidade de exigência constatada pelo 

auditor fiscal, a Presidência do CAT admite o pedido de revisão extraordinária (fl. 128). 
À fl. 130 consta comprovante de pagamento relativo ao presente auto 

de infração. 
 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Dirigindo-me ao mérito, acolho em parte a razão trazidas pelo sujeito 
passivo, pois o trabalho revisional realizado no curso do processo por auditor fiscal 
evidenciou que ocorreu duplicidade de exigência tributária, em face da lavratura do auto 
de infração 4 0115019 333 92, que teve por objeto o extravio de leitura de memória fiscal 
referente a um ECF que, no período de 01 de janeiro de 2010 a 26 de novembro de 2013, 
também teve suas  leituras de memória fiscal autuadas por meio do auto de infração em 
julgamento (fls. 121). 

 
Por outro lado, como destacado pelo revisor, periodicidade de 

emissão da leitura de memória fiscal é mensal, conforme prevê o art. 207 do Anexo 11 - 
ECF do Decreto 4.852/97: 
  

“Art. 207. O usuário de ECF deve emitir, no final de cada período de 

apuração, relativamente às operações efetuadas neste período, uma 
leitura da memória fiscal em cada um dos equipamentos autorizados 
para emissão de documento fiscal, inclusive para os que não estiverem 
sendo utilizados, devendo ser mantida à disposição do fisco pelo prazo 
decadencial do ICMS, anexada ao Mapa Resumo ECF do dia respectivo 
(Convênio ICMS 85/01, cláusula septuagésima sétima, § 1º).”[Grifo 
Oportuno] 

 
Pelo exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no valor 
da multa formal de R$ 73.698,90 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e 
noventa centavos), considerando o pagamento de fl. 130 para fins de extinção do crédito 
tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00781/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD. Livro 
Registro de Entrada de Mercadoria não escriturado. Procedente. 
Adequação da penalidade para a prevista no inciso XXXIII "a" do 
artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
1. Mantém-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou procedente o auto de infração, não contraditado de forma 
convincente;  
 
 2. A aplicação da norma legal supra deve se ater à evidência 
concreta de que a omissão de ordem acessória praticada pelo 
contribuinte não ocasionou prejuízo ao erário estadual;  
 
3. O sujeito passivo se submete à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXXIII, "a" do CTE em decorrência da apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital - EFD com omissão de registro ou 
com informação incompleta, referente a qualquer campo de 
registro, inclusive que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 8.106,07 (oito mil, cento e 
seis reais e sete centavos), adequando a penalidade à prevista no art.71, inc.  XXIII, "a"  
do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade e Masayuki Missao. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
que votou pela procedência do lançamento fiscal com aplicação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inc. IV do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 

epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria relativo a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/07/2011 a 30/04/2014, 
referente as notas fiscais eletrônicas de entradas constantes  da relação de NFEs não 
registradas., com valores totalizados no ‘resumo mensal de NFEs não registradas, 
conforme documentos e demonstrativos que se encontram acostados ao processo, com 
escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva, fls. 3 a 11. Em consequência, fica sujeito multa 
formal de 25% (vinte cinco por cento) sobre o valor das operações juntamente com 
acréscimos legais.  

 



A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, §2º da 
Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 308, 310 e 356 – C, §1º - I do Decreto nº. 4.852/97. E a 
penalidade aplicada:  artigo 71, VII “c’ do CTE.    

 
Impugnando o lançamento o polo passivo em proêmio reclama da 

multa que entende confiscatória, requer a improcedência da lide, o abrandamento da 
penalidade, que seja alterada para artigo 71, inciso XXIII, ‘a’ do CTE e aplicação da forma 
privilegiada prevista no artigo 71, §8º do CTE; que a maioria das notas fiscais é de 
remessa para demonstração, CFOP 1912, não gera pagamento do imposto, outras de 
produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, fls. 25 a 32. Junta documentos, 
fls.34 a 67. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 68 a 71.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições 

e alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 81 a 85.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 88 foi acostado documentos de fl. 

89 a 91.  
 
É o relatório.  

 
 
 
 
VOTO 
            

A irregularidade que se cuida nesta autuação diz respeito à 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registro, vez que o 
sujeito passivo deixou de escriturar a EFD, referente ao período descrito no relatório que é 
parte integrante deste “decisum”.   

 
A decisão exarada em sede monocrática deve ser mantida com as 

com a ressalva que passo a expor:   
 
 É de se destacar que o órgão julgador tem o dever de zelar pela 

correta aplicação da legislação tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 
nº.16.469/09:  

 
Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da 
preservação da ordem jurídica .  

 
Deve haver a adequação da penalidade para a prevista no artigo 

71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena benéfica ao sujeito 
passivo, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 



XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de (...) 
 
Conforme passo a discriminar: 
 
07/2011 – R$ 679,87 
08/2011 – R$ 679,87 
09/2011 – R$ 679,87 
10/2011-  R$ 679,87    
                R$2719,48 
 
01/2013 – R$ 713.86 
 
02/2013 – R$ 771,69 
03/2013 – R$ 771,69 
04/2013 – R$771,69 
06/2013 – R$771,69 
07/2013 – R$ 771,69 
               R$ 3858,45 
 
04/2014 – R$814,28 
 

Totalizando assim, em face da operação de adição supra, o 
“quantum” devido é de R$ de R$ 8.106,07 (oito mil, cento e seis reais e sete centavos). 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 8.106,07 (oito mil, cento e seis reais e sete 
centavos), adequando a penalidade à prevista no art. 71, inc.  XXIII, "a” do CTE. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00788/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
livros e documentos fiscais ao órgão fazendário da 
circunscrição do contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20 a 21) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 12 (doze) livros fiscais e 250 (duzentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os livros e documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado (fls. 25) e Termo de Fiel Depositário (fls. 28), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 6/2018-PRES (fls. 49), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 017/2018 - SRC (fls. 32), informa o cancelamento da inscrição em dívida 



ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 6/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 12 (doze) livros fiscais e 250 (duzentos e cinquenta) 
documentos fiscais. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 25), o 

Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 26) 
e o Termo de Fiel Depositário (fls. 28), juntados pela requerente, revelam que não houve 
extravio dos livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração, indicam que o 
contribuinte cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a 
exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00789/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19 a 20) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 750. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 24) e Termo de Fiel 
Depositário (fls. 27), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 17/2018-PRES (fls. 47), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 15/2018 - SRC (fls. 50), informa o cancelamento da inscrição em dívida ativa 



e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 17/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 750. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 24), o 

Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 25) 
e o Termo de Fiel Depositário (fls. 27), juntados pela requerente, revelam que não houve 
extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, indicam que o 
contribuinte cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a 
exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00790/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 30), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4926/2017-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 08/2018 - SRC (fls. 39), informa o cancelamento da inscrição em dívida ativa 



e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 4926/2017-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 30), 

juntado pela requerente, revela que não houve extravio dos documentos fiscais 
reclamados no auto de infração, indica que o contribuinte cumpriu a obrigação acessória a 
ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00791/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 26 a 27) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal, quando da 
formalização do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

28) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 34), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 42/2018-PRES (fls. 41), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 



A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 020/2018 - SRC (fls. 43), informa o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 42/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 34), 

juntado pela requerente, revela que não houve extravio dos documentos fiscais 
reclamados no auto de infração, indica que o contribuinte cumpriu a obrigação acessória a 
ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00792/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento considerar improcedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 13 a 14) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 101 a 200. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal, quando da 
formalização do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo Sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 22) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado (fls. 23), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 59/2018-PRES (fls. 27), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 



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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 101 
a 200. 

 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 22) e o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 
23), juntados pela requerente, revelam que não houve extravio dos documentos fiscais 
reclamados no auto de infração, indicam que o contribuinte cumpriu a obrigação acessória 
a ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00805/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir a 
pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
improcedente 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas 
notas fiscais para uso com consumidor, Modelo 2, série D-1, enumeradas de 001 a 250 no 
prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação da Portaria que suspendeu a 
sua inscrição no cadastro estadual, conforme descrito no Diário Oficial do Estado, razão 
pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal e 
acréscimos legais por documentos extraviados, consoante demonstrativos anexos.  

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/06. 

Intimado às fls. 07/08, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 09. Foi novamente intimado às fls. 11/16. 

Inconformado, o sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 
18/19 no qual alega que a empresa encontra-se com sua inscrição estadual baixada e que 
seus blocos fiscais foram apresentados à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goianésia. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

Juntamente com a peça defensória foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 20/32. 

É o relatório. 

 



VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 documentos 
fiscais. 

 



Em sua peça defensória, o sujeito passivo, alega, em síntese, que 
todos os documentos fiscais mencionados na inicial foram entregues à repartição 
fazendária competente, consoante documentação acostada aos autos.  

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas à Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, conforme atestam os 
documentos de fls. 29/30.  

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00809/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos e livros fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 13 de agosto de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 250 
(duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0001 a 0250. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento (fls. 02 e 03). 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 16 a 32), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais 
objeto da autuação (fl. 35, 36 e 38). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fl. 24). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 
“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 
[...] 
II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 
[...] 
Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 
§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 
I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 
II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00810/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos e livros fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 01 de dezembro de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 250 
(duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0001 a 0250. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento (fls. 02 e 03). 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 19 a 26), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais 
objeto da autuação (fls. 21, 22 e 28). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 21 e 22). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 
“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 
[...] 
II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 
[...] 
Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 
§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 
I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 
II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00811/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos e livros fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de agosto de 2015, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 1000 
(mil) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0001 a 1000. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento (fls. 02 e 03). 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 19 a 32), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais 
objeto da autuação (fls. 21, 24 e 34). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 21 e 24). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 
“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 
[...] 
II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 
[...] 
Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 
§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 
I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 
II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00812/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos e 
livros fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos e livros fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos e livros a 
órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de agosto de 2015, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 50 
(cinquenta) notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 0001 a 0050 e 08 (oito) livros 
fiscais. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento ou livro (fls. 02 

e 03). 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 20 a 34), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais e 
livros objeto da autuação (fls. 24, 25, 27, 30 e 36). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 



 

Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos e livros 
fiscais tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 24, 25 e 30). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 
“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 
[...] 
II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 
[...] 
Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 
§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 
I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 
II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00813/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio documentos 
fiscais. Improcedência. 
 
I - Compete ao Conselho Pleno, a apreciação de pedido de 
revisão de ato processual apresentado pelo fora do último prazo 
para defesa, desde que fundamentado em prova inconteste de 
erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial 
do lançamento (arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 
16.469/09); 
 
II - Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo 
a extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega da totalidade dos documentos a órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 30 de maio de 2014, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão desta ter, no mesmo mês, extraviado 250 
(duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 0001 a 0250. 

 
A penalidade foi proposta por unidade de documento (fl. 02). 
 
A autuada apresenta pedido de revisão extraordinária onde requer a 

improcedência da inicial (fl. 18 a 36), pedido esse admitido pela Presidência desta Casa, 
perante as provas da apresentação, em órgão próprio, da totalidade das notas fiscais 
objeto da autuação (fls. 23, 25 e 41). 

 
É o relatório. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 



Dirigindo-me ao mérito do processo, acolho as razões trazidas pela 
requerente, já que há nos autos prova da entrega da totalidade dos documentos fiscais 
tidos como extraviados pelo Fisco (fls. 23 e 25). 

 
Tal situação, em face da presença inconteste de erro de fato 

substancial, mostra-se compatível com a possibilidade de apreciação representada pela 
revisão extraordinária prevista nos arts. 43, § 4º, II e 45 § 1º, ambos da Lei 16.469/09: 

 
“Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
[...] 
§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 
[...] 
II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 
[...] 
Art. 45. Compete ao Conselho Pleno a apreciação, sem realização de 
diligências, do pedido de Revisão Extraordinária admitido pelo Presidente 
do CAT. 
§ 1º Excetuam-se da competência prevista neste artigo, o pedido de 
Revisão Extraordinária referente à: 
I - apreciação extraordinária do lançamento de sujeição a instância única, 
não julgado, hipótese em que o pedido deve ser apreciado, sem realização 
de diligências, pelo Julgador de Primeira Instância, em instância única; 
II - admissão de peça defensória, cuja admissão pelo Presidente do CAT 
acarreta o retorno do processo à fase em que houver ocorrido a ineficácia 
de intimação. [...]“ 

Pelo exposto, conheço do pedido de revisão de extraordinária, dou-
lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00821/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração na 
EFD de notas fiscais de entrada de mercadorias. Procedência 
em parte. Adequação da penalidade. Acatada. Aplicação do § 6º 
do art. 71-A do CTE. Deferida. 
 
1. O descumprimento de obrigação acessória correspondente à 
Escrituração Fiscal Digital - EFD sujeita-se à imposição de 
multa, pela adequação da penalidade, declara-se procedente em 
parte o respectivo auto de infração; 
 
2.  Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela; 
 
3. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração (CTE, art. 71-A, 
§ 6°). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 4.388,58 (quatro mil, trezentos e oitenta e 
oito reais e cinqüenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário 
de Oliveira Andrade. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista 
no art. 71-A, inciso IV, "a" do CTE, proposta pelo Conselheiro Relator. E, também, por 
votação unânime a aplicação do § 6º exceto com relação a NF 174.804, proposta também 
pelo Conselheiro Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não lançou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias no valor comercial de R$ 67.443,81 (sessenta e sete mil quatrocentos e 
quarenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo-lhe imputa a exigência da multa 
formal no valor de R$ 16.860,95 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e 
cinco centavos), equivalente a 25% do valor da operação. 

 



Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91. c/c o art. 308 
do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 6), Resumo Mensal de NFEs não Registradas (fls. 10) e Relação de NFEs não 
Registradas (fls. 10 a 14), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 27/05/2016 (fls. 26), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls.33). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 38 a 46), alegando que as notas fiscais de entrada relacionadas pelo Fisco 
estão sim escrituradas e registradas no livro de Entradas. 

 
Cita julgado deste Conselho proferido no Processo n° 

4011601928153 (fls. 41 a 44) em que fez adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, XXIII, “a”, do CTE, que, segundo a impugnante trata de matéria idêntica ao presente 
caso. 

 
Questiona a multa aplicada, considera-a de natureza confiscatória. 
 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento, não sendo esse o 

entendimento, pede a baixa dos autos em diligência. Superados os pedidos anteriores, 
pede a aplicação do § 8 do art. 71 do CTE. 

 
É o relatório. 
 

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

não lançou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) notas fiscais relativas a aquisição de 
mercadorias no valor comercial de R$ 67.443,81 (sessenta e sete mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo-lhe imputa a exigência da multa 
formal no valor de R$ 16.860,95 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais e noventa e 
cinco centavos), equivalente a 25% do valor da operação. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 64, § 2°, do 

Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 308 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da: 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 



 
A defesa alegou que as notas fiscais de entrada relacionadas pelo 

Fisco estão sim escrituradas e registradas no livro de Entradas, mas não trouxe aos autos 
nenhum elemento que comprovasse o alegado. 

 
A falta de escrituração de documentos fiscais, acusação fiscal, está 

devidamente comprovada nos autos, reveladora da prática do ilícito tributário praticado 
pelo sujeito passivo. 

 
A defesa pretende a aplicação de julgado deste Conselho, citado às 

fls. 41 a 44. Não o aplico ao presente caso, em razão da existência de penalidade típica 
para o caso em apreciação. 

 
As autoras do lançamento propuseram a penalidade prevista no art. 

71, VII, “c”, do Código Tributário Estadual (CTE), entretanto, atualmente, a penalidade 
típica para a infração está prevista no art. 71-A, inciso IV, "a" do CTE, a seguir transcrito, 
para a qual proponho a adequação.  

 
Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes 
à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
IV - nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros 
destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles 
constantes: 
 
a) 12% (doze por cento) do valor: 
 
1. da operação ou da prestação omitidas na EFD; 
 
2. correspondente à diferença entre o valor da operação ou da prestação 
constante de documento fiscal e o constante da EFD; 
[...] 
§ 6° Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
As notas fiscais não escrituradas totalizam R$ 67.443,81 (sessenta e 

sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) de valor comercial, 
base de cálculo da multa, feita a incidência de 12% sobre R$ 67.443,81, obtém-se R$ 
8.093,25 de multa formal. 

 
Em razão da irregularidade não resultar em falta de pagamento do 

imposto, exceto a Nota Fiscal n° 174804 em que é devido ICMS Diferencial de Alíquota, 
embora não cobrado nestes autos, deve ser aplicado o § 6º do mesmo art.71-A e diploma 
legal, transcrito em linhas anteriores, exceto em relação a NF 174804. 

 
Na aplicação do § 6° do art. 71-A do CTE, deduz-se R$ 683,92, 

multa relativa a NF 174804, de R$ 8.093,25, obtém-se R$ 7.409,33 e, sobre esse valor, 
R$ 7.409,33, faz-se a redução de 50%, obtendo-se R$ 3.704,66 que, somado a R$ 
683,92, totaliza R$ 4.388,58 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos) de multa formal, a ser exigido do contribuinte. 

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

para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o valor da multa formal de 



R$ 4.388,58 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 
Adequo a penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV, "a" do CTE, por mim proposta. 
Acato a aplicação do § 6º exceto em relação a NF 174.804, por mim proposta. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00822/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica Avulsa por Produtor Rural não Credenciado na 
Secretaria da Fazenda. Imrpocedência. 
 
Tendo o documento fiscal sido regularmente emitido e sendo 
próprio para acobertar a operação, adimplidas tanto a obrigação 
principal quanto a acessória, declara-se improcedente a 
penalidade imposta ao sujeito passivo por emissão irregular de 
documento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
produtor rural, não estando credenciado a emitir nota fiscal própria, ter realizado saída de 
suínos de sua propriedade, utilizando-se de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa para acobertar a 
operação, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 17.291,82 
(dezessete mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relação de 

Notas Fiscais Avulsas (fls. 6 a 7), dentre outros documentos. 
 
Intimado por edital publicado em 11/08/2016 (fls. 17), o sujeito 

passivo não comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 18). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 24 a 27), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que as notas 
mencionadas pela autoridade fiscal foram modelo 1 ou 1-A, quando na realidade o 
autuado emitiu as Notas Fiscais modelo 55, série 890, anexadas a esse processo (fls. 31 a 
101).  

 
Assevera que o contribuinte ainda que estivesse emitindo notas 

modelo 1 ou 1-A, não estaria descumprindo a Legislação Tributária do Estado, 
fundamentando-se nos arts. 1° e 2°, III, da Instrução Normativa n° 829/06-GSF e em 
espelho de site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (fls. 30). 

 
É o relatório. 
 



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

produtor rural, não estando credenciado a emitir nota fiscal própria, ter realizado saída de 
suínos de sua propriedade, utilizando-se de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa para acobertar a 
operação, sendo-lhe imputada a exigência de multa formal. 

 
Ao impugnar o auto de infração, o sujeito passivo juntou ao processo 

espelho de site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (fls. 30) no qual diz que 
produtores rurais cadastrados junto à Secretaria da Fazenda de Goiás podem emitir os 
referidos documentos fiscais (Nota Fiscal Eletrônica Avulsa). Vejamos o texto do citado 
espelho: 

 
No espelho de site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás 

(fls. 30) na aba NOTA FISCAL AVULSA WEB – NFA-WEB, informações gerais, consta: 
 
“QUEM PODE EMITIR A NFA – WEB: Produtores rurais 
devidamente cadastrados junto à Secretaria da Fazenda de Goiás.” 
 
PRODUTOS DISPONÍVEIS, INCIALMENTE, PARA EMISSÃO VIA 
NFA-WEB: (...), gado suíno, (...). 
 
O produtor rural estava devidamente cadastrado junto à SEFAZ/GO, 

então as notas fiscais questionadas pelo Fisco foram emitidas regularmente, não havendo 
como manter a penalidade imposta ao sujeito passivo no auto de infração, pois tanto a 
obrigação principal quanto a obrigação acessória foram adimplidas pelo contribuinte. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00823/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Improcedência. 
 
É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo comprovado o 
adimplemento da obrigação acessória a ele atribuída. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não apresentou na 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentação fiscal conforme requerido pela 
autoridade fiscal, sendo-lhe imputada a exigência de multa formal. 

 
Intimado em 04/11/2016 (fls. 4), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 5). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 11 a 13) pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência 
que, após tomar conhecimento do auto de infração, formalizou pedido de baixa da 
inscrição no cadastro estadual, apresentando ao órgão fazendário competente as Notas 
Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 551 a 650, tidas com extraviadas no presente 
auto de infração. 

 
Alega ainda a ocorrência de duplicidade de lançamentos, deste auto 

de infração com o de n° 4 0116006 245 84 (fls. 16). 
 
Junta cópias de Termo de Fiel Depositário e de Termo de Baixa de 

Documento Fiscal não Utilizado n° 164217 (fls. 15 e 17, respectivamente), dentre outros 
documentos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo não apresentou na 

Delegacia Fiscal de sua circunscrição documentação fiscal conforme requerido pela 
autoridade fiscal. 



 
Em sua impugnação em Segunda Instância, o sujeito passivo 

apresentou documentação (Termo de Fiel Depositário e Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 164217 (fls. 15 e 17) na qual comprova o cumprimento da 
obrigação acessória a ele atribuída. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00829/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal, de ordem acessória, denunciado na inicial.  
 
 
 
. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
Regional de Fiscalização de sua circunscrição os documentos fiscais modelo 2, no período 
de 30 dias conforme consta da publicação da Portaria nº. 023/2013- DE  13/12/2013, que 
suspendeu sua inscrição no cadastro estadual. Em consequência, fica sujeito à multa 
formal no valor total lançado no campo apropriado para ''DETALHAMENTO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO ''. 

 
O auto é instruído de documentos (fls. 03 a 07). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls.08 a 10). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face do sujeito passivo (fls. 11). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação em Segunda 

Instância (fls. 13 a 18).  
 
Manifestando-se às fls. 20, alegou que por falta de conhecimento por 

parte dos empresários, não apresentou no tempo hábil os blocos em que está sendo 
cobrado no processo, sendo que o mesmo foi apresentado junto à Delegacia Fiscal de sua 
circunscrição, todos os documentos fiscais MODELO 2, totalizando 500 notas. Requereu a 
improcedência do auto. Anexou documentos (fls.21 a 32). 

 
É o relatório. 
 



VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” a exigência exordial deve-se a extravio de documentos fiscais, as notas fiscais 
nºs 251 a 750 ( D-1). 

 
A empresa, ora autuada, comparece ao processo trazendo a 

informação e a comprovação de que providenciou a baixa da empresa e, em especial, 
acosta aos autos o termo de baixa de documento fiscal, não utilizado, fl. 25, arrola também 
à fl. 27, documento intitulado Instrução Normativa nº606/03 – GSF, que assegura que não 
houve extravio de documentos fiscal.   

 
Mediante as assertivas supra aduzidas, demostrado está que o polo 

passivo não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, denunciado na folha de rosto 
deste volume, o que me leva a julgar improcedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00830/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD.Livro 
Registro de Entrada de Mercadoria não escriturado. Procedente 
em parte. Adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. Acolhida.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte, adequando-se a 
penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração nos termos da revisão de fls. 57/71 dos autos. Por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 8.914,49 (oito mil, novecentos e quatorze reais 
e quarenta e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencida a Conselheira 
Gerluce Castanheira Silva Padua que acolheu a adequação da penalidade, porém para a 
prevista no art. 71-A, inciso IV, alínea "a", item 1, da Lei 11.651/91, no valor da multa 
formal de R$ 123.005,23 (cento e vinte e três mil e cinco reais e vinte e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital EFD, no período 
compreendido de 20/06/13 a 31/12/2013, os documentos fiscais de entradas, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% 
sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 14. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia, às fls. 15 e 16, tendo sido lavrado o termo de revelia, às fls. 17.  
 
Novamente intimado, às fls. 19 e 20, a empresa autuada comparece 

aos autos e apresenta sua impugnação em segunda instancia, às fls. 22 e 23, alegando 
que no ano de 2014 tivemos a construção do prédio do estabelecimento e com isso muitas 
empresas foram contratadas para essa finalidade, sendo que essas empresas emitiram 
diversas NFEs de remessas para transporte de seus materiais, ferramentas e 
equipamentos próprios para utilização e realização dos serviços para os quais foram 
contratadas. Quando tais NFEs eram entregues ao nosso pessoal na obra, recebíamos as 
mesmas e fazíamos a escrituração fiscal. No entanto, como é evidenciado no auto, a 
maioria das NFEs não lançadas eram emissões com objetivo de transporte ou operações 
triangulares de entrega de uma empresa, cliente do fornecedor, diretamente na obra e 



essas NFEs nem sempre eram entregues ao nosso pessoal e, por conseguinte, não eram 
de nosso conhecimento, sendo esse o fato que ocasionou a falta de registro de algumas 
NFEs. Ao final, requer: que seja julgado improcedente o auto de infração. Anexou 
documentos, às fls. 24 a 48. 

 
Conforme Resolução 108/2016, às fls. 51 a 52, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, resolveu remeter o presente processo à delegacia 
fiscal de Anápolis para que encaminhe aos autos ao fiscal autuante, para que se manifeste 
sobre as explicações apresentadas e a documentação contida na mídia digital juntada, 
apresentando relatório conclusivo sobre a existência ou não de descumprimento da 
obrigação tributária acessória.  

 
Em Revisão, às fls. 57 a 77, entenderam que deverão ser excluídos 

do relatório os valores para efeito de cálculo da infração parte das notas fiscais, quanto às 
outras, entenderam que não justificam a falta do registro das notas fiscais, uma vez que os 
materiais foram remetidos para o estabelecimento da impugnante.  

 
Sujeito passivo é intimado, às fls. 81, para tomar conhecimento da 

Resolução 108/2016 e resultado da diligencia.  
 
O sujeito passivo se manifesta, às fls. 85 a 86, alegando que 

concorda plenamente com as notas fiscais expurgadas pela autoridade fiscal da autuação 
fiscal, conforme exposto às fls. 57 e 58 deste processo. Cita que, no entanto, solicita que 
em relação as NFEs elencadas nos itens abaixo descritos e que não foram excluídas da 
base de cálculo do auto de infração, sejam os argumentos de defesa analisados pela 
autoridade administrativa, para que a atuação seja parcialmente cancelada, conforme 
impugnação inicial. Aduz que o fornecedor emitiu diversas NFEs em duplicidade, as quais 
indicamos em coluna própria do relatório. Alega que a empresa ACR Sistemas de 
Combate de Incêndio foi contratada para realizar o projeto de prevenção e combate a 
incêndio do estabelecimento e para isso adquiriu da Açotubo Ind Com Ltda materiais para 
o projeto, sendo que, solicitou entrega destes no canteiro de obras. Operação realizada 
entre o fornecedor e seu fornecedor de materiais onde suas NFEs não nos forma 
apresentadas para os devidos registros. Argumenta que NFEs de operação triangular de 
Remessa po Conta e Ordem, cujo fornecedor do material a ser beneficiado Perfinasa 
Perfilados e Ferros Ns Aparecida Ltda entregou material na Engeseg Estrutural Ltda. A 
operação principal entre Havan e Perfinasa, aquisição de material para obra, foi registrada 
na escrita fiscal, conforme demonstrado no relatório deste anexo, sendo que as NFEs da 
Engeseg se tratava de mera emissão para demonstrar o retorno e transporte dos produtos 
acabados. Anexamos ainda, as NFEs de Mão de Obra da Engeseg. Operações desse tipo 
eram realizadas pelo próprio fornecedor e aleatoriamente suas notas chegavam para 
registro e contabilização. Sustenta que em contato com o fornecedor locador dos 
equipamentos, não foi informado que tais equipamentos não seguiram para utilização na 
filial e que por motivo desconhecido não houve emissão de NFE de Estorno (entrada) para 
anular a operação. Diante do exposto, a empresa informa que concorda com os valores já 
excluídos do auto de infração e solicita o julgamento integral de sua impugnação para o 
cancelamento, conforme impugnação, da multa exigida na autuação, pelas razoes acima 
expostas, que se encontram devidamente arguidas na impugnação apresentada.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que não há questionamento em sede de preliminar.  

 
Aferi ainda que o processo foi submetido a tarefa revisional, onde 

houve alteração de valores, referentes à base de cálculo, em atendimento à Resolução de 
fls. 51/52. 

 
Face à citada revisão, acostada a este volume, fls. 57 a 72, destaco 

que a planilha constante na folha 71 apresenta o valor da base de cálculo revista. 
 
A empresa se manifesta, concordando de que as notas fiscais 

excluídas, porém, faz alusão a outras notas fiscais que também deveriam não constar no 
levantamento, ora em apreciação. 

 
Ao caso em análise, tenho que nos termos da acusação, há 

procedência parcial deste levantamento pela revisão em si e em especial pela 
manifestação da parte passiva.  

 
Contudo, nos termos do artigo 71, §7º, “b’, II, do CTE, verifica-se ser 

aplicável os termos do “caput” do §7º da citada norma legal.  
 
Em sendo assim, necessário a adequação da penalidade estampada 

no inciso XIII do mesmo artigo e norma legal supra inferida, restando uma multa na ordem 
de R$ 8.914,49 (oito mil, novecentos e catorze reais e quarenta e nove centavos), 
considerado, conforme já aduzido em linhas anteriores, o trabalho revisional de fl. 71. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração nos termos da revisão 
de fls. 57/71 dos autos. Por maioria de votos, acolho a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 8.914,49 (oito mil, novecentos e catorze reais e quarenta e nove centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00831/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD. Livro 
Registro de Entrada de Mercadoria não escriturado. Procedente 
em parte. Adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. Acolhida.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte, adequando-se a 
penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração nos termos da revisão de fls. 51/57 dos autos. Por maioria de votos, acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 4.630,14 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e 
quatorze centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencida a Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Padua que acolheu a adequação da penalidade, porém para a prevista 
no art. 71-A, inciso IV, alínea "a", item 1, da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 
8.945,17 (oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital EFD, no período 
compreendido de 20/06/13 a 31/12/2013, os documentos fiscais de entradas, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% 
sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 07 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia, às fls. 09 e 10, tendo sido lavrado o termo de revelia, às fls. 11. 
 
Novamente intimado, às fls. 13 e 14, a empresa autuada comparece 

aos autos e apresenta sua impugnação em Segunda Instancia, às fls. 16 e 17, alegando 
que dentre as NFEs citadas no relatório anexo ao Auto denominado NFe de entradas não 
registradas – 2013, localizamos junto aos emitentes, NFes de cancelamento da operação, 
as quais listamos no anexo denominado NFEs estornadas, bem como as copias em PDF 
das mesmas. Afirma que no anexo NFEs lançadas 2014, informo as NFEs que tiveram 
seu registro normal na filial, porem algum tempo após sua emissão. Aduz que no anexo 
NFE Brusque, temos o caso onde o fornecedor emitiu a NFE com o CNPJ de nosso 
estabelecimento Matriz em Brusque/SC, com a I.E. do estabelecimento de Anápolis/GO. 
Fizemos o registro da NFE no livro de entrada de nossa Matriz em SC, conforme poderá 



ser verificado na página 184 do Livro Registro de Entradas, extraído da EFD 07/2013 e 
seu recibo de entrega, que apresentamos. Sustenta que por último, no anexo NFEs 
Materiais Terceiros, listamos NFEs emitidas por dois prestadores e serviço que, enviaram 
por ocasião da obra do estabelecimento, materiais de sua propriedade, que seriam 
utilizados na prestação de serviço de instalação de materiais de sinalização visual, 
conforme NF serviço. Defende que ainda Resumo NFEs 2013, onde identifica quais NFEs 
estão sendo impugnadas e em qual anexo estão sendo localizadas. Ao final requer que 
seja julgado improcedente o auto de infração. Anexou documentos, às fls. 18 a 42. 

 
Conforme Resolução 109/2016, às fls. 44 a 46, a Quarta Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, resolveu remeter o presente processo à 
delegacia fiscal de Anápolis para que encaminhe aos autos ao fiscal autuante, para que se 
manifeste sobre as explicações apresentadas e a documentação contida na mídia digital 
juntada, apresentando relatório conclusivo sobre a existência ou não de descumprimento 
da obrigação tributária acessória.  

 
Em revisão, às fls. 51 a 57, entenderam que deverão ser excluídos 

do relatório os valores para efeito de cálculo da infração parte das notas fiscais, quanto às 
outras, entenderam que não justificam a falta do registro das notas fiscais, uma vez que os 
materiais foram remetidos para o estabelecimento da impugnante.  

 
Sujeito passivo é intimado, às fls. 210, para tomar conhecimento da 

Resolução 109/2016 e resultado da diligência.  
 
O sujeito passivo se manifesta, às fls. 211 a 213, alegando que 

concorda plenamente com as notas fiscais expurgadas pela autoridade fiscal da autuação 
fiscal, conforme exposto às fls. 51 e 52 deste processo. Cita que, no entanto, solicita que 
em relação as NFEs elencadas nos itens abaixo descritos e que não foram excluídas da 
base de cálculo do auto de infração, sejam os argumentos de defesa analisados pela 
autoridade administrativa, para que a atuação seja parcialmente cancelada, conforme 
impugnação inicial. Afirma que no anexo NFE Brusque, temos o caso onde o fornecedor 
emitiu a NFE com o CNPJ de nosso estabelecimento Matriz em Brusque/SC, com a I.E. do 
estabelecimento de Anápolis/GO. Fizemos o registro da NFE no livro de entrada de nossa 
Matriz em SC, conforme poderá ser verificado na página 184 do Livro Registro de 
Entradas, extraído da EFD 07/2013 e seu recibo de entrega, que apresentamos. Aduz que 
no anexo NFEs Materiais Terceiros, listamos NFEs emitidas por dois prestadores e serviço 
que, enviaram por ocasião da obra do estabelecimento, materiais de sua propriedade, que 
seriam utilizados na prestação de serviço de instalação de materiais de sinalização visual, 
conforme NF serviço. Diante do exposto, a empresa informa que concorda com os valores 
já excluídos do auto de infração e solicita o julgamento integral de sua impugnação para o 
cancelamento, conforme impugnação, da multa exigida na autuação, pelas razoes acima 
expostas, que se encontram devidamente arguidas na impugnação apresentada.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que não há questionamento em sede de preliminar.  

 
Aferi ainda que o processo foi submetido a tarefa revisional, onde 

houve alteração de valores, referentes à base de cálculo, em atendimento à Resolução de 
fls. 45/46. 



 
Em face da citada revisão, acostada a este volume, fls. 51 a 57, 

destaco que a planilha constante na folha 56 apresenta o valor da base de cálculo revista. 
 
A empresa se manifesta, concordando que as notas fiscais sejam  

excluídas, porém faz alusão a outras notas fiscais que também deveriam não constar no 
levantamento, ora em apreciação. 

 
Ao caso em análise, tenho que nos termos da acusação, há 

procedência parcial deste levantamento pela revisão em si e em especial pela 
manifestação da parte passiva.  

 
Contudo, nos termos do artigo 71, §7º, “b’, II, do CTE, verifica-se ser 

aplicável os termos do “caput” do §7º da citada norma legal.  
 
Em sendo assim, necessária a adequação da penalidade estampada 

no inciso XIII do mesmo artigo e norma legal supra inferida, restando uma multa na ordem 
de R$ 4.630,14 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos), considerado 
conforme já aduzido em linhas anteriores, o trabalho revisional de fl. 56. 

 
Destaco que a nobre Conselheira Gerluce Castanheira Silva Pádua, 

em que pese ter divergido da adequação da penalidade, por aquela constante no artigo 71 
– A, IV, alínea “a”, item1 da Lei nº. 11.651/91, entendeu que a base de cálculo não poderia 
contemplar a exclusão de três notas fiscais, quais sejam, as de números 471,476 e 477, 
por serem notas de serviços. Sendo assim, a base de cálculo caiu para R$ 74.543,08 ( R$ 
106.607,58 – R$ 32.064,00) = R$ 74.543,08. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração nos termos da revisão 
de fls. 51/57 dos autos. Por maioria de votos, acolho a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 4.630,14 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00836/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa formal. Omitiu indevidamente 
mercadorias no inventário. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da 
Lei 11.651/91. Acolhida.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito tributário, descrito na vestibular, 
adequando-se a penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Ainda por unanimidade de votos,  acolher a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e 
seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo omitiu indevidamente 
mercadorias no inventário em 31.12.2014, conforme demonstrativo e documentos anexo. 
Em consequência, fica sujeito à multa formal. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, (fls.03 

a 13). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.12 e 13). 
 
Pela Sentença de nº3805/2016 – JULP, (fls.48 a 50), o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, (fls.51 a 

53). 
 



O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.55 a 64), apresentando 
recurso voluntário, defendeu que o entendimento do julgador monocrático não coaduna 
com o conjunto fático-probatório dos autos, contrariando a preliminar arguida que está 
arrolada e bem fundamentada na legislação pertinente, pelo que se pede vênia, para 
ratificar e reproduzir literalmente todos os seus termos.  

 
A prevalecer a penalidade a ser aplicada, ao diverso do que 

enquadrou o auto de infração, a multa do art.71, XXIII, como já indicada por força da 
documentação apresentada pela recorrente, nomeadamente a que se refere aos 
lançamentos nas escriturações contábeis digitais, ECD e ECF, e na retificadora autorizada 
legalmente pela autoridade fiscal subscritora do auto de infração e devidamente 
homologada pela administração fazendária. 

 
Por fim requer acolhimento da preliminar arguida, nulo ab initio o auto 

de infração, ou, em hipótese remota, se assim não entender; no mérito, julgar 
Improcedente a ação fiscal, ou, desclassificar a multa aplicada no art.71, XI, alínea "b" do 
CTE para a penalidade prevista no inciso XXIII, alínea "a" do mesmo permissivo legal, no 
valor de R$935,31, por ser de direito e justiça.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.4689/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos à parte litigante, nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são próprios. 
Assim, rejeitada está a preliminar em comento.    

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

desta ação e de pronto, reafirmo o juízo exarado em sede monocrática que julgou 
procedente o lançamento, conforme passo a expor:  

 
De acordo com o informado no relatório que é parte integrante deste 

‘decisum”, a exigência exordial, de ordem acessória, deve-se à falta de apresentação, pelo 
contribuinte à Fazenda Estadual, do inventário realizado em 31.12.2014. A sua 
Escrituração Fiscal Digital deveria constar obrigatoriamente tal informação, o que não 
ocorreu, conforme demonstrado nos autos.  

 
Ofertado ao polo passivo a oportunidade do contraditório, conforme 

preceitua a Carta Constitucional, este não contesta o trabalho da autoridade fiscal 
lançadora. Limita-se a alega que, em face de tal omissão, retificou tais arquivos.  

 
Destaco, entretanto, que a retificação feita em fevereiro de 2015 se 

deu perante a Secretaria da Receita Federal, e não à SEFAZ e não consta dos autos 
prova de que a administração fazendária estadual tenha autorizado qualquer retificação da 
EFD.  

 



A retificação da EFD junto à SEFAZ se deu em 26.04.2016, ou seja, 
posteriormente à intimação quanto ao auto de infração em tela (31/03/2016 – fls. 13), 
portanto, fora do contexto lecionado pelo artigo 356 – A do Decreto nº4.852/97, “verbis”: 

 
 
Art. 356-O. O contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima terceira, II e III): 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 
 
I - até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do 
mês da apuração, independentemente de autorização da 
administração tributária; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - 
vigência: 01.01.13) 
 
II - após o prazo de que trata o inciso I, mediante autorização da 
administração tributária do seu domicílio fiscal, no caso em que 
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no 
preenchimento da escrituração, quando evidenciada a 
impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de 
lançamento corretivo. (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - 
vigência: 01.01.13) 
 
[...] 
 
§ 5º Não produzirá efeitos a retificação de EFD (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima terceira, § 7º): (Redação acrescida pelo 
Decreto nº 7.817 - vigência: 01.01.13) 
 
I - de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja 
sob ação fiscal; (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.817 - 
vigência: 01.01.13)  
 
Entretanto, acolho a adequação da penalidade para a prevista no 

artigo 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 845,06 
(oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos). 

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

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Ainda por 
unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 845,06 
(oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00841/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Consignação indevida de 
alíquota interestadual em documento fiscal de aquisição de 
mercadoria sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência em 
parte. Proposta de aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º, do art. 71, do CTE. Acolhida. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração, trazendo o 
sujeito passivo aos autos prova inequívoca de erro de fato 
substancial que implique alteração parcial do lançamento, 
comprovada em revisão realizada no processo; 
 
3. Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V 
ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração 
(CTE, art. 71, § 8°). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 5.810,11 (cinco mil, oitocentos 
e dez reais e onze centavos). E, por unanimidade de votos, acolher de ofício a proposta 
feita pelo Relator de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública não concorda com a aplicação 
do § 8º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal por ter sido 
consignado em documento fiscal de aquisição de mercadoria, indevidamente, alíquota 
interestadual sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Em suas alegações (fls. 14 a 19), a autuada afirma, em síntese, que 

há ilegalidade na notificação eletrônica, vez que não tinha conhecimento do seu cadastro 



neste sistema. No mérito, elenca situações em que a alíquota foi destacada corretamente; 
outras em que houve devolução da mercadoria; noutras em que houve emissão de nota 
fiscal complementar e, cita casos de recolhimento do diferencial de alíquotas. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópias de 

notas fiscais (fls. 28 a 44). 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 1358/2017-PRES (fls. 47 a 48), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina que os autos sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, a fim de que seu titular, obsequiosamente, solicitasse ao autuante ou quem o 
substituísse para que analise as ponderações e documentações apresentadas pelo 
contribuinte e, verifique se a documentação apresentada pelo contribuinte constitui-se em 
prova inequívoca de erro de fato. 

 
A autora do lançamento, atendendo o Despacho n° 1358/2017-

PRES, em relatório (fls. 50), informa ter realizado a revisão solicitada. Ciente das 
argumentações da defesa, devidamente comprovadas, foram feitas as exclusões das 
notas fiscais autuadas indevidamente. 

 
Considerando a nota fiscal remanescente, NF-e n° 6785, informa que 

o valor da multa formal passa a ser R$ 5.810,11 (cinco mil, oitocentos e dez reais e onze 
centavos), correspondente a 70% do valor da operação, conforme demonstrativo (fls. 49). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2172/2017-PRES (fls. 52), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 

pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 

implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 



Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o agente do Fisco 
impôs ao sujeito passivo, no auto de infração, a multa prevista no art. 71, XII, “b”, do 
Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
[...] 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 
[...] 

 
A autuação se deu em razão de a empresa não ser contribuinte do 

ICMS e, portanto, não poderia utilizar-se da alíquota interestadual, no caso 7% relativa às 
mercadorias vindas de São Paulo e 12% nas oriundas do Distrito Federal, sendo o caso 
para estas operações a alíquota interna de 18%. 

 
Todavia, o sujeito passivo apresenta elementos de prova que 

revelam indícios de que algumas notas fiscais tiveram satisfeitas as condições de 
aquisições por não contribuinte. Para a NF n° 27307 foi emitida nota fiscal de devolução 
(NF n° 107). Em relação à NF n° 7725, recolheu-se o valor relativo a substituição tributária. 
Para a NF n° 22814 emitiu-se nota fiscal complementar (NF n° 23263) com a alíquota de 
11%. Todas as situações apontadas pelo sujeito passivo ocorreram antes do recebimento 
da intimação. 

 
Os autos foram baixados em diligência para que agente do Fisco 

analisasse as ponderações e documentações apresentadas pelo contribuinte e, verificasse 
se a documentação apresentada pelo contribuinte constitui-se em prova inequívoca de 
erro de fato. 

 
A autora do lançamento, executora da diligência, em relatório (fls. 

50), informou ter realizado a revisão solicitada. Ciente das argumentações da defesa, 
devidamente comprovadas, foram feitas as exclusões das notas fiscais autuadas 
indevidamente. 

 
Considerando a nota fiscal remanescente, NF-e n° 6785, informou 

que o valor da multa formal passa a ser R$ 5.810,11 (cinco mil, oitocentos e dez reais e 
onze centavos), correspondente a 70% do valor da operação. 

 
Logo, conclui-se que a requerente trouxe ao feito prova inequívoca 

de erro de fato substancial que implicou em alteração parcial do lançamento, confirmada 
em revisão realizada nos autos (fls.50). 

 
Formulo de ofício proposta de aplicação da forma privilegiada 

prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, reproduzido abaixo, acolhida unanimemente pelos 
meus pares, embora a A Fazenda Pública não concorde com a aplicação dessa redução. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII


imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

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

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 5.810,11 (cinco mil, oitocentos e dez reais e onze centavos). E acolho 
de ofício a proposta feita pelo Relator de aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, 
do art. 71, do CTE. A Fazenda Pública não concorda com a aplicação do § 8º, do art. 71, 
do CTE. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00842/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Consignação indevida de 
alíquota interestadual em documento fiscal de aquisição de 
mercadoria sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração que exige multa sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário na aquisição 
interestadual de mercadoria, sendo o destinatário (sujeito 
passivo) efetivamente contribuinte do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública 
concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal por ter sido 
consignado, indevidamente, alíquota interestadual sob a pretensa condição de contribuinte 
do destinatário. 

 
Em suas alegações (fls. 19 a 28), a autuada afirma, em síntese, que 

contribuinte do imposto, haja vista que sua atividade secundária é comércio varejista de 
material elétrico e de equipamentos e suprimentos de informática; que determinadas notas 
fiscais de entrada consideradas no lançamento foram canceladas; que parte das notas 
fiscais foram adquiridas para comercialização; pede a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do art. 71 o CTE, no que se refere às notas fiscais que não foram 
destinadas à comercialização. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, a documentação de fls. 35 a 

353. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 3059/2016-PRES (fls. 356), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 



16.469/09, determina que os autos sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, a fim de que seu titular designe, preferencialmente à autoridade autuante, a se 
manifestar acerca das alegações e documentação juntadas pelo sujeito passivo e, se for o 
caso, realizar revisão do lançamento com base nas provas apresentadas. 

 
O agente do Fisco, atendendo ao Despacho n° 3059/2016-PRES, em 

relatório (fls. 359), informa ter efetuado análise do teor do processo, notadamente quanto 
aos argumentos apresentados pela defesa, à vista dos fatos e documentos acostados, 
forçoso reconhecer a pertinência das alegações da defesa. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 3251/2017-PRES (fls. 362), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o agente do Fisco 

impôs ao sujeito passivo, no auto de infração, a multa prevista no art. 71, XII, “b”, do 
Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
[...] 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 
[...] 

 



A requerente alegou ser indevida a multa que lhe 
fora imposta no auto de infração, justamente por ser a 
destinatária da mercadoria contribuinte do ICMS, conforme 
documentação juntada ao processo (fls. 35 a 353). 
 
Os autos foram baixados em diligência para que agente do Fisco se 

manifestasse acerca das alegações e documentação juntada pelo sujeito passivo. 
 
A diligência, conforme relatório (fls.359), após análise, confirmou os 

argumentos da defesa, ou seja, o sujeito passivo é contribuinte do ICMS. Logo, indevida a 
multa que lhe fora atribuída no auto de infração, devendo o presente lançamento ser 
declarado improcedente. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00857/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Consignação indevida de 
alíquota interestadual em documento fiscal de aquisição de 
mercadoria sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração que exige multa sob a 
pretensa condição de contribuinte do destinatário na aquisição 
interestadual de mercadoria, sendo o destinatário (sujeito 
passivo) efetivamente contribuinte do ICMS. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis Antônio da Silva Costa. A Fazenda Pública 
concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal por ter sido 
consignado em documento fiscal de aquisição de mercadoria, indevidamente, alíquota 
interestadual sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

 
Em suas alegações (fls. 41 a 59), a autuada afirma, em síntese, que 

há comportamento contraditório pela SEFAZ, visto que ora autua a empresa recorrente na 
condição de contribuinte, conforme Auto de Infração n° 4 0111040 473 88, e ora lhe 
promove sanção na condição de não contribuinte, pugnando pela improcedência da 
autuação. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, cópia de decisão proferida no 

Auto de Infração n° 4 0111040 473 88, bem como de livros fiscais com comprovante de 
recolhimento (fls. 67 a 417). 

 
Inadmitido, pelo Despacho n° 1752/2017-PRES (fls. 421), o primeiro 

pedido de revisão extraordinária, a autuada comparece novamente ao feito (fls. 425 a 
443), com os mesmos argumentos anteriormente apresentados. 



 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 2626/2017-PRES (fls. 514 a 515), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina que os autos sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia, a fim de que seu titular, obsequiosamente, solicitasse ao autuante ou quem o 
substituísse que juntasse aos autos outra mídia eletrônica em substituição à constante das 
fls. 5. E, com base nas notas fiscais que deram origem à autuação e nos livros fiscais 
apresentados pelo contribuinte, esclarecesse se as notas fiscais de entrada que 
motivaram a lavratura do auto de infração se relacionam à possível venda de mercadorias, 
ou seja, se estão vinculadas à operação de mercancia. 

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 2626/2017-PRES, 

em relatório (fls. 518), informa ter constatado que o sujeito passivo é contribuinte do ICMS, 
conforme demonstram o Auto de Infração n° 4 0111040 473 88 (fls. 515) e o Comparativo 
EFD com o SARE (fls. 517). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 3479/2017-PRES (fls. 520 a 521), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei 
n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o agente do Fisco 

impôs ao sujeito passivo, no auto de infração, a multa prevista no art. 71, XII, “b”, do 
Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
[...] 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 



interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 
[...] 

 
A requerente alegou ser indevida a multa que lhe fora imposta no 

auto de infração, justamente por ser a destinatária da mercadoria contribuinte do ICMS, 
conforme o Auto de Infração n° 4 0111040 473 88 e livros fiscais. 

 
Os autos foram baixados em diligência para que agente do Fisco se 

manifestasse sobre a falsa pretensão de contribuinte do ICMS do destinatário da 
mercadoria. 

 
A diligência, conforme relatório (fls.518), após análise, concluiu que 

o sujeito passivo é contribuinte do ICMS. Logo, indevida a multa que lhe fora atribuída no 
auto de infração, devendo o presente lançamento ser declarado improcedente. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00870/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 100. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo Sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 20), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 53/2018-PRES (fls. 26), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 100. 

 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 20), juntado pela requerente, revela que não houve extravio dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração, indica que o contribuinte cumpriu a 
obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00872/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente pleito de impugnação em Segunda Instância, 
referente ao PAT cujo direito de defesa encontra-se perempto desde 06/06/2016, com 
base no art. 28, II, da Lei n° 16.469/09, conforme Termo de Perempção (fls. 16). Em razão 
dos princípios da fungibilidade, da celeridade processual, da eficiência e do informalismo 
que regem o processo administrativo tributário, a peça defensória será apreciada como 
Pedido de Revisão Extraordinária, com fundamento no item 1, alínea “a”, inciso II, art. 43 
da Lei n° 16.469/09, esclarecendo-se que não são passíveis de apreciação, por esta via, 
questões controversas de direito. 

 
Em suas alegações (fls. 18 a 20), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou na repartição fiscal todos os documentos tidos como extraviados. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Protocolo de Apresentação de 
Documentos (fls. 21) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 27), dentre 
outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 51/2018-PRES (fls. 35), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 



 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
4501 a 4750. 

 
O Protocolo de Apresentação de Documentos (fls. 21) e o Termo de 

Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 27), juntados pela requerente, revelam que 
não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, indicam que o 
contribuinte cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a 
exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00873/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente pleito de impugnação em Segunda Instância, 
referente ao PAT cujo direito de defesa encontra-se perempto desde 07/03/2016, com 
base no art. 28, II, da Lei n° 16.469/09, conforme Termo de Perempção (fls. 18). Em razão 
dos princípios da fungibilidade, da celeridade processual, da eficiência e do informalismo 
que regem o processo administrativo tributário, a peça defensória será apreciada como 
Pedido de Revisão Extraordinária, com fundamento no item 1, alínea “a”, inciso II, art. 43 
da Lei n° 16.469/09, esclarecendo-se que não são passíveis de apreciação, por esta via, 
questões controversas de direito. 

 
Em suas alegações (fls. 23 a 26), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou todos os documentos fiscais tidos como extraviados ao setor fazendário 
competente. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

27 a 28) e Comprovante de Homologação de Paralisação Pessoa Jurídica (fls. 29), dentre 
outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 77/2018-PRES (fls. 34), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 



em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 029/2018 - SRC (fls. 36), informa o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 77/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
250 a 2750. 

 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 27 a 28), juntado pela requerente, 

revela que não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
indica que o contribuinte cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, tornando 
improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00874/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 25 a 30) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 1701 a 2450. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados ao setor fazendário competente. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 
33) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 34), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 21/2018-PRES (fls. 49), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 014/2018 - SRC (fls. 51), informa o cancelamento da inscrição em dívida 



ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 21/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, Resolução n° 
071/2017. 

 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 33) e o Termo de Baixa de 

Documento Fiscal não Utilizado (fls. 34), juntados pela requerente, revelam que não houve 
extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, indicam que o 
contribuinte cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a 
exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00875/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados ao setor fazendário competente. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado (fls. 20), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4935/2017-PRES (fls. 29), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
45, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 05/2018 - SRC (fls. 31), informa o cancelamento da inscrição em dívida ativa 
e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 



que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 4935/2017-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 20), 

juntado pela requerente, revela que não houve extravio dos documentos fiscais 
reclamados no auto de infração, indica que o contribuinte cumpriu a obrigação acessória a 
ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00915/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
pela aquisição de mercadorias com utilização indevida de 
alíquota interestadual. Procedência parcial. Decisão unânime.  
 
Restando provado que o sujeito passivo fez aquisição de 
mercadoria com utilização indevida de alíquota interestadual, 
cabe exigência de multa formal punitiva de tal irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da Multa Formal de R$  
11.743,05 (onze mil, setecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), considerando 
pagamento,  para fins de eventual extinção do crédito tributário, devendo ser observado o 
§11º, II ''a'' do  art. 71 do CTE . Participaram do julgamento os Conselheiros Luís Antônio 
da Silva Costa, João Divino de Brito, Denílson Alves Evangelista e Andréa Aurora Guedes 
Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “adquiriu bens em 

operação interestadual, acobertados pelos documentos fiscais números 38290, 39265, 

39473, 549587, 191135, 191887, 568406, 568407, 570770, 570771, 203689, 204175, 

204488, 204563, 123236, 222496, 55676, 55677, 56027, 136201, 587003, 254707, 46646, 

57023, 223585, 223587, 261063, 229280, 209558, 237488, 243273, 249353, 263381 e 

274395, nos quais foram consignados indevidamente, a alíquota interestadual, sob a 

pretensa condição de contribuinte do destinatário. 

Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 

820.557,88, correspondente a 70% do valor da operação, juntamente com os acréscimos 

legais.” Foram citados como infringidos os arts. 44, § 3º, e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/c art. 145 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. Proposta a penalidade do art. 71, XII, “b”, do 

CTE c/ redação da Lei nº 14.058/01. 

Para instrução processual, juntou-se ao feito a planilha “Notas 

Fiscais Interestaduais de Mercadorias Adquiridas com Alíquota Indevida” (fls. 05/06) que 

relaciona nota fiscal por nota fiscal, identificadas por número e data de emissão, UF 



remetente, código chave acesso Nfe e valor total, totalizadas ao final no montante de R$ 

1.172.225,54. Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao processo (fls. 

15/24) e impugna o auto de infração, alegando o seguinte: a) que a maior parte das 

aquisições foram contempladas com a alíquota interna do Estado de São Paulo e do 

Estado do Paraná, que para as mercadorias adquiridas é de 12%, conforme art. 54, 

incisos e parágrafos do RICMS -SP e art. 14 do RICMS-PR; c) outras operações em que 

se emitiu a nota fiscal indevidamente com a alíquota de 7% foram objeto de correção, por 

meio de notas fiscais complementares de ICMS; d) que, não tendo o fisco especificado 

com clareza e de forma inequívoca, qual a infração cometida, o auto não deve prosperar, 

devendo ser extinto sem apreciação do mérito, por faltar-lhe os elementos essenciais; e) 

que o contribuinte autuado sempre cumpre com seu dever de exigir do remetente o 

cumprimento de todas as exigências legais, inclusive a alíquota interna. 

Anexa aos autos cópias de Ordens de Compra e dos DANFEs (fls. 

038/113) referentes ao presente auto de infração, e pede que o auto de infração seja 

julgado improcedente.  

Decisão singular (fls. 115/119) contempla parcialmente a pretensão 

da defesa e faz pesquisa cuidadosa, confirmando que em muitos casos dentre os 

apontados na exordial, de fato a alíquota para esses produtos era de 12%. 

Fazendo as adequações, deixa o auto como procedente sobre o 

valor de multa formal de R$ 36.609,56 (trinta e seis mil seiscentos e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), calculado sobre uma base de cálculo de R$ 52.299,37 

(cinquenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos). 

Os DANFE´s sobre os quais a diferença remanesceu foram os de 

numeração 55676, 55677 (em relação o NCM/SH 39092019), 56027, 209558 e 136201, 

cujas mercadorias não estariam abrangidas pela alíquota interna de 12%. 

Fazenda Pública concorda com a decisão singular (fls. 120).  

Após ser corretamente intimado em relação à sentença singular, 

sujeito passivo ofereceu recurso voluntário (fls. 125/131). 

Faz inicialmente a narrativa dos fatos até aquele momento do curso 

processual. Detalha o conteúdo da sentença singular, e aponta os DANFE´s sobre os 

quais a diferença se manteve, e destaca que há erro em relação ao item que trata do de 

numeração 55677.  



Lembra que esse documento na verdade tem item que foi o de 

NCM/SH 39092019), e que observando a cópia do documento anexada (fls. 140), 

percebe-se que esse item foi de fato tributado a 18%, não cabendo para esse caso a 

imposição da multa formal.  

Argumenta também em relação aos DANFE´s 55676 e 56027, alega 

que o produto também tinha alíquota de 12%, conforma art. 54,VIII, c/c o § 2º, item 1 do 

Regulamento do Estado de São Paulo.  

Quanto ao DANFE 209558, aponta que se trata de produto que 

também teria redução da alíquota para 12%. Em relação ao DANFE nº 136201, alega que 

de fato foi emitida com alíquota interestadual, sem observar que a condição de não 

contribuinte do destinatário ocorreu, mesmo que fosse avisado desse fato. Isso seria 

injusto, na visão da empresa. 

É o relatório.  

Analisando o argumento em relação aos DANFE´s 55676 e 56027, 

percebe-se que tratam do mesmo produto, e fazendo análise percuciente do Regulamento 

do Código Tributário do Estado de São Paulo, não há esse NCM/SH essa previsão de 

alíquota interna de 12%. Isso fragiliza de forma definitiva esse argumento defensório. Isso 

se aplica da mesma forma ao argumento em relação ao DANFE 209558.  

Sobre o DANFE 136201, o sujeito passivo reconhece que foi emitida 

com alíquota indevida, e apenas protesta pela injustiça, pois teria avisado o emitente do 

documento fiscal. A despeito dessa circunstância ter ocorrido ou não, a irregularidade 

resta provada, não tendo esse argumento solidez para afastar a acusação.   

Sobre o DANFE 55677 entendo que assiste razão ao sujeito passivo, 

devendo, portanto, ser retirado do valor considerado pelo julgador singular. Cabe ressaltar 

que no demonstrativo das notas que foram objeto da autuação, vê-se que esse mesmo 

DANFE nº 55677 descreve o item descrito na NCM/SH 3214900, e não o 39092019. Esse 

nunca esteve com alíquota incorreta.  

Para comprovar esse fato, basta observar a cópia do referido DANFE 

(fls. 140), restando claro que no item de NCM/SH 39092019 consta alíquota de 18%, e 

estudando o Regulamento do Código Tributário do Estado de São Paulo, percebe-se que 

esse material não tem alíquota acima desse valor.  

Dessa forma, percebe-se o equívoco do julgador singular em fazer a 

sua inclusão no demonstrativo da sentença singular.  



Fazendo então o ajuste, chega-se ao valor correto da multa que é de 

R$ 11.473,05 (onze mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos), calculado 

sobre uma base de cálculo de R$ 16.390,07 (dezesseis mil trezentos e noventa reais e 

sete centavos). A diferença fica detalhada da seguinte forma: 

Danfe 55676 – R$ 4.162,32 

Danfe 56027 – R$ 4.701,88 

Danfe 209558 – R$ 5.138,87 

Danfe 136201 – R$ 2.387,00 

Total – R$ 16.390,07 

Multa formal – R$ 11.473,05 

Deve ser aplicado o benefício do § 11º, II, “a” do art. 71 do Código 

Tributário Estadual. E também deve ser considerado o pagamento feito pelo sujeito 

passivo, conforme extrato emitido pela própria SEFAZ (fls. 147).  

Portanto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de 

multa formal de R$ 11.473,05. Deve ser considerado o valor efetivamente recolhido 

pelo sujeito passivo para fins de exclusão do crédito tributário e aplica-se ao caso o 

§ 11º, II, “a” do art. 71 do Código Tributário Estadual.     

  

  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00923/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por falta de registro de entradas na Escrituração Fiscal Digital. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Deve ser aplicada a multa prevista no artigo 71, XXIII, "a" do 
Código Tributário Estadual quando houver infração relacionada 
com omissão de registro de informações ou a transmissão de 
informações incorretas em arquivo da Escrituração Fiscal Digital 
transmitido à SEFAZ. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Recurso do Contribuinte para esse Conselho. E também, por votação unânime, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração bem como confirmar a decisão cameral que foi pela procedência 
do auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. E, por maioria de 
votos, conhecer do pedido do sujeito passivo para adequar a penalidade para a prevista 
no art. 71, XXIII, "a", do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 20.613,29 (vinte 
mil, seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Mauricio Ribeiro de Paiva. Vencidos os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram pela adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71-A, IV, "a", item 1, do CTE, devendo ser observada a limitação prevista no § 11, 
do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário no qual se exige multa formal no 

valor de R$ 4.029.699,21 (quatro milhões, vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove 

reais e vinte e um centavos), correspondente a 25% do valor da operação, por ter deixado 

de escriturar notas fiscais de aquisição no livro Registro de Entradas no período de janeiro 

2012 a novembro 2014. 

Foram indicados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei 11.651/91, 

Código Tributário Estadual (CTE) e os artigos 308, 310, e 356-C, § 1º, I, do Decreto 

4.852/97, Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), sendo aplicada a 

penalidade prevista no art. 71, VII, "c" do CTE, com a redação da Lei 13.446/99.  



O auto de infração, lavrado em 05/08/2015, foi instruído com relação 

de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e mídia digital, contendo o livro Registro de Entrada e 

os DANFES (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) correspondentes as NF-e 

autuadas. 

Inconformado com a decisão singular desfavorável, Sentença nº 

162/2016, fls. 61/66, o sujeito passivo, por seu advogado, apresenta recurso voluntário no 

qual pede, em preliminar, a nulidade por insegurança na determinação da infração, 

justificando que não consta nos autos comprovação de recebimento das mercadorias por 

parte da autuada e que desconhece vários dos documentos relacionados.  

No mérito sustenta que não praticou a irregularidade contida na 

inicial e que mesmo se tivesse deixado de registrar algumas notas, tal fato não teria 

causado prejuízo aos cofres públicos, razão pela qual pede a aplicação da forma 

privilegiada de penalidade prevista no art. 71, § 8º do CTE. 

Decisão cameral foi (fls. 84/88), por unanimidade de votos, 

desfavorável ao sujeito passivo, negando provimento às suas arguições de nulidade ab 

initio, confirmando o trabalho acusatório na sua integralidade, bem como negando a 

aplicação do § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpõe recurso ao 

Conselho Superior (fls. 94/100 e 115/126). 

Novamente se coloca a arguição de insegurança na determinação da 

infração, à luz do artigo 20, IV da Lei 16.469/09. Alega desconhecer as operações que são 

descritas como não registradas.  

Em relação ao mérito, reitera que sempre adotou comportamento de 

observância das normas da legislação tributária, e que nunca as transgrediu. Também 

assevera que mesmo que fossem verdadeiras as acusações do fisco, nenhum prejuízo 

esse fato teria causado ao erário estadual. Pede aplicação do § 8º do artigo 71 do Código 

Tributário Estadual. Cita jurisprudência com esse entendimento.  

Falou sobre desnecessidade do registro de material gráfico. Pede 

aplicação da multa menos lesiva.  

É o relatório.  

Em primeiro lugar, admito o recurso interposto em razão de que a 

penalidade imposta ao sujeito passivo tem sido reconhecida de forma majoritária pelo 



Conselho Superior de forma divergente da imposta pelo juízo cameral, há farta 

jurisprudência nesse sentido dentro do próprio Conselho Administrativo Tributário. 

Em relação à arguição de insegurança na determinação da infração, 

entendo que não resta configurada, pois a simples negativa das operações não tem o 

condão de superar a consistência do conjunto probatório anexado. Rejeito, portanto, tal 

arguição. Sobre o mérito também não há dúvida da materialidade do fato apontado na 

exordial.  

Sobre o pedido de adequação da penalidade, entendo pertinente. 

Minha interpretação é de que cabe, no presente caso, a aplicação do art. 71, XXIII, “a” do 

Código Tributário Estadual. Sua redação aponta nessa direção e me curvo diante dessa 

realidade.   

Nesse caso a penalidade deve se dar no valor de R$ 20.613,29 

(vinte mil seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos), detalhados da seguinte forma: 

2.012 – R$ 713,86 x 9= R$ 6.424,74 

2.013 – R$ 771,69 x 11= R$ 8.488,59 

2.014 – R$ 814,28 x 7 = R$ 5.699,96 

TOTAL = R$ 20.613,29.     

Cabe ressaltar que deve ser considerado o valor recolhido pelo 

sujeito passivo em relação ao processo para fins de extinção do crédito tributário.  

Portanto, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho 

Superior, nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que julgou procedente o 

auto de infração. Rejeito, da mesma forma a preliminar de insegurança na determinação 

da infração. Faço, porém, a adequação da penalidade à prevista no art. 71, XXIII, “a” do 

Código Tributário Estadual 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00927/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Lançamento parcialmente procedente e 
sem a aplicação do benefício previsto no §3º do artigo 71 da Lei 
n.º 11.651/91.  
 
Impõe-se o afastamento parcial da presunção legal relativa de 
extravio de documentos fiscais, pela não apresentação no prazo 
legal ao órgão competente, quando parte destes é apresentada 
ao órgão fazendário próprio pelo sujeito passivo, mesmo após o 
início da ação fiscal. Portanto, deve ser julgado parcialmente 
procedente o lançamento relativamente aos documentos fiscais 
que remanescem extraviados, sem a aplicação do benefício 
previsto no §3º do artigo 71 do CTE, tendo em vista que não 
restou demonstrado nos autos que a irregularidade não resultou 
em falta de pagamento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, relativamente ao extravio de 3.750 
documentos. Por maioria de votos, rejeitou a o pedido de aplicação do benefício do § 3º do 
art. 71 do CTE, resultando na fixação da pena pecuniaria no valor de R$ 920.175,00 
(novecentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais). Foram vencedores os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Andrea Aurora Guedes Vecci e João 
Divino de Brito, que votaram pela aplicação do referido benefício, resultando na multa 
formal no valor de R$ 18.402,75 (dezoito mil, quatrocentos e dois reais e setenta e cinco 
centavos), correspondente a 75 (setenta e cinco blocos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento levado a efeito em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe por não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os 
documentos fiscais mod. 2, série D-1 (4.500), no prazo máximo de 10 dias, conforme 
consta da publicação da portaria nº 048/2016 que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 245,38 por unidade perfazendo 
um total de R$ 1.104.210,00 consoante demonstrativo dos documentos anexos à 
exordial.” 

 
Infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c art. 109 do Decreto nº 

4.852/97 – RCTE. 



 
Penalidade: art. 71, XX, “a”, 1 do CTE com redação da Lei nº 

13.194/97. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário 

(fls. 03); Espelho Cadastral (fls. 04) em que consta que a inscrição estadual do sujeito 
passivo está suspensa por desaparecimento do sujeito passivo do endereço declarado; 
extrato Consultar Portaria de Suspensão (fls. 05) com os dados da Portaria nº 048/16; 
extrato Controle de Impressão/autenticação de documentos fiscais – CIAF (fls. 06) com os 
dados da concessão e liberação das 4.500 notas fiscais modelo 2, série D-1, para o sujeito 
passivo autuado. 

 
Regulamente intimado o sujeito passivo impugnou o auto de infração, 

alegando que: “não extraviou os documentos fiscais acima descritos, tendo em vista que 
as notas foram devidamente registradas na contabilidade conforme cópia em anexo dos 
livros fiscais e os blocos estão em poder da empresa”. Aduziu, ainda, que a multa 
apresenta caráter confiscatório. Pediu ao final a improcedência do auto de infração.  

 
Considerando a alegação do sujeito passivo de que “os blocos 

estariam em poder da empresa”, o julgador singular converteu o julgamento em diligência 
(fls. 24) para intimação do sujeito passivo a apresentar toda a documentação fiscal ao 
órgão fazendário próprio e fazendo juntada neste processo de cópia autenticada dos 
comprovantes de apresentação ao fisco dos citados documentos fiscais. 

 
Intimado, o sujeito passivo retornou ao processo (fls. 29) afirmando 

que os documentos foram apresentados conforme cópia anexa do Termo de Baixa de 
Documento Fiscal Não Utilizado (fls. 30). 

 
O julgador singular proferiu sentença considerando parcialmente 

procedente o lançamento fixando a multa formal no valor de R$ 1.022.253,08. 
 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 

os argumentos expendidos na peça de impugnação, acrescentando que providenciou a 
apresentação dos restantes dos documentos ficais usados conforme comprovante 
anexado às fls. 59. 

 
Mediante resolução exarada as fls. 446/447 o feito é novamente 

convertido em diligência, nestes termos: 

 

[...] CONSIDERANDO que o contribuinte procedeu à devolução das 
notas fiscais não utilizadas, de n.ºs 4.167 a 4.500, num total de 334 
documentos fiscais, consoante Terma de Baixa n.º 189420, anexado às 
fls. 30;  

CONSIDERANDO também que houve a apresentação parcial dos 
documentos fiscais usados, contidos nos intervalos de 972 a 1.107, 
2.838 a 2.969, 3.401 a 3.532 e 4.151 a 4.166, num total de 416 
documentos fiscais, conforme formulário juntado às fls. 59; 

CONSIDERANDO que o processo administrativo tributário prima pela 
busca da verdade material e observância dos princípios do contrário e 
da ampla defesa, e considerando ainda o disposto no art. 19, §3º, inc. II, 
da Lei n.º 16.469/09;  

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar este feito à Gerência 
de Preparo Processual – GEPRO para que proceda à intimação da 



empresa autuada, na pessoa de seu sócio administrador, Juvercino 
Guimarães Alves, no endereço indicado às fls. 75, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, providencie a apresentação dos documentos fiscais 
usados que remanescem extraviados (intervalos: 001 a 971, 1.108 a 
2.837, 2.970 a 3.400 e 3.533 a 4.150, totalizando 3.750 documentos 
fiscais) ao setor próprio da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, promovendo, a seguir, juntada neste processo do respectivo 
comprovante [...]. 

 

Em resposta a recorrente se manifesta às fls. 451/452, esclarecendo 
que os documentos fiscais usados citados na resolução remanescem extraviados, não 
tendo sido localizados até o momento. 

 
Assevera que se trata de notas fiscais modelo 2, série D-1, que se 

encontram devidamente registradas no livro próprio conforme comprovam cópias do livro 
registro de saídas anexados ao feito. 

 
Salienta que as mencionadas notas fiscais foram emitidas para 

acobertar saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sendo, 
portanto, desoneradas do ICMS. Assim requer a aplicação do benefício da conversão da 
multa por bloco previsto no art. 71, §3º, da Lei n.º 11.651/91, o que implica redução da 
multa proposta na exordial para R$ 18.402,75, correspondente a 75 blocos. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de 4.500 documentos fiscais 

modelo 2, série D-1, por não ter o sujeito passivo apresentado os mesmos à repartição 
fiscal após a publicação da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo 
por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 
109 do CTE, in verbis: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 
vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 

 
“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 



artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 

No presente caso evidencia-se que a recorrente procedeu à 
devolução das notas fiscais não utilizadas, de n.ºs 4.167 a 4.500, num total de 334 
documentos fiscais, consoante Terma de Baixa n.º 189420, anexado às fls. 30, tendo 
promovido, ainda, a apresentação parcial dos documentos fiscais usados, contidos nos 
intervalos de 972 a 1.107, 2.838 a 2.969, 3.401 a 3.532 e 4.151 a 4.166, num total de 416 
documentos fiscais, conforme formulário juntado às fls. 59. 

 
Portanto, de acordo com os comprovantes anexados às fls. 30 e 59 

verifica-se que parte das notas fiscais consideradas extraviadas, objeto da autuação, 
foram apresentadas ao órgão fazendário competente, restando afastada parcialmente a 
presunção legal de extravio, relativamente a 750 documentos fiscais n.ºs 301 a 750. 

 
Remanescem, contudo, extraviados os as notas fiscais contidas nos 

intervalos 001 a 971, 1.108 a 2.837, 2.970 a 3.400 e 3.533 a 4.150, totalizando 3.750 
documentos fiscais, em relação aos quais a recorrente, em resposta à diligência proposta 
por esta câmara julgadora, confirma não os ter localizado até o momento. 

 
A recorrente pugna pela aplicação do benefício da conversão da 

multa por bloco previsto no art. 71, §3º, da Lei n.º 11.651/91, o que implicaria redução da 
multa proposta na exordial para R$ 18.402,75, correspondente a 75 blocos.  

 
Consoante disposto no § 3º do art. 71 do CTE, a conversão da multa 

aplicada por documento fiscal extraviado em bloco exige razoável juízo de certeza de que 
a irregularidade detectada pela fiscalização não tenha redundado, ainda que 
indiretamente, em falta de pagamento do ICMS.  

 
No caso em ela cuida-se de extravio de notas fiscais de venda a 

consumidor, modelo 2, série D-1. De fato, a recorrente faz apensar nestes autos, às fls. 
154/411, cópias do Livro Registro de Saídas comprovando a escrituração dos documentos 
fiscais n.ºs 0001 a 4012 (com exceção de algumas notas fiscais, n.ºs 281, 1387, 1936, 
3400, e o intervalo de 4013 a 4150, num total de 142 documentos). 

 
A análise das anotações consignadas no Livro Registro de Saídas, 

às fls. 154/411, bem como no Livro Registro de Apuração, às fls. 187 e seguintes e 414 e 
seguintes, indica que os valores correspondentes à totalidade dos documentos fiscais 
emitidos e registrados foram lançados na coluna “outras” – operações sem débito do 
imposto – em todos os períodos dos exercícios de 2012, 2013 e 2014, o que poderia, em 
princípio, conferir credibilidade ao argumento da recorrente de que todas as notas fiscais 
usadas foram emitidas para acobertar saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, com desoneração do ICMS. 

 
Observa-se, contudo, que a recorrente faz anexar, às fls. 216/220, 

cópia do livro registro de inventário de dezembro de 2012 e, às fls. 329/333, cópia do 
livro registro de inventário de dezembro de 2013, nos quais se percebe que foram 
inventariadas mercadorias submetidas ao regime normal de tributação, como por 
exemplo bebidas alcoólicas (bebidas quentes) que deixaram o regime de substituição 
tributária em 01/12/2012, passando a ser tributadas à alíquota de 25%, conforme art. 20, § 
1º, inc. I, alínea “c”, do RCTE, açúcar cristal, leite condensado, etc., em relação às 
quais não se verifica o registro de débito do ICMS no respectivo Livro Registro de Saídas 
em nenhum dos períodos dos exercícios de 2013 e de 2014. 



 
Neste contexto, as evidencias acima explicitadas fragilizam a 

assertiva contida na peça recursal de que todos os documentos fiscais, que remanescem 
extraviados, foram emitidos para acobertar a saída de mercadorias inseridas no regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, impedindo, desse modo, o acolhimento 
do pedido de conversão da multa por bloco, tendo em vista a impossibilidade de se afirmar 
que a irregularidade detectada pela fiscalização não redundou, mesmo indiretamente, em 
falta de recolhimento de ICMS. 

 
Assim, considerando que a não apresentação à fiscalização das 

notas fiscais objeto da autuação obsta a verificação e análise das informações assinaladas 
nos mencionados documentos, que remanescem extraviados, de modo a permitir a 
conclusão de que a irregularidade em foco não redundou em falta de pagamento do 
imposto, indefiro o pedido de aplicação do benefício de conversão da multa por bloco 
previsto no art. 71, §3º, da Lei n.º 11.651/91, mantendo, por conseguinte, a multa por 
documento fiscal extraviado.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração com a pena pecuniária 
que fixo em R$ 920.175,00 (novecentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais) 
correspondente a 3.750 notas fiscais, modelo 2, série D-1, contidas nos intervalos 001 a 
971, 1.108 a 2.837, 2.970 a 3.400 e 3.533 a 4.150, sem a aplicação do benefício previsto 
no §3º do artigo 71 do CTE pelos motivos acima alinhavados. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de abril de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00930/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Preliminares de Diligência 
e Decadência. Rejeição. Multa formal em decorrência do extravio 
de documentos fiscais. Procedência. Decisão não unânime.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, I e CTE, art. 182, I). 
 
3. No encerramento da atividade do estabelecimento, o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento (CTE, art.153-D). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo Conselheiro Relator e, também, rejeitar a preliminar de 
decadência, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo foi autuado por haver deixado de apresentar à Delegacia 
de sua circunscrição os documentos fiscais, no período de dez dias, conforme consta da 
publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme 
cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados extraviados. Concessão 
número 996048-1, em 27/05/2009. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos de fls. 03 a 05. 
 
Intimado do lançamento (fls. 06 a 08), o sujeito passivo apresentou a peça 

impugnatória de fls. 11/14. 
 
Por meio da sentença nº 5355/2017, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração (fls. 20 a 22). 
 



Intimado da decisão singular (fls. 23 a 25), o sujeito passivo apresentou 
Recurso Voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 28 a 29): 

 
(a) alega que desde julho de 2009 a empresa se encontra com suas 

atividades paralisadas, e até a presente data não havia recebido nenhuma comunicação 
sobre pedidos de documentos fiscais nem menos a respeito da suspensão da inscrição 
estadual.  

 
(b) afirma que o direito reclamado pelo fisco estadual é inexistente, em 

face ao disposto no CTN, artigos 173 (decadência) e 174 (prescricional). 
 
Requereu que seja feita comunicação para apresentação dos documentos 

fiscais.  
 
Anexou os documentos de fls. 30 a 32. 
 
É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 
O sujeito passivo é acusado de haver deixado de apresentar à Delegacia 

Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais constante da concessão número 
996048-1, de 27/05/2009, no período de dez dias, conforme consta da publicação da 
portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa do 
Diário Oficial, razão pela qual foram considerados extraviados.  

 
Está muito claro na acusação fiscal que o sujeito passivo extraviou os 

documentos fiscais mencionados na Concessão número 996048-1, de 27/05/2009, isto é, 
as notas fiscais série D-1, de números 1501 a 1750, partir de 10 (dez) dias da suspensão 
da inscrição estadual ocorrida em 08/11/2010, Diário Oficial nº 020975 (fls. 04). 

 
A sentença também não deixa dúvida de que sujeito passivo deve 

providenciar a apresentação dos documentos fiscais, conforme dispõe o artigo 109 do 
RCTE: “Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte deve 
requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve apresentar todos os 
livros e documentos fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput).” 

 
Entendo desnecessária a realização de diligência tendo em vista que a 

acusação fiscal, bem como a sentença são claras no sentido de que o sujeito passivo 
deve procurar a repartição fiscal para apresentar os livros e documentos fiscais 
necessários à baixa da inscrição estadual. O sujeito passivo entendeu perfeitamente a 
acusação fiscal e deixou de adotar essa providência. O Recorrente requer que seja feita 
comunicação para a apresentação dos documentos fiscais. Essa comunicação já foi feita 
por ocasião da ciência da autuação e também da sentença de primeira instância. Assim, 
rejeito o pedido de diligência.   

 
No tocante à decadência do lançamento tributário, verifico que os 

documentos fiscais foram autorizados em maio de 2009 (fls. 03), de forma que mesmo 
sem ocorrer a revalidação para utilizar os documentos fiscais por mais 2 (dois) anos 
(artigo 140, § 1º do RCTE), não ocorreu a decadência das operações neles registradas. O 



sujeito passivo estava autorizado a emitir os documentos fiscais autorizados a partir de 
maio/2009 até abril/2011, assim, essas operações poderiam ser apreciadas pelo Fisco até 
31/12/2016. Portanto, inexistente a decadência para analisar as operações registradas 
nesses documentos fiscais. Assim, rejeito a preliminar de decadência.   

 
Do mérito 

 
O fisco suspendeu a inscrição estadual do contribuinte em 23/09/2010, de 

oficio, por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado (fls. 05). 
 
O sujeito passivo até a presente data deixou de apresentar à Delegacia 

Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais constante da concessão número 
996048-1, de 27/05/2009 (fls. 03), a saber: notas fiscais D-1, de números 1501 a 1750, 
totalizando 250 documentos fiscais, razão pela qual continuam extraviados.  

 
O Recorrente afirma na peça recursal encontrar-se com as atividades do 

estabelecimento paralisadas desde julho de 2009 e não recebeu nenhuma comunicação 
sobre pedidos de documentos fiscais, nem também a respeito da suspensão da inscrição 
estadual.  

 
O contribuinte ao encerrar as atividades do estabelecimento deve requerer 

a baixa de sua inscrição cadastral e apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, conforme estabelece o artigo 153-D do Código 
Tributário Estadual (CTE): "Art.153-D. No encerramento da atividade do estabelecimento, 
o contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do evento." 

 
Portanto, é o sujeito passivo quem deve tomar atitude positiva de procurar 

a repartição fiscal para dar baixa na inscrição e apresentar a documentação necessária 
para esse evento. 

 
No caso em tela, o contribuinte encerrou as atividades do estabelecimento 

comercial, pois desapareceu do endereço declarado (fls. 05), e deixou de apresentar à 
fiscalização 250 notas fiscais, modelo D-1, confeccionados em blocos (fls. 03), razão pela 
qual foram considerados extraviados.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito o pedido de 

diligência e, no mérito, nego-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência do 
lançamento tributário e confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00931/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Omissão na 
entrega de documentação fiscal à Fazenda Pública em tempo 
hábil. Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária acessória à qual está vinculado por força de 
lei, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
Regional de Fiscalização de sua circunscrição duzentos e cinquenta notas fiscais 
MODELO 2, de nº 001 a 250, no período de 30 dias conforme consta da publicação da 
Portaria nº 014/2013 – de 22/07/2013, que suspendeu sua inscrição no cadastro estadual, 
conforme Diário Oficial nº 021.653 de 19/08/2013, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo ingressa com 

Impugnação em Segunda Instância. Argumenta que em virtude do desconhecimento da 
legislação tributária estadual, deixou de apresentar em tempo hábil a documentação fiscal 
reclamada pela Fazenda Pública Estadual – FPE. Assevera, entretanto, que as notas 
fiscais em voga foram apresentadas ao órgão fiscal de sua circunscrição (fls.19 a 22), e 
por isto requer a improcedência do auto de infração.  

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração não 

deve prosperar. De fato, ao compulsar-se os autos verifico que as provas colacionadas às 
fls.19/21, tais como o Temo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado, bem como o 
Anexo XII, do artigo 2º da Instrução Normativa 887/07 e Anexo II da Instrução Normativa 
nº 606/03-GSF, respectivamente, atestam de maneira inequívoca a entrega das notas 
fiscais de nºs 001 a 250 à delegacia fiscal de sua circunscrição em tempo hábil.  

 
Assim, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual, acompanhado 

da unanimidade do voto de meus pares, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  



 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00944/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Elias Alves dos Santos 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Extravio de documento 
fiscal. Procedência. Não aplicação do § 3º art. 71 do CTE. 
 
Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando provada a ocorrência 
dessa irregularidade no curso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Paulo Henrique Caiado Canedo, Elias Alves dos Santos e Edson Abrão da Silva. 
E, por maioria de votos, rejeitar a aplicação do§ 3º art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva, que votaram acolhendo a aplicação do benefício 
do § 3º, art. 71 do CTE, referente a 5 (cinco) blocos de notas fiscais, perfazendo o valor de 
R$ 1.012,25 (um mil e doze reais e vinte e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 07 de outubro de 2015, o Fisco exige penalidade pecuniária da 
autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, no mês de setembro do mesmo 
ano, extraviado 250 (duzentas e cinquenta) notas fiscais modelo 2, serie D-1, numeradas 
de 0001 a 0250. 

A penalidade foi proposta por unidade de documento fiscal. 
Intimada (fls. 08 a 13), a parte passiva não comparece, tendo sido 

lavrado o respectivo termo de revelia (fls. 14). 
Instada a se defender em Segunda Instância, a parte acusada 

apresenta impugnação alegando que os documentos fiscais autuados sequer foram 
impressos pela gráfica (fl. 23). 

Vindo processo à apreciação colegiada, a Primeira Câmara converte 
o julgamento em diligência, remetendo os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), 
a fim de que este intime a empresa autuada para colher junto ao estabelecimento gráfico 
mencionado ou em outra origem que identificar, prova da não confecção das notas fiscais 
autuadas. 

Intimada para cumprir determinação cameral (fls. 37 e 38), a 
impugnante informa que entrou em contato com a gráfica e que esta afirmou não ter 
nenhum pedido em seu sistema de confecção de notas fiscal relacionado com a empresa 
autuada (fl. 40). 

À fl. 49 a Fazenda Pública faz juntar termo de confirmação da 
entrega das notas fiscal autuadas à impugnante. 

É o relatório. 



QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pela impugnante, pois como vê à fl. 49, as notas fiscais autuadas tiveram sua impressão 
autorizada, foram confeccionadas e entregues a ela, conforme provas trazidas pela 
Fazenda Pública, o que desconstitui sua alegação de não confecção de tais documentos 
ficais. 

Quanto à aplicação da forma atenuada da multa, nos termos § 3º art. 
71 do CTE, proposta por um de meus pares, não vejo espaço para tal, pois não há no 
processo qualquer traço de acidentalidade do extravio em exame e, tampouco, de que a 
parte acusada tenho procedido ao regular registro dos documentos fiscais em livro fiscal 
próprio. 

Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-
lhe provimento para considerar PROCEDENTE o auto de infração, sem aplicação do § 3º 
art. 71 do CTE. 

 
 

Sala das sessões, em 25 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00969/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Admissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo Fazenda Pública. Arguição 
formulada pelo Relator Multa Formal. Ausência de escrituração 
de notas fiscais de entrada. Procedente a ação fiscal. 
Adequação da penalidade.  
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando for comprovada 
a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial; 
 
3. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino 
de Brito. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que adequou a 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a", do CTE, com a multa formal a recolher no 
valor de R$ 22.982,28 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito 
centavos), considerando o pagamento de fls. 109 para fins de possível extinção do crédito 
tributário. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Gerluce Castanheira Silva 
Padua, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral para aplicar a multa original, porém, adequando a penalidade para a 
prevista no art. 71-A, IV, "a", 1, do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 
396.085,57 (trezentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete 
centavos), considerando, ainda, o pagamento de fls. 109 para fins de possível extinção do 
crédito tributário. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais referentes ao período de 
julho/2010 a julho/2014, no valor total de R$ 3.300.713,11, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor destas 
operações não registradas, juntamente com os acréscimos legais. 

O lançamento de ofício está fundamentado no artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade aplicável ao 
caso é a do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 13.446/1999. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/14. 
 
Devidamente intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo 

ingressa com Impugnação às fls. 21/23, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração. Justifica sua solicitação 
afirmando que muitas das notas fiscais autuadas foram registradas. No mérito, argui ser 
indevida a autuação. Assevera que na verdade ocorreu foi um erro no envio de alguns 
arquivos EFD, sendo que esses arquivos já estão sendo todos retificados, cujos 
comprovantes serão oportunamente anexados aos autos. Solicita a conversão dos autos 
em diligência para revisão do lançamento e que o auto de infração seja julgado 
improcedente.  

 
O julgador singular considerou procedente o lançamento tributário, 

conforme sentença de fls. 37/39, onde afirma que o levantamento fiscal foi efetuado com 
base nas informações constantes do banco de dados da Sefaz relativamente às notas 
fiscais eletrônicas que constam o sujeito passivo como destinatário. Destaca, ainda, que o 
sujeito passivo trouxe somente meras alegações, sem provas válidas, portanto, 
insuficientes para elidir a pretensão fiscal. 

 

O sujeito passivo insurge-se contra a decisão singular e no recurso 
interposto reitera a argumentação inicial. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 743/2017 de fls. 67/71, decidiu por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheceu do recurso, negou-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, porém, adequando a 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do CTE, com a multa 
formal a recolher no valor de R$ 22.982,28. 

Intimada, a Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.73 a 76), 
apresentando Recurso ao Conselho Superior, alegando que a irregularidade detectada no 
presente lançamento trata-se de omissão de Escrituração Fiscal Digital – EFD de nota 
fiscal no Livro Registro de Entradas de mercadorias, hipótese relacionada à incorreções 
relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo do 
crédito ou do débito do imposto. Sendo, portanto, aplicável o art.71, inciso VII, "c", do CTE.  
Requer, assim, a reforma do aludido acórdão cameral para considerar procedente o 
crédito tributário conforme lançado na inicial aplicando a penalidade capitulada no auto de 



infração prevista no art.71, inciso VII, alínea "c" da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
11.750/92. 

Intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo compareceu 
aos autos onde defendeu que a situação tratada no acórdão juntado pela Representação 
Fazendária é completamente adversa da matéria tratada neste processo, conforme muito 
bem interpretou o Parecer nº1580/2012 – GEOT o autor do voto vencedor. Além disso, há 
de se considerar que o recurso da Fazenda Pública contraria o Parecer nº1580/12 – 
GEOT. Aduz que desse modo, o acórdão juntado não serve como paradigma para 
pressupostos de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública, devendo o mesmo 
inadmitido, pois não atende aos dispositivos do art.41, inciso II, da Lei 16.469/09. Pediram 
então seja mantido o acordão cameral atacado em seu inteiro teor, não merecendo o 
mesmo ser reformado. Por fim requer que seja inadmitido o Recurso da Fazenda Pública, 
tendo em vista tratar-se de decisão unânime na Câmara e o mesmo não atende aos 
pressupostos de admissibilidade previsto no inciso II, do art.41 da Lei 16.469/09; seja 
mantido o acordão cameral atacado em seu interior teor.  

O sujeito passivo compareceu aos autos (fl.100), requerendo a 
juntada de pagamento do débito. Anexou documentos às fls. 101 a 107. 

A pedido do Relator juntou-se ao processo documento de fls. 109. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Ao analisar o recurso interposto pela Representação Fazendária ao 
Conselho Superior, acolho de plano a sua admissibilidade, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

Auto de infração em epígrafe versa sobre a exigência de multa formal 
em razão do não registro de diversas notas fiscais no Livro Registro de Entrada na EFD, 
conforme demonstrativos e documentos anexos.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64 do Código Tributário Estadual - CTE, e o artigo 308 do Regulamento do 
Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 308. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento.  

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70


Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação às notas fiscais 
enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de entrada, 
referente aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, mantenho a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 

Como a infração ocorreu no período de julho de 2011 a julho de 
2014, os valores das penalidades aplicadas por arquivo de EFD apresentado com omissão 
de registro correspondem respectivamente a R$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais 
e oitenta e sete centavos) referente ao Exercício de 2011, R$ 713,86 (setecentos e treze 
reais e oitenta e seis centavos) referente ao Exercício de 2012, R$ 771,69 (setecentos e 
setenta e um reais e sessenta e nove centavos) referente ao Exercício de 2013 e R$ 
814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) referente ao Exercício de 2014 
e, sendo 31 (trinta e um) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o 
lançamento o montante de R$ 22.982,28 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e vinte e oito centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no 
dispositivo legal acima mencionado.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
acolho a arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior. Por maioria de votos, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que adequou a penalidade 
para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do CTE, com a multa formal a recolher 
no valor de R$ 22.982,28 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito 
centavos), considerando o pagamento de fls. 109 para fins de possível extinção do crédito 
tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00971/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Auto de infração parcialmente 
procedente. Aplicação do § 3º do art. 71 do CTE.  
 
1. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
2.  As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XVIII e "a" do 
inciso XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 
documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento 
de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 
10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, 
quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração em relação 
a 258 (duzentos e cinquenta e oito) documentos fiscais considerados extraviados e aplicou 
o benefício do § 3º, do artigo 71, do CTE, considerando a penalidade incidente sobre o 
conjunto de 06 (seis) blocos extraviados, perfazendo o valor da multa pecuniária de R$ 
997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição as notas fiscais modelo 2 série D-1 de nºs 
001 a 500, no prazo de dez dias, contados da data da suspensão da inscrição no cadastro 
estadual, conforme descrito no Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, ficará sujeito ao pagamento de multa formal no valor de 
R$ 80.125,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/04. 



Intimado às fls. 05/07, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 08. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 10/12. 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que 
apresentou os documentos fiscais de nºs 259 a 500, fato comprovado pelo Termo de 
Baixa de Documento Fiscal. Alega, ainda, que o restante dos documentos fiscais foi 
emitido no período de setembro e outubro de 2009 e escrituradas nos Livros Registro de 
Saída de Mercadorias Estaduais e no Registro de Apuração do ICMS, ambos autenticados 
pela SEFAZ/GO. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 29 
determinou a conversão do julgamento em diligência a fim de que o sujeito passivo 
apresente o comprovante de entrega na repartição fazendária dos documentos fiscais 
utilizados que remanescem extraviados, ou na hipótese de confirmação do extravio dos 
documentos, apresenta cópias do Livro Registro de Saídas e do Registro de Apuração do 
ICMS do período que contém o efetivo registro dos documentos fiscais que remanescem 
extraviados. 

Intimado, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 518/2015 de fls. 34/38, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração em relação a 258 documentos fiscais considerados extraviados. E, por maioria 
de votos, aplicar o benefício previsto no § 3º do artigo 71 do CTE, considerando a 
penalidade incidente sobre o conjunto de 06 blocos extraviados, perfazendo o valor da 
multa pecuniária de R$ 997,50. 

Intimada às fls. 39, a Fazenda Pública Estadual se manifesta 
apresentando recurso ao Conselho Pleno, arguindo que a representação fazendária, 
embora tenha concordado com a decisão no que se refere ao extravio de apenas 258 
notas fiscais, discorda da aplicação do §3° do artigo 71 do CTE. Alega, ainda, que com 
efeito a aplicação do referido atenuante, como está descrito no texto do parágrafo, exige 
que se comprove que da irregularidade não tenha resultado, ainda que indiretamente, na 
falta de pagamento do imposto, o que não está comprovado nos autos. Destaca, também, 
que como não houve fundamento no acórdão recorrido para suprir a clausula mencionada 
no parágrafo anterior, o Conselho Pleno deve excluir sua aplicação, de modo que a 
procedência parcial do lançamento refira-se ao extravio de 258 notas fiscais modelo 2, 
implicando numa multa formal no valor de R$41.344,50. Por fim a fazenda pública clama 
pela reforma do acórdão recorrido para que seja exigida a multa formal no valor de R$ 
41.344,50, em virtude do exposto, às fls 40 a 42. 

Intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo não se 
manifesta. 

É o relatório. 

 

VOTO 



O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, referente ao 
extravio das notas fiscais Modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 500. 

Cumpre salientar, inicialmente, que a questão tratada no presente 
processo já foi enfrentada em sessão cameral deste Conselho Administrativo Tributário – 
CAT, realizada em 24 de setembro de 2014, onde foram comparadas as peças instrutórias 
dos autos com as de sustentação do lançamento. Diante disso, houve a reforma parcial no 
trabalho fazendário declarando a procedência do auto de infração sobre a parte dos 
documentos que não foram entregues ao setor fiscal da Delegacia Fiscal de jurisdição do 
estabelecimento mercantil. 

Analisando com a devida propriedade as peças constitutivas do 
presente processo, verifico que os documentos de fls. 24/25 dos autos revelam a entrega, 
ao órgão fazendário competente, de parte das notas fiscais reclamadas no auto de 
infração, remanescendo extraviadas as notas fiscais Modelo 2, série D-1 de nºs 001 a 258, 
totalizando 258 (duzentos e cinquenta e oito) documentos fiscais.  

Entretanto, no caso em comento, estamos diante de uma situação 
em que não houve falta de pagamento de imposto, sendo cabível, portanto, a aplicação da 
multa formal prevista no § 3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual referente aos 
documentos fiscais remanescentes e que aplicado por blocos de 50 notas fiscais resulta 
no quantitativo de 06 (seis) blocos de notas fiscais. 

Por oportuno, transcrevo abaixo o teor do referido dispositivo legal: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, voto 
conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
em relação a 258 (duzentos e cinquenta e oito) documentos fiscais considerados 
extraviados, tendo sido aplicado o benefício previsto no § 3º do artigo 71 do  CTE, 
considerando a penalidade incidente sobre o conjunto de 06 (seis) blocos extraviados, 
perfazendo o valor da multa pecuniária de R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e 
cinquenta centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00972/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência em parte. 
Pedido de aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. Acolhido. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Julga-se procedente em parte o auto de infração, relativo a 
extravio de documento fiscal, tendo o sujeito passivo cumprido 
parcialmente a obrigação acessória a ele atribuída; 
 
3. Defere-se pedido de aplicação da multa por grupos de 
documentos, quando da prática da irregularidade não ensejar, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um 
reais e setenta centavos), referente a 3 notas fiscais. E, também por votação unânime, 
acolher o pedido do Relator de aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 
21), Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 
24), Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 185883 (fls. 26) e declaração 
de extravio das Notas Fiscais modelo 2, Série D-1, n°s 33, 101 e 102 (fls. 27), dentre 
outros documentos. 

 



O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 213/2018-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
Aplicada a multa de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um reais e 

setenta centavos) por unidade de documento fiscal extraviado. 
 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 24), juntado pela requerente, revela a entrega da maioria das 
notas fiscais tidas como extraviadas na Agenfa Especial de Jaraguá, exceto as Notas 
Fiscais modelo 2, Série D-1, n°s 33, 101 e 102. Uma parcela dos documentos 
apresentados foi utilizada pelo contribuinte e os demais documentos apresentados, não 
utilizados, foram baixados pelo órgão fazendário (fls. 26). A Requerente ainda junta 
declaração (fls. 27) afirmando o extravio das 3 (três) notas constantes como não 
apresentadas no Anexo II (fls. 24). 

 
Conclui-se então que o contribuinte cumpriu parcialmente a 

obrigação acessória a ele atribuída, tornando procedente em parte a exigência formalizada 
no auto de infração. 

 
Prosseguindo, formulo pedido de aplicação do § 3º do art. 71 do 

CTE (multa por grupos de documentos fiscais), relativamente aos documentos que 
remanescem extraviados, acatado unanimemente pelos meus pares. 

 



Pela aplicação desse permissivo (CTE, art. 71, § 3°), os três 
documentos que ainda permanecem desaparecidos correspondem a 1 (um) grupo, cuja 
multa formal é de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um reais e setenta centavos), para a qual 
deve ser alterada o lançamento. 

 
Ante o exposto, acolhido unanimemente o pedido de aplicação do § 

3º, do art. 71, do CTE, por mim formulado, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um reais e setenta centavos), 
referente a 3 notas fiscais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00973/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Ausência de escrituração de notas 
fiscais de entrada. Procedente a ação fiscal. Adequação da 
penalidade. 
 
1. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica mais apropriada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 125 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo e José Paixão de 
Oliveira Gomes. E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 19.912,08 (dezenove mil, novecentos e doze reais e oito centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71-A, IV, alínea "a", 1, do CTE, no valor 
da multa formal de R$ 722.217,88 (setecentos e vinte e dois mil, duzentos e dezessete 
reais e oitenta e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 
passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, no período de 01/01/2014 a 31/12/2015, os documentos fiscais de entrada 
relacionados em anexo. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25% do valor da 
operação, juntamente com acréscimos legais. 

Este fato ensejou a exigência de multa formal com os acréscimos 
legais prescritos na legislação, visto a infração do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade proposta corresponde à 
prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 13.446/1999. 

 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 93/98. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 107/108, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo compareceu, 
tempestivamente, ao feito pedindo apenas pela adequação da multa proposta pelo fisco 
para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91, pelo fato da 
empresa já ter sido autuada nas alíneas “a” e “b”, através dos respectivos autos de 
infração, mencionados na impugnação. Afirmou, em seguida, que “realmente houve um 
descuido por parte do profissional responsável pelo registro da EFD, deixando assim de 
escriturar algumas notas fiscais de entrada. Ressaltou, ainda, que realiza atividade 
comercial varejista de alto volume não havendo em virtude disso a possibilidade de saídas 
desacobertadas de documentação fiscal e, em consequência, não havendo prejuízo ao 
erário estadual, observando, ainda, o fato de que não teria se apropriado dos respectivos 
créditos do ICMS. Alega que a empresa teria apresentado a EFD apenas com omissão de 
registros e requer, por isso, a alteração da penalidade. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro Registro de Entrada da EFD diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 
Vejamos esse dispositivo: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 

Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 
para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do Código Tributário Estadual. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 



alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o Livro Registro 

de Entradas, pois apresentou o referido arquivo magnético sem preencher os registros 
relativos a esse livro, ou seja, deixou de informar os documentos fiscais de entrada 
emitidos eletronicamente.  

Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 
aquela que atende ao disposto no inciso II do § 7º-B do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual, conforme se pode depreender do dispositivo acima transcrito. 

Assim, por força do disposto na norma supramencionada, entendo 
que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01/01/2014 a 31/12/2015, o 

valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) referente ao 
Exercício de 2014 e R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) 
referente ao Exercício de 2015, e, sendo 24 (vinte e quatro) os arquivos apresentados com 
omissão de registro, perfaz o lançamento o montante de R$ 19.912,08 (dezenove mil, 
novecentos e doze reais e oito centavos), em razão da adequação da penalidade para a 
prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00974/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo e José Paixão de Oliveira 
Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, no período de 30 
dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
368.070,00. 

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

Intimado às fls. 15/18, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 19. 

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que as 
notas fiscais mencionadas na inicial não foram extraviadas, e que, portanto, não causou 
nenhum prejuízo ao erário estadual.  

É o relatório. 

 

VOTO 



Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das 
operações ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do 
artigo 146 da retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 0001 a 1500, totalizando 1500 
documentos fiscais. 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos em 
anexo. 
 



De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, conforme 
atestam os documentos de fls. 26/27. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00975/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentos fiscais. Comprovação de inexistência do fato. 
Lançamento improcedente. 
 
Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo 
apresentou os documentos fiscais à repartição fiscal 
competente, o auto de infração deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo e José Paixão de Oliveira 
Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, no período de 30 
dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no 
cadastro estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
30.367,50. 

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

Intimada às fls. 18/21, a autuada quedou-se inerte, dando azo à 
lavratura do Termo de Revelia de fls. 22. Foi novamente intimada para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 24/26. 

Ciente, a autuada comparece aos autos alegando que as notas 
fiscais mencionadas na inicial não foram extraviadas, tendo sido apresentadas à 
Delegacia de sua circunscrição. 

É o relatório. 

 

VOTO 



Trata-se de presunção de extravio de notas fiscais em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado referida documentação à repartição fiscal após a 
publicação da portaria de suspensão da sua inscrição estadual por desaparecimento do 
endereço declarado, nos termos previsto no artigo 109 do Código Tributário Estadual, que 
transcrevo abaixo. 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto legal: 

 
Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação necessária 
à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 

[...] 

II – documentos fiscais utilizados ou não; 

VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar Equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura da Memória Fiscal 
referente a todo o período de utilização dos equipamentos, efetuados na 
mesma data da sua apresentação ou comunicado, acompanhadas, quando 
for o caso, do formulário Pedido de Cessação de Uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal; 

Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, inutilizados 
ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no artigo anterior, 
os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal 
–ECF’s autorizados para o estabelecimento. 

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no Código Tributário 
Estadual. 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 150, totalizando 150 documentos 
fiscais. 

No caso em comento, os documentos “Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado” (fls. 37/38), juntados pela requerente, revelam a entrega, 
ao órgão fazendário competente, de todas as notas fiscais reclamadas no auto de 
infração. 

Portanto, no presente caso, o lançamento fiscal não deve prevalecer, 
pois conforme documentos supramencionados, restou comprovado que o contribuinte 



apresentou à repartição fazendária competente os documentos fiscais mencionados na 
inicial. 

Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00976/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Multa Formal. Falta de escrituração 
de documentos fiscais de saídas – Escrituração Fiscal Digital - 
EFD. Procedência. Adequação da penalidade do art. 71, inciso X, 
alínea "a" para a prescrição do art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do 
CTE.  
 
A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso X, alínea 
"a" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE 
sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação de 
forma atenuada à impugnante. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José 
Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. E, por unanimidade de 
votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 11.674,88 (onze mil, seiscentos e 
setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), considerando o pagamento de fls. 21 
para possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização acusa o sujeito passivo de deixar 
de escriturar na Escrituração Fiscal Digital–EFD, no período compreendido de 02/2014 a 
02/2016, parte dos documentos fiscais de saídas, conforme demonstrativos anexos 
relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, o autuado deve 
recolher a multa formal de 13%, calculada sobre o valor das operações comerciais 
realizadas, cuja importância é R$ 1.379.878,16 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). 

 
O abrigo do fato gerador descrito é o art. 64, § 2º da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com os arts. 88, § 1º, inciso III; 313; 314 e 356-C, § 1º, inciso II do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
A penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso X, alínea 

“a”, beneficiada com a aplicação do § 8º do CTE. 
 



O Termo de Revelia de fl. 15 assinala a ausência do sujeito passivo 
na primeira fase contraditória do lançamento do crédito tributário. 

 
O sujeito passivo impugna o trabalho fiscal a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, cuja tese de defesa redige à fl. 20:  
 
“Conforme se percebe da simples leitura do preceito legal acima 

transcrito e incontroverso que a irregularidade que motivou a autuação não diz respeito a 
incorreções relativas a alíquota ou ao valor da operação ou da prestação, da base de 
cálculo do credito ou do débito do imposto. Diz respeito sim à apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital-EFD com omissão de registros (C100).” 

 
Acresce que a “irregularidade ocorreu nas EFDs relativas aos meses 

de 04/2014 à 06/2014; 08/2014 à 12/2014; 03/2015 à 09/2015; 11/2015 à 12/2015; 
03/2016, em relação a esse período o valor da penalidade por cada EFC apresentada 
como omissão de registro é de R$ 814,28 (04/2014 à 12/2014); R$ 845,06 (03/2015 à 
12/2015) e R$ 935,31 (03/2016). Assim, o total da multa deve ser fixado em R$ 32.612,49 
(08 x R$ 814,28; 05 x R$ 845,06 e 01 x 935,31)”, fl. 20. 

 
O Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 2.1, fl. 

21, comprova o recolhimento da multa formal, cujo cálculo processou-se de acordo com a 
Lei nº 19.738/2017.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos e de acordo com a causa da exigência da 

multa formal, destaco que o trabalho de auditagem demonstrou, com os documentos 
básicos da exigência da multa acessória, que o sujeito passivo não escriturou – 
Escrituração Fiscal Digital-EFD - parte dos documentos fiscais das saídas de mercadorias 
comercializadas, no período avaliado na ação fiscal. Esta constatação motivou a lavratura 
do auto de infração para reclamar o direito fazendário e, pelo fato de o recorrente não 
comprovar a sua inexistência, concluo o estudo do processo com a confirmação da peça 
basilar deste feito. 

 
Outrossim, a fiscalização propôs a penalidade prescrita no art. 71, 

inciso X, alínea “a” da Lei nº 11.651/91 e, destarte, o próprio artigo 71 prevê a aplicação de 
uma penalidade benéfica, como é o caso da prescrição do inciso XXIII, alínea “a” incluso 
nesta norma, o quê acolho e transcrevo os artigos para ilustrar este voto, conforme segue:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

X - de 13% (treze por cento): 

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido. 

 



XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos); 
R$845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos); e R$935,31 
(novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos). 

 

Do mês 04/2014 ao mês 12/2014 o valor de R$ 814,28 X 08 meses = R$   6.514,24 
Do mês 03/2015 ao mês 12/2015 o valor de R$ 845,06 X 05 meses = R$   4.225,30 
O mês 03/2016 tem o valor de ..................... R$ 935,31.................... = R$      935,31 
Total do valor devido pelo autuado ......................................................  R$ 11.674,85 
  

Ante essa faculdade legal eu efetivo a adequação da penalidade 
proposta no auto de infração para a prescrição do art. 71, inciso XXIII, alínea “a” do CTE, 
que, refeitos os cálculos, concluo que o autuado deve recolher a multa formal exigida no 
auto de infração de acordo com os novos valores distribuídos no parágrafo anterior, ou 
seja, o total de R$ 11.674,85 (onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
cinco centavos), como parte litigiosa do processo, o que beneficia o sujeito passivo. 

 
Ademais, considero que o autuado não trouxe para a instrução dos 

contraditórios, quaisquer demonstrativos de provas contrárias ao lançamento de ofício ou 
contraprovas capazes de modificarem a exigência do crédito.  

 
Ao contrário do que ficou demonstrado na peça de defesa, ele 

afirmou que a “irregularidade ocorreu nas EFDs relativas aos meses de 04/2014 à 
06/2014; 08/2014 à 12/2014; 03/2015 à 09/2015; 11/2015 à 12/2015; 03/2016, em relação 
a esse período o valor da penalidade por cada EFC apresentada como omissão de 
registro é de R$ 814,28 (04/2014 à 12/2014); R$ 845,06 (03/2015 à 12/2015) e R$ 935,31 
(03/2016). Assim, o total da multa deve ser fixado em R$ 32.612,49 (08 x R$ 814,28; 05 x 
R$ 845,06 e 01 x 935,31)”, fl. 20. 

 
Ante a falta de elementos suficientes para provocar a reforma da 

constituição do crédito pelo lançamento de ofício, o julgador, sob o respaldo legal e 
permissivo de adequação da penalidade, promove o seu ajuste de acordo com os cálculos 
demonstrados nos parágrafos volvidos e julga procedente o auto de infração sobre o valor 
litigioso do processo administrativo tributário. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos, 

decido conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. Por unanimidade de votos, acolher a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor 
da multa formal de R$ 11.674,88 (onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
oito centavos), considerando o pagamento de fls. 21 para possível extinção do crédito 
tributário.  

 
 

 
 



 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00979/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Requerimento de diligência do processo, 
formulado pela Representação Fazendária. Rejeitado.  Nulidade 
da peça básica, arguida pelo recorrente, por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Multa Formal. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF. Improcedência. 
 
1. Quando o procedimento administrativo for revisado e a sua 
conclusão for convincente ao julgamento do fato descrito na 
peça basilar do processo e, havendo outro pedido diligencial, 
este é rejeitado sob o argumento de que a ausência de instrução 
na peça de defesa impõe o prosseguimento dos autos para 
análise do mérito; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
3. O deferimento dos exames diligenciais no trabalho fazendário 
inicial, cujo resultado favoreça ao sujeito passivo, o qual 
registra o entendimento de que não há extravio de Equipamento 
Emissor de Cumpom Fiscal-ECF, corrobora para a declaração da 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Representação Fazendária. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Evandro Luis 
Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho que votou pela parcial procedência do 
lançamento, quanto ao extravio de um equipamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento do crédito tributário tem por ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária a afirmação de que o sujeito passivo extraviou os equipamentos 
Emissores de Cupom Fiscal-ECF, Marca SWEDA, Modelo IF S-7000l, nºs série 03027246; 



03027246 e marca BEMATECH, Modelo MP-3000 TH FI, n° série 
BE070871200000004425, pois encerrou a sua atividade comercial conforme Portaria de 
Suspensão nº 0002/2014, publicada no DOE 17/01/2014 em anexo, e não solicitou a 
cessação de uso dos referidos equipamentos. Em consequência, o autuado deve a multa 
formal no valor demonstrado no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 
fl. 04. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 10. 
 
O Termo de Revelia de fl. 11 assina a ausência do sujeito passivo na 

primeira fase de defesa do processo administrativo tributário, embora ele tenha sido 
notificado pelos documentos de fls. 09 a 10. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 24 a 27, argui a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
sustentada pelo art. 20, inciso IV da Lei nº 16.569/2009, e com a sustentação de que “por 
mais contraditório ou sem sentido que possa parecer, o princípio da segurança jurídica 
surge para conter ou limitar a aplicação do princípio da legalidade administrativa, 
sobretudo em relação à possibilidade de a Administração Pública anular atos ilegais que 
tenham, todavia, gerado benefícios favoráveis a terceiros” – Curso de Direito 
Administrativo – Lucas Rocha Furtado, pág. 125. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 28 a 57 instruem a peça de defesa. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

“proposição do Conselho Relator,  
 
Encaminhar o processo à Delegacia Fiscal de Goiânia, para que seu 

titular preste as seguintes informações: 
 
CONSIDERANDO que no Termo de Apreensão de fls. 40, consta 

que os ECFs - 04 e 05, foram apreendidos e a acusação no AI é de extravio, e persistindo 
a dúvida, esclarecer se os mesmos continuam em poder da fiscalização, ou se os mesmos 
foram devolvidos ao contribuinte, neste caso, comprovar a devolução, e quanto ao 
equipamento BEMATECHmODELO MP-3000 TH FI N, Série BE070871200000004425, 
informar se o mesmo foi ou não constatado seu extravio, uma vez que no sistema 
informatizado da SEFAZ, conta em nome de outro contribuinte. 

 
Prestar outras infromações. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, Talita Pimenta Félix e Gilmar 
Rodrigues de Almeida.  

 
OBS.: A Representação Fazendária concordou com a diligência”, fl. 

59. 
 
Em atendimento à resolução n° 021/2017, a Delegacia Regional de 

Fiscalização de Goiânia junta o Parecer n°11 – DRFGNA ao processo, onde registra que 
os ECFs SWEDA 03027245 e 03027246 foram apreendidos em 21/06/2005 em uma 



operação específica entre a SEFAZ/Operação Varejo e a Delegacia de Ordem Tributária/ 
DOT, com a finalidade de verificar fraudes de sonegação fiscal em sistemas informativos. 

 
No caso do contribuinte identificado, foram lavrados os AIs nºs 

3022127146790; 3022169658160; e 3022170821045. O histórico desses autos, anexos, 
relata que os itens apreendidos no referido TA forma encaminhados à DOT, na ocasião 
para providencias cabíveis.  

 
O ECF BEMATECH, Modelo MP-3000 TH FI, n° série 

BE070871200000004425, autuado por extravio, continua na mesma situação, comprovada 
na Autorização de Uso de ECF, em nome do autuado. 

 
Os documentos de fls. 62 a 69 instruem o trabalho de revisão fiscal. 
 
Os documentos de fls. 71 a 76 foram juntadas ao processo, cujo 

objetivo foi a obtenção de cópias dos autos. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição do Conselheiro Relator e “resolve, por unanimidade de votos, converter o 
julgamento em diligência e ENCAMINHAR o processo ao SEPRO - Setor de Preparo 
Processual, para que o seu ilustre titular, determine a intimação da empresa autuada para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, adotar as seguintes providências: 

 
1 - Manifestar em relação ao resultado da diligência determinada 

pela Resolução nº 021/2017, consubstanciada no Parecer nº 11/DRFGNA, de fls. 61, 
concluindo que o ECF BEMATECH MODELO MP-SOO TH FI N. 
BE070871200000004425, continua extraviado; 

 
2 - Prestar quaisquer outras informações que entender úteis para a 

solução da lide. 
 
Após, retorne para julgamento. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida.  
 

Obs.: A Fazenda Pública concorda com a presente Resolução, fl. 77. 
 
O sujeito passivo se manifesta sobre a Resolução n° 151/2017 e 

afirma que está clara a insegurança jurídica postada na autuação fiscal, que, em razão do 
Parecer nº 011, fl. 61, confirma “as alegações trazidas em sede de impugnação. Ou seja, o 
presente lançamento veio ficando em fatos inexistentes o que contraria toda a legislação 
tributária”, fl. 82.  

 
Acresce que “o lançamento é nulo por insegurança jurídica, bem 

como por insegurança no objeto da autuação em face da não demonstração do efetivo 
extravio dos equipamentos.  

 
Pelo exposto, requer a declaração de nulidade do auto de infração, 

cumprindo disposição expressa contida nos incisos IV do artigo 20 da lei 16.469/2009, que 
determina: são nulos os atos praticados com insegurança na determinação da infração, 
por carência de suporte, fls. 81 a 83. 

 



Os documentos de fls. 84 a 90 instruem a tese defensória. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência da multa formal descrita no campo específico 

da peça básica é a constatação do extravio do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal-
ECF de Marca SWEDA, Modelo IF S-7000l, nºs. Séries 03027246; 03027246 e marca 
BEMATECH, Modelo MP-3000 TH FI, n° de série BE070871200000004425, visto o 
encerramento da atividade do estabelecimento por suspensão de ofício, conforme assinala 
a Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, onde registra a causa da 
suspensão: desaparecimento do contribuinte do endereço declarado na Ficha de Inscrição 
Estadual.  

 
A Câmara Julgadora deferiu a realização de diligência, que, ao ser 

atendida por um dos auditores fiscais, emite o Parecer nº 011 – DRFGNA, onde informa 
que os “ECFs SWEDA, 03027246; 03027246, foram apreendidos em 21/06/2005 em uma 
operação específica entre a SEFAZ/Operação Varejo e a Delegacia de Ordem 
Tributária/DOT”.  

 
Informa ainda que os itens apreendidos foram encaminhados à DOT, 

na ocasião, para as providências cabíveis. 
  
Quanto ao “ECF BEMATECH, Modelo MP-3000 TH FI, n° série 

BE070871200000004425, autuado por extravio, continua na mesma situação, comprovada 
na Autorização de Uso de ECF, em nome do autuado”, fl. 61. 

 
Em face dos trâmites processual e ao resultado da diligência 

transcrita na primeira parte deste voto, entendo que houve os esclarecimentos 
necessários para o julgamento deste processo, sem a urgência de deferir outra diligência. 

 
Por esta razão, rejeito o requerido diligencial, formulado pela 

Representação Fazendária. 
 
Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 

determinação da infração, eu a rejeito com o entendimento de que este incidente não 
aconteceu no curso do trabalho fiscal, o que me motiva a rejeitá-la. Esta conclusão eu a 
obtive no estudo da formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, 
neste primeiro momento, correto o lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a 
autoridade lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem 
violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
As autoridades administrativas são competentes, descreveram o erro 

cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontaram a norma legal infringida e indicaram 
a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, 
a preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração foi rejeitada na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 



Além do que, a tese utilizada para assegurar a nulidade do processo, 
por insegurança na determinação da infração, se refere à mérito, visto que a autuada 
argumenta:  

 
“O lançamento deve ser efetivado com observância máxima e restrita 

do enquadramento do fato à norma tributária; que a ação da autoridade fiscal é limitada 
aos deveres de observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e 
razoabilidade, sob pena de estabelecer a insegurança jurídica na determinação do tributo 
a ser exigido. 

 
A insegurança jurídica que insurge no presenta caso é extrema, a 

ponto de que a empresa Contribuinte não pode ser compelida ao pagamento das 
cominações de um AI eivado de tamanha incerteza, e que deve ser anulado de pronto por 
este Douto Órgão Julgador, o que desde já requer”, fls. 82/83. 

 
Pelos registros supra, concluo que o autuado não questionou o 

mérito do lançamento do crédito tributário, o que não me impede de julgá-lo. 
  
Assim, quanto ao mérito, entendo que ficou comprovado, após a 

diligência de fl. 61, que os equipamentos Emissores de Cupom Fiscal-ECF foram 
apreendidos e que os dois de Marca SWEDA foram apreendidos e estão em poder da 
DOT, conforme registra o Parecer nº 11, fl. 61. 

 
Quanto ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF de Marca 

BEMATECH, considero que ele também não foi extraviado e a comprovação está na 
autorização de uso de ECF, o qual foi entregue conforme requerimento juntado ao feito. 

 
Em face do exposto e ao votar esta exigência tributária, decido 

rejeitar o pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00988/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. ICMS. Obrigação tributária principal. 
Ausência de escrituração de notas fiscais de saída. Procedente 
a ação fiscal. Adequação da penalidade.  
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo não cumpriu com 
a obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
procedente é o auto de infração; 
 
3. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. E, por maioria de votos, acolher o pedido do sujeito passivo de 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, perfazendo 
o valor da multa formal de R$ 3.380,24 (três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
que votou pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV, "a", do 
CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de consignar no Livro Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital os documentos 
fiscais referentes às prestações de serviços de transporte em operações sem débito do 
imposto, bem como em operações iniciadas em outra Unidade da Federação, com valor 
contábil total na importância de R$ 816.044,15, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar multa formal de 13% sobre o valor da operação. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313 e 314, ambos do Decreto nº 



4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/31. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 40/45, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Em seu Despacho nº 946/2017 de fls. 46, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário às fls. 
53/66, alegando que seriam operações sem valor comercial e fiscal, em seguida alega ser 
a multa inconstitucional por ser confiscatória. Pede, ao final, a improcedência do auto de 
infração, alternativamente, a aplicação da forma privilegiada. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência formulado pela autuada, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

No mérito, considero que o feito deve seguir adiante. Consta da 
autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Saída da EFD 
diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 

  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  



A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 88, § 1º, inciso 
III, 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso II, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 88. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária (Lei nº 11.651/91, art. 64). 

§ 1º O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionada com o ICMS, são 
obrigados a (Lei nº 11.651, art. 64, § 2º): 

III - manter e escriturar livro fiscal; 

Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 

I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 

II - prestação de serviço. 

Parágrafo único. Deve ser também escriturado o documento fiscal relativo à 
transmissão de propriedade da mercadoria que não tenha transitado pelo 
estabelecimento. 

Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série (Convênio SINIEF SN/70, art. 71, § 2º). 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

II – Registro de Saídas 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva saída da mercadoria do 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação às notas fiscais 
enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Rcte/RCTE.htm#A34
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/Cte/CTE.DOC
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A64P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A71P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de saída, referente 
aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, no caso em comento, entendo que o lançamento deve ser 
considerado procedente, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

b) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 
 

Como a infração ocorreu no período de 01.09.15 a 31.12.15, o valor 
da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) e, sendo 
04 (quatro) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento o 
montante de R$ 3.380,24 (três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), em 
razão da adequação da penalidade para a prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

Ante o exposto, e com a unanimidade do voto de meus pares, rejeito 
o pedido de diligência, solicitado pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração, alterando a capitulação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea “a”, do Código Tributário Estadual.  

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00991/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas 
notas fiscais, Modelo 1, série D-1 enumeradas de 001 a 100, no prazo máximo de 10 dias, 
contados da data da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual publicada no Diário Oficial do Estado, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito ao pagamento de multa formal e acréscimos 
legais por documento extraviado. 

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

Intimado às fls. 08/12, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 15/20. 

O sujeito passivo compareceu ao processo alegando, em síntese, 
que todos os documentos fiscais mencionados na inicial foram entregues à agência 
fazendária, conforme documentação em anexo. 

É o relatório. 

 

VOTO 



Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 001 a 100, totalizando 100 documentos 
fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos em 
anexo. 



De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, conforme atestam os 
documentos de fls. 31/33 dos autos. 

Diante do exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00992/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, 
Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais caracterizados pelas 
notas fiscais para uso com consumidor, Modelo 2, série D-1, enumeradas de 001 a 250, 
no prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação da portaria que suspendeu a 
sua inscrição no cadastro estadual, conforme descrito no Diário Oficial do Estado, razão 
pela qual são considerados extraviados. Em consequência, ficará sujeito à multa formal e 
acréscimos legais por documentos extraviados. 

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
13.194/1997. 

Intimado às fls. 07/10, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 11. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 13/18. 

O sujeito passivo compareceu ao processo alegando, em síntese, 
que todos os documentos fiscais mencionados na inicial foram entregues à agência 
fazendária, conforme documentação em anexo. 

É o relatório. 

 

VOTO 



Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 documentos 
fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos em 
anexo. 



 
De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 

presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, conforme atestam os 
documentos de fls. 29/31 dos autos. 

Diante do exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00999/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Multa 
formal. Obrigação tributária acessória. Falta de estorno 
proporcional dos créditos do ICMS relativos às entradas de 
mercadorias. Revisão de lançamento. Procedência parcial. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Quando uma revisão fiscal regularmente efetuada, carreia 
para os autos esclarecimentos concludentes capazes de elidir 
parte do valor do crédito tributário lançado de ofício, dá-se a 
procedência parcial do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 5.677,96 (cinco mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), nos termos da revisão fiscal 
às fls. 229, e ainda, devendo ser observado o art.71, § 11 do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Evandro Luis Pauli, Nivaldo José 
Mendes e Antônio Martins da Silva. Obs.:.  A advogada, em manifestação oral, retirou a 
preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, suscitada no recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo mantinha em sua 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no final do período auditado, créditos indevidos na 
importância de R$ 156.097,19, decorrente da falta de estorno proporcional dos créditos do 
ICMS relativos às entradas de mercadorias, cuja saída de produto final ocorreu com a não 
incidência do ICMS, conforme apurado na Auditoria Básica do ICMS nos períodos de 2014 
e 2015 e Demonstrativos de Detalhamento da omissão de estorno de créditos em anexo. 
Entretanto, em virtude desta infração não ter ocasionado omissão de pagamento de 
imposto, face a existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte, conforme 
apontado no campo 46 da Conclusão da Auditoria Básica, está sendo cobrado no 
presente auto de infração apenas a penalidade formal.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 60, 
inciso II, 61 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso I, alínea “c”, item 



2, 60 e 64 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/45. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls.51/67. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 114/118, a qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls. 
123/139, onde descreve a infração apontada pelo fisco como infringida e a penalidade por 
ele proposta, inclusive, mencionando outro auto de infração, que exige imposto e multa de 
caráter formal, diante da apresentação de saldo credor superior ao valor do ICMS 
repercutido no período, além do seu respectivo estorno. Alega, ainda, que o lançamento 
se encontraria eivado de nulidade, diante de uma suposta incapacidade funcional da 
autuante, que os créditos glosados teriam sido apropriados nos moldes previstos na 
legislação, por se tratar de imunidade constitucional e, finalmente, que a multa proposta 
possuiria caráter confiscatório. Pede, ao final, que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração.  

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
160/161, determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição Tributária a 
fim de que seja designado agente do fisco, preferencialmente um dos autores do 
procedimento fiscal, para que proceda a análise das alegações do sujeito passivo, e se for 
o caso, promova as adequações que se fizerem necessárias.  

Em cumprimento à solicitação supra, a autoridade fiscal acatou em 
parte a impugnação do sujeito passivo, tendo sido refeito todo demonstrativo de estorno 
de créditos (2014 e 2015) e também a Auditoria Básica do ICMS, dado a existência de 
saldo credor do sujeito passivo, ficando, assim, alterado seus valores conforme conclusão 
final do último período auditado. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo no qual reitera os argumentos expostos anteriormente. 

A Primeira Câmara deste Conselho, em nova Resolução de fls. 
224/225, determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição Tributária, 
a fim de que seja designado agente do fisco, preferencialmente um dos autores do 
procedimento fiscal, para verificar a possibilidade de identificar as notas fiscais relativa às 
saídas de álcool etílico anidro carburante, decorrente do reprocessamento no 
estabelecimento da autuada, sendo possível, que se proceda a exclusão dessas 
operações do total de saídas apuradas, a fim de restar somente as saídas dos produtos de 
produção do estabelecimento e excluir, também, do total dos créditos aqueles relativos as 
entradas do AEHC ao referido reprocessamento. 

O autuante colacionou aos autos documentos de fls. 231/261, onde 
foi elaborado novo levantamento em que o valor original do imposto foi reduzido para a 
importância de R$ 28.389,81. 

Em seguida, o sujeito passivo apresentou manifestação diligencial às 
fls. 265/268 concordando com o resultado da revisão fiscal quanto aos valores 
discriminados na planilha elaborada pela autoridade fiscal e mantendo a sua defesa 



quanto aos valores remanescentes. Requer, assim, o apensamento do presente auto de 
infração com o de nº 4011600780012, visto que tratam do mesmo assunto. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 
Antes de manter o acórdão nº 999/2018, que foi aprovado no dia 

09/05/2018, urge que ele seja retificado na parte em que considera parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 28.389,81 (vinte e oito mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), o qual é corrigido para o real 
valor litigioso do processo que passa a ser R$ 5.677,96 (cinco mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e noventa e seis centavos). 

Informo que este lançamento do crédito tributário tem ligação direta 
com o processo nº 4011601556507, que também foi julgado parcialmente procedente, cujo 
valor do tributo devido é R$ 28.389,81 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e um centavos). 

Após estas considerações e da retificação dos valores deste 
lançamento do crédito tributário, ratifico a tese do voto do acórdão e dou seguimento dos 
Processo posto em avaliação e reavaliação para aprovação e assinatura das decisões 
proferidas pela Câmara Julgadora deste egrégio Conselho Administrativo Tributário, 
conforme segue: 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, 
pois o lançamento de ofício foi confeccionado com a observância de todos os ditames do 
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, tendo sido colacionado aos autos a parte 
analítica do levantamento e o sujeito passivo teve pleno conhecimento da infração que lhe 
fora impingida, não lhe sendo possível aventar tal nulidade prescrita no artigo 20 da Lei 
16.469/09.  

Feitas estas considerações preambulares, passo à análise do mérito. 
O presente Processo Administrativo Tributário refere-se a falta de estorno proporcional de 
créditos de ICMS pelas entradas em face a saídas de energia elétrica com não incidência 
do imposto. E, em virtude dessa infração não ter ocasionado omissão de pagamento de 
imposto, face a existência de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte, foi reclamado 
no processo em epígrafe apenas a penalidade formal. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que 
deveriam ter sido excluídos do estorno do crédito em discussão os valores dos créditos 
referentes às compras de álcool etílico hidratado carburante utilizado no processo de 
industrialização a fim de obter o álcool etílico anidro carburante, se também excluir do total 
das saídas os valores relativos as saídas do AEAC decorrentes do reprocessamento do 
AEHC, porquanto essas mercadorias não tem relação com a produção de energia elétrica 
no estabelecimento. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 49/2017 de fls. 
224/225, o julgamento foi convertido em diligência em diligência à Gerência de 
Substituição Tributária a fim de que o autor do procedimento fiscal verifique o pleito da 
defesa, acerca da possibilidade de identificar nas notas fiscais de saídas o álcool etílico 
anidro carburante reprocessado (AEAC), e caso seja, que faça as exclusões dessas 
operações e consequentemente dos créditos relativos às entradas do álcool etílico 
hidratado carburante destinado ao referido reprocessamento.  



No relatório revisional, fls. 228/230, a autoridade fiscal atendendo o 
pedido de novo cálculo da proporcionalidade efetuado pelo sujeito passivo, excluiu do 
levantamento as operações com etanol hidratado adquirido de terceiros e as saídas de 
etanol anidro reprocessado. Concluiu ainda que apesar das saídas de etanol anidro 
reprocessado se confundirem com as saídas de etanol anidro de produção própria, foi 
possível detectar e separar essas operações já que o sujeito passivo utilizou código 
diferente na saída e que efetuou o comparativo da quantidade de etanol hidratado de 
terceiros que entrou na empresa com o que saiu reprocessado, sendo que as quantidades 
foram coerentes. Por fim, a autoridade fiscal apresentou novo levantamento onde o valor 
do original da multa formal foi reduzido para a importância de R$ 5.677,96 (cinco mil, 
seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). 

Mediante a assertiva proferida no parágrafo anterior só me resta 
reafirmar o juízo exarado pela nobre autoridade revisora e julgar procedente em parte o 
presente lançamento, devendo, portanto, ser observado o disposto no § 11 do artigo 71 do 
Código Tributário Estadual. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa. 
Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 5.677,96 (cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 25 de janeiro de 2019. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01003/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Ilicitude descaracterizada. Ação fiscal 
improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações destinadas a consumidor, no prazo de 10 dias 
contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado da portaria e suspensão de 
sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 61.345,00, consoante 
demonstrativo em anexo. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

Para fundamentar a acusação a autoridade fiscal juntou aos autos os 
documentos de fls. 03/08. 

Intimado às fls. 09/12, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 15/17. 

Às fls. 19/20, a autuada impugna o lançamento alegando que os 
documentos fiscais tidos por extraviados foram entregues à repartição fazendária 
competente. A autuada, por meio de seu representante legal, alega que a empresa 
encerrou as atividades em 18/06/2015 e que não foi possível providenciar a baixa a 
tempo, procedimento este efetivado após recebimento do presente auto de infração. 
Alega, ainda, que os documentos fiscais tidos por extraviados foram apresentados à 
Secretaria da Fazenda, conforme documentação em anexo. 



É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento.” 



A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente. 
 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas à Agência Fazendária Especial de Caldas Novas, conforme atestam os 
documentos de fls. 24/26. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01025/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Multa 
formal. Ausência de escrituração de notas fiscais de entrada. 
Procedente a ação fiscal. Adequação da penalidade. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. A inexistência de limitação ou de óbice a causar prejuízo ou 
impedimento à parte de defender-se da forma legalmente 
permitida, afasta a alegação de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa; 
 
3. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
4. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
5. Havendo penalidade típica mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, 
porém, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, 
perfazendo o valor da multa formal de R$ 1.628,56 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais 
e cinquenta e seis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza 
Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar no Livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no 
período compreendido de 01/10/2014 a 30/11/2014, a totalidade de documentos fiscais de 



entradas conforme documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal de 25% sobre o valor das operações, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 308, 310 e 356-C, § 1º, inciso I, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

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

Intimado às fls. 10/11, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 12. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 14/15. 

O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, comparece 
ao processo alegando que a ausência de escrituração fiscal digital somente autorizaria a 
aplicação de penalidade prevista na legislação que instituiu essa obrigação acessória e, 
ainda, pelo procedimento, não com base no total de entradas e saídas de mercadorias, 
onde o valor da multa superam, inclusive, o ICMS devido sobre as operações de venda. 
Alega, ainda, que não é admissível que a empresa, ainda que atrasada em relação a 
escrituração fiscal digital, seja obrigada a pagar multa de 25% sobre o total de entradas – 
que supera o ICMS devido sobre as operações (17% operações internas , 4% ou 12% 
operações interestaduais), quando todas as formalidades necessárias a apuração e ao 
recolhimento de ICMS foram devidamente comprimidas e a ausência da escrituração fiscal 
digital foi consequência de uma impossibilidade sistemática de entrega desses 
documentos digitais. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a recapitulação da multa imposta 
àquela prevista na alínea “b”, do inciso XIX do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os elementos que instruem o auto de 
infração possibilitam realizar o julgamento do processo, sem necessidade de 
esclarecimentos, sendo então desnecessário o procedimento pleiteado pela defesa.  

Quanto a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo, por cerceamento do direito de defesa, a rejeito por entender que o mesmo tomou 
pleno conhecimento da acusação que lhe foi imposta, pois nos autos encontra-se toda a 
documentação que lhes deu origem à disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele 
exercer seu amplo direito constitucional de defesa. Ademais, ele utilizou de forma ampla e 
irrestrita as prerrogativas constitucionais que lhe asseguram o direito à ampla defesa e ao 
contraditório. Afasto, portanto, a aludida preliminar.  

Após essas considerações, passo à análise do mérito. Consta da 
autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no Livro Registro de Entrada da EFD 
diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 



distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 
 
  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 308, 310 e 356-
C, § 1º, inciso I, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, 
prescrevem o seguinte:  

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

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 
b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente; 
c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 
d) da utilização do serviço; 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I – Registro de Entradas 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação às notas fiscais 
enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de entrada, referente 
aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, no caso em comento, entendo que o lançamento deve ser 
considerado procedente, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 
 

Como a infração ocorreu no período de 01/10/2014 a 30/11/2014, o 
valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) e, sendo 02 
(dois) os arquivos apresentados com omissão de registro referente aos meses de outubro 
e novembro de 2014, perfaz o lançamento o montante de R$ 1.628,56 (um mil, seiscentos 
e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), em razão da adequação da penalidade 
para a prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

Ante o exposto, e com a unanimidade do voto de meus pares, rejeito 
o pedido de diligência, solicitado pela autuada, bem como, a preliminar de nulidade do 
auto de infração por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém, adequando a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea “a”, do Código Tributário Estadual, perfazendo o valor da multa formal no 
montante de R$ 1.628,56 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de maio de 2018. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01042/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL: Obrigação acessória. Falta de 
registro, nas EFDs, de notas fiscais de entrada de mercadorias. 
Procedência parcial. Maioria. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE: 
Acolhida. maioria. 
 
1 – Constitui infração à legislação tributária estadual a falta de 
registro, em sua Escrituração Fiscal Digital, de notas fiscais de 
entrada de mercadorias relacionadas em levantamento fiscal, 
sujeitando o infrator à penalidade pecuniária; 
 
2 – Pelo Princípio da Colegialidade, em respeito à posição já 
consolidada desse Conselho, aplica-se a adequação da 
penalidade substituindo a multa prevista na alínea "c" do inciso 
VII do artigo 71 do CTE pela multa prevista na alínea "a" do 
inciso XXIII do mesmo dispositivo legal;  
 
3 – Auto de Infração parcialmente procedente, com adequação 
da penalidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de 
Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 6.547,17 (seis mil, quinhentos e quarenta 
e sete reais e dezessete centavos), com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, considerando o pagamento de fls. 111 e 112 para 
fins de possível extinção do crédito tributário. Foram vencedores os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto 
de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencida a Conselheira Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, que votou conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 
dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração, 
entendendo pela aplicação do art. 71, inciso VII, alínea "c", do CTE, devendo ser 
observada a limitação da penalidade prevista na alínea "a", inciso IV, do art. 71-A, do CTE, 
considerando, também, o pagamento de fls. 111 e 112 para fins de possível extinção do 
crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 01 a 03, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de 
registrar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% do valor da 
operação, juntamente com os acréscimos legais. 

Valor da multa formal: R$ R$ 32.799,82. 



Dispositivo legal infringido: arts. 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 308 do Decreto 
4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “c” da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

Período da ocorrência do fato gerador: janeiro/2016 a julho/2016 (folhas 02). 

Autoridade fiscal anexa mídia digital (folhas 04) contendo as EFDs 
(Escriturações Fiscais Digitais) do período fiscalizado e os relatórios de NF-e (Nota Fiscal 
Eletrônica) não registradas. 

Devidamente intimado (folhas 05 a 08 e 11 a 12) o sujeito passivo não 
comparece ao PAT e é considerado revel (folhas 09) e perempto (folhas 13). 

Em 27/10/2017 o sujeito passivo interpõe PRE (Pedido de Revisão 
Extraordinária) de folhas 17 a 34, pedindo e alegando: 

- Adequação da penalidade para a multa prevista no inciso XXIII “a” do artigo 
71 do CTE; 

- Que parte das notas fiscais autuadas foram registradas, num total de R$ 
93.929,60; 

- Que não estava obrigado ao registro das notas fiscais de prestação de 
serviços, no valor total de R$ 10.307,56; 

- Que o sujeito passivo, levando em conta a adequação da multa ao inciso 
XXIII “a” do artigo 71 do CTE, apurou o valor da multa pecuniária devida como sendo de 
R$ 6.547,17. E, com os benefícios da Lei 19.738/2017, efetuou o pagamento, em 
29/09/2017, do valor de R$ 655,10, conforme DARE de folhas 111 e 112. 

De forma que o sujeito passivo pede a adequação da penalidade à multa 
prevista no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE e, no caso de não adequação, que seja 
excluída a multa no valor de R$ 26.059,29, pelas razões acima expostas. 

O Presidente do CAT, conforme Despacho nº 4.488/2017 (folhas 115), 
encaminha o processo para que a autoridade fiscal analise se as divergências citadas pelo 
sujeito passivo têm procedência. 

Em resposta, a autoridade fiscal apresenta relatório diligencial de folhas 124 
e 125 onde afirma: 

- Que as notas fiscais elencadas pelo sujeito passivo como sendo notas 
fiscais registradas, nas folhas 58 a 61, não foram objeto de autuação; 

- Que excluiu do levantamento as notas fiscais de prestação de serviço, 
exceto a NF-e nº 47141 de 16/07/16 por tratar-se de venda com substituição tributária; 

Diante das exclusões, a autoridade fiscal gerou um novo relatório de NF-e 
não registradas e que resultou na elaboração de um novo relatório conclusivo de folhas 
123, com uma base de cálculo (NF-e não registradas) de R$ 26.662,15 e multa formal de 
R$ 6.665,54. 

O Presidente do CAT admite o Pedido de Revisão Extraordinária e 
encaminha o processo para julgamento pelo Conselho Superior (folhas 133 e 134). 

É o Relatório. 

VOTO 

Depreende-se do presente processo que a lavratura do auto de infração foi 
ocasionada pela falta de escrituração, em sua EFD, de notas ficais de entrada de 
mercadorias. Razão pela qual a autoridade fiscal exige a multa formal de 25% do valor das 



operações não registradas, conforme disposição da alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do 
CTE: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços; 

Do valor original autuado, a autoridade fiscal, em procedimento de revisão, 
atendendo a alguns argumentos do sujeito passivo, excluiu da autuação várias notas 
fiscais. De forma que a multa original no valor de R$ 32.799,82, por sugestão da 
autoridade fiscal, passaria para R$ 6.665,54 (folhas 123). 

Entendo que a autuação fiscal foi corretamente efetuada pois ficou 
demonstrado, conforme auditoria anexa, que o sujeito passivo deixou de escriturar várias 
notas fiscais em sua EFD.  

No período autuado o sujeito passivo estava obrigado a entrega da EFD 
(Escrituração Fiscal Digital). Em razão disso, o mesmo pede a adequação da multa para 
aquela prevista no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE. 

A referida adequação ou não da multa é assunto já muito discutido nesse 
Conselho Administrativo Tributário, tendo atualmente um posicionamento majoritário pela 
adequação da multa do inciso VII “c” para aquela constante no inciso XXIII “a”. 

Estudando cuidadosamente a matéria, de todos os dispositivos envolvidos na 
controvérsia e se apoiando nas diversas formas de interpretação das normas previstas no 
Direito, meu posicionamento não é favorável a referida adequação da multa. De forma 
que, no meu entendimento, deve prevalecer a aplicação da multa originalmente indicada 
pela autoridade fiscal. Mas, pelo encaminhamento que abaixo explicito, deixo de perquirir 
as razões que me levam a tal posicionamento. 

Isso porque, não obstante meu posicionamento individual sobre a matéria, 
plagiando os argumentos da digníssima Ministra do Supremo Tribunal Federal Sra. Rosa 
Weber em recente manifestação daquela Corte, voto pela adequação da multa com base 
no Princípio da Colegialidade. 

Assevera o referido princípio que as vozes individuais vão cedendo para a 
manifestação coletiva, pelo voto majoritário da corte. E, mesmo não estando os julgadores 
vinculados à decisão majoritária, já que o assunto ainda não foi sumulado, entendo que o 
princípio é aplicável ao PAT. 

Esse princípio é corolário do princípio da Segurança Jurídica que visa 
assegurar a estabilidade das posições já consolidadas. Cito extrato de matéria jornalística, 
que corrobora meu posicionamento: 

Rosa Weber citou o Código de Processo Civil e afirmou que tribunais 
devem uniformizar sua jurisprudência. "Uma vez estabilizada a 
jurisprudência, devem os tribunais observá-los", disse. "O respeito à 
autoridade dos precedentes deve ter sempre a primeira palavra 
sobre o direito", afirmou.  

Rosa Weber avaliou que a relação do tribunal com o precedente se 
dá como uma tensão entre a estabilidade, de um lado, e a evolução e 
aperfeiçoamento do direito, de outro. "O sistema deve apresentar 
estabilidade suficiente para o seu desenvolvimento", disse, 
afirmando, ainda, que o Plenário é o local adequado para que temas 



sejam revisitados e para  
que a jurisprudência da corte seja alterada. 
 

Nesse sentido, verifico que a jurisprudência dessa matéria (adequação da 
penalidade) já está totalmente consolidada nesse Conselho por vários julgamentos 
reiterados, e, em meu juízo, não verifico nenhuma possibilidade de reversão desse 
posicionamento majoritário. 

Assim, me posiciono pela adequação da penalidade, não por concordar com 
ela, mas por respeitar a posição consolidada da grande maioria dos meus pares. Assevero 
também que, no meu entendimento, a aplicação do referido princípio deve ser cautelosa, 
no sentido de respeitar sempre o aspecto coletivo de decisão majoritária consolidada e 
que tem poucas chances de ser revertida. Somente nesses casos entendo que pode-se 
aplicar o referido princípio da colegialidade, sem prejudicar a natural evolução do Direito. 

Complementando meu posicionamento, não obstante a discussão doutrinária 
sobre o assunto, relevante citar que existe uma tendência no ordenamento jurídico 
nacional de se estabelecer a obrigatoriedade de adoção, pelos órgãos julgadores 
inferiores, da jurisprudência dos tribunais superiores, através dos recursos extraordinários 
em ação de repercussão geral ou em sede do recurso repetitivo. Tal tendência corrobora a 
aplicação do referido princípio da coletividade já que esse Conselho ainda não sumulou o 
assunto. 

De forma que, apesar de não concordar com a adequação, em respeito ao 
Princípio da Colegialidade, voto pela adequação da multa do inciso VII “c” para a multa 
prevista no inciso XXIII “a”, no período de janeiro/2016 a julho/2016, perfazendo uma 
multa formal total no valor de R$ 6.547,17, conforme demonstrado na planilha de folhas 
136. 

Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 
parcial provimento, para, quanto ao mérito, considerar parcialmente procedente o auto de 
infração, com a adequação da multa para o valor previsto no inciso XXIII “a” do artigo 71 
do CTE, conforme valores detalhados em levantamento anexo (folhas 136) perfazendo 
uma multa formal total de R$ 6.547,17. E, por fim, que deve ser considerado também, para 
fins de extinção do crédito tributário, o pagamento da parte não litigiosa efetuado pelo 
sujeito passivo, conforme DARE de folhas 111 e 112. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01043/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL: Obrigação acessória. Falta de 
registro, nas EFDs, de notas fiscais de entrada de mercadorias. 
Procedência parcial. Maioria. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE: 
Acolhida. maioria. 
 
1 – Constitui infração à legislação tributária estadual a falta de 
registro, em sua Escrituração Fiscal Digital, de notas fiscais de 
entrada de mercadorias relacionadas em levantamento fiscal, 
sujeitando o infrator à penalidade pecuniária; 
 
2 – Pelo Princípio da Colegialidade, em respeito à posição já 
consolidada desse Conselho, aplica-se a adequação da 
penalidade substituindo a multa prevista na alínea "c" do inciso 
VII do artigo 71 do CTE pela multa prevista na alínea "a" do 
inciso XXIII do mesmo dispositivo legal;  
 
3 – Auto de Infração parcialmente procedente, com adequação 
da penalidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de 
Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 43.773,31 (quarenta e três mil, setecentos 
e setenta e três reais e trinta e um centavos), considerando o pagamento de fls. 291 e 292 
para fins de possível extinção do crédito tributário, devendo haver uma divisão em relação 
aos períodos que compõem o crédito, aplicando-se a penalidade prevista no inciso VII, 
alínea "c", do art. 71, do CTE, com aplicação da alínea "a", inciso II, § 11, do art. 71, do 
CTE, no período de janeiro a junho de 2011, sobre o valor da multa que perfaz R$ 
1.943,41 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), e 
adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, no 
período de julho de 2011 a dezembro de 2015, sobre o valor da multa que perfaz R$ 
41.829,90 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de 
Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, que votou conhecendo do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração, entendendo pela aplicação do art. 71, inciso VII, 
alínea "c", do CTE, devendo ser observada a limitação da penalidade prevista no § 11, do 
art. 71, do CTE e na alínea "a", inciso IV, do art. 71-A, do CTE, considerando, também, o 
pagamento de fls. 291 e 292 para fins de possível extinção do crédito tributário. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 01 a 09, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de 
registrar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% do valor da 
operação, juntamente com os acréscimos legais. 

Valor da multa formal: R$ 609.532,24. 

Dispositivo legal infringido: arts. 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 308 do Decreto 
4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII, “c” da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
13.446/1999. 

Período da ocorrência do fato gerador: janeiro/2011 a dezembro/2015 (folhas 
02 a 07). 

Autoridade fiscal anexa mídia digital (folhas 10) contendo as EFDs 
(Escriturações Fiscais Digitais) do período fiscalizado e os relatórios de NF-e (Nota Fiscal 
Eletrônica) não registradas. 

Devidamente intimado (folhas 11 a 14 e 17 a 18) o sujeito passivo não 
comparece ao PAT e é considerado revel (folhas 15) e perempto (folhas 19). 

Processo é inscrito em Dívida Ativa em 23/05/2017 (folhas 20). 

Em 27/10/2017 o sujeito passivo interpõe PRE (Pedido de Revisão 
Extraordinária) de folhas 24 a 42, pedindo e alegando: 

- Adequação da penalidade para a multa prevista no inciso XXIII “a” do artigo 
71 do CTE; 

- Que parte das notas fiscais autuadas foram registradas, num total de R$ 
353.463,03; 

- Que não estava obrigado ao registro das notas fiscais de prestação de 
serviços, no valor total de R$ 662.252,67; 

- Que alguns veículos adquiridos pelo sujeito passivo foram refaturados pela 
montadora para a própria requerente ou para outras concessionárias, no valor total de R$ 
943.320,30; 

- Que o sujeito passivo, levando em conta a adequação da multa ao inciso 
XXIII “a” do artigo 71 do CTE, apurou o valor da multa pecuniária devida como sendo de 
R$ 45.897,12. E, com os benefícios da Lei 19.738/2017, efetuou o pagamento, em 
28/09/2017, do valor de R$ 5.651,95, conforme DARE de folhas 291 e 292.  

De forma que o sujeito passivo pede a adequação da penalidade à multa 
prevista no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE e, no caso de não adequação, que seja 
excluída a multa no valor de R$ 489.759,01, pelas razões acima expostas. 

O Presidente do CAT, conforme Despacho nº 4.489/2017 (folhas 295), 
encaminha o processo para que a autoridade fiscal analise se as divergências citadas pelo 
sujeito passivo têm procedência. 

Em resposta, a autoridade fiscal apresenta relatório diligencial de folhas 327 
a 329 onde: 

- Afirma que o sujeito passivo estava obrigado à entrega de EFD somente a 
partir de julho/2011 e que houve autuação também do período de janeiro a junho de 2011; 



- Que excluiu do levantamento várias notas fiscais que o sujeito passivo 
demonstrou estarem registradas; 

- Que excluiu do levantamento as notas fiscais de prestação de serviço, 
exceto as NF-e referentes à locação de equipamentos, pois estas não se sujeitam ao 
ISSQN; 

- Não excluiu as notas fiscais de veículos que o sujeito passivo alega que 
foram refaturados para o mesmo ou para outra concessionária, pois não foram 
apresentados os devidos cancelamentos das referidas notas fiscais e, nas notas fiscais 
emitidas por ocasião do suposto refaturamento, não há qualquer descrição dessa 
condição no campo de “informações complementares”. Além do mais, a natureza de tais 
operações foi de “venda à vista”. 

Diante das exclusões, a autoridade fiscal gerou um novo relatório de NF-e 
não registradas e que resultou na elaboração de um novo relatório conclusivo de folhas 
324 a 326, com uma base de cálculo (NF-e não registradas) de R$ 1.478.450,01 e multa 
formal de R$ 369.612,50. 

O Presidente do CAT admite o Pedido de Revisão Extraordinária e 
encaminha o processo para julgamento pelo Conselho Superior (folhas 336 e 337). 

É o Relatório. 

VOTO 

Depreende-se do presente processo que a lavratura do auto de infração foi 
ocasionada pela falta de escrituração, em sua EFD, de notas ficais de entrada de 
mercadorias. Razão pela qual a autoridade fiscal exige a multa formal de 25% do valor das 
operações não registradas, conforme disposição da alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do 
CTE: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços; 

Do valor original autuado, a autoridade fiscal, em procedimento de revisão, 
atendendo os argumentos do sujeito passivo, excluiu da autuação várias notas fiscais. De 
forma que a multa original no valor de R$ 609.532,24, por sugestão da autoridade fiscal, 
passaria para R$ 369.612,50 (folhas 324 a 326). 

Entendo que a autuação fiscal foi corretamente efetuada pois ficou 
demonstrado, conforme auditoria anexa, que o sujeito passivo deixou de escriturar várias 
notas fiscais em sua EFD.  

Pois bem, mas verifico que, no presente caso, para uma melhor solução da 
lide, há de se separar o período autuado em dois, já que havia um período onde o sujeito 
passivo estava obrigado à escrituração física (01/01/2011 a 30/06/2011) e outro período 
onde estava obrigado à escrituração digital (01/07/2011 a 31/12/2015). 

Assim, no período sem EFD, de janeiro a junho de 2011, a multa formal, 
conforme planilha revisional de folhas 326, perfaz o valor total de R$ 4.091,64. Ocorre 
que, no presente caso, deve ser aplicada a disposição prevista na alínea “a” do inciso II do 
§11 do artigo 71 do CTE, que limita a multa ao valor do imposto devido na operação. 
Como não existe valor do imposto na presente autuação, o valor da multa fica limitada ao 



valor obtido pela aplicação da alíquota prevista para a operação, sem considerar benefício 
fiscal porventura aplicável.  

O cálculo da respectiva multa, com base nas disposições do referido 
dispositivo legal, está detalhada na planilha de folhas 341 e 342, perfazendo um valor 
total, no período de janeiro a junho de 2011, de R$ 1.943,41. 

Entendo também que não é o caso de aplicação da forma privilegiada 
prevista no §8º do artigo 71 do CTE pois o sujeito passivo comercializa veículos e peças 
automotivas, sendo que, nesse período, as peças de veículos não estavam sujeitas ao 
regime de Substituição Tributária e possuíam tributação normal, razão pela qual, 
indiretamente, a falta de registro de tais notas fiscais de entrada pode ter ocasionado 
omissão de tributo. 

Quanto ao período de julho/2011 a dezembro/2015, o sujeito passivo pede a 
adequação da multa para aquela prevista no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE. 

A referida adequação ou não da multa é assunto já muito discutido nesse 
Conselho Administrativo Tributário, tendo atualmente um posicionamento majoritário pela 
adequação da multa do inciso VII “c” para aquela constante no inciso XXIII “a”. 

Estudando cuidadosamente a matéria, de todos os dispositivos envolvidos na 
controvérsia e se apoiando nas diversas formas de interpretação das normas previstas no 
Direito, meu posicionamento não é favorável a referida adequação da multa. De forma 
que, no meu entendimento, deve prevalecer a aplicação da multa originalmente indicada 
pela autoridade fiscal. Mas, pelo encaminhamento que abaixo explicito, deixo de perquirir 
as razões que me levam a tal posicionamento. 

Isso porque, não obstante meu posicionamento individual sobre a matéria, 
plagiando os argumentos da digníssima Ministra do Supremo Tribunal Federal Sra. Rosa 
Weber em recente manifestação daquela Corte, voto pela adequação da multa com base 
no Princípio da Colegialidade. 

Assevera o referido princípio que as vozes individuais vão cedendo para a 
manifestação coletiva, pelo voto majoritário da corte. E, mesmo não estando os julgadores 
vinculados à decisão majoritária, já que o assunto ainda não foi sumulado, entendo que o 
princípio é aplicável ao PAT. 

Esse princípio é corolário do princípio da Segurança Jurídica que visa 
assegurar a estabilidade das posições já consolidadas. Cito extrato de matéria jornalística, 
que corrobora meu posicionamento: 

Rosa Weber citou o Código de Processo Civil e afirmou que tribunais 
devem uniformizar sua jurisprudência. "Uma vez estabilizada a 
jurisprudência, devem os tribunais observá-los", disse. "O respeito à 
autoridade dos precedentes deve ter sempre a primeira palavra 
sobre o direito", afirmou.  

Rosa Weber avaliou que a relação do tribunal com o precedente se 
dá como uma tensão entre a estabilidade, de um lado, e a evolução e 
aperfeiçoamento do direito, de outro. "O sistema deve apresentar 
estabilidade suficiente para o seu desenvolvimento", disse, 
afirmando, ainda, que o Plenário é o local adequado para que temas 
sejam revisitados e para  
que a jurisprudência da corte seja alterada. 
 

Nesse sentido, verifico que a jurisprudência dessa matéria (adequação da 
penalidade) já está totalmente consolidada nesse Conselho por vários julgamentos 



reiterados, e, em meu juízo, não verifico nenhuma possibilidade de reversão desse 
posicionamento majoritário. 

Assim, me posiciono pela adequação da penalidade, não por concordar com 
ela, mas por respeitar a posição consolidada da grande maioria dos meus pares. Assevero 
também que, no meu entendimento, a aplicação do referido princípio deve ser cautelosa, 
no sentido de respeitar sempre o aspecto coletivo de decisão majoritária consolidada e 
que tem poucas chances de ser revertida. Somente nesses casos entendo que pode-se 
aplicar o referido princípio da colegialidade, sem prejudicar a natural evolução do Direito. 

Complementando meu posicionamento, não obstante a discussão doutrinária 
sobre o assunto, relevante citar que existe uma tendência no ordenamento jurídico 
nacional de se estabelecer a obrigatoriedade de adoção, pelos órgãos julgadores 
inferiores, da jurisprudência dos tribunais superiores, através dos recursos extraordinários 
em ação de repercussão geral ou em sede do recurso repetitivo. Tal tendência corrobora a 
aplicação do referido princípio da coletividade já que esse Conselho ainda não sumulou o 
assunto. 

De forma que, apesar de não concordar com a adequação, em respeito ao 
Princípio da Colegialidade, voto pela adequação da multa do inciso VII “c” para a multa 
prevista no inciso XXIII “a”, no período de julho/2011 a dezembro/2015, perfazendo uma 
multa formal total no valor de R$ 41.829,90, conforme demonstrado na planilha de folhas 
340. 

Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 
parcial provimento, para, quanto ao mérito, considerar parcialmente procedente o auto de 
infração, com aplicação da multa da alínea “c” do inciso VII do artigo 71 do CTE no 
período de janeiro/2011 a junho/2011 com aplicação do limitador da multa nos termos da 
alínea “a” do inciso II do §11 do artigo 71 do CTE; e, no período de julho/2011 a 
dezembro/2015, com a adequação da multa para o valor previsto no inciso XXIII “a” do 
artigo 71 do CTE, conforme valores detalhados em levantamento anexo (folhas 339 e 340) 
perfazendo uma multa formal total de R$ 43.773,31. E, por fim, que deve ser considerado 
também, para fins de extinção do crédito tributário, o pagamento da parte não litigiosa 
efetuado pelo sujeito passivo, conforme DARE de folhas 291 e 292. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01046/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Heli José da Silva, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente 
para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, no 
prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação no diário oficial do Estado 
n.022216, de 01/12/2015, da portaria n.073/2015 de suspensão de sua inscrição no 
cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal no valor de R$ 55.425,00, consoante demonstrativo de cálculo 
anexo. 

 
Intimado às fls 09 a 14, o sujeito passivo não se manifestou sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls 15. 
 
Novamente intimado, às fls 17 a 22, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação à Segunda Instancia, arguindo que a afirmativa não procede, 
pois, as referidas notas fiscais não foram extraviadas. Como também a autoridade 
competente deveria ter aplicado o parágrafo 3º do artigo 71 da lei 11651/91, onde diz que 
a multa prevista na alínea "a" do inciso XX, poderá ser aplicada por grupo de 50 
documentos. Os documentos fiscais dito extraviados, estão e sempre esteve à disposição 
do fisco no escritório de contabilidade, portanto, não incide a penalidade imposta por não 
haver configurada a infração imputada. Por fim, requer também, o prazo de 30 dias para 
fazer juntada dos comprovantes de entrega dos documentos. Ficando comprovado que 
não houve o extravio das notas fiscais ora autuadas como extraviadas, requer a 
declaração de improcedência do auto de infração, às fls 24 a 25. 

 
Foram anexados documentos, às fls 26 a 27. 
 
Anexado novamente juntada de documentos, às fls 32 a 40. 
 
É o relatório. 
 



VOTO 
 

Deixo de apreciar a preliminar de exclusão da solidária, Sra. Marlene 
Rodrigues da Silva, visto que se trata de multa formal. Não havendo, portanto, coobrigado.  

 
O sujeito passivo, através de seu representante em 09 de junho de 

2016, requer prazo de 30 dias para apresentação do documento considerado extraviado, 
mas até o presente momento nada trouxe para ilidir o processo, portanto, considero 
procedente o auto de infração.  

 
Destaco que a peça defensória acostada a este volume, fl. 44, aduz 

em seu último parágrafo, textualmente que “ ...requer a exclusão da Requerente da 
condição de solidária, bem como, pela falta de cumprimento de compromisso firmados 
pela empresa de entregar os documentos ditos como extraviados, o advogado retira a 
defesa quanto a pessoa jurídica. “   

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01050/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro João Divino de Brito 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais, no período de 30 dias, conforme 
consta da publicação da portaria nº 016/2015, que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, ficará sujeito à multa formal no valor de R$ 46.185,00. 

A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 
contribuinte resultou em infração ao artigo 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 
109 do Decreto nº 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
12.806/1995. 

Intimado às fls. 08/10, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 11. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 13/15. 

O sujeito passivo comparece ao processo alegando que as notas 
fiscais de números 001 a 066 foram utilizados e 067 a 125 já foram entregues para 
inutilização, conforme comprovam os documentos em anexo. 

 
 A Segunda Câmara deste Conselho, por meio Resolução nº 

132/2017 converteu o julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos 
autos ao SEPRO a fim de que o sujeito passivo seja intimado a apresentar as notas fiscais 
de n°s 001 a 066. 

 
  Em atendimento à Resolução supra, o sujeito passivo apresentou 

os documentos às fls. 33 a 44. 

É o relatório. 



 

VOTO 

O presente litígio prende-se a descumprimento de uma obrigação 
tributária acessória pelo sujeito passivo, exigindo-se uma multa formal, referente ao 
extravio das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de numeração 001 a 125. 

Conforme previsto na legislação tributária estadual, os documentos 
de interesse fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. Constatando-se 
extravio ou desaparecimento de documento fiscal, é correta a imposição de multa formal 
nos termos legalmente previstos, já que a guarda e conservação dos documentos fiscais é 
de inteira responsabilidade do contribuinte, conforme estabelecido no parágrafo único do 
artigo 146 do Código Tributário Estadual.  

Por oportuno, transcrevo abaixo o referido dispositivo legal:  

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, sustenta, em 
síntese, que as notas fiscais de números 001 a 066 foram utilizadas e as demais foram 
entregues a agência fazendária, conforme comprovam os documentos em anexo. 

Conforme Resolução nº 132/2017 exarada pela Segunda Câmara 
deste Conselho, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que o sujeito passivo 
apresente as notas fiscais de nºs 001 a 066.  

Em atendimento à Resolução supra, o contribuinte colacionou aos 
autos documentos de fls. 33 a 38 que comprovam que as notas fiscais acima 
mencionadas foram entregues à repartição fazendária competente.  



Diante do exposto, considero que o feio em questão não deve 
prosperar, pois os documentos acima mencionados demonstram da maneira inequívoca 
que o contribuinte não praticou a infração fiscal estampada na basilar. 

Com essas fundamentações, voto em uníssono com meus pares, 
conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01051/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. Decisão cameral unânime. Falta de análise de pontos 
relevantes arguidos pelo autuada. Arguida pelo Relator. Acatada 
por unanimidade. 
 
I – Cerceia o direito de defesa do autuado decisão cameral que 
considera procedente lançamento, mesmo que por 
unanimidade, no qual a defesa demonstra haver informado ao 
remetente das mercadorias sua condição de não contribuinte do 
ICMS, devendo, portanto, as notas fiscais a ela destinadas 
serem adotadas a alíquota interna (cheia) da UF do remetente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida pelo Conselheiro Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro 
de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato é de que o sujeito passivo adquiriu bens, por 
meio das notas fiscais discriminadas em relação anexa, na qual destacou-se, 
indevidamente, o imposto pela alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Em consequência fica sujeito à multa formal correspondente a 
70% do valor da operação, nos termos do art. 71, inciso XII, alínea “b”, da Lei 11.651/91 
com redação da Lei 14.058/2001. 

 
O crédito tributário foi considerado procedente em primeira instância, 

confirmando a forma privilegiada da penalidade, após um período de sobrestamento do 
julgamento em decorrência do questionamento judicial, pelo contribuinte, da matéria 
objeto do lançamento, porém ficou reconhecida em decisão definitiva a legitimidade da 
aplicação da penalidade pelo Estado de Goiás. 

 
Em segunda instância, o recorrente requer a nulidade da decisão de 

primeira instância, pois “não analisou as provas colacionadas aos autos, sendo 
contraditória neste ponto, quando fundamenta a necessidade de informar à quem emitiu a 
nota sua condição de não contribuinte do ICMS.”  Argumente também haver “total falta de 
tipicidade da autuação”, haja vista ser empresa prestadora de serviço de construção civil, 
não promovendo a circulação de mercadoria com intuito comercial, portanto não 
contribuinte do ICMS, não havendo falar em cumprimento de obrigação acessória relativa 
a esse tributo. 



Transcreve decisão do STJ para concluir pela ilegalidade da 
aplicação da multa capitulada na inicial, observando que no pedido de compra por ela 
emitido prestou a informação ao fornecedor da sua condição de não contribuinte do 
ICMS. No caso a obrigação haveria de ser cumprida pelo emitente do documento fiscal, 
destacando a possibilidade de aplicação do art. 112 do CTN, cuja interpretação de forma 
mais favorável ao acusado lhe ampararia, visto a dúvida quanto à autoria, imputabilidade, 
ou punibilidade. 

 
Requer a aplicação do § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 
Se existisse algum prejuízo este seria do Estado de origem, sendo, 

dessa forma, ilegal a cobrança da multa, observando ser cumpridora de suas obrigações 
contribuindo com o desenvolvimento e crescimento econômico e social da região. 

 
Sustenta o efeito confiscatório da multa, pois “não se pode olvidar 

que a suposta utilização incorreta de alíquota não pode resultar o acréscimo de ônus de 
tal magnitude (cobrança, a título de multa, de valor superior ao devido no caso de 
recolhimento do diferencial de alíquota).” 

 
Em preliminar, pugna pela nulidade parcial dos autos a partir da 

Sentença n.º 642/2012 – JULP, de fls. 575 e ss.  
 

Sucessivamente, pede a improcedência do auto de infração e a 
aplicação da forma privilegiada da multa. 

 
O feito foi convertido em diligência no sentido de proceder juntada 

aos autos das fotocópias das notas fiscais, o que foi providenciado. 
 

Mediante o ACÓRDÃO N.º 939/2013, a III CJUL afastou a nulidade 
da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, julgou procedente o 
lançamento. 

 
Recorrendo (fls.1355/1377) a este CONSELHO SUPERIOR, o sujeito 

passivo pede a reforma da decisão cameral, e a consequente anulação do lançamento ou 
considerando-o improcedente. Em não se podendo atender os pedidos acima, 
sucessivamente, pede a drástica redução da multa imposta, por ser a mesma confiscatória 
(fls.1377). 

 
Fundamenta seu recurso nos seguintes fatos: a.) consignou em 

todos os pedidos de compra (fls.77 a 573) a seguinte informação: “3) Nas notas fiscais 
emitidas para a CON.COM.CAMARGO CORRÊA SA, aplicar ALÍQUOTA INTERNA 
(CHEIA) DO ICMS correspondente ao estado de origem, independente da região para 
onde serão emitidas tais notas fiscais, pois a mesma não é contribuinte do referido 
imposto e nem considerada consumidora final.”, b.) afirma, sem demonstrar, haver 
enviado, após a emissão da nota fiscal, carta de correção (fls.1357) à empresa emitente 
da nota fiscal indicando claramente a necessidade de sua retificação.  

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                          V O T O 
 



Cuida-se de julgamento de recurso ao CONSELHO SUPERIOR 
deste CAT com o escopo de reformar decisão cameral que afastou a nulidade da 
sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, julgou procedente o 
lançamento, no qual sujeito passivo é acusado de haver adquirido bens, por meio das 
notas fiscais discriminadas em relação anexa, nas quais destacou-se, indevidamente, o 
imposto pela alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. 

 
Fato é que o contribuinte cumpriu, a meu sentir, a obrigação legal 

que lhe é imposta, qual seja, reconhecer sua condição de não contribuinte e informar tal 
condição aos remetentes de mercadorias a ele destinadas situados em outras unidades 
da federação (UF). Verbis: 

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

                                         (...) 

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

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

 

Pelo exposto, é que decidi arguir cerceamento ao direito de defesa 
do sujeito passivo imposta pela decisão cameral, embora unânime, que não observou que 
o autuado cumpriu o dever a seu cargo de informar sua condição de não contribuinte e 
solicitar que as notas deveriam ser emitidas com alíquota interna (cheia) da UF do 
remetente. 

Nesta arguição, fui acompanhado pela unanimidade dos meus pares 
no CONSELHO SUPERIOR, que acolheram a preliminar de NULIDADE do acórdão 
cameral por cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos retornarem à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01061/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20 a 22) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 1250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal de Caldas Novas 
no dia 16/12/2016. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Pedido de 

Baixa de Documento Fiscal (fls. 28), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 30/2017-PRES (fls. 31), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Morrinhos para que setor próprio da Delegacia confirme se realmente os documentos 
fiscais foram apresentados para baixa. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, atendendo o 

Despacho n° 30/2017-PRES, em relatório (fls. 32), confirma a autenticidade do Pedido de 
Baixa de Documento Fiscal (fls. 28). 

 



O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 111/2018-PRES (fls. 36), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 041/2018-SRC (fls. 38), informa ter procedido ao cancelamento da inscrição 
em dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 111/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 1250. 

 
O Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 28), juntado pela 

requerente, revela que os documentos fiscais reclamados no auto de infração foram 
entregues na Agenfa Especial de Caldas Novas no dia 16/12/2016, tendo a Delegacia 
Regional de Fiscalização de Morrinhos confirmado a autenticidade desse Pedido de Baixa 
de Documento Fiscal, conforme relatório (fls. 32). Conclui-se então que não houve extravio 
de documento fiscal, tendo o contribuinte cumprido a obrigação acessória a ele atribuída, 
tornando improcedente a exigência formalizada no auto de infração. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01062/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 500. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo Sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 20) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 123963 (fls. 22), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 97/2018-PRES (fls. 30), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 035/2018-SRC (fls. 31), informa ter procedido ao cancelamento da inscrição 
em dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 



(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 97/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 500. 

 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 20), juntado pela requerente, revela que não houve extravio dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração, indica que o contribuinte cumpriu a 
obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a exigência nele formalizada. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01063/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Impugnação referente a Lançamento cujo direito de 
defesa encontra-se perempto desde 13/07/2015, conforme Termo de Perempção às fls. 17 
e com fundamento no art. 28, II, da Lei n° 16.469/09, em razão dos Princípios da 
Fungibilidade, da Eficiência e do Informalismo que regem o Processo Administrativo 
Tributário, a peça defensória será apreciada como Pedido de Revisão Extraordinária, 
conforme o art. 43, II, a, 1, da Lei n° 16.469/09, esclarecendo-se que não serão passíveis 
de apreciação, por esta via, questões controversas de direito. 

 
O lançamento refere-se a exigência de multa formal pelo extravio das 

Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 
 
Em suas alegações (fls. 20 a 21), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 32) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 189759 (fls. 33), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 171/2018-PRES (fls. 41), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 



em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 071/2018-SRC (fls. 43), informa ter procedido ao cancelamento da inscrição 
em dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 171/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 1250. 

 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 32), juntado pela requerente, revela que os documentos fiscais 
reclamados no auto de infração foram entregues ao SEINEF da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos no dia 10 de março de 2017, tendo a Delegacia baixado os 
documentos fiscais não utilizados pelo contribuinte, conforme o Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 189759 (fls. 33). Conclui-se então que não houve 
extravio de documento fiscal, tendo o contribuinte cumprido a obrigação acessória a ele 
atribuída, tornando improcedente a exigência formalizada no auto de infração. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01064/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Impugnação referente a Lançamento cujo direito de 
defesa encontra-se perempto desde 11/03/2014, conforme Termo de Perempção às fls. 14 
e com fundamento no art. 28, II, da Lei n° 16.469/09, em razão dos Princípios da 
Fungibilidade, da Eficiência e do Informalismo que regem o Processo Administrativo 
Tributário, a peça defensória será apreciada como Pedido de Revisão Extraordinária, 
conforme o art. 43, II, a, 1, da Lei n° 16.469/09, esclarecendo-se que não serão passíveis 
de apreciação, por esta via, questões controversas de direito. 

 
O Lançamento refere-se a exigência de multa formal pelo extravio 

das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 
 
Em suas alegações (fls. 17 a 18), a autuada afirma, em síntese, que 

apresentou todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 127764 (fls. 19), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 151/2018-PRES (fls. 38), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 



em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 068/2018-SRC (fls. 40), informa ter procedido ao cancelamento da inscrição 
em dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 151/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 127764 (fls. 

19), juntado pela requerente, revela que os documentos fiscais reclamados no auto de 
infração foram baixados pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia no dia 20 
de novembro de 2015. Conclui-se então que não houve extravio de documento fiscal, 
tendo o contribuinte cumprido a obrigação acessória a ele atribuída, tornando 
improcedente a exigência formalizada no auto de infração. 

 
Note-se que a empresa alterou sua denominação social, por força 

de contrato arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, para CARVÃO SANTOS & 
CONCEIÇÃO LTDA – ME. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01065/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins 
da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Impugnação referente a Lançamento cujo direito de 
defesa encontra-se Perempto desde 23/12/2015, conforme Termo de Perempção às fls. 
18 e com fundamento no art. 28, II, da Lei n° 16.469/09, em razão dos Princípios da 
Fungibilidade, da Eficiência e do Informalismo que regem o Processo Administrativo 
Tributário, a peça defensória será apreciada como Pedido de Revisão Extraordinária, 
conforme o art. 43, II, a, 1, da Lei n° 16.469/09, esclarecendo-se que não serão passíveis 
de apreciação, por esta via, questões controversas de direito. 

 
O lançamento refere-se a exigência de multa formal pelo extravio das 

Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 251 a 500. 
 
Em suas alegações (fls. 22), a autuada afirma, em síntese, que 

cumpriu a obrigação acessória a ele atribuída, motivo da exigência fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo Sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 24) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 178719 (fls. 26), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 112/2018-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos à GERC para que se faça o cancelamento do ato de inscrição 



em dívida ativa; em seguida, ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 043/2018-SRC (fls. 39), informa ter procedido ao cancelamento da inscrição 
em dívida ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral 
(SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), 
conforme orientação do Despacho n° 112/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
251 a 500. 

 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 24), juntado pela requerente, revela que os documentos fiscais 
reclamados no auto de infração foram entregues ao SEINEF da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos no dia 13 de outubro de 2017, tendo a Delegacia baixado esses 
documentos fiscais, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 
178719 (fls. 26). Conclui-se então que não houve extravio de documento fiscal, tendo o 
contribuinte cumprido a obrigação acessória a ele atribuída, tornando improcedente a 
exigência formalizada no auto de infração. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01067/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Multa formal.  Redução da penalidade, 
suscitada pelo Conselheiro autor do voto vencedor, nos termos 
do artigo 10 da Lei Complementar 104/13. Acolhida. Omissão de 
registro de dados de remessa de mercadoria, com fim específico 
de exportação e da efetiva exportação no sistema de controle de 
exportação – SISEXP. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Mantém-se a decisão exarada em sede monocrática que 
julgou parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o feito deve ser considerado 
procedente em parte, aplicando-se a penalidade da Lei 
Complementar nº. 104/2013, artigo 10, quando houver previsão 
legal para tal aplicação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe  provimento para manter a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Valdir Mendonça Alves.  Por maioria de votos, acolher a redução da penalidade, arguida 
pelo Conselheiro José Pereira D'Abadia,   prevista no art.10, da Lei Complementar 
104/2013, ficando o valor da multa formal, na importância de R$ 1.114.107,77 (um milhão, 
cento e quatorze mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça 
Alves. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, que votou pela não aplicação 
do art. 10, da Lei Complementar 104/2013. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em epígrafe, 
deixou de registrar os dados das remessas com fim específico de exportação e da efetiva 
exportação no sistema de controle de exportação – SISEXP, durante o ano de 2012, 
conforme preconizado pela legislação em vigor. Consequentemente deverá recolher 
multa formal de 25 vinte cinco por cento sobre o valor das operações de remessa, 
conforme consta nos documentos e demonstrativos acostados ao processo, fls. 03 a 31 
juntamente com acréscimos legais. 

 



A base legal dada por infringida foi assim descrita:   artigo 38, parágrafo 
único e artigo 64 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 75 – b DO Anexo XII do RCTE. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, VII “o” 1 do CTE.   

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que o auto de infração é 

improcedente, conforme relatório fornecido pelo sistema da Secretaria da Fazenda, 
acostado ao processo, comprovando os registros, fls. 36. Junta documentos, fls. 37 a 79. 

 
Despacho nº. 757/2015 – JULP determina o encaminhamento dos autos à 

Gerência de Arrecadação e Fiscalização - Coordenação de Fiscalização do Comércio 
Exterior para que se verifique as alegações da defesa, fls. 81/82.  

 
A autoridade fiscal diligenciadora ao fazer as verificações, informa que 

elaborou relatório identificando as notas fiscais: a) em que houve comprovação da 
exportação, mas tiveram as informações lançadas no SISEXP em data posterior ao 
estabelecido na legislação tributária e foram objeto da autuação; b) que tiveram as 
informações registradas no SISEXP dentro do prazo estabelecido do art. 75-b do Anexo 
XII do RCTE; c) em que não houve a comprovação da exportação. Ao final, manifesta 
pela exclusão das notas relacionadas nas letras “b” e “c” por não se subsumirem a 
infração tipificada no lançamento ora em análise e perfazem o montante de R$ 
1.561.712,92 (hum milhão, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e doze reais e 
noventa e dois centavos) e resultando no valor de R$ 390.428,23 (trezentos e noventa 
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) a ser deduzido do crédito 
tributário originário, correspondente ao percentual de 25% da multa formal, fls. 83 a 85, 
junta documentos, fls. 86 a 103 e 105 a 107.  

 
Intimados para ciência e manifestação sobre a revisão realizada, o sujeito 

passivo apresenta um relato dos fatos, discordando do revisor, ao fazer nova 
contestação, afirma que foi notificado para comprovar as exportações, o que foi realizado 
em tempo hábil e confirmado pelo revisor. Informa que não houve dolo ou má-fé e que o 
prazo estabelecido no art. 75-b, que o não cumprimento se deu pela impossibilidade de 
juntada da papelada burocrática da alfândega e outros contratempos, tais como: greve de 
funcionários, greve do porto, distância, etc. Afirma que o valor da penalidade inviabiliza e 
torna insustentável a atividade da impugnante. Ao final requer a nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração e, alternativamente, não sendo 
esse o entendimento, que seja concedida a forma privilegiada do §8º, do art. 71, do CTE, 
fls. 114 a 118. Junta documentos, fls. 119 a 148. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta o questionamento preliminar e no 

mérito, julga procedente em parte o lançamento no valor da multa formal de R$ 
4.456.431,11 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e 
um reais e onze centavos) com aplicação da atenuante prevista no §8º do artigo 71, fls. 
150 a 154.  

 
A Representação Fazendária concorda com a decisão singular, fls.155. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo o polo passivo reafirma as 

inquirições e alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 159 a163.  
 
É o relatório.  
 

VOTO   
 



Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela defesa, por 
insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09.  A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva, efetivada com clareza, prazos processuais respeitados. Assim, rejeitada 
está a preliminar em comento.  

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

ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”, a 

acusação fiscal é de que o polo passivo deixou de registrar os dados das remessas, com 
fim específico de exportação e da efetiva exportação no sistema de controle de 
exportação -  SISEXP, durante o ano de 2012, conforme preconizado pela legislação em 
vigor. Por consequência, deverá recolher a multa formal, no valor de 25 % (vinte cinco 
por centos) sobre o valor da operação de remessa, conforme consta nos demonstrativos 
anexados aos autos e acréscimos legais.  

 
No protocolo foram entregues: 
 
1) Cópias das notas fiscais, referentes a exportações dos anos de 2011; 

2012; 2013. Registro de Exportação.  
2) Cópias do CTRC de exportação. 
3) Cópias de contrato de câmbio; 
4) Cópias de memorandos de exportação; 
5) Cópias de notas fiscais de remessa para exportação e nota fiscal de 

exportação;  
6) Livro registro de utilização de documentos fiscais e TO;  
7) CVC referente aos autos de infração nº. 4011403764065; 

401140376464570; 401140403764901 e 4011403765380, vias do 
contribuinte e solidários, contendo os seguintes arquivos: auditorias 
(2011 e 2013). Memorandos de exportação, pagamentos e notificação, 
fls. 159.  
 
Votei com o relator quanto ao mérito, pela parcial procedência do auto, 

porém, com redução da penalidade, conforme previsto no artigo 10 da Lei Complementar 
104/2013, com fundamento no artigo 10 da Lei Complementar 104/2013, ficando o valor 
da multa reduzido para R$ 1.114.107,77 (um milhão, cento e quatorze mil, cento e sete 
reais e setenta e sete centavos). 

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

pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração. Por maioria 
de votos, suscito e acolho a redução da penalidade, prevista no art.10, da Lei 
Complementar 104/2013, ficando o valor da multa formal, na importância de R$ 
1.114.107,77 (um milhão, cento e quatorze mil, cento e sete reais e setenta e sete 
centavos).  

 
 
 
 



 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01068/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Comparativo entre os comprovantes das 
vendas realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a 
essas vendas. Omissão de saída não tributada. Improcedente. 
Decisão unânime.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu,por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva 
Pádua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria 
não tributada, conforme comparativo entre os comprovantes das vendas realizadas e os 
documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas. Por esse motivo, foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
Juntou-se aos autos, para instrução processual, os documentos de 

fls. 02 a 13. 
 
Intimado para apresentar impugnação em Primeira Instância, fls. 

14/15, o sujeito passivo foi revel, fls. 16. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Segunda Instância, fls. 20 a 25, alegando que a empresa autuada, no período apontado 
no auto de infração, não era optante do Simples Nacional. A empresa entrou em pedido de 
agendamento no simples nacional em 19/12/2013, convertido em opção no dia seguinte, 
ou seja, 01/01/2014. A autoridade autuante, em descompasso com os trabalhos a serem 
executados, utilizou-se de um levantamento em declarações do simples nacional, quando 
a forma de tributação da empresa era o lucro presumido. Assim, anexaram as declarações 
e recibos de entrega de escrituração fiscal digital, do período autuado, para que seja 
utilizado como real base de cálculo comparativa onde consta faturamento real anual de R$ 
3.455.194,62. 

 
Ao final, requer que seja apreciada as preliminares, e sobre elas haja 

decisão fundamentada, tendo em vista inconsistência na forma de apuração e resultado 
do auto de infração. 

 



Foram anexados documentos, fls. 26 a 52. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei e deve ser 

considerado que a forma de apuração da empresa é pelo lucro presumido e não pelo 
Simples Nacional e que não houve omissão de vendas, pois, as receitas declaradas foram 
superiores ao valor levantado pelo agente fiscal, conforme SPED´s entregues e juntados 
aos autos, nos quais ficou comprovado que não houve omissão de receitas, bem como 
comprovante de inclusão no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2014, de acordo 
com documentos acostados, aos autos,   fl. 51, do processo nº. 4011601481078, pendente 
a este auto. Portanto, diante do exposto, julgo improcedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01069/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Notas fiscais não escrituradas no 
livro Registro de Entrada de Mercadoria. Exclusão da exigência 
de recolhimento do imposto. Mantida a exigência em face da 
multa formal. Procedente em parte. Adequação da penalidade 
para a prevista no inciso XXIII, alínea "a" do artigo 71 do CTE. 
Acolhida. 
 
Reforma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento para julga-lo, procedente em parte, somente em face 
da multa formal, adequando a penalidade, quando a legislação 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular, 
retirando o valor do imposto e mantendo apenas o valor da multa formal. Por maioria de 
votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e 
oitenta e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencida a Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Padua, que votou pela adequação da penalidade para a prevista no  art. 
71-A, inciso I, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, com aplicação do § 6º, do mesmo dispositivo 
legal, sobre o valor da multa formal de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63, §3º e 

64 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 308, I do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, VII, “c”, §9º I do CTE.    

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fl. 3/4 e 7 a 35.  
 
Identificados os polos passivos solidários, fls. 5/6.  
 
Intimados, nos termos da lei, todos os autuados, porém os 

consignados polos passivo solidário matem-se inertes e motivam os respectivos termos de 
reveli, fl. 46 e de perempção, fl. 106. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração e no mérito, alega que há 



duplicidade deste auto com o de nº4011502579142; que a Ordem de Serviço está vencida; 
que possui TARE que lhe permite registrar a débito e crédito as notas fiscais referentes a 
importação de mercadorias sem pagamento antecipado do ICMS – importação, fls. 49 a 
56.    

 
Despacho nº. 659/2016 – JULP solicita a DRF de origem se a 

empresa possui escrita contábil; que anexe ato de secretário da Fazenda que dê 
competência funcional para que se fiscalize a empresa, fls. 58 a 60.  

 
O despacho supra foi atendido, fls. 62 a 70.  
 
O sentenciador “a quo” refuta os questionamentos preliminares 

trazidos a lume pela defesa e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 84 94.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as inquirições 

e alegações pronunciadas na fase defensória, fls.  108 a 121.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, isento no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, prazos processuais respeitados. Assim, rejeitada está a 
preliminar em comento. 

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Face a exigência de recolhimento do imposto, conforme descrito no 

relatório que é parte integrante deste volume, tal exigência não pode prosperar tendo em 
vista que não está comprovado nos autos que o pode passivo cometeu tal ilícito tributário, 
ou seja, de omissão de recolhimento do ICMS.  

 
Mediante a assertiva supra aduzida, resta neste feito a exigência de 

recolhimento de multa formal, por descumprimento, por parte do polo passivo, de 
obrigação acessória.  

 
Entretanto, demonstrado está, pelos elementos constitutivos desta 

ação que embora tenha havido essa omissão de ordem formal, tal lacuna não teve o 
condão de causar prejuízo ao erário estadual, o que me leva a acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da 
multa formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos).  

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

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular, retirando o valor do imposto e mantendo 
apenas o valor da multa formal. Por maioria de votos, acolho a adequação da penalidade 



para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa 
formal de R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos).  

 
  

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01070/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Livro 
Registro de Entrada de Mercadoria, não escriturado. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando houver 
comprovação de que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencida a Conselheira 
Gerluce Castanheira Silva Padua, que votou pela procedência total do lançamento, porém 
com a adequação da penalidade para o art. 71-A, I, "a", aplicando-se a forma privilegiada 
do § 6º, do art. 71-A, que perfaz uma multa no valor originário de R$ 30.360,00 (trinta mil, 
trezentos e sessenta reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria, relativo a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/01/2015 a 31/12/2016 a 
totalidade dos documentos de entradas, conforme demonstrativos que se encontram 
acostados ao processo, juntamente com outros documentos, com escopo de instruir a 
exordial, fls. 03 a 19. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 25%, juntamente 
com acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, §2º da 

Lei nº. 11651/91, c/c artigos 308, 310, 311 e 356 – C, §1º do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, VII “c” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não houve 

fraude ou simulação, apurando-se apenas a inobservância de formalidades que poderia 
ser objeto de orientação do fisco apenas. Em face do mérito, aduz que a empresa 
registrou todos os seus documentos de entrada em seus livros fiscais e que os produtos 
que comercializa são isentos, fls.24 a 29. Junta documentos, fls. 30 a 198.  

 
O ilustre sentenciador ‘a quo” julga procedente o lançamento, fls. 198 

a 199.  
 
Em grau de recurso voluntário a defesa reafirma as alegações 

pronunciadas na fase impugnatória, fls. 206 a 211. Junta documentos, fl. 212. 
 



É o relatório.  
 

VOTO  
 

Tendo em vista que em relação aos períodos autuados o sujeito 
passivo já havia sido autuado anteriormente, conforme extratos expedidos pela SEFAZ-
GO, que se encontram juntados por linha a este volume, referentes aos autos de infração 
nºs. 4011700153397 – 20980872000033 – 2099610600060 – 2100499200060 – 
2108385400074 – 2111032700094 – 2116762700088 – 2117701100035, entendo que 
houve duplicidade de lançamento, o que me leva a julgar improcedente a peça de 
sustentação deste feito, reformando assim a decisão exarada em sede monocrática.  

 
 Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

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

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01077/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos ficais considerados 
extraviados. Procedente. Decisão unânime. Adequando a 
penalidade para a prevista no § 3º, art. 71 do CTE.  
 
Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na exordial, aplicando a penalidade prevista em lei, 
quando esta assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém, adequando a penalidade para a prevista no § 3º, do art. 71, do 
CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 8.097,60 (oito mil e noventa e sete reais e 
sessenta centavos), referente a 40 conjuntos de 25 documentos fiscais. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos ficais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa da consulta de suspensão da portaria, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência fica sujeito à multa formal no valor de R$ 
202.450,00. 

 
O auto de infração é instruído com os documentos de (fls.03 a 12). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instância, (fls.13 a 18), tendo sido lavrado termo de revelia, (fl.19). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação à Segunda 

Instância, (fls.22 a 27), tendo sido lavrado termo de perempção, (fl.28). 
 
Pela revisão extraordinária nº 4163/2015-GERC, (fl.29), pede a 

Revisão Extraordinária, tendo em vista que a intimação à Primeira Instância ao sujeito 
passivo obteve êxito ao ser enviada para endereço constante no cadastro de contribuintes 
da SEFAZ, mas a intimação à Segunda Instância fora enviada para endereço diferente, 
tendo sido devolvida pelos correios. Solicita-se, portanto, nova intimação à segunda 
instância, evitando futura nulidade dos autos. 

 
Foram anexados documentos, (fls.30 a 32). 
 



O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação à Segunda 
Instância, (fls.34 a 35) e apresentou manifestação, (fls.37 a 38). Anexou documentos, 
fls.39 a 47. 

 
Pela Resolução 88/2017, (fls.51), a Terceira Câmara Julgadora do 

CAT resolveu converter o julgamento em diligência e remeter os autos à GEPRO para 
intimar o solidário Sr. Nelson Bastos para tomar conhecimento do auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos (fls.55 e 56). 
 
Pela Resolução nº140/2017, nas (fls.80 e 81), a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência para que o SEPRE intime a empresa 
Líder Alimentos do Brasil S/A no endereço do representante legal do atual presidente da 
empresa, conforme especificado (fls.77) dos autos (DR. José Luiz Matthes), para que 
adote o seguinte procedimento, no prazo de 30 dias, sob pena de se considerar 
verdadeira a acusação fiscal: 

 
Apresentar as 1000 notas fiscais modelo 1f, série 1, nºs 1 a 1000, à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde; juntar ao presente processo os originais 
ou cópias autentificadas dos comprovantes de apresentação da documentação citada à 
DRF de Rio Verde (seja Termo de Baixa de Documentos Fiscais, Termo de Fiel 
Depositário, ou Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos 
Fiscais, devidamente preenchido e com carimbo e assinatura do funcionário da repartição 
fiscal; manifestar-se ao final sobre os procedimentos adotados. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

nº140/2017 (fls.82 e 83). 
 
O sujeito passivo Nelson de Sampaio Bastos compareceu aos autos 

(fl.92), vem respeitosamente, requerer a juntada de ocorrência, dando regular 
prosseguimento ao feito.  

 
Anexou Documentos (fls.93 a 96). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que foram realizadas várias diligências, com escopo de esclarecer dúvidas por acaso 
existentes.  

 
Acostado a este volume, fl. 93, está por inciativa do polo passivo, um 

boletim de ocorrência, onde o sujeito passivo comprova que realmente foram extraviados 
os formulários. 

 
Porém, nada prova que esses documentos tenham sido usados, por 

isso aplico o §3º do artigo 71 do CTE, visto que logo em seguida à diligência ele emitiu a 
nota fiscal eletrônica.   

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, porém, 
adequando a penalidade para a prevista no § 3º, do art. 71, do CTE, perfazendo o valor da 



multa formal de R$ 8.097,60 (oito mil, noventa e sete reais e sessenta centavos), referente 
a 40 conjuntos de 25 documentos fiscais. 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01083/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia. adequação 
da penalidade para o artigo 71, inc. XXIII-a. Acolhida.  
 
1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o infração que exige multa formal por 
falta de escrituração de documento fiscal; 
 
 3. Deve-se aplicar a penalidade mais específica e a menos 
onerosa ao sujeito passivo, quando não forem efetivados os 
registros dos documentos fiscais nos Livros de Registro de 
Entra de Mercadorias, isto é, a penalidade prevista no artigo 71, 
inc. XXIII-A do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. E, 
por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade, proposta de ofício pelo 
Relator, para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, no valor da multa formal 
de R$ 1.690,12 (um mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 1.295.570,37 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, 
quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), no período de julho e setembro de 
2015, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 323.892,59 
(trezentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove 
centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 

308, 310, 311 e 356-C, § 1º, I do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo 

estruturado, mídia eletrônicareci9bo de entrega de relatórios digitais 



 
Intimado, o sujeito passivo é revel em Primeira Instância. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fl. 14), 

solicitando uma revisão do auto de infração, devido à falta de informação junto ao SPED 
FISCAL, que se refere ao campo C-100, onde consta a movimentação das compras de 
mercadorias, visto que não houve a atenção devida no momento do envio do arquivo, 
ficando faltando informações, que serão apresentadas no momento da retificação do 
SPED FISCAL, pedindo, ao final, o cancelamento do auto de infração. 

 
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Quanto ao mérito, vejo que a acusação formulada no auto de 

infração é de que o sujeito passivo não escriturou no livro Registro de Entradas notas 
fiscais de aquisição de mercadorias no valor comercial de R$ 1.295.570,37 (um milhão, 
duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos),  
relativas aos meses de julho e setembro de 2015, sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor de R$ $ 323.892,59 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 308, I, do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Fazendo incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 

base de cálculo. 
 
Prosseguindo no voto, acolho a adequação da penalidade, conforme 

pedido pelo sujeito passivo, para o inciso XXIII-A, do art. 71 do CTE, a seguir reproduzido, 
pelo fato de ser o mais específico: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$.... 

 

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 21.058,67 (vinte 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), acolhendo a adequação da 
penalidade para o 71, XXIII-a do CTE, acompanhado também da unanimidade de meus 
pares, cuja determinação do valor fica assim demonstrado: 

 
1. 02 meses de 2015 = 02 X 845,06 = R$ 1.690,12 
____________________________________________  

     TOTAL = .............................................   R$ 1.690,12. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01086/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Auto de infração parcialmente 
procedente. Aplicação do § 3º do art. 71 do CTE. 
 
1. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
2. As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XVIII e "a" do 
inciso XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 
documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento 
de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 
10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, 
quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração, relativamente as notas fiscais nºs 001 a 100. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e José Paixão de Oliveira Gomes. E, por maioria de votos, acolher a 
aplicação do § 3º, do art. 71, do CTE, no valor de R$ 442,40 (quatrocentos e quarenta e 
dois reais e quarenta centavos), referente a 2 blocos de notas fiscais 001 a 100 Mod. 2. 
Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos 
e Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 22.170,00 (vinte e dois 
mil, cento e setenta reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais Modelo 2, série 
D-1 de nºa 001 a 350, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação da 
portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme documentos 
anexos, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal no valor de R$ 77.595,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11,651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 



Intimado às fls. 11/13, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 14. Foi novamente intimado para se manifestar em 
segunda instância, conforme documentos de fls. 16/18. 

Ciente, o sujeito passivo se manifestou apresentando impugnação 
em segunda instância, arguindo que depositou na agência fazendária de sua 
circunscrição, conforme comprovante anexo, parte dos documentos fiscais objeto da 
autuação pelo desaparecimento do estabelecimento. Por fim, requer que seja acolhido o 
presente pedido, com o julgamento parcial do lançamento, com a dedução parcial da 
sanção pelo deposito e/ou apresentação de grande parte dos documentos tidos por 
extraviados. 

 
É o relatório. 
 
 
 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados no auto de infração. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das notas fiscais e dos livros, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa 
formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 



Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo apresentou 
parte das notas fiscais reclamadas no auto de infração ao órgão fazendário competente, 
conforme atestam os documentos de fls. 25/26, remanescendo extraviadas as notas 
fiscais numeradas de 001 a 100, totalizando 2 (dois) blocos de 50 (cinquenta) documentos 
fiscais. 

Entretanto, no caso em comento, estamos diante de uma situação 
em que não houve falta de pagamento de imposto, sendo cabível, portanto, a aplicação do 
§ 3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. Senão vejamos:   

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

Considerando que os documentos fiscais pendentes não foram 
devolvidos, permanece a sua procedência parcial no valor da multa formal de R$ 442,40 
(quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), correspondente a não entrega 
de 2 (dois) blocos de notas fiscais, sendo aplicado ao infrator a multa formal de R$ 221,70 
(duzentos e vinte e um reais e setenta centavos) por bloco de documentos. 

Posto isso, levando em conta as provas existentes nos autos, voto 
conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em 
parte o lançamento sobre o valor da multa formal de R$ 442,40 (quatrocentos e quarenta e 
dois reais e quarenta centavos), com a aplicação do § 3º do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01087/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Documento fiscal é considerado inidôneo e 
impróprio para acobertar a operação. Omissão de recolhimento 
do imposto. Procedente em parte.  Mantida a multa formal, com 
observância ao disposto no § 11, II, "a" do artigo 71 do CTE e 
aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência tributária estabelecida em lei, aplicando 
benefício tributário quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para julgar procedente em 
parte o auto de infração, mantendo apenas a multa formal, com observância ao disposto 
no § 11, II, "a" do artigo 71 do CTE. Também, por unanimidade de votos, aplicar o § 8º do 
art. 71 do CTE, importando o valor final da multa em R$ 55.250,00 (cinqüenta e cinco mil, 
duzentos e cinqüenta reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu mercadoria 
na importância de R$ 650.000,00, já acrescido do índice de valor agregado, acompanhado 
pela nota fiscal n° 108809, confeccionada em nome do contribuinte Martins & Sobrinhos 
(IE: 10.007312-3, unidade Rio Verde) e do documento extrafiscal n° 4470 ( unidade Jatai), 
sendo que as mercadorias são originarias do estabelecimento do sujeito passivo acima 
identificado, haja vista que esta fiscalização fez a abordagem do veículo após este sair de 
unidade de Jatai. Dessa forma o documento fiscal é considerado inidôneo e impróprio para 
acobertar a operação, conforme declaração, documentos e termo de apreensão 
1100153141-0 anexos. Em consequência, deverá pagar ICMS na importância de R$ 
36.398,70, mais as cominações legais. 

 
Anexa documentos às fls. 03 a 16. 
 
Intimado às fls. 17 e 18, o sujeito passivo não se manifesta, tendo 

sido lavrado termo de revelia, às fls. 19. 
 
Novamente intimado às fls. 21 e 22, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário às fls. 24 a 27, arguindo que a mercadoria é comercializada 
especificamente pela matriz, ou seja, a filial de Jataí jamais emitiu uma nota fiscal de 
venda deste tipo de equipamento, devido às normas próprias adotadas pela recorrente. 
Alega que a mercadoria estava acompanhada de nota fiscal original que comprova a 



idoneidade da operação de venda da mercadoria, ou seja, a mercadoria não é objeto de 
qualquer operação que possa ser considerada suspeita ou que configura qualquer atitude 
ilícita perante o fisco. O que ocorreu foi que a mercadoria antes de ser entregue ao 
destinatário comprador, passou pelas dependências da filial para uma revisão de entrega. 
O único erro ocorrido foi deixar de emitir uma nota fiscal de entrega para acompanhar a 
mercadoria até o domicilio do destinatário. Defende que este auto de infração tem a 
pretensão de fazer o contribuinte pagar duas vezes o mesmo imposto, denominando 
bitributação. Pelo exposto, requer: que julgue improcedente o presente auto de infração. 

 
Anexa ao recurso documentos ás fls. 28 a 37. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que a nota fiscal, objeto desta ação, identifica o produto, motivo pelo qual mantenho 
apenas a penalidade, por estar a mercadoria acompanhada de nota fiscal inidônea, o que 
equivale dizer, julgo procedente em parte o lançamento, mantendo apenas a multa formal 
com observância ao disposto no § 11, II, "a" do artigo 71 do CTE, aplicando o § 8º do art. 
71 do CTE, importando o valor final da multa em R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil, 
duzentos e cinquenta reais). 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe parcial provimento para julgar procedente em parte o auto de infração, 
mantendo apenas a multa formal, com observância ao disposto no § 11, II, "a" do artigo 71 
do CTE. Também, por unanimidade de votos, aplicar o § 8º do art. 71 do CTE, importando 
o valor final da multa em R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais). 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01088/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS com Multa Formal. Falta de 
escrituração de documentos fiscais de entradas – Escrituração 
Fiscal Digital - EFD. Procedência parcial do ICMS. Adequação da 
penalidade do art. 71, inciso VII, alínea "a" para a prescrição do 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE.  
 
A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso VII, alínea 
"c" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE 
sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação de 
forma atenuada ao sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe  provimento para confirmar a sentença singular que julgou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 14.770,00 (quatorze mil, 
setecentos e setenta reais). Também, por unanimidade de votos, adequar a penalidade 
para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE, importanto a multa formal no valor de R$ 
1.690,12 (um mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência tributária descrita no campo específico do auto de 
infração, exige o recolhimento do crédito tributário porque o sujeito passivo deixou de 
escriturar as Notas Fiscais nºs 347059, 345933, 18967, 36138 e 36139, referentes à 
aquisição interestadual de bens para integração do ativo imobilizado do estabelecimento, 
bem como deixou de recolher o ICMS correspondente ao diferencial de alíquota, conforme 
demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, o autuado deve recolher a 
multa foram de 25% do valor da operação, sem prejuízo da obrigação de pagar o imposto, 
na importância de R$ 41.207,50 junto com os acréscimos legais. 

 
O abrigo da infração são os arts. 63, § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91-

CTE, c/com o art. 308, § 1º, inciso I do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A penalidade proposta 
pela fiscalização atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “c”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 03 a 

13. 
 



O polo passivo impugna o lançamento do crédito tributário em 
Primeira Instância, fls.16 a 18, onde afirma que a autuação não prospera porque as 
diferenças do ICMS foram recolhidas no tempo regulamentar. 

 
Afirma que as Notas Fiscais nºs 34533 (EFD 03/2015), 347059 e 

18967 (EFD 05/2015) foram escrituradas e que houve o pagamento do diferencial de 
alíquota desta com o recolhimento das respectivas EFD. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Anexa documentos às fls. 19 a 154. 
 
O julgador singular, fls. 157 a 160, após análise da questão e de 

fundamentar, fl. 160 que: 
 
“Portanto, considero que o lançamento deve prosperar parcialmente, 

mantendo-se a MULTA FORMAL no valor total da operação, de todas as Notas Fiscais, 
pois foi retificada após o início do procedimento fiscal, ou seja, de R$ 229.149,50. 

 
E o ICMS deve ser considerado o novo valor original do ICMS de 

R$14.770,00 (quatorze mil, setecentos e setenta reais), uma vez que os demais foram 
pagos antes do início do procedimento fiscal, com os valores da EFD de 03 e 
05/2015 onde as Notas fiscais foram registradas”. 

 
Decide conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para 

julgar parcialmente procedente o lançamento, condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do ICMS de acordo com o novo valor original de R$ 14.770,00 (quatorze mil, setecentos 
e setenta reais) e da multa formal com qualificação no valor de R$ 229,149,50, 
totalizando R$ 243.919,50 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e dezenove 
reais e cinquenta centavos) mais os acréscimos legais. 

 
Nos termos do Despacho n° 554/2017–GERF, fl. 161, o 

Representante Fazendário torna-se ciente e de acordo com a Sentença n° 357/2017-JULP 
e motiva a notificação do sujeito passivo. 

 
Após as intimações legais, fls. 162 a 166, o sujeito passivo recorre da 

decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 168 a 171, argumentar que no caso em 
demanda há de ser aplicada a multa prevista para o descumprimento de remessa de 
arquivos magnéticos (inciso XXII do art. 71 do CTE) e não à prevista no inciso VII do 
citado artigo.  

 
Alega que não há falar-se “em prejuízo ao erário na medida em que a 

própria sentença reconheceu o pagamento do imposto na data do vencimento”, fl. 170.  
 
Ao final, requer o acatamento das razoes do recurso voluntário para 

declarar improcedente o lançamento da multa com base no inciso VII do art. 71 do CTE, 
“devendo haver a referida correção da tipificação da autuação conforme exposto acima”, fl. 
170. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
De acordo com a causa da exigência do imposto e da multa formal, 

destaco que o trabalho de auditagem demonstrou, com os documentos básicos da 
exigência do crédito tributário, que o sujeito passivo não escriturou – Escrituração Fiscal 
Digital-EFD - a universalidade dos documentos fiscais de entrada de mercadorias para 
comercialização, no período avaliado na ação fiscal.  

 
Esta constatação motivou a lavratura do auto de infração para 

reclamar o direito fazendário e, pelo fato de o recorrente ter retificado parte dos 
documentos fiscais e de ter atendido ao pagamento de parte do valor exigido no auto de 
infração, concluo o estudo do processo com a confirmação da decisão singular, mas com 
a adequação da penalidade acessória para a prescrição do inciso XXIII, alínea “a” do art. 
71 da Lei nº 11.651/91-CTE. 

 
Do compulso dos autos observei que o julgador de Primeira Instância 

acolheu a tese impugnatória, deu-lhe parcial provimento e julgou parcialmente procedente 
o auto de infração, vez que ele assim pronunciou: 

 
Procedo ao lançamento em parte e mantenho o débito tributário de 

responsabilidade do sujeito passivo ao pagamento do ICMS de acordo com o novo valor 
original de R$ 14.770,00 (quatorze mil, setecentos e setenta reais) e da multa formal com 
qualificação no valor de R$ 229,149,50, totalizando R$ 243.919,50 (duzentos e quarenta e 
três mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) mais os acréscimos legais. 

 
Porém, o julgador monocrático entendeu que a multa formal deve ser 

mantida no valor total da operação de todas as Notas Fiscais examinadas pela 
fiscalização, pois a retificação se fez após o início do procedimento fiscal, ou seja, de 
R$229.149,50 (duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos). 

 
Nos termos da decisão singular o ICMS exigido é R$14.770,00, 

correspondente às Notas Fiscais nºs 36138 e 36139 e consideradas para efeito de 
redução do valor do ICMS exigido no lançamento do crédito tributário, que ratifico, contudo 
não tenho igual entendimento sobre a multa formal devida, cujo convencimento exponho: 

 
 
A fiscalização propôs a penalidade prescrita no art. 71, inciso VII, 

alínea “a” da Lei nº 11.651/91 e, destarte, o próprio artigo 71 prevê a aplicação de uma 
penalidade benéfica, como é o caso da prescrição do inciso XXIII, alínea “a” incluso nesta 
norma, o quê acolho e transcrevo os artigos para ilustrar este voto, conforme segue:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento): 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços 

 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 



inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

h) 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e 
cinco reais e seis centavos); 

 
Devido as distribuições dos valores constantes do Anexo e 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário o período é relativo a março a maio de 
2015, devo, neste momento, refazer os cálculos do novo valor litigioso do processo, 
conforme segue:   

 
De 01/03/2015 a 31/01/2016 o valor de R$ 845,06 X 02 arq. mag. = R$ 1.690,12, total da 
multa formal devida pelo autuado 
 

Ante essa faculdade legal eu efetivo a adequação da penalidade 
proposta no auto de infração para a prescrição do art. 71, inciso XXIII, alínea “a” do CTE, 
que, refeito o cálculo, concluo que o autuado deve recolher a multa formal exigida no auto 
de infração de acordo com o novo valor concluído no parágrafo anterior, ou seja, o total de 
R$ 1.690,12 (um mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos), como parte litigiosa do 
processo, o que beneficia o sujeito passivo. 

 
Quanto à decisão singular que definiu pela procedência parcial do 

ICMS devido, no valor de R$ 14.770,00 (quatorze mil, setecentos e setenta reais), eu o 
mantenho porque nenhum comprovante contrário instrui a peça recursal. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 14.770,00 
(quatorze mil, setecentos e setenta reais). Também, por unanimidade de votos, adequar a 
penalidade para a prevista no art. 71, XXIII, "a" do CTE, importando a multa formal no 
valor de R$ 1.690,12 (um mil, seiscentos e noventa reais e doze centavos).  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01092/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa. Rejeitadas. Multa Formal. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF. Sujeito passivo 
com sua inscrição estadual suspensa de ofício por 
desaparecimento do endereço declarado. Procedente. 
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pelas partes que se sentirem 
prejudicadas, e oportuniza a continuidade do processo para que 
o mérito da ação seja apreciado e julgado pela autoridade 
administrativa competente; 
 
2. A suspensão da inscrição no cadastro estadual por 
desaparecimento do contribuinte do endereço declarado e a 
falta de comprovação da cessação de uso de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal-ECF suporta a declaração de seu 
extravio e oportuniza a confirmação da multa formal exigida no 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. E, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis 
Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
registra que o sujeito passivo extraviou os Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – 
ECF abaixo relacionados, pois deixou de cessar o uso destes na Delegacia de sua 
circunscrição no prazo máximo de 10 dias contados da data publicação no Diário Oficial 
do Estado nº 021954, de 06/11/2014, da Portaria nº 034/2014 que suspendeu sua 
inscrição no cadastro estadual por desaparecimento do endereço declarado, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher a 
multa formal no valor de R$ 20.243,23 (vinte mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e 
três centavos), por equipamento e demais acréscimos legais.  

 
Equipamentos considerados extraviados: 
ECF 1: Marca IBM, Modelo 4610-SJ6, Número de Fabricação: IB040900000009650081 
ECF 2: Marca IBM, Modelo 4610-SJ6, Número de Fabricação: IB040900000009650086  



  
O suporte do fato descrito são os arts. 64 e 146, parágrafo único da 

Lei nº 11.651/91-CTE, c/c os arts. 121 e 124 do Anexo XI do Decreto nº 4.852/97-RCTE e 
a penalidade proposta sintoniza com a prescrição do art. 71, inciso XIII, alínea “a” do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03 a 11 instruem o trabalho da fiscalização. 
 
Os Termos de Revelia de fl.16 e de Perempção de fl. 22 assinalam a 

ausência do sujeito passivo nas fases defensórias do processo administrativo tributário. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos-GERC no seu recurso de 

Pedido de Revisão Extraordinária considera que a primeira notificação fiscal se fez no 
endereço do Diretor (fls. 12/14) constante no cadastro de contribuintes da SEFAZ e que a 
segunda se fez no endereço do sujeito passivo (fls. 18/20, e este, estava com a sua 
inscrição suspensa por desaparecimento do endereço declarado, solicitar nova intimação 
à segunda instância, para evitar arguição de nulidade futura por cerceamento ao direito de 
defesa, fl. 23.  

 
No Despacho nº 142/2017, fl. 24, a Presidência do Conselho 

Administrativo Tributário, com fundamento no art. 43, § 4º, inciso II da Lei nº 16.469/2009, 
admite o recurso e determina o encaminhamento dos autos ao SEPRE, para que se faça 
nova intimação. 

 
O sujeito ativo impugna o lançamento do crédito tributário a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário e argui as preliminares de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto que o lançamento 
contém valor diverso do consignado no campo “Dados da infração – descrição do fato” e 
insegurança na determinação da infração causado por desrespeito ao disposto nos incisos 
III e IV do art. 20 da Lei nº 16.469/2009 e aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, os quais 
impõem o conhecimento da nulidade do auto de infração. 

 
No mérito, afirma que a infração noticiada é inexistente. 
 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares arguidas, cujo 

suporte são os incisos II e IV do art. 20 da Lei nº 16.469/2009 e, no mérito, requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
À peça impugnatória junta os documentos de fls. 41 a 93. 
 
Na Resolução nº 066/2017, fl. 98, a Câmera julgadora resolve 

encaminhar os autos à Gerência de Preparo Processual, para intimar o sujeito prazo, para, 
no prazo de 30 dias, juntar, ao processo, os comprovantes da apresentação e baixa dos 
equipamentos mencionados no auto de infração e tidos como extraviados.  

 
O sujeito passivo, fl.105, atende ao determinado na Resolução nº 

66/2017 e alega que não foi possível concluir o procedimento de baixa dos equipamentos 
até aquele momento.  

 
Diante do exposto, requer prazo adicional de 30 (trinta) dias para a 

junta dos comprovantes de apresentação e baixa dos equipamentos identificados no auto 
de infração.  

 



Conforme resolução 178/2017, fl. 109, a quarta câmara do CAT 
resolve, converter o julgamento em diligência. 

 
Por determinação da Resolução nº 178/2017, o sujeito passivo, na 

pessoa do seu patrono, cujo endereço consta à fl. 42, é intimado para apresentar os 
equipamentos identificados no auto de infração à Delegacia Fiscal de origem.  

 
As notificações foram efetivadas pelos documentos de fls. 110 e 111 

sem que houvesse o pronto atendimento pelo autuado. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Sobre o questionamento das preliminares da nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação de infração e por 
cerceamento ao direito de defesa eu o rejeito, com o entendimento de que as autoridades 
lançadoras agiram de acordo com as normas processuais, instruíram corretamente o seu 
trabalho e, no momento do cumprimento da sua tarefa funcional, nenhum outro incidente 
de nulidade foi apontado no curso do trabalho de auditagem.  

 
Considero que o sujeito passivo, que se acha com a sua inscrição 

estadual suspensa por desaparecimento, deixou de cessar o uso dos Equipamentos 
emissores de cupons fiscais no setor específico da Delegacia Regional de Fiscalização e 
deu causa para a exigência da multa formal identificada no auto de infração, conforme 
documentos instrutórios do lançamento de ofício, o qual foi elaborado de acordo com as 
regras procedimentais vigentes, de forma que o julgamento do mérito da autuação tem 
seguimento normal para a decisão da tese contida na peça impugnatória. 

 
Diante destas evidências, as preliminares de nulidade da peça 

básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, por votação não unânime, foram rejeitadas. 

 
Do estudo do mérito, concluí que a exigência da multa formal adveio 

da declaração de extravio dos Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal-ECF, 
ocasionada pela falta de apresentação dos documentos de cessação de uso, no prazo de 
10 dias, contados da data da paralisação da atividade ou da publicação da Portaria nº 
034/2014 no Diário Oficial do Estado nº 021954 do dia 06/11/2014, a qual suspendeu de 
ofício a sua inscrição estadual por desaparecimento do endereço declarado na ficha de 
inscrição estadual. 

 
Os registros contidos nos autos evidenciam que o autuado teve 

várias oportunidades para apresentar os comprovantes de baixa dos equipamentos no 
setor fiscal competente e deixou de atender aos prazos que lhe foram cedidos por 
faculdade que o processo administrativo oferece. 

 
Neste caso, vejo que a exigência da multa formal está identificada de 

acordo com a legislação tributária aplicável aos casos de não apresentação dos 
documentos de cessação de uso, conforme define a legislação fiscal relativa ao 
cumprimento das obrigações tributárias acessórias e falta de comprovação do motivo 



gerador da exigência da multa formal impõe a sua confirmação no julgamento do mérito da 
autuação.  

 
Em face ao exposto e ao votar esta autuação, decido, rejeitar a 

preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, decido conhecer da impugnação em Segunda 
Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01100/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisção de mercadoria. Procedência em parte. 
 
1. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o 
ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a 
emitir documentos fiscais (CTE, art. 64, § 2°); 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração relativo à 
falta de escrituração de documento fiscal, tendo o sujeito 
passivo adimplido parcialmente essa obigação acessória e 
possibilitada a adequação da respectiva multa à limitação dela 
pela aplicação da alíquota prevista para a operação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
9.234,41 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme 
demonstrativo em anexo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou notas fiscais relativas a aquisições de mercadorias no valor comercial de 
R$ 86.781,19 (oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), 
realizadas no período de 01/04/2011 a 31/03/2013, sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor de R$ 21.695,31 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais 
e trinta e um centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo fiscal (fls. 4), relatório das notas fiscais não encontradas (fls. 5 a 10), 
relação de NFEs não registradas (fls. 11 a 14), extratos de NF-es (fls. 15 a 27) e cópia do 
livro Registro de Entradas (fls. 28 a 67). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 73), pedindo a 
exclusão da autuação da Nota Fiscal n° 1503, por estar esse documento devidamente 
registrada no livro próprio. 

 
Junta cópia de páginas do livro Registro de Entradas (fls. 78 e 79) e 

da Nota Fiscal n° 1503 (fls. 80), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência em parte do auto de infração, sobre a multa formal no valor de R$ 17.943,25 
(dezessete mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) em razão da 
exclusão da Nota Fiscal n° 1503, conforme a Sentença n° 4111/2017 – JULP (fls. 82 a 83). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntario (fls. 92 a 93), 

pedindo a improcedência do lançamento, reiterando a alegação anterior de que a Nota 
Fiscal n° 1503 está devidamente registrada no livro próprio. Acrescenta que não deixou de 
cumprir o inciso I do art. 308 do Decreto n° 4.852/97. 

 
Junta cópia de páginas do livro Registro de Entradas (fls. 96 e 97), 

dentre outros documentos. 
 
A pedido do Conselheiro DAVID FERNANDES DE CARVALHO, 

juntou-se ao processo planilha de cálculo da multa formal do art. 71, VII, “c”, do CTE com 
adequação da limitação prevista no art. 71, § 11, II, “a” da mesma lei, conforme nova 
redação conferida pela Lei n° 19.965/2018 (fls. 101). 

 
É relatório. 
 

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

não escriturou notas fiscais relativas a aquisições de mercadorias no valor comercial de 
R$ 86.781,19 (oitenta e seis mil setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), 
realizadas no período de 01/04/2011 a 31/03/2013, sendo-lhe imputada a exigência da 
multa formal no valor de R$ 21.695,31 (vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e 
trinta e um centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2° do Código Tributário 

Estadual (CTE) e o art. 308, I, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


 
O sujeito passivo apresenta defesa com prova de registro de apenas 

um documento fiscal (Nota Fiscal n° 1503), sendo procedente o não registro das demais 
notas fiscais, conforme consta no julgado singular, que condenou o sujeito passivo ao 
pagamento da multa formal no valor de R$ 17.943,25 (dezessete mil, novecentos e 
quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) em razão da exclusão da Nota Fiscal n° 
1503. 

 
Vê-se nos autos que o sujeito passivo cumpriu o art. 308, I, do 

RCTE, apenas relativamente a um documento fiscal. 
 
Prosseguindo no voto, relativamente a multa proposta (CTE, art. 71, 

VII, “c”), cabe a limitação prevista no § 11, II, “a”, do mesmo art. 71 e diploma legal. 
Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
[... 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, 
sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 
[...] 

 
Assim, em planilha juntada aos autos (fls. 101), fez-se a limitação da 

multa pela aplicação da alíquota prevista para a operação, resultando na multa formal no 
valor de R$ 9.234,41 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) 
para a qual deve ser alterado o lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 9.234,41 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais 
e quarenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01107/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Deixou de escriturar no livro registro de 
entradas as notas fiscais eletrônicas. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV-a-1 da Lei nº 
11.651/91, e ainda, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 6º do mesmo artigo. 
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando este não for contraditado de forma 
convincente, aplicando benefício que a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E,também, por unanimidade de votos, adequar a 
penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV-a-1 da Lei nº 11.651/91,e ainda, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 6º do mesmo artigo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro 
registro de entradas as notas fiscais eletrônicas relacionadas em demonstrativo anexo, 
referente aos meses de agosto a dezembro de 2012, de janeiro, fevereiro, maio, agosto a 
dezembro de 2013, de janeiro a outubro e dezembro de 2014. Em consequência fica 
sujeito à multa de 25% do valor da operação (ou prestação), juntamente com acréscimos. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 02 a 22). 
 
Foi intimado do lançamento (fls. 22). 
 
Por meio da sentença n° 5721 (fls. 95 a 98) o julgador singular 

decidiu pela procedência do crédito tributário. 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão singular (fls.99 a 101). 

Apresentou Recurso Voluntário às fls. 103 a 111, alegando que as entradas relacionadas 
pelo Fiscal estão sim escrituradas e registradas no livro de entradas, essas notas fiscais 
foram escrituradas sem a inclusão da sua chave de acesso, mas foram escrituradas sem 
prejuízo de informação para o fisco, sendo que e capaz de observar que o artigo 71 do 
regulamento do ICMS no Estado de Goiás não há qualquer previsão legal de multa ou 
penalidade a ser aplicada ao Contribuinte pela simples falta de inclusão da chave de 
acesso, sendo totalmente descabido e ilegal a aplicação do ITEM VII, alínea '' c'', que 
prevê a multa de 25%, pela falta de documento fiscal, haja vista que, como já dito, tal 
situação não retrata a realidade fática do caso em questão. 



 
Ao final alegou que a multa de 25% tem efeito confiscatório, sendo 

inconstitucional, sendo inconcebível que o valor da multa formal por não cumprimento de 
obrigação acessória seja superior ao valor do ICMS devido na operação. 

 
Requereu a improcedência do auto; caso sejam ultrapassadas as 

alegações arguidas seja o processo convertido em diligência e por fim, caso seja 
superados os argumentos requereu a aplicação da forma privilegiada prevista no §8° do 
artigo 71 do CTE. Anexou documentos (fls.112 a 134). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Não houve questionamento sobre nulidade da lide.  
 
Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, não o acolho, 

vez que descabido, diante da acusação e das provas apresentadas que ensejasse revisar 
o levantamento fiscal.   

 
Passo a apreciar o mérito, valendo-se do que disposto está no artigo 

40 –A II, vez que o processo se encontra preparado para julgamento, não ensejando 
qualquer reparo para análise do mérito.   

 
Procedente o auto, nos termos da sentença singular, porém, 

necessária a adequação da penalidade para mais benéfica, conforme disposto no artigo 
71 – A, inciso IV ‘a” -1, combinado com aplicação do § 6º do mesmo artigo e diploma legal.  

 
Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes 
à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas   
 
[...} 
 
IV - nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros 
destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles 
constantes:  
a) 12% (doze por cento) do valor: 
1. da operação ou da prestação omitidas na EFD; 
 
[...] 
 
§ 6° Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, também, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista no 
art. 71-A, inciso IV-a-1 da Lei nº 11.651/91, e ainda, com a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 6º do mesmo artigo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01108/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo, não apresentou à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros e os documentos fiscais, no período de 
285 dias, conforme consta da publicação – no Diário Oficial do Estado – da portaria que 
suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual (cópia anexa), razão pela qual são 
considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$50.610,00. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição dos 

artigos 64, Lei 11.651/91, c/c art.109, Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista 
nos artigos 71, XX, "a", 1, da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 13.194/1997. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, (fls.03 

a 9). 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, (fl.08).   
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls. 12 a 16), apresentando 

impugnação em Primeira Instância. Alegando que estava preparando a documentação 
necessária para dar baixa na inscrição e apresentar os documentos e o equipamento 
emissor de cupom fiscal. 

 
Ao final afirma que não houve o extravio de notas e que providenciou 

a baixa da inscrição estadual, motivo pelo qual requer a improcedência do auto de 
infração.  

Anexou Documentos (fls.17 a 27). 
 
Pela Sentença de nº629/2017 – JULP, (fls.28 a 30), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração. Em sua fundamentação aduz que 



a defesa não trouxe aos autos qualquer prova ou argumento capaz de ilidir a pretensão 
fiscal e por ter o lançamento atendido os requisitos do art.160 do CTE, entende que deve 
ser mantido o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário (fls.31 a 36). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.38 a 40), apresentando 

recurso voluntário. Defendendo que a empresa ora recorrente passou por inúmeras 
dificuldades financeiras que se iniciaram no final de 2012 e que culminaram com 
encerramento das atividades no ano seguinte. Assim deixou de promover atos para a 
baixa da inscrição estadual e também do CNPJ, que originaram as infrações objeto da 
presente defesa.  

 
Aduz que os documentos em anexo, os documentos fiscais de 285 

dias, encontra-se em posse do sócio administrador, não tendo sido utilizada desde 
aquela data de final do ano de 2012. Como a empresa possuía muitos débitos no âmbito 
estadual, não foi possível fazer a suspensão para baixa da empresa, mas, os débitos 
estaduais foram quitados. 

 
Por fim requer que seja acolhido e provido o presente recurso 

voluntário, para reformar a sentença de primeira instância e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" o lançamento e determinar o seu arquivamento, 
uma vez que os documentos fiscais no período de 285 dias, encontrava-se em posse do 
sócio administrativo da empresa recorrente. Anexou Documentos nas (fls.41 a 48). 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 19/10/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminhar os autos ao 
SEPRO, para que encaminhe os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa, para que o seu ilustre titular, por obséquio, informe sobre a regularidade e 
validade do documento de fl. 45 em relação aos documentos tidos como extraviados no 
lançamento original e, posteriormente, caso não tenha validade o referido Termo de Fiel 
Depositário, apresentado pelo sujeito passivo, determine a expedição de intimação ao 
sujeito passivo, conforme endereço constante no Recurso Voluntário em Segunda 
Instância, fl. 38, no escopo de que o mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente na 
Delegacia Fiscal os respectivos livros e documentos fiscais. E, posteriormente, que o 
sujeito passivo, instrua sua defesa com documentação cabal de que tenha realizado a 
apresentação dos documentos e livros reclamados.  

 
Após, retorne para julgamento. 
 
A Fazenda Pública concorda com a realização da presente 

Resolução, fls. 51/52. 
 
A resolução supra foi atendida, com a intimação de fl. 53/54.  
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 19/10/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos ao 
SEPRO, para que encaminhe os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa, para que o seu ilustre titular, por obséquio, informe sobre a regularidade e 
validade do documento de fl. 45 em relação aos documentos tidos como extraviados no 



lançamento original e, posteriormente, caso não tenha validade o referido Termo de Fiel 
Depositário, apresentado pelo sujeito passivo, determine a expedição de intimação ao 
sujeito passivo, conforme endereço constante no Recurso Voluntário em Segunda 
Instância, fl. 38, no escopo de que o mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente na 
Delegacia Fiscal os respectivos livros e documentos fiscais. E, posteriormente, que o 
sujeito passivo, instrua sua defesa com documentação cabal de que tenha realizado a 
apresentação dos documentos e livros reclamados.  

 
Após, retorne para julgamento. 
 
A Fazenda Pública concorda com a realização da presente 

Resolução, fls. 56/57.  
 
Acostado aos autos cópia da Ordem de Serviço nº38382 – SEFAZ-

GO. 
 
Em atenção à resolução inferida em linhas anteriores, a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Formosa – Goiás, informa que após as diligências 
necessárias, não localizou o sócio administrador da empresa em questão, Sr. Herivelton 
Radel, conforme atestam os documentos que arrola a este volume, fls. 59 a 66. 

 
 

 É o relatório.   
VOTO 
 

A acusação é de extravio de documentos fiscais, posto suspenção da 
inscrição estadual do sujeito passivo.   

 
Em sua defesa o polo passivo alega que a empresa passou por 

diversas dificuldades financeiras, inclusive sendo estas impeditivas para a realização da 
baixa. E ainda, aduz que está de posse da documentação tida como extraviada, trazendo 
aos autos “termo de fiel depositário”.   

 
Diante da inconsistência do termo de fiel depositário não 

apresentado, o processo foi colocado em diligência para validação do mesmo e em não 
sendo possível que o sujeito passivo fosse intimado, no endereço apontado em seu 
recurso, vez que a empresa se encontra suspensa, para regularizar sua situação fiscal, 
com apresentação dos livros e documentos fiscais.  

 
Tem se que a autoridade fiscal revisora não validou o referido termo 

de depositário fiel e de consequência intimou o sujeito passivo, não obtendo êxito nesse 
ato. 

 
Sendo assim, oportunizado ao sujeito passivo a ampla defesa e a 

oportunidade da apresentação dos livros e documentos fiscais, diante do que não foi 
possível e nada restou provado, tem-se pela procedência do lançamento do crédito 
tributário.    

 
Restando em sede de pedido de revisão extraordinária, junto ao 

Conselho Superior a apresentação de tal documento no prazo estabelecido pela Lei nº. 
16.469/09.  

 



Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01109/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Extravio de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão singular, para julgar improcedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, 
denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de multa formal, pelo extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, após a suspensão de ofício de sua 
inscrição estadual, por desaparecimento do endereço declarado. 

 
Os autos foram instruídos com os documentos de fls. 03 a 05. 
 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância, fls. 13 a 14. Alega, em preliminar, a nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Alega que o lançamento foi instruído com 
levantamento incompleto, que não confirma a suposta infração objeto da autuação. 

 
Quanto ao mérito, alega que não houve extravio do equipamento, 

pois este se encontra na empresa interventora CATEC, conforme cópia de nota fiscal de 
remessa e Leitura X, em anexo. Requer a improcedência do lançamento. 

 
Anexou documentos, fls. 15 a 20. 
 
Pelo Despacho nº 205/2017, fls. 25, os autos foram encaminhados à 

Delegacia Fiscal de Aparecida de Goiânia para intimar o sujeito passivo a providenciar a 
cessação de uso do equipamento BEMATECH, anexando aos autos o respectivo Atestado 
de Intervenção Técnica em ECF. 

 
Devidamente intimado, o sujeito passivo não comparece aos autos. 
 
Pela Sentença nº 5406/2017, fls. 32 a 34, o julgador singular decidiu 

pela procedência do auto de infração. 
 



Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 47 a 
48, alegando que não houve extravio do ECF, conforme documentos de baixa da empresa 
e do EFC anexos, portanto, o auto é improcedente. Ao final, requer a reforma da sentença 
para que seja declarado improcedente o auto de infração. 

 
Foram anexados documentos, fls. 49 a 53. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Registro neste feito ausência de questionamento preliminar, ao 
tempo que ínfero que a decisão exarada nesta sessão de julgamento, em sede de mérito, 
foi unânime.  

 
Em face do aduzido no parágrafo volvido, passo a dispor e 

fundamentar minha decisão:  
 
Diante do desaparecimento do endereço declarado junto ao CCE, o 

polo passivo teve sua inscrição estadual suspensa e tido como extraviado o equipamento 
emissor de cupom fiscal – ECF, que havia sido autorizado pela SEFAZ-GO para uso da 
empresa.  

 
Após a sentença singular que considerou procedente o lançamento 

original, vez que não atendeu o que disposto estava no Despacho nº. 205/2017, fls. 23/26, 
providenciou-se a devida cessação do uso do mencionado equipamento, inclusive a baixa 
da atividade conforme farta comprovação, fls 50/53.  

 
Afastado o nexo causal da acusação, resta improcedente o auto de 

infração.    
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

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

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01110/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente.  
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e os documentos fiscais, no período de 285 dias, 
conforme consta da publicação – no Diário Oficial do Estado – da portaria que suspendeu 
a sua inscrição no cadastro estadual (cópia anexa), razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$19.906,60. 

 
A autoridade lançadora indicou como infringida a disposição dos 

artigos 64, Lei 11.651/91, c/c art.109, Decreto 4.852/97. Proposta a penalidade prevista 
nos artigos 71, XVIII, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 12.806/1995. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, nas 

(fls.03 a 10). 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Impugnação em Primeira Instância, fls.fl.09.   
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.13 a 17), apresentando 

Impugnação em Primeira Instância. Alegando que estava preparando a documentação 
necessária para dar baixa na inscrição e apresentar os documentos e o equipamento 
emissor de cupom fiscal. 

 
Ao final afirma que não houve o extravio de notas e que providenciou 

a baixa da inscrição estadual, motivo pelo qual requer a improcedência do auto de 
infração.  

Anexou Documentos (fls.18 a 26). 
 
Pela Sentença de nº628/2017 – JULP, (fls.28 a 30), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração. Em sua fundamentação aduz que 
a defesa não trouxe aos autos qualquer prova ou argumento capaz de ilidir a pretensão 



fiscal e por ter o lançamento atendido os requisitos do art.160 do CTE, entende que deve 
ser mantido o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar recurso voluntário, (fls.31 a 36). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.43 a 45), apresentando 

recurso voluntário. Defendendo que a empresa ora recorrente passou por inúmeras 
dificuldades financeiras que se iniciaram no final de 2012 e que culminaram com 
encerramento das atividades no ano seguinte. Assim deixou de promover atos para a 
baixa da inscrição estadual e também do CNPJ, que originaram as infrações objeto da 
presente defesa.  

 
Aduz que os documentos em anexo, os documentos fiscais de 285 

dias, encontram-se em posse do contador que prestava serviços de contabilidade para a 
empresa recorrente, não tendo sido utilizado desde o ano de 2012. Como a empresa 
possuía muitos débitos no âmbito estadual, não foi possível fazer a suspensão para baixa 
da empresa, mas, os débitos estaduais foram quitados. 

 
Por fim requer que seja acolhido e provido o presente recurso 

voluntário, para reformar a sentença de primeira instância e declarar improcedente o 
lançamento, ou considerar nulo "ab initio" a exordial e determinar o seu arquivamento, 
uma vez que os documentos fiscais no período de 285 dias, encontrava-se em posse 
contado que prestava serviços de contabilidade para a empresa recorrente, não tendo 
sido utilizada desde o ano de 2012. Anexou Documentos nas (fls.41 a 48). 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, acatando 

proposição do Conselheiro Relator, , por unanimidade de votos, converte o julgamento 
em diligência e encaminha os autos à GEPRO- Gerência de Controle Processual, para 
que o seu ilustre titular, por obséquio, informe sobre a regularidade e validade do 
documento de fl. 45, em relação aos documentos tidos como extraviados no lançamento 
original e, alternativamente, caso não tenha validade o referido Termo de Fiel 
Depositário, apresentado pelo sujeito passivo, determine a expedição de intimação ao 
sujeito passivo, no escopo de que o mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a 
Delegacia Fiscal os respectivos livros e documentos fiscais. E, posteriormente, que 
instrua sua defesa com o recibo de apresentação dos documentos e livros reclamados, 
no qual conste o recebimento pelo órgão fazendário.  

  
 Após, retorne para julgamento.  
 
OBS: A Representação Fazendária se manifestou favorável a 

resolução, fls. 51/52.  
 
Em atenção à resolução supra foi expedida a intimação ao polo 

passivo, fls. 53/54. 
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 19/10/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,  por 
unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos ao 
SEPRO, para que encaminhe os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Formosa, para que o seu ilustre titular, por obséquio, informe sobre a regularidade e 
validade do documento de fl. 45 em relação aos documentos tidos como extraviados no 
lançamento original e, posteriormente, caso não tenha validade o referido Termo de Fiel 



Depositário, apresentado pelo sujeito passivo, determine a expedição de intimação ao 
sujeito passivo, conforme endereço constante no Recurso Voluntário em Segunda 
Instância, fl. 38, no escopo de que o mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente na 
Delegacia Fiscal os respectivos livros e documentos fiscais. E, posteriormente, que o 
sujeito passivo, instrua sua defesa com documentação cabal de que tenha realizado a 
apresentação dos documentos e livros reclamados.  

 
Após, retorne para julgamento. 
 
A Fazenda Pública concorda com a realização da presente 

Resolução.  
 
Acostada aos autos cópia da Ordem de Serviço nº38382 – SEFAZ-

GO, fl. 57. 
 
Em atenção à resolução inferida em linhas anteriores, a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Formosa – Goiás, informa que após as diligências 
necessárias, não localizou o sócio administrador da empresa em questão, Sr. Herivelton 
Radel, conforme atestam os documentos que arrola a este volume, fls. 58 a 65. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A acusação é de extravio de documentos fiscais, posto suspensão da 
inscrição estadual do sujeito passivo.   

 
Em sua defesa o polo passivo alega que a empresa passou por 

diversas dificuldades financeiras, inclusive sendo estas impeditivas para a realização da 
baixa. E ainda, aduz que está de posse da documentação tida como extraviada, trazendo 
aos autos “termo de fiel depositário”.   

 
Diante da inconsistência do termo de fiel depositário não 

apresentado, o processo foi colocado em diligência para validação do mesmo e em não 
sendo possível que o sujeito passivo fosse intimado, no endereço apontado em seu 
recurso, vez que a empresa se encontra suspensa, para regularizar sua situação fiscal, 
com apresentação dos livros e documentos fiscais.  

 
Tem-se que a autoridade fiscal revisora não validou o referido termo 

de depositário fiel e de consequência intimou o sujeito passivo, não obtendo êxito nesse 
ato. 

 
Sendo assim, oportunizado ao sujeito passivo a ampla defesa e a 

oportunidade da apresentação dos livros e documentos fiscais, diante do que não foi 
possível e nada restou provado, tem-se pela procedência do lançamento do crédito 
tributário.    

 
Restando em sede de pedido de revisão extraordinária, junto ao 

Conselho Superior a apresentação de tal documento no prazo estabelecido pela Lei nº. 
16.469/09.  

 



Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01118/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Exigência de multa formal em relação à omissão de 
entradas de mercadorias tributadas. Procedência.  
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não há como se alterar estoque inicial e final de mercadoria 
em relação a períodos anteriores, e que fundamentam auto de 
infração após início de ação fiscal; 
 
3. Auditoria Específica é instrumento capaz de dar solidez ao 
lançamento que exige multa formal por omissão de entrada de 
mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o registro de entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 2.887.767,93 (dois 
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e se reais e noventa e três 
centavos), no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 360.970,99 
(trezentos e sessenta mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 
11.651/91, atenuada pelo § 8º desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 4 a 17), resumo de entrega de 
escrituração fiscal digital (fls. 18 a 29), recibo de entrega de relatórios digitais (fls.30) e 
mídia CD (fls. 31). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 38 a 48), onde 
alega que inexiste saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal; 
que a quase totalidade de seus produtos está contemplada com isenção e redução de 
base de cálculo, nos termos dos arts. 6º, 7º e 8º, do Anexo IX do RCTE; que 80% (oitenta 
por cento) dos seus adquirentes são órgãos da administração pública com transações 
efetuadas por meio de licitação e com regular emissão de notas fiscais.  

 
Apresenta questões pontuais referentes a alguns produtos que, no 

seu entendimento, não foram considerados pela auditoria. A impugnante argui pela 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. Defende que a autuação padece de vício material insanável, pois não 
considerou todas as formas de descrição dos produtos comercializados. Cita acórdão. 

 
Solicita o deferimento de apresentação de nova auditoria específica 

de mercadorias para contrapor o trabalho fiscal e demonstrar as inconsistências e erros 
que levaram à presente autuação. Solicita ainda a conversão dos autos em diligência para 
análise de toda a escrita fiscal da impugnante no período fiscalizado, considerando as 
particularidades de cada produto e legislação aplicável e a revisão do lançamento por 
fiscal estranho à lide. Requer, por fim, a improcedência do auto de infração.  

 
Por meio do Despacho nº 849/2015-JULP (fls. 64 a 65), houve 

encaminhamento dos autos para verificar a influência das alegações da impugnante no 
levantamento fiscal, procedendo à sua revisão, se for o caso.  

 
A autoridade fiscal autuante expediu a Notificação Fiscal nº 002/2015 

para que a impugnante apresentasse o memorial de defesa. 
 
Em atendimento à notificação fiscal a impugnante apresenta o 

memorial de defesa acompanhado de novas considerações. Alega que houve falha no 
sistema de informática da empresa em 2010, resultando em “zeramento” do estoque para 
este ano, com repercussão nos inventários relativos aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 
Apresenta novos inventários para estes exercícios. 

 
Reitera que não houve omissões de saída, mas apenas erros 

internos da empresa que não causaram prejuízos ao Erário. A defesa faz alusão à prática 
da impugnante de promover baixa de produtos do estoque antes da confirmação das 
vendas, o que ocorria quando dos casos de sair vencedora em licitações e nas vendas 
para entrega futura.  

 
Alega que o prazo entre o vencimento da concorrência e a efetivação 

da venda pode chegar a 04 (quatro) meses. Apresenta planilhas para comprovar suas 
alegações e enfatizar que a omissão de saída de um exercício corresponde, praticamente, 
à omissão de entrada do exercício seguinte. Por fim, alega que promoveu, em alguns 
casos, a reclassificação de mercadorias, bem como aponta similitude entre nomes 
genéricos e similares.  

 
Cita o exemplo do caso em que, por exigência de processos 

licitatórios, promove a conversão de 01 (uma) caixa de comprimidos em unidades deste 
mesmo medicamento. Defende que este procedimento levou à omissão de registros. 
Requer que, após a comprovação de erros nos inventários, que o levantamento fiscal seja 
refeito com registro das informações de venda na data correta da emissão das notas 
fiscais; que seja feita a revisão com consideração das reclassificações dos produtos e, por 



fim, requer a improcedência total do auto de infração, por entender que não há 
irregularidade nas operações.  

 
Em atendimento ao despacho nº 849/15-JULP e com base nas 

informações repassadas pela impugnante, em resposta à notificação fiscal nº 002/2015, o 
autuante promoveu a revisão do presente auto de infração em conjunto com o auto de 
infração nº 4 0115008 842 07, que trata de omissão de saídas para o mesmo exercício.  

 
Informa que as explicações e demonstrativos serão os mesmos nos 

dois processos, até mesmo porque as alegações do sujeito passivo são também as 
mesmas.  

 
A revisão efetuada levou em consideração todas as alegações do 

sujeito passivo, inclusive aquelas específicas referentes a não consideração de alguns 
produtos. 

 
Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresenta 

manifestação. Reitera que a alegação teve início com ocorrências de falhas quando da 
troca de seu sistema de informática em 2010 e que, por razões desconhecidas, o estoque 
inicial deste ano foi “zerado”, gerando supostas omissões de entradas e saídas, a partir 
deste exercício. Afirma que o erro persiste na EFD, pois até o momento o sujeito passivo 
não obteve autorização do fisco para retificá-la.  

 
Afirma que outro erro grave não considerado pelo revisor é a prática 

equivocada da empresa de baixar o estoque antes da emissão da nota fiscal de saída, fato 
que poderia ser devidamente comprovado pelo revisor, visto que a omissão de saída de 
um ano se repete no ano seguinte como omissão de entrada. Entende que na constatação 
de erros na escrituração fiscal o lançamento deve ser julgado improcedente. Cita 
acórdãos. 

 
Alega a necessidade de nova revisão por autoridade fiscal estranha à 

lide. Cita acórdãos do CAT para defender o entendimento de que revisão fiscal deve ser 
sempre atribuída a revisor/fiscal estranho à lide, o que não ocorreu no caso em questão. 
Defende que a nova revisão deve verificar as inconsistências entre o inventário final de 
2009 e o inicial de 2010 e se eventual retificação traria prejuízo ao Erário. Após verificada 
as inconsistências, solicita que seja determinada a retificação dos inventários a partir de 
2010.  

 
Por fim, solicita a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença n° 2741/2016-JULP (fls. 421 a 426). 

 
Irresignado com a decisão singular, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário (fls. 431 a 439). Sua peça tem o mesmo espírito do que foi apresentado 
na fase singular. Formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. No mérito, destacou 
problemas no seu sistema, informa ter entrado com ação judicial pedindo ressarcimento 
dos prejuízos havidos em função do erro da empresa prestadora de serviço, fala sobre 
erros por ele mesmo cometidos em relação à baixa de produtos de seu estoque, pede a 
realização de nova diligência para investigação de seus argumentos.  

 



Processo foi remetido para novo trabalho revisional, conforme a 
Resolução n° 181/2016 (fls. 450 a 451), sendo requerido nova manifestação sobre todos 
os aspectos trazidos, mas também sobre a tal ação judicial que teria sido impetrada contra 
a empresa prestadora de serviços e que promoveu a troca dos sistemas.  

 
Novo trabalho foi encetado e seu resultado foi anexado aos autos 

(fls. 455 a 511), vê-se que nessa diligência o Auditor Fiscal realizou as análises fiscais 
cabíveis, juntou os demonstrativos de praxe respectivos e, após, apresentou arrazoado 
conclusivo (fls. 490 a 511), ressalta nesse arrazoado que a ação judicial referida nos autos 
é tão somente relativa a requerimento para a exclusão das restrições do nome da 
requerente do sistema SERASA e SPC, e tendo em vista a impossibilidade lógica da 
contagem física de estoque existente em momento passado e o impedimento legal para 
modificação de inventários, não se vislumbra, no presente caso, qualquer possibilidade de 
autorização da retificação dos dados dos inventários da recorrente. Posiciona-se pela 
manutenção do auto de infração. 

 
Intimado (fls. 513), sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 

Apreciando a arguição de nulidade, por insegurança na determinação 
da infração, manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
MÉRITO 

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

omitiu o registro de entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 2.887.767,93 (dois 
milhões oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e se reais e noventa e três 
centavos), no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 360.970,99 
(trezentos e sessenta mil novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos). 

 
A revisão efetuada nos autos solicitada pela Segunda Câmara deste 

Conselho (Resolução n° 181/2016, fls. 450 a 51), foi decisiva para minha formação de 
convicção, houve um cuidadoso e detalhado relatório para mostrar que a ação fiscal foi 
correta, e que os argumentos postos pela defesa carecem de consistência material, pois 
não são confirmados em momento algum.  

 
A possibilidade de revisão de estoques inicial e final de exercícios 

anteriores não encontra respaldo dentro da boa técnica e não tem a sustentação sob o 
ponto de vista material, pois não é possível se voltar no tempo. 

 
Todos os argumentos da empresa são desgastados pela 

inconsistência da tese defensória e das provas apresentadas, que foram fragilizadas de 
forma irreversível pelo trabalho revisional realizado neste processo nesta instância. 

 



Note-se que o sujeito passivo, regularmente intimado dessa 
diligência, conforme 513, não se manifestou acerca do trabalho revisado, presumindo-se 
acorde com a sua conclusão.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01119/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Exigência de multa formal em relação à omissão de 
entradas de mercadorias tributadas. Procedência.  
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. Não há como se alterar estoque inicial e final de mercadoria 
em relação a períodos anteriores, e que fundamentam auto de 
infração após início de ação fiscal; 
 
3. Auditoria Específica é instrumento capaz de dar solidez ao 
lançamento que exige multa formal por omissão de entrada de 
mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o registro de entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 3.937.229,92 (três 
milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois 
centavos), no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 492.153,74 
(quatrocentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e quatro 
centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 145 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 
11.651/91, atenuada pelo § 8º desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 4 a 17), resumo de entrega de 
escrituração fiscal digital (fls. 18 a 29), recibo de entrega de relatórios digitais (fls.30) e 
mídia CD (fls. 31). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 38 a 48), onde 
alega que inexiste saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal; 
que a quase totalidade de seus produtos está contemplada com isenção e redução de 
base de cálculo, nos termos dos arts. 6º, 7º e 8º, do Anexo IX do RCTE; que 80% (oitenta 
por cento) dos seus adquirentes são órgãos da administração pública com transações 
efetuadas por meio de licitação e com regular emissão de notas fiscais.  

 
Apresenta questões pontuais referentes a alguns produtos que, no 

seu entendimento, não foram considerados pela auditoria. A impugnante argui pela 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao 
direito de defesa. Defende que a autuação padece de vício material insanável, pois não 
considerou todas as formas de descrição dos produtos comercializados. Cita acórdão. 

 
Solicita o deferimento de apresentação de nova auditoria específica 

de mercadorias para contrapor o trabalho fiscal e demonstrar as inconsistências e erros 
que levaram à presente autuação. Solicita ainda a conversão dos autos em diligência para 
análise de toda a escrita fiscal da impugnante no período fiscalizado, considerando as 
particularidades de cada produto e legislação aplicável e a revisão do lançamento por 
fiscal estranho à lide. Requer, por fim, a improcedência do auto de infração.  

 
Por meio do Despacho nº 847/2015-JULP (fls. 64 a 65), houve 

encaminhamento dos autos para verificar a influência das alegações da impugnante no 
levantamento fiscal, procedendo à sua revisão, se for o caso.  

 
A autoridade fiscal autuante expediu a Notificação Fiscal nº 002/2015 

para que a impugnante apresentasse o memorial de defesa. 
 
Em atendimento à notificação fiscal a impugnante apresenta o 

memorial de defesa acompanhado de novas considerações. Alega que houve falha no 
sistema de informática da empresa em 2010, resultando em “zeramento” do estoque para 
este ano, com repercussão nos inventários relativos aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 
Apresenta novos inventários para estes exercícios. 

 
Reitera que não houve omissões de saída, mas apenas erros 

internos da empresa que não causaram prejuízos ao Erário. A defesa faz alusão à prática 
da impugnante de promover baixa de produtos do estoque antes da confirmação das 
vendas, o que ocorria quando dos casos de sair vencedora em licitações e nas vendas 
para entrega futura.  

 
Alega que o prazo entre o vencimento da concorrência e a efetivação 

da venda pode chegar a 04 (quatro) meses. Apresenta planilhas para comprovar suas 
alegações e enfatizar que a omissão de saída de um exercício corresponde, praticamente, 
à omissão de entrada do exercício seguinte. Por fim, alega que promoveu, em alguns 
casos, a reclassificação de mercadorias, bem como aponta similitude entre nomes 
genéricos e similares.  

 
Cita o exemplo do caso em que, por exigência de processos 

licitatórios, promove a conversão de 01 (uma) caixa de comprimidos em unidades deste 
mesmo medicamento. Defende que este procedimento levou à omissão de registros. 
Requer que, após a comprovação de erros nos inventários, que o levantamento fiscal seja 
refeito com registro das informações de venda na data correta da emissão das notas 
fiscais; que seja feita a revisão com consideração das reclassificações dos produtos e, por 



fim, requer a improcedência total do auto de infração, por entender que não há 
irregularidade nas operações.  

 
Em atendimento ao despacho nº 847/15-JULP e com base nas 

informações repassadas pela impugnante, em resposta à notificação fiscal nº 002/2015, o 
autuante promoveu a revisão do presente auto de infração em conjunto com o auto de 
infração nº 4 0115008 843 80, que trata de omissão de saídas para o mesmo exercício.  

 
Informa que as explicações e demonstrativos serão os mesmos nos 

dois processos, até mesmo porque as alegações do sujeito passivo são também as 
mesmas.  

 
A revisão efetuada levou em consideração todas as alegações do 

sujeito passivo, inclusive aquelas específicas referentes a não consideração de alguns 
produtos. 

 
Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo apresenta 

manifestação. Reitera a alegação de início de ocorrências de falhas quando da troca de 
seu sistema de informática em 2010 e que, por razões desconhecidas, o estoque inicial 
deste ano foi “zerado”, gerando supostas omissões de entradas e saídas, a partir deste 
exercício. Afirma que o erro persiste na EFD, pois até o momento o sujeito passivo não 
obteve autorização do fisco para retificá-la.  

 
Afirma que outro erro grave não considerado pelo revisor é a prática 

equivocada da empresa de baixar o estoque antes da emissão da nota fiscal de saída, fato 
que poderia ser devidamente comprovado pelo revisor, visto que a omissão de saída de 
um ano se repete no ano seguinte como omissão de entrada. Entende que na constatação 
de erros na escrituração fiscal o lançamento deve ser julgado improcedente. Cita 
acórdãos. 

 
Alega a necessidade de nova revisão por autoridade fiscal estranha à 

lide. Cita acórdãos do CAT para defender o entendimento de que revisão fiscal deve ser 
sempre atribuída a revisor/fiscal estranho à lide, o que não ocorreu no caso em questão. 
Defende que a nova revisão deve verificar as inconsistências entre o inventário final de 
2009 e o inicial de 2010 e se eventual retificação traria prejuízo ao Erário. Após verificada 
as inconsistências, solicita que seja determinada a retificação dos inventários a partir de 
2010.  

 
Por fim, solicita a improcedência do lançamento. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença n° 2737/2016-JULP (fls. 339 a 344). 

 
Irresignado com a decisão singular, o sujeito passivo interpõe 

recurso voluntário (fls. 349 a 357). Sua peça tem o mesmo espírito do que foi apresentado 
na fase singular. Formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. No mérito, destacou 
problemas no seu sistema, informa ter entrado com ação judicial pedindo ressarcimento 
dos prejuízos havidos em função do erro da empresa prestadora de serviço, fala sobre 
erros por ele mesmo cometidos em relação à baixa de produtos de seu estoque, pede a 
realização de nova diligência para investigação de seus argumentos.  

 



Processo foi remetido para novo trabalho revisional, conforme a 
Resolução n° 180/2016 (fls. 368 a 369), sendo requerido nova manifestação sobre todos 
os aspectos trazidos, mas também sobre a tal ação judicial que teria sido impetrada contra 
a empresa prestadora de serviços e que promoveu a troca dos sistemas.  

 
Novo trabalho foi encetado e seu resultado foi anexado aos autos 

(fls. 373 a 429), vê-se que nessa diligência o Auditor Fiscal realizou as análises fiscais 
cabíveis, juntou os demonstrativos de praxe respectivos e, após, apresentou arrazoado 
conclusivo (fls. 408 a 429), ressalta nesse arrazoado que a ação judicial referida nos autos 
é tão somente relativa a requerimento para a exclusão das restrições do nome da 
requerente do sistema SERASA e SPC, e tendo em vista a impossibilidade lógica da 
contagem física de estoque existente em momento passado e o impedimento legal para 
modificação de inventários, não se vislumbra, no presente caso, qualquer possibilidade de 
autorização da retificação dos dados dos inventários da recorrente. Posiciona-se pela 
manutenção do auto de infração. 

 
Intimado (fls. 431), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 

Apreciando a arguição de nulidade, por insegurança na determinação 
da infração, manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
MÉRITO 

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

omitiu o registro de entradas de mercadorias no valor comercial de R$ 3.937.229,92 (três 
milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois 
centavos), no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 492.153,74 
(quatrocentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e quatro 
centavos). 

 
A revisão efetuada nos autos solicitada pela Segunda Câmara deste 

Conselho (Resolução n° 180/2016, fls. 368 a 369), foi decisiva para minha formação de 
convicção, houve um cuidadoso e detalhado relatório para mostrar que a ação fiscal foi 
correta, e que os argumentos postos pela defesa carecem de consistência material, pois 
não são confirmados em momento algum.  

 
A possibilidade de revisão de estoques inicial e final de exercícios 

anteriores não encontra respaldo dentro da boa técnica e não tem a sustentação sob o 
ponto de vista material, pois não é possível se voltar no tempo. 

 
Todos os argumentos da empresa são desgastados pela 

inconsistência da tese defensória e das provas apresentadas, que foram fragilizadas de 
forma irreversível pelo trabalho revisional realizado neste processo nesta instância. 

 



Note-se que o sujeito passivo, regularmente intimado dessa 
diligência, conforme fl.431, não se manifestou acerca do trabalho revisado, presumindo-se 
acorde com a sua conclusão.  

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01133/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de multa formal por omissão de 
registro de notas fiscais eletrônicas na Escrituração Fiscal 
Digital. Procedência. Decisão unânime. 
  
Restando provada a ocorrência de irregularidade formal, cabe 
exigência de multa formal punitiva de tal ilícito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes 
Vecci. E, por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 
8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de 
Brito, Denilson Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “deixou de escriturar nos 

livros Registros de Entradas, relativos à Escrituração Fiscal Digital – EFD, notas fiscais 

eletrônicas (NFe) – no valor total de R$ 2.033.725,99 (dois milhões, trinta e três mil, 

setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) apurado em auditoria da 

Ordem de Conferência de Registros de Entradas (OCRE), no período de 01/01/2012 a 

31/12/2012, considerando a totalidade das NFe de Entradas não registradas no período, 

conforme documentos e demonstrativos anexos.  

Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre o valor das 

operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais.”  

Foram tidos por infringidos o art. 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91 – CTE 

c/c arts. 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, foi proposta a 

penalidade   tipificada no art. 71, VII, “c”, do CTE com a redação da Lei nº13.446/99. 

Para instrução processual, anexou-se ao feito a mídia CD-R de fls. 

07, contendo os arquivos magnéticos de planilhas com relação das notas fiscais 



eletrônicas não registradas, Arquivo Digital contendo EFD dos diversos meses do ano de 

2012, Arquivo digital contendo XML das NFe não encontradas. 

Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito às fls. 

010/013 e aduz as seguintes razões de defesa: 

a) que o suposto descumprimento da obrigação acessória pelo 

impugnante não impossibilitou que autoridade fiscal confirmasse as operações de saídas 

realizadas e verificar que o ICMS devido foi integralmente recolhido, não tendo acarretado 

qualquer prejuízo ao erário, seja do ponto de vista da arrecadação do tributo, seja no que 

tange à fiscalização das operações realizadas pelo impugnante; 

b) que os créditos decorrentes dessas entradas tributadas não 

escrituradas deixaram de ser computados na apuração do ICMS devido pelas saídas, o 

que por si só evidencia a violação à verdade material, cerceamento do direito de defesa e 

ilegalidade da cobrança;  

c) alega que a multa aplicada apresenta caráter confiscatório, 

requerendo a insubsistência do auto de infração; 

d) pede a realização de diligências eventualmente necessárias; 

Encerra sua peça pedindo o cancelamento da exigência fiscal, pelas 

razões expostas, ou que seja realizado o encontro de contas entre o débito 

consubstanciado na multa e créditos não tomados pelo impugnante pelas entradas não 

escrituradas, e exclusão de notas fiscais declaradas como avulsas na EFD, ou que seja 

reduzida a penalidade a patamares condizentes com os fatos ora apresentados, dada a 

ausência de dolo, fraude ou simulação, e, ainda prejuízo ao erário.  

Decisão singular (fls. 95/98) rejeita pedido de diligência pela 

ausência de indícios que levem à necessidade de revisão do trabalho fiscal, rejeita 

arguições feitas e julga pela procedência do auto de infração. 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo oferece recurso 

voluntário (fls. 104/116). Inicialmente faz síntese fática do processo até o momento. 

Destaca a tempestividade de seu recurso. Alega mero descumprimento de obrigação 

acessória e ausência de prejuízo ao erário. O imposto devido teria sido devidamente 

recolhido.  

Questiona a punição entendendo que seja desproporcional e 

desprovida de razoabilidade. Aponta, inclusive, que teve prejuízo por não ter se creditado 



em relação ao imposto destacado nesses documentos fiscais. Pede a compensação 

desses créditos.  

Pede a retirada de notas fiscais declaradas como avulsas do total 

sobre o qual se calcula a multa formal descrita na exordial. 

Por último, passa a focar a suposta confiscatoriedade da multa que 

lhe está sendo exigida. Destaca que uma multa de 25% supera, inclusive, o imposto que 

seria de 17%. Alega boa fé no presente caso.  

Encerra sua peça com os seguintes pedidos:  

= cancelamento da exigência fiscal, com julgamento pela 

improcedência do auto de infração;  

= pede consideração de créditos em relação às notas de entradas 

não registradas para abatimento no valor que lhe está sendo exigido; 

= pede a retirada dos valores das notas fiscais avulsas; 

= redução da multa que lhe está sendo imposta para patamares não 

especificados.  

É o relatório.  

Sobre o trabalho fiscal, é importante ressaltar a precisão do trabalho 

sob o ponto de vista material e de direito. A lógica do trabalho é a exigência de multa 

formal pelo fato do sujeito passivo não ter registrado na sua Escrituração Fiscal Digital 

notas fiscais de entradas. 

Essa realidade nunca foi questionada, sendo, inclusive, confessada 

de forma explícita, apenas foi oferecido argumento de que esse fato não teria trazido 

nenhum prejuízo ao erário. Nenhum erro de fato foi apontado pela autuada em sua peça 

defensória que pudesse fragilizar, ainda que de forma parcial, o trabalho fiscal.  

Sobre a consideração de créditos, cabe ressaltar que é matéria 

estranha ao processo, não sendo possível qualquer aproveitamento de crédito nesse tipo 

de autuação.  

Também sobre o pedido de retirada das notas fiscais avulsas do 

total, não há respaldo nesse pedido, não há nenhum fundamente lógico no mesmo.  

Sobre a penalidade imposta, entendo que cabe e aplicação da 

penalidade prevista no artigo 71, XXIII, “a” do CTE, que exige o valor de R$ 713,86 

(setecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) por período de omissão, como 



são 12 (doze) períodos, chega-se ao valor de R$ 8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta 

e seis reais e trinta e dois centavos).  

 

 
 

Sala das sessões, em 12 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01134/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Multa formal. Auditoria 
Específica de Mercadoria. Omissão de entrada de mercadoria. 
Procedente. 
 
1. Presume-se decorrente de omissão de entrada o valor 
apurado, em procedimento fiscal, correspondente à diferença 
apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas 
de mercadorias tributadas num determinado período, levando 
em consideração os estoques inicial e final (Lei n. 11.651/91, art. 
25, § 1º, inc. V); 
 
2. Diante da falta de comprovação pelo sujeito passivo, por 
meio de demonstrativos de igual forma e teor dos elaborados 
pelo fisco, apontando erros cometidos pelo autor do 
procedimento, deve ser declarado procedente o lançamento que 
exige multa formal de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o 
valor das entradas omitidas; 
 
3.  Quando da prática das irregularidades descritas nos 
incisos V ao XII deste artigo não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração (Lei n. 11.651/91, art. 71, § 8º). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
397.336,71 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e um 
centavos). E, também por votação unânime, acolher a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu entrada de mercadorias nos valores e períodos 
descritos nos campos próprios do auto de infração, apurada por meio da Auditoria 
Específica de Mercadorias, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da multa 
formal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias, mais os 
acréscimos legais.   

 



Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 
c/c o art. 145, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso 
VII, alínea l, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria 

específica de mercadorias.  
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 77 a 
79, afirmando que houve duplicidade de lançamento, tendo em vista que fora lavrado o 
Auto de Infração n. 4011500376392, exigindo multa formal por falta de registro das notas 
fiscais no livro registro de entradas.  

 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência por meio do 

Despacho n. 79/2016, de fls. 145 e 146, para verificação da duplicidade de lançamento 
alegada pelo sujeito passivo. 

 
No relatório de diligência de fls. 147ª 149, o revisor informou que 

trata-se de infrações diferentes.  
 
Por meio da Sentença n. 2740/2017, de fls. 158 a 161, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

165 a 166, objeto do presente julgamento, insistindo na tese de duplicidade de 
lançamento.  

 
Por intermédio da Resolução n. 141/2017, a Segunda Câmara 

Julgadora, converteu o julgamento em diligência, encaminhando o presente processo 
juntamente com os Processos n. 4011500376392 e 4011500351055, relativamente à 
exigência de multa formal por falta de registro de notas fiscais de aquisição de 
mercadorias no livro próprio para verificar se as notas fiscais neles constantes foram 
consideradas na auditoria específica que deu origem ao presente processo. 

 
No relatório de diligência de fls. 172 a 173, o revisor informa que 

feitas as devidas adequações, considerando algumas notas que não havia sido 
consideradas como entradas na auditoria original, o valor da omissão de entrada foi 
reduzido para R$ 1.589.346,87 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
quarenta e seis reais e oitenta e sete reais) e consequentemente a multa formal exigida no 
presente processo foi reduzida para R$ 397.336,71 (trezentos e noventa e sete mil, 
trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). 

 
Intimada do resultado da revisão a empresa autuada não se 

manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 
V O T O 
 
 
 A ferramenta utilizada pelo fisco para apurar a omissão de entrada 

de mercadorias no estabelecimento da empresa autuada foi a Auditoria Específica de 



Mercadorias prevista no Roteiro 09 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 
adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Referida auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e 

saídas de mercadorias num determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, e tem por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias 
foram realizadas com a regular emissão de documentos fiscais, eis que a soma do 
estoque inicial mais as entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas (EI 
+ E = EF + S). 

  
Assim, permite conferir, em termos documentais, a exatidão do fluxo 

de mercadorias no estabelecimento, possibilitando detectar com segurança a omissão do 
registro de entrada ou de saída de mercadorias em um período determinado. 

 
É considerada a mais precisa entre todas as ferramentas utilizadas 

pelo fisco para constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo de mercadorias e, sendo 
assim, somente pode ser contestada, por meio da elaboração de demonstrativos de igual 
forma teor, indicando os eventuais pontos controvertidos. 

 
No caso vertente, o demonstrativo denominado CONCLUSÃO da 

auditoria, de fls. 07 a 14, indica com clareza que, relativamente as espécies mercadorias 
nele relacionadas, a soma do estoque inicial mais as entradas no período de 01/01/12 a 
31/12/12, foi inferior à soma das saídas mais o estoque final, no mesmo período, situação 
que configurou omissão de entradas nas quantidades indicadas na coluna denominada 
OMISSÃO DE ENTRADA, no valor total de R$ 1.595.054,60 (Um milhão, quinhentos e 
noventa e cinco mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo exigida uma 
multa formal na importância de R$ 398.763,65 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos 
e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). 

 
No relatório de diligência de fls. 172 a 173 em cumprimento à 

Resolução n. 141/2017, de fls. 169 a 171, o revisor afirmou que analisando as notas 
fiscais de aquisição de mercadorias não registradas em livro próprio e objeto do Auto de 
Infração n. 4011500376392, constatou que a Nota Fiscal n. 13784 relativamente a 
aquisição do produto denominado Perfil de Alumínio Natural Fosco que havia revelado 
omissão de entrada, portanto, a referida nota fiscal foi incluída na relação da entrada do 
presente processo, reduzindo, dessa forma a omissão de entrada para R$ 1.589.346,87 
(um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e 
sete centavos) e, consequentemente, a multa formal para R$ 397.336,71 (trezentos e 
noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). 

 
Considerando que na auditoria específica de mercadorias a omissão 

de entrada de mercadoria é decorrente das quantidades das saídas mais o estoque final 
terem sido superior às quantidade de entradas mais o estoque inicial, a conclusão óbvia é 
no sentido de que as mercadorias cujas entradas foram omitidos foram objetos de saídas 
com emissão de nota fiscal e, consequentemente, com pagamento do imposto. 

 
Com essas considerações, entendemos pertinente a aplicação da 

forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, eis que não ocorreu, 
ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso da voluntário, dou-lhe 

parcial provimento, para reforma em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 397.336,71 (trezentos e noventa e sete mil, 



trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), de multa formal, aplicando, ainda, 
a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, da Lei n. 11.651/91. 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01153/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por extravio de documento fiscal. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Restando provada que a situação apontada na exordial não é 
realidade, deve ser considerado improcedente auto de infração 
que nela se fundamente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam: as notas 

fiscais de venda a consumidor final modelo 2, Série D - 1, nº 1 a 3.750, e modelo 2, Série 

D – 2, nº 1 a 250.  

Para comprovação da infração, foram anexados aos autos os 

seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 4/5); 

= Controle de Concessão/autenticação de documento fiscal – CIAF 

(fls. 6); 

= Documento chamado de “LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS 

FISCAIS MODELO 2 EXTRAVIADOS E NÃO APRESENTADOS” (fls. 7) 

Houve a devida intimação do sujeito passivo (fls. 09/10), com seu 

silêncio, e consequente lavratura de Termo de Revelia (fls. 11). 

Após, houve a intimação do sujeito passivo através de edital (fls. 16).  

Então houve lavratura de Termo de Perempção (fls. 17).  



A GERC pediu, através de Pedido de Revisão Extraordinária, a 

realização de nova intimação a fim de evitar o cerceamento ao direito de defesa. A 

intimação na segunda instância foi feita no endereço da empresa, e não no endereço dos 

sócios, sendo que sua situação cadastral era de suspensão.  

Presidente do Conselho Administrativo Tributário acolhe pedido da 

GERC e remete processo para nova intimação e apreciação pelo Conselho Administrativo 

Tributário.  

Nesse momento houve apresentação de peça defensória (fls. 23/29). 

Sua versão é de que não há o referido extravio, e que todos os 

procedimentos de baixa foram adotados pela autuada, não havendo sustentação na peça 

acusatória. Para embasar sua tese anexa aos autos os seguintes documentos:  

= Espelho da homologação de baixa da pessoa jurídica (fls. 32/33) 

= Termo de Fiel Depositário (Anexo Único IN 946/09 – GSF) (fls. 34) 

= Termo de Baixa de Documento Fiscal Não Utilizado (fls. 35)  

= Anexo II da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 606/03 – GSF (fls. 36) 

 

= Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa – Negativa (fls. 38) 

= Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fls. 41) 

= Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fls. 42).  

É o relatório.  

Estamos diante de situação de fato, as provas anexadas pelo sujeito 

passivo apontam de forma absolutamente clara que há a devolução de todos os 

documentos considerados como extraviados pela peça acusatória.  

O Termo de Fiel de Depositário (fls. 34) é claro para esclarecer que 

os blocos de Notas Fiscais Modelo 2 Série D-1, nº 1 ao 3.500, utilizados, e os de nº 3.501 

a 3.750 não utilizados, e os blocos de Notas Fiscais Modelo 2 Série D-2, nº 1 a 250, sendo 

não utilizados os de nº 17 a 250. Todos os documentos, então, foram apresentados.  

Deve ser destacado que o Termo de Baixa de Documento Fiscal Não 

Utilizado (fls. 35) aponta a baixa dos não utilizados referidos no parágrafo anterior.  

 A própria Representação da Fazenda Pública concordou com a 

improcedência do auto de infração.  



Diante das provas apresentadas, conheço da impugnação, dou-lhe 

provimento, para julgar improcedente o auto de infração.  

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01154/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pena pecuniária. Extravio 
de notas fiscais.  Decadência parcial. Rejeição. Procedência 
parcial. Decisão unânime.  
 
- Deve-se julgar parcialmente procedente o auto de infração 
quando, no curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar 
parcialmente a infração fiscal nele descrita. 
 
- O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado (CTE, art. 182, I). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 8.900,50 (oito mil e novecentos 
reais e cinquenta centavos), referente às notas fiscais 26 a 50 - Modelo 1. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver extraviado os 
seguintes documentos e livros fiscais: 

a) 50 notas fiscais modelo 1, série 1, numeração de 026 a 075; 
b) 05 Registro de Entradas (2009 a 2013); 
c) 03 Registro de Saídas (2009 a 2011); 
d) 03 Registro de Apuração do ICMS (2009 a 2011) e, 
e)  05 Registro de Inventário (2099 a 2013). 
 
Em consequência, ficou sujeito à multa formal no valor de R$ 356,02 

(trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) a cada item extraviado, perfazendo o 
total de R$ 23.497,32 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e dois 
centavos), referente a fato gerador considerado ocorrido em 01 de julho de 2014, tendo o 
auto de infração sido lavrado em 05/08/2014.  

 
A infração foi capitulada nos arts. 64 da Lei 11.651/91 – CTE, combinado 

com artigo 109 do Decreto 4.852/97 - RCTE.  
A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XVIII, "a" do da Lei 

11.651/91 – CTE, com redação da Lei 12806/1995. 
 



A título de instrução processual, foram juntados pelo Fisco: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Consulta Resumida do Contribuinte 
Pessoa Jurídica, Relatório de Autenticação Fiscal, Controle de 
Concessão/Autenticação/Liberações Expedidas e Levantamento de Documentos Fiscais e 
Livros Fiscais Extraviados ou não Apresentados (fls. 03/08). 

  
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 14/08/14, via dos seus 

sócios às fls. 09/14, sendo declarado revel à fl. 15. 
 
Novamente intimado, desta feita para impugnar o feito em Segunda Instância 

às fls. 17/23, outra vez o sujeito passivou não contestou este lançamento e foi declarado 
perempto à fl. 24. 

 
Após ser declarado revel e perempto por não impugnar o lançamento, o 

débito foi inscrito em dívida ativa estadual, quando o contribuinte ingressou com este 
Pedido de Revisão Extraordinária, pugnando pela improcedência do feito, sob a 
argumentação de que apresentara à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos os 
livros e notas fiscais modelo 1, série 1 relacionados nos anexos I e II de fls. 34/35, 
deixando de apresentar o bloco de notas fiscais de n° 026 a 050, uma vez que o mesmo já 
estaria prescrito (decaído), conforme Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 
de fl. 37. 

Através do Despacho n° 289/2018, (fl. 45), o Presidente do Conselho 
Administrativo Tributário (CAT), admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI), para que 
sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior. 

 
Destacou que "Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 

erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, "a", 1, da Lei n° 16.469/09 para a 
admissibilidade parcial do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração 
parcial no lançamento, uma vez que o Bloco de notas Fiscais Modelo 1, Série 1, de nº 026 
a 050 não foram apresentadas à Delegacia Fiscal de sua Jurisdição. ” (Sic) 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, além de 

submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está relacionada 
diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de prestações 
positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são definidas 
como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito passivo às 
penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Assim, estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 



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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei, que dispõe: 

 
“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 

legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da 
obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. ” 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que dispõe a 

legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de multa formal, 
por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, face à apresentação de todos os livros e das notas fiscais Modelo 

1, série 1 de nº 51 a 75, restou a apresentar as notas fiscais de nº 26 a 50, haja vista que 
a autuada não tem razão ao alegar que já estaria decaído o direito de a Fazenda Pública 
exigir a apresentação das notas fiscais de nº 026 a 050, pois tais documentos foram 
liberados para uso em 22 de fevereiro de 2006, conforme Termo de Liberação de Uso de 
Documento Fiscal de fl. 39, e segundo o artigo 140 do Decreto 4.852/97 - RCTE, o prazo 
para a utilização de documento fiscal é de 4 (quatro) anos. Vejamos sua transcrição: 

 
“Art. 140. O prazo para utilização documento fiscal confeccionado é de 4 (quatro) anos, 

contados a partir da data da autorização de sua confecção, findo o qual o documento deve ser recolhido à 
Delegacia Regional de Fiscalização em cuja circunscrição localizar-se o contribuinte, para inutilização 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 16, § 2º). ”  

 

Desta forma, as notas fiscais de números 026 a 050 poderiam ser utilizadas 
até 22 de fevereiro de 2010. Portanto, a partir desta data, a Fazenda Pública teria 05 
(cinco) anos para exigir a apresentação destes documentos fiscais, prazo este que 
venceria apenas em 22 de fevereiro de 2015 e como este auto de infração foi lavrado em 
05 de agosto de 2014, não havia ocorrido a alegada decadência. 

 Destarte, remanesce a exigência tributária apenas sobre as notas fiscais 
Modelo 1, série 1, de números 026 a 050, perfazendo 25 notas fiscais não apresentadas, 
cuja penalidade pecuniária prevista à época era de R$ 356,02 (trezentos e cinquenta e 
seis reais e dois centavos) por documento extraviado, o que importa em R$ 8.900,50 (oito 
mil, novecentos reais e cinquenta centavos). 

  
Com estas fundamentações, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração 
sobre a multa formal no valor de R$ 8.900,50 (oito mil, novecentos reais e cinquenta 
centavos), a ser atualizada monetariamente. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A16P2


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01155/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com fundamento 
no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o sujeito passivo 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Auto de Infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência de extravio dos 
documentos fiscais modelo 2, série D1, nºs 001 a 250.   

    
Em suas alegações, a autuada afirma que entregou os documentos de 

números 05 a 250 para inutilização à repartição fazendária e ficou responsável pela 
guarda dos de números 01 a 04 usados, acostando aos autos, dentre outros, os Termos 
de Depositário Fiel (fl. 25) e os de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado (fls. 26/27). 

   
Pelo Despacho 25/2018-PRES, o Presidente deste Conselho Administrativo 

Tributário encaminhou estes autos ao seu Setor de Preparo Processual para intimar o 
sujeito passivo a apresentar as notas fiscais de números 01 a 04, as quais alega estar em 
seu poder, em razão da sua condição de fiel depositário de tais documentos. 

 
Em resposta à referida intimação, a autuada apresentou os expedientes de 

fls. 43/44, provando a apresentação dos documentos remanescente e a improcedência 
deste auto de infração. 

 
Face à confirmação da apresentação dos documentos fiscais, o Presidente 

deste Conselho Administrativo Tributário, via do Despacho 387/2018-PRES, destacou que 
examinando a documentação trazida aos autos constatou a existência de erro de fato 
substancial que implica alteração no lançamento procedido pelo Fisco, uma vez que ficou 
provada a inexistência de extravio de documentos fiscais, conforme se deduz da análise 
dos documentos de fls. 26/27 e 43/44, admitindo o pedido de revisão extraordinária e 



determinando o encaminhamento dos autos à Gerência de Recuperação de Créditos - 
GERC para que seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e, em 
seguida, seja encaminhado ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior.  

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos - SRC procedeu ao 

cancelamento da inscrição em dívida ativa, pois verificou que a execução fiscal do crédito 
não se encontra ajuizada (fl. 50).  

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, não há prejudicial terminativa a apreciar neste lançamento. 
 
Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes 

estão, além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Neste sentido, estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 

cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos fiscais 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei, que dispõe: 

 

“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da 
obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. ” 

Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que dispõe a 
legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por 
se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas fiscais 

autuadas não foram extraviadas, de acordo com os documentos de fls. 26/27 e 43/44. 
 



Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, nesta sessão de 
julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência deste lançamento. 

 
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para julgar improcedente o lançamento deste crédito tributário. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01156/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com fundamento 
no item 1, alínea "a", inciso II, art. 43 da Lei nº 16.469/09, pelo qual o sujeito passivo 
solicita a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Auto de Infração em 
epígrafe, referente à exigência de multa formal em decorrência de extravio dos 
documentos fiscais modelo 2, série D1, nºs 001 a 500.   

    
Em suas alegações, a autuada afirma que entregou todos os documentos à 

repartição fazendária, acostando aos autos, dentre outros, o Protocolo de Apresentação 
dos documentos fiscais em questão à fl. 32 destes autos. 

   
Pelo Despacho 3662/2017-PRES, o Presidente deste Conselho 

Administrativo Tributário encaminhou estes autos ao seu órgão de origem para 
confirmação da apresentação dos documentos fiscais em questão, ante o fato de que o 
Protocolo de Apresentação de fl. 32 não é documento oficial exigido para tal desiderato. 

 
Em resposta a tal solicitação, o próprio autuante deste lançamento, atestou a 

autenticidade do referido Protocolo de Apresentação e sugeriu a improcedência deste auto 
de infração (fl. 36). 

 
Face à confirmação da apresentação dos documentos fiscais, o Presidente 

deste Conselho Administrativo Tributário, via do Despacho 353/2018-PRES, destacou que 
examinando a documentação trazida aos autos constatou a existência de erro de fato 
substancial que implica alteração no lançamento procedido pelo Fisco, uma vez que ficou 
provada a inexistência de extravio de documentos fiscais, conforme se deduz da análise 
do documento de fls. 32, admitiu o pedido de revisão extraordinária e determinou o 
encaminhamento dos autos à Gerência de Recuperação de Créditos - GERC para que 



seja procedido o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa e, em seguida, seja 
encaminhado ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam pautados a 
julgamento pelo Conselho Superior, para apreciação.  

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos - SRC procedeu ao 

cancelamento da inscrição em dívida ativa, pois verificou que a execução fiscal do crédito 
não se encontra ajuizada (fls. 41).  

 
V O T O 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Assim, não há prejudicial terminativa a apreciar neste lançamento. 
 
Quanto ao mérito, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes 

estão, além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito 
passivo às penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

 
Neste sentido, estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 

obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária”. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos fiscais 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei, que dispõe: 

 

“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da 
obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. ” 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que dispõe a 

legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa formal, por 
se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas fiscais 

autuadas não foram extraviadas, de acordo com o Protocolo de Apresentação de 
documentos fiscais de fl. 32 e manifestação da autoridade fiscal à fl. 36 destes autos. 



 
Acrescento, ainda, que a Representação Fazendária, nesta sessão de 

julgamento, em manifestação oral, concordou com a improcedência do lançamento do 
crédito tributário. 

 
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o lançamento deste crédito tributário. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01157/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de pena 
pecuniária. Extravio de notas fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
Deve-se julgar improcedente o auto de infração quando, no 
curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar a infração 
fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Luis Antônio da Silva Costa, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública 
concorda. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito passivo, 
por meio da qual arguiu a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e pediu a 
desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo extravio das 
Notas Fiscais Modelo 2, série D-1, n°s 001 a 550, em razão de que tal extravio não 
ocorreu.  

Em suas alegações (fl. 23), o autuado afirma que apresentou todos os 
documentos considerados extraviados à Repartição Fazendária, acostando aos autos, 
dentre outros, os seguintes documentos a título de prova desta assertiva defensória: 
fotocópias do Comprovante de Homologação de Baixa, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal e do Informativo sobre a Utilização e Apresentação de Documentos  
fiscais (fls. 26/28).  

 
Pelo Despacho n° 3325/2017, (fl. 33), a Presidência deste Conselho 

determinou diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para confirmação da 
autenticidade do documento de fl. 28, pois ali não constam o nome e a matrícula do 
funcionário responsável pelo recebimento das notas fiscais ali contidas, tendo aquele 
órgão fazendário atestado a apresentação das notas fiscais em questão à fl. 36. 

  
Pelo Despacho nº 365/2018 - PRES, (fl. 38), o Presidente admitiu o pedido 

de revisão extraordinária e determinou o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à 
Segunda Instância, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior.  

Destacou que se constata que restou demonstrado erro de fato, requisito 
exigido no art. 43, II, "a", 1 da Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que ficou 
provado que os documentos fiscais não foram extraviados, conforme se deduz, de forma 



inconteste, da análise do documento de fl. 36, que indica que as notas fiscais mod. 2, série 
D-1, n°s 001 a 550 não foram extraviadas.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado ao autuado, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, 
face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito 
de defesa. 

 
Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, além de 

submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está relacionado 
diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de prestações 
positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são definidas 
como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento obriga o sujeito passivo às 
penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Assim, estabelece o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, “in verbis”, que: 
 
“O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao 

cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 
 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 146 da retro 
mencionada lei, que dispõe: 

 

“Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da 
obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até 
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram. ” 

 
Diante da não apresentação dos referidos livros e notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa 
formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória. 

 
Entretanto, neste processo, o sujeito passivo provou que as notas fiscais 

autuadas não foram extraviadas, de acordo com os documentos colacionados às fls. 
26/28, confirmado pelo expediente de fl. 36 destes autos. 

 
Com estas razões, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente a inicial. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01158/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Insegurança na determinação da 
infração. Afastada. Obrigação acessória. Descumprimento. 
Procedência parcial. Atenuação da penalidade. Acolhimento. 
Decisões unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
II - Provado nos autos que o sujeito passivo descumpriu 
obrigação acessória estabelecida na norma tributária, deve o 
auto de infração ser julgado procedente. 
 
III – Tendo a Sentença recorrida aplicado corretamente a 
atenuante do § 8º do artigo 71 da lei 11.651/91, deve ser mantida. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe  provimento para manter a sentença singular e considerar  
procedente o auto de infração.  Por unanimidade de votos, acolher a redução da 
penalidade, arguida pelo Conselheiro Relator, prevista no art.10, da Lei Complementar 
104/2013, ficando o valor da multa formal, na importância de R$ 89.110,20 (oitenta e nove 
mil, cento e dez reais e vinte centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir 
Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de registrar os 
dados das remessas para formação de lote de exportação e da efetiva exportação no 
SISTEMA DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO – SISEXP, durante o ano de 2012, 
conforme preconizado pela legislação em vigor. Consequentemente, deverá recolher 
multa formal de 25% sobre o valor das operações de remessa, conforme consta nos 
demonstrativos anexos, juntamente com os acréscimos legais. “ (sic) 

 
O autuante indicou como infringida as disposições dos artigos 38, parágrafo 

único e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com o artigo 75-B do Anexo XII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, tendo proposto a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, “o”, 1 da mesma Lei nº 11.651/91, com redação da Lei n° 14065/2001. 

 



O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notas Explicativas, Credenciamento de 
contribuinte para utilização do sistema de exportação, expediente de encaminhamento de 
documentos fiscais, Consultas de exportação de mercadoria remetidas com o fim 
específico de exportação, planilha das notas fiscais das remessas para formação de lote 
de exportação, Protocolo de devolução de documentos fiscais, procuração da contadora, 
extrato deste auto de infração e Consulta do contribuinte pessoa jurídica (fls. 03/25). 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação em Primeira Instancia, conforme documentos de fls. 26/27.  
 
Em sua impugnação às fls. 30/41, o sujeito passivo, representado pelo seu 

Presidente, alegou, em síntese, que este auto de infração é improcedente, pois de acordo 
com o relatório fornecido pelo sistema da Secretaria da Fazenda todas as remessas para 
exportação acobertadas pelas notas fiscais de 2012 foram comprovadas, conforme 
relatórios de fls. 31/41. 

  
Indo a julgamento em Primeira Instância, o julgador designado para apreciar 

estas razões defensórias, converteu o julgamento em diligência para revisão, resultando 
na manifestação do revisor de que ocorreu incontestável descumprimento da obrigação de 
inserir no SISEXP os dados destas exportações até o último dia do mês subsequente, 
segundo exigência do artigo 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Desta forma, este auto de infração é procedente em sua totalidade, juntando 
a planilha de fl. 79 demonstrando o descumprimento do referido prazo. 

  
Intimado a se manifestar sobre o resultado desta diligência, o Presidente da 

autuada discordou deste, sob o argumento de que não haveria má-fé ou dolo no fato da 
não inserção dos dados no SISEXP, tanto que em média tal inserção ocorreu em três 
meses e meio da exportação, não ocorrendo nenhum prejuízo tributário ao erário estadual, 
pugnando, por este motivo, pela nulidade por insegurança na determinação da infração, 
conforme artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade 
permitida pelo § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
Nos termos da Sentença nº 5723/2017 – JULP (fls. 126/130), o julgador 

singular, ao apreciar as razões defensórias, rejeitou a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, sob o fundamento de que a descrição do fato, a documentação 
instrumental e a tipificação legal se amoldam perfeitamente à situação fática tratada neste 
lançamento, inocorrendo, portanto, tal insegurança. 

 
Em relação ao mérito, discorreu que a autuada está obrigada, conforme 

artigo 64 da Lei 11.651/91 – CTE, a cumprir as obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária goiana, entre estas a de inserir no SISEX os dados das exportações 
até o último dia do mês subsequente, consoante exige o artigo 7º da Instrução Normativa 
nº 881/07-GSF, o que não foi cumprido pela impugnante no prazo estipulado. 

Portanto, considerando que na revisão não foi detectada nenhuma inserção 
de dados das exportações no prazo determinado pelo artigo 7º da Instrução nº 881/07 – 
GSF, este lançamento deve ser mantido em sua totalidade, razão pela qual julgou 
procedente este auto de infração, com aplicação da atenuante do § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 – CTE, em razão de que as exportações se confirmaram. 

 
A Representação Fazendária concordou com esta Sentença, conforme 

Despacho nº 158/2018-GERF (fl. 131). 
 



Intimada desta Sentença, a autuada, representada pelo seu Presidente, 
recorreu a esta Instância, historiando os fatos ocorridos nestes autos e reiterando “ipsis 
literis” suas alegações já apreciadas na Sentença recorrida, de que não houve má-fé ou 
dolo no ato de não inserir no SISEXP os dados das exportações em questão no prazo 
determinado pelo artigo 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e reafirmando 
seus pedidos de nulidade por insegurança na determinação da infração, conforme artigo 
20, IV da Lei 16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade permitida pelo § 
8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 
Analisando o pedido de nulidade deste feito formulado pela autuada e após 

compulsar os autos, meu entendimento é pela sua rejeição por observar que inexiste a 
alegada insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização 
deste lançamento contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 
16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos documentos de fls. 11/18, 
consubstanciados com de fl. 40 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o histórico do auto de infração descreve uma situação passível de exigência de multa, 
ocasionada por descumprimento de obrigação acessória, concernente à falta de inserção 
dos dados das exportações no Sistema de Controle de Exportação – SISEXP no prazo 
estabelecido pelos artigos 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da 
Instrução Normativa nº 881/07-GSF, que a autuada não nega sua ocorrência, alegando 
apenas que tal falha não incorreu em prejuízo ao erário estadual, pleiteando apenas a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, conforme artigo 20, IV da Lei 
16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade permitida pelo § 8º do artigo 71 
da Lei 11.651/91 – CTE.  

 
No entanto, o lançamento foi delineado dentro da matéria tributável 

aplicada ao caso, a base de cálculo para quantificar a multa formal foi amplamente 
demonstrada, o sujeito passivo devidamente identificado e, tanto a capitulação da 
infração, quanto a da penalidade proposta estão devidamente identificadas em campo 
próprio. Todos os eventos necessários à formalização do lançamento tributário estão em 
perfeita sintonia com o exigido pela legislação tributária. 

Portanto, não vislumbrei nenhuma prejudicial de nulidade impeditiva da 
apreciação deste lançamento. 

 

Em relação ao pleito de aplicação do § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 – CTE, pelo que consta destes autos, verifica-se que tal atenuante já foi 
aplicada pelo julgador singular, conforme se verifica “in fine” da Sentença recorrida, não 
sendo possível sua reaplicação.  

Quanto ao mérito, há de se considerar que dentro do ordenamento 
jurídico-tributário, os contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de 
obrigação tributária principal, que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, 
obrigados pela lei ao cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder 
tributante, prestações essas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, 



cujo descumprimento expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos 
pressupostos legais. 

Para este desiderato, determina o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, que: 
“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 

obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

...................................................................................................................................................” 

 

Assim, a legislação tributária estadual, nos artigos 75-B do Anexo XII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da Instrução Normativa nº 881/07-GSF, especificam que o 
exportador deve inserir no SISEXP os dados das exportações até o último dia do mês 
subsequente, inserção que a autuada não procedeu no prazo estipulado pelos dispositivos 
acima, que dispõem: 

 

 “Art. 75-B. O estabelecimento remetente fica obrigado, até o último dia do mês subseqüente 
ao do efetivo embarque da mercadoria ou bem para o exterior, a inserir no SISEXP, a partir de informações 
extraídas do SISCOMEX, a Comprovação da Exportação, conforme modelo residente no SISEXP, disponível 
no endereço eletrônico http://www.sefaz.go.gov.br, que deve conter, no mínimo: 

I - o número da nota fiscal da efetiva exportação; 

II - o valor da operação em moeda nacional; 

III - a quantidade efetivamente exportada; 

IV - a data da efetiva exportação, considerando esta como sendo a data de averbação 
automática no SISCOMEX; 

V - o número do Registro de Exportação - RE - ou do Registro de Exportação Simplificado - 
RES -; 

VI - o número da Declaração de Despacho de Exportação - DDE ou do Despacho 
Simplificado de Exportação - DSE -. 

Parágrafo único. Além das informações relacionadas no caput, devem ser registrados ainda: 

I - na hipótese de remessa com o fim específico de exportação para o exterior: 

a) o número do Memorando de Exportação; 

b) o CNPJ do exportador; 

II - no caso de remessa para formação de lote em recinto alfandegado, as informações 
referentes à nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente quando da devolução simbólica, 
relacionando-a às notas fiscais emitidas na remessa para formação de lote e os dados da nota fiscal de 
efetiva exportação. “ 

“Art. 7º O contribuinte fica obrigado, até o último dia do mês subseqüente ao do efetivo 
embarque da mercadoria para o exterior, a inserir no SISEXP, no MÓDULO CONTRIBUINTE, a partir de 
informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX -, a Comprovação da 
Exportação que deve conter: 

I - número da nota fiscal da efetiva exportação; 

II - valor da operação em moeda nacional; 

III - quantidade efetivamente exportada; 

http://www.sefaz.go.gov.br/


IV - data da efetiva exportação, considerando esta como sendo a data de averbação 
automática no SISCOMEX; 

V - número do Registro de Exportação - RE - ou do Registro de Exportação Simplificado - 
RES -; 

VI - número da Declaração de Despacho de Exportação - DDE - ou do Despacho 
Simplificado de Exportação - DSE -. 

Parágrafo único. Além das informações relacionadas no caput, devem ser registrados ainda: 

I - na hipótese de remessa com o fim específico de exportação para o exterior: 

a) número do Memorando de Exportação; 

b) CNPJ do exportador; 

II - no caso de remessa para formação de lote em recinto alfandegado, as informações 
referentes à nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente quando da devolução simbólica, 
relacionando-a às notas fiscais emitidas na remessa para formação de lote e os dados da nota fiscal de 
efetiva exportação. “ 

Sendo este último dispositivo relativo ao modo de operacionalizar a inserção 
em questão, a qual deve ser feita até o último dia do mês subsequente ao da efetiva 
exportação. 

Desta forma, pelo que consta destes autos, verifica-se que as alegações 
defensórias não são suficientes para invalidar este lançamento, pois conforme apurado 
pelo revisor às fls. 69/77, todas as notas fiscais em questão só tiveram seus dados de 
exportação inseridos no SISEXP após o prazo estipulado pelos dispositivos legais acima. 

 

Entretanto, considerando as circunstâncias de se tratar de omissão de dados no Sistema de 

Controle de Exportação – SISEXP no prazo estabelecido pelos artigos 75-B do Anexo XII do Decreto 

4.852/97 – RCTE e 7º da Instrução Normativa nº 881/07-GSF, entendo que a questão fática tratada nestes 

autos se subsume ao previsto no artigo 112, II do Código Tributário Nacional, que dispõe; 

 
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da 

maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
.................................................................................................................................................... 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 

efeitos; 
...................................................................................................................................................” 

 
Desta forma, levando em conta que o contribuinte não nega que deixou de 

inserir os dados das exportações no Sistema de Controle de Exportação – SISEXP no 
prazo estabelecido pelos artigos 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da 
Instrução Normativa nº 881/07-GSF, julgo incontestável esta parte da ocorrência do fato 
narrado na exordial, razão pela qual julgo que deve ser mantida a acusação fiscal. 

  
Entretanto, considerando o fato deste lançamento exigir multa por 

descumprimento de obrigação acessória concernente a operações não incidentes de 
ICMS, também entendo aplicável a este caso o disposto no § 8º do artigo 71 da Lei 
11.651/91 - CTE, que determina: 

 
 “Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
......................................................................................................................... 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
......................................................................................................................... 



o) pelo descumprimento das obrigações tributárias relativas: 

1. à exportação de mercadorias ou serviços, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas; 

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

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

 
Tal entendimento é amparado no princípio da razoabilidade que rege o 

serviço público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, 
que ocorreria se mantido o “status quo” da penalidade proposta pelo autuante, a qual é 
de 25% do valor da operação, que corresponderia a quase 200% da alíquota que poderia 
ser aplicada a estas operações, segundo previsão do artigo 27 da Lei 11.651/91 - CTE, 
se não fosse a não-incidência do ICMS nas exportações, estipulada no artigo 37 desta 
mesma Lei, em razão da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir). Se não, vejamos as 
transcrições destes dois dispositivos: 

 
“Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
.................................................................................................................................................. 
VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de comunicação ao 

exterior. ” 

 
“Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

a) que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 
industrializados semi-elaborados; ” 

 
Ademais, também o Parecer nº 98/2015-GTRE-CS ampara este 

entendimento, ante o princípio da razoabilidade que norteia o processo administrativo, 
consoante a Legislação pátria. 

 
Em consequência, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 

manter a Sentença recorrida, a qual julgou procedente este lançamento, com a aplicação 
da atenuante prevista no § 8º do artigo 71 da lei 11.651/91 – CTE. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01159/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Insegurança na determinação da 
infração. Afastada. Obrigação acessória. Descumprimento. 
Procedência parcial. Atenuação da penalidade. Acolhimento. 
Decisões unânimes. 
 
I - Fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
II - Provado nos autos que o sujeito passivo descumpriu 
obrigação acessória estabelecida na norma tributária, deve o 
auto de infração ser julgado procedente. 
 
III – Tendo a Sentença recorrida aplicado corretamente a 
atenuante do § 8º do artigo 71 da lei 11.651/91, deve ser mantida. 
 
IV – Não havendo impedimento legal à aplicação de duas 
atenuantes, estas deverão ser aplicadas ante os princípios do 
"im dubio pro reo" e do menor ônus à parte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe  provimento para manter a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração.  Por unanimidade de votos, acolher a redução 
da penalidade, arguida pelo Conselheiro Relator, prevista no art.10, da Lei Complementar 
104/2013, ficando o valor da multa formal, na importância de R$ 144.987,64 (cento e 
quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de registrar os 
dados das remessas com fim específico de exportação e da efetiva exportação no 
SISTEMA DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO – SISEXP, durante o ano de 2013, 
conforme preconizado pela legislação em vigor. Consequentemente, deverá recolher 
multa formal de 25% sobre o valor das operações de remessa, conforme consta nos 
demonstrativos anexos, juntamente com os acréscimos legais. “ (sic) 



O autuante indicou como infringida as disposições dos artigos 38, parágrafo 
único e 64 da Lei nº 11.651/91 – CTE, combinado com o artigo 75-B do Anexo XII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, tendo proposto a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
VII, “o”, 1 da mesma Lei nº 11.651/91, com redação da Lei n° 14065/2001. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Notas Explicativas, Credenciamento de 
contribuinte para utilização do sistema de exportação, expediente de encaminhamento de 
documentos fiscais, Consultas de exportação de mercadoria remetidas com o fim 
específico de exportação, planilha das notas fiscais das remessas com o fim específico de 
exportação, Protocolo de devolução de documentos fiscais, procuração da contadora, 
extrato deste auto de infração e Consulta do contribuinte pessoa jurídica (fls. 03/25). 

O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 
impugnação em Primeira Instancia, conforme documentos de fls. 26/27.  

Em sua impugnação às fls. 30/33, o sujeito passivo, representado pelo seu 
Presidente, o qual alegou, em síntese, que este auto de infração é improcedente, pois de 
acordo com o relatório fornecido pelo sistema da Secretaria da Fazenda todas as 
remessas para exportação acobertadas pelas notas fiscais de 2013 foram comprovadas, 
conforme relatórios de fls. 31/33. 

Indo a julgamento em Primeira Instância, o julgador designado para apreciar 
estas razões defensórias, converteu o julgamento em diligência para revisão, resultando 
na manifestação do revisor de que excluindo a nota fiscal nº 3678 cuja exportação não foi 
comprovada, as restantes foram comprovadas as exportações, porém o que se cobra 
neste lançamento não é as comprovações das exportações e sim a falta de inserir  no 
SISEXP os dados destas exportações até o último dia do mês subsequente, segundo 
exigência do artigo 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Desta forma, excluindo o valor da referida nota fiscal nº 3678 da base de 
cálculo, remanesce a multa formal pelo descumprimento da obrigação acessória prevista 
no dispositivo legal acima citado no valor de R$ 549.141,01 (quinhentos e quarenta e nove 
mil, cento e quarenta e um reais e um centavo), juntando os novos demonstrativos destes 
valores às fls. 72/75. 

Intimado a se manifestar sobre o resultado desta diligência, o Presidente da 
autuada discordou deste, sob o argumento de que não haveria má-fé ou dolo no fato da 
não inserção dos dados no SISEXP, tanto que em média tal inserção ocorreu em três 
meses e meio da exportação, não ocorrendo nenhum prejuízo tributário ao erário estadual, 
pugnando, por este motivo pela nulidade por insegurança na determinação da infração, 
conforme artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade 
permitida pelo § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

Nos termos da Sentença nº 5724/2017 – JULP (fls. 122/126), o julgador 
singular, ao apreciar as razões defensórias, rejeitou a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, sob o fundamento de que a descrição do fato, a documentação 
instrumental e a tipificação legal se amoldam perfeitamente à situação fática tratada neste 
lançamento, inocorrendo, portanto, tal insegurança. 

Em relação ao mérito, discorreu que a autuada está obrigada, conforme 
artigo 64 da Lei 11.651/91 – CTE, a cumprir as obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária goiana, entre estas a de inserir no SISEX os dados das exportações 



até o último dia do mês subsequente, consoante exige o artigo 7º da Instrução Normativa 
nº 881/07-GSF, o que não foi cumprido pela impugnante no prazo estipulado. 

Portanto, considerando que na revisão foi excluída a nota fiscal nº 3678, por 
falta da comprovação da exportação, remanesceu o restante das comprovações inseridas 
após o decurso do prazo estipulado no artigo 7º da Instrução Normativa nº 881/07-GSF, 
julgando parcialmente procedente este auto de infração no valor de R$ 549.141,01 
(quinhentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e um centavo), com 
aplicação da atenuante do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, em razão de que as 
exportações restantes se confirmaram. 

A Representação Fazendária concordou com esta Sentença, conforme 
Despacho nº 157/2018-GERF (fl. 127). 

Intimada desta Sentença, a autuada, representada pelo seu Presidente, 
recorreu a esta Instância, historiando os fatos ocorridos nestes autos e reiterando “ipsis 
literis” suas alegações já apreciadas na Sentença recorrida, de que não houve má-fé ou 
dolo no ato de não inserir no SISEXP os dados das exportações em questão no prazo 
determinado pelo artigo 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e reafirmando 
seus pedidos de nulidade por insegurança na determinação da infração, conforme artigo 
20, IV da Lei 16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade permitida pelo § 
8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

É o relatório. 

V O T O 

Analisando o pedido de nulidade deste feito formulado pela autuada e após 
compulsar os autos, meu entendimento é pela sua rejeição por observar que inexiste a 
alegada insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização 
deste lançamento contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 
16.469/09 e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos documentos de fls. 11/18, 
consubstanciados com de fls. 32/33 destes autos, os quais, por si só, demonstram que há 
segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o histórico do auto de infração descreve uma situação passível de exigência de multa, 
ocasionada por descumprimento de obrigação acessória, concernente à falta de inserção 
dos dados das exportações no Sistema de Controle de Exportação – SISEXP no prazo 
estabelecido pelos artigos 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da 
Instrução Normativa nº 881/07-GSF, que a autuada não nega sua ocorrência, alegando 
apenas que tal falha não incorreu em prejuízo ao erário estadual, pleiteando apenas a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, conforme artigo 20, IV da Lei 
16.469/09 – PAT ou aplicação da atenuante da penalidade permitida pelo § 8º do artigo 71 
da Lei 11.651/91 – CTE.  

No entanto, o lançamento foi delineado dentro da matéria tributável aplicada 
ao caso, a base de cálculo para quantificar a multa formal foi amplamente demonstrada, o 
sujeito passivo devidamente identificado e, tanto a capitulação da infração, quanto a da 
penalidade proposta estão devidamente identificadas em campo próprio. Todos os 
eventos necessários à formalização do lançamento tributário estão em perfeita sintonia 
com o exigido pela legislação tributária. 



Portanto, não vislumbrei nenhuma prejudicial de nulidade impeditiva da 
apreciação deste lançamento. 

Em relação ao pleito de aplicação do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – 
CTE, pelo que consta destes autos, verifica-se que tal atenuante já foi aplicada pelo 
julgador singular, conforme se verifica “in fine” da Sentença recorrida, não sendo possível 
sua reaplicação.  

Quanto ao mérito, há de se considerar que dentro do ordenamento jurídico-
tributário, os contribuintes estão, além de submetidos ao cumprimento de obrigação 
tributária principal, que está relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados 
pela lei ao cumprimento de prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, 
prestações essas que são definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo 
descumprimento expõe o sujeito passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos 
pressupostos legais. 

Para este desiderato, determina o artigo 64 da Lei nº 11.651/91, que: 

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

...................................................................................................................................................” 

Assim, a legislação tributária estadual, nos artigos 75-B do Anexo XII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da Instrução Normativa nº 881/07-GSF, especificam que o 
exportador deve inserir no SISEXP os dados das exportações até o último dia do mês 
subsequente, inserção que a autuada não procedeu no prazo estipulado pelos dispositivos 
acima, que dispõem: 

“Art. 75-B. O estabelecimento remetente fica obrigado, até o último dia do mês subseqüente 
ao do efetivo embarque da mercadoria ou bem para o exterior, a inserir no SISEXP, a partir de informações 
extraídas do SISCOMEX, a Comprovação da Exportação, conforme modelo residente no SISEXP, disponível 
no endereço eletrônico http://www.sefaz.go.gov.br, que deve conter, no mínimo: 

I - o número da nota fiscal da efetiva exportação; 

II - o valor da operação em moeda nacional; 

III - a quantidade efetivamente exportada; 

IV - a data da efetiva exportação, considerando esta como sendo a data de averbação 
automática no SISCOMEX; 

V - o número do Registro de Exportação - RE - ou do Registro de Exportação Simplificado - 
RES -; 

VI - o número da Declaração de Despacho de Exportação - DDE ou do Despacho 
Simplificado de Exportação - DSE -. 

Parágrafo único. Além das informações relacionadas no caput, devem ser registrados ainda: 

I - na hipótese de remessa com o fim específico de exportação para o exterior: 

a) o número do Memorando de Exportação; 

b) o CNPJ do exportador; 

II - no caso de remessa para formação de lote em recinto alfandegado, as informações 
referentes à nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente quando da devolução simbólica, 

http://www.sefaz.go.gov.br/


relacionando-a às notas fiscais emitidas na remessa para formação de lote e os dados da nota fiscal de 
efetiva exportação. “ 

“Art. 7º O contribuinte fica obrigado, até o último dia do mês subseqüente ao do efetivo 
embarque da mercadoria para o exterior, a inserir no SISEXP, no MÓDULO CONTRIBUINTE, a partir de 
informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX -, a Comprovação da 
Exportação que deve conter: 

I - número da nota fiscal da efetiva exportação; 

II - valor da operação em moeda nacional; 

III - quantidade efetivamente exportada; 

IV - data da efetiva exportação, considerando esta como sendo a data de averbação 
automática no SISCOMEX; 

V - número do Registro de Exportação - RE - ou do Registro de Exportação Simplificado - 
RES -; 

VI - número da Declaração de Despacho de Exportação - DDE - ou do Despacho 
Simplificado de Exportação - DSE -. 

Parágrafo único. Além das informações relacionadas no caput, devem ser registrados ainda: 

I - na hipótese de remessa com o fim específico de exportação para o exterior: 

a) número do Memorando de Exportação; 

b) CNPJ do exportador; 

II - no caso de remessa para formação de lote em recinto alfandegado, as informações 
referentes à nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente quando da devolução simbólica, 
relacionando-a às notas fiscais emitidas na remessa para formação de lote e os dados da nota fiscal de 
efetiva exportação. “ 

Sendo este último dispositivo relativo ao modo de operacionalizar a inserção 
em questão, a qual deve ser feita até o último dia do mês subsequente ao da efetiva 
exportação. 

Desta forma, pelo que consta destes autos, verifica-se que as alegações 
defensórias não são suficientes para invalidar este lançamento, pois conforme apurado 
pelo revisor às fls. 69/77, remanesceu grande parte das notas fiscais sem inserção dos 
dados da exportação no SISEXP nos períodos auditados. 

Entretanto, considerando as circunstâncias de se tratar de omissão de dados 
no Sistema de Controle de Exportação – SISEXP no prazo estabelecido pelos artigos 75-B 
do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da Instrução Normativa nº 881/07-GSF, 
entendo que a questão fática tratada nestes autos se subsume ao previsto no artigo 112, II 
do Código Tributário Nacional, que dispõe; 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da 
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

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

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 
efeitos; 



...................................................................................................................................................” 

Desta forma, levando em conta que o contribuinte não nega que deixou de 
inserir os dados das exportações no Sistema de Controle de Exportação – SISEXP no 
prazo estabelecido pelos artigos 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 7º da 
Instrução Normativa nº 881/07-GSF, julgo incontestável esta parte da ocorrência do fato 
narrado na exordial, razão pela qual julgo que deve ser mantida a acusação fiscal nos 
valores da revisão de fls. 69/75. 

Entretanto, considerando o resultado da referida revisão já expresso acima 
e o fato deste lançamento exigir multa por descumprimento de obrigação acessória 
concernente a operações não incidentes de ICMS, também entendo, como o julgador 
singular, ser aplicável a este caso o disposto no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, 
que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

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

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

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

o) pelo descumprimento das obrigações tributárias relativas: 

1. à exportação de mercadorias ou serviços, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas; 

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

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

Tal entendimento é amparado no princípio da razoabilidade que rege o 
serviço público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, 
que ocorreria se mantido o “status quo” da penalidade proposta pelo autuante, a qual é 
de 25% do valor da operação, que corresponderia a quase 200% da alíquota que poderia 
ser aplicada a estas operações, segundo previsão do artigo 27 da Lei 11.651/91 - CTE, 
se não fosse a não-incidência do ICMS nas exportações, estipulada no artigo 37 desta 
mesma Lei, em razão da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir). Se não, vejamos as 
transcrições destes dois dispositivos: 

“Art. 27. As alíquotas do imposto são: 

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

VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de comunicação ao 
exterior. ” 

“Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

a) que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos 
industrializados semi-elaborados; ” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII


Ademais, também o Parecer nº 98/2015-GTRE-CS ampara este 
entendimento, ante o princípio da razoabilidade que norteia o processo administrativo, 
consoante a Legislação pátria. 

Outrossim, também há de ser considerado em favor da autuada o disposto 
no artigo 10 da Lei Complementar 104/14, que dispõe o seguinte: 

“Art. 10. As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas a 
operações e/ou prestações amparadas por não-incidência, imunidade e isenção, serão aplicadas com 
redução de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo do disposto nos artigos 8º e 9º deste Código.  

Portanto, como o dispositivo legal acima transcrito não é excludente da 
aplicação do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, entendo que as duas atenuantes devem 
ser aplicadas a favor do sujeito passivo, em obediência aos princípios do “im dubio pro 
reo” e da menor onerosidade à parte, provenientes da jurisprudência civil. 

Em consequência, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
manter a Sentença recorrida, porém com a aplicação conjunta da atenuante prevista no 
artigo 10 da Lei Complementar 104/14, julgando parcialmente procedente este lançamento 
no valor de R$ 144.987,64 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete 
reais e sessenta e quatro centavos), a ser acrescido das cominações legais. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01166/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa Formal. Extravio de 
documentos fiscais. Lançamento improcedente. 
 
Deve ser afastada a presunção legal relativa de extravio de 
documentos fiscais, pela não apresentação no prazo legal ao 
órgão competente, quando estes são apresentados em sua 
totalidade pelo sujeito passivo, mesmo após a ação fiscal. 
Portanto, improcedente o lançamento nestas circunstâncias. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição 850 notas fiscais modelo 2, série D, números 
6.751 a 7.600, motivo pelo qual exige-se multa formal no valor de R$ 208.573,00. 

 
Foram indicados como dispositivos legais infringidos o art. 64 da Lei 

nº 11.651/91, c/c art. 109 do Decreto nº 4.852/97, propondo-se a penalidade prevista no 
art. 71, XX, ‘a’, ‘1’ da Lei nº 11.651/91. 

 
Instruem os autos Anexo Estruturado- Detalhamento do Crédito 

Tributário, extrato cadastral indicando a suspensão da autuada e Relatório contendo os 
documentos liberados para o sujeito passivo. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo não impugnou o auto de 

infração, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Revelia.  
 
Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, 

argumentando que os documentos fiscais objeto da autuação foram devidamente 
apresentados ao órgão fazendário competente, afastando, assim, a presunção de extravio 
que motivou o lançamento do crédito tributário sob apreciação. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de o sujeito passivo não ter apresentado os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria de suspensão da inscrição estadual do sujeito passivo por desaparecimento do 



contribuinte do endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE, que 
transcrevo abaixo: 

 
Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese 
em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais 
necessários à conclusão do evento, além de preencher os demais 
requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-
D, caput). 
 

Encontrando-se o estabelecimento com a situação de inscrição 
estadual de “suspensão por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, 
entende-se que o sujeito passivo encerrou suas atividades. Assim deveria apresentar os 
documentos fiscais à repartição fazendária competente. 

 
A portaria do GIEF respectiva, publicada no Diário Oficial, por sua 

vez, notifica o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção 
de extravio. Eis o texto normativo: 

 
“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação desta Portaria, a documentação 
necessária à regularização da situação cadastral, a seguir enumerada: 
 I – livros fiscais e contábeis; 
 II – documentos fiscais utilizados ou não; 
[...] 
VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e leitura 
da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário Pedido 
de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 
 
Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do disposto no 
artigo anterior, os livros, documentos fiscais e Equipamentos Emissores 
de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados para o estabelecimento.” 
 

Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista na legislação tributária 
estadual capitulada na exordial. 

 
 Entretanto, no presente caso, por meio do Termo de Fiel Depositário 

anexado às fls. 36 verifica-se que as notas fiscais consideradas extraviadas, objeto da 
autuação, foram todas apresentados ao órgão fazendário competente, tendo sido inclusive 
providenciada a baixa cadastral da empresa, em 05/10/2016, restando afastada, desta 
forma, a presunção legal de extravio dos mencionados documentos fiscais. 

 
Ante o exposto, conheço da impugnação em segunda instância, dou-

lhe provimento para julgar improcedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01179/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada. Multa formal. EFD. Escrita Fiscal Digital. 
Documentos fiscais de entrada não escriturados. Procedente em 
parte.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando nos elementos 
constitutivos da lide não houver dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, reafirmando assim a 
decisão monocrática. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo 
e David Fernandes de Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da 
Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da 
Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. E, por 
unanimidade de votos, acolher a adequação, de ofício, da penalidade para o inc. XXIII, "a" 
do CTE, em relação ao período de ago/11 até out/11, e para o inc. I do art. 71-A, quanto 
ao período de dez/08 a jun/11, no valor da multa formal de R$ 55.903,89 (cinquenta e 
cinco mil, novecentos e três reais e oitenta e nove centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão de o polo passivo ter deixado de escriturar diversos 
documentos fiscais eletrônicos de entrada nos seus livros fiscais digitais – EFD, nos 
valores e períodos informados nos autos, conforme, planilhas, demonstrativos, livros e 
demais documentos juntados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

 



O auto de infração é instituído com documentos, às fls. 03 a 853. 
 
Intimado, às fls. 854 a 855, o sujeito passivo interpõe impugnação à 

primeira instância, às fls. 858 a 884, pede a nulidade e/ou improcedência.  
 
O ilustre sentenciador “a quo” em face das alegações da defesa, 

converte o feito em diligência, folhas 911 dos autos. 
 
O diligenciador, analisa as argumentações da parte passiva, às fls. 

954 a 961, e concorda com a exclusão de diversas notas fiscais que importaram na 
redução da lide para um novo valor a ser estabelecido para base de cálculo de R$ 
632.201,18, o que corresponderá a uma nova multa formal de R$ 158.050,30. 

 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional, fls. 962, o polo passivo 

concorda com os pontos favoráveis que reduziram o valor da autuação, mas insiste nos 
demais pontos de sua defesa para improcedência total, conforme peça defensória, às fls. 
966 a 977. 

 
Pela Sentença n° 3335/2017 – JULP, às fls. 979 a 985, o julgador 

singular decidiu pela procedência em parte, do auto de infração, nos termos apontados 
pela revisional. .  

 
Intimado, às fls. 988 a 992, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário, às fls. 994 a 1027, alegando ausência de prova material do recebimento das 
mercadorias, que o fisco tem que oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na 
estreita conformidade da previsão genérica da hipótese normativa. Aduz que a fiscalização 
não analisou todas as notas fiscais ora questionadas, imperando, novamente, a ação do 
fisco baseada na mera presunção fiscal. Como questão incidental quer a nulidade da 
multa por ser confiscatória. Aduz ser incorreta a capitulação legal. Argumenta o erro de 
apuração, pois pela falta de prejuízo estaria dispensado da escrituração das notas de uso 
e consumo. Ao final, requer: nulidade e/ou improcedência. Junta documentos, às fls. 1028 
a 1053. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Rejeito o pedido de diligência, formulado pelo polo passivo, tendo em 
vista ausência de dúvida a ser dirimida, em face dos elementos constitutivos desta ação. 

 
Sobre a nulidade da lide suscitada pelo defendente, por cerceamento 

ao direito de defesa, verifiquei, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos desta 
ação, que as alegações do polo passivo se confundem com as questões de mérito desta 
ação. Não há cerceamento, fundamentado em alegação de que não houve recebimento 
das mercadorias. 

 
O trabalho fiscal apontou omissão de nota fiscal em nome do sujeito 

passivo e que estas não foram registras, eis o cerne da questão. Fato este não 
contraditado de forma a afastar a acusação.   

 
O processo foi colocado em revisão diante da impugnação 

apresentada, sendo que houve substancial redução do levantamento original. Em sede de 
recurso pede nova diligência, contudo, em nada inovou quanto às alegações, nem tão 



pouco trouxe novos elementos que pudesse confirmar as alegações. Não cabendo haver 
nova diligência.  

 
Destaco a adequação da penalidade para dois momentos distintos. O 

primeiro deve-se a não obrigação de EFD – Escrituração Fiscal Digital e o segundo ato a 
obrigação de fazê-lo. 

 
Assim, para o pedido em que não estava obrigado a entregar a 

escrita fiscal em meio digital, aplica-se o artigo 71 –A do CTE, limitando-se a multa a 12% 
(doze por cento), que perfaz o “quantum” referente a multa de R$ 46.793,66 (quarenta e 
seis mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). E para o período 
em que passa a ser obrigado a entregar a EFD – Escrituração Fiscal Digital, aplica-se a 
adequação advinda do inciso XXIII – A do referido artigo 71 do CTE, sendo o valor da 
multa na importância de R$ 9.110,23 (nove mil, cento e dez reais e vinte três centavos). 

 
Ressalvo que o primeiro período se refere a dezembro de 2008 a 

junho de 2011 e o segundo período de agosto de 2011 a outubro de 2011, conforme 
cálculo infra:  

 
R$ 97486,81 ÷ 25 x 12 = R$ 46.793,66 – 1º período 
                                         R$   9.110,23 -  2º período 
                                         R$55.903,89 
   
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração. E, por 
unanimidade de votos, acolho a adequação, de ofício, da penalidade para o inc. XXIII, "a" 
do CTE, em relação ao período de ago/11 até out/11, e para o inc. I do art. 71-A, quanto 
ao período de dez/08 a jun/11, no valor da multa formal de R$ 55.903,89 (cinquenta e 
cinco mil, novecentos e três reais e oitenta e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01182/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Auto de 
infração. Improcedente. 
 
Fato denunciado comprovadamente não ocorrido por meio de 
documentação anexa aos autos que confirma que o 
equipamento tido como extraviado teve sua cessação de uso 
autorizada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo extravio 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, marca Daruma, Modelo FS – 600, série 
DR0206BR00000083581, pois encerrou as atividades do estabelecimento e não solicitou a 
cessação de uso do equipamento, conforme documentos anexos. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal no valor de R$ 20.243,23. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 64 e 
146, parágrafo único, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 121 e 124, do Anexo 
IX, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
XIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 11/22. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 38, determinou o 
encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, a fim de que 
a autoridade fiscal possa verificar se houve a sua cessação de uso do ECF. 

Em resposta, a autoridade fiscal juntou aos documentos de fls. 39/42 
onde restou comprovada a cessação de uso do referido equipamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 43/44, pela qual o julgador 
singular decidiu pela improcedência do auto de infração. 

O Representante Fazendário recorre dessa decisão, afirmando em 
seu recurso que a princípio os documentos de fls. 39/42 indicam a cessação de uso do 



equipamento, porém, este mesmo documento especifica em sua parte final que “a 
memória de trabalho (Ram) do equipamento deve ser apagada pela empresa lacradora, 
no momento da intervenção para a cessação de uso, conforme determinado pelo artigo 54 
da Instrução Normativa nº 389/99 - GSF”. Destaca, ainda, que o contribuinte não cumpriu 
a condição prevista nos §§ 3º e 4º do artigo 14 do Anexo XI, do Decreto nº 4.852/97, 
sendo que tal omissão implica no não afastamento da acusação de extravio do 
equipamento. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita às fls. 55/56, 
pedindo que seja mantida a decisão singular, conforme atestam os documentos 
supramencionados. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Cuida o auto de infração da aplicação de penalidade pecuniária em 
face de haver o sujeito passivo supostamente extraviado Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF.  

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

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

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram 

 



Cumpre salientar, também, que a cessação de uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, quando do encerramento das atividades, está regulada no Anexo XI, do 
Decreto nº 4.852/97, que estabelece os seguintes procedimentos: 

Art. 121. O contribuinte deve solicitar a cessação de uso do equipamento 
de ECF à agência fazendária a que estiver vinculado, mediante o 
preenchimento do formulário Pedido de Uso, de Alteração de Uso e de 
Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, indicando tratar-se 
de cessação de uso, especialmente quando (Convênio ICMS 85/01, 
cláusula setuagésima quinta): 

I - for encerrar suas atividades; 

Art. 124. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu cadastro 
suspenso por desaparecimento, se não atendida a notificação de 
regularização da situação cadastral, será presumido desaparecido, 
destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

A legislação determina, no caso de encerramento da atividade do 
estabelecimento do contribuinte, que se operou mediante a suspensão cadastral do sujeito 
passivo, que este deve, além de requerer a baixa de sua inscrição estadual, requerer a 
cessação de uso de equipamento ECF apresentando a documentação fiscal exigida na 
portaria de suspensão da inscrição estadual e notificação para regularização da situação 
cadastral. 

Assim, fica claro que o simples desaparecimento do contribuinte do seu endereço 
declarado, com a consequente suspensão da sua inscrição cadastral por parte da 
repartição fazendária, não caracteriza o extravio do Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, havendo a necessidade da notificação para regularização da situação 
cadastral, normalmente por meio de Portaria da Superintendência de Administração 
Tributária (SAT), publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás.   
Contraditando o lançamento, o contribuinte compareceu ao processo alegando, em 
síntese, que teria solicitado a sua baixa cadastral e entregue todos os documentos tidos 
por extraviados. Pede a improcedência do feito. 
Por meio do Despacho de fls. 38, os autos foram convertidos em diligência a fim de que a 
fiscalização atestasse a veracidade das argumentações e provas juntadas pela defesa. 
Em relatório diligencial, às folhas 42, a fiscalização confirma a veracidade das 
informações. 

Analisando, de forma detida, os documentos colacionados aos autos 
às folhas 39/41, verifico que o equipamento objeto da autuação teve sua cessação de uso 
devidamente comprovada. 

Diante do exposto, considero que o feito em questão não deve 
prosperar, pois os documentos supramencionados demonstram da maneira inequívoca 
que o contribuinte não praticou a infração fiscal estampada na basilar. 

Sendo assim, conheço do recurso de ofício, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2001/CV085_01.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01183/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Ausência de escrituração de notas 
fiscais de entrada. Procedente a ação fiscal. Adequação da 
penalidade. 
 
1. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém com adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alinea "a" da Lei nº 11.651/91, reduzindo , dessa forma, o valor da 
multa formal para R$ 22.150,03 (vinte e dois mil, cento e cinqüenta reais e três centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da 
Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar nas Escriturações Fiscais Digitais referentes ao período de 01/01/2012 a 
31/12/2014, as notas fiscais eletrônicas de entrada relacionadas no texto complementar, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa 
formal de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 34/35. Alega que grande parte dos documentos autuados foram 
devidamente lançados nas EFD correspondentes. Finaliza, requerendo que seja declarada 
a improcedência do presente auto de infração.  

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 61/62, determinou 
o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis a fim de 



que a autoridade fiscal promova a realização de novos procedimentos informando a nova 
base de cálculo se for o caso.  

Em resposta, a autoridade fiscal informou que ao fazer o cotejamento 
das notas fiscais relacionadas pela impugnante não encontrou os seus registros na EFD, 
concluindo que realmente não foram lançadas. 

Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo discordando da 
multa aplicada, afirmando sobre a existência de notas fiscais que não se referem a 
comercialização e sim a uso e consumo, requerendo ao final a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 104/107, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 111/112, alegando que as notas fiscais objeto da autuação não se 
referem a comercialização de mercadorias, mas sim a transferência e compras para uso e 
consumo. Requer, assim, a redução de 50% da multa formal para as operações não 
comerciais. 

A Segunda Câmara, por meio da Resolução de fls. 115/116, 
converteu o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, a 
fim de que a autoridade fiscal verifique se as notas fiscais de entradas cujos registros não 
foram efetuados na EFD, objeto da lavratura do auto de infração nº 4011500376392, 
realmente não foram consideradas nas Auditorias Específicas de Mercadorias que 
originaram a lavratura dos autos de infração de nºs 4011500352531 e 4011500351055 e, 
se for o caso, elaborar novos demonstrativos da referida auditoria. Ademais, se for 
necessário para a efetivação da revisão, notificar o sujeito passivo para promover a 
retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD, inserindo as referidas notas fiscais de 
entradas. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
ao analisar o “Relatório das Notas Fiscais não encontradas” constatou que os únicos 
produtos que constam no referido relatório foi o item 4 da nota fiscal nº 13784 e o item 8 
da nota fiscal nº 6712. Conclui, portanto, que estes itens foram incluídos na auditoria e os 
valores da base e cálculo referente aos autos de infração de nºs 4011500352531 e 
4011500351055 foram alterados para R$ 1.589.346,87 e R$ 92.980,89 respectivamente. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 
inerte. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro Registro de Entrada da EFD diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 



distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 

  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 308, 310 e 356-
C, § 1º, inciso I, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, 
prescrevem o seguinte:  

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 
b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente; 
c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 
d) da utilização do serviço; 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I – Registro de Entradas 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação às notas fiscais 
enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de entrada, 
referentes aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, no caso em comento, entendo que o lançamento deve ser 
considerado procedente, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

[...] 

Como a infração ocorreu no período de 01/01/2012 a 31/12/2014, o 
valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (referente ao Exercício de 2012), R$ 771,69 (referente ao 
Exercício de 2013) e R$ 814,28 (referente ao Exercício de 2014) e, sendo 29 (vinte e 
nove) o arquivos apresentados com omissão de registro, perfazem o montante de R$ 
22.150,03 (vinte e dois mil, cento e cinquenta reais e três centavos), em razão da 
adequação da penalidade para a prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

Ante o exposto, voto em uníssono com meus pares, conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar procedente 
o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, 
inciso XXIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da multa 
formal para a importância de R$ 22.150,03 (vinte e dois mil, cento e cinquenta reais e três 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01201/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros/ou documentos fiscais não 
apresentados à Delegacia Fiscal no prazo que lhe foi estipulado. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os livros /ou documentos 
fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, foi-lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XVIII, ‘a’ do 
CTE.  

 
Com escopo de instruir o feito em sua fase cognitiva o autuante 

acosta aos autos documentos, fls. 03 a 08. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 16, de perempção, fl. 19 e de inscrição na dívida ativa, 
fls. 21.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT o polo passivo afirma que 

depositou na Agência Fazendária de sua circunscrição todos os livros, documentos e 
equipamentos fiscais, objeto da autuação pela suspensão por encerramento das 
atividades, conforme comprovantes acostados ao processo, fls. 23 a 28.  

 
O presidente desta Casa Julgadora, com escopo de dirimir dúvidas 

baixa o deito em diligência, fl. 31. 
 
Realizada a diligência os autos são devolvidos à presidência deste 

CAT, onde o ilustre presidente considera que a resposta do trabalho diligencial aduz que 
“no interesse da Administração Tributária optou-se por recepcionar apenas o “Termos de 



Fiel Depositário”, não havendo, necessariamente, a apresentação das notas fiscais 
utilizadas e dos livros fiscais. Os únicos documentos que são recepcionados para que 
sejam inutilizados são os documentos não utilizados. O contribuinte como depositário das 
notas fiscais não utilizadas e dos livros fiscais deve apresenta-las, pois estão sob sua 
guarda deste 21/03/2016.“   

 
Mediante o inferido em linhas anteriores, o presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário determina, entre outras providências o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 36/37.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Ao compulsar e a analisar as peças constitutivas desta ação, 
verifiquei que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal, denunciado na folha de rosto 
deste volume, conforme aferido em sede de tarefa diligencial e devidamente informada no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções 

descritas na exordial, vez que não houve o ilícito fiscal de ordem acessória, motivador 
desta ação.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01202/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros /ou documentos fiscais não 
apresentados à Delegacia Fiscal no prazo que lhe foi estipulado. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais documentos foram considerados 
extraviados e foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91 c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XXI, ‘a’ 1 do 
CTE.  

 
Com escopo de instruir o feito em sua fase cognitiva o autuante 

acosta aos autos documentos, fls. 03 a 07. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 15, de perempção, fl. 18 e de inscrição na dívida ativa, 
fls. 19.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT o polo passivo afirma que 

depositou na Agência Fazendária de sua circunscrição todos os livros, documentos e 
equipamentos fiscais, objeto da autuação pela suspensão por encerramento das 
atividades, conforme comprovantes acostados ao processo, fls. 21 a 26.  

 
O presidente desta Casa Julgadora, com escopo de dirimir dúvidas 

baixa o feito em diligência, fl. 29. 
 
Realizada a diligência os autos são devolvidos à presidência deste 

CAT, onde o ilustre presidente considera que a resposta do trabalho diligencial aduz que 
“no interesse da Administração Tributária optou-se por recepcionar apenas o “Termos de 



Fiel Depositário”, não havendo, necessariamente, a apresentação das notas fiscais 
utilizadas e dos livros fiscais. Os únicos documentos que são recepcionados para que 
sejam inutilizados são os documentos não utilizados. O contribuinte como depositário das 
notas fiscais não utilizadas e dos livros fiscais deve apresenta-las, pois estão sob sua 
guarda deste 21/03/2016. “   

 
Mediante o inferido em linhas anteriores, o presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário determina, entre outras providências o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 35/36.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Ao compulsar e a analisar as peças constitutivas desta ação, 
verifiquei que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal, denunciado na folha de rosto 
deste volume, conforme aferido em sede de tarefa diligencial e devidamente informada no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções 

descritas na exordial, vez que não houve o ilícito fiscal de ordem acessória, motivador 
desta ação.  

 
Assim, voto conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01203/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros /ou documentos fiscais não 
apresentados Delegacia Fiscal no prazo que lhe foi estipulado. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição livros e/ou documentos 
fiscais, no prazo que lhe foi estipulado. Por esse motivo, tais documentos foram 
considerados extraviados e foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do RCTE. E a penalidade aplicada: artigo 71, XVIII, ‘a’ do 
CTE.  

 
Com escopo de instruir o feito em sua fase cognitiva o autuante 

acosta aos autos documentos, fls. 03 a 17. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 20, de perempção, fl. 26 e de inscrição na dívida ativa, 
fls. 27.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, o polo passivo afirma que não foram extraviados os blocos de notas fiscais, 
nem os livros fiscais, vez todos foram entregues à SEFAZ-GO, fls. 29/30. Junta 
documentos para comprovar o alegado, fls.29 a 30. Junta documentos para comprovar o 
alegado, fls.  31 a 37.   

 
O presidente desta Casa Julgadora, com escopo de dirimir dúvidas 

baixa o feito em diligência, fl. 40. 
 



Realizada a diligência os autos são devolvidos à presidência deste 
CAT, onde o ilustre presidente considera que a resposta do trabalho diligencial aduz que 
não houve o extraviado de livros e /ou documentos fiscais.   

 
Mediante o inferido em linhas anteriores, o presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário determina, entre outras providências o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fls. 45/46.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Ao compulsar e a analisar as peças constitutivas desta ação, 
verifiquei que o polo passivo não cometeu o ilícito fiscal, denunciado na folha de rosto 
deste volume, conforme aferido em sede de tarefa diligencial e devidamente informada no 
relatório que é parte integrante deste “decisum”.  

 
Portanto, não se pode imputar ao sujeito passivo as sanções 

descritas na exordial, vez que não houve o ilícito fiscal de ordem acessória, motivador 
desta ação.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01211/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Arquivo magnético da Escrituração 
Fiscal Digital - EFD apresentado com falta de registro de nota 
fiscal de entrada. Procedente. Aplicação da penalidade prevista 
no artigo 71, inciso VIII, alínea "a " do CTE.  
 
1. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente; 
 
2. O sujeito passivo se submete à penalidade estabelecida no 
artigo 71, XXXIII, "a" do CTE em decorrência da apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital - EFD com omissão de registro ou 
com informação incompleta, referente a qualquer campo de 
registro, inclusive que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki 
Missao.  E, por maioria de votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 845,06 (oitocentos e 
quarenta e cinco reais e seis centavos). Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Masayuki Missao e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes que votou pela adequação da penalidade 
para a prevista no  art. 71-A, inciso IV, alinea "a" do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, apresentou arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao 
mês de abril, com falta de registro das notas fiscais de entrada. Por esse motivo, foi-lhe 
imputada a obrigatoriedade de recolher multa formal, juntamente com os acréscimos 
legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, §2º da 

Lei nº11.651/91, c/c artigos 308, 310 e 356 – C, § 1º, I do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, VII ‘c” do CTE.  

 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia de fl. 07.  
 



Novamente intimado, desta feita, em sede de segunda instância, o 
polo passivo comparece ao processo para suscitar a nulidade da lide em razão de falhas 
processuais insanáveis, ou adequar a penalidade para a prevista no artigo 371, XXIII ‘a “ 
do RCTE, fls. 14 a 20. Junta documentos, fls. 21 a 27. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A irregularidade que se cuida nesta autuação diz respeito à 
apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registro, vez que o 
sujeito passivo deixou de escriturar a EFD, referente ao período descrito no relatório que é 
parte integrante deste “decisum”.   

 
 É de se destacar que o órgão julgador tem o dever de zelar pela 

correta aplicação da legislação tributária, nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 
nº.16.469/09:  

 
Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo 
Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da 
legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da 
preservação da ordem jurídica .  

 
Assim, por força do disposto no inciso VII “c” do artigo 71 do CTE, 
“verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...]  
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
 
[...] 
 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e 
serviços; 
 

 
 
Entretanto, haverá a adequação da penalidade para a prevista no 

artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91, por ser essa a pena benéfica ao 
sujeito passivo, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
(...) 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 
registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação 
divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 

a) R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).  



. 

Diante do exposto, conhecendo da impugnação em Segunda 
Instância, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração.  E, por 
maioria de votos, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", 
da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 845,06 (oitocentos e quarenta e cinco 
reais e seis centavos). 

 
.    

 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01214/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo já havia cumprido a 
exigência vestibular, quando da lavratura do presente auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Porangatu os documentos fiscais Modelo 2 serie D-1 de nrs 
de 1 a 500, totalizando 500 jogos, conforme termo de vistoria e autorização no CIAF da 
SEFAZ –GO e extrato de suspensão no cadastro de contribuintes de Goiás, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor 
de R$ 204.470,00. 

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 03 a 08. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta em 

sede de primeira instância e motiva o termo de revelia, fls. 16. 
 
Dirigindo-se à segunda instância o sujeito passivo, fl. 25, alega que 

em 9/04/2006, foi penalizado pelos mesmos fatos que deram causa a este auto, processo 
n°3018185895068 no dia 19/04/2013, este processo foi arquivado e encerrado por motivo 
de quitação; que deixa de apresentar as notas fiscais Modelo 2, série D-1 de n° 1 a 500 
por estarem com mais de 10 anos de emissão. Requer o cancelamento do auto por já ter 
pago esta penalidade. Junta documento, fls. 26 a 28. 

 
É o relatório. 
 

    VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei 
que o polo passivo, quando pugna pela insubsistência deste lançamento, conforme passo 
a expor:  

 



 Está comprovado nos autos que em 29 de abril de 2006, foi lavrado 
auto de infração, o de nº. 3018185895068, contendo os mesmos fatos que deram causa 
ao presente processo, por meio do auto de infração, o de nº. 3018185895068.  

 
O auto de infração citado no parágrafo anterior foi quitado, portanto, 

atendidas as exigências fiscais nele descritas.  
 
Mediante as assertivas supra inferidas, não se pode imputar ao polo 

passivo as sanções descritas na exordial, vez que ele já havia cumprido a exigência fiscal 
de que ora lhe foram impostas, o que me leva a julgar improcedente o lançamento.    

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01215/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Escrituração Fiscal Digital (EFD). Falta 
de escrituração, no livro Registro de Entrada de Mercadoria. 
Procedente. Adequação da penalidade para o artigo 71, inciso 
XXIII do CTE. 
 
Mantém a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal de ordem acessória, descrito na 
vestibular, aplicando o benefício já aduzido em sede "a quo", 
quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018 
Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 
sessão hoje realizada, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário conheceu 
do recurso de ofício e por maioria de votos, negou-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com adequação da 
penalidade para o art. 71, inc XXIII, no valor de R$ 9.202,45 (nove mil, duzentos e dois 
reais e quarenta e cinco centavos). Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencida a 
Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro que votou acolhendo o recurso da Fazenda 
Pública para adequar a penalidade para o art. 71-A, inc. IV, "a", 1. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário, derivado do Auto de 
Infração de folhas 01 a 03, exige do sujeito passivo o pagamento de multa formal (25% do 
valor das operações), em razão da falta de escrituração, no livro Registro de Entradas 
relativo à Escrituração Fiscal Digital (EFD), no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, da 
totalidade dos documentos fiscais de entrada. 

 
A autoridade fiscal instrui o processo com documentos às fls. 03 a 

10. 
Regularmente intimado (folhas 13 e 14), o sujeito passivo apresenta 

impugnação em primeira instância (folhas 17 a 227). Alega precipuamente que os 
documentos objeto de autuação não interferiram na apuração do imposto por tratarem-se 
de aquisições de mercadorias para suprir despesas (materiais de limpeza, material de 
consumo, combustíveis, despesas com manutenção, etc), destinadas ao ativo imobilizado, 
aquisições de milho para industrialização isentas e locação de bens e que não 
influenciaram na apuração do ICMS pois não outorgaram crédito de ICMS. Alega também: 
que a nota fiscal nº 2460663 de 10/01/2013 foi sim registrada na EFD, conforme espelho 
anexo (folha 42); que algumas notas fiscais, apesar de não constarem na EFD, foram 
registradas no Livro Diário e no Livro Registro de Entradas impresso; que algumas 
operações, não obstante constarem como destinatária, nas notas fiscais, a empresa 



Souza & Strieder Alimentos Ltda, não foram destinadas a empresa. Pede, ao final, o 
arquivamento do presente PAT. 

 
Conforme Sentença n° 4749/2017 – JULP, às fls. 229 a 238, o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração, porém com adequação da 
penalidade para prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso n° 06/2018 – GERF, às fls. 239 

a 241, argumentando que a irregularidade detectada no presente lançamento se trata de 
omissão de EFD de nota fiscal de entrada, hipótese relacionada às incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto. Pugna seja reformada a aludida sentença singular para considerar 
procedente o crédito tributário, conforme lançado na inicial, aplicando a penalidade do 
artigo 71 – A, inciso IV, alínea “a”, item 1 da Lei nº. 11.651/91, c/ redação da Lei nº. 
19.965/2018.  

 
Do recurso supra o sujeito passivo foi intimado às fls. 244 e 245. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei e 
me convenci de que a decisão exarada em sede monocrática, que julgou procedente o 
lançamento, deve ser mantida, tendo em vista que não há nos elementos instrutórios da 
defesa, elementos de prova capazes de contrapor a exigência de ordem formal, 
estabelecida na folha de rosto este volume. Portanto, mantida está a decisão monocrática 
pela procedente do feito. 

 
Entretanto, por “ex legis”, é me permitido aplicar multa mais benéfica 

ao contribuinte, segundo ensinamento estabelecido pelo artigo 112 do CTN, “verbis” 
 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 
quanto: 
 
[...] 
 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 
Assim, o faço na mesma esteira de interpretação trazida a lume pelo 

sentenciador “a quo”, em face da adequação da penalidade para o inciso XXIII do artigo 
71 do CTE, “verbis” o que significa dizer que o total do crédito tributário, referente a multa 
formal, ora em apreciação passa a ser no de valor de R$ 9.202,45 (nove mil, duzentos e 
dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multa:  
 
[...] 
 

  XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 



 
a - R$ 713,86 – (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos). 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso de ofício, negou-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, com adequação da penalidade para o art. 71, inc. XXIII, do CTE, no valor de R$ 
9.202,45 (nove mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01218/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria das Disponibilidades.  
Omissão de registro de saída de mercadoria não tributada/isenta 
ou com imposto retido pelas operações posteriores. Procedente 
 
Julga-se procedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
de ordem acessória, descrito na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
registro de saída de mercadoria, na importância de R$ 766.778,97, no período de 
01/01/2007 a 30/06/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar multa formal, 
juntamente com os acréscimos legais, consoante demonstrativo e documentos acostados 
ao processo,   

 
Trata-se de reautuação do processo nº. 4010905447505. 
 
O sujeito passivo foi intimado em primeira instância, conforme 

documentos, às fls. 21 a 22, porém, não se manifestou. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo ingressa com impugnação à 

segunda instância, à fls. 25 a 31, arguindo a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação. No mérito, alega que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na vestibular.   
Acosta aos autos documentos, às fls. 32 a 47. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, acatando proposição do Conselheiro Paulo Diniz, por maioria de votos, 
converte o julgamento em diligência à SEGE, para que sejam tomadas as seguintes 
providências: 

 
1- Desapensamento dos presentes autos dos processos nsº 

4011303341235, 4011303342207 e 4011303341588, os quais devem ser remetidos para a 
inscrição da Dívida Ativa, conforme despachos da Presidência do CAT; 

 



2- Juntada aos presentes autos dos documentos constantes às fls. 
08 a 308 do processo nº 4011303341235 

 
Após, repautar para julgamento cameral, fl. 52. 

 
Em atenção à resolução supra, foram colacionados aos autos 

documentos de fls. 61/308.  
 
 Resolução 049/2015, às fls. 356 determina o encaminhamento dos 

autos ao SEPRE, a fim de que este intime o advogado do sujeito passivo, identificado às 
fls. 31 a 32, para que tome conhecimento dos documentos juntados às fls. 56 a 354. 

 
Embora devidamente intimado, às fls. 357, o patrono do sujeito 

passivo manteve-se inerte.  
 
Acórdão da IV CJUL n° 1377/2016, às fls. 360 a 367, por 

unanimidade de votos, rejeita o pedido de conversão do julgamento em diligência. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, acolhe a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pelo sujeito passivo por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
Intimada às fls. 368, a Fazenda Pública se manifesta às fls. 367 a 

372, argumenta que ficou constatada a não contabilização de diversos desembolsos como 
tarifas bancárias, cheques compensados, sacados, pagamentos de títulos e outros 
diversos desembolsos. Resta induvidoso senhores conselheiros que o conteúdo cameral 
prolatado no caso em análise é fruto de análise equivocada dos elementos de prova que 
lastreiam o procedimento fiscal e dos preceitos normativos aplicáveis a matéria posta à 
apreciação, razão pela qual requer a reforma do aludido acórdão, determinando 
consequentemente o retorno destes autos à fase cameral para apreciação de toda 
matéria. 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar contradita às fls. 374 a 

377. 
 
Conforme Acórdão do CONSUP n° 1823/2017, às fls. 379 a 383, o 

egrégio Conselho Superior deste CAT conhece do recurso da Fazenda Pública dá-lhe 
provimento para, afastando a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
determinar o retorno os autos a Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria.  

 
Da decisão supra o sujeito passivo foi intimado, fls. 384. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de reautuação do processo nº. 4010905447505, referente a multa 
formal, na importância de R$ 191.694,75 (cento e noventa e um mil, seiscentos e noventa 
e quatro reais e setenta e cinco centavos), por omissão de vendas – insuficiência de caixa, 
de conformidade com o descrito na fl. 05 deste volume.  

 



A Fazenda Pública recorre da decisão cameral que julgou nulo o 
lançamento, por insegurança na determinação da infração, conforme anotado às fls. 367 
372. 

 
Ao analisar as peças constitutivas desta ação, convenci-me que o 

pleito da Fazenda Pública Estadual que pugna pela reforma da decisão exarada em sede 
cameral que majoritariamente julgou nulo o lançamento, deve ser acolhido, conforme 
passo a expor:   

 
Destaco, previamente que a modalidade de tarefa desenvolvida pela 

autoridade lançadora, que dá vida a esta demanda, consiste “no confronto dos 
lançamentos das importâncias recebidas com os pagamentos efetuados, levando-se em 
consideração os saldos devedores, inicial e final, dentro de um determinado período, com 
análise de documentação pertinente, observados os prismas de veracidade e idoneidade 
do respectivo fato econômico e correspondência em datas e valores. ” Esta definição 
encontra-se no Manual de Procedimentos Fiscais, editado pela Secretaria da Fazenda de 
Goiás e se refere a Auditoria das Disponibilidades.  

 
Por meio da citada auditoria a fiscalização constatou que o sujeito 

passivo omitiu registro de saída de mercadoria ao fazer o cotejamento entre a escrita 
contábil do sujeito passivo e os lançamento verificados em seus extratos bancários e 
ainda que o polo passivo não contabilizou a conta bancos, como também não contabilizou 
diversos desembolsos, tais como tarifas bancárias, cheques compensados, sacados, 
pagamento de títulos e outros diversos desembolsos, como também a não contabilização 
de ingressos.   

 
A clareza dos registros mencionados em parágrafos anteriores 

mostra, os fatos que passo a considerar à luz do direito, que a tarefa que compete à 
autoridade fazendária executar é plenamente vinculada a um fato imponível, ou seja, à 
existência de omissão de cumprimento das obrigações tributárias especificadas na 
legislação que rege a matéria, que seria a obrigação de fazer do contribuinte.     

 
Bastaria ao polo passivo tão-somente apresentar outro levantamento de 

igual conteúdo ao apontado na exordial, para rebater as exigências que lhe foram 
impostas na vestibular, entretanto, ao assim não proceder feriu de morte os fundamentos 
do direito tributário nos ensinamentos contidos no artigo 25, §1º, incisos I, situação que me 
leva a proceder a exigência estampada na folha de rosto deste volume.   

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 



 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01219/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente. Aplicação da penalidade prevista no 
§3º do artigo 71 do CTE. Acolhida. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de  
forma convincente, aplicando benefício fiscal, quando a lei 
assim o permitir.  
 
. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer  do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e julgar procedente o auto de 
infração com a aplicação da penalidade por grupo de documentos, nos termos do § 3º do 
art. 71 do CTE, importando a multa formal no valor de R$ 53.309,20 (cinqüenta e três mil, 
trezentos e nove reais e vinte centavos). Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro que votaram pela manutenção da decisão singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia 
Fiscal de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme consta da publicação de portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, de acordo com cópia anexa da consulta de suspensão da portaria, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal de 
R$1.309.112,00. 

 
 O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 14). 
 
 O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.13 e 14). 
 
Pelo Despacho nº1150/2015 – JULP, (fl.26), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Rio Verde para que seu titular, por gentileza, designe ao setor 
responsável, para atestar a autenticidade da documentação (fls.21 e 22), bem como 
apresentar outras informações que julgar necessárias para a formação de juízo por parte 
deste órgão julgador.  

 
Em atendimento ao Despacho nº1150/2015, (fl.28), argumenta que 

os documentos constantes das fls.21 e 22 do presente feito, não são autênticos. Pois não 



foram apresentados para conferência na regional, visto que neles não constam nenhum 
visto de funcionário local.   

 
Pelo Despacho nº1504/2016 – JULP, (fl.30), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhar os autos à Gerência de Controle 
Processual – GEPRO, para que seu titular, por gentileza, proceda a intimação do sujeito 
passivo, para que tome conhecimento da inclusão dos documentos (fls. 26 a 29), nos 
termos do artigo 20, §2º, da Lei 16.469/2009. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do despacho 

nº1504/2016, querendo manifestar-se, (fls.32 a 36). 
 
Pela Sentença de nº4180/2017 – JULP, (fls.38 a 40), o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial, do auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, (fls.41 a 

46). 
 
Em grau de recurso voluntário, fls. 49 a 53, o polo passivo alega que 

não cometeu o ato fiscal ilícito apontado nos demonstrativos de sustentação do 
lançamento tributário, tendo em vista que consta apensado, tanto aos autos (fls.21) quanto 
na própria Delegacia Fiscal de Rio Verde – GO (sob o nº192114), o Termo de Fiel 
Depositária em nome da Sra. Mirian Karla Ferreira Santos. O processo em questão trata-
se do nº4011401778611, o qual se refere juntamente aos documentos assinalados no 
Termo datado de 09 de julho de 2014. Portanto, o contribuinte não infringiu o art.64 da Lei 
11.651/91, que trata da obrigação ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária, uma vez que o mesmo apresentou devidamente 
todos os documentos constantes no auto de infração. 

 
Aduz que a falha da falta do visto de funcionária local não significa, 

em absoluto, que a improcedência deixou de apresentar os documentos relacionados. 
Como também não deve significar que o fisco goiano teve algum tipo de prejuízo no 
exercício de suas atribuições legais de fiscalização. A Fiel Depositária, Sra. Miriam Karla 
Ferreira Santos, juntou todos os documentos expostos no auto de infração os apesentou à 
Delegacia Fiscal de Rio Verde – GO para serem conferidos novamente, conforme 
protocolo juntado aos autos, datado e assinado por funcionário local.  

 
Por fim requer que seja acolhido o presente recurso voluntário e 

provido, para declarar improcedente o lançamento, anular os seus efeitos e de 
consequência arquivar o referido processo. Junta documentos (fls.54 a 63). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que a decisão exarada em sede monocrática que julgou parcialmente procedente o 
lançamento, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum’, deve 
ser reformada, pois, de conformidade com a instrução processual o feito é totalmente 
procedente, vez que não houve nenhuma prova acostada ao processo, trazida a lume pela 
defesa, capaz de contrapor a exigência primeira, que é de ordem formal.  

 



Entretanto, é fato que a aplicação da penalidade de aspecto 
acessório deve guardar sintonia com a orientação contida no §3º do artigo 71 do CTE, 
“verbis”, tendo em vista que a irregularidade detectada pela autoridade fiscal lançadora 
não ocasionou prejuízo ao erário estadual:  

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 

§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar a sentença singular e julgar procedente o auto de infração com a 
aplicação da penalidade por grupo de documentos, nos termos do § 3º do art. 71 do CTE, 
importando a multa formal no valor de R$ 53.309,20 (cinquenta e três mil, trezentos e nove 
reais e vinte centavos) 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01220/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Procedência. Aplicação 
da regra prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE. Adequação da 
penalidade. 
 
1. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do 
imposto referente à operação e prestação praticada pelo 
contribuinte do ICMS ou IPI, bem como outras de interesse da 
administração tributária e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 
(RCTE, Art. 356-C); 
 
2. A EFD é obrigatória para o contribuinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a falta de sua 
apresentação ou a apresentação com irregularidade implica 
aplicação das penalidades previstas em lei consoante a regra 
prevista no § 7º-B do art. 71 do CTE; 
 
3. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de 
incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou 
da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do 
imposto; nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta 
de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de 
registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro, conforme o caso. (CTE, art. 71, § 7-
B, incisos I e II); 
 
4. O sujeito passivo submete-se à penalidade estabelecida no 
art. 71, XXIII, "a", "b" ou "c" do CTE em decorrência da 
apresentação de arquivo magnético com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 
operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 
prestação realizada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 



Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e João Divino de 
Brito. E, por maioria de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, resultando no valor da multa formal de R$ 39.113,95 
(trinta e nove mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos).  Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira e João Divino 
de Brito. Vencida a Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de acusação fiscal apresentada em face do sujeito passivo em 
epígrafe consubstanciada na seguinte acusação fiscal: 

 

Deixou de escriturar no livro Registro de Entradas relativo a Escrituração 
Fiscal Digital EFD, no período compreendido de 01/01/2012 a 31/12/2016, 
os documentos fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% 
sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os 
acréscimos legais. 
 

Instrui o processo, dentre outros documentos, a “Relação de Notas Fiscais 
não Registradas”, de fls. 10/58 e a mídia DVD-R, de fls. 59 e, ainda, os “Recibos de 
Entrega de Arquivos Digitais”, de fls. 60/65. 

Revel em primeira instância, a autuada interpõe impugnação dirigida à 
Segunda Instância, na qual informa que “procedeu com a escrituração e envio dos 
documentos legais, assim, apresenta o protocolo (SPEED) referente à escrituração das 
referidas Notas Fiscais, para tanto, segue os devidos protocolos para avaliação e 
conciliação”, e requer a que seja anulado o Auto de Infração, tendo em vista que toda 
documentação comprova que a escrituração foi feita em tempo hábil e que jamais causou 
prejuízo ao erário. 

Anexa à impugnação, os “Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal 
Digital”, de fls. 86/135. 

É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
 

Analisando o consta dos autos, considero que o feito deve prosperar.  
 
De fato, ao compulsar os autos verifico que as notas fiscais de entradas 

espelhadas na documentação de fls.10 a 58 não foram efetivamente escrituradas no livro 
Registro de Entradas digital. Outrossim, os documentos colacionados pelo sujeito passivo 
a título de defesa e até mesmo os que apontam as retificações (fls. 86 a 135) não atestam 
de maneira inequívoca tais registros, motivo pelo qual considero que razão assiste à 
fazenda pública ao lançar e constituir o presente crédito tributário. 

 
Assim, é procedente o lançamento fiscal. 
 
Questão relevante, todavia, tem a ver com a dimensão da penalidade a 

ser imposta ao sujeito passivo, ante o regramento estabelecido no § 7º-B do art. 71 do 
CTE.  

No que concerne a essa questão, é mister que sejam feitas algumas 
considerações a respeito da natureza da infração e da penalidade a cabível. 



A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 

Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível nacional, 
pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou tacitamente o CONVÊNIO 
ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de Entradas, 
o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro Registro de Apuração do 
IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito de ICMS do 
Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, sendo 
vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do CIAP em meio 
físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação acessória 
relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los: 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade das 
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente à 
operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou IPI, bem como 
outras de interesse da administração tributária e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte de 
acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE e deve 
conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e 
serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em 
poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes 
conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser informada 
no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula quarta, § 2º). 
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§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante (Ajuste 
SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE deve 
ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, 
de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se refere 
o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, parágrafo 
único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, 
DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo de 
documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não 
sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto 
flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como 
EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível 
hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão 
listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere 
delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); 

f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante 
do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após 
o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" (Carriage 
Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" 
(CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 
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|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) 
deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos 
Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como do 
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 
registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de 
registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o 
conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA PRÁTICO DA 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual “o arquivo 
digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], referindo-se cada 
um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais” e 
os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações para geração dos 
arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face das 
irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da penalidade 
no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de arquivo 
magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as hipóteses 
em se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros 
fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa relativa a irregularidades 
em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de 
documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja 
obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas 
previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos 
valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 
do imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta 
ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 7º-B, 
contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 
magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte quadro-
resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da 
prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 
71, XXIII, alíneas “a”, 
“b” e “c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações relacionadas 
com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos determinados e 
específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta forma, a única 
conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades praticadas no domínio 
da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo diferente das 
irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as seguintes 
conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição do 
dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no âmbito da 
regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a invocação direta 
do dispositivo sancionador sem a consideração do “filtro” estabelecido na 
esfera do § 7º-B, visto que a regra aí estabelecida tem precedência lógica 
em relação à definição da penalidade a ser aplicada; 



 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as materialidades 
consistentes em “falta de remessa ou de entrega de arquivo”, “omissão de 
registro”, “incorreções (relativas a campo específico)” e “informação 
incorreta ou incompleta referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário distinguir os 
significados de registro e campo de registro bem como é necessário 
distinguir os “campos de registro com valor específico” referenciados no 
inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e incorreção, 
atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de natureza 
tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte apresenta 
tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a determinado 
registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor específico, 
quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação ou da 
prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 
71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B são 
excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na inicial 
diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais de 
entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 7º-B 
impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do CTE, 
conforme a tabela abaixo: 

 

MESES 
 

VALORES DAS MULTAS NOS 
PERIODOS 

JANEIRO/2012 R$ 679,87 

FEVEREIRO/2012 a JANEIRO/2013 R$ 713,86 x 12 = R$ 8.566,32 

FEVEREIRO/2013 a JANEIRO/2014 R$ 771,69 x 12 = R$ 9.260,28 

     FEVEREIRO/2014 a NOVEMBRO/2014 R$ 814,28 X  7 = R$ 5.699,96 



MARÇO/2015 a JANEIRO/2016 R$ 845,06 x 11 = R$ 9.295,66 

FEVEREIRO/2016 a DEZEMBRO/2016            R$ 935,31 x   6 = R$ 5.611,86 

TOTAL  R$ 39.113,95 

 
 
Destarte e acompanhado da maioria do voto de meus pares, acolho 

a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do CTE, 
conforme valores acima descritos. 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01222/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) com omissão de registro 
relativo ao livro Registro de Entradas. Duplicidade de punição. 
Improcedência. 
 
Julga-se improcedente o lançamento fiscal relativo à imposição 
de multa formal ao sujeito passivo quando a infração cometida 
já tiver sido punida em outro auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Cláudio Henrique de Oliveira e João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Gerluce 
Castanheira Silva Padua, que votou pela procedência do lançamento fiscal e pela 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Trata-se de acusação fiscal apresentada em face do sujeito passivo 

em epígrafe consubstanciada na seguinte acusação fiscal: 
 
Deixou de escriturar no livro Registro de Saídas relativo a 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período compreendido de 
01/01/2012 a 31/12/2016, os documentos fiscais de saídas, conforme 
demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos. Em consequência, fica sujeito a multa formal no percentual 
de 13% sobre o valor das operações e/ou prestações realizadas, 
equivalente a R$ 64.934,47 (sessenta e quatro mil e nove centos e 
trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos). 
 
Instrui o processo, dentre outros documentos, o “Demonstrativo das 

Notas Fiscais de Saída Isentas ou Não Tributadas não Registradas na Escrituração 
Fiscal”, de fls. 05/07 e os “Recibos de Entrega de Arquivos Digitais”, de fls. 08/14. 

 
Revel em primeira instância, conforme termo de fls. 17, a autuada 

interpõe impugnação dirigida à Segunda Instância, na qual informa que “procedeu com a 
escrituração e envio dos documentos legais, assim, apresenta o protocolo (SPEED) 
referente à escrituração das referidas Notas Fiscais, para tanto, segue os devidos 
protocolos para avaliação e conciliação, resultando na anulação do referido Auto de 
Infração, posto que, o ato encontra-se regular”. 

 



Anexa à impugnação, os “Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal 
Digital”, de fls. 33/82.  

 
É o relatório. 
 
 
V O T O 
 
 
A penalidade versada no presente auto de infração, referente à falta 

de escrituração no livro Registro de Saídas relativo a Escrituração Fiscal Digital – EFD no 
período de 01/01/2012 a 31/12/2016, encontra-se exigida no auto de infração nº 4 
0117011 425 69, no qual a autuada foi punida pela mesma omissão no tocante aos 
documentos fiscais de entradas. 

 
Com efeito, no auto de infração em que se verifica a duplicidade foi 

ajustada a penalidade para aquela prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea “a”, do CTE. 
 
Como se sabe, o arquivo digital que contém a EFD substituiu o Livro 

Registro de Entradas, o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro 
Registro de Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento 
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle 
da Produção e do Estoque, sendo vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração 
destes livros e do CIAP em meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e 
Cláusula segunda). 

 
Assim, a falta imputada a autuada – cuja materialidade consiste na 

omissão de registro relativo a documento fiscal de saídas na EFD – encontra-se punida no 
auto de infração já referenciado, visto que o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação 
da penalidade no caso de infrações relacionadas à Escrituração Fiscal Digital, de tal forma 
que já foi aplicada à autuada a multa relativa à omissão de registro conforme os incisos I e 
II do § 7-B do art. 71 CTE. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 

dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01224/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentação fiscal. Improcedência. 
 
Visto que cabe à Fazenda Pública, como órgão integrante da 
administração, rever seus próprios atos de ofício, mister se faz 
declarar a improcedência do auto de infração decorrente de 
duplicidade de lançamentos. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo extraviou cento e cinquenta 
documentos fiscais Modelo 02, Série , D-1, de nºs 001 a 150 conforme declaração do 
próprio contribuinte. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento de multa formal nos 
termos da lei. 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo comparece ao feito 

para impugnar o auto de infração em Segunda Instância. Argumenta que o presente auto 
de infração foi lavrado em duplicidade, pois o de número 4011502253700 exarado em 
07/08/2015, reitera a prática da infração estampada na basilar, e para que não venha a ser 
penalizado duas vezes pelos mesmos fatos, requer o cancelamento do presente auto de 
infração com supedâneo na documentação colacionada às fls. 25 e 26 destes autos. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano considero que razão assiste ao sujeito 

passivo ao requerer a improcedência do auto de infração em tela. De fato, a 
documentação de fls. 25 e 26 destes autos corrobora de maneira inequívoca a tese 
defensória do impugnante e considerando-se que a lei obsta a cobrança de multa formal 
em duplicidade, ou seja, em decorrência dos mesmos fatos geradores, mister se faz 
acolhê-la. 

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração.  



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01226/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pela parte. 
Rejeição. ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Pena 
pecuniária. Omissão na escrituração de documentação fiscal em 
livro próprio. Procedência. Aplicação da forma privilegiada 
prevista no §8º do artigo 71 do CTE. Rejeição.  
 
1. Quando a descrição do fato gerador está em perfeita 
consonância com as provas ou demonstrativos anexados pelo 
agente autuante em concomitância com sua respectiva 
fundamentação legal, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica por insegurança na determinação da infração; 
 
2.  Comprovada a omissão na escrituração de documentação 
fiscal no livro Registro de Entradas, procedente é o auto de 
infração; 
 
3. Na ausência dos requisitos previstos para a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE, deve-se 
manter o valor da pretensão fiscal inicial na íntegra. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, sendo o valor da Multa formal referentes aos meses de 
fevereiro de 2010: R$ 10,48,  julho de 2010: R$ 124.35, setembro de 2010: R$ 838,31 e  
outubro de 2010: R$ 115.174,43, conforme documento às fls. 04. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua.  Por maioria de votos, rejeitar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, arguida 
pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce 
Castanheira Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar em livro 
próprio as notas fiscais de entrada relacionadas na planilha em anexo e em decorrência 
fica sujeito ao pagamento da multa formal no valor de R$ 116.147,56 (cento e dezesseis 



mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 25% do valor 
das operações relativas ao exercício de 2010. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração para argumentar não ter praticado a infração estampada na basilar. Aduz que por 
ser credenciado nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa nº 673/04-GSF, pois atua 
no ramo da criação e engorda de aves para a empresa SADIA S/A, sob regime de 
integração, sistema em que os insumos e as aves circulam sem incidência do imposto, fica 
alijado da regra geral.  

 
Pondera que neste sistema fica o sujeito passivo impedido de 

acompanhamento de documentos expedidos pela empresa integradora quando da 
remessa dos animais e dos insumos, bem como das compras efetuadas pelos demais 
fornecedores de insumos para que possa realizar os lançamentos fiscais exigidos pelos 
órgãos competentes e por isso inexiste a prática imputada na basilar. 

 
Ao final, requer a improcedência do feito. 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos e ratifica a pretensão 

fiscal inicial com fulcro nos artigos 308 do RCTE e 3º da aludida Instrução Normativa. 
Reitera que o sujeito passivo está autorizado a emitir seus próprios documentos mas deve 
registrar tanto os de sua emissão quanto os relativos às aquisições. 

 
Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. 
Obtempera ter adquirido aves devidamente documentadas e promovido suas vendas 
mediante rigoroso controle dos efeitos fiscais, isto é, com a emissão de documentos, o 
que o isenta de quaisquer práticas de atos infracionais. 

 
Ato contínuo, volta à carga, para argumentar que se os 

representantes do fisco estivessem atentos ás prerrogativas concedidas ao sujeito passivo 
não haveria as contradições ou vícios materiais insanáveis e para sustentar sua tese, 
invoca julgados desta Corte. Reitera que se não tendo praticado nenhuma inscrição 
indevida de crédito e tampouco tenha deixado de escriturar as notas fiscais, inexiste 
infração. 

 
No mérito, pondera que não obstante esteja habilitado e credenciado 

para a emissão de documentação fiscal própria, encontra-se impedido de 
acompanhamento dos documentos expedidos pela empresa integradora quando da 
remessa dos animais e dos insumos, bem como das compras efetuadas pelos demais 
fornecedores de insumos, para que possa realizar os lançamentos fiscais exigidos pelos 
órgãos competentes, tendo em vista que todos os documentos fiscais recebidos da 
integradora foram devidamente lançados, apurados e informados na secretaria.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão anterior para considera-lo improcedente.   
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 



Passo a decidir e de plano devo rejeitar a preliminar da peça básica 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo polo passivo, por considerar 
que todo o feito encontra-se em perfeita sintonia com o previsto no artigo 8º da Lei 
Estadual nº 16.469/09 e artigo 142 do Código Tributário Nacional. No mesmo diapasão, e 
não obstante a argumentação passiva, não se encontram presentes nestes autos os 
requisitos previstos no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Tributário que 
possam fundamentar a arguição aludido vício. Por oportuno, transcrevo-os abaixo, “in 
verbis”: 

 
“8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 
b)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a 
fundamentação legal da suposta infração, 
c)   ocorreram  divergências  de  valores  entre  os  levantamentos  
integrantes  do lançamento, ou destes com o auto de infração, 
d)   o  lançamento  foi  instruído  com  levantamento  incompleto,  que  não  
confirma  a suposta infração objeto da autuação, 
e)   há insegurança quanto à denominação do produto, ou quanto ao 
agrupamento de produtos diversos, no levantamento específico,” 

 
Ante o exposto e não tendo o sujeito passivo comprovado o prejuízo 

a que alude, a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração não 
deve se sustentar. 

 
Encerrada a questão preliminar na qual sigo acompanhado pela 

unanimidade do voto meus pares, passo ao mérito. 
 
Analisei detidamente a questão e considero que o feito deve 

prosperar. De fato, quando se trata de descumprimento de obrigação tributária acessória, 
inexiste meio termo, ou seja, aquela área cinzenta ou linha tênue que poderia indicar uma 
atenuação ou mitigação ou dúvida relativa à sua omissão. No caso em comento, tal é o 
que os juristas civilistas chamam de “Das obrigações de Fazer”, e não tendo o sujeito 
passivo efetuado o registro em livro próprio das notas fiscais de aquisição das 
mercadorias, ao qual está obrigado por lei, o auto de infração é procedente. 

 
Em suma, visto que a questão fora apreciada com a devida 

propriedade pelo douto julgador singular Idelmar de Paiva Neto, que na lapidar decisão de 
fls. 70/71, manifestou-se pela procedência da pretensão fiscal inicial, nos valores descritos 
no documento de fls. 05 destes autos, devo adotá-la como razão de voto, e por oportuno, 
transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris” 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Uma vez emitindo documentos fiscais, obriga-se o contribuintea 
escriturar os documentos fiscais de entrada, conforme preceitua o 
seguinte dispositivo do Decreto nº 4.852/97: 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à 
escrituração da (Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

 
I – entrada, a qualquer título, de mercadoria no 
estabelecimento; 

 



Ademais, vale dizer que o sujeito passivo escriturou no livro em 
comento inúmeras outras notas ficais, conforme se vê nas cópias de 
suas páginas, juntadas aos autos (fls.05/25). Assim, estando 
autorizado a emitir seus próprios documentos fiscais, na forma do 
dispositivo a seguir enumerado, obriga-se a escriturar tantos os de 
sua emissão quanto os relativos ás aquisições. 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 673/04-GSF, DE 2 DE 
JULHO DE 2004. 
 
Art. 3º O produtor agropecuário ou o extrator de 
substância mineral ou fóssil, pessoa jurídica ou 
física, inscrito no CCE, independentemente do 
atendimento das condições estabelecidas no art.2º, 
pode, também, por meio de credenciamento, ser 
autorizado a emitir sua própria Nota Fiscal, modelo 1, 
ou 1-A, desde que adote o regime periódico de 
apuração e pagamento do ICMS, com escrituração 
dos livros fiscais, utilizando-se do crédito presumido 
previsto no art. 14 em substituição à apropriação de 
qualquer outro crédito de ICMS. 

 
Restou, portanto, demonstrado que o sujeito passivo descumpriu a 
referida obrigação acessória, razão pela qual hão há como 
desconstituir o trabalho original. 
 
DISPOSITIVO  
 
Isto posto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, para decidir 
em seguida pela PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco. 
 
Intime-se 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, Julgadores de Primeira 
Instância, 9 de maio de 2017” 
 

Ante o exposto, e pelo mesmo quórum, conheço do recurso, nego-
lhe provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de 
infração, sendo o valor da multa formal referente aos valores de fevereiro de 2010: R$ 
10,48 (dez reais e quarenta e oito centavos); julho de 2010: R$ 124,35 (cento e vinte e 
quatro reais e trinta e cinco centavos); setembro de 2010: R$ 838,31 (oitocentos e trinta e 
oito reais e trinta e um centavos) e outubro de 2010: R$ 115.174,43 (cento e quinze mil, 
cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), tal como descrito na tabela de 
fls.05 destes autos. 

 
E, por último, mas não menos importante, devo rejeitar, por maioria 

de votos, a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE, arguida 
pelo douto Conselheiro Relator José Eduardo Firmino Mauro, por considerar não haver 
certeza de que não tenha sido omitido em parte ou no todo o imposto apurado para o 
período, ou seja, estão ausentes os requisitos necessários à sua validação. Por oportuno, 
transcrevo-o abaixo, “verbatim”: 

 
§ 8º - Quando da prática das irregularidades descritas 

neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01236/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual.Admissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pela Fazenda Pública. 
Acolhimento. Mantida a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Adequação da penalidade. 
Mantida. 
 
1. Não se admite recurso para o Conselho Superior quando não 
atendidos os requisitos legalmente previstos para seu 
cabimento, mantendo-se a correspondente decisão cameral; 
 
2. Mantida a adequação da penalidade, por estar em 
conformidade com permissivo legal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pela Relatora, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, manter a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, perfazendo o valor da 
multa formal de R$ 46.239,01 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e um 
centavo). Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
Vencidos os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua e Gilmar Rodrigues de 
Almeida, que votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso 
IV c/c § 6º, do CTE, que resulta no valor da multa formal de R$ 1.795.326,79 (um milhão, 
setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça básica destes autos que o sujeito passivo deixou de 
informar os registros do bloco C, referentes às notas fiscais de entradas, na escrituração 
fiscal digital (EFD), transmitidas ao sistema SEFAZ, ficando sujeito a multa formal de 25% 
do valor da operação (ou prestação). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, resumo 
mensal de NFEs não registradas (fls. 10 a 15, mídia CD e recibo de entrega de relatórios 
digitais (fls. 16). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 21 a 25), 

alegando que as notas que originaram o auto de infração são de entradas de mercadorias 
para uso e consumo da empresa, sendo estas são do período de 07/2011 a 05/2016 e não 
foram lançadas no bloco C da EFD, por tratar-se de 8.136 notas, somando um valor de R$ 
14.961.056,57, pela aquisição de veículos no Estado de Goiás e que deste total a 
empresa lançou em sua EFD o valor de R$ 7.873.000,00. 

 
Aduz em sua defesa que a empresa fez a opção pelo crédito 

presumido, previsto no artigo 64, I do RCTE, que em síntese, permite ao prestador de 
serviço de transporte interestadual e intermunicipal, creditar-se de 20% do valor do ICMS 
devido na prestação, em substituição ao sistema normal de creditamento (Convênio 
106/96). 

 
Diz que não houve prejuízo ao erário, pois não poderia aproveitar o 

crédito destas notas fiscais, que foram escrituradas no livro diário, que será 
oportunamente juntado aos autos. 

 
Afirma que a empresa não pode ser penalizada, pois elabora os 

documentos fiscais de forma idônea, tendo apresentado todos os arquivos magnéticos 
exigidos pelo fisco, com todas as saídas lançadas. 

 
Finaliza pedindo diligência para que seja verificado os lançamentos 

das notas fiscais nos livros próprios; pede que seja exigida multa mais branda; e que seja 
julgado improcedente o lançamento. 
 

O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 
as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, conforme a Sentença n° 
4818/2016 – JULP (fls. 33 a 35). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 42 a 45), 

onde formula as mesmas fundamentações e os mesmos pedidos de quando da 
impugnação em Primeira Instância, inovando apenas por trazer aos autos cópias dos 
Termos de Abertura e encerramento do Livro Diário (fls. 46 a 67). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1251/2017 (fls. 72 a 78), confirma a sentença singular que 
julgou procedente o auto de infração. Em decisão unânime, acolhe a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei n° 11.651/91, arguida 
pelo sujeito passivo, resultando no valor da multa formal de R$ 46.239,01 (quarenta e seis 
mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo). 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 80 a 83), onde pede a reforma da decisão cameral, alterando a penalidade 
para a prevista no artigo 71, inciso VII, alínea ''c'' do CTE, argumentando que o inciso I do 
§7° do artigo 71 do CTE, remete o aplicador da penalidade aos incisos VII, alínea ''c'', e X, 
alínea ''a'', conforme se tratar de omissão de registro de nota fiscal de entrada ou saída na 
EFD, pois tais incisos foram tradicionalmente aplicados quando constatada omissão de 
registro de documentos fiscais em livros fiscais. Já o inciso II, remete o aplicador ao inciso 
XXIII, que foi aplicado as infrações de omissão de entrega de arquivo magnético do 



Sintegra, que se constitui apenas em arquivo informativo, que não substitui e, 
principalmente, não contem os livros fiscais obrigatórios bem diferente da EFD, pois está 
nos termos § 1° do artigo 356-C do RCTE, contém a escrituração dos livros fiscais, dentre 
eles, o livro Registro de Entradas.  

 
Ressalta que a Administração Tributária, ao expedir o Parecer n° 

1.580/12-GEOT, firmou entendimento quanto a qual penalidade deve ser aplicada ás 
informações cometidas pelo sujeito passivo obrigados à Escrituração Fiscal Digital –EFD, 
inclusive na situação em que deixa de registrar uma ou mais notas fiscais. 

 
Junta cópia do acórdão do CONP n° 0651/16 (fls. 84 a 90). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 99 a 103), 

pedindo a manutenção da decisão cameral, expondo suas razões. 
 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 104). 
 
Na sessão de julgamento, a Relatora formulou arguição de 

admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior. 
 
É o relatório.  

 

V O T O 
 

Apreciando a arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, formulada pela Relatora, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, pelo que exponho: 

 
A Lei n° 16.469/09 (art. 41, II, § 1°) fixa os requisitos para cabimento de recurso para o 
Conselho Superior, quanto à decisão cameral unânime, devendo a parte cumpri-las, sob 
pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 
[...] 
II - unânime: 
 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do 

Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 
 



I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

Como se vê no Acórdão n° 1251/2017 (fls. 72 a 78), a Primeira 
Câmara deste Conselho, em decisão unânime, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Em decisão unânime, acolheu a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei n° 11.651/91, arguida 
pelo sujeito passivo, resultando no valor da multa formal de R$ 46.239,01 (quarenta e seis 
mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo). 

 
No caso, portanto, a Fazenda Pública, ao apresentar recurso para o Conselho Superior, 
deveria ter cumprido as exigências fixadas no art. 41, II, § 1° da Lei n° 16.469/09, 
implicando o não cumprimento destas condições na inadmissão liminar do recurso, 
conforme os dispositivos legais transcritos em linhas anteriores. 
 

Analisando o processo, sobretudo o arrazoado da Fazenda Pública, 
não vejo nele o cumprimento de quaisquer condições legais para admissão do recurso 
para o Conselho Superior, devendo o recurso apresentado pela Fazenda Pública ser 
inadmitido, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
Destaque-se que o acórdão objeto da divergência (Acórdão do 

CONP n° 0651/16, fls. 84 a 90), embora trate de questão idêntica, a decisão nele tomada 
foi por maioria de votos, bem como a respectiva decisão cameral, portanto, não atende a 
condição fixada no art. 41, II, “a”, da Lei n° 16.469/09. 

 
Prosseguindo no voto, mantenho a adequação da penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 
46.239,01 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e um centavo), formulada 
pelo sujeito passivo na Contradita (fls. 103), por estar em conformidade como o permissivo 
previsto no art. 71, § 7°-B, II, do mesmo CTE: 

 
Art. 71. [...] 

 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
[...] 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de 
entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
Ante o exposto, acolho a arguição de admissibilidade do recurso da 

Fazenda Pública para o Conselho Superior, feita pela Relatora, tendo em vista estar a 
peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto 
ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Mantenho a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, 
perfazendo o valor da multa formal de R$ 46.239,01 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta 
e nove reais e um centavo). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01255/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
nota fiscal no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração 
Fiscal Digital – EFD. Procedência. Adequação da penalidade.  
 
1. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da saída 
de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento e prestação 
de serviço (RCTE, art. 313, I e II); 
 
2. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração 
do livro fiscal Registro de Saídas (RCTE, art. 356-C, § 1°, II); 
 
3. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
4. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Luis Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira e David 
Fernandes de Carvalho. Por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa 
formal de R$ 5.842,75 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco 
centavos), referente aos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro/11 e janeiro, 
fevereiro, março, junho e novembro/12. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Luis Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira e 
David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido entre 01/07/2011 a 31/12/2012, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 224.816,11 
(duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e onze centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 88, §1°, III, 313, 314 e 356-C, § 1°, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, X, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 11.750/92. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Termo de 
Recebimento de Objetos e Documentos pela Fiscalização – TRODF (fls. 5 a 6), dentre 
outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 13 a 16), 

formulando em preliminar arguição de nulidade do auto de infração por obscuridade no 
levantamento fiscal. 

 
Não sendo esse o entendimento, no mérito, pede a improcedência do 

lançamento, em razão da retificação dos arquivos. Pede o julgamento conjunto deste 
processo com os de n°s 4011402397514 e 4011402397867. Em caso de condenação, 
pede a aplicação da forma atenuada prevista no § 8 do art. 71 do CTE.  

 
Junta demonstrativos de auditoria (fls. 24 e 25) e extrato de tabela 0 

Arquivos SPED (fls. 26), dentre outros documentos. 
 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

1357/2016-JULP (fls. 27 a 28), baixa os autos em diligência, para que agente do Fisco 
esclareça se a cobrança inicial refere-se apenas aos períodos para os quais não 
ocorreram qualquer registro de saída na EFD (agosto, setembro, outubro, dezembro/2011 
e janeiro, fevereiro, março, junho, novembro/2012); se ocorreu a omissão de pagamento 
do imposto para os períodos em que se cobra o lançamento na EFD; ou se a Autuada 
apesar da omissão de registro do documento fiscal, efetuou o pagamento do imposto 
destacado no documento fiscal; fazer constar dos autos nota explicativa, destacando as 
omissões apuradas nos demonstrativos constantes do CD mídia, quais foram autuadas e 
qual lançamento se refere; revise o lançamento, caso entenda necessário, consignando 
em termo qualquer alteração a ser proposta; apresentasse outros esclarecimentos que 
julgasse necessários à formação de juízo por parte deste órgão julgador. 

 
A diligenciadora, atendendo o Despacho n° 1357/2016-JULP, em 

relatório (fls. 30 a 31), esclarece que a cobrança inicial refere-se aos períodos para os 
quais as EFDs foram entregues sem movimentação; os valores autuados são 
provenientes da diferença entre o valor contábil dos documentos fiscais emitidos e o valor 
contábil dos registros nas Escriturações Fiscais Digitais; a Autuada não efetuou o 
pagamento do imposto destacado nos documentos fiscais de saída. Diz que os 
recolhimentos encontrados no SARE foram compensados na Auditoria Básica do ICMS, 
demonstrando os valores no processo n° 4011402397514.  

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 36 a 37. 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, rejeita a arguição preliminar e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 2638/2017 – JULP (fls. 39 a 42). 
Não acata o pedido de aplicação da forma atenuada prevista no § 8 do art. 71 do CTE. 
Defere o pedido de tramitação conjunta deste processo com os de n°s 4011402397514 e 
4011402397867. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 49 a 55), 

onde pede a readequação da penalidade proposta para a prevista no art. 71, XXIII, “a”, do 
CTE, com fundamento em julgados deste Conselho, reproduzidos no corpo do recurso. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta memorial (fls. 68 a 72). 



 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, 
no período de 01/07/2011 a 31/12/2012, a totalidade dos documentos fiscais de saídas, 
sendo-lhe imputada a exigência de multa formal. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 313, I e 356-

C, § 1°, II, do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 71): 
I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
II - prestação de serviço. 

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
[...] 
II - Registro de Saídas. 

 
A julgadora de Primeira Instância decidiu pela procedência do 

lançamento, consoante a Sentença n° 2638/2017 (fls. 39 a 42), argumentando que os 
contribuintes estão obrigados a observar as normas estabelecidas na legislação tributária, 
sendo uma delas a de escrituração de notas fiscais de saída de mercadoria no livro 
Registro de Saídas (RCTE, arts. 313, I e 356-C, § 1°, II). Essas normas não foram 
observadas pelo sujeito passivo, conforme se vê nos elementos de instrução da acusação, 
tendo sido imputada ao sujeito passivo a exigência de multa formal, pelo inadimplemento 
da obrigação acessória. 

 
A Sentença n° 2638/2017 (fls. 39 a 42), por estar correta, deve ser 

confirmada. 
 
Porém, em relação à penalidade, alinho-me aos julgados citados pela 

defesa no presente processo (fls. 70 a 74), alusivos à adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, XXIII, "A", do CTE, pelo que exponho: 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo “deixou de escriturar no 

livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01/07/2011 a 31/12/2012, a totalidade dos documentos fiscais de saídas, emitidos 
eletronicamente, conforme demonstrativos anexos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", da Lei n° 11651/91 c/redação da Lei n° 11.750/92. Vejamos esse dispositivo: 
 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A71
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 



a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, 
esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 
[...] 

 
Conforme NOTA inserta na alínea “a” do inciso XXXIII do art. 71 do 

CTE, o valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de 
registro sofre reajustes; com base nos valores dessa NOTA, na apuração da multa devida 
nestes autos, elaborei a seguinte planilha: 

 

PERÍODO QUANTIDADE DE 
ARQUIVOS 

MULTA POR 
ARQUIVO EM REAL 

MULTA POR TOTAL 
DE ARQUIVOS EM 
REAL 

AGO, SET, OUT e 
DEZ/2011 

4 610,85 2.443,40 

JAN, FEV, MAR, 
JUN e NOV/2012 

5 679,87 3.399,35 

TOTAL DA MULTA 
FORMAL 

  5.842,75 

 
Vê-se nessa planilha que o lançamento perfaz o montante de R$ 

5.842,75 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) de 
multa formal, em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 5.842,75 (cinco mil, oitocentos e quarenta e 
dois reais e setenta e cinco centavos), referente aos meses de agosto, setembro, outubro 
e dezembro/11 e janeiro, fevereiro, março, junho e novembro/12. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONP N.º 01274/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CTE. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL, TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO Á 
MULTA FORMAL. IMPOSTO DA OPERAÇÃO RECOLHIDO. 
APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA DA MULTA, DESCRITA 
NO ART. 71 §8º DO CTE. 
 
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos (art. 66 
do CTE). Há, entretanto, verossimilhança nas alegações do 
sujeito passivo, especialmente quanto ao momento, destino das 
mercadorias, Servidor Fazendário emissor dos documentos e 
horários das emissões de notas fiscais avulsas, que, conforme 
extratos obtidos do Sistema SEFAZ, ocorreram entre as 15h 15 
min e 15h e 46 min do mesmo dia da ação fiscal. O imposto foi 
recolhido em horário de expediente bancário (até as 16h) ao 
passo que a ação fiscal se deu às 18 h do mesmo dia. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, em sessão plenária realizada no dia 03 
de maio de 2016, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para 
o Conselho Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 59.067,20 
(cinqüenta e nove mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do artigo 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Victor Augusto de Faria Morato, Mário de Oliveira Andrade, 
Lidilone Polizeli Bento, Heli José da Silva, Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Washington Luis Freire de Oliveira, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Nislene Alves Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Masayuki Missao, Edson Abrão da Silva, Nivaldo José Mendes, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz Rosa, Cláudio Henrique de Oliveira, José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Transcrevo como parte do meu voto, o RELATÓRIO e o VOTO deste 
PAT, elaborado pelo Conselheiro VICTOR AUGUSTO DE FARIA MORATO, relator do 
ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 491/2013: 

 

“No presente lançamento, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver transportado 
203.680 Kg de milho debulhado a granel sem o acompanhamento de nota fiscal, conforme Termos de 
Apreensão nºs 1100088827-2, 1100088828-3 e 1100094455-9. 



A infração fora capitulada nos arts. 45, I “a”, 64 e 66 da Lei nº 11651/91- CTE, 
combinados com o art. 145, parágrafo único do RCTE. A penalidade proposta, por seu turno, é a que consta 
do art. 71, XII, “a” 3 do CTE,  agregada com a forma qualificada de seu §9, I. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 7.088,06, referente a fato gerador 
ocorrido em 12 de novembro de 2008. O presente auto de infração foi lavrado em 27 de novembro daquele 
mesmo ano. 

A título de instrução processual fiscal, foram anexados aos autos as 1as vias dos 
Termos de Apreensão, lavrados em 12/11/08, na Zona Rural do município de Luziânia-GO, além de extrato 
indicando o valor unitário do quilograma de milho debulhado no mercado atacadista. 

Intimado da ação fiscal, o sujeito passivo comparece em primeira instância na qual  

 

aduz o seguinte: 

1) Ausência de indicação da alíquota do imposto supostamente devido, em afronta 
ao art. 23, IV da Lei nº 13882/01, ensejando nulidade do lançamento. 

2) No mérito, assevera que as 5 (cinco) carretas se encontravam no posto de 
combustíveis Samambaia, já pesadas e aguardando emissão das notas fiscais avulsas que seria feita na 
AGENFA local, para seguirem viagem para o Estado do Espírito Santo. Neste ínterim, foram abordadas pela 
Autoridade Fiscal, o qual solicitou a apresentação do documento fiscal. Ante a inexistência das mesmas, os 
motoristas foram instados a retornar à propriedade rural onde fora realizado o carregamento, local onde 
foram formalizadas as apreensões. 

Obtempera que as notas fiscais avulsas foram emitidas às 15h e 15 min do mesmo 
dia 12/11/08, com o recolhimento do ICMS feito naquele mesmo dia durante o horário de expediente 
bancário. Dessarte, a apreensão fora feita em momento posterior à regularização das mercadorias. 

3) Afirma que o ICMS já se encontra quitado desde o dia 12/11/08, conforme guias 
em anexo. 

4) Na aferição do lançamento, a Autoridade Fiscal desconsiderou o benefício de 
redução da base de cálculo na saída interna de insumos agropecuários, previsto no inciso X do art. 9º do 
Anexo IX do RCTE-GO. 

5) Inconstitucionalidade da multa aplicada. 

6) Ausência de dolo ou má-fé. 

A título de instrução probatória, juntou cópias das notas fiscais avulsas nº 782999, 
782935, 782921, 782914 e 783000 com os respectivos DARE 4.1 de pagamento, todas emitidas em 
12/11/2008 por ANTÔNIO CARLOS BARROS e destinadas a produtores diversos no Estado do Espírito 
Santo, perfazendo um total de 195.000 kg de milho debulhado. 

Referidas notas fiscais foram emitidas com aplicação de crédito presumido e 
benefício fiscal. 

Submetidos os autos a julgamento em primeira instância, o Julgador, com 
fundamento no art. 66 do CTE, decidiu pela procedência do feito. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna aos autos, na 
presente fase cameral, na qual reitera os mesmos argumentos trazidos na fase anterior, quais sejam: 

1) Ausência de indicação da alíquota do imposto supostamente devido, em afronta 
ao art. 23, IV da Lei nº 13882/01, ensejando nulidade do lançamento. 

2) No mérito, assevera que as 5 (cinco) carretas se encontravam no posto de 
combustíveis Samambaia, já pesadas e aguardando emissão das notas fiscais avulsas que seria feita na 
AGENFA local, para seguirem viagem para o Estado do Espírito Santo. Neste ínterim, foram abordadas pela 
Autoridade Fiscal, o qual solicitou a apresentação do documento fiscal. Ante a inexistência das mesmas, os 
motoristas foram instados a retornar à propriedade rural onde fora realizado o carregamento, local onde 
foram formalizadas as apreensões. 

Obtempera que as notas fiscais avulsas foram emitidas às 15h e 15 min do mesmo 
dia 12/11/08, com o recolhimento do ICMS feito naquele mesmo dia durante o horário de expediente 
bancário. Dessarte, a apreensão fora feita em momento posterior à regularização das mercadorias. 

3) Afirma que o ICMS já se encontra quitado desde o dia 12/11/08, conforme guias 
em anexo. 



4) Na aferição do lançamento, a Autoridade Fiscal desconsiderou o benefício de 
redução da base de cálculo na saída interna de insumos agropecuários, previsto no inciso X do art. 9º do 
Anexo IX do RCTE-GO. 

5) Inconstitucionalidade da multa aplicada. 

6) Ausência de dolo ou má-fé. 

 

Pede, ao final, a nulidade ou improcedência do lançamento. 

 

É o relatório. 

 

D E C I S Ã O 
 
 
 
Segundo o art. 147, III do CTE, a finalidade do Termo de Apreensão é, 

precipuamente, “comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o processo 
administrativo tributário”. Uma leitura na Instrução Normativa nº 181/94-GSF, ainda em vigor, também nos dá 
uma noção da importância desse documento para o êxito de uma ação fiscal. 

O TA traduz, sobretudo, o poder de polícia da Fazenda, em seu mister de fiscalizar, 
apurar e cobrar o tributo. Ele materializa a existência da infração tributária. 

Podemos afirmar que o Termo de Apreensão está para o processo contencioso 
fiscal assim como o Auto de prisão em flagrante está para o inquérito policial. Com efeito, ambos procuram 
atestar a autoria e a materialidade de uma determinada infração, e legitimam a ação do fisco/polícia no 
exercício da apreensão/ prisão em flagrante. Portanto, o TA é o documento formal que “fotografa” o 
momento da ocorrência da infração, permitindo identificar com segurança: 

a) o possuidor da mercadoria ou objeto apreendido, com vistas a permitir a 
identificação do sujeito passivo; 

b) o início do procedimento fiscal para efeito de se afastar a espontaneidade; 

c) o local da constatação da infração ou da apreensão da mercadoria ou 
documentos, a descrição dos fatos e a fundamentação da apreensão; 

d) o valor da mercadoria apreendida. 

 

Neste particular, o Termo de Apreensão, lavrado no caso sob análise, seguiu os 
ditames que lhe são requisitados pela norma, e configura a prova principal sob a qual deve se estribar nossa 
análise. 

     

Há, entretanto, questões que avultam nos autos, suscitadas pela parte como 
passíveis de declaração de nulidade por vício formal: 

 

Acerca da base de cálculo auferida pela autoridade fiscal, a Instrução 
Normativa nº  01/2004 – SGAF, que adotou valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base 
de cálculo do ICMS, foi o parâmetro do qual o mesmo se valeu para valorar a base de cálculo a ser tomada 
no presente lançamento. 

Com efeito, a redação conferida pelo Anexo Único da Instrução Normativa 34/08-
SAT ao item nº 19 da  IN nº 01/2004-SGAF estabeleceu o valor de R$ 0,29/Kg para o milho debulhado, valor 
vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 

A base de cálculo advém da simples operação aritmética de multiplicação do valor 
unitário estabelecido em pauta com a quantidade de milho descrita nos Termos de Apreensão anexos, ou 
seja, 203680 Kg X 0,29 = R$ 59.067,20. 

 

Acerca da alíquota utilizada, não vislumbramos necessidade de abordar tal 
assunto porquanto, conforme se verá, o imposto referente às operações fora integralmente recolhido. 



 

Acerca do mérito.  

A constatação do flagrante não demanda maiores tergiversações, pois se 
fundamenta em fatos, descritos dos autos. Em todo o discurso processual – inclusive nas alegações do 
sujeito passivo - há a informação de que as mercadorias estavam desacompanhadas de documento fiscal no 
momento da abordagem.  

 Os Termos de apreensão foram lavrados às 18 horas do dia 
12/11/08 ao passo que as notas fiscais apresentadas foram emitidas no 
mesmo dia, com pagamento de imposto em horário de expediente bancário, 
ou seja, até as 16 horas. Podemos tecer os seguintes vínculos entre ambos 
os documentos, aptos a produzir liame entre as mercadorias descritas nos 
Termos de apreensão e as que constam dos documentos fiscais: 

 

TA – placa veículo TA- quantidade NF – placa veículo NF- quantidade 

MRM-2491 40.410 KG MRM-2491 39.000 KG 

MRP-9457 43.400 KG MRP-9457 39.000 KG 

MSC-6785 39.880 KG MSC-6785 39.000 KG 

MRP-9473 39.500 KG MRP-9473 39.000 KG 

MRF-9522 40.490 KG MRP-9443 39.000 KG 

 

Não obstante haja algumas divergências de informação quando do presente cotejo, 
é forçoso crer que há verossimilhança nas alegações do sujeito passivo, especialmente quanto ao momento, 
destino das mercadorias, Servidor Fazendário emissor dos documentos e horários das emissões que, 
conforme extratos obtidos do Sistema SEFAZ, ocorreram entre as 15h 15 min e 15h e 46 min daquele 
mesmo dia 12. 

 

Reputo, portanto, recolhido o ICMS decorrente de tais operações, afastando a 
cobrança do mesmo. 

 

Não obstante isso, remanesce o fato de que no momento da apreensão das 
mercadorias não havia documentação fiscal a acompanhar a mercadoria, em franco descumprimento ao art. 
66 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”. 

 

 
Por mais que haja verossimilhança nas alegações recursais, uma vez constatado o 

ilícito pela Autoridade Fiscal, não há outra forma de agir, considerando que sua atividade é vinculada134 à lei, 
não admitindo considerações de equidade ou de erro ou ignorância escusáveis imputáveis ao sujeito 
passivo, salvo permissivo legal135. Omitir-se no seu dever de ofício configuraria violação de dever funcional 
por parte da Autoridade fiscal. 

                                            
134 CTN. Art. 
142...................................................................................................................................................... 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
 
135 CTN. Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito 



 

Remanesce, disso tudo, a infração formal, não obstante reconheça-se que da 
mesma não decorreu falta de pagamento do imposto. 

 
No que tange aos questionamentos sobre o caráter 

confiscatório da multa, enquanto o inciso XII do art. 71 do CTE não for 
declarado inconstitucional, em controle concentrado de constitucionalidade 
promovido pelo STF ou, no caso da lei Estadual, pelo TJ-GO, falece 
competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é matéria não afeta 
à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do art. 1º do Regimento Interno do CAT: 

 
“§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.” 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou 

elimine o quantum da penalidade originariamente descrita, na forma 
solicitada pelo sujeito passivo, motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento parcial, 
para considerar procedente em parte o presente lançamento, para excluir a cobrança do imposto, mantendo 
tão-somente a multa formal descrita no art. 71, XII “a” 3 do CTE, aplicando sobre a mesma a forma 
privilegiada descrita no §8º desse mesmo dispositivo legal.” 

 

No recurso ao Pleno, o sujeito passivo pede a reforma da decisão 
cameral e, via de consequência, a nulidade integral do auto de infração. Alega que a 
apreensão da mercadoria desacobertada de documentação fiscal realizada no Posto de 
Combustíveis SAMAMBAIA, situado na zona rural de Luziânia (GO), na rodovia BR-010, 
distante 6 (seis) quilômetros da propriedade rural, às 18:00 h do dia 12/11/2008, deu-se 
em momento posterior à completa regularização do embarque das mercadorias (pesagem 
no Posto Samambaia, emissão das notas fiscais avulsas na AGENFA e o recolhimento do 
ICMS). Conclui o recorrente que a conduta acima não configura infração à legislação 
tributária. 

 

Às fls.110/111 a recorrente alega que a multa aplicada é ilegal e 
inconstitucional, porquanto deveria corresponder a 75% do valor do imposto devido, 
conforme legislação federal. Como não há imposto a pagar, conclui o recorrente, também 
não haveria multa dele (imposto) decorrente. Acrescenta que é desarrazoada e 
desproporcional a exigência de multa de 50% do valor da operação/prestação, nos termos 
do artigo 71, XII, “a”, 3, da lei n.º 11.651/91. 

Relatados, passo ao voto. 

 

 

                  V O T O 
 
Cuida-se de exigência de ICMS e multa por apreensão de 

mercadoria (em trânsito) desacobertada de documentação fiscal idônea. 
 

                                                                                                                                                  
passivo, quanto a matéria de fato;   IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características 
pessoais ou materiais do caso; 



Relevante é o fato de que, no momento da apreensão, não havia 
notas fiscais acobertando a mercadoria. 

 
Destaque-se também que o julgamento cameral (ACÓRDÃO DA I 

CJULT N.º 491/2013) excluiu o ICMS do crédito tributário, porquanto tenha verificado 
posteriormente que, ao tempo em que o sujeito passivo descumpria a obrigação acessória 
consubstanciada no dever de manter sempre as mercadorias acompanhadas de 
documentos fiscais idôneos, já havia cumprido a obrigação principal consubstanciada no 
pagamento do ICMS devido. 

 
À vista da situação acima, por medida de justiça, a Primeira Câmara 

Temporária manteve apenas a multa formal aplicada no lançamento, qual seja, 25% do 
valor da operação, reduzida à metade com a aplicação da forma privilegiada do § 8.º do 
artigo 71 do CTE –GO, excluindo a forma qualificada do § 9.º, I, do mesmo dispositivo 
legal (imposto mais multas de 60% do valor do imposto e 50% do valor da 
operação/prestação). 

 
Desse modo, é incontroverso o fato de que no momento da 

apreensão das mercadorias não havia documentação fiscal a acompanhar a mercadoria, 
em franco descumprimento ao artigo 66 do CTE, in verbis: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
 
Não obstante as razoáveis alegações recursais, é cediço que uma 

vez constatado o ilícito pela Autoridade Fiscal, não há outra forma de agir, considerando 
que sua atividade é vinculada136 à lei, não admitindo considerações de equidade ou de 
erro ou ignorância escusáveis imputáveis ao sujeito passivo, salvo permissivo legal137. 
Omitir-se no seu dever de ofício configuraria violação de dever funcional por parte da 
Autoridade fiscal. 

 
Remanesce, disso tudo, a infração formal, não obstante reconheça-

se que da mesma não decorreu falta de pagamento do imposto. 
 
No que tange aos questionamentos sobre o caráter confiscatório da 

multa, enquanto o inciso XII do artigo 71 do CTE não for declarado inconstitucional, em 
controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo STF ou, no caso da lei 
Estadual, pelo TJ-GO, falece competência a esta casa negar vigência à Lei. Tal questão é 
matéria não afeta à competência do CAT, conquanto ser a dosagem da pena prevista 
legalmente, ex vi do §4º do artigo 1º do Regimento Interno do CAT: 

 

                                            
136 CTN. Art. 
142...................................................................................................................................................... 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
 
137 CTN. Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito 
passivo, quanto a matéria de fato;   IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características 
pessoais ou materiais do caso; 



§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
Não há, portanto, espaço normativo para que se reduza ou elimine o 

quantum da penalidade originariamente descrita, na forma solicitada pelo sujeito passivo, 
motivo pelo qual deixo de conhecer tal pleito. 

 
Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para, exatamente nos termos da decisão cameral recorrida, considerar 
procedente em parte o presente lançamento, no sentido de excluir a cobrança do imposto, 
mantendo tão-somente a multa formal descrita no artigo 71, XII, “a”, 3, do CTE, aplicando 
sobre a mesma a forma privilegiada descrita no § 8º desse mesmo dispositivo legal. 

 
 

VOTO  VENCIDO  DO  CONSELHEIRO  NIVALDO  CARVELO  CARVALHO 
 
 

O estudo realizado na formalização do crédito tributário me faculta a 
discordar da causa motivadora da sua constituição, visto que o auto de infração descreve 
a ocorrência do fato gerador com a redação de que o sujeito passivo: 

 
Transportava desacobertados de documentos fiscais 203.680 kg 

(duzentos e três mil, seiscentos e oitenta quilos) de milho debulhados, com valor comercial 
de R$ 59.067,20 (cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e vinte centavos), já com o 
respectivo IVA, os quais foram apreendidos conforme Termos de Apreensão nºs 
1100088825-0, 1100088826-1, 1100088827-2, 1100088828-3, e 1100094455-9. Em 
consequência, o autuado deve recolher o ICMS devido no valor R$ 7.088,06 (sete mil, 
oitenta e oito reais e seis centavos), mais as cominações legais. 

 
Discordei do convencimento firmado pelo Conselheiro, autor de voto 

vencedor, com o entendimento de que a constituição do crédito disposta no auto de 
infração é controversa às provas fiscais, visto a existência de divergências nas afirmações, 
as quais me facultam a votar pela improcedência do auto de infração. 

 
O carregamento dos grãos, à granel, se fez na propriedade do 

produtor rural, sem a pesagem. Após a aferição da quantidade embarcada, o funcionário 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás emite a Nota Fiscal Avulsa sob os cuidados 
do requisitante e com a informação dos quilos embarcados. 

 
Para cada nota fiscal avulsa o funcionário emitente fez constar a 

quantidade de 39.000 kg de milho em grão, os quais formaram o valor da base de cálculo 
do imposto e seu efetivo recolhimento a Conta do Tesouro Estadual, conforme mostram as 
cópias dos DAREs anexadas à peça defensória. 

     
A chancela desses documentos de arrecadação mostra que o Banco 

Itaú recebeu o valor do imposto no horário bancário, ou seja, antes das 16 horas. 
 
A instrução do trabalho fiscal evidencia que a abordagem fiscal se 

fez quando o veículo se achava estacionado no pátio do Posto de Combustível 
Samambaia, localizado na Zona Rural de Luziânia/GO a 6km da propriedade rural de 
embarque e que as apreensões das mercadorias se fizeram às 18 horas, porém em 
quantitativo que não confere com o discriminado nas notas fiscais avulsas, as quais foram 
emitidas após a pesagem e a vista do comprovante do peso. 



 
O auto de infração foi lavrado no dia 27/11/2008, às 13:02:49 e o 

sujeito passivo foi notificado no dia 09/12/2008, conforme registro efetivado no Aviso de 
Recebimento – AR, fl. 30, depois de o valor estar quitado desde o dia 12/11/2008 do 
horário bancário. 

 
Estou convencido de que, na fiscalização de impacto, o Termo de 

Apreensão de mercadoria ou outro objeto de prova da afronta à lei fiscal é o marco inicial 
da ação fiscal, razão da inexistência do Termo de Início da Ação Fiscal. 

 
Neste caso o início da ação fiscal se fez no dia 12/11/2008, às 

18horas quando o valor do tributo já estava quitado pela rede bancária, fato comprovado 
pela cópia do DARE anexado aos autos.  

 
Analiso as cópias das notas fiscais avulsas e vejo que o milho em 

grão saiu do território goiano, adentrou o Estado de Minas Gerais e chegou ao seu destino 
no Estado do Espírito Santo, o que demonstra a legalidade fiscal da operação realizada 
entre o produtor rural e os destinatários identificados nos referidos documentos fiscais. 

  
Observo a formalização do processo, o cumprimento da obrigação 

tributária principal, cuja quitação do imposto devido com a transferência do produto 
primário ocorreu antes da sua apreensão e quando a mercadoria se fazia acompanhada 
pela documentação fiscal emitida sob o controle da fiscalização e concluo que, nesta 
demanda, a razão é do sujeito passivo, motivo pelo qual o auto de infração é 
improcedente. 

 
Neste caso, não se fala em espontaneidade porque o início da ação 

fiscal já não existia transporte de mercadoria desacobertada de documentação fiscal e 
muito menos mercadoria em situação fiscal irregular ou transferência do estabelecimento 
do produtor rural para outros destinatários interestaduais ou operação mercantil fora do 
controle da fiscalização goiana. 

 
Com estas considerações e ao votar esta ação fiscal no 03/05/2016, 

por maioria de votos, decido conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, 
dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 

VOTO EM SEPARADO DO CONSELHEIRO MAISAYUKY MISSAO 
 

Descreve o ilustre Auditor Fiscal José Manuel dos Santos que no dia 
12 de novembro de 2008 às 18 horas, encontrou 5 (cinco) carretas Volvo, transportando  
203.680 kg de milho, em situação fiscal irregular, pois “desacobertados de documentação 
fiscal” motivo pelo qual seria devido o ICMS e demais cominações legais.  

 
Compulsando-se os autos do processo, que iniciou-se com a 

lavratura do Auto de Infração, verificou-se que: 
 
a) A abordagem das cargas ocorreu no dia 12/11/2008 às 18:00 

horas no Posto de Combustíveis Samambaia, onde efetuou-se a 
pesagem e emitiu-se a respectiva nota fiscal. 

 



b) A lavratura do auto de infração ocorrera somente no dia 
27/11/2008 na cidade de Luziânia, Estado de Goiás. 

 
c) As notas fiscais desconsideradas foram emitidas no dia 

12/11/2008, a última delas às 15 horas e 46 minutos portanto 
antes da lavratura do Termo de Apreensão e muitos dias antes da 
lavratura do auto de infração.  

 
d) As guias (DARE 4.1) como consta das autenticações, foram 

recolhidas no mesmo dia, isto é, dentro do horário bancário, até 
as 16 horas. 

 
e) As mercadorias têm como destino o Estado do Espírito Santo, 

devendo transitar pelos Estados de Goiás e Minas Gerais, qual 
seja cruzar duas fronteiras. 

 
Dito isso, ao compulsar-se a legislação tributária verifica-se no 

art.147, inciso III, da Lei nº 11.651/91 que: “Sem prejuízo de outras atribuições e 
competências funcionais, o Fisco Estadual poderá apreender, mediante lavratura de termo 
próprio, mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos e outros 
objetos, com a finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de 
instruir o processo administrativo tributário. 

 
Ante o exposto, conclui-se que o Termo de Apreensão tem como 

finalidade não somente comprovar as infrações à legislação tributária, mas também 
descrever a ocorrência do fato gerador para instruir o processo administrativo tributário, 
que é o que ocorre no caso em tela. 

 
Senão vejamos. O texto do Termo de Apreensão expressa com 

clareza que as mercadorias estavam desacobertadas de documentação, mas não 
desacompanhadas, ou seja, os documentos encontrados não tinham validade para a 
finalidade para a qual o auditor naquele momento observava. Entretanto, apesar da 
existência do documento que ensejava a regularidade da operação, optou o ínclito agente 
autuante, dias mais tarde, provavelmente na sede da Delegacia Fiscal de Luziânia, por 
lavrar o auto de infração em voga em face do sujeito passivo. 

 
Por outro lado, às fls.98/99 destes autos (página 06 do Acórdão nº 

421/2013 da Iª Câmara Julgadora), há a demonstração clara do liame existente entre as 
cargas, as notas fiscais e os veículos transportadores e aqueles valores atribuídos pelo 
auditor fiscal no Termo de Apreensão. 

 
O procedimento de pesagem de caminhões, como ocorrido neste 

episódio, é comum na zona rural e é de conhecimento de todos que lidam com comércio 
de grãos na zona rural em todo o Estado de Goiás. Deve-se reconhecer que a maioria das 
propriedades rurais em nosso estado não possui balanças, motivo pelo qual é necessário 
o deslocamento da carga para que seja aferida a pesagem e pelo que exsurge dos autos, 
é o que aconteceu.   

 
Impende concluir que no presente episódio as notas fiscais foram 

emitidas muito antes da ocorrência do Termo de Apreensão, e muito antes da lavratura do 
auto de infração. 

 



Dessarte, ante todo o exposto, considero totalmente 
IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO EM TELA.  

  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01276/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro de Registro de Entrada de 
Mercadoria não escriturado. Recurso da Fazenda. Conhecido.  
 
Acolhe-se recurso para Fazenda Pública para este Conselho 
Superior, para que seja afastada a aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE e aplica-se de 
ofício o limitador disposto no § 11, inciso II, "b" do mesmo 
artigo e diploma legal supra inferido, quando a lei assim 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, 
aplicar o limitador disposto no art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro de Registro de Entrada de Mercadoria – 2007, notas fiscais, no valor total de 
R$47.279,00. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com os acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 470). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.469 e 470). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia, (fl.471). 
 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.473 e 474). 
 
O sujeito passivo comparece aos autos (fl.488), apresentando Termo 

de Juntada. 
Anexou Documentos (fls.494). 
 
Mediante o Acordão nº1205/2012, (fls.495 a 499), a Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário unanimemente, rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento para considerar procedente o auto 



de infração. E, por maioria de votos, aplico a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 
do CTE. 

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fl.500) 
 
 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.501 e 502), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior nº519/2012 – GERF/SR, argumenta que no 
presente caso, a omissão de pagamento de tributo está constatada através da omissão do 
registro de saídas de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, exercício de 2007, tudo de acordo com o auto de 
infração nº4011100005052, de mesma data deste, em que os pagamentos não registrados 
referentes às notas fiscais que o sujeito passivo deixou de registrar no livro Registro de 
Entradas, objeto do presente auto de infração, foram considerados. Assim, é forçoso que 
seja revertida a decisão cameral, de modo que propugnam pela decisão plenária que a 
reforme, julgando pela procedência do auto de infração sem a aplicação do §8º do art.71 
do CTE.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fl.504). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fl.507), apresentando 

Recurso ao Conselho Superior, alegou que neste processo em julgamento, não consta 
qualquer levantamento fiscal apto a demostrar que a omissão de registros no livro de 
entradas acarretaria falta de pagamento do imposto. Muito pelo contrário, o que resta 
evidente é o prejuízo acarretado ao contribuinte, que pela falha ocorrida, deixou, de modo 
geral, de usufruir do aproveitamento do crédito do ICMS, quando da apuração. 

 
Aduz que o imposto é de responsabilidade do substituto tributário, o 

fornecedor, que reteve o valor correspondente, ou nos casos diferentes, o ICMS é pago na 
saída, com a emissão da NF de operação de venda, conforme art.51 do CTE. Entretanto, 
isto também serve apenas a título de argumentação, pois tal como a hipótese arguida pelo 
recorrente, estas também não foram objetos de levantamentos e demonstrações nos 
autos presentes, estes é que estão em julgamento.   

 
Por fim requer seja mantido o benefício da forma privilegiada.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial deve-se ao fato do polo passivo ter deixado de escriturar 
no livro Registro de Entrada de Mercadoria, notas fiscais e com isso ficou sujeito à multa 
formal. 

 
Comprovado está pela instrução processual que o sujeito passivo 

realmente cometeu o ilícito tributário, de ordem formal. Por esse motivo, deverá recolher 
aos cofres do erário a importância devida.  

 
Vejo, contudo, que a penalidade deve ser limitada de acordo com o 

artigo 71, §11, inciso II “b” do CTE, “verbis” 



 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...]  

 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
[...] 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
[...] 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 
 

Com isso, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dando-lhe provimento para afastar a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, aplicar o limitador disposto no 
art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01277/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro de Registro de Entrada de 
Mercadoria não escriturado. Recurso da Fazenda. Conhecido.  
 
Acolhe-se recurso para Fazenda Pública para este Conselho 
Superior, para que seja afastada a aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE e aplica-se de 
ofício o limitador disposto no § 11, inciso II, "b" do mesmo 
artigo e diploma legal supra inferido, quando a lei assim 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, 
aplicar o limitador disposto no art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro de Registro de Entradas – 2006, Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias, no valor 
total de R$143.894,00. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do valor da 
operação, juntamente com os acréscimos legais.  

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 650). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.649 e 650). 
 
Foi lavrado o Termo de Revelia, (fl.651). 
 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.653 e 654). 
 
Mediante o Acordão nº1206/2012, (fls.669 a 673), a Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da 
infração e, a segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhece 
da impugnação, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
E, por maioria de votos, aplico a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE. 

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fl.674) 



 
 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.675 e 676), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior nº518/2012 – GERF/SR, alegou que no 
presente caso, a omissão de pagamento de tributo está constatada através da omissão do 
registro de saídas de mercadorias tributadas, referentes ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, exercício de 2006, tudo de acordo com o auto de 
infração nº4011100000840, de mesma data desde, em que os pagamentos não 
registrados referentes às notas fiscais que o sujeito passivo deixou de registrar no livro 
Registro de Entradas, objeto do presente auto de infração, foi considerado. Assim, é 
forçoso que seja revertida a decisão cameral, de modo que propugnam pela decisão 
plenária que a reforme, julgando pela procedência do auto de infração sem a aplicação do 
§8º do art.71 do CTE.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fl.678). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fl.681), apresentando 

Recurso ao Conselho Superior, alegou que neste processo em julgamento não consta 
qualquer levantamento fiscal apto a demostrar que a omissão de registros no livro de 
entradas acarretaria falta de pagamento do imposto. Muito pelo contrário, o que resta 
evidente é o prejuízo acarretado ao contribuinte, que pela falha ocorrida, deixou, de modo 
geral, de usufruir do aproveitamento do crédito do ICMS, quando da apuração. 

 
Aduz que o imposto é de responsabilidade do substituto tributário, o 

fornecedor, que reteve o valor correspondente, ou nos casos diferente, o ICMS é pago na 
saída, com a emissão da NF de operação de venda, conforme art. 51 do CTE. Entretanto, 
isto também serve apenas a título de argumentação, pois tal como a hipótese arguida pelo 
recorrente, estas também não foram objetos de levantamentos e demonstrações nos 
autos presentes, estes é que estão em julgamento.  

  
Por fim requer seja mantido o benefício da forma privilegiada.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial deve-se ao fato do polo passivo ter deixado de escriturar 
no livro Registro de Entrada de Mercadoria, notas fiscais e com isso ficou sujeito à multa 
formal. 

 
Comprovado está pela instrução processual que o sujeito passivo 

realmente cometeu o ilícito tributário, de ordem formal. Por esse motivo, deverá recolher 
aos cofres do erário a importância devida.  

 
Vejo contudo que a penalidade deve ser limitada de acordo com o 

artigo 71, § 11, inciso II “b” do CTE, “verbis” 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...]  

 



§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
[...] 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
[...] 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 
 

Com isso, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dando-lhe provimento para afastar a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, aplicar o limitador disposto no 
art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01278/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, reclamado pela autoridade fiscal 
lançadora. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, 
descritos na exordial, embora intimado a fazê-lo. Por esse motivo foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal, por extravio de documentos fiscais. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XX, “a” do CTE.   

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 15 de perempção, fl. 23 e de inscrição na dívida ativa, 
fl. 25.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, fl. 26, o polo passivo alega que entregou todos os documentos fiscais, 
objeto da autuação. Junta documentos, fls. 27 a 35  

 
Juntados documentos, fls. 30 a 33.  
 
Pelo Despacho nº3826/2017 – PRE, o ilustre presidente deste CAT 

determina que seja complementada a instrução processual, fl. 38.  
 
Despacho nº. 3772/2017 – AECNOV – AUD declara que as notas 

fiscais não utilizadas de nºs 036 z 250 foram entregues no dia 28/01/2016 e foram 
conferidas; que as notas fiscais de nº. 01 a 35 foram apenas relacionadas no termo de fiel 
depositário, fls.41/42.     

 



Despacho nº. 308/2018 – PRES, considera que conforme diligência 
restam ainda extraviadas as notas fiscais modelo 2, série D-1, nº. 001 a 035.  Determina, 
entre outras providências o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho 
Superior, fl. 41.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo não praticou o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste 
volume, vez que as notas fiscais não utilizadas de nºs. 36 a 250 foram entregues à 
AGENFA Especial de Caldas Novas e foram conferidas por servidor daquela repartição.   

 
As notas fiscais de nº. 01 35 foram relacionadas no Termo de Fiel 

Depositário. 
 
Em face do descrito no parágrafo imediatamente volvido, existe 

previsão legal para tal situação, conforme lecionado pelo artigo 34 da IN nº 946/2009 – 
GSF, “verbis”: 

 
Art. 34. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
devendo apresentar, no momento de realização de auditorias, todos 
os livros e documentos fiscais ou se forem de interesse da 
administração assinar Termo de Fiel Depositário, além de preencher 
os demais requisitos previstos na legislação pertinente.      
 
Mediante as assertivas supra inferidas, não se pode impor ao polo 

passivo as exigências estampadas na exordial, vez que não há afronta à legislação 
tributária em seu aspecto formal.   

 
Pelo exposto, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente em parte o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01279/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro de Registro de Entrada de 
Mercadoria não escriturado. Recurso da Fazenda. Conhecido.  
 
Acolhe-se recurso para Fazenda Pública para este Conselho 
Superior, para que seja afastada a aplicação da forma 
privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE e aplica-se de 
ofício o limitador disposto no § 11, inciso II, "b" do mesmo 
artigo e diploma legal supra inferido, quando a lei assim 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, 
aplicar o limitador disposto no art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
escriturar no Livro Registro de Entrada de Mercadoria, referente ao exercício de 2007, 
notas fiscais no valor total de R$ 95.185,00 (noventa e cinco mil, cento e oitenta e cinco 
reais), conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à 
multa de 25% (vinte cinco por cento) do valor da operação, juntamente com os acréscimos 
legais.   

  
O Auto de Infração é instruído com documentos (fls. 03 a 396).   
  
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 397 a 

398, sendo que o mesmo não apresentou Impugnação à Primeira Instância, tornando-se 
revel à fl.399.  

 
O sujeito passivo foi intimado para impugnar o lançamento em 

Segunda Instância (fls. 401 a 402). 
 
Por meio do acordão 1315/2012 (fls. 418 a 422) a Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário (fls. 39 a 42), considerou procedente o auto de 
infração, aplicando a forma privilegiada prevista no §8° do art. 71 do CTE. 

 
A Fazenda Pública Estadual foi intimada da decisão cameral (fls. 

423). Manifestando-se às fls. 424 a 425, alegou que para aplicação da forma privilegiada 
da multa conforme disposto é imprescindível a certeza de não comprometimento, nem 



mesmo indireto, do pagamento do imposto, o que não ocorre neste caso, pois uma vez 
que tais aquisições possam ter sido efetuadas com numerário proveniente de caixa de 
escrituração paralela à oficial torna inviável a aplicação da forma penal citada, e que no 
presente caso a omissão de pagamento de tributo está constatada através da omissão do 
registro de saídas de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, exercício de 2008, tudo de acordo com o auto de 
infração n°4011100059900, datado de 10/01/2011, em que os pagamentos não 
registrados referentes às notas fiscais que o sujeito passivo deixou de registrar no livro 
Registro de Entradas, objeto do presente auto de infração, forma considerados. 

 
Requereu a reversão do julgado cameral para que se possa 

considerar procedente a ação fiscal sem a aplicação da forma privilegiada da penalidade. 
 
O sujeito passivo foi intimado do Recurso da Fazenda (fls. 427). 

Manifestando-se às fls. 430, alegou que no processo não consta qualquer levantamento 
fiscal apto a demostrar que a omissão de registros no livro de entrada acarretaria falta de 
pagamento do imposto, muito pelo contrário o que resta claro é o prejuízo acarretado ao 
contribuinte, que pela falha ocorrida, deixou, de modo geral, de usufruir do aproveitamento 
do crédito do ICMS, quando da apuração. Requereu a manutenção da forma privilegiada. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência exordial deve-se ao fato do polo passivo ter deixado de escriturar 
no livro Registro de Entrada de Mercadoria, notas fiscais e com isso ficou sujeito à multa 
formal. 

 
Comprovado está pela instrução processual que o sujeito passivo 

realmente cometeu o ilícito tributário, de ordem formal. Por esse motivo, deverá recolher 
aos cofres do erário a importância devida.  

 
Vejo, contudo, que a penalidade deve ser limitada de acordo com o 

artigo 71, § 11, inciso II “b” do CTE, “verbis” 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...]  

 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
[...] 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
[...] 
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b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 
 

Com isso, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dando-lhe provimento para afastar a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, aplicar o limitador disposto no 
art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01280/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documento fiscal considerado 
extraviado. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando estiver 
demonstrado nos autos que o polo passivo cumpriu em parte a 
exigência estampada na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 369,48 (trezentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce 
Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, desapareceu do endereço declarado junto ao CCE, tendo a sua inscrição 
estadual sido suspensa, por não atender a obrigação tributária acessória ao não 
comunicar à repartição fiscal competente a sua situação cadastral. Por esse motivo foi lhe 
imputada a obrigatoriedade de recolher multa, formal por extravio de documentos fiscais. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
XVIII, “a” do CTE.   

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 8 de perempção, fl. 11 e de inscrição na dívida ativa, 
fl. 12.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, fl. 15, o polo passivo alega que entregou todos os documentos fiscais, 
objeto da autuação. Junta documentos, fls.16 a 27.  

 
Juntados documentos, fls. 30 a 33.  
 
Pela Despacho nº87/2018 – PRES. O ilustre presidente deste CAT, 

determina que seja complementada a instrução processual; que o polo passivo seja 
intimado a atender tal pleito, fl. 34.  

 
Em atenção ao despacho supra, foi acostado ao processo o 

documento de fl.  38, intitulado Anexo II, trazendo a seguinte informação: “Termo de 



Recebimento -   Foram apresentadas e conferidas as notas fiscais de nº. 3623 a 3692 e 
3694 a 3696 da Série 1, modelo 1. Após a conferência, as notas fiscais foram devolvidas 
para o contribuinte... “  

 
Despacho nº. 774/2018 – PRES. Considera que conforme termo de 

recebimento, o contribuinte apresentou comprovante parcial de documentos. Determina, 
entre outras providencias o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho 
Superior, fl. 41.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo trouxe aos autos a comprovação de que atendeu parcialmente a 
exigência tributária de ordem acessória, reclamada pela autoridade lançadora, restando a 
apresentação da nota fiscal nº. 3693. Portanto, em face desta o sujeito passivo deverá 
recolher ao erário a importância referente à multa formal de R$ 369,48 (trezentos e 
sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 369,48 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01292/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão de 
registro de documentação fiscal em livro próprio. 
Improcedência. 
 
Provado nos autos que à época da ocorrência do fato gerador, o 
sujeito passivo estava desobrigado a efetuar o registro das 
notas fiscais de entrada em livro próprio, improcedente é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar em livro 
próprio notas fiscais de entrada relativas à aquisição de mercadorias tributadas. Em 
decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

 
Cientificado, o polo passivo comparece aos autos para argumentar 

que não praticou a infração estampada na basilar e que apresentará em tempo hábil a 
documentação destinada a ilidir a pretensão fiscal. Ao final, requer a improcedência do 
feito.  

 
Adveio a sentença monocrática às fls. 36 a 38, em que o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Irresignado, o polo passivo interpõe recurso voluntário, para 

argumentar que se inscreveu no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás em 22 de 
outubro de 2010, conforme documentação anexada ao presente, quando passou a ser 
obrigado a escriturar livros fiscais. Aduz que no período em que a nota fiscal foi emitida, 
setembro de 2010(fls.04), a recorrente não estava obrigada ao registro dos livros fiscais e 
por isso requer a reforma da decisão anterior. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que o feito não deve prosperar. 

De fato, ao compulsar os autos verifico que a documentação colacionada às fls. 49/53 



atesta de maneira inequívoca que razão assiste ao sujeito passivo ao requerer a 
improcedência do feito. 

 
No caso em comento, o Parecer nº 063/2016-GTRE/CS, da lavra de 

Gener Otaviano Silva, para situação análoga, estatui que “não tendo promovido 
operações sujeitas à incidência do ICMS antes de cadastrar-se junto ao CCE/GO, a 
consulente não terá que que registrar em livro fiscal ou EFD as notas fiscais 
relativas a bens destinados a uso ou consumo ou ativo imobilizado, adquiridos 
anteriormente á data de seu cadastramento”. 

 
Ante o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a decisão singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

  
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01294/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Extravio de 
documentos fiscais. Procedência parcial. 
 
O cumprimento parcial de obrigação tributária legitima a fazenda 
pública a imputar pena pecuniária sobre a parte não adimplida. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 245,38 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), 
referente a um bloco de notas fiscais, nos termos do § 3º, do art. 71, do CTE. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, João Divino de Brito, 
Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia de 
sua circunscrição 250 (duzentos e cinquenta) Notas Fiscais enumeradas de 501 a 750 da 
Série D-1, modelo 2, conforme documentos em anexo, motivo pelo qual são considerados 
extraviados. Em decorrência fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

 
Após a decretação da revelia (fls.08), o sujeito passivo ingressa com 

impugnação à Segunda Instância. Argumenta não ter praticado a infração estampada na 
basilar pois apresentou os documentos reclamados na exordial à Delegacia Fiscal de 
Goianésia conforme a documentação de fls. 18 a 21 acostada aos autos. Ao final, requer a 
improcedência do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 

prosperar em parte. De fato, ao compulsar os autos, verifico remanescer extraviadas as 
notas fiscais de números 501 e 502, como se depreende da documentação acostada às 
fls. 02 e 21 destes autos. 

 
Ato contínuo, devo aplicar a penalidade prevista no artigo 71, § 3º do 

Código Tributário Estadual-CTE por considerá-la a que melhor ajusta-se ao caso em 
comento. Assim, nessa direção devo retificar o valor da penalidade aplicada para R$ 
245,38 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), que é o montante que 
a Fazenda Pública Estadual exige para o extravio de um bloco de notas fiscais. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares e 

conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 245,38 (duzentos e 



quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), referente a um bloco de notas fiscais, nos 
termos do § 3º do artigo 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01343/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação acessória. Falta de 
registro de nota fiscal de entrada. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Improcedência. Unânime. 
 
1 - Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado 
pelo sujeito passivo, desde que fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração 
total ou parcial do lançamento; 
 
2 - Quando o sujeito passivo apresentar provas capazes de elidir 
totalmente a pretensão fiscal o auto de infração deverá ser 
julgado improcedente. 
 
3 – Auto de infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de 
escriturar, no Livro Registro de Entradas, a nota fiscal nº 1459, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% do valor da operação, 
juntamente com os acréscimos legais. 

Autuação em 10/06/2013. Multa formal de R$ 18.455,76. 

Sujeito passivo apresenta impugnação à 1ª Instância nas folhas 10. 

Em sentença singular (folhas 21), nas razões de voto, o julgador monocrático 
assevera: “Pelo exame do que consta nos autos, convenço-me de que a referida NF 1459 
foi realmente escriturada, atempadamente, no Livro Registro de Entradas do contribuinte. 
Assim, não pode prosperar a imputação da penalidade”. 

Ocorre que, no dispositivo da sentença, não obstante sua conclusão acima, o 
julgador nega provimento à impugnação e decide pela procedência da pretensão inicial do 
fisco. 

Lavrado Termo de Perempção de folhas 24. 



Em 26/01/2016 o sujeito passivo interpõe PRE (Pedido de Revisão 
Extraordinária) clamando a reversão da sentença singular e o consequente arquivamento 
e extinção do débito. 

Conforme Despacho 4435/2017-PRES (folhas 52) o Presidente do CAT, com 
base em erro de fato constatado, admite o PRE e encaminha o processo para julgamento 
pelo Conselho Superior. 

É o Relatório. 

VOTO 

De fato, analisando a documentação trazida aos autos pelo sujeito passivo, 
bem como a manifestação do julgador monocrático conforme sentença de folhas 21, ficou 
inequivocamente caracterizado erro de fato substancial que implica alteração total do 
lançamento, já que, pelas argumentações do julgador na fundamentação da sentença, 
houve erro no dispositivo, e o mesmo queria dizer que o auto de infração era 
improcedente, e não procedente como consta na redação da sentença. 

Isso porque, na fundamentação da sentença, o julgador concluiu que a 
referida nota fiscal foi escriturada atempadamente e que a imputação da penalidade não 
deve prosperar. 

Ratificando a improcedência do auto de infração: 

- A autoridade fiscal não anexou cópia do LRE (Livro Registro de Entradas); 

- O sujeito passivo demonstrou que somente estava obrigado à EFD a partir 
de 03/2012; 

- O sujeito passivo apresentou o respectivo LRE onde consta o registro da 
referida nota fiscal;  

- O Livro fiscal foi autenticado pela Repartição Fazendária em 16/04/2012, 
antes, portanto, da autuação. 

De forma que conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento, para considerar IMPROCEDENTE o lançamento. A Fazenda Pública 
concordou com a improcedência, conforme Certidão de folhas 53. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01344/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação acessória. 
Presunção de extravio de documentos fiscais. Pedido de 
Revisão Extraordinária. Improcedência. Unânime.  
 
1 - Admite-se o Pedido de Revisão Extraordinária apresentado 
pelo sujeito passivo, desde que fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração 
total ou parcial do lançamento; 
 
2 - A apresentação da documentação fiscal tida por extraviada 
afasta a presunção de extravio dos mesmos; 
 
3 – Auto de infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda com a 
improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação de que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Fiscal os documentos fiscais (900 notas fiscais Mod. 2, Série D-1, 
numeração de 01 a 900), no período de 131 dias, conforme consta da publicação – no 
Diário Oficial do Estado, da portaria que suspendeu a sua inscrição estadual no cadastro 
estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal no valor de R$ 199.521,00, consoante demonstrativos anexos. 

 
Não há sujeitos passivos solidários. Auto de Infração lavrado em 

11/04/2016. 
 
Dispositivo legal infringido: art. 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 109 do 

Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: artigo 71, XX, “a”, 1 da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 13.194/97. 
 



A autoridade fiscal anexa: consulta portaria de suspensão (folhas 
04), extrato cadastral do sujeito passivo (folhas 05 e 06), relatórios de concessão de 
documentos fiscais (folhas 07 a 11). 

 
Devidamente notificado (folhas 12 e 13), o sujeito passivo não 

comparece à 1ª Instância. Termo de Revelia nas folhas 14. 
 
Novamente intimado (folhas 16 a 18), não comparece à 2ª Instância 

e é lavrado Termo de Perempção (folhas 19). 
 
Termo de Inscrição em Dívida Ativa (folhas 20 e 21). 
 
Apresenta PRE (Pedido de Revisão Extraordinária) de folhas 23, 

onde alega que usou e escriturou as referidas notas fiscais. E que todas foram 
apresentadas à Agenfa Especial de Posse/GO, em 27/09/2016, conforme cópia do Termo 
de Fiel Depositário e Paralização em anexo (folhas 25). 

 
Conforme Despacho 4859/2017-PRES (folhas 35), o Presidente do 

CAT, com base em erro de fato constatado, admite o PRE e encaminha o processo para 
julgamento pelo Conselho Superior. 

 
 Conforme Despacho 363/2017-SRS (folhas 37) houve o 

cancelamento da inscrição em Dívida Ativa do respectivo PAT. 
 
É o Relatório 
 

VOTO 
 

Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 
de que o sujeito passivo não apresentou os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria que suspensão sua inscrição estadual, por desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE: 
 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 
11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A Portaria nº 0073/2015, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Goiás nº 022216 de 01/12/2015 (folhas 04), por sua vez, notifica o sujeito passivo a 
apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção de extravio. Eis o texto legal: 

 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a 



documentação necessária à regularização da situação cadastral, a 
seguir enumerada: 

I – livros fiscais e contábeis; 

II – documentos fiscais utilizados ou não; 

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

VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e 
leitura da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário 
Pedido de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal; 

Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do 
disposto no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados 
para o estabelecimento.” 

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. Portanto, o 
procedimento de autuação está correto. 

 
Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo, 

dentre outros documentos, anexa Termo de Fiel Depositário de folhas 25, onde demonstra 
que colocou à disposição da autoridade fazendária os referidos documentos fiscais, 
provando assim que referidos documentos não se encontram extraviados. 

 
De forma que o sujeito passivo afastou a presunção de extravio dos 

referidos documentos fiscais ao apresentá-los à autoridade fazendária na repartição fiscal 
de sua circunscrição regional. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária do 

sujeito passivo, dou-lhe provimento, para considerar IMPROCEDENTE o lançamento. A 
Fazenda Pública concordou com a improcedência, conforme Certidão de folhas 39. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01353/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Não escrituração de notas fiscais no 
Livro Registro de Entrada da EFD. Procedente em parte. 
Adequação da penalidade para a prevista art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a" da Lei nº 11.651/91, suscitada pelo Conselheiro 
Relator.  
 
Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial, adequando a penalidade 
quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e promover 
a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alinea "a" da Lei nº 
11.651/91, arguida pelo Relator, reduzindo dessa forma o valor da multa formal para R$ 
31.542,77 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio 
Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de multa formal, em virtude do sujeito passivo 
não ter escriturado no Livro de Registro de Entrada da EFD, as notas fiscais constantes 
em demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa de 25% 
do valor da operação.  

 
O auto de infração é instruído de documentos às fls. 03 a 21. 
 
Legalmente intimado, às fls. 22 a 23, o polo passivo apresenta 

impugnação em Primeira Instância, fls. 28 a 31. Solicita improcedência dos autos. Anexa 
documentos, às fls. 32 a 159. 

 
Conforme Despacho n° 883/2016 – JULP, às fls. 161 a 162, o 

julgador encaminha o feito em diligência, tendo em vista as alegações da defesa.  
 
O trabalho revisional, fl. 204, aponta que houve autuação 

indevida de algumas notas fiscais, sendo o novo valor da multa formal de R$ 202.932,15 
mais as cominações legais, como detalhado, fls. 165 a 170 e novos relatórios e 
demonstrativos das notas fiscais eletrônicas de entradas não registradas remanescentes, 
às fls. 171 a 204. 

 
Da tarefa revisional o polo passivo foi intimado, fl. 206/207.  
 



Por meio da sentença n° 2631/2016, às fls. 209 a 211, o julgador 
singular julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Em grau de recurso voluntário, fls. 216 a 219, o sujeito passivo 

reafirmas as alegações pronunciadas em sede de impugnação. Junta documentos, às fls. 
220 a 239. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, observei 
que não há necessidade de verificar as alegações da defesa, em recurso voluntário, sobre 
registro de algumas notas fiscais, eis que a multa prevista no dispositivo legal lecionado no 
inciso XXXIII , alínea “a”, que será transcrito na sequência, é por arquivo magnético 
apresentado, ou seja, por período de apuração (mês) e não mais pelo valor das notas 
fiscais não registradas, conforme indicado no artigo 71, inciso VII, alínea “c” da Lei 
nº11.651/91.  

 
Art. 71. Serão aplicas as seguintes multas 
 
[...] 

 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

 
b) NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por 

força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

c) a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
d) b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
e) c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
f) d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
g) e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
h) f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
i) g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
j) h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
k) i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 
l) j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18.. 

 

 
Para maior clareza dos fundamentos que ora apresento, registro os 

períodos que se encontram passiveis de recolhimento da multa formal, objeto desta ação,  
 
Períodos            Quantidade NF        Valor unitário             Total 

07/2011 a 01/2012                   07                     R$ 679,87           R$ 4.759,09 
02/2012 a 01/2013                   12                     R$713,86            R$ 8.566,32 
02/2013 a 01/2014                    12                    R$771,69            R$ 8.957,08 

                                                                                         R$31.542,77  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular. Suscito e promovo a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91, 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


reduzindo dessa forma o valor da multa formal para R$ 31.542,77 (trinta e um mil, 
quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01359/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação acessória. Presunção de 
extravio de documentos fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
1 - A apresentação da documentação fiscal tida por extraviada 
afasta a presunção de extravio dos mesmos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Fiscal os documentos fiscais (modelo 2, série D1, numeração 001 
a 250), no prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação da portaria que 
suspendeu a sua inscrição estadual, conforme descrito no Diário Oficial, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa forma no valor de R$ 
61.345,00, consoante demonstrativos anexos. 

 
Documentos: Modelo 2, série D1, numeração de 01 a 250 (250 x R$ 

245,38 = R$ 61.345,00). 
 
Não há sujeitos passivos solidários. Auto de Infração lavrado em 

01/06/2016. 
 
Dispositivo legal infringido: art. 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 109 do 

Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: artigo 71, XX, “a”, 1 da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 13.194/97. 
 
A autoridade fiscal anexa: relatório de concessão de documentos 

fiscais (folhas 04) e extrato da portaria 0018/2016 de suspensão da Inscrição Estadual do 
sujeito passivo em 17/03/2016 e publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 022290 
de 22/03/2016 (folhas 05), extrato cadastral (folhas 06). 

 
Devidamente notificado (folhas 07 a 08), o sujeito passivo não 

comparece à 1ª Instância. Termo de Revelia nas folhas 09. 
 



Novamente intimado (folhas 11 a 13), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância nas folhas 15 e 16. Alega que sofreu alterações cadastrais 
(alteração quadro societário, endereço, alteração da atividade), que ocasionou a 
suspensão de sua inscrição estadual. Mas que, em 08/08/2016, apresentou as referidas 
notas fiscais na SEFAZ-GO, conforme documentação anexa. 

 
Assim, alega que os documentos não foram extraviados e o auto de 

infração deve ser considerado improcedente. 
 
É o Relatório 

 
VOTO 

 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de que o sujeito passivo não apresentou os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria que suspensão sua inscrição estadual, por desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE: 
 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 
11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A Portaria nº 0018/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Goiás nº 022290 de 22/03/2016 (folhas 05), por sua vez, notifica o sujeito passivo a 
apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção de extravio. Eis o texto legal: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a 
documentação necessária à regularização da situação cadastral, a 
seguir enumerada: 

I – livros fiscais e contábeis; 

II – documentos fiscais utilizados ou não; 

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

VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e 
leitura da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário 
Pedido de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal; 



Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do 
disposto no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados 
para o estabelecimento.” 

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. Portanto, o 
procedimento de autuação está correto. 

 
Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo, 

dentre outros documentos, anexa cópia de Termo de Baixa de Documento Fiscal e cópia 
do Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 
26 e 27), Termo de Fiel Depositário (folhas 29 e 30), em que comprova a apresentação 
total da documentação fiscal tida por extraviada à repartição fiscal, blocos D1 de nº 001 a 
250. 

 
De forma que o sujeito passivo afastou a presunção de extravio dos 

referidos documentos fiscais ao apresentá-los à autoridade fazendária na repartição fiscal 
de sua circunscrição regional. 

 
Portanto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento 

para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01360/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação acessória. Presunção de 
extravio de documentos fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
1 - A apresentação da documentação fiscal tida por extraviada 
afasta a presunção de extravio dos mesmos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os livros e/ou documentos fiscais, no período 
de 10 dias, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição 
estadual, conforme cópia anexa do Diário Oficial, razão pela qual são considerados 
extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa forma no valor de R$ 61.345,00, 
consoante demonstrativos abaixo. 

 
Documentos: Modelo 2, série D1, numeração de 01 a 250. 
 
Cálculo do valor da multa: 250 x R$ 245,38 = R$ 61.345,00. 
 
Não há sujeitos passivos solidários. 
 
Auto de Infração lavrado em 02/05/2016. 
 
Dispositivo legal infringido: art. 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 109 do 

Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: artigo 71, XX, “a”, 1 da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 13.194/97. 
 
A autoridade fiscal anexa: relatório de concessão de documentos 

fiscais (folhas 04) e extrato da portaria 007/2016 de suspensão da Inscrição Estadual do 
sujeito passivo em 14/01/2016 e publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 022251 
de 25/01/2016 (folhas 05). 

 
Devidamente notificado (folhas 06 a 11), o sujeito passivo não 

comparece à 1ª Instância. Termo de Revelia nas folhas 12. 



 
Novamente intimado (folhas 14 a 19), o sujeito passivo apresenta 

impugnação à 2ª Instância nas folhas 21 a 35. Alega que teve que encerrar as atividades 
da empresa por questões financeiras, mas que efetuou o procedimento de entrega e baixa 
dos documentos fiscais na Delegacia Fiscal, conforme documentos anexos: 

 
- Requerimento padrão para a realização de eventos (folhas 23); 
- Informativo sobre a utilização e apresentação de documentos 

fiscais (folhas 24); 
- Termo de baixa de documentos fiscais não utilizados (folhas 26); 
- Pedido de baixa de documentos fiscais (folhas 27); 
- Termo de fiel depositário (folhas 33); 
- Outros documentos. 
 
Assim, alega que os documentos não foram extraviados e o auto de 

infração deve ser considerado improcedente. 
 
É o Relatório 
 
VOTO 
 
Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 

de que o sujeito passivo não apresentou os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria que suspensão sua inscrição estadual, por desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE: 
 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 
11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A Portaria nº 007/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Goiás nº 022251 de 25/01/2016 (folhas 05), por sua vez, notifica o sujeito passivo a 
apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção de extravio. Eis o texto legal: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a 
documentação necessária à regularização da situação cadastral, a 
seguir enumerada: 

I – livros fiscais e contábeis; 

II – documentos fiscais utilizados ou não; 

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



VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e 
leitura da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário 
Pedido de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal; 

Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do 
disposto no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados 
para o estabelecimento.” 

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. Portanto, o 
procedimento de autuação está correto. 

 
Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo, 

dentre outros documentos, anexa cópia do Termo de Baixa de Documento Fiscal e cópia 
do Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 
24 e 26), Termo de Fiel Depositário (folhas 33), em que comprova a apresentação total da 
documentação fiscal tida por extraviada à repartição fiscal, blocos D1 de nº 001 a 250. 

 
De forma que o sujeito passivo afastou a presunção de extravio dos 

referidos documentos fiscais ao apresentá-los à autoridade fazendária na repartição fiscal 
de sua circunscrição regional. 

 
Portanto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento 

para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01361/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação acessória. Presunção de 
extravio de documentos fiscais. Improcedência. Decisão 
unânime.  
 
1 - A apresentação da documentação fiscal tida por extraviada 
afasta a presunção de extravio dos mesmos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia Fiscal os documentos fiscais (modelo 2, série D1, numeração 001 
a 250), no prazo máximo de 10 dias contados da data da publicação da portaria que 
suspendeu a sua inscrição estadual, conforme descrito no Diário Oficial, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa forma no valor de R$ 
61.345,00, consoante demonstrativos anexos. 

 
Documentos: Modelo 2, série D1, numeração de 01 a 250 
 
Cálculo da multa: 250 x R$ 245,38 = R$ 61.345,00. 
 
Não há sujeitos passivos solidários. Auto de Infração lavrado em 

01/06/2016. 
 
Dispositivo legal infringido: art. 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 109 do 

Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: artigo 71, XX, “a”, 1 da Lei 11.651/91 c/ 

redação da Lei 13.194/97. 
 
A autoridade fiscal anexa: relatório de concessão de documentos 

fiscais (folhas 04) e extrato da portaria 0018/2016 de suspensão da Inscrição Estadual do 
sujeito passivo em 17/03/2016 e publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 022290 
de 22/03/2016 (folhas 05), extrato cadastral (folhas 06). 

 
Devidamente notificado (folhas 07 a 08), o sujeito passivo não 

comparece à 1ª Instância. Termo de Revelia nas folhas 09. 
 



Novamente intimado (folhas 11 a 13), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância nas folhas 15 e 16. Alega que sofreu alterações cadastrais 
(alteração quadro societário, endereço, alteração da atividade), que ocasionou a 
suspensão de sua inscrição estadual. Mas que, em 08/08/2016, apresentou as referidas 
notas fiscais na SEFAZ-GO, conforme documentação anexa. 

 
Assim, alega que os documentos não foram extraviados e o auto de 

infração deve ser considerado improcedente. 
 
É o Relatório 
 

VOTO 
 

Trata-se de presunção de extravio de documentos fiscais em virtude 
de que o sujeito passivo não apresentou os mesmos à repartição fiscal após a publicação 
da portaria que suspensão sua inscrição estadual, por desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado, nos termos previsto no art. 109 do CTE: 
 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente (Lei nº 
11.651/91, art. 153-D, caput). 

 
Encontrando-se com a situação de inscrição estadual de “suspensão 

por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado”, entende-se que o sujeito 
passivo tenha encerrado suas atividades. Assim deveria apresentar os documentos fiscais 
à repartição fazendária competente. 

 
A Portaria nº 0018/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Goiás nº 022290 de 22/03/2016 (folhas 05), por sua vez, notifica o sujeito passivo a 
apresentar a documentação fiscal sob pena de presunção de extravio. Eis o texto legal: 
 

“Art. 4º Ficam os contribuintes com inscrição suspensa notificados a 
apresentar à Delegacia de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data de publicação desta Portaria, a 
documentação necessária à regularização da situação cadastral, a 
seguir enumerada: 

I – livros fiscais e contábeis; 

II – documentos fiscais utilizados ou não; 

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

VIII – relativamente ao estabelecimento autorizado a utilizar 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s, leitura X e 
leitura da Memória Fiscal referente a todo o período de utilização dos 
equipamentos, efetuados na mesma data da sua apresentação ou 
comunicado, acompanhadas, quando for o caso, do formulário 
Pedido de Cessação de Uso de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal; 



Art. 5º Presumem-se desaparecidos, destruídos, extraviados, 
inutilizados ou perdidos, decorrente do não atendimento do 
disposto no artigo anterior, os livros, documentos fiscais e 
Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal – ECF’s autorizados 
para o estabelecimento.” 

 
Ao não fazer a apresentação dos documentos fiscais tidos por 

extraviados, o sujeito passivo incorre na penalidade prevista no CTE. Portanto, o 
procedimento de autuação está correto. 

 
Entretanto, no presente caso, o impugnante comparece ao processo, 

dentre outros documentos, anexa cópia de Termo de Baixa de Documento Fiscal e cópia 
do Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 
26 e 27), Termo de Fiel Depositário (folhas 29 e 30), em que comprova a apresentação 
total da documentação fiscal tida por extraviada à repartição fiscal, blocos D1 de nº 001 a 
250. 

 
De forma que o sujeito passivo afastou a presunção de extravio dos 

referidos documentos fiscais ao apresentá-los à autoridade fazendária na repartição fiscal 
de sua circunscrição regional. 

 
Portanto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento 

para considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01388/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Livro Registro de 
Saída de Mercadoria não escriturado. Procedente. Adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do 
CTE. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Confirma-se a decisão "a quo" que julgou procedente o 
lançamento, não contraditado de forma convincente, 
adequando-se a penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. E, por unanimidade de votos, 
acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do 
CTE, no valor da multa formal de R$ 1.543,38 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais 
e trinta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, no período compreendido de setembro a outubro de 2013, a totalidade dos 
documentos fiscais de saídas, fls. 05 a 06, conforme demonstrativos anexos relativos aos 
documentos fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, fica sujeito à multa formal no 
percentual de 13% sobre o valor das operações e/ou prestações realizadas, equivalente a 
R$16.070,99. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo suscita em preliminar a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 



direito de defesa, por ausência de descrição detalhada sobre a infração pratica. E 
também, por ausência de anuência dos representantes da empresa quanto a metodologia 
de trabalho desenvolvido pelo fisco. No mérito, contesta a aplicação da penalidade, fls. 9 a 
17. Junta documentos, fls. 18 a 25.  . 

 
Pela Sentença nº816/2018 – JULP, nas (fls.27 a 29), o julgador 

singular decide pela procedência, do auto de infração.  
 
Tatiana Lopes Machado Urbano, na condição de ex Sócia da 

empresa autuada compareceu aos autos (fl.37), apresentando esclarecimentos, alegou 
que em abril do corrente ano, por volta do dia 13, a Requerente recebeu em sua casa, 
uma intimação ao auto de infração 4011502168436, cuja atuada foi a empresa Top Home 
Imports Co. Distribuidora Ltda Me (11.396.806/0003-29), pessoa jurídica essa que não 
mais é sócia desde abril de 2013. Por fim requer a exclusão de seu nome dos cadastros 
competentes. Junta documentos (fls.38 a 50). 

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo reafirma as 

inquirições e alegação produzidas na fase impugnatória, fls. 55 a 82. Junta documentos, 
fls. 83 a 87.  

 
Acostado aos autos encontra-se, fls. 91 a 127 recurso voluntário, 

onde o polo passivo reafirma as arguições e alegações já inferidas em linhas anteriores, e 
ainda destaca o bis in idem, referente ao período de setembro e outubro de 2013. Junta 
documentos, fls. 124 a 128.  

 
Por meio do temo de juntada, fl. 129, o Conselheiro Evandro Luiz 

Pauli é trazido a este volume documento de fl. 130, referente a cálculo da multa formal 
devida que perfaz a importância de R$ 1.543,38 (um mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e trinta e oito centavos).   

 
   É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, as rejeito, conforme passo a expor:  

 
Não houve cerceamento ao direito de defesa, vez que não existe a 

obrigação do fisco de se curvar à anuência do contribuinte, quanto a ser fiscalizado ou 
não. Emitida a ordem de serviço, este comando deve ser obedecido.  

 
Insegurança na determinação da infração, também não houve, vez 

que o auto foi lançado de forma clara e segura, respeitando os ditames legais. Levando-se 
em consideração a escrita fiscal do contribuinte entre as notas fiscais eletrônicas emitidas 
com a EFD do contribuinte tão somente.  

 
A autoridade fiscal, lançadora, procedeu gravação de DVD contendo 

arquivos referentes aos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e aos demais 
demonstrativos analíticos dessa auditoria.  

 
No citado DVD encontram-se expostas a estrutura e os detalhes da 

exigência de penalidade pecuniária nos meses e objeto deste auto.  
 



Mediante as assertivas supra inferidas, demonstrado está que não 
houve nem insegurança na determinação da infração, nem cerceamento ao direito de 
defesa, o que me leva a rejeitar as preliminares em comento.    

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me ao mérito desta 

ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
A defesa não enfrentou a ocorrência de forma pontual. Não 

apresentou contraditório ou mesmo prova documental que pudesse afastar a descrição do 
fato que originou o crédito tributário.  

 
Quanto à penalidade, tem-se que a do artigo 71, inciso XXIII “a” se 

apresenta a mais adequada à situação. 
 
Portanto, o “quantum” devido pelo polo passivo é na importância 

assim discriminada: R$ 771,69 X 2 = R$ 1.543,38.     
 

Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, no 
valor da multa formal de R$ 1.543,38 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e 
oito centavos). 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01389/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
Apresentou arquivo magnético contendo informações 
divergentes. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão monocrática para julgar improcedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cometeu o ilícito tributário denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, apresentou o arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
com informações divergentes dos documentos fiscais, dos campos de Registro tipo C-190, 
no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 

 
Intimado, às fls 09 a 12, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em Primeira Instância, às fls 15 a 18. 
 
Por meio da sentença n°4117/2017, o julgador singular julga 

procedente o lançamento, às fls 44 a 47. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo alega que sempre 

cumpriu corretamente com suas obrigações fiscais principalmente no que tange as 
elencadas na lei n° 11.651/91, decreto n° 4852/97 e instrução normativa n° 932/08-GSF, 
tendo a r. sentença, ora guerreada, incorrido em erro que a torna nula de todo o efeito, 
seja fiscal ou legal. Dessa maneira, outra sorte não cabe a r. sentença de 1ª instancia, 
mas seu arquivamento por ser insubsistente, eis que atribuiu a recorrente ilícito 
inexistente, vez que não houve em nenhum momento pratica de qualquer infração. 

 
Por fim, requer que seja declarada a inexorável improcedência da 

cobrança em tela, e que seja decretada a nulidade do auto de infração n° 4011700745995, 
por via de consequência a sua extinção, acolhido a matéria de direito, decretando a sua 
nulidade, vez que não houve, in casu, qualquer transgressão a legislação aplicável, às fls 
51 a 55. Junta documentos, às fls 56 a 103. 

 
É o relatório. 
 



VOTO 
 
A acusação é de que o contribuinte apresentou os arquivos 

magnéticos da EFD referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, com 
informações divergentes dos documentos fiscais, dos campos de registro tipo C 190. 
Conforme demonstra relatório de inconsistência de registros identificados pela chave da 
nota fiscal.  

 
Quando da análise detida da acusação conjuntamente com relação 

de notas fiscais registradas com chaves inconsistentes, observa-se que a chave NFe traz 
na primeira linha o CNPJ da Secretaria da Fazenda e na última o CNPJ do remetente 
produtor. Entendeu-se que tais informações estavam inconsistentes. 

 
Ocorre que um fato não foi observado pela autoridade lançadora: foi 

emitida nota fiscal avulsa pelo produtor na AGENFA. Desta forma, o preenchimento do 
registro 100 e, não o 190, segundo o Guia Prático EFD –ICMS/IPI naquilo que se refere a 
registro 150: Tabela de Cadastro do Participante foi preenchido pelas partes envolvidas, 
senão vejamos: 

 
Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou 

jurídicas envolvidas nas transações comerciais como estabelecimento, no período. 
Participantes sem movimentação no período não devem ser informados neste registro 
(grifamos).  

 
No caso em questão o sujeito passivo fez o registro correto diante da 

excepcionalidade da operação, vez que possui vários fornecedores de matéria prima e 
ainda, que explora atividade agroindustrial operando com produtores rurais.   Portanto, a 
empresa informou o CNPJ do produtor/remetente no campo certo diante da emissão de 
nota fiscal avulsa gerada pela AGENFA    

 
 Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

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

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01390/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
Apresentou arquivo magnético contendo informações 
divergentes. Improcedente.  
 
Reforma-se a decisão monocrática para julgar improcedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não cometeu o ilícito tributário denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, apresentou arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, com 
informações divergentes dos documentos fiscais, dos campos de Registro tipo C-190, no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 

 
Intimado, às fls 08 a 10, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em Primeira Instância, às fls 13 a 16. 
 
Por meio da sentença n°4116/2017, o julgador singular julga 

procedente do auto de infração, devendo o sujeito passivo recolher a multa formal nos 
termos propostos da inicial, às fls 42 a 45. 

 
Em grau de recurso voluntário, às fls 46 a 49, o sujeito passivo alegra 

que sempre cumpriu corretamente com suas obrigações fiscais principalmente no que 
tange às elencadas na Lei n° 11.651/91, Decreto n° 4852/97 e Instrução Normativa n° 
932/08-GSF, tendo a r. sentença, ora guerreada, incorrido em erro que a torna nula de 
todo o efeito, seja fiscal ou legal. Dessa maneira, outra sorte não cabe a r. sentença de 
primeira instância, mas seu arquivamento por ser insubsistente, eis que atribuiu a 
recorrente ilícito inexistente, vez que não houve em nenhum momento pratica de qualquer 
infração. 

 
Por fim, requer que seja declarada a inexorável improcedência da 

cobrança em tela, e que seja decretada a nulidade do auto de infração n° 4011700746290, 
por via de consequência a sua extinção, acolhido a matéria de direito, decretando a sua 
nulidade, vez que não houve, in casu, qualquer transgressão a legislação aplicável, às fls 
51 a 55. 

Junta documentos, às fls 56 a 162. 



 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
A acusação é de que o contribuinte apresentou os arquivos 

magnéticos da EFD referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, com 
informações divergentes dos documentos fiscais, dos campos de registro tipo C 190. 
Conforme demonstra relatório de inconsistência de registros identificados pela chave da 
nota fiscal.  

 
Quando da análise detida da acusação conjuntamente com relação 

de notas fiscais registradas com chaves inconsistentes, observa-se que a chave NFe traz 
na primeira linha o CNPJ da Secretaria da Fazenda e na última o CNPJ do remetente 
produtor. Entendeu-se que tais informações estavam inconsistentes. 

 
Ocorre que um fato não foi observado pela autoridade lançadora: foi 

emitida nota fiscal avulsa pelo produtor na AGENFA. Desta forma, o preenchimento do 
registro 100 e, não o 190, segundo o Guia Prático EFD –ICMS/IPI naquilo que se refere a 
registro 150: Tabela de Cadastro do Participante foi preenchido pelas partes envolvidas, 
senão vejamos: 

 
Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou 

jurídicas envolvidas nas transações comerciais como estabelecimento, no período. 
Participantes sem movimentação no período não devem ser informados neste registro 
(grifamos).  

 
No caso em questão o sujeito passivo fez o registro correto diante da 

excepcionalidade da operação, vez que possui vários fornecedores de matéria prima e 
ainda, que explora atividade agroindustrial operando com produtores rurais.   Portanto, a 
empresa informou o CNPJ do produtor/remetente no campo certo diante da emissão de 
nota fiscal avulsa gerada pela AGENFA    

 
 Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

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

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01391/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Rejeitadas. 
Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. Livro Registro de 
Entrada de Mercadoria não escriturado. Procedente. Adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" 
do CTE. Acolhida.  
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Confirma-se a decisão "a quo" que julgou procedente o 
lançamento, não contraditado de forma convincente, 
adequando-se a penalidade quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. E, por unanimidade de votos, 
acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do 
CTE, no valor da multa formal de R$ 4.630,14 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e 
quatorze centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, no período compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, a totalidade dos documentos 
fiscais de entradas, fls. 3 a 6. Em consequência, dica sujeito à multa de 25% sobre a valor 
das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos legais.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo suscita, em preliminar, a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração, por ausência de descrição 
detalhada sobre a infração praticada. E também, por ausência de anuência dos 



representantes da empresa quanto a metodologia de trabalho desenvolvida pelo fisco. No 
mérito, contesta a aplicação da penalidade, fls. 09 a 17. Junta documentos, fls. 18 a 25.  

 
Pela Sentença nº818/2018 – JULP, nas (fls.27 a 29), o julgador 

singular decide pela procedência, do auto de infração.  
 
Tatiana Lopes Machado Urbano, na condição de ex-sócia da 

empresa autuada compareceu aos autos (fl.37), apresentando esclarecimentos. Alega que 
em abril de 2018, por volta do dia 13, recebeu em sua casa, uma intimação ao auto de 
infração 4011502168436, cuja atuada foi a empresa Top Home Imports Co. Distribuidora 
Ltda Me (11.396.806/0003-29), pessoa jurídica; que não mais é sócia desde abril de 2013. 
Por fim, requer a exclusão de seu nome dos cadastros competentes. Junta documentos 
nas (fls.38 a 50). 

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo (fls.56 a 84), reafirma 

as arguições e alegações produzidas na fase impugnatória.  Junta documentos (fls.85 a 
90). 

 
Por meio do termo de juntada, fl. 91, foi acostado a este volume a 

pedido do Conselheiro Evandro Luis Pauli cálculo da multa formal, perfazendo a 
importância de R$ 4.630,14. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela 
autuada, as rejeito, conforme passo a expor:  

 
Não houve cerceamento ao direito de defesa, vez que não existe a 

obrigação do fisco de se curvar à anuência do contribuinte, quanto a ser fiscalizado ou 
não. Emitida a ordem de serviço, este comando deve ser obedecido.  

 
Insegurança na determinação da infração, também não houve, vez 

que o auto foi lançado de forma clara e segura, respeitando os ditames legais. Levando-se 
em consideração a escrita fiscal do contribuinte entre as notas fiscais eletrônicas emitidas 
com a EFD do contribuinte tão somente.  

 
A autoridade fiscal, lançadora, procedeu gravação de DVD contendo 

arquivos referentes aos demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e aos demais 
demonstrativos analíticos dessa auditoria.  

 
No citado DVD encontram-se expostas a estrutura e os detalhes da 

exigência de penalidade pecuniária nos meses e objeto deste auto.  
 
Mediante as assertivas supra inferidas, demonstrado esta que não 

houve nem insegurança na determinação da infração, nem cerceamento ao direito de 
defesa, o que me leva a rejeitar as preliminares em comento.    

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me ao mérito desta 

ação, com os fundamentos que se seguem:  
 



A defesa não enfrentou a ocorrência de forma pontual.  Não 
apresentou contraditório ou mesmo prova documental que pudesse afastar a descrição do 
fato que originou o crédito tributário.  

 
Quanto a penalidade, tem-se que a do artigo 71, inciso XXIII “a” se 

apresenta a mais adequada à situação, devendo ser excluído o mês de outubro/2013, 
evitando-se assim a duplicidade, vez que já consta no PAT nº4011502168436.   

 
Portanto, o “quantum” devido pelo polo passivo é na importância 

assim discriminada: R$ 771,69 X 6 = R$ 4.630,14.     
 

Pelo exposto, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço 
do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por unanimidade de votos, acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, no 
valor da multa formal de R$ 4.630,14 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quatorze 
centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01392/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Operação interestadual, acobertada por 
documento fiscal consignado, indevidamente, a alíquota 
interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Procedente. Aplicado de ofício, o limitador da multa 
para a prevista no art. 11, inciso II, alínea "a", da Lei 11.651/91. 
Acolhido.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando este não tiver sido contraditado de forma 
convincente, aplicando- se limitador de multa, quando a lei 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, David 
Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou pela improcedência do lançamento. E, por unanimidade de votos, acolher 
de ofício, o limitador da multa para a prevista no art. 11, inciso II, alínea "a", da Lei 
11.651/91, restando uma multa formal de R$ 10.848,79 (dez mil, oitocentos e quarenta e 
oito reais e setenta e nove centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis 
Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu bens em 
operação interestadual, acobertados pelo documento fiscal n° 46.731, cópia acostada a 
este volume, juntamente com outros documentos, fls. 2 a 4, no qual foi consignado, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do 
destinatário. Em consequência, fica sujeito a multa formal na importância de R$ 63.284,66, 
correspondente a 70% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 44, §3º e 

64 da Lei nº11.651/91, c/c artigo 145 do Decreto nº4852/97. E a penalidade aplicada: 
artigos 71, XII, “b” do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega não ser contribuinte 

do ICMS, que utiliza o bem adquirido (veículo) no transporte de seus funcionários. Requer 
baixa da inscrição do débito em dívida ativa e o arquivamento deste processo, fl10. Junta 
documentos, fls.11 a 23.   

 
Juntados documentos, fls. 28 a 36.  
 



Por meio da sentença n°5732/2017, o julgador singular decide pela 
procedência do auto de infração, às fls 37 a 38. 

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo alega que adquiriu 

bens diretamente da fábrica, faturamento direto ao consumidor, a qual a mesma ampara-
se nos termos do Convênio nº. 51/009. Pede arquivamento do processo, fls 44 54. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que o polo passivo não apresenta defesa em relação à descrição do fato gerador 
propriamente dito.  

 
As alegações contidas, fl. 50, mesmo considerando os documentos 

de fls. 49, 49 - V, 52, 52 – V e 53, não enfrentam a ocorrência do fato.  
 
Contudo, com o advento da mudança do artigo 71 aplicando-se de 

ofício o limitador de multa do artigo 71, inciso II, alínea "a", da Lei 11.651/91, limitando-se 
em 12 (doze por cento) a alíquota da operação ao tempo do fato gerador e de acordo com 
o ICMS da mercadoria.     

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, acolho de ofício, o limitador da multa para a 
prevista no art. 11, inciso II, alínea "a", da Lei 11.651/91, restando uma multa formal de R$ 
10.848,79 (dez mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01394/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Registro de notas fiscais eletrônicas 
sem a correspondente representação alfanumérica do código de 
barras em Escrituração Fiscal Digital - EFD. Procedente em 
parte. Adequação da penalidade para a prevista no artigo 71 - A, 
inciso IVV, alínea "e" do CTE e aplicação do 6º do mesmo artigo 
e diploma legal.  
 
Estando demonstrado nos autos que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial, o auto de infração deve ser 
julgado procedente em parte, adequando-se a penalidade 
quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe  provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor  
da multa formal de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), adequando a 
penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso VII, alínea "e", do CTE e aplicando o § 6º do 
mesmo diploma legal, considerando o pagamento de fls. 183 dos autos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Conta na peça inicial que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
informar na EFD, ao registrar as notas fiscais eletrônicas, a correspondente representação 
alfanumérica dos códigos de barras dos produtos, uma vez que tais produtos possuem os 
referidos códigos, conforme relatórios anexos, fls. 2 a 15. Em consequência, fica sujeito à 
multa formal, na importância de R$8.705.320,01, correspondente a 1% do valor das 
mercadorias, juntamente com os acréscimos legais.  

 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.14 e 15). 
 
Pela Sentença de nº4284/2016 – JULP, (fls.49 e 50), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar Recurso Voluntário, nas (fls.51 a 53). 
 
Mediante ao Acordão nº 535/2017, (fls.75 a 87), a Quarta Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário confirma o teor da sentença singular. 
 



O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso ao Conselho Superior, (fls.88 a 92). 

 
Dirigindo-se (fls.94 a 116), ao Conselho Superior o polo passivo argui  

a nulidade da autuação por desvio de finalidade da norma punitiva; por violação aos 
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco e ainda, a aplicação da 
forma privilegiada prevista no §8º do art.71 do Código Tributário Estadual.    

 
Aduz que não há plausibilidade no fato de que descumprimento de 

obrigações acessórias mais significantes e gravosas, como é o caso da omissão no envio 
do inventário sejam penalizadas de forma mais branda que a mera omissão de um registro 
específico da EFD como é o caso da presente autuação. Diante destes fatos requer a este 
Conselho a anulação da presente autuação em virtude do nítido desvio de finalidade da 
norma punitiva.  

 
Alega que aplicando sanção fora dos paramentos da razoabilidade e 

da proporcionalidade, a autoridade adentra no patrimônio da recorrente e atendendo 
contra o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, em total afronta ao 
princípio da vedação do uso de tributo com efeitos de confisco. E sem maiores digressões, 
conclui-se pela necessidade de reduzir-se a multa aplicada à recorrente requalificando-a 
para o dispositivo legal do art.71, XXIII.  

 
Por fim requer que seja reconhecida a nulidade formal do feito 

lavrado em desfavor da recorrente; nulidade por violação aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade; e caso não prevaleça o entendimento, que seja procedida a 
readequação da penalidade pecuniária para forma prevista no art.71, XXIII do CTE em 
respeito à jurisprudência, e à norma insculpida no §7°-B do Código Tributário Estadual.  

 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fl.122), requerer o 

sobrestamento do processo. Anexou Documento de fls.123 a 128. E também efetua o 
mesmo pedido às fl.123, pedindo o adiamento do julgamento. Anexou Documento  de 
fls.133 a 141. 

 
O polo passivo retorna ao processo (fl.146), para inferir que como é  

de conhecimento geral no âmbito administrativo tributário, o trâmite da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, de anteprojeto de Lei (Exposição de Motivos nº095/17 – 
GSF) que prioriza a alteração do art.25, 71,171, acrescentado o art.71-A e 148-A à Lei 
nº11.651/91 – Código Tributário do Estado de Goiás.  

 
Requer a suspensão temporária do presente julgamento até a 

publicação da referida Lei e possibilidade de resolução definitiva da presente demanda. 
Anexou Documentos (fls.147 a 168). 

 
Pela Resolução nº076/2017, fls.169 e 170, o Conselho Superior 

deste CAT acolhe o pedido elaborado pelo sujeito passivo, via advogado, primando pelo 
princípio da razoabilidade e da economia processual, tendo como plausível, frente a 
documentação juntada, o pedido da parte.  

 
Anexou Documentos nas (fls.173 a 175). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.178 a 182), 

apresentando Adiamento ao Recurso interposto ao Conselho Superior, alega que 
consoante dispõe o artigo 106. Inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, deve ser 



aplicado o incido XXXI, do artigo 71, do CTE/GO, com a redação dada pela Lei Ordinária 
Estadual de nº19.738/2017, considerando o valor para na importância de R$98.254,89 
(doc.03), homologando a extinção do crédito tributário.  

 
Por fim requer a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea "c", do 

Código Tributário Nacional, de maneira a que seja aplicado o inciso XXXI, do artigo 71, do 
CTE/GO, com a redação dada pela Lei Ordinária Estadual de nº19.965/2018, em 
concomitância com a Lei Ordinária Estadual de nº19.738/2017, considerando o valor da 
importância para recorrente, no valor de R$98.254,89, homologando a extinção do crédito 
tributário. Anexou Documentos nas (fls.183 a 190). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei, 
conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” que o feito foi 
julgado procedente em primeira instância, fls. 49 e 50 e na fase cameral, fls. 75 a 87. 

 
O recurso aditado às fls. 178 a 182, atém-se pela adequação da 

penalidade à do artigo 71, inciso XXXI, com a nova redação pela Lei nº. 19.965/18, 
quando a mercadoria possui o referido Código – GTIN – Número Global do Item 
Comercial, em consonância com o Despacho nº. 6/2017 SEI – GNRE – 1596, doc. fl. 187. 

 
Contudo, valendo-se da especificidade da penalidade tenho que 

necessário a adequação da penalidade, vez que a norma sofreu alteração de forma mais 
benéfica e mais específica ao caso.  

 
Assim, tem-se pela adequação para a penalidade disposta no artigo 

71 – A, VII “e”, ainda com aplicação do §6º do artigo 71 do mesmo diploma legal, que 
serão transcritos na sequência, vez que não se trata de acusação de que houve 
mercancia, pois, a GTIN é para mero controle por parte do Fisco. Daí a aplicação da multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória.  

 
Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes 
à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

 
VII - R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), por arquivo, nas seguintes 
infrações: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 
 
[...] 
 
e) falta de informação ou informação incorreta do Número Global de Item 
Comercial -GTIN-, quando a mercadoria possuir o referido número; 
 
[...] 
 
§ 6° Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


Assim o Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 
integrado pela Segunda Câmara Superior, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe  provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de infração no valor  
da multa formal de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), adequando a 
penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso VII, alínea "e", do CTE e aplicando o § 6º do 
mesmo diploma legal, considerando o pagamento de fls. 183 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01395/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Estadual. Admitido. 
Multa formal. Notas fiscais eletrônicas não registradas no livro 
Registro de Entrada de Mercadorias. Procedente em parte. 
Adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso 
XXIII, alínea "a" do CTE.   
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial, adequando-se a penalidade 
em conformidade com orientação especificada em lei. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, admitir o recurso 
da Fazenda Pública, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, por haver acórdão 
divergente. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Paulo 
Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor.  E, por maioria de 
votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública, negar-lhe provimento para confirmar a 
decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de 
R$ 25.935,41 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um 
centavos), com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"a", da Lei nº 11.651/91. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro que 
votou confirmando a decisão cameral, porém, aplicando o benefício previsto no art. 71-A, 
inc. IV, "a", da Lei 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
deixou de escriturar no livro registro de entrada de mercadoria as notas fiscais eletrônicas 
relacionadas no "Texto Complementar" e em planilhas acostadas ao processo, juntamente 
com outros documentos, fls. 03 a 36. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do 
valor das operações, juntamente com os acréscimos legais.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade da lide, por insegurança na determinação da infração, ao argumento de que o 
dispositivo legal indicado pelo autuante, não se amolda à situação fática desta ação. No 
mérito, alega que grande parte das notas fiscais autuadas foram anuladas após a 
apuração; relaciona tais notas, fls. 39 a 53. Junta documentos, fls. 54 a 179. 



 
Pelo Despacho nº511/2016 – JULP, (fls.181 e 182), o julgador 

singular determina realização de diligência para encaminhar os autos ao órgão de origem 
para esclarecimento das informações requisitadas neste despacho. 

 
Em atendimento ao despacho supra (fls.185 e 186), a Gerência de 

Auditoria de Indústria e Atacado informa que os pedidos de exclusão de notas fiscais, 
efetuado pela impugnante eram procedentes em sua quase totalidade, com exceção às 
notas fiscais 18688, 12227, 12228, 1434, 9568 e 19683. Altera o valor da base de cálculo 
para R$1.554.985,97. Junta documentos (fls.187 a 200). 

 
Em resposta ao trabalho revisional o sujeito passivo comparece aos 

autos (fls.208 e 209) e infere que a Auditoria Fiscal manteve o lançamento apenas em 
relação a 6 notas fiscais, contudo equivoca-se no valor destas. Por fim requer a 
improcedência do auto de infração. Retificação para constar apenas a multa no valor de 
R$59.996,86.      

 
Pela Sentença nº3146/2017 – JULP, nas (fls.211 a 214), o julgador 

singular decide pela procedência parcial, do auto de infração, com base no cálculo, 
conforme aduzido pela revisional, o que perfaz a importância de R$ 1.554.985,97 (um 
milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa 
e sete centavos). 

 
Despacho nº. 1214/2017 – GERF concorda com a decisão 

monocrática, fl. 215.   
 
Em grau de recurso voluntário, fls. 222 a 232, o polo passivo pede a 

reforma da decisão recorrida, aduzindo que há erro que deve ser considerado, a saber: o 
somatório das notas fiscais não registradas é na importância de R$ 479.974,83 
(quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três 
centavos). Referentes às notas fiscais Nº. 18688,12227,12228,1434,9568,19683. Junta 
documentos (fls.233 a 241). 

 
Mediante ao Acordão nº641/2018, nas (fls.244 a 252), a Quarta 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário decide por  conhecer o recurso 
voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença recorrida, 
julgando parcialmente procedente esta lançamento em razão da revisão de (fls.185 a 200) 
e da adequação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória para a 
prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91 – CTE (por entender ser a 
mais adequada à situação fática constantes destes autos) no valor de R$25.935,41, a ser 
acrescida das cominações legais.  

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.253 a 257), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior nº062/2018 – GERF, alegou que o art.71-A, 
acrescido à Lei nº11.651/1991-CTE pela Lei nº19.965/2018, trata das penalidades pelos 
descumprimentos de obrigações acessórias correspondentes à Escrituração Fiscal Digital, 
sendo mais específica que as normas até então existentes no ordenamento. A nova norma 
além de mais especifica é também mais benéfica ao contribuinte, pois o art.71, X, "a" do 
CTE previa uma multa formal de 25%, enquanto que a nova norma prevê um valor de 
12%. Por fim, requer a reforma do acordão. Anexa documentos (fls.258 a 264). 

 
Do recurso da Fazenda o polo passivo foi intimado (fls.267 a 269). 
 



É o relatório. 
 

VOTO 
 

De acordo com o informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de recurso da Fazenda em relação à adequação da penalidade ao 
disposto no artigo 71, XXIII, “a”, conforme decidiu a câmara julgadora de forma unânime.  

 
Nos termos do artigo 41, II da Lei nº. 16.469/09 a Representação 

Fazendária trouxe aos autos acórdão paradigma divergente, ensejando a admissibilidade 
do seu recurso mesmo tendo sido unânime a votação cameral.  

 
O pedido da Fazenda é pela aplicação da penalidade prevista no 

artigo 71 – A, inciso IV, alínea “a”, item 1 do CTE.  
 
Ao caso concreto tenho pela admissibilidade do recurso, porém, não 

lhe provendo.  
 
A penalidade aplicada em decisão cameral foi mais adequada, por 

ser mais específica ao fato da ocorrência. Situação inclusive que encontra maiores 
restrições, inclusive neste Conselho Superior.       

 
Assim, voto admitindo o recurso da Fazenda Pública, nos termos do 

art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, por haver acórdão divergente. E, por maioria de votos, 
conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe provimento para confirmar a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 
25.935,41 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), 
com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01397/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro Registro de Entrada de Mercadoria 
não escriturado. Aplicação de ofício da adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a"  
do CTE.  
 
Nega-se provimento ao recurso da Fazenda e aplica-se a 
adequação da penalidade, quando houver previsão legal para tal 
aplicação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento e aplicar, de ofício, a 
adequação da penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, o 
que resulta numa multa fomal de R$ 10.514,51 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e 
cinquenta e um centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro, que propôs a adequação da penalidade para a prevista no art. 71-A, inciso IV, 
alínea "a", do CTE, perfazendo um valor da multa formal de R$ 17.211,91 (dezessete mil, 
duzentos e onze  e noventa e um centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de escrituração 
de documento fiscal relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento, nos meses de 
maio, junho, agosto e dezembro de 2012 e nos meses de janeiro a outubro de 1013, 
sendo imputada ao contribuinte a exigência da multa formal no valor de R$ 35.858, 17 
(trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), equivalente a 
25% do valor da operação ou prestação, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 65 da lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "c", da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 4), Relação de Documentos Fiscais não Registrados e não Cancelados 
(fls. 5 a 8), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 9) e mídia CD (fls. 10). 

 
Intimado em 15/09/2014 (fls.12), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 13). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 19 a 20), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que em 
nenhum momento omitiu o registro de entradas de mercadorias no estabelecimento, o que 



ocorreu foi uma inconsistência na entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), a qual está 
totalmente corrigida, conforme livro em anexo. 

 
A Segunda Câmara Julgadora deste Conselho Administrativo 

Tributário, por meio da Resolução n° 003/2015 (fls. 47), converte o julgamento em 
diligência para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja intimado o sujeito passivo a 
apresentar o livro de apuração a que enseja a impugnação a segunda instância, diz 
textualmente que está sendo anexado e não consta neste processo. Portanto, deve o 
sujeito passivo apresentar o referido livro ou comprovar que já efetivou a entrega. 

 
Intimado (fls. 50 a 51), o sujeito passivo não atende a solicitação 

formulada na Resolução n° 003/2015. 
 
Conforme Acórdão da I CJUL N° 1083/2017, às fls. 56 a 59, a 

Primeira Câmara Julgadora do CAT conhece da impugnação, negar-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração e aplicar a forma privilegiada prevista no §8° do 
art. 71 da lei ° 11.651/91. 

 
Intimada, a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Superior 

n° 332/17, às fls. 61 a 63, alegando que para que tal benefício seja concedido é preciso 
que da falha formal denunciada não existia possibilidade, mesmo que indiretamente, de 
ocorrer omissão de pagamento do ICMS, existindo a possibilidade, o pedido deve ser 
negado. Outro aspecto é que restou provado que o sujeito passivo comercializa também 
produtos sujeitos à tributação normal, neste caso, também pode ocorrer omissão de 
pagamento de ICMS. Sob tais fundamentos, requer a reforma da decisão de segunda 
instância na parte em que considerou passível a aplicação da forma privilegiada. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a Fazenda Pública estadual pugna para que seja afastada a aplicação do §8º do 
artigo 71 do CTE.  

 
Ao caso concreto, conheço do recurso da Fazenda, nego-lhe 

provimento, tendo em vista a adequação da penalidade que requeiro de ofício para a 
especificada no artigo 71, inciso XXIII “a”, “verbis”: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 

 a) 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
   8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
 

A adequação da penalidade para omissões ou inconsistências em 
escrituração fiscal digital, por ser a mais específica é a que proponho, sendo inclusive 
matéria pacificada em sua maioria por este egrégio Conselho Superior. 



 
Destaca-se que a descrição complementar a ocorrência, fl. 04, faz 

alusão a arquivos EFD 2011 e 2013. Daí, cabe o entendimento do artigo 71, §7º, “b” do 
CTE, “verbis”:  

 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 
Mediante as assertivas supra inferidas, passo a demonstração dos 

cálculos, que apontarão o “quantum” devido pelo polo passivo: 
 
R$ 713,86 X 5 = R$3569,30 
R$ 771,69 X 9 = R$6945,21      
                        R$10.514,51 
 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento e aplicar, de ofício, a adequação da 
penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, o que resulta 
numa multa formal de R$ 10.514,51 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e 
um centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01409/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro Registro de Entrada de Mercadoria 
não escriturado. Afastada a aplicação da forma privilegiada 
prevista no §8º do artigo 71 do CTE, conforme requerido pela 
Fazenda Estadual. Conhecido recurso da Fazenda. Aplicação de 
ofício do limitador previsto no artigo 71, §11º, inciso II, "b" do 
CTE.  
 
Acolhe-se recurso da Fazenda Estadual para este Conselho 
Superior, quando a instrução processual apontar que não existe 
clareza de que não tenha havido prejuízo ao erário estadual.  
Entretanto, aplica-se limitador de multa, quando a legislação 
tributária assim orientar. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, 
aplicar o limitador disposto no art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é que o sujeito passivo, em epígrafe, deixou de 
escriturar no Livro Registro de Entrada de Mercadoria, referente ao exercício de 2007, 
notas fiscais de entradas de mercadorias, no valor total de R$ 44.668,00 (quarenta e 
quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais), conforme demonstrativos e documentos, 
fls. 03 a 18. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% (vinte cinco por cento) do valor 
da operação, juntamente com os acréscimos legais.   

  
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta em 

sede de Primeira Instância e motiva o termo de revelia, fl.21.  
 
Dirigindo-se à Segunda Instância o sujeito passivo suscita em 

preliminar a nulidade da lide por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que 
não existem nos autos identificação entre o histórico do auto de infração e a auditoria 
embasado da exigência fiscal. No mérito, pugna pela aplicação da forma privilegiada 
prevista no §8º do artigo 71 do CTE.   

 
Por meio do acordão 1316/2012 (fls. 38 a 42) a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário (fls. 39 a 42) considerou procedente o auto de infração, 
aplicando a forma privilegiada prevista no §8° do art. 71 do CTE. 

 



A Fazenda Pública Estadual foi intimada da decisão cameral (fls. 43). 
Manifestando-se às fls. 44 a 45, argumenta que para aplicação da forma privilegiada da 
multa conforme disposto é imprescindível a certeza de não comprometimento, nem 
mesmo indireto, do pagamento do imposto, o que não ocorre neste caso, pois uma vez 
que tais aquisições possam ter sido efetuadas com numerário proveniente de caixa de 
escrituração paralela à oficial torna inviável a aplicação da forma penal citada, e que no 
presente caso a omissão de pagamento de tributo está constatada através da omissão do 
registro de saídas de mercadorias tributadas, referente ao déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, exercício de 2007 (01-07 a 31-12-2007), tudo de 
acordo com o auto de infração n°4011100056552, datado de 10/01/2011, em que os 
pagamentos não registrados referentes às notas fiscais que o sujeito passivo deixou de 
registrar no livro Registro de Entradas, objeto do presente auto de infração, forma 
considerados. 

 
Requer a reversão do julgado cameral para que se possa considerar 

procedente a ação fiscal sem a aplicação da forma privilegiada da penalidade. 
 
O sujeito passivo foi intimado do Recurso da Fazenda (fls. 47). 
 
Manifestando-se às fls. 50, alega que no processo não consta 

qualquer levantamento fiscal apto a demostrar que a omissão de registros no livro de 
entrada acarretaria falta de pagamento do imposto, muito pelo contrário o que resta claro é 
o prejuízo acarretado ao contribuinte, que pela falha ocorrida, deixou, de modo geral, de 
usufruir do aproveitamento do crédito do ICMS, quando da apuração. Requer a 
manutenção da forma privilegiada. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando pugna pela reforma da 
decisão cameral, face a aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do 
CTE, conforme passo a expor:  

 
Para aplicação citada da forma privilegiada prevista na norma legal 

supra inferida e que será transcrita na sequência, é imprescindível que esteja 
demonstrado de forma cabal nos autos que a omissão fiscal, motivadora da presente 
ação, não tenha ocasionado prejuízo ao erário estadual.  

 
Art., 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

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

Tal certeza não se configura nesta lide, uma vez que não há 
evidência de que tais aquisições não foram efetuadas com numerário proveniente de 
escrituração paralela à oficial. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII


Demonstrado está neste feito que a omissão de pagamento do 
imposto pode ser aferida através da omissão de registro de saída de mercadorias 
tributadas, referente ao déficit financeiro, apurado em Auditoria do Movimento Financeiro, 
exercício de 2007 (01-07 a 31-12-2007), tudo de acordo com o auto de infração 
nº4011100056552, datado de 10/01/2011, em que os pagamentos não registrados, 
referentes às notas fiscais que o sujeito passivo deixou de registrar no livro Registro de 
Entrada de Mercadoria, objeto deste auto de infração, foram considerados. 

 
Entretanto, aplico o limitador, conforme disposto no já mencionado 

artigo 71, §11, inciso II, “b” do CTE.   
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
[...] 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
[...] 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dando-lhe provimento para afastar a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, aplicar o limitador disposto no 
art. 71, § 11, inciso II, "b", do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01419/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Não-estorno de crédito indevido 
escriturado no livro Registro de Apuração do ICMS. Reformada a 
decisão cameral. Procedência. 
 
1. Aplica-se a multa no percentual de 40% (quarenta por cento) 
do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração, em 
razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto 
(CTE, art. 71, IV, b); 
 
2. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa pelo 
não-estorno de crédito indevido registrado em livro próprio, não 
fazendo o sujeito passivo jus a esse crédito do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
mantinha crédito indevido de ICMS no Livro Registro de Apuração do ICMS, em dezembro 
de 2010, na importância de R$ 60.817,70 (sessenta mil, oitocentos e dezessete reais e 
setenta centavos), decorrente da apropriação indevida de crédito desse imposto, 
correspondente à entrada de combustível em quantidade superior ao efetivamente 
consumido em prestação de serviço tributada e iniciada no território deste Estado, sendo-
lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 24.327,08 (vinte e quatro mil, 
trezentos e vinte e sete reais e oito centavos) equivalente a 40% do valor do crédito 
indevido. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, 60, I e 64, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 46, § 6°, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, IV, “b”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 14.634/03. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Pedido de 

Apensamento do PAT n° 4011100981655 (fls. 4), Notificação Fiscal (fls. 6), Nota 
Explicativa (fls. 16-A a 16-C), demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls.17 a 32), 
Demonstrativo Auxiliar - Cálculo das Proporcionalidades (fls. 32 a 35) e Demonstrativo 



Auxiliar - Cálculo dos Estornos de Créditos Escriturados Indevidamente Quando da 
Entrada de Combustíveis (fls. 36 a 54), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 72 a 89), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação e de cerceamento do direito de defesa.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alega cobrança em 

duplicidade, ou seja, a fiscalização promoveu nova autuação através do PAT 
4011100981574, com base no mesmo fato gerador da obrigação tributária, pois esta 
mesma penalidade está sendo cobrada nestes autos e se prevalecer essa exigência, 
estar-se-á a configurar bis in idem.  

 
Diz que o relatório obtido do sistema de dados da impugnante é 

documento apócrifo e que a exação também não deve prosperar haja vista que todas as 
notas fiscais e documentos carreados aos autos são oriundas de combustíveis 
efetivamente consumidos pela frota da impugnante, sendo comum aos postos de gasolina 
emitirem os documentos fiscais quinzenalmente, ou semanalmente, isto em todos os 
Estados. 

 
Afirma que para comprovar a veracidade dos abastecimentos junta 

comprovante de depósito e pagamento relativo aos abastecimentos. 
 
Junta movimentação bancária da empresa - comprovantes de 

depósitos (fls. 190 a 129), planilha de abastecimento da frota da empresa (fls. 131 a 201) 
e cópias de notas fiscais (fls. 203 a 212), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, conforme a Sentença nº 3314/11-JULP (fls. 214 a 216). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso (fls. 221 a 239), onde 

defende as mesmas teses aduzidas na impugnação e reitera os mesmos pedidos. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, tendo em vista fato de que o 

julgamento do processo referente ao auto de infração n° 4011100981655, também em 
análise na presente sessão, foi convertido em diligência, por meio da Resolução n° 
130/2014 (fls. 346), remete os autos à Secretaria Geral (SEGE) para que esta providencie, 
quando a situação de andamento processual o permitir, o pautamento do presente 
processo para julgamento cameral em conjunto com o processo nº 4011100981655. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 629/2016 (fls. 248 a 254), rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, 
reforma a sentença singular e considera improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 256 e 257), pedindo a reforma do acórdão cameral e a procedência do auto 
de infração, argumentando que a natureza do trabalho encetado pelo fisco consistiu em 
Auditoria Básica do ICMS, quando foi verificado que o sujeito passivo mantinha créditos 
indevidos desse imposto, diante dessa realidade, lavrou-se o auto de infração exigindo 



multa de 40% sobre o valor do crédito indevido, houve notificação do contribuinte para que 
fizesse o estorno exigido pelo Fisco. 

 
Afirma que o cerne da discussão diz respeito ao fato de que o direito 

ao crédito por parte de transportadoras tem limitações importantes na nossa legislação 
tributária. Deve ser referente a operações de prestação de serviços que se iniciem dentro 
do Estado. Sem comprovação dessa realidade, o crédito é considerado indevido. Para 
permitir esse controle por parte do Estado, se exige que os abastecimentos sejam 
individualizados, procedimento que não foi observado pelo sujeito passivo. 

 
Às folhas 16A, 16B e 16C consta Nota Explicativa detalhando essa 

exigência da legislação tributária e a realidade do processo, anota a recorrente. 
 
Destaca que a decisão singular (fls. 214 a 216) manteve o trabalho 

fiscal, por entender que estava perfeitamente sintonizado com a legislação tributária 
estadual. 

 
Diz que após recurso voluntário apresentado, proferiu-se decisão 

cameral que reformou a sentença singular e declarou improcedente o auto de infração; 
essa decisão ignorou a determinação da legislação tributária e simplesmente invocou o 
direito ao crédito, dentro do princípio da não-cumulatividade, desprezando solenemente as 
disposições legais quanto à matéria. 

 
Pondera a recorrente que o direito ao crédito tributário não é algo 

incondicionado e irrestrito, tem que respeitar limitações impostas pelo próprio texto 
constitucional e todo o ordenamento dele derivado, como o próprio Código Tributário 
Estadual e a legislação construída com base em seu conteúdo. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 264 a 266), 

aduzindo que o recurso da fazenda pública não deve prosperar pois não contem 
fundamentos jurídicos. Como restou consignado na decisão recorrida, o princípio da não 
cumulatividade deve ser observado e aplicado no caso em comento, fazendo nascer para 
o contribuinte um crédito fiscal quando da aquisição de uma mercadoria ou num serviço 
com incidência do imposto. Pede a confirmação da decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

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

mantinha crédito indevido de ICMS no Livro Registro de Apuração do ICMS, em dezembro 
de 2010, na importância de R$ 60.817,70 (sessenta mil, oitocentos e dezessete reais e 
setenta centavos), decorrente da apropriação indevida de crédito desse imposto, 
correspondentes à entrada de combustível em quantidade superior ao efetivamente 
consumido em prestação de serviço tributada e iniciada no território deste Estado, sendo-
lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 24.327,08 (vinte e quatro mil, 
trezentos e vinte e sete reais e oito centavos) equivalente a 40% do valor do crédito 
indevido. 

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 58, § 3°, 60, I, e 64, do 

Código Tributário Estadual (CTE), bem como o art. 46, § 6°, do Regulamento do CTE 
(RCTE): 



 
Art. 58. [...] 
 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as 
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está 
condicionado à: 
[...] 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela 
legislação tributária. 

 
Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do 
imposto devido nas operações ou prestações seguintes: 
 
I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços: 
 
a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas; 
 
b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em contrário; 
[...] 

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

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
 
§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  
 
I - o crédito restringe-se ao combustível efetivamente consumido em 
prestação de serviço iniciada no território deste Estado; 
 
II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo abastecido, 
vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma aquisição no 
período; 
 
III - o valor do crédito deve ser apropriado na proporção que o montante 
das prestações tributadas iniciadas no território goiano representar do valor 
total dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal realizadas no 
mesmo período de apuração; 
[...] 

 
Aplicou-se ao caso a multa prevista no art. 71, IV, “b”, do CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 
[...] 
b) 40% (quarenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda 
não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A58


[...] 

 
O julgamento realizado na Primeira Instância foi pela procedência do 

lançamento, conforme a Sentença nº 3314/11-JULP (fls. 214 a 216). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 629/2016 (fls. 248 a 254), reformou a sentença singular e considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresentou recurso para o Conselho 

Superior (fls. 256 e 257), pedindo a reforma do acórdão cameral e a procedência do auto 
de infração, expondo suas razões. 

 
Em face de que o processo n° 4011100981655, também em análise 

na presente sessão, foi julgado procedente em seu mérito, e que o presente processo se 
trata apenas de multa formal relacionado ao primeiro processo (o sujeito passivo não faz 
jus ao crédito do imposto registrado em livro próprio), por coerência, e também com 
fundamento nos arts. 58, § 3°, 60, I, e 64, do CTE, bem como no art. 46, § 6°, do RCTE, 
transcritos em linhas anteriores, julgo procedente o presente auto de infração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em _____ de 
_________________ de _______ 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01423/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração no 
livro Registro de Entradas de nota fiscal eletrônica. Reforma 
parcial da decisão cameral. Procedência em parte. 
 
A exclusão de uma nota fiscal do lançamento e a  adequação da 
penalidade relativamente aos demais documentos fiscais 
motivam a declaração de procedência em parte do respectivo 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 22.972,52 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e 
dois reais e cinquenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, 
Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
deixou de escriturar no livro Registro de Entradas 6 (seis) as notas fiscais eletrônicas, de 
n°s 27, 43149, 1086, 84174, 95869 e 12207, no valor comercial de R$ 259.970,33 
(duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta reais e trinta e três centavos), 
sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 64.992,58 (sessenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), juntamente 
com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3), extratos de NF-es (fls. 5 a 21) e cópia do livro 
Registro de Entradas (fls. 22 a 53). 

 
Intimado em 28/11/2013 (fls. 54, verso), o sujeito passivo não 

comparece ao processo, sendo declarado revel (fls. 55). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 61 a 63), pedindo revisão dos autos, alegando que as mercadorias 
discriminadas nas notas fiscais n°s 27 e 43149 foram devolvidas, conforme comprovam as 
notas fiscais de entrada emitidas pela remetente.  



 
Em relação às notas fiscais n. 84174, 95869 e 122074, alega que 

tratam-se de remessas por conta e ordem de terceiros, tendo sido registradas no livro 
próprio as notas fiscais correspondentes a estas. 

 
Quanto à nota fiscal nº 1086, alega que não recebeu esse documento 

fiscal.  
 
Junta cópias de DANFEs (fls. 64 a 74, 79 a 84, 89, 90, 93, 94, 97, 98 

e 101), extratos de NF-es (fls. 75 a 78, 85 a 88, 91 a 92, 95 a 96, 99 a 100, 102 a 104 e 
108 a 104). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1552/2016 (fls. 127 a 130), nega provimento ao pedido de 
diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, considera 
procedente o lançamento, concedendo a forma penal privilegiada prevista no CTE, art. 71, 
§8°, no tocante às notas fiscais 84174, 95869 e 122074, implicando a redução da multa 
particular destas de R$ 9.087,66 para R$ 4.543,83, resultando a mudança da multa 
pecuniária total, passando de R$ 64.992,58 para R$ 60.448,76. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 136 a 154), alegando que a Nota Fiscal n° 027, devido a desacordo 
comercial, esta nota sequer teve saída de seu domicílio fiscal, sendo emitida a competente 
nota de devolução pelo próprio emitente sob n° 031.  

 
A Nota Fiscal n° 043149, devido a desacordo comercial, sequer teve 

saída de seu domicilio fiscal, sendo emitida a competente nota de devolução pelo próprio 
emitente sob o n° 0677, tendo estas sido devidamente escrituradas nos livros fiscais. 

 
As Notas Fiscais n°s 084174, 095869 e 122074, estas foram emitidas 

como remessa por conta e ordem de terceiros, não tendo sido recebidas pela autuada, 
tendo sido emitidas as correspondentes notas fiscais de vendas pelo fornecedor, NFs de 
n°s 088728, 093545 e 109032, estas todas devidamente escrituradas nos registros de 
entradas. 

 
Nada alega sobre a Nota Fiscal n° 1086. 
 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento, posto que, 

conforme demonstrado nos autos, não houve o descumprimento da obrigação acessória 
de registro das notas fiscais imputadas relativas a operações de aquisição ou utilização de 
mercadorias bens e serviços. 

 
Considera confiscatória a multa aplicada, pedindo a sua extinção. 
 
Acompanham os autos 2 (dois) livros físicos de Registro de Entradas. 
 
É relatório. 
 

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

deixou de escriturar no livro Registro de Entradas as notas fiscais eletrônicas n°s 27, 
43149, 1086, 84174, 95869 e 12207, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 



valor de R$ 64.992,58 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e 
cinquenta e oito centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1552/2016 (fls. 127 a 130), considerou procedente o lançamento sobre a multa 
formal no valor R$ 60.448,76 (sessenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta 
e seis centavos), em razão da concessão da forma privilegiada prevista no CTE, art. 71, 
§8°, no tocante as Notas Fiscais n°s 84174, 95869 e 122074. 

 
Inconformado com a decisão cameral, o sujeito passivo apresentou 

recurso para o Conselho Superior, onde alegou que a Nota Fiscal n° 027, devido a 
desacordo comercial, esta nota sequer teve saída de seu domicílio fiscal, sendo emitida a 
competente nota de devolução pelo próprio emitente sob n° 031. Essa alegação não 
procede, pois Nota Fiscal n° 027 teve sua entrada registrada no Estado de Goiás (Registro 
n° 6090794579-4, datado de 14/10/2009), conforme extrato de Consultas Trânsito anexo. 

 
Mantenho essa nota fiscal (NF n° 027) na autuação, mas, por ter sido 

a penalidade aplicada isoladamente, em atenção ao art. 71, § 11, II, “a”, do Código 
Tributário Estadual (CTE), a seguir transcrito, a alíquota para a operação descrita nesse 
documento fiscal é de 12% (doze por cento). 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou 
serviço, sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
O valor da NF n° 027 é de R$ 20.283,14, aplicando-se a alíquota de 

12% sobre esse valor, obtém-se R$ 21.534,46 de multa formal, em razão da adequação 
da penalidade. 

 
Em relação à Nota Fiscal n° 43149, a recorrente alegou que, devido 

a desacordo comercial, sequer teve essa nota fiscal saída de seu domicilio fiscal, sendo 
emitida a competente nota de entrada pelo próprio emitente sob o n° 0677, na qual se 
mencionou que se trata de devolução total da NF n° 32149. Nesse caso, conforme 
elementos juntados aos autos, o contribuinte cumpriu o art. 141, § 1°, IV e § 3°, do 
Regulamento do CTE (RCTE): 

 
Art. 141. [...] 
 
§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 
[...] 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A4
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A4


IV - na regularização da emissão indevida de documento fiscal eletrônico 
que não tenha surtido efeitos, quando o emitente tenha perdido o prazo de 
cancelamento previsto neste Regulamento, devendo mencionar a chave de 
acesso do documento fiscal emitido indevidamente e justificar a sua 
emissão no campo “dados adicionais”.  
 
§ 3º O documento fiscal emitido para a regularização a que se refere o 
inciso IV, do § 1º, deve ser registrado observando o seguinte: 
 
I - caso o documento emitido indevidamente tenha sido registrado com 
valores do imposto, a regularização deve se dar por meio do registro do 
documento fiscal, com seu pertinente imposto, a fim de promover o devido 
ajuste. 
 
II - caso o documento emitido indevidamente não tenha sido registrado, a 
regularização deve se dar por meio do registro de ambos os documentos, 
no mesmo período de apuração, sem os valores do imposto, devendo o 
documento emitido indevidamente ser registrado de modo extemporâneo, 
precedido de retificação da escrituração, se for o caso. 

 
Ademais, não há registro de passagem (entrada no destino) dessa 

nota fiscal no Posto Fiscal de fronteira do Estado de Goiás, por isso, excluo essa nota 
fiscal do lançamento fiscal. 

 
Em relação às Notas Fiscais n°s 084174, 095869 e 122074, a 

recorrente alega que as mesmas foram emitidas como remessa por conta e ordem de 
terceiros e que não foram recebidas pela autuada, menciona as notas fiscais de vendas 
correspondentes. Por terem sido essas notas fiscais emitidas como remessa por conta e 
ordem de terceiros, não está o contribuinte desobrigado de escriturá-las, conforme o art. 
308 do RCTE: 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Mantenho então na autuação as Notas Fiscais n°s 084174, 095869 e 

122074, bem como a Nota Fiscal n° 1086. Na apuração da multa, relativamente a essas 
notas fiscais, deve-se observar as disposições constantes no art. 71-A, IV c/c 3, II, e § 6°, 
do CTE: 

 
Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes 
à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas:  
[...] 
IV - nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros 
destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles 
constantes: 
 
a) 12% (doze por cento) do valor: 
 
1. da operação ou da prestação omitidas na EFD; 
 
2. correspondente à diferença entre o valor da operação ou da prestação 
constante de documento fiscal e o constante da EFD; 
 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


§ 3° Nas infrações cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação de 
percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, 
deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 6° e 7°: 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou 
serviço, sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 
 
§ 6° Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração.  

 
Em relação à Nota Fiscal n° 84174, adequando-se a penalidade para o 

art. 71-A, IV c/c § 3°, II e § 6°(redução da multa para 50%), do CTE, obtém-se R$ 810,43 
de multa formal. 

 
Em relação à Nota Fiscal n° 95869, adequando-se a penalidade para o 

art. 71-A, IV c/c § 3°, II e § 6° (redução da multa para 50%), do CTE, obtém-se R$ 384,87 
de multa formal. 

 
Em relação à Nota Fiscal n° 122074, adequando-se a penalidade para 

o art. 71-A, IV c/c § 3°, II e § 6° (redução da multa para 50%), do CTE, obtém-se R$ 76,97 
de multa formal. 

 
Em relação à Nota Fiscal n° 1086, adequando-se a penalidade para o 

art. 71-A, IV c/c § 3°, II, do CTE, sem a redução do § 6°, obtém-se R$ 165,79 de multa 
formal. 

 
Somando-se os valores das multas das notas fiscais mantidas na 

autuação (R$ 21.534,46 + R$ 810,43 + R$ 384,87 + R$ 76,87 + R$ 165,79), obtém-se R$ 
22.972,52 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 
total da multa formal a ser exigida do sujeito passivo. 

 
Os 2 (dois) livros fiscais físicos que acompanham estes autos, não 

autenticados pelo órgão fazendário, não tem validade, observado que o contribuinte está 
obrigado à escrituração fiscal digital (EFD) desde 11/2011. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 

Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
22.972,52 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01425/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Rejeitada. Multa formal. Notas fiscais eletrônicas, 
não escrituradas. Procedente. Adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, § 11, inc. II, alínea "b" do CTE. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, adequando-se a penalidade quando a lei 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também,  por votação unânime, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, adequando a penalidade para a prevista no art. 71, § 11, inc. II, alínea 
"b" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos livros de registro de entradas de 2013 e 2014 as notas fiscais eletrônicas cujas chaves 
de consulta e cópias das notas constam gravadas no CD anexo, juntamente com as 
cópias dos livros fiscais contábeis do contribuinte. Em consequência, fica sujeito à multa 
de 25% do valor das operações, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Os autos foram instruídos com documentos às fls. 02 a 05. 
 
Intimado às fls. 06 e 07, o sujeito passivo não se manifestou, tendo 

sido lavrado termo de revelia às fls. 08. 
 
Com impugnação em Segunda instância às fls. 11 e 12, o polo 

passivo em preliminar argui o cerceamento ao direito de defesa, vez que, antes da 
execução da auditoria que alicerça o presente lançamento não lhe foi apresentada ordem 
de fiscalização, notificando ou outro ato administrativo. Alega que não se vê nos autos, 
quaisquer documentos que comprovem o recebimento do CD mencionado na descrição do 
fato constante da inicial. Requer: nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Junta documentos às 
fls. 13 a 21. 

 



É o relatório. 
 

  VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, a rejeito tendo em vista que não se 
configura neste auto a insegurança na determinação da infração, suscitada pela defesa, 
vez que constituído de forma clara e segura, quando cabalmente comprovada a omissão 
de registro de nota fiscal eletrônica.   

 
Quanto ao mérito restou comprovado que não houve a escrituração 

nos livros registros de entrada das notas fiscais eletrônicas, aliás, na defesa apresentada 
nem se questiona tal fato. Nem se questiona tal fato. Contudo, pede-se a adequação da 
penalidade para a descrita no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE.   

 
Para que pudesse haver adequação da penalidade o sujeito passivo 

deveria ter a Escrituração Fiscal Digital, o que se verificou que não possui. E ainda, por 
ser empresa do Simples Nacional.  

 
Segundo Resolução do CGSN Nº. 94/11 e empresa deste regime 

deve adotar para os registros e controles das operações e prestações realizadas Livro de 
Registro de Entrada de Mercadoria (artigo 91, III).  

 
Neste caso, não há como aplicadas a penalidade sugerida. 
 
Contudo, tem-se pela adequação da penalidade, nos termos do 

artigo 71, § 11, inc. II, alínea "b" do CTE, “verbis”:  
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

  
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
também, por votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração, adequando a penalidade para 
a prevista no art. 71, § 11, inc. II, alínea "b" do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01427/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
Omissão de escrituração de notas fiscais no livro Registro de 
Entrada de Mercadoria. Procedente. Aplicação da penalidade 
prevista no inciso XXIII do  artigo 71 do CTE. 
 
Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não atendeu à exigência 
tributária de ordem acessória reclamada nesta ação, aplicando -
se benefício fiscal quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018 
Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 
sessão hoje realizada, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário conheceu 
do recurso de ofício e por maioria de votos, negou-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com adequação da 
penalidade para o art. 71, inc XXIII, no valor de R$ 7.852,46 (sete mil, oitocentos e 
cinqüenta e dois reais e quarenta e seis centavos).  Foram vencedores os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro que votou acolhendo o recurso da 
Fazenda Pública para adequar a penalidade para o art. 71-A, inc. IV, "a", 1. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar o livro Registro de Entrada de Mercadoria, relativo à 
Escrituração Fiscal Digital (EFD), no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme 
documentos acostados ao processo, fls. 03 a 12. Por esse motivo, foi-lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher multa formal (25% do valor das operações) 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que os documentos 

objeto de autuação não interferiram na apuração do imposto; que as operações 
constantes nas notas fiscais não registradas tratam-se de aquisições de mercadorias para 
suprir despesas (materiais de limpeza, combustíveis, despesas de manutenção, etc) e 
destinadas ao ativo imobilizado, e que não influenciaram na apuração do ICMS pois não 
outorgaram crédito de ICMS. Alega também que as operações das Notas Fiscais nº 
2334839 e 2334858, não obstante constarem como destinatária e empresa Souza & 
Strieder Alimentos Ltda. não foram destinadas a empresa. Que notas fiscais de aquisição 
de milho para industrialização também não geraram crédito de ICMS e não interferiram na 
apuração do imposto. Que algumas operações foram registradas no Livro Diário da 
empresa. Pede, ao final, o arquivamento do presente PAT. 

 



Conforme Sentença n° 4753/2017 – JULP, às fls. 106 a 115, o 
julgador singular decide pela procedência do auto de infração, porém com adequação da 
penalidade para prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso n° 08/2018 – GRF/SR, às fls. 

116 a 122, alegando que a alteração na apresentação da informação ou meio de 
transmissão não modifica a origem e a referência da informação, se é relativa a incorreção 
de alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou 
do débito do imposto, aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos, caso a irregularidade refira-se omissão de registro 
ou a informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro de arquivo 
magnético a multa aplicada será a prevista para à falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético. É o que se depreende da redação do § 7°-B do art. 71 do CTE. Ante 
ao exposto, requer: a reforma da sentença, de forma que o novo valor da multa deverá ser 
13.860,75. 

 
O sujeito passivo foi intimado às fls. 125 e 126. 
 
É o relatório. 
 

        VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei 
que o polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor a 
exigência estampada na folha de rosto deste volume, o que me leva a julgar procedente o 
lançamento.  

 
Entretanto, é fato também que a omissão fiscal praticada pelo sujeito 

passivo de ordem formal, especificamente sobre Escrituração Fiscal Digital – EFD, tem um 
novo paradigma estabelecido em lei, que coaduna com a penalidade constante do artigo 
71 do CTE, motivo pelo qual a exigência de ordem acessória, ora em discussão, passa a 
perfazer o “quantum” de R$ 7.852,46 (sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e 
quarenta e seis centavos).  

     
 
Assim, voto, majoritariamente, conhecendo do recurso de ofício, 

negando-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, com adequação da penalidade para o art. 71, inciso XXIII, no valor de R$ 
7.852,46 (sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).  

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01428/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
Omissão de escrituração de notas fiscais no livro Registro de 
Entrada de Mercadoria. Procedente. Aplicação da penalidade 
prevista no inciso XXIII do artigo 71 do CTE. 
 
Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não atendeu à exigência 
tributária de ordem acessória reclamada nesta ação, aplicando -
se benefício fiscal quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018 
Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da 
sessão hoje realizada, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário conheceu 
do recurso de ofício e por maioria de votos, negou-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração, com adequação da 
penalidade para o art. 71, inc XXIII, no valor de R$ 9.728,77 (nove mil, setecentos e vinte 
e oito reais e setenta e sete centavos).  Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencida a 
Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro que votou acolhendo o recurso da Fazenda 
Pública para adequar a penalidade para o art. 71-A, inc. IV, "a", 1. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro Registro de Entrada de Mercadoria, relativo à 
Escrituração Fiscal Digital (EFD), no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme 
documentos acostados ao processo, fls. 03 a 14. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega, folhas 21 a 33, que 

a autoridade fiscal se limitou a detalhar os valores mensais das bases de cálculo, não 
individualizando supostas notas não contabilizadas, impedindo assim a empresa de fazer 
conciliação para constatar se as supostas notas foram realmente emitidas em favor do 
sujeito passivo. Pede, ao final, o arquivamento do presente PAT em razão da falta de 
provas materiais. 

 
Conforme sentença n° 4754/2017 – JULP, às fls. 38 a 46, o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração, porém com adequação da 
penalidade para prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei 11.651/91. 

 
A Fazenda Pública interpõe Recurso n° 07/2018 – GRF/SR, às fls. 47 

a 53, alegando que a alteração na apresentação da informação ou meio de transmissão 
não modifica a origem e a referência da informação, se é relativa a incorreções de alíquota 
ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito 



do imposto aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos, caso a irregularidade refira-se a omissão de registro ou a 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro de arquivo 
magnético a multa aplicada será a prevista para a falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético. É o que se depreende da redação do § 7°-B do art. 71 do CTE. Ante o 
exposto, requer: a reforma da sentença, de forma que o novo valor da multa deverá ser R$ 
82.471,42. 

 
O sujeito passivo foi intimado às fls. 56 e 57. 
 
É o relatório. 
 

        VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei 
que o polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de contrapor a 
exigência estampada na folha de rosto deste volume, o que me leva a julgar procedente o 
lançamento.  

 
Entretanto, é fato também que a omissão fiscal praticada pelo sujeito 

passivo de ordem formal, especificamente sobre Escrituração Fiscal Digital – EFD, tem um 
novo paradigma estabelecido em lei, que coaduna com a penalidade constante do artigo 
71 do CTE, motivo pelo qual a exigência de ordem acessória, ora em discussão, passa a 
perfazer o “quantum” de R$ 9.728,77 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e 
sete centavos). 

     
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, com adequação da penalidade para o art. 71, inciso XXIII, no valor de R$ 
9.728,77 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos). 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01432/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela autuada. 
Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  
Rejeitada. Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Procedente em parte.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando nos autos não 
houver dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada.  E, por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  
Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-
lhe provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente 
o auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.436.197,28 (um milhão, quatrocentos 
e trinta e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos exigência de multa formal, por deixar de apresentar 
à repartição fiscal, no prazo hábil de 30 (trinta) dias, conforme portaria de suspensão de 
sua inscrição estadual, os documentos fiscais Modelo 8, série U, com numeração de 3001 
a 9500. 

 
Intimado, às fls 14 a 17, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação, às fls 19 a 25. Anexou documentos, às fls 26 a 57. 
 
Por meio do Despacho n°1509/2016, o julgador singular encaminha 

os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí para que ateste a apresentação 
pelo sujeito passivo dos documentos fiscais, objeto da presente autuação, fls. 62/63. 

 
Em atenção ao despacho supra a autoridade fiscal revisora, após 

discorrer sobre a metodologia de trabalho que realizou, informa que a própria empresa 
confessa o extravio de 273 (duzentos e setenta e três) documentos fiscais; que não foi 
acrescentado nenhum termo de baixa, nem de fiel depositário, para a sequência de 



documentos fiscais nº. 3001 a 6239, perfazendo um total de 3.239 documentos. Portanto, 
somando 273 + 3.239, conclui-se que 3.512 documentos fiscais foram extraviados, fl. 74.    

  
Intimado, às fls 75 a 76, o sujeito passivo manifesta-se sobre a 

diligência, fls 82. 
 
Por meio da sentença n°4270/2017, o julgador singular julga 

parcialmente procedência do auto de infração, na importância de R$ 1.436.197,28 (um 
milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito 
centavos). 

 
A Fazenda Pública se manifestou quanto à sentença concordando, 

às fls 88. 
 
Em grau de recurso voluntário, o polo passivo, fls 89 a 91, o sujeito 

passivo argui o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o contribuinte não 
recebeu nenhuma notificação postal, não sendo devidamente intimado pelo presente 
órgão fazendário, ou seja, o requerente somente teve conhecimento da demanda através 
de edital, ferindo o seu direito de defesa e contraditório. Não resta dúvida que o 
contribuinte se cadastrou na SEFAZ o seu endereço eletrônico, conforme documento 
anexo, este termo anexo descreve claramente que o contribuinte autoriza a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás a postar comunicação de caráter oficial, inclusive notificação 
e intimação. Entretanto, nada disso aconteceu. Cita-se que ao analisar a documentação 
trazida aos autos, o contribuinte esclarece os fatos, que estava passando por um 
procedimento de baixa, exigido por este órgão – SEFAZ-GO e nenhum momento o 
contribuinte está com o interesse de esquivar de suas responsabilidades. Portanto, a 
nulidade encontra-se explicita diante do auto de infração, visto que o dispositivo infringido 
e a penalidade aplicada não condizem com a realidade do contribuinte.  

 
Por fim, requer que seja julgado extinto o feito, sem resolução do 

mérito, que seja realizada nova diligência. Não sendo tal embasamento, que seja acolhido 
o presente recurso voluntario, visto que tem de ser reconhecida a nulidade do auto de 
infração, em virtude de macula ao princípio da legalidade, contraditório e da ampla defesa, 
em decorrência da ausência de comprovação da materialidade da infração nele 
mencionada e nos documentos que lhe dão Embasamento, além do reconhecimento da 
prescrição. Além disso, importante sedimentar, que existe a necessidade de adequar a 
multa aplicada, por exorbitante, conferindo como confisco. Já reconhecido pela 
administração da SEFAZ/GO, adequando ao artigo 71 §11 11.651/91, com redução 
19.965/2018. 

 
Por tudo até aqui exposto, ficou claramente provado que a exigência 

fiscal é indevida, pois, demonstrando a insubsistência e improcedência do credito 
tributário, requer que seja acolhida e conhecida a presente, dando-lhe provimento para 
julgar improcedente o auto de infração e arquivar o processo, às fls 93 a 99. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência formulado pela autuada, o rejeito, visto 
que o sujeito passivo nada trouxe aos autos para justificar a realização de nova diligência. 

 



Também rejeito a preliminar de nulidade da lide por cerceamento do 
direito de defesa, suscitada pela recorrente, vez que não existe nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso III do artigo 20 da Lei nº16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetuada com clareza, prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos à parte litigante. Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
O sujeito passivo alega que não cometeu o ilícito fiscal, de ordem 

acessória, objeto desta ação. Entretanto, não comprova o alegado, não observando, 
portanto, que nas raias do direito é lecionado que: “alegar, sem comprovar o alegado, é o 
mesmo que não alegar”, situação que me leva a julgar procedente o lançamento.  

 
Está demonstrado pelo trabalho diligencial de fl. 74, que a própria 

empresa confessa o extravio de 273 (duzentos e setenta e três) documentos fiscais; que 
não foi acrescentado nenhum termo de baixa, nem de fiel depositário, para a sequência de 
documentos fiscais nº. 3001 a 6239, perfazendo um total de 3239 documentos. Portanto, 
somando 273 + 3239, conclui-se que 3512 documentos fiscais foram extraviados, cuja 
multa formal perfaz o “quantum” de R$ 1.436.197,28 (um milhão, quatrocentos e trinta e 
seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos). 

 
Assim, voto, unanimemente, rejeitando o pedido de diligência 

formulado pela autuada.  Também, em votação unânime, rejeito a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa.  Quanto ao 
mérito, também, por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.436.197,28 (um milhão, quatrocentos e 
trinta e seis mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01437/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, solicitado pela autuada, bem 
como as preliminares de nulidade da peça básica por 
incompetência da autoridade lançadora e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitados. Multa formal. Escrituração 
Fiscal Digital.  - EFD não registrada no livro Registro de Entrada 
de Mercadoria. Procedente. Adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91. 
Acolhida. 
 
1. Tornam-se inócuos pedido e questionamento sobre diligência 
ou nulidade da lide, quando nos elementos constitutivos do feito 
não houve dúvida a ser dirimida, ou a solicitação for desprovida 
de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, adequando-se a penalidade quando a lei 
assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pela autuada, bem como as preliminares de nulidade da peça 
básica por incompetência da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Também por unanimidade de votos, promover a adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, a multa 
formal para R$ 29.187,81 (vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um 
centavos), relativamente a 33 arquivos. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
deixou de escriturar no livro registro de entradas relativo à EFD, no período compreendido 
de 01/01/2013 a 31/08/2017, as notas fiscais de entradas, conforme documentos e 
demonstrativos acostados ao processo, fls. 26 a 35. Em consequência, fica sujeito à multa 
de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os acréscimos 
legais. 

 
Intimado às fls. 16 e 17, o sujeito passivo interpõe impugnação à 

Primeira Instância às fls. 20 a 25, requerendo a nulidade do auto de infração. Junta 
documentos, fls. 26 a 35. 

 



Conforme Sentença 622/2018 – JULP, às fls. 37 a 39, o julgador 
singular não conhece da impugnação, declarando revel o sujeito passivo, mantendo na 
íntegra o crédito tributário. 

 
Intimado às fls. 40 a 42, o sujeito passivo se manifesta às fls. 44 a 

57, alegando nulidade do auto de infração por ausência de ordem de serviço, pois, não 
restam dúvidas que o ato de fiscalização sem a devida ordem de serviço gera nulidade do 
presente AI. A autoridade fiscalizadora não tinha competência funcional para tal, pois a 
portaria que autorizava o ato de fiscalização de empresa de médio porte por esta, que 
deveria estar acobertada por ordem de serviço, o que não ocorreu, conforme denota-se no 
próprio PAT. Argui insegurança na determinação da infração, a apresentação das EFD´s 
ainda que fora do prazo, demonstram que a impugnante recolheu a obrigação principal, 
poi se assim não fosse haveria cobrança no presente AIIM do ICMS, pois houve 
fiscalização havendo apenas a falta de entrega das referidas EFD´s em seus respectivos 
meses, erro este devidamente sanado, demonstrando assim o não prejuízo aos cofres 
públicos, não restando duvidas que o artigo 71, §8°, deveria ser aplicado ao pressente 
caso, o que torna o presente AIIM NULO, pois não há segurança na determinação do valor 
apurado pela autoridade lançadora, pois em nenhum momento houve observância aos 
requisitos legais vigentes no CTE. Por fim, ressalta a nulidade da autuação por violação ao 
código de defesa do contribuinte, pois a autoridade fazendária não observou os ditames 
legais que deveriam anteceder a formalização do crédito tributário pelo lançamento, em 
especial pela falta de observância ao regramento esculpido na Lei complementar n° 
104/2013 do Estado de Goiás. Requer: no mérito a nulidade do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o pedido de diligência, formulado pela defesa, o rejeito por não 
haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida.  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, suscitada 

pela defesa de por incompetência da autoridade lançadora, vez que o trabalho exordial 
guarda observância à orientação contida no § 4º da Lei nº. 13.266/98, que institui a 
carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. 

 
De igual modo rejeito a preliminar de nulidade da exordial por 

insegurança na determinação da infração, vez que o trabalho da autoridade lançadora não 
afronta a orientação contida no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados. Assim rejeitada 
está a preliminar em comento. 

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

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, consta que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro Registro de Entrada 
de Mercadoria, relativo a EFD, no período de 01/01/12 a 31/08/17.   

 
Ofertada a polo passivo a oportunidade do contraditório, conforme 

preconiza o texto constitucional, este não traz aos autos elementos de prova cabais 
capazes de ilidir a exigência primeira, o que torna o feito procedente.  



 
Contudo, entendo que deve haver a adequação da penalidade, em 

conformidade com o preceituado em reiterados julgador proferidos por este egrégio 
Conselho Administrativo Tributário, que aplica o contido no artigo 71, inciso XXIII, alínea 
"a" da Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, a multa formal para R$ 29.187,81 (vinte e 
nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), relativamente a 33 
arquivos. 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência, solicitado pela autuada, 

bem como as preliminares de nulidade da peça básica por incompetência da autoridade 
lançadora e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração. Também por unanimidade de votos, 
promover a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" da 
Lei nº 11.651/91, reduzindo, dessa forma, a multa formal para R$ 29.187,81 (vinte e nove 
mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), relativamente a 33 arquivos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01442/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Nulidade do 
lançamento por ausência de Ordem de Serviço. Nulidade do 
lançamento por ilicitude das provas. Nulidade do Termo de 
Apreensão. Nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação. 
Nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço n.º 
07/2004-SGAF. Rejeitadas as nulidades arguidas. Preliminar de 
nulidade da sentença. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Mérito. Multa formal. Saída de mercadoria sujeita a 
substituição tributária, sem documentação fiscal. Comparativo 
entre vendas efetivamente realizadas e documentos fiscais 
relativos a essas vendas. Procedência. Limitada a penalidade 
pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 12% 
(doze por cento) sobre o valor da operação. 
 
1. Rejeita-se as nulidades arguidas, não se encontrando 
presentes nos autos as hipóteses ensejadoras de nulidade 
previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09; 
 
2. Tendo o julgador apreciado as questões formuladas pela 
defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 
da Lei n° 16.469/09, não há cerceamento ao direito de defesa, 
rejeitando-se a preliminar de nulidade da sentença; 
 
3. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao valor constante de quaisquer meios de 
controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, 
sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o 
montante da diferença quando emitidos com valores inferiores 
ao real (CTE, art. 25, § 1°, VI); 
 
4. Lícita a imposição de multa de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor da operação, pela falta de emissão de documentos 
fiscais exigidos, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado, 
limitada a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação 
do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da 
operação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 



de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF.  Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do 
CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 
12% (doze por cento) sobre o valor da operação. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada com ICMS retido pelas operações posteriores, na 
importância de R$ 946.338,69 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito 
reais e sessenta e nove centavos), no período de 01.10.2014 a 31.12.2014, sem emissão 
de documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
236.584,68 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, todos da 

Lei n° 11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91 c/ 
redação da Lei n° 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, cópia do 

Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 5), planilha resumo de proporcionalidade 
substituição tributária (fls. 7), planilha de apuração das proporcionalidades pelas entradas 
(fls. 8), planilha de apuração de vendas de mercadorias sem nota fiscal - diferença entre 
vendas totais realizadas e valor declarado no PGDAS (fls. 13 a 15), documentos de 
controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa (fls. 16 a 115). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 125 a 141), 

formulando em preliminar arguição de nulidade do auto de infração por omissão de 
procedimento essencial, por ausência de expedição de ordem de serviço. Nulidade por 
prova ilícita, pois declara desconhecer a documentação de fls. 16 a 115, nenhum de seus 
funcionários ou representantes legais as subscreveram. A Fiscalização coagiu no dia 
12.05.2016 o senhor LEANDRO MARTINS DE FREITAS que, nem mesmo é funcionário 
da empresa, a utilizar o carimbo com sua razão social e inscrição no CNPJ/MF aplicando 
na documentação fls. 16 a 115. Estes fatos foram formalizados em Ata Notarial e 
Declaração Pública lavrada pelo Sr. LEANDRO MARTINS DE FREITAS e Sra. SUELAINE 
CARRILHO DE SOUZA, que presenciou o ocorrido. Alega que o termo de apreensão não 
cumpriu o que determina o artigo 43, VI, da Instrução Normativa n° 181/94-GSF, pois 
deveria constar a ciência do transportador ou possuidor. Diz ter ocorrido vício insanável no 
termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos e digitais, pois deveria ter 
cumprido o que determina o artigo 34, §2º, da Instrução Normativa n° 181/94-GSF, que 
exige a subscrição pelo contribuinte ou mandatário, na sua ausência por duas 
testemunhas. Argumenta que houve violação à Instrução de Serviço n° 07/04-SGAF, 
anteriormente à lavratura do auto de infração, deveria desconsiderar a escrita contábil do 
contribuinte. Ao final, pede a nulidade e cancelamento do auto de infração. 

 
Junta documentos (fls. 142 a 172). 



 
Posteriormente, junta Ata Notarial (fls. 178 a 192). 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do lançamento fiscal, conforme a Sentença n° 1121/2017 – JULP (fls. 
193 a 197). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 207 a 

220), reiterando os termos da impugnação apresentada, em síntese, formulando em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem de Serviço, de 
nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de Apreensão, 
nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por violação à 
Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. 

 
Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da sentença, por 

cerceamento do direito de defesa, aduzindo que não houve apreciação de argumentos 
formulados na impugnação. 

 
No mérito, pede a improcedência da autuação, alegando inexistência 

de omissão de saída, pois desconhece a origem e autoria dos controles paralelos, 
sabendo informar, apenas, que eles não possuem qualquer vinculação ou relação com a 
BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, empresa autuada. Considera despida a 
autuação de qualquer prova minimamente capaz de sustentá-la. 

 
Protesta pela juntada posterior de documentos e levantamentos, bem 

como pela sustentação oral no julgamento dos autos. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
A autuada arguiu a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por 
ausência de Ordem de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, 
nulidade do Termo de Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e 
nulidade do lançamento por violação à Instrução de Serviço nº 07/2004-SGAF. 

 
Rejeito as nulidades arguidas, por não se encontrarem presentes nos 

autos as hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09. A 
seguir faço análise dos pontos da defesa quanto as preliminares arguidas: 

 
Embora a ordem de serviço seja elemento de controle interno do 

fisco, não essencial ao lançamento, no presente caso, a Ordem de Serviço é a de n° 
24538, conforme consta na notificação fiscal (fls. 6). 

 
A defesa fala em ilicitude das provas que instruem a acusação. Ora, 

os documentos de controle de caixa e de vendas utilizados pela empresa foram 
regularmente apreendidos, conforme o Termo de Apreensão n° 1100145249-5 (fls. 5), 
tendo esse termo sido subscrito por preposto do estabelecimento comercial. 



 
Em relação à apreensão desses objetos, a defesa diz que houve 

violação do art. 34, § 2°, da Instrução Normativa nº 181/94-GSF. Quanto a essa questão, 
incialmente, anoto que a Instrução Normativa nº 181/94-GSF dispõe sobre a apreensão de 
mercadoria, livro, documento, programa, arquivo magnético e outros objetos, e estabelece 
procedimentos relativos ao leilão e à doação de materiais abandonados. Vejamos a 
reprodução do seu art. 34, § 2°: 

 
Art. 34. Tratando-se da apreensão de arquivo armazenado em qualquer 
meio magnético, programa ou equipamento de processamento de dados, 
deverá ser providenciada sua remoção imediata para a Delegacia Regional 
do local em que se realizou a apreensão, para leitura dos dados ali 
armazenados. 
 
§ 2º Em caso de remoção do material apreendido, este deverá ser, 
necessariamente, acondicionado e lacrado na presença do agente do Fisco 
e do proprietário ou seu mandatário, mediante assinaturas conjuntas destes 
ou, no caso de recusa ou ausência do último, com a participação de 2 
(duas) testemunhas. 

 
No caso em análise, os POS discriminados no termo de apreensão 

foram liberados para o preposto do estabelecimento comercial, Senhor LEANDRO 
MARTINS DE FREITAS, na mesma data da apreensão, ou seja, não foram removidos do 
estabelecimento conforme observação no próprio termo de apreensão. Ademais os POS 
citados no termo de apreensão não foram fonte de dados para a autuação, apenas os 
formulários de controle de caixa. Então, não houve violação do art. 34, § 2°, da Instrução 
Normativa nº 181/94-GSF. 

 
A autuada também fala em Termo de Copiagem/Autenticação, mas o 

referido termo não compõe a instrução da acusação neste processo. 
 
A autuada entende ainda que no presente caso deveria o agente do 

Fisco ter desconsiderado a pessoa jurídica, conforme a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF. Refutando esse questionamento, observo que a Instrução de Serviço n° 007/04-
SGAF dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para aplicação da Auditoria do 
Valor Adicionado e Auditoria do Movimento Financeiro em empresa que possui escrita 
contábil, sendo que as disposições dessa instrução não se aplicam ao caso tratado nestes 
autos. 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela 

autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o julgador apreciado as questões 
formuladas pela defesa e proferida a sentença em conformidade como a art. 38 da Lei n° 
16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
MÉRITO 



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

realizou saída de mercadoria tributada com ICMS retido pelas operações posteriores, na 
importância de R$ 946.338,69 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito 
reais e sessenta e nove centavos), no período de 01.10.2014 a 31.12.2014, sem emissão 
de documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
236.584,68 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66 do 

Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 
[...] 

 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

 
Aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, do CTE: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário, onde alega inexistência de omissão de saída, pois desconhece a 
origem e autoria dos controles paralelos, sabendo informar, apenas, que eles não 
possuem qualquer vinculação ou relação com a BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA 
– ME, empresa autuada.  

 
Refutando a alegação da recorrente, anoto que no caso em 

apreciação, conforme retrata o termo de apreensão (fls. 05), no estabelecimento BAHREM 
BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, pessoa jurídica autuada, foram apreendidos na data 
de 12.05.2016 450 formulários de controle de caixa e vendas da empresa contendo 



informações como data da venda, valores de crédito e débito, valores totais de 
fechamento de caixa, tendo o termo de apreensão sido assinado por LENADRO MARTINS 
DE FREITAS, proposto da empresa, conforme extrato de registro de empregados juntado 
no processo n° 4 0116031 712 03 (fls. 09). 

 
A recorrente ainda considera despida a autuação de qualquer prova 

minimamente capaz de sustentá-la. Refutando essa alegação, vejo que os elementos de 
instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, destacando que a 
exigência inicial decorre de diferença apresentada no demonstrativo comparativo entre as 
vendas regularmente registradas em documento eletrônico de informação/declaração e os 
valores obtidos por meio do controle de vendas apreendido na empresa (documentos de 
controle de caixa). 

 
Concluo pela confirmação da sentença condenatória de Primeira 

Instância, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, §11, inciso II, alínea "b", do CTE, a 
seguir transcrito, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do 
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
[...] 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
Ante o exposto, não se encontrando presentes nos autos as 

hipóteses ensejadoras de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 16.469/09, rejeito a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de nulidade do lançamento por ausência de Ordem 
de Serviço, de nulidade do lançamento por ilicitude das provas, nulidade do Termo de 
Apreensão, nulidade do Termo de Copiagem/Autenticação e nulidade do lançamento por 
violação à Instrução de Serviço n.º 07/2004-SGAF. Rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, 
§11, inciso II, alínea "b", do CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela 
aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01460/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS E LIVROS 
FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA PARCIAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 1.477,92 (um mil, quatrocentos 
e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao extravio de 4 livros fiscais. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado 12 (doze) livros fiscais e 250 (duzentos e cinquenta conhecimentos de 
transporte, modelo 8. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
109 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XVIII, “a do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 96.803,76. O auto 
de infração foi lavrado em 22/09/15. 

O lançamento é instruído com extratos CIAF, nos quais consta a 
relação de livros e documentos extraviados.  

Não tendo havido comparecimento do sujeito passivo aos autos, o 
lançamento fora inscrito em dívida ativa (fls. 15). 

Em sede de revisão extraordinária, a empresa assevera que 
apresentou os documentos e livros reclamados, juntando, para fins de comprovação do 
alegado, os documentos às fls. 19 a 26. 

Em despacho, à vista dos documentos juntados, a Presidência 
admitiu o pedido de revisão extraordinária, determinando que o processo seja pautado 
para julgamento no Conselho Superior.  

É o relatório.  

 



 

V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

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

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

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 21 A 26 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, o que ilide parcialmente a 
pretensão fiscal discriminada na inicial. 

Restam, entretanto, extraviados os seguintes livros fiscais: 1 Livro de 
Registro de Entradas, 2010; 1 Livro de Registro de Inventário, 2010; 1 Livro de Registro de 
Apuração do ICMS, 2010 e 1 Livro de Registro de Saídas, 2010.  

Dessarte, remanesce, nos autos, multa formal no valor de R$ 
1.477,92 (R$ 369,48 x 4). 

Ante o exposto, conheço da presente revisão extraordinária e lhe dou 
parcial provimento para considerar parcialmente procedente o presente lançamento, no 
valor acima discriminado.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01461/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais modelo 2, série D1, de numeração 1 a 150. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
109 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XX, “a” 1 do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 30.367,50. O auto 
de infração foi lavrado em 02/05/14. 

A acusação é subsidiada com extrato CIAF, contendo a relação dos 
documentos fiscais autorizados à empresa e extrato cadastral.  

Intimada, a autuada não compareceu à fase ordinária do 
contencioso, restando o crédito tributário inscrito em dívida ativa (fls. 17). 

Em sede de revisão extraordinária, a autuada afirma que depositou 
na Agência Fazendária de sua circunscrição os documentos reclamados pelo Fisco.  

Por meio do Despacho nº 3374/2016, a Assessoria da Presidência 
assevera da necessidade de que a prova apresentada seja inconteste, solicitando ao 
sujeito passivo que complemente seu pedido.  

Após o atendimento da solicitação, houve nova manifestação da 
Assessoria da Presidência, no sentido de se admitir o pedido de revisão extraordinária e 
determinar a inscrição do processo em pauta de julgamento no Conselho Superior.  

É o relatório.  

 



V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

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

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

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 24 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, com exceção do documento de 
nº 1. 

Há, entretanto, que se ponderar que a Instrução Normativa nº 
467/00-GSF, que institui o sistema de Controle de Impressão e Liberação de Uso de 
Documentos e Autenticação de Livros Fiscais –CIAF, assevera, em seu art. 9º, in verbis: 
 

“Art. 9º Na primeira liberação de uso de cada Concessão de 
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais, o pedido de 
liberação deve estar acompanhado de um jogo de formulário ou 
documento fiscal relativo à seqüência numérica especificada na 
respectiva Concessão de Autorização.” 

 
Portanto, mesmo a numeração remanescente não é passível de 

multa por extravio, uma vez que o referido jogo não fica em poder do contribuinte.  
 



Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária e lhe 
dou provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01462/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais modelo 2, série D1, de numeração 3501 a 4500. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
109 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XX, “a” 1 do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 221.700,00. O auto 
de infração foi lavrado em 23/11/15. 

O lançamento é instruído com extrato cadastral, extrato CIAF 
contendo a relação de documentos reputados extraviados e portaria de suspensão da 
inscrição cadastral.  

A empresa não compareceu aos autos na fase ordinária do processo 
contencioso, havendo apresentado pedido de revisão extraordinária, fls. 22. Informa, na 
oportunidade, que apresentou os livros e documentos reclamados, conforme documentos 
que anexa às fls. 25/ 29. 

Em análise, a Assessoria da Presidência reconhece a existência de 
erro de fato e determina que o processo seja pautado para julgamento no Conselho 
Superior. 

É o relatório.  

 

 

V O T O 



 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

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

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

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 35/ 41 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a 
pretensão fiscal discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária e lhe dou provimento para 
considerar improcedente o presente lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01463/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL.PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. EXTRAVIO DE ECF. LEITURAS DE 
MEMÓRIA FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA ANTE A 
CESSAÇÃO DE USO REALIZADA PERANTE O ÓRGÃO 
FAZENDÁRIO COMPETENTE E APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de apresentar as leituras de memória fiscal de seu equipamento emissor de 
cupom fiscal – ECF, por ocasião do encerramento de suas atividades.  

A infração foi capitulada nos arts. 64 e 146, §º único do CTE, 
combinados com os arts. 121, I e 122 do Anexo XI e 109 do RCTE. A penalidade, por seu 
turno, é a que consta do art. 71, XX, “a”, 1 do CTE. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 376.398,44, 
referente a fatos geradores ocorridos em 18/07/14. 

O lançamento é instruído com extrato de usuário de sistema 
informatizado.  

O processo seguiu sem deflagração da fase contenciosa, pela 
impugnação, resultando na inscrição do débito em dívida ativa (fls. 16).  

Em revisão extraordinária, o autuado informa que já providenciara o 
cumprimento das obrigações acessórias reclamadas na inicial. Junta mídia CD.  

Em despacho, a Assessoria da Presidência do CAT encaminhou os 
autos à Delegacia de origem, para manifestação.  

A título de resposta, foram anexados comprovante de cessação de 
uso de sistema informatizado e atestado de intervenção em ECF. Assevera a Autoridade 
fiscal que as leituras da memória fiscal foram devidamente apresentadas. Conclui 
favoravelmente à desconstituição da presente exigência (fls. 34).  

Volvidos, os autos foram pautados para julgamento.  
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

 



As obrigações descritas na inicial têm seu pressuposto nos seguintes 
dispositivos do Anexo XI do RCTE, in verbis: 

 
 

“Art. 5º Para os efeitos deste Anexo, considera-se: 

..................................................................................................................... 
XVIII - leitura da Memória Fiscal: o documento fiscal emitido pelo ECF, 
que deve, no mínimo, conter as informações relativas às vendas 
brutas diárias e as respectivas data e hora, o contador de reinício de 
operações e o contador de reduções, cujos registros são buscados da 
memória fiscal, onde são gravados automaticamente sempre que 
efetuada a redução Z;” 
 

“Art. 13. O contribuinte deve solicitar à Delegacia Regional de 
Fiscalização a que estiver vinculado a Autorização de Cessação de 
uso do ECF, por meio do formulário Pedido de Uso, de Alteração de 
Uso e de Cessação de Uso de ECF, constante do Apêndice VII, nas 
seguintes situações (Convênio ICMS 09/09, cláusula trigésima sexta): 

I - encerramento de suas atividades;” 
 

“Art. 43. O contribuinte usuário de ECF deve emitir, no final de cada 
período de apuração, relativamente às operações efetuadas neste 
período, leitura da memória fiscal em cada um dos equipamentos 
autorizados para uso, devendo ser mantida à disposição do Fisco pelo 
prazo decadencial do ICMS, anexada ao Mapa Resumo ECF do dia 
respectivo ou à Redução Z do dia.” 

 

“Art. 47. O ECF autorizado para o contribuinte que tenha o seu 
cadastro suspenso por desaparecimento, se não atendida a 
notificação de regularização da situação cadastral, deve ser 
presumido desaparecido, destruído, extraviado, inutilizado ou perdido. 

Parágrafo único. O ECF considerado extraviado nos termos do caput 
somente deve ser baixado do sistema da SEFAZ após serem 
atendidas as disposições do art. 14 ou quando o contribuinte tiver seu 
cadastro baixado de ofício.” 
 
 

Com efeito, a cessação de uso do equipamento fora solicitada, ainda 
que a destempo, nos termos do art. 13 do Anexo XI do RCTE, o que ilide a presunção que 
tomou por extraviados os referidos equipamentos e não apresentadas, por conseguinte, as 
leituras da memória fiscal.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente pedido para tornar 
improcedente o lançamento fiscal. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2009/cv009_09
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01464/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. PEDIDO DE REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS E LIVROS 
FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais modelo 1, série 1, de numeração 26 a 75, e 15 livros fiscais, 
enumerados na inicial. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
109 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XVIII, “a”  do CTE.  

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 24.016,20. O auto 
de infração foi lavrado em 23/11/15. 

O lançamento é instruído com extrato cadastral, extrato CIAF 
contendo a relação dos livros e documentos reputados extraviados e portaria de 
suspensão da inscrição cadastral.  

A empresa não compareceu aos autos na fase ordinária do processo 
contencioso, havendo apresentado pedido de revisão extraordinária, fls. 22. Informa, na 
oportunidade, que apresentou os livros e documentos reclamados, conforme documentos 
que anexa às fls. 25/ 29. 

Em análise, a Assessoria da Presidência reconhece a existência de 
erro de fato e determina que o processo seja pautado para julgamento no Conselho 
Superior. 

É o relatório. 
 
 

V O T O 



 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

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

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

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 33/ 41 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a 
pretensão fiscal discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de revisão extraordinária e lhe 

dou provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01468/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Extravio de documentos fiscais de uso 
da empresa. Parcial Procedência. 
 
A comprovação parcial da ausência do ilicito fiscal, que ampara 
a exigência do cumprimento de obrigação tributária acessória, 
suporta a reforma em parte do lançamento inicial, porém não 
suporta a aplicação do § 3º do artigo 71 do CTE, tendo em vista 
não ser possível afirmar, que quando da prática da 
irregularidade não ensejou, mesmo que indiretamente,  falta de 
pagamento do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal 
de R$ 8.012,50 (oito mil e doze reais e cinquenta centavos), sem a aplicação o § 3º, do 
art. 71, do CTE. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 160,25 (cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos), com a aplicação o 
§ 3º, do art. 71, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou no 
prazo legal à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais utilizados para venda 
a consumidor final, conforme consta da publicação da portaria que suspendeu a sua 
inscrição no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados, conforme 
portaria de suspensão, relatório de concessão de AIDF e extrato cadastral. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal no valor de R$ 160, 25 por documento mais as 
cominações legais, consoante demonstrativo em texto complementar.    

   
O Auto de Infração veio instruído com os documentos de fls. 03 a 09. 
   
O autuado foi intimado em Primeira Instância, fls.10/11, mas não se 

manifestou tendo sido lavrado o termo de revelia, fls.12.  
 
Novamente intimado, fls.14, para apresentar Impugnação a Segunda 

Instância, o autuado impugna o lançamento tributário a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, fls. 17 e 18. 

 



Instrui a peça defensória os documentos de fls. 19 a 28. 
 
Apresenta-se Resolução 44/2014, fls. 30, converteu o julgamento em 

diligencia à Delegacia Regional de Fiscalização, para que seu titular junte ao feito, cópia 
do anexo II, visando verificar se foram efetivamente devolvidos a Nota Fiscal, Série 1, nº 
076 a 183, e série D-1, nº 6001 a 7506 e 8001 a 8050. 

 
Documentos anexados em fls. 31 a 47. 
 
Em diligencia, alegam que os documentos autuados foram 

apresentados parcialmente ao Setor de cadastro da DRFGOI na data da solicitação da 
Baixa de sua inscrição Estadual, não ficando demonstrado a apresentação dos 
documentos fiscais com a numeração n. 6001 a 6050, sobre os quais entendemos que 
deverão permanecer as penalidades impostas através do auto de infração constante no 
presente, conforme fls. 48. 

 
O sujeito passivo foi intimado em fls. 51, mas não se manifestou. 
 
Pelo Acórdão nº 2539/2015, fls. 54 a 57, a segunda câmara do CAT 

decidiu conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 160,25. 

 
Intimada, a Representação Fazendária apresentou recurso ao 

Conselho Pleno nº 033/2016, fls. 59 a 60, alegando que o sujeito passivo não 
descaracterizou a infração fiscal referente as notas fiscais de nº 6001 a 6050, ao não 
provar que as mesmas não foram extraviadas, de acordo com a diligência de fls. 48, 
remanescendo assim a multa formal no valor de R$ 8.012,50. Ao final, requer a reforma da 
decisão para julgar procedente em parte o lançamento do credito tributário no valor de R$ 
8.012,50 sem aplicação da privilegiada prevista no §3º do art. 71 da lei 11.651/91. 

 
Intimado para apresentar recurso ao Conselho Pleno, fls. 63 a 64, o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Fica demonstrado nos autos que o sujeito passivo restou devolver 

apenas 50 (cinquenta) documentos fiscais, motivo pelo qual conheço do recurso da 
Fazenda Pública para este Conselho Superior, juntamente com a maioria dos meus pares, 
dando-lhe procedência para julgar parcialmente procedente o auto de infração, julgando 
parcialmente procedente o processo no valor de R$ 8.012,50 (oito mil, doze reais e 
cinquenta centavos), sem aplicação do § 3º do artigo 71 da Lei nº 11.651/91, por entender 
que não é possível agrupar as notas fiscais em blocos de 50 (cinquenta documentos), pois 
quando da prática da irregularidade não ensejou, mesmo que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto devido. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01470/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Multa Formal. Omissão de registro de notas fiscais de 
saídas no livro Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital. 
Improcedente. 
 - Quando restar comprovada a duplicidade de penalidade para o 
mesmo período e infração, o lançamento deverá ser 
considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir 
Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o fisco exige do sujeito passivo o pagamento de multa formal 
por deixar de escriturar no livro Registro de Saída da Escrituração Fiscal Digital – EFD os 
documentos fiscais eletrônicos emitidos nos exercícios de 2015 e 2016. 

Para instrução processual, foram anexados aos autos mídia digital – CD 
contendo arquivo XML da NFe de operações de saídas de 2015 e 2016 e relatório das 
NFe de Saídas Não Registradas em arquivo PDF. 

A infração foi capitulada no artigo 64 §2º da Lei n.º 11.651/91, combinado 
com os artigos 88, §1º, inciso III, 313; 314 e 356-C §1º inciso II do Decreto n.º 4.852/97 e 
aplicada a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, “a”, da Lei nº 11.651/91, com 
redação da Lei n.º 11.750/92. 

Após ser devidamente intimada, a autuada apresentou Impugnação à 
Primeira Instância, requerendo a nulidade do lançamento sob o argumento de que o fato 
não resultou em falta de pagamento do tributo. 

No julgamento singular, mediante Sentença nº 81/2018 – JULP, o julgador 
nega provimento a impugnação e decide pela procedência do lançamento. 

Intimada da decisão singular, a autuada interpõe Recurso Voluntário, 
alegando, em essência, a duplicidade do lançamento, visto que este auto exige multa 
formal pelo não registro das notas fiscais de saídas e o auto de infração nº 4 0117005 188 
88 exige multa formal pelo não registro de notas fiscais de entradas sobre o mesmo 
período fiscalizado. Argumentou que do descumprimento da obrigação acessória não 
resultou em falta de pagamento de imposto tendo em vista que a empresa opera quase 
que exclusivamente com produtos agropecuários que são desonerados de tributação. 
Requereu, ao final, o julgamento em conjunto com o auto de infração nº 4 0117005 188 88 
e a improcedência do lançamento. 

É o relatório 



 

V O T O 

 

Conforme demonstrado pela impugnante, ocorreu uma duplicidade de 
lançamentos referentes a mesma exigência fiscal, qual seja, multa formal pelo não registro 
de documentos fiscais de entrada e saída para o mesmo período fiscalizado.  

Originalmente a penalidade aplicada neste auto de infração foi a prevista no 
inciso X alínea “a” e para o auto de infração nº 4 0117005 188 88 foi a prevista no inciso 
VII alínea “c” todos do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

A duplicidade do lançamento se verifica com a introdução de multas 
específicas para o caso de descumprimento de obrigações acessórias correspondentes à 
Escrituração Fiscal Digital -EFD-, mediante Lei nº 19.965/2018 que introduziu o artigo 71-A 
no CTE, e ainda, com fundamento no artigo 106 do Código Tributário Nacional que 
determina que a lei aplica-se a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe 
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, 
sendo exatamente este o caso em questão. 

Conforme se observa no inciso I do artigo 71-A do CTE abaixo transcrito, a 
multa pela falta ou entrega de EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais de saída 
e de entrada é por arquivo, o que conglomera na mesma pena a infração pelo não registro 
dos documentos fiscais citados. 

Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes à 
Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas: 
(Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 
I - por arquivo, pela falta de entrega ou entrega do arquivo correspondente 
à EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais regularmente emitidos 
e sem informar nenhum dos documentos fiscais correspondentes a aquisição 
de mercadorias ou bens ou utilização de serviços, sucessiva e 
cumulativamente, no valor de: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - 
vigência: 16.01.18) (Grifo meu) 
a) R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais); 

 
 Deve-se considerar que, no julgamento conjunto dos processos, meu voto 

foi por manter o auto de infração nº 4 0117005 188 88 referente ao não registro das notas 
fiscais de entradas com adequação da penalidade para a prevista no artigo 71-A inciso I 
da Lei nº 11.651/91, por ser mais benéfica, por consequência, a manutenção dos dois 
lançamentos para o mesmo arquivo EFD é ilegal, obrigando a declaração de 
improcedência deste lançamento diante do vício da duplicidade. 

Sob tais fundamentos, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe provimento 
e julgo improcedente o presente lançamento. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01483/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de diligência formulado pela 
Fazenda Pública. Rejeita. Multa Formal. Obrigação Acessória. 
Omissão de saída de mercadoria não tributada. Auditoria do 
Movimento Financeiro. Improcedente.  
 
1. Diante da comprovada inexistência de qualquer dúvida em 
relação à legitimidade das provas apresentadas pelos sujeitos 
passivo, deve ser rejeitado o pedido de diligência formulado 
pelo Fazenda Pública;  
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao déficit financeiro existente no confronto do 
saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos 
ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do 
saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as 
despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, 
mesmo não escrituradas (CTE, art. 25, § 1º, IV). 
 
3. A juntada ao processo por parte dos sujeitos passivos de 
farta documentação demonstrando a existência de ingressos de 
receitas não considerados pelo fisco na auditoria realizada, em 
valores superiores ao déficit financeiro constado, impõe a 
declaração de improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  Participaram 
do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson 
Alves Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu saída de mercadorias não tributadas nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, constatada por meio de 
auditoria do movimento financeiro, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da 
multa formal correspondente a 25% (vinte e cinco) por cento do valor da omissão.   

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso IV e 64, 

da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 141, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea l, c/c o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 



 
O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria do 

movimento financeiro, juntamente com as cópias dos comprovantes dos desembolsos e 
dos livros fiscais. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça de fls. 10 e 
11, afirmando que o fisco não considerou os ingressos de receitas relativas ao 
recebimento de aluguel de caminhões no valor de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e 
quatro mil reais), conforme recibos de fls. 17 a 26. 

 
Afirmou, ainda, que o valor de R$ 1.344.424,66 (um milhão, trezentos 

e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis reais), 
lançado como “Outros Desembolsos” na Auditoria do Movimento Financeiro é decorrente 
de aquisição de caminhões por meio de financiamento na Caixa Econômica Federal. 

 
Por meio da Sentença nº 991/2017, de fls. 35 a 37, o julgador 

singular afirmou que o contrato de locação e os recibos não são suficientes para 
comprovar o ingresso das receitas no caixa da empresa e que a afirmação no sentido de 
que o valor lançado como outros desembolsos é resultante de aquisição de veículos por 
meio de financiamento também não foi comprovada. 

 
Com essas considerações, julgou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário, 

objeto do presente julgamento, repetindo as afirmações feitas na primeira instância. 
 
Por intermédio da Resolução nº 069/2017, de fls. 53 a 54, a Segunda 

Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência determinando a intimação da 
empresa autuada para juntar ao processo os extratos bancários comprovando o ingresso 
dos valores relativos a aluguel dos caminhões, bem como cópia do contrato de 
financiamento dos veículos. 

 
A autuada promoveu a juntada dos demonstrativos e extratos de fls. 

70 a 75.  
 
É o relatório. 
 
                    V O T O 
 
8. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO 

REPRESENTANTE FAZENDÁRIO: 
 
O pedido de diligência formulado oralmente pelo Representante 

Fazendário na sessão de julgamento foi no sentido de que o processo fosse encaminhado 
ao autor do procedimento para que o mesmo manifestasse sobre as provas de fls. 80 a 
85, apresentadas pelo sujeito passivo.  

 
Analisando as referidas provas verifiquei que as mesmas não 

padecem de nenhum vício, ou seja, são robustas e autênticas, não carecendo, portanto, 
de qualquer manifestação por parte do autor do procedimento. 

 
Com essas considerações, rejeito o pedido de diligência. 



 
 
 
9. DO MÉRITO: 
 
Em relação ao mérito, cumpre ressaltar, inicialmente que a 

ferramenta utilizada pelo fisco foi a denominada AUDITORIA DO MOVIMENTO 
FINANCEIRO prevista no Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais adotado pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás por meio da Instrução de Serviço nº 08/05-
SGAF, aplicável a empresas que não mantenham escrituração contábil regular, com a 
finalidade de apurar a existência de insuficiência de disponibilidades (caixa), em razão da 
ocorrência de desembolsos superiores ao valor do saldo inicial acrescido dos ingressos 
ocorridos no período fiscalizado que é considerada oriunda de operações de saídas 
tributadas não registradas nos termos do § 1º, inciso IV, observado, obviamente, a 
proporcionalidade prevista no § 2º, ambos do art. 25, da Lei nº 11.651/91. 

 
No caso vertente, a referida auditoria revelou um déficit financeiro no 

valor de R$ 1.177.341,95 (um milhão, cento e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
um reais e noventa e cinco centavos), sendo: R$ 570.151,06 (quinhentos e setenta mil, 
cento e cinquenta e um reais e seis centavos) relativamente a omissão de mercadorias 
tributadas, objetos do Auto de Infração nº 4011402706592, e R$ 607.190,89 (seiscentos e 
sete mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos) relativamente a mercadorias 
não tributadas, objeto do presente processo.  

 
A empresa autuada comprovou por meio do contrato de locação de 

veículo de fls. 12 a 15, dos recibos de fls. 17 a 26 e dos extratos bancários de fls. 71 a 75, 
o ingresso de recursos financeiros decorrentes do recebimento de aluguel no valor de R$ 
864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), não considerados pelo autor do 
procedimento na auditoria realizada. 

 
Comprovou, ainda, por meio do Demonstrativo de Evolução 

Contratual de fls. 70 e do Extrato Bancário de fls. 74, a contração de empréstimo ou 
financiamento bancário no valor de R$ 848.000,00 (oitocentos e quarenta e oito mil reais), 
no período fiscalizado, também não considerado pelo fisco na auditoria realizada.  

 
A soma dos dois ingressos acima mencionados alcança a 

importância de R$ 1.712.000,00 (um milhão e setecentos e doze reais), superior, portanto, 
ao valor do déficit constado, situação que permite afirmar com segurança que inexiste o 
déficit financeiro constatado na auditoria.   

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento, para reformar a 
decisão singular e considerar improcedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01494/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadorias não tributadas. Apuração 
mediante confronto dos valores registrados nos livros fiscais 
próprios e os das saídas de mercadorias registradas no banco 
de dados do contribuinte utilizado para armazenar suas 
operações. Procedência parcial. Decisão unânime. 
 
Diante de provas inequívocas, tais como o confronto entre os 
valores registrados nos livros fiscais próprios e aqueles 
contidos nos bancos de dados do contribuinte, de que o sujeito 
passivo promoveu a saída de mercadorias não tributadas sem o 
necessário registro fiscal, procedente é o auto de infração com a 
devida adequação ao valor revisado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
33.316,92 (trinta e três mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), 
considerando o pagamento já realizado para possível extinção do crédito tributário. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento fiscal em face da empresa em epígrafe, relativos à 
omissão de registro de saídas de mercadorias não tributadas no importe de R$ 
3.294.152,09, no período de 01/03/09 a 30/11/09, apurado pelo confronto entre os valores 
declarados nos livros próprios (vendas registradas) e os valores das saídas reais (efetivas) 
de mercadorias encontradas nos bancos de dados informatizados que o contribuinte 
utilizava para registrar as suas operações de saídas, de acordo com a proporcionalidade 
de comercialização de mercadorias não tributadas em relação ao total comercializado no 
período. Em consequência, deverá pagar a multa formal de 25% sobre o valor da omissão 
detectada, juntamente com os acréscimos legais.  

Foram considerados infringidos os artigos 25, § 1.º, VI, § 2.º e 64 da lei 
11.651/91, c/com o artigo 141 do Decreto 4.852/97, sendo proposta ao sujeito passivo a 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "l" da lei 11.651/91, c/ a nova redação da lei 
16.241/08.  

O autuante instruiu o lançamento com os seguintes 
documentos/demonstrativos: Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 
03); Recibo de Entrega dos Relatórios Digitais (fl. 04); 03 (três) CD's contendo os arquivos 
dos bancos de dados informatizados do contribuinte (fls. 05/07); Relatório Demonstrativo 
de Apuração de Omissão de Registro de Saídas de Mercadorias (fls. 10/11); Relatório da 



Proporção de Saídas das Mercadorias Tributadas (fls. 12/13); Relatórios da Ação Fiscal, 
da Copiagem e Autenticação dos Arquivos de Dados, da Transcrição dos Dados 
Autenticados, da Análise da Base de Dados e da Apuração das Vendas Reais de 
Mercadorias (fls14/17); fotocópias dos livros RAICMS dos períodos de referência do auto 
de infração (fls.18/82 e recibo de entrega de relatórios digitais à autuada (fl. 86).  

Devidamente intimada a autuada conforme se vê do AR em 16.06.11 (fl. 85).  

A autuada impugnou o lançamento em primeira Instância, alegando, em 
síntese, improcedência deste auto de infração, por ter havido confusão por parte do fisco 
ao incluir como diferenças as vendas efetuadas por outras filiais, juntando os documentos 
de fls. 94/112, à guisa de provar esta alegação defensória. 

Sobreveio a Sentença singular de fls. 114/117, pela qual o Julgador 
conheceu da impugnação, dando-lhe provimento parcial, no sentido de julgar procedente 
em parte a exigência fiscal, reduzindo a multa formal em 50%, nos moldes do parágrafo 8º 
do art. 71 do CTE. No entender do Julgador "mesmo não havendo impugnação 
especificada (houve apenas pedido genérico de improcedência do auto de infração, sob 
alegação de que na diferença apurada incluem-se valores de vendas efetuadas por outras 
filiais), o direito de o sujeito passivo ter a multa decotada em 50%, pois, nos termos do § 
8.º do artigo 71 da lei 11.651/91, não houve, mesmo que indiretamente, falta de 
pagamento de imposto:"[sic]  

 Intimada, a Representação Fazendária para manifestar sobre a 
decisão singular, esta manifestou de acordo com os termos da mesma (fl. 118). 

A autuada foi intimada a pagar e/ou apresentar recurso voluntário (fls. 
119/120), quando interpôs Recurso Voluntário (fls. 123/126), oportunidade em que arguiu 
preliminar de insegurança na determinação da infração, haja vista a conclusão equivocada 
do autuante ao determinar os campos que seriam utilizados pelo contribuinte; que ao 
descrever o que seriam estes campos sem sustentação no lançamento fiscal caracterizou-
se aí a insegurança mencionada; que o levantamento fiscal não contemplou as demais 
filiais, já que tem escriturações fiscais separadas, por localizarem em outras unidades da 
Federação; que junta balancete e demonstração de resultado para contrapor ao 
levantamento do Fisco. Pedindo que seja declarado nulo o Auto de Infração em tela. 

Acompanham o recurso os documentos de fls. 127/170.   

Às fls. 174, apresentou memorial onde renunciou ao pedido de nulidade por 
insegurança na determinação da infração formulado em preliminar quando da interposição 
de Recurso Voluntário e no mérito apresentou os mesmos argumentos deduzidos 
anteriormente, acrescidos de que os próprios exemplos oferecidos pelo autuante em seu 
levantamento contradizem suas próprias afirmações, visto que os valores da segunda 
tabela são menores que o da primeira. Acentua que ao confrontar os dados de todos os 
meses listados no CD juntado pelo autuante, verifica-se que no mês de fevereiro a soma 
da tabela "VL TOTAL" somou R$ 34.458.514,78 e a tabela "TLTOTGER" apenas R$ 
27.550.907,59 e que na verdade, o conteúdo da tabela "VL TOTAL" é o somatório das 
saídas promovidas pelo grupo empresarial, CFOP a CFOP.  

Ao final, pediu a improcedência deste auto de infração.  



A Quarta Câmara do Conselho Administrativo, em sessão realizada no dia 
15/03/2013, acatando proposição do Conselheiro relator, aprovou a Resolução 70/2013, 
onde: 

“CONSIDERANDO que o presente processo (saídas de mercadorias não 
tributadas/isentas/sujeitas a substituição tributária - exigência de multa formal) está embasado no mesmo 
demonstrativo fiscal do auto de infração nº 4011101251707 (saídas de mercadorias tributadas - exigência de 
imposto). 

CONSIDERANDO que o auto de infração mencionado foi objeto de revisão fiscal pelo 
próprio autuante que apurou uma redução no montante total da exigência fiscal com consequente reflexo no 
presente lançamento devido a conexão de ambos processos. 

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os 
autos a Delegacia Fiscal de origem a fim de seu ilustre titular, por obséquio, determine que autoridade fiscal 
designada (preferencialmente o próprio autuante) proceda a revisão fiscal do presente processo nos 
mesmos moldes daquela realizada no AI nº 4011101251707. 

A autoridade fiscal poderá prestar outras informações que julgar relevantes para a solução 
da lide em razão das alegações da defesa em seu recurso voluntário. 

Após, a GEPRO deverá intimar o sujeito passivo, por meio de seu advogado, para se 
manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o resultado da revisão, caso queira. 

Caso seja possível, a Secretaria Geral (SEGE) deverá retornar o presente processo e o Auto 
de Infração AI nº 4011101251707 para julgamento em conjunto. ” 

Em atendimento à solicitação acima descrita, a autoridade fiscal informou 
que os valores apresentados como omissões de registro de saídas de mercadorias 
tributadas tiveram os seus valores notoriamente reduzidos, inicialmente de R$ 
82.575.133,99 para o montante de R$ 14.996.876,81 e que assim sendo, considerando 
que o auto de infração em questão foi lavrado e consubstanciado em sua totalidade no 
relatório anterior pela citada Coordenação, optou por seguir o novo relatório por ela 
apresentado, emitindo um Termo Aditivo ao auto de infração origem desta lide, em anexo, 
acatando os novos valores apurados.  

Da mesma forma, em relação às omissões de registro de saídas de 
mercadorias isentas, não tributadas e com substituição tributária, também tiveram seus 
valores notoriamente reduzidos, do montante de R$ 3.294.152,08 para o montante de R$ 
277.641,03, juntando aos autos o Termo Aditivo 002 (fl. 183) onde se verifica a redução da 
multa inicialmente proposta para o valor de R$ 69.410,26 (sessenta e nove mil, 
quatrocentos e dez reais e vinte e seis centavos). 

Devidamente intimada (fls. 185/186), o advogado da autuada se manifestou 
acerca da diligência fiscal, alegando que em momento algum o revisor afirma que há 
subfaturamento, apenas afirma que há indícios de tal prática. Ressaltou que, em casos 
similares, o Conselho Administrativo Tributário tem entendido que eventuais diferenças 
detectadas no grupo empresarial devem ser imputadas aos seus estabelecimentos, na 
proporção das vendas de cada um, sendo que esta filial autuada foi responsável pelo 
faturamento de R$ 276.352.382,25 do total de 362.221.668,32 conforme demonstrativo de 
fl. 10, o que corresponde a 76,3% do faturamento do grupo econômico.  

Desta forma, a diferença detectada no banco de dados da autuada fosse 
real, somente este percentual poderia ser imputado a esta filial, o que corresponderia a R$ 
211.840,11. 



Pediu, assim, a improcedência do auto de infração, acostando fotocópia da 
Certidão de julgamento cameral e do Acórdão nº 48/2012, onde seu relator considerou os 
valores de vendas omitidas proporcionalmente aos faturamentos das filiais da autuada (fls. 
191/196).  

Conforme Despacho n°2561/2013, o CAT determinou o adiamento do 
presente processo tendo em vista o pedido de apreciação em conjunto com o processo 
n°4011101251707, o qual foi adiado devido à ausência do relator, assim ficando o retorno 
marcado para o dia 06/11/2013.  

Retornando a julgamento cameral, foi aprovada a seguinte Resolução: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 06 de 
novembro de 2011, considerando que a exigência de crédito tributário formalizada na peça inicial deste 
processo é decorrente de omissão de saídas de mercadorias não tributadas/isentas/sujeitas à substituição 
tributária verificada pela comparação entre as informações constantes nos bancos de dados informatizados, 
mantidos pelo contribuinte, com os valores declarados nos livros fiscais próprios; 

Considerando que o trabalho de auditoria inicial, que embasa o lançamento de crédito 
tributário neste processo e no de nº 4011101251707, já foi objeto de revisão solicitada pela Câmara 
Julgadora e que o relatório fiscal de Revisão da Análise do Banco de Dados encontra-se às fls. 878/891 do 
Processo de nº 4011101251707, no qual, em sua folha 890, constam as seguintes observações: 

1 - a filial 16 é a filial 1 e portanto suas operações devem ser consideradas. 

2 - há indícios de que todas as operações consideradas inicialmente no banco de dados 
como filial 16, tratam-se de operações não contabilizadas, situação que pode ser averiguada pelo processo 
de auditoria na análise formal dos documentos e informações fiscais. 

Considerando, que, nessa mesma folha 890, como resultado da análise revisional, consta 
que foi apurado o valor total das operações de saídas, por mês completo, em 3 situações: 

1 - coluna TOTAL SAÍDAS FILIAL 1 que é a totalização das operações de saídas 
correspondentes a filial 1 identificada no banco de dados como REDE BRASIL DIST. E LOGÍSTICA LTDA,... 

2 - coluna TOTAL SAÍDAS FILIAL 16 (indício de saídas não contabilizadas), que é a 
totalização das operações de saídas da filial .1.... . 

3 - coluna SUBFATURAMENTO que é a totalização de operações com a condição de indício 
de subfaturamento, ... . 

Considerando que no Anexo Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 183 destes autos) a 
base de cálculo utilizada para encontrar os valores das mercadorias tributadas e não tributadas, 
comercializadas no período, corresponde aos valores consignados apenas na coluna SUBFATURAMENTO, 
quando, salvo melhor juízo, pelas explicações constantes do referido relatório, e aqui destacadas, a base de 
cálculo total deveria corresponder ao somatório dos dados constantes das colunas "Total Saídas Filial 1", 
"Total Saídas Filial 16" e "SUBFATURAMENTE", obviamente deduzidas as operações registradas na 
escrituração fiscal; 

Considerando que, conforme demonstrativo de fls. 183, o trabalho de revisão não observou 
o mesmo critério técnico adotado na auditoria inicial (demonstrativo de fls. 10);  

Resolve, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à Gerência 
Especial de Auditoria para que os revisores que assinam o relatório de "Revisão da Análise do Banco de 
Dados" (fls. 878/891 do Processo nº 4011101251707), e o trabalho de auditoria revisional, que resultou na 
elaboração do "Anexo Detalhamento do Crédito Tributário" (fls. 183), analisem e se manifestem sobre as 
questões aqui pontuadas, elaborando, inclusive, novo demonstrativo de cálculo, se for o caso, seguindo o 
mesmo critério técnico adotado no demonstrativo de fls. 10.  



O sujeito passivo deverá ser intimado, por meio da sua representante legal, para tomar 
conhecimento do resultado da revisão. 

Após, retornem os autos para julgamento. 

Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Carlos Andrade Silveira 
e Célia Reis di Rezende. ” 

Conforme Despacho n°1063/2012 encaminhou-se o presente processo para 
o Auditor Fiscal da Receita Estadual III desta Gerência Jove Ferreira da Silva Filho, na 
condição de autuante, para fim de integral cumprimento do contido na Resolução 
n°170/2013, expedida pela Quarta Câmara do CAT, bem como para adoção das demais 
medidas fiscais porventura julgadas cabíveis.       

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de fls. 202/204 em atenção 
aos despachos n°1063/2013 e 1064/2013 da GEAT e às resoluções 170/2013 e 171/2012, 
por meio do qual a autoridade fiscal revisora informou que os autos de infração em 
questão foram lavrados com base em relatório apresentado pela Coordenação de 
Fiscalização de Sistemas Informatizados da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia sobre o banco de dados do contribuinte, copiado e autenticado pelo fisco em ação 
fiscal realizada em 03/12/2009 conforme processo n°4011101251707.  

Com base nas argumentações apresentadas pela autuada, encaminhou o 
presente processo para que aquela seção procedesse à revisão e análise do referido 
banco de dados e manifestasse oportunamente sobre as alegações apresentadas pelo 
contribuinte.  

A referida coordenação, após a revisão e análise dos bancos de dados, 
tomando como referência as alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, 
apresentou um novo relatório, bem como um arquivo em mídia digital contendo outros seis 
anexos, onde os valores totais do faturamento do grupo econômico reduziu notoriamente 
de R$ 82.575.133,99 para R$ 14.996.876,81. 

Neste relatório revisional, fatos novos foram apresentados com os seis novos 
anexos, os quais poderiam ser objeto de novos lançamentos. 

Assim, seguiu o novo relatório da Coordenação de Fiscalização de Sistemas 
Informatizados da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia sobre o banco de dados 
do contribuinte, emitindo o TERMO ADITIVO 003, com base na alíquota efetiva média 
conforme solicitado.  

Concluindo, em razão da falta de certeza e da convicção suficientes e 
necessárias à constituição do crédito tributário com base nos fatos novos apresentados no 
relatório da Coordenação de Fiscalização de Sistemas Informatizados da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia sobre o banco de dados do contribuinte, solicitou o 
encaminhamento destes autos àquela Coordenação, “para que os autores do relatório em 
questão, tomem as providências que acharem necessárias, com base em suas certezas, 
convicções e prerrogativas.” (Sic)  

Anexou juntamente com o seu relatório os seguintes documentos: Cálculo da 
alíquota média (fl. 205), TERMO ADITIVO 003 (fl. 206).    

A Gerência Especial de Auditoria, por intermédio do Despacho n°1022/14 
(fls. 207) encaminhou este processo à Coordenação de Fiscalização de Sistemas 



Informatizados da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para atender ao 
solicitado no relatório revisional de fls. 203/204. 

A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, por meio do fiscal OLINTO 
ALVES RIBEIRO, elaborou um Relatório Diligencial em resposta ao Despacho supra, 
afirmando que em seu entendimento a resolução supra não implica em questionamentos 
quanto aos dados apresentados no relatório, mas sim, em relação ao aproveitamento dos 
mesmos por parte da auditoria.  

Afirmou também que tanto no relatório inicial, quanto no revisional, 
apresentou os campos Total Saídas Filial 1, Total Saídas Filial 16 e SUBFATURAMENTO.  

Informou, ainda, que todos os elementos possíveis extraídos do banco de 
dados foram cruzados com informações constantes da base de dados do Sistema SEFAZ-
GO e disponibilizados em CD anexado ao processo.  

Diante do exposto, reforçou que em termos de indícios digitais, o relatório da 
Coordenação de Fiscalização de Sistemas Informatizados da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia representa a transcrição dos dados totalizados conforme 
documentação do sistema que vinha sendo utilizado pelo contribuinte supra até então, 
cabendo ao auditor fiscal designado para execução da auditoria, utilizá-lo ou não. 

Intimada do resultado desta diligência, a autuada, por intermédio de sua 
advogada, a qual, após historiar o ocorrido nestes autos, reiterou seu inconformismo com 
a inclusão do faturamento da filial 16 ao da filial 1, ponderando que o correto seria 
considerar o faturamento real de todo o grupo econômico e excluir o faturamento da 
demais filiais (exceto da filial 16), deduzindo o valor declarado na DPI. 

Também discordou da aplicação da multa de 25% sobre a diferença 
detectada, por se tratar de omissões que não redundam em falta de pagamento de 
imposto. 

Reiterou, em seguida, seu argumento de que o faturamento desta filial 
autuada corresponderia a 76,3% das vendas totais do grupo econômico e desta forma, a 
responsabilidade desta se restringiria sobre o resultado deste percentual aplicado ao valor 
de R$ 277.641,03 que corresponderia ao valor de R$ 211.840,11 de omissão proporcional 
de saída de mercadorias não tributadas. 

Contestou também a não aplicação do redutor de 50% da penalidade 
proposta pelo autuante, nos termos do artigo 71, § 8º da Lei 11.651/91 – CTE 

Ao final, pugnou pelo julgamento pela improcedência deste feito ou a 
aplicação da atenuante acima citada, que redundaria numa penalidade de R$ 26.480,01. 

Retornando a julgamento, a Câmara julgadora acolheu a preliminar de 
insegurança na determinação da infração, arguida pela advogada da autuada, julgando 
nula a inicial, sob o fundamento de que a mesma está maculada pela incerteza externada 
tanto no lançamento, quanto na revisão realizada pelo autuante. 

A Representação Fazendária recorreu ao antigo Conselho Pleno, pedindo a 
reforma do Acórdão anulatório, pois o mesmo foi equivocado, tanto que a nulidade do 
processo 4011101251707 foi revertida por este referido Conselho e como estes dois autos 
de infração se originaram da mesma auditoria, sendo aquele decorrente da omissão 



proporcional de saída de mercadoria tributada e este relativo à de não tributada, a 
nulidade imputada a este também deve ser revertida, para que a Câmara aprecie o mérito. 

Intimada, a advogada da autuada, contraditou o recurso fazendário, 
historiando os fatos ocorridos nestes autos e argumentando, em síntese, que como o 
próprio revisor afirmou que o relatório da Coordenação de Fiscalização de Sistemas 
Informatizados da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia sobre o banco de dados 
do contribuinte não é conclusivo, não servindo para sustentar esta acusação fiscal, pediu a 
improcedência deste lançamento. 

Mediante Acórdão do CONP n° 827/2016 (fls. 248/253), o Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. Em sua fundamentação, afirmou que a autuação contém os 
requisitos formais necessários para validade do lançamento e para o pleno conhecimento 
da exigência fiscal, não incorrendo nos erros ou falhas apontadas no acórdão cameral.  

Afirmou, ainda, que "o fato de ter sido necessária a realização de diligencia 
para se apurar com maior correção os valores que o contribuinte comprovou não serem 
relativos à filial autuada, não pode ser invocado como motivo para declaração de nulidade 
do lançamento, porque a separação do montante de saída de cada estabelecimento ficou 
claramente demonstrado".  

Informou que as manifestações decorrentes das diligências não têm o 
condão de alterar o fundamento da acusação inicial, apenas podem justificar a alteração 
do montante a ser exigido.  

Assim, estando determinada com segurança a infração e o infrator, a 
nulidade acolhida na fase cameral deve ser revertida e o auto de infração deve retornar 
para julgamento do mérito. 

O sujeito passivo foi intimado à fl. 254 desta decisão plenária e não se 
manifestou. 

Em seguida foi juntada por uma Conselheira, a fotocópia do Relatório Fiscal 
da Revisão do Banco de Dados elaborado pela Coordenação de Fiscalização de Sistemas 
Informatizados da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia sobre o banco de dados 
do contribuinte, o qual foi utilizado pelo autuante nesta auditoria (fls. 258/273). 

Retornando a julgamento cameral, a relatora deste processo propôs e foi 
aprovada a seguinte Resolução: 

“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
28/11/2016, acatando proposição da Conselheira Relatora,   

CONSIDERANDO que a matéria versada no presente lançamento fiscal diz respeito à 
omissão de saídas de mercadorias não tributadas/isentas/sujeitas à ST, apurada mediante o confronto entre 
os valores declarados nos livros fiscais próprios e os valores encontradas no banco de dados que o 
contribuinte utilizava para registrar suas operações de saída; 

CONSIDERANDO que o presente processo retorna a julgamento em segunda instância após 
decisão proferida pelo Conselho Pleno, consubstanciada no acórdão nº 827/2016, de fls. 248/253, que 
afastou nulidade por insegurança na determinação da infração anteriormente declarada pela Quarta Câmara 
Julgadora; 



CONSIDERANDO que, em razão da decisão plenária sobredita, a matéria objeto do 
conhecimento por parte desta Câmara Julgadora volta a ser aquela discutida nos autos antes da decisão 
anulatória reformada (fls. 220) e, neste sentido, devem ser considerados, especialmente, o conteúdo da 
Resolução nº 199/2013, de fls. 199, o Relatório Revisional de fls. 202, a manifestação expressa no 
Despacho nº 1022/14-DRFGNA de fls. 208/210 e a peça de contradita ao trabalho revisional, de fls. 215/218; 

CONSIDERANDO que na revisão cujo relatório consta às fls. 202/204, o autor do trabalho 
revisional aponta que os autos de infração (referindo-se ao AI nº 4011101251707 e ao presente, nº 
4011101251979) tinham como fato gerador a omissão de saídas por "subfaturamento" e que fatos novos 
foram apresentados pela Coordenação de Fiscalização de Sistemas Informatizados da DRF de Goiânia sob 
o título "DOS INDÍCIOS DE OPERAÇÕES DE SAÍDAS NÃO CONTABILIZADAS", com a inclusão de outras 
supostas omissões, totalizadas nas colunas "TOTAL SAÍDAS FILIAL 1" e "TOTAL SAIDAS FILIAL 16", 
sendo que tais fatos novos não foram considerados na revisão, haja vista se tratarem de indícios, cuja 
efetiva comprovação estaria sujeita à análise documental durante o processo de auditoria; 

CONSIDERANDO que na manifestação da Coordenação de Fiscalização de Sistemas 
Informatizados da DRF de Goiânia, de fls. 208/210, esta se pronuncia apresentando explicações técnicas a 
respeito do trabalho por ela realizado, destacando que tanto no relatório inicial quanto no relatório revisional 
elaborados constaram os campos "Total Saídas Filial 1", "Total Saídas Filial 16" e "SUBFATURAMENTO"; 

CONSIDERANDO, ainda, que na parte final da referida manifestação da Coordenação de 
Fiscalização de Sistemas Informatizados da DRF de Goiânia é proposto o retorno do processo à Gerência 
Especial de Auditoria GEAT, providência esta que não foi cumprida, haja vista que o processo foi 
encaminhado para contradita do sujeito passivo e, em seguida, para apreciação em Câmara Julgadora; 

CONSIDERANDO que autuada, na peça de contradita de fls. 215/218, reitera a 
argumentação de que, em se tratando de grupo empresarial, que mantém diversas filiais, inclusive em outros 
estados, "o Fisco não poderia presumir que tais valores tiverem origem exclusivamente em Goiás e, pior, 
especificamente do estabelecimento autuado"; 

CONSIDERANDO, assim, que o autor da peça revisional de fls. 202/204 não tomou 
conhecimento das explicações técnicas apresentadas pela Coordenação de Fiscalização de Sistemas 
Informatizados da DRF de Goiânia nem da insurgência manifestada pela autuada; 

R E S O L V E, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto a 
Gerência Especial de Auditoria - GEAT, a fim de que o processo retorne ao autor da revisão de fls. 202/204 
(AFRE III 346-8), para que este se manifeste nos autos, confirmando ou, se for o caso, ajustando os valores 
consignados no Termo Aditivo 003, de fls. 206. 

Após, ao Setor de Preparo Processual - SEPRE, a fim de que o sujeito passivo seja intimado 
do resultado da revisão, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para, caso queira, se manifestar. 

Participaram da decisão os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nislene Alves Borges e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 

A Representação Fazendária concorda com a diligência. 

OBS. 1:  A redação da Resolução foi transferida para o Conselheiro Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira em conformidade com a disposição contida no § 3º, do art. 34, do Decreto 6.930/09, aplicada 
analogicamente. 

OBS. 2: A Resolução foi aprovada no Conselho Superior nos termos do § 5º, do art. 34, do 
Decreto 6.930/09. ” 

O resultado desta nova revisão, foi que o autuante/revisor manteve em seu 
inteiro teor o seu relatório diligencial de fls. 202/206, confirmando os valores ali 
pertinentes. 

Intimada desta manifestação, a advogada da autuada retornou aos autos, 
relatando o motivo deste lançamento e externando seu descontentamento com o não 



acolhimento ao seu pedido de tramitação em conjunto deste processo com o de nº 
4011101251707, por se tratar dos mesmos fatos, divergindo apenas quanto ao tratamento 
dado à parcela tributada e à não tributada, sendo seu pleito ignorado e aquele foi julgado 
definitivamente em 22/06/2017. 

Portanto, como o mérito da auditoria da qual originou os dois processos foi 
julgada procedente pelo Conselho Superior, só lhe resta discordar do percentual da multa 
proposta de 25% sobre o valor relativo à omissão proporcional da saída não tributada, 
solicitando a aplicação do limitador desta penalidade a 12%, conforme artigo 71, § 11, II, 
“b” da Lei 11.651/91 – CTE, sendo que sobre este deve ainda incidir a atenuante do § 8º 
deste mesmo dispositivo legal, o que resultará em uma multa formal no valor de R$ 
16.658,46 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos). 

Em seguida, foi grampeado à contracapa deste processo, o extrato do 
pagamento no valor de R$ 1.358,16 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis 
centavos) feito de conformidade com a Lei 18.173/2013, correspondente a 8,5% do total 
reclamado nestes autos. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplos direito de 
defesa, mormente após as três diligências efetuadas nestes autos, as quais atenderam 
aos reclames da autuada, sendo oportunizada a ela contestá-las até que em sua última 
manifestação, entendeu prejudicada a sua defesa quanto ao mérito deste lançamento, 
porquanto suas argumentações meritórias foram afastadas pelo Conselho Superior, em 
razão de que o auto de infração 4011101251707 foi julgado procedente.    

Destarte, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações estas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento expõe o sujeito 
passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Assim, por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE – Lei 11.651/91. 

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

Entre as obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, 
está a estabelecida no artigo 66 da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 
acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 



Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular 
as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados 
de documentação fiscal inidônea. ” 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o controle 
dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de caráter formal 
quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação acessória, o que 
ocorreu quando a autuada omitiu venda de mercadoria não tributada, ao não emitir nota 
fiscal para tal operação. 

No entanto, considerando que nesta auditoria ficou comprovado que o 
imposto omitido foi reclamado no auto de infração nº 4011101251707, o qual foi julgado 
procedente por este Conselho Administrativo Tributário, resta demonstrado que não há 
mais falta de pagamento de ICMS pelo motivo determinante deste lançamento, razão pela 
qual entendo cabível a aplicação da atenuante prevista no § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91 
– CTE, sem prejuízo da aplicação conjunta do seu § 11, que dispõem; 

“§ 8º quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração”. 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

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

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da 
aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o 
seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

...................................................................................................................................................; 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor obtido 
pela aplicação: 

...................................................................................................................................................; 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se determinar a operação, 
prestação, mercadoria ou serviço correspondentes ao lançamento. ” (g.n) 

Portanto, entendo estar configurada nos autos tanto a hipótese prevista para 
a aplicação da forma privilegiada contida no enunciado § 8º (haja vista que a omissão 
praticada não pode ser apontada como causa direta ou indireta de falta de pagamento do 
imposto, pois este já foi reclamado em lançamento distinto), tanto do limitador previsto no 
§ 11 do mesmo artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, instituído pela Lei nº 19.965, com 
vigência a partir de 16.01.18, pois tal dispositivo não exclui a aplicação do citado § 8º. 

Assim, nos termos da fundamentação acima e à luz da legislação tributária 
estadual, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para, mantendo a 
Sentença recorrida, a qual julgou procedente em parte o auto de infração com a aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 do CTE, aplicar o limitador do § 11 deste 
mesmo artigo, reduzindo o valor da multa proposta para R$ 33.316,92 (trinta e três mil, 
trezentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), considerando o recolhimento 
efetuado em 11/10/2013 para possível extinção deste crédito tributário nos termos da Lei 
18.173/2013. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


 
 

Sala das sessões, em 16 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01499/18 
 
Redatora do Voto: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. Reforma de decisão cameral. Exclusão do 
benefício do § 8º e aplicação do § 11, ambos do art. 71 do CTE. 
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. 
 
Não havendo nos autos provas materiais de que da infração 
praticada não tenha resultado, ainda que indiretamente, falta de 
pagamento do imposto, deve ser reformada a decisão cameral 
que aplicou o benefício previsto no § 8º do art. 71 do CTE, sem 
prejuízo da aplicação do limitador da penalidade previsto no § 
11 deste mesmo artigo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91 e, de ofício, 
aplicar o disposto no art. 71, § 11, inciso I, do CTE, que resulta numa multa formal de R$ 
23.120,02 (vinte e três mil, cento e vinte reais e dois centavos). Participaram da decisão os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora 
Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito trata de um lançamento tributário, exigindo o pagamento de 
multa formal de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais, por ter 
deixado de escriturar no Livro Registro de Entradas diversas notas fiscais, conforme 
demonstrativo e documentos anexos.    

O lançamento de ofício está fundamentado no artigo 64 da Lei nº 11.651/91, 
combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97. A penalidade aplicável ao caso é a 
do artigo 71, inciso VII, alínea "c", da Lei nº 11.651/91, com a redação conferida pela Lei 
nº 13.446/1999.   

A peça inicial foi instruída com os seguintes documentos: Detalhamento do 
crédito tributário (fl. 03), relação de notas fiscais não registradas (fls. 04/14), Registro de 
Entradas (fls. 15/33) e notas fiscais (fls. 34/635).   

Intimida às fls. 636/637, a autuada queda-se silente, dando azo à lavratura 
do Termo de Revelia de fl. 638.   

Intimada novamente, desta feita para pagar ou impugnar em Segunda 
Instância (fls. 643/644), oportunidade que utilizou, alegando que as notas fiscais referentes 
aos meses de janeiro a junho de 2009 foram devidamente lançadas no livro fiscal próprio e 
que as relativas ao mês de julho de 2009 não foram lançadas, pois o livro estava em poder 
da autoridade fiscal.  



Pediu, assim, a improcedência do presente auto de infração, acostando 
fotocópias do contrato social (fl. 645), da declaração de enquadramento de Microempresa 
(fl. 647), do comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 648), da intimação (fl. 
649), do auto de infração em epígrafe e seu anexo (fls. 650/651), da notificação fiscal (fl. 
652), do trancamento de estoques (fls. 653/655) e da relação de notas fiscais não 
registradas (fls. 656/666). 

Indo a julgamento cameral, foi julgado procedente por unanimidade de votos 
e, por maioria, aplicado o § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

Intimada à fl. 674, a Representação Fazendária recorreu contra a aplicação 
do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, sob o argumento de que não haveria 
razoável certeza de que a irregularidade constatada pela fiscalização não tenha 
redundado, ainda que indiretamente, em falta de pagamento do ICMS. 

O sujeito passivo também foi intimado às fls. 679/684, mas não recorreu.    

É o Relatório.  

V O T O 

O lançamento deste crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplos direito de 
defesa, estando apto à apreciação de seu mérito.  

Destarte, dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento de obrigação tributária principal, que está 
relacionada diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
definidas como obrigações tributárias acessórias, cujo descumprimento expõe o sujeito 
passivo a penalidades pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Assim, por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
artigo 64 do Código Tributário Estadual – CTE – Lei 11.651/91. 

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

Entre as obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, 
está a estabelecida no artigo 308 do Decreto 4.852/97 - RCTE, que dispõe: 

“Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da (Convênio SINIEF 
SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

...................................................................................................................................................” 

De fato, a legislação tributária estadual, com o intuito de assegurar o controle 
dos atos praticados pelos contribuintes, prevê a aplicação de penalidade de caráter formal 
quando ficar caracterizado o descumprimento de qualquer obrigação acessória. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


Portanto, analisei detidamente a questão e entendo que razão assiste à 
Fazenda Pública Estadual ao pugnar pela exclusão da atenuante do § 8º do art. 71 da Lei 
11.651/91 – CTE, aplicada pelo colegiado cameral que julgou procedente o auto de 
infração, pois não há nos autos sequer indício de que a infração cometida não tenha 
resultado em falta de pagamento indireto de imposto para o período analisado, haja vista 
que nesta auditoria a omissão de registro das notas fiscais ocorreu por vários períodos 
mensais de apuração do ICMS, o que leva à dedução lógica de que seu objetivo deste não 
registro foi encobrir vendas anteriores ou posteriores de mercadorias tributadas sem 
sujeição à tributação, vez que que nenhum contribuinte do ICMS, em sã consciência, 
deixaria de apropriar o crédito deste tributo destacado nos referidos documentos fiscais 
não registrados, a não ser para omitir também a saída das mercadorias acobertadas por 
tais documentos, com o objetivo de suprimir o tributo incidente sobre vendas anteriores ou 
posteriores do mesmo tipo de produto. 

Entretanto, entendo aplicável o limitador da penalidade previsto no § 11 do 
art. 71 da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe; 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

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

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da 
aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o 
seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

...................................................................................................................................................; 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor obtido 
pela aplicação: 

a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, sem 
considerar benefício fiscal porventura aplicável; ” 

Destarte, como a autuada exerce a atividade comercial de venda de colchões 
e produtos de colchoaria (conforme consta no Contrato Social à fl. 645), entendo aplicável 
à penalidade proposta o limitador previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE 
acima transcrito, pois as mercadorias adquiridas com as notas fiscais não registradas 
estão definidas e não estão sujeitas à substituição tributária, sendo tributadas à alíquota 
de 17% de ICMS. 

Assim, a penalidade proposta na exordial fica limitada ao mesmo valor 
resultante da aplicação da alíquota de 17% sobre a base de cálculo deste lançamento (fl. 
3), consoante o dispositivo acima transcrito, correspondendo ao resultado de R$ 
136.000,15 a 17% = R$ 23.120,02 (vinte e três mil, cento e vinte reais e dois centavos), a 
ser atualizado monetariamente. 

Ante o exposto, conheço do recurso fazendário, dou-lhe provimento para, 
reformando em parte o Acórdão recorrido, excluir a aplicação do § 8º e aplicar o limitador 
do § 11, ambos do mesmo artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, remanescendo a penalidade 
no valor de R$ 23.120,02 (vinte e três mil, cento e vinte reais e dois centavos), a ser 
atualizado monetariamente.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01502/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Solicitação da aplicação da penalidade por grupo 
de documentos. Rejeição. Extravio de documentos fiscais. 
Procedência parcial.   
 
1. Não cabe a aplicação da penalidade por grupos de 
documentos, nos termos do § 3º do artigo 71 do CTE, quando da 
prática da irregularidade possa ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(art. 64, CTE). 
 
3. No encerramento da atividade do estabelecimento, o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento (CTE, art.153-D). 
 
4. Comprovado no decorrer do processo que o sujeito passivo 
entregou parte dos documentos fiscais exigidos na peça inicial, 
deve o auto de infração ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 26.754,00 (vinte e seis mil, 
setecentos e cinqüenta e quatro reais), referente ao extravio de 150 documentos fiscais. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar 
a aplicação da penalidade prevista no § 3º do art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa, 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa a peça inicial que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia de 
sua circunscrição, no prazo legal, 250 documentos fiscais, mod. 2, serie D-1, de números 
1 a 250, conforme controle de concessão / autenticação de documentos fiscais - CIAF, 



anexo, após publicação no diário oficial de 01/09/2011, da portaria 031/11, que suspendeu 
a sua inscrição no cadastro estadual, cópia anexa, razão pela qual foram considerados 
extraviados.  

 
Em decorrência da presunção do extravio, o fisco aplicou a penalidade 

formal no valor de R$ 44.590,00 (250 x R$ 178,36). 
 
Os autos foram instruídos com Extrato controle de concessão / 

autenticação de documentos fiscais (CIAF), Extrato da portaria que suspendeu o cadastro 
de contribuinte do estado, Espelho Cadastral do contribuinte com a informação da 
suspensão do cadastro (fls. 04/06).  

 
Mediante Pedido de Revisão Extraordinária, protocolado em 9 de março 

de 2017, fls. 20/22, o sujeito passivo afirma que apresentou à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Aparecida de Goiânia, as notas fiscais, modelo 2, Série D-1, de números 
001 a 100. Acosta aos autos os seguintes documentos a título de prova: Informativo Sobre 
a Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais, Anexo Il e o Termo de Baixa de 
Documento Fiscal Não Utilizado N° 181179.  

 
O Pedido de Revisão Extraordinária foi admitido pelo Presidente do CAT, 

por meio do Despacho 894/2018-CAT, fls. 38, que considerou: "Pelo exame dos autos 
constata-se que restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da 
Lei n° 16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando 
em alteração parcial no lançamento, uma vez que as Notas Fiscais da Série D-1, Modelo 
2, de Nos 101 a 250 não foram apresentadas no setor fazendário competente. "  

 
Em face da admissão do Pedido de Revisão Extraordinária, os autos 

foram encaminhados a este Conselho Superior para apreciação.  
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

O sujeito passivo comprovou a entrega de parte dos documentos fiscais 
objeto da autuação. Os documentos fiscais modelo 2, D-1, de números 01 a 50 foram 
apresentados à fiscalização como usado (fls. 30), os de nº 51 a 100 foram apresentados 
para baixa (fls. 31), de forma deixaram de ser apresentados ao Fisco os documentos 
fiscais de nº 101 a 250, portanto, esses documentos fiscais continuam extraviados.  

  
Assim, a penalidade formal deve ser mantida sobre o valor de R$ 

26.754,00 (150 jogos de notas fiscais = 150 x 178,36). 
 
Em relação à aplicação da penalidade por grupo de documentos, 

conforme dispõe o § 3 º do artigo 71 do CTE, entendo ser incabível. Cuida-se de 
estabelecimento comercial que possuía atividade de Comércio Varejista de Artigos de 
Vestuário e Acessórios (fls. 06). Há a possibilidade de esses documentos fiscais terem 
sidos utilizados. O sujeito passivo encerrou as atividades do estabelecimento sem 
apresentar ao Fisco qualquer documento fiscal. Também deixou de acostar aos autos 
cópias de livros fiscais de saídas, a fim de que se pudesse analisar se esses documentos 
fiscais estariam devidamente escriturados. Portanto, inexiste a mínima garantia de que o 
extravio dos documentos fiscais supramencionados não acarretou, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 



Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
parcial provimento para julgar procedente em parte o auto de infração, no valor da multa 
formal de R$ 26.754,00, referente ao extravio de 150 jogos de documentos fiscais, modelo 
2, série D-1, ficando, também, rejeitado a aplicação do disposto no § 3 º do artigo 71 do 
CTE.  

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01503/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Solicitação da aplicação da penalidade por grupo 
de documentos. Rejeição. Extravio de documentos fiscais. 
Procedência parcial.   
 
1. Não cabe a aplicação da penalidade por grupos de 
documentos, nos termos do § 3º do artigo 71 do CTE, quando da 
prática da irregularidade possa ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 
 
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento 
do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária 
(art. 64, CTE). 
 
3. No encerramento da atividade do estabelecimento, o 
contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral 
hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos 
fiscais necessários à conclusão do evento (CTE, art.153-D). 
 
4. Comprovado no decorrer do processo que o sujeito passivo 
entregou parte dos documentos fiscais exigidos na peça inicial, 
deve o auto de infração ser julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 16.025,00 (dezesseis mil e 
vinte e cinco reais), referente ao extravio de 100 notas fiscais.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, rejeitar a aplicação da penalidade 
prevista no § 3º do art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de Sousa, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa a peça inicial que o sujeito passivo não apresentou à Delegacia de 
sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final, modelo 2, serie D-1, 



do número 0001 ao número 1700, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da 
publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme 
documentação anexa, razão pela qual foram considerados extraviados.  

 
Em decorrência da presunção do extravio, o fisco aplicou a penalidade 

formal no valor de R$ 272.425,00 (1.700 x R$ 160,25). 
 
Os autos foram instruídos com Espelho Cadastral com a informação da 

suspensão do cadastro por desaparecimento contribuinte, Extratos do Controle de 
Concessão / Autenticação de Documentos Fiscais (CIAF), Extrato com informação da 
portaria que suspendeu o cadastro. 

 
Mediante Pedido de Revisão Extraordinária (PRE), protocolado em 25 de 

outubro de 2017, fls. 78/82, o sujeito passivo afirma que apresentou ao órgão fazendário 
competente as notas fiscais, modelo 2, Série D-1 n°s 0001 a 1300. Acosta aos autos os 
seguintes documentos a título de prova: Termo de Baixa de Documento Fiscal nº 070402, 
Pedido de Baixa de Documento Fiscal (anexo XII) e informativo sobre a utilização e 
apresentação de documentos fiscais - Anexo Il (89 a 91). 

 
O PRE foi admitido parcialmente pelo Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário (CAT), por meio do Despacho nº 986/2018-CAT, fls. 95, que 
considerou a ocorrência de erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei n° 
16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial no lançamento, uma vez que parte das notas fiscais, modelo 2, Série D-
1, foram apresentadas ao órgão de fiscalização, restando não apresentadas à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Morrinhos os documentos fiscais de nºs 1301 a 1400.  

 
Em face da admissão parcial do Pedido de Revisão Extraordinária, os 

autos foram encaminhados a este Conselho Superior para apreciação.  
 
É o relatório. Decido. 
 

D E C I S Ã O 
 

O sujeito passivo comprovou a entrega de parte dos documentos fiscais 
objeto da autuação. Os documentos fiscais modelo 2, D-1, de números 0001 a 1300 foram 
apresentados à fiscalização como usado (fls. 91), os de nº 1401 a 1700 foram 
apresentados para baixa (fls. 89), de forma deixaram de ser apresentados ao Fisco os 
documentos fiscais de nº 1301 a 1400, portanto, esses documentos fiscais continuam 
extraviados.  

  
Assim, a penalidade formal deve ser mantida sobre o valor de R$ 

16.025,00 (100 jogos de notas fiscais = 100 x 160,25). 
 

Em relação à aplicação da penalidade por grupo de documentos, 
conforme dispõe o § 3 º do artigo 71 do CTE, entendo ser incabível. Cuida-se de 
estabelecimento comercial que possuía atividade de Comércio Varejista de Artigos de 
Vestuário e Acessórios (fls. 04). Há a possibilidade de esses documentos fiscais terem 
sidos utilizados. O sujeito passivo encerrou as atividades do estabelecimento sem 
apresentar ao Fisco qualquer documento fiscal. Também deixou de acostar aos autos 
cópias de livros fiscais de saídas, a fim de que se pudesse analisar se esses documentos 
fiscais estariam devidamente escriturados. Portanto, inexiste a mínima garantia de que o 



extravio dos documentos fiscais supramencionados não acarretou, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para julgar procedente em parte o auto de infração, no valor da multa 
formal de R$ 16.025,00, referente ao extravio de 100 jogos de documentos fiscais, modelo 
2, ficando, também, rejeitado a aplicação do disposto no § 3 º do artigo 71 do CTE.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01519/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Portar documentos fiscais 
falsificados. Reinclusão do Sr. Douglas Pereira de Araújo na 
presente lide. Rejeitada. Decisão unânime. 
 
Quando restar demonstrada a não vinculação de um sujeito 
passivo à prática do ato infracional, este deverá ser excluído da 
lide em questão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que excluiu o sujeito passivo  DOUGLAS PEREIRA DE ARAÚJO da 
lide. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso manejado pela Fazenda Pública Estadual em face 
de decisão cameral que, acolhendo pedido do Sr. Douglas Pereira de Araújo, o exclui da 
responsabilidade solidária relativamente à exigência de multa formal em razão da 
acusação de posse de documentos fiscais não utilizados confeccionados sem autorização 
do Fisco, documentos estes considerados falsificados pela autoridade fiscal lançadora. 

Consta que auto de infração que o Sr. Douglas “Possuía os impressos, 
n. 1001 a 1150; 1201 a 1500, não utilizados, confeccionados sem autorização do fisco, 
portanto documentos fiscais falsificados, conforme demonstrado no Anexo I (Nota 
Explicativa); Documentos; e Termo de Apreensão; anexados na forma de relatórios 
digitais, conforme descritos no texto complementar”. 

A questão que circunda a responsabilização do solidário excluído por 
força da decisão ora recorrida diz respeito ao fato de que ele, atendendo solicitação de um 
terceiro, dirigiu-se à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, portando os 
documentos controvertidos (correspondentes aos impressos, n. 1001 a 1150; 1201 a 
1500, não utilizados), para o fim de apresenta-los em processo de baixa de inscrição 
cadastral. 

Consoante o próprio recurso fazendário, é possível depreender da 
leitura dos autos que a pessoa de Douglas Pereira de Araújo compareceu à repartição 
portando os documentos falsificados e que o fizera a pedido de Maurício Cândido da Silva.   

No entanto, o digno representante fazendário enxergou “concurso” na 
conduta do Sr. Douglas, conforme se vê no seguinte excerto da peça recursal que ora 
transcrevemos: 

Entretanto, ocorre que no presente caso essa pessoa concorreu diretamente 
para a prática da infração. Com efeito, embora tenha sido a pessoa de 



Mauricio Cândido da Silva que procurou a pessoa de Douglas Pereira de 
Araújo para que este levasse os documentos falsos a que se referem os autos 
à delegacia fiscal (conforme afirma o depoente Douglas Pereira de Araújo, nos 
documentos de fls. 16/17), fato inconteste é que a pessoa de Douglas Pereira 
de Araújo se propôs atender a pedido da pessoa de Mauricio Cândido da 
Silva, ainda que prestando um favor (conforme afirma o depoente Mauricio 
Cândido da Silva, às fls. 18/19). 

Nesse sentido, “fica comprovado que houve irregularidades na posse de 
impressos, não utilizados, que foram confeccionados sem autorização do 
FISCO, portanto documentos fiscais falsificados, e que foram apresentados a 
esta fiscalização com o intuito de serem considerados documentos fiscais 
idôneos caracterizando a prática de fraude pela posse de documentos falsos”, 
na declaração do autor do procedimento fiscal às fls. 09 dos autos.  

Assim, “fica evidenciado que o senhor DOUGLAS PEREIRA DE ARAÚJO, 
tendo em vista a sua relação com a empresa gráfica autorizada a impressão 
dos documentos fiscais; pela sua relação comercial com o senhor MAURÍCIO 
CANDIDO DA SILVA; e principalmente pela posse dos documentos falsos 
apreendidos, infringiu a legislação tributária pela fraude praticada” (fls. 09/10). 

Se houve a apresentação dos documentos falsificados visando obter uma 
vantagem indevida junto à fiscalização, e se essa vantagem advinha em 
benefício de Mauricio Cândido da Silva, é certo; é certo, também, que Douglas 
Pereira de Araújo concorreu para a prática da infração, ao aceitar apresentar 
tais documentos à fiscalização com intuito de fraude dos documentos no 
sentido de os tornarem idôneos   

Em peça de contradita, o recorrido apresenta razões idêntica aquelas já 
apreciadas na fase cameral, a quais deixo de reproduzir, por desnecessário. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Ao nosso ver, não pode prosperar o recurso fazendário. 

De início registro que o Sr. Douglas não foi autuado por ter 
supostamente participada da fraude (não é isto que consta do auto de infração), sendo 
absolutamente certo que sua autuação se deu sob a acusação de “possuía”, isto é, 
mantinha a posse dos tais documentos tidos como falsificados. 

No entanto, tanto o auto de infração quanto o recurso fazendário se 
equivocam ao atribuir a “posse” dos documentos fiscais não autorizados ao Sr. Douglas.  

Com efeito, não se pode confundir o termo “posse” com o ato de 
transportar, carregar ou mesmo portar consigo coisa alheia. O termo em referência tem 
natureza jurídica e indica o sentido de deter a coisa como sua com ânimo de uso e o gozo, 
ficando implícito o denominado “animus possidendi” caracterizador da posse. 

Não é assim quando se detém sem ânimo de permanência coisa de 
terceiro, principalmente no caso dos autos em que ficou evidenciado nas Notas 
Explicativas (fls. 06), no Termo de Esclarecimento prestado pelo Sr. Douglas (fls. 16/17) e 
Termo de Esclarecimento prestado pelo Sr. Maurício Cândido Silva (fls. 18/19), de onde se 
deduz que o Sr. Douglas, técnico em contabilidade em Caldas Novas, prestava um favor 
ao Sr. Maurício (filho da Sr. Laurentina Francisca de São José – que emprestou nome à 
empresa emitente dos documentos fiscais) já que iria a Morrinhos requerer procedimento 
referente a outra empresa de sua responsabilidade técnica. 



Assim, a infração referida no auto de infração não pode ser imputada ao 
solidário recorrido e, por via disto, mantenho o acórdão cameral que o exclui da 
responsabilidade tributária. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que excluiu da lide o Sr. Douglas Pereira de 
Araújo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01531/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livro Registro de Entrada de Mercadoria 
não escriturado. Procedente em parte. Adequação da penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91. Acolhida.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu, em 
parte a exigência exordial, adequando-se a penalidade quando a 
legislação tributária assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular, excluindo da 
autuação os meses de novembro/2013 e maio/2014, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91 e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
18.089,86 (dezoito mil e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Evandro Luis Pauli, que votou pela manutenção 
da multa formal dos meses de novembro/2013 e maio/2014, porém, com a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91 resultando 
no valor da multa formal de R$ 19.675,93 (dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco 
reais e noventa e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de escriturar no livro Registro de Entrada de Mercadorias as notas fiscais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos, fls. 2 a 13. Por esse motivo, foi lhe 
imposta a obrigatoriedade de recolher multa formal.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64 da Lei 

nº. 11651/91, c/c artigo 308 do Decreto nº4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, 
‘c’ do CTE.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo, fls. 19 a 23, discorda 

parcialmente da cobrança inicial, sob a alegação de que algumas notas fiscais, as quais 
se cobra o registro, foram destinadas à sua filial e lançadas no livro desta. Relaciona, fls. 
21/22, as referidas notas fiscais. Junta documentos, fls. 24 a 56.  

 
O julgador singular julga procedente o lançamento, com alteração da 

penalidade para a prevista no artigo 71 – A, inciso IV alínea “a” do CTE, fls. 57 a 59.  
 



Despacho nº. 329/18 – GERF concorda com a decisão singular, fls. 
63.  

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo discorda da decisão 

monocrática. Alega que não houve prejuízo ao erário; que sejam considerados os registros 
de entrada destacados na basilar e revisto o valor da multa, fls. 67/68. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 71, foi acostado ao processo, a 

pedido do Conselheiro Relator documento de fl. 72, que se trata de planilha de cálculo da 
multa formal devida.  

 
É o relatório. 
 

       VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que houve comprovação de que as notas fiscais de entrada de mercadoria, 
objeto desta acusação foram, em parte, escrituradas, ainda que em outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica.  

 
Desta feita, ainda que tal fato possa, em tese, dar causa a autuação 

de outras naturezas ou repercuta em relação aos créditos apropriados, fato é que, neste 
auto, houve escrituração das notas fiscais e isto é suficiente para a improcedência do feito 
em parte.  

 
Tal é o que ocorreu em relação aos meses de novembro de 2013 e 

maio de 2014. No entanto, quanto ao crédito remanescente é caso para aplicação da 
penalidade do artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, conforme entendimento 
majoritário deste Conselho Administrativo Tributário que a considera mais adequada ao 
caso.  

 
Ante o exposto, voto majoritariamente, conhecendo do recurso 

voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular, 
excluindo da autuação os meses de novembro/2013 e maio/2014, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91 e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 18.089,86 (dezoito mil, oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). 

 
   

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01543/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. 
 
1. Indefere-se pedido de diligência encontrando-se o processo 
em condições de ser julgado; 
 
2. Declara-se nulo "ab initio" o processo havendo no 
lançamento fiscal o vício da insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa.  E, também, por maioria de 
votos, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, de consequência nulo "ab 
initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo Carvelo 
Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
optante do Simples Nacional, omitiu registro de saída de mercadorias não tributadas na 
importância de R$ 510.397,38 (quinhentos e dez mil, trezentos e noventa e sete reais e 
trinta e oito centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2013, caracterizado pelo 
suprimento indevido na conta Caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 127.599,34 (cento e vinte e sete mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, III e 64, da Lei n° 11.651/91, c/c 

o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da lei 
n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, descritivo 

complementar da ocorrência (fls. 5), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 6), pedido 
de tramitação conjunta deste processo com o de n° 4.01.15.036889.99 (fls. 7) e Nota 
Explicativa (fls. 8 a 11). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14 a 29), 
pedindo a improcedência do lançamento, expondo suas razões. Considera confiscatória a 
multa aplicada, pedindo a aplicação de multa punitiva em parâmetro fixo. 

 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

875/2016 (fls. 40 a 41), encaminha os autos ao órgão de origem, para que seu titular o 
encaminhe a autoridade fiscal que efetuou o lançamento, ou que o substitua, para que: a) 
realize nova análise e apreciação do feito, observando o §2° do artigo 82 da Resolução 
CGSN n° 94/2011, emitindo relatório conclusivo; b) E caso se faça necessário realizar as 
alterações no lançamento, com nota explicativa e anexo estruturado, do contrário trazer os 
motivos de não observar o descrito no item anterior, para que possamos dar continuidade 
ao julgamento. 

 
A autora do lançamento, atendendo o Despacho n° 875/2016, em 

relatório (fls. 43 a 44), fundamentando-se em Boletim Informativo da Representação 
Fazendária (fls. 47 a 50), conclui que as omissões de receita/saídas decorrentes de 
operações sem documentação fiscal, promovidas por contribuintes optantes do Simples 
Nacional, a tributação do ICMS deve ser feita consoante regra expressamente prescrita no 
inciso XIII do § 1° do art. 13 da Lei Complementar n° 123/06, ou seja, fora do regime 
diferenciado, afigurando-se irrelevante o fato de o § 2° do art. 82 da Resolução CGSN n° 
94/2011 ter sido revogado somente em 27.08.2015. 

 
Intimado (fls. 53 e 54), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A julgadora singular considerou presente no lançamento o vício da 

insegurança na determinação da infração, decidindo pela nulidade do processo, conforme 
a Sentença n° 195/2017-JULP (fls. 56 a 58). 

 
A Fazenda Pública apresentou recurso à Câmara Julgadora (fls. 59 a 

61), pedindo a reforma da sentença anulatória e o julgamento do mérito, nos termos do 
art. 40-A, § 1°, I, da Lei nº 16.469/09, sem o retorno dos autos à Primeira Instância, 
expondo suas razões. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 70 a 77), 

pedindo a manutenção da sentença anulatória, expondo suas razões. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 82 a 88). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 010/2018 (fls. 89 a 90), converte o julgamento em diligencia à GEPRO 
com a finalidade de se intimar o sujeito passivo para, no prazo de 15 dias, contados da 
data da intimação, manifestar sobre toda a matéria, em especial sobre o mérito do 
lançamento do credito tributário. 

 
Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 010/2018, 

comparece ao processo (fls. 95 a 106), onde formula em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência da autuação pela não ocorrência 

da presumida omissão de saída, tratando-se o fato apenas de uma atecnia contábil. Caso 
seja mantida a autuação, pede a aplicação do Parecer Normativo n° 012/17-SRE. 

 



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 
090/2018 (fls. 114), retira o presente processo de pauta e o encaminha a Secretaria Geral 
– SEGE, deste Conselho Administrativo Tributário, com a orientação de repauta-lo, para 
julgamento em conjunto com o AIE n° 4011503688999 por guardarem entre si estreita 
dependência. 

 
O sujeito passivo comparece novamente aos autos apresentando 

Memorial (fls. 117 a 128). 
 
Na sessão de julgamento, o Conselheiro José Ferreira de Sousa 

formulou pedido de diligência. 
 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando o pedido de diligência, formulado pelo Conselheiro José 

Ferreira de Sousa, manifesto-me pelo seu indeferimento, tendo em vista que o processo 
se encontra em condições de ser julgado e que a mídia juntada aos autos já cumpre as 
determinações constantes da Resolução n° 010/2018 (fls. 89 a 90). 

 
Indeferido o pedido de diligência, passo à apreciação da preliminar 

de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada, manifestando-me pelo seu acolhimento, adotando os fundamentos da 
Sentença n° 195/2017-JULP (fls. 56 a 58), que ora transcrevo: 

 
“Constam dos presentes autos que o sujeito passivo, optante pelo 

Simples Nacional, omitiu registro de saída de mercadoria não tributada, caracterizado pelo 
suprimento indevido na conta Caixa, conforme Auditoria das Disponibilidades. 

 
Inicialmente podemos observar que o sujeito passivo se encontra 

enquadrado no regime do Simples Nacional desde 01.07.2007. 
 
Verificamos que a revogação do § 2° do artigo 82 da Resolução 

CGSN n° 94/2011, só se deu pela Resolução CGSN n° 122/2015, de 27 de agosto de 
2015, com isso os lançamentos decorrentes de auditorias, de empresas enquadradas no 
regime do Simples Nacional, cujos fatos geradores ocorreram até essa data, devem 
observar tal regime. 

 
Nos autos existe auditoria para embasar o lançamento, e que, 

colocado o feito em diligência a fim de que o lançamento observasse o Regime do Simples 
Nacional, o mesmo retorna mantendo o feito na íntegra. 

 
Diante do exposto e da análise da documentação acostada ao feito, 

não se tendo observado as normas do regime do Simples Nacional, nem mesmo quando 
colocado o processo em revisão, considero caracterizada a insegurança na determinação, 
prevista no art. 20, IV, da Lei n° 16.469/2009, decidindo pela nulidade do lançamento 
fiscal.” 

 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, formulado pelo 

Conselheiro José Ferreira de Sousa. Acato a preliminar de nulidade do auto de infração, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, de 
consequência nulo "ab initio" o processo. 



 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01548/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Desaparecimento do contribuinte do 
endereço declarado. Inscrição estadual suspensa. ECF - 
considerado extraviado. Procedente.   
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo desapareceu do 
endereço declarado junto ao CCE, tendo a sua inscrição estadual sido suspensa pelo não 
cumprimento da obrigação tributária acessória de comunicar a repartição fiscal 
competente a sua situação cadastral atualizada (paralisação/encerramento de suas 
atividades empresarias), portanto a E C F – equipamento emissor de cupom fiscal – 
autorizado para uso por essa empresa pela SEFAZ é considerado extraviado, ficando à 
luz da aplicação da norma pertinente (LTE), sujeito a imposição da multa formal prevista 
para a infração, de R$ 21.008.42 por equipamento. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 05. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em primeira 

instancia, às fls. 06 e 08, tendo sido lavrado o termo de revelia, às fls. 09. 
 
Novamente intimado, às fls. 13 e 18, a empresa autuada comparece 

aos autos e apresenta sua impugnação em segunda instância, às fls. 20, alegando que a 
empresa fechou as portas e não comunicou a repartição fiscal, não baixou sua inscrição 
estadual, não encerrou sua impressora fiscal, causou nenhum prejuízo para o estado. Cita 
que o sócio da empresa está de posse da impressora fiscal e vai fazer a baixa do ECF. 
Diante do exposto, requer: seja acolhida a presente impugnação e arquivamento do 
processo, assim que for possível vai baixar a empresa. Anexou documentos, às fls. 21 a 
26. 

 
Conforme Resolução 116/2017, às fls. 29, a Primeira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário encaminha ao SEPRE para intimar o 
sujeito passivo por meio de seu sócio, providenciar a baixa do ECF conforme arts. 13 e 14 
do anexo XU do RCTE e junte os autos o pedido de autorização para a cessação de uso 
junto a SEFAZ e AIECF emitida pela lacradora competente.  



 
O sujeito passivo é intimado, às fls. 30 e 31 a fim de atender ao 

disposto na Resolução 116/2017. 
 
Conforme resolução 41/2018, às fls. 33, a Quarta Câmara Julgadora 

do CAT encaminha os autos ao SEPRE para que intime o sujeito passivo, a providenciar a 
baixa do ECF, conforme arts. 13 e 14 do anexo XI do RCTE e juntar aos autos o pedido de 
autorização para a cessação de uso junto a SEFAZ e AIECF. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, consta que o sujeito passivo está desaparecido de seu endereço fiscal e que 
seu Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF está extraviado.  

 
Devidamente notificado o sujeito passivo não apresenta o 

equipamento e em sua defesa nada apresenta que pudesse ser aprovado em sua defesa. 
 
Destaco que de conformidade o registrado em linhas anteriores o polo 

passivo, embora tendo sido notificado por 2 (duas) vezes para apresentar o referido 
equipamento e regularizasse sua situação perante o fisco, quedou-se silente.    

 
Com isso, voto conhecendo da impugnação em segunda instância, 

negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01549/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. ICMS. Obrigação tributária acessória, Penalidade 
pecuniária. Omissão de saída de mercadorias apuradas no 
comparativo entre vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no programa gerador do 
documento de arrecadação do Simples Nacional - PGDAS. 
Procedência do lançamento.  
 
1. Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório;  
 
2. Impõe-se o julgamento de procedência do lançamento, 
quando comprovada a ocorrência de saída de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, apurada mediante 
confronto entre as vendas realizadas por meio de cartões 
magnéticos e as informadas no PGDAS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, aplicando, todavia, o disposto no art. 71, § 11, inciso II, 
alínea "b", do CTE, que limita a penalidade pecuniária ao valor obtido pela aplicação do 
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. Foram vencedores os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins 
da Silva. Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou pela 
improcedência. O Advogado do sujeito passivo, em sustentação oral, retira a preliminar de 
cerceamento do direito de defesa arguida na peça defensória. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça básica destes autos que o sujeito passivo realizou 
saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária, sem emissão de documento fiscal, 
no período de 01/03/2014 a 31/05/2015, no valor comercial de R$ 497.576,38, conforme 
demonstrado em levantamento comparativo entre as vendas regularmente registradas em 
documento eletrônico de informação (PGDAS) e os valores informados no mesmo período 
por administradoras de cartão de crédito/débito, relativos aos equipamentos POS (point of 



sale) encontrados (fls. 9) em operação fiscal (em 01/06/2015) no recinto de vendas do 
contribuinte autuado, conforme documentos, fls. 03 a 16. Multa formal aplicada: 
equivalente a 25% do valor comercial supra: R$ 124.394,09. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo, às fls. 22 a 24, reclama 

da multa que entende abusiva. Aduz que este auto deverá ser julgado juntamente com o 
processo nº. 4011502399241, o qual sendo julgado nulo, este também será.   

 
Conforme Sentença n° 3277/2016 – JULP, às fls. 42 a 45, o julgador 

singular decide pela procedência da pretensão inicial do fisco.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo, às fls. 53 a 56, 

alegando que de início, observa-se flagrante cerceamento ao direito de defesa da 
impugnante, vez que, antes da execução da auditoria que alicerça o presente lançamento 
não lhe foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo. 
Argumenta que no período da vigência do referido dispositivo legal, na hipótese de 
lançamento decorrente de omissão de recolhimento de ICMS por saídas desacobardadas 
de documentos fiscais, como no presente caso, somente deve incidir o regime de 
apuração e alíquota, bem como, a multa aplicável às pessoas jurídicas não optantes pelo 
simples nacional, nas atividades que envolvam fiscalização de transito e similares, o que 
não vislumbra no caso concreto, sendo certo que o termo similares jamais poder ser 
aplicado às presunções elencadas no artigo 25, §1° da Lei 11.651/91, inclusive a 
presunção utilizada como base para a presente autuação. Alega que na descrição do fato 
constante da inicial as autoridades coatoras afirmam que os equipamentos POS foram 
encontrados em operação recinto de vendas do contribuinte. Porém, não conta do termo 
de apreensão de fls. 09, tal circunstância, situação que coloca em dúvida, esta afirmação. 
Ao final, requer: improcedência do auto de infração. 

 
Conforme Resolução 13/2018, às fls. 68 e 69, a Primeira Câmara 

Julgadora remete os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de seu 
titular designe a auditor fiscal, para que tome as seguintes providencias: 

 
1 – proceder à juntada: 
 
a) dos extratos de vendas realizadas por meio dos equipamentos 

POS identificados à fl. 13, emitidos pelas respectivas empresas administradoras; 
 
b) do termo de apreensão 11001452430 (fl. 09, rodapé), formulário 

pré-impresso, em original ou cópia; 
 
c) de cópia dos autos do procedimento de busca e apreensão 

referenciado no quadro do 5 do documento à fl. 09, na hipótese de nele constarem 
informações adicionais sobre a situação descrita na peça inicial; 

 
2 – fornecer outros elementos que entender úteis à solução da 

presente lide; 
 
3 – remeter os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), 

deste Conselho, a fim de que este intime o advogado da empresa, identificado à 56, para, 
no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre resultado da diligência. 

 
Em atendimento à Resolução 13/2018, às fls. 73, a autoridade fiscal 

informa que procedeu a juntada dos extratos de vendas solicitados; Cópia do termo de 



apreensão n° 11001452246-6; em relação ao mandato de busca e apreensão, não há 
informações adicionais sobre a situação descrita na inicial. Concluída a diligência, retorno 
este processo ao gabinete do Delegado da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, para o devido encaminhamento.  

 
Intimado, às fls. 76 a 77, o sujeito passivo retorna aos autos, às fls. 

79 a 80, alegando que dentre os relatórios constantes dos CD's anexados ao processo 
pela diligenciadora, constata-se que quantos as movimentações descritas no 
"RELATORIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS" da autuada, não restam dúvidas de 
que correspondem a vendas por ela realizadas durante o período fiscalizado. Entretanto, o 
mesmo não pode dizer quanto aos demais relatórios, quais sejam os referentes às 
movimentações financeiras das pessoas físicas "CARINA LOZQUI, " DEJESUS DA 
SILVA" e "JOÃO EMANUEL DA ROCHA E SILVA", vez que não foram juntados aos autos 
quaisquer provas de que tais movimentações correspondem a vendas efetivadas pelo 
sujeito passivo. Ao final, requer: improcedência do lançamento.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Cuida-se de lançamento em sujeito passivo é acusado de ter 

realizado saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, sem emissão de 
documento fiscal. 

 
De início apreciamos as preliminares de nulidade ventiladas na peça 

recursal, passo a pronuncia-las nestes termos:  
 
No que concerne à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento ao direito de defesa, por falta de apresentação da Ordem de 
Fiscalização, incumbe frisar que a competência conferida ao agente do fisco estadual 
para o exercício dos trabalhos de fiscalização está regulamentada no artigo 4º da Lei nº. 
13.266/98, que institui a carreira do Fisco na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, 
valendo ressaltar que o seu exercício de suas funções não está condicionado a existência 
de ordem de serviço, ato que configura mera questão gerencial de controle interno da 
administração tributária.  

 
No caso vertente, observa-se que o subscritor do documento de 

lançamento é ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, possuindo, 
portanto, competência plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa em razão da não apresentação de ordem de 
fiscalização.    

 
Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 

na determinação da infração, sob o argumento de que não constaria do Termo de 
Apreensão, anexado às fls. 10, comprovação de que os equipamentos POS teriam sido 
encontrados em operação em seu recinto de vendas, evidencia-se no corpo do referido 
Termo de Apreensão que foram apreendidos 03 (três) equipamentos POS e respectivos 
comprovantes de vendas além da leitura X do equipamento emissor de cupom fiscal.   

 



Cumpre salientar, outrossim, que a cópia do Termo de Apreensão 
original encontra-se anexada aos autos, fl. 71, o qual foi subscrito pela sócia-proprietária 
do estabelecimento Carina Nozaki .  

 
Desse modo, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos 

os elementos de prova, relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se 
presentes nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho. 

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova se encontram 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização.  A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas razões, e dela 
fez uso correto, utilizando- se dos preceitos constitucionais do contraditório e ampla 
defesa. 

 
Também sob aspecto formal o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional- CTN e, em especial, ao 
artigo 8º da Lei nº. 16.469/09. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 do 
referido diploma normativo. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.  
 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, o cerne da controvérsia cinge-se unicamente à apreciação do 
argumento apresentado pela recorrente em sua peça recursal no sentido de que se 
encontrava, no período fiscalizado, enquadrada no regime do simples nacional, logo a 
omissão de receita, objeto do lançamento deveria ter observado a legislação de regência 
do simples nacional, utilizando as alíquotas discriminadas na Lei Complementar nº. 
123/06.  

 
De fato, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, em 

vigor desde 1º de julho de 2007, instituiu o regime Especial de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples 
Nacional.  

 
O referido regime estabelece tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresa de pequeno porte no âmbito do Poderes da União, Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à apuração e 
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação.  

 
A despeito da argumentação defensória de que a omissão de receita 

objeto deste lançamento deveria observar os preceitos contidos na norma de regência do 
simples nacional, urge trazer à transcrição as disposições elencadas nos artigos 13, §1º, 
inciso XIII, alíneas “e” e “f” da Lei Complementar nº123/2006, “ verbis” 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
 
[...] 
 



§ 1o  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte 
ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável 
às demais pessoas jurídicas: 
 
[...] 
 
XIII – ICMS devido:  
 
[...] 
 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de 
documento fiscal; 
 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; (grifos para 
detaque)  
 
[...] 
 
Art. 34.  Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples 
Nacional. 

 
Consoante consignado no texto normativo em destaque, as omissões 

de receitas, a exemplo das decorrentes da comercialização de mercadorias, sem emissão 
de documentação fiscal, constituem hipóteses que afastam a incidência do regime 
diferenciado de tributação, ou seja, não há que se falar em aplicação das regras do 
Simples Nacional.  

 
Neste contexto, na ocorrência de omissão de receitas/saídas 

decorrentes de operações sem documentação fiscal, promovidas por contribuinte optante 
pelo Simples Nacional, a tributação do ICMS se dá consoante regra expressamente 
prescrita no inciso XIII do § 1º do artigo 13 da LC nº. 123/06, de modo que a exigência do 
imposto omitido se impõe a observância da legislação tributária aplicável às demais 
pessoas jurídicas.  

 
Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, aplicando, 
todavia, o disposto no art. 71, § 11, inciso II, alínea "b", do CTE, que limita a penalidade 
pecuniária ao valor obtido pela aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o 
valor da operação. O Advogado do sujeito passivo, em sustentação oral, retira a preliminar 
de cerceamento do direito de defesa arguida na peça defensória. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01550/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na 
determinação da infração e a segunda por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Processual. Preliminar de exclusão 
dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Rejeitada. 
ICMS. Escrituração Fiscal Digital – EFD.  Livro registro de saídas 
não escriturado. Procedente. Adequação da penalidade. 
Acolhida. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Julga-se procedente o lançamento não contraditado de forma 
convincente, adequando-se a penalidade quando a lei assim o 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer 
da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente 
o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 4.630,14 
(quatro mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos), relativamente a 06 (seis) 
arquivos magnéticos, acrescida da agravante prevista no § 9º, inciso I, do art. 71 do CTE, 
devendo ser observado, ainda, o limitador disposto no § 11, inciso I, do referido preceito 
normativo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro registro de saídas relativo a escrituração fiscal digital – EFD, no período 
compreendido de 01/01/2013 a 31/12/2013, a totalidade das notas fiscais de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme demonstrativos anexos, relativos aos documentos 
fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, deverá pagar o imposto destacado nos 
documentos fiscais, na importância de R$ 80.495,69, juntamente com os acréscimos 
legais. 

 
Intimados, às fls 08 a 17, os sujeitos passivos não se manifestaram 

sendo lavrado o termo de revelia, às fls 18. 



 
Novamente intimados, às fls 20, os sujeitos passivos não se 

manifestaram sendo lavrado o termo de perempção, às fls 21. 
 
Os solidários compareceram aos autos apresentando pedido de 

revisão extraordinária, arguindo que a nulidade devido ao cerceamento do direito de 
defesa é tratada como nulidade absoluta pela lei estadual n° 16.469/2009, ensejando no 
aniquilamento processual "ab initio", segundo o disposto no artigo 20. Cita-se que nenhum 
dos "ARs" devolvidos, evidenciam o desaparecimento dos recorrentes, todos citam (fls. 11 
e 12) apenas que os mesmos, estavam ausentes no momento da tentativa de entrega das 
intimações, o que deixa ainda mais evidente o descabimento da adoção direita da via 
Editalicia em vistas a intimação em segunda instancia. 

 
Por fim, requer seja conhecida e declarada a procedência do pedido 

de revisão extraordinária, consubstanciado nas razões de fato e direito supratranscritas, 
para que: seja declarada a nulidade dos atos processuais subsequentes a ineficácia da 
intimação ocorrida em segunda instancia diretamente pela via Editalícia, e seja 
determinado o encaminhamento dos autos à SEPRE para que se faça nova intimação dos 
sujeitos passivos/solidários, via "AR" diretamente a segunda instancia, obedecendo a 
forma efetivada em primeira instancia, preferencialmente na pessoa da procuradora 
devidamente constituída, no endereço (travessa Inca, n° 90, Cond. Portal do Parques, 
Apto. 1402, Torre 1, Setor Negrão de Lima, CEP – 74.650-140, Goiânia – GO) constante 
do instrumento procuratório em anexo (DOC. 01), às fls 25 a 34. Anexado documentos, às 
fls 35 a 68. 

 
Por meio do despacho n°499/2018 (as fls. 69), o presidente do CAT 

resolveu encaminhar os autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que:  
 
Seja alterada a etapa para 08 e o ato para 60; e sejam distribuídos à 

Câmara Julgadora para apreciação da peça defensoria apresentada pelo sujeito passivo. 
 
Em resposta ao despacho n° 499/2018, decidiu pela suspensão dos 

solidários supramencionados da solidariedade passiva do processo administrativo 
tributário supracitado, deixando-se de oficiar a Procuradoria Geral do Estado a respeito do 
cancelamento, uma vez que o credito ora discutido não se encontra ajuizado (fls. 70). 
Decidiu encaminhar os autos ao setor de apoio a segunda instancia da secretaria geral, 
para que sejam distribuídos a câmara julgadora, conforme orientação do despacho 
n°499/2018, às fls 73. 

 
Intimado, às fls 74 a 76, os solidários se manifestaram apresentando 

impugnação em Segunda Instância, arguindo a respeito do equívoco do fisco goiano em 
razão da insegurança na determinação da infração supostamente cometida pelos 
impugnantes. Cita-se que é evidente a nulidade do presente auto de infração, em razão da 
insegurança na determinação da infração, devido a acusação fiscal de suposta ausência 
de escrituração no livro registro de saídas relativo à escrituração fiscal digital – EFD, da 
totalidade das notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas, em razão desta estar 
fundamentada em análise superficiais e frágeis elementos despidos de guarida legal. 
Alega-se a ilegalidade da inclusão dos sócios no polo passivo da presente autuação, uma 
vez não caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do CTN, ante a 
ausência da pratica de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos", no exercício gerencial da empresa autuada. Cita-se que como ficou 
demonstrado a falta de juntada da "ordem de serviço" para motivar o lançamento do 
credito tributário, restou-se demonstrada a prova do vício de legalidade, devendo para 



tanto aplicar o artigo 53 da lei 13.800/2001, combinado como o artigo 36, inciso I, da lei 
104/2013 e ainda a aplicação da sumula 473 do STF. Argui que resta evidenciada a 
fragilidade do auto de infração em testilha, já que este presumiu pela ausência de 
recolhimento do imposto devido, simplesmente em razão das "NF-es" estarem "zeradas" 
nas EFDs, não observando que seu recolhimento se deu via "cupom fiscal". 

 
Por fim, requer que seja declarada a insubsistência do presente auto 

de infração, consubstanciado nas razoes preliminares e de mérito arguidas e por estar o 
mesmo eivado de vícios, não restando outra alternativa senão o acolhimento da presente 
impugnação, às fls 79 a 91.Anexados documentos, às fls 92 a 97. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Cuida-se de lançamento em que o sujeito passivo é acusado de ter 
deixado de consignar registros fiscais de saídas de Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
relativa aos períodos de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2013.  

 
De início, apreciando as preliminares de nulidade ventiladas na peça 

recursal, passo a pronunciá-las nestes termos:  
 
Quanto a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de 

Ordem de Serviço, que teria acarretado cerceamento do direito de defesa, incumbe frisar 
que a competência conferida ao agente do fisco estadual para o exercício dos trabalhos 
de fiscalização está regulada no artigo 4º da Lei nº13.266/98, que institui a carreira do 
Fisco na Secretaria da Fazenda do Estado de goiás, valendo ressaltar que o seu exercício 
e suas funções não está condicionado a existência de Ordem de Serviço, ato que 
configura mera questão gerencial de controle interno da administração tributária.  

 
No caso vertente, observa-se que a subscritora dos documentos de 

lançamento é ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, possuindo, 
portanto, competência plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa.  
 
Relativamente à preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se 
presentes nestes autos todos os elementos necessários à compreensão do trabalho 
perpetrado pelo Fisco.  

 
Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar que 

seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no referido diploma normativo.  
 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.  
 
Por fim, quanto ao pedido de exclusão da lide, empresa suspensa, 

dos solidários, rejeito-o, tendo em vista que os solidários em epígrafe, exerciam a função 
de sócios administradores da empresa autuada à época da ocorrência dos fatos 



geradores, subsumindo suas condutas perfeitamente ao disposto no artigo 45, inciso XII 
do CTE, combinado com artigo 124, inciso II do CTN.  

 
No caso em apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da ausência de registro de notas fiscais de saída, 
de mercadorias tributadas, na Escrituração Fiscal Digital do contribuinte, não há como 
sustentar que o sócio administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade 
perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela 
ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de 
imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, incontroverso o descumprimento da obrigação tributária que motivou 
o lançamento em voga.  

 
A impugnante alega, às fls. 89 de sua peça de impugnação, que 

relativamente as notas fiscais eletrônicas nºs. 8860 e 8879, correspondente a abril de 
2013, 9151, referente a maio de 2013 e 9266, atinente a junho de 2013, houve 
recolhimento parcial do imposto, todavia, consulta ao sistema informatizado de 
arrecadação da Secretaria da Fazenda evidencia que nos períodos de abril, maio de 2013 
não houve recolhimento algum do ICMS pela empresa autuada, o que faz cair por terra as 
assertivas acima.  

 
No que concerne à penalidade proposta no documento de 

lançamento, entendo que é recomendável sua adequação para a prevista no artigo 71, 
inciso XXIII< alínea “a”, tendo em conta o disposto no §7º - B do artigo 71 do CTE.   

 
Devendo ainda, ser observado o limitador disposto no §11, inciso 1, o 

referido preceito normativo.   
 
Em face do exposto, por unanimidade de votos, rejeito as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço da 
impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 4.630,14 (quatro 
mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos), relativamente a 06 (seis) arquivos 
magnéticos, acrescida do agravante previsto no § 9º, inciso I, do art. 71 do CTE, devendo 
ser observado, ainda, o limitador disposto no § 11, inciso I, do referido preceito normativo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01553/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
– ECF, não utilizado. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo atendeu a exigência de 
ordem acessória especificada em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. O Advogado do sujeito passivo, em sustentação oral, retira a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa arguida na peça defensória. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da peça básica destes autos que o sujeito passivo deixou de 
utilizar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, Marca BEMATECH, Modelo MP-
4000 THFI, Série BE091410100011210471, em desacordo com as exigências e 
especificações pertinentes, pois, todas as vendas estavam sendo realizadas em 
equipamentos POS, encontrados em operação no recinto de vendas do contribuinte 
autuado, conforme demonstram os documentos produzidos e apreendidos no 
estabelecimento, conforme documentos, às fls. 03 a 11, durante operação fiscal realizada 
em 1º/06/2015, tendo nesse dia sido emitido apenas um cupom fiscal. Pelo 
descumprimento da obrigação acessória de emitir documento fiscal, lhe foi imputada a 
multa formal no valor originário de R$ 11.830,91. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo, fls. 17 e 18, suscita 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, ao 
argumento de que o auto de infração é confuso; que não ficou claro se o contribuinte 
deixou de usar/ ou estava usando de forma irregular o ECF. Reclama da multa que 
entende confiscatória. Junta documentos, fls. 19 a 26.    

 
 Conforme Sentença n° 3140/2016 – JULP, às fls. 35 a 37, o julgador 

singular decide pela procedência da pretensão inicial do fisco.  
 
Em grau de recurso voluntario, às fls. 45 a 46, o polo passivo 

reafirma as inquirições e alegações pronunciadas na fase impugnatória. Junta 
documentos, fls. 47/48. 

 



Por meio do termo de juntada, fl. 55, foi acostado ao processo Ordem 
de Serviço nºs. 15503 e 15510. 

 
Conforme Resolução 14/2018, às fls. 58 e 59, a Primeira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário remete os autos à Secretaria Geral a fim 
de que após o retorno do processo nº. 4011502407600, este seja remetido a julgamento 
em sede de recurso voluntário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

A infração denunciada na exordial, relativamente à não utilização do 
equipamento emissor de cupom fiscal – ECF, não encontra tipificação nos incisos 
pertinentes dos artigos 132 e 133 do Anexo XI do RCTE, nestes termos:   

 

Art. 132. Considera-se uso irregular de ECF (Convênio ECF 01/98, 
cláusula terceira): 

I - utilizar ECF de forma que os registros de saídas de mercadorias 
impressos no cupom fiscal não sejam realizados concomitantemente com a 
indicação no dispositivo eletrônico que possibilite a visualização do registro 
das operações, observadas as hipóteses previstas na legislação para a 
dispensa da concomitância; 

II - utilizar ECF sem a devida autorização, ou que não satisfaça os 
requisitos da autorização; 

III - intervir de forma fraudulenta na memória fiscal ou memória de 
trabalho do ECF; 

IV - modificar os comandos do software básico do ECF; 

V - utilizar ECF que tenha sido objeto dos procedimentos previstos nos 
incisos III e IV; 

VI - manter ECF em estabelecimento diverso daquele para o qual foi 
autorizada a sua utilização; 

VII - registrar em ECF, em qualquer um de seus campos, informação 
diversa da operação, ainda que resulte no mesmo valor; 

VIII - utilizar ECF em desacordo com as exigências e as especificações 
pertinentes. 

Art. 133. Considera-se uso irregular de equipamento que possibilite o 
registro ou o processamento de dados, nas situações em que (Convênio 
ECF 01/98, cláusula terceira): 

I - o equipamento, no recinto de atendimento ao público que possibilite o 
registro ou processamento de dados relativos à operação com mercadoria 
ou com a prestação de serviços, não integrado ao ECF ou que não 
satisfaça os requisitos previstos na legislação; 

II - emitir cupom ou outro documento que se confunda com documento 
fiscal; 

III - utilizar equipamento não integrado ao ECF que possibilite o 
recebimento de operação ou prestação por cartão de crédito, de débito ou 
similar em desacordo com a legislação. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios-ecf/1998/cvecf001_98
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios-ecf/1998/cvecf001_98
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios-ecf/1998/cvecf001_98


Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao equipamento 
utilizado para emissão da NF-e. 
 

Da leitura dos preceitos normativos acima transcritos, infere-se que 
somente é considerado uso irregular a utilização de ECF em desacordo com os comandos 
contidos no referido texto legal, caracterizando a irregularidade apenas as situações em 
que constata o Fisco condutas comissivas do sujeito passivo (ação) e não omissivas, de 
modo que a não utilização do ECF não amolda nas hipóteses descritas nos preceitos 
normativos supracitados.  

 
Sobre a preliminar de nulidade do feito, cerceamento do direito de 

defesa arguida na peça defensória, despicienda se torna a sua apreciação, tende em vista 
que o advogado do sujeito passivo, em sustentação oral, a retirou de pauta na presente 
sessão de julgamento.  

 
Isso posto, por ausência de tipificação legal da irregularidade descrita 

no histórico do lançamento, entendo que a acusação não pode prosperar.  
 

Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. O Advogado 
do sujeito passivo, em sustentação oral, retira a preliminar de cerceamento do direito de 
defesa arguida na peça defensória. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01561/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros e documentos fiscais 
considerados extraviados. Procedente em parte. Adequação da 
penalidade para a prevista no §3º do artigo 71 do CTE. 
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência exordial, adequando-se a penalidade, 
quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 2.777,06 (dois mil, setecentos 
e setenta e sete reais e seis centavos), referente ao extravio de 13 documentos fiscais D-
1. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson Abrão da Silva.  E, por maioria de votos, 
adequar a penalidade para a prevista no § 3º  do art. 71 do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não apresentou à Delegacia Fiscal de sua circunscrição livros e documentos 
fiscais, embora intimado a fazê-lo. Por essa razão, tais livros/documentos foram 
considerados extraviados. Foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher multa.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 64, Lei nº. 

11.651/91, c/c artigo 109 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, XX 
“a” 1 do CTE. 

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 10, perempção, fl. 13 e de inscrição na dívida ativa, fl. 
15/16.  

 
Dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora o polo passivo 

alega que apresentou ao setor competente de fiscalização todas as notas fiscais, objeto 
desta ação, fls. 18/19. Junta documentos, fls. 20/26 e 29.  

 



Despacho nº. 1014/2018 – PRES. Considera que o polo passivo 
deixou de apresentar à repartição Fazendária as notas fiscais modelo 2, série D-1, nº. s 
001 a 014. Determina, entre outros procedimentos, o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo Conselho Superior, fl. 30.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que o polo passivo deixou de apresentar à repartição Fazendária as notas fiscais modelo 
2, série D-1, nº. s 001 a 014, fato aliás, aferido pelo nobre presidente deste CAT, conforme 
informado no relatório que é parte integrante deste “decisum”. 

 
Face a tal omissão de ordem formal, deve o sujeito passivo ao erário 

estadual a importância de R$ 2.777,06 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e seis 
centavos), referente ao extravio de 13 documentos fiscais D-1. 

 
Mediante a assertiva supra inferida este egrégio Conselho Pleno, 

majoritariamente adequa a penalidade para a prevista no § 3º do art. 71 do CTE, “verbis”: 
 
Era. 71.  Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
§ 3º As multas previstas nas alíneas “a” do inciso XVIII e “a” do inciso XX 
poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, 
modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, 
conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais 
documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda 
que indiretamente, falta de pagamento de imposto. 

     
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 2.777,06 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e seis 
centavos), referente ao extravio de 13 documentos fiscais D-1.  E, por maioria de votos, 
adequar a penalidade para a prevista no § 3º do art. 71 do CTE.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01563/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 38) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 1751 a 2250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 182163 (fls. 28) e Termo de Apresentação de Documentos (fls. 39), 
dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 666/2018-PRES (fls. 53), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
1751 a 2250. 

 
O Termo de Apresentação de Documentos (fls. 39), juntado pela 

requerente, revela a entrega da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de 
infração na Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, tendo os documentos sido 
recebidos e conferidos pelo funcionário João Paulo de Moura, MB 423158-8 na data de 
08.12.2016 e, parte dos documentos apresentados foi baixada pelo órgão fazendário, 
conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 182163 (fls. 28). 

 
Conclui-se então que o sujeito passivo afastou a acusação de 

extravio de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01564/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos documentos fiscais reclamandos no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 38) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 551 a 650. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal, quando da 
formalização do pedido de baixada da inscrição no cadastro estadual. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

20) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 164217 (fls. 22), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 352/2018-PRES (fls. 32), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goianésia, para que seu titular, por gentileza, confirme a matricula e 
assinatura da funcionária, constante do Termo de Fiel Depositário (fls. 20). 

 



A Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, atendendo o 
Despacho n° 352/2018-PRES, em manifestação (fls. 36), confirma a autenticidade do 
Termo de Fiel Depositário, tendo a subscritora desse termo, VALÉRIA APARECIDA 
MOREIRA, matricula 13529200, conferido e devolvido ao contribuinte os documentos 
constantes do termo de fiel depositário, conforme declaração (fls. 35). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 709/2018-PRES (fls. 38), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
551 a 650. 

 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 20), juntado pela 

requerente, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a 
Secretaria da Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e 
documentos conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 
05.07.2016, constam todos os documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
assumindo o contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses livros e documentos. 

 
A Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, em 

manifestação (fls. 36), confirmou a autenticidade do Termo de Fiel Depositário, tendo a 
subscritora desse termo, VALÉRIA APARECIDA MOREIRA, matricula 13529200, 
conferido e devolvido ao contribuinte os documentos constantes do termo de fiel 
depositário, conforme declaração (fls. 35). 

 



O Termo de Fiel Depositário, anteriormente exposto, comprova que 
não houve extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, 
portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01565/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 16) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na Agenfa Fazendária de Jaraguá, 
quando da formalização do pedido de baixa da inscrição no cadastro estadual. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Baixa de Documento 

Fiscal não Utilizado n° 182605 (fls. 22), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 906/2018-PRES (fls. 27), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 250. 

 
O Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 182605 (fls. 

22), juntado pela requerente, revela a baixa da totalidade dos documentos fiscais 
reclamados no auto de infração pela Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, ou 
seja, os documentos foram apresentados órgão fazendário. 

 
Conclui-se então que o sujeito passivo afastou a acusação de 

extravio de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01566/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos livros e documentos fiscais reclamandos no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 27 a 32) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 650 documentos fiscais e 12 livros fiscais, especificados no auto de infração. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que entregou os 

livros e documentos fiscais tidos como extraviados na Agenfa de Caldas Novas da DRF de 
Morrinhos. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

43), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 101/2018-PRES (fls. 97), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 5°, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 



A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 044/2018-SRC (fls. 99), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 101/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

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

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

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 650 documentos fiscais e 12 livros fiscais, 
especificados no auto de infração. 

 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 43), juntado pela 

requerente, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a 
Secretaria da Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e 
documentos conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 
13.04.2016, constam todos os livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
assumindo o contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses livros e documentos. 

 
O Termo de Fiel Depositário, anteriormente exposto, comprova que 

não houve extravio dos livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 
 

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

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01567/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 31) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na Delegacia Regional de fiscalização 
de Morrinhos na data de 01.03.2016. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo sobre a 

Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 35), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 159/2018-PRES (fls. 43), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 45, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 070/2018-SRC (fls. 45), informa o cancelamento da inscrição em dívida ativa 
e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para 



que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 159/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

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

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 250. 

 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 35), juntado pela requerente, revela a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração ao SEINEF da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Morrinhos, na data de 01.03.2016, tendo os documentos sido recebidos e 
conferidos pelo funcionário Roberto Indieno da Silva, Mat. 7864-6. 

 
Conclui-se então que o sujeito passivo afastou a acusação de 

extravio de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01568/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Procedência em parte.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Julga-se procedente em parte o auto de infração, relativo a 
extravio de livro e documento fiscal, tendo o sujeito passivo 
cumprido parcialmente a obrigação acessória a ele atribuída. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 3.325,50 (três mil, trezentos e 
vinte e cinco reais e cinqüenta centavos), referente ao desaparecimento de 15 
documentos fiscais. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20 e 21) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 125 notas fiscais modelo 1 e sete livros fiscais. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

toda documentação tida como extraviada na repartição fiscal. Alega ainda que a série de 
documentos fiscais modelo 1 está equivocada, pois as transportadoras utilizam a série 
única – modelo 2, por se tratar de conhecimento de transporte rodoviário de cargas. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Anexo I – Requerimento 

Padrão para Realização de Eventos (fls. 24), Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e 
Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 25), Termo de Fiel Depositário (fls. 27) e Termo 
de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 179340 (fls. 29), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 73/2018-PRES (fls. 36), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional 



de Fiscalização de Anápolis para que indiquem quais documentos fiscais foram 
considerados extraviados e confirme se os documentos apresentados pelo sujeito passivo 
às fls. 24, 25 e 27 satisfazem a exigência fiscal. 

 
O autor do lançamento, AFRE II Pedro Gomes Neto, atendendo o 

Despacho n° 73/2018-PRES, em relatório (fls. 37), admite o equívoco e promove a 
correção afirmando que a autuação é relativa a documento fiscal modelo 8, série U, 
numerados de 501 a 625 (125 documentos) e sete livros fiscais. Diz ainda que o sujeito 
passivo apresentou os documentos em data posterior à ação fiscal. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 752/2018-PRES (fls. 39), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de documento fiscal modelo 8, série U, numerados de 
501 a 625 (125 documentos) e 7 (sete) livros fiscais. 

 
Aplicada a multa de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um reais e 

setenta centavos) por unidade de objeto extraviado. 
 
O Anexo II – Informativo Sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 25), juntado pela requerente, revela a entrega da maioria dos 
documentos fiscais tidos como extraviados ao SEINEF da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis, exceto os de n°s 504, 507, 518 a 525 e 606 a 610, no total de 15 
documentos que remanescem extraviados. 

 



O Anexo I – Requerimento Padrão para Realização de Eventos (fls. 
24), juntado pela requerente, revela a entrega dos livros fiscais tidos como extraviados ao 
órgão fazendário quando da formalização do pedido de paralisação temporária. 

 
Conclui-se então que o contribuinte cumpriu parcialmente a 

obrigação acessória a ele atribuída, remanescendo extraviados 15 documentos fiscais, 
cuja multa formal é de R$ 3.325,50 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos), resultante da aplicação da multa de R$ 221,70 (duzentos e vinte e um reais e 
setenta centavos) sobre os 15 documentos que permanecem desaparecidos. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 3.325,50 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos), referente ao desaparecimento de 15 documentos fiscais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01576/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Auditoria das Disponibilidades. 
Omissão de saída de mercadoria não tributada. Reforma em 
parte da decisão cameral. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não havendo nos autos o alegado vício formal; 
 
2. Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada 
não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, 
correspondente ao suprimento de caixa sem a devida 
comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por 
administrador, sócio, titular da firma individual, acionista 
controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da 
entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados (CTE, art. 25, § 1°, III); 
 
3. Na hipótese de o contribuinte comercializar também 
mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a 
base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do 
valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da 
divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas 
à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor 
correspondente ao total das entradas de mercadorias 
destinadas à comercialização ou industrialização  (CTE, art. 25, § 
2°); 
 
4. Declara-se procedente em parte o auto de infração, 
constatando-se no curso dos autos ser indevida parte da 
exigência nele formalizada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 68.116,36 (sessenta e oito mil, cento e dezesseis 
reais e trinta e seis centavos), com aplicação do § 8º c/c § 11, do art. 71, da Lei 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Evandro Luis 
Pauli, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 
passivo omitiu registro de saída de mercadorias não tributadas/isentas, na importância de 
R$ 376.820,94 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e noventa e quatro 
centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2008, referente ao suprimento indevido 
nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-
lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 94.205,23 (noventa e quatro mil, 
duzentos e cinco  reais e vinte e três centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, III e 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c o art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, c/ redação das Lei n°s 13.446/99 e 16.241/08. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 6 a 19), demonstrativos da Auditoria das Disponibilidades (fls. 20 a 34), 
demonstrativo do cálculo da multa formal (fls. 35), planilha da proporção de mercadorias 
tributadas (fls. 36), cópias de páginas do livro Registo de Apuração do ICMS (fls. 37 a 59), 
extratos de contas bancárias (fls. 60 a 105) e cópia do livro contábil Diário (fls. 107 a 213), 
dentre outros documentos. 

 
Intimado (fls. 230), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 233 

a 240), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora e insegurança na 
determinação da infração. No mérito, alega a ocorrência de erros no trabalho fiscal, 
pedindo a baixa dos autos em diligência para que se efetue revisão do lançamento fiscal 
ou que se julgue improcedente o lançamento. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença nº 3428/11-JULP (fls. 250 a 255). 

 
Inconformado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 259 

a 265), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora e insegurança na 
determinação da infração. No mérito, alega a ocorrência de erros no trabalho fiscal, 
pedindo a baixa dos autos em diligência para que se efetue revisão do lançamento fiscal 
ou que se reformem a sentença singular e julguem improcedente o lançamento. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 21/2012 (fls. 273 a 274), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à SEPRO (Setor de Preparo Processual) a fim de que o sujeito 
passivo seja intimado a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias os seguintes 
documentos/demonstrativos: 1) os registros a crédito da conta caixa relativo a obrigação 
resgatada, coincidentes em data e valor com o registro anterior que creditou a conta 
contábil bancos c/ movimento e debitou a conta caixa, se houver; 2) documentos que 
comprovem o recebimento dos valores relativos ao resgate direto dos cheques de clientes, 
caso tenha ocorrido; 3) comprovação de origem e integralização de recursos relativos as 
contas contábeis dos sócios creditadas em contrapartida a conta caixa (somente para o AI 
nº 4011100724334). 

 
Intimado, o sujeito passivo, objetivando cumprir a Resolução n° 

21/2012, junta farta documentação (fls. 282 a 859). 



 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 155/2012 (fls. 862 a 863), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à Delegacia Fiscal de origem (Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás) para 
que seu ilustre titular determine que autoridade fiscal designada (o próprio autuante ou 
quem o substitua) proceda à análise da documentação apresentada realizando a exclusão 
dos valores correspondentes aos registros contábeis nos quais ficar comprovado que o 
sujeito utilizou a conta caixa como "conta transitória" para registro dos pagamentos de 
despesas/fornecedores, realizados por meio de cheques (lançamentos a crédito conta 
caixa em contrapartida as contas de despesas/fornecedores).  

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 155/2012, em relatório 

(fls. 865 a 870), informa ter revisado o levantamento efetuando a exclusão dos 
lançamentos contábeis nos quais a conta caixa foi escriturada como mera conta transitória 
para pagamento de despesas/fornecedores do modo que o novo valor de omissão de 
saídas corresponde ao montante de R$ 1.220.017,84 que, após a aplicação da 
proporcionalidade prevista no § 2º do art. 25 do CTE, resulta no valor de multa formal 
correspondente a R$ 85.556,79, conforme demonstrativo (fls. 1076). 

 
O revisor informa ainda que, na hipótese de o órgão julgador 

considerar os lançamentos efetuados pela empresa relativos aos cheques compensados 
(lançamento a débito da conta caixa e a crédito da conta bancos) sem o necessário 
registro a crédito da conta relativa a obrigação resgatada como pagamento não 
contabilizado, o valor da multa formal deverá corresponder ao montante de R$ 79.803,23, 
conforme demonstrativo de fls. 1073. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

revisão, conforme fls. 1080 a 1082, onde reitera que os lançamentos contábeis tidos pelo 
Fisco como suprimentos indevidos seriam meros fatos contábeis permutativos sem 
qualquer relevância nas contas representativas das disponibilidades. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 1087 a 

1092) acompanhado de levantamento contraditório (fls. 1093 a 1100). No memorial, pede 
a realização de outra diligência a ser realizada pela GEAT (Gerência Especial de 
Auditoria), argumentando que o auditor encarregado da revisão anterior não lhe entregou 
um quadro conclusivo do seu trabalho, o que caracteriza cerceamento do direito de 
defesa. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 140/2014 (fls. 1101), encaminha o presente processo à Secretaria Geral 
(SEGE), a fim de que o presente processo seja repautado para a mesma sessão de 
julgamento do auto de infração nº 4011100714452. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 117/2015 (fls. 1108 a 1109), coloca o processo em diligencia para que o 
mesmo seja remetido à Delegacia Fiscal de origem, solicitando de seu titular, designar um 
outro Agente do Fisco estranho a lide para que proceda as seguintes revisões. 

 
1- Refazer os demonstrativos auxiliares de desembolsos não 

contabilizados/ suprimentos indevidos de fls. 1.054 a 1.074, observado criteriosamente os 
documentos de fls.934 a 1.050, fazendo as exclusões necessárias. 

 



2- Elaborar novos demonstrativos, fls. 871 a 902, excluindo 
realmente os valores descritos pelo Revisor com TARJA PRETA, de acordo com 
explicação do Revisor. 

 
3- Refazer a Planilha de fls. 1.075 (proporcionalidade) verificando 

se está incluso no cálculo da proporcionalidade as Notas Fiscais de devolução de 
mercadorias referente à prestação e serviço de industrialização, e caso estiverem inclusas 
excluí-las, apresentando levantamentos e explicativos do cálculo da proporcionalidade. E 
qual o método utilizado. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 117/2014, em relatório 

(fls. 1111 a 1114), informa que efetuou minuciosa análise do processo, cotejando cada 
lançamento questionado com os documentos constantes dos autos (fls. 913 a 1050), 
conforme demonstrativo incluso no relatório (fls. 111 a 1113). Na revisão, afirma que 
apurou uma omissão de saída não tributada no valor de R$ 316.085,43, cuja multa formal 
é de R$ 79.021,36, conforme planilha (fls. 1119). 

 
Em relação aos itens com TARJA PRETA, afirma o diligenciador que 

os mesmos foram corretamente excluídos na primeira revisão. 
 
Em relação a planilha do relatório demonstrativo auxiliar 

“PROPORÇÃO DE MERCADORIAS TRIBUTADAS” (fls. 37), o diligenciador informa que o 
mesmo foi elaborado eletronicamente pelo SAFI, seguindo os parâmetros preconizados 
pela legislação tributária que estabelece os porcentuais de mercadorias tributadas e 
isentas, utilizado corretamente na primeira revisão, portanto, desnecessário e 
contraproducente refazer os cálculos manualmente. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

revisão, conforme fls. 1130 a 1133. 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 1312/2016 (fls. 1138 a 1145), rejeita a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
em decisão não unânime, reforma em parte a sentença singular e considera parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 79.021,36 (setenta e nove 
mil vinte e um reais e trinta e seis centavos), conforme revisão de fls. 1113. Em decisão 
unânime, aplica a forma privilegiada prevista no §8° do art. 71 da Lei n° 11.651/91. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 1149 a 1154), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração, por ter o 
autor do procedimento fiscal elaborado o levantamento das disponibilidades de caixa de 
forma confusa e sem amparo técnico ou legal. 

 
No mérito, pede a reforma da decisão cameral e a improcedência do 

lançamento, afirmando que não pode um caixa ser reconstituído sem considerar os saldos 
inicial e final escriturados pela empresa. Aduz que no relatório denominado "Suprimento 
Indevido" o agente do fisco descreveu que os valores considerados como suprimentos 
indevidos se referem a vários lançamentos nos quais não está demonstrado o suposto 
prejuízo ao Estado. Diz que não há irregularidade em lançar os cheques compensados 
como crédito da conta bancos e como débito da conta caixa porque, na verdade, o 



numerário teria saído da conta bancária, ainda que para pagamento de 
despesas/fornecedores. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
posto que a auditoria empreendida pela fiscalização, AUDITORIA DAS 
DISPONIBILIDADES, consta do roteiro aprovado pela Instrução de Serviço n° 08/03-
GEAF, de 22 de julho de 2003, e a infração (omissão de saída de mercadoria não 
tributada) está prevista no art. 25, § 1°, III, do CTE. Embora seja complexo o trabalho 
fiscal, como a própria defesa alega, não vejo nele nenhuma confusão, sendo que os 
equívocos nele cometidos, foram sanados no curso dos autos. Não há no processo o 
alegado vício formal da insegurança na determinação da infração. 

 
MÉRITO 

 
A acusação fiscal formulada no auto de infração é de que o sujeito 

passivo omitiu registro de saída de mercadorias não tributadas/isentas, na importância de 
R$ 376.820,94 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte reais e noventa e quatro 
centavos), nos meses de janeiro a dezembro de 2008, referente ao suprimento indevido 
nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades, sendo-
lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 94.205,23 (noventa e quatro mil 
duzentos e cinco  reais e vinte e três centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 25, §§ 1°, III, e 

2°, do Código Tributário Estadual (CTE) e art. 141 do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 25. [...] 
 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
[...] 
III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, 
inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma 
individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a 
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente 
demonstrados; 
[...] 
 
§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias 
isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser 
obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal 
pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto 
aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo 
valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à 
comercialização ou industrialização. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1312/2016 (fls. 1138 a 1145), acatando o resultado de revisão fiscal (fls. 1111 
a 1126), reformou em parte a sentença singular e considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor de multa formal de R$ 79.021,36 (setenta e nove mil vinte e um 
reais e trinta e seis centavos). 

 
Essa decisão cameral deve ser reformada parcialmente, pelo que 

exponho: 
 
Em demonstrativo da referida revisão fiscal, conforme fls. 1119, vê-

se que o revisor lançou, no mês de fevereiro de 2008, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil) 
como omissão de vendas, apurando para o mesmo mês a omissão de vendas sem 
tributação no valor de R$ 43.620,00 (quarenta e três mil seiscentos e vinte reais), cuja 
multa formal é de R$ 10.905,00 (dez mil novecentos e cinco reais), sento a multa formal 
para o ano de 2008 o total de R$ 79.021,36 (setenta e nove mil vinte e um reais e trinta e 
seis centavos), adotado no julgado cameral. 

 
Ocorre que os R$ 100.000,00 (cem mil) referem-se a integralização 

de capital, ou seja, não fazem parte de nenhuma venda, devendo, por isso, serem 
excluídos da apuração. Então, excluindo-se R$ 100.000,00 da apuração, relativamente ao 
mês de fevereiro de 2008, não há omissão de venda de mercadoria sem tributação e nem 
multa formal para esse mesmo mês. Remanesce então a omissão de venda sem 
tributação no valor de R$ 272.465,43, relativamente aos meses de março, maio, agosto, 
setembro, outubro e dezembro de 2008, aplicado o porcentual de 25% sobre a omissão 
remanescente, obtém-se a multa formal no valor de R$ 68.116,36 (sessenta e oito mil, 
cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos). 

 
Na sessão plenária foi proposta e acolhida a aplicação do § 11 do 

art. 71 do CTE, que limita o valor da multa ao valor do imposto, ficando assim reduzido 
para 12% e não 12,5%, que é a metade de 25%, dessa forma mais benigna para o 
contribuinte. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 68.116,36 (sessenta e oito mil, cento e dezesseis 
reais e trinta e seis centavos), com aplicação do § 8º c/c § 11, do art. 71, da Lei 11.651/91. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01580/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal, tendo o sujeito passivo entregue a 
totalidade dos documentos fiscais ao órgão fazendário, bem 
como firmado com a Secretaria da Fazenda Termo de Fiel 
Depositário, em data posterior à ação fiscal, assumindo toda 
responsabilidade pela guarda dos livros fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19 a 21) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 4 (quatro) livros fiscais e 125 (cento e vinte e cinco) notas fiscais modelo 1, 
série 1. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que devolveu os 

livros e documentos fiscais na Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 33), Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 127661 (fls. 34) e Termo de Fiel Depositário (fls. 36 a 38), dentre 
outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 517/2018-PRES (fls. 58), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 5°, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 



inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 0160/2018-SRC (fls. 60), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 517/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 4 (quatro) livros fiscais e 125 (cento e vinte e cinco) 
notas fiscais modelo 1, série 1. 

 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 33), juntado pela requerente, revela a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais ao SEINEF da DRF de Goiás. Note-se que as NFs n°s 070 a 125, 
entregues, mas não usadas, foram baixadas pelo órgão fazendário, conforme o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 127661 (fls. 34). 

 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 36 a 38), juntado pela requerente, 

regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da 
Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e documentos 
conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 14.02.2017, 
constam todos os livros fiscais reclamados no auto de infração, assumindo o contribuinte 
toda responsabilidade pela guarda desses livros e documentos. 

 
Tanto o Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais quanto o Termo de Fiel Depositário, anteriormente expostos, 
comprovam que não houve extravio dos livros e documentos fiscais reclamados no auto 
de infração, afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do 
lançamento. 



 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01581/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda de parte dos documentos fiscais reclamandos no auto 
de infração, tendo os demais documentos sido baixados pelo 
órgão fazendário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 40 a 42) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 
42) e Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 141416 (fls. 44), dentre outros 
documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 737/2018-PRES (fls. 49), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 5°, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 



A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 0185/2018-SRC (fls. 51), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 737/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 
a 250. 

 
O Termo de Fiel Depositário (fls. 42), juntado pela requerente, 

regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a Secretaria da 
Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e documentos 
conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 22.03.2016, 
constam as Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 01 a 185 (parte dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração), assumindo o contribuinte toda 
responsabilidade pela guarda desses documentos. 

 
Os demais documentos fiscais reclamados no auto de infração, as 

Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 185 a 250, foram baixados pelo órgão 
fazendário, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 141416 (fls. 
44), ou seja, foram entregues na repartição fiscal. 

 
O Termo de Fiel Depositário e o Termo de Baixa de Documento 

Fiscal não Utilizado n° 141416, anteriormente expostos, comprovam que não houve 
extravio dos documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, portanto, a 
acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01582/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo a totalidade desses documentos sido 
entregue ao órgão fazendário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19 a 21) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 500 (quinhentas) notas fiscais modelo 2, série D-1. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que devolveu os 

livros e documentos fiscais na Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Anexo II – Informativo sobre a 
Utilização e Apresentação de Documentos Fiscais (fls. 33), Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 127661 (fls. 34) e Termo de Fiel Depositário (fls. 36 a 38), dentre 
outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 516/2018-PRES (fls. 58), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 5°, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 0160/2018-SRC (fls. 60), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 



para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 516/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 500 (quinhentas) notas fiscais modelo 2, série D-1. 
 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais (fls. 33), juntado pela requerente, revela a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais ao SEINEF da DRF de Goiás. Note-se que as NFs n°s 074 a 500, 
entregues, mas não usadas, foram baixadas pelo órgão fazendário, conforme o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 127661 (fls. 34). 

 
O Anexo II – Informativo sobre a Utilização e Apresentação de 

Documentos Fiscais, anteriormente exposto, comprova que não houve extravio dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração, afastada, portanto, a acusação fiscal, 
motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01583/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de livro e 
documento fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de livro 
e documento fiscal, tendo o sujeito passivo firmado com a 
Secretaria da Fazenda Termo de Fiel Depositário, em data 
posterior à ação fiscal, assumindo toda responsabilidade pela 
guarda dos livros e documentos fiscais reclamandos no auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 29) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio de 15 (quinze) livros fiscais e 1000 (mil) notas fiscais modelo 1, série 1. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

os livros e documentos fiscais na Delegacia Regional de Rio Verde, tendo sido os mesmos 
recebidos pela funcionária Eliane Dias da Silva Santana, matricula 50342-8. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Termo de Fiel Depositário (fls. 

31), dentre outros documentos. 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 692/2018-PRES (fls. 40), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 5°, 
da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 



A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 
Despacho n° 0184/2018-SRC (fls. 42), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 692/2018-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio de 15 (quinze) livros fiscais e 1000 (mil) notas fiscais 
modelo 1, série 1. 

 
O documento “Termo de Fiel Depositário” (fls. 31), juntado pela 

requerente, regularmente firmado pelo representante legal do contribuinte com a 
Secretaria da Fazenda, posteriormente à ação fiscal, revela que, dentre os livros e 
documentos conferidos pelo agente da SEFAZ/GO e devolvidos ao contribuinte na data de 
18.05.2016, constam todos os livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
assumindo o contribuinte toda responsabilidade pela guarda desses livros e documentos. 

 
O Termo de Fiel Depositário, anteriormente exposto, comprova que 

não houve extravio dos livros e documentos fiscais reclamados no auto de infração, 
afastada, portanto, a acusação fiscal, motivando a improcedência do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01590/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Extravio de 
documentos fiscais. Comprovação de inexistência do fato. 
Lançamento improcedente. 
 
Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo 
apresentou os documentos fiscais à repartição fiscal 
competente, o auto de infração deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
razão da não apresentação à Delegacia de sua jurisdição as notas fiscais Modelo 2, série 
D-1 de nºs 001 a 250 em virtude da suspensão de sua inscrição estadual. 

Em suas alegações (fls. 23/24 e 31/32), o sujeito passivo afirma que 
apresentou as notas fiscais tidas como extraviadas, acostando aos autos os seguintes 
documentos: Informativo sobre a utilização e apresentação de documentos fiscais e o 
Termo de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 25 e 33). 

Os autos foram convertidos em diligência, mediante Despacho nº 
675/2017 de fls. 29, a fim de que o sujeito passivo apresente as notas fiscais de nºs 01 a 
69 à repartição fiscal de sua jurisdição. 

Em atendimento à solicitação supra, foi colacionado aos autos 
documentos de fls. 33 que comprovam a entrega das referidas notas fiscais. 

Mediante Despacho nº 1121/2018-PRES de fls. 37 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09, 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração total 
no lançamento, uma vez que, em atendimento ao Despacho nº 675/2017-PRES, o sujeito 
passivo apresentou as notas fiscais tidas como extraviadas ao Funcionário do Setor 



Fazendário competente, Sr. Antônio Caetano Pereira, Matrícula 18791, conforme 
Informativo devidamente assinado pelo mesmo”. 

Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal não se 
encontra ajuizada, conforme extrato do Terminal Sefaz (fl. 38) e por esta razão procedeu-
se ao cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. Em seguida, foi determinado o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam 
distribuídos a um dos Julgadores de Primeira Instância.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, além 
de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está relacionado 
diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de prestações 
positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são pecuniárias, 
nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 



Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 
do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “No encerramento da atividade do 
estabelecimento o contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, devendo 
apresentar todos os livros e documentos fiscais ou, se for de interesse da administração, 
assinar o Termo de Fiel Depositário, devendo apresentá-los quando for notificado para a 
realização das auditorias, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente.” 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo alega, em síntese, que apresentou na Agência Fazendária de sua 
circunscrição todos os documentos fiscais objeto da autuação. 

No caso em apreço, verifico que a documentação encartada às folhas 25 e 33 dos autos, 
comprovam de maneira inequívoca que não houve extravio das referidas notas fiscais, fato 
que elide a acusação fiscal, impondo a improcedência do presente lançamento.  
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, conheço do Pedido de 
Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01608/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 18 a 19) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Relação de Apresentação de 

Documentos (fls. 25), Termo de Fiel Depositário (fls. 26 a 27) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 181679 (fls. 31), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 914/2018-PRES (fls. 35), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 250. 

 
A Relação de Apresentação de Documentos (fls. 25), juntado pela 

requerente, revela a entrega da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de 
infração na Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, na data de 29.11.2016, 
tendo os documentos sido conferidos e devolvidos ao contribuinte, conforme observação 
inclusa. Note-se que parte dos documentos fiscais apresentados foi baixada pelo órgão 
fazendário, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 181679 (fls. 
31). 

 
Conclui-se então que o sujeito passivo afastou a acusação de 

extravio de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01609/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 19) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 001 a 500. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Protocolo de Apresentação 

(fls. 20), Pedido de Baixa de Documento Fiscal (fls. 21) e Termo de Baixa de Documento 
Fiscal não Utilizado n° 186518 (fls. 22), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 200/2018-PRES (fls. 31), com fundamento no art. 43, § 2°, da Lei n° 
16.469/09, determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Acompanhamento 
Processual (SECON), para que sejam remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goianésia para que confirme se os documentos fiscais modelo 2, série D-1, n°s 1 a 3 e 15 
foram apresentados pelo sujeito passivo na repartição fiscal. 

 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 200/2018-PRES, em 

relatório (fls. 32), informa que, à exceção das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, n°s 01 a 



03 e 15, todas as outras foram regularmente apresentadas à Delegacia Fiscal de 
Goianésia em data posterior à autuação. 

 
Anota que a baixa dos documentos foi realizada conforme o Termo 

de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 186518 (fls. 22), enquanto o recebimento e 
conferência dos documentos foi efetuado por Valéria Aparecida Moreira, matricula 
13529200. Não se pronunciou sobre o Protocolo de Apresentação (fls. 20). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 798/2018-PRES (fls. 34), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
001 a 500. 

 
O Protocolo de Apresentação (fls. 20), juntado pela requerente, 

revela a entrega da totalidade dos documentos fiscais reclamados no auto de infração na 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, tendo os documentos sido conferidos e 
devolvidos ao contador, conforme observação inclusa. Destaque-se que a maioria dos 
documentos fiscais apresentados foi baixada pelo órgão fazendário, conforme o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 186518 (fls. 22). 

 
Desconsidero o resultado alcançado pela diligência (fls. 32), por não 

ter o agente do Fisco se pronunciado sobre o responsável pela chancela do documento de 
fls. 20 (Protocolo de Apresentação). 

 
Concluo então que o sujeito passivo afastou a acusação de extravio 

de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 



 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01610/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo o sujeito passivo apresentado esses 
documentos fiscais ao órgão fazendário da circunscrição do 
contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 20) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 10501 a 13900, e série D-2, 
numeradas de 5001 a 6500. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goianésia. 

 
Acosta ao processo, a título de prova, Protocolo – Relação de 

Documentos Apresentados na Regional de Goianésia (fls. 21). 
 

O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 
Despacho n° 497/2018-PRES (fls. 29), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 
10501 a 13900, e série D-2, numeradas de 5001 a 6500. 

 
O Protocolo – Relação de Documentos Apresentados na Regional de 

Goianésia (fls. 21), juntado pela requerente, revela a entrega da totalidade dos 
documentos fiscais reclamados no auto de infração na Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goianésia, na data de 13.09.2016, tendo os documentos sido conferidos e devolvidos 
ao contribuinte, conforme observação inclusa. 

 
Conclui-se então que o sujeito passivo afastou a acusação de 

extravio de documento fiscal, tornando improcedente a respectiva autuação. 
 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01611/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. É improcedente o auto de infração relativo a extravio de 
documento fiscal, tendo a totalidade desses documentos sido 
entregue em órgão fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 16 a 17) interposto 
pelo sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 1051 a 2250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, que apresentou 

todos os documentos fiscais tidos como extraviados na repartição fiscal. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, Relação de Entrega de 
Documentos (fls. 24), Termo de Fiel Depositário (fls. 25 a 26) e Termo de Baixa de 
Documento Fiscal não Utilizado n° 181702 (fls. 29), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 4988/2017-PRES (fls. 37), com fundamento no art. 43, §§ 4°, II, e 5°, e art. 
5°, da Lei n° 16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o 
encaminhamento dos autos: 1) à GERC para que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa; 2) ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 016/2018-SRC (fls. 39), informou o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determinou o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 



para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), conforme 
orientação do Despacho n° 4988/2017-PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é de extravio das notas fiscais modelo 1, série 1, numeradas de 1051 
a 2250. 

 
A Relação de Entrega de Documentos (fls. 24), juntada pela 

requerente, revela a entrega da totalidade dos documentos fiscais na DRF de Goianésia, 
tendo os documentos sido conferidos e devolvidos ao contribuinte na data de 29.11.2016. 
Note-se que as NFs n°s 2216 a 2250, entregues, mas não usadas, foram baixadas pelo 
órgão fazendário, conforme o Termo de Baixa de Documento Fiscal não Utilizado n° 
181702 (fls. 29). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01612/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Extravio de documento 
fiscal. Pedido de Revisão Extraordinária. Duplicidade de 
lançamentos. Improcedência.  
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Declara-se improcedente o auto de infração, tendo o objeto 
nele exigido sido reclamado em procedimento anteriormente 
lavrado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 13) interposto pelo 
sujeito passivo, no qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
extravio das Notas Fiscais modelo 2, série D-1, numeradas de 1751 a 2250. 

 
Em suas alegações, a autuada afirma, em síntese, a ocorrência de 

duplicidade de lançamentos, deste auto de infração com de n° 4 0116006 241 50. 
 

Acosta ao processo, a título de prova, espelho do auto de infração n° 
4 0116006 241 50 (fls. 16 a 17), dentre outros documentos. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 738/2018-PRES (fls. 32), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento pelo 
Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 



Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que o presente auto de 

infração, lavrado em 28.04.2016, cientificado o contribuinte por edital publicado em 
09.06.2016 (fls. 7), reclama dele o mesmo objeto reclamado no auto de infração n° 4 
0116006 241 50, lavrado em 16.03.2016, cientificado o contribuinte deste auto por edital 
publicado em 02.05.2016. 

 
O fato de os referidos autos de infração reclamarem do sujeito 

passivo o mesmo objeto, sendo as datas de lavratura dos mesmos distintas, caracteriza 
duplicidade de lançamentos, devendo subsistir o primeiro lançamento, improcedendo-se o 
segundo lançamento, duplicado, constante do presente PAT. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01631/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Exigência de 
multa formal por extravio de livros e documentos fiscais. 
Procedência parcial. Decisão unânime.  
 
Restando provado que a acusação fiscal não reflete a realidade 
dos fatos, deve ser feito ajuste do valor efetivamente devido 
pelo contribuinte, com consideração das provas apresentadas 
dentro dos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 297,25 (duzentos e noventa e 
sete reais e vinte e cinco centavos), relativo a 01 livro fiscal. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis 
Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentação fiscal, qual seja:  

1 - LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO (3), LIVRO REGISTRO DE 

ENTRADAS (3), LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS (1), LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO 

DO ICMS (1) e LIVRO RUDTFO (1), nos anos de 2.008, 2.009 e 2.010, calculados da 

seguinte forma: 9 livros x R$ 297,25 = R$ 2.675,25.  

2 – NOTAS FISCAIS MOD. 1 SÉRIE 1 de nº 1 a 100, calculados da 

seguinte forma: 100 x R$ 297,25 = R$ 29.725,00 

Em consequência fica sujeito à multa formal de R$ 32.400,25 (trinta e 

dois mil e quatrocentos reais e vinte e cinco centavos).  

Houve anexação aos autos dos seguintes documentos:  

= detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= CONTROLE DE CONCESSÃO/AUTENTICAÇÃO de documentos 

fiscais – CIAF (fls. 4);  

= espelho cadastral emitido pela SEFAZ (fls. 5). 



Houve revelia na fase singular (fls. 10) bem como perempção na fase 

cameral (fls. 13). 

= Termo de inscrição em dívida ativa (fls. 14/15). 

Após, sujeito passivo entra com Pedido de Revisão Extraordinária 

(fls. 17/18). 

Pede revisão sobre a notificação que lhe foi feita, alega situação 

financeira difícil e alega que os documentos referidos no auto de infração foram entregues 

à SEFAZ.  

Apresentou, dentre outros, nesse momento, os seguintes 

documentos: 

= Anexo I, conforme IN 661/04 – GSF (fls. 21), onde se comprova a 

devolução de livros fiscais apontados na exordial com exceção do Livro Rudtfo; 

= Anexo II da IN nº 606/03 – GSF (fls. 25), que informa que todas as 

notas fiscais apontadas na exordial foram devolvidas;  

= Informativo de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (fls. 27);  

= Comunicação de Uso de SEPD para escrituração de Livros Fiscais 

(fls. 28); 

= Comunicação de Cessação de Uso de Sistema Eletrônico de 

Processamento de Dados para Escrituração de Livros Fiscais (fls. 29). 

Houve apresentação do Despacho nº 1699/PRES  que destaca que 

em relação ao aspecto de fato que cerca esse processo, o extravio só resta comprovado 

em relação a 1(um) Livro RUDTFO. Remete os autos para apreciação pelo Conselho 

Superior.  

É o relatório.  

De fato, resta provado que apenas em relação a um livro fiscal a 

acusação deve ser mantida, pois apenas o Rudtfo foi de fato extraviado, todos os outros 

livros e documentos fiscais foram apresentados, afastando a consistência do auto de 

infração em relação a eles.  

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

parcial provimento para julgar procedente o auto de infração sobre o valor de multa formal 

de R$ 297,25 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01632/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Exigência de 
multa formal por omissão de entrega de arquivo magnético 
contendo a Escrituração Fiscal Digital – EFD. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
Restando provado que o sujeito passivo não estava obrigado à 
entrega de arquivo magnético contendo sua Escrituração Fiscal 
Digital, deve ser considerado improcedente auto de infração que 
faça essa exigência. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto 
de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de omissão de entrega de arquivo magnético contendo 

a Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente aos meses discriminados no anexo 

estruturado juntado aos autos. Está sendo exigida multa formal e acréscimos legais em 

razão de inobservância dessa obrigação acessória no valor de R$ 2.039,62.  

A empresa apresentou defesa na fase singular (fls. 8/17). Seu 

posicionamento é de que a empresa estaria dispensada da obrigação de apresentação do 

documento apontado na exordial.  

Apresenta, dentre outros, documento que seria o Despacho nº 

0592/2011- GIEF (fls. 40), que atesta de forma peremptória que a SANEAGO – 

SANEAMENTO DE GOIÁS estaria dispensada de apresentar Escrituração Fiscal Digital 

desse a data da sua inclusão na obrigatoriedade.  

Decisão singular foi pela procedência do auto de infração, de forma 

contrária às provas colacionadas pelo contribuinte (fls. 59/60). 



Devidamente intimada em relação à sentença, empresa apresentou 

pedido de revisão extraordinária (fls. 63/77). Reitera que a empresa não estava obrigada à 

obrigação de entrega desse tipo de arquivo digital. 

Há manifestação da Presidência do CAT através do Despacho nº 

1798/2016 (fls.80), nele há a remessa dos autos à GIEF, devendo restar claro o momento 

a partir do qual a empresa autuada estaria desobrigada à entrega do tal arquivo 

magnético.  

Há manifestação dessa Gerência (fls. 82/83), ela deixa claro que o 

contribuinte estaria desobrigado a entregar o tal arquivo magnético a partir de 30/06/2011, 

deixando claro que em relação ao período de julho a setembro de 2.011 não estava 

obrigada. Cabe ressaltar que o período da obrigação referida no auto reporta-se aos 

meses de  agosto e setembro de 2.011.  

É o relatório.  

Analisando a manifestação da GIEF, resta claro que em relação ao 

período abarcado pelo auto de infração, o sujeito passivo não estava obrigado à entrega 

do arquivo magnético - EFD.  

Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01633/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de 
nota fiscal de aquisição de mercadoria. Procedêcia. adequação 
da penalidade para o artigo 71, inc. XXIII-a. Acolhida. 
 
 1. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 309, I); 
 
 2. Declara-se procedente o infração que exige multa formal por 
falta de escrituração de documento fiscal;  
 
3. Deve-se aplicar a penalidade mais específica e a menos 
onerosa ao sujeito passivo, quando não forem efetivados os 
registros dos documentos fiscais nos Livros de Registro de 
Entra de Mercadorias, isto é, a penalidade prevista no artigo 71, 
inc. XXIII-A do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente 
o auto de infração (por unanimidade de votos), adequando a penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, resultando no valor da multa formal de 
R$   9.110,23 (nove mil, cento e dez reais e vinte e três centavos) , para um período total 
de 13 (trezee) meses, sendo que para os cinco primeiros, de 09/2011 a 01/2012, o valor 
da multa por mês é de R$ 679,87, totalizando nesse primeiro período o valor de R$ 
3.399,55 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos),  e para 
os outros oito meses seguintes (segundo período), de 02/2012 a 09/2012, o valor da multa 
por mês é de R$ 713,86, totalizando nesse segundo período o valor de R$ 5.710,88 (cinco 
mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), devendo ser considerado, para efeito 
de complementação de pagamento ou pedido de restituição, o pagamento realizado pelo 
sujeito passivo, comprovante às fls. 198 do processo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias no 
valor comercial de R$ 9.201.222,74, no período de 01/08/2011 a 31/08/2012, sendo-lhe 
imputada a exigência da multa formal no valor de 2.300.305,68 (dois milhões, trezentos 
mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)), juntamente com acréscimos 
legais. 

 



Citados como infringidos o art. 64, § 2º, da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 
308, 310, 311 e 356-C, § 1º, I do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Anexo 

estruturado, mídia eletrônica, recibo de entrega de relatórios digitais 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Impugnação em Primeira 

Instância, com as seguintes alegações e pedidos: 
 

1. Preliminar de nulidade por vicio formal, pela inexistência do 
termo de início de procedimento fiscal e, em especial, da 
inexistência de intimação para apresentar a EFD das NFE e 
demais documentos relacionados com sua escrituração; 

2. Preliminar de nulidade por Insegurança na Determinação da 
Infração, por entender que o Auditor Fiscal não se atentou que 
tais NFE’s poderiam estar registradas em meses 
subsequentes, pois o mesmo limitou-se apenas ao período 
base da autuação, não conferindo nas EFD’s de períodos 
posteriores; 

3. Pedido de diligência, pois não tomou conhecimento das NFE’s 
descritas no anexo V da mídia eletrônica em anexo; 

4. Pede aplicação da forma privilegiada do parágrafo oitavo do 
artigo 71 da Lei n. 11.651/91; 

5. Pede parcial procedência, excluindo da base de cálculo as 
notas fiscais eletrônicas devidamente registradas nos anexos I 
e V da mídia. 

 

Junta aos autos mídia eletrônica com planilhas em excel para fundamentar 
suas alegações. 

O Julgador Singular, considerando a documentação apresentada pelo sujeito 
passivo e em análise prévia as alegações da defesa, decide converter os autos em 
diligência, conforme despacho nº 1540/2016-JULP, fls. 147/148, para verificação das 
alegações da defesa e revisão do lançamento, se for o caso. 

Em resposta ao solicitado, foi elaborado o relatório de diligência, fls. 152/155. 
Nele o autuante/revisor apresenta as seguintes considerações: 

1. A nota fiscal nº 11.871 foi excluída do rol de autuação, pois verificou-se 
que esta foi sobreposta pela pela NFe 11.918, devidamente escriturada; 

2. Verificada a regular escrituração das notas fiscais relacionadas nas 
planilhas de fls. 103 a 113, em período posterior e antes da lavratura do auto de infração; 

3. As notas fiscais constantes das planilhas de fls. 114 a 117 se referem a 
operações meramente simbólicas, donde se conclui pela aplicação da forma privilegiada 
prevista pelo § 8º do art. 71 da Lei 11.651/91; 

4. Relativamente às notas fiscais constantes das planilhas de fls. 118 a 129, 
concorda com a aplicação da forma privilegiada prevista pelo § 8º do art. 71 da Lei 
11.651/91. 



A revisão conclui por uma nova base de cálculo, no valor de R$ 3.417.534,43 
(três milhões, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e 
três centavos) e correspondente multa formal no valor de R$ 427.191,80 (quatrocentos e 
vinte e sete mil, cento e noventa e um reais e oitenta centavos), já com a aplicação da 
forma privilegiada prevista no parágrafo oitavo do artigo 71 da Lei 11.651/91. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo manifesta sua 
concordância parcial com a revisão efetuada, discordando quanto à manutenção da 
autuação para as notas fiscais constantes do Anexo V, fls. 118 a 129, uma vez que 
desconhece as operações. Requer a exclusão destas notas fiscais do rol de autuação. 

O julgador Singular, por meio do despacho nº 822/2017, decide por retornar 
os autos ao autuante para elaboração de novo demonstrativo do crédito tributário, 
conforme alterações propostas no relatório de fls. 152/155. 

Em atendimento ao referido despacho, foi elaborado o relatório de fls. 
181/182. 

Em 06/10/2017, o sujeito passivo promove juntada de guia de recolhimento, 
comprovando o pagamento do crédito tributário, conforme revisão efetuada, nos termos da 
Lei 19.738/17, fls. 189. 

                     O processo é julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração 
em julgamento, devendo-se exigir do sujeito passivo o recolhimento da multa formal, no 
valor de R$ 427.366,81, com alteração da base de cálculo e aplicação da forma 
privilegiada prevista pelo § 8º, do art. 71 da Lei 11.651/91, devendo ainda considerar o 
recolhimento já efetuado pelo sujeito passivo, conforme documento às fls. 198, para fins 
de extinção do crédito tributário. 
 
  Intimado o sujeito passivo apresenta recurso em segunda instância, 
alegando que realizou o pagamento do crédito tributário exigido com o benefício da Lei n. 
19.738/17, na data de 21/09/2017, no valor de R$ 58.418,64, entendendo estar, assim, 
quitado o auto de infração, pedindo, ainda, que seja saneado o processo, realizando as 
exclusões da base de cálculo dos valores detectados em primeira instância; - seja 
convalidado o pagamento efetuado com o benefício da Lei n. 19.738/2017 e após seja 
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, I do CTN. 
 
 
  É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 
 O levantamento fiscal foi efetuado com base nas informações constantes do banco 
de dados da SEFAZ, através do confronto entre as notas fiscais eletrônicas que constam o 
sujeito passivo como destinatário e os lançamentos das notas fiscais nos respectivos 
registros de entrada da Escrituração Fiscal Digital, gerada e transmitida pelo sujeito 
passivo. Portanto, se torna desnecessária qualquer intimação ao sujeito passivo para 
apresentação de documentos adicionais. 



O art. 308 do RCTE estabelece que o livro Registro de Entradas deve ser 
utilizado para escrituração de entrada, a qualquer título, de mercadorias no 
estabelecimento do contribuinte, bem como dos serviços utilizados. 

Com a implantação do sistema de Escrituração Fiscal Digital, o contribuinte 
deve utilizar a EFD para escrituração do Livro Registro de Entradas, nos termos do art. 
356-C, § 1º, I, do RCTE, abaixo transcrito: 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I - Registro de Entradas; 

 

Conforme relatado, o revisor do lançamento concorda com parte das 
alegações do sujeito passivo e promove a revisão do crédito tributário, relativo aos 
períodos de apuração 11/2011, 02/2012, 08/2012 e 09/2012, conforme abaixo: 

PERÍODO BASE DE CÁLCULO (R$) 

11/2011 13.425,45 

02/2012 104.189,26 

08/2012 1.255.340,36 

09/2012 963.212,73 

 

Para o restante dos períodos de apuração mantém-se os valores constantes 
do Anexo Estruturado, fls. 03/04. 

Prosseguindo no voto adequando a penalidade para o inciso XXIII-A, 
do art. 71 do CTE, a seguir reproduzido, pelo fato de ser o mais específico: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva 
e cumulativamente, no valor de: 

a) R$.... 

 



Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 9.110,23 (nove mil, cento e dez reais e vinte e três centavos), para um 
período de 13 (treze) meses, adequando a penalidade para o 71, XXIII-a do CTE, 
acompanhado também da unanimidade de meus pares, cuja determinação do valor fica 
assim demonstrado: 

 
2. 09/2011 a 01/2012 ..................................................     R$ 3.399,55 
3. 02/2012 a 09/2012..................................................      R$ 5.710,88 
____________________________________________  

     TOTAL = ...........................................................             R$   9.110,23 
 

 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01635/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal por 
aquisição de mercadorias com ICMS retido na fonte em 
quantidade incompatível com a necessidade de uso e consumo 
do destinatário, porém com aplicação da forma privilegiada da 
penalidade (§ 8º do art. 71 do CTE). Procedência. Decisão 
unânime.  
 
1. É procedente a aplicação da multa formal por aquisição de 
mercadorias em quantidade incompatível com a necessidade de 
uso e consumo do destinatário, quando existam nos autos 
provas sobejas de tal fato; 
 
 2. Deve-se aplicar a forma privilegiada da penalidade (art. 71, § 
8º, do CTE) quando não ocorra, ainda que indiretamente, 
omissão de pagamento de imposto, por se tratar de mercadoria 
com ICMS retido na fonte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho. Nos 
termos do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, 
de 9 de junho de 2009, o julgamento foi realizado com ausência de um Conselheiro do 
Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu mercadorias 
com ICMS retido pelas operações posteriores, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, no 
valor comercial de R$ 304.578,21 (trezentos e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais 
e vinte e um centavos), em volume que caracteriza intuito comercial, portanto incompatível 
com a necessidade de uso e consumo de consumidor final, conforme demonstrativo, e 
relação das notas fiscais de aquisição e declaração de MARCELO CORREA NEVES, em 
anexo. Em consequência deve pagar multa formal sobre o valor da operação de 25%, no 
total de R$ 76.144,66 (setenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis 
centavos), mais acréscimos legais. 

 
 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 44, 152 e 156 

do CTE, c/c arts. 34, § 2º, XI, 96 e 98 do RCTE. 
 



A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “g”, do CTE, com 
redação conferida pela Lei nº 16.241/08. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: a) planilha em que se 

especifica nota fiscal por nota fiscal de aquisição das mercadorias, mediante indicação do 
número do documento fiscal, série, CGC do remetente, CFOP, quantidade, valor do 
produto, alíquota da multa formal, data de emissão e valor da multa formal; b) cópia do 
Termo de Declarações do sujeito passivo junto ao Grupo Especial de fiscalização e 
Combate à informalidade, da Secretaria da Fazenda (fls. 06). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e apresenta impugnação (fls. 19 a 20) em que alega que não reconhece a sua 
condição de contribuinte do CCE, vez que exerce atividade autônoma de promotor de 
eventos, e, como tal, não se enquadra nessa condição; - e que apesar de não reconhecer 
a totalidade do montante das notas fiscais emitidas em seu nome, reconhece que por total 
desconhecimento da legislação tributária adquiria, na maioria das vezes, os produtos, no 
caso bebidas, utilizadas nos eventos e que tal atitude gerou um considerável volume de 
aquisição de mercadorias em seu nome, mas que não houve má fé na aquisição destas 
mercadorias. 

 
Pede a improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular não deu provimento às alegações do sujeito passivo, e 

decidiu pela procedência da ação fiscal. 
 
Regularmente intimado para comparecer em 2ª instância, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 30), em que repete os mesmos argumentos expendidos 
em seu comparecimento em primeira instância e pede a improcedência do lançamento. 

 
 

                                       VOTO 
 

 
No presente processo a autoridade fiscal promove a cobrança de 

multa formal, mais acréscimos legais, sob o fundamento de o adquirente não estar inscrito 
no CCE, e ter adquirido mercadorias em quantidade incompatível com a necessidade de 
consumo do destinatário 

 
Por oportuno, transcrevo o texto da penalidade aplicada na peça 

básica, constante da Lei nº 11.651/91 – Código Tributário do Estado de Goiás – CTE, 
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores da exigência fiscal: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
............................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
.............................................................. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO à alínea “g” do inciso vii do art. 71 PELO ART. 1º 
DA lei nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 

g) pela aquisição, importação ou recebimento de mercadoria em quantidade 
incompatível com o uso ou consumo do destinatário; 

 



Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo autuado 
realmente configura-se como contribuinte do ICMS, visto que realizou operações de 
circulação de mercadorias com habitualidade e em volume que caracteriza intuito 
comercial.  

 
Nos autos, há provas de que o sujeito passivo comercializava 

mercadorias, visto que em suas declarações para o Grupo Especial de Fiscalização e 
Combate à Informalidade (fls. 06) o mesmo admite que é comerciante habitual de 
veículos, de bebidas e alimentos, afirma, ainda, que sempre foi vendedor autônomo e que 
realizou várias aquisições de cervejas e refrigerantes de várias empresas distribuidoras, 
sempre usando o seu CPF. 

 
Assim, existe infração à legislação tributária no comportamento do sujeito 

passivo de constituir-se em contribuinte do ICMS, porém sem inscrever-se no CCE, 
adquirindo mercadorias em quantidade incompatível com o uso ou consumo do mesmo, 
sendo pertinente a penalidade que a autoridade fiscal enquadra o sujeito passivo. 

 
Agindo o sujeito passivo na qualidade de contribuinte do ICMS sem que 

tivesse providenciado a sua inscrição estadual, deve-se puni-lo por este fato, na forma 
tipificada no auto de infração, porquanto o mesmo não se configura como consumidor final 
de produtos, mas pela quantidade e frequência de suas aquisições, caracteriza-se 
indubitavelmente como comerciante, mormente quando as provas constantes dos autos 
firmam a convicção de que o sujeito passivo atuava nessa condição, pois comprovam 
justamente que o sujeito passivo era contribuinte do ICMS, e agia assim às escâncaras, 
tanto para o fornecedor das mercadorias, quanto para o fisco, como para qualquer 
interessado em realizar compra e venda em seu estabelecimento. 

 
Dessa forma, é procedente o auto de infração. 
 
Entretanto, as mercadorias relacionadas no auto de infração, por se tratar 

de cervejas e refrigerantes, já se encontram com o ICMS retido na fonte, motivo pelo qual 
acolho, para julgar, com a unanimidade de meus pares, procedente a aplicação do § 8º do 
art. 71, do CTE, reduzindo a multa formal em 50% (cinquenta por cento), porquanto não 
há, ainda que de forma indireta, omissão de pagamento do imposto.  

 
Isso posto, conheço do recurso voluntário, e com a unanimidade de meus 

pares, nego-lhe provimento para confirmar a sentença de primeiro grau, e julgar 
PROCEDENTE a exigência fiscal em comento, porém com a aplicação do § 8º do art. 71 
do CTE, motivo pelo qual a multa formal em seu valor originário fica reduzida para R$ 
38.072,28 (trinta e oito mil, setenta e dois reais e vinte e oito centavos), mais acréscimos 
legais. 
 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01636/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. 
Procedência. Unânime.   
 
                     - Merrcadorias adquiridas em quantidade 
incompatível com o uso ou consumo do destinatário ficam 
sujeitas ao pagamento da multa no percentual de 25% do valor 
da operação (artigo 71. inciso VII, "g" da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 
8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho. Nos 
termos do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, 
de 9 de junho de 2009, o julgamento foi realizado com ausência de um Conselheiro do 
Fisco para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo adquiriu mercadorias 

com ICMS retido pelas operações posteriores, no período de 01/01/2015 a 14/052015, no 
valor comercial de R$ 139.336,86 (cento e trinta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e 
oitenta e seis centavos), em volume que caracteriza intuito comercial, portanto 
incompatível com a necessidade de uso e consumo de consumidor final, conforme 
demonstrativo, e relação das notas fiscais de aquisição e declaração de MARCELO 
CORREA NEVES, em anexo. Em consequência deve pagar multa formal sobre o valor da 
operação de 25%, no total de R$ 34.834,23 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e vinte e três centavos), mais acréscimos legais. 

 
 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 44, 152 e 156 

do CTE, c/c arts. 34, § 2º, XI, 96 e 98 do RCTE. 
 
A penalidade proposta é a tipificada no art. 71, VII, “g”, do CTE, com 

redação conferida pela Lei nº 16.241/08. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: a) planilha em que se 

especifica nota fiscal por nota fiscal de aquisição das mercadorias, mediante indicação do 
número do documento fiscal, série, CGC do remetente, CFOP, quantidade, valor do 
produto, alíquota da multa formal, data de emissão e valor da multa formal; b) cópia do 



Termo de Declarações do sujeito passivo junto ao Grupo Especial de fiscalização e 
Combate à informalidade, da Secretaria da Fazenda (fls. 05). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e apresenta impugnação (fls. 14 a 15) em que alega que não reconhece a sua 
condição de contribuinte do CCE, vez que exerce atividade autônoma de promotor de 
eventos, e, como tal, não se enquadra nessa condição; - e que apesar de não reconhecer 
a totalidade do montante das notas fiscais emitidas em seu nome, reconhece que por total 
desconhecimento da legislação tributária adquiria, na maioria das vezes, os produtos, no 
caso bebidas, utilizadas nos eventos e que tal atitude gerou um considerável volume de 
aquisição de mercadorias em seu nome, mas que não houve má fé na aquisição destas 
mercadorias. 

 
Pede a improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular não deu provimento às alegações do sujeito passivo, e 

decidiu pela procedência da ação fiscal. 
 
Regularmente intimado para comparecer em 2ª instância, o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 24), em que repete os mesmos argumentos expendidos 
em seu comparecimento em primeira instância e pede a improcedência do lançamento. 

 
 

                                       VOTO 
 

 
No presente processo a autoridade fiscal promove a cobrança de multa 

formal, mais acréscimos legais, sob o fundamento de o adquirente não estar inscrito no 
CCE, e ter adquirido mercadorias em quantidade incompatível com a necessidade de 
consumo do destinatário 

 
Por oportuno, transcrevo o texto da penalidade aplicada na peça básica, 

constante da Lei nº 11.651/91 – Código Tributário do Estado de Goiás – CTE, vigente à 
época da ocorrência dos fatos geradores da exigência fiscal: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
............................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 
.............................................................. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO à alínea “g” do inciso vii do art. 71 PELO ART. 1º 
DA lei nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08. 

g) pela aquisição, importação ou recebimento de mercadoria em quantidade 
incompatível com o uso ou consumo do destinatário; 

 
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo autuado 

realmente configura-se como contribuinte do ICMS, visto que realizou operações de 
circulação de mercadorias com habitualidade e em volume que caracteriza intuito 
comercial.  

 
Nos autos, há provas de que o sujeito passivo comercializava 

mercadorias, visto que em suas declarações para o Grupo Especial de Fiscalização e 
Combate à Informalidade (fls. 05) o mesmo admite que é comerciante habitual de 



veículos, de bebidas e alimentos, afirma, ainda, que sempre foi vendedor autônomo e que 
realizou várias aquisições de cervejas e refrigerantes de várias empresas distribuidoras, 
sempre usando o seu CPF. 

 
Assim, existe infração à legislação tributária no comportamento do sujeito 

passivo de constituir-se em contribuinte do ICMS, porém sem inscrever-se no CCE, 
adquirindo mercadorias em quantidade incompatível com o uso ou consumo do mesmo, 
sendo pertinente a penalidade que a autoridade fiscal enquadra o sujeito passivo. 

 
Agindo o sujeito passivo na qualidade de contribuinte do ICMS sem que 

tivesse providenciado a sua inscrição estadual, deve-se puni-lo por este fato, na forma 
tipificada no auto de infração, porquanto o mesmo não se configura como consumidor final 
de produtos, mas pela quantidade e frequência de suas aquisições, caracteriza-se 
indubitavelmente como comerciante, mormente quando as provas constantes dos autos 
firmam a convicção de que o sujeito passivo atuava nessa condição, pois comprovam 
justamente que o sujeito passivo era contribuinte do ICMS, e agia assim às escâncaras, 
tanto para o fornecedor das mercadorias, quanto para o fisco, como para qualquer 
interessado em realizar compra e venda em seu estabelecimento. 

 
Dessa forma, é procedente o auto de infração. 
 
Entretanto, as mercadorias relacionadas no auto de infração, por se tratar 

de cervejas e refrigerantes, já se encontram com o ICMS retido na fonte, motivo pelo qual 
acolho, para julgar, com a unanimidade de meus pares, procedente a aplicação do § 8º do 
art. 71, do CTE, reduzindo a multa formal em 50% (cinquenta por cento), porquanto não 
há, ainda que de forma indireta, omissão de pagamento do imposto.  

 
Isso posto, conheço do recurso voluntário, e com a unanimidade de meus 

pares, nego-lhe provimento para confirmar a sentença de primeiro grau, e julgar 
PROCEDENTE a exigência fiscal em comento, porém com a aplicação do § 8º do art. 71 
do CTE, motivo pelo qual a multa formal em seu valor originário fica reduzida para R$ 
17.105,55 (dezessete mil, cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mais 
acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01662/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL: Obrigação acessória. Falta de 
registro, nas EFDs, de notas fiscais de entrada de mercadorias. 
Procedência total. Maioria. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE: 
Acolhida. Unânime. 
 
1 – Constitui infração à legislação tributária estadual a falta de 
registro, em sua Escrituração Fiscal Digital, de notas fiscais de 
entrada de mercadorias relacionadas em levantamento fiscal, 
sujeitando o infrator à penalidade pecuniária; 
 
2 – Pelo Princípio da Colegialidade, em respeito à posição já 
consolidada desse Conselho, aplica-se a adequação da 
penalidade, substituindo a multa prevista na alínea "c" do inciso 
VII do artigo 71 do CTE pela multa prevista na alínea "a" do 
inciso XXIII do mesmo dispositivo legal;  
 
3 – Auto de Infração totalmente procedente, com adequação da 
penalidade. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva que votou pela improcedência do lançamento. E, por unanimidade de votos, acolher 
a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 11.931,68 (onze mil, novecentos e trinta e um 
reais e sessenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão 
da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de 
escriturar no Livro Registro de Entradas, relativo à EFD, no período de 01/07/2011 a 
31/12/2012, a totalidade dos documentos fiscais de entrada, conforme documentos e 
demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito a multa formal de 25% sobre o 
valor das operações, juntamente com acréscimos legais. 

Não há sujeitos passivos solidários. 

Dispositivo legal infringido: Artigo 64, §2º da Lei 11.651/91 c/c art. 308, 310 e 
356-C, §1º, I do Decreto 4.852/97. 



Penalidade proposta: Artigo 71, VII, “c” da Lei 11.651/91 c/c redação da Lei 
13.446/1999. 

Autoridade fiscal anexa mídia digital de folhas 05. 

Sujeito passivo apresenta impugnação em 1ª Instância (folhas 13 a 16). 

O julgador singular, conforme Despacho nº 1.358/2016-JULP de folhas 26 e 
27, solicita informações à autoridade fiscal e que revise o lançamento, se necessário. 

Em resposta, a autoridade fiscal anexa a Ordem de Conferência (folhas 29 a 
42) e manifestação escrita (folhas 43 e 44). 

Em contradita à diligência (folhas 49 a 50), o sujeito passivo alega que a 
autoridade fiscal não analisou toda a documentação pertinente. 

Conforme Sentença de folhas 52 a 55, o julgador singular não acata o pedido 
de nulidade do lançamento e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração. 
Também não acata o pedido de aplicação da forma privilegiada. Acata o pedido para que 
o andamento do processo seja em conjunto com os processos nº 4011402397514 e 
4011402398162, sugerindo que tramitem em conjunto. 

Devidamente intimado (folhas 56 a 60), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância (folhas 62 a 68) e Memoriais (folhas 73 a 76), pedindo a 
adequação da penalidade para as disposições do inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE e, 
subsidiariamente, a aplicação da penalidade do art. 71-A, I, ‘a” do CTE por força da 
retroatividade benigna. 

Conforme Resolução nº 56/2018 de folhas 77, a Terceira Câmara do CAT 
determina a remessa do processo ao setor de preparo processual para que sua tramitação 
ocorra em conjunto com os PATs nº 4011402397514 e 4011402398162. 

Novos Memoriais apresentados pelo sujeito passivo nas folhas 81 a 85, 
ratificando o pedido de adequação da multa. 

É o Relatório. 

 
 

VOTO 
 

Depreende-se do presente processo que a lavratura do auto de infração foi 
ocasionada pela falta de escrituração de notas ficais de entrada de mercadorias, na EFD 
do sujeito passivo. Razão pela qual a autoridade fiscal exige a multa formal de 25% do 
valor das operações não registradas, conforme disposição da alínea “c” do inciso VII do 
artigo 71 do CTE: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de 
documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de 
mercadorias, bens e serviços; 

Entendo que a autuação fiscal foi corretamente efetuada pois ficou 
demonstrado, conforme auditoria anexa e diligência de folhas 29 a 44, que o sujeito 
passivo deixou de escriturar várias notas fiscais em sua EFD. 

Em sua peça impugnatória, o sujeito passivo não ataca o mérito 
propriamente dito, mas pede a adequação da multa para as disposições do inciso XXIII “a” 



do artigo 71 do CTE e, subsidiariamente, a aplicação da penalidade do art. 71-A, I, ‘a” do 
CTE por força da retroatividade benigna. 

A referida adequação ou não da multa é assunto já muito discutido nesse 
Conselho Administrativo Tributário, tendo atualmente um posicionamento majoritário pela 
adequação da multa do inciso VII “c” para aquela constante no inciso XXIII “a”, do artigo 
71 do CTE. 

Estudando cuidadosamente a matéria, de todos os dispositivos envolvidos na 
controvérsia e se apoiando nas diversas formas de interpretação das normas previstas no 
Direito, meu posicionamento não é favorável a referida adequação da multa. De forma 
que, no meu entendimento, deve prevalecer a aplicação da multa originalmente indicada 
pela autoridade fiscal. Mas, pelo encaminhamento que abaixo explicito, deixo de perquirir 
as razões que me levam a tal posicionamento. 

Isso porque, não obstante meu posicionamento individual sobre a matéria, 
plagiando os argumentos da digníssima Ministra do Supremo Tribunal Federal Sra. Rosa 
Weber em recente manifestação daquela Corte, voto pela adequação da multa com base 
no Princípio da Colegialidade. 

Assevera o referido princípio que as vozes individuais vão cedendo para a 
manifestação coletiva, pelo voto majoritário da corte. E, mesmo não estando os julgadores 
vinculados à decisão majoritária, já que o assunto ainda não foi sumulado, entendo que o 
princípio é aplicável ao presente PAT. 

Esse princípio é corolário do princípio da Segurança Jurídica que visa 
assegurar a estabilidade das posições já consolidadas. Cito extrato de matéria jornalística, 
que corrobora meu posicionamento: 

Rosa Weber citou o Código de Processo Civil e afirmou que tribunais 
devem uniformizar sua jurisprudência. "Uma vez estabilizada a 
jurisprudência, devem os tribunais observá-los", disse. "O respeito à 
autoridade dos precedentes deve ter sempre a primeira palavra 
sobre o direito", afirmou.  

Rosa Weber avaliou que a relação do tribunal com o precedente se 
dá como uma tensão entre a estabilidade, de um lado, e a evolução e 
aperfeiçoamento do direito, de outro. "O sistema deve apresentar 
estabilidade suficiente para o seu desenvolvimento", disse, 
afirmando, ainda, que o Plenário é o local adequado para que temas 
sejam revisitados e para  
que a jurisprudência da corte seja alterada. 
 

Nesse sentido, verifico que a jurisprudência dessa matéria (adequação da 
penalidade) já está totalmente consolidada nesse Conselho por vários julgamentos 
reiterados, e, em meu juízo, não verifico nenhuma possibilidade de reversão desse 
posicionamento majoritário. 

Assim, me posiciono pela adequação da penalidade, não por concordar com 
ela, mas por respeitar a posição consolidada da grande maioria dos meus pares. Assevero 
também que, no meu entendimento, a aplicação do referido princípio deve ser cautelosa, 
no sentido de respeitar sempre o aspecto coletivo de decisão majoritária consolidada e 
que tem poucas chances de ser revertida. Somente nesses casos entendo que pode-se 
aplicar o referido princípio da colegialidade, sem prejudicar a natural evolução do direito. 

Complementando meu posicionamento, não obstante a discussão doutrinária 
sobre o assunto, relevante citar que existe uma tendência no ordenamento jurídico 
nacional de se estabelecer a obrigatoriedade de adoção, pelos órgãos julgadores 



inferiores, da jurisprudência dos tribunais superiores, através dos recursos extraordinários 
em ação de repercussão geral ou em sede do recurso repetitivo. Tal tendência corrobora a 
aplicação do referido princípio da coletividade já que esse Conselho ainda não sumulou o 
assunto, apesar de estar na iminência de fazê-lo. 

Pois bem, constato que as omissões de registro de notas fiscais de entrada 
ocorreram nos meses de (conforme folhas 29 a 44): 

2011: 07, 08, 09, 10, 11 e 12; 

2012: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12. 

Assim, apesar de não concordar com a adequação, em respeito ao Princípio 
da Colegialidade, adequando a penalidade para a multa fixa por arquivo magnético 
apresentado com omissão de registro (inciso XXXIII “a” do artigo 71 do CTE), pelos 
períodos objeto de autuação, conforme valores da multa à época da ocorrência das 
infrações, apura-se uma multa formal total no valor de R$ 11.931,68, conforme 
demonstrativo de folhas 87. 

Diante do exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 
provimento para, quanto ao mérito, confirmar a sentença singular e considerar 
PROCEDENTE o auto de infração, porém com a adequação da multa nos termos do 
inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE, conforme valores detalhados em levantamento anexo 
(folhas 87), perfazendo uma multa formal total de R$ 11.931,68, em substituição ao valor 
original de R$ 399.688,20. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01667/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Admissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo Fazenda Pública. Arguição 
formulada pelo Relator. Preliminar de nulidade da peça básica 
por insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab 
initio" do processo. Acolhida. Mantida a decisão recorrida. 
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando for comprovada 
a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09; 
 
2. Quando restar evidenciada a insegurança na determinação 
da infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" 
nos termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
feita pelo Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Também por votação unânime, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e declarou nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadoria não tributada, na importância de R$ 146.401,06, referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. Em consequência, deverá 
pagar multa formal, juntamente com os acréscimos legais, consoante demonstrativo e 
documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IV e § 2º e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 8º, da Lei nº 11.651/91, com as redações conferidas pelas Leis nºs 
13.446/1999 e 16.241/2008. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 14/17. 



O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 31 converteu o 
julgamento em diligência e determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional 
de Fiscalização de Goiânia, a fim de que autoridade fiscal revise o lançamento 
considerando as informações trazidas pela impugnante.  

Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial por meio do qual a 
autoridade fiscal afirmou que notificou o contribuinte na expectativa de que o mesmo 
apresentaria os livros e documentos necessários ao atendimento da solicitação do Corpo 
de Julgadores de Primeira Instância. Não obtendo resposta das notificações, julgou por 
bem retornar o presente feito para que sejam tomadas as providências cabíveis.  

Posteriormente, a julgadora singular expediu novo Despacho 
determinando o encaminhamento dos autos ao NUPRE para que seu titular promova a 
intimação do sujeito passivo. 

Intimado do teor da diligência, o sujeito passivo não se manifesta. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 41/42, o julgador decidiu pela 
procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 46/49 arguindo, em preliminar, nulidade por insegurança na 
determinação da infração, alegando que a autoridade fiscal deixou de incluir no 
detalhamento do crédito tributário os dados financeiros da atividade econômica principal 
da empresa que é prestação de serviço. Sustenta que não houve omissão de saídas de 
mercadorias e sim de venda de serviços conforme demonstrativos anexos. Pede, a 
improcedência do lançamento. 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 1814/2014, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração, declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso à fls. 86/90, alegando que a simples alegação do contribuinte de que 
presta serviços, bem como o simples fato de constar no contrato social essa atividade, não 
é prova suficiente para elidir a pretensão fazendária e decretar a nulidade do lançamento. 
Alega, ainda, que as supostas receita provenientes da prestação de serviços não foram 
consideradas na auditoria porque em momento algum, inclusive antes da autuação, a 
autuada apresenta provas que possam confirmar o serviço prestado, seja a declaração 
mensal de serviços exigida pelo órgão tributário municipal ou as notas fiscais de serviços 
que comprovem essa atividade. Destaca, também, que no caso em comento, não há 
insegurança na determinação da infração, o correto seria a conversão dos autos em 
diligência a fim de que o sujeito passivo apresentasse documentação comprobatória do 
serviço prestado. Por fim, destaca que tanto a infração quanto a penalidade aplicada 
encontram tipificação legal adequada. Requer, assim, o retorno do feito àquela câmara 
para a apreciação de toda a matéria. 

Em Contradita (fls. 98/104), o sujeito passivo reitera os argumentos 
expendidos anteriormente. Alega que a forma utilizada para a constituição do crédito 
tributário não se apresenta com clareza necessária para impor a exigência descrita na 
peça acusatória, uma vez que houve incorreção na adequada aplicação da norma legal e 
abstrata que cuida do imposto em questão. Alega, ainda, que a autoridade fiscal não 
poderia, segundo o direito, desconhecer a diretriz apropriado para calcular o montante do 



tributo devido. Colaciona julgados que entende aplicáveis ao caso. Pede, ao final, que seja 
mantido o acórdão cameral que considerou nulo o lançamento por insegurança na 
determinação da infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Ao analisar o recurso interposto pela Representação Fazendária ao 
Conselho Superior, acolho de plano a sua admissibilidade, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

Auto de infração em epígrafe versa sobre a exigência de multa formal 
em razão da omissão de registro de saída de mercadoria não tributada referente ao déficit 
financeiro apurado em Auditoria do Movimento Financeiro. 

Deixo de apreciar o mérito da presente questão em decorrência da 
falha prejudicial existente neste processo, a qual implica na nulidade da peça básica. Esta 
falha está relacionada com a insegurança na determinação da infração fiscal. 

Face ao que dispõe o direito positivo brasileiro, para que o tributo 
possa ser cobrado, a obrigação tributária correspondente há que ser qualificada, 
quantificada e individualizada. Este procedimento administrativo está definido no artigo 
142 e seu parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
O lançamento, portanto, tem por consequência, a criação da 

obrigação tributária em sentido formal, mas para produzir os seus efeitos jurídicos 
próprios, há que atender às determinações do dispositivo mencionado. 

 
O sujeito passivo direcionou sua defesa, com firme argumentação de 

que a autoridade lançadora ao determinar o dispositivo legal infringido e culminar a 
penalidade proposta, elaborou demonstrativos financeiros da empresa como se esta só 
possuísse uma única atividade econômica (comércio varejista de materiais elétricos), 
deixando de incluir no detalhamento do crédito tributário os dados financeiros da atividade 
econômica principal da empresa.  

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao sujeito passivo ao requerer a 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, pois vejo que 
o trabalho realizado pelo autor não espelha a validade necessária para a constituição do 
presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas capazes de 
prejudicarem o resultado apresentado pela fiscalização, visto a insegurança na 
determinação da infração do fato gerador do tributa reclamado, considerando que o valor 



constante do documento que sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança 
do crédito reclamado. 

As circunstâncias mencionadas, a conclusão do trabalho de auditagem da fiscalização e 
as disposições legais identificadas no auto de infração, como infringidas, não abraçam a 
causa motivadora do lançamento de ofício. Por isto elas me convencem de que este auto 
administrativo se enquadra na regra legal prevista no artigo 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09. 

Ademais, na peça recursal interposta pela Fazenda Pública Estadual, 
observo que a mesma não apresenta quaisquer argumentos ou elementos de prova 
capazes de reformar a decisão colegiada recorrida, devendo a mesma ser confirmada, 
uma vez que restou constatado que as formalidades essenciais para a confecção do auto 
de infração em questão não foram obedecidas. 

Tecidas essas considerações, acompanho o voto proferido pelo 
eminente Conselheiro Relator Alcedino Gomes Barbosa, que na lapidar decisão de 
fls.73/75, assim se manifestou:  

“(...) De fato, através da cópia da Segunda Alteração e Consolidação do 
Contrato Social e da cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
colacionadas aos autos pelo sujeito passivo, verifico que tais documentos 
comprovam que a empresa possui duas atividades econômicas, sendo a 
principal como manutenção e reparação de máquinas motrizes não 
elétricas – prestação de serviço em bombas, pistões, válvulas e comandos 
hidráulicos em geral e a secundária como comércio varejista de materiais 
hidráulicos. Portanto, entendo que a acusação não demonstrou com 
segurança e clareza a infração, pois a autoridade fiscal autuante ao 
elaborar os demonstrativos fiscais não levou em consideração a atividade 
econômica principal da empresa. 
Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se declarar 
a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, 
inciso IV,  da Lei nº 16.469/09. Em face do que prescreve o artigo 
transcrito, vejo que o trabalho dos autores da autuação não espelha a 
validade necessária para a constituição do presente crédito, sobretudo 
porque foi elaborado com falhas técnicas capazes de prejudicarem o 
objetivo do lançamento, visto a insegurança na determinação do fato 
gerador do tributo reclamado. 

Devo concluir que a auditora fiscal utilizou elementos de 
prova consignados no processo fiscal com insegurança na 
determinação da infração e de consequência laborou em equívoco o 
douto julgador singular, ao julgar procedente o presente processo 
administrativo que está totalmente desprovido de novas provas e 
fundamentos, bastando verificar que, para a presente autuação não 
existe novo elemento de prova contra a Recorrente que pudesse 
demonstrar com clareza a infração estampada na exordial.  
Ademais, esta questão preliminar foi analisada e acolhida por unanimidade 
de votos dos Conselheiros presentes na sessão cameral do dia, que juntos 
formamos o convencimento de que o processo continua destituído de prova 
satisfatória e com poder para suportar a modificação do lançamento. 

Com estas fundamentações, voto acolhendo a preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.” 
 



Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 
declarar a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09.  

Ante o inaceitável vício processual e fazendo-me acompanhar pela 
unanimidade do voto de meus pares, admito o recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que acolheu a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e declarou nulo “ab 
initio’ o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01676/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Operação 
com gado. Mercadoria sem documentação fiscal. 
Improcedência. Unânime. A adequação da inscrição da 
propriedade rural e do gado nela contido, passando do de cujus 
e sua esposa, para somente esta, cônjuge supérstite, na forma 
de meação ou herança desta em relação ao espólio, não implica 
na obrigatoriedade de emissão de documentação fiscal, seja por 
falta expressa de previsão legal, seja porque não houve saída 
física, jurídica ou econômica da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Deixou de emitir a nota 
fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino referente ao Termo de Transferência 
Animal – TTA nº 1865, série TT. Considerando tratar-se de operação não tributada, fica o 
sujeito passivo obrigado ao recolhimento da multa formal de 25% sobre o valor da 
operação”. 

 
O autuante faz a seguinte observação no corpo do auto de infração: 

“NOTA: operação envolvendo espólio e meeiro”. 
 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 173 do 

Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 8º, do CTE c/ redação da 

Lei nº 16.241/08. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), em que consta o valor da operação no 
montante de R$ 468.601,00, sobre o qual aplicou-se a multa formal de 25% no valor de R$ 
117.150,25 que, com a aplicação da forma privilegiada da penalidade (redução de 50%), 
resultou, finalmente, no valor de multa formal exigida no auto de infração de R$ 58.575,13; 
a cópia da Notificação Fiscal (fls. 04) para o sujeito passivo apresentar as notas fiscais 
relativas ao TTA, constante de relação anexa, com ciente do notificado e ora autuado; a 
cópia do Anexo da Notificação Fiscal (fls. 05), em que está relacionado o TTA 1865, de 
09/09/2013, constando como remetente Walter Sgobbi (espólio) – CCE 11.201.293-0, e 
destinatário Martha Rosina Nalon Sgobbi CCE 11.404.650-6, referente à transferência de 
553 cb de gado bovino/bufalino; cópia da Justificativa (fls. 06/07) do notificado Martha 



Rosina Nalon Sgobbi, onde afirma que “não houve a transferência da propriedade dos 
bens”; que houve apenas a incidência de ITCD em inventário; a planilha “Demonstrativo – 
Tabela de Cálculo da Multa Formal (TTA x NF)” (fls. 09). 

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação, o 

sujeito passivo comparece aos autos (fls. 15/26), e defende-se, alegando o seguinte: 
 
a) Que é produtora rural, meeira e herdeira de parte dos bens 

havidos como o marido, falecido em 20/04/2012; 
b) Que em 20/08/2013 lavrou-se a Escritura Pública de Inventário e 

Partilha de Bens do Espólio de Walter Sgobbi, lavrada em Serra 
Azul/SP, Comarca de Cravinhos/SP;  

c) Que foi recolhido o ITCD referente à transmissão da herança; 
d) Que não incide o ICMS;  
e) QUE NÃO INCIDE A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ICMS DE 

EMISSÃO DE NOTA FISCAL, POIS OS DISPOSITIVOS DE 
EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL APLICAM-SE AO ICMS E NÃO 
AO ITCD. 

 
Anexa ao processo cópia da Escritura Pública de Inventário e 

Partilha de Bens do Espólio de Walter Sgobbi (fls. 33/53); cópia do TTA 1865 (fls. 54), e 
pede a improcedência do auto de infração. 

 
Em sentença de fls. 56/59, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. 
 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em instância cameral, com os seguintes argumentos: 
 
a) além dos argumentos apresentados em primeira instância, o 

recorrente alega que houve apenas “transferência de saldo de 
animais decorrente de sucessão legítima ou meação, o que não 
se enquadra no conceito de circulação de bens com finalidade 
mercantil; 

 
b) que existe obrigatoriedade de emissão de nota fiscal apenas para 

as operações tributadas pelo ICMS, ainda que isentas; 
 

c) pede aplicação, subsidiariamente, do art. 10 da Lei 
Complementar nº 104/13 – Código de Defesa do Contribuinte, 
que reduz as multa em 50%; 

 
 
É o sucinto relatório. 
 
 
V   O   T   O 

 
 
Trata-se de exigência de multa formal, com aplicação de forma 

privilegiada da penalidade, para suposta operação de circulação de mercadoria, por falta 
de emissão de nota fiscal para acobertar tal fenômeno. 

 



Compulsando os autos, nota-se que no caso não houve a circulação 
física, jurídica ou econômica da mercadoria. Cuida-se apenas de adequação da 
propriedade, face a sucessão mortis causa, em que a Fazenda Cedro, de propriedade do 
de cujus e do cônjuge supérstite, ficaram com esta pessoa, qual seja, a ora autuada – 
Martha Rosina Nalon Sgobbi, em razão de meação ou mesmo herança desta em relação 
ao espólio. A Escritura Pública de fls. 33/53, não deixa dúvida de que a Fazenda Cedro, 
juntamente com o gado ali existente, passou a pertencer apenas à Senhora 
Meeira/Herdeira, sujeito passivo no presente processo. 

 
A nota fiscal não é exigida nessa situação pelo CTE ou RCTE. Não 

há que se controlar o estoque de gado, pois este permanece inalterado, na posse e 
propriedade da mesma pessoa, sem alteração de estabelecimento. Ocorreu tão somente 
baixa da inscrição no nome de Walter Sgobbi e alteração da inscrição mediante 
cadastramento no nome da meeira/herdeira Martha Rosina Nalon Sgobbi em 09/2013. 

 
O fato é estranho à incidência do ICMS, vez que houve incidência de 

ITCD. Não houve saída física. Não houve saída jurídica. Não houve saída econômica. 
Outrossim, a própria Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do Espólio de 
Walter Sgobbi documenta a adequação da propriedade do gado. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento e julgar 
improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01677/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Operação 
com gado. Mercadoria sem documentação fiscal. 
Improcedência. Unânime. A adequação da inscrição da 
propriedade rural, cujo filho herdou do de cujus, mas arrendou 
para a mãe, cônjuge supérstite, sendo esta meeira/herdeira do 
de cujus em relação ao gado bovino/bufalino nela existente, não 
implica na obrigatoriedade de emissão de documentação fiscal, 
seja por falta expressa de previsão legal, seja porque não houve 
saída física, jurídica ou econômica da mercadoria. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Deixou de emitir a nota 
fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino referente ao Termo de Transferência 
Animal – TTA nº 1849, série TT. Considerando tratar-se de operação não tributada, fica o 
sujeito passivo obrigado ao recolhimento da multa formal de 25% sobre o valor da 
operação”. 

 
O autuante faz a seguinte observação no corpo do auto de infração: 

“NOTA: operação envolvendo espólio e meeiro”. 
 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 173 do 

Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “l”, § 8º, do CTE c/ redação da 

Lei nº 16.241/08. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), em que consta o valor da operação no 
montante de R$ 732.971,28, sobre o qual aplicou-se a multa formal de 25% no valor de R$ 
183.242,82 que, com a aplicação da forma privilegiada da penalidade (redução de 50%), 
resultou, finalmente, no valor de multa formal exigida no auto de infração de R$ 91.621,41; 
a cópia da Notificação Fiscal (fls. 04) para o sujeito passivo apresentar as notas fiscais 
relativas ao TTA, constante de relação anexa, com ciente do notificado e ora autuado; a 
cópia do Anexo da Notificação Fiscal (fls. 05), em que está relacionado o TTA 1849, de 
05/09/2013, constando como remetente Walter Sgobbi (espólio) – CCE 11.091.947-5, e 
destinatário Martha Rosina Nalon Sgobbi CCE 11.404.474-0, referente à transferência de 



894 cb de gado bovino/bufalino; cópia da Justificativa (fls. 06/07) do notificado Martha 
Rosina Nalon Sgobbi, onde afirma que “não houve a transferência da propriedade dos 
bens”; que houve apenas a incidência de ITCD em inventário; a planilha “Demonstrativo – 
Tabela de Cálculo da Multa Formal (TTA x NF)” (fls. 09). 

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação, o 

sujeito passivo comparece aos autos (fls. 15/26), e defende-se, alegando o seguinte: 
 
a) Que é produtora rural, meeira e herdeira de parte dos bens 

havidos como o marido, falecido em 20/04/2012; 
b) Que em 20/08/2013 lavrou-se a Escritura Pública de Inventário e 

Partilha de Bens do Espólio de Walter Sgobbi, lavrada em Serra 
Azul/SP, Comarca de Cravinhos/SP;  

c) Que foi recolhido o ITCD referente à transmissão da herança; 
d) Que não incide o ICMS;  
e) QUE NÃO INCIDE A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ICMS DE 

EMISSÃO DE NOTA FISCAL, POIS OS DISPOSITIVOS DE 
EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL APLICAM-SE AO ICMS E NÃO 
AO ITCD. 

 
Anexa ao processo cópia da Escritura Pública de Inventário e 

Partilha de Bens do Espólio de Walter Sgobbi (fls. 32/52); cópia do TTA 1849 (fls. 53), e 
pede a improcedência do auto de infração. 

 
Em sentença de fls. 55/59, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. 
 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em instância cameral, com os seguintes argumentos: 
 
a) além dos argumentos apresentados em primeira instância, o 

recorrente alega que houve apenas “transferência de saldo de 
animais decorrente de sucessão legítima ou meação, o que não 
se enquadra no conceito de circulação de bens com finalidade 
mercantil; 

 
b) que existe obrigatoriedade de emissão de nota fiscal apenas para 

as operações tributadas pelo ICMS, ainda que isentas; 
 

c) pede aplicação, subsidiariamente, do art. 10 da Lei 
Complementar nº 104/13 – Código de Defesa do Contribuinte, 
que reduz as multa em 50%; 

 
 
É o sucinto relatório. 
 
 
V   O   T   O 

 
 
Trata-se de exigência de multa formal, com aplicação de forma 

privilegiada da penalidade, para suposta operação de circulação de mercadoria, por falta 
de emissão de nota fiscal para acobertar tal fenômeno. 



 
Compulsando os autos, nota-se que no caso não houve a circulação 

física, jurídica ou econômica da mercadoria. Cuida-se apenas de adequação da 
propriedade, face a sucessão mortis causa, em que a Fazenda Serrana, de propriedade 
do de cujus e do cônjuge supérstite, passou a pertencer apenas ao herdeiro Walter 
Rodolfo Sgobbi, filho de ambos. 

 
Entretanto, o gado nela existente permaneceu na propriedade da 

autuada, cênjuge supérstite, Martha Rosina Nalon Sgobbi, em razão de meação ou 
mesmo herança desta em relação ao espólio. A Escritura Pública de fls. 32/52, não deixa 
dúvida de que a Fazenda Serrana passou para a propriedade do filho, mediante herança, 
mas o gado ali existente, não, este permaneceu na propriedade apenas da Senhora 
Meeira/Herdeira, sujeito passivo no presente processo. 

 
No mesmo sentido, a Fazenda Serrana, de propriedade do filho, foi 

arrendada para a mãe, em 09/2013. 
 
Assim, o gado de propriedade da meeira/herdeira, permaneceu na 

mesma propriedade anteriormente sua e do de cujus, que passou para o filho por herança, 
entretanto, por arrendamento, continuou na posse da meeira/herdeira, tudo conforme o 
Contrato de Arrendamento Rural de fls. 111/112, e demais documentação anexada ao 
processo. 

 
A nota fiscal não é exigida nessa situação pelo CTE ou RCTE. Não 

há que se controlar o estoque de gado, pois este permanece inalterado, na posse e 
propriedade da mesma pessoa, sem alteração de estabelecimento. Ocorreu tão somente 
baixa da inscrição no nome de Walter Sgobbi e alteração da inscrição mediante 
cadastramento no nome da meeira/herdeira Martha Rosina Nalon Sgobbi em 09/2013. 

 
O fato é estranho à incidência do ICMS, vez que houve incidência de 

ITCD. Não houve saída física. Não houve saída jurídica. Não houve saída econômica. 
Outrossim, a própria Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do Espólio de 
Walter Sgobbi documenta a adequação da propriedade do gado. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento e julgar 
improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01681/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Multa formal. Extravio de documentos fiscais 
autorizados para uso do estabelecimento mercantil. Pedido de 
Revisão Extraordinária. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pela 
não apresentação à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais tidos como 
extraviados, após a suspensão da sua inscrição do cadastro estadual, correspondente às 
notas fiscais Modelo 2, séria D-1 de numeradas de 001 a 250. 

Em suas alegações (fls. 27), a autuada afirma ter apresentado os 
documentos fiscais junto a SEFAZ, acostando aos autos o documento de fls. 28. 

Mediante Despacho nº 1133/2018 de fls. 37 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que os documentos tidos como extraviados foram devolvidos (fls. 
28)”. Os autos foram encaminhados à GERC para que se faça o cancelamento do auto de 
inscrição em dívida ativa. 

Em cumprimento ao Despacho supra, a Gerência de Recuperação 
de Crédito (GERC) deixou de proceder o cancelamento da inscrição em dívida ativa, tendo 
em vista a existência de ação de execução ajuizada referente ao crédito ora discutido. 

É o relatório. 

 



VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico-tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91. 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 notas fiscais. 
 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 



inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documento em 
anexo. 

 
No caso em comento, o contribuinte teve o cuidado de guardar os 

documentos fiscais tidos por extraviados autorizados para uso do estabelecimento, 
cumpriu a sua obrigação tributária acessória, e os apresentou no setor fiscal competente, 
conforme comprova a documentação encartada às fls. 28 dos autos. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e da prova 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
voto em uníssono com meus pares, conhecendo das razões do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01684/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas 
fiscais de entradas não registradas em livro próprio. 
Procedência. Unânime.   
 
PROCESSUAL. Nulidade por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Unânime. Não há nulidade quando do 
processo constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator (§ 3º, art. 20, Lei nº 16.469/09) 
 
ICMS. Obrigação Acessória. Multa formal. Notas Fiscais de 
entradas não registradas em livro próprio. Adequação da 
penalidade. Rejeição da forma privilegiada. Procedência. 
Unânime. As notas fiscais referentes à entrada de mercadorias 
ou prestação de serviços, a qualquer título, devem ser 
registradas no livro Registro de Entradas - EFD. A penalidade 
correta para tal infração é a constante do art. 71, XXIII, do CTE, à 
vista do disposto no § 7º-B do mesmo dispositivo legal. Não é 
cabível a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE para a multa 
prevista no inciso XXIII do art. 71 do CTE, por que a forma 
privilegiada da penalidade aplica-se somente aos incisos V a XII 
do art. 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso,negar-lhe  provimento para confirmar  a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando pagamentos ás fls.127, para fins de eventual 
extinção do crédito tributário. Por unanimidade de votos, acolher a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, arguida pela parte, 
perfazendo o  valor da multa formal de R$ 23.845,02 (vinte e três mil, oitocentos e 
quarenta e cinco reais e dois centavos). Por unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Evandro 
Luis Pauli e Cláudio Henrique de Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste auto de infração que o sujeito passivo “Deixou de 
escriturar no livro registro de entradas as notas fiscais eletrônicas de entradas 
relacionadas em demonstrativo anexo, referente aos meses de julho e dezembro de 2011, 
abril a agosto, novembro e dezembro de 2012, fevereiro, março, maio a dezembro de 
2013 e janeiro a dezembro de 2014, conforme demonstrativo, cópias dos livros fiscais 
Registro de Entradas, cópias da notas fiscais eletrônicas de Entradas não registradas (em 



mídia digital não regravável anexa e com cópia para o contribuinte e uma para este 
processo) e demais documentos anexos. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% do 
valor da operação (ou prestação), juntamente com os acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c o art. 308 

do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, VII, “c”, do CTE c/ redação da Lei 

nº 13.446/99. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Credito Tributário (fls. 02/05), em que a fiscalização identifica 
mensalmente o valor da base de cálculo, o percentual de 25% incidente sobre o valor da 
base de cálculo para cálculo proporcional da multa, e o valor da multa proporcional 
correspondente totalizando o montante de R$ 265.188,14; a planilha “Identificação de 
Arquivo EFD Auditado” (fls. 06/12); a mídia CD-R (fls. 13) contendo arquivos magnéticos 
dos livros Registro de Entradas e das notas fiscais eletrônicas tidas por não registradas; 
as planilhas “Resumo Mensal de NFEs Não Registradas Tipo OC: NFE_E” (fls. 15/32). 

 
Intimado na forma legal para pagar ou apresentar impugnação, o 

sujeito passivo comparece ao processo (fls. 42/48) e contesta o auto de infração com os 
seguintes argumentos: 

 
a) Que diversas notas fiscais já estavam registradas na EFD, 

conforme relação em planilha que consta da peça de defesa; 
 
b) Que diversas notas fiscais se referem a mercadorias sujeitas ao 

ICMS-ST, que não ensejam omissão de pagamento do imposto, 
conforme relação em planilha que consta da peça de defesa; 

 
c) Que 2 notas fiscais se referem a operações com bens do ativo 

imobilizado em transferência, não implicando em omissão de 
pagamento do imposto; 

 
d) Que 4 notas fiscais foram emitidas por empresa de 

telecomunicação para prestação de serviço em seu 
estabelecimento, não causando omissão de pagamento do 
imposto; 

 
e) Que 3 notas se referem a circulação de mercadorias de uso e 

consumo, não ensejando omissão de pagamento do ICMS; 
 

f) Que 1 nota fiscal trata de simples faturamento, referente a outra 
nota fiscal, também não registrada, mas que esta de simples 
faturamento não causa omissão de pagamento de ICMS; 

 
g) Que uma nota fiscal trata de remessa de vasilhame, retornável, 

não causando omissão de pagamento de ICMS; 
 

h) Que uma nota fiscal trata de remessa de mercadoria para 
demonstração sem incidência do ICMS; 

 



i) Que 2 notas fiscais são complemento de ICMS de outras duas 
notas fiscais, as quais foram registradas. Assim, a falta de registro 
dessas duas notas fiscais não causaria omissão de pagamento 
do imposto. 

 
Pede a aplicação da forma privilegiada da penalidade - § 8º do art. 71 

do CTE -, para os demais casos de procedência parcial do auto de infração. 
 
Anexa ao processo extratos do livro Registro de Entradas e Saídas 

EFD (Analítico) bem como DANFEs de NF-e (fls. 63/68). 
 
O julgador singular, em sentença de fls. 70/71, conhece da 

impugnação, nega-lhe provimento para considerar o auto de infração procedente, sem 
aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 

 
Intimado para pagar ou apresentar recurso voluntário, o sujeito 

passivo comparece em segunda instância (fls. 78/86) apresentando os mesmos 
argumentos feitos em instância inicial, acrescentando o pedido para adequação da 
penalidade para o disposto no art. 71, XXIII, do CTE. 

 
Anexa ao processo cópias de DANFEs (fls. 91/123). 
 
Comparecendo posteriormente ao processo, o sujeito passivo faz 

anexar ao feito cópia do DARE 2.1 (fls. 127) de pagamento parcial do auto de infração, 
bem como de Memoriais (fls. 131/134), em que reforça o pedido de adequação da 
penalidade para o inciso XXIII, do art. 71, do CTE. 

 
É o sucinto relatório. 
 
V O T O  
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de multa formal, 

mais acréscimos legais, pelo fato de o sujeito passivo não ter registrado no livro Registro 
de Entradas – EFD, as notas fiscais relacionadas nos autos. 

 
Inicialmente, rejeito a ocorrência de nulidade processual por 

insegurança na determinação da infração, na medida em que a descrição do fato infringido 
está clara, a penalidade aplicada é adequada, e as provas são robustas no sentido de 
confirmar o que contém o bojo do processo. 

 
No mérito, transcrevo excerto do voto condutor da lavra do ilustrado 

Conselheiro JORGE ANTÔNIO BEZERRA OLIVEIRA, no Acórdão 1.783/2016 em decisão 
da I CJUL, relativa ao PAT nº 4011500720786, tratando de matéria idêntica, nos seguintes 
termos, o qual tomo como minhas razões de decidir: 

 

“A Escrituração Fiscal Digital - EFD integra o Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, e compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à 
apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 



Atualmente, a Escrituração Fiscal Digital é regulada, em nível 
nacional, pelo AJUSTE SINIEF 2, DE 3 DE ABRIL DE 2009, que revogou tacitamente o 
CONVÊNIO ICMS 143/06, norma anterior que tratava da matéria. 

O arquivo digital que contém a EFD substitui o Livro Registro de 
Entradas, o Livro Registro de Saídas, o Livro Registro de Inventário, o Livro Registro de 
Apuração do IPI, o Livro Registro de Apuração do ICMS, o documento Controle de Crédito 
de ICMS do Ativo Permanente – CIAP e o Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque, sendo vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração destes livros e do 
CIAP em meio físico (AJUSTE SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º e Cláusula segunda). 

Para melhor análise acerca das características da obrigação 
acessória relativa à apresentação da EFD, faremos a transcrição de alguns dispositivos do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE que versam sobre a matéria. Ei-los: 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

[...] 

Art. 356-D. A EFD é obrigatória, observado o art. 356-E, para o contribuinte 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula terceira, caput). 

[...] 

Art. 356-F. O arquivo digital da EFD deve ser gerado pelo contribuinte 
de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE 
e deve conter a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis 
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia 
do mês (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, caput). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das 
informações (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 1º): 

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços 
prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, 
produtos e serviços; 

II - as relativas a quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos 
manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao 
estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e 
em poder de terceiros; 

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na 
apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos 
entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. 

§ 2º Qualquer situação de exceção na tributação do ICMS ou IPI, tais como 
isenção, não-incidência, redução de base de cálculo, também deve ser 
informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 2º). 

§ 3º As informações devem ser prestadas sob o enfoque do declarante 
(Ajuste SINIEF 2/09, cláusula quarta, § 3º).  

[...] 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE 
deve ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por 
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registros, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações 
a que se refere o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 
gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 
emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 
classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 
informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, 
parágrafo único).  

O leiaute pré-definido da EFD, referido nos artigos 356-F e 356-K, 
supratranscritos, encontra-se descrito no Manual de Orientação do Leiaute da 
Escrituração Fiscal Digital – EFD constante do Anexo Único do ATO COTEPE/ICMS Nº 9, 
DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, extraímos, para fins de compreensão, os seguintes trechos: 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo 
de documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que 
contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), 
não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, 
binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações 
de texto, tais como EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do 
nível hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 
tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que 
estão listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o 
caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela 
ASCII); 

f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte 
integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, 
após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres "CR" 
(Carriage Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e 
"salto de linha" (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela 
ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 

|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 
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|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; 
null) deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador 
de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & 
Irmãos Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF 

Da leitura dos dispositivos da legislação supratranscritos bem como 
do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD se deduz que o 
arquivo digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de 
registros e estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de 
registros”). Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, 
delimitados pelo caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro 
(cuja identificação aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de 
registros, dispostos de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o 
conjunto de blocos de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 
PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual 
“o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], 
referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações 
econômico-fiscais” e os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações 
para geração dos arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Estes esclarecimentos se fazem necessários especialmente em face 
das irregularidades possíveis de serem praticadas relativamente à obrigação acessória de 
apresentação da Escrituração Fiscal Digital bem como em razão da forma peculiar de 
punição às infrações decorrentes do descumprimento ou cumprimento incorreto da 
referida obrigação estabelecida pelo § 7º-B do art. 71 da Lei nº 11.651, de 26 de dezembro 
de 1991 (CTE). 

Em verdade, o § 7º-B do art. 71 do CTE regrou a aplicação da 
penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de 
arquivo magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as 
hipóteses em se deve aplicar multa relativa a irregularidades apresentadas em 
documentos ou livros fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa 
relativa a irregularidades em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em comento acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 



II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 
legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 
magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 
perfeitamente o objeto dos presentes autos, relativo à exigência de multa formal em razão 
da falta de registro de notas fiscais de aquisição/entradas na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 
7º-B, contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 
apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 
art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 
alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 
relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 
incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 
isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 
registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 
magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 
a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Podemos destacar as hipóteses versadas no § 7º-B no seguinte 
quadro-resumo: 

 

INFRAÇÃO RELACIONADA AO ARQUIVO DIGITAL PENALIDADE 

 Incorreção relativa à alíquota  

 Incorreção relativa ao valor da operação ou da 
prestação  

 Incorreção relativa ao valor da base de cálculo  

 Incorreção relativa ao valor do crédito  

 Incorreção relativa ao valor do débito do imposto 

Art. 71, III, “c”; art. 71, 
III, “e”; art. 71, III, “f”; 
art. 71, VII, “c”; ou art. 
71, X, “a” CTE.  

 Falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético 

 Omissão de registro  

 Informação incorreta ou incompleta referente a 
qualquer campo de registro 

Art. 71, XXII, alíneas 
“a”, “b” e “c” ou art. 
71, XXIII, alíneas “a”, 
“b” e “c” do CTE. 

 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 
relacionadas com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos 
determinados e específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta 
forma, a única conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades 
praticadas no domínio da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo 
diferente das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 
seguintes conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a 
definição do dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se 
dar no âmbito da regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo 
vedada a invocação direta do dispositivo sancionador sem a 
consideração do “filtro” estabelecido na esfera do § 7º-B, visto que a 



regra aí estabelecida tem precedência lógica em relação à definição 
da penalidade a ser aplicada; 

 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as 
materialidades consistentes em “falta de remessa ou de entrega de 
arquivo”, “omissão de registro”, “incorreções (relativas a campo 
específico)” e “informação incorreta ou incompleta referente a 
quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário 
distinguir os significados de registro e campo de registro bem 
como é necessário distinguir os “campos de registro com valor 
específico” referenciados no inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 
informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 
unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 
o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 
arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|". 

Claro está que o § 7º-B fez clara distinção entre omissão e 
incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de 
natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte 
apresenta tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a 
determinado registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação 
ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 
imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 
livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 
como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 
arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 
71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B 
são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 
falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 
fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 
específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 
débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionas com campos de 
registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

No caso dos presentes autos, sabe-se que a infração apontada na 
inicial diz respeito à falta de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais 
de entrada, o que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão dos 
registros do tipo C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que 
não pode ser confundido com incorreção em campo de registro (parte) uma vez que foi 
omitido o registro inteiro (todo). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 
7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do 
CTE, o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 



XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou 
com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo 
de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou 
prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo 
contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de:” 

 

Com essas fundadas razões defendidas pelo ilustrado Conselheiro, 
voto no sentido de adequar a penalidade para o disposto no art. 71, XXIII, “a”, do CTE, nos 
seguintes valores, conforme o exercício do fato gerador, CONSIDERANDO, OUTROSSIM, 
QUE NESSA HIPÓTESE, A EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA NOTA FISCAL NÃO 
REGISTRADA, EM CADA MÊS, IMPLICA NA INCIDÊNCIA DA MULTA, motivo pelo qual, 
também voto pela procedência total do auto de infração: 

 
2011 –) 2 x R$ 679,87    = R$ 1.359,74   
2012 --) 7 x R$ 713,86    = R$ 4.997,02 
2013 --) 10x R$ 771,69   = R$ 7.716,90 
2014--)  12 x R$ 814,28  = R$ 9.771,36 
 
Total...................................R$ 23.845,02 
 
Por fim, relativamente à aplicação da forma privilegiada da 

penalidade, não é o caso, porquanto a mesma somente tem aplicação às penalidades 
previstas nos incisos V a XII do art. 71 do CTE, e como houve a adequação da penalidade 
para o inciso XXIII do art. 71 do CTE, não é possível reduzir mais a multa com a sua 
incidência, porquanto o inciso está fora dos casos previstos no § 8º, do art. 71, do CTE. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, julgar procedente o auto de infração, porém, com adequação da penalidade para 
o disposto no art. 71, XXIII, “a”, do CTE, perfazendo o total de multa formal de R$ 
23.845,02 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), e rejeitar 
a aplicação da forma privilegiada da penalidade, considerando, ainda, o pagamento de fls. 
127 para fins de possível extinção do crédito tributário.      
 

 
 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01686/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Aquisição interestadual 
de mercadoria destinada a não contribuinte do ICMS, com 
destaque indevido da alíquota interestadual no documento 
fiscal. Notificação anterior da condição de não contribuinte do 
adquirente. Improcedência. Unânime. 
 
I - Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o 
destinatário deve informar ao remetente sua condição de não 
contribuinte do imposto, se for o caso. (Art. 44, § 4°, CTE); 
 
 II – Se antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes 
cumprirem as obrigações tributárias, se eximirão da sujeição à 
penalidade aplicável (CTE, art. 169, I). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A multa reclamada no auto de infração decorreu do fato de que o sujeito 
passivo “Adquiriu bens em operações interestaduais, acobertados pelos documentos 
fiscais relacionados e com cópias anexas, nos quais foram consignados, indevidamente, 
as alíquotas interestaduais, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário. Em 
consequência, fica sujeito à multa formal na importância de R$ 100.056,15, 
correspondente a 35% do valor da operação, juntamente com os acréscimos legais”. (Sic) 

 
Foi dado como infringidos os artigos 44, § 3º e 64 da Lei 11.651/91, 

combinado com o artigo 145 do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso XII, alínea "b", § 8º da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
14058/01. 

 
O Auto de Infração está instruído com o Anexo Estruturado - Detalhamento 

do Crédito Tributário, Relação de notas fiscais de aquisição de mercadorias com alíquotas 
a contribuinte e extratos das notas fiscais das mercadorias adquiridas (fls. 03/26). 

 
Intimado às fls. 27/28, o sujeito passivo se manifestou apresentando 

impugnação às fls. 31/39, representada por causídicos legalmente constituídos (m.j.), 
alegando, em síntese, que informou aos seus fornecedores não ser contribuinte do ICMS 
e sim do ISS, razão pela qual não se pode lhe imputar responsabilidade pela emissão das 



notas fiscais das mercadorias adquiridas, pois não teve culpa nesta situação, pugnando, 
ao final, pela improcedência deste lançamento. 

 
Por meio da Sentença n° 1330/2011-JULP (fls. 58/59), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que nas notas fiscais 
em questão estão destacados ICMS à alíquota a contribuinte, o que ampara este auto de 
infração. 

 
Interposto o recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta que não se pode 

lhe imputar responsabilidade sobre uma infração que não deu causa, haja vista, inobstante 
não ser contribuinte do ICMS, ter informado aos fornecedores, por meio de pedido de 
compra, conforme por exemplo no de fls. 55/56, sua condição de não contribuinte. 

Deste modo, inexiste o nexo de causalidade para efeito de responsabilidade 
da recorrente, pois o erro foi da empresa vendedora no destaque do ICMS, não obstante a 
informação prestada pela autuada. 

Em seguida, transcreveu acórdão desta Casa pela improcedência em 
julgamento de matéria análoga, à guisa de sustento ao seu pedido de improcedência do 
feito. 

 
Por meio do Acórdão n° 1628/2011 (fls. 97/99), a Segunda Câmara deste 

Conselho externou a decisão de conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
Sentença singular e considerar improcedência o auto de infração, em razão de a 
recorrente notificou o vendedor da mercadoria do fato de não ser contribuinte do ICMS, 
consoante se verifica no item 3 do seu Pedido de Compra de fl. 55, motivo este já acolhido 
no Acórdão nº 02317/01 desta Casa. 

 
Intimada à fl. 100, a Representação Fazendária recorreu ao antigo Conselho 

Pleno, argumentando que o acórdão não pode prosperar, pois baseia-se no fato de que a 
recorrida teria demonstrado que notificou a remetente das mercadorias sobre não ser 
contribuinte do ICMS, para o que a remessa deveria ser efetuado utilizando-se alíquota 
"cheia", isto é, a interna do Estado de origem, o que, entretanto, está equivocado, pois a 
mesma juntou à sua peça recursal pedidos relativos a outras compras, mas não a que é 
objeto da reclamação fiscal, esvaziando-se, assim, a razão que motivou o entendimento 
majoritário que levou ao julgado de improcedência do feito.  

Por fim, a fazenda pública clama pela reforma do julgado cameral, 
restabelecendo-se, a situação de procedência tal qual proferida na Sentença singular, 
colacionando fotocópia do Ofício nº 076/09, onde a Procuradoria Tributária da 
Procuradoria Geral do Estado de Goiás noticia ao Presidente deste Conselho a decisão do 
STJ julgando procedente a penalização em questão (fls. 101/109). 

 
Intimado às fls. 111/115 a contraditar o recurso fazendário, o sujeito passivo 

não se manifestou. 
 
Indo a julgamento plenário, por intermédio da Resolução n° 46/2018, o 

Conselho Superior do CAT, resolveu, por unanimidade de votos, intimar o representante 
do sujeito passivo descrito no documento de fls. 48 para apresentar, no prazo de 30 dias, 
a comprovação, em relação a todas as notas fiscais dos autos, de que sempre notificou 
seus fornecedores de sua condição de não contribuinte e que as notas fiscais para ela 
emitidas devem ser aplicadas a alíquota interna do ICMS da UF do remetente. 

 
Intimado o sujeito passivo a atender ao solicitado na referida Resolução (fls. 

120/121), este retornou aos autos, representado por outros patronos, os quais reforçaram 
as arguições defensórias anteriores e colacionaram os extratos dos seus Pedidos de 



Compra constando a notificação aos seus fornecedores da sua condição de não 
contribuinte do ICMS (fls. 135/171). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, anoto que o Código Tributário Estadual – CTE (art. 44, § 4°) 

determina que na aquisição interestadual de mercadoria ou bem, o destinatário deve 
informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, se for o caso: 

 
“Art. 44. [...] 
 
§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário deve informar 

ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, se for o caso. ” 

 
Da mesma forma, o CTE (art. 71, XII, alínea “b”) prevê a aplicação de multa 

equivalente ao percentual de 70% (setenta por cento) do valor da operação pela aquisição 
de mercadoria, em operação interestadual, acobertada por documento fiscal no qual se 
consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte 
do destinatário da mercadoria: 

 
“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela aquisição de mercadoria 

ou serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da 
mercadoria ou serviço; 

[...]” 

 
O Superior Tribunal de Justiça – STJ reconheceu a legitimidade da legislação 

do Estado de Goiás apenando a ação das empresas de construção civil que, embora não 
contribuintes do ICMS (conforme a jurisprudência do STJ, a legislação federal e estadual), 
apresentam-se como tais no momento da aquisição das mercadorias em outros Estados, 
ao arrepio do art. 155, § 2°, “b”, da CF, lesando o Erário e a economia local, conforme 
consta na ementa 12 do Acórdão do Recurso em Mandado de Segurança n° 12.062 – GO 
(2000/0053931-7), cuja transcrição foi juntada aos autos (fls. 102/109) pela Representação 
Fazendária, à guisa de provar a legalidade da exigência fiscal em apreço. 

 
Ainda, a Ementa 6 do referido acórdão (fl. 107) afirma que: “A Constituição 

Federal prevê expressamente que, nas operações interestaduais, a alíquota interestadual 
(menor que a interna) é devida apenas nas vendas para contribuintes do ICMS (art. 155, § 
2°, “a”). Nas operações interestaduais em que o adquirente não é contribuinte do ICMS 
(caso das construtoras), é aplicável sempre a alíquota interna (art. 155, § 2°, “b”). ” 

 
No caso em análise, a construtora goiana adquiriu produtos para consumo 

em operação interestadual, em que o ICMS destacado nas notas fiscais foi à alíquota 
interestadual, enquanto deveria ter sido feito à alíquota interna, tendo em vista não ser o 
adquirente contribuinte do imposto (construtora), conforme jurisprudência reproduzida 
anteriormente. 

 
Correta então a imposição da multa prevista no art. 71, XII, b, do CTE, 

observando que o destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal, com 



todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão, conforme 
preconiza o Regulamento do CTE, Decreto 4.852/97 – RCTE (art. 145): 

 
“Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento 

fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão. ” 

 
Contudo, deve-se considerar em favor da autuada o fato de que esta 

notificou seus fornecedores a emitir as notas fiscais com a alíquota interna, conforme item 
3 dos seus Pedido de Compra juntados por ela às fls. 135/171, o que retira de vez o 
possível nexo causal de seu interesse na emissão dos referidos documentos fiscais com a 
alíquota interestadual, que poderia reduzir o custo de aquisição dos produtos em tela, 
razão pela qual entendo insubsistente esta acusação fiscal. 

  
Ante o exposto, conheço do recurso fazendário, nego-lhe provimento para 

manter a decisão cameral que julgou improcedente este auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01698/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade por insegurança 
na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Manutenção de 
mercadorias em estabelecimento não cadastrado, porém 
acobertadas por documentação fiscal idônea. Afastamento da 
exigência de ICMS com manutenção da penalidade pecuniária. 
Procedência parcial do lançamento. 
 
1. Não há insegurança na determinação da infração, tampouco 
resta caracterizado cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se 
presentes nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão da acusação fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa; 
 
2. A presunção legal (juris et de jure) procura estabelecer uma 
verdade jurídica, ao passo que a presunção relativa (juris 
tantum) constitui mera conjectura. Considera-se, de plano, 
irregular a situação fiscal de estabelecimento que não possua 
cadastro (CTE, art. 156), ocorrendo o fato gerador do imposto no 
momento da constatação fiscal de existência de mercadorias 
nele depositadas (CTE, art. 14, IV); 
 
3. Na constatação da existência de mercadorias em 
estabelecimento sem cadastro, porém, acobertadas por nota 
fiscal indicando como destinatário empresa inscrita no Cadastro 
de Contribuintes do Estado, deve ser promovida a adequação da 
penalidade no sentido de afastar a cobrança de ICMS prevista 
no § 9°, inc. I, remanescendo somente a multa formal de 10% 
(dez por cento) sobre o valor das mercadorias, com a redução 
de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 8°, ambos do art. 71, 
da Lei n° 11.651/91 (Código Tributário do Estado de Goiás). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da impugnação, dar-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração sobre o 
valor da multa formal de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinqüenta reais), porém, com 
a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XI, alínea "a", da Lei 
11.651/91 e, ainda, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do mesmo 
artigo, afastando a agravante prevista no § 9º, constante também do referido preceito 



normativo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, Paulo Diniz e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 
sujeito passivo em epígrafe sobe a acusação de que este mantinha mercadorias 
tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 171.000,00 (cento e 
setenta e um mil reais), conforme o Termo de Apreensão n° 1100153566-6 (fls. 6). 

 
Citados como infringidos os arts. 14, IV, 64, 66 e 156, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 145 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
XII, “a”, 3, da Lei n 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, descritivo 

complementar da ocorrência (fls. 3/5), via do Termo de Apreensão n° 1100153566-6 (fls. 
6) e cópia de contrato de locação de imóvel (fls. 9/10). 

 
Intimado em 07/11/2016 (fls. 12), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 13). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 18/29), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. 

 
Caso não seja acolhida a arguição preliminar, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, aduzindo que a empresa comprou as mercadorias (sacos 
de soja) como se pode observar nas notas fiscais anexas, que foram devidamente 
escrituradas conforme livro de registro de entradas. Na época do fato, em outubro de 
2016, a empresa estava passando por pequenas reformas e adequações estruturais na 
imóvel sede da empresa em Vianópolis – GO. Desta forma, teve necessidade de apenas 
depositar temporariamente neste estabelecimento local indicando na autuação na cidade 
de Silvânia – GO, cidade vizinha (menos de 20KM). A empresa, no final de junho de 2016, 
tinha locado o imóvel para futuros negócios da empresa na cidade de Silvânia, então 
como ainda estava vazio, apenas estocou de forma temporária, até que finalizasse as 
adequações na sede da empresa. Assim, como se trata de depósito provisório, por poucos 
dias, a empresa impugnante não se preocupou em regularizar/inscrever o imóvel no 
cadastro estadual. Porém, em sentido totalmente contrário ao que consta no auto de 
infração, não houve a circulação da mercadoria, ocorrência imprescindível para dar causa 
ao fato gerador do ICMS. 

 
Argumenta que, por se tratar de mercadorias sujeitas ao benefício da 

isenção, completamente equivocada a presente autuação, portanto, pugna-se que seja 
julgada totalmente improcedente. E absolutamente inconstitucional a multa aplicada à 
Impugnante, já que nitidamente de caráter confiscatório, o que, como cabalmente 
demostrado, é vedado pelo texto constitucional, não devendo, pois, ultrapassar o valor 
plausível ao seu conceito corretivo. Consta-se que o Fisco, na tentativa de corrigir um 
desequilíbrio, criou um outro ainda mais díspar e injusto, impondo multa muito superior à 
obrigação principal. 

 
Junta cópias de notas fiscais (fls. 46/50) e de páginas do livro 

Registro de Entradas (fls. 51/52), dentre outros documentos. 



 
E o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sobe a acusação de que este mantinha mercadorias 
tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 171.000,00 (cento e 
setenta e um mil reais), conforme o Termo de Apreensão n° 1100153566-6 (fls. 6). 

 
De início, relativamente à preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, que teria consequentemente comprometido o 
exercício do direito de defesa do sujeito passivo, por erro na tipificação da infração, vejo 
que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos relacionados com o 
procedimento fiscal realizado. Fazem-se presentes nos autos todos os elementos 
necessários à plena compreensão da acusação fiscal. 

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, e dela fez 
correto uso, utilizando-se dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento atendeu a todos os 

requisitos previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e, em especial, ao art. 
8° da Lei n° 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar 
que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no art. 20 do referido diploma 
normativo (Lei n° 16.469/2009). 

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas pela 

impugnante. 
 
Quanto ao mérito, o entendimento fiscal, materializado no presente 

lançamento, fora no sentido de que a manutenção de mercadorias, em estabelecimento 
não cadastrado, se amolda à presunção descrita no art. 14, inc. IV, do Código Tributário 
Estadual (CTE), in verbis: 

 
Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento: 
[...] 
IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não 
inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação 
ao estoque de mercadorias nele encontrado; 
[...] 

 
A seu turno, o art. 156, incs. I e II, do mesmo CTE, dispõe que está 

em situação cadastral irregular o contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou que 
esteja com sua inscrição suspensa, nestes termos: 

 
Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral 
irregular o contribuinte que: 
 



I - não esteja inscrito no cadastro estadual; 
 
II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a 
sua eficácia; 
[...] 

 
No contexto destes autos, a materialidade da infração se encontra 

perfeitamente descrita no Termo de Apreensão n° 1100153566-6 (fls. 6). 
 
Consoante disposto no art. 147, inc. III, do CTE, a finalidade do 

termo de apreensão é, precipuamente, “comprovar infrações à legislação tributária ou para 
efeito de instruir o processo administrativo tributário”. A leitura atenta da Instrução 
Normativa n° 181/94-GSF também nos fornece uma noção da importância desse 
documento para êxito do procedimento fiscal e comprovação da materialidade da infração. 

 
O Termo de Apreensão traduz, sobretudo, o poder de polícia da 

Fazenda Pública, em seu mister de fiscalizar, apurar e cobrar o tributo. Ele materializa a 
existência da infração tributária. 

 
A impugnante pugna ainda para que seja afastada a cobrança do 

imposto sob o argumento de que as mercadorias estariam abrangidas pelo benefício da 
isenção. 

 
De fato, observa-se que a saída interna com os insumos 

agropecuários assinalados no art. 7°, inc. XXV, alínea “e”, do Anexo IX do Regulamento 
do CTE (RCTE) usufruem do benefício fiscal da isenção, nestes termos: 

 
Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
[...] 
XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 
[...] 
e) semente genética, semente básica, semente certificada de primeira 
geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, semente não 
certificada de primeira geração - S1 e semente não certificada de segunda 
geração - S2, destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle 
de entidade certificadora ou fiscalizadora, bem como as importadas, 
atendidas as disposições da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e as 
exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da 
Administração Federal, dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem 
convênio com aquele Ministério observado o seguinte (Convênio ICMS 
100/97, cláusula primeira, V e cláusula segunda): 
[...] 

 
Neste diapasão, a análise dos documentos fiscais anexados às fls. 

46/48 da peça da defesa revela que os mesmos foram emitidos em data anterior ao início 
do procedimento fiscal, consignam como destinatário a mesma pessoa jurídica autuada, 
discriminam a quantidade de 879 sacos de semente (525 + 284 + 70), e, principalmente, 
que a descrição dos produtos neles assinalados coincide com a especificação das 
mercadorias constantes do termo de apreensão, o que conduz à conclusão de que as 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


mercadorias objeto da autuação, em que pese terem sido encontradas depositadas em 
estabelecimento sem cadastro, estavam acobertadas por documentação fiscal idônea. 

 
Em consequência, entendo apropriado que se promova a adequação 

da penalidade para a prevista no art. 71, inc. XI, alínea “a”, da Lei n° 11.651/91 (CTE), 
nestes termos: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XI - de 10% (dez por cento) do valor: 
 
a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação 
cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal idônea;  
[...] 

 
Neste contexto, procedida a adequação da penalidade, afastando-se 

a agravante prevista no § 9°, inc. I, do art. 71 do CTE e consequentemente a exigência de 
ICMS, aplicando-se, ainda, o benefício de redução da multa previsto no § 8° do art. 71 do 
CTE, de modo que o lançamento fica restrito à exigência da penalidade pecuniária no 
valor e R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais). 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da 
impugnação, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da multa formal de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta 
reais), porém, com a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XI, alínea 
"a", da Lei 11.651/91 e, ainda, com a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 
mesmo artigo, afastando a agravante prevista no §9º, constante também do referido 
preceito normativo. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01716/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por omissão de entrada de mercadorias apurada através de 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência. Decisão 
unânime.  
 
Restando provada a ocorrência de omissão de entradas de 
mercadorias, cabe exigência de multa formal punitiva de tal 
irregularidade. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de base de cálculo de R$ 248.256,95 (duzentos e 
quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), 
conforme revisão de folhas 41, importando em multa formal no valor de R$ 62.064,23 
(sessenta e dois mil e sessenta e quatro reias e vinte e três centavos). Também, por 
unanimidade votos, acolher a aplicação do limitador previsto no § 11º, inciso II, alínea "a" 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, importando o ajuste da multa formal para o valor de R$ 
42.203,68 (quarenta e dois mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos) . 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Evandro Luis Pauli e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, 

exigindo um crédito tributário, em razão de omissão de entrada de mercadorias, conforme 

Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, demonstrativos, EFD e demais 

documentos fiscais juntados aos autos para fundamentação da acusação fiscal. 

A fiscalização entendeu como infringidos o artigo 64 do CTE, 

combinado com o artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo 

artigo 71, VII, “l” do CTE.  

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 

A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu 

representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos argumenta pela 

ocorrência parcial da referida autuação, conforme erros apontados nos procedimentos 



fiscais. Em resumo, pede a improcedência parcial do feito. Apresenta documentos que põe 

em dúvida a consistência do trabalho acusatório.  

Julgamento foi convertido em diligência para investigação desses 

argumentos postos pela defesa. Em resposta, depois de análise e verificações diversas, 

em relação ao nosso Despacho e procurando esclarecer os fatos, revisor afirma tratar-se 

de uma defesa meramente protelatória, concluindo o revisor pela manutenção integral 

desta autuação.  

Depois de cumprida a diligência acima e antes que fosse devolvido a 

esta instância para novo julgamento, o sujeito passivo foi cientificado do seu resultado e 

novamente fez a contestação da revisão fiscal insistindo que teria direito pelos erros de 

fato apontados e quer, portanto, a revisão do feito para que leve a improcedência parcial 

da exordial.  

Por meio de um novo Despacho resolvi converter o feito em nova 

diligência, nos termos do artigo 19, §3.º, II da Lei n.º 16.469/09, para o mesmo local 

anterior, visando nova revisão fiscal, objetivando pontualmente esclarecer a respeito das 

informações apresentadas pela defesa. 

O diligenciador, revendo seu posicionamento anterior informa que 

com relação ao inventário apresentado pela defesa fora do prazo legal fica inviabilizado 

sua aceitação, pois o mesmo foi apresentado na EFD do mês de competência e depois de 

efetuar as correções devidas aponta para um novo valor de omissão de entrada de 

mercadorias que passa a ser no valor de R$ 248.256,95, correspondente a uma nova 

multa formal originária devida de R$ 62.064,23.  

A defesa, novamente cientificada do resultado da diligência, se 

manifesta concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e 

do tempo, que prepararia uma nova contestação.  

Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio 

eletrônico, atendendo aos princípios: da Administração Pública, da Transparência e da 

Imparcialidade, ao mesmo julgador da Primeira Instância do Conselho Administrativo 

Tributário – CAT e, dessa forma, deverá analisar e decidir sobre todas as questões 

apresentadas.  

Decisão singular (fls. 53/57) confirmou o trabalho revisional e decidiu 

pela parcial procedência no valor por ela obtido de multa formal de R$ 62.064,23(sessenta 

e dois mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).  



Fazenda Pública concordou com o conteúdo da decisão singular (fls. 

58). 

Após correta intimação, sujeito passivo apresenta recurso voluntário 

(fls. 62/63). 

Faz narrativa dos fatos ocorridos, principalmente no que disse 

respeito à realização de diligência para investigação dos argumentos defensórios e que 

resultaram na redução do valor exigido no auto de infração para R$ 62.064,23.  

Alega de forma genérica erro no trabalho, afirma que fará juntada de 

demonstrativo antes do julgamento em segunda instância, mas não traz nada. Por último, 

pede adequação da penalidade para a forma do parágrafo 11º da Lei 11.651/91 em razão 

da alteração promovida pela Lei 19.965/18.  

Deve ser aplicado o § 11º, inciso II, “b”.  

É o relatório.    

Na ausência de arguição de aspectos formais do trabalho acusatório, 

passa-se à apreciação do aspecto material da acusação. Adoto, em 

relação a esse, o teor da decisão singular que refletiu com absoluta 

felicidade a forma correta de interpretação da previsão de nossa 

legislação tributária. Vejamos a sua redação:  

“Para solução da lide, no aspecto meritório, deve ser verificada os 

documentos e provas juntadas ao feito, inclusive, as conclusões da 

revisão fiscal, objetivando definir se procede, ou não, a autuação, 

considerando os princípios da Legalidade e da Verdade Material. 

As questões apresentadas para contestação do lançamento 

tributário, na parte de mérito, se refere a alguns erros de 

inconsistência no sistema de dados e sobre a possibilidade de alterar 

os seus inventários que foram apresentados na data correta pela 

empresa.  

Com relação as inconsistências foram todas resolvidas quando a 

fiscalização resolveu refazer a auditoria específica de mercadorias, 

que teve redução na omissão de saída das mercadorias tributadas. 

De outro lado, com relação as alterações nos inventários, 

respondendo de forma concreta a indagação da defesa, concluo que 

não há elementos para aceitar esta tese da parte passiva, uma vez 



que a apresentação de alteração dos estoques já anteriormente 

inventariados pela empresa e numa data bem posterior à de sua 

entrega formalmente na sua EFD, assim como, bem depois do prazo 

legal para sua apresentação, em que constam da escrituração todos 

os registros digitais H005 – totais dos inventários na data correta e 

tais informações, portanto, jamais poderão ser alteradas, 

principalmente depois do seu ciente nos autos.  

Nessa linha de raciocínio, caso fosse possível aceitar tais 

modificações propostas pela defesa, inviabilizaríamos, de forma 

ilegítima, todo o trabalho da fiscalização que, portanto, foi concluído 

e informado ao sujeito passivo, via ciente no auto de infração e antes 

da solicitação de sua alteração, demonstrando que o sujeito passivo 

autuado quer a modificação do inventário muito tempo após o fato e, 

ainda, depois de estar ciente desta autuação, caracterizando-se tal 

ato, em si, numa clara tentativa de alterar seus estoques, com 

informações dos mesmos produtos, já considerados na Auditoria 

Específica de Mercadorias, visando, exclusivamente, reduzir ou 

anular a diferença encontrada depois de estar devidamente 

encerrada a fiscalização, conforme ciente da empresa no auto de 

infração em questão. 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 

demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da 

própria empresa a diferença autuada, por meio de diversos 

demonstrativos confeccionados de forma criteriosa, com base nos 

dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, relações 

de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de 

aquisição utilizada no período, assim como, relação de saídas 

descriminando, igualmente, cada documento fiscal, além, é claro, dos 

estoques, inicial e final, conforme documentos juntados aos autos e 

que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 

inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da 

legalidade da constituição do referido crédito tributário, apurado 

sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão de entrada de 

mercadorias, no novo valor de R$ 248.256,95 e que vai corresponder 

a uma nova multa formal devida no valor de R$ 62.064,23.  



O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, portanto 

contestou o procedimento fiscal e naquilo que tinha razão os valores 

foram ajustados, porém, a tentativa de alterar o seu inventário já 

apresentado na data correta, por meio eletrônico, depois de ter dado 

ciência na autuação, jamais poderão ser aceitos pela fiscalização, 

justamente por se relacionarem a informações fiscais produzidas 

depois de estar ciente desta autuação, visando, exclusivamente, 

diminuir ou anular a omissão de saída apresentada, até porque dos 

autos constam farta documentação do sujeito passivo e que 

informava claramente a existência dos estoques apresentados na 

data correta. 

Com relação ao questionamento de que a revisão deveria ser feita 

por fiscal estranho a lide, dela não concordo por falta de previsão 

legal. Outrossim, é importante frisar que no Processo Administrativo 

Tributário vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a 

Impugnante queira questionar um lançamento tributário de precisão 

matemática, corretamente elaborado, com base nas informações 

obrigatoriamente enviadas, via arquivos magnéticos, dentro das 

técnicas contábeis e/ou fiscais, pois as retificações na EFD ´s 

apresentadas só produzirão efeitos fiscais se tiverem sido realizadas 

nos prazos legais e, ainda assim, antes da ação fiscal, vide artigo 

356–O, § 5º do RCTE.  

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de 

forma concreta, em algumas falhas e/ou incorreções na Auditoria 

Específica, elaborado com precisão pela fiscalização, logo, 

induvidoso se torna manter o crédito tributário no valor acima 

apontado, por estar correto o procedimento adotado pela fiscalização 

e inteiramente revisado com ciente da parte passiva. 

Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 

descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, 

baseada numa lei em abstrato e num fato gerador concreto, fazendo 

gerar o crédito tributário no valor anteriormente referido.  

Cabe também ressaltar que, em relação à penalidade, cabe 

aplicação do que estatui o § 11º, inciso II, “b” do artigo 71 da Lei 11.651/91. É um redutor 

que estabelece que a multa deve ser de 17% do valor da operação omitida.  



Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para manter a decisão singular que foi pela procedência parcial do auto de 

infração tendo como referência uma base de cálculo de omissão de entradas de 

mercadorias no valor de R$ 248.256,95 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), gerando uma multa formal devida de 

R$ 62.064,23 (sessenta e dois mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). 

Porém, aplicando-se o limitador do § 11º, inciso II, “a”, do artigo 71 da Lei 11.651/91 com 

alteração pela Lei 19.965/18, fazendo com que o valor exigido do sujeito passivo de multa 

formal seja de R$ 42.203,68 (quarenta e dois mil duzentos e três reais e sessenta e oito 

centavos)  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de setembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01723/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por falta de registro de Livro de Entradas na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD. Decisão unânime. 
 
A multa formal prevista em situação de não registro de Livro de 
Entradas na respectiva Escrituração Fiscal Digital, conforme 
Súmula nº 002/18 do Conselho Administrativo Tributário, deve 
ser a prevista no artigo 71, XXIII, "a" do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento, para fazer adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, "a" do Código Tributário Estadual, com a 
exclusão dos meses de  janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, outubro e novembro 
de 2015, em razão dos referidos meses já terem sido autuados no PAT nº 
4011702928639, alterando a multa formal de R$ 4.675.290,16 (quatro milhões, seiscentos 
e setenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos) para R$ 3.380,24 
(três mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), referente a 04 (quatro) 
meses. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que o sujeito passivo deixou de escriturar o Livro 

Registro de Entradas na Escrituração Fiscal Digital no período de 01/01/2.015 a 

31/12/2.015. Foi exigida a multa de 25% do valor das operações.  

O valor da multa formal exigida foi de R$ 4.675.290,16.  

Foram anexados aos autos para comprovação das irregularidades os 

seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3/4); 

= recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 5); 

= mídia contendo o trabalho (fls. 6); 

= ordem de serviço dada ao auditor que efetivou o trabalho (fls. 7); 

= Resumo mensal de NFEs não registradas (fls. 8); 



= Relação das NFEs não registradas (fls. 9/98); 

Após correta intimação para a fase singular (fls. 100/101), sujeito 

passivo se manteve inerte, sendo então declarada sua revelia (fls. 103); 

Nova intimação foi providenciada (fls. 105/107), e nesse momento o 

sujeito passivo veio ao processo e trouxe suas razões (fls. 109/122). 

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. 

Alega que a falta de entrega do bloco C da EFD não está sujeita à 

penalidade prevista no artigo 71, VII, “c” do CTE.  

Invoca o § 7º-B do artigo 71 do CTE para dar interpretação de que ao 

caso se aplicaria a penalidade estatuída no inciso XIII, “a” desse mesmo artigo.  

Faz anexação de jurisprudência farta do Conselho Administrativo 

Tributário (fls. 111/121).  

Encerra pedindo a procedência sobre o valor de multa formal de R$ 

10.140,72 (dez mil cento e quarenta reais e setenta e dois centavos).  

É o relatório.  

Na ausência de questões preliminares, passemos ao enfrentamento 

do pedido posto pela defesa de adequação da penalidade. É forçoso se reconhecer que o 

Conselho Administrativo consagrou o entendimento requerido pela parte, inclusive houve a 

aprovação da Súmula 02/2.018 com essa orientação.  

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que nesse processo exige-se 

apenas multa formal, e no de nº 4 0117029 286 39 há exigência de multa formal e 

imposto, nos mesmos meses, pela omissão de registro do livro de entradas na EFD e pela 

omissão de recolhimento de diferencial de alíquotas, sendo forçoso reconhecer a 

duplicidade de exigência da multa formal nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio, junho, outubro e novembro.  

Portanto, a exigência deve ser reconhecida, nesse processo, em 

relação aos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, chegando-se à uma multa 

formal no valor de R$ 3.380,24 (três mil trezentos e oitenta reais e vinte e quatro 

centavos).  

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe 

provimento, para fazer adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, “a” do 

Código Tributário Estadual, e exigindo a multa formal referente à omissão de registro nos 



meses de julho, agosto, setembro e dezembro gerando um novo valor de multa formal de 

R$ 3.380,24 (três mil trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos).  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01724/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por falta de registro de Livro de Entradas na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD. Decisão unânime. 
 
A multa formal prevista em situação de não registro de Livro de 
Entradas na respectiva Escrituração Fiscal Digital, conforme 
Súmula nº 002/18 do Conselho Administrativo Tributário, deve 
ser a prevista no artigo 71, XXIII, "a" do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento, para fazer adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, "a" do Código Tributário Estadual, com a 
exclusão dos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, agosto e setembro de 2014, em 
razão dos referidos meses já terem sido autuados no PAT nº 4011702928639, alterando a 
multa formal de R$ 4.352.612,23 (quatro milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, 
seiscentos e doze reais e vinte e três centavos) para R$ 4.885,68 (quatro mil, oitocentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente a 06 (seis) meses. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de que o sujeito passivo deixou de escriturar o Livro 

Registro de Entradas na Escrituração Fiscal Digital no período de 01/01/2.014 a 

31/12/2.014. Foi exigida a multa de 25% do valor das operações.  

O valor da multa formal exigida foi de R$ 4.352.612,23.  

Foram anexados aos autos para comprovação das irregularidades os 

seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3/4); 

= recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 5); 

= mídia contendo o trabalho (fls. 6); 

= ordem de serviço dada ao auditor que efetivou o trabalho (fls. 7); 

= Resumo mensal de NFEs não registradas (fls. 8); 



= Relação das NFEs não registradas (fls. 9/80); 

Após correta intimação para a fase singular (fls. 82/83), sujeito 

passivo se manteve inerte, sendo então declarada sua revelia (fls. 85); 

Nova intimação foi providenciada (fls. 87/89), e nesse momento o 

sujeito passivo veio ao processo e trouxe suas razões (fls. 91/105). 

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. 

Alega que a falta de entrega do bloco C da EFD não está sujeita à 

penalidade prevista no artigo 71, VII, “c” do CTE.  

Invoca o § 7º-B do artigo 71 do CTE para dar interpretação de que ao 

caso se aplicaria a penalidade estatuída no inciso XIII, “a” desse mesmo artigo.  

Faz anexação de jurisprudência farta do Conselho Administrativo 

Tributário (fls. 94/104).  

Encerra pedindo a procedência sobre o valor de multa formal de R$ 

9.771,36 (nove mil setecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos).  

É o relatório.  

Na ausência de questões preliminares, passemos ao enfrentamento 

do pedido posto pela defesa de adequação da penalidade. É forçoso se reconhecer que o 

Conselho Administrativo consagrou o entendimento requerido pela parte, inclusive houve a 

aprovação da Súmula 02/2.018 com essa orientação.  

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que nesse processo exige-se 

apenas multa formal, e no de nº 4 0117029 286 39, há exigência de multa formal e 

imposto, nos mesmos meses, pela omissão de registro do livro de entradas e pela 

omissão de recolhimento de diferencial de alíquotas, sendo forçoso reconhecer a 

duplicidade de exigência da multa formal nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, 

agosto e setembro. Portanto, a exigência deve ser reconhecida, nesse processo, em 

relação aos meses de abril, junho, julho, outubro, novembro e dezembro, chegando-se à 

uma multa formal no valor de R$ 4.885.68 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), que se refere a 6(seis) meses de omissão de registro.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe 

provimento, para fazer adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, “a” do 

Código Tributário Estadual, e exigindo a multa formal referente à omissão de registro nos 

meses de abril, junho, julho, outubro, novembro e dezembro, chegando-se à uma multa 



formal no valor de R$ 4.885.68 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

oito centavos), que se refere a 6(seis) meses de omissão de registro.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01757/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS/Multa formal. Deixou de anexar as leituras de 
memórias fiscais por ocasião da cessação de uso do 
equipamento ECF. Procedente em parte. Pedido de adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XX "a", 1 do CTE. 
Rejeitado. Aplicação do benefício previsto no § 3º do mesmo 
artigo. Acolhida.    
 
1. O trabalho diligencial respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte; 
 
2. A adequação da penalidade deverá ser rejeitada ou acolhida 
de conformidade com orientação prevista em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, no valor de R$ 11.962,16 (onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
dezesseis centavos). Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o Conselheiro Rickardo de 
Souza Santos Mariano que votou pela improcedência do lançamento fiscal.  E, por maioria 
de votos,rejeitar o pedido de adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso 
XX "a", 1 do CTE e aplicar o benefício previsto no § 3º do mesmo artigo, proposta pelo 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. Foram vencedores os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor e Mário de Oliveira Andrade. Vencido o 
Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo "por ocasião da cessação 
de uso do equipamento ECF – IF, Bematech, modelo MP 2.100 THFI, em 14/05/2014, 
deixou de anexar as leituras de memórias fiscais, referentes aos períodos-base de 
apuração dos anos fiscais transcorridos, ou seja, a partir de 15/07/2009, em que esteve 
autorizado o emprego deste equipamento, totalizando a falta de 58 delas, submetendo-se 
à pena prevista. Em anexo, pedido de cessação de uso e comprovante desse." 

 
Intimado, às fls 08 a 10, o sujeito passivo se manifesta apresentando 

impugnação à Primeira Instância, às fls 13. 
 
Foram anexados documentos, às fls 14 a 58. 
 
Pela sentença n°31/2017, o julgador singular decidiu pela 

procedência parcial, do auto de infração, às fls 61 a 63. 



 
Intimado, às fls 65 a 67, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando recurso voluntário, alegando que devido ao incêndio no prédio comercial da 
referida empresa, ocorrido no dia 18/03/2014, foi consumido pelo fogo todo o estoque de 
mercadorias, moveis e equipamentos da empresa, ficando impossibilitado a apresentação 
e recuperação das referidas memorias fiscais presentes na impressora fiscal ECF 
Bematech MP 2.100 no período de 15/07/2009 a 18/03/2014. Por fim requer que seja 
acolhida o presente recurso, para reformar a sentença de primeira instancia e declarar 
improcedente o lançamento, ou considerar "ab initio" o lançamento e determinar seu 
arquivamento, às fls 69 a 70. 

 
Foram anexados documentos, às fls 71 a 93. 
 
Por meio da Resolução n°104/2017, a Primeira Câmara Julgadora do 

CAT, converte o julgamento em diligência para que o sujeito passivo apresente as leituras 
de memorias fiscais a partir de 15/07/2009, sendo que as mesmas deveriam nos termos 
do art. 207 do anexo XI do RCTE terem sidas emitidas no final de cada período. 
Oportunizando ainda ao contribuinte, na impossibilidade de apresentar o que se pede, 
trazer aos autos documentação fiscal equivalente de forma a demonstrar a movimentação 
relativa a utilização do equipamento ECF em questão, para posterior análise. Encaminha 
os autos à GEPRO para proceder a intimação do sujeito passivo para providenciar o que 
ora se solicita, no prazo de 30 dias, às fls 96 a 97. 

 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento da resolução 

n°104/2017, às fls 98 a 99. O sujeito passivo se manifesta apresentando cópia do livro de 
registro de saídas do ano de 2009, as folhas 14, 15, 16 e 17, onde consta toda a 
movimentação fiscal, às fls 101 a 128. 

 
É relatório. 
 

VOTO 
 

A constituição do crédito tributário se deu por descumprimento de 
obrigação tributária acessória, quando do descumprimento do artigo 207 do Anexo XI do 
RCTE, tendo como penalidade o inciso XX do artigo 71 do CTE, do CTE, uma capitulação 
genérica ao caso.  

 
O processo foi colocado em diligência no sentido de serem 

apresentadas as memórias fiscais relativamente ao ECF do qual se pediu baixa. E ainda, 
a diligência sinalizou quanto a apresentação daqueles documentos e/ou outros quaisquer 
que pudessem comprovar a movimentação dada a utilização do equipamento 
relativamente ao período de julho de 2009 a fevereiro de 2014 (56 meses). 

 
Quanto ao solidário, na Resolução nº. 104/2017, fls. 96/97, o que foi 

apresentado às fls. 103/127, não se prestou a fazer a comprovação pretendida quanto a 
movimentação do ECF em relação ao interstício definido. 

 
Desta feita houve descumprimento da legislação tributária, em que 

pese a penalidade seja por demais penosa, inclusive pela situação fática que ensejou o 
pedido de baixa do ECF, tem-se pela procedência parcial do lançamento do crédito 
tributário.  

 



Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, no valor de R$ 11.962,16 (onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
dezesseis centavos). E, por maioria de votos, rejeito o pedido de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso XX "a", 1 do CTE e aplicar o benefício previsto 
no § 3º do mesmo artigo, proposta pelo Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano    

 
    
 

VOTO VENCIDO 
  

Trata-se o auto de infração no qual a Fazenda Pública Estadual 
reclama multa formal por não ter o Sujeito Passivo apresentado, por ocasião do pedido de 
cessação de uso de seu ECF, as respectivas leituras de memórias fiscais, relativas aos 
meses de julho/2009 a maio/2014.  

 
De fato, existe e é inequívoca, nos termos do art. 207 do Anexo XI do 

RCTE, a obrigatoriedade de guarda das leituras mensais de seu ECF bem como sua 
apresentação à Fiscalização quando do pedido de autorização de sua cessação de uso.  

 
É que tais documentos representam o histórico das operações 

praticadas no estabelecimento de modo que sua não apresentação dificulta o controle 
fiscal acerca da tributação incidente sobre as operações praticadas pelo Sujeito Passivo.  

  
Ocorre que qualquer infração tributária, notadamente aquelas de 

cunho formal, assentam-se sob os pressupostos da responsabilidade civil em geral.  
 
Ora, in casu, o Sujeito Passivo faz prova, por meio das fotografias e 

do laudo exarado pela polícia técnico-cientifica de que o estabelecimento foi vítima de 
incêndio cujas causas não podem ser atribuídas ao Sujeito Passivo de qualquer modo, 
tratando-se, destarte, de verdadeiro caso fortuito.  

 
Sabe-se que ocorrendo o fortuito rompe-se o nexo de causalidade 

entre eventual conduta do agente e seu resultado, não podendo este ser imputado àquele.  
 
Deste modo, a responsabilização da autuada pela obrigação 

acessória tributária, no presente caso, mostra-se prejudicada pela ocorrência, vez que a 
impossibilidade de atendimento à obrigação formal tributária, não pode ser atribuída ao 
descuido ou a à vontade do Sujeito Passivo, mas à uma circunstância alheia ao mesmo, 
que, vale dizer, lhe trouxe prejuízos maiores que eventual multa por descumprimento de 
obrigação formal.  

 
Invoco como precedente aplicável à espécie, o acordão também 

desta IV câmara (CAT-GO) de nº 00505/16, processo: 4011500853409, que cuida de 
hipótese idêntica em que fora autuada empresa Novo Mundo Móveis e utilidades.  

 
De mais a mais, só o fato da contabilidade ser feita por profissional 

que mantém escritório próprio, fora das dependências do estabelecimento, não traz 
certeza jurídica de que os documentos almejados pelo fisco lá estavam e não no interior 
do estabelecimento. Tal raciocínio, expresso na decisão singular, data vênia, traduz a 
cobrança de multa formal por suposição.  

 



Ao revés, de acordo com as provas constantes dos autos, tem-se 
que o incêndio de fato ocorreu não sendo possível, entretanto, ter-se certeza de quais 
itens foram incinerados. 

   
Ora, milita a favor do Sujeito Passivo documento público (laudo da 

polícia cientifica) concluindo que o incêndio foi acidental e não teve como causa nenhuma 
ação ou omissão atribuível à autuada ou seus dirigentes, ao passo que em prol da tese 
fiscal tem-se a vaga hipótese segundo a qual os documentos não estariam armazenados 
no estabelecimento, daí porque votei pela improcedência do auto de infração.  

 
Tendo sido vencido no que tange ao meritum causae, adequei a 

penalidade àquela prevista no art. 71, XX, a, 1 do CTE por ser mais específica ao caso e 
por entender que as leituras da memória fiscal estão albergadas no rol legal não taxativo 
que conceitua e elenca “documentos fiscais”.  

  
Neste compasso, também apliquei o benefício previsto no art. 71, § 

3º do CTE tendo em vista que o fisco não fez prova de que da infração formal estampada 
na exordial decorreu falta de pagamento de imposto.   

 
Relembro, nesta senda, que não há razão para se presumir a 

sonegação de imposto (ainda que indireta) vez que não há notícia sequer de lançamento 
fiscal (auto) para fins de cobrança de tal imposto. (se da infração formal decorreu ou não 
pagamento de imposto e se o crédito tributário é indisponível, onde está o auto de infração 
correlato advindo deste fato?)  

 
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, dou-lhe provimento 

para julgar improcedente a acusação fiscal. Vencido no mérito, adequo a penalidade para 
aquela prevista no art. 71, XX, a, 1 do CTE e ainda aplico a forma privilegiada do § 3º do 
mesmo dispositivo legal, resultando, pois, no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta 
reais) à título de multa formal a recolher.    

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01760/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Deixou de escriturar documentos fiscais 
de entrada nos livros fiscais digitais. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 54.622,59 (cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), resultando na 
multa formal de R$ 6.554,73 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 
três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 
um crédito tributário, em razão de ter deixado de escriturar diversos documentos fiscais de 
entrada nos seus livros fiscais digitais, nos valores e períodos informados nos autos, 
conforme, planilhas, demonstrativos, livros e demais documentos juntados aos autos, fls. 
03 e 04, para fundamentação da acusação fiscal. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo, fls. 30 a 33, alega que 

as notas fiscais de entrada, em questão, não foram localizadas pelo autuante porque 
algumas notas fiscais foram digitalizadas no sistema da empresa como modelo 1 ou 1 – A 
e deveria se 55 (NF eletrônicas) e ainda com a digitação do número do CNPJ do emitente 
como o mesmo do destinatário. Pede a improcedência parcial da exordial. Junta 
documentos, às fls. 34 a 56. 

 
Conforme Despacho N° 920/2016 – JULP, às fls. 63 a 64, 

considerando as alegações da defesa, converte o julgamento em diligência para que 
dúvidas fossem esclarecidas.  

 
O diligenciador reconhece que os argumentos da defesa se 

confirmam em relação ao registro equivocado de diversas notas fiscais e que, portanto, 
devem ser todas excluídas desta autuação, apresentando uma minuta do auto de infração 
e de um novo detalhamento do crédito tributário, às folhas 83 a 85. 

 
A defesa, novamente cientificada do resultado da diligência, às fls. 87 

a 88, não mais se manifesta. 
 
Pela Sentença n° 511/2018, às fls. 90 a 93, o julgador singular decide 

pela procedência em parte do lançamento.  



 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, às fls. 97 a 99, alega 

que apesar do trabalho revisional ter sido elaborado com esmero, sendo apurada omissão 
de entrada de mercadorias com nova base de cálculo de R$ 54.662,79  e multa formal de 
R$ 13.655,70, com o nobre julgador, readequação penalidade mais benéfica a recorrente, 
referente ao Inciso IV "a", 1, introduzida pelo artigo 71 – A do CTE, a recorrente entende 
que sendo as omissões mera falta de registro de entradas, sem direito a credito de ICMS, 
resta que não ocorreu qualquer prejuízo ao erário estadual, comportando, portanto, a 
aplicação do §§8º, do artigo 71 do CTE. Ao final, requer: reforma da sentença. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume 

verifiquei que o sujeito passivo pede a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. No caso em 
questão, por ter o julgador singular adequado a penalidade para o artigo 71 A (12% por 
cento), o disposto similar, nesse artigo, seria o §6º.  

 
Mas entendo que, pelo ramo de atividade do sujeito passivo 

(produtos eletrônicos, eletrodomésticos, etc.) tratam-se de mercadorias tributadas e a 
omissão de registro de entrada de notas fiscais ocasiona, indiretamente, a falta de 
pagamento do imposto.  Razão pela qual não aplico o §6º do artigo 71 – A do CTE. E há 
aquisição de mercadoria para uso/consumo, que incide diferencial de alíquota.  

 
Valor das operações: R$ 54.622,79 X 12% = R$ 6.554,73. 
 
São 11 meses. Se adequar ao inciso XXIII ‘a’ a multa será de R$ 

8.079,02, superior ao valor apurado com a aplicação do item 1 da alínea “a” do inciso IV 
do artigo 71 – A: R$ 6.554,73. De forma que não é o caso de adequação para o XXIII “a”.  

 
De forma que voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da base de cálculo de R$ 54.622,59 (cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), resultando na multa formal 
de R$ 6.554,73 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01761/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Específica de Mercadoria. 
Omissão de registro de entrada. Procedente em parte. Aplicação 
da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. Acolhida.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, aplicando- se  o benefício 
do artigo 71, §8º do CTE, quando estiver demonstrado nos autos 
que a omissão praticada pelo polo passivo, de ordem acessória, 
não causou prejuízo ao erário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
17.108,69 (dezessete mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos), porém, com a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, resultando 
na multa formal de R$ 2.138,58 (dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição do presente crédito tributário de ordem formal, deve-se 
ao fato do polo passivo ter omitido registro de entrada de mercadoria, no período de 
01/01/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria Específica de Mercadorias e documentos, 
acostados ao processo, fls. 03 a 102. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que juntou 

documentos, que comprovará que a autuação é inconsistente, fls. 115/116. Junta 
documentos às fls. 117/123. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 

125/127). 
 
Em grau de recurso voluntário, fls. 131/137, o polo passivo apresenta 

planilhas com escopo de demonstrar que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na 
exordial, fls. 131 a 137. Junta documentos às fls. 139/176. 

 
Resolução da Primeira Câmara Julgadora Temporária, fls. 178, 

converte o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de Anápolis. 
 



Em resposta à diligência requerida, após novo levantamento fiscal, 
manifesta seu entendimento de que as alegações da requerente não são procedentes, 
devendo o levantamento fiscal do autuante ser mantido em sua totalidade. 

 
Intimada do resultado da diligência, fls. 195, a recorrente apresenta 

manifestação, fls. 199/201. 
 
Conforme acórdão da I CJULT n° 1822/2013, às fls. 207 a 210, 

decide rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para confirmar sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, porém com a aplicação de forma privilegiada.  

 
Em recurso ao Conselho Pleno às fls. 220 a 222, a Fazenda Pública 

argumenta que não concorda com a aplicação da forma privilegiada, pois para tal 
aplicação deve-se ter certeza de que a referida infração não ocasionou omissão do 
pagamento do ICMS. A falta de registro de aquisição de mercadorias, coloca as operações 
efetuadas pelo contribuinte à margem do controle do fisco estadual, desta forma, não 
podendo se beneficiar da aplicação da forma privilegiada. Ao final, requer: a reforma da 
decisão cameral para julgar procedente a peça básica sem a aplicação da forma 
privilegiada. 

 
Em contradita ao Recurso do Conselho Pleno às fls. 227 a 235 o 

sujeito passivo, alega da existência das notas fiscais de entrada, pede a realização de 
nova diligencia e da aplicação da forma privilegiada e que seja rejeitado o infundado 
recurso da fazenda pública. Junta documentos, fls. 236 a 251. 

 
Por meio da Resolução n°83/2017, o Conselho Superior do CAT, 

encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, para que seja 
realizada revisão nos autos, tomando-se por base a identificação dos equinos, seja por 
nome ou por passaporte, este último quando informado, independentemente de haverem 
esses sido declarados no livro de registro de inventario, às fls 253 a 254. 

 
Anexado resultado da revisão fiscal, na qual apontou omissão de 

entradas nos dois itens acima descritos, no valor de R$ 17.108,69 (isto é: houve a redução 
dos valores de omissão de entradas que originalmente era de R$ 95.907,66, para R$ 
17.108,69, às fls 255 a 266. 

 
Intimado o sujeito passivo a tomar conhecimento da resolução 

n°83/2017 e caso queira se manifestar, às fls 267 a 268. 
 
Anexa documentos às fls. 271 a 273 e fls 275 a 278; 280. 
 
Despacho nº. 564/2018 – CONSUP tendo em vista a resolução nº. 

80/2017, ter sido feita com fundamento no artigo 41, §4º da Lei nº. 16.469/09, determina o 
retorno do processo a SEGE para distribuição para julgamento cameral, fl. 274.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que não assiste razão à Fazenda Pública, por isso considero parcialmente procedente o 
auto de infração, só acompanhando no quesito referente a aplicação da forma privilegiada 



com aplicação do §8º do artigo 71 do CTE, cuja base de cálculo é de R$ 17.108,69 
(dezessete mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme revisão e cuja 
multa formal a recolher é na importância de R$ 2.138,58 (dois mil, cento e trinta e oito 
reais e cinquenta e oito centavos). 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 17.108,69 (dezessete 
mil, cento e oito reais e sessenta e nove centavos), porém, com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91, resultando na multa formal de 
R$ 2.138,58 (dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01762/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Específica de Mercadoria.   
Omissão de registro de entrada de mercadoria. Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição do presente crédito tributário de ordem formal, deve-se 
ao fato do polo passivo ter omitido registro de entrada de mercadoria, no período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, conforme Auditoria Específica de Mercadoria e documentos, 
acostados aos autos, fls. 03 a 112.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que juntará 

documentos, que comprovará que a autuação é inconsistente, fls.  125/126. Junta 
documentos às fls. 127/133. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 

135/137.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo apresenta planilha com 

escopo de demonstrar que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na exordial, fl. 141 a 
145. Junta documentos, fls. 146 a 169. 

 
Resolução da Primeira Câmara Temporária, fls. 171, converte o 

julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de Anápolis, para que auditor fiscal 
estranho à lide revise o lançamento, levando em consideração as alegações e os 
documentos apresentados pela recorrente. 

 
Em resposta à diligência requerida, a auditora fiscal Lílian Escobar, 

após novo levantamento fiscal, manifesta seu entendimento de que as alegações da 
requerente não são procedentes, devendo o levantamento fiscal do autuante ser mantido 
em sua totalidade. 

 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo solicita 

nova diligência, fls. 196/198. 
 



Conforme Acórdão da I CJULT n° 1822/2013, às fls. 204 a 207, 
rejeita o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conhece 
do recurso e nega-lhe provimento para confirmar sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém com a aplicação de forma privilegiada.  

 
Em recurso ao Conselho Pleno às fls. 217 a 219, a Fazenda Pública 

argumenta que não concorda com a aplicação da forma privilegiada, pois para tal 
aplicação deve-se ter certeza de que a referida infração não ocasionou na omissão do 
pagamento do ICMS. A falta de registro de aquisição de mercadorias, coloca as operações 
efetuadas pelo contribuinte a margem do controle do fisco estadual, desta forma, não 
podendo se beneficiar da aplicação da forma privilegiada. Ao final, requer: a reforma da 
decisão cameral para julgar procedente a peça básica sem a aplicação da forma 
privilegiada. 

 
Em contradita ao recurso ao Conselho Pleno às fls. 224 a 230 o 

sujeito passivo, alega a existência das notas fiscais de entrada, pugna pela realização de 
nova diligência e da aplicação da forma privilegiada e que seja rejeitado o recurso da 
Fazenda Pública. 

 
Anexa documentos ás fls. 231 a 246. 
 
 
 
Por meio da Resolução n°82/2017, o Conselho Superior do Conselho 

Administrativo Tributário, encaminha os autos a Delegacia Regional de Fiscalização de 
Anápolis, para que seja realizada revisão nos autos, tomando-se por base a identificação 
dos equinos, seja por nome ou por passaporte, este último quando informado, 
independentemente de haverem esses sido declarados no livro de registro de inventario, 
às fls 248 a 249. 

 
Anexado resultado de revisão fiscal, na qual constatou a omissão de 

saídas nos cincos itens acima descrito, no valor de R$ 156.493,88, às fls. 250 a 260. 
 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo alega 

que no primeiro momento tem-se a acusação de omissão de entradas e após comprovada 
a improcedência do lançamento tributário, a fiscalização, por meio de revisão, aponta 
omissões de saídas, ou seja, o auditor responsável aponta nova infração que não fora 
objeto do auto de infração original. Insta salientar que uma vez constituído o credito 
tributário, através do lançamento e regularmente notificado o sujeito passivo, a autoridade 
fiscal não mais poderá modifica-lo, por força do chamado princípio da imutabilidade do 
lançamento tributário, consagrado no artigo 145 do CTN. Restando demonstrado que não 
há o que se falar em omissão de entrada, com a comprovação do alegado pela 
manifestante pelo parecer diligencial, conclui-se que o presente auto de infração não deve 
prosperar. Por fim, requer que seja recebida, por ser o meio próprio, regular e tempestivo 
para contestação da autuação e, no mérito, demonstrado o equívoco da presente 
autuação, requer que seja o feito julgado totalmente improcedente por ser de direito de 
inteira justiça, às fls. 265 a 266. Anexa documentos às fls. 267 a 272 e 274 a 277 e 279. 

 
Despacho nº. 565/2018 – CONSUP tendo em vista Resolução nº. 

80/2017, ter sido feita com fundamento no artigo 41, §4º da Lei nº. 16.469/09, determina o 
retorno do processo à SEGE par distribuição para julgamento cameral, fl. 273.    

 
É o relatório. 



 
VOTO 
 

O questionamento preliminar, trazido a lume pela defesa, sobre nova 
diligência, foi superado tendo em vista ausência de dúvida a ser dirimida e mesmo porque 
o auto de infração foi considerado improcedente, conforme passo a expor:  

 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 

autoridade fiscal, textualmente aduz que “...as omissões de entradas de 10 equinos 
anteriormente apontadas pela auditoria Específica de Mercadorias original (fls. 05 a 11) 
foram zeradas, isto é: não apresentou omissão de entradas e foi constatada omissão de 
saída. 

 
Mediante a assertiva aduzida em linhas anteriores, julga improcedente 

o lançamento.    
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01764/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Auditoria Específica de Mercadoria.  
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente em parte. 
Aplicação do art. 71, § 11, II "b" do CTE. Acolhida.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, aplicando a orientação 
contida no art. 71, §11, II "b" do CTE, quando a lei assim o 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, após, a retirada do pedido de diligência, em 
sustentação oral, pelo representante legal do sujeito passivo, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração, sob a base de calculo de R$ 193.199,25 
(cento e noventa e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) e multa 
formal com aplicação do art. 71, § 11, II "b" do CTE, resultando em R$ 23.183,91 (vinte e 
três mil, cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro de entrada de mercadoria, conforme Auditoria Específica de 
Mercadoria, fls. 03 a 05. Por esse motivo, foi-lhe imputada a obrigatoriedade de recolher 
multa formal.  

 
Impugnando o lançamento o polo passivo depois de fazer uma 

sinopse dos fatos acontecidos alega a ocorrência parcial da referida autuação, conforme 
erros apontados nos procedimentos fiscais. Em resumo, pede a improcedência parcial do 
feito, fls.10 a 12. Junta documentos, fls. 13 a 352.  

 
Despacho nº 397/2017 – JULP converte o feito em diligência, tendo 

em vista que a defesa fez a juntada de demonstrativos em mídia digital, indicando a 
possibilidade de alteração dos valores do lançamento, fl. 354. 

 
O trabalho revisional aponta para um novo valor de omissão de 

entrada de mercadorias que passa a ser no valor de R$ 193.199,25, correspondente a 
uma nova multa formal originária devida de R$ 48.299,81. 

 
A defesa cientificada do resultado da diligência se manifesta 

concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e do tempo, 
que prepararia uma nova contestação. 

 



Conforme sentença n° 5249/2017 – JULP, às fls. 364 a 368, o 
julgador singular decide pela procedência parcial da pretensão inicial do fisco, nos termos 
da revisional. 

 
Por meio do Despacho n° 181/2017 – GERF, às fls. 369, a Fazenda 

Pública concorda com a decisão exarada em sede monocrática. 
 
Intimado o sujeito passivo interpõe recurso voluntário às fls. 372 a 

375, alegando que as diferenças mantidas nos lançamentos fiscais decorrem da 
duplicidade de entradas de itens que ocasionaram partes das "omissões de entradas", 
conforme consta na relação denominada "relação de itens de entradas lançadas em 
duplicidade no levantamento especifico de mercadorias do autuante que repercutiu no 
resultado como omissões de entradas", que demonstra as notas fiscais em que se 
repetiram os mesmos itens. Ao final, requer: nova revisão do feito e consequente, reforma 
da sentença 5249/2017 – JULP. Junta documentos às fls. 376 a 392. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre o pedido de diligência, formulado 
pela defesa, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” tendo 
em vista que na presente sessão de julgamento, tal pleito foi retirado de pauta em 
sustentação oral, pelo representante legal do sujeito passivo, ao argumento de que se 
trata de multa formal e que concorda com o trabalho revisional, acostado ao processo. 

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
De conformidade com o informado em parágrafo volvido, o sujeito 

passivo retirou o pedido de diligência. 
 
Por se tratar de multa formal, aplico a orientação contida no artigo 

71, II, ‘b” do CTE, que será transcrito na sequência, resultando em valor de R$ 23.183,91 
(vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos), cujo valor da base 
de cálculo é na importância R$ 193.199,25 (cento e noventa e três mil, cento e noventa e 
nove reais e vinte e cinco centavos). 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 

 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
[...] 
 
b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


 
Pelo exposto, após a retirada do pedido de diligência, em 

sustentação oral, pelo representante legal do sujeito passivo, por unanimidade de votos, 
conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que julgou parcialmente procedente o auto de infração, sob a base de cálculo de R$ 
193.199,25 (cento e noventa e três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco 
centavos) e multa formal com aplicação do art. 71, § 11, II "b" do CTE, resultando em R$ 
23.183,91 (vinte e três mil, cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01766/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Saída de mercadoria, com ICMS retido pelas operações 
posteriores, sem emissão de documentação fiscal. 
Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de recolhimento de multa formal, em virtude do 
sujeito passivo ter realizado saída de mercadoria, com ICMS retido pelas operações 
posteriores, sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014, conforme Auditoria Específica de Mercadorias e documentos acostados aos 
autos, fls. 03 e 04. Em consequência fica sujeita a multa formal de 25% do valor das 
operações ou prestações, com os acréscimos legais.  

 
Impugnando o lançamento, o sujeito passivo comparece aos autos, 

às fls. 09 a 12, alega que refez o procedimento da auditoria, CD em anexo, através de 
seus arquivos utilizando o mesmo critério e metodologia do autuante; que não ocorreu 
omissão de entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária pelas operações 
posteriores. Solicita retificação do lançamento e diligência com auditor 
estranho a lide, e por fim, improcedência dos autos. Junta documentos, às fls. 13 a 36. 

 
Pela Sentença N° 2315/2016 – JULP, às fls. 38 a 39, o julgador 

singular julga procedente o auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário, às fls. 42 a 45, o polo passivo alega 

que realizou levantamento de igual teor ao efetivado na fiscalização, apontando 
individualmente para cada item de mercadoria se ocorreu ou não diferenças no período 
fiscalizado, que neste caso, não ocorreram. Ao final, requer: que os autos retornem à 
primeira instância para a efetiva apreciação e valoração das provas e novo julgamento. 

 
Conforme Resolução 141/2016, às fls. 52 a 53, a Quarta Câmara 

Julgadora por unanimidade de votos, converte o processo em diligência, encaminhando os 
autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO. 

 



Intimado, às fls. 54, o sujeito passivo comparece aos autos, às fls. 58 
a 59, atendendo ao solicitado na Resolução 141/2016, informa que seguem como anexo 
02, uma mídia CD contendo os levantamentos acima, nos quais relacionados aos itens de 
mercadorias em ordem alfabética, com detalhamento dos documentos fiscais e 
respectivas entradas e saídas no período fiscalizado, e ainda, os resumos dos resultados 
apurados pela empresa contrapondo os levantamentos utilizados para o levantamento 
fiscal. Pelo o exposto, ratifica-se que não existem as diferenças apontadas no 
procedimento fiscal, pelo que se pede a improcedência do lançamento na sua 
integralidade. Junta documentos, às fls. 60 a 132.  

 
Conforme Resolução 170/2017, a quarta Câmara Julgadora às fls. 

134 a 135, converte o processo em diligência para que o processo seja encaminhado à 
Gerência de Auditora de Varejo e Serviços, para que se ilustre titular, determine que o 
agente fiscal analise o levantamento fiscal contraditório apresentado pelo sujeito passivo, 
cotejando-o com a auditoria original, e, caso se faça necessário, promova a revisão do 
lançamento fiscal, e, sendo o caso, a adequação de cálculo e do valor da multa reclamada 
neste auto. 

 
Em atendimento a Resolução 170/2017, às fls. 136, a autoridade 

fiscal informa que os argumentos da defesa foram analisados; que verificou divergências 
nos arquivos de EFD que ocasionaram inclusão de produtos nos levantamentos de 
omissão de saídas e entradas concomitantemente. Através do cotejamento dos produtos 
que apareceram nos relatórios tanto de omissões de entrada como no de omissões de 
saídas; que não houve omissões de saída.  

 
O sujeito passivo é intimado para tomar conhecimento da Resolução 

170/2017 e resultado de diligência. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, conforme já informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum”, aduz textualmente que os argumentos da defesa foram analisados, onde se 
verificou divergências nos arquivos de EFD que ocasionaram inclusão de produtos nos 
levantamentos de omissão de saídas e entradas concomitantemente. Através do 
cotejamento dos produtos que apareceram nos relatórios tanto de omissões de entrada 
como no de omissões de saídas; que não houve omissões de saída. 

 
Mediante a assertiva supra aduzida, demonstrado está que o polo 

passivo não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste volume, o que me 
lava a julgar improcedente o lançamento.   

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01769/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Havendo nos autos o vício formal da insegurança na 
determinação da infração, acolhe-se a preliminar de nulidade da 
peça básica, declarando-se nulo "ab initio" o processo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Reclama-se no auto de infração a multa formal no valor de R$ 
6.187.997,54 (seis milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), correspondente a 80% (oitenta por cento) do saldo credor 
não estornado, apurado em Auditoria Básica do ICMS, relativamente aos períodos de 
01/07/14 a 31/12/14, 01/01/15 a 31/12/15, 01/01/16 a 31/12/16 e 01/01/17 a 31/08/17. 

 
Citados como infringidos os arts. 58, § 3°, II e 64, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ 
redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 8 a 34), demonstrativo de cálculo de 
diferencial de alíquota devido a comprar de uso e consumo (fls. 35 a 45), apuração dos 
valores a estornar em face das saídas com benefícios fiscais (fls. 46), entradas com 
créditos estornáveis em virtude da saída com benefício fiscal (fls. 48 a 49), percentual das 
saídas com benefícios fiscais para efeito de estorno de crédito (fls. 50 a 56), créditos 
maiores que o permitido conforme Convênio ICMS 100/97 – resumo (fls. 57), notificação 
fiscal (fls. 60) e mídia CD (fls. 62), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 18/05/2018 (fls. 65), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 66). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 73 a 84), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade 
da peça básica, relacionando as hipóteses de incompetência funcional da autoridade 
lançadora e cerceamento do direito de defesa. 

 



Para a primeira hipótese, alega ausência de prévia apresentação de 
ordem de serviço. 

 
Relativamente ao cerceamento do direito de defesa, alega 

imprecisão na auditoria fiscal, consistente na impossibilidade de definição da base de 
cálculo do crédito tributário lançado, ausência de demonstrativos citados na inicial, 
metodologia de cálculo para apuração do estorno em desacordo com a legislação 
tributária e duplicidade na quantificação do quantum tributário. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento ou a baixa dos 

autos em diligência, para que fiscal estranho à lide analise as divergências apontadas pela 
impugnante, refazendo o levantamento fiscal. 

 
Considera incorreta a definição da base de cálculo do quantum 

tributário relativo a aproveitamento indevido ou a maior do que o devido. 
 
Destaca que o suposto excesso de crédito desconsiderando que a 

respectiva base de cálculo do tributo contém o desconto do ICMS desonerado pelo 
remetente, condição no estado de origem para a fruição do benefício fiscal prevista no 
Convênio n° 100/97 para o Estado remetente, fato inclusive destacado no campo 
observações dos documentos fiscais de entrada cujo cálculo o agente fiscal entende haver 
excesso. 

 
Reproduz a Cláusula quinta, II, do Convênio ICMS n° 100/97, com 

fundamento nessa cláusula, argumenta que composição da respectiva base de cálculo do 
ICMS do fornecedor, em conformidade com a Cláusula quinta, II, do Convênio ICMS n° 
100/97, reduz a base de cálculo do tributo com base no valor de venda do produto e, ato 
seguinte, diminui o valor do ICMS desonerado do valor cobrado do sujeito passivo. 

 
Deste modo resta clara a necessidade de exclusão, do presente 

processo, dos valores que, tidos pelo agente fiscal autuante como de apropriação 
incorreta, são comprovadamente passíveis de apropriação. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
Examinando o processo, sobretudo os elementos de instrução da 

acusação, nota-se que o agente fiscal levantou crédito tributário com suporte em base de 
cálculo resumida, sem detalhamento dos valores considerados, em clara imprecisão do 
levantamento. 

 
Nota-se que os demonstrativos apresentados no presente PAT, 

especialmente o que demonstra os valores totais de saídas por tipo de operação não 
refletem os valores constantes na apuração da conta gráfica do contribuinte. 

 



Observa-se ainda que o agente fiscal, apesar de fazer constar em 
diversas partes do PAT os valores mensais globais do crédito tributário supostamente 
apropriado indevidamente, não apresenta, senão por uma planilha que totaliza os valores 
mensais das operações totais e das operações isentas ou não tributadas, demonstrativos 
analíticos que demonstram quais Códigos Fiscais de Operação ou Prestação (CFOPs) 
utilizou como base de suas somas, o que impede, comparando-os com os que 
efetivamente forma utilizados no cálculo à época da proporção a utilizar do crédito do 
imposto, conferir se de fato houve erro de cálculo da proporção. 

 
O agente fiscal apura também suposto valor a título de apropriação 

indevida de crédito do ICMS destacado nos documentos fiscais, sob o prisma de o terem 
sido a maior que o permitido na legislação tributária, citando como regra geral o Convênio 
ICMS n° 100/97, sem, contudo, menciona qual dispositivo legal teria sido infringido. 

 
Paralelamente, apura suposto excesso de crédito desconsiderando 

que a respectiva base de cálculo do tributo contém o desconto do ICMS desonerado pelo 
remetente, condição no estado de origem para a fruição do benefício fiscal prevista no 
Convênio n° 100/97 para o Estado remetente, fato inclusive destacado no campo 
observações dos documentos fiscais de entrada cujo cálculo o agente fiscal entende haver 
excesso. 

 
Observa-se que a composição da respectiva base de cálculo do 

ICMS do fornecedor, em conformidade com a Cláusula quinta, II, do Convênio ICMS n° 
100/97, reduz a base de cálculo do tributo com base no valor de venda do produto e, ato 
seguinte, diminui o valor do ICMS desonerado do valor cobrado do sujeito passivo. 

 
Vê-se nos demonstrativos que instruem a acusação, que o agente 

fiscal, para o cálculo do valor a estornar, considerou única e exclusivamente a proporção 
de saídas isentas e não tributadas pelas saídas totais em cada período de apuração, fato 
em descompasso com a legislação aplicável. 

 
Ao realizar a apuração do valor a estornar com base nos valores 

totais de saídas, ignorando os valores médios das alíquotas e, com estes, aplicando sobre 
último custo, recais sobre a empresa onerosidade excessiva, ao passo que este acaba por 
estornar valor que, considerando os produtos em estoque, poderão ter operação seguinte 
tributada pelo ICMS e, como tal, não haverá crédito a utilizar. 

 
Pelos levantamentos fiscais, o ICMS que o sujeito passivo deveria 

estornar seria o equivalente a 100% do crédito do período, uma vez que neste mesmo 
período houve apenas vendas isentas que, quando comparadas com as vendas totais 
(que foram apenas as vendas isentas), perfazem o estorno total de 100% do crédito então 
apropriado. 

 
Ocorre, porém, que restou a quantidade de 50 unidades de produto 

que, em caso de venda tributada em qualquer período de apuração seguinte, será 
integralmente tributada, sem qualquer crédito a ela vinculado. A regra estabelecida no art. 
59 do RCTE/GO busca exatamente estonar apenas o ICMS relativo à efetiva venda sem 
tributação do produto, posto que sobre o último custo do produto vendido aplica-se a 
alíquota média apenas sobre os produtos então vendidos, havendo o estorno única e 
exclusivamente destas operações. 

 



Há então nos presentes autos o vício da insegurança da 
determinação da infração, que implica na nulidade do lançamento, conforme prescreve o 
art. 20, IV, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
 

V O T O  E M  S E P A R A D O 
 
 
Da análise do presente processo extrai-se que no dia 06/03/18 o 

Auditor Fiscal RICARDO TAVARES PACHECO elaborou a Auditoria Básica do ICMS de 
fls. 08 a 34, relativamente aos períodos de 01/07/14 a 31/12/14, 01/01/15 a 31/12/15, 
01/01/16 a 31/12/16 e 01/01/17 a 31/08/17, que deram origem à lavratura dos seguintes 
autos de infração: 

 
A – 4011800718604, relativamente à omissão de pagamento de 

ICMS no valor de R$ 2.622.069,66 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, sessenta e 
nove reais e sessenta e seis centavos), em razão do não estorno ou do estorno efetuado a 
menor, proporcionalmente às saídas alcançadas pelo benefício fiscal da isenção do ICMS, 
tendo sido aplicada a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 
11.651/91; 

 
B – 4011800584136, relativamente à multa formal no valor de R$ 

1.740.025,45 (um milhão, setecentos e quarenta mil, vinte e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do saldo credor indevido, 
prevista no art. 71, inciso IV, alínea “b”, da Lei n. 11.651/91, em razão do não 
estorno ou do estorno efetuado a menor, proporcionalmente às saídas alcançadas pelo 
benefício fiscal da isenção do ICMS;  

 
C – 4011800941770, relativamente à multa formal no valor de R$ 

6.187.997,54 (seis milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), correspondente a multa formal de 80% (oitenta por cento) 
do saldo credor não estornado, prevista no art. 71, inciso IV, alínea “c”, da Lei n. 
11.651/91. 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que os autos de infração 

descritos nas letras “a” e “b”, encontram-se, atualmente na Etapa 38 – 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA e que o auto de infração descrito na 
letra “c”, constitui o objeto do presente julgamento. 

 
Transcrevo abaixo o inteiro teor do art. 71, inciso IV, alíneas “a”, 

“b” e “c”, da Lei n. 11.651/91: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 



[...] 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de:  
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento;  
 
b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não 
aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; 
 
c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem 
prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado 
ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na 
escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação 
fiscal;  

 
Pois bem. 
 
Analisando os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS que 

dá sustentação aos autos de infração, especialmente os demonstrativos 
denominados CRÉDITOS ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE e OMISSÃO DE 
ESTORNO DE CRÉDITOS, extrai-se o seguinte: 

 

Período Crédito escriturado 
indevidamente R$ 

Omissão de 
Estorno 

Total  

07/14 a 12/14 25.804,24 440.587,23 466.391,47 

05/15 a 12/15 18.724,17 1.418.294,11 1.437.018,28 

01/16 a 12/16 21.578,42 921.871,53 943.449,95 

01/17 a 08/17 28.584,81 338.054,24  366.639,05 

Total 94.691,64 3.118.807,11 3.213.498,75 

 
Assim, os aproveitamentos indevidos de créditos e as omissões 

de estornos em todo o período fiscalizado totalizaram R$ 3.213.498,75 (três 
milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco 
centavos). 

 
A soma dos valores constantes do campo 49 do quadro M - 

IMPOSTO OMITIDO dos demonstrativos CONCLUSÃO de fls. 09, 15, 22 e 29, na 
importância de R$ 2.622.069,66 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, 
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), corresponde exatamente ao 
valor do ICMS exigido no Auto de Infração nº 4011800718604. 

 
Até aqui, nenhum problema! 
 
Graves problemas começam surgir, no entanto, quando da 

análise dos Autos de Infração nº 4011800584136 e 4011800941770, relativamente 
às penalidades previstas no art. 71, inciso IV, da Lei n. 11.651/91, relativamente a 
20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado 
em razão da existência de saldo credor na escrituração (alínea “b”) e de 80% 
(oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem prejuízo do 
pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não estornado, 



quando o sujeito passivo possuir saldo credor na escrituração e não efetuar o 
estorno nos termos exigidos em notificação fiscal (alínea “c”). 

 
Ora, da análise do referido dispositivo legal, extrai-se que a 

soma do imposto omitido revelado pela Auditoria Básica do ICMS – no caso R$ 
2.622.069,66 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, sessenta e nove reais e 
sessenta e seis centavos) – mais as multas formal de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta 
por cento) previstas nas alíneas “b” e “c”, deve, obrigatoriamente, corresponder à soma 
dos valores dos créditos aproveitados indevidamente e os créditos não estornados no 
período – no caso R$ 3.213,498,75 (três milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e setenta e cinco  centavos). 

 
Assim, a conclusão óbvia e ululante, é no sentido de que o saldo 

credor indevido no final do período fiscalizado, sujeito à multa formal correspondente a 
20% (vinte por cento), prevista no art. 71, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 11.651/91 e, 
posteriormente, em caso de não estorno, de 80% (oitenta por cento), prevista na alínea 
“c”, do referido dispositivo legal, deveria ser, obrigatoriamente, o valor de R$ 591.429,09 
(quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e nove ), ou seja, (R$ 
3.213.498,75 – R$ 2.622.069,66 = R$ 591.429,09). 

 
No caso vertente, a multa formal no valor de R$ 1.740.025,45 (um 

milhão, setecentos e quarenta mil, vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do saldo credor indevido, prevista no 
art. 71, inciso IV, alínea “b”, da Lei n. 11.651/91, exigida por meio do Auto de 
Infração nº 4011800584136, leva-nos a concluir que o autor do procedimento encontrou 
um saldo credor indevido de ICMS no valor de R$ 8.700.127,25 (oito milhões, setecentos 
mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), quando o correto seria, repita-se, 
somente o valor de R$ 591.429,09 (quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e 
nove reais e nove centavos).  

 
Analisando a auditoria em conjunto com a DESCRIÇÃO DA 

OCORRÊNCIAS dos autos de infração, verifica-se que a discrepância entre o verdadeiro 
saldo credor indevido e o valor considerado para o cálculo da multa formal, decorre do fato 
de o autor do procedimento ter considerado como saldo credor indevido a soma dos 
valores dos créditos aproveitados indevidamente, dos créditos não estornados 
relacionados nos demonstrativos denominados CRÉDITOS ESCRITURADOS 
INDEVIDAMENTE, de fls. 12, 18, 19, 25, 26 e 32 e nos demonstrativos denominados 
OMISSÃO DE ESTORNOS DE CRÉDITOS, de fls. 13, 20, 27 e 33, acrescidos dos saldos 
credores indevidos existentes no final de cada exercício fiscalizado, constantes dos 
demonstrativos denominados CONCLUSÃO de fls. 09, 15, 22 e 29. 

 
Nesse ponto cumpre ressaltar que a situação tratada no presente 

processo é análoga a tratada no Processo nº 4011201518241, declarado nulo por 
insegurança na determinação da infração pela Terceira Câmara Julgadora, por 
unanimidade de votos, cuja EMENTA e os principais trechos do voto condutor do 
ACÓRDÃO DA III CJUL N. 2508/15, de minha autoria, transcrevo abaixo: 

 
PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração arguida 
pelo relator. Acolhida. 
 
1. A apuração periódica consiste na quantificação do 
montante do imposto a pagar ou a compensar, 



mediante a escrituração, nos livros fiscais, dos 
débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato 
do Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar 
um mês civil, de tal sorte que os débitos e créditos do 
imposto verificados, respectivamente, nos livros de 
Registro de Saídas e Registro de Entradas, são 
totalizados ao final do período fixado, e transportados 
para o livro Registro de Apuração do ICMS e do 
confronto entre eles, apura-se o montante do imposto 
a pagar ou o saldo credor a transferir para o período 
de apuração seguinte (Decreto nº 4.852/97, art. 67); 
 
2. A exigência da multa correspondente a 40% 
(quarenta por cento) do valor escriturado ou não 
estornado, ainda não aproveitado em razão da 
existência de saldo credor na escrituração, prevista no 
art. 71, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, bem 
como a notificação para o seu estorno, podem ocorrer 
somente em relação ao saldo credor indevido apurado 
no último período de apuração encerrado 
imediatamente anterior ao período de realização da 
auditoria; 
 
3. Caracteriza nulidade por insegurança na 
determinação da infração a exigência de multa formal 
incidente sobre o valor do crédito escriturado e não 
estornado em razão da existência de saldo credor na 
escrituração, relativamente ao saldo credor indevido 
apurado em período diferente do último período 
encerrado imediatamente anterior ao período de 
realização da auditoria. 

 
[...] 

Encerrado esse breve histórico da ação fiscal intentada pelo fisco na escrituração 
fiscal da empresa autuada, passamos a análise do Processo nº 4011201518241, 
não sem antes observar que em relação ao não estorno do crédito, quando 
exigido, ou a escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, que 
resultar em omissão de pagamento do imposto ou na existência de saldo credor na 
escrituração, ainda não aproveitado, o Roteiro 01 do Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, adotado pela Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 
de setembro de 2005, estabelece o seguinte: 

 
Com o advento da Lei nº 14.634, de 29.12.03, que determinou a 
cobrança de multa formal em razão do não estorno de crédito, quando 
exigido, ou da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto, é necessário observar que: 
 
a auditoria deve ser realizada a partir do mês de ocorrência da 
infração (crédito indevido) até o último período de apuração 
encerrado. Dessa forma, pode-se aplicar a nova penalidade, pois a 
infração se renova mensalmente ao se transferir para o período 
seguinte o valor escriturado indevidamente a título de crédito; 
 
para efetuar a cobrança do imposto relativo ao crédito indevido, 
acrescido da multa formal de 100% desse valor, é necessário que o 
contribuinte tenha deixado de atender à notificação para proceder ao 
estorno do crédito. 



 
Exemplificando: empresa escritura um crédito indevido em março de 
2003, porém, dada a existência de saldo credor na escrita, referido 
crédito não afeta o pagamento do ICMS nos meses subsequentes, 
incluído o último período de apuração (junho de 2004, p. ex.). Em 
junho de 2004 - o último período de apuração encerrado -, o agente 
do fisco deverá: 1º) aplicar multa formal de 40% do valor do crédito 
indevido; 2º) notificar o contribuinte a proceder ao estorno; e 3º) exigir 
o valor do imposto correspondente ao crédito indevido juntamente com 
a multa formal de 100% dessa importância, no caso do não 
atendimento da notificação. 
 

Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que o marco final da Auditoria 
Básica do ICMS que revelar a existência valor escriturado ou não estornado, ainda 
não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração, é o último 
período de apuração encerrado imediatamente anterior a realização da auditoria.  
 
No caso vertente o saldo credor indevido no final do exercício de 2010, deveria ter 
sido transferido para o exercício de 2011 e assim sucessivamente, até o mês de 
fevereiro de 2012 que era o último período de apuração encerrado, tendo em vista 
que a última auditoria foi realizada no dia 30/03/12, de tal forma que o valor 
escriturado ou não estornado durante todo o período fiscalizado (01/01/08 a 
28/02/12) e ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor, fosse 
alvo da lavratura de um único auto de infração exigindo a multa formal 
correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor prevista no art. 71, inciso 
IV, alínea "b", da Lei nº 11.651/91, sem prejuízo da expedição de notificação para a 
efetivação do estorno em prazo não superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 
147-A, da Lei nº 11.651/91. 
 
Nessa situação, o descumprimento do prazo assinalado para estorno do crédito, 
redundaria, também, na lavratura de um único auto de infração exigindo o valor do 
saldo credor indevido apurado acrescido da multa correspondente 100% (cem por 
cento) do seu valor, nos termos do art. 71, inciso IV, alínea "c" da Lei nº 11.651/91. 
 
No entanto, essa regra não foi observada pelos autores do procedimento, eis que 
realizaram a auditoria básica do ICMS de forma estanque, ou seja, apurando o 
saldo credor indevido no final de cada exercício e, ao invés de transferi-lo para o 
exercício seguinte até chegar ao último período de apuração encerrado 
imediatamente anterior ao da realização da fiscalização, conforme determina o 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, optaram pela lavratura dos 
respectivos autos de infração exigindo a multa formal prevista na alínea "b", do 
inciso IV, do art. 71, da Lei nº 11.651/91, bem como expedir as notificações para 
estorno do crédito de forma fragmentada, no final de cada exercício fiscalizado.  
 
Nesse ponto, cumpre ressaltar, que a apuração periódica consiste na quantificação 
do montante do imposto a pagar ou a compensar, mediante a escrituração, nos 
livros fiscais, dos débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato do 
Secretário da Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, de tal sorte que os 
débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros de Registro 
de Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do período fixado, e 
transportados para o livro Registro de Apuração do ICMS e do confronto entre eles, 
apura-se o montante do imposto a pagar ou o saldo credor a transferir para o 
período de apuração seguinte (Decreto nº 4.852/97, art. 67). 
 
Destarte, revela-se impossível para o contribuinte o cumprimento de notificações 
expedidas no ano de 2012 para estornar os saldos credores existentes em sua 
escrita fiscal no última dia do exercício de 2010 e no dia 30/06/11, tendo em vista 
que os referidos saldos sofreram alterações nos períodos de apuração posteriores, 
eis que foram somados aos créditos verificados no livro Registro de Entrada e 
confrontados com os débitos verificados no livro Registro de Saída, com a 
finalidade de apurar o imposto a pagar ou o saldo credor a ser transferido para o 
período de apuração seguinte.  
 



Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 4.852/97, bem 
como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela Instrução de 
Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 
 
À conta do exposto, argui a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09 
que regula o Processo Administrativo Tributário e fui acompanhado pela 
unanimidade dos conselheiros componentes da Câmara Julgadora. 

 
Ressaltamos, ainda, que o entendimento acima mencionado foi 

adotado pelo Conselho Pleno quando do julgamento do Processo nº 4011202345847, 
também declarado nulo por insegurança na determinação por unanimidade de votos, cujo 
voto condutor do ACÓRDÃO DO CONP N. 1665/16, de autoria do ilustre Conselheiro 
WASHINGTON LUIS FREIRA DE OLIVEIRA, utilizou-se da fundamentação acima 
transcrita. 

 
Com essas considerações, concluímos que além de não ter realizado 

a Auditoria Básica do ICMS até o último período de apuração encerrado imediatamente 
anterior ao período de realização da auditoria - no caso vertente o mês de fevereiro de 
2018, eis que a auditoria foi realizada no dia 06/03/18 - o autor do procedimento ainda 
interpretou equivocadamente o resultado da referida auditoria quando da lavratura dos 
autos de infração relativos a multa formal prevista nas alíneas “b” e “c”, do inciso IV, do art. 
71, da Lei nº 11.651/91, que deveria ter levado em consideração somente o valor do saldo 
credor indevido apurado no final do período auditado. 

 
Assim, entendo que o lançamento malferiu o art. 67, do Decreto nº 

4.852/97, bem como o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais, adotado pela 
Instrução de Serviço nº 08/05-SGAF, de 06 de setembro de 2005. 

 
À conta do exposto, acompanhei o voto do relator, acolhendo a 

preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração nos 
termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo 
Tributário e solicitei a autorização para elaboração do presente voto em separado com a 
finalidade de explicitar o meu convencimento em relação às falhas formais cometidas pelo 
autor do procedimento. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01772/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
entrada de mercadorias. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência em parte. 
 
Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
multa por falta de cumprimento de obrigação acessória, sendo 
aplicável o benefício de redução da penalidade previsto no art. 
71, § 8º do CTE, cumulativamente com o benefício de redução da 
multa previsto no art. 10 da Lei Complementar n° 104/13. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Representação Fazendária, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão singular, afastando a aplicação do disposto no art. 71, § 11, II, "B", e aplicar o 
benefício de redução da penalidade previsto no art. 71, § 8º do CTE, cumulativamente 
com o benefício de redução da multa previsto no art. 10 da Lei complementar 104/13, o 
que resulta no total de multa formal no valor de R$ 3.705.034,82 (três milhões, setecentos 
e cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração que é de que o sujeito 
passivo omitiu registro entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 59.280.557,08 
(cinquenta e nove milhões duzentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 
oito centavos), referente aos meses de janeiro a dezembro de 2015, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de 
R$ 14.820.139,27 (quatorze milhões, oitocentos e vinte mil, cento e trinta e nove reais e 
vinte e sete centavos). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, pedido de 

tramitação conjunta deste PAT com os de n°s 4.01.17.023090.68, 4.01.17.023721.85, 
4.01.17.023723.47 e 4.01.17.023724.28 (fls. 5) e demonstrativos da Auditoria Específica 
de Mercadorias (fls. 15 a 53), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 101 a 105), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando em 

essência ter registrado nos livros fiscais todas as entradas e saídas de mercadorias do 
estabelecimento comercial. 

 



Junta documentos (fls. 106 a 137). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, conforme a 
Sentença nº 1202/2018-JULP (fls. 140 a 147). Aplica o julgador o limitar de crédito previsto 
no § 11, II, “b”, do art. 71 da lei n 11.651/91, CTE. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora 

(fls. 148 a 150), concordando com a aplicação do limitador, porém alterando a alínea “b” 
para alínea “a”. Feita a aplicação do limitador a que se refere a alínea “a”, resulta na multa 
formal de R$ 10.077.694,70 (dez milhões setenta e sete mil seiscentos e noventa e quatro 
reais e setenta centavos). 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação formulada no auto de infração que é de que o sujeito 

passivo omitiu registro entrada de mercadorias no valor comercial de R$ 59.280.557,08 
(cinquenta e nove milhões duzentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 
oito centavos), referente aos meses de janeiro a dezembro de 2015, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de 
R$ 14.820.139,27 (quatorze milhões, oitocentos e vinte mil, cento e trinta e nove reais e 
vinte e sete centavos). 

 
Como se trata de omissão de registro de entrada de mercadorias, 

apurada a partir de saídas com documentação fiscal, vejo que a irregularidade não 
resultou, nem mesmo indiretamente, em falta de pagamento de imposto ao erário goiano, 
de modo que se impõe a aplicação do benefício de redução da multa previsto no art. 71, § 
8°, do CTE: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 
Noutro giro, entendo também cabível no presente caso a aplicação, 

de ofício, da redução da penalidade prevista nos arts. 8° e 10 da Lei Complementar n° 
104/13, já que a peça básica se refere a obrigação acessória decorrente do não registro 
de entra de mercadorias que gozam da isenção estabelecida no art. 6°, inc. LXXV, alínea 
“e” do Anexo IX do RCTE. Vejamos a reprodução desses dispositivos: 

 
 
Art. 8º As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias levarão 
em consideração os antecedentes fiscais do contribuinte. 
§ 1º Considerar-se-á reincidente o contribuinte que tenha sido condenado 
pela prática da mesma infração por decisão administrativa irrecorrível 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
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e/ou decisão judicial transitada em julgado, em caso de questionamento 
desta natureza. 
 
§ 2º Serão consideradas idênticas as infrações que possuam a mesma 
previsão legal (antecedente/critério material, especial e temporal), o 
mesmo sujeito passivo e constem de diferentes Autos de Infração. 

 
Art. 10. As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias 
relacionadas a operações e/ou prestações amparadas por não-
incidência, imunidade e isenção, serão aplicadas com redução de 50% 
(cinquenta por cento), sem prejuízo do disposto nos artigos 8º e 9º deste 
Código.  

 
Penso que a redução prevista no art. 10 da Lei Complementar n° 

104/13 constitui hipótese autônoma em relação à redução prevista no § 8° do art. 71 da 
Lei n° 11.651/91, CTE, ambas aplicadas cumulativamente no presente caso, visto que a 
primeira hipótese se especifica pelo tipo de obrigação tributária e de tratamento tributário 
dado à operação, bem como pelos antecedentes fiscais do contribuinte, enquanto a 
segunda hipótese vincula-se à possibilidade direta ou indireta de omissão de pagamento 
de imposto em decorrência da infração praticadas. 

 
Aplicada as reduções previstas no § 8 do art. 71 do CTE e no art. 10° 

da Lei Complementar n° 104/13 sobre R$ 14.820.139,27 (multa exigida na inicial), resulta 
no total de multa formal no valor de R$ 3.705.034,82 (três milhões setecentos e cinco mil 
trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). 

 
Vejamos os cálculos: R$ 14.820.139,27 X 50% (§ 8° do art. 71 do 

CTE) = R$ 7.410.069,63 X 50% (art. 10 da Lei Complementar n° 104/13) = R$ 
3.705.034,82. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso da Representação Fazendária, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão singular, afastando a aplicação do disposto no art. 71, § 11, 
II, "b", e aplicar o benefício de redução da penalidade previsto no art. 71, § 8º do CTE, 
cumulativamente com o benefício de redução da multa previsto no art. 10 da Lei 
Complementar n° 104/13, o que resulta no total de multa formal no valor de R$ 
3.705.034,82 (três milhões, setecentos e cinco mil, trinta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01773/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Obrigação acessória. Multa formal. Falta de escrituração de 
notas fiscais no livro Registro de Entradas. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não estando presente no processo qualquer impedimento ao 
pleno exercício do direito de defesa do contribuinte; 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, I); 
 
3. A falta de registro de documento relativo à entrada, aquisição 
ou utilização de mercadorias, bens e serviços, sujeita-se à multa 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação; 
 
4. Declara-se procedente o auto de infração que exige multa 
formal por descumprimento de obrigação acessória, tendo o 
sujeito passivo confessado sua ocorrência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves 
Evangelista, José Eduardo Firmino Mauro e Antônio Martins da Silva. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, José Eduardo 
Firmino Mauro e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias, 
sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 79.207,34 (setenta e nove 
mil, duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, resumo 

mensal de NFEs não registradas (fls. 4 a 6) e relação de NFEs não registradas (fls. 7 a 
14). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 24 a 25), 
pedindo a improcedência do lançamento, alegando que de fato realizou a compra das 
mercadorias, no entanto, por um descuido as respectivas notas fiscais não foram 
escrituradas, mas a empresa sempre emite notas para todas as mercadorias vendidas, 
pagando em dia os impostos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

procedência do auto de infração, devendo ser aplicada a limitação prevista na alínea “b”, 
do inciso II, do § 11, do art. 71, do CTE, conforme a Sentença nº 1709/2018-JULP (fls.34 a 
36). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 40 a 47), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, argumentando que 

trata-se de um auto de infração em razão de descumprimento de obrigação acessória, 
obrigação esta que era confiada a terceiros, contadores, pactuados para realizar o 
planejamento fiscal e financeiro da empresa, bem como escriturar os livros exigidos.  

 
A recorrente, por prezar pelo bom andamento dos negócios, como 

pelo estrito cumprimento da lei, não logrou êxito em escudar-se de profissionais 
negligentes, o que resultou no auto de infração. 

 
Diz que o cálculo da multa lançada no auto de infração está 

incorreto. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, por entender que não está presente no processo qualquer 
impedimento ao pleno exercício do direito de defesa do contribuinte. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

não escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais de aquisição de mercadorias, 
sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 79.207,34 (setenta e nove 
mil, duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), juntamente com acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, §§ 1° e 2°, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e art. 308, I, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 



utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo interpôs recurso, 

alegando em essência que a falta de escrituração das notas fiscais decorreu de 
negligência do profissional contábil, alegação essa que em nada altera o lançamento 
fiscal. 

 
Efetivamente, o próprio sujeito passivo confessou nestes autos a 

infração cometida quando na impugnação afirmou: “a autuada de fato realizou as compras 
dessas mercadorias, no entanto, por um descuido, as mesmas NÃO FORAM LANÇADAS” 
(fls. 25, penúltimo parágrafo). 

 
A recorrente alega ainda que o cálculo da multa lançada no auto de 

infração está incorreto. 
 
Sobre essa questão, cabe transcrever as disposições do art. 71, VII, 

“c”, do CTE, que fixa a multa para a infração praticada pelo sujeito passivo: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Conforme o dispositivo reproduzido, a multa pela falta de registro de 

documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços, é 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

 
O resumo mensal de NFEs não registradas (fls. 4 a 6), revela que as 

aquisições totalizam R$ 316.829,39 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove 
reais e trinta e nove centavos), essa é a base de cálculo da multa. 

 
Fazendo-se incidir 25% sobre R$ 316.829,39 (base de cálculo), 

obtém-se a multa no valor de R$ 79.207,34 (setenta e nove mil, duzentos e sete reais e 
trinta e quatro centavos) lançada no auto de infração. Não há, portanto, erro no cálculo da 
multa. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01777/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência em parte. Adequação da penalidade. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Porém, por maioria de votos, foi adequada a penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "A", da Lei 11.651/91, no valor da multa 
formal de R$ 8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida, que votou pela aplicação da adequação da penalidade para a prevista no art. 71-
A, inciso IV, alínea "a", item I, da Lei nº 11.651/91, limitando a Multa Formal no valor de R$ 
164.771,47 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e 
sete centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
06/02/2012 a 16/01/2013, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, conforme 
documentos e demonstrativos anexos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no 
valor de R$ 350.984,44 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64, §2°, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 308, 310 e 356-C, § 1°, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no 
art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 6), resumo mensal de NFEs não registradas (fls. 7) e relação de NFEs não registradas 
(fls. 8 a 61), dentre outros documentos. 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 70 a 72), 
alegando que parte das notas fiscais objeto do lançamento encontram-se escrituradas no 
livro registro de entradas, apresentando um relatório com a identificação das notas 
registradas. Afirma que o valor das notas fiscais de entrada não lançadas perfazem o 
montante de R$ 239.522,12. Faz juntada de documentos para comprovar suas alegações. 

 
Ao final, formula pedido de revisão para pagamento da parte não 

litigiosa. 
 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 113/2017-JULP (fls. 

115 a 116), baixa os autos em diligência para que um agente do Fisco efetuasse revisão 
no levantamento fiscal, manifestando-se conclusivamente sobre o resultado e informando 
a nova base de cálculo. 

 
A diligenciadora, atendendo o Despacho n° 113/2017-JULP, revisa a 

relação de NFEs não registradas, juntando-a aos autos (fls. 118 a 123), em relatório (fls. 
124), informa que algumas notas fiscais tiveram seu registro de entrada confirmado e 
foram refeitos os cálculos, cujos valores estão relacionados na planilha revisada. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 133 a 155. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, acatando 

resultado de revisão, decide pela procedência em parte do lançamento, alterando o valor 
da multa para R$ 343.273,92 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e setenta e três 
reais e noventa e dois centavos), consoante a Sentença n° 5420/2017-JULP (fls. 207 a 
210). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 215 a 

216), onde limita-se a pedir a aplicação da multa na forma privilegiada prevista no § 8º do 
art. 71 do CTE. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Consta no auto de infração que o sujeito passivo “deixou de 

escriturar no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no 
período de 06/02/2012 a 16/01/2013, a totalidade dos documentos fiscais de entradas, 
conforme documentos e demonstrativos anexos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13.446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 



[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Entradas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força 
do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (a partir de 01.02.16 R$ 935,31). 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 06/02/2012 a 16/01/2013, o 

valor da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 12 
(doze) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento o 
montante de R$ 8.566,32 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 
 

Assim, no presente caso, entendo que o lançamento deve ser 
considerado procedente em parte, porém acolhendo a adequação da penalidade proposta 
no auto de infração, qual seja a do art. 71, inciso VII, alínea “c”, do CTE para a prevista no 
artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" do mesmo diploma legal. 
 

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 
infração, porém adequando a penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea 
"A", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 8.566,32 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 08 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01806/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Aquisição de bens em operação 
interestadual, acobertados por documentos fiscais, nos quais 
foram consignados indevidamente, a alíquota interestadual sob 
a pretensa condição de contribuinte do destinatário. Procedente 
em parte. Aplicação do limitador da multa, previsto no § 11º do 
artigo 71 da Lei 11.651/91. 
 
 O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, aplicando limitador de 
multa quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 
196.374,70 (cento e noventa e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta 
centavos), porém, com a aplicação do limitador da multa, previsto no § 11º do artigo 71 da 
Lei 11.651/91, resultando multa formal de R$ 47.691,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e 
noventa e um reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da Silva 
Costa. E por maioria de votos, rejeitar a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato 
e Luis Antônio da Silva Costa. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva, que votou 
com a aplicação do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de R$ 
23.845,50 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
adquiriu bens em operação interestadual, acobertados por documentos fiscais, nos quais 
foram consignados indevidamente, a alíquota interestadual sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário. Em consequência, fica sujeito à multa formal na importância 
de R$838.081,27, correspondente a 70% do valor da operação, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta ao 

processo documentos (fls.03 a 05). 
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo alega que a autuação 

não merece prosperar uma vez que as mercadorias foram remetidas à autuada como 
insumo em suas obras, por esse motivo não pode ter incidência do imposto; que a 
obrigação do recolhimento do imposto é do fornecedor/remetente da mercadoria e não do 
destinatário; que não pode ser penalizado por obrigação que foge a sua alçada. Pugna 
pela improcedência do feito, (fls. 10 a 27). Junta documentos (fls. 28 a 40). 



 
Pela Sentença nº 369/2017-JULP o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração (fls. 42 a 47). 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo (fls.50 a 57), suscita 

a nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação. Adentra ao mérito 
onde cita notas fiscais, que estão com alíquota correta para requerer a procedência parcial 
da lide. Pugna pela aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE. 
Junta documentos (fls. 58 a 115). 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 118 foi acostado ao processo 

documento de fl. 119. 
 
Pela Resolução nº 107/2017 a Primeira Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário, unanimemente, converte o julgamento em diligência, 
devendo o processo ser encaminhado à Delegacia Fiscal de circunscrição do sujeito 
passivo, para que seja determinado a revisão do lançamento fiscal considerando a 
argumentação da defesa, bem como análise da documentação juntada aos autos, e após, 
apresentar relatório conclusivo sobre a utilização correta ou não da alíquota interestadual 
por parte do contribuinte (fls. 120 e 121). 

 
Em atenção à resolução supra a autoridade fiscal informa que 

verificou as alegações da autuada, em relação às notas fiscais cujas alíquotas estariam de 
acordo com a legislação; que todas as alegações da defesa foram aceitas e excluídas do 
lançamento. Apresenta novo demonstrativo, onde a base de cálculo passa ser de 
R$280.535,28, que resulta em multa formal corrigida de R$ 196.374,70 (cento e noventa e 
seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), fls. 124 a 127.  

 
Manifestando-se sobre a tarefa diligencial o polo passivo reafirma o 

pedido de aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde 

autoridade fiscal revisão, após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 
desenvolveu, informa que o “quantum” de ordem acessória devido pelo polo passivo é na 
importância de R$ 196.374,70 (cento e noventa e seis mil, trezentos e setenta e quatro 
reais e setenta centavos), valores esse que aliás, foram reconhecidos pelo contribuinte em 
sua manifestação em face do trabalho diligencial.  

 
Entretanto, aplico o limitador da multa, previsto no § 11 do artigo 71 

da Lei 11.651/91, resultando na multa formal de R$ 47.691,00 (quarenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e um reais). 

 
Deixo de tecer comentário sobre a aplicação do benefício previsto no 

§ 8º do artigo 71 do CTE, tendo em vista que tal pleito da defesa foi rejeitado.  
 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 196.374,70 (cento e noventa 
e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), porém com a aplicação 



do limitador da multa, previsto no §11 do artigo 71 da Lei 11.651/91, resultando multa 
formal de R$ 47.691,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais). E por 
maioria de votos, rejeito a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01822/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Extravio de livros e 
documentos fiscais. Comprovação de inexistência do fato. 
Lançamento improcedente. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer de 
ambos os recursos para o Conselho Pleno, negar provimento ao da Fazenda Pública, 
prover o do Contribuinte para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. Nos termos do art. 25 do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi 
realizada com ausência de um Conselheiro Classista para compor o plenário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição 20 livros fiscais e das notas fiscais Modelo 1 
de números 1751 a 2250, no período de 30 dias, conforme consta da publicação da 
portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual, conforme cópia anexa do 
Diário Oficial, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito 
à multa formal. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 12.806/1995. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 16. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 33/34, pelo qual o julgador 
decidiu pela improcedência do auto de infração.  

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso de fls. 
35 alegando que não constam no processo que os documentos tenham sido apresentados 
na sua totalidade ao órgão fazendário competente, para elidir a ação fiscal. Requer, assim, 
a reforma da decisão recorrida, a fim de que o auto de infração seja considerado 
parcialmente procedente, com a aplicação do valor original da multa de R$ 33.292,00. 



Intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo não se 
manifesta. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão de fls. 41/43, 
decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre o valor de multa formal de R$ 31.805,75, 
relativamente a 87 notas fiscais, mais 20 livros e, por unanimidade de votos, considerar 
parcialmente nulo desde o início, por insegurança na determinação da infração, em 
relação a 8 blocos de notas fiscais de consumidor, Modelo 2. 

A Fazenda Pública interpõe recurso às fls. 44/46, requerendo a 
reforma da referida decisão, retornando os autos à câmara para sua decisão de mérito, 
ou, alternativamente, que seja afastada e que se acolha a parcial procedência sobre 8 
blocos extraviados, pois permanecem extraviados os documentos de numeração 1750 a 
2141.  

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 53/57), o sujeito passivo alega 
que em nenhum momento se absteve de seu cumprimento, pois sempre primou pela 
observância das exigências legais de seu ramo de atividade. Alega, ainda, que a 
documentação fiscal citada no auto de infração fora apresentada à fazendária competente. 
Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter 
confiscatório. Finaliza, requerendo que seja declarada  

Em seguida, o sujeito passivo peticiona às fls. 85/89 colacionando 
aos autos documentos que comprovam a entrega da documentação tida como extraviada. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os livros e 
documentos fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações destinadas a consumidor final. 

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 16.469/09. Vejamos: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 



ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 do 
Código Tributário Estadual. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação dos livros e documentos fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 1, série D-1 de números 126 a 375, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais e Modelo 2, série D-1, de números 1751 a 2250, totalizando 
500 (quinhentos) documentos fiscais, bem como, 20 livros fiscais.  

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que os livros e documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos anexos. 

De fato, foram colacionados aos autos os Anexos I, II e o Pedido de Baixa de Documento 
Fiscal às folhas 35/37 que comprovam, de maneira inequívoca, que não houve extravio da 
referida documentação fiscal, fato que elide a acusação fiscal, impondo a improcedência 
do presente lançamento.  
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, conheço de ambos os 
recursos para o Conselho Pleno, nego provimento ao da Fazenda Pública, e dou 
provimento ao do Contribuinte para reformar a decisão cameral e considerar improcedente 
o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01824/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Acessória. Exigência de multa formal 
por falta de registro do Livro Registro de Entradas na 
Escrituração Fiscal Digital. Decisão UNÂNIME. 
 
Restando configurada situação tratada por Súmula do Conselho 
Superior, cabe, pelo princípio da colegialidade, observância de 
sua interpretação para o caso concreto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, aplicar ao 
presente julgamento a Súmula nº 002/2018 que dispõe " A infração correspondente à 
omissão de registro de documento fiscal na Escrituração Fiscal Digital – EFD, praticada 
em período anterior a 16/01/18, data de entrada em vigor da Lei nº 19.965/18, subsume-se 
à penalidade tipificada no art. 71, inciso XXIII, da Lei nº 11.651/91, em face do disposto no 
§ 7º-B, inciso II, do referido preceito normativo". Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa e Paulo 
Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 

no livro de registro de entradas relativo a escrituração fiscal digital – EFD, no período 

compreendido de 01/10/2014 a 30/11/2014, a totalidade dos documentos fiscais de 

entradas conforme documentação e demonstrativos anexos. Em consequência, fica sujeito 

a multa de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações, juntamente com os 

acréscimos legais. 

Intimado, (fls. 10/11), o sujeito passivo não se manifestou sendo 

lavrado o termo de revelia (fls. 12). 

Novamente intimados, (fls 14/15), o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação a segunda instancia, foram anexados documentos (fls. 44/71). 

Conforme Acórdão N° 1025/2018 da Quarta Câmara do Conselho 

administrativo Tributário, (fls. 74/80), decidiu rejeitar o pedido de diligencia e também, 

rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa. 

Quanto ao mérito, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento 



para considerar procedente o auto de infração, porém, adequando a penalidade para a 

prevista no art. 71, inciso XXIII, "a", do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 

1.628,56 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

Intimada (fls. 81), a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho 

Superior, (fls. 82/86), alegando que os pontos de discordância da Representação 

Fazendária são a alteração da multa proposta, substituindo a prevista no art. 71, inciso VII, 

alínea "c", pela multa prevista no inciso XXIII, alínea "a", do mesmo artigo do CTE, bem 

como a exclusão da pessoa física solidaria da lide.  

Em torno da primeira questão está o §7°-B do artigo 71 do CTE, que 

orienta a aplicação da penalidade nos casos em que a legislação tributária permita ou 

exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao 

fisco seja obrigatória. 

Argumenta que ao decidir pela aplicação do inciso I, em detrimento 

do inciso II, do §7°-B do artigo 71 do CTE, a I CJUL, no acórdão paradigma, firmou o 

entendimento de que, no caso da omissão da totalidade dos registros das notas fiscais de 

saída na EFD, aplica-se a penalidade prevista no inciso X, alínea "a", do artigo 71 do CTE.  

Ao final, requer: reforma do acórdão recorrido alterando a penalidade 

para a prevista no artigo 71-A, inciso I, aliena "a", e em decorrência dessa alteração 

considerando o auto de infração procedente.  

Intimado (fls. 93/94), o autuado apresenta contradita ao Recurso da 

Representação fazendária (fls. 96/109), alegando que o dispositivo mencionado pelo fisco 

não pode ser aplicado pelo simples fato de que no direito tributário vigora o princípio da 

irretroatividade, ainda mais se essa for prejudicar o contribuinte, nos termos do artigo 150, 

inciso III, alínea "a" da CF.  

Argui que se a época do fato gerador a multa de 25% sobre o valor 

do imposto aplicada já era excessiva, imagine agora que o fisco pretende que seja 

instituída uma multa de R$ 2.760,00 por arquivo, aliada a multa de 60% por omissão de 

pagamento de imposto. Sustenta que em momento algum ficou evidenciado qualquer ato 

de fraude, dolo ou simulação praticado pela recorrente que franqueasse a imputação 

punitiva.  

Ao final, requer que a multa seja alterada para a prevista no artigo 

71, inciso XIX, alínea "b", da lei 11.651/1991; e que seja a multa moratória aplicada até o 

limite máximo de 20%.  



Apresentou também Recurso ao Conselho Superior (fls. 110/117), 

alegando que a não entrega de documentação se deu por um erro puramente sistêmico, 

não tendo como evitar o recorrido. Sustenta que o fisco quer aplicar penalidade não 

condizente com os fatos, ou seja, que não foi a conduta da recorrente. Por esta razão e 

levando em consideração também o princípio da menor onerosidade ao contribuinte é que 

deve ser recapitulada a multa para o artigo 71, inciso XIX, aliena "b" da lei n 11.651/1991.  

Ao final, requer: seja julgado procedente o recurso para que seja 

recapitulada a multa na forma do art. 71, inciso XIX, aliena "b" da lei n 11.651/1991, bem 

como os incisos II e III do art. 112 do CTN. Junta documentos, às fls. 118 a 147. 

É o relatório.  

O caso em tela trata de situação onde ocorreu, por parte do sujeito 

passivo, desobediência à determinação de registro do Livro Registro de Entradas na 

Escrituração Fiscal Digital. A penalidade escolhida pelo auditor que fez o trabalho foi a do 

Art. 71, VII, “c” do Código Tributário Estadual, que aponta para multa formal de 25% do 

valor dos registros omitidos.  

A interpretação da decisão cameral foi no sentido de que seria 

necessária adequação da penalidade para a prevista no artigo 71,XXIII, “a” do Código 

Tributário Estadual. Cabe ressaltar que no presente caso há uma reiterada jurisprudência 

do Conselho Superior no sentido de que se aplique para esse tipo de interpretação, 

havendo, inclusive a aprovação de Súmula nesse sentido. 

Diante desse fato, conheço de ambos os recursos para negar 

provimento a ambos, e manter a decisão cameral que julgou procedente o auto de 

infração, com adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, “a” do Código 

Tributário Estadual.   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01834/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Extravio de 
documentos fiscais. Comprovação de inexistência do fato. 
Lançamento improcedente. 
 
Estando evidenciado nos autos que o sujeito passivo 
apresentou os documentos fiscais à repartição fiscal 
competente, o auto de infração deve ser considerado 
improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal pelo 
desaparecimento do endereço declarado, com o extravio de 250 notas fiscais Modelo 2, 
série D-1, numerada de 001 a 250. 

Em suas alegações (fls. 23), o autuado afirma não ter extraviado os 
documentos fiscais em referência, que apresentou toda a documentação à repartição 
fazendária competente, que expediu o Termo de Baixa de Documento Fiscal. Acosta aos 
autos os seguintes documentos a título de prova: Termo de baixa de documento fiscal não 
utilizado, Termo de Fiel Depositário e pedido de baixa de documento fiscal e outros 
documentos correlatos (fls. 26 a 33). 

Mediante Despacho nº 1140/2018-PRES de fls. 40 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que os documentos tidos como extraviados foram devolvidos, de 
acordo com o Termo de Baixa de Documento Fiscal não utilizado, Termo de Fiel 
Depositário e Pedido de Baixa de documento fiscal (fls. 26 a 28)”. 

Em seguida, os autos foram encaminhados à GERC a fim de que se 
faça o cancelamento do auto de inscrição em dívida ativa. 



Em cumprimento à solicitação supra, a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) informou que deixou de proceder ao cancelamento da inscrição em 
dívida ativa, tendo em vista a existência da ação de execução ajuizada referente ao 
crédito ora discutido.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 16.469/09. Vejamos: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 do 
Código Tributário Estadual. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 



CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que os livros e documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos anexos. 

No caso em apreço, verifico que a documentação encartada às folhas 26 a 28 dos autos, 
comprova de maneira inequívoca que não houve extravio das referidas notas fiscais, fato 
que elide a acusação fiscal, impondo a improcedência do presente lançamento.  
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, conheço do Pedido de 
Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01835/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária acessória. Multa formal. 
Extravio de livros e documentos fiscais. Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu com a 
obrigação tributária à qual está vinculado por força de lei, 
improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo, por meio do qual se argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento 
e se requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de multa formal em 
razão do extravio de livros e notas fiscais. 

Em suas alegações (fls. 27 a 31), o autuado afirma, em síntese, que 
passou por problemas financeiros e não teve condições de permanecer no mercado. 
Alega, ainda, que apresentou todos os livros e documentos fiscais, espontaneamente, na 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição. Acosta aos autos, dentre outros, os seguintes 
documentos a título de prova: cópia do Termo de Fiel Depositário (fls. 33) e cópia do 
Termo de baixa de documento fiscal não utilizado (fls. 34). 

Em face dos argumentos e documentos apresentados, foi 
determinada, mediante Despacho nº 2417/2017-PRES, de fls. 44, a intimação do sujeito 
passivo para que o mesmo apresentasse cópia autenticada do DARE nº 114-0-0-000-
5177-00005-3, bem como se dirigisse à Delegacia Fiscal de sua circunscrição e lá 
apresentasse o Livro de Registro de Saída e de Apuração do ICMS, ambos referentes ao 
Exercício de 2011, colhendo o carimbo, a assinatura e a matrícula do servidor responsável 
pelo setor no comprovante de entrega, fazendo juntar aos autos a sua cópia autenticada. 

Em resposta às solicitações descritas acima, o sujeito passivo, 
mediante declaração de folhas 48 a 50, afirma que, após realizar a impressão dos livros 
fiscais reclamados, dirigiu-se à Delegacia Fiscal de Rio Verde e solicitou, ao servidor 
responsável pelo departamento de entrega, a assinatura e carimbo com matrícula nos 
mesmos e que a solicitação foi negada, sob fundamento de que estava dispensado da 
apresentação dos livros fiscais reclamados e que tal informação fora ratificada pelo 
supervisor de fiscalização.  



Em razão da resposta apresentada no parágrafo anterior, foi 
determinada, mediante Despacho nº 3549/2017-PRES, de folhas 104 a 105, a remessa 
dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, para que seu titular 
ratificasse, ou não, as alegações do sujeito passivo de que o mesmo estaria dispensado 
da apresentação dos referidos livros fiscais, considerados, ainda como extraviados. 

Em atendimento à diligência descrita acima, a eminente Delegacia 
Regional de Fiscalização de Rio Verde, mediante declaração de folhas 109, esclarece que 
a legislação exclui empresas do regime do Simples da obrigatoriedade de possuir os 
Livros Registro de Saída e de Apuração do ICMS. Esclarece, ainda, que, quanto aos livros 
fiscais de entrada, de registro de inventário e documentos fiscais modelo 1, série 1, de 
números 001 a 219, 221 a 406 e 545 a 621, os mesmos foram apresentados a esta 
Delegacia, conforme Termo de Fiel Depositário de folhas 37, tendo sido vistados pelo 
servidor fazendário. Por fim, revela que os itens extraviados, isto é, notas fiscais modelo 1, 
série 1, de números 220, 407 e 544 foram autuados e o respectivo auto de infração foi 
quitado. 

Mediante Despacho nº 791/2018-PRES de fls. 112/113 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, um vez que, conforme exposto no parágrafo acima, em declaração da lavra 
da eminente Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde (fls. 109), bem como de 
acordo com a cópia do Termo de Fiel Depositário de folhas 33, os documentos tidos como 
extraviados pela peça vestibular forma devidamente apresentados ou quitados por auto de 
infração específico”. 

Em seguida, determina o encaminhamento dos autos à GERC para 
que, caso não tenha ajuizada a ação de execução fiscal, seja procedido o cancelamento 
do ato de inscrição em dívida ativa, nos termos prescritos pelo artigo 43, §§ 4º, inciso II, e 
5º e artigo 45 da Lei nº 16.469/09. 

Em resposta, a Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) 
informa que não houve cancelamento da inscrição em dívida ativa, pois a execução fiscal 
do crédito foi ajuizada em 12/11/2014, conforme extrato do Terminal de Grande Porte da 
SEFAZ (fls. 114). 

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os livros e 
documentos fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar 
operações destinadas a consumidor final. 

 
Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 

além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 



Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 

artigo 64 da Lei nº 16.469/09. Vejamos: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 do 
Código Tributário Estadual. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação dos documentos e dos livros fiscais, 

pelo que dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao 
pagamento de multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 001 a 625, totalizando 625 notas fiscais 
e 9 (nove) livros fiscais.  

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que os livros e documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos anexos. 
 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que os livros e documentos fiscais tidos como extraviados 
foram apresentados ao SEINEF da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, 
conforme atesta a cópia do Termo de Fiel Depositário (fls. 33), bem como declaração da 
eminente Delegacia (fls. 109). 

Ademais, cumpre salientar que no caso em comento com relação 
aos Livros Registro de Saída e de Apuração do ICMS a legislação tributária exclui as 
empresas optantes do Simples Nacional da obrigatoriedade de possuí-los. 

Conforme exposto, não me resta outra alternativa a não ser 
considerar improcedente o presente auto de infração, tendo em vista que os documentos 



supramencionados comprovam, de forma inequívoca, que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário. 

Assim sendo, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual voto em 
uníssono com meus pares, conhecendo da impugnação, dando-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01842/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente. 
 
Julga-se improcedente o lançamento quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal de ordem acessória, denunciado na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais, no prazo de dez dias, 
contados da data da portaria n° 036/2016 de Suspensão da Inscrição do Cadastro 
Estadual, datada de 15/06/2016, conforme descrito no Diário Oficial 022350, razão pela 
qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor 
originário discriminado no Detalhamento do Credito Tributário mais as cominações legais.  

 
Intimado para apresentar Impugnação a Primeira Instância, às fls. 06 

a 08, não comparecendo ao feito, sendo lavrado termo de revelia, fl.09. 
 
Novamente intimado, às fls. 11 a 13, o sujeito passivo interpõe 

Impugnação a Segunda Instância, às fls. 15 a 16, alegando que a empresa solicitou baixa 
parcial das notas fiscais em anexo, dessa forma esclarecendo que as notas fiscais não 
foram extraviadas. Ao final, requer: arquivamento do lançamento. Anexou documentos, às 
fls. 17 a 19. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que afastado está o nexo causal que instruiu o feito, quando da baixa dos documentos 
tidos por extraviados, conforme se depreende pela leitura dos documentos acostados ao 
processo, pela defesa, fls. 17 e 18.   

 
Mediante a assertiva supra inferida, demonstrado está que não 

houve o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto deste tomo, o que me leva a julgar 
improcedente o lançamento.  



 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01843/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Auditoria do Movimento Financeiro.  
Omissão de registro de saída de mercadorias não tributadas. 
Recurso da Fazenda. Não aplicação do benefício do §8º do 
artigo 71 do CTE. Negado provimento. Aplicação do limitador 
previsto no § 11 do artigo 71, inciso II, alínea "b' do CTE, 
suscitado pela defesa. Acolhido.  
 
Mantém-se a decisão singular que aplicou o benefício previsto 
no §8º do  artigo 71 do CTE, quando a instrução processual 
apontar que a omissão de ordem acessória praticada pelo 
contribuinte não ocasionou prejuízo ao erário estadual, 
aplicando-se ainda o previsto no §11 do artigo 71 do mesmo 
diploma legal quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que aplicou o  §8º, art. 71, 
do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Por unanimidade de votos, acolher o pedido de aplicação do limidador previsto 
no  §11º, art. 71,  inciso II, alínea "b", do CTE, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu registro de 
saída de mercadorias não tributadas no valor comercial de R$ 102.831,43, apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro relativa ao exercício de 2006. Em consequência lhe foi 
imputada multa formal no valor original de R$ 25.707,86. A auditoria lastreou-se em sua 
Escrita Fiscal Digital, apurando um déficit financeiro (desembolsos menos ingressos) de 
R$ 369.600,36, sendo que deste total, R$ 266.768,93 (72,18%), refere-se a saídas 
tributadas e R$ 102.831,43 (27,82%) trata-se de saídas de mercadorias isentas/não 
tributadas/substituição tributária. Estes autos referem-se à aplicação da multa formal pela 
omissão de saídas destas últimas. 

 
Os autos são instruídos com documentos, às fls. 03 a 324. 
 
Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu aos autos com 

o intuito de impugnar o lançamento, às fls. 329 a 334, pede, na ordem: a)- que o processo 
seja convertido em diligência, "para que seja realizado novo levantamento com a aplicação 
dos benefícios e créditos fiscais que a empresa faz jus, inclusive a redução de alíquotas e 
abatimentos devidos e a efetiva comprovação de que a empresa não incorreu na infração 
apontada"; b)- que "seja julgado totalmente improcedente o lançamento 



oficial, haja vista a regularidade das operações realizadas"; c) – a aplicação da forma 
privilegiada da multa, na forma do disposto no § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91. Anexou 
documentos, às fls. 335 a 391. 

 
Conforme Despacho N° 433/2017, às fls. 397, encaminha-se os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu titular designe 
auditor fiscal, preferencialmente o autuante, para, uma vez tendo concluído a diligência 
junto ao processo n° 4011402391664, manifestar-se também quanto à presente imposição 
de penalidade. 

 
Foi elaborado Relatório Diligencial, às fls. 399, após verificações no 

processo 4011402391664, onde constatamos que a empresa se enquadrava na alínea j, 
do inciso II do Art. 5° da Lei ora citada acima, onde teria alíquota de 9%. Portanto, não 
havendo outras contraposições quanto a auditoria do movimento financeiro, nos atemos 
ao apurado levantamento em questão. 

 
Intimado, às fls. 401 a 402, o sujeito passivo não se manifesta. 
 
Conforme Sentença N° 5446/2017 – JULP, às fls. 404 a 407, o juiz 

singular julga procedente o auto de infração. 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso à Câmara Julgadora N° 

015/2018 – GERF, às fls. 408 a 409, alegando que discordamos do entendimento 
manifestado na referida decisão, que nos manifestámos de modo contrário à aplicação do 
benefício, haja vista que a infração em questão pode resultar sim, indiretamente, em falta 
de pagamento do ICMS. Ao final, requer: reforma da aludida decisão singular para 
considerar procedente o credito tributário, sem a aplicação da forma privilegiada prevista 
no §8° do art. 71 da Lei 11.651/91. 

 
Novamente intimado, às fls. 412 a 417, o sujeito passivo apresenta 

contradita, às fls. 419 a 424, alegando que o levantamento realizado pela fiscalização se 
baseia no excesso de despesas em relação às receitas, déficit financeiro. Contudo, não 
obstante aos levantamentos apresentados, a rigor, a apresentação de saldo de contas 
negativo não representa omissão de saídas de mercadorias não tributadas, na forma 
pretendida pela fiscalização. Argumenta que a infração em questão pode resultar sim, 
indiretamente, em falta de pagamento de ICMS, como se extrai do recurso fazendário, é o 
mesmo que desqualificar todo o trabalho realizado pela fiscalização. Assim sendo, não 
deveria haver a aplicação da forma privilegiada ao lançamento, mas sim o julgamento de 
improcedência do lançamento, vez que embasado em auditoria não confiável no 
entendimento fazendário. Ao final, requer: seja aplicada a penalidade imposta no 
lançamento limitada ao percentual de 12%. Ainda, seja mantida a forma privilegiada do 
§8° do art. 71 da Lei 11.651/91. Pede pela manutenção da sentença recorrida.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de recurso Fazenda, quanto a aplicação do §8º do artigo 71 do CTE. 
Adequação da penalidade efetivada pela Sentença nº. 5446/2017, tendo como base de 
cálculo o valor expresso à fl. 406.  

 



Aceitando a aplicação do atenuante do §8º, artigo 71 do CTE, que 
será transcrito na sequência, vez que se trata de multa formal, quanto a mercadoria não 
tributada e sendo constituído o crédito tributário em processo próprio.  Claro está que não 
houve prejuízo financeiro ao Estado neste auto.  

 
Art. Serão aplicadas as seguintes multas:  

 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Quanto à adequação da penalidade, entendo que o pedido da parte é 

oportuno, vez que o §11 do artigo 71 do CTE, tem por escopo limitar as penalidades 
aplicadas. E no caso em tela a aplicação do §8º do artigo 71 do CTE, fica a alíquota 
aplicada de conformidade com esse limitador imposto pelo já mencionado § 11 do artigo 
71, alínea "b", do CTE. 

 
Portanto, devendo ser aplicado o percentual de 12 % (doze por 

cento)  
 

Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, negando-lhe 
provimento para manter a sentença singular que aplicou o §8º, art. 71, do CTE. Por 
unanimidade de votos, acolher o pedido de aplicação do limitador previsto no §11º, art. 71, 
inciso II, alínea "b", do CTE, arguida pela autuada. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de outubro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01859/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais, modelo 2, série D-1, nº 9001 a 11000, em virtude da 
suspensão de sua inscrição cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à 
SEFAZ-GO. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 490.760,00, 
referente a fato gerador ocorrido em abril de 2016. O auto de infração fora lavrado naquele 
mesmo mês. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 18, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos reclamados pelo 
Fisco.  

Dentre outros documentos, foram apresentados: 

1) Termo de fiel depositário, recebido em 10/11/16, fls. 27; 
2) Termo de Baixa de documentos fiscais, série D1, nº 10580 a 

10600; 10616 a 10650; 10652 a 10700 e 10701 a 11000, 
perfazendo 405 documentos.  

 

Os autos foram encaminhados pela Presidência à Delegacia de 
origem, para verificação da autenticidade das assinaturas. Em resposta, a Agência 
Especial de Caldas Novas adverte que o Termo de fiel depositário é recebido por aquele 



órgão sem que se promova a conferência dos documentos usados. Apenas os não 
utilizados é que são efetivamente objeto de apresentação ao órgão fazendário (fls. 37). 

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 
documentos apresentados, que teriam o condão de ilidir a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 27/ 30 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a 
pretensão fiscal discriminada na inicial. 

É importante ressaltar que o Termo de fiel depositário fora expedido 
após o sujeito passivo, notificado do presente lançamento, procurar o órgão Fazendário 



para regularizar a situação fiscal de seus documentos. A opção da política Fazendária, 
quanto à apresentação dos documentos reputados extraviados fora no sentido de o 
dispensar da efetiva apresentação dos mencionados documentos, sendo fato alheio à 
vontade do contribuinte essa mencionada não-apresentação. Aceitou-se, na ocasião, o 
argumento de que os documentos fiscais não foram, de fato, extraviados.  

 
Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01860/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado livros e documentos fiscais, em virtude da suspensão de sua inscrição 
cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à SEFAZ-GO. 

A documentação reputada extraviada, que perfaz 25 notas fiscais e 
oito livros, é a seguinte: 

-25 documentos modelo 1 série 1, numeração 1 a 25; 

-2 livros de registro de entradas, 2011 e 2012; 

-2 livros de registro de saídas, 2011 e 2012; 

-2 livros de registro de apuração, 2011 e 2012; 

-2 livros de registro de inventário, 2011 e 2012. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 12.192,84, referente 
a fato gerador ocorrido em outubro de 2015. O auto de infração foi lavrado em 16/02/16. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 21, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos e livros reclamados 
pelo Fisco.  

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 



documentos apresentados às fls. 24 e 25 dos autos, que teriam o condão de ilidir 
integralmente a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  

 

 

 

V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 24/ 25 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a pretensão fiscal 
discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01861/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais, modelo 1, série 1, nº 251 a 625, em virtude da suspensão 
de sua inscrição cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à SEFAZ-GO. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 153.352,50, 
referente a fato gerador ocorrido em maio de 2016. O auto de infração fora lavrado 
naquele mesmo mês. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 20, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos reclamados pelo 
Fisco.  

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 
documentos apresentados às fls. 25 a 33 dos autos, que teriam o condão de ilidir 
integralmente a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 



 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 25/ 33 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a pretensão fiscal 
discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 31 de outubro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01862/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais, modelo 2, série D1, nº 1 a 500, em virtude da suspensão 
de sua inscrição cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à SEFAZ-GO. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 110.850,00, 
referente a fato gerador ocorrido em dezembro de 2015. O auto de infração fora lavrado 
em março de 2016. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 19, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos reclamados pelo 
Fisco.  

Para comprovação, apresentou termo de conferência de documento 
fiscal utilizado, notas fiscais nº 179 a 500 (fls. 22) e Termo de fiel depositário dos 
documentos nº 1 a 178, no qual consta, observação, feita de próprio punho pela 
Autoridade recebedora, que “os blocos fiscais e os livros fiscais relacionados nesse termo 
de fiel depositário foram apresentados na Agenfa de Caldas Novas em 26/06/18”. (fls. 24).  

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 
documentos apresentados, que teriam o condão de ilidir a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  



 

 

 

V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 22/ 25 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a pretensão fiscal 
discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01863/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos e livros fiscais, em virtude da suspensão de sua inscrição 
cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à SEFAZ-GO. 

Os documentos e livros reputados extraviados, perfazendo 8 livros e 
50 documentos, são os seguintes: 

1) Notas fiscais modelo 1, série 1, nº 1 a 50; 
2) Livros registro de entradas, 2012 a 2014 (três livros); 
3) Livros registro de saídas, 2012 (um livro); 
4) Livros registro de inventário 2012 a 2014 (três livros); 
5) Livro RUDFTO, 2013 (um livro). 
Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 21.429,84, referente 

a fato gerador ocorrido em dezembro de 2015. O auto de infração fora lavrado em março 
de 2016. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 19, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos reclamados pelo 
Fisco.  

Para comprovação, apresentou termo de conferência de documento 
fiscal utilizado, notas fiscais nº 18 a 25 e 40 a 50 (fls. 22) e Termo de fiel depositário dos 
documentos e livros mencionados na inicial, no qual consta, observação, feita de próprio 
punho pela Autoridade recebedora, que “os blocos fiscais e os livros fiscais relacionados 



nesse termo de fiel depositário foram apresentados na Agenfa de Caldas Novas em 
26/06/18”. (fls. 24).  

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 
documentos apresentados, que teriam o condão de ilidir a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  

 

 

 

V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 22/ 24 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os livros e documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a 
pretensão fiscal discriminada na inicial. 

 



Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 
provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01864/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. MULTA 
FORMAL. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS. 
IMPROCEDÊNCIA. A ACUSAÇÃO DE EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS OU LIVROS FISCAIS É, SEM SOMBRA DE 
DÚVIDA, TRABALHO FISCAL CUJA LINHA DE DEFESA 
SOMENTE PODE PERFILHAR UM CAMINHO POSSÍVEL, QUAL 
SEJA, A APRESENTAÇÃO DAQUILO QUE FOI TIDO COMO 
EXTRAVIADO. NO PRESENTE CASO, A APRESENTAÇÃO SE 
DEU DE FORMA INTEGRAL. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
extraviado documentos fiscais, modelo 1, série 1, nº 1 a 50, em virtude da suspensão de 
sua inscrição cadastral, por desaparecimento do endereço declarado à SEFAZ-GO. 

Aufere-se multa formal no valor originário de R$ 20.447,00, referente 
a fato gerador ocorrido em junho de 2016. O auto de infração fora lavrado naquele mesmo 
mês. 

Os autos correram à revelia na fase ordinária do processo 
administrativo.  

Em revisão extraordinária, fls. 19, o sujeito passivo solicita a 
improcedência do feito em virtude da apresentação dos documentos reclamados pelo 
Fisco.  

Dentre outros documentos, termo de baixa de documento fiscal não 
utilizado, dentre os quais constam os reclamados pelo Fisco (fls. 21). 

Em despacho, a Presidência desse Conselho solicita o 
encaminhamento dos autos para julgamento no Conselho Superior, em virtude dos 
documentos apresentados, que teriam o condão de ilidir integralmente a acusação fiscal.  

 

É o relatório.  

 

 



V O T O 

 
A acusação de extravio de documentos ou livros fiscais é, sem 

sombra de dúvida, trabalho fiscal cuja linha de defesa somente pode perfilhar um caminho 
possível, qual seja, a apresentação daquilo que foi tido como extraviado, nos termos do 
art. 373, II do novo CPC, in verbis, de aplicação subsidiária ao contencioso administrativo 
tributário: 

 
 
“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.” 

 
 
Pode-se, ainda, como possibilidade alternativa probatória, reconstituir 

os documentos extraviados, nos termos do §1º do art. 484 do RCTE: 
 

“Art. 484. Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigação tributária pode 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente 
(Lei nº 11.651/91, art. 169): 

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos 
fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no 
inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de 
pagamento de tributo; 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo somente se aplica 
aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livro ou 
documento fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos 
necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, 
observado o disposto neste regulamento.” 

 
 
Documentos que relevam de imediato ao processo e que preenchem 

tais requisitos são os que constam às fls. 19/ 21 dos autos, nos quais o Fisco deu por 
recebidos os documentos fiscais ali discriminados, o que ilide integralmente a pretensão 
fiscal discriminada na inicial. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido do sujeito passivo e lhe dou 

provimento para considerar improcedente o presente lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01880/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência. Adequação da penalidade. Pedido de aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Indeferido. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela; 
 
3. Rejeita-se a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, não estando afastada a 
possibilidade de sonegação de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro 
Luis Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro 
Luis Pauli. E, por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, os documentos fiscais de entradas constantes de relação 
anexada aos autos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
58.115,27 (cinquenta e oito mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, resumo 
mensal de NFEs não registradas (fls. 4), relação de NFEs não registradas (fls. 5 a 8) e 
relatório SPED alusivo a registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e 
aquisição de serviços (fls. 9 a 36). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 41 a 42), onde 

limita-se a pedir a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, 
argumentando que as notas fiscais não se referem a compras de mercadorias para 
comercialização, referem-se a transferências e compras para uso e consumo. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 58/2018 – JULP (fls. 51 a 53). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 57 a 59), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa, por não ter o auto do lançamento juntado aos autos 
a relação de NFEs não registradas. Formula também arguição de nulidade da sentença 
singular, por não ter a julgadora apreciado o pedido de aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do art. 71 do CTE, que ora reitera. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, pelo fato de os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, 
observando que nos autos consta a relação de NFEs não registradas (fls. 5 a 8). 

 
Apreciando arguição de nulidade da sentença singular, manifesto-me 

pela sua rejeição, por ter a julgadora indeferido o pedido de aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, conforme fls. 52, antepenúltimo parágrafo, 
observando que a sentença está em conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
 

MÉRITO 
 
 



Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, os documentos fiscais de entradas constantes de relação 
anexada aos autos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal. 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13.446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD com omissão de registro de 

documentos fiscais no livro Registro de Entradas, ou seja, deixou de informar documentos 
fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 



adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas 

por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, 
cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 
j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18.. 

[...] 

 
Como a infração ocorreu nos períodos de 01.01.12 a 31.08.12, 

01.10.12 a 30.10.12 e 01.12.12 a 31.12.12, o valor da penalidade aplicada por arquivo de 
EFD apresentado com omissão de registro corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze 
reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 10 (dez) os arquivos apresentados com omissão 
de registro, perfaz o lançamento o montante de R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito 
reais e sessenta centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
A recorrente pediu a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 

do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Indefiro o pedido, pois não está afastada a possibilidade de 
sonegação de imposto. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Rejeito a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 7.138,60 (sete mil, cento e trinta e oito reais e 
sessenta centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01881/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de 
Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. 
Procedência. Adequação da penalidade. Pedido de aplicação da 
forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Indeferido. 
 
1. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
2. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela; 
 
3. Rejeita-se a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 
do art. 71 da Lei nº 11.651/91, não estando afastada a 
possibilidade de sonegação de imposto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro 
Luis Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a aplicação da forma privilegiada prevista no 
§ 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro 
Luis Pauli. E, por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, no valor da multa formal de 
R$ 5.710,88 (cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01.01.2012 a 31.12.2012, os documentos fiscais de entradas constantes de relação 
anexada aos autos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 
71.140,45 (setenta e um mil, cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, resumo 
mensal de NFEs não registradas (fls. 3), relação de NFEs não registradas (fls. 4 a 9) e 
relatório SPED alusivo a registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e 
aquisição de serviços (fls. 10 a 29). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 33 a 34), onde 

limita-se a pedir a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, 
argumentando que as notas fiscais não se referem a compras de mercadorias para 
comercialização, referem-se a transferências e compras para uso e consumo. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, decide pela procedência do lançamento, consoante a 
Sentença n° 131/2018 – JULP (fls. 57 a 59). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 63 a 64), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa, por não ter o auto do lançamento juntado aos autos 
a relação de NFEs não registradas. Formula também arguição de nulidade da sentença 
singular, por não ter a julgadora apreciado o pedido de aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8° do art. 71 do CTE, que ora reitera. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por 

cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, pelo fato de os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário, 
observando que nos autos consta a relação de NFEs não registradas (fls. 4 a 9). 

 
Apreciando arguição de nulidade da sentença singular, manifesto-me 

pela sua rejeição, por ter a julgadora indeferido o pedido de aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8° do art. 71 do CTE, conforme fls. 58, antepenúltimo parágrafo, 
observando que a sentença está em conformidade com o art. 38 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
 

MÉRITO 
 
 



Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Entradas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período de 
01.01.2012 a 31.12.2012, os documentos fiscais de entradas constantes de relação 
anexada aos autos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal. 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

VII, alínea "c", da Lei n° 11651/91, c/redação da Lei n° 13.446/99. Vejamos esse 
dispositivo: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 
[...] 
c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento 
relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD com omissão de registro de 

documentos fiscais no livro Registro de Entradas, ou seja, deixou de informar os 
documentos fiscais de entrada emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 



adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas 

por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, 
cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 

f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 
j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18.. 

[...] 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.01.12 a 31.08.12, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e, sendo 08 
(oito) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento o montante 
de R$ 5.710,88 (cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), em razão da 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. 

 
A recorrente pediu a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º 

do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Indefiro o pedido, pois não está afastada a possibilidade de 
sonegação de imposto. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para 

confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Rejeito a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. Acolho a 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 
11.651/91, no valor da multa formal de R$ 5.710,88 (cinco mil, setecentos e dez reais e 
oitenta e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01883/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação acessória. Apresentação de Escrituração 
Fiscal Digital – EFD com omissão de registros. Procedência. 
Adequação da penalidade. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, suscitada pelo sujeito passivo, por 
não se vislumbrar nos autos qualquer ato praticado pelo autor 
do lançamento que possa estar em consonância com o inciso IV 
do artigo 20 da Lei n° 16.469/09; 
 
2. A apresentação de arquivo magnético com omissão de 
registro, enseja a aplicação da multa formal prevista no art. 71, 
XXIII, "a", da Lei n° 11.651/91; 
 
3. Havendo penalidade típica, mais adequadada para a infração 
que se discute no processo, adequa-se a penalidade proposta 
no auto de infração para àquela. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo, José Paixão de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva e Elias Alves dos 
Santos. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em 
Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Edson Abrão da Silva e Elias Alves dos Santos. E, por maioria de 
votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXII, alínea "a" 
do CTE, no valor da multa formal de R$ 6.547,17 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e dezessete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Edson Abrão da Silva e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes que votou pela adequação da penalidade para a prevista no art. 
71-A, IV, alínea "a" do CTE, no valor da multa formal de R$ 869.489,73 (oitocentos e 
sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
no livro Registro de Saída relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 01.02.2016 a 31.08.2016, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos, sendo-lhe imputada a exigência da multa formal no valor de R$ 941.947,21 



(novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um 
centavos). 

 
Citados como infringidos o artigo 64, §2°, da Lei nº 11.651/91, c/c os 

artigos 88, §1°, III, 313, 314 e 356-C, §1°, II, do Decreto 4852/97, proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, X, "a", da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 11.750/92. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Ordem de 

Conferência NFE Documentos Fiscais não Registrados e não Cancelados/Denegados (fls. 
4 a 69) e mídia CD (fls. 70). 

 
Intimado em 03/10/2017 (fls. 77), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 78). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 84 a 91), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, tecendo 

comentários a respeito da penalidade proposta. Cita julgados desta Casa e entende que 
no caso comportaria a aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a" 
do CTE. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
 
Apreciando a preliminar de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, suscitada pelo sujeito passivo, manifesto-me pela sua rejeição, 
por não vislumbrar nos autos qualquer ato praticado pelo autor do lançamento que possa 
estar em consonância com o inciso IV do artigo 20 da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
 

MÉRITO 
 
 
Consta da autuação que o sujeito passivo “Deixou de escriturar no 

livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD, no período 
compreendido de 01.02.2016 a 31.08.2016, a totalidade dos documentos fiscais de 
saídas, conforme demonstrativos anexos relativos aos documentos fiscais eletrônicos 
emitidos.” 

 
A autoridade fiscal propôs a penalidade prevista no artigo 71, inciso 

X, alínea "a", combinado com § 8º da lei 11651/1991, c/ redação da lei 11750/92. Vejamos 
esse dispositivo: 

 



Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
X - de 13% (treze por cento): 
 
a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de 
registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento 
fiscal regularmente emitido; 
[...] 

 
Para sabermos qual a penalidade típica, ou seja, mais adequada 

para a infração que se discute neste auto de infração, é importante verificarmos o disposto 
no § 7º-B do artigo 71 do CTE. Vejamos: 

 
Art. 71. [...] 
 
§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 
substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 
remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 
de aplicação das multas previstas neste artigo: 
 
I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 
ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 
alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 
do crédito ou do débito do imposto; 
 
II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 
de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 
incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o 
caso. 

 

Sem nenhuma dúvida, a infração que se discute nesta autuação não 
é decorrente de irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos. 
Não se trata de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da 
prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. A infração diz respeito 
à apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD com omissão de registros.  

 
O sujeito passivo apresentou a EFD sem escriturar o livro Registro 

de Saídas, pois apresentou a EFD sem preencher registro relativo a esse livro, ou seja, 
deixou de informar os documentos fiscais de saída emitidos eletronicamente.  

 
Nessa situação, a penalidade típica para o caso em tela deve ser 

aquela que atende ao disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do CTE, conforme se pode 
depreender do dispositivo acima transcrito. 

 
Assim, por força do disposto no inciso II do §7-B do artigo 71 do 

CTE, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente, porém, com a 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei nº 
11.651/91. Vejamos esta penalidade: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 



 
a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 
NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas 

por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, 
cumulativamente, em: 
a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95); 
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 

j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18.. 

 
Como a infração ocorreu no período de 01.02.16 a 31.08.16, o valor 

da penalidade aplicada por arquivo de EFD apresentado com omissão de registro 
corresponde a R$ 935,31 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) e, 
sendo 07 (sete) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o lançamento o 
montante de R$ 6.547,17 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete 
centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII, 
alínea "a", da Lei nº 11.651/91. 

 
A defesa pediu a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do 

art. 71 da Lei nº 11.651/91. Indefiro o pedido, pois não está afastada a possibilidade de 
sonegação de imposto. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Acolho a adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, inciso XXII, alínea "a" do CTE, no valor da multa formal de R$ 6.547,17 (seis mil, 
quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01885/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa Formal. Falta de escrituração de 
documentos fiscais de entradas – Escrituração Fiscal Digital - 
EFD. Procedência. Adequação da penalidade do art. 71, inciso X, 
alínea "a", § 9º, I para a prescrição do art. 71, inciso XXIII, alínea 
"a" sem o § 9º, I do CTE.  
 
A faculdade legal permite que o julgador proceda à adequação 
de penalidade quando houver o convencimento de que o 
procedimento do sujeito passivo comporta ajuste e o ilícito 
fiscal for correspondente ao artigo que beneficia a parte de 
direito. A proposição da penalidade do art. 71, inciso X, alínea 
"a" para o inciso XXIII, alínea "a" da Lei nº 11.651/91-CTE, pois 
esta sintoniza com o fato descrito e permite a sua modificação 
de forma atenuada à impugnante. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
3.071,52 (três mil, setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), em razão da 
adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a", do CTE, e, 
também, da exclusão, em face do contido na revisão, da qualificadora do § 9º, inciso I, do 
CTE, devendo, ainda, ser considerado o pagamento constante às fls. 315/316, para fins de 
possível extinção do crédito tributário. E, também, por decisão unânime, excluir da lide o 
solidário, arguição feita pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo e 
David Fernandes de Carvalho. OBS. o advogado retirou, oralmente, o pedido de nova 
diligência, assim como a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Acusação fiscal, descrita no campo próprio do auto de infração, 

afirma que o sujeito passivo deixou de escriturar no livro Registro de Saídas relativo à 
Escrituração Fiscal Digital–EFD, as notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas 
conforme demonstrativos anexos, relativos aos documentos fiscais eletrônicos emitidos. 
Em consequência, o autuado deve recolher o imposto destacado nos documentos fiscais 
no valor de R$ 57.747,34 (cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta 
e quatro centavos), junto com os acréscimos legais. 
 
Em anexo: relatório das NFEs não registradas, relação das NFEs não registradas, 
registros de saídas EFD e CD contendo xml e pdf das NFEs. 



Foi lavrado o AI 4011600166004 pelo não registro das notas fiscais de saídas não 
tributadas.   

 
Para suporte do lançamento do crédito tributário exigido no auto de 

infração, o auditor fiscal indica o art. 64, § 2º da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c os arts. 88, § 1º, 
inciso III; 313, 614 e 356-C, § 1º, inciso II do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao prescrito no art. 

71, inciso X, alínea “a”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
Os documentos de fls. 03 a 39 instruem o trabalho fiscal. 
 
Nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, a fiscalização 

identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo sujeito passivo solidário da lide. 
 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário foram notificados do 

lançamento tributário, fls. 42 a 43 e impugnam o trabalho fiscal na primeira fase de defesa, 
fls. 46 a 52.  

 
Junta os documentos de fls. 53 a 88. 
 
O julgador singular, depois de rejeitar os questionamentos 

preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, arguidos pela autuada, decide o mérito para 
considerar procedente o auto de infração, fls. 90/94. 

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidário, juntos, recorrem da 

decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 102 a 107, para arguirem as preliminares de 
nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração, cujo motivo é o entendimento de que “sem a presença, nos 
autos, dos registros C100, C170 e C190 do SPED-EFD não se pode considerar ter sido 
integralmente comprovada a acusação fiscal de falta de registro, no EFD-ICMS, de notas 
saídas tributadas”. 

 
Considera “que a presença do EFD é tão imprescindível, que o 

próprio julgador recusou-se analisar o mérito sob o argumento de que o contribuinte 
haveria juntá-lo”, transcrição da fl. 103. 

 
Acresce, fl. 104, “ainda que se possa conceber, quanto ao exercício 

de 2013, que as telas de ‘NÃO HÁ REGISTROS’, impliquem na conclusão que não 
haveria como o fisco ter juntado o detalhamento das NFEs de saída registradas, o mesmo 
não se pode dizer quanto aos períodos de 07/2012 e 06/2014.  

 
Nestes, considerando a presença de registros de saída, haveria a 

autoridade fiscal, para o fim de se desincumbir de seu ônus probatório e propiciar a ampla 
defesa, ter juntado os registros C100 (nota fiscal), C170 (itens da NFe) e em especial o 
C190 (registro analítico da escrituração da NFe) do SPED-EFD”.  

 
Quanto ao mérito, requer a exclusão do sujeito passivo solidário da 

lide, com o entendimento de que ele não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas 
no art. 135 do CTN.  

 



Afirmam que há de ser reconhecida a improcedência do auto de 
infração, na medida em que traz em seu suporte físico, o apontamento de falta de 
escrituração de notas fiscais de mercadorias tributadas, quando, conforme consta da 
tabela em anexo, estas estão sujeitas à substituição tributária.  

 
Ao final, requerem a anulação do lançamento, a exclusão do 

solidário, e o julgamento de improcedência parcial do lançamento, para o fim de se excluir 
da base de cálculo do tributo e penalidade exigidos, o correspondente a R$ 372.729,36, 
por se tratarem de tributos sujeitos à Substituição Tributária, consoante tabela em anexo 
(item 03.2, supra) que se acha fundamentado à fl. 106. 

 
Ao juntar os documentos de fls. 108/159, a defendente instrui a peça 

defensória. 
 
 
A tese recursal provoca o deferimento da Resolução 125/2016, fls. 

164/166, em que a Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 
proposição da Conselheira Nislene Alves Borges e depois dos considerandos, 

 
“Resolve, por unanimidade de votos, converter os autos em diligência 

e encaminhar à Delegacia de circunscrição do sujeito passivo, para que seu titular, por 
obséquio, em vista das análises realizadas, bem como das alegações do sujeito passivo, 
designe auditor fiscal, preferencialmente, a autora do procedimento fiscal, para: 

 
1) proceder às verificações pertinentes no sentido de se identificar as 

operações de saídas de produtos incluídos no rol do regime de substituição tributária, 
excluindo-os do levantamento; 

 
2) na hipótese de remanescer crédito tributário a ser exigido do 

sujeito passivo, após a revisão procedida, considerar as regras contidas no item 9-A do 
Manual de Auditoria referido, no sentido de se arbitrar a apuração do ICMS a pagar, em 
especial quanto aos possíveis créditos referentes ao ICMS destacado nas notas fiscais de 
entradas no estabelecimento, conforme PAT mencionado, e com cópias acostadas neste 
auto de infração; 

  
3) ao final, nos informar sobre o valor líquido do crédito tributário a 

ser exigido, após as retificações, se for o caso; 
 
4) após a revisão, anexar 02 (duas) cópias do levantamento em 

mídia (CD), sendo 01 para instruir o processo e 01 para ser entregue ao sujeito passivo, 
nos termos da IN n. 916/08. 

 
Após, intimar o sujeito passivo para conhecimento do resultado da 

presente Resolução e para, caso queira, se manifestar no prazo de até 30 (trinta) dias. 
 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento. 
 
Houve concordância da Fazenda Pública com os termos desta 

Resolução. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Nislene Alves Borges, 

Rodolfo Ramos Caiado e Jorge Antônio Bezerra Oliveira”. 
 



Depois de juntar os documentos de fls. 168/283, a auditora fiscal, 
autora do lançamento tributário, revê o seu trabalho e define o valor da exigência tributária 
com a conclusão: 

 
“Após o trabalho realizado o valor do tributo omitido passa a ser de 

R$ 45.771,53, conforme planilha anexada às fls. 279 a 283, onde desconsideramos os 
valores de ICMS que não foram aproveitados pelo destinatário”, (texto transcrito sem os 
grifos). 

 
O sujeito passivo e o solidário são intimados e, ao se manifestarem 

sobre o resultado diligencial, entendem que o resultado inserido neste volume não foi 
entregue ao sujeito passivo nem ao seu solidário, procedimento este que causa 
cerceamento ao direito de defesa e nulidade da peça básica. 

 
Ao finalizar o contraditório, a empresa assim requereu: 
 
“POR TODO O EXPOSTO, considerando a dificuldade criada à 

presente manifestação pela ausência de juntada de mídia em CD quanto ao resultado da 
diligência, requer seja sanda tal omissão, observando-se em todos seus termos a 
resolução, renovando-se, com espeque nos §§ 1º e 2º do art. 20 da Lei nº 16.469/09 a 
intimação do sujeito passivo para o cumprimento do presente ato”, fl. 291. 

 
No Memorial de fls. 296/299, o autuado alega haver cerceamento ao 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração capaz de ensejar a nulidade 
do auto de infração, porque a autoridade fiscal não atendeu, a contento, o seu dever de 
comprovar a conduta do contribuinte que ensejou a autuação.  

 
Requer a exclusão do polo passivo solidário da lide, preliminar que 

argumenta: a falta de demonstração das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, por 
ausência de fraude ou dolo contra o tesouro estadual, o sócio, indicado sujeito passivo 
solidário, deve ser excluído da relação processual.  

 
No mérito, entende que deve ser excluído do lançamento e da 

exigência de ICMS as mercadorias que não se amoldam à descrição fática tributada do 
auto de infração, ou seja, àquelas sujeitas ao regime de substituição tributária constante 
tabela já juntada aos autos, no valor de R$ 372.729,36. 

 
Conforme resolução 070/2017 da Câmara Julgadora do Conselho 

Administrativo Tributário-CAT, depois de considerar que não houve atendimento da 
Resolução de fl. 125/2016 e de acatar a proposição do Conselheiro Relator,  

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, para que o ilustre fiscal, responda de forma imparcial todos os pontos 
elencados na Resolução de fls. 164/166, bem como juntar aos autos 02 (duas) vias do 
levantamento em mídia CD, sendo uma para os autos e outra para ser entregue ao sujeito 
passivo.      

Após, intimar o sujeito passivo para conhecimento do resultado da 
presente Resolução e para, caso, queira, se manifestar no prazo de até 30 dias.   

 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento.       
Houve concordância da Fazenda Pública com os termos da 

Resolução.      



Participaram do julgamento os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, 
Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida”, fl. 301. 

 
A revisão de fl. 304, a multa formal, exigida na autuação, permanece, 

pois, todas as notas avaliadas no trabalho de auditagem não foram registradas. Registra o 
detalhamento do crédito tributário no quadro demonstrativo, fl. 304, onde afirma que a 
penalidade proposta – Art. 71, inciso X, alínea “a”, § 8º da Lei nº 11.651/91 por ser a 
específica 

 
 Ao processo foram anexadas mídias contendo a relação das notas 

fiscais emitidas e não registradas e copias das EFD's referentes aos Registros Fiscais dos 
Documentos de Saídas dos períodos autuados. 

 
Depois das intimações legais, os sujeitos passivos, fls. 309/313, 

contraditam o resultado diligencial, onde afirmam que, “não obstante haver duas 
determinações sobre a exclusão das mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária do tributo cobrado, com consideração de eventuais créditos para fins de 
determinação do valor devido, a autoridade fiscal se limitou a informar que “está em curso 
auditoria para verificação dos créditos referente as mercadorias da substituição tributária 
indevidamente aproveitados nas destinatárias, em cumprimento a Ordem de Serviço 
36877-GEAV, anexa ao processo””, fl. 311.  

 
Alegam que não se pode justificar a exigência de ICMS na saída 

efetuada pelo autuado, sob a alegação de que este teria sido objeto de aproveitamento de 
crédito pelo destinatário.  

 
Acrescem que: “se verifica do resultado da diligência, a autoridade 

fiscal juntou aos autos Notas Fiscais emitidas e supostamente não registradas e cópias 
das EDF’s referente aos Registros Fiscais dos Documentos de Saídas dos períodos 
autuados”, fl. 312. 

 
A defesa informa que baseado na legislação tributária e no 

julgamento conferido no acórdão nº 1946/2016, o sujeito passivo adere aos benefícios da 
Lei nº 19.738/2017 e quita a multa formal exigida de acordo com o cálculo prescrito no art. 
71, inciso XXIII, alínea “a” do CTE, conforme provam os Documentos de Arrecadação 
Estadual-DARE 2.1 em anexo. 

 
Ao final, requerem seja ordenado em nova diligencia a ser executada 

por autoridade diversa, bem como seja considerado o pagamento da multa formal e com o 
acatamento do pedido de adequação da penalidade para a prescrita no art. 71, inciso 
XXIII, alínea “a” do CTE. 

 
Sujeitos passivos protocolizam o memorial de fls. 309/313 e ratificam 

os argumentos anteriormente trazidos aos autos. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O sujeito passivo é acusado de não ter escriturado as notas fiscais 

de saídas de mercadorias tributadas no livro Registro de Saídas relativo à Escrituração 



Fiscal Digital–EFD, conforme demonstrativos anexos, conforme documentos fiscais 
eletrônicos emitidos.  

 
A vista desta ocorrência, a fiscalização exige o ICMS a recolher no 

valor de R$ 57.747,34 (cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e 
quatro centavos), junto com a multa formal prescrita no art. 71, inciso X, alínea “a”, 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE e demais encargos legais. 

 
Das alegações defensórias, surgiram os resultados diligenciais no 

processo, e, dentre as informações contidas, registra-se que foi verificado, ainda na 
primeira revisão, que, o imposto indevidamente destacado nos documentos fiscais, 
referente à mercadoria submetida ao recolhimento do tributo por substituição tributária 
teve o seu crédito aproveitado nas diversas filiais da mesma empresa, fl. 304.  

 
Diante desta afirmação da autoridade fiscal revisora, entendo que os 

documentos fiscais considerados no trabalho de auditagem produziram os seus efeitos 
fiscais, mostraram que o imposto não foi indevidamente destacado nas notas fiscais 
emitidas para acobertarem a operação de transferência dos produtos comercializados e 
que não há omissão no recolhimento do imposto, conforme demonstrado no processo 
revisional.     

 
No entanto e como forma de lembrança, a exigência da multa formal 

é relativa à falta de escrituração das notas fiscais de saída de mercadorias tributadas nos 
apontamentos fiscais - Escrituração Fiscal Digital–EFD – e esta falha do autuado não foi 
sanada e motiva a sua permanência para efeito de cobrança. 

 
Observo que a fiscalização propôs a multa formal prescrita no art. 71, 

inciso X, alínea “a”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE e a recorrente 
requereu que a exigência da multa formal passasse para a prescrita no art. 71, inciso 
XXIII, alínea “a” do CTE por lhe ser benéfica. 

 
Para tanto e de acordo com a legislação tributária vigente em cada 

período de ocorrência da falta de escrituração dos documentos fiscais, para a aplicação 
desta penalidade, prescreve: 

 

"Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro 
ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 
campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação 
ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação 
realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor 
de: 

 

a) R$ 1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos); 

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R$ 500,00 
(quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 
27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em: 

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R$ 518,95);  
                      b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R$ 559,90); 
                      c - 9,10% (de 01.02.09  a 31.01.11 R$ 610,85); 
                      d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R$ 679,87); 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_12806.htm


                      e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R$ 713,86). 
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R$ 771,69); 
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R$ 814,28); 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R$ 935,31); 
j - 7,15% (a partir de 01.02.17 - R$ 1.002,18”. 
  
A revisão de fl. 304, define que permanece a multa formal exigida na 

autuação, pois, todas as notas fiscais avaliadas no trabalho de auditagem não foram 
registradas. No detalhamento do crédito tributário, quadro demonstrativo, fl. 304, mostra 
que a penalidade proposta – Art. 71, inciso X, alínea “a”, § 8º da Lei nº 11.651/91 por ser 
mais específica para o caso em demanda. 

 
A recorrente requereu a adequação da penalidade proposta no auto 

de infração art. 71, inciso X, alínea “a”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I, para a 
prescrita no art. 71, inciso XXIII, alínea “a”, ambas do CTE, pleito que acolho por ser 
benéfica ao sujeito passivo.  

 
Com isto, vejo que a exigência contida na alínea “a”, para efeito de 

cálculo da multa formal devida nesta autuação, será observado o período de incidência 
conforme segue o cálculo da tabela supratranscrita, ou seja: 

 
Mês de 08/12 - quantidade 01 - valor unitário de ............................................ R$    713,86 
Meses de 10/13 e 12/13 - quantidades de 02 - valor unitário de R$ 771,69 ... R$ 1.543,38 
Mês de 07/14 - quantidade 01 - valor unitário de ............................................ R$    814,28 
Total de Multa Formal devida .......................................................................... R$ 3.071,52 

 
Acolhido a exclusão do polo passivo solidário da lide, conforme 

previsão do caput do art. 45 do CTE, vez que se trata de exigência de multa formal que 
transcrevo: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

 
Pelo exposto e ao votar esta questão, decido conhecer do recurso, 

dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 3.071,52 (três 
mil, setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), em razão da adequação da 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso XXIII, alínea "a" do CTE, e, também, da 
exclusão, em face do contido na revisão, da qualificadora do § 9º, inciso I do CTE, 
devendo, ainda, ser considerado o pagamento constante às fls. 315/316, para fins de 
possível extinção do crédito tributário. E, também, por decisão unânime, excluir da lide o 
solidário, arguição feita pelo sujeito passivo. OBS. o advogado retirou, oralmente, o pedido 
de nova diligência, assim como a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01889/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual Pedindo de diligência. Indeferido. Mérito. 
ICMS. Obrigação acessória. Falta de escrituração de nota fiscal 
de aquisição de mercadoria. Procedência em parte. Adequação e 
limitação da penalidade. Aplicação da forma privilegiada.  
 
1. Indefere-se pedido de diligência, sendo desnecessário esse 
procedimento, por ter diligência anterior revisado 
adequadamente os autos, fazendo os ajustes devidos no 
lançamento fiscal; 
 
2. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento 
(RCTE, art. 308, l); 
 
3. Mantém-se a autuação sobre a base de cálculo da multa 
apurada em revisão fiscal, tendo esta efetuado os ajustes 
necessários no procedimento fiscal; 
 
4. Tendo a obrigatoridade do contribuinte à Escrituração Fiscal 
Digital sido em parte do período fiscalizado, promove-se a 
adequação e limitação da penalidade, nos termos do artigo 71-A, 
IV, "a", 1, do CTE, para o referido período; 
 
5. Quando da prática da irregularidade não resultar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para 
a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo da multa em 
R$ 260.921,84 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro 
centavos). No tocante a adequação da penalidade e limitação da multa, por maioria de 
votos, foi mantida a multa formal no valor de R$ 15.655,31 (quinze mil, seiscentos e 
cinqüenta e cinco reais e trinta e um centavos), com a adequação da penalidade aplicada 
no período de julho/2011 a dezembro/2013 para a pena prevista no artigo 71-A, IV, "a", 1, 
e aplicação da limitação imposta à multa e, em seguida, com a aplicação da forma 
privilegiada prevista no § 8º do art. 71 e § 6º do art. 71-A. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de Souza Santos Mariano, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor 



e José Ferreira de Sousa que votaram pela multa formal no valor de R$ 31.310,62 (trinta e 
um mil, trezentos e dez reais e sessenta e dois centavos), com a adequação da 
penalidade aplicada no período de julho/2011 a dezembro/2013 para a pena prevista no 
artigo 71-A, IV, "a", 1, e aplicação da limitação imposta à multa prevista no § 11º do artigo 
71, CTE, para o período de janeiro/2009 a junho/2011. Devendo ser observando o 
pagamento de fls. 465 dos autos, para eventual extinção do crédito tributário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 
escrituração de notas fiscais, no período de 01/01/2009 a 31/12/2013, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 80.122,24 (oitenta mil, cento e 
vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor da operação. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91 c/c o art. 308 

do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 13.446/99. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, mídia CD 

(fls. 8), resumo mensal de NFEs não registadas (fls. 9 e 12), relação de NFEs não 
registradas (fls. 10 a 11 e 13 a 15) e Ordem de Conferência – NFE – Documentos Fiscais 
não Registrados e não Cancelados (fls. 16 a 21). 

 
Intimado em 13/06/2014 (fls. 24), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 27). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 33 a 63), onde alega que reconhece o não registro de algumas notas fiscais, 
conforme relação de notas fiscais constantes às folhas 94 a 96. 

 
Em relação às outras notas fiscais, o sujeito passivo contesta a 

autuação, aduzindo que algumas notas fiscais estão devidamente lançadas nos Livros 
Fiscais, conforme documentos de folhas 97 a 117. 

 
O sujeito passivo reclama que consta na relação de notas fiscais que 

foram canceladas pelos emitentes delas, conforme consta nas relações de notas fiscais 
juntadas às folhas 158 a 166. 

 
O sujeito passivo argumenta que várias notas fiscais foram lançadas 

em duplicidade no CD que consta a apuração do valor devido pelo sujeito passivo, folhas 
191 a 233. 

 
Junta farta documentação (fls. 66 a 234) citada em relação de 

documentos (fls. 64). 
 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 127/2016 (fls. 236 a 237), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiás para que o seu titular determine que, preferencialmente, o autor do 
lançamento juntar aos autos fotocópia da ordem de serviço para fiscalizar o sujeito 
passivo. E, em seguida, proceda uma revisão no levantamento fiscal, levando em 
consideração os argumentos e alegações do sujeito passivo, e se for necessário, elaborar 



um novo demonstrativo com a apuração do valor mensal e total da multa a ser exigida do 
contribuinte; 

 
O autor do lançamento, cumprindo a Resolução n° 127/2016, em 

relatório (fls. 238 a 239), informa que a juntada aos autos de fotocópia da ordem de 
serviço para fiscalização encontra-se dispensada pela Instrução Normativa n° 25/09-GSF 
(art. 5°, V). Informa ter revisado a Relação de Notas Fiscais não Registradas, excluído 
diversas notas fiscais, citando a numeração delas e a devida justificativa. Enumera as 
notas fiscais mantidas na autuação com a devidas justificativas. Após a revisão emitiu 
Termo Aditivo, juntando-o aos autos (fls. 240 a 241). 

 
Junta mídia CD (fls. 292) alusiva à revisão, dentre outros 

documentos. 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resulta da revisão, 

conforme fls. 296 a 304, onde alega que as notas fiscais emitidas pela Moto Honda da 
Amazônia Ltda. devem ser excluídas do levantamento inicial, em virtude de terem sido 
canceladas ou devolvidas, e para comprovar essa alegação o sujeito passivo junta aos 
autos as notas fiscais de entradas emitidas pela Moto Honda da Amazônia Ltda. e os 
comprovantes de cancelamentos de algumas notas fiscais eletrônicas, conforme consta às 
folhas 306 a 409. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 17/2017 (fls. 431 a 432), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiás para que o seu titular determine que, preferencialmente, o autor do 
lançamento juntar aos autos fotocópia da ordem de serviço para fiscalizar o sujeito 
passivo. E, em seguida, proceda uma nova revisão no levantamento fiscal, levando em 
consideração os argumentos e alegações do sujeito passivo, principalmente que ele se 
manifeste sobre os documentos juntados às folhas 306 a 409 dos autos, e se for 
necessário, elaborar um novo demonstrativo com a apuração do valor mensal e total da 
multa a ser exigida do contribuinte; 

 
O autor do lançamento, cumprindo a Resolução n° 17/2017, junta 

extrato da Ordem de Serviço n° 2622 (fls. 436) em relatório (fls. 434 a 435), informa ter 
revisado a Relação de Notas Fiscais não Registradas, excluindo as Notas Fiscais n°s 
548180, 548446, 548453, 548454 e 548971, apresentado a devida justificativa. Enumera 
em relação inclusa no relatório as notas fiscais mantidas na autuação com a devidas 
justificativas. Após a revisão emitiu Termo Aditivo, juntando-o aos autos (fls. 438 a 439). 

 
Intimado (fls. 448), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 084/2018 (fls. 450 a 451), encaminha os autos ao Setor de Preparo 
Processual, para que seja realizada uma nova notificação do representante do contribuinte 
no endereço do Dr. EURÍPEDES ALVES FEITOSA, constante à folha 296 dos autos, para 
tomar conhecimento do resultado da revisão efetuada e manifestar no prazo de quinze 
dias, se assim desejar. 

 
Intimado (fls. 452 a 453), o sujeito passivo apresenta manifestação 

(fls.455 a 460). 
 



A pedido do Conselheiro ALDECI DE SOUZA FLOR, juntou-se ao 
processo Planilha de Baixa e Imputação de Processos (fls. 465) e planilhas alusivas à 
apuração da base de cálculo da multa, após a revisão de fls. 438, com aplicação dos §§ 8° 
e 11 do art. 71 do CTE (fls. 470 e 471). 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

PRELIMINAR 
 
 
Apreciando pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo, 

manifesto-me pelo seu indeferimento, por ser desnecessário esse procedimento, tendo a 
diligência anterior revisado adequadamente os autos, fazendo os ajustes devidos no 
lançamento fiscal. 

 
 

MÉRITO 
 
 
A acusação formulada no auto de infração é de omissão de 

escrituração de notas fiscais, no período de 01/01/2009 a 31/12/2013, sendo imputada ao 
sujeito passivo a exigência da multa formal no valor de R$ 80.122,24 (oitenta mil, cento e 
vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor da operação. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 

Estadual (CTE) e o art. 308, I, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 

(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
 
II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

 
A defesa do sujeito passivo trouxe aos autos razões e elementos que 

ensejaram a baixa do processo em diligência para revisão fiscal, tendo sido realizada duas 
revisões, sendo que a última (fls. 444 a 447), apurou a base de cálculo da multa no valor 
de R$ 260.921,84 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e 
quatro centavos), no período fiscalizado, tendo a multa correspondente, no valor de R$ 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A70


65.230, 46 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), sido 
consignada em Termo Aditivo (fls. 438 a 439). 

 
Acato o resultado dessa revisão, por ter efetuado os ajustes 

necessários no procedimento fiscal, apurando a base de cálculo da multa sobre a qual 
deve ser mantida a autuação. 

 
Entretanto, no presente caso, relativamente ao período de julho/2011 

a dezembro de 2013, cabe a aplicação no artigo 71-A, IV, "a", 1, § 6°, do CTE, 
relativamente ao período de abril/2009 a junho/2011, cabe a aplicação § 8º do art. 71 do 
mesmo CTE. Transcrevo, a seguir, esses dispositivos legais: 

 
Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes 
à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas: 
[...] 
IV - nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros 
destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles 
constantes: 
 
a) 12% (doze por cento) do valor: 
 
1. da operação ou da prestação omitidas na EFD; 
[...] 
§ 6° Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 
 
Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Então, no tocante a adequação da penalidade e limitação da multa, 

mantenho a multa formal no valor de R$ 15.655,31 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e trinta e um centavos), com a adequação da penalidade aplicada no período 
de julho/2011 a dezembro/2013 para a pena prevista no artigo 71-A, IV, "a", 1, e aplicação 
da limitação imposta à multa e, em seguida, com a aplicação da forma privilegiada prevista 
no § 8º do art. 71 e § 6º do art. 71-A.  

 
O pagamento da parte não litigiosa (fls. 465) deve ser considerado, 

para eventual extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 
parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor base 
de cálculo da multa em R$ 260.921,84 (duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um 
reais e oitenta e quatro centavos). No tocante a adequação da penalidade e limitação da 
multa, mantenho a multa formal no valor de R$ 15.655,31 (quinze mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), com a adequação da penalidade aplicada 
no período de julho/2011 a dezembro/2013 para a pena prevista no artigo 71-A, IV, "a", 1, 
e aplicação da limitação imposta à multa e, em seguida, com a aplicação da forma 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71V
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A71XII


privilegiada prevista no § 8º do art. 71 e § 6º do art. 71-A, devendo ser observando o 
pagamento de fls. 465 dos autos, para eventual extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01905/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Livros Fiscais de Registro de Entrada, 
de Saída, de Apuração do ICMS e de Inventário não adotados 
pelo polo passivo. Improcedente.  
 
Reafirma-se a decisão exarada em sede cameral que julgou 
improcedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar não ser devida a exigência estampada na folha de rosto 
deste feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
deixou de adotar, a partir de 01/01/2006, os livros fiscais de Registro de Entrada, de 
Saída, de Apuração do ICMS e de Inventário conforme documentos anexos, fls. 03 a 11. 
Em decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa formal, no valor de R$ 18.611,89 
(dezoito mil, seiscentos e onze reais e oitenta e nove centavos). 

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e é 

declarado Revel, fl.14. 
 
Com impugnação em Segunda Instância, fls. 19 e 20, o polo passivo 

alega que seu negócio é do ramo da prestação de serviços e por isso é contribuinte 
exclusivo do ISSQN, razão para o auto de infração deve ser arquivado. Acrescenta que a 
conduta da impugnante nada mudou no "quantum" tributário, haja vista não ter ocorrido 
movimentação operacional nos anos específicos, não resultando de forma alguma em falta 
de recolhimento do ICMS. Ao final requer a improcedência do feito. 

 
Conforme Acórdão da II CJUL n° 2283/2015, às fls. 32 a 34, decidiu 

majoritariamente, considerar improcedente o auto de infração. 
 
A Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Pleno n° 164/2015, 

às fls. 36 e 37, onde aduz que o argumento trazido pela recorrente é inconsistente sob o 
ponto de vista jurídico, pois a legislação tributária obriga o contribuinte a conservar livros e 
documentos, mesmo que sua utilização seja restrita, ou até mesmo inexistente. Cabe 
ressaltar que o clube de lazer tem atividades sujeitas ao ICMS quando explora bares e 



restaurantes em seu recinto, fragilizando de forma completa a lógica adotada pela defesa. 
Ante o exposto, requer: a reforma do acórdão, afim de julgar procedente o auto de 
infração. 

 
Do recurso supra o sujeito passivo é intimado, fls. 40 a 49. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de cumprir obrigações 
acessórias, quais sejam as de adoção de livros fiscais, nos exercícios de 2006 em diante, 
ficando sujeito as penalidades de ordem acessórias, previstas na legislação fiscal.  

 
No curso da instrução processual, ficou comprovado que o sujeito 

passivo não era contribuinte de ICMS, e pelo espelho cadastral, a atividade do mesmo era 
a de exibição cinematográfica, não havendo a comprovação de mercancia, conforme 
alega a representação fazendária.    

 
Com isso, voto conhecendo do recurso apresentado pela Fazenda 

Pública para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01908/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital – EFD. 
Documentos fiscais de saída, não registrados. Procedente em 
parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 69,96 (sessenta e nove reais e 
noventa e seis centavos), referente a R$ 3,39 (três  e trinta e nove centavos) ao mês de 
julho de 2012 e R$ 66,57 (sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) ao mês de 
agosto de 2012. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de registrar no livro Registro de Saída de Mercadorias, relativo a Escritura 
Fiscal Digital – EFD, no período compreendido que especifica, totalidade dos documentos 
fiscais de saída, conforme demonstrado nos autos, fls. 03 a 06. Assim, fica sujeito a multa 
formal.     

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que não deixou de 

escriturar o livro Registro de Saída de Mercadoria e que apenas quando da transmissão 
do arquivo EFD houve informações divergentes, mas que não causaram danos financeiros 
ao erário estadual, pois tinha saldo credor e que a falha técnica foi solucionada, com o 
envio do arquivo substituto do arquivo multado. Pugna pela improcedência da lide, fls.  11 
a 12. Junta documentos, fls. 13 a 98.  

 
O ilustre sentenciador “a quo” julga procedente o lançamento, fls. 99 

a 103.   
 
Intimado nos termos da lei, face a decisão monocrática, o polo 

passivo mantém-se silente e motivo os respectivos termos de perempção, fl. 106 e de 
inscrição na dívida ativa, fl. 107.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária o polo passivo alega que houve falha na alimentação do SPRRD, mas que 
tal fato não causou prejuízo ao tesouro público; que há duplicidade de lançamento, pois 



esta penalidade já foi exigida no auto de infração nº. 4011301879530. Acosta ao processo 
cópia do referido lançamento, fls.109 a 113. Junta documentos, fls. 114 a 126.  

 
Despacho nº. 1469/2018 – PRES. Considera que se verifica 

alteração parcial do lançamento, uma vez que se evidencia que o auto de infração, nº. 
4011301879530, exige imposto e multa pelo não registro das notas fiscais de saída de 
janeiro/2012, enquanto o lançamento, em apreciação é exigido multa formal pelo não 
registro das notas fiscais de janeiro/2012, junho/2012 e julho/2012, estando evidenciado a 
exigência em duplicidade, em relação a janeiro/2012 da multa formal prevista no artigo 71, 
inciso X, alínea “a’ do CTE.  Determina, entre outras providencias, o encaminhamento dos 
autos para julgamento pelo Conselho Superior, fl. 129.  

   
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” demonstrado 
está, fl. 115, que este auto de infração é referente ao mesmo fato gerador apontado no 
auto de infração, nº. 4011301879530, que exige imposto e multa pelo não registro das 
notas fiscais de saída referentes ao período de 2012, o que me leva a julgar procedente 
em parte o presente lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor da multa formal de R$ 69,96 (sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
referente a R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) ao mês de julho de 2012 e R$ 
66,57 (sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) ao mês de agosto de 2012. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01909/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal.  Nota fiscal não registrada no livro 
Registro de Entrada de Mercadorias. Procedente em parte. 
Aplicação da penalidade prevista no art. 71, inciso XXIII, "a" do 
CTE.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência exordial, aplicando-se a penalidade prevista no 
art. 71, inciso XXIII, "a" do CTE, quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial 
provimento ao Pedido de Revisão Extraordinária para julgar parcialmente procedente o 
auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 481.448,59 (quatrocentos e oitenta e 
um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por maioria de votos, adequar a penalidade 
para a prevista no art. 71, inciso XXIII, "a" do CTE, perfazendo o valor da multa formal de 
R$ 8.100,20 (oito mil e cem reais e vinte centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de 
Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva 
Padua e Gilmar Rodrigues de Almeida que votaram adequando a penalidade para a 
prevista no art. 71-A, inciso IV, alínea "a", item 1, do CTE, perfazendo o valor da multa 
formal de R$ 57.773,83 (cinqüenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e 
três centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de registrar no livro Registro de Entrada de Mercadorias a nota fiscal 
“diversos”, conforme demonstrativo de documentos acostados aos autos, fls. 02 a 41. Em 
consequência, fica sujeito a multa formal.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 44, de perempção, fl. 48, de inscrição na dívida ativa, 
fl. 49/50.  

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, com pedido de revisão 

extraordinária, o polo passivo alega que a nota fiscal eletrônica de nº. 5405, o número 
correto é 54005, foi autuada com o valor de R$ 37.080,00, quando o valor correto é 
R$423,04; que as notas fiscais de nºs.  15802, no valor de R$ 767,00 e 114, no valor de 
R$ 1.704,89 foram lançadas no livro Registro de Entradas de Mercadorias, mas constam 



como não registradas, acostando aos autos os documentos acostados aos autos a título 
de prova, fls. 52 a 56.  

 
Despacho nº. 1224/2018 – PRES. O ilustre presidente do CAT, 

considera que restou demonstrado erro de fato, implicando alteração parcial do 
lançamento. Determina, entre outras providências o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo conselho Superior, fl. 117.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo, em face das alegações referentes à Nota Fiscal nº. 
54005, pois a referida nota fiscal não está registrada no valor de R$423,04 e também foi 
lançada como não escriturada na importância de R$ 37.080,00, devendo este último valor 
ser retirado do lançamento visto que houve duplicidade com valores diferentes.   

 
Mediante as assertivas supra aduzidas o feito é procedente em parte.  
 
Sobre a penalidade, entendo que esta deve ser adequada para a 

prevista no artigo 71, inciso “a” do CTE, perfazendo assim, o valor da multa formal de R$ 
8.100,20 (oito mil, cem reais e vinte centavos) 

 
Assim, voto dando parcial provimento ao Pedido de Revisão 

Extraordinária para julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de 
cálculo de R$ 481.448,59 (quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito 
reais e cinquenta e nove centavos). E, por maioria de votos, adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, "a" do CTE, perfazendo o valor da multa formal de R$ 
8.100,20 (oito mil, cem reais e vinte centavos).      

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01911/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação tributária acessória. 
Extravio de documento fiscal. Procedência parcial. Aplicação do 
§3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 
 
 I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 II – Provado nos autos que o polo passivo apresentou ao órgão 
competente, parte dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, deve o lançamento ser considerado parcialmente 
procedente. 
 
III - quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que 
indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa formal 
pode ser aplicada por grupo de documentos fiscais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente em parte o auto de infração no valor da multa 
formal de R$ 2.884,50 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos), 
com aplicação do § 3º, art. 71 do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida que votou pela procedência parcial do lançamento fiscal, sem 
aplicação do benefício previsto no § 3º, art. 71 do CTE, resultando no valor de multa 
formal de R$ 140.218,75 (cento e quarenta mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A peça básica exige do sujeito passivo o pagamento de multa formal em 
função do extravio de 3.000 notas fiscais modelo 1F, série 1, por não ter apresentado os 
referidos documentos na Delegacia de sua circunscrição, no período de 10 dias após a 
publicação da Portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro estadual.  

Propõe a imputação da multa prevista no artigo 71, XX, “a”, 1, da Lei n.º 
11.651/1991, com redação da Lei n.º 13.194/1997. 

O lançamento foi instruído com o relatório do CIAF – Controle de Impressão 
Autenticação de Documentos Fiscais confirmando a autorização e liberação das notas 
fiscais para o sujeito passivo. 



Intimado em primeira instância o sujeito passivo não comparece ao processo, 
tendo sido lavrado o Termo de Revelia. 

Apresentou Impugnação em Segunda Instância alegando que os 
documentos de nº 2001 a 2875 foram utilizados e que os de nº 2876 a 3050 não utilizados 
foram apresentados e baixados pela SEFAZ/GO, apresentou para comprovar o Termo de 
Baixa de Documento Fiscal nº 063847. 

A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributária, mediante 
Resolução nº 015/2015, converteu o julgamento em diligência para a delegacia de 
circunscrição do sujeito passivo, a fim de que autoridade fiscal se manifestasse acerca da 
apresentação, àquele órgão fazendário, da documentação considerada extraviada. 

Em resposta, a autoridade diligenciadora informou que somente 175 
documentos fiscais foram apresentados e baixados e que restariam ainda, 875 notas 
fiscais extraviadas. 

Mediante determinação contida na Resolução nº 065/2015 da Segunda 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário, o sujeito passivo foi intimado do resultado 
da diligência, mas após o transcurso do prazo legal, não se manifestou. 

A Segunda Câmara decidiu, por maioria de votos, dar parcial provimento a 
impugnação e considerar procedente em parte o lançamento, restando multa formal no 
valor de R$ 2.884,50, já com aplicação do §3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

 Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual interpôs 
recurso requerendo a reforma do julgamento, a fim de que seja considerado parcialmente 
procedente o lançamento, porém, sem a aplicação do §3º do artigo 71 do Código 
Tributário Estadual. Fundamentando seu recurso com a alegação de que, tendo em vista o 
extravio dos documentos fiscais, não há como fazer qualquer confrontação com os valores 
lançados nos livros fiscais ou ainda, verificar a utilização ou não dos documentos fiscais. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

Sobre a obrigatoriedade de apresentação dos livros e documentos fiscais ao 
Fisco Estadual dispõe o art. 109 do Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, a seguir transcrito: 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 

Portanto, a legislação determina, no caso de encerramento das atividades do 
estabelecimento do contribuinte, que este apresente toda a documentação fiscal à 
Secretaria da Fazenda, utilizada ou não, presumindo-se extraviados os livros e 
documentos fiscais autorizados para o estabelecimento e não apresentados.  

No presente processo, às folhas 06, constata-se que os documentos tidos 
por extraviados foram autenticados no final dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, e 



conforme relatório de Movimentação de Documentos Fiscais do SINTEGRA, os mesmos 
foram utilizados em 2006, 2007 e 2008. 

Apesar de dispensado, a partir de 07/2007, de autenticar livros fiscais, por 
estar enquadrado no Simples Nacional, o sujeito passivo escriturou e autenticou os Livros 
Registro de Saída de 2006, 2007 e 2008, conforme comprova consulta feita ao sistema do 
CIAF da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Verifica – se ainda, que o sujeito 
passivo também apresentou os referidos documentos fiscais no SINTEGRA. 

Confrontando os valores dos documentos fiscais informados no SINTEGRA 
com o valor calculado pelos validadores quando da autenticação dos livros registros de 
saída, cujo cálculo representa a soma dos valores contábeis dos documentos fiscais 
registrados, verifica-se que estes são plenamente combatíveis. Do mesmo modo, observa-
se, ainda, total correspondência com os valores das receitas declaradas no PGDAS. 

Tais fatos, demonstram que a não apresentação das notas fiscais D-1 não 
importou em falta de pagamento do imposto, visto que, as receitas originárias das vendas 
constantes dos referidos documentos fiscais foram regularmente registradas nos livros 
registro de saídas e declaradas no PGDAS. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública Estadual, 
nego-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que julgou procedente em parte a 
exigência inicial com aplicação do §3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual, multa 
formal na importância de r$ 2.884,50. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01912/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: MULTA FORMAL. Obrigação tributária acessória. 
Extravio de documento fiscal. Procedência parcial. Decisão 
unânime. 
 
 I – O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das 
prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação 
tributária. 
 
 II – Provado nos autos que o polo passivo apresentou ao órgão 
competente, parte dos documentos fiscais tidos por 
extraviados, deve o lançamento ser considerado parcialmente 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor da multa formal de R$ 2.453,80 (dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), considerando o pagamento de 
fls. 132/133 para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração foi instruído com o relatório do CIAF – Controle de 
Impressão Autenticação de Documentos Fiscais confirmando a autorização e liberação de 
3.000 notas fiscais para o sujeito passivo. 

Intimado em primeira e segunda instâncias o sujeito passivo não comparece 
tendo sido lavrados os respectivos Termos de Revelia e Perempção. 

Em momento posterior, o sujeito passivo apresentou ao Presidente deste 
conselho, Pedido de Revisão Extraordinária, alegando ineficácia da intimação sob o 
argumento de que estava com suas atividades paralisadas, inclusive já havia requerido 
baixa junto à Receita Federal de seu CNPJ, e que, portanto, não possuía o certificado 
digital para acessar o Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, veículo por onde ocorreram as 
intimações. Destacou ainda, que parte dos documentos fiscais tidos por extraviados já 
haviam sido apresentados a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia conforme 
demonstra Termo de Baixa de Documentos Fiscal Não Utilizado nº 058501 de 04/07/2011. 
Requereu, ao final, a admissibilidade do seu pedido. 



Mediante Despacho nº 4888/2017 – PRES, o Pedido de Revisão 
Extraordinária foi inadmitido sob o fundamento de que não teria ocorrida a alegada 
ineficácia da intimação, nos termos do artigo 43, §4º inciso I da Lei nº 16.469/09. 

Novamente, comparece ao processo o sujeito passivo, apresentando novo 
Pedido de Revisão Extraordinária, requerendo a juntada aos autos dos comprovantes de 
entrega de parte dos documentos fiscais tidos por extraviados a Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, documentos de fls. 116 e 117 dos autos, e cópia do Mandado de 
Segurança nº 5091882.45.2018.8.09.0051 impetrado pela requerente contra ato da 
presidência deste Conselho Administrativo Tributário que inadmitiu Pedido de Revisão 
Extraordinária, expedido pela juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, 
restabelecendo o prazo para apresentação de defesa na esfera administrativa. 
Reconheceu o extravio de 10 notas fiscais e outra vez, requereu a admissibilidade de seu 
pedido. 

Conforme Despacho nº 662/2018 – PRES., o Pedido de Revisão 
Extraordinária foi admitido, tendo em vista toda documentação apresentada pelo 
requerente, onde restou demonstrado que parte das notas fiscais foram apresentadas a 
fiscalização e ainda, ante o recolhimento da parte não litigiosa relativa as 10 notas fiscais 
extraviadas. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Sobre a obrigatoriedade de apresentação dos livros e documentos fiscais ao 
Fisco Estadual dispõe o art. 109 do Decreto nº 4.852/97 – Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, a seguir transcrito: 

Art. 109. No encerramento da atividade do estabelecimento o contribuinte 
deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral, hipótese em que deve 
apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do 
evento, além de preencher os demais requisitos previstos na legislação 
pertinente (Lei nº 11.651/91, art. 153-D, caput). 

 

Portanto, a legislação determina, no caso de encerramento das atividades do 
estabelecimento do contribuinte, que este apresente toda a documentação fiscal à 
Secretaria da Fazenda, utilizada ou não, presumindo-se extraviados os livros e 
documentos fiscais autorizados para o estabelecimento e não apresentados.  

No presente processo, conforme comprova documento de fls. 116, as notas 
fiscais utilizadas de nº 001 a 2328 foram apresentadas e conferidas por funcionário da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia em 27/03/2018 e de nº 2339 a 3000, não 
utilizadas, foram baixadas conforme faz prova Termo de Baixa de Documento Fiscal Não 
Utilizado nº 058501 ás fls. 117dos autos. 

Assim, restam extraviadas 10 notas fiscais de nº 2329 a 2338. 

Portanto, pelas provas acostadas aos autos, parte dos documentos referidos 
na peça basilar não foram extraviados, em consequência, a infração está parcialmente 
descaracterizada e deve prosperar a exigência fiscal com relação a apenas 10 
documentos fiscais, no valor correspondente a R$ 245,38 cada um, perfazendo multa 
formal no valor total de R$ 2.453,80. 



Sob tais fundamentos, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o lançamento, restando multa formal 
a ser exigida no valor de R$ 2.453,80, devendo ser considerado, para fins de extinção do 
crédito tributário, o pagamento efetuado as fls.132/133 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01925/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Documentos fiscais considerados 
extraviados. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual pontar que o polo passivo atendeu em prazo hábil, a 
exigência de ordem formal, descrita na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais relacionados nos autos e 
discriminados no extrato acostado ao processo, no período de 30 dias, conforme consta 
da publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro de contribuintes do 
Estado de Goiás, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal no valor de R$ 50.612,50. 

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls.03 a 10. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl.18. 
 
Com impugnação à segunda instância o sujeito passivo requer a 

anulação da notificação de lançamento do auto de infração, pelo motivo de não ter 
extraviado os blocos, série D-1 modelo 2 de números 01 a 250, assim não dando nenhum 
prejuízo ao estado, e não deixando de apresentar seus documentos para análise fiscal.  
Junta documentos, fls.24 a 31.  

 
Pela Resolução 45/2017, às fls. 33, a Primeira Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, converte o feito em 
diligência, para que o sujeito passivo apresente o comprovante de entrega das notas 
fiscais de n° 001 a 006 à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí/GO, devendo ainda, 
se tiver posse de alguma nota fiscal, entregá-las àquele órgão da fiscalização estadual.  

 
A resolução supra foi atendida com a entrega dos documentos fiscais 

solicitados, fls. 34 a 39. 
 
É o relatório. 
 



VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei o 
polo passivo, ao atender a exigência contida na Resolução nº. 45/2017, demonstrou, às 
fls. 34 a 39, de formal cabal que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de rosto 
deste volume. 

 
A defesa também acosta aos autos, fl. 26, o termo de baixa de 

documentos fiscais não utilizados nº. 118202.  
 
Em sendo assim, todas as notas fiscais foram apresentadas, motivo 

pelo qual julgo improcedente o lançamento.  
 
Pelo exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-

lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01930/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Multa formal. Ausência de escrituração de notas 
fiscais de entrada. Procedente a ação fiscal. Aplicação do 
limitador previsto §11 do art. 71 do CTE. 
 
1. Procedente é o auto de infração quando comprovado no 
curso processual a ocorrência da infração noticiada na inicial;  
 
2.  Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa 
seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da 
operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado 
o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: II - se a 
penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica 
limitado ao valor obtido pela aplicação do percentual de 12% 
(doze por cento), na impossibilidade de se determinar a 
operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes ao 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém, com a aplicação do limitador da multa, previsto no § 11, do art. 
71, inciso II, alínea "b" do CTE, resultando na multa formal de R$ 49.814,52 (quarenta e 
nove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de escriturar no Livro Registro de Entradas as notas fiscais do período de janeiro de 2014 
a dezembro de 2015, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, 
fica sujeito à multa formal de 25% do valor da operação, juntamente com os acréscimos 
legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 308 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “c”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 13.446/1999. 

O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 
documentos de fls. 71/72, porém, o mesmo quedou-se inerte, dando azo à lavratura do 
Termo de Revelia de fls. 73. Foi novamente intimado para se manifestar em segunda 
instância às fls. 75/77. 



Ciente, o sujeito passivo compareceu aos autos às fls.79/80 e 84/85, 
apresentado impugnação à segunda instância, no qual alega que no qual ao tomar 
conhecimento que sua inscrição estadual estava bloqueada procurou a Secretaria da 
Fazenda, em outubro de 2014 para saber o porquê do bloqueio, foi repassada para 
mesma que havia ultrapassado o limite do SIMEI e que a partir de então necessitava de 
um Contador, pois havia passado para Simples Nacional. Durante este Período a Empresa 
não Registrou os Livros Fiscais, por falta de documentação e controle próprio, pois não 
tinha uma Contabilidade Regular e a empresa alega que jamais adquiriu tanta mercadoria, 
conforme levantamento fiscal, feito pelo Auditor fiscal: Emerson Pimenta Pinheiro – 
matrícula nº 239453 e que talvez outras pessoas estejam usando seus dados, para este 
fim. Aduz, ainda, que a empresa em questão é uma simples mercearia em um bairro 
afastado e que possui um pequeno estoque e a sua proprietária ainda tem que trabalhar 
em um salão de beleza, para ajudar em suas despesas, enquanto sua filha cuida da 
mercearia atendendo aos poucos clientes que ali frequentam. Entre outros empecilhos e 
obstáculos; sendo estes os motivos pelos quais a empresa ficou sem serviços contábeis 
por quase um ano, por não estarem em condições de sequer pagar por estes serviços. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Consta da autuação que o sujeito passivo deixou de escriturar no 
Livro Registro de Entrada da EFD diversas notas fiscais, conforme demonstrativos e 
documentos anexos. 

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 

  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 308, 310 e 356-
C, § 1º, inciso I, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, 
prescrevem o seguinte:  



Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 308. O Livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 

I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 

II - utilização de serviço pelo estabelecimento. 

Art. 310. A escrituração deve ser feita, por período de apuração (Convênio 
SINIEF SN/70, art. 70, § 2º): 

I - operação por operação ou prestação por prestação, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da: 

a) efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou da utilização do 
serviço; 
b) aquisição ou desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria não transitar 
pelo estabelecimento adquirente; 
c) destinação da mercadoria para o ativo imobilizado ou para uso e 
consumo; 
d) da utilização do serviço; 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 

I – Registro de Entradas 
 

Portanto, até o dia seguinte ao da efetiva entrada da mercadoria no 
estabelecimento, o contribuinte está obrigado a realizar a escrituração da nota fiscal 
respectiva, o que não foi realizado pelo sujeito passivo em relação às notas fiscais 
enumeradas no demonstrativo que acompanha o auto de infração. 

Ademais, a autoridade fiscal juntou relação das notas fiscais não 
registradas, fazendo prova contundente do não registro dos documentos fiscais.  

Deste modo, verifico que o sujeito passivo deixou de proceder a 
escrituração fiscal digital – EFD de diversas notas fiscais eletrônicas de entrada, referente 
aos meses e valores descritos nos autos.  

Assim, no caso em comento, entendo que o lançamento deve ser 
considerado procedente, porém, com a aplicação do limitador da multa, previsto no artigo 
71, § 11, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Estadual, por ser mais benéfico ao 
contribuinte. Vejamos esta penalidade:  

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm#A70P2
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm


mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

Como a infração ocorreu no período de 01.01.14 a 31.12.15, e, 
sendo 24 (vinte e quatro) os arquivos apresentados com omissão de registro, perfaz o 
lançamento o montante de R$ 49.814,52 (quarenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais 
e cinquenta e dois centavos), em razão da adequação da penalidade para a prevista no 
dispositivo legal acima mencionado. 

 
Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 

conheço da impugnação em segunda instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração, porém, com a aplicação da multa prevista no artigo 71, § 
11, inciso II, alínea “b”, do CTE, resultando na multa formal de R$ 49. 814,52 (quarenta e 
nove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de novembro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01931/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo. Indeferido. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Multa formal. Obrigação acessória. Utilização pelo 
estabelecimento de equipamentos do tipo POS para emissão de 
comprovantes de operações e prestações de forma irregular. 
Ação fiscal caracterizada. Auto de infração procedente. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, quando da análise 
dos autos consegue-se compreender o alcance e conteúdo da 
acusação fiscal, identificando-se perfeitamente a infração e o 
infrator, nos termos do artigo 20, § 3º, da Lei nº 16.469//09; 
 
3. Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
elidir a pretensão fiscal, o auto de infração deverá ser julgado 
procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
utilizava no estabelecimento 03 equipamentos do tipo POS, para emissão de comprovante 
de operações e prestações com cartão de crédito e de débito automática em conta 
corrente ou similar, de forma irregular, pois sendo usuário de ECF fica impedido de utilizar 
o POS, conforme Termo de Apreensão nº 1100123479-4, vistoria e comprovante de uso 
de sistema informatizado anexos. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$ 5.340,30 por equipamento, perfazendo um total de R$ 16.020,90. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 5º e 232, inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 



4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XIV, alínea “d”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 
documentos de fls. 14/15, porém o mesmo quedou-se inerte, dando azo à lavratura do 
Termo de Revelia de fls. 16. Foi novamente intimado para se manifestar em segunda 
instância às fls. 18/19, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 20. 

Posteriormente, o sujeito passivo comparece aos autos (fls. 23 a 29) 
argumentando preliminarmente pelo cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que 
não foi intimada nos termos do artigo 14, inciso I, da Lei nº 16.469/09, ou seja, somente 
tomou ciência quando já estava na Segunda Instância. Quanto ao mérito, arguiu que não 
foi encontrado pela fiscalização cupom fiscal emitido pela empresa por meio de POS. 
Esclareceu que o SPED FISCAL pode comprovar que não houve utilização dos aparelhos 
apreendidos. Requer, assim, a nulidade do auto de infração e da multa.  

Promove juntada das cópias dos documentos às fls. 30/52. 

Exara-se o Despacho nº 3482-PRES encaminhando os autos para 
julgamento cameral.  

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, fls. 55, por unanimidade 
de votos, acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo relator, por 
cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir 
de fls. 13, inclusive, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para realização de 
nova julgamento singular. 

Por intermédio do Despacho nº 1111/2017-JULP, fls. 64, após os 
devidos considerandos, os autos foram enviados à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Catalão, com a determinação de que se proceda nova intimação do sujeito passivo para 
pagar ou apresentar impugnação à primeira instância. 

Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação às fls. 
70/74, na qual, após breve escorço dos fatos e do histórico processual, alega que de fato 
na data da autuação a fiscalização esteve na empresa e verificou que existiam aparelhos 
no modelo POS. Todavia, apesar da constatação, não havia nenhum cupom fiscal emitido 
pela empresa. Informa que todas as operações de compra e venda foram realizadas 
mediante a emissão da nota fiscal eletrônica competente, de acordo com a legislação 
tributária estadual. Alega, ainda, que no ato de vistoria e apreensão dos aparelhos de 
cartão de crédito e débito, não foi encontrado nenhum cupom fiscal emitido pela empresa. 
Pede, ao final, a improcedência do lançamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 102/106, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 113/118, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a autoridade fiscal 
alegou que a empresa estava utilizando os aparelhos modelo POS para emissão de 
cupom fiscal, mas isso não é verdade e não condiz com a realidade comercial e contábil 
da empresa, pois no ato de vistoria e apreensão dos aparelhos de cartão de crédito e 
débito não foi encontrado nenhum cupom fiscal emitida pela empresa. Reitera que que 
todas as operações de compra e venda foram realizadas mediante a emissão da nota 
fiscal eletrônica competente, de acordo com a legislação tributária estadual. Alega, ainda, 
que no ato de vistoria e apreensão dos aparelhos de cartão de crédito e débito, não foi 



encontrado nenhum cupom fiscal emitido pela empresa. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a 
conversão dos autos em diligência a fim de que o fisco possa ter acesso ao SPED fiscal 
da empresa e verifique a emissão das notas fiscais eletrônicas.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, 
manifesto-me pela sua rejeição, por não ser necessário tal procedimento, já que os 
elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário exigido 
no auto de infração.  

Já com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, arguida 
pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu 
não acolhimento, por entender que não houve afronta ao estabelecido pelo artigo 20 da 
Lei 16.469/09, que trata das nulidades dos atos processuais. Considero que, sob o 
aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi identificado e cientificado o sujeito passivo da 
obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato 
gerador que se subsumiu a descrição fática da infração fiscal, foi proposta a penalidade 
especifica ao caso, em seguida, assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício de 
seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica 
do devido processo legal, assegurando, portanto, à parte litigante o amplo direito de 
defesa. 

Isto posto, deixo de acolher o pedido de nulidade formulado pelo 
sujeito passivo porque não foi provada a efetiva falha ou vício de natureza formal 
justificadora de uma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09, 
que rege o procedimento administrativo e tributário nesta Casa. 

 
Suplantadas a questões acima tratadas, e adentrando ao mérito do 

lançamento, não vejo como recepcionar favoravelmente as razões trazidas pela 
recorrente, por considerar que os argumentos apresentados não são capazes de invalidar 
a acusação contida na exordial, tendo em vista que o lançamento objurgado encontra-se 
bem fundamentado pelas provas carreadas aos autos pela autoridade autuante. 
Outrossim, coadunam com o estatuído na legislação tributária estadual que rege a 
matéria. 

Assim sendo, acolho na íntegra a decisão do douto julgador singular 
Heli José da Silva, que assim proferiu seu julgamento: 

(...) Destaco, a priori, que a utilização de equipamento eletrônico, no caso 
POS, que possibilite o processamento de dados, depende de autorização 
da SEFAZ-FO, conforme dispõe o artigo 69, do Código Tributário Estadual 
– CTE. 

Portanto, constatando o fisco, em recinto destinado a atendimento ao 
público, a existência de equipamentos plenamente instalados sem a devida 
autorização, lhe é cabível considerar que tais equipamentos são destinados 
a controle das operações realizadas no estabelecimento. 



A situação contrária e pouco provável de que os equipamentos se destinam 
a uso alheio à atividade comercial, deve ser provada pelo sujeito passivo 
pois, contra ele milita uma consistente presunção de fato que surge 
naturalmente das circunstâncias estampadas no Termo de Apreensão 
expedido pelo fisco. A legislação é taxativa quanto à vedação do uso dos 
mesmos. 

O argumento de que os equipamentos POS (Point Of Sale) não estariam 
sendo utilizados para emissão de comprovantes de vendas de mercadorias, 
não se apresenta como aceitável para elidir a ação do fisco, haja vista que 
a fiscalização, na apreensão realizada, promoveu a juntada aos autos dos 
elementos comprobatórios de vendas realizadas, como se vê no relatório 
detalhado às fls. 07. 

Outro argumento apresentado, relacionado com o fato de que as vendas e 
compras realizadas somente o são por intermédio da nota fiscal eletrônica, 
também não se apresenta como suficientemente apto a rechaçar a 
acusação do fisco, haja vista a não apresentação de inequívoca 
comprovação de que os valores contidos nos Relatórios Detalhados, fls. 07, 
tiveram a correta emissão da NFe. 

Pelo exposto, entendo como procedente o auto de infração. 

Diante do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e julgo 
procedente o lançamento, condenando o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário exigido na inicial. 

Pelos documentos colacionados aos autos, restou demonstrado que o 
sujeito passivo utilizava em seu estabelecimento 3 (três) equipamentos tipo POS para 
emissão de comprovantes de operações com cartão de crédito e débito automático em 
conta corrente, de forma irregular, ao contrário do que alega o contribuinte que não eram 
geradas as informações de vendas. Ademais, o sujeito passivo era usuário de ECF, sendo 
assim, se encontrava impedido de utilizar o POS, nos termos do artigo 232, do Anexo XI 
do Decreto nº 4.852/97. 

Portanto, no caso em epígrafe, o trabalho realizado pela fiscalização 
que deu suporte à autuação encontra-se em consonância com o que determina a 
legislação tributária estadual, como já dito anteriormente, bem como, foi devidamente 
instruído de forma a evidenciar sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como 
acolher a tese defensória combatida com muita propriedade pelo julgador singular.  

Assim, em face das disposições na legislação tributária relativa à 
matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de infração deve ser julgado 
procedente, nos termos da acusação inicial. 

Ante o exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, rejeito 
o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01946/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de documentos fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência.  
 
Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega da 
documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal de 
sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
apresentar à Delegacia Fiscal de sua circunscrição os documentos fiscais Modelo 1, série 
D-1 de números 01 a 250, contados da data da publicação da portaria que suspendeu a 
sua inscrição estadual publicada no Diário Oficial do Estado, razão pela qual são 
consideradas extraviados. Em consequência, fica sujeito ao pagamento de multa formal. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 12.806/1995. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 13. Foi novamente intimado para se 
manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 15/16, tendo sido lavrado 
o Termo de Perempção às fls. 17. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária onde afirma que protocolou a baixa de sua inscrição em 21/06/2016, 
conforme comprovante de homologação de nº 151734234188-1 e que as notas fiscais 
tidas como extraviadas foram apresentadas à Secretaria da Fazenda para a citada baixa. 
Acosta aos autos os documentos de fls. 21/32. 

Mediante Despacho nº 1830/2018-PRES de fls. 36 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09 para a 



admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que, conforme cópia de Relação de Documentos Fiscais 
Apresentados – Relação nº 2, bem como cópia de Termo de Baixa de Documento Fiscal 
não utilizado, de folhas 28 e 30 respectivamente, as notas fiscais, tida como extraviadas 
pela peça vestibular, foram devidamente apresentadas à repartição fiscal competente.” 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de multa 
formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “o contribuinte deve requerer a baixa 



de sua inscrição cadastral, devendo apresentar todos os livros e documentos fiscais ou, se 
for de interesse da administração, assinar o Termo de Fiel Depositário, devendo 
apresentá-los quando for notificado para a realização das auditorias, além de preencher os 
demais requisitos previstos na legislação pertinente”. 

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
das notas fiscais Modelo 1, série D-1, de números 001 a 250, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais.  

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos em 
anexo. 

De fato, ao compulsar e analisar os elementos constitutivos do 
presente processo, verifico que todas as notas fiscais tidas por extraviadas foram 
apresentadas a Agência Fazendária de Uruaçu, conforme atestam os documentos de fls. 
28 a 30 dos autos. 

Sendo assim, diante do procedimento do contribuinte e das provas 
instrutórias da defesa formei o meu convencimento de que a autuada não cometeu o ilícito 
fiscal apontado no lançamento tributário.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01982/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Persistência e não apresentar a 
Escrituração Fiscal Digital-EFD. Sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional. Improcedência. Decisão unânime  
 
O ato de admitir o recurso de pedido de revisão extraordinária, 
junto com o reconhecimento de que o sujeito passivo é optante 
pelo Simples Nacional, o que o desobriga de apresentar arquivo 
magnético que contenha a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
suporta a reforma da decisão proferida pela Primeira Instância e 
a declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão 
da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes 
de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal exige do sujeito passivo o 
recolhimento da multa formal prescrita no art. 71, inciso XXII, alínea “b” da Lei nº 
11.651/91 por ele ter resistido em não entregar, ao setor fiscal, arquivo magnético 
contendo a Escrituração Fiscal Digital-EFD, relativo aos meses enumerados na peça 
basilar e por mais de 10 (dez) dias após a data da ciência da primeira autuação. Em 
consequência, o autuado deve recolher a multa formal e acréscimos legais, conforme 
demonstrativo anexo. 

 
Acresce que o sujeito passivo “estará sujeito a nova penalidade se 

não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da ciência desta 
autuação”, do auto de infração, fl. 02. 

 
A infração sintoniza com o art. 55, inciso II; e 64 da Lei nº 

11.651/1991-CTE, c/com os arts. 356-C e 356-N do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
 
Do relatório do julgador de Primeira Instância extrai que o autuado 

impugna o lançamento do crédito tributário e expõe que pelo fato de ser microempresa e 
optante pelo simples nacional, não lhe é obrigatório a entrega da Escrituração Fiscal 
Digital-EFD e que ele não está incluído ao cumprimento dessa obrigação fiscal. 

 
Acrescenta que a Receita lhe concede o direito de ser enquadrada 

no regime do simples nacional, pois o que lhe impedia de usufruir de benefício era um 
débito de natureza previdenciária com a Receita Federal do Brasil, o que foi quitado.   

 



O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 
24/25. 

 
A autuada não recorre da decisão singular, porém, aproveita a 

faculdade do pedido de Revisão Extraordinária, fls. 30/31 para fundamentar que: existe 
decisão para integrá-lo ao Simples Nacional, de maneira retroativa a 01/01/2011; a 
SEFAZ/GO informou que a partir de 01/01/2012 todos os contribuintes do ICMS ficariam 
obrigados à Escrituração Fiscal Digital-EFD; essa exigência não atinge as pequenas e 
microempresas optantes pelo Simples Nacional; no dia 18/01/2011 processou-se o pedido 
de opção pelo Simples Nacional; impugnou o termo de indeferimento da citada opção; 
essa definição o obrigou a recolher os impostos devidos na modalidade do Simples; em 
05/12/2012 foi julgado procedente o pedido de impugnação ao termo de indeferimento; o 
pedido de opção pelo Simples Nacional negado pelo Estado de Goiás; exerceu o seu 
direito de impugnação e, em 11/03/2015, foi reconhecido o seu ingresso no Simples 
Nacional.  

 
A instrução se fez com as cópias dos documentos: Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral, fl. 35, Despacho da GEAF, fls. 36/37, Acórdão da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF, fls. 40/42 e 
Consulta Regularidade Entrega por Contador, fls. 44/49. 

 
O recurso de pedido de revisão extraordinária é submetido à 

apreciação do Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que, após adotar o 
estudo da sua Assessoria Jurídica, admite o referido recurso e remete o processo ao setor 
competente do CAT para pautar a julgamento pelo Conselho Superior-CONSUP.  

 
É o Relatório. 

  
 

V O T O 
 
 
 
Com o suporte no estudo da Gerência de Arrecadação e 

Fiscalização, inserido às fls. 36/37, que expôs para depois concluir: 
 
“A solicitação de opção foi registrada pela referida empresa no Portal 

do Simples Nacional em 18/01/2011 e o indeferimento, realizado pelo Estado de Goiás foi 
motivado pela existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa e a ciência 
deste à empresa ocorreu por meio da publicação do Termo de Indeferimento nº 83/2011, 
no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 21.047, em 21/02/2011. 

 
O débito motivador do indeferimento é em relação ao processo nº 

1000469300000, originário do PROCON, cuja extinção de ação de execução pelo 
pagamento nº 1079, ocorreu em 16/03/2011, conforme extrato de consulta constante das 
folhas 121 e 122. Entretanto seu pagamento ocorreu em 28/01/2011, comprovado por 
meio da cópia do DARE 2.1, folha nº 101, portanto, dentro do prazo estipulado para 
regularização das pendências apontadas durante o processo de solicitação de opção ao 
regime do Simples Nacional, das empresas que não se encontram em início de atividade, 
de acordo com o disposto no art. 7º, § 1º-A da Resolução CGSN nº 04/2007. 

 



Tendo em vista a extinção de ação de execução mencionada acima, 
ACATAMOS a sugestão da liberação da pendência impeditiva do ingresso ao Simples 
Nacional, incluindo a empresa no referido regime, retroativamente a 01/01/2011”. 

 
A conclusão desse estudo faculta o entendimento de que o sujeito 

passivo era optante pelo recolhimento de imposto pelo Simples Nacional de forma 
retroativa a 01/01/2011, conforme registra o final do parágrafo anterior. 

 
A Presidência deste Conselho Administrativo Tributário acolhe o 

estudo formulado pela assessoria jurídica, o pedido de revisão extraordinária foi admitido e 
o processo foi remetido a SEASI da Secretaria Geral (SEGE) para ser pautado a 
julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), e, ainda, contou com o seguinte 
fundamento: 

 
Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, que implica em alteração no 
lançamento, uma vez que, conforme Consulta Regularidade da EFD, fl. 53, a requerente 
não estava obrigada a entregar o arquivo magnético reclamado no auto de infração, 
durante o período autuado. 

 
A conclusão estampada no parágrafo anterior, motiva o julgador do 

processo a reconhecer que o sujeito passivo, optante pelo Simples Nacional, não é 
obrigado a apresentar arquivos magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
condição que suporta a declaração da improcedência do auto de infração.  

 
Em face do exposto e ao votar este requerido, decido, por 

unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01983/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Persistência e não apresentar a 
Escrituração Fiscal Digital-EFD. Sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional. Improcedência. Decisão unânime  
 
O ato de admitir o recurso de pedido de revisão extraordinária, 
junto com o reconhecimento de que o sujeito passivo é optante 
pelo Simples Nacional, o que o desobriga de apresentar arquivo 
magnético que contenha a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
suporta a reforma da decisão proferida pela Primeira Instância e 
a declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão 
da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes 
de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal exige do sujeito passivo o 
recolhimento da multa formal prescrita no art. 71, inciso XXII, alínea “b” da Lei nº 
11.651/91 por ele não ter entregue arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal 
Digital-EFD, relativa aos meses enumerados na peça basilar e por mais de 10 (dez) dias 
após a data da ciência da primeira autuação. Em consequência, o autuado deve recolher a 
multa formal e acréscimos legais, conforme demonstrativo anexo. 

 
Acresce que o sujeito passivo “estará sujeito a nova penalidade se 

não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da ciência desta 
autuação”, do auto de infração, fl. 02. 

 
A infração sintoniza com o art. 55, inciso II; e 64 da Lei nº 

11.651/1991-CTE, c/com os arts. 356-C e 356-N do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
 
Do relatório do julgador de Primeira Instância extrai que o autuado 

impugna o lançamento do crédito tributário e expõe que pelo fato de ser microempresa e 
optante pelo simples nacional, não lhe é obrigatório a entrega da Escrituração Fiscal 
Digital-EFD e que ele não está incluído ao cumprimento dessa obrigação fiscal. 

 
Acrescenta que a Receita lhe concede o direito de ser enquadrada 

no regime do simples nacional, pois o que lhe impedia de usufruir de benefício era um 
débito de natureza previdenciária com a Receita Federal do Brasil, o que foi quitado.   

 



O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 
25/26. 

 
A autuada não recorre da decisão singular, porém, aproveita a 

faculdade do pedido de Revisão Extraordinária, fls. 31/32 para fundamentar que: existe 
decisão para integrá-lo ao Simples Nacional, de maneira retroativa a 01/01/2011; a 
SEFAZ/GO informou que a partir de 01/01/2012 todos os contribuintes do ICMS ficariam 
obrigados à Escrituração Fiscal Digital-EFD; essa exigência não atinge as pequenas e 
microempresas optantes pelo Simples Nacional; no dia 18/01/2011 processou-se o pedido 
de opção pelo Simples Nacional; impugnou o termo de indeferimento da citada opção; 
essa definição o obrigou a recolher os impostos devidos na modalidade do Simples; em 
05/12/2012 foi julgado procedente o pedido de impugnação ao termo de indeferimento; o 
pedido de opção pelo Simples Nacional negado pelo Estado de Goiás; exerceu o seu 
direito de impugnação e, em 11/03/2015, foi reconhecido o seu ingresso no Simples 
Nacional.  

 
A instrução se fez com as cópias dos documentos: Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral, fl. 36, Despacho da GEAF, fls. 37/38, Acórdão da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF, fls. 42/43 e 
Consulta Regularidade Entrega por Contador, fls. 45/50.  

 
O recurso de pedido de revisão extraordinária é submetido à 

apreciação do Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que, após adotar o 
estudo da sua Assessoria Jurídica, admite o referido recurso e remete o processo ao setor 
competente do CAT para pautar a julgamento pelo Conselho Superior-CONSUP.  

 
É o Relatório.  

 
 V O T O 

 
Com o suporte no estudo da Gerência de Arrecadação e 

Fiscalização, inserido às fls. 37/38, que expôs para depois concluir: 
 
“A solicitação de opção foi registrada pela referida empresa no Portal 

do Simples Nacional em 18/01/2011 e o indeferimento, realizado pelo Estado de Goiás foi 
motivado pela existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa e a ciência 
deste à empresa ocorreu por meio da publicação do Termo de Indeferimento nº 83/2011, 
no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 21.047, em 21/02/2011. 

 
O débito motivador do indeferimento é em relação ao processo nº 

1000469300000, originário do PROCON, cuja extinção de ação de execução pelo 
pagamento nº 1079, ocorreu em 16/03/2011, conforme extrato de consulta constante das 
folhas 121 e 122. Entretanto seu pagamento ocorreu em 28/01/2011, comprovado por 
meio da cópia do DARE 2.1, folha nº 101, portanto, dentro do prazo estipulado para 
regularização das pendências apontadas durante o processo de solicitação de opção ao 
regime do Simples Nacional, das empresas que não se encontram em início de atividade, 
de acordo com o disposto no art. 7º, § 1º-A da Resolução CGSN nº 04/2007. 

 
Tendo em vista a extinção de ação de execução mencionada acima, 

ACATAMOS a sugestão da liberação da pendência impeditiva do ingresso ao Simples 
Nacional, incluindo a empresa no referido regime, retroativamente a 01/01/2011”. 

 



A conclusão desse estudo faculta o entendimento de que o sujeito 
passivo era optante pelo recolhimento de imposto pelo Simples Nacional de forma 
retroativa a 01/01/2011, conforme registra o final do parágrafo anterior. 

 
A Presidência deste Conselho Administrativo Tributário acolhe o 

estudo formulado pela assessoria jurídica, o pedido de revisão extraordinária foi admitido e 
o processo foi remetido a SEASI da Secretaria Geral (SEGE) para ser pautado a 
julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), e, ainda, contou com o seguinte 
fundamento: 

 
Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, que implica em alteração no 
lançamento, uma vez que, conforme Consulta Regularidade da EFD, fl. 54, a requerente 
não estava obrigada a entregar o arquivo magnético reclamado no auto de infração, 
durante o período autuado. 

 
A conclusão estampada no parágrafo anterior, motiva o julgador do 

processo o reconhecimento de que o sujeito passivo, optante pelo Simples Nacional, não 
é obrigado a apresentar arquivos magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
condição que suporta a declaração da improcedência do auto de infração.  

 
Em face do exposto e ao votar este requerido, decido, por 

unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01984/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Multa formal. Persistência e não apresentar a 
Escrituração Fiscal Digital-EFD. Sujeito passivo optante pelo 
Simples Nacional. Improcedência. Decisão unânime  
 
O ato de admitir o recurso de pedido de revisão extraordinária, 
junto com o reconhecimento de que o sujeito passivo é optante 
pelo Simples Nacional, o que o desobriga de apresentar arquivo 
magnético que contenha a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
suporta a reforma da decisão proferida pela Primeira Instância e 
a declaração da improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão 
da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes 
de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração o auditor fiscal exige do sujeito passivo o 
recolhimento da multa formal prescrita no art. 71, inciso XXII, alínea “b” da Lei nº 
11.651/91 por ele não ter entregue arquivo magnético contendo a Escrituração Fiscal 
Digital-EFD, relativa aos meses enumerados na peça basilar e por mais de 10 (dez) dias 
após a data da ciência da primeira autuação. Em consequência, o autuado deve recolher a 
multa formal e acréscimos legais, conforme demonstrativo anexo. 

 
Acresce que o sujeito passivo “estará sujeito a nova penalidade se 

não sanar a irregularidade no prazo máximo de dez dias contados da ciência desta 
autuação”, do auto de infração, fl. 02. 

 
A infração sintoniza com o art. 55, inciso II; e 64 da Lei nº 

11.651/1991-CTE, c/com os arts. 356-C e 356-N do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
 
Do relatório do julgador de Primeira Instância extrai que o autuado 

impugna o lançamento do crédito tributário e expõe que pelo fato de ser microempresa e 
optante pelo simples nacional, não lhe é obrigatório a entrega da Escrituração Fiscal 
Digital-EFD e que ele não está incluído ao cumprimento dessa obrigação fiscal. 

 
Acrescenta que a Receita lhe concede o direito de ser enquadrada 

no regime do simples nacional, pois o que lhe impedia de usufruir de benefício era um 
débito de natureza previdenciária com a Receita Federal do Brasil, o que foi quitado.   

 



O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 
24/25. 

 
A autuada não recorre da decisão singular, porém, aproveita a 

faculdade do pedido de Revisão Extraordinária, fls. 31/32 para fundamentar que: existe 
decisão para integrá-lo ao Simples Nacional, de maneira retroativa a 01/01/2011; a 
SEFAZ/GO informou que a partir de 01/01/2012 todos os contribuintes do ICMS ficariam 
obrigados à Escrituração Fiscal Digital-EFD; essa exigência não atinge as pequenas e 
microempresas optantes pelo Simples Nacional; no dia 18/01/2011 processou-se o pedido 
de opção pelo Simples Nacional; impugnou o termo de indeferimento da citada opção; 
essa definição o obrigou a recolher os impostos devidos na modalidade do Simples; em 
05/12/2012 foi julgado procedente o pedido de impugnação ao termo de indeferimento; o 
pedido de opção pelo Simples Nacional negado pelo Estado de Goiás; exerceu o seu 
direito de impugnação e, em 11/03/2015, foi reconhecido o seu ingresso no Simples 
Nacional.  

 
A instrução se fez com as cópias dos documentos: Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral, fl. 36, Despacho da GEAF, fls. 37/38, Acórdão da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF, fls. 41/43 e 
Consulta Regularidade Entrega por Contador, fls. 45/50.  

 
O recurso de pedido de revisão extraordinária é submetido à 

apreciação do Presidente do Conselho Administrativo Tributário, que, após adotar o 
estudo da sua Assessoria Jurídica, admite o referido recurso e remete o processo ao setor 
competente do CAT para pautar a julgamento pelo Conselho Superior-CONSUP.  

 
É o Relatório. 

 
 

V O T O 
Com o suporte no estudo da Gerência de Arrecadação e 

Fiscalização, inserido às fls. 37/38, que expôs para depois concluir: 
 
“A solicitação de opção foi registrada pela referida empresa no Portal 

do Simples Nacional em 18/01/2011 e o indeferimento, realizado pelo Estado de Goiás foi 
motivado pela existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa e a ciência 
deste à empresa ocorreu por meio da publicação do Termo de Indeferimento nº 83/2011, 
no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 21.047, em 21/02/2011. 

 
O débito motivador do indeferimento é em relação ao processo nº 

1000469300000, originário do PROCON, cuja extinção de ação de execução pelo 
pagamento nº 1079, ocorreu em 16/03/2011, conforme extrato de consulta constante das 
folhas 121 e 122. Entretanto seu pagamento ocorreu em 28/01/2011, comprovado por 
meio da cópia do DARE 2.1, folha nº 101, portanto, dentro do prazo estipulado para 
regularização das pendências apontadas durante o processo de solicitação de opção ao 
regime do Simples Nacional, das empresas que não se encontram em início de atividade, 
de acordo com o disposto no art. 7º, § 1º-A da Resolução CGSN nº 04/2007. 

 
Tendo em vista a extinção de ação de execução mencionada acima, 

ACATAMOS a sugestão da liberação da pendência impeditiva do ingresso ao Simples 
Nacional, incluindo a empresa no referido regime, retroativamente a 01/01/2011”. 

 



A conclusão desse estudo faculta o entendimento de que o sujeito 
passivo era optante pelo recolhimento de imposto pelo Simples Nacional de forma 
retroativa a 01/01/2011, conforme registra o final do parágrafo anterior. 

 
A Presidência deste Conselho Administrativo Tributário acolhe o 

estudo formulado pela assessoria jurídica, o pedido de revisão extraordinária foi admitido e 
o processo foi remetido a SEASI da Secretaria Geral (SEGE) para ser pautado a 
julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), e, ainda, contou com o seguinte 
fundamento: 

 
Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 

fato, requisito exigido no art. 43, inciso II, alínea “a”, item 1 da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, que implica em alteração no 
lançamento, uma vez que, conforme Consulta Regularidade da EFD, fl. 54, a requerente 
não estava obrigada a entregar o arquivo magnético reclamado no auto de infração, 
durante o período autuado. 

 
A conclusão estampada no parágrafo anterior, motiva o julgador do 

processo o reconhecimento de que o sujeito passivo, optante pelo Simples Nacional, não 
é obrigado a apresentar arquivos magnético contendo a Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
condição que suporta a declaração da improcedência do auto de infração.  

 
Em face do exposto e ao votar este requerido, decido, por 

unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento 
para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01985/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
em relação a extravio de documentos fiscais. Procedência 
parcial. Decisão unânime.  
 
Restando provado que parte da acusação fiscal não procede, 
deve ser feito ajuste do valor da multa formal a ser exigida do 
sujeito passivo, consagrando assim o  Princípio da Verdade 
Material, que é pilar do Processo Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 
89.783,64 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro 
centavos), informando que sobre esse valor já foi aplicado o § 3º do art. 71 do CTE em 
relação ao extravio das ordens de coleta, por grupo de 50 (cinquenta) documentos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Evandro Luis Pauli e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, conforme detalhado 

no corpo do auto de infração, chegando-se ao valor de multa formal de R$ 17.961.161,76 

(dezessete milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um reais e 

setenta e seis centavos).  

Para comprovação desse fato, foram anexados ao processo, dentre 

outros, os seguintes documentos:  

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 

= consulta detalhada do contribuinte pessoa jurídica (fls. 5);  

= consultar portaria por suspensão (fls. 6); 

= informação sobre os documentos extraviados (fls. 7/24).  



Após correta intimação, sujeito passivo veio ao processo e trouxe 

suas razões (fls. 37/39), nele pede anulação do auto de infração e o arquivamento do 

processo.  

Julgamento foi convertido em diligência pelo julgador singular (fls. 

58), no sentido de que se investigue se houve apresentação de documentos fiscais, pois a 

empresa teve sua inscrição estadual reativada, fazendo necessária a investigação mais 

detalhada.  

Informações oferecidas pela Delegacia de Rio Verde atestam que 

não teria havido a conferência de documentos por parte daquele órgão (fls. 59). 

Sujeito passivo foi devidamente notificado em relação à informação 

trazida pela Delegacia Fiscal e não se manifestou.  

Decisão singular foi pela procedência do auto de infração (fls. 72/74).  

Sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão e trouxe suas 

razões na fase cameral (fls. 78/81).  

Defesa afirma que vai apresentar todos os documentos que lhe estão 

sendo requeridos. Apresenta documentos que atestariam a sua devolução (fls. 108/110). 

Após, houve elaboração de resolução (fls. 113/115) intimando o 

sujeito passivo a comprovar a devolução dos tais documentos considerados como 

extraviados.  

Sujeito passivo esclarece que ofereceu a documentação à Delegacia 

Fiscal de sua circunscrição, mas que lhe foi exigido que colocasse a documentação em 

ordem cronológica (fls. 127/128). Pede então dilação do prazo para mais 30(trinta) dias. 

Nova resolução intima novamente o sujeito passivo a comprovar a 

entrega da documentação (fls. 129). 

Houve a verificação de problema em relação ao correto endereço do 

representante da autuada, e foi providenciada correção desse problema através de nova 

resolução (fls. 137/138). 

A partir desse momento o sujeito passivo oferece provas da 

devolução desses documentos (fls. 142/143 e 144/152). 

Outra peça é oferecida pela defesa na mesma direção (fls. 157/158). 

Faz anexação de cópia de Termo de Fiel Depositário (fls. 159/168). 

É o relatório.  



Após conferência dos documentos que foram comprovadamente 

devolvidos, houve verificação de que remanesceram como extraviados os seguintes 

documentos:  

Série U         31 documentos 

Série U-1    123 documentos 

Série U-2      30 documentos 

Série U-3        1 documento 

Série U-4      23 documentos 

Série U-6        5 documentos  

Série U-7        6 documentos 

Série U-8        1 documento 

Série U-9      13 documentos  

Total           233 documentos  

Ordem de Coleta  500 documentos  

Em relação às ordens de coleta, dado o fato de que não transferem 

crédito, há a aplicação do benefício do § 3º do artigo 71 do Código Tributário Estadual, e 

agrupamento por blocos de 50 documentos, gerando então uma multa formal pelo extravio 

de 10(dez) blocos.  

Percebe-se então que o total de documentos extraviados é 243 

(duzentos e quarenta e três), e como a multa formal é de R$ 369,48 (trezentos e sessenta 

e nove reais e quarenta e oito centavos) por documento, chegamos ao valor total de multa 

formal a ser exigida do sujeito passivo de R$ 89.783,64 (oitenta e nove mil, setecentos e 

oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).  

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do recurso voluntário, dou-

lhe parcial provimento, para reformar a decisão singular e considerar parcialmente 

procedente o auto de infração no valor de multa formal de R$ 89.783,64 (oitenta e nove 

mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), informando que houve 

a aplicação do § 3º do art. 71 do CTE, em relação ao extravio das ordens de coleta por 

grupo de 50 (cinquenta) documentos.    

 

 



 
 
 

Sala das sessões, em 26 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01986/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Multa formal. 
Omissão de registro de entrada de mercadorias. Auditoria 
Específica de Mercadorias. Procedência. Aplicação do benefício 
do § 8º do artigo 71 do CTE.  
 
1. Provado na auditoria específica de mercadorias, que o sujeito 
passivo omitiu o registro de entrada de mercadorias, conforme 
determina a lei, procedente é o auto de infração; 
 
2.  Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de votos, acolher a proposição 
do Relator de aplicar a forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro de entrada 
de mercadorias conforme atesta a Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, 
fica sujeito ao pagamento da multa formal de 25%. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração para apresentar contralevantamento à auditoria fiscal inicial e requerer a 
improcedência do lançamento, ou na impossibilidade, seu encaminhamento em diligência 
para revisão fiscal. 

No ato, o douto julgador singular ratifica a pretensão fiscal inicial. 
 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para arguir 

a preliminar de nulidade da decisão anterior por cerceamento do direito de defesa por 
considerar que o julgador monocrático deixou de analisar o levantamento contraposto ao 
do fisco. No mérito, argumenta não ter praticado a infração fiscal e requer a nulidade da 
decisão, com o retorno dos autos à primeira instância para apreciação de toda a matéria, 
ou alternativamente, seja julgado improcedente, ou na impossibilidade, seja encaminhado 
para revisão fiscal a ser realizada por auditor fiscal estranho à lide. 

 
Em seguida, a Excelsa Câmara Julgadora decide intimar o douto 

representante legal do sujeito passivo para que este verifique e informe se os itens da 



auditoria contraposta coincidem com os da auditoria específica bem como qual a origem 
dos dados apresentados, considerando-se que o trabalho fiscal apresenta estoque “zero”, 
o que foi realizado. 

 
Resolução cameral converte o julgamento em diligência ao Setor de 

Preparo Processual – SEPRE para que este intime o sujeito passivo a apresentar cópias 
das notas fiscais de aquisição/entrada nas quais constem as mercadorias que não foram 
consideradas na Auditoria Específica de Mercadorias objeto desta autuação, tanto as do 
Modelo 1, quanto as do Modelo 55, o que foi finalizado pelo sujeito passivo. 

 
Apresentada a documentação requisitada, nova resolução 

reencaminha o feito em diligência à delegacia fiscal da circunscrição do sujeito passivo 
para que seja nomeado auditor fiscal estranho à lide e este realize a revisão do 
lançamento, o que é feito com a apresentação da conclusão às fls. 89 dos autos.  

 
Cientificado a manifestar-se acerca da revisão, o sujeito passivo 

queda-se silente. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, acolho a manifestação oral do douto representante legal do sujeito que 
optou por renunciar à arguição da preliminar de nulidade da decisão singular, por 
cerceamento do direito de defesa. De fato, existem certos direitos individuais ou 
subjetivos, que vis-à-vis o Princípio Contraditório e da Ampla Defesa, podem ser 
negociáveis ou disponíveis afim de que o requerente possa obter o melhor provimento 
jurídico a seu favor. Tal é o que ocorre no caso em comento e não tendo havido prejuízos 
à Fazenda Pública Estadual ou a quem quer que seja, mister se faz recepcionar a aludida 
renúncia. 

 
No mérito, tal qual o douto julgador singular, considero que o auto 

deve prosperar, pois o sujeito passivo nada traz aos autos que possa mitigar em parte ou 
no todo a pretensão fiscal inicial. Visto que a questão fora abordada com a devida 
propriedade pelo juízo monocrático, que na lapidar decisão de fls. 38/39, manifestou-se 
pela procedência do feito, devo acolhê-la como razão de voto, motivo pelo qual 
transcrevo-a abaixo “ipsis litteris”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Multa formal em virtude de omissão de Entrada de Mercadorias, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias, deixando de cumprir o 
que a legislação determina, ou seja, descumprimento de obrigação 
acessória, ficando sujeito a aplicação de penalidade pecuniária, 
conforme artigo 64 do CTE: 
 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, 
além do pagamento do imposto, é obrigado ao 
cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 



O sujeito passivo na sua impugnação alega que realizou outra 
auditoria, dizendo que com a mesma metodologia utilizada pelo 
autuante, que resultou em um valor menor, mas nada apontou de erro 
com relação a auditoria realizada, sendo assim não verificamos a 
necessidade de enviar os autos em diligência. E analisando os autos 
percebemos que a Auditoria realizada pelo autuante está de acordo 
com o Manual de Auditoria e a Legislação vigente, devendo portanto 
prosperar o lançamento.” 
 

[...] 
 
DISPOSITIVO 
 
Posto isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e JULGO 
PROCEDENTE o lançamento, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário constante da inicial, com os 
acréscimos legais. 

 
E, por último, mas não menos importante, devo arguir a aplicação do 

benefício do § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual, por considerar que ao tempo 
da ocorrência do fato gerador não restou provada qualquer omissão do imposto. Por 
oportuno, transcrevo-o abaixo, “verbatim”: 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas 
neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo 
pelo qual acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para ratificar a 
decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
e pelo mesmo quórum devo acolher a proposição do Relator 
face a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do artigo 
71 da Lei Estadual nº 11.651/91.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01987/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Penalidade pecuniária. Omissão 
no registro de entrada de mercadorias. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência parcial. Aplicação do benefício do 
artigo 71, § 11, inciso II, "b" do Código Tributário Estadual 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
registro de entrada de mercadorias, procedente em parte é o 
auto de infração; 
 
2. Deve-se aplicar o benefício do artigo 71, § 11, inciso II, "b" do 
Código Tributário Estadual, quando presentes os requisitos para 
tal. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
191.310,60 (cento e noventa e um mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos), 
conforme revisão de folhas 209 e multa formal de R$ 22.957,27 (vinte e dois mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), já aplicado o limitador da 
multa formal constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91, observado o 
parcelamento de fls. 214. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro de entrada 
de mercadorias no valor de R$ 200.802,68 (duzentos mil, oitocentos e dois reais e 
sessenta e oito centavos), conforme auditoria específica de mercadorias e documentação 
anexa. Em decorrência fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

 
Após a decretação da revelia, o sujeito passivo ingressa com 

impugnação ao auto de infração em segunda instância. Pondera não ter praticado a 
infração estampada na basilar, pois mantém controle efetivo da movimentação das 
mercadorias e não realiza operações sem a devida documentação fiscal ou tampouco 
omite informações nos seus registros fiscais.  

 
No mérito, aduz ter realizado auditoria de própria lavra nos arquivos 

digitais apresentados à Fazenda Pública, utilizando-se da mesma metodologia para ao 
final concluir ter havido omissões de entrada no valor de R$ 1.025,83 e por isso a multa 
formal deve ser de R$ 256,46 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). 

 



Ao final, requer a improcedência parcial do feito em concomitância 
com a aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 do CTE, ou na impossibilidade, a 
realização de nova diligência com o intuito de cotejar os valores apurados pelo polo 
passivo com aqueles provenientes da auditoria fiscal. 

 
Em seguida, a Excelsa Quarta Câmara Julgadora converte o feito em 

diligência à SEGE, através da resolução nº 142/2017, para que seja intimado o 
representante legal do sujeito passivo e este informe: a) se os itens da auditoria 
contraposta coincidem com os da auditoria específica e qual a origem dos dados 
apresentados no contra levantamento passivo, já que o trabalho fiscal apresenta “zero” 
estoque. 

 
Após a revisão fiscal, o sujeito passivo manifesta-se nos autos para 

ratificar a existência parcial de algumas das diferenças apontadas nos levantamentos, ora 
juntados pela manifestante, conforme os anexos 01 e 02 e requer a procedência parcial do 
lançamento às fls. 45/49.   

 
Na sequência, decisão cameral reencaminha o feito em diligência a 

órgão competente para que seja intimado o representante legal do sujeito passivo e este 
apresente cópias digitais ou não, das notas fiscais de aquisição ou entrada, modelo 1, que 
constem mercadorias que não foram consideradas na auditoria específica de mercadorias 
e que foram objeto da autuação ora em apreço e para que apresente quaisquer 
documentos ou esclarecimentos que achar úteis à defesa do sujeito passivo.  

 
Após as manifestações passivas, a câmara julgadora encaminha os 

autos para a delegacia fiscal de origem para que seu titular designe auditor fiscal estranho 
à lide a fim de que proceda à análise dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo 
anexados ao processo. Que tal se faz necessário para que se verifique se quando da 
realização da auditoria específica de mercadorias estes documentos realmente não 
haviam sido considerados no levantamento e caso isso seja confirmado, que agora os 
mesmos sejam reconsiderados e que se refaça o levantamento ás fls. 141/208. 

 
Em observância à resolução cameral nº 114/2018, o revisor aponta 

que com base nas argumentações da defesa, verificou-se que as informações constantes 
dos arquivos das EFD apresentadas ainda continham alguns erros. Que em decorrência, 
foram efetuadas as correções e elaborado novo levantamento às fls.209, que resultou em 
multa formal de R$ 47.827,65 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e 
sessenta e cinco centavos). 

 
Intimado acerca da revisão de fls.209, o sujeito passivo queda-se 

silente. 
 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e considerando-se que o sujeito passivo nada traz 

aos autos que possa ilidir a pretensão fiscal na íntegra ou contraditar a revisão de fls.209, 
devo acolhê-la de plano para considerar procedente em parte o auto de infração. Por 
oportuno, transcrevo abaixo a conclusão exarada pelo ínclito revisor José Hermenegildo 
Feresin que assim manifestou-se nos autos, “in verbis”: 

 



Isto posto, efetuamos as correções dos erros constantes das 
informações apresentadas, e elaboramos novos levantamentos, que acarretaram em novo 
resultado, ou seja: omissão de entradas de mercadorias tributadas no valor de R$ 
191.310,60 (cento e um mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos), acarretando em 
uma multa formal no valor de R$ 47.827,65 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e sessenta e cinco centavos). 

 
E, por último, mas não menos importante invoco o benefício do artigo 

71, § 11, inciso II, “b” do Código Tributário Estadual, para retificar o valor da multa formal 
para R$ 22.957,27 (vinte e dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete 
centavos), observado entretanto o parcelamento de fls. 214. Por oportuno, transcrevo-o 
abaixo, com a respectiva demonstração, “ipsis litteris”: 

 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja 
obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, 
prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem 
prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°:  

[...] 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço 
correspondentes ao lançamento. 

 

Aplicando-se o percentual acima referido sobre a base de cálculo da 
revisão fiscal, obtém-se o novo valor da multa retromencionada, qual seja R$ 191.310,60 x 
0,12 = R$ 22.957,27 (c.q.d.). 

Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, para conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base 
de cálculo de R$ 191.310,60 (cento e noventa e um mil, trezentos e dez reais e sessenta 
centavos), conforme a revisão de folhas 209 e multa formal de R$ 22.957,27 (vinte e dois 
mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do 
limitador da multa formal estatuída no artigo 71, §11, inciso II, “b” da Lei nº 11.651/91, 
observado o parcelamento de fls.214. 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01988/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Pena pecuniária. Omissão de 
entrada de mercadorias. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência parcial. Aplicação do benefício do § 8º do artigo 71 
do CTE. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu em parte 
a omissão de entrada de mercadorias, o auto de infração é 
parcialmente procedente; 
 
2. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, conforme revisão fiscal de fls. 301, 
no valor de base de cálculo de R$ 330.351,77 (trezentos e trinta mil, trezentos e cinquenta 
e um reais e setenta e sete centavos) e multa formal de R$ 41.293,97 (quarenta e um mil, 
duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), já com a aplicação da forma 
privilegiada constante no art. 71, § 8º do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Ferreira de 
Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de omissão de entrada de mercadorias conforme 
atesta levantamento específico. Em decorrência, fica sujeito à multa formal de 25% do 
valor das operações. 

Legalmente intimado, o polo passivo apresenta impugnação em 
Primeira Instância para infirmar a auditoria fiscal nela apontando erros e omissões. Ao final 
requer a procedência parcial do auto de infração, ou alternativamente, revisão fiscal com a 
aplicação do benefício do artigo 71, § 8º do CTE, o que é rejeitado pelo julgador 
monocrático que mantém a pretensão fiscal inicial. 

 
Inconformado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para arguir 

a preliminar de nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. 
Argumenta que o julgador singular deixou de apreciar a revisão de cálculo passiva e por 
isso requer a nulidade do provimento administrativo, ou na impossibilidade, o 
encaminhamento dos autos em diligência.  

 
A Excelsa Câmara Julgadora acolhe a pretensão da parte e envia o 

feito em diligência ao órgão competente para que este intime o representante legal do 



sujeito passivo e este verifique se os itens da auditoria contraposta coincidem com os da 
auditoria específica e informe a origem dos dados apresentados no contralevantamento 
considerando-se que o trabalho fiscal apresenta estoque zero, o que é atendido pela 
parte. 

 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para apresentar 

novo levantamento contraposto ao da Fazenda Pública e requerer à Excelsa Câmara o 
envio do feito em diligência à delegacia fiscal competente, para que seu titular nomeie 
auditor fiscal estranho à lide e este promova o cotejamento dos dados, o que é atendido 
pelo ínclito revisor que às fls.301, retifica o valor da multa para R$ 56.159,80 (cinquenta e 
seis mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). 

 
Cientificado para que se manifestasse acerca da revisão de folha 

retrocitadas, o sujeito passivo queda-se silente. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e não tendo o sujeito passivo trazido aos autos 

provas inequívocas que pudessem ilidir no todo ou em parte a acusação fiscal, considero 
que o feito deve prosperar em parte.  

 
De fato, a revisão fiscal de folhas 301 é emblemática e atesta de 

maneira inequívoca que a omissão de entradas é parcial. Ante o exposto e por ter sido 
realizada de acordo com os cânones revisionais aceitos pela lei e por esta Casa, devo 
acolhê-la de plano como razão de voto. Por oportuno transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
Em atenção ao pedido de diligência determinado pela Resolução 
115/2018 de 09/05/2018 – CAT referente a Auditoria Específica de 
Mercadorias – Omissão de Entradas – Tributação Normal, no ano de 
2011, da empresa Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda, I.E. 
10141621-0, temos a informar que: 
 
-A empresa alega que algumas notas não foram consideradas na 
auditoria. 
-Analisamos toda a documentação anexada ao processo acatando o 
alegado pelo contribuinte. 
 
-Quanto ao item “purificador de água latina puritronic biv”, não 
fizemos a alteração das quantidades pois todas as notas reclamadas 
(fls.84 a 103) já tinham sido consideradas no auto inicial, conforme 
consta na página 07 do relatório “Relação de Entradas”. 
 
Procedemos aos acertos, reprocessando a auditoria. 
 
Após a revisão, o valor da base de cálculo da Omissão de Entradas 
passar a ser de R$ 330.351,77. De acordo com o limitador instituído 
pela Lei nº 19.965 de 10/01/2018, com alteração no Código Tributário 
Estadual em seu art. 71, § 11º II-a, a adequação da multa formal passa 
a ser R$ 56.159,80 conforme documentos anexados em mídias digitais 
(via processo e via contribuinte). 
 



Não obstante o benefício fiscal 
sugerido pelo revisor, considero que a aplicação do § 8º do 
artigo 71 do CTE é o que melhor se ajusta ao caso em comento 
pois verifico inexistir evidências de que o sujeito passivo tenha 
deixado de recolher o imposto relativo ao período em análise, 
motivo pelo qual faz jus à forma privilegiada retrocitada em 
linhas pretéritas, o qual transcrevo abaixo, ”ipsis litteris”: 

§8º - Quando da prática das irregularidades descritas 
neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

 Ante o exposto devo retificar a multa formal para R$ 41.293,97 
(quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), valor esse 
obtido mediante simples cálculo algébrico a partir da base de cálculo estabelecida pela 
revisão, qual seja R$ 330.351,77 x 0,25/2=R$ 41.293,97. (c.q.d).  

 
Ante todo o exposto nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, conforme a revisão fiscal de fls.301, no valor da base de 
cálculo de R$ 330.351,77 (trezentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
setenta e sete centavos) e multa formal de R$ 41.293,97 (quarenta e um mil, duzentos e 
noventa e três reais e noventa e sete centavos), já com a aplicação da forma privilegiada 
constante no art.71, § 8º do CTE. 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01989/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Multa formal. Pena 
pecuniária. Omissão no registro de entrada de mercadorias. 
Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência parcial. 
Aplicação da formal privilegiada do § 8º do artigo 71 do CTE. 
 
1. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a omissão 
parcial de registro de entrada de mercadorias tributadas, 
conforme auditoria específica de mercadorias, procedente em 
parte é o auto de infração; 
 
2. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de base de cálculo de R$ 
1.144,03 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e três centavos), conforme revisão de 
fls. 336. Também, por unanimidade de votos, acolher a sugestão do Conselheiro Relator e 
aplicar a forma privilegiada  constante no art. 71, § 8º do CTE, importando a multa formal 
no valor de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu o registro de entrada de 
mercadorias no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias. Em decorrência fica sujeito ao pagamento da multa formal. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em primeira 

instância para requerer a procedência parcial do feito com base em levantamento 
contraposto cujo resultado apurou multa a pagar no valor de R$ 1.639,71 (mil, seiscentos 
e trinta e nove reais e setenta e um centavos),  

  
Ao final, requer a procedência parcial do feito, ou na impossibilidade, 

a revisão dos cálculos por auditor fiscal estranho à lide, ou alternativamente, a 
procedência parcial com a aplicação do § 8º do artigo 71 do CTE, porém o julgador 
singular ratifica a pretensão fiscal inicial. 

 
Inconformado, o polo passivo interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. Pondera 



ter efetuado levantamento fiscal de própria lavra apontando erros e omissões, porém, tal 
foi desconsiderado pelo douto julgador singular. 

 
Ao final, requer a nulidade da decisão anterior, ou na impossibilidade, 

a reforma da decisão singular para considerar a procedência parcial do crédito tributário, 
ou alternativamente, o encaminhamento do feito para revisão fiscal. 

 
Em seguida, decisão cameral encaminha o feito em diligência à 

Secretaria Geral – SEGE para que esta intime o representante legal do sujeito passivo a 
verificar se os itens da auditoria contraposta coincidem com os da auditoria específica e 
para que informe a origem dos dados apresentados no contralevantamento, tendo em 
vista que o trabalho fiscal apresenta estoque zero, o que foi realizado pelo sujeito passivo 
às fls.56/57. 

Mediante a resolução de fls.63/64, o feito é encaminhado ao Setor de 
Preparo Processual (SEPRE) para que este intime o representante legal do sujeito passivo 
a apresentar cópia das notas fiscais Modelo 2 e Modelo 55, objeto da autuação, nas quais 
constem as mercadorias não consideradas na Auditoria sob apreciação, o que é realizado 
pelo do sujeito passivo. 

 
Na sequência, em obediência à resolução de nº 119/2018, o ínclito 

revisor manifesta-se às fls. 336 para apontar que o valor das omissões de entradas deve 
ser revisado para o valor comercial de R$ 1.144,03 (mil e cento e quarenta e quatro reais 
e três centavos) com a respectiva multa formal de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis 
reais), e tendo sido o sujeito passivo intimado para tal, quedou-se silente. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, acolho a manifestação oral do douto representante legal do sujeito que 
optou por renunciar à arguição da preliminar de nulidade da decisão singular, por 
cerceamento do direito de defesa. De fato, existem certos direitos individuais ou 
subjetivos, que vis-à-vis o Princípio Contraditório e da Ampla Defesa, podem ser 
negociáveis ou disponíveis afim de que o requerente possa obter o melhor provimento 
jurídico a seu favor. Tal é o que ocorre no caso em comento e não tendo havido prejuízos 
à Fazenda Pública Estadual ou a quem quer que seja, mister se faz recepcionar a aludida 
renúncia. 

 
Quanto ao mérito, não tendo o sujeito passivo se manifestado quanto 

à revisão de folhas 336 dos autos, devo igualmente acolher a manifestação do ínclito 
revisor fiscal Daniel Mathias Ribeiro, AFRE III, cuja conclusão transcrevo abaixo,”ipsis 
litteris”: 

 
Verificados os argumentos da defesa, auditamos os serviços 
executados. Verificamos divergências nos arquivos de EFD que 
ocasionaram inclusão de produtos nos levantamentos de omissão de 
saídas e entradas concomitantemente. 
 
Através do cotejamento dos produtos que apareceram nos relatórios 
tanto de omissões de entrada como no de omissões de saídas. 
Concluímos após revisão de nosso levantamento que o valor das 
omissões de entradas deve ser revisado para o valor comercial de R$ 



1.144,03 com multa correspondente de R$ 286,00 conforme relatórios 
anexos. 
 
Este é o nosso entendimento. 

 
E, por último, mas não menos importante, devo arguir a aplicação do 

benefício do § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual, por considerar que ao tempo 
da ocorrência do fato gerador não restou provada qualquer omissão do imposto. Por 
oportuno, transcrevo-o abaixo, “verbatim”: 

 
§8º - Quando da prática das irregularidades descritas 

neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento 
do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração. 

Ante o exposto, devo retificar a multa formal para o 
valor de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais).  

Dessarte, e acompanhado pela unanimidade do voto 
dos Conselheiros desta Excelsa Câmara, conheço do recurso, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 1.144,03 (mil, cento e 
quarenta e quatro reais e três centavos) , nos termos da revisão 
de fls. 336, e também pelo mesmo quórum, acolho a sugestão 
deste Conselheiro Relator para aplicar a forma privilegiada 
constante no artigo 71, § 8º, do CTE, importando a multa formal 
no valor de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais).  
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01990/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa formal. Penalidade pecuniária. Omissão 
no registro de entrada de mercadorias. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência parcial. Aplicação do benefício do art. 
71, § 11, inciso II, "b" do Código Tributário Estadual. 
 
1 - Provado nos autos que o sujeito passivo omitiu parte do 
registro de entrada de mercadorias, deve-se ratificar a 
procedência parcial do auto de infração; 
 
2 - Deve-se aplicar o benefício do artigo 71, § 11, inciso II, "b" do 
Código Tributário Estadual, quando presentes os seus 
requisitos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
375.530,11 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos), 
conforme revisão de folhas 429 e multa formal de R$ 45.063,61 (quarenta e cinco mil e 
sessenta e três reais e sessenta e um centavos), já aplicado o limitador da multa formal 
constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro 
Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Fazenda Pública exige do sujeito passivo multa formal em virtude 
de omissão de registro de entrada de mercadorias relativas ao período que vai de 
01/01/2011 a 31/12/2011 conforme atesta Auditoria Específica de Mercadorias.  

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação em primeira 

instância para requerer a procedência parcial do feito com base em levantamento 
contraposto cujo resultado apurou imposto a pagar no valor de R$ 9.318,06 (nove mil, 
trezentos e dezoito reais e seis centavos), entretanto o juízo monocrático ratifica a 
pretensão fiscal inicial. 

 
Inconformado, o polo passivo interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da decisão singular por cerceamento do direito de defesa. Pondera 
ter efetuado levantamento fiscal de própria lavra apontando erros e omissões, porém tal foi 
desconsiderado pelo douto julgador singular. 

 
Ao final, requer a nulidade da decisão anterior, ou na impossibilidade, 

a reforma da decisão singular para considerar a procedência parcial do crédito tributário, 
ou alternativamente, o encaminhamento do feito para revisão fiscal. 



  
A Excelsa Câmara Julgadora acolhe o pedido de diligência e envia o 

feito a órgão competente para que esta intime o representante legal do sujeito passivo e 
este informe se os itens da auditoria contraposta coincidem com os da auditoria 
específica, e para que aponte a origem dos dados apresentados no levantamento 
contraditório passivo, considerando-se que o trabalho fiscal apresenta estoque zero.  

 
Em paralelo, o revisor manifesta-se nos autos para informar que a 

nova base de cálculo é R$ 214.423,07 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e sete centavos) com a respectiva multa de R$ 53.605,77 (cinquenta e três mil, 
seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos). 

 
Cientificado, o sujeito passivo contrapõe-se à revisão fiscal e protesta 

pela inclusão de documentação fiscal desconsiderada na revisão. 
 
Na sequência, resolução de fls. 70/71, requer do sujeito passivo a 

apresentação de cópias digitais ou físicas da aludida documentação desconsiderada pelo 
revisor, o que foi atendido pelo sujeito passivo, e, tendo sido realizada nova revisão por 
auditor estranho à lide e não contraditada pelo sujeito passivo, estabeleceu-se nova base 
de cálculo em  R$ 375.530,11 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e 
onze centavos) acarretando uma multa formal no valor de R$ 93.882,52 (noventa e três 
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) conforme o documento 
de fls. 429.   

Intimado, às fls. 423, o sujeito passivo manifesta-se para argumentar 
que tendo havido redução na base de cálculo e da multa formal, ainda faz jus a aplicação 
do benefício estatuído pelo dispositivo do § 11°, artigo 71 da lei 11.651/91, às fls. 434 e 
por isso requer sua concessão.   

 
É relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e considerando-se que o sujeito passivo nada traz 

aos autos que possa ilidir em parte ou no total a pretensão fiscal da Fazenda Pública, 
acolho de plano a revisão de fls. 429, cuja conclusão transcrevo abaixo, “verbatim”: 

 

Isto posto, efetuamos as correções dos erros constantes das 
informações apresentadas, e elaboramos novos levantamentos, que acarretaram em novo 
resultado, ou seja: omissão de entradas de mercadorias com tributação normal no valor de 
R$ 375.530,11 (trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos e trinta reais e onze 
centavos), acarretando em uma multa formal no valor de R$ 93.882,52 (noventa e três mil, 
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).  

 
De fato, em atendimento à resolução nº 116/2018, o douto revisor 

fiscal observou que as informações constantes dos arquivos EFD apresentados estavam 
eivados de vícios, dentre os quais mercadorias com descrições e códigos diferentes, além 
de notas fiscais lançadas em duplicidade e uma vez feitas as correções em decorrência 
destas falhas, elaborou-se novo levantamento cuja base de cálculo foi retificada para R$ 

375.530,11 (trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos e trinta reais e onze centavos) o que 
gerou multa formal no valor de R$ 93.882,52 (noventa e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos).  

 



Outrossim, devo aplicar o benefício do artigo 71, § 11, inciso II, “b” do 
Código Tributário Estadual, para retificar o valor da multa formal para R$ 45.063,61 
(quarenta e cinco mil, sessenta e três reais e sessenta e um centavos). Por oportuno, 
transcrevo-o abaixo, com a respectiva demonstração, “ipsis litteris”: 

§11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja 
obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, 
prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem 
prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°:  

[...] 

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço 
correspondentes ao lançamento. 

 

Aplicando-se o percentual acima referido sobre a base de cálculo da 
revisão fiscal, obtém-se o novo valor da multa retromencionada, qual seja R$ 375.530,11 x 
0,12 = R$ 45.063,61 (c.q.d.). 

Dessarte, voto acompanhado da unanimidade do voto de meus 
pares, para conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base 
de cálculo de R$ 375.530,11 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e 
onze centavos), conforme a revisão de folhas 429 e multa formal de R$ 45.063,27 
(quarenta e cinco mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do 
limitador da multa formal estatuída no artigo 71, §11, inciso II, “b” da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01994/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente em parte. 
Aplicação da forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do 
CTE, suscitada pelo Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte, aplicando-se o benefício 
previsto em lei, quando a omissão tributária de ordem formal, 
não tiver dado prejuízo ao erário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, conforme revisão de fls. 104, no 
valor de base de cálculo de R$ 3.106,00 (três mil, cento e seis reais). Também, por 
unanimidade de votos, por sugestão do conselheiro relator, aplicar a forma privilegiada 
constante do art. 71, § 8º do CTE, importando a multa formal em R$ 388,25 (trezentos e 
oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, omitiu entrada de 
mercadorias no valor comercial de R$47.070,04, referente ao período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos anexos, fls. 03 a 
06. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre a omissão de entrada apurada. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que refez o 

procedimento da auditoria através de seus arquivos utilizando o mesmo critério e 
metodologia do autuante e como resultado obteve um valor de omissão de entrada de R$ 
1.741,76, que 25% desta seria no valor da multa formal de R$ 435,44. Pede diligência, a 
improcedência parcial da lide. Aplicação do benefício previsto no §8º do artigo 71 do CTE, 
fls. 9 a 12. Junta documentos, fls. 13 a 35.      

 
Pela Sentença de nº2323/2016 – JULP, nas (fls.37 e 39), o julgador 

singular decide pela procedência, do auto de infração.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo requer seja o feito 

retornado à Primeira Instância, para a efetiva apreciação dos valores apresentados pela 
defesa e novo julgamento. Insiste na necessidade de diligência, fls. 42 a 45.   

 
Pela Resolução nº155/2016, fls.52 e 53, a Quarta Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, converte o processo em diligência, encaminhar os autos ao 



Setor de Preparo da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, para que 
apresente, no prazo de 30 dias, de forma cabal, objetiva e detalhada, nos moldes do 
trabalho realizado pela fiscalização, demonstrativo de eventuais falhas constantes na 
auditoria realizada pelo Fisco, quer seja quanto a possíveis omissões relacionadas com as 
saídas, entradas e inventários – inicial e final, indicando, pormenorizadamente, os 
documentos fiscais os quais foram omitidos ou lançados indevidamente pela fiscalização, 
em relação a casa produto constante da auditoria, providência necessária para que se 
possa converter o julgamento em diligência revisional, junto às autoridades autuantes.  

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas, fls.58 e 59, atendendo 

a Resolução nº156/2016, acosta aos autos uma mídia CD contendo os levantamentos, nos 
quais estão relacionados os itens de mercadorias em ordem alfabética, com detalhamento 
dos documentos fiscais e respectivas entradas e saídas no período, e ainda, os resumos 
dos resultados apurados pela empresa contrapondo os levantamentos utilizados para o 
lançamento fiscal. Afirma que existem apenas as diferenças apontadas nos 
levantamentos, ora juntados pela manifestante, pelo que se pede a improcedência parcial 
do lançamento. Junta documentos, fls.60 a 100. 

 
Conforme Resolução 172/2017, às fls. 102 e 103, a Quarta Câmara 

Julgadora, por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para que se 
analise o levantamento contraditório trazido a lume pela defesa. 

 
Em atendimento a Resolução 172/2017, fl. 104, a autoridade fiscal 

revisora informa que o valor das omissões de entradas deveria ser revisado para o valor 
comercial de R$ 3,106,00 com multa correspondente de R$ 775,50, conforme relatórios 
anexos. Juntou documentos aos autos, às fls. 105 a 106. 

 
O sujeito passivo é intimado do resultado da diligência, às fls. 108. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que em face do mérito, vez que não há arguição preliminar, o processo foi colocado em 
diligência, após a juntada de documentos e solicitação do polo passivo, para que a 
Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços revise o lançamento. 

 
Após o trabalho diligencial adveio a conclusão da tarefa, fls. 104, 

revisando o valor comercial de omissão para R$ 3,106,00 com multa correspondente de 
R$ 775,50. 

 
Contudo aplico o §8º do artigo 71 do CTE, tendo em vista ausência 

de prejuízo aos cofres do erário estadual, cujo valor da multa formal passa a ser R$ 
388,25 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, conforme revisão de fls. 104, no valor de base de cálculo 
de R$ 3.106,00 (três mil, cento e seis reais). Também, por unanimidade de votos, por 
minha sugestão, aplico a forma privilegiada constante do art. 71, § 8º do CTE, importando 
a multa formal em R$ 388,25 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 



 
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01995/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão entrada de mercadoria. Procedente. Aplicação da 
forma privilegiada prevista no §8º do artigo 71 do CTE, efetivada 
pelo próprio autuante. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
o ilícito fiscal de ordem acessória, mantendo o benefício do §8º 
do artigo 71 do CTE, aplicado pela própria autoridade fiscal, 
quando estiver comprovado nossos autos que a omissão de 
ordem acessória, praticada pelo polo passivo, não ensejou 
prejuízo ao erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o 
auto de infração, no valor de base de cálculo de R$ 284.492,06 (duzentos e oitenta e 
quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos), importando numa multa 
formal de R$ 35.561,51 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e 
um centavos), já com a forma privilegiada, constante do art. 71, § 8º do CTE, a qual foi 
aplicada pela própria autoridade fiscal. Observando que a auditoria realizada se refere ao 
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, fls. 02, e no detalhamento do crédito tributário, fls. 
04, a data no início do cálculo  foi considerada equivocadamente com a data de 
23/11/2015. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aldeci de Souza Flor, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu entrada 
de mercadorias no valor comercial de R$284.492,06, referente ao período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, conforme Auditoria Especifica de Mercadorias, documentos anexos, fls. 03 a 
06. Em consequência, fica sujeito à multa de 25% sobre a omissão de entrada apurada. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que refez a 

levantamento, utilizando o mesmo critério e metodologia, cujo resultado do valor da 
omissão de R$ 13.813,00, que 25% desta seria no valor de R$3453,25. Solicita retificação 
do lançamento; diligência, fls.09 a 12. Junta documentos, fls.  13 a 36. 

 
Pela Sentença de nº2169/2016 – JULP, nas (fls.38 e 39), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
Inconformada com a decisão singular a polaridade passiva, em grau 

de recurso voluntário reafirma as alegações defensórias e a necessidade de diligência, fl. 
42 a 45.   



 
Pela Resolução nº156/2016 a Quarta Câmara Julgadora, por 

unanimidade de votos, fls.52 e 53, converte o processo em diligência, para que o sujeito 
passivo seja intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, de forma cabal, objetiva e 
detalhada, nos moldes do trabalho realizado pela fiscalização, demonstrativo de eventuais 
falhas constantes na auditoria realizada pelo Fisco, quer seja quanto a possíveis omissões 
relacionadas com as saídas, entradas e inventários – inicial e final, indicando, 
pormenorizadamente, os documentos fiscais os quais foram omitidos ou lançados 
indevidamente pela fiscalização, em relação a casa produto constante da auditoria, 
providência necessária para que se possa converter o julgamento em diligência revisional, 
junto às autoridades autuantes.  

 
Em atendimento a resolução supra o sujeito passivo fls.58 e 59, 

acosta aos autos documentos, dentre eles mídia CD contendo os levantamentos, nos 
quais estão relacionados os itens de mercadorias em ordem alfabética, com detalhamento 
dos documentos fiscais e respectivas entradas e saídas no período desbalizado, e ainda, 
os resumos dos resultados apurados pela empresa contrapondo os levantamentos 
utilizados para o lançamento fiscal. Junta documentos, fls. 60 a 136. 

 
Conforme Resolução 171/2017, às fls. 138 e 139, a Quarta Câmara 

Julgadora, por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência para que o 
processo seja encaminhado à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que se 
promova a revisão do lançamento, tendo em vista as alegações da defesa. 

 
A tarefa diligencial, em conclusão aduz que o valor das omissões de 

entradas deveria ser revisado para o valor comercial de R$ 459.612,68, conforme 
relatórios anexos. No entanto deixou de autuar o valor da diferença em virtude de ter 
operado pela decadência. Em relação ao inventário inicial adotado pelo autuado, deixou 
de considera-lo, pois adotou no levantamento o que considerou oficial, ou seja, o 
constante na EFD entregue referente ao período auditado. Junta documentos aos autos, 
às fls. 141 a 143. 

 
O sujeito passivo é intimado da diligência, às fls. 144. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Atenho-me a questão de mérito da presente ação, onde ao analisar 
as peças constitutivas desta ação, verifiquei que o trabalho da autoridade lançadora foi 
revisado, atendendo pleito do sujeito passivo, que nos termos da Resolução nº 156/2016 
atendeu tal solicitação.  

 
Posteriormente nova Resolução, elaborada às fls. 138/139, e 

direcionada para Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços para revisar os autos, 
levando em consideração os documentos juntados.  

 
Adveio às fls. 140 o resultado do trabalho revisional, apontando 

omissão de entrada de mercadoria na importância de R$ 459.612,68 (quatrocentos e 
cinquenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), valor acima do 
“quantum” original.  

 



Contudo, levando-se em conta o período auditado de 01/01/2012 a 
31/12/2012, os valores a maior (diferença) não foram considerados, tendo em vista ter 
ocorrido a decadência do direito da Fazenda constituir tais créditos.  

 
Mediante as assertivas supra aduzidas, julgo procedente o auto de 

infração, no valor da multa formal à ordem R$ 35.561,51 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), apurado sobre a base de cálculo de R$ 
284.492,06 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e seis 
centavos), mantendo a aplicação do §8º do artigo 71 do CTE, efetuada pelo autuante.    

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração, no 
valor de base de cálculo de R$ 284.492,06 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos 
e noventa e dois reais e seis centavos), importando numa multa formal de R$ 35.561,51 
(trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), já com a 
forma privilegiada, constante do art. 71, § 8º do CTE, a qual foi aplicada pela própria 
autoridade fiscal. Observando que a auditoria realizada se refere ao período de 
01/01/2012 a 31/12/2012, fls. 02, e no detalhamento do crédito tributário, fls. 04, a data no 
início do cálculo foi considerada equivocadamente com a data de 23/11/2015. 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01996/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Acolhimento do pedido. Extravio de documentos 
fiscais. Improcedência. Decisão unânime.  
 
Restando provada a inexistência de infração à legislação 
tributária, deve ser acolhido pedido de revisão devidamente 
embasado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais, quais sejam: Notas 

Fiscais Mod. 2, Série D-1, numeração de 1501 a 1750 (250 documentos). Está sendo 

exigido multa formal no valor de R$ 55.425,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte 

e cinco reais).  

Sujeito passivo oferece pedido de revisão (fls. 19) atestando a 

inexistência do tal extravio e apresenta documentos que comprovariam sua tese (fls. 23). 

 

Despacho da Presidência (fls. 26) pede esclarecimentos sobre o 

conteúdo das informações prestadas no documento anexado pelo sujeito passivo. 

Esclarecimento da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos 

atesta a consistência das informações prestadas pelo documento objeto da investigação 

(fls. 27/28). 

Novo despacho da presidência (fls. 30) acolhe tal manifestação e 

toma as providências necessárias remetendo também o processo para apreciação pelo 

Conselho Superior.    



No momento do julgamento nesse órgão, nova investigação foi 

encetada através de resolução (fls. 33/34). Novamente o órgão da Delegacia da 

circunscrição do sujeito passivo esclarece (fls. 37) que a postulação da empresa está 

respaldada nos documentos por ela apresentados.  

É o relatório.  

Entendo que assiste razão ao sujeito passivo, pois de fato resta 

provada a inexistência do extravio apontado na exordial pela efetiva prova da entrega ou 

apresentação dos tais documentos considerados como extraviados.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de revisão extraordinária, 

dou-lhe provimento, para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02000/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Acolhimento do pedido. Extravio de documentos 
fiscais. Improcedência. Decisão unânime.  
 
Restando provada a inexistência de infração à legislação 
tributária, deve ser acolhido pedido de revisão devidamente 
embasado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de documentos fiscais. Seriam 1000 (mil) 

documentos fiscais, de 1 a 750 série D-1 mod. 2 e 1 a 250, série D-2 mod. 2. O valor total 

da multa formal exigida é de R$ 213.620,00 (duzentos e treze mil, seiscentos e vinte 

reais). 

Sujeito passivo apresenta pedido de revisão (fls. 19) alegando a 

inexistência do extravio apontado na exordial. Apresenta documentos para embasar sua 

tese (fls. 20/21).  

Despacho da presidência promove investigação sobre a consistência 

dos argumentos postos pela defesa (fls. 29).  

Manifestação da delegacia da circunscrição do sujeito passivo 

informa que de fato os argumentos são consistentes (fls. 31/32). 

Despacho da presidência (fls. 34) reconhece a manifestação feita e 

remete o processo para julgamento.  

É o relatório.  



Entendo que assiste razão ao sujeito passivo, pois de fato resta 

provada a inexistência do extravio apontado na exordial pela efetiva prova da entrega ou 

apresentação dos tais documentos considerados como extraviados.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de revisão extraordinária, 

dou-lhe provimento, para julgar improcedente o auto de infração.  

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02001/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Indeferido. Multa formal. Obrigação tributária 
acessória. Extravio de documentos fiscais autorizados para uso 
do estabelecimento mercantil. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Improcedência. 
 
1. Despiciendo se torna o pedido de diligência quando as 
dúvidas por acaso existentes nos elementos constitutivos desta 
lide forem plenamente dirimidas pelo trabalho revisional; 
 
2. Provado nos autos que o sujeito passivo promoveu a entrega 
da documentação fiscal tida como extraviada à repartição fiscal 
de sua circunscrição, em tempo hábil, improcedente é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência arguido de oficio pelo Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva 
Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Mauricio Ribeiro de Paiva e Denilson Alves Evangelista. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também, por 
maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Mauricio Ribeiro de Paiva e Denilson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida que votou pela procedência parcial do lançamento fiscal no valor de 
R$ 12.858,60 (doze mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos), referente 
a 58 documentos mod. 2 série D1. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor final, no 
prazo máximo de 10 dias, contadas da data da publicação no Diário Oficial do Estado, de 
10/07/2015, da portaria nº 043/2015 de suspensão da sua inscrição no cadastro estadual, 
razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa 
formal no valor de R$ 55.425,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 14. Foi novamente intimado para se 
manifestar em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 17/21, tendo sido lavrado 
Termo de perempção de fls. 22. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária onde afirma que apresentou todas as notas fiscais tidas como extraviadas 
na repartição fiscal de Caldas Novas, acostando aos autos o documento de fls. 33. 
Requer, assim, a improcedência do lançamento. 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, via Despacho nº 96/2018 (fls. 48) a fim de que confirmasse se os documentos 
apresentados pelo sujeito passivo às fls. 33 satisfaziam a exigência fiscal. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
as notas fiscais apresentadas referem-se ao Modelo 2, série D-1, conforme concessão 
1176365-5 de 25/10/2011. 

Mediante Despacho nº 1717/2018-PRES de fls. 54/55 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro e fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a admissibilidade 
do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no lançamento, uma vez que 
o revisor informou que as notas fiscais apresentadas referem-se as de Modelo 2, série D-1 
e, dessa forma, infere-se que foram relacionados no documento de fls. 33.” 

Em seguida, os autos foram encaminhados à Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC, a fim de que se faça o cancelamento do ato de 
inscrição em dívida ativa. 

Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada, conforme extrato do Terminal Sefaz e por esta razão procedeu-se 
ao cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa. Em seguida, foi determinado o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam 
distribuídos a um dos Julgadores de Primeira Instância. 

 
É o relatório. 
 
 
 

 
VOTO 

Sobre o pedido formulado de ofício pelo Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida de conversão do julgamento em diligência, considero descipiendo 
tal pleito, vez que dúvidas por acaso existentes nos elementos constitutivos desta lide, 
foram plenamente dirimidas pelo trabalho revisional efetivado, conforme informado no 
relatório que é parte integrante desta decisão. Assim, rejeitado está o pleito em questão. 

Prosseguindo na análise dos autos, passo ao exame do mérito. 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do sujeito passivo não 
ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais mencionados na 
inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações destinadas a consumidor 
final. 



Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 501 a 750, totalizando 250 (duzentos e 
cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à repartição fazendária competente, conforme documentos em 
anexo. 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, via Despacho nº 96/2018 (fls. 48) a fim de que confirmasse se os documentos 
apresentados pelo sujeito passivo às fls. 33 satisfaziam a exigência fiscal.  

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
as notas fiscais apresentadas referem-se ao Modelo 2, série D-1, conforme concessão nº 



1176365-5 de 25/10/2015, sendo que as notas fiscais de números 559 a 750 foram 
entregues à inutilização em 23/09/2016. 

O contribuinte, portanto, teve o cuidado de guardar os documentos 
fiscais tidos por extraviados autorizados para uso do estabelecimento, cumpriu a sua 
obrigação tributária acessória, e os apresentou no setor fiscal competente, conforme 
comprova a documentação encartada às fls. 33 dos autos.  

De posse destas considerações, e não comportando a matéria, em 
epígrafe, maiores indagações, a este relator não resta alternativa, senão decidir pela 
improcedência do feito fiscal.  

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
rejeito o pedido de diligência arguido de ofício pelo Conselho Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Quanto ao mérito, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02005/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Indeferido. Multa formal. Obrigação tributária 
acessória. Extravio de documentos fiscais autorizados para uso 
do estabelecimento mercantil. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Lançamento improcedente. 
 
1. Despiciendo se torna o pedido de diligência quando as 
dúvidas por acaso existentes nos elementos constitutivos desta 
lide forem plenamente dirimidas pelo trabalho revisional; 
 
2. Deve ser declarado improcedente o auto de infração 
relativo a extravio de documentos fiscais quando o sujeito 
passivo comprovar a entrega desses elementos em órgão 
fazendário próprio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência arguido de oficio pelo Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida.. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva 
Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Mauricio Ribeiro de Paiva e Denilson Alves Evangelista. 
Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, também, por 
maioria de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para 
considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo 
Diniz, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Mauricio Ribeiro de Paiva e Denilson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida que votou pela procedência parcial do lançamento fiscal no valor de 
R$ 527.867,70 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta 
centavos), referente a 2.381 documentos mod. 2 série D1. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo não 
apresentou à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais confeccionados 
exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou 
usuário final, no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação no Diário 
Oficial do Estado, de 24/08/2015, da portaria nº 052/2015 de suspensão da sua inscrição 
no cadastro estadual, razão pela qual são considerados extraviados. Em consequência, 
fica sujeito à multa formal no valor de R$ 543.165,00. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XX, alínea “a”, item 1, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 13.194/1997. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 12. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, conforme documentos de fls. 14, tendo sido lavrado 
Termo de perempção de fls. 15. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária onde afirma que apresentou toda a documentação tida como extravia a 
repartição fiscal, acostando aos autos os documentos de fls. 22/27. 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, via Despacho nº 71/2018 (fls. 33) a fim de que confirmasse se os documentos 
fiscais modelo 2, série D-1 de números 6601 a 8435 e 8451 a 8996 foram apresentados 
pelo sujeito passivo na repartição fiscal. 

Em sua manifestação fiscal, a autoridade fiscal informou que as 
notas fiscais supramencionadas referem-se aos documentos fiscais utilizados que foram 
relacionados no Termo de Fiel Depositário, tendo sido apresentado ao servidor da 
repartição fiscal.  

Mediante Despacho nº 1714/2018-PRES de fls. 56 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que na manifestação fiscal (fls. 34 a 35) o auditor confirma a 
autenticidade do documento de fls. 24, em que estão relacionados os documentos 
usados.”  

Em seguida, os autos foram encaminhados a GERC para que se 
faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa.  

Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada, e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam distribuídos a um dos julgadores de Primeira Instância. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

Sobre o pedido formulado de ofício pelo Conselheiro Gilmar 
Rodrigues de Almeida de conversão do julgamento em diligência, considero descipiendo 
tal pleito, vez que dúvidas por acaso existentes nos elementos constitutivos desta lide, 
foram plenamente dirimidas pelo trabalho revisional efetivado, conforme informado no 
relatório que é parte integrante desta decisão. Assim, rejeitado está o pleito em questão.  

Suplantada a questão acima tratada, passo à análise do mérito. 
Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do sujeito passivo não 
ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos fiscais mencionados na 



inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações destinadas a consumidor 
final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais. 

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91:  

O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os documentos fiscais, 

até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações ou 
prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação das referidas notas fiscais, pelo que 

dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

 
A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 

das notas fiscais Modelo 2, série D-1, de números 6601 a 9050, totalizando 2450 (dois mil 
quatrocentos e cinquenta) documentos fiscais. 

 
Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 

o sujeito passivo sustenta, em síntese, que todos os documentos fiscais mencionados na 
inicial foram entregues à Delegacia fiscal de sua circunscrição, conforme documentos em 
anexo. 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Morrinhos, via Despacho nº 71/2018 (fls. 33) para que se confirmasse ou não a 
apresentação dos documentos fiscais modelo 2, série D-1 de números 6601 a 8435 e 
8451 a 8996 pelo sujeito passivo na repartição fiscal competente. 



Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal confirma a 
autenticidade do documento de fls. 24, em que estão relacionados os documentos usados. 

No caso em comento, o contribuinte teve o cuidado de guardar os 
documentos fiscais tidos por extraviados autorizados para uso do estabelecimento, 
cumpriu a sua obrigação tributária acessória, e os apresentou no setor fiscal competente, 
conforme comprova a documentação encartada às fls. 24/25 dos autos.  

Mediante o explanado acima, não me resta alternativa, senão a de 
declarar a improcedência do presente auto de infração, em virtude da falta de 
materialidade do ilícito abordado. 

Ante todo o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo 
qual rejeito o pedido de diligência arguido de ofício pelo Conselheiro Gilmar Rodrigues de 
Almeida. Quanto ao mérito, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02010/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Omissão de registro de 
saída de mercadorias não tributadas. Procedente. Decisão por 
maioria 
 
1. É procedente o auto de infração quando o sujeito passivo 
omite o registro de saída de mercadorias não tributadas.  
 
2. Deve ser feita a adequação da multa aplicada, quando para os 
casos previstos no § 11, do artigo 71 do Código Tributário 
Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência 
do lançamento fiscal. E, por unanimidade de votos, adequar a penalidade para a prevista 
no art. 71, § 11, II , "b" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira 
de Sousa, Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é a de que o sujeito passivo omitiu saídas de 
mercadorias isentas e sujeitas à substituição tributária, na importância de R$ 50.680,11, 
no exercício de 2014, referente ao saldo credor apurado na conta caixa, conforme 
auditoria das disponibilidades, DVD e documentos em anexo. 

Consta nos autos, em nota explicativa, que nesta auditoria foram 
constatadas omissões provenientes de saldo credor na conta caixa (planilha 
reconstituição, itens de nº 13 de cada mês) e omissão proveniente de Suprimentos de 
Caixa Indevidos (planilha Reconstituição, itens nº 12 de cada mês), sendo 80,62% destas 
tributadas, no valor de R$ 210.827,16 e 19,38% não tributadas, no valor de R$ 50.680,11.  

São anexados aos autos recibo de entrega de entrega de relatórios 
digitais, mídia digital, demonstrativos das auditorias realizadas (fls. 04 a 14) e cópia da 
declaração do imposto de renda do sujeito passivo autuado. 



  Intimado o sujeito passivo não interpõe impugnação em primeira 
instancia, tornando-se revel. 

 Intimado apresenta impugnação em segunda instância, com as 
seguintes alegações e fundamentos:   

1. Houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que antes da 
execução da auditoria que alicerça o presente lançamento não 
lhe foi apresentada ORDEM DE FISCALIZAÇÃO, notificação 
ou outro ato administrativo, conforme Lei Complementar 
104/2013; 

2.   Não se vê nos autos quaisquer documentos que comprovem o 
recebimento do DVD mencionado na descrição do fato 
constante da inicial. 

Em virtude da defesa apresentada pelo sujeito passivo, a Quarta 
Câmara do CAT, considerando que nos autos consta mídia digital, contendo as 
informações que embasaram o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, expede 
resolução para que nesta data, seja entregue advogado representante do sujeito passivo, 
cópia da mídia que está anexada ao processo, devendo, o mesmo, apresentar peça 
impugnatória complementar até o dia 23 de maio de 2.018, ficando marcado o retorno do 
processo para julgamento no dia 30 de maio de 2.018. 

O representante do sujeito passivo apresenta Impugnação 
Complementar (fls. 40/44), fazendo as seguintes contestações ao lançamento: 

1. Cerceamento do direito de defesa pela não apresentação da 
ordem de fiscalização, quando do início da ação fiscal; 

2. Que a penalidade foi aplicada em desconformidade com a 
legislação, tendo em vista que o sujeito passivo é contribuinte do 
simples nacional e só poderia ser tratado nesta condição para 
operações de fiscalização de mercadoria em trânsito; 

3. Que grande parte dos valores contábeis insertos na auditoria, por 
meio do demonstrativo da “proporção de mercadorias tributadas” 
diferem dos valores contábeis constantes do referido livro, 
principalmente no mês de novembro, apresenta tabela 
comparando os valores da auditoria e os valores constantes no 
livro diário; 

4. Não fica demonstrado nos autos a forma como a autoridade fiscal 
conseguiu distinguir as compras tidas como tributadas das não 
tributadas/isentas/ST; 

5. Não fica demonstrado nos autos a metodologia de cálculo da 
alíquota média;  

6. Que seja adequada a multa aos limites estabelecidos no § 11 da 
Lei nº 11.651/91. 

7. Que seja julgando improcedente o auto de infração; 

8. Que seja adequada a penalidade aos limites estabelecidos pela 
legislação vigente. 



É o relatório. 

 

VOTO 

Após retirado pelo representante do sujeito passivo da nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, passo a apreciar o pedido de diligência, o qual rejeito, 
juntamente com a maioria dos meus pares, por entender que todas as informações 
necessárias para julgamento do processo já se encontram nos autos, inclusive utilizadas 
pela defesa, tornando-se desnecessária tal solicitação, tendo em vista que a sua 
realização só é plausível quando: a) o pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos 
controversos, materialmente comprováveis; b) não apresentar caráter meramente 
protelatório; c) quando tratar-se de produção antecipada de provas. Visto que o pedido da 
defesa não se fundamenta em nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano.   

Com relação ao mérito, destaco que, ao proceder à análise do 
conteúdo do presente processo, na condição de seu relator, verifiquei que a exigência 
fiscal em comento, surgiu assentada no pressuposto de que a autuada omitiu saídas de 
mercadorias não tributadas, referente a saldo credor da conta caixa, apurado na 
verificação da regularidade das contas representativas do disponível, conforme auditoria 
das disponibilidades (insuficiência de caixa). 

Segundo dispõe o § 2º do artigo 64 da Lei nº 11.651/91, os 
contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações 
tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros 
exigidos e a emitir documentos fiscais. 

Por sua vez, o artigo 141, do Decreto nº 4.852/97, trata da 
obrigatoriedade da empresa de emitir nota fiscal, no momento da saída da mercadoria, 
conforme transcrito a seguir: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 
 

O procedimento fiscal encontra-se devidamente amparado no § 1º, 
inciso V, do artigo 25, também da Lei nº 11.651/91, cujo texto transcrevo a seguir:  

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 
 

Na forma em que se encontra o processo, a irregularidade 
motivadora do lançamento se estabelece como fato efetivamente praticado, qual seja, a 
falta de registro de saída de mercadorias não tributadas quando a conta caixa apresentar 
saldo credor. 

 



A penalidade proposta pela autoridade lançadora foi a prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, com redação da Lei nº 16.241/2008, do Código Tributário 
Estadual, que é a prevista para a infração motivadora do lançamento, conforme se verifica 
pela transcrição a seguir: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

[...] 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço 
sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de 
levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado; 

[...] 

Cumpre salientar, ainda, que no caso em comento, restou 
demonstrada com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles as 
relações de entradas com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário. 

Assim sendo, manifesto o meu entendimento, juntamente com a 
maioria dos meus pares, pela procedência do auto de infração. 

Com essas considerações, voto com a maioria dos meus pares, 
rejeitando o pedido de diligência solicitado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração no valor da multa formal de R$ 12.670,03 (doze mil, seiscentos e setenta reais e 
três centavos), porém, por unanimidade de votos foi acatada a adequação da penalidade 
para a prevista no artigo 71, § 11, “I” do CTE. 

 

 
 

Sala das sessões, em 03 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02012/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Acolhimento do pedido. Extravio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Improcedência. 
Decisão unânime.  
 
 
Restando provada a inexistência de infração à legislação 
tributária, deve ser acolhido pedido de revisão devidamente 
embasado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de extravio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

de numeração referida no corpo do auto de infração, está sendo exigida multa formal no 

valor de R$ 20.243,23 (vinte mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).  

Sujeito passivo entrou com Pedido de Revisão Extraordinária (fls. 

22/25) explicando que não há extravio e anexa documentos que provariam a 

inconsistência da acusação. Para comprovar sua tese houve anexação de documento 

emitido pela SEFAZ (fls. 46) que foi o pedido de cessação de uso do tal equipamento. 

Também outros documentos atestam de forma definitiva a inexistência do tal extravio (fls. 

47/49).  

Despacho da presidência (fls. 52) se curva diante da consistência 

dos argumentos e remete o processo para julgamento sugerindo o acolhimento do pedido.  

É o relatório.  

De fato, resta provada a ação do sujeito passivo oferecendo prova da 

entrega do tal equipamento considerado como extraviado pelo fisco estadual, 

documentação anexada (fls. 46/49) é conclusiva e afasta totalmente a acusação do fisco.  



Portanto, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe 

provimento, para julgar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02021/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Multa formal. Declaração falsa 
quanto a condição de contribuinte na aquisição de mercadorias 
em outras Unidades da Federação. Multa Formal. Procedência 
parcial. 
 
1. É exigida a multa formal de 70% (setenta por cento) do valor 
da operação ou prestação pela aquisição de mercadoria ou 
serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada 
por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte 
do destinatário da mercadoria ou serviço; 
 
2. Deve ser excluído da base de cálculo da multa formal o 
valor das operações constantes de notas fiscais 
comprovadamente emitidas com a utilização da alíquota interna 
da Unidade da Federação de origem. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da base de cálculo de R$ 61.759,27 (sessenta e um mil, setecentos 
e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), cuja multa formal a recolher é de R$ 
7.411,12 (sete mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos), nos termos do art. 71, § 
11, inciso II, "b" do CTE e, considerando o pagamento de fls. 167 para possível extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Paulo Diniz. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada, na condição de não contribuinte, adquiriu mercadorias em 
outras unidades da federação acobertadas pelas notas fiscais relacionadas no histórico do 
auto de infração cujo ICMS foi destacado pelos emitentes com a utilização indevida da 
alíquota interestadual, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da multa formal 
correspondente a 70% do valor das mercadorias.  

   
Foram indicados como infringidos os artigos 44, § 3º e 64, da Lei n. 

11.651/91 c/c o artigo 145, do Decreto n. 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso XII, alínea “b” da Lei n. 11.651/91.  

 
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia devida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado no termo de 
revelia de fls. 10. 

 



Novamente intimada a empresa autuada compareceu ao processo 
por meio da peça de fls. 14 a 25, objeto do presente julgamento, pedindo a exclusão da 
base de cálculo das notas fiscais ali relacionadas cuja emissão fora feita de forma correta, 
ou seja, utilizando a alíquota interna do Estado de origem. 

 
Em atendimento à Resolução n. 105/2017, de fls. 156 e 157, o autor 

do procedimento promoveu a exclusão de várias notas fiscais, remanescendo somente 
aquelas relacionadas na planilha de fls. 160 e 161, no valor de R$ 100.907,48 (cem mil, 
novecentos e sete reais e quarenta e oito centavos) e multa formal no valor de R$ 
17.154,27 (dezenove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em 
razão da aplicação do limitador da penalidade previsto no § 11, inciso II, alínea “a”, do art. 
71, da Lei n. 11.651/91. 

 
Em 22 de setembro de 2017, aproveitando os benefícios da Lei n. 

19.738/17 (concessão de desconto na multa de juros moratórios), à empresa autuada 
promoveu o pagamento do crédito tributário utilizando como base de cálculo a importância 
de R$ 61.759,27 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete 
centavos), e pediu o arquivamento do processo. 

 
É o relatório. 
 
 
                         VOTO 
 
 
Da análise da revisão de fls. 156 a 157 e dos documentos de fls. 167 

a 172, extrai-se que a empresa autuada concordou com o lançamento da multa formal 
relativamente as aquisições interestaduais no valor de R$ 61.759,27 (sessenta e um mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), excluindo do valor da revisão 
de fls. 160 a 161, o valor de R$ 39.148,21 (trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e 
vinte e um centavos). 

 
Analisando o processo, verificamos que a diferença entre o valor da 

revisão e valor que o contribuinte utilizou como base de cálculo para o pagamento da 
multa exigida, é resultante da soma do valor das Notas Fiscais n. 76322 e 91970, de fls. 
73 e 94, emitidas por empresas do Estado de Minas Gerais, mencionando no campo 
Informações Complementares, que a alíquota interna das mercadorias é de 12% (doze por 
cento), conforme Decreto n. 44.754/2008. 

 
Com essas considerações concluímos que razão assiste à empresa 

autuada, quando excluiu o valor das referidas notas fiscais, para efeito de apuração da 
base de cálculo para pagamento da multa formal.  

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para considerar parcialmente procedente o lançamento sobre a base de 
cálculo no valor de R$ 61.759,57 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e cinquenta e sete centavos), cuja multa formal a recolher é de R$ 7.411,12 (sete mil, 
quatrocentos e onze reais e doze centavos), resultante da aplicação do limitador da multa 
previsto no art. 71, § 11, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 11.651/91, considerando, para efeito 
de extinção do crédito tributário, o pagamento de fls. 167.   
 



 
 

Sala das sessões, em 04 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02046/18 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada por 
Unanimidade. Preliminar de decadência. Rejeitada por 
Unanimidade. Mérito. ICMS. Obrigação acessória. Falta de 
escrituração de documento fiscal no livro Registro de Entradas. 
Procedência em parte. Mantida a decisão cameral. Aplicação de 
limitador de multa. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de insegurança na determinação da 
infração, não havendo nos autos vício formal que ensejasse a 
nulidade do procedimento fiscal; 
 
2. Rejeita-se a preliminar de decadência, tendo o novo 
procedimento sido efetuado no quinquênio previsto no art. 173, 
II, do CTN;  
 
3. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
entrada, a qualquer título, de mercadoria no 
estabelecimento;(RCTE, art. 308, I); 
 
4. A exclusão de notas fiscais em revisão fiscal impõe a 
procedência parcial do lançamento, declarada no julgado 
cameral, mantendo-se essa decisão, não havendo no recurso 
razões e elementos que ensejassem sua reforma; 
 
5. Sendo a multa aplicada equivalente a percentual do valor da 
operação, tendo a penalidade sido aplicada isoladamente, cabe 
a aplicação do limitador previsto no art. 71, § 11, II, "b", do 
Código Tributário Estadual (CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos 
Mariano. Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Edson Abrão da Silva. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de decadência, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto 
de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe 
provimento para manter a decisão cameral, porém com aplicação do § 11, "b", inciso II, 
art. 71 do CTE, resultando no valor de multa formal de R$ 12.757,80, considerando o 



pagamento de fls. 356 dos autos para fins de extinção do crédito tributário. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de escrituração 
no livro Registro de Entradas de notas fiscais de aquisição de mercadorias no valor 
comercial de R$ 111.819,00 (cento e onze mil, oitocentos e dezenove reais, alusiva ao 
período de 01/03/2004 a 30/04/2006, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da 
multa formal no valor de R$ 27.954,75 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 25% do valor das operações. 

 
Consta na descrição do fato que este processo resultou da 

reautuação do Auto de Infração nº 3 0254470 906 76, anulado pelo Sentença n° 
4531/2010-JULP. 

 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Ordem de 
Conferência – Notas Fiscais não Encontradas, cópias de notas fiscais e de livros Registro 
de Entradas utilizados no período de referência do Auto de Infração, dentre outros 
documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo comparece ao processo e questiona o 

procedimento fiscal argumentando que existem documentos registrados com numeração 
distinta e, também, Conhecimentos de Transportes cujos registros não cabem à empresa 
autuada e/ou se referem a diversos destinatários. 

 
As alegações da defesa motivaram o julgador singular a baixar os 

autos em diligência para revisão do trabalho fiscal, conforme o Despacho nº 337/12-JULP. 
 
O diligenciador, atendendo o Despacho n° 337/12-JULP, em relatório 

(fls. 308 a 310), efetuou a análise detalhada dos documentos fiscais inicialmente 
apontados como não registrados, concluindo pela exclusão das Notas Fiscais n°s 189324, 
23708, 04009 e 04618, excluídas essas notas fiscais, remanesce a multa formal no valor 
de R$ 26.578,75 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos), decorrente da aplicação do porcentual de 25% sobre a base de cálculo no valor 
de R$ 106.315,00 (cento e seis mil, trezentos e quinze reais), conforme revisão (fls. 314 e 
416). 

 
Acompanham o relatório Ordem de Conferência – Notas Fiscais não 

Encontradas (fls. 311 a 314) e planilha (fls. 316). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, insistindo nos questionamentos anteriormente apresentados, acrescentando o 
pedido de exclusão das notas fiscais referentes aos exercícios de 2004 e 2005, por 
entender que ocorreu a decadência do direito de reclamação do crédito tributário a elas 
correspondentes. 

 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 
preliminar de decadência e, no mérito, decide pela procedência parcial do lançamento 
sobre a multa formal no valor de R$ 26.578,75 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e setenta e cinco centavos), apurada em revisão fiscal, conforme a Sentença nº 
426/13-JULP. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, no qual 

volta a questionar que diversas notas fiscais não permitem identificar o seu número, ou 
porque a numeração tipográfica está sombreada ou porque o número foi aposto 
manualmente, não permitindo a sua correta identificação. Também aponta várias notas 
fiscais que trazem a palavra “DIVERSOS” para a identificação dos remetentes e 
destinatários e várias outras, para as quais entende que ocorreu a decadência do direito 
de reclamação do crédito tributário, especificamente aquelas que se referem aos 
exercícios de 2004 e 2005.  

 
Pede, por fim, a nulidade do auto de infração, por cerceamento do 

direito de defesa; não sendo esse o entendimento, pede o reconhecimento da decadência, 
em relação aos documentos fiscais dos exercícios de 2004 e 2005, bem como a 
improcedência do lançamento. 

 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, em decisão unânime, materializada no Acórdão n° 1763/2014, rejeita as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito e defesa. Em decisão unânime, 
rejeita a preliminar de decadência do lançamento, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
em decisão unânime, confirma a sentença singular que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 26.578,75 (vinte e seis mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 

 
A Representação Fazendária concorda com o Acórdão n° 1763/2014, 

conforme despacho (fls. 349). 
 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 354 a 355), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. Ainda em preliminar 
formula arguição de decadência. 

 
No mérito, entende que as notas fiscais relativas aos exercícios de 

2004 e 2005 devem ser excluídas da autuação, por ter ocorrido a decadência do direto de 
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN. Em 
relação aos documentos fiscais relativos ao exercício de 2006, afirma ter efetuado o 
recolhimento da respectiva pena pecuniária com os benefícios da Lei n° 18.459/2014. 
Pede a improcedência do auto de infração. 

 
Junta cópia de DARE 2.1 (fls. 356) e extratos de acórdãos deste 

Conselho (fls. 359 a 364). 
 
É o relatório. 

 

V O T O 

 
PRELIMINARES 



 
O sujeito passivo formulou arguição de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, argumentando que houve repetição no presente 
auto de infração de citação dos dispositivos legais, tanto para infração, quanto para 
penalidade, relativamente ao Auto de Infração n° 3 0254470 906 76 anulado pela 
Sentença n° 4531/2010-JULP. 

 
Apreciando essa preliminar, manifesto-me pela rejeição dessa 

preliminar, por estarem corretos os dispositivos legais citados como infringidos, inclusive o 
da penalidade proposta. Ressalto que a motivação da nulidade do Auto de Infração n° 3 
0254470 906 76 pela Sentença n° 4531/2010-JULP (fls. 12 a 13) não se reporta a 
dispositivos legais, mas a persistência de equívocos no lançamento, mesmo após a 
realização de 3 (três) diligências. 

 
A autuada formulou em preliminar arguição de decadência do crédito 

tributário, relativo aos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2004 e 2005, nos 
termos do art. 173, I, do CTN. 

 
Apreciando a arguição de decadência, manifesto-me pela sua 

rejeição, tendo em vista que o presente auto de infração refere-se a reautaução do Auto 
de Infração nº 3 0254470 906 76, anulado por vício formal, em 08/07/2010, conforme a 
Sentença n° 4531/2010-JULP. Nessa situação, para a análise da possível ocorrência de 
decadência, deve-se verificar a hipótese constante do inciso II e não do inciso I do art. 
173, do CTN. Vejamos a reprodução dessas disposições: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento. 

 
Em se tratando de reautuação, pela leitura da regra prevista no art. 

173, II, do CTN, o prazo decadencial tem reiniciada a sua contagem a partir da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado. Nesse prisma, a Fazenda Pública agiu dentro do prazo 
qüinqüenal previsto no CTN (art. 173, II) para o exercício do seu direito de reclamação de 
crédito tributário. O procedimento anterior foi anulado em 08/07/2010, tendo o novo 
procedimento sido lavrado em 13/06/2011, com ciência do sujeito passivo em 04/08/2011, 
e à luz do art. 173, II, do CTN, não ocorreu a caducidade do direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de falta de escrituração 

no livro Registro de Entradas de notas fiscais de aquisição de mercadorias no valor 



comercial de R$ 111.819,00 (cento e onze mil, oitocentos e dezenove reais, alusiva ao 
período de 01/03/2004 a 30/04/2006, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência da 
multa formal no valor de R$ 27.954,75 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 25% do valor das operações. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros o art. 308 do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
 
I - entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
[...] 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
 
I - o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 
[...] 
b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 
 
c) para uso ou consumo, cuja escrituração pode ser feita de forma 
englobada, para cada período de apuração pelo contribuinte não usuário 
de sistema eletrônico de processamento de dados, ressalvada a hipótese 
do imposto relativo ao diferencial de alíquotas; 
 
II - o documento fiscal relativo à destinação da mercadoria produzida pelo 
próprio estabelecimento, para o ativo imobilizado ou para uso e consumo; 
[...] 

 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão 

materializada no Acórdão n° 1763/2014, quanto ao mérito, confirmou a sentença singular 
que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor da multa formal de R$ 
26.578,75 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 
decorrente da aplicação do porcentual de 25% sobre a base de cálculo no valor de R$ 
106.315,00 (cento e seis mil, trezentos e quinze reais), apurada em revisão fiscal. 

 
A multa aplicada pela autoridade fiscal corresponde ao equivalente a 

25% do valor da operação ou prestação, nos termos do artigo 71, inciso VII, alínea “c” da 
Lei 11.651/91. E pelo fato do valor dessa penalidade ser obtida por meio de aplicação de 
percentual sobre o valor da operação, entendo cabível a aplicação do limitador previsto no 
§11º, alínea “b”, inciso II, do CTE, que foi adicionado pela Lei 19.965/18, ou seja, a multa 
limitada num percentual de 12% do valor da operação (diversidade de tributação de 
mercadorias), tendo em vista a retroatividade benigna da lei, conforme previsto no artigo 
106, II do CTN. 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 
[...] 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
[...] 

file://///10.7.149.49/Normas_Confaz_Versao_31/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm%23A70
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b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 

 
Aplicando 12% (limitador previsto no § 11, inciso II, “b” do art. 71 do 

CTE) sobre R$ 106.315,00 (valor da base de cálculo da multa da condenação no julgado 
cameral), resulta no valor de multa formal de R$ 12.757,80 (doze mil, setecentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos), que deve prevalecer neste processo. 

 
Não ocorreu decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário lançado no auto de infração, não cabendo a exclusão de notas fiscais 
alusivas aos exercícios de 2004 e 2005, pretendida pela recorrente. E o pagamento da 
multa relativa aos documentos fiscais do exercício de 2006 não enseja a improcedência da 
respectiva infração, como entendeu o sujeito passivo, mas pode o seu valor ser 
considerado quando da quitação do processo. 

 
O pagamento de fls. 356 dos autos deve ser considerado para fins de 

extinção do crédito tributário. 
 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Rejeito a preliminar 
de decadência, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral, porém com aplicação do § 11, inciso II, “b” do art. 71 do CTE, resultando no valor 
de multa formal de R$ 12.757,80 (doze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta 
centavos), considerando o pagamento de fls. 356 dos autos para fins de extinção do 
crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02054/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação acessória. Exigência de multa formal 
por erro na forma de entrega de arquivo magnético. 
Procedência. Decisão unânime.  
 
Aplicação da Súmula CAT nº 002/2.018. No caso de omissão de 
informação no arquivo magnético que contém a Escrituração 
Fiscal Digital - EFD, aplica-se a prescrição do Artigo 71, XXIII, 
"a" do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, porém, com a adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91, fixando a multa formal no valor de R$ 
814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão 
da Silva. OBS: Nos termos do § 2º, do art. 25 do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto nº 6.930, de 9 de Junho de 2009, a sessão foi realizada com ausência do 
Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato para compor esta Câmara. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento de multa formal no valor de R$ 

607.528,60 (seiscentos e sete mil, quinhentos e vinte oito reais e sessenta centavos) e 

acréscimos legais, em razão de ter apresentado o arquivo magnético da Escrituração 

Fiscal Digital – EFD, sem o registro das notas fiscais de entrada, (registro do campo C-

100) no mês de outubro de 2014. Foram descritos como infringidos o art. 64, § 2º da Lei 

11.651/ 91 c/c os arts. 308, 310 e 356-C, § 1º, I, do Decreto 4.852/97.  

Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 13.446/99. Para instrução processual foram juntados ao 

processo: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário; o Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência; mídia gravável CD-RW contendo consultas e 

arquivos utilizados no procedimento fiscal; recibo de entrega de relatórios digitais; 

intimação e aviso de recebimento de postagem - AR. 

Devidamente notificado, o sujeito passivo via de seu representante 

legal comparece aos autos para apresentar impugnação, alegando em preliminar a 



nulidade do auto de infração por incompetência funcional, por ser empresa de médio 

porte, possuir escrita contábil e não constar nos autos, portaria do Secretário da Fazenda 

designando os autores do procedimento fiscal, pertencentes a classe inicial do Fisco para 

a realização da auditoria.  

Considerando os fatos alegados pela impugnante em sua defesa, e 

por não constar nos autos ato do Secretário da Fazenda designando os auditores a 

desempenhar as tarefas de fiscalização em empresa de médio porte com escrituração 

contábil, deliberei por converter o julgamento em diligência, objetivando o saneamento da 

instrução processual, que fosse juntada a Portaria, em face da restrição contida no item 

7.4, da letra “b”, do inciso I, do art. 4º da Lei 13.266/98, que exige a Portaria do Secretário 

da Fazenda designando o AFRE I para a realização de auditoria em empresa de médio 

porte que possua escrituração contábil. 

Encaminhados os autos a um dos autores do procedimento, foi 

juntada a cópia da Portaria nº 262/2015-SER, designando os autores do procedimento a 

executarem os procedimentos de auditoria. 

Realizada a intimação do sujeito passivo para ciência da diligência, 

comparece mais uma vez aos autos, para apresentar nova impugnação, desta vez 

questionando a validade da Portaria sob a alegação de foi expedida pelo Superintendente 

da Receita e que não se trata de portaria da Secretária da Fazenda, batendo pela nulidade 

do auto de infração por incompetência funcional.  

Decisão singular rejeitou a tese defensória da nulidade do trabalho 

fiscal com procedência do trabalho acusatório. Houve adequação da penalidade para a do 

Art. 71-A,IV, “a”,1 do Código Tributário Estadual.  

Irresignado com essa decisão, sujeito passivo apresenta nova peça 

pedindo a sua reforma (fls.111/116). 

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Pede 

aplicação do § 7º-B que pune com multa formal por arquivo quando há falta de sua 

remessa ou entrega. Destaca que as operações da empresa são de mercadorias isentas, 

e que não houve prejuízo à Fazenda Pública. Traz julgados do judiciário que lhe 

beneficiariam.  

Por último, pede aplicação do Art. 71, XXIII, “a” que lhe imputaria 

uma penalidade de R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).  



Encerra sua peça pedindo que seja acolhida a impugnação e pede a 

extinção do crédito tributário. Anexa o recibo da entrega da referida escrituração fiscal (fls. 

117).  

É o relatório.  

Aplica-se ao caso exatamente o que estatui a Súmula 02/2.018, e 

aplicar ao caso a penalidade do artigo 71, XXIII, “a” do Código Tributário Federal, é caso 

em que houve erro na transmissão do arquivo magnético referente ao mês de outubro de 

2.014.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe 

parcial provimento para julgar procedente o auto de infração, aplicando, porém, a 

penalidade estatuída no artigo 71, XXIII “a” do Código Tributário Estadual.  

  

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02055/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação tributária acessória. Extravio 
de livros e documentos fiscais.  Auto de infração improcedente. 
 
Deve ser declarado improcedente o auto de infração relativo a 
extravio de documentos fiscais quando sujeito passivo 
comprovar a entrega desses elementos em órgão fazendário 
próprio. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Denilson Alves Evangelista, Paulo Diniz e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não apresentou à 
Delegacia de sua circunscrição os livros e documentos fiscais, no período de 10 dias, 
conforme constada publicação da portaria que suspendeu a sua inscrição no cadastro 
estadual, conforme cópia anexa da consulta da portaria de suspensão, razão pela qual 
são considerados extraviados. Em consequência, fica sujeito à multa formal no valor de 
R$ 10.714,92. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 109 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso XVIII, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 12.806/1995.  

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo quedou-se inerte, 
dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 16. Foi novamente intimado para se 
manifestar em segunda instância, conforme documentos de fls. 18/19.  

Ciente, o sujeito passivo comparece ao processo alegando que 
apresentou o processo de reativação no dia 09 de dezembro de 2015 como consta o 
requerimento do processo número 137774783552-0 e que o processo ficou parado no 
setor de cadastro, sendo que foi repassada a informação que só faltava a vistoria para 
liberação e reativação da empresa. Afirma, ainda, que no dia 29 de junho de 2016 foi 
recebida a notificação de multa por falta de apresentação dos livros fiscais, momento ao 
qual ficamos ciente que a abertura em Jataí não podia ser realizada, e sim como envolvia 
um processo de alteração de endereço da cidade de Santa Helena de Goiás para a  
cidade de Mineiros e que a cidade de Santa Helena passou a ser jurisdição de Rio Verde, 
devido a esta questão o processo deveria ter entrada primeiramente em Rio Verde, 
cientes de tal fato, de forma rápida foi dado entrada de modo correto, aguardando a 



formalização do processo. Por esta razão, solicita a improcedência do presente auto de 
infração. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

36/2018 determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
em Jataí, para que seu responsável, em face das informações relatadas, especialmente 
diante da evidência de que o contribuinte providenciou a regularização do seu cadastro, 
esclareça se a acusação fiscal de extravio dos documentos e livros fiscais discriminados 
no documento de lançamento permanece e, se for o caso, que promova intimação da 
proprietária da empresa para que promova apresentação dos livros e documentos fiscais 
tidos como extraviados (fls. 31 e 32). 

 
Em resposta, a autoridade fiscal informou que o contribuinte 

compareceu à Delegacia Regional de sua circunscrição e apresentou todos os 
documentos fiscais solicitados, conforme documento anexo. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo não ter apresentado à Delegacia de sua circunscrição os documentos 
fiscais mencionados na inicial confeccionados exclusivamente para acobertar operações 
destinadas a consumidor final. 

Dentro do ordenamento jurídico tributário, os contribuintes estão, 
além de submetidos ao cumprimento da obrigação tributária principal, que está 
relacionado diretamente ao pagamento de tributos, obrigados pela lei ao cumprimento de 
prestações positivas ou negativas perante o poder tributante, prestações essas que são 
pecuniárias, nos termos dos pressupostos legais.  

Neste sentido, pertinente se faz transcrever, na íntegra, o disposto no 
artigo 64 da Lei nº 11.651/91: 

 
O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivos ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 

 
Entre o rol de exigências está a de conservar os livros e documentos 

fiscais, até que ocorra a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes das operações 
ou prestações neles registradas, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 146 da 
retromencionada Lei. Senão vejamos: 

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 
comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no 
artigo anterior, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 
os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais 
documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a 



prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios 
a que se refiram. 

 
Diante da não apresentação dos referidos documentos fiscais, pelo 

que dispõe a legislação tributária estadual, o sujeito passivo fica sujeito ao pagamento de 
multa formal, por se tratar de descumprimento de uma obrigação acessória.  

 
Na hipótese de paralisação das atividades, estabelece o artigo 109 

do Regulamento do Código Tributário Estadual que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da data do encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte é 
obrigado a solicitar a baixa de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - 
CCE, hipótese em que deve apresentar todos os documentos fiscais necessários à 
conclusão do evento”.  

A multa formal de que trata o auto de infração é relativa ao extravio 
dos livros Registro de Entradas e Saídas referentes ao Exercício de 2015 e dos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas de números 001 a 025, totalizando 
25 (vinte e cinco) documentos fiscais. 

Em sua peça defensória, conforme pode ser visto no relatório acima, 
o sujeito passivo alega, em síntese, que se encontrava naquele momento em processo de 
alteração do endereço do seu domicílio tributário do Município de Santa Helena de Goiás 
para o de Mineiros, tendo inclusive apresentado pedido de reativação cadastral. 

Em face dos argumentos apresentados, o julgamento foi convertido 
em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí, para que seu responsável 
esclareça se a acusação fiscal de extravio dos documentos e livros fiscais discriminados 
no documento de lançamento permanece e, se for o caso, que promova a intimação da 
proprietária da empresa para que promova a apresentação dos livros e documentos fiscais 
tidos como extraviados. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
todos os documentos tidos como extraviados foram apresentados a repartição fazendária 
competente, conforme documento anexo. 

Sendo assim, não me resta alternativa, senão a de declarar a 
improcedência do presente auto de infração, em virtude da falta de materialidade do ilícito 
abordado. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02060/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. Pena pecuniária. Omissão de 
escrituração de notas fiscais na EFD. Procedência parcial. 
Revisão fiscal. Aplicação da penalidade do artigo 71, inciso 
XXIII, "a" do CTE. 
 
1. Provado na revisão fiscal que o sujeito passivo deixou de 
cumprir parte da obrigação tributária acessória à qual está 
vinculado por lei, o auto de infração é parcialmente procedente; 
 
2. Deve-se aplicar a penalidade proposta do artigo 71, inciso 
XXIII, "a" quando presentes os requisitos previstos lei. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer de 
ambos os recursos, negar-lhes provimento para manter a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração. Também, por votação unânime, adequar a 
penalidade para a prevista no artigo 71, XXIII, "a", da Lei nº 11.651/91, importando o valor 
da multa formal de R$ 24.542,22 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 
vinte e dois centavos), considerando o pagamento de fls. 807 dos autos, para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, José Eduardo Firmino Mauro e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de escriturar na EFD 
notas fiscais de entrada no valor de R$ 6.472.769,01, conforme documentos anexos. Em 
decorrência, fica sujeito ao pagamento da multa formal de 25% da operação acrescido das 
cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64, da Lei 11.651/91, c/c 

art. 308, Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, VII, “c”, §8º, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 13.446/1999. 
 
Os autos foram instruídos com o Anexo Estruturado – Detalhamento 

do Crédito Tributário e Demonstrativo das Notas Fiscais não Registradas. 
 
Os arquivos e demonstrativos que embasam a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, nos termos da Instrução 
Normativa nº 916/08-GSF, conforme recibo às fls. 23. 

 
Intimado, o sujeito passivo ingressou com impugnação ao auto de 

infração, onde alega que parte das notas fiscais autuadas se referem a operações que 



foram canceladas pelo remetente, com emissão de notas fiscais de entrada, anulando a 
operação; que não chegou, sequer, a ter conhecimento da respectiva operação. Junta aos 
autos cópias das notas fiscais, demonstrando a operação original e a devolução, fls. 
49/272. 

 
Aduz que a outra parte das notas fiscais autuadas se referem à 

emissão, pela própria repartição fazendária, para acobertar a aquisição de lenha feita 
diretamente do produtor; sendo emitidas notas fiscais de entrada, devidamente 
escrituradas, conforme determina a legislação tributária.  

 
O sujeito passivo concorda com parte da autuação, efetuando o 

recolhimento de parte não litigiosa, com a multa calculada sob a base de cálculo no valor 
de R$ 237.476,62 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 
sessenta e dois centavos), conforme documento às fls. 730. 

 
Verbera ainda que a penalidade aplicada possui caráter 

confiscatório, violando o princípio constitucional do não confisco. 
 
Ao final, requer sua improcedência ou, se for o caso a procedência 

parcial, com aplicação sobre o valor remanescente da forma privilegiada prevista pelo § 8º, 
do art. 71 do CTE.  

 
Por meio do Despacho nº 47/2017, os autos foram convertidos em 

diligência para verificação quanto às alegações da defesa, especialmente em relação ao 
cancelamento das operações pela emissão de nota fiscal de devolução pelo remetente, e 
revisão do lançamento, se for o caso, ás fls. 731/732. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo manifesta sua 

discordância, afirmando que, mesmo não havendo vinculação entre a nota fiscal original e 
a de devolução, não houve a entrada das mercadorias ou bens em seu estabelecimento, 
pois se trata de equívocos praticados pelo emitente, sobre os quais a impugnante não tem 
controle. 

 
Requer que o lançamento seja julgado parcialmente procedente, 

adotando como base de cálculo para imposição da multa o valor de R$ 237.476,62 
(duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois 
centavos). 

 
Em seguida, o julgador monocrático manifesta-se nos autos para 

acolher a pretensão passiva parcialmente, tendo em vista a correção dos valores para os 
meses de agosto/2013 e junho, novembro e dezembro de 2015, com aplicação da forma 
privilegiada prevista pelo §8º, do art. 71 do CTE e com consideração dos valores já 
recolhidos pelo sujeito passivo, conforme documento às fls. 730, devendo-se exigir do 
sujeito passivo o recolhimento da multa formal, nos termos revisados e detalhados às fls. 
735/750. 

 
A Fazenda Pública interpõe recurso à Câmara Julgadora, aduzindo 

que, a impugnante promoveu o pagamento no montante apurado na revisão, implicando 
confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa relativo ao percentual do 
auto de infração pago com redução da multa. 

 



Acrescenta que não caberia ao julgador monocrático ir além do limite 
da revisão, sendo que o sujeito passivo reitera sua opção pela desistência da impugnação 
até o montante obtido na revisão. 

 
Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para julgar o auto 

de infração parcialmente procedente no valor de R$ 279.387,50. 
 
Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para contraditar 

as razões da Fazenda Pública, alegando que o comprovante de pagamento coligido aos 
autos indica redução da multa de R$ 257.933,10 e pagamento de R$ 28.659,27. Logo, a 
recorrida procedeu ao recolhimento da quantia total de R$ 286.592,37 (duzentos e oitenta 
e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), consoante DARE às  
fls. 807. 

 
Requer a manutenção da decisão singular. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do douto julgador 

singular que na lapidar decisão de fls. 797/802, manifestou-se pela procedência parcial do 
auto de infração. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

  
“Nestes autos o fisco exige do sujeito passivo o recolhimento de 

multa formal, no valor original de R$ 809.096,13 (oitocentos e nove mil, noventa e seis 
reais e treze centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total das 
operações relativas a diversas notas fiscais de entrada não registradas em sua 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de julho de 2013 a dezembro de 2015. 

 
O art. 64 da Lei 11.651/91 estabelece que o contribuinte do imposto 

está sujeito ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação: 

Art.  64.  O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 
 
§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o 
prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a 
utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a 
livros e documentos fiscais. 

 
O art. 308 do Decreto 4.852/97 (RCTE) estabelece que o livro 

Registro de Entradas deve ser utilizado para escrituração de entrada, a qualquer título, de 
mercadorias no estabelecimento do contribuinte, bem como dos serviços utilizados: 

 
Art. 308. O livro Registro de Entradas destina-se à escrituração da 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 70): 
I – entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento; 
II – utilização de serviço pelo estabelecimento. 
§ 1º Deve ser também escriturado: 
I – o documento fiscal relativo à aquisição de mercadoria: 
a) que não transitar pelo estabelecimento adquirente, ainda que por meio 

de título que a represente; 



b) para o ativo imobilizado, cuja escrituração deve ser feita de forma 
individualizada; 

c) para uso ou consumo; 

 
Com a implantação do sistema de Escrituração Fiscal Digital, o 

contribuinte deve utilizar a EFD para escrituração do Livro Registro de Entradas, nos 
termos do art. 356-C, § 1º, I, do RCTE, abaixo transcrito: 

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital – EFD – compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessário à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB – (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula primeira, § 3º): 
I – Registro de Entradas; 

 
O levantamento fiscal foi efetuado com base nas informações 

constantes do banco de dados da SEFAZ, através do confronto entre as notas fiscais 
eletrônicas que constam o sujeito passivo como destinatário e os lançamentos das notas 
fiscais nos respectivos registros que compõem o “Bloco C” da Escrituração Fiscal Digital, 
gerada e transmitida pelo sujeito passivo.  

 
Conforme relatado, o sujeito passivo concorda com parte da 

autuação, efetuando o recolhimento da parte não litigiosa, fls. 730. 
 
Grande parte das notas fiscais objeto da autuação se referem a 

notas fiscais eletrônicas emitidas pela repartição fiscal, para acobertar operações de 
aquisição de lenha diretamente de produtor rural, não autorizado à emissão da própria 
nota. 

 
O sujeito passivo alega que seguiu o comando da legislação 

tributária que determina a emissão de nota fiscal, modelos 1 ou 1A quando da entrada no 
estabelecimento de mercadoria ou bem, em remessas efetuadas através de Nota Fiscal 
de Produtor ou Avulsa. 

 
O item 1, da alínea “a”, do inciso III, do art. 159 do Decreto 4.852/97 

estabelece a obrigatoriedade de emissão, por parte do adquirente, de nota fiscal de 
entrada quando da aquisição de mercadoria ou bem de produtor: 

 
Art. 159. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ser emitida pelo 
contribuinte, sempre que (Convênio SINIEF SN/70, arts. 18): 
I - ..........................................; 
II - .........................................; 
III – entrar no seu estabelecimento mercadoria, ou bem, real ou 
simbolicamente (Convênio SINIEF SN/70, art. 54): 
a) nova ou usada, remetida a qualquer título por: 
1. produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil, que 

não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não ficando dispensada 
a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 
(Convênio SINIEF SN/70, art. 56, parágrafo único); 

 
O art. 160 do Decreto 4.852/97 estabelece procedimentos para a 

emissão da nota fiscal de entrada: 



 
Art.  160.  A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, quando emitida pela entrada, 
real ou simbólica, de mercadoria ou bem no estabelecimento, deve conter, 
adicionalmente: 
 
IV – o número da Nota Fiscal de Produtor ou avulsa, correspondente à 
mercadoria entrada no estabelecimento, quando a remessa for feita 
mediante a emissão desse documento. 
 

O art. 308 do Decreto 4.852/97, já transcrito acima, estabelece a 
obrigatoriedade de escrituração das entradas, a qualquer título, no estabelecimento. No 
caso em questão, a entrada da mercadoria ou bem se encontra vinculada a duas notas 
fiscais. Mesmo que o sujeito passivo tenha escriturado a nota fiscal de entrada de emissão 
própria, mantém-se a obrigação acessória de efetuar também o registro da nota fiscal 
eletrônica avulsa, emitida pelo produtor. 

 
Este entendimento é corroborado pelo Parecer nº 1022/2008 – GPT, 

cuja conclusão segue abaixo transcrita: 
 
Posto isto, conclui-se que: 
- na operação de aquisição de mercadoria acobertada por nota fiscal 
de produtor é necessária a emissão da nota fiscal de entrada pelo 
contribuinte destinatário; 
- a nota fiscal de entrada deve ser escriturada em conformidade com 
o art. 310 do RCTE, conferindo ao contribuinte destinatário o direito à 
apropriação do crédito de ICMS relativamente à operação de 
aquisição da mercadoria e à prestação de serviço de transporte 
contratado com cláusula FOB; 
- a nota fiscal de produtor deve ser registrada com valor igual a zero 
nas colunas VALOR CONTÁBIL, BASE DE CÁLCULO, ISENTAS OU 
NÃO TRIBUTAS E OUTRAS. 
É o parecer. 
 
 
Goiânia, 7 de agosto de 2008. 
 
 
Neste caso, concluo como correta a exigência contida no auto de 

infração em tela, exigindo a devida escrituração da nota fiscal de produtor avulsa.  
 
Entendo que assiste razão ao sujeito passivo quanto a alegação de 

vinculação das notas fiscais de devolução, emitidas pelo remetente das mercadorias, às 
notas fiscais originais. Conforme demonstrativo às fls. 760 e documentos às fls. 778/792, o 
sujeito passivo consegue comprovar, por meio de vinculação ao número e/ou chave de 
acesso, consignados no campo “Informações Complementares”, a emissão de notas 
fiscais de devolução, pelo emitente, para cancelamento das operações constantes das 
notas fiscais de nºs 308907, 962, 25020, 25113, 25206, 25254 e 25255, cabendo suas 
exclusões do levantamento fiscal. 

 
Relativamente às notas fiscais nº 2784 e 2785, emitidas por JBS S. 

A, em 29/08/2013, estas se referem a retorno de mercadorias remetidas para 
industrialização e não devolução de vendas como alega a impugnante, fls. 793/796. 
Portanto, devem ser mantidas no rol de autuação. 

 



Assim, resta a conclusão pela procedência parcial do lançamento, 
nos valores revisados e detalhados às fls. 735/745, com alteração dos valores para os 
meses de agosto/2013 e junho, novembro e dezembro de 2015, conforme abaixo, com 
aplicação da forma privilegiada, prevista pelo § 8º, do art. 71 do CTE: 

 
 
PERÍODO          BASE DE CÁLCULO (R$)    MULTA FORMAL (R$)  
 

                                  Agosto/2013                          347.860,80                               86.965,35 
Junho/2015                                    155,20                                    38,80 
Novembro/2015                             350,50                                   87, 63 
Dezembro/2015                          7.770,88                               1.942,72 
 
 
A penalidade aplicada, bem como seus acréscimos e critérios de 

correção estão estabelecidos na legislação tributária. Deixo de apreciar a alegação quanto 
ao seu suposto caráter confiscatório, em virtude do previsto no art. 6º, § 4º da Lei 
16.469/09, que veda decisão, por parte deste órgão julgador, que implique em apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato expedido pela administração 
tributária. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento 

parcial para declarar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração em julgamento, 
devendo-se exigir do sujeito passivo o recolhimento da multa formal, nos termos revisados 
e detalhados às fls. 735/745, observando a correção de 2015, conforme transcrito acima, 
com consideração dos valores já recolhidos pelo sujeito passivo, conforme documento às 
fls. 730.” 

 
Dito isso e tendo o sujeito passivo apresentado na impugnação em 

Primeira Instância elementos que me convenceram de que o valor da multa formal deve 
ser reduzido, retifico de plano seu valor para R$ 24.542,22 com fulcro no Art. 71, inciso 
XXIII “a” do CTE, considerando-se que o presente caso deu origem à emissão de Súmula 
pelo Conselho Superior desta Casa, conforme demonstrativo abaixo: 

 
 
PERÍODO                  MULTA MENSAL (R$)      VALOR TOTAL (R$)  
 
12/2013 a 12/2013                                 771,69                      4.630,14 
12/2014 a 12/2014                                 814,28                      9.771,36 
12/2015 a 12/2015                                 845,06                     10.140,72  
 
 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento para manter a 
decisão monocrática e considerar parcialmente procedente o presente auto de infração. 
Adequando a penalidade prevista no artigo 71, XXIII, “a”, da Lei nº 11.651/91, importando 
o valor da multa formal de R$ 24.542,22 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois 
reais e vinte e dois centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02067/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa Formal. Pena pecuniária. Saída de 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal. Auditoria 
específica de mercadorias. Procedência parcial.  
 
Provado nos autos, através da auditoria específica de 
mercadorias, que o sujeito passivo promoveu a saída parcial de 
mercadorias tributadas sem a correspondente emissão da 
respectiva documentação fiscal, procedente em parte é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Administrador Judicial da empresa 
que se encontra em recuperação judicial, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira 
de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 274,23 
(duzentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. A sessão foi realizada por maioria simples, nos termos do art. 58, § 6º, 
inciso II, e § 7º da Lei 16.469/09, em razão do Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
ter declarado impedimento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Narra a exordial que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria 

tributada sem emissão de documentação fiscal, conforme Auditoria Específica de 
Mercadorias, documentos anexos. Em decorrência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 
18.292,74 (dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), 
acrescido de penalidade e cominações legais. 

 
Foram infringidos os arts.63 e 64, da Lei 11.651/91, c/c art. 141, 

Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, VII, “I”, §9ºI, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 16.241/2008. 
 
Os autos foram instruídos com Auditoria Específica de Mercadorias, 

nota explicativa, demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos em 
mídia digital. 

 



Intimado, o sujeito passivo ingressou com impugnação ao auto de 
infração, onde alega, como preliminar a nulidade deste por cerceamento do direito de  
defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Aduz que no auto de infração não é possível identificar a origem do 

suposto crédito exigido. 
 
Verbera ainda que a autuação fiscal tem por base presunção de 

omissão de saída, por eventual realização de operação de circulação de mercadoria sem 
a devida emissão da documentação. 

 
Obtempera que o Auditor não levou em conta as saídas do produto 

por meio do Cupom Fiscal, acarretando com isso a omissão de saída apurada 
indevidamente.  

 
Ao final, requer improcedência total do auto de infração.  
 
Por meio do Despacho nº 1138/2015, os autos foram convertidos em 

diligência para verificação quanto às alegações da defesa, especialmente em relação às 
saídas mediante Cupons Fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal, às 
fls. 147. 

 
Em resposta, depois de análise e verificações diversas, em relação 

ao Despacho e procurando esclarecer os fatos, solicitou as retificações das suas EFDs e 
refazendo os procedimentos fiscais constatou que a omissão de saída deveria ser 
reduzida para o valor da nova base de cálculo de R$ 1.613,09 correspondente ao novo 
valor originário do ICMS de R$ 274,23. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo manifesta 

concordando com o valor da revisão, às fls. 176/178. 
 
Em seguida, o julgador monocrático conheceu da Impugnação e deu-

lhe parcial provimento, para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade e rejeitar todas 
as questões incidentais, no mérito, decidir pela procedência da pretensão inicial do fisco 
pelo valor originário do ICMS de R$ 274,23 e que corresponderá a uma nova base de 
cálculo, referente a omissão de saída de mercadorias, no valor de R$ 1.613,09, com 
aplicação do 11, I do artigo 71 do CTE. 

 
A Fazenda Pública se manifesta nos autos, argumentando que a 

decisão monocrática foi proferida em consonância com as provas dos autos e a legislação 
tributária pertinente à matéria, objeto da autuação. 

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, alegando, 

como preliminar, cerceamento do direito de defesa, já que não foi regularmente intimado 
durante o procedimento em primeira instância. 

 
No mérito, verbera que o recorrente Stenius Lacerda Bastos foi 

equivocadamente indicado no Auto de Infração e na Intimação, na condição de “Sócio”, já 
que não faz parte do quadro societário da empresa recorrente, pois foi nomeado para 
atuar como Administrador Judicial. 

 
 Aduz que nunca atuou como dirigente da empresa em recuperação 

judicial, haja vista que sua função de Administrador Judicial não lhe outorgava poderes 



para realizar ou deixar de realizar alguma providência com relação ao recolhimento de 
tributos e demais obrigações acessórias, inexistindo qualquer tipo de solidariedade. 

 
 Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade por 

cerceamento de defesa, e no mérito, a reforma da sentença para determinar a exclusão do 
recorrente Stenius Lacerda Bastos como sócio da empresa ML OPERAÇÕES 
LOGÍSTICAS LTDA EPP. 

 
 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do douto julgador 

singular que na lapidar decisão de fls. 180/183, que manifestou-se pela procedência 
parcial do auto de infração. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

  
“O objetivo da lide é o de decidir sobre todas as questões 

apresentadas pelas partes que compõem a relação jurídico-processual tributária, 
considerando os resultados das diligências e demais provas juntadas aos autos, 
verificando ao final se procede o entendimento da parte passiva e/ou da acusação fiscal. 

 
DO ASPECTO FORMAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 
 
Então, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao 

contrário do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8º da 
Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática  da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido 
processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

 
DO MÉRITO DA CAUSA 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve ser verificado os 

documentos e provas juntadas ao feito, inclusive, as conclusões da revisão fiscal, 
objetivando definir se procede, ou não, a autuação, considerando os princípios da 
Legalidade e da Verdade Material. 

 
As questões apresentadas para contestação do lançamento 

tributário, na parte de mérito, se referiam a alguns erros de inconsistência no sistema de 
dados e sobre a possibilidade de alterá-los e que foram integralmente atendidos pela 
fiscalização quando da conversão do feito em diligência. 

 
Com relação as inconsistências foram todas resolvidas quando a 

fiscalização resolveu a auditoria específica de mercadorias, que teve redução na omissão 
de saída das mercadorias tributadas quando a empresa concordou com os novos valores 
apurados. 

 



Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 
demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, 
relações de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão 
de saída de mercadorias, no valor de R$ 1.613,09 e que vai corresponder a um imposto 
originário devido de R$ 274,23. 

 
O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, concorda 

com estes novos valores, devendo apenas ser feita uma readequação na penalidade 
proposta por força de alteração da lei tornando a atual mais benigna. 

 
DA READEQUAÇÃO DA PENALIDADE 
 
Passo a verificar, também, a possibilidade de readequação da 

penalidade, pois com a edição da Lei nº 19.965/18, foi acrescentado o § 11 ao artigo 71 do 
CTE, em que o legislador ordinário faz a fixação dessa penalidade de forma mais benéfica 
do que a inicialmente proposta pela autoridade lançadora, sendo que ao invés do 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a ser aplicado sobre o valor total das 
operações, por falta de registro em livro fiscal deve ser aplicada a alteração apresentada 
no artigo 71, § 11, I do CTE, pois trata-se de ato administrativo, lançamento, ainda não 
definitivamente julgado em, que a nova penalidade proposta é monos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, dessa forma, deve ser feita a sua 
adequação aos termos propostos acima. 

 
Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de 

forma concreta, nas falhas e/ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário pelo valor 
originário do ICMS de R$ 274,23, o que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de mercadorias no valor de R$ 1.613,09, por estar correto o 
procedimento adotado pela fiscalização e inteiramente revisado com ciente da parte 
passiva, apenas com a readequação da penalidade as condições do artigo 71, §11, I do 
CTE. 

 
Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 

descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário no valor acima 
apurado. 

 
DISPOSITIVO 
 
Diante destes fatos, das provas juntadas ao feito e pelos 

fundamentos jurídicos acima, conheço da Impugnação, dou-lhe parcial provimento, para, 
em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões 
incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do fisco pelo 
valor originário do ICMS de R$ 274,23 e que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de saída de mercadorias, no valor de R$ 1.613,09, com aplicação do 



§ 11, I do artigo 71 do CTE, em cálculo do setor competente, o que garantirá sua certeza e 
liquidez.” 

 
Dito isso, o sujeito passivo, quando intimado da diligência trouxe 

elementos para reduzir o valor exigido, em relação às saídas de mercadorias mediante 
Cupons Fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal, às fls. 147, levando a 
parcial procedência do auto de infração. 

 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do 
direito de defesa e conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença 
monocrática e considerar parcialmente procedente o presente auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 274,23 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02079/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente. Aplicação do 
limitador previsto no § 11, do artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
o ilícito fiscal de ordem acessória, mantendo o benefício do §11 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
184.424,92 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e 
dois centavos), conforme revisão de folhas 342 e multa formal de R$ 22.130,99 (vinte e 
dois mil, cento e trinta reais e noventa e nove centavos), já aplicado o limitador da multa 
formal constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, exigindo um 
crédito tributário no valor de R$ 61.585,98 (multa formal), em razão de omissão de entrada 
de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal. 

A fiscalização entendeu como infringidos o artigo 64 do CTE, combinado com 
o artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, VII, “l” do 
CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar defesa, 
na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 

A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu representante 
legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos argumenta pela ocorrência 
parcial da referida autuação, conforme erros apontados nos procedimentos fiscais. Em 
resumo, pede a improcedência parcial do feito. 

Em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para conferir 
maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito e, por fim, considerando 
que a defesa fez a juntada de demonstrativos em mídia digital, indicando a possibilidade 



de alteração dos valores do lançamento, forçoso reconhecer a necessidade de os autos 
serem convertidos em diligência pelos princípios constitucionais acima mencionados.  

Nessa linha de raciocínio foi determinado o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por 
obséquio, determinasse que auditor-fiscal pudesse, de forma clara e objetiva, verificar 
todas as argumentações da parte passiva e provas juntadas aos autos, em respeito ao 
Princípio da Verdade Material, objetivando não cercear o amplo direito de defesa do 
autuado. 

Em resposta conclui o revisor tratar-se de uma defesa meramente 
protelatória, concluindo pela manutenção integral desta autuação. 

Depois de cumprida a diligência o sujeito passivo foi cientificado do seu 
resultado e novamente fez a contestação da revisão fiscal insistindo que teria direito pelos 
erros de fato apontados e quer, portanto, a revisão do feito para que leve a improcedência 
parcial da exordial. 

Por meio de um novo Despacho o processo foi novamente convertido em 
diligência, nos termos do artigo 19, §3.º, II da Lei n.º 16.469/09, para o mesmo local 
anterior, visando nova revisão fiscal, objetivando pontualmente esclarecer a respeito das 
informações apresentadas pela defesa. 

O diligenciador, revendo seu posicionamento anterior informa que com 
relação ao inventário apresentado pela defesa fora do prazo legal fica inviabilizado sua 
aceitação, pois o mesmo foi apresentado na EFD do mês de competência e depois de 
efetuar as correções devidas aponta para um novo valor de omissão de entrada de 
mercadorias que passa a ser no valor de R$ 185.255,55, correspondente a uma nova 
multa formal originária devida de R$ 46.313,88.  

A defesa novamente cientificada do resultado da diligência se manifesta 
concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e do tempo, 
que prepararia uma nova contestação. 

Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio eletrônico, 
atendendo aos princípios: da Administração Pública, da Transparência e da 
Imparcialidade, ao mesmo julgador da Primeira Instância do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT e, dessa forma, deverá analisar e decidir sobre todas as questões 
apresentadas. 

O objetivo da lide é o de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas 
partes que compõem a relação jurídico-processual tributária, considerando os resultados 
das diligências e demais provas juntadas aos autos, verificando ao final se procede o 
entendimento da parte passiva e/ou da acusação fiscal. 

O julgador singular conhece da Impugnação dando-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão 
inicial do fisco, pelo novo valor originário da multa formal de R$ 46.313,88 e que 
corresponderá a uma nova base de cálculo, referente a omissão de mercadorias, no valor 
de R$ 185.255,55. 



O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário alegando que a 
diligência feita não atingiu seus objetivos, que era de verificar a efetiva omissão de saídas 
de mercadorias tributadas e que para comprovar as faltas de lançamentos de saídas de 
itens não considerados pelo autuante/revisor a empresa traz aos autos documentos fiscais 
que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidades 
erradas, pedindo, ao final, a reforma da sentença singular, julgando pela parcial 
procedência no valor obtido após a revisão que deverá ser feita em nova diligência. 

O processo sai em diligência, solicitada pela Quarta Câmara Julgadora, 
Resolução n. 120/2018 (pág. 340/341), pedindo que fiscal estranho à lide proceda uma 
análise dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo a fim de verificar se quando da 
realização da Auditoria Específica de Mercadorias estes documentos realmente não 
haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, que agora os considere e 
refaça o levantamento. 

Após revisão feita foi encontrado, pelo revisor, omissão de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 184.424,92, acarretando uma multa formal de R$ 46.106,23. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Então, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao 
contrário do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8.º da 
Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido 
processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Para solução da lide, no aspecto meritório, devem ser verificados os 
documentos e provas juntados ao feito, inclusive, as conclusões da revisão fiscal, 
objetivando definir se procede, ou não, a autuação, considerando os princípios da 
Legalidade e da Verdade Material. 

As questões apresentadas para contestação do lançamento tributário, na 
parte de mérito, se referem a alguns erros de inconsistência no sistema de dados e sobre 
a possibilidade de alterar os seus inventários que foram apresentados na data correta pela 
empresa. 

Com relação às inconsistências foram todas resolvidas quando a fiscalização 
resolveu refazer a auditoria específica de mercadorias, que teve redução na omissão de 
saída das mercadorias tributadas. 

De outro lado, com relação às alterações nos inventários, respondendo de 
forma concreta a indagação da defesa, concluo que não há elementos para aceitar esta 
tese da parte passiva, uma vez que a apresentação de alteração dos estoques já 
anteriormente inventariados pela empresa e numa data bem posterior à de sua entrega 
formalmente na sua EFD, assim como, bem depois do prazo legal para sua apresentação, 



em que constam da escrituração todos os registros digitais H005 – totais dos inventários 
na data correta e tais informações, portanto, jamais poderão ser alteradas, principalmente 
depois do seu ciente nos autos. 

Nessa linha de raciocínio, caso fosse possível aceitar tais modificações 
propostas pela defesa, inviabilizaríamos, de forma ilegítima, todo o trabalho da fiscalização 
que, portanto, foi concluído e informado ao sujeito passivo, via ciente no auto de infração e 
antes da solicitação de sua alteração, demonstrando que o sujeito passivo autuado quer a 
modificação do inventário muito tempo após o fato e, ainda, depois de estar ciente desta 
autuação, caracterizando-se tal ato, em si, numa clara tentativa de alterar seus estoques, 
com informações dos mesmos produtos, já considerados na Auditoria Específica de 
Mercadorias, visando, exclusivamente, reduzir ou anular a diferença encontrada depois de 
estar devidamente encerrada a fiscalização, conforme ciente da empresa no auto de 
infração em questão. 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 
demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, 
relações de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão 
de entrada de mercadorias, no novo valor de R$ 184.424,92 e que vai corresponder a uma 
nova multa formal devida de R$ 46.106,23, que após aplicação da limitação dada ao § 11 
do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 teve o valor corrigido para R$ 22.130,99. 

O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, portanto contestou o 
procedimento fiscal e naquilo que tinha razão os valores foram ajustados, porém, a 
tentativa de alterar o seu inventário já apresentado na data correta, por meio eletrônico, 
depois de ter dado ciência na autuação, jamais poderão ser aceitos pela fiscalização, 
justamente por se relacionarem a informações fiscais produzidas depois de estar ciente 
desta autuação, visando, exclusivamente, diminuir ou anular a omissão de saída 
apresentada, até porque dos autos constam farta documentação do sujeito passivo e que 
informava claramente a existência dos estoques apresentados na data correta. 

Outrossim, é importante frisar que no Processo Administrativo Tributário 
vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a Impugnante queira questionar 
um lançamento tributário de precisão matemática, corretamente elaborado, com base nas 
informações obrigatoriamente enviadas, via arquivos magnéticos, dentro das técnicas 
contábeis e/ou fiscais, pois as retificações na EFD´s apresentadas só produzirão efeitos 
fiscais se tiverem sido realizadas nos prazos legais e, ainda assim, antes da ação fiscal, 
vide artigo 356–O, § 5º do RCTE. 

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de forma 
concreta, em algumas falhas e/ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário no valor 
acima apontado, por estar correto o procedimento adotado pela fiscalização e inteiramente 
revisado com ciente da parte passiva. 



Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário no valor acima 
apurado, motivo pelo qual pelos fatos, provas juntadas e fundamentos apresentados, 
conheço do Recurso, dou-lhe parcial provimento, para, em preliminar, não acolher 
nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir 
pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, pelo novo valor originário 
da multa formal de R$ 22.130,99 e que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de entrada de mercadorias, no valor de R$ 184.424,92, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá sua certeza e liquidez. 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02080/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente. Aplicação do 
limitador previsto no § 11, do artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
o ilícito fiscal de ordem acessória, mantendo o benefício do §11 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
298.547,13 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e treze 
centavos), conforme revisão de folhas 239 e multa formal de R$ 35.825,65 (trinta e cinco 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) , já aplicado o limitador 
da multa formal constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, exigindo um 
crédito tributário no valor de R$ 116.810,26 (multa formal), em razão de omissão de 
entrada de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal. 

A fiscalização entendeu como infringidos o artigo 64 do CTE, combinado com 
o artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, VII, “l” do 
CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar defesa, 
na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 

A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu representante 
legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos argumenta pela ocorrência 
parcial da referida autuação, conforme erros apontados nos procedimentos fiscais. Em 
resumo, pede a improcedência parcial do feito. 

Em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para conferir 
maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito e, por fim, considerando 
que a defesa fez a juntada de demonstrativos em mídia digital, indicando a possibilidade 



de alteração dos valores do lançamento, forçoso reconhecer a necessidade de os autos 
serem convertidos em diligência pelos princípios constitucionais acima mencionados.  

Nessa linha de raciocínio foi determinado o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por 
obséquio, determinasse que auditor-fiscal pudesse, de forma clara e objetiva, verificar 
todas as argumentações da parte passiva e provas juntadas aos autos, em respeito ao 
Princípio da Verdade Material, objetivando não cercear o amplo direito de defesa do 
autuado. 

Em resposta conclui o revisor tratar-se de uma defesa meramente 
protelatória, concluindo pela manutenção integral desta autuação. 

Depois de cumprida a diligência o sujeito passivo foi cientificado do seu 
resultado e novamente fez a contestação da revisão fiscal insistindo que teria direito pelos 
erros de fato apontados e quer, portanto, a revisão do feito para que leve a improcedência 
parcial da exordial. 

Por meio de um novo Despacho o processo foi novamente convertido em 
diligência, nos termos do artigo 19, §3.º, II da Lei n.º 16.469/09, para o mesmo local 
anterior, visando nova revisão fiscal, objetivando pontualmente esclarecer a respeito das 
informações apresentadas pela defesa. 

O diligenciador, revendo seu posicionamento anterior informa que com 
relação ao inventário apresentado pela defesa fora do prazo legal fica inviabilizado sua 
aceitação, pois o mesmo foi apresentado na EFD do mês de competência e depois de 
efetuar as correções devidas aponta para um novo valor de omissão de entrada de 
mercadorias que passa a ser no valor de R$ 300.686,99, correspondente a uma nova 
multa formal originária devida de R$ 75.171,74.  

A defesa novamente cientificada do resultado da diligência se manifesta 
concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e do tempo, 
que prepararia uma nova contestação. 

Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio eletrônico, 
atendendo aos princípios: da Administração Pública, da Transparência e da 
Imparcialidade, ao mesmo julgador da Primeira Instância do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT e, dessa forma, deverá analisar e decidir sobre todas as questões 
apresentadas. 

O objetivo da lide é o de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas 
partes que compõem a relação jurídico-processual tributária, considerando os resultados 
das diligências e demais provas juntadas aos autos, verificando ao final se procede o 
entendimento da parte passiva e/ou da acusação fiscal. 

O julgador singular conhece da Impugnação dando-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão 
inicial do fisco, pelo novo valor originário da multa formal de R$75.171,74 e que 
corresponderá a uma nova base de cálculo, referente a omissão de mercadorias, no valor 
de R$ 300.686,99. 



O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário alegando que a 
diligência feita não atingiu seus objetivos, que era de verificar a efetiva omissão de saídas 
de mercadorias tributadas e que para comprovar as faltas de lançamentos de saídas de 
itens não considerados pelo autuante/revisor a empresa traz aos autos documentos fiscais 
que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidades 
erradas, pedindo, ao final, a reforma da sentença singular, julgando pela parcial 
procedência no valor obtido após a revisão que deverá ser feita em nova diligência. 

O processo sai em diligência, solicitada pela Quarta Câmara Julgadora, 
Resolução n. 123/2018 (pág. 237/238), pedindo que fiscal estranho à lide proceda uma 
análise dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo a fim de verificar se quando da 
realização da Auditoria Específica de Mercadorias estes documentos realmente não 
haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, que agora os considere e 
refaça o levantamento. 

Após revisão feita foi encontrado, pelo revisor, omissão de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 298.547,13, acarretando uma multa formal de R$ 74.636,78. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Então, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao 
contrário do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8.º da 
Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido 
processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Para solução da lide, no aspecto meritório, devem ser verificados os 
documentos e provas juntados ao feito, inclusive, as conclusões da revisão fiscal, 
objetivando definir se procede, ou não, a autuação, considerando os princípios da 
Legalidade e da Verdade Material. 

As questões apresentadas para contestação do lançamento tributário, na 
parte de mérito, se referem a alguns erros de inconsistência no sistema de dados e sobre 
a possibilidade de alterar os seus inventários que foram apresentados na data correta pela 
empresa. 

Com relação às inconsistências foram todas resolvidas quando a fiscalização 
resolveu refazer a auditoria específica de mercadorias, que teve redução na omissão de 
saída das mercadorias tributadas. 

De outro lado, com relação às alterações nos inventários, respondendo de 
forma concreta a indagação da defesa, concluo que não há elementos para aceitar esta 
tese da parte passiva, uma vez que a apresentação de alteração dos estoques já 
anteriormente inventariados pela empresa e numa data bem posterior à de sua entrega 
formalmente na sua EFD, assim como, bem depois do prazo legal para sua apresentação, 



em que constam da escrituração todos os registros digitais H005 – totais dos inventários 
na data correta e tais informações, portanto, jamais poderão ser alteradas, principalmente 
depois do seu ciente nos autos. 

Nessa linha de raciocínio, caso fosse possível aceitar tais modificações 
propostas pela defesa, inviabilizaríamos, de forma ilegítima, todo o trabalho da fiscalização 
que, portanto, foi concluído e informado ao sujeito passivo, via ciente no auto de infração e 
antes da solicitação de sua alteração, demonstrando que o sujeito passivo autuado quer a 
modificação do inventário muito tempo após o fato e, ainda, depois de estar ciente desta 
autuação, caracterizando-se tal ato, em si, numa clara tentativa de alterar seus estoques, 
com informações dos mesmos produtos, já considerados na Auditoria Específica de 
Mercadorias, visando, exclusivamente, reduzir ou anular a diferença encontrada depois de 
estar devidamente encerrada a fiscalização, conforme ciente da empresa no auto de 
infração em questão. 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 
demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, 
relações de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão 
de entrada de mercadorias, no novo valor de R$ 298.547,13 e que vai corresponder a uma 
nova multa formal devida de R$ 74.636,78, que após aplicação da limitação dada ao § 11 
do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 teve o valor corrigido para R$ 35.825,65. 

O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, portanto contestou o 
procedimento fiscal e naquilo que tinha razão os valores foram ajustados, porém, a 
tentativa de alterar o seu inventário já apresentado na data correta, por meio eletrônico, 
depois de ter dado ciência na autuação, jamais poderão ser aceitos pela fiscalização, 
justamente por se relacionarem a informações fiscais produzidas depois de estar ciente 
desta autuação, visando, exclusivamente, diminuir ou anular a omissão de saída 
apresentada, até porque dos autos constam farta documentação do sujeito passivo e que 
informava claramente a existência dos estoques apresentados na data correta. 

Outrossim, é importante frisar que no Processo Administrativo Tributário 
vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a Impugnante queira questionar 
um lançamento tributário de precisão matemática, corretamente elaborado, com base nas 
informações obrigatoriamente enviadas, via arquivos magnéticos, dentro das técnicas 
contábeis e/ou fiscais, pois as retificações na EFD´s apresentadas só produzirão efeitos 
fiscais se tiverem sido realizadas nos prazos legais e, ainda assim, antes da ação fiscal, 
vide artigo 356–O, § 5º do RCTE. 

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de forma 
concreta, em algumas falhas e/ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário no valor 
acima apontado, por estar correto o procedimento adotado pela fiscalização e inteiramente 
revisado com ciente da parte passiva. 



Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário no valor acima 
apurado, motivo pelo qual pelos fatos, provas juntadas e fundamentos apresentados, 
conheço do Recurso, dou-lhe parcial provimento, para, em preliminar, não acolher 
nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir 
pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, pelo novo valor originário 
da multa formal de R$ 35.825,65 e que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de entrada de mercadorias, no valor de R$ 298.547,13, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá sua certeza e liquidez. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02081/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente. Aplicação do 
limitador previsto no § 11, do artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
o ilícito fiscal de ordem acessória, mantendo o benefício do §11 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
392.796,70 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta 
centavos), conforme revisão de folhas 233 e multa formal de R$ 47.135,60 (quarenta e 
sete mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos), já aplicado o limitador da multa 
formal constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, exigindo um 
crédito tributário no valor de R$ 90.349,26 (multa formal), em razão de omissão de entrada 
de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal. 

A fiscalização entendeu como infringidos o artigo 64 do CTE, combinado com 
o artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, VII, “l” do 
CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar defesa, 
na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 

A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu representante 
legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos argumenta pela ocorrência 
parcial da referida autuação, conforme erros apontados nos procedimentos fiscais. Em 
resumo, pede a improcedência parcial do feito. 

Em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para conferir 
maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito e, por fim, considerando 
que a defesa fez a juntada de demonstrativos em mídia digital, indicando a possibilidade 



de alteração dos valores do lançamento, forçoso reconhecer a necessidade de os autos 
serem convertidos em diligência pelos princípios constitucionais acima mencionados.  

Nessa linha de raciocínio foi determinado o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por 
obséquio, determinasse que auditor-fiscal pudesse, de forma clara e objetiva, verificar 
todas as argumentações da parte passiva e provas juntadas aos autos, em respeito ao 
Princípio da Verdade Material, objetivando não cercear o amplo direito de defesa do 
autuado. 

Em resposta conclui o revisor tratar-se de uma defesa meramente 
protelatória, concluindo pela manutenção integral desta autuação. 

Depois de cumprida a diligência o sujeito passivo foi cientificado do seu 
resultado e novamente fez a contestação da revisão fiscal insistindo que teria direito pelos 
erros de fato apontados e quer, portanto, a revisão do feito para que leve a improcedência 
parcial da exordial. 

Por meio de um novo Despacho o processo foi novamente convertido em 
diligência, nos termos do artigo 19, §3.º, II da Lei n.º 16.469/09, para o mesmo local 
anterior, visando nova revisão fiscal, objetivando pontualmente esclarecer a respeito das 
informações apresentadas pela defesa. 

O diligenciador, revendo seu posicionamento anterior informa que com 
relação ao inventário apresentado pela defesa fora do prazo legal fica inviabilizado sua 
aceitação, pois o mesmo foi apresentado na EFD do mês de competência e depois de 
efetuar as correções devidas aponta para um novo valor de omissão de entrada de 
mercadorias que passa a ser no valor de R$ 400.687,55, correspondente a uma nova 
multa formal originária devida de R$ 100.171,88.  

A defesa novamente cientificada do resultado da diligência se manifesta 
concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e do tempo, 
que prepararia uma nova contestação. 

Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio eletrônico, 
atendendo aos princípios: da Administração Pública, da Transparência e da 
Imparcialidade, ao mesmo julgador da Primeira Instância do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT e, dessa forma, deverá analisar e decidir sobre todas as questões 
apresentadas. 

O objetivo da lide é o de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas 
partes que compõem a relação jurídico-processual tributária, considerando os resultados 
das diligências e demais provas juntadas aos autos, verificando ao final se procede o 
entendimento da parte passiva e/ou da acusação fiscal. 

O julgador singular conhece da Impugnação dando-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão 
inicial do fisco, pelo novo valor originário da multa formal de R$ 100.171,88 e que 
corresponderá a uma nova base de cálculo, referente a omissão de mercadorias, no valor 
de R$ 400.687,55. 



O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário alegando que a 
diligência feita não atingiu seus objetivos, que era de verificar a efetiva omissão de saídas 
de mercadorias tributadas e que para comprovar as faltas de lançamentos de saídas de 
itens não considerados pelo autuante/revisor a empresa traz aos autos documentos fiscais 
que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidades 
erradas, pedindo, ao final, a reforma da sentença singular, julgando pela parcial 
procedência no valor obtido após a revisão que deverá ser feita em nova diligência. 

O processo sai em diligência, solicitada pela Quarta Câmara Julgadora, 
Resolução n. 121/2018 (pág. 231/232), pedindo que fiscal estranho à lide proceda uma 
análise dos novos dados apresentados pelo sujeito passivo a fim de verificar se quando da 
realização da Auditoria Específica de Mercadorias estes documentos realmente não 
haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, que agora os considere e 
refaça o levantamento. 

Após revisão feita foi encontrado, pelo revisor, omissão de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 392.796,70, acarretando uma multa formal de R$ 98.199,17. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Então, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao 
contrário do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8.º da 
Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido 
processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Para solução da lide, no aspecto meritório, devem ser verificados os 
documentos e provas juntados ao feito, inclusive, as conclusões da revisão fiscal, 
objetivando definir se procede, ou não, a autuação, considerando os princípios da 
Legalidade e da Verdade Material. 

As questões apresentadas para contestação do lançamento tributário, na 
parte de mérito, se referem a alguns erros de inconsistência no sistema de dados e sobre 
a possibilidade de alterar os seus inventários que foram apresentados na data correta pela 
empresa. 

Com relação às inconsistências foram todas resolvidas quando a fiscalização 
resolveu refazer a auditoria específica de mercadorias, que teve redução na omissão de 
saída das mercadorias tributadas. 

De outro lado, com relação às alterações nos inventários, respondendo de 
forma concreta a indagação da defesa, concluo que não há elementos para aceitar esta 
tese da parte passiva, uma vez que a apresentação de alteração dos estoques já 
anteriormente inventariados pela empresa e numa data bem posterior à de sua entrega 
formalmente na sua EFD, assim como, bem depois do prazo legal para sua apresentação, 



em que constam da escrituração todos os registros digitais H005 – totais dos inventários 
na data correta e tais informações, portanto, jamais poderão ser alteradas, principalmente 
depois do seu ciente nos autos. 

Nessa linha de raciocínio, caso fosse possível aceitar tais modificações 
propostas pela defesa, inviabilizaríamos, de forma ilegítima, todo o trabalho da fiscalização 
que, portanto, foi concluído e informado ao sujeito passivo, via ciente no auto de infração e 
antes da solicitação de sua alteração, demonstrando que o sujeito passivo autuado quer a 
modificação do inventário muito tempo após o fato e, ainda, depois de estar ciente desta 
autuação, caracterizando-se tal ato, em si, numa clara tentativa de alterar seus estoques, 
com informações dos mesmos produtos, já considerados na Auditoria Específica de 
Mercadorias, visando, exclusivamente, reduzir ou anular a diferença encontrada depois de 
estar devidamente encerrada a fiscalização, conforme ciente da empresa no auto de 
infração em questão. 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 
demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, 
relações de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão 
de entrada de mercadorias, no novo valor de R$ 392.796,70 e que vai corresponder a uma 
nova multa formal devida de R$ 98.199,17, que após aplicação da limitação dada ao § 11 
do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 teve o valor corrigido para R$ 47.135,60. 

O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, portanto contestou o 
procedimento fiscal e naquilo que tinha razão os valores foram ajustados, porém, a 
tentativa de alterar o seu inventário já apresentado na data correta, por meio eletrônico, 
depois de ter dado ciência na autuação, jamais poderão ser aceitos pela fiscalização, 
justamente por se relacionarem a informações fiscais produzidas depois de estar ciente 
desta autuação, visando, exclusivamente, diminuir ou anular a omissão de saída 
apresentada, até porque dos autos constam farta documentação do sujeito passivo e que 
informava claramente a existência dos estoques apresentados na data correta. 

Outrossim, é importante frisar que no Processo Administrativo Tributário 
vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a Impugnante queira questionar 
um lançamento tributário de precisão matemática, corretamente elaborado, com base nas 
informações obrigatoriamente enviadas, via arquivos magnéticos, dentro das técnicas 
contábeis e/ou fiscais, pois as retificações na EFD´s apresentadas só produzirão efeitos 
fiscais se tiverem sido realizadas nos prazos legais e, ainda assim, antes da ação fiscal, 
vide artigo 356–O, § 5º do RCTE. 

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de forma 
concreta, em algumas falhas e/ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário no valor 
acima apontado, por estar correto o procedimento adotado pela fiscalização e inteiramente 
revisado com ciente da parte passiva. 



Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário no valor acima 
apurado, motivo pelo qual pelos fatos, provas juntadas e fundamentos apresentados, 
conheço do Recurso, dou-lhe parcial provimento, para, em preliminar, não acolher 
nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir 
pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, pelo novo valor originário 
da multa formal de R$ 47.135,60 e que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de entrada de mercadorias, no valor de R$ 392.796,70, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá sua certeza e liquidez. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02082/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Multa formal. Auditoria Especifica de Mercadoria. 
Omissão de entrada de mercadoria. Procedente. Aplicação do 
limitador previsto no § 11, do artigo 71 do CTE. Acolhida.  
 
Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que houve 
o ilícito fiscal de ordem acessória, mantendo o benefício do §11 
do artigo 71 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
319.911,37 (trezentos e dezenove mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), 
conforme revisão de folhas 259 e multa formal de R$ 38.389,36 (trinta e oito mil, trezentos 
e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), já aplicado o limitador da multa formal 
constante no artigo 71, §11, inciso II, "b" da Lei 11.651/91. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, exigindo um 
crédito tributário no valor de R$ 106.586,64 (multa formal), em razão de omissão de 
entrada de mercadorias, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos para 
fundamentação da acusação fiscal. 

A fiscalização entendeu como infringidos o artigo 64 do CTE, combinado com 
o artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade pelo artigo 71, VII, “l” do 
CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar defesa, 
na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor. 

A impugnante, instaurando o contraditório, por meio de seu representante 
legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos argumenta pela ocorrência 
parcial da referida autuação, conforme erros apontados nos procedimentos fiscais. Em 
resumo, pede a improcedência parcial do feito. 



Em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para conferir 
maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito e, por fim, considerando 
que a defesa fez a juntada de demonstrativos em mídia digital, indicando a possibilidade 
de alteração dos valores do lançamento, forçoso reconhecer a necessidade de os autos 
serem convertidos em diligência pelos princípios constitucionais acima mencionados.  

Nessa linha de raciocínio foi determinado o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular, por 
obséquio, determinasse que auditor-fiscal pudesse, de forma clara e objetiva, verificar 
todas as argumentações da parte passiva e provas juntadas aos autos, em respeito ao 
Princípio da Verdade Material, objetivando não cercear o amplo direito de defesa do 
autuado. 

Em resposta conclui o revisor tratar-se de uma defesa meramente 
protelatória, concluindo pela manutenção integral desta autuação. 

Depois de cumprida a diligência o sujeito passivo foi cientificado do seu 
resultado e novamente fez a contestação da revisão fiscal insistindo que teria direito pelos 
erros de fato apontados e quer, portanto, a revisão do feito para que leve a improcedência 
parcial da exordial. 

Por meio de um novo Despacho o processo foi novamente convertido em 
diligência, nos termos do artigo 19, §3.º, II da Lei n.º 16.469/09, para o mesmo local 
anterior, visando nova revisão fiscal, objetivando pontualmente esclarecer a respeito das 
informações apresentadas pela defesa. 

O diligenciador, revendo seu posicionamento anterior informa que com 
relação ao inventário apresentado pela defesa fora do prazo legal fica inviabilizado sua 
aceitação, pois o mesmo foi apresentado na EFD do mês de competência e depois de 
efetuar as correções devidas aponta para um novo valor de omissão de entrada de 
mercadorias que passa a ser no valor de R$ 331.181,05, correspondente a uma nova 
multa formal originária devida de R$ 82.795,26.  

A defesa novamente cientificada do resultado da diligência se manifesta 
concordando com parte da revisão, entretanto, afirmou, em razão da extensão e do tempo, 
que prepararia uma nova contestação. 

Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio eletrônico, 
atendendo aos princípios: da Administração Pública, da Transparência e da 
Imparcialidade, ao mesmo julgador da Primeira Instância do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT e, dessa forma, deverá analisar e decidir sobre todas as questões 
apresentadas. 

O objetivo da lide é o de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas 
partes que compõem a relação jurídico-processual tributária, considerando os resultados 
das diligências e demais provas juntadas aos autos, verificando ao final se procede o 
entendimento da parte passiva e/ou da acusação fiscal. 

O julgador singular conhece da Impugnação dando-lhe parcial provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão 
inicial do fisco, pelo novo valor originário da multa formal de R$ 82.795,26 e que 



corresponderá a uma nova base de cálculo, referente a omissão de mercadorias, no valor 
de R$ 331.181,05. 

A Fazenda Pública concorda com o julgamento efetuado, 

O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário alegando que a 
diligência feita não atingiu seus objetivos, que era de verificar a efetiva omissão de saídas 
de mercadorias tributadas e que para comprovar as faltas de lançamentos de saídas de 
itens não considerados pelo autuante/revisor a empresa traz aos autos documentos fiscais 
que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidades 
erradas, pedindo, ao final, a reforma da sentença singular, julgando pela parcial 
procedência no valor obtido após a revisão que deverá ser feita em nova diligência. 

Após revisão feita foi encontrado, pelo revisor, omissão de entradas de 
mercadorias no valor de R$ 319.911,37, acarretando uma multa formal de R$ 79.977,84. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Então, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, ao 
contrário do que alega a parte passiva, atendeu a todos os requisitos tanto do artigo 8.º da 
Lei 16.469/09, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, isto é, foi 
identificado e cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a 
norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a 
descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. 
Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, o exercício do seu direito de 
defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do devido 
processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. 

Para solução da lide, no aspecto meritório, devem ser verificados os 
documentos e provas juntados ao feito, inclusive, as conclusões da revisão fiscal, 
objetivando definir se procede, ou não, a autuação, considerando os princípios da 
Legalidade e da Verdade Material. 

As questões apresentadas para contestação do lançamento tributário, na 
parte de mérito, se referem a alguns erros de inconsistência no sistema de dados e sobre 
a possibilidade de alterar os seus inventários que foram apresentados na data correta pela 
empresa. 

Com relação às inconsistências foram todas resolvidas quando a fiscalização 
resolveu refazer a auditoria específica de mercadorias, que teve redução na omissão de 
saída das mercadorias tributadas. 

De outro lado, com relação às alterações nos inventários, respondendo de 
forma concreta a indagação da defesa, concluo que não há elementos para aceitar esta 
tese da parte passiva, uma vez que a apresentação de alteração dos estoques já 
anteriormente inventariados pela empresa e numa data bem posterior à de sua entrega 
formalmente na sua EFD, assim como, bem depois do prazo legal para sua apresentação, 
em que constam da escrituração todos os registros digitais H005 – totais dos inventários 



na data correta e tais informações, portanto, jamais poderão ser alteradas, principalmente 
depois do seu ciente nos autos. 

Nessa linha de raciocínio, caso fosse possível aceitar tais modificações 
propostas pela defesa, inviabilizaríamos, de forma ilegítima, todo o trabalho da fiscalização 
que, portanto, foi concluído e informado ao sujeito passivo, via ciente no auto de infração e 
antes da solicitação de sua alteração, demonstrando que o sujeito passivo autuado quer a 
modificação do inventário muito tempo após o fato e, ainda, depois de estar ciente desta 
autuação, caracterizando-se tal ato, em si, numa clara tentativa de alterar seus estoques, 
com informações dos mesmos produtos, já considerados na Auditoria Específica de 
Mercadorias, visando, exclusivamente, reduzir ou anular a diferença encontrada depois de 
estar devidamente encerrada a fiscalização, conforme ciente da empresa no auto de 
infração em questão. 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, matematicamente, ficou 
demonstrada, com base em documentos e livros fiscais digitais da própria empresa a 
diferença autuada, por meio de diversos demonstrativos confeccionados de forma 
criteriosa, com base nos dados obrigatórios enviados pelo sujeito passivo, entre eles, 
relações de entrada com especificação dos números de cada nota fiscal de aquisição 
utilizada no período, assim como, relação de saídas descriminando, igualmente, cada 
documento fiscal, além, é claro, dos estoques, inicial e final, conforme documentos 
juntados aos autos e que foram integralmente revisados, corrigindo todas as 
inconsistências verificadas, o que passam a dar garantia da legalidade da constituição do 
referido crédito tributário, apurado sobre uma nova base de cálculo, referente a omissão 
de entrada de mercadorias, no novo valor de R$ 319.911,37 e que vai corresponder a uma 
nova multa formal devida de R$ 79.977,84, que após aplicação da limitação dada ao § 11 
do artigo 71 da Lei nº 11.651/91 teve o valor corrigido para 38.386,36.. 

O sujeito passivo, por meio de seu representante legal, portanto contestou o 
procedimento fiscal e naquilo que tinha razão os valores foram ajustados, porém, a 
tentativa de alterar o seu inventário já apresentado na data correta, por meio eletrônico, 
depois de ter dado ciência na autuação, jamais poderão ser aceitos pela fiscalização, 
justamente por se relacionarem a informações fiscais produzidas depois de estar ciente 
desta autuação, visando, exclusivamente, diminuir ou anular a omissão de saída 
apresentada, até porque dos autos constam farta documentação do sujeito passivo e que 
informava claramente a existência dos estoques apresentados na data correta. 

Outrossim, é importante frisar que no Processo Administrativo Tributário 
vigora o Princípio da Verdade Material, que impede que a Impugnante queira questionar 
um lançamento tributário de precisão matemática, corretamente elaborado, com base nas 
informações obrigatoriamente enviadas, via arquivos magnéticos, dentro das técnicas 
contábeis e/ou fiscais, pois as retificações na EFD´s apresentadas só produzirão efeitos 
fiscais se tiverem sido realizadas nos prazos legais e, ainda assim, antes da ação fiscal, 
vide artigo 356–O, § 5º do RCTE. 

Em face de todo o exposto, tendo o contribuinte logrado êxito, de forma 
concreta, em algumas falhas e/ou incorreções na Auditoria Específica, elaborado com 
precisão pela fiscalização, logo, induvidoso se torna manter o crédito tributário no valor 
acima apontado, por estar correto o procedimento adotado pela fiscalização e inteiramente 
revisado com ciente da parte passiva. 

Posto isto, concluo estar caracterizada a infração fiscal pelo claro 
descumprimento de uma obrigação tributária de natureza principal, baseada numa lei em 



abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito tributário no valor acima 
apurado, motivo pelo qual pelos fatos, provas juntadas e fundamentos apresentados, 
conheço do Recurso, dou-lhe parcial provimento, para, em preliminar, não acolher 
nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir 
pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial do fisco, pelo novo valor originário 
da multa formal de R$ 38.389,36 e que corresponderá a uma nova base de cálculo, 
referente a omissão de entrada de mercadorias, no valor de R$ 319.911,37, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá sua certeza e liquidez. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02085/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Obrigação acessória. Multa formal. Declaração falsa 
quanto a condição de contribuinte na aquisição de mercadorias 
em outras Unidades da Federação. Multa Formal. Procedência.  
 
1. É exigida a multa formal de 70% (setenta por cento) do valor 
da operação ou prestação pela aquisição de mercadoria ou 
serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada 
por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a 
alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte 
do destinatário da mercadoria ou serviço; 
 
2. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa 
seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da 
operação, prestação, mercadoria ou serviço, se a penalidade for 
aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor 
obtido pela aplicação da alíquota prevista para a operação, 
prestação, mercadoria ou serviço, sem considerar benefício 
fiscal porventura aplicável (Lei n. 11.651/91, art. 71, § 11, II, "a"). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração, no valor da multa formal  de R$ 
14.839,53 (quatorze mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), 
observando que deve ser aplicado o limitador de penalidade  previsto no  art. 71, § 11, 
inciso II, alínea "a", do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins 
da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Denilson Alves Evangelista e Mauricio Ribeiro de 
Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada, na condição de não contribuinte, adquiriu mercadorias em 
outras unidades da federação acobertadas pelas notas fiscais relacionadas no histórico do 
auto de infração cujo ICMS foi destacado pelos emitentes com a utilização indevida da 
alíquota interestadual, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento da multa formal 
correspondente a 70% do valor das mercadorias.  

   
Foram indicados como infringidos os artigos 44, § 3º e 64, da Lei n. 

11.651/91 c/c o artigo 145, do Decreto n. 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso XII, alínea “b” da Lei n. 11.651/91.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância conforme 

Sentença n. 2249/18, de fls. 31 a 33. 



 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

37 a 39, afirmando que as mercadorias adquiridas foram realmente utilizadas em suas 
obras de construção civil e não para revenda, não causando, portanto, qualquer prejuízo 
ao Estado de Goiás. 

 
Pediu a reforma da decisão singular para declarar a improcedência 

do lançamento ou quando nada a aplicação do redutor da multa previsto no § 8º, do art. 
71, da 1 

É o relatório. 
 

 
V O T O  

 
 
Em relação ao contribuinte do ICMS a Lei nº 11.651/91, estabelece o 

seguinte: 
 
Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 
circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior. 
 
[...] 
 
§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera contribuinte a 
empresa de construção civil, ainda que possua inscrição cadastral. 
  
§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário deve 
informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, se for o caso. 
 
[...] 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
 [...] 
 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
 
[...] 
 
b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela aquisição de 
mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada por 
documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, 
sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;” 

 
No caso vertente, a própria empresa autuada confessa que as 

mercadorias não foram adquiridas para revenda, mas sim, para utilização em obras de 
construção civil por ela realizadas, situação que, no entanto, não foi informada aos 
emitentes das notas fiscais, redundando na utilização da alíquota interestadual, quando o 
correto seria a alíquota interna.  

 
Com essas considerações, entendo que a decisão singular que 

considerou procedente o lançamento exigindo a multa formal está escorreita, devendo, no 
entanto, ser aplicado o limitador da multa previsto no § 11, inciso II, alínea “a”, do art. 71, 
da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte:       

 



“§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio 
da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou 
serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: 
(Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18) 
 
[...] 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao 
valor obtido pela aplicação: 
a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, sem 

considerar benefício fiscal porventura aplicável;” 
 

Nesse ponto, cumpre ressaltar, que o referido limitador é mais 
benéfico para a autuada do que o redutor da multa previsto no § 8º, do art. 71, da Lei nº 
11.651/91, que reduziria o valor originário da multa para R$ 38.551,71 (trinta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos). 

  
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão recorrida que considerou procedente o lançamento, 
aplicando, no entanto, o limitador da multa previsto no § 11, inciso II, alínea “a”, do art. 71, 
da Lei n. 11.651/91, reduzindo, dessa forma, o valor da multa para R$ 14.839,53 (quatorze 
mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de dezembro de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/leis/L_19965.htm


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02090/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital-EFD. Livro 
Registro de Saídas de Mercadoria não escriturado. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar ausência do ilícito fiscal apontado na folha 
de rosto deste feito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração, em  função da correlação e duplicidade da presente penalidade àquela 
exigida pelo PAT 4011603332657. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli e Masayuki Missao. Nos termos do caput do art. 
25 do Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com composição incompleta, 
por falta de um Conselheiro representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, deixou de 
escriturar o Livro Registro de Saídas de Mercadoria relativo à Escrituração Fiscal Digital-
EFD, no período compreendido entre 01/01/2015 a 31/12/2015. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal no percentual de 13% sobre o valor das operações e/ou prestações 
realizadas, equivalente a R$ 179.359,94. 
 

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 17) 
 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação à Primeira 
Instância (fls. 18 a 20). 

 
Foi lavrado termo de Revelia (fl. 21). 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação à Segunda 

Instância (fls. 23 a 26). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Impugnação 

à Segunda Instância alegou que as notas fiscais de saídas de mercadorias estão 
devidamente contabilizadas nos respectivos meses de janeiro a dezembro de 2015, 
conforme Livro Registro de Saídas de Mercadorias em anexo o qual foi apresentado na 
Delegacia Fiscal de Morrinhos. 

 
Afirma que uma vez devidamente contabilizadas, as mesmas deram 

origem para apurar o Saldo de ICMS a recolher nos respectivos meses, que foi 
devidamente apurado com as diferenças a recolher pelo Auto de infração nº 



4011603332061 que se encontra em parcelamento conforme xerox (em anexo) com 
recolhimento da primeira parcela em 24 de fevereiro de 2017 no valor de R$ 2.287,81. 
Que não houve má fé por parte da empresa e nem que, dessa prática, tenha havido 
sonegação ao erário estadual. Alega que a multa é exorbitante. Apresenta cópia do Livro 
registro de Saídas nº 003 nas folhas 47 a 84. 

 
O sujeito passivo apresenta nova manifestação onde afirma que 

foram devidamente entregues as EFDs, conforme autorizado pela delegacia Fiscal de 
Morrinhos. E que todas as notas fiscais autuadas foram devidamente registradas em seus 
livros próprios. Anexa extratos nas folhas 98 a 115. 

 
Pede também a adequação da penalidade para o inciso XXIII do 

artigo 71 do CTE, e aplicação do §8º. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Alegações do sujeito passivo (somente mérito): 
 
Não obstante a entrega das EFDs, elas foram procedidas após a 

autuação fiscal, portanto, fora da espontaneidade prevista no artigo 169 do CTE, “verbis”:: 
 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 
 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 

 
Portanto, a entrega fora do prazo não elide a acusação fiscal.  
 
Também não podem ser consideradas as cópias do Livro Fiscal 

impresso de folhas 43 a 134 pois o sujeito passivo estava obrigado à entrega da EFD 
desde julho de 2011.  

 
Adequação da penalidade para o inciso XXIII do artigo 71 do 

CTE 
 
Inicialmente verifico que o sujeito passivo estava obrigado à EFD 

desde julho de 2011, conforme extrato em anexo. 
 
Entendo, portanto, ser pertinente a adequação da penalidade ao 

inciso XXIII do artigo 71 do CTE, conforme determinado pela Súmula 002/2018: 
 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 
inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

 



Nesse sentido, como a acusação fiscal tem como referência o ano de 
2015 (janeiro a dezembro), pela aplicação da multa formal fixa de R$ 845,06 por arquivo 
magnético apresentado com omissão de registro, pelos períodos objeto da autuação, 
conforme valor da multa à época da ocorrência das infrações, tem-se uma multa formal 
total de R$ 10.140,72. 

 
Aplicação do §8º 
 
Em função da adequação da penalidade para o inciso XXIII do artigo 

71 do CTE, não é possível aplicar o redutor da multa previsto no §8º do artigo 71 do CTE, 
que será transcrito na sequência conforme vedação constante no próprio dispositivo legal: 

 
Art. 71 – Serão aplicadas as seguintes multas: 
 
[...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Improcedência do auto de infração 
 
A acusação fiscal está suficientemente alicerçada na fundamentação 

fática e jurídica constante na peça básica, embasada por relatórios analíticos constantes 
em mídia digital. Portanto, rejeito o pedido do sujeito passivo. 

 
Mas, no mesmo procedimento fiscal, a autoridade fiscal lavrou um 

auto de infração pela falta de registro de notas fiscais de saída (PAT 4011603332304) e 
outro auto de infração pela falta de registro de notas fiscais de entrada (PAT 
4011603332657). Como a adequação da penalidade ao disposto no inciso XXIII “a” do 
artigo 71 do CTE corresponde à multa fixa por mês e por arquivo magnético não entregue, 
não há como se exigir a mesma penalidade nos processos nº 4011603332304 e 
4011603332657. Nesse caso, a penalidade deve persistir somente em relação a um dos 
autos de infração. 

 
Como a exigência dessa penalidade foi consubstanciada no PAT 

4011603332657 com a cobrança, naquele lançamento, da penalidade do inciso XXIII “a” 
em relação aos 12 meses do ano de 2015, não persiste mais exigência de multa formal 
nesse processo. 

 
Diante do acima exposto, voto conhecendo da impugnação em 

Segunda Instância, dando-lhe provimento para considerar IMPROCEDENTE o auto de 
infração, em função de correlação e duplicidade da presente penalidade àquela exigida 
pelo PAT 4011603332657. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02091/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de decadência, suscitado pela 
defesa. Rejeitado. Multa formal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Omissão de registro de entrada de mercadoria. 
Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre a decadência do 
direito da Fazenda exigir o crédito tributário, quando tal 
inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito é 
procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pela autuada. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência do crédito tributário, arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor da multa formal de R$ 59.389,47 (cinqüenta e nove mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme revisão de folhas 132, 
limitando a penalidade a 17% do valor das operações, conforme alínea "a" do inciso II do 
§11 do artigo 71 do CTE. Para fins de saneamento do processo, deve ser também 
corrigido o dispositivo legal infringido constante na peça básica de folhas 02, para: arts. 63 
e 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 141 do Decreto 4.852/97. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli e Masayuki Missao. Nos 
termos do caput do art. 25 do Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com 
composição incompleta, por falta de um Conselheiro representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de multa formal, por omitir registro de 
entrada de mercadorias, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. 
 

Regularmente intimado, fls. 07, o sujeito passivo apresenta 
impugnação em Primeira Instância. 
 

Alega, preliminarmente, a decadência dos créditos tributários 
relativos aos fatos geradores anteriores a 12/2011. Fundamenta sua alegação com base 
no § 4º, do art. 150 do Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência. Subsidiariamente, 
alega que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório, o que contraria o disposto no 
inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. Defende que para aplicação de penalidade 
tão gravosa pressupõe-se a comprovação de conduta dolosa pelo impugnante. Cita 
jurisprudência. Requer o cancelamento ou redução da multa. 



 
Pela sentença nº 2383/2017 - JULP, às fls. 29 a 31, o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração.  
 
Intimado às fls. 32 a 36, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário 

às fls. 38 a 51, arguindo: 
 
- Decadência parcial em relação aos fatos geradores ocorridos 

anteriormente a 12/2011. Fundamenta sua alegação com base no § 4º, do art. 150 do 
Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência. 

 
- De que não houve omissão de saídas pois houve, na verdade, 

equívoco nas informações constantes no SPED, sobretudo no “estoque final”, que 
apresentou somente algumas unidades de mercadorias em estoque. E que, por óbvio, que 
uma empresa do porte do sujeito passivo, que comercializa móveis, eletroeletrônicos, 
equipamentos e suprimentos de informática, não manteria um estoque tão pequeno de 
mercadorias para comercialização.  

 
- Apresenta situações em que a auditoria da fiscalização estaria 

incorreta pois não considerou notas fiscais e cupons fiscal de entrada e saída de 
mercadorias. Anexa documentos à impugnação. 

 
- Pede diligência para análise das alegações para que seja 

oportunizado a retificação da EFD, em especial o registro de inventário final do ano de 
2011. 

 
- Subsidiariamente, alega que a penalidade aplicada possui caráter 

confiscatório, o que contraria o disposto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal. 
Defende que para aplicação de penalidade tão gravosa pressupõe-se a comprovação de 
conduta dolosa pelo impugnante.  

 
Ao final, requer: seja reconhecida a decadência dos créditos 

tributários e determinar o cancelamento integral dos créditos em discussão. 
Sucessivamente, caso a presente autuação não seja cancelada, requer que seja 
determinada baixa dos autos em diligência fiscal, para que seja possibilitada a retificação 
completa do SPED do período autuado.  

 
Anexa documentos ao recurso às fls. 52 a 127. 
 
Pela Resolução nº 110/2017 a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário resolve converter o julgamento em diligência e 
encaminhar o processo à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, para que o seu 
titular designe um auditor fiscal, preferencialmente a autora do procedimento para adotar: 
analisar os argumentos e documentos trazidos pela empresa autuada no Recurso 
Voluntário de fls. 38 e 127, especialmente sobre a existência de nota fiscal de entrada não 
consideradas na auditoria específica em razão de não terem sido informadas no SPED 
CONTÁBIL e, se for o caso, elaborar novos demonstrativos da auditoria com as 
adequações necessárias; preste quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis 
para a solução da lide (fls. 130 e 131) 

 
A Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços compareceu aos autos 

em atendimento à Resolução nº 110/2017 (fl. 130), sendo que o auditor fiscal informa que 
reprocessou todos os itens do levantamento fiscal, constatando que não houve omissão 



de entrada ou saída em relação aos itens objeto de contestação pelo sujeito passivo. 
Quanto ao pedido de retificação da EFD, em especial os estoques, entendeu a 
fiscalização de que não há como autorizar, pois, a apuração dos estoques dar-se-á por 
meio da contagem física efetuada no término do exercício, não havendo, por óbvio, como 
retroceder no tempo para realizar uma nova contagem. Como resultado da revisão, 
considerando em parte as alegações do sujeito passivo, a autoridade fiscal apresentou 
novo valor de omissão de entrada, com multa formal de R$ 59.389,47. Anexou 
documentos (fls. 133 a 139). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

110/2017 querendo manifestar-se. (fl. 140), não apresentando contradita. 
 
É o relatório. 
 
 
                          VOTO 
 
Questão incidental (de ofício): 
 
Verifico, de ofício, que o dispositivo legal infringido constante na peça 

básica está incorreto. Percebe-se que foi mero erro de preenchimento, já que deveria 
constar os mesmos dispositivos legais constantes no PAT nº 4011603352925, que se 
referem à mesma auditoria efetuada pela fiscalização tributária, mas que constatou 
omissão de saída da respectiva auditoria específica de mercadorias. 

 
Portanto, o dispositivo legal infringido é: arts. 63 e 64 da Lei 

11.651/91 c/c art. 141 do Decreto 4852/97. 
 
Não obstante não ter sido questionado pelo sujeito passivo, o que 

denota que o mesmo entendeu perfeitamente o contexto da autuação fiscal, pois rebateu 
especificamente aquelas situações que entendeu incorretas, conforme pode-se constatar 
nas folhas 38 a 51 do processo. Portanto, não houve cerceamento do direito de defesa já 
que o sujeito passivo sabia exatamente do que se tratava a autuação e proativamente 
apresentou seus questionamentos. 

 
Trata-se de mero erro formal que não prejudica a essência da 

acusação fiscal que está perfeitamente descrita no fato de folhas 02, ratificada pelo 
princípio processual da substanciação: 

 
A teoria da Substanciação da Causa de Pedir foi adotada pelo direito 

processual brasileiro, ela exige que os fatos e os fundamentos jurídicos como elementos 
da causa de pedir. Essa teoria pressupõe que magistrado conhece o direito e o que é 
importante é uma descrição fática correta, tendo em vista, que o juiz irá decidir sobre o 
direito posto. Assim sendo, a fundamentação legal apresentada pelo autor não vincula o 
juiz, que poderá tomar a decisão através de sua livre convicção jurídica sobre o caso 
apresentado pelo autor. 

 
 
Decadência: 
 
REGRA GERAL DE DECADÊNCIA: 
 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 



 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
REGRA ESPECÍFICA DE DECADÊNCIA (HOMOLOGAÇÃO 

TÁCITA): 
 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que 
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao 
lançamento. 
 
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à 
extinção total ou parcial do crédito. 
 
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na 
imposição de penalidade, ou sua graduação. 
 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive 

na sistemática do recurso repetitivo, em dezembro de 2015, o STJ fez publicar a súmula 
555 com o intuito de pacificar o entendimento, com o seguinte enunciado: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 

quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. 

 
Mas, diante de todo o exposto, a aplicação do artigo 150, §4º, do 

CTN está restrita aos casos de, cumulativamente: 
  
(I) tributo sujeito ao lançamento por homologação; 
(II) quando tenha havido a respectiva declaração; 
(II) quando tenha havido antecipação de seu pagamento; e 
(IV) desde que não esteja comprovada a ocorrência de dolo, fraude 

ou simulação.  
 
Isto é: (a) o do art. 173, I, extingue o DIREITO DE CONSTITUIR o 

crédito tributário, nas modalidades de lançamento de ofício e por declaração; e, (b) o do 
art. 150, § 4º, extingue o DIREITO DE HOMOLOGAR expressamente os procedimentos 
de lançamento efetuados pelo sujeito passivo. 

 
No presente caso, a fiscalização constatou, pela auditoria específica 

de mercadorias, que houve omissão de entrada e saídas de mercadorias. Isto é, que 



foram efetuadas compras e vendas de mercadorias sem a respectiva emissão de 
documentos fiscais, conforme presunção legal constante no §º do artigo 25 do CTE: 

 
§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 

registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 
V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das 

entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 

 
Portanto, no presente caso, apesar de ser um imposto por 

homologação (ICMS), apesar de, a princípio, não haver comprovação de ocorrência de 
dolo, fraude ou simulação, não houve a declaração em relação as referidas operações, 
que foram efetuadas sem o correspondente documento fiscal e sem o correspondente 
registro e, por consequência, o correspondente pagamento do tributo devido. Portanto, no 
presente caso, a regra de decadência é aquela prevista na regra geral constante no artigo 
173, I do CTN, que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte 
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como os fatos são do ano de 
2011, o primeiro dia do exercício seguinte é 01/01/2012. Constando-se 5 anos a partir 
dessa data, o prazo final decadencial é o dia 31/12/2016. Como o sujeito passivo foi 
intimado do lançamento no dia 09/12/2016, não houve decadência. Rejeito o pedido do 
sujeito passivo. 

 
Mérito: 
 
Trata-se de lançamento ocasionado pela constatação de omissão de 

entrada em auditoria específica de mercadorias. Como resultado dessa auditoria, tanto a 
omissão de entrada como a omissão de saída, por conta das disposições do artigo §1º do 
artigo 25 do CTE, fazer prova relativa de que houve a respectiva omissão. Trata-se, 
portanto, de presunção legal da ocorrência de infração a legislação tributária.  

 
Por ser uma presunção relativa, cabe ao sujeito passivo, no 

respectivo PAT, afastar a respectiva presunção, trazendo elementos de prova de que a 
respectiva presunção não corresponde a realidade fática. Nesse sentido, o sujeito passivo 
apresentou impugnação questionando alguns produtos e, de fato, tinha razão em relação 
a eles, demonstrando que não havia omissão de entrada e saída em relação aos mesmos, 
situação ratificada pelo auditor fiscal que revisou o lançamento. 

 
Ocorre que a presunção somente foi afastada em relação a alguns 

produtos, persistindo a acusação fiscal em relação aos demais, conforme apurado em 
revisão fiscal. 

 
Quanto ao estoque final de mercadorias, que o sujeito passivo alega 

estar errado, por equívoco na SPED informada por ele mesmo, corroboro com o mesmo 
entendimento da autoridade revisora que assevera que não é possível retornar no tempo 
(para 2011), para efetuar nova contagem física dos estoques e assim, retificar os registros. 
Tais informações foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo e correspondem ao 
estoque físico de mercadorias naquela época. A alegação de que haveria erro no estoque 
em função de divergências entre códigos dos produtos informados no SPED e os códigos 
inscritos nos registros de venda não é fato que ilide a obrigação do sujeito passivo em 
informar o estoque físico e real existente no final do período, no estabelecimento do sujeito 
passivo. 

 



Nesse sentido, considero que o trabalho fiscal e revisional foi 
suficientemente e corretamente efetuado, que apontou a existência de omissão de 
entradas de mercadorias no estabelecimento do sujeito passivo. 

 
Multa confiscatória: Por vedação expressa constante no regulamento 

do PAT, deixo de me manifestar sobre esse quesito. Mas subsidiariamente informo que 
com o acréscimo do §11 ao artigo 71 do CTE, efetuado pela Lei 19.965/2018, pelo 
princípio da retroatividade benigna, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto, 
sendo que tal limitação já é processada automaticamente pelo sistema fazendário ao caso 
em questão. 

 
Nesse sentido, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 

parcial provimento, para rejeitar o pedido de decadência e, quanto ao mérito, reformar a 
decisão singular e considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no 
valor de multa formal de R$ 59.389,47, conforme revisão de folhas 132, limitando a 
penalidade a 17% do valor das operações, conforme alínea “a” do inciso II do §11 do 
artigo 71 do CTE, devendo também ser corrigido o dispositivo legal infringido constante na 
peça básica para: arts. 63 e 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 141 do Decreto 4.852/97. 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02093/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD. Livro 
Registro de Saída de Mercadoria não escriturado. Procedente. 
Adequação da penalidade para a disciplinada no inciso XXIII "a" 
do artigo 71 do CTE, suscitada pela defesa. Acolhida. 
 
Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente, aplicando o benefício estabelecido pela 
norma legal, quando a lei assim o permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração, porém com adequação da penalidade para a constante no inciso XXIII, 
"a" do art. 71 do CTE, resultando numa multa formal de R$ 10.140,72 (dez mil, cento e 
quarenta reais e setenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli e Masayuki Missao. Nos termos do 
caput do art. 25 do Regimento Interno do CAT, o julgamento foi realizado com composição 
incompleta, por falta de um Conselheiro representante do Fisco. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital-EFD, no período 
compreendido entre 01/01/2015 a 31/12/2015. Em consequência, fica sujeito à multa 
formal no percentual de 25% sobre o valor das operações e/ou prestações. 
 

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 10) 
 

O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação à Primeira 
Instância (fls. 11 a 14) 

 
Foi lavrado termo de Revelia (fl. 15) 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar Impugnação à Segunda 

Instância (fls. 17 a 20) 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos apresentando Impugnação 

à Segunda Instância alegou que as notas fiscais de saídas de mercadorias estão 
devidamente contabilizadas nos respectivos meses de janeiro a dezembro de 2015, 
conforme Livro Registro de Saídas de Mercadorias em anexo o qual foi apresentado na 
Delegacia Fiscal de Morrinhos. 

 
Afirma que uma vez devidamente contabilizadas, as mesmas deram 

origem para apurar o Saldo de ICMS a recolher nos respectivos meses, que foi 



devidamente apurado com as diferenças a recolher pelo Auto de infração nº 
4011603332061 que se encontra em parcelamento conforme xerox (em anexo) com 
recolhimento da primeira parcela em 24 de fevereiro de 2017 no valor de R$ 2.287,81. 
Que não houve má fé por parte da empresa e nem que, dessa prática, tenha havido 
sonegação ao erário estadual. Alega que a multa é exorbitante. Apresenta cópia do Livro 
registro de Entradas nº 003 nas folhas 43 a 134. 

 
O sujeito passivo apresenta nova manifestação onde afirma que 

foram devidamente entregues as EFDs, conforme autorizado pela delegacia Fiscal de 
Morrinhos. E que todas as notas fiscais autuadas foram devidamente registradas em seus 
livros próprios. Anexa extratos nas folhas 150 a 165. 

 
Pede também a adequação da penalidade para o inciso XXIII do 

artigo 71 do CTE, e aplicação do §8º. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
Alegações do sujeito passivo (somente mérito): 
 
Não obstante a entrega das EFDs, elas foram procedidas após a 

autuação fiscal, portanto, fora da espontaneidade prevista no artigo 169 do CTE: 
 
Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais 
pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão 
procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente: 
I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, 
sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso 
seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento 
de tributo; 
 

Portanto, a entrega das EFDs fora do prazo não elide a acusação 
fiscal.  

 
Também não podem ser consideradas as cópias do Livro Fiscal 

impresso de folhas 43 a 134 pois o sujeito passivo estava obrigado a entrega da EFD 
desde julho de 2011.  

 
Adequação da penalidade para o inciso XXIII do artigo 71 do 

CTE: 
 
Inicialmente verifico que o sujeito passivo estava obrigado à EFD 

desde julho de 2011, conforme extrato em anexo. 
 
Entendo, portanto, ser pertinente a adequação da penalidade ao 

inciso XXIII do artigo 71 do CTE, conforme determinado pela Súmula 002/2018: 
 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
[...] 

 
XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com 
informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, 



inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente 
com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, 
sucessiva e cumulativamente, no valor de: 
 
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R$ 845,06); 

 
Nesse sentido, como a acusação fiscal tem como referência o ano de 

2015 (janeiro a dezembro), pela aplicação da multa formal fixa de R$ 845,06 por arquivo 
magnético apresentado com omissão de registro, pelos períodos objeto da autuação, 
conforme valor da multa à época da ocorrência das infrações, tem-se uma multa formal 
total de R$ 10.140,72. 

 
Aplicação do §8º: 
 
Em função da adequação da penalidade para o inciso XXIII do artigo 

71 do CTE, não é possível aplicar o redutor da multa prevista no §8º do artigo 71 do CTE, 
conforme vedação constante no próprio dispositivo legal: 

 
Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 
Improcedência do auto de infração: 
 
A acusação fiscal está suficientemente alicerçada na fundamentação 

fática e jurídica constante na peça básica, embasada por relatórios analíticos constantes 
em mídia digital. Portanto, rejeito o pedido do sujeito passivo. 

 
Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, 

dou-lhe parcial provimento para considerar PROCEDENTE o auto de infração, porém com 
a adequação da penalidade para a disciplinada no inciso XXIII “a” do artigo 71 do CTE, 
resultando numa multa formal de R$ 10.140,72, em substituição ao valor original de R$ 
246.336,31. 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Multa formal (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02099/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Multa Formal. Pena pecuniária. Prestação de 
serviço de Transporte Interestadual de passageiros. Omissão de 
recolhimento do ICMS. Recurso de ofício. Procedência parcial.  
 
1. Provado nos autos a omissão parcial do imposto na prestação 
de serviço de transporte interestadual de passageiros, deve a 
Fazenda Pública estadual exigir a parte não adimplida e por isso 
o auto de infração é parcialmente procedente; 
 
2. Deve-se aplicar o Anexo II, Instrução Normativa nº 053/2009 – 
SAT e suas alterações, com vigência de 26/01/2009 a 27/06/2010. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe  provimento para reformar a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 5.479,98 (cinco mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, 
Edson Abrão da Silva e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo realizou prestações de serviço 
de transporte interestadual de passageiros, no valor de R$ 58.662,50 e não efetuou os 
recolhimentos de ICMS devidos nas respectivas prestações. Em decorrência, fica sujeito 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
A autoridade fiscal acrescenta que notificou os sujeitos passivos para 

apresentarem as documentações fiscais, conforme Notificações 2112/2014 e 2149/2014. 
Em razão da falta de atendimento das notificações e não comprovação da regularidade 
fiscal, ficam obrigados ao recolhimento do ICMS e multa. 

 
Consta ainda na peça básica que a base de cálculo foi arbitrada, nos 

termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagem da ANTT são notoriamente inferiores aos praticados no 
mercado considerado. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64, da Lei 11.651/91, c/c 

art. 54 do anexo VIII do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade do art. 71, III, 
“a” da Lei 11.651/1991, com redação da Lei 17.917/2012 – retroatividade benigna. 

 
L. C. dos Santos Silva – Turismo ME, é nomeada solidária com fulcro 

no inciso XIII do artigo 45 do CTE. 
 



Os autos foram instruídos com as referidas Autorizações de Viagem 
expedidas pela ANTT (fls. 10 a 23); Notificação Fiscal nº 2.112/2014 e extrato dos correios 
com indicação da entrega efetuada (fls. 05 a 07), memória de cálculo do ICMS devido (fl. 
08); extrato do DETRAN com a indicação da propriedade do veículo em nome do sujeito 
passivo principal (fl. 09); outros documentos (fls. 24 a 28). 

 
Após a decretação da revelia do solidário, o sujeito passivo ingressa 

com impugnação ao auto de infração para alegar não ter praticado a infração estampada 
na basilar. Argui sua exclusão do polo passivo da lide por erro de identificação do sujeito 
passivo. Pondera não ser proprietário do veículo à época da ocorrência do fato gerador. 
Que as prestações de serviços de transportes ocorreram entre janeiro e março de 2010, 
tendo adquirido o veículo em maio de 2014 da Sra. Doralice Rocha dos Santos, conforme 
documentação anexa.  

 
Verbera ainda que não é contribuinte do ICMS, pois não realiza com 

habitualidade prestação de serviço de transporte, não tendo interesse comum na situação 
que constituiu o fato gerador da obrigação principal. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
Em seguida, o julgador monocrático manifesta-se nos autos para 

excluir o sujeito passivo da lide e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor de R$ 4.332,00 (quatro mil, trezentos e trinta e dois reais). 

 
Inconformada, a Gerência da Representação Fazendária interpõe 

recurso de ofício para argumentar que a base de cálculo aplicada pelo Julgador 
monocrático não está em consonância com o ordenamento jurídico. Obtempera que na 
data da ocorrência do fato gerador, deveria ter sido adotado os valores constantes do 
Anexo II, da Instrução Normativa nº 053/2009 – SAT, vigente àquela época. 

 
Que de acordo com os dispositivos do citado anexo, a base de 

cálculo  deveria ser de R$ 45.666,50 e o respectivo imposto de R$ 5.479,98 mais 
acréscimos legais. 

 
Ao final, requer seja acolhido o recurso para reformar a decisão de 

primeira instância, declarando-se a procedência parcial do auto de infração no valor de R$ 
5.479,98 (cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) mais 
acréscimos legais. 

 
Intimados, o sujeito passivo e solidário para apresentar Recurso 

Voluntário e contraditar as razões da Fazenda Pública, os mesmos deixaram transcorrer “ 
in albis” o prazo para manifestar, às fls. 67/74. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação esposada pelo 

douto Representante Fazendário Márcio Nogueira Pedra no recurso de fls. 61/62. Por 
oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 

  



Ousamos discordar da decisão singular apenas no que 
concerne a esta conclusão relativa à base de cálculo. Em nosso 
entendimento o ilustre Julgador aplicou aos serviços de 
transporte de passageiros valoração equivocada. Observe-se 
que os fatos geradores referidos no lançamento ocorreram de 
07/01/2010 a 13/03/2010. A autoridade julgadora, no entanto, 
utilizou, como fonte para determinação do valor do serviço, a 
Instrução Normativa nº 228/11 – SAT, de 03 de março de 2011, 
com vigência de 10/03/2011 a 15/08/2016. Fora do período de 
ocorrência dos fatos geradores. Em nosso entendimento, o 
Julgador deveria ter adotado os valores constantes do Anexo II 
Instrução Normativa nº 053/2009 – SAT, com vigência de 
26/01/2009 a 27/06/2010. Estamos anexando ao presente recurso 
o histórico de alterações sofridas pela pauta do serviço de 
transporte, de modo a demonstrar que na época dos fatos 
geradores estava em vigência o valor de R$ 2,53 por quilômetro 
rodado e não o valor de R$2,00 com afirma o Julgador em sua 
sentença. 
 
Assim, a determinação da base de cálculo a ser adotada no 
presente feito deve partir do valor indicado no Anexo II 
Instrução Normativa nº 053/2009 – SAT, com vigência de 
26/01/2009 a 27/06/2010. Como o valor é de R$2,53 (dois reais e 
cinquenta e três centavos por quilômetro) e a distância 
percorrida foi de 18.050 quilômetros, então temos 18.050 x 2,53 = 
R$45.666,50. Sendo esta a base de cálculo, o ICMS passa a ser 
de R$45.666,50 x 12% = R$5.479,98 mais acréscimo legais. 
 
Assim, devo retificar com base nos fundamentos esgrimidos pela 

Gerência da Representação Fazendária-GERF, o valor da base de cálculo para R$ 
45.666,50 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos.    

 
Ao teor do exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe provimento 

para reformar a decisão singular e considerar parcialmente procedente o presente auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 5.479,98 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais 
e noventa e oito centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Multa formal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 02103/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Multa formal. Escrituração Fiscal Digital - EFD. Livros 
Registro de Entrada de Mercadorias não escriturados. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando estiver 
evidenciado na lide que não houve o ilícito fiscal denunciado na 
inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e 
Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Denilson Alves Evangelista que 
votoram pela parcial procedência do auto no valor de R$ 17.826,60 (dezessete mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), com adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso XXIII, alínea "a", da Lei 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo deixou de escriturar 
nos Livros Registros de Entradas, relativos à Escrituração Fiscal Digital, conforme ordens 
de conferência, em anexo, no período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2013, no 
valor total de R$ 554.163,26, conforme documentos e demonstrativos anexos, fls. 03 a 
141. Por esse motivo, deverá recolher multa formal.  

 
Intimado, nos termos da lei, o autuado não se manifesta e motiva o 

termo de revelia, às fls. 145.  
 
Impugnando o lançamento, em sede de Segunda Instância, o sujeito 

passivo, às fls. 152 a 156, alega que este ato administrativo está maculado de vícios na 
sua constituição. Argui que a lavratura do auto de infração 3032754186746, deu causa à 
exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL em 13/07/2012, data a partir da qual surgiu 
a obrigatoriedade de entrega do EFD, obrigação que antes era dispensado devido ao seu 
enquadramento no regime simplificado supracitado. Sustenta que as questões de fato e de 
direito demonstram que o feito está maculado de vícios desde sua origem por falha da 
Administração Pública, não podendo o contribuinte ser responsabilizados por atos do 
agente público, devendo de plano ser afastada a acusação em epigrafe. Ao final, requer: 
improcedência do lançamento.  

 
Conforme Resolução 119/2015, às fls. 159, a Terceira Câmara 

Julgadora deste CAT, por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência, 



remetendo os autos à Secretaria Geral (SEGE), para que os processos (I) 
4011403606400, (II) 4011403610424,  (III) 40114036655100, (IV) 4011403655959, (V) 
4011403658893, (VI) 4011403657579, sejam pautados em conjunto, para uma mesma 
sessão cameral, por se referirem a matéria interdependente, observando-se o retorno do 
processo 4011403633637, que saiu em diligência. 

 
Pela Resolução 67/2018, às fls. 160 a 161, por unanimidade de 

votos, a Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, acatando 
proposição do Conselheiro Relator converte o julgamento em diligencia encaminhando o 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre titular 
designe, preferencialmente, auditor fiscal autor do lançamento para que, à vista dos 
argumentos e demais documentos apresentados nas peças de impugnação dos PAT'S 
n.ºs 4011403657579, às fls. 207/301, e 4011403658893, às fls. 213/303, proceda à 
revisão do procedimento fiscal com as necessárias correções e/ou adequações que se 
fizerem necessárias no presente lançamento. 

 
Em atenção à resolução supra, a autoridade fiscal diligenciadora, por 

meio da Resolução 67/2018, às fls. 166 a 170, informa que os valores demonstrados 
mensalmente e soma total é que deverão constar e prevalecer neste processo. Informa 
ainda que o contribuinte, epigrafado, há mais de 01 ano, encerrou informalmente suas 
atividades, sendo que, o mesmo se encontra com sua inscrição no CCE suspensa por 
desaparecimento.  

 
Intimado, às fls. 172, o sujeito passivo, às fls. 174 a 176, alega que o 

fiscal de forma certeira excluiu do levantamento o valor de R$ 193.861,92, referente a 
supostas compras efetuadas do Frigorífico Terra do Boi Ltda e do Frigorífico 3 A alimentos 
Ltda, mas quem na verdade, não foram realizadas pela autuada. Considerando que o 
ilícito apontado pelo autuante está maculado por vícios administrativos, considerando que 
decisão judicial vedou novas cobranças administrativas da autuada e que o contribuinte 
escriturou todas as notas fiscais autuadas em seus livros fiscais. Ao final, requer: 
improcedência do lançamento.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, votei pela 
improcedência da lide, conforme passo a expor:  

 
O fiscal autuante informa que de fato deu oportunidade ao polo 

passivo e que teria prorrogado a notificação e que autuou a empresa ou contribuinte por 
não ter atendido a mencionada notificação.  

 
Mediante a assertiva supra inferida, julgo improcedente o 

lançamento.    
 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00019/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS 
INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO. RETORNO EM PRAZO 
SUPERIOR A 180 DIAS. ESPONTANEIDADE. ART. 169 DO CTE. 
IMPROCEDÊNCIA.  
1. A análise das provas dos autos demonstra que todos os 
ativos imobilizados autuados retornaram ao estabelecimento 
remetente antes da ação fiscal, não obstante em prazo maior do 
que o estipulado no referido dispositivo isencional. Havendo 
retorno dos bens em prazo maior do que 180 dias, que 
corresponde ao prazo da isenção, o contribuinte ainda pode se 
valer das regras da espontaneidade, descritas art. 169 do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher 
arguição de admissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, 
da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por 
votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de 
Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, 
Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
transferência de bens do ativo imobilizado sem destacar o imposto correspondente nos 
documentos, utilizando-se indevidamente de isenção ou não incidência do ICMS, 
conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 80.040,00 (oitenta mil e quarenta reais), juntamente com 
penalidades e acréscimos legais. 

 
Para fundamentar a acusação a Autoridade fiscal juntou aos autos 

documentos às fls. 03 a 26. 
 
O autuado foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos às fls. 27-28. Não houve 
manifestação (fls. 31).  

  



A parte passiva foi intimada para pagar a quantia exigida ou 
apresentar Impugnação à Segunda Instância, conforme documentos às fls. 33-34. 

  
Legalmente cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos para 

impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fl.37/41).  
  
Juntamente com a peça impugnatória foram anexados aos autos os 

documentos às fls. 42 a 102. 
 
Conforme acórdão n° 615/2013, às fls. 106 a 110, a quarta câmara 

do CAT decidiu, conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração, porém, com adequação da penalidade prevista no art. 71, 
inciso IV-A do CTE. A decisão se dera por unanimidade de votos. 

 
Por meio de despacho n° 572/2013 – GERF/SR, a Fazenda Pública 

se declara ciente e de acordo com o acórdão prolatado. 
 
Intimado, o sujeito passivo retorna aos autos à presente fase de 

julgamento. Assevera que a operação realizada pelo recorrente não está no campo de 
incidência do ICMS, portanto, não haveria como tributá-la. Ante o exposto, requer a 
improcedência do lançamento, ou, considerar nulo "ab initio" o lançamento e determinar 
extinção de crédito tributário. 

 
A título de cumprimento do pressuposto de admissibilidade, noticia a 

existência de acórdão divergente, sobre a mesma matéria, consubstanciado no PAT nº 
5059732100787. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, redação vigente à época do recurso, in verbis: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

........................................................................................................................ 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

.......................................................................................................................” 

 
Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, no mérito, fora tomada 

por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade da peça recursal 



sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea “a”, suscitada pelo 
sujeito passivo. 

De fato, o acórdão paradigma tratara de matéria idêntica aos 
presentes autos, tendo, entretanto, decidido em sentido adverso ao do acórdão 
paragonado.  

 
Cite-se, para tanto, o seguinte trecho do voto paradigma: 
 

 
“Qualquer produtor agropecuário, pode muito bem transferir suas máquinas 
e utensílios de trabalho, para outra propriedade, situada neste ou em outro 
Estado, e esta operação não tem como ser enquadrada no campo de 
incidência do ICMS. Máquinas e utensílios usados representam 
mercadorias, quando forem transacionados com objetivo de mercancia, 
neste caso, haverá incidência do ICMS, com base de cálculo reduzida, 
conforme previsto em regulamento. Na questão que se discute neste 
processo, os objetos transferidos não se enquadram na classificação de 
“mercadorias”, a operação está fora do campo de incidência do ICMS e, 
como conseqüência, não há que falar em, isenção condicionada, com prazo 
máximo de retorno. Portanto, a autuação é improcedente.” 

 
 
Admissível, portanto, o recurso interposto. 
 
Passo ao mérito. 
 
A transferência a que se refere a inicial é de máquinas agrícolas 

usadas, que foram remetidas a outra propriedade do mesmo produtor, em operação 
interestadual. O ICMS fora calculado pelo valor total das máquinas, declarado em livro 
fiscal.  

 
A legislação tributária contempla benefício de isenção para as 

operações interestaduais com ativo imobilizado, condicionadas ao retorno dos bens, 
conforme art. 6º, XXXII do Anexo IX, in verbis: 

 

“XXXII - a saída interestadual de bem integrado ao ativo imobilizado, 
bem como de molde, matriz, gabarito, padrão, chapelona, modelo e 
estampa, para fornecimento de serviço fora do estabelecimento ou 
com destino a outro estabelecimento inscrito como contribuinte, para 
serem utilizados na elaboração de produto encomendado pelo 
remetente e desde que devam retornar ao estabelecimento de origem 
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da saída efetiva 
(Convênio ICMS 19/91, cláusula terceira);” 

 
 
A análise das provas dos autos demonstra que todos os ativos 

imobilizados autuados retornaram ao estabelecimento remetente antes da ação fiscal, não 
obstante em prazo maior do que o estipulado no referido dispositivo isencional. Havendo 
retorno dos bens em prazo maior do que 180 dias, que corresponde ao prazo da isenção, 
o contribuinte ainda pode se valer das regras da espontaneidade, descritas art. 169 do 
CTE. Corrobora tal análise o fato de a parte final do inciso IX do art. 71 do CTE – que seria 
a penalidade mais específica ao caso - informar que não há multa “se regularizada a 
situação de acordo com o disposto em regulamento”. 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1991/cv019_91


Portanto, quando do momento da ação fiscal e do consequente 
término da espontaneidade do sujeito passivo, a situação descrita na inicial já havia sido 
regularizada.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 
dou provimento para considerar improcedente o presente lançamento.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00426/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA AS 
CÂMARAS. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A 
NÃO-CONTRIBUINTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ISENÇÃO. 
ART. 7º, XLI DO ANEXO IX DO RCTE. REVISÃO FISCAL. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 
45, XII DO CTE.  
 
1) Nos eventos narrados na inicial, há dois negócios jurídicos 
distintos e independentes entre si: a) a prestação de serviço de 
transporte, na qual se tem como tomadores os destinatários, 
não-contribuintes do imposto; e b) a compra e venda de 
mercadoria, na qual se tem como compradores diversos não-
contribuintes do imposto e como vendedores empresas 
contribuintes do imposto. Há que se diferenciar – e unicamente 
desse fator depende o êxito ou não da presente ação fiscal - a 
quem se destina a mercadoria e a quem se destina o serviço 
prestado.  Nos presentes autos, tomador do serviço e 
destinatário da mercadoria se confundem em uma única pessoa, 
não-contribuinte do imposto. Não-subsunção do benefício fiscal 
descrito no art. 7º, XLI do Anexo IX ao caso concreto.  
2) Não nos parece que a conduta sistemática de supressão de 
pagamento do imposto pela utilização indevida de benefício 
fiscal claramente discriminado na legislação não constitua, no 
mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, elemento 
ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de "mera 
inadimplência", uma vez que o melhor elemento para a sinalizar 
é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do 
fato gerador, e desde que tal omissão de pagamento do imposto 
devido não passe a constituir um modus operandi da empresa. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Luciane Batista de Moura, Lúcio 
Batista de Moura, José Batista de Oliveira e Lidiane Batista de Moura  da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki 
Missao e Heli José da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao 
mérito, também, por maioria de votos, conhecer do recurso de ofício, dar-lhe parcial 
provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 3.457.196,54 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
sete mil, cento e noventa e seis reais e cinqüenta e quatro centavos). Foram vencedores 
os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 



Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado prestações de serviço de transporte intermunicipal de mercadorias (brita) para 
destinatário não-contribuinte do ICMS, emitindo conhecimento de transporte eletrônico 
sem o destaque do ICMS.  

A infração foi capitulada nos arts. 11, IV; 27; 44 §3º e 64, todos do 
CTE, combinados com o art. art. 7º, XLI do Anexo IX e art. 34 §3º do RCTE. A penalidade, 
por seu turno, é a que consta do art. 71, IV-A do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 3.521.189,88, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015. O auto de infração 
foi lavrado em 13/04/16. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal esclarece que a isenção de 
ICMS nas prestações de serviço de transporte está condicionada a que o destinatário do 
serviço seja contribuinte do imposto, conforme redação do art. 7º, XLI do Anexo IX do 
RCTE.  

Na condição de responsáveis pelo crédito tributário, foram nomeados 
LÚCIO BATISTA DE MOURA, LUCIANE BATISTA DE MOURA, LIDIANE BATISTA DE 
MOURA e JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

A instrução processual Fazendária é composta dos seguintes 
documentos: 

1) Recibo de entrega de relatórios digitais e mídia CD; 
2) Extrato cadastral; 
3) Auditoria Básica do ICMS. 
 
O sujeito passivo principal fora intimado da acusação fiscal em 

28/04/16. Houve apresentação de impugnação conjunta, fls. 43 dos autos. 

Alegou-se, em suma: 

1) Vício por insegurança na determinação da infração, por ausência 
de motivação.  

2) Inexistência de responsabilidade solidária nos autos. 
 

No mérito, discorre a defesa sobre a ausência de qualquer prescrição 
normativa que vede a fruição do benefício fiscal nas prestações internas de serviço de 
transporte.  

Submetidos os autos à instância singular, o lançamento fiscal fora 
julgado improcedente, com as fundamentações constantes às fls. 121 a 124. 

Podemos extrair do decisum o seguinte excerto: 
 
“(...) em relação ao mérito, entendo que o auto de infração não se 
sustenta. A lógica do trabalho a meu ver está equivocada. A legislação 
tributária no artigo 44, parágrafo 3º do CTE indica que apenas para 
efeito de diferencial de alíquotas o contribuinte que exerça atividade 
de construção civil não é contribuinte, nas outras situações ele o seria 
de fato. Nessa forma de interpretar a legislação, a isenção prevista no 
artigo 7º, inciso XLI do Anexo IX do RCTE deveria, sim, surtir efeitos, 



pois as operações de prestação de serviço se dariam entre 
contribuintes do ICMS.” 

 
Houve recurso da Fazenda Pública da referida decisão. Ponderou o 

Representante Fazendário o seguinte: 
1) Os destinatários das mercadorias não têm inscrição estadual, 

mas apenas o CPF. No CD constante às fls. 12, a Autoridade 
Fiscal apresentou arquivo de cada ano autuado, contendo os 
conhecimentos de transporte emitidos pela autuada com a 
identificação dos destinatários, pessoas físicas e construtoras.  

2) A decisão recorrida não apreciou todos os fundamentos do 
lançamento, em especial, o Convênio ICMS nº 137/02. 

3) A empresa de construção civil não é, por regra geral, contribuinte 
do imposto. Cita pareceres expedidos pela Administração 
tributária. 

 
 
Pede, ao final, a reforma da decisão singular, pela procedência do 

lançamento.  
Em contradita, a autuada reitera as argumentações trazidas em 

sede singular. 
 
Os autos seguiram para julgamento, oportunidade em que se 

expediu a seguinte resolução, fls. 173: 
 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29/05/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,    

 
CONSIDERANDO que nos eventos narrados na inicial, há dois negócios 

jurídicos distintos e independentes entre si: 1) a prestação de serviço de 
transporte, na qual não consta informação nos autos de quem fora o seu 
tomador, se o remetente ou o destinatário; e 2) a compra e venda de 
mercadoria, na qual se tem como compradoras diversas empresas de 
construção civil e pessoas, não-contribuintes do imposto, havendo que se 
diferenciar a quem se destina a mercadoria e a quem se destina o serviço 
prestado; 

CONSIDERANDO que a nomenclatura ‘CIF’ significa que o frete e o 
seguro são contratados e pagos pelo vendedor, ao passo que na cláusula 
‘FOB’, tais encargos incumbem ao comprador das mercadorias; 

CONSIDERANDO que a expressão ‘contribuinte’, descrita no inciso XLI 
do art. 7º do Anexo IX do RCTE, se encontra diretamente vinculada à 
relação jurídica existente no serviço de transporte, ou seja, é a prestação 
do serviço que deve ser destinada a contribuinte do imposto; 

CONSIDERANDO que o benefício fiscal descrito no inciso XLI do art. 7º 
do Anexo IX é vinculado à condição de contribuinte do tomador 
(destinatário) do serviço de transporte; 

RESOLVE, por unanimidade votos, encaminhar os autos à Gerência de 
Auditoria e Varejo da Superintendência da Receita no sentido de que: 

 
1) Se informe, por gentileza, a quem se destinaram as prestações de 

serviços de transporte discriminadas em arquivos de mídia-CD, se ao 
vendedor ou aos compradores das mercadorias. 

 
2) Apenas na hipótese de haver diversidade de espécies contratuais – 

cláusulas CIF e FOB – que se promova a devida separação nos autos, 
mediante a juntada de novos demonstrativos e levantamentos fiscais.  Pari 



passu, que se proceda à verificação de indícios da condição de não-
contribuinte do imposto dos destinatários das mercadorias, no caso, a 
verificação se há recolhimento do ICMS para as respectivas inscrições 
estaduais, e sob qual rubrica, sem prejuízo de outras ponderações que se 
julgar úteis ao deslinde do processo.  

 
APÓS, ENCAMINHAR os autos à GEPRO no escopo de se intimar os 

sujeitos passivos recorrentes, por via de seu advogado constituído, acerca 
do resultado da presente diligência, para que se manifeste no prazo de 30 
(trinta) dias, se for de seu interesse. 

 
OBS.: A Representação Fazendária concordou com a diligência. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 

Cláudio Henrique de Oliveira, Heli José da Silva e Rickardo de Souza 
Santos Mariano.” 

 
 Em resposta, a Autoridade Fiscal revisora informa que a autuada 

presta serviços de transporte somente para as empresas GOYAS BRITAS LTDA e 
CONCRETA BRITAS LTDA, tendo como tomador dos serviços os destinatários das 
mercadorias, conforme relatórios anexos.  

Afirma que no presente lançamento houve redução nos valores em 
alguns períodos de referência, mencionados às fls.359. Para os meses em que o débito 
apurado fora maior, fora lavrado outro PAT, de nº 4011701565524. 

Intimada, a empresa se manifesta às fls. 369. Assevera que os 
tomadores dos serviços não foram os destinatários das mercadorias, mas as empresas 
GOYAS BRITAS LTDA e CONCRETA BRITAS LTDA. 

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 
 
 
Nos eventos narrados na inicial, há dois negócios jurídicos distintos e 

independentes entre si: 1) a prestação de serviço de transporte, na qual se tem como 
tomadores os destinatários, não-contribuintes do imposto; e 2) a compra e venda de 
mercadoria, na qual se tem como compradores diversos não-contribuintes do imposto e 
como vendedores empresas contribuintes do imposto. Há que se diferenciar – e 
unicamente desse fator depende o êxito ou não da presente ação fiscal - a quem se 
destina a mercadoria e a quem se destina o serviço prestado.  

Sobre a matéria dos autos, convém menção ao parecer nº 611/12-
GEOT, que consubstanciou resposta à consulta formulada pela Associação Comercial e 
Industrial de Itumbiara, e que continha, em seu bojo, as seguintes indagações: 

“Como a empresa de transporte deve proceder relativamente à 
aplicação do referido benefício fiscal na prestação interna de serviço 
de transporte destinada a uma empresa de construção civil, inscrita 
no Cadastro Estadual, em que o transporte é feito com cláusula FOB 
(o destinatário é o tomador do serviço)? 

Como diferenciar neste caso se a empresa de construção civil é ou 
não contribuinte do ICMS para efeito de aplicação do citado benefício 



fiscal?” 

 

Concluiu, em suma, o parecer, que  

“O art. 7º, inc. XLI, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 (RCTE/GO) 
estabelece que a prestação interna de serviço de transporte de cargas 
destinada a contribuinte do imposto estabelecido no Estado de Goiás 
é isenta do ICMS.  

Dessa forma, conclui-se que o benefício de isenção do ICMS previsto 
no art. 7º, inc. XLI, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 (RCTE/GO) não 
se aplica quando a empresa de construção civil for a destinatária do 
serviço de transporte. 

Caso a empresa de construção civil seja contribuinte do ICMS, para 
fins de fruição do referido benefício fiscal, deverá apresentar à 
empresa prestadora de serviço de transporte, declaração de sua 
condição de contribuinte do ICMS, devidamente atestada pelo fisco de 
sua circunscrição.” 

 

Advirta-se que o referido parecer somente é aplicável às prestações 
contratadas com cláusula FOB, não sendo passível de aplicação aos transportes 
contratados sob cláusula CIF. 

É fato indiscutível que o ordenamento da isenção deve ser rigoroso, 
visto que excepciona o direito do Estado de auferir tributos, não podendo ser, de modo 
algum, presumido. A isenção é uma renúncia feita pelo próprio Erário ao seu direito de 
arrecadar tributos, devendo ser interpretada de forma cautelosa, espelhando fielmente a 
intenção nuclear do legislador. Portanto, afirma Maximiliano, “a outorga deve ser feita em 
termos claros, irretorquíveis; ficar provada até à evidência, e se não estender além das 
hipóteses figuradas no texto; jamais será inferida de fatos que não indiquem 
irresistivelmente a existência da concessão ou de um contrato que a envolva. No caso, 
não tem cabimento o brocardo célebre; na dúvida, se decide contra as isenções totais ou 
parciais, e a favor do fisco...”. 

 Conclui suas ideias, ressaltando que, nestas hipóteses, “presume-
se não haver o Estado aberto mão da sua autoridade para exigir tributos”. 

As limitações impostas à interpretação das isenções é uma 
prerrogativa benéfica conferida ao Estado, garantindo que o mesmo não se verá vítima de 
renúncias involuntárias de receitas, frutos de integração ou interpretações outras, 
conferidas pela doutrina e jurisprudência, que efetivamente estendam o alcance da norma 
a favor do contribuinte. A restrição da norma, em contrapartida, como já dito alhures, é 
um reforço a tal garantia, que entendemos perfeitamente compatível com a natureza da 
interpretação literal.  

A par destas considerações de hermenêutica preliminares, podemos 
prosseguir à análise da isenção sobre a prestação interna nos serviços de transporte. 

 

O Código Tributário Nacional traz uma disposição especial sobre 
outorga de isenção, inserida em seu art. 111, estatuindo: 

 

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre: 

I- suspensão ou exclusão do crédito tributário; 



II- outorga de isenção”. 

 

A norma não dá margens a dúvidas: os métodos de interpretação 
que estendam o alcance do dispositivo interpretado ou o interpretem teleologicamente, ou 
o integrem em processo analógico não são válidos para definir o alcance dos dispositivos 
que conferem isenções. Na verdade, o art. 111 é mero consectário do art. 108138 do 
próprio  CTN, fazendo-lhe implícita remissão. 

 
O dispositivo estadual que confere a isenção nos serviços de 

prestação interna nos serviços de transporte encontra-se no RCTE, Anexo IX, art. 7o, in 
verbis: 

 

“XLI- a prestação interna de serviço de transporte de cargas 
destinada a contribuinte do imposto estabelecido neste Estado 
(Convênio ICMS 4/04, cláusula primeira);” 

 

Análise gramatical do referido texto, sob o aspecto da concordância 
verbal, impõe que a expressão “destinada” (no singular) esteja vinculada ao sujeito 
“prestação” (também no singular). Não há possibilidade de se interpretar o texto mediante 
a concordância da primeira expressão com a palavra “cargas”, sob pena de afronta ao 
vernáculo. As expressões de pessoa, número e gênero devem se corresponder. Tal 
comentário fazemos aqui apenas a título marginal, pois nesses autos o contratante do 
frete o destinatário da mercadoria são a mesma pessoa. 

Importante ressaltar tal detalhe porquanto já houve processo nessa 
Casa na qual se pretendia auferir imposto sob as mesmas condições, mas com o frete 
contratado pelo remetente, contribuinte do imposto. Conforme expusemos alhures, tal 
detalhe levaria à improcedência do lançamento (PAT nº 4011401638798). Não é o caso 
dos presentes autos, conforme também já expusemos.  

 
Com efeito, todos os CTes arrolados em demonstrativo apontam, 

expressamente, que os tomadores foram os diversos destinatários, não-contribuintes do 
imposto. 

 

Em tais condições, se a empresa de transporte presta serviço para 
não-contribuinte, é de se supor que o valor do frete cobrado seja mais caro, pois a ele se 
agregará o imposto destacado, sem benefício fiscal algum, que representa custo para o 
destinatário e ônus de recolhimento para a transportadora.  

De outra monta, se o tomador é contribuinte, havendo a desoneração 
do imposto sobre o transporte pela isenção, é presumível que tal situação resulte em um 
valor menor de frete, a ser cobrado do tomador.  

Se os destinatários não possuem inscrição estadual ou a possuem 
na condição de operadora no ramo da construção civil, deve-se informar expressamente a 

                                            
138  Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 

tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: § 1º O emprego da analogia não poderá resultar na 
exigência de tributo não previsto em lei.  § 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 

 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2004/CV004_04.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2004/CV004_04.htm


condição de contribuinte à prestadora do serviço. O silencio do tomador, nesse caso, é 
eloquente, e determina que a prestadora de serviço de transporte deva considera-lo como 
não contribuinte, sem direito à aplicação do benefício fiscal de isenção.  

Conforme já expresso, em momento algum fica provado pela 
recorrente que os contratantes do serviço de transporte foram as empresas GOYAS 
BRITAS LTDA e CONCRETA BRITAS LTDA. Muito ao contrário, pela análise dos 
documentos fiscais eletrônicos.  

Reputo equivocada, portanto, a decisão singular. Além de unificar a 
fundamentação no sentido de que as empresas de construção civil são, linhas gerais, 
contribuintes do imposto (daí excetuando-se apenas quanto ao diferencial de alíquotas), 
olvidando que no rol inserto em demonstrativos constam empreiteiras (a empreitada está 
fora da incidência do ICMS) e pessoas físicas, não contribuintes do imposto, inova quanto 
à primeira assertiva. Com efeito, as empresas de construção civil, não são consideradas 
contribuintes do imposto, a não ser que informem expressamente tal condição ao 
remetente/ prestador.  

A responsabilidade do prestador de serviço de transporte poderia 
ser, em tese, excluída, se, v.g., este apresentasse ao Fisco as declarações expressas de 
seus tomadores, no sentido de que são contribuintes do imposto. Não é o caso dos 
presentes autos.  

Portanto, merece provimento o Recurso Fazendário interposto.  

O valor da inicial deve, entretanto, ser alterado nos termos da revisão 
e da tabela constante às fls. 359 dos autos, resultando em ICMS no valor originário de 
R$ 3.457.196,54, cuja diferença a menor (R$ 63.993,34) pode ser resumida na seguinte 
tabela: 

 

mês De (valor na inicial) Para (fls. 359) Diferença 

mai/12   126.805,42     125.451,07      1.354,35  

set/12     51.383,68       45.739,66      5.644,02  

out/12   101.024,38       79.504,81    21.519,57  

dez/13   137.840,18     105.712,54    32.127,64  

fev/14     97.918,91       96.101,33      1.817,58  

mai/14     57.880,05       56.693,24      1.186,81  

mar/15     22.457,05       22.317,41          139,64  

abr/15        4.317,77         4.124,27          193,50  

out/15     21.910,16       21.899,93            10,23  

total   621.537,60    557.544,26    63.993,34  

 
 
Passo à análise do pedido de exclusão dos solidários da lide.  
 

A acusação fiscal mostra-se bastante objetiva: estando obrigado ao 
recolhimento do imposto devido na prestação interna de serviço de transporte, o sujeito 
passivo deixou de fazê-lo, aproveitando, à revelia, benefício fiscal que não se amoldava ao 
negócio jurídico praticado. 

Nesse particular é que se indaga até que ponto se poderia invocar a 
não-responsabilidade dos sócios-administradores, pretensamente refugiada no art. 135 do 
CTN, na política tributária adotada pela recorrente, em sistematicamente não recolher 
tributos. Ressalte-se que a prática identificada no processo se protraiu por 4 (quatro) anos 
consecutivos (2012 a 2015). 



O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN139, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 

                                            
139PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência140. 

Não nos parece que a conduta sistemática de supressão de 
pagamento do imposto pela utilização indevida de benefício fiscal claramente discriminado 
na legislação não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, elemento 
ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, 
consubstanciando sua boa-fé em não dissimular a ocorrência do fato gerador, e desde que 
tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a constituir um modus operandi 
da empresa.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário e lhe dou 
parcial provimento para julgar parcialmente procedente o presente lançamento, nos 
termos da revisão realizada. Quanto à possibilidade de exclusão dos sócios-
administradores, suscitada em contrarrazões de recurso, nego provimento ao pedido. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de fevereiro de 2018. 

                                            
140 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 16ª edição. SP. Saraiva. 2012. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00499/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual: Rejeitado o pedido de diligência. 
Rejeitada a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. 
ICMS. Confirma da decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração.  
  
1. O pedido de diligência, arguido pela parte de direito, sem que 
no processo haja demonstrada a existência de divergência na 
constituição do crédito ou outro motivo capaz de ocasionar 
dúvida na formalização deste, motiva a sua rejeição no 
julgamento primeiro do processo administrativo tributário; 
 
2. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade administrativa competente; 
 
3. As regras do processo administrativo tributário permitem que 
o trabalho fiscal seja revisto no seu trâmite e o resultado da 
diligência prevalece para efeito de procedência do lançamento 
tributário. Esta ocorrência no curso da ação me faculta 
confirmar a decisão cameral contida no acórdão recorrido, que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração sobre o 
ICMS devido de forma reduzida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência feito pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor Augusto de Faria 
Morato.  Por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis 
Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de 
Melo e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS a recolher de R$ 95.920,82 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais e 
oitenta e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José 
da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Victor Augusto de Faria Morato. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
No auto de infração, os auditores fiscais acusam o sujeito passivo de 

ter realizado saídas de mercadorias por meio das notas fiscais listadas na planilha anexa, 
com utilização irregular da isenção, pois não atendeu à condição de efetuar a 
transferência do valor correspondente à isenção do ICMS ao adquirente, mediante 
redução do preço da mercadoria, conforme previsão contida no art. 7, inciso XXXVII, 
alínea "c" do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE e Convênio 87/02, clausula primeira, 
de forma que ficou impedido de usufruir o benefício fiscal. Em consequência, o autuado 
deve recolher o imposto no valor de R$ 163.065,40 (cento e sessenta e três mil, sessenta 
e cinco reais e quarenta centavos) junto com penalidade e acréscimos legais, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. 

 
O art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 7, inciso XXXVII do 

Anexo IX e arts. 82 e 86 do Decreto nº 4.852/97-RCTE e Convênio ICMS 87/02, Cláusula 
Primeira abrigam a lavratura do auto de infração. A penalidade proposta atende ao 
prescrito no art. 71, inciso VIII, alínea “c”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do 
CTE. 

 
As pessoas identificadas nos documentos de fls. 04/05 figuram no 

processo no polo passivo solidário da lide. 
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos: Anexo 

Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 06); Auditoria Básica do 
ICMS do exercício de 2008 (fls. 09 a 11), em que na Parte 3/3 - Conclusão evidencia 
valores de imposto omitido em decorrência de outros débitos de ofício, acompanhada do 
Demonstrativo Auxiliar – Outros Débitos de Ofício, (fl. 12) que demonstra mês a mês os 
valores dos débitos de ofício em razão da desconsideração do benefício fiscal em apreço. 
Anexado, ainda, a planilha “Relação das Notas Fiscais de Saídas que Utilizaram o 
Benefício Fiscal da Isenção do ICMS - art. 7º, inciso XXXVII do Anexo IX, do RCTE – Sem 
Atender as Condições Impostas Para Usufruí-las” (fls. 13 a 15) em que estão relacionadas 
as notas fiscais, identificadas por número e data, com CFOP e descrição dos produtos, 
valor total dos produtos e ICMS apurado com alíquota de 17%, acompanhada das cópias 
das notas fiscais ali consignadas (fls. 16 a 85) e do livro Registro de Apuração e Registro 
de Saídas (fls. 86 a 171) relativas ao ano do levantamento fiscal (2008).  

 
O sujeito passivo e o polo passivo solidários impugnam o lançamento 

tributário, em peças separadas, e arguem a preliminar de nulidade  processual em virtude 
à existência dos erros materiais nele contidos, infringindo o art. 142 do CTN, bem como 
por duplicidade de lançamento com o auto de infração nº 4011002422120; no mérito, 
afirmam que a base de cálculo do presente auto de infração contém parte das 
mercadorias que já foram consideradas como base de cálculo do auto de infração em 
relação ao qual houve duplicidade de lançamento já referido. 

 
O julgador singular decide conhecer da impugnação e julgar 

procedente o auto de infração, conforme fls. 218/221. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 228/232. 
 



O polo passivo solidário manteve-se silencioso nesta fase do 
processo administrativo tributário, o que lhe rendeu o lavrado Termo de Perempção de fl. 
225. 

 
Por meio de resolução n° 145/2011, a quarta câmara do CAT decidiu, 

converter o julgamento em diligencia e encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que os autuantes verifiquem se a autuada tem direito à 
redução na Base de Cálculo do ICMS, nos termos do art. 8º, inciso VIII do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97-RCTE, em obediência aos arts. 43-A e 148, º da Lei nº 11.651/91-
CTE e apresente conclusão a respeito ao que define, fl. 306. 

 
O autor da revisão conclui o seu trabalho com a redução do valor 

exigido no auto de infração para R$ 95.920,82, fls. 308/309. 
 
O prazo estabelecido na legislação processual transcorreu sem que 

para o sujeito passivo se manifestasse, fl.316. 
 
A Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo 

Tributário, resolve sobrestar o julgamento do presente processo para o dia 03/08/2012, 
para aguardar a apreciação do anteprojeto de lei encaminhado pela SEFAZ à Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, o qual propõe alteração das Leis nºs 16.150/07, 16.462/08 
e 16.846/09, fl. 323. 

 
Os documentos de fls. 326/331, bem como os de fls. 335/340 foram 

juntados ao processo. 
 
A Primeira Câmara Temporária do CAT, decide retirar o presente 

processo de pauta e encaminhá-lo à Secretaria Geral-SEGE, para ser repautado, fls. 
341/342. 

 
Por meio de Despacho n° 494/2013, o processo, após o transcurso 

do prazo legal para a apresentação do pedido de convalidação, que se encerrou no dia 20 
de dezembro de 2012, retorna a julgamento, fl. 346. 

 
A Terceira Câmara do CAT decide conhecer do recurso voluntário, 

dar-lhe provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração sobre o valor do ICMS, conforme registra o Acórdão n° 
1252/2013, fls. 348/353. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual acorda com o 

julgamento proferida pela III Câmara Julgadora, conforme despacho de fl. 354. 
 
O sujeito passivo opõe recurso para o Conselho Pleno, fls. 359/362, 

para ratificar a arguição da preliminar de nulidade do auto de infração, por erro material, 
situação que evidencia desatenção ao disposto no art. 142 do CTN.  

 
Fundamenta que o auto de infração deve conter todos os elementos 

necessários e precisos para a identificação da obrigação tributária prevista no artigo 
citado, o qual trata do lançamento tributário, ou seja, que o lançamento tributário “é um ato 
administrativo vinculado e, nessa qualidade, deve observar requisitos legais mínimos cuja 
exigência tem como finalidade, em suma, torna-lo claro e inequívoco permitindo ao 
contribuinte a clara identificação do que lhe está sendo exigido”, fl. 360. 

 



Na sequência o recorrente afirma que nesta “peça básica ocorreu a 
figura da duplicidade de lançamento, já que foram elencadas como base de cálculo deste 
procedimento fiscal parte das mercadorias que já foram objeto de autuação no mesmo 
período de referência, quando os mesmos integrantes do quadro do fisco através do Auto 
de Infração nº 4011002422120, alegaram que a impugnante deixou de apurar e pagar o 
ICMS quando realizou saídas de mercadorias utilizando indevidamente a isenção, pois os 
produtos não teriam atendido as condições do ANEXO IX do Decreto 4852/97”, fl. 361. 

  
Em face deste convencimento, requer a nulidade do auto de infração 

e a extinção do crédito tributário nele constituído. 
 
No mérito, entende que parte das mercadorias examinadas neste 

trabalho fiscal compuseram o lançamento constante do processo identificado nos 
parágrafos volvidos, o que motiva o refazimento da planilha acostada nos autos. 

 
Por fim, requer além da nulidade deste processo, caso não seja este 

o entendimento, que seja declarada a improcedência do auto de infração. 
 
Os documentos de fls. 363/367 foram juntados ao processo. 
 
Ás fls. 369/381, o sujeito passivo retorna ao processo, para afirmar 

que, em “razão da sobredita relação com os diversos órgãos da administração pública 
federal, estadual e municipal, por oportunidade do cumprimento das obrigações que lhe 
competiam, foram extraídas as notas fiscais que integram os presentes autos, com 
indicação dos respectivos valores originais, datas de emissão e vencimento.  

 
Ocorre que, verificando o vencimento dos títulos, os órgãos publicas 

efetuaram o pagamento dos valores devidos, mas o fez a menor, pois efetuou um 
desconto de 17% sobre o valor total das notas.  

 
O argumento dos órgãos públicos é de agem dessa forma sob a 

justificativa de que os produtos a eles faturados pela Recorrente estariam sob a incidência 
das regras do convenio Confaz n°87/02, de tal modo que, ainda segundo o raciocínio 
desenvolvido pelos referidos órgãos, esta empresa fornecedora, isenta da incidência do 
ICMS no seu Estado de origem (Goiás), por estar a vender a um órgão público, deveria ter 
concedido o desconto do valor desse imposto e, em não o tendo feito, caberia ao próprio 
órgão da administração pública, de modo auto-executório, reter tais valores a título de 
desconto” fl. 371.  

 
Afirma que a “imunidade tributária, então, pode ser definida como a 

exoneração, fixada constitucionalmente, traduzida em norma expressa impeditiva da 
atribuição de competência tributária ou extraível, necessariamente, de um ou mais 
princípios constitucionais, que confere direito público subjetivo a certas pessoas, nos 
termos por ela delineados, de não se sujeitarem à tributação.  

 
Aqui não estamos falando de impostos devidos aos entes federados, 

mas que estes entes ao adquirirem determinados produtos (e que foram objeto de 
convênio) não serão taxadas com impostos, e seus produtos ou serviços deverão ser 
pagos somente pelo valor liquido, sem qualquer imposto”, fl. 375.  

 
Ao finalizar, requer a exclusão dos sócios da empresa do polo 

passivo solidário dos autos, fls. 369/381. 
 



Os documentos de fls. 393/409 foram juntados ao processo. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Analisei os questionamentos preliminares e defensórios, comparei 

com os demonstrativos que suportam a constituição do crédito tributário para depois iniciar 
este voto na forma definida no art. 18 do Decreto nº 6.930/2009, que regulamenta a Lei nº 
16.469/2009 e quanto às partes primeiras, decido rejeitar o requerido diligencial do 
processo, constante da defesa do sujeito passivo, o qual indefiro, pois a parte passiva não 
instruiu a sua defesa com a comprovação de que os valores exigidos não são 
efetivamente devidos, como também, não houve demonstração segura de que o trabalho 
de auditagem não obedeceu às normas ditadas pela instrução procedimental relacionada 
com o cumprimento das tarefas funcionais da autoridade fiscal. 

 
Além do que o estudo da formalização do processo mostra que ele 

preenche as condições de decisão do mérito da ação fiscal, pois a causa da exigência do 
crédito tributário se apresenta de forma clara e objetiva. 

 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela parte de direito, por insegurança na determinação da infração, vejo que esse 
incidente não aconteceu no curso do trabalho fiscal, o que me motiva a rejeitá-la. Esta 
conclusão eu a obtive no estudo que realizei na formalização do crédito fazendário, ora em 
discussão. Considero, neste primeiro momento, correto o lançamento e sou pela sua 
tramitação, visto que a autoridade lançadora propôs a exigência do crédito tributário no 
auto de infração sem violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
Além do que as autoridades administrativas se acham revestidas das 

funções inerentes ao seu cargo, descreveram o erro cometido pelo sujeito passivo com 
clareza, apontaram a norma legal infringida e indicaram a penalidade aplicável de acordo 
com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar de nulidade da 
peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração não foi 
acolhida na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Com estes esclarecimentos, não acolho a referida preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela parte 
autuada. 

 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
Quanto ao mérito, vejo que neste processo a fiscalização reclama o 

imposto com os acréscimos legais, sob o fundamento de que o sujeito passivo omitiu o 
recolhimento do ICMS, em razão de ter realizado saídas de mercadorias sob cobertura de 
documentação fiscal, porém com utilização irregular de isenção e não observou a 
condição de efetuar a transferência do valor correspondente à isenção do ICMS ao 
adquirente, mediante redução do preço da mercadoria, conforme previsão contida no art. 
7, inciso XXXVII, alínea "c" do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97-RCTE e Convênio 87/02, 
cláusula primeira, de forma que ficou impedido de usufruir o benefício fiscal. 



 
Na fase cameral, o processo passa por revisão fiscal onde os 

auditores fiscais – Autores do lançamento tributário, depois de rever os resultados iniciais 
do seu trabalho conclui que: 

 
“Feitas as devidas correções, juntadas de novos demonstrativos, 

consideramos revisado o presente processo, ficando o valor do ICMS a recolher alterado 
para R$ 95.920,82”, fl. 309. 

 
Sobre este valor a III Câmara Julgadora deste egrégio Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, 
dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular em parte e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor do ICMS de R$ 95.920,82 
(noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), conforme 
acórdão nº 1252/2013, fls. 348/353. 

 
As teses defensórias não questionaram o resultado da revisão, 

motivo pelo qual, entendo que deve prevalecer o valor decido na fase cameral, a qual 
acolheu o valor definido no procedimento diligencial. 

 
Em face do exposto e ao votar esta autuação, decido rejeitar o 

pedido de diligência feito pelo sujeito passivo. Por votação unânime, rejeitar a preliminar 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida 
pela autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 95.920,82 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais e oitenta e dois 
centavos).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00556/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão de solidário (administrador da 
empresa) da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de ICMS decorrente da utilização indevida de benefício 
fiscal na saída de mercadorias. Procedência em parte. 
 
1. Acolhe-se a arguição de exclusão de solidário (administrador 
da empresa) da lide, não havendo nos autos provas de que o 
administrador tenha praticado atos com excesso de poderes, 
infração de lei ou de estatutos, que implicassem na 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
44.704,39 (quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), nos 
termos da revisão de fls. 697, seguintes. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro José Luiz 
Rosa que votou pela improcedência do lançamento. E, também por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e José Luiz Rosa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da 
Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA, realizou saídas de 
mercadorias, nos exercícios de 2010 e 2011, utilizando indevidamente do benefício de 
redução na base de cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 237.508,61 (duzentos e 
trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e sessenta e um centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei n° 11.651/91 c/c o 

art. 86 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV, “a”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 



Identificada como solidário a pessoa física JAIRO MARCOS DE 
OLVIERA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 6). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 5), demonstrativo fiscal (fls. 7) e mídia CD (fls. 8). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

(fls. 19 a 23), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando 
a hipótese de insegurança na determinação da infração. Ainda em preliminar formulam 
arguição de exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento com base apenas 

no suposto descumprimento do prescrito no inciso III do § 2° do art. 8° do Anexo IX do 
Decreto n° 4.852/97, alternativamente, pedem a baixa dos autos em diligência para que o 
contribuinte não pague imposto além do devido. 

 
Juntam planilha contraditória (fls. 33) e cópias de notas fiscais (fls. 35 

e 37), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões das defesas apresentadas, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, inclusive mantendo na lide o solidário arrolados nos 
autos (fls. 6), conforme a Sentença n° 2018/2012 - JULP (fls. 41 a 43). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

recurso voluntário (fls. 48 a 56), onde insistem nas preliminares de nulidade e de exclusão 
do solidário da lide, arguidas na fase anterior. 

 
No mérito, reiteram o pedido de improcedência do lançamento com 

base apenas no suposto descumprimento do prescrito no inciso III do § 2° do art. 8° do 
Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, alternativamente, pedem a baixa dos autos em 
diligência para que o contribuinte não pague imposto além do devido. 

 
Juntam cópias de notas fiscais (fls. 57 a 86). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 190/2012 (fls. 88 a 89), converte o julgamento em diligência, remetendo os 
autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE), deste Conselho, para que este proceda 
ao seguinte: 

 
1- intimar advogado do sujeito passivo (fl. 30) para, sob pena de não 

realização da diligência por ele solicitada, apresentar: 
 
a) demonstrativo, nos moldes do constante à fl. 33, contendo, com 

agrupamento por mês e ano, os dados básicos de todas as notas fiscais em relação as 
quais pede o afastamento da exigência fiscal, indicando, adicionalmente, para cada nota 
fiscal os seguintes dados do destinatário (fl. 34): nome empresarial, nome de fantasia, 
código e descrição da atividade econômica principal, código e descrição da natureza 
jurídica, dados esses constantes do arquivo "cnpjsocram" contido no DVD juntado ao 
processo e no DVD entregue ao contribuinte (fls. 08 e 11); 

 
b) cópia de todas as notas constantes do demonstrativo acima, 

organizadas na mesma ordem nele adotada, reunidas por mês e ano; 



 
2 - cumprindo o sujeito passivo o determinado no item 1, remeter os 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia ((fl. 02), para que seu titular, por 
gentileza, designe o auditor fiscal autuante, ou substituto seu, a: 

 
a) revisar o procedimento fiscal relativamente aos documentos 

listados pelo sujeito passivo no demonstrativo referido no item 1; 
 
b) implicando a revisão redução da exigência fiscal, elaborar 

demonstrativo, nos mesmos moldes do apresentado pelo contribuinte, indicando os novos 
valores constitutivos do crédito tributário; 

 
c) fornecer outros elementos que entender úteis a solução lide; 
 
d) fazer retornar os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRE). 
 
3 - cumprido o solicitado no item 2, intimar o sujeito passivo para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre o resultado da presente diligência. 
 
Intimado, o sujeito passivo, objetivam atender a Resolução n° 

190/2o12, junta mídia CD contendo relação de notas fiscais (fls. 96). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 180/2013 (fls.102 a 103), ENCAMINHA os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia para, verificada a consistência das informações dos arquivos 
apresentados em mídia pelo sujeito passivo, promova revisão nos autos no escopo de se 
auferir o enquadramento tributário dos destinatários das notas fiscais arroladas nestes 
autos e, se for o caso, promover as retificações que se fizerem necessárias na presente 
auditoria. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 180/2013, em relatório 

(fls. 105 a 106), informa ter verificado a consistência das informações apresentadas em 
mídia pelo sujeito passivo, concluindo que não foi possível realizar a revisão do auto de 
infração, pois o contribuinte não apresentou de forma clara, precisa e concreta um 
demonstrativo e as notas fiscais que pretende afastar a exigência fiscal, conforme item 1 
da Resolução n°190/2012. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, conforme fls.112 a 114, oportunidade em que juntam relação 
de notas fiscais (fls. 115 a 353). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 63/2014 (fls. 355 a 356), encaminha os autos ao setor de preparo 
processual (GEPRO) a fim de que o sujeito passivo, por meio de seu advogado, seja 
intimado a apresentar o seguinte: 

 
1) planilha na qual relacione, por óbvio, SOMENTE AS NOTAS 

FISCAIS AUTUADAS destinadas a hospitais e clínicas de saúde nas quais entende que o 
Fisco está indevidamente glosando o benefício da redução da base de cálculo; 

 
2) a planilha deverá indicar o CNPJ, a razão social, o nome fantasia 

e a descrição e o código da atividade econômica do destinatário, além, é claro, do número 
da nota, data de emissão e valor do ICMS exigido pelo Fisco. 



 
3) o sujeito passivo deverá, também, apresentar planilha na qual 

sejam vinculados os pagamentos realizados (DARES) com as correspondentes notas 
fiscais em há concordância da recorrente, sob pena de não ser se abater os pagamentos, 
visto que não é possível estabelecer qualquer relação entre os pagamentos e as notas 
fiscais ou mesmo ao Auto de Infração. 

 
Intimados (fls. 357 e 358), o sujeito passivo e o solidário não 

atendem à solicitação formulada na Resolução n° 63/2014. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo e o solidário juntam cópia do 

Autógrafo de Lei nº 300, de 27 de agosto de 2014 (fls. 367 a 370). 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, por meio da 

Resolução n° 101/2014 (fls. 371), sobresta o presente processo, tendo em vista o aguardo 
da convalidação pela Assembleia Legislativa.  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 206/2015 (fls. 372 a 373), encaminha os autos à GEPRO para que seu 
ilustre titular intime o sujeito passivo para, no prazo de até 30 (trinta) dias, apresentar os 
comprovantes referentes ao pagamento do PROTEGE relativo às operações destinadas a 
Laboratórios de Análises Clínicas, no período referido nos autos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário, objetivando atender a 

Resolução n° 206/2015, juntam cópias de documentos (fls. 380 a 407). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 061/2016 (fls. 410 a 411), encaminha o processo à Gerência de Preparo 
Processual (GEPRO), a fim de que o sujeito passivo seja intimado a apresentar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, planilha relacionando todas as notas fiscais computadas para o cálculo 
do valor do PROTEGE recolhido conforme DAREs de fls. 380 a 407. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário, objetivando atender a 

Resolução n° 061/2016, juntam cópias de documentos (fls. 417 a 687). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 96/2016 (fls. 690 a 691), ENCAMINHA os autos à DELEGACIA 
REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE GOIÂNIA (GO), a fim de que o seu titular, por 
gentileza, designe Auditor Fiscal, preferencialmente o (s) autor (es) do lançamento, para, à 
vista da documentação juntada pelo sujeito passivo (comprovantes de pagamentos e 
notas fiscais), verificar o cumprimento das condições da Lei n.º 18.657/2014 para a fruição 
do benefício da redução da base de cálculo. Acrescentar outras informações e planilhas 
úteis ao julgamento da causa, REVISANDO, se necessário, o lançamento. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução n° 96/2016, em relatório (fls. 

697 a 703), efetua a análise em quadro incluso (fls. 701), constando nesse quadro o ICMS 
no valor de R$ 17.511,81 (saídas para pessoas físicas e outros, operações não sujeitas ao 
benefício) e no valor de R$ 27.192,58 (operações não convalidadas por falta de 
pagamento do PROTEGE), sendo que a soma desses valores, R$ 17.511,81 e R$ 
27.192,58, resulta em R$ 44.704,39 (quarenta e quatro mil setecentos e quatro reais e 
trinta e nove centavos) montante de ICMS devido.  

 



Conclui que do valor original do ICMS exigido no auto de infração 
(R$237.508,61) foi excluída a parcela relativa a operações com direito ao benefício (R$ 
1.553,65) e também a parcela convalidada pela Lei n° 18.657/2014, saídas para 
laboratórios de análises clínicas com atendimento de pagamento do PROTEGE (R$ 
191.250,57), restando como devido o montante de R$ 44.704,39 (quarenta e quatro mil 
setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos) de ICMS. 

 
Junta mídia CD (fls. 704). 
 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário manifestam-se acerca do 

resultado dessa diligência, conforme fls. 711 a 716, oportunidade em que juntam 
documentos (fls. 718 a 781). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 058/2017 (fls. 782 a 783), encaminha o processo à Superintendência da 
Receita – SRE, tendo em vista a competência legalmente atribuída para expedição do ato 
homologatório da convalidação e consequente extinção do crédito tributário, bem como os 
demais procedimentos discriminados nos § 2º do art. 4º e § 3º do art. 5º da Instrução 
Normativa n.º 1.318/17-GSF. 

 
O Superintendente Executivo da Receita Estadual, por meio do 

Despacho n° 3572/17-SRE (fls. 784), conclui pelo INDEFERIMENTO do Requerimento de 
Extinção de Crédito Tributário. 

 
Intimados (fls. 786 e 787), o sujeito passivo e o solidário não se 

manifestam acerca do resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a preliminar de exclusão do solidário da lide, manifesto-

me pelo seu acolhimento, tendo em vista que não há nos autos provas de que o Senhor 
JAIRO MARCOS DE OLVIERA, administrador da empresa autuada, tenha praticado atos 
com excesso de poderes, infração de lei ou de estatutos, que implicassem na 
responsabilidade pessoal dele pelo crédito tributário, conforme exige o art. 135, III, do 
CTN. 

 
MÉRITO 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias, nos exercícios de 2010 e 2011, utilizando indevidamente 
do benefício de redução na base de cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do 
Decreto n° 4.852/97, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 237.508,61 
(duzentos e trinta e sete mil quinhentos e oito reais e sessenta e um centavos), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

 
Condenado em Primeira Instância (Sentença n° 2018/2012 – JULP, 

fls. 41 a 43), o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 48 a 56), onde pede a 
improcedência do lançamento com base apenas no suposto descumprimento do prescrito 
no inciso III do § 2° do art. 8° do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, a seguir transcrito, 



alternativamente, pede a baixa dos autos em diligência para que o contribuinte não pague 
imposto além do devido. 

 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
 
§ 2º A redução de base de cálculo prevista no inciso VIII deste artigo, 
observadas as exigências ali estabelecidas, aplica-se, também, à operação 
interna com mercadorias destinadas; 
[...] 
III - a hospital e clínica de saúde. 

 
Foram determinadas diversas diligências nestes autos, cabendo 

destacar a determinada pela Segunda Câmara deste Conselho que, por meio da 
Resolução n° 96/2016 (fls. 690 a 691), encaminhou os autos à DRF de Goiânia, a fim de 
fosse designado Auditor Fiscal, para, à vista da documentação juntada pelo sujeito 
passivo (comprovantes de pagamentos e notas fiscais), verificar o cumprimento das 
condições da Lei n.º 18.657/2014 para a fruição do benefício da redução da base de 
cálculo. 

 
O Auditor Fiscal, cumprindo a Resolução n° 96/2016, em relatório 

(fls. 697 a 703), incialmente destacou que a Lei ° 18.657/2014 previa como condição para 
convalidação das operações de saídas para laboratórios com benefício fiscal de redução 
da base de cálculo apenas a contribuição ao PROTEGE no prazo de 60 (sessenta) dias 
após a publicação dessa lei (Lei n° 18.657/2014). 

 
O contribuinte não efetuou o pagamento do PROTEGE após a 

edição da Lei, entretanto, no entendimento do diligenciador e salvo melhor juízo desse 
Egrégio Conselho, tal fato não impede a fruição do benefício da convalidação, desde que 
a empresa tenha recolhido o PROTEGE dessas operações à época. 

 
A apresentação dos DAREs relativos ao recolhimento do PROTEGE 

devido à época da utilização (indevida) do benefício da redução da base de cálculo nas 
saídas destinadas aos laboratórios de análises clínicas sugere que o sujeito passivo quis 
utilizar o aproveitamento do pagamento com as operações realizadas à época. 

 
É evidente que o recolhimento do PROTEGE à época de apenas 

parte das saídas destinadas aos laboratórios de análises clínicas com utilização (indevida) 
da redução da base de cálculo impõe convalidação dessas operações apenas de forma 
proporcional. 

 
No caso, verificamos que o sujeito passivo deixou de usufruir a 

integralidade do benefício trazido pela lei de convalidação, pois não efetuou o 
recolhimento do PROTEGE referente a vendas para laboratórios no prazo de até 60 
(sessenta) dias após a publicação da Lei n° 18.657/2014 e, por outro lado, o PROTEGE 
recolhido à época não foi suficiente para abarcar a integralidade das operações de saídas 
para os laboratórios. 

 
No período autuado (janeiro/2010 a dezembro/2011) o valor total das 

saídas destinadas a laboratórios foi no montante de R$ 218.443,15 (valor passível de 
convalidação), sendo convalidado somente o valor de R$ 191.250,57 em razão do 
pagamento do PROTEGE. 

 
A diferença ente o valor passível de convalidação (R$ 218.443,15) e 

o valor convalidado (R$ 191.250,57) foi o montante de R$ 27.192,58, esse valor, como já 



mencionado anteriormente, não foi convalidado por falta de implementação da condição 
imposta pela lei: pagamento do PROTEGE, ou seja, algumas operações de saídas para 
laboratórios, no montante de R$ 27.192,58, não tiveram o correspondente pagamento do 
PROTEGE nem à época em que ocorreram e nem após a edição da lei de convalidação. 

 
Também não foi objeto de convalidação o montante de R$ 17.511,81 

que corresponde a diversas operações de saídas destinadas a pessoas físicas, 
instituições de ensino, empresas baixadas à época, hospitais e laboratórios veterinários, 
planos de saúde e outras não especificadas que não se enquadram na atividade descrita 
no art. 8° da Lei n° 18.657/2014 (Laboratórios de Análises Clínicas), e, por isso, não foram 
consideradas operações passíveis de convalidação. 

 
Desse modo, a soma do valor R$ 17.511,81 (correspondente a 

saídas não sujeitas ao benefício – pessoas físicas e outros) e do valor R$ 27.192,58 (não 
convalidada por falta de implementação da condição), resulta no montante de R$ 
44.704,39 efetivamente devido deste auto de infração. 

 
O revisor observou que no caso de utilização do benefício da 

redução da base de cálculo nas operações destinadas a laboratórios de análises clínicas, 
prevista no art. 8°, a Lei n° 18.657/2014 não estabeleceu de forma expressa qual o órgão 
ou autoridade seria competente para reconhecer o benefício da convalidação (ao contrário 
das outras hipóteses de convalidação prevista na mesma lei nas quais a autoridade 
designada foi o Superintendente da Receita Estadual), razão pela qual entende que, smj, 
no caso de contencioso tributário, recairia para a autoridade julgadora a competência para 
o reconhecimento da convalidação das operações realizadas. 

 
O Superintendente Executivo da Receita Estadual, considerando que 

o crédito tributário exigido no auto de infração não se enquadra na hipótese de utilização 
de benefício fiscal, condicionado ao cumprimento das exigências para sua fruição, de que 
trata o art. 2° da Lei n° 19.280/16, conclui pelo INDEFERIMENTO do Requerimento de 
Extinção de Crédito Tributário, alusivo ao presente auto de infração, conforme o Despacho 
n° 3572/17-SRE (fls. 784). 

 
A despeito do Superintendente da Receita ter indeferido o 

requerimento de extinção do crédito tributário, fico com o resultado apurado na revisão, 
conforme relatório (fls. 697 a 703), por considerá-lo regular, adequado e favorável ao 
contribuinte, notando que a convalidação parcial na revisão teve como fundamento a Lei 
n° 18.657/2014. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 44.704,39 (quarenta e quatro mil, 
setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), nos termos da revisão de fls. 697, 
seguintes. Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00654/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ICMS. 
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INTERNAMENTO DE 
MERCADORIAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. UTILIZAÇÃO 
DE BENEFÍCIO FISCAL. DILIGÊNCIA FISCAL. REFORMA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
 
1. A atividade de internamento da mercadoria na Zona Franca de 
Manaus, para o efeito de fruição do benefício fiscal, é composta 
de duas fases distintas, a saber, o internamento e a sua 
formalização (parágrafo segundo do art. 36 do Anexo XII do 
RCTE). Tal exigência decorre do fato de ser o benefício descrito 
no art. 6º XVII do Anexo IX do RCTE condicionado à 
comprovação inequívoca da efetiva entrada dos produtos no 
estabelecimento destinatário, comprovação que se realiza 
mediante o atendimento das normas previstas nos arts. 35 e 
seguintes do Anexo XII do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$35.401,68 (trinta e cinco mil, quatrocentos e um reais e sessenta e 
oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria 
Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nestes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado 
saídas de mercadorias com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus 
ou Área de Livre Comércio, com isenção do ICMS, sem que se comprovasse a saída 
dessas mercadorias do Estado de Goiás, bem como o seu ingresso e internamento nas 
áreas incentivadas.   

Informa a inicial que o remetente das mercadorias foi notificado a 
apresentar os documentos comprobatórios do internamento, sem que os tenha 
apresentado. Houve, da mesma forma, consulta a SUFRAMA/ SINTEGRA, sendo negativa 
a comprovação de entrega das mercadorias.  

 
A infração foi capitulada nos arts. 43 e 64, ambos do CTE, 

combinados com o art. 6º, XVII do Anexo IX do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a 
que consta do art. 71, IV-A do CTE, por força da aplicação da retroatividade benigna 
advinda da vigência da Lei nº 17519/11. 

 



Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 70.129,57, calculado à 
alíquota de 17% e sobre fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2010 e abril de 2012. 
O auto de infração foi lavrado em 25/09/15. 

 
A título de instrução processual fazendária, foram juntados os 

seguintes documentos: 
1) Notificação fiscal; 
2) Relação das notas fiscais objeto do presente lançamento; 
3) Notas explicativas; 
4) Relação e cópias de notas fiscais sem comprovação de 

internamento. 
 
O sujeito passivo foi intimado da acusação em 15/10/15 (fls. 106). 
 
Revel em primeira instância, comparece na presente fase cameral, 

por meio da peça impugnatória às fls. 112, cujos argumentos são, em suma, os que 
seguem: 

 
1) Entende que a declaração da SUFRAMA, no sentido de 

internalização das mercadorias na ZFM, não é a única forma de 
se comprovar a inocorrência da infração capitulada na inicial, 
tampouco a legislação tributária assevera tal qualidade àquela 
prova.  

2) Afirma que está diligenciando perante os destinatários das 
mercadorias no escopo de se obter as cópias das primeiras vias 
dos documentos fiscais que respaldaram as operações, bem 
como outras provas aptas a ilidir a acusação inicial.  

3) Ressalta que a presente acusação não é de não comprovação de 
saída do território goiano, mas sim de falta de comprovação de 
que as mercadorias foram entregues em seu destino. Nessa 
qualidade, não é lícita a aplicação da alíquota interna à base de 
cálculo discriminada na inicial, devendo prevalecer a alíquota de 
12%. 

 
 
Pede, ao final, a improcedência do lançamento. Sucessivamente, 

solicita a alteração da alíquota aplicada sobre a base de cálculo, de 17% para 12%. 
 
 
 
Submetidos os autos à IIICJUL, aprovou-se a seguinte resolução: 
 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08/04/2016, acatando proposição do Conselheiro 
Masayuki Missao,  
  
CONSIDERANDO que o presente processo trata de falta de 
comprovação de internamento na Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA, 
CONSIDERANDO a manifestação do Sujeito Passivo no sentido de 
trazer aos autos comprovantes da internação, 
CONSIDERANDO que o processo administrativo tem como princípio a 
busca da verdade material, 
 



RESOLVE, por unanimidade.de votos, remeter os autos à GEPRO para 
que se intime o Sujeito Passivo para em 30(trinta) dias apresente: 
1 -  documentos previstos no Art. 39 do Anexo XII do Regulamento do 
ICMS que comprovem a internação na Zona Franca de Manaus e  
2 - para fins de redução de alíquota, provas que as mercadorias 
transpuseram as fronteiras do Estado de Goiás. 
Após, retornem-se os autos a julgamento.” 
 

A título de resposta, o sujeito passivo juntou as declarações de 
ingresso constantes às fls. 141 a 155. 

 
Os autos foram encaminhados, via resolução, à COORDENAÇÃO 

DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR, no escopo de que houvesse 
manifestação acerca dos documentos juntados pelo sujeito passivo (fls. 158). 

 
Em resposta, a Autoridade fiscal constatou o internamento das 

mercadorias referidas nas notas fiscais mencionadas às fls. 160 dos autos, motivo pelo 
qual apresentou novo demonstrativo, de forma a reduzir o quantum de ICMS para R$ 
50.152,39 conforme se atesta às fls. 162, calculado à alíquota de 17%. 

 
Em manifestação, a empresa assevera que a Autoridade fiscal 

continua baseando a acusação exclusivamente na Declaração de ingresso da SUFRAMA. 
Entende que a legislação não traz tal restrição à prova. Transcreve jurisprudência do CAT 
que entende pertinente à matéria.  

Também discorre sobre a inaplicabilidade da alíquota interna, de 
17%, porquanto as operações são interestaduais.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento. Sucessivamente, a 
redução da alíquota para 12%. 

 
 
 
É o relatório.  

 

V O T O 

 
A acusação fiscal gravita em torno do não atendimento de 

obrigações acessórias que, se cumpridas, assegurariam ao Fisco a certeza da efetiva 
entrada das mercadorias na Zona Franca de Manaus e, por via direta, a fruição, pelo 
sujeito passivo, do benefício fiscal descrito no inciso XVII do art. 6º do Anexo IX do RCTE. 
As obrigações acessórias previstas para a operação encontram-se descritas no Capítulo 
IX do Anexo XII do RCTE.  

Para o deslinde da matéria objeto dos autos, mister a transcrição dos 
seguintes dispositivos, ali localizados: 

 

Do Anexo XII do RCTE: 

 

“Art. 36. A SUFRAMA, as Secretarias de Estado da Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Roraima e Rondônia devem promover ação integrada de fiscalização e 
controle das entradas de produtos industrializados de origem nacional 
remetidos a contribuinte do imposto, remetidos a contribuinte do 



imposto localizado na Zona Franca de Manaus, nos Municípios de Rio 
Preto da Eva (AM), Presidente Figueiredo (AM) e nas Áreas de Livre 
Comércio, com isenção do ICMS, com vistas à comprovação do 
internamento de mercadorias naquelas incentivadas (Convênio ICMS 
23/08, cláusulas primeira, segunda e terceira). 
 

§ 2º A regularidade da operação é efetivada em 2 (duas) fases 
distintas: 
NOTA: Redação com vigência de 01.06.08 a 31.12.11. 

I - formalização do ingresso; 

II - formalização do internamento. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 36 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 7.561, de 29.02.12 - VIGÊNCIA: 01.01.12. 

§ 2º A regularidade fiscal das operações de que trata este capítulo 
será efetivada mediante a declaração de ingresso.” 
 

“Art. 37. A formalização do ingresso nas áreas incentivadas dar-se-á 
no sistema de controle eletrônico mediante os seguintes 
procedimentos (Convênio ICMS 23/08, Cláusulas quarta e quinta): 

I - registro eletrônico, pelo remetente, antes da saída do seu 
estabelecimento, dos dados da nota fiscal no sistema de controle 
eletrônico, para geração do PIN-e; 
NOTA: Redação com vigência de 01.06.08 a 31.12.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 1º 
DO DECRETO Nº 7.561, de 29.02.12 - VIGÊNCIA: 01.01.12. 

I - registro eletrônico, sob responsabilidade do remetente, antes da 
saída do seu estabelecimento, dos dados da nota fiscal no sistema de 
que trata o caput, para geração do PIN-e; 

II - registro eletrônico, pelo transportador, antes do ingresso nas áreas 
incentivadas, dos dados do conhecimento de transporte e do 
manifesto de carga, para complementação do PIN-e, referido no inciso 
I; 
 

§ 1º A 1ª via da Nota Fiscal deve ser apresentada na SEFAZ, para fins 
de comprovação do desembaraço. 
NOTA: Redação com vigência de 01.06.08 a 31.12.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 37 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 7.561, de 29.02.12 - VIGÊNCIA: 01.01.12. 

§ 1º Em se tratando de Nota Fiscal e Conhecimento de Transporte 
não eletrônicos, devem ser retidas as respectivas vias para conclusão 
dos procedimentos de regularização na SEFAZ e SUFRAMA. 

§ 2º O registro eletrônico prévio dos dados da Nota Fiscal, do 
Conhecimento de Transporte e do Manifesto de Carga, no sistema de 
controle eletrônico, é de responsabilidade dos respectivos 
estabelecimentos emitentes.  
.......................................................................................................................” 

 

“Art. 39. A regularidade da operação de ingresso, para fins do gozo do 
benefício previsto no inciso XVII do art. 6º do Anexo IX, por parte do 
remetente, deve ser comprovada pela Declaração do Ingresso, obtida 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2008/cv023_08
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no sistema eletrônico e disponibilizada pela SUFRAMA (Convênio 
ICMS 23/08, cláusula sexta). 
NOTA: Redação com vigência de 01.06.08 a 31.12.11. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 39 PELO ART. 1º DO 
DECRETO Nº 7.561, de 29.02.12 - VIGÊNCIA: 01.01.12. 

Art. 39. A regularidade da operação de ingresso, para fins do gozo 
do benefício previsto no inciso XVII do art. 6º do Anexo IX, por parte 
do remetente, deve ser comprovada pela Declaração de Ingresso, 
obtida no sistema eletrônico e disponibilizada pela SUFRAMA após a 
completa formalização do ingresso de que trata o art. 37 (Convênio 
ICMS 23/08, cláusula sexta).” 
 

 

Depreende-se, do exposto, que a atividade de internamento da 
mercadoria na Zona Franca de Manaus, para o efeito de fruição do benefício fiscal, é 
composta de duas fases distintas, a saber, o internamento e a sua formalização. A 
primeira é uma situação “de fato”; a segunda, por seu turno, é uma situação “jurídica”.  Até 
2011, a regularidade fiscal era atestada por meio da comprovação da ocorrência de tais 
eventos. Após janeiro de 2012, a regularidade fiscal passou a ser atestada pela 
“declaração de ingresso”, fornecida pela própria SUFRAMA. 

Tal exigência decorre do fato de ser o benefício descrito no art. 6º 
XVII do Anexo IX do RCTE condicionado à comprovação inequívoca da efetiva entrada 
dos produtos no estabelecimento destinatário, comprovação que se realiza mediante o 
atendimento das normas previstas nos arts. 35 e seguintes do já mencionado Anexo XII do 
RCTE.  

Em reprodução à regra insculpida nos convênios ICM nº 65/88 e 
6/90, o inciso XVII do art. 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado 
de Goiás – Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997 assim dispunha: 

 

“Art. 6º São isentos do ICMS: 

......................................................................................................................... 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, inclusive 
semi-elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, nos 
Municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado 
do Amazonas, e nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, 
no Estado do Amapá; de Tabatinga, no Estado do Amazonas; de 
Bonfim e Boa Vista, no Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do 
Sul, com extensão para o Município de Epitaciolândia, no Estado do 
Acre; de Guajaramirim, no Estado de Rondônia, desde que observado 
o disposto no Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o 
seguinte (Convênio ICM 65/88 e Convênios ICMS 52/92 e 49/94):  
NOTA: Redação com vigência de 31.10.08 a 31.08.11. 
......................................................................................................................... 

b) a isenção é condicionada a que o estabelecimento remetente 
deduza, do valor da operação constante da nota fiscal, o montante 
equivalente ao ICMS que seria devido se não houvesse o benefício 
(Convênio ICM 65/88, cláusula primeira, § 2º); 

c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da 
efetiva entrada dos produtos no estabelecimento destinatário 
(Convênio ICM 65/88, cláusula segunda); 
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......................................................................................................................... 

e) a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, em conjunto ou não 
com a Secretaria da Fazenda, Economia ou Tributação de cada um 
dos Estados destinatários do produto, deve exercer o controle sobre a 
entrada do produto industrializado nas regiões mencionadas 
(Convênio ICM 65/88, cláusula sexta);” 

 

Bom alvitre lembrar que o exegeta, na interpretação de dispositivos 
que confiram benefício fiscal, somente tem ao seu dispor a interpretação literal, nos 
moldes do art. 111 do CTN, in verbis: 

 

“CTN: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre: 

......................................................................................................................... 
II - outorga de isenção;” 

 

De outra monta, um dos pilares do controle da legalidade do ato 
administrativo é o poder-dever imputado à Administração de rever seus próprios atos 
quando se apure ilegalidade em qualquer etapa de sua formação. Tal prerrogativa vem, 
muito apropriadamente, descrita na Lei Estadual nº 13800/01, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, cuja aplicação é 
subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, nos seguintes termos: 

 

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” 

 

Tal dispositivo constitui reprodução de normativa que já é 
amplamente aceita em doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive com previsão sumular, 
editada pelo STF, cuja ementa é a seguinte: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.” Súmula 473. 

 

Os vícios no lançamento, passíveis de serem retificados, foram 
perfeitamente identificados nas revisões ocorridas nos autos. A primeira revisão, com 
efeito, noticiou a exclusão de notas fiscais, reduzindo a base de cálculo do imposto para 
R$ 295.014,03 e o ICMS para o valor originário de R$ 50.152,39, calculado à alíquota de 
17% (fls. 162).  

Devo obtemperar, entretanto, que a acusação presente não discute a 
possibilidade de a mercadoria não haver transposto as fronteiras Goianas. Ao contrário. O 
que se pretende é a não-aplicação da isenção da operação interestadual pelo não-
atendimento de condições expressas no dispositivo que confere o benefício. 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1988/CV065_88.htm


Diante disso, é de se aplicar a alíquota interestadual à operação aqui 
tratada.  

Disso, o valor originário de ICMS passa a R$ 35.401,68, calculado 
sobre a mesma base de cálculo apurada em revisão fiscal, no valor de R$ 295.014,03. 

Sob tais fundamentos, sendo patentes as irregularidades descritas 
na inicial e aditadas/ retificadas em revisão fiscal, passíveis de reduzir o quantum 
originário do imposto, conheço e dou parcial provimento à presente impugnação, para 
declarar a parcial procedência deste lançamento, no valor de ICMS de R$ 35.401,68, 
calculado à alíquota interestadual de 12%, valendo-me da mesma base de cálculo 
apurada em revisão fiscal (fls. 162). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00906/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Utilização 
indevida de não-incidência ou de benefícios fiscais. 
Solidariedade. Procedência. Não Unânime.   
 
1. Não se pode falar em nulidades por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
sob a alegação de falta de correspondência entre a descrição da 
infração e os dispositivos legais infringidos, quando na verdade 
há essa correspondência, conforme dispositivos legais citados 
e que transcrevo no voto do acórdão. 
 
2. O benefício fiscal de crédito outorgado previsto no art. 11, 
inciso III, do Anexo IX, do RCTE, condiciona-se ao pagamento 
no prazo legal do ICMS próprio e por substitução tributária no 
mês referente à utilização do mesmo, sob pena de glosa no caso 
de atraso no pagamento (art. 1º, § 1º, I e § 1º-B, do Anexo IX do 
RCTE). 
 
3. O administrador que tendo interesse comum no fato gerador 
do ICMS, na forma de concorrer para a prática da infração, por 
ação ou omissão, responde pelo crédito tributário juntamente 
com a empresa (art. 124, I e II, do CTN e art. 45, XII, do CTE). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Paixão de Oliveira 
Gomes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela improcedência do lançamento. E, por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho e 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de 
R$ 148.950,91, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referente à utilização irregular do benefício previsto no art. 11, III, do Anexo IX, do Decreto 
4.852/97, pois estava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização. Dessa forma 
estava impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 58, § 3º, II, e 64 da Lei 11.651/91 – CTE 

c/c arts. 1º, § 1º, I e § 1º-B do Anexo IX, e 86 do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 

17917/2012. 
 
Foram nomeados solidários: NERISSA MACEDO CARNELOS e 

PEDRO FERREIRA ONOFRE, na qualidade de sócios-administradores, de acordo com o 
art. 45, XII, do CTE, e Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 
(fls. 005/006). 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004), em que consta que a exigência do 
crédito tributário abrange os diversos meses dos exercícios de 2014 e 2015; o extrato 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 007/008); as planilhas impressas 
da Auditoria Básica do ICMS (fls. 009/018), dos exercícios de 2014 e 2015; a mídia DVD-R 
(fls. 019) contendo arquivo magnético de ABICMS, Apuração do contribuinte, planilha 
Comparativo de Pagamentos, relação de Créditos Escriturados Indevidamente de 2014 e 
2015, e outros relatórios. 

 
Intimados na forma legal, todos os sujeitos passivos comparecem em 

primeira instância e impugnam o auto de infração, em peças apartadas, com as seguintes 
razões: 

 
Pelo autuado (fls. 036/055): que a autoridade fiscal que lançou o 

crédito tributário é incompetente, pois trata-se de AFRE I e a empresa é de médio porte; 
que há nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa, pois a descrição do fato infracional não guarda correspondência com o campo 
“dispositivo legal infringido”; no mérito, assevera que o contribuinte pagou 
espontaneamente o ICMS apurado antes do início da ação fiscal, citando o Parecer 
Normativo nº 06/08-SAT, que trata de infrações relativas ao FOMENTAR/PRODUZIR; que 
os benefícios concedidos à autuada foram por meio de TARE (de implementação de 
incentivo financeiro do PRODUZIR). Ao final pediu que o julgador singular decide pela 
nulidade processual por incompetência funcional ou insegurança na determinação da 
infração ou que, no mérito, decida pela improcedência do auto de infração. 

Anexou comprovantes de pagamento do ICMS (fls. 064/168) dos 
períodos em apreço. 

 
Pela solidária Nerissa Macedo Carnelos (fls. 170/190): pede sua 

exclusão da lide, pois não teria concorrido para a prática da infração; no mais, repete os 
mesmos argumentos apresentados pelo sujeito passivo principal; 

 



Pelo solidário Pedro Ferreira Onofre (fls. 196/216): pede sua 
exclusão da lide, pois não teria concorrido para a prática da infração e, além disso, repete 
os mesmos argumentos apresentados pelo autuado. 

 
 O julgador singular (fls. 225/230) rejeita as alegações de nulidade 

processual, decide pela procedência do auto de infração e mantém na lide os solidários. 
 
Intimados para pagar ou recorrer da sentença singular, todos os 

sujeitos passivos, autuado e solidários, comparecem ao processo em peça única de 
defesa e apresentam recurso voluntário vazado no seguinte teor: 

 
- em relação à solidariedade: afirmam que o fisco não demonstrou a 

existência do dolo dos nomeados solidários, motivo pelo qual pedem as suas exclusões da 
lide; 

 
- que há nulidades por insegurança na determinação da infração e 

cerceamento do direito de defesa, pois a descrição do fato infracional não guarda 
correspondência com o campo “dispositivo legal infringido”; 

 
- no mérito, asseveram que a empresa pagou espontaneamente o 

ICMS apurado mês a mês, antes do início do procedimento fiscal, nos termos do art. 138 
do CTN; que a própria administração tributária goiana tem esta mesma interpretação 
quanto à espontaneidade, conforme parecer normativo 06/08-SAT, que trata do incentivo 
financeiro do PRODUZIR, afirmando que o parecer normativo diz respeito a toda e 
qualquer situação de atraso ou falta de recolhimento de tributo; que os benefícios 
concedidos à autuada o foram por meio do TARE 138/2012-GSF, que estabelece os casos 
em que é possível a denúncia do termo de acordo, o que não ocorreu na hipótese. 

 
Pedem que seja reconhecida a inexistência da solidariedade, e que 

se julgue nulo o processo por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, ou que se decrete a improcedência do auto de infração.    

 
Sendo o processo pautado para julgamento, por esta 3ª Câmara 

Julgadora, em 09/02/2018, por meio da Resolução 032/2018 (fls. 273) sobrestou-se o 
julgamento para que o sujeito passivo tivesse a oportunidade de providenciar os 
procedimentos necessários para eventual convalidação da utilização do benefício fiscal 
sem o cumprimento da condicionante, nos termos previstos na Lei nº 19.824/2017. 

 
O processo retornou a julgamento, sem que o sujeito passivo tenha 

trazido ao mesmo elementos de confirmação da convalidação referida.  
 
      V   O   T   O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais, em decorrência de o sujeito passivo ter utilizado o benefício fiscal de 
crédito outorgado em diversos meses dos exercícios de 2014 e 2015, previsto no art. 11, 
III, do Anexo IX, do RCTE, indevidamente, uma vez que atrasou o pagamento do ICMS 
referente ao mês da utilização, motivo pelo qual o referido benefício fiscal foi glosado, 
resultando no montante do ICMS exigido, conforme Auditoria Básica do ICMS, e demais 
demonstrativos e comprovantes anexados ao processo, especialmente na mídia DVD-R 
de fls. 19 dos autos. 

 



Para clareza da decisão, transcrevo o dispositivo legal referente ao 
benefício fiscal utilizado, constante do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, in verbis: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação 
com o ICMS devido: 
............................................................................................................... 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o 
equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por 
cento), respectivamente, na saída interestadual que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
aplicado sobre o valor da correspondente operação, observado o 
seguinte (Leis nºs  12.462/94, art. 1º, § 4º, II; e 13.194/97, art. 2º, II, 
“h”)”: (Redação conferida pelo Decreto nº 5.272 - vigência: 01.08.00 à 
31.10.17) 

 
Nota-se, portanto, que sendo o sujeito passivo industrial com a 

atividade econômica principal de “fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, 
exceto palmito” (fls. 07), o mesmo pode utilizar, e efetivamente utilizou o crédito outorgado 
de 2% (dois por cento), na saída interestadual de mercadorias para comercialização, 
produção ou industrialização. 
 

Entretanto, a legislação tributária estabelece condicionantes para a 
fruição do benefício fiscal. No presente caso, tal previsão de condicionante está no próprio 
Anexo IX do Decreto nº 4.852/97- - RCTE, nos seguintes termos: 

 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 

regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. (Redação 

conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

......................................................................................................................... 

§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do 
imposto devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda 
definitiva, exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o 
contribuinte utilizar o benefício fiscal”. (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - 

vigência: 01.08.08) 

 

Depreende-se do texto legal, que o benefício fiscal do crédito 
outorgado de 2% (dois por cento) sobre o valor da operação para o contribuinte industrial, 
nas situações previstas no art. 11, III, do Anexo IX, do RCTE, concessão autorizada que 
foi pela Lei Estadual nº 12.462/94, somente pode ser utilizado pelo contribuinte que esteja 
com o pagamento do imposto das operações próprias e por substituição tributária, relativo 
ao mês correspondente à utilização do benefício fiscal, efetuado no prazo legal. Ou seja, a 
legislação tributária não admite atraso no pagamento do imposto devido para a fruição do 
referido crédito outorgado. 
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A acusação fiscal no caso em apreço, é justamente essa: que o 
sujeito passivo não estava com o imposto pago no dia do vencimento, e assim, fruiu 
ilegalmente do benefício fiscal do crédito outorgado em tela. 

 
O recorrente não contesta que utilizou o benefício fiscal, mas alega 

que pagou o ICMS das operações próprias fora do prazo legal, porém com acréscimos da 
espontaneidade, antes do início do procedimento fiscal, nos termos do art. 138 do Código 
Tributário Nacional – CTN. 

 
Inicialmente, rejeito a ocorrência de nulidades por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, sob alegação dos 
recorrentes de que a descrição do fato infracional não guarda correspondência com o 
campo “dispositivo legal infringido”. 

 
E o faço porque basta uma leitura perfunctória da descrição do fato 

infracional em cotejo com os dispositivos legais citados como infringidos, para verificar-se 
a perfeita correspondência entre ambos, visto que o art. 11, III, c/c o art. 1º, § 1º, I e § 1º-
B, do Anexo IX, do RCTE e art. 86 do RCTE, não deixam quaisquer dúvidas sobre a 
acusação fiscal em sua inteireza. Assim, não acolho a alegação da defesa. 

 
No mérito, embora a empresa tenha realmente pago 

espontaneamente o ICMS apurado mês a mês, antes do início do procedimento fiscal, nos 
termos do art. 138 do CTN, tal procedimento não tem o condão de afastar a infração 
perpetrada pelo sujeito passivo, à vista da legislação tributária citada e já transcrita nesse 
voto, uma vez que o art. 1º, § 1º, I e § 1º-B, do Anexo IX, do RCTE, estabelece 
excepcionalmente para tal situação, a perda definitiva, exclusivamente no mês do atraso 
do pagamento, do benefício fiscal do crédito outorgado. E, nesse sentido, prescreve o art. 
86 do RCTE: 

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 

for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 

 
Ou seja, a regra do Anexo IX do RCTE aplica-se à glosa do benefício 

fiscal. A vantagem da espontaneidade falada pelo sujeito passivo refere-se ao pagamento 
do ICMS devido no mês. Não se está exigindo o pagamento do ICMS apurado 
mensalmente. Não é este o objeto da autuação, mas o imposto decorrente da glosa de 
benefício fiscal. Assim, a falada espontaneidade não se aplica para tal situação, ou seja, a 
situação de atraso no pagamento do ICMS para efeito de estabelecer a condicionante 
para fruição do benefício fiscal, que é peremptória, nos termos do Poder concedente do 
benefício. 

 
Por outro lado, não há qualquer vínculo ao caso presente, com o 

Parecer Normativo nº 06/08-SAT, bem como o TARE 138/2012-GSF, uma vez que estes 
tratam exclusivamente do incentivo financeiro do PRODUZIR e FOMENTAR, regidos por 
leis e regulamentos próprios, distantes do que trata o Anexo IX do RCTE. 

 
Por fim, rejeito o pedido de exclusão dos solidários da lide. Por se 

tratarem de sócios administradores (fls. 07), aos mesmos aplicam-se os dispositivos do 
art. 124, I e II, do CTN em consonância com o previsto no art. 45, XII, do CTE, abaixo 
transcritos: 
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“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
 
II – as pessoas expressamente designadas por lei”. 
  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 16.392 - 
Vigência: 04.12.08 a 11.06.17) 
............................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
(redação original - vigência 01.01.97) 

 
A lei não exige o dolo dos solidários. Mas o interesse comum 

consubstanciado no fato de concorrerem para a prática da infração. Na situação 
analisada, os administradores, que manifestam a vontade da pessoa jurídica, e que são 
responsáveis pelos negócios da empresa que presidem, na forma de ação ou omissão 
concorreram para a prática do ilícito, visto que, a legislação (citada e já transcrita) é clara e 
expressa quanto à necessidade de pagamento no prazo legal do ICMS para a fruição do 
benefício fiscal. Assim, quando a empresa utiliza o benefício fiscal, sabendo que a 
legislação veda tal utilização, a responsabilização é atribuída também a seu administrador, 
conforme o art.45, XII, do CTE, acima transcrito. 

 
Posto isso, voto no sentido de rejeitar as preliminares de  nulidades 

processuais por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa; conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença 
que julgou procedente o auto de infração; e voto no sentido de rejeitar o pedido de 
exclusão dos solidários da lide. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de abril de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00937/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 
REINCLUSÃO DO SOLIDÁRIO NA LIDE. CONHECIDO E 
PROVIDO. ICMS. AUDITORIA BÁSICA DO ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. RECURSO DO 
SUJEITO PASSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei n. 11.651/91, art. 
45, XII); 
 
2. Deve ser reincluído na lide o sujeito passivo que, à época 
do fato gerador, era procurador da empresa autuada com 
poderes gerais de gestão; 
 
3. É procedente o lançamento do crédito tributário com base 
em auditoria básica do ICMS que revela omissão de pagamento 
de imposto em razão da utilização indevida de benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 1.559.942,90 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e noventa centavos). Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Pereira 
D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 555.803,24 
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos). E, 
por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
dar-lhe provimento para reincluir na lide o solidário SÉRGIO DONIZETE VERONEZI. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues 
de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mauricio 



Ribeiro de Paiva, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A constituição deste crédito tributário deve-se a omissão de 
recolhimento de ICMS em razão de aproveitamento indevido de parte do crédito 
outorgado de 9% e de exportação de 7%, lançados no livro Registro de Apuração do 
ICMS de maneira englobada, uma vez que o contribuinte utilizou, também, como base de 
cálculo dos benefícios, as saídas de carnes e miúdos adquiridos para comercialização ou 
recebidos em transferência para comercialização, situações essas não previstas em lei 
que contempla, apenas as saídas resultantes do abate em seu estabelecimento de gado 
adquirido em operação interna; que o contribuinte não comprovou parte das operações 
de exportação declarados em documentos fiscais, conforme solicitado em notificações. 
Em consequência, deverá recolher o imposto na importância de R$ 1.848.039,21 (um 
milhão oitocentos e quarenta e oito mil trinta e nove reais e vinte e um centavos), 
juntamente com os acréscimos legais.  

 
Foi nomeado como sujeito passivo solidário SÉRGIO DONIZETI 

VERONESI,  procurador da firma autuada, fl. 03. 
 
Instruindo o feito, em sua fase cognitiva,  encontra-se acostado ao 

processo, cópia da procuração feita pelo FRIGORÍFICO CENTRO OESTE SP LTDA., 
notas explicativas, demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS e outros documentos,  
fls. 4 a 123. 

 
Impugnando o lançamento os autuados, com peças defensórias 

apartadas, comparecem ao processo e suscitam, em preliminar,  a nulidade da lide por 
insegurança na determinação da infração; duplicidade de auditorias para o mesmo 
período e preenchimento irregular dos formulários da Auditoria; adentram ao mérito,  
afirmando que o fisco só exigirá o ICMS no mês em que houver efetivamente estouro do 
saldo credor;  que o artigo 11, XXI do Anexo IX que trata do crédito outorgado sobre as 
saídas para exportação, beneficia as saídas de carne oriundas de abate dentro do Estado 
de Goiás e não somente dentro do estabelecimento; que o agente fiscalizador excluiu de 
suas planilhas os valor de transferências internas e utilizou um mesmo índice para 
calcular os créditos outorgados de 9% e 5%, quando na realidade estes índices são 
diferentes; que nas operações para dentro do pais, os frigoríficos não estão adstritos ao 
crédito outorgado de 9% sobre as saídas de carnes oriundas de abate no próprio 
estabelecimento, mas que também usufruem do crédito outorgado de 2% para vendas de 
carnes e outros subprodutos oriundos de aquisições internas e interestaduais, sobre as 
quais estiver impedido de utilizar o crédito outorgado mencionado; juntam planilhas para 
comprovar o alegado, fls. 128/173.    

 
Na sequência dos procedimentos processuais, por determinação do 

órgão julgador singular, foram realizadas as revisões fiscais de fls. 177 a 188 e 192/225, 
desfavoráveis à parte passiva que não tomou ciência de seus resultados. 

 
O ilustre julgador "a quo", ao proferir a Sentença n° 4496/06 - COJP 

(fls. 226/230), concluiu pela procedência do lançamento, condenando os autuados ao 
recolhimento do imposto reclamado no auto de infração. 

 
Às fls. 233 está registrado o termo de perempção em face ao pólo 

passivo solidário.  



 
Em grau de recurso voluntário os autuados pedem a nulidade da 

sentença exarada pelo Corpo de Julgadores de Primeira Instância, pelo fato do órgão 
julgador ter convertido o processo em diligência, por duas vezes, não concedendo o 
julgador nenhuma oportunidade para que os autuados se manifestassem acerca dos 
seus conteúdos,  (fls. 235 a 243). 

 
A egrégia Segunda Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, 

acolhe a preliminar de nulidade parcial do processo a partir de fls. 226, inclusive, arguida 
pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, para que se intime o sujeito passivo 
principal e o solidário para se manifestarem a respeito da revisão de fls. 177/188 e 
192/225., fls. 246/249. 

 
Intimados, os autuados retornam ao processo pedem a 

improcedência da lide, fls. 255/258. 
 
A decisão monocrática ratifica o trabalho preambular, fls. 264/270. 
 
Às fls. 274/276 marca o retorno dos defendentes a este volume onde 

reafirmam o pleito pronunciado em linhas anteriores no recurso voluntário. 
 
Por meio da Resolução n.º 308/07, a preclara Primeira Câmara 

Julgadora, por unanimidade de votos, converte o julgamento em diligência para que fiscal 
estranho a lide refaça o trabalho vestibular, fls. 279. 

 
O resolução supra não foi cumprida, conforme despacho de fls. 280.  
 
Conforme as Resoluções nºs 245 e 337 de 2008, e a juntada do 

documento de fl. 284, os autos seguiram em diligência à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, fl. 285. 

 
O resultado da diligência, fls. 287 a 298, constata a necessidade de 

alterar o valor do auto de infração para R$ 555.803,24 (quinhentos e cinquenta e cinco 
mil oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos). 

 
O polo passivo apresenta Contradita, fls. 303 a 306, onde argumenta 

que concorda com a existência do crédito compensável decorrente dos autos de infração 
de ICMS ST pelas operações anteriores, mas que diverge da sua aplicação sobre os 
valores originalmente autuados, pois estes são valores para os quais apresentou razões 
de mérito que levam à sua improcedência total ou parcial, os quais não foram analisados. 

 
Instrui sua manifestação com as planilhas que constam das fls. 307 a 

310. 
 
A Primeira Câmara Temporária resolveu, por unanimidade de votos, 

conforme Resolução nº 098/2013, fls. 312/313, converter o julgamento em diligência junto 
à Gerência de Auditoria – GEAT para que haja a manifestação da autoridade fiscal 
autuante quanto ao trabalho revisional. 

 
Foi feita juntada de substabelecimento, conforme fls. 346 a 348. 
 
O resultado da diligência consta das fls. 350 a 354. 
 



O polo passivo apresenta Manifestação, conforme fls. 358 a 360, 
onde requer a exclusão da lide do sujeito passivo solidário, momento que junta aos autos 
os documentos de fls. 361 a 371. 

 
Retorna aos autos o polo passivo, por meio da Contradita de fls. 376 

a 380, para reiterar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, ainda, a 
nulidade do auto de infração ou a sua improcedência. 

 
Em sessão de julgamento realizada no dia 26/02/14 a Primeira 

Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do 
lançamento por unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e considerou procedente o lançamento e 
por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão do solidário da lide.  

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 

390 a 391, pedindo a reforma da decisão cameral na parte em que excluiu da lide o 
solidário SÉRGIO DONIZETI VERONESI.  

 
Os sujeitos passivos interpuseram o recurso ao Conselho Superior 

de fls. 397 a 402, pleiteando a manutenção da decisão cameral que excluiu da lide o 
sujeito passivo solidário e pedindo a reforma da referida decisão quanto ao mérito para 
julgar parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 555.803,24 (quinhentos e 
cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos). 

 
Em sessão realizada no dia 17/07/14, o Conselho Superior, por 

unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução n. 
072/14, de fls. 441 e 442, determinando o encaminhamento do processo ao AFTE 
MANOEL LUIS NEVES CAMPANELLI para manifestação sobre as alegações do revisor 
ROGÉRIO ARNEIRO DE REZENDE. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de fls. 445 a 447, 

onde o AFTE MANOEL LUIZ NEVES CAMPANELLI, reflui do seu relatório diligencial de 
fls. 287 a 289 no qual havia sugerido a parcial procedência no valor de R$ 555.803,24 
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos) e 
sugere a procedência parcial no valor de R$ 1.559.942,90 (um milhão, quinhentos e 
cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). 

 
Por meio da Resolução n. 31/2015, de fls. 467 a 468, o Conselho 

Superior, converteu novamente o julgamento em diligência encaminhando o processo à 
Gerência Especial de Auditoria para a manifestação de um auditor estranho à lide sobre 
os resultados da revisão. 

 
No relatório diligencial de fls. 476 o AFTE JAIME KESSELMAN, 

manifestou pelo resultado da última revisão que concluiu pela parcial procedência no 
valor de R$ 1.559.942,90 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e noventa centavos). 

 
Intimada a empresa autuada não se manifestou.     
 
É o relatório. 
 

 
V O T O  



 

 

1. DO PEDIDO DE REINCLUSÃO DO SOLIDÁRIO NA LIDE: 

 

Da análise do Termo de Identificação do Sujeito Passivo Solidário 
de fls. 03, extrai-se que a fundamentação legal para a inclusão do SR. SÉRGIO 
DONIZETE VERONEZI na lide foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que 
assevera o seguinte: 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal, especialmente:  
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 

 

A fundamentação fática foi o fato de a referida pessoa natural ser 
procuradora da empresa autuada com poderes gerais de gerência e administração, 
conforme faz prova o instrumento procuratório de fls. 04 e 05, situação que se enquadra 
com perfeição na regra disposto no dispositivo legal acima mencionado. 

Assim, conheço do recurso da Fazenda Pública, para reformar o 
acórdão cameral e reincluir na lide SÉRGIO DONIZETE VERONEZI.  

 

2. DO MÉRITO:  

Em relação ao mérito, a Auditoria Básica do ICMS de fls. 07 a 18, 
não deixa nenhuma dúvida no sentido de que a empresa autuada aproveitou 
indevidamente o benefício fiscal do crédito outorgado previsto no art. 11, inciso V e XXI, 
do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

Cumpre ressaltar que essa acusação não foi contestada pela 
empresa autuada. O que foi amplamente discutido na fase cameral e até mesmo no 
Conselho Superior foi a possibilidade de compensação dos valores de ICMS exigidos 
nos Processos nº 3010552322621, 3017631802143, 3022209115294 e 
3024613404843. 

Após várias idas e vindas, com a manifestação do autor do 
procedimento e outros dois Auditores Fiscais, chegou-se à conclusão no sentido da 
impossibilidade da compensação de todos os valores constantes dos referidos processos 
em razão da limitação prevista na Instrução Normativa nº 1159/13-GSF, que permitia a 
compensação somente dos valores relativos ao exercício fiscalizado, de tal sorte, que o 
valor da exigência fiscal ficou reduzido para R$ 1.559.942,90 (um milhão, quinhentos e 
cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), conforme 
relatórios de revisão de fls. 445 a 447 e 476. 

 
Com essas considerações entendo que não existe mais nenhuma 

pendência relativa a questão meritória. 

À conta do exposto, conheço de ambos os recursos, dou 
provimento ao da Fazenda Pública para reincluir na lide o sujeito passivo solidário 
SÉRGIO DONIZETE VERONI, dou parcial provimento ao do sujeito passivo para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o 



lançamento na importância de R$ 1.559.942,90 (um milhão, quinhentos e cinquenta e 
nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) de ICMS, conforme 
discriminação de fls. 446. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01034/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de falta de satisfação de condição estabelecida em 
legislação tributária para usufruto de benefício fiscal, qual seja, 
débito inscrito em dívida ativa. Procedência parcial. Decisão não 
unânime.  
 
A partir do momento em que o sujeito passivo apresenta carta 
de fiança bancária e interpõe embargos à execução, deve ter 
direito ao usufruto de benefício fiscal  condicionado à 
inexistência de débito inscrito em dívida ativa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
163.107,02 (cento e sessenta e três mil, cento e sete reais e dois centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Vencidos os Conselheiro David Fernandes de Carvalho que votou pela 
procedência do lançamento e Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saídas de 

mercadorias no período de julho/2010 a dezembro/2011, com utilização indevida da 

redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, 

pois encontrava-se impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de possuir, no 

período, débito inscrito em DÍVIDA ATIVA. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 

importância de R$ 211.389,77 (Duzentos e onze mil trezentos e oitenta e nove reais e 

setenta e sete centavos) conforme demonstrativo anexo, juntamente com a penalidade e 

acréscimos legais”. 



Foram citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei 11.651/91 - 

CTE c/c art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. Foi proposta a penalidade do art. 71, IV-

A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011 – Retroatividade Benigna. 

Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004), que traz os valores mensais do ICMS 

exigido do sujeito passivo juntamente com os valores mensais da multa de 80% sobre o 

valor do imposto; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 005); 

as planilhas da Auditoria da Conta Corrente do ICMS exercício de 2010 (fls. 006/008); a 

planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados exercício de 2010 (fls. 009); as 

planilhas da Auditoria da Conta Corrente do ICMS exercício de 2011 (fls. 010/012); a 

planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados exercício de 2011 (fls. 013/014); 

mídia CD-R contendo as planilhas de Relatório Sintético de Benefícios Condicionados dos 

exercícios de 2010 e 2011, juntamente com Recibo de Entrega de Relatórios Digitais com 

ciente do sujeito passivo (fls. 015/016). 

Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância (fls. 021/035) e impugna o auto de infração, alegando, em síntese, o seguinte:  

a) Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito 

de defesa, pois o autuante não mencionou quais as supostas 

inscrições em dívida ativa que justificariam a autuação fiscal, não 

deixando claro se realmente existiam débitos inscritos na dívida ativa 

estadual; 

 

b) No mérito, informa que seus débitos inscritos em dívida ativa 

estão regularmente garantidos e/ou com a exigibilidade suspensa; 

aduz, ainda, que a limitação estabelecida pela exigência fiscal, viola 

o princípio constitucional da igualdade e isonomia, pois estabelece 

tratamento desigual para os contribuintes que se encontram na 

mesma situação sujeita à tributação; afirma, por fim, que a multa 

apresenta caráter abusivo, extorsivo além de ser confiscatória, e que 

não pode haver incidência de juros sobre a multa. 

 

Pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, ou que se 

declare a sua improcedência ou que se cancele a multa aplicada ou que seja reduzida a 



patamares razoáveis, e que seja cancelada a exigência de juros pela taxa SELIC e 

também a exigência de juros sobre a multa. 

Por meio do Despacho nº 856/12-JULP (fls. 083), o julgador singular 

converteu o julgamento em diligência determinando o encaminhamento dos autos ao 

órgão fiscalizador de origem para a juntada da comprovação da existência de débitos 

inscritos na Dívida Ativa em nome da empresa autuada nos períodos de referência, e 

ainda manifestar-se sobre estarem todos os débitos com a exigibilidade suspensa. 

Cumprindo a diligência determinada, o autuante manifesta-se (fls. 

085) esclarecendo que existem 2 (dois) processos relativos a tributos estaduais com 

créditos tributários inscritos em dívida ativa, declinando os números e datas da inscrição 

em dívida ativa, quais sejam: 

= AI nº 3015795093157, inscrito na dívida ativa em 11/03/2009; 

= AI nº 3015772632280, inscrito na dívida ativa em 06/02/2008. 

Assevera, ainda, a autoridade fiscal, que em nenhum momento os 

referidos débitos tiveram a sua exigibilidade suspensa, anexando ao processo a Certidão 

de Débito em Dívida Ativa – Positiva, constando os referidos autos de infração, emitida em 

29 de janeiro de 2013, e extratos dos 2 (dois) autos de infração em que consta a data da 

inscrição em dívida ativa (fls. 086/090). 

Intimado na forma legal para manifestar sobre o resultado da 

diligência (fls. 095/096), o sujeito passivo não compareceu ao processo. 

Em sentença (fls. 98/100) o julgador de primeira instância rejeita a 

preliminar de nulidade e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 

rejeitando, ainda, o pedido de redução ou cancelamento da multa por falta de amparo 

legal. 

Intimado para pagar ou manifestar-se em segunda instância, o 

sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 104/125), em que aduz as seguintes 

razões de defesa: 

 

a) Preliminar de nulidades por insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, pois o autuante não 

mencionou desde o início do procedimento fiscal, quais as supostas 

inscrições em dívida ativa que justificariam a autuação fiscal, não 

deixando claro se realmente existiam débitos inscritos na dívida ativa 



estadual, dessa forma prejudicando a defesa da recorrente que não 

poderia se ver obrigada a defender-se de autuação com imprecisão 

de tal natureza; 

 

b) No mérito, afirma o seguinte: 

 

b.1) quanto ao auto de infração nº 3015795093157, que é objeto da 

Execução Fiscal nº 200902694884, a recorrente apresentou em 

06/08/2009, uma relação de bens como garantia, sendo que o 

Estado de Goiás se manifestou em 17/11/2009 favorável ao pedido 

do executado, e o juízo da execução proferiu despacho em 

14/12/2009 para suspender a exigibilidade do crédito tributário em 

comento, o que jamais poderia impedir a recorrente de aproveitar o 

benefício fiscal; 

 

b.2) quanto ao auto de infração nº 3015772632280, que é objeto da 

Execução Fiscal nº 2008.02.05171-0, a recorrente apresentou em 

04/07/2008 a Carta de Fiança Bancária em valor superior ao 

montante atualizado do débito, o que jamais poderia impedir a 

recorrente de aproveitar o benefício fiscal; 

 

b.3) reafirma sua alegação em primeira instância que a existência de 

uma dívida ativa em nome da sociedade não interfere na 

possibilidade de fruição do benefício fiscal, pois viola o princípio 

constitucional da igualdade e isonomia, estabelecendo tratamento 

desigual para os contribuinte que se encontram na mesma situação 

sujeita à tributação; afirma, por fim, que a multa apresenta caráter 

abusivo, extorsivo além de ser confiscatória, e que não pode haver 

incidência de juros sobre a multa. 

 

Pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, ou que se 



declare a sua improcedência ou que seja revista, reclassificada ou reduzida a multa 

aplicada, e que seja afastada a exigência de juros sobre a multa. 

Junta aos autos cópia de partes do Processo Judicial nº 

200902694884 (fls. 127/133), com distribuição em 02/07/2009, de execução fiscal relativa 

ao auto de infração nº 3015795093157 (este versa sobre exigência de ICMS, multa formal, 

mais acréscimos legais por realização de saídas de mercadorias tributadas sem 

documentação fiscal, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias), em que 

estão presentes, especialmente, os seguintes documentos: petição de nomeação de bens 

como garantia do débito objeto da execução fiscal (fls. 135); manifestação da Procuradoria 

Tributária da PGE favorável à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à 

execução fiscal (fls. 137); despacho da juíza de direito da 1º Vara da Fazenda Pública 

Estadual de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 14/12/2009 (fls. 139); 

petição de apresentação de carta de fiança bancária pelo recorrente (fls. 141/144); petição 

da Procuradoria Tributária concordando com a garantia oferecida (fls. 146/148); petição de 

embargos à execução (fls. 152/177); 

Junta aos autos, também, cópia de partes do Processo Judicial nº 

2008.02.05171-0 (fls. 179/180), de execução fiscal relativa ao auto de infração nº 

3015772632280 (este versa sobre exigência de multa formal, mais acréscimos legais, por 

falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro Registro de 

Entradas), em que estão presentes, especialmente, os seguintes documentos: petição de 

apresentação de carta de fiança bancária (fls. 182/185); petição de embargos à execução 

fiscal (fls. 187/209). 

Às fls. 217/219 o sujeito passivo apresenta Memoriais. 

Em julgamento na 1ª Câmara Julgadora deste CAT, resolve-se 

expedir resolução (fls. 220/221) para encaminhamento de ofício pela SEGE à Procuradoria 

Tributária da PGE para prestação de esclarecimento quanto à “data inicial e final, se 

houver, da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos PATs” 

inscritos em dívida ativa. 

 

Às fls. 230/233 a Procuradoria Tributária da PGE encaminha 

Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial nos seguintes termos: quanto ao PAT 

3015772632280 a Procuradoria deixa de se manifestar em razão da informação de que o 

mesmo foi quitado; quanto ao PAT 3015795093157 vinculado à execução fiscal protocolo 

nº 200902694884, a Procuradoria informa que a decisão quanto à garantia ofertada foi 



exarada aos 20 dias do mês de junho de 2014, consoante documento anexado, inclusive, 

suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Assim, orienta no sentido de que a 

exigibilidade deste PAT está suspensa desde o dia 20/06/2014, e que os embargos à 

execução estão em trâmite regular perante a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual 

da Comarca de Goiânia, em fase probatória. 

Anexa aos autos a cópia da decisão judicial datada de 20/06/2014 

(fls. 234/235). 

Retornando os autos para julgamento, a Primeira Câmara Julgadora 

deste CAT expediu nova Resolução (fls. 236/237) para que a SEGE oficiasse a 

Procuradoria Tributária da PGE no sentido de orientar pontualmente quanto à possível 

suspensão da exigibilidade do crédito tributária em relação aos referidos autos de infração 

inscritos em dívida ativa no período de julho de 2010 a dezembro de 2011, inclusive 

quanto ao auto de infração quitado, vez que o auto de infração foi quitado posteriormente 

ao referido período. 

Às fls. 243/246 a Procuradoria Tributária da PGE expede ofício em 

resposta à Resolução formulada e esclarece que verificando os autos judiciais no sistema 

PROJUDI orienta o cumprimento dos processos judiciais da seguinte forma: 

 

a) Quanto ao PAT 3015772632280: que os embargos foram 

recebidos em 20/10/08, tendo-lhes nesta data o juiz atribuído efeito 

suspensivo do curso da ação de execução até seu julgamento e, 

consequentemente, da exigibilidade do crédito; 

 

b) Quanto ao PAT 3015795093157, a Procuradoria Tributária 

confirma o já orientado anteriormente pela mesma, ou seja: o 

despacho judicial para suspensão da exigibilidade do referido crédito 

é de 20/06/14, conforme cópia da decisão da mesma data que 

acompanhou a orientação anterior. 

 

Anexa cópias de petições e decisões judiciais, especialmente da 

decisão judicial de suspensão da exigibilidade do crédito do PAT final 280 em 20/10/2008 

(fls. 255), e, quanto ao PAT final 157 a petição da executada de apresentação de carta de 

fiança bancária recebida em cartório em 05/04/2011 (fls. 256/257), petição da 



Procuradoria Tributária concordando com a garantia ofertada recebida em cartório em 

01/07/2011 (fls. 261/263) e cópia da decisão judicial suspendendo a exigibilidade do 

crédito tributário em 20/06/2014 (fls. 264/265). 

Intimado para manifestar-se sobre a orientação da PGE, o sujeito 

passivo comparece ao processo (fls. 269/277) e aduz que não pode concordar com a 

manifestação da Procuradoria Tributária relativamente à orientação dada quanto ao PAT 

3015795093157, tendo em vista a seguinte ordem de coisas: 

 

1) Em 06/08/2009 apresentou em juízo uma relação de bens como 

garantia e o Estado de Goiás instado a manifestar, em 18/11/2009 

concordou expressamente que os débitos discutidos na ação judicial 

estavam com a sua exigibilidade suspensa, o que ensejou em 

14/12/2009 o juízo da execução a proferir o despacho para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário em comento; 

 

2) No entanto, em 03/10/2010, um ano depois, o Estado de Goiás 

apresentou petição alegando equívoco ao concordar anteriormente 

com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que levou a 

recorrente em 05/04/2011 a pleitear a substituição dos bens 

oferecidos em garantia por Carta de Fiança Bancária, em valor 

superior ao montante atualizado do débito fiscal. Então o Estado de 

Goiás concordou com a garantia oferecida pela recorrente em 

30/06/2011; 

 

3) No entanto, expõe a recorrente, por questão de morosidade do 

judiciário, apenas em 20/06/2014, três anos depois, foi proferida a 

decisão pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de 

Goiânia, formalizando o aceite da garantia pela Procuradoria 

Estadual e determinando expressamente a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário do referido auto de infração final 

157. Esclarece a recorrente que a referida execução fiscal foi 

distribuída originalmente à 1ª Vara da Fazenda Pública, depois 

transferida para a 3ª Vara da Fazenda Pública, e ainda o processo 

iniciou-se físico, em papel, e passou por um processo de 



digitalização, atualmente é digital, e que todo esse trâmite causou a 

demora entre o aceite da garantia pela Fazenda Estadual e o 

despacho do juiz formalizando o aceite e suspendendo o curso da 

execução fiscal. Assim, em que pese a decisão ter sido proferida 

apenas em 20/06/2014, desde 05/04/2011 o débito está garantido 

por uma Carta de Fiança Bancária.  

 

Ao final, reitera os pedidos apresentados no recurso voluntário, quais 

sejam, nulidade, improcedência, ou que seja revista, reclassificada ou reduzida a multa 

aplicada, bem como o afastamento de juros sobre a multa aplicada. 

Anexa cópia integral do processo judicial de execução (fls. 278/499) 

referente ao crédito tributário do PAT nº 3015795093157, destacando-se os seguintes 

documentos: petição da executada de nomeação de bens como garantia do débito objeto 

de execução fiscal recebidos em cartório em 07/08/2009, indicando como tais diversas 

mercadorias discriminadas em notas fiscais (fls. 399); petição da Procuradoria Tributária 

concordando com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls. 440) recebida em 

cartório em 18/11/2009; decisão judicial pela suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em 14/12/2009 (fls. 445); petição da Procuradoria Tributária (Estado de Goiás) 

(fls. 446) esclarecendo o equívoco ocorrido por parte da exequente, qual seja, que a 

decisão no Agravo de Instrumento que concedeu a antecipação da tutela para suspender 

a exigibilidade do crédito tributário foi relativa apenas ao PAT 3015864838470, conforme 

cópia do Agravo de Instrumento já colacionado aos autos, devendo a execução fiscal 

prosseguir em relação ao PAT 3015795093157, pois a exigibilidade desse crédito não está 

suspensa; decisão judicial (fls. 451 verso) chamando à ordem o processo para suspender 

a exigibilidade do crédito apenas quanto ao PAT 3015864838470, prosseguindo-se a 

execução fiscal com relação ao PAT 3015795093157, datada de 02/12/2010; petição de 

apresentação de carta de fiança bancária pelo executado (fls. 477), em 05/04/2011; 

petição da PT PGE concordando com a garantia ofertada (fls. 485/486 verso), em 

01/07/2011; decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário do auto de 

infração 3015795093157 em 20/06/2014 (fls. 488/489 verso). 

É o relatório. 

A discussão passa a ser a partir de qual momento poder-se-ia 

interpretar que havia a garantia do juízo por parte do sujeito passivo, o que lhe daria o 

direito de ter uma situação jurídica que reconhecesse a suspensão da exigibilidade do 



crédito tributário e a consequente satisfação do requisito para que pudesse usufruir do 

benefício fiscal objetado pelo auto de infração. 

Fazendo uma análise dos fatos, percebe-se que em abril de 2.011 

houve apresentação de carta de fiança bancária. E em 2.014 houve a decisão judicial, que 

lhe reconheceu a suspensão da exigibilidade.  

Sobre a utilização de carta de fiança bancária como causa 

suspensiva do crédito tributário invoco o artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/1.980, cujo texto 

é a seguir transcrito:   

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública.” 

Portanto, não há dúvida quanto ao efeito da carta de fiança bancária 

no sentido de que tem o poder para suspender a exigibilidade.  

A meu ver, a partir do momento em que foi apresentada, a empresa 

tem o direito de ser ver enquadrada no benefício fiscal do qual foi retirada em razão da 

existência de débito inscrito em dívida ativa. Isso só não seria uma realidade se houvesse 

posterior rejeição desse documento por parte do poder judiciário, no momento dos 

embargos à execução interpostos pelo autuado, fato que não ocorreu nesse presente 

caso.  

No momento do julgamento do processo na câmara do Conselho 

Administrativo houve polêmica em relação ao momento que se poderia considerar que o 

requisito a ser cumprido para que pudesse usufruir o benefício pudesse restar 

caracterizado sob o ponto de vista jurídico. Houve uma opinião no sentido de que somente 

a partir do momento em que o embargo à execução fosse deferido pelo juiz é que isso 

ocorreria. Nessa lógica, a empresa ficaria vedada de aproveitar o benefício fiscal até que 



houvesse manifestação judicial. Os embargos à execução não teriam efeito suspensivo, 

esse é o fundamento dessa posição.   

Divergi desse entendimento, não focando a questão jurídica dos   

efeitos dos embargos. Entendo que o prazo decorrido entre o momento da apresentação 

da Carta de Fiança Bancária e a apreciação dos embargos à execução independe de 

qualquer ação que coubesse à parte realizar, ela poderia simplesmente aguardar. E 

também é claro que, adotando essa lógica, a autuada estaria impedida de usufruir do 

benefício fiscal objetado pela fiscalização, tendo grande prejuízo com essa realidade.   

Não acho razoável que a morosidade da justiça ou da burocracia 

estatal traga uma afronta ao direito líquido e certo que foi admitido pela própria decisão 

judicial. A satisfação do requisito resta claramente comprovada. O fato da decisão judicial 

não ter dado efeitos retroativos aos embargos é algo que merece reflexão, pois nega a 

correção do procedimento encetado pelo sujeito passivo ao apresentar a carta de fiança 

bancária.  

Também interpreto que nos termos do art. 739-A, § 1º, do CPC de 

1973, com a redação conferida pela Lei nº 11.382/06, em vigor à época da decisão judicial 

da execução fiscal em apreço, o juiz poderia atribuir aos embargos efeito suspensivo, pois 

o prosseguimento da execução manifestamente causou ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Eis o texto legal: 

 

“Código de Processo Civil de 1973 

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 



§ 2º A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a 

motivaram. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser 

respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá 

quanto à parte restante. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006)”. 

 

Portanto, até o momento em que houve a apresentação da carta de 

fiança bancária, entendo que o sujeito passivo de fato estava impedido de usufruir do 

benefício fiscal objetado, porém, a partir do momento em que foi apresentada a carta de 

fiança bancária, que não foi desconstituída em momento algum, entendo que tinha direito 

ao benefício fiscal referido.  

Diante do que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

parcial provimento, para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 

auto de infração no valor de ICMS de 163.107,02, que abarca o período de julho de 2.010 

a abril de 2.011, quando houve a apresentação da carta de fiança.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de maio de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01045/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de falta de satisfação de condição estabelecida em 
legislação tributária para usufruto de benefício fiscal, qual seja, 
débito inscrito em dívida ativa. Procedência parcial. Decisão não 
unânime.  
 
A partir do momento em que o sujeito passivo apresenta carta 
de fiança bancária e interpõe embargos à execução, deve ter 
direito ao usufruto de benefício fiscal  condicionado à 
inexistência de débito inscrito em dívida ativa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
David Fernandes de Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
220.290,06 (duzentos e vinte mil, duzentos e noventa reais e seis centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Vencidos os Conselheiro David Fernandes de Carvalho que votou pela 
procedência do lançamento e Edson Abrão da Silva que votou pela improcedência do auto 
de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saídas de 

mercadorias no período de julho/2010 a dezembro/2011, com utilização indevida da 

redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX do Decreto 4.852/97, 

pois encontrava-se impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de possuir, no 

período, débito inscrito em DÍVIDA ATIVA. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 

importância de R$ 211.389,77 (Duzentos e onze mil trezentos e oitenta e nove reais e 

setenta e sete centavos) conforme demonstrativo anexo, juntamente com a penalidade e 

acréscimos legais”. 



Foram citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei 11.651/91 - 

CTE c/c art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. Foi proposta a penalidade do art. 71, IV-

A, do CTE c/ redação da Lei 17519/2011 – Retroatividade Benigna. 

Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 003/004), que traz os valores mensais do ICMS 

exigido do sujeito passivo juntamente com os valores mensais da multa de 80% sobre o 

valor do imposto; o Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 005); 

as planilhas da Auditoria da Conta Corrente do ICMS exercício de 2010 (fls. 006/008); a 

planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados exercício de 2010 (fls. 009); as 

planilhas da Auditoria da Conta Corrente do ICMS exercício de 2011 (fls. 010/012); a 

planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados exercício de 2011 (fls. 013/014); 

mídia CD-R contendo as planilhas de Relatório Sintético de Benefícios Condicionados dos 

exercícios de 2010 e 2011, juntamente com Recibo de Entrega de Relatórios Digitais com 

ciente do sujeito passivo (fls. 015/016). 

Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância (fls. 021/035) e impugna o auto de infração, alegando, em síntese, o seguinte:  

a) Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de 

defesa, pois o autuante não mencionou quais as supostas 

inscrições em dívida ativa que justificariam a autuação fiscal, não 

deixando claro se realmente existiam débitos inscritos na dívida 

ativa estadual; 

 

b) No mérito, informa que seus débitos inscritos em dívida ativa 

estão regularmente garantidos e/ou com a exigibilidade suspensa; 

aduz, ainda, que a limitação estabelecida pela exigência fiscal, viola 

o princípio constitucional da igualdade e isonomia, pois estabelece 

tratamento desigual para os contribuintes que se encontram na 

mesma situação sujeita à tributação; afirma, por fim, que a multa 

apresenta caráter abusivo, extorsivo além de ser confiscatória, e que 

não pode haver incidência de juros sobre a multa. 

 

Pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, ou que se 

declare a sua improcedência ou que se cancele a multa aplicada ou que seja reduzida a 



patamares razoáveis, e que seja cancelada a exigência de juros pela taxa SELIC e 

também a exigência de juros sobre a multa. 

Por meio do Despacho nº 856/12-JULP (fls. 083), o julgador singular 

converteu o julgamento em diligência determinando o encaminhamento dos autos ao 

órgão fiscalizador de origem para a juntada da comprovação da existência de débitos 

inscritos na Dívida Ativa em nome da empresa autuada nos períodos de referência, e 

ainda manifestar-se sobre estarem todos os débitos com a exigibilidade suspensa. 

Cumprindo a diligência determinada, o autuante manifesta-se (fls. 

085) esclarecendo que existem 2 (dois) processos relativos a tributos estaduais com 

créditos tributários inscritos em dívida ativa, declinando os números e datas da inscrição 

em dívida ativa, quais sejam: 

= AI nº 3015795093157, inscrito na dívida ativa em 11/03/2009; 

= AI nº 3015772632280, inscrito na dívida ativa em 06/02/2008. 

Assevera, ainda, a autoridade fiscal, que em nenhum momento os 

referidos débitos tiveram a sua exigibilidade suspensa, anexando ao processo a Certidão 

de Débito em Dívida Ativa – Positiva, constando os referidos autos de infração, emitida em 

29 de janeiro de 2013, e extratos dos 2 (dois) autos de infração em que consta a data da 

inscrição em dívida ativa (fls. 086/090). 

Intimado na forma legal para manifestar sobre o resultado da 

diligência (fls. 095/096), o sujeito passivo não compareceu ao processo. 

Em sentença (fls. 98/100) o julgador de primeira instância rejeita a 

preliminar de nulidade e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 

rejeitando, ainda, o pedido de redução ou cancelamento da multa por falta de amparo 

legal. 

Intimado para pagar ou manifestar-se em segunda instância, o 

sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 104/125), em que aduz as seguintes 

razões de defesa: 

 

a) Preliminar de nulidades por insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, pois o autuante não 

mencionou desde o início do procedimento fiscal, quais as 

supostas inscrições em dívida ativa que justificariam a autuação 

fiscal, não deixando claro se realmente existiam débitos inscritos 



na dívida ativa estadual, dessa forma prejudicando a defesa da 

recorrente que não poderia se ver obrigada a defender-se de 

autuação com imprecisão de tal natureza; 

 

b) No mérito, afirma o seguinte: 

 

b.1) quanto ao auto de infração nº 3015795093157, que é objeto da 

Execução Fiscal nº 200902694884, a recorrente apresentou em 

06/08/2009, uma relação de bens como garantia, sendo que o 

Estado de Goiás se manifestou em 17/11/2009 favorável ao pedido 

do executado, e o juízo da execução proferiu despacho em 

14/12/2009 para suspender a exigibilidade do crédito tributário em 

comento, o que jamais poderia impedir a recorrente de aproveitar o 

benefício fiscal; 

 

b.2) quanto ao auto de infração nº 3015772632280, que é objeto da 

Execução Fiscal nº 2008.02.05171-0, a recorrente apresentou em 

04/07/2008 a Carta de Fiança Bancária em valor superior ao 

montante atualizado do débito, o que jamais poderia impedir a 

recorrente de aproveitar o benefício fiscal; 

 

b.3) reafirma sua alegação em primeira instância que a existência de 

uma dívida ativa em nome da sociedade não interfere na 

possibilidade de fruição do benefício fiscal, pois viola o princípio 

constitucional da igualdade e isonomia, estabelecendo tratamento 

desigual para os contribuinte que se encontram na mesma situação 

sujeita à tributação; afirma, por fim, que a multa apresenta caráter 

abusivo, extorsivo além de ser confiscatória, e que não pode haver 

incidência de juros sobre a multa. 

 

Pede que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por 

insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, ou que se 



declare a sua improcedência ou que seja revista, reclassificada ou reduzida a multa 

aplicada, e que seja afastada a exigência de juros sobre a multa. 

Junta aos autos cópia de partes do Processo Judicial nº 

200902694884 (fls. 127/133), com distribuição em 02/07/2009, de execução fiscal relativa 

ao auto de infração nº 3015795093157 (este versa sobre exigência de ICMS, multa formal, 

mais acréscimos legais por realização de saídas de mercadorias tributadas sem 

documentação fiscal, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias), em que 

estão presentes, especialmente, os seguintes documentos: petição de nomeação de bens 

como garantia do débito objeto da execução fiscal (fls. 135); manifestação da Procuradoria 

Tributária da PGE favorável à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à 

execução fiscal (fls. 137); despacho da juíza de direito da 1º Vara da Fazenda Pública 

Estadual de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 14/12/2009 (fls. 139); 

petição de apresentação de carta de fiança bancária pelo recorrente (fls. 141/144); petição 

da Procuradoria Tributária concordando com a garantia oferecida (fls. 146/148); petição de 

embargos à execução (fls. 152/177); 

Junta aos autos, também, cópia de partes do Processo Judicial nº 

2008.02.05171-0 (fls. 179/180), de execução fiscal relativa ao auto de infração nº 

3015772632280 (este versa sobre exigência de multa formal, mais acréscimos legais, por 

falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no livro Registro de 

Entradas), em que estão presentes, especialmente, os seguintes documentos: petição de 

apresentação de carta de fiança bancária (fls. 182/185); petição de embargos à execução 

fiscal (fls. 187/209). 

Às fls. 217/219 o sujeito passivo apresenta Memoriais. 

Em julgamento na 1ª Câmara Julgadora deste CAT, resolve-se 

expedir resolução (fls. 220/221) para encaminhamento de ofício pela SEGE à Procuradoria 

Tributária da PGE para prestação de esclarecimento quanto à “data inicial e final, se 

houver, da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos PATs” 

inscritos em dívida ativa. 

 

Às fls. 230/233 a Procuradoria Tributária da PGE encaminha 

Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial nos seguintes termos: quanto ao PAT 

3015772632280 a Procuradoria deixa de se manifestar em razão da informação de que o 

mesmo foi quitado; quanto ao PAT 3015795093157 vinculado à execução fiscal protocolo 

nº 200902694884, a Procuradoria informa que a decisão quanto à garantia ofertada foi 



exarada aos 20 dias do mês de junho de 2014, consoante documento anexado, inclusive, 

suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Assim, orienta no sentido de que a 

exigibilidade deste PAT está suspensa desde o dia 20/06/2014, e que os embargos à 

execução estão em trâmite regular perante a Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual 

da Comarca de Goiânia, em fase probatória. 

Anexa aos autos a cópia da decisão judicial datada de 20/06/2014 

(fls. 234/235). 

Retornando os autos para julgamento, a Primeira Câmara Julgadora 

deste CAT expediu nova Resolução (fls. 236/237) para que a SEGE oficiasse a 

Procuradoria Tributária da PGE no sentido de orientar pontualmente quanto à possível 

suspensão da exigibilidade do crédito tributária em relação aos referidos autos de infração 

inscritos em dívida ativa no período de julho de 2010 a dezembro de 2011, inclusive 

quanto ao auto de infração quitado, vez que o auto de infração foi quitado posteriormente 

ao referido período. 

Às fls. 243/246 a Procuradoria Tributária da PGE expede ofício em 

resposta à Resolução formulada e esclarece que verificando os autos judiciais no sistema 

PROJUDI orienta o cumprimento dos processos judiciais da seguinte forma: 

 

a) Quanto ao PAT 3015772632280: que os embargos foram 

recebidos em 20/10/08, tendo-lhes nesta data o juiz atribuído efeito 

suspensivo do curso da ação de execução até seu julgamento e, 

consequentemente, da exigibilidade do crédito; 

 

b) Quanto ao PAT 3015795093157, a Procuradoria Tributária 

confirma o já orientado anteriormente pela mesma, ou seja: o 

despacho judicial para suspensão da exigibilidade do referido crédito 

é de 20/06/14, conforme cópia da decisão da mesma data que 

acompanhou a orientação anterior. 

 

Anexa cópias de petições e decisões judiciais, especialmente da 

decisão judicial de suspensão da exigibilidade do crédito do PAT final 280 em 20/10/2008 

(fls. 255), e, quanto ao PAT final 157 a petição da executada de apresentação de carta de 

fiança bancária recebida em cartório em 05/04/2011 (fls. 256/257), petição da 



Procuradoria Tributária concordando com a garantia ofertada recebida em cartório em 

01/07/2011 (fls. 261/263) e cópia da decisão judicial suspendendo a exigibilidade do 

crédito tributário em 20/06/2014 (fls. 264/265). 

Intimado para manifestar-se sobre a orientação da PGE, o sujeito 

passivo comparece ao processo (fls. 269/277) e aduz que não pode concordar com a 

manifestação da Procuradoria Tributária relativamente à orientação dada quanto ao PAT 

3015795093157, tendo em vista a seguinte ordem de coisas: 

 

1) Em 06/08/2009 apresentou em juízo uma relação de bens como 

garantia e o Estado de Goiás instado a manifestar, em 

18/11/2009 concordou expressamente que os débitos discutidos 

na ação judicial estavam com a sua exigibilidade suspensa, o que 

ensejou em 14/12/2009 o juízo da execução a proferir o despacho 

para suspender a exigibilidade do crédito tributário em comento; 

 

2) No entanto, em 03/10/2010, um ano depois, o Estado de Goiás 

apresentou petição alegando equívoco ao concordar anteriormente 

com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que levou a 

recorrente em 05/04/2011 a pleitear a substituição dos bens 

oferecidos em garantia por Carta de Fiança Bancária, em valor 

superior ao montante atualizado do débito fiscal. Então o Estado de 

Goiás concordou com a garantia oferecida pela recorrente em 

30/06/2011; 

 

3) No entanto, expõe a recorrente, por questão de morosidade do 

judiciário, apenas em 20/06/2014, três anos depois, foi proferida a 

decisão pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de 

Goiânia, formalizando o aceite da garantia pela Procuradoria 

Estadual e determinando expressamente a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário do referido auto de infração final 

157. Esclarece a recorrente que a referida execução fiscal foi 

distribuída originalmente à 1ª Vara da Fazenda Pública, depois 

transferida para a 3ª Vara da Fazenda Pública, e ainda o processo 

iniciou-se físico, em papel, e passou por um processo de 



digitalização, atualmente é digital, e que todo esse trâmite causou a 

demora entre o aceite da garantia pela Fazenda Estadual e o 

despacho do juiz formalizando o aceite e suspendendo o curso da 

execução fiscal. Assim, em que pese a decisão ter sido proferida 

apenas em 20/06/2014, desde 05/04/2011 o débito está garantido 

por uma Carta de Fiança Bancária.  

 

Ao final, reitera os pedidos apresentados no recurso voluntário, quais 

sejam, nulidade, improcedência, ou que seja revista, reclassificada ou reduzida a multa 

aplicada, bem como o afastamento de juros sobre a multa aplicada. 

Anexa cópia integral do processo judicial de execução (fls. 278/499) 

referente ao crédito tributário do PAT nº 3015795093157, destacando-se os seguintes 

documentos: petição da executada de nomeação de bens como garantia do débito objeto 

de execução fiscal recebidos em cartório em 07/08/2009, indicando como tais diversas 

mercadorias discriminadas em notas fiscais (fls. 399); petição da Procuradoria Tributária 

concordando com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls. 440) recebida em 

cartório em 18/11/2009; decisão judicial pela suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em 14/12/2009 (fls. 445); petição da Procuradoria Tributária (Estado de Goiás) 

(fls. 446) esclarecendo o equívoco ocorrido por parte da exequente, qual seja, que a 

decisão no Agravo de Instrumento que concedeu a antecipação da tutela para suspender 

a exigibilidade do crédito tributário foi relativa apenas ao PAT 3015864838470, conforme 

cópia do Agravo de Instrumento já colacionado aos autos, devendo a execução fiscal 

prosseguir em relação ao PAT 3015795093157, pois a exigibilidade desse crédito não está 

suspensa; decisão judicial (fls. 451 verso) chamando à ordem o processo para suspender 

a exigibilidade do crédito apenas quanto ao PAT 3015864838470, prosseguindo-se a 

execução fiscal com relação ao PAT 3015795093157, datada de 02/12/2010; petição de 

apresentação de carta de fiança bancária pelo executado (fls. 477), em 05/04/2011; 

petição da PT PGE concordando com a garantia ofertada (fls. 485/486 verso), em 

01/07/2011; decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário do auto de 

infração 3015795093157 em 20/06/2014 (fls. 488/489 verso). 

É o relatório. 

A discussão passa a ser a partir de qual momento poder-se-ia 

interpretar que havia a garantia do juízo por parte do sujeito passivo, o que lhe daria o 

direito de ter uma situação jurídica que reconhecesse a suspensão da exigibilidade do 



crédito tributário e a consequente satisfação do requisito para que pudesse usufruir do 

benefício fiscal objetado pelo auto de infração. 

Fazendo uma análise dos fatos, percebe-se que em abril de 2.011 

houve apresentação de carta de fiança bancária. E em 2.014 houve a decisão judicial, que 

lhe reconheceu a suspensão da exigibilidade.  

Sobre a utilização de carta de fiança bancária como causa 

suspensiva do crédito tributário invoco o artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/1.980, cujo texto 

é a seguir transcrito:   

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; 

II - oferecer fiança bancária; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública.” 

Portanto, não há dúvida quanto ao efeito da carta de fiança bancária 

no sentido de que tem o poder para suspender a exigibilidade.  

A meu ver, a partir do momento em que foi apresentada, a empresa 

tem o direito de ser ver enquadrada no benefício fiscal do qual foi retirada em razão da 

existência de débito inscrito em dívida ativa. Isso só não seria uma realidade se houvesse 

posterior rejeição desse documento por parte do poder judiciário, no momento dos 

embargos à execução interpostos pelo autuado, fato que não ocorreu nesse presente 

caso.  

No momento do julgamento do processo na câmara do Conselho 

Administrativo houve polêmica em relação ao momento que se poderia considerar que o 

requisito a ser cumprido para que pudesse usufruir o benefício pudesse restar 

caracterizado sob o ponto de vista jurídico. Houve uma opinião no sentido de que somente 

a partir do momento em que o embargo à execução fosse deferido pelo juiz é que isso 

ocorreria. Nessa lógica, a empresa ficaria vedada de aproveitar o benefício fiscal até que 



houvesse manifestação judicial. Os embargos à execução não teriam efeito suspensivo, 

esse é o fundamento dessa posição.   

Divergi desse entendimento, não focando a questão jurídica dos   

efeitos dos embargos. Entendo que o prazo decorrido entre o momento da apresentação 

da Carta de Fiança Bancária e a apreciação dos embargos à execução independe de 

qualquer ação que coubesse à parte realizar, ela poderia simplesmente aguardar. E 

também é claro que, adotando essa lógica, a autuada estaria impedida de usufruir do 

benefício fiscal objetado pela fiscalização, tendo grande prejuízo com essa realidade.   

Não acho razoável que a morosidade da justiça ou da burocracia 

estatal traga uma afronta ao direito líquido e certo que foi admitido pela própria decisão 

judicial. A satisfação do requisito resta claramente comprovada. O fato da decisão judicial 

não ter dado efeitos retroativos aos embargos é algo que merece reflexão, pois nega a 

correção do procedimento encetado pelo sujeito passivo ao apresentar a carta de fiança 

bancária.  

Também interpreto que nos termos do art. 739-A, § 1º, do CPC de 

1973, com a redação conferida pela Lei nº 11.382/06, em vigor à época da decisão judicial 

da execução fiscal em apreço, o juiz poderia atribuir aos embargos efeito suspensivo, pois 

o prosseguimento da execução manifestamente causou ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Eis o texto legal: 

 

“Código de Processo Civil de 1973 

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 



§ 2º A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a 

motivaram. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

 

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser 

respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá 

quanto à parte restante. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006)”. 

 

Portanto, até o momento em que houve a apresentação da carta de 

fiança bancária, entendo que o sujeito passivo de fato estava impedido de usufruir do 

benefício fiscal objetado, porém, a partir do momento em que foi apresentada a carta de 

fiança bancária, que não foi desconstituída em momento algum, entendo que tinha direito 

ao benefício fiscal referido.  

Diante do que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 

parcial provimento, para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 

auto de infração no valor de ICMS de 163.107,02, que abarca o período de julho de 2.010 

a abril de 2.011, quando houve a apresentação da carta de fiança.  

 

 
 

Sala das sessões, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01140/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. NULIDADE 
POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. ICMS. PRODUZIR. NÃO RECOLHIMENTO DA 
PARTE NÃO FINANCIADA. COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DO 
IMPOSTO APURADO. PERDA DO DIREITO À FRUIÇÃO DO 
BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
1. Ainda que omissa ou imprecisa a capitulação legal da infração 
– o que, mutatis mutandis, não é o caso deste lançamento -, o 
sujeito passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da 
capitulação jurídica informada pelo fisco. 
2. Não há que se confundir as regras que tratam da fruição do 
benefício do PRODUZIR e as que discorrem sobre a perda da 
vigência do contrato de financiamento, ante sua suspensão ou 
cancelamento. O primeiro é pontual e impeditivo da utilização do 
benefício nos meses em que a infração é verificada e não tem o 
condão de gerar o cancelamento imediato do contrato. O 
segundo, ao contrário, retira o sujeito passivo, em definitivo, do 
rol dos beneficiários do programa, gerando inclusive direito do 
Erário à eventual indenização. O que se dessume do Recurso 
interposto pelo sujeito passivo é justamente essa confusão de 
conceitos. Com efeito, o mesmo assevera que não poderia ter 
sido autuado quanto à parte financiada antes de encerrado o 
processo administrativo tributário. Verifica-se, portanto, à luz do 
Parecer retrocitado, a visionária confusão a que o mesmo já 
aludia. Também olvida o sujeito passivo acerca dos prazos de 
pagamento do ICMS estabelecidos na Instrução Normativa nº 
155/94. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes e Paulo Henrique 
Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e José 
Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Elias Alves dos Santos, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do ICMS regularmente registrado e apurado em livro próprio, ora 
exigido integralmente em virtude do não-pagamento da parte não financiada pelo incentivo 
PRODUZIR. 

A infração foi capitulada no art. 63 do CTE, combinado com os arts. 
24 e 26, ambos do Decreto 5265/00; art. 4º da Instrução Normativa nº 155/94-GSF; 
cláusula segunda do TARE nº 003/08-GSF e Parecer Normativo nº 6/08-SAT. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, I, “a” do CTE. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 332.827,75, referente a 
fatos geradores ocorridos em abril e maio de 2016. O auto de infração foi lavrado em 
28/11/16. 

A título de instrução processual, foram anexados cópia do Parecer 
Normativo nº 06/08-SAT, ordem de serviço, informações dos arquivos EFD, registros 
fiscais da apuração do ICMS – operações próprias; extrato de histórico de pagamentos 
(SARE). 

Houve apresentação de impugnação, fls. 29. A impugnante tece 
considerações acerca de seu direito à fruição do benefício do PRODUZIR, estabelecido no 
TARE Nº 03/08-GSF. Sob a preliminar de insegurança na determinação da infração, 
alegou que as parcelas incentivadas do PRODUZIR foram deduzidas do saldo de ICMS a 
recolher, por meio do lançamento a crédito de seus valores. Não se observa no presente 
lançamento qualquer tipo de impugnação à conduta levada adiante pelo contribuinte, ou 
seja, a suposta utilização indevida de créditos tributários, a qual constitui infração ao art. 
58 do CTE, sequer citado na capitulação da inicial. Não se sabe, ao certo, se pesa sobre o 
contribuinte a acusação de apropriação indevida de créditos ou a de não ter recolhido o 
ICMS apurado.  

No mérito, assevera que há erro de cálculo na apuração do imposto, 
uma vez que há benefício fiscal nas operações desenvolvidas pela empresa. Menciona a 
existência de financiamento de 73% do imposto a recolher mensalmente, conforme 
estabelece o Termo de Acordo celebrado com a Fazenda. A inadimplência e a 
consequente cobrança integral do crédito tributário somente pode ser aferida após a 
constituição definitiva do crédito tributário, com a regular notificação do contribuinte, 
conforme art. 145 do CTN.   

Ainda discorrendo sobre o mérito, aduz que não há previsão de 
ordem no Decreto nº 5265/00, em especial em seus artigos 24 e 26, de forma a impedir a 
fruição do benefício. Bastaria, portanto, recolher a parte não financiada para que, ato 
sequente, a fruição do benefício fosse permitida. Pede, de forma subsidiária, que o 
parcelamento de 27% do valor do presente crédito tributário estampado na inicial lhe seja 
autorizado, com vistas ao aproveitamento e convalidação da parte financiada equivalente. 

Os autos foram submetidos a julgamento singular, havendo sido 
proferida a decisão às fls. 47 a 50. 

Da decisão, interpôs-se recurso voluntário. Argui-se, na 
oportunidade, Insegurança na determinação da infração, ao argumento de que não se 
observa, no lançamento, qualquer tipo de impugnação ao creditamento levado adiante 
pelo contribuinte. Os artigos tidos por infringidos em nada se relacionam com a matéria. A 
utilização indevida de créditos equivale à infração ao art. 58 do CTE. Não se sabe nestes 
autos se o contribuinte é acusado de ter se creditado indevidamente de valores das 
parcelas incentivadas do PRODUZIR ou de não ter recolhido o ICMS.  



No mérito, afirma que as operações desenvolvidas pela empresa são 
amparadas por benefício fiscal. Menciona a existência de financiamento de 73% do 
imposto a recolher mensalmente, conforme estabelece o Termo de Acordo celebrado com 
a Fazenda. A inadimplência e a consequente cobrança integral do crédito tributário 
somente pode ser aferida após a constituição definitiva do crédito tributário, com a regular 
notificação do contribuinte, conforme art. 145 do CTN. Conclui que antes de finalizado o 
processo administrativo tributário não pode ser cobrada do sujeito passivo a parcela 
financiada pelo PRODUZIR. 

Pede, de forma subsidiária, que o parcelamento de 27% do valor do 
presente crédito tributário estampado na inicial lhe seja autorizado, com vistas ao 
aproveitamento e convalidação da parte financiada equivalente. 

 
O julgamento do processo fora sobrestado pela IVCJUL, nos 

seguintes termos: 
“CONSIDERANDO a possibilidade de convalidação (remissão) do 
presente crédito tributário referente à parcela incentivada do 
PRODUZIR, advinda do art. 17 da recente Lei nº 19738/17, no sentido 
de se possibilitar ao contribuinte, até a data limite de 29/09/17, a 
realização do pagamento da parte não-financiada com vistas a 
preservar os benefícios decorrentes dos programas PRODUZIR e 
FOMENTAR; 

CONSIDERANDO que o contribuinte interessado, para fruir da referida 
convalidação, além do pagamento do imposto, deve protocolizar, até 
aquela data, pedido de convalidação à Unidade Fazendária de sua 
circunscrição, à qual se confere o prazo de 60 (sessenta) dias para 
manifestação (art. 5º da IN nº 1351/17-GSF); 

RESOLVE, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do 
presente lançamento, para o dia 04/12/17, no escopo de se aguardar o 
término do prazo para pagamento da parte não-incentivada e os 
trâmites processuais oriundos do eventual pedido de convalidação, a 
ser formulado pelo sujeito passivo nos termos da Instrução Normativa 
nº 1351/17-GSF.” 

 
Após dois sobrestamentos sucessivos, os autos retornam a 

julgamento, sem manifestação da parte.  
 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 
 
Fora arguida, em sede preliminar, nulidade por insegurança na 

determinação da infração.  

Como o próprio nome denuncia, a instabilidade e a dúvida 
insuperáveis são o espírito da nulidade por insegurança na determinação da infração, 
prevista no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16469/09. - Qual foi a irregularidade fiscal 
cometida? Quanto se deve? Por qual fundamento se deve? Quando tais questões não são 
respondidas satisfatoriamente no contexto do lançamento, há que se analisar a 
possibilidade da ocorrência de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
caso a falha não seja sanável por meio de diligência fiscal. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 



relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível.  

Sob esse contexto, a recorrente obtempera que há dissonância entre 
a capitulação da infração e a sua narrativa, descritos na inicial. Na verdade, discorre sobre 
utilização indevida de créditos de ICMS, que é infração totalmente distinta da que consta 
na inicial. Nesse particular, a descrição do fato, constante do campo 2 da peça inaugural, 
é de simplicidade cristalina: o sujeito passivo deixou de pagar a parcela não-financiada do 
programa PRODUZIR e, devido à omissão, exige-se-lhe o pagamento da integralidade do 
imposto declarado.  

Com efeito, o Regulamento do PRODUZIR, aprovado pelo Decreto nº 
5265/00, em seu art. 24, discorre que  

 
“Art. 24. A empresa beneficiária do FUNPRODUZIR deve efetuar o 
pagamento do imposto correspondente a operações não incentivadas, 
parcelas relativas à média e à não incentivada, por meio de 
documentos de arrecadação distintos, conforme dispuser resolução 
do Conselho Deliberativo do FUNPRODUZIR, atendidas as normas 
editadas pela Secretaria da Fazenda.” 

 
O art. 26, por seu turno, assevera que 
 
“Art. 26. A empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago, a quitação da parcela 
financiada pelo FUNPRODUZIR.” 

 
Ambos os artigos – devidamente citados na peça inicial – 

estabelecem o pagamento da parcela não-financiada do PRODUZIR como condição de 
fruição do benefício fiscal.  

Não vislumbramos, portanto, qualquer divergência ou disparidade 
entre a acusação fiscal e sua capitulação legal. Importa ressaltar que, ainda que omissa 
ou imprecisa a capitulação legal da infração – o que, mutatis mutandis, não é o caso deste 
lançamento -, o sujeito passivo se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação 
jurídica informada pelo fisco. 

Rejeito, portanto, tal preliminar.  
Passo ao mérito.  
 

Quanto ao mérito, a questão posta à análise é a legalidade do 
lançamento das parcelas financiadas e não financiadas, advindas da fruição do programa 
PRODUZIR. 

Nesse particular, o conteúdo do Parecer Normativo nº 06/08-GOT, 
cujos trechos mais relevantes vão abaixo transcritos, amolda-se perfeitamente à acusação 
sob apreciação: 

 

“Para melhor entender os dispositivos relacionados aos 
questionamentos, é necessário, primeiramente, distinguir aqueles que 
se referem à fruição ou efetiva utilização do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual, e os que dizem respeito à perda de vigência do contrato de 
financiamento realizada pela suspensão, cancelamento, revogação ou 
desenquadramento. E é essa diferenciação que permite dirimir os 
questionamentos, uma vez que afasta a perspectiva da aparente 



incongruência entre os dispositivos apresentados, sob a qual as 
questões estão assentadas. 

No primeiro caso, os dispositivos que se referem à fruição do 
benefício calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem 
de recolher ao erário estadual, ou seja, de natureza fiscal/tributária, 
são os seguintes: 

“Art. 43. Para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a 
empresa beneficiária deverá apresentar ao Programa os seguintes 
documentos indispensáveis: 

 ............................................................................................................  

II - comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30% 
(trinta por cento) do ICMS devido, mais o comprovante de 
recolhimento da parcela correspondente à média, nos casos de 
expansão, conforme percentual ou valor atribuído pelo Setor de 
Auditoria e Inspeção da Diretoria Executiva; 

III - cópia do DAR relativo à parcela de 70% (setenta por cento) 
restantes do ICMS financiado;”  (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 
1992 - Regulamento do FOMENTAR) 

“Art. 44. Constituem condições básicas, indispensáveis, para a 
concessão e fruição de benefícios ou empréstimos do Programa 
FOMENTAR, de observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias: 

 ............................................................................................................  

III - manutenção, rigorosamente em dia, de suas obrigações 
tributárias, impostas pela legislação tributária estadual, ou de 
quaisquer outras obrigações porventura assumidas com instituições 
financeiras oficiais do Estado de Goiás;”  (Decreto nº 3.822, de 10 de 
julho de 1992 - Regulamento do FOMENTAR) 

‘Art. 6º A ausência do documento de arrecadação correspondente à 
parcela fomentada, equivalente a 70% (setenta por cento) do ICMS 
devido, não será objeto de procedimento fiscal, desde que a empresa 
comprove a quitação da parcela não fomentada, de 30 % (trinta por 
cento) do imposto, enquanto beneficiária do Programa FOMENTAR.’  
(Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996) 

‘Art. 24. A empresa beneficiária do FUNPRODUZIR deve efetuar o 
pagamento do imposto, por meio de documento de arrecadação 
distinto, conforme dispuser resolução do Conselho Deliberativo do 
FUNPRODUZIR, atendidas as normas editadas pela Secretaria da 
Fazenda.’  (Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000 - Regulamento do 
PRODUZIR) 

‘Art. 26. A empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago, a quitação da parcela 
financiada pelo FUNDOPRODUZIR.’ (Decreto nº 5.265, de 31 de julho 
de 2000 - Regulamento do PRODUZIR) 

No segundo caso, os dispositivos que dizem respeito à perda de 
vigência do contrato de financiamento, ou seja, de natureza 
contratual, são os seguintes: 

‘Art. 7º O benefício de empréstimo/financiamento do FOMENTAR 
previsto no inciso II do art. 2º desta lei será cancelado imediatamente 
caso a empresa beneficiária seja condenada por decisão 
administrativa irrecorrível, em processo administrativo tributário e não 
efetue, dentro do prazo legal e constante da intimação 



correspondente, o pagamento do crédito tributário respectivo.’  (Lei nº 
11.180, de 19 de abril de 1990) 

‘Art. 17. A empresa beneficiária condenada em decisão irrecorrível em 
processo administrativo tributário e que não efetuar, dentro do prazo 
legal e constante da intimação correspondente, o pagamento do 
crédito tributário respectivo será desenquadrada do FOMENTAR pelo 
Conselho Deliberativo deste, com o imediato cancelamento do 
benefício obtido e exigência de quitação das parcelas acaso 
utilizadas. 

§ 1º O Secretário da Fazenda suspenderá o benefício do empréstimo 
previsto no inciso II do art. 4º deste decreto, a partir da data do prazo 
final para cumprimento da decisão irrecorrível, constante da 
intimação, situação em que encaminhará ao CD/FOMENTAR o ato 
suspensivo para cancelamento do benefício do empréstimo. 

§ 2º A suspensão implica perda definitiva do benefício de empréstimo 
do FOMENTAR, no período correspondente à suspensão, ainda que o 
contribuinte beneficiário tenha cumprido a decisão irrecorrível antes 
do cancelamento do benefício. 

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao crédito tributário 
cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de 
parcelamento.’  (Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992 - 
Regulamento do FOMENTAR) 

Art. 44.  ...............................................................................................  

§ 1º O descumprimento de qualquer das condições estabelecidas 
neste artigo é motivo suficiente para que seja apresentada proposição 
ao CD/FOMENTAR para suspensão do benefício ou empréstimo obtido 
pela beneficiária, ressalvado o disposto no art. 17 deste Regulamento. 

§ 2º As exigências dos incisos I a IV do caput deste artigo se 
estendem até a data de quitação integral do empréstimo contraído 
com o Agente Financeiro do FOMENTAR, sob pena de ocasionar o 
vencimento antecipado do contrato.”  (Decreto nº 3.822, de 10 de julho 
de 1992 - Regulamento do FOMENTAR) 

‘Art. 24. O contrato de financiamento ou outra modalidade de 
assistência financeira poderá ser suspenso ou revogado, a qualquer 
tempo, no caso de inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias 
estaduais, assim entendido a existência de crédito tributário inscrito 
em dívida ativa;’  (Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000) 

‘Art. 43. O contrato de financiamento ou outra modalidade de 
assistência financeira pode ser suspenso ou revogado, a qualquer 
tempo, no caso de inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º Aplica-se a suspensão, se ocorrer: 

I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações 
tributárias estaduais, assim entendida a existência de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa no âmbito estadual;  

 ............................................................................................................  

§ 4º Compete ao Secretário da Fazenda a aplicação da suspensão de 
financiamento com base no montante do imposto pago pela 
beneficiária na hipótese prevista no inciso I do § 1º deste artigo. 



§ 5º A suspensão implica perda definitiva do benefício de 
financiamento com base no montante do imposto pago pela 
beneficiária, no período correspondente à suspensão. 

§ 6º O disposto no § 4º deste artigo não se aplica ao crédito tributário 
cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive em razão de 
parcelamento.’  (Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000 - 
Regulamento do PRODUZIR) 

 

Nesse sentido, analisando a relação entre os dispositivos, conclui-se 
que a perda de vigência do contrato, seja provisória ou definitiva, 
implica a impossibilidade de utilização (fruição) dos benefícios 
previstos no FOMENTAR e PRODUZIR, incluídos os calculados em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual. A recíproca, entretanto, não é necessariamente verdadeira, 
uma vez que é possível ocorrer impedimento de utilização do 
benefício por não cumprimento de condições específicas, enquanto 
vigente o contrato. 

Nas situações questionadas, é incontestável que os arts 43 e 44 do 
Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, combinado com o art. 24, do 
Regulamento do PRODUZIR estabelecem a condição do pagamento da 
parcela não incentivada para a fruição do benefício calculado em 
percentual do imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário 
estadual, quando dispõem que: 

1. ‘para utilização das parcelas do empréstimo contratado, a empresa 
beneficiária deverá apresentar ao Programa (...) comprovante do 
recolhimento da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do 
ICMS devido’  (art. 43); 

2. ‘constituem condições básicas, indispensáveis, para a concessão e 
fruição de benefícios ou empréstimos do Programa FOMENTAR, de 
observância obrigatória por parte de empresas 
requerentes/beneficiárias (...) manutenção, rigorosamente em dia, de 
suas obrigações tributárias, impostas pela legislação tributária 
estadual’.  (art. 44); 

3. ‘a empresa beneficiária deverá receber, posteriormente ao 
pagamento da parcela do imposto a ser pago (‘por meio de documento 
de arrecadação distinto’ - art. 24), a quitação da parcela financiada 
pelo FUNPRODUZIR’.  (art. 26). 

Conclui-se dos dispositivos acima transcritos que não sendo 
implementada a condição do pagamento da parcela não incentivada, a 
empresa está impedida de dar fruição, ou seja, utilizar, o benefício. 
Desse modo, o agente do fisco, constatando a inadimplência com 
referência à parcela não incentivada, deve proceder à exigência da 
integralidade do imposto devido, uma vez que a empresa está, no 
momento da constatação pelo fisco, impedida de utilizar o benefício. 

O advento do art. 6º da Lei nº 12.855, de 19 de abril de 1996, transcrito 
anteriormente, vem reforçar esse entendimento. O art. 43 do 
Regulamento do FOMENTAR exige para utilização das parcelas do 
empréstimo contratado, a indispensável apresentação, além do 
‘comprovante do recolhimento da parcela correspondente a 30%’ 
(inciso II), de ‘cópia do DAR relativo à parcela de 70%’ (inciso III). 
Como o fisco, sustentado nesse dispositivo, exigia o pagamento da 
parcela incentivada por ausência da cópia do documento previsto no 
inciso III, veio o art. 6º estabelecer que ‘a ausência do documento de 
arrecadação correspondente à parcela fomentada (exigência do inciso 



III acima citado) (...) não será objeto de procedimento fiscal’. Esse 
dispositivo da Lei nº 12.855/96, além de não estender a vedação de 
procedimento fiscal à ausência do comprovante do recolhimento da 
parcela correspondente a 30% (inciso II), estabeleceu como condição 
para que se efetive a proibição de procedimento fiscal na situação do 
inciso III, que seja comprovada a quitação da parcela fomentada 
(exigência prevista no inciso II), ou seja, não sendo comprovada a 
quitação dos 30%, não existe qualquer impedimento para realização 
do procedimento fiscal e a cobrança do montante do imposto devido, 
inclusive da parcela que seria fomentada. 

Superados os questionamentos de natureza fiscal/tributária, devem 
ser abordados aqueles de natureza contratual do empréstimo 
financeiro. A abordagem enfocará os dispositivos dos regulamentos, 
uma vez que reproduzem e regulamentam as normas da lei. 

(...) 

Para o PRODUZIR, a previsão de suspensão do contrato está contida 
no art. 43 de seu regulamento ao dispor que ‘o contrato de 
financiamento ou outra modalidade de assistência financeira pode ser 
suspenso ou revogado, a qualquer tempo, no caso de inadimplência 
(‘existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa no 
âmbito estadual’ - § 1º) da empresa beneficiária’. O § 4º dá ao 
Secretário da Fazenda a competência para a aplicação da suspensão, 
exclusivamente, no que diz respeito à utilização do benefício 
calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem de 
recolher ao erário estadual. 

Os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR referentes à 
proposição ou formalização do ato de suspensão do contrato 
apresentam as seguintes características básicas: 

1. quanto ao momento da proposição: 

(...) 

1.2. no PRODUZIR - existência de crédito tributário inscrito em dívida 
ativa; 

2. quanto aos efeitos do ato de suspensão: 

2.1. a vigência a partir da data: 

2.1.1. do não cumprimento da intimação no caso de condenação em 
decisão irrecorrível, para empresas beneficiárias do FOMENTAR; 

2.1.2. da formalização do ato, nos demais casos; 

2.2. o caráter definitivo da perda do benefício durante o período de 
eficácia do ato de suspensão, em todos os casos. 

(...) 

Cabe reafirmar que independentemente da formalização do ato de 
suspensão, constatada pelo agente do fisco a ocorrência de 
inadimplência com referência ao imposto, conforme previsto nos arts. 
43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e no art. 26 do Regulamento 
do PRODUZIR, sem que a empresa a tenha regularizado 
espontaneamente, deve ser realizado o procedimento fiscal 
necessário tendente a exigir o pagamento do imposto devido, 
inclusive da parcela que seria fomentada e que a empresa estava, no 
momento da constatação, impedida de utilizar. 

Do exposto, este Parecer Normativo firma entendimento no sentido de 
que: 



- os dispositivos do FOMENTAR e do PRODUZIR que se referem à 
fruição ou efetiva utilização do benefício calculado em percentual do 
imposto que o beneficiário tem de recolher ao erário estadual e os que 
dizem respeito à perda de vigência do contrato de financiamento 
realizada pela suspensão ou pelo cancelamento do contrato de 
financiamento, não se confundem; 

- os arts. 43 e 44 do Regulamento do FOMENTAR e o art. 26, 
combinado com o art. 24, do Regulamento do PRODUZIR estabelecem 
a condição do pagamento da parcela não incentivada para a fruição do 
benefício calculado em percentual do imposto que o beneficiário tem 
de recolher ao erário estadual; 

- conclui-se que, independentemente da formalização do ato de 
suspensão, o agente do fisco, constatando a inadimplência com 
referência à parcela não incentivada, deve exigir a integralidade do 
imposto devido, uma vez que a empresa estava, no momento da 
constatação pelo fisco, impedida de utilizar o benefício; 

- a empresa pode espontaneamente regularizar a inadimplência e 
utilizar-se do benefício, desde que a regularização seja realizada antes 
do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração, conforme previsto no art. 
138 do Código Tributário Nacional. 

Este é o entendimento.” (grifos não constam da redação original) 

O que se extrai do estudo exarado no profícuo Parecer é que, 
basicamente, não há que se confundir as regras que tratam da fruição do benefício do 
PRODUZIR e as que discorrem sobre a perda da vigência do contrato de 
financiamento, ante sua suspensão ou cancelamento. O primeiro é pontual e impeditivo 
da utilização do benefício nos meses em que a infração é verificada e não tem o condão 
de gerar o cancelamento imediato do contrato. O segundo, ao contrário, retira o sujeito 
passivo, em definitivo, do rol dos beneficiários do programa, gerando inclusive direito do 
Erário à eventual indenização. 

O que se dessume do Recurso interposto pelo sujeito passivo é 
justamente essa confusão de conceitos. Com efeito, o mesmo assevera que não poderia 
ter sido autuado quanto à parte financiada antes de encerrado o processo administrativo 
tributário. Verifica-se, portanto, à luz do Parecer retrocitado, a visionária confusão a que o 
mesmo já aludia. Também olvida o sujeito passivo acerca dos prazos de pagamento do 
ICMS estabelecidos na Instrução Normativa nº 155/94. 

Há que se observar que a recorrente não se valeu dos benefícios 
advindos da Lei nº 19738/17, mesmo a par dos sobrestamentos de julgamento realizados, 
até que se expirasse o prazo de adesão à lei. Discorria o art. 17 do referido normativo que 

“Art. 17. Fica reconhecida, para os períodos de apuração até 31 de 
dezembro de 2016, a parcela incentivada do Programa de 
Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR, de que trata a Lei nº 
13.591, de 18 de janeiro de 2000, e do Fundo de Participação e 
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, de que 
trata a Lei nº 9.489, de 19 de julho de 1984: 

Nota: Vide Instrução Normativa nº 1.351/17-GSF. 

I - cujo pagamento da parcela não incentivada correspondente tenha 
sido efetuado fora do prazo legal; 

II - em relação a qual não tenha sido efetuado o pagamento da parcela 
não incentivada correspondente, desde que ocorra o pagamento da 
parcela não incentivada, à vista ou em parcelas, nos termos desta Lei. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Produzir/Leis/L_13591.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Produzir/Leis/L_13591.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Fomentar/Leis/L_09489.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Secretario/IN/IN_1351_2017.htm


§ 1º O reconhecimento referido neste artigo: 

I - fica sujeito à homologação pelo Superintendente da Receita, 
mediante requerimento do contribuinte, cuja protocolização deve ser 
efetivada no prazo de adesão ao Programa de que trata esta Lei; 

II - implica a convalidação da utilização de benefício fiscal, sem o 
cumprimento da condição de adimplência relativa à parcela não 
incentivada cujo reconhecimento tenha sido efetivado nos termos 
desta Lei; 

III - extingue os créditos tributários constituídos em função da 
utilização dos incentivos FOMENTAR ou PRODUZIR, até 31 de 
dezembro de 2016, nas hipóteses referidas nos incisos do caput deste 
artigo, sob condição resolutória da homologação pelo 
Superintendente da Receita; 

IV - permite a manutenção das regras de operacionalização dos 
programas, com relação à parcela não incentivada; 

V - alcança a utilização dos incentivos dos Programas FOMENTAR ou 
PRODUZIR, na situação em que o contribuinte ou o substituto 
tributário possua débito inscrito em dívida ativa, desde que esse 
débito tenha sido constituído em razão da utilização desses 
incentivos, nas hipóteses referidas neste artigo.” 

Também merece menção o que dispõe a Instrução Normativa nº 
1351/17-GSF, que disciplinou a matéria: 

 

“Art. 4º O contribuinte interessado em requerer o reconhecimento da 
utilização dos incentivos dos Programas FOMENTAR e PRODUZIR 
deve protocolizar, até 29 de setembro de 2017, requerimento, 
individualizado por processo, na Delegacia Regional de Fiscalização 
em cuja circunscrição territorial localizar-se o domicílio do 
contribuinte ou no Protocolo Setorial da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ 1º Após o prazo limite previsto no caput deste artigo, o interessado 
não mais fará jus ao direito de requerer o reconhecimento da 
utilização dos incentivos dos Programas FOMENTAR e PRODUZIR.” 

 

À data da sessão cameral em que se julgou o presente processo, 
noticiou-se que o sujeito passivo parcelara a parte não-incentivada, mas se encontrava 
inadimplente com as parcelas posteriores a janeiro de 2018. Ademais, não cumprira todos 
os demais requisitos para permitir a referida convalidação.  

Reconheça-se, entretanto, que os valores pagos a título de 
parcelamento poderão ser abatidos do crédito tributário auferido nos presentes autos.  

Diante dessas argumentações, conheço do recurso do contribuinte 
mas lhe nego provimento, para manter, na íntegra, a decisão singular que deu pela 
procedência integral do lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 18 de junho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01144/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública. Reinserção dos 
solidários na lide. Conhecido e provido. ICMS. Obrigação 
Principal. Auditoria Básica do ICMS. Utilização do benefício 
fiscal do crédito outorgado sem o cumprimento da condição 
consistente em recolher a contribuição para o Fundo PROTEGE- 
GOIÁS. Procedente. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (Lei n. 11.651/91, art. 
45, XII);  
 
2. O benefício fiscal da redução do crédito outorgado previsto 
no art. 11, inciso V, do Anexo IX, do Decreto n. 4.852/97, é 
condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado 
sobre o montante da diferença entre o valor do imposto 
calculado com aplicação da tributação integral e o calculado 
com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Decreto nº 
4.852/97, Anexo IX, art. 1º, § 3º, III); 
 
3. É licito ao fisco promover a glosa do crédito outorgado 
apropriado pelo contribuinte sem o cumprimento da condição 
estabelecida na legislação de regência do benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário LEÔNIDAS AMARO PELLIZZER, sobre todo período autuado e  SEBASTIÃO 
MOREIRA FURTADO relativamente ao período de 01/01/2010 a 31/08/2010, no valor de 
ICMS de R$ 1.054.806,56 (um milhão, cinquenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e 
cinquenta e seis centavos). Por unanimidade de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Evandro Luis Pauli, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos e Valdir Mendonça Alves. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos períodos e valores indicados 
nos campos próprios do auto de infração em razão da utilização indevida do benefício 
fiscal do crédito outorgado previsto no art. 11, inciso V, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, eis que deixou de recolher a contribuição ao Fundo PROTEGE-GOIÁS, nos 
termos exigidos pelos §§ 1º e 3º, do art. 1º, do Anexo IX, ficando, em consequência, 
sujeita ao pagamento do imposto omitido mais as cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II e 64, 

da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 1º, § 3º, inciso III e art. 86, do Anexo IX e da Parte Geral 
Decreto nº 4.852/97, e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91. 

 
Foram indicados como solidários o contador da empresa JEAN 

CARLOS e os sócios administradores LEONIDAS AMARO PELLIZZER e SEBASTIÃO 
MOREIRA FURTADO.  

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 

do ICMS e cópias do livro Registro de Apuração do ICMS da empresa autuada.  
 
O não comparecimento dos sujeitos passivos na primeira instância 

encontra-se registrado no Termo de Revelia de fls. 53. 
 
Novamente intimados os sujeitos passivos compareceram ao 

processo por meio da peça de fls. 66 a 78, alegando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Exclusão dos solidários da lide; 
 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração; 
 
3 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa; 
 
4 – Improcedência do lançamento. 
 
Por meio da Resolução n. 133/2014, de fls. 86 e 87, a Primeira 

Câmara Julgadora, determinou retirou o processo de pauta encaminhando-o à Secretaria 
Geral para aguardar eventual pedido de convalidação nos termos da Lei n. 18.657/14. 

 
Retornando a julgamento, por unanimidade de votos, foi rejeitado o 

pedido de diligência formulado pela autuada, bem como as preliminares de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de 
defesa. Por maioria de votos foi acolhida a exclusão dos solidários e considerado 
procedente o lançamento. 

 
A Representação Fazendária interpôs o Recurso n. 241/2016, ao 

Conselho Superior, manifestando a sua concordância com a exclusão do solidário JEAN 
CARLOS que havia sido incluído na lide na qualidade de contador da empresa autuada e, 
ao mesmo tempo, pedindo a reinclusão do solidário LEÔNIDAS AMARO PELLIZZER, com 
responsabilidade integral do crédito tributário, bem como do solidário SEBASTIÃO 



MOREIRA FURTADO, com responsabilidade pelo crédito tributário até o dia 31/08/10, 
data em que retirou-se da sociedade. 

 
Os sujeitos passivos, apresentaram a peça conjunta de fls. 135 a 

139, pedindo, inicialmente, a manutenção da decisão singular na parte em que excluiu da 
lide os sujeitos passivos solidários. 

 
Em relação ao mérito, alegaram que o direito ao crédito e de 

garantido constitucionalmente, portanto, não poderia ter sido estornado sem a 
apresentação de um levantamento que comprovasse a ilegalidade do seu aproveitamento. 
Afirma, ainda, que não foi comprovada a falta de recolhimento da contribuição ao Fundo 
PROTEGE GOIÁS. 

 
Ao final, pediu a improcedência do lançamento. 
 
Vindo a julgamento em sessão realizada no dia 30/01/18, o processo 

foi retirado de pauta por meio da Resolução n. 11/18, de fls. 142 e 143, para aguardar 
eventual pedido de convalidação nos termos da Lei n. 19.824/17, devendo a julgamento 
no dia 30/03/18. 

 
Constada a ausência de pedido de convalidação o processo foi 

repautado para julgamento.  
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
A inclusão dos sócios administradores LEONIDAS AMARO 

PELLIZZER e SEBASTIÃOMOREIRA FURTADO na lide como solidários teve como 
fundamento legal o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97)”  

 
O Fundamento de fato foi a Terceira Alteração Contratual de fls. 106 

a 107, por meio da qual os referidos foram admitidos na empresa autuada EM 26/07/05 na 
qualidade de sócios-administradores, conforme explicitado nas Cláusulas Primeira e 
Quinta. 

 
Assim, considerando que a pessoa jurídica é uma ficção da Lei e que 

manifesta a sua vontade no mundo fático por meio dos seus administradores que são os 
verdadeiros protagonistas das relações jurídicas, inclusive aquelas que envolvem a 
Fazenda Pública, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações tributárias 
principal e acessórias, entendo que a decisão cameral recorrida deve ser reformada na 
parte em que os excluiu da lide, devendo, os mesmos, retornarem ao polo passivo, sendo 
o Sr. SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO, solidário relativamente ao crédito tributário na 
importância de R$ 1.054.806,56 (um milhão, cinquenta e quatro mil, oitocentos e seis reais 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


e cinquenta e seis centavos), relativamente ao período de 01/01/10 a 31/08/10 e o Sr. 
LEONIDAS AMARO PELLIZZER, responsável pela integralidade do crédito tributário 
exigido no presente processo. 

 
Relativamente ao mérito, cumpre ressaltar, inicialmente, que o 

Demonstrativo Auxiliar da Auditoria Básica do ICMS denominado CRÉDITOS 
ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE, de fls. 12 a 14, revelam que a empresa autuada 
apropriou-se, mensalmente, do benefício fiscal do crédito outorgado previsto no art. 11, 
inciso V, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, que estabelece o seguinte: 

 
“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com o ICMS 
devido: 
[...] 
V - para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, na saída para comercialização 
ou industrialização, de carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou 
salmourada e miúdo comestível resultantes do abate ou da industrialização, em 
seu próprio estabelecimento de asinino, bovino, bufalino, equino, muar, ovino, 
caprino, leporídeo e ranídeo adquiridos em operação interna com a isenção de que 
trata o inciso CXVI do art. 6° deste Anexo ou criados pelo beneficiário do crédito 
outorgado ou por produtor rural a ele integrado, o equivalente à aplicação de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo, para o 
estabelecimento beneficiário dos Programas FOMENTAR ou PRODUZIR, ou 9% 
(nove por cento), para o estabelecimento não beneficiário dos referidos Programas, 
observado o seguinte (Lei nº 13.453/99, art. 1º, I, “c”, 1.1 e 1.2): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 9.103 - vigência: 01.12.17)” 

 
 
Estranhamente, deixou de observar que o inciso III, do § 3º, do art. 

1º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, estabelece como condição para apropriação do 
referido benefício fiscal que o contribuinte contribua com o valor correspondente aó 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do benefício. Vejamos:     

 
 “§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor correspondente 
ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da diferença 
entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): (Redação 
conferida pelo Decreto nº 5.984 - vigência: 01.05.04 a 29.02.16) 
 
  III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e XXXV, 
todos do art. 11. (Redação conferida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08 a 
26.02.13)” 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar, que em 22 de setembro de 2014, por 

meio da Lei n. 18.857/14, o Estado de Goiás abriu para os contribuintes a oportunidade de 
obter a convalidação da utilização ocorrida até 30/04/14 de qualquer benefício fiscal sem o 
cumprimento da condição consistente em contribuir para o Fundo PROTEGE Goiás, 
desde que fosse implementada a condição descumprida, ou seja, efetivado o recolhimento 
da referido contribuição e fosse solicitada a homologação ao Superintende de Controle e 
Fiscalização, situação que redundou na retirada do processo de pauta pela Primeira 
Câmara Temporária por meio da Resolução n. 133/14, para aguardar as providências 
acima mencionadas por parte da empresa autuada.  

 
Findo o prazo estabelecido o processo foi repautado e julgado pela 

Câmara Julgadora, conforme o Acórdão n. 3066/15, de fls. 88 a 95. 
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Em sessão realizada no dia 30/01/18 o Conselho Superior, por meio 
da Resolução n. 11/2018, de fls. 142 e 143, retirou o processo de pauta, tendo em vista o 
disposto na Lei n. 19.824/17, concedendo aos contribuintes nova oportunidade de 
convalidação que, infelizmente não foi aproveitada pela empresa autuada. 

 
Com essas considerações, entendemos que não resta nenhuma 

dúvida em relação à utilização do benefício fiscal do crédito outorgado sem o cumprimento 
da condição estabelecida na legislação tributária, não restando, portanto, alternativa que 
não seja a declaração de procedência do lançamento. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01152/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminares de nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa e insegurança 
na determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
Principal. Auditoria Básica do ICMS. Utilização de benefício 
fiscal sem o cumprimento de condição estabelecida na 
legislação tributária de regência. Procedente. 
 
1. Devem serem rejeitadas as preliminares de nulidade do 
lançamento por cerceamento do direito de defesa e insegurança 
na determinação da infração, quando ficar comprovado no 
processo que foi respeitado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa e que o auto de infração contém todos os requisitos 
exigidos pela lei processual; 
 
2. A utilização do benefício fiscal da redução da base de 
cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, é condicionada a que o sujeito passivo esteja 
adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida 
obrigação (Decreto nº 4.852/97, Anexo IX, art. 1º, § 1º, inciso I); 
 
3. É lícito ao fisco glosar de ofício o benefício fiscal utilizado 
sem o cumprimento de condição imposta pela legislação 
tributária de regência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Denilson Alves 
Evangelista e Andrea Aurora Guedes Vecci. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, 
que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração, em razão da utilização indevida do benefício 
fiscal da redução da base de cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, eis que estava inadimplente com o pagamento do ICMS apurado no 
livro próprio e vencido no mês fiscalizado.  

 



Foram indicados como infringidos os artigos 15 e 64, da Lei nº 
11.651/91, c/c o art. 86, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 
71, inciso IV-A, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi indicado no auto de infração que trata-se de reautuação do 

Processo n. 4011402415350. 
 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos da auditoria básica 

do ICMS, impressos e em mídia eletrônica.  
 
Devidamente intimada para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 
peça de fls. 15 a 30. 

 
Por meio da Sentença n. 2274/2017, de fls. 51 a 62 o julgador de 

piso rejeitou as questões preliminares e considerou procedente o lançamento. 
 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 

66 a 80, objeto do presente julgamento, afirmando, resumidamente, o seguinte: 
 
1 – Que a falta de intimação quando do início do procedimento fiscal, 

cerceou o seu direito de defesa, tendo em vista que o art. 22, inciso I, da Lei n. 16.469/09, 
estabelece que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, 
praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de 
qualquer exigência; 

 
2 – Que o auto de infração deve ser declarado nulo por insegurança 

na determinação da infração, tendo em vista que o pagamento do ICMS foi efetuado por 
meio de parcelamento; 

 
3 – Quanto ao mérito, alega que o auto é improcedente, tendo em 

vista o pagamento do ICMS vencido no mês de fevereiro, ainda que fora do prazo; 
 
4 – Que a multa aplicada é confiscatória; 
 
É o relatório. 
 
    
                         VOTO 
 
1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA: 
 
Sobre o início do procedimento fiscal a Lei n. 16469/09, que regula o 

Processo Administrativo Tributário no Estado de Goiás, assevera o seguinte: 
 
“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando 
o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 

II - a apreensão de: 

a) mercadoria e bem; 

b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 



c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados relativos à 
operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos atos do 
sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos demais envolvidos nas 
infrações praticadas. 
§ 2º O pagamento do tributo, após iniciado o procedimento, não exime o sujeito 
passivo da penalidade aplicável.” 

 
Observa-se, portanto, que o ato cientificando o sujeito passivo ou seu 

preposto de qualquer exigência, marca o início do procedimento fiscal, para efeito de 
excluir a espontaneidade em relação aos atos do sujeito passivo, bem como o pagamento 
do tributo com a finalidade de eximir-se da penalidade aplicável. 

 
Assim, caso não haja a prática desse ato por parte do fisco, qual 

seja, a ciência ao sujeito passivo do início da fiscalização, não está excluída a 
espontaneidade e, tampouco, vedado o pagamento do tributo com a finalidade de eximir-
se da multa, situações que somente ocorrerão quando da intimação do auto de infração 
para pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação, portanto, antes de 
ser um ato que cerceia o direito de defesa do sujeito passivo, conforme afirma a autuada, 
deixa em aberto o prazo para prática de atos de forma espontânea pelo sujeito passivo. 

 
Com essas considerações, rejeito o pedido de nulidade do 

lançamento por cerceamento do direito de defesa.  
 
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 
 
O art. 8º, da referida Lei processual, enumera os elementos que o 

auto de infração deve conter. Vejamos: 
 
   “Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 

I - identificação do sujeito passivo; 

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base de 
cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 

V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou 
pedido de descaracterização; 

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou 
função e número da matrícula funcional.” 

 

No presente lançamento a empresa autuada não apontou a ausência 
de nenhum dos elementos contidos no dispositivo legal acima transcrito, assim, não há 
falar em nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

 
3. DO MÉRITO:  
 
O benefício fiscal utilizado pela empresa autuada foi o da redução da 

base de cálculo previsto no art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 
Vejamos: 

 



“Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente 
ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna realizada por contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 
2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

a) equipara-se a comerciante atacadista, para efeito de aplicação da redução da 
base de cálculo, cujo benefício pode ser utilizado até 31 de dezembro do exercício 
no qual o contribuinte estiver equiparado, o comerciante varejista que 
comprovadamente realizar em seu estabelecimento saídas com destino à 
comercialização, produção ou industrialização, que correspondam a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) do volume das saídas totais, apurado: 

1. no exercício anterior à utilização do benefício, tratando-se de empresa que tenha 
exercido suas atividades por período igual ou superior a 6 (seis) meses naquele 
ano; 

2. nos 3 (três) últimos meses anteriores ao início da utilização do benefício, 
tratando-se de início de atividade ou de empresa que tenha exercido suas 
atividades por período inferior a 6 (seis) meses no exercício anterior; 

b) o benefício não se aplica à operação: 

1. revogado; 

2. com petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica e outras mercadorias e 
operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda; 

3. revogado. 

c) revogada;” 

 
As condições para a sua utilização e que não foi cumprida pela 

empresa autuada, está prevista art. 1º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97: 
 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão 
tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento 
deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

[...] 

§ 1º-B Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pagamento em atraso do imposto 
devido, inclusive o devido por substituição tributária, implica perda definitiva, 
exclusivamente no mês da ocorrência do atraso, do direito de o contribuinte utilizar 
o benefício fiscal.” 

 
No caso vertente, o formulário denominado RELATÓRIO SINTÉTICO 

DE BENEFÍCIOS CONDICIONADOS de fls. 06, revela que no mês de fevereiro de 2014, a 
empresa autuada utilizou o benefício fiscal da redução da base de cálculo quando estava 
inadimplente com o ICMS apurado no mês de janeiro de 2014 na importância de R$ 
1.005.977,00 (um milhão, cinco mil, novecentos e setenta e sete reais), cujo vencimento 
ocorreu no mês de fevereiro seguinte. 

 
É fato que o valor foi quitado no dia 09/0615 por meio do Auto de 

Infração n. 4021400008542, situação que redundou no sobrestamento do julgamento do 
presente processo inicialmente pautado para o dia 19/09/17, por meio da Resolução n. 
101/2017, de fls. 83, para que a empresa pudesse usufruir da convalidação prevista na Lei 
n. 19.824/14, que deveria ser materializada por meio da protocolização de requerimento 
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dirigido do Superintende de Controle e Fiscalização, instruído com o comprovante do 
pagamento do ICMS e da contribuição ao PROTEGE no valor equivalente a 15% (quinze 
por cento) do crédito tributário relativo ao benefício fiscal utilizado indevidamente, bem 
como da. 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a extinção do crédito tributário 

constituído em razão da utilização de benefício fiscal, sem o cumprimento de 
condicionantes, está sujeita a condição resolutória de homologação  pelo Superintende no 
prazo assinalado pela lei, ou seja, 120 (cento e vinte) dias contados da data da publicação 
da Lei, findo o qual, o interessado não mais fará jus ao direito de requerer a convalidação 
e a extinção do crédito tributário, independentemente dos pagamentos realizados (Lei n. 
19.824/17, art. 1º, § 1º, incisos I a IV e § 5º). 

 
Assim, diante da utilização do benefício fiscal sem o cumprimento da 

condicionante consistente em estar adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária 
cujo pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização, bem como da 
ausência de protocolização de pedido de convalidação endereçado do Superintendente de 
Controle e Fiscalização, instruído com os documentos necessários, quais sejam, os 
comprovantes de pagamento do ICMS e da contribuição de 15% (quinze por cento) ao 
Fundo PROTEGE, a conclusão óbvia é no sentido de considerar procedente o 
lançamento. 

 
Deixo de apreciar a alegação no sentido de que a multa aplicada é 

confiscatória por força do disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei n. 16.469/09 que regula o 
Processo Administrativo Tributário. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para confirmar a decisão singular que considerou procedente o lançamento. 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01163/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO 
DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO 
FISCAL SEM O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EXIGIDA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte o exercício do amplo direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Despicienda nova conversão do feito em diligência quando 
dos autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar a acusação fiscal, e por 
tratar-se a matéria posta sob julgamento unicamente de direito, 
posto que as questões de fato já foram saneadas. 
 
III - A superveniência de decisão judicial que, afastando óbice 
fazendário, autoriza o contribuinte efetuar o parcelamento 
crédito tributário inscrito em dívida ativa, salvo determinação 
em contrário constante do próprio ato judicial, não surte efeito 
retroativo, de modo que não implica em suspensão da 
exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa à época de 
ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento.  
 
IV - Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou 
o benefício fiscal de redução da base de cálculo, previsto no art. 
8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, sem a observância 
da condição concernente à inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa, perde o direito à fruição do referido 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco 
proceder a seu estorno e consequente lançamento de ofício do 
imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 



Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram 
vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, 
também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 216.572,37 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denílson 
Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência da peça inaugural. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado se refere à exigência de imposto e 
penalidade pecuniária, acrescidos das cominações legais, devido à constatação pelo fisco 
de que o contribuinte promoveu saídas de mercadorias com utilização indevida do 
benefício fiscal de redução da base de cálculo prevista no art. 8°, inciso VIII, Anexo IX do 
Decreto n° 4.852/97, pois se encontrava impedido de usufruir deste benefício fiscal em 
razão de possuir, no período, débito inscrito em Dívida Ativa, conforme demonstrativo e 
documentos anexos à exordial. 

 
Infração: artigos 15 e 64 da Lei 11.651/91 c/c artigo 86 do Decreto n° 

4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, inciso IV, letra “A”, da Lei 11.651/91. 
 
Instrução: relatório Sintético de Benefícios Condicionados; Auditoria 

Básica do ICMS e Certidão de Débito em Dívida Ativa. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. Na sequência foi lavrado Termo de Revelia às fls. 17. 
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta Impugnação em 

segunda instância, arguindo que houve ausência de intimação para revogação do 
benefício fiscal, ou seja, a autoridade fazendária deveria antes conceder prazo para o 
saneamento de eventual erro, antes de revogar o benefício, nos termos dos artigos 178 e 
179 da CTN. Sustenta que foi violado o princípio da legalidade, já que o auto de infração 
procurou tipos legais presentes no CTE que poderiam justificar a ação fiscal e, sem 
sucesso, elencou um dispositivo desconexo com a sua conduta. Aduz que há ilegalidade 
de antecedente do Fisco Estadual, tendo em vista que não permitiu o parcelamento do 
débito com a alegação de existência de ação penal, mas segundo o artigo 9° da Lei 
10.684/2003 tal procedimento seria possível, o que demonstra medida arbitrária do Fisco. 
Acrescenta que a multa tem caráter confiscatório, pois é superior a suposta causa que deu 
motivo ao estorno do crédito. Por fim, requer a improcedência do lançamento, anulando o 
procedimento ou excluindo o valor da multa ou reduzido seu valor. 

 
Pautado para julgamento na data de 07/12/2006, o feito é convertido 

em diligência à Gerência Especial de Recuperação de Crédito – GERC a fim de que 
fosse procedida a análise  individual dos processos nºs 2085643900012, 2061619600082, 
4011304957124, 2087232800002, 4011600302030 e 4011500440317, que se 
encontravam inscritos na dívida ativa no período fiscalizado, informando ao final, de forma 
objetiva, se houve algum período em que todos os processos acima mencionados, embora 



inscritos na dívida ativa, estavam com a exigibilidade suspensa em razão de 
parcelamento. 

 
Em resposta, através de manifestação esposada às fls. 127/129, o 

referido órgão apresenta demonstrativo detalhando individualmente a situação de cada um 
dos processos mensurados na certidão de dívida ativa às fls. 12, concluindo ao final que 
os processos n.ºs 2085643900012, 2061619600082 e 2087232800002 encontravam-se 
inscritos em dívida ativa sem parcelamento ativo no período de 12/03/2014 a 31/12/2014. 

 
Repautado para julgamento na data de 02/03/2017 o feito é 

novamente convertido em diligência à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado para 
revisão do procedimento fiscal, de modo a adequar os valores objeto deste lançamento 
tomando em considerando as datas de inscrição dos débitos em dívida ativa e os 
intervalos subsequentes em que os mesmos não se encontram com a exigibilidade 
suspensa, consoante demonstrativo elaborado às fls. 127/128. 

 
Em manifestação às fls. 163/166 o revisor esclarece que procedeu à 

readequação dos valores objeto deste lançamento, levando em consideração os intervalos 
compreendidos entre as datas de 13/03/2014 a 04/04/2014 e 26/09/2014 a 29/12/2014, de 
modo que o benefício de redução da base de cálculo utilizado indevidamente ficou 
reduzido para R$ 216.572,37 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais 
e trinta e sete centavos). 

 
Novamente intimado a se manifestar sobre o resultado da revisão, a 

recorrente comparece às fls. 170/184 aduzindo, em síntese, que nos lapsos temporais 
assinalados acima, os débitos inscritos em dívida ativa não foram objeto de parcelamento 
por impedimento imposto pela própria Secretaria da Fazenda. Que a ilegalidade de tal 
bloqueio por reconhecida por decisão judicial que determinou ao órgão fazendário que 
procedesse ao parcelamento daqueles débitos. Requer, assim, a preliminar de nulidade 
por cerceamento do direito de defesa, a conversão do feito em nova diligência para 
esclarecimento quanto à inscrição do débito em dívida ativa no período fiscalizado e, no 
mérito, a improcedência do lançamento sob o argumento de que a ausência de 
suspensão da exigibilidade daqueles débitos restou prejudicada ante a superveniência da 
decisão judicial que declarou ilegal o ato fazendário que importou em óbice ao 
parcelamento. 

 
O feito foi novamente retirado de pauta, por meio da Resolução n.º 

118/2017, às fls. 187, para aguardar o decurso dos prazos previstos na Lei n.º 
19.824/2017 e na Instrução Normativa nº 1.363/2017-GSF estabelecidos com vistas à 
regularização das pendências necessárias à convalidação dos benefícios fiscais a que 
aludem as referidas normas. 

 
Transcorridos os prazos os autos retornam a julgamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter realizado saídas de mercadorias com a utilização indevida da redução de base de 
cálculo prevista no art. 8°, inciso VIII, Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, posto que se 
encontrava impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de possuir, no período, 
débito inscrito em Dívida Ativa, conforme demonstrativo e documentos anexos à exordial. 

 



De início, relativamente à preliminar de cerceamento do direito de 
defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho implementado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que, após a revisão do lançamento, a 
matéria posta sob apreciação neste momento é unicamente de direito, não se fazendo 
necessária nova conversão deste feito em diligência para esclarecimento de fato ou 
saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, a exigência fiscal refere-se originalmente ao período de 12/03/2014 
a 31/12/2014, tendo em vista a inscrição do débito em débito em dívida ativa atinente ao 
processo administrativo tributário nº 2061619600082 em 12/03/2014 (fls. 09/11). 

 
Mediante resolução nesta fase cameral os autos foram convertidos 

em diligência para fins de revisão e consequente readequação dos valores objeto deste 
lançamento, considerando os intervalos compreendidos entre as datas de 13/03/2014 a 
04/04/2014 e 26/09/2014 a 29/12/2014, períodos estes em que não houve registro de 
suspensão da exigibilidade dos aludidos débitos em decorrência de parcelamento ou outra 
causa. 

 
Procedida a revisão, os períodos de ocorrência dos fatos geradores 

foram adequados para o intervalo 13/03/2014 a 04/04/2014 e 26/09/2014 a 29/12/2014, 
resultando num ICMS devido no valor de R$ 216.572,37 (duzentos e dezesseis mil, 
quinhentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
Os autos se encontram devidamente instruídos pelo fisco, que juntou 

ao mesmo a Auditoria Básica do ICMS e as diversas planilhas que sustentam a acusação 
fiscal, especialmente o extrato do sistema informatizado da SEFAZ “Auto de Infração – 
Sujeito passivo” (fls. 09/11) em que há o registro de que o PAT nº 2061619600082 foi 
inscrito em dívida ativa na data de 12/03/2014, bem como a planilha Relatório Sintético de 
Benefícios Condicionados – Redução da Base de Cálculo (fls. 04/05) que discrimina os 
períodos e valores em que o benefício fiscal em tela foi utilizado indevidamente. 

 



O benefício fiscal em apreço consta do art. 8°, inciso VIII, Anexo IX 
do Decreto n° 4.852/97, que concede ao contribuinte industrial ou comerciante atacadista 
a redução da base de cálculo de forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização. A sua utilização indevida 
decorre do fato de o sujeito passivo possuir, à época da fruição, crédito tributário inscrito 
em dívida ativa, conforme já referenciado. 

 
Dessa forma, para utilizar do benefício fiscal em alusão, o 

contribuinte está sujeito à condicionante de não possuir crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, conforme disciplinado no art. 1º, § 1º, inciso II, do Anexo IX, do RCTE, a seguir 
transcrito: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
…......................................................................................................... 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
…......................................................................................................... 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.” 
 

Relativamente às alegações deduzidas pela recorrente em sua peça 
recursal, cumpre tecer os seguintes comentários e respectivas conclusões: 

  
a) que a condição suspensiva dependeria de ato formal da 

autoridade fazendária revogando o benefício, com concessão de prazo para que o 
contribuinte sanasse o eventual erro. Conclusão: não houve revogação de benefício 
algum, tampouco há que se cogitar em prazo para que o contribuinte pudesse sanar 
eventual erro. O benefício fiscal continua vigorando na legislação tributária, todavia, a 
recorrente o utilizou indevidamente, vez que não atendeu à condição estabelecida para 
sua fruição, concernente à inexistência de crédito tributário exigível inscrito em dívida 
ativa. A pretensão da recorrente de comunicação prévia não está contemplada na 
legislação, logo, inócua. 

 
b) que o decreto regulamentar, em seu o art. 86, teria extrapolado 

sua finalidade, pois competiria à legislação complementar regular a concessão e a 
revogação dos benefícios fiscais, nos termos do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal. 
Conclusão: O art. 86 do RCTE não impõe condição para a utilização do benefício fiscal. A 
referida condição está prevista no próprio Anexo IX do RCTE (art. 1º). O art. 86 do RCTE 
esclarece apenas as consequências da utilização indevida de benefícios fiscais sem a 
observância dos requisitos estabelecidos, ressaltando que o RCTE tão-somente 
regulamenta o que dispõe o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei nº 11.651/91). 

 
c) que o Fisco Estadual não permitiu o parcelamento do débito fiscal 

sob a alegação de existência de ação penal, mas que a legislação permite ao contribuinte 
o parcelamento do débito, a qualquer momento. Conclusão: fato incontroverso é que nos 
períodos em que a recorrente usufruiu do benefício fiscal, objeto deste lançamento, havia 
débito tributário inscrito em dívida ativa, sem causa de suspensão de sua exigibilidade, o 
que constitui óbice à utilização do benefício em questão. Escapa à competência deste 
órgão de julgamento o controle do ato fazendário que, consoante vergastado pela defesa, 
impediu-lhe efetuar o parcelamento daquele crédito tributário. 

 



d) por fim, quanto ao pedido de improcedência do lançamento sob o 
argumento de que a ausência de suspensão da exigibilidade daqueles débitos, inscritos 
em dívida ativa, restou prejudicada ante a superveniência da decisão judicial que declarou 
ilegal o ato fazendário que impôs óbice ao pedido de parcelamento, de fato, a decisão 
judicial, anexada às fls. 183/184, noticia que, no bojo dos autos ação penal n.º 
201503512953, foi deferido o pedido e determinado que a Secretaria da Fazenda 
excluísse qualquer impedimento ao parcelamento do débito fiscal de ICMS que originou 
aquela ação penal. 

 
Insta salientar que a referida decisão judicial foi proferida em 

01/12/2016, e não se evidencia em seu texto prescrição qualquer no sentido de que o 
aludida determinação judicial teria efeito retroativo à época de ocorrência dos fatos 
geradores (13/03/2014 a 04/04/2014 e 26/09/2014 a 29/12/2014), ou seja, que a 
Secretaria da Fazenda devesse efetuar o parcelamento dos débitos tributários inscritos em 
dívida ativa com efeito retroativo aos intervalos de tempo acima assinalados. 

 
Outrossim, ressalte-se que a decisão judicial supramencionada foi 

prolatada em 01/12/2016, momento em que o contribuinte foi autorizado a parcelar seus 
débitos inscritos em dívida ativa, sem o obstáculo outrora existente, de modo que a 
situação fática existente nos intervalos de 13/03/2014 a 04/04/2014 e 26/09/2014 a 
29/12/2014 não restou alterada, de modo que os débitos fiscais inscritos em dívida ativa 
naqueles períodos não se encontravam com sua exigibilidade suspensa, e tal constatação 
não foi afetada pela superveniência da mencionada decisão judicial, que, reprise-se, não 
assegurou à recorrente o direito ao parcelamento de seus débitos com efeito retroativo.  

 
Neste diapasão, considerando que para fruição de benefícios fiscais, 

o contribuinte deve, dentre outras condicionantes, não ter crédito tributário inscrito em 
dívida ativa, e assim não procedendo incorre na consequência prevista no art. 86 do 
RCTE, que transcrevo abaixo: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. 
 

Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito imposto 
“de inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa”, o sujeito passivo perdeu o 
direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo (art. 8º, inc. VIII, Anexo 
IX, RCTE), motivo do lançamento de ofício sob apreciação.  

 
Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do disposto na Lei n.º 

19.824/2017, que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e a respectiva extinção 
do crédito tributário correlato, foi possibilitado à recorrente adotar os procedimentos 
necessários à convalidação do benefício fiscal objeto do lançamento sob apreciação, 
desde que efetuasse, no prazo limite de 20/12/2017, a implementação da condição 
descumprida, in casu, o pagamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa e 
promovesse a protocolização de requerimento de extinção do crédito tributário dirigido à 
Superintendência de Controle e Fiscalização, até a data de 20/02/2018. Contudo, em que 
pese os débitos inscritos em dívida ativa se encontrarem hodiernamente parcelados, não 
se tem notícia nestes autos de que a recorrente providenciou a apresentação do 
requerimento exigido. 

 



Portanto, comprovada a inscrição de débito na Dívida Ativa, nos 
períodos de 13/03/2014 a 04/04/2014 e 26/09/2014 a 29/12/2014, a inocorrência de 
qualquer causa de suspensão da exigibilidade, e a inexistência de implementação integral 
das condições exigidas para a convalidação do benefício fiscal, nos termos acima 
explicitados, impõe-se a confirmação parcial do lançamento do crédito tributário sob 
análise. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, rejeitar o 
pedido de conversão do feito em diligência e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para 
considerar parcialmente procedente o lançamento com o ICMS a recolher o valor de R$ 
216.572,37 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e sete 
centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01164/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL SEM 
O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EXIGIDA. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda nova conversão do feito em diligência quando 
dos autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar a acusação fiscal, e por 
tratar-se a matéria posta sob julgamento unicamente de direito, 
posto que as questões de fato já foram saneadas. 
 
IV - A superveniência de decisão judicial que, afastando óbice 
fazendário, autoriza o contribuinte efetuar o parcelamento 
crédito tributário inscrito em dívida ativa, salvo determinação 
em contrário constante do próprio ato judicial, não surte efeito 
retroativo, de modo que não implica em suspensão da 
exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa à época de 
ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento. 
 
V - Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou 
o benefício fiscal do crédito outorgado, previsto no art. 11, inc. 



III, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, sem a observância da 
condição concernente à inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa, perde o direito à fruição do referido 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco 
proceder a seu estorno e consequente lançamento de ofício do 
imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa e por nulidade da sentença singular. Foram 
vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito. Quanto ao mérito, 
também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 105.803,71 (cento e cinco mil, oitocentos e três reais e 
setenta e um centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro João 
Divino de Brito, que votou pela improcedência da peça inaugural. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado se refere à exigência de imposto e 
penalidade pecuniária, acrescidos das cominações legais, devido à constatação pelo fisco 
de que o contribuinte promoveu saídas de mercadorias com utilização indevida do 
benefício fiscal do crédito outorgado previsto no art. 11, inciso III, do Anexo IX do Decreto 
n° 4.852/97, pois se encontrava impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de 
possuir, no período, débito inscrito em Dívida Ativa, conforme demonstrativo e 
documentos anexos à exordial. 

 
Foram tipificados como infringidos os arts. 58, § 3º, II, e 64 da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c art. 1º, § 1º, Anexo IX, e art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE com redação da Lei 

nº 17.917/2012.  
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito a Auditoria Básica do 

ICMS (fls. 04/07), em que na parte 3/3 – Conclusão – evidencia-se o imposto omitido 
decorrente de escrituração indevida de créditos; planilha Relatório Analítica/Sintético de 
Benefícios Condicionados – crédito outorgado (fls. 08/09); “Certidão de Débito em Dívida 
Ativa – Positiva (fls. 15); extrato do sistema informatizado da SEFAZ Localização de 
Processo (fls. 14) com inscrição na dívida ativa em 12/03/2014 relativo ao processo 
administrativo tributário nº 2061619600082.  

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 

20/25) e impugna o auto de infração, com as seguintes alegações:  
 



a) que a condição suspensiva dependeria de ato formal da 
autoridade fazendária revogando o benefício, com concessão de prazo para que o 
contribuinte sanasse o eventual erro;  

 
b) que o Decreto regulamentar com o art. 86 extrapolou sua 

finalidade, pois competiria à legislação complementar regular a concessão e a revogação 
dos benefícios fiscais, nos termos do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal;  

 
c) que o Fisco Estadual não permitiu o parcelamento do débito fiscal 

sob a alegação de existência de ação penal, conforme documento de fls., mas que a 
legislação permite ao contribuinte o parcelamento do débito, a qualquer momento.  

 
Pede que o auto de infração seja julgado improcedente, anexando ao 

processo cópia da “Denúncia” apresentada pelo MP/GO contra o sócio administrador da 
empresa autuada juntamente com a “Defesa Preliminar” do réu (fls. 37/44). 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para considerar procedente o 
lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário arguindo 

que houve ausência de intimação para revogação do benefício fiscal, ou seja, a autoridade 
fazendária deveria antes conceder prazo para o saneamento de eventual erro, 
preliminarmente à revogação do benefício, nos termos dos artigos 178 e 179 da CTN. 
Sustenta que foi violado o princípio da legalidade, já que o auto de infração procurou tipos 
legais presentes no CTE que poderiam justificar a ação fiscal e, sem sucesso, elencou um 
dispositivo desconexo com a sua conduta. Aduz que há ilegalidade de antecedente do 
Fisco Estadual, tendo em vista que não permitiu o parcelamento do débito com a alegação 
de existência de ação penal, mas segundo o artigo 9° da Lei 10.684/2003 tal procedimento 
seria possível, o que demonstra medida arbitrária do Fisco. Acrescenta que a multa tem 
caráter confiscatório, pois é superior a suposta causa que deu motivo ao estorno do 
crédito. Em síntese, requer a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância 
por insegurança na determinação da infração, a conversão do feito em diligência para 
esclarecimento quanto à inscrição do débito em dívida ativa no período fiscalizado e, no 
mérito, a improcedência do lançamento, anulando o procedimento, excluindo o valor da 
multa ou reduzido seu valor. 

 
Pautado para julgamento na data de 07/07/2017 o feito é convertido 

em diligência à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado para revisão do 
procedimento fiscal, de modo a adequar os valores objeto deste lançamento tomando em 
considerando as datas de inscrição dos débitos em dívida ativa e os intervalos 
subsequentes em que os mesmos não se encontram com a exigibilidade suspensa. 

 
Em manifestação às fls. 115/116 o revisor esclarece que procedeu à 

readequação dos valores objeto deste lançamento, levando em consideração o intervalo 
compreendido entre as datas de 29/04/2015 a 31/12/2015, de modo que o benefício do 
crédito outorgado utilizado indevidamente ficou reduzido para R$ 105.803,71 (cento e 
cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos). 

 
Novamente intimado a se manifestar sobre o resultado da revisão, a 

recorrente comparece às fls. 122/123 aduzindo, em síntese, que no lapso temporal 
assinalado acima, os débitos inscritos em dívida ativa não foram objeto de parcelamento 
por impedimento imposto pela própria Secretaria da Fazenda. Que a ilegalidade de tal 



bloqueio por reconhecida por decisão judicial que determinou ao órgão fazendário que 
procedesse ao parcelamento daqueles débitos. Requer, assim, a improcedência do 
lançamento sob o argumento de que a ausência de suspensão da exigibilidade daqueles 
débitos restou prejudicada ante a superveniência da decisão judicial que declarou ilegal o 
ato fazendário que importou em óbice ao parcelamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter realizado saídas de mercadorias com a utilização indevida do crédito outorgado 
previsto no art. 11, inciso III, do Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, posto que se encontrava 
impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de possuir, no período, débito inscrito 
em Dívida Ativa, conforme demonstrativo e documentos anexos à exordial. 

 

De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 
fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 



jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação normativa 
contida no 40-A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo 
administrativo tributário e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo 
de questões de natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", estabelecendo que se o processo estiver "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando 
também as demais questões, sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que, após a revisão do lançamento, a 
matéria posta sob apreciação neste momento é unicamente de direito, não se fazendo 
necessária nova conversão deste feito em diligência para esclarecimento de fato ou 
saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 

a serem enfrentadas, a exigência fiscal refere-se originalmente ao período de 01/01/2015 



a 31/12/2015, tendo em vista a inscrição do débito em débito em dívida ativa atinente ao 
processo administrativo tributário nº 2061619600082 em 12/03/2014 (fls. 14/15). 

 
Mediante resolução nesta fase cameral os autos foram convertidos 

em diligência para fins de revisão e consequente readequação dos valores objeto deste 
lançamento, considerando o intervalo compreendido entre as datas de 29/04/2015 a 
31/12/2015, lapso este em que não houve registro de suspensão da exigibilidade dos 
aludidos débitos em decorrência de parcelamento ou outra causa. 

 
Procedida a revisão, os períodos de ocorrência dos fatos geradores 

foram adequados para o intervalo entre as datas de 29/04/2015 a 31/12/2015, de modo 
que o benefício do crédito outorgado utilizado indevidamente ficou reduzido para R$ 
105.803,71 (cento e cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos). 

 
Os autos se encontram devidamente instruídos pelo fisco, que juntou 

ao mesmo a Auditoria Básica do ICMS e as diversas planilhas que sustentam a acusação 
fiscal, especialmente o extrato do sistema informatizado da SEFAZ (fls. 14) em que há o 
registro de que o PAT nº 2061619600082 foi inscrito em dívida ativa na data de 
12/03/2014, bem como a planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados – 
Crédito Outorgado (fls. 09/10) que discrimina os períodos e valores em que o benefício 
fiscal em tela foi utilizado indevidamente. 

 
O benefício fiscal em apreço consta do art. 11, inciso III, Anexo IX do 

Decreto n° 4.852/97, que concede ao contribuinte industrial ou comerciante atacadista o 
benefício equivalente ao percentual de 1% (um por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, 
produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da correspondente base de cálculo. 
Sua utilização indevida decorre do fato de que o sujeito passivo possuía, à época da 
fruição, crédito tributário inscrito em dívida ativa, conforme já referenciado. 

 
Dessa forma, para utilizar do benefício fiscal em alusão, o 

contribuinte está sujeito à condicionante de não possuir crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, conforme disciplinado no art. 1º, § 1º, inciso II, do Anexo IX, do RCTE, a seguir 
transcrito: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
…......................................................................................................... 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
…......................................................................................................... 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.” 
 

Relativamente às alegações deduzidas pela recorrente em sua peça 
recursal, utilizo como fundamento os argumentos assinalados na decisão singular, em que 
o julgador teceu os seguintes comentários e firmou as seguintes conclusões: 

  
a) que a condição suspensiva dependeria de ato formal da 

autoridade fazendária revogando o benefício, com concessão de prazo para que o 
contribuinte sanasse o eventual erro. Conclusão: não houve revogação de benefício 
algum, tampouco há que se cogitar em prazo para que o contribuinte pudesse sanar 
eventual erro. O benefício fiscal continua vigorando na legislação tributária, todavia, a 
recorrente o utilizou indevidamente, vez que não atendeu à condição estabelecida para 



sua fruição, concernente à inexistência de crédito tributário exigível inscrito em dívida 
ativa. A pretensão da recorrente de comunicação prévia não está contemplada na 
legislação, logo, inócua. 

 
b) que o decreto regulamentar, em seu o art. 86, teria extrapolado 

sua finalidade, pois competiria à legislação complementar regular a concessão e a 
revogação dos benefícios fiscais, nos termos do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal. 
Conclusão: O art. 86 do RCTE não impõe condição para a utilização do benefício fiscal. A 
referida condição está prevista no próprio Anexo IX do RCTE (art. 1º). O art. 86 do RCTE 
esclarece apenas as consequências da utilização indevida de benefícios fiscais sem a 
observância dos requisitos estabelecidos, ressaltando que o RCTE tão-somente 
regulamenta o que dispõe o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei nº 11.651/91). 

 
c) que o Fisco Estadual não permitiu o parcelamento do débito fiscal 

sob a alegação de existência de ação penal, mas que a legislação permite ao contribuinte 
o parcelamento do débito, a qualquer momento. Conclusão: fato incontroverso é que nos 
períodos em que a recorrente usufruiu do benefício fiscal, objeto deste lançamento, havia 
débito tributário inscrito em dívida ativa, sem causa de suspensão de sua exigibilidade, o 
que constitui óbice à utilização do benefício em questão. Escapa à competência deste 
órgão de julgamento o controle do ato fazendário que, consoante vergastado pela defesa, 
impediu-lhe efetuar o parcelamento daquele crédito tributário. 

 
d) por fim, quanto ao pedido de improcedência do lançamento sob o 

argumento de que a ausência de suspensão da exigibilidade daqueles débitos, inscritos 
em dívida ativa, restou prejudicada ante a superveniência da decisão judicial que declarou 
ilegal o ato fazendário que impôs óbice ao pedido de parcelamento, de fato, a decisão 
judicial, anexada às fls. 183/184, noticia que, no bojo dos autos ação penal n.º 
201503512953, foi deferido o pedido e determinado que a Secretaria da Fazenda 
excluísse qualquer impedimento ao parcelamento do débito fiscal de ICMS que originou 
aquela ação penal. 

 
Insta salientar que a referida decisão judicial foi proferida em 

01/12/2016, e não se evidencia em seu texto prescrição qualquer no sentido de que o 
aludida determinação judicial teria efeito retroativo à época de ocorrência dos fatos 
geradores (29/04/2015 a 31/12/2015), ou seja, que a Secretaria da Fazenda devesse 
efetuar o parcelamento dos débitos tributários inscritos em dívida ativa com efeito 
retroativo ao intervalo de tempo supramencionado. 

 
Outrossim, ressalte-se que a decisão judicial supramencionada foi 

prolatada em 01/12/2016, momento em que o contribuinte foi autorizado a parcelar seus 
débitos inscritos em dívida ativa, sem o obstáculo outrora existente, de modo que a 
situação fática existente no intervalo de 29/04/2015 a 31/12/2015 não restou alterada, de 
modo que os débitos fiscais inscritos em dívida ativa naqueles períodos não se 
encontravam com sua exigibilidade suspensa, e tal constatação não foi afetada pela 
superveniência da mencionada decisão judicial, que, reprise-se, não assegurou à 
recorrente o direito ao parcelamento de seus débitos com efeito retroativo.  

 
Neste diapasão, considerando que para fruição de benefícios fiscais, 

o contribuinte deve, dentre outras condicionantes, não ter crédito tributário inscrito em 
dívida ativa, e assim não procedendo incorre na consequência prevista no art. 86 do 
RCTE, que transcrevo abaixo: 

 



Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. 
 

Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito imposto 
“de inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa”, o sujeito passivo perdeu o 
direito à fruição do benefício fiscal do crédito outorgado (art. 11, inc. III, do Anexo IX do 
RCTE), motivo do lançamento de ofício sob apreciação.  

 
Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do disposto na Lei n.º 

19.824/2017, que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e a respectiva extinção 
do crédito tributário correlato, foi possibilitado à recorrente adotar os procedimentos 
necessários à convalidação do benefício fiscal objeto do lançamento sob apreciação, 
desde que efetuasse, no prazo limite de 20/12/2017, a implementação da condição 
descumprida, in casu, o pagamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa e 
promovesse a protocolização de requerimento de extinção do crédito tributário dirigido à 
Superintendência de Controle e Fiscalização, até a data de 20/02/2018. Contudo, em que 
pese os débitos inscritos em dívida ativa se encontrarem hodiernamente parcelados, não 
se tem notícia nestes autos de que a recorrente providenciou a apresentação do 
requerimento exigido. 

 
Portanto, comprovada a inscrição de débito na Dívida Ativa, no 

período de 29/04/2015 a 31/12/2015, a inocorrência de qualquer causa de suspensão da 
exigibilidade, e a inexistência de implementação integral das condições exigidas para a 
convalidação do benefício fiscal, nos termos acima explicitados, impõe-se a confirmação 
parcial do lançamento do crédito tributário sob análise. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar o pedido de 
conversão do feito em diligência e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o lançamento com o ICMS a recolher o valor de R$ 105.803,71 
(cento e cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01165/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DA 
DECISÃO SINGULAR. REJEITADAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. 
REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL SEM 
O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EXIGIDA. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado ao contribuinte o exercício do amplo 
direito de defesa e do contraditório.  
 
II – Impõe-se o indeferimento do pedido de nulidade da sentença 
singular posto que o julgador não é obrigado a analisar todas as 
questões que lhe são submetidas, bastando que apresente, 
ainda que de modo conciso, os fundamentos de sua convicção. 
Ademais, estando o processo "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o 
mérito, examinando também as demais questões, sem retorno 
do processo à instância singular, a teor do disposto 40-A, §1º, 
incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09. 
 
III – Despicienda nova conversão do feito em diligência quando 
dos autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar a acusação fiscal, e por 
tratar-se a matéria posta sob julgamento unicamente de direito, 
posto que as questões de fato já foram saneadas. 
 
IV - A superveniência de decisão judicial que, afastando óbice 
fazendário, autoriza o contribuinte efetuar o parcelamento 
crédito tributário inscrito em dívida ativa, salvo determinação 
em contrário constante do próprio ato judicial, não surte efeito 
retroativo, de modo que não implica em suspensão da 
exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa à época de 
ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento. 
 
V - Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou 
o benefício fiscal de redução da base de cálculo, previsto no art. 



8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, sem a observância 
da condição concernente à inexistência de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa, perde o direito à fruição do referido 
benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco 
proceder a seu estorno e consequente lançamento de ofício do 
imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa e por nulidade da sentença singular.  
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes 
Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 230.390,93 (duzentos e trinta mil, trezentos e noventa 
reais e noventa e três centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência da peça inaugural. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado se refere à exigência de imposto e 
penalidade pecuniária, acrescidos das cominações legais, devido à constatação pelo fisco 
de que o contribuinte promoveu saídas de mercadorias com utilização indevida do 
benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto no art. 8°, inciso VIII, 
Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, pois se encontrava impedido de usufruir deste benefício 
fiscal em razão de possuir, no período, débito inscrito em Dívida Ativa, conforme 
demonstrativo e documentos anexos à exordial. 

 
Tipificados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c e art. 86 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE.  
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV-A, do CTE com redação da Lei 

nº 17.519/2011.  
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito a Auditoria Básica do 

ICMS (fls. 04/07), em que na parte 3/3 – Conclusão – evidencia-se o imposto omitido 
decorrente de outros débitos de ofício; planilha Relatório Sintético de Benefícios 
Condicionados – redução da base de cálculo (fls. 08); “Certidão de Débito em Dívida Ativa 
– Positiva (fls. 09); extrato do sistema informatizado da SEFAZ Localização de Processo 
(fls. 10) com inscrição na dívida ativa em 12/03/2014 relativo ao processo administrativo 
tributário nº 2061619600082. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece ao feito (fls. 16-

A/25) e impugna o auto de infração, com as seguintes alegações:  
 



a) que a condição suspensiva dependeria de ato formal da 
autoridade fazendária revogando o benefício, com concessão de prazo para que o 
contribuinte sanasse o eventual erro;  

 
b) que o Decreto regulamentar com o art. 86 extrapolou sua 

finalidade, pois competiria à legislação complementar regular a concessão e a revogação 
dos benefícios fiscais, nos termos do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal;  

 
c) que o Fisco Estadual não permitiu o parcelamento do débito fiscal 

sob a alegação de existência de ação penal, conforme documento de fls., mas que a 
legislação permite ao contribuinte o parcelamento do débito, a qualquer momento.  

 
Pede que o auto de infração seja julgado improcedente, anexando ao 

processo cópia da “Denúncia” apresentada pelo MP/GO contra o sócio administrador da 
empresa autuada juntamente com a “Defesa Preliminar” do réu (fls. 37/44). 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular o julgador 

conheceu da impugnação, porém negou-lhe provimento para considerar procedente o 
lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário arguindo 

que houve ausência de intimação para revogação do benefício fiscal, ou seja, a autoridade 
fazendária deveria antes conceder prazo para o saneamento de eventual erro, 
preliminarmente à revogação do benefício, nos termos dos artigos 178 e 179 da CTN. 
Sustenta que foi violado o princípio da legalidade, já que o auto de infração procurou tipos 
legais presentes no CTE que poderiam justificar a ação fiscal e, sem sucesso, elencou um 
dispositivo desconexo com a sua conduta. Aduz que há ilegalidade de antecedente do 
Fisco Estadual, tendo em vista que não permitiu o parcelamento do débito com a alegação 
de existência de ação penal, mas segundo o artigo 9° da Lei 10.684/2003 tal procedimento 
seria possível, o que demonstra medida arbitrária do Fisco. Acrescenta que a multa tem 
caráter confiscatório, pois é superior a suposta causa que deu motivo ao estorno do 
crédito. Em síntese, requer a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância 
por insegurança na determinação da infração, a conversão do feito em diligência para 
esclarecimento quanto à inscrição do débito em dívida ativa no período fiscalizado e, no 
mérito, a improcedência do lançamento, anulando o procedimento, excluindo o valor da 
multa ou reduzido seu valor. 

 
Pautado para julgamento na data de 07/07/2017 o feito é convertido 

em diligência à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado para revisão do 
procedimento fiscal, de modo a adequar os valores objeto deste lançamento tomando em 
considerando as datas de inscrição dos débitos em dívida ativa e os intervalos 
subsequentes em que os mesmos não se encontram com a exigibilidade suspensa. 

 
Em manifestação às fls. 110/111 o revisor esclarece que procedeu à 

readequação dos valores objeto deste lançamento, levando em consideração o intervalo 
compreendido entre as datas de 29/04/2015 a 31/12/2015, de modo que o benefício fiscal 
de redução da base de cálculo do ICMS utilizado indevidamente ficou reduzido para R$ 
230.390,93 (duzentos e trinta mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos). 

 
Novamente intimado a se manifestar sobre o resultado da revisão, a 

recorrente comparece às fls. 117/118 aduzindo, em síntese, que no lapso temporal 
assinalado acima, os débitos inscritos em dívida ativa não foram objeto de parcelamento 
por impedimento imposto pela própria Secretaria da Fazenda. Que a ilegalidade de tal 



bloqueio por reconhecida por decisão judicial que determinou ao órgão fazendário que 
procedesse ao parcelamento daqueles débitos. Requer, assim, a improcedência do 
lançamento sob o argumento de que a ausência de suspensão da exigibilidade daqueles 
débitos restou prejudicada ante a superveniência da decisão judicial que declarou ilegal o 
ato fazendário que importou em óbice ao parcelamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de 
ter realizado saídas de mercadorias com a utilização indevida do benefício fiscal de 
redução da base de cálculo previsto no art. 8°, inciso VIII, Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, posto que se encontrava impedido de usufruir deste benefício fiscal em razão de 
possuir, no período, débito inscrito em Dívida Ativa, conforme demonstrativo e 
documentos anexos à exordial. 

 

De início, relativamente à preliminar de insegurança na 
determinação da infração, que teria, consequentemente, acarretado cerceamento do 
direito de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os 
demonstrativos relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à plena compreensão do trabalho realizado.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Ademais, foi proporcionado ao sujeito passivo trazer suas razões de defesa em ambas as 
instâncias de julgamento deste conselho, em observância aos preceitos constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nestes autos prova, por 
mais elementar que seja, de ocorrência de nenhuma das nulidades descritas no artigo 20, 
da referida lei processual. 

  
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
No que tange à preliminar de nulidade da decisão singular por 

vício de fundamentação constata-se que a sentença prolatada, ainda que sucintamente, 
abordou todos os pontos de irresignação elencados nas peças de impugnação.  

 
Ademais, sabe-se que não há necessidade de o julgador refutar um a 

um cada argumento trazido na peça de defesa, conforme jurisprudência consolidada nos 
tribunais superiores, a seguir transcritas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - 
PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - 
MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia 
que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo 



fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação 
jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se 
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a 
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ, 2ª T., un., 
AgRg no Resp 1.130.754, rel. Min. Humberto Martins, abril/2010). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIRMADA. O 
Juiz não é obrigado a refutar um a um os argumentos vazados 
pelas partes, bastando indicar as razões de seu convencimento. 
(TRT 1ª Região, 3ª Turma, RO processo. 0000498-44.2011.501.0039, 
rel. J.  Dalva Amélia de Oliveira). 
NE: Trecho do voto do Relator: “Reafirmo que o órgão judicial, para 
expressar sua convicção, não precisa tecer considerações acerca de 
todos os argumentos expendidos pelas partes, pois, ainda que fosse 
sucinta a decisão, hipótese não ocorrente na espécie, ela não fere o art. 
93, IX, da Constituição Federal quando aborda as questões de fato e de 
direito suficientes ao deslinde da controvérsia.” (Ementa não transcrita 
por não reproduzir a decisão quanto ao tema). (TSE - Ac. de 23.8.2007 
no EARESPE nº 28.013, rel. Min. José Delgado.) 
 
“[...] 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as questões que 
lhe são submetidas, bastando examinar as que definam a causa. 
[...]” (TSE - Ac. de 13.3.2007 no RMS nº 475, rel. Min. Cezar Peluso.) 
 

Noutro giro, oportuno atentar para a novel orientação normativa 
contida no 40-A, §1º, incisos II e III, da Lei n.º 16.469/09, que regula o processo 
administrativo tributário e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo 
de questões de natureza tributária no âmbito do Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 40-A. O recurso devolve à Câmara Julgadora o conhecimento 
de toda a matéria impugnada.  
§ 1º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a 
Câmara Julgadora deve decidir desde logo o mérito quando: 
I - reformar sentença que tenha declarado a nulidade ab initio do 
processo;  
II - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em 
que deverá julgá-lo;  
III - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.  
 

A lei processual goiana supratranscrita consagra a "teoria da causa 
madura", estabelecendo que se o processo estiver "em condições de imediato 
julgamento", a câmara julgadora já deverá decidir desde logo o mérito, examinando 
também as demais questões, sem determinar o retorno do processo à instância singular. 

 
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão singular. 
 
De igual modo, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, haja vista que, após a revisão do lançamento, a 
matéria posta sob apreciação neste momento é unicamente de direito, não se fazendo 
necessária nova conversão deste feito em diligência para esclarecimento de fato ou 
saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 



Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, a exigência fiscal refere-se originalmente ao período de 01/01/2015 
a 31/12/2015, tendo em vista a inscrição do débito em débito em dívida ativa atinente ao 
processo administrativo tributário nº 2061619600082 em 12/03/2014 (fls. 08/10). 

 
Mediante resolução nesta fase cameral os autos foram convertidos 

em diligência para fins de revisão e consequente readequação dos valores objeto deste 
lançamento, considerando o intervalo compreendido entre as datas de 29/04/2015 a 
31/12/2015, lapso este em que não houve registro de suspensão da exigibilidade dos 
aludidos débitos em decorrência de parcelamento ou outra causa. 

 
Procedida a revisão, os períodos de ocorrência dos fatos geradores 

foram adequados para o intervalo entre as datas de 29/04/2015 a 31/12/2015, de modo 
que o benefício fiscal da redução indevida da base de cálculo do ICMS utilizado 
indevidamente ficou reduzido para R$ 230.390,93 (duzentos e trinta mil, trezentos e 
noventa reais e noventa e três centavos). 

 
Os autos se encontram devidamente instruídos pelo fisco, que juntou 

ao mesmo a Auditoria Básica do ICMS e as diversas planilhas que sustentam a acusação 
fiscal, especialmente o extrato do sistema informatizado da SEFAZ (fls. 10) em que há o 
registro de que o PAT nº 2061619600082 foi inscrito em dívida ativa na data de 
12/03/2014, bem como a planilha Relatório Sintético de Benefícios Condicionados – 
redução da base de cálculo (fls. 08) que discrimina os períodos e valores em que o 
benefício fiscal em tela foi utilizado indevidamente. 

 
O benefício fiscal em apreço consta do art. 8°, inciso VIII, Anexo IX 

do Decreto n° 4.852/97, que concede ao contribuinte industrial ou comerciante atacadista 
a redução da base de cálculo de forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização. A sua utilização indevida 
decorre do fato de o sujeito passivo possuir, à época da fruição, crédito tributário inscrito 
em dívida ativa, conforme já referenciado. 

 
Dessa forma, para utilizar do benefício fiscal em alusão, o 

contribuinte está sujeito à condicionante de não possuir crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, conforme disciplinado no art. 1º, § 1º, inciso II, do Anexo IX, do RCTE, a seguir 
transcrito: 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
…......................................................................................................... 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 
…......................................................................................................... 
II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa.” 
 

Relativamente às alegações deduzidas pela recorrente em sua peça 
recursal, utilizo como fundamento os argumentos assinalados na decisão singular, em que 
o julgador teceu os seguintes comentários e firmou as seguintes conclusões: 

  
a) que a condição suspensiva dependeria de ato formal da 

autoridade fazendária revogando o benefício, com concessão de prazo para que o 
contribuinte sanasse o eventual erro. Conclusão: não houve revogação de benefício 



algum, tampouco há que se cogitar em prazo para que o contribuinte pudesse sanar 
eventual erro. O benefício fiscal continua vigorando na legislação tributária, todavia, a 
recorrente o utilizou indevidamente, vez que não atendeu à condição estabelecida para 
sua fruição, concernente à inexistência de crédito tributário exigível inscrito em dívida 
ativa. A pretensão da recorrente de comunicação prévia não está contemplada na 
legislação, logo, inócua. 

 
b) que o decreto regulamentar, em seu o art. 86, teria extrapolado 

sua finalidade, pois competiria à legislação complementar regular a concessão e a 
revogação dos benefícios fiscais, nos termos do art. 155, XII, “g”, da Constituição Federal. 
Conclusão: O art. 86 do RCTE não impõe condição para a utilização do benefício fiscal. A 
referida condição está prevista no próprio Anexo IX do RCTE (art. 1º). O art. 86 do RCTE 
esclarece apenas as consequências da utilização indevida de benefícios fiscais sem a 
observância dos requisitos estabelecidos, ressaltando que o RCTE tão-somente 
regulamenta o que dispõe o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei nº 11.651/91). 

 
c) que o Fisco Estadual não permitiu o parcelamento do débito fiscal 

sob a alegação de existência de ação penal, mas que a legislação permite ao contribuinte 
o parcelamento do débito, a qualquer momento. Conclusão: fato incontroverso é que nos 
períodos em que a recorrente usufruiu do benefício fiscal, objeto deste lançamento, havia 
débito tributário inscrito em dívida ativa, sem causa de suspensão de sua exigibilidade, o 
que constitui óbice à utilização do benefício em questão. Escapa à competência deste 
órgão de julgamento o controle do ato fazendário que, consoante vergastado pela defesa, 
impediu-lhe efetuar o parcelamento daquele crédito tributário. 

 
d) por fim, quanto ao pedido de improcedência do lançamento sob o 

argumento de que a ausência de suspensão da exigibilidade daqueles débitos, inscritos 
em dívida ativa, restou prejudicada ante a superveniência da decisão judicial que declarou 
ilegal o ato fazendário que impôs óbice ao pedido de parcelamento, de fato, a decisão 
judicial, anexada às fls. 183/184, noticia que, no bojo dos autos ação penal n.º 
201503512953, foi deferido o pedido e determinado que a Secretaria da Fazenda 
excluísse qualquer impedimento ao parcelamento do débito fiscal de ICMS que originou 
aquela ação penal. 

 
Insta salientar que a referida decisão judicial foi proferida em 

01/12/2016, e não se evidencia em seu texto prescrição qualquer no sentido de que o 
aludida determinação judicial teria efeito retroativo à época de ocorrência dos fatos 
geradores (29/04/2015 a 31/12/2015), ou seja, que a Secretaria da Fazenda devesse 
efetuar o parcelamento dos débitos tributários inscritos em dívida ativa com efeito 
retroativo ao intervalo de tempo supramencionado. 

 
Outrossim, ressalte-se que a decisão judicial supramencionada foi 

prolatada em 01/12/2016, momento em que o contribuinte foi autorizado a parcelar seus 
débitos inscritos em dívida ativa, sem o obstáculo outrora existente, de modo que a 
situação fática existente no intervalo de 29/04/2015 a 31/12/2015 não restou alterada, de 
modo que os débitos fiscais inscritos em dívida ativa naqueles períodos não se 
encontravam com sua exigibilidade suspensa, e tal constatação não foi afetada pela 
superveniência da mencionada decisão judicial, que, reprise-se, não assegurou à 
recorrente o direito ao parcelamento de seus débitos com efeito retroativo.  

 
Neste diapasão, considerando que para fruição de benefícios fiscais, 

o contribuinte deve, dentre outras condicionantes, não ter crédito tributário inscrito em 



dívida ativa, e assim não procedendo incorre na consequência prevista no art. 86 do 
RCTE, que transcrevo abaixo: 

 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, 
desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a 
utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. 
 

Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito imposto 
“de inexistência de crédito tributário inscrito em dívida ativa”, o sujeito passivo perdeu o 
direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo (art. 8º, inc. VIII, do 
Anexo IX do RCTE), motivo do lançamento de ofício sob apreciação.  

 
Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos do disposto na Lei n.º 

19.824/2017, que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condicionantes previstas na legislação tributária e a respectiva extinção 
do crédito tributário correlato, foi possibilitado à recorrente adotar os procedimentos 
necessários à convalidação do benefício fiscal objeto do lançamento sob apreciação, 
desde que efetuasse, no prazo limite de 20/12/2017, a implementação da condição 
descumprida, in casu, o pagamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa e 
promovesse a protocolização de requerimento de extinção do crédito tributário dirigido à 
Superintendência de Controle e Fiscalização, até a data de 20/02/2018. Contudo, em que 
pese os débitos inscritos em dívida ativa se encontrarem hodiernamente parcelados, não 
se tem notícia nestes autos de que a recorrente providenciou a apresentação do 
requerimento exigido. 

 
Portanto, comprovada a inscrição de débito na Dívida Ativa, no 

período de 29/04/2015 a 31/12/2015, a inocorrência de qualquer causa de suspensão da 
exigibilidade, e a inexistência de implementação integral das condições exigidas para a 
convalidação do benefício fiscal, nos termos acima explicitados, impõe-se a confirmação 
parcial do lançamento do crédito tributário sob análise. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar as preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão singular, rejeitar o pedido de 
conversão do feito em diligência e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o lançamento com o ICMS a recolher o valor de R$ 230.390,93 
(duzentos e trinta mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos). 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01208/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. PROTEGE GOIÁS. Crédito outorgado. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente. Processual. Preliminar 
de exclusão dos sujeitos passivos solidários Mayse Silva Barros 
e Heloisa Carrijo da lide, arguida pelo Conselheiro Relator e 
José Lauricocha Tomé da Costa, arguida pelo mesmo. 
 
1. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na preambular; 
 
2. Devem ser excluídos do polo passivo solidário da lide os 
coobrigados, quando estiver demonstrado nos autos que estes 
não contribuíram para a omissão fiscal, motivadora da ação. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho e Aldeci 
de Souza Flor. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários Mayse Silva Barros e Heloisa Carrijo da lide, arguida pelo Conselheiro 
Relator e José Lauricocha Tomé da Costa, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Aldeci de Souza Flor que votou pela 
manutençao do solidário José Lauricocha Tomé da Costa, referente ao mês de junho/16, 
no valor de R$ 88.213,80 (oitenta e oito mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos), 
mantendo, também, a solidária Mayse Silva Barros, no valor de R$ 1.289.507,51 (um 
milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e um centavos), 
referente ao período integral, e  Heloisa Carrijo, referente ao valor de  R$ 1.201.293,71 
(um milhão, duzentos e um mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), 
com a  exclusão apenas do junho/16. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo "omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 1.289.507,50 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, 
quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), em razão da escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício fiscal 
previsto no art. 11, inciso XXXV, anexo IX do Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir 
com o PROTEGE GOIÁS até o dia 20 dos períodos de apurações subsequentes aos 
períodos de fruição do benefício. Assim, usufruiu do crédito outorgado nos períodos de 
apuração 07/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015, mas pagou a contribuição ao 
PROTEGE após o dia 20 dos períodos subsequentes, e em relação aos períodos de 
apuração01/2016 a 06/2016, nos quais houve também fruição do crédito outorgado, 



conforme dispositivo legal acima, deixou de recolher totalmente a contribuição ao 
PROTEGE, dessa forma estava impedido de usufruir do citado benefício fiscal nos meses 
em que deveriam ocorrer os pagamentos das contribuições ao PROTEGE. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. " 

 
Nomeados solidários como sócios-administradores identificados às 

fls. 5 a 7. 
 
Foram anexados documentos, às fls 03 a 16. 
 
Intimados, às fls. 17 a 24, sendo declarados revéis os sujeitos 

passivos coobrigados.  
 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação em primeira 

instância, às fls. 28 a 35, pede a conversão do julgamento em diligência para se apurar o 
imposto efetivamente pago, deduzindo-se esta parcela do montante ora exigido, bem 
como, os créditos das entradas de mercadorias devidamente registrados no livro fiscal do 
autuado; quanto à multa, pede o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da 
penalidade exigida da impugnada, ou que a penalidade seja reduzida no percentual 
máximo de 30% de acordo com a jurisprudência do STJ. Junta documentos, às fls. 36 a 
61. 

 
Por meio da sentença n° 444/2017, o julgador singular decidiu 

declarar procedente a exigência fiscal em comento, às fls. 62 a 66. 
 
Novamente intimados, às fls. 67 a 79, sendo declarados peremptos 

os sujeitos passivos coobrigados.  
 
O sujeito passivo principal interpõe recurso voluntário, às fls. 82 a 91, 

alegando que existe crédito da empresa referente ao PROTEGE Goiás, que não foi 
apresentado no auto de infração, portanto, se for considerar adimplido o PROTEGE, 
mesmo fora do prazo adequado, deverá ser considerada correta a utilização do crédito 
outorgado, ou então proceder com a restituição do valor do pagamento não considerado, 
ou deverá ser ajuizado ação de repetição de indébito, com pedido de devolução em dobro, 
sob pena de enriquecimento ilícito do estado de Goiás, fato que é repudiado pela CF. 
Aduz ilegitimidade do polo passivo. Argumenta que a penalidade fere os princípios 
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco. Ao final, requer: 
exclusão do sujeito passivo solidário; se manter a exigência, requer que seja reconhecida 
a ilegalidade e inconstitucionalidade das multas exigidas. Junta documentos, às fls. 92 e 
93. 

 
Conforme Resolução 121/2017, às fls. 96 a 97, a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, acatando proposição do Conselheiro Relator, por 
unanimidade de votos, retira o presente processo de pauta e o encaminha à Secretaria 
Geral – SEGE deste Conselho Administrativo Tributário, com a orientação de que aguarde 
o decurso dos prazos previstos nos preceitos normativos e, na sequência, se for o caso, 
repaute-o para julgamento. 

 
A Representação Fazendária concordou com o teor da presente 

Resolução. 
 
É o relatório. 



 
VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” os solidários, por não se manifestarem nos autos, embora intimados, nas fases 
processuais, que por “ex legis” lhe são próprias, foram considerados revéis e peremptos. 

 
Excluo todos os nomeados solidários desta lide, pois se trata de 

glosa de benefício fiscal por descumprimento de condição.  
 
O Estado inclusive editou lei de convalidação para manter o benefício 

outorgado à empresa, o que só não se ultimou em razão da inercia da mesma quanto ao 
requerimento e demais providências junto à Superintendência da Receita Estadual.  

 
No mérito a procedência se impõe, tendo havido descumprimento 

das condições, o Estado deu oportunidade ao sujeito passivo de convalidar o uso do 
benefício fiscal.  

 
O Conselho Administrativo Tributário, por sua vez, aguardou os 

prazos da Lei se findarem. 
 
O sujeito passivo, por seu turno, nada fez. Desta feita, como a 

competência para convalidar é da SRE, no estado em que se encontra o auto é 
procedente.       

 
Ante o exposto, por unanimidade de votos, conheço do recurso 

voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, acato a preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários Mayse Silva Barros e Heloisa Carrijo da lide, que argui e José 
Lauricocha Tomé da Costa, arguida pelo mesmo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01326/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica 
por incompetencia funcional do autuante e por insegurança na 
determinação da infração. Arguidas pela autuada. Rejeição. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Procedência. Decisões unânimes. 
 
I - Rejeita-se arguições de incompetencia funcional e de 
insegurança na determinação da infração, estando evidente a 
não ocorrência destas, nos termos da legislação tributária 
goiana. 
 
II - Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS na importância de R$44.097,73 (quarenta e quatro mil, noventa e 
sete reais e setenta e três centavos), em razão da escrituração indevida de valores 
lançados A MAIOR no Livro de Apuração a título de crédito outorgado, referente ao 
percentual de 2% (dois por cento) – sendo o contribuinte industrial – sobre o valor das 
operações de saída interestadual que destinem mercadorias para comercialização, 
produção ou industrialização. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. ” (Sic) 

  
A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 64 

da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 11, III do Anexo IX e 86, ambos do Decreto 
4852.97 - RCTE.   

  



Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Moacir Vicentin e 
Maria Tereza Vicentin, ambos na condição de sócios-administradores, nos termos do 
artigo 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE (fls. 06/07).  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Ordem de Serviço, Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica, 
Declaração de Escrituração Contábil por SPED, Auditoria Básica do ICMS, Relatório de 
utilização de crédito outorgado 2% (Anexo IX, art. 11, III – RCTE) – lançamento a maior 
nos exercícios de 2012 e 2014, nota explicativa, Recibo de Entrega de Relatórios Digitais 
e CD-R (fls. 03/26).  

O autuado e os solidários foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme fls. 27/30, tendo sido lavrado o 
Termo de Revelia de fl. 37 em relação aos solidários.  

  
A autuada apresenta impugnação em Primeira Instância (fls. 40/44), 

representado por causídico legalmente constituído (m.j) alegando, preliminarmente, em 
síntese, nulidade deste lançamento por insegurança na determinação da infração por não 
haver explicação sobre como foi feita a compensação dos créditos escriturados a menor, 
por estar a Ordem de Serviço nº 14.106 vencida, pois teria vigência entre 22/04/2015 e 
20/07/2015, tendo este auto de infração sido lavrado em 07/09/2015 e por duplicidade com 
o auto de infração nº 4011502578928, em que foram glosados o crédito outorgado de 2% 
e a redução do ICMS para 10% por falta de recolhimento do PROTEGE  nos mesmos 
exercícios de 2012 a 2014. 

 
Quanto ao mérito, argumentou que não é cabível esta autuação, por decorrer 

de erro de interpretação da legislação por parte do autuante, que calculo o benefício sobre 
a base de cálculo do ICMS, enquanto o artigo 11, III do Anexo IX do Decreto 4.852/97 
dispõe que é aplicado sobre o valor da operação. 

Desta forma, como benefício fiscal se interpreta literalmente, conforme artigo 
111 do CTN, e operação é sinônimo de transação, segundo o dicionário Aurélio, tal 
benefício se aplica ao valor total da nota fiscal, aí incluído o IPI paga pelo adquirente, 
pedindo, por isto, a improcedência deste auto de infração. 

 
Indo a julgamento, o julgador singular, por intermédio do Despacho nº 

662/2016 – JULP (fls. 48/50), considerando que a empresa autuada era de médio porte, 
com escrituração contábil nos exercícios auditados, o autuante, por ser AFRE I, só poderia 
auditá-la se portasse Portaria do Secretário da Fazenda, conforme artigo 4º, I, “b”, 7, 7.3 e 
7.4 da Lei 1.266/98, determinou o encaminhamento destes autos ao seu órgão de origem 
para juntada da referida Portaria, caso esta não exista, que seja intimada a autuada a 
provar o registro de sua escrituração contábil na JUCEG de 2012 a 2014 e a se manifestar 
no prazo de até 30 (trinta) dias. 

 
O resultado desta diligência foi a juntada das Portarias do Secretário da 

Fazenda de fls. 55 e 58 onde foi atribuída ao autuante competência temporária para 
auditar empresa de médio com escrituração contábil no exercício de 2015. 

 
O patrono da autuada foi intimado às fls. 61/62 e os solidários às fls. 63/66 e 

não se manifestaram. 
 
Retornando a julgamento, o juiz de piso rejeitou as arguições de nulidade 

deste lançamento sob os seguintes fundamentos:  



 
1) Que a Ordem de Serviço é instrumento de utilidade administrativa e 

desta forma, mesmo sua ausência não acarreta nulidade, pois tal hipótese não está 
contemplada no artigo 20 da lei 16.469/09;  

2) Que a juntada das Portarias do Secretário da Fazenda provam a 
competência do autuante a constituir este crédito tributário; 

3) que na mídia entregue à autuada, conforme recibo de fl. 25, contém 
todas as auditorias, seus anexos e demais demonstrativos, os quais são bem detalhados e 
autoexplicativos, sendo seus dados extraídos da Escrituração fiscal digital da autuada, 
sendo que esta tomou conhecimento das bases de cálculo mensais que estão no 
RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO OUTORGADO 2% (ANEXO IX, ART. 11, III 
– RCTE) – LANÇAMENTO A MAIOR (fl. 23), tanto que alega que não houve a 
compensação de crédito escriturado a menor no mês de julho de 2013; 

4) Que não há duplicidade entre este auto de infração, que estornou 
crédito aproveitado acima dos 2%, enquanto o de nº 4011502578928 se refere ao 
aproveitamento deste benefício sem o pagamento do PROTEGE, sendo, portanto, 
decorrente de infrações diferentes, não ocorrendo duplicidade entre ambos.  

 
Quanto ao mérito, rejeitou o pedido de compensação dos créditos 

aproveitados a menor com o valor reclamado neste lançamento, em razão de que tal 
pedido deve ser feito nos termos dos artigos 47, III, § 2º, do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
10 do Anexo IX deste mesmo Decreto. 

 Em relação à alegação de que o crédito outorgado em questão seria 
aplicado sobre o valor total da operação e não apenas sobre a base de cálculo do ICMS, 
transcreveu o artigo 1º, § 4º, II da Lei 12.462/94, que autorizou o Governador a conceder 
este benefício fiscal, onde dispõe que se reduz a base de cálculo de modo que a carga 
tributária seja de 10%, motivo pelo qual julgou procedente a inicial. 

 
Intimados desta Sentença às fls. 86/95, os solidários foram declarados 

peremptos, conforme Termo de Perempção de fl. 96, enquanto a autuada principal, 
representada pelo mesmo causídico, recorreu, reiterando duplicidade deste lançamento 
com o de nº 4011502578928 que estornou o crédito de 2% por falta de pagamento do 
PROTEGE durante os exercícios de 2012 a 2014, os mesmo deste auto de infração que 
estornou o mesmo crédito a maior. 

Assim, como o primeiro auto de infração estornou todo o crédito de 2%, 
abrangeu também o crédito aproveitado a maior exigido neste último lançamento. 

 
Reapresentou também a arguição de nulidade deste auto de infração, por 

estar a Ordem de Serviço nº 14.106 vencida, pois sua vigência era de 22/04/2015 a 
20/07/2015, enquanto este lançamento ocorreu em 06/09/2015. 

Portanto, referida Ordem de Serviço nº 14.106 infringiu o disposto no artigo 
5º, IX, “a” da Lei Complementar nº 104/2013, que é norma material e prevalece sobre a Lei 
16.469/09, que é norma procedimental editada anteriormente àquela.  

Assim, com a edição da Lei Complementar nº 104/2013, a Ordem de Serviço 
deixou de ser um mero instrumento de procedimento interno da administração tributária 
goiana e passou a ser um direito material potestativo do contribuinte que, desrespeitado, 
implica em cerceamento ao direito de defesa e lhe devolve a espontaneidade absoluta. 

 
Reiterou também a preliminar de nulidade deste lançamento por insegurança 

na determinação da infração por não haver explicação sobre como foi feita a 
compensação dos créditos escriturados a menor com os aproveitados a maior, a qual foi 
afastado pelo julgador singular com o argumento de que a autuada deveria ter escriturado 
seus créditos a seu tempo nos seus livros próprios. 



Entretanto, a Instrução Normativa nº 1.159/13-GSF, no seu artigo 1º, permite 
a compensação solicitada, conforme tabela que apresentou á fl. 106.  

Portanto, deve ser anulado este lançamento por insegurança na 
determinação da infração, para ser efetuada nova autuação com a compensação na forma 
da referida Instrução Normativa nº 1.159/13-GSF. 

Subsidiariamente, solicitou a redução do valor reclamado neste feito com a 
compensação dos valores escriturados a menor, em obediência à Instrução Normativa nº 
1.159/13-GSF e por justiça fiscal. 

 
Em relação ao mérito, reiterou que a norma que concedeu este benefício 

fiscal estipulou que este incide sobre o valor da operação e não sobre a base de cálculo 
do ICMS, como entendeu o autuante e o julgador singular, estando os mesmos 
equivocados quanto à interpretação hermenêutica da legislação tributária, pois esta deve 
ser interpretada literalmente quando se tratar de benefício fiscal. 

Assim, se o legislador quisesse que tal benefício incidisse sobre a base de 
cálculo do ICMS, teria constado no artigo 11, III do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - RCTE. 

Como constou que o mesmo seria aplicado sobre o valor da operação, esta 
determinação é que deve prosperar, pois vigorou até 31/10/2017. 

Em suma, até aquela data, o referido benefício fiscal se aplica sobre o valor 
da operação, ou seja, sobre o valor total da nota fiscal, conforme o próprio artigo 71, § 1º 
da lei 11.651/91 – CTE, que trata do valor da operação. 

Finalizando, pediu que não sendo acolhida a nulidade, seja realizada revisão 
fiscal para apurar o crédito outorgado sobre o valor da operação e realizar as 
compensações deste benefício calculado a menor ou julgado improcedente a exordial, 
juntando a fotocópia do auto de infração nº 4011502578928 às fls. 115/118, à guisa de 
provar a alegada duplicidade de lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
De plano, não acolho a arguição de incompetência funcional, pois o autuante 

era detentor das Portarias do Secretário da Fazenda de fls. 55 e 58, lhe atribuindo 
competência para auditar empresa de médio porte com escrituração contábil, nos termos 
do artigo 4º, inciso I, alínea “b”, item 3, da Lei 13.266/98, que transcrevo: 

“Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são as seguintes: 

I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 

.......................................................................................................................................................................................... 

b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

.......................................................................................................................................................................................... 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com verificação de seus livros e documentos fiscais: 

7.1. microempresa; 

7.2. empresa de pequeno porte; 

7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo do fato objeto do lançamento, 
independentemente de seu porte; 

7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, mediante ato do Secretário da Fazenda; “ 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
Como se infere do item 7.3, do inciso I, “b” do artigo 4º da supracitada lei, o 

AFRE I, mediante ato do Secretário da Fazenda, pode auditar empresa de médio porte, 
inclusive com escrituração contábil, que é o caso da autuada.  



Da mesma forma, entendo que no presente processo não existe prejudicial à 
apreciação de seu mérito, mormente a de insegurança reapresentada pelo sujeito passivo, 
vez que a compensação ou não de valores a favor do contribuinte não enseja a nulidade 
do lançamento e sim, no máximo, se for o caso, a sua correção, nos termos previstos no 
artigo 20, § 3º da lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

.................................................................................................................................................... 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou 
de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. “ 

  
Quanto ao mérito, a presente autuação decorreu de o fato do contribuinte ter 

apropriado a maior do crédito outorgado de 2% em saídas interestaduais de mercadorias 
de sua produção, ao calcular tal benefício fiscal sobre o valor da operação, incluído do IPI, 
quando o artigo 21, I da Lei 11.651/91 – CTE dispõe que nesta situação, o IPI não integra 
a base de cálculo do ICMS e, portanto, não integra o valor da operação para efeito 
tributário estadual e sim para efeito financeiro ou de tributação federal. Se não, vejamos: 

 

“Art. 21. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do: 

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes 
e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os 
impostos; “ 

Como se infere da redação do artigo acima transcrito, o benefício do crédito 
outorgado na saída interestadual de produto industrializado incide apenas sobre o valor da 
operação, excluído o IPI, motivo pelo qual entendo que a exigência fiscal está correta. 

 
Destarte, analisando a impugnação apresentada, não vejo nela nenhum 

elemento que ensejasse a alteração do lançamento ou da Sentença recorrida, notando 
que os elementos de instrução da acusação asseguram a constituição do crédito tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas 

pela autuada, por incompetência funcional dos autuantes e insegurança na determinação 
da infração. 

Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para julgar 
procedente o auto de infração, mantendo a Sentença “a quo”. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01337/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de 
benefício fiscal. Procedência. Recurso do contribuinte para o 
Conselho Superior. Preliminares de nulidade por insegurança, 
por cerceamento e de exclusão de solidários da lide. Inadmissão 
e não acolhimento. Decisões unânime e majoritária. 
 
1) - Quando o benefício fiscal for fruído irregularmente, o 
contribuinte fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido 
das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do 
fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
2) - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente:  
[...] 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que 
por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária, notadamente a que tiver: 
[...] 
d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de 
sócio ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta 
de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de 
operações mercantis, financeiras ou de serviços; (art. 45, XIII, 
"d" do CTE) 
 
3) - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09 – CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência, às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e questão de mérito, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 



Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida por eles mesmos. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson 
Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. 
Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Realizou saída interna de 
mercadoria (farelo gordo de arroz) sem destacar nos documentos fiscais o ICMS referente 
à operação e sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas, uma vez 
que consignou isenção de ICMS na operação interna de farelo gordo de arroz, situação 
não abarcada pela isenção que trata apenas do farelo desengordurado de arroz, 
correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação (Tributação Zero). 
Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 51.136,91 (cinquenta e 
um mil, cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme documentos anexos.  

 
Foi concedido no cálculo do ICMS devido, a redução de base de cálculo para 

40% na saída de farelo gordo de arroz, prevista no artigo 9º, inciso IX do Anexo IX do 
RCTE.  

 
O Contribuinte também foi autuado por usar indevidamente Redução de 

Base de Cálculo na saída interestadual de farelo gordo de arroz. AI 4.01.15.006080.05. ” 
(Sic) 

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários BENEDITO ALVINI MEDEIROS e 

MARCOS ANTONIO CARVALHO MEDEIROS, ambos com base no artigo 45, inciso XIII, 
da Lei 11.651/1991 (fls. 07/08). 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls.3 a 14. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls. 12 a 18, cabendo ressaltar que 

houve declaração da revelia do solidário Benedito Alvini Medeiros (fl. 62).   
 
A autuada principal impugnou o feito em Primeira Instância, representada por 

advogado legalmente constituído (m.j), alegando cerceamento ao direito de defesa por 
ausência de identificação da infração, pois os autuantes tipificaram sua conduta apenas no 
caput dos artigos da Lei 11.651/91 – CTE, sem pormenorizarem quais os incisos, alíneas 
ou parágrafos a empresa deixou de cumprir. 

Desta forma, os auditores fiscais descumpriram o disposto no artigo 10, IV do 
Decreto 70.235/72, que dispõe sobre os requisitos essenciais do auto de infração, levando 
à nulidade deste por insegurança na determinação da infração prevista no artigo 19, IV da 
Lei 13.882/01, não sendo possível a correção permitida pelo§ 3º desta. 

 
Quanto ao mérito, admitiu que o farelo gordo de arroz não é isento, porém tal 

produto tema redução de 60% em sua base de cálculo, conforme artigo 9º, IX do anexo IX 
do RCTE, além de que, por ser indústria, tem também o direito à redução da alíquota de 
ICMS para 10%, enquanto os autuantes aplicaram 17%. 



Ademais, como a empresa considerava a saída isenta, deixava de aproveitar 
o crédito pela entrada, sendo necessário o encontro de contas, com o creditamento de 
todo o ICMS estornado, realizando a compensação com o débito. 

Em seguida pugnou pela exclusão dos solidários desta lide, argumentando 
que os mesmos não descumpriram os artigos 124 e 135, transcrevendo vários excertos de 
decisões de tribunais pátrios superiores e jurisprudências, à guisa de apoio a esta 
assertiva defensória.  

Finalizando, reforçou seus pedidos de nulidade por erros formais, diligência 
para redução da base de cálculo, da alíquota e o creditamento dos créditos estornados, 
fazendo a compensação com o débito exigido neste lançamento, bem como a exclusão 
dos solidários nos termos do artigo 135, III do CTN, juntando os documentos de fls. 40/69 
em amparo a seus argumentos. 

      
Indo a julgamento, por meio da Sentença 387/2016 (fls. 70/79) o julgador 

singular apreciou as alegações defensórias, rejeitando as preliminares de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, de insegurança na determinação da infração, por 
entender que nos autos consta toda as informações necessárias para a defesa do 
contribuinte e a acusação está segura e amparada nos dispositivos legais que os 
autuantes mencionaram no auto de infração. 

Rejeitou também a exclusão dos solidários, pois os sócios administradores 
são os responsáveis pelos atos da empresa que dirigem, consoante artigo 45, XIII da Lei 
11.651/91 – CTE. 

Quanto ao mérito, decidiu pela procedência do auto de infração, sob o 
fundamento de que inexiste na legislação estadual isenção para farelo gordo de arroz e 
sim de redução na sua base de cálculo, enquanto a autuada o considerou isento. 

Em relação à arguição de direito à aplicação da alíquota de 10%, não acatou 
tal pedido, pois os artigos 1º, § 6º do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE e 1º, IV da 
Instrução Normativa nº 899/08 - GSF, vedam a fruição de dois benefícios sobre a mesma 
operação, sendo facultada a opção pelo mais favorável. 

Com relação à solicitação de creditamento e convalidação dos créditos 
estornados do farelo, negou tal pedido por falta de prova de destes estornos, devendo o 
contribuinte solicitar tal aproveitamento junto à Delegacia Fiscal de sua jurisdição em 
processo próprio. 

Não acolheu o pedido de diligência, por não estar o mesmo justificado 
conforme artigo 27 da Lei 16.469/09 – PAT, além de que está convencido da sua 
desnecessidade, vez que não há dúvidas a esclarecer nos autos. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 80/89), desta feita para 

pagar ou apresentar recurso à Segunda Instância. 
 
O solidário Benedito Alvini Medeiros foi declarado perempto, consoante 

Termo de Perempção de fl. 90, enquanto a autuada principal e o solidário Marcos Antonio 
Carvalho Medeiros recorreram mais uma vez em conjunto, representados pelo mesmo 
patrono, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos defensórios apreciados e 
rechaçados em Primeira Instância, não inovando em nada a defesa anterior. 

 
Conforme o Acórdão 1615/2016 (fls. 113/119) a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos dos seus Conselheiros, 
rejeitou o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, bem como julgou 
procedente a exordial, mantendo a decisão singular nos moldes em que foi elaborada a 
Sentença recorrida. 

 



Os sujeitos passivos foram intimados desta decisão cameral (fls. 120/125). 
Recorrendo ao Conselho Superior às fls. 127/135, o sujeito passivo principal 

e o solidário Marcos Antônio, via do mesmo causídico, alegaram que reconhecem que 
operações com farelo gordo de arroz não são isentas e assim seria devido o ICMS sobre 
tais operações.  

Fazem referência de que a base de cálculo nas saídas de farelo gordo seria 
reduzida em 60% (art. 9º, inciso IX do Anexo IX do RCTE), asseverando que a fiscalização 
calculou a alíquota do ICMS em 17%, mas que a empresa estaria enquadrada como 
indústria/distribuidor atacadista, e isso lhe daria o direito de ter essa alíquota reduzida para 
10%.  

Também ressaltaram que de cada nota fiscal de compra, estornou o crédito 
em 20% do valor da nota, a título de presunção de quota de "farelo", considerando sua 
situação como de isento. Ou seja, como a saída era isenta, a empresa não se creditava na 
entrada. E que agora, dado o fato de que a saída é tributada, seria necessário o encontro 
de contas, ou seja, o creditamento e a convalidação de todos os créditos estornados a 
título de farelo. Realizado isso, na melhor das soluções, que se proceda à compensação 
dos créditos com os débitos exigidos neste auto de infração. 

Fazem referência às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe na esfera administrativa considerações 
sobre inconstitucionalidade de norma. 

Pediram a retirada da lide do solidário, face à necessidade, na sua forma de 
interpretar os fatos, de não cometimento de atos que possam incluí-lo na lide. O artigo 135 
seria o paradigma para o caso em tela. Traz extenso arrazoado sobre a matéria. 

Ao final pediu que seja permitido nova diligência para abatimentos 
decorrentes da utilização da base de cálculo reduzida, bem como da alíquota reduzida 
para distribuidor industrial, creditamento dos créditos erroneamente estornados pela 
Recorrente e, assim o fazendo, solicitou a compensação, com a exclusão do solidário. 

 
Em seguida foram anexados, a pedido do Conselheiro Heli José da Silva, os 

documentos de fls. 146/151, composto do relatório da revisão efetuada por um dos 
autuantes no processo 4011500608005, onde foram consideradas as diferenças 
favoráveis a este contribuinte, conforme determinado pela Instrução Normativa nº 1159/13 
– GSF, onde consta que foram incluídos os valores deste auto de infração, para efeito do 
encontro de contas solicitado por este sujeito passivo, devendo o mesmo ser intimado do 
resultado desta revisão para se evitar que seja pleiteada compensação em duplicidade. 

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por 

unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade deste recurso, feita pelo 
seu Relator, em relação ao pedido de diligência, às preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, e 
questão de mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em conformidade com o 
disposto no artigo 41, II Lei 16.469/09 – PAT, mantendo a decisão cameral que julgou 
procedente o auto de infração e, por maioria de votos, rejeitar a exclusão dos solidários 
desta lide, arguida pelos mesmos.   

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Quanto às arguições de nulidade por insegurança na determinação da 

infração e por cerceamento ao direito de defesa, assim quanto ao mérito, em face da 
ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos para admissão de recurso 
pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do presente recurso.  



De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos quanto às preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, assim quanto ao mérito, e não estando comprovada 
divergência jurisprudencial, contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária 
Estadual ou prova inconteste constante do processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 
"Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha tratado 

de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 

reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 

ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 

tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova." 

Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários desta lide, arguida pelos 
mesmos, considerando que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus 
dirigentes. Consequentemente, se ocorreu a omissão de pagamento de ICMS referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seus 
administradores, por ação ou omissão, pois é pela vontade destes que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias. 

Consta na Cláusula 6ª da 15ª Alteração e Consolidação do Contrato Social 
(fls. 44/48), que a administração da sociedade, na época do fato gerador, era exercida 
pelos sócios incluídos nesta lide como solidários.  

Portanto, correta a indicação dos sujeitos passivos solidários, nos termos do 
artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/91, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

 
[...] 
 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela 
Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

[...] 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio ou administrador, de fato 
ou de direito, de pessoa jurídica, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, sobretudo nas hipóteses de interposição 
fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, financeiras 
ou de serviços;  

[...]” 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_18195.htm


Outrossim, o Código Tributário Nacional (CNT) afirma que são solidariamente 
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal e, também, as pessoas expressamente designadas em lei:  

 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal;  
 
II. as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem." 

 
Neste sentido, com base no dispositivo supracitado (CTN, art. 124, inciso I), 

o legislador estadual atribuiu responsabilidade solidária aos gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica com o contribuinte em face dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, conforme se depreende do 
comando inserto no artigo 45, XIII do CTE já relacionado.  

 
Portanto, não excluo os solidários identificados nas fls. 007/08 desta lide, 

devendo os mesmos continuarem a responder solidariamente pela exigência fiscal contida 
na exordial. 

 
Destarte, inadmito liminarmente o recurso voluntário quanto às nulidades e 

ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no 
art. 41, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que julgou procedente o auto de 
infração e manteve os solidários nesta lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01342/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide. Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação 
principal. Utilização indevida de benefício fiscal por falta de 
atendimento de suas condicionantes. Procedência parcial. 
Unânime.  
 
1 - Os sócios administradores, conforme previsão do inciso XII 
do artigo 45 do CTE, são solidariamente responsáveis por atos 
que praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem 
responsáveis, quando do exercício da função de gerência e/ou 
administração da empresa; 
 
2 – Conforme previsto no inciso II do §1º do artigo 1º do anexo 
IX do Decreto 4.852/97, a utilização do benefício fiscal de crédito 
outorgado está condicionada a que o sujeito passivo não 
possua crédito tributário inscrito em dívida ativa; 
 
3 – Auto de infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS a recolher de R$ 55.246,74 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e 
quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor.  E por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos sujeitos passivos solidários Manoel Meireles, Ana Maria Vasconcelos Carrilho 
Meireles da lide, arguida pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. Foram vencedores 
os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Victor Augusto de 
Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação tipificada na 
sua peça exordial, refere-se à omissão de pagamento do ICMS, em razão da 
compensação com o débito do imposto de valores escriturados indevidamente a título de 
crédito do ICMS, decorrentes da utilização irregular do crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso III, do Anexo IX, do RCTE, pois, no período – janeiro a dezembro de 2009, o 
sujeito passivo possuía débito tributário exigível inscrito na Dívida Ativa. Portanto, estava 



impedido de utilizar o benefício. 

A importância original do imposto omitido é de R$ 96.788,70 (noventa e seis 
mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). 

Para instruir o lançamento foram anexados documentos às fls. 06/26: 
auditoria básica do ICMS e cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS. 

Foram qualificados como coobrigados solidários: Manoel Meireles e Ana 
Maria Vasconcelos Meireles, nos termos do artigo 45, inciso IX, do CTE.  

Os autuados foram devidamente intimados, fls. 27/36, tendo sido lavrado 
Termo de Revelia em relação aos solidários, fls. 37. 

Tempestivamente, o sujeito passivo principal apresenta Impugnação em 
Primeira Instância, fls. 40/42. 

Sobreveio a Sentença singular de fls. 50/53, pela qual o Julgador decidiu 
pela procedência do lançamento.  

Da decisão supra foram intimados os autuados, fls. 54/55, sendo lavrado 
Termo de Perempção em relação aos solidários, fls. 56. 

 O sujeito passivo principal apresentou Recurso Voluntário de fls. 59/61. 

A Terceira Câmara deste Conselho acolhe, por unanimidade de votos, a 
preliminar de nulidade parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
das fls. 49 dos autos, retornando, por consequência, o processo à Primeira Instância.  

O julgador singular exara o Despacho de fls. 70, para fins de intimação dos 
autuados para, caso queiram, se manifestarem a respeito dos documentos de fls. 48/49 
(extrato do auto de infração nº 3.0142691.552.40 que se encontra inscrito na Dívida Ativa). 
Entretanto, os autuados quedam-se silentes. 

Exara-se nova Sentença, fls. 79/81, mantendo-se a procedência do auto de 
infração. 

Intimados, os solidários não apresentam Recurso, propiciando, assim, a 
lavratura do Termo de Perempção de fls. 84. 

O sujeito passivo principal apresenta, novamente, Recurso Voluntário, de fls. 
87/89. 

Conforme acórdão n° 1559/2014, às fls. 94 a 101, a quarta Câmara do CAT 
decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários. Quanto ao 
mérito também por maioria, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Intimados os sujeitos passivos às fls. 102 a 113, foi lavrado Termo de 
Perempção dos sujeitos passivos solidários às fls. 114. 

O sujeito passivo principal apresenta recurso ao Conselho Pleno, às fls. 117 
a 120, arguindo, quanto ao mérito, que apesar de possuir vários débitos encaminhados à 
dívida ativa, não notou o fiscal que havia apenas um débito inscrito em Dívida Ativa na 
data de 18/06/2009. O outro, embora inscrito na Dívida Ativa desde 2007, não foi 
ressalvado pelo autuante ressalvou que estava com a exigibilidade suspensa. 

Complementa ainda o sujeito passivo que somente a partir de 18/06/2009 
não poderia o contribuinte utilizar do benefício previsto no artigo 11, inciso III, anexo IX do 
Decreto 4852/97, momento a partir do qual a condição para usufruir do benefício foi 
descumprida. Assim, este auto de infração só poderia ser exigido em relação aos meses 
de julho a dezembro de 2009, cujo ICMS soma a quantia de R$ 52.351,34. Ao final, 
requer: reforma da decisão cameral, afim de declarar o lançamento em epigrafe 



parcialmente procedente. 

Anexado ao processo cópias de folhas do Processo Administrativo nº 
201400004055149 em que o sujeito passivo requer a extinção de crédito tributário com 
fundamento na Lei 18.657/2014 (lei de convalidação de benefícios fiscais condicionados).  

Conforme Parecer n° 03/2014 do referido Processo Administrativo, às fls. 123 
e 124 desse PAT, a autoridade fiscal conclui que o sujeito passivo implementou 
parcialmente as condições estabelecidas na referida Lei, de forma que a convalidação 
poderá ser homologada em relação ao benefício fiscal utilizado até 18/06/2009. Nesse 
sentido, conforme detalhamento de folhas 132, o crédito outorgado convalidado importa o 
valor de R$ 41.541,96. Cálculo ratificado pelo Delegado Regional de Fiscalização de 
Anápolis (folhas 145) e pela Superintendência da Receita (folhas 147). 

Conforme Despacho n° 1559/2015 – GERC, às fls. 148, foi efetuada a 
extinção parcial do PAT n° 4011001018725, alterando-se a data de início de ocorrência do 
fato gerador para 19/06/2009 e mantendo-se o valor remanescente de R$ 55.246,75. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

Admito o recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior por estarem 
presentes as condições de admissibilidade constantes no artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

Sujeito passivo, em sua peça impugnatória, questiona somente o mérito, 
pedindo a procedência parcial do auto de infração no valor de R$ 52.351,34, de julho a 
dezembro de 2009, pois somente a partir de 19/06/2009 havia créditos inscritos em dívida 
ativa. 

De fato, procede em parte a alegação do sujeito passivo pois houve a 
adesão ao programa de convalidação de benefícios fiscais condicionados prevista na Lei 
18.657/2014, convalidando assim, conforme Processo Administrativo nº 
201400004055149, os créditos outorgados utilizados anteriormente a data de 19/06/2009, 
no valor de R$ 41.541,96. 

Diante da convalidação dos créditos de ICMS, não persiste mais créditos 
indevidos anteriores à 19/06/2009, razão pela qual o lançamento original, desse auto de 
infração/PAT, deve ser reformado. 

Como acima relatado, pelo Despacho n° 1559/2015 – GERC, às fls. 148, foi 
efetuada a extinção parcial do PAT n° 4011001018725, alterando-se a data de início de 
ocorrência do fato gerador para 19/06/2009 e mantendo-se o valor remanescente de R$ 
55.246,75. 

O sujeito passivo argumenta que o valor remanescente seria R$ 52.351,34, 
de julho a dezembro de 2009.  

A diferença do cálculo do sujeito passivo em relação ao cálculo da Fazenda 
Pública é que a Administração Tributária usou como marco inicial a data do dia 19/06/2009 
e o sujeito passivo utilizou o dia 01/07/2009. Isto é, o sujeito passivo considerou a data do 
1º dia do mês seguinte aquele em que houve débitos tributários inscritos em Dívida Ativa. 

Pertinente citas as disposições dos §§1º e 2º do artigo 1º do anexo IX do 
Decreto 4852/97: 

 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 

concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 
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II - não possua crédito tributário inscrito em dívida ativa. 

 
§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º, o sujeito passivo perde 

definitivamente o direito à utilização do benefício, ficando impedido de utilizá-lo: (Redação acrescida 
pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) 

I - se o benefício for aplicável sobre o valor da operação ou prestação, na 
operação ou prestação que ocorrer a partir do dia seguinte à data da inscrição do crédito em dívida 
ativa até o dia em que for sanada a irregularidade; (Redação acrescida pelo Decreto nº 5.067 - 
vigência: 01.05.99) 

 

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que a condicionante para usufruir o 
benefício fiscal é o sujeito passivo não possuir crédito tributário inscrito em dívida ativa. E 
essa condição opera-se no dia seguinte à inscrição, conforme determinação do inciso I do 
§2º acima transcrito. 

Assim, diante da convalidação de parte dos créditos autuados pelo presente 
PAT no valor de R$ 41.541,96, persiste ainda um valor remanescente de R$ 55.246,75. 

Passo a analisar a arguição de exclusão do sujeito passivo solidário, arguida 
de ofício pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho na sessão de julgamento.  

Verifico que a irregularidade fiscal constatada pela fiscalização se refere ao 
aproveitamento indevido de crédito outorgado por não ter o sujeito passivo atendido as 
condições para seu uso, previstas na legislação tributária. 

Conforme artigo 1.177 do novo Código Civil (2003), os lançamentos 
efetuados nos livros do sujeito passivo, efetuados pelo contador, produzem os mesmos 
efeitos como se tivessem sido efetuados pelo sujeito passivo. Como o sujeito passivo 
principal não possui personalidade física, os atos e registros foram cometidos pelos seus 
administradores, que respondem solidariamente por seus atos.  

Ratificando esse entendimento, a fundamentação da solidariedade dos 
sócios administradores está prevista no artigo 124 do CTN: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Não obstante a fundamentação da solidariedade do sócio administrador dar-
se também pelas disposições do inciso I, as determinações do inciso II do artigo 124 do 
CTN remetem para as disposições do inciso XII do artigo 45 da Lei 11.651/91 (Código 
Tributário do Estado de Goiás): 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 12.972 - Vigência: 01.01.97 a 30.04.08) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

De forma que, no meu entendimento, pelas razões acima expostas, os sócios 
administradores deverão ser mantidos na lide. 

Diante do acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 
parcial provimento, para, com base na convalidação de créditos de ICMS ratificada pelo 
Despacho 1.559/2015 (folhas 148) que extinguiu parte do crédito tributário, considerar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o auto de infração no valor de ICMS de R$ 55.246,75. E 
rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, arguida de ofício 
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pelo Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01374/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação principal. Classificação 
incorreta de mercadorias para fins de fruição de benefício fiscal. 
Procedência. Maioria.  
 
1. Deve ser mantida na lide a pessoa física que exercia o cargo 
de administrador da empresa autuada, à época da ocorrência 
dos fatos geradores, conforme inciso XII do artigo 45 do CTE.  
 
2. O benefício fiscal previsto no inciso XXXIII, do artigo 8°, do 
Anexo IX, RCTE, não se aplica ao produto "mistura preparada 
para pão francês" (pré-mistura para panificação), por terem 
classificação fiscal distinta da farinha de trigo; 
 
3. Auto de infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João 
Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
Por maioria de votos, acolher parcialmente a preliminar de exclusão da lide do solidário 
SÉRGIO SCODRO, arguida pelo sujeito passivo, mantendo a sua responsabilidade quanto 
ao ICMS no valor de R$ 818.702,94 (oitocentos e dezoito mil, setecentos e dois reais e 
noventa e quatro centavos). Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, 
que votaram acolhendo a exclusão total do solidário da lide. E, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário MURILO RODRIGUES DA CUNHA, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, 
Gilmar Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Valdir Mendonça Alves, 
que votaram acolhendo a exclusão do solidário da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02 a 13, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria, no período de janeiro/2012 a dezembro/2015, por meio das 
notas fiscais eletrônicas discriminadas em levantamento anexo, utilizando carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação estadual, ocasionando uma diferença de R$ 
1.668.533,10 de ICMS a recolher, apurada em auditoria da carga tributária em anexo. 

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários: Sérgio Scodro e 
Murilo Rodrigues da Cunha, como sócios administradores, com fundamento no inciso XII 
do artigo 45 do CTE. 

Dispositivo legal infringido: art. 11, I, 27, 40 e 64 da Lei 11.651/91 c/c 
art. 8º, XXXIII do anexo IX do Decreto 4852/97. 

Penalidade proposta: Art. 71, IV-A da Lei 11.651/91, c/ redação da 
Lei 17.519/2011. 

A autoridade fiscal apresenta Nota Explicativa de folhas 07 a 11 onde 
detalha o procedimento de fiscalização adotado. Anexa também ao processo: Portaria 
04/2016, página do Livro Termo de Ocorrências do contribuinte, Manifestação na 
Ouvidoria Fazendária (denúncia espontânea), extratos dos produtos do site do sujeito 
passivo, Parecer 1.297/2011, Termo de Fiscalização, Termos de Declarações, extratos de 
NF-e, cópia de Termo de Apreensão, fotos de embalagens, auditoria da carga tributária, 
Auditoria Básica do ICMS. 

Autoridade fiscal pede que o presente PAT tenha tramitação em 
conjunto com os PATs 401160097947 e 4011600972604 (folhas 101). 

Sujeitos passivos comparecem a 1ª instância (folhas 266 a 288). 
Conforme Sentença de folhas 313 a 323, o processo é julgado totalmente procedente. 

Sujeitos passivos comparecem à 2ª Instância (folhas 341 a 369), 
sendo que, em julgamento cameral do dia 05/06/2017, a Primeira Câmara desse Conselho 
decidiu: 

- por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por 
incompetência funcional; 

- por maioria, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários; 

- por maioria, quanto ao mérito, considerar procedente o auto de 
infração. 

Em recurso dos sujeitos passivos ao Conselho Superior (folhas 399 a 
424), em peça conjunta, alegam: 

- Ilegitimidade passiva dos solidários; 

- Que a autoridade fiscal não tem competência funcional para 
reclassificar o NCM das mercadorias comercializadas pelo sujeito passivo, uma vez que é 
disciplina federal a regra de interpretação e disposição das normas relacionadas às NCMs; 

- No mérito, pede a improcedência com fundamento de que os 
percentuais de mistura constantes na pré-mistura para pães não possuem ou não tem 
condições de alterar sua destinação específica, que continua sendo farinha de trigo, 
justamente porque quem decide à respeito de suas classificações é a União; 



- Que a regra que concede o beneficio fiscal do inciso XXXIII do 
artigo 8º do anexo IX do RCTE não restringe o uso desse benefício fiscal, ainda que o 
produto tenha algum tipo de mistura, mesmo que insignificante em sua destinação; 

- Requer diligencia para análises necessárias à comprovação das 
afirmações registradas no respectivo recurso; 

Em memoriais (folhas 430 a 444), os sujeitos passivos apresentam 
fatos novos, com Acórdãos de Delegacias da Receita Federal, que, em situações 
semelhantes, consideraram que a farinha adicionada de sal (e outros produtos) não 
deixava de ser farinha de trigo. 

É o Relatório. 

VOTO 

 

Inicialmente, em razão de decisão cameral não unânime, admito o 
recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior quanto ao mérito e ao pedido de 
exclusão de sujeitos passivos solidários, conforme disposição do artigo 41 da Lei 
16.469/2009. Quanto ao pedido de diligência, não obstante a vedação expressa de tal 
procedimento no Conselho Superior, conforme §5º do artigo 41 da Lei 16.469/2009, a 
discussão do presente caso é meramente de direito. Inadmito também o pedido de 
incompetência funcional em razão da decisão cameral unânime. 

Analisando o trabalho fiscal verifico que o mesmo foi muito bem 
instruído, com Notas Explicativas e informações anexadas aos autos. Muito boa também a 
peça defensória dos sujeitos passivos, trazendo elementos e argumentos substanciais 
para elucidação da questão. 

Resumo do procedimento fiscal: 

- Auditoria derivada de 02 denúncias espontâneas à Ouvidoria 
Fazendária (PA 201500004044120 e 201500004045619): de que a empresa estaria, a 
vários anos, faturando o produto pré-mistura para pão francês como se fosse farinha de 
trigo, que possui tributação inferior. Farinha de trigo com carga tributária de 7% e a mistura 
para pão francês (com adição de sal, emulsificantes, etc) com carga tributária de 10%; 

- Verificação dos produtos comercializados pela empresa em seu site 
da internet; 

- A autoridade fiscal verifica que a farinha de trigo e mistura para 
pães são produtos distintos, possuindo códigos NCM diferentes e tributação diferentes; 

- A autoridade fiscal também verifica que existe Parecer 1.297/2011-
GEOT (folhas 154 e 155) que distingue os referidos produtos; 

- Realização de diligência no estabelecimento do sujeito passivo 
visando obter informação dos representantes da empresa quanto aos produtos 
comercializados, conforme Termo de Fiscalização de folhas 156 a 159; 

- Verificação de que os rótulos de embalagens de produtos do sujeito 
passivo, que possuíam a expressão “pão francês”, se referiam a pré-mistura para pão 
francês;  

- Apreensão de rótulos de embalagens dos produtos; 

- Oitiva de 02 clientes do sujeito passivo (donos de panificadoras) 
quanto ao produto denominado: “mistura para pão francês”, onde os mesmos declaram 
que a descrição de tais produtos, nas notas fiscais, eram de farinha de trigo; 



- Realização da auditoria da carga tributária das saídas, aplicando a 
carga tributária de 17% sobre as saídas de “mistura para pães”, em substituição a carga 
tributária aplicada pelo sujeito passivo de 7%; 

- Autoridade fiscal esclarece que não aplicou o benefício fiscal da 
carga tributária de 10% porque esse benefício é condicionado, e a condição não foi 
cumprida. 

De forma que, com base nesse procedimento fiscal, o auditor 
demonstrou que, nas notas fiscais de saída, o sujeito passivo discriminou tais produtos 
como sendo farinha de trigo, mas a autoridade fiscal constituiu prova de que eram outro 
produto: “pré-mistura para pão francês”. Como o sujeito passivo aplicou carga tributária de 
7% sobre tais operações, a autoridade fiscal lavrou o presente auto de infração exigindo a 
diferença de ICMS em relação a carga tributária de 17%, aplicável à pré-mistura. 

O sujeito passivo admite, em sua defesa, que efetivamente o produto 
vendido foi a farinha de trigo misturada com outros produtos, mas questiona a 
consideração desse produto como não sendo farinha de trigo. 

O que o sujeito passivo argumenta em sua defesa é que essa 
mistura não alterou a finalidade do produto, que continuou a ser farinha de trigo e que 
quem define qual a classificação do produto é a Receita Federal. Pelo entendimento do 
sujeito passivo, tudo é farinha de trigo, inclusive a “mistura preparada para pão francês”.  

Sujeito passivo alega que a classificação fiscal é feita conforme 
código NCM do Sistema Harmonizado (SH) da Receita Federal. Alega ainda que os 
produtos acrescentados à farinha de trigo não têm o condão de reclassificar o produto do 
capítulo 11: “produtos da indústria de moagem” para o capítulo 19: “preparações 
alimentícias” do NCM/SH, com base nas regras de interpretação do Sistema 
Harmonizado. Apresenta explicação técnica. 

Quanto a esse argumento, procede a alegação inicial do sujeito 
passivo de a classificação fiscal de produtos e mercadorias é determinada precipuamente 
pela Receita Federal. Geralmente a Secretaria da Fazenda de Goiás segue o 
entendimento da Receita Federal. E a SEFAZ, conforme Parecer 1.297/2011 (folhas 154 e 
155), considerou tais produtos como sendo distintos entre si. 

Quanto a classificação fiscal adotada pela Receita Federal, 
necessário analisar a classificação efetuada tanto na TIPI (Tabela de incidência do IPI) 
como na TEC (Tarifa Externa Comum). Ambas os casos se utilizam do Sistema 
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), que é um método 
internacional de classificação de mercadorias.  

Desse modo, a Instrução Normativa RFB nº 807/2008 aprovou o 
texto consolidado das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, composto de regras 
gerais e específicas de interpretação e de notas explicativas.  

Analisando o referido documento, verifico que a farinha de trigo se 
encontra classificada no código: 1101 – produtos da indústria de moagem: farinhas de 
trigo ou de mistura de trigo com centeio. Já a pré-mistura para pão francês se classifica no 
código: 1901 – preparações à base de farinha: preparações alimentícias de farinha. 

Chego a tal conclusão analisando as notas explicativas constantes 
no respectivo SH, que assim dispõe no, código 1101:  

1. As farinhas desta posição podem ser melhoradas pela adição de 
ínfimas quantidades de fosfatos minerais, antioxidantes, 
emulsificantes, vitaminas ou de pós para levedar preparados 
(farinhas fermentantes). A farinha de trigo pode, além disso, ser 
enriquecida pela adição de uma quantidade de glúten que, em 



geral, não ultrapasse 10%. 

2. As farinhas que tenham sido submetidas a tratamentos 
complementares ou adicionadas de outros produtos a fim de 
serem utilizadas como preparações alimentícias classificam-se 
geralmente na posição 19.01. 

3. Estão excluídos deste Capítulo, entre outros: As farinhas, os 
grumos, as sêmolas, os amidos e as féculas, preparados, da 
posição 19.01. 

Verifico, portanto, que não perdem a qualidade de farinha de trigo os 
produtos com adição de ínfimas quantidades de fosfatos minerais, emulsificantes, 
vitaminas ou de pós para levedar preparados, além de glúten.  

Analisando o rótulo dos produtos comercializados pelo sujeito 
passivo, inicialmente da farinha de trigo de 25 kg (folhas 183), verifico que tal produto é 
composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, melhoradores de farinha 
e glúten. Tais produtos se encaixam nas ínfimas exceções constantes na nota explicativa 
acima, razão pela qual tal produto não perdeu sua qualidade essencial e é classificado 
como farinha de trigo. 

Já analisando o rótulo do produto “mistura preparada para pão 
francês de 25 kg”, de folhas 184, verifico que tal mercadoria, além dos produtos descritos 
no parágrafo anterior, é adicionado também de sal.  

E é justamente a adição do sal à farinha de trigo que faz com que o 
produto tenha uma classificação distinta. Isso porque o sal não é um melhorador ou 
conservante da farinha, mas um modificador das características do produto, limitando seu 
uso para determinados tipos de preparações (pão francês, por exemplo). Verifico assim 
que o sal não está incluso nas ínfimas quantidades que podem ser adicionadas à farinha 
de trigo, a fim de melhorar suas qualidades e direciona o entendimento das regras do itens 
2 e 3 acima, de que as farinhas que tenham sido submetidas a tratamentos 
complementares ou adicionadas de outros produtos a fim de serem utilizadas como 
preparações alimentícias, classificam-se na posição 19.01. 

Verifico também que esse assunto é polêmico e já foi objeto de 
questionamentos e autuações na esfera federal. Isso porque em meados de 2005 e 2006, 
visando burlar a tributação mais onerosa do Imposto de Importação da farinha de trigo, 
alguns importadores adicionavam sal à mistura para descaracterizar tal produto dessa 
classificação fiscal e alcançar tributação menos onerosa no código 1901 – preparações 
alimentícias à base de farinha de trigo. Algumas decisões de instâncias inferiores da 
Receita Federal do Brasil decidiram (conforme Memoriais de folhas 443), com base nessa 
prática ilícita, considerar que a farinha de trigo não perdia sua característica com a adição 
de sal. 

Mais tais decisões são isoladas e de instâncias iniciais (Acórdãos de 
Delegacias da Receita Federal) e não tem o condão de estabelecer o entendimento geral 
da Receita Federal do Brasil.   

Visando pacificar a polêmica, o Secretário da Receita Federal, em 
2008, aprovou Ato Declaratório Executivo nº 01/2008, que estabeleceu o limite de 0,5% de 
sal na mistura, como divisor objetivo entre farinha de trigo e pré-mistura. 

Nesse sentido, o próprio sujeito passivo afirma em sua peça 
defensória (folhas 449) que o percentual de sal na mistura preparada para pão francês é 
de 2%. Portanto, trata-se de pré-mistura e não de farinha de trigo. 

Noutra vertente, buscando auxílio de Pareceres da Receita Federal 
sobre o assunto, cito as Soluções de Consulta nº 246 de 27/07/2004 e nº 14 de 



06/03/2009 que igualmente classificam a pré-mistura para fabricação de pão francês, que 
possua sal em sua composição, como mercadoria do código 1901.20.00. 

 Também emprestando as disposições da Instrução Normativa 
nº 08/2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
que, disciplinando a matéria, aprova o regulamento técnico de 
identidade e qualidade da farinha de trigo, ratifica o mesmo 
entendimento quanto à diferença entre farinha de trigo e preparações 
à base de farinha de trigo para a alimentação humana. 

 Por fim vale lembrar que, em relação a outorga de isenção, 
conforme artigo 111 do CTN, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária: 

  

Art. 111 do CTN. Interpreta-se literalmente a legislação tributária 
que disponha sobre: 

II - outorga de isenção; 

 Nesse sentido, não se pode estender o alcance do benefício 
fiscal concedido à farinha de trigo para alcançar também a pré-mistura.  

 
Portanto, a autoridade fiscal não reclassificou o produto, somente 

aplicou a classificação determinada pela SEFAZ (conforme Parecer), bem como o 
entendimento dado pela própria Receita Federal do Brasil. 

Quanto a alegação de que a regra que concede o benefício fiscal do 
inciso XXXIII do artigo 8º do anexo IX do RCTE não restringe o uso deste benefício, ainda 
que o produto tenha algum tipo de mistura, mesmo que insignificante em sua destinação, 
entendo não ter fundamento. Isso porque o dispositivo legal é claro em conceder o 
benefício ao produto: farinha de trigo. Não há no dispositivo determinação de que tal 
benefício seja também aplicado à pré-mistura: 

XXXIII - de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da 
operação do equivalente ao percentual de 7% (sete por cento) na 
operação interna com açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha 
de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, 
feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de leite, 
rapadura, pão francês, polvilho, queijo tipo minas, queijo frescal, 
requeijão, óleo vegetal comestível, exceto o de oliva, vinagre, fósforo, 
sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, escova de dente, exceto 
a elétrica, papel higiênico, sabonete, água sanitária, desinfetante de 
uso doméstico, sabão em barra e vassoura, exceto a elétrica 
(Convênio ICMS 128/94, cláusula primeira). (Redação conferida pelo 
Decreto nº 6.331 - vigência: 20.12.05 a 30.11.17) 

Assim, entendo que a acusação fiscal possui lastro fático e jurídico já 
que farinha de trigo e pré-mistura para pão francês são produtos distintos, possuindo 
também tributação distinta. Não obstante tal constatação, o sujeito passivo, conforme 
demonstrado pela fiscalização tributária, tributou a pré-mistura para pão francês como se 
fosse farinha de trigo, aplicando tributação inferior àquela corretamente devida, 
ocasionando na correta lavratura do presente auto de infração. 

Quanto ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários da 
lide, verifico que a fundamentação legal ocorreu com base no inciso XII do artigo 45 do 
CTE. Correto tal procedimento pois os administradores da empresa respondem pelos atos 
que praticarem, intervierem ou pela omissão de que forem responsáveis, no exercício de 
sua função.  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1994/cv128_94
../../Decretos/D_06331.doc


No caso em questão, os fatos geradores são de 2012 a 2015, 
posterior, portanto, ao Parecer 1.297/2011 da SEFAZ que esclareceu o entendimento de 
que a pré-mistura era diferente de farinha de trigo. Mesmo assim os administradores 
persistiram em continuar igualando os dois produtos, a exceção da regra das demais 
empresas do setor, que seguiram o entendimento do Parecer. 

Importante citar relato da autoridade fiscal na fundamentação fática 
da solidariedade (folhas 12) do Sr. Sérgio Scodro, que passou a compor a Diretoria da 
empresa a partir de 04/09/2013, conforme 8ª Alteração e Consolidação Contratual de 
folhas 65, de forma que sua solidariedade limita-se aos valores de ICMS omitidos a partir 
de setembro/2013, no valor de R$ 818.702,94. 

Já o Sr. Murilo Rodrigues da Cunha responde solidariamente pela 
omissão de ICMS de todo o período fiscalizado, conforme fundamentação de folhas 13. 

De forma que conheço do recurso dos sujeitos passivos, nego-lhe 
provimento, para ratificar o acórdão cameral que manteve os sujeitos passivos solidários 
na lide, sendo que a responsabilidade solidária do Sr. Sérgio Scodro se limita ao valor de 
ICMS de R$ 818.702,94 correspondente ao período de 01/09/2013 a 31/12/2015 e, quanto 
ao mérito, considerar TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01492/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: A - ICMS. Preliminares: Diligência e Cerceamento. 
Rejeitadas. Decisões unânimes. 
 
I - Deve ser rejeitado o pedido de diligência não justificado com 
prova de sua necessidade, conforme art. 19 da Lei 16.469/09. 
 
II - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária aos elementos que instruem o processo, 
não deve ser acolhida, quando configurado que esta hipótese de 
nulidade do lançamento de ofício não se confirmou nos termos 
do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
B - ICMS. Obrigação principal. Utilização indevida de benefício 
fiscal. Benefício condicionado. Procedência. Decisão unânime. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
C - ICMS. Processual. Exclusão do solidário. Não acolhimento. 
Decisão majoritária. 
 
"São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; (redação original - vigência 
01.01.97) " 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 



de defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida.  
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários MANOEL BEZERRA 
DE QUEIROZ e LINDALVA SEBASTIANA PASSOS QUEIROZ da lide, arguida pelo 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, com voto de desempate proferido pela responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Cláudio Henrique de 
Oliveira, que votaram pela exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo “Omitiu o pagamento do ICMS, na 
importância de R$ 97.343,92 (noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e 
noventa e dois centavos), em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito 
outorgado, referente à saída de carne e miúdos comestíveis, resultante do abate de gado 
bovino e suíno, contemplada com crédito outorgado sob condição, pois estava 
inadimplente com o pagamento do ICMS relativo ao mês 11/2012. Dessa forma se 
encontrava im pedido de utilizar o benefício fiscal no mês 12/2012. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. “ (Sic) 

 
Foram identificados foram identificados como solidários Manoel Bezerra de 

Queiroz e Lindalva Sebastiana Passos Queiroz, conforme fls. 06/07. 
 
Devidamente intimados às fls. 22/29, os sujeitos passivos, em conjunto, 

impugnaram o feito em Primeira Instância, alegando que o TARE nº 204/2007-GSF não 
prevê nenhuma penalidade para o atraso no pagamento em questão e mesmo que 
previsse, o ICMS apurado em 11/2012 foi quitado em 29/11/2013, antes desta autuação. 

 
Julgado em Primeira Instância, suas alegações foram rechaçadas sob o 

fundamento de que o benefício usufruído é condicionado à adimplência do ICMS apurado 
no mês anterior, consoante disposição dos artigos 83 e 1º, §§ 1º e 1º-B do Anexo IX, 
ambos do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

 
Recorrendo, após devidamente intimados às fls. 45/52, a autuada e os 

corresponsáveis, arguiram nulidade da autuação por cerceamento ao direito de defesa por 
não estar claro o embasamento legal infringido no demonstrativo, sendo tal requisito 
indispensável para configurar a infração cometida, desobedecendo ao artigo 142 do CTN. 

 
No mérito arguiram a suspensão da exigibilidade do tributo em questão, nos 

termos do artigo 151, III do CTN; que a multa e os juros seriam confiscatórios, pois 
descumpriram o disposto nos artigos 150, IV da Constituição Federal, 630 do Decreto 
33.118/91 e 52, Parágrafo primeiro da Lei 9.298/96, pedindo a adequação dos mesmos 
aos índices preconizados nos artigos acima ou a conversão do julgamento em diligência 
para apurar o erro do autuante no valor apurado. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 
Tratando primeiramente das questões prejudiciais, passo a fundamentar as 

razões que me levaram a rejeitar tanto o pedido de diligência, quanto a preliminar de 
nulidade “ab initio” do processo por cerceamento do direito de defesa, arguidas pelos 
recorrentes. 

 
Deixo de acolher o pedido de diligência feito pelos autuados, considerando 

que os motivos apresentados não são suficientes para justificar a conversão deste 
julgamento em diligência, vez este lançamento está amparado nos registros fiscais da 
empresa e os autuados sequer negam que recolhimento do ICMS apurado em 11/2012 
ocorreu com atraso. 

Desta forma, os autuados não justificaram este pleito, nos termos exigidos 
pelo artigo 27, IV da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

 

“Art. 27. A impugnação, o pedido de descaracterização da não contenciosidade e os 
recursos, além das exigências do parágrafo único do art. 4º, devem mencionar: 

.................................................................................................................................................... 

IV - As diligências solicitadas, expostos os motivos que as justifiquem; “  

 
Também rejeito a preliminar de nulidade "ab initio" do processo por 

cerceamento do direito de defesa, porque o histórico da ocorrência descrito no auto de 
infração está redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal e 
os extratos do Histórico de Pagamentos do SARE, do livro Registro de Apuração do ICMS 
estão anexadas aos autos, bem como os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS que 
amparam a acusação fiscal, não havendo impedimento ao exercício do pleno direito ao 
contraditório, tanto que os recorrentes o fazem com abundância de alegações e citações 
jurisprudenciais, inclusive juntando fotocópia autenticada do pagamento do ICMS devido 
em 11/2012, o qual só foi recolhido em 29/11/2013 (fl. 33).  

 

No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, pois o benefício do crédito 
outorgado em questão está condicionado à adimplência do ICMS conforme exigido pelo 
artigo 1º do Anexo IX do Decreto 4.852/97, que ora transcrevo para melhor clareza do meu 
voto, “in verbis”: 

 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, são disciplinados 
pelas normas contidas neste anexo. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 05.02.99) 

 § 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão tenha sido autorizada por 
lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - 
vigência: 01.08.08) 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês 
correspondente à referida utilização; (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.769 - vigência: 01.08.08) ” 

 
Cristalino, portanto, quanto à não possibilidade de aproveitamento do crédito 

outorgado ora estornado de ofício, pois tal crédito não pode ser utilizado no mês 
subsequente ao em que o ICMS apurado não tenha sido recolhido. 

Assim, como a autuada recolheu o imposto apurado em 11/2012 só em 
11/2013, não faz jus à fruição do benefício ora estornado pelo fisco, pois estava 
inadimplente com o pagamento deste tributo durante o período de um ano civil.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/rCTE/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_05002.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06769.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/decretos/D_06769.htm


Destarte, analisando os autos, conclui-se que de acordo com a previsão legal 
acima transcrita, o contribuinte não poderia usufruir o benefício fiscal em tela, pois o 
mesmo se encontrava inadimplente com o pagamento do ICMS apurado em novembro de 
2012, perdendo o direito à fruição do benefício no mês de dezembro/2012. 

Assim, o lançamento fiscal está de acordo com as normas legais e técnicas 
de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da empresa.  

 
Quanto à preliminar de exclusão dos solidários desta lide, arguida pelo 

Relator, também a rejeito, haja vista que a Lei 11.651/91 - CTE, no seu artigo 45, descreve 
as hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador goiano, com fundamento no inciso 
II, do artigo 124, do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XII, do referido artigo 45, 
que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.................................................................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 

ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

 
Esta matéria está disciplinada no Art. 124 do Código Tributário Nacional da 

seguinte forma: 
 
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; 
 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”. 

 
No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 

infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS, pois a empresa autuada usufruiu de benefício fiscal 
condicionado à adimplência, quando seus sócios administradores sabiam estar 
inadimplente com o pagamento deste imposto apurado em 11/2012, considerando que só 
o recolheu em 11/2013. 

 
Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária dos sócios administradores 

sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela fiscalização, razão por que 
não os excluo da presente lide. 

 
Com estas fundamentações, rejeito a diligência pleiteada, as preliminares de 

cerceamento do direito de defesa e de exclusão dos solidários.  
No mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a Sentença 

recorrida e julgar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01518/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Auditoria do Fomentar. 
Fruição indevida de benefício fiscal condicionado. Procedência. 
Decisão unânime. 
 
Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo "Omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS, por ter deixado 
de pagar o valor lançado a título de "valor financiado" na importância de R$ 723.566,84 
(setecentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos) referente ao período de 01/08/2014 a 31/12/2014. ICMS ora exigido em razão 
da suspensão do Termo de Acordo de Regime Especial TARE nº 001.0004/2.000, 
conforme Portaria nº 130/2012- GSF, publicada no Diário Oficial/GO – Nº 21.387, em 16 
de julho de 2012. Auditoria do Fomentar do referido período, cópias anexas. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido juntamente com penalidade e demais 
acréscimos legais. " (Sic) 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado Alcamar Participações 

Ltda., nos termos do art. 45, XII, da Lei 11.651/91. 
 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 36. 
 
Intimados às fls. 37/42, o sujeito passivo direto apresentou impugnação em 

Primeira Instância (fls. 45/54), solicitando a improcedência do lançamento, juntando 
documentos às fls. 55/349, enquanto o solidário tornou-se revel, conforme Termo de fl. 
350. 

 



Por meio da Sentença n° 2696/2015 – JULP (fls. 352/354) o Julgador 
Singular decidiu pela procedência do auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário à 

Segunda Instância (fls. 355/359).  
 
A autuada principal Interpôs Recurso Voluntário (fls. 362/374), alegando 

nulidade da Sentença Singular por ser genérica e não fundamentada, trazendo 
jurisprudências acerca do tema. Arguindo, ainda, cerceamento do direito de defesa, em 
virtude do não acolhimento do pedido de diligência, que daria oportunidade à autuada de 
desconstituir a pretensão fiscal.  

Quanto ao mérito, alegou que estava acobertada por decisão judicial 
transitada em julgado, que lhe assegurava a não suspensão do TARE nº 001-0042/2000-
GSF, antecedente ao advento da Portaria nº 130/2012-GSF.  

Desta forma, por se tratar de decisão liminar proferida em 07/11/2008, 
posteriormente confirmada por Sentença judicial transitada em julgado, foi garantido à 
recorrente o gozo dos benefícios fiscais contidos no referido TARE, tornando o 
lançamento insubsistente, pois este cobra o ICMS proveniente do uso de tais benefícios, 
cujos fatos geradores remontam a período posterior a esta decisão judicial.  

Ao final, pediu que seja declarada a nulidade da Sentença singular por falta 
de fundamentação, ocasionando cerceamento do direito de defesa, ou se superadas tais 
questões, no mérito que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

 
Em seguida, a solidária Alcamar Participações Ltda. manifestou-se nos 

autos, apresentando Impugnação à Segunda Instância (fls. 380/391), na qual pediu a 
nulidade do termo de revelia, por não ter sido intimada via Edital, ou do lançamento por 
insegurança na determinação da infração por faltar indicação da sua concorrência na 
infração imputada. 

No mérito, pediu que seja declarada a improcedência do auto de infração ou 
que seja realizada diligência a fim de comprovar a regularidade fiscal previdenciária do 
sujeito passivo principal, juntando aos autos os documentos de fls. 394/644, à guisa de 
respaldar estas arguições defensórias. 

 
Mediante a Resolução nº 04/2016 (fls. 648/649), a Terceira Câmara 

Julgadora encaminhou os autos à Gerência de Tributação e Regimes Especiais (GTRE) 
da Superintendência da Receita, a fim de se informar o status do TARE 04/2000 - GSF no 
período considerado como fato gerador nestes autos, além dos motivos de direito que 
ensejaram a suspensão do referido acordo.  

 
A GTRE anexou a Portaria n° 130/ 2012 – GSF (fls. 650/652), que 

suspendeu todos os Termos de Acordo de Regime Especial – TARE’s das empresas 
relacionadas, em razão da não apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) 
relativos às Contribuições Presidenciais – CND Previdenciária.   

Pelo Despacho n° 166/2016 – GTRE (fl. 654), o Gerente informou que no 
período do fato gerador deste auto de infração (01/08/2014 a 31/12/2014) o Termo de 
Acordo de Regime Especial n° 04/00 - GSF estava suspenso por falta de apresentação da 
Certidão acima referida. 

 
O sujeito passivo direto e o coobrigado foram intimados às fls. 655/657, a 

tomarem conhecimento da Resolução n° 04/2016 e do seu Resultado. 
  
A autuada principal manifestou-se sobre o resultado desta diligência, 

reafirmando que com o parcelamento dos débitos previdenciários ficou suspensa a 



exigibilidade destes, pedindo que seja deferida a realização de diligência com expedição 
de ofício à Receita Federal do Brasil / Previdência Social, a fim de comprovar a 
regularidade fiscal previdenciária da manifestante e o preenchimento dos requisitos para a 
obtenção da Certidão Negativa de Débitos (CND) previdenciária.  

 
A solidária também compareceu aos autos às fls. 698/703, alegando que por 

todos os motivos trazidos aos autos, o TARE deve ser reativado, pois há Sentença judicial 
transmitida em julgamento impondo ao Estado a obrigação negativa de não suspender o 
TARE e o sujeito passivo principal está com a situação fiscal previdenciária regular.  

 
Conforme Acórdão N° 1781/2016 – III CJUL (fls. 710/718), a Terceira 

Câmara do CAT decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligencia formulado 
pelo sujeito passivo e, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença 
singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, acatar a preliminar 
de exclusão da solidária desta lide, Alcamar Participações Ltda., arguida por esta. 

Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para manter a Sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado às fls. 721/722, o sujeito passivo remanescente apresentou Recurso 

ao antigo Conselho Pleno (fls. 725/729), alegando que a decisão cameral não analisou a 
verdade dos fatos e os seus documentos, merecendo reforma, pois os débitos 
previdenciários vencidos estavam com a exigibilidade suspensa em razão do 
parcelamento firmado, o qual se encontrava adimplente.  

Assim, apesar de haver atendido aos pressupostos do direito subjetivo à 
obtenção da CND, a expedição desta Certidão ainda não havia ocorrido por questões 
procedimentais inerentes à própria administração pública, pois mantinha o parcelamento 
adimplente e, assim, cumpria os requisitos para a obtenção da CND previdenciária, porém 
não a obteve, tão somente, em razão da demora na consolidação do parcelamento pela 
administração pública.  

Ao final, pediu a reforma do Acórdão, declarando a improcedência do 
lançamento.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa, não havendo, portanto, prejudicial à apreciação de seu mérito. 

 

Da análise do que consta do processo, percebe-se que o ponto central da 
lide reside em reconhecer ou não estar a autuada ao abrigo da regularidade 
previdenciária, que lhe permitiria obter a CND – Certidão Negativa de Débito 
Previdenciário em razão de parcelamento de seus débitos previdenciários e do direito à 
não suspensão do TARE 001-0042/2000-GSF, por decisão judicial transitada em julgado, 
ante do advento da Portaria 130/2012-GSF.  



Entretanto, apesar dos argumentos expendidos pela autuada, que alega 
estar ao abrigo dos fatos acima referenciados, discordo deste entendimento, por 
considerar que ela se encontra fora do alcance da condição para fruição de benefício fiscal 
goiano, por força da exigência constante no artigo 95 da Constituição Federal, conforme 
sua transcrição: 

 

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:                             

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre:                        

.................................................................................................................................................... 

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em 
lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. ” (G.N) 

Destarte, como a autuada principal, na condição de beneficiária do Programa 
FOMENTAR deveria apresentar mensalmente a Certidão Negativa de Débitos 
Previdenciários – CND e não a apresentou faticamente no período auditado, está 
impedida de fruir do referido benefício fiscal, independente do motivo da não 
apresentação. 

Assim, como a natureza desta benesse tributária está contemplada na 
exigência do supratranscrito artigo 195 da Constituição Federal, o descumprimento desta 
respalda a edição da Portaria 130/2012-GSF, que suspendeu o TARE 001-0042/2000-
GSF, por falta de apresentação da referida CND previdenciária. 

Concluo destas fundamentações, a despeito dos argumentos expostos pela 
advogada da autuada e dos pareceres e julgados que ilustram as peças defensórias, 
firmados por respeitáveis autoridades do mundo jurídico, que a ação fiscal objeto deste 
feito encontra guarida nas normas que regem a matéria, não logrando a defesa rechaçar a 
acusação exposta na exordial, até mesmo porque o único ponto em que a autuada poderia 
se amparar para se eximir da infração lhe imputada seria com a apresentação da 
necessária Certidão de regularidade previdenciária exigida pelo artigo 195, § 3º da 
Constituição Federal, acima transcrito, no período auditado, o que, até este momento, não 
ocorreu, prevalecendo a acusação fiscal contida na exordial. 

 
Desta forma, após criteriosa análise das peças instrutórias que compõem os 

autos, concluo que a ação fiscal primou pela total observância aos ditames legais 
atinentes à matéria e, assim, a autuação deve prevalecer. 

  

Como o lançamento cumpriu com regularidade o que dispõe o artigo 142 do CTN, foi 
instruído adequadamente e a argumentação da defesa não foi suficiente para refutar as provas 
trazidas aos autos pela acusação fiscal, bem como em razão do exposto, decido por manter a 
exigência fiscal, conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para confirmar a decisão cameral 
que julgou procedente este auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01601/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
CONTINUAÇÃO DO CONTENCIOSO APENAS QUANTO AO 
SOLIDÁRIO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal, quanto 
ao sujeito passivo principal. 
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique 



Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da 
Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias com carga tributária inferior à prevista na legislação 
tributária, conforme Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo.  

A infração foi capitulada nos arts. 11, I, 27, 40 e 64, todos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, IV-A do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 262.822,32, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2014. O auto de infração foi lavrado 
em 25/01/18. 

Informa a inicial que o presente lançamento fora realizado com vistas 
a prevenir a decadência do crédito tributário, tendo em vista a decisão judicial emitida na 
ação do Agravo de Instrumento nº 13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), ficando 
suspensa a exigibilidade do presente crédito tributário.  

Na condição de coobrigado, fora nomeada MARINA CIVILE 
PEREIRA, com fundamento no art. 45, XII do CTE. 

O lançamento é instruído com mídia CD, contendo os demonstrativos 
pertinentes, com cópia ao sujeito passivo.  

O sujeito passivo comparece em 2ª instância, aduzindo nulidade do 
lançamento, por estar o crédito tributário com exigibilidade suspensa, conforme decisão 
judicial.  

O sujeito passivo solidário também apresenta peça impugnatória. 
Além da argumentação já expendida pelo sujeito passivo principal, assevera que não há 
comprovação, nos autos, de responsabilidade solidária. O Fisco não comprova a 
existência de dolo da parte do sócio-administrador da empresa, não havendo autorização 
no art. 135, III do CTN para sua inclusão no pólo passivo da lide.  

Foram juntadas, por ambos os sujeitos passivos, cópias das 
decisões judiciais que amparam a suspensão da exigibilidade do lançamento.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 



Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER141, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal142 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

                                            
141 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
142 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins143, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

                                            
143 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, uma vez que tal discussão não fora veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN144, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 
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As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI145 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
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Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO146 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO147 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
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A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES148, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
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caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência149. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal, devendo os 
autos terem seguimento na fase contenciosa tão-somente quanto ao solidário nomeado 
nos autos.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01692/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Cerceamento. Rejeição. Majoritária. Obrigação 
principal. Utilização indevida de benefício fiscal condicionado. 
Procedência. Unânime. Processual. Exclusão dos solidários. 
Não acolhimento. Majoritária. 
 
1) - Quando a arguição de cerceamento ao direito de defesa se 
apresentar contrária aos elementos que instruem o processo, 
não deve ser acolhida, quando configurado que esta hipótese de 
nulidade do lançamento de ofício não se confirmou nos termos 
do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
2) - Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (art. 86 - Decreto nº 
4.852/97). 
 
3) - "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; (redação original - vigência 
01.01.97) " 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e José Pereira D'abadia.  Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Cláudio Henrique de Oliveira e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos 
solidários MANOEL BEZERRA DE QUEIROZ e LINDALVA SEBASTIANA PASSOS 



QUEIROZ da lide, arguida pelo Relator. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido 
pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva 
Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e José Pereira D'abadia, 
que votaram pela exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, “Omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 6.740.067,81 (seis milhões, setecentos e quarenta mil, 
sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) em razão da escrituração indevida de 
valores, a título de crédito outorgado, no período de 01/01/2012 à 31/01/2017 , referentes 
à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11 , incisos V e VI , do anexo IX do 
Decreto 4.852/97, pois deixou de contribuir para a PROTEGE GOIÁS , dessa forma estava 
impedido de usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor 
mencionado juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. “ (Sic) 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos artigos 
58, § 3º, II e 64 da Lei nº 11.651/91 - CTE, combinado com os artigos 1º, § 3º do Anexo IX 
e 86, ambos do Decreto 4.852/97 - RCTE. 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários Manoel Bezerra de 
Queiroz e Lindalva Sebastiana Passos Queiroz, na condição de sócios administradores, 
nos termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991 (fls. 8/9). 

O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência, Anexo Estruturado - Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, Ordem de Serviço, CD-R, Ordem de Serviço nº 34432, Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, Demonstrativo dos estornos de crédito e dos débitos de 
ofício, Auditoria Básica do ICMS, extratos da Escrituração Fiscal Digital, Históricos dos 
pagamentos, (fls. 03/123).  

O autuado principal e os solidários foram intimados a pagar a quantia exigida 
ou apresentar impugnação em Primeira Instância, conforme fls. 130/138.  

Os autuados apresentaram impugnação conjunta em Primeira Instância (fls. 
141/146) alegando apenas que o valor reclamado neste lançamento é confiscatório, 
infringindo o disposto no artigo 150, IV da Constituição Federal, pois corresponde a seis 
vezes o total do ativo da empresa escriturados a menor, sendo esta exigência decorrente 
da falta de pagamento de aproximadamente R$ 200.000,00 de PROTEGE GOIÁS, que se 
transformou numa dívida de ICMS superior a R$ 13.000.000,00. 

Tamanha desproporção, por si só, já caracteriza o efeito de confisco. 
Portanto, que se cobre a contribuição social e não ICMS. 

Ao final, pugnaram pela improcedência deste auto de infração.  

Indo a julgamento, a julgadora singular, por intermédio da Sentença nº 
949/2018 – JULP (fls. 170/174), julgou procedente a exordial, considerando que a 



empresa autuada não cumpriu as condições para fruição do benefício fiscal em questão, 
pois não observou as exigências contidas nos artigos, 1º, § 3º, do Anexo IX do e 86, 
ambos do Decreto 4.852/97 – RCTE, sendo a penalidade proposta a específica para esta 
infração cometida. 

Assim, o alegado caráter confiscatório do valor exigido na inicial não pode 
servir de fundamento para esta decisão administrativa, segundo o que consta no artigo 6º, 
§ 4º da Lei 16.469/09 – PAT, razão pela qual tal alegação não será apreciada, até mesmo 
porque o objetivo deste Conselho Administrativo Tributário é o controle da legalidade do 
lançamento, ressalvado os casos em que tenha havido declaração de 
inconstitucionalidade de dispositivo da legislação tributária goiana pelo plenário do STF, o 
que não ocorreu quanto aos dispositivo legais aplicados neste lançamento. 

Desta forma, como a autuada principal não cumpriu as exigências legais para 
fruição do benefício fiscal estornado, julgou procedente este lançamento. 

Intimados desta Sentença às fls. 175/182, os autuados recorreram, 
reiterando, “ipsis literis”, o mesmo argumento apreciado em Primeira Instância, de que o 
valor reclamado neste auto de infração é confiscatório, pois da falta de pagamento do 
PROTEGE na importância aproximada de R$ 200.000,00 chegou ao valor de 
aproximadamente R$ 13.000.000,00. Tal fato, por si só, infringe o disposto no artigo 150, 
IV da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente. 

É o relatório. 

V O T O 

De plano, não acolho a arguição de cerceamento ao direito de defesa, haja 
vista que os autuados tiveram todas as oportunidades legais para suas defesas e as 
aproveitaram até este momento, não sendo a vedação à apreciação de 
inconstitucionalidade de dispositivos legais da legislação tributária goiana, prevista no 
artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT, óbice ao seu pleno contraditório administrativo. 

No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, pois o benefício do crédito 
outorgado em questão está condicionado à contribuição ao PROTEGE GOIÁS, conforme 
exigido pelo artigo 1º do Anexo IX do Decreto 4.852/97, que ora transcrevo para melhor 
clareza do meu voto, “in verbis”: 

“Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, são 
disciplinados pelas normas contidas neste anexo. (Redação conferida pelo Decreto nº 5.002 - vigência: 
05.02.99) 

 § 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja concessão tenha sido 
autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o sujeito passivo: (Redação acrescida pelo Decreto nº 
6.769 - vigência: 01.08.08) 

.................................................................................................................................................... 

§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste Anexo é 
condicionada a que o contribuinte contribua para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - 
PROTEGE GOIÁS, no valor correspondente ao percentual aplicado sobre o montante da diferença entre o 
valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício 
fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

............................................................................................................................ 
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III - incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII, 
XXXIV, XXXV, XL, XLI, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, alíneas “a” e “b” do inciso LVII, alíneas “a” e “b” 
do inciso LVIII, alíneas “a” e “b” do inciso LX, LXI, LXIII, LXV e LXVI, todos do art. 11; “ 

Cristalino, portanto, quanto à não possibilidade de aproveitamento do crédito 
outorgado ora estornado de ofício, pois tal crédito não pode ser utilizado sem a referida 
contribuição ao PROTEGE GOIÁS, fato que os autuados não negam e apenas alegam 
que o valor reclamado neste auto de infração é confiscatório.  

Destarte, analisando os autos, conclui-se que de acordo com a previsão legal 
acima transcrita, o contribuinte não poderia usufruir o benefício fiscal em tela, pois o 
mesmo se encontrava inadimplente com o pagamento do PROTEGE GOIÁS, perdendo o 
direito à fruição do benefício no período auditado. 

Assim, o lançamento fiscal está de acordo com as normas legais e técnicas 
de auditoria, tendo sido fundamentado nos documentos e livros próprios da empresa.  

Quanto à preliminar de exclusão dos solidários desta lide, arguida pelo 
Relator, também a rejeito, haja vista que a Lei 11.651/91 - CTE, no seu artigo 45, descreve 
as hipóteses de solidariedade definidas pelo legislador goiano, com fundamento no inciso 
II, do artigo 124 do CTN, sendo que, dentre elas está a do inciso XII, do referido artigo 45, 
que transcrevo: 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.................................................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 
ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

Esta matéria está disciplinada no Art. 124 do Código Tributário Nacional da 
seguinte forma: 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”. 

No caso em análise, não se trata de simples inadimplemento, mas de 
infração fiscal da qual resultou falta de recolhimento do imposto, de acordo com a 
Auditoria Básica do ICMS, pois a empresa autuada usufruiu de benefício fiscal 
condicionado à contribuição ao PROTEGE GOIÁS, quando seus sócios administradores 
sabiam estar inadimplente com o pagamento desta contribuição social. 

Inconteste, portanto, a sujeição passiva solidária dos sócios administradores 
sob cuja responsabilidade ocorreu a infração denunciada pela fiscalização, razão por que 
não os excluo da presente lide. 
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Com estas fundamentações, rejeito as preliminares de cerceamento do 
direito de defesa e de exclusão dos solidários desta lide. 

No mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a Sentença 
recorrida que julgou procedente este auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 14 de setembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01711/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO. 
REJEITADO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL SEM O 
CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PREESTABELECIDA. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 
IV – Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou 
o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, 
sem a observância da condição concernente à adimplência, 
perde o direito à fruição do referido benefício, ficando obrigado 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco proceder a seu estorno e 
consequente lançamento de ofício do imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo 



José Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saída de mercadorias com utilização indevida do benefício fiscal 
de redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, pois se encontrava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização.  

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 107/111 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário, e, no mérito, julgou procedente na íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos interpõem, em peça 

conjunta, recurso voluntário. 
 
Em suas razões recursais arguem, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por cerceamento do direito de defesa, por falta de clareza dos preceitos 
normativos tipificados como infringidos; sustenta a necessidade de observância das 
decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; aduz 
inconstitucionalidade da limitação da fruição do benefício por decreto; pugna pela exclusão 
da lide do solidário e, por fim, quanto ao mérito requer o cancelamento da exigência fiscal. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão de ter utilizado 
indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. 
VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, por se encontrar inadimplente com o ICMS relativo 
à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no período correspondente à 
referida utilização. 

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 
ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 



Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização indevida de benefício fiscal condicionado, não há como sustentar que o sócio 
administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em 
vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu 
administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto 
apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 
No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 

contribuinte utilizou indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do RCTE, com inobservância da condição de 
adimplência estabelecida no art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que 
destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o 
seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

…................................................................................................................ 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
…................................................................................................................ 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

 

Por sua vez o art. 86 do Decreto 4.852/97 preconiza que: 

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 



cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito da 
adimplência, vale dizer, recolhimento do ICMS apurado no período anterior cujo 
pagamento devia ter se efetivado no mês correspondente à utilização, o sujeito passivo 
perdeu o direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto no art. 
8º, inc. VIII c/c art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, motivo do lançamento de ofício sob 
apreciação.  

 
Por fim, o acolhimento do pleito da recorrente de 

inconstitucionalidade do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, por limitar, sem amparo legal, a 
fruição do benefício fiscal em tela, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e que assim 
preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação 
de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses 
em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- 
em:  

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, manter a decisão singular que julgou 
procedente na íntegra o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01712/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO. 
REJEITADO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL SEM O 
CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PREESTABELECIDA. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
II – Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91. 
 
III – É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09). 
 
IV – Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou 
o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, 
sem a observância da condição concernente à adimplência, 
perde o direito à fruição do referido benefício, ficando obrigado 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco proceder a seu estorno e 
consequente lançamento de ofício do imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo 



José Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saída de mercadorias com utilização indevida do benefício fiscal 
de redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, pois se encontrava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização.  

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 107/111 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário, e, no mérito, julgou procedente na íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos interpõem, em peça 

conjunta, recurso voluntário. 
 
Em suas razões recursais arguem, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por cerceamento do direito de defesa, por falta de clareza dos preceitos 
normativos tipificados como infringidos; sustenta a necessidade de observância das 
decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; aduz 
inconstitucionalidade da limitação da fruição do benefício por decreto; pugna pela exclusão 
da lide do solidário e, por fim, quanto ao mérito requer o cancelamento da exigência fiscal. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados no anexo próprio do auto de infração, em razão de ter utilizado 
indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. 
VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, por se encontrar inadimplente com o ICMS relativo 
à obrigação tributária cujo pagamento deveria ter ocorrido no período correspondente à 
referida utilização. 

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 
ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 



Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização indevida de benefício fiscal condicionado, não há como sustentar que o sócio 
administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em 
vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu 
administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto 
apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 
No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 

contribuinte utilizou indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do RCTE, com inobservância da condição de 
adimplência estabelecida no art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 

Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 

[...] 

VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que 
destine mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, 
ficando mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o 
seguinte (Lei nº 12.462/94, art. 1º): 

…................................................................................................................ 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 
…................................................................................................................ 

§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a 
que o sujeito passivo: 

I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 

 

Por sua vez o art. 86 do Decreto 4.852/97 preconiza que: 

 

“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica 
obrigado ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais 



cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que tenha 
havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 

Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito da 
adimplência, vale dizer, recolhimento do ICMS apurado no período anterior cujo 
pagamento devia ter se efetivado no mês correspondente à utilização, o sujeito passivo 
perdeu o direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto no art. 
8º, inc. VIII c/c art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, motivo do lançamento de ofício sob 
apreciação.  

 
Por fim, o acolhimento do pleito da recorrente de 

inconstitucionalidade do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, por limitar, sem amparo legal, a 
fruição do benefício fiscal em tela, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e que assim 
preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação 
de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses 
em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- 
em:  

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, rejeitar o 
pedido de exclusão da lide do solidário e, no mérito, manter a decisão singular que julgou 
procedente na íntegra o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01776/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria com 
utilização indevida de benefício fiscal. Procedência. 
 
Declara-se procedente o auto de infração, tendo o sujeito 
passivo efetuado o parcelamento integral do crédito tributário 
nele exigido, por implicar o parcelamento em confissão 
irretratável da dívida, nos termos do art. 16, I, do Anexo IX do 
RCTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, reconhecer a 
procedência do lançamento fiscal haja vista a existência de confissão irretratável da 
dívida, com fundamento no art. 16 do Anexo IX do RCTE, pela existência de parcelamento 
integral do crédito tributário, combinado ainda, no presente caso, com art. 5º, III da Lei nº 
17.817/12. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O ICMS no valor de R$ 20.226,89 (vinte mil, duzentos e vinte e seis 
reais e oitenta e nove centavos) lançado no auto de infração decorreu do fato do sujeito 
passivo, estando impedido de usufruir de benefício fiscal, em razão da falta de 
contribuição para o Fundo PROTEGE GOIÁS, ter efetuado saídas de mercadorias, nos 
meses de maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2010, utilizando-se 
indevidamente do benefício da redução da base de cálculo prevista no art. 8°, VIII, Anexo 
IX do Decreto n° 4.852/97. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 5 a 8), demonstrativo do cálculo da 
diferença de ICMS relativa à perda do benefício de redução da base de cálculo (fls. 9 a 13) 
e cópias de páginas do livro Registro de Saídas (fls. 17 a 28), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 36 a 37), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando que estar correta a operação 
realizada, pois o contribuinte não estava impedido de usufruir de benefício fiscal. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, decide pela procedência do auto de infração, conforme 
a Sentença nº 965/2013 – JULP (fls. 57 a 58). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 67 a 69), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando em essência convalidação do crédito 
tributário exigido no auto de infração. 



 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 150/2014 (fls. 78), retira o presente processo de pauta e o encaminha à 
Secretaria Geral - SEGE, com intuito de aguardar o decurso do prazo previsto para a 
apresentação do pedido de convalidação a ser formulado pelo contribuinte à 
Superintendência da Receita e, após, se for o caso, repautar. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 87/2016 (fls. 80 a 82), reforma a sentença singular e 
considera improcedente o auto de infração. 

 
A decisão improcedência do lançamento fundamentou-se no 

entendimento de convalidação do crédito tributário exigido no auto de infração. 
 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para Conselho 

Superior (fls. 84 a 87), pedindo a reforma do julgado cameral para que o auto de infração 
seja julgado procedente, argumentado ausência de convalidação do crédito tributário. 
Anota que o sujeito passivo não formalizou o competente requerimento de convalidação 
do crédito tributário, sendo que nos autos não há o necessário despacho de convalidação 
emitido pelo órgão competente. 

 
Intimado, o sujeito passivo não apresenta Contradita. 
 
A Representação Fazendária, por meio de termo, junta aos autos 

extratos de consulta do Parcelamento n° 189421-8 (fls. 93 a 95). 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O ICMS no valor de R$ 20.226,89 (vinte mil, duzentos e vinte e seis 

reais e oitenta e nove centavos) lançado no auto de infração decorreu do fato do sujeito 
passivo, estando impedido de usufruir de benefício fiscal, em razão da falta de 
contribuição para o Fundo PROTEGE GOIÁS, ter efetuado saídas de mercadorias, nos 
meses de maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2010, utilizando-se 
indevidamente do benefício da redução da base de cálculo prevista no art. 8°, VIII, Anexo 
IX do Decreto n° 4.852/97. 

 
Os extratos de consulta do Parcelamento n° 189421-8 (fls. 93 a 94) 

revelam que o sujeito passivo, fazendo uso de benefícios do Programa de Recuperação 
de Créditos da Fazenda Pública Estadual II - RECUPERAR II, instituído pela LEI Nº 
17.817, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012, efetuou o parcelamento integral do crédito 
tributário exigido no auto de infração. 

 
A LEI Nº 17.817, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012, instituidora do 

Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual II - RECUPERAR II, 
em seu art. 5°, § 2°, III, determina que “a adesão ao RECUPERAR II implica confissão 
irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a expressa renúncia a qualquer defesa 
ou recurso, bem como desistência em relação aos já interpostos”: 

 



Art. 5º O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do RECUPERAR II, 
deve fazer a sua adesão ao programa até o dia 20 de dezembro de 2012. 
 
§ 2º A adesão ao RECUPERAR II: 
[...] 
III - implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência em 
relação aos já interpostos. 

 
O Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), em seu 

anexo IX, art. 16, dispõe que “o pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: I - 

confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do 
Código de Processo Civil, o que não implica transação ou novação; II - renúncia ao direito de 
defesa, na esfera administrativa; III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; IV - 
encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo administrativo tributário”: 

 
Art. 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido importa: 
 
I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos dos 
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não implica 
transação ou novação; 
 
II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 
 
III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 
 
IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo 
administrativo tributário. 

 
Tendo o sujeito passivo efetuado o parcelamento integral do crédito 

tributário, que implica em confissão irretratável da dívida, nos termos do art. 16 do Anexo 
IX do RCTE, anteriormente transcrito, decido pela procedência do presente lançamento 
fiscal. 

 
Ante o exposto, reconheço a procedência do lançamento fiscal haja 

vista a existência de confissão irretratável da dívida, com fundamento no art. 16 do Anexo 
IX do RCTE, pela existência de parcelamento integral do crédito tributário, combinado 
ainda, no presente caso, com art. 5º, III da Lei nº 17.817/12. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01802/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Utilização irregular de benefício fiscal. Auto de 
infração parcialmente procedente. 
 
1. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (Art. 86, do Regulamento 
do Código Tributário Estadual); 
 
2. Na utilização de benefício fiscal condicionado ao 
recolhimento de contribuição ao PROTEGE, havendo pagamento 
parcial da contribuição é permitida a utilização proporcional do 
benefício fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.800,98 
(sete mil e oitocentos reais e noventa e oito centavos), correspondente à parcela não 
convalidada pela Superintendência da Receita. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira 
D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 13.883,28, em razão da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do 
benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, pois deixou 
de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, nos meses de janeiro a dezembro de 2013, janeiro 
a maio de 2014, fevereiro a abril de junho de 2015, dessa forma estava impedido de 
usufruir do benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, § 
3º, inciso II e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, § 3º, inciso III, do Anexo 
IX, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 
IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 



Foi nomeado como sujeito passivo solidário: RERISON MONTEIRO 
DE OLIVEIRA, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 76/79. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 134/137, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem Recurso Voluntário às fls. 144/147 alegando que a empresa recolheu a 
contribuição para o PROTEGE antes da notificação do lançamento do auto de infração, o 
que lhe assegura o direito de usufruir o benefício do crédito outorgado. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

Posteriormente, o sujeito passivo peticiona às fls. 160/161 juntando 
aos autos documentos de fls. 162/181. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
182/183, determinou o encaminhamento dos autos à Superintendência da Receita, para 
que esta preste informação a este Conselho se o sujeito passivo aderiu à referida Lei de 
Convalidação e se cumpriu ou não as obrigações por esta. 

Em resposta, a Superintendência da Receita informou que após 
realizada as verificações e constatado o atendimento das exigências legais, concluiu-se 
pelo deferimento parcial do pleito e homologado, nos termos do parágrafo único do artigo 
3º da Lei nº 19.280/16, a extinção de parte do crédito tributário constituição por meio do 
auto de infração em epígrafe, remanescendo ainda R$ 7.800,98 do valor original. Já com 
relação ao auto de infração nº 4011601709354 remanescendo ainda R$ 200.701,57 do 
valor original.  

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
aos autos reiterando que requereu dentro do prazo a convalidação, bem como realizou os 
pagamentos do referido PROTEGE no prazo estipulado na Instrução Normativa nº 
1318/2017. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração.  

É o relatório. 

VOTO 

A acusação refere-se à omissão de ICMS em virtude do sujeito 
passivo ter utilizado de benefício fiscal de crédito outorgado no percentual de 3% sobre o 
valor da operação, condicionado ao pagamento do PROTEGE GOIÁS, sem que tenha 
realizado este nos meses objeto da autuação.  

O benefício previsto no artigo 11, inciso III, do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE está condicionado ao recolhimento do 
valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o montante da 
diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o 
calculado com utilização de benefício fiscal, para o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS. É o que se depreende da leitura do respectivo dispositivo 
legal: 



Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 

[...] 

III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente 
ao percentual de 2% (dois por cento) e 3% (três por cento), 
respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para 
comercialização, produção ou industrialização, aplicado sobre o valor da 
correspondente operação, observado o seguinte (Leis nºs 12.462/94, art. 
1º, § 4º, II; e ; 

[...]. 

Portanto, os benefícios fiscais estabelecidos por leis estaduais 
estão todos condicionados a que o contribuinte esteja em dia com suas obrigações 
tributárias. Da mesma forma, o recolhimento de contribuição ao PROTEGE é condição 
para o uso de diversos benefícios fiscais concedidos na legislação tributária deste Estado, 
dentre eles o benefício de que trata o dispositivo legal acima mencionado cujo teor é o 
seguinte: 

Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

[...] 

 § 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos 
deste Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua com o valor 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o 
montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação 
da tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal, para 
o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei 
nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º): 

[...] 

III - incisos III, V, IX, XVIII, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV e 
XXXV, todos do art. 11. (Redação dada pelo Decreto nº 6.769 – vigência 
01.08.08 a 26.02.13)  

III – incisos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, LV, 
LVI, alíneas “a” e “b” do inciso LVII, alíneas “a” e “b” do inciso LVIII, alíneas 
“a” e “b” do inciso LX, LXI, LXII, LXV e LXVI, todos do art. 11(Redação 
conferida pelo Decreto nº 8.349 – vigência: 01.05.15 a 31.07.15). 

[...]  

O não cumprimento da condição é motivo para perda do benefício 
fiscal, conforme disposto no artigo 86 do RCTE (parte geral), a seguir transcrito: 

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 

Da leitura dos referidos dispositivos legais, verifica-se que para 
a fruição do benefício fiscal de crédito outorgado de 3%, é necessário o atendimento da 
condicionante, qual seja, o pagamento do PROTEGE GOIÁS, no percentual de 5% do 
valor do benefício fiscal auferido, sendo que, ao não adimplir com a condicionante, perde-
se o direito ao benefício fiscal. 

../../Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
../../Leis/L_12462.htm#l12462a1p4ii
../../Leis/L_13194.htm#A2IIh
../../Leis/L_13194.htm#A2IIh
../RCTE.htm#A83
../../Leis/L_14469.htm#A9
../../Leis/L_14469.htm#A9P4
../../DECRETOS/D_06769.htm
file:///C:/Users/pedro-mn/AppData/Local/Temp/Voto%20processo%204011204337655%20(41590).doc%23A34


O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alegou, em 
síntese, que recolheu espontaneamente os valores devidos do Fundo PROTEGE, com 
acréscimos da espontaneidade, conforme artigo 138 do Código Tributário Nacional e que 
os pagamentos efetivados também têm os efeitos da convalidação, de acordo com a Lei nº 
19.280/2016. Por esta razão, solicita a improcedência do lançamento. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 84/2017 (fls. 
182/183) o julgamento foi convertido em diligência à Superintendência da Receita para 
que esta preste informação a este Conselho se o sujeito passivo aderiu à referida Lei de 
Convalidação e se cumpriu ou não as obrigações por esta, devolvendo o processo a este 
Câmara Julgadora para continuidade do julgamento. 

Em atendimento à solicitação supra, a Superintendência da 
Receita defere parcialmente o pedido e o homologa, encaminhando à Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC para a juntada de cópia deste Despacho e das peças 
de fls. 132/135 aos autos, bem como, a adoção da providência preconizada no artigo 5º, § 
3º, da Instrução Normativa nº 1318/2017-GSF na parte sujeita à extinção, determinando 
ainda a realização de alteração nos lançamentos dos autos de infração de nºs 
4011601722962 e 4011601709354 de forma a excluir os valores totais convalidados, 
inserção de observação no histórico de cada auto de infração, de maneira que fique 
evidenciado que ocorreu a extinção parcial do crédito constituído e que o valor original do 
tributo que constará será apenas o remanescente, conforme cálculos contidos às fls. 189, 
sendo para o processo nº 4011601722962 o montante de R$ 7.800,98 (sete mil, 
oitocentos reais e noventa e oito centavos) e para o processo nº 4011601709354 o 
montante de R$ 200.701,57 (duzentos mil, setecentos e um reais e cinquenta e sete 
centavos). 

Importante registrar, também, que às fls. 184 dos autos foi 
juntado pela Secretaria da Fazenda uma quadro de convalidação do benefício fiscal, 
constando do mesmo as seguintes informações: Período (jan/13 a jun/15), benefício 
utilizado (RBC e CO), benefício (RBC), benefício (CO), Protege devido total, Protege pago 
1, Protege pago 2%, Convalidação proporcional 4011601709354 (José Ferreira), 
remanescente 4011601709354 (José Ferreira), convalidação proporcional 4011601722962 
(Valdir), remanescente 4011601722962 – R$ 7.800,98 – janeiro/13, novembro/13, 
maio/14, fevereiro/15, abril/15 e junho/15 (Valdir). Constou na nota do quadro que, em 
função de que o contribuinte não atendeu ao disposto, relativamente a individualização do 
pagamento do benefício utilizado, nem do requerimento por processo administrativo 
tributário, a coluna 02 benefício utilizado (RBC e CO) contempla o somatório dos dois 
benefícios. O percentual pago do PROTEGE foi calculado em função dessa coluna, com 
aplicação desse percentual sobre as colunas 03 (benefício RBC) e 04 (benefício CO), para 
determinação da convalidação e do remanescente de cada processo. 

Considerando que o sujeito passivo protocolizou 
tempestivamente o seu pedido de convalidação e que fora o mesmo deferida pela 
Superintendência Executiva da Receita Estadual, proporcionalmente ao valor quitado, dou 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 7.800,98 (sete mil, oitocentos reais 
e noventa e oito centavos), correspondente à parcela não convalidada pela 
Superintendência da Receita. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01813/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto em 
razão de falta de cumprimento de condição para fruição de 
benefício fiscal. Procedência. Decisão unânime.  
 
Restando provado que o contribuinte não cumpriu condições 
expressamente previstas na legislação tributária para fruição de 
benefício fiscal, deve ser exigido o imposto referente à cada 
operação que teve indevidamente a  sua utilização. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de decadência. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson 
Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários MARÍLIA FERREIRA DE ARAÚJO 
COUTINHO e JOSÉ CARLOS PIRES COUTINHO da lide, arguida pela autuada. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson 
Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. E, por unanimidade de votos, rejeitar a 
aplicação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso I, alínea "a", da Lei 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da 
Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um novo lançamento tributário em razão do anterior ter 

sido considerado nulo por incompetência funcional, nos termos do ofício da 

Representação Fazendária e formalizado pela fiscalização, exigindo do sujeito passivo o 

ICMS não pago, por ter realizado saídas por intermédio das notas fiscais, relacionadas em 

planilha anexa, de mercadorias com destino à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 

Comércio, com isenção do ICMS, sem contudo, comprovar o obrigatório ingresso naquela 

região nos termos do protocolo firmado, conforme Auditoria, demonstrativos, livros e 

demais elementos, objetivando fundamentar a acusação fiscal, inclusive, todos os 



documentos do processo anterior anulado e deste novo processo, em mídia digital, foram 

devidamente entregues aos autuados.  

A fiscalização entendeu como infringidos os artigos 43 e 64 do CTE, 

combinado com o artigo 6º, XVII, Anexo IX do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a 

penalidade pelo artigo 71, IV A do CTE. 

Os sujeitos passivos foram regularmente intimados para pagar ou 

apresentar defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, 

sendo que para os solidários foi lavrado o Termo de Revelia. 

A pessoa jurídica autuada, instaurando o contraditório, por meio de 

seu representante legal, depois de fazer uma sinopse dos fatos acontecidos, vem ao feito 

argumentar como questões de direito o seguinte: 

1º) apensamento do processo anterior; 

2º) improcedência por entender que comprovou todos os ingressos 

naquela região fiscal por supostos documentos anexados aos autos; 

3º) como questão incidental uma suposta ausência de razoabilidade 

e proporcionalidade, assim como, violação ao princípio do não confisco; 

4º) alternativamente faz solicitação de diligência alegando que juntou 

as notas fiscais autuadas e as declarações de ingresso. 

Em seguida, os autos foram distribuídos a um dos julgadores 

singulares do CAT, por meio de sorteio eletrônico, atendendo aos princípios: da 

Administração Pública, da Transparência e da Imparcialidade, que, portanto, deverá 

analisar e decidir sobre todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a 

relação jurídico-processual tributária. 

O objetivo da lide, conforme foi verificado ao final do relatório, será o 

de decidir sobre todas as questões apresentadas pelas partes que compõem a relação 

jurídico tributária, sejam elas questões de natureza preliminar, incidental e/ou de mérito, 

verificando ao final se procede o entendimento da defesa e/ou da acusação fiscal. 

Decisão singular (fls. 859/863) foi pela manutenção do trabalho de 

forma integral, não encontrando qualquer respaldo fático nas argumentações de defesa. 

Sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário (fls. 876/888). Faz-se 

inicialmente breve relato dos fatos. Após, houve oferecimento das razões da reforma da 

decisão singular. Alega ter provas de que houve o devido internamento das mercadorias 

naquele local. Declara ter prova desse fato.  



Questiona também a multa imputada, pois não seria consentânea 

com princípio constitucional que veda o confisco.  

Requer a conversão do julgamento em diligência.  

Os solidários Marília Ferreira de Araújo Coutinho (fls. 908/911) e 

José Carlos Pires Coutinho (fls. 920/923) pedem para ser excluídos da lide. 

Fazenda Pública pede anexação de documentos aos autos (fls. 

934/964), que demonstra cada operação e a falta de registro das mesmas no destinatário.  

Resolução manda que se intime o sujeito passivo em relação ao teor 

dos documentos referidos (fls. 934/964) como consistentes para sustentação do trabalho 

acusatório. Pede que se manifeste.  

Sujeito passivo vem e alega que há tempestividade no recurso 

apresentado. Faz breve relato dos fatos e, quanto ao mérito, entende que a acusação está 

frágil. Argui prescrição, na verdade com significado de decadência, pois a reautuação 

promovida não teria, na visão da defesa, viabilidade jurídica.  

Por último, argui confisco, a penalidade imputada seria uma afronta 

ao texto constitucional que veda essa realidade no processo administrativo tributário. Pede 

adequação para a penalidade estabelecida no artigo 71, I, “a” do Código Tributário 

Estadual.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe apreciar a arguição de prescrição posta pela 

defesa. Rejeito tal entendimento, pois de acordo com o Código Tributário Nacional, no 

artigo 173, II de seu texto, no caso de nulidade do trabalho inicial, poder-se-ia fazer novo 

lançamento, com prazo de 5(cinco) anos contados da data em que se tornar definitiva a 

decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. E foi 

justamente o que aconteceu no caso presente.  

 O auto de infração de nº 4 0115024 611 41 foi anulado por 

incompetência funcional, sendo refeito o trabalho através da peça ora apreciada.  

Também seria pertinente declarar que se trata de arguição de 

decadência, pois a prescrição é a perda do direito de cobrar, e a decadência, que é o foco 

da defesa, é a perda do direito de efetivar novo lançamento.  

Sobre o mérito, cabe ressaltar que não há dúvida sobre a 

consistência do trabalho acusatório, não há prova de que as mercadorias não chegaram 

ao seu destino declarado no documento fiscal. Resta claro, inclusive, que o foco da defesa 



foi simplesmente de questionar aspectos formais do lançamento, mas nunca trouxe prova 

efetiva que desconstruísse a acusação nos moldes em que foi encetada.  

Sobre o pedido de adequação da penalidade, entendo que a escolha 

do enquadramento foi perfeita, contemplando com precisão a realidade apontada na peça 

acusatória. A penalidade do art. 71, IV A é própria pois trata de utilização indevida de 

carga tributária inferior à prevista na legislação. Não entendo pertinente a adequação 

pedida pela defesa.  

Sobre o aspecto da confiscatoriedade, entendo que não tem 

sustentação, pois a escolha da penalidade se deu dentro do que é imposto por lei, ficando 

a autoridade administrativa obrigada à sua observação e imposição ao caso concreto. Se 

não ficar satisfeito, que o sujeito passivo bata às portas do poder judiciário, que é quem 

tem competência para apreciar esse tipo de questionamento.  

Sobre o pedido de retirada da lide dos solidários, entendo 

impertinente sob o ponto de vista jurídico, pois a solidariedade se embasa na previsão 

expressa do poder de administração conforme artigo 45, XII do Código Tributário Estadual. 

E essa é justamente a realidade apontada no auto de infração ora apreciado.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

Nego provimento à arguição de prescrição, ao pedido de adequação de penalidade e aos 

pedidos de retirada da lide feitos pelos solidários MARÍLIA FERREIRA DE ARAÚJO 

COUTINHO e JOSÉ CARLOS PIRES COUTINHO.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de outubro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01904/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Admissibilidade de recurso para o 
Conselho Superior interposto pelo contribuinte. Arguição 
formulada pelo Relator. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento de imposto. Saídas de mercadorias utilizando 
indevidamente de isenção ou redução da base de cálculo. 
Improcedência. 
 
1. Devem ser liminarmente admitidos pelo Conselho Superior os 
recursos de decisão cameral unânime, quando for comprovada 
a exigência de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso 
II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. A decisão cameral deve ser reformada, quando a 
formalização do processo demonstrar a inexistência do ilícito 
fiscal, suporte do lançamento, situação que ampara a 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, 
da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e João 
Divino de Brito. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Gilmar 
Rodrigues de Almeida que votaram pela parcial procedência no valor de R$ 7.040,00 (sete 
mil e quarenta reais). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto correspondente nos documentos 
ou destacando a menor utilizando indevidamente de isenção, não incidência do ICMS ou 
redução da base de cálculo conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
40 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 163, inciso V, alínea “b”, do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “c”, 



conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
15.505/2005. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 64/66. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 73, pela qual o julgador decidiu 
pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 77/80, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a autoridade fiscal deixou 
de analisar nas notas fiscais de nºs 1351, 1355, 1361, 1424, 1438 e 1440, que as mesmas 
tratam-se de transferência do ativo imobilizado, não observando a redução da base de 
cálculo previsto no artigo 8º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 4.852/97. Requer, assim, 
que seja declarado nulo ab initio o presente auto de infração. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
86/87, determinou o encaminhamento dos autos ao SEPRE a fim de que o sujeito passivo 
seja intimado para apresentar nota fiscal de aquisição das máquinas e implementos 
agrícolas objeto do lançamento, bem como prova de registro fiscal regular da entrada e 
saída dessas mercadorias e de sua origem nacional, com o fim de caracterização da 
existência das condições exigidas para a fruição da redução da base de cálculo a que 
afirma ter direito. 

O sujeito passivo peticiona às fls. 93 colacionando aos autos as 
notas fiscais solicitadas, (fls. 94/99). 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1916/2015 de fls. 102/107, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Em recurso ao Conselho Pleno (fls. 110/113), o sujeito passivo 
reitera os argumentos expendidos anteriormente. Argui, em sede de preliminar, nulidade 
do auto de infração por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que a 
autoridade fiscal deixou de analisar nas notas fiscais de nºs 1351, 1355, 1361, 1424, 1438 
e 1440, que as mesmas tratam-se de transferência do ativo imobilizado, não observando a 
redução da base de cálculo previsto no artigo 8º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 
4.852/97. Requer, assim, que seja declarado nulo ab initio o presente auto de infração. 

Foi juntado às fls. 122, as últimas manifestações para julgamento dos 
autos, sendo ressaltado que a admissibilidade do recurso ao Conselho Superior e do 
julgamento do mérito, considerando que foi por unanimidade na fase cameral, deve ser 
admitido, considerando que ‘A legislação tributária concede o benefício fiscal da isenção 
nas saídas internas de sorgo, entretanto, no julgamento cameral foi manifestado o 
entendimento de que apenas as saídas de resíduos industriais estariam albergadas pelo 
benefício fiscal”. Reforça que esse entendimento da Gerência de Orientação Tributária, 
conforme Parecer 201/2006-GOT que entendeu de forma diversa, considerando que todas 
as saídas de sorgos estariam albergadas pela isenção. Frisou, ainda, que consta no 
referido parecer que ainda que o CTN em seu artigo 111 determina que a legislação deve 
dispor sobre a outorga de isenção de forma literal, compreendendo única e 
exclusivamente o sentido dos vocábulos do texto legal.  



Às fls. 125, ainda em seu recurso apresentado, faz referência ao teor 
da resposta constante do site da SEFAZ sobre a pergunta 800 que trata de aplicação do 
benefício fiscal em questão, na qual novamente faz referência ao parecer já mencionado. 

Continuando em seu recurso, às fls. 128 afirma ser claro que o 
entendimento do julgamento cameral para restringir o direito a utilização do benefício não 
encontra guarida na legislação estadual e não é compartilhado pela administração 
tributária, o qual já manifestou claro o seu entendimento de que a saída interna dos 
insumos agropecuários especificados no artigo 7º, inciso XXV, alínea “f”, do Anexo IX, do 
RCTE será beneficiada com isenção do ICMS. Pede, ao final, a improcedência do 
presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Ao analisar o recurso interposto pelo contribuinte ao Conselho 
Superior, acolho de plano a sua admissibilidade, tendo em vista estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09.  

No tocante ao mérito, ao proceder à análise do conteúdo do presente 
processo, na condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo 
requerer a improcedência do auto de infração. De fato, os documentos colacionados aos 
autos pela defesa comprovam, de forma inequívoca, que as operações realizadas pela 
empresa foram efetivadas conforme determina a legislação tributária estadual. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo 
abaixo o artigo 7º, inciso XXV, alínea “f”, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97: 

Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 

XXV - a saída interna com os seguintes insumos agropecuários, aplicando-
se, também, a isenção quando os insumos forem destinados à utilização na 
apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura 
(Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira e § 5º da cláusula primeira): 

f) alho em pó; calcário calcítico; caroço de algodão; farelo e torta: de 
algodão, de amendoim, de babaçu, de cacau, de linhaça, de mamona, de 
milho ou de trigo; farelo: de arroz, exceto o gordo, de casca e de semente 
de uva e de polpa cítrica, de gérmen de milho desengordurado, de girassol, 
de glúten, de milho, de quirera de milho; farinha: de carne, de osso, de 
ostra, de peixe, de pena, de sangue ou de víscera; feno; glúten de milho; 
óleos de aves; sal mineralizado; sorgo e outros resíduos industriais, 
destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração 
animal (Convênio ICMS 100/97, cláusula primeira, VI). 

Relativamente à isenção, o Código Tributário Nacional estabeleceu 
em seu artigo 111, que a legislação que disponha sobre a outorga de tal benefício deve 
ser interpretada literalmente, ou seja, deve-se compreender única e exclusivamente o 
sentido dos vocábulos do texto legal.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A7P1
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv100_97


O referido Diploma Legal, no caso, adotou taxativamente, com 
respaldo no princípio geral de direito que as normas excepcionais não podem ser 
interpretadas de modo a ampliar o alcance desejado pelo legislador. 

Da análise do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a 
isenção nele estabelecida é concedida na saída interna de insumos agropecuários, ainda 
que se destinem à utilização na apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e 
sericicultura. 

Dessa forma, a saída interna dos insumos agropecuários 
especificados no artigo 7º, inciso XXV, alínea “f”, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 
(incluindo nessa alínea o sorgo) será beneficiada com isenção do ICMS em todas as 
etapas de sua comercialização, desde que sua natureza de insumo agropecuário não seja 
descaracterizada. 

Para considerar uma determinada mercadoria como insumo 
agropecuário, a sua destinação é um critério, mas não o único. Tanto é verdade que várias 
das alíneas dos incisos em comento estabelecem parâmetros variados, a depender da 
natureza do produto. É o caso, por exemplo, da saída com ração animal que deverá, entre 
outras coisas, trazer indicação no documento fiscal do número do registro do produto no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Por último, ressalto que o entendimento aqui esboçado é válido 
também para a redução da base de cálculo previsto no artigo 9º, incisos VII e VIII, que 
decorre do mesmo Convênio ICMS 100/97, que deu origem à isenção do artigo 7º, inciso 
XXV.  

Sendo assim, no caso em comento, as operações de saída 
realizadas pela empresa, ora autuada, com destino a empresas do comércio varejista de 
insumos agropecuários estão sujeitas aos benefícios da isenção e da redução de base de 
cálculo previstos nos artigos 7º, inciso XXV e 9º, incisos VII e VIII, ambos do Anexo IX do 
Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, como já dito anteriormente e como 
comprovam os documentos em anexo. 

Mediante o explanado acima, mesmo reconhecendo, repiso, o 
zelo do autuante para com a Fazenda Estadual, não me resta alternativa, senão a de 
declarar a improcedência do presente auto de infração, em virtude da falta de 
materialidade do ilícito abordado.  

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento 
para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01934/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de exclusão 
da lide do solidário. Rejeitado. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Utilização indevida de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condição preestabelecida. Procedência do 
lançamento. 
 
1. Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório; 
 
2. Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91; 
 
3. É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09); 
 
4. Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou o 
benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto 
no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, sem a 
observância da condição concernente à adimplência, perde o 
direito à fruição do referido benefício, ficando obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco proceder a seu estorno e 
consequente lançamento de ofício do imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Quanto ao 



mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias com utilização indevida do benefício fiscal de 
redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, pois se encontrava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 3.039.044,95 (três milhões, trinta e nove 
mil, quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei n° 11.651/1/91 c/c o 

art. 86 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, lV, “a”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Identificada como solidário a pessoa física MOACIR CLARETE 

RODRIGUES, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

Explicativo da Auditoria (fls. 7 a 9), mídia CD (fls. 10) contendo arquivos da EFD e 
arquivos de relatórios da Auditoria e extrato da Ordem de Serviço n° 40490 (fls. 11), dentre 
outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 28 a 46), formulando em preliminar de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar de 
formulam arguição de exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, sustentando a 

necessidade de observância das decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça e aduzindo inconstitucionalidade da limitação da fruição do benefício 
por decreto. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença n° 1563/2018 – 
JULP (fls. 84 a 88). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

apresentando recurso voluntario (fls. 98 a 121), insistindo na arguição preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa, decorrente da falta de 
clareza dos preceitos normativos tipificados como infringidos, bem como na arguição de 
exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, sustentando a necessidade de observância das decisões do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e aduzindo inconstitucionalidade da 
limitação da fruição do benefício por decreto. 



 
É o relatório. 

 
 

V O T O  
 
 

PRELIMINARES 
 
 
No que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 
ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização indevida de benefício fiscal condicionado, não há como sustentar que o sócio 
administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em 
vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu 
administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto 
apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
 

MÉRITO 
 
 
No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 

contribuinte utilizou indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do RCTE, com inobservância da condição de 
adimplência estabelecida no art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, in verbis: 



 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
[...] 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
[...] 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 
 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
[...] 

 
Por sua vez o art. 86 do Decreto 4.852/97 preconiza: 
 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito da 

adimplência, vale dizer, recolhimento do ICMS apurado no período anterior cujo 
pagamento devia ter se efetivado no mês correspondente à utilização, o sujeito passivo 
perdeu o direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto no art. 
8º, inc. VIII c/c art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, motivo do lançamento de ofício sob 
apreciação.  

 
Por fim, o acolhimento do pleito da recorrente de 

inconstitucionalidade do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, por limitar, sem amparo legal, a 
fruição do benefício fiscal em tela, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e que assim 
preconiza: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
 
I - ação direta de inconstitucionalidade; 
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 



Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01935/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de exclusão 
da lide do solidário. Rejeitado. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Utilização indevida de benefício fiscal sem o 
cumprimento de condição preestabelecida. Procedência do 
lançamento. 
 
1. Não há cerceamento do direito de defesa, quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
contribuinte amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório; 
 
2. Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91; 
 
3. É vedado aos órgãos de julgamento que compõem este 
Conselho Administrativo Tributário proferir decisão que 
implique afastamento da aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta 
tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09); 
 
4. Restando comprovado nos autos que o contribuinte utilizou o 
benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto 
no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 4.852/97, sem a 
observância da condição concernente à adimplência, perde o 
direito à fruição do referido benefício, ficando obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais 
cabíveis, afigurando-se lícito ao fisco proceder a seu estorno e 
consequente lançamento de ofício do imposto omitido. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. Quanto ao 



mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter realizado saída de mercadorias com utilização indevida do benefício fiscal de 
redução da base de cálculo previsto pelo art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto 
4.852/97, pois se encontrava inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deveria ter ocorrido no mês correspondente à referida utilização, sendo-lhe 
imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 2.454.507,18 (dois milhões, quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e dezoito centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 15 e 64 da Lei n° 11.651/1/91 c/c o 

art. 86 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, lV, “a”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Identificada como solidário a pessoa física MOACIR CLARETE 

RODRIGUES, com fundamento no art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 6). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relatório 

Explicativo da Auditoria (fls. 7 a 9), mídia CD (fls. 10) contendo arquivos da EFD e 
arquivos de relatórios da Auditoria e extrato da Ordem de Serviço n° 40490 (fls. 11), dentre 
outros documentos. 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

impugnação (fls. 31 a 48), formulando em preliminar de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de cerceamento do direito de defesa. Ainda em preliminar de 
formulam arguição de exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, sustentando a 

necessidade de observância das decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça e aduzindo inconstitucionalidade da limitação da fruição do benefício 
por decreto. 

 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença n° 1573/2018 – 
JULP (fls. 85 a 89). 

 
Intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentam conjuntamente 

apresentando recurso voluntario (fls. 99 a 122), insistindo na arguição preliminar de 
nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa, decorrente da falta de 
clareza dos preceitos normativos tipificados como infringidos, bem como na arguição de 
exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pedem a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, sustentando a necessidade de observância das decisões do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e aduzindo inconstitucionalidade da 
limitação da fruição do benefício por decreto. 



 
É o relatório. 

 
 

V O T O  
 
 

PRELIMINARES 
 
 
No que tange à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído 
com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, 
logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não 
havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da 
acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A 
tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi 
oferecida aos sujeitos passivos oportunidade de trazerem suas razões de defesa em 
ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide do sujeito passivo 

solidário, rejeito-o, tendo em vista que o solidário exercia a função de sócio administrador 
à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao 
disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização indevida de benefício fiscal condicionado, não há como sustentar que o sócio 
administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em 
vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu 
administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto 
apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
 

MÉRITO 
 
 
No que concerne ao mérito, a acusação fiscal é no sentido de que o 

contribuinte utilizou indevidamente o benefício fiscal de redução da base de cálculo 
previsto no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do RCTE, com inobservância da condição de 
adimplência estabelecida no art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, in verbis: 



 
Art. 8º A base de cálculo do ICMS é reduzida: 
[...] 
VIII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento), na saída interna 
realizada por contribuinte industrial ou comerciante atacadista que destine 
mercadoria para comercialização, produção ou industrialização, ficando 
mantido o crédito, observado o disposto no § 2º e, ainda, o seguinte (Lei nº 
12.462/94, art. 1º): 
[...] 

 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste 
regulamento, são disciplinados pelas normas contidas neste anexo.  
[...] 
§ 1º A utilização dos benefícios fiscais previstos neste anexo, cuja 
concessão tenha sido autorizada por lei estadual, fica condicionada a que o 
sujeito passivo: 
 
I - esteja adimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo 
pagamento deva ocorrer no mês correspondente à referida utilização; 
[...] 

 
Por sua vez o art. 86 do Decreto 4.852/97 preconiza: 
 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

 
Portanto, no presente caso, por ter descumprido o requisito da 

adimplência, vale dizer, recolhimento do ICMS apurado no período anterior cujo 
pagamento devia ter se efetivado no mês correspondente à utilização, o sujeito passivo 
perdeu o direito à fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto no art. 
8º, inc. VIII c/c art. 1º, §1º, do Anexo IX do RCTE, motivo do lançamento de ofício sob 
apreciação.  

 
Por fim, o acolhimento do pleito da recorrente de 

inconstitucionalidade do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, por limitar, sem amparo legal, a 
fruição do benefício fiscal em tela, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual n.º 
16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás e que assim 
preconiza: 

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
 
I - ação direta de inconstitucionalidade; 
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 



Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeito a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01991/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração por incompetência funcional e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitadas. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de recolhimento do imposto em razão da 
utilização indevida do benefício da redução da base de cálculo. 
Auto de infração procedente. Mantida a decisão singular.  
 
1. As atribuições conferidas aos servidores ocupantes do cargo 
de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE I, alcançam a 
fiscalização da empresa em epígrafe, nos termos do artigo 4º da 
Lei nº 14.663/04;   
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento que contêm os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator; 
 
3. Deve ser mantida a exigência do crédito tributário quando o 
sujeito passivo não conseguir descaracterizar a irregularidade 
na qual se assenta a acusação fiscal ensejadora do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora e por insegurança na determinação da infração. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 15.158,71, em razão da utilização indevida 
do benefício da redução da base de cálculo previsto no artigo 8º, inciso VIII, do Anexo IX, 
do RCTE, pois deixou de contribuir para o Fundo de Proteção Social de Goiás – Protege 
Goiás, condição constante na legislação de regência para usufruir do benefício fiscal em 
comento, estando dessa forma, impedido de usufruir de tal benefício. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 58, 
§3º, inciso II, 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 1º, §3º, inciso III, do 
Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito ingressa com impugnação 
às fls. 79/80. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 90/92, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 96/98, arguindo, em sede de preliminar, a nulidade do auto de infração 
por insegurança na determinação da infração, tendo em vista que os valores não guardam 
nenhuma relação com os períodos citados no auto. No relatório expedido pela autoridade 
fiscal, especialmente no intervalo das páginas 9 de 22 a 13 de 22, é possível verificar que 
foi apurado pela autoridade fiscal no mês de 09/2013 a utilização do benefício no valor de 
R$ 1.721,05, valor este grifado na página de 13 de 22, que por consequência exigia um 
pagamento de protege no valor de R$ 86.05. Com relação ao período de 09/2015 no 
relatório '' Protege Redução de Base de Cálculo'' é possível verificar que foi apurado pela 
autoridade fiscal no mês de 09/2013 a utilização do benefício no valor de R$ 3.398,05, que 
por consequência exigia um pagamento de protege no valor de R$ 169.90. Ao fazer a 
proposição verifica-se 64,62% do pagamento do protege foi atribuído ao mês de 09/2015, 
se considerar o pagamento parcial havia em tese um benefício a ser descoberto de R$ 
1.202,20. Se somar o valor de R$ 1.721, referente a 09/2013 e R$ 1.202,20 referente ao 
mês de 09/2015 totaliza R$ 2.923,25, caso a empresa tivesse cometido alguma infração, 
porém no auto de infração foi lançado um valor principal total de R$ 15.158,71, havendo 
uma completa incoerência dos períodos e também dos valores lançados. Por fim requer 
que seja julgado improcedente o auto de infração.  

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 

De início, entendo que não há que se falar em nulidade do presente 
lançamento, por incompetência funcional da autoridade lançadora, pois o Auditor Fiscal da 
Receita Estadual – AFRE I, tem competência para o lançamento de crédito tributário 
decorrente das atividades de fiscalização de contribuintes de pequeno porte, mediante 
análise de livros fiscais, conforme prescreve o artigo 4º da Lei nº 14.663/04. Vejamos: 

Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários fiscais, 
integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, são 
as seguintes: 

I – ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I – AFRE I: 

a) executar tarefas de arrecadação de tributos estaduais, quando 
decorrentes da atividade de fiscalização em unidade fixa ou móvel; 

b)  constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 

1. controle de mercadorias em trânsito e aos serviços de transporte com 
elas relacionados, desenvolvidas em unidades de fiscalização fixa ou 
móvel; 

2.  acompanhamento de abates de animais em estabelecimento frigorífico 
ou similar; 



3.  verificação de quantitativos de mercadorias existentes em 
estabelecimentos de produtor agropecuário, bem como o exame de 
documentos e livros de sua escrita fiscal; 

4. débito declarado pelo contribuinte em documento de informação, extravio 
de livros e documentos fiscais e desaparecimento de contribuinte; 

5. procedimentos de vistoria de estabelecimentos em geral; vistoria em 
equipamento emissor de cupom fiscal-ECF e sistema eletrônico de 
processamento de dados-SEPD, desde que sua realização não exija a 
verificação de livros fiscais e contábeis; 

6. mercadorias recentemente adquiridas encontradas em situação irregular 
em qualquer estabelecimento, independendo de auditoria para apuração da 
irregularidade fiscal; 

7. contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

c) executar a contagem física e respectiva avaliação de estoque de 
mercadorias em estabelecimento de qualquer contribuinte estadual, bem 
como a apreensão de documentos e equipamentos utilizados no controle 
paralelo de vendas; 

d) executar o controle do regime ou sistema especial de fiscalização ou 
arrecadação, assim definidos na legislação tributária estadual, quando para 
isso designado por Ordem de Serviço específica; 

e) constituir o crédito tributário decorrente do exercício de tarefas de 
fiscalização referentes a contribuintes estaduais considerados empresa de 
pequeno porte com verificação de seus livros fiscais, mediante ato do 
Secretário da Fazenda; 

Com essas considerações, afasto a aludida preliminar. 
Já com relação à preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, pois verifico 
que além de estarem presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469 
e do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a descrição do fato coaduna-se com os 
demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a 
fundamentação legal da infração. Também não há divergências de valores entre 
levantamentos integrantes do lançamento e destes com o auto de infração. E por último, o 
lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma a infração.  

Ademais, quanto aos valores exigidos não há incoerência nem nos 
períodos e nem nos valores, como se pode ver nos detalhamentos apresentados pela 
auditoria fiscal, o que se pode ver às fls. 08, 14, 27 a 33 dos autos referentes ao Exercício 
de 10/2013 e às fls. 37/39 referentes ao Exercício de 10/2015, cujos valores 
compreendem exatamente aos exigidos no auto de infração e o julgador monocrático 
manteve em sua sentença. 

Não acolhidas as preliminares, adentro ao mérito. Trata-se o 
presente lançamento de omissão de pagamento do ICMS, em razão da utilização indevida 
do benefício da redução da base de cálculo, pois deixou de contribuir para o Fundo de 
Proteção Social de Goiás, condição constante na legislação de regência para usufruir do 
benefício fiscal em comento, estando dessa forma, impedido de usufruir de tal benefício. 

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo nada trouxe 
aos autos que pudesse elidir a pretensão fiscal na íntegra. Devo dizer que ao invés de 
tentar desconstituir o presente crédito tributário apenas com base em retórica jurídica, 
melhor teria feito a impugnante se tivesse trazido à colação, novos levantamentos ou 
demonstrativos de sua própria lavra que apontassem os erros e omissões cometidos pelo 



agente autuante em seu trabalho fiscal. Como não o fez, sujeita-se as penalidades 
previstas em lei.  

Em contrapartida, o autor do procedimento fiscal apresentou um 
levantamento bem elaborado e bastante elucidador onde consta a metodologia do cálculo 
que resultou no valor do lançamento. 

Nesse sentido, é oportuno transcrever parte da decisão prolatada 
pelo douto julgador singular acerca do mérito desta questão:  

(...) A acusação inicial refere-se à cobrança do ICMS, por utilização 
indevida do benefício fiscal redução da base de cálculo previsto no artigo 
8º, inciso VIII, do Anexo IX, do RCTE, períodos de outubro de 2013 a 
outubro de 2015, por não cumprimento da condicionante contribuição 
PROTEGE GOIÁS 

Conforme se depreende do artigo 42, do CTE, para utilização do benefício 
fiscal o sujeito passivo deve atender a exigências previstas na legislação 
tributária. 

O artigo 86, do RCTE determina que o sujeito passivo atenda as condições 
impostas, caso pretenda utilizar benefício fiscal, pois este é “um subsídio 
concedido pelo Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita 
decorrente do imposto, relacionado com o incentivo em futuras operações 
ou prestações nas atividades por ele estimuladas”, artigo 39 do CTE. 

Os benefícios fiscais estão disciplinados no anexo IX, do RCTE, artigo 87, 
RCTE e artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE.  

Nesses termos, os §§3º, III e 4º, II, III, do Anexo IX do RCTE, traz a 
obrigatoriedade do cumprimento da contribuição ao PROTEGE GOIÁS, em 
a qual poderá ocorrer a perda do benefício total ou parcial, pelo não 
pagamento e pelo pagamento em atraso.  

Conforme se depreende dos autos, em especial relatório fls. 14, no período 
de setembro de 2013; período de setembro de 2015, ocorreu o pagamento 
parcial do PROTEGE, devia R$ 169,00, pagou R$ 109,79, relatório fls. 41, 
glosado parcialmente o benefício na proporção da omissão quanto ao 
período de outubro de 2015. 

Os DAREs apresentados pela defesa, fls. 87/88, foram considerados pela 
autoridade fiscal conforme demonstrativo, fls. 41. 

Os demonstrativos instrumentais atestam a infração apontada na inicial. 

Com isso, conheço da impugnação, decido pela procedência da acusação 
inicial, nos termos lançado. 

Portanto, no caso em epígrafe, o trabalho realizado pela fiscalização 
que deu suporte a autuação encontra-se em consonância com o que determina a 
legislação tributária estadual, bem como, foi devidamente instruído de forma a evidenciar 
sem qualquer dúvida o seu resultado, logo, não há como acolher a tese defensória, 
combatida com muita propriedade pelo julgador singular. 

Assim, em face da auditoria realizada e das disposições na 
legislação tributária relativa à matéria em comento, é imperioso concluir que o auto de 
infração deve ser julgado procedente, nos termos da acusação inicial. 

Deste modo, mantenho inalterada a decisão proferida pela instância 
singular, confirmando, pelos seus próprios fundamentos, a autuação. 

 



Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02017/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
ESCRITURAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO OUTORGADO 
REFERENTE A SAÍDAS INTERESTADUAIS PROMOVIDAS POR 
EMPRESA FABRICANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. 
VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM BENEFÍCIO FISCAL 
SOBRE UMA MESMA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO. 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRESCRIÇÃO LEGAL E A 
DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR INEXISTENTE. 
REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA OS LIMITES DA 
LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO 
VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. DECISÃO POR 
MAIORIA DE VOTOS. 
 
I - É vedada a utilização de mais de um benefício fiscal sobre 
uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no 
caso de operação ou prestação em que for aplicável mais de um 
benefício fiscal, optar por apenas um deles, exceto nas 
hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao 
benefício fiscal haja disposição em contrário. (Decreto n.º 
4.852/97, Anexo IX, artigo 1º, § 6º). 
 
II -  O art. 1.º, §6º, do Decreto n.º 4.852/97, ao estabelecer 
vedação de utilização cumulativa de mais de um benefício fiscal 
sobre a mesma operação ou prestação, não viola o princípio da 
legalidade vez que, ao estabelecer condição para a fruição do 
crédito outorgado, atua nos limites da autorização deferida pelo 
art. 2º, caput, da Lei n.º 13.194/97. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Evandro Luis Pauli, Antônio Martins da Silva, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Eduardo Firmino Mauro, 
José Pereira D'abadia e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter omitido pagamento de ICMS, na importância original de R$ 1.328.258,90 (um 
milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), 
em razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado previsto no 



artigo 11, inciso IX, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, referentes à saída interestadual 
de fertilizantes, pois sobre a mesma operação interestadual utilizou o benefício da redução 
de base de cálculo prevista no artigo 9º, inciso VIII, alínea “c”, do anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, no período de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de junho de 2.012, sendo vedada a 
utilização desses dois benefícios fiscais simultaneamente, nos termos do artigo 1º, 
parágrafo 6º, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

  
Infração: artigo 64 da Lei n.º 11.651/91, artigo 86 do Decreto nº 

4.852/97 combinados com artigos 1º, § 6º, 9º, inc. VIII, alínea “c”, e 11, inc. IX, todos do 
Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE. 

 
Penalidade: artigo 71, inciso IV, alínea “a”, do CTE, com redação da 

Lei n.º 17.917/12. 
 

Instrução: Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário 
e Complementar da Ocorrência; Recibo de Mensagem; Notificação Fiscal; Termo de Início 
de Fiscalização; Ordem de Serviço; cópias do processo nº 201302776350; cópia do AI nº 
4.0111045.465.46; Auditoria Básica do ICMS e Demonstrativos Auxiliares; e, Extratos de 
Notas Fiscais, da DPI e dos Registros Fiscais da Apuração do ICMS, fls. 03/147. 

 
Regulamente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação em 

primeira instância, argumentando que ingressou no Poder Judiciário com Ação 
Declaratória na qual obteve o deferimento de Tutela Antecipada, informando que o 
processo se encontrava em instância superior aguardando julgamento. Destacou que: 
“assim, não vemos motivo histórico para o procedimento controvertido, eis que o mesmo 
poderia se processar no segundo semestre de 2016, se até lá não ocorresse a decisão 
final do processo em julgamento. Pelo relatado, parece-nos um pouco obscura a intenção 
da ação. Razão pela qual registramos em nossos preliminares que esse procedimento 
extrapola o bom senso e fere acintosamente a boa convivência fisco/contribuinte”.  

 
Discorreu a respeito do benefício fiscal estornado, destacando que 

buscou o legislador uma forma de atenuar as dificuldades por que passavam as empresas 
goianas do setor de fertilizante em alocar seus produtos nas regiões norte, nordeste e na 
própria região centro-oeste, considerando a grande vantagem que sobre elas pesava a 
forte concorrência oferecida pelas regiões sul e sudeste decorrente da diferença de 
alíquota existente na tributação do ICMS. 

 
Obtemperou que: “inexplicavelmente, em 30.12.08, os responsáveis 

pela administração de política tributária da Secretaria da Fazenda do Estado editaram o 
malfadado Decreto 6.769, incluindo no art. 1º do Anexo IX, do Decreto Estadual 4.852/97 o 
§ 6º, com a seguinte redação: ‘Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal 
sobre uma mesma operação ou prestação, devendo o contribuinte, no caso de operação 
ou prestação em que foi aplicável mais de um benefício fiscal, optar por apenas um deles 
exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo correspondente ao benefício haja 
disposição em contrário’”. 

 
Advogou que o referido decreto seria ilegítimo, em razão de 

extrapolar os limites traçados pela Lei Estadual n 13.194/97. Asseverou que a regulação, 
na forma como foi editada, torna inaplicável a mencionada lei, vez que o benefício fiscal da 
redução da base de cálculo não comporta opção por ser de caráter obrigatório, por força 
do que dispõe o Convênio ICMS 100/97. Assim, requereu fosse julgado o mérito somente 
após decisão transitada em julgado na Ação Declaratória nº 201302776350, eis que, 



mantida a decisão do Tribunal de Justiça da Comarca de Catalão, deverá este auto ser 
julgado improcedente, determinando-se de imediato seu arquivamento. 
 

Mediante Sentença nº 696/2015 - JULP, prolatada às fls. 185/188, a 
julgadora singular considerou procedente o lançamento. 

  
Intimado da r. decisão singular, o sujeito passivo não apresentou 

recurso, o que culminou com a lavratura do Termo de Perempção, às fls. 192, e inscrição 
do débito em dívida ativa. 

 
Na sequência o sujeito passivo comparece aos autos questionando 

que não foi corretamente intimado a respeito da decisão singular. 
 
O requerimento do sujeito passivo, processado como Pedido de 

Revisão Extraordinária, foi admitido por intermédio do Despacho nº 1269/2015 – PRES, às 
fls. 330, e encaminhado à câmara julgadora para apreciação. 

 
No recurso apresentado o sujeito passivo reitera os argumentos 

expostos na impugnação. Assevera que a sentença monocrática não poder prevalecer 
validamente porque está dissociada da legislação e do entendimento jurisprudencial 
administrativo e judicial aplicáveis ao caso. 

 
Reprisa a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do 

direito de defesa em face de falha na intimação. Quanto ao mérito argumentou que a 
matéria de fundo já foi exaustivamente discutida em todas as instâncias administrativas, 
haja vista que possui idêntico conteúdo do PAT nº 4011404546546, o qual desaguou na 
seara do Poder Judiciário dando origem à Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-
Obrigatorial, com pedido de antecipação parcial de tutela, o qual foi concedido e mantido 
nas instâncias superiores, inclusive confirmada pelo tribunal de Justiça, tendo o Estado de 
Goiás interposto Recurso Extraordinário ao STF. 

 
Quanto ao mérito reafirmou os argumentos expendidos na instância 

inaugural, em especial a ilegitimidade do Decreto nº 6.769, que incluiu no artigo 1º, do 
Anexo IX, do RCTE, o § 6º, transcrito alhures, que vedou a utilização de mais de um 
benefício fiscal sobre uma mesma operação ou prestação. Destacou: “Esse Decreto, 
eivado de ilegitimidade por extrapolar os limites da Lei Estadual nº 13.194/97, revogou 
indiretamente a concessão do crédito outorgado, arduamente conseguido para o setor de 
fertilizantes”. 

 
Discorreu, ainda, a respeito da vedação do benefício fiscal 

cumulativamente com os programas Fomentar e Produzir, assim quanto à isenção, 
redução da base de cálculo, crédito outorgado, manutenção do crédito e devolução total 
ou parcial do imposto. Repete, também, a decisão judicial a seu favor. Ao fim, pugnou pela 
improcedência do auto de infração. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral a Quarta 

Câmara deste Conselho decidiu, em votação majoritária, rejeitar o pedido de 
sobrestamento e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que considerou procedente 
o lançamento. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso a este Conselho 

Superior, reiterando os mesmos argumentos expostos na instância cameral.  Requerer o 
sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado da Ação Declaratória n.º 



201302776350, e no mérito a reforma do acórdão cameral e consequentemente a 
improcedência do auto de infração. 

 
Submetido a julgamento na data de 05/04/2018, o feito foi convertido 

em diligência para que a Procuradoria Geral do Estado esclarecesse os seguintes pontos: 
a) confirmar se ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Catalão nos autos da ação declaratória n.º 201392776350, e b) em 
caso afirmativo, esclarecer se o credito tributário objeto do lançamento de ofício sob 
análise está abarcado pela decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória em 
alusão, encontrando-se, consequentemente, extinto nos termos do disposto no art. 156, 
inc. X, do CTN e art. 165, inc. VIII, do CTE. 

 
Em resposta, o venerando Órgão Consultivo do Estado de Goiás 

exara manifestação esposada nos documentos anexados às fls. 441/475. 
 
O processo é convertido novamente em diligência, desta vez para 

que o órgão de preparo processual deste Conselho promovesse a intimação do sujeito 
passivo para se manifestar sobre os documentos anexados às fls. 441/475. 

 
Em resposta, o sujeito passivo comparece aos autos. Reprisa os 

argumentos outrora apresentados e requer a improcedência do lançamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este omitiu pagamento de ICMS em 
razão da escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado previsto no artigo 
11, inciso IX, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, referentes à saída interestadual de 
fertilizantes, por ter utilizado sobre a mesma operação interestadual o benefício da 
redução de base de cálculo prevista no artigo 9º, inciso VIII, alínea “c”, do anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97, no período de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de junho de 2.012, sendo 
vedada a utilização desses dois benefícios fiscais simultaneamente, nos termos do artigo 
1º, parágrafo 6º, do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97. 

 
Preliminarmente, incumbe salientar que o pedido de sobrestamento 

do feito para aguardar o trânsito em julgado da Ação Declaratória n.º 201302776350 
perdeu o objeto diante do esclarecimento apresentado às fls. 448, pela Procuradoria 
Tributária da PGE, de que a referida ação transitou em julgado em 23/09/2017.  

 
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 6.930/09 
(Regimento Interno do CAT) valho-me da faculdade conferida por este preceito normativo 
para transcrever excerto do Acórdão nº 443/2016 da Quarta Câmara de Julgamento deste 
Conselho, às fls. 354/362, de autoria do Conselheiro Heli José da Silva, do qual extraio os 
fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de decidir quanto à matéria de 
fundo tratada nestes autos: 

 
“Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 

preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, reporta-se à 
cobrança de ICMS, cuja omissão de pagamento ocorreu em razão do 
aproveitamento indevido de crédito outorgado, previsto no inciso IX, do 
artigo 11, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, referente à saída 



interestadual de fertilizantes, pois sobre a mesma operação 
interestadual utilizou o benefício da redução de base de cálculo prevista 
no artigo 9º, inciso VIII, alínea “c”, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, 
no período de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de junho de 2.012, sendo 
vedada a utilização desses dois benefícios fiscais simultaneamente, nos 
termos do artigo 1º, parágrafo 6º, do anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

Transcrevo as redações dos benefícios em questão, assim como 
o § 6º, do Anexo IX, do RCTE: 

 
Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de 
compensação com o ICMS devido: 
[...] 
IX - Para o industrial fabricante de fertilizante, na operação 
interestadual que praticar com esse insumo agropecuário, o 
valor equivalente a 5% (cinco por cento) da respectiva base de 
cálculo, observado o seguinte (Lei nº 13.194/97, art. 2º, II, “b”, 
5): 
[...] 
ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO IX DO ART. 11 PELO ART. 1º DO DECRETO 
Nº 7.620, de 16.05.12 - vigência: 15.06.12. 

c) o benefício pode ser utilizado cumulativamente com o da 
redução da base de cálculo previsto na alínea “c” do inciso VIII 
do art. 9º deste Anexo; 
...................................................................................................... 
Art. 9º. A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º  
quanto ao término de - vigência do benefício: 
[...] 
VIII – Para 70% (setenta por cento) na saída interestadual com 
os seguintes insumos agropecuários (Convênio ICMS 100/97, 
cláusula segunda): 
[...] 
c) adubo simples ou composto e fertilizantes, especialmente, 
amônia, cloreto de potássio; DAP (di-amônio fosfato), DL 
Metionina e seus análogos, MAP (mono-amônio fosfato), nitrato de 
amônio, nitrocálcio, sulfato de amônio e uréia, produzidos para uso 
na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada 
ao produto destinação diversa, ficando mantido o crédito 
(Convênio ICMS 100/97, cláusulas segunda, III, e quinta, I);  
......................................................................................................
Art. 1º.  Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 
deste regulamento, são disciplinados pelas normas contidas 
neste anexo. 
[...] 
§ 6º. Fica vedada a utilização de mais de um benefício fiscal 
sobre uma mesma operação ou prestação, devendo o 
contribuinte, no caso de operação ou prestação em que for 
aplicável mais de um benefício fiscal, optar por apenas um 
deles, exceto nas hipóteses em que no próprio dispositivo 
correspondente ao benefício fiscal haja disposição em 
contrário”. 
 

Depreende-se, da análise de todo o conteúdo dos autos que toda 
a discussão se trava em torno da regra estipulada pelo parágrafo 6º, do 
artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE, acima transcrito. 

A norma é de clareza cristalina, e sua interpretação dispensa 
maiores elucubrações. Estabelece a vedação à utilização simultânea de 
mais de um benefício fiscal sobre uma mesma operação. A única 
exceção possível se refere a norma contrária, isto é, permitindo a 



cumulação de benefícios, contida no próprio dispositivo que concede o 
benefício. 

Para a situação em estudo, há que se assinalar que a exceção 
retro referenciada se concretizou por intermédio do Decreto nº 7.620, de 
16 de maio de 2.012, o qual acresceu a alínea “c” ao inciso IX, do artigo 
11, do anexo IX, do RCTE, autorizando a utilização cumulativa com a 
redução da base de cálculo prevista na alínea “c”, do inciso VIII, do 
artigo 9º, do RCTE.  

Entretanto, necessário observar que o citado dispositivo passou a 
vigorar a partir de 15 de junho de 2.012. E, o presente lançamento 
reporta-se ao período de 1º de janeiro de 2.011 a 14 de junho de 2.012. 

Portanto, considerando que se aplica ao lançamento a legislação 
vigente à época da ocorrência do fato gerador, consoante estabelece o 
artigo 144, do Código Tributário Nacional – CTN, a edição, posterior aos 
fatos, de norma admitindo a cumulação dos benefícios fiscais citados, 
sem cláusula de retroatividade benigna, não tem o condão de elidir a 
acusação formulada pela fiscalização. 

Inquestionável que até 14 de junho de 2.012, não havia regra 
permissiva para a utilização simultânea da redução da base de cálculo, 
contida na alínea “c” do inciso VIII, do artigo 9º, do Anexo IX, do RCTE, 
com o crédito outorgado previsto no inciso IX, do artigo 11, do Anexo IX, 
do Decreto nº 4.852/97. Concomitante, há que se considerar a vedação 
estabelecida pelo § 6º, do artigo 1º, do Anexo IX, do RCTE. 

Quanto ao argumento apresentado pelo polo passivo de que a 
redução da base de cálculo decorre de Convênio ICMS, sendo 
obrigatória, e, consequentemente, não comportando opção, há que se 
destacar que, assim sendo, cabe ao contribuinte utilizar o referido 
benefício, não sendo tal situação justificativa para fazer o uso 
cumulativo do crédito outorgando, olvidando a determinação de vedação 
de uso de mais de um benefício fiscal inserta na legislação tributária 
goiana. 

Respaldo-me, por derradeiro, ao proferir o voto deste processo 
no estatuído pelo artigo 86, do Decreto 4.852/97 – RCTE, abaixo 
transcrito: 

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e 
esta não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício 
e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário”. 
 

Em adendo aos argumentos supra explicitados, no que concerne à 
argumentação da recorrente de que o art. 1.º, § 6º, do Decreto n.º 4.852/97, estaria eivado 
de ilegalidade por extrapolar os limites da Lei Estadual nº 13.194/97, por ter revogado 
indiretamente a concessão do crédito outorgado, incumbe ressaltar que o benefício fiscal 
em tela foi implementado no aludido decreto com fundamento em preceito legal que 
autorizou a concessão de crédito outorgado nas operações que especifica, nestes termos: 

 
Lei n.º 13.194/97 
[...] 
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e 
condições que estabelecer, a conceder: 
[...] 
II - crédito outorgado do ICMS: 
[...] 



b) equivalente à aplicação de até 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da respectiva base de cálculo, mantido o sistema normal de 
compensação do imposto, na saída: 
[...] 
5. interestadual, promovida por empresa fabricante, de insumos 
agropecuários expressamente relacionados em ato do Chefe do 
Poder Executivo, desde que não haja utilização cumulativa com o 
benefício dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR; 
 

A leitura atenta do caput do preceito normativo supratranscrito, 
evidencia que o chefe do Poder Executivo Estadual não expandiu os limites do texto legal 
regulamentado, visto que o legislador expressamente o autorizou estabelecer condições 
para concessão do benefício fiscal sob análise.  

 
Neste contexto, constata-se que o art. 1.º, §6º, do Decreto n.º 

4.852/97, ao estabelecer a vedação de utilização cumulativa de mais de um benefício 
fiscal sobre a mesma operação ou prestação, não se revela contra legem vez que, reprise-
se, não extrapolou os limites da lei, ao contrário, atuou em conformidade com a 
autorização deferida pelo art. 2º da Lei n.º 13.194/97. 

 
Outrossim urge acentuar que o fato de o art. 2º, inc. II, alínea “b”, 

item “5”, in fine, da Lei n.º 13.194/97 vedar a utilização cumulativa do crédito outorgado 
com o benefício dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR não conduz ao raciocínio de 
que, diante de ausência de vedação legal, estaria a recorrente expressamente autorizada 
a utilizar o benefício em alusão com o da redução de base de cálculo previsto no 9º, inc. 
VIII, alínea “c” do Anexo IX do Decreto n.º 4.852/97, sob pena de imiscuir-se o intérprete, 
nesta linha de interpretação, na seara reservada à atuação do legislador positivo. 

 
Portanto, ao condicionar o gozo do crédito outorgado previsto no art. 

2º, inc. II, alínea “b”, item “5”, da Lei n.º 13.194/97 à não fruição cumulativa de outro 
benefício, permitindo ao contribuinte, em caso de operação ou prestação agraciável por 
mais de um benefício fiscal, optar por apenas um deles, o art. 1.º, §6º, do Decreto n.º 
4.852/97 não extrapolou os limites de regulamentação da Lei n.º 13.194/97, apenas 
estabeleceu condição para a fruição do benefício fiscal em discussão, nos termos da 
autorização ínsita no art. 2º, caput, do citado diploma normativo, sem se distanciar do texto 
legal e da ratio que inspirou o legislador. 

 
Por fim, mister destacar que, em resposta à resolução expedida por 

este Conselho Superior, que solicitou da Procuradoria Geral do Estado esclarecimento se 
o credito tributário sob análise estaria abarcado pela decisão judicial proferida nos autos 
da ação declaratória n.º 201392776350, encontrando-se, consequentemente, extinto nos 
termos do disposto no art. 156, inc. X, do CTN e art. 165, inc. VIII, da Lei n.º 11.651/91, o 
Procurador – Chefe da Procuradoria tributária assim se posiciona: 

 
[...] 
4. Embora a matéria discutida no PAT n.º 4011403227485 seja 
idêntica à da Ação Declaratória n.º 201392776350, não se pode 
afirmar categoricamente que o contribuinte conseguirá anulá-lo, 
porquanto eventual ação judicial, nesse sentido, poderá ser 
distribuída para outro juízo, em razão do princípio do Juiz natural 
descrito no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. 
Por isso não me afigura conveniente que a administração revogue 
e, consequentemente, determine a extinção do PAT n.º 
4011403227485, mormente por que há a possibilidade de que outro 



juízo decida a questão de modo diverso da ação anulatória n.º 
201392776350. 
5. Lado outro, não ilegalidade na atuação do Fisco há permitir a 
anulação do PAT n.º 4011403227485, eis que o § 6º do art. 1º do 
Anexo IX ao RCTE/97, está vigente. Daí que, na espécie, deve 
prevalecer o princípio da presunção de legalidade do referido 
regulamento, porquanto sequer há jurisprudência consolidada no 
sentido do que foi decidido na ação declaratória de n.º 
201392776350. 
[...] 
 

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte a este Conselho 
Superior, porém nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
procedente o lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Não incidência e benefícios fiscais (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02059/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Pedido de exclusão da lide. 
Recurso de VIRGINIA DE SOUZA LOBO SANTOS. Rejeitado por 
unanimidade. Recursos de DOMINGOS FERNANDO MOURO e de 
GRACIANA PORFÍRIO DOS SANTOS MOURO. Rejeitados por 
maioria.    
 
I - Devem ser mantidos na lide como coobrigados solidários os 
sócios de empresa, na qual tenham poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenham praticado, intervindo ou pelas omissões de que 
forem responsáveis. 
 
PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades. Insegurança na 
determinação da infração. Não admitida. Decisão unânime. 
Cerceamento ao direito de defesa. Não admitida. Decisão 
unânime. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento ao direito de defesa do recorrente que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
ICMS. Omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Procedência total. Decisão unânime. Pedido sucessivo de 
redução de base de cálculo. Negado. Decisão unânime. 
 
I – Provada a omissão de saída de mercadoria tributada, a 
empresa deve ser responsabilizada pelo ICMS devido pela 
operações. 
 
II – Não se concede o benefício fiscal da redução da base de 
cálculo a empresa constituída por interposta pessoa, além de 
suprimir tributo (ICMS) relativo a operações de saídas de 
mercadorias tributadas. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 



provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de redução de base de cálculo, 
previsto no  art. 9º,  inciso XXXII, Anexo IX, do RCTE, arguida pela autuada.  E, também, 
por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de exclusão da solidária VIRGINIA DE 
SOUZA LOBO SANTOS, da lide, arguida por ela mesma.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e Valdir Mendonça Alves.   Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários DOMINGOS FERNANDO  MOURO, GRACIANA PORFIRIO DOS DANTOS  
MOURO, da lide, arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Jorge Antônio Bezerra Oliveira, com voto de desempate proferido 
pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva 
Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir 
Mendonça Alves, que votaram pela exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do lançamento que o sujeito passivo deixou de consignar no 
livro de Registro de Saídas (Escrituração Fiscal Digital – EFD) as notas fiscais (Relação 
dos DANFE’s em anexo), referente à saída de mercadoria tributada, devendo pagar o 
ICMS na importância de R$ 49.391,37 (quarenta e nove mil trezentos e noventa e um 
reais e trinta e sete centavos). 

 
Descrito como dispositivo legal infringido o art.64, da lei n.º 

11.651/91, c/c os arts. 88, § 1.º, III; 313 e 314, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a 
penalidade do artigo 71, X, “a”, § 9.º, I, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei n.º 
11.750/1992. 

 
Anexados ao lançamento temos, dentre outros documentos, relatório 

de Conclusão de Auditoria Básica do ICMS, cópias de DANFE’s, mídia em CD, Termos de 
Início e de Encerramento de Procedimento Fiscal. 

 
Intimado, o sujeito passivo impugna o lançamento (fls.109/118), 

pedindo sua nulidade. 
 
Mediante o TERMO ADITIVO, de fls.128, foram arrolados como 

coobrigados solidários: VIRGÍNIA DE SOUZA LOBO SANTOS, DOMINGOS FERNANDO 
MOURO e GRACIANA PORFÍRIO DOS SANTOS MOURO.  

 
Nota Explicativa (fls.129/133) detalha que a MADEIREIRA FORTE 

tem como titular a empresária individual VIRGÍNIA DE SOUZA LOBO SANTOS. Há a 
informação que a sócia-proprietária outorgou procuração ao Sr. DOMINGOS FERNANDO 
MOURO. Entretanto, há outra empresa, a DISTRIBUIDORA EUCALYPTOS BRASIL 
EIRELI, que tem como gerente comercial o Sr. DOMINGOS FERNANDO LOBO e sua 
esposa, GRACIANA PORFÍRIO DOS SANTOS MOURO, como gerente administrativo. 

 
Após nova intimação, os coobrigados solidários alegando 

(fls.188195) que inexiste administração por interposta pessoa na empresa autuada, pedem 
sua exclusão (os três) do polo passivo da lide. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 833/2017 – JULP (fls.204/210), julgador 

de primeira instância decreta a procedência do lançamento e mantém todos os 
coobrigados no polo passivo da lide. 



 
Intimados da sentença, a empresa autuada interpõe recurso, no qual 

afirma que o Fisco cobrou ICMS a maior, haja vista ter desconsiderado benefício fiscal que 
a autuada fazia jus. Alega que a multa é confiscatória e pede a nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Ao 
final, pugna pela improcedência do lançamento.  

 
Noutra peça de recurso, os coobrigados solidários novamente 

(fls.259/268) alegando que inexiste administração por interposta pessoa na empresa 
autuada, pedem sua exclusão (dos três) do polo passivo da lide. 

 
Em memoriais (fls.298/304), DOMINGOS e GRACIANA pedem sua 

exclusão da corresponsabilidade pelo autos de infração. 
 
Mediante a RESOLUÇÃO 111/207 (fls.307), a II CJUL deste CAT 

informações de transferência de numerário via Banco da empresa autuada para 
DOMINGOS e/ou GRACIANA. 

 
A informação da transferência acima solicitada é confirmada 

(fls.310). 
 
Juntada nova petição (fls.318), pugnando pela exclusão de 

GRACIANA DOS SANTOS MOURO do polo passivo da lide. 
 
Relatados, passo ao voto.  
 
 
                        V O T O  
 
 
Cuida-se de julgamento de julgamento de recurso voluntário em face 

de lançamento no qual o Fisco acusa que o sujeito passivo de haver deixado de consignar 
no livro de Registro de Saídas (Escrituração Fiscal Digital – EFD) as notas fiscais (Relação 
dos DANFE’s em anexo), referente à saída de mercadoria tributada, devendo pagar o 
ICMS na importância de R$ 49.391,37 (quarenta e nove mil trezentos e noventa e um 
reais e trinta e sete centavos). 

Nas peças de recurso e memoriais, os autuados pugnam pela 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
ao direito de defesa.  Sucessivamente, pedem a improcedência do lançamento e a 
aplicação de redução de base de cálculo sobre as operações realizadas. Por fim, pugnam 
exclusão dos coobrigados solidários da lide. 

  
 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
 
Não há a alegada insegurança na determinação da infração, pois o 

fisco demonstra que o lançamento se realizou em conformidade com a legislação, 
inclusive, com a descrição completa tanto dos administradores de fato como de direito da 
empresa. 

 



Dessa forma, no lançamento realizado por autoridade fiscal 
competente, houve a correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, fora 
determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificados os 
sujeitos passivos participantes da relação jurídico-tributária e aplicada a penalidade 
cabível. 

 
De igual modo, não há cerceamento do direito de defesa dos 

recorrentes que, corretamente intimados, entenderam perfeitamente a acusação e 
exerceram amplamente a defesa e o contraditório. 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
A I CJUL deste CAT conhece do pedido dos sujeitos passivos de 

exclusão dos coobrigados solidários, mas nego-lhe provimento, mantendo no polo passivo 
da lide, por maioria de votos, os sócios de fato da empresa DOMINGOS FERNANDO 
MOURO e GRAIANA PORFÍRIO DOS SANTOS MOURO. Quanto à sócia de direito, 
VIRGÍNIA DE SOUZA LOBO SANTOS, que cedeu seu nome para ser interposta pessoa 
titular de empresa, a Câmara rejeita seu pedido e a mantém no polo passivo da lide, por 
unanimidade de votos.  

 
Os três coobrigados são mantidos no polo passivo da lide tendo em 

vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou omissivas dos 
gestores, sendo então os administradores (de fato e de direito) responsáveis 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto devido nas 
operações/prestações do último, nos termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual 
(CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
 
DO MÉRITO  
 
Embora seja um pedido sucessivo, em não se podendo decidir pela 

improcedência, o sujeito passivo pede a redução da base de cálculo das operações, 
conforme preconiza o artigo 9.º, inciso XXXII, do Anexo IX, do RCTE. 

 



Ora, redução de base de cálculo é benefício fiscal, que deve ser 
concedido a contribuintes que atuam de forma lícita, não podendo jamais ser concedido a 
empresa constituída por interposta pessoa, na qual o verdadeiro dono se passa por 
empregado da mesma. 

 
Por fim, dessume-se dos autos a constituição de empresa em nome 

de interposta pessoa e que deixou de recolher ICMS devido por operações tributadas. 
Portanto, torna-se impossível atender o pedido dos autuados de improcedência do 
lançamento. 

 
Ante todo o exposto, em votação unânime, os conselheiros da I 

CJUL deste CAT decidem não acatar nenhuma das preliminares de nulidade arguidas 
pelos sujeitos passivos, bem como não conceder o benefício pleiteado da redução da 
base de cálculo. Também por unanimidade fica mantida na lide a sócia VIRGÍNIA DE 
SOUZA LOBO SANTOS, enquanto que os sócios de fato DOMINGOS FERNANDO 
MOURO e GRACIANA PORFÍRIO DOS SANTOS MOURO são mantidos no polo passivo 
por maioria de votos. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, a I CJUL conhece do 
recurso, nega-lhe provimento, confirmando a decisão singular de PROCEDÊNCIA do auto 
de infração. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00003/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa. ACOLHIDA. Decisão unânime. 
Quando constarem dos autos elementos que caracterizam o 
cerceamento do direito de defesa, face a erros constatados no 
levantamento fiscal, o julgador deve acolher tal preliminar. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo Conselheiro Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral de fls. 952, devendo 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Márcio Nogueira Pedra, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Cláudio Henrique de Oliveira, Heli 
José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 109.710,30, em razão da escrituração indevida de valores, 
a título de crédito outorgado, referente à operação de saída interestadual com bens e 
mercadorias importados do exterior, haja vista que apurou de forma incorreta e a maior, o 
de valor a ser apropriação como crédito.  

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 
artigos 5° do Decreto nº 5.686/02 e §2° da Cláusula primeira do Tare nº 301/06-GSF. 
Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a" do CTE, com redação 
dada pela Lei nº 14634/2003. 

 
Foram nomeados solidários, Sérgio Mansur Andalaft, Aline Baptista e 

Roberta Alessandra Torres Roriz, nos termos do artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: nota 

explicativa, relatório individual de transmissão, notificação fiscal, instrumento particular de 
alteração de contrato da sociedade limitada demonstrativo crédito outorgado saída 
interestadual, auditoria básica do ICMS, cópia de livros e documentos fiscais, DANFE e 
CD, conforme "fls. 9 a 467". 

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 468 a 476".  
 
Intimadas, as partes comparecem conjuntamente para impugnar o 

auto de infração (fls. 479 a 483). Argumentam que "a primeira irregularidade constatada da 
peça básica é a inclusão dos sócios Sergio Mansur Andalaft, Aline Baptista e Roberta 
Alessandra Torres Roriz no polo passivo da lide, posto que contraria à legislação vigente", 



que inexistem provas de que tenham agido com excesso de poderes, fraude ou infração 
da lei.  

No mérito, aduz que o Fisco errou na forma de apuração do credito 
outorgado por não serem consideradas saídas sem detalhar a razão.  

 
Ao final, requer a exclusão dos solidários por não terem praticados 

qualquer ato para a sua inclusão e julgar improcedência total do Auto de Infração.  
 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: documento de 

identificação do advogado "fls. 484", procuração "fls. 485 a 487", instrumento particular de 
alteração limitada "fls. 488 a 501", documento de identificação do solidário "fls. 502". 

 
O julgador singular expede o Despacho nº .927/2012, de "fls. 504", 

mediante o qual determina converter o processo em diligencia, junto à Gerencia de 
Arrecadação e Fiscalização, a fim de proceder à revisão do lançamento.  

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial de "fls. 505 e 506" 

por meio do qual a autoridade fiscal conclui que a documentação que instruem os autos 
demonstra de forma inconteste a pertinência do lançamento não merecendo nenhuma 
alteração.  

 
Intimados do teor da diligência "fls. 508 a 511, os impugnantes 

comparecem ao processo, com a manifestação de "fls. 514 a 524" para arguir a preliminar 
de exclusão dos solidários do polo passivo da lide. Argumentam que sua exclusão é 
necessária na ausência de indícios de atos praticados pelos sócios e que atentem contra a 
lei ou o ordenamento jurídico.  

 
No mérito, ponderam que a suposta diferença deu-se em razão de 

terem os agentes fiscais excluído algumas operações interestaduais realizadas pelo 
contribuinte, sem detalhar a razão do procedimento; que as rubricas identificadas pelo 
CFOP n°6.9494, foram indevidamente excluídas da apuração das saídas interestaduais; 
que, em consequência, o crédito outorgado, revelou-se maior do que identificado pelos 
agentes fazendários, por redução do montante das saídas interestaduais; que a título de 
ilustração apresenta planilha demonstrativa de março de 2008 e outubro de 2009 "fls. 
521/523".  

 
Ao final, requer a nulidade do Auto de Infração ou, na 

impossibilidade, sua total improcedência. São anexados os seguintes documentos: 
instrumento particular de alteração do contrato social da Scenika Diagnósticos Comercio, 
documento de identificação dos solidários, procuração, substabelecimento e documentos 
de identificação dos advogados "fls. 525 a 539". 

 
Pela sentença nº 1593/13 JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. Em sua fundamentação determina a exclusão dos 
solidários ROBERTA ALESSANDRA TORRES RORIZ e ALINE BAPTISTA por não 
possuírem poder de gerência, porém mantém, Sergio Mansur Andalaft na condição de 
solidário, nos termos do Contrato Social. 

 
No mérito, o Julgador singular entendeu que não há como considerar 

a consignação mercantil ou as outras saídas não especificadas nos campos das "saídas 
interestaduais" como bens e mercadorias importadas do exterior constantes dos 
respectivos levantamentos (planilha "Demonstrativo Crédito Outorgado Comexproduzir).  

 



Que em virtude disso, não determinou uma nova conversão dos 
autos em diligencia pois tais CFOP não são considerados como saídas interestaduais de 
bens e mercadorias importadas no exterior e, portanto, não devem ser incluídas como tal. 
Vez que as provas da argumentação defensória não foram apresentadas, rejeitam-se as 
preliminares de nulidade da peça básica arguidas, bem como os pedidos de diligência e o 
de exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft no polo passivo da lide. No mérito, fica 
mantida a procedência do auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos são intimados a pagar a quantia exigida ou 

Recurso Voluntário, conforme documentos de "fls. 545 e 546". 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, (fls. 540 a 558) par 

arguir a exclusão do solidário Sérgio Mansur Andalaft do polo passivo da lide. Argumentou 
que este não agiu de forma comissiva ou omissiva ou que tenha desrespeitado o 
ordenamento jurídico tributário nacional e para sustentar sua tese, invoca jurisprudência 
desta e de outras cortes neste sentido. 

 
No mérito, argumenta que a diferença entre o montante apurado e 

aquele escriturado tem origem quanto ao Total das Saídas Interestaduais com Bens e 
Mercadorias Importados do Exterior. Aduz que em todos os períodos constantes desta 
autuação, as rubricas identificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações – 
CFOP n° 6.9494, as saídas interestaduais foram indevidamente excluídas da apuração.  

 
Consequentemente, por força da redução da base usada para 

apuração do credito outorgado, este, por si só, revelou-se a maior do que aquele 
identificado pelos agentes fazendários, vez que estaria reduzido o montante das saídas 
interestaduais.  

 
Ao final, requer seja declarada a nulidade ab initio do presente auto 

de infração ou então na impossibilidade, sua improcedência, ou alternativamente, seja o 
julgamento convertido em diligencia para fins de saneamento do processo. 

 
Os sujeitos passivos anexam ao recurso os seguintes documentos: 

cópia notas fiscais de vendas interestaduais de mercadorias importadas relativas aos 
períodos de março de 2008 e outubro de 2009 conforme "fls. 563 a 594".  

 
A Recorrente requer o sobrestamento do julgamento cameral 

conforme "fls. 598 e 599".  
 
Resolução cameral (fls. 601 e 602), decide sobrestar o julgamento, 

nos termos do artigo 31, I, do Decreto n° 6.930/09, para que o advogado dos sujeitos 
passivos, apresente as cópias da totalidade das notas fiscais que, por amostragem, fez 
anexar às "fls. 563 a 594", devendo organizá-las em ordem cronológica, fisicamente e em 
planilha, bem como grupando-as e totalizando seus valores mês a mês. 

 
Em seguida, que traga ao feito elementos que comprovem 

cumulativamente terem a natureza de vendas interestaduais as operações descritas nas 
notas fiscais mencionadas no item 1 e aquelas mercadorias importadas do exterior 
discriminadas nas notas fiscais referenciadas na alínea antecedente. 

 
Tempestivamente, as partes colacionam os memoriais de fls. 

612/622 para argumentar que não praticaram a infração estampada na basilar. 
Argumentam que as mercadorias adquiridas do exterior vinham diretamente para o Estado 



de Goiás e daqui seguiam para a matriz no Estado de São Paulo para repor estoques ou 
verificação do prazo de validade. Que tais mercadorias retornavam em seguida para Goiás 
para estocagem ou devolução de equipamentos para manutenção. 

 
Que todas as operações, inclusive as de retorno a este Estado estão 

acobertadas por notas fiscais de importação e de transferências por lotes; que não se 
tratam de aquisições internas; que em virtude disto, tais notas fiscais que amparam 
importações devem ser excluídas do levantamento realizado pela auditoria fiscal.  

 
Adianta que foram importados seis equipamentos da marca Opti R – 

Analyzer, discriminados em notas fiscais que constam do levantamento da auditoria fiscal 
relativa ao período de junho de 2008; que esses equipamentos foram transferidos para 
São Paulo acobertados por notas fiscais e que após manutenção voltaram para Goiás três 
unidades; que os mesmos devem ser excluídos do levantamento fiscal por não 
constituírem aquisição interna. 

 
Em seguida aponta outros erros e omissões para justificar o pedido 

de diligência para a realização de nova auditoria fiscal. 
 
Na sequência, argui a preliminar de decadência do direito de a 

Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no 
mês de junho de 2007, com fulcro no § 4º do artigo 150 do CTN.  

 
No que tange ás saídas interestaduais das mercadorias importadas, 

apresenta levantamento (operações realizadas em março de 2008 e outubro de 2009) 
acobertado por notas fiscais de venda interestaduais que atestam tratar-se de mercadorias 
importadas; que em virtude disso resta demonstrado que as condições de utilização do 
benefício fiscal para as operações acima apuradas estão de acordo com o exigido pelo 
TARE, motivo pela qual a presente autuação não deve prosperar. 

 
Ao final requer a realização de nova diligência fiscal para que se 

comprove as condições das operações com a apresentação das notas fiscais das 
operações de saída desconsideradas bem como das notas fiscais de importação dos 
produtos constantes das notas fiscais de saídas. 

 
Em resposta da Resolução n° 45/2014, os sujeitos passivos anexam 

as notas fiscais conforme "fls. 625 a 650".  
 
Resolução cameral nº 106/2014 (fls.652/653) ante as condições do 

feito e os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, encaminha os autos em 
diligência à Gerência de Arrecadação e Fiscalização, para que auditor fiscal designado 
para a tarefa, tome conhecimento das alegações dos sujeitos passivos, analise os 
demonstrativos, documentos fiscais e demais informações trazidas aos autos, com foco no 
que se refere a remessa e posterior recebimento, de equipamentos para manutenção e 
realize, se for o caso, revisão do trabalho fiscal, com posterior intimação da parte 
interessada para que esta manifeste-se. 

 
O revisor manifesta-se às fls. 654/658. De proêmio, explica a 

metodologia utilizada para chegar-se à conclusão final. Discrimina valores decorrentes de 
notas fiscais que foram excluídas bem como os valores incluídos; que em observação aos 
argumentos passivos, esclarece quais foram as saídas incentivadas bem como as que não 
foram; que foram elaborados diversos demonstrativos para chegar-se à conclusão final, 
tais como" Demonstrativo das mercadorias transferidas da matriz que foram inicialmente 



importadas pela filial" e o Demonstrativo das mercadorias transferidas da matriz que não 
foram importadas pela filial"; que foram consideradas portanto entradas de mercadorias do 
mercado interno e consequentemente influenciando o índice de preponderância; que a 
grande maioria das mercadorias recebidas pela filial em transferência da matriz não foi 
importada pela filial e de consequência foram consideradas aquisições no mercado interno 
e que influenciaram para que a empresa não atingisse o índice de 95% de bens e 
mercadorias. 

Acrescenta que em relação às transferências recebidas da matriz, 
observou-se o lapso temporal de seis meses, nos quais a legislação permite não computar 
o valor dessas entradas para efeito de apuração do índice de preponderância. Que ao 
concluir a revisão fiscal apurou-se a redução nas diferenças favoráveis ao fisco, retratadas 
no demonstrativo anexo "Resumo dos Valores Encontrados Após a Revisão Processual" 
(fls. 940); que o primeiro item desse demonstrativo refere-se à empresa não ter alcançado 
a condição de preponderância (art. 2º § 1º inciso II do Decreto nº 5686/02); que o segundo 
item diz respeito à apuração de forma incorreta do crédito outorgado do Comexproduzir a 
maior, e conforme relatado, essas diferenças foram reduzidas.  

 
Que por outro lado, a diferença favorável ao contribuinte, no item do 

relatório "Apuração de forma incorreta do crédito outorgado do Comexproduzir a menor", 
teve um acréscimo. A outra diferença também favorável ao contribuinte, o estorno de 
crédito de mercadorias em devolução feita de forma incorreta em maio e junho de 2009, 
detectados na Auditoria Básica do ICMS que efetivou o lançamento de crédito, manteve-
se inalterada. 

 
Obtempera que as diferenças favoráveis ao fisco e ao contribuinte já 

haviaM sido detectadas no levantamento original, sendo que naquela ocasião não era 
permitido fazer compensações, a não ser quanto tratava-se do mesmo período de 
apuração; que com a instrução normativa nº 1159/13-GSF, a autoridade fiscal deve 
compensar as possíveis diferenças favoráveis ao sujeito passivo; que assim foi feito e 
para demonstrar as compensações colacionou-se os seguintes demonstrativos: " 
Compensações em Conformidade com a Instrução Normativa 1159/13-GSF e "Resumo 
dos valores encontrados após as Compensações"; que o presente feito deve ser julgado 
em concomitância com o auto de infração nº 4 0112034 456 83, vez que têm em comum o 
"Demonstrativo do Crédito Outorgado do Comexproduzir", que foi refeito.  

 
Ao final, informa que com relação ao aproveitamento indevido de 

crédito outorgado do Comexproduzir por não obtenção do índice de preponderância e, em 
face de alteração na legislação, foi lavrado o auto de infração nº 4011203437079, relativo 
ao período de julho a dezembro de 2011, que encontra-se em fase processual distinta 
desses que vieram para a revisão. Que a revisão fiscal abarcou o período referente ao 
lançamento de crédito referente ao processo nº 4011203437079, mantendo-se inalterado 
o valor do crédito outorgado escriturado indevidamente.  

 
Acompanham a revisão a documentação de fls. 655 a 942. 
 
 
 
Os sujeitos passivos são intimados a tomar conhecimento da 

resolução nro 106/2014 e resultado da diligencia, às fls. 944 e 945. 
 
 
O sujeito passivo comparece aos autos requerendo adiamento do 

julgamento, fl. 949. 



 
 
Pela certidão, fl. 952, a quarta câmara do CAT decidiu rejeitar a 

preliminar de3 nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário Sérgio 
Mansur Andalaft, acolher a preliminar de decadência parcial. Quanto ao mérito, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
Pelo acórdão da IV CJUL n° 1232/2016, às fls. 953 a 963, em sua 

fundamentação afirma que a constituição de crédito foi efetuada por autoridade fiscal 
competente para tal, segura está a determinação da infração, corretamente identificado o 
fato gerador, com plena e inequívoca sustentação legal, corretamente também encontra-
se identificado o sujeito passivo, assim como a base de cálculo e alíquota aplicada ao 
caso, e finalmente, nos autos encontra-se toda a documentação que lhes deu origem à 
disposição do sujeito passivo, para que pudesse ele exercer seu amplo direito 
constitucional de defesa, entretanto em contrapartida, a isso tudo, o sujeito passivo deixa 
a desejar no quesito relativo à contestação do trabalho fiscal ou para se opor a acusação 
que a ela foi dirigida. Em outras palavras, devo dizer que todo o feito encontra-se em 
perfeita sintonia com o previsto nos artigos 8º da Lei nº 16.469/09 e 142 do Código 
Tributário Nacional. 

Sendo assim, devem ser considerados os argumentos defensórios, 
meras alegações, desprovidas de qualquer prova ou fundamento legal. 

 
No que toca à exclusão do solidário, remeto-me às reminiscências da 

sessão cameral em que, por maioria de votos, deliberou-se por maioria de votos, 
oportunidade em que fui vencido, votando pela sua manutenção. Em virtude do 
encerramento do mandato do Ilustre Conselheiro Carlos Andrade Silveira, ao qual pedi 
vênia para não o acompanhar nessa votação, restou-me, na elaboração do presente 
acórdão, no particular da exclusão do solidário, o mister de meramente reproduzir o 
entendimento que predominou naquela oportunidade – e que não correspondeu ao meu 
ponto de vista sobre o assunto - o que faço a seguir em virtude da necessidade de 
fundamentação de todas as decisões.  

 
 
A coordenação da representação fazendária é intimada, caso 

entenda cabível, apresentar Recurso ao Conselho Pleno, fl. 965. 
 
Em recurso ao Conselho Pleno n° 024/17 a fazenda pública estadual 

argui que a exclusão do polo passivo deve ser reformada por estar explicitamente 
contraria à disposição na legislação tributária, estadual e federal. 

 
Alega que o sócio administrador possuía amplos poderes para gerir e 

administrar a pessoa jurídica, devendo observar e cumprir a legislação tributária em vigor. 
 
Ao final, requer: a reinclusão do sócio administrador. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

recurso para o Conselho Pleno, fl. 972. 
 
O sujeito passivo solidário foi intimado a apresentar Contradita, fl. 

973. 



 
 
O sujeito passivo interpõe recurso ao conselho pleno, às fls. 975 a 

980, argumenta, quanto ao mérito, que a diferença entre o montante apurado e aquele 
escriturado tem origem quanto ao Total das Saídas Interestaduais com Bens e 
Mercadorias Importados do Exterior. Aduz que em todos os períodos constantes desta 
autuação, as rubricas identificadas pelo Código Fiscal de Operações e Prestações – 
CFOP n° 6.9494, as saídas interestaduais foram indevidamente excluídas da apuração.  

 
Consequentemente, por força da redução da base usada para 

apuração do credito outorgado, este, por si só, revelou-se a maior do que aquele 
identificado pelos agentes fazendários, vez que estaria reduzido o montante das saídas 
interestaduais.  

 
Diante do exposto, requer: improcedência da acusação contida no 

auto de infração. 
 
O sujeito solidário comparece ao auto, em contradita, às fls. 982 a 

985, alegando que o acórdão 1232/2016 reconheceu a i9legitimidade ´passiva do sócio, 
pois não agiu de forma comissiva ou omissiva, não ficou provado qualquer prática de ato 
de sua responsabilidade contra legis. 

 
Cita jurisprudências. 
 
Ao final, requer: seja dado deferimento à postulação defensória para 

negar provimento ao recurso interposto pela representação fazendária. 
 
Entretanto, às fls. 991/992, o próprio sujeito passivo anexa cópia do 

Relatório Diligencial nº 0028/17-GCES – Gerência de Auditoria das Operações de 
Comércio Exterior e Suframa – da Superintendência Executiva da Receita Estadual, em 
que o auditor fiscal autor do lançamento do crédito tributário entende necessário “o retorno 
dos autos relacionados a seguir para nova revisão fiscal: 4011203445683 e 
4011203426700, pelo fato de serem oriundos do mesmo levantamento”, expondo que 
houve equívoco no relatório Diligencial 0014/15 – COMEX, pois o mesmo considerou que 
as transferências recebidas da matriz por estabelecimento goiano com benefício do 
COMEXPRODUZIR, cujas mercadorias tinham sido inicialmente importadas pela filial 
goiana e posteriormente transferidas para a matriz,  não influenciariam no cálculo da 
condição de preponderância. Porém, conforme exposto no próprio Relatório Diligencial nº 
0028/17-GCES (fls. 991/992), a autoridade fiscal refluiu desse entendimento que 
beneficiava o sujeito passivo, afirmando que após o procedimento de importação 
concluído, a mercadoria passa a encontrar-se na condição de nacionalizada. 

 
É o relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente da constatação em auditoria fiscal, de que o sujeito passivo 
apropriou na escrita fiscal de crédito outorgado do COMEXPRODUZIR indevidamente, 
face à falta de preponderância da realização de operações no comércio exterior, frente ao 
total das operações, conforme cálculos presentes ao feito elaborados pela autoridade 
fiscal autuante. 

 



No decorrer do andamento do processo junto a este Conselho 
Administrativo Tributário, a 4ª CJUL converteu o julgamento em diligência (fls.652/653) 
que resultou no Relatório Diligencial nº 00015/15-COMEX (fls. 654/658), com Resumo dos 
Valores Encontrados Após Revisão Processual às fls. 940/942. 

 
Contudo, a mesma autoridade fiscal comparece ao feito às fls. 

991/992 e conclui que se equivocou no procedimento de revisão, pois considerou 
favoravelmente ao sujeito passivo as operações de circulação de mercadorias referentes 
às transferências entre matriz e filial, o que não é permitido pela legislação tributária, 
postulando o retorno dos autos para a fiscalização rever esses cálculos. 

 
Dessa forma, não restam dúvidas de que o auto de infração peca 

pelo cerceamento do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista os erros em que 
incorreu a autoridade fiscal, reconhecidos pela mesma, motivo pelo qual deve-se aplicar 
ao caso o disposto no art. 20, inciso III, da Lei nº 16.469/09 que, para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 
“Art. 20. São nulos os atos praticados: 
.............................................................................................................. 
III – com cerceamento do direito de defesa”. 
 
Nesse sentido, entendo que os autos devem retornar à Câmara 

Julgadora para, se entender adequado, enviar os autos em diligência junto à COMEX, 
visando a adequada instrução processual. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de decretar a nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de 
defesa, a partir da decisão cameral de fls. 952, devendo os autos retornar à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00020/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA E DO CONTRIBUINTE PARA 
O CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO 
DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE 
INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ICMS. 
OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS. AUDITORIA 
ESPECÍFICA DE MERCADORIAS. PEDIDO DE REINCLUSÃO DOS 
SOLIDÁRIOS, FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. VENDA 
DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONDUTA 
TIPIFICADA NA LEI Nº 8137/90. EMPRESA DESAPARECIDA DO 
ENDEREÇO DECLARADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA 
REINCLUSÃO NA LIDE DOS RESPONSÁVEIS DANTES 
EXCLUÍDOS EM FASE CAMERAL. 
1. O recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao 
reexame das questões que ali foram apreciadas.  Entretanto, 
existem condições de admissibilidade que necessitam estar 
presentes para que recurso seja conhecido. 
 
 2. Todas as questões foram devidamente apreciadas, ainda que 
sucintamente, conforme aresto às fls. 246 / 251 dos autos. Não 
mais perdura qualquer falha de fundamentação decisória, sem 
embargo do fato de que os argumentos volvidos pela parte, no 
que tange às preliminares que não haviam sido anteriormente 
apreciadas, em análise perfunctória, eram totalmente vazios de 
sentido. O processo se encontra em plenas condições de 
imediato julgamento, o que também permite a aplicação do art. 
41, §§ 7º e 8º da Lei nº 16469/09, no escopo de se dar azo aos 
princípios da celeridade, simplicidade, economia e 
instrumentalidade processuais, corolários do processo 
contencioso administrativo. 
 
3. Os presentes autos apontam para a presunção de falta de 
emissão de notas fiscais de saídas, conforme discorre o art. 25 
§1º, V do CTE, fator que autoriza, inclusive, a possibilidade de 
enquadramento da conduta na Lei nº 8137/90, o que configura, 
claramente, infração de lei e responsabilização do sócio 
administrador (art. 135, III do CTN). Sem embargo disso, a 
recorrente se encontra desaparecida do endereço declarado, 
fator que, por si somente, já seria o suficiente para a 
manutenção dos responsáveis na lide, por força de reiteradas 
decisões do STJ. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por cerceamento do direito de defesa e ao mérito, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 
pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir do acórdão cameral. 
Também por votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários SILMAR ROBERTO 
BERTIN e HEBER PARTICIPAÇÕES LTDA. E, ainda, por unanimidade de votos, acolher 
a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, VII, "L", § 9º, I, do CTE, arguida 
pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/02/2010 a 
31/10/2010, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos e papeis em 
anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Foram identificados como responsáveis pelo crédito tributário, em 
conjunto com o contribuinte, Heber Participações Ltda e Silmar Roberto Berlin. 

O auto de infração foi instruído com os documentos às fls. 03/110. 

Os sujeitos passivos foram intimados acerca da acusação, fls. 
111/118. O sujeito passivo principal ingressou com Impugnação às fls. 122/129. Da 
mesma forma, os solidários apresentaram impugnação em peças apartadas, 
respectivamente, fls. 143/151 e 178/186. 

Pela sentença singular nº 3336/2015, fls. 192/194, o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração.  

Os sujeitos passivos foram intimados apresentar Recurso Voluntário, 
fls. 195/203, e tempestivamente, compareceram ao feito reiterando os argumentos 
expendidos anteriormente, fls. 205/213, fls. 217/226 e fls. 230/240. 

Pelo Acórdão nº 788/2016, fls. 246/251, a primeira câmara do CAT 
decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo 
a primeira, por cerceamento do direito de defesa, e a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. E ainda, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, 
por cerceamento ao direito de defesa, arguida pela autuada. No mérito, conheceu do 
recurso, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também fora acolhida, por maioria de votos, a preliminar 
de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. 

A Representação fazendária foi intimada para interpor recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 252, havendo apresentado manifestação às fls. 253/255, alegando 
que a decisão cameral necessita ser reformada, no que se refere às exclusões dos 
sujeitos passivos solidários, visto que os administradores da pessoa jurídica devem 



responder solidariamente pelo credito tributário, nos termos do art. 45, XII do CTE. No 
mérito, a decisão cameral não merece reparos.  

Os sujeitos passivos foram intimados para apresentar recurso ao 
Conselho Pleno, fls. 259/262. 

O sujeito passivo principal apresentou manifestação, fls. 265/277, 
alegando que a decisão cameral é contrária às provas constantes dos autos, o que 
demanda a reforma total da decisão. Alega que o acórdão seria nulo por cerceamento ao 
direito de defesa e por deixar de apreciar vários pontos que sequer foram citados, tais 
como: o erro de direito, levantamento fiscal precário, a indevida penalidade aplicada. 
Alega também, que o lançamento tributário está eivado de vício por insegurança na 
determinação da infração. Entende que o auto de infração contém um erro de direito por 
ter sido utilizado para fundamentar a acusação fiscal disposições relacionadas ao uso de 
documentação fiscal inidônea, sem qualquer relação com a acusação narrada na inicial. 
Entende que o levantamento fiscal é precário por não haver sido realizado nenhum 
levantamento nos documentos fiscais do recorrente. 

Ao final, o sujeito passivo requer que o acórdão seja anulado, e caso 
não aconteça, que seja reformado, pela improcedência do feito.  

 

Os solidários Heber Partipações LTDA e Silmar Roberto Martin 
apresentaram peça conjunta, fls. 292/295, alegando que deve ser mantido o r. acordão na 
parte que exclui da lide os sujeitos passivos solidários, uma vez que não basta apenas a 
condição de sócio para ser responsabilizado pelas obrigações tributárias da empresa 
controlada, mas sim ter realizado ato de gestão e ter praticado atos de excessos de poder, 
infração de lei ou aos estatutos da empresa, circunstâncias que jamais foram provadas 
pela fiscalização e muito menos demonstradas no contestado AI. Cita o art. 135 do CTN e 
doutrina pertinente à matéria. Ao final, requer que seja julgado improcedente o recurso 
interposto pela fazenda Pública Estadual, e que seja mantido o acordão na parte que 
excluiu da sujeição passiva da lide os coobrigados. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 

 

É sabido que o recurso consubstancia medida da parte que se viu 
prejudicada em decisão administrativa/ judicial, com vistas ao reexame das questões que 
ali foram apreciadas.  Entretanto, existem condições de admissibilidade que necessitam 
estar presentes para que o mérito seja conhecido. 

Em nosso contexto de trabalho, estas condições vêm expressas no 
art. 41 da Lei 16.469/09, in verbis: 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

II - unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 



1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo.” 

 

Na hipótese sob análise, a decisão recorrida, nas preliminares e no 
mérito, fora tomada por unanimidade de votos, o que nos leva ao juízo de admissibilidade 
da peça recursal sob a égide do inciso II do dispositivo retrocitado, em especial, a alínea 
“b”, itens 1 e 2, suscitada pelo sujeito passivo. 

A recorrente não aponta, objetivamente, qual dispositivo expresso da 
legislação tributária teria sido violado, tampouco demonstra quais provas inequívocas, ao 
tempo do julgamento cameral, teriam sido desconsideradas.  De outra monta, os acórdãos 
juntados, supostamente divergentes que suscitariam a admissibilidade pelo inciso II “a” 
nada mais são do que decisões desse Conselho pela nulidade processual, totalmente 
dissociadas das matérias outrora apreciadas em sede cameral. 

Não há, de tudo isso, a pretendida violação a dispositivo de lei ou, 
ainda, a justificativa da admissibilidade pela existência de decisão divergente sobre a 
mesma matéria.  

 

Deixo de conhecer, portanto, o recurso que fora dirigido ao mérito do 
trabalho fiscal e às preliminares de cerceamento e insegurança na determinação da 
infração. 

No que tange à arguição de nulidade do decisum recorrido, por 
ausência de fundamentação, reputo apreciadas todas as questões, na forma como se 
segue.  

Em sua defesa às fls. 218, a recorrente trouxe os seguintes pontos, 
em apertadíssima síntese, a serem apreciados pelos julgadores: 

1) Insegurança na determinação da infração, porquanto a 
penalidade aplicada fora a do inciso VII, “i” do art. 71 do CTE, 
incompatível com a acusação formulada na inicial;  

2) Erro de direito, sob a mesma fundamentação formulada no item 1.  
3) Levantamento fiscal precário, porquanto os documentos fiscais da 

recorrente não teriam sido apreciados; 
4) Cerceamento do direito de defesa, com as mesmas 

fundamentações descritas no item 1 e pelo fato de inexistir a 
indicação dos dispositivos legais relacionados à correção 
monetária e juros de mora, bem quanto a qualquer planilha de 
apuração na qual a recorrente compreenda a alidade dos 
montantes apurados na inicial; 

5) Penalidade indevidamente aplicada, com as mesmas 
fundamentações descritas no item 1; 

6) Inexistência de responsabilidade solidária.   

 
Todas as questões foram devidamente apreciadas, ainda que 

sucintamente, conforme aresto às fls. 246 / 251 dos autos.  

Não mais perdura qualquer falha de fundamentação decisória, sem 
embargo do fato de que os argumentos volvidos pela parte, no que tange às preliminares 



que não haviam sido anteriormente apreciadas, em análise perfunctória, eram totalmente 
vazios de sentido.  

Com efeito, discorre o §1º do art. 282 do novo CPC que: 
 

“Art. 282.  Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são 
atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam 
repetidos ou retificados. 

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não 
prejudicar a parte.” 

 
Toda decisão deve ser encarada como fruto da atividade do julgador 

e, pari passu, como fruto do trabalho das partes, cujo fim último é a solução do processo. 
Nessa linha de entendimento, discorre a doutrina que 

 
“deixar de considerar o caráter eminentemente instrumental das 
formas e erigi-las ao status de fim, implicaria renegar a própria 
natureza do processo, com prejuízo do direito e da justiça.  (...) O 
espírito da lei, não será demais repetir, sugere sempre o caminho que 

salva o processo”.150 
 

Há que se reconhecer que o maior prejuízo advindo dos artifícios 
processuais protelatórios que emperram o andamento dos processos termina por ser 
imposto à sociedade, destinatária e beneficiária última da atividade financeira do Estado, 
que tem como uma de suas ferramentas mediatas a atividade de fiscalizar e arrecadar 
tributos, desenvolvida pelo Fisco. Tal conduta implica franco atentado ao princípio 
constitucional da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88). 

Disso tudo, o único prejuízo que se vislumbra nestes autos se deve à 
demora em se conferir solução final ao presente litígio, uma vez que todos os 
pressupostos descritos no art. 8º da Lei nº 16469/09 foram observados. 

 

Também há que se ponderar que o processo se encontra em plenas 
condições de imediato julgamento, o que também permite a aplicação do art. 41, §§ 7º e 8º da Lei 
nº 16469/09, no escopo de se dar azo aos princípios da celeridade, simplicidade, economia e 
instrumentalidade processuais, corolários do processo contencioso administrativo. Discorre o 
dispositivo mencionado, in verbis: 

 

Art. 41............................................................................................................ 

§ 7º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o 
Conselho Superior deve decidir desde logo o mérito quando constatar 
a omissão, no acórdão recorrido, do exame de um dos pedidos, 
hipótese em que deverá julgá-lo. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 
– Vigência 01.03.17) 

§ 8º Quando reformar acórdão que reconheça a decadência, o 
Conselho Superior, se possível, julgará o mérito, examinando as 
demais questões, sem determinar o retorno do processo à instância 
inferior. (Redação acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

                                            
150 COMENTÁRIOS  AO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Autores  diversos. Revista dos Tribunais. 2006. 
Art. 243 a 250.  Antonio carlos marcato. 
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Ressalto que a penalidade originariamente proposta fora a adequada 

para a acusação estampada na inicial, qual seja, a da alínea “l” do inciso VII do art. 71 do 
CTE, cuja redação é a seguinte: 

 
 
“Art. 71............................................................................................................ 
......................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

l)  pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o 
disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de 
serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por 
meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento 
cadastrado;” 

 
 
O que possivelmente fora objeto de confusão por parte da recorrente 

fora o fato de as alíneas serem representadas por letras minúsculas, em obediência ao art. 
10, IV da Lei Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal151. Com efeito, uma leitura açodada do dispositivo legal estampado 
no campo “penalidade” da peça inicial poderia levar à confusão entre “l” (em minúsculo, 
conforme determina a lei complementar) e “I” (que corresponderia a “i” maiúsculo), 
conduzindo à equivocada conclusão a que chegou a recorrente.  

 
Nesse particular, os questionamentos da defesa descritos nos itens 

1, 2, 4 e 5 restariam todos prejudicados, porquanto se fundam nesse mesmo preceito 
equivocado. 

No que toca ao item 3, reitero os argumentos já expressos em 
acórdão cameral, no sentido de que “a descrição do fato coaduna-se com os 
demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, bem como, com a 
fundamentação legal da infraçaõ. Também não há divergências de valores entre 
levantamentos integrantes do lançamento e destes com o auto de infração. E por último, o 
lançamento foi instruído com levantamento completo, o que confirma a infração.” (fls. 249) 

 
Acerca da fórmula de cálculo dos juros de mora e correção 

monetária, conforme item 4, segunda parte, alhures, os mesmos são discriminados às fls. 
112 dos autos, tais matérias, inclusive suas formas de cálculo, são oriundas de 
determinação legal, inserta no CTE, entre os artigos 167 e 170. Não vislumbro, dessarte, 
motivo para maiores tergiversações sobre tal fato. 

De outra monta, qualquer pretensão de se declarar a ilegalidade de 
tal cobrança ou de sua forma de cálculo seria, por via incidental, declarar a 
inconstitucionalidade material de tais dispositivos, mister que não pertence à competência 
dos Conselhos Administrativos. 

Sob tais fundamentos, rejeito a alegação de nulidade da decisão 
cameral por ausência de apreciação de questionamentos insertos em recurso voluntário.  

 

                                            
151 IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens 
por algarismos arábicos; 



Passo à apreciação do recurso Fazendário de reinclusão dos 
solidários na lide.  

O art. 45, XII do CTE tem a seguinte redação: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

 

A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 
basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN.  

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN152, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 
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A essas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 

expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova. 

Sob o âmbito das decisões do STJ, resta delinear, de forma mais 
aprofundada, quando se configurariam a hipótese de infração de lei, contrato ou 
estatuto e excesso de poderes. 

A primeira constatação que se faz acerca das várias decisões do STJ 
sobre a matéria é que há poucas incursões sobre o que corresponderia na prática, à 
“infração à lei, contrato e estatutos”. Na maioria das vezes, invoca-se o verbete nº 7, no 
sentido de que o STJ não pode revolver matéria fática em reexame de prova, que é 
definida, por aquela própria Casa, como a “reincursão no acervo fático probatório 
mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, contratos, perícias, dentre 
outros”.153 A finalidade da súmula é justamente evitar que o STJ se transforme em uma 3ª 
instância. As questões fáticas – em específico, a verificação da culpa, do dolo e da fraude 
- que constituem condições sine qua non à constatação de infração à lei, contrato e 
estatutos são, portanto, melhor delineadas nas instâncias inferiores.  

A par disso tudo, há situações nas quais o STJ expressamente já 
definiu como incursas ou não no rol do art. 135, III do CTN. 

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. Há certo consenso na doutrina no sentido de que definir essas 
hipóteses é matéria tormentosa. Doutrinadores como Hugo de Brito Machado154 iniciam 
sua digressão sobre o assunto reconhecendo que “o considerável número de casos 
colocados em julgamento pelo Judiciário evidencia a importância prática da questão, e as 
divergências dos julgados demonstram como a matéria constitui uma questão 
extremamente difícil.” 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 
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154 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª edição. Malheiros. SP. 2008. p. 159. 



Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI155 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 

 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios.  

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES156, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 

                                            
155DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
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2012. p. 968  
156MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

 

Ainda que a análise do art. 71 do CTE prescinda da existência do 
elemento volitivo (dolo ou culpa), uma vez que basta o simples enquadramento no 
preceito sancionador para que o contribuinte seja penalizado (responsabilidade objetiva), 
tal não ocorre quanto ao solidário administrador, sob pena de afronta ao art. 135, III 
do CTN. Isso se dá em virtude da indissociabilidade da interpretação dos arts. 124, 128, 
134 e 135 do CTN, vide o tópico nº 2 do presente estudo. 

Conceitua-se o dolo como o elemento psicológico da conduta, 
consubstanciado na vontade de realizá-la e produzir o seu resultado157. Segundo a 
doutrina, os elementos do dolo são a consciência (conhecimento do fato que constitui a 
infração) e a vontade (desejo de concretizar esse fato). Há, também, a figura do dolo 
eventual, no qual o agente “não deseja diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade 
de produzi-lo.”158 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

Corresponde, exatamente, ao caso sob análise a acusação de venda 
de mercadorias sem documentação fiscal.  

Acerca das possibilidades de averiguação do dolo, são bastante 
relevantes as observações feitas por FERRAGUT159, no sentido de que 
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“Admite-se, para a comprovação da prática do fato doloso, tanto as 
provas diretas como as indiretas. 

Quando tratamos de presunções, referimo-nos à prova indiciária, 
espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir da ocorrência 
de fatos secundários, indiciários, a existência ou inexistência do fato 
principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença de 
indícios, a combinação deles, a realização de inferências indiciárias e, 
finalmente, a conclusão dessas inferências.  

Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato 
conhecido apto a nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao 
conhecimento de outro fato, não conhecido diretamente (...) 

Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada 
‘presumem’ juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico 
de um fato provado de forma indireta. (...) 

E a utilização das presunções seria inconstitucional para os fins de 
estabelecer a responsabilidade pessoal do sócio? 

Tratando de responsabilidade de terceiros, a regra que contém uma 
presunção legal relativa será constitucional e legal se (i) o ilícito for 
tipificado segundo os termos do art. 135 ou do art. 137 do CTN (...); (ii) 
inexistirem provas em sentido contrário; e (iii) todas as condições 
para admissibilidade das presunções tiverem sido cumpridas (...)” 

 

O ensino da Ilustre Tributarista é de elementar importância em nosso 
contexto de trabalho, uma vez que boa parte das auditorias desenvolvidas pelo Fisco têm 
sua gênese nas presunções legais, em especial as que constam do art. 25 §1º do CTE. 
Sob a ótica acima exposta, o fato de haver se apurado omissão de imposto por meio de 
provas indiretas não desqualifica a responsabilidade dos sócios, observados alguns 
requisitos. 

As condutas ilícitas previstas na Lei nº 8137/90 exigem a existência 
exclusiva do dolo, não admitida a forma culposa. O dolo específico, evidenciado em tipos 
penais com a expressão “com o fim de”, “para”, “no interesse de” etc resta materializado 
apenas no inciso I do art. 2º da norma, cuja redação é a seguinte: 

 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

 I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, 
de pagamento de tributo;” (grifamos) 

 
A finalidade almejada pelo agente é se furtar ao recolhimento do 

imposto, mediante a omissão de fatos econômicos reputados relevantes para a tributação. 
A não-emissão de nota fiscal de venda, a prática do “caixa dois”, o aproveitamento de 
créditos fiscais inexistentes ou em duplicidade, a compra e venda de notas “frias”, o 
calçamento de notas fiscais, a utilização de softwares que facilitam a sonegação, os 
artifícios contábeis que visam ao ocultamento da sonegação constituem, a priori, condutas 
dirigidas à finalidade de suprimir ou reduzir o tributo efetivamente devido.  

 
Em comentários à matéria, CANAZARO160 discorre que 
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“em decorrência da ausência de conduta ilícita voluntária ou 
intencional, o não-recolhimento do tributo, por parte da sociedade, 
salvo nos casos previstos na legislação como crimes contra a ordem 
tributária (a exemplo da Lei nº 8137/90), não se caracteriza como uma 
infração à lei, não podendo via de regra, à luz do inciso III e do caput 
do art. 135 do CTN, gerar a responsabilização (...)” 

 

Os presentes autos apontam para a presunção de falta de emissão 
de notas fiscais de saídas, conforme discorre o art. 25 §1º, V do CTE, fator que autoriza, 
inclusive, a possibilidade de enquadramento da conduta na Lei nº 8137/90, o que 
configura, claramente, infração de lei (art. 135 do CTN). 

Acrescente-se que a recorrente se encontra desaparecida do 
endereço declarado, fator que, por si somente, já seria o suficiente para a manutenção dos 
responsáveis na lide, por força de reiteradas decisões do STJ, já mencionadas 
anteriormente.  

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do contribuinte, apenas 
quanto à preliminar de nulidade da decisão cameral, negando-lhe provimento; quanto ao 
recurso da Fazenda Pública, conheço-o e lhe dou provimento para reintegrar na lide os 
responsáveis excluídos em fase cameral.  

Ressalto, apenas para fins de tornar cristalina qual a penalidade 
cabível à acusação, que deve ser aplicado o gravame descrito no art. 71, VII, “l” do art. 71 
do CTE, cuja redação é a seguinte: “l)  pela falta de emissão de documentos fiscais 
exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, “b”, ou pelo recebimento de mercadoria ou de 
serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento 
fiscal realizado em estabelecimento cadastrado”.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00105/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos, 
por cerceamento ao direito de defesa, em virtude de vício na 
intimação do sujeito passivo para impugnação em Primeira 
Instância acolhida no Julgamento Cameral. Recurso Fazendário 
dirigido ao Conselho Superior contra a referida nulidade. 
Provido para afastar a nulidade, por maioria de votos. 
 
Considera-se válida a intimação do sujeito passivo para 
impugnação em Primeira Instância quando esta for realizada de 
forma prevista na legislação processual. O fato do sujeito 
passivo possuir Domicílio Tributário Eletrônico- DTE não 
impede que o contribuinte seja notificado de outra forma 
prevista em Lei. Não acarretando nulidade da notificação, 
quando se verifica que o sujeito passivo tomou conhecimento 
do lançamento por intermédio de carta registrada, com aviso de 
recebimento, simplesmente porque ela não foi realizada por 
intermédio do DTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação 
de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Denilson 
Alves Evangelista, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo 
José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos termos do artigo 19, § 2º do Decreto 6.930/09 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, transcrevo abaixo o relatório, 
elaborado pelo Conselheiro Rodolfo Ramos Caiado, relator e autor do voto vencedor do 
Acórdão n.º 1.915/2016 da Quarta da Câmara Julgadora, constante às folhas 413 a 415 
dos autos: 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu na sua Escrituração Fiscal 
Digital os registros dos documentos fiscais de entrada referentes às aquisições em 
operações interestaduais de mercadorias ou bens para uso do estabelecimento, 
bem como deixou de pagar o ICMS correspondente ao diferencial de alíquota 
destas, conforme demonstrativo e documentos anexos. 
  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do artigo 63, §2° 
do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com o artigo 



76, II, "a" e artigo 308, I, II §1° do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, "c", §9°I do CTE, com redação da Lei 
13446/1999. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: anexo estruturado, 
demonstrativos das notas fiscais não reg. Sujeitas ao pagamento do diferencial de 
alíquotas, entradas, dados da NF-e, totais, mídia (CD), "fls.03 a 309". 
 
Tendo sido lavrado termo de revelia à "fl.314". 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação 
em segunda instância, conforme documentos de "fls.317".  
 
 Em sua impugnação, "fls.319 a 333", o sujeito passivo alega que a impugnante 
vem no presente momento processual, impugnar o crédito tributário constituído, 
entretanto preliminarmente é necessário demonstrar as razões pela qual a referida 
Impugnação se dá já na segunda instância. 
 
Afirma que conforme demonstrado na tela colacionada da caixa postal eletrônica 
da Impugnante, houve a notificação regularmente realizada apenas da "Intimação 
para a Impugnação a Segunda Instância", cujo envio ocorreu no dia 24.08.2016 e 
dada a ciência em 25.08.2016.  
 
Aduz que a impugnante é uma empresa de grande porte e, portanto, a fiscalização 
que requeira auditoria em sua documentação contábil e fiscal está acima da 
competência dos auditores fiscais AFRE II. Somente ato especifico do Secretário 
da Fazenda é que poderia investi-los deste poder, o que não ocorreu no presente 
caso. 
 
Assevera que, portanto, Senhores Conselheiros, sem prejuízo de a matéria de 
mérito também ser amplamente favorável à impugnante, o presente lançamento 
está irremediavelmente contaminado pelo vício da nulidade, devendo ser declarada 
de plano. 
 
Argui que os Tribunais Administrativos não possuem competência para análise e 
julgamento quanto a Constitucionalidade ou Legalidade, o objetivo principal de tais 
órgãos é a busca pela verdade material, conforme Art.19 da Lei n° 16.469/09, que 
autoriza todos os meios de prova na busca pela verdade dos fatos.  
 
Sustenta que em razão do número expressivo de notas, considerando o prazo 
exíguo para a apresentação da presente defesa, a Impugnante está elaborando 
relatório analítico para contraposição do relatório fiscal, segregando as NFEs 
autuadas, de forma a demonstrar a parcela não sujeita a obrigações acessórias 
pertinentes as regras do ICMS, a parcela efetivamente escriturada bem como a 
parcela sujeita a aplicação da forma atenuante por não ter ocasionada falta de 
pagamento de imposto. 
 
Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
Anexou documentos "fls.334 a 403". 

 
Complementando o relatório, observa-se que houve o julgamento 

cameral, no qual foi acolhida, por maioria de votos, a preliminar de nulidade parcial do 
processo, a partir do documento de folha 310, por cerceamento ao direito de defesa, 
devendo os autos retornarem à Primeira Instância para a apreciação de toda matéria. 

 
A fundamentação do acórdão nº 1915/2016 para justificar a nulidade 

parcial do autos foi que a intimação do sujeito passivo para apresentar impugnação em 
Primeira Instância foi realizada via postal para o endereço na zona rural da impugnante, 
quando deveria ser realizada por intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), 
conforme está estabelecido na Lei 17.639/2012. 



 
Regularmente notificada da decisão cameral, a Fazenda Pública 

Estadual ingressou com Recurso ao Conselho Pleno, folhas 427 a 428, argumentando que 
a nulidade declarada pela Câmara Julgadora não se justifica, pois o domicílio tributário 
eletrônico constitui uma via eletrônica de notificação prevista no artigo 14 da Lei 
16.469/09, porém não há benefício de ordem entre os meios de notificação previstos nos 
incisos I ao IV do artigo 14 da Lei 16.469/2009. 

 
Assim, a recorrente alega que a intimação por carta registrada, com 

aviso de recebimento, é válida e que não houve prejuízo para a parte recorrida. Com essa 
razão, a Fazenda Pública requer a reforma da decisão cameral para afastar a nulidade 
parcial dos autos, por cerceamento ao direito de defesa, e que os autos retornem à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
Após a regular notificação, a empresa autuada apresenta contradita 

ao recurso da Fazenda Pública, conforme consta às folhas 437 a 444 dos autos, alegando 
que foi credenciada no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme foi estabelecido na 
legislação tributária, e que a utilização do domicílio tributário para comunicação entre as 
partes é uma obrigação e não uma faculdade, conforme regulamenta o artigo 10 da 
Instrução Normativa 1.124/2012 – GSF. 

 
Argumenta, ainda, que houve prejuízo para o sujeito passivo ao ser 

intimado por outro meio de comunicação, pois ele não apresentou impugnação e perdeu 
uma instância para julgamento, fato que prejudica a sua defesa em razão da grande 
quantidade documentos a serem analisados pela defesa. 

 
Assim, a defesa do contribuinte reitera a assertiva de que a utilização 

da intimação por carta registrada foi ineficaz e deve ser anulado esse ato processual, 
devendo ser confirmado o acórdão cameral que anulou o ato de intimação e determinou o 
retorno dos autos à Primeira Instância para a apreciação de toda a matéria. 

 
É o relatório. 

 
 
                                                       VOTO 
 
 

O presente lançamento é relativo a exigência de imposto , em virtude 
do sujeito passivo de ter deixado de registrar na sua Escrituração Fiscal Digital notas 
fiscais eletrônicas de entrada, referente às aquisições em operações interestaduais de 
mercadorias ou bens para uso (consumo) do estabelecimento, realizadas no período de 
31.01.2011 a 31.12.2014, e ter omitido o recolhimento do correspondente diferencial de 
alíquota no montante de imposto na importância de R$ 287.538,50 (duzentos e oitenta e 
sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), sendo-lhe imputada a multa 
formal prevista no CTE (art. 71, VII, “c”, c/c §9º). 

 
Entretanto, a presente lide se limita a decidir sobre a nulidade parcial 

do autos com o retorno do julgamento em Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria, visto que a Gerência de Representação Fazendária recorreu da nulidade parcial 
declarada pela Câmara Julgadora. A recorrente argumenta que não procede a assertiva 
de que o sujeito passivo sendo credenciado no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a 
intimação na fase singular deveria ter sido envida para sua Caixa Postal Eletrônica (CPE), 
nos termos do disposto no art. 6° da Instrução Normativa n° 1.124/12-GSF, e não pelos 



Correios, conforme ocorreu e se vê no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 311. 
Acrescenta, que não há benefício de ordem entre os incisos I a IV do artigo 14 da 
16.469/2009, e que a intimação por carta registrada está prevista legalmente, estando 
correta a notificação efetuada pelo órgão de preparo processual. 

 
Tenho um entendimento diferente do que foi esposado no acórdão 

recorrido, pois entendo que o procedimento adotado pelo órgão de preparo processual de 
realizar a intimação para que a recorrida apresentasse impugnação em primeira instância 
por meio dos correios, mediante AR, consoante se observa às fls. 311 destes autos, ao 
invés do domicílio tributário eletrônico – DTE, não acarretou prejuízo ao exercício do 
direito de defesa do sujeito passivo. 

 
Outrossim, é bom ressaltar que a intimação por carta registrada 

alcançou o seu objetivo, que era dar ciência ao sujeito passivo do lançamento efetuado, 
tanto é verdade que após a realização da notificação, folha 311 dos autos, datada de 07 
de julho de 2016, o sujeito passivo, por intermédio do seu preposto, foi buscar os relatórios 
digitais no dia 27/07/2016, conforme consta à folha 309 dos autos. 

 
Assim, ficou configurado que o sujeito passivo tomou conhecimento 

do lançamento efetuado, e se não apresentou impugnação em Primeira Instância foi por 
falta de interesse, não havendo como afirmar que ocorreu prejuízo para a defesa do 
contribuinte, pois a sua revelia foi declarada após o sujeito passivo ser devidamente 
notificado do auto de infração e não ter se manifestado a respeito dele em Primeira 
Instância. 

 
Quanto à alegação do sujeito passivo de que somente poderia ser 

notificado por intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico, transcrevo as razões de voto 
pronunciadas pelo Conselheiro Denilson Alves Evangelista, no Acórdão 2.452/2017, 
relativo ao PAT n.º 4011601443222, em situação idêntica ao presente caso: 

 
Oportuno salientar que o artigo 10 da Instrução Normativa n.º 1.124/2012-GSF ao 
preconizar que a comunicação oficial da Secretaria de Estado da Fazenda é feita 
por meio da Caixa Postal Eletrônica –CPE, dispensando-se a publicação no Diário 
Oficial do Estado ou o envio por meio dos correios, não proíbe que sejam utilizadas 
formas alternativas de intimação tais como o envio pelos correios ou mesmo 
publicação no Diário Oficial, desde que garantida a efetividade da comunicação. 
 
Assim, resta evidente que o ato processual realizado pelo órgão de preparo 
processual em primeira instância não afrontou a legislação tributária estadual, em 
especial o disposto no art. 14, §1º, da Lei n.º 16.469/2009 que estabelece que as 
formas de intimação previstas nos incisos I a IV, do caput, não comportam 
benefício de ordem: 
 
Lei n.º 16.469/2009 
[...] 
Art. 14. A intimação é feita por meio de: 
I - carta registrada, com aviso de recepção; 
II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; (Redação original - vigência 
01.03.09 a 28.02.17) 
II - comunicação enviada ao domicílio tributário eletrônico (DTE); (Redação 
conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
[...] 
§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não 
comportam benefício de ordem. (Redação original - vigência 01.03.09 a 
28.02.17) 
§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput são alternativas e 
não estão sujeitas a ordem de preferência. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 
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Noutro giro, cumpre ressaltar que a falha processual somente causa nulidade do 
ato quando resultar prejuízo para uma das partes. Nesse sentido, os tribunais 
superiores orientam a atividade forense, tanto no processo penal como no civil, a 
aplicarem o princípio do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem 
prejuízo. (STF, HC nº 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJU 15.04.05, STF, AI-
AgR nº 559.632/MG, Rel. Min. Sepulveda Pertence, DJU 03.02.06). 
 
Sobre o assunto, a Corte Cidadã já se posicionou: 
 
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO 
DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF. PRECEDENTES. 
 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo 
daquele que a denúncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans 
grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela 
doutrina e jurisprudência pátrias. (…).” (5ª Turma, Resp njº 746870 RS 
2005/0072698-1, Relª. Minª. Lautira Vaz LAURITA VAZ, DJe 30/11/2009). 

 

Portanto, com a argumentação esposada, adoto o entendimento de 
que o fato de do sujeito passivo ter Domicílio Tributário Eletrônico - DTE não obsta que o 
sujeito passivo seja notificado de um lançamento por intermédio de outra forma de 
intimação, desde que seja prevista na lei processual. Desse modo, após observar com 
detalhes os elementos de prova que instruem o presente lançamento, reconheço que a 
Fazenda Pública tem razão em seu recurso, pois não ficou configurado o cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso da Gerência de 

Representação Fazendária a este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e afastar a nulidade parcial dos autos, por cerceamento ao direito de 
defesa em virtude de suposto vício na intimação do sujeito passivo na instância singular, e 
determino o retorno à Câmara Julgadora para a apreciação de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00259/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade parcial. Cerceamento ao direito 
de defesa. Arguida pelo Relator. Cassação da revelia. Devolução 
de todos os prazos ao sujeito passivo. Retorno à primeira 
instância para julgamento de toda a matéria. Acatada por 
unanimidade. 
 
 
Caracteriza cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo 
a falta de intimação, antes da intimação por edital, por uma das 
formas previstas nos incisos I a III do caput do artigo 14, da lei 
n.º 16.469/09, declarando-se a nulidade da decretação de 
REVELIA de fls. 15, devendo os autos retornarem à primeira 
instância, devolvendo ao sujeito passivo todos os prazos 
legalmente previstos para o exercício pleno do seu direito de 
defesa e do contraditório. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade do Termo de Revelia, de fls. 15, arguida pelo Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, devendo retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ICMS na importância de R$ 10.236,71(dez mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e 
um centavos), em decorrência de haver realizado saída de gado sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 25/11/2014 a 26/11/2015, conforme Auditoria 
Específica de Gado em anexo. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 
artigos 63 e 64, da lei n.º 11.651/91 - CTE, c/c o artigo 141, do Decreto n.º 4.852/97 – 
RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, “l”, § 9.ºI, da lei n.º 
11.651/91 - CTE, com redação da lei 16.241/08. 

Foram juntados, dentre outros, os seguintes documentos: Anexos 
Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário (fls.3) e Descritivo Complementar da 
Ocorrência (fls.4); AUDITORIA ESPECÍFICA DE GADO – Bovino/Bubalino (fls.5); 
Relatório GTA – ESTOQUE DA PROPRIEDADE (fls. 6) – data da pesquisa: 01/01/2015; 
Espelho (fls.7) de Homologação, datada de 26/11/20015, de BAIXA de inscrição de 
produtor n.º 11.220982-3; Certidão de BAIXA cadastral (fls.8); Pauta de mercadorias – 
Gado bovino e bubalino para abate (fls.10) e relatório de conclusão de omissão de saída 
(fls.11). 



 Intimado em 14/04//2016 (fls.13), com endereço da ZONA RURAL 
do município de CATALÃO (GO), o sujeito passivo não fora localizado.  

Intimado por EDITAL (fls.14), declarou-se sua REVELIA (fls.15). 

Novamente intimado (fls.16), o sujeito passivo informa haver tomado 
conhecimento deste PAT após ligação telefônica para sua residência. Que foi à DRF de 
CATALÃO e depois à GOIÂNIA. Acrescenta que não fora informado que no momento da 
BAIXA da inscrição do estabelecimento rural deveria considerar estoque ZERO (0). 

Por fim, pede a improcedência do lançamento, após informar que, no 
dia 12/02/2016, realizou “a venda de todo o gado em uma só movimentação, como fora 
orientado pelo funcionário de que teria que ser assim após a baixa (...) da inscrição.” 

Junta documentos e cópia da nota fiscal avulsa (fls.24). 
 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
       V O T O  
 

Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 
qual o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 10.236,71(dez mil 
duzentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos), em decorrência de haver realizado 
saída de gado sem emissão de documentação fiscal, no período de 25/11/2014 a 
26/11/2015. 

Verifica-se nos autos que, antes da decretação da revelia (fls.15), 
houvera a intimação por EDITAL (fls.14) do sujeito passivo. 

Entretanto, infere-se dos dispositivos da lei n.º 16.469/09 – abaixo 
transcritos e negritados – que a intimação por edital como in casu só se fará após a 
observância do § 8.º do artigo 14 da indigitada lei. Verbis: 

Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - telefax ou via eletrônica, com prova de expedição; (Redação original - 
vigência 01.03.09 a 28.02.17) 

II - comunicação enviada ao domicílio tributário eletrônico (DTE); (Redação 
conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

III - ciência direta à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário responsável, na 
presença de duas testemunhas; 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de vista ou pela 
posterior manifestação da parte; 

V - edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 
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c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no País. 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput não comportam 
benefício de ordem. (Redação original - vigência 01.03.09 a 28.02.17) 

§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput são alternativas e 
não estão sujeitas a ordem de preferência. (Redação conferida pela Lei n°19.595 – 
Vigência 01.03.17) 

§ 2º A intimação por edital realizar-se-á por publicação em órgão da imprensa 
oficial ou afixada em local acessível ao público no prédio em que funcionar o órgão 
preparador do processo. 

§ 3º A intimação deve ser feita ao: 

I - sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a qualquer preposto 
destes; 

II - Representante Fazendário que tenha se manifestado quando do julgamento, 
considerando-se, no caso de ausência desse, válida a ciência a outro 
Representante. 

ACRESCIDO O inciso iii ao § 3º do art. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.757, de 
16.07.12 - VIGÊNCIA: 06.08.12. 

III - proprietário ou a um dos sócios, no endereço de residência ou de domicílio 
deste, quando o estabelecimento estiver com sua inscrição estadual baixada. 

§ 4º Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça suas 
atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou do 
procurador. 

§ 5º Não será intimada a parte de decisão que lhe for inteiramente favorável. 

§ 6º O disposto neste artigo, aplica-se, no que couber, a solidário indicado pela 
autoridade lançadora. 

§ 7º Havendo comparecimento espontâneo de outro sujeito passivo ao processo, 
ficam dispensadas a sua intimação e a lavratura de termo de sua inclusão no feito. 

§ 8º Na hipótese de o sujeito passivo estar com o estabelecimento em 
situação cadastral irregular, antes da intimação por edital, deve ser intimado 
em uma das formas previstas nos incisos I a III do caput: 

I - em outro estabelecimento em situação cadastral regular, situado neste 
Estado; 

II - por meio do proprietário ou de um dos sócios, no endereço de residência 
ou de domicílio deste, quando o sujeito passivo não possuir outro 
estabelecimento em situação cadastral regular, neste Estado. 

§ 9º A intimação do sujeito passivo do lançamento de crédito tributário, quando 
efetuada na forma prevista no inciso II do caput, deve conter, adicionalmente, as 
informações referenciadas nos incisos III, IV e V do art. 8º. (Redação acrescida 
pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 
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Nessa vertente, é que, não obstante a revelia decretada (fls.15 dos 
autos), houvemos por bem arguir de ofício a nulidade parcial dos autos por cerceamento 
ao direito de defesa, pois o sujeito passivo tomara conhecimento da exigência por outros 
meios, após ter-lhe sido suprimida a possibilidade do exercício da defesa e do 
contraditório em primeira instância de jurisdição administrativa. Ademais, sua intimação 
por edital, após a primeira tentativa de intimação, infringiu a prescrição do § 8.º do artigo 
14, da lei n.º 16.469/09. 

Diante do exposto, no que fui acompanhado em unanimidade pelos 
meus pares, foi decretada a nulidade da REVELIA (fls.15 dos autos) por cerceamento ao 
direito de defesa do impugnante, devendo os autos retornarem à instância suprimida 
(primeira), devolvendo-se todos os prazos para o exercício pleno do direito de defesa e do 
contraditório. 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00313/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 
Autor do Voto Vencido: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Afastamento. Reforma do 
acórdão cameral que declarou nulo o auto de infração. Retorno 
à Câmara Julgadora. 
  
A falta de notificação do sujeito passivo quando do início do 
procedimento fiscal, por si só, não lhe causa prejuízo, já que 
esse fato adia a exclusão da espontaneidade tributária, 
mantendo por maior tempo o quadro favorável em que há direito 
de sanar irregularidades sem sujeição a penalidade, não 
havendo que se falar em cerceamento de defesa e nulidade com 
fundamento nos arts. 5°, IX, "b" e 36, II da LC 104/13. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Luis Antônio da Silva Costa, David Fernandes de Carvalho, Mário de 
Oliveira Andrade, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 115.915,61, em razão do aproveitamento indevido de 
crédito do ICMS relativamente à entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado 
sem a obrigatória escrituração do livro CIAP, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar ICMS omitido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls. 102, o sujeito passivo não se manifestou, sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls. 104. 
 
Intimado às fls. 109, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Segunda Instância, às fls. 111 a 114. 
 
O sujeito passivo se manifestou pedindo o adiamento de julgamento 

em Segunda Instância, às fls. 132. 



 
Mediante despacho n° 13/2017, a Segunda Câmara julgadora 

terminou o adiamento do presente julgamento às fls. 138. 
 
O sujeito passivo apresenta memorial às fls. 141 a 147. 
 
A Câmara Julgadora, mediante acórdão n°604/2017, por maioria de 

votos, acolheu a preliminar de nulidade total do lançamento por cerceamento do direito de 
defesa, arguida pelo sujeito passivo, às fls. 2035 a 2038. 

 
Intimada às fls. 2039, a Fazenda Pública interpõe recurso perante o 

Conselho Superior n°175/2017-GERF, pedindo a reforma da decisão cameral, para que 
seja afastada a nulidade e o processo julgado procedente, às fls. 2040 a 2042. 

 
Argumenta a Representação Fazendária não resultar em qualquer 

prejuízo para o sujeito passivo o fato de não ser ele notificado quando do início do 
procedimento fiscal, já que esse evento, ao contrário, posterga a exclusão da 
espontaneidade tributária, fazendo permanecer por mais tempo a situação quadro 
favorável em direito de sanar irregularidade sem sujeição a penalidade (fl. 2042). 

 
Intimado às fls. 2045 a 2048, o sujeito passivo apresentou contradita, 

arguindo que o autor do lançamento não cumpriu a determinação contida no art. 7°, I, da 
lei 16.469/09 e art. 5°, IX da Lei Complementar 104/13 (LC 104/13), que disciplina os 
procedimentos essenciais de fiscalização do lançamento de oficio, cerceando o direito de 
contribuinte apresentar a apuração dos créditos do ativo imobilizado no período 
fiscalizado. 

 
Afirma o polo passivo que de acordo com o art. 7° da LC 104/13, o 

contribuinte deve ser intimado de todos os atos que lhe imponham obrigações, sob pena 
de nulidade por cerceamento de defesa. Aponta-se que o cerceamento ao direito do 
contribuinte de apresentar a apuração dos créditos do ativo imobilizado ocorreu porque a 
autoridade fiscal não cumpriu o que determina a legislação que regula os procedimentos 
essenciais de lançamento do credito tributário. 

 
Alega a parte acusada que a autoridade fiscal cerceou o direito da 

empresa de apresentar documentos que utilizou, bem como a forma que escriturou os 
créditos do ativo imobilizado, ao deixar de proceder o que está previsto na alínea "b", 
inciso IX do artigo 5° da LC 104/13. 

 
Entretanto, na forma verificada nos autos, contraria a legislação 

pertinente, acima mencionada, além de ferir princípios constitucionais, porquanto, não 
atendeu ao princípio da eficiência e publicidade dos atos administrativos, erigidos a dogma 
constitucional pela Carta Magna.  

 
Por fim, diz a parte passiva, diante do erro material apontado, devem 

os autos retornar ao douto relator que proferiu o acórdão, para que o corrija, já que, a 
"falta de notificação da ocorrência de não estorno de credito do imposto" não é matéria 
tratada nos autos, assim como não foi tese postulada pelo contribuinte. Após o retorno dos 
autos, requer que seja a negada provimento ao recurso impetrado pela representação da 
fazenda estadual, com a manutenção do acórdão na integra, às fls. 2050 a 2057. 

 
É relatório. 



QUESTÃO PRELIMINAR 

Apreciando o pedido da Fazenda Pública de afastamento da nulidade 
do auto de infração declarada pela Câmara Julgadora, por cerceamento de direito de 
defesa (fls. 2040 a 2042), manifesto-me por seu acolhimento, pois a ausência de 
notificação do sujeito passivo quando do início do procedimento fiscal não lhe causa 
qualquer prejuízo, mas, ao contrário, adia a exclusão da espontaneidade tributária, isso 
mantendo por maior tempo o quadro favorável em que há direito de sanar irregularidade 
sem sujeição a penalidade. 

 
Trata a situação referenciada pelo sujeito passivo o art. 5º, IX, “a”, §§ 

3° a 5° da LC 104/13 e entendo que esse dispositivo regula a forma como deve ocorrer o 
contato inicial entre Fisco e sujeito passivo, quando da realização de procedimentos de 
fiscalização. 

 
Regulam também essa matéria os arts 24 e 25 da mesma lei, os 

quais devem ser considerados em conjunto com o referido 5º, IX, dispositivos que 
transcrevo: 

 
Art. 5º São direitos do contribuinte: 
[...] 
IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de 
dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela 
Administração Tributária, que deverá conter: 
a) as datas de início e fim do procedimento de fiscalização, cujo prazo 
não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, 
por despacho fundamentado da autoridade responsável; (Redação conferida pela 

Lei Complementar 110 - vigência: 23.04.14) 
b) a descrição sumária do objeto de fiscalização e dos documentos que 
deverão ser disponibilizados para exame; 
c) a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução e 
a norma legal que lhes atribua tal competência, sendo vedada a 
delegação de competência; 
d) a autoridade responsável por sua emissão; 
e) o contribuinte ou local onde será executada; 
f) os trabalhos a serem desenvolvidos e o número do telefone ou endereço 
eletrônico onde poderão ser obtidas as informações necessárias à 
confirmação de sua autenticidade; 
[...] 
§ 3° Na hipótese da alínea “a” do inciso IX, o prazo será suspenso 
sempre que o contribuinte solicitar para apresentar ou retificar informação 
ou quando o contribuinte, notificado, não apresentar ou apresentar 
documentação incompleta no prazo estabelecido. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 
§ 4° A devolução dos bens, mercadorias, documentos, livros, 
impressos, papéis, programas de computador ou arquivo eletrônico 
entregues à fiscalização fazendária ou por ela apreendidos deverá 
ocorrer no prazo estabelecido na alínea “a” do inciso IX do caput deste 
artigo, desde que não sejam indispensáveis à comprovação da infração. 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 
§ 5° Será restabelecida a espontaneidade caso não seja concluída a 
auditoria no prazo máximo previsto na alínea “a” do inciso IX do caput 
deste artigo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 110 - vigência: 23.04.14) 

[...] 
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no artigo 5°, inciso IX, deste Código, é 
permitido à Administração Pública, em casos de extrema urgência, assim 
entendida a ocorrência de flagrante infracional ou continuidade de ação 
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fiscal realizada em outro contribuinte, dar início à fiscalização 
independentemente da prévia expedição de ordem de fiscalização. 
[...] 
§ 2º A ordem de fiscalização deverá ser expedida no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas contadas do início da fiscalização mencionada 
no caput deste artigo, sob pena de nulidade absoluta do procedimento 
fiscal. 
[...] 
Art. 25. A notificação acerca do início da fiscalização será feita mediante 
entrega, ao contribuinte ou terceiros legalmente habilitados, de uma das 
vias da ordem de fiscalização. 
§ 1º A eventual recusa no recebimento da notificação, ou ausência de 
pessoa com poderes para tal mister, serão certificados pelas 
Autoridades Fiscais, que prosseguirão, validamente, com os 
procedimentos de fiscalização. 
[...] 
§ 3º Presume-se entregue a notificação remetida para o endereço 
indicado pelo contribuinte em seus registros fiscais.” [Grifo Oportuno]. 

 
E considerando esses dispositivos em conjunto, entendo que os 

traços estruturais da norma por eles veiculada são o controle das iniciativas fiscais, de 
modo a impedir ações fiscais não supervisionadas pela Administração tributária, a 
definição de marcos temporais de exclusão e retorno da espontaneidade, bem como a 
fixação de parâmetros para a solicitação, entrega e devolução de documentos ou para o 
fornecimento de informações pelo sujeito passivo. 

 
No caso presente, em que o procedimento fiscal foi realizado a partir 

de elementos constantes do sistema de dados da Secretaria da Fazenda e em que o auto 
de infração foi expedido dentro desse sistema (fls. 02 e 43 a 101) não há que se falar em 
desconsideração dos traços estruturais do art. 5º, IX, “a”, §§ 3° a 5° da LC 104/13, pois o 
procedimento fiscal foi realizado sob o controle da Administração Tributária e não houve 
requisição fiscal de documentos ou informações do contribuinte, não tendo sido definidos, 
contudo, os marcos temporais da exclusão e retorno da espontaneidade tributária, tendo 
sido esse marco postergado para a data da ciência da intimação inicial do Processo 
Contencioso Fiscal (fls. 119 e 120), evento favorável ao sujeito passivo, como já dito. 

 
Destaco ainda que mesmo na hipótese de realização de 

procedimento fiscal com base em elementos coletados junto ao sujeito passivo, a não 
apresentação prévia de ordem de serviço ou notificação, em razão da finalidade desse 
ato, não implica, por si só, em nulidade do auto de infração, já que não toca nos elementos 
essenciais do lançamento de ofício, exceto quanto aos efeitos sobre a espontaneidade 
tributária. 

Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento, para AFASTAR A NULIDADE DO AUTO DE 
INFRAÇÃO, por cerceamento do direito de defesa declarada pela Câmara Julgadora, 
devendo retornar os autos ao órgão cameral para apreciação de toda matéria. 
 

 

VOTO VENCIDO 

 



Intimado, o sujeito passivo ingressou com impugnação ao auto de 
infração em Segunda Instância para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito de defesa. 

Na sequência, decisão cameral do dia 11/01/2017, por maioria de 
votos, exarou o acórdão n°604/2017, no qual acolheu-se a aludida preliminar de nulidade 
total do lançamento por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte. 

 Em seguida, a Fazenda Pública interpôs recurso ao Conselho 
Superior para requerer a reforma da decisão anterior e o retorno dos autos à instância 
cameral, para a apreciação de toda a matéria, o que foi acolhido por maioria pelos 
integrantes daquela corte, porém com minha oposição.  

Assim, mesmo tendo sido voto vencido, ao contrário do que decidiu o 
Conselho Superior desta Casa, considero que a decisão cameral deve ser ratificada, pois 
existem nulidades que são discriminadas especificamente na legislação, com previsão de 
aplicação em situações específicas, tal como ocorre no caso em comento. Dessarte, tais 
nulidades são consideradas como cominadas, determinadas, para as quais, em regra, não 
há grande dificuldade em sua aplicação, pois o próprio direito prevê o ato defeituoso e a 
sanção a ser aplicada. 

 Enfim, neste sentido, sendo a nulidade sanção jurídica aplicada 
quando o ato processual é realizado em desacordo com a lei, subsumindo o julgado em 
fase cameral ao direito, com especial atenção ao Código de Defesa do Contribuinte (LC 
104/13) em face de seus arts. 5°, inciso IX, "b" e 7º, devo concluir que a decisão cameral 
deve prevalecer,  in verbis: 

  

Art. 5º São direitos do contribuinte:  

[...] 

IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou 
outro ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, 
coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos determinados 
pela Administração Tributária, que deverá conter: 

a) as datas de início e fim do procedimento de fiscalização, cujo prazo 
não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual 
período, por despacho fundamentado da autoridade responsável; -  

b) a descrição sumária do objeto de fiscalização e dos documentos 
que deverão ser disponibilizados para exame; 

c) a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução 
e a norma legal que lhes atribua tal competência, sendo vedada a 
delegação de competência; 

d) a autoridade responsável por sua emissão; 

e) o contribuinte ou local onde será executada; 



f) os trabalhos a serem desenvolvidos e o número do telefone ou 
endereço eletrônico onde poderão ser obtidas as informações 
necessárias à confirmação de sua autenticidade; 

[...] 

Art. 7° O contribuinte será intimado dos atos processuais, e, 
especialmente, daqueles que lhe imponham obrigações, ônus, 
sanções ou restrições ao exercício de seus direitos e/ou atividade 
econômica, sob pena de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa. 

[...] 

Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios: 

I – a adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias a se atingir a finalidade por eles almejada; 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo: 

a) por “jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal” deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos 
extraordinários processados normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado; 

III – a adoção de formas simples e capazes de propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos contribuintes; 

 

Dessarte, e estando o feito em total desacordo com os dispositivos 
acima citados, contidos no Diploma Legal acima citado, considero que a manutenção da 
decisão anterior deve ser a decisão correta, ocasião na qual sigo acompanhado de meus 
pares Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Valdir Mendonça Alves, em que votamos conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que anulou o auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00350/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Acolhida. Retorno dos autos 
à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 
 
A falta de apreciação no acórdão de pontos relevantes 
constantes do recurso voluntário, caracteriza cerceamento do 
direito de defesa, implicando na nulidade do aresto cameral e o 
retorno do feito à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir da decisão cameral, devendo retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente auto de infração é reclamada a falta de pagamento de 
R$ 349.187,64 (trezentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos) de ICMS, no período fechado de 1.º/01 a 31/03/2007, por falta de 
lançamento a débito, na conta gráfica de apuração do ICMS, do montante do imposto de 
Diferencial de Alíquota relativo à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo 
próprio, conforme demonstrativo auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, fls. 32 a 35. 

 
Foram indicados como infringidos o CTE, art. 63, § 2.º, e o RCTE, 

art. 76, inc. II, "a", combinado com IN 155/94-GSF, art. 2.º. A penalidade proposta foi a 
prevista no CTE, art. 71, inc. III, "f". 

 
Instruem os autos o Anexo Estruturado com o detalhamento do 

Crédito Tributário; cópia do Acórdão 2248/05-CONP (PAT 3 0090731 630 15); Planilha de 
notas fiscais de aquisição com Diferencial de Alíquota não apurado, fls. 32 a 35; fotocópias 
dessas mesmas notas fiscais de aquisição, e o Livro de Registro de Entradas, fls. 36 a 
316. 

 
A empresa autuada comparece aos autos com peça de impugnação, 

fls. 321 a 330. Os autos são remetidos em diligência determinada pelo julgador singular, 
fls. 405 e 406. No relatório da revisão, fls. 409, é sugerida a redução em R$ 36.536,40 do 
ICMS cobrado, com base nos pagamentos de fls. 395 a 403 (DAREs de cód. 159), os 
quais, em que pese somar R$ 38.528,67, têm como parte do pagamento relativo aos 
documentos relacionados à presente autuação apenas a primeira cifra citada. 

 



A então impugnante apresenta manifestação sobre a revisão, fls. 
419, em que repete o pedido de improcedência contido na impugnação. A sentença é de 
parcial procedência em R$ 312.651,24 (= 349.187,64 – 36.536,40), fls. 420 a 423, com 
concordância da Representação Fazendária, fls. 424. Foi pago R$ 272.366,35, fls. 425. 

 
A autuada retorna agora aos autos com recurso voluntário, fls. 429 a 

435, em que efetua a alegação meritória de que na planilha de fls. 331 a 343, juntada com 
a impugnação, está demonstrado tratar-se de bens destinados ao APIm, e que, entre 
outros, os CFOPs são: 1101, 1252, 2257, 1353, 2353, 1401, 1551, 2551, 3551, 1556, 
2556, 2912, 1916, 2916, 2922, 1949. 

 
Alega também que procedeu à classificação das mercadorias como 

ativo imobilizado seguindo as orientações da Lei n° 6.404/76 (art. 179, inc. IV), a 
Resolução n° 1.025/05 do Conselho Federal de Contabilidade (item 19.1.2.Definições). 
Que não poderia a lei tributária alterar os conceitos de direito privado (art. 100 do CTN). 
Pugna pelo reconhecimento da isenção do diferencial de alíquotas (RCTE, Anexo IX, art. 
6°, inc. XCII). 

 
O julgamento cameral, tal qual o singular, é convertido em diligência, 

Resolução n.º 089/2013, em 15/07/2013, fls. 440 a 442, para que a recorrente apontasse 
quais, dentre os bens arrolados pela fiscalização como materiais de uso e consumo, 
teriam sido efetivamente destinados ao APIm sob o critério de que fossem unidades 
independentes de produção parcial de serviços, com função única e destacada, mas que 
não fossem instalações civis, nem peças de reposição ou ainda partes ou peças de 
equipamentos. 

 
Nestes autos não se dá formalmente atendimento à Resolução nº 

089/2013, mas no PAT n° 4 0112043 181 97 é respondido o mesmo questionamento com 
a planilha impressa nas fls. 858 a 870 daqueles autos, sendo a mesma apresentada em 
arquivo MS Excel, no CD de fls. 892 (também daqueles autos). Essa planilha traz também 
os dados do presente PAT, e dos PATs 4 0111019 817 80, 4 0112014 642 14 e 4 0112014 
677 44. Assim, foi juntada de cópia desse CD, fls. 447. 

 
No PAT n° 4 0112014 642 14, versando sobre a mesma matéria, 

lavrado contra a mesma empresa, mudando apenas o período autuado (abr a dez/2007 
naqueles autos; jan a mar/2007, nestes autos), foi efetuada uma primeira revisão pelo 
próprio autuante, fls. 544, passando o valor do lançamento original, R$ 363.340,05, para 
R$ 362.068,94. Após manifestação da recorrente em que foi apresentado laudo fls. 600 a 
664 daqueles autos (copiada e juntada aos presentes autos, fls. 448 a 511) e descritivo de 
mercadorias, fls. 666 a 671 daqueles autos (também juntada cópia a estes autos, fls. 513 
a 519), foram remetidos os autos para nova revisão fiscal, que, efetuada pelo próprio 
autuante, e passou o valor autuado para R$ 320.697,22 (= R$ 66.357,17 + R$ 254.340,05 
que já estava pago), fls. 736 (daqueles autos). 

 
Diante desse fato, os presentes autos saem, em 30/05/2014, com a 

Resolução n.º 068/2014, fls. 520 a 522, para diligência nos mesmos termos. 
 
A resposta da diligência consta das fls. 525 a 531. É citado caber 

redução de base de cálculo nas aquisições de materiais de consumo, notas fiscais de fls. 
52, 75, 81, 184, 190, 198, 202, 214 e 218, entretanto, em virtude de pagamento da parte 
não litigiosa, R$ 272.366,35, e da apresentação da memória de cálculo por intermédio da 
qual se obteve esse valor, o que incluiu as notas fiscais citadas, tem-se essa parte 



resolvida sem qualquer necessidade de discussão adicional, posto que se trate de 
confissão irretratável. 

 
Ainda na resposta da diligência é citado que no valor total já pago, 

antes (R$ 36.536,40) e após (R$ 272.366,35) à autuação, ocorreram repetições de 
pagamentos (duplicidades). Estes pagamentos foram colocados em nova planilha 
constando como "parte não litigiosa" e "pgto antecipado". Diante disso, continuou na parte 
contenciosa estruturas metálicas, acessórios para construção de galpões e alguns 
materiais de consumo, como peças, fios e cabos. 

 
Sobre o laudo apresentado, o agente autuante/revisor explica que, 

embora dotado de inquestionável precisão técnica em termos de engenharia, não trouxe 
absolutamente qualquer informação minimamente relevante para fins tributários do ICMS. 
Cita que além dos R$ 272.366,35 já pagos como parte não contenciosa e R$ 36.536,40 
como parte paga antecipadamente, de forma espontânea, seria ainda devido R$ 
75.735,63, o que implicaria o valor total de diferencial de alíquota R$ 384.638,38 (= 
272.366,35 + 36.536,40 + 75.735,63), planilha de fls. 549. 

 
A recorrente apresenta manifestação de fls. 557 a 560, em que 

alegou: 
 
1. caber redução de base de cálculo em outras mercadorias além 

das constantes nas seis notas fiscais anteriormente descritas, limitando-se a citar cinco 
notas fiscais a título de exemplo (520, 526, 539, 566 e 570); 

 
2. caber a compensação de valores pagos a maior no bojo dos R$ 

272.366,35, em virtude da determinação da IN 1159/2013-GSF; alega como valor líquido 
os R$ 36.536,40; 

 
3. pede a realização de nova diligência, considerando a redução de 

base de cálculo do RICMS/SP, Art. 27, a retirada dos R$ 36.536,40, e qualquer outro valor 
existente como diferença positiva a seu favor. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão nº 1644/2016, às fls. 562 a 569, rejeitou o pedido de conversão 
do julgamento em diligência, formulado pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, em decisão 
não unânime, confirmou a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 312.651,24, considerando o pagamento de fls. 
424, para fins de extinção do crédito tributário. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho 

Superior, às fls. 578 a 585, pedindo a nulidade do acórdão cameral por deficiência na 
fundamentação, argumentando que não foi analisada na Câmara e nem no respectivo 
acórdão, não se fazendo nenhuma menção sobre os fatos narrados no recurso cameral, 
fls. 429 a 435, tendo analisado apenas os valores discutidos. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento ou diligência, 

alegando que procedeu à classificação das mercadorias como ativo imobilizado seguido 
as orientações da Lei n° 6.404/76 (art. 179, inc. IV), a Resolução n° 1.025/05 do Conselho 
Federal de Contabilidade (item 19.1.2.Definições). Que não poderia a lei tributária alterar 
os conceitos de direito privado (art. 100 do CTN). Pugna pelo reconhecimento da isenção 
do diferencial de alíquotas (RCTE, Anexo IX, art. 6°, inc. XCII). 

 



É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida 

pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão cameral, 
manifesto-me pelo seu acolhimento, pelo que exponho: 

 
O pedido da parte decorre de deficiência na fundamentação do 

acórdão cameral, vez que não se analisou no acórdão os fatos narrados no recurso 
cameral, fls. 429 a 435, tendo sido analisado apenas os valores discutidos. 

 
Cabe aqui, por oportuno, a reprodução do art. 38 da Lei n° 

16.469/09: 
 
Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, 
conterão: 
 
I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 
 
II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das 
impugnações, recursos e contraditas; 
 
III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

 
Pelo dispositivo reproduzido, o acórdão, redigido com simplicidade e 

clareza, conterão a decisão com os fundamentos de fato e de direito (Lei n° 16.469/09, art. 
38, III). 

 
De fato, analisando a peça recursal, às fls. 429 a 435, vê-se que a 

recorrente alegou que procedeu à classificação das mercadorias como ativo imobilizado 
seguido as orientações da Lei n° 6.404/76 (art. 179, inc. IV), a Resolução n° 1.025/05 do 
Conselho Federal de Contabilidade (item 19.1.2.Definições). Que não poderia a lei 
tributária alterar os conceitos de direito privado (art. 100 do CTN). Pugnou pelo 
reconhecimento da isenção do diferencial de alíquotas (RCTE, Anexo IX, art. 6°, inc. XCII). 

 
O Acórdão da IV CJUL n° 1644/2016, às fls. 562 a 569, foi omisso na 

apreciação dos pontos do recurso voluntário acima destacados. Se manifestou o acórdão 
basicamente somente quanto à questão dos valores, não tecendo uma linha sequer para 
apreciação das questões de direito suscitadas na referida peça recursal. 

 
Não trata bem de omissão do acórdão quanto ao exame de um dos 

pedidos (Lei n° 16.469/09, art. 41, § 7°), que imporia ao Conselho Superior o julgamento 
do mérito, mas trata de verdadeira omissão do acórdão na apreciação de pontos 
relevantes assinalados na aludida peça recursal, caracterizada a falta da hipótese do inc. 
III do art. 38 da Lei n° 16.469/09, reproduzida em linhas anteriores, o que impõe a nulidade 
do aresto cameral por ausência de fundamentação. 

 
Anulado o acórdão, devem os autos retornarem à Câmara Julgadora 

para apreciação de toda a matéria. 
 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial do processo, 

arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa, a partir da decisão 



cameral, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00422/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade de Sentença. Cerceamento ao 
direito de defesa arguida pelo Relator. Não apreciação da 
impugnação especificada do sujeito passivo. Acatada por 
unanimidade. 
 
Sentença que não analisa a impugnação especificada do sujeito 
passivo deve ser declarada nula. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença e dos atos dela decorrentes, por cerceamento do 
direito de defesa, arguida pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento tributário o fisco impõe ao sujeito passivo a 
obrigação de recolher ICMS no valor de R$ 187.664,50 (cento e oitenta e sete mil 
seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), por ter realizado saída interna 
de mercadoria com débito a menos do imposto, pois utilizou a alíquota de 17%, sendo que 
a operação é tributada à alíquota de 27%, correspondendo a uma tributação final inferior à 
prevista na legislação. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 11, 27 e 64, da lei n.º 

11.651/91 - Código Tributário Estadual (CTE). Aplicada a penalidade prevista no art. 71, 
IV-A, da lei n.º 11.651/91, com redação da lei n.º 17.519/2011 – Retroatividade Benigna. 

 
O auto de infração, lavrado em 29/04/2016, foi instruído, dentre 

outros documentos, com relação de notas fiscais e anexo estruturado – detalhamento do 
crédito tributário. 

 
Intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em primeira 

instância (fls.18/24), na qual pugna pela procedência parcial do lançamento no importe de 
R$ 125.160,00 (cento e vinte e cinco mil cento e sessenta reais), que considera como 
parte não litigiosa. 

 
Junta quadros demonstrativos: um (fls.40/46), no qual lista notas 

fiscais e operações que devem ser excluídas da exigência fiscal; outro (fls.48/50), em qual 
lista entradas e saídas dos barcos utilitários à alíquota de 17%. Junta também cópias de 
notas fiscais de entradas e de saídas (fls.52/162). 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 3807/2016 – JULP (fls.164/165), o 

julgador monocrático, diante da impugnação especificada do sujeito passivo, afirma que 



“(...) as vendas (...) deveriam ser feitas com o NCM 8903, e não o 8906. O fato de tê-las 
recebido com a codificação equivocada, não lhe dá o direito de assim continuar 
procedendo. Por outro lado, não concordo com a exclusão proposta, por entender que 
todas as mercadorias relacionadas na planilha de fls.3/7 são enquadráveis, no que diz 
respeito à alíquota, (...) de 27%.” 

 
Em recurso voluntário (fls.170/178), o representante do sujeito 

passivo pugna pela reforma da sentença, reiterando seu pedido no sentido de manter 
procedência parcial do lançamento no importe de R$ 125.160,00 (cento e vinte e cinco mil 
cento e sessenta reais). 

 
Após verificar que a sentença prolatada, diante da impugnação 

especificada do sujeito passivo em primeira instância, não arrazoa adequadamente a 
declaração de procedência total do lançamento, houvemos por bem arguir de ofício a 
nulidade da peça (sentença). 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso Voluntário, em que o sujeito 

passivo pugna pela reforma da sentença proferida, no sentido de manter procedência 
parcial do lançamento no importe de R$ 125.160,00 (cento e vinte e cinco mil cento e 
sessenta reais), em PAT, que o Fisco impõe ao sujeito passivo a obrigação de recolher 
ICMS no valor de R$ 187.664,50 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta centavos), por ter realizado saída interna de mercadoria com débito a 
menos do imposto, pois utilizou a alíquota de 17%, sendo que a operação é tributada à 
alíquota de 27%, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação. 

 
Os limites da demanda são firmados pela teor da acusação e da 

defesa. Dentro desses lindes encontram-se as questões relevantes, ou seja, aquelas em 
que, ao serem julgadas, o julgador não pode prescindir de motivar. 

 
Não basta constar do ato – SENTENÇA, como neste caso, a 

afirmação de que “(...) as vendas (...) deveriam ser feitas com o NCM 8903, e não o 8906. 
O fato de tê-las recebido com a codificação equivocada, não lhe dá o direito de assim 
continuar procedendo. Por outro lado, não concordo com a exclusão proposta, por 
entender que todas as mercadorias relacionadas na planilha de fls.3/7 são enquadráveis, 
no que diz respeito à alíquota, (...) de 27%.”. 

 
Faz-se necessária a motivação de qualquer ato, administrativo ou 

judicial, mormente o final deles – a SENTENÇA ou o ACÓRDÃO, porquanto seja um 
princípio decorrente do Estado Democrático de Direito, da publicidade, da ampla defesa e 
do amplo acesso à jurisdição – judicial ou administrativa, na medida em que é através da 
fundamentação que se pode avaliar a legitimidade do ato praticado, sua finalidade, 
viabilizando assim a defesa do administrado por ele atingido e o controle da sua (ato) 
validade. 

 
Falta de motivação (na decisão) de questões relevantes cerceia o 

direito de defesa do sujeito passivo. E cerceamento do direito de defesa é causa de 
nulidade do ato processual, que neste caso é a Sentença. 



 
Nessa vertente, é que houvemos por bem arguir de ofício a nulidade 

parcial dos autos – a SENTENÇA – por cerceamento ao direito de defesa. 
 
Ante o exposto, no que sou acompanhado pela unanimidade de 

meus pares, voto no sentido de anular a SENTENÇA N.º 3807/2016 – JULP e demais atos 
processuais dela decorrentes, por cerceamento ao direito de defesa do recorrente, 
devendo os autos retornarem àquela instância, para que outra Sentença seja prolatada, 
devendo conter motivação da decisão quanto a todas as questões relevantes ao deslinde 
da causa, mormente sobre a parte controvertida da lide, para a qual o sujeito passivo 
atravessou impugnação especificada. 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00531/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: Nulidades - Cerceamento. Nulidade. Unânime. Deve 
ser acolhida a alegação de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa, face à nulidade da sentença, 
que declarou a revelia da defesa apresentada pelo sujeito 
passivo tempestivamente, tendo em vista que o prazo para 
apresentação deve ser contado considerando a data da 
postagem da impugnação/recurso (art. 2º Portaria nº 4/2017-
CAT), e não a data de recebimento da mesma pelo órgão deste 
Conselho Administrativo Tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada,  por cerceamento do 
direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir de fl 275, 
inclusive, devendo os autos retornarem à primeira instância para realização de novo 
julgamento. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Heli José da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Mantinha crédito indevido 
em sua escrituração fiscal digital – EFD, no final do período de dezembro/14, na 
importância de R$ 1.618.957,62 (Um milhão, seiscentos e dezoito mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), decorrente de valores a título de 
créditos de ICMS das aquisições de óleo diesel, nos períodos de 2013 a 2014. Óleo Diesel 
destinado em parte nos serviços de transportes diversos, tanto de cana-de-açúcar, 
atividades de apoio como Brigada de Incêndio, Manutenção de estradas, serviços gerais, 
movimentação de bagaço, transportes de máquinas, motocana, oficina volante, trator 
reboque, transbordo, ônibus, conforme Demonstrativo de Consumo de Óleo Diesel 
apresentado pelo contribuinte, anexo. Ou seja, o consumo de óleo diesel destinados 
nestas atividades de transportes não são consideradas consumidas no processo de 
industrialização, portanto, não geram direito ao crédito de ICMS, nos termos dos §§ 1º e 2º 
e Inciso I do Artigo 4º da Instrução Normativa de nº 990/2010-GSF c/c Arts. 58, § 3º, II, e 
64 da Lei 11.651/91 – CTE e Art. 522 do Decreto 4.852/97-RCTE. Em consequência, fica 
sujeito à multa formal de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito indevido e 
obrigado a realizar o seu estorno, nos termos do art. 147-A c/c Artigo 71, VI b, do CTE, 
conforme faz prova as Auditorias Básicas de ICMS de 2013 e 2014, demonstrativos e 
documentos anexos”. 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e faz manifestação fundamentando as razões de sua insurgência contra o 
lançamento do crédito tributário (fls. 249/264). 

 



Entretanto, a julgadora singular, em sentença de fls. 275/277, não 
conhece da impugnação apresentada, em virtude de declarar-lhe a revelia, mantendo o 
auto de infração nos termos lançado. 

 
O sujeito passivo apresenta, então, impugnação em segunda 

instância, em que, em sede de preliminar, aduz nulidade da sentença, porquanto esta 
considerou a contagem do prazo de apresentação de impugnação, a partir da data do 
recebimento da defesa pelo órgão fazendário, enquanto que o CAT historicamente sempre 
considerou a data da postagem da impugnação/recurso apresentado pelo contribuinte 
para aferir a tempestividade da manifestação, constituindo tal prática reiterada, norma 
complementar do processo tributário estadual (art. 100, III, CTN). No mérito, aduz as 
mesmas razões apresentadas em instância inicial. 

 
V   O   T   O 
 
 Por considerar ocorrida a nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, face à declaração de revelia em primeira instância, passo a analisar, desde logo, 
tal alegação da parte passiva. 

 
Com efeito, dispõe a Portaria nº 4/2017-CAT, publicada no Diário 

Oficial em 18/05/2017, em seu art. 2º: 
 
Art. 2º Para efeitos de atendimento da intimação, considera-se a data 
da postagem, devendo ser anexado ao processo o envelope com o 
carimbo dos Correios, identificando a data da postagem. 
 
No presente caso, embora o sujeito passivo não tenha anexado ao 

processo documento constando a data da postagem, em virtude da falta do carimbo dos 
Correios nesse sentido junto ao envelope respectivo, o impugnante anexa à defesa o 
documento de fls. 302 (histórico dos correios) em que comprova que a data da postagem 
da defesa em primeira instância ocorreu em 01/06/2017, em consequência, anteriormente 
à data de término do prazo de apresentação da defesa em instância inicial, que ocorreu 
numa sexta-feira, dia 02/06/2017, conforme muito bem exposto pela julgadora em sua 
fundamentação de fls. 276. 

 
Portanto, a revelia foi declarada indevidamente, motivo do 

cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo. 
 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o 
processo a partir de fls. 275, inclusive, devendo os autos retornarem à primeira instância 
para realização de novo julgamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00569/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminar de nulidade "ab initio" 
do processo, arguida pela autuada. Acolhida. 
 
A verificação de cerceamento ao direito de defesa do sujeito 
passivo motiva o acolhimento da preliminar de nulidade do ato 
administrativo, que constituiu o crédito tributário pelo 
lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 
16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e José Eduardo Firmino Mauro, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa 
e Antônio Martins da Silva que votaram pela rejeição da preliminar de nulidade da peça 
básica.  ' 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS, na 
importância descrita no campo próprio, em razão da escrituração indevida de valores: 

1) a título de crédito outorgado/dedução, referente ao TARE nº 001-
027/2012-GSF, cópia anexa, pois o benefício fiscal concedido não se aplica a estas 
operações (vide texto complementar). 

2) apropriação antecipada de crédito do ICMS referente à aquisição 
de ativo imobilizado para o estabelecimento, escriturado integralmente no campo outros 
créditos do Livro Registro de Apuração do ICMS, da Escrituração Fiscal Digital-EFD, 
conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos anexos. Em consequência, o autuado 
deve recolher o ICMS devido, junto com os acréscimos legais, o qual está detalhado na 
Auditoria Básica do ICMS e documentos em anexo. 
  

O suporte do fato descrito são os arts. 64 e 58, § 6º da Lei nº 
11.651/91-CTE, c/c o art. 22, inciso III, alínea “a” do Decreto nº 5.265/2000 e cláusula 3º 
do TARE nº 027/2012-GSF.  

 
A penalidade proposta pelo auditor fiscal sintoniza com o art. 71, 

inciso IV, alínea “a” do CTE. 
 
Os documentos de fls. 03/237 instruem o auto de infração. 
 



O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário, 
documentos de fls. 245/257 e a instrui com os documentos de fls. 258/280. 

 
O julgador de Primeira Instância relata que, na impugnação, o sujeito 

passivo alega, fl. 283 que transcrevo:  
 
“a) que o contribuinte apropriou-se de créditos outorgados amparado 

pelo TARE 0001-027/2012-GSF, plenamente em vigor na data da autuação, 
fundamentando na Lei nº 16.671/10, também igualmente em pleno vigor; 

 
b) que a vistoria realizada pela Gerência de Controle de Incentivos 

Fiscais não tem qualquer valor probante, não tendo passado pelo crivo do contraditório; 
 
c) a rescisão unilateral do contrato (termo de acordo) impõe que seja 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo ser instaurado o devido processo 
legal; 

 
d) que somente a autoridade que concedeu o TARE é que tem a 

competência legal de alterá-lo ou cassá-lo, o que não é o caso dos autos, estando o TARE 
em pleno vigor (art. 5º, XI, “a”, CDC); 

 
e) que a multa está em duplicidade, pois houve o estorno dos 

créditos previstos no TARE e, além disso, a aplicação de multa de 100% do valor dos 
créditos, tratando-se de dupla penalização para o mesmo fato jurídico, além do que a 
multa apresenta caráter confiscatório. 

 
Por fim, alega que a autuada tem sua unidade estruturada em Goiás 

como produção industrial, tratando-se de patrolas, pás carregadeiras, etc., que vêm 
desmontadas da China e montadas no estabelecimento da autuada. 

 
Pede a anulação do lançamento fiscal efetuado, pois tolheu-se o 

direito de defesa do impugnante, ausentes o contraditório e ampla defesa; pede-se a 
anulação do auto de infração também porque houve desconsideração do TARE por 
autoridade incompetente, ou redução da multa a percentual lógico e justo, que não se 
caracterize como confisco”.   

  
O julgador singular, após análise da questão, decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pelo julgador de 

Primeira Instância, fls. 292/303, critica a tese monocrática que levou à procedência do 
lançamento do crédito tributário para afirmar que o próprio julgador afirmou estar o TARE 
em vigor e que os créditos apropriados estão amparados no permissivo TARE 001-
027/2012-GSF, em pelo vigor. 

 
Sobre a vistoria e a sua conclusão unilateral do auditor fiscal deixa 

claro que ela não tem qualquer valor probante, não tendo passado pelo crivo do 
contraditório e sequer ter dado conhecimento de sua realização à ora autuada. 

 
Acrescenta à fl. 295 que: 
 
“O aproveitamento do crédito era garantido pelo TARE, ou seja, para 

que perdesse tal condição, o TARE deveria ter sido denunciado pela fiscalização, e não o 



foi! Ao denuncia-lo, ou mesmo antes de sê-lo, deveria sim ter-se intimado o contribuinte 
para que apresentasse suas explicações e as razões que tivesse, somente, após regular 
processamento de contraditório, teria alguma força probante ou constituidora de direitos a 
favor do fisco”. 

 
A recorrente afirma que tem sua unidade estruturada em Goiás como 

produção industrial, ora no sentido de CKD ora no de SKD, a depender de qual máquina 
esteja se montando. 

 
Deixa claro que somente a autoridade administrativa que acordou 

com a empresa é que detém a competência para alterar ou revogar o ato e nenhuma 
ocorrência nesse sentido foi utilizado pois o TARE está em vigor. 

 
Critica a multa proposta pela fiscalização e vê que ela é confiscatória. 
 
Para finalizar, requer a nulidade do processo, caracterizado pela 

ausência de processo administrativo prévio para anular o TARE e por tolher o direito de 
defesa; improcedência do auto de infração, em razão de lançamento fiscal após 
desconsiderar o TARE, o que afronta o art. 5º, inciso XI, alínea “a” da Lei Complementar 
nº 104/2013 – Código de Defesa do Contribuinte; e, por último, a anulação da multa ou a 
sua adequação para uma de patamar lógico e justo. 

 
A instrução recursal se fez com as fotografias da empresa, fls. 

304/319. 
 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício tem 

duas ocorrências do fato gerador da obrigação tributária reclamada no auto de infração, ou 
seja, a primeira decorrente de aproveitamento de crédito outorgado/dedução, referente ao 
TARE nº 001-027/2012-GSF, cópia anexa. 

 
O entendimento fiscal é que o benefício fiscal concedido no Termo 

de Acordo de Regime Especial-TARE não se aplica às operações porque o acordante não 
cumpriu o pactuado no contrato, fato que gerou a exigência do crédito. 

 
A segunda ocorrência diz respeito à apropriação antecipada de 

crédito do ICMS referente à aquisição de ativo imobilizado para o estabelecimento, o qual 
foi escriturado integralmente no Livro Registro de Apuração do ICMS, da Escrituração 
Fiscal Digital-EFD e apurado na Auditoria Básica do ICMS. 

 
Sob esse procedimento do autuado, a fiscalização entendeu que ele 

não concluiu a execução do projeto e que a parcela que foi executada é insuficiente para o 
início das atividades. 

 
A conclusão do auditor fiscal é que o crédito outorgado pelo TARE 

027/2012-GSF, instituído pela Lei nº 16.671/2009 pode ser utilizado diretamente na 



subtração do ICMS a pagar como dedução. Essa permissibilidade motivou o auditor a 
acrescentar no auto de infração a expressão de crédito outorgado/dedução. 

 
Formalizado estes esclarecimentos e depois de estudada as causas 

motivadoras da exigência do imposto com os acréscimos das cominações legais, concluo 
que houve cerceamento ao direito de defesa, que me motiva a anular o processo do início.  

 
Vejo que o Termo de Acordo de Regime Especial-TARE não foi 

revogado e, caso o fosse, somente a Autoridade Administrativa que concedeu o acordo 
constante no TARE é poderia modificá-lo, alterá-lo ou revogá-lo, o que não foi feito, 
portanto, a sua validade se confirma e se sustenta.     

 
O art. 5º, inciso XI, alínea “a” da Lei Complementar nº 104/2013 

estabelece: 
 

Art. 5º São direitos do contribuinte:  

XI – ver observadas as disposições constantes dos Termos de Acordo e 
Regime Especial – TAREs firmados com a Administração Pública, sob pena 
de nulidade absoluta dos atos que os transgredirem, sendo que: 

a) apenas a Autoridade Administrativa que concedeu os TAREs poderão 
alterá-los e/ou cassá-los, o que dependerá da prévia instauração de 
processo administrativo com esta finalidade. 

Em face ao que registra as normas legais e estando em vigor o 
acordo firmado no TARE, vejo que a autoridade administrativa 
executora do lançamento tributário não pode reclamar o tributo fora 
do que estabelece as cláusulas do TARE, sob pena de cerceamento 
ao direito de defesa. 

 
A inobservância da regra supra, motiva cerceamento a direito de 

defesa e nulidade do ato expedido no trabalho fiscal. 
 
Por oportuno, considero que a vigência de regras acordadas em 

Termo de Acordo de Regime Especial-TARE garante o aproveitamento do crédito 
tributário ao sujeito passivo acordante e que, qualquer mudança nas cláusulas acordadas 
depende de prévia instauração de processo administrativo com esta finalidade, conforme 
ensinado no artigo transcrito no parágrafo anterior. 

 
No que se refere à falta de conclusão na implantação da indústria 

montadora de veículos pesados, para posterior revenda de máquinas e peças, as fotos 
anexadas na instrução desta peça de defesa mostram que parte das instalações estão 
prontas e em operação industrial, o que contraria o termo de vistoria que serviu de base 
para o estorno do crédito legalmente escriturado nos livros fiscais. 

 
Ademais, entendo que, qualquer que seja o motivo que leve a 

Administração Pública a rescindir unilateralmente o contrato, o ato exige que seja 
observado o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, que assegura o direito do 
contraditório e da ampla defesa nos processos e nos atos administrativos ao sujeito 
passivo. 

 



Ao finalizar este voto decido acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento ao direito de defesa, e declaro, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00723/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da sentença 
singular, suscitada pelo Conselheiro Relator, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir do documento de fls. 76, dos autos, 
por não terem sido apreciados os pedidos do sujeito passivo.  
 
Os atos processuais e os subsequentes, quando praticados com 
cerceamento ao direito de defesa, devem ser julgados nulos. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, a partir 
do documento de fls. 76, dos autos, arguida pelo Conselheiro Relator, por não ter sido 
apreciado os pedidos do sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de 
Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto no momento em que promoveu 
a saída das mercadorias, constantes do DANFE número 2024, para o território goiano, 
conforme documentos anexos. Em consequência, deve pagar o tributo na importância de 
R$4.795,25, juntamente com penalidade e acréscimos legais.     

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 04. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls.03 a 23. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.17 a 23). 
 
Pela Sentença de nº2967/2017 – JULP, (fls.73 a 75), o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso voluntário 

(fls.80 a 87). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção ao sujeito passivo autuado 

(fl.88). 
 
O sujeito passivo solidário compareceu aos autos (fls.90 a 93), 

apresentando recurso voluntário, alega que a exigência de tal retenção tributária não pode 
ser considerada como exigível, conforme se depreende da alínea "o" do inciso II do artigo 
34 do Anexo VIII do Decreto nº4852/97, onde a substituição tributária teria como vigência 
inicial no seguimento da recorrente (Material de Construção, Acabamento, Bricolagem ou 



Adorno – Protocolo ICMS 82/2011 e 85/2011) apenas a partir de 01 de abril de 2012, 
devendo, pois, ser reconhecida a ausência de responsabilidade da recorrente em tal caso.  

 
Aduz que o ICMS em Substituição Tributária, mencionado e cobrado 

no auto de infração, não possui razão de ser, haja vista a inexistência de previsão legal à 
época do fato, existindo, pois, ausência de liquidez e certeza do tributo, gerando em 
consequência a nulidade do auto de infração em comento. Os valores apontados pelo 
Fisco no auto de infração não delinearam fundamentação legal em si, contrariando 
expressamente o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Igualmente constitucional 
provisiona a plena defesa demostrada que o lançamento do tributo deve conter o devido 
embasamento legal, o que não ocorreu no presente processo. Vê-se que o procedimento 
administrativo em comento deve ser reconhecido como nulo, ante a grave ausência de 
constituição dos registros legais.  

 
Por fim requer seja acolhido e provido o presente recurso voluntário, 

para reformar a Sentença de Primeira Instância e declarar improcedente ou nulo "ab initio" 
o lançamento e determinar o seu arquivamento. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei a 
ocorrência de juntada de documentos, referentes a parcelamento, fls. 97 a 101.  

 
Arguo nesta sessão de julgamento a nulidade da sentença singular, 

conforme passo a expor: 
 
O nobre sentenciador “a quo” deixou de apreciar o recurso do sujeito 

passivo principal em razão de parcelamento realizado pelo polo passivo solidário.  
 
O documento juntado aos autos demonstra que somente o sujeito 

passivo coobrigado é que fez o parcelamento. A sentença é clara em sua fundamentação, 
fls. 73/75, que houve parcelamento total do crédito, mas, deixou de apreciar qualquer 
impugnação, fls. 26/28, por entender que houve confissão irretratável com base no artigo 
16, III do Anexo IX do RCTE.  

 
Portanto, vez que há impugnação de quem não participou do 

parcelamento a mesma tem que ser apreciada, evitando cercear o direito do contribuinte.  
 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade da 

sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, a partir do documento de fls. 76, 
dos autos, por não terem sido apreciados os pedidos do sujeito passivo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00800/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00801/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00802/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00803/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00804/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00816/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular, por 
cerceamento ao direito de defesa, em virtude de falha na 
intimação do resultado da diligência. Acolhida por unanimidade 
de votos. 
 
Quando se verifica falha na intimação do resultado de diligência, 
efetuada durante o trâmite processual, e em razão desse vício o 
sujeito passivo deixa de manifestar nos autos, fica caracterizado 
o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser declarada nula 
a sentença prolatada, nos termos do inciso III do artigo 20 da Lei 
16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, por 
falha na intimação do resultado da diligência (fls. 571/572). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

De acordo com o histórico do auto de infração, datado de 
22/10/2013, o sujeito passivo omitiu o pagamento de ICMS, no valor descrito em campo 
próprio, em razão de aproveitamento a maior de crédito relativo às operações de 
importação, apurado pela diferença entre os valores lançados nas operações de 
entradas(CFOP) e na coluna Outros Créditos com o lançamento dos estornos na coluna 
Outros Débitos e os valores recolhidos a título de ICMS Importação (Códigos 10005 e 
167). O referido crédito está em desacordo com o que dispõe a Cláusula Quarta do Termo 
de Acordo nº 228/02 – GSF, conforme documentos em anexo. Em virtude desse fato, o 
sujeito passivo deverá pagar o ICMS omitido juntamente com a penalidade e os 
acréscimos legais. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 620.781,76 (seiscentos e 

vinte mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo o valor total do 
crédito tributário, corrigido até a lavratura do auto de infração, a importância de R$ 
1.317.353,62 (um milhão, trezentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e três reais e 
sessenta e dois centavos). 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 63, § 3º, inciso I, alínea “c” e 64 da Lei 11.651/91 c/c o artigo 4º, § 1º, 
inciso IV do Decreto 4.852/97. Foi proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, inciso 
IV, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 

 



Há uma descrição complementar da ocorrência na qual os autores do 
lançamento transcrevem a Cláusula Quarta do TARE Nº 228/02 – GSF e concluíram que, 
de acordo com aquele dispositivo, o contribuinte não poderia escriturar o crédito de ICMS 
relativo às operações de importações. 

 
Em seguida, nessa descrição complementar, os Auditores 

informaram que realizaram um demonstrativo em que os valores dos créditos de imposto, 
dos estornos de imposto e pagamentos de ICMS em DARE’s próprios foram confrontados 
chegando-se aos valores do auto de infração. 

 
Para a instrução processual, os Auditores Fiscais anexaram aos 

autos os seguintes documentos: 12ª Alteração do Contrato Social da Empresa John Deere 
Brasil Ltda., folhas 05 a 20, Termo de Acordo de Regime Especial - TARE nº 228/02 – 
GSF, folhas 21 a 24, Demonstrativo dos Créditos Aproveitados Indevidamente Relativos 
às Operações de Importação, folha 25, Auditoria Básica do ICMS, folhas 26 a 29, 
Resumos dos CFOP’s, folhas 30 a 54, Resumo de Ajustes e Saldos, folhas 55 a 70, 
Relatório de Documentos de Arrecadação, folhas 71 a 122. 

 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa autuada ingressou com impugnação em Primeira Instância, folhas 
128 e 129, na qual alega que as notas fiscais de importação apontadas na intimação 
referem-se a parte objeto do benefício fiscal nos termos do TARE 228/02- GSF e parte 
sem a utilização do referido benefício. 

 
A impugnante argumenta que para os casos com o benefício fiscal, 

houve a escrituração com o crédito e, posteriormente, o estorno dele, não configurando 
prejuízo pela falta de pagamento. 

 
A empresa impugnante apresenta um Demonstrativo de Apuração de 

ICMS e com os valores dos DARE’s que foram recolhidos, afirmando que não houve falta 
de pagamento de imposto e requerendo a improcedência do auto de infração. 

 
Para comprovar as alegações da impugnante, foram juntados pela 

defesa aos autos DARE’s de recolhimento de imposto e relações das notas fiscais, folhas 
130 a 519.  

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância Singular 

e, na oportunidade, o julgador singular determinou a realização de uma diligência, por 
intermédio do Despacho 1.371/2015-JULP, folhas 544 e 545, para verificar se razão 
assiste ao sujeito passivo, com a devida revisão do lançamento se for apurado qualquer 
equívoco. 

 
O revisor se manifesta, por intermédio do relatório diligencial, 

constante às folhas 548 a 551, afirmando que constatou omissão de recolhimento de 
ICMS em relação ao mês de novembro de 2012, no valor de R$ 610.171,30, acrescentado 
que os recolhimentos apresentados pela defesa em relação às notas fiscais discriminadas 
à folha 472 não foram considerados porque são de operações realizadas cujos 
documentos foram registrados em 2010 e 2011. Assim, o valor do imposto a ser exigido 
passou para a quantia de R$ 610.171,30, relativo ao mês de novembro de 2012. 

 
Após a realização de intimação para o sujeito passivo para ele se 

manifestar a respeito do resultado da diligência, não houve pronunciamento da defesa e 
os autos foram encaminhados para julgamento na Instância Singular. 



 
O julgador monocrático proferiu a Sentença de nº 2.772/2017-JULP, 

na qual considerou o auto de infração parcialmente procedente nos termos da revisão 
efetuada, ou seja, no valor de ICMS de R$ 610.171,30 (seiscentos e dez mil, cento e 
setenta e um reais e trinta centavos). 

 
A Gerência de Representação Fazendária manifestou estar ciente do 

teor da decisão e de acordo com o veredicto do julgador monocrático. 
 
Notificada da decisão singular, a empresa autuada apresentou 

recurso voluntário, folhas 580 a 582, pedindo o reexame da sentença singular, arguindo a 
nulidade parcial dos autos em virtude de não ter sido notificada do resultado da diligência 
efetuada. 

 
Quanto ao mérito, a empresa recorrente alega que na apuração do 

mês de novembro de 2012 efetuou a apropriação extemporânea do imposto recolhido 
sobre parte das importações de 2010 e 2011, tendo em vista, que tais valores foram 
recolhidos e o crédito não foi escriturado à época, fato que enseja o direito da recorrente 
de registrar os créditos de forma extemporânea, conforme dispõe o artigo 54 do RCTE. 

 
No tocante à menção da Cláusula Quarta do TARE nº 228/02, o 

contribuinte afirma que não houve prejuízo ao erário, pois realizou o estorno do crédito das 
importações no livro de apuração do imposto. 

 
A empresa recorrente juntou aos autos fotocópias dos Registros 

Fiscais da Apuração do ICMS de Operações Próprias e Registros Fiscais de Documentos 
de Entradas de Mercadorias e Serviços, conforme consta às folhas 597 a 627. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
Analisando as questões preliminares arguidas pelas partes, percebo 

que foi requerida a nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, 
em virtude de falha na intimação do resultado da diligência que culminou na revisão do 
lançamento. 

 
De fato, ao observamos a intimação constante à folha 571 e 572, 

verifica-se que ela foi direcionada para Porto Alegre, local que em momento algum foi 
relacionado como endereço do sujeito passivo, visto que no auto de infração o endereço 
do contribuinte autuado é de Catalão- Goiás, e na peça impugnatória apresentada, folha 
128, o procurador da empresa, Sr. Adriano Luis da Costa, tem como endereço a cidade de 
Indaiatuba – SP. 

 
Ficando, assim, caracterizado o erro no envio da intimação do sujeito 

passivo para tomar conhecimento do resultado da revisão do lançamento, fato que 
redundou em cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, visto que a sentença 
singular foi proferida sem a devida manifestação da empresa impugnante. 

 



A nossa legislação processual é clara sobre a nulidade dos atos 
praticados com cerceamento ao direito de defesa, conforme regulamenta o inciso III do 
artigo 20 da Lei 16.469/2009: 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Seguindo o comando legal do dispositivo transcrito, acolho a 

preliminar de nulidade da intimação constante às folhas 571 e 572 e da sentença singular, 
pois ficou evidenciado que esses atos processuais foram praticados com cerceamento ao 
direito de defesa. 

 
Dessa forma, entendo que os autos devem ser encaminhados para a 

Instância Singular com a finalidade de se determinar uma nova intimação do sujeito 
passivo para tomar conhecimento da revisão constante às folhas 548 a 568 dos autos, e, 
em seguida, que seja prolatada uma nova sentença. 

 
É importante ressaltar, que seria de bom alvitre o julgador singular 

verificar a regularidade da representatividade do sujeito passivo, nos termos do artigo 11, 
§ 1º da Lei 16.409/2009, pois nos autos não há comprovação de que o procurador que 
subscreveu a peça impugnatória tem poderes de administração na empresa autuada. 

Art. 11. Todo sujeito passivo tem capacidade para estar no processo, em qualquer 
fase, postulando em causa própria ou representado por advogado. 

§ 1º O sujeito passivo, pessoa jurídica, pode também postular por intermédio de 
procurador por ele constituído, com poderes de administração. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário do sujeito passivo e 

dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença singular, por haver vício formal 
na intimação do sujeito passivo do resultado da diligência, fato que ocasionou o 
cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00855/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade parcial do processo. 
Cerceamento do direito de defesa. Ineficácia de intimação. 
Preliminar arguida pelo solidário. Acolhimento. 
 
Comprovado o prejuízo ao solidário em face da sua intimação 
em local diverso do informado nos autos, mister se faz anular 
parcialmente o processo, a partir da decisão cameral e os atos 
dela subsequentes, por cerceamento do direito de defesa da 
parte, em face da ineficácia de intimação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento 
do direito de defesa, a partir de fls. 456, devendo retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo, na condição de substituto 
tributário, promoveu a saída de combustíveis sem destacar o ICMS substituição tributária 
pelas operações posteriores na documentação fiscal e o consequente débito no Livro 
Registro de Saídas. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais. 

AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 
é nomeada solidário nos termos do artigo 45, caput, da Lei 11.651/1991 c/c art.35 do 
anexo VIII do Dec.4.852/97. 

 
Cientificada, a solidária comparece aos autos para arguir a preliminar 

de decadência do crédito tributário e de nulidade da peça básica por cerceamento ao 
direito de defesa. No mérito, aduz ser apenas prestadora de serviços da Petrobrás e não 
pode ser responsabilizada por infração que não praticou. Requer a nulidade do feito ou 
sua improcedência. 

 
Ato contínuo, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar 

o auto de infração. Argúi a preliminar de decadência do crédito tributário e de nulidade da 
peça básica por insegurança na determinação da infração. No mérito, aduz que o imposto 
fora pago e invoca jurisprudências e artigos de outras cortes. Ao final, requer a nulidade 
do feito, ou alternativamente, a improcedência. 

 
O douto julgador singular encaminha o feito em diligência a órgão 

especializado para o esclarecimento de pontos controversos e o revisor manifesta-se nos 
autos para ratificar a pretensão fiscal inicial. Na sequência, o polo passivo contesta a 



revisão e reitera a argumentação e os pedidos iniciais. Ao final, decisão monocrática 
ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Após a decretação da perempção do solidário, o sujeito passivo 

comparece aos autos para interpor recurso e reiterar a argumentação e os pedidos 
iniciais, todos rejeitados pela Excelsa Câmara Julgadora, que mantém a decisão 
monocrática. 

 
Sobrevém o recurso dirigido ao Conselho Superior no qual o polo 

passivo argumenta não ter praticado a infração apontada na exordial pois o imposto é 
recolhido na fonte, qual seja por substituição tributária pelas operações posteriores e que 
o solidário tem apenas contrato de prestação de serviços de fornecimento de combustíveis 
com o polo passivo a título de atender clientes; que não vende os combustíveis mas 
apenas entrega e contabiliza o fato contábil; que sendo idênticos os os preços praticados 
pela distribuidora, a carga tributária incidente sobre a cadeia de comercialização dos 
produtos até o consumidor final não está alterada e portanto não há a infração relatada na 
exordial. Ao final, requer a nulidade do feito, ou alternativamente, a reforma da decisão 
anterior para julgá-lo improcedente.  

 
Tempestivamente, o solidário comparece aos autos para arguir a 

preliminar de nulidade processual parcial dos autos, a partir das fls.486 por cerceamento 
do seu direito de defesa em virtude de ineficácia de intimação. Argumenta ter sido 
intimado em local diverso do informado à fazenda pública. Ato contínuo, argúi a preliminar 
de decadência do crédito tributário com fulcro no artigo 173 do CTN em virtude do 
esgotamento do período quinquenal concedido ao ente público para a constituição do 
crédito tributário. 

 
Argúi em seguida, nulidade do auto de infração em virtude de 

ausência de notificação prévia, e no mérito, pondera não ser substituta tributária ou 
solidária, da operação em voga, pois firmou contrato de prestação de serviços de 
abastecimento de aeronaves às empresas de aviação. Que não vende combustíveis e que 
a responsabilidade pelo recolhimento de impostos é do sujeito passivo, que remete o 
combustível para armazenamento pela recorrente e esta realiza os abastecimentos.  

 
Ato contínuo, contesta o valor da penalidade aplicada por considera-

la abusiva. Obtempera violar o Princípio Constitucional do Não Confisco e por isso nulo 
deve ser também o auto de infração.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, 

a reforma da decisão anterior para considerá-lo improcedente, ou alternativamente, a 
nulidade parcial do processo a partir das fls. 419 destes autos, por cerceamento do direito 
de defesa, em face da ineficácia de intimação. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do sujeito passivo 

solidário concernente a preliminar de nulidade parcial do feito por cerceamento do direito 
de defesa, a partir das fls. 456, em face da ineficácia de intimação. 

 



De fato, ao compulsar os autos, verifico que a Fazenda Pública 
Estadual-FPE promoveu a intimação do solidário Aeroprest Comércio de Derivados de 
Petróleo Ltda em local diverso do informado. O documento em questão, fornecido pelos 
Correios traz como endereço a sede da empresa, porém em nome do advogado Dr. 
Raphael Godinho Pereira, sito à Rua Capitão Frazão nº 913, Setor Genoveva, nesta 
Cidade. Ocorre que às fls. 155 destes, o próprio sujeito passivo solidário informa no 
frontispício de sua impugnação, que todas as correspondências de estilo devem ser 
endereçadas aos seus procuradores judiciais, com escritório profissional estabelecido na 
Avenida 136, nº 761, Edifício Nasa Business Center, Salas B-41 e B-42, Setor Sul, Cep nº 
74.093.250, nesta Cidade, aos cuidados do Dr. Raphael Godinho Pereira.   

 
Visto que a intimação para a interposição de recurso à Câmara 

Julgadora não prosperou em face de procedimento viciado, o sujeito passivo solidário teve 
prejudicada a sua defesa, com a decretação de sua perempção, motivo pelo qual o 
processo deve ser anulado a partir da decisão cameral (fls.456) e demais atos que dela 
decorrem, com o retorno dos autos ao órgão competente para que se promova a correta 
intimação do sujeito passivo solidário, com a consequente reabertura de prazo para 
defesa, e concluída esta fase, devem estes autos retornarem à instância cameral para a 
apreciação de toda a matéria. 

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares para 

acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelo sujeito passivo, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir das fls.456, devendo retornar os autos à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00921/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade parcial dos autos. 
Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior. 
Negando-lhe provimento. Mantida a decisão cameral que julgou 
nulo parcialmente o processo. Retorno dos autos à primeira 
Instância.  
 
Estando demonstrado, por meio da instrução processual, que 
houve cerceamento parcial ao direito de defesa, o auto deve ser 
encaminhado à fase processual onde ocorreu o ato falho. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que julgou nulo parcial o processo, por cerceamento do direito de 
defesa, a partir do Termo de Revelia de fls. 24, e determinou o retorno dos autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro próprio 
das notas fiscais, conforme relação em anexo, e constantes de Ordem de conferência de 
Sintegra, referente à aquisição de em operação interestadual mercadorias ou bens para 
uso (ou consumo) do estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS 
correspondente ao diferencial de alíquotas. Em consequência, deverá pagar o imposto, na 
importância de R$ 42.387,49 e cominações legais. 

  
O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 02 a 21). 
  
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls.22 e 23), tendo sido 

lavrado Termo de Revelia (fls.24).  
 
Foi gerada a intimação para o sujeito passivo apresentar impugnação 

em Segunda Instância (fls. 26). Porém, a intimação não foi emitida.   
 
Por meio do Acórdão n° 1821/2014 (fls. 95 a 98) a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo acolheu a preliminar de nulidade parcial dos autos, a partir do 
Termo de Revelia de fls. 24, por cerceamento do direito do contribuinte, sendo os autos 
remetidos a Primeira Instância para julgamento da impugnação. 

 
A Fazenda Pública foi intimada da decisão cameral (fls. 99). Interpôs 

Recurso ao Conselho Superior (fls.100 a 101) alegou que a decisão cameral contrariou 



expressamente o artigo 28, inciso I, da Lei n° 16.469/09. Requereu a reforma da decisão 
cameral para confirmar a validade do Termo de Revelia, e retornar o processo a uma das 
câmaras julgadoras para que proceda à apreciação de toda a matéria. Anexou 
documentos (fls. 102 a 109).   

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão cameral e do recurso da 

Fazenda Pública (fls. 111 a 115). Interpôs contradita às fls. 118 a 122, alegando que é 
totalmente equivocado o entendimento adotado em primeira Instância no sentido de 
suposta intempestividade da impugnação apresentada, com fundamento no artigo 17, 
inciso I, da Lei n°13.882/01, esse artigo prevê o prazo de 30 dias após a ciência do 
contribuinte para que este apresente Impugnação ao auto de infração, sendo o sujeito 
passivo ciente através da notificação encaminhada por correio no dia 13/09/2010, diante 
desta intimação a impugnante apresentou impugnação a primeira instância, no dia 
11/10/2010, pelo correio sendo a mesma tempestiva, pois foi encaminhada dentro do 
prazo de 30 dias da sua ciência. 

 
Ao final alegou que a decisão cameral atende à legislação e aos 

princípios que regem o processo administrativo, devendo a decisão ser mantida. Requereu 
a manutenção. Anexou documentos (fls. 123 a 124).  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei que a decisão 
exarada em sede cameral, que considerou parcialmente nulo este auto, por cerceamento 
ao direito de defesa, a partir de fl. 24, deve ser mantida, conforme passo a expor:  

O sujeito passivo foi intimado para impugnar o presente auto de 
infração no dia 13/09/2010, conforme atestam os documentos de fls. 23.  

A impugnação foi postada na agência da Empresa Brasileira de 
Correios no dia 11/10/2010, conforme documentos de fls. 53 e 89, o que não configura 
revelia, pois o direito de resposta do sujeito passivo encontra-se dentro do prazo, ou seja, 
até 30 dias após sua cientificação. 

Entretanto, não obstante o correto procedimento adotado pelo 
impugnante, a Fazenda Pública Estadual exarou termo de revelia no dia 15/09/2010, ou 
seja, dois dias após a correta intimação do sujeito passivo pelos Correios, o que afronta o 
direito de defesa e a própria normal constitucional, vez que se a impugnante teria até o dia 
13/10/2010 para fazê-lo, não poderia ter sido declarada revel.  

Assim, acato a preliminar de nulidade parcial dos autos, a partir do 
Termo de Revelia de fl. 24, por cerceamento ao direito do contribuinte do contraditório e 
ampla defesa, o que equivale dizer que nego provimento ao recurso da Fazenda Pública 
Estadual.     

Mediante as assertivas supra aduzidas, imperioso se torna o retorno 
dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria.   

Pelo exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para 
o Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
nulo parcial o processo, por cerceamento do direito de defesa, a partir do Termo de 
Revelia de fls. 24, e determino o retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de 
toda matéria. 

 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00954/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades - Cerceamento. 
Rejeitada. Mérito. Prestação de serviço de transporte 
interestadual de turismo sem nota fiscal de serviço  e sem 
pagamento do ICMS. Procedência Parcial. Unânime.   
 
PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Unânime. A alegação do sujeito passivo de que o auto 
de infração não é claro e que não obedece aos requisitos legais, 
não prevalece quando se observa justamente o contrário, ou 
seja, o auto de infração é claro em sua acusação, devidamente 
fundamentado, e apresenta todos os requisitos legais, motivo de 
rejeição da preliminar arguida pela parte passiva. 
 
ICMS. Obrigação principal. Falta de emissão de documento 
fiscal com omissão de pagamento do imposto na prestação de 
serviço interestadual de transporte de turismo. Procedência 
parcial. Unânime. O prestador de serviço de transporte de 
passageiros de turismo é obrigado à emissão da nota fiscal de 
serviço modelo 7 e pagamento do ICMS correspondente ao 
serviço executado, sob pena de fazê-lo acrescimo de multa, 
juros e correção monetária, em procedimento fiscal. A base de 
cálculo arbitrada pela autoridade fiscal autuante deve adequar-
se ao valor já fixado pela Secretaria da Fazenda em Instrução 
Normativa para esse fim. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 9.012,00 (nove mil e doze reais). Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva, Elias 
Alves dos Santos e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou prestação 
de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 122.037,50 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota 
Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem 
como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 



apresentar a documentação, conforme notificações nr 204/2015 não tendo o (s) sujeito (s) 
passivo (s) atendido, ficando dessa forma obrigado (s) ao recolhimento do ICMS e multa”. 

 
A autoridade fiscal autuante esclarece que “A base de cálculo foi 

arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços 
informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado à época dos fatos geradores”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 54, 

Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade tipificada no art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação 

da Lei 17917/2012. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o extrato da Notificação Fiscal nº 204/2015 
juntamente com Histórico do Objeto dos CORREIOS (fls. 04/05); o extrato do 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do sujeito passivo junto ao CNPJ/MF 
com a situação ativa (fls. 06); o extrato de Consulta Concessão – CIAF de consulta de 
liberação de documentos fiscais para o sujeito passivo, tendo resultado negativo (fls. 07); 
o extrato de consulta ao DETRAN/GO quanto à placa do veículo (Fls. 08), constando que 
pertence ao sujeito passivo; a planilha por Autorização de Viagem, constando nº e data de 
emissão (todas do ano de 2014), Km percorrida, valor arbitrado R$/Km e valor da Base de 
Cálculo do ICMS (fls. 09); as cópias das Autorizações de Viagem (ANTT) (fls. 10/27); as 
planilhas de arbitramento da base de cálculo do valor R$/Km de prestação de serviço de 
transporte de passageiros (Fls. 29/30). 

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e impugna o auto de infração (fls. 37/41) com as seguintes alegações: 
 
a) Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de 

defesa, por falta de clareza do auto de infração, porque não 
permite ao contribuinte precisar exatamente a infração cometida, 
com ausência da descrição do fato de forma clara e precisa 
impossibilitando a ampla defesa ; 

 
b) No mérito, aduz que a prestação de serviço sempre foi iniciada 

em Brasília/DF, local onde a empresa possui sua sede, nunca 
tendo iniciado de fato no Estado de Goiás, conforme comprova o 
auto de infração nº 005278, anexo, da ANTT, em que se destaca: 
“a viagem deveria iniciar em Valparaíso de Goiás, no entanto, 
iniciou em Taguatinga/DF”; 

 
c) Ainda, no mérito, afirma que o fiscal não pode arbitrar valores em 

“achismos” ou deduções, sendo que não há regulamentação ou 
tabela na qual as empresas sejam obrigadas a seguir. 

 
Pede que se julgue improcedente o auto de infração, anexando ao 

processo cópia do Auto de Infração ANTT nº 005278 referido (fls. 42). 
 
O julgador singular rejeita a alegação de nulidade processual e, no 

mérito, julga procedente o auto de infração (fls. 51/54). 
 



Intimado para pagar ou comparecer em segunda instância, o sujeito 
passivo apresenta recurso voluntário (fls. 58/60) em que repisa os argumentos trazidos ao 
feito em primeira instância, acrescentando que os valores arbitrados pelo fisco não 
condizem com a realidade de mercado das empresas que atuam no ramo de transportes 
interestaduais no Brasil, face à ampla concorrência e o grande número de veículo que as 
grandes empresas possuem, resultando uma concorrência desleal, também pela 
existência do transporte clandestino. 

 
Pede que se declare a nulidade processual, ou que se julgue 

improcedente, ou que seja atribuído um novo cálculo sobre o valor arbitrado, com base 
nas informações fornecidas nos autos de viagens pela ANTT. 

 
 
V  O  T  O 
   
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de nota fiscal de serviço estadual e omissão de pagamento do 
imposto. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópias das 

Autorizações de Viagem que comprovam a prestação do serviço de transporte 
interestadual, com início em Valparaíso de Goiás/GO, destino a São Bernardo/MA ou 
Araioses/MA ou Tutoia/MA e retorno a Valparaíso de Goiás/GO, no ano de 2014. Consta 
do documento da ANTT que o valor de cada viagem é no montante de R$ 800,00 
(oitocentos reais). Há nos autos os demonstrativos do valor arbitrado pela autoridade 
fiscal, sob fundamento de valor declarado manifestamente inferior ao valor de mercado, 
bem como planilha demonstrativa da base de cálculo do ICMS exigido no auto de infração. 

 
Eis as exigências legais quanto à prestação de serviço 

intermunicipal, interestadual o internacional de transporte de passageiros: 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE/GO: 
 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 

utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

 
............................................................................................................... 
 

Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 

início da prestação do serviço, observando-se o seguinte (Convênio SINIEF 
6/89, art. 12): 

I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada;” 

 

Por outro lado, dispõe a Lei nº 11.651/91 – CTE/GO: 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A10
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A12


“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

Depreende-se, portanto, da descrição do fato no auto de infração e 
da legislação tributária citada, que o prestador de serviço de transporte interestadual de 
passageiros de turismo deve emitir documento fiscal próprio e pagar o ICMS 
correspondente ao serviço executado. 

 
Assim, desde logo conclui-se que a alegação do recorrente de 

nulidade processual por cerceamento do direito de defesa não faz o menor sentido, visto 
que o auto de infração atendeu a todos os requisitos legais para sua expedição, além do 
que é perfeitamente compreensível pelo sujeito passivo. Rejeito, destarte, o pedido de 
nulidade processual. 

 
No mérito, o recorrente alega que as prestações de serviços se 

iniciaram em Brasília/DF, não ocorrendo fato gerador do ICMS para o estado de Goiás. 
Entretanto, não é essa a verdade presente no processo, uma vez que nas Autorizações de 
Viagem da ANTT, com cópias nos autos, o próprio documento oficial de prestação de 
serviço acusa que o início da prestação ocorreu em Valparaíso de Goiás/GO, não 
havendo a menor dúvida sobre tal fato, face aos documentos expedidos pela ANTT. 
Outrossim, entendo que o Auto de Infração ANTT nº 005278 com cópia anexada ao 
processo (fls. 42) não se presta a afastar a acusação fiscal, uma vez que se trata de 
prestação de serviço de transporte ocorrida em 2008, enquanto que a presente exigência 
de pagamento de ICMS trata de prestações de serviços de transporte ocorridas em 2014, 
não havendo necessariamente qualquer vínculo entre os dois fatos em apreço. 

 
Quanto à contestação da base de cálculo arbitrada pela autoridade 

fiscal, há razão para o sujeito passivo, em parte, na medida em que o próprio Estado de 
Goiás, por meio de sua Secretaria da Fazenda, fixa o valor da prestação do serviço de 
transporte de passageiros no montante de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro 
percorrido, devendo prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal, na medida 
em que este deixou de atender à própria determinação do órgão a que está vinculado. 

 
Naturalmente que o valor de R$ 800,00 por viagem é 

manifestamente inferior ao valor real da prestação de serviço, vez que não paga sequer o 
óleo diesel consumido na prestação do serviço, quanto mais, o pagamento de motoristas, 
manutenção do veículo, taxas, impostos, e lucro da empresa. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas 

as viagens (fls. 09) alcançadas pelo auto de infração de 37.550 Km e o valor fixado pela 
SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 75.100,00, resultando em 
ICMS a pagar no valor de R$ 9.012,00 (nove mil e doze reais), mediante aplicação da 
alíquota de 12%. 

 
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade 

processual por cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe 



parcial provimento para reformar em parte a sentença e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 9.012,00 (nove mil e doze reais).  
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01258/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. Provimento. Reforma de decisão anterior 
que julgou nulo o auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração. Retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria.  
 
I – Constatado que a fundamentação de voto está incoerente 
com a decisão cameral, os autos devem retornar àquela 
instância julgadora para que seja apreciada toda a matéria, 
saneando a irregularidade constatada. 
 
II – Acolhe-se a preliminar de nulidade do Acórdão por 
cerceamento ao direito de defesa, pois sua fundamentação 
dificulta o amplo contraditório. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral, de fls. 412, arguida pelo Relator, por 
cerceamento ao direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu registro de saída de 
mercadorias tributadas, nos valores e períodos abaixo discriminados, referente ao 
suprimento indevido nas contas representativas do disponível. O contribuinte não 
comprovou por documentação hábil, conforme exigido em notificação fiscal, que 
individualizou os lançamentos extraídos dos livros Diários, ser a Bueno e Ávila a 
beneficiaria a figurar nominalmente nos cheques de emissão da empresa, cujos valores 
foram lançados a debito da conta caixa. Não comprovou igualmente a origem e o destino 
dos empréstimos contraídos pela empresa. Em anexo, Auditoria das Disponibilidades, 
Notificação acompanhada da relação "Lançamentos a Comprovar", "Demonstração da 
destinação dos suprimentos de caixa" (elaborada pela contribuinte) e cópias dos livros 
Diários. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. ” 

  
Foi identificada como solidária a Sra. Otanisia Geraldini Bueno de Ávila, nos 

termos do artigo 45, XII da Lei 11.651/91 – CTE, por ser a sócia-administradora. 
 
Intimados às fls. 230/233, os sujeitos passivos não se manifestaram, sendo 

lavrado o termo de revelia de ambos à fl. 234. 
 
Novamente intimados às fls. 236/240, o sujeito passivo solidário não se 

manifestou, sendo lavrado o termo de perempção à fl. 241 em seu desfavor. 



 
Já o sujeito passivo principal se manifestou, apresentando impugnação a 

Segunda Instancia às fls. 244/254, anexando os documentos de fls. 255/408. 
 
Por meio do Acórdão n° 744/2014 (fls. 412/417), a Segunda Câmara do CAT, 

decidiu acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação 
da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo, sob fundamentação 
relativa ao mérito da acusação fiscal. 

 
Intimada à fl. 418, a Fazenda Pública se manifestou por meio do recurso ao 

Conselho Pleno n° 95/2014, arguindo que os fundamentos que levaram a decisão 
unânime pela nulidade por insegurança na determinação da infração, não são os 
constantes do Acórdão em referência e na realidade nem poderia ser, eis que tais razões 
são de improcedência e não de nulidade, na medida em que reconhece como legítimos os 
valores considerados pelo fisco como não contabilizados ou relativos a suprimentos 
indevidos de caixa.  

Salientou ainda que o entendimento da Representação Fazendária, não 
tivesse havido equívoco no teor do Acórdão em referência, não seria nos moldes em que 
se apresenta, dada a fragilidade das provas juntadas pelo sujeito passivo.  

Por fim a Fazenda Pública pediu a reforma do Acórdão recorrido, para que 
seja afastada a nulidade e determinado o retorno do processo à câmara para julgamento 
de toda a matéria. 

 
Intimado à fls. 421/423, o sujeito passivo principal compareceu aos autos 

apresentando contradita, arguindo que a decisão cameral, favorável ao contribuinte, deve 
ser mantida pelos próprios fundamentos invocados no Acórdão como razões de decidir, 
com o que realizou a justiça no presente caso.  

Argumentou que o recurso da Fazenda Pública não deve ser acolhido, por 
falta de fundamentação, por não ter apresentando fato novo e porque foi oferecido apenas 
para cumprir dever de oficio, por força do artigo 33, parágrafo único, da lei 16.469/2009.  

Por fim, o que consta nos autos requer seja acolhida a presente contradita e 
provida, para confirmar a decisão cameral, que julgou improcedente o lançamento.  

É relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, devo ressaltar que nestes autos ocorre questão formal que 

impede a análise do mérito do lançamento do crédito tributário de que trata a peça 
instauradora deste contencioso fiscal. 

 
O Acórdão cameral, a meu ver, carece de reforma ante a sua 

fundamentação, que é relativa ao mérito do lançamento, enquanto a decisão por 
unanimidade de votos dos Conselheiros foi pela nulidade por insegurança na 
determinação da infração, ocasionando possível cerceamento ao direito de defesa. 

Portanto, não há respaldo legal para tal fundamentação, pois a instrução 
processual e a maneira como a autoridade lançadora noticiou o fato é que foram 
apreciados e utilizados como sustentação à prejudicial de nulidade acolhida.  

Ante a constatação deste fato e para evitar questionamentos futuros, entendo 
por bem anular a decisão cameral e retornar os autos àquela esfera julgadora para análise 
de toda a matéria. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o lançamento 



por insegurança na determinação da infração, devendo os autos retornarem à Câmara 
Julgadora para a apreciação de toda a matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01682/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Reforma da decisão cameral. Afastamento 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Retorno dos autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 
 
Tendo o lançamento fiscal sido instruído com elementos 
capazes de identificar com segurança e precisão a infração 
cometida, bem como oportunizado ao sujeito passivo o pleno 
exercício do direito de defesa em todas as instâncias de 
julgamento deste Conselho, reforma-se a decisão cameral, 
afastando-se a nulidade por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento do direito de defesa e retorna-se os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, 
afastando a nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, devendo os autos retornarem a Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter promovido a saída de diversas mercadorias, em operações de venda 
mercantil, sem a emissão de documentos fiscais correspondentes, conforme comparativo 
entre os valores das saídas tributadas extraídos do Banco de Dados (BD) do contribuinte 
com os valores das saídas tributadas escrituradas nos livros fiscais. 

 
Citados como infringidos os arts. 25, § 1°, VI, 64, § 2° e 66, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, da Lei n° 11.651/91, agravada 
pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

comparativo Saídas BD X DPI Filial 2 (fls. 5), planilha BD Saídas Filial 2 (fls. 6 a 2), DPI 
Saídas Filial 2 (fls. 13), extratos de DPIs (fls. 14 a 20), recibo de entrega do arquivo 
magnético da DPI (fls. 21 a 27), termo de copiagem e autenticação de arquivos 
magnéticos (fls. 28), termo de deslacração (fls. 29), relatório fiscal (fls. 32 a 34) e mídia CD 
(fls. 35). 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 41 a 42), 
formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa.  

 
Caso não seja esse o entendimento, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que várias saídas de mercadorias não foram 
consideradas no levantamento fiscal. Assevera que está elaborando levantamento 
contraditório a ser apresentado em momento oportuno. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, conforme a 
Sentença nº 966/2012 – JULP (fls. 50 a 51). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 59 a 63), 

reiterando as arguições preliminares e meritórias formuladas na impugnação, expostas 
anteriormente. Subsidiariamente, pede que seja julgado improcedente o lançamento, não 
sendo o caso, então que seja convertido o julgamento em diligência. 

 
Posteriormente, apresenta memorial (fls. 69 a 73) acompanhado de 

levantamento contraditório (fls. 74). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 122/2012 (fls. 75 a 76), converte o julgamento em diligência e encaminha 
estes autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que seu ilustre 
titular, por obséquio, solicite a um fiscal, estranho à lide, que promova a revisão do 
levantamento fiscal confrontando-o com os apontamentos trazidos pelo sujeito passivo em 
seus memoriais e proceda aos ajustes necessários. A autoridade encarregada do trabalho 
revisional deverá promover a análise em conjunto com os processos de nº 
4011102781637, 4011102779659, 4011102812451 e 4011102791519. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 122/2012, em relatório, 

informa que analisou as argumentações do contribuinte e que, no caso, não há nenhum 
reparo a ser feito no procedimento fiscal, haja vista ter sido elaborado de forma clara, 
inclusive com a concordância da defesa, de que o BD representaria o controle paralelo 
das entradas e saídas efetuadas pela autuada. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 87 a 89. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 180/2012 (fls. 96), sobresta o julgamento do presente processo para o dia 
14/01/2013, no escopo de que o sujeito passivo instrua sua defesa com os documentos e 
informações que venham a corroborar sua defesa. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 062/2013 (fls. 100 a 101), converte esse julgamento em diligência para 
encaminhar estes autos à Delegacia Fiscal de Goiânia, a fim de seu ilustre titular, por 
obséquio, solicite a um fiscal que promova a revisão destes autos, confrontando-o com as 
indicações dos memoriais (fls. 69-73) e, especialmente, com os expurgos já considerados 
nos autos (4011102779659) para adequar o trabalho fiscal exclusivamente à exigência 
descrita no auto. A autoridade encarregada do trabalho revisional deverá promover a 
análise em conjunto com os processos de nº 4011102779659 e 4011102791519. 

 



O diligenciador, atendendo a Resolução n° 062/2013, em relatório 
(fls. 106 a 107), informa que a diligencia foi realizada sempre acompanhada do contador 
da empresa e que não foram encontradas nenhuma nota fiscal que viesse a beneficiar a 
empresa. Aduz que a imensa redução do valor autuado no processo nº 4011102779659 
não se repetiu nestes autos, porque as operações que beneficiavam a empresa ocorriam 
exclusivamente na matriz, sendo que as filiais ficavam com as atividades operacionais e 
que eram operações tributadas. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 113 a 114. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 146/2013 (fls. 123 a 124), converte o julgamento em diligência, para 
encaminhar os autos à Gerência Especial de Auditoria da SEFAZ-GO, a fim de que seu 
ilustre titular possa distribuir estes autos a um fiscal estranho a lide e este promova a 
revisão do levantamento a partir das considerações mencionadas nesta resolução. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 146/2013, em relatório 

(fls. 127), informa que analisou as considerações e chegou a seguinte conclusão: com 
relação ao contido no § 2° do art. 25 do CTE, não se aplica no caso, tendo em vista que 
todas as entradas são transferências tributadas, portanto, não há o que se falar em 
proporcionalidade. Com relação ao contido no § 1° do art. 148 do CTE, verifica-se 
conforme relatórios da DPI em anexo, que a média das alíquotas de saídas internas é de 
17%, não interferindo no caso em questão. Ratifica o despacho anterior, no qual entendeu 
que não há reparo a ser feito no trabalho executado, devendo o mesmo prevalecer em seu 
inteiro teor.  

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 138 a 139. 
 
A Primeira Câmara Temporária deste Conselho, em decisão não 

unânime, materializada no Acórdão n° 1647/2015 (fls. 142 a 145), acolhe as preliminares 
de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e, a segunda, por cerceamento ao direito de defesa, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 146 a 148), pedindo o afastamento da nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, declarada no julgado 
cameral, para que os autos retornem a Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria, argumentando que nas fls. 06 a 11 o autuante informou dados do banco de dados 
"BD SAÍDAS FILIAL 2" nos quais podem ser vistos as saídas e o valor da venda realizada; 
bem como, nas fls. 12 o autuante informou as saídas registradas pelo sujeito passivo no 
mesmo período e; por fim, nas fls. 05, ele fez o cotejo entre os valores constantes de 
controles extrafiscais de vendas e os valores registrados em livros fiscais, evidenciando a 
diferença exigida no texto legal que prevê a presunção utilizada.  

 
Além disso, há nas fls. 28 a 35, documentos e um CD que atestam 

que o banco de dados foi copiado no estabelecimento do sujeito passivo. Sendo assim, há 
nos autos os elementos necessários para identificação da infração e do infrator. (§3°, art. 
20, Lei n° 16.469/09). Argumenta que não se pode alegar que as três remessas do 
processo em diligencia trouxeram insegurança para o lançamento, sobretudo porque em 
nenhuma delas houve alteração do valor originalmente lançado. 



 
Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 154 a 155). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 

acusado de ter promovido a saída de diversas mercadorias, em operações de venda 
mercantil, sem a emissão de documentos fiscais correspondentes, conforme comparativo 
entre os valores das saídas tributadas extraídos do Banco de Dados (BD) do contribuinte 
com os valores das saídas tributadas escrituradas nos livros fiscais. 

 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual diz respeito a declaração, pela Terceira Câmara deste Conselho, de 
nulidade ab initio do pressente processo por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. 

 
A detida análise dos autos revela que o lançamento fiscal foi 

devidamente instruído com documentos, levantamentos e mídia CD, efetivamente capazes 
de identificar com segurança e precisão a infração cometida, qual seja, saídas de 
mercadorias desabrigadas de documentação fiscal, situação essa detectada pelo 
cotejamento dos controles internos do sujeito passivo extraídos do Banco de Dados (BD) 
com os valores escriturados nos livros fiscais. 

 
Ademais, o sujeito passivo compreendeu plenamente a acusação 

fiscal, tanto assim que utilizou das prerrogativas da ampla defesa e do contraditório para 
apresentar suas razões, as quais, inclusive, motivaram os julgadores na instância cameral 
a promoverem a baixa dos autos em três diligências para fins de revisão do trabalho 
original. 

 
Os expurgos solicitados pela defesa somente não foram efetuados 

em face da ausência de apresentação dos documentos fiscais necessários para tal fim, 
que comprovassem a presença no banco de dados de operações relativas a: a) remessa 
de mercadorias para demonstração, b) material publicitário, e c) remessa de mercadorias 
para demonstração, consoante alegação da recorrente, de modo que inexiste, 
inquestionavelmente, falha ou qualquer irregularidade na motivação da infração. 

 
De igual modo, há que se concluir que o histórico do auto de infração 

é claro. A omissão de pagamento do imposto ocorreu no estabelecimento do sujeito 
passivo. As verificações, análises, auditorias e demais considerações foram todas obtidas 
nos controles e livros da autuada. Todos os elementos necessários à legalidade, e, por 
consequência, à compreensão do lançamento foram juntados aos autos. 

 
Quanto ao Termo Inicial da ação fiscal, o mesmo se concretiza com a 

apreensão e lacração do microcomputador encontrado nas dependências do 
estabelecimento fiscalizado. 

 
Assim, a fundamentação que ancora o aresto cameral que acolheu 

as preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa não se sustentam, posto que o autuante anexou ao 
processo os elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração 
denunciada e identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade 



formal do lançamento, bem como foi oportunizado ao sujeito passivo o pleno exercício do 
direito de defesa em todas as instâncias de julgamento deste Conselho. 

 
Nestes termos, entendo que merece acolhida o recurso fazendário 

porquanto inexiste a ventilada insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direto de defesa conforme consistente arguição trazida no recurso 
fazendário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para reformar a decisão cameral, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01722/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade parcial. Cerceamento ao direito 
de defesa. Arguida pelo Relator. Intimação do Termo Aditivo. 
Devolução de todos os prazos ao sujeito passivo. Retorno à 
primeira instância para julgamento de toda a matéria. Acatada 
por unanimidade. 
 
Caracteriza cerceamento ao direito de defesa a falta de 
intimação dos sujeitos passivos do Termo Aditivo de 
requalificação do contribuinte e do solidário, devendo haver 
nova intimação ao sujeito passivo em primeira instância, 
devolvendo-lhe todos os prazos para o exercício pleno do seu 
direito de defesa e exercício do contraditório. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar, arguida pelo Relator, de nulidade parcial do processo, a partir da sentença 
singular às fls. 106/110,  por cerceamento do direito de defesa, determinando nova 
intimação regular dos sujeitos passivos para apresentação de impugnação em Primeira 
Instancia, em conformidade com o Termo Aditivo de fls. 76.  Participaram do julgamento 
os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, José Pereira 
D'abadia e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
o ITCD na importância de R$ 3.116.998,56 (três milhões, cento e dezesseis mil 
novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), incidente sobre a base de 
cálculo no valor de R$ 77.924.964,00, referente ao espólio de MARIA APPARECIDA 
NOGUEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA, conforme apurado em ação fiscal. 

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 
artigo 74, I, “a”, da lei n.º 11.651/91 - CTE, c/c os artigos 376, I, “a”, e 385-B, I, do Decreto 
n.º 4.852/97 – RCTE. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 89, II, da lei 
n.º 11.651/91 - CTE, com redação da lei 13.772/00. 

Foi juntada CERTIDÃO DE ÓBITO (fls.04) lavrada, no dia 
13/04/2014, no 5.º Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital do Estado do RIO DE 
JANEIRO, atestando a morte, no dia 12/04/2015, da Senhora MARIA APPARECIDA 
NOGUEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA, acrescentado a informação de que não foi 
apresentada a certidão de casamento. Juntada também o DEMONSTRATIVO DE 
CÁLCULO DO ITCD Causa Mortis N.º 0010-2016 FOR (fls.05). 

Intimado para pagar ou apresentar impugnação, o autuado fora 
declarado revel (fls.10). 



 

Novamente intimado, o sujeito passivo atravessa impugnação em 
segunda instância, pugnando pela anulação do auto de infração, haja vista que a 
avaliação feita pelo fisco está muito acima do valor venal e do valor de mercado praticado 
na região (fls.18), não sendo possível auferir (sic) valores tão expressivos (fls.19), 
devendo a avaliação ser realizada levando em conta que a região é composta por um 
parque nacional ou conforme o valor venal declarado no ITR. 

Junta declaração do ITR do exercício 2016 (fls.23/26). 

Na Segunda Câmara do CAT fora aprovada por unanimidade a 
RESOLUÇÃO 023/2017 (fls. 30/31) – transcrita abaixo em parte: 

 
“CONSIDERANDO que o sujeito passivo impugna a avaliação alegando que o 
valor levantado pelo avaliador está muito acima do valor venal e do valor de 
mercado praticado na região (fls.05 e 18); 
 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo - EDUARDO ANTÔNIO NINA OLIVEIRA, 
CPF 007.324.277-20 – figura também como inventariante e meeiro, e que no 
demonstrativo de fls. 05 consta EDUARDO ANTÔNIO NINA OLIVEIRA FILHO, 
CPF 635.667.021-53 como CONTRIBUINTE e HERDEIRO; 
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à DELEGACIA 
REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE FORMOSA (GO), para que seu titular, por 
obséquio, designe autoridade fiscal, preferencialmente o autor do procedimento, 
para, à vista do de todo o processado, prestar esclarecimentos quanto à 
qualificação do inventariante, do meeiro, do contribuinte, do herdeiro, e 
principalmente do sujeito passivo (autuado); e também quanto aos critérios de 
avaliação; e, por fim, se julgar necessário, REVISAR o lançamento e prestar outras 
informações que considerar pertinentes.” 

 
 

A autoridade fiscal lançadora e diligenciante (fls.33) informa que: 1) o 
sujeito passivo direto seria o herdeiro Eduardo Antônio Nina Oliveira FILHO, CPF n.º 
635.667.021-53; 2 e 3) Eduardo Antônio Nina Oliveira, CPF n.º 007.324.277-20 – meeiro e 
inventariante – foi equivocadamente alinhado (sic) como sujeito passivo direto. Porém, na 
qualidade de inventariante, é sujeito passivo indireto por solidariedade, e a solidariedade 
não comporta benefício de ordem; 4) conforme laudo de avaliação anexado, “...a 
metodologia de avaliação adotada consiste na estimativa de valor do bem imóvel com o 
método comparativo de dados do mercado, utilizando informações oriundas do mercado 
de imóveis do município e proximidades, considerando variáveis correspondentes a 
negócios realizados, ofertas envolvendo imóveis similares, e, por fim, opiniões de valor de 
mercado do imóvel objeto da avaliação.” 

 
Junta laudo de avaliação e outros documentos (fls.34/49). 
 
Em manifestação sobre os laudos e critérios de avaliação, o 

impugnante (fls.54/66), contrapõe-se ao valor da avaliação e contesta os critérios de 
avaliação adotados. 

 
As fls. 68, consta a Certidão certificando que, conforme anotação na 

pauta de julgamento e nos termos da ata da sessão de 09/08/2017, a Segunda Câmara do 
Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar 
de nulidade parcial dos autos, arguida pelo Relator, por cerceamento ao direito de defesa 
do sujeito passivo, e a consequente anulação da revelia decretada, para que o sujeito 
passivo seja intimado em Primeira Instância.  

 



A representação fazendária às fls. 73 é intimada do Acordão da 
Segunda Câmara do CAT e no despacho 888/2017-GERF, manifesta-se por tratar-se de 
decisão proferida por unanimidade de votos contra a qual não se vislumbra a possibilidade 
de suprir nenhuma das hipóteses previstas no inciso II do Art. 41 da Lei 16.469/09, 
encaminhando os autos para intimação do sujeito passivo para impugnar o lançamento em 
primeira instância se for do seu interesse ou para pagar o valor exigido. 

 
Às fls. 76 é juntado o Termo Aditivo ao auto de infração, alterando o 

sujeito passivo principal para EDUARDO ANTONIO NINA OLIVEIRA FILHO, CPF 
635.667.021-53, com endereço à Av. Atlântica, n. 870, Apto 801, Leme, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 22.010-000, e de acordo com o Anexo Estruturado, passando a ser o Sujeito 
Passivo Coobrigado EDUARDO ANTONIO NINA OLIVEIRA, CPF 007.324.277-20, com 
endereço à Av. Gustavo Sampaio, n. 377, 8º Andar, Leme, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22.010-010 e endereço 2 na Qd. SHIS QI 5, Ch. 26, Brasília, DF, CEP 71.615-907, com o 
fundamento legal de que trata-se de sujeito passivo coobrigado nos termos do Art. 82, IV, 
da Lei 11.651/1991.  

 
Consta intimação ao Sr. Eduardo Antônio Nina de Oliveira 

(007.324.277-20), sujeito passivo coobrigado às fls. 79, por meio de seu representante 
Legal Dr. Alexandre da Cruz dos Santos Neto (929.292.061-87), AR JC499434099BR e as 
fls. 80 consta o comprovante de entrega da intimação ao representante, em Brasília-DF, 
no dia 11/10/2017 às 16:51. Já as fls. 82 foi juntada a intimação ao sujeito passivo 
principal, conforme Termo Aditivo, Sr. Eduardo Antônio Nina Oliveira Filho (635.667.021-
53) para o endereço Av. SHIS QI 14, Conjunto 9 nº SN Qd. NC Lt NC Casa 09 – Setor de 
Habitações Individual – Brasília – DF, CEP 71.640-095, por meio do AR JC499424304BR 
e as fls. 84 consta que o objeto foi devolvido ao remetente, sem ter sido localizado o 
destinatário. 

 
As fls. 90 o sujeito passivo coobrigado, por meio de seu 

representante legal, apresenta impugnação ao auto de infração com reexame necessário, 
rebatendo que é incabível o auto de infração apresentado, considerando que o valor 
levantado pelo ilustre avaliador está muito acima do valor venal de mercado da região, 
bem como que não foi levado em consideração que a região é composta por um Parque 
Nacional, não sendo possível auferir da propriedade, valores tão expressivos, juntando 
documentos, notadamente as declarações do ITR. 

 
Foi lavrada sentença singular, nº 1529/2018-JULP, fls. 106, na qual 

às fls. 107 é mencionado a lavratura do Termo Aditivo, sem maiores considerações e ao 
final, fls. 110, conhece da impugnação, nega provimento, decidindo pela procedência do 
lançamento, nos termos da sua fundamentação legal.  

 
O sujeito passivo coobrigado foi intimado (fls.111) e o comprovante 

do recebimento consta às fls. 113, via AR, bem como seu representante legal, Dr. 
Alexandre da Cruz dos Santos Neto, também foi intimado e recebeu a mesma, conforme 
consta as fls. 115. Já o sujeito passivo principal Eduardo Antônio Nina de Oliveira Filho foi 
intimado (fls. 117) e consta o recibo do AR devolvido por motivo de mudança – 71, fls. 
118, datado de 09/07/2018. 

 
Às fls. 121 o sujeito passivo coobrigado apresenta seu recurso 

voluntário arguindo nulidade absoluta da intimação das partes, bem como apresentando 
impugnação ao valor apurado e respectiva multa, requerendo reexame, fazendo juntada 
de dois laudos de avaliação do imóvel rural, fls. 134 (Valor R$ 78.000.000,00, emitido por 
ION BATISTA CORDEIRO, Agrimensor CREA 1097/TD-GO) e 171 (R$ 80.534.000,00, 



emitido por LAURO FERNANDES DE MORAES, Técnico em Transação Imobiliária CRECI 
3459 – 8ª Reg., Técnico em Avaliação de Imóveis CNAI n. 10.554), acompanhado de 
cópias dos registros e fotos. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

       V O T O  
 

Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância em 
processo de lançamento de ITCD, no qual o sujeito passivo deixou de recolher referido 
tributo na importância de R$ 3.116.998,56 (três milhões, cento e dezesseis mil novecentos 
e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), incidente sobre a base de cálculo no 
valor de R$ 77.924.964,00, referente ao espólio de MARIA APPARECIDA NOGUEIRA 
CARNEIRO DE OLIVEIRA. 

Dessume-se dos autos que o ponto principal levantado pela defesa 
cinge-se ao valor da avaliação do imóvel objeto da tributação (fls.18/19) e aos critérios 
utilizados pela fiscalização para determinar a base de cálculo do tributo devido (fls.55/57). 

Nessa vertente, é que, não obstante a revelia decretada (fls.10 dos 
autos), houvemos por bem arguir de ofício a nulidade parcial dos autos por cerceamento 
ao direito de defesa do sujeito passivo, porquanto o sujeito passivo tomara conhecimento 
dos critérios, demonstrativos e laudo da avaliação após a diligência (fls.30) solicitada por 
esta Câmara em julgamento da impugnação em segunda instância. 

Tendo sido editado o Termo Aditivo, fls. 76, determinando que o Sr. 
Eduardo Antônio Nina Oliveira Filho, CPF 635.667.021-53 como sujeito passivo principal e 
o Sr. Eduardo Antônio Nina Oliveira, CPF 007.324.277-20, como sujeito passivo 
coobrigado, ambos não foram intimados a se defenderem nesta condição, bem como 
sequer o primeiro tenha sido intimado em todas as fases do processo. 

O CTE na alínea “a” do Inciso I, Art. 81 prevê que o Contribuinte do 
ITCD é o herdeiro na transmissão causa mortis e o item IV do Art. 82, ao tratar da 
solidariedade, determina que são solidariamente obrigados ao pagamento do ITCD devido 
pelo contribuinte ou responsável o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos 
que praticarem. 

Diante do exposto, no que fui acompanhado em unanimidade pelos 
meus pares, foi decretada a nulidade parcial dos autos por cerceamento ao direito de 
defesa do impugnante, a partir da sentença de fls. 105/110, devendo os sujeitos passivos 
serem novamente intimados em primeira instância, nos termos do Termo Aditivo de fls. 76, 
devolvendo-lhes todos os prazos para o exercício pleno do seu direito de defesa e do 
contraditório, 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por cerceamento ao direito de defesa (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02100/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades - Cerceamento. 
Nulidade Parcial. Unânime. É nulo parcialmente o processo em 
que, após a realização de revisão pelo fisco, não se entrega ao 
sujeito passivo cópia da mídia CD que contém os novos 
levantamentos referentes à infração, devendo, no caso, os autos 
volverem à instância onde ocorreu a falha sanável, para 
correção do erro, e nova decisão. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela Recorrente, por cerceamento ao 
direito de defesa, a partir das fls 158, em razão da ausência de entrega de mídia CD ao 
contribuinte. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saída de 
RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE GLP TIPO – P190, mercadoria sujeita 
tributada, sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, 
conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documento em anexo. Dessa forma, 
suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 38.044,17. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 63 e 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 

141 do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
A penalidade proposta é a do art. 71, VII, “l”, § 9º, I, do CTE c/ 

redação da Lei 16.241/08. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); cópia da Ordem de Serviço (fls. 06); extrato 
do livro Registro de Entradas por CFOP (fls. 07/22); extrato do livro Registro de Saídas por 
CFOP (fls. 23/34); extrato Registros Fiscais da Apuração do ICMS – Operações Próprias 
(fls. 35/46); extrato do livro Registro de Inventário (fls. 47/101); o Relatório Explicativo de 
Fiscalização (fls. 102); as planilhas de parte da AUDITORIA ESPECÍFICA DE 
MERCADORIAS, contendo Cadastro de Produtos, Registro de Inventário Inicial, Registro 
de Inventário Final e Conclusão (fls. 103/106); a Nota Explicativa elaborada pelo autuante 
(fls. 107/110); a mídia CD-R contendo os documentos e planilhas da Auditoria Específica 
de Mercadorias (fls. 111). 

 
Intimado a pagar ou impugnar o auto de infração, o sujeito passivo 

comparece ao processo (fls. 120/126) e faz sua defesa. 
 



Considerando a alegação do sujeito passivo de que as saídas do 
vasilhame P-190, devido ao seu alto custo e grande capacidade de armazenamento, é 
toda realizada em comodato, o julgador singular converteu o julgamento em diligência (fls. 
140) para revisão pela Gerência de Combustíveis. 

 
O autuante em relatório diligencial (fls. 152/155) expõe as 

inconsistências encontradas e junta nova auditoria específica de mercadorias na mídia 
CD-R de fls. 156, com redução do ICMS exigido para R$ 36.565,35. 

 
O sujeito passivo comparece ao processo espontaneamente e 

manifesta-se sobre o resultado da diligência (fls. 160/196) alegando cerceamento ao 
direito de defesa, discordando do resultado da mesma, pois não teria demonstrado em 
que consistiram as diferenças encontradas, pedido a improcedência do auto de infração. 
Junta ao processo o Manual do GAS LP no Brasil, do SINDIGÁS – Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (fls. 230/293) e anexa mídia CD-
RW (fls. 312) contendo relatório de saídas em comodato do reservatório P-190. 

 
Em sentença de fls. 314/321, o julgador singular rejeita nulidade e no 

mérito, julga parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
36.565,35, conforme resultado da revisão. 

 
A Representação Fazendária manifestou-se concordando com a 

sentença (fls. 322). 
 
Intimado para pagar ou recorrer, o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário (fls. 329/357) em que aduz o seguinte:  
 
1º) preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, 

argumentando que não recebeu nova planilha de levantamento apontando onde foi que a 
diligência constatou erro, não existindo como o contribuinte defender-se do valor apontado 
como remanescente; 

 
2º) no mérito, assevera que a saída e o retorno de reservatórios P-

190 ocorrem a partir do fornecimento de GLP com cláusula de comodato, ou ainda, em 
transferências, tratando-se, portanto, de bens do ativo imobilizado; quer é impossível o 
transporte de GLP sem que se utilize tais embalagens; que tem um saldo de reservatórios 
P-190 disponíveis para serem cedidos em comodato QUE NÃO SÃO CONTROLADOS 
EM ESTOQUE E NEM DEMONSTRADOS NO LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO 
sendo equivocado o procedimento fiscal adotado; que a legislação do Imposto de Renda 
não prevê a consignação em livro Registro de Inventário de bens do ativo imobilizado e 
que, inclusive, optou por não aproveitar créditos dos reservatório P-190 para não ter que 
escriturar o livro CIAP; que segue lista por amostragem de notas fiscais emitidas em 
remessa em comodato de reservatórios P-190 as quais NÃO FORAM ANALISADAS NA 
DILIGÊNCIA; QUE há isenção nas saídas de vasilhame quando devam retornar ao 
estabelecimento remetente (art. 6º, XXXIV, do Anexo IX, do Rcte). Pede que se julgue 
nulo ou improcedente o auto de infração.  
 

 V  O  T  O 
 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, decorrente da constatação de omissão de saída de cilindros P-
190 apurada em auditoria específica de mercadorias, no exercício de 2013. 

 



Após manifestação em primeira instância, o julgador singular 
converte o julgamento em diligência, que retorna com o relatório diligencial de fls. 152/155, 
anexando mídia de fls. 156, com novos demonstrativos, vez que houve redução da 
exigência fiscal inicial. 

 
Em seguida, a gerência de Combustíveis, por meio de seu titular, 

encaminhou os autos ao CAT para dar ciência ao sujeito passivo do resultado da revisão 
efetuada (fls. 157). 

 
Ato contínuo, a Gerência de Controle e Preparo Processual informa 

(fls. 159) que recebeu MANIFESTAÇÃO EM DILIGÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA (fls. 
160/311), inclusive acompanhada de mídia (fls. 312). 

 
Entretanto, observa-se que em nenhum ato houve a entrega formal 

da cópia da mídia da revisão (fls. 156) ao sujeito passivo, sendo que, agora, o mesmo 
alega cerceamento do direito de defesa, face ao não conhecimento do conteúdo da 
revisão. 

 
Nesses termos, houve falha processual sanável, porém, circunscrita 

à primeira instância. 
 

Posto isso, para não haver supressão de instância, voto, contando 
com a unanimidade de votos de meus pares, pela nulidade processual da sentença 
singular, arguida pela recorrente, por cerceamento do direito de defesa, em razão da 
ausência de entrega de cópia da mídia CD de revisão ao contribuinte, antes da decisão 
singular.  
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00390/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido de 
nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivo. Acolhido.  
 
A existência de prova no sentido de que a empresa indicada 
como autuada é diferente da empresa constante nas 
autorizações de viagens que comprovam a prestação de serviço 
de transporte interestadual de passageiro, impõe a declaração 
de nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a nulidade do auto de 
infração por erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
A Fazenda Pública concorda com a nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado pela 
empresa REAL EXPRESSO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25634551/0001-38 em face 
do auto de infração que constitui a peça básica do presente processo, lavrado em seu 
desfavor, acusando-a de ter prestado serviço de transporte interestadual de passageiro 
sem emissão de nota fiscal, nos períodos e valores indicados nos campos próprios do 
auto de infração, comprovado pelas Autorizações de Viagens emitidas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, de fls. 10 a 188, por meio do Veículo (ônibus) Placa 
JJZ-7842. 

 
O não comparecimento da empresa autuada para pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação, está registrado nos Termos de Revelia e Perempção 
de fls. 193 e 197, redundando na inscrição no débito na dívida ativa conforme certidão de 
fls. 198. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária de fls. 200 a 207, a autuada 

pede que o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente, tendo em vista que as 
provas da prestação de serviço de transporte de passageiro juntadas ao processo, vale 
dizer as Autorizações de Viagem, indicam como prestadora dos serviços a empresa 
GILTUR TRANSPORTES & TURIMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60833910/0083-23. 

 
Ao analisar o processo o Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário exarou o Despacho nº 3329/2017, de fls. 332, encaminhou o processo ao autor 
do procedimento para manifestar sobre a alegação da empresa autuada. 



 
Por meio do Despacho nº 3329/2017, de fls. 334, o autor do 

procedimento admitiu o equívoco cometido no momento da identificação do sujeito 
passivo, tendo, inclusive, promovido a juntada do Termo Aditivo de fls. 33, solicitando a 
substituição do nome da empresa REAL EXPRESSO LTDA pela empresa GILTUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA. 

 
Por intermédio do Despacho nº 4203/17, de fls. 336, o Presidente do 

Conselho Administrativo Tributário, informa que restou demonstrado o erro de fato e, 
dessa forma, admitiu o Pedido de Revisão Extraordinária e determinou que o processo 
fosse pautado para julgamento, não sem antes, determinar o cancelamento da inscrição 
do processo na dívida ativa.  

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
O pronunciamento do autor do procedimento no Despacho nº 

3329/2017, de fls. 334, admitindo que realmente ocorreu erro na indicação do sujeito 
passivo no momento da lavratura do auto de infração, somado às autorizações de viagens 
juntadas ao processo e o extrato do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, de 
fls. 09, indicando como prestadora do serviço e proprietária do ônibus a empresa GILTUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, demonstram de forma cabal, que razão assiste à 
empresa autuada no seu pleito de nulidade do auto de infração. 

 
Nesse sentido, vejamos como dispõe a Lei nº 16.469/09 que regula o 

Processo Administrativo Tributário: 
 

“Art. 20. São nulos os atos praticados: 

[...] 

II - com erro de identificação do sujeito passivo;” 

 
À conta do exposto e sem mais delongas, conheço do Pedido de 

Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para declarar nulo “ab initio” o lançamento por 
erro na identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 20, inciso II, da Lei nº 16.469/09 
que regula o Processo Administrativo Tributário.   
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00539/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela GERC – Erro na identificação do sujeito passivo. 
Provimento. Decisão unânime. 
 
Impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração por erro 
na identificação do sujeito quando comprovado que a empresa 
autuada não praticou os fatos geradores descritos no 
documento de lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
A Fazenda Pública concorda com a nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o pagamento de ICMS regularmente registrado e apurado na 
escrituração fiscal digital – EFD, com comprova o extrato do comparativo EFD/SARE. 

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC apresenta pedido de 

revisão extraordinária com fundamento no art. 43, inc. I, A, da Lei n.º 16.469/2009, por 
ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão de erro na identificação do 
sujeito passivo. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Através dos exames dos autos constata-se que restou demonstrado 

o vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
à eleição do sujeito passivo direto, vez que, conforme demonstrado acima, o lançamento 
de ofício foi levado a efeito em desfavor de sujeito passivo que não praticou o fato gerador 
descrito no documento de lançamento. 

 
Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, voto 

conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária dou-lhe provimento para o fim de 
declarar NULO ab initio o presente lançamento por erro na identificação do sujeito passivo. 
 
  



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00724/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Decisão unânime.  
 
Transporte de mercadoria acobertada por nota fiscal inidônea 
enseja aplicação do que estatui o artigo 45,II do CTE. Devem 
participar do polo passivo o transportador das mercadorias bem 
como quem as tenha fornecido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
nulo "ab initio" o processo, por erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de exigência de crédito tributário por transportar 

mercadoria (soja), acobertada pela nota fiscal nº 3864, considerada inidônea por tratar-se 

de operação originária do Estado de Goiás e cujos emitente e destinatário são de outra 

unidade federada. O conhecimento de transporte nº 133834 indica que a mercadoria saiu 

de Ipameri-GO.  

Como dispositivos legais infringidos foram indicados os arts. 12, II, 

“d”, 1; 45, II; 64; 66 e 67, I e V da Lei 11.651/91. A penalidade proposta é a tipificada pelo 

art. 71, XIII, “a”, 4, § 9º I da Lei 11.6551/91 com redação da Lei 16.241/08. 

Os autos foram instruídos com o Termo de Apreensão nº 

1100123563- 0/61500040470, cópias do documento do veículo, do Conhecimento de 

Transporte Eletrônico nº 133.834 e da referida nota fiscal avulsa eletrônica nº 3864. 

Regularmente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em 

Primeira Instância (fls. 18/29).  

Alega que, dentro de suas atividades empresariais, adquiriu soja em 

grãos junto à Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, localizada em CristalinaGO, 

enviada, com o fim específico de exportação, para recinto alfandegado localizado no Porto 



de Tubarão, em Vitória-ES; que a nota fiscal nº 3864 se prestava a acobertar o transporte 

do produto desde Araguari-MG, local de transbordo, até o Porto de Tubarão. 

Acrescenta que a Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, emitiu, em 

17/06/2015, a nota fiscal nº 203503, contratando os serviços de transporte da empresa 

Lontano Transportes Ltda. que, por sua vez, emitiu o conhecimento de Transporte nº 

133834, vinculando-o equivocadamente à nota fiscal nº 3864. 

Defende que não há que se falar em incidência de ICMS, visto que a 

soja transportada tem como destino final a formação de lotes para exportação. Argumenta 

que, caso se entendesse que o ICMS é devido, este deveria ser cobrado da Cooperativa 

Agrícola Serra dos Cristais, posto que a titularidade da mercadoria seria transferida 

quando de sua entrega em Araguari ou, ao menos, deveria se responsabilizar a 

transportadora Lontano Transportes Ltda. pelo transporte de mercadoria com nota fiscal 

inidônea. 

Alega erro na composição da base de cálculo do imposto exigido, 

visto que o autuante utilizou como base o peso líquido da mercadoria constante da nota 

fiscal autuada (25.360) e não valor total da nota fiscal (R$ 24.514,75), denotando 

erro na construção do lançamento tributário com utilização de critério diverso do previsto 

na legislação tributária. Por esta razão, defende a nulidade do lançamento. 

Alega que o autuante deveria ter proposto a aplicação da multa 

prevista pelo art. 71, VII, “i”, do CTE, por ser mais razoável e prudente e não a prevista 

pelo art. 71, XII, “a”, 4. Por fim, assevera que a penalidade aplicada possui caráter 

confiscatório. 

Solicita o cancelamento integral do lançamento ou, caso não seja 

este o entendimento, requer a redução da penalidade aplicada, em nome do Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Junta aos autos cópias da nota fiscal nº 203503 (fls. 38), emitida pela 

Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, Conhecimento de Transporte nº 133.834 (fls. 39), 

emitido pela transportadora Lontano Transportes Ltda. e da nota fiscal nº 3864 (fls. 40). 

Decisão singular (fls. 42/44) é de se nota que a operação autuada se 

refere à operação interestadual, com origem em Goiás, cujo transporte está acobertado 

pelo Conhecimento de Transporte nº 133.834, também apreendido. Destaca que consta 

do campo “informações complementares” da nota fiscal apreendida, que se trata de 

operação de remessa de soja para formação de lote para exportação; que a soja foi 



fornecida pela Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, em Cristalina-GO através da nota 

fiscal 0203503, local também onde se dará a coleta.  

Destaca que conforme consta da descrição do fato no campo próprio 

do auto de infração e no termo de apreensão lavrado, a operação objeto da autuação se 

refere à operação interestadual, com origem em Ipameri/GO e destino em Araguari/MG, e 

que pela análise da documentação trazida aos autos, conclui-se ser esta operação 

desacobertada de nota fiscal. 

Expôs entendimento que neste caso deveria ser aplicado, para 

determinação do sujeito passivo o disposto no inciso II, do art. 45, do CTE, o mesmo que o 

autor do procedimento utilizou. Assim, deveriam ser implicados o possuidor das 

mercadorias ou bens, com aquele que as forneceu, ou seja, a transportadora Lontano 

Transportes Ltda com a Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais. 

Pelo exposto, dessa forma entende pela nulidade do lançamento, por 

erro na identificação do sujeito passivo, conforme dispõe o inciso II, do art. 20 da Lei 

16.469/09. 

Fazenda Pública, irresignada com a decisão singular, oferece 

recurso (fls. 45/50) pedindo a reforma da decisão singular. Sua tese, em resumo, é de que 

a C.G.G. seria a proprietária das mercadorias, e esse aspecto lhe faria ter vínculo com a 

operação e lhe colocaria naturalmente no polo passivo da lide, criando um vínculo 

chamado de credor-devedor, havendo interesse direto ou indireto do sujeito passivo com a 

situação que constitua o fato gerador, o que na verdade seria o interesse comum, aludido 

no artigo 124, I do Código Tributário Nacional.  

Destaca também que o lançamento atendeu a todos os requisitos do 

artigo 8º da Lei 16.469/09.  

Encerra sua peça pedindo a observância do artigo 40-A da Lei 

16.469/09, com imediato julgamento do processo.  

Sujeito passivo foi corretamente intimado para oferecer suas razões 

em relação ao recurso oferecido pela Fazenda Pública. E resolve trazer também suas 

razões (fls. 63/78). 

Argui inicialmente nulidade da intimação e do prazo para contraditas. 

Faz resumo das demandas postas. Repete explicações sobre a situação ocorrida 

conforme na fase singular. Aponta os equívocos que entende cometidos pela Fazenda 

Pública Estadual em seu recurso.  



Traz tese que expõe entendimento de que o fisco de Goiás não pode 

autuar contribuinte mineiro. Aponta erro no cálculo do valor do imposto, ou seja, equívoco 

na determinação da base de cálculo. Questiona ofensa ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade.  

Encerra sua peça pedindo a manutenção da decisão singular.  

É o relatório.  

Inicialmente cabe destacar a situação posta pela defesa e acolhida 

pelo julgador singular, ela traz o deslinde da questão.  

A empresa C.G.G. adquiriu da Cooperativa Agrícola Serra dos 

Cristais 25.360 Kgs de soja, conforme nota fiscal nº 0203503 (fls. 38). Essa operação se 

deu com cláusula CIF, conforme se observa no quadro da própria nota fiscal. Ou seja, 

quem faria a entrega das mercadorias seria a própria vendedora.  

Também resta claro o fato de que as mercadorias foram adquiridas 

para posterior exportação, conforme o quadro na parte inferior da referida nota fiscal, que 

traz essa observação: 

“REMESSA DE MERCADORIA COM O FIM ESPECÍFICO DE 

EXPORTAÇÃO, COM NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ART. 79, INCISO I 

LETRA “A” RCTE GO, ATO DEC 113 113 11/02/2003. NÃO INCIDENCIA DE PIS/PASEP 

E COFINS CEE IN RFB Nº1152/11, ART. 3º INS, CTO 0000096-T15”. 

Outro documento extremamente importante para elucidação dos 

aspectos de fato é o DACTE – DOCUMENTO AUXILIAR DE TRANSPORTE 

ELETRÔNICO nº 133834 (fls. 9).  

Ele informa que quem contratou o frete para o transporte das 

mercadorias foi a COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS, conforme campo 

referente ao tomador do serviço.  

Também se percebe que o local onde as mercadorias seriam 

carregadas é Ipameri – GO, e onde as mercadorias seriam entregues seria Araguari - MG, 

conforme informação dos campos origem da prestação e destino da prestação.  

A peça defensória informa que houve equívoco por parte da 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS ao preencher o DACTE, pois 

informou como documento que acobertaria o trânsito de Ipameri – GO a Araguari – MG a 

nota fiscal 3864. De fato, essa nota foi surpreendida pela fiscalização acobertando o 



trânsito das mercadorias e foi devidamente considerada inidônea, pois na verdade se 

refere ao trecho que vai de Araguari ao Porto de Tubarão no Espírito Santo.  

Esse erro é de total responsabilidade vendedora das mercadorias, a 

tal cooperativa.  

A nota correta que deveria ter acobertado o trânsito das mercadorias 

seria a de número 0203503, que foi devidamente emitida pela mesma COOPERATIVA 

AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS (fls. 38) e que por motivos que não se sabe, não 

seguiram junto às mercadorias.  

Diante dessas informações, a versão de que o engano foi cometido 

pela COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS é totalmente verossímil. Houve 

a compra das mercadorias, porém, a entrega das mesmas se daria em Araguari. Portanto, 

até a sua entrega, a responsabilidade das mesmas era da tal Cooperativa. Ela é que 

cometeu o equívoco de fazer constar no DACTE a numeração errada da nota fiscal que 

deveria acompanhar o trânsito das mercadorias de Ipameri até Araguari. Em vez da nota 

3864 deveria constar a nota 0203503, que foi emitida no mesmo dia 17/06/2015.  

Esse era o documento que deveria acompanhar o trânsito das 

mercadorias.  

Dessa forma, aplica-se ao caso o que estatui o artigo 45,II do Código 

Tributário Estadual:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 

da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 

12.06.17) 

I - ... 

 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 

fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; (redação 

original - vigência 01.01.97) 

Desta forma, quem deveria estar no polo passivo da lide seria o 

transportador das mercadorias LONTANO TRANSPORTES LTDA e a COOPERATIVA 

AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS. Como foi posto apenas o comprador da mercadoria, 

entendo caracterizado o erro na identificação do sujeito passivo.  
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A tese do interesse comum não se confirma no presente caso, a 

mercadoria ainda não havia sido entregue para o comprador, fragilizando esse 

entendimento. A posse da mercadoria no momento da verificação da irregularidade estava 

com o transportador.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso da Fazenda 

Pública, nego-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou nulo ab initio o 

auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00868/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. Provimento. Reforma de decisões anteriores 
que julgaram nulo o auto de infração, por erro de identificação 
do sujeito passivo. Retorno dos autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria.  
 
I - Constatado, por qualquer motivo, que a nulidade declarada foi 
insubsistente, os autos devem retornar àquela instância 
julgadora para que seja prolatada nova decisão, saneando a 
irregularidade constatada. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de nulidade da peça básica, por erro 
na identificação do sujeito passivo, estando correta a eleição do 
sujeito passivo pela autoridade fiscal, em conformidade com o 
artigo 45, II da Lei 11.651/91 – CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, retornar os autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que a autuada “Mantinha mercadorias 
tributadas, sem documentação fiscal, no valor comercial de R$ 29.070,90 (vinte e nove 
mil, setenta reais e noventa centavos), de acordo com o preço varejista praticado pelo 
contribuinte de R$ 9,99/un (fotos em anexo), num estabelecimento em situação cadastral 
irregular, conforme Termos de Apreensão nº 1100123090-0 e 1100123091-1 e relação 
anexos.  

 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 4.942,05 

(quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), juntamente com os 
acréscimos legais. “ (sic) 

 
Autos instruídos com documentos probantes às fls. 03 a 13, constituídos de 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, termos de Apreensão números 
1100123090-0 e 1100123091-1, Anexo dos Termos de Apreensão 1100123090-0 e 
1100123091-1, fotografias da loja, extrato do e-mail /disque sonegação 167LU – 2010 e 
extratos dos Termos de Apreensão 1100123090-0 e 1100123091-1 e das liberações das 
mercadorias apreendidas. 

 



Intimada às fls. 14/15, a autuada compareceu aos autos para impugnar o 
auto de infração à fl. 18, argumentando: 

a) não ser proprietária das mercadorias autuadas; 
b) que no momento da apreensão o proprietário da empresa não estava; 
c) que é apenas vendedora, porém assinou os Termos de Apreensão; 
d) que o responsável pelas mercadorias é o Sr. Antônio Pimenta Garcia; 
e) que de acordo com a documentação colacionada aos autos, a 

empresa estava em processo de abertura e por isso pediu a transferência do auto de 
infração para a empresa Garcia e Pimenta Ltda., que é de propriedade do Sr. Antônio 
Pimenta Garcia. 

 
Em seguida, juntou fotocópias dos seguintes documentos: 
a) da sua Carteira de Identidade e do CPF; 
b) da Declaração do Sr. Antônio Pimenta Garcia de que é o proprietário 

das mercadorias apreendidas, o qual pediu a transferência deste auto de infração para a 
sua empresa Garcia e Pimenta Ltda.; 

c) da sua Carteira de Trabalho e de Previdência Social; 
d) da 2ª Alteração Contratual da empresa Garcia e Pimenta Ltda-ME; 
e) do comprovante de endereço desta empresa; 
f) do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ; 
g) do Extrato Cadastral no CCE/GO; 
h) da Cédula de Identidade e do CPF do Sr. Antônio Pimenta Garcia; 
i) da Carteira de Identidade e do CPF do Sr. Raphael da Silva Garcia, 

sócio da empresa Garcia e Pimenta Ltda-ME, e; 
j) do comprovante do endereço Sr. Raphael da Silva Garcia. 

 
Pela Sentença N° 2257/2011 – JULP, à fl. 37, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, sob o fundamento de que este lançamento padece 
de erro na identificação do sujeito passivo, pois a autuada era apenas funcionária da 
empresa que ainda estava em processo de abertura, cujo responsável pela sua 
administração é o Sr. Antônio Pimenta Garcia. 

 
Cientificada, a Gerência da Representação Fazendária interpôs recurso de 

ofício às fls. 38/40, pugnando pela reintegração na lide da autuada Nathielly Pereira de 
Freitas, pela inclusão na lide do Sr. Antônio Pimenta Garcia e da empresa Garcia e 
Pimenta Ltda – ME, bem como pelo retorno do processo à Primeira Instância para exame 
do mérito. 

 
Intimada para contraditar o recurso da Fazenda às fls. 44/45, a parte passiva 

manteve-se silente. 
 
Indo a julgamento na Primeira Câmara Julgadora deste Conselho 

Administrativo Tributário, conforme Acórdão n° 1781/2014 (fls. 47/50), esta decidiu 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou nulo "ab initio" o processo, por erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Intimada novamente, a Fazenda Pública interpôs o Recurso n.º 213/14 a este 

Conselho Superior, alegando que na legislação tributária estadual existe a previsão de 
inclusão de outro sujeito passivo na lide em primeiro grau.  

Que o julgador singular deveria ter mantido na lide a parte passiva anterior e 
dado andamento no feito com a inclusão do Sr. Antonio Pimenta Garcia, considerando-o 
procedente, tendo em vista a entrada deste novo polo passivo, o qual chamou para si e 



sua empresa a responsabilidade pela omissão de pagamento do imposto constatada no 
presente lançamento. 

Assim, em consonância com o estabelecido na Lei nº 16.469/09, bem como 
atendendo a pedido do próprio contribuinte, a Fazenda Pública solicita a inclusão do Sr. 
Antonio Pimenta Garcia e da empresa Garcia e Pimenta Ltda – ME no polo passivo do 
lançamento ora em análise.  

Asseverou não concordar com a exclusão da autuada Nathielly Pereira de 
Freitas desta lide e pediu sua manutenção no polo passivo, pois não está convencida da 
ausência de responsabilidade da autuada principal, vez que esta apresentou-se à 
fiscalização como responsável pelos produtos apreendidos, constando como possuidora 
das mercadorias no momento da apreensão. 

Ademais, o artigo 45, II da Lei 11.651/91 - CTE prevê a solidariedade do 
possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha fornecido, quando 
encontrados em situação fiscal irregular. Portanto, a solidariedade entre os vários sujeitos 
passivos acima indicados decorre de lei.  

Ao final, pleiteou que seja conhecido o presente recurso, com seu provimento 
pela reintegração na lide da autuada Nathielly Pereira de Freitas, pela inclusão na lide do 
Sr. Antonio Pimenta Garcia e da empresa Garcia e Pimenta Ltda – ME, bem como pelo 
retorno do processo à Primeira Instância para exame do mérito. 

 
A autuada foi intimada a Contraditar este Recurso junto ao Conselho Pleno 

(fls. 58/61) e não contraditou. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Analisando o pedido de reforma da decisão cameral, formulado pela 
Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu 
acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por erro na identificação do sujeito passivo, pois nos 
Termos de Apreensão das mercadorias consta a autuada   como possuidora dos produtos 
apreendidos, a qual assinou os referidos Termos sem nenhuma contestação escrita ou 
afirmação de que não era proprietária das mercadorias apreendidas, só o fazendo na sua 
impugnação em Primeira Instância, quando denunciou à lide o Sr. Antonio Pimenta Garcia, 
sócio da empresa Garcia e Pimenta Ltda – ME, o qual não nega a condição de 
responsável por esta infração na sua declaração neste sentido juntada aos autos. 

Assim, considerando que tal assunção de responsabilidade ocorreu antes do 
julgamento singular, o julgador que o prolatou poderia ter incluído o Sr. Antonio Pimenta 
Garcia pelo menos como solidário, nos termos do artigo 45, II da Lei 11.651/91 – CTE, o 
qual prevê a solidariedade do fornecedor com o possuidor de mercadoria ou bem, quando 
encontrados em situação fiscal irregular. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos os elementos 
suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando que o 
fundamento das duas decisões ora recorridas é de que a autuada não seria a proprietária 
das mercadorias apreendidas, porém tal argumento só foi apresentado após a lavratura 
deste auto de infração, com a juntada a estes autos da declaração do SR. Antonio 
Pimenta Garcia, sócio da empresa Garcia e Pimenta Ltda – ME, assumindo a 
responsabilidade pela infração em tela. 

Portanto, com a colação da referida declaração de assunção de 
responsabilidade do SR. Antonio Pimenta Garcia, sócio da empresa Garcia e Pimenta 
Ltda – ME, restaria às Instâncias anteriores analisar a possibilidade jurídica de inclusão 



deste senhor como solidário nesta lide, consoante artigos 45, II da Lei 11.651/91 – CTE e 
8º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT podendo, inclusive, excluir a autuada principal desta lide 
nos termos do artigo 20, § 5º desta última Lei. 

 

Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-
lhe provimento para reformar tanto o Acórdão recorrido, quanto a Sentença singular, 
retornando os autos à Primeira Instância para apreciação do mérito deste lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00967/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por erro na identificação do 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Acolhida.  
 
Julga-se nulo o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que houve erro na identificação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Conselheiro José Pereira D'abadia, 
por erro na identificação do sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Luiz Rosa. Vencidos os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida, que 
votaram rejeitando a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo descarregava 
48.000 unidades de Matabicheira Fort Dodge Srpay 500ml apreendidas por termo de 
apreensão acompanhadas pelo DANFE 24.408, mercadorias no valor comercial de 
R$192.000,00, obtido por pesquisa de preço a varejo, no depósito não cadastrado 
localizado no endereço Av. Ville, qd. 29 lt. 13, Setor Certer Ville Goiânia/GO (segue 
contrato de locação em anexo), local diverso do destinatário consignado no documento 
fiscal que, por essa razão, é considerado inidôneo. Deve pagar o ICMS no valor de 
R$32.640,00. Mais acréscimos legais. 

 
Intimados, às fls 16 a 23, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando impugnação à Primeira Instância, às fls 26 a 32. 
 
Foram anexados documentos, às fls 33 a 51. 
 
O sujeito passivo solidário não se manifestou sendo lavrado o termo 

de revelia, às fls 52. 
 
Por meio da sentença n°1684/2011, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, às fls 54 a 56. 
 
Intimados, às fls 57 a 58, o sujeito passivo solidário não se 

manifestou sendo lavrado o termo de perempção, às fls 59. O sujeito passivo principal se 
manifestou apresentando recurso voluntario, às fls 62 a 63. 

 



Por meio do Acórdão n°1435/2014 a Primeira Câmara Julgadora 
Temporária do CAT decidiu rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. E 
quanto ao mérito, decidiu conhecer do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
sentença singular e considerar procedente o auto de infração, às fls 66 a 71. 

 
Intimado, às fls 72, o sujeito passivo se manifesta apresentando 

recurso ao Conselho Pleno, arguindo que a inexistência da obrigação principal, objeto do 
auto de infração – não há incidência de ICMS – impostos tendo em vista que as 
mercadorias do teor do auto de infração estão contempladas pelo benefício fiscal; são 
isentos de acordo com o anexo IX do RCTE do art. 7 incisos XXV. Cita-se que é 
importante esclarecer que o matabicheira está dentro destes insumos agropecuários, pois 
é um inseticida: tem as características de ser um repelente, medicamento pois tem o efeito 
cicatrizante, quimioterápico e cura infecções, parasiticida pois trata o berne que é parasita. 
Como insumos agropecuários o mesmo de isenção do prazo determinado até o 31 de 
dezembro de 2012, com este dispositivo legal não há que falar em tributação ou cobrança 
de ICMS. Por fim, requer que seja acolhido o presente recurso voluntario para reformar a 
decisão cameral e considera improcedente o lançamento ou considera nulo, "ab initio" o 
lançamento e determinar o seu arquivamento, às fls 75 a 77.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu a lide desde seu início, conforme passo a expor:  

 
O termo de apreensão consigna como solidário a pessoa jurídica 

JCK Produtos Agropecuário Ltda. ao passo que o auto indica como solidário a pessoa 
física do Sr. Rondinelle Clemente de Oliveira que não é caraterizado no termo de 
apreensão, nem como transportador, muito menos como possuidor de mercadoria.  

 
Nesse contexto, a identificação do sujeito passivo direto 

Transportadora Barbarense Ltda. Também fica comprometida, pois esta foi arrolada no 
auto de infração com fundamento do artigo 45, inciso I, “b’ do CTE.  

 
Todavia, uma vez demonstrado no próprio termo de apreensão que 

as mercadorias foram, a qual está também arrolada no documento fiscal destinadas a 
empresa JCK Produtos Agropecuário Ltda.  

 
Como destinatária das mercadorias não é possível imputar a 

responsabilidade a transportadora por ter entregue mercadorias no local indicado no 
documento fiscal, fato este consoante já explicitado incorreu neste auto. 

 
Logo, considerando que o termo de apreensão configura a fotografia 

da infração e se este indica como infrator pessoa distinta do assinalado no documento de 
lançamento, a declaração de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do 
sujeito passivo é medida que se impõe.      

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por erro na identificação do sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo.  

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01168/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. Provimento. Reforma de decisões anteriores 
que julgaram nulo o auto de infração, por erro de identificação 
do sujeito passivo. Retorno dos autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda a matéria.  
 
I - Constatado, por qualquer motivo, que a nulidade declarada foi 
insubsistente, os autos devem retornar àquela instância 
julgadora para que seja prolatada nova decisão, saneando a 
irregularidade constatada. 
 
II - Rejeita-se a preliminar de nulidade da peça básica, por erro 
na identificação do sujeito passivo, estando correta a eleição do 
sujeito passivo pela autoridade fiscal, em conformidade com o 
artigo 47, I da Lei 11.651/91 – CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e retornar o processo à 
Primeira Instância para apreciação do mérito deste lançamento. Foram vencedores os 
Conselheiros Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Nivaldo José Mendes. Vencida a 
Conselheira Andrea Aurora Guedes Vecci, que votou conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou nulo "ab initio" o processo, por erro na identificação do sujeito 
passivo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta deste lançamento que o sujeito passivo “Na condição de substituto 
tributário, realizou saída com destino ao estado de Goiás de mercadorias, conforme 
Decreto nº 5510/01, sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme demosntrativos e documentos anexos. Em 
consequência, o remetente, como substituto tributário, deve pagar o tributo na importância 
de R$ 89.859,32, juntamente com as cominações legais. ” (Sic)  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Portaria nº 199/2010-SAT (fl. 04), 
planilha do ICMS-ST não recolhido (fl. 05); Relação frente e verso das notas fiscais 
destinadas a Goiás sem pagamento do ICMS-ST (fls. 06/87) e fotocópias destas notas 
fiscais (fls. 88/113). 



Tem-se como infringidos os artigos 51, § 3º da Lei nº 11.651/91 - CTE, em 
combinação com os artigos 32, § 1º do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a", do CTE. 

O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 114/115, a pagar 
ou apresentar impugnação em Primeira Instância.  

Em sua impugnação (fls. 118/158) o sujeito passivo alegou que não cabe à 
empresa Autuada o recolhimento do tributo imputado e sim aos destinatários das 
mercadorias em questão, nos termos do Decreto 5.510/01 

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
substabelecimento, procuração, cópia da carteira de OAB do advogado, diário do 
executivo, legislativo e publicações de terceiros, decreto n° 5.510/01, TARE (fls. 159/171).
  

O julgador singular expediu o Despacho nº 208/2012 (fl. 176), mediante o 
qual determinou a realização de diligência junto à Gerência de Tributação e Regimes 
Especiais - GETRE, para que seu titular informe os procedimentos para acessar via 
sistema informatizado desta Secretaria da Fazenda os termos de acordos e os atos 
revogatórios expedidos por esta Secretaria da Fazenda, e não estando disponível o 
acesso para este Órgão Julgador, que então seja anexada aos autos cópia do referido 
termo de acordo e de seu ato revogatório.   

Tal determinação foi atendida, quando foram juntados o referido TARE nº 
115/88-GSF, Portaria nº 344/08-GSF e o extrato de sua revogação, bem como a 
manifestação do gerente da Gerência de Tributação e Regimes Especiais – GETRE. 

Pela Sentença nº 1939/2012-JULP (fls. 190/193), o julgador singular decidiu 
pela nulidade do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que não sendo a 
empresa MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 
43.214.055/0001-07 signatária de termo de acordo de regime especial para fazer a 
retenção da antecipação do pagamento do ICMS na operações com produtos 
relacionados no Apêndice I, do Anexo VIII, do RCTE, não existe razão para a mesma 
figurar no polo passivo da lide, pois essa obrigação para empresas localizadas fora do 
território goiano só ocorre com a adesão das partes, recaindo no caso em exame, a 
obrigação ao destinatário estabelecido no Estado de Goiás.  

A Fazenda Pública Estadual apresentou recurso, fls. 194/195, alegando em 
relação ao TARE n°115/88, que a empresa autuada substituiu por sucessão a titularidade 
da ACORDANTE anterior, qual seja, a empresa Martins Comércio Importação e 
Exportação Ltda., ficando responsável pela retenção, apuração e pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, inclusive em relação à antecipação 
tributária imposta pelo Decreto n° 5.510/91, relativamente aos produtos nele especificados 
e objeto de comercialização pelo sujeito passivo. Pediu que seja declarada nula a 
Sentença de Primeira Instância n° 1939/2012.  

O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 197/198. 

Em seu recurso voluntário, fls. 201/205, o sujeito passivo alegou que o 
contribuinte localizado no interior do Estado é o responsável pela antecipação do tributo, 
até mesmo porque a sistemática de recolhimento calcada na antecipação estabelece a 
metodologia de débito e crédito do imposto na conta gráfica do adquirente. Aduziu que, 



portanto, não se torna possível visualizar a tentativa de imputação do recolhimento ao 
remetente da mercadoria localizado em outro Estado, em face da própria essência da 
metodologia de recolhimento do tributo, ou seja, inexistiria a possibilidade de apropriação 
em conta gráfica pertinente ao Estado de destino da mercadoria. Pediu que seja julgado 
totalmente improcedente o auto de infração.  

Conforme Acórdão da IV CJUL n° 221/2015, às fls. 212 a 216, aquela 
Câmara Julgadora decidiu conhecer do recurso de oficio, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença singular que considerou nulo "ab initio" o processo, por erro na 
identificação do sujeito passivo. 

Intimada, a fazenda pública interpôs recurso ao Conselho Pleno n° 075/2016 
– GERF/SR, às fls. 218 e 219, arguindo que a empresa autuada MARTINS COMERCIO E 
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 43.214.055/0001-07, substituiu por sucessão a 
titularidade da acordante originária, qual seja, a empresa MARTINS COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 17.792.458/0001-23, ficando, 
consequentemente, responsável pela retenção, apuração e pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, inclusive em relação à antecipação 
tributária imposta pelo Decreto n° 5.510/01, relativamente às mercadorias nele 
especificadas e objeto de comercialização pelo sujeito passivo.  

Ante o exposto, pediu que seja reformado o aludido Acórdão cameral, 
determinando o retorno do presente feito à fase singular para apreciação de toda a 
matéria. 

Intimado, o sujeito passivo apresentou contradita às fls. 226 a 230, arguindo 
que não se torna possível a possibilidade de imputação de responsabilidade de 
recolhimento por antecipação a contribuinte localizado em outra unidade da Federação, 
face não ser o mesmo destinatário da mercadoria, o que impossibilita totalmente a 
hipótese de aproveitamento do próprio crédito e inclusão na conta gráfica, a qual inexiste.  

Ante o exposto, pediu que seja mantido o Acórdão que declarou nulo este 
auto de infração. 

É o relatório:  

V O T O 

Analisando o pedido de reforma da decisão cameral, formulado pela 
Representação Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu 
acolhimento, por observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a 
nulidade “ab initio” do processo por erro na identificação do sujeito passivo, pois a autuada 
é a sucessora legal da acordante do Termo de Acordo de Regime Especial nº 0115/88-
GSF e continuou o utilizando em suas remessas de mercadorias sujeitas à antecipação do 
ICMS determinada pelo Decreto 5.510/01, tanto que declarou, por exemplo, nas notas 
fiscais de fls. 88/113, que este imposto fora retido nos termos do referido TARE 0115/88-
GSF, o que torna claro sua condição de responsável por esta infração, ante sua 
declaração neste sentido nas referidas notas fiscais juntadas aos autos. 

Assim, considerando que tal assunção de responsabilidade ocorreu com a 
sucessão pela autuada das obrigações anteriormente assumidas pela sua antecessora, o 
julgador singular laborou em erro, haja vista que a responsabilidade da sucessora está 



evidente, inclusive em razão da sucessão mercantil verificada nestes autos, segundo 
disposição dos seguintes preceitos legais: 

  
Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro: 
 
“Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos 

dos credores. ”  

Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional: 

“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas 
jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. ” 

 

Lei 11.651/91 – CTE: 
 
Art. 47. É obrigado ao pagamento do imposto devido: 

I - a pessoa jurídica de direto privado que resultar de fusão, transformação, incorporação ou 
cisão de outra ou em outra, em relação aos fatos geradores ocorridos nas operações ou prestações 
realizadas até a data do ato, pela pessoa jurídica de direito privado fusionada, transformada, incorporada 
ou cindida; 

.........................................................................................................................................;” (g.n).  

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos os elementos 
suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando que o 
fundamento das duas decisões ora recorridas é de que a autuada não seria a responsável  
pelo recolhimento do ICMS por antecipação das mercadorias em questão, porém tal 
entendimento está equivocado segundo se infere dos dispositivos legais acima transcritos, 
tanto que a autuada continuou a utilizar o TARE 0115/88-GSF até a revogação do Decreto 
5.510/01, que ocorreu em 01.09.07 pelo art. 6º do Decreto nº 6.663, de 29.08.07. 

Portanto, com a assunção de responsabilidade da autuada por sucessão da 
acordante do TARE 0115/88-GSF, conjugada com a utilização do referido TARE até a 
revogação do Decreto 5.510/01, torna patente a obrigação da autuada recolher o ICMS 
por antecipação reclamado nestes autos pela Fazenda Pública, razão pela qual entendo 
não haver erro na identificação do sujeito passivo neste lançamento. 

Com estas fundamentações, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-
lhe provimento para reformar tanto o Acórdão recorrido, quanto a Sentença singular, 
retornando os autos à Primeira Instância para apreciação do mérito deste lançamento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_06663.htm
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Matéria: Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01180/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo. Acolhida. 
 
Anula-se o auto de infração, havendo nele o vício formal de erro 
na identificação do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  acatar a 
preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo Relator, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio 
Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
OLAIR ELIAS DA SILVA, mantinha mercadorias em estabelecimento com situação 
cadastral irregular, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 106.338,00 
(cento e seis mil, trezentos e trinta e oito reais), mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 14, IV, 64 e 156, da Lei n° 

11.651/91, proposta a penalidade prevista no art. 71, XI, “a”, da Lei n° 11.651/91, 
agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100135739-0 (fls. 5), extratos de DANFEs (fls. 8 a 16) e planilha 
1 (fls. 17, dentre outros documentos). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 23 a 28), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de erro na identificação do sujeito passivo e de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, ante a inexistência 

de sonegação de tributo, alegando que a mercadoria estava depositada em um galpão 
próximo à empresa.  

 
Não sendo esse o entendimento, pede que seja realizada revisão 

nos autos, objetivando apurar a real diferença. 
 
Junta extratos de NF-es (fls. 48 a 66), dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
conforme a Sentença nº 3641/2015 – JULP (fls. 70 a 79). 



 
Após a perda de prazo processual, inclusive com inscrição de débito 

na dívida ativa, o sujeito passivo apresenta peça intitulada Revisão Extraordinária (fls. 89 a 
103), onde alega vicio na intimação do sujeito passivo, por ter sido enviada a endereço 
incorreto.  

 
Alega que as mercadorias eram de propriedade de empresas das 

quais o requerente é sócio, estavam armazenadas em imóvel do requerente e os 
documentos fiscais referentes às mercadorias autuadas foram devidamente escriturados 
pelas empresas do requerente em seus livros registro de entradas, inclusive em datas 
anteriores à apreensão das mercadorias.  

 
Finaliza, pedindo o cancelamento da inscrição em dívida ativa, a 

improcedência do lançamento, não sendo esse o entendimento, pede revisão da base de 
cálculo, pois foi feita com duplicidade de mercadorias e também pleiteia a exclusão da 
forma qualificadora da penalidade. 

 
Junta cópias de páginas do livro Registro de Entradas (fls. 120 a 

146), dentre outros documentos. 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 478/2018 – PRES (fls. 150), determina encaminhamento dos autos à GERC 
para que se faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, em seguida, ao 
SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam distribuídos a Câmara Julgadora para 
apreciação da peça defensoria apresentada pelo sujeito passivo (fls. 89 a 103). 

 
A Superintendência de Recuperação de Créditos, por meio do 

Despacho n° 0149/2018-GERC (fls. 152), informa o cancelamento da inscrição em dívida 
ativa e determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), 
para que sejam distribuídos a Câmara Julgadora – CJUL, conforme orientação do 
Despacho n° 478/2018 – PRES. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, por erro 

na identificação do sujeito passivo, acolhida unanimemente pelos meus pares, pelo que 
exponho: 

 
No Termo de Apreensão n° 1100135739-0 (fls. 5), os Auditores 

Fiscais identificaram como possuidor das mercadorias a pessoa física OLAIR ELIAS DA 
SILVA, CPF n° 904.301.661-68. Ainda no termo de apreensão, relacionaram DANFEs – 
Documentos Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, bem como as mercadorias apreendidas. 
Juntaram aos autos os DANFEs apreendidos (fls. 8 a 16). 

 
Nos DANFEs apreendidos consta que as mercadorias eram 

destinadas às empresas IN-USE CONFECÇÕES LTDA – ME e QUARTETO INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, das quais o Senhor OLAIR ELIAS DA 
SILVA é sócio, conforme contratos juntados aos autos (fls. 35 a 46). 

 
Está então caracterizado nos autos que as mercadorias objeto da 

autuação pertenciam às pessoas jurídicas indicadas nas notas fiscais anexadas ao feito, e 



não ao sócio-proprietário das mesmas, pessoa física autuada. Portanto, no polo passivo 
da presente autuação, deveria figurar as referidas empresas e não um de seus sócios. 
Esse vício, erro na identificação do sujeito passivo, motiva a nulidade do lançamento, nos 
termos do art. 20, II, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
[...] 

 
Ante o exposto, acato a preliminar de erro na identificação do sujeito 

passivo, por mim arguida, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00890/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA AO 
CONSELHO SUPERIOR. REJEITADA POR MAIORIA DE VOTOS.  
RECURSO FAZENDÁRIO PARA REFORMA DA DECISÃO 
CAMERAL QUE ACOLHEU A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. ACOLHIDO POR MAIORIA DE 
VOTOS.  
 
I - Impõe-se a admissão e consequente acolhimento de recurso 
fazendário ao Conselho Superior em face de decisão cameral 
que, à unanimidade de votos, procedeu à anulação do 
lançamento por incompetência funcional, vez que atende os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, alínea "B" da Lei nº 
16.469/09. 
 
II - Deve ser acolhido recurso da Fazenda Púbica que pugna pela 
reforma da decisão cameral que acolheu a nulidade do 
lançamento por incompetência funcional, por contrariar o 
disposto no art. 4º, inc. I, alínea "B", item 7.4, da Lei n.º 
13.266/98, devendo o feito retornar à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, admitir o recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por incompetência funcional da autoridade lançadora, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Paulo Diniz e José 
Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por incompetência funcional da 
autoridade lançadora. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas de mercadorias, no período de 25/07/2009 a 16/11/2010, 
por meio de Emissor de Cupom Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente da 
prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota inferior a estabelecida para a 
mercadoria, conforme Relatório de Divergências de carga tributária informada e calculada 
- Cupom Fiscal (Tipo 60I). Em consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 
220.308,91 (duzentos e vinte mil, trezentos e oito reais e noventa e um centavos), 
correspondente a diferença apurada, juntamente com as cominações legais.   



  
Foram dados como infringidos o artigo 56, inciso II, da Lei nº 

11.651/91 combinado com o artigo 51 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta à penalidade prevista no artigo 71, inciso III, aliena "a", da Lei nº 11.651/91 com 
redação da Lei 11.750/92.   

  
Instruindo a exordial o autuante acostou a este volume o 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03/04), Descrição Complementar da Ocorrência - 
Nota Explicativa (fls. 05/11), cópias da Portaria n° 1151/10 - GSF (fl. 13) e do documento 
pessoal do solidário (fl. 15).   

  
O sujeito passivo e o solidário foram intimados, conforme 

documentos de fls. 16/19.   
  
Às fls. 22/25, o sujeito passivo e o solidário ingressam com 

Impugnação à Primeira Instância, onde alegam, no que tange as diferenças apuradas, que 
falhas ocorrem no cadastramento do produto, quando a mercadoria é adquirida e chega 
ao depósito e que muitas vezes, empregados sem a devida qualificação procedem o 
cadastramento das mercadorias com a situação tributária diferente do estabelecido na 
legislação, o que acaba redundando na falha apontada pela fiscalização. Acrescenta que a 
Autoridade Fiscal apurou um Relatório denominado "Diferença Positiva", na qual foi 
apurado todas as diferenças positivas entre as alíquotas aplicadas pelo contribuinte e o 
determinado pela legislação, sendo que não foi anexado aos autos o relatório denominado 
"Diferença Negativa", que também é apurado pelo programa da SEFAZ, motivo pelo qual 
deve ser a Autoridade Fiscal notificada à apresentação do referido relatório, para fins de 
dedução destas diferenças apuradas a favor do contribuinte. Ademais, a Autoridade Fiscal 
apurou diferença de 4% nas operações com arroz e feijão, sendo que o autuado afirma 
que adquiriu os mencionados produtos dentro do Estado de Goiás, motivo pelo qual, tem 
direito à aplicação da alíquota de 3% e não de 7% como apurou o agente fiscal, assim 
como, com relação ao produto ameixa, onde foi apurado ICMS na comercialização, sendo 
que é isento de ICMS na forma do artigo 6°, inciso XI, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual. Pugna pela improcedência parcial do Auto de Infração, procedendo-se 
os seguintes ajustes: a) redução do ICMS apurado na Planilha "Diferenças Negativas"; b) 
considerando a alíquota de 3% nas operações com feijão e arroz e a isenção da ameixa.  
Instrui a pela defensória a cópia da 3ª Alteração Contratual (fls. 26/27).   

  
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 1983/11 - JULP de fls. 

29/30, conhecendo da impugnação, deu-lhe provimento para decidir pela procedência da 
pretensão inicial do fisco.  

  
O sujeito passivo e o solidário foram intimados da decisão singular, 

conforme se vê às fls. 31/34, sendo que o solidário foi declarado perempto à fl. 35.   
  
Dirigindo-se a segunda instância o polo passivo, fls. 38/39, alega que 

os autores do procedimento fiscal não têm capacidade para analisar empresa que mantém 
escrita contábil e com lucro real, em razão de serem Auditores Fiscais da Receita Estadual 
I - AFRE I, portanto, incapaz de elaborar quaisquer levantamentos em sua empresa. 
Ademais, alegam que os agentes fiscais não separaram as alíquotas de 3%, 7%, 9% e 
17%, além das mercadorias com isenção e também não foram considerados os 
recolhimentos à maior. Por fim, requer que seja decretada a insubsistência do Auto de 
Infração, e que posteriormente o mesmo seja arquivado. Acosta cópia da Identidade 
Profissional do Procurador da empresa autuada (fl. 40).  

 



Mediante ao Acordão nº1550/2012, nas (fls. 51/56), a Terceira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decide por acolher a preliminar de nulidade 
do feito, arguida pelo sujeito passivo, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, declarando de consequência nulo "ab initio" o processo, conforme disposto no 
artigo 4º, inciso I, letra "b", item 7.4 da Lei nº 13.266/98, tendo em vista, tratar-se de 
empresa de médio porte com escritura contábil.   

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos nas (fls.58 e 59), 

apresentando Recurso ao Conselho Pleno nº352/2012 – GERF/SR, alegou que de fato a 
Portaria do Secretário da Fazenda está nas (fl.13) dos autos e, além disso, por iniciativa 
da Representação Fazendária, ainda foram acostados aos autos o extrato que mostra a 
classificação do sujeito passivo para fins de fiscalização, (fl.50), indicando que ele era do 
médio porte desde 2001 até 2012. Portanto, houve mesmo um equívoco na decisão, pois, 
como se vê na certidão do julgamento, o fundamento da decisão foi exatamente o art.4º, I, 
"b", 7.4, da Lei nº13.266/98, que expressa justamente a possibilidade de o AFRE I fazer 
lançamento a partir de autoridade de empresa de médio porte que mantenha escrituração 
contábil, desde que tenha a portaria do Secretário da Fazenda (e tinha). Os argumentos 
expressos na certidão são exatamente para afastar a nulidade por incompetência 
funcional. Por fim requer que a admissão do recurso e pela anulação do julgamento 
cameral para que a matéria seja julgada no seu mérito na Câmara que anulou o 
lançamento. 

 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos nas (fls.66 a 68), 

apresentando contradita, alegando que o fato gerador do aludido lançamento do crédito 
tributário, ocorrerá no período de 01/07/2009 a 01/11/2010, portanto, a Lei que deu tal 
poder ao Secretário da Fazenda para dar competência ao AFRE I, só passou a vigorar a 
partir de 02/06/2010, não pode a referido Auto de infração, em virtude de amparo legal, no 
sistema jurídico, que é um dos melhores do planeta terrestre, ninguém é obrigado a fazer 
ou deixar de fazer algo se não ser em virtude lei, motivo do pedido da ratificação do 
Acórdão Cameral. 

  
Arguem que a emprese autuada ratifica seus argumentos suscitados 

anteriormente em sua impugnação, além do pedido da confirmação do Acordão Cameral, 
no período de 01/07/2009 a 02/06/2010, retornando o processo as Câmaras Julgadoras 
para apreciação do mérito e as demais nulidades existentes no lançamento.     

 
Por fim requerem que seja conhecida a contradita; que seja anulado 

o lançamento do Crédito Tributário; que seja permitido ao Contribuinte reserva-se no 
direito de utilizar todos os meios de provas admitidos pela Lei, inclusive à sustentação oral 
por ocasião do julgamento, requer ainda que aos Digníssimos Conselheiros, que decrete a 
inconsistência do Auto de Infração, por força dos fundamentos e documentos acostados 
na presente ação fiscal, consequentemente, arquivando-se definitivamente o processo. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual de respeito à declaração, pela Terceira Câmara julgadora deste 
Conselho, de nulidade ab initio deste lançamento por incompetência funcional das 
autoridades autuantes. 

 



Preliminarmente, passo à análise da admissibilidade do recurso da 
Representação Fazendária a este Conselho Superior que pugna pela reforma da decisão 
cameral que, à unanimidade de votos, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento por 
incompetência funcional. 

 
Em seu recurso a Representação Fazendária argumenta que houve 

ofensa a disposição expressa da legislação tributária estadual. 
 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “B” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime 
for inequivocamente contrária a disposição expressa da legislação tributária estadual.  

 
De fato, constata-se que a decisão da Terceira Câmara deste 

Conselho, objeto do Acórdão n.º 1.550/2012, contraria o disposto no art. 4º, inc. I, alínea 
“B”, item 7.4, da Lei n.º 13.266/98, logo, considerando que o recurso fazendário atende o 
pressuposto processual exigido, admito-o. 

 
Passando à análise do cerne do recurso da Representação 

Fazendária que pede a reforma do acordão cameral no ponto em que procedeu à 
anulação do lançamento por incompetência funcional, cumpre salientar que a 
fundamentação legal para sustentação da competência funcional das autoridades 
autuantes reside no art. 4º, inc. I, alínea “B”, item 7.4, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, em 29.11.2010, as autoridades fiscais subscritoras da exordial possuíam plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo do lançamento, nos termos dos 
preceitos normativos supramencionados e com amparo na Portaria n.º 1.151/2010-GSF, 
anexada às fls. 13 destes autos. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o 
lançamento por incompetência funcional, determinando o retorno destes autos à Câmara 
julgadora para apreciação de toda matéria. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01366/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Pedido de reforma de decisão cameral. 
Deferimento. Decisão unânime.  
 
Se a empresa mantivesse apenas escrita fiscal no momento da 
ocorrência do lançamento, o que restou provado nos autos, o 
AFRE I tinha competência para fazer o trabalho. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, retornar os autos à Câmara Julgadora 
para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 

"Omitiu registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 2.843.664,66, no 

período de 01/01/2008 a 31/12/2008, referente ao déficit financeiro apurado em Auditoria 

do Movimento Financeiro. Em consequência, deverá pagar multa formal, juntamente com 

os acréscimos legais, consoante demonstrativo e documentos anexos".   

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, 

§1º, inciso IV; §2º e 64 todos da Lei nº. 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto 

nº. 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", 

conjugado com o §9º, inciso I, da Lei nº. 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº. 

16.241/2008.   

Foi nomeado como sujeito passivo solidário MOACIR CLARETE 

RODRIGUES (fls. 08). 

O Auto de Infração veio instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do crédito tributário (fls. 07) e Auditoria do Movimento 

Financeiro (fls. 09).   



As partes foram intimadas em Primeira Instância, conforme 

documentos (fls. 10/13).   

A impugnante, instaurando o contraditório, suscita, em preliminar, a 

nulidade da lide por erro de identificação do polo passivo coobrigado; falta de 

enquadramento legal para caracterização da solidariedade no caso em questão; erro de 

enquadramento legal, posto que entende que o sujeito passivo não infringiu o artigo 25, § 

1.º, IV e § 2.º, 64 do CTE, cumulado com o artigo 141 do RCTE; cerceamento ao seu 

direito de defesa por falta da descrição da ocorrência da suposta omissão de saída de 

mercadoria tributada e ausência de demais documentos citados para caracterização da 

infração.  

No mérito, alega falta de descrição do valor da base de cálculo, pois 

na planilha apresentada pela fiscalização não há especificação de como foi calculada a 

base de cálculo para exigir o crédito tributário; sobre a multa aplicada aduz que, além da 

insubsistência da autuação, é desproporcional de 200% sobre o valor original ficando 

muito superior ao valor da obrigação tributária com nítido caráter confiscatório. 

Ao final, pede a nulidade pelos argumentos acima e/ou que o auto de 

infração seja desconstituído, ou ainda, a declaração de sua total ineficácia ou 

improcedência. 

Juntamente com a peça impugnatória foram anexados aos autos os 

seguintes documentos: procuração (fls. 33), cópia do documento pessoal do sócio (fls. 34), 

procuração (fls. 35), cópias do contrato social (fls. 36/40) e das identidades profissionais 

dos advogados (fls. 41/42).  

O julgador singular prolata a Sentença nº. 611/14, (fls. 49/56), onde 

refuta os questionamentos preliminares e no mérito decide pela procedência do auto de 

infração. 

As partes foram intimadas para apresentar recurso voluntário, (fls. 

57/ 58).   

Cientificadas, as partes interpõem conjuntamente o recurso de (fls. 

61/75) para reiterarem a argumentação inicial.  

O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: cópia dos 

documentos pessoais do representante legal (fls. 76), procuração, (fls. 78). 

Pela Resolução n° 072/2014 (fls. 81/82), a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 22/07/2014, resolve, 



converter o julgamento em diligência para que o fiscal intime o advogado do sujeito 

passivo para a apresentação dos documentos fiscais do ano de 2008, devendo ser 

entregue à Delegacia de Aparecida de Goiânia.  

Em resposta, foi elaborado Relatório Diligencial (fls. 84), por meio do 

qual a autoridade fiscal revisora informa que o contribuinte foi notificado duas vezes para 

apresentar documentos comprobatórios de receitas e despesas para uma revisão 

processual, mas não atendeu nenhuma das notificações, sendo inclusive autuado por não 

atendimento à notificação.  

Alega que entrou em contato com o contador da empresa onde 

informou que o contribuinte iria parcelar esse débito e, que, por esse motivo, não traria a 

documentação. Ao final, concluiu que permanece a obrigação referente ao crédito 

tributário reclamado na inicial. 

Resolução da Terceira Câmara Julgadora, n° 199/2014 (fls. 86/87), 

resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização, para verificar se os 

dados utilizados no documento (fls.5) estão em consonância com os constantes das DPI's 

do sujeito passivo, referente ao período autuado. E proceder revisão fiscal cabível, se for o 

caso, adotando a correta alíquota aplicável de acordo com as informações constantes da 

DPI. 

Conforme Despacho n°018/2015 (fls.88), encaminha o presente 

processo ao auditor fiscal da receita estadual, em atenção a Resolução n°199/2014. 

Anexou relatório de resumo de alíquota (fls. 89/90). 

Em atendimento à solicitação do despacho e resolução (fls.91), 

esclarecem que não houve divergência entre as informações constantes dos documentos 

de (fls.5), em relação a compras e vendas, e as constantes das DPI's conforme 

demonstram no espelho tirado do BO, em anexo. O que houve é que a autuação foi 

baseada no CNPJ base da empresa, enquanto a análise horizontal do verso da DPI é feita 

apenas por inscrição estadual.  

Portanto a base de cálculo permanece a mesma, tendo em vista, que 

a empresa já foi notificada e autuada por não atendimento á notificação duas vezes e não 

compareceu para apresentar a documentação necessária para auditoria. Já a alíquota 

praticada pelo contribuinte, segundo relatório resumo das alíquotas extraída do ARQMAG, 

é realmente de 12%, portanto, a base de cálculo de ICMS permanece a mesma, no valor 

R$2.843.664,66 e o ICMS deve ser ajustado para R$ 341.239,75. 



Conforme Despacho n°032/2015, (fls. 92) após atendimento da 

resolução n°199/2014 que retorne o presente processo ao Conselho Administrativo 

tributário, para os devidos fins. 

Voto cameral (fls. 94/100) foi no sentido de que houve a nulidade por 

incompetência funcional.  

Fazenda Pública recorreu dessa decisão (fls. 102/105). Sua tese é 

de que a Lei 13.266/98 em seu artigo 4º, I, “b”, item 7.3 deixa bem claro que se o sujeito 

passivo mantiver somente escrita fiscal ao tempo do fato objeto do lançamento, 

independente do porte da empresa, o trabalho pode ser efetuado por AFRE I.  

Após intimação, sujeito passivo e solidário oferecem contradita ao 

recurso da Fazenda Pública (fls. 117/129). Questiona esse entendimento, argui nulidade 

por erro de identificação do coobrigado, o que equivaleria a um pedido de retirada da lide 

do solidário. Alega erro de enquadramento legal, cerceamento ao direito de defesa e 

decadência do direito da Fazenda Pública proceder o lançamento.  

Questiona a multa imposta, entendendo ter ocorrido confisco.  

Encerra sua peça pedindo a manutenção da decisão cameral.  

É o relatório.  

A questão a ser abordada nesse momento é a ocorrência ou não de 

nulidade por incompetência funcional, se ela não restar caracterizada, todos os outros 

motivos devem ser analisados no momento do julgamento cameral, que deixou de 

apreciar cada um desses aspectos em razão de seu entendimento da ocorrência de 

nulidade.  

A razão do recurso da Fazenda Pública é claro e inquestionável, não 

restando nenhuma dúvida sobre sua consistência jurídica. Se a empresa mantivesse 

apenas escrita fiscal no momento da ocorrência do lançamento, o que restou provado nos 

autos, o AFRE I tinha competência para fazer o trabalho, podendo então surtir todos os 

efeitos dele esperados. Isso, conforme art. 4º, I, “b”, item 7.3 da Lei 13.266/98. 

Diante disso, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Pleno, dou-lhe provimento, para retornar o processo à fase cameral para 

apreciação de toda a matéria.  

 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01913/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO DA REPRESENTAÇÃO 
FAZENDÁRIA AO CONSELHO SUPERIOR PUGNANDO PELA 
REFORMA DA DECISÃO CAMERAL QUE ACOLHEU A 
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INCOMPETÊNCIA 
FUNCIONAL. ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS.  
 
Impõe-se o acolhimento do recurso da Fazenda Púbica que 
pugna pela reforma da decisão cameral que acolheu a nulidade 
do lançamento por incompetência funcional, por contrariar o 
disposto no art. 4º, inc. I, alínea "B", item 7.4, da Lei n.º 
13.266/98, devendo o feito retornar à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por incompetência funcional e retornar os autos à Câmara para apreciação de 
toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros João Divino 
de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS em razão desta ter, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2006, apropriado indevidamente crédito de ICMS relativo a aproveitamento 
integral do crédito de consumo de óleo diesel, sem observar que tal crédito restringe-se ao 
combustível consumido em prestação de serviço iniciada em Goiás, conforme art. 46, § 6º 
da Lei 11.651/91 – CTE. 

 
Infração: arts. 61, inciso I, “a”, 64 e 147-A da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 61 do Decreto n° 4.852/97. Penalidade: art. 71, inc. IV, “c”, da lei n° 11.651/91 
c/redação da Lei n°. 14.634/03. 

 
Instrução: Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência (fl. 4), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 5), 
Ordem de Serviço nº 0460/2011 (fl. 6), Portaria nº 111/2011-SER (fl. 7), Consulta resumida 
do contribuinte pessoa jurídica (fl. 8), Auditoria Básica do ICMS e seus Demonstrativos 
Auxiliares (fls. 09/16), fotocópia do livro Registro de Entradas (fls. 17/58), Termo de 
Autenticação de Livro Fiscal (fl. 59), fotocópia do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
60/85) e Demonstrativo Auxiliar com nota explicativa (fl. 86). 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em primeira instância (fls. 96/99), arguindo decadência quanto ao período de 



01/01 a 18/10/2006, pois a Fazenda Pública teria o prazo para lançar até 31/12/2010 e só 
teria iniciado este procedimento em 19/10/2011, deixando de cumprir o disposto no artigo 
150, § 4º do CTN, transcrevendo excertos de decisões de tribunais superiores à guisa de 
sustentar esta assertiva. Quanto ao mérito, argumentaram não terem omitido pagamento 
de ICMS, haja vista que os seus créditos deste tributo foram apropriados corretamente, 
considerando que todas suas prestações de serviço de transporte em 2006 foram 
tributadas, havendo inclusive prestações com pagamento antecipado de ICMS conforme 
exigido pelo art. 1º, § 1º da Instrução Normativa 598/2003, nos termos previsto no art. 76, 
V do Decreto 4.852/97 – RCTE, juntando os expedientes de fls.100/134 como sustentação 
a esta arguições, pedindo, ao final, a improcedência deste feito. 

 
O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, 

consoante a Sentença n° 993/2012 – JULP (fls. 136/138), sob o fundamento de que as 
razões defensórias não encontram guarida na legislação tributária goiana. 

 
Novamente intimados, os sujeitos passivos, representados por 

causídico legalmente constituído, apresentaram recurso voluntário (fls. 147/156 e 
160/177), formulando em preliminar arguição de exclusão do solidário desta lide, nos 
termos do art. 135 do CTN e Súmula 430 do STJ e nulidade da peça básica, relacionando 
a hipótese de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao amplo 
contraditório por inconsistência entre o que consta no histórico do auto e os seus 
demonstrativos, não guardando correspondência entre si, ocasionando dificuldade de 
compreensão e, logicamente, de defesa. Ao final, reforçaram seus pedidos de nulidade ou 
improcedência do feito, juntando manifestação de uma auditora contábil independente, 
acompanhada de demonstrativos contraditórios aos da auditoria fiscal, à guisa de amparar 
suas alegações de inexistência de ICMS a recolher no período fiscalizado (fls. 179/206). 

 
Foi proposta conversão do feito em diligência para que auditor fiscal 

se manifestasse acerca das alegações e demonstrativos juntados pelo polo passivo. 
 
Um dos autuantes reexaminou este lançamento tributário, concluindo 

que o mesmo não merece reparos. 
 
Intimado a se manifestar sobre a conclusão da revisão, o patrono da 

autuada retornou ao feito juntando nova manifestação da auditora contábil independente 
anterior, a qual apresentou a documentação de fls. 226/286, demonstrando que após a 
reescrituração fiscal e apuração do ICMS, levando em conta a classificação correta dos 
CFOP’s, tanto no registro de entradas, quanto no de saídas, resulta na improcedência 
desta autuação. 

 
Posteriormente, o patrono dos autuados retornou ao processo, 

reafirmando que após a reescrituração fiscal restou inexistente a diferença de ICMS 
reclamada neste lançamento, reapresentando os demonstrativos desta reescrituração às 
fls. 296/356 como forma de provar esta assertiva. 

 
Em razão destas novas alegações e apresentação de novos 

demonstrativos, foi proposta nova diligência com o fito de que o patrono da autuada 
apresentasse de forma conclusiva todas as alegações e demonstrações de que esta 
autuação seria improcedente. 

 
Novamente o patrono do contribuinte retornou aos autos, 

colacionando a manifestação da auditora contábil independente anterior, onde demonstra 



em várias planilhas inexistir a diferença de ICMS reclamada neste lançamento fiscal (fls. 
371/387). 

 
Foi, então, proposta nova diligência para que fosse revisado o feito 

ante as alegações e demonstrações apresentadas pela autuada. 
 
O autuante e revisor analisou as alegações e planilhas apresentadas 

às fls. 371/387, concluindo que as mesmas inalteram o lançamento original, pugnando 
pela sua mantença (fls. 392/400). 

 
No retorno a julgamento, o patrono da autuada arguiu oralmente a 

incompetência funcional de um dos autuantes por não existir nestes autos a Portaria 
exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 atribuindo competência a AFRE I para 
auditar empresa de porte médio, inclusive com escrita contábil, que é o caso em questão. 

 
Motivado por esta alegação, foi proposta nova conversão do 

julgamento em diligência para que o Auditor Fiscal Marcos Fernando Zambonato juntasse 
a este processo a Portaria específica lhe atribuindo a competência contestada, o histórico 
do porte da autuada e se esta possuía escrita contábil no período fiscalizado. 

 
Em resposta, a Auditora Fiscal Sandra Fraga Bessa, detentora da 

Portaria constante à fl. 07 destes autos, informou inexistir Portaria do mesmo teor para o 
AFRE I Marcos Fernando Zambonato, opinando que a sua Portaria cumpria os requisitos 
necessários para a lavratura deste auto de infração, juntando os extratos do sistema 
fazendários constando a autuada como de médio porte e com escrituração contábil em 
2006 (fls. 413/416). 

 
Submetido a julgamento na instância cameral a Primeira Câmara 

deste Conselho, em votação majoritária, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento 
por incompetência da autoridade lançadora, declarando de consequência nulo "ab initio" o 
processo, conforme disposto no artigo 4º, inciso I, letra "b", item 7.4 da Lei nº 13.266/98, 
tendo em vista, tratar-se de empresa de médio porte com escritura contábil.   

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso a este Conselho 

Superior pugnando pela reforma da decisão cameral no sentido de afastar a nulidade do 
lançamento e retorno do feito àquela instância para apreciação de toda a matéria. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, intimado para contraditar o recurso 

fazendário, manifesta-se pedindo que seja rejeitado o recurso da Representação 
Fazendária e, consequentemente, mantido o acórdão cameral. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual de respeito à declaração, pela Primeira Câmara julgadora deste 
Conselho, de nulidade ab initio deste lançamento por incompetência funcional da 
autoridade autuante. 

 
Passando à análise do cerne do recurso da Representação 

Fazendária que pede a reforma do acordão cameral no ponto em que procedeu à 
anulação do lançamento por incompetência funcional, cumpre salientar que a 



fundamentação legal para sustentação da competência funcional das autoridades 
autuantes reside no art. 4º, inc. I, alínea “B”, item 7.4, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 
7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, a autoridade fiscal subscritora da exordial, Sandra Fraga Bessa, possuía plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo concernente à constituição do 
crédito tributário, nos termos dos preceitos normativos supramencionados e com amparo 
na Portaria n.º 111/2011-GSF, anexada às fls. 07 destes autos. 

 
Ademais, o simples fato de os formulários da auditoria não terem 

sido visados pela referida autoridade não conduz à presunção de que a mesma não tenha 
efetivamente participado da elaboração do procedimento fiscal que resultou no 
lançamento. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o 
lançamento por incompetência funcional, determinando o retorno destes autos à Câmara 
julgadora para apreciação de toda matéria. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01914/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO DA REPRESENTAÇÃO 
FAZENDÁRIA AO CONSELHO SUPERIOR PUGNANDO PELA 
REFORMA DA DECISÃO CAMERAL QUE ACOLHEU A 
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INCOMPETÊNCIA 
FUNCIONAL. ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS.  
 
Impõe-se o acolhimento do recurso da Fazenda Púbica que 
pugna pela reforma da decisão cameral que acolheu a nulidade 
do lançamento por incompetência funcional, por contrariar o 
disposto no art. 4º, inc. I, alínea "B", item 7.4, da Lei n.º 
13.266/98, devendo o feito retornar à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de outubro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por incompetência funcional e retornar os autos à Câmara para apreciação de 
toda a matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros João Divino 
de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Pereira D'abadia e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS em decorrência da escrituração indevida de 
valores a título de crédito do imposto, nas seguintes situações: 

 
 entrada de óleo diesel cujo consumo ocorreu em sua atividade empresarial, porém 

sem reduzir tal crédito proporcionalmente ao benefício de redução na base de 
cálculo do serviço de transporte por ela prestado, nos termos do art. 9º do Anexo IX 
do Decreto 4.852/97 – RCTE e Parecer nº 1582/2007 - GOT;  

 aproveitamento integral do crédito de consumo de óleo diesel, sem observar que tal 
crédito restringe-se ao combustível consumido em prestação de serviço iniciada em 
Goiás, conforme art. 46, § 6º da Lei 11.651/91 – CTE;  

 entrada de bem destinado ao uso ou consumo do estabelecimento constante da 
nota fiscal nº 386530, a qual foi contabilizada como despesa, sendo que tal crédito 
foi aproveitado em 2007, quando só poderia sê-lo a partir de 2011, consoante art. 
33, inciso I da Lei Complementar 87/96 e,  

 aproveitamento indevido de crédito de ICMS originário de aquisição de bens do 
ativo permanente sem escrituração do Livro de Controle de Créditos do Ativo 
Permanente (CIAP), bem como decorrente de escrituração irregular de créditos 
destes bens no Livro Apuração do ICMS, desobedecendo aos artigos 46, §§ 1º e 4º 
do Decreto 4.852/97 – RCTE e 20, § 5º, V da Lei Complementar 87/96. 

 



Infração: arts. 61, inciso I, “a”, 64 e 147-A da Lei n° 11.651/91, c/c o 
art. 61 do Decreto n° 4.852/97. Penalidade: art. 71, inc. IV, “c”, da lei n° 11.651/91 
c/redação da Lei n° 14.634/03. 

 
Instrução: Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência (fls. 4/6), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fl. 
7), Consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica (fls. 8/9), Ordem de Serviço nº 
0460/2011 (fl. 10), Portaria nº 111/2011-SER (fl. 11), Notificação fiscal (fl. 12), Auditoria 
Básica do ICMS e seus Demonstrativos Auxiliares (fls. 13/50), Demonstrativo do Controle 
Analítico Apropriação Créditos ICMS das Aquisições Ativo Permanente (fls. 51/52), 
fotocópias dos livros Registro de Entradas (fls. 53/57), da Nota Fiscal nº 300480 (f. 58), 
Extrato do Controle de Registro de Veículos do DETRAN – GO (fl. 59), do Razão Analítico 
em Reais de 01/01 a 12/07 (fl. 60), da Nota Fiscal nº 601215 (f. 61), Extrato do Controle de 
Registro de Veículos do DETRAN – GO (fl. 62), da Nota Fiscal nº 578024 (f. 63), do Razão 
Analítico em Reais de 01/01 a 12/07 (fl. 64), do Extrato do Controle de Registro de 
Veículos do DETRAN – GO (fl. 65), Demonstrativo Auxiliar – Créditos escriturados 
indevidamente da Auditoria Básica do ICMS (fl. 66), da Nota Fiscal nº 386530 (f. 67), 
fotocópia de folha do livro Registro de Entradas (fl. 68), do Razão Analítico em Reais de 
01/01 a 12/07 (fl. 69), de folhas do Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 70/106), do 
Parecer nº 1582/2007 – GOT (fls. 107/109), do Pedido de autenticação de Livro Fiscal (fl. 
111), de Termos de Autenticação de Livro Fiscal (fls. 112/114), das folhas do livro Registro 
de Entradas autenticado em 01/07/09 (fls. 115/172) e CD-R contendo esta auditoria fiscal 
(fl. 173). 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos apresentaram 

impugnação em primeira instância (fls. 185/198), relatando os fatos e arguindo a 
improcedência do feito, pois teria se creditado do imposto de forma constitucional, a 
exclusão do solidário nos termos dos artigos 134 a 137 do CTN, transcrevendo excertos 
de pareceres de juristas e de decisão judicial de tribunal superior e juntando os 
expedientes de fls. 213/240, à guisa de sustentação de suas alegações defensórias. 

 
O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, 

consoante a Sentença n° 992/2012 – JULP (fls. 242/245), sob o fundamento de que as 
razões defensórias não encontram guarida na legislação tributária goiana. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo principal apresentou recurso 

voluntário (fls. 251/259), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração por duas razões, 
quais sejam:  

1ª) constar no histórico do auto e infração que o período autuado se 
refere a janeiro a abril de 2007, enquanto os seus demonstrativos complementares se 
refiram a todo o exercício de 2007, não guardando correspondência entre si; 

2ª) inobservância dos CFOP’s das prestações de serviço de 
transporte efetuadas pela recorrente, levando à conclusão errônea dos autuantes quanto 
ao direito aos créditos apropriados, em razão do não manuseios das notas fiscais por 
parte dos autores deste feito.  

 
No mérito, pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, afirmando que o auto de infração tem como objetivo a cobrança de ICMS 
omitido em decorrência de escrituração indevida de crédito de ICMS, relativamente a 
entrada de bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento e aproveitamento 
indevido de crédito de ICMS originado na aquisição de óleo diesel, cujo consumo ocorreu 
em circunstâncias que não o caracteriza como insumo. Aduz que, em que pese as 



alegações trazidas pela fiscalização, restou devidamente demonstrado nos extratos do 
livro Registro de Entradas (fls. 265/278), na planilha de apropriação de crédito ICMS diesel 
(fl. 280), planilha de apuração ICMS 2007 (fl. 282), planilha relação de bens incorporados 
ao ativo permanente imobilizado 2007 com as Notas Fiscais de aquisição (fls. 284/288), 
planilha crédito de ativo permanente a apropriar 2007 (fl. 290), planilha relatório de 
pagamento DARES fornecidos pela DRFITUM (fls. 292/297), planilha comparativa entre 
ICMS apurado e recolhido (fl. 299) que houve recolhimento a maior de ICMS em 2007, 
reforçando, ao final, seus pedidos de nulidade por insegurança na determinação da 
infração ou a improcedência da inicial pelos motivos acima narrados. 

 
Em seguida, reiterou o pleito de exclusão do solidário desta lide, com 

supedâneo no artigo 135 do CTN e em reiteradas decisões judiciais de tribunais 
superiores, dos quais transcreveu partes a fim de sustentar estas arguições. 

 
Posteriormente, o patrono da autuada juntou a conclusão de uma 

auditoria contábil efetuada por uma auditora independente, indicando inexistir a diferença 
de ICMS reclamada nestes autos, conforme demonstrativo colacionados às fls. 316/351. 

 
Foi proposta conversão do feito em diligência para que auditor fiscal 

se manifestasse acerca das alegações e demonstrativos juntados pelo polo passivo. 
 
Um dos autuantes reexaminou este lançamento tributário, concluindo 

que o mesmo não merece reparos. 
 
Intimado a se manifestar sobre a conclusão da revisão, o patrono da 

autuada retornou ao feito juntando a manifestação da auditora contábil independente 
anterior, a qual apresentou a documentação de fls. 375/502, demonstrando que após a 
reescrituração fiscal e apuração do ICMS, levando em conta a classificação correta dos 
CFOP’s, tanto no registro de entradas, quanto no de saídas, demonstram a improcedência 
desta autuação. 

 
Em razão destas novas alegações e apresentação de novos 

demonstrativos, foi proposta nova conversão do feito em diligência com o fito de que o 
patrono da autuada apresentasse de forma conclusiva todas as alegações e 
demonstrações de que esta autuação seria improcedente. 

 
Novamente o patrono do contribuinte retornou aos autos, 

colacionando a manifestação da auditora contábil independente anterior, onde demonstra 
em várias planilhas inexistir a diferença de ICMS reclamada neste lançamento fiscal. 

 
Retornando a julgamento, foi proposta nova diligência para que fosse 

revisado o feito ante as alegações e demonstrações apresentadas pela autuada. 
 
O autuante e revisor analisou as alegações e planilhas apresentadas 

às fls. 517/5542, concluindo que as mesmas inalteram o lançamento original, pugnando 
pela sua manutenção. 

 
No retorno a julgamento, o patrono da autuada arguiu oralmente a 

preliminar de incompetência funcional de um dos autuantes por não existir nestes autos a 
Portaria exigida no artigo 4º, item 7.4 da Lei 13.266/98 atribuindo competência a AFRE I 
para auditar empresa de porte médio, inclusive com escrita contábil, que é o caso em 
questão. 

 



Motivado por esta alegação, foi proposta nova diligência para que o 
Auditor Fiscal Marcos Fernando Zambonato juntasse a este processo a Portaria específica 
lhe atribuindo a competência contestada, o histórico do porte da autuada e se esta 
possuía escrita contábil no período fiscalizado. 

 
Em resposta a estas solicitações, a Auditora Fiscal Sandra Fraga 

Bessa, detentora da Portaria constante à fl. 11 destes autos, informou inexistir Portaria do 
mesmo teor para o AFRE I Marcos Fernando Zambonato, opinando que a sua Portaria 
cumpria os requisitos necessários para a lavratura deste auto de infração, juntando os 
extratos do sistema fazendários constando a autuada como de médio porte e com 
escrituração contábil em 2007 (fls. 566/569).  

 
Submetido a julgamento na instância cameral a Primeira Câmara 

deste Conselho, em votação majoritária, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento 
por incompetência da autoridade lançadora, declarando de consequência nulo "ab initio" o 
processo, conforme disposto no artigo 4º, inciso I, letra "b", item 7.4 da Lei nº 13.266/98, 
tendo em vista, tratar-se de empresa de médio porte com escritura contábil.   

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso a este Conselho 

Superior pugnando pela reforma da decisão cameral no sentido de afastar a nulidade do 
lançamento e retorno do feito àquela instância para apreciação de toda a matéria. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, intimado para contraditar o recurso 

fazendário, manifesta-se pedindo que seja rejeitado o recurso da Representação 
Fazendária e, consequentemente, mantido o acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual de respeito à declaração, pela Primeira Câmara julgadora deste 
Conselho, de nulidade ab initio deste lançamento por incompetência funcional da 
autoridade autuante. 

 
Passando à análise do cerne do recurso da Representação 

Fazendária que pede a reforma do acordão cameral no ponto em que procedeu à 
anulação do lançamento por incompetência funcional, cumpre salientar que a 
fundamentação legal para sustentação da competência funcional das autoridades 
autuantes reside no art. 4º, inc. I, alínea “B”, item 7.4, da Lei n.º 13.266/98, o qual, na 
redação em vigor a partir de 01.06.2010, dispunha que: 

 
Art. 4º As atribuições conferidas, privativamente, aos funcionários 
fiscais, integrantes do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria da 
Fazenda, são as seguintes: 
I - ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual I - AFRE I: 
[...] 
b) constituir o crédito tributário decorrente do exercício das 
correspondentes tarefas de fiscalização referentes a: 
[...]  
Conferida nova redação ao item 7 da alínea "b" do inciso I do art. 4º pelo art. 2º da lei nº 17.032, 
de 02.06.10 - vigência: 01.06.10. 

7. auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 



7.1. microempresa; 
7.2. empresa de pequeno porte; 
7.3. estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 
7.4. empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda; 
 

Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 
autos não resta dúvida de que no momento em que este lançamento de ofício foi levado a 
efeito, a autoridade fiscal subscritora da exordial, Sandra Fraga Bessa, possuía plena 
competência funcional para a prática do ato administrativo concernente à constituição do 
crédito tributário, nos termos dos preceitos normativos supramencionados e com amparo 
na Portaria n.º 111/2011-GSF, anexada às fls. 11 destes autos. 

 
Ademais, o simples fato de os formulários da auditoria não terem 

sido visados pela referida autoridade não conduz à presunção de que a mesma não tenha 
efetivamente participado da elaboração do procedimento fiscal que resultou no 
lançamento. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o 
lançamento por incompetência funcional, determinando o retorno destes autos à Câmara 
julgadora para apreciação de toda matéria. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por incompetência funcional (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01928/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
incompetência funcional. Rejeitada. ICMS. Omissão de 
recolhimento de imposto referente à parcela não incentivada. 
Retorno do feito à Primeira Instância para apreciação de toda a 
matéria. 
 
1. A preliminar de nulidade, arguida pela parte que se sentir 
prejudicada e que não sintonizar com a prescrição do artigo 20 
da Lei nº 16.469/09, não deve ser acolhida pelo julgador; 
 
2. O processo que não estiver em condições de imediato 
julgamento deverá retornar à primeira instância para a 
apreciação de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora. Também por votação unânime, conhecer do recurso da Fazenda 
Pública, dar-lhe provimento, para reformar a decisão singular que decretou a nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Em seguida, passou-se à 
votação, nos termos do art.40-A, da Lei nº 16.469/09, do pedido da recorrida, no sentido 
de que os autos devessem retornar à instância "a quo" para julgamento de toda a matéria. 
Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso da recorrida e negou-se provimento 
ao recurso da Fazenda Pública, devendo os autos, por não se encontrarem em condições 
de imediato julgamento, retornarem à Primeira Instância para apreciação de toda a 
matéria.  Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS referente a parcela não incentivada no valor de R$ 251.591,08, 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital, no período de 
01/11/2015 a 30/11/2015, ora exigido, integralmente, incluindo a parcela financiada, tendo 
em vista o não pagamento tempestivo da parcela não financiada pelo incentivo 
PRODUZIR, na importância de R$ 931.818,81, conforme Parecer Normativo de nº 06/08-
SAT, Auditoria Básica do ICMS e demais documentos, bem como a notificação fiscal 
enviada ao contribuinte. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e demais acréscimos legais. 



Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 63 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 24 e 26 do Decreto nº 5.265/00 e artigo 4º da 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.058/2001. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 65/78. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 119/121, pelo qual o julgador 
decidiu pela nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração.  

A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso alegando que a 
decisão supra contraria os dispositivos da legislação tributária pertinente e que os 
fundamentos de nulidade contidos na sentença se ancoram em premissas equivocadas. 
Destaca, ainda, que a infração está segura e o infrator perfeitamente identificado e que o 
valor que deveria ser autuado era o valor total de R$ 931.818,81 e não, R$ 680.227,73, 
conforme conclusão do Parecer Normativo nº 06/2008-SAT, todavia esse vício é sanável 
de acordo com o § 3º da Lei nº 16.469/09. Requer, assim, a reforma da decisão singular.  

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 137/154, arguindo, em sede de preliminar, nulidade do lançamento por 
ausência de demonstração da omissão quanto ao não pagamento da parcela não 
incentivada. Alega, também, nulidade do lançamento em razão da via eleita: exigência 
legal de notificação de lançamento, bem como, insegurança na determinação da infração, 
em razão da deficiência de capitulação da autuação, o que motiva a ausência de 
motivação. No mérito, questiona a possibilidade de exigência da parcela do ICMS 
incentivada pelo Produzir. Destaca, ainda, que não está correto o entendimento de que 
deve ser exigido o ICMS na integralidade, no caso de inadimplemento da parcela não 
incentivada, independentemente de ato de suspensão do Programa Produzir, já que tal 
conduta não está fundada na legislação que rege a matéria. Em seguida, questiona a 
multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 
150, inciso IV, da Constituição Federal. Requer que seja mantida a decisão singular que 
considerou nulo o auto de infração por insegurança na determinação da infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

A princípio, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 
arguida pela autuada, por incompetência funcional das autoridades autuantes, pois ao 
analisar os documentos carreados aos autos, verifico que os autores do procedimento 
tiveram o cuidado e o zelo de anexar às fls. 16/17 as Portarias de nºs 006/2016 e 
007/2016 emitidas pela Superintendência da Receita, por meio do qual a autoridade 
competente designou que os mesmos executassem o procedimento de fiscalização em 
comento, tendo, portanto, competência funcional para constituir o crédito tributário relativo 
aos tributos estaduais decorrentes de auditoria realizada por meio de exame de livros 
fiscais e contábeis da empresa.  

No curso da sessão de julgamento da Primeira Câmara, 
considerando que foi dado provimento ao recurso da Fazenda Pública de cassação da 
nulidade da decisão singular, a mesma pediu o julgamento imediato do mérito, nos termos 
do artigo 40-A da Lei nº 16.469/09. 



A defesa, por sua vez, pleiteou em sua peça recursal o retorno dos 
autos à instância “a quo” para o regular prosseguimento do feito. 

Por maioria de votos, com desempate pela Coordenação, foi dado 
provimento ao recurso do sujeito passivo no sentido de retornar os autos à fase singular 
para julgamento de toda a matéria. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de novembro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00022/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. VENDA A CONTRIBUINTE 
EM SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. QUANTIDADE 
INCOMPATÍVEL PARA CONSUMO. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
1. Enquanto não se produza prova que demonstre a existência 
de dolo ou simulação em suas operações, os remetentes não 
podem ser impedidos de vender mercadorias e emitir os 
respectivos documentos fiscais para pessoas físicas. 
2. Não há fundamento jurídico apto a se permitir imputar ao 
remetente a responsabilidade quanto a fatos geradores futuros a 
serem praticados pelo destinatário. As vendas aqui 
consideradas se concretizaram com a cobertura de 
documentação fiscal idônea, e não há prova alguma de que o 
remetente tivesse interesse nos citados fatos geradores de 
vendas futuras a serem praticadas pelo destinatário. O Poder 
Público não pode impedir o contribuinte de exercer o livre 
exercício de sua atividade econômica, de forma a vedar que o 
mesmo promova vendas a quem quer que lhe chegue ao balcão 
para adquirir mercadorias. O princípio, inclusive, tem matriz 
constitucional, insculpida no parágrafo único do art. 170 da 
CF/88. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Nivaldo 
Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 4011603387125 

 
Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 

realizado saídas de mercadorias com destino a contribuintes goianos não inscritos no 
cadastro de contribuintes do Estado de Goiás, em quantidade que caracteriza intuito de 
comercialização (revenda), sem o recolhimento do ICMS-ST.  

Noticia-se, na inicial, que a empresa, estabelecida no Distrito 
Federal, fora a remetente e transportadora das referidas mercadorias.  

A infração foi capitulada nos arts. 12, II, “g”; 14, V; 19, VIII, “c”; 64; 
152 e 156, todos do CTE, combinados com o art. 3º, III da Instrução Normativa nº 155/94-
GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, “e” do CTE, qualificada 
com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  



Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 174.917,70, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2011. O auto de infração foi lavrado 
em 21/11/16. 

Em notas explicativas, fora informado o seguinte: 
 
“A empresa autuada, tendo como atividade econômica principal, o 
comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos 
alimentícios e, atividade econômica secundária, dentre outras, o 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, na condição 
de remetente e transportadora, remeteu mercadorias a contribuintes 
goianos não inscritos no cadastro, sem efetuar o pagamento do ICMS 
pelas operações subsequentes. 

O levantamento foi realizado com base em informações constantes 
nas notas fiscais eletrônicas do período de 01/01/2011 a 31/12/2011, 
emitidas pela empresa autuada, cujos códigos de chave de acesso 
encontram-se listados no demonstrativo anexo.  

(...) 

A auditoria constatou uma quantidade substancial de notas fiscais 
eletrônicas destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro 
estadual de Goiás com quantidades incompatíveis ao consumo final, 
caracterizando-se, assim, o intuito de comercialização dessas 
mercadorias.  

Durante a fiscalização verificou-se que a empresa Maximus Atacadista 
Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda EPP foi autuada na 
qualidade de transportadora pelo trânsito irregular de mercadorias 
constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa 
Atlântida Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli ME, CNPJ 
08.917.306/0001-19, sediada no Distrito Federal. Diante deste fato, 
verificamos as operações de vendas desta empresa com destino aos 
mesmos contribuintes goianos não inscritos no cadastro estadual de 
Goiás da empresa ora autuada, com o intuito de verificar a 
habitualidade e a quantidade incompatível com o consumo final, o que 
ficou provado. 
 Foi lavrado o auto de infração n.4.01.16.033866.68 de 21/11/2016 
referente às mercadorias sujeitas ao ICMS Substituição Tributária 
pelas Operações Posteriores deste mesmo período, cuja a quantidade 
foi incompatível com o consumo final. 

 Foram acostados aos autos os arquivos das notas fiscais eletrônicas 
autuadas (arquivo XML), armazenados em mídia não regravável, 
autenticados pelo algoritmo MD5 (Message Digest 5), sendo os 
mesmos encaminhados, também, ao sujeito passivo. O programa 
visualizador das notas fiscais eletrônicas consta no ambiente nacional 
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil para Download 
(www.nfe.fazenda.gov.br).” 

 

Foram anexados os seguintes documentos: 
1) Resumo das remessas de notas fiscais eletrônicas com destino a 

contribuintes não inscritos no CCE/GO, consideradas “a vender”; 
2) Mídia CD; 
3) Ordem de serviço; 
4) Demonstrativo de maiores clientes; 
5) Extratos cadastrais de destinatários diversos; 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/


6) Recibo de entrega de relatórios digitais. 
 
Houve comparecimento em 1ª instância, oportunidade em que se 

arguiu a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que o trabalho 
se encontra eivado de vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade. Pediu, ao final, a improcedência do lançamento. 

Submetidos os autos a julgamento, fora mantida a acusação inicial 
(fls.  57 a 60). 

Em recurso voluntário, a recorrente obtempera o seguinte: 
1) A legislação tributária estabelece a obrigatoriedade de o 

adquirente informar sua condição de contribuinte ou não 
contribuinte do imposto nas operações interestaduais, conforme 
art. 44 §4º do CTE. O remetente não pode se recusar a 
comercializar com aqueles que o procuram para adquirir qualquer 
mercadoria, sob a alegação de que “desconfia” que eles são 
contribuintes informais no Estado de destino. Cabe a esse último 
o mister de coibir a existência de tais estabelecimentos informais. 
A recorrente, portanto, não poderia desconsiderar a informação 
da destinatária e optar por uma tributação menor (12%), pois 
estaria infringindo a legislação do Distrito Federal, que exige a 
adoção de alíquota interna nas vendas a pessoas não inscritas no 
CCE, contribuintes ou não.  

2) Insegurança na determinação da infração. Ausência de 
indicação da disposição legal infringida, quanto à sujeição passiva 
da recorrente. Não se identifica a relação entre a recorrente e as 
supostas operações subsequentes realizadas pelas destinatárias 
a quem o fisco atribuiu a condição de contribuinte do imposto.  

3) Impossibilidade de a remetente ser qualificada como sujeito 
passivo por responsabilidade pelas operações subsequentes, 
realizadas por contribuintes não inscritos no CCE Estadual.  

4) Impossibilidade de o remetente figurar no polo passivo sem a 
inclusão dos supostos contribuintes informais – destinatários.  

5) Violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
segurança jurídica, finalidade, interesse público, eficiência e 
motivação dos atos administrativos.  

 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 

 
A acusação se funda na premissa de que a venda a contribuintes 

não inscritos no cadastro Estadual, ou, ainda, a venda a pessoas físicas, em quantidade 
incompatível para consumo, seria passível de autuação, pelo valor do IVA aplicável a cada 
mercadoria comercializada.   

Obtempero que os remetentes, enquanto não se produza prova que 
demonstre a existência de dolo ou simulação em suas operações, não podem ser 
impedidos de vender mercadorias e emitir os respectivos documentos fiscais para pessoas 
físicas.  



Não cabe, portanto, autuação em face do remetente por absoluta 
ausência de previsão legal. Ademais, o remetente não pode ser responsabilizado por 
exercício irregular de atividade mercantil por parte do destinatário.  

A questão posta à análise já fora, inclusive, objeto de outras 
manifestações por parte desse Conselho, de certa forma já bastante homogêneas.  

Nos autos do PAT nº 3024463320933, de acusação idêntica à dos 
presentes autos, o remetente restara excluído da lide, mantendo-se apenas os 
destinatários quanto ao valor agregado do imposto, aplicando-se o índice previsto no 
Anexo VII do RCTE sobre o valor da venda realizada. 

Nos autos do PAT nº 4011304254123, o lançamento fora anulado por 
erro na identificação do sujeito passivo, arguido pela Representação Fazendária, de cujo 
voto podemos extrair os seguintes excertos: 

 

“O disposto no artigo 3º, inciso III, “a” da IN 155/94 só se aplica no caso de 
constatação do ingresso de mercadorias no território goiano destinada a 
comercialização a contribuinte   em situação cadastral irregular ou não 
cadastrado, em que no documento fiscal tenha sido destacada a alíquota 
interestadual, e não no caso em que é destacada a alíquota interna do 
estado de origem na operação com destino a pessoa física evidentemente.  
 
Logo não cabe autuação em face do remetente, por ausência de previsão 
legal nesse sentido. Veja que as mercadorias foram acobertadas por 
documentação fiscal idônea, e não se pode asseverar que o remetente seja 
responsabilizado por irregularidade relacionada com o exercício irregular de 
atividade mercantil por parte do destinatário.   
 
Nesse sentido, já houve inclusive decisão do CAT, em que o nobre 
Representante Fazendário, autor da arguição que ora embasa o meu voto, 
na qual entenderam por excluir da autuação o remetente (Industrial de 
Carnes de Derivados de Goiás Ltda) da condição de solidário, por ter 
remetido mercadorias a pessoa física em quantidade incompatível com o 
uso ou consumo da mesma, conforme PAT nº 3024463320933).” 

 

Passível também de citação as decisões proferidas nos PAT nº 
3020013739728, anulado por insegurança na determinação da infração, e no de nº 
3032386794620, no qual o remetente também fora excluído.  

A dinâmica das decisões é no sentido de se manter os destinatários 
na lide, desde que os mesmos hajam integrado, ab initio, o polo passivo.  

Com efeito, não há fundamento jurídico apto a se permitir imputar ao 
remetente a solidariedade quanto a fatos geradores futuros a serem praticados pelo 
destinatário. As vendas aqui consideradas se concretizaram com a cobertura de 
documentação fiscal idônea, e não há prova alguma de que o remetente tivesse interesse 
nos citados fatos geradores de vendas futuras a serem praticadas pelo destinatário. 

Advirto, entretanto, que nenhum benefício fiscal poderia ser aplicado 
sob amparo em mera conjectura ou suposição quanto à qualidade de seus sujeitos, no 
presente caso, a do destinatário pessoa física, reputado como revendedor de mercadorias.  
Os brocardos “in dubio pro reo” e “in dubio pro lege” somente aproveitam ao contribuinte 
em relação às normas gerais do direito tributário. A norma que define benefício fiscal é 
norma de exceção, e como tal, deve ser interpretada restritivamente, sempre “in dubio pro 
fiscum”. 



Até o momento, não fora trazida aos autos evidência alguma de que 
os destinatários – pessoas físicas – sejam, de fato, contribuintes do imposto, 
revendedores de mercadorias. Deve-se, ademais, tratar como conceito jurídico 
indeterminado o que venha a ser “volume que caracterize intuito comercial” ou, ainda, 
“aquisição de mercadoria em quantidade incompatível com a necessidade de uso e 
consumo do adquirente”.  

Outrossim, não resta provada nos autos a habitualidade no comércio 
por parte dos destinatários, que corresponde à conduta reiterada, traduzindo algo 
frequente ou usual. A se aceitar o argumento de que as vendas em CPF são passíveis de 
aplicação de benefícios fiscais (estou aqui a tratar apenas dos benefícios fiscais 
condicionados, aplicáveis às “vendas para comercialização”, a exemplo do descrito no art. 
8º, VIII do Anexo IX do RCTE), ficaria ao alvedrio do sujeito passivo a definição do que 
seria “volume que caracterize intuito comercial”, o que não pode ser tolerável. 

A par disso tudo, o Poder Público não pode impedir o contribuinte de 
exercer o livre exercício de sua atividade econômica, de forma a vedar que o mesmo 
promova vendas a quem quer que lhe chegue ao balcão para adquirir mercadorias. O 
princípio, inclusive, tem matriz constitucional, insculpida no parágrafo único do art. 170, in 
verbis: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

........................................................................................................................ 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 

 

Não há, no caso específico, ressalvas legais impeditivas de vendas a 
contribuintes não inscritos nos cadastros estaduais. Entretanto, é recomendável ao Erário 
que zele pela verificação, nos destinatários das mercadorias, principalmente quanto aos 
maiores adquirentes, acerca de suas situações cadastrais e do cumprimento das 
obrigações principais e acessórias.  

Se a empresa destinatária funciona sem o necessário cadastro ou se 
mudou de endereço, sua atividade resta, de fato, maculada pela clandestinidade. O intuito 
das obrigações acessórias veiculadas na Legislação é claro: emprestar à mercadoria o 
máximo de identidade possível, com vistas a identifica-la em todo o seu trajeto até a sua 
etapa final de consumo, permitindo à Fiscalização percorrer todo esse caminho e ratificar 
a legitimidade dessas operações. Por evidente que a eventual venda, a posteriori, 
realizada por tais contribuintes informais correrá à margem de qualquer controle.  

De outro lado, se se comprova que as mercadorias foram 
transportadas pelo remetente e não foram entregues no endereço descrito no documento 
fiscal, o caso é de responsabilização do remetente das mercadorias, sob a acusação de 
entrega em destinatário diverso do constante nos documentos fiscais. 

Pelas provas dos autos, não se vislumbra qualquer participação do 
remetente que conduza à sua responsabilização tributária. O que concretamente resta 
estampado na acusação é que houve tão-somente vendas para contribuintes não 
cadastrados no Estado de Goiás, fator que, por si só, não afirma ou infirma qualquer 
responsabilidade imputável ao remetente.  



Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e julgo 
nulo o presente lançamento, por insegurança na determinação da infração.  

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00077/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Acolhida. Unânime. 
 
1 – É nulo por insegurança na determinação da infração a 
autuação baseada em procedimento de auditoria incorreto, em 
que a acusação fiscal não reflete a irregularidade praticada pelo 
sujeito passivo. 
 
2 – Auto de Infração nulo "ab initio". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário, derivado do auto de infração de 
folhas 02 a 06, refere-se a constatação, por parte da autoridade fiscal, de que o sujeito 
passivo omitiu o recolhimento de ICMS ao realizar saídas de mercadorias emitindo notas 
fiscais eletrônicas utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação 
tributária, dentre as seguintes modalidades: 1 – saída isenta para a zona franca sem 
comprovação de efetiva entrada; 2 – saídas sem tributação destinadas à consumidor final 
para zona franca; 3 – vendas sem tributação; 4 – vendas para o Estado com alíquota de 
7%; 5 – venda à consumidor com alíquota de 12%. Como consequência, exige ICMS de 
R$ 371.769,05, mais cominações legais. 

 
Período de ocorrência dos fatos geradores: julho/2011 a novembro/2013. 
 
Sujeitos passivos solidários, na qualidade de sócios-administradores, com base 

fundamento no inciso XII do artigo 45 do CTE: Marcos Lázaro Pessoa de Medeiros e 
Clécia Neves Pimenta.  

 
Dispositivos legais infringidos: arts. 11, I, 27, 40 e 64 da Lei 11.651/91. 
 
Penalidade proposta: Art. 71, IV A da Lei 11.651/91 com redação da Lei 

17.519/2011 – retroatividade benigna. 
 
A autoridade fiscal instruiu o procedimento com: 
 
- Auditoria Básica do ICMS (folhas 07 a 30); 



- Relatórios analíticos (folhas 31 a 57); 
 
Devidamente intimados (folhas 64 a 73), os sujeitos passivos não apresentam 

impugnação à 1ª Instância e são declarados revéis (folha 74). 
 
Novamente intimados (folhas 76 a 84), apresentam impugnação à 2ª Instância em 

peças distintas (folhas 86 a 176). Alegam ilegitimidade passiva pedindo a exclusão dos 
solidários da lide. Alegam também cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração em relação a erros de procedimento cometidos pela autoridade 
autuante. Quanto ao mérito, alegam falta de provas.  

 
Em sessão cameral, por maioria de votos, foi mantida integralmente a pretensão 

inicial (folhas 190 a 199). 
 
Os sujeitos passivos são novamente intimados (folhas 201 a 203) e apresentam 

impugnação ao Conselho Pleno, em peças distintas, conforme folhas 205 a 332, alegando 
e pedindo as mesmas situações da impugnação à 2ª Instância: exclusão dos solidários, 
nulidade por cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração 
em razão de erros de procedimento cometidos pela autoridade autuante. Quanto ao 
mérito, alegam falta de provas.  

 
Em memorias (folhas 337 a 367), os sujeitos passivos pedem a improcedência sob 

argumento de que a empresa tem direito a crédito outorgado de 12% nas saídas 
interestaduais e de 10% nas saídas internas e que, conforme Parecer 1.732/2010, os 
benefícios teriam sido concebidos para que não resultasse nenhum ICMS a recolher sobre 
as saídas interestaduais e uma carga de 7% nas saídas internas. 

 
É o Relatório. 
 
VOTO 
 
Preliminarmente, analiso o pedido de nulidade em razão de cerceamento do direito 

de defesa e insegurança na determinação da infração alegada pelos sujeitos passivos. 
 
No caso em questão, os sujeitos passivos alegam várias falhas de procedimento, 

como falta de assinatura no auto de infração, falta de assinatura nas auditorias, falta de 
relatórios da auditoria básica do ICMS, falta de fundamentação nos demonstrativos 
auxiliares, demonstrativos incompletos, fundamentação errada, mês de outubro duplicado 
em duas auditorias, falta de cópia de notas fiscais, falta de CD, erros de informações em 
campos de dados dos relatórios analíticos, rasuras, etc. 

 

De forma que, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, pelo 
controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento fiscal 
constatando que procedem algumas das alegações dos sujeitos passivos, em relação a 
erros de procedimento relatados pelo mesmo.  

Mas tais erros de procedimento são pequenas falhas ou deslizes cometidos pela 
autoridade fiscal na instrução processual e que não interferem no resultado da auditoria. 
São erros sanáveis e que são supridos por outras informações constantes no próprio 
levantamento fiscal ou podem ser sanados com informações adicionais, e não dão 
causa a nulidade, conforme previsto no § 3º da Lei 16.469/2009: 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 



acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 

 
 Ocorre que, analisando as novas argumentações de defesa trazidas ao processo 
pelos sujeitos passivos, em memoriais de folhas 337 a 367, e analisando o procedimento 
de fiscalização efetuado pela autoridade fiscal, constatei uma situação que não foi 
verificada no julgamento cameral.  
 
 A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 
emitindo notas fiscais utilizando carga tributária inferior à estabelecida na legislação 
tributária. Isto é, que a tributação constante nas notas fiscais estava incorreta. É isso que 
se depreende da leitura da descrição da ocorrência constante na peça básica. 
 
 Ocorre que, analisando a tributação constante nas referidas notas fiscais autuadas, 
em sua grande maioria, não constatamos irregularidades. A irregularidade constatada pela 
fiscalização tributária, ao que tudo indica, foi de divergência entre os valores de ICMS 
destacados nas respectivas notas fiscais com os valores lançados pelo sujeito passivo em 
seus registros de saída das EFDs.  
 
 Esta situação, na verdade, deveria ter sido demonstrada por outra auditoria 
específica para tal caso, que é a Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário 
Emitido. 
 
 De forma que o procedimento de auditoria foi incorreto, o que gera insegurança, já 
que a acusação fiscal não reflete a irregularidade praticada pelo sujeito passivo. 
 
 Assim, com base no acima exposto, conheço dos recursos, dou-lhes provimento, 
para declarar NULO “ab initio” o lançamento tributário por insegurança na determinação da 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00098/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. NULIDADE DECLARADA EM FASE 
SINGULAR. DECISÃO CAMERAL QUE MANTEVE A NULIDADE. 
VÍCIO SANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA PARA 
JULGAMENTO DO MÉRITO.  
 
1. O que delimita a segurança ou insegurança na determinação 
da infração é a narração do fato - pela redação do art. 8º, III da lei 
16469/09 - ou a "determinação da matéria tributável", na redação 
do art. 142 do CTN. A literalidade do §3º do art. 20 da lei 16469/09 
também esclarece que as incorreções "decorrentes de cálculo" 
não acarretam nulidade do lançamento, desde que do processo 
constem "elementos suficientes para determinar com segurança 
a infração (...)". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastando a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis 
Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de saídas  entre o saldo escriturado na contabilidade e o saldo 
reconstituído pelo Fisco nas contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades. 

A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º, VII e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, VII, “l” do CTE, qualificada com a aplicação do §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 21.942,06, referente a fatos 
geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2008. A data considerada 
para início dos cálculos do crédito tributário é 31/07/08. O auto de infração foi lavrado em 
09/12/09. 

Em notas complementares, as Autoridades fiscais esclarecem que as 
cópias dos livros e documentos necessários à comprovação da infração se encontram 
apensos no PAT nº 4010905174517. 



Na condição de responsável coobrigado, fora nomeado JOAQUIM 
NAPOLEÃO DA SILVA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

1) Pedido de julgamento conjunto do presente PAT e o de nº 
4010905174517; 

2) Auditoria das disponibilidades. 

 

Ambos os sujeitos passivos apresentaram impugnação em primeira 
instância, em peça conjunta. Solicitaram, na oportunidade, a exclusão do sócio 
administrador da lide. No mérito, obtemperam que o trabalho fiscal se encontra eivado de 
equívocos, em especial no fato de que o Fisco teria realizado a reconstituição do saldo 
das disponibilidades, mediante o acréscimo de desembolsos, mas deixou de acrescentar 
os valores dos ingressos (depósitos, empréstimos, transferências etc). A fonte de dados 
fora a mesma: os extratos bancários da impugnante. 

Também noticiam a juntada de contralevantamento, no qual se 
enumera os ingressos não computados pelo Fisco, retirados do extrato bancário da 
empresa. Da consideração dos ingressos, a diferença apontada pelo Fisco deixa de existir 
– esclarece.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

Junta planilha de detalhamento dos ingressos não considerados na 
análise fiscal (fls. 70 e seguintes). 

Submetidos os autos à instância singular, fora declarada a nulidade 
do procedimento fiscal, ab initio, por insegurança na determinação da infração, fls. 81/ 82 
dos autos. Ponderou o Julgador, em suma, que “o levantamento realizado pelo Fisco, 
ainda que não contenha os erros apontados pela defesa, tomou como saldo inicial das 
disponibilidades, fls. 08 destes autos, um valor que não revela a realidade fiscal/ contábil 
do sujeito passivo, pois é inferior ao que consta do extrato bancário que apensou aos 
autos 4.01.09.051745.17”. 

Da decisão houve recurso da Fazenda Pública, ao argumento de que 
o vício apontado pelo decisum é de natureza sanável, sendo aplicável, à hipótese, o art.  
20, §3º da Lei nº 16469/09. 

Solicita o retorno dos autos à fase singular.  

Em contradita, a empresa solicita a manutenção da decisão 
recorrida.  

Ato sequente, a Representação Fazendária solicitou a juntada de 
cópias do PAT nº 4010905174517 aos presentes autos, as quais constam às fls. 98 a 189. 

A decisão cameral restou assim ementada: 

 

“ICMS. Auditoria da Reconstituição das Disponibilidades. Confirma a 
nulidade declarada pela instância singular. Decisão não unânime.  

A decisão proferida pela Primeira Instância, ainda que tenha sido 
declarada a nulidade do auto de infração, não sofre reforma quando 
esta se fizer de acordo com a constituição do crédito, com a avaliação 
das provas instrutórias do trabalho fiscal, com a tese defensória e 
com a formalização do processo.” 

 



Em razões de voto, foram adotados os fundamentos de decidir 
expostos pelo julgador singular (fls. 193). A decisão cameral fora tomada por maioria de 
votos.  

A Fazenda pública interpõe recurso à presente fase de julgamento, 
no escopo de volver os autos à fase cameral, “para que o mérito seja julgado na mesma 
câmara, me virtude de todo o exposto”.  

Fundamenta o recurso a mesma razão expendida no Recurso 
Fazendário às câmaras, qual seja, a de que o vício apontado não tem a natureza de 
insanável.  

Em contradita, a empresa pugna pela manutenção do decisum.  

É o relatório.  

 

V O T O 

 

O cerne da pretensão Fazendária é que os autos retornem à 
apreciação do juízo singular, porquanto o vício supostamente existente nos autos não teria 
a natureza de insanável de forma a impor a nulidade ab initio do lançamento fiscal, como 
entenderam o julgador a maioria dos julgadores. 

Como o próprio nome denuncia, a instabilidade e a dúvida 
insuperáveis são o espírito da nulidade por insegurança na determinação da infração, 
prevista no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16469/09. - Qual foi a irregularidade fiscal 
cometida? Quanto se deve? Por qual fundamento se deve? Quando tais questões não são 
respondidas satisfatoriamente no contexto do lançamento, há que se analisar a 
possibilidade da ocorrência de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
caso a falha não seja sanável por meio de diligência fiscal. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível. Não se enxerga, 
no contexto do lançamento, que a Autoridade Fiscal tenha seguido caminho diferente. 

 

Ademais, se o “quantum” discriminado na inicial fora supostamente 
apurado de forma aleatória, como asseverou o voto condutor recorrido, o vício poderia ser 
saneado mediante a simples apresentação do memorial de cálculo que amparou o 
lançamento. 

 
Com efeito, o que delimita a segurança ou insegurança na 

determinação da infração é a narração do fato - pela redação do art. 8º, III da lei 16469/09 
- ou a “determinação da matéria tributável”, na redação do art. 142 do CTN161. A 
literalidade do §3º do art. 20 da lei 16469/09 também esclarece que as incorreções 
“decorrentes de cálculo” não acarretam nulidade do lançamento, desde que do processo 
constem “elementos suficientes para determinar com segurança a infração (...)”. 

                                            
161 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. 

 



 
 
De forma cristalina, podemos afirmar que o suposto vício declarado 

em fase singular não está no aspecto material do fato gerador. Tal aspecto trata da 
narrativa dos fatos, a conduta do sujeito passivo que enseja a ocorrência do fato gerador 
do imposto. Valendo-se, nesse particular, da clássica definição da regra-matriz de 
incidência, trazida por Paulo de Barros Carvalho, SABBAG162 assevera, em comentários 
ao art. 142 do CTN, que determinar a matéria tributável “visa reproduzir o espectro 
material de incidência, ou seja, ater-se ao elemento nuclear do tributo exigível”.  

 
Os outros aspectos são: o temporal, que especifica a época em que 

os fatos aconteceram; o espacial, que trata do local ad ocorrência do fato gerador; o 
subjetivo, cujo fim é identificar os sujeitos ativo e passivo, e o quantitativo, relacionado à 
base de cálculo, alíquota e imposto devido.  

 
De plano, a própria lei nº 16469/09 em seu art. 20 §3º já trata de 

excluir a possibilidade de existência de nulidade insanável se o defeito estiver na base de 
cálculo do imposto. Nesse caso, o vício é sanável.  

 
Com efeito, a descrição do fato é inequívoca nos autos, não havendo 

espaço para se entender que a acusação se mostra lacônica. Tudo isso em cumprimento 
aos ditames do art. 8º da Lei nº 16469/09: 

 

“Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 

I - identificação do sujeito passivo; 

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 
base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 

V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 
ou pedido de descaracterização; 

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 
ou função e número da matrícula funcional.” (grifamos) 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário para retornar 
os autos à fase singular no escopo de que o mérito seja analisado.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 

                                            
162 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 6ª edição. Saraiva-SP. Edição digital. Epub. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00099/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. NULIDADE DECLARADA EM FASE 
SINGULAR. DECISÃO CAMERAL QUE MANTEVE A NULIDADE. 
VÍCIO SANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA PARA 
JULGAMENTO DO MÉRITO.  
 
1. O que delimita a segurança ou insegurança na determinação 
da infração é a narração do fato - pela redação do art. 8º, III da lei 
16469/09 - ou a "determinação da matéria tributável", na redação 
do art. 142 do CTN. A literalidade do §3º do art. 20 da lei 16469/09 
também esclarece que as incorreções "decorrentes de cálculo" 
não acarretam nulidade do lançamento, desde que do processo 
constem "elementos suficientes para determinar com segurança 
a infração (...)". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastando a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis 
Pauli, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o registro de saídas de mercadorias tributadas, no valor de R$ 1.155.351,22, tendo 
em vista o suprimento indevido constatado nas contas representativas do disponível, sob a 
forma de desembolsos não contabilizados, conforme Auditoria das Disponibilidades. 

A infração foi capitulada nos arts. 25 §1º, III e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, VII, “l” do CTE, qualificada com a aplicação do §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 138.642,14, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2008. A data 
considerada para início dos cálculos do crédito tributário é 31/07/08. O auto de infração foi 
lavrado em 09/12/09. 

Na condição de responsável coobrigado, fora nomeado JOAQUIM 
NAPOLEÃO DA SILVA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 



1) Pedido de julgamento conjunto do presente PAT e o de nº 
4010905176137; 

2) Auditoria das disponibilidades; 
3) Cópia do livro Diário; 
4) Cópia do livro Razão; 
5) Cópias de extratos bancários; 
6) Notificações fiscais. 
 

Ambos os sujeitos passivos apresentaram impugnação em primeira 
instância, em peça conjunta. Solicitaram, na oportunidade, a exclusão do sócio 
administrador da lide. No mérito, obtemperam que o trabalho fiscal se encontra eivado de 
equívocos, em especial no fato de que o Fisco teria realizado a reconstituição do saldo 
das disponibilidades, mediante o acréscimo de desembolsos, mas deixou de acrescentar 
os valores dos ingressos (depósitos, empréstimos, transferências etc). A fonte de dados 
fora a mesma: os extratos bancários da impugnante. 

Também noticiam a juntada de contralevantamento, no qual se 
enumera os ingressos não computados pelo Fisco, retirados do extrato bancário da 
empresa. Da consideração dos ingressos, a diferença apontada pelo Fisco deixa de existir 
– esclarece.  

Pede, ao final, a improcedência do lançamento.  

Junta planilha de detalhamento dos ingressos não considerados na 
análise fiscal (fls. 169 a 180). 

Submetidos os autos à instância singular, fora declarada a nulidade 
do procedimento fiscal, ab initio, por insegurança na determinação da infração, fls. 183/ 
184 dos autos. Ponderou o Julgador, em suma, que “o levantamento realizado pelo Fisco, 
ainda que não contenha os erros apontados pela defesa, tomou como saldo inicial das 
disponibilidades, fls. 07 destes autos, um valor que não revela a realidade fiscal/ contábil 
do sujeito passivo, pois é inferior ao que consta do extrato bancário que apensou aos 
autos”. 

Da decisão houve recurso da Fazenda Pública, ao argumento de que 
o vício apontado pelo decisum é de natureza sanável, sendo aplicável, à hipótese, o art.  
20, §3º da Lei nº 16469/09. 

Solicita o retorno dos autos à fase singular.  

Em contradita, a empresa solicita a manutenção da decisão 
recorrida.  

A decisão cameral restou assim ementada: 

 

“ICMS. Auditoria da Reconstituição das Disponibilidades. Confirma a 
nulidade declarada pela instância singular. Decisão não unânime.  

A decisão proferida pela Primeira Instância, ainda que tenha sido 
declarada a nulidade do auto de infração, não sofre reforma quando 
esta se fizer de acordo com a constituição do crédito, com a avaliação 
das provas instrutórias do trabalho fiscal, com a tese defensória e 
com a formalização do processo.” 

 

Em razões de voto, foram adotados os fundamentos de decidir 
expostos pelo julgador singular (fls. 200). A decisão cameral fora tomada por maioria de 
votos.  



A Fazenda pública interpõe recurso à presente fase de julgamento, 
no escopo de volver os autos à fase cameral, “para que o mérito seja julgado na mesma 
câmara, em virtude de todo o exposto”.  

Fundamenta o recurso a mesma razão expendida no Recurso 
Fazendário às câmaras, qual seja, a de que o vício apontado não tem a natureza de 
insanável.  

Em contradita, a empresa pugna pela manutenção do decisum.  

É o relatório.  

 

V O T O 

 

 

O cerne da pretensão Fazendária é que os autos retornem à 
apreciação do juízo singular, porquanto o vício supostamente existente nos autos não teria 
a natureza de insanável de forma a impor a nulidade ab initio do lançamento fiscal, como 
entenderam o julgador a maioria dos julgadores. 

Como o próprio nome denuncia, a instabilidade e a dúvida 
insuperáveis são o espírito da nulidade por insegurança na determinação da infração, 
prevista no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16469/09. - Qual foi a irregularidade fiscal 
cometida? Quanto se deve? Por qual fundamento se deve? Quando tais questões não são 
respondidas satisfatoriamente no contexto do lançamento, há que se analisar a 
possibilidade da ocorrência de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
caso a falha não seja sanável por meio de diligência fiscal. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível. Não se enxerga, 
no contexto do lançamento, que a Autoridade Fiscal tenha seguido caminho diferente. 

 

Ademais, se o “quantum” discriminado na inicial fora supostamente 
apurado de forma aleatória, como asseverou o voto condutor recorrido, o vício poderia ser 
saneado mediante a simples apresentação do memorial de cálculo que amparou o 
lançamento. 

 
Com efeito, o que delimita a segurança ou insegurança na 

determinação da infração é a narração do fato - pela redação do art. 8º, III da lei 16469/09 
- ou a “determinação da matéria tributável”, na redação do art. 142 do CTN163. A 
literalidade do §3º do art. 20 da lei 16469/09 também esclarece que as incorreções 
“decorrentes de cálculo” não acarretam nulidade do lançamento, desde que do processo 
constem “elementos suficientes para determinar com segurança a infração (...)”. 

 
 

                                            
163 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. 

 



De forma cristalina, podemos afirmar que o suposto vício declarado 
em fase singular não está no aspecto material do fato gerador. Tal aspecto trata da 
narrativa dos fatos, a conduta do sujeito passivo que enseja a ocorrência do fato gerador 
do imposto. Valendo-se, nesse particular, da clássica definição da regra-matriz de 
incidência, trazida por Paulo de Barros Carvalho, SABBAG164 assevera, em comentários 
ao art. 142 do CTN, que determinar a matéria tributável “visa reproduzir o espectro 
material de incidência, ou seja, ater-se ao elemento nuclear do tributo exigível”.  

 
Os outros aspectos são: o temporal, que especifica a época em que 

os fatos aconteceram; o espacial, que trata do local ad ocorrência do fato gerador; o 
subjetivo, cujo fim é identificar os sujeitos ativo e passivo, e o quantitativo, relacionado à 
base de cálculo, alíquota e imposto devido.  

 
De plano, a própria lei nº 16469/09 em seu art. 20 §3º já trata de 

excluir a possibilidade de existência de nulidade insanável se o defeito estiver na base de 
cálculo do imposto. Nesse caso, o vício é sanável.  

 
Com efeito, a descrição do fato é inequívoca nos autos, não havendo 

espaço para se entender que a acusação se mostra lacônica. Tudo isso em cumprimento 
aos ditames do art. 8º da Lei nº 16469/09: 

 

“Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de 
lançamento que conterá, no mínimo: 

I - identificação do sujeito passivo; 

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 

III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da 
base de cálculo, da alíquota e do valor da operação ou prestação; 

V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação 
ou pedido de descaracterização; 

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo 
ou função e número da matrícula funcional.” (grifamos) 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso Fazendário para retornar 
os autos à fase singular no escopo de que o mérito seja analisado.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 

                                            
164 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 6ª edição. Saraiva-SP. Edição digital. Epub. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00187/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Processual. Nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Reforma do acórdão cameral, o qual 
manteve a nulidade acolhida pelo julgador singular. Decisão não 
unânime.  
 
1. Afastando-se a preliminar por insegurança na determinação 
da infração, pelo Conselho Superior, os autos devem ser 
encaminhados para apreciação das demais questões, inclusive 
a meritória, pelo julgador monocrático 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e retornar os 
autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e 
Luis Antônio da Silva Costa. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, 
Nivaldo José Mendes e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 13 de setembro de 2.011, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, cobrando da 
autuada ICMS, com a seguinte descrição do fato: 

“Deixou de debitar no livro Registro de Apuração do ICMS o valor 
correspondente ao diferencial de alíquotas, na importância de R$ 891.509,32 
(oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e nove reais e trinta e dois centavos), 
incidente na operação de aquisição das mercadorias destinadas ao uso/consumo do 
estabelecimento, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto não debitado, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais”. 

  Foram indicados como infringidos: o artigo 63, § 2º, do Código 
Tributário Estadual – CTE, combinado com o artigo 76, inciso II, alínea ‘a’ do Decreto 
4.852/97, e artigo 2º, da Instrução Normativa nº 155/94 – GSF, sendo proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea ‘f’, do CTE, com redação 
da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 15.505/05. 

O auto de infração foi instruído com os documentos, demonstrativos e 
auditorias constantes às fls. 03/299. 

O autuado foi intimado em Primeira e Segunda Instância, sendo 
lavrado os Termos de Revelia e de Perempção às fls. 305 e 308. 



O sujeito passivo apresenta o Pedido de Revisão Extraordinário, fls. 
311/354, no qual, após a descrição dos fatos, alega ineficácia da intimação e, 
consequente cerceamento do direito de defesa.  

Argui, também, nulidade do auto de infração, com o argumento de que 
a fiscalização realizou a autuação sem que houvesse uma prévia análise de toda a 
documentação entregue durante o processo investigatório. 

No mérito, alega a impossibilidade de cobrança do Diferencial de 
Alíquotas em virtude de isenção (artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do RCTE). 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 356/449. 

Exara-se, pela Presidência deste Conselho o Despacho nº 0867/2012 
– CAT, fls. 453, no qual o PRE é admitido, encaminhando-se os autos ao Setor de Apoio à 
Primeira Instância, para que sejam distribuídos a julgamento pelos Julgadores de Primeira 
Instância – JULP, que apreciarão a peça defensória anexada pelo sujeito passivo. 

O Julgador singular expede o Despacho nº 903/12 – JULP, fls. 
454/456, por intermédio do qual determina que sejam realizadas diligências nos autos, 
com o escopo de confirmar, ou não, se as fotos e cópias de Notas Fiscais citadas pela 
defesa são de mercadorias para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, tendo em vista 
tratar-se de período em que o artigo 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do RCTE, ainda não 
havia sido alterado para exclusão dos geradores de energia elétrica do benefício de 
isenção nas aquisições para ativo imobilizado, referente a estabelecimento tido por 
industrial.  

Ainda, quanto aos demais pontos apresentados pela defesa, caso 
seja desejo dos revisores, poderão ser analisados e comentados, um a um, de forma 
sucinta, uma vez que não são de conhecimento do órgão acusador, quando da elaboração 
do referido auto de infração, objetivando assegurar os princípios do devido Processo Legal 
e da Verdade Material. 

O Relatório Diligencial nº 07/2016 – GEST, fls. 457/458, traz as 
considerações apresentadas pela revisora, a qual, após detalhada manifestação, aduz:  

“A descrição das peças nas notas fiscais que foram objeto da 
fiscalização não contém informações que permitam a sua perfeita indicação caso 
fosse feita, hoje, uma vistoria na empresa, sendo impossível afirmar se as partes e 
peças atualmente em operação na empresa são as mesmas constantes das notas 
depois de transcorrido tanto tempo. 

A data do início da atividade da empresa registrada no Cadastro de 
Contribuintes do Estado é abril de 2.007, o que em tese, poderia permitir que tais 
aquisições pudessem ter sido realizadas para montagem da planta, mas seria 
também, compatível com partes e peças necessárias à sua manutenção. 

Concluindo, para que a fiscalização pudesse considerar todas as 
aquisições constantes do levantamento como aquisições para o ativo imobilizado do 
contribuinte, seria condição necessária que a própria escrituração fiscal do sujeito 
passivo assim as considerasse inicialmente. 

Dessa forma, após todo o exposto, somos pela manutenção da 
autuação original, já que ela reflete explicitamente o lançamento original realizado 
pela empresa autuada em sua escrituração fiscal”. 

  O sujeito passivo se manifesta a respeito do resultado da diligência 
realizada, fls. 465/481, alegando que a mesma não alcançou o desiderato pretendido, haja 
vista que a autoridade fiscal decidiu desconsiderar complemente a diligência solicitada, de 
modo a não realizar NENHUMA análise com as fotos e documentos apensados aos autos. 



Reitera, outrossim, os argumentos expendidos anteriormente, para, ao 
final, afirmar que restou devidamente comprovado o preenchimento de todos os requisitos 
para caracterização dos bens adquiridos como sendo do ativo imobilizado, e, portanto, 
insertos no benefício da isenção prevista no inciso XCII, do artigo 6º, do Anexo IX, do 
RCTE. 

Exara-se a Sentença nº 3440/2016 – JULP, fls. 490/496, por 
intermédio da qual o Julgador Singular, após extensa análise, e respaldado pelo resultado 
da diligência realizada, entende por julgar nulo “ab initio” o processo, extinguindo-o sem 
apreciação do mérito, por nulidade insanável, ocasionada por insegurança na 
determinação da infração. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso nº 061/2016 – 
GERF/SR, fls. 497/500, no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, e, por 
consequência, o retorno dos autos à Primeira Instância, para apreciação das demais 
questões, incluindo-se o mérito. Destacou-se:  

“Na ação fiscal, bem como no procedimento de revisão, a 
autoridade fiscal, após análise das notas fiscais que instruem o presente 
lançamento, concluiu que não houve comprovação de que as mercadorias 
adquiridas em outras unidades da Federação destinavam-se à montagem de 
máquinas ou equipamentos que integrariam o ativo imobilizado do estabelecimento 
do sujeito passivo. Assim, diligentemente efetuou o lançamento de ofício do ICMS 
devido por Diferencial de Alíquotas, e manteve-o integralmente na revisão, haja vista 
que as mercadorias foram consideradas como destinadas a uso/consumo. 

[...]  

Evidentemente que, no caso presente, quem tem condições de 
apresentar as provas capazes de indicar a destinação e o emprego das mercadorias 
em questão é o próprio contribuinte e não o Fisco, bastando que apresente os 
projetos de construção dos equipamentos que não podiam ser transportados 
montados, com memorial descritivo, etc. (Pareceres nºs. 661/2005 – GOT, e 
901/2012-GEOT). 

Nesse aspecto, como inquinar de nulidade o trabalho fiscal 
realizado com base em informações contidas em documentos fiscais que 
materializam a aquisição de mercadorias pela própria empresa autuada?  Em última 
análise, o que se verifica é que a decisão proferida nos presentes autos acabou por 
premiar o contribuinte por sua própria torpeza, no ponto em permite ao mesmo se 
beneficiar de sua inércia em comprovar as alegações de que as mercadorias 
integraram um bem do ativo imobilizado do seu estabelecimento industrial”. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso 
Fazendário, fls. 506/537, na qual, após uma síntese da autuação, expões suas razões 
para a manutenção integral da decisão recorrida. Destaca: Inexistência de contestação da 
matéria decidida; impossibilidade de inversão do ônus da prova; completa 
desconsideração dos documentos apresentados pela recorrida; e, impossibilidade de 
cobrança do Diferencial de Alíquotas em virtude de isenção. 

Assim, pugna pela rejeição ao Recurso Fazendário, e, por 
consequência, a manutenção da decisão recorrida. 

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou nulo “ab initio” o processo. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 716/2017, fls. 
558/561. 



Inconformada, a Representação Fazendária interpõe o Recurso ao 
Conselho Superior nº 213/2017 – GER/SR, fls. 563/565, por intermédio do qual afirma que 
a decisão exarada na sentença urge ser reformada por revelar-se, flagrantemente, 
contrária à disposição expressa na legislação tributária estadual e às provas dos autos. 
Destacou que o procedimento fiscal foi levado a efeito tomando por base as informações 
constantes nos documentos fiscais relativas às operações interestaduais de aquisição de 
mercadorias promovidas pelo contribuinte.  

Destacou o conteúdo da diligência realizada na fase singular, para 
afirmar: “Assim, é incontroverso que o dever de provar os fatos alegados em sua 
impugnação incumbe à autuada, que deve demonstrar que as mercadorias foram 
efetivamente empregadas na construção e/ou montagem de equipamento industrial. Pois 
somente o próprio contribuinte é capaz de indicar a correta destinação das mercadorias, 
bastando para tanto que apresente os projetos de construção dos equipamentos que não 
podiam ser transportados montados com os respectivos memoriais descritivos, etc. 
conforme orientação dos Pareceres nº 661/2005-GOT e nº 901/2012-GEOT”.  

O sujeito passivo apresenta, coerentemente, contradita ao Recurso 
Fazendário, fls. 574/605, na qual, à semelhança da contradita apresentada na fase 
cameral, também, enumera sinteticamente a autuação, e, indica as razões para a 
manutenção integral do Acórdão recorrido, argumentando inexistência de contestação da 
matéria decidida. Volta a alegar da impossibilidade de inversão do ônus da prova; da 
impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas em virtude de isenção. Em 
resumo, destaca que já comprovou, documentalmente, TODAS as suas alegações.  

Pleiteia, por derradeiro, que a decisão cameral que considerou correta 
a nulidade acolhida pelo Julgador singular, por insegurança na determinação da infração, 
seja mantida. 

Este é o relatório. 
  

    V O T O 
 

Dirigindo-me ao pedido de reforma da decisão cameral, e, por 
consequência, também, do “decisum” monocárpico, formulado pela Representação 
Fazendária, e após compulsar os autos, meu entendimento é pelo seu acolhimento, por 
observar, à semelhança da referida Representação, que inexiste a acolhida nulidade por 
insegurança na determinação da infração, notadamente nos termos relatados na Sentença 
e no Acórdão Cameral, fundamentados em um trabalho revisional, o qual, a priori, não 
atendeu ao desiderato contido no Despacho que encaminhou o processo para diligência. 

Os argumentos esposados pela recorrida, para fins de 
manutenção da decisão cameral, inobstante judiciosos e concatenados, carecem de 
aceitação, haja vista que a decisão em questão foi proferida ao arrepio da correta 
verificação determinada pelo Despacho revisional exarado pelo Julgador singular, assim 
como pela inepta apresentação de elementos probatórios capazes de comprovar, 
inequivocamente, a tese defendida pela recorrida, qual seja, de que todas as mercadorias 
constantes das Notas Fiscais, as quais ensejaram a cobrança do Diferencial de Alíquotas, 
foram destinadas ao ativo imobilizado do seu estabelecimento, e, assim, estariam, 
albergadas pelo benefício da isenção previsto no inciso XCII, do artigo 6º, do Anexo IX, do 
RCTE. 

Os pontos ponderados pela Representação Fazendária, em 
especial: “é incontroverso que o dever de provar os fatos alegados em sua impugnação 
incumbe à autuada, que deve demonstrar que as mercadorias foram efetivamente 
empregadas na construção e/ou montagem de equipamento industrial. Pois somente o 
próprio contribuinte é capaz de indicar a correta destinação das mercadorias, bastando 
para tanto que apresente os projetos de construção dos equipamentos que não podiam 



ser transportados montados com os respectivos memoriais descritivos, etc. conforme 
orientação dos Pareceres nº 661/2005-GOT e nº 901/2012-GEOT”, são bastante 
elucidativos quanto ao deslinde da questão, no que pertine ao mérito do lançamento, e, 
inobstante o lapso temporal transcorrido dos fatos e a primeira revisão, ou mesmo, nova 
revisão que, eventualmente, se faça necessária, não se torna intransponível de realização 
as verificações necessárias para tal fim. 

Os pareceres acima citados tratam de matéria análoga, e, mesmo 
este Conselho, em suas decisões camerais e plenária/superior, tem focado esforço no 
sentido de, na busca da verdade material, esgotar todas as possibilidades existentes, via 
procedimentos revisionais, para o equacionamento de lançamentos semelhantes ao 
presente, o que nos levar a considerar inconsistentes as razões que ensejaram o 
acolhimento da nulidade por insegurança na determinação da infração, pelo Julgador 
singular e mantida em decisão cameral.  

Assim, hei por bem em reconhecer que a sentença sob análise, 
assim como o Acórdão que a manteve, foram exarados contrários à disposição expressa 
na legislação tributária estadual e às provas dos autos 
Diante do exposto, acompanhado pela maioria dos meus pares neste Conselho Superior, 
voto, para conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para afastar a 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, devendo o 
processo retornar à Primeira Instância para apreciação das demais questões, inclusive 
meritória. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00217/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Acatada e provida. 
 
Deve-se acatar a nulidade do processo por insegurança na 
determinação da infração quando o lançamento tributário não 
contiver os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei nº 16.469/09, artigo 20, § 
3º). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Pereira 
D'abadia, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação é de que o sujeito passivo VANILSA PEREIRA ALVES 
ME subfaturou o valor da operação ao emitir a nota fiscal números 2395 com valor inferior 
ao efetivamente praticado, conforme documentos anexos, devendo, em consequência, 
pagar o ICMS na importância de R$ 8.883,56 (oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e 
cinquenta e seis centavos), juntamente com os acréscimos, incidente sobre a diferença 
constatada. 

 
Trata-se de apreensão de mercadorias diversas do ramo de 

confecção, apreendidas, Termo de Apreensão nº 61500050947 e imediatamente 
liberadas, Termo de Liberação nº 3603, para o representante do transportador, 
mercadorias estas que se encontram relacionadas nas folhas de nº 06/09, Demonstrativo 
de Subfaturamento, estando aí relacionados os valores constantes nas notas fiscais e os 
valores tidos como reais; ainda, anexadas ao processo as notas fiscais que acobertavam o 
transporte das mercadorias (fls. 10/15) para venda fora do estabelecimento e em anexo, 
também, cópias de notas fiscais modelo D-1, emitidas quando das vendas a consumidor 
final nas operações realizados fora do estabelecimento.  

 
O sujeito passivo é revel em primeira instância. 
 
Tempestivamente, comparece a autuada ao feito (fls. 60/65), 

apresenta impugnação em segunda instância, na qual alegou preliminarmente a nulidade 
do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, alegando, para tanto, 
que o fiscal autuante no intuito de determinar o preço das mercadorias apreendidas, 
utilizou dos do auto de infração nº 4011502037846, quais sejam, cópias de tela de tablete 
apreendido com o sr. Marcelo Valadão, que não possuem nenhum vínculo com a atividade 



empresarial da impugnante, ou seja, referido dispositivo eletrônico era de uso pessoal do 
colaborador da empresa e no mérito não questiona os fastos narrados na exordial.  

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
 
   A acusação é a de houve subfaturamento de preços, quando da venda 
de mercadorias que saíram do estabelecimento para venda “fora do estabelecimento”, 
tendo sido apreendidas e liberadas para o transportador. 
 
   Quando da impugnação em segunda instância o sujeito passivo não 
contesta o mérito do lançamento, apenas pede a nulidade por insegurança, por entender 
que não fica configurado no processo a prova de que realmente houve subfaturamento de 
venda, tendo em vista que o fiscal autuante busca informações de outro processo. 
 
   Quanto à alegação de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, entendo haver razão ao sujeito passivo, pois o fiscal autuante não consegue 
demonstrar de forma clara no processo que as operações foram realmente subfaturadas, 
pois não é anexado ao processo um levantamento de preço da mercadoria no mercado 
atacadista regional nem no comércio regional, onde o sujeito passivo realiza as operações 
comerciais, tornando, no meu entender muito frágil esta tentativa de forma de prova para 
este processo, pois a lei nº 16.469/09, traz em artigo 20 as hipóteses de nulidade por 
insegurança: 
 

   Art. 20. São nulos os atos praticados: 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 

   Por todo o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 
providência para julga nulo ab initio o processo por insegurança na determinação da 
infração. 
 
 
   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00230/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo  Relator, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida.  
 
Deve ser considerado nulo o auto de infração quando houver 
evidência nos procedimentos processuais que formalizam a lide 
que houve insegurança da determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto 
de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves 
Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2009 a 
31/12/2009, conforme faz prova a auditoria especifica de mercadorias e os documentos 
em anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 11.702,64, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Intimados, às fls 120 a 126 e 130 a 135, o sujeito passivo principal se 

manifestou apresentando impugnação, às fls 138 a 139. E os sujeitos solidários se 
manifestou apresentando impugnação, às fls 147 a 155. 

 
Por meio de sentença n°5798/2010, o julgador singular decidiu 

conhecer da impugnação, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração, às fls 165 a 166.  

 
Intimados, às fls 167 a 169, o sujeito passivo principal se manifestou 

apresentando recurso a segunda instancia, às fls 173 a 175. Os sujeitos solidários se 
manifestaram apresentando recurso a segunda instancia, às fls 188 a 196. 

 
A primeira câmara temporária do conselho administrativo tributário, 

por meio do acórdão n°2016/2012, decidiu rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
Fernando Costa Guimaraes e Eduardo Costa Guimaraes da lide. Quanto ao mérito, 
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença 
singular e considerar procedente em parte o auto de infração no valor base de cálculo de 
R$ 60.244,01, às fls 202 a 207. 

 



Intimada a Fazenda Pública a interpor recurso ao conselho pleno, às 
fls 208. 

 
Por meio de despacho n°1991/12, considerados os fundamentos que 

embasaram o Acórdão da I CJULT n°2016/12, ao conhecer do recurso do sujeito passivo 
e, por unanimidade de votos, dando-lhe parcial provimento para considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, a fazenda pública estadual o confirma, nos termos do §2° 
do art. 40 da Lei n°16469/09, às fls 209. 

 
Intimados, às fls 210 a 212, o sujeito passivo principal não se 

manifestou sendo lavrado o termo de perempção, às fls 213. Os sujeitos solidários se 
manifestaram apresentando recurso ao conselho pleno, arguindo que em momento algum 
a fiscalização constatou, e nem poderia porque inexistente, qualquer ato praticado 
irregularmente pelo impugnante, portanto, tem-se que esta imputou-lhe responsabilidade 
partindo da presunção de que este deveria ser corresponsavel pelo débito fiscal pelo 
simples fato da existência desse debito. Alega-se que como inexiste qualquer previsão 
legal de presunção no sentido pretendido pela fiscalização, entende-se que somente 
haverá responsabilidade quando for efetivamente constatada irregularidade no exercício 
do mandato. Cita-se que o Supremo Tribunal Federal já foi incisivo no sentido de que o 
sócio e demais representantes de pessoa jurídica "não respondem pelas obrigações 
fiscais da sociedade quando não lhe impute dolosa ou culposa, com violação da lei ou 
contrato social" (RE n°5.023. Rel. Min. Rafael Mayer, DJU, 3.11.81, Lex. Jurisprudência do 
STF, vol., p.246). Alega-se que a legislação fiscal define as infrações subjetivas, como 
espécies dolosas: a fraude, a sonegação e o conluio; além da negligencia, a imprudência 
ou a imperícia na modalidade culpa perante um fato infringente de caráter subjetivo. 
Nestes casos, o ônus de demonstrar o ato ilícito que tenha sido cometido pelos gestores 
sociais é da Fazenda Pública. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de 
poderes, ou infração de contrato social ou estatuto, não há que se falar em 
responsabilidade tributaria dos dirigentes da pessoa jurídica a esse título de infração legal. 
Alega-se que o lançamento tributário goza de presunção de legitimidade, por ser espécie 
de ato administrativo. Essa circunstância, porém, não dispensa a fazenda pública de 
provar, no correspondente auto de infração, o ato imputado. Por fim, requer a exclusão do 
nome dos recorrentes da condição de responsável tributário em relação ao debito em 
questão, por ser de direito, por ser de justiça. Também requer a improcedência do 
lançamento fiscal, e por fim a exposição de motivos do voto vencido em sessão realizada 
no dia 30/06/2011, na segunda câmara do CAT, que oportunamente decidiu sobre a 
matéria neste versada, às fls 216 a 226. 

 
O sujeito passivo principal, requer a juntada de substabelecimento 

sem reserva de poderes, em anexo, às fls 242. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que falha insanável comprometeu a lide desde seu início, o que me leva a arguir a 
nulidade do feito, desde o seu início conforme passo a expor:  

 
O produto que supostamente foi objeto de omissão de saída de 

mercadoria é infungível. É facilmente identificado nos documentos de entrada e saída, 
quer seja pela documentação juntada aos autos, quanto ao número de série e outros 
elementos identificadores. 



 
A presunção legal, constante no artigo 25, §1º do CTE, no sentido de 

se tomar como omissão de saídas o valor correspondente, é a diferença apurada 
mediante os valores escriturados nos livros fiscais e entradas e saídas de mercadorias, ou 
seja, mediante a compensação de débito e crédito, situações essas que não ficaram 
evidências no feito, em sede de cognitiva, o que configura insegurança na determinação 
da infração, nos termos lecionados pelo inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09.   

 
Art.2 – São nulos os atos praticados: 
 
[...] 
 
IV- com insegurança na determinação de infração.  
     
Pelo exposto, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade 

da peça básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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EMENTA: ICMS. Processual. Auditoria Comparativa do Extrato 
Bancário e o Livro de Registro de Saídas de Mercadorias. 
Acolhida a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo.  
 
As falhas existentes nos procedimentos das autoridades 
administrativas, capazes de tornarem insegura a cobrança do 
crédito tributário lançado de ofício, causam a sua reparação 
com a declaração de nulidade "ab initio" do processo, conforme 
previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  
Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e José Eduardo Firmino 
Mauro, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos e Gilmar Rodrigues de Almeida que rejeitaram a preliminar de 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração consta, na descrição da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária que o sujeito passivo omitiu “saída de mercadorias 
tributadas na importância de R$ 7.390.866,7, no período de 01/01/2008 a 31/12/2010 
conforme comparativo entre o Extrato Bancário e o Livro de Registro de Saídas (estaduais 
e interestaduais), demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS na importância de R$ 1.256082,35 juntamente com penalidade e acréscimos 
legais”. (sic). 

 
As autoridades lançadoras indicaram como infringidas as disposições 

do artigo 25, § 1°, XII, 64, § 2° e 66, Lei nº 11.651/91 e propõe a penalidade prescrita no 
artigo 71, VII, "I" (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE.  

 
Com o suporte do inciso XII do art. 45 da Lei nº 11.651/91, a 

fiscalização identifica como sujeitos passivos solidários: WELLINGTON FERNANDES DO 
AMARAL e SHEILA GONÇALVES DE LIMA FERNANDES na condição de 
administradores da empresa autuada, nos termos do art. 45 do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Anexos Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito 



Passivo Coobrigado, fls. 04/05, Nota Explicativa, fls. 06/13, Escrita Contábil, fls. 14/152, 
Livros Fiscais, fls. 153/234, Ingresso de Receitas nas Contas Bancárias, fls. 235/240, 
Proporcionalidade nas Mercadorias Tributadas – Compras CFOPS, fl. 241, 
Proporcionalidade das Mercadorias Tributadas – Devolução de Compras CFOPS, fl. 242, 
Proporcionalidade das Mercadorias Tributadas – Devolução de Vendas CFOP’s, fl. 243, 
Demonstrativo da Proporcionalidade das Mercadorias Tributadas, fl. 244, % Redução do 
Valor Contábil para Determinar a Alíquota Média de Saída, fl. 245, Demonstrativo Total 
ICMS Devido, fl. 246, Notificação Fiscal, fl. 247, Termo de Atendimento de Notificação – 
TAN, fl. 248, Termo de Recebimento, fl. 249, Notificação Fiscal, fl. 250, Procuração, fl. 
251, Termo de Não Atendimento de Notificação – TNAN, fl. 252, Protocolo de 
Encaminhamento de Auto de Infração, fl. 253, Auto de Infração n°4011101601384, fl. 254, 
Notificação Fiscal, fl. 255, Termo de Não Atendimento de Notificação – TNAN, fl. 256, Auto 
de Infração n°4011101758526, fls. 257/258, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, fl. 259, Notificação Fiscal, fls. 260/261, Procuração, fl. 262, Termo de Não 
Atendimento de Notificação – TNAN, fls. 263, Auto de Infração n°4011202441560, fls. 
264/265, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 266, Notificação 
Fiscal, fl. 267, Procuração, fl. 268, Notificação Fiscal, fl. 269, Procuração, fl. 270, Termo de 
Não Atendimento de Notificação – TNAN, fl. 271, Auto de Infração 4011203526683, fl. 
272, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 273, Notificação Fiscal, fl. 
274, Procuração, fl. 275, Termo de Não Atendimento de Notificação – TNAN, fl. 276, Auto 
de Infração n° 4011203774156, fl. 277, Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, fl. 278, Notificação Fiscal, fl. 279, Procuração, fl. 280, Notificação Fiscal, fl. 281, 
Termos de Ocorrências, fls. 282/283, Portaria n° 203/2013 – SER, fls. 284/285, Termo de 
Retificação n° 2209 deste Auto de Infração (4011304130823), fls. 286/287, Termo de 
Retificação do Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fl. 288, e Termo 
de Retificação do Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, fls. 
289/290, e inclusão dos dois polos passivos solidários administradores neste período, fls. 
289/290. 

 
Após as intimações legais, o sujeito passivo e os solidários, em peça 

conjunta, impugnam o lançamento tributário, fls. 300/307, para alegarem que a inclusão 
dos polos passivos solidários na lide não prospera, vez que as autoridades lançadoras não 
apontam quaisquer indícios de que houve violação dolosa capaz de legalizar as suas 
inclusões na relação processual sob o suporte dos artigos 45, inciso XII da Lei nº 
11.651/91–CTE e 135 do CTN.  

  
Arguem a nulidade do auto de infração caracterizada pelos seguintes 

motivos: 
 
Insegurança na determinação da infração por falta de clareza e 

definição segura da existência da acusação fiscal; 
 
Cerceamento ao direito de defesa, pela falta de elementos essenciais 

do crédito tributário e levantamento precário; 
 
 Erro de direito, sob o argumento de que Saldo em Contas Correntes 

não configuram fato gerador de ICMS, vez que os dispositivos legais que amparam este 
lançamento não possuem relação com a infração de deixar de pagar o ICMS 
supostamente devido. 

 
Na continuidade, argumentam que esta autuação seria nula porque 

está amparada em provas obtidas de forma inconstitucional, ante decisões de tribunais 



superiores acerca de ilegalidade na quebra de sigila bancário e transcrevem excertos de 
Acórdãos do STF relativo a este assunto e a solidariedade.   

 
Quanto ao mérito, afirmam “que possuem provas de valores 

ingressados nas contas correntes que revelarão as inconsistências do lançamento, tais 
como empréstimos, etc., e que oportunamente serão coligidos aos autos. 

 
Ainda mais que as movimentações bancárias do contribuinte não 

servem como fato gerador do imposto, tratando-se de presunção sem fundamento legal”, 
fl. 306. 

 
Ao final, requerem a observância do § 3º do art. 73 do Decreto nº 

5.486/01 para, se puderem decidir sobre o mérito que seja pela sua improcedência, 
podendo deixar de pronunciar sobre as nulidades arguidas, se dignem a declarar a 
nulidade ou a improcedência da inicial, por não haver as autoridades fiscais caracterizado 
fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez que o saldo em conta 
corrente não configura fato gerador deste tributo. 

 
Junto com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 

fotocópia da Carteira da OAB da advogada, procurações, Contrato Social, extratos de 
decisões dos Tribunais Superiores sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade de quebra de 
sigilo bancário pelas Receitas Estaduais e Federais, fls. 308/333. 

 
Às fls. 335/337, o julgador singular decide pela procedência do auto 

de infração, depois de afirmar que os sócios detêm o poder de gerência e que o interesse 
em pagar menos impostos é deles e, portanto, eles permanecem no litígio com a 
segurança dos seus amplos direitos de defesa.  

 
Não acolheu o pedido de nulidade por insegurança na determinação 

da infração, por cerceamento do direito de defesa do polo passivo e nem o pedido de 
exclusão dos sócios administradores do litígio, e, em consequência, a exigência contida na 
inicial deverá ser mantida na integra. 

 
Intimados na forma legal, os sujeitos passivos recorrem da decisão 

singular, fls. 343/356, para reiterarem que somente nas hipóteses de infração à lei, 
contrato social, estatuto ou de dissolução irregular da sociedade é que podem ensejar a 
responsabilização pessoal do dirigente, sendo responsável apenas quando se comprove 
que este agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.  

 
Aduziram que o Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por 

autoridade própria, a quebra do sigilo bancário do contribuinte. É necessário, para tanto, 
autorização judicial.  Entendem que o sigilo bancário deve ser relativizado apenas em 
casos extremos, quando efetivamente estiver em rota de colisão com outros princípios 
fundamentais, sendo lícito o acesso da Fazenda Pública a dados bancários sigilosos, 
desde que, evidentemente, comprovado o interesse e o fim público, o que não restou 
comprovado no caso em questão, caracterizando a insegurança na determinação da 
infração e cerceamento no direito de defesa.  

 
Pediu a nulidade do auto de infração ante a ilegalidade na obtenção 

de provas ou a improcedência da peça inicial por não haver as autoridades fiscais 
caracterizado fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez que o saldo 
da conta corrente não configura fato gerador deste tributo.  

 



Foram anexadas aos autos os seguintes documentos: demonstrativo 
de movimento financeiro e contrato de mútuo, fls. 357/368. 

 
Às fls. 372/379, os polos passivos protocolam memoriais historiando 

os fatos ocorridos nestes autos e reiterando os argumentos feitos na peça recursal, quais 
sejam: nulidade do auto de infração por ilegalidade da obtenção de provas, cerceamento 
do direito de defesa, insegurança na determinação da infração e improcedência da 
exordial, juntando Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário 2010, fls. 380/387. 

 
Mediante o Acórdão n° 293/2015, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade do 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, em virtude da ilegalidade 
na obtenção de provas, reclamada pelo sujeito passivo.  

 
O Conselheiro Relator entendeu que o procedimento foi realizado em 

afronta à lei, no momento em que as provas foram obtidas por meio incorreto, sem a 
devida autorização judicial para ter acesso aos extratos bancários. Desta forma, afirmou 
que se constata que houve a quebra do sigilo bancário, visto que a presente situação não 
se acha preservada conforme determina o art. 5°, XII da Constituição Federal. 

 
À fl. 394, a Fazenda Pública Estadual opõe Recurso ao Conselho 

Pleno n° 65/15, fls. 395/398, no qual alega que o procedimento fiscal foi realizado nos 
moldes do art. 6° da Lei Complementar n°105/2001 e, além do mais, teria sido o único 
remédio que restou à fiscalização ante os empecilhos colocados pelo sujeito passivo. 
Assevera que o trabalho está em harmonia com as exigências do art. 142 do CTN e 
ressalta que o art. 6°, § 4° da Lei nº 16.469/09 veda aos julgadores apreciar ou declarar a 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária. 

 
Ante o exposto, requer a reforma da decisão cameral, o retorno dos 

autos à 2ª Instância para que seja apreciada toda a matéria, vez que a acusação fiscal 
ainda não foi elidida. 

 
Intimados às fls. 400/402, os autuados contraditam o Recurso da 

Fazenda Pública Estadual, fls. 405/413, no qual, após o relato dos acontecimentos deste 
processo, argumentam sobre a questão da quebra do sigilo bancário, asseveram que o 
dispositivo invocado pela recorrente também determina que a legislação preza de igual 
forma pela indispensabilidade do procedimento judicial. O Fisco, por si só, não tem o 
condão de utilizar desta violação. 

 
Entendem que o procedimento de quebra de sigilo bancário é 

regulamentado pelo Decreto nº 3.724/01, o qual estabelece que o contribuinte deve ser 
intimado para apresentar informações sobre a movimentação financeira. O que não conota 
em apresentar os extratos das contas bancárias, mas de outras provas que podem ser 
produzidas. 

 
Aduzem que o ordenamento jurídico não admite provas produzidas 

por meios ilícitos, tanto na Magna Carta em seu art. 5°, LVI, quanto no que se refere ao 
processo administrativo, na Lei nº 9.784/99. 

 
Argumentam que a alegação da Representação Fazendária de que 

os Julgadores teriam apreciado ou declarado a inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração Tributária, o que é vedado, não deve prevalecer, 



vez que a Câmara Julgadora seguiu as determinações existentes na legislação em vigor, 
assim como a jurisprudência das Cortes Superiores. 

 
Ante o exposto, pediram a manutenção da Sentença recorrida e a 

improcedência da peça inicial, instruindo os autos o Substabelecimento de fl. 414. 
 
No julgamento plenário, houve a deliberação, por maioria de votos 

dos conselheiros, com voto de desempate do Presidente daquele colegiado, de reforma da 
decisão cameral que julgou nulo o auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 

 
Intimados desta decisão plenária, os sujeitos passivos, via de seu 

patrono, pleiteiam a dilação do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o 
julgamento plenário, para a juntada de novos documentos defensórios. 

 
Em seguida retornaram aos autos e requerem a união deste com o 

processo nº 4011304133091, por versarem sobre o mesmo assunto, visando evitar 
divergência de julgamentos entre ambos, discorrem sobre o conceito de que o fato 
gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, segundo o disposto nos artigos 1º e 2º da 
Lei Complementar nº 87/96. Transcrevem dispositivos legais e afirmam que esta autuação 
é decorrente de mera presunção de omissão, vez que apenas se verificou as entradas de 
numerário na conta bancária (regime de caixa), subtraindo dos respectivos livros de 
saídas (regime de competência), sendo que tal conceito não representa saídas de 
mercadorias, especificamente, do período auditado. 

 
Argumentam que, ao verificar nas notas fiscais de vendas que juntou 

às fls. 450/851, acompanhadas das respectivas relações de vendas a prazo efetuadas nos 
períodos auditados, o pagamento destas só se concretizou no exercício seguinte, como no 
exemplo que apresentou na fl. 444. 

 
Salientam que ocorreu ainda, no exercício auditado, empréstimos de 

pessoa física para a jurídica, conforme contratos de mútuo e a declaração do imposto de 
renda anexos ao memorial apresentado em 21/08/2014, transcrevendo decisão do CARF 
a respeito, pedindo, ao final, que ambos os autos sejam diligenciados, face aos 
documentos juntados. 

 
 Posteriormente apresentam novo memorial, para relembrarem os 

fatos ocorridos nestes autos e reforçarem seus argumentos de:  
 
1. ilegitimidade passiva dos solidários, mormente frente ao artigo 135 

do CTN, insegurança na determinação da infração por não considerar empréstimos, 
estornos, transferências entre contas do contribuinte e resgates de aplicações financeiras, 
sendo que tais valores não equivalem, necessariamente, a faturamento;  

 
2. cerceamento ao seu direito de defesa por faltar notificação escrita 

para o contribuinte declarar se possuía ou não conta caixa no período auditado, uma vez 
que a mesma foi desconsiderada; e 

 
 3. que não existiram as omissões de vendas no período deste 

lançamento, pois o que ocorreu foi que as vendas a prazo de um exercício só foram pagas 
no exercício seguinte, conforme demonstram os vários documentos juntados na 



manifestação anterior e exemplo reapresentado agora, pedindo, ao fim, revisão por fiscal 
estranho à lide. 

 
Novamente retornam ao feito complementando as razões do 

memorial anterior, ressaltando a relevância de algumas questões inerentes a este auto de 
infração, demonstradas em documentos apresentados em manifestações anteriores, tais 
como: 

 
Empréstimos da pessoa física do sócio à pessoa jurídica, declarados 

junto à Receita federal; 
 
Notas fiscais de vendas a prazo que não foram consideradas na 

auditoria fiscal, portanto, sem ajuste das vendas; 
 
Contraditório via demonstrativos financeiros de 2008, 2009 e 2010.  
 
Ao final, reforçou pedido de revisão por fiscal estranho à lide. 
 
No novo julgamento cameral do CAT, o Conselheiro Relator propôs a 

seguinte Resolução: 
 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 12/08/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO: 
 
a) que o sujeito passivo contesta a totalidade do trabalho realizado 

pelo fisco, com a apresentação de comprovantes de empréstimos do solidário à autuada 
às fls. 360/368, bem como de notas fiscais de vendas a prazo às fls. 449/851, que 
explicariam o superávit financeiro detectado nas contas bancárias da empresa; 

 
b) que o processo administrativo-tributário visa a busca da verdade 

material; 
 
c) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência 

para esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

 
Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 

fatos em litígio. 
 
§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que 

formaliza o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no processo, 
salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente e desde que 
suficientemente demonstrada essa situação: 

 
I - demonstrativos de levantamentos; 
II - outros meios de prova. 
............................................................................................................... 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode:  
I - ......................................................................................................... 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para 

fins de saneamento do processo. 



.............................................................................................................. 
d) que as notas fiscais referidas no item "a" foram apresentadas por 

amostragem,  
 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 

diligência, encaminhando o processo à Gerencia de Auditoria de Indústria e Atacado para 
seu titular, por obséquio, determinar a auditor fiscal, preferencialmente estranho a esta 
lide, adotar os seguintes procedimentos: 

 
1.  intimar o sujeito passivo, na pessoa do advogado constituído, 

no endereço constante da procuração juntada nestes autos, a: 
1.1. apresentar demonstrativo analítico e conclusivo, indicando 

todos os ingressos parcelados de numerários relativos a vendas a prazo, cujos valores 
foram creditados em conta corrente bancária no período auditado; 

1.2. juntar toda a documentação comprobatória dos ingressos 
demonstrados no subitem anterior, tais como notas fiscais e extratos bancários, 
preferencialmente em CD-R, se possível; 

 
2.  na hipótese de apresentação dos elementos mencionados nos 

itens antecedentes pelo sujeito passivo, proceder revisão no trabalho fiscal nos pontos por 
ele indicados, elaborando demonstrativo conclusivo nos mesmos moldes do trabalho 
original, nos termos da IN-916/08-GSF; 

 
3.  na eventualidade do não cumprimento do solicitado no item 1 

pelo autuado, analisar as alegações, as notas fiscais de vendas a prazo e os 
comprovantes de empréstimos já apresentados pela recorrente, visando verificar a sua 
legalidade, procedendo revisão no trabalho fiscal, se for o caso, prestando outras 
informações pertinentes a elucidar esta lide. 

 
Após, intimar os sujeitos passivos, via de seu patrono, a tomar 

conhecimento do resultado desta revisão para, caso queira, se manifestar no prazo de até 
15 (quinze) dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação.  
 
Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 

Rodolfo Ramos Caiado e Nislene Alves Borges”, fls. 872/873. 
 
A empresa atende às ordens diligenciais e apresenta os documentos 

necessários à revisão, colacionou os recibos de empréstimos contraídos pela empresa de 
2008 a 2010, cujo mutuante foi o sócio Wellington Fernandes do Amaral e as declarações 
de renda deste, relativas aos exercícios 2010 e 2011, concernentes aos anos-calendários 
2009 e 2010, fls. 879/902, bem como relações das vendas a prazo em 2007, fls. 903/925 e 
das duplicatas de 2007 descontadas junto ao Banco do Brasil, fls. 926/939. 

 
O resultado desta revisão foi que, como a empresa só apresentou os 

demonstrativos das vendas a prazo relativas ao exercício de 2008, o revisor considerou 
apenas estes para estornar o valor de R$ 408.845,66 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) da base de cálculo original e reduz a 
base de cálculo para o valor de R$ 3.241.056,35 (três milhões, duzentos e quarenta e um 
mil, cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme explicações contidas no 
Despacho nº 1076/16-GEAT, fls. 940/944. 

 



Sobre o resultado da diligência, os sujeitos passivos discordam da 
revisão pelos seguintes motivos: 

 
1º) não existir nos autos a auditoria efetuado e sim apenas um 

comparativo entre os extratos bancários e os livros Registros de Saídas, descumprindo a 
IS nº 08/05 – SGAF, o que anula o feito que poderia ter sido amparado na auditoria das 
disponibilidades ou do movimento financeiro; 

 
2º) na revisão foram desconsiderados os empréstimos do sócio para 

a empresa, provados pela declaração de renda, contratos de mútuo e recibos juntados. 
 
Ao final, pugnam pela nulidade processual pelo impedimento de 

verificação da realidade dos fatos pelo primeiro (1º) motivo acima transcrito.  
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos, concluo pelo acolhimento da preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, visto a falha fiscal 
na apuração da base de cálculo. 

 
Considero que, para o presente lançamento, os auditores fiscais 

utilizaram fórmula diferente e distante da prevista no Manual de Procedimento Fiscal para 
a apuração da base de cálculo, fato que tornou insegura a exigência do imposto com os 
acréscimos legais reclamados no auto de infração. 

 
Firmo o entendimento de que para a apuração da existência ou não 

de receitas devidas a Conta do Tesouro, a fiscalização deveria ter elaborado um trabalho 
de auditagem pertinente à movimentação financeira, se for o caso, acompanhada de uma 
Auditoria das Disponibilidades. 

 
A ausência desta conclusão no trabalho de auditagem torna insegura 

a sua cobrança nas fases de defesas e de quitação do crédito tributário exigido por meio 
de autuação. 

 
Além do que e da justificativa deste voto, insiro o convencimento de 

que segundo o que consta da revisão fiscal, o próprio auditor fiscal, que realizou a 
diligência, explica que existem apenas duas formas de se identificar fidedignamente a 
matéria tributável e o montante do tributo, que, neste caso, seria as Auditorias das 
Disponibilidades ou do Movimento Financeiro, mas o que existe nos autos é mero 
comparativo entre os extratos bancários e o Livro Registro de Saída. Considero que 
nenhum procedimento de auditoria foi executado, conforme determina a Instrução de 
Serviço nº 08/2005-SGAF. 

  
Outro aspecto merecedor de acréscimo neste voto diz respeito às 

operações bancárias que não foram individualizadas, e, também, não foram consideradas 
as demais contas que fazem parte do Disponível, visto que o saldo da Conta Bancária 
nem sempre significa que houve faturamento. 

 



Em face ao exposto e ao votar esta causa, por maioria de votos, 
acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, e, de consequência, declaro nulo "ab initio" o 
processo.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00309/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo. Acolhida.  
 
Julga-se nulo o lançamento quando a instrução processual 
apontar que houve insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Edson Abrão da 
Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva, que votaram pela rejeição da preliminar 
de nulidade da peça básica. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 1.599.909,45, no período descrito no campo 
detalhado de débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos (debito/credito) comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a vendas, 
informadas pelos dados das DPI's – declaração periódica de informação, de acordo com 
as proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributadas. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS na importância de R$ 271.984,62, juntamente com penalidade e 
acréscimo legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Intimados, às fls 21 a 27, os sujeitos passivos e solidários 

apresentaram impugnação em Primeira Instância conjuntamente, às fls 30 a 32. 
 
Mediante despacho n°1251/2015 o julgador singular determinou o 

encaminhamento desses autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, às fls 49 
a 50. 

 
Intimado, às fls 77, o sujeito passivo se manifestou mediante 

resultado das diligências, às fls 80. 
 
Mediante sentença n°3751/2016, o julgador singular negou-lhe 

provimento para julgar procedente o auto de infração, às fls 82 a 86. 
 



Intimados, às fls 87 a 93, os sujeitos passivos e solidários 
apresentaram Recurso Voluntário, arguindo que restam improcedentes as justificativas do 
prolator da sentença ora recorrida, no tocante ao fato de que o trabalho fiscal jamais fora 
objetivamente contestado pelo impugnante, principalmente em relação à comparação das 
vendas informadas pelas administradoras com as vendas informadas nas DPI's. 
Certamente que, permissa vênia, ele não se ateve às razoes colocadas na defesa inicial. 
Alega-se que a fiscalização procedeu ao lançamento antes mesmo de buscar junto às 
empresas de cartões de crédito. Em assim sendo, os dados fornecidos pelas empresas 
administradoras de cartões de crédito foram demonstrados após a lavratura do 
lançamento fiscal em voga. No caso em deslinde, mesmo se levando em conta que o 
procedimento fiscal, até ser submetido ao julgamento, se encontrava com os vícios de sua 
lavratura, quando o julgador singular, ao detectar tal equívoco, o converteu em diligência, 
para que se anexassem aos autos, os extratos das vendas fornecidas pelas operadoras 
de cartões de crédito. Desta forma, de entender-se que a forma utilizada pelo fisco foi 
precária, não permitindo a aferição dos cálculos fornecidos a posteriori, pelas empresas de 
cartão de crédito, como a por ele adotada, como lançada no auto de infração. Por fim, 
requer que a relatora e seus pares que, em recebendo este recurso, o proveja para 
reformar a decisão recorrida, com o julgamento pela sua nulidade ou, caso assim não 
entendam, a improcedência do lançamento em comento, por obra da mais esperada 
justiça, às fls 95 a 98. 

 
Por meio da resolução n° 002/2017, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo resolve, encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, no escopo de se promover a juntada dos referidos relatórios, às fls 101 a 102. 

 
Intimado, às fls 108 a 110, o sujeito passivo apresenta manifestação 

alegando que não pode aceitar como forma de dar sustentação à acusação fiscal, tão 
somente com os demonstrativos analíticos, os quais não puderam ser fornecidos pelas 
administradoras dos cartões. Por seu turno, foi arguido e demonstrado que a empresa 
impugnante lançou corretamente em seu livro registro de saídas todas as vendas, 
conquanto no demonstrativo fiscal nos valores lançados não constam concretamente tais 
valores. Cita-se que não é forçoso repisar que o lançamento em voga foi procedido antes 
de quaisquer elementos que traduzissem na exigida certeza antes da sua lavratura, não 
podendo, assim, o julgador singular, com a sentença por ele prolatada, inová-lo para dar 
sustentação a um lançamento fiscal valido e eficaz. Contudo, entender-se que, antes do 
julgamento, o procedimento fiscal se encontrava com os vícios de sua lavratura, quando o 
julgador singular, converteu em diligencia, para que fossem anexadas aos autos os 
extratos das vendas fornecidas pelas operadoras de cartões de credito, fato esse que o 
torna nulo ou, na pior das hipóteses, a sua improcedência. Por fim, requer a nulidade ou a 
improcedência do lançamento em exame, às fls 112 a 115. 

 
É relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao polo passivo, quando pugna pela nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, conforme passo a expor:  

 
De acordo com o informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria tributada, conforme comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos (débito/crédito) comprovados 



nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos 
relativos às vendas. 

 
Foram realizadas duas diligências, sendo elas em Primeira e 

Segunda Instâncias, com escopo de solicitar ao banco responsável pelos extratos e 
relatórios de vendas, fornecidos por operadoras de cartões de crédito que apresentassem 
os citados relatórios, conforme detalhado no documento de fl. 106, expedido pela 
Superintendência da Receita DRF de Goiânia.    

 
Ocorre que tal solicitação não foi atendida, por parte das operadoras 

e bancos, ao argumento de lapso temporal de cinco anos, período de guarda de 
documentos pela instituição bancária.  

 
Mediante a assertiva supra, demonstrada está a insegurança na 

determinação da infração, situação que me leva a julgar nulo o lançamento.    
 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00322/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo. Acolhida.  
 
Quando restar evidenciada a insegurança na determinação da 
infração, o lançamento deverá ser julgado nulo "ab initio" nos 
termos do artigo 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
nulo "ab initio" o processo, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de 
Paiva. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela reforma da 
decisão singular. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
transportava sem documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de 
Apreensão e demonstrativo de apuração de mercadorias desacobertadas, no valor 
comercial de R$ 15.640,86, já acrescido do respectivo IVA de 50%, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 
inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/20. 

Intimado em Primeira Instância às fls. 21/22, o sujeito passivo 
ingressa com impugnação às fls. 25/26. 

O julgador singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial, por 
insegurança na determinação da infração, conforme sentença de fls. 35/37. 

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso às fls. 
38/39, alegando que a mercadoria existente no caminhão é a descrita nos orçamentos, 
sendo que para esse tipo de fiscalização o termo de apreensão é o documento próprio e 
que registra a irregularidade naquele local e hora. Destaca, ainda, que no presente caso 
prevalece o que consta no termo de apreensão, pois cumpriu a formalidade na sua 
lavratura, identificando e individualizando o fato, devidamente cientificado por 



testemunhas, conforme exige a legislação. Ressalta, também, que o sujeito passivo 
transportava mercadoria que havia adquirido sem nota fiscal, conforme orçamento de 
venda da Ponto Forte Distribuidora, documento fls. 15. Desta feita, pede o afastamento da 
preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração e 
que seja aplicado o inciso I do § 1º do artigo 40-A da Lei nº 16.469/09 e declarar a 
procedência do crédito tributário. 

Intimado para apresentar Contradita, o sujeito passivo comparece ao 
processo alegando que a referida decisão singular deve ser mantida, pois as mercadorias 
constantes da nota fiscal de fls. 07/08 eram as que realmente se encontravam no interior 
do veículo, prontas para serem vendidas, inclusive com o ICMS devidamente recolhido. 
Alega, ainda, que não foi mencionado pela autoridade fiscal no termo de apreensão que 
se tratava de venda fora do estabelecimento e se naquele momento constavam os dados 
fiscais relacionados nos dados da nota fiscal eletrônica nº 2208, tampouco foi realizada a 
contagem física da mercadoria existente no momento da abordagem. Finaliza, requerendo 
que seja mantida a decisão singular.  

É o relatório. 

 

VOTO 

No presente processo administrativo fiscal, compulsando os autos, 
concluo que estão presentes as condições de nulidade “ab initio” do processo por 
insegurança na determinação da infração, como arguiu a autuada, quando argumentou 
que “conforme mencionado em sede de defesa, as mercadorias constantes da nota fiscal 
de fls. 07/08 eram as que realmente se encontravam no interior do veículo, prontas para 
serem vendidas, inclusive com o ICMS devidamente recolhido e que não foi mencionado 
pela autoridade fiscal no termo de apreensão que se tratava de venda fora do 
estabelecimento e se naquele momento constavam os dados fiscais relacionados nos 
dados da nota fiscal eletrônica nº 2208, tampouco foi realizada a contagem física da 
mercadoria existente no momento da abordagem”. 

O Termo de Apreensão foi lavrado em 23.07.2014 às 10:00h, no qual 
consta que foram apreendidas a nota fiscal eletrônica nº 2208, orçamentos 5909/8744 e 
mercadorias descritas nos referidos orçamentos, sendo que não consta a assinatura por 
parte do possuidor, mas sim as assinaturas de duas testemunhas. 

Ressalta-se que o Termo de Apreensão deve ser lavrado com o 
intuito de comprovar a infração à legislação tributária e instruir o respectivo processo 
administrativo. Para tanto, é imprescindível que contenha todos os elementos necessários 
da incidência tributária, conforme inteligência do artigo 147, inciso III, do Código Tributário 
Nacional. 

Em análise aos documentos instrumentais, observa-se que a 
autoridade fiscal considerou como desacobertadas de documentação fiscal as 
mercadorias que se encontravam descritas nos orçamentos e que as mesmas não 
constavam do documento fiscal nº 2208 de fls. 07. Com relação ao referido documento 
fiscal, verifica-se que trata de operação de remessa para fora do estabelecimento, e nas 
informações adicionais constam os números dos documentos fiscais que seriam utilizados 
na venda ao consumidor.  



Considerando o descrito na inicial, no termo de apreensão e a 
alegação apresentada pela recorrente, depreende-se que não foi procedido pela 
autoridade fiscal a contagem física da mercadoria existente no momento da abordagem, 
portanto, a descrição do fato não está coerente com os documentos instrumentais.  

No caso em apreço, a autoridade fiscal deveria ter procedido a 
contagem física da mercadoria, analisando se ocorreu emissão de notas fiscais de venda 
ao consumidor, conforme blocos de notas relacionados no documento fiscal de fls. 07 e 
cobrado a diferença entre as mercadorias presentes no caminhão e não constantes do 
documento fiscal ou a diferença entre o descrito no documento fiscal, as notas fiscais de 
emitidas e o estoque existente no caminhão. 

Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 
declarar a nulidade do lançamento tributário, em face do disposto no artigo 20, inciso IV da 
Lei nº 16.469/09.  

Em face do que prescreve o artigo supramencionado, vejo que o 
trabalho do autor da autuação não espelha a validade necessária para a constituição do 
presente crédito, sobretudo porque foi elaborado com falhas técnicas capazes de 
prejudicarem o objetivo do lançamento, visto a insegurança na determinação do fato 
gerador do tributo reclamado. 

Assim, analisando todos os aspectos apresentados até esta fase de 
julgamento, hei por bem em confirmar a decisão monocrática, por entender que a mesma 
equacionou, acertadamente, a perlenga.  

Com estas fundamentações, voto conhecendo do recurso de ofício, 
negando-lhe provimento para considerar nulo “ab initio” o processo, por insegurança na 
determinação da infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00440/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Acolhida. Unânime. 
 
1 – É nulo por insegurança na determinação da infração a 
autuação baseada em procedimento de fiscalização incorreto, 
em que a acusação fiscal não reflete a irregularidade praticada 
pelo sujeito passivo. 
 
2 – Não obstante as informações cadastrais, a situação fática, 
no momento da ocorrência das operações, caracteriza empresa 
de construção civil, não sendo considerado contribuinte do 
ICMS.  
 
3 – Auto de Infração nulo "ab initio". 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Mauricio Ribeiro de Paiva, José Ferreira 
de Sousa e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 a 04, refere-se acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS, na importância de R$ 30.875,48, referente ao diferencial de 
alíquotas incidente nas operações de aquisições interestaduais de perfis metálicos, etc., 
para o uso ou consumo final, acobertadas pelas notas fiscais nº 141, 267, 591, 705, 3045, 
9540, 9897, 9898 e 10029, conforme demonstrativos anexos. 

A autoridade fiscal, em nota explicativa (folhas 04), acrescenta: “depreende-
se que os referidos materiais destinam-se, em uma primeira etapa, ao consumo do 
estabelecimento que, posteriormente serão imobilizados na condição de imóveis, não 
podendo, por isso, serem caracterizados como bens do ativo imobilizado. Há que se 
constar também que o contribuinte é um PRODUTOR URBANO, que atua na atividade de 
“EXTRAÇÃO DE MADEIRAS”, ficando desta maneira sujeito ao pagamento do 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. 

Período da ocorrência dos fatos geradores: 01/05/2014 a 31/12/2014 (folhas 
03). 

Diferencial de alíquotas: 10%. 

Não existem sujeitos passivos solidários. 



Dispositivo legal infringido: art. 11, § 1º, II da Lei 11.651/91 c/c art. 76, II, “b” 
do Decreto 4.852/97 e art. 3º da IN 155/94-GSF. 

Penalidade proposta: artigo 71, III, “a” da Lei 11.651/91. 

A autoridade fiscal anexa: extrato cadastral (folhas 05), demonstrativo 
mensal de apuração do diferencial de alíquotas (folhas 06 e 07), espelho das notas fiscais 
(folhas 08 a 30), histórico de pagamentos (folhas 31 e 32). 

Devidamente intimado (folhas 33 a 35), o sujeito passivo comparece à 1ª 
Instância apresentando impugnação (folhas 38 a 47) alegando que não adquiriu as 
referidas mercadorias. Alega também que não é contribuinte do ICMS por ser empresa de 
construção civil. Pede diligência para apuração do real comprador. Anexa Contrato Social 
de constituição da empresa e alterações posteriores bem como cópias dos DANFEs. 

Em sentença, o julgador singular considera totalmente procedente o auto de 
infração (folhas 63 a 66). 

Novamente intimado (folhas 70 e 71), o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário à 2ª Instância (folhas 73 a 78), alegando: 

cerceamento do direito de defesa em razão do julgador de 1ª Instância não 
converter em diligência o processo a fim de apurar quem efetivamente efetuou as 
compras; 

conversão em diligência; 

c) que não adquiriu as mercadorias e que não houve obras efetuadas pelo 
sujeito passivo em 2014; 

d) que a empresa é do ramo imobiliário de construção civil e não exerce a 
mercancia, devendo ser aplicado o artigo 44, § 3º do CTE. 

É o Relatório. 

 

V O T O 

 

Inicialmente, quanto ao pedido de diligência do sujeito passivo, para que a 
autoridade fiscal apure quem efetivamente comprou as mercadorias, considero não ser 
pertinente. Isso porque não vislumbro como a autoridade fiscal poderia constituir prova de 
tal alegação já que as operações são pretéritas e a questão financeira 
(pagamento/recebimento) não está ao alcance de suas competências funcionais. Além do 
mais, o documento fiscal é prova da operação comercial e da ocorrência do fato gerador 
do ICMS, cabendo ao sujeito passivo, em caso de alegação contrária, o ônus da prova 
conforme artigo 373 do CPC: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
[...] 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. 

De forma que o sujeito passivo alega não serem verídicas as operações de 
aquisição de mercadorias, mais não apresenta provas dessa alegação. Pelo contrário, 
verifico que o sujeito passivo anexa ao processo cópias dos respectivos DANFEs 
(Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) nas folhas 57 a 61. Os DANFEs tem a 
função específica de acompanhar as mercadorias no trânsito e são entregues ao 
destinatário juntamente com as mercadorias. Não há a possibilidade de reimpressão dos 
DANFEs originais, de forma que, se o sujeito passivo anexou os referidos documentos ao 
processo, é porque recebeu os respectivos documentos junto com as mercadorias. Vejo 



também que as referidas cópias não foram emitidas por geradores de DANFEs que 
copiam o leiaute de um DANFE original. E mais, nas respectivas cópias dos DANFEs 
consta o carimbo de “contabilizado” que ratifica ainda mais tratarem-se de cópias de 
documentos originais. Diante disso, como pode o sujeito passivo alegar não ser o 
destinatário das referidas operações, se teve acesso aos respectivos DANFEs? 

Assim, considero que as mercadorias foram efetivamente destinadas ao 
sujeito passivo, com indicação inclusive do local de entrega das mercadorias, conforme 
endereço cadastral do sujeito passivo e constante nas notas fiscais: Av. Moacir Rios - 
futuro residencial Olinda I e Olinda II, Bairro Conjunto Morada Nova II, Jaraguá/GO. 

O sujeito passivo também alega que é empresa de construção civil, não 
sendo contribuinte do ICMS. Neste ponto, inicialmente verifico que o sujeito passivo 
anexou ao processo, nas folhas 51 a 56, o Contrato Social da empresa que ratifica essa 
alegação. Na Cláusula Segunda do respectivo Contrato consta, como objetivo social, a 
exploração dos ramos de edificações e loteamento, terraplanagens, incorporação, compra 
e venda de imóveis próprios, etc. 

O que se conclui pelas provas e indícios constantes no processo é que, em 
2014, o sujeito passivo, sozinho ou em parceria, se propôs ou participou de um 
empreendimento imobiliário, que foi a construção dos residenciais Olinda I e II na cidade 
de Jaraguá/GO. 

Por conseguinte, verifico que, em 25/03/2014, o sujeito passivo requereu sua 
Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Goiás. No 
respectivo espelho cadastral de folhas 05, consta que o contribuinte seria do tipo “produtor 
urbano”, e que a atividade econômica seria de extração de madeiras em florestas 
plantadas ou nativas. 

Relevante citar as disposições constantes no campo “observação” do 
respectivo ato de cadastro, efetuado em 25/03/2014 (conforme espelho de folhas 83): 

“cadastro produtor urbano condição de adjunto empresarial para 
arrendamento para que possa ser extraída a lenha do local onde será um futuro 
loteamento [...]”.  

Natural tal procedimento pois depreende-se que a área onde seria 
empreendido o projeto habitacional necessitava de preparação e limpeza, de forma e ser 
retirada a vegetação nativa lá existente. 

Ocorre que após esta fase inicial, ao que tudo indica, iniciou-se as atividades 
de construção civil propriamente dita, com a aquisição de mercadorias para tal, como 
ratificam as notas fiscais de perfis metálicos, de maio a dezembro de 2014. 

Percebe-se, por conseguinte, que quando do início das atividades de 
construção civil, o sujeito passivo não alterou seu CNAE (Classificação Nacional de 
Atividade Econômica) junto à Secretaria da Fazenda. Assim, não obstante a situação 
fática que era a efetiva construção das obras de infraestrutura do loteamento imobiliário, 
sua situação cadastral na SEFAZ era de “produtor urbano”. Razão pela qual a autoridade 
fiscal entendeu serem as mercadorias constantes nas notas fiscais de folhas 08 a 30 
destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, que estava cadastrado como “produtor 
urbano”, estando sujeito ao pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, conforme 
lançamento da peça básica. 

Ocorre que a situação real, no momento das aquisições dos perfis metálicos, 
não era mais de “produtor urbano” pelo simples fato de que as aquisições de tais 
mercadorias não eram mais compatíveis com a atividade de extração de madeiras, mas 
sim compatíveis com à atividade de construção civil. 



Até porque qual seria a utilidade de perfis metálicos na atividade de extração 
de madeiras? É óbvio que seriam destinadas à infraestrutura do loteamento, em obra de 
construção civil. 

E, com base num dos vetores principais do Processo Administrativo 
Tributário que é a busca da verdade material, entendo que, não obstante a informação 
cadastral demonstrar uma situação presumida ou aparente, a situação fática real, no 
momento da ocorrência dos fatos geradores, leva a crer que a empresa exercia a 
atividade de construção civil.  

Ratificando esse entendimento, em alteração cadastral posterior, o sujeito 
passivo alterou a atividade econômica para construção civil (loteamento e construção), 
conforme detalhado em espelho cadastral de folhas 84 e 85.  

Neste diapasão, sendo empresa de construção civil, aplicáveis a ela as 
disposições do § 3º do artigo 44 do CTE: 

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera 
contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua 
inscrição cadastral. 

De forma que, no presente caso, o sujeito passivo, como empresa de 
construção civil à época da ocorrência das operações, cometeu outra irregularidade 
diferente da acusação fiscal da peça básica. Infringiu a legislação tributária ao utilizar a 
pretensa condição de contribuinte nas operações interestaduais, sujeito a penalidade do 
inciso XII do artigo 71 do CTE: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela 
aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação 
interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, 
indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de 
contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço; 

Como trata-se de infração fiscal totalmente diferente daquela constante na 
peça básica, não é possível a adequação da penalidade nesse PAT. 

De forma que, pelo conjunto probatório e indiciário constante nos autos, 
considerando o tipo de mercadoria adquirida, considerando a atividade comercial 
constante no Contrato Social, considerando a posterior alteração, no cadastro estadual, do 
CNAE da empresa para a construção civil, considerando as observações constantes em 
campo próprio do cadastro que informava ser o sujeito passivo um “produtor urbano” que 
exerceu a atividade de extração de madeiras para a construção de um futuro 
empreendimento imobiliário, considerando a situação fática e não a situação cadastral, 
considerando que a utilidade de perfis metálicos não são compatíveis com a atividade de 
extração de madeiras, mas sim compatíveis com a atividade de empreendimento 
imobiliário, considerando o nome fantasia do sujeito passivo que reflete ser uma empresa 
de incorporação imobiliária: Construtora e Imobiliária Esperança, considerando o endereço 
constante nas referidas notas fiscais que informam serem destinadas ao futuro residencial 
Olinda I e II, entendo que o procedimento de fiscalização foi incorreto, o que gera 
insegurança, já que a acusação fiscal não reflete a irregularidade praticada pelo sujeito 
passivo. 



De forma que conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento, 
para considerar NULO o auto de infração por insegurança na determinação da infração, 
alegada subliminarmente pelo sujeito passivo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00479/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Acolhida. Unânime. 
 
1 – É nulo por insegurança na determinação da infração a 
autuação baseada em procedimento de fiscalização incorreto, 
em que a acusação fiscal não reflete a irregularidade praticada 
pelo sujeito passivo. 
 
2 – Auto de Infração nulo "ab initio". 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação 
da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 01 a 02, refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo fazia 
transportar, por veículo próprio placa KCD-1495, conduzido por Ivaelde Vicente Pires, as 
mercadorias constantes nas Notas Fiscais nº 76827, 79 e 19680, no valor total de R$ 
35.256,73, completamente desacobertadas de documentação fiscal, porquanto os 
documentos supra referidos são impróprios para acobertar o trânsito das mercadorias 
neles descritas com destino a Flores de Goiás, conforme declaração do motorista em 
anexo.  

ICMS exigido: R$ 5.993,64. 

Data do fato gerador: 20/05/2010. 

Dispositivo legal infringido: artigos 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei 11.651/91 c/c 
artigo 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: artigo 71, XII “a”, 3 e § 9º, I da Lei 11.651/91. 

Autoridade fiscal anexa: cópia das notas fiscais (folhas 05 a 07), cópia do 
documento do veículo (folhas 03 e 03-a), CNH do motorista (folhas 04 e 04-a), declaração 
do motorista (folhas 08) e nota fiscal avulsa emitida pela fiscalização (folhas 09). 

Devidamente intimado (folhas 10 e 11), o sujeito passivo comparece à 1ª 
Instância alegando: 



- Insegurança na determinação da infração em razão de erro na tipificação da 
infração, uma vez que indicou os artigos 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei 11.651/91, combinado 
com artigo 145, § único do Decreto 4.852/97; 

 - Quanto ao mérito, pede a improcedência já que o sujeito passivo possuía 
contratos firmados com o Estado de Goiás (SEAGRO e INCRA) para realizar a 
implantação de sistema de abastecimento de água em 13 projetos de assentamento no 
Estado de Goiás e DF (dentre eles o projeto da cidade de Flores de Goiás) e que houve 
mero erro de identificação do local da entrega das mercadorias, não havendo sonegação 
de tributo. Anexa cópia dos respectivos contratos (folhas 29 a 48). 

Em Sentença (folhas 51 a 53), o julgador singular decidiu pela procedência 
da autuação, porém somente com a cobrança de multa formal e sem a agravante do § 9º, I 
do artigo 71 do CTE. 

A Fazenda Pública recorre da decisão pedindo a reintrodução da cobrança 
do ICMS e da aplicação da forma qualificada do § 9º, I (folhas 54 a 55). 

Sujeito passivo apresenta contradita nas folhas 60 a 70. 

Em julgamento cameral (folhas 73 a 81) a Terceira Câmara deste Conselho 
decidiu, por maioria de votos, considerar nulo “ab initio” o processo, por insegurança na 
determinação da infração, conforme pedido do sujeito passivo em contradita.  

A Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Superior (folhas 83 a 85) 
clamando a reversão do julgado cameral, para que o processo retorne à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria, com a sugestão de adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso VII, alínea “i” da Lei 11.651/91, que versa 
sobre documento fiscal inidôneo. 

Em Contradita (folhas 90 a 94), o sujeito passivo pede a manutenção da 
nulidade. 

É o Relatório. 

 

V O T O 

Inicialmente, quanto a admissibilidade do recurso, verifico que estão 
presentes os requisitos para apreciação da matéria pelo Conselho Superior, conforme 
disposições do artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

Passo a analisar, precipuamente, questão preliminar suscitada pelo sujeito 
passivo, de nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Verifico que a acusação fiscal é de transporte de mercadorias sem 
documentação fiscal. Isso se depreende da análise da peça básica (folhas 01), da 
descrição do fato: “completamente desacobertadas de documentação fiscal”; do 
dispositivo legal infringido: artigos 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei 11.651/91 c/c artigo 145, 
parágrafo único do Decreto 4.852/97; e da penalidade proposta: artigo 71, XII, “a” da Lei 
11.651/91: 

Art. 45 do CTE. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 16.392 - Vigência: 

04.12.08 a 11.06.17) 

I - o transportador: (redação original - vigência 01.01.97) 

../Leis/L_16392.doc


a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou 
bens que transportar sem documentação fiscal; (redação original - vigência 

01.01.97) 

 

Art. 64 do CTE. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do 
pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, 
positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

 

Art. 66 do CTE. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, 
deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais 
idôneos. 

 

Art. 145 do RCTE. O destinatário da mercadoria ou do serviço é 
obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem 
o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 

14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou 
efetuar o transporte de mercadoria que não esteja acompanhada 
do documento fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na 
legislação tributária. 

 

Art. 71 do CTE. Serão aplicadas as seguintes multas: 

XII - equivalentes aos percentuais de: 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação: 

3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, 
estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de 
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal; 

 Mas, analisando a situação fática, do procedimento de fiscalização efetuado 
pela autoridade fiscal, verifico que não foi essa a irregularidade cometida pelo sujeito 
passivo. 

Isso porque depreende-se da declaração efetuada pelo motorista do veículo 
transportador (folhas 08) que as mercadorias estavam sendo transportadas com destino a 
cidade de Flores de Goiás, acobertadas pelas notas fiscais nº 79, 19680 e 76827, por 
conta e ordem da ALS Engenharia e Construções Ltda. Na própria descrição do fato 
constante no auto de infração a autoridade fiscal indica as referidas notas fiscais como 
vinculadas às mercadorias transportadas, asseverando, por fim, que os referidos 
documentos são impróprios para acobertar o trânsito das mercadorias nelas descritas com 
destino a Flores de Goiás. 

Percebe-se, portanto, que a situação não foi de transporte de mercadorias 
sem nota fiscal, pois haviam sim documentos fiscais que correspondiam as referidas 
mercadorias. A irregularidade constatada pela fiscalização se refere ao fato de que as 
mercadorias foram interceptadas no Posto Fiscal Engenho das Lages, situado na BR-060 
no município de Santo Antônio do Descoberto (Delegacia Regional de Fiscalização de 
Luziânia/GO), sendo transportadas pelas notas fiscais acima citadas, que constavam 
como destinatária a empresa ALS Engenharia e Construções com endereço em Goiânia, 
sendo que, de fato, as mercadorias estavam sendo destinadas ao município de Flores de 
Goiás. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14


Essa irregularidade poderia ter sido caracterizada como desvio de rota, com 
a consequente desconsideração da documentação fiscal pela presunção de inidoneidade, 
por não serem os documentos fiscais legalmente exigidos para a operação, conforme 
inciso I do artigo 67 do CTE. Nesse caso, deveria a peça básica ter sido fundamentada 
nessa acusação, tanto na descrição do fato, no dispositivo legal infringido e na propositura 
de penalidade, situação que não ocorreu. 

A tese da inidoneidade documental é também a linha de fundamentação da 
Representação Fazendária, que assim dispõe (folhas 84): “Não obstante o presente auto 
de infração se refira a transporte de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, 
do conjunto probatório depreende-se de forma clara que trata-se de transporte de 
mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea [...]”. A Representação 
Fiscal alega também que esse vício é sanável e não prejudicou uma das partes, e que não 
seria motivo de nulidade do processo. Pede, por fim, a reversão da nulidade, com a 
adequação da penalidade para a alínea “i” do inciso VII do artigo 71 do CTE, que se refere 
a transporte de mercadorias acompanhadas de documentação inidônea. 

Mas, em meu juízo, mesmo que se entendesse que essa seria a 
irregularidade aplicável ao caso e mesmo que se entendesse que essa falha fosse 
sanável, a autuação fiscal também não deveria prosperar. Isso porque, pela atividade 
econômica do sujeito passivo, caracterizada como sendo empresa de construção civil, 
conforme se depreende da Cláusula Terceira do Contrato Social de folhas 23 a 27, não 
houve falta de pagamento do imposto na operação. Neste sentido o julgador de 1ª 
Instância também assim entendeu, sentenciando pela não exigência de ICMS nas 
operações, mantendo a procedência da autuação somente em relação a multa formal 
(folhas 53). 

Depreende-se não haver ICMS omitido, nesse caso, em razão das 
disposições do anexo 13 do RCTE, onde as empresas de construção civil possuem 
tratamento tributário diferenciado. Assim, conforme artigo 26 do referido anexo, não incide 
ICMS nas operações de fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado 
em decorrência de contrato de empreitada ou sub empreitada: 

CAPÍTULO VI 

DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 24. Considera-se empresa de construção civil, para fins de 
inscrição e cumprimento das demais obrigações fiscais previstas 
neste anexo, toda pessoa, natural ou jurídica, que executar obra de 
construção civil ou hidráulica, promovendo a circulação de 
mercadoria em seu próprio nome ou de terceiro. 

Parágrafo único. Entende-se por obra de construção civil as adiante 
relacionadas, quando decorrentes de obras de engenharia civil: 

I - construção, demolição, reforma ou reparação de prédio ou de 
outras edificações; 

II - construção e reparação de estrada de ferro e de rodagem, 
inclusive o trabalho concernente às estruturas inferior e superior de 
estrada e obra de arte; 

III - construção e reparação de ponte, viaduto, logradouro público e 
outras obras de urbanismo; 



IV - construção de sistema de abastecimento de água e de 
saneamento; 

V - execução de obra de terraplenagem, de pavimentação em geral, 
hidráulica marítima ou fluvial; 

VI - execução de obras elétrica e hidrelétrica; 

VII - execução de obra de montagem e construção de estrutura em 
geral. 

 

Seção II 

Da Incidência 

 

Art. 25. O ICMS incide sempre que a empresa de construção 
promover saída de mercadoria: 

I - decorrente de obra executada ou de demolição, inclusive sobra e 
resíduo, quando destinados a terceiro; 

II - de fabricação própria. 

 

Seção III 

Da Não-Incidência 

 

Art. 26. O ICMS não incide sobre: 

I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para 
prestação de serviço na obra, desde que devam retornar ao 
estabelecimento remetente; 

II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando 
efetuado em decorrência de contrato de empreitada ou de 
subempreitada; 

III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior 
entre o estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra 
obra; 

IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

  Já o § 4º do artigo 29 do mesmo anexo disciplina a 
situação em que o material é adquirido de terceiros e remetido 
diretamente à obra: 

Art. 29. A construtora é obrigada a emitir nota fiscal, sempre que 
promover saída de mercadoria ou a transmissão da propriedade 
desta. 

§ 4º O material adquirido de terceiro pode ser remetido pelo 
fornecedor diretamente à obra, desde que no documento 
emitido pelo remetente constem o nome, o endereço e os 
números de inscrição, estadual e no CGC/MF, da empresa 
construtora, bem como a indicação expressa do local da obra 
onde deve ser entregue o material. 



 

Verifico que a situação fática constatada pela fiscalização tributária foi 
exatamente a constante no inciso II do artigo 26, cumulada com as disposições do §4º do 
artigo 29 que se refere as aquisições de mercadorias pelo sujeito passivo junto a terceiros 
(Nova Casa Distribuidora de Materiais para Construção, América Distribuição de Materiais 
de Construção e KEM Tubos e Conexões) com a indicação de entrega no canteiro de 
obras situado em Flores de Goiás, conforme comprova Contrato de folhas 29 a 35. 

De forma que, no caso de aplicação da presunção de inidoneidade 
documental, em meu entendimento, seriam aplicáveis as disposições do artigo 68 do CTE 
que assim diz: 

Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser 
afastada, mediante processo administrativo tributário, em que o 
sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade 
não importou em falta de pagamento, total ou parcial do imposto. 

Em meu juízo, pela característica especial da operação e do sujeito passivo, 
o mesmo comprovou, nesse processo, que a irregularidade não importou falta de 
pagamento do ICMS, de forma que considero que a eventual inidoneidade documental foi 
afastada. 

Entendo também que a irregularidade constatada, nesse caso, diz respeito 
somente a falta de indicação, no campo “observação” das referidas notas fiscais, do local 
da entrega das mercadorias, que não seriam destinadas à sede do sujeito passivo em 
Goiânia mas ao canteiro de obras da empresa situado no município de Flores de Goiás. 

Como irregularidades acessórias que, isoladamente, não acarretariam 
nulidade, cito também que a autoridade fiscal não apreendeu as mercadorias e as 1ª vias 
das notas fiscais através da lavratura de Termo de Apreensão, bem como não identificou o 
lapso temporal na declaração do motorista, pela ausência de data da ocorrência, no 
documento de folhas 08. 

De forma que houve insegurança na determinação da infração por parte da 
autoridade fiscal que misturou conceitos de fiscalização, constituindo o crédito tributário 
com a lavratura do auto de infração baseado em premissa equivocada. Portanto, o 
procedimento de fiscalização foi incorreto, o que gerou insegurança, já que a acusação 
fiscal não reflete a irregularidade praticada pelo sujeito passivo. 

Assim, com base no acima exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, 
nego-lhe provimento, para manter a decisão cameral que considerou NULO “ab initio” o 
lançamento tributário por insegurança na determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00604/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: NULIDADE. Insegurança na determinação da infração. 
Acolhida. Unânime. 
 
1 – É nulo por insegurança na determinação da infração a 
autuação fiscal que não corresponda à irregularidade praticada 
pelo sujeito passivo e demonstrada em auditoria.  
 
2 – Também gera insegurança na determinação da infração a 
imputação de consequências tributárias (alíquota e penalidade) 
de regimes de tributação distintos.  
 
3 – Auto de Infração nulo "ab initio". 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Valdir 
Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 01 a 03, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo omitiu 
registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 6.917.616,91, no 
período de janeiro a dezembro de 2008, referente suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 285.111,45, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 

Dispositivos legais infringidos: Art. 25, §1º, III e 64 da Lei 11.651/91 c/c art. 
141 do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: art. 71, VII “I”, §9º I da Lei 11.651/91. 

Autoridade fiscal anexa: proporção das mercadorias tributadas (folhas 04), 
cálculo do ICMS devido conforme alíquota do Simples Nacional (folhas 05), Auditoria das 
Disponibilidades (folhas 06 a 47), extratos do Simples Nacional (folhas 48 a 96), cópias de 
notas fiscais (folhas 97 a 112), balancete analítico (folhas 113 a 137), balanço patrimonial 
(folhas 138 e 139), Demonstrativo de Resultado do Exercício (folhas 140), Livro Razão nº 
04 (folhas 142 a 155), Livro Diário nº 04 (folhas 158 a 218), outros demonstrativos 
contábeis (folhas 219 a 227, extratos bancários (folhas 228 a 294). 



Devidamente intimado por Edital (folhas 307 e 310), o sujeito passivo não 
comparece ao processo e é declarado revel (folhas 308) e perempto (folhas 315). Termo 
de inscrição na dívida ativa nas folhas 316. 

Sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão Extraordinária (folhas 318 a 
350), sendo admitido pelo Presidente do CAT em razão de erro na intimação do sujeito 
passivo. Em consequência, o Presidente do CAT solicita o cancelamento da inscrição em 
dívida ativa e distribuição do processo para julgamento em 1ª Instância (folhas 355 a 360). 

Conforme Despacho nº 6.377/2014-GERC (folhas 361) o gerente da GERC 
cancela a inscrição em dívida ativa. 

Processo é convertido em diligência pelo julgador de 1ª Instância (folhas 362) 
para análise das argumentações do sujeito passivo em peça defensória de folhas 318 a 
350. 

Em resposta (folhas 364 e 365), a autoridade autuante verificou a 
necessidade de revisão da Auditoria das Disponibilidades. Excluiu do levantamento as 
notas fiscais nº 416787, 327222 e 327223 de janeiro/2008 que estavam efetivamente 
registradas no Livro Registro de Entradas. Além dessa situação, a autoridade fiscal 
também constatou algumas supressões e inclusões e fez os devidos ajustes, refazendo os 
relatórios da Auditoria das Disponibilidades, culminando com a correção dos valores 
conforme folhas 435 a 440. Como resultado da revisão, o valor original de ICMS omitido, 
que era de R$ 285.111,45, foi alterado, pela autoridade fiscal, para R$ 287.491,06 (folhas 
440). 

Sujeito passivo apresenta manifestação quanto à diligência, nas folhas 445 e 
446. 

Em sentença, o julgador singular decide pela procedência do auto de 
infração no valor da revisão: R$ 287.491,06 (folhas 447 a 448). 

Devidamente intimado (folhas 449 a 453) o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário à 2ª Instância de folhas 455 a 457. 

Em julgamento cameral (folhas 460 a 468), a Segunda Câmara do CAT, por 
maioria dos votos, acatou a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da decisão 
singular, por cerceamento do direito de defesa, em face da não apreciação, pela sentença, 
de nulidade arguida pelo sujeito passivo em recurso à 1ª Instância. 

A Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho Pleno contra a decisão 
cameral (folhas 470 a 471), pedindo sua reforma. 

Sujeito passivo apresenta contradita (folhas 477 a 479). 

Em julgamento pelo Conselho Superior (folhas 488 a 498), por unanimidade 
de votos, o referido órgão colegiado deu provimento ao recurso da Fazenda Pública e 
afastou a nulidade por cerceamento do direito de defesa, retornando o processo à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

Sujeito passivo apresenta “Embargos de Declaração” em face do Acórdão nº 
1.346/2017 alegando que o referido Acórdão se contradisse ao afastar a nulidade parcial 
do processo e, ao mesmo tempo, determinar a apreciação de toda a matéria do processo. 

É o Relatório 

 

V O T O 

 



Inicialmente, cabe analisar suscintamente sobre a peça recursal anexada 
pelo sujeito passivo nas folhas 502 a 504. A peça intitulada “Embargos de Declaração em 
face do Acordão nº 1.346/2017, questiona aparente contradição do referido Acórdão.  

Em primeiro lugar não existe previsão legal de admissibilidade e análise de 
Embargos de Declaração no Processo Administrativo Tributário, conforme Lei 
16.469/2009. 

Em segundo lugar, não houve contradição no referido Acórdão que, em seu 
dispositivo, agiu certo ao determinar a nulidade parcial do processo a partir da decisão 
cameral de folhas 460 em diante, determinando, por conseguinte, a devolução do 
processo à câmara julgadora para apreciação de toda a matéria. O que ocorreu foi que o 
Conselho Superior anulou a decisão cameral que havia anulado a decisão singular. De 
forma que, naturalmente, o processo retorna à câmara julgadora para apreciação de toda 
a matéria, devendo ser apreciada a peça recursal do sujeito passivo de folhas 455 a 457. 

Assim, não conheço do recurso do sujeito passivo de folhas 502 a 504, nego-
lhe provimento por ausência de previsão legal. 

Pois bem, como o processo foi anulado parcialmente, das folhas 460 em 
diante, prevalece, para o presente julgamento cameral, as alegações e pedidos do sujeito 
passivo constantes no Recurso Voluntário à 2ª Instância de folhas 455 a 457. Alega o 
sujeito passivo: 

- que a decisão monocrática não atentou para as razões da defesa; 

- que algumas notas fiscais de compras a prazo (em dezembro) foram pagas 
em meses subsequentes; 

- que o proprietário efetuou empréstimos pessoais; 

- que trata-se de arbitramento efetuado pelo autuante, sem comprovação do 
fato gerador de circulação de mercadoria. Pede improcedência. 

Mas, antes de adentrar nos pedidos do sujeito passivo, pelo controle da 
legalidade atribuído a este Orgão Julgador, conforme inciso I do artigo 3º da Lei 
16.469/2009, analisei o procedimento fiscal efetuado pela autoridade autuante e verifiquei 
que o mesmo cometeu erros de procedimento que o maculam desde a origem, gerando 
insegurança na determinação da infração e, por conseguinte, ocasionando a nulidade do 
processo “ab initio”, conforme inciso IV do artigo 20 da lei 16.469/2009. 

Isso porque as situações constatadas na auditoria das disponibilidades, 
conforme folhas 13 a 47, foram de desembolsos não contabilizados e suprimentos 
indevidos, ocasionando, por conseguinte, a presunção de omissão de registro de saída de 
mercadorias tributadas. 

Ocorre que a acusação fiscal, constante na folha de rosto do auto de infração 
(folhas 01) cita somente o suprimento indevido, tanto na descrição do fato: (omitiu registro 
de saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 6.917.616,91, no período de 
janeiro a dezembro de 2008, referente ao suprimento indevido nas contas 
representativas do disponível, conforme auditoria das disponibilidades e documentos 
anexos) como no dispositivo legal infringido: inciso III do §1º do artigo 25 do CTE: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

I - ao saldo credor na conta caixa; 

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, 
em sua escrita contábil; 



III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua 
origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, 
titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por 
terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não 
forem satisfatoriamente demonstrados; 

De forma que a acusação fiscal não reflete a totalidade das irregularidades 
praticadas pelo sujeito passivo e demonstradas na auditoria das disponibilidades, que deu 
lastro à autuação. 

Tal irregularidade poderia até ser superada com base nas disposições do §3º 
do respectivo artigo 20 da Lei 16.469/2009, pois, apesar da deficiência na acusação fiscal, 
o resultado de ambas as irregularidades (suprimento indevido e desembolso não 
contabilizado) provocaram o mesmo resultado, que foi a presunção de omissão de saídas 
de mercadorias tributadas. 

Ocorre que não foi somente essa a irregularidade procedimental cometida na 
autuação fiscal. A autoridade fiscal também incorreu em erro ao misturar regimes de 
tributação distintos, ao cobrar ICMS com aplicação da alíquota do regime tributário do 
Simples Nacional (conforme folhas 05, 48 a 96) e aplicar a penalidade do regime normal 
de tributação (artigo 71, VII, “I” e §9º da Lei 11.651/91). 

No caso em questão, em razão do sujeito passivo estar enquadrado no 
regime de tributação do Simples Nacional, a penalidade aplicada ao caso deveria seguir 
as determinações daquele regime, em especial as penalidades previstas na legislação 
federal, situação que não ocorreu. 

De forma que o procedimento de auditoria foi incorreto, e que, em meu juízo, 
gerou insegurança, já que a acusação fiscal não reflete integralmente a irregularidade 
praticada pelo sujeito passivo e a penalidade aplicada não é a indicada ao caso em 
questão. 

Assim, com base no acima exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, 
dou-lhe provimento, para declarar NULO “ab initio” o lançamento tributário por insegurança 
na determinação da infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00681/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 

 
EMENTA: ICMS. Suprimento indevido de Caixa. Omissão no 
recolhimento do imposto. Reforma da decisão singular para 
acolher a preliminar de nulidade peça básica, por insegurança 
na determinação da infração e declara nulo "ab initio" o 
processo. 
 
Os elementos basilares da constituição do crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, demonstram que eles não são 
suficientes para suportar a exigência do crédito tributário à fase 
final, o que resulta na conclusão de insegurança da autoridade 
lançadora na determinação da infração prevista no art. 20, inciso 
IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009 e garante a declaração de nulidade 
"ab initio" do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 574.974,74 (quinhentos e setenta e 
quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), no período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
ICMS, junto com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Este lançamento adveio de reautuação do processo nº. 

4011103014249. 
 
O auditor fiscal identifica a infração de acordo com os arts. 25, § 1º, 

inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A 
penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea "I"(L), agravada 
com a aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Requerimento para que os seis processos tramitem juntos; Auditoria das 
Disponibilidades; Balancete de Verificação Analítico; Proporção de Mercadorias Tributadas 
e não Tributadas; Entradas de Mercadorias para Comercialização ou Industrialização; 
Análise da DPI; Notificação Fiscal; Notas Explicativas; Contrato de Constituição de 



Sociedade Ltda.; Ofício nº 148/2012-GERF/SR; e Cópia do Auto de Infração nº 
4011103014249, acompanhado dos documentos a ele correlatos, fls.03 a 553. 

 
Os documentos de fls. 04 e 05 identificam os sujeitos passivos da 

lide, conforme dispõe o art. 45, incisos XII e XII-A do CTE. 
 
O sujeito passivo, junto com os solidários da lide, impugnam o 

lançamento do crédito tributário, fls. 562 a 613, aguem as preliminares de mérito 
caracterizadas por – da corresponsabilização do sócio administrador e do contador da 
primeira impugnante – não comprovação de dolo – corresponsabilização indevida. 
Sustentam que a corresponsabilização tem, por limite, os arts. 134 e 135 do Código 
Tributário Nacional - CTN e os transcrevem por entenderem que nenhuma 
responsabilidade há que lhe ser imputada pela suposta infração relatada na inicial, 
consistente apenas em falta de recolhimento de ICMS em razão de suposto 
aproveitamento de crédito de ICMS em montante superior ao permitido na legislação 
tributária goiana. 

 
Afirmam que “se o fato gerador de ICMS é instantâneo, a sua 

apuração deve ser feita de forma individualizada, operação por operação. Com isso, é 
possível afirmar que a constituição do crédito tributário de ICMS pelo lançamento pode ser 
feita no exato momento do nascimento da obrigação tributária, ou seja, do surgimento do 
fato jurídico tributário”, fl. 571. 

 
Quanto “à forma de apuração utilizada pela autoridade fiscal, se por 

período mensal ou anual, representa mero facilitador para o Fisco estadual, que não tem 
condão de modificar ou postergar o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária 
do ICMS”, fl. 572. 

 
Asseveram que “o ato jurídico do lançamento tributário não se 

confunde com o procedimento administrativo – conjunto de atos preparatórios daquele -, 
que nem sempre o antecede ou que, realizado, muitas vezes não culmina na realização do 
lançamento.  

 
Ora, se o lançamento pertence à categoria dos atos jurídicos 

administrativos, é forçosa a conclusão de que os vícios acaso nele existentes terão que 
ser investigados à luz da mesma estrutura, vale dizer, sob o prisma dos mesmos 
requisitos ou elementos daquela espécie de atos jurídicos, a saber: competência, 
finalidade, forma, motivos e objeto”, fl. 576 (Transcritos sem os grifos). 

 
Argumentam que as decisões emanadas do CAT sejam as que 

declaram a improcedência ou a nulidade do lançamento, a essência á a proclamação da 
nulidade da peça básica, como ficou evidenciada nas linhas passadas. 

 
Das razões do mérito, firmam a sua tese de acordo com o previsto no 

art. 25, § 1º, inciso I do CTE, que trata do arbitramento da base de cálculo pela autoridade 
fiscal, para concluir que, nos lançamentos sob presunção, cabe à fiscalização o dever de 
provar a existência do fato indiciário do qual se presume a ocorrência de outro fato jurídico 
tributário desconhecido, presunção esta decorrente de um raciocínio lógico-dedutivo, 
autorizado por lei, de correlação natural de existência entre o fato conhecido e provado e o 
fato desconhecido.  

 
Às fls. 592, a empresa fundamenta: 
 



“Além do mais, o agente fiscal autuante aduz que os atos indiciários 
ou implicantes que dariam origem à suposta infração apontada nos autos, estariam 
caracterizados por desembolsos não contabilizados nos livros Diário e Razão da primeira 
impugnante, os quais corresponderiam, em esmagadora maioria, a cheques liquidados via 
compensação bancária em conta corrente bancária não representada por conta gráfica 
contábil na escrita da defendente – cuja movimentação foi registrada englobadamente na 
conta “1.1.1.01.01 – Caixa”, segundo se demonstrará adiante -, conforme apontado na 
linha “Desembolsos Não Contabilizados” do formulário “RECONSTITUIÇÃO”, do 
levantamento “AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES”, período de janeiro a dezembro de 
2007...”, transcrição sem os grifos. 

 
No Despacho n° 375/2014-JULP, fls. 626 a 627, o julgador singular, 

depois de várias explicações, determina ”a realização de diligência, de preferência para 
auditor fiscal estranho à lide, com o propósito de apurar as alegações da defesa, em 
especial a comprovação dos pagamentos não contabilizados”. 

 
O trabalho diligencial informa que após analisar as alegações da 

defesa, emitiu notificação para que o autuado comprovasse com documentos (notas 
fiscais) as origens dos desembolsos efetuados para pagamento de (despesas, 
fornecedores, contas, etc.) constantes nos extratos bancários, referentes aos lançamentos 
relacionados no anexo I, indicando o nº da página do Diário em que está lançado o 
documento, com o objetivo de excluirmos os lançamentos questionados que fossem 
devidamente comprovados a sua origem e encontram-se registrados nos livros.  

 
Entretanto, em virtude da resposta do contribuinte de que não possui 

mais a documentação solicitada, acresce que permanecem inalterados os valores do auto 
de infração questionado, fls. 630 e 631.    

 
Anexou os documentos de fls.632 a 700.  
 
O sujeito passivo e os polos passivos coobrigados, fls. 705 a 709, em 

peça única, entendem ser consenso, também, no âmbito do CAT que no caso de 
reautuação o novo lançamento fiscal deve estar fundamentado exclusivamente nas provas 
extraídas do auto de infração anteriormente anulado, ou seja, na sustentação de nova 
acusação fiscal, a autoridade lançadora jamais pode utilizar provas que não constavam do 
processo original, o que não foi observado. 

 
Cabe “destacar que a atribuição de responsabilidade aos 

impugnantes pela produção das provas que descaracterizariam a presente acusação fiscal 
se torna mais aviltante quando se leva em conta que somente foram intimados para 
apresentar tais documentos depois de decorridos mais de 7 anos dos respectivos fatos 
geradores, ou seja, sobre períodos de apuração já totalmente atingidos pela decadência 
em data anterior à de realização do próprio lançamento tributário objeto do AI nº 
4011304157942, em destaque”, fl. 707 (transcrição sem os destaques).  

 
Para concluir o seu contraditório, assim expressa: “além da 

ocorrência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a realização do lançamento fiscal, 
a autoridade lançadora não poderia ter considerado como desembolsos não 
contabilizados os registros a débito na conta corrente bancária...”, fl. 707, sem os grifos. 

 
Ao final, requerem a exclusão dos polos passivos solidários da lide, a 

nulidade e/ou a improcedência do respectivo auto de infração e, no caso de ser acolhidos 



os questionamentos primeiros, requer o cancelamento da multa formal de 25% (vinte e 
cinco por cento). Finalmente requer a improcedência do auto de infração. 

 
O julgador singular, fls. 710 a 714, decide pela procedência do auto 

de infração, após entender que “concorda que estava realmente insegura a determinação 
da infração e que o procedimento anterior deveria realmente ter sido anulado, por 
insegurança na determinação da infração, pois se tratava de vício formal, não em relação 
a este procedimento, pois persiste a omissão, entretanto, com uma base de cálculo inferior 
e pertencente a outra presunção legal, que neste procedimento ainda não fora afastada. 

 
No procedimento anulado se afirmou que a empresa autuada possui 

recursos suficientes, neste se encontra provado que isso não é verdade, pelo menos até 
que forem apresentadas as provas ao contrário, já que a impugnante insiste no 
descumprimento do prescrito no § 1º do art. 19 da Lei n° 16.469/09, apesar de notificada 
por duas vezes e, portanto, o cerceamento não seria o direito de defesa, mas a renúncia 
deste ao não serem apresentadas as supostas provas em seu poder. 

 
Diante disso tudo, discorda da impugnante, pois o vício é, sim, formal 

e não se tem caracterizada a decadência, pois o lançamento preencheu, em nosso 
entendimento, o prescrito no inciso II do art. 173 do CTN, por se tratar do mesmo tipo de 
omissão e de estar sustentada no mesmo tipo de auditoria, a Auditoria das 
Disponibilidades, não suficientemente contestada pelo passivo”, fl. 712. 

 
“Sendo assim, considero preenchidos todos os requisitos para 

manutenção do lançamento e que os atos praticados pelo polo ativo são perfeitos, tendo 
em vista que a auditoria foi realizada com base na documentação oferecida, não se 
tratando aqui da existência de erros contidos na escrita contábil”, fl. 713. 

 
O sujeito passivo e os polos passivos solidários, com peça única, 

fls.725 a 780, recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância a uma das Câmaras 
Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, onde entendem da reforma da decisão 
recorrida sob a alegação de que a empresa é uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, em plena atividade, donde há que se afastar a sujeição passiva 
solidária dos sócios da relação processual porque não se lhe aplicam a disposição contida 
no art. 134, inc. VII do Código Tributário Nacional-CTN. 

 
Aduzem que nenhuma responsabilidade há que lhe ser imputada 

pela suposta infração relatada na inicial, consistente apenas em falta de recolhimento de 
ICMS em razão de suposto aproveitamento de crédito de ICMS em montante superior ao 
permitido na legislação tributária goiana. 

  
Asseveram que a inexistência da corresponsabilidade de terceiros 

pela exigência fiscal consubstanciada na inicial requer da Câmara Julgadora a exclusão 
dos polos passivos solidários da relação processual. 

 
Sob o amparo do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009, arguem a 

nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, sob duas 
conclusões:  

 
a) os vícios registrados nos incisos I a IV do artigo citado, a 

incompetência ou impedimento da autoridade, erro de identificação do sujeito passivo, 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, 
respectivamente contaminam de nulidade absoluta o ato;  



 
b) tais vícios não poderão ser sanados pela autoridade julgadora. 
 
Transcreve a regra do art. 21 da Lei nº 16.469/2009, o qual trata de 

vício formal do ato administrativo, ou seja, de ato praticado de forma diversa da prevista 
em lei para estabelecer que este poderá ser considerado válido pela autoridade julgadora 
se alcançar sua finalidade. 

 
Daí, a considerar que: 
 
“a) os vícios elencados nos incs I a IV do art. 20 da Lei nº 

16.469/2009 contaminam de nulidade absoluta o ato; 
 
b) tais vícios não poderão ser sanados pela autoridade julgadora, ex 

vi do § 2º do mesmo artigo; 
 
c) o ato praticado com vício formal poderá ser considerado válido 

pela autoridade julgadora se alcançar sua finalidade, segundo dispõe o art. 21 do mesmo 
diploma legal; 

 
É forçosa a conclusão de que os defeitos arrolados nos incs I a IV do 

art. 20 da Lei nº 16.469/2009, entre eles a insegurança na determinação da infração (inc. 
IV), não consistem em vício formal do lançamento, razão pela qual a decisão do CAT que 
declara a nulidade desse ato jurídico administrativo com fundamento no reconhecimento 
da existência de qualquer um daqueles vícios – como o fez o Acórdão nº 2779/12 – afasta 
a incidência da norma inserta no art. 173, inc. II do CTN e, portanto, o reconhecimento da 
ocorrência da decadência nos moldes delineados em linhas pretéritas”, fl. 755 sem os 
grifos. 

 
Arguem que o agente fiscal autuante não mencionou qualquer 

despesa paga ou obrigação resgatada não contabilizada pela primeira recorrente que 
tivesse vinculação com o registro a débito apontado no extrato bancário como "cheque 
compensado", muito menos produziu qualquer documento que comprovasse o seu 
pagamento ou resgate.  

 
Ao final, requerem que seja acolhida a preliminar de nulidade da 

peça básica, que acolha a preliminar de exclusão dos polos passivos solidários da lide ou 
que declare a improcedência do auto de infração. 

 
A defesa apresenta memorial, fls. 785 a 795, onde reafirma os 

postulados nas fases processuais anteriores.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Ao compulsar e analisar a formalização do crédito tributário, 

comparado com a tese e com as contraprovas instrutórias da defesa, verifico que razão 
assiste à defesa, quando requer, em preliminar, a nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, visto que este trabalho é resultante de 
reautuação, onde consta que a diferença motivadora da exigência do crédito é a Auditoria 
das Disponibilidades e documentos sustentadores da lavratura do auto de infração. 



 
O auditor fiscal fez constar no campo descrição da ocorrência a 

observação de que este lançamento trata de reautuação do processo nº 4 0111030 142 
49, que foi julgado nulo, conforme mostra a cópia do Acórdão da I CJUL nº 2779/2012, fls. 
42/50, cujo fundamento passa a integra este decidido. 

 
Nada mais seguro do que trabalhar as contas de numerário que 

correspondem à reconstituição da Conta Caixa, hoje Contas das Disponibilidades com 
observância nas Instruções de Serviço nºs 010/93-DFIS, de 08 de setembro de 1993 e 
02/2001-DFIS, de 11 de outubro de 2001, o que garante a constituição do crédito pelo 
lançamento de ofício, caso fique constatada a existência de irregularidades das contas do 
subgrupo Disponível do Ativo Circulante, que são detectadas por meio de exames 
realizados nos lançamentos contábeis efetivados nos livros da escrituração contábil da 
empresa. As exigências dessas provas não estão demonstradas de acordo com os 
ensinamentos das regras mencionadas nessas Instrução de Serviços. 

 
Das Notas Explicativas, fls. 30/32, reproduzo o comentário sobre a 

realização do balanceamento das contas disponíveis, conforme dispôs o auditor fiscal 
nessa explicação: 

 
“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos livros 

DIÁRIO e RAZÃO, em especial as contas do subgrupo DISPONÍVEL, a saber: 1.1.1.01.01 
– CAIXA, com os lançamentos verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade 
fiscalizada, ficou evidenciada a não escrituração da conta BANCOS C/MOVIMENTO. 
Percebe-se, entretanto, que a grande maioria dos ingressos e desembolsos, embora 
debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram relacionados nos 
extratos bancários”, fl. 31 

  
A fiscalização deixa claro que ante “tais constatações, e pela não 

contabilização da conta BANCOS C/MOVIMENTO, procedeu-se o cotejamento detalhado 
de cada lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, que restou comprovada a não contabilização do 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários”, fl. 31. 

 
 Desse procedimento contábil a autoridade lançadora concluiu que as 

despesas realizadas fora da contabilidade decorrem de receitas obtidas de vendas de 
mercadorias não escrituradas e com evidências de Omissão no Registro de saída de 
mercadorias. 

  
Ao analisar estas transações contábeis, verifiquei que todo numerário 

utilizado para cobrir despesas contraídas saiu de conta mantida pela própria empresa, por 
isso vejo que não comporta a conclusão do trabalho de auditagem de que ocorreu 
suprimento indevido da Conta Caixa.  

 
Sobre a escrituração contábil correspondente à entrada dos recursos 

financeiros para saldar os compromissos assumidos pelo sujeito passivo, vejo que o 
contribuinte comprovou a origem com o saldo bancário do numerário utilizado para liquidar 
os títulos emitidos por meio de débito de Banco C/ Movimento a crédito da Conta 
Adiantamento de Clientes, embora o numerário não tenha circulado pela Conta Caixa. De 
acordo com esta demonstração, firmo o meu entendimento de que não houve suprimento 
indevido do Caixa Escritural da empresa e que todo cifrão utilizado para saldar os 
compromissos assumidos pelo contribuinte são correspondentes aos valores existentes no 



saldo bancário, conforme mostra os lançamentos contábeis demonstrados pela 
fiscalização. 

 
Outrossim, sobre esta questão observo que a autoridade lançadora 

não documentou a sua presunção de supostas despesas e de existência de resgates de 
obrigação fora do controle da contabilidade. Além do que os cheques lançados a débito 
nos extratos bancários e que considerados como pagamentos não contabilizados, tratam-
se de cheques devolvidos de clientes.  

 
Por outro lado, a fiscalização identificou a infração descrita no auto 

de infração de acordo com a regra do art. 25, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91 que 
transcrevo a título de comentário posterior: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 [...] 
  
 § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 [...] 
 
I - ao saldo credor na conta caixa. 

 
As explicações formuladas pela fiscalização mostram que o 

contribuinte possuía recursos financeiros suficientes para atender aos seus compromissos 
sem violar os preceitos seguros das previsões monetárias do Caixa da empresa. Portanto, 
considero que presunção estabelecida pela fiscalização não se confirmou no curso dos 
contraditórios processuais e me motiva a entender que inexiste o mencionado suprimento 
indevido da Conta Caixa da empresa. 

 
Ademais, os ensinamentos a serem adotados pela autoridade fiscal, 

com objetivo de buscar as possíveis receitas omissas nas escriturações contábeis dos 
contribuintes, preveem a necessidade de comprovação de que os documentos e os dados 
fornecidos por qualquer pessoa legalmente obrigada a informar são imprestáveis para 
serem utilizados pela fiscalização como parâmetro de auditoria. 

 
Nada disso aconteceu e nem houve registros de prática de qualquer 

outro ato lesivo de quem comanda os negócios da empresa autuada, tanto que os 
lançamentos contábeis se fizeram às claras e baseado na correspondente documentação 
coincidente em data de transferência dos valores basilares da quitação de títulos e 
despesas pendentes de quitação. 

  
O contribuinte demonstrou na sua escrituração contábil que nenhum 

dinheiro extra caixa foi utilizado para liquidação de compromisso assumido, pois todo 
numerário que o quitou proveio da Conta Banco, cujo cliente é o próprio estabelecimento 
mercantil do sujeito passivo. Portanto, não resta dúvida de que o fato gerador descrito no 
auto de infração não ocorreu, o que o torna nulo do início, por ocorrência de insegurança 
na determinação da infração.  

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e, de 
consequência, declaro nulo “ab initio” o processo. 

  



 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00682/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Suprimento indevido de Caixa. 
Omissão no recolhimento do imposto. Reforma da decisão 
singular para acolher a preliminar de nulidade peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e declara nulo "ab 
initio" o processo. 
 
Os elementos basilares da constituição do crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, demonstram que eles não são 
suficientes para suportar a exigência do crédito tributário à fase 
final, o que resulta na conclusão de insegurança da autoridade 
lançadora na determinação da infração prevista no art. 20, inciso 
IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009 e garante a declaração de nulidade 
"ab initio" do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o registro de 
saída de mercadorias tributadas, na importância de R$ 231.677,03 (duzentos e trinta e um 
mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos), no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e documentos 
anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS, junto com a penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Este lançamento adveio de reautuação do processo nº. 

4011103014249. 
 
O auditor fiscal identifica a infração de acordo com os arts. 25, § 1º, 

inciso VII e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. 
A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea "I"(L), agravada 
com a aplicação do § 9°, inciso I do CTE. 

 
O auto de infração foi instruído com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário e Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado; Requerimento para que os seis processos tramitem juntos; Auditoria das 
Disponibilidades; Proporção de Mercadorias Tributadas e não Tributadas; Notas 
Explicativas; Contrato de Constituição de Sociedade Ltda.; Ofício nº 148/2012-GERF/SR; 
e Cópia do Auto de Infração nº 4011103014249, acompanhado dos documentos a ele 
correlatos, fls.03 a 21. 



 
Os documentos de fls. 04 e 05 identificam os sujeitos passivos da 

lide, conforme dispõe o art. 45, incisos XII e XII-A do CTE. 
 
O sujeito passivo, junto com os solidários da lide, impugnam o 

lançamento do crédito tributário, fls. 30 a 83, aguem as preliminares de mérito 
caracterizadas por – da corresponsabilização do sócio administrador e do contador da 
primeira impugnante – não comprovação de dolo – corresponsabilização indevida. 
Sustentam que a corresponsabilização tem, por limite, os arts. 134 e 135 do Código 
Tributário Nacional - CTN e os transcrevem por entenderem que nenhuma 
responsabilidade há que lhe ser imputada pela suposta infração relatada na inicial, 
consistente apenas em falta de recolhimento de ICMS em razão de suposto 
aproveitamento de crédito de ICMS em montante superior ao permitido na legislação 
tributária goiana. 

 
Afirmam que “se o fato gerador de ICMS é instantâneo, a sua 

apuração deve ser feita de forma individualizada, operação por operação. Com isso, é 
possível afirmar que a constituição do crédito tributário de ICMS pelo lançamento pode ser 
feita no exato momento do nascimento da obrigação tributária, ou seja, do surgimento do 
fato jurídico tributário”, fl. 39. 

 
Quanto “à forma de apuração utilizada pela autoridade fiscal, se por 

período mensal ou anual, representa mero facilitador para o Fisco estadual, que não tem 
condão de modificar ou postergar o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária 
do ICMS”, fl. 40. 

 
Asseveram que “o ato jurídico do lançamento tributário não se 

confunde com o procedimento administrativo – conjunto de atos preparatórios daquele -, 
que nem sempre o antecede ou que, realizado, muitas vezes não culmina na realização do 
lançamento.  

 
Ora, se o lançamento pertence à categoria dos atos jurídicos 

administrativos, é forçosa a conclusão de que os vícios acaso nele existentes terão que 
ser investigados à luz da mesma estrutura, vale dizer, sob o prisma dos mesmos 
requisitos ou elementos daquela espécie de atos jurídicos, a saber: competência, 
finalidade, forma, motivos e objeto”, fl. 44. (Transcritos sem os grifos). 

 
Argumentam que as decisões emanadas do CAT sejam as que 

declaram a improcedência ou a nulidade do lançamento, a essência é a proclamação da 
nulidade da peça básica, como ficou evidenciada nas linhas passadas. 

 
Das razões do mérito, firmam a sua tese de acordo com o previsto no 

art. 25, § 1º, inciso I do CTE, que trata do arbitramento da base de cálculo pela autoridade 
fiscal, para concluir que, nos lançamentos sob presunção, cabe à fiscalização o dever de 
provar a existência do fato indiciário do qual se presume a ocorrência de outro fato jurídico 
tributário desconhecido, presunção esta decorrente de um raciocínio lógico-dedutivo, 
autorizado por lei, de correlação natural de existência entre o fato conhecido e provado e o 
fato desconhecido.  

 
Às fls. 60, a empresa fundamenta: 
 
“Além do mais, o agente fiscal autuante aduz que os atos indiciários 

ou implicantes que dariam origem à suposta infração apontada nos autos, estariam 



caracterizados por desembolsos não contabilizados nos livros Diário e Razão da primeira 
impugnante, os quais corresponderiam, em esmagadora maioria, a cheques liquidados via 
compensação bancária em conta corrente bancária não representada por conta gráfica 
contábil na escrita da defendente – cuja movimentação foi registrada englobadamente na 
conta “1.1.1.01.01 – Caixa”, segundo se demonstrará adiante -, conforme apontado na 
linha “Desembolsos Não Contabilizados” do formulário “RECONSTITUIÇÃO”, do 
levantamento “AUDITORIA DAS DISPONIBILIDADES”, período de janeiro a dezembro de 
2007...”, transcrição sem os grifos. 

 
No Despacho n° 380/2014-JULP, fls. 94 a 96, o julgador singular, 

depois de várias explicações, determina ”a realização de diligência, de preferência para 
auditor fiscal estranho à lide, com o propósito de apurar as alegações da defesa, em 
especial a comprovação dos pagamentos não contabilizados”. 

 
O trabalho diligencial informa que após analisar as alegações da 

defesa, emitiu notificação para que o autuado comprovasse com documentos (notas 
fiscais) as origens dos desembolsos efetuados para pagamento de (despesas, 
fornecedores, contas, etc.) constantes nos extratos bancários, referentes aos lançamentos 
relacionados no anexo I, indicando o nº da página do Diário em que está lançado o 
documento, com o objetivo de excluirmos os lançamentos questionados que fossem 
devidamente comprovados a sua origem e encontram-se registrados nos livros.  

 
Entretanto, em virtude da resposta do contribuinte de que não possui 

mais a documentação solicitada, acresce que permanecem inalterados os valores do auto 
de infração questionado, fls. 98 e 99.    

 
Anexou os documentos de fls. 101 a 168.  
 
O sujeito passivo e os polos passivos coobrigados, fls. 173 a 176, em 

peça única, entendem ser consenso, também, no âmbito do CAT que no caso de 
reautuação o novo lançamento fiscal deve estar fundamentado exclusivamente nas provas 
extraídas do auto de infração anteriormente anulado, ou seja, na sustentação de nova 
acusação fiscal, a autoridade lançadora jamais pode utilizar provas que não constavam do 
processo original, o que não foi observado. 

 
Cabe “destacar que a atribuição de responsabilidade aos 

impugnantes pela produção das provas que descaracterizariam a presente acusação fiscal 
se torna mais aviltante quando se leva em conta que somente foram intimados para 
apresentar tais documentos depois de decorridos mais de 7 anos dos respectivos fatos 
geradores, ou seja, sobre períodos de apuração já totalmente atingidos pela decadência 
em data anterior à de realização do próprio lançamento tributário objeto do AI nº 
4011304157942, em destaque”, fl. 175 (transcrição sem os destaques).  

 
Para concluir o seu contraditório, assim expressa: “além da 

ocorrência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a realização do lançamento fiscal, 
a autoridade lançadora não poderia ter considerado como desembolsos não 
contabilizados os registros a débito na conta corrente bancária...”, fl. 175, sem os grifos. 

 
Ao final, requerem a exclusão dos solidários da lide, a nulidade e/ou 

a improcedência do respectivo auto de infração e, no caso de ser acolhidos os 
questionamentos primeiros, requer o cancelamento da multa formal de 25% (vinte e cinco 
por cento). Finalmente requer a improcedência do auto de infração. 

 



O julgador singular, fls. 178 a 182, decide pela procedência do auto 
de infração, após entender que “concorda que estava realmente insegura a determinação 
da infração e que o procedimento anterior deveria realmente ter sido anulado, por 
insegurança na determinação da infração, pois se tratava de vício formal, não em relação 
a este procedimento, pois persiste a omissão, entretanto, com uma base de cálculo inferior 
e pertencente a outra presunção legal, que neste procedimento ainda não fora afastada. 

 
No procedimento anulado se afirmou que a empresa autuada possui 

recursos suficientes, neste se encontra provado que isso não é verdade, pelo menos até 
que forem apresentadas as provas ao contrário, já que a impugnante insiste no 
descumprimento do prescrito no § 1º do art. 19 da Lei n° 16.469/09, apesar de notificada 
por duas vezes e, portanto, o cerceamento não seria o direito de defesa, mas a renúncia 
deste ao não serem apresentadas as supostas provas em seu poder. 

 
Diante disso tudo, discorda da impugnante, pois o vício é, sim, formal 

e não se tem caracterizada a decadência, pois o lançamento preencheu, em nosso 
entendimento, o prescrito no inciso II do art. 173 do CTN, por se tratar do mesmo tipo de 
omissão e de estar sustentada no mesmo tipo de auditoria, a Auditoria das 
Disponibilidades, não suficientemente contestada pelo passivo”, fl. 180. 

 
“Sendo assim, considero preenchidos todos os requisitos para 

manutenção do lançamento e que os atos praticados pelo polo ativo são perfeitos, tendo 
em vista que a auditoria foi realizada com base na documentação oferecida, não se 
tratando aqui da existência de erros contidos na escrita contábil”, fl. 181. 

 
O sujeito passivo e os solidários, com peça única, fls. 193 a 248, 

recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, onde entendem da reforma da decisão recorrida sob a 
alegação de que a empresa é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, em 
plena atividade, donde há que se afastar a sujeição passiva solidária dos sócios da 
relação processual porque não se lhe aplicam a disposição contida no art. 134, inc. VII do 
Código Tributário Nacional - CTN. 

 
Aduzem que nenhuma responsabilidade há que lhe ser imputada 

pela suposta infração relatada na inicial, consistente apenas em falta de recolhimento de 
ICMS em razão de suposto aproveitamento de crédito de ICMS em montante superior ao 
permitido na legislação tributária goiana. 

  
Asseveram que a inexistência da corresponsabilidade de terceiros 

pela exigência fiscal consubstanciada na inicial requer da Câmara Julgadora a exclusão 
dos polos passivos solidários da relação processual. 

 
Sob o amparo do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009, arguem a 

nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, sob duas 
conclusões:  

 
a) os vícios registrados nos incisos I a IV do artigo citado, a 

incompetência ou impedimento da autoridade, erro de identificação do sujeito passivo, 
cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, 
respectivamente contaminam de nulidade absoluta o ato;  

 
b) tais vícios não poderão ser sanados pela autoridade julgadora. 
 



Transcreve a regra do art. 21 da Lei nº 16.469/2009, o qual trata de 
vício formal do ato administrativo, ou seja, de ato praticado de forma diversa da prevista 
em lei para estabelecer que este poderá ser considerado válido pela autoridade julgadora 
se alcançar sua finalidade. 

 
Daí, a considerar que: 
 
a) os vícios elencados nos incs I a IV do art. 20 da Lei nº 

16.469/2009 contaminam de nulidade absoluta o ato; 
 
b) tais vícios não poderão ser sanados pela autoridade julgadora, ex 

vi do § 2º do mesmo artigo; 
 
c) o ato praticado com vício formal poderá ser considerado válido 

pela autoridade julgadora se alcançar sua finalidade, segundo dispõe o art. 21 do mesmo 
diploma legal; 

 
É forçosa a conclusão de que os defeitos arrolados nos incs I a IV do 

art. 20 da Lei nº 16.469/2009, entre eles a insegurança na determinação da infração (inc. 
IV), não consistem em vício formal do lançamento, razão pela qual a decisão do CAT que 
declara a nulidade desse ato jurídico administrativo com fundamento no reconhecimento 
da existência de qualquer um daqueles vícios – como o fez o Acórdão nº 2779/12 – afasta 
a incidência da norma inserta no art. 173, inc. II do CTN e, portanto, o reconhecimento da 
ocorrência da decadência nos moldes delineados em linhas pretéritas”, fls. 222 e 223 sem 
os grifos. 

 
Arguem que o agente fiscal autuante não mencionou qualquer 

despesa paga ou obrigação resgatada não contabilizada pela primeira recorrente que 
tivesse vinculação com o registro a débito apontado no extrato bancário como "cheque 
compensado", muito menos produziu qualquer documento que comprovasse o seu 
pagamento ou resgate.  

 
Ao final, requerem que seja acolhida a preliminar de nulidade da 

peça básica, que acolha a preliminar de exclusão dos polos passivos solidários da lide ou 
que declare a improcedência do auto de infração. 

 
A defesa apresenta memorial, fls. 253 a 262, onde reafirma os 

postulados nas fases processuais anteriores.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
 
Ao compulsar e analisar a formalização do crédito tributário, 

comparado com a tese e com as contraprovas instrutórias da defesa, verifico que razão 
assiste à defesa, quando requer, em preliminar, a nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, visto que este trabalho é resultante de 
reautuação, onde consta que a diferença motivadora da exigência do crédito é a Auditoria 
das Disponibilidades e documentos sustentadores da lavratura do auto de infração. 

 
O auditor fiscal fez constar no campo descrição da ocorrência a 

observação de que este lançamento trata de reautuação do processo nº 4 0111030 142 



49, que foi julgado nulo, conforme mostra a cópia do Acórdão da I CJUL nº 2779/2012, fls. 
42/50, cujo fundamento passa a integra este decidido. 

 
Nada mais seguro do que trabalhar as contas de numerário que 

correspondem à reconstituição da Conta Caixa, hoje Contas das Disponibilidades com 
observância nas Instruções de Serviço nºs 010/93-DFIS, de 08 de setembro de 1993 e 
02/2001-DFIS, de 11 de outubro de 2001, o que garante a constituição do crédito pelo 
lançamento de ofício, caso fique constatada a existência de irregularidades das contas do 
subgrupo Disponível do Ativo Circulante, que são detectadas por meio de exames 
realizados nos lançamentos contábeis efetivados nos livros da escrituração contábil da 
empresa. As exigências dessas provas não estão demonstradas de acordo com os 
ensinamentos das regras mencionadas nessas Instrução de Serviços. 

 
Das Notas Explicativas, fls. 10/12, reproduzo o comentário sobre a 

realização do balanceamento das contas disponíveis, conforme dispôs o auditor fiscal 
nessa explicação: 

 
“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos livros 

DIÁRIO e RAZÃO, em especial as contas do subgrupo DISPONÍVEL, a saber: 1.1.1.01.01 
– CAIXA, com os lançamentos verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade 
fiscalizada, ficou evidenciada a não escrituração da conta BANCOS C/MOVIMENTO. 
Percebe-se, entretanto, que a grande maioria dos ingressos e desembolsos, embora 
debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram relacionados nos 
extratos bancários”, fl. 11 

  
A fiscalização deixa claro que ante “tais constatações, e pela não 

contabilização da conta BANCOS C/MOVIMENTO, procedeu-se o cotejamento detalhado 
de cada lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, que restou comprovada a não contabilização do 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários”, fl. 11. 

 
Desse procedimento contábil a autoridade lançadora concluiu que as 

despesas realizadas fora da contabilidade decorrem de receitas obtidas de vendas de 
mercadorias não escrituradas e com evidências de Omissão no Registro de saída de 
mercadorias. 

  
Ao analisar estas transações contábeis, verifiquei que todo numerário 

utilizado para cobrir despesas contraídas saiu de conta mantida pela própria empresa, por 
isso vejo que não comporta a conclusão do trabalho de auditagem de que ocorreu 
suprimento indevido da Conta Caixa.  

 
Sobre a escrituração contábil correspondente à entrada dos recursos 

financeiros para saldar os compromissos assumidos pelo sujeito passivo, vejo que o 
contribuinte comprovou a origem com o saldo bancário do numerário utilizado para liquidar 
os títulos emitidos por meio de débito de Banco C/ Movimento a crédito da Conta 
Adiantamento de Clientes, embora o numerário não tenha circulado pela Conta Caixa. De 
acordo com esta demonstração, firmo o meu entendimento de que não houve suprimento 
indevido do Caixa Escritural da empresa e que todo cifrão utilizado para saldar os 
compromissos assumidos pelo contribuinte são correspondentes aos valores existentes no 
saldo bancário, conforme mostra os lançamentos contábeis demonstrados pela 
fiscalização. 

 



Outrossim, sobre esta questão observo que a autoridade lançadora 
não documentou a sua presunção de supostas despesas e de existência de resgates de 
obrigação fora do controle da contabilidade. Além do que os cheques lançados a débito 
nos extratos bancários e que considerados como pagamentos não contabilizados, tratam-
se de cheques devolvidos de clientes.  

 
Por outro lado, a fiscalização identificou a infração descrita no auto 

de infração de acordo com a regra do art. 25, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91 que 
transcrevo a título de comentário posterior: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 [...] 
  
 § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 [...] 
 
I - ao saldo credor na conta caixa. 

 
As explicações formuladas pela fiscalização mostram que o 

contribuinte possuía recursos financeiros suficientes para atender aos seus compromissos 
sem violar os preceitos seguros das previsões monetárias do Caixa da empresa. Portanto, 
considero que presunção estabelecida pela fiscalização não se confirmou no curso dos 
contraditórios processuais e me motiva a entender que inexiste o mencionado suprimento 
indevido da Conta Caixa da empresa. 

 
Ademais, os ensinamentos a serem adotados pela autoridade fiscal, 

com objetivo de buscar as possíveis receitas omissas nas escriturações contábeis dos 
contribuintes, preveem a necessidade de comprovação de que os documentos e os dados 
fornecidos por qualquer pessoa legalmente obrigada a informar são imprestáveis para 
serem utilizados pela fiscalização como parâmetro de auditoria. 

 
Nada disso aconteceu e nem houve registros de prática de qualquer 

outro ato lesivo de quem comanda os negócios da empresa autuada, tanto que os 
lançamentos contábeis se fizeram às claras e baseado na correspondente documentação 
coincidente em data de transferência dos valores basilares da quitação de títulos e 
despesas pendentes de quitação. 

  
O contribuinte demonstrou na sua escrituração contábil que nenhum 

dinheiro extra caixa foi utilizado para liquidação de compromisso assumido, pois todo 
numerário que o quitou proveio da Conta Banco, cujo cliente é o próprio estabelecimento 
mercantil do sujeito passivo. Portanto, não resta dúvida de que o fato gerador descrito no 
auto de infração não ocorreu, o que o torna nulo do início, por ocorrência de insegurança 
na determinação da infração.  

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e, de 
consequência, declaro nulo “ab initio” o processo. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00683/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 

 
EMENTA: Processual. Multa Formal. Suprimento indevido de 
Caixa advindo da falta de escrituração das saídas de 
mercadorias não tributadas e isentas. Reforma da decisão 
singular para acolher a preliminar de nulidade peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e declarar nulo "ab 
initio" o processo. 
 
Os elementos basilares da constituição do crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, demonstram que eles não são 
suficientes para suportar a exigência do crédito tributário à fase 
final, o que resulta na conclusão de insegurança da autoridade 
lançadora na determinação da infração prevista no art. 20, inciso 
IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009 e garante a declaração de nulidade 
"ab initio" do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registrada no auto de infração descreve que o 
sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadorias (não tributadas/isentas e com 
ICMS retido pelas operações posteriores), na importância de R$ 247.787,02, no período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve pagar a multa 
formal junto com os acréscimos legais. 

 
Reautuação do Auto de Infração nº 4011103014320. 
 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 25, § 1°, 

inciso VII e 64 da Lei nº 11.651/91–CTE, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97-RCTE. A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea 
"I"(L) do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Requerimento do autuado, cujo assunto 
versa sobre o Apensamento dos Autos de Infração, Auditoria das Disponibilidades, 
Proporção das Mercadorias Tributadas e Não Tributadas Omissão de Vendas - 
Insuficiência de Caixa, Proporção de Mercadorias Tributadas, e Notas Explicativas, fls.03 
a 10. 

 



O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 15 a 
61, ague a preliminar de mérito por ocorrência de decadência que resulta a extinção do 
crédito tributário.   

 
Do relatório que foi expedido no Despacho nº 381/2014-JULP, fls. 

70/71, transcrevo, nesta primeira parte deste acórdão o seguinte:  
 
“Advoga que não se aplica no caso o disposto no inciso II do art. 173 

do CTN em face de que o erro que resultou na nulidade do auto de infração nº 
4011103014320 não é meramente formal, mas por defeito capital que não pode ser 
nanado pela autoridade julgadora”. 

 
Discorda da distinção feita por este Conselho sobre a decisão 

anulatória e a decisão de improcedência, para dizer que a administração somente pode 
invalidar os seus atos pela anulação ou revogação. Nesse sentido, conclui que nem todas 
as decisões deste Conselho, que proclamam nulidade do lançamento, têm por fundamento 
o reconhecimento dos vícios descritos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, portanto, aquelas 
decisões que tiverem motivos diversos dos vícios de nulidades afastam a norma inserta no 
art. 173, inciso II do CTN, o que foi o caso da nulidade do auto de infração nº 
4011103014320, caracterizado pela insegurança na determinação da infração, conforme 
termos do Acórdão nº 2772/2012, proferido pela Primeira Câmara Julgadora do CAT, que 
reconheceu vício do referido lançamento diverso do mero vício formal ao constatar 
ausência de motivo para a sua prática. 

 
Recorre à interpretação sistemática das disposições do art. 20, 

incisos I a IV e seu § 2º e art. 21 da Lei nº 16.469/2009 para concluir que as hipóteses de 
nulidade, arguidas pela impugnante, não contemplam a nulidade do lançamento, pois os 
vícios neles contidas contaminam de nulidade absoluta o ato e não podem ser sanados 
pela autoridade julgadora, enquanto que o ato praticado com vício formal poderá ser 
validado pela autoridade julgadora se alcançar a sua finalidade nos termos do art. 21 da 
Lei nº 16.469/2009. 

 
No mérito, a defesa alega que não restaram provados com 

documentos carreados pelo fisco os pagamentos não contabilizados, o que configura 
cerceamento do direito de defesa, bem como insegurança na determinação da infração. 
Crer saber, ainda, quais despesas ou obrigações teriam sido pagas ou resgatadas, as 
quais não teriam sido lançadas na escrita contábil. 

  
Questiona que a fiscalização, ao explicar que a grande maioria dos 

ingressos e desembolsos debitados ou creditados na Conta Caixa se encontram 
relacionados nos extratos bancários, mas considerou como omissão praticamente 100% 
dos valores correspondentes às operações registradas a débito nos extratos bancários, 
sem apresentar a documentação das supostas despesas ou obrigações resgatadas à 
margem da contabilidade, cujas exceções foram os cheques devolvidos. 

  
De igual forma, alega que não restou provada a ocorrência de saldo 

credor nas contas representativas do disponível. 
 
Alega que a ausência de provas necessárias à fundamentação da 

exigência fiscal enseja a declaração de nulidade por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, incisos III e IV da Lei nº 
16.469/2009. 

 



Acresce que a inexistência de representação contábil da conta 
bancária, cuja movimentação foi englobada e contabilizada na escrita da impugnante, não 
configura pagamento não contabilizado, mas puro erro de escrituração contábil. 

 
Todos os recursos utilizados da citada conta originaram-se de 

vendas com notas fiscais e já estavam lançadas na Conta Caixa. A totalidade dos valores 
lançados a débito dos extratos bancários da conta corrente do Banco do Brasil, inclusive 
os 1.200 cheques compensados e que deveriam ser analisados, caso a caso, para que 
fosse verificado se a autuada estava quitando uma obrigação regularmente registrada nos 
seus livros contábeis ou se referiam, de fato, a desembolsos não contabilizados, visto que 
o simples lançamento a débito da referida conta não configura pagamento não 
contabilizado. 

 
A defendente afirma que a aplicação da multa no percentual de 25% 

sobre o valor da operação é indevida e confiscatória em face da sua inconstitucionalidade 
por ofensa ao princípio constitucional da vedação ao confisco previsto no art. 150, inciso 
IV da Constituição Federal. 

 
Em face da pretensa infração, não ter resultado em falta de 

pagamento do imposto, a aplicação da forma privilegiada da multa nos termos do § 8º do 
art. 71, torna-se uma imposição, conforme art. 112 e seus incisos do CTN. 

 
Requer a nulidade da peça básica ou a improcedência do auto de 

infração, ou o cancelamento da multa formal ou a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 
 
Considera a tese defensória de que não restaram comprovados, com 

a documentação adequada, os pagamentos não contabilizados, bem como se o volume 
dos erros apontados não implica a desconsideração da escrita contábil. 

 
Com base no que dispõe o art. 19, § 3º, inciso II da Lei n.º 16.469/09, 

encaminhe-se à Delegacia Fiscal de Goiás para que seu titular determine a realização de 
diligência, de preferência para auditor fiscal estranho à lide, com o propósito de apurar as 
alegações da defesa, em especial a comprovação dos pagamentos não contabilizados. 

 
 Notifique-se o sujeito passivo do resultado da diligência e retorne-se 

em seguida. 
 
A fiscalização se viu impedida de cumprir as ordens diligências 

porque o sujeito passivo informou “que não possui mais a documentação solicitada, 
portanto, permanece inalterado os valores do auto de infração questionado”, fls.73 a 75. 

 
O sujeito passivo contradita o resultado da diligência com a 

afirmação de que na “reautuação o novo lançamento fiscal deve estar fundamentado 
exclusivamente nas provas extraídas do auto de infração anteriormente anulado”, fl. 81. 

 
Vale lembrar que neste lançamento as supostas provas indiciárias 

que lhe dá respaldo legal não foram produzidas pelo auditor fiscal executou da 
investigação fiscal. 

 
“Ora, se era a própria autoridade fiscal quem tinha o poder de 

identificar e apresentar as provas comprobatórias da suposta presunção de omissão de 
receitas, não há passe por força do qual essa atribuição de responsabilidade possa ser 
transferida para a impugnante”, fl. 82. (Transcrição sem os grifos.) 



 
Por fim conclui com o requerimento de declarar a nulidade do auto de 

infração ou a sua improcedência, ou o cancelamento da multa formal, ou a aplicação da 
forma privilegiada do § 8º da Lei nº 11.651/91. 

 
O julgador singular declara procedente o auto de infração após 

concluir que conhece da tese impugnatória, negar-lhe provimento, recusa o acolhimento 
do pedido de anulação do feito, tanto por cerceamento ao direito de defesa quanto por 
insegurança na determinação da infração e, ainda, em questão antecessora da análise de 
mérito não acolhe o argumento relativo à caracterização de decadência. 

 
No recurso voluntário, fls. 97 a 145 seguido do Memoria de fls. 150 a 

153, o sujeito passivo resume em criticar a sentença singular e em reafirma a sua tese 
impugnatória na parte da extinção do crédito pelo alcance da decadência, fl. 99, item II.1 e 
151, item 1.1, nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, cujos fundamentos foram relatados na primeira fase 
defensória.  

 
No mérito, ratifica a tese impugnatória e, no memorial, o recorrente 

restringir em afirmar sobre a existência de contas correntes bancárias, uma representada, 
e outra não, por conta gráfica na escrita contábil da recorrente, cuja movimentação foi 
englobadamente inserida nos lançamentos a débito e a crédito da Conta Caixa – puro erro 
de escrituração contábil – inexistência de pagamentos não contabilizados – improcedência 
do auto de infração.  

 
Na sequência, entende que houve ofensa à Instrução de Serviço nº 

07/2004-SGAF, que impõe a realização de Auditoria do Valor Adicionado ou da Auditoria 
do Movimento Financeiro, ocorrência que causa a nulidade da exigência fiscal. 

 
Posiciona-se na afirmação de que “as razões e os fundamentos da 

recorrente relativamente ao presente auto de infração são idênticos aos apresentados 
para o auto de infração nº 4 0113041 579 42, que também está sendo julgado pela 
colenda 4ª Câmara”, fl. 153.  

 
Quantos aos demais itens defensórios, manifesta-se pelo 

acatamento das razões expostas no processo supra referido. 
 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da peça 

basilar, que seja julgado improcedente o auto de infração e o cancelamento da multa 
formal. 

 
 

VOTO 
 
 

Ao compulsar e analisar a formalização do crédito tributário, 
comparado com a tese e com as contraprovas instrutórias da defesa, verifico que razão 
assiste à defesa, quando requer, em preliminar, a nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, visto que este trabalho é resultante de 
reautuação, onde consta que a diferença motivadora da exigência do crédito é a Auditoria 
das Disponibilidades e documentos sustentadores da lavratura do auto de infração. 

 



O auditor fiscal fez constar no campo descrição da ocorrência a 
observação de que este lançamento trata de reautuação do processo nº 4011103014320, 
que foi julgado nulo, conforme Notas Explicativas nos esclarecimentos preliminares, fl. 08, 
cujo fundamento passa a integra este decidido. 

 
Nada mais seguro do que trabalhar as contas de numerário que 

correspondem à reconstituição da Conta Caixa, hoje Contas das Disponibilidades com 
observância nas Instruções de Serviço nºs 010/93-DFIS, de 08 de setembro de 1993 e 
02/2001-DFIS, de 11 de outubro de 2001, o que garante a constituição do crédito pelo 
lançamento de ofício, caso fique constatada a existência de irregularidades das contas do 
subgrupo Disponível do Ativo Circulante, que são detectadas por meio de exames 
realizados nos lançamentos contábeis efetivados nos livros da escrituração contábil da 
empresa. As exigências dessas provas não estão demonstradas de acordo com os 
ensinamentos das regras mencionadas nessas Instrução de Serviços. 

 
Das Notas Explicativas, fls. 08/10, reproduzo o comentário sobre a 

realização do balanceamento das contas disponíveis, conforme dispôs o auditor fiscal 
nessa explicação: 

 
“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos livros 

DIÁRIO e RAZÃO, em especial as contas do subgrupo DISPONÍVEL, a saber: 1.1.1.01.01 
– CAIXA, com os lançamentos verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade 
fiscalizada, ficou evidenciada a não escrituração da conta BANCOS C/MOVIMENTO. 
Percebe-se, entretanto, que a grande maioria dos ingressos e desembolsos, embora 
debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram relacionados nos 
extratos bancários”, fl. 09. 

  
A fiscalização deixa claro que ante “tais constatações, e pela não 

contabilização da conta BANCOS C/MOVIMENTO, procedeu-se o cotejamento detalhado 
de cada lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, que restou comprovada a não contabilização do 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários”, fl. 09. 

 
 Desse procedimento contábil a autoridade lançadora concluiu que as 

despesas realizadas fora da contabilidade decorrem de receitas obtidas de vendas de 
mercadorias não escrituradas e com evidências de Omissão no Registro de saída de 
mercadorias. 

  
Ao analisar estas transações contábeis, verifiquei que todo numerário 

utilizado para cobrir despesas contraídas saiu de conta mantida pela própria empresa, por 
isso vejo que não comporta a conclusão do trabalho de auditagem de que ocorreu 
suprimento indevido da Conta Caixa.  

 
Sobre a escrituração contábil correspondente à entrada dos recursos 

financeiros para saldar os compromissos assumidos pelo sujeito passivo, vejo que o 
contribuinte comprovou a origem com o saldo bancário do numerário utilizado para liquidar 
os títulos emitidos por meio de débito de Banco C/ Movimento a crédito da Conta 
Adiantamento de Clientes, embora o numerário não tenha circulado pela Conta Caixa. De 
acordo com esta demonstração, firmo o meu entendimento de que não houve suprimento 
indevido do Caixa Escritural da empresa e que todo cifrão utilizado para saldar os 
compromissos assumidos pelo contribuinte são correspondentes aos valores existentes no 



saldo bancário, conforme mostra os lançamentos contábeis demonstrados pela 
fiscalização. 

 
Outrossim, sobre esta questão observo que a autoridade lançadora 

não documentou a sua presunção de supostas despesas e de existência de resgates de 
obrigação fora do controle da contabilidade. Além do que os cheques lançados a débito 
nos extratos bancários e que considerados como pagamentos não contabilizados, tratam-
se de cheques devolvidos de clientes.  

 
Por outro lado, a fiscalização identificou a infração descrita no auto 

de infração de acordo com a regra do art. 25, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91 que 
transcrevo a título de comentário posterior: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 [...] 
  
 § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 [...] 
 
I - ao saldo credor na conta caixa. 

 
As explicações formuladas pela fiscalização mostram que o 

contribuinte possuía recursos financeiros suficientes para atender aos seus compromissos 
sem violar os preceitos seguros das previsões monetárias do Caixa da empresa. Portanto, 
considero que a presunção estabelecida pela fiscalização não se confirmou no curso dos 
contraditórios processuais e me motiva a entender que inexiste o mencionado suprimento 
indevido da Conta Caixa da empresa. 

 
Ademais, os ensinamentos a serem adotados pela autoridade fiscal, 

com objetivo de buscar as possíveis receitas omissas nas escriturações contábeis dos 
contribuintes, preveem a necessidade de comprovação de que os documentos e os dados 
fornecidos por qualquer pessoa legalmente obrigada a informar são imprestáveis para 
serem utilizados pela fiscalização como parâmetro de auditoria. 

 
Nada disso aconteceu e nem houve registros de prática de qualquer 

outro ato lesivo de quem comanda os negócios da empresa autuada, tanto que os 
lançamentos contábeis se fizeram às claras e baseado na correspondente documentação 
coincidente em data de transferência dos valores basilares da quitação de títulos e 
despesas pendentes de quitação. 

  
O contribuinte demonstrou na sua escrituração contábil que nenhum 

dinheiro extra caixa foi utilizado para liquidação de compromisso assumido, pois todo 
numerário que o quitou proveio da Conta Banco, cujo cliente é o próprio estabelecimento 
mercantil do sujeito passivo. Portanto, não resta dúvida de que o fato gerador descrito no 
auto de infração não ocorreu, o que o torna nulo do início, por ocorrência de insegurança 
na determinação da infração.  

 
Além do que, a exigência da multa formal relativa a omissão no 

registro de saída de mercadorias não tributadas e ou isentas ou com ICMS retido pelas 
operações posteriores, onde a fiscalização afirma que a diferença é a maior entre o saldo 
escriturado na contabilidade e o saldo reconstituído pela fiscalização nas contas 



representativas do disponível demonstra que o autuado não deixou de cumprir a sua 
obrigação tributária principal e não causou prejuízo a Conta do Tesouro. 

 
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração, 

arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e, de 
consequência, declaro nulo “ab initio” o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00684/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 

 
EMENTA: Processual. Multa Formal. Suprimento indevido de 
Caixa advindo da falta de escrituração das saídas de 
mercadorias não tributadas e isentas. Reforma da decisão 
singular para acolher a preliminar de nulidade peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e declarar nulo "ab 
initio" o processo. 
 
Os elementos basilares da constituição do crédito tributário, 
pelo lançamento de ofício, demonstram que eles não são 
suficientes para suportar a exigência do crédito tributário à fase 
final, o que resulta na conclusão de insegurança da autoridade 
lançadora na determinação da infração prevista no art. 20, inciso 
IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009 e garante a declaração de nulidade 
"ab initio" do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2016, decidiu, por maioria de votos, acatar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal registrada no auto de infração descreve que o 
sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadorias (não tributadas/isentas e com 
ICMS retido pelas operações posteriores), na importância de R$ 538.051,62, no período 
de 01/01/2007 a 31/12/2007, referente ao saldo credor apurado na verificação da 
regularidade das contas representativas do disponível, conforme Auditoria das 
Disponibilidades e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve pagar a multa 
formal junto com os acréscimos legais. 

 
Reautuação do Auto de Infração nº 4011103014320 
 
A autoridade lançadora indicou como infringidos os artigos 25, § 1°, 

inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91–CTE, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97-RCTE. A penalidade proposta atende à prescrição do artigo 71, inciso VII, alínea 
"I"(L) do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, Requerimento do autuado, cujo assunto 
versa sobre o Apensamento dos Autos de Infração, Auditoria das Disponibilidades, 
Proporção das Mercadorias Tributadas e Não Tributadas Omissão de Vendas - 
Insuficiência de Caixa, Proporção de Mercadorias Tributadas, Notificação Fiscal, Notas 
Explicativas, cópias do Ofício nº 147/2012-GERF/SR, do Auto de Infração nº 
4011103014320 e do seu Anexo Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário, Contrato 



Social da Empresa, Balancete de Verificação Analítico, e cópia do Acórdão da I CJUL nº 
2772/2012 relativo ao processo identificado que foi anulado, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo e declarado nulo "ab initio" o 
processo, fls.03 a 65. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 70 a 

115, argui a preliminar de mérito por ocorrência de decadência que resulta a extinção do 
crédito tributário.   

 
Do relatório que foi expedido no Despacho nº 379/2014-JULP, fls. 

124/126, transcrevo, nesta primeira parte deste acórdão o seguinte:  
 
Advoga que não se aplica no caso o disposto no inciso II do art. 173 

do CTN em face de que o erro que resultou na nulidade do auto de infração nº 
4011103014320 não é meramente formal, mas por defeito capital que não pode ser 
nanado pela autoridade julgadora. 

 
Discorda da distinção feita por este Conselho sobre a decisão 

anulatória e a decisão de improcedência, para dizer que a administração somente pode 
invalidar os seus atos pela anulação ou revogação. Nesse sentido, conclui que nem todas 
as decisões deste Conselho, que proclamam nulidade do lançamento, têm por fundamento 
o reconhecimento dos vícios descritos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009, portanto, aquelas 
decisões que tiverem motivos diversos dos vícios de nulidades afastam a norma inserta no 
art. 173, inciso II do CTN, o que foi o caso da nulidade do auto de infração nº 
4011103014320, caracterizado pela insegurança na determinação da infração, conforme 
termos do Acórdão nº 2772/2012, proferido pela Primeira Câmara Julgadora do CAT, que 
reconheceu vício do referido lançamento diverso do mero vício formal ao constatar 
ausência de motivo para a sua prática. 

 
Recorre à interpretação sistemática das disposições do art. 20, 

incisos I a IV e seus §§ 2º e 3º e art. 21 da Lei nº 16.469/2009 para concluir que as 
hipóteses de nulidade, arguidas pela impugnante, não contemplam a nulidade do 
lançamento, pois os vícios neles contidas contaminam de nulidade absoluta o ato e não 
podem ser sanados pela autoridade julgadora, enquanto que o ato praticado com vício 
formal poderá ser validado pela autoridade julgadora se alcançar a sua finalidade nos 
termos do art. 21 da Lei nº 16.469/2009. 

 
No mérito, a defesa alega que não restaram provados com 

documentos carreados pelo fisco os pagamentos não contabilizados, o que configura 
cerceamento do direito de defesa, bem como insegurança na determinação da infração. 
Crer saber, ainda, quais despesas ou obrigações teriam sido pagas ou resgatadas, as 
quais não teriam sido lançadas na escrita contábil. 

  
Questiona que a fiscalização, ao explicar que a grande maioria dos 

ingressos e desembolsos debitados ou creditados na Conta Caixa se encontram 
relacionados nos extratos bancários, mas considerou como omissão praticamente 100% 
dos valores correspondentes às operações registradas a débito nos extratos bancários, 
sem apresentar a documentação das supostas despesas ou obrigações resgatadas à 
margem da contabilidade, cujas exceções foram os cheques devolvidos. 

  
De igual forma, alega que não restou provada a ocorrência de saldo 

credor nas contas representativas do disponível. 
 



Alega que a ausência de provas necessárias à fundamentação da 
exigência fiscal enseja a declaração de nulidade por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração nos termos do art. 20, incisos III e IV da Lei nº 
16.469/2009. 

 
Acresce que a inexistência de representação contábil da conta 

bancária, cuja movimentação foi englobada e contabilizada na escrita da impugnante, não 
configura pagamento não contabilizado, mas puro erro de escrituração contábil. 

 
Todos os recursos utilizados da citada conta originaram-se de 

vendas com notas fiscais e já estavam lançadas na Conta Caixa. A totalidade dos valores 
lançados a débito dos extratos bancários da conta corrente do Banco do Brasil, inclusive 
os 1.200 cheques compensados e que deveriam ser analisados, caso a caso, para que 
fosse verificado se a autuada estava quitando uma obrigação regularmente registrada nos 
seus livros contábeis ou se referiam, de fato, a desembolsos não contabilizados, visto que 
o simples lançamento a débito da referida conta não configura pagamento não 
contabilizado. 

 
A defendente afirma que a aplicação da multa no percentual de 25% 

sobre o valor da operação é indevida e confiscatória em face da sua inconstitucionalidade 
por ofensa ao princípio constitucional da vedação ao confisco previsto no art. 150, inciso 
IV da Constituição Federal. 

 
Em face da pretensa infração, não ter resultado em falta de 

pagamento do imposto, a aplicação da forma privilegiada da multa nos termos do § 8º do 
art. 71, torna-se uma imposição, conforme art. 112 e seus incisos do CTN. 

 
Requer, a nulidade da peça básica ou a improcedência do auto de 

infração, ou o cancelamento da multa formal ou a aplicação do § 8º do art. 71 do CTE. 
 
Considera a tese defensória de que não restaram comprovados, com 

a documentação adequada, os pagamentos não contabilizados, bem como se o volume 
dos erros apontados não implica a desconsideração da escrita contábil. 

 
Com base no que dispõe o art. 19, § 3º, inciso II da Lei n.º 16.469/09, 

encaminhe-se à Delegacia Fiscal de Goiás para que seu titular determine a realização de 
diligência, de preferência para auditor fiscal estranho à lide, com o propósito de apurar as 
alegações da defesa, em especial a comprovação dos pagamentos não contabilizados. 

 
 Notifique-se o sujeito passivo do resultado da diligência e retorne-se 

em seguida. 
 
A fiscalização se viu impedida de cumprir as ordens diligenciais 

porque o sujeito passivo informou “que não possui mais a documentação solicitada, 
portanto, permanece inalterado os valores do auto de infração questionado”, fls.128 e 130. 

 
O sujeito passivo contradita o resultado da diligência com a 

afirmação de que na “reautuação o novo lançamento fiscal deve estar fundamentado 
exclusivamente nas provas extraídas do auto de infração anteriormente anulado”, fl. 136. 

 
Vale lembrar que neste lançamento as supostas provas indiciárias 

que lhe dá respaldo legal não foram produzidas pelo auditor fiscal executou da 
investigação fiscal. 



 
“Ora, se era a própria autoridade fiscal quem tinha o poder de 

identificar e apresentar as provas comprobatórias da suposta presunção de omissão de 
receitas, não há passe por força do qual essa atribuição de responsabilidade possa ser 
transferida para a impugnante”, fl. 137. (Transcrição sem os grifos.) 

 
Por fim conclui com o requerimento de declarar a nulidade do auto de 

infração ou a sua improcedência, ou o cancelamento da multa formal, ou a aplicação da 
forma privilegiada do § 8º da Lei nº 11.651/91. 

 
O julgador singular declara procedente o auto de infração após 

concluir que conhece da tese impugnatória, nega-lhe provimento, recusa o acolhimento do 
pedido de anulação do feito, tanto por cerceamento ao direito de defesa quanto por 
insegurança na determinação da infração e, ainda, em questão antecessora da análise de 
mérito não acolhe o argumento relativo à caracterização de decadência. 

 
No recurso voluntário, fls. 149 a 197 seguido do Memorial de fls. 202 

a 205, o sujeito passivo resume em criticar a sentença singular e reafirma a sua tese 
impugnatória na parte da extinção do crédito pelo alcance da decadência, fl. 151, item II.1 
e 203, item 1.1, nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento ao direito de defesa, cujos fundamentos foram relatados na primeira fase 
defensória.  

 
No mérito, ratifica a tese impugnatória e, no memorial, o recorrente 

se restringe a afirmar sobre a existência de contas correntes bancárias, uma 
representada, e outra não, por conta gráfica na escrita contábil da recorrente, cuja 
movimentação foi englobadamente inserida nos lançamentos a débito e a crédito da Conta 
Caixa – puro erro de escrituração contábil – inexistência de pagamentos não 
contabilizados – improcedência do auto de infração.  

 
Na sequência, entende que houve ofensa à Instrução de Serviço nº 

07/2004-SGAF, que impõe a realização de Auditoria do Valor Adicionado ou da Auditoria 
do Movimento Financeiro, ocorrência que causa a nulidade da exigência fiscal. 

 
Posiciona-se na afirmação de que “as razões e os fundamentos da 

recorrente relativamente ao presente auto de infração são idênticos aos apresentados 
para o auto de infração nº 4 0113041 579 42, que também está sendo julgado pela 
colenda 4ª Câmara”, fl. 205.  

 
Quantos aos demais itens defensórios, manifesta-se pelo 

acatamento das razões expostas no processo supra referido. 
 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da peça 

basilar, que seja julgado improcedente o auto de infração e o cancelamento da multa 
formal. 

 
 

VOTO 
 
 

Ao compulsar e analisar a formalização do crédito tributário, 
comparado com a tese e com as contraprovas instrutórias da defesa, verifico que razão 
assiste à defesa, quando requer, em preliminar, a nulidade da peça básica, por 



insegurança na determinação da infração, visto que este trabalho é resultante de 
reautuação, onde consta que a diferença motivadora da exigência do crédito é a Auditoria 
das Disponibilidades e documentos sustentadores da lavratura do auto de infração. 

 
O auditor fiscal fez constar no campo descrição da ocorrência a 

observação de que este lançamento trata de reautuação do processo nº 4011103014320, 
que foi julgado nulo, conforme mostra a cópia do Acórdão da I CJUL nº 2772/2012, fls. 
57/65, cujo fundamento passa a integra este decidido. 

 
Nada mais seguro do que trabalhar as contas de numerário que 

correspondem à reconstituição da Conta Caixa, hoje Contas das Disponibilidades com 
observância nas Instruções de Serviço nºs 010/93-DFIS, de 08 de setembro de 1993 e 
02/2001-DFIS, de 11 de outubro de 2001, o que garante a constituição do crédito pelo 
lançamento de ofício, caso fique constatada a existência de irregularidades das contas do 
subgrupo Disponível do Ativo Circulante, que são detectadas por meio de exames 
realizados nos lançamentos contábeis efetivados nos livros da escrituração contábil da 
empresa. As exigências dessas provas não estão demonstradas de acordo com os 
ensinamentos das regras mencionadas nessas Instrução de Serviços. 

 
Das Notas Explicativas, fls. 14/16, reproduzo o comentário sobre a 

realização do balanceamento das contas disponíveis, conforme dispôs o auditor fiscal 
nessa explicação: 

 
“Mediante o cotejamento da escrita contábil do contribuinte nos livros 

DIÁRIO e RAZÃO, em especial as contas do subgrupo DISPONÍVEL, a saber: 1.1.1.01.01 
– CAIXA, com os lançamentos verificados nos extratos bancários fornecidos pela entidade 
fiscalizada, ficou evidenciada a não escrituração da conta BANCOS C/MOVIMENTO. 
Percebe-se, entretanto, que a grande maioria dos ingressos e desembolsos, embora 
debitados ou creditados diretamente na conta CAIXA, se encontram relacionados nos 
extratos bancários”, fl. 15. 

  
A fiscalização deixa claro que ante “tais constatações, e pela não 

contabilização da conta BANCOS C/MOVIMENTO, procedeu-se o cotejamento detalhado 
de cada lançamento dos extratos bancários com a respectiva contrapartida nos livros 
contábeis, DIÁRIO e RAZÃO, que restou comprovada a não contabilização do 
INGRESSOS e DESEMBOLSOS de numerários constantes nos respectivos extratos 
bancários”, fl. 15. 

 
 Desse procedimento contábil a autoridade lançadora concluiu que as 

despesas realizadas fora da contabilidade decorrem de receitas obtidas de vendas de 
mercadorias não escrituradas e com evidências de Omissão no Registro de saída de 
mercadorias. 

  
Ao analisar estas transações contábeis, verifiquei que todo numerário 

utilizado para cobrir despesas contraídas saiu de conta mantida pela própria empresa, por 
isso vejo que não comporta a conclusão do trabalho de auditagem de que ocorreu 
suprimento indevido da Conta Caixa.  

 
Sobre a escrituração contábil correspondente à entrada dos recursos 

financeiros para saldar os compromissos assumidos pelo sujeito passivo, vejo que o 
contribuinte comprovou a origem com o saldo bancário do numerário utilizado para liquidar 
os títulos emitidos por meio de débito de Banco C/ Movimento a crédito da Conta 
Adiantamento de Clientes, embora o numerário não tenha circulado pela Conta Caixa. De 



acordo com esta demonstração, firmo o meu entendimento de que não houve suprimento 
indevido do Caixa Escritural da empresa e que todo cifrão utilizado para saldar os 
compromissos assumidos pelo contribuinte são correspondentes aos valores existentes no 
saldo bancário, conforme mostra os lançamentos contábeis demonstrados pela 
fiscalização. 

 
Outrossim, sobre esta questão observo que a autoridade lançadora 

não documentou a sua presunção de supostas despesas e de existência de resgates de 
obrigação fora do controle da contabilidade. Além do que os cheques lançados a débito 
nos extratos bancários e que considerados como pagamentos não contabilizados, tratam-
se de cheques devolvidos de clientes.  

 
Por outro lado, a fiscalização identificou a infração descrita no auto 

de infração de acordo com a regra do art. 25, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91 que 
transcrevo a título de comentário posterior: 

 
Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 
 [...] 
  
 § 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 
 [...] 
 
I - ao saldo credor na conta caixa. 

 
As explicações formuladas pela fiscalização mostram que o 

contribuinte possuía recursos financeiros suficientes para atender aos seus compromissos 
sem violar os preceitos seguros das previsões monetárias do Caixa da empresa. Portanto, 
considero que a presunção estabelecida pela fiscalização não se confirmou no curso dos 
contraditórios processuais e me motiva a entender que inexiste o mencionado suprimento 
indevido da Conta Caixa da empresa. 

 
Ademais, os ensinamentos a serem adotados pela autoridade fiscal, 

com objetivo de buscar as possíveis receitas omissas nas escriturações contábeis dos 
contribuintes, preveem a necessidade de comprovação de que os documentos e os dados 
fornecidos por qualquer pessoa legalmente obrigada a informar são imprestáveis para 
serem utilizados pela fiscalização como parâmetro de auditoria. 

 
Nada disso aconteceu e nem houve registros de prática de qualquer 

outro ato lesivo de quem comanda os negócios da empresa autuada, tanto que os 
lançamentos contábeis se fizeram às claras e baseado na correspondente documentação 
coincidente em data de transferência dos valores basilares da quitação de títulos e 
despesas pendentes de quitação. 

  
O contribuinte demonstrou na sua escrituração contábil que nenhum 

dinheiro extra caixa foi utilizado para liquidação de compromisso assumido, pois todo 
numerário que o quitou proveio da Conta Banco, cujo cliente é o próprio estabelecimento 
mercantil do sujeito passivo. Portanto, não resta dúvida de que o fato gerador descrito no 
auto de infração não ocorreu, o que o torna nulo do início, por ocorrência de insegurança 
na determinação da infração.  

 



Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração, 
arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e, de 
consequência, declaro nulo “ab initio” o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00698/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pelo Douto 
Conselheiro Relator. Acolhimento. 
 
Quando as provas colacionadas aos autos ou os 
demonstrativos ou levantamentos fiscais não se coadunarem 
com a prática da infração estampada na basilar ou com a 
descrição do fato no lançamento, inseguro é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, de insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado no livro Registro de Apuração do ICMS ora exigido 
integralmente tendo em vista o não pagamento da parcela não financiada pelo incentivo 
PRODUZIR, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido além das cominações legais. 

 
Em sede de impugnação à Segunda Instância, o sujeito passivo argúi 

a nulidade de intimação do auto de infração em primeira instância pois dirigida por meio 
eletrônico a pessoa não autorizada para tal. No mérito argumenta ter apurado e recolhido 
a parte não financiada do imposto em 12/05/2015 e 19/05/2015, respectivamente relativas 
à janeiro e fevereiro daquele ano, realizadas antes da intimação válida. Ao final, requer a 
improcedência do feito, ou alternativamente, a conversão dos autos em diligência para a 
ratificação dos pagamentos ou sua compensação.     

 
Após cumprir a Resolução nº 89/2015 (fls. 58 e 59), pela qual a 

Câmara Julgadora pede ao órgão competente para que seja promovida a compensação, 
no mês de fevereiro/15, dos valores recolhidos a maior no mês anterior, consignando tal 
evento no livro RUDFTO do sujeito passivo, o revisor apresenta suas conclusões às 
fls.444 a 457 e aponta que os autos de infração de nºs 4011600036216, 4011600010179 e 
4011600002150 devem ser julgados todos em conjunto.   

 
Cientificado, o sujeito passivo contrapõem-se às razões da Fazenda 

Pública Estadual para apontar erros e omissões. Assinala que o revisor de maneira 
arbitraria ateve-se apenas a questões extraprocessuais e não atendeu ao proposto na 
resolução cameral anterior. 

 



Face as contrarrazões passivas, resolução cameral (fls.499) 
reencaminha o feito ao órgão competente da Fazenda para que o agente revisor dos 
processos de n°4.0116000.362.16, 4011600.101.79 e 4.0116000.021.50, preste novos 
esclarecimentos. 

 
Foram anexados documentos (fls. 500 a 502). 
 
O revisor manifesta-se nos autos (fls. 503 a 509) e em atendimento  

à Resolução supra assevera haver conexão entre este auto de infração originário e os que 
dele derivaram, seja substitutivo ou não. Anexou simulações baseadas no Relatório EFD x 
SARE, do Sistema ADABAS da Sefaz, nos quais não havia irregularidades na dedução e 
nem no financiamento do Produzir; que existia apenas omissão de ICMS. 

 
 Asseverou que os cálculos apresentados demonstram que no auto 

originário a "Descrição do Fato, a "Penalidade Proposta" e o demonstrativo da fl. 11 não 
espelham o que de fato ocorreu, com exceção da correta identificação do sujeito passivo.  

 
Sustentou que os valores apresentados na fl. 432 sejam 

considerados, para isso, lavrou-se autos de infração, substitutivos, e sugeriu a tramitação 
conjunta. Respondendo às Resoluções 120/2016, 117/2016, 118/2016, 119/2016, 
esclareceu que o auto de infração substitutivo 4011600002150 foi lavrado tendo como 
pressuposto de nulidade do auto de infração 4011501174203, razão pela qual não há 
duplicidade de lançamento. 

 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e de plano devo arguir a preliminar de nulidade da 

peça básica por insegurança na determinação. De fato, ao compulsar os autos, verifica-se 
que tanto o conjunto probatório original quanto as revisões executadas pelo ínclito revisor 
não nos trazem a convicção de que o presente crédito tributário possa prosperar. 
Chamou-me especial atenção as observações exaradas às fls.508/509 dos autos pelo 
preclaro revisor que dentre outras, assim se manifestou: “in verbis” 

 
g) Já que o sujeito passivo deduzia 100% do ICMS incentivado, 
restava no EFD x SARE  apenas o ICMS não industrial como 
devido; e sem levar em conta que não havia financiamento. Erro 
existente, mas não aparente no relatório EFD x SARE, folha 86, 
que omite informações valiosas deixando margem a erros na 
análise fiscal. Assim, mesmo não pagando a parcela não 
financiada do ICMS incentivado, o relatório “EFD x SARE” não 
acusa omissão de pagamento (grifo nosso). E, havendo 
qualquer pagamento, esse apareceria como se pago a maior do 
que o devido, fato que induziu até mesmo um Conselheiro do 
CAT, folha 58, a propor a devolução de valores ao sujeito 
passivo. 
 
4.3. Reiteramos, e demonstramos que os cálculos acima que, no 
auto originário notamos que a “Descrição do Fato”, a 
“Penalidade Proposta” e o demonstrativo d folha 11, não 
espelham o que de fato ocorreu, exceção à correta identificação 
do Sujeito Passivo (Lei 16.469/09, art. 20). 



 
4.4. Reiteramos que no relatório final da revisão expressamos 
“que os valores apresentados nesta folha 432, sejam os de fato 
considerados. Para isso lavramos os autos de infração, 
substitutivos e sugerimos tramitação conjunta” 
 
4.5. Finalizando: Respondemos, conjuntamente, à Resolução nº 
120/2016, folha 499 do PAT 4 40115011 742 03; à Resolução nº 
117/2016, folha 551 do PAT 4 016000021 50, à Resolução 
118/2016, folha 160 do PAT4 011600 101 79, e à Resolução nº 
119/2016 folha 189 do PAT 4 0116000 362 16, esclarecendo que o 
auto de infração substitutivo nº 4 0116000 021 50, foi lavrado 
tendo como pressuposto a NULIDADE do auto de infração nº 4 
0115011 742 03, originário, razão pela qual afirmamos que não 
há duplicidade de lançamento (grifo nosso). Nem mesmo 
interferência de um no outro. Também, em relação aos dois 
últimos, que ambos não sofreram qualquer alteração em razão 
do trabalho revisional. 
  
 
Considerando-se que as diversas conclusões a que chegou o revisor 

em seu trabalho de fls. 503 a 509, e das quais extrai alguns excertos para fundamentar 
meu voto e não tendo o sujeito passivo se manifestado acerca delas, conforme atesta o 
documento de fls. 512, estou convencido que o trabalho está eivado de vício processual, 
pois não se tem certeza sobre a constituição do crédito tributário, tanto que foram lavrados 
diversos outros deste em tela derivados, mister se faz acolher, com a unanimidade do voto 
de meus pares, a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração, por este Conselheiro Relator arguida. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00725/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça basilar, por insegurança 
na determinação da infração, declarada pela Instância Singular. 
Recurso da Fazenda Pública. Decisão monocrática mantida por 
unanimidade de votos. 
 
Deve ser declarado nulo o auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, quando se verifica que a infração 
denunciada pelo fisco estadual não está devidamente 
comprovada nos autos. Aplicação do inciso IV do artigo 20 da 
Lei 16.469/12. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
nulo "ab initio" o processo.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo recebia mercadorias no valor 
comercial de R$ 109.698,00 (cento e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais), já 
acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado, acompanhado pelo DANFE número 
000.615.951, constando destinatário diverso do apresentado no Conhecimento de 
Transporte Aéreo, razão pela qual o documento fiscal é considerado inidôneo para 
acobertar a operação, conforme Termo de Apreensão e documentos em anexo. Em 
consequência desse fato, deverá pagar o ICMS e as cominações legais descritos no 
Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário. 

 
O valor originário de ICMS exigido é de R$ 18.648,66 (dezoito mil, 

seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao período de 
22/04/2016 a 22/04/2016, sendo o total do crédito tributário, até a data da lavratura do 
auto de infração, a importância de R$ 57.262,36 (cinquenta e sete mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme consta no campo do crédito 
tributário da peça básica. 

 
A autoridade fiscal elencou como infringidos os artigos 45, 64, 66 e 

67, inciso VIII da Lei 11.651/91. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea 
“l”, § 9º, I da Lei 11.651/91 com a redação da Lei 15.505/2005. 

 
Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos os 

seguintes documentos: Termo de Apreensão nº 1100141705-3, folhas 04 e 05, Documento 
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE Nº 1357, folha 06, 



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 615.951, folha 07, Fotocópia da 
Carteira de Habilitação de Uegnan Mendes Pereira, folha 08, Extrato do Termo de 
Apreensão, folha 09, Termo de Liberação, folha 10.  

 
Intimado na forma da lei, o sujeito passivo comparece ao feito 

representado por advogado, para impugnar o auto de infração, folhas 25 a 44, na qual 
argumenta que a remessa de mercadorias não estava sujeita à incidência de imposto e 
nem à tributação de imposto pelo regime de substituição tributária. Frisa que não houve 
falta de recolhimento de imposto. 

 
Em seguida, a empresa impugnante argui nulidade do auto de 

infração por cerceamento ao direito de defesa em virtude do emitente do documento fiscal 
e o destinatário não estarem no polo passivo para comprovar que não há tributo a ser 
recolhido, fato que caracteriza obstrução a defesa do impugnante. 

 
Outrossim, o sujeito passivo argui nulidade do auto de infração em 

razão de haver erro na capitulação dos fatos. Relata que a autuação foi baseada na 
suposta irregularidade do conhecimento de transporte, que dos dispositivos legais 
elencados pelo fisco estadual apenas o inciso VIII do artigo 67 demonstra a causa 
verificada como passível de causar a inidoneidade do documento fiscal, e que tal 
dispositivo não foi infringido, pois a apreensão da mercadoria se deu no momento em que 
ela estava na posse da transportadora. Assim, a impugnante afirma que a autuação é 
arbitrária e requer a nulidade dela. 

 
Quanto ao mérito, a empresa impugnante argumenta que emitiu o 

conhecimento de transporte indicando a pessoa física, representante do destinatário, 
como responsável pela retirada da carga no balcão, e que no conhecimento de transporte 
não é obrigado a conter as mesmas informações da nota fiscal. Argumenta, ainda, que 
após a liberação da mercadoria pela SEFAZ, a carga chegou ao destinatário indicado no 
documento fiscal. Não havendo irregularidade na operação. 

 
Continuando a sua defesa, a empresa autuada argumenta que a 

base de cálculo foi calculada equivocadamente com o acréscimo do IVA, o qual deve ser 
excluído, visto que não há substituição tributária para a operação em questão e nem 
diferencial de alíquota para ser exigido. Reclama, ainda, da penalidade aplicada, pois tem 
um caráter confiscatório. 

 
Ao final, a empresa impugnante requer que o auto de infração seja 

declarado nulo ou improcedente. 
 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Instância 

Singular, e o julgador singular acolheu a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, com a argumentação de que a mercadoria foi 
encaminhada para o destinatário constante na nota fiscal, conforme se verifica em 
consulta realizada na Escrituração Fiscal Digital da empresa destinatária, a qual escriturou 
a nota fiscal eletrônica de número 615.951 no Livro de Entradas, assim, a julgadora 
entendeu que é necessário verificar se para a operação relativa à mercadoria apreendida 
é devido o imposto por substituição tributária e considerou nulo o auto de infração. 

 
A Gerência de Representação Fazendária discordando da referida 

sentença ingressou com recurso contrário à nulidade, argumentando que não tem 
relevância o fato das mercadorias estarem sujeitas ou não à substituição tributária, pois 
ficou configurada a destinação delas para pessoa diversa da constante no documento 



fiscal, situação que enseja a inidoneidade do documento fiscal, conforme dispõe o inciso 
VIII do artigo 67 do CTE. Assim, a Fazenda Pública requer a reforma da sentença singular 
para julgar procedente o auto de infração. 

 
Notificada para contraditar o recurso, a empresa autuada solicita que 

seja mantida a decisão singular, alegando que a nota fiscal considerada inidônea 
amparava remessa interestadual de bens de um mesmo titular, situação que está fora do 
campo de incidência do imposto. 

 
Em seguida, a empresa recorrida reitera as razões de nulidade do 

lançamento alegada em sua impugnação e requer a manutenção da sentença singular. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                              VOTO 
 
 
A questão a ser apreciada é a respeito da nulidade do lançamento, 

por insegurança na determinação da infração, para apreciar essa demanda observo que 
inicialmente o sujeito passivo é acusado de receber as mercadorias acompanhadas do 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE de número 615.951 e 
Conhecimento de Transporte Aéreo Eletrônico –DACTE número 1.357, nos quais constam 
destinatários diferentes, sendo que no DANFE consta como destinatária a BRF S. A., 
enquanto que no DACTE consta como destinatário apenas o nome de Eugênio.  

 
Assim, com fundamento no inciso VIII do artigo 67 do CTE, o Auditor 

Fiscal considerou inidôneo o DANFE de número 615.951, o citado dispositivo tem a 
seguinte redação: 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: 

[...] 

VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria 
encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua 
destinatária. 

[...] 

 
Com efeito, observo que para considerar o documento fiscal que 

acoberta a mercadoria inidôneo ela tem que estar na posse de pessoa diversa daquela 
indicada como sua destinatária, no caso em apreço, teria que ser pessoa diversa da 
empresa BRF S. A. No entanto, no Termo de Apreensão consta que a mercadoria estava 
na posse da TAM – Linhas Aéreas S A., transportadora contratada para efetuar o 
transporte.  

 
Entretanto, o fisco considerou o documento fiscal inidôneo com a 

assertiva de que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – 
DACTE nº 1.357 consta como destinatário outra pessoa, ou seja o Sr. Eugênio. Porém, 
nesse mesmo conhecimento de transporte tem a informação que o serviço de transporte 
prestado é relativo a nota fiscal eletrônica de número 615.951, pois transcreve como 
documento originário a chave de acesso do referido DANFE e o CNPJ do remetente. 

 
Assim, verifica-se que há um claro erro no preenchimento do 

DACTE, pois o remetente e o destinatário deveriam ser os que estavam constando no 
DANFE. Trata-se de um erro formal, mas que não significa dizer que as mercadorias 



estavam na posse de pessoa diversa do que constava no DANFE, pois o próprio termo de 
apreensão menciona que as mercadorias no momento da ação fiscal estava na posse da 
transportadora. Assim, ao meu ver não poderia declarar a inidoneidade da Nota Fiscal 
Eletrônica com a presunção de que a mercadoria seria entregue em pessoa diferente da 
constante no documento fiscal. 

 
Nessa senda, ainda que se admitisse a inidoneidade do documento 

fiscal, verificou-se, posteriormente, que as mercadorias foram encaminhadas ao 
destinatário constante na nota fiscal eletrônica, conforme se apurou com a escrituração do 
documento fiscal eletrônico na Escrituração Fiscal Digital - EFD do destinatário, folha 61 
dos autos. 

 
Desse modo, entendo, que deve ser confirmada a declaração de 

nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da infração, efetuada pela 
julgadora monocrática, pois ocorreu um erro no preenchimento do Documento Auxiliar do 
Conhecimento de Transporte Eletrônico, mas não se comprovou que a mercadoria foi 
entregue a pessoa diversa do que se constava no Documento Fiscal Eletrônico. Ao 
contrário, o que ficou comprovado foi que as mercadorias foram destinadas ao 
estabelecimento constante no documento fiscal eletrônico. 

 
Portanto, com fundamento no inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469, 

entendo que o fisco estadual não identificou com segurança a infração apontada no 
histórico do auto de infração, e confirmo a nulidade declarada pela instância monocrática. 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

I - por autoridade incompetente ou impedida; 

II - com erro de identificação do sujeito passivo; 

III - com cerceamento do direito de defesa; 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Com relação ao fato da operação efetuada, a qual foi descrita no 

DANFE de nº 615.951, estar sujeita ou não a incidência de ICMS-ST, seja por diferencial 
de alíquota ou por operações posteriores, isso deve ser analisado na empresa destinatária 
das mercadorias com a realização de outro procedimento fiscal. 

 
Com essas considerações, conheço do recurso da Fazenda Pública 

e nego-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou nulo o lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, nos termos do inciso IV do artigo 20 da Lei 
16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 26 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00728/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Reforma de decisão 
cameral. Decisão não unânime. 
 
A nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração somente se caracteriza quando a acusação fiscal é 
formulada de modo tal que inviabiliza a compreensão da 
irregularidade imputada ao sujeito passivo, o que não é o caso 
dos presentes autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e 
José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por insegurança na determinação 
da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido recolhimento do ICMS, na importância de R$ 30.617,96 (trinta mil, 
seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), em razão da escrituração 
indevida de valores, a título de crédito resultante do ressarcimento de substituição 
tributária pelas operações posteriores (ressarcimento a maior), referentes à saída posterior 
a outra Unidade da Federação. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no 
valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Consta da exordial que auto de infração substitui o auto de infração 

nº 3030650815180. 
  
A autoridade lançadora indicou a infração de acordo com a 

disposições do artigo 58, § 3°, inciso II da Lei nº 11.651/91 - Código Tributário Estadual, 
combinado com os artigos 45, inciso II e 46, inciso II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 
A proposição da penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do CTE.
   

Com o suporte do art. 45, inciso XII do CTE, os sócios da pessoa 
jurídica foram indicados no polo passivo solidário da lide, fls. 04 e 05. 

  



O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado-Detalhamento do Crédito Tributário; Notas Explicativas; Livro Registro de 
Apuração de ICMS; Cópia de Documentos e 2ª Alteração Contratual; Auditoria Básica de 
ICMS e Parte do Auto de Infração n° 3 0306508 151 80, fls. 03 a 83.   

 
 Após as notificações do lançamento, os sujeitos passivos e 

solidários, fls. 94 a 122, em peça única, impugnam o trabalho fiscal na primeira fase de 
defesa, oportunidade em que arguem as preliminares de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários da lide, por falta de comprovação de dolo, nos termos dos arts. 134 e 135 do 
CTN; Extinção do crédito constituído em razão da ocorrência de decadência, pois se 
refere a fatos geradores ocorridos nos meses de 2007, e o sujeito passivo foi notificado 
em 19/09/2013, quando já havia decaído o direito de a Fazenda Pública constituir crédito, 
conforme arts. 156, V e 173, inciso I do CTN; Dos efeitos definitivos da decisão anterior do 
Conselho Administrativo Tributário, com a alegação de que o artigo 173, inciso II do CTN 
não pode ter sido utilizado por se tratar de uma nulidade por vício material e não formal, e 
promove a diferenciação entre os dois vícios e informa que os incisos I a IV do artigo 20 
da Lei 16.469/09 tratam de vícios materiais; Violação dos requisitos de validade do ato 
administrativo de lançamento relacionados à competência, finalidade, forma, motivo e 
objeto, e prova que a causa da nulidade do auto de infração anterior foi a contaminação 
por vícios materiais; Reclama da impropriedade feita pelo Conselho Administrativo 
Tributário na distinção errônea entre decisão que anula o lançamento e decisão que 
declara o lançamento improcedente, pois entende que não existe diferença entre elas.  

 
No mérito, alega que houve um lançamento tributário indevido, pois 

tomou por base a matéria objeto de outro lançamento tributário ainda em andamento e 
pendente de julgamento, o que caracterizar duplicidade de lançamentos. Em conclusão, 
requer a exclusão dos solidários e a nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração e/ou improcedência do feito. O sujeito passivo anexou os 
seguintes documentos: Procuração; 2ª Alteração Contratual; Anexo Doc.01 e Cópia de 
Documentos, fls. 125 a 140.   

  
O julgador singular, fls. 142 a 153, diante de todos os fatos 

apresentados e pelos fundamentos jurídicos acima expostos, em especial, pela prova 
juntada aos autos decide conhecer da impugnação, negar-lhe provimento para rejeitar 
todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela procedência do auto de infração.  

    
Depois das notificações legais os sujeitos passivos e solidários 

recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 165 a 195, onde ratificam a tese 
impugnatória, inclusive com os questionamentos preliminares. Ao final requerem: exclusão 
dos sujeitos passivos solidários da relação jurídico-tributária material e processual; 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração e improcedência 
do auto de infração. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Terceira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário acolheu, por maioria de votos, a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança da determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando de consequência nulo ''ab initio'' o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso a este Conselho 

Superior às fls. 220/221, pugnando pela reforma da decisão cameral no sentido de afastar 
a nulidade do lançamento e retorno do feito àquela instância para apreciação de toda a 
matéria. 

 



O sujeito passivo, por sua vez, intimado para contraditar o recurso 
fazendário, manifesta-se pedindo que seja rejeitado o recurso da Representação 
Fazendária e, consequentemente, que seja mantido o acórdão cameral. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual diz respeito a declaração, pela Terceira Câmara julgadora deste 
Conselho, de nulidade ab initio do presente processo por insegurança na determinação da 
infração. 

 
O auto de infração exige ICMS no valor de R$ 30.617,96 (trinta mil, 

seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), em razão do sujeito passivo ter 
escriturado indevidamente valores a título de crédito do ICMS (ressarcimento a maior de 
ICMS-STOP), referente a saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
com destino a outra Unidade da Federação. 

 
O demonstrativo elaborado pelo Fisco, que instrui a acusação fiscal, 

anexado às fls. 10, demonstra que o sujeito passivo se creditou indevidamente, a título de 
ressarcimento de ICMS STOP, no exercício de 2005 de valores no montante de R$ 
159.484,91 e no de 2006 no montante de R$ 118.267,37. 

 
Tais valores escriturados indevidamente redundaram em falta de 

recolhimento do ICMS nos seguintes períodos (repercussão): em 2005 no valor de R$ 
88.165,18 (conclusão da auditoria às fls. 19), em 2006 no valor de R$ 159.333,22 
(conclusão da auditoria às fls. 22) e em 2007 no valor de R$ 30.617,76 (conclusão da 
auditoria às fls. 25) . 

 
O imposto omitido, em decorrência do ressarcimento a maior de 

ICMS STOP, nos exercícios de 2005 e 2006, no total de R$ 247.498,40, foi objeto de 
lançamento no auto de infração n.º 4011002922441, que se encontra em fase de 
julgamento neste Conselho Administrativo Tributário. 

 
Constitui objeto do lançamento sob apreciação o imposto omitido no 

exercício 2007, no valor já citado de R$ 30.617,76.   
 
Portanto, não há insegurança na determinação da infração tendo em 

vista que a irregularidade está claramente relatada e o auto devidamente instruído, 
tampouco há que se falar, consoante explicitado acima, em duplicidade de lançamentos. 

 
Nestes termos, entendo que merece acolhida o recurso fazendário 

porquanto inexiste a ventilada insegurança na determinação da infração conforme 
consistente arguição trazida no recurso fazendário. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que acolher a 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, determinando 
o retorno dos autos à Câmara julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00744/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade do 
auto de infração por insegurança na determinação da infração. 
Acolhimento. Decisão unânime. 
 
1. A existência de imperfeições e obscuridades na forma da 
apuração do crédito tributário exigido do sujeito passivo 
caracteriza o vício insanável da insegurança na determinação da 
infração. 
 
2. Deve-se declarar a nulidade ab initio do auto de infração 
quando comprovada insegurança na determinação da infração 
(Lei nº 16.469/09, art. 20, inciso IV). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão 
da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração a seguinte descrição do fato: “Deixou de inserir 
no SISEXP, a partir de informações extraídas do SISCOMEX, a Comprovação da 
Exportação, conforme estabelecido no artigo 75-B do Anexo XII do Decreto 4.852/97, 
relativamente às operações de exportações relacionadas em demonstrativo, anexo. 
Portanto, não comprovou a efetiva exportação das mercadorias. Em consequência, deverá 
pagar o imposto na importância abaixo discriminada, juntamente com os acréscimos 
legais, referentes às operações de remessa, conforme apurado nos demonstrativos e 
documentos anexos.”  

 
Citados como dispositivos legais infringidos os arts. 38, parágrafo único, e 

64 da Lei nº 11.651/91 – CTE c/c arts. 75-B e 80, IV, do Anexo XII do Decreto nº 4.852/97 
– RCTE. 

 
Proposta a penalidade do art. 71, IX, “b”, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei 

nº 11.750/92. 
 
Valor original da obrigação ICMS: R$ 16.114.669,65 
 
Períodos autuados: junho a agosto de 2011, fevereiro de 2012, dezembro 

de 2012, fevereiro e março de 2013, maio a agosto de 2013, outubro de 2013 a janeiro de 
2014. 

 



Anexou-se para instrução processual a planilha “Exportação de 
Mercadorias Sem Comprovação – Resumo” (fls. 05/06) que aponta o ICMS Omitido 
relativo à não comprovação de exportação de farelo de soja, soja em grãos e óleo de soja, 
nos meses referidos; a planilha “Exportação de Mercadorias – Comparativo Qtde. 
Remetida X Qtde. Efetivamente Exportada” (fls. 07/12) dados obtidos conforme “Sistema 
Comércio Exterior da Receita Federal”, sendo, uma planilha para Farelo de Soja, outra 
para Soja em Grãos, e uma terceira planilha para “Óleo de Soja”; extratos de consulta ao 
SISEXP – Sistema de Exportação da Secretaria da Fazenda, em que se verifica a 
observação de que “Não Há Nenhuma Ocorrência de Nota Fiscal” para os períodos em 
apreço (fls. 13/28); mídia CD não regravável com arquivos magnéticos de planilhas 
Relação de Saídas para Exportação, Exportação Comprovada Cf Siscomex, e Devolução 
de Saídas para Exportação (Fls. 29/30). 

 
Intimado por Edital de Intimação, face devolução de AR por não encontrar o 

destinatário, lavrou-se Termo de Revelia (fls. 34). 
 
Ato contínuo, juntou-se ao processo o Memorando da Gerência de Auditoria 

– GEAT (fls. 38) com pedido de anexação ao mesmo do expediente do auditor fiscal que 
lavrou o auto de infração denominado “Termo de Alteração de Valor do Crédito Tributário”, 
com novas planilhas anexadas (fls. 40/47), em que se faz a correção de falhas no 
lançamento do crédito tributário, decorrente de exclusão de valores de exportação não 
comprovadas, em virtude de que ainda não havia exaurido o prazo legal para 
comprovação, em relação ao produto Farelo de Soja (fls. 40) e em relação ao produto 
Óleo de Soja (fls. 41), resultando em novo valor original do ICMS exigido no montante de 
R$ 13.406.755,72. 

 
Intimado novamente por edital (Fls. 48), o sujeito passivo comparece com 

impugnação em 2ª Instância (fls. 51/62) em que alega nulidade processual por “ineficácia 
da intimação” para comparecimento em primeira instância. No mérito, assevera que jamais 
deixou de exportar qualquer quantidade de mercadoria remetida para exportação. O 
sujeito passivo apresenta planilha no próprio texto da impugnação (fls. 60/61) contendo 
as informações referentes à nota fiscal de exportação efetiva e números do Registro 
de Exportação e Despacho de Exportação, para contrapor ao trabalho do fisco. 

 
Pediu que se julgasse nulo o processo a partir da intimação de primeira 

instância, ou julgado improcedente o auto de infração, ou diligência para fiscal estranho à 
lide manifestar-se sobre a planilha apresentada. 

 
A 2ª CJUL decidiu por unanimidade de votos (fls. 82/86) acolher a 

preliminar de nulidade parcial a partir de fls. 33 (intimação por edital de primeira instância), 
por cerceamento do direito de defesa, por vício formal de intimação. 

 
A Representação Fazendária concordou com a nulidade (fls. 87). 
 
Intimado para apresentar impugnação em primeira instância, o sujeito 

passivo o faz às fls. 91/96, em que desta vez alega: nulidade processual por incapacidade 
funcional da autoridade fiscal autuante, por esta não compor os quadros da Coordenação 
de Comércio Exterior da Secretaria da Fazenda; No mérito, ratificou a manifestação 
anterior de que exportou todas as mercadorias. Pediu a improcedência do auto de 
infração. 

 
Por meio do Despacho de fls. 98, o julgador singular converteu o 

julgamento em diligência para que fosse entregue ao sujeito passivo mídia CD contendo 



os levantamentos iniciais feitos pela fiscalização, uma vez que não houve a efetiva 
intimação do sujeito passivo com entrega da mídia. 

 
Como consequência, os autos foram encaminhados para o autor do 

procedimento fiscal, que procedeu a nova revisão do levantamento fiscal (Fls. 105/131), 
em que afirma o seguinte: 1) que em relação às notas fiscais constantes da defesa da 
autuada, conforme planilha apresentada pela mesma às fls. 60/61, verificou o seguinte: 
1.1) notas fiscais de nºs 6173 a 7050 – afirma que “nem mesmo são referentes a 
exportação”, não se tratando de notas fiscais objeto da autuação; 1.2) demais notas fiscais 
– o sujeito passivo efetivamente inseriu no SISEXP, no prazo legal, a comprovação da 
exportação. 

 
Por fim, assevera o autuante/revisor que “relativamente às notas fiscais 

constantes de demonstrativos, anexos, a empresa não o fez”. Para tanto, anexa ao 
processo a planilha “Relatório de Exportação de Mercadoria Remetida para Formação de 
Lote”, em que as notas fiscais de efetiva exportação “não fazem qualquer referência às 
notas fiscais de remessa”, contrariando o disposto no art. 76 do Anexo XII do RCTE, que 
prescreve a obrigação de constar das notas fiscais de efetiva exportação o CNPJ do 
estabelecimento remente, bem como nº, série e data de cada nota fiscal emitida pelo 
estabelecimento remetente, pois, se assim não faz, deixa de identificar se a mercadoria 
daquele remetente foi a efetivamente exportada, ou se trata de outras mercadorias, dado 
que são idênticas. 

 
Feito isso, concluiu pela exigência de ICMS no montante de R$ 

5.449.287,81, conforme levantamentos e termo aditivo anexo. 
 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo 

comparece ao processo (fls. 178/182) e alega que: a) que o autor do auto de infração faz 
referência ao art. 76 do Anexo XII do RCTE somente na revisão, aduzindo nulidade por 
insegurança na determinação da infração, uma vez que não estava presente na acusação 
inicial; b) que junto com este auto de infração foram lavrados outros dois autos de 
infração, um do estabelecimento de Itumbiara e outro do estabelecimento de Catalão 
(4011401342325 e 4011501135569) e que levaram a uma completa sistemática de 
revisão do SISEXP do contribuinte, o qual está sendo totalmente fiscalizado;  c) que há 
ainda uma grande parte referente às exportações não suficientemente comprovada no 
entendimento do fisco, e pede que se considere os Memorandos Exportação como prova 
material de vinculação das exportações e outros documentos que achar pertinente. 

 
O julgador singular decide (fls. 184/191) não acolher nenhuma nulidade, 

rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE o 
auto de infração, no valor originário de ICMS de R$5.449.287,81, conforme termo aditivo 
de fls. 107. 

 
A Representação Fazendária manifesta-se de acordo com a decisão de 

primeira instância (fls. 192). 
 
Intimado regularmente para interpor recurso, o sujeito passivo comparece 

ao processo (fls. 199/202) e faz as seguintes ponderações: 
 
1º) preliminar de  nulidade por cerceamento ao direito de defesa, pois “a 

autuação foi elaborada por fiscal de setor diverso da Coordenação de Comércio Exterior, 
que é a responsável pela fiscalização de operações com destino à exportação” e que “a 
falta de conhecimento da matéria pela autoridade autuante gerou diversos outros erros 



que maculam o levantamento” e, ainda, “pelo relatório fiscal não é possível identificar se 
as diferenças exigidas se referem a exportações diretas ou indiretas, bem como quais 
CFOPs e produtos”. Acrescenta a defesa que “dos três processos ...de matéria idêntica, 
dois foram encaminhados para diligência na Coordenação de Comércio Exterior”, tendo 
sido finalizada a diligência do de nº 4011501135569, com a conclusão “pela 
RECOMENDAÇÃO de nulidade do auto para que se possa emitir outro em substituição 
com precisão na descrição dos fatos e clareza na apresentação das diferenças”; 

 
2º) no mérito, o recorrente assevera que todas as notas emitidas com 

objetivo de exportação foram efetivamente exportadas, seja pela modalidade direta ou 
indireta, inclusive as notas fiscais objeto da presente exigência. Para tanto, afirma que 
junta anexo a comprovação de exportação das mercadorias acobertadas pelas notas 
fiscais objeto desta autuação, demonstrando de forma clara que não houve omissão de 
ICMS em razão da não exportação de mercadorias. 

 
Pede o julgamento pela nulidade ou improcedência, ou que seja 

determinada diligência fiscal junto à Coordenação de Comércio Exterior, para revisão 
completa do levantamento, seguindo o mesmo andamento dos processos de matéria 
idêntica. 

 
Às fls. 207/209 o sujeito passivo apresenta Memoriais, tendo o cuidado de 

anexar o Relatório Diligencial nº 0003/17 – COMEX e o Relatório Diligencial nº 0028/17 – 
COMEX (fls. 210/223), em que a Coordenação de Comércio Exterior manifesta-se em 
arrazoado fundamentado de lavra do AFRE Alípio de Araújo Rocha Júnior, nos seguintes 
termos, em relação aos autos de infração nºs 4011501135569 e 4011401342325, em que 
a fiscalização faz a mesma exigência concernente aos estabelecimentos de Itumbiara/GO 
e Catalão/GO: 

 
“RECOMENDO, smj, a nulidade do auto em análise, para que se possa 

emitir outro em substituição, com precisão na descrição dos fatos e clareza na 
apresentação das diferenças, permitindo ao sujeito passivo se defender adequadamente”. 

 
Juntou-se mídia CD-R. 
 
Vindo os autos a julgamento esta Terceira Câmara Julgadora expediu 

Resolução da seguinte maneira: 
  
RESOLUÇÃO Nº 100/17, de 7 de agosto de 2017. 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 07/08/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO que o presente auto de infração trata de exigência de 

ICMS, multa formal, mais acréscimos legais, em decorrência de operações de exportação 
realizadas pelo sujeito passivo de farelo de soja, soja em grãos e óleo de soja, que não 
foram devidamente comprovadas, conforme levantamentos iniciais, resultando ICMS a 
pagar no valor originário de R$ 16.114.669,65; 

 
CONSIDERANDO que, após alteração de valor de crédito tributário, 

realizado de ofício pela autoridade fiscal que lavrou o auto de infração (fls. 40/47), o 
ICMS devido foi reduzido para R$ 13.406.755,72; 

 



CONSIDERANDO que o sujeito passivo em impugnação ao auto de 
infração apresenta planilha (fls. 60/61), contendo informações referentes à nota fiscal de 
efetiva exportação e números do Registro de Exportação e Despacho de Exportação, 
contrapondo-se ao trabalho do fisco; 

 
CONSIDERANDO que a autoridade fiscal autuante/revisora faz nova 

revisão do lançamento do crédito tributário (fls. 105/131), que reduz o ICMS a pagar para 
R$ 5.449.287,81, anexando ao processo a planilha "Relatório de Exportação de 
Mercadoria Remetida para Formação de Lote", asseverando que as notas fiscais de 
efetiva exportação não fazem referência às notas fiscais de remessa, o que contraria o 
disposto no art. 76 do Anexo XII, do RCTE; 

 
CONSIDERANDO que a defesa, em recurso voluntário, afirma que "pelo 

relatório fiscal não é possível identificar se as diferenças exigidas se referem a 
exportações diretas ou indiretas, bem como quais CFOPs e produtos": 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência 

junto à COORDENAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR - COMEX, para revisão do 
lançamento do crédito tributário, à vista dos levantamentos anexados ao processo, e 
contestação do sujeito passivo, tendo em vista, ainda, que outros 2 processos que tratam 
da mesma matéria de outras 2 filiais da mesma empresa foram encaminhados a este 
órgão fazendário (PAT NºS 4011501135569 E 4011401342325 - ITUMBIARA E 
CATALÃO) e resultaram no RELATÓRIO DILIGÊNCIAL Nº 0003/17-COMEX E Nº 
0028/17-COMEX, com sugestão de julgamento por nulidade processual. 

 
A Representação Fazendária concordou com o encaminhamento dos autos 

em diligência. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 

Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira Andrade e Nivaldo José Mendes. 
 
Em resposta à indagação do Conselho Administrativo Tributário, o ilustrado Auditor Fiscal 
Cristóvão de Arimatéia Pereira, da Gerência de Auditoria das Operações de Com. Exterior 
e SUFRAMA elaborou quadro demonstrativo, que resumo da seguinte forma: 
 

2011 

 VALOR DO TRIBUTO 

MÊS Valor do auto de 
infraç 

Valor da 2ª Revisão - Sentença Valor da 3ª Revisão 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 

6 966.941,15 0,00 966.941,15 

7 194.650,00 0,00 194.650,00 

8 860.058,33 0,00 860.058,33 

9 0,00 660.863,68 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 1.025.594,77 0,00 

12 0,00 1.050.545,80 0,00 

TOTAIS 2.021.649,48 2.737.004,26 2.021.649,48 

 



 

2012 

 VALOR DO TRIBUTO 

MÊS Valor do auto de 
infra 

Valor da 2ª Revisão - Sentença Valor da 3ª Revisão 

1 0,00 290.478,67 0,00 

2 1.387.807,14 939.867,24 378.492,86 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 115.129,44 0,00 

6 0,00 330.653,81 0,00 

7 0,00 211.920,91 0,00 

8 0,00 225.286,99 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 

12 4.995.505,27 0,00 4.995.505,27 

TOTAIS 6.383.312,41 2.113.337,07 5.373.998,13 

 
 

2013 

 VALOR DO TRI BUTO 

MÊS Valor do auto de 
infraç 

Valor da 2ª Revisão - Sentença Valor da 3ª Revisão 

1 0,00 0,00 0,00 

2 387.463,97 8.284,54 387.463,97 

3 1.892.619,67 0,00 1.892.619,67 

4 0,00 0,00 0,00 

5 298.419,27 0,00 298.419,27 

6 1.058.464,34 8.084,52 0,00 

7 421.292,49 0,00 0,00 

8 86.416,10 0,00 0,00 

9 0,00 131.824,80 0,00 

10 755.925,37 327.438,36 755.925,37 

11 1.450.486,74 0,00 1.450.486,74 

12 148.990,77 102,14 148.990,77 

TOTAIS 6.500.078,72 475.734,36 4.933.905,79 

 
 

2014 

 VALOR DO TRIBUTO 

MÊS Valor do auto de infr Valor da 2ª Revisão - Sentença Valor da 3ª Revisão 

1 1.209.629,04 0,00 1.209.629,04 

2 0,00 17.333,06 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 6.504,54 0,00 

5 0,00 99.374,52 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 



11 0,00 0,00 0,00 

12 0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 1.209.629,04 123.212,12 1.209.629,04 

 
 

TOTAL G 16.114.669,65 5.449.287,81 13.539.182,44 

 
 

Providenciou a anexação aos autos de extratos do SISCOMEX – 
EXPORTAÇÃO denominados DADOS GLOBAIS DO DESPACHO – fls. 238/242. 

 
O sujeito passivo manifestou-se sobre o resultado da diligência e, 

finalmente, novamente apresentou memoriais. 
 
Feito esse breve relatório, passo a externar o meu voto. 

 
V   O   T   O 
 

O presente auto de infração passou por duas revisões fiscais, entretanto 
persistiu, ainda, falta de clareza no lançamento tributário em questão. Especialmente se 
ocorreu a efetiva exportação ou não das mercadorias, ou em que quantidade, quais 
períodos, quais documentações fiscais.  

 
No trabalho de revisão dos PATS 4011501135569 e 4011401342325, em que a 
fiscalização faz a mesma exigência concernente aos estabelecimentos de Itumbiara/GO e 
Catalão/GO, 
o AFRE Alípio de Araújo Rocha Júnior, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“RECOMENDO, smj, a nulidade do auto em análise, para que se possa emitir outro em 
substituição, com precisão na descrição dos fatos e clareza na apresentação das 
diferenças, permitindo ao sujeito passivo se defender adequadamente”. 

  
 
Portanto, a manifestação do autor da última revisão fiscal realizadas 

naqueles PATS é no sentido de que as notas fiscais foram efetivamente inseridas no 
referido sistema (SISEXP), e as que não o foram, foi porque as mercadorias não foram 
exportadas, ficando as diferenças sujeitas à incidência do ICMS. São falhas ou 
inconsistências que não foram suprimidas no decorrer da tramitação processual, 
configurando a insegurança na determinação da infração.  

 
No caso em que estamos manifestando, nota-se que o parecer exarado 

pelo auditor Alípio está mais consoante a realidade existencial ou não e em que 
circunstâncias, houve a sonegação ou não do imposto. 

 
RESSALTO, ESPECIALMENTE PARA O CASO EM JULGAMENTO, QUE 

OS LIMITES DA LIDE FIXADOS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FORAM 
CONFIRMADOS PELA GERÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA E QUE A 
REVISÃO DO AUDITOR CRISTÓVÃO AFASTOU-SE SENSIVELMENTE DAQUELES 
MARCOS, O QUE POR SI SÓ IMPORTA EM INSEGURANÇA.  

 
Configurada a insegurança na determinação da infração, impõe-se 

declarar a nulidade do lançamento tributário, em face ao disposto no artigo 20, inciso IV da 



Lei nº 16.469/09: "Art. 20. São nulos os atos praticados: [...] IV - com insegurança na 
determinação da infração." 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e acolho a preliminar de 

nulidade do processo por insegurança na determinação da infração, a fim de reformar a 
decisão singular de procedência parcial e declarar nulo ab initio o auto de infração.  
 

 
 

Sala das sessões, em 28 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00852/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Preliminar de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Reforma de decisão 
cameral. Decisão não unânime. 
 
A insegurança na determinação da infração somente se 
caracteriza se a acusação fiscal for formalizada de tal modo que 
inviabilize a compreensão da infração ou da irregularidade 
imputada ao sujeito passivo, o que não se faz presente nestes 
autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e 
José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que anulou o auto de infração por insegurança na determinação 
da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saída de mercadorias tributadas sem a consequente emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. Em consequência deverá recolher o imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
A autoridade lançadora indica como infringida as disposições dos 

artigos 63 e 64, ambos do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 141 do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, "I", §9°I do CTE, com redação da Lei nº 13446/1999. 

 
O auto de infração é instruído com os seguintes documentos: 

Auditoria Específica de Mercadorias - Conclusão, Auditoria Específica de Mercadorias – 
relação de saídas, registro de inventário, recibo de entrega de relatórios digitais e CD (fls. 
4 a 35) 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de "fls. 36, 38 e 39". 
 



Cientificado, o sujeito passivo comparece aos autos devidamente 
representado por advogado, para arguir a preliminar de decadência do crédito tributário. 
Argumenta que o presente feito é decorre de reautuação de lançamento julgado nulo por 
insegurança na determinação da infração. 

 
Assevera que os fatos geradores ocorrerem entre 01/01/2007 a 

31/12/2007 e que a data da lavratura do presente auto deu-se em 04/09/2013 e por isso 
os créditos tributários lançados foram alcançados pelo instituto da decadência. Para 
sustentar sua tese, invoca dispositivo constitucional aliado a jurisprudências. Aduz a 
existência de erro material no levantamento fiscal anteriormente realizado. 

 
Em seguida, argui a preliminar de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração. Pondera ser equivocada a metodologia utilizada 
para efetuar o levantamento fiscal; que o agrupamento das mercadorias "por descrição do 
produto", ao invés de código próprio, implica em levantamento incondizente com a real 
movimentação do produto. 

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar. Pondera que a autuação baseou-se em mera presunção, e não havendo prova 
material de que tenha praticado operações de saídas de mercadorias, desacompanhadas 
da respectiva nota fiscal, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Ao final, argumenta haver incorreção na determinação da base de 

cálculo da multa aplicada; que esta foi aplicada sobre o valor das operações acrescido de 
atualização, em ofensa aos artigos 5º, inciso II; 37, caput e 150, I, todos da Constituição 
Federal; que a penalidade apresenta caráter confiscatória. 

 
O sujeito passivo anexa os seguintes documentos: cartão CNPJ, 

extrato SINTEGRA, contrato social, instrumento de mandato e substabelecimento e CD 
"fls. 59 a 78". 

 
Pela sentença nº 2727/2015 JULP, "fls. 80 a 82" o julgador singular 

rejeita as nulidades avençadas e no mérito, pela procedência do auto de infração. 
Argumenta que em relação às nulidades, a alegação do sujeito passivo de que a utilização 
da descrição e não o código da mercadoria compromete o resultado do levantamento 
fiscal, carece de mais clareza.  

 
No mérito, aduz que a defesa não trouxe aos autos nenhum 

demonstrativo contraditório que pudesse embasar, de forma concreta, suas teses e com 
relação ao caráter confiscatório da penalidade aplicada, deixa de manifestar-se em 
atenção ao §4°, do art. 6°, da Lei 16.469/06, que veda decisões que implique apreciação 
ou declaração de inconstitucionalidade de norma expedida pela Administração Tributária. 

 
Ao final conhece da impugnação, nega-lhe provimento para ratificar a 

pretensão fiscal inicial. 
 
Legalmente cientificado (fls. 83 a 85) o sujeito passivo interpõe 

recurso (fls 87 a 107) para argumentar que apurou todo o ICMS devido em suas 
operações comerciais, informando ao fisco toda a movimentação via Declarações 
Periódicas de Informações – DPI; que tais informações dizem respeito aos eventos 
ocorridos entre janeiro a dezembro de 2007, acompanhadas dos respectivos 
recolhimentos. 



Repisa a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração. Obtempera que a presente acusação não procede, na medida 
em que, além do levantamento específico haver tomado como referência a "descrição" dos 
produtos e não seus "códigos", a acusação não colaciona provas incontroversas de que 
praticou a infração estampada na basilar.  

 
Prossegue em sua linha defensória e pondera que a diferença não 

corresponde às operações de saídas desacompanhadas de documentos fiscais, mas sim, 
a divergências em razão do levantamento ter sido realizado com base na descrição dos 
produtos e não com base nos respectivos códigos. 

 
Em seguida, reargui o caráter confiscatório da penalidade aplicada. 

Argumenta que a proporção aplicada fere dispositivos constitucional e o Princípio da 
Vedação ao Confisco. 

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma 

da decisão anterior para considera-lo improcedente.  
 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos via 

memoriais (fls.112 a 118) para reiterar a argumentação inicial. De proêmio, reargui a 
preliminar de decadência do presente crédito tributário. Pondera que o prazo quinquenal 
estabelecido em lei, § 4º do artigo 150 do CTN, para os lançamentos por homologação 
esgotou-se. Que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2007 e que o 
auto em tela lavrado em 04/09/2013; que efetuou os recolhimentos necessários e, 
portanto, homologado o lançamento.  

 
No mesmo diapasão, reitera a preliminar de nulidade da peça básica 

por insegurança na determinação da infração em decorrência erros materiais contidos nos 
levantamentos originários. Que o presente feito decorre da reautuação dos seguintes 
autos de infração: 4011201142284, 4011201154614, 4011201139577, 4011201166973, 
4011201136713 e 4011201152166, todos lavrados no ano de 2012, relativos aos mesmos 
fatos ocorridos em 2007; que todos foram julgados nulos por insegurança na determinação 
da infração.  

 
Assevera que o lançamento padece de vícios e omissões. 

Obtempera que durante a fiscalização o agente fiscal realizou o cotejo do arquivo 
magnético do estoque com os arquivos de entradas e saídas e apurou uma diferença 
entre os valores declarados; que o presente levantamento apresenta erros e omissões, 
pois tomado como referência a "descrição" dos produtos e não seus "códigos", o que deita 
por terra a acusação. Que ao agrupar as mercadorias por sua descrição o levantamento 
ficou incompleto pois não promoveu o apontamento de item por item das aludidas 
omissões de saídas; que ao agrupar as mercadorias por descrição, é impossível 
identificar-se quais itens estão fundamentando a exigência fiscal. Na sequência, repisa a 
questão relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada, pois ofende dispositivos 
constitucionais e o princípio da vedação ao confisco. Ao final requereu a nulidade do auto 
de infração, ou na impossibilidade, a reforma da decisão anterior para julgá-lo 
improcedente. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário acolheu, por maioria de votos, a preliminar de 
nulidade da peça básica por insegurança da determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando de consequência nulo ''ab initio'' o auto de infração. 

 



A Fazenda Pública Estadual, intimada a interpor recurso a este 
Conselho Superior (fls. 143), manifestando-se às fls. 144/145, no sentido da discordância 
da decisão cameral posto que a Auditoria Específica de Mercadorias, de fls. 03/22, prova 
que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias tributadas sem emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007. Requer a reforma da 
decisão cameral, para retornar o presente processo a uma das Câmaras Julgadoras para 
a apreciação do mérito do processo. 

 
O sujeito passivo, por sua vez, intimado para contraditar o recurso 

fazendário, manifesta-se alegando que os argumentos trazidos aos autos foram 
comprovados mediante a apresentação de farto acervo probatório, sendo trazido à 
colação nesta mídia magnética contendo diversos documentos e livros fiscais, DPI'S 
comprovantes de pagamento, de forma a demostrar que todas as mercadorias que 
circularam durante o período autuado foram acompanhadas da documentação fiscal 
exigida. Para embasar o pedido de reforma do v. acordão, deveria a Fazenda do Estado 
de Goiás trazer à colação elementos probatórios aptos a fazer prova em contrário aos 
documentos apresentados pela Contribuinte, e não simplesmente indicar o fundamento 
legal que embasa a cobrança ou metodologia adotada pelo levantamento fiscal. 

 
Aduz ainda que para a reversão das conclusões obtidas pela Douta 

Câmara Julgadora, deveria a Fazenda Pública trazer aos autos elementos que 
infirmassem o julgamento realizado, sendo defeso trazer como fundamento de defesa 
apenas a legislação utilizada pelo trabalho fiscal originário, o próprio dispositivo legal 
trazido á colação pela Recorrente confirma a pretensão da Contribuinte, uma vez que a 
mesma contraditou a base de cálculo inicialmente arbitrada mediante a apresentação de 
farto acervo probatório, o qual atestou de forma cabal e irrefutável a manifesta 
improcedência da acusação fiscal e resultou no cancelamento da exigência. Requereu a 
manutenção do acórdão. Juntou documentos aos autos (fls. 163 a 165). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, a discussão versada no recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual de respeito à declaração, pela primeira Câmara julgadora deste 
Conselho, de nulidade ab initio deste lançamento por insegurança na determinação da 
infração. 

 
Entendo que merece acolhida o recurso fazendário porquanto 

inexiste a ventilada insegurança na determinação da infração conforme consistente 
arguição trazida no recurso fazendário uma vez que a acusação fiscal é no sentido de que 
o sujeito passivo realizou saída de mercadorias tributadas sem a consequente emissão de 
documentação fiscal, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme Auditoria 
Específica de Mercadorias. 

 
Portanto o trabalho fiscal encontra-se embasado em Auditoria 

Específica de Mercadorias, que consiste na análise quantitativa do fluxo de entradas e 
saídas de mercadorias de um determinado período, levando-se em consideração os 
estoques inicial e final, a fim de identificar possível sonegação do ICMS. A equação 
algébrica, soma do estoque inicial mais entradas, igual a soma do estoque final mais as 
saídas, permite conferir em termos documentais, a exatidão ou não, do fluxo de 
mercadorias, podendo ser constatado omissões de registro de saída de mercadorias, ou 
de registro de aquisição de mercadorias. 



  
Neste contexto percebe-se que não há insegurança jurídica na 

acusação feita pelo fisco, e caso se faça necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou correção de critério utilizado na elaboração do 
levantamento fiscal, isto não é suficiente para macular todo o trabalho fiscal, cabendo a 
autuada, no exercício do seu direito de defesa demonstrar pontualmente onde se 
encontram os erros. 

 
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda 

Pública Estadual, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral que anulou o auto 
de infração, determinando o retorno dos autos à Câmara julgadora para apreciação de 
toda matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00903/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do lançamento de ofício por 
insegurança na determinação da infração. Decisão singular que 
declarou a nulidade. Reforma. Retorno à Primeira Instância para 
a apreciação de toda matéria. 
 
I - A verificação de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração deve ser efetuada pelo exame sobre a 
existência ou não, no lançamento de ofício, da alegada 
insegurança e, inexistente essa falha, nenhuma falha em ato 
processual posterior pode ser transferida retrospectiva e 
ilogicamente para a peça acusatória; 
 
II - Descrita com clareza a situação apontada como ilícito 
tributário, não há imprecisão estrutural que importe em nulidade 
por insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria.    Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 04 de agosto de 2014, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, na condição de contribuinte, em razão de ter, nos exercícios de 
2012 e 2013, omitido o registro de saídas tributadas em vendas realizadas mediante 
cartões débito/crédito. 

Foram apontados como solidários WANDA GOLDFELD DE MELO e 
ARISTARCHO GONÇALVES DE MELO, pessoas físicas e sócios administradores da 
pessoa jurídica autuada (fls. 05 e 16). 

A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da empresa autuada, 
tendo sido anexados à peça básica demonstrativos expondo a diferença entre as vendas 
declaradas em DPI/EFD e as informadas por administradora de cartão de crédito/débito 
(fls. 07 a 14), além de outros documentos (fls. 15 a 21). 

Intimados os sujeitos passivos para se defender em Primeira 
Instância (fls. 28 a 21), os solidários não comparecem, tendo sido lavrado o respectivo 
termo de revelia (fl. 35). 

A pessoa jurídica autuada impugna o auto de infração (fls. 38 a 670) 
e indo o processo a julgamento, o julgador monocrático converte o julgamento em 
diligência para que auditor fiscal averiguasse as argumentações e provas trazidas pela 
impugnante, de forma clara e objetiva, com o objetivo de aclarar se a parte passiva teria 
ou não razão (fls. 671 e 672). 



Perante a determinação do órgão julgador singular, a autoridade de 
diligenciadora informa em relatório que, em verificação feita por amostragem, constatou 
correspondência entre extratos das operadoras de cartão e algumas notas fiscais, mas 
sem uma citação exata que conectasse uma nota fiscal a um documento de pagamento 
(fls. 674). Faz acostar documentação pertinente (fls. 675 a 866). 

À vista do resultado da diligência, o julgador monocrático entendeu 
não cumprida a sua determinação e que esse fato teria culminado em crédito tributário 
com insegurança, conflito e contradição na determinação da infração, por consequência, 
causando cerceamento do direito de defesa (fl. 870). 

Entendeu o órgão julgador singular que a falta de clareza sobredita 
teria sido gerada por problema provocado pela parte contrária (fl. 871), declarando, com 
esse fundamento, a nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração 
(fl. 871). 

Discordando da sentença, a Fazenda Pública interpõe recurso 
pedindo a reforma dessa decisão afirmando que não há imprecisão na peça básica que 
impeça a normal compreensão de seus fundamentos e nem o exercício do direito de 
defesa. 

Argumenta também a Representação Fazendária que o eventual não 
cumprimento de diligência seria falha sanável por nova determinação para que fosse 
realizado esse mesmo ato pelo órgão anteriormente incumbido (fls.872 e 873). 

Manifestando-se sobre o recurso da Fazenda Pública, a pessoa 
jurídica autuada apresenta contradita (fls.887 a 903) pedindo confirmação da sentença, 
alegando a verificação por amostragem feita pela autoridade diligenciadora teria “deixado 
no ar” a ocorrência ou não da infração apontada na peça inicial (fl. 893) e que essa 
autoridade em vez de admitir erro total na autuação, apresentou uma mera resposta ao 
pedido de diligência feito pelo julgador (894). 

A parte passiva apresenta também razões vinculadas diretamente ao 
mérito da acusação fiscal, afirmando que o que teria ocorrido na situação analisada seria o 
simples erro de fato relativo ao cadastramento de estabelecimento filial junto às empresas 
administradoras de cartão de crédito (fl. 896). 

É o relatório. 

QUESTÃO PRELIMINAR 

Analisando o pedido de reforma da decisão singular feito pela 
Representação Fazendária, por ser o eventual não cumprimento de diligência falha 
sanável por nova determinação para realização esse mesmo ato (fls.872 e 873), 
manifesto-me por seu acolhimento, pois o não cumprimento ou cumprimento insatisfatório 
de diligência pode e deve ser sanado por nova determinação do órgão julgador, no mesmo 
sentido. 

A questão relevante neste ponto não é a natureza sanável ou não de 
falha contida em trabalho revisional, mas o fato de esse ato processual ocorrer em 
momento posterior ao aperfeiçoamento do lançamento de ofício e não ter, por isso, em 
termos materiais ou puramente lógicos, nenhuma capacidade de influir na qualidade 
descritiva original da acusação fiscal, qualidade que será existirá ou não, já desde o 
momento da apresentação da acusação fiscal. 

A verificação de nulidade da peça básica por determinação da 
infração deve ser efetuada, como em qualquer espécie de nulidade, pelo exame sobre a 
existência, no ato processual apontado, da falha alegada e, inexistente essa falha, 
nenhuma falha existe em ato posterior pode ser transferida retrospectiva e ilogicamente 
para o ato objeto da arguição de nulidade. 

E verificando a existência de imprecisão descritiva no presente auto 
de infração, não a percebo, pois o histórico, o anexo estruturado e os demonstrativos 



sintéticos e analíticos acostados pela autoridade lançadora (fls. 02, 03 e 07 a 14), 
descrevem com clareza a situação apontada como ilícito tributário. 

No que diz respeito às razões meritórias também trazidas pela parte 
passiva, estas escapam ao âmbito processual da sentença recorrida e devem ou não ser 
apreciadas após a definitividade do posicionamento deste Conselho quanto à reforma ou 
confirmação da decisão singular em análise. 

 
Pelo exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe provimento, para 

reformar a decisão singular que declarou NULA a peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, devendo o processo retornar à Primeira Instância para a 
apreciação de toda matéria. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00986/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Mercadorias tributadas sem a 
cobertura de nota fiscal. Acolhimento da preliminar de 
insegurança na determinação da infração, arguida pela 
recorrente. Declara a nulidade "ab initio" do processo. 
 
Os erros e as omissões insanáveis, verificadas na formalização 
do crédito tributário, causa a nulidade do ato desde o início, 
visto a ocorrência da insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade.    c 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias tributadas, sem emissão das notas fiscais exigidas no período de 06/04/2011 
a 21/07/2011, conforme consta de levantamento da documentação paralela, apreendido e 
planilhado e na sequência todos anexados ao presente feito. Em razão do exposto fica o 
sujeito passivo submetido ao pagamento do imposto devido mais cominações legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 93). 
 
Tem-se como sujeito passivo solidário ESTOFADOS COM ART 

LTDA com base no artigo 45, inciso IV da Lei 11.651/1991. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls. 94 a 101). 
 
Por meio da sentença n° 44/2014-JULP (fls.125 a 128) o julgador 

singular decidiu pela procedência inicial do fisco. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls.129 a 130) e 

interporão Recurso Voluntário separadamente às fls. 133 a 141. 
 
O sujeito passivo solidário alegou que não há nenhum interesse no 

fato contestado, pois o auto se baseia em anotações gerais de um caderno, não havendo 
mínima segurança nesta base. Alegou que deve ser excluída do polo passivo solidário por 
erro na identificação do sujeito passivo, pois não há nos autos nenhum documento que 
vincule a recorrente ao fato em discussão, ocorrendo pelo fiscal uma presunção falsa. 
Alegou ainda que se não há interesse não pode o artigo 45, inciso IV do CTE servir de 
fundamento legal para o trabalho fiscal. 



 
Ao final alegou que no referido caderno não há referência à 

Impugnante e que a não possui em seu quadro de empregados a pessoa do autuado. 
 
Requereu a nulidade do auto de infração e se assim não entender, a 

improcedência. 
 
O sujeito passivo autuado alegou que a descrição do fato no auto de 

infração (onde se diz'' realizou saídas de mercadorias tributadas...'') não corresponde ao 
disposto nos artigos 63 a 64 do CTE pois estes somente aplicam se a empresas 
devidamente cadastradas, não servindo de fundamentação para o AI porque a alegação é 
de saída de mercadoria de estabelecimento sem emissão de nota fiscal e o artigo 63 
regula formas locais e prazo de pagamento do ICMS. Portanto, não há nexo entre o fato 
descrito e norma legal imputada. 

 
A título de segunda preliminar alegou que, as anotações constantes 

do caderno anexado ao AI são meros indícios de alguma coisa, não se podendo afirmar 
do que se trata. São indícios que não geram presunção alguma. Destarte, como o fiscal 
trabalhou com a presunção resta nulo o AI por insegurança na determinação. 

 
Ao final alegou que não há relação alguma entre as informações 

constantes em folha 12 a 93 e o autuado, não constando, em nenhum lugar o nome do 
sujeito passivo autuado. Requereu a nulidade do auto de infração e caso não seja esse o 
entendimento requereu a improcedência. 

 
Por meio da resolução 038/2015 (fls. 144) a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolveu converter o julgamento em diligencia e 
encaminhar os autos a Delegacia fiscal de origem para que verificasse na documentação 
fiscal da empresa, incluída como solidária, se houve emissão de nota fiscal de saída 
correspondente as vendas indicadas no caderno, fls. 93, e promovesse a exclusão se a 
nota tivesse sido emitida; cópias de notas fiscais; comprovante de propriedade do veículo 
transportador e outros documentos que vinculasse o sujeito passivo autuado; por fim 
prestasse esclarecimentos relevantes.  

 
Foi anexado aos autos o relatório diligencial (fls. 149) quanto a 

empresa ESTOFADOS COM ART LTDA encontra-se baixada a pedido sendo que sua 
documentação se encontra em poder da Delegacia Fiscal de Goiás. O veículo caminhão 
pertenceu ao sujeito passivo autuado de 19/11/2009 a 13/03/2015, portanto o veículo 
pertencia ao senhor Leomar na data da apreensão das mercadorias que foi dia 
18/08/2011. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do resultado da diligência (fls. 

152). 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A acusação fiscal que inicia este processo tem por descrição a 

afirmação fiscal de que o sujeito passivo omitiu a saída de mercadorias tributadas, sem a 
emissão das notas fiscais exigidas no período de 06/04/2011 a 21/07/2011, constatada por 



meio de controle de vendas constante no caderno que foi apreendido pelo Termo de 
Apreensão nº 1100126905-9 e planilhado nos documentos instrutórios do lançamento 
tributário, conforme registram os documentos instrutórios do trabalho fiscal. 

 
A empresa ESTOFADOS COM ART LTDA é incluída na lide como 

polo passivo solidário da lide conforme prevê o art. 45, inciso IV da Lei nº 11.651/91, 
porém ela é emitente da Nota Fiscal nº 352, conforme mostra a Chave de acesso fls. 156 
a 158. 

 
No ato da constatação da infração o sujeito passivo encontrava com 

o bloco de notas fiscais, modelo 2, D-1 e da Nota Fiscal nº 352, que seria a nota fiscal de 
remessa.  

 
Ocorre que a fiscalização deveria ter apurado com base nesses 

documentos fiscais quais seriam as supostas mercadoria que teriam sido vendidas sem 
nota fiscal. O Fisco não adotou esse procedimento, tendo, inclusive, liberado da 
apreensão esses documentos, conforme informação constante do documento de fls. 04.  

 
A fiscalização arrolou como vendas sem notas fiscais todas as 

operações registradas no caderno, anexados às fls. 12/93, sem observar que partes 
dessas operações foram realizadas com cobertura de nota fiscal, bem parte dessas 
operações nem se referia a venda de mercadorias. 

 
Nos autos não constam a informação de que ocorreu verificação na 

documentação fiscal da empresa incluída como solidária, portanto, conclui-se que a 
fiscalização deixou de verificar na documentação fiscal da empresa arrolada na lide como 
solidária se houve emissão de nota fiscal de saída correspondente às vendas indicadas no 
caderno (controle paralelo, fls. 12/93), promovendo a exclusão nos casos em que a nota 
fiscal tiver sido emitida. 

 
A diligência solicitada nos termos da resolução de fls. 144/145 não 

afastou as dúvidas existentes nesta autuação. Portanto o trabalho realizado continua com 
insegurança na determinação da infração. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido acatar a preliminar de 

nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, declarando, de consequência nulo "ab initio" o processo.  

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00997/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o lançamento fiscal, havendo nele o vício formal da 
insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,   acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 2 (dois) 
veículos novos, relacionados no Termo de Apreensão n° 1100142787-7, sem 
documentação fiscal, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de 
R$ 13.499,02 (treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) mais as 
cominações legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100142787-7 (fls. 4). 
 
Intimado em 20/07/2016 (fls. 8), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 9). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 14 a 38), formulando em preliminar arguição de nulidade do Termo e 
Apreensão, alegando que os veículos novos nele relacionados não foram identificados 
pelo n° dos respectivos chassis, sendo que o n° do cassi é elemento essência na 
identificação de veículo novo, nos termos do art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Caso seja superada a arguição preliminar, no mérito, pede a 

improcedência do lançamento, alegando que o sujeito passivo, CEVEL LOGÍSTICA E 
ARMAZENAMENTO LTDA, estava deslocando mercadorias para a CEVEL CECÍLIO 
VEÍCULOS LTDA, que são pertencentes ao mesmo grupo econômico – GRUPO CEVEL e 
são empresas que exercem atividades complementares, pois a autuada é a que realiza o 
transporte, armazenamento e logística dos carros novos que chegam da fabricante FIAT 
VEÍCULOS LTDA para a CEVEL CECÍLIO VEÍCULOS LTDA. 

 
No caso em tela, então, não há fato gerador do ICMS, tendo em vista 

que não é considerada troca de titularidade quando a transferência ocorre para uma outra 



empresa integrante do mesmo grupo econômico. Esse é o entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 166. 

 
Argumenta ainda que a mercadoria é sujeita à substituição tributária, 

sendo a retenção e recolhimento do imposto atribuída legalmente ao fabricante, no caso, a 
FIAT VEÍCULOS LTDA. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, face a 

presença nos autos do vício da insegurança na determinação da infração, acolhida 
unanimemente pelos meus pares, pelo que exponho: 

 
A autuação está fundamentada no Termo de Apreensão n° 

1100142787-7 (fls. 4). Nesse termo o agente do Fisco relacionou 2 (dois) veículos novos 
da marca FIAT, sendo um (1) veículo Fiat Strada Working CE Branco 0 KM e um (1) Siena 
Essence 1.6 16 v Flex 4 P Branco 0 KM. 

 
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 114, dispõe: 
 
Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres no 
chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser 
o CONTRAN. 

Vê-se que no termo de apreensão (fls. 4) não há a identificação dos 
veículos pelos números dos respectivos chassis e, sendo o número de chassi elemento 
essencial na identificação de veículo, a ausência dele no termo de apreensão constitui 
insegurança na determinação da infração, vício forma que acarreta a nulidade do 
lançamento fiscal. 

 
Ante o exposto, voto em preliminar pela nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. 

 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01000/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração. Insegurança 
na determinação da infração. Preliminar arguida pelo polo 
passivo. Acolhimento. 
 
Deve-se anular o auto de infração por insegurança na 
determinação da infração quando a descrição do fato gerador no 
lançamento não mantém coerência com os demonstrativos ou 
documentos anexados pelo autuante. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo . Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson Alves 
Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de recolher o imposto 
em face do aproveitamento indevido de crédito nas três situações abaixo descritas: 

 
a) destacado nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo 

entradas ref crédito correto e em excesso, pois tratam-se de matérias-primas utilizadas na 
fabricação de produtos objetos de saídas isentas ou não tributadas. Portanto, o crédito 
deveria ter sido estornado, conforme art. 61, I, a, da lei n° 11.651/91  

 
b) nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo entradas ref 

crédito correto e em excesso, com credito destacado em excesso nas entradas 
interestaduais, pois o valor correto do credito é o calculado sobre a base de cálculo 
reduzida para o equivalente a 70%, conforme determina o convenio ICMS 100/97, clausula 
segunda, III (artigo 9°, inciso VIII, alínea c do anexo IX do RCTE).  

 
A vedação ao crédito destacado em excesso estende-se ao imposto 

incidente sobre serviço de transporte ou de comunicação vinculado com a mercadoria 
objeto da operação, conforme § 1° do artigo 57 do decreto 4852/97. 

c) nas notas fiscais relacionadas no demonstrativo entradas com 
saídas correspondentes não tributadas, que abrange as seguintes situações: 



 1) entrada para comercialização em consignação (cfop 2.917, com 
ausência de débito pela saída posterior relativo a devolução de mercadoria recebida 
anteriormente em consignação mercantil (cfop 6115). Tal contraria o disposto no art. 61, I, 
a da lei 11.651/91, pois não registrando o debito pela operação posterior, esta não foi 
tributada  

2) Entrada em retorno de mercadoria anteriormente remetida para 
depósito fechado ou armazém geral, com ausência de débito por esta remessa, o que 
contraria o disposto no art. 60, I, a da Lei Estadual nº 11.651/91, pois não registrando o 
débito pela remessa anterior, a sua entrada em retorno configura saída de mercadoria 
resultante de operação. 

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 
auto de infração. De proêmio argúi a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e no mérito rechaça o crédito tributário por agir 
de acordo com a lei. 

O julgador singular manifesta-se nos autos e tendo encaminhado o 
feito para revisão rejeita nulidades e ratifica a pretensão fiscal inicial, após o 
contrarrazoado passivo. 

 
Irresignado, o polo passivo interpõe recurso para apontar erros e 

omissões na revisão fiscal, tais como arbitramentos de valores, reduções de base de 
cálculo na aquisição de fertilizantes, estornos a maior e a glosa relativa a créditos 
tributários negociados com empresas e a inconstitucionalidade da penalidade aplicada. Ao 
final, requer a nulidade do feito ou a reforma da decisão anterior para julgá-lo 
improcedente.  

 
Tempestivamente, via memoriais, o sujeito passivo argui as 

preliminares de nulidade da peça básica por ausência de ordem de serviço e cerceamento 
do direito de defesa. Argumenta não ter sido notificado acerca da ordem de serviço, e 
quanto à segunda, obtempera que o levantamento é viciado pois não se pode precisar a 
base de cálculo. 

No mérito alega estar resguardado pela legislação tributária para 
operar com benefícios fiscais sem crédito e/ou manutenção de crédito tributário e que 
promoveu os convenientes estornos creditícios no momento apropriado. Ao final, requer a 
nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma da decisão anterior 

 
Em seguida, resolução cameral determina ao sujeito passivo para 

que apresente quadro detalhado e segregado dos valores dos créditos considerados como 
excluídos indevidamente pelo fisco, porém este queda-se inerte.  

 
Tempestivamente, o sujeito passivo manifesta-se nos autos para 

arguir a realização de diligência fiscal por auditor estranho à lide. Em seguida, no mérito, 
reitera a argumentação inicial e acrescenta que o próprio revisor não houvera tomado 
conhecimento do documento de fls. 155 antes do início dos trabalhos de auditoria e que 
por isso não tomou conhecimento do saldo credor inicial acumulado do imposto, o que 
enseja insegurança na determinação da infração do auto de infração. 

 
Ato contínuo aponta novos erros e omissões da revisão ao 

argumentar que o revisor não comprovou detalhadamente quais operações desconsiderou 
em seu cálculo e que se constitui no cerceamento do seu direito de defesa. Acrescenta 



que efetuou todas as operações nos termos do artigo 9º, inciso VIII, alínea “c” do Anexo 
IX, do RCTE 

 
Resolução cameral de fls. 219, a título de evitar o cerceamento do 

direito de defesa do sujeito passivo, encaminha o feito em diligência ao órgão responsável 
para que, este anexe as provas em mídias digitais que embasam a acusação bem como 
explique a metodologia adotada para a confecção do auto de infração e depois intime o 
sujeito passivo para que se manifeste. 

 
O revisor manifesta-se nos autos para ratificar o trabalho anterior e a 

pretensão fiscal inicial. 
 
Cientificado, o polo passivo comparece aos autos e nas 

contrarrazões à revisão argúi a incompetência funcional do revisor por não se tratar de 
auditor estranho à lide. Em seguida, reitera a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Pondera que que a autoridade fiscal havia 
reconhecido a posteriori que não tinha ciência do documento de fls.155 e tampouco 
consignou em livro próprio o termo de início da ação fiscal; que diante destes fatos 
permaneceu apontando a diferença apontada no item 4 das fls. 237; que o revisor trouxe a 
lume informações novas, destacando inclusive ter efetuado as correções. 

 
Após, argúi a preliminar de nulidade parcial dos autos por 

cerceamento do direito defesa a partir da inserção das novas informações. Obtempera que 
a inserção de novos dados no curso do processo sem que tenha sido apreciada pela 
primeira instância obsta sua defesa, pois sua estratégia fundamenta-se nas informações 
originais e não as mais modernas.  

 
Ao final, requer nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma da 

decisão anterior para considera-lo improcedente, ou subsidiariamente, a realização de 
nova diligência com a designação de auditor fiscal estranho à lide, para que seja refeito 
todo o levantamento fiscal. 

 
É relatório. 
 

 
V O T O 

 
Passo a decidir e por ter sido voto vencido quanto ao pedido de 

diligência formulado pelo sujeito passivo, deixo de manifestar-me acerca da questão. Ao 
contrário de meus colegas que consideraram que o relatório e a última diligência se 
mostram claros, devo discordar por considerá-la fundamental para o deslinde da questão.  

 
Quanto á preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 

determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, por maioria de votos, devo acolhê-
la. De fato, ao compulsar os autos verifico haver inconsistência nos levantamentos 
efetuados pelo fisco, notadamente quanto ao reconhecimento ou não da transposição dos 
saldos iniciais e finais dos créditos do imposto. Ao promover-se a leitura destes, tal como o 
polo passivo, considero que as provas colacionadas aos autos ou seja, os demonstrativos  
e documentos anexados aos autos,  neste caso, não se coadunam com a descrição do 
fato gerador na exordial, motivo pelo qual a arguição em voga deve ser acolhida. Tal é o 
que está previsto no Manual de Defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo 
Tributário no Estado de Goiás, o qual transcrevo abaixo, “in verbis”:: 

 



8.4.4. – NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 

Se for o caso, o Contribuinte poderá argüir a preliminar de nulidade 
por insegurança na determinação da infração, se constatar que: 
a)   a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os 
demonstrativos ou documentos anexados pelo autuante, 

  
Dessarte, voto acompanhado da maioria de meus pares, para 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo polo passivo, declarando de consequência nulo “ab initio” o 
processo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01114/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, formulado pela Representação 
Fazendária. Rejeitado. Processual. Preliminar de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. Acolhida.  
 
Julga-se nulo o lançamento quando a instrução processual 
apontar que houve insegurança na determinação da infração, 
tornando assim despiciendo o trabalho diligencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pela Representação Fazendária, em sua manifestação oral. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira Andrade. E, 
por votação unânime, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo transportava as mercadorias 
constantes do DANFE número 000896147, serie de folhas 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04, 
emitido em 08/05/2015, no valor comercial de R$ 34.685,33 considerando idôneo por não 
ser o documento legalmente exigido para a operação, pois trata-se de documento emitido 
para envio da mercadoria ao Estado do Mato Grosso em 2015. Em consequência, fica 
sujeito a multa formal, sem prejuízo do pagamento do imposto, já acrescido do Índice de 
Valor Agregado - IVA e cominações legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 13). 
 
Por meio da sentença 5062/2016 (fls. 75 a 79) o julgador singular 

declarou procedente o auto de infração. 
 
O sujeito passivo foi intimado da decisão (fls. 80 a 84). Interpôs 

Recurso Voluntário às fls. 86 a 101, alegando que a presença de legitimidade dos atos 
administrativos não poderia servir como meio de supressão de lacunas probatórias, e 
dever de a autoridade administrativa promover todas as diligencias necessárias para 
buscar a verdade material, sendo que no caso em análise não é possível afirmar que o 
ICMS devido na operação deixou de ser recolhido, uma vez que nem o emitente da nota 
fiscal nem o destinatário foram chamados a integrar o polo passivo do presente processo 
ou seque intimados para prestar informações e ainda partindo do pressuposto que o 
DANFE não seria o documento exigido pela Lei, a fiscalização entendeu que possuía 



todos os elementos necessários para configurar a infração, atestando inclusive, o não 
recolhimento do ICMS o que frise, jamais poderia ser submetido.  

 
Alegou ainda que o caso em análise se trata de RECALL do 

fornecedor, pelo que a mercadoria que fora adquirida em 2015 pelo Hospital e 
Maternidade São Lucas, localizado no Mato Grosso, foi desenvolvida pelo remetente C M 
Hospitalar LTDA, emitente da DANFE com estabelecimento em Goiás, por problemas 
técnicos como demostra a ordem de coleta constante dos autos, ocorre que não incide 
ICMS sobre remessas de mercadorias para conserto, conforme disciplinado no artigo 79, I, 
''s'', 1 do RICMS/GO. 

 
Ao final alegou que o responsável tributário somente pode ser 

cobrado pelo tributo incidente sobre o fato gerador já ocorrido, ou seja, se não houve fato 
gerador ou este ainda não ocorreu, evidente que não há que se falar em cobrança de 
impostos sob a égide da responsabilização, no caso das alíquotas o Estado de Go só 
poderia exigir qualquer recolhimento de ICMS caso as mercadorias tivessem sido 
recebidas pelos adquirentes goianos para uso e consumo, nesta hipótese seria devido o 
diferencial de alíquotas, nos termos da redação original do artigo 155, § 2°, VII, ''a'' e VIII, 
da CF/1988. Quanto a multa aplicada alegou que fere princípios constitucionais pois 
produz claramente efeitos confiscatórios. Por fim informou a Recorrente que o auto de 
infração n° 4011602101988, citado na sua defesa complementar, foi de fato quitado pela 
Recorrente não devendo ser reconhecida como um reconhecimento do acerto da ação 
fiscal. 

 
Requereu a reforma da decisão de primeira instância para determinar 

o cancelamento integral do auto de infração. 
 
Anexou documentos (fls.102 a 116). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

O elemento embasador do presente crédito tributário não foi o termo 
de apreensão, fl. 6. Na parte descritiva há a informação da existência de 594 caixas de 
medicamentos diversos e ainda a existência de “ordem de coleta” e Documento Auxiliar de 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE TAM, como elementos comprobatórios 
da infração detectada, ou seja, inidoneidade do documento fiscal DANFE nº.  896147, 
emitido no valor comercial de R$ 34.685,33 (?). Destaco que a nota fiscal de fls. 9/12 tem 
o valor de R$ 23.123,55 w reporta um peso bruto de 206.700 Kg.    

 
Ao meu ver o termo de apreensão que deveria ser o documento a 

retratar a realidade dos fatos à época, tem como embasamento documentação descrita, 
ou seja, o DACTE - Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, fl. 7 
que apresenta valor de R$ 189,10 com peso de 149 Kg e ainda a ordem de coleta reporta 
a uma não devolução total em relação a nota fiscal nº. 896147, sendo que a ordem de 
coleta foi emitida referindo-se a 2 (duas) caixas de Diclofenaco Sódico 5 OMG (GEN) 
C/500 – CPRREV – PRATI, DONADUZI, Devolvido pelo Hospital e Maternidade São 
Lucas Ltda., de Primavera do Leste - MT para CM Hospitalar lTDA para recall.  

 
O termo, pelos documentos que o embasam, são contraditórios e as 

informações nada constatam.  
 



Pelas premissas supra aduzidas, demonstrado está que houve 
insegurança na determinação da infração, motivo pela qual o feito deve ser considerado 
nulo, tornando despiciendo o pedido de diligência, formulado pela nobre Representação 
Fazendária.          

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência, formulado pela 

Representação Fazendária, em sua manifestação oral. E, por votação unânime, acato a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01141/18 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Omissão no registro de entrada de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária pelas operações posteriores. 
Base de cálculo do imposto acrescida do Índice de Valor 
Agregado-IVA. Preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Acolhida. 
 
A exigência tributária que tem por critério o preço de custo da 
mercadoria e adicionado o IVA para apuração da base de cálculo 
do imposto devido, cujo trabalho passou por diversas revisões 
fiscais com objetivos de saneamento do processo e, em que, na 
última revisão deferida em segunda instância, houve alteração 
na forma de apuração da base de cálculo para utilizar o preço de 
venda das mercadorias, causa a arguição da preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração e, consequentemente, corrobora com o seu 
acolhimento para declarar nulo "ab initio" o processo 
administrativo tributário. 
 
 
 
. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto 
de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Heli José da Silva e José Ferreira de Sousa, que votaram rejeitando a 
preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu a 
escrituração da documentação fiscal relativa à entrada das mercadorias no Livro Registro 
de Entradas de Mercadorias, as quais estão sujeitas ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 373.430,70 (trezentos e setenta e 
três mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), já acrescido do respectivo Índice 
de Valor Agregado-IVA de 40% (quarenta por cento), no período de 01/01/2005 a 
31/12/2007, conforme demonstra a Auditoria Específica de Mercadorias. Em decorrência, 
o autuado deve pagar o imposto devido na importância de R$ 63.483,22 (sessenta e três 



mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), agregado das cominações 
legais. 

 
A infração é assegurada pelos arts. 45, inciso XIII; 51; e 64 da Lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 35 do Anexo VIII e art. 145 do Decreto n 4.852/97, enquanto 
que a penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso VII, alínea “l”(L), agravada 
com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução se fez com os documentos de fls. 03/45. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo e um dos sócios da 

pessoa jurídica impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 55/61, arguir as 
preliminares de nulidade da peça basilar, por incompetência funcional, por cerceamento 
ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. 

 
Para sustentar os questionamentos preliminares, argumenta que falta 

a ordem de serviço causa a incompetência da autoridade fiscal lançadora do crédito 
tributário, como também não foi lavrado o Termo de Início da ação fiscal, condição que 
causa cerceamento ao direito de defesa. 

 
Quanto à preliminar de insegurança na determinação, nada 

acrescenta. 
 
Quanto ao mérito, a tese versa sobre falhas na execução da 

Auditoria Específica de Mercadoria, mas não as identifica, como também não junta 
trabalho de auditagem contraditório ao do auditor fiscal e nem foi considerado os 
subprodutos utilizados na produção final.  

 
Ao final, requer o acolhimento de uma das preliminares arguida ou a 

improcedência do auto de infração. 
  
O julgador singular, fls. 116/118, decide conhecer da impugnação, 

negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração, depois de rejeitar as 
preliminares de nulidades, arguidas pelo impugnante. 

  
O sujeito passivo recorre da decisão singular a uma das Câmaras 

Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 122/126, e, após criticar a decisão 
recorrida, acresce que a atividade da empresa é indústria e comércio de produtos diversos 
para segurança do trabalho e que para a sua produção ela emprega matéria prima 
diversa. 

 
Argumenta que o auditor fiscal não trabalhou nem considerou os 

produtos utilizados na fabricação dos bens produzidos e optou pela omissão no registro de 
entrada de mercadorias, cujas saídas se fizeram de forma englobada com o produto final 
para comércio. 

 
Acresce que, para não deixar dúvida, elaborou três levantamentos 

que anexo ao processo – fase impugnatória – onde discrimina cada produto acabado com 
todos os subprodutos utilizados na sua industrialização. Além do que, discrimina a 
composição de cada subproduto e o quanto é utilizado para a produção de cada unidade. 

 



Por fim, elabora um demonstrativo das omissões de saídas e os 
valores equivocadamente tomados e relaciona as matérias primas empregadas nos 
produtos acabados. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
Na sequência, o sujeito passivo apresentou Memorial, fls. 174/177, 

onde requer a nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa, visto 
que a fiscalização não juntou os demonstrativos do trabalho de auditagem ao lançamento 
do crédito tributário. 

 
Argui, também, a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração porque a fiscalização deveria ter o arbitramento 
do valor do inventário, conforme ensina o art. 148 do Código Tributário Estadual. 

 
No mérito, afirma que o trabalho fiscal se apresenta de forma 

divergente ao Manual de Procedimentos Fiscais, o qual contém normas para serem 
atendidas pela fiscalização de estabelecimento industrial. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
A Instrução da peça defensória se fez com os documentos de 

fls.178/189. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, acata a 

proposição do Conselheiro Luis Antônio da Silva e depois dos considerandos, 
 
“RESOLVE encaminhar o processo à Secretaria Geral, para que 

providencie a intimação do sujeito passivo, dele requerendo a descrição exata dos 
produtos que constam do relatório de omissões de entradas, e que foram utilizados em 
processos de industrialização, informando de forma precisa, quais foram e quais os 
produtos finais que foram produzidos pelo autuado. 

 
Após, retorne para julgamento.   
 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 

Antônio da Silva Costa e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes”, fls. 190/191. 
 

O sujeito passivo cumpre as ordens ditadas na resolução cameral, 
fls. 195/198, onde fundamenta sobre a existência de erro no trabalho fiscal, cujo 
entendimento sinaliza ser necessário investigar se o produto autuado possui o mesmo 
Código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado daqueles sob 
regime diferenciado.  Considera que alguns produtos autuados não estão listados no 
Apêndice I do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97-RCTE e outros possuem outros códigos 
da NBM/SH, não obstante possuírem alguma coincidência de nomenclatura. Entende que 
por não estarem sujeitos ao regime de substituição tributária, ao contrário do que 
asseverou o autuante, as mercadorias: aventais, capas de chuva, calças de PVC e de 
nylon, toucas, vespeiro, máscaras contra gases, protetores auriculares, bolsas, luvas de 
metal (anticorte) e conjuntos agrotóxicos, devem ser retiradas do trabalho de auditagem 
por não entrarem na categoria de Vestuário.  

 
Pelas razões expostas, entende que devem ser excluídos da 

auditagem os produtos faróis e as correias, visto que somente para os faróis e as correias 



há a previsão da substituição Tributária, bem como as ferramentas de pequeno porte, que 
nem sequer estavam listadas entre os produtos da construção civil.  

 
Questiona a condição tributária dos produtos de fabricação própria, 

os quais estão listados na Auditoria Específica de Mercadorias e são produtos acabados. 
Portanto não foram utilizados no processo industrial, e que, em qualquer processo 
produtivo, utiliza-se os insumos que resultam em produtos acabados, enquanto que o 
normal, é encontrar uma aparente omissão de saída de matéria prima e uma também 
aparente omissão de entrada de produto final. Acresce que os itens de fabricação da 
própria empresa foram indevidamente autuados, tais como: aventais, bastão, bolsas, 
capas, elementos, luvas, placas de sinalização, varas de manobra, e outros. A correlação 
entre os insumos e os produtos finais já se encontra listada às fls. 71 a 144 dos autos, 
sendo desnecessário juntar novas planilhas para esses itens.   

 
Ao final, requer que seja declarado nulo “ab initio” o processo, por 

cerceamento do direito de defesa e por insegurança na determinação da infração ou dada 
a inconsistência da acusação fiscal, que considere improcedente o auto de infração. 

 
Os documentos de fls. 199/206 instruem a peça contraditória. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição do Conselheiro Antônio Martins da Silva e, após os considerandos registrados 
na resolução cameral,  

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o feito em 

diligência e encaminhar o processo Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que o seu ilustre titular, por obséquio, designe um auditor fiscal, preferencialmente o autor 
do procedimento, para adotar as seguintes providências: 

 
1 - Manifestar em relação aos equívocos cometidos pelo autuante 

apontados na peça de fls.195 a 206, apresentada pelo sujeito passivo atendendo a 
solicitação da Resolução nº 178/2012, de fls. 190, atentando-se, ainda, para as alegações 
feitas no recurso voluntário de fls. 122 a  170; 

 
2 - Preste quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para 

a solução da lide. 
 
Após, encaminhe-se ao SEPRO - Setor de Preparo Processual para 

intimar a empresa autua na pessoa de sua advogada legalmente constituída no processo, 
para manifestar sobre o resultado da revisão no prazo de 20 (vinte) dias, caso queira.  

 
Finalmente, retorne para julgamento. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 

Antônio Martins da Silva e Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes”, fls. 213/214. 
 

A revisão é realizada por auditor fiscal estranho a lide, onde ele 
conclui o seu trabalho com o demonstrativo de fl. 516, onde ele conclui que os estoques 
iniciais e finais estão zerados porque não conta autenticação dos livros de registro de 
inventário no encerramento de 31/08/2007, visto que não houve movimentação das 
mercadorias examinadas depois desta data, tanto que no período de 01/09/2007 a 
31/12/2007 o estoque estava zerado. 

  



O sujeito passivo se manifesta sobre a diligência, fls. 521/523, 
seguido dos documentos de fls. 524/536 e do DARE 2.1 com o cálculo parcial do imposto 
devido, fl. 536. 

 
A Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

por meio da Resolução n°123/2014, converte o julgamento em diligência e remete os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para cumprimento das ordens 
propostas pelo Conselho Joé Paixão de Oliveira Gomes, as quais estão inseridas às fls. 
540/541. 

 
Os documentos de fls. 542/800, sendo que o revisor conclui que o 

trabalho revisional se fez de acordo com os roteiros de auditorias e procedimentos fiscais 
aprovados pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e esclarece que houve 
alteração das alíquotas de 16% para 17% com o fim de correção dos equívocos existentes 
no procedimento fiscal originário da planilha contraditória do recorrente que considera 
errada.  

 
Na sequência, afirma que os novos demonstrativos relativos à esta 

segunda revisão, foram apurados erros e, de novo, foram anexados ao processo. 
 
A Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário 

por meio de acórdão n° 2256/2015, decidiu rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa. Também, rejeitar a preliminar de decadência parcial do 
processo, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decidiu dar-lhe 
provimento parcial para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor de R$ 5.897,59, considerando o pagamento 
efetuado para fins de extinção do credito tributário, fls. 816 a 824. 

 
A Representação da Fazenda Pública após ser intimada, fls. 825, 

opõe recurso ao Conselho Pleno n°198/2015, para requerer a reforma do acórdão cameral 
para parte do mérito, visto que: 

 
“A presente autuação exige imposto em razão de omissão de entrada 

de mercadoria sujeita à subordinação tributária por operações posteriores, apurada 
através de auditoria especifica de mercadorias. Por duas vezes houve a realização de 
diligência, sendo que a última reitera (fls. 799) o valor da omissão em R$ 55.848,36 
(cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).  

 
Após esse mesmo trabalho não houve por parte do sujeito passivo a 

apresentação de qualquer erro no trabalho do fisco, isso tira a credibilidade do argumento 
defensório que quer fazer crer que a diferença seria de apenas R$ 5.897,59 (cinco mil 
oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). Cabe ressaltar que de fato 
deve-se considerar o pagamento efetuado para fins de extinção do crédito tributário.  

 
Trata-se da busca da verdade material fidedignamente expressa em 

trabalho revisional. A falta de consistência dos argumentos da defesa resta claramente 
provada nos autos. O aspecto material está devidamente esgotado”, fls. 826/827. 

 
O sujeito passivo contradita o recurso do Representante Fazendário 

sob o argumento de que a acusação fiscal refere-se à omissão no registro de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, detectada na Auditoria 
Especifica de Mercadorias em anexo aos autos.  



 
Alega que “o julgador cameral entendeu "não existir nenhum tipo de 

ato ou ação ou ainda procedimento defeituoso que possa ter prejudicado ou impedido o 
exercício do amplo direito de defesa do sujeito passivo".  

 
Contudo, o autuante restringiu a trazer à baila somente um dos 

demonstrativos acima enumerados, qual seja a "Conclusão" da Auditoria Especifica de 
Mercadorias.  

 
Assim procedendo, ele deixou de juntar ao Processo Administrativo 

Tributário os documentos probatórios que guarneceriam o suporte fático da suposta 
infração, cerceando de forma expressa o direito de defesa do contribuinte”, fl. 836.  

 
Acresce que este “tipo de falha não tem sido tolerado pelos senhores 

julgadores, como se pode ver no julgamento do Auto de Infração n° 4 0110001 120 27, 
cuja cópia está anexada aos autos, que foi lavrado contra a mesma recorrente, 
relativamente aos mesmos exercícios aqui fiscalizados, mas onde o ICMS exigido referia-
se à uma suposta omissão de saída de mercadoria tributada”.  

 
“Assim, como ambos os Autos de Infração foram lavrados contra a 

mesma contribuinte, referem-se ao mesmo período e tiveram como base o mesmo tipo de 
Auditoria com a mesma falha, é cogente que seja aplicado o mesmo entendimento por 
medida de justiça”.  

 
“Desta feita, o autuante deveria ter feito o arbitramento do valor do 

inventário, consoante o esposado pelo art. 148 do CTE/GO” e transcreve o mencionado 
artigo à fl. 838. 

  
“Entretanto, nos autos do processo este arbitramento não foi 

efetuado, tendo o fiscal optado, ao arrepio da norma supracitada, em desconsiderar o 
estoque ideal para aponta-lo como 0 (zero) na "Conclusão" da Auditoria embasadora da 
exigência.  

 
Assim e considerando que a segurança jurídica é requisito essencial 

para a validade das relações existentes entre Estado e o contribuinte, é imperioso que o 
lançamento em tela seja declarado NULO, como prescreve o art. 20, inciso IV, da lei 
16.469/09”.  

 
Contudo, “em razão da decadência do direito de lançar, a diligencia 

revisional datada de 30/05/2014 fica impedida de exigir o imposto sobre mercadorias que 
apesar de listadas nunca haviam sido fiscalizadas, nem poderia o trabalho revisional 
incluir novos itens antes ignorados”.  

 
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para acolher as 

preliminares de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração, por 
cerceamento do direito de defesa e de decadência parcial do processo, e, no mérito, 
manter a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o lançamento sobre o ICMS 
no valor de R$ 5.895,20, fls. 834/842. 

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 



 
 

Trata-se lançamento tributário amparado em Auditoria Específica de 
Mercadoria, na qual a fiscalização constatou a existência de omissão no registro de 
entrada de mercadorias submetidas ao regime da substituição tributária pelas operações 
posteriores, fato gerador da obrigação tributária exigida no auto de infração, cuja base de 
cálculo do tributo é R$ 373.430,70 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta 
reais e setenta centavos) e o ICMS devido é R$ 63.483,22 (sessenta e três mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme registros efetivados 
na peça fundamental deste processo.  

 
Na defesa, a autuada, ao longo da marcha processual, levantou 

diversas questões com objetivo de êxito sobre  a exclusão das mercadorias 
industrializadas pelo estabelecimento autuado, as quais não estão sujeitas à substituição 
tributária, mas ao regime normal de tributação, como também a existência de insegurança 
na determinação da infração por ausência dos livros de inventário, sobre a inovação no 
trabalho revisional quanto ao rol de mercadorias considerados no auto (cujo crédito 
correlato está sujeito à decadência parcial), dentre outros argumentos.  

 
O feito foi submetido à diversas diligências, sendo que as máculas 

apontadas pelo sujeito passivo foram sendo gradualmente consideradas pelos revisores 
de modo a reduzir a exigência fiscal ao valor de R$ 55.848,36 (cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme relatório diligencial 
inserido às fls. 799/800.  

 
Deste ato do revisor em diante e a vista das correções feitas, a 

insurgência do sujeito passivo circunscreveu-se às mercadorias que foram arroladas pelos 
revisores, de modo inédito, após a autuação, (estas sujeitas à decadência parcial), bem 
como ao fato de que o revisor, quando do derradeiro trabalho, modificou o critério 
valorativo do crédito tributário, passando a utilizar, para fins de delimitação deste, o preço 
de venda das mercadorias consideradas.  

 
Nesta senda, a autuada passou a postular a parcial procedência do 

feito (além das preliminares) no valor de R$ 5.895,20 (cinco mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais e vinte centavos), enquanto que a revisão fiscal demonstrou o valor referido 
acima, consideravelmente maior. Crendo ser correto o valor por ele alcançado em sede de 
levantamento contraditório, a autuada realizou o pagamento parcial do auto de infração no 
valor que entendeu ser devido.  

 
Ora, razão assiste ao sujeito passivo, quando postula pela 

insegurança na determinação da infração. Apesar das três revisões fiscais realizadas com 
vistas a apurar o quantum debeatur, nota-se uma significativa diferença entre os cálculos 
feitos pelo sujeito passivo e aqueles tomados por parâmetro nas revisões fiscais e que 
estes, nunca chegarão, na esteira do que vem acontecendo neste processo, a um valor de 
consenso.  

 
Além do que a fiscalização, no curso da lide, altera o critério de 

apuração da base de cálculo e passa a utilizar o preço de venda das mercadorias 
(somatório das notas fiscais). Nota-se, pois, que a auditoria inicial utilizou como base de 
cálculo o preço de custo das mercadorias, acrescido do Índice de Valor Agregado-IVA de 
40%, enquanto que na derradeira revisão e de novo o auditor fiscal voltou a usar o preço 
de venda das mercadorias.  

 



Assim, embora diversas falhas tenham sido corrigidas no trabalho 
fiscal, tal como a retirada do levantamento de mercadorias industrializadas pela autuada, 
nota-se que, após três revisões a fiscalização ainda não conseguiu sanar as falhas 
existentes no trabalho originário da exigência do crédito tributário, tendo, no derradeiro 
trabalho de auditagem revisional, utilizado o critério de apuração de base de cálculo que, 
por inovar na lide, prejudica sensivelmente o sujeito passivo com a imposição do 
pagamento de crédito tributário bem maior que o devido.  

 
Desta feita, tendo em vista os eventos deste processo e o fato deste 

já ter se submetido à apreciação do Conselho Pleno deste egrégio Conselho 
Administrativo Tributário, vejo que os autos ainda contêm máculas graves no que tange à 
apuração da base de cálculo. Isto me motiva o entendimento de que não cabe mais 
quaisquer medidas de cunho saneador, até porque o critério de apuração da base de 
cálculo sempre deve estar correto desde o início do processo (elemento estruturante do 
crédito lançado) para que a autuada possa se defender, ao longo das instâncias 
administrativas, de exigência de crédito que considera indevido, ainda que parcialmente.  

 
Não se trata de pequena correção ou ajuste de cálculo, mas de 

incerteza provocada pela própria fiscalização no que tange ao critério de apuração da 
base de cálculo, oscilando em suas posições processuais quanto à utilização do preço de 
venda ou o preço de custo mais IVA de 40% (quarenta por cento).   

 
Ademais, ainda que se tenha por correta a utilização do preço de 

venda, o fato é que a fiscalização elegeu, na auditoria inicial, critério de cálculo mais 
vantajoso e menos oneroso ao sujeito passivo, não lhe sendo lícito alterá-lo in pejus no 
curso do processo tributário, mormente quando este já esteja em segunda instância para 
julgamento.  

 
Assim, o lançamento, acaso refeito, deve-se atentar a todas as 

correções realizadas em todas as revisões fiscais deste processo e, principalmente, não 
deverá: 1) usar preço de venda como base de cálculo para apuração das diferenças que 
geraram omissão de registro de entrada, sendo correto o uso do preço de custo mais IVA; 
2) inovar no que tange ao rol de mercadorias consideradas nesta auditoria inicial. 

 
Por tudo que conclui, vejo que assiste razão ao sujeito passivo 

quanto à preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, que ele arguiu no curso do processo, condição que põe fim à cobrança do crédito 
tributário exigido no auto de infração. 

   
Ante o exposto e ao votar este lançamento fiscal, decido conhecer da 

tese do recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual e do contribuinte ao 
Conselho Pleno e, tão somente, para acolher a preliminar de insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, e para declarar nulo “ab initio” o 
processo.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01216/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Recurso de ofício. Não acolhido. Mantida a decisão 
singular que julgou nulo o lançamento, por insegurança na 
determinação da infração.  
 
Não se acolhe recurso de ofício, que pede a reforma da decisão 
monocrática, quando a instrução processual apontar que houve 
insegurança na determinação da infração, fato declarado em 
sede de decisão singular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício para manter a sentença singular, acatando a preliminar de insegurança 
na determinação da infração decretada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu receita bruta 
de R$2.004.695,19, conforme comparativo entre o valor informado pela administração de 
cartão e o valor informado pelo contribuinte no PGDAS/DASN/PGDAS-D, correspondente 
aos períodos de 01/01/2013 a 31/12/2013, resultando em uma base de cálculo no valor de 
R$905.520,82, calculada sobre a receita omitida na proporção de 45,17%, relativo às 
entradas de mercadorias tributadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$153.938,55, juntamente com a penalidade e acréscimos legais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 05. 
 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 56). 
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo e o sujeito passivo 

coobrigado, sendo que este último não se manifesta e motiva o termo de revelia de fl. 813. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que faltou 

transparência nos relatórios dos cartões, por não identificarem as empresas vendedoras 
ou a totalidade dos créditos, cujos depósitos das vendas de ambas empresas teriam sido 
depositados na conta da matriz, fls. 58 a 59. Junta documentos, fls. 60 a 812.   

 
Pela Sentença de nº3350/2016 – JULP, nas (fls.814 s 816), o 

julgador singular decide pela nulidade, do auto de infração.  
 
O sujeito passivo autuado anexou documentos nas (fls.820 a 822). 
 



A Fazenda Pública compareceu aos autos nas (fls.823 a 825), 
apresentando Recurso à Câmara Julgadora nº04/2017 – GRF, alegou que não existe 
qualquer insegurança na determinação de infração, trata o presente processo de exigência 
de ICMS em virtude de omissão de receita bruta apurada mediante Auditoria das 
Disponibilidade e o valor informado no PGDAS/DASN/PGDAS-D, por contribuinte optante 
do Simples Nacional, aplicando-se no presente caso as regras de exigência de tributo 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas em virtude do mandamento previsto na Lei 
Complementar nº123/06, estando a infração corretamente tipificada e o infrator 
devidamente identificado.  

 
Aduz que ainda que se admitisse entendimento em sentido contrário, 

não seria o caso de declaração de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
mas sim de simples correção com aplicação da tributação que o nobre julgador 
entendesse devida, visto que o lançamento se encontra perfeitamente de acordo com o 
art.142 do CTN e existe perfeita compreensão do seu conteúdo e alcance. Considerando o 
entendimento exposto, retificado por Parecer Normativo, norma complementar constante 
da legislação tributária, nos termos da Lei nº16.469/09 e Código Tributário Nacional, 
entenderam que a sentença singular deve ser reformada para afastar a preliminar de 
insegurança na determinação da infração decretada.  

 
Por fim requer que seja revertido o julgamento singular a fim de que 

seja afastada a nulidade declarada, julgando o lançamento totalmente procedente, 
consoante art.40-A, §1º, inciso I da Lei nº16.469/2009.  

 
Em contradita ao recurso da Fazenda os sujeitos passivos pugnam 

pela manutenção da decisão singular que julgou nulo “ab initio” o processo por 
insegurança na determinação da infração.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência fiscal deve-se à omissão de receita bruta de R$2.004.695,19, 
conforme comparativo entre o valor informado pela administração de cartão de crédito e o 
valor informado pelo contribuinte no PGDAS/DASN/PGDAS-D, correspondente aos 
períodos de 01/01/2013 a 31/12/2013, resultando em uma base de cálculo no valor de 
R$905.520,82, calculada sobre a receita omitida na proporção de 45,17%, relativo às 
entradas de mercadorias tributadas. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$153.938,55, juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Na descrição complementar da ocorrência, motivadora desta ação, a 

autoridade lançadora, fl. 4, informa que a ação fiscal abrange todos os estabelecimentos 
da empresa.  

 
Em face da informação aduzida no parágrafo imediatamente volvido, 

infiro, de conformidade com o aduzido pelo sentenciador “a quo” que não pode ser 
lançada a exigência do ICMS e/ou multa formal somente na matriz, tendo em vista que 
cada uma das empresas da epigrafada constitui uma unidade cadastral autônoma. 
Devendo ser levado em conta o fato de que o fisco tem condições de requerer das 
administradoras as informações separadamente, matriz e filial.   

 



A situação descrita acima, causou insegurança na determinação da 
infração, fato que a norma legal não contempla, nos termos lecionados pelo inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº16.469/09 e me leva a reafirmar o juízo exarado em sede de decisão 
singular que considerou nulo o lançamento. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício para manter a sentença 

singular, acatando a preliminar de insegurança na determinação da infração.  
 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01217/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Recurso de ofício. Não acolhido. Mantida a decisão 
singular que julgou nulo o lançamento, por insegurança na 
determinação da infração.  
 
Não se acolhe recurso de ofício, que pede a reforma da decisão 
monocrática, quando a instrução processual apontar que houve 
insegurança na determinação da infração, fato declarado em 
sede de decisão singular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício para manter a sentença singular, acatando a preliminar de insegurança 
na determinação da infração decretada. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu receita de 
mercadoria não tributada pelo ICMS no PGDAS/DASN/PGDAS-D, na importância de 
R$1.099.174,38, conforme comparativo entre o valor informado pela administradora de 
cartão de crédito/débito e o valor declarado pelo contribuinte, correspondente aos 
períodos de 01/01/2013 a 31/12/2013. Em consequência, deverá pagar a multa formal 
juntamente com acréscimos legais.   

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 21). 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que faltou 

transparência nos relatórios dos catões, por não identificarem as empresas vendedoras ou 
a totalidade dos créditos, cujos depósitos das vendas de ambas as empresas teriam sido 
depositadas na conta da matriz, fls. 24 a 25. Junta documentos, fls. 26 a 533.  

     
Pela Sentença de nº3349/2016 – JULP, nas (fls.535 s 557), o 

julgador singular decidiu pela nulidade, do auto de infração.  
 
Juntados documentos, pela defesa, (fls.541 a 543). 
 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.544 a 546), 

apresentando Recurso à Câmara Julgadora nº03/2017 – GRF, alegou que não existe 
qualquer insegurança na determinação de infração, trata o presente processo de exigência 
de ICMS em virtude de omissão de receita bruta apurada mediante Auditoria das 
Disponibilidade e o valor informado no PGDAS/DASN/PGDAS-D, por contribuinte optante 
do Simples Nacional, aplicando-se no presente caso as regras de exigência de tributo 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas em virtude do mandamento previsto na Lei 



Complementar nº123/06, estando a infração corretamente tipificada e o infrator 
devidamente identificado.  

 
Aduz que ainda que se admitisse entendimento em sentido contrário, 

não seria o caso de declaração de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
mas sim de simples correção com aplicação da tributação que o nobre julgador 
entendesse devida, visto que o lançamento se encontra perfeitamente de acordo com o 
art.142 do CTN e existe perfeita compreensão do seu conteúdo e alcance. Considerando o 
entendimento exposto, retificado por Parecer Normativo, norma complementar constante 
da legislação tributária, nos termos da Lei nº16469/09 e Código Tributário Nacional, 
entenderam que a sentença singular deve ser reformada para afastar a preliminar de 
insegurança na determinação da infração decretada.  

 
Por fim requer que seja revertido o julgamento singular a fim de que 

seja afastada a nulidade declarada, julgando o lançamento totalmente procedente, 
consoante art.40-A, §1º, inciso I da Lei nº16.469/2009.  

 
Em contradita ao recurso da Fazenda o sujeito passivo pugna pela 

manutenção da decisão singular que julgou nulo “ab initio” o processo, por insegurança na 
determinação da infração, (fls.549 a 553). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a exigência fiscal deve-se à omissão de receita de mercadoria não tributada 
pelo ICMS no PGDAS/DASN/PGDAS-D, na importância de R$1.099.174,38, conforme 
comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito/débito e o 
valor declarado pelo contribuinte, correspondente aos períodos de 01/01/2013 a 
31/12/2013. Em consequência, deverá pagar a multa formal juntamente com acréscimos 
legais.   

 
Na descrição complementar da ocorrência, motivadora desta ação, a 

autoridade lançadora, fl. 5, informa que a ação fiscal abrange todos os estabelecimentos 
da empresa.  

 
Em face da informação aduzida no parágrafo imediatamente volvido, 

infiro, de conformidade com o aduzido pelo sentenciador “a quo” que não pode ser 
lançada a exigência do ICMS e/ou multa formal somente na matriz, tendo em vista que 
cada uma das empresas da epigrafada constitui uma unidade cadastral autônoma. 
Devendo ser levado em conta o fato de que o fisco tem condições de requerer das 
administradoras as informações separadamente, matriz e filial.   

 
A situação descrita acima, causou insegurança na determinação da 

infração, fato que a norma legal não contempla, nos termos lecionados pelo inciso IV do 
artigo 20 da Lei nº16.469/09 e me leva a reafirmar o juízo exarado em sede de decisão 
singular que considerou nulo o lançamento. 

 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício para manter a sentença 

singular, acatando a preliminar de insegurança na determinação da infração.  
 
 



 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01256/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Anula-se o processo, desde o início, havendo nele o vício formal 
da insegurança na determinação da infração, caracterizado por 
omissão de procedimento essencial na ação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Vencido o Conselheiro Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
utilizava no estabelecimento 04 equipamentos do tipo POS (point of sale), para emissão 
de comprovante de operações e prestações com cartão de credito e de debito automático 
em conta corrente, de forma irregular, pois sendo usuário de ECF (emissor de cupom 
fiscal) deixou de atender as exigências legais para autorização, sendo-lhe imputada a 
exigência de multa formal no valor de R$ 24.536,24 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta 
e seis reais e vinte e quatro centavos). 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91 c/c os arts. 50, 

51 e 133, III, do Anexo XI, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 
71, XIV, “c”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 15.505/05. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, extrato de 

Comprovante de Autorização de Uso de Sistema Informatizado para Emissão de 
Documentos Fiscais – Autorização n° 999662-006 (fls. 5 a 5) e via do Termo de 
Apreensão n° 1100149541-7 (fls. 6). 

 
Intimado em 29/08/2016 (fls. 12), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 14). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 18 a 34), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mérito, pede a exclusão da multa relativamente a 2 (dois) dos 

equipamentos relacionados no termo de apreensão, em razão de defeitos que 
impossibilitam o funcionamento desses equipamentos. Reclama da ação fiscal. 



 
Junta Ordens de Serviço (fls. 35 a 38), dentre outros documentos. 
 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, destaco que Institui o Código de Direitos, Garantias e 

Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, instituído pela LEI COMPLEMENTAR Nº 
104, DE 09 DE OUTUBRO DE 2013, determina a apresentação prévia pelo autuante da 
competente ORDEM DE SERVIÇO, procedimento essencial, sob pena de invalidação do 
procedimento de fiscalização, conforme se vê nos arts. 5°, IX e 36, II, desse diploma legal: 

 
Art. 5º São direitos do contribuinte: 
[...] 
IX - a prévia apresentação de ordem de fiscalização, notificação ou outro 
ato administrativo autorizando a execução de auditorias fiscais, coleta de 
dados ou quaisquer outros procedimentos determinados pela 
Administração Tributária, que deverá conter: 
[...] 

 
Art. 36. São nulos ou inválidos os atos e procedimentos de fiscalização 
praticados com:  
[...] 
II - omissão de procedimentos essenciais; 
[...] 

 
Com fundamento nos dispostos legais anteriormente transcritos, ante 

a ausência nestes autos da ORDEM DE SERVIÇO e da postura truculenta do agente do 
Fisco alegada pela defesa, formulo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
pois caracterizada insegurança na determinação da infração, vício formal que motiva a 
nulidade do lançamento, nos termos do art. 20, II, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, acompanhado da maioria de meus pares, voto em 

preliminar pela nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01316/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de desvio em trânsito, é 
imprescindível a efetiva comprovação de que as mercadorias 
adentraram em território goiano. A ausência da certeza de que 
as mercadorias adentraram em território goiano, entende-se 
constituída a insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar ao auto de infração n° 4011202744466, em razão do não recolhimento do 
imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime comum de tributação, destinadas a 
Alex dos Santos Silva, contribuinte do Estado de Goiás, no qual ficou constatado tratar-se 
de operações fraudulentas, tendo em vista a simulação de venda/entrega/remessa ao 
contribuinte goiano, no próprio endereço cadastral de seu estabelecimento, cuja inscrição 
foi suspensa em 19/12/2009, por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado. 

 
A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 

goiano sem destinatário certo, 1.766 (mil, setecentas e sessenta e seis) operações, 
relacionadas em planilha gravada em mídia digital. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 4), cópia do auto de infração n° 4011202744466 (fls. 5), 
espelho cadastral do destinatário (fls. 8), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 17) e 
mídia CD (fls. 18), dentre outros documentos. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63 da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a” da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9º, I, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 



Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 24 a 26), 
formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não exige previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a nulidade e a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1105/2015-JULP (fls. 50 a 52), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 
- considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº 4011202744466, o julgador solicita que fosse anexado aos autos 
cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 
e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas;  

 



Em cumprimento à solicitação formulada no Despacho n° 1105/2015-
JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 54 a 70) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 71) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 72 a 73) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 82 a 95. Os autos 
retornaram a este contencioso para continuidade do julgamento. 

 
Decisão singular foi pela procedência do trabalho fiscal, por entender 

que teria restada caracterizada uma prática repetida de procedimentos que sempre 
buscaram sonegar o tributo devido ao Estado de Goiás (fls. 75 a 79). 

 
O sujeito passivo entra com recurso (fls. 100 a 116) pedindo a 

reforma da decisão e apresenta exatamente os mesmos argumentos postos na fase 
singular com o acréscimo da nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por falta de manifestação sobre argumentos defensórios postos pela defesa na 
fase singular. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 086/2017 (fls. 124 a 125), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 
1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 

solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 133), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 
Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745277 
e 4011202744970 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 134 a 142). No relatório 



consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 
delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 146) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 017/2018 (fls. 158 a 159), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 086/2017, conforme fls. 165 a 174. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 183 a 188 

e 192 a 196) e cópia do Acórdão da II CJUL n° 01739/17, proferido no Processo n° 
4011400779215 (fls. 198 a 201). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A primeira arguição a ser enfrentada é a da insegurança na 

determinação da infração. Entendo que de fato resta caracterizada, não há prova da 
entrada das mercadorias em território goiano. Esse ponto compromete a eficácia do 
trabalho fiscal, trazendo sobre dúvida que precisa ser espancada de forma consistente, o 
que não aconteceu na presente autuação.  

 
Conforme Consulta Notas Fiscais Recebidas de Outros Estados (fls. 

10 a 12), a firma Alex dos Santos Silva recebeu 1766 notas fiscais oriundas do Distrito 
Federal, no período de 01/09/2009 a 11/05/2012. Ora, como recebeu se a sua inscrição no 
cadastro estadual estava suspensa desde 19/12/2009, conforme informa o próprio auto de 
infração? E o auto de infração também informa que as mercadorias foram consideradas a 
vender no território goiano, sem destinatário certo. Vê-se no extrato da Consulta Notas 
Fiscais Recebidas de Outros Estados (fls. 10 a 12) que os dados nele consignados foram 
obtidos por pesquisa na internet, ou seja, a autuação fundamentou-se em pesquisa na 
internet. 

 
Na presente ação fiscal, que envolve mercadoria em trânsito, o 

agente do Fisco deveria ter efetuado a apreensão da mercadoria e documentos, conforme 
exige o art. 7°, II, “a” e “b”, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

[...] 
II - a apreensão de: 
 



a) mercadoria e bem; 
 
b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 
 
c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

 
Não há nos autos nenhum termo de apreensão e nenhuma cópia de 

nota fiscal que possibilitasse visualizar algum carimbo da fiscalização de fronteira, portanto 
não se tem certeza de as mercadorias adentraram em território goiano e a ausência da 
certeza de que as mercadorias adentraram em território goiano, entende-se assim 
constituída a insegurança na determinação da infração. 

 
Note-se que o Termo de Apreensão n° 1100131219-0, citado no 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 7), alusivo ao Auto de Infração n° 
4011202744466, complementar, reporta-se a apreensão de notas fiscais e de romaneios 
retratando entregas de mercadorias a destinatários diversos sem cadastro de contribuinte 
no Estado de Goiás, do qual decorreu o Auto de Infração n° 4011201949226 respaldado 
pelo Boletim de Ocorrência n° 2305/2012. 

 
Note-se ainda que o Auto de Infração n° 4011202744466 (fls. 5), 

complementar, refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, enquanto o presente auto de infração refere-se a fatos geradores ocorridos no 
período de 01/02/2010 a 11/05/2012. 

 
Deixa-se aberta a porta para uma reautuação com novos elementos 

que tenham o poder de atestar a efetiva entrada dessas mercadorias em território goiano, 
fato que traria solidez ao novo trabalho fiscal que fosse empreendido.  

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01317/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS em 
razão de desvio em trânsito de mercadorias destinadas a 
contribuinte goiano. Acolhida a preliminar de nulidade "ab 
initio" do processo, por insegurança na determinação da 
infração.   
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de desvio em trânsito, é 
imprescindível a efetiva comprovação de que as mercadorias 
adentraram em território goiano. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza 
Flor e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar ao auto de infração n° 4011202745276, em razão do não recolhimento do 
imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime comum de tributação, destinadas a 
contribuinte goiano, no qual ficou constatado tratar-se de operações fraudulentas, tendo 
em vista a simulação de venda/entrega/remessa ao destinatário das mercadorias Daniel 
Ferreira Damasceno, conforme Termo de Declarações onde está consignado que não 
pediu, não recebeu, procedeu ao pagamento das mercadorias. 

 
A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 

goiano sem destinatário certo, 950 (novecentas e cinquenta) operações, relacionadas em 
planilha gravada em mídia digital. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 3), cópia do auto de infração n° 4011202745276 (fls. 4), 
espelho cadastral do destinatário (fls. 7), Termo de Declaração (fls. 8), recibo de entrega 
de relatórios digitais (fls. 18) e mídia CD (fls. 19), dentre outros documentos. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63 da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a” da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9º, I, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 



 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 27), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência o crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não existe previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a nulidade e a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1111/2015-JULP (fls. 56 a 58), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 
- considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº 4011202745276, o julgador solicita que fosse anexado aos autos 
cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 
e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas;  

 



Em cumprimento a solicitação formulada no Despacho n° 1111/2015-
JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 60 a 76) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 77) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 78 a 79) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 88 a 102. Os autos 
retornaram a este contencioso para continuidade do julgamento. 

 
Decisão singular foi pela procedência do trabalho fiscal, por entender 

que teria restada caracterizada uma prática repetida de procedimentos que sempre 
buscaram sonegar o tributo devido ao Estado de Goiás (fls. 81 a 85). 

 
O sujeito passivo entra com recurso (fls. 107 a 126) pedindo a 

reforma da decisão e apresenta exatamente os mesmos argumentos postos na fase 
singular com o acréscimo da nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de 
defesa, por falta de manifestação sobre argumentos defensórios postos pela defesa na 
fase singular. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 089/2017 (fls. 134 a 135), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 
1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 

solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 143), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 
Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745277 
e 4011202745276 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 144 a 152). No relatório 



consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 
delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 156) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 018/2018 (fls. 168 a 169), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 089/2017, conforme fls. 172 a 184. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 193 a 199 

e 203 a 207) e cópia do Acórdão da II CJUL n° 01739/17, proferido no Processo n° 
4011400779215 (fls. 209 a 212). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A primeira arguição a ser enfrentada é a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, que me 
motiva a entender que de fato resta caracterizada, pois não há prova da entrada das 
mercadorias em território goiano. Esse ponto basilar do interesse da nulidade compromete 
a eficácia do trabalho fiscal, visto a existência de dúvida que precisa ser espancada de 
forma consistente, o que não aconteceu na presente autuação.  

 
Conforme Consulta Notas Fiscais Recebidas de Outros Estados (fls. 

11 a 13), a firma Daniel Ferreira Damasceno recebeu 950 notas fiscais oriundas do Distrito 
Federal, no período de 01/09/2009 a 10/05/2012. Entretanto, ele, Daniel Ferreira 
Damasceno, declara que não comprou, não pediu nem pagou as mercadorias constantes 
dessas notas fiscais, conforme Termo de Declaração (fls. 8). Por outro lado, o auto de 
infração informa que as mercadorias foram consideradas a vender no território goiano, 
sem destinatário certo. Vê-se no extrato da Consulta Notas Fiscais Recebidas de Outros 
Estados (fls. 11 a 13) que os dados nela consignados foram obtidos por pesquisa na 
internet, e, por isso, o fundamento da autuação é sustentado em pesquisa na internet. 

 
Na presente ação fiscal, que envolve mercadoria em trânsito, o 

agente do Fisco deveria ter efetuado a apreensão da mercadoria e documentos, conforme 
exige o art. 7°, II, “a” e “b”, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

[...] 



II - a apreensão de: 
 
a) mercadoria e bem; 
 
b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 
 
c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

 
Não há nos autos nenhum termo de apreensão e nenhuma cópia de 

nota fiscal que possibilitasse visualizar algum carimbo da fiscalização de fronteira, portanto 
não se tem certeza de que as mercadorias adentraram em território goiano, e que, de 
acordo com essa lógica, foi construída a insegurança na determinação da infração.  

 
Note-se que o Termo de Apreensão n° 1100131219-0, citado no 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 6), alusivo ao Auto de Infração n° 
4011202745276, complementar, reporta-se a apreensão de notas fiscais e de romaneios 
retratando entregas de mercadorias a destinatários diversos sem cadastro de contribuinte 
no Estado de Goiás, do qual decorreu o Auto de Infração n° 4011201949226 respaldado 
pelo Boletim de Ocorrência n° 2305/2012. 

 
Note-se ainda que o Auto de Infração n° 4011202745276 (fls. 4), 

complementar, refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2007 a 
31/12/2007, enquanto o presente auto de infração refere-se a fatos geradores ocorridos no 
período de 01/08/2011 a 04/05/2012, inclusive e relativamente a mercadorias sujeitas à 
Substituição Tributária-ST, pelas operações posteriores. 

 
Deixa-se aberta a porta para uma reautuação com novos elementos 

que tenham o poder de atestar a efetiva entrada dessas mercadorias em território goiano, 
fato que traria solidez ao novo trabalho fiscal que fosse empreendido.  

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de julho de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01348/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Nulidade por insegurança 
na determinação da infração. Nulidade inexistente.   
 
1. Comprovado que a falha indicada como motivadora da 
nulidade por insegurança na determinação da infração é 
inexistente, impõe-se o afastamento da referida nulidade.   
 
2. Afastada a nulidade, os autos devem retornar a uma das 
Câmaras Julgadoras para ser submetido a novo julgamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, 
José Ferreira de Sousa, Victor Augusto de Faria Morato, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o 
Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 197.272,37, em razão da apropriação indevida de crédito do 
imposto, correspondente à entrada de combustível em quantidade superior ao 
efetivamente consumido em prestação de serviço tributada e iniciada no território deste 
Estado. Em consequência, exige-se o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
Autos instruídos com os documentos de fls. 03 a 77. 
 
Intimado para apresentar impugnação a primeira instância (fls. 78 e 79), o 

sujeito passivo não se manifesta, sendo lavrado o termo de revelia de fls. 80. 
 
Novamente intimado, às fls. 82 e 83, o sujeito passivo interpõe 

impugnação a segunda instância, às fls. 86 a 92, ao final, requer a nulidade da peça 
básica ou a improcedência do auto de infração. Junta documentos, às fls. 93 a 101. 

 
Conforme acórdão n° 979/2013 (fls. 103 a 111), a Terceira Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, 
de consequência, nulo ab initio o processo. 

 
Intimada, fls. 112, a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Pleno 

n° 216/13, às fls. 113 a 116, discorda da decisão proferida pela Terceira Câmara 



Julgadora, entende que a decisão merece ser reformada, pois escudou-se em 
argumentação equivocada, vez que existem nos autos, além de cópia de auditoria básica 
do ICMS, planilhas demonstrativas, na qual o autuante inseriu notas explicativas, 
explicitando toda a metodologia utilizada no levantamento fiscal que resultou na lavratura 
do auto de infração. Alega que o sujeito passivo sequer juntou planilha contraditória, 
visando sustentar a sua argumentação.  

 
Sustenta que ainda, corroborando com o lançamento do credito tributário, 

tem-se preceito do artigo 46, § 6°, do RCTE, destacando-se, porém, que o inciso IV 
simplesmente autoriza e não determina ao secretário da fazenda a estabelecer controles e 
parâmetros, como condição resolutória ao exercício da fiscalização, vez que o objetivo 
seria unicamente aprimorar ou aperfeiçoar o trabalho fiscalizatório, referente ao consumo 
de combustível. Ao final, requer reforma do Acórdão n° 979/2013, para afastar a nulidade 
e retornar o feito a novo julgamento cameral. 

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe contradita, às fls. 121 a 128, 

apresentando, em síntese, os seguintes argumentos: 
 
 (a) afirma que não descumpriu qualquer norma tributaria relativa ao 

credito do imposto, as notas fiscais foram devidamente registradas, correspondem a 
aquisições de combustível em operações de transportes interestaduais e atenderam todos 
os requisitos exigidos pela legislação tributária.  

 
(b) aduz que inexiste instrução normativa ou outro ato do secretário da 

fazenda estabelecendo qualquer parâmetro relacionado ao consumo médio de 
combustível ou outro controle de distâncias percorridas para limitação do valor do credito a 
ser apropriado;  

 
(c) sustenta que a autoridade lançadora não pode restringir o direito ao 

crédito decorrente de aquisição de combustível sem norma que possibilitasse tal medida, 
ao proceder assim agiu em desconformidade com a lei, contrário à lei, tornando, por isso, 
o lançamento nulo por insegurança na determinação da infração;  

 
(d) alega que não foi apontado qualquer motivo para o enquadramento da 

recorrente no arbitramento. Aduz que a acusação fiscal foi fundamentada em ficções ou 
presunções sem respaldo legal.  

 
Ao final, requer inadmissão do recurso fazendário e manutenção da 

decisão cameral.  
 
O sujeito passivo acosta aos autos mais esclarecimentos sobre matéria de 

fato e de direito, conforme documentos de fls. 144/151. Instrução Normativa nº 1.125/12-
GSF às fls. 152/153. 

 
Memoriais às fls. 160/165, no qual reforça a legitimidade do direito ao 

crédito pelas aquisições de combustíveis, alega ausência de regulamentação do artigo 46, 
§6º, inciso IV do RCTE, aponta discordância quanto ao arbitramento do direito ao crédito, 
cita jurisprudência do CAT no sentido de anular auto de infração lavrado com suporte no 
consumo médio e distâncias percorridas, com base no arbitramento, antes da edição da 
instrução normativa nº 1.125/12-GSF. 

 
É o relatório. Decido. 
 



V O T O 
 

O fisco acusa o sujeito passivo omitir o pagamento do ICMS, na 
importância de R$ 197.272,37, em razão da apropriação indevida de crédito do imposto, 
correspondente à entrada de combustível em quantidade superior ao efetivamente 
consumido em prestação de serviço tributada e iniciada no território deste Estado. Em 
consequência, exige-se o ICMS omitido, juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
A fiscalização percebeu que o valores lançados a créditos relativos à 

aquisição de combustível estava bem acima da realidade em face da prestação de serviço 
realizada, isto é, em comparação com os conhecimentos de transportes emitidos. O 
sujeito passivo apresentou saldo credor no livro Registro de Apuração do ICMS em todo o 
exercício de 2008, conforme documentos de fls. 11/36, fato esse a indicar anomalia nos 
créditos apropriados. 

 
No tocante à apropriação de crédito do ICMS relativamente à aquisição de 

combustível é importante observar o disposto no artigo 46, § 6º, inciso I do Regulamento 
do Código Tributário Estadual - RCTE. Vejamos:   

 
Art. 46. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto neste 
regulamento, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações ou prestações resultantes (Lei nº 11.651/91, art. 58): 
 
[...] 
 
II - de serviço de transporte interestadual e intermunicipal utilizado pelo 
estabelecimento: 
 
§ 6º Na apropriação do crédito decorrente de aquisição de combustível por 
estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal deve ser observado o seguinte:  
 
I - o crédito restringe-se ao combustível efetivamente consumido em 
prestação de serviço iniciada no território deste Estado;  
 
II - no caso de aquisição de combustível para abastecimento do veículo 
durante a prestação de serviço, a cada abastecimento deve corresponder 
uma única nota fiscal que deve conter a identificação do veículo 
abastecido, vedada sua emissão de forma a englobar mais de uma 
aquisição no período; (Decreto nº 5.998 - vigência: 25.08.04 a 31.08.12). 
 
III - o valor do crédito deve ser apropriado na proporção que o montante 
das prestações tributadas iniciadas no território goiano representar do 
valor total dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
realizadas no mesmo período de apuração; (Vigência; 25.08.04 a 
31.08.12) 
 
IV - ato do Secretário da Fazenda pode estabelecer:  
 
a) controles necessários à demonstração de que o combustível do qual 
originou-se o crédito tenha sido utilizado em prestação de serviço iniciada 
no Estado de Goiás;  



 
b) parâmetros relacionados ao consumo médio de combustível de acordo 
com as características dos veículos utilizados na prestação, com vistas a 
limitar o valor do crédito a ser apropriado.  
 
Conforme estabelece o dispositivo supramencionado: “o crédito 

restringe-se ao combustível efetivamente consumido em prestação de serviço 
iniciada no território deste Estado.”   

 
Ao perceber a discrepância entre o consumo de combustível em relação a 

prestação de serviço de transporte realizada, não restou outra opção à autoridade fiscal 
que não fosse arbitrar o valor do crédito a ser apropriado com suporte no consumo médio 
do veículo utilizado e das distâncias percorridas. Esse arbitramento está perfeitamente 
amparado no Código Tributário Estadual, no artigo 148, § 3º, inciso XX: 

 
Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em 
determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
[...] 
 
§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou 
processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos 
fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação 
ou prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes 
circunstâncias: 
 
[...] 
 
XX - na ocorrência de fraude e sonegação fiscal, ou quando sejam 
omissos ou não mereçam fé os registros contábeis ou fiscais do 
contribuinte; (Destaque nosso). 
 
Portanto a autoridade fiscal possuía competência para efetuar o 

arbitramento realizado antes da vigência da instrução normativa nº 1.125/12-GSF. Essa 
instrução apenas padronizou o procedimento fiscal, visando uniformizar os levantamentos 
fiscais. O crédito relativamente ao combustível sempre se restringiu ao montante 
efetivamente consumido em prestação de serviço iniciada no território deste Estado.   

 
Entendo que a autoridade fiscal instrui de forma satisfatória o lançamento 

tributário em apreciação, prestou esclarecimentos adicionais sobre a auditoria fiscal às fls. 
11. Se dúvidas persistirem quanto a forma de arbitramento, a câmara julgadora poderá 
determinar a realização de diligência no sentido de sanear o processo. 

 
A propósito, os §§ 2º e 3º do artigo 20 da Lei 16.469/09 dispõem que o 

órgão julgador deve procurar sanear o processo antes de declarar quaisquer nulidades. 
Vejamos: 

 
“Art. [...] 

 
§ 2º A autoridade competente para julgar deve promover ou determinar a 
correção das irregularidades ou omissões diferentes das referidas no 



caput, quando estas influírem na solução do litígio, renovando-se a 
intimação do sujeito passivo, se fato novo advier. 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. [...].” 
 
Todas essas possíveis falhas alegadas pelo sujeito passivo podem e 

devem ser analisadas pelo órgão julgador e, se for o caso, corrigidas. Dessa forma, rejeito 
a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 

provimento para afastar a preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, devendo os autos retornar a uma das Câmaras Julgadoras para 
nova apreciação. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01379/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: IICMS. Auditoria do Valor Adicionado. Falta de 
lavratura do Termo de Desconsideração da Escrituração 
Contábil. Insegurança na determinação da infração. Acolhida.  
 
1. O arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
para fins de aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, deve 
ser precedido da lavratura do TERMO DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, quando esta tiver sido  
devidamente autenticada na Junta Comercial Estadual, antes do 
início da ação fiscal (IS nº 07/04, art. 3º); 
 
2. Deve ser declarado nulo "ab initio" o lançamento, quando 
comprovada a insegurança na determinação da infração (Lei n. 
16.469/09, art. 20, IV). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, não pronunciar, nos termos do art. 18, § 1º 
do Regimento Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal e, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de conseguência, nulo "ab initio' o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu o registro de saída de mercadorias tributadas nos 
valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, apurada por meio 
da auditoria do valor adicionado que revelou diferença a menor entre o valor adicionado 
auferido pelo contribuinte e o valor adicionado arbitrado pelo fisco, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do ICMS incidente sobre as operações omitidas, 
mais as cominações legais.  

  
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso VIII; 45, 

inciso IX e art. 64, da Lei nº 11.651/91, c/c os artigos 17, § 1º, inciso VIII, c/c o art. 141, do 
Decreto nº 4.852/97, e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “I”, c/c o 
§ 9ª, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foram indicados como solidárias as seguintes pessoas naturais: 
 
a) JAMAL YUSUF, na qualidade sócio-administrador da empresa 

autuada, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91; 
 



b) WERLEI CALROS DE OLIVEIRA e PAULO ELIAS DE REZENDA, 
na qualidade de contadores da empresa autuada, nos termos do 
art. 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com a cópia do termo de abertura do livro 

Diário devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Notificação 
Fiscal cientificando a empresa autuada da lavratura do termo de desconsideração da 
escrita contábil, cópias do livros fiscais relativos ao período fiscalizado e demonstrativos 
da auditoria do valor adicionado, notas explicativas e cópias dos Autos de Infração n. 
3033527303596 e 4011001353516, declarados nulos.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no termo de revelia de fls. 129. 

 
O não comparecimento do solidário JAMAL YUSUF para 

apresentação de impugnação do lançamento perante a uma das câmaras julgadoras 
encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 138. 

 
A empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça 

impugnatória de fls. 141 a 143, alegando que foi cientificada do presente lançamento no 
dia 21/11/11 e que o motivo da lavratura do termo de desconsideração da escrita contábil 
que motivou a realização da auditoria do valor adicionado foi a falta de autenticação do 
livro diário, situação que não encontra respaldo nas provas do autos, eis que o livro diário 
foi autenticado no dia 17/06/09, conforme cópias de fls. 150 e seguintes. 

 
Pede a improcedência do lançamento. 
 
Os solidários WERLEI CARLOS DE OLIVEIRA e PAULO ELIAS DE 

REZENDE, compareceram ao processo por meio das peças de fls. 301 a 303 e 306 a 308, 
pedindo as suas exclusões da lide, tendo em vista que não restou comprovado no 
processo a prática de qualquer ato que justificasse as suas indicações na lide como 
solidários.  

 
Por meio da Resolução nº 094/2012, de fls. 312 a 313, a Terceira 

Câmara Julgadora, converteu o julgamento em diligência, solicitando da Delegacia Fiscal 
de origem a designação de um auditor fiscal estranho à lide para comprovar a 
irregularidade na escrita fiscal. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

316 a 322, afirmando que a empresa estava sob ação fiscal desde 05/08/08, data da 
notificação do primeiro auto de infração declarado nulo, anterior, portanto, autenticação do 
livro diário, acrescentando, ainda, que a empresa não apresentou nenhum demonstrativo 
contábil, para contrapor ao resultado da auditoria. 

 
Intimados os solidários contadores comparecem ao processo 

insistindo nas suas exclusões da lide. 
 
A empresa autuada e o sócio gerente não comparecem.  
 
Retornando a julgamento o processo é novamente convertido em 

diligência por meio da Resolução n. 146/2016, de fls. 358 a 359, solicitando a lavratura de 



Termo de Desconsideração da Escrita Contábil, fundamentado na omissão de saída 
constada na auditoria com as saídas registradas.  

 
O processo retornou a julgamento com o Termo de Arbitramento de 

fls. 370 e os esclarecimentos de fls. 374. 
 
A empresa autuada pediu a juntada ao processo da decisão de fls. 

396 a 409, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, relativamente a multa confiscatória.  
 
O processo foi mais uma vez convertido em diligência por meio da 

Resolução n. 148/2017, de fls. 425 a 426, solicitando a comprovação das irregularidades 
na escrita contábil, bem como a apuração da alíquota média.  

 
Retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 427 a 429 

onde a Gerência de Auditoria Contábil informa que notificou à empresa autuada para 
apresentar os livros fiscais bem como os documentos imprescindíveis para o cumprimento 
da resolução, porém, não foi atendida. 

 
Informou, ainda, que a matriz da empresa autuada é localizada no 

Estado de São Paulo, com a contabilidade centralizada naquela unidade da Federação.  
 
É o relatório.    
 
                          V O T O 
 
O início da presente contenda ocorreu 04/09/08 com a lavratura do 

Auto de Infração nº 3033527303596, declarado nulo “ab initio” pela Primeira Câmara 
Julgadora, por meio do ACÓRDÃO DA I CJUL Nº 0312/09, em razão do descumprimento 
da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados para aplicação da auditoria do valor adicionado e da auditoria do movimento 
financeiro em empresa que possui escrita contábil, vale dizer, faltou a lavratura do termo 
de desconsideração da escrita contábil no livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO.  

 
Por sugestão da Representação Fazendária, no dia 30/04/10 foi 

lavrado o Auto de Infração nº 4011001353516, também declarado nulo “ab initio” pela 
Terceira Câmara Julgadora por meio do ACÓRDÃO DA III CJUL Nº 0177/11, em razão da 
falta de registro do Termo de Desconsideração da Escrita Contábil no livro Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO. 

 
Também por sugestão da Representação Fazendária, foi lavrado o 

Auto de Infração nº 4011104124803 que constitui a peça básica do presente processo e 
que é objeto desse julgamento.  

 
A fundamentação descrita na nota explicativa de fls. 23 a 25, para 

lavratura do presente auto de infração é no sentido de que foi utilizada a ferramenta 
denominada Auditoria do Valor Adicionado com a desconsideração da escrita contábil em 
razão da falta de autenticação do livro Diário junto ao órgão competente antes da 
Notificação Fiscal constante do Processo nº 3033527303596, lavrado em 04/09/08, não 
pode prosperar, eis que da análise daquele processo extrai-se que não foi feita Notificação 
Fiscal, cientificando a empresa autuada do início da fiscalização.  

 



Nesse ponto, cumpre ressaltar que no item 3.4 da Nota Explicativa 
de fls. 24 a 25, discorrendo sobre o primeiro auto de infração, os autores do procedimento 
afirmam:  

 
“Embora a Ementa do julgamento se refira à nulidade do procedimento fiscal, este 
não atinge a notificação, que tão somente determina o início da ação fiscal e 
elimina a possibilidade de se considerar como espontâneo qualquer ato do 
contribuinte que modifique os registros encontrados na época da fiscalização 
originária.” 

 
No item 3.5, conclui: 
 
“Observe-se também que a notificação não consiste em documento passível de ser 
anulado n os termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09, uma vez que NÃO 
SE RELACIONA COM A INFRAÇÃO, não influindo em sua determinação, o que 
inviabiliza sua declaração de nulidade com fundamento na disposição mencionada. 
Anular-se uma notificação somente será cabível nos casos dos incisos I e II do art. 
20 da Lei n. 16.469/09. O que a decisão anulou foi a formalização irregular da 
desconsideração da escrituração contábil, e, como consequência, a peça básica.”  

 
Razão assistiria aos autores do procedimento caso no Processo nº 

3033527303596, existisse uma notificação cientificando a empresa autuada do início da 
fiscalização, porém, analisando o referido processo extrai-se que o único documento 
juntado pelo fisco foi o TERMO DE DEVOLUÇÃO DE OBJETOS E DOCUMENTOS, de fls. 
455, situação que permite concluir com segurança que quando da autenticação do livro 
Diário na junta Comercial do Estado de São Paulo em 17/06/09 a empresa autuada não 
estava sob ação fiscal. 

   
Da análise da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, extrai-se que 

para utilizar a Auditoria do Valor Adicionado na fiscalização de empresa que possui escrita 
contábil, o fisco deve verificar se na escrita contábil verifica-se alguma das ocorrências 
descritas nos artigos 2º e 4º, da referida Instrução de Serviço e, em caso positivo, deve ser 
lavrado o TERMO DE DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, previsto 
no § 1º, do art. 4º e, em seguida, lavrar o TERMO DE ARBITRAMENTO previsto no inciso 
III, do art. 2º e, somente após essas providências, elaborar a Auditoria do Valor 
Adicionado. 

 
No caso vertente, verifica-se que foi utilizada a Auditoria do Valor 

Adicionado sem o cumprimento do ritual acima mencionado, eis que o Termo de 
Desconsideração da Escrituração Contábil de fls. 04, registrou apenas a falta de registro 
da escrituração contábil na Junta Comercial, fato que não ocorreu, eis que no dia 
17/06/09, quando ocorreu o referido registro a empresa não se encontrava sob ação fiscal, 
tendo em vista que, como foi dito anteriormente, no processo decorrente do primeiro auto 
de infração lavrado em 04/09/08, havia sido declarado nulo “ab initio”, não havia 
notificação fiscal para início da ação fiscal. 

 
Esse fato, indicava a necessidade da lavratura de outro TERMO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, indicando irregularidades que 
justificasse a sua lavratura, situação que não se verifica nos presentes autos, situação que 
impõe a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração.  

 
À conta do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para acolher a 
preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração.   



 
 

Sala das sessões, em 07 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01393/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
Acolhe - se a preliminar de nulidade da peça exordial, quando 
estiver demonstrado no feito que houve insegurança na 
determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis 
Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
mantinha sem documentação fiscal as mercadorias estocadas em frente ao armazém, no 
valor comercial de R$ 62.857,20, já acrescido do respectivo índice de valor agregado, pois 
não apresentou a nota fiscal de entrada na notificação 008/2015, conforme documentos 
anexos, fls. 03 a 12. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
10.685,72, mais as cominações legais.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo manifesta em sede de 

Primeira Instância e motiva o termo de revelia, fl. 15. 
 
Dirigindo-se a segunda instância, às fls. 20 a 22, o sujeito passivo 

alega que os documentos fiscais não foram apresentados na notificação 008/2015 em 
função da empresa não ter tomado conhecimento no prazo e também pelo fato de que não 
é proprietária dos itens, pois estes não pertencerem à notificada. Argumentam ainda que, 
a quantidade de silobags mantida fora do armazém na data da verificação do fiscal não é 
de 40 unidades como foi expresso na notificação, informação esta, que pode ser 
claramente confirmada através das fotografias anexas ao processo geradas pela própria 
fiscalização, a quantidade real mantida era de 10 unidades que foram adquiridas pelas 
notas fiscais mencionadas. Sustenta que o armazém Vista Alta não tem nenhuma relação 
com os itens alocados próximos às suas dependências, pois estes itens são de 
propriedade do produtor rural pessoa física, como pode ser observado e estavam 
alocados em sua propriedade área de agricultura; que as fotos utilizadas pela fiscalização 
deixam claras as elucidações trazidas neste documento a respeito da questão colocada 
para o armazém geral pela fiscalização. Ao final, requer: arquivamento do processo. Junta 
documentos, às fls. 23 a 263. 

 
É o relatório.  



 
VOTO 
 

Argui na presente sessão de julgamento a preliminar de nulidade “ab 
initio” do feito por insegurança na determinação da infração, pelas razões que passo a 
expor:  

 
Este auto traz consigo vícios desde sua origem, quando não 

apresenta a real propriedade dos silobags, a precisa localização dos mesmos (do 
proprietário da propriedade de onde estavam) e da efetiva quantidade deles e ainda do 
real valor dos silogags.  

 
Fatos estes que poderiam ter sido elucidados se a autoridade fiscal 

tivesse feito o devido e necessário trancamento de estoque, lavrado o termo de 
apreensão, com posterior liberação da mercadoria e seu proprietário ou responsável ter 
apresentado demonstrativo de apuração da base de cálculo, em especial com pesquisa de 
valor da mercadoria, vez que tina nota fiscal para se orientar.   

 
Mediante as assertivas supra inferidas, configurado está que houve 

insegurança na determinação da infração, situação que a norma legal não contempla e 
leva à nulidade da lide deste seu início.    

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01406/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
suscitada pelo Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência nulo 
"ab initio" o processo. Acolhida.  
 
Julga-se se nulo o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Claudio Henrique de Oliveira, declarando, de consequência nulo "ab initio" o 
processo. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, omitiu 
o pagamento do ICMS em razão do aproveitamento indevido, a título de crédito, dos 
valores lançados no Livro Registro de Apuração, por estabelecimento prestador de serviço 
de transporte interestadual e intermunicipal, decorrente de aquisição por transferência da 
matriz, de combustível, conforme apurado em Auditoria Básica do ICMS, cópias de notas 
fiscais, declarações do contribuinte e demais documentos, fls. 02 a 268. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 240.812,79, juntamente com os 
acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fls. 06 a 09.  
 
Intimados, nos termos da lei, o sujeito passivo e coobrigados. 

Entretanto, os solidários não se manifestam e motivam o termo de revelia de fl. 298. 
 
Impugnando o lançamento, o sujeito passivo, fls. 301 e 302, alega 

que comprou combustível no atacado, pela matriz, e depositou em tanque próprio para 
abastecimento da frota da empresa, inclusive dos caminhões a serviço da filial, conforme 
lançamentos fiscais e contábeis, a débito na matriz e a crédito na filial; que poderia ter 
usado apenas os critérios da IN nº. 715/2005 – GSF; que errou quanto às informações do 
CFOP, mas, que não foi lesivo ao Estado, vez que diminuiu a carga tributária na filial e 
aumentou na matriz, tratando apenas de erro de procedimento, junta documentos, fls. 303 
a 308. 

 
Por meio da Sentença nº 0049/2012-JULP (fls. 310 a 312) o julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. 



 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo e os solidários, com 

uma única peça defensória, em preliminar, arguem a nulidade da lide por insegurança na 
determinação da infração, ao argumento de que não há nos autos prova segura da 
ocorrência da infração; que o trabalho exordial foi realizado com critérios imprecisos. Em 
face do mérito, reafirmam as alegações produzidas na fase impugnatória, fls. 326 a 334. 
Juntam documentos, fls. 335 a 352. 

 
Pela Resolução nº 052/2012 (fls. 353 e 354), a Primeira Câmara 

Temporária do Conselho Administrativo Tributário resolve, por unanimidade dos votos 
converter o feito em diligência com intuito de conceder ao sujeito passivo o prazo de trinta 
dias para providenciar: no caso de ter sido adotado o aproveitamento do crédito, 
demonstrar, via planilha e documentação, conforme alegado às fls. 330 dos autos, item4: 
“...cada posto de combustível reúne todos os atendimentos, individualizados, com 
identificação de cada veículo abastecido remetendo via ''fax'' ou por ''e-mail'', a fatura para 
a matriz em Goiânia que, após a devida conferência, faz-lhe a remessa bancária dos 
valores faturados”; “identificar e comprovar a frota dos caminhões da empresa autuada;” 
após vincular esses veículos às prestações de maneira a precisar o consumo de óleo 
diesel nessas prestações de serviço.” 

 
Em atenção à resolução supra os autuados acostam aos autos 

documentos de fls. 359 a 393. 
 
Mediante o Acórdão nº 205/2013 (fls. 399 a 405), a Primeira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário confirma a decisão singular, considerando 
procedente o crédito tributário, ficando rejeitadas as preliminares de insegurança na 
determinação da infração e de exclusão dos solidários da sujeição passiva. 

 
Dirigindo-se ao Conselho Superior os sujeitos passivos, com uma 

única peça recursal, fls. 413 a 420, alegam que é por demais sabido que as empresas que 
detém um considerável número de caminhões têm os seus postos de combustíveis já 
contratados e que não procedem ao pagamento a cada caminhão que abastece, mas sim, 
semanalmente ou mensalmente , onde a legislação tributária que obriga o contribuinte a 
um ato, no intuito de exigir o pagamento do imposto, certamente que deve ser originada 
da lei, e na mesma não obriga a autuada , ora recorrente, a emitir uma nota fiscal para 
cada caminhão abastecido, mormente pelo procedimento adotado pela empresa. 

 
Aduzem que a improcedente acusação de que a recorrente infringiu 

a legislação tributária somente tem essa previsão contida no RCTE, que se trata de ato 
baixado pelo Poder Executivo, que, aspirando à regulamentação da lei, não pode criar 
situações obrigacionais não previstas, tendo em vista que esta apenas fixa os pontos 
primários, relativos ao assunto sobre qual o trata, cabendo àquele a função de tratar de 
seu detalhamento, mas jamais criar obrigação ao contribuinte ou impedir o seu direito ao 
crédito do tributo previsto em lei. 

 
Inferem que na prática as transportadoras contratam com postos 

variados para abastecer seus veículos, bem como os terceirizados, emitindo os devidos 
''cupons fiscais'' quando a emissão da nota fiscal relativa a estes só é emitida à empresa 
quando feito o acerto, que pode ser semanal ou mensal, fatos esses que só afastam a 
recorrente da obrigação. 

 



Por fim requerem a reforma da decisão cameral com julgamento pela 
nulidade do feito, por insegurança na determinação da infração, e se ultrapassadas as 
preliminares, que julguem pela total improcedência do auto. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Argui a preliminar de insegurança na determinação da infração, por 
motivo diverso daqueles postos pela defesa em sede de impugnação e de recursos. 

 
A insegurança, ora identificada, diz respeito à situação de que o 

autuante viu um fato e explicou outro e acusou de forma diversa.  
 
As notas fiscais analisadas, fls. 46/461, remontam a transferência de 

material de uso, os quais não foram considerados como tal e sim como transferência de 
crédito, o que ainda não foi feito de forma correta.  

 
No demonstrativo auxiliar da Auditoria Básica do ICMS, na coluna 

histórico/fundamento legal, aponta como infringido o artigo 46, §6º, inciso II do Decreto nº. 
4.852/97, cuja infração seria o abastecimento sem corresponder uma única nota fiscal por 
veículo durante a prestação de serviço. 

 
Contudo, a acusação narrada na inicial é de que houve a 

transferência de combustível por meio de nota fiscal de transferência de material de uso, 
no caso combustível, o que foi desconsiderado pela autoridade fiscal pelo fato de não 
haver tanque/reservatório próprio de combustível na filial, tem-se então que houve 
transferência de crédito.  

 
Ora, não há prova nos autos de que o crédito é ilegítimo e quanto a 

forma do abastecimento não há evidência de que sido englobado, visto que a filial não faz 
a apuração nos ter nos do artigo 46, § 6º, inciso II do Decreto nº. 4852/97 e sim a matriz.  

 
 Assim, resta demonstrado que não houve afronta ao inciso II do 

artigo 6º do RCTE, por parte da filial, tão somente transferência do crédito para a filial, pois 
os caminhões podem ter sido abastecidos na matriz que possui reservatório próprio, e 
ainda, o controle dos abastecimentos em viagem são feito pela matriz.   

 
Na Constituição Federal: a cláusula de não cumulatividade tem 

natureza constitucional (ICMS – art. 155, §2º, inciso I), verbis”, não podendo assim, ser 
manipulada, nem pelo legislador complementar ou ordinário, nem muito menos pelo 
regulamento.  

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:                                  
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 

 
Ademais, é legítimo a compensação de crédito entre contribuinte que 

possuir mais de um estabelecimento no território com saldo devedor de outro (artigo 56 – 
A do RCTE), “verbis”:  



 
Art. 56-A. O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento no 
território do Estado pode compensar o saldo credor de um deles com o 

saldo devedor do outro.         
 
Como feita, é questionável a acusação, imperfeita diante dos fatos, o 

que leva a insegurança na determinação da infração e a nulidade do auto desde seu 
início.   

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade do auto 

de infração, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência 
nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01429/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada. Acolhida.  
 
Declara-se a nulidade do feito quando a instrução processual 
apontar a insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de Souza Santos Mariano, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor 
e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento do ICMS pelas operações subsequentes na condição de transportador e 
remetente, referente às mercadorias destinadas a Osman Guedes Pimenta, CNPJ 
03.431.734/0001-13, contribuinte do Estado de Goiás, em 1.319 Operações Fraudulentas, 
pois simulou tais vendas/remessas/entregas ao contribuinte goiano, no próprio endereço 
cadastral daquele estabelecimento, pois de acordo com os Termos de Declarações de 
Osman Guedes Pimenta, as referidas mercadorias não foram por ele pedidas, não foram 
recebidas e nem se procedeu ao pagamento delas.    

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 21). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.19 e 21). 
 
Pela Despacho nº1115/2015 – JULP, (fls.55 a 57), o julgador singular 

determina realização de diligência para determinar o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, para que seu titular, por obséquio 
determine a um auditor, preferencialmente ao autor do procedimento para que tome as 
seguintes providências:  

 
Considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº4011202744970, solicitou que fosse anexado aos autos cópia dos 
documentos que embasaram a autuação; diante da constatação de operações 
fraudulentas, dada a quantidade de casos e o volume das operações apuradas pela 
fiscalização, que fosse informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou 
por parte dos contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, 
informar sobre o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, 



trazendo aos autos cópias dos respectivos resultados; objetivando esclarecer os fatos, 
solicitou que fosse verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela 
fiscalização de trânsito e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado 
de relatório suscitou com as infrações detectadas.     

 
Em atendimento ao Despacho nº1115/2015, nas (fls.59 a 75), a 

Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, alegou que os autos forma 
encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso arrazoado dos fatos que 
motivaram a investigação e resultou na ação fiscalizadora, haja vista a prática reiterada de 
infrações fiscais, tais como: a entrega de mercadorias a destinatárias diversos do 
consignado nos documentos fiscais; transporte de mercadorias desacobertadas de 
documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a contribuinte em situação 
cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária sem o recolhimento do 
imposto devido; etc.. Para fazer prova dos fatos alegados anexou mídia gravável contendo 
49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da documentação que 
embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais ocorrências e providencias 
realizadas. Anexou Documento na (fl.76). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho 

nº1115/2015, querendo manifestar-se, nas (fls.77 a 78). 
 
Pela Sentença de nº686/2017 – JULP, nas (fls.80 a 84), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.87 a 101), 

atendendo o Despacho nº1115/2015, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de 
nulidade por cerceamento ao direito de defesa, insegurança na determinação de infração, 
pela ilegitimidade ativa do estado de Goiás e pela improcedência do auto de infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, nas 

(fls.101 a 104). 
 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.106 a 125), 

apresentando Recurso Voluntário, alegou que se houve simulação das operações, como 
está afirmando no AI, nada é devido ao estado de Goiás. O sujeito ativo com legitimidade 
para qualquer exigência tributária para operações que não ocorreram é o Distrito Federal e 
não o fisco goiano. A acusação fiscal (operações fraudulentas e simuladas por parte de 
contribuinte do DF) e a exigência materializada no auto de infração (ICMS devido para o 
estado de Goiás) são logicamente incompatíveis.  

  
Aduz que o fisco exige do destinatário indicado no documento fiscal o 

efetivo registro das notas no Livro Registro de Entradas, não bastando para afastar a 
acusação fiscal apenas o registro de Boletim de Ocorrência policial, sob justificativa de 
que o B.O não constitui prova dos fatos nele relatados por se tratar de declaração 
unilateral. Da mesma forma, no presente caso, não se pode exigir da emitente dos 
documentos fiscais o valor do imposto com base em declaração unilateral firmada pela 
proprietária do imóvel da empresa destinatária. Não cabe ao estado de Goiás exigir multa 
ou importo de contribuinte do DF por operações "simuladas", se as operações não 
ocorrerem então nada seria devido ao estado de Goiás, podendo semente o Fisco do DF 
impor as sanções fiscais ao seu administrado, se fosse o caso.  

 



Argui que o autuante, sem prova, baseando apenas na sua 
"convicção", julgou a empresa culpada, a tese da inocência está sendo rejeitada pelo 
autuante não pela apresentação de provas convincentes, mas por que a empresa no 
passado teria cometido irregularidade semelhante, ou seja, a empresa está sendo 
condenada de antemão pela convicção de que deveria ser condenada. 

  
Por fim requer que seja julgado seu pedido de nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa, incompetência funcional, insegurança na determinação 
da infração, pela ilegalidade ativa do estado de Goiás, e pela improcedência do auto de 
infração.    

 
Pela Resolução nº091/2017, nas (fls.133 e 134), a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à SEGE para que 
esta:  

Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 
solicite por oficio à Secretária da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútuo colaboração, para que envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período de 
01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Máximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93; oficie à DOT Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública de Águas Lindas de Goiás para que envie cópia integral do processo 
iniciado com o Boletim de Ocorrência nº2305/2012 de 05/05/2012. 

 
Anexou Documentos nas (fls.137 a 139).  
 
Em atendimento a Resolução nº88/2017, nas (fls.142 a 144), DOT 

Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, alegou que as 
condutas descritas no histórico do boletim de ocorrência nº2305/2012 deram origem a 
lavraturas de dois autos de infração quais sejam: 4011202745276 e 4011202744970. Da 
análise extrato de consulta dos aludidos autos podem aferir que ambos se encontram 
quitados, motivo pelo qual, aplica-se o instituto da extinção da punibilidade, prevista no 
artigo 9º, §2, da Lei 10.684/2003. Por derradeiro, ressalta-se que os Processos 
Administrativo Tributários elencados no ofício de número 43/2017, oriundo da presencia 
do CAT, não originaram nenhum procedimento investigativo.  

 
Pelo exposto, tem-se claro não existir delitos tributários a serem 

investigados até o presente momento, exaurindo assim o escopo de ação da D.O.T, sem 
olvidar ainda que nenhuma requisição ministerial foi encaminhada até esta especialização 
noticiando ilícitos relacionados com a empresa em tela. Anexou Documentos nas (fls.145 
a 151).  

Anexou Documentos (fls.154 a 158). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.161 a 165), informar 

e requer a nulidade por ausência de intimação do resultado da diligencia, novo documento 
juntado no PAT e cerceamento do direito de defesa, assevera que no presente feito, ao 
ser determinada a diligencia em sessão realizada no dia 05/06/2017, não houve 
notificação do Advogado do Recorrente, que ora subscreve, para sobre ela manifestar, o 
que viola claramente o cerceamento do direito de defesa.  

 
Pela Resolução nº022/2018, nas (fls.166 e 167), a Terceira Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminhar os autos à GEPRO para que 
a mesma providencie a intimação do representante legal do sujeito passivo, para que se 
manifeste do resultado da diligencia no prazo de 30 dias, caso queira. Devendo a GEPRO 



reproduzir a mídia juntada ao processo nº4011400778677 na (fls.160), a ser entregue ao 
advogado.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº22/2018, querendo manifestar-se, na (fl.168). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.170 a 182), 

atendendo a Resolução nº23/2018, alegou que o Boletim de Ocorrência, os Termos de 
Apreensão e de Liberação não dizem respeito às operações ou mercadorias tratadas 
neste auto de infração, eles são relativos a destinatário diverso deste processo, são 
relativos aos documentos que embasam o auto de infração 4011201949226 (veja, por 
exemplo, o B.O e os Termos de Apreensão e de Liberação de Folhas 08 a 14) que nada 
tem a ver com o processo em análise.  A justificativa da conclusão dos fatos não provados 
não pode fazer com base em comprovação de fatos diversos, não se pode utilizar esse 
raciocínio nem na vida comum e muito menos em direito tributário.  

 
Aduz que a empresa autuada está localizada em Brasília –DF e o 

destinatário descrito nos documentos fiscais é uma empresa goiana. O trabalho fiscal 
tomou como base apenas uma declaração unilateral, situação claramente vedada pelo 
dispositivo mencionado, razão pela qual o auto de infração, instruído apenas com não 
permitida por lei, é totalmente desprovido de legitimidade para constituir qualquer 
exigência fiscal. O princípio da não-culpabilidade incumbir ao acusador o ônus de dúvida. 
Também impede qualquer antecipação de juízo condenatório. Outra regra de fundo 
probatório estabelece que "todo o ônus da prova relativa à existência do fato e à sua 
autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação".  

 
Argui que no presente processo, bem no caso mencionado, o Fisco 

exige ICMS relativo à suposta operação subsequente que seria promovida pelo adquirente 
goiano, ou seja, se imputa a recorrente a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
devido pela operação a ser realizada pelo adquirente nas faturas operações que realizar. 
É incontestável que a remetente não tem relação pessoal e direta com os fatos gerados 
das operações subsequentes, ficando claro que a recorrente não pode figurar no 
lançamento na condição de contribuinte. 

 
Por fim requer que seja julgado a nulidade por incompetência 

funcional, insegurança na determinação da infração, pela ilegitimidade ativa do estado de 
Goiás, e de total improcedência da exigência contida no auto de infração.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao recorrente quando aponta mácula processual, passível de nulidade, 
conforme passo a expor:  

 
No momento da abordagem, o Fisco não verificou mercadoria no 

posto de fiscalização com nota fiscal sem destinatário, ao contrário buscou nos arquivos 
magnéticos do contribuinte do Distrito Federal notas fiscais emitidas para contribuinte 
goiano que alegou não ter realizado a operação.  

 
Face a assertiva supra, destaco que o trabalho fiscal tomou por base 

apenas declaração unilateral, situação claramente vedada pela orientação contida no 



artigo 30, inciso VII da Lei Complementar nº104/2013, que será transcrita na sequência, 
fato que ocasionou a insegurança na determinação da infração, cuja consequência é a 
nulidade da lide deste seu início.   

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
 
[...] 
 
VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01431/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade, por insegurança 
na determinação da infração, arguida pela autuada. Acolhida.  
 
Declara-se a nulidade do feito quando a instrução processual 
apontar a insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Rickardo de Souza Santos Mariano, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor 
e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento do ICMS pelas operações subsequentes na condição de transportador, 
referente às mercadorias sujeitas à substituição tributária destinadas a Antônio Delanio 
Camelo Alves, CNPJ 12.138.701/0001-70, contribuinte de Goiás, em 248 Operações 
Fraudulentas, pois simulou tais vendas/ remanesças/ entregues ao contribuinte goiano, no 
endereço cadastral daquele estabelecimento, tendo por base: o B.O da Policia Civil de 
Goiás nº2305/2012 de 05/05/2012, registrado no CIOPS DE Águas Lindas de Goiás; os 
Termos de Apreensão nº1100131219-0 e 1100121250-1, ambos de 05/05/2012; o Termo 
de Liberação de Mercadorias 100568-5; o Auto de Infração nº4011201949226; diligencia 
"in loco" do autor deste procedimento fiscal no endereço do suposto destinatário, ocasião 
em que se verificou não mais existir o estabelecimento no endereço de entrega declarado 
há mais de dois anos data do B.O. São consideradas, portanto, mercadorias a vender no 
território goiano, sem destinatário certo. 

 
 O auto de infração foi instruído com documentos (fls .2 a 26). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls. 24 e 26). 
 
Pelo Despacho nº1114/2015 – JULP, (fls.67 a 69), o julgador singular 

determina realização de diligência para determinar o encaminhamento desses autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, para que seu titular, por obséquio 
determine a um auditor, preferencialmente ao autor do procedimento para que tome as 
seguintes providências:  

 
Considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº4011202744970, solicitou que fosse anexado aos autos cópia dos 



documentos que embasaram a autuação; diante da constatação de operações 
fraudulentas, dada a quantidade de casos e o volume das operações apuradas pela 
fiscalização, que fosse informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou 
por parte dos contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, 
informar sobre o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, 
trazendo aos autos cópias dos respectivos resultados; objetivando esclarecer os fatos, 
solicitou que fosse verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela 
fiscalização de trânsito e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado 
de relatório suscitou com as infrações detectadas.     

   
Em atendimento ao Despacho nº1114/2015, nas (fls.71 a 87), a 

Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia, alegou que os autos forma 
encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso arrazoado dos fatos que 
motivaram a investigação e resultou na ação fiscalizadora, haja vista a prática reiterada de 
infrações fiscais, tais como: a entrega de mercadorias a destinatárias diversos do 
consignado nos documentos fiscais; transporte de mercadorias desacobertadas de 
documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a contribuinte em situação 
cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária sem o recolhimento do 
imposto devido; etc.. Para fazer prova dos fatos alegados anexou mídia gravável contendo 
49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da documentação que 
embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais ocorrências e providencias 
realizadas. 

Anexou Documento na (fl.88). 
 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Despacho 

nº1114/2015, querendo manifestar-se, (fls.89 a 90). 
 
Pela Sentença de nº691/2017 – JULP, (fls.92 a 96), o julgador 

singular decidiu pela Procedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.99 a 116), atendendo o 

Despacho nº1114/2015, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, insegurança na determinação de infração, pela 
ilegitimidade ativa do estado de Goiás e pela improcedência do auto de infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso Voluntário, (fls.117 

a 119). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.121 a 140), 

apresentando Recurso Voluntário, alegou que se houve simulação das operações, como 
está afirmando no AI, nada é devido ao estado de Goiás. O sujeito ativo com legitimidade 
para qualquer exigência tributária para operações que não ocorreram é o Distrito Federal e 
não o fisco goiano. A acusação fiscal (operações fraudulentas e simuladas por parte de 
contribuinte do DF) e a exigência materializada no auto de infração (ICMS devido para o 
estado de Goiás) são logicamente incompatíveis.   

 
Aduz que o fisco exige do destinatário indicado no documento fiscal o 

efetivo registro das notas no Livro Registro de Entradas, não bastando para afastar a 
acusação fiscal apenas o registro de Boletim de Ocorrência policial, sob justificativa de 
que o B.O não constitui prova dos fatos nele relatados por se tratar de declaração 
unilateral. Da mesma forma, no presente caso, não se pode exigir da emitente dos 
documentos fiscais o valor do imposto com base em declaração unilateral firmada pela 
proprietária do imóvel da empresa destinatária. Não cabe ao estado de Goiás exigir multa 



ou importo de contribuinte do DF por operações "simuladas", se as operações não 
ocorrerem então nada seria devido ao estado de Goiás, podendo semente o Fisco do DF 
impor as sanções fiscais ao seu administrado, se fosse o caso.  

 
Argui que o autuante, sem prova, baseando apenas na sua 

"convicção", julgou a empresa culpada, a tese da inocência está sendo rejeitada pelo 
autuante não pela apresentação de provas convincentes, mas por que a empresa no 
passado teria cometido irregularidade semelhante, ou seja, a empresa está sendo 
condenada de antemão pela convicção de que deveria ser condenada.  

 
Por fim requer que seja julgado seu pedido de nulidade por 

cerceamento ao direito de defesa, incompetência funcional, insegurança na determinação 
da infração, pela ilegalidade ativa do estado de Goiás, e pela improcedência do auto de 
infração.    

 
Pela Resolução nº088/2017, nas (fls.148 e 149), a Câmara julgadora 

resolve por converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à SEGE para que 
esta:  

Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 
solicite por oficio à Secretária da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútuo colaboração, para que envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período de 
01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Máximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93; oficie à DOT Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública de Águas Lindas de Goiás para que envie cópia integral do processo 
iniciado com o Boletim de Ocorrência nº2305/2012 de 05/05/2012. 

 
Anexou Documentos (fls.152 a 154).  
 
Em atendimento à Resolução nº88/2017, (fls.157 a 159), DOT 

Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, alegou que as 
condutas descritas no histórico do boletim de ocorrência nº2305/2012 deram origem a 
lavraturas de dois autos de infração quais sejam: 4011202745276 e 4011202744970. Da 
análise extrato de consulta dos aludidos autos podem aferir que ambos se encontram 
quitados, motivo pelo qual, aplica-se o instituto da extinção da punibilidade, prevista no 
artigo 9º, §2, da Lei 10.684/2003. Por derradeiro, ressalta-se que os Processos 
Administrativo Tributários elencados no ofício de número 43/2017, oriundo da presencia 
do CAT, não originaram nenhum procedimento investigativo.  

 
Pelo exposto, tem-se claro não existir delitos tributários a serem 

investigados até o presente momento, exaurindo assim o escopo de ação da D.O.T, sem 
olvidar ainda que nenhuma requisição ministerial foi encaminhada até esta especialização 
noticiando ilícitos relacionados com a empresa em tela. Anexou Documentos nas (fls.160 
a 166). Anexou Documentos nas (fls.169 a 174). 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.177 a 181), informar e 

requer a nulidade por ausência de intimação do resultado da diligência, novo documento 
juntado no PAT e cerceamento do direito de defesa, assevera que no presente feito, ao 
ser determinada a diligência em sessão realizada no dia 05/06/2017, não houve 
notificação do Advogado do Recorrente, que ora subscreve, para sobre ela manifestar, o 
que viola claramente o cerceamento do direito de defesa.  

 



Pela Resolução nº023/2018, (fls.182 e 183), a Terceira Câmara 
Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à GEPRO para que 
a mesma providencie a intimação do representante legal do sujeito passivo, para que se 
manifeste do resultado da diligência no prazo de 30 dias, caso queira. Devendo a GEPRO 
reproduzir a mídia juntada ao processo nº4011400778677 (fls.160), a ser entregue ao 
advogado.  

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº23/2018, querendo manifestar-se, (fl.184). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.186 a 199), 

atendendo a Resolução nº23/2018, alegou que o Boletim de Ocorrência, os Termos de 
Apreensão e de Liberação não dizem respeito às operações ou mercadorias tratadas 
neste auto de infração, eles são relativos a destinatário diverso deste processo, são 
relativos aos documentos que embasam o auto de infração 4011201949226 (veja, por 
exemplo, o B.O e os Termos de Apreensão e de Liberação de Folhas 08 a 14) que nada 
tem a ver com o processo em análise.  A justificativa da conclusão dos fatos não provados 
não pode fazer com base em comprovação de fatos diversos, não se pode utilizar esse 
raciocínio nem na vida comum e muito menos em direito tributário.  

 
Aduz que a empresa autuada está localizada em Brasília –DF e o 

destinatário descrito nos documentos fiscais é uma empresa goiana. O trabalho fiscal 
tomou como base apenas uma declaração unilateral, situação claramente vedada pelo 
dispositivo mencionado, razão pela qual o auto de infração, instruído apenas com não 
permitida por lei, é totalmente desprovido de legitimidade para constituir qualquer 
exigência fiscal. O princípio da não-culpabilidade incumbir ao acusador o ônus de dúvida. 
Também impede qualquer antecipação de juízo condenatório. Outra regra de fundo 
probatório estabelece que "todo o ônus da prova relativa à existência do fato e à sua 
autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação".  

 
Argui que no presente processo, bem no caso mencionado, o Fisco 

exige ICMS relativo à suposta operação subsequente que seria promovida pelo adquirente 
goiano, ou seja, se imputa a recorrente a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
devido pela operação a ser realizada pelo adquirente nas faturas operações que realizar. 
É incontestável que a remetente não tem relação pessoal e direta com os fatos gerados 
das operações subsequentes, ficando claro que a recorrente não pode figurar no 
lançamento na condição de contribuinte. 

 
Por fim requer que seja julgado a nulidade por incompetência 

funcional, insegurança na determinação da infração, pela ilegitimidade ativa do estado de 
Goiás, e de total improcedência da exigência contida no auto de infração.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que razão assiste ao recorrente quando aponta mácula processual, passível de nulidade, 
conforme passo a expor:  

 
No momento da abordagem, o Fisco não verificou mercadoria no 

posto de fiscalização com nota fiscal sem destinatário, ao contrário buscou nos arquivos 



magnéticos do contribuinte do Distrito Federal notas fiscais emitidas para contribuinte 
goiano que alegou não ter realizado a operação.  

 
Face a assertiva supra, destaco que o trabalho fiscal tomou por base 

apenas declaração unilateral, situação claramente vedada pela orientação contida no 
artigo 30, inciso VII da Lei Complementar nº104/2013, que será transcrita na sequência, 
fato que ocasionou a insegurança na determinação da infração, cuja consequência é a 
nulidade da lide deste seu início.   

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
 
[...] 
 
VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Assim, voto acolhendo a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01433/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Requerido diligencial, formulado 
pelo sujeito passivo. Rejeitado. Acolhida a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo autuado.  
 
1. A falta do demonstrativo instrutório da peça de defesa 
fragiliza o deferimento dos exames diligenciais, requeridos pelo 
sujeito passivo na primeira parte do seu contraditório; 
 
2. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. E, quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a fiscalização descreve a ocorrência da infração 
com a redação: 

 
Mantinha em seu estoque sem documentação fiscal as mercadorias 

listadas no Termo de Apreensão nº 1100153611-7, no valor comercial de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de 
R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), junto com as cominações legais. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos, fls. 02 a 09. 
 
O Termo de Revelia de fl. 17 assinala a ausência do autuado na 

primeira fase de defesa. 
 
No entanto, o sujeito passivo impugna o lançamento do crédito 

tributário em Segunda Instância, fls. 22 a 30, após descrever os fatos motivadores da 
exigência fiscal, argui as preliminares de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, visto que, para a 
constituição do crédito tributário, não houve classificação do tipo e valores das 
mercadorias constantes no termo de apreensão.  



 
Entende que o “Termo de Apreensão tem por finalidade registrar o 

momento da ocorrência do fato gerador, comprovar a infração praticada ou resguardar a 
autoridade fiscal a possibilidade de realização de diligência em evento futuro, para a 
comprovação do ilícito fiscal. 

 
O arbitramento do valor da mercadoria para realização do 

procedimento fiscal, para chegar ao tipo de exigência tributária, do valor da base de 
cálculo, para alcançar o valor do crédito tributário, sem a desclassificação forma da escrita 
fiscal, e ainda, houve informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico quanto a classificação e preço das mercadorias 
supostamente sem documento fiscal. 

 
Observa-se, que não houve classificação do tipo e valores das 

mercadorias constantes no termo de apreensão, apenas descreveu que (fl.24) o autuado 
mantinha, em estoque, mercadorias (material de construção) desacobertadas de nota 
fiscal.  

 
A existência de atos e omissões ou procedimentos defeituosos, 

capazes de prejudicarem ou impedirem o exercício do direito de defesa, estão 
evidenciados no processo e causam a sua nulidade do início. 

 
Quanto ao mérito, a empresa impugnante, para contraditar o 

lançamento do crédito fazendário, traz documentos fiscais que contêm dados capazes de 
identificar a existência de falhas no trabalho de auditoria, bem como, cópias de notas 
fiscais relativas às mercadorias existentes no seu estoque além do devido lançamento e 
registro no livro fiscal específico. 

 
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade “ab initio” do 

processo, por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da 
infração, visto a divergência de valores constituídos por meio do lançamento tributário, o 
qual considera incompleto para confirmar a suposta infração que objetiva a autuação e ou 
a denominação das mercadorias, o seu agrupamento de produto diversos utilizados como 
suporte da Auditoria Específica de Mercadorias, fato causador da preliminar de nulidade 
absoluta da autuação, conforme previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

 
Requer diligência para reexame do trabalho de auditagem para 

apuração da veracidade dos fatos referentes ao período objeto da presente demanda 
processual e esse deferimento não significa que seja protelatório. 

 
 Que o julgamento deste volume se faça junto com o processo dos 

autos 4 0116024 008 96, o qual trata de matéria idêntica e caracteriza duplicidade de 
lançamento. 

 
Por último, requer a improcedência do auto de infração. 
 
A instrução da peça defensória se fez com os documentos de fls. 31 

a 39. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 



 
 
Inicio a rejeição do requerido diligencial do processo, formulado pelo 

sujeito passivo, o qual considero ser desnecessário o seu deferimento, pois a parte 
passiva não instruiu a peça impugnatória com a comprovação de que os valores exigidos 
não são efetivamente devidos, como também, não houve demonstração segura de que o 
trabalho de auditagem não obedeceu às normas ditadas pelo manual de instrução dos 
procedimentos fiscais, que norteia o cumprimento das tarefas funcionais da autoridade 
fiscal. 

 
Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela impugnante, por insegurança na determinação da infração, e, ao considerar a 
formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com segurança a 
diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a cobrança da 
receita de direito do sujeito ativo (Estado). Este procedimento administrativo configura que 
o auditor fiscal teve insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação 
omissa, sem, contudo, demonstrar o valor exato das mercadorias estocadas no 
estabelecimento e consideradas destituídas da documentação fiscal própria, além de ser 
uma condição para o suporte da exigência do crédito tributário.  

 
Observei que somente com o Termo de Apreensão nº 1100153611-7, 

lavrado no estabelecimento comercial do sujeito passivo, não suporta a exigência do 
crédito e nem resguarda a sua cobrança pelo setor fiscal competente. Outra conclusão é 
que a autoridade lançadora não identificou os itens dos produtos apreendidos e não 
assegurou o seu valor para efeito de cobrança. 

 
Considero e valido o termo de apreensão lavrado para suporte de 

lançamento do crédito tributário quando as mercadorias forem encontradas em circulação 
e no trânsito desacompanhadas de documento fiscal. 

 
No caso de elas comporem o estoque de mercadorias destinadas à 

comercialização, para saber se elas estão sob cobertura de documento fiscal ou não é 
necessário que a ação fiscal se faça com mais amplitude e conforme orientação dada no 
manual de procedimentos fiscais. Sem esta complementação, o resultado obtido na ação 
fiscal fica desprotegido e sem as garantias para o alcance do objetivo fiscal.    

 
  Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
de comercialização do produto, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com 
preço desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  
Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por unanimidade de votos na 
sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que a diferença reclamada na peça exordial, por si só 
evidencia que a autoridade lançadora não teve segurança na determinação da infração 
descrita e causadora da exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como 
ocorrido este incidente de nulidade e que se acha definido no inciso da norma legal 
mencionada nas linhas subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009. 

  



Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no 
parágrafo anterior. 

 
Com estes esclarecimentos, acolho a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela parte de direito. 
 
Pelo exposto e ao votar este processo, decido rejeitar o pedido de 

diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01438/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
Deve ser declarado nulo o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que houve insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida de 
ofício pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
realizou saída de gado sem emissão de documentação fiscal, no período 17/12/2013 a 
26/08/2014, conforme auditoria especifica de gado, documento em anexo. Dessa forma, 
suprimiu pagamento de imposto na importância de R$16.128,51. Em consequência, 
deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 12 a 14, o sujeito passivo não se manifestou sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls 15. 
 
Novamente intimado, às fls 17, o sujeito passivo não se manifestou 

sendo lavrado o termo de perempção, às fls 18. 
 
Anexado pedido de revisão extraordinária n°3244/2017, às fls 21 a 

22. 
 
Por meio do despacho n°4049/2017 (às fls. 23 a 24.), o Presidente 

do CAT decidiu encaminhar os autos à SEAPRI da Secretaria Geral, para que: 
 
Seja alteada a etapa para 38 e o ato para 60; e 
 
Sejam distribuídos a um dos julgadores de primeira instancia para 

apreciação da peça defensoria apresentada pelo sujeito passivo. 
 
Intimado o sujeito passivo a pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, às fls 25 a 26. 
 



Apresentado memorando n°0012/2018, onde cita que houve um 
pedido de Revisão Extraordinária (fls. 21/22), solicitando intimação para a Primeira 
Instância. A intimação foi efetivada via AR em 23/11/2017 (fls. 26). Feito isso abre-se novo 
prazo para impugnação, sendo assim faz-se necessária a realização de intimação ao 
sujeito passivo Odair Edson Rodrigues, para pagamento ou apresentação de impugnação 
à Segunda Instância. Após, se for o caso, retornem-se os autos a GCRED, às fls 28. 

 
Intimado, às fls 29 a 30, o representante do sujeito passivo 

compareceu aos autos alegando que o mesmo não realizou nenhuma negociação de 
compra e venda neste período, e que ele está com um tumor cancerígeno e se encontra 
em tratamento desde 2011, fazendo quimioterapia e radioterapia, segue anexo os 
comprovantes médicos, às fls 32 a 45. Anexado documento, às fls 50 a 60. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Consta neste auto que o sujeito passivo realizou saída de gado sem 

emissão de documentação fiscal. 
 
Ao pedir a baixa em seu cadastro junto a AGRODEFESA, existia 

estoque de bovinos em seu cadastro, não existindo mais fisicamente.  
 
Nesta autuação constata-se a precariedade no levantamento, tendo 

em vista que não se observou as orientações de serviço 15/2009 que adotou o manual de 
auditoria, posto que não relacionou as notas fiscais de saída emitidas no período 
fiscalizado.  

 
Adicione-se a isso o fato de que o artigo 41, II do CTE, mencionado 

na descrição complementar da ocorrência é inaplicável à matéria sob julgamento, haja 
vista que não existia no momento da autuação estoque físico de bovinos no 
estabelecimento baixado passível de autuação, logo o referido preceito normativo não se 
aplica ao caso em tela.  

 
Com isso, suscito e acolho a  preliminar de nulidade da peça básica, 

por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo.   

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01526/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acolhida a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo autuado.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, que for requerido sem as 
devidas instruções de que o julgamento do mérito da ação fiscal 
prejudica o requerente, ou que existe dúvida capaz de prejudicar 
o direito da parte que se sentir prejudicada; 
 
2. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração; 
 
3. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, não acolher o pedido 
de diligência formulado pelo Conselheiro Relator.  E, quanto o mérito, também, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de 
Souza Santos Mariano, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A autoridade lançadora descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do 
ICMS, no valor de R$ 70.085,74 (setenta mil, oitenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, 
referentes à utilização irregular do benefício previsto no art. 11, inciso III do Anexo IX do 
Decreto nº 4.852/97. Em consequência, o autuado deve recolher o tributo omitido, junto 
com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
O suporte do fato descrito são os arts. 58. § 3º, inciso II e 64 da Lei 

nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 86 do Decreto nº 4.852/97-RCTE, enquanto que a 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso IV, “a” do CTE. 

 



A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 
03/11. 

 
O autuado impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 14/22, 

argui a preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto 
que o processo contém vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada no auto de infração. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração por entender 

que o crédito tributário exigido neste feito é indevido. 
 
No julgamento proferido pela Primeira Instância, o julgador, depois 

de rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela impugnante, por cerceamento ao direito 
de defesa, decido o mérito da ação fiscal com a declaração da procedência do auto de 
infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, ratifica o 

questionamento preliminar de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e requer a 
improcedência do auto de infração por ser o crédito exigido indevido, fls. 45/47. 

 
Às fls. 56/58, a recorrente questiona o mérito da ação fiscal com a 

alegação que transcrevo: 
 
Ao relacionar os valores do crédito outorgado o Auditor Fiscal deixou 

de incluir valores relativos a alguns meses que a empresa apropriou crédito a menor, 
conforme mostra o demonstrativo de fl. 57.  

 
Esses meses que não foram incluídos pelo auditor fiscal os valores 

são favoráveis à empresa. 
 
Ao final, requer a nulidade do lançamento ou a determinação de 

diligência a fim de comprovar o alegado pela empresa. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicio este voto com a rejeição do requerido diligencial do processo, 

formulado pelo sujeito passivo, visto que não há na peça de defesa quaisquer 
contraditórios capazes de provocar dúvidas na conclusão do trabalho fiscal. Os 
questionamentos formulados pela defesa não contradizem o resultado constante no auto 
de infração, como também não há na tese recorrida a demonstração segura de que o 
trabalho de auditagem não obedeceu às normas ditadas pelo manual de instrução dos 
procedimentos fiscais, as quais definem o cumprimento das tarefas funcionais da 
autoridade fiscal. 

 
Diante deste entendimento e no momento em que o julgador tenha a 

sua convicção de que a exigência tributária está definida pelo lançamento inicial do 
processo, o requerido diligencial, formulado pelo autuado, deixa de ser necessário o seu 
deferimento. 

 



Quanto ao questionamento preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela recorrente, por insegurança na determinação da infração, ao considerar a 
formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com segurança a 
diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a cobrança da 
receita de direito do sujeito ativo (Estado).  

 
Este procedimento administrativo configura que o auditor fiscal teve 

insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação omissa, sem, contudo, 
demonstrar a existência de que houve a entrada das mercadorias no território goiano. Esta 
condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por estar 
destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, 
comprometido fica o trabalho fiscal descrito no auto de infração. 

  
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta a conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

  
Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 
comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  
Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por unanimidade de votos na 
sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso as mercadoria em Goiás evidenciam que a autoridade 
lançadora não teve segurança na determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 
nulidade, o qual se acha definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas 
subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 



Considero, também, que o artigo 30, inciso VII, da Lei Complementar 
Estadual nº 104/2013, veda a produção de provas para a cobrança de débito tributário 
com base em declaração de terceiros, conforme redação legal que transcrevo:  

 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

[...] 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no 
parágrafo anterior. 

 
Este convencimento mostra que o valor constante do documento que 

sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias 
me convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas 
no parágrafo anterior. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 

não acolher o pedido de diligência formulado pelo Conselheiro Relator.  E, quanto o 
mérito, também, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01527/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acolhida a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo autuado.  
 
1. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração; 
 
2. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém a seguinte descrição da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária: 

 
Complemento do Auto de Infração nº 4011202745608 – 

MERCADORIA NO REGIME COMUM DE TRIBUTAÇÃO. 
 
Fica o sujeito passivo obrigado ao pagamento do ICMS no valor 

nominal de R$ 26.393,78 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e oito 
centavos), mais as cominações legais, calculado nas planilhas constantes do “compact 
disc” anexado, considerando-se R$ 225.112,04 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e doze 
reais e quatro centavos), como sendo o valor comercial nominal das operações 
decorrentes dos fatos a seguir expostos: 

 
Não efetuou o pagamento do ICMS pelas operações subsequentes 

na condição de transportador e remetente, referente às mercadorias destinadas a C M 
COM. E REPRES. DE BRINQ. PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ 10.194.721/0001-33, 
contribuinte do Estado de Goiás, em 599 (quinhentos e noventa e nove) OPERAÇÕES 
FRAUDULENTAS, pois simulou tais vendas/remessas/entregas a contribuinte goiano, no 



próprio endereço cadastral daquele estabelecimento, que paralisou suas atividades em 
2008, conforme declaração da Administradora do Imóvel do endereço do contribuinte 
goiano, tendo sua inscrição estadual suspensa pela SEFAZ-GO em 23/09/2011, 
decorrente de vistoria realizada em 06/09/2011, por DESAPARECIMENTO DO 
CONTRIBUINTE DO ENDEREÇO DECLARADO, e diligências “in loco” do autor desde 
procedimento fiscal. São consideradas, portanto, mercadorias a vender no território 
goiano, sem destinatário certo, aquelas constantes das notas fiscais relacionadas em 
mídia eletrônica e identificada. 

 
O suporte do fato descrito encontra-se na indicação dos arts. 12, 

inciso II, alínea “g”; 14, inciso V; 46, inciso I, alínea “a”, item 1; e 63 da Lei nº 11.651/91-
CTE, c/com o art. 3º, inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, enquanto 
que a penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso XII, “e”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/26. 
 
O autuado impugna o lançamento do crédito tributário, argui a 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto que o 
processo contém vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada no auto de infração. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração por entender 

que o crédito tributário exigido neste feito é indevido. 
 
Depois dos atendimentos das ordens ditadas no Despacho nº 

1.107/2015-JULP, em que  o autor do procedimento administrativo formulou o seu 
arrazoado sobre os fatos que motivaram a investigação, que resultou na ação fiscal,  haja 
vista a prática reiterada de infrações fiscais, como entrega de mercadorias a destinatários 
diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de mercadorias 
desacobertadas de documento fiscal, remessa de mercadorias destinadas a contribuinte 
em situação fiscal irregular; e mercadorias sujeitas a substituição tributária sem o 
recolhimento do imposto devido; etc. Para fazer prova dos fatos alegados anexou mídia 
gravável contendo 49 anexos, cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação embasadora das ações fiscais de trânsito, onde relata as principais 
ocorrências e providências realizadas, conforme relatado pelo julgador singular antes de 
proferir a sua sentença. 

 
Na sequência, a oportunidade do contraditório foi dada ao sujeito 

passivo e ele se manteve silencioso, fato motivador da remessa dos autos à fase da 
instância singular. 

 
No julgamento proferido pela Primeira Instância, o julgador, depois     

de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela impugnante, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, decide 
o mérito da ação fiscal com a declaração da procedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, ratifica o 

questionamento preliminar de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e requer a 
improcedência do auto de infração por ser o crédito exigido indevido. 

 



A recorrente questiona o mérito da ação fiscal com a alegação que 
destaco e transcrevo: 

 
O mais defeituoso argumento apresentado no auto de infração e 

repetido na manifestação fiscal é que este lançamento seria complementar do auto de 
infração nº 4011202745608. 

 
Entende que não se pode querer vincular a irregularidade estampada 

na inicial com aquela que foi objeto de exigência daquele processo.  
 
Considera incorreto a fiscalização atrelar indevidamente dois 

lançamentos totalmente distintos com a alegação de que seriam complementares, cujo 
intuito é validar, sob a confissão e pagamento do primeiro auto, a acusação sem provas 
desta autuação em julgamento.  

 
Protesta porque considera que a aceitação de que, pagamento de 

um auto de infração, não torna verdadeiros todos os elementos que o compõem, visto que 
apenas impede o contraditório do auto de infração quitado pelo autuado para usufruir dos 
descontos legais. 

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento ou a improcedência do 

auto de infração. 
 
A Câmara Julgadora acata a proposição do Conselheiro Paulo Diniz 

e converte o processo em diligência, fls. 146/147, que atendida pela Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária – Goiânia/GO., fls. 155/157, assim 
informa: 

 
“No caso em tela, as condutas descritas no histórico do boletim de 

ocorrência nº 2305/2012 deram origem a lavraturas de dois autos de infração, quais 
sejam: 4011202745276 e 4011202744970. Da análise do extrato de consulta dos aludidos 
autos podemos aferir que ambos encontram-se quitados, motivo pelo qual, aplica-se o 
instituto da extinção da punibilidade, previsto no artigo 9º, §2° da lei 10.684/2003. 

 
Por derradeiro, ressalta-se que os Processos Administrativos 

Tributários elencados no ofício de número 43/2017, oriundo da presidência do CAT, não 
originaram nenhum procedimento investigativo. 

 
Pelo acima exposto, tem-se claro não existir delitos tributários a 

serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o escopo de ação da 
D.O.T., sem olvidar ainda que nenhuma requisição ministerial foi encaminhada até esta 
especializada noticiando ilícitos relacionados com a empresa em tela.” 

 
Junta os documentos de fls. 158/164. 
 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal oficia e responde o Ofício nº 042/2017 – GEAF/SEF/GO 
(PVF de Doc. Fiscal Eletrônico), fl. 167, seguido pelos documentos de fls. 168/169. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo apresenta o seu 

contraditório, onde ratifica as teses anteriores, transcreve acórdãos camerais para concluir 
que “o Fisco exige ICMS relativo à suposta operação subsequente que seria promovida 
pelo adquirente goiano, ou seja, se imputa a recorrente a responsabilidade pelo 



pagamento do imposto devido pela operação a ser realizada pelo adquirente nas futuras 
operações que realizar.   

 
Finalmente é de se destacar que a recorrente foi atribuída a condição 

de contribuinte da obrigação subsequente a ser realizada no Estado de Goiás. 
 
A definição de contribuinte estabelecida no art. 121”, parágrafo único, 

inciso I do CTN define contribuinte a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 
“É incontestável que a remetente não tem relação pessoal e direta 

com os fatos gerados das operações subsequentes, ficando claro que a recorrente não 
pode figurar no lançamento na condição de contribuinte”, fls. 196/197. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da peça 

básica ou a improcedência do auto de infração. 
 
Às fls. 202/211, o autuado junta Memorial acompanhado de 

documento que identifica o julgamento do processo nº 4011400779215, que considera 
igual a este e que foi acatada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração.    

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicio este voto com o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela recorrente, por insegurança na determinação da infração, ao 
considerar a formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com 
segurança a diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a 
cobrança da receita de direito do sujeito ativo (Estado).  

 
Este procedimento administrativo configura que o auditor fiscal teve 

insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação omissa, sem, contudo, 
demonstrar a existência de que houve a entrada das mercadorias no território goiano. Esta 
condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por estar 
destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, 
comprometido fica o trabalho fiscal descrito no auto de infração. 

  
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta a conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

  
Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 
comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  



Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por unanimidade de votos na 
sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso as mercadoria em Goiás evidenciam que a autoridade 
lançadora não teve segurança na determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 
nulidade, o qual se acha definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas 
subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 
Considero, também, que o artigo 30, inciso VII, da Lei Complementar 

Estadual nº 104/2013, veda a produção de provas para a cobrança de débito tributário 
com base em declaração de terceiros, conforme redação legal que transcrevo:  

 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

[...] 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no 
parágrafo anterior. 

 
Este convencimento mostra que o valor constante do documento que 

sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias 
me convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas 
no parágrafo anterior. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 



 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01528/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acolhida a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo autuado.  
 
1. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração; 
 
2. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém a seguinte descrição da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária: 

 
Complemento do Auto de Infração nº 4011202745004 – 

MERCADORIAS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
 
Fica o sujeito passivo obrigado ao pagamento do ICMS no valor 

nominal de R$ 28.702,24 (vinte e oito mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro 
centavos), mais as cominações legais, calculado nas planilhas constantes do “compact 
disc” anexado, considerando-se R$ 180.566,46 (cento e oitenta mil, quinhentos e sessenta 
e seis reais e quarenta e seis centavos), como sendo o valor comercial nominal das 
operações decorrentes dos fatos a seguir expostos: 

 
Não efetuou o pagamento do ICMS pelas operações subsequentes 

na condição de transportador e remetente, referente às mercadorias destinadas a C M 
COM. E REPRES. DE BRINQ. PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ 10.194.721/0001-33, 
contribuinte do Estado de Goiás, em 599 (quinhentos e noventa e nove) OPERAÇÕES 
FRAUDULENTAS, pois simulou tais vendas/remessas/entregas a contribuinte goiano, no 



próprio endereço cadastral daquele estabelecimento, que paralisou suas atividades em 
2008, conforme declaração da Administradora do Imóvel do endereço do contribuinte 
goiano, tendo sua inscrição estadual suspensa pela SEFAZ-GO em 23/09/2011, 
decorrente de vistoria realizada em 06/09/2011, por DESAPARECIMENTO DO 
CONTRIBUINTE DO ENDEREÇO DECLARADO, e diligências “in loco” do autor desde 
procedimento fiscal. São consideradas, portanto, mercadorias a vender no território 
goiano, sem destinatário certo, aquelas constantes das notas fiscais relacionadas em 
mídia eletrônica e identificada. 

 
O suporte do fato descrito está na indicação dos arts. 12, inciso II, 

alínea “g”; 14, inciso V; 46, inciso I, alínea “a”, item 1; e 63 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com 
o art. 3º, inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, enquanto que a 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso XII, “e”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso II do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

02/24. 
 
O autuado impugna o lançamento do crédito tributário, argui a 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto que o 
processo contém vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada no auto de infração. 

 
Com suporte no art. 20, inciso III da Lei nº 16.469/2009, requer o 

acolhimento da preliminar de nulidade do auto de infração. 
 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração por entender 

que o crédito tributário exigido neste feito é indevido. 
 
Depois dos atendimentos das ordens ditadas no Despacho nº 

1.108/2015-JULP, em que  o autor do procedimento administrativo formulou o seu 
arrazoado sobre os fatos que motivaram a investigação, que resultou na ação fiscal,  haja 
vista a prática reiterada de infrações fiscais, como entrega de mercadorias a destinatários 
diversos do indicado nos documentos fiscais; transporte de mercadorias desacobertadas 
de documento fiscal, remessa de mercadorias destinadas a contribuinte em situação fiscal 
irregular; e mercadorias sujeitas a substituição tributária sem o recolhimento do imposto 
devido; etc. Para fazer prova dos fatos alegados anexou mídia gravável contendo 49 
anexos, cópias de autos de infração acompanhado da documentação embasadora das 
ações fiscais de trânsito, onde relata as principais ocorrências e providências realizadas, 
conforme relatado pelo julgador singular antes de proferir a sua sentença. 

 
Na sequência, a oportunidade do contraditório foi dada ao sujeito 

passivo e ele se manteve silencioso, fato motivador da remessa dos autos à fase da 
instância singular. 

 
No julgamento proferido pela Primeira Instância, o julgador, depois     

de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela impugnante, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, decide 
o mérito da ação fiscal com a declaração da procedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, ratifica o 

questionamento preliminar de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e por 



insegurança na determinação da infração, e, ao final, requer a improcedência do auto de 
infração por ser o crédito exigido indevido. 

 
A recorrente questiona o mérito da ação fiscal com a alegação que 

destaco e transcrevo: 
 
O mais defeituoso argumento apresentado no auto de infração e 

repetido na manifestação fiscal é que este lançamento seria complementar dos autos de 
infração nº 4011202745004. 

 
Entende que não se pode querer vincular a irregularidade estampada 

na inicial com aquela que foi objeto de exigência daquele processo.  
 
Considera incorreto a fiscalização atrelar indevidamente dois 

lançamentos totalmente distintos com a alegação de que seriam complementares, cujo 
intuito é validar, sob a confissão e pagamento do primeiro auto, a acusação sem provas 
desta autuação em julgamento.  

 
Protesta porque considera que a aceitação de que, pagamento de 

um auto de infração, não torna verdadeiros todos os elementos que o compõem, visto que 
apenas impede o contraditório do auto de infração quitado pelo autuado para usufruir dos 
descontos legais. 

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento ou a improcedência do 

auto de infração. 
 
A Câmara Julgadora acata a proposição do Conselheiro Paulo Diniz 

e converte o processo em diligência, fls. 131/132, que atendida pela Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária – Goiânia/GO., fls. 140/142, assim 
informa: 

 
“No caso em tela, as condutas descritas no histórico do boletim de 

ocorrência nº 2305/2012 deram origem a lavraturas de dois autos de infração, quais 
sejam: 4011202745276 e 4011202744970. Da análise do extrato de consulta dos aludidos 
autos podemos aferir que ambos encontram-se quitados, motivo pelo qual, aplica-se o 
instituto da extinção da punibilidade, previsto no artigo 9º, 2§ da lei 10.684/2003. 

 
Por derradeiro, ressalta-se que os Processos Administrativos 

Tributários elencados no ofício de número 43/2017, oriundo da presidência do CAT, não 
originaram nenhum procedimento investigativo. 

 
Pelo acima exposto, tem-se claro não existir delitos tributários a 

serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o escopo de ação da 
D.O.T., sem olvidar ainda que nenhuma requisição ministerial foi encaminhada até esta 
especializada noticiando ilícitos relacionados com a empresa em tela.” 

 
Junta os documentos de fls. 143/149. 
 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal oficia e responde o Ofício nº 042/2017 – GEAF/SEF/GO 
(PVF de Doc. Fiscal Eletrônico), fl. 152, seguido pelos documentos de fls. 153/154. 

 



Após as notificações legais, o sujeito passivo apresenta o seu 
contraditório, onde ratifica as teses anteriores, transcreve acórdãos camerais para concluir 
que “o Fisco exige ICMS relativo à suposta operação subsequente que seria promovida 
pelo adquirente goiano, ou seja, se imputa a recorrente a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela operação a ser realizada pelo adquirente nas futuras 
operações que realizar.   

 
Finalmente é de se destacar que a recorrente foi atribuída a condição 

de contribuinte da obrigação subsequente a ser realizada no Estado de Goiás. 
 
A definição de contribuinte estabelecida no art. 121”, parágrafo único, 

inciso I do CTN define contribuinte a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 
“É incontestável que a remetente não tem relação pessoal e direta 

com os fatos gerados das operações subsequentes, ficando claro que a recorrente não 
pode figurar no lançamento na condição de contribuinte”, fl. 179. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da peça 

básica ou a improcedência do auto de infração. 
 
Às fls. 186/190, o autuado junta Memorial acompanhado de 

documento que identifica o julgamento do processo nº 4011400779215, que considera 
igual a este e que foi acatada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração.    

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicio este voto com o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela recorrente, por insegurança na determinação da infração, ao 
considerar a formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com 
segurança a diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a 
cobrança da receita de direito do sujeito ativo (Estado).  

 
Este procedimento administrativo configura que o auditor fiscal teve 

insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação omissa, sem, contudo, 
demonstrar a existência de que houve a entrada das mercadorias no território goiano. Esta 
condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por estar 
destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, 
comprometido fica o trabalho fiscal descrito no auto de infração. 

  
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta a conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

  
Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 



comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  
Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por unanimidade de votos na 
sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso as mercadoria em Goiás evidenciam que a autoridade 
lançadora não teve segurança na determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 
nulidade, o qual se acha definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas 
subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 
Considero, também, que o artigo 30, inciso VII, da Lei Complementar 

Estadual nº 104/2013, veda a produção de provas para a cobrança de débito tributário 
com base em declaração de terceiros, conforme redação legal que transcrevo:  

 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

[...] 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no 
parágrafo anterior. 

 
Este convencimento mostra que o valor constante do documento que 

sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias 
me convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas 
no parágrafo anterior. 

 



Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01529/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acolhida a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo autuado.  
 
1. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração; 
 
2. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração contém a seguinte descrição da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária: 

 
Complemento do Auto de Infração nº 4011202745608 – 

MERCADORIA NO REGIME COMUM DE TRIBUTAÇÃO. 
 
Fica o sujeito passivo obrigado ao pagamento do ICMS no valor 

nominal de R$ 26.393,78 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e oito 
centavos), mais as cominações legais, calculado nas planilhas constantes do “compact 
disc” anexado, considerando-se R$ 225.112,04 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e doze 
reais e quatro centavos), como sendo o valor comercial nominal das operações 
decorrentes dos fatos a seguir expostos: 

 
Não efetuou o pagamento do ICMS pelas operações subsequentes 

na condição de transportador e remetente, referente às mercadorias destinadas a C M 
COM. E REPRES. DE BRINQ. PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ 10.194.721/0001-33, 
contribuinte do Estado de Goiás, em 599 (quinhentos e noventa e nove) OPERAÇÕES 
FRAUDULENTAS, pois simulou tais vendas/remessas/entregas a contribuinte goiano, no 



próprio endereço cadastral daquele estabelecimento, que paralisou suas atividades em 
2008, conforme declaração da Administradora do Imóvel do endereço do contribuinte 
goiano, tendo sua inscrição estadual suspensa pela SEFAZ-GO em 23/09/2011, 
decorrente de vistoria realizada em 06/09/2011, por DESAPARECIMENTO DO 
CONTRIBUINTE DO ENDEREÇO DECLARADO, e diligências “in loco” do autor desde 
procedimento fiscal. São consideradas, portanto, mercadorias a vender no território 
goiano, sem destinatário certo, aquelas constantes das notas fiscais relacionadas em 
mídia eletrônica e identificada. 

 
O suporte do fato descrito está na indicação dos arts. 12, inciso II, 

alínea “g”; 14, inciso V; 46, inciso I, alínea “a”, item 1; e 63 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com 
o art. 3º, inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 155/94-GSF, enquanto que a 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso XII, “e”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/26. 
 
O autuado impugna o lançamento do crédito tributário, argui a 

preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, visto que o 
processo contém vícios insanáveis que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada no auto de infração. 

 
No mérito, requer a improcedência do auto de infração por entender 

que o crédito tributário exigido neste feito é indevido. 
 
Depois dos atendimentos das ordens ditadas no Despacho nº 

1.107/2015-JULP, em que  o autor do procedimento administrativo formulou o seu 
arrazoado sobre os fatos que motivaram a investigação, que resultou na ação fiscal,  haja 
vista a prática reiterada de infrações fiscais, como entrega de mercadorias a destinatários 
diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de mercadorias 
desacobertadas de documento fiscal, remessa de mercadorias destinadas a contribuinte 
em situação fiscal irregular; e mercadorias sujeitas a substituição tributária sem o 
recolhimento do imposto devido; etc. Para fazer prova dos fatos alegados anexou mídia 
gravável contendo 49 anexos, cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação embasadora das ações fiscais de trânsito, onde relata as principais 
ocorrências e providências realizadas, conforme relatado pelo julgador singular antes de 
proferir a sua sentença. 

 
Na sequência, a oportunidade do contraditório foi dada ao sujeito 

passivo e ele se manteve silencioso, fato motivador da remessa dos autos à fase da 
instância singular. 

 
No julgamento proferido pela Primeira Instância, o julgador, depois     

de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela impugnante, por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, decide 
o mérito da ação fiscal com a declaração da procedência do auto de infração. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular, ratifica o 

questionamento preliminar de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa e requer a 
improcedência do auto de infração por ser o crédito exigido indevido. 

 



A recorrente questiona o mérito da ação fiscal com a alegação que 
destaco e transcrevo: 

 
O mais defeituoso argumento apresentado no auto de infração e 

repetido na manifestação fiscal é que este lançamento seria complementar do auto de 
infração nº 4011202745608. 

 
Entende que não se pode querer vincular a irregularidade estampada 

na inicial com aquela que foi objeto de exigência daquele processo.  
 
Considera incorreto a fiscalização atrelar indevidamente dois 

lançamentos totalmente distintos com a alegação de que seriam complementares, cujo 
intuito é validar, sob a confissão e pagamento do primeiro auto, a acusação sem provas 
desta autuação em julgamento.  

 
Protesta porque considera que a aceitação de que, pagamento de 

um auto de infração, não torna verdadeiros todos os elementos que o compõem, visto que 
apenas impede o contraditório do auto de infração quitado pelo autuado para usufruir dos 
descontos legais. 

 
Ao final, requer a nulidade do lançamento ou a improcedência do 

auto de infração. 
 
A Câmara Julgadora acata a proposição do Conselheiro Paulo Diniz 

e converte o processo em diligência, fls. 146/147, que atendida pela Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária – Goiânia/GO., fls. 155/157, assim 
informa: 

 
“No caso em tela, as condutas descritas no histórico do boletim de 

ocorrência nº 2305/2012 deram origem a lavraturas de dois autos de infração, quais 
sejam: 4011202745276 e 4011202744970. Da análise do extrato de consulta dos aludidos 
autos podemos aferir que ambos encontram-se quitados, motivo pelo qual, aplica-se o 
instituto da extinção da punibilidade, previsto no artigo 9º, 2§ da lei 10.684/2003. 

 
Por derradeiro, ressalta-se que os Processos Administrativos 

Tributários elencados no ofício de número 43/2017, oriundo da presidência do CAT, não 
originaram nenhum procedimento investigativo. 

 
Pelo acima exposto, tem-se claro não existir delitos tributários a 

serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o escopo de ação da 
D.O.T., sem olvidar ainda que nenhuma requisição ministerial foi encaminhada até esta 
especializada noticiando ilícitos relacionados com a empresa em tela.” 

 
Junta os documentos de fls. 158/164. 
 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal oficia e responde o Ofício nº 042/2017 – GEAF/SEF/GO 
(PVF de Doc. Fiscal Eletrônico), fl. 167, seguido pelos documentos de fls. 168/169. 

 
Após as notificações legais, o sujeito passivo apresenta o seu 

contraditório, onde ratifica as teses anteriores, transcreve acórdãos camerais para concluir 
que “o Fisco exige ICMS relativo à suposta operação subsequente que seria promovida 
pelo adquirente goiano, ou seja, se imputa a recorrente a responsabilidade pelo 



pagamento do imposto devido pela operação a ser realizada pelo adquirente nas futuras 
operações que realizar.   

 
Finalmente é de se destacar que a recorrente foi atribuída a condição 

de contribuinte da obrigação subsequente a ser realizada no Estado de Goiás. 
 
A definição de contribuinte estabelecida no art. 121”, parágrafo único, 

inciso I do CTN define contribuinte a pessoa que tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 
“É incontestável que a remetente não tem relação pessoal e direta 

com os fatos gerados das operações subsequentes, ficando claro que a recorrente não 
pode figurar no lançamento na condição de contribuinte”, fls. 196/197. 

 
Ao final, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da peça 

básica ou a improcedência do auto de infração. 
 
Às fls. 202/211, o autuado junta Memorial acompanhado de 

documento que identifica o julgamento do processo nº 4011400779215, que considera 
igual a este e que foi acatada, por unanimidade de votos, a preliminar de nulidade do 
lançamento, por insegurança na determinação da infração.    

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Inicio este voto com o acolhimento da preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela recorrente, por insegurança na determinação da infração, ao 
considerar a formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com 
segurança a diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a 
cobrança da receita de direito do sujeito ativo (Estado).  

 
Este procedimento administrativo configura que o auditor fiscal teve 

insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação omissa, sem, contudo, 
demonstrar a existência de que houve a entrada das mercadorias no território goiano. Esta 
condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por estar 
destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, 
comprometido fica o trabalho fiscal descrito no auto de infração. 

  
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta a conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

  
Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 
comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  



Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 
infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por unanimidade de votos na 
sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso as mercadoria em Goiás evidenciam que a autoridade 
lançadora não teve segurança na determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 
nulidade, o qual se acha definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas 
subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 
Considero, também, que o artigo 30, inciso VII, da Lei Complementar 

Estadual nº 104/2013, veda a produção de provas para a cobrança de débito tributário 
com base em declaração de terceiros, conforme redação legal que transcrevo:  

 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

[...] 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas no 
parágrafo anterior. 

 
Este convencimento mostra que o valor constante do documento que 

sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias 
me convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras legais transcritas 
no parágrafo anterior. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 



 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01539/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de desvio em trânsito é 
imprescindível comprovar que as mercadorias adentraram em 
território goiano. Com a ausência da certeza de que as 
mercadorias adentraram em território goiano, entende-se 
constituída a insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar ao auto de infração n° 4011202744890, em razão do não recolhimento do 
imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas 
a Ana Cláudia Moreira Martins, contribuinte do Estado de Goiás, no qual ficou constatado 
tratar-se de operações fraudulentas, tendo em vista a simulação de 
venda/entrega/remessa ao contribuinte goiano, no próprio endereço cadastral de seu 
estabelecimento, cuja inscrição foi suspensa em 09/10/2009, por desaparecimento do 
contribuinte do endereço declarado. 

 
A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 

goiano sem destinatário certo, 973 (novecentas e setenta e três) operações, relacionadas 
em planilha gravada em mídia digital. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a” da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 3), cópia do auto de infração n° 4011202744890 (fls. 5), 
espelho cadastral do destinatário (fls. 8), termo de declaração (fls. 9 a 10), consulta notas 



recebidas de outros estados (fls. 11 a 13), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 18) e 
mídia CD (fls. 19), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 27), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não exige previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito, afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1110/2015-JULP (fls. 47 a 49), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 
- considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº 4011202744890, o julgador solicita que fosse anexado aos autos 
cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 



e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas. 

 
Em cumprimento à solicitação formulada no Despacho n° 1110/2015-

JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 51 a 67) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 68) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 69 e 70) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 79 a 92.  

 
Decisão singular foi pela procedência do trabalho fiscal, por entender 

que teria restada caracterizada uma prática repetida de procedimentos que sempre 
buscaram sonegar o tributo devido ao Estado de Goiás (fls. 72 a 76). 

 
O sujeito passivo entra com recurso (fls. 97 a 112) pedindo a reforma 

da decisão e apresenta exatamente os mesmos argumentos postos na fase singular com 
o acréscimo da nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de manifestação sobre argumentos defensórios postos pela defesa na fase singular. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 084/2017 (fls. 120 a 121), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 
1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 

solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 129), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 
Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745277 



e 4011202744970 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 130 a 138). No relatório 
consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 
delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 142) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro Fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 015/2018 (fls. 154 a 155), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 084/2017, conforme fls. 158 a 169. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 178 a 183 

e 187 a 191) e cópia do Acórdão da II CJUL n° 01739/17, proferido no Processo n° 
4011400779215 (fls. 193 a 196). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A primeira arguição a ser enfrentada é a da insegurança na 

determinação da infração. Entendo que de fato resta caracterizada, não há prova da 
entrada das mercadorias em território goiano. Esse ponto compromete a eficácia do 
trabalho fiscal, trazendo dúvida que precisa ser espancada de forma consistente, o que 
não aconteceu na presente autuação.  

 
Conforme Consulta Notas Fiscais Recebidas de Outros Estados (fls. 

11 a 13), a firma Ana Cláudia Moreira Martins recebeu 973 notas fiscais oriundas do 
Distrito Federal, no período de 01/09/2009 a 10/05/2012. Entretanto, ela, Ana Cláudia 
Moreira Martins, declara que não comprou, não pediu nem pagou as mercadorias 
constantes dessas notas fiscais, conforme Termo de Declaração (fls. 9 a 10). Por outro 
lado, o auto de infração informa que as mercadorias foram consideradas a vender no 
território goiano, sem destinatário certo. Vê-se no extrato da Consulta Notas Fiscais 
Recebidas de Outros Estados (fls. 11 a 13) que os dados nela consignados foram obtidos 
por pesquisa na internet, e, por isso, o fundamento da autuação é sustentado em pesquisa 
na internet. 

 
Na presente ação fiscal, que envolve mercadoria em trânsito, o 

agente do Fisco deveria ter efetuado a apreensão da mercadoria e documentos, conforme 
exige o art. 7°, II, “a” e “b”, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 



[...] 
II - a apreensão de: 
 
a) mercadoria e bem; 
 
b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 
 
c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

 
Não há nos autos nenhum termo de apreensão e nenhuma cópia de 

nota fiscal que possibilitasse visualizar algum carimbo da fiscalização de fronteira, portanto 
não se tem certeza de as mercadorias adentraram em território goiano e a ausência da 
certeza de que as mercadorias adentraram em território goiano, entende-se constituída a 
insegurança na determinação da infração. 

 
Note-se que o Termo de Apreensão n° 1100131219-0, citado no 

Descritivo Complementar da Ocorrência do Auto de Infração 4011202744890 (fls.7), 
reporta-se a apreensão de notas fiscais e de romaneios retratando entregas de 
mercadorias a destinatários diversos sem cadastro de contribuinte no Estado de Goiás, do 
qual decorreu o Auto de Infração n° 4011201949226 respaldado pelo Boletim de 
Ocorrência n° 2305/2012. 

 
Note-se ainda que o Auto de Infração n° 4011202744890 (fls. 5 e 6), 

refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, enquanto o 
presente auto de infração refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/08/2011 
a 11/05/2012. 

 
Deixa-se aberta a porta para uma reautuação com novos elementos 

que tenham o poder de atestar a efetiva entrada dessas mercadorias em território goiano, 
fato que traria solidez ao novo trabalho fiscal que fosse empreendido. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01540/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de desvio em trânsito, é 
imprescindível  comprovar que as mercadorias adentraram em 
território goiano. Com a ausência da certeza de que as 
mercadorias adentraram em território goiano, entende-se 
constituída a insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Masayuki Missao, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix Bastos 
Cruzeiro e Aldeci de Souza Flor 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar ao auto de infração n° 4011202744709, em razão do não recolhimento do 
imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas 
a Alex dos Santos Silva, contribuinte do Estado de Goiás, no qual ficou constatado tratar-
se de operações fraudulentas, tendo em vista a simulação de venda/entrega/remessa ao 
contribuinte goiano, no próprio endereço cadastral de seu estabelecimento, cuja inscrição 
foi suspensa em 19/12/2009, por desaparecimento do contribuinte do endereço declarado. 

 
A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 

goiano sem destinatário certo, 1766 (mil, setecentas e sessenta e seis) operações, 
relacionadas em planilha gravada em mídia digital. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 3), cópia do auto de infração n° 4011202744709 (fls. 4), 
espelho cadastral do destinatário (fls. 7), consulta notas recebidas de outros estados (fls. 9 
a 11), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 16) e mídia CD (fls. 17), dentre outros 
documentos. 



 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 23 a 25), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não exige previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito, afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1106/2015-JULP (fls. 49 a 51), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 
- considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº 4011202744709, o julgador solicita que fosse anexado aos autos 
cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 
e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas. 

 



Em cumprimento à solicitação formulada no Despacho n° 1106/2015-
JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 53 a 69) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 70) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 71 e 72) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 81 a 94.  

 
Decisão singular foi pela procedência do trabalho fiscal, por entender 

que teria restada caracterizada uma prática repetida de procedimentos que sempre 
buscaram sonegar o tributo devido ao Estado de Goiás (fls. 74 a 78). 

 
O sujeito passivo entra com recurso (fls. 99 a 115) pedindo a reforma 

da decisão e apresenta exatamente os mesmos argumentos postos na fase singular com 
o acréscimo da nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de manifestação sobre argumentos defensórios postos pela defesa na fase singular. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 085/2017 (fls. 123 a 124), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 
1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 

solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 132), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 
Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745276 
e 4011202744970 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 132 a 141). No relatório 
consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 



delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 145) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro Fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 016/2018 (fls. 157 a 158), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 085/2017, conforme fls. 161 a 172. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 181 a 186 

e 190 a 194) e cópia do Acórdão da II CJUL n° 01739/17, proferido no Processo n° 
4011400779215 (fls. 196 a 199). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A primeira arguição a ser enfrentada é a da insegurança na 

determinação da infração. Entendo que de fato resta caracterizada, não há prova da 
entrada das mercadorias em território goiano. Esse ponto compromete a eficácia do 
trabalho fiscal, trazendo dúvida que precisa ser espancada de forma consistente, o que 
não aconteceu na presente autuação.  

 
Conforme Consulta Notas Fiscais Recebidas de Outros Estados (fls. 

9 a 11), a firma Alex dos Santos Silva recebeu 1766 notas fiscais oriundas do Distrito 
Federal, no período de 01/09/2009 a 11/05/2012. Entretanto, ele, Alex dos Santos, declara 
que não comprou, não pediu nem pagou as mercadorias constantes dessas notas fiscais, 
conforme Termo de Declaração constante no PAT N° 4011202744709. Por outro lado, o 
auto de infração informa que as mercadorias foram consideradas a vender no território 
goiano, sem destinatário certo. Vê-se no extrato da Consulta Notas Fiscais Recebidas de 
Outros Estados (fls. 9 a 11) que os dados nela consignados foram obtidos por pesquisa na 
internet, e, por isso, o fundamento da autuação é sustentado em pesquisa na internet. 

 
Na presente ação fiscal, que envolve mercadoria em trânsito, o 

agente do Fisco deveria ter efetuado a apreensão da mercadoria e documentos, conforme 
exige o art. 7°, II, “a” e “b”, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

[...] 
II - a apreensão de: 
 
a) mercadoria e bem; 
 



b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 
 
c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

 
Não há nos autos nenhum termo de apreensão e nenhuma cópia de 

nota fiscal que possibilitasse visualizar algum carimbo da fiscalização de fronteira, portanto 
não se tem certeza de as mercadorias adentraram em território goiano e a ausência da 
certeza de que as mercadorias adentraram em território goiano, entende-se constituída a 
insegurança na determinação da infração. 

 
Note-se que o Termo de Apreensão n° 1100131219-0, citado no 

Descritivo Complementar da Ocorrência do Auto de Infração 4011202744709 (fls. 6), 
reporta-se a apreensão de notas fiscais e de romaneios retratando entregas de 
mercadorias a destinatários diversos sem cadastro de contribuinte no Estado de Goiás, do 
qual decorreu o Auto de Infração n° 4011201949226 respaldado pelo Boletim de 
Ocorrência n° 2305/2012. 

 
Note-se ainda que o Auto de Infração n° 4011202744709 (fls. 4 e 5), 

refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, enquanto o 
presente auto de infração refere-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/08/2011 
a 11/05/2012. 

 
Deixa-se aberta a porta para uma reautuação com novos elementos 

que tenham o poder de atestar a efetiva entrada dessas mercadorias em território goiano, 
fato que traria solidez ao novo trabalho fiscal que fosse empreendido. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01541/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
1. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/2009, motivam a 
declaração de nulidade "ab initio" do auto de infração; 
 
2. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz e Rickardo de Souza Santos Mariano, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de 
Sousa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar ao auto de infração n° 4011202745942, em razão do não recolhimento do 
imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime comum de tributação, destinadas a 
contribuinte do Estado de Goiás, no qual ficou constatado tratar-se de operações 
fraudulentas, tendo em vista a simulação de venda/entrega/remessa a destinatária das 
mercadorias consignada nos documentos fiscal, a qual afirma que não pediu e nem 
recebeu as referidas mercadorias, conforme Termo de Declaração de Osman Guedes 
Pimenta. 

 
A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 

goiano sem destinatário certo, 1.319 (mil, trezentos e dezenove) operações, relacionadas 
em planilha gravada em mídia digital. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, I, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 4), cópia do auto de infração n° 4011202745942 (fls. 5), 



espelho cadastral do destinatário (fls. 8 e 9), termo de declarações (fls. 10), consulta notas 
recebidas de outros estados (fls. 11 a 13), recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 18) e 
mídia CD (fls. 19), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 27), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não exige previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito, afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1116/2015-JULP (fls. 51 a 53), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 
- considerando a informação de que o auto de infração é 

complementar ao de nº 4011202745942, o julgador solicita que fosse anexado aos autos 
cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 



e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas. 

 
Em cumprimento à solicitação formulada no Despacho n° 1116/2015-

JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 55 a 71) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 72) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 73 e 74) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 83 a 96.  

 
Decisão singular foi pela procedência do trabalho fiscal, por entender 

que teria restada caracterizada uma prática repetida de procedimentos que sempre 
buscaram sonegar o tributo devido ao Estado de Goiás (fls. 76 a 80). 

 
O sujeito passivo entra com recurso (fls. 101 a 118) pedindo a 

reforma da decisão e apresenta exatamente os mesmos argumentos postos na fase 
singular com o acréscimo das arguições de incompetência funcional da autoridade 
lançadora e de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, por 
falta de manifestação sobre argumentos defensórios postos pela defesa na fase singular. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 087/2017 (fls. 125 a 126), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 
1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 

solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 134), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 



Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745276 
e 4011202744970 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 135 a 143). No relatório 
consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 
delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 146) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro Fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 014/2018 (fls. 159 a 160), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 087/2017, conforme fls. 163 a 174. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 183 a 188 

e 192 a 201). 
 
É o relatório.  

 
V O T O 

 
Analisando o lançamento tributário, sob o aspecto formal, verifico 

nele a mácula processual apontada pela recorrente, passível de nulidade, tendo em vista 
que a fiscalização não definiu com segurança a infração que importou na expedição do 
auto de infração, cuja finalidade é a cobrança da receita de direito do sujeito ativo 
(Estado). 

 
Neste procedimento administrativo, o auditor fiscal descreveu uma 

situação omissa, sem, contudo, demonstrar a existência de que houve a entrada das 
mercadorias no território goiano, afigurando-se insegurança na determinação da infração. 
Esta condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por 
estar destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, 
comprometido fica o trabalho fiscal descrito no auto de infração. 

 
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta na conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

 
Desta feita, vejo que a autoridade lançadora não instruiu de forma 

correta o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a existência 
da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 



comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

 
Sob a conclusão da ocorrência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso da mercadoria em Goiás, evidenciam que a autoridade 
lançadora não teve segurança na determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 
nulidade, o qual se acha definido no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16.469/2009: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
No presente caso, cabe a aplicação do artigo 30, inciso VII, da Lei 

Complementar Estadual nº 104/2013, que veda a produção de provas para a cobrança de 
débito tributário com base em declaração de terceiros, conforme se vê na reprodução: 

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
[...] 
VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
A autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito, posto 

que fundamenta-se, dentre outros, em declaração de terceiro (Osman Guedes Pimenta), 
conforme termo de declarações mencionado no campo 2 do auto de infração, sendo que 
essa circunstância me convence de que este ato administrativo se enquadra nas regras 
legais transcritas no parágrafo anterior. 

 
Ante o exposto, acompanhado da maioria de meus pares, acolho a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01596/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Arguição de insegurança 
na determinação da infração em processo administrativo 
tributário que exige imposto através de Auditoria do Movimento 
Financeiro em empresa que mantinha escrituração contábil 
regular. Acolhimento por unanimidade de votos.  
 
De acordo com a IS nº 15/2.009-SAT, as empresas que 
mantenham escrituração contábil regular não estão suscetíveis 
à Auditoria do Movimento Financeiro para fins de apuração de 
omissão de saída de mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e julgar nulo "ab 
initio" o processo por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento, formalizado pela fiscalização, exigindo 

um crédito tributário, em razão da omissão do registro de saída de diversas mercadorias 

tributadas, nos valores e períodos informados, apurada pela Auditoria da Movimentação 

Financeira, documentos e demais elementos juntados aos autos para fundamentação da 

acusação fiscal.  

A fiscalização entendeu como infringidos os artigos 25, §1.º. IV, § 2.º 

e 64 do CTE, combinado ao artigo 141 do RCTE, tendo sido, ainda, proposta a penalidade 

pelo artigo 71, VII, “l”, agravada com a aplicação do §9.º, I do CTE. 

O sujeito passivo foi regularmente intimado a pagar ou apresentar 

defesa sobre o referido auto de infração na forma da lei processual ora em vigor. Ele, por 

meio de seus representantes legais, instaura o contraditório, depois de fazer uma 

descrição do histórico da autuação, vem alegar pela nulidade por presunção e no mérito 

argumenta que a presente autuação não deveria prosperar, pois teria escrituração contábil 

regular no período autuado, conforme documentos juntados aos autos, razão porque pede 

a nulidade e/ou improcedência do feito.  



Em respeito aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e 

para conferir maior segurança jurídica aos atos praticados, considerando que o sujeito 

passivo alegou possuir escrituração contábil regular os autos foram convertidos em 

diligência visando que a fiscalização procedesse com as averiguações normais. 

Nesse sentido, houve determinação de encaminhamento desses 

autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, objetivando que seu titular, por 

obséquio, determinasse que auditor-fiscal pudesse verificar a existência, ou não, de 

escrituração contábil regular.  

Cumprindo a determinação exarada pelo despacho acima a 

fiscalização reconhece a existência de escrituração contábil regular no período da 

autuação, conforme juntada do livro Diário, referente ao período da autuação.  

A decisão singular foi pela improcedência (fls. 60/61).  

Irresignada com tal decisão, a Fazenda Pública interpôs recurso 

pedindo a reforma da decisão singular (fls. 62/63). Seu fundamento é de que em vez de 

improcedência dever-se-ia decidir pela nulidade, pois não haveria como se chegar ao 

mérito sem exame acurado da situação utilizando-se a auditoria correta.  

Sujeito passivo manifesta-se sobre o recurso (fls. 76/78). Entende 

que não há fundamento jurídico no pedido do fisco. Ressalta que houve comprovação da 

existência de escrituração contábil que inviabilizaria, em sua forma de ver, o trabalho fiscal 

sob análise. Entende que não haveria sustentação na tese da defesa. 

Pede a manutenção da decisão singular.  

É o relatório.  

Estamos diante de situação bastante simples, o julgamento de um 

auto de infração que aponta omissão de saída de mercadoria tributada comprovada 

através de auditoria do movimento financeiro. Sob o ponto de vista técnico, há 

comprovadamente um vício de forma no trabalho fiscal. Esse tipo de auditoria não é 

tecnicamente aquela que deve ser aplicada ao presente caso pois a empresa comprovou 

manter escrituração contábil ao tempo dos fatos geradores abarcados pelo auto de 

infração.  

A redação da Instrução de Serviço nº 15/2.009 – SAT tem a seguinte 

redação sobre a Auditoria do Movimento Financeiro: 

“... 

III - APLICAÇÃO 



 

Aplicável a empresas que não mantenham escrituração contábil 

regular. Em outros casos, presta-se a colher subsídios à realização 

de auditorias na escrita contábil do sujeito passivo.”  

 Diante desse texto, resta inequivocamente provado o vício formal, e 

que isso impede que o mérito seja atacado, levando à conclusão devidamente embasada 

de que a arguição de nulidade é lógica, jurídica e consentânea com as provas 

colacionadas aos autos.  

Portanto, conheço do Recurso de Ofício, dou-lhe provimento para 

reformar a decisão singular e julgar nulo ab initio o auto de infração por insegurança na 

determinação da infração.  

 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01606/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, pleiteando a reforma do acórdão cameral 
que declarou a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  
 
 Deve ser reformada a decisão cameral que declarou a nulidade 
do lançamento por insegurança na determinação da infração 
fundamentada em argumentos que destoam completamente da 
realidade processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e retornar os autos à Câmara para 
apreciação de toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida.  E, 
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida de ofício pelo Conselheiro Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, José Ferreira de Sousa e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração, em razão da apropriação do benefício fiscal do 
crédito outorgado previsto no art. 11, inciso XXXV, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, 
sem o pagamento da contribuição para o fundo PROTEGE-GO relativa ao mês de 
novembro d2 2007, conforme comprova a Auditoria Básica do ICMS.  

  
Foram indicados como infringidos os artigos 58, § 3º, inciso II e 64, 

da Lei n. 11.651/91 c/c o art. 1º, § 3º, inciso III, do Anexo IX, do Anexo IX e art. 86, da 
Parte Geral, ambos do Decreto n. 4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com o demonstrativo da auditoria básica 

do ICMS, de fls. 04 a 12 e cópias do livro Registro de Apuração do ICMS de fls. 13 a 58.  
 
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia devida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado no Termo de 
Revelia de fls. 61. 



 
Novamente intimada a empresa autua compareceu ao processo por 

meio da peça impugnatória, de fls. 67 a 69, perante a Câmara Julgadora de fls. 67 a 69, 
alegando, resumidamente o seguinte: 

 
1 – Que o lançamento deve ser considerado nulo por insegurança na 

determinação da infração, tendo em vista que o Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário de fls. 03, indica omissão de pagamento de ICMS nos períodos de 
01/12/07 a 31/12/0/7 e 01/01/08 a 31/01/08, quando o histórico do auto de infração informa 
a omissão do pagamento do PROTEGE-GO relativamente ao mês de novembro de 2007; 

 
2 – que a multa aplicada é confiscatória. 
 
Por meio do Acórdão nº 1500/2016, de fls. 75 a Quarta Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de insegurança na determinação da 
infração arguida pela autuada, acrescentando que o autor do procedimento indicou como 
infringido o art. 58, da Lei nº 11.651/91 que trata do creditamento do imposto, não tendo 
nenhuma relação com a contribuição ao Fundo PROTEGE-GO. 

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 

79 a 83, objeto do presente julgamento, pedindo a reforma do acórdão cameral para 
devolver o processo a uma das câmara julgadoras para apreciação de toda a matéria. 

 
É o relatório.    
 

  

                         VOTO 
 
Os dispositivos legais indicados pelo autor do procedimento como 

infringidos asseveram o seguinte: 
 
“LEI Nº 11.651/91 
[...] 
 
 Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na legislação 
tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações 
ou prestações resultantes: 
 
[...] 
 
§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual 
tenham sido prestados os serviços, está condicionado à: 
 
[...] 
 
II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela legislação 
tributária. 
 
[...] 
 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é 
obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na 
legislação tributária. 

 
........................................... 
 



DECRETO Nº 4.852/97 
 
Parte Geral: 
[...] 
 
Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento 
do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência 
do fato gerador em que tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a 
disposição em contrário. 

 
Anexo IX: 
 
Art. 1º Os benefícios fiscais, a que se referem os arts. 83 e 84 deste regulamento, 
são disciplinados pelas normas contidas neste anexo. 

 
[...] 
 
§ 3º A utilização dos benefícios fiscais contidos nos seguintes dispositivos deste 
Anexo é condicionada a que o contribuinte contribua para o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, no valor correspondente ao 
percentual aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto 
calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de 
benefício fiscal (Lei nº 14.469/03, art. 9º, II e § 4º):” 

 

Por outro lado, o histórico do auto de infração é de uma clareza solar 
e meridiana, afirmando que a empresa utilizou o benefício fiscal do crédito outorgado 
previsto no art. 11, inciso XXXV, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, no mês de 
novembro de 2007, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme 
demonstrativo de fls. 08, condicionada à contribuição para o Fundo PROTEGE-GO, nos 
termos do § 3º, do art. 1º, do referido Anexo IX, sem que a referida contribuição tivesse 
sido recolhida.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o estorno do referido benefício 

tenha sido realizado no mês de novembro de 2007, em razão dos créditos da operações 
normais que a empresa autuada possuía na sua escrituração fiscal, o referido estorno 
causou omissão de pagamento de ICMS somente nos meses de dezembro de 2007 e 
janeiro de 2008, conforme revelam os demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS 
denominado CONCLUSÃO, de fls. 04 e 09.   

 

Assim, as motivações da declaração de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração pela Quarta Câmara Julgadora, no sentido de 
que a omissão de pagamento do imposto ocorreu em períodos diferentes do relativo ao 
estorno de crédito e que os dispositivos legais indicados como infringidos não 
correspondem à infração narrada, destoam completamente da realidade existente nos 
autos.  

 
Rejeito a preliminar de nulidade do processo por cerceamento do 

direito de defesa arguida pelo relator em razão da absoluta falta de fundamentação legal. 
  
À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e devolvendo o processo a uma 
das câmara julgadoras para apreciação de toda a matéria.   

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A83
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm#A9
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm#A9II
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_14469.htm#A9P4


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01670/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
OMISSÃO DE ESTORNO E APROVEITAMENTO INDEVIDO DE 
CRÉDITO. FALTA DE ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PELO 
CONTRIBUINTE PARA PROCEDER AO ESTORNO. INSTRUÇÃO 
PROBATÓRIO DEFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
 
Inexistindo clareza e segurança na acusação feita pelo Fisco, em 
face da deficiência probatória e consequente ausência de 
comprovação da infração fiscal, impõe-se a anulação do 
lançamento "ab initio" por insegurança na determinação da 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  
Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José 
Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter deixado de estornar créditos de ICMS, escriturados indevidamente, conforme 
exigido na notificação fiscal datada de 14/02/2018. 

 
A infração está tipificada nos artigos 58, §3º, inc. II e 64 da Lei nº 

11.651/91. A proposição da penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inc. IV, alínea “c”, 
da Lei nº 11.651/91. 

 
Regularmente intimado na instância singular, o sujeito passivo 

manteve-se inerte, culminado com a lavratura do termo de revelia. 
 

Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, arguindo, 
preliminarmente, nulidade do lançamento por impedimento funcional da autoridade 
autuante, em razão da ausência de Ordem de Serviço. Aduz também nulidade por 
cerceamento do direito de defesa, argumentando que o levantamento se apresenta 
impreciso, havendo, assim, impossibilidade de definição da base de cálculo do quantum 
do lançamento de ofício. 
 
Destaca que: “pelos anexos estruturados acostados ao presente PAT, nota o impugnante 
que o agente fiscal levantou crédito tributário com base de cálculo resumida, sem 



detalhamento dos valores considerados, em clara imprecisão do levantamento, 
ocasionando o cerceamento do seu direito de defesa”. 
 
Assevera, outrossim, que os demonstrativos apresentados no presente PAT, 
especialmente o que demonstra os valores dos totais de saídas por tipo de operação não 
refletem os valores constantes da apuração da conta gráfica do recorrente. A título de 
exemplo observa-se na própria comparação do livro registro de apuração do ICMS 
acostado aos autos com os valores lançados pelo auditor fiscal autuante, em clara 
imprecisão do lançamento. 
  
No mérito, reitera que o levantamento se apresenta impreciso o que acarretou 
cerceamento do seu direito de defesa. 
 

É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito em desfavor do 

sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este deixou de estornar créditos de 
ICMS, escriturados indevidamente, conforme exigido na notificação fiscal datada de 
14/02/2018. 

 
De início, relativamente à preliminar de nulidade do lançamento por 

insegurança na determinação da infração, que teria consequentemente comprometido o 
exercício do direito de defesa do sujeito passivo, constata-se que o lançamento se 
encontra instruído apenas com a notificação n.º 01/2018, anexada às fls. 04 destes autos. 

 
A penalidade pecuniária prevista no art. 71, inc. IV, alínea “C”, do 

CTE deve ser aplicada sobre o montante do crédito indevido constatado no último mês do 
período auditado, no caso, ao que parece, foi março de 2013, que é o período de 
referência a ser considerado. 

 
Todavia, verifica-se que a acusação fiscal não se faz acompanhar da 

Auditoria Fiscal e respectivos demonstrativos auxiliares, conforme dispõe o Manual de 
Auditoria, Instrução de Serviço n.º 15/2009-SAT, roteiro 1, que estabelece os 
procedimentos a serem observados na elaboração da Auditoria Básica. 

 
Assim preconiza a Instrução de Serviço n.º 15/2009-

SAT, que aprova os roteiros de auditoria e procedimentos 
fiscais: 
 
IS 15/2009-SAT, Art. 1º Ficam aprovados os seguintes roteiros de auditoria 
e procedimentos fiscais, a serem utilizados na fiscalização do ICMS, 
conforme orientações e modelos de demonstrativos, residentes na página 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - SEFAZ -, no endereço 
www.sefaz.go.gov.br : 
I - Roteiro 01 - Auditoria Básica do ICMS; 
 
[...] 
 
CRÉDITOS INDEVIDOS, NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES 
 

Com a alteração introduzida no inciso IV do artigo 
71 do CTE, vigente a partir de 29.12.03, constatado crédito indevido 

http://www.sefaz.go.gov.br/


decorrente da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
imposto ou de omissão de estorno de crédito, em se observando uma das 
situações a seguir, adotar o procedimento correspondente: 

 
e) existência de saldo devedor na escrita fiscal - significa que a 
totalidade do crédito indevido apurado de ofício ocasionou omissão de 
pagamento do imposto. Nesse caso, exigir o imposto, acrescido da multa 
de 100% (art. 71, IV, “a”), referente aos meses em que ocorreu omissão 
de pagamento do imposto em decorrência do crédito indevido; 

 
d) existência de saldo credor na escrita fiscal - duas situações podem 

ocorrer: 1ª) o saldo credor é igual ou superior ao crédito indevido - 
nesse caso o crédito indevido não ocasionou omissão de pagamento do 
imposto; 2ª) o saldo credor é inferior ao crédito indevido - nesse caso o 
crédito indevido que exceder ao saldo credor causou omissão de 
pagamento do imposto. Nesses casos: 

a) realizar a auditoria até, no mínimo, janeiro de 
2004 (início de vigência da alteração retro mencionada); 

b) configurada apenas a 2ª situação, exigir o 
imposto omitido, acrescido da multa de 100% (art. 71, IV, a - vigência 
01/01/2013), referente aos meses em que ocorreu omissão de pagamento 
do imposto em decorrência do crédito indevido; 

c) configuradas, de forma concomitante, a 1ª e a 2ª 
situação, aplicar, de imediato, multa formal de 20% (art. 71, IV, b - vigência 
01/01/2013) sobre a parte do crédito indevido, que ainda não causou 
omissão de pagamento do imposto, constante do último mês do período 
auditado. O período de referência para aplicação dessa penalidade é o 
último mês de apuração constante da auditoria; 

d) notificar o sujeito passivo, concedendo-lhe prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, a efetuar o estorno do crédito indevido, o 
qual deve ser efetivado no mês do ciente da notificação, respeitado o prazo 
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento de exigências do 
fisco previsto na legislação tributária.   

 

falta de atendimento da notificação para proceder ao estorno do 
crédito indevido - significa que não foi feito o estorno do crédito 
que ainda não causou  omissão de pagamento do imposto.  

Nesse caso efetuar a cobrança do imposto 
correspondente ao crédito não estornado, acrescido da multa formal 
de 80% (art. 71, IV, c - vigência 01/01/2013) - considerar no auto de 
infração como período de referência o mês no qual foi exigido o 
estorno, conforme notificação fiscal;  

 

Caso a autoridade fiscal verifique a existência de saldo devedor em 
período posterior à auditoria realizada, ao invés de efetuar a cobrança de multa formal de 
20% (art. 71, IV, b - vigência 01/01/2013) sobre a parte do crédito indevido, que ainda não 
causou omissão de pagamento do imposto, constante do último mês do período auditado 
e da notificação para o estorno, ela pode opcionalmente, transportar o valor do imposto 
autuável para uma nova auditoria de período seguinte.  

 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
 
Conforme o caso, anexar aos autos do Processo Administrativo Tributário, 
dentre outros documentos que a autoridade fiscal julgar necessários: 

fotocópia da página do livro RUDFTO em que foi consignado o termo de 
início de fiscalização ou da notificação que caracteriza o início desse 
procedimento, para demarcar com clareza a data a partir da qual há a 



exclusão da espontaneidade pelo sujeito passivo; 

fotocópia de página do LRA em que foi registrado e apurado o imposto 
não recolhido no prazo legal; 

fotocópia das folhas do LRE do mês em que o documento fiscal deveria 
estar registrado, juntamente com a fotocópia ou via do referido 
documento. Atentar para a possibilidade do documento estar lançado 
em meses subseqüentes. Tratando-se de livro emitido por 
processamento de dados, sem que ele esteja encadernado, anexar 
relatório das folhas do livro fiscal, devidamente carimbado ou com visto, 
relativo ao mês no qual deveria haver o registro;   

fotocópia de livros e documentos fiscais que comprovem escrituração 
indevida de créditos; 

1ª via da notificação exigindo o estorno de crédito indevido que ainda não 
causou omissão de pagamento do imposto; 

cópia do auto de infração aplicando multa formal de 20% (art. 71, IV, b - 
vigência 01/01/2013) no caso de descumprimento da notificação retro 
mencionada;  

fotocópia de documento fiscal que, embora apresentando irregularidade, 
não tenha sido caracterizado como inidôneo; 

documentos considerados inidôneos e respectivo termo de apreensão; 

fotocópia do TARE no qual estão os dispositivos infringidos que originaram 
o auto de infração; 

demonstrativo individualizado do crédito tributário por infração e 
penalidade. 
  

A seu turno, a Lei n.º 16.469/09, em seu art. 19, estabelece que 
devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza o lançamento os 
demonstrativos de levantamentos. 

 
Por fim, incumbe ressaltar que no campo próprio do auto de infração 

relativo ao valor originário da obrigação tributária deve constar o valor do imposto 
correspondente ao crédito não estornado, in casu R$ 1.800.874,96, o qual é a base para o 
cálculo da penalidade prescrita no art. 71, inc. IV, alínea “c”, do CTE, procedimento este 
inobservado pelo autuante quando da lavratura do auto de infração.  

 
Em face do exposto, conheço da impugnação em segunda instância 

dou-lhe provimento para declarar nulo ab initio o lançamento por insegurança na 
determinação da infração. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01672/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, pleiteando a reforma do acórdão cameral 
que declarou a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  
 
1. As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator (Lei n. 16.469/09, art. 20, § 3º); 
 
2. Deve ser reformada a decisão cameral que declarou a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração fundamentada em argumentos que destoam 
completamente da realidade do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, 
afastando a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração, determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de 
toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José 
Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu registro de saída de mercadoria, nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por meio do comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartão de crédito e débito e os registros feitos no 
livro Registro de Saída de Mercadorias.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso IV, c/c o 

§  2º e 64, da Lei n. 11.651/91 c/c o art. 141, do Dec. N.  4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei n. 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos e documentos de 

fls. 05 a 61.  
 
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia devida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado no Termo de 
Revelia de fls. 64. 

 



Novamente intimada a empresa autua compareceu ao processo por 
meio da peça impugnatória, de fls. 70 a 71, alegando o seguinte: 

 
1 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa 

em razão da falta de demonstração pelo autor do procedimento das espécies e 
quantidades de mercadorias vendidas sem emissão de nota fiscal; 

 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, tendo em vista que os extratos de cartão de crédito e débito não confirmam que 
houve a infração; 

 
3 – Que o lançamento é improcedente, tendo em vista que exerce a 

atividade de bar e restaurante onde são oferecidos shows artísticos com cobrança de 
couvert debitado no cartão. 

 
Por meio da Resolução nº 132/2014, a Primeira Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência determinando ao autor do procedimento a intimação 
da empresa autuada para apresentar o livro Registro de Entrada de Mercadorias para fins 
de cálculo da proporcionalidade prevista no art. 24, § 2º, da Lei n. 11.651/91. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

200, informando sobre a impossibilidade de aplicação da proporcionalidade. 
 
Na sessão de julgamento realizada no dia 09/03/15 a Primeira 

Câmara Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, afirmando com os valores recebidos nos 
cartões de crédito e debito relativamente a couvert não constitui venda de mercadorias 
sujeitas ao ICMS. 

 
A Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 208 a 210, 

pleiteando a reforma da decisão. 
 
Intimada a empresa autuada não se manifestou sobre o recurso 

fazendário. 
 
É o relatório. 
 
  

  

                         VOTO 
 
Da análise do acórdão recorrido extrai-se que o fundamento utilizado 

pelo relator para o acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração foi no sentido de que a acusação formulada pelo fisco foi no 
sentido de que ocorreu omissão de saída de mercadorias, porém, o valores recebidos a 
título de couvert artístico por meio da máquina de cartão de crédito e débito não 
caracterizam vendas de mercadorias que enseja cobrança de ICMS.  

 
Ora, em momento algum a empresa autuada cuidou de trazer ao 

processo os valores relativos a cobrança de couvert artístico que, no seu entendimento, 
deveriam ser deduzidos dos valores constantes dos cartões de crédito. 

 



Destarte, concluo que o argumento utilizado pelo relator do acórdão 
recorrido não constitui elemento suficiente para a declaração de nulidade do lançamento, 
tendo em vista que está relacionado ao cálculo do valor da omissão de saída no qual está 
incluído o valor cobrado a título de couvert artístico, deixando de observar, no entanto, que  
a Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário assevera que a 
incorreção ou omissão do lançamento, decorrente de cálculo, não acarreta a sua nulidade, 
quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a 
infração e o infrator (art. 20, § 3º). 

 
Nesse ponto, cumpre salientar, que a ficha cadastral da empresa 

autuada no Cadastro de Contribuintes do Estado de fls. 60, revela que a atividade principal 
declarada é RESTAURANTES E SIMILARES (CNAE 5611-2/01), representando 80% 
(oitenta por cento) do seu faturamento e a atividade secundária é ARTES CÊNICAS, 
ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (CNAE 9001-9/99), representativa de 20% (vinte por cento) do seu 
faturamento. 

 
Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que não existia 

nenhum motivo que justificasse a nulidade do lançamento, sendo o bastante, a utilização 
como base de cálculo das mercadorias vendidas sem nota fiscal, o valor correspondente a 
80% (oitenta por cento) do valor da diferença entre os registros nos cartões de débito e 
crédito e os valor registrado no livro Registro de Saída de Mercadorias e nos documentos 
fiscais omitidos.   

 
À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e devolvendo o processo a uma 
das câmara julgadoras para apreciação de toda a matéria.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01673/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, pleiteando a reforma do acórdão cameral 
que declarou a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração.  
 
1. As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator (Lei n. 16.469/09, art. 20, § 3º); 
 
2. Deve ser reformada a decisão cameral que declarou a 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração fundamentada em argumentos que destoam 
completamente da realidade do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública,dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral, 
afastando a  nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e 
determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Eduardo 
Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu registro de saída de mercadoria, nos valores e períodos 
indicados nos campos próprios do auto de infração, constada por meio do comparativo 
entre as vendas realizadas por meio de cartão de crédito e débito e os registros feitos no 
livro Registro de Saída de Mercadorias.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso IV, c/c o 

§  2º e 64, da Lei n. 11.651/91 c/c o art. 141, do Dec. N.  4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea “l”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei n. 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com os demonstrativos e documentos de 

fls. 05 a 71.  
 
O não comparecimento da empresa autuada para pagamento da 

quantia devida ou apresentação de impugnação encontra-se registrado no Termo de 
Revelia de fls. 76. 

 



Novamente intimada a empresa autua compareceu ao processo por 
meio da peça impugnatória, de fls. 82 a 83, alegando o seguinte: 

 
1 – Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa 

em razão da falta de demonstração pelo autor do procedimento das espécies e 
quantidades de mercadorias vendidas sem emissão de nota fiscal; 

 
2 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração, tendo em vista que os extratos de cartão de crédito e débito não confirmam que 
houve a infração; 

 
3 – Que o lançamento é improcedente, tendo em vista que exerce a 

atividade de bar e restaurante onde são oferecidos shows artísticos com cobrança de 
couvert debitado no cartão. 

 
Por meio da Resolução nº 131/2014, a Primeira Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência determinando ao autor do procedimento a intimação 
da empresa autuada para apresentar o livro Registro de Entrada de Mercadorias para fins 
de cálculo da proporcionalidade prevista no art. 24, § 2º, da Lei n. 11.651/91. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

196, reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 12.780,98 (doze mil, setecentos e 
oitenta reais e noventa e oito centavos) em razão da aplicação da prooporcionalide. 

 
Na sessão de julgamento realizada no dia 09/03/15 a Primeira 

Câmara Julgadora, por maioria de votos, acolheu a preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, afirmando com os valores recebidos nos 
cartões de crédito e debito relativamente a couvert não constitui venda de mercadorias 
sujeitas ao ICMS. 

 
A Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 205 a 207, 

pleiteando a reforma da decisão. 
 
Intimada a empresa autuada não se manifestou sobre o recurso 

fazendário. 
 
É o relatório. 
 
  

  

                         VOTO 
 
Da análise do acórdão recorrido extrai-se que o fundamento utilizado 

pelo relator para o acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento por insegurança 
na determinação da infração foi no sentido de que a acusação formulada pelo fisco foi no 
sentido de que ocorreu omissão de saída de mercadorias, porém, o valores recebidos a 
título de couvert artístico por meio da máquina de cartão de crédito e débito não 
caracterizam vendas de mercadorias que enseja cobrança de ICMS.  

 
Ora, em momento algum a empresa autuada cuidou de trazer ao 

processo os valores relativos a cobrança de couvert artístico que, no seu entendimento, 
deveriam ser deduzidos dos valores constantes dos cartões de crédito. 

 



Destarte, concluo que o argumento utilizado pelo relator do acórdão 
recorrido não constitui elemento suficiente para a declaração de nulidade do lançamento, 
tendo em vista que está relacionado ao cálculo do valor da omissão de saída no qual está 
incluído o valor cobrado a título de couvert artístico, deixando de observar, no entanto, que  
a Lei nº 16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário assevera que a 
incorreção ou omissão do lançamento, decorrente de cálculo, não acarreta a sua nulidade, 
quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a 
infração e o infrator (art. 20, § 3º). 

 
Nesse ponto, cumpre salientar, que a ficha cadastral da empresa 

autuada no Cadastro de Contribuintes do Estado de fls. 72, revela que a atividade principal 
declarada é RESTAURANTES E SIMILARES (CNAE 5611-2/01), representando 80% 
(oitenta por cento) do seu faturamento e a atividade secundária é ARTES CÊNICAS, 
ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (CNAE 9001-9/99), representativa de 20% (vinte por cento) do seu 
faturamento. 

 
Assim, conclui-se, sem nenhum esforço extra, que não existia 

nenhum motivo que justificasse a nulidade do lançamento, sendo o bastante, a utilização 
como base de cálculo das mercadorias vendidas sem nota fiscal, o valor correspondente a 
80% (oitenta por cento) do valor da diferença entre os registros nos cartões de débito e 
crédito e os valor registrado no livro Registro de Saída de Mercadorias e nos documentos 
fiscais omitidos.   

 
À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração e devolvendo o processo a uma 
das câmara julgadoras para apreciação de toda a matéria.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01768/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Preliminares não pronunciadas, nos termos do art. 18, 
§ 1º do Regimento Interno do CAT. Processual. Preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação 
da infração, arguida pela autuada. Acolhida.  
 
Tendo sido acolhida a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, as demais 
preliminares não serão pronunciadas, conforme orientação 
contida em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, não pronunciar, nos termos do art. 18, § 1º 
do Regimento Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal e, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de conseguência, nulo "ab initio' o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Denilson 
Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, omitiu registro de 
operação de saída tributária, no período de 01/10/2005 a 31/12/2005, caracterizado pela 
diferença a menor entre o valor adicionado auferido pelo contribuinte e o valor adicionado 
arbitrado pelo Fisco, conforme Auditoria do Valor Adicionado que se encontra acostada ao 
processo, juntamente com outros documentos, fls. 2 a 67. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS na importância de R$ 31.486,21 juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Trata-se de reautuação do processo nº. 4011001355560 
 
Tem-se como sujeitos passivos solidários os identificados às fls. 3 a 

5. 
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo e os nomeados sujeitos 

passivos solidários não se manifestam e motivam o termo de revelia, fl. 76. Também é 
lavrado o termo de perempção, este, em face do polo passivo coobrigado Jamal Yusuf (fl. 
87). 

 
Dirigindo-se à Segunda Instância o polo passivo alega que possui 

escrita contábil regular, que não se pode avaliar lucro da empresa sem examinar seus 
livros fiscais que sempre estiveram à disposição da fiscalização.  Requer a improcedência 
do feito, fls. 90 a 92. Junta documentos, fls. 93 a 123. 

 
Os nomeados solidários, Werlei Carlos de Oliveira, contabilista da 

empresa (fls. 125 a 127) e Paulo Elias de Rezende, sócio da firma (fls. 130 a 132) pugnam 



pela retirada de seus nomes do polo passivo do feito. Juntam documentos, 
respectivamente, fls. 128 e 133  

 
Conforme Resolução nº 095/2012 (fls. 136 e 137) a Terceira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário converte o feito em diligência, 
determinando o retorno dos autos à Delegacia Fiscal de origem, com o intuito de um 
auditor estranho à lide, proceda a comprovação de irregularidade na escrituração fiscal ou 
contábil, referente ao período autuado, conforme exigido na legislação tributária, trazendo 
à baila toda documentação a respeito. 

 
Em atenção à resolução supra a Delegacia Regional de Fiscalização 

de Goiânia compareceu aos autos (fls. 140 a 146) trazendo em conclusão a seguinte 
informação: os processos administrativos tributários antecessores a este foram anulados 
“ab initio” pela não formalização do termo de desconsideração da escrita fiscal, cuja 
ausência foi totalmente sanada, com a sua inclusão no presente feito.  

 
Ficando patente que o contribuinte não apresentou nenhum 

demonstrativo contábil/fiscal que se contraponha aos valores obtidos pelos funcionários do 
Fisco em auditoria, limitando-se apenas em apresentar cópias dos livros contábeis e, 
ainda, em sua defesa, fl. 169, recusando-se expressamente discutir o mérito deste 
processo.   

 
Infere ainda que a única divergência diz respeito à validade ou não 

da primeira notificação fiscal. Pugna pela procedência do lançamento.  
 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial os solidários Paulo Elias 

de Rezende Werlei Carlos de Oliveira, com peças apartadas, pugnam pela exclusão de 
seus nomes da sujeição passiva da lide, fls. 155 a 165; 170 a 180. Documentos juntados, 
fls. 166, 167 e 181.  

Pela Resolução nº 145/2016 (fls. 184 a 185) a Segunda Câmara 
Julgadora do Conselho Administrativo Tributário encaminha novamente os autos à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre titular que determine 
que um auditor fiscal, preferencialmente o autor da manifestação de fls. 519 a 525, 
promova a lavratura dos Termos de Desconsideração da Escrituração Contábil e de 
Arbitramento, previstos na Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, utilizando como 
fundamento a omissão de saída de 54,45% em relação ás saídas registradas previstas no 
inciso I do §1º do art. 2º, da referida instrução de serviço, bem como as irregularidades 
previstas nos incisos II e III , caso sejam verificadas, com a juntada ao processo de uma 
via dos referidos termos juntamente com o comprovante de entrega de uma via ao 
contribuinte. 

 
Em resposta à resolução supra a autoridade fiscal, em conclusão 

informa que após várias tentativas infrutíferas de localizar e cientificar o Sr. Jamal Yusuf, 
sócio titular da empresa, pelos endereços por ele declarados à SEFAZ-GO, notificou o Sr. 
Humberto Dias Campos. Que encaminhou através das notificações fiscais os termos de 
arbitramento, referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2007 e o termo de 
desconsideração da escrita fiscal, relativo ao período de 01/10/2005 a 31/12/2007, que 
acosta cópias ao processo, fls. 186 a 203. .   

 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 206 a 214) a tomar 

conhecimento da diligência, porém, não se manifestaram. 
 



Acostado ao processo OCD – Orientação de Cumprimento de 
Decisão Judicial, que encaminha decisão judicial, proferida pela egrégia 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de Goiás, pela exclusão do valor da multa, fls. 220 a 239. 

 
Pela Resolução nº 149/2017 (fls. 249 e 250) a Segunda Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário acolhe a proposição de diligência 
formulada pela Representação Fazendária nos termos do art. 63, inciso V, da Lei nº 
16.469/09 que regula o Processo Administrativo Tributário, nos exatos termos por ela 
proposto, converte o julgamento em diligência e encaminhar o processo à Gerência de 
Auditoria Contábil, para que seu titular designe um auditor fiscal, preferencialmente um 
dos autores do processo para adotar providências. 

 
A Gerência de Auditoria Contábil comparece aos autos (fls. 251 a 

253) em atendimento à Resolução nº 149/2017 e informa da impossibilidade de cumprir tal 
resolução, vez que embora solicitado, o polo passivo não lhe entregou os livros. Anexou 
documentos (fls. 254 a 271). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados nas (fls. 272 a 276) a tomar 

conhecimento da Resolução nº 149/2017 e resultado da diligência, querendo manifestar-
se. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 278, a pedido do Conselheiro 

Aguinaldo Fernandes de Melo foram acostados a este volume os documentos de fls. 279 a 
281.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Em face do feito, ora em julgamento, pedi a extensão do processo nº. 
4011104125443, pela insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, 
declarando de consequência nulo “ab initio “ o processo.  

 
Deixo de pronunciar sobre as demais preliminares de nulidade, 

suscitadas pela defesa e o faço amparando-me na orientação contida no §1º do artigo 18 
do Regimento Interno do CAT, ‘verbis”:   

 

Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o 
Conselho Pleno, em seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte 
ordem de apreciação: 

[...] 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  

  
Assim, voto não pronunciando, nos termos do art. 18, § 1º do 

Regimento Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal e, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência, nulo "ab initio' o processo 

 
 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01770/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida.  
 
Julga-se nulo o lançamento quando a instrução processual 
apontar que houve insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida de ofício pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.   
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, transportou sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão, no valor 
comercial de R$ 124.619,00, de acordo com a pauta fornecida pela SEFAZ/GO, conforme 
documentos, fls. 02 a 11. Em consequência deverá pagar o ICMS na importância de R$ 
14.954,28, mais as cominações legais. 

 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo, fls. 16 a 30, alega que 

não houve mercancia, mas sim transferência de gado de uma propriedade para outra de 
um mesmo contribuinte. Junta documentos, fls.  31 a 45. 

 
Sentença nº 1071/2018-JULP (fls. 48 a 50) o julgador singular decide 

pela procedência do auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls. 55 a 71, alega 

que o gado não foi fiscalizado em trânsito, mas sim em propriedade arrendada pelo 
recorrente (Fazenda Lago do Jurumirim). 

 
Aduz que é importante salientar que o recorrente não é o 

transportador do gado, mas sim o proprietário dos animais, e não houve nenhuma 
sonegação de tributo ao fisco estadual, como intenção de lesar os erários estaduais. 

 
Afirma que, em 2016, o período da seca foi antecipado sendo que já 

em maio o pasto da fazenda do recorrente (Fazenda Bom Sucesso) estava em situação 
crítica o que motivou o arrendamento da segunda área no mesmo município, pois o pasto 
não estava em condições de alimentar seu rebanho. Em momento algum, houve 
transferência de propriedade do gado, permanecendo na propriedade do recorrente, onde 
no banco de dados da Agenfa consta a existência de 100 cabeças de gado de 13 a 24 
meses, que foram as mesmas que foram objeto de fiscalização. Não houve mercancia de 



mercadoria fiscalizada, pois o gado esteve por todo o período como propriedade do Sr. 
Dailton João Fernandes Rabelo, e como não houve a venda gado não existiu fato gerador 
para cobrança do tributo estadual, pois o autuado foi o próprio recorrente referente à 
transferência de gado entre as fazendas. 

 
Infere que não cabe a alegação que o recorrente ser autuado como 

solidário na qualidade de transportador, primeiro que a fiscalização se deu na fazenda 
arrendada pelo recorrente, e segundo, pois não houve venda de gado, continuando as 100 
cabeças em nome do Recorrente.  

 
Por fim requer que seja julgado totalmente improcedente o auto de 

infração. Junta documentos (fls. 72 a 83). 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que falha insanável comprometeu o feito deste seu início, impondo a nulidade “ab initio” do 
processo, por insegurança na determinação da infração, tendo em vista afronta ao capítulo 
que trata da nulidade dos atos processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 
16.469/09, conforme passo a expor: 

 
Trata-se de transferência de gado de recria, tendo a mercadoria sido 

identificada e havido tão somente transferência de pasto do mesmo titular, onde se autuou 
o transportador. Ocasionado assim a mencionada insegurança na determinação, o que me 
leva a suscitar e acolher a preliminar de nulidade da peça básica. 

 
Pelo exposto, voto arguindo e acolhendo a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, 
nulo "ab initio" o processo. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01804/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. ICMS. Acolhida a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo. Decisão não unânime.  
 
1. Os atos processuais, praticados pelas autoridades 
administrativas, com insegurança na determinação da infração, 
nos termos do art. 20, inciso IV, § 3º da Lei nº 16.469/2009, 
motivam a declaração de nulidade "ab initio" do auto de 
infração; 
 
2. A ausência de comprovação segura do ingresso das 
mercadorias no território goiano causa a nulidade do ato 
administrativo desde o seu nascimento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Vencida a Conselheira Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, não efetuou o pagamento do ICMS, relativo a operações subsequentes, sujeitas 
ao regime de substituição tributária referente às mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportados e remetente em operações fraudulentas,  
pois simulou tais vendas/remessa/entrega à firma que nega ter recebido ou mesmo pago 
pelas mercadorias, objeto desta ação.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 12, II “g”, 14 

I “a” I, 63 da Lei nº. 11.651/91 c/c artigo 3º “a”, IN 155/94 – GSF. E a penalidade aplicada: 
artigo 71, XII ‘a’. §9do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 02 a 17. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia, fl. 19.   
 
Com impugnação do lançamento, em sede de segunda instância, o 

polo passivo suscita em preliminar a nulidade da lide por insegurança na determinação da 
infração, sob o argumento de que não existe previsão legal para o Fisco goiano exigir 
tributo de uma empresa localizada em outra unidade da federação de operações que o 



próprio fisco goiano alega que foram simuladas. Alega a tipificação da suposta 
irregularidade está incorreta, mas, a exigência da multa, está em duplicidade. Infere que 
no cálculo do imposto, o agente autuante aplicou indiscriminadamente a alíquota de 25% 
para todas as mercadorias e ainda não discriminou por mercadorias o IVA 
correspondente, aplicando valor genérico. Pugna pela nulidade/improcedência do feito, fls. 
26 a 42. Junta documentos, fls.43 a 50.  

 
A defesa requer adiamento da sessão de julgamento, fls. 54 a 56; fls 

60 a 64 e 73 a 74, 95 a 96 e 106 a 108.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 

sessão realizada no dia 16/10/2015, acatando proposição da Conselheira Relatora,  por 
unanimidade de votos, encaminhar os autos à GEPRO para que seu titular, por obséquio, 
intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente constituído, a apresentar, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, os documentos comprobatórios da ocorrência das operações 
de vendas ao destinatário goiano, dos quais fez menção durante sustentação oral, bem 
como trazer ao processo outros DOCUMENTOS que julgue necessários para elucidação 
dos fatos presentes nos autos, fls. 67 e 68.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 06/04/2016, acatando proposição da Conselheira Relatora, por 
unanimidade de votos, encaminha os autos à Delegacia de origem para que seu titular, 
por obséquio, designe auditor fiscal para que tome as seguintes providências: 

 
1) como se verifica a existência de grande quantidade de 

lançamentos em desfavor da autuada, em que foram detectados outros destinatários 
consignados nos documentos fiscais de emissão da impugnante que também negaram a 
existência de qualquer relação comercial com a remetente e/ou as aquisições de 
mercadorias nas operações de vendas levantadas pela fiscalização, com boletins de 
ocorrência apresentados nos autos, e sendo essa prática considerada criminosa, e dada a 
quantidade de casos apurados pela fiscalização e o volume das operações, informar se 
houve instauração de inquérito policial pelo próprio Fisco ou por parte dos contribuintes 
declarantes, no sentido de se apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre o 
andamento do processo, se fora concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados ou dos processos em andamento; 

 
2) no sentido de trazer aos autos elementos objetivando esclarecer 

os fatos, efetuar levantamento junto ao sistema do auto de infração e verificar a existência 
e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito, tais como: entrega de 
mercadorias a destinatário diverso dos documentos fiscais; transporte de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; 

 
3) verificar a existência de quaisquer outras provas materiais que 

possam comprovar o ingresso das mercadorias em território goiano. 
 
Após, intime-se o sujeito passivo do resultado desta diligência para, 

caso queira, apresentar em até 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação, manifestação. 
 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento, fls. 76 a 

78.  
 



Em atenção à Resolução supra a autoridade fiscal informa que o 
transportador informado pela remetente é a Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. Que não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o boletim de ocorrência, como dito no texto do auto de infração, não há boletos de 
pagamentos referentes às operações indicadas no auto de infração, ou qualquer outro 
documento, fl. 80.    

 
O polo passivo retorna aos autos, fls. 86 a 92 e reafirma as 

alegações já pronunciadas.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 110, foi acostado ao processo a 

pedido do Representante Fazendário, o documento de fl.111, intitulado Ordem de Serviço 
nº. 11574.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 
 
Inicio este voto o questionamento preliminar de nulidade da peça 

básica, arguida pela impugnante, por insegurança na determinação da infração, pois, ao 
considerar a formalização do trabalho fiscal, observo que a fiscalização não definiu com 
segurança a diferença que importou na expedição do auto de infração, cuja finalidade é a 
cobrança da receita de direito do sujeito ativo (Estado).  

 
Este procedimento administrativo configura que o auditor fiscal teve 

insegurança na determinação da infração, descreveu uma situação omissa, sem, contudo, 
demonstrar a existência de que houve a entrada das mercadorias no território goiano. Esta 
condição, uma vez detectada, compromete o objetivo do lançamento tributário e, por estar 
destituído da documentação fiscal que suporta a constituição do crédito fiscal, o fato 
gerador descrito no auto de infração, para efeito de cobrança, fica comprometido. 

  
Em nenhum momento, o trabalho fiscal oferece a certeza da entrada 

das mercadorias no território do Estado de Goiás, fato que resulta a conclusão de que a 
exigência do crédito tributário não oferece a segurança para ser exigido por meio do 
lançamento de ofício, como também, ser cobrado. 

 
Desta feita, vejo que as autoridades lançadoras não instruíram, de 

forma correta, o resultado da ação fiscal, vez que uma das demonstrações seguras é a 
existência da entrada dos bens de comercialização no território goiano e que houve a sua 
comercialização, sem a emissão do correspondente documento fiscal e com preço 
desprovido da comprovação de que o valor estabelecido seja o legalmente correto.  

  
Esta matéria foi analisada, a preliminar de nulidade do auto de 

infração, arguida pelo autuado foi discutida e acolhida por maioria de votos dos 
conselheiros presentes na sessão de julgamento deste feito.  

  
Sob a conclusão da conferência da preliminar de insegurança na 

determinação da infração, observo que o valor do imposto reclamado na peça exordial e 
sem a comprovação do ingresso as mercadoria em Goiás evidenciam que a autoridade 
lançadora não se assegurou quanto à determinação da infração descrita e causadora da 
exigência do “quantum” reclamado, o que me fez entender como ocorrido o incidente de 



nulidade, o qual se acha definido no inciso da norma legal mencionada nas linhas 
subsequentes, ou seja, sob o amparo do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 

  
Para tanto estabelece a norma legal mencionada que: 

[...] 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

[...] 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 
(Grifei o texto original). 

 
Considero, também, que o artigo 30, inciso VII, da Lei Complementar 

Estadual nº 104/2013, veda a produção de provas para a cobrança de débito tributário 
com base em declaração de terceiros, conforme redação legal que transcrevo:  

 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

[...] 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
Considero, ainda, que o valor constante do documento que sustenta 

a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas circunstâncias me 
convencem de que este ato administrativo se enquadra nas regras das nulidades legais 
transcritas no parágrafo anterior. 

 
Além do que me convencem de que o valor constante do documento 

que sustenta a autuação não oferece garantia para a cobrança do crédito. Estas 
circunstâncias me motivam a concluir que este ato administrativo se enquadra nas regras 
legais transcritas no parágrafo anterior. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

   
 

 
  

 
 

Sala das sessões, em 11 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01820/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Estando presente nos autos o vício formal a insegurança na 
determinação da infração, declara-se nulo "ab initio" o 
processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida de ofício pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José Ferreira de Sousa, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Eduardo Firmino Mauro e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de escrituração 
no livro Registro de Entradas de notas fiscais emitidas pela Companhia de Energia Elétrica 
do Tocantins, no período de 05/04/2006 a 07/04/2006, sendo imputada ao sujeito passivo 
a exigência de multa formal. 

 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 308 

do Decreto nº 4852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 
11.651/91, atenuada pelo § 8º desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da falta de registro de notas fiscais de entrada, cópia de notas fiscais, 
relatório de entradas/saídas/indicadores fiscais utilizando valor contábil, declaração 
periódica de informações, notificação fiscal e dentre outros documentos. 

 
Intimado em 04/07/2011 (fls. 17), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 18). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 26 a 30), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que as notas 
fiscais emitidas pela empresa Companhia de Energia Elétrica do Tocantins de nºs. 9920, 
9922, 10058 e 10061 foram emitidas e remetidas indevidamente, portanto, não foram 
recebidas pela requerente e nem assentada em nenhum registro fiscal; que nesse período 
já estava sendo desativada e não tinha nenhum contrato de prestação de serviços com a 
CELTINS; que todos transformadores destinados para reforma, constantes nas notas 
fiscais nºs. 9920, 9922, 10058 e 10061 foram encaminhados para a empresa WMM - 
Manutenção e Recuperação de Transformadores Ltda. 

 



A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n°447/2014 (fls. 59 a 61), considera procedente o auto de 
infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 59 a 61), argumentando que se houvesse uma simples diligencia, 
remetendo-se oficio a CLETINS - emitente da nota – para apresentar o ciente da 
recorrente do recebimento da mercadoria, verificaria que a recorrente jamais recebeu as 
mercadorias. Não existe tal comprovação nos autos. Ademais, está claro nos documentos 
fiscais que alicerçaram a peça exordial: não há um carimbo sequer da autoridade fiscal 
nas notas que comprove que as mesmas adentraram o Estado de Goiás. Diz que tais 
fatos evidenciam a ocorrência de cerceamento de defesa. Entende que deve ser aplicado 
o instituto da decadência em relação ao presente auto de infração. 

 
Por fim, pede que seja reconhecida a decadência; ou seja anulado o 

processo desde o pedido de diligencia formulado (fls. 30, item 4) determinando-se 
realização da mesma (§4°, art. 41, da lei 16.469/09); ou ainda, seja considerado o auto de 
infração improcedente, haja vista não ter provas suficientes de que a mercadoria 
encontrava-se em poder do recorrente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Formulo em preliminar arguição de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, acolhida unanimemente, pelo que exponho: 
 
A acusação formulada no auto de infração é de falta de escrituração 

no livro Registro de Entradas de notas fiscais emitidas pela Companhia de Energia Elétrica 
do Tocantins, no período de 05/04/2006 a 07/04/2006, sendo imputada ao sujeito passivo 
a exigência de multa formal. 

 
O próprio autor do lançamento, em demonstrativo (fls. 4), observou 

que a falta de registro foi verificada com a informação constante em declaração periódica 
de informações - DPI e arquivo magnético fornecidos pela empresa. 

 
Prova-se a falta de registro de documento fiscal – a acusação fiscal – 

com o competente livro fiscal e respectivos documentos fiscais.  
 
O trabalho fiscal então teria que ter sido feito à vista dos livros e 

documentos fiscais e não em “declaração periódica de informações – DPI”. 
 
Vejo então presente no processo o vício formal da insegurança na 

determinação da infração, que impõe a nulidade do procedimento fiscal, conforme 
prescreve o art. 20, IV, da Lei n° 16.469/09: 

 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
IV - com insegurança na determinação da infração. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por insegurança na determinação da infração, por mim arguida de ofício, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01848/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Arguida e acolhida a preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração. Decisão não unânime. 
 
A constatação de inobservância das regras da legislação 
tributária pelo autor do procedimento administrativo, configura 
insegurança na determinação da infração e nulidade "ab initio" 
do trabalho fiscal, conforme registros efetivados na Lei nº 
12.955/1996 em vigor. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pelo Relator, por insegurança na determinação da 
infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram vencedores os 
Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida que não acolheu a preliminar de nulidade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
no valor de R$ 3.215.771,43 em razão da falta de estorno de credito relativo à aquisição 
de insumos na proporção das saídas posteriores de ração animal, beneficiadas com 
isenção. Em consequência, o autuado deve pagar o imposto no valor acima mencionado, 
junto com os acréscimos legais, conforme demonstrativos anexos. 

 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos de fls. 03 

a 69. 
 
Após a notificação fiscal, fl. 70 e 71, o sujeito passivo impugna o 

lançamento do crédito tributário, fls. 74 a 85, para arguir, como suporte do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009, a preliminar de nulidade da peça básica, por entender que esta norma não 
foi devidamente observada pela fiscalização. 

 
No mérito, e depois de o processo ter sido diligenciado e na forma 

relatada pelo julgador singular, que assim redigiu: “a impugnante traça comentários sobre 
a política de concessão de benefícios fiscais e tratamento tributário diferenciado aplicado a 
projetos agroindustriais, nos quais se encontra inserida. Alega que a presente autuação 
está em clara contradição aos objetivos da concessão de incentivos fiscais e que a 
previsão legal utilizada pelo autuante se mostra equivocada. 

 
A impugnante afirma ser beneficiária da Lei 12.955/96 que concede 

tratamento tributário diferenciado a projetos agroindustriais de avicultura; que, para 
desempenho de suas atividades, mentem contratos de integração com produtores rurais 



que se responsabilizam por parte do processo produtivo, ou seja, recebem pintos de um 
dia, ração, medicamentos e assistência técnica e criam os animais até a fase de abate, 
retornando-os à agroindústria. Defende que as saídas de ração animal não configuram 
fato gerador do ICMS, pois não houve transferência de titularidade da mercadoria e que, 
por esta razão, não se deve computar tais remessas como saídas isentas. Junta aos autos 
fluxograma para demonstrar as etapas do processo de integração. Solicita a 
improcedência do lançamento”, fls. 114/115. 

 
Na sequência, registra que “este Julgador Singular, por meio do 

despacho nº 690/2015-JULP, equivocadamente, remeteu os autos ao NUPRE de origem 
para que fosse entregue ao sujeito passivo cópia da mídia digital constante do processo, 
juntando aos autos cópia do respectivo comprovante de recebimento, fl. 115. 

 
O julgador singular decidiu pela procedência do auto de infração, fls. 

114/117, após rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela impugnante, 
por falta de observância dos requisitos formais previstos no art. 1423 do CTN, decide pela 
procedência do auto de infração.  

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls.114/116, recorre da referida decisão, para reiterar a tese impugnatória, 
fls.122/132 e, inclusive do requerido na primeira fase defensória. 

 
Conforme acórdão da IV CJUL n° 1248/2017, fls. 143/155, a Quarta 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decide, por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, decide conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
Este julgamento do processo contou com o voto em separado do 

Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, incluído no final deste acórdão. 
 
No Recurso da Representação Fazendária ao Conselho Superior, fls. 

157/166, com a tese de que “a autuada produzia ração para alimentar as aves abrigadas 
nos produtores rurais integrados, apropriava os créditos de ICMS de produtos e serviços 
referentes à fabricação de ração e quando das saídas com isenção, não efetuava o 
correspondente estorno”, fl. 159.  

 
“Analisando o levantamento fiscal, verifica-se que as saídas 

utilizadas pela auditoria se referem à transferência de ração animal para estabelecimento 
do mesmo grupo da empresa autuada”, fl. 161.  

 
“O crédito a ser estornado foi calculado sobre os insumos adquiridos 

e consumidos em seu processo de produção e apenas na proporção que as saídas 
isentas do produto "ração animal" representam das saídas totais”, fl. 163. 

 
Entende que “o sujeito passivo que estava inserido no regime de 

parceria ou integração, sujeito às prescrições da Lei nº 12.955/1996, devendo prevalecer o 
entendimento no sentido de que o tratamento tributário conferido às saídas internas de 
ração é de isenção do ICMS, sem manutenção dos créditos pelas entradas, nos termos da 
legislação tributária alhures explicitada. Como a unidade de fabricação de ração 
pertencente à autuada não procedeu aos estornos dos créditos apropriados, foram 
promovidos os estornos de ofício na auditoria fiscal”, fl. 164. 



 
Transcreve parte do Parecer Normativo nº 11-2017-SER e deixa 

claro o seu entendimento de que está suprido o requisito da admissibilidade deste recurso 
e que estão apresentados os fundamentos em razão dos quais a decisão recorrida deve 
ser reformada para que o lançamento seja declarado totalmente procedente. 

 
Intimado, fls. 169/173, o sujeito passivo contradita o recurso da 

Fazenda Pública, fls. 175/186, para reafirmar que a simples movimentação dos animais, 
sem a mudança da sua titularidade, não comporta a exigência do estorno de crédito, vez 
que os animais, após a recria e engorda, retornam ao estabelecimento de origem para 
abate.  

 
Ressalta, inicialmente, que o envio de ração para produtores rurais 

integrados não configura circulação de mercadoria, tão pouco fato gerador do ICMS, pois 
se trata de mera movimentação física de insumos sem transferência de titularidade.  

 
Neste aspecto a saída de pintos de um dia não configura fato 

gerador do ICMS, pois não houve transferência de titularidade, não existe mercancia 
nessa operação, por esta razão não se deve calcular tais remessas como saídas isentas, 
como exige a autoridade fiscal, devendo a presente autuação ser julgada improcedente. 

 
Ante o exposto, requer que não seja conhecido o recurso da 

Fazenda Pública oposto ao Conselho Superior “ante a sua total falta de respaldo na 
jurisprudência da casa e na legislação que rege o tema” (fl. 185), caso seja conhecido, que 
seja improvido e mantido na integra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Julgadora do 
Conselho Administrativo Tributário. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da constituição do crédito tributário descrita no auto de 

infração trata da exigência do imposto, visto a falta de estorno do crédito correspondentes 
à aquisição de insumos proporcional às saídas posteriores de ração animal, beneficiada 
com isenção.  

 
Sobre a exigência tributária, considero ser indevida porque a 

legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato favorece ao sujeito passivo, o 
qual firmou contrato de prestação de serviço agropecuário com os contratados, vez que 
ela possui vários postos de recria e engorda de aves, cujo processo de atendimento desta 
produção consiste no fornecimento dos pintos de um dia, ração, medicamentos e 
assistência técnica empregada na recria das aves até a fase de abate. 

 
Este processo produtivo conta com o amparo da Lei nº 12.955/1996, 

arts. 1º e 2º que transcrevo: 
 

Art. 1º O tratamento tributário previsto nesta lei aplica-se aos seguintes 
projetos agroindustriais: 

I - de avicultura, com as seguintes atividades exercidas isoladas ou 
conjuntamente: 



a) de granjas de avós ou de matrizes e produção de ovos; 

b) de incubação de ovos e pintos de um dia; 

c) de plantel de frangos de corte e frigorífico para abate e industrialização 
de aves; 

II - de suinocultura, com granjas de bisavós e avós, matrizes e 
reprodutores, plantel de suínos em terminação, isolados ou conjuntamente, 
e frigorífico para abate e industrialização de suínos. 

§ 1º Os projetos agroindustriais deverão: 

I - dispor de fábrica de rações balanceadas, própria ou de terceiros; 

II - utilizar, como matéria-prima ou insumo, milho, sorgo e farelo de soja 
produzidos no Estado de Goiás, este último em caráter preferencial; 

III - prever: 

a) a reprodução, a criação, o abate e a industrialização de aves e suínos, 
de produção própria ou produzidos por meio de sistema integrado ou de 
parceria com produtores rurais locais, para a terminação das aves e dos 
suínos no porte de abate e industrialização; 

b) a realização de estudos, isolados ou conjuntamente: 

1. da genética de aves e suínos; 

2. da promoção de pesquisa e do desenvolvimento de novas tecnologias de 
produção, criação e industrialização de aves e suínos. 

§ 2º Excepcionalmente poderá ser autorizado o consumo de milho e sorgo 
não produzidos em Goiás. 

§ 3º O tratamento tributário previsto nesta lei pode ser estendido a projeto 
industrial que utilize como matéria-prima carne e miúdo comestível de gado 
bovino ou bufalino abatido no Estado de Goiás, desde que esse projeto 
pertença a projeto agroindustrial de avicultura e suinocultura. 

Art. 2º Integram os projetos agroindustriais a que se refere o artigo anterior: 

I - os estabelecimentos da própria empresa que se dediquem à sua 
exploração e situados no Estado de Goiás; 

II - os estabelecimentos de produtores rurais, situados no Estado de Goiás, 
vinculados à empresa, que a eles se dediquem em regime de parceria ou 
integração. 

 
O contrato de recria obriga a devolução das aves e dos suínos 

gordos à agroindústria e somente após o abate e apuração dos produtos comestíveis 
resultantes da matança das aves e dos suínos gordas é que o estabelecimento abatedor e 
eleito substituto tributário é processado o cumprimento da obrigação tributária principal, 
conforme determina o art. 3º da Lei nº 12.955/1096. 

 

Art. 3º O estabelecimento industrial, situado em Goiás, da empresa titular 

do projeto agroindustrial, fica eleito substituto tributário do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS -, relativamente ao imposto devido nas operações e prestações, 
praticadas entre os estabelecimentos ao mesmo vinculados, inclusive por 
parceria ou integração: 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, desde que para utilização dentro do 
projeto, à operação de: 



[...] 

§ 2º O imposto da substituição tributária será devido nas saídas tributáveis 
com os seguintes produtos: 

I - aves e suínos vivos, bem como produtos resultantes de sua matança ou 
industrialização. 

 
De acordo com a regra transcrita no parágrafo anterior, vejo que a 

responsabilidade tributária principal se processa por substituição tributária e fica a cargo 
do estabelecimento abatedor, incluindo, inclusive, a devolução dos créditos  

 
Quanto à forma de apuração dos créditos, esta se efetiva de acordo 

com os arts. 4º e 5º do diploma legal identificado, conforme preceituam os mencionados 
artigos: 

Art. 4º O imposto incidente nas operações e prestações de que trata o 

artigo anterior será apurado juntamente com aquele devido pelas 
operações de saídas próprias do estabelecimento eleito substituto 
tributário, resultando em um só débito por período. 

 

Art. 5º Os créditos decorrentes de aquisições de insumos, matéria-prima, 
material de embalagem, produto intermediário e energia elétrica utilizados e 
da prestação de serviços de transporte e comunicação correspondentes às 
operações praticadas no âmbito do projeto agroindustrial, poderão ser 
transferidos para o estabelecimento eleito substituto tributário, mediante 
nota fiscal para esse fim emitida. 

 
Transcrevi a Legislação que faculta as transferências dos animais 

pinto de um dia e de suínos para recria e engorda, com a consequente devolução ao 
estabelecimento agroindustrial, para situar a causa da arguição da insegurança na 
determinação da infração, visto que a fiscalização, neste caso, mostrou que o lançamento 
fiscal não se concluiu de forma segurança, vez que as regras definem as operações, o 
fornecimento dos insumos para a recria dos animais pinto de um dia e suínos para 
engorda, bem como a sua devolução ao estabelecimento contratante da prestação do 
serviço. 

Sabe-se que os estabelecimentos rurais contratados recebem pelo 
serviço prestado apurado pelo número de cabeça de pintos de um dia e ou suínos, cujas 
perdas correm por conta e risco destes. 

 
Na determinação da Lei nº 12.955/1996, os estabelecimentos 

agropecuários rurais são prestadores de serviços rurais sem fornecimento de quaisquer 
insumos, inclusive de tratamento dos animais quando necessário e que são parceiros do 
sujeito passivo contratante. 

 
Ao considerar as regras da legislação supramencionada, concluo que 

o auditor fiscal não assegurou o objetivo da constituição do crédito tributário, visto que a 
atividade de engorda e recria de pinto de um dia, exercida sob contrato de empreitada, 
sem o fornecimento de quaisquer produtos e com cláusula de retorno das aves, após a 
engorda, ao estabelecimento abatedor, evidencia que a operação não incide o imposto. 

 
A saída de ração animal do estabelecimento abatedor (autuado) para 

o estabelecimento agro rural, o qual executa a sua atividade mediante a celebração de 
contrato de parceria, bem como para atendimento do processo de produção de aves 
gordas, os termos da lei, não gera a obrigação do recolhimento do ICMS, visto ser o 
produtor rural parceiro do autuado.  



 
Este entendimento leva a crer que a fiscalização não teve segurança 

na determinação da infração e corroborou pelo acatamento da preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo Conselheiro Relator. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, decido arguir e acolher 

a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01850/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de saídas de 
mercadorias com tributação normal. Nulidade. Não Unânime. É 
nulo por insegurança na determinação da infração, o auto de 
infração que não se faz acompanhar pelo procedimento próprio 
de "Auto de Desconsideração de Atos ou Negócios Jurídicos", 
tratando-se de contratos de consignação de veículo automotor 
usado, que a autoridade fiscal pretende desconsiderar (art. 147-
D da Lei nº 11.651/91 - CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida de ofício pelo Conselheiro David Fernandes de Carvalho, declarando nulo "ab 
initio" o processo. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de Sousa, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki 
Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal própria exigida, no período de 
11/05/2007 a 31/05/2007, conforme Termo de Trancamento de Estoque e Apuração de 
Base de Cálculo, anexo. Por se tratar de mercadoria infungível, não cabe a realização da 
Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 103.260,00 (cento e três mil e duzentos e sessenta reais), juntamente 
com penalidade e acréscimos legais”. 

A autoridade fiscal autuante, esclarece que o presente trabalho fiscal 
corresponde a reautuação do PAT nº 3025469651310, anulado por vício formal, e que 
houve perda do benefício fiscal descrito no art. 8º, I, "a" do Anexo IX do RCTE, em razão 
do não-atendimento ao disposto no §1º, I do mesmo dispositivo legal. 

A infração foi capitulada nos arts. 63 e 64 do CTE, combinados com 
o art. 141 do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a descrita no art. 71, VII "l" do CTE, 
qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 103.260,00, 
correspondente a fato gerador ocorrido em maio de 2007. O auto de infração fora lavrado 
em 18/08/2011. 

A Autoridade Fiscal anexou formulário intitulado "relação dos 
contratos particulares com irregularidades" (fls. 5/ 10), no qual arrola uma série de 
contratos de consignação de veículos que reputa inválidos, uma vez que teriam sido 



confeccionados de forma a "deixar integralmente nas mãos da empresa se é ou não 
cabível a incidência de ICMS". 

Às fls. 11, anexa demonstrativo de apuração da base de cálculo do 
imposto. 

Por meio de notas explicativas, assevera a Autoridade Fiscal o 
seguinte (fls. 12): 

1) Dos 19 (dezenove) veículos contados, apenas 3 (três) saíram com 
pagamento do ICMS, embora seja notório que na compra de veículos novos, o automóvel 
usado faça parte da negociação, sendo adquirido pela empresa.  

2) A operação de consignação não consta como objetivo social da 
empresa; 

3) A infração se evidencia pela utilização de notas fiscais de serviço 
em sua maior parte e na ausência de uso de notas fiscais de entradas e saídas para oito 
veículos; 

4) Todas as providências tomadas com relação à saída de 
mercadorias, inclusive sobre a incidência ou não do ICMS, foram tomadas em data 
posterior à da visita fiscal. 

Também acompanha a instrução processual realizada pelo Fisco 
cópia do lançamento fiscal anterior (fls. 14), com os seguintes documentos: 

· Cópia do trancamento de estoques (fls. 15 a 17); 

· Cópia de resposta à notificação fiscal, encaminhada pela 
COTRIL MOTORS LTDA (fls. 18); 

· Cópias de contratos de venda de veículos em consignação (fls. 
19 a 60); 

· Cópia de contrato social (fls. 62) ; 

· Relação dos veículos usados, em consignação, relacionados no 
documento "trancamento de estoque na fiscalização de 10/05/07" (fls. 70); 

· Impugnação; 

· Sentença singular, pela procedência; 

· Recurso voluntário; 

· Acórdão cameral, pela improcedência (fls. 118); 

· Acórdão Plenário, pela nulidade por insegurança na 
determinação da infração (fls. 129). 

 Intimado acerca do presente lançamento, em 15/09/2011 (fls. 141), o 
sujeito passivo comparece em sede singular, na qual aduz o seguinte (fls. 144 a 160): 

1) As mercadorias apreendidas por ocasião da ação fiscal eram 
pertencentes a terceiros, pessoas físicas, e foram recebidas a título de consignação. 
Posteriormente, ou foram vendidas ou devolvidas ao consignante; 

2) O presente lançamento foi fundamentado exclusivamente nos 
mesmos elementos de prova anteriormente analisados pelo CAT por ocasião do processo 
anteriormente anulado, de nº 3025469651310; 

3) Três dos dezenove veículos arrolados pelo Fisco foram devolvidos 
aos consignantes em datas posteriores a 31/05/07. Portanto, se no dia 1º de junho de 



2007 a impugnante ainda mantinha em estoque tais veículos, não haveria que se falar, no 
presente caso, em saídas de mercadorias sem emissão de documento fiscal; 

4) Quanto aos demais veículos que saíram do estabelecimento entre 
o período de 12/05/07 a 31/05/07, as declarações assinadas pelas pessoas físicas - 
consignantes comprovam que tais veículos lhes foram devolvidos; 

5) A preferência dos clientes, proprietários de veículos usados, 
interessados  em trocá-los por veículos novos, diferentemente do informado pelo Fisco, é 
pela celebração de contratos de consignação, haja vista que, optando por inseri-los no 
negócio, a empresa avalia os citados veículos usados por valor abaixo do de mercado; 

6) Os contratos de consignação foram apresentados no momento do 
trancamento de estoques, não havendo, portanto, que se falar em providências tomadas 
pela empresa em data posterior à data da ação fiscal. 

Pede a improcedência. 

Submetidos os autos à apreciação do Julgador Singular, este 
asseverou que os contratos firmados com a autuada, não obstante possuírem agentes 
capazes e objetos lícitos, apresentam irregularidades que maculam a vontade manifestada 
pelas partes. Posto isso, os veículos usados expostos à venda estavam 
desacompanhados de documentação idônea (fls. 385 a 387). Entendeu, ademais, que 
"tais obrigações acessórias foram solenemente ignoradas pelo sujeito passivo, tendo, 
inclusive, acrescentado e/ ou modificado informações após a ação fiscal". 

Conclui seu arrazoado pela procedência do lançamento fiscal. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo retorna à 
presente fase cameral, via recurso voluntário, no qual aduz os mesmos argumentos 
constantes de sua impugnação, a saber (fls. 391 a 409): 

1) As mercadorias apreendidas por ocasião da ação fiscal eram 
pertencentes a terceiros, pessoas físicas, e foram recebidas a título de consignação. 
Posteriormente, ou foram vendidas ou devolvidas ao consignante; 

2) O presente lançamento foi fundamentado exclusivamente nos 
mesmos elementos de prova anteriormente analisados pelo CAT por ocasião do processo 
anteriormente anulado, de nº 3025469651310; 

3) Três dos dezenove veículos arrolados pelo Fisco foram devolvidos 
aos consignantes em datas posteriores a 31/05/07. Portanto, se no dia 1º de junho de 
2007 a impugnante ainda mantinha em estoque tais veículos, não haveria que se falar, no 
presente caso,  em saídas de mercadorias sem emissão de documento fiscal; 

4) Quanto aos demais veículos que saíram do estabelecimento entre 
o período de 12/05/07 a 31/05/07, as declarações assinadas pelas pessoas físicas - 
consignantes comprovam que tais veículos lhes foram devolvidos; 

5) A preferência dos clientes, proprietários de veículos usados e 
interessados em trocá-los por veículos novos, diferentemente do informado pelo Fisco, é 
pela celebração de contratos de consignação, haja vista que, optando por inseri-los no 
negócio, a empresa avalia os citados veículos usados por valor abaixo do de mercado; 

6) Os contratos de consignação foram apresentados no momento do 
trancamento de estoques, não havendo, portanto, que se falar em providências tomadas 
pela empresa em data posterior à data da ação fiscal. 

Em julgamento na data de 12/12/2012, a 4ª Câmara Julgadora, por 
maioria de votos, conhece do recurso, dá-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o auto de infração (fls. 429/435). 



A Fazenda Pública recorre da decisão cameral ao CONSELHO 
SUPERIOR (fls. 437/454) e pede a reversão do julgado a fim de que seja julgada 
inteiramente procedente a exigência fiscal nos termos da peça exordial. 

Em contradita (fls. 460/472), o sujeito passivo pede que não se dê 
provimento ao Recurso ao Conselho Superior interposto pela Representação Fazendária. 

V   O   T   O 

Nos presentes autos, o fisco exige o pagamento de ICMS, multa 
formal, mais acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo ter promovido 
saída de veículos automotores usados sem emissão de documentação fiscal e sem o 
pagamento do imposto ao Estado de Goiás. 

Trata-se de reautuação, pois doutra feita, em 01/06/2007, conforme 
documento de fls. 14, o fisco tinha autuado o mesmo sujeito passivo pelo fato de o mesmo 
manter em estoque 19 veículos usados sem nota fiscal correspondentes à entrada, 
cobrando ICMS, multa formal, mais acréscimos legais. Tal auto de infração (nº 
3025469651310) foi julgado definitivamente nulo por insegurança na determinação da 
infração, conforme Acórdão do CONP nº 3099/2009, de 20/10/2009, (fls. 129/139), do qual 
extraiu o seguinte excerto (Fls. 138): “os autores do procedimento fiscal não lograram 
demonstrar que os contratos de venda em consignação foram praticados ‘com a finalidade 
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo’ nem que as partes contratantes 
agiram ‘com dolo, fraude ou simulação’, de sorte que pudessem ser desconsiderados os 
referidos negócios jurídicos”. 

Por outro lado, embora os autuantes tenham alterado a acusação 
fiscal, “de manter em estoque sem documentação fiscal” para “promover saída de 
mercadoria sem documentação fiscal”, uma vez que na reautuação coletaram-se novas 
provas de saídas dos veículos automotores em questão, o fato é que persiste, em grau 
mais grave, a insegurança na determina da infração, face à falta de constituição de provas 
adequadas. 

Isso porque os autuantes pretendem a desconsideração de atos ou 
negócios jurídicos (contratos de consignação – fls. 19/59), porém, não adotaram os 
procedimentos previstos no Código Tributário do Estado de Goiás para tanto, que 
exsurgiram como normas obrigatórias a partir de 14/12/2007, portanto, anteriormente à 
reautuação, que data de 18/08/2011. Com efeito, após a decretação de nulidade uma 
primeira vez, os autuantes esqueceram de seguir a regra que adveio disciplinando a forma 
de fazer a desconsideração dos atos e negócios jurídicos. 

A previsão inicial de desconsideração de atos ou negócios jurídicos 
surgiu no CTN, exatamente no Parágrafo Único do art. 116, que assim dispôs: 

“Art. 116................................................................................................. 

............................................................................................................... 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular 
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 
serem estabelecidos em lei ordinária”. 

Ora, a autoridade fiscal pretende considerar que os contratos de 
consignação dos veículos automotores usados, na realidade, não se prestariam a 
concretizar negociação jurídica entre os vulgos proprietários e a empresa autuada, no 
sentido de esta prestar serviço de consignação, sem transmissão da propriedade à 
empresa autuada, com ganho de percentual sobre as vendas a terceiros, ou seja, 
realizando intermediação, tributado pelo ISS, para considerar que tais contratos 



dissimulam a compra dos veículos usados pela empresa autuada em relação aos 
anteriores proprietários, e sua posterior revenda a terceiros pela empresa autuada, o seja, 
com transmissão de propriedade para a empresas autuada e posterior revenda. 

Isso é o conteúdo tratado no parágrafo único do art. 116 do CTN, 
que, conforme ali previsto, tiveram os procedimentos estabelecidos nos arts. 147-C, 147-D 
e 147-E do CTE (Lei nº 11.651/91), nos seguintes termos:    

“Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para 

fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 
visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor 
de tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária.  

Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento deve 
ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput.  

Art. 147-D. Na hipótese de constatação, pela autoridade fiscal, de atos ou 
negócios jurídicos passíveis de desconsideração, nos termos do art. 147-C, 
o responsável pelo procedimento fiscal deve expedir notificação ao sujeito 
passivo, na qual deve indicar os fatos e elementos que podem caracterizar 
a possibilidade de desconsideração de ato ou negócio jurídico.  

§ 1º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 
contar da data da notificação, os esclarecimentos e as provas que julgar 
necessários.  

§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas 
apresentados, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário 
correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de 
desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo 
administrativo tributário. 

§ 3º O auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos deve indicar 
os fatos e os fundamentos que justifiquem a desconsideração e conterá ao 
menos os seguintes elementos:  

I - relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição 
dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os 
fundamentos que justifiquem a desconsideração; 

II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos 
ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais 
elementos constitutivos do fato gerador;  

III - indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento 
de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito 
passivo.  

ACRESCIDO O ART. 147-E PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07. 

Art. 147-E. A desconsideração dos atos ou negócios jurídicos será 

apreciada quando da impugnação do lançamento do crédito tributário”.  

 
Em consequência, para conferir segurança à acusação fiscal, a 

autoridade administrativa do fisco deverá, antes da possível lavratura do auto de infração: 
 
1º) notificar o sujeito passivo da pretensão da fiscalização em relação 

aos contratos especificados, em relação aos quais deve indicar os fatos e elementos que 



podem caracterizar a possibilidade de descaracterização dos mesmos, nos termos do 
parágrafo único do art. 116 do CTN; 

 
2º) fixar prazo de 20 (vinte) dias a partir da ciência da notificação 

para que o contribuinte preste esclarecimento, junte provas, adote outras providências que 
entender necessárias, para fundamentar a autenticidade dos contratos; 

 
3º) se entender pertinente, lavrar “Auto de Desconsideração de Atos 

ou Negócios Jurídicos”, que conterá: 
 

I - relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição 
dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os 
fundamentos que justifiquem a desconsideração; 

II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos 
ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais 
elementos constitutivos do fato gerador;  

III - indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento 
de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito 
passivo.  

 
4º) lavra auto de infração ao qual será anexado o “Auto de 
Desconsideração de Atos ou Negócios Jurídicos”, acompanhado por 
toda a documentação instrutória. 
 

Considerando que tal procedimento não foi adotado pela fiscalização 
quando da lavratura do presente auto de infração, o processo administrativo tributário mais 
uma vez peca por insegurança na determinação da infração, uma vez que: ): “os autores 
do procedimento fiscal não lograram demonstrar que os contratos de venda em 
consignação foram praticados ‘com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador 
do tributo’ nem que as partes contratantes agiram ‘com dolo, fraude ou simulação’, de 
sorte que pudessem ser desconsiderados os referidos negócios jurídicos”, conforme 
concluiu o ilustrado Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira no acórdão citado. 

Por fim, ressalto que a existência de irregularidades meramente 
formais, que não são exigências substanciais da legislação civil ou tributária (ex. 
reconhecimento de firma), mesmo que exigido em parecer normativo, não caracteriza a 
dissimulação contratual. 

Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 
sentido de declarar nulo “ab initio” o presente processo, por insegurança na determinação 
da infração. 

  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01867/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Utilização indevida de não-
incidência ou de benefícios fiscais. Nulidade. Unânime. É nulo 
por insegurança na determinação da infração, o auto de infração 
que exige pagamento de ICMS referente a aproveitamento 
indevido de crédito outorgado na saída interestadual de alho 
destinado à industrialização, sem que fique comprovado que 
todo o alho vendido tenha tido efetivamente tal destinação, 
situação em que se faz necessário estabelecer a proporção 
adequada para a cobrança do imposto, no caso de 
comercialização e industrialização pelo destinatário do alho in 
natura. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS pois remeteu alho “in natura” em operações interestaduais, através 
das Notas Fiscais Avulsas Nºs 1503641457-1, 1503641462-7, 1503641477-3, 
1503641499-3, 1503641481-0 e 1603647817-9, em razão do aproveitamento indevido do 
benefício fiscal do crédito outorgado de 100% (cem por cento) do ICMS, pois consignou 
como destinatárias empresas que submetem o produto à industrialização, sendo que 
essas operações não são contempladas com o benefício fiscal. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 33.005,82 (trinta e três mil, cinco reais e oitenta e dois 
centavos), juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos”. 
 

Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91, c/c art. 11, X, “b”, 3, 
Anexo IX, e art. 82 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 

Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 
17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

 
Para instrução  processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04), em que se esclarece que o sujeito passivo foi 
notificado a pagar o ICMS, sem multa, no prazo legal do art. 166 do CTE, visto que se 
considerou decorrente de erro de funcionária da AGENFA, que emitiu as notas fiscais 



avulsas sem a cobrança do imposto; cópia da Notificação Fiscal e do Recibo de 
Mensagem (fls. 05/06); a planilha “Demonstrativo de ICMS a Recolher Devido Utilização 
Indevida de Crédito Outorgado de 100% (cem por cento) do ICMS” (fls. 07), em que se 
relacionam as notas fiscais avulsas, por número, data de emissão, destinatários, CNPJ 
deste, unidade federativa dos destinatários, valor total da nota fiscal avulsa, destaque do 
ICMS, crédito presumido e valor final do ICMS a pagar, por nota fiscal avulsa, com 
totalização; extrato do SINTEGRA (fls. 08/10) da empresa destinatária TEMPERALHO 
IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI, de São Paulo, em que consta a atividade econômica de 
“Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente”, bem como 
cópias de folders de propaganda dos produtos da temperalho (fls. 11/17); extrato do 
SINTEGRA (fls. 18/19) da empresa destinatária PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI LTDA 
– EPP, de São Paulo, em que consta a atividade econômica de “Fabricação de 
especiarias, molhos, temperos e condimentos; cópia das notas fiscais avulsas (fls. 20/31). 
 

Intimado na forma legal para pagar ou impugnar, o sujeito passivo 
comparece em primeira instância (fls. 34) e contesta a autuação fiscal, alegando que os 
produtos “alhos” vendidos à empresa TEMPERALHOS tiveram o destino de comércio, 
conforme declaração emitida pela mesma, que tem a atividades industriais e comerciais, 
comprovadas também por meio de faturas da referida empresa. 
 

Anexa ao processo: Declaração (fls. 36) da empresa TEMPERALHO 
em que esta afirma que os produtos adquiridos do sujeito passivo não se destinaram à 
industrialização, e sim, para comercialização também in natura, conforme notas fiscais de 
venda por amostragem que anexa ao feito; junta cópia de DANFEs (fls. 37/66) de venda 
de alho a granel em CX de 10 Kg destinadas a diversas outras empresas, especialmente 
supermercados e mercadinhos; 
 

O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 68/69) 
para que a autora do lançamento do crédito tributário manifeste-se acerca das alegações 
da defesa e, se for o caso, demonstrar proporcionalmente ao percentual da atividade 
comercial das destinatárias, qual seria a quantidade de alho comercializado in natura, 
excluindo-a deste lançamento, além de tecer outras considerações pertinentes à solução 
da lide. 

 
A autora do procedimento fiscal, em atendimento à Resolução de 

diligência, anexa ao processo cópia de Parecer da Receita Federal (fls. 70/74) que analisa 
caso de reacondicionamento de 12 latas de medicamentos em uma nova embalagem que 
conclui tratar-se de industrialização; junta cópia de Parecer 0017/2014 – GEOT (fls. 75/78) 
de acondicionamento de azeitonas recebidas a granel mediante embalagem e rotulagem 
própria para consumo que conclui se tratar de industrialização; anexa Relatório de saídas 
de alho da TEMPERALHO (fls. 79), bem como folder da embalagem de 10 Kg de alho 
desta empresa (fls. 80/81); e relatório diligencial (fls. 86/92) que sugere a procedência do 
auto de infração. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 

feito (fls. 97) e ratifica sua afirmação anterior de que o alho in natura vendido para a 
TEMPERALHO teve o fim de comercialização. Anexa documentos de fls. 99/107. 

 
O julgador singular, em sentença de fls. 109/115, julga procedente o 

auto de infração. 
 



Intimado para pagar ou recorrer, o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário (fls. 120) em que diz que as mercadorias vendidas tiveram o fim de 
comercialização pelo destinatário TEMPERALHO. Anexa documentos de fls. 121/157. 
 

  V O T O 
 

Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo ter apropriado indevidamente crédito 
outorgado do ICMS nas saídas interestaduais de alho destinado à industrialização, no ano 
de 2011, situação em que o benefício fiscal era vedado, nos termos do item 3 da alínea “b” 
do inciso X do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, vigente à época da 
ocorrência dos fatos geradores, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
............................................................................................................... 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao ICMS 
devido na saída interna e interestadual de alho, observado o seguinte: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

......................................................................................................................... 

b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se aplica: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08) 

......................................................................................................................... 

3. à saída interestadual com destino à industrialização”. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

 

 
A parte passiva comparece ao processo e aduz que o alho não foi 

destinado à industrialização, mas à comercialização, o que implicaria na utilização regular 
do crédito outorgado. 

 
Impende, portanto, saber se a mercadoria que sai do 

estabelecimento destinatário é produto industrializado ou não. 
 
Nesse sentido, conforme informações constantes do processo, 

verifica-se que a principal destinatária do alho adquirido do produtor rural autuado, 
TEMPERALHO, promove saída de produtos derivados do alho ou do próprio alho, 
notadamente, de 3 formas, a seguir expostas: 
 

a) Alho in natura em pacotes para consumidor final (de 200g ou 500 g); 
b) Alho frito, alho dente pelado, alho triturado, tempero de alho, em diversas 

embalagens para consumidor final; 
c) Alho in natura em caixa com 10 Kg destinados à comercialização. 

 
 
Sobre a conceituação de industrialização para fins fiscais, dispõe o 

RCTE, in verbis: 
 

“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, 
art. 12, II, “b”): 
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I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência 
do produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove 
ou restaure o produto para utilização. 

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento empregado”. 

 

Cotejando as formas de saída de produtos resultantes do tratamento 
de alho, ou alho in natura, observa-se que há perfeita identificação de produto 
industrializado relativamente aos itens “a” e “b” acima citados (alho in natura em pacotes 
para consumidor final (de 200g ou 500 g); alho frito, alho dente pelado, alho triturado, 
tempero de alho, em diversas embalagens para consumidor final). 

 
Quanto ao produto do item “c” (alho in natura em caixa com 10 Kg), 

entendo como não industrializado, ou seja, não se adequa a quaisquer dos conceitos de 
industrialização previstos na legislação estadual (RCTE – art. 5º). 

Com efeito, o conceito de industrialização que mais se aproxima da 
situação é a de “acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da 
original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da 
mercadoria”. 

Assim, embora o acondicionamento do alho em caixas de 10 Kg 
importe, realmente, em alterar a apresentação do produto, outrossim, constata-se que a 
embalagem em caixas de 10 Kg se destina apenas ao transporte da mercadoria, situação 
que se exclui do conceito de industrialização. 

Embora, observa-se tratar-se de acondicionamento mais qualificado 
do que o alho a granel ou em caixotes, não desnatura sua natureza de acondicionamento 
para transporte. 

Nesse sentido, a própria resposta da Superintendência da Receita na 
consulta que teve o Parecer nº 0017/2014-GEOT, traz entendimento que aponta para o fim 
de consumo final do produto, para se qualificar o acondicionamento como processo 
industrial, veja-se: 

“Conclui-se, portanto, que a colocação de embalagem definitiva, que 
visa acondicionar o produto na forma que ele será apresentado e adquirido pelo 
consumidor final, caracteriza industrialização. Já a colocação de embalagem provisória, 
apenas para fins de transporte, não é atividade industrial”. (fls. 76). 

Ora, a embalagem de 10 Kg de alho é nitidamente provisória, servido 
para o transporte da empresa TEMPERALHO para as grandes redes de supermercados, 



que o vendem a granel. Definitivamente, não se vende alho em embalagem de 10 Kg 
diretamente ao consumidor final. 

Considerando esses argumentos, é que considero o presente 
processo nulo por insegurança na determinação da infração, na medida em que não 
houve a adoção do procedimento adequado para cálculo do ICMS a pagar pelo sujeito 
passivo, visto que este deve ser definido a partir da proporção de saídas de produtos 
industrializados, em relação ao total das saídas (comercialização e industrialização), no 
destino, para então se glosar, proporcionalmente, no mesmo percentual alcançado nas 
empresas destinatárias, das saídas de alho in natura do estabelecimento produtor. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 
que voto no sentido de considerar nulo ab initio o presente processo, por insegurança na 
determinação da infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01868/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Utilização indevida de não-
incidência ou de benefícios fiscais. Nulidade. Unânime. É nulo 
por insegurança na determinação da infração, o auto de infração 
que exige pagamento de ICMS referente a aproveitamento 
indevido de crédito outorgado na saída interestadual de alho 
destinado à industrialização, sem que fique comprovado que 
todo o alho vendido tenha tido efetivamente tal destinação, 
situação em que se faz necessário estabelecer a proporção 
adequada para a cobrança do imposto, no caso de 
comercialização e industrialização pelo destinatário do alho in 
natura. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS pois remeteu alho “in natura” em operações interestaduais, através 
das Notas Fiscais Avulsas Nºs 1604262518-8, 1604264418-2, 1604265729-2, 
1604266890-1, 1604269376-0, 1604271780-5 e 1604280103-2, em razão do 
aproveitamento indevido do benefício fiscal do crédito outorgado de 100% (cem por cento) 
do ICMS, consignando como destinatárias empresas que submetem o produto à 
industrialização, sendo que essas operações não são contempladas com o benefício 
fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 52.030,96 (cinquenta 
e dois mil, trinta reais e noventa e seis centavos), juntamente com os acréscimos legais, 
conforme demonstrativo e documentos anexos”. 
 

Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91, c/c art. 11, X, “b”, 3, 
Anexo IX, e art. 82 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 

Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 
17.917/2012. 

 
Para instrução  processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04), em que se esclarece que o sujeito passivo foi 
notificado a pagar o ICMS, sem multa, no prazo legal do art. 166 do CTE, visto que se 
considerou decorrente de erro de funcionária da AGENFA, que emitiu as notas fiscais 



avulsas sem a cobrança do imposto; cópia da Notificação Fiscal e do Recibo de 
Mensagem (fls. 05/06); a planilha “Demonstrativo de ICMS a Recolher Devido Utilização 
Indevida de Crédito Outorgado de 100% (cem por cento) do ICMS” (fls. 07), em que se 
relacionam as notas fiscais avulsas, por número, data de emissão, destinatários, CNPJ 
deste, unidade federativa dos destinatários, valor total da nota fiscal avulsa, destaque do 
ICMS, crédito presumido e valor final do ICMS a pagar, por nota fiscal avulsa, com 
totalização; extrato do SINTEGRA (fls. 08) da empresa destinatária TEMPERALHO IND. 
COM. IMP. E EXP. EIRELI, de São Paulo, em que consta a atividade econômica de 
“Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente”, bem como 
cópias de folders de propaganda dos produtos da temperalho (fls. 11/15); extrato do 
SINTEGRA (fls. 16) da empresa destinatária CTBA Com. De Condimentos Ltda., de 
Curitiba/PR, em que consta a atividade econômica de “Fabricação de especiarias, molhos, 
temperos e condimentos; cópia das notas fiscais avulsas (fls. 17/30). 
 

Intimado na forma legal para pagar ou impugnar, o sujeito passivo 
comparece em primeira instância (fls. 36) e contesta a autuação fiscal, alegando que os 
produtos “alhos” vendidos à empresa TEMPERALHOS tiveram o destino de comércio, 
conforme declaração emitida pela mesma, que tem a atividades industriais e comerciais, 
comprovadas também por meio de faturas da referida empresa. 
 

Anexa ao processo: Declaração (fls. 38) da empresa TEMPERALHO 
em que esta afirma que os produtos adquiridos do sujeito passivo não se destinaram à 
industrialização, e sim, para comercialização também in natura, conforme notas fiscais de 
venda por amostragem que anexa ao feito; junta cópia de DANFEs (fls. 44/76) de venda 
de alho a granel em CX de 10 Kg destinadas a diversas outras empresas, especialmente 
supermercados e mercadinhos;  
 

O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 108/109) 
para que a autora do lançamento do crédito tributário manifeste-se acerca das alegações 
da defesa e, se for o caso, demonstrar proporcionalmente ao percentual da atividade 
comercial das destinatárias, qual seria a quantidade de alho comercializado in natura, 
excluindo-a deste lançamento, além de tecer outras considerações pertinentes à solução 
da lide. 

 
A autora do procedimento fiscal, em atendimento ao Despacho de 

diligência, anexa ao processo cópia de Parecer da Receita Federal (fls. 110/114) que 
analisa caso de reacondicionamento de 12 latas de medicamentos em uma nova 
embalagem que conclui tratar-se de industrialização; junta cópia de Parecer 0017/2014 – 
GEOT (fls. 115/118) de acondicionamento de azeitonas recebidas a granel mediante 
embalagem e rotulagem própria para consumo que conclui se tratar de industrialização; 
anexa Relatório de saídas de alho da TEMPERALHO (fls. 119), bem como folder da 
embalagem de 10 Kg de alho desta empresa (fls. 120/121); e relatório diligencial (fls. 
126/132) que sugere a procedência do auto de infração. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 

feito (fls. 137) e ratifica sua afirmação anterior de que o alho in natura vendido para a 
TEMPERALHO teve o fim de comercialização. Anexa documentos de fls. 139/147. 

 
O julgador singular, em sentença de fls. 149/155, julga procedente o 

auto de infração. 
 



Intimado para pagar ou recorrer, o sujeito passivo apresenta recurso 
voluntário (fls. 160) em que diz que as mercadorias vendidas tiveram o fim de 
comercialização pelo destinatário TEMPERALHO. Anexa documentos de fls. 161/234. 

 
  V O T O 

 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo ter apropriado indevidamente crédito 
outorgado do ICMS nas saídas interestaduais de alho destinado à industrialização, no ano 
de 2014, situação em que o benefício fiscal era vedado, nos termos do item 3 da alínea “b” 
do inciso X do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, vigente à época da 
ocorrência dos fatos geradores, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
............................................................................................................... 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao ICMS 
devido na saída interna e interestadual de alho, observado o seguinte: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

......................................................................................................................... 

b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se aplica: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08) 

......................................................................................................................... 

3. à saída interestadual com destino à industrialização”. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

 

 
A parte passiva comparece ao processo e aduz que o alho não foi 

destinado à industrialização, mas à comercialização, o que implicaria na utilização regular 
do crédito outorgado. 

 
Impende, portanto, saber se a mercadoria que sai do 

estabelecimento destinatário é produto industrializado ou não. 
 
Nesse sentido, conforme informações constantes do processo, 

verifica-se que a principal destinatária do alho adquirido do produtor rural autuado, 
TEMPERALHO, promove saída de produtos derivados do alho ou do próprio alho, 
notadamente, de 3 formas, a seguir expostas: 
 

a) Alho in natura em pacotes para consumidor final (de 200g ou 500 g); 
b) Alho frito, alho dente pelado, alho triturado, tempero de alho, em diversas 

embalagens para consumidor final; 
c) Alho in natura em caixa com 10 Kg destinados à comercialização. 

 
 
Sobre a conceituação de industrialização para fins fiscais, dispõe o 

RCTE, in verbis: 
 

“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, 
art. 12, II, “b”): 
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I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência 
do produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove 
ou restaure o produto para utilização. 

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento empregado”. 

 

Cotejando as formas de saída de produtos resultantes do tratamento 
de alho, ou alho in natura, observa-se que há perfeita identificação de produto 
industrializado relativamente aos itens “a” e “b” acima citados (alho in natura em pacotes 
para consumidor final (de 200g ou 500 g); alho frito, alho dente pelado, alho triturado, 
tempero de alho, em diversas embalagens para consumidor final). 

 
Quanto ao produto do item “c” (alho in natura em caixa com 10 Kg), 

entendo como não industrializado, ou seja, não se adequa a quaisquer dos conceitos de 
industrialização previstos na legislação estadual (RCTE – art. 5º). 

Com efeito, o conceito de industrialização que mais se aproxima da 
situação é a de “acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da 
original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da 
mercadoria”. 

Assim, embora o acondicionamento do alho em caixas de 10 Kg 
importe, realmente, em alterar a apresentação do produto, outrossim, constata-se que a 
embalagem em caixas de 10 Kg se destina apenas ao transporte da mercadoria, situação 
que se exclui do conceito de industrialização. 

Embora, observa-se tratar-se de acondicionamento mais qualificado 
do que o alho a granel ou em caixotes, não desnatura sua natureza de acondicionamento 
para transporte. 

Nesse sentido, a própria resposta da Superintendência da Receita na 
consulta que teve o Parecer nº 0017/2014-GEOT, traz entendimento que aponta para o fim 
de consumo final do produto, para se qualificar o acondicionamento como processo 
industrial, veja-se: 

“Conclui-se, portanto, que a colocação de embalagem definitiva, que 
visa acondicionar o produto na forma que ele será apresentado e adquirido pelo 
consumidor final, caracteriza industrialização. Já a colocação de embalagem provisória, 
apenas para fins de transporte, não é atividade industrial”. (fls. 116). 

Ora, a embalagem de 10 Kg de alho é nitidamente provisória, servido 
para o transporte da empresa TEMPERALHO para as grandes redes de supermercados, 



que o vendem a granel. Definitivamente, não se vende alho em embalagem de 10 Kg 
diretamente ao consumidor final. 

Considerando esses argumentos, é que considero o presente 
processo nulo por insegurança na determinação da infração, na medida em que não 
houve a adoção do procedimento adequado para cálculo do ICMS a pagar pelo sujeito 
passivo, visto que este deve ser definido a partir da proporção de saídas de produtos 
industrializados, em relação ao total das saídas (comercialização e industrialização), no 
destino, para então se glosar, proporcionalmente, no mesmo percentual alcançado nas 
empresas destinatárias, das saídas de alho in natura do estabelecimento produtor. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 
que voto no sentido de considerar nulo ab initio o presente processo, por insegurança na 
determinação da infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01869/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Utilização indevida de não-
incidência ou de benefícios fiscais. Nulidade. Unânime. É nulo 
por insegurança na determinação da infração, o auto de infração 
que exige pagamento de ICMS referente a aproveitamento 
indevido de crédito outorgado na saída interestadual de alho 
destinado à industrialização, sem que fique comprovado que 
todo o alho vendido tenha tido efetivamente tal destinação, 
situação em que se faz necessário estabelecer a proporção 
adequada para a cobrança do imposto, no caso de 
comercialização e industrialização pelo destinatário do alho in 
natura. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro José Ferreira de Sousa, declarando, de consequência, nulo "ab 
initio" o processo. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado 
Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
pagamento do ICMS pois remeteu alho “in natura” em operações interestaduais, através 
das Notas Fiscais Avulsas Nºs 1603906386-7, 1603908722-7, 1603913786-0, 
1603919414-7, 1603923030-5, 1603924298-2, 1604107514-1, 1604108484-1, 
1604110573-3, 1604111958-0, 1604114383-0, 1604114395-3, 1604128407-7 e 
1604128411-5, em razão do aproveitamento indevido do benefício fiscal do crédito 
outorgado de 100% (cem por cento) do ICMS, pois consignou como destinatárias 
empresas que submetem o produto à industrialização, sendo que essas operações não 
são contempladas com o benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 78.130,58 (setenta e oito mil, cento e trinta reais e cinquenta e nove 
centavos), juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos 
anexos”. 
 

Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91, c/c art. 11, X, “b”, 3, 
Anexo IX, e art. 82 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 

Proposta a penalidade do art. 71, IV, “a”, do CTE c/ redação da Lei 
17.917/2012 – Retroatividade benigna. 

 
Para instrução  processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado 

– Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls. 04), em que se esclarece que o sujeito passivo foi 



notificado a pagar o ICMS, sem multa, no prazo legal do art. 166 do CTE, visto que se 
considerou decorrente de erro de funcionária da AGENFA, que emitiu as notas fiscais 
avulsas sem a cobrança do imposto; cópia da Notificação Fiscal e do Recibo de 
Mensagem (fls. 05/06); a planilha “Demonstrativo de ICMS a Recolher Devido Utilização 
Indevida de Crédito Outorgado de 100% (cem por cento) do ICMS” (fls. 07), em que se 
relacionam as notas fiscais avulsas, por número, data de emissão, destinatários, CNPJ 
deste, unidade federativa dos destinatários, valor total da nota fiscal avulsa, destaque do 
ICMS, crédito presumido e valor final do ICMS a pagar, por nota fiscal avulsa, com 
totalização; extrato do SINTEGRA (fls. 08) da empresa destinatária TEMPERALHO IND. 
COM. IMP. E EXP. EIRELI, de São Paulo, em que consta a atividade econômica de 
“Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente”, bem como 
cópias de folders de propaganda dos produtos da temperalho (fls. 09/15); extrato do 
SINTEGRA (fls. 16/17) da empresa destinatária JOSÉ MALDONADO JIMENES 
ALIMENTOS EIRELI., de Joaquim Tavora/PR, em que consta a atividade econômica de 
“Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos; cópia das notas fiscais 
avulsas (fls. 18/19); extrato do SINTEGRA (fls. 20) da empresa destinatária J C W 
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ME, de Rio Bonito/RJ, em que 
consta a atividade econômica de “Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, 
exceto palmito; outros extratos Sintegra (fls. 21/22) e cópia das notas fiscais avulsas (fls. 
23/50). 
 

Intimado na forma legal para pagar ou impugnar, o sujeito passivo 
comparece em primeira instância (fls. 59) e contesta a autuação fiscal, alegando que os 
produtos “alhos” vendidos à empresa TEMPERALHOS tiveram o destino de comércio, 
conforme declaração emitida pela mesma, que tem a atividades industriais e comerciais, 
comprovadas também por meio de faturas da referida empresa. 
 

Anexa ao processo: Declaração (fls. 72) da empresa TEMPERALHO 
em que esta afirma que os produtos adquiridos do sujeito passivo não se destinaram à 
industrialização, e sim, para comercialização também in natura, conforme notas fiscais de 
venda por amostragem que anexa ao feito; junta cópia de DANFEs (fls. 79/120) de venda 
de alho a granel em CX de 10 Kg destinadas a diversas outras empresas, especialmente 
supermercados e mercadinhos;  
 

O julgador singular converte o julgamento em diligência (fls. 122/123) 
para que a autora do lançamento do crédito tributário manifeste-se acerca das alegações 
da defesa e, se for o caso, demonstrar proporcionalmente ao percentual da atividade 
comercial das destinatárias, qual seria a quantidade de alho comercializado in natura, 
excluindo-a deste lançamento, além de tecer outras considerações pertinentes à solução 
da lide. 

 
A autora do procedimento fiscal, em atendimento ao Despacho de 

diligência, anexa ao processo cópia de Parecer da Receita Federal (fls. 124/128) que 
analisa caso de reacondicionamento de 12 latas de medicamentos em uma nova 
embalagem que conclui tratar-se de industrialização; junta cópia de Parecer 0017/2014 – 
GEOT (fls. 129/132) de acondicionamento de azeitonas recebidas a granel mediante 
embalagem e rotulagem própria para consumo que conclui se tratar de industrialização; 
anexa Relatório de saídas de alho da TEMPERALHO (fls. 139), bem como folder da 
embalagem de 10 Kg de alho desta empresa (fls. 133/134); e relatório diligencial (fls. 
140/146) que sugere a procedência do auto de infração. 

 



Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
feito (fls. 151) e ratifica sua afirmação anterior de que o alho in natura vendido para a 
TEMPERALHO teve o fim de comercialização. Anexa documentos de fls. 153/161. 

 
O julgador singular, em sentença de fls. 163/169, julga procedente o 

auto de infração. 
 
Intimado para pagar ou recorrer, o sujeito passivo apresenta recurso 

voluntário (fls. 174) em que diz que as mercadorias vendidas tiveram o fim de 
comercialização pelo destinatário TEMPERALHO. Anexa documentos de fls. 175/239. 

 
  V O T O 

 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, em virtude de o sujeito passivo ter apropriado indevidamente crédito 
outorgado do ICMS nas saídas interestaduais de alho destinado à industrialização, no ano 
de 2014, situação em que o benefício fiscal era vedado, nos termos do item 3 da alínea “b” 
do inciso X do art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, vigente à época da 
ocorrência dos fatos geradores, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 
 

“Art. 11. Constituem créditos outorgados para efeito de compensação com 
o ICMS devido: 
............................................................................................................... 

X - para o estabelecimento de produtor rural, o valor equivalente ao ICMS 
devido na saída interna e interestadual de alho, observado o seguinte: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

......................................................................................................................... 

b) o benefício do crédito outorgado, relativo ao alho, não se aplica: 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08) 

......................................................................................................................... 

3. à saída interestadual com destino à industrialização”. (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 4.961 - vigência: 25.09.08 a 31.07.16) 

 

 
A parte passiva comparece ao processo e aduz que o alho não foi 

destinado à industrialização, mas à comercialização, o que implicaria na utilização regular 
do crédito outorgado. 

 
Impende, portanto, saber se a mercadoria que sai do 

estabelecimento destinatário é produto industrializado ou não. 
 
Nesse sentido, conforme informações constantes do processo, 

verifica-se que a principal destinatária do alho adquirido do produtor rural autuado, 
TEMPERALHO, promove saída de produtos derivados do alho ou do próprio alho, 
notadamente, de 3 formas, a seguir expostas: 
 

a) Alho in natura em pacotes para consumidor final (de 200g ou 500 g); 
b) Alho frito, alho dente pelado, alho triturado, tempero de alho, em diversas 

embalagens para consumidor final; 
c) Alho in natura em caixa com 10 Kg destinados à comercialização. 
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Sobre a conceituação de industrialização para fins fiscais, dispõe o 
RCTE, in verbis: 

 

“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como (Lei nº 11.651/91, 
art. 12, II, “b”): 

I - transformação, o que, exercido sobre a matéria-prima ou produto 
intermediário, importe na obtenção de nova espécie; 

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 
forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência 
do produto; 

III - montagem, o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e 
de que resulte um novo produto, ou unidade autônoma, ainda que sob a 
mesma classificação fiscal; 

IV - acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria; 

V - renovação ou recondicionamento, o que, exercido sobre o produto 
usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove 
ou restaure o produto para utilização. 

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como 
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a 
localização e a condição da instalação ou o equipamento empregado”. 

 

Cotejando as formas de saída de produtos resultantes do tratamento 
de alho, ou alho in natura, observa-se que há perfeita identificação de produto 
industrializado relativamente aos itens “a” e “b” acima citados (alho in natura em pacotes 
para consumidor final (de 200g ou 500 g); alho frito, alho dente pelado, alho triturado, 
tempero de alho, em diversas embalagens para consumidor final). 

 
Quanto ao produto do item “c” (alho in natura em caixa com 10 Kg), 

entendo como não industrializado, ou seja, não se adequa a quaisquer dos conceitos de 
industrialização previstos na legislação estadual (RCTE – art. 5º). 

Com efeito, o conceito de industrialização que mais se aproxima da 
situação é a de “acondicionamento ou reacondicionamento, o que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da 
original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da 
mercadoria”. 

Assim, embora o acondicionamento do alho em caixas de 10 Kg 
importe, realmente, em alterar a apresentação do produto, outrossim, constata-se que a 
embalagem em caixas de 10 Kg se destina apenas ao transporte da mercadoria, situação 
que se exclui do conceito de industrialização. 

Embora, observa-se tratar-se de acondicionamento mais qualificado 
do que o alho a granel ou em caixotes, não desnatura sua natureza de acondicionamento 
para transporte. 

Nesse sentido, a própria resposta da Superintendência da Receita na 
consulta que teve o Parecer nº 0017/2014-GEOT, traz entendimento que aponta para o fim 
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de consumo final do produto, para se qualificar o acondicionamento como processo 
industrial, veja-se: 

“Conclui-se, portanto, que a colocação de embalagem definitiva, que 
visa acondicionar o produto na forma que ele será apresentado e adquirido pelo 
consumidor final, caracteriza industrialização. Já a colocação de embalagem provisória, 
apenas para fins de transporte, não é atividade industrial”. (fls. 130). 

Ora, a embalagem de 10 Kg de alho é nitidamente provisória, servido 
para o transporte da empresa TEMPERALHO para as grandes redes de supermercados, 
que o vendem a granel. Definitivamente, não se vende alho em embalagem de 10 Kg 
diretamente ao consumidor final. 

Considerando esses argumentos, é que considero o presente 
processo nulo por insegurança na determinação da infração, na medida em que não 
houve a adoção do procedimento adequado para cálculo do ICMS a pagar pelo sujeito 
passivo, visto que este deve ser definido a partir da proporção de saídas de produtos 
industrializados, em relação ao total das saídas (comercialização e industrialização), no 
destino, para então se glosar, proporcionalmente, no mesmo percentual alcançado nas 
empresas destinatárias, das saídas de alho in natura do estabelecimento produtor. 

Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, é 
que voto no sentido de considerar nulo ab initio o presente processo, por insegurança na 
determinação da infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de outubro de 2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01907/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade "ab initio" do feito 
declarada pela câmara julgadora. Mantida.  
 
Mantém-se a decisão cameral que julgou nulo o lançamento, 
quando a instrução processual apontar que houve insegurança 
na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que julgou nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação 
da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Mauricio Ribeiro de Paiva, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio 
da Silva Costa, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo mantinha em 
estoque sem documentação fiscal, em 05/07/2011, as mercadorias relacionadas no 
trancamento de estoque (soja e milho), no valor comercial de aquisição de 
R$2.284.180,76. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de 
R$347.289,69, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos, fls. 03 a 24. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui em preliminar a 

nulidade da lide, sob a alegação de que não cometeu o ilícito fiscal denunciado na 
vestibular, que os produtos motivadores desta ação, nunca foram objeto de comércio. 
Justifica a omissão das entradas, inferindo que a empresa epigrafada e a Fazenda NKK 
são do mesmo proprietário. Pede também a exclusão da qualificadora imputada pelo §9º 
do artigo 71 do CTE. Requer nulidade/improcedência do feito, fls. 31 a 45. Junta 
documentos, fls. 46 a 272. 

 
Pela Sentença nº 911/2012-JULP o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração (fls. 274 a 277) 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo reafirma as alegações 

e inquirições pronunciadas na fase monocrática, fls. 282 a 296. 
 
Anexou documento (fl. 297) 
 
Mediante Acórdão nº 1941/2012 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário acolhe a preliminar de insegurança na determinação da 
infração declarando de consequência nulo ''ab initio'' o processo. (fls. 299 a 302) 



 
A Fazenda Pública comparece aos autos apresentando Recurso ao 

Conselho Superior nº 104/2013-GERF/SR alegando que a auditoria detectou soja e milho, 
sem documentação fiscal, no estabelecimento Armazéns Gerais NKK LTDA, em clara 
afronta ao preceito estabelecido no art. 66 do CTE. 

 
Argumenta que os Estabelecimentos Armazéns Gerais NKK LTDA e 

Fazenda NKK, mesmo pertencendo ao mesmo proprietário, possuem inscrições estaduais 
distintas e não são a mesma coisa. Tal fato implica que os dois estabelecimentos devem 
emitir documentos fiscais e escriturar livros fiscais de maneira autônoma e independente 
face à natureza do próprio ICMS, que veda a centralização da escrita fiscal dos 
estabelecimentos. Assim, ambos estão obrigados a cumprir suas obrigações, tanto 
principal quanto acessória, de forma autônoma e independente. 

 
Afirma que o estabelecimento Armazéns Gerais NKK LTDA não 

apresentou documentação comprobatória de produção e da colheita de milho e da soja em 
grãos na Fazenda, assim sendo, não é possível afirmar de qual estabelecimento as 
mesma são originárias, isto é, elas podem ser da Fazenda NKK ou não, não tendo 
possiblidade de considerar a mistura e a confusão duas operações entre os 
estabelecimentos. 

Por fim requer a reforma do acórdão recorrido, voltando o feito à 
instância cameral para que seja apreciada toda matéria, vez que a acusação fiscal ainda 
não foi elidida, fls. 304 a 308. 

 
Em contradita ao recurso da fazenda o polo passivo reafirma as 

alegações já pronunciadas, fls. 314 a 329. Junta documento, fl. 330. 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
A acusação fiscal é de que o sujeito passivo mantinha em seu 

estoque milho e soja desacobertados de documentação fiscal. Essa constatação foi feita 
mediante trancamento de estoque e consequente auditoria de mercadorias.  

 
A defesa sustenta que os grãos eram de produção própria e que os 

mesmos estavam armazenados em seus próprios silos que estão localizados em sua 
propriedade rural.  

 
Alega ainda a defesa que não houve a circulação de mercadoria, não 

havendo, portanto, a ocorrência do fato gerador do tributo em comento.  
 
Em que pese a argumentação do fisco que conforme artigo 29 do 

CTE de que se tratam de estabelecimentos autônomos e que deveria ter ocorrida a 
emissão de documentação fiscal do produtor rural (pessoa física) para o armazém (pessoa 
jurídica). 

 
Ocorre que conforme comprovado nos autos, trata-se mais de um 

depósito que um armazém, tendo em vista que conforme averiguações procedidas, o 
referido não recebeu produtos de terceiros que não os dos produtores rurais proprietários 
do citado armazém.  

 
Concluo, portanto, que o armazém em referência nada mais é que 

um simples depósito, utilizado para armazenar a produção dos referidos produtores rurais 



e a pessoa jurídica, sujeito passivo, no presente caso, era utilizada única e tão somente 
para negociar com a CONAB, por exigência legal e que todas essas negociações foram 
devidamente comprovadas e documentadas.     

 
Como dito, não vejo qualquer infração ocorrida no presente caso e a 

decisão cameral que trilhou pela nulidade, por erro na identificação da infração é a mais 
acertada.  

 
Como isso, voto conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
nulo "ab initio" o processo por insegurança na determinação da infração 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01933/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria do Valor Adicionado. Falta de 
lavratura do Termo de Desconsideração da Escrituração 
Contábil. Preliminares suscitadas na peça recursal. Não 
pronunciadas. Preliminar de nulidade do auto de infração. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida.  
 
1. Não se pronuncia, nos termos do art. 18, § 1º do Regimento 
Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal; 
 
2. O arbitramento do valor das operações de saídas tributadas, 
para fins de aplicação da Auditoria do Valor Adicionado, deve 
ser precedido da lavratura do TERMO DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, quando esta tiver sido 
devidamente autenticada na Junta Comercial Estadual, antes do 
início da ação fiscal (Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, art. 
3º); 
 
3. Deve ser declarado nulo "ab initio" o lançamento, quando 
comprovada a insegurança na determinação da infração (Lei n° 
16.469/09, art. 20, IV). 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de julho de 2018, decidiu, não pronunciar, nos termos do art. 18, § 1º 
do Regimento Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal e, acatar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de conseguência, nulo "ab initio' o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu o registro de saída de mercadorias tributadas nos 
valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, apurada por meio 
da auditoria do valor adicionado que revelou diferença a menor entre o valor adicionado 
auferido pelo contribuinte e o valor adicionado arbitrado pelo fisco, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do ICMS incidente sobre as operações omitidas, 
mais as cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 25, § 1º, inciso VIII; 45, 

inciso IX e art. 64, da Lei nº 11.651/91, c/c os artigos 17, § 1º, inciso VIII, c/c o art. 141, do 
Decreto nº 4.852/97, e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, alínea “I”, c/c o 
§ 9ª, inciso I, da Lei nº 11.651/91. 

 



Foram indicados como solidárias as seguintes pessoas naturais: a) 
JAMAL YUSUF, na qualidade sócio-administrador da empresa autuada, nos termos do art. 
45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91; b) WERLEI CALROS DE OLIVEIRA e PAULO ELIAS 
DE REZENDA, na qualidade de contadores da empresa autuada, nos termos do art. 45, 
inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com a cópia do termo de abertura do livro 

Diário devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, Notificação 
Fiscal cientificando a empresa autuada da lavratura do termo de desconsideração da 
escrita contábil, cópias dos livros fiscais relativos ao período fiscalizado e demonstrativos 
da auditoria do valor adicionado, notas explicativas e cópias dos Autos de Infração n° 
3033528384727 e 4011001355306, declarados nulos.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado nos termos de revelia de fls. 153 e 154. 

 
O não comparecimento do solidário JAMAL YUSUF para 

apresentação de impugnação do lançamento perante a uma das câmaras julgadoras 
encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 164. 

 
A empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça 

impugnatória de fls. 167 a 169, alegando que foi cientificada do presente lançamento no 
dia 21/11/11 e que o motivo da lavratura do termo de desconsideração da escrita contábil 
que motivou a realização da auditoria do valor adicionado foi a falta de autenticação do 
livro diário, situação que não encontra respaldo nas provas dos autos, eis que o livro diário 
foi autenticado no dia 17/06/09, conforme cópias de fls. 176 e seguintes. 

 
Pede a improcedência do lançamento. 
 
Os solidários WERLEI CARLOS DE OLIVEIRA e PAULO ELIAS DE 

REZENDE, compareceram ao processo por meio das peças de fls. 504 a 506 e 509 a 511, 
pedindo as suas exclusões da lide, tendo em vista que não restou comprovado no 
processo a prática de qualquer ato que justificasse as suas indicações na lide como 
solidários.  

 
Por meio da Resolução nº 096/2012, de fls. 515 a 516, a Terceira 

Câmara Julgadora, converteu o julgamento em diligência, solicitando da Delegacia Fiscal 
de origem a designação de um auditor fiscal estranho à lide para comprovar a 
irregularidade na escrita fiscal. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 

519 a 525, afirmando o diligenciador que a empresa estava sob ação fiscal desde 
05/08/08, data da notificação do primeiro auto de infração declarado nulo, anterior, 
portanto, a autenticação do livro diário, acrescentando, ainda, que a empresa não 
apresentou nenhum demonstrativo contábil, para contrapor ao resultado da auditoria. 

 
Intimados, os solidários contadores comparecem ao processo 

insistindo nas suas exclusões da lide. 
 
A empresa autuada e o sócio gerente não comparecem.  
 



Retornando a julgamento o processo é novamente convertido em 
diligência por meio da Resolução nº 144/2016, de fls. 561 a 562, solicitando a lavratura de 
Termo de Desconsideração da Escrita Contábil, fundamentado na omissão de saída 
constada na auditoria com as saídas registradas.  

 
O processo retornou a julgamento com Termos de Arbitramento de 

fls. 575 e 576 e Termo de Desconsideração da Escrita Contábil (fls. 577) e os 
esclarecimentos de fls. 578 a 579. 

 
Juntou-se ao processo decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, de fls. 600 a 614, relativamente a multa confiscatória.  
 
O processo foi mais uma vez convertido em diligência por meio da 

Resolução n. 147/2017, de fls. 624 a 625, solicitando a comprovação das irregularidades 
na escrita contábil, bem como a apuração da alíquota média.  

 
Retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 626 a 628 

onde a Gerência de Auditoria Contábil informa que notificou à empresa autuada para 
apresentar os livros fiscais bem como os documentos imprescindíveis para o cumprimento 
da resolução, porém, não foi atendida. 

 
Informou, ainda, que a matriz da empresa autuada é localizada no 

Estado de São Paulo, com a contabilidade centralizada naquela unidade da Federação.  
 
Por meio de termo, juntou-se o processo os documentos de fls. 654 a 

656. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Não pronuncio, nos termos do art. 18, § 1º do Regimento Interno do 

CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal. 
 
Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
O início da presente contenda ocorreu em 04/09/08 com a lavratura 

do Auto de Infração nº 3033527303596, declarado nulo “ab initio” pela Primeira Câmara 
Julgadora, por meio do ACÓRDÃO DA I CJUL Nº 0312/09, em razão do descumprimento 
da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados para aplicação da auditoria do valor adicionado e da auditoria do movimento 
financeiro em empresa que possui escrita contábil, vale dizer, faltou a lavratura do termo 
de desconsideração da escrita contábil no livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO.  

 
Por sugestão da Representação Fazendária, no dia 30/04/10 foi 

lavrado o Auto de Infração nº 4011001353516, também declarado nulo “ab initio” pela 
Terceira Câmara Julgadora por meio do ACÓRDÃO DA III CJUL Nº 0177/11, em razão da 



falta de registro do Termo de Desconsideração da Escrita Contábil no livro Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO. 

 
Também por sugestão da Representação Fazendária, foi lavrado o 

Auto de Infração nº 4011104125443 que constitui a peça básica do presente processo e 
que é objeto desse julgamento.  

 
A fundamentação descrita na nota explicativa de fls. 23 a 25, para 

lavratura do presente auto de infração é no sentido de que foi utilizada a ferramenta 
denominada Auditoria do Valor Adicionado com a desconsideração da escrita contábil em 
razão da falta de autenticação do livro Diário junto ao órgão competente antes da 
Notificação Fiscal constante do Processo nº 3033527303596, lavrado em 04/09/08, não 
pode prosperar, eis que da análise daquele processo extrai-se que não foi feita Notificação 
Fiscal, cientificando a empresa autuada do início da fiscalização.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que no item 3.4 da Nota Explicativa 

de fls. 24 a 25, discorrendo sobre o primeiro auto de infração, os autores do procedimento 
afirmam:  

 
“Embora a Ementa do julgamento se refira à nulidade do procedimento 
fiscal, este não atinge a notificação, que tão somente determina o início da 
ação fiscal e elimina a possibilidade de se considerar como espontâneo 
qualquer ato do contribuinte que modifique os registros encontrados na 
época da fiscalização originária.” 

 
No item 3.5, conclui: 
 
“Observe-se também que a notificação não consiste em documento 
passível de ser anulado n os termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 
16.469/09, uma vez que NÃO SE RELACIONA COM A INFRAÇÃO, não 
influindo em sua determinação, o que inviabiliza sua declaração de 
nulidade com fundamento na disposição mencionada. Anular-se uma 
notificação somente será cabível nos casos dos incisos I e II do art. 20 da 
Lei n. 16.469/09. O que a decisão anulou foi a formalização irregular da 
desconsideração da escrituração contábil, e, como consequência, a peça 
básica.”  

 
Razão assistiria aos autores do procedimento caso no Processo nº 

3033527303596, existisse uma notificação cientificando a empresa autuada do início da 
fiscalização, porém, analisando o referido processo extrai-se que o único documento 
juntado pelo fisco foi o TERMO DE DEVOLUÇÃO DE OBJETOS E DOCUMENTOS, de fls. 
455, situação que permite concluir com segurança que quando da autenticação do livro 
Diário na junta Comercial do Estado de São Paulo em 17/06/09 a empresa autuada não 
estava sob ação fiscal. 

 
Da análise da Instrução de Serviço nº 07/04-SGAF, extrai-se que 

para utilizar a Auditoria do Valor Adicionado na fiscalização de empresa que possui escrita 
contábil, o fisco deve verificar se na escrita contábil verifica-se alguma das ocorrências 
descritas nos artigos 2º e 4º, da referida Instrução de Serviço e, em caso positivo, deve ser 
lavrado o TERMO DE DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, previsto 
no § 1º, do art. 4º e, em seguida, lavrar o TERMO DE ARBITRAMENTO previsto no inciso 
III, do art. 2º e, somente após essas providências, elaborar a Auditoria do Valor 
Adicionado. 

 



No caso vertente, verifica-se que foi utilizada a Auditoria do Valor 
Adicionado sem o cumprimento do ritual acima mencionado, eis que o Termo de 
Desconsideração da Escrituração Contábil de fls. 09, registrou apenas a falta de registro 
da escrituração contábil na Junta Comercial, fato que não ocorreu, eis que no dia 
17/06/09, quando ocorreu o referido registro a empresa não se encontrava sob ação fiscal, 
tendo em vista que, como foi dito anteriormente, no processo decorrente do primeiro auto 
de infração lavrado em 04/09/08, havia sido declarado nulo “ab initio”, não havia 
notificação fiscal para início da ação fiscal. 

 
Esse fato, indicava a necessidade da lavratura de outro TERMO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, indicando irregularidades que 
justificasse a sua lavratura, situação que não se verifica nos presentes autos, situação que 
impõe a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração.  

 
Ante o exposto, não pronuncio, nos termos do art. 18, § 1º do 

Regimento Interno do CAT, as preliminares suscitadas na peça recursal e, acato a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência, nulo "ab initio' o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01957/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelo Conselheiro Relator, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida.  
 
Julga-se nulo o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que houve insegurança na determinação da infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Denilson Alves Evangelista, Mauricio Ribeiro de Paiva e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o contribuinte deixou de escriturar no Livro de 
Registro de Entradas Digital relativo à EFD, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 a 
totalidade dos documentos fiscais de entradas, no valor de R$ 274.096,40, conforme 
documentos e demonstrativos anexos, fls. 03 a 22, ficando sujeito à multa formal de 25% 
sobre o valor das operações e/ou prestações, com os acréscimos legais. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo argui, em preliminar, a 

nulidade da lide por cerceamento ao direito de defesa, vez que o auto de infração nº. 
4011503040417não estava acompanhado dos relatórios anexos que discriminavam as 
notas fiscais emitidas por terceiros em nome da autuada; que não teve chance de 
conhecer os referidos documentos, para fazer valer o prazo de 10 (dez) dias, para 
regularização. Requer seja anexado a este auto, o citado em linhas anteriores. No mérito, 
alega que a empresa, ora autuada, é filial da matriz, sediada no Rio Grande Sul, que há 
alguns anos está inativa, motivo da escrituração negativa; discorre sobre equívocos na 
emissão de notas fiscais. Pede a nulidade/ improcedência do feito, fls. 27 a 31. Junta 
documentos, fls. 32 a 47.  

  
Conforme Sentença n° 1317/2018, às fls. 48 a 53, o julgador singular 

decide pela procedência do lançamento. Adequa a penalidade para a prevista no artigo 71 
– A, IV, “a’ do CTE.  

 
A Fazenda Estadual concorda com a decisão “a quo”, fl.54.  
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo fls. 64 a 66 alega que 

na peça impugnatória o autuado, tentou esclarecer que a empresa impugnante é uma filial 
estabelecida no Estado de Goiás de uma empresa cuja matriz está sediada no Rio Grande 
do Sul, que há alguns anos a filial de Goiânia não está exercendo suas atividades e 
consequentemente não tem obtido receitas, sendo este o motivo de sua escrituração fiscal 



digital ser negativa. Que uma vez que não tem receitas, a empresa não poderia fazer 
aquisições, compras de mercadorias, bens ou direitos, em virtude da falta de recursos 
para pagar por eles. Alega que no dia 30/04/2013, a empresa Guerra S.A, de Caxias do 
Sul, RS, efetuou duas vendas para a empresa Joseni Transportes (Matriz). Argumenta que 
quando essas notas fiscais chegaram a matriz, foram rejeitadas por terem sido emitidas 
com o destinatário errado (em nome da filial paralisada de Goiânia). Aduz que a empresa 
Guerra S.A não cancelou as duas primeiras notas fiscais emitidas equivocadamente para 
a filial que está com as atividades paralisadas. Tendo em vista, que estas notas fiscais 
nunca chegaram à filial de Goiânia, nunca puderam ser recusadas no verso, conforme 
exigiu o agente da fiscalização. Ao final, requer: a reforma parcial da sentença.   

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, este auto diz respeito a não apresentação de EFD – Escrituração Fiscal Digital 
no prazo estabelecido em lei, tendo sido este auto a segunda autuação, pelo mesmo 
motivo, o que poderia, sem maiores considerações presumir que deveria agora aplicar a 
penalidade contida no artigo 71, XXIII, “b’ do CTE.  

 
Vejo, contudo, que o agente fiscal, autor do lançamento, se 

equivocou e deixou de cumprir o manual de auditoria, que em seu item 9 –A, determina 
que nas situações onde o contribuinte não obedeceu as exigências da legislação, quando 
ao meio da escrituração fiscal digital, isto é falta de envio ou envio sem as totalidades das 
infrações, referentes aos documentos fiscais, o agente do fisco poderia arbitrar o valor do 
ICMS a pagar.  

 
Com isso, como o presente lançamento não obedeceu ao disposto 

na citada instrução de serviço, entendo ter ocorrido a hipótese para aplicação dos efeitos 
da nulidade no presente caso, por insegurança na determinação da infração.   

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 20 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidade por insegurança na determinação da infração (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02101/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidade. Unânime. É nulo 
o processo por insegurança na determinação da infração, 
quando o mesmo apresente inconsistências que fragilizem de 
forma real a acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão 
da Silva, José Ferreira de Sousa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta destes autos que o sujeito passivo “Omitiu saídas de 
mercadorias, no valor comercial de R$ 350.090,50, conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito e débito, no período de janeiro a dezembro de 
2012, informadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito e o total das 
vendas declaradas na Escrita Fiscal Digital – EFD. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$ 59.515,38, juntamente com penalidade e acréscimos legais, 
conforme Demonstrativos das Vendas Detalhadas do Cartão de Crédito e o Demonstrativo 
do Resumo das Saídas da Secretaria da Fazenda”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66 da Lei 

11.651/91 - CTE. 
 
A penalidade proposta e a do art. 71, VII, “l”, § 9º, inciso I, do CTE c/ 

redação da Lei 16.241/08. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 02); a planilha “Vendas Detalhadas no Cartão 
Débito/Crédito” (fls. 03) com demonstrativos de vendas da REDECARD e CIELO; a 
planilha  “Resumo CFOPs Saídas” (fls. 04/16) com os valores de saídas por CFOPs. 

 
Intimado para pagar ou impugnar, o sujeito passivo comparece ao 

feito em primeira instância e apresenta contestação (fls. 21/31) em que aduz as seguintes 
razões de defesa: 

 
a) Inicialmente, alega nulidade processual por insegurança na 

determinação da infração, pois: 1º) a autuação é abrangente apenas da filial de 
Cristalina/GO sem considerar as demais unidades que a empresa possui no 
território goiano; 2º) o auto de infração foi lavrado contra a filial, e não contra o 
estabelecimento matriz; 3º) que o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais 
determina que a fiscalização seja realizada considerando os ingressos e 



desembolsos de matriz e filial (Auditoria do Movimento Financeiro); 4º) que o 
detalhamento das vendas de cartões de crédito/débito do estabelecimento não 
discrimina o que é venda de produtos separado do que é prestação de serviços; 5º) 
que não se verificou a escrituração contábil da impugnante; 

 
b) No mérito, a impugnante afirma que: há discrepâncias entre os 

valores de vendas em cartões de crédito/débito e vendas de mercadorias e os totais 
constantes da contabilidade, que somam valores muito maiores; que há vendas 
realizadas pela filial cujos pagamentos por cartão de crédito e débito são efetivados 
pela matriz; que o levantamento fiscal é precário pois não verificou a circulação de 
mercadorias, fundamentando-se apenas em informações financeiras de cartões 
versus registros EFD; 

 
O impugnante anexou ao processo cópia de Balancete de 

Verificação (fls. 44/53) de dezembro de 2012 com valores de cartões de crédito a 
receber bem como vendas e mão de obra mecânica. 

 
Por meio de despacho de fls. 55 o julgador singular converteu o 

julgamento em diligência para revisão fiscal face aos argumentos do sujeito passivo. 
 
Em revisão (fls. 58/72), auditor fiscal esclarece que das vendas de 

mercadorias foram excluídas as situações de meras transferências e devoluções, bem 
como serviços, que não são tributadas pelo ICMS ou não são realizadas por meio de 
pagamento de cartão de crédito/débito; também, procedeu-se ao cálculo da proporção de 
entradas de mercadorias tributadas em relação ao total de mercadorias entradas (por 
exemplo, isentas, não tributadas, ou sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores). 

 
Anexou-se à revisão a planilha de fls. 61 que aponta uma omissão de 

ICMS de R$ 62,65 e multa formal com base de cálculo de R$ 410.969,48, incluindo 
operações tributadas, isentas, não tributadas e substituição tributária pelas operações 
posteriores, com saídas sem emissão de documentação fiscal, conforme comparativo de 
vendas por cartões de crédito e débito versus vendas registradas em EFD. 

 
Intimado para manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo comparece ao processo (fls. 79/81 e 194) e argumenta que entrou em contanto 
com as Administradoras de Cartões e solicitou os extratos para detalhamento e 
conferência. Que a operadora CIELO forneceu os arquivos, mas que as operadoras 
REDECARD e BRADESCO CARTÕES ainda não forneceram. Que os valores fornecidos 
pela operadora CIELO não correspondem aos valores lançados no auto de infração, nem 
quando da revisão fiscal. Que também há divergências quanto às informações da EFD da 
impugnante em relação às informações do relatório de diligência. 

 
QUE ASSIM, requer a juntada posterior dos extratos das operadores 

REDECARD e BRADESCO CARTÕES, BEM COMO O RELATÓRIO COM APURAÇÕES 
DE DIVERGÊNCIAS, de forma a elucidar melhor o presente caso. 

 
Afirma, ao final, que o relatório de diligência não espelha a verdade 

material dos fatos e não é capaz de dar subsistência ao auto de infração, mantendo o 
pedido de improcedência. 

 



Anexa cópia de livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 85/96) e 
extrato de vendas MAESTRO, VISA e MASTERCARD (ou seja operadora CIELO) (fls. 
97/188). 

 
O julgador singular em sentença de fls. 196/198 rejeitou a preliminar 

de nulidade processual por insegurança na determinação da infração e, no mérito, julgo 
procedente em parte o auto de infração conforme revisão, ou seja, valor de ICMS R$ 
62,65 e base de cálculo para multa formal de R$ 411.338,00. 

 
A Representação Fazendária concordou com a sentença (fls. 199). 
 
Intimado para pagar ou recorrer da decisão singular, o sujeito 

passivo apresenta recurso voluntário (fls. 205/215) em que assevera o seguinte: 
 
a) Inicialmente, alega nulidade processual por insegurança na 

determinação da infração, pelos mesmos motivos exposto em instância singular, 
quais sejam: 1º) a autuação é abrangente apenas da filial de Cristalina/GO sem 
considerar as demais unidades que a empresa possui no território goiano; 2º) o 
auto de infração foi lavrado contra a filial, e não contra o estabelecimento matriz; 3º) 
que o Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais determina que a fiscalização 
seja realizada considerando os ingressos e desembolsos de matriz e filial (Auditoria 
do Movimento Financeiro); 4º) que o detalhamento das vendas de cartões de 
crédito/débito do estabelecimento não discrimina o que é venda de produtos 
separado do que é prestação de serviços; 5º) que não se verificou a escrituração 
contábil da impugnante; 

 
b) No mérito, a impugnante afirma ainda que: há discrepâncias 

entre os valores de vendas em cartões de crédito/débito e vendas de mercadorias e 
os totais constantes da contabilidade, que somam valores muito maiores; que há 
vendas realizadas pela filial cujos pagamentos por cartão de crédito e débito são 
efetivados pela matriz; que o levantamento fiscal é precário pois não verificou a 
circulação de mercadorias, fundamentando-se apenas em informações financeiras 
de cartões versus registros EFD; QUE, a título de exemplo, cita a venda de uma 
motocicleta, CUJOS VALORES FORAM PASSADOS EM CARTÃO DE CREDITO 
UMA PARTE NA FILIAL DE CRISTALINA (ora autuada) E OUTRA PARTE NA 
MATRIZ, anexando cópia do extrato de demonstrativo de cartão de crédito e débito 
e mídia CD-R (fls. 223/226). 

 
Pede que se declare a nulidade processual por insegurança na 

determinação da infração, ou que se julgue o auto de infração improcedente ou que se 
envie em nova diligência para análise das operações da matriz e filial.  

 
V   O   T   O 

 
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, decorrente do fato de o sujeito passivo ter declarado valores de 
saídas de mercadorias em montantes inferiores ao apurado por meio de informação das 
administradoras de cartão crédito/débito. 

 
O auto de infração que exigia inicialmente ICMS no montante de R$ 

59.695,35, após revisão, reduziu essa exigência de ICMS para R$ 62,65 (sessenta e dois 
reais e sessenta e cinco centavos). 

 



Entretanto, remanesceu multa formal considerável. 
 
Compulsando os autos, vislumbro a nulidade processual arguida pela 

defesa, por insegurança na determinação da infração. 
 

Com efeito, o sujeito passivo alegou que entrou em contanto com as 
Administradoras de Cartões e solicitou os extratos para detalhamento e conferência. Que 
a operadora CIELO forneceu os arquivos, mas que as operadoras REDECARD e 
BRADESCO CARTÕES ainda não forneceram. Que os valores fornecidos pela operadora 
CIELO não correspondem aos valores lançados no auto de infração, nem quando da 
revisão fiscal. Que também há divergências quanto às informações da EFD da impugnante 
em relação às informações do relatório de diligência. 
 
Anexa cópia de livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 85/96) e extrato de vendas 
MAESTRO, VISA e MASTERCARD (ou seja operadora CIELO) (fls. 97/188). 
 

Nota-se que as afirmativas da recorrente são procedentes, e 
caracteriza inconsistência não sanada no resultado da diligência. Tais observações devem 
ser objeto de melhor comprovação por parte da autoridade fiscal autuante. 

Nesse sentido, dispõe o art. 20, inciso IV, da Lei nº 16.469/09: 
 
Art. 20. São nulos os atos praticados: 
............................................................. 
IV – com insegurança na determinação da infração. 
 
Observando ao autuante que o melhor nessa situação é a exigência 

de multa formal por falta de emissão de documento fiscal em relação às operações 
isentas, não tributadas e com imposto retido na fonte, separado da exigência do ICMS e 
da multa formal respectiva. 

 
Posto isso, voto, contando com a unanimidade de votos de meus 

pares, no sentido de acolher a preliminar de nulidade processual por insegurança na 
determinação da infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00152/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Acatada a preliminar de nulidade da decisão 
cameral e determinado o retorno do processo àquela fase para 
julgamento de toda a matéria.  
 
Deve ser anulada a sentença proferida pela Câmara Julgadora 
do Conselho Administrativo Tributário, frente às provas de 
sustentação da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício serem contrárias ao definido pela 
declaração de nulidade "ab initio" do processo na fase cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Márcio Nogueira Pedra, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, 2.473,25 metros 
cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 191.676, 88 (cento e noventa e um mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centos), desacobertados de 
documentação fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de 
Produtos e Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria em 
anexo, e demonstrado nos documentos que se encontram juntados ao processo. Em 
consequência, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único da Lei nº. 11.651/91, na 
condição de polo passivo solidário, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 23.001,23 (vinte e 
três mil, um real e vinte três centavos), juntamente com as penalidades e acréscimos 
legais.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 66 da Lei nº. 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº. 4.852/97. Propõe a penalidade 
prescrita no artigo 71, inciso VIII, alínea "I" (L) do CTE. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 02/25.

  
A autuada foi intimada em Primeira Instância (fls.26/27) e impugna o 

lançamento fiscal, fls. 30/52, para afirmar que a diferença foi apurada com base em seus 
próprios documentos; que não pretendia lesar o fisco, invoca a realidade do mercado de 
carvão vegetal a seu favor, ao dizer que os produtores não têm balança. Solicita exame de 
duas preliminares de nulidade processual, sendo a primeira por erro na identificação do 



autuado, por entender que se existe comprador e vendedor, a solidariedade não existe e 
que ela não é a responsável pelo pagamento do imposto; que os impostos são de 
obrigação dos produtores rurais. Cita a doutrina, a LC e o CTN para dizer que a lei não 
define a pessoa que deve pagar o imposto reclamado, pois em caso contrário entende que 
a cobrança deve ser dirigida aos produtores rurais. A segunda preliminar refere-se à 
insegurança na determinação da infração, visto a conduta da autuada que não se 
enquadra no dispositivo apontado como infringido, já que quem emitiu a documentação 
complementar são os produtores goianos. Assevera que o lançamento foi homologado 
pela emissão das notas fiscais de produtores.  

 
No mérito afirma que a multa aplicada é ilegal e que ela deve ser 

atenuada para a prescrito no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. Reforma a sua tese ao 
dizer que os documentos foram registrados nos livros fiscais e que houve violação ao 
princípio constitucional dos efeitos da pena e que a multa tem que ser razoável.  

 
Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade ou a 

adequação dos valores.  
  
A instrução da peça defensória se fez com documentos de fls. 53/69. 
 
 
O Julgador Singular, fls. 72/75, decide pela procedência do auto de 

infração.  
 
O sujeito passivo após as intimações legais recorre da decisão 

singular, fls. 80/103, para requerer a nulidade do auto de infração por erro na identificação 
do sujeito passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na operação 
comercial, e por insegurança na determinação da infração, pois a autuação é dirigida aos 
remetentes das mercadorias-produtores goianos, e não à impugnante.  

 
No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.  
 
De acordo com o Acórdão 2095/2012, fls. 107/109, a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, 
decide acolher a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pelo Relator, por 
cerceamento do direito de defesa, declarando, de consequência, nulo o processo a partir 
das fls. 72, inclusive, devendo os autos retornarem à Primeira Instância para realização de 
novo julgamento singular, conforme se vê em fls.106. 

  
 A Representação Fazendária, fl. 110, considera parcialmente nulo o 

processo, a partir da fl. 72, inclusive, em razão do cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo, consubstanciado na ausência de apreciação, na sentença tornada nula, de 
arguição apresentada na impugnação.  

 
O sujeito passivo após ser intimado, (fls.112/113), para tomar 

conhecimento do Acórdão n° 2095/2012, fls. 107/109, não se manifesta. 
 
O Julgador Singular, fls. 115/120, decide pela procedência do auto 

de infração.  
 



O Sujeito Passivo depois de ser intimado da decisão singular, 
fls.121/122, recorre a uma das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, 
fls. 125/150. 

 
A instrução se fez com os documentos, fls.151/160. 
 
Às fls. 166 a 171, a terceira câmara do CAT, por unanimidade de 

votos, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do 
sujeito passivo, e, por maioria de votos, acolher a preliminar de peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, declarando nulo "ab initio" o processo. 

 
A Representação Fazendária foi intimada para interpor recurso ao 

Conselho Pleno, fl. 172, e opõe recurso para o Conselho Pleno do Conselho 
Administrativo Tributário, fls. 172/173, para discordar da decisão cameral porque ela está 
contrária as provas anexadas aos autos e a legislação tributária pertinente à matéria 
colocada à apreciação.  

 
Ao final, requer a reforma da decisão cameral. 
 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar a contradita, fls. 

175/179, e deixou a oportunidade passar em branco. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O compulso dos autos mostra que, na demanda, a razão é do sujeito 

ativo (Estado), tanto que a Representação da Fazenda Pública argumentou que, “pelas 
provas anexadas aos autos (fls. 02 até 25) e pelas disposições da legislação tributária 
acima transcritas, que a decisão cameral prolatada no presente caso é fruto de análise 
equivocada dos elementos de prova que instruem este feito, motivo do nosso recurso”. 

 
De acordo com a capitulação legal aposta no auto de infração, art. 66 

da Lei nº 11.651/91-CTE e 145 do Decreto nº 4,852/97-RCTE, tem-se que: 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14


A circulação de mercadoria e a prestação de serviço, em qualquer 
hipótese, devem estar sob cobertura de documentação fiscal e a ausência do 
cumprimento dessa obrigação tributária torna a operação fiscal irregular e configura 
obrigação do cumprimento de tarefa funcional para a fiscalização realizar e, se for o caso, 
exigir o tributo deles incidentes.  

 
Em face às situações da operação realizada com a transferência do 

Carvão Vegetal, acato a condição de que a nulidade requerida pela recorrente deve ser 
acatada, para que a Câmara Julgadora julgue toda a matéria. 

  
Pelo exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para afastar a nulidade, por insegurança na determinação da infração, e 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00153/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Acatada a preliminar de nulidade da decisão 
cameral e determinado o retorno do processo àquela fase para 
julgamento de toda a matéria.  
 
Deve ser anulada a sentença proferida pela Câmara Julgadora 
do Conselho Administrativo Tributário, frente às provas de 
sustentação da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício serem contrárias ao definido pela 
declaração de nulidade "ab initio" do processo na fase cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Márcio Nogueira Pedra, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/01/2007 a 31/12/2007, 2.178,93 metros 
cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 168.867,08 (cento e sessenta e oito mil, 
oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos), desacobertados de documentação 
fiscal, conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria em anexo, e 
demonstrado nos documentos que se encontram juntados ao processo. Em consequência, 
conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único da Lei nº. 11.651/91, na condição de 
polo passivo solidário, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 20.264,05 (vinte mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais e cinco centavos), juntamente com as penalidades e acréscimos 
legais.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 66 da Lei nº. 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº. 4.852/97. Propõe a penalidade 
prescrita no artigo 71, inciso VIII, alínea "I" (L) do CTE. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03/24.

  
A autuada foi intimada em Primeira Instância (fls.25/26) e impugna o 

lançamento fiscal, fls. 29/47, para afirmar que a diferença foi apurada com base em seus 
próprios documentos; que não pretendia lesar o fisco, invoca a realidade do mercado de 
carvão vegetal a seu favor, ao dizer que os produtores não têm balança. Solicita exame de 
duas preliminares de nulidade processual, sendo a primeira por erro na identificação do 



autuado, por entender que se existe comprador e vendedor, a solidariedade não existe e 
que ela não é a responsável pelo pagamento do imposto; que os impostos são de 
obrigação dos produtores rurais. Cita a doutrina, a LC e o CTN para dizer que a lei não 
define a pessoa que deve pagar o imposto reclamado, pois em caso contrário entende que 
a cobrança deve ser dirigida aos produtores rurais. A segunda preliminar refere-se à 
insegurança na determinação da infração, visto a conduta da autuada que não se 
enquadra no dispositivo apontado como infringido, já que quem emitiu a documentação 
complementar são os produtores goianos. Assevera que o lançamento foi homologado 
pela emissão das notas fiscais de produtores.  

 
No mérito afirma que a multa aplicada é ilegal e que ela deve ser 

atenuada para a prescrito no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. Reforma a sua tese ao 
dizer que os documentos foram registrados nos livros fiscais e que houve violação ao 
princípio constitucional dos efeitos da pena e que a multa tem que ser razoável.  

 
Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade ou a 

adequação dos valores.  
 
A instrução da peça defensória se fez com documentos de fls. 48/65. 
 
O Julgador Singular, fls.73/76, decide pela procedência do auto de 

infração.  
 
O sujeito passivo após as intimações legais recorre da decisão 

singular, fls. 81/101, para requerer a nulidade do auto de infração por erro na identificação 
do sujeito passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na operação 
comercial, e por insegurança na determinação da infração, pois a autuação é dirigida aos 
remetentes das mercadorias-produtores goianos, e não à impugnante.  

 
No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.  
 
De acordo com o Acórdão 2147/2014, fls. 110 a 114, a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar 
a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo, sob a alegação de que o polo passivo, ao adquirir carvão vegetal de 
produtores rurais goianos, tornou-se solidário. E ainda, por maioria de votos, decidiu 
acolher a preliminar de peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
sustentada na afirmação de que ao mesmo tempo que a autoridade lançadora afirma que 
a aquisição da mercadoria se deu sem documentação fiscal, ela se ampara, para efetivar 
a sua exigência inicial, em documentação fiscal emitida pela autuada, o que configura 
insegurança na determinação da infração. 

 
A Representação Fazendária foi intimada para interpor recurso ao 

Conselho Pleno, fl. 115, e opõe recurso para o Conselho Pleno, fls. 116/118, para 
sustentar que discorda da decisão cameral porque ela é contrária às provas exaradas aos 
autos e à legislação tributária relativa à matéria colocada à apreciação. Requer a reforma 
da decisão cameral. 

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar a contradita, fls. 

120/123, porém, deixou a oportunidade passar em branco. 
 
É o Relatório. 



 
 

V O T O 
 
 
O compulso dos autos mostra que, na demanda, a razão é do sujeito 

ativo (Estado), tanto que a Representação da Fazenda Pública argumentou que, “pelas 
provas anexadas aos autos (fls. 04 até 23) e pelas disposições da legislação tributária 
acima transcritas, que a decisão cameral prolatada no presente caso é fruto de análise 
equivocada dos elementos de prova que instruem este feito, motivo do nosso recurso”. 

 
De acordo com a capitulação legal aposta no auto de infração, art. 66 

da Lei nº 11.651/91-CTE e 145 do Decreto nº 4,852/97-RCTE, tem-se que: 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

 

A circulação de mercadoria e a prestação de serviço, em qualquer 
hipótese, devem estar sob cobertura de documentação fiscal e a ausência do 
cumprimento dessa obrigação tributária torna a operação fiscal irregular e configura 
obrigação do cumprimento de tarefa funcional para a fiscalização realizar e, se for o caso, 
exigir o tributo deles incidentes.  

 
Em face às situações da operação realizada com a transferência do 

Carvão Vegetal, acato a condição de que a nulidade requerida pela recorrente deve ser 
acatada, para que a Câmara Julgador julgue toda a matéria. 

  
Pelo exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para, afastar a nulidade, por insegurança na determinação da infração, e 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00154/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Acatada a preliminar de nulidade da decisão 
cameral e determinado o retorno do processo àquela fase para 
julgamento de toda a matéria.  
 
Deve ser anulada a sentença proferida pela Câmara Julgadora 
do Conselho Administrativo Tributário, frente às provas de 
sustentação da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento de ofício serem contrárias ao definido pela 
declaração de nulidade "ab initio" do processo na fase cameral. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Márcio Nogueira Pedra, Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo adquiriu de 
produtores rurais goianos, durante o período de 01/04/2004 a 31/12/2004, 4.898,08 metros 
cúbicos de Carvão Vegetal, no valor total de R$ 379.601,20 (trezentos e sessenta e nove 
mil, seiscentos e um reais e vinte centavos), desacobertados de documentação fiscal, 
conforme prova o Relatório de Controle do Consumo e Utilização de Produtos e 
Subprodutos Florestais, de emissão do próprio destinatário da mercadoria em anexo, e 
demonstrado nos documentos que se encontram juntados ao processo. Em consequência, 
conforme estabelece o artigo 45, parágrafo único da Lei nº. 11.651/91, na condição de 
polo passivo solidário, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 45.552,14 (quarenta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), juntamente com as 
penalidades e acréscimos legais.   

  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 66 da Lei nº. 11.651/91 e artigo 145 do Decreto nº. 4.852/97. Propõe a penalidade 
prescrita no artigo 71, inciso VIII, alínea "I" (L) do CTE. 

  
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03/27.

  
A autuada foi intimada em Primeira Instância (fls.25/26) e impugna o 

lançamento fiscal, fls. 31/52, para afirmar que a diferença foi apurada com base em seus 
próprios documentos; que não pretendia lesar o fisco, invoca a realidade do mercado de 
carvão vegetal a seu favor, ao dizer que os produtores não têm balança. Solicita exame de 
duas preliminares de nulidade processual, sendo a primeira por erro na identificação do 
autuado, por entender que se existe comprador e vendedor, a solidariedade não existe e 



que ela não é a responsável pelo pagamento do imposto; que os impostos são de 
obrigação dos produtores rurais. Cita a doutrina, a LC e o CTN para dizer que a lei não 
define a pessoa que deve pagar o imposto reclamado, pois em caso contrário entende que 
a cobrança deve ser dirigida aos produtores rurais. A segunda preliminar refere-se à 
insegurança na determinação da infração, visto a conduta da autuada que não se 
enquadra no dispositivo apontado como infringido, já que quem emitiu a documentação 
complementar são os produtores goianos. Assevera que o lançamento foi homologado 
pela emissão das notas fiscais de produtores.  

 
No mérito afirma que a multa aplicada é ilegal e que ela deve ser 

atenuada para a prescrito no artigo 71, inciso X, alínea "a" do CTE. Reforma a sua tese ao 
dizer que os documentos foram registrados nos livros fiscais e que houve violação ao 
princípio constitucional dos efeitos da pena e que a multa tem que ser razoável.  

 
Ao final, requer o acatamento das preliminares de nulidade ou a 

adequação dos valores.  
  
A instrução da peça defensória se fez com documentos de fls. 54/87. 
 
O Julgador Singular, fls.90/93, decide pela procedência do auto de 

infração.  
 
O sujeito passivo após as intimações legais recorre da decisão 

singular, fls. 98/121, para requerer a nulidade do auto de infração por erro na identificação 
do sujeito passivo, pois não restou demonstrado o interesse comum na operação 
comercial, e por insegurança na determinação da infração, pois a autuação é dirigida aos 
remetentes das mercadorias-produtores goianos, e não à impugnante.  

 
No mérito, alega que a responsabilidade pela emissão das guias de 

controle florestal com indicação do volume do carvão vegetal comercializado é do Fisco.  
 
De acordo com o Acórdão 2089/2012, fls. 125/128, a Primeira 

Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, 
decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na 
identificação do sujeito passivo, sob a alegação de que o polo passivo, ao adquirir carvão 
vegetal de produtores rurais goianos, tornou-se solidário. E ainda, por maioria de votos, 
decidiu acolher a preliminar de peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
sustentada na afirmação de que ao mesmo tempo que a autoridade lançadora afirma que 
a aquisição da mercadoria se deu sem documentação fiscal, ela se ampara, para efetivar  
a sua exigência inicial, em documentação fiscal emitida pela autuada, o que configura 
insegurança na determinação da infração. 

 
A Representação Fazendária foi intimada da decisão cameral e opõe 

recurso para o Conselho Pleno, fls. 130/131, para sustentar que discorda da decisão 
cameral porque ela é contrária às provas exaradas aos autos e à legislação tributária 
relativa à matéria colocada à apreciação. Requer a reforma da decisão cameral. 

 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar a contradita, fls. 

133/134, porém, deixou a oportunidade passar em branco. 
 
O sujeito passivo retorna aos autos, fls. 140/141, para informar a 

mudança de endereço e para requerer que as intimações sejam encaminhadas para o 
novo endereço. 



 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O compulso dos autos mostra que, na demanda, a razão é do sujeito 

ativo (Estado), tanto que a Representação da Fazenda Pública argumentou que, “pelas 
provas anexadas aos autos (fls. 03 até 23) e pelas disposições da legislação tributária 
acima transcritas, que a decisão cameral prolatada no presente caso é fruto de análise 
equivocada dos elementos de prova que instruem este feito, motivo do nosso recurso”. 

 
De acordo com a capitulação legal aposta no auto de infração, art. 66 

da Lei nº 11.651/91-CTE e 145 do Decreto nº 4,852/97-RCTE, tem-se que: 
 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

 

A circulação de mercadoria e a prestação de serviço, em qualquer 
hipótese, devem estar sob cobertura de documentação fiscal e a ausência do 
cumprimento dessa obrigação tributária torna a operação fiscal irregular e configura 
obrigação do cumprimento de tarefa funcional para a fiscalização realizar e, se for o caso, 
exigir o tributo deles incidentes.  

 
Em face às situações da operação realizada com a transferência do 

Carvão Vegetal, acato a condição de que a nulidade requerida pela recorrente deve ser 
acatada, para que a Câmara Julgador julgue toda a matéria. 

  
Pelo exposto e ao votar esta questão, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe 
provimento para afastar a nulidade, por insegurança na determinação da infração, e 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
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Matéria: Nulidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00526/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Nulidade ab initio de auto de infração. Decisão 
unânime.  
 
Para surtir os efeitos desejados, o auto de infração deve trazer 
em seu bojo uma sintonia entre o seu dispositivo legal infringido 
e a acusação descrita na ocorrência feita pelo auditor que o 
lavrou.  
 
É imprescindível que o auto de infração contenha auditoria 
demonstrando como se chegou o valor exigido pela fiscalização, 
sob pena de não se saber qual foi a lógica que norteou o 
trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Valdir Mendonça 
Alves, Gerluce Castanheira Silva Pádua e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Texto do auto de infração é: “Omitiu pagamento do ICMS, na 

importância de R$ 23.738,15, no exercício de 2.008, em razão reduzir indevidamente a 

Base de Cálculo na realização de saídas de mercadoria tributadas através de ECF´s, 

conforme apurado através da Auditoria do dos Débitos Registrados a Menor em Relação 

ao Documentário Emitido. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima 

mencionado, juntamente com penalidade e acréscimos legais.” 

Reautuação do Auto de Infração nº 4.01.13.004385.48, de 

07/02/2013, conforme sugestão da gerência de Representação da Representação 

Fazendária, através do Ofício 33/2015.  

A parte do dispositivo legal infringido apontou para os artigos 61,V e 

64, da Lei 11.651/91 c/c art. 58, IV do Decreto 4.852/97.  

A penalidade proposta foi a do artigo 71, IV, “a” do CTE, com 

retroatividade benigna.  



Para instrução do auto de infração foram anexados, dentre outros, os 

seguintes documentos:  

= Ofício 33/2015- GERF (fls. 4/6). Nele claramente se aponta para a 

necessidade de se fazer auto de infração separado tratando das situações apontadas nas 

colunas 1 e 4 do demonstrativo que há na página 6. Sendo que o presente trabalho tenta 

tratar da situação da coluna 4, redução indevida de base de cálculo, com aplicação do 

inciso IV-A.    

= Cópia de Acórdão que tratou de outro auto lavrado contra a mesma 

empresa que foi referido no ofício citado anteriormente (fls. 7/16); 

= Cópias de documentos que foram retirados de outros processos 

lavrados contra o mesmo contribuinte (fls. 17/449). 

Sujeito passivo foi devidamente intimado e não veio na fase singular, 

sendo declarada a sua revelia (fls. 452). 

Após nova intimação, sujeito passivo veio e apresentou peça 

defensória fazendo narrativa dos fatos dentro de sua visão. Trazendo questionamento das 

multas aplicadas, sendo esse o único aspecto levantado.  

É o relatório.  

Porém, no momento do julgamento fiz arguição de nulidade ab initio, 

por insegurança na determinação da infração pelos motivos a seguir expostos.  

Primeiro vejamos a proposição o dispositivo legal infringido apontado 

pelo auditor:  

Art. 61, IV do CTE:  

.... 

IV - a conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se 

verificar no final de cada exercício ou no encerramento das 

atividades do estabelecimento. 

Vê-se que não há a mínima sintonia entre a natureza desse 

dispositivo legal apontado e a infração narrada no corpo do auto de infração e o que foi 

sugerido pela Gerência de Representação Fazendária, lembrando que quando há 

equívoco na penalidade, há possibilidade do conselheiro fazer ajustes, mas nós estamos 

tratando da essência da acusação, do próprio embasamento legal, já que o trabalho da 



fiscalização se pauta pelo princípio da estrita legalidade, e diante do que foi posto pelo 

auditor que realizou o trabalho não há nenhuma coerência.  

Não estamos tratando de prejuízo na conta mercadorias, esse tema 

é totalmente estranho a esse processo, isso tem que ficar bem claro.  

Outro aspecto relevante, a sugestão da Gerência de Representação 

da Fazenda é de que o trabalho se pautasse pela utilização da penalidade do artigo 71, IV 

– A, e o auditor que refez o trabalho utilizou a penalidade do artigo 71 IV, “a”. Cabe 

destacar que o art.71, IV “a” trata de omissão de pagamento de imposto, e no caso do art. 

71, IV-A, a situação é de omissão de recolhimento de imposto em decorrência da 

utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação ou prestação.  

Mais um aspecto que fragiliza de forma irreversível o trabalho fiscal é 

o fato de inexistir nos autos uma auditoria que mostre como se deu a redução indevida 

nas saídas promovidas através de ECF´s, pois isso é que consta do próprio texto do auto 

de infração, pois seu texto diz: “...em razão reduzir indevidamente a Base de Cálculo na 

realização de saídas de mercadoria tributadas através de ECF´s, conforme apurado 

através da Auditoria do dos Débitos Registrados a Menor em Relação ao Documentário 

Emitido.” 

Percebe-se que houve a juntada aos autos de muitas cópias de 

documentos que constavam dos autos anulados mas que esses não contribuíram em 

nada para sustentação do presente trabalho fiscal sendo, inclusive, referentes a períodos 

estranhos ao auto ora analisado.  

Diante do que foi posto, julgo nulo ab initio o auto de infração.  

 

-   

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00568/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Documentos fiscais considerados inidôneos. 
Reforma a decisão cameral. 
 
O afastamento da causa da nulidade da decisão cameral devolve 
o processo àquela fase de julgamento do recurso voluntário, 
para que toda a matéria seja motivo de apreciação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aldeci de Souza Flor, 
Rodolfo Ramos Caiado, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, os auditores fiscais acusam o sujeito passivo de 
importar mercadoria no valor comercial de R$ 624.895,86, acrescido dos Índice de Valor 
Agregado (IVA) de 50%, acompanhadas pelas Notas Fiscais nºs. 120 e 123, consideradas 
inidôneas em razão da mercadoria descrita nos documentos fiscais não corresponder com 
a que foi constatada pela fiscalização, conforme Termos de Apreensão nºs 1100116758-4 
e 1100116759-5 em anexo. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor 
de R$ 106.232,30, acrescido das cominações legais, conforme documentos anexos. 

 
São indicados como infringidos os arts. 45, inciso XIII, 66 e 67, inciso 

IV da Lei n.º 11.651/91-CTE, c/com o art. 163, inciso IV, alínea "b" do Decreto n.º 
4.852/97-RCTE. A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso VII, "i", 
agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O destinatário das mercadorias, NACIONAL CARDANS COM E 

AUTO PECAS E SERVICO e o transportador, EXPRESSO MUNARETTO 
TRANSPORTES LTDA - EPP, são indicados para o polo passivo solidário da lide, 
conforme descreve o art. 45, incisos II e XIII da Lei nº 11.651/1991. 

 
A infração é comprovada com os Termos de apreensão, com as 1ªs 

vias das notas fiscais, com documentos relativos à importação e com o mapa de coleta de 
preços, fls.07/45. 

  
Após as intimações legais os autuados impugnam, separadamente, o 

lançamento do crédito tributário, fls. 55/60, instruída com os documentos de fls. 61/68 e 
impugnação de fls. 69/74, instruída com os documentos de fls. 75/84 e impugnação de fls. 
85/91, instruída com os documentos de fls. 92/94.  

 



No relatório da Primeira Instância, o julgador dispôs que:  
 
“Os Impugnantes alegam que o auto de infração padece de 

insegurança na determinação da infração, instaurada quando foram indicados como 
infringidas regras que dispõe sobre solidariedade e sobre descumprimento de formalidade 
e que não dizem respeito à incidência do imposto na importação; bem como, a despeito da 
indicação do art. 163 do RCTE, as notas fiscais foram emitidas; de forma que não houve a 
subsunção do fato acusado à norma indicada como infringida.  

 
Reforçam, ainda, os seus argumentos para pedir a nulidade por 

insegurança na determinação da infração, afirmando que grande parte da mercadoria 
apreendida coincide com a consignada nas notas fiscais, e pelo art. 68 do CTE, fica 
afastada a inidoneidade em relação essa mercadoria porque assim se prova que não 
houve falta de pagamento do imposto. 

 
Alegam ainda que não podem, cada uma por um motivo diferente, 

serem responsabilizadas pelo pagamento do imposto”, fls. 96/97. 
 
Requerem a nulidade do auto de infração ou a improcedência do 

auto de infração. 
 
A instrução se fez com os documentos de fls. 61/68, 75/84 e 92/95. 
 
O julgador singular por meio da sentença n° 5608/2010 – JULP, fls. 

96/98, decide pela procedência do auto de infração, após rejeitar a preliminar de 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, cujo entendimento é que 
as hipóteses de nulidade prevista no art. 20 da Lei 16.469/09 não aconteceram no curso 
do trabalho fiscal ou do processo administrativo tributário.  

 
Além do que os argumentos da defesa não foram suficientes para 

refutar a acusação e que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do 
artigo 160 do CTE.    

                             
As partes foram intimadas da decisão supra para pagarem e/ou 

apresentarem recurso em Segunda Instância, fl. 99. 
   
O autuado e os sujeitos passivos solidários, fls. 102/108, em peça 

única, recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância e alegam que não concordam 
com a manutenção dos solidários na lide, pois eles não deram causa à lavratura do auto 
de infração e suas indicações para responderem pela lide; insistem na nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração, porque os autuantes indicaram 
dispositivos que não trazem nenhuma correlação com o sujeito passivo autuado, haja vista 
que eles não tinham a posse dos produtos e por não terem praticado nenhum ato ou 
omissão que concorresse para a prática da infração tributária, como também não terem 
interesse comum na situação geradora do crédito tributário. 

 
Ao finalizar, reitera os argumentos trazidos na impugnação e 

requerem a improcedência do auto de infração. 
 
A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por meio 

do Acórdão nº 1183/2013, fls.118/121, decidiu acolher “a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, por 
entender que o feito encontra-se inquinado de vício processual insanável. 



 
Com efeito, a descrição do fato no histórico do auto de infração, 

aponta para a cobrança do ICMS incidente sobre mercadorias importadas, cujo transporte 
é realizado acobertado por documentação fiscal tida como inidônea, pois a mercadoria 
descrita no documento fiscal não corresponde àquela constatada pela fiscalização. 

 
Compulsando-se os autos, verifico que as citadas mercadorias estão 

discriminadas nas notas fiscais que as acompanham, porém o que teria ocorrido, 
conforme a nota explicativa de fls. 04, é uma diferença no seu "quantum" ou no bom 
português, no seu quantitativo.  

 
Ocorre que, ao realizar o confronto entre o que está discriminado no 

Termo de Apreensão nº 1100116758-4 e o que consta nas notas fiscais, percebe-se a 
correlação entre as quantidades. Assim, constatada a correspondência entre o tipo de 
mercadoria e as quantidades não há que se falar em inidoneidade da documentação fiscal 
ou até mesmo afirmar que seriam idôneas por outras razões que não aquelas descritas no 
auto de infração. 

  
Em face do exposto é forçoso concluir que quaisquer que sejam os 

caminhos que se escolham, fica evidenciada a insegurança na determinação da infração, 
tal como previsto no art. 20, inciso IV, da Lei Estadual nº 16.469/09”, fls. 120/121. 

 
 Sendo assim acolhe a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo e declara, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
A Fazenda Pública opôs Recurso para o Conselho Superior n° 

294/2013- GERF/SR, fls.123/125, e argumenta que a “decisão cameral exarada no 
acórdão em epígrafe urge ser reformada por revelar- se contrária à disposição expressa 
da legislação tributária estadual e aos elementos de prova que instruem este feito”, fl. 123.  

 
Ainda o “procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado de 

ter omitido o recolhimento do ICMS em razão da importação de mercadoria com notas 
fiscais inidôneas, tanto porque elas são impróprias para acobertar a circulação de 
mercadoria nas datas em que foram emitidas”, porque a mercadoria apreendida não 
corresponde na sua totalidade à que descreve as notas fiscais.  

 
Requer a reforma do acórdão cameral recorrido e que seja 

determinado o retorno deste feito à fase cameral para apreciação de toda a matéria. 
 
Os sujeitos passivos, intimados legalmente, contraditam, fls.133/139, 

o recurso da Fazenda Pública com a tese de que o lançamento fiscal é fruto de análise 
equivocada dos elementos probatórios que instruem o procedimento fiscal, e que, se não 
houvesse a necessidade de uma correta tipificação para que um determinado fato seja 
considerado típico, não seria imprescindível, como é, a existência de tantos enunciados 
prescritivos e também da correta formalização do lançamento como prevê o artigo 142 do 
CTN. 

 
Ao final requer a confirmação do acórdão recorrido. 
 
É o Relatório. 
 
 



V O T O 
 
 
O recurso do Representante da Fazenda Pública Estadual, inserido 

às fls. 123/125, esclarece que a fiscalização depois de constar que a documentação fiscal 
que acompanhava a mercadoria não era Nota Fiscal Eletrônica, bem como a maior parte 
dos produtos apreendidos não estavam discriminados corretamente nas notas fiscais 
apresentadas à fiscalização e a quantidade das mercadorias descritas eram inferiores às 
transportadas. 

 
Nos Termos de Apreensão nºs. 1100116758-4 e 1100116759-5, a 

fiscalização descreve a causa da apreensão das mercadorias com o entendimento: 
 
Mercadorias acompanhadas de notas fiscais consideradas inidôneas 

em razão da mercadoria descrita no documento fiscal não corresponder à constatada por 
esta fiscalização”, fls.06/10, e identifica a causa desta exigência do imposto com os 
acréscimos legais de acordo com o art. 67, inciso IV da Lei nº 11.651/91, conforme provam 
as Notas Fiscais Modelo-1 nºs 120 e 123, fls. 12/15. 

 

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento 
que: 

[...] 

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, 
viciado ou falsificado.  

Em face do exposto e com a convicção de ausência de incidente de 
nulidade neste lançamento do crédito tributário, vejo que a decisão cameral, constante no 
acórdão recorrido, deve ser reformado para que o mérito da defesa seja apreciado pela 
Câmara Julgadora deste egrégio Conselho Administrativo Tributário.  

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido, conhecer do recurso 

da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00708/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de afastamento de nulidade 
declarada pelo orgão julgador. Retorno dos autos à Primeira 
Instância. Formulação pela Fazenda Pública em recurso para o 
Conselho Superior. Provimento. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada pelo órgão julgador, 
afasta-se essa nulidade e retorna-se os autos à Primeira 
Instância, provendo-se o recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para, afastando 
a nulidade por insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Valdir Mendonça Alves, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
transportava mercadorias sem documentação fiscal, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$10.050,60 (dez mil, cinquenta reais e sessenta centavos), mais as 
cominações legais.  

 
Identificada como solidária a pessoa física S.C.R Confecções LTDA-

ME, nos termos do art. 45, I, "a", da Lei n° 11.651/91 (fls. 2). 
 
Citados como infringidos os arts. 45, I, “a”, 64 e 66, da Lei n° 

11.651/191 c/c o art. 145, Parágrafo único do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, “a”, 3, da Lei n° 11.651/191, agravada pelo § 9°,I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100113934-7 (fls. 6), Planilha Aditiva ao Termo Apreensão (fls. 9 
a 10), cópia do contato social da S.C.R Confecções LTDA-ME (fls. 12 a 13) e vias de 
notas fiscais (fls. 14 a 38), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 41 e 42), o sujeito passivo e o solidário apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 46 a 63), formulando em preliminar arguição de nulidade 
do auto de infração por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de clareza na 
determinação dos valores unitários das mercadorias sem documentação fiscal, já que os 
valores atribuídos são bem superiores aos praticados pela autuada. 



 
No mérito, sem contestar a quantidade autuada nem o fato de que as 

mercadorias estariam desacobertadas de documentação fiscal, pedem a procedência 
parcial no valor base de cálculo de R$ 19.173,15, conforme avaliação que elabora manus 
própria, contrapondo-se à avaliação feita pelo Fisco. 

 
Juntam cópias de notas fiscais (fls. 75 a 186) e foto (fls. 189), dentre 

outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 

nulidade do auto de infração, conforme a Sentença nº 575/2010 – JULP (fls.193 e 194). 
 
Fundamentou a decisão no entendimento de que os autores do 

lançamento, na apuração da base de cálculo, não observaram a Instrução de Serviço n° 
03/2006-SGAF. 

 
Os autos foram encaminhados à Representação Fazendária, tendo 

esta apresentado recurso à Câmara Julgadora (fls. 195 a 197), no qual pede a reforma da 
sentença singular e o retorno dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda 
materia, expondo suas razões. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão nº 583/2015 (fls. 222 a 224), confirmou a sentença singular que 
considerou nulo “ab initio” o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 226 a 227), pedindo o afastamento da nulidade e o retorno dos autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria, argumentando que, da análise dos 
argumentos defensórios, percebe-se que o tempo todo a autuada somente questiona o 
critério de arbitramento do valor das mercadorias adotado pelo autuante e a ausência no 
feito da memória de cálculo. Em momento algum houve questionamento quanto à 
quantidade de mercadorias autuadas e nem quanto ao fato de que as mercadorias se 
encontravam desacobertadas de documentação fiscal. A autuada fala em cerceamento, 
todavia o tempo todo pede a procedência parcial e concorda com a base de cálculo no 
valor de R$ 19.173,15 (dezenove mil, cento e setenta e três reais e quinze centavos). Do 
mesmo modo, confessa que as mercadorias estavam mesmo sem documentação fiscal na 
quantidade indicada no demonstrativo de fls. 09. Questiona a autuada única e 
exclusivamente o valor, fazendo anexar à sua defesa cópias de notas fiscais de aquisição 
e notas fiscais série D-1 de sua emissão nas vendas a consumidor final realizadas em seu 
estabelecimento. 

 
Ora, a própria autuada afasta a alegada existência de cerceamento 

do direito de defesa, na medida em que promove a juntada ao feito dos mencionados 
documentos fiscais, com os quais demonstra o preço efetivo por ele praticado na 
comercialização dos produtos objetos da autuação, e nesse aspecto bastava que o 
julgador adequasse o valor da base de cálculo originalmente fixado no auto de infração 
aos valores das mercadorias assinalados nos documentos fiscais juntados ao feito pela 
autuada. 

 
Concluindo, não se pode declarar nulo o auto de infração se o 

contribuinte questiona única e exclusivamente o preço arbitrado pelo autuante, sendo que 
a própria autuada junta ao feito documentos em que se evidencia o preço real dos 
produtos por ela comercializados e pede a procedência parcial com a consequente 



redução da base de cálculo. Portanto, o correto, até por questão de coerência, bom senso 
e racionalidade, teria sido o julgador aceitar os valores descritos nas notas fiscais de 
saídas emitidas pela autuada, posto que tais documentos ilustram os preços reais por ela 
praticados. 

 
Também não há que se falar, nestes autos, em insegurança na 

determinação da infração, visto que tanto a infração quanto a penalidade aplicada 
encontram tipificação legal adequada, logo é inegável o equívoco cometido pelos 
conselheiros ao decidirem pela nulidade do lançamento. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 230 a 236), apenas o 

sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 238 a 247). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de transporte, sem 

documentação fiscal, de mercadorias diversas pertencentes ao sujeito passivo e descritas 
em termo de apreensão e depósito. 

 
O órgão julgador, entendendo que houve cerceamento do direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração, declarou nulo o auto de infração. 
 
Trata-se de decisão equivocada a nulidade declarada pelo órgão 

julgador, devendo, por isso, ser afastada e retornar os autos à Primeira Instância para 
apreciação de toda matéria, pelo que exponho: 

 
Da análise dos argumentos defensórios, percebe-se que o tempo 

todo a autuada somente questiona o critério de arbitramento do valor das mercadorias 
adotado pelo autuante e a ausência no feito da memória de cálculo. Em momento algum 
houve questionamento quanto à quantidade de mercadorias autuadas e nem quanto ao 
fato de que as mercadorias se encontravam desacobertadas de documentação fiscal. A 
autuada fala em cerceamento, todavia o tempo todo pede a procedência parcial e 
concorda com a base de cálculo no valor de R$ 19.173,15 (dezenove mil, cento e setenta 
e três reais e quinze centavos). Do mesmo modo, confessa que as mercadorias estavam 
mesmo sem documentação fiscal na quantidade indicada no demonstrativo de fls. 09. 
Questiona a autuada única e exclusivamente o valor, fazendo anexar à sua defesa cópias 
de notas fiscais de aquisição e notas fiscais série D-1 de sua emissão nas vendas a 
consumidor final realizadas em seu estabelecimento. 

 
Ora, a própria autuada afasta a alegada existência de cerceamento 

do direito de defesa, na medida em que promove a juntada ao feito dos mencionados 
documentos fiscais, com os quais demonstra o preço efetivo por ele praticado na 
comercialização dos produtos objeto da autuação, e nesse aspecto bastava que o julgador 
adequasse o valor da base de cálculo originalmente fixado no auto de infração aos valores 
das mercadorias assinalados nos documentos fiscais juntados ao feito pela autuada. 

 
Não se pode declarar nulo o auto de infração se o contribuinte 

questiona única e exclusivamente o preço arbitrado pelo autuante, sendo que a própria 
autuada junta ao feito documentos em que se evidencia o preço real dos produtos por ela 
comercializados e pede a procedência parcial com a consequente redução da base de 
cálculo. O correto, teria sido o julgador aceitar os valores descritos nas notas fiscais de 



saídas emitidas pela autuada, posto que tais documentos ilustram os preços reais por ela 
praticados. 

 
Também não há que se falar, nestes autos, em insegurança na 

determinação da infração, visto que tanto a infração quanto a penalidade aplicada 
encontram tipificação legal adequada, logo é inegável o equívoco cometido na decisão de 
nulidade do lançamento. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para, afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda 
matéria. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00774/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 17.560,23, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
 
Intimado, às fls 33 a 34, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação, às fls 37 a 40. 
Anexado documentos, às fls 41 a 80. 
 
Por meio da sentença n°1765/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 82 a 85. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°074/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 



"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 
expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 86 a 89. 

 
Intimado, às fls 92 a 93, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 95 a 100. 

 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 



A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 
da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 
relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00775/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 8.852,25, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 26 a 27, o sujeito passivo se manifesta apresentando 

impugnação, às fls 30 a 31. 
Anexado documentos, às fls 32 a 59. 
 
Por meio da sentença n°1791/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 61 a 64. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°060/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 
"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 



expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 65 a 68. 

 
Intimados, às fls 71 a 72, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 74 a 79. 

 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 
A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 

da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 



relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 
 
 
 



 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00776/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 16.657,68, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 40 a 41, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação, às fls 44 a 45. 
Anexado documentos, às fls 46 a 101. 
 
Por meio da sentença n°1749/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 103 a 106. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°055/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 
"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 



expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 107 a 110. 

 
Intimados, às fls 113 a 114, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 116 a 121. 

 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 
A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 

da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 



relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00777/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 11.351,21, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 31 a 32, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação, às fls 35 a 36. 
Anexado documentos, às fls 37 a 76. 
 
Por meio da sentença n°1741/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 78 a 81. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°078/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 
"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 



expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 82 a 85. 

 
Intimados, às fls 88 a 89, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 91 a 96. 

 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 
A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 

da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 



relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00778/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 15.492,03, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 38 a 39, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação a primeira instancia, às fls 42 a 43. 
Anexado documentos, às fls 44 a 93. 
 
Por meio da sentença n°1781/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 95 a 98. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°054/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 
"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 



expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 99 a 102. 

 
Intimados, às fls 105 a 106, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 108 a 113. 

 
 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 



A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 
da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 
relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00779/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades. Afastamento da 
nulidade decretada na instância singular. Não Unânime. Não 
existindo motivos consistentes para a declaração de nulidade 
em primeira instância, esssa deve ser afastada pela Câmara 
Julgadora, retornando-se o processo àquela fase processual 
para julgamento do mérito, observando-se que o processo não 
está em condições de imediato julgamento (inaplicabilidade do 
disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e retornar os autos à fase 
singular para julgamento de mérito. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída 
interna de mercadorias em seus equipamentos emissoras de cupom fiscal – ECF (tipo 60I) 
com debito a menor do ICMS, pois utilizou: a alíquota menor que a devida, saídas sem 
destaque do imposto, redução de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida, redução da base de cálculo em meses de 
inadimplência do imposto, correspondendo a uma tributação final inferior a prevista na 
legislação, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o imposto, correspondente a diferença, na importância deverá pagar o imposto, 
correspondente a diferença, na importância de R$ 12.571,89, juntamente com penalidades 
e acréscimos legais. 

 
Intimado, às fls 27 a 28, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação, às fls 33 a 36. 
Anexado documentos, às fls 37 a 78. 
 
Por meio da sentença n°1795/2017, o julgador singular decidiu pela 

nulidade da pretensão inicial do fisco, às fls 80 a 83. 
 
A fazenda pública compareceu aos autos por meio do recurso 

n°084/2017, arguindo pela reforma da sentença pelo motivo de algumas situações o 
sujeito passivo utilizou de benefícios fiscais sem estar autorizado pela legislação, podendo 
ser citados como exemplos situações em que não cumpriu a condição da adimplência, art. 
1°, §1°, inciso I, em que apesar de ter sido excluído o produto do art. 9°, inciso I, Alínea 
"a", apêndice V, anexo IX do RCTE, continuou a utilizar o benefício, em que não obstante 



expirado o benefício concedido por prazo determinado continuou a utilizar o benefício ou 
situações em que mesmo o produto não possuindo o NCM relacionado no Apêndice V, o 
sujeito passivo utilizou o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Cita-se que erros 
de cálculo ou de forma não são suficientes para declaração de nulidade de lançamento, 
nos termos do art. 20, §3° da lei n° 16.469/09. Alega-se que o julgador não observou o 
princípio da cooperação, tampouco o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
consagrados pelo novel código de processo civil, surpreendendo a fazenda pública com a 
decisão de extinção sumaria do processo, sem que pudesse contribuir para elucidação 
das dúvidas levantadas pelo julgador. Por fim, a fazenda pública requer o afastamento das 
preliminares de nulidade reconhecidas na sentença singular para julgar o lançamento 
procedente, nos termos do art. 40-A, §1°, inciso I da lei n°16.469/09, ou caso assim não 
entendam os nobres conselheiros sejam afastadas as preliminares de nulidade, 
determinando o retorno dos autos a instancia singular para análise de toda a matéria, com 
exceção das preliminares ora analisadas, às fls 84 a 87. 

 
Intimados, às fls 90 a 91, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando contradita, arguindo que está claro que a autoridade fiscal tem dúvidas se a 
aplicação da tributação está correta ou não, e se há ou não infração a legislação tributária, 
portanto, há clara e nítida insegurança jurídica para determinar a infração das mercadorias 
relacionadas no anexo I, portanto, correto é entendimento do nobre julgador. Cita-se que a 
boa-fé é uma causa da exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do 
direito positivo, o que inclui, portanto, o direito tributário. Portanto, o contribuinte agiu de 
boa-fé, recolheu os impostos devidos e suas correções monetárias legais e não há que se 
falar em utilização de benefício fiscal em desacordo com a legislação. Por fim, alega-se 
que a sentença do julgador de primeira instancia, favorável ao contribuinte, deve ser 
mantida pelos próprios fundamentos invocados pelo nobre julgador, como razão de decidir 
com o que realizou justiça no presente caso, que foi baseado no princípio da livre 
convicção do julgador. Consequentemente, a contradita do nobre representante fazendário 
não deve ser acolhida, por falta de fundamentação, por não ter apresentado fato novo, e 
porque foi oferecida apenas para cumprir dever de oficio, por força do art. 33, parágrafo 
único, da lei 16.469/2009, às fls 93 a 98. 

 
É relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Não há nulidades neste auto de infração.  
 
Compulsando as peças processuais, verifica-se que o julgador 

singular se ateve excessivamente às questões superficiais, não apreciando a substância 
de mérito. 

 
Com efeito, Antônio Carlos Mendonça de Freitas, ao exarar a 

decisão, alegando dúvidas por parte da autoridade fiscal lançadora do crédito tributário, 
alegando ausência de relatório do Sistema SARE, alegando não especificação no 
levantamento Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, a origem da 
diferença encontrada, incorreu em apreciação perfunctória do processo. 

 
 Nesse sentido, assiste razão à Gerência de Representação 

Fazendária – GERF, em sua peça recursal. 
 
A existência da observação no demonstrativo de vigência e eficácia 

da legislação tributária aplicável à espécie “Mercadorias que originaram dúvidas em 



relação a tributação do ICMS” do vernáculo “DÚVIDAS” não significa necessariamente que 
a autoridade fiscal estivesse insegura frente ao trabalho executado. Para tanto, o julgador 
deve verificar a materialidade do levantamento fiscal, e não apenas um vocábulo utilizado 
que demanda interpretação. No caso, o levantamento fiscal “Divergência de Carga 
Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (Tipo 60I)” não contempla qualquer 
dúvida da autoridade fiscal, que de forma clara, específica e metódica, discrimina, por 
equipamento ECF, por contador de ordem de operação, por data, por mercadoria, a carga 
tributária determinada pela Legislação Tributária Estadual, a carga tributária menor 
utilizada pelo contribuinte, calcula a diferença de carga tributária legal e utilizada, 
especifica o valor do produto respectivo, e define o montante da diferença de ICMS objeto 
de exigência. 

 
Se não bastasse o irrepreensível levantamento fiscal, ainda o fisco 

juntou ao processo o demonstrativo Anexo I do auto de infração – Auditoria da carga 
tributária, em que faz a descrição das mercadorias autuadas, com citação dos códigos 
NCM, e o correspondente dispositivo da legislação tributária aplicável à operação com as 
mercadorias descritas. 

 
Para a autuação por uso indevido de benefício fiscal por 

inadimplência com o pagamento do ICMS, a fiscalização juntou ao processo o Anexo II do 
auto de infração – Auditoria da carga tributária – Tabela de inadimplência, em que aponta, 
por inscrição estadual, por mês e ano de referência, o mês do fato gerador, e por ano 
inadimplência e mês inadimplência, o mês da glosa do benefício fiscal. Para verificação de 
documentos referentes à adimplência o não, o sujeito passivo que pago o imposto, tem 
pleno conhecimento do fato, se pagou ou não o ICMS daqueles meses de referência e 
ano. Quanto ao julgador singular, bastava verificar junto ao sistema informatizado da 
SEFAZ  Grande Porte, afastando, assim, a dúvida do julgador. 

 
Registre-se a presença de Notas Explicativas. 
Portanto, o julgador de primeira instância incorreu em erro ao 

decretar a nulidade processual por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, inexistentes no caso em apreço, motivo pelo qual voto 
no sentido de afastar as nulidades e determinar o retorno dos autos à instância inicial para 
julgamento do mérito. 

 
Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 

16.469/09, porquanto os autos exigem a conversão do julgamento em diligência para a 
adequada instrução processual, com vistas ao exercício do contraditório, motivo pelo qual 
o processo não está em condições de imediato julgamento. 

 
Alfim, tomo a liberdade de anexar ao feito extratos de resoluções em 

julgamento cameral em relação a impugnação em segunda instância, no sentido de ilustrar 
a decisão que ora se adota de retornar o feito à primeira instância. 

 
Posto isso, conforme Certidão de julgamento voto no sentido de 

conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para afastar a nulidade e 
retornar os autos à fase singular para julgamento de mérito. 

 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00799/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual: Nulidade do lançamento. Insegurança na 
determinação da infração. Cerceamento do direito de defesa. 
Rejeição. Retorno a Primeira Instância. 
 
 - Deve ser afastada a nulidade por insegurança na determinação 
da infração declarada na fase singular quando no processo 
constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator.  
- Deve ser apartada a nulidade por cerceamento do direito de 
defesa quando o sujeito passivo, em sua impugnação, confirma 
sua compreensão da acusação fiscal ao contestar pontualmente 
o trabalho fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o primeiro pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do segundo pedido. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto por ter realizado saída de 
mercadorias tributadas utilizando de carga tributária inferior a estabelecida na legislação, 
conforme demonstra a auditoria de Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada 
– Cupom Fiscal, documentos anexos. 

Para instrução processual foram anexados os seguintes documentos: 
Notas Explicativas, Anexo I, Anexo II, auditoria de Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada – Cupom Fiscal. 

Em Primeira Instância, o sujeito passivo impugnou o lançamento, 
alegando que o lançamento não pode prosperar diante dos equívocos cometidos pela 
autoridade autuante. Argumentou que alguns produtos relacionados pela autoridade fiscal 
estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária, que outros gozam do benefício de 
redução da base de cálculo, e ainda, que algumas mercadorias são usadas e que, 
portanto, saíram com a redução da base de cálculo prevista no artigo 8º inciso I alínea “b” 
do Anexo IX do RCTE. Instruiu sua impugnação com mídia digital – CD e planilhas de fls. 
80 a 155 dos autos. Requereu por fim a revisão do levantamento e a improcedência do 
lançamento pertinente aos pontos contestados nas planilhas apresentadas. 

Conforme Sentença nº 1.788/2017-JULP, a autoridade julgadora 
singular decidiu pela nulidade da pretensão inicial do fisco por insegurança na 



determinação da infração e cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que 
tributação final inferior decorreu de vários motivos apontados em uma única auditoria, e 
que o ideal seria um auto de infração para cada motivo ou uma auditoria para cada 
infração. E ainda, que haveria dúvidas por parte da autoridade lançadora quanto a correta 
aplicação da tributação do ICMS. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou 
recurso à câmara julgadora argumentando que a autoridade fiscal seguiu procedimento 
próprio da auditoria constante no Roteiro nº 23 do Manual de Auditoria e Procedimentos 
Fiscais, realizando o cotejamento entre a carga tributária utilizada pelo contribuinte e a 
carga tributária determinada na legislação tributária. Alerta ainda que a autoridade fiscal 
buscou de forma zelosa elucidar as divergências apuradas através de Notas Explicativas. 
Contestou que não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência 
apurada ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada. Reafirmou que os anexos I e II descreveram de forma analítica as situações 
nas quais o sujeito passivo utilizou de carga tributária inferior a prevista na legislação. 
Obtemperou ainda, que o autuado compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto 
que apresentou defesa impugnando de forma detalhada os produtos que entende que 
devem ser excluídos do levantamento. Por fim, requereu o afastamento das preliminares 
de nulidades declaradas na sentença para julgar o lançamento procedente, nos termos do 
artigo 40-A, §1ª inciso I da Lei nº 16.469/09, ou, que sejam afastadas as preliminares de 
nulidade, determinando o retorno dos autos a instância singular para análise de toda a 
matéria. 

Contraditando o pedido de reforma da decisão singular oferecido 
pela Fazenda Pública Estadual, o sujeito passivo reconheceu que rebateu todas as 
mercadorias listadas no Anexo II, que não tem dúvida quanto a correta tributação, que tal 
dúvida é da autoridade fiscal, e que tal fato traria insegurança jurídica para o lançamento. 
Rebateu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, alegou que tem 
direito a convalidação do benefício fiscal da redução da base de cálculo concedida pela 
Lei nº 19.280/2016, e que sempre se pautou pelo princípio da boa-fé. 

Reafirmou que tem direito de usufruir do benefício fiscal previsto no 
artigo 9º inciso I alínea “a” do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, visto que este foi 
prorrogado até 30/09/2019 pelo Convênio ICMS 49/2017. 

Requereu a manutenção da sentença decretada pelo julgador de 
Primeira Instância, e por consequência, o não acolhimento do recurso apresentado pela 
Representação Fazendária. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

De início cumpre esclarecer que não compartilho dos fundamentos 
exarados na sentença que culminaram na declaração de nulidade do lançamento. 

De plano, observa-se que a infração apurada está em conformidade 
com a auditoria realizada, qual seja, o sujeito passivo realizou saídas internas de 
mercadorias com tributação inferior a estabelecida na legislação tributária goiana. 

Em notas explicativas o autor do procedimento fiscal relaciona os 
motivos que deram origem a diferença do imposto exigida no lançamento, quais sejam: 
utilização de alíquota inferior a prevista na legislação, mercadoria tributada cuja saída 



ocorreu sem tributação, utilização do benefício fiscal nos meses em que a empresa se 
encontrava inadimplente com o imposto, utilização de redução indevida de base de cálculo 
prevista no artigo 8º inciso XIII do Anexo IX do RCTE para produtos que foram excluídos 
do Apêndice IV a partir de 01/2016 e utilização indevida de redução de base de cálculo 
prevista no artigo 9º inciso I  “a” do Anexo IX do RCTE vigente somente até 12/2015. 

No Anexo I às folhas 08/09 dos autos, a autoridade fiscal identificou 
as mercadorias sobre as quais estão sendo exigidas as diferenças, demonstrando ainda, 
nas colunas, as normas que foram descumpridas pela autuada e que justificam a 
exigência fiscal. 

Apresentou ainda, no Anexo II, a relação das empresas e os 
períodos em que estas estavam inadimplentes com o imposto, razão pela qual se 
encontravam impedidas de usufruir de benefício fiscal concedido por lei estadual. 

Conforme bem apontado pela Representação Fazendária em seu 
recurso, não há a obrigatoriedade de realizar uma auditoria para cada divergência apurada 
ou que sejam lavrados autos distintos para cada causa ensejadora da divergência 
verificada, pois se trata da mesma infração a legislação tributária, ou seja, promover a 
saída de mercadorias utilizando de carga tributária efetiva inferior a determinada na norma 
estadual, ocasionando assim falta de pagamento de imposto.  

Pelo exposto, entendo não haver fundamentos que justifiquem a 
decretação de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 

Do mesmo modo, não acolho a nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, visto que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, tanto que 
apresentou defesa acompanhada de vasta documentação, expondo de forma detalhada e 
analítica, os produtos que entende estarem contemplados com o benefício da redução da 
base de cálculo ou sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual pediu a 
revisão do levantamento e a reforma do lançamento. 

Restou, portanto, provado que o direito do sujeito passivo a defesa e 
ao contraditório não foi cerceado. 

Quanto a aplicação do artigo 40-A §1º inciso I da Lei nº 16.469/09, 
percebo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo 
patente a necessidade de que seja reexaminada a auditoria realizada diante dos 
argumentos apresentados pela autuada em sua impugnação. 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso da Fazenda Pública 
Estadual, dou-lhe provimento para afastar as preliminares de nulidades por insegurança 
na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos 
retornar à Primeira Instância para apreciação de toda a matéria. 

    
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00938/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso da Fazenda Pública Estadual, em face de 
decisão singular, pleiteando a nulidade "ab initio" do processo. 
Acolhimento. 
 
Deve ser acolhido o recurso apresentado pela Fazenda Pública 
Estadual que pugna pela reforma de decisão singular 
absolutória para ver reconhecida a declaração de nulidade "ab 
initio" do processo, quando a fundamentação do decisório 
recorrido constituir impeditivo de apreciação do mérito da 
causa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de agosto de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e julgar nulo "ab 
initio" o processo, por insegurança na determinação da infração, arguida pela Fazenda 
Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso apresentado pela Fazenda Pública Estadual em 
face de decisão singular que julgou improcedente auto de infração cuja “descrição do fato” 
encontra-se assim expressa: 

Omitiu registro de saída de mercadoria tributada, na importância de R$ 
98.558,92 (noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e 
noventa e dois centavos) referente a um déficit financeiro apurado em 
Auditoria do Movimento Financeiro, ano de 2010, e R$ 35.211,45 (trinta 
e cinco mil e duzentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), em 
2011. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, consoante demonstrativo e 
documentos anexos.  

O contribuinte foi notificado através da notificação nº 1425/2013, em 
26/11/2013, a apresentar livros e documentos fiscais dos anos de 2010 
e 2011. Como não compareceu foi autuado através do Auto de Infração 
nº 4011305079740, motivo pelo qual os dados do levantamento 
Auditoria do Movimento Financeiro, referente aos anos de 2010 e 2011, 
foram extraídos exclusivamente da DPI, dados esses fornecidos pelo 
contribuinte. 

A empresa foi notificada e autuada por CNPJ base. 
 

Na peça de recurso, a representante da FPE argumenta que a decisão 
singular “revela-se contrária à disposição expressa da legislação tributária estadual” e que 



“o teor dessa decisão de improcedência merece ser reformado no sentido de considerar 
nulo o auto de infração por insegurança na determinação da infração”, visto que 
“inviabilização da aplicação do procedimento de Auditoria do Movimento Financeiro em 
razão da existência de escrituração contábil regular no período, constitui obstáculo à 
apreciação do mérito da causa”.  

Noutro trecho, destaca a recorrente: 

Vê-se que a análise e julgamento singular não ultrapassou senão 
verificar a formalidade da constituição do crédito tributário, achando-o 
inconsistente diante do disposto no Manual de Auditoria e 
Procedimentos Fiscais, IS 15/09 – SAT, Roteiro 3, no que concerne a 
impossibilidade de aplicação da referida auditoria financeira à empresa 
que mantenha escrituração contábil regular. 

Em síntese, o procedimento de constituição do crédito tributário pelo 
lançamento está precário, o que constitui irregularidade de natureza 
formal insanável, consistente na insegurança na determinação da 
infração.  

Ao final, requer seja reformada a aludida sentença no sentido de 
considerar nulo o auto de infração por insegurança na determinação da infração. 

Regularmente intimados para contraditar o recurso fazendário, o sujeito 
passivo principal e o solidário arrolado, Sr. Bruno Muniz Costa, não comparecem ao feito. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o pleito fazendário, hei de lhe dar provimento. 

Com efeito, é de se conferir razão à argumentação da digna 
representante da Fazenda Pública no sentido de que o vício apontado no trabalho fiscal 
constituiu obstáculo à apreciação do mérito da causa, haja vista que existência de escrita 
contábil regular, segundo a técnica fiscal, impõe outro tipo de apuração a ser realizada em 
face do sujeito passivo autuado. 

Diante do exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e julgar nulo “ab initio” o processo, por insegurança na 
determinação da infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00943/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Reforma de decisão cameral julgada 
improcedente. Recurso da Fazenda Pública consignado ao 
Conselho Superior. Afastamento da aplicação da  Lei Estadual 
nº 17.298/2011 (Lei do Marco Zero). Retorno dos autos à 
tramitação normal. Acolhimento. 
 
 
Provado nos autos que a decisão cameral julgada improcedente 
extinguiu o crédito tributário com fulcro em dispositivo da Lei 
Estadual nº 17.298/2011 (Lei do Marco Zero),  que não se aplica 
ao caso, mister se faz prover o recurso da fazenda pública, 
porém com o retorno do feito à tramitação normal para o 
reexame de toda a matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e afastar a aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os 
autos retornarem à tramitação normal. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de remessa de gado bovino com destino a 
estabelecimento leiloeiro acobertada de documentação fiscal considerada inidônea pelo 
fisco, pois deveria ter sido emitida a nota fiscal eletrônica para o transporte ao invés da 
nota fiscal modelo 1. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais. 

 
Cientificado o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. Pondera tratar-se de operação na qual inexiste incidência do imposto 
pois trata-se de mercadoria destinada a leiloeiro cujo retorno deu-se antes do prazo 
estipulado pelo artigo 79 do Decreto Estadual nº 4.852/97 e por isso requer sua 
improcedência. 

 
O douto julgador singular manifesta-se através do Parecer nº 

0084/2011- JULP para declarar a improcedência do auto de infração. Considera que o 
feito encontra-se dentre as condições previstas para a extinção do crédito tributário nele 
exigido, qual seja o disposto no artigo 1º da Lei Estadual nº 17.298/2011, que trata de 
omissão de saída detectada em estabelecimento produtor rural ou leiloeiro rural, de 
remessa de gado bovino através de nota fiscal considerada inidônea pelo fisco para 
efetuar o transporte, relativa a fato gerador anterior a 30 de abril de 2011. 

 



Em resposta, a Gerência da Representação Fazendária emite o 
Parecer nº 001/2011 no qual argumenta que a Lei do Marco Zero não alcança a infração 
relatada no presente auto de infração. Considera que não se pode dar interpretação 
extensiva à citada norma nos termos do artigo 111 do CTN e por isso é favorável ao 
seguimento do trâmite normal deste Processo Administrativo Tributário. 

 
Ato contínuo, o douto Presidente desta Casa manifesta-se ás fls. 45 

destes autos e determina o encaminhamento do feito à Primeira Instância, que por sua vez 
reencaminha o feito à instância cameral por anuir não existir as condições necessárias e 
suficientes para a extinção do presente crédito tributário à luz do marco zero. 

 
Decisão cameral por maioria de votos reconhece a extinção do 

crédito tributário com fundamento no artigo 1º da Lei nº 17.298/2011 em combinação com 
o artigo 4º-A da Instrução de Serviço nº 002/2011-GSF. 

 
Intimada, a Fazenda Pública insurge-se e no recurso interposto ao 

Conselho Superior, argumenta que enquanto a Lei do Marco Zero extingue os créditos 
tributários relativos à omissão de entradas e omissão de saídas de gado bovino 
constatada em estabelecimento produtor rural ou leiloeiro rural, não alcança a infração 
tributária relatada no presente auto de infração e por isso requer a reforma da decisão 
cameral para que seja considerado procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo é intimado para se manifestar acerca das razões da 

fazenda pública, porém queda-se inerte. 
 

V O T O 
 
Passo a julgar e de plano considero que o feito deve retornar ao seu 

trâmite normal para a análise de toda a matéria. Com efeito, ao compulsar os autos 
considero, tal qual o representante da Fazenda Pública Estadual, que a situação prevista 
no artigo 1º da Lei do Marco Zero não alcança a situação fática encontrada nos presentes 
autos, por tratar-se de remessa de gado bovino do produtor rural para o estabelecimento 
leiloeiro Moura Organização e Realização Leilões Ltda., acobertada de documentação 
fiscal considerada inidônea pelo fisco (Nota Fiscal Modelo 1). Porém, ao contrário do que 
pugna a Recorrente, considero que não se deve apenas reformar a decisão câmera para 
julgar procedente o auto de infração, mas a reapreciação de toda a matéria desde a 
instância inicial. 

 
Considero que à lume do processo administrativo tributário, a 

Câmara Julgadora deixou de analisar o mérito da questão, superpondo sobre este, 
dispositivo de lei que extingue de imediato o crédito tributário em discussão. Desse modo, 
ao encerrar a obrigação do contribuinte para com o erário, apenas com fulcro no artigo 1º 
da Lei do Marco Zero, esqueceu-se de observar os pré-requisitos estabelecidos no 
retrocitado dispositivo para que isso fosse plausível, qual seja a omissão de entradas e 
omissão de saídas de gado bovino constatada em estabelecimento produtor rural ou 
estabelecimento leiloeiro, o que não acontece no caso em comento.  

 
Visto tratar-se de remessa de gado de produtor rural para 

estabelecimento leiloeiro acobertada por nota fiscal considerada inidônea, é forçoso 
concluir que o correto seria a reanálise por parte do julgador câmera, da documentação 
acostada aos autos às fls. 35 a 38, para a delimitação do mérito, pois apesar de não se 
tratar de documentação fiscal eletrônica, espelha a movimentação de remessa de entrada 
e saída do leiloeiro. Basta observar que a nota fiscal de nº 14.487 (fls.35) informa a 



entrada de 208 cabeças de gado, ao passo que as notas fiscais de saída de n.º 14.506 
(fls.36), 14.507(fls.37) e 14.512 (fls.38), informam as respectivas saídas de 60, 60 e 88 
cabeças de gado. Outrossim, observa-se que a Nota Fiscal de Entrada de nº 14.487, da 
Série 1, Modelo 1, pertencente ao conjunto de documentos fiscais que vai de 14.376 a 
14.825, foi autorizado em 27/02/2009 sob o número de concessão 975787-2, o mesmo se 
dando com as demais notas fiscais. Diante destes fatos, não cabe extinguir o crédito 
tributário apenas com base na presunção insculpida pelo artigo 1º da Lei do Marco Zero 
mas perguntar se houve ou não houve de fato omissão do imposto. A resposta a tal 
desígnio só se obterá com o retorno dos autos aos seus trâmites normais, o que leva-me a 
concluir que a ida dos autos à primeira instância para uma apreciação mais acurada se faz 
necessária. 

 
 Ante todo o exposto e acompanhado da unanimidade do voto de 

meus pares, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou-lhe 
provimento para reformar a decisão câmera e afastar a aplicação da Lei nº 17.298/11, ao 
auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação normal.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01011/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/01/2014 a 
31/01/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
17.215,15 (dezessete mil, duzentos e quinze reais e quinze centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 4 a 17), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram 
Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 18 a 19), Anexo II - Auditoria da Carga 
Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 20 a 24) e Nota Explicativa (fls. 25 a 26), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 31 a 34), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 35 a 64), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1738/2017-JULP (fls. 88 a 91). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 92 a 95), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 101 a 106), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada o auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/01/2014 a 
31/01/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
17.215,15 (dezessete mil duzentos e quinze reais e quinze centavos), juntamente com a 
penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1738/2017-JULP (fls. 88 a 
91). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01012/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas internas de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/05/2015 a 30/06/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 8.770,63 (oito mil, setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 5 a 6), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que 
Originaram Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 7 a 8), Anexo II - Auditoria da 
Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 9 a 13) e demonstrativo da Divergência de 
Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal (fls. 14 a 21), dentre outros 
documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 26 a 27), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 28 a 33), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1766/2017-JULP (fls. 48 a 51). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 52 a 55), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 61 a 66), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada o auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saídas internas de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/05/2015 a 30/06/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 8.770,63 (oito mil setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1766/2017-JULP (fls. 48 a 
51). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01013/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 
01/01/2015 a 30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 10.243,32 (dez mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 4 a 5), demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e 
Calculada – Cupom Fiscal (fls. 8 a 13), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – 
Mercadorias que Originaram Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 14 a 15) e 
Anexo II - Auditoria da Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 16 a 20), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 28), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 29 a 36), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1769/2017-JULP (fls. 51 a 54). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
O representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 55 a 58), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, o representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
O representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede o representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 64 a 69), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada o auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 
01/01/2015 a 30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 10.243,32 (dez mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1769/2017-JULP (fls. 51 a 
54). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01014/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/04/2014 a 31/07/2015, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saídas 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 18.184,11 (dezoito mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos), juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 7 a 23), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram 
Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 24 a 25), Anexo II - Auditoria da Carga 
Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 26 a 30) e Nota Explicativa (fls. 31 a 32), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 39 a 42), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 43 a 75), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1780/2017-JULP (fls. 99 a 102). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
O representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 103 a 106), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, o representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
O representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede o representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 112 a 117), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada o auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/04/2014 a 31/07/2015, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saídas 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 18.184,11 (dezoito mil, cento e oitenta e quatro reais e onze centavos), juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1780/2017-JULP (fls. 99 a 
102). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01015/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/06/2014 a 31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saídas 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 10.570,97 (dez mil, quinhentos e setenta reais e noventa e sete centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 7 a 16), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram 
Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 17 a 18), Anexo II - Auditoria da Carga 
Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 19 a 23) e Nota Explicativa (fls. 24 a 25), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 30 a 31), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 32 a 44), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1789/2017-JULP (fls. 59 a 62). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 63 a 66), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 72 a 77), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada o auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída interna de mercadorias com débito a menor de ICMS, no período de 
01/06/2014 a 31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saídas 
sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem 
o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo 
em meses de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor 
de R$ 10.570,97 (dez mil quinhentos e setenta reais e noventa e sete centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1789/2017-JULP (fls. 59 a 
62). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01016/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
30/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
17.486,81 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 4 a 19), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram 
Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 20 a 21 e 29 a 36), Anexo II - Auditoria da 
Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 22 a 26 e 37 a 41) e Nota Explicativa (fls. 
27 a 28), dentre outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 46 a 49), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 50 a 87), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1747/2017-JULP (fls. 111 a 114). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 115 a 118), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 124 a 129), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
30/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
17.486,81 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1747/2017-JULP (fls. 111 a 
114). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01053/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior, pedindo a reforma do acórdão cameral que reformou a 
decisão singular de nulidade do lançamento. Conhecido e 
improvido. 
 
 As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não 
acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração 
e o infrator (Lei n. 16.469/09, art. 20, § 3º). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que afastou a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
devendo retornar os autos à primeira instância para apreciação de toda a matéria. 
Também por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Elias Alves dos 
Santos, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada transportava sem documento fiscal as mercadorias 
relacionadas no Termo de Apreensão n. 1100122290-3, no valor comercial de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), ficando, em consequência, sujeita ao 
pagamento do ICMS no valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 45, inciso, alínea “a”; 64 

e 66, da Lei n. 11.651/91 c/c o art. 145, Parág. Único, do Decreto n. 4.852/97 e proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, c/c o § 9º, inciso I, da Lei n. 
11.651/91. 

 
O lançamento foi instruído com o Termo de Apreensão de fls. 03 e 

com os documentos do motorista e do veículo transportador, de fls. 07 e 08. 
 
Intimada para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação, a empresa autuada compareceu ao processo por meio da peça defensória 
de fls. 14 a 22, alegando: 

 
1 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 

infração; 



 
2 – Improcedência do lançamento. 
 
Por meio da Sentença n. 2988/2011, de fls. 44 a 46, o julgador de 

piso declarou nulo o lançamento por cerceamento do direito de defesa, alegando que o 
autor do procedimento atribuiu o preço das mercadorias de forma englobada, quando o 
correto seria fazê-lo de forma individualizada.  

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 

47 a 49, pedindo a reforma da decisão, afirmando que as incorreções ou omissões do 
lançamento, não acarretam a sua nulidade, quando do processo constarem elementos 
suficientes para determinar com segurança a infração, nos termos do § 3º, da Lei n. 
16.469/09. 

 
A empresa autuada, por seu turno, apresentou a contradita de fls. 54 

a 61, pedindo a manutenção da nulidade. 
 
Em sessão realizada no dia 22/08/14 a Terceira Câmara Julgadora, 

por maioria de votos, deu provimento ao recurso fazendário e determinou o retorno dos 
autos à instância singular para apreciação de toda a matéria. 

 
Inconformada a empresa autuada interpôs o recurso de fls. 71 a 80, 

dirigido ao Conselho Pleno, pedindo a reforma do acórdão cameral para confirmar a 
decisão singular que havia declarado a nulidade do lançamento. 

 
De maneira completamente equivocada o processo foi encaminhado 

à primeira instância para julgamento, conforme Termo de Encaminhamento de fls. 83, 
quando o encaminhamento correto seria para o Conselho Pleno.  

 
Recebendo o processo julgador singular exarou o Despacho n. 

849/2016, de fls. 84, encaminhando o processo ao autor do procedimento para manifestar 
sobre as alegações da defesa que deram origem à declaração de nulidade do lançamento. 

 
Por meio da peça de fls. 86 a 87 o autor do procedimento prestou os 

esclarecimentos solicitados e promoveu a juntada do levantamento de preços de fls. 88. 
 
Intimada a empresa autuada compareceu ao processo por meio da 

peça de fls. 94 a 95 contestado as informações prestadas pelo autuante. 
 
Por intermédio da Sentença n. 863/2017, de fls. 98 a 99, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
Intimada a empresa autuada interpôs o recurso de fls. 103 a 116, 

pedindo a improcedência do lançamento ou a sua nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
Em sessão realizada no dia 19/06/17 a Quarta Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 
sentença singular, por cerceamento do direito de defesa, anulando-o a partir do 
equivocado termo de encaminhamento para julgamento em primeira instância de fls. 83 e, 
em seguida encaminhou os autos para julgamento no Conselho Superior.  

 



Por intermédio do Despacho n. 716/2017, de fls. 127, a 
Representação Fazendária afirmou que a decisão cameral não comportava recurso.  

 
Intimada a empresa autuada apresentou a peça de fls. 130 a 131, 

manifestando a sua concordância com a decisão cameral. 
 
Esse é o estado processo. 
 
 

  

                         VOTO 
 
Cumpre salientar, logo de início, que o presente processo foi 

declarado  nulo por cerceamento do direito de defesa a partir das fls. 83, pela Quarta 
Câmara Julgadora por meio do Acórdão n. 897/2017, de fls. 121 a 125, com o 
consequente encaminhamento dos autos ao Conselho Superior para apreciação do 
recurso da empresa autuada de fls. 71 a 80, interposto em face do Acórdão n. 2240/2015, 
da Terceira Câmara Julgadora, que reformou a decisão singular que havia declarado a 
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.  

 
O Acórdão n. 2240/15, de fls. 64 a 66, da Terceira Câmara Julgadora 

que reformou a decisão singular que havia declarado nulo o lançamento, analisou todas as 
questões de fato e de direito colocadas no Recurso à Câmara Julgadora n. 031/212, de fls. 
47 a 48, interposto pela Representação Fazendária, concluindo pela inexistência da 
nulidade, conforme muito bem explicitado pelo conselheiro relator autor do voto condutor 
do referido Acórdão, cuja transcrição segue abaixo e que adoto como razões de decidir 
nos termos do art. 19, § 4º, do Decreto nº 6.939/09, que institui o Regimento Interno do 
Conselho Administrativo Tributário: 

 
“Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste 

feito, verifiquei que razão assiste à nobre Representação Fazendária, quando, em 
seu recurso de número 031/2012 – GERF/SR, que se encontra acostado a este 
volume às fls. 47/49, pugna pela reforma da decisão singular e o retorno deste auto 
à fase singular, para a apreciação de toda a matéria, sob a argumentação de que o 
fato de o Termo de Apreensão não trazer a discriminação do preço de cada 
produto apreendido não conduz à nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, posto que no caso em comento ocorreu o transporte de 
mercadorias sem documentação fiscal; que a pretensa falha material detectada, 
sob a ótica da segurança jurídica não torna írrito o lançamento, primeiro porque 
incorreções materiais estão expressamente excepcionadas nas nulidades 
indicadas no artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, e, segundo, porque as nulidades 
elencadas no aludido preceito normativo são aquelas insanáveis, não passíveis de 
correção, as quais não se confundem, evidentemente, como as meras incorreções 
materiais, como omissão de valores, visto que estas podem ser objeto de reparo 
por ato da própria autoridade julgadora ou sanadas mediante diligência.  

 
Portanto, mediante as assertivas supra inferidas, e 

amparando-me na orientação contida no §3º do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09, que 
será transcrito na sequência, afastada está a nulidade deste feito.  

 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive 
aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de 
penalidade, não acarretam a sua nulidade, quando do 
processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 
 
Assim, imperioso se torna o retorno dos autos à instância 

singular para a apreciação da matéria concernente à exigência fiscal.  



  
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso da Fazenda 

Pública, dando-lhe provimento para afastando a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, retornar os autos à Primeira Instancia para apreciação 
de toda matéria.” 

 
À conta do exposto, conheço do recurso ao Conselho Superior de fls. 

71 a 80, interposto pela empresa autuada, nego-lhe provimento, para confirmar o acórdão 
recorrido que reformou a sentença singular de n. 2988/2011, de fls. 44 a 46, que declarou 
nulo o lançamento, devolvendo o processo àquela instância, para apreciação de toda a 
matéria, não sem antes rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
do direito de defesa.       

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01072/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
18.741,89 (dezoito mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 4 a 19), Nota Explicativa (fls. 20 a 21), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – 
Mercadorias que Originaram Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 24 a 25) e 
Anexo II - Auditoria da Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 26 a 30), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 35 a 36), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 37 a 79), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1759/2017-JULP (fls. 103 a 106). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 107 a 110), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 116 a 121), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
18.741,89 (dezoito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1759/2017-JULP (fls. 103 a 
106). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01073/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/11/2014 a 
30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
8.261,23 (oito mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 4 a 11), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram 
Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 12 a 13), Anexo II - Auditoria da Carga 
Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 14 a 18) e Nota Explicativa (fls. 19 a 20), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 25 a 28), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 29 a 42), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1770/2017-JULP (fls. 65 a 68). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 69 a 72), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 78 a 83), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/11/2014 a 
30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
8.261,23 (oito mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), juntamente com 
a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1770/2017-JULP (fls. 65 a 
68). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01074/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/01/2014 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
11.139,59 (onze mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 4 a 15), Nota Explicativa (fls. 16 a 17), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – 
Mercadorias que Originaram Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 20 a 21) e 
Anexo II - Auditoria da Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 22 a 26), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 36 a 39), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 40 a 90), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1740/2017-JULP (fls. 114 a 117). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 118 a 121), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento do direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 127 a 132), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/01/2014 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
11.139,59 (onze mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), juntamente 
com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1740/2017-JULP (fls. 114 a 
117). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido com extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, de 
25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01075/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
11.168,49 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 5 a 15), Nota Explicativa (fls. 16 a 17), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – 
Mercadorias que Originaram Dúvidas em Relação a Tributação do ICMS (fls. 20 a 21) e 
Anexo II - Auditoria da Carga Tributária – Tabela de Inadimplência (fls. 22 a 26), dentre 
outros documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 36 a 37), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 38 a 66), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1761/2017-JULP (fls. 81 a 84). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico do auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 85 a 88), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 94 a 99), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/02/2013 a 
31/05/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
11.168,49 (onze mi,l cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1761/2017-JULP (fls. 81 a 
84). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido como extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, 
de 25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01076/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Afastamento de nulidade declarada no 
julgamento singular. Retorno dos autos à Primeira Instância 
para apreciação de toda matéria. 
 
Sendo equivocada a nulidade declarada no julgamento singular, 
reforma-se a respectiva sentença e retornam-se os autos à 
Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe parcial provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda 
Pública de afastamento das nulidades, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação 
de toda matéria, ficando, em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de 
julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir 
Mendonça Alves e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/09/2015 a 
30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
5.643,45 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

Citados como infringidos os arts. 11, 15, 27 e 64, da Lei n° 
11.651/91, c/c os arts. 86 e 149, I, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista 
no art. 71, IV-A, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada – Cupom Fiscal 
(fls. 3 a 6), Anexo I – Auditoria da Carga Tributária – Mercadorias que Originaram Dúvidas 
em Relação a Tributação do ICMS (fls. 7 a 8), Anexo II - Auditoria da Carga Tributária – 
Tabela de Inadimplência (fls. 9 a 13) e Nota Explicativa (fls. 14 a 15), dentre outros 
documentos. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 20 a 21), onde 
alega que parte das mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária; 
que, conforme orientação da Resposta n° 239/2012 esta orientaria que as mercadorias do 
Apêndice IV do Anexo IX do RCTE, as mercadorias teriam direito à redução da base de 



cálculo; que várias mercadorias estão relacionadas no Apêndice V do Anexo IX do RCTE, 
pois são destinadas a uso industrial e conforme Parecer n° 029/2016 teriam direito a 
redução da base de cálculo, independente a quem teria sido dado saída. Pede revisão do 
feito e a improcedência do lançamento. 

 
Junta planilha (fls. 22 a 27), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, considera 

ocorrentes no feito os vícios formais da insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento do direito de defesa, declarando nulo o auto de infração, conforme a 
Sentença n° 1775/2017-JULP (fls. 42 a 45). 
 

O sentenciador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 
“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
A representante da Fazenda Pública, em recurso à Câmara 

Julgadora (fls. 46 a 49), pede a cassação da nulidade decidida no julgamento singular, 
aduzindo que, em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, em 
seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do Sistema 
de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto devido, 
esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade do 
lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 



infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, a representante da 
Fazenda Pública refuta-o, afirmando que a auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o 
procedimento próprio de auditoria fiscal constante do Roteiro n° 23 do Manual de 
Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 10/93-DFIS, alterada pela Instrução de 
Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a categorização das mercadorias, realizando o 
cotejamento entre a carga tributária realizada pelo contribuinte para cada mercadoria ou 
produto com a carga tributária que é determinada pela legislação tributária. Embora o 
roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco não estabeleça a obrigatoriedade de explicação 
das causas das divergências de carga tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou 
de forma zelosa em Nota Explicativa demonstrar que as divergências encontradas 
decorriam de várias causas, citando entre estas a utilização indevida de benefícios fiscais, 
tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
A representante da Fazenda Pública, quando a sugestão do julgador 

de que se fizesse um auto de infração para cada motivo da divergência de carga tributária, 
inova o julgador em relação ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se 
justificando de forma alguma declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Pede a representante da Fazenda Pública também o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 40-A, § 1, I, da Lei n° 16.469/09. 
 

Intimado, o sujeito passivo apresenta Contradita (fls. 55 a 60), 
pedindo a manutenção da sentença anulatória de Primeira Instância, expondo suas 
razões. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria com débito a menor de ICMS, no período de 01/09/2015 a 
30/04/2016, decorrente da utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque 
do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, 
redução de base de cálculo maior que a devida e redução de base de cálculo em meses 
de inadimplência do imposto, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
5.643,45 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), 
juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 
 

O julgador singular considerou ocorrentes no feito os vícios formais 
da insegurança na determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
declarando nulo o auto de infração, conforme a Sentença n° 1775/2017-JULP (fls. 42 a 
45). 
 



A nulidade declarada no julgado singular teve a seguinte 
fundamentação: 

 
O julgador afirma que no Anexo I consta a seguinte observação: 

“MERCADORIAS QUE ORIGINARAM DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DO 
ICMS”; que o Anexo II relaciona, em uma tabela de inadimplência, os meses em que a 
empresa estaria inadimplente com o tributo; e tanto no histórico o auto de infração quanto 
nas Notas Explicativas constam cinco motivos da diferença de imposto pela tributação final 
inferior à prevista na legislação. 
 

Embora conste do feito, em seu Anexo II, uma tabela de 
inadimplência, não se anexou aos autos nenhum demonstrativo (relatório do Sistema de 
Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE) do não recolhimento do imposto devido, 
anota o julgador. 
 

A tributação final inferior à prevista na legislação poderia ser 
decorrente de vários motivos, no entanto, no feito há apenas um levantamento da 
Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não se especificando no mesmo a 
origem da diferença encontrada. O ideal seria que se fizesse um auto de infração para 
cada motivo, ou no mínimo um levantamento da Divergência de Carga Tributária 
Informada e Calculada para cada infração e no final uma planilha em que totalizasse os 
valores, com identificação da origem da divergência, sugere o sentenciador. 

 
A autoridade lançadora, ao possuir dúvidas em relação à correta 

aplicação da tributação do ICMS, ocasionou insegurança na determinação da infração, 
bem como cerceamento do direito de defesa, pois o sujeito passivo não saberia de qual 
infração se defender, pela falta de detalhamento da origem da diferença de imposto. 

 
Exposta a fundamentação da sentença singular e examinando os 

autos, vejo que a nulidade declarada no julgado singular decorreu de entendimento 
equivocado, devendo, por isso, ser reformada, acatando aqui o pedido de cassação da 
nulidade no julgamento singular formulado pela Representação Fazendária, pelo que 
exponho: 

 
Em relação ao argumento do julgador de que embora conste do feito, 

em seu Anexo II, uma tabela de inadimplência, não se anexou aos autos relatório do 
Sistema de Arrecadação do Sistema Fazendário – SARE do não recolhimento do imposto 
devido, esse argumento não constitui de forma alguma motivo para se declarar a nulidade 
do lançamento, visto que o julgador, como todos os servidores fiscais, dispõe acesso ao 
SARE o que possibilitaria o saneamento de toda e qualquer dúvida, não se podendo 
também arguir qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que dispõe dos documentos de 
arrecadação necessários a contraditar a informação constante do referido Anexo II. 

 
Quanto ao argumento do julgador de que encontrou nos autos 

apenas um levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada, não 
se especificando no mesmo a origem da diferença encontrada, entendendo que o ideal 
seria que se fizesse um auto de infração para cada motivo, ou no mínimo um 
levantamento da Divergência de Carga Tributária Informada e Calculada para cada 
infração e no final uma planilha em que totalizasse os valores, com identificação da origem 
da divergência, sobe pena de cerceamento odo direto de defesa, refuto-o, afirmando que a 
auditoria empreendida pelo Fisco seguiu o procedimento próprio de auditoria fiscal 
constante do Roteiro n° 23 do Manual de Auditoria, instituído pela Instrução de Serviço n° 
10/93-DFIS, alterada pela Instrução de Serviço n° 15/09-SAT, obedecendo a 



categorização das mercadorias, realizando o cotejamento entre a carga tributária realizada 
pelo contribuinte para cada mercadoria ou produto com a carga tributária que é 
determinada pela legislação tributária. Embora o roteiro da auditoria utilizada pelo Fisco 
não estabeleça a obrigatoriedade de explicação das causas das divergências de carga 
tributária encontradas, a autoridade fiscal buscou de forma zelosa em Nota Explicativa 
demonstrar que as divergências encontradas decorriam de várias causas, citando entre 
estas a utilização indevida de benefícios fiscais, tais como o art. 8°, inciso XIII e art. 9°, 
inciso I, alínea “a”, ambos do Anexo IX do RCTE. 

 
Em relação ao argumento do sentenciador de que no Anexo I consta 

a observação “mercadorias que originaram dúvidas em relação à tributação do ICMS” 
enseja insegurança na determinação da infração, percebe-se ser equivocada a 
interpretação do julgador, posto que a conclusão de clareza mediana aponta para a 
assertiva no sentido de que mais uma vez a autoridade fiscal preocupou-se em explicar o 
trabalho constante dos autos apontando situações que geraram dúvidas para o 
contribuinte e contribuíram para que este utilizasse carga tributária inferior à prevista na 
legislação, sendo estas situações descritas de forma analítica e detalhada no Anexo I. 

 
Quando a sugestão do julgador de que se fizesse um auto de 

infração para cada motivo da divergência de carga tributária, inova o julgador em relação 
ao roteiro estabelecido pelo Manual de Auditoria, não se justificando de forma alguma 
declaração de nulidade sob este fundamento. 

 
Afastada a nulidade declara no julgado singular, retorna-se os autos 

à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, em consequência, 
prejudicada a análise do pedido de julgamento conforme o art. 40-A, § 1º, inciso I, da Lei 
16.469/09, formulado pela Fazenda Pública. 

 
No novo julgamento singular deve ser considerado que o benefício 

fiscal tido como extinto, fora prorrogado até 30/09/2019 por meio do Convênio ICMS 49, 
de 25 de abril de 2017, prorrogando a vigência dos dispositivos do Anexo IX do Decreto n° 
4.852/97, previsto em seu inciso II. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, dou-lhe parcial 

provimento para acatar o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das 
nulidades, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, e retornar os autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria, ficando, 
em consequência, prejudicada a análise do primeiro pedido de julgamento conforme o art. 
40-A, § 1º, inciso I, da Lei 16.469/09. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Nulidades (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01231/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto, 
decorrente da falta de emissão de documento fiscal. Afasta a 
nulidade do processo e devolve o processo à fase cameral para 
análise e julgamento de toda matéria.  
 
O afastamento das hipóteses de nulidade do processo 
administrativo tributário, no julgamento do recurso do 
Representante da Fazenda Pública Estadual pelo Conselho 
Superior do Conselho Administrativo Tributário, impõe o retorno 
dos autos à Câmara Julgadora, para novo julgamento de toda 
matéria. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para afastar a 
nulidade por incompetência funcional e retornar os autos à Câmara para apreciação de 
toda a matéria. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
efetuou vendas de mercadorias tributadas, sem a devida emissão de documentos fiscais, 
no valor comercial de R$2.250,044,35, referente ao período de 01/09/2009 a 28/02/2010; 
apuradas na tabela 20100228.DBF, registradas no banco de dados do contribuinte. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$270.005,32, mais as 
cominações legais.  
  

Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl. 6. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 665). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (fls.662 a 

665). 
 
Pelo Despacho nº 789/2011 - JULP, nas (fls.716 e 717), há a   

determinação de realização de diligência junto à Delegacia Fiscal de Jataí, com o 
propósito de elucidar questões suscitadas pela defesa como o método utilizado para 
apurar o valor da autuação e a insinuação de bitributação, o possível cerceamento do 
direito de defesa em decorrência da questão da mídia com o Banco de Dados resultado da 
copiagem que embasou o lançamento, bem como a questão da insegurança na 
determinação da infração no que diz respeito ao que é orçamento e o que é venda 
propriamente dita, alegado pela impugnante.  



 
Em manifestação nas (fls.718 a 723), a fiscalização deixou claro que 

a planilha utilizada para calcular a base de cálculo do imposto omitido decorre do banco 
de dados do contribuinte que possibilitou a visualização da diferença por produto. Quanto 
à insinuação de cerceamento do direito de defesa, a fiscalização esclareceu que foi 
entregue conforme protocolo de devolução, (fls.657), ao responsável pela empresa uma 
mídia contendo o relatório circunstanciado da fiscalização onde descreve todos os 
procedimentos para a abertura do banco de dados da impugnante o que rechaça o 
cerceamento de defesa apontado. Em relação à insegurança na determinação da infração, 
também fiscalização explicou em quais tabelas estavam registradas as vendas e em quais 
foram registradas as vendas, ou seja, dirimiu todas as dúvidas apontadas pela defesa. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Despacho nº789/2011, e querendo manifestar-se (fls.725 a 728). 
 
Pela Sentença nº1249/2011 – JULP, nas (fls.730 a 733), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.734 a 

735). 
 
Mediante ao Acordão nº2725/2012, (fls.764 a 770), a Terceira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher 
a preliminar de nulidade parcial do processo, a partir de fls. 725, inclusive, por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pelo representante legal da autuada, devendo o 
processo ser encaminhado ao NUPRE da circunscrição do contribuinte, para fins de 
intimação da autuada do resultado do procedimento revisional, na pessoa do advogado 
nomeado conforme procuração de fls. 688. 

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fl.771). 
 
Pelo Despacho nº154/2013 – JULP, (fl.772), o representante 

fazendário dá o ciente sobre a decisão unânime da Câmara Julgadora, que decidiu pela 
nulidade parcial do processo, tornando nulos os feitos a partir das fls.725.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomarem conhecimento do 

Acordão nº2725/2012 e do resultado da diligência (fls.773 e 774). 
 
Pela Sentença nº1029/2013 – JULP (fls.776 a 780), o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, (fls.781 a 

783). 
 
Mediante ao Acordão nº2246/2013, (fls.808 a 814), a Quarta Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decide por acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por incompetência funcional do autor do procedimento, arguida pelo sujeito 
passivo, declarando de consequência nulo "ab initio" o processo. 

 
A Fazenda Pública foi intimada a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fl.815). 
 



A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.816 a 819), 
apresentando Recurso ao Conselho Superior nº351/2013, alegou que para o presente 
caso, dada a clara possibilidade de o trabalho ser realizado por AFRE I com ato do 
Secretário, anexaram aos autos cópia da Portaria nº237/11 – GSF, que supre a exigência 
da referida Lei. 

 
Aduz que quanto à precisão do enquadramento do sujeito passivo 

feito pela SEFAZ, para efeito de atribuição de competência, foi editada a IN 504/01, 
vigente à época do trabalho fiscal, que defina como microempresa e empresa de pequeno 
porte aquelas que tivessem faturamento igual ou inferior a R$3.600.000,00. E como 
empresa de médio porte, as que tivessem faturamento entre R$3.600.000,00 e 
R$72.000.000,00. Está sendo juntado aos autos extrato da DPI do sujeito passivo nos dois 
exercícios, onde resta claro que seu faturamento em 2009 foi de microempresa, e o de 
2010 foi de empresa de médio porte.  

 
Por fim requer a reforma do acórdão cameral, e que processo retorne 

à câmara julgadora para apreciação de toda a matéria.  
 
Anexou Documentos (fls.820 a 826). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor contradita, nas 

(fls.828 a 830). 
 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos (fls.833 a 839), 

apresentando contradita, alegam que a presente autuação, não merece prosperar, pois a 
fiscalização iniciou-se, inclusive, com atos praticados por agente do fisco sem 
competência legal para assim proceder (AFRE-I, cópia de banco de dados). É que o artigo 
4º, da Lei 13.266/98, não confere ao Auditor Fiscal de Classe 1 competência para se 
realizar copiagem de banco de dados em empresa de médio porte. De se destacar, 
ademais, que não ocorreu apreensão de qualquer equipamento ou arquivos, mas tão 
somente se procedeu à copiagem do banco de dados do recorrido que em nenhum 
momento recebeu a notificação para acompanhamento do que se foi extraído da empresa. 
É manifesto que o procedimento fiscal denominado copiagem de arquivos magnéticos foi 
realizado sem previsão legal e por autoridade materialmente incompetente.    

  
Por fim requer que seja acatada a presente contradita e provida para 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência funcional, declarando, 
de consequência, nulo "ab initio" o processo.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Ao compulsar e analisar as peças de formalização deste processo, 
verifico que razão assiste ao Representante da Fazenda Pública Estadual, quando ele 
opôs recurso ao Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário para requer a 
reforma da decisão cameral, a qual acatou a preliminar de nulidade “ab initio” do auto de 
infração e declarou nulo o lançamento do crédito tributário, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora.  

 



Na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária a 
empresa estava enquadrada como microempresa, exercício de 2009 e, em 2010 como 
empresa de médio, condição comprovada com a documentação acostada ao processo, ou 
seja, extrato expedido pelo sistema da SEFAZ-GO.  

 
Com referência à competência funcional da autoridade fiscal 

lançadora, atribuída ao AFRE I, vejo que a legislação administrativa lhe confere 
responsabilidade para o cumprimento da tarefa funcional, pois a autuada é enquadrada 
como microempresa, cuja competência se estende à empresa de médio porte, condições 
legais que afastam o questionamento preliminar de nulidade da peça básica por 
incompetência funcional. 

 
De acordo com a legislação funcional, aos Auditores Fiscais da 

Receita Estadual I – AFRE I, são conferidas, privativamente, dentre outras atribuições as 
previstas na legislação funcional como as realizadas em estabelecimento fixo, ou seja, 
examinar mercadorias recentemente adquiridas e encontradas em situação irregular em 
qualquer estabelecimento, independendo de auditoria para apuração da irregularidade 
fiscal. 

 
Para o cumprimento das auditagens fiscais, a legalidade estende-se 

também: 

Contribuintes estaduais considerados como microempresa; 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.04 a 31.05.10. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO item 7 da alínea "b" do inciso i do art. 4º PELO 
ART. 2º DA LEI Nº 17.032, de 02.06.10 - VIGÊNCIA: 01.06.10 a 30.03.16 

Auditoria nos contribuintes estaduais a seguir enumerados, com 
verificação de seus livros e documentos fiscais: 

Microempresa; 

Empresa de pequeno porte; 

Estabelecimentos que mantenham somente escrita fiscal ao tempo 
do fato objeto do lançamento, independentemente de seu porte; 

Empresa de médio porte, inclusive com escrituração contábil, 
mediante ato do Secretário da Fazenda, art. 4º, inciso I, itens 7 a 7.4 
da Lei nº 13.266/1998. 

 
A base da acusação fiscal é a Tabela 201000228.GBF, onde o 

sujeito passivo registra as operações de entradas de bovinos para abate e as saídas de 
mercadorias comercializadas no período, enquanto que as escriturações eram feitas por 
itens vendidos, fato demonstrado e comprovado com a documentação em anexo. 

 
De acordo com o contido nesta tabela, é possível a identificação 

das pessoas jurídicas envolvidas na transação das entradas e das saídas dos produtos. 
 
Os auditores fiscais, na complementação da ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária descrita no auto de infração, salientam que, nessa tabela 



estavam registradas apenas as vendas efetivadas, isto é, não constava registro de 
operações canceladas. Apesar de trazer registros de algumas operações que originaram a 
emissão de notas fiscais eletrônicas que foram canceladas no sistema SEFAZ e que foi 
constatado que as vendas não foram canceladas de fato, pois os recebimentos dessas 
operações foram registrados na Tabela ELBDLANC.DBF- que também consta do banco 
de dados do contribuinte.  

 
Nesta tabela era lançada tanto os pagamentos quanto os 

recebimentos efetuados pelo contribuinte, conforme consta demonstrada no relatório fiscal 
anexo. 

 

Em face do fundamento supra e, ao considerar que o trabalho fiscal se 
concretizou sem embaraço a parte contrária, que se apresenta tecnicamente correto e de 
acordo com as normas procedimentais vigentes e que a constituição do crédito tributário 
atende às regras da legislação fiscal específica, vejo que nenhum incidente de nulidade do 
auto de infração ocorreu no lançamento do crédito tributário. 

 

Com base nestes parâmetros e ao votar esta ação fiscal, decido 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para afastar a nulidade do auto de infração, por incompetência funcional e retornar os 
autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Nulidades (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01721/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ITCD. Questão processual. Declaração de nulidade ab 
initio do auto de infração em razão de decisão judicial que 
compromete dispositivo legal de sustentação da peça 
acusatória. Decisão unânime.   
 
A decisão judicial definitiva que prejudicar validade jurídico 
formal de dispositivo de lei traz a nulidade do trabalho que nele 
se basear. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo Conselheiro Relator, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o 
processo. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata a peça inicial de exigência de crédito tributário em desfavor de 

RODRIGO BRITO FERREIRA, por deixar de recolher o ITCD na importância de R$ 

44.689,14 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), 

referente a doação de quotas de capital da sociedade empresária DURO PVC LTDA, 

recebidas de TIAGO BRITO FERREIRA, no valor de R$ 1.117.228,57 (um milhão, cento e 

dezessete mil, duzentos e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos), caracterizada pela 

diferença positiva entre o valor de mercado das mesmas quotas e o valor nominal 

expresso no contrato social, conforme documentos em anexo, devendo em consequência, 

recolher o imposto devido acrescido de suas cominações legais (fls. 02 a 03). 

Foram indicados como dispositivos legais infringidos, os artigos 72-A, 

VIII, “a”, e 77-B, II, da Lei nº 11.651/91, todos do Código Tributário do Estado de Goiás – 

CTE, combinados com os artigos 372-A, VIII, “a”, 376, III, 377-B, II, 382, II, “a”, do Decreto 

nº 4.852/97, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE.  

A penalidade proposta é a tipificada pelo art. 89, II da Lei nº 

11.651/91, com redação da Lei 13.772/00. Por ter concorrido para a prática da infração, foi 



autuado como sujeito passivo co-responsável, nos termos do art. 82, I da Lei nº 11.651/91, 

o seu irmão, TIAGO BRITO FERREIRA (fls. 04). 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

= Ordem de Serviço de designação da autoridade fiscal lançadora 

(fls. 05);  

= Balanço Patrimonial Ajustado em 31/12/2013, da sociedade 

empresária DURO PVC LTDA (fls. 06 a 08); 

= Demonstrativo de Avaliação de Empresa – DAE (fls. 09 a 13); 

= cópia da Vigésima Primeira Alteração Contratual e Consolidação 

do Contrato Social da Sociedade empresária referida (fls. 14 a 26); 

= Nota Explicativa do Auto de Infração (fls. 27 a 31); 

= cópia da Notificação Fiscal nº 1.120/2014 (fls. 32); 

= cópia da Notificação Fiscal nº 0589/2015 (fls. 33). 

Regularmente intimado (fls. 37 a 40), o polo passivo apresentou 

impugnação em Primeira Instância (fls. 41 a 42), argumentando que (fls. 43 a 55):  

= Teoricamente o fato gerador foi caracterizado em vista da diferença 

positiva entre o valor de mercado das quotas e o valor nominal expresso no contrato social 

da empresa e balanço patrimonial ajustado (fls. 44). 

= Preliminarmente:  

-  É tempestiva a defesa (fls. 44). 

- O auto de infração é nulo por não haver indicação do período da 

ocorrência da infração e porque são inexistentes os dispositivos do RCTE indicados como 

infringidos (fls. 45 a 46).  

- Quanto ao mérito:  

= A Constituição Federal de 1988 atribuiu à lei complementar a tarefa 

de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive quanto ao 

ITCD, portanto, não caberia ao Legislador Estadual a ampliação das hipóteses de 

incidência do tributo em questão (fls. 47 a 50). 

= Existe afronta ao princípio da anterioridade, uma vez que a 

alteração contratual da sociedade empresária, pela qual houve a transferência das quotas, 

foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, em 10/12/20103, e a Lei 



Ordinária nº 18.002/13, que altera a Lei nº 11.651/91, introduzindo os dispositivos legais 

infringidos, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás em 06/05/2013, ou seja, no 

mesmo exercício financeiro, em contrariedade ao disposto no art. 150, III, “b”, da 

Constituição (fls. 50 a 52).  

=  Ainda, em função do direito de propriedade, o seu titular pode 

dispor da coisa como decidir, sendo que os sócios tem preferência na aquisição de quotas 

da sociedade, uma vez que trata-se de empresa de família (fls. 52 a 54).  

= Com relação aos valores das quotas do capital social, a autoridade 

lançadora não levou em consideração fatores, inexprimíveis em moeda corrente nacional, 

que influenciam negativamente na sua avaliação, tais como o conhecido “custo Brasil” (fls. 

52 a 54).  

= A multa não deve ser aplicada, pois não houve omissão de 

pagamento do tributo (fls. 54). Por fim, requer que seja julgado improcedente o presente 

auto de infração (fls. 55).  

Para comprovação de suas argumentações e da legitimidade de sua 

manifestação, a defesa apresentou os documentos das folhas 56 a 62.  

Decisão singular (fls. 64/69) rejeitou todos os argumentos postos 

pela defesa e considerou procedente o trabalho fiscal  

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo ofereceu recurso 

voluntário (fls. 79/86) pedindo a reforma da mesma. 

Inicia sua peça fazendo síntese do processo e referência à sentença 

guerreada. Faz arrazoado sobre o fato gerador do ITCMD destacando suas 

características. Questiona a interpretação dada pelo fisco em relação à doação mista, tese 

que fundamenta a acusação. Objeta o entendimento de que para o fisco, no momento da 

venda, o valor dos bens não teria sido devidamente avaliado, gerando um prejuízo ao 

erário estadual. Rejeita esse entendimento por haver no Código Civil uma definição de 

doação, que segundo entendimento da defesa, estaria sendo desrespeitada de forma 

indevida.  

Entende que houve no trabalho fiscal uma presunção de fraude, 

situação inaceitável sob o ponto de vista jurídico. Questiona a avaliação feita pela 

fiscalização, pois não teria levando em consideração fatores externos de difícil 

mensuração.  



Faz referência à suposto julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 13318322.2015.8.09.0000 

(201591331838) que teria sido julgada parcialmente procedente, dando entendimento de 

que essa forma de agir do fisco, promovendo uma reavaliação do patrimônio da empresa 

só seria possível nos casos de comprovada dissimulação do negócio jurídico, observado o 

devido processo administrativo.  

Requer ao final o seguinte: 

= recebimento do recurso voluntário; 

= interpretação de que somente nos casos de dissimulação de 

negócio jurídico haveria a possibilidade de reavaliação do ativo da empresa; 

= reforma da decisão singular, com improcedência do auto de 

infração.  

É o relatório.    

No momento do julgamento, fiz arguição da nulidade do auto pelo 

fato de que, conforme a decisão judicial referida anteriormente, a aplicação do artigo 72-A 

só poderia atingir fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.2.014. E, constatado que no 

presente processo isso não teria sido observado, resta caracterizada, de forma 

inquestionável, uma afronta à decisão judicial exarada de forma definitiva.  

Sendo assim, não resta outra alternativa a não ser declarar a 

nulidade ab initio do auto de infração por insegurança na determinação da infração em 

razão do comprometimento da fundamentação legal da peça acusatória. 

 

 

 
 

Sala das sessões, em 26 de setembro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00056/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento de imposto. Circulação de gado bovino 
desacompanhado de documentação fiscal. Inocorrência de fato 
gerador. Improcedência. 
 
1. As operações envolvendo remessa de gado entre empresas 
do mesmo sócio majoritário ou deste para a pessoa jurídica não 
implicam em mudança de titularidade dos bovinos, até mesmo 
quando fundidas as pessoas jurídicas, aquela resultante tenha 
novo nome empresarial ou nova configuração societária, sendo 
relevante apenas que sejam elas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico; 
 
2. Não procede a autuação quando não restou configurado ato, 
fato ou negócios, com efeito econômico de que resulte 
obrigação de recolher tributo ao Estado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e 
Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva que votou pela procedência 
do lançamento fiscal, com adequação da penalidade à prevista no art. 71, inc. VII, alínea 
"L" da Lei 11.651/91 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo remeteu sem 
documentação fiscal duas mil, novecentas e oitenta e três cabeças de gado bovino de 
diversas eras destinadas à Empresa NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CCE: 40.509.416-1 e no CNPJ 
de nº 11.127.711/0001-48 estabelecida no Município de São Miguel do Araguaia, 
conforme extratos e planilha de demonstração de cálculo apurada conforme preço de 
pauta da época da operação. Em consequência, deverá recolher o imposto devido e mais 
cominações legais. 

Foi identificado como sujeito passivo solidário: NOVA PIRATININGA 
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos do 
artigo 45, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 

Como parte da instrução processual foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 03/10. 



Intimados em Primeira Instância (fls. 11/13), os sujeitos passivos 
ingressam com impugnação às fls. 17/46. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 375/378, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão singular, os sujeitos passivos interpõem 
Recurso Voluntário às fls. 391/414, no qual reafirmam as alegações pronunciadas na fase 
impugnatória.  

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1232/2017, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração. E também, rejeitar a preliminar de nulidade 
da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. E 
conhecer do recurso voluntario, dando-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. 

Intimada (fls. 460), A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 
Conselho Superior, alegando que mediante cotejo do Termo de transferência de animais – 
TTA restou demonstrado que as remessas de gados foram realizadas sem a respectiva 
documentação fiscal. Destaca, ainda, que a remessa de gado realizada depois de agosto 
de 2012, do estabelecimento da inscrição estadual 11.363.449-8 para o estabelecimento 
da inscrição estadual 10.509.416-1, não poderia ser regularizada tributariamente apensa 
com a emissão de TTA's, pois a transferência de titularidade está claramente comprovada 
pelos documentos acostados aos autos, principalmente pelos dossiês das duas inscrições 
envolvidas. Por fim, pede a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado 
procedente o auto de infração. 

Intimados, os sujeitos passivos apresentam Contradita alegando 
que, por se tratar de grande quantidade de gado, a entrega dos animais aos 
arrematadores se deu por etapas, sendo certo que só fora concluída em meados de 
março de 2015, como se depreende da certidão, produzida pelos oficiais de justiça 
avaliadores federais, Divino Caetano da Silva e Marcelo Mendes. Alegam, ainda, que os 
TTA's emitidos indicando como remetente Marcelo Henrique Limirio Gonçalves e 
destinatária Nova Piratininga Empreendimentos, Participações e incorporações Ltda 
objetivou tão somente regularizar aqueles bovinos junto à AGRODEFESA, portanto a 
verdade dos fatos revela que não houve transferência de titularidade daqueles animais, e 
por tal motivo inexiste espaço para se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

Posteriormente, os sujeitos passivos apresentam Memoriais 
reiterando os argumentos expendidos anteriormente.  

É o relatório. 

VOTO 

Trata o presente processo de exigência de ICMS, com os acréscimos 
legais pertinentes, em razão da remessa de gado desacompanhado de documentação 
fiscal do remetente Marcelo Limírio Gonçalves, ora autuado, para a fazenda integrante do 
acervo da empresa NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS.  



Analisando os autos, à miúde, verifico que o autuado e a empresa 
MCLG Administração e Participações LTDA., pessoa jurídica da qual o primeiro também é 
sócio, arremataram, em leilão judicial a fazenda NOVA PIRATININGA de porteira fechada, 
isto é, com todo o gado e benfeitorias integrantes do prefalado imóvel.   

No caso em apreço, a Fazenda Pública reclama ICMS na operação 
em que Marcelo Henrique Limírio teria supostamente remetido gado para a empresa Nova 
Piratininga Empreendimentos, Participações e Incorporações Ltda., operação que não se 
confunde com aquela em que Marcelo Henrique Limírio e a MCLG Administração e 
Participações arremataram de porteira fechada em leilão judicial junto a 14ª Vara de 
Trabalho de São Paulo, a fazenda Piratininga antes pertencente ao Sindicato dos 
Aeroviários do Estado de São Paulo.  

As peças de defesa destacam que autuado e a empresa adquirente, 
da qual o primeiro já era sócio, na realidade integram o mesmo grupo econômico, sendo 
que após a aquisição da fazenda Nova Piratininga apenas houve mudança no nome 
empresarial da pessoa jurídica para NOVA PIRATINIGA EMPREENDIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.  

Após tal esclarecimento, sustenta ainda, como tese nuclear, a não 
ocorrência do fato gerador do ICMS devido ao fato de que não houve mudança de 
titularidade dos bovinos, mas apenas adequação formal e regularização do estoque da 
nova pessoa jurídica nascida após a aquisição de mais uma fazenda acompanhada de 
volumoso rebanho.   

Apenas isto é o que se extrai dos atos constitutivos das empresas 
em confronto com as TTA´s emitidas, sendo estas, pois, provas materiais suficientes para 
corroborar a tese da defesa.  

Assim, forçosa a conclusão de que o fato isolado dos semoventes 
passarem a integrar nova pessoa jurídica não é suficiente para que sequer se cogite 
acerca do nascimento do fato imponível.  

É que as mudanças societárias que se deem no plano meramente 
formal ou mesmo a destinação de bens que formalmente pertençam ao sócio para a seara 
de pessoa jurídica da qual o mesmo é o verdadeiro proprietário, sócio administrador e 
dono do capital majoritário não pode ser considerado como mudança de titularidade ou ato 
de mercancia apto a ensejar o nascimento do fato gerador do ICMS (este o ponto 
controvertido da lide).  

Os sócios e a pessoa jurídica que os mesmos integram devem ser 
considerados como pessoa única, só podendo ser considerados como entes distintos nas 
hipóteses responsabilização patrimonial em sede de processo de execução de créditos 
(até nestas hipóteses é possível a desconsideração da separação patrimonial para se 
considerar sócios e pessoas jurídicas como um todo único).  

Aplica-se, destarte, a teoria da aparência que decorre indiretamente 
do princípio da boa-fé objetiva. Segundo esta, considera-se pessoa única todos os entes 
integrantes do mesmo grupo empresarial, ou seja, todos os entes e pessoas que 
publicamente se expressarem como proprietários e integrantes da empresa.  

Portanto, a mutação empresarial implementada no plano societário, 
nem mesmo a remessa de bovinos da pessoa física para jurídica podem ser considerados 
como fatos ou fenômenos relevantes no que tange ao ICMS. Isto porque para que haja a 
incidência deste é imprescindível não apenas alterações empresariais-societárias mas, de 



fato, a transferência de titularidade, pois a mera regularização cadastral via TTA junto a 
AGRODEFESA com este fato não se confunde.   

O que é indispensável é o fato e não as formas ou ficções da 
personalidade jurídica criadas pelo direito. Daí porque somente a partir da efetiva mutação 
de titularidade é que o gado poderia ser considerado efetivamente como mercadoria em 
circulação.   

Ora, a mera emissão do documento de transferência – TTA - que se 
deu apenas para formalizar e documentar, nos sistemas da AGRODEFESA (para fins 
sanitários e de controle do gado) que o mesmo passaria a pertencer dali em diante à uma 
pessoa jurídica com nome empresarial diverso não significa, per si, tenha havido 
circulação física efetiva ou muito menos circulação jurídica (mudança de titularidade).  

Noutra senda, a emissão da TTA neste caso não traduz 
propriamente o fato tributável sujeito a incidência do ICMS, mas um fato meramente 
administrativo, burocrático e cadastral junto a AGRODEFESA.   

É que nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa nº 05/2012 da 
AGRODEFESA, havendo venda de propriedade rural com animais (porteira fechada) a 
regularização cadastral do saldo de animais da fazenda deve ser feita via emissão de 
TTA, isto justamente na hipótese em que não há movimentação de animais. Caso haja 
movimentação a norma impõe a emissão da GTA respectiva.  

Nesta senda, a emissão da TTA não se constitui sequer como indício 
de ocorrência de ato de mercancia, fazendo ela prova de situação inversa, ou seja, de que 
não houve sequer movimentação física de animais. Por conseguinte, circulação jurídica 
também não houve posto que os animais apenas passaram a integrar o patrimônio de 
pessoa jurídica com formatação e nome diversos, porém pertencente majoritariamente ao 
sócio Marcelo Henrique Limírio e à uma empresa da qual já era sócio.  

O artigo 37, inciso I, alínea “f”, do Código Tributário Estadual foi 
expresso ao declarar a não-incidência do imposto em operações societárias desta estirpe, 
senão vejamos:  

Art. 37. O imposto não incide sobre: 

I - operações: 

f) que destinem mercadorias a sucessor legal, como a fusão, 
transformação, incorporação ou cisão, quando em decorrência de qualquer 
destas não haja saída física da mercadoria; 

Esse entendimento é inclusive corroborado pela dicção da Lei 
Complementar nº 87/96 que dispõe em seu artigo 3º, inciso VI, que o “imposto não incide 
sobre operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de 
estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie”. 

Nesse diapasão, evidencia-se que a emissão dos aludidos TTA’s 
visou tão somente regularizar junto a AGRODEFESA todo o estoque de bovinos 
existentes na Fazenda Piratininga adquirida “de porteira fechada” dos antigos 
proprietários, obedecendo aos ditames do artigo 2º da Instrução Normativa nº 05/2012.  

Do mesmo modo, conclui-se ainda que, como não houve 
movimentação dos semoventes, não há também a obrigação de emissão de notas fiscais 
na operação de sucessão legal, qual, como já dito alhures, é de natureza civil, tal como 



ocorre também na operação de aquisição de estabelecimento, em que inexiste obrigação 
de emissão de documentação fiscal, pelo alienante em favor do adquirente. 

Isto posto, não resta outra alternativa a não ser declarar a 
improcedência do presente auto de infração. 

Com essas fundamentações, voto conhecendo do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00218/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento do 
imposto em remessa de gado bovino. Guia de Trânsito Animal 
(GTA) para a qual não se emitiu o respectivo documento fiscal. 
Procedência. Decisão não unânime. 
 
 I - As mercadorias deverão estar sempre acompanhadas de 
documentos fiscais idôneos. 
 
 II - Havendo comprovação da existência de operação de 
remessa de mercadoria sem emissão da correspondente nota 
fiscal, é cabível a exigência de ICMS. 
 
 III - A Guia de Trânsito Animal - GTA, regularmente expedida, 
encaminhada para órgão de fiscalização sanitária pelo próprio 
destinatário atesta a efetividade da operação de trânsito animal. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e José 
Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pela responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia, que 
votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo remeteu sem documentação 
fiscal gado bovino ao produtor rural: Sebastião Batista dos Santos-CCE: 11.336894-1- 
CPF: 508.107.661-91 referente a Guia de Transito Animal- GTA de número 860.654 séries 
N emitida em 24/07/2013, conforme estratos e planilha demonstrativa de cálculo no valor 
de R$ 42.862,02, já acrescido do respectivo índice de Valor Agregado –IVA de 40%, em 
anexo. Em consequência, deverá recolher o ICMS na importância de R$ 5.143,44, mais as 
cominações legais. 

 
Tem-se como sujeito passivo SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS 

com base no artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 18). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls. 19 a 22). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos (fls. 23). 



 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentarem Impugnação 

em Segunda Instância (fls.25 a 30). 
 
Foi lavrado Termo de Perempção para o sujeito passivo solidário (fls. 

31). 
 
O sujeito passivo autuado manifesta-se às fls. 33 a 34, requerendo a 

descaracterização do auto de infração quanto a cobrança de ICMS por se tratar de uma 
operação destinada cria e recria entre produtores agropecuários e o contribuinte 
apresentou GTA- Guia de Trânsito Animal. 

 
Anexou documentos (fls.35 a 40). 
 
 
É o Relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
A acusação é que o sujeito passivo transitou com mercadoria 

desacobertada de documentação fiscal, fato este comprovado pela emissão da Guia de 
Trânsito Animal –GTA, pela AGRODEFESA, sem que tenha sido emitida a nota fiscal 
correspondente a este documento de controle, tendo assim agido em desconformidade 
com a Legislação Tributária, em especial o previsto nos artigos 64 e 66 da Lei 11.651/91: 

 
Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, 
estabelecidas na legislação tributária. 
 
Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 
 
 

O sujeito passivo autuado nada traz ao processo que pudesse 
descaracterizar o lançamento efetuado, não residindo, assim, nenhuma condição, fática ou 
jurídica, possível de ilidir a pretensão fiscal. 

 
Por todo o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe 

provimento, para considerar procedente o auto de infração.  
 
 
 

A defesa do  sujeito passivo nada traz ao processo que pudesse 
descaracter 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00219/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de nulidade por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Emissão de 
nota fiscal, em posto fazendário, utilizada para acobertar a 
remessa de gado bovino prestando informação falsa sobre o 
verdadeiro adquirente das mercadorias (gado bovino). 
 
1. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º). 
 
2. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negóciios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrêncai do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária. 
 
3. Deve-se julgar procedente o lançamento quando forem 
descaracterizados os atos ou negócios jurídicos. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de 
Brito, José Ferreira de Sousa, José Pereira D'abadia e José Paixão de Oliveira Gomes.  
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário ÉLCIO TADEU GARCIA 
ALEVE da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pela 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e José Paixão de 
Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia, que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se da acusação de se fazer emitir, em posto fazendário 
estadual, nota fiscal avulsa, utilizada para acobertar a remessa de gado bovino, através de 
prestação de informações falsas sobre o real destinatário dos semoventes 
comercializados, conforme pormenorizado no Auto de Desconsideração de Ato/Negócio 



Jurídico, lavrado em consonância com o parágrafo único do art. 116 do CTN e art. 147-C 
do CTE, pela fraude operada com a dissimulação constatada e, em consequência, 
devendo ser recolhido aos cofres do tesouro estadual o ICMS devido. Aponta-se como 
solidário o real destinatário dos semoventes remetidos/vendidos. 

 
O sujeito passivo principal, remetente dos semoventes e o 

requerente de emissão da nota fiscal junto à repartição fazendária, apesar de intimado, 
através de Edital, não compareceu ao feito tempestivamente e, em consequência, foi 
lavrado o Termo de Perempção em seu nome. 

 
O sujeito passivo apontado pelo fisco como solidário, o real 

comprador dos semoventes, compareceu ao feito às fls. 40 a 42. 
 
Conforme sentença n° 703/2017 – JULP, às fls. 46 e 47, o julgador 

singular decide pela procedência do lançamento. 
 
Devido a condenação em primeira instancia os sujeitos passivos 

foram intimados, o sujeito passivo não se manifestou, tendo sido lavrado termo de 
perempção às fls. 54.  

 
Em seu recurso voluntario, às fls. 56 a 62, alega: 
 
1. Inicialmente, a nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, pois o auto de infração foi feito com 
divergência de valores, pois a nota fiscal fraudada foi a de 
número 1594022 no valor de R$ 45.451,42, todavia a TED é no 
importe de R$ 54.518,33, não existindo qualquer documento e/ou 
justificativa de uma diferença de quase R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); - Divergência de datas, pois a nota fiscal foi emitida no dia 
11/04/2012 e a transferência foi feita no dia 04/04/2012; - falta de 
nexo entre a TED e os fatos, pois o auto de infração foi feito 
baseado em suposição; 

2. Alega ilegitimidade passiva do Sr. Élcio Tadeu, pois este foi 
arrolado por informação prestada pelo Vagner Vilela Borges, que 
colacionou nos autos a TED; 

3. No mérito pede a improcedência do auto de infração.  
 
Por meio de resolução 84/2017, às fls. 65 e 66, a primeira câmara do 

CAT resolve converter o julgamento em diligencia, para que o seu representante legal 
apresente procuração para representar o sujeito passivo ÉLCIO TADEU GARCIA ALEVE 
nos autos em questão e que apresente documentação, bem como justificativa sobre qual 
negócio jurídico foi realizado por meio do depósito efetuado na conta do senhor VAGNER 
VILELA BORGES, no valor de R$ 54,618,33 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezoito 
reais e trinta e três centavos). 

 
Cientificado, o sujeito passivo solidário se manifesta às fls. 69 a 71, 

arguindo preliminarmente insegurança na determinação da infração devido a divergência 
de valores, datas e falta de nexo entre TED e os fatos. Quanto ao mérito sustenta que o 
Sr. Élcio Tadeu não participou de qualquer relação jurídica relacionada nos autos em 
epigrafe, portanto deve ser considerada a ilegitimidade passiva. Ante o exposto, requer: 
reconhecimento das preliminares arguidas e a declaração de nulidade, no mérito requer a 
improcedência do lançamento e por fim requer a ilegitimidade passiva do sujeito passivo 
coobrigado. 



 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A acusação fiscal nasceu após o fisco, através da utilização de 

malhas fiscais, detectarem que na circunscrição da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Rio Verde estava ocorrendo operações de gado bovino com indícios de cometimento de 
ilícitos fiscais, pelo fato de haver emissão de documentos fiscais para o destinatário 
VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA, inscrito no CCE sob o número 11.352.412-9, 
documentos estes que foram constatados pela fiscalização como inidôneos para os fins 
tributários, em razão da inserção de dados falsos quanto ao real destinatário do gado 
remetido/circulado, pois, as diligências efetuadas revelam que o VANDERLI se apresenta 
como titular de atividade rural que registra uma grande movimentação de gado, sendo que 
somente nos anos de 2011 e 2012, contabilizou movimentação de compra e venda de 
mais de 40.000 cabeças, avaliadas  em cerca de R$ 35.000.00,00 (trinta e cinco milhões), 
sendo destes aproximadamente R$ 20.000.000,00 em operações de venda e o restante 
em operações de compra, sendo que apesar desta grande movimentação financeira ele, 
segundo informação da Receita Federal, auferiu renda inferior a R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) no exercício fiscal de 2011 e menos ainda nos exercícios posteriores. 

 
Consta nos autos que a propriedade rural para onde eram destinados 

os animais objeto das operações negociais tem área de apenas 15 há (quinze hectares), 
não comportando, mesmo que todas as condições fossem as melhores, mais do que 50 
cabeças de gado, mas que no controle da AGRODEFESA constava saldo de 
aproximadamente 1.500 cabeças, que deveriam estar naquela propriedade. 

 
Consta nos autos que na tentativa da busca da verdade material dos 

fatos a fiscalização exigiu a apresentação dos comprovantes de recebimentos (cheques, 
TED’S, DOC’S, transferências e extratos bancários, etc.), que pudesse demonstrar a 
pessoa que pagou os produtos constantes dos documentos fiscais, mas, o que foi 
apresentado foram documentos que comprovaram que de fato os animais foram 
adquiridos e destinados a pessoas diversas, como demonstrado em documento bancário 
que quem pagou pela mercadoria, através de TED, foi ÉLCIO TADEU GARCIA LEVE, 
creditando diretamente na conta do produtor remetente. 

 
O negócio jurídico foi constatado como operações real de compra e 

venda de gado, que foram formalmente acobertadas por documento fiscal verdadeiro, que 
por sua vez dissimulou, através da inserção de informação falsa, o verdadeiro destinatário 
das mercadorias e que tal assertiva tem por fundamento a forma em que os fatos se 
apresentam, corroborados com os documentos produzidos durante a ação fiscal, que 
cotejados com as notas fiscais eletrônicas emitidas, por simples silogismo, a única e lógica 
conclusão que se extrai é que o produtor rural remetente dos animais, foi 
convencido/induzido por terceiros a inserir falsamente os dados cadastrais do produtor 
rural VANDERLI VILELA DE OLIVEIRA, em documento fiscal de sua lavra, conduta essa  
que tinha como desiderato o firme propósito por parte do beneficiário de fraudar e 
dissimular o verdadeiro destinatário dos bovinos comercializados. 

 
Por todo o exposto pode-se ver que a desconsideração do negócio 

jurídico proposto pelo agente autuante está prevista na legislação tributária, especialmente 
o artigo nº 116, parágrafo único do CTN e o artigo 147-C do CTE: 



 
 

Art. 116 - CTN. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o 
fato gerador e existentes os seus efeitos: 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária.  

Art. 147-C. – Lei 11.651/91- São passíveis de desconsideração pela autoridade 
fiscal, para fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza 
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que 
visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor de 
tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os procedimentos 
estabelecidos na legislação tributária. 

 
 
Deixamos de acatar a preliminar alegada pelo sujeito passivo, por 

insegurança na determinação da infração, por entender que estão presentes nos autos 
todos os requisitos legais que fundamentaram o lançamento, isto é, tanto a determinação 
da infração quanto a imposição de penalidade são os legalmente previstos na legislação 
tributária, não havendo obscuridade ou lacuna jurídica que pudesse levar a outra 
interpretação se não a que foi lançada no auto de infração, inclusive a forma legal aplicada 
para descaracterização do negócio jurídico. 

 
Por todo o exposto e por entender que o que ocorreu nesta operação 

foi realmente o cometimento de um ilícito fiscal, pois, analisando as provas constantes dos 
autos fica claro que não seria possível a remessa de uma grande quantidade de animais 
bovinos para uma área tão pequena, porque se assim fosse os animais teriam que 
estarem empilhados uns sobre os outros, além de que fica provado nos autos que o 
pagamento foi efetuado por terceira pessoa, diferentemente dos envolvidos nos dois polos 
da negociação, isto é, comprador e vendedor, tornando este o possível adquirente das 
mercadorias e, sendo assim,  conheço do recurso do sujeito passivo, nego-lhe provimento 
para considerar procedente o auto de infração, nos termos da sentença singular. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00254/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
sem documentação fiscal. Parecer desfavorável à extinção do 
crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino sem documentação 
fiscal, em trânsito, não se enquadra na hipótese de extição de 
crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, mantendo-se o 
parecer desfavorável à extinção do crédito tributário proferido 
nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, manter o 
Parecer - JULP que considerou inexistirem as condições necessárias e suficientes para a 
extinção do crédito tributário em tela, por inadequação da situação fática sob apreciação 
às disposições da Lei nº 17.298/2011. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O agente do Fisco em ação fiscal na rodovia 158 (trevo de Caiapônia 
– GO) apreendeu, na data de 28/04/2012, 30 (trinta) cabeça de bovinos, por transporte 
deles sem documentação fiscal, imputando ao sujeito passivo a exigência do ICMS no 
valor de R$ 2.794,36 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 
centavos) mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, "a", 64 e 66, da Lei nº 

11.651/91 c/c o art. 145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100131292-7 (fls. 04), dentre outros documentos. 
 
Após a emissão do Parecer n° 3/2014-JULP (fls. 19 a 20), 

manifestando-se a parecerista contrária à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária anuído com a conclusão do parecer, conforme o Despacho n° 
019/2015-GERF (fls. 21), os autos foram encaminhados ao Presidente do CAT para 
adoção dos procedimentos subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 449/2016-



PRES. (fls. 22), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 30 

(trinta) cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, constatada a irregularidade na 
rodovia 158 (trevo de Caiapônia – GO), na data de 28/04/2012, sendo imputada ao sujeito 
passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 2.794,36 (dois mil setecentos e noventa e 
quatro reais e trinta e seis centavos) mais as cominações legais. 

 
No Parecer n° 3/2014-JULP (fls. 19 a 20), a parecerista manifestou-

se contrária à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito previstas na Lei n° 17.298/11, 
vez que a infração é de transporte de gado sem documentação fiscal, constatada em 
trânsito, na data de 28/04/2012, posterior à data permitida no § 1° do art. 1° dessa mesma 
Lei n° 17.298/11 (até 30/04/2011). 

 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino sem 

documentação fiscal, constatada em trânsito, não se enquadra essa situação na hipótese 
de extinção do crédito tributário prevista no art. 1°, caput, da Lei n° 17.298/11, 
anteriormente transcrito. Some-se ainda que a irregularidade fiscal foi constatada na data 
de 28/04/2012, posterior à data permitida no § 1° do art. 1° dessa mesma Lei n° 17.298/11 
(até 30/04/2011). 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17298.htm


Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 
inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00255/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
sem documentação fiscal. Parecer desfavorável à extinção do 
crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino sem documentação 
fiscal, em trânsito, não se enquadra na hipótese de extição de 
crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, mantendo-se o 
parecer desfavorável à extinção do crédito tributário proferido 
nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, manter o 
Parecer - JULP que considerou inexistirem as condições necessárias e suficientes para a 
extinção do crédito tributário em tela, por inadequação da situação fática sob apreciação 
às disposições da Lei nº 17.298/2011. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os agentes do Fisco em ação fiscal na rodovia BR 251, Marajó 
(Cristalina – GO) apreenderam, na data de 29/06/2011, 22 (vinte e duas) cabeças de 
bovinos, por transporte deles sem documentação fiscal, imputando ao sujeito passivo a 
exigência do ICMS no valor de R$ 2.166,93 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e 
noventa e três centavos) mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, "a", 64 e 66, da Lei nº 

11.651/91 c/c o art. 145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100127506-5 (fls. 03), dentre outros documentos. 
 
Após a emissão do Parecer n° 7/2014-JULP (fls. 19 a 21), 

manifestando-se a parecerista contrária à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária anuído com a conclusão do parecer, conforme o Despacho n° 
09/2015-GERF (fls. 22), os autos foram encaminhados ao Presidente do CAT para adoção 
dos procedimentos subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 452/2016-



PRES. (fls. 23), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 22 

(vinte e duas) cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, constatada a 
irregularidade na rodovia BR 153, Marajó (Cristalina – GO), na data de 29/06/2011, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 2.166,93 (dois mil, cento 
e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) mais as cominações legais. 

 
No Parecer n° 7/2014-JULP (fls. 19 a 21), a parecerista manifestou-

se contrária à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito previstas na Lei n° 17.298/11, 
vez que a infração é de transporte de gado sem documentação fiscal, constatada em 
trânsito, na data de 24/06/2011. 

 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino sem 

documentação fiscal, constatada em trânsito, não se enquadra essa situação na hipótese 
de extinção do crédito tributário prevista no art. 1°, caput, da Lei n° 17.298/11, 
anteriormente transcrito.  

 
Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 

inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00256/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
sem documentação fiscal. Parecer desfavorável à extinção do 
crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino acompanhado de 
documento inidôneo, em trânsito, não se enquadra na hipótese 
de extição de crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, 
mantendo-se o parecer desfavorável à extinção do crédito 
tributário proferido nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, manter o 
Parecer - JULP que considerou inexistirem as condições necessárias e suficientes para a 
extinção do crédito tributário em tela, por inadequação da situação fática sob apreciação 
às disposições da Lei nº 17.298/2011. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os agentes do Fisco em ação fiscal no Posto Fiscal de São Simão 
(São Simão – GO) apreenderam, na data de 03/04/2012, 66 (sessenta e seis) cabeças de 
bovinos, por transporte deles sem documentação fiscal, imputando ao sujeito passivo a 
exigência do ICMS no valor de R$ 6.072,96 (seis mil, setenta e dois reais e noventa e seis 
centavos) mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I, da Lei nº 11.651/91 

c/c o art. 145, Parágrafo único e 167, III, do Decreto n° 4.852/97 e art. 5° do Decreto n° 
6.848/08, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "i", da Lei n° 11.651/91, agravada 
pelo §9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100130345-6 (fls. 05) e cópia da 1ª via da Nota Fiscal de 
Produtor n° 208 (fls. 10), dentre outros documentos. 

 
Após a emissão do Parecer n° 6/2014-JULP (fls. 19 a 21), 

manifestando-se a parecerista contrária à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária anuído com a conclusão do parecer, conforme o Despacho n° 
04/2015-GERF (fls. 22), os autos foram encaminhados ao Presidente do CAT para adoção 
dos procedimentos subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 451/2016-



PRES. (fls. 23), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 66 

(sessenta e seis) cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, constatada a 
irregularidade no Posto Fiscal de São Simão (São Simão – GO), na data de 03/04/2012, 
sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 6.072,96 (seis mil, 
setenta e dois reais e noventa e seis centavos) mais as cominações legais. 

 
No Parecer n° 6/2014-JULP (fls. 19 a 21), a parecerista manifestou-

se contrária à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito previstas na Lei n° 17.298/11, 
vez que a infração é de transporte de gado acompanhado de documento inidôneo, 
constatada em trânsito, na data de 03/04/2012, posterior à data permitida no § 1° do art. 1° 
dessa mesma Lei n° 17.298/11 (até 30/04/2011). 

 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino 

acompanhado de documento inidôneo, constatada em trânsito, não se enquadra essa 
situação na hipótese de extinção do crédito tributário previsto no art. 1°, caput, da Lei n° 
17.298/11, anteriormente transcrito. Some-se ainda que a irregularidade fiscal foi 
constatada na data de 03/04/2012, posterior à data permitida no § 1° do art. 1° dessa 
mesma Lei n° 17.298/11 (até 30/04/2011). 
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Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 
inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00257/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
sem documentação fiscal. Parecer desfavorável à extinção do 
crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino sem documentação 
fiscal, em trânsito, não se enquadra na hipótese de extição de 
crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, mantendo-se o 
parecer desfavorável à extinção do crédito tributário proferido 
nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, manter o 
Parecer - JULP que considerou inexistirem as condições necessárias e suficientes para a 
extinção do crédito tributário em tela, por inadequação da situação fática sob apreciação 
às disposições da Lei nº 17.298/2011. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, 
Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao e Heli José da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O agente do Fisco em ação fiscal no Posto Fiscal Cana Brava 
(Catalão – GO) apreendeu, na data de 14/03/2010, 32 (trinta e duas) cabeça de bovinos, 
por transporte deles sem documentação fiscal, imputando ao sujeito passivo a exigência 
do ICMS no valor de R$ 2.013,70 (dois mil, treze reais e setenta centavos) mais as 
cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, "a", 64 e 66, da Lei nº 

11.651/91 c/c o art. 145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, "a", 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas ROGÉRIO ALVES 

CAETANO e LÚCIO FLÁVIO MENDES PEIXOTO (fls. 4 e 5). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 1ª via do 

Termo de Apreensão n° 1100117180-8 (fls. 06), dentre outros documentos. 
 
Após a emissão do Parecer n° 17/2013-JULP (fls. 28 a 29), 

manifestando-se a parecerista contrária à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária anuído com a conclusão do parecer, conforme o Despacho n° 
1203/2013-GERF/SR (fls. 30), os autos foram encaminhados ao Presidente do CAT para 
adoção dos procedimentos subsequentes. 

 



O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 
art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 1588/2014-
PRES. (fls. 31), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 32 

(trinta e duas) cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, constatada a 
irregularidade no Posto Fiscal Cana Brava (Catalão – GO), na data de 30/04/2011, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 2.013,70 (dois mil, treze 
reais e setenta centavos) mais as cominações legais. 

 
No Parecer n° 17/2013-JULP (fls. 28 a 29), a parecerista manifestou-

se contrária à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito previstas na Lei n° 17.298/11, 
vez que a infração é de transporte de gado sem documentação fiscal, constatada em 
trânsito. 

 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino sem 

documentação fiscal, constatada em trânsito, não se enquadra essa situação na hipótese 
de extinção do crédito tributário prevista no art. 1°, caput, da Lei n° 17.298/11, 
anteriormente transcrito.  

 
Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 

inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011. 
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Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00353/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Transporte de gado bovino desacobertado de 
documento fiscal. Comprovada a ausência de prejuízo tributário 
no curso do processo. Improcedência.  
 
A comprovação de que a circulação interna de gado bovino não 
se efetivou fora do controle da fiscalização, motiva a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.    Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Heli José da Silva e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária com a seguinte redação: 
 
O motorista foi autuado porque transportava sem documentação 

fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão 1100079021-8 de 19/03/2013 
e GTA 559317 de 19/02/2013, sendo: (23 Bois Nelore com mais de 25 meses) no valor 
comercial de R$ 25.228,24, já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA), 
conforme documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS devido 
no valor de R$ 3.027,38, acrescido das cominações legais. Contribuinte foi notificado a 
apresentar a nota fiscal que acobertava as mercadorias objeto de apreensão (notificação 
08/07/2013), não tendo sido apresentada. 

 
A infração sintoniza com os artigos 45, inciso I, alínea "a", 64 e 66 da 

Lei nº 11.651/91–CTE, c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto n°4.852/97–RCTE. A 
penalidade proposta é a prescrita no art. 71, inciso XII, alínea "a", item 3, agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

 
Com suporte do art. 45, inciso II do CTE, a fiscalização identifica o 

polo passivo coobrigado, conforme documento de fl. 05. 
 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Notificação Fiscal; Ordem de 
Serviço n° 0184/2013; Termo de Apreensão nº 1100079021-8; Guia de Trânsito Animal 
(GTA); Documentação do Veículo e do Motorista; Documento de Identidade do Sujeito 
Passivo Coobrigado, fls. 03 a 13. 



 
O sujeito passivo e o coobrigado, após serem intimados, fls. 14 a 17, 

em peça única, impugnam o lançamento tributário, fls. 20 a 24, com os fundamentos: a) no 
dia 19 de março de 2013 as Agências Fazendárias de São Francisco–GO, Jaraguá e 
Petrolina–GO estavam inoperantes ou sem disponibilidade de sistema para emissão da 
respectiva nota fiscal, data em que o gado estava embarcado sob contratos e vigor de 
transporte e de entrega com a Goiás Leilões Ltda. e a falta de entrega causaria prejuízo 
ao pecuarista; b) que a GTA 559317 acompanhava o gado e a Nota Fiscal n° 2685903, foi 
providenciada no dia 21 de março de 2013; c) que o autuado e o polo passivo solidário 
não são os proprietários das mercadorias, o real proprietário encontra-se identificado na 
GTA e respectiva nota fiscal de simples remessa emitida.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
Os impugnantes anexam aos autos os documentos de fls. 25 a 53.  
 
O Julgador Singular, fls. 55 a 60, analisa e estuda a questão 

processual e decide por conhecer da impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração e mantém o sujeito passivo solidário na lide.  

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigados, foram intimados, fls. 61 

a 66 e recorrem da decisão proferia pela Primeira Instância a uma das Câmaras 
Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 68 a 79, em peça única, e ratifica os 
argumentos impugnatórios.  

 
Como novidade, alega que o auto de infração deveria ser anulado 

pois há insegurança na determinação da infração, transcreve jurisprudência para auxiliar a 
sustentabilidade da sua tese. Acrescentam que seria importante a realização de diligência 
às unidades emissoras de notas fiscais avulsas para produtor rural em Petrolina, São 
Francisco de Goiás e SEFAZ/ Vapt Vupt de Jaraguá, a fim de sanar dúvidas quanto a falta 
de serviço declarado no dia do fato gerador descrito na peça básica.  

 
No mérito, afirmam que não praticaram ato fiscal ilícito e demonstram 

que há licitude na operação realizada com os bovinos, visto o conhecimento da sua 
origem e do seu destino, tudo ocorrido dentro do Estado de Goiás; que a operação é 
isenta ou não incidente nas operações internas com bovinos; que usaram de boa fé e que 
tiveram riscos com prejuízos ocasionados pela falha do serviço de emissão de notas ficais 
pelo Estado de Goiás; que não houve prejuízo ao erário estadual nem omissão ou 
diminuição de recolhimento do imposto. Assevera que na Sentença do Julgador Singular 
não foram considerados os fatos narrados nem as provas apresentadas para a instrução 
do contraditório. Reforçam a sua tese com transcrição de jurisprudências. 

  
Ao final, requerem que o presente recurso seja conhecido e provido 

para que seja declarado improcedente o auto de infração e arquivar o processo.  
 
Os sujeitos passivo e solidário anexam aos autos os documentos de 

fls. 80 a 95. 
 
Os sujeitos e solidário retornam ao processo, fl. 101, para requerer a 

juntada do documento de fl. 102. 
 



A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18/05/2016, acata a proposição do Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, e, 
depois dos considerandos, 

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, converter os autos em 

diligência para que sejam adotadas as seguintes providências: 
 
1. Sejam os autos encaminhados à Delegacia Regional de 

Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe, preferencialmente, ao autor do procedimento para que se manifeste: 

 
a) Sobre as declarações de fls. 87/90, nota fiscal de fl.92, notificação 

fiscal de fl. 06, bem como sobre a alegação do sujeito passivo de que foi impossibilitado 
de emitir a nota fiscal competente por falhas dos órgãos fazendários e sobre a intenção da 
autoridade fiscal ao lavrar o termo de apreensão, visto que consta do documento que 
serviria para comprovar a infração, instruir o processo e para notificação do sujeito passivo 
e que esta notificação fora realizada em 08/07/13, após a suposta emissão da nota fiscal 
objeto dos autos, documento de fl. 92; 

 
b) Sobre os documentos juntados às fls.101/102 indicando o 

suposto retorno das mercadorias enviadas para leilão, objeto do presente processo, 
ressaltando que a nota fiscal emitida para acobertar o suposto retorno das mercadorias faz 
referência à nota fiscal de remessa para leilão e à GTA distinta da remessa;      

 
c) Sobre as divergências de dados entre os números dos Termos 

de Apreensões constantes da notificação fiscal de fl. 06 e do Auto de infração, sobre a 
quantidade de gado autuada e a constante do Termo de Apreensão e da GTA de fl.10, 
tendo em vista que o auto de infração refere-se a 23 cabeças, o Termo de Apreensão a 22 
cabeças e a GTA a 25 cabeças;   

 
2) Sejam os sujeitos passivos intimados do resultado da diligência 

para que, desejando, manifestem-se no prazo de 30 dias contados da ciência. 
 
Após, voltem-nos os autos para sequência do julgamento.   
 
Ob.: A Representação Fazendária concordou com a presente 

Resolução, fls. 103 e 104. 
 
Em atendimento ao determinado na resolução cameral, fl. 112, o 

auditor fiscal informa que notificou a empresa e que o prazo estabelecido termina no dia 
02/05/2016.  

 
Os documentos de fls. 108 a 111 foram anexados ao processo, 

seguidos do pronunciamento do auditor fiscal revisor. 
 
O revisor não acata as contraprovas do processo e conclui com a 

afirmação de que a falta de funcionamento de determinada repartição fiscal não é 
justificativa para o transporte de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal e 
com a afirmação de “a legislação tributária é clara quando estabelece em seus artigos 64 
e 66 os procedimentos que devem ser observados quando da saída e que estes devem 
estar sempre acompanhados de documento fiscais idôneos”, fl. 115.   

 



No Relatório Diligencial, fls. 112 a 116 o revisor esclarece que a nota 
fiscal de fl. 92 a quantidade de animais não confere com a constante no Termo de 
Apreensão; que os documentos de fls. 87 e 110 informam que o servidor responsável pela 
emissão de documento fiscal na AGENFA de São Francisco de Goiás estava de férias; 
que o sujeito passivo solidário, em 19/03/2013 no horário de 11:32 a 12:30 horas, afirma 
que o VAPT VUPT de Jaraguá se encontrava com o sistema eletrônico inoperante, 
todavia, uma NFE foi emitida 11.55:57 horas; quanto às declarações de fl. 90, não foi 
possível verificar a veracidade da declaração do número de cabeças de gado transferido. 

 
O sujeito passivo e o solidário, fls. 125 a 133, argumenta que a GTA 

n° 5593 contém a identificação de propriedade das rezes (origem) e a sua destinação para 
leilão na empresa Goiás Leilões Ltda. Salientam que a autoridade fazendária não 
ressalvou a diferença relacionada à quantidade de rezes descrita na GTA. Sustentam que 
o gado bovino transportado não excedeu ao documento que autorizava o trânsito animal, 
por isso, não há ilegalidade quanto a quantidade transportada estar menor na GTA, na NF 
de remessa e de retorno. 

 
Afirmam que a autoridade revisora não está impossibilitada de entrar 

em contato com a servidora do VAPT VUPT de Jaraguá apenas porque esta se 
encontrava em outra regional de fiscalização, além disso, as alegações da diligência foram 
baseadas em uma nota fiscal no dia do fato pendente no sistema com status "aguardando 
envio", ou seja, não foi impressa já que o sistema estava inoperante. Ressalvam que a 
falta de esclarecimentos junto ao servidor que emitiu a declaração de defeito configura 
descaso do serviço estatal obrigatório. 

 
Apontam que o erro referente à quantidade de bovinos configurou 

erro quantitativo contra o procedimento fiscal, o que enseja a sua anulação. 
 
Sustentam que a Nota Fiscal Avulsa de Remessa n° 2686251 e a 

GTA nº  559317 emitida em 21/03/2013 em nome de Polliana Chagas Silva para a Goiás 
Leilões Ltda., emitida por funcionário da SEFAZ, constou o valor de R$ 32.107,75, relativo 
aos dados do produto, cujo código do produto nº 601 com quantidade de 25 bovinos; 
todavia, a Nota Fiscal n° 2093, emitida em 22/03/2013 pela Goiás Leilões Ltda. à Polliana 
Chagas Silva, descreve duas categorias distintas de animais bovinos, de valores também 
distintos, mas se somam para totalizar o valor da nota fiscal, dentre estes, os bovinos do 
código n° 601 são pertinentes ao retorno da nota de remessa n° 2686251 cuja GTA é 
559317, com 25 bovinos ao valor unitário de R$ 1.284,31 que totalizam R$ 32.107,75. 

 
Para finalizar, requerem a improcedência e arquivamento do auto de 

infração. 
 
Os documentos de fls. 134 a 138, instruem a peça contraditória. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Estudei a causa da exigência tributária descrita no auto de infração e 

constatei que as contraprovas instrutórias das peças de defesa comprovam a ausência de 
prejuízo a Conta do Tesouro Estadual. 

 



Vejo que o sujeito passivo comprovou com documentação hábil a 
legalidade da circulação do gado bovino, que foi destinada à empresa com atividade de 
leilão e que a operação se fez acompanhamento da GTA nº 559317 e com a Nota Fiscal 
nº 2685903, portanto, identificados estão a origem e o destino das reses, bem como a sua 
comercialização no mercado leiloeiro. 

 
Com isto, vejo que a decisão proferida pela Primeira Instância deve 

ser reformada neste julgamento cameral do processo. 
 
Além do que, a emissão da Nota Fiscal Avulsa é emitida pela 

repartição fiscal a vista da GTA (Guia de Trânsito Animal), expedida pela AGRODEFESA 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento,  e, sem as condições para obter a 
documentação fiscal estadual, o produtor agropecuário, mediante as contraprovas de que 
a operação não se fez a margem da fiscalização, não deve ser penalizado, principalmente, 
se a operação é de remessa de bovinos para leilão, a qual tem benefício fiscal da 
dispensa de imposto, exceto no caso de venda e de comprovado o retorno do gado ao 
estabelecimento produtor.  

 
Pelo exposto, voto esta questão e decido, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00355/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Transporte de gado bovino desacobertado de 
documento fiscal. Comprovada a ausência de prejuízo tributário 
no curso do processo. Improcedência.  
 
A comprovação de que a circulação interna de gado bovino não 
se efetivou fora do controle da fiscalização, motiva a reforma da 
decisão recorrida e a declaração da improcedência do auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Heli José da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava “sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão n° 
1100079022-9 emitido no dia 19 de março de 2013 e GTA 559335 também do dia 
R$26.320,32 já acrescidos do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA), conforme 
documentos anexos. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS na importância de 
R$ 3.158,43 mais as cominações legais. O contribuinte foi notificado a apresentar a nota 
fiscal que acompanhava as mercadorias apreendidas e não a apresentou.  

 
A infração sintoniza com os artigos 45, inciso I, alínea "a", 64 e 66 da 

Lei nº 11.651/91–CTE, c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto n°4.852/97–RCTE. A 
penalidade proposta é a prescrita no art. 71, inciso XII, alínea "a", item 3, agravada com a 
aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

 
De acordo com o art. 45, inciso II do CTE, a fiscalização identifica o 

polo passivo coobrigado, conforme documento de fl. 05. 
 
A instrução do auto de infração se fez com os documentos: Anexos 

Estruturados – Detalhamento do Crédito Tributário, Descritivo Complementar da 
Ocorrência e Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado; Notificação Fiscal; Ordem de 
Serviço n° 0184/2013; Termo de Apreensão; Guia de Trânsito Animal (GTA); 
Documentação do Veículo e do Motorista; Documento de Identidade do Sujeito Passivo 
Coobrigado, fls. 03 a 13. 

 
O sujeito passivo e o coobrigado, após serem intimados, fls. 14 a 17, 

em peça única, impugnam o lançamento tributário, fls. 21 a 25, com os fundamentos: a) no 
dia 19 de março de 2013 as Agências Fazendárias de São Francisco–GO, Jaraguá e 
Petrolina–GO estavam inoperantes ou sem disponibilidade de sistema para emissão da 



respectiva nota fiscal, data em que o gado estava embarcado sob contratos e vigor de 
transporte e de entrega com a Goiás Leilões Ltda. e a falta de entrega causaria prejuízo 
ao pecuarista; b) que a GTA 559335 acompanhava o gado e a Nota Fiscal n° 2685903, foi 
providenciada no dia 21 de março de 2013; c) que o autuado e o polo passivo solidário 
não são os proprietários das mercadorias, o real proprietário encontra-se identificado na 
GTA e respectiva nota fiscal de simples remessa emitida.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração.  
 
Os impugnantes anexam aos autos os documentos de fls. 26 a 55.  
 
O Julgador Singular, fls. 57 a 60, analisa e estuda a questão 

processual e decide por conhecer da impugnação, nega-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração e mantem o sujeito passivo solidário na lide.  

 
Os sujeitos passivos, autuado e coobrigados, foram intimados, fls. 61 

a 66 e recorrem da decisão proferia pela Primeira Instância a uma das Câmaras 
Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 68 a 79, em peça única, e ratifica os 
argumentos impugnatórios.  

 
Como novidade, alega que o auto de infração deveria ser anulado 

pois há insegurança na determinação da infração, transcreve jurisprudência para auxiliar a 
sustentabilidade da sua tese.  

 
No mérito, afirmam que não praticaram ato fiscal ilícito e demonstram 

que há licitude na operação realizada com os bovinos, visto o conhecimento da sua 
origem e do seu destino, tudo ocorrido dentro do Estado de Goiás; que a operação é 
isenta ou não incidente nas operações internas com bovinos; que usaram de boa fé e que 
tiveram riscos com prejuízos ocasionados pela falha do serviço de emissão de notas ficais 
pelo Estado de Goiás; que não houve prejuízo ao erário estadual nem omissão ou 
diminuição de recolhimento do imposto. Assevera que na Sentença do Julgador Singular 
não foram considerados os fatos narrados nem as provas apresentadas para a instrução 
do contraditório. Reforçam a sua tese com transcrição de jurisprudências. 

  
Ao final, requerem que o presente recurso seja conhecido e provido 

para declarar improcedente o auto de infração e arquivar o processo.  
 
Os Sujeitos passivo e solidário anexam aos autos os documentos de 

fls. 80 a 94. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 16/03/2016, acata a proposição do Conselheiro Lidilone Polizeli Bento, e, 
depois dos considerandos, 

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, converter os autos em 

diligência para que sejam adotadas as seguintes providências: 
 
Sejam os autos encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização 

de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, designe, 
preferencialmente, ao autor do procedimento para: 

 
a) que os sujeitos passivos sejam intimados, nos termos do art. 19, 

§3º, inciso I, da Lei nº 16.469/09, fazendo constar a expressão de que presumem-se 



verdadeiros os fatos que dependam da exibição, no caso de recusa injustificada ou de não 
exibição no prazo previsto, a juntar aos autos, no prazo de 30 dias, contados da ciência, 
cópias das notas fiscais que comprovem a venda ou o retorno das cabeças de gado 
supostamente remetidas para leilão, documentos estes que devem fazer referência à GTA 
objeto do auto ou a nota fiscal de remessa das mercadorias para leilão; 

 
b) manifestar-se sobre os documentos juntados pela defesa, 

solicitados pela alínea 'a' do item 1 desta Resolução, bem como sobre as declarações de 
fls.33/36, nota fiscal de fl.38, notificação fiscal de fl. 88, bem como sobre a alegação do 
sujeito passivo de que foi impossibilitado de emitir a nota fiscal competente por falhas dos 
órgãos fazendários e sobre a intenção da autoridade fiscal ao lavrar o termo de 
apreensão, visto que consta do documento que serviria para comprovar a infração, instruir 
o processo e para notificação do sujeito passivo e que esta notificação fora realizada em 
08/07/13, após a suposta emissão da nota fiscal objeto dos autos, documento de fl. 38; 

 
2) Sejam os sujeitos passivos intimados do resultado da diligência 

para que, desejando, manifestem-se no prazo de 30 dias contados da ciência. 
 
Após, voltem-nos os autos para sequência do julgamento.   
 
Ob.: A Representação Fazendária concordou com a presente 

Resolução. 
 
Participaram do Julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 

Carvalho, Lidilone Polizeli Bento e Heli José da Silva”, fls. 100 e 101. 
 
 Em atendimento ao determinado na resolução cameral, fl. 106, o 

auditor fiscal informa que notificou a empresa e que o prazo estabelecido termina no dia 
02/05/2016.  

 
O auditor fiscal sugere que o processo seja remetido a outro auditor 

fiscal para atendimento da diligência, visto o seu impedimento a partir do dia 02/04/2016. 
 
O autuado, fls. 119 e 120, carreia para o processo as Notas Fiscais 

Avulsas de Vendas nºs 2699116 e 2699064 casadas com a Nota Fiscal Avulsa de 
Remessa nº 2685903 e GTA nº 559335, bem como o DANFE nº 2090 o qual é referente 
aos documentos fiscais identificados neste parágrafo. Na sequência, junta os documentos 
de fls. 121 a 130. 

 
O revisor não acata as contraprovas do processo e conclui com a 

afirmação de que a falta de funcionamento de determinada repartição fiscal não é 
justificativa para o transporte de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal e 
com a afirmação de “a legislação tributária é clara quando estabelece em seus artigos 64 
e 66 os procedimentos que devem ser observados quando da saída e que estes devem 
estar sempre acompanhados de documento fiscais idôneos”, fl. 134.   

 
O autuado retorna ao processo e, após a fundamentação exposta às 

fls. 144 a 152, ele conclui: 
 
“Houve não só a falta de funcionamento de determinada repartição 

fiscal, mas sim a falta de funcionamento simultaneamente de repartições fiscais em três 
cidades distintas que impediram a emissão de nota fiscal de animais bovinos já 



embarcados em carretas contratadas e pagas, aguardando na cidade sede as notas 
fiscais para carrear e seguir para o destino. 

 
Não se pode conceber que o Estado, monopolizando o serviço, não 

planeje e contingencie férias funcionais, sistemas operacionais, escalas de substituição de 
pessoal e medidas alternativas para afastar a paralização do serviço e salvaguardar o 
contribuinte no momento de sua maior e inadiável necessidade. 

 
Não se pode impelir ao produtor rural ter que ir de cidade em cidade, 

percorrendo demasiadas distâncias da sua sede para circular sua produção, assim como, 
presumir que o produtor tenha que adivinhar ou deslocar até a sede regional fazendária 
para tentar emitir a nota fiscal avulsa do produtor rural. 

 
A iminência de prejuízo de difícil comprovação e reparação pelo 

Estado se instalou para o contribuinte produtor rural diante da falta de serviço, por isso, foi 
obrigado a tomar uma decisão sabendo que não causaria nenhum prejuízo ao erário, visto 
que ademais, tudo o mais estava regular em operação interna de bovinos isento de ICMS”. 
(Transcrição sem grifos). 

 
Ao final requer a improcedência do auto de infração e junta os 

documentos de fls. 154 a 165. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Estudei a causa da exigência tributária descrita no auto de infração e 

constatei que as contraprovas instrutórias das peças de defesa comprovam a ausência de 
prejuízo a Conta do Tesouro Estadual. 

 
Vejo que o sujeito passivo comprovou com documentação hábil a 

legalidade da circulação do gado bovino, que foi destinada à empresa com atividade de 
leilão e que a operação se fez acompanhamento da GTA nº 559335 e com a Nota Fiscal 
nº 2685903, portanto, identificados estão a origem e o destino das reses, bem como a sua 
comercialização no mercado leiloeiro. 

 
Com isto, vejo que a decisão proferida pela Primeira Instância deve 

ser reformada neste julgamento cameral do processo. 
 
Além do que, a emissão da Nota Fiscal Avulsa é emitida pela 

repartição fiscal a vista da GTA (Guia de Trânsito Animal), expedida pela AGRODEFESA 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento,  e, sem as condições para obter a 
documentação fiscal estadual, o produtor agropecuário, mediante as contraprovas de que 
a operação não se fez a margem da fiscalização, não deve ser penalizado, principalmente, 
se a operação é de remessa de bovinos para leilão, a qual tem benefício fiscal da 
dispensa de imposto, exceto no caso de venda e de comprovado o retorno do gado ao 
estabelecimento produtor.  

 
Pelo exposto, voto esta questão e decido conhecer do recurso, dar-

lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00455/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Obrigação Principal. ICMS. 
Omissão de pagamento de imposto e multa em razão da falta de 
emissão de nota fiscal para o correspondente Termo de 
Transferência de Animal - TTA emitido junto à Agrodefesa. 
Improcedente. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando nos autos 
já constarem elementos de provas suficientes para proceder o 
julgamento do mérito da lide; 
 
2 - Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento, por 
insegurança na determinação da infração, quando a falha 
apontada pela defesa é sanada por intermédio da realização de 
uma diligência. 
 
3 - Estando comprovado que o Termo de Transferência de 
Animais – TTA, não foi emitido para uma circulação física, 
jurídica e econômica, mas sim para um ajuste no controle de 
estoque de animais do produtor agropecuário na Agrodefesa, 
não se exige a emissão de nota fiscal e nem o imposto em razão 
da emissão do referido documento. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Representação Fazendária. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. E, por votação unânime, rejeitar a preliminar de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-
lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.  Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Consta na peça inicial que o produtor agropecuário emitiu o TTA – 

Termo de Transferência Animal, o qual foi instituído pela Instrução Normativa 05/2012, 
junto à Agrodefesa-GO e não emitiu a respectiva nota fiscal, avulsa ou própria, para 
acobertar a transferência de animais a que este documento se refere, conforme dispõem 



os artigos 43, 66 e demais da Lei 11.651/1991. Encontram-se em anexo a relação e 
documentos diversos pertinentes ao caso. Em seguida, é mencionado que o TTA é o de 
número 2439, emitido em 26/02/2014. 

 
No campo próprio, é exigido o valor de ICMS, na importância de R$ 

37.292,42 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), 
relativo ao período de dezembro/2014. Sendo que com o acréscimo da penalidade, 
correção monetária e juros o crédito tributário calculado até a data da lavratura do auto de 
infração perfaz um total de R$ 197.490,49 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e 
noventa reais e quarenta e nove centavos). 

 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 45, inciso I, alínea "a", 

64 e 66 do CTE, combinados com o artigo 145, parágrafo único do RCTE. Foi proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso XII, alínea "a", 3 combinado com o § 9º, inciso I da Lei 
11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 15.505/2.005. 

 
Para instruir o presente processo a fiscalização procedeu a juntada 

do Extrato do Termo de Transferência de Animais, conforme folha 4 dos autos. 
 
Regularmente intimado para recolher o valor do crédito tributário ou 

apresentar impugnação em Primeira Instância, o sujeito passivo permaneceu silente e foi 
declarado revel, conforme o Termo de Revelia constante à folha 11. 

 
Intimado para pagamento da quantia exigida ou apresentação de 

impugnação em Segunda Instância, o produtor rural ingressa com peça de defesa 
constante às folhas 19 a 25 dos autos, na qual argui a preliminar de nulidade da exordial 
por insegurança jurídica na descrição da infração, em virtude de não haver no processo 
acusatório elemento que demonstre a base de cálculo da multa aplicada pela autoridade 
fiscal. 

 
Quanto ao mérito, o impugnante aduz que não ocorreu o fato gerador 

do ICMS, afirma que mediante à emissão da TTA o autor do lançamento presumiu a 
ocorrência do fato gerador do imposto e constituiu o crédito tributário com exigência de 
imposto e de multa formal. Esclarece que a TTA foi emitida para corrigir erro da 
Agrodefesa-GO no cadastro do produtor, pois o termo de transferência teve como origem 
o estabelecimento Ariranha, cadastrado na Agrodefesa com o número 52012801061, de 
titularidade do autuado, e como destino o estabelecimento Fazenda Ariranha Lugar 
Balsamo, do mesmo titular, cadastrado na Agrodefesa com o número 52012802869, 
sendo que é exatamente a área objeto do arrendamento, conforme pode se constatar em 
mapas em anexo. 

 
O impugnante explica que possuía a inscrição estadual de número 

11276920-9, na condição de arrendatário, porém, no ano de 2011 esta inscrição foi 
suspensa em virtude do termo final do contrato de arrendamento. Após o fim desse 
contrato, ele adquiriu a propriedade da área arrendada e efetuou um novo registro junto a 
Agrodefesa-GO, cujo o número é 52012802869, e, ainda, uma nova inscrição estadual de 
número 11318427-1. 

 
Assim, ele afirma que a partir do ano de 2011, o produtor rural nunca 

adquiriu semoventes por intermédio da inscrição 11276920-9, por estar com o cadastro 
suspenso, e nem no cadastro da Agrodefesa de número 52012801061. Contudo, houve o 
registro equivocado de aquisição de semoventes no estabelecimento cadastrado com o 
número 52012801061. Segundo a defesa, a prova do erro no cadastramento dos 



semoventes pode ser verificado nas notas fiscais de vendas de semoventes, cujo 
destinatário é o impugnante, com a inscrição 11318427-1, vinculado ao estabelecimento 
na agrodefesa de cadastro de número 52012802869. Porém, nas GTA’s (Guias de 
Trânsito de Animal) a Agrodefesa cadastrou os semoventes no estabelecimento 
52012801061, vinculado a IE 11276920-9, a qual já se encontrava suspensa. 

 
Continuando a sua defesa, o impugnante afirma que foi emitida a 

TTA 2439 para corrigir o referido erro, alterando os semoventes cadastrados 
anteriormente erroneamente no estabelecimento 52012801061 para o estabelecimento 
520128022869, com inscrição ativa. E que tal fato, não configurou circulação física, 
econômica e nem jurídica de gado bovino, ficando caracterizado que não houve circulação 
de mercadoria e nem descumprimento de obrigação acessória e principal. 

 
Ao final, o sujeito passivo requer que seja feita uma diligência, para 

solicitar esclarecimentos junto a Agrodefesa, solicita que seja desqualificada a multa 
formal e que o auto de infração seja julgado improcedente. 

 
Para instruir a sua defesa, o sujeito passivo juntou aos autos os 

seguintes documentos: Fotocópia da TTA número 02439, folha 34, Espelho da Consulta 
do Cadastro nº 11276920-9, folhas 35 e 36, Espelho da Consulta do Cadastro nº 
11318427-1, folhas 37 e 38, Mapas da Propriedade Rural, folha 39 a 51, Registro de 
Imóvel da Fazenda Ariranha, folhas 52 a 69, GTA’s e Notas Fiscais de Vendas de 
Semoventes, folhas 70 a 81. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Primeira Câmara 

Julgadora, e na ocasião, por intermédio da Resolução 109/2016, folhas 85 e 86, foi 
determinado que um Auditor Fiscal verificasse junto à Agrodefesa .a alegação de que a 
TTA foi emitida apenas para regularizar o estoque de gado, em razão de equívoco no 
registro inicial dos animais e que fosse elaborado um demonstrativo no qual ficasse 
evidenciada a base de cálculo individualizada por mercadoria, com a indicação das 
instruções normativas que estabeleceram as pautas de valores utilizadas para apurar a 
base de cálculo do imposto exigido na peça basilar. 

 
Em resposta à diligência solicitada, o diligenciador apresentou o 

Despacho 169-2017 – SUP-DRFJTI, no qual citou alguns dispositivos da legislação 
tributária e informou que a lavratura do auto de infração foi realizada de forma legal, com a 
presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, pois o documento expedido pela 
Agrodefesa atesta a mudança de titularidade e propriedade gado entre inscrições 
estaduais diferentes. 

 
Quanto às alegações da defesa, o diligenciador afirma que são 

substancialmente e juridicamente ineficazes, relata que por intermédio do Ofício 004/2017, 
encaminhou questionamentos ao Supervisor da Agrodefesa-GO para apurar os fatos 
elencados pela defesa sobre a emissão do TTA e de GTA, e, também, sobre o 
procedimento daquele órgão em relação a emissão dos referidos documentos controlados. 
Sendo que, em síntese, foi informado o seguinte: 

 
-Os documentos GTA e TTA são emitidos unicamente a pedido do 

proprietário, quando há movimentação de gado e quando há mudança de titularidade sem 
movimentação dos mesmos; 

- Esclarece que os funcionários da Agrodefesa, mesmo não tendo 
atribuição arrecadatória, sempre informam aos requisitantes da GTA e TTA sobre a 



necessidade de se emitir a nota fiscal, além disso, consta uma observação nos 
documentos expedidos pela Agrodefesa da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal; 

- Declara, ainda, que toda conduta dos funcionários da Agrodefesa 
relativamente a emissão da GTA e TTA é pautada na Lei, e que o trabalho de triagem 
realizado pela SEFAZ tem obtido êxito na detecção de produtores inadimplentes quanto a 
emissão de notas fiscais vinculadas a TTA e a GTA requisitadas junto à Agrodefesa. 

 
Em seguida, o diligenciador relata que foi realizado um cálculo que 

atesta a veracidade dos valores constantes no auto de infração, demonstrando com 
clareza a base de cálculo, alíquota e ICMS devido e a multa aplicada. 

 
Ao final, após as devidas verificações documentais e levantamentos 

de dados informatizados, o diligenciador constata que é devido o auto de infração em 
desfavor do sujeito passivo, e as alegações da defesa não tem nenhuma sustentação 
probatória e jurídica. 

 
O autor da diligência anexa aos autos os seguintes documentos: 

Planilha de Levantamentos de Cálculos, Ofício 004/2017, Resposta da Agrodefesa e IN 
053/2009 – SRE, Anexo I. 

 
Regularmente notificado do resultado da diligência, a defesa do 

sujeito passivo permaneceu silente. 
 
Assim relatados, decido. 
 
 
                                V O T O 
 
 
Inicialmente aprecio o pedido de diligência realizado pela Fazenda 

Pública para que o sujeito passivo demonstre com a apresentação de mais documentos a 
comprovação de que o Termo de Transferência foi expedido para legitimar e corrigir um 
erro constante nos dados da Agrodefesa a respeito de documentos que já haviam sido 
emitidos de forma correta anteriormente. Tal pedido foi rejeitado porque os documentos 
juntados pela defesa comprovam que TTA de número 2439 foi emitida apenas para ajustar 
os dados junto aos arquivos da Agrodefesa, pois os documentos fiscais já foram emitidos 
de forma correta pelo sujeito passivo. 

 
Além do mais, verifica-se que já foi realizada uma diligência 

justamente para esclarecer essa questão, porém a fiscalização e a Agrodefesa não se 
pronunciaram de forma esclarecedora sobre a argumentação da defesa e os documentos 
juntados por ela. Por essa razão, rejeito o pedido de diligência. 

 
Passo a apreciar o pedido de nulidade do lançamento efetuado pela 

defesa, por insegurança na determinação da infração, em virtude de não estar 
demonstrada nos autos a base de cálculo apurada e a forma de cálculo do imposto 
exigido. Rejeito esse pedido de nulidade, pois com a realização da diligência ficou 
demonstrada de forma inequívoca como foi apurada a base de cálculo e valor do imposto 
exigido no auto de infração, conforme podemos perceber na planilha acostada à folha 95. 
Portanto, tal falha foi sanada e não causou cerceamento ao direito de defesa do sujeito 
passivo, assim, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela defesa do 
impugnante. 

 



No que diz respeito ao mérito, percebo que são bastante coerentes 
as argumentações do sujeito passivo, pois está comprovado que ele tinha dois cadastros 
junto a Sefaz- GO, o cadastro com a inscrição de número 11276920-9, cuja a inscrição na 
Agrodefesa é de número 52012801061 o qual era um cadastro de arrendatário que foi 
suspenso em Janeiro de 2011, em razão do final do contrato de arrendamento, e o 
cadastro de número 11318427-1, o qual é relativo a mesma área do cadastro anterior, 
mas na condição de proprietário, pois a área arrendada posteriormente foi adquirida pelo 
produtor  autuado e o cadastro na Agrodefesa é de número 52012802869. 

 
Assim, o sujeito passivo ao adquirir gado bovino as notas fiscais 

foram destinadas ao estabelecimento com o cadastro ativo na Sefaz-GO, porém, foi 
mencionada a inscrição da Agrodefesa do outro cadastro que não estava ativo, e ficou 
registrado na inscrição da Agrodefesa que não estava ativa. Portanto, quando se emitiu o 
Termo de Transferência de Animal, foi para sanar esta irregularidade, ou seja transferir o 
gado do Cadastro da Agrodefesa de Número 52012801061 que estava suspenso para o 
cadastro de número 52012802869, verifica-se que nesse caso não há circulação de 
mercadoria, não há transferência de titularidade e nem qualquer outro tipo de operação 
em que se verifica a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, pois como foi dito, houve a 
expedição da TTA de número 2439, apenas com o objetivo de retificar junto ao cadastro 
da Agrodefesa animais bovinos que foram recebidos com nota fiscal, mas com a GTA de 
outra inscrição, ou seja, houve a emissão do documento para corrigir dados da 
Agrodefesa. 

 
Desse modo, entendo que a argumentação do diligenciador de que 

houve mudança de titularidade e de inscrição estadual não se confirma pelos documentos 
juntados aos autos de infração, não havendo, também, a saída de gado bovino, mas 
apenas um ajuste junto aos cadastros da Agrodefesa. Desta forma, percebo que não está 
configurado o fato gerador do imposto para a situação descrita na TTA de número 2439 e 
considero improcedente o auto de infração. 

 
Com essa considerações, rejeito o pedido de realização de diligência 

solicitado pela Fazenda Pública e conheço da impugnação em Segunda Instância para 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da 
infração, e, quanto ao mérito, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de 
infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de março de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00504/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Saída de gado bovino sem 
emissão de nota fiscal. Improcedente. 
 
1. A emissão de Termo de Transferência de Animais – TTA, por 
iniciativa da própria AGRODEFESA, para regularização de 
estoque de bovinos entre marido e mulher, casados sob o 
regime de Comunhão Universal de Bens, não caracteriza 
operação de circulação de mercadoria; 
 
 2. Estando provado nos autos a inocorrência do fato gerador 
narrado no auto de infração, impõe a declaração de sua 
improcedência. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que o produtor rural autuado comercializou gado bovino sem a emissão de nota fiscal, 
comprovado por meio do Termo de Transferência de Animais - TTA, emitido pelo setor 
próprio da Agência Rural, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do ICMS na 
importância de R$ 2.540,76 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e seis 
centavos), mais os acréscimos legais.  

  
Foram mencionados como infringidos os artigos 45, inciso I, alínea 

“a”; 64 e 66, da Lei nº 11.651/91, c/c o artigo 145, Parág. Único, do Decreto nº 4.852/97 e 
proposta a penalidade e prevista no art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, c/c o § 9º, inciso I, 
da Lei nº 11.651/91. 

 
Foi indicada como solidária a destinatária dos animais NEUSA ROSA 

DA SILVA, nos termos do art. 45, inciso V, da Lei nº 11.651/91, mencionada nos Termos 
de Transferência de Animais – TTA.  

 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância, encontra-se 
registrado no Termo de Revelia de fls. 22. 

 
Novamente intimados os sujeitos passivos compareceram ao 

processo por meio da peça de fls. 27 a 30, dirigida à Câmara Julgadora, afirmando, 
resumidamente, o seguinte: 



 
1 – Que são casados sob o regime de Comunhão Universal de Bens, 

desde 20/10/72, e que a inscrição junto a AGRODEFESA, para efeitos de controle da 
vacinação dos bovinos fora feita em nome do autuado JOSÉ CABRAL DA SILVA e a 
inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás junto à Secretaria da Fazenda 
fora efetivada em nome da solidária NEUSA ROSA DA SILVAA; 

 
2 – Que em atendimento à Instrução Normativa nº 005/2012, da 

AGRODEFESA, o Médico Veterinário RENATO MARTINS VASCONCELOS, fiscal 
estadual agropecuário, emitiu a TTA nº 05752, transferindo os bovinos do nome do 
autuado para o nome da solidária, apenas para efeito de regularização do estoque junto 
àquele órgão, portanto, não há falar em saída dos animais; 

 
Como prova do alegado, promoveu a juntada da declaração de fls. 

57, firmada pelo médico veterinário. 
 
É o relatório. 
 
V O T O  
 
 
Como visto a acusação formulada pelo fisco é no sentido de que o 

autuado promoveu a transferência da titularidade dos animais constantes do Termo de 
Transferência de Animais – TTA, emitido pela AGRODEFESA, sem a emissão da Nota 
Fiscal própria junto à Secretaria da Fazenda.  

 
Restou sobejamente provado no processo que o autuado e a 

solidária indicados no Termo de Transferência de Animais, de fls. 10, são marido e mulher, 
casados sob o regime de Comunhão Universal de Bens, conforme certidão de fls. 46, 
portanto, o referido documento foi emitido por iniciativa da própria AGRODEFESA apenas 
para regularização do estoque (declaração de fls. 57), tendo em vista que a inscrição 
estadual junto à Secretaria da Fazenda fora efetivada em nome da esposa, assim, não há 
falar em transferência de propriedade.  

 
Com essas considerações, e sem mais delongas, a conclusão óbvia 

é no sentido de que não ocorreu o fato gerador do ICMS noticiado no auto de infração, 
situação que impõe a declaração de improcedência do mesmo.   

 
À conta do exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, 

para declarar improcedente o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 05 de março de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00510/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
acobertado por documentação fiscal inidônea. Parecer 
desfavorável à extinção do crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino acompanhado de 
documento inidôneo, em trânsito, não se enquadra na hipótese 
de extição de crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, 
mantendo-se o parecer desfavorável à extinção do crédito 
tributário proferido nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação 
normal. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu cabeças de gado bovino, através de nota fiscal, emitida em 12 de 
agosto de 2009, pela empresa leiloeira Moura Organização e Realização de Leilões Ltda., 
com documentação de remessa diferente da exigida para a respectiva operação, conforme 
determina a legislação, tornando-se assim a nota fiscal inidônea. Por esse motivo deverá 
recolher o imposto devido, acrescidos das cominações legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da   

Lei nº. 11.651/91 c/c art. 141 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, ‘L’, §9º, I do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 05.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls.03/04 e 06.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que se trata de 

fraude, pois, não promoveu saída de mercadoria para tal estabelecimento leiloeiro, tendo 
inclusive comparecido à Delegacia de Polícia e registrado boletim de ocorrência, fls.   11 a 
14. Junta documentos, fls. 15 a 22.  

 
Lavrado o termo de revelia em face do polo passivo solidário, fl. 23.  
 



Por meio do Despacho nº. 43/2011 – JULP o sentenciador “a quo” 
mediante as alegações da defesa, remete o feito em diligência, para que se esclareça os 
fatos narrados na defesa, fl. 25.  

 
Em atenção ao despacho supra, a autoridade fiscal fazendária, em 

conclusão, informa que o estabelecimento leiloeiro não comprovou a efetividade da 
operação em questão, uma vez que não apresentou nenhum comprovante de efetividade 
da operação (cheque, ordem de pagamento, ou outro documento nesse sentido) capaz de 
comprovar a entrada do gado no seu estabelecimento, fls. 27 a 30. Junta documentos, fls. 
31 a 103.  

 
Despacho nº. 280/2011 – SUPFISMOR – encaminha o feito para 

julgamento, neste CAT, fl. 104. Juntado aos autos cópia da Lei nº. 17.298/2011, fl. 105.  
 
Parecer nº. 244/2011 – JULP conclui que existem as condições 

definidas em lei, nº. 17.298/11, como necessárias e suficientes para extinção do crédito 
tributário, ora em apreciação, fls. 108 a 109.  

 
Parecer nº004/2012 – GRF-SR – se posiciona contrário ao parecer 

supra aduzido. Argumenta para tanto que no decorrer da tramitação processual, por meio 
de diligência, chegou-se à conclusão de que não se comprovou a efetividade da operação, 
fato que evidencia que a operação relativa à nota fiscal autuada é fictícia; que a acusação 
fiscal é de nota fiscal considerada inidônea, por ter sido utilizada a nota fiscal eletrônica e 
que esta situação não está contemplada com a extinção do crédito tributário, prevista na 
Lei nº. 17.298/2011, fls. 110/111.  

 
Despacho nº. 0513/2012 – CAT o presidente desta Casa Julgadora 

considera que tendo em vista discordância entre as manifestações do JULP a da 
Representação Fazendária, determina, entre outras providências, o encaminhamento dos 
autos para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 112.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 
cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, conforme já informado no relatório 
que é parte integrante deste “decisum”. 

 
No Parecer nº004/2012 – GRF-SR – a autoridade fiscal se manifesta 

contrária à extinção do crédito tributário, ao argumento de que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito prevista na Lei nº. 17.298/11.  

. 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 



bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino 

acompanhado de documento inidôneo, constatada em trânsito, não se enquadra essa 
situação na hipótese de extinção do crédito tributário previsto no art. 1°, caput, da Lei n° 
17.298/11, anteriormente transcrito.  

 
Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 

inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011 

 
Assim, voto não acolhendo a aplicação da Lei nº.17.298/11 ao auto 

de infração, devendo os autos retornarem à tramitação normal. 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17298.htm
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00511/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
acobertado por documentação fiscal inidônea. Parecer 
desfavorável à extinção do crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino acompanhado de 
documento inidôneo, em trânsito, não se enquadra na hipótese 
de extição de crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, 
mantendo-se o parecer desfavorável à extinção do crédito 
tributário proferido nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação 
normal. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu cabeças de gado bovino, através de nota fiscal, emitida em 22 de abril 
de 2009, pela empresa leiloeira Moura Organização e Realização de Leilões Ltda., com 
documentação de remessa diferente da exigida para a respectiva operação, conforme 
determina a legislação, tornando-se assim a nota fiscal inidônea. Por esse motivo deverá 
recolher o imposto devido, multa formal, acrescidos das cominações legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da   

Lei nº. 11.651/91 c/c art. 141 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, ‘L’, §9º, I do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls.03 e 05.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que se trata de 

fraude, pois, não promoveu saída de mercadoria para tal estabelecimento leiloeiro, tendo 
inclusive comparecido à Delegacia de Polícia e registrado boletim de ocorrência, fls.   10 a 
13. Junta documentos, fls. 14 a 21.  

 
Lavrado o termo de revelia face ao polo passivo solidário, fl. 22.  
 



Por meio do Despacho nº. 45/2011 – JULP o sentenciador “a quo” 
mediante as alegações da defesa, remete o feito em diligência, esclareça os fatos 
narrados na defesa, fl. 24.  

 
Em atenção ao despacho supra, a autoridade fiscal fazendária, em 

conclusão, informa que o estabelecimento leiloeiro não comprovou a efetividade da 
operação em questão, uma vez que não apresentou nenhum comprovante de efetividade 
da operação (cheque, ordem de pagamento, ou outro documento nesse sentido) capaz de 
comprovar a entrada do gado no seu estabelecimento, fls. 26 a 29. Junta documentos, fls. 
30 a 101.  

 
Despacho nº. 282/2011 – SUPFISMOR – encaminha o feito para 

julgamento, neste CAT, fl. 102. Juntado aos autos cópia da Lei nº. 17.298/2011, fl. 109.  
 
Parecer nº. 243/2011 – JULP conclui que existem as condições 

definidas em lei, nº. 17.298/11, como necessárias e suficientes para extinção do crédito 
tributário, ora em apreciação, fls. 106 a 107.  

 
Parecer nº005/2012 – GRF-SR – se posiciona contrário ao parecer 

supra aduzido. Argumenta para tanto que no decorrer da tramitação processual, por meio 
de diligência, chegou-se à conclusão de que não se comprovou a efetividade da operação, 
fato que evidencia que a operação relativa à nota fiscal autuada é fictícia; que a acusação 
fiscal é de nota fiscal considerada inidônea, por ter sido utilizada a nota fiscal eletrônica e 
que esta situação não está contemplada com a extinção do crédito tributário, prevista na 
Lei nº. 17.298/2011, fls. 108/109.  

 
Despacho nº. 0516/2012 – CAT o presidente desta Casa Julgadora 

considera que tendo em vista discordância entre as manifestações do JULP a da 
Representação Fazendária, determina, entre outras providências, o encaminhamento dos 
autos para julgamento pelo conselho Pleno, fl. 110.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 
cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, conforme já informado no relatório 
que é parte integrante deste “decisum”. 

 
No Parecer nº005/2012 – GRF-SR – a autoridade fiscal se manifesta 

contrária à extinção do crédito tributário, ao argumento de que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito prevista na Lei nº. 17.298/11.  

. 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 



bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino 

acompanhado de documento inidôneo, constatada em trânsito, não se enquadra essa 
situação na hipótese de extinção do crédito tributário previsto no art. 1°, caput, da Lei n° 
17.298/11, anteriormente transcrito.  

 
Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 

inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011 

 
Assim, voto não acolhendo a aplicação da Lei nº.17.298/11 ao auto 

de infração, devendo os autos retornar à tramitação normal. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17298.htm
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00543/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Remessa de gado bovino 
acompanhada de nota fiscal considerada inidônea. Não 
acolhimento da aplicação da Lei n° 17.298/11. Retorno dos autos 
à fase cameral seguindo tramitação normal. 
 
A remessa de gado bovino com nota fiscal considerada inidônea 
não se enquadra na hipótese de extinção de crédito tributário 
prevista na Lei n° 17.298/11, Lei do Marco Zero, retornando-se os 
autos à fase cameral para análise de toda a matéria, seguindo 
tramitação normal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação 
normal. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de o produtor rural IVO 
FRANCISCO DOS ANJOS, sujeito passivo, remeteu 48 (quarenta e oito) cabeças de gado 
bovino, para leilão, destinando-as à firma MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
LEILÕES LTDA, emitente da Nota Fiscal n° 14770, que acompanhou a mercadorias, nota 
esta considerada inidônea, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no 
valor de R$ 5.712,00 (cinco mil, setecentos e doze reais), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 3ª via da 

Nota Fiscal n° 14770 (fls. 5), dentre outros documentos. 
 
Identificada como solidário a pessoa jurídica MOURA 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, nos termos do art. 45, IV, da Lei n° 
11.651/91 (fls. 4). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 7 e 8), apenas o sujeito 

passivo comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 12 a 13), declarado revel 
o solidário (fls. 9). 

 



A impugnante pede a exclusão de seu nome da lide, alegando que 
emitiu pela Agenfa de Varjão, obedecendo rigorosamente a legislação, as notas fiscais 
eletrônicas n°s 341240 e 341224, enviando bovinos para serem leiloados na MOURA 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, a quem deve ser imputada 
eventuais punições pelos descumprimentos de normas tributárias. 

 
Junta extratos de NF-es n°s 341240 e 341224 (fls. 15 e 16), dentre 

outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 4), conforme a Sentença n° 1631/11-
JULP (fls. 20 a 21). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 35, frente e verso), onde reitera pedido e razões 
formuladas na impugnação, expostos anteriormente. 

 
Com fundamento na Instrução de Serviço n° 01/2011 – CAT, os 

autos foram encaminhados à Primeira Instância, para que o crédito tributário seja 
apreciado conforme a Lei n° 17.298/1, intitulada lei do Marco Zero, devendo julgador 
proferir a decisão em parecer fundamentado. 

 
Após a emissão do Parecer n° 254/11-JULP (fls. 38 a 39), 

manifestando-se o parecerista favorável à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária emitido o Parecer n° 01/2012-GRF-SR (fls. 40 a 41) em que 
discorda do Parecer n° 254/11-JULP, pedindo o trâmite normal do processo, os autos 
foram encaminhados ao Presidente do CAT para adoção dos procedimentos 
subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 462/2012-CAT 
(fls. 44), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância 
para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de o produtor rural IVO 

FRANCISCO DOS ANJOS, sujeito passivo, remeteu 48 (quarenta e oito) cabeças de gado 
bovino, para leilão, destinando-as à firma MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
LEILÕES LTDA, emitente da Nota Fiscal n° 14770, que acompanhou a mercadorias, nota 
esta considerada inidônea, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência de ICMS, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
No Parecer n° 254/11-JULP (fls. 38 a 39), o parecerista manifestou-

se favorável à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão esta 
contemplado pela Lei n° 17.298/11. 

 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 



 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
Da leitura do dispositivo reproduzido, nota-se que essa norma 

extingue os créditos tributários relativos a omissão de entradas e omissão de saídas de 
gado contada em estabelecimento produtor rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 
Ora, o presente lançamento é relativo a remessa de gado com nota fiscal considerada 
inidônea, portanto a Lei n° 17.298/11 não alcança essa operação. 

 
O sujeito passivo IVO FRANCISCO DOS ANJOS remeteu todas as 

reses por meio de NFs eletrônicas, toda emitidas em 22/09/2009, com natureza de 
remessa para leilão, operação com não incidência, para a empresa leiloeira MOURA 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, conforme extratos juntados aos 
autos (fls. 15 e 16), tendo a empresa leiloeira emitido, de forma manual, em 23/09/2009 a 
Nota Fiscal n° 14770 (fls. 5) de entrada das reses, contrariando a legislação, cabendo-lhe 
a responsabilidade pela infração. 

 
Não estando a operação alcançada pela Lei do Marco Zero, deve os 

autos retornarem à fase cameral para análise de toda a matéria, seguindo tramitação 
normal. 

 
Ante o exposto, não acolho a aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de 

infração, devendo os autos retornarem à tramitação normal. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00546/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Remessa de gado bovino 
acompanhada de nota fiscal considerada inidônea. Não 
acolhimento da aplicação da Lei n° 17.298/11. Retorno dos autos 
à fase cameral seguindo tramitação normal. 
 
A remessa de gado bovino com nota fiscal considerada inidônea 
não se enquadra na hipótese de extinção de crédito tributário 
prevista na Lei n° 17.298/11, Lei do Marco Zero, retornando-se os 
autos à fase cameral para análise de toda a matéria, seguindo 
tramitação normal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação 
normal. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o produtor rural 
IVO FRANCISCO DOS ANJOS, sujeito passivo, remeteu 47 (quarenta e sete) cabeças de 
gado bovino, para leilão, destinando-as à firma MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DE LEILÕES LTDA, emitente da Nota Fiscal n° 14299, que acompanhou a mercadorias, 
nota esta considerada inidônea, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS 
no valor de R$ 3.447,60 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 63 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/c o 

art. 141 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, VII, "l", da Lei 
n° 11.651/91, agravada pelo §9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, a 3ª via da 

Nota Fiscal n° 14299 (fls. 5), dentre outros documentos. 
 
Identificada como solidário a pessoa jurídica MOURA 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, nos termos do art. 45, IV, da Lei n° 
11.651/91 (fls. 4). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário (fls. 7 e 8), apenas o sujeito 

passivo comparece ao processo apresentando impugnação (fls. 12 a 13), declarado revel 
o solidário (fls. 9). 

 



A impugnante pede a exclusão de seu nome da lide, alegando que 
emitiu pela Agenfa de Varjão, obedecendo rigorosamente a legislação, as notas fiscais 
eletrônicas n°s 104661, 104648 e 104655, enviando bovinos para serem leiloados na 
MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, a quem deve ser imputada 
eventuais punições pelos descumprimentos de normas tributárias. 

 
Junta extratos de NF-es n°s 104661, 104648 e 104655 (fls. 15 a 17), 

dentre outros documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa apresentada, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos (fls. 4), conforme a Sentença n° 1630/11-
JULP (fls. 21 a 22). 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 35, frente e verso), onde reitera pedido e razões 
formuladas na impugnação, expostos anteriormente. 

 
Com fundamento na Instrução de Serviço n° 01/2011 – CAT, os 

autos foram encaminhados à Primeira Instância, para que o crédito tributário seja 
apreciado conforme a Lei n° 17.298/1, intitulada Lei do Marco Zero, devendo julgador 
proferir a decisão em parecer fundamentado. 

 
Após a emissão do Parecer n° 246/11-JULP (fls. 38 a 39), 

manifestando-se o parecerista favorável à extinção do crédito tributário, tendo a 
Representação Fazendária emitido o Parecer n° 02/2012-GRF-SR (fls. 40 a 41) em que 
discorda do Parecer n° 246/11-JULP, pedindo o trâmite normal do processo, os autos 
foram encaminhados ao Presidente do CAT para adoção dos procedimentos 
subsequentes. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com amparo no 

art. 4° da Instrução de Serviço n° 001/2011-GSF, por meio do Despacho n° 463/2012-CAT 
(fls. 44), determina o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância 
para que sejam pautados a julgamento pelo CONSELHO PLENO. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de o produtor rural IVO 

FRANCISCO DOS ANJOS, sujeito passivo, remeteu 47 (quarenta e sete) cabeças de 
gado bovino, para leilão, destinando-as à firma MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DE LEILÕES LTDA, emitente da Nota Fiscal n° 14299, que acompanhou a mercadorias, 
nota esta considerada inidônea, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência de ICMS, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
No Parecer n° 246/11-JULP (fls. 38 a 39), o parecerista manifestou-

se favorável à extinção do crédito tributário, argumentando que o caso em questão está 
contemplado pela Lei n° 17.298/11. 

 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 



 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 

 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
Da leitura do dispositivo reproduzido, nota-se que essa norma 

extingue os créditos tributários relativos a omissão de entradas e omissão de saídas de 
gado contada em estabelecimento produtor rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. 
Ora, o presente lançamento é relativo a remessa de gado com nota fiscal considerada 
inidônea, portanto a Lei n° 17.298/11 não alcança essa operação. 

 
O sujeito passivo IVO FRANCISCO DOS ANJOS remeteu todas as 

reses por meio de NFs eletrônicas, toda emitidas em 10/02/2009, com natureza de 
remessa para leilão, operação com não incidência, para a empresa leiloeira MOURA 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, conforme extratos juntados aos 
autos (fls. 15 a 17), tendo a empresa leiloeira emitido, de forma manual, em 11/02/2009 a 
Nota Fiscal n° 14299 (fls. 5) de entrada das reses, contrariando a legislação, cabendo-lhe 
a responsabilidade pela infração. 

 
Não estando a operação alcançada pela Lei do Marco Zero, deve os 

autos retornarem à fase cameral para análise de toda a matéria, seguindo tramitação 
normal. 

 
Ante o exposto, não acolho a aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de 

infração, devendo os autos retornarem à tramitação normal. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00666/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de ICMS em razão da falta de emissão 
de documento fiscal vinculado ao TTA (Termo de Transferência 
Animal) da AgroDefesa. Improcedência. Unânime. 
 
1 – É improcedente a autuação fiscal onde o sujeito passivo 
demonstra, conforme estorno efetuado pela AgroDefesa, que as 
operações descritas no TTA não se realizaram. 
 
2 – Auto de Infração improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro 
Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão 
da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 

Conforme faculdade do §2º do artigo 19 do Decreto 6.930/09 (Regimento do 
CAT) e, por economia processual, transcrevo o Relatório constante na Sentença de folhas 
86 a 88: 

Trata-se de lançamento exigindo o pagamento do ICMS e 
acréscimos legais, em razão de não ter sido emitida a nota fiscal 
avulsa ou própria correspondente a operação interna de 
transferência de gado bovino/bufalino entre produtores, conforme 
Termo de Transferência Animal – TTA, emitido junto à 
AGRODEFESA. 

Foram descritos como infringidos os artigos 45, I, “a” 64 e 66 da Lei 
11.651/91, combinado ao artigo 145, parágrafo único do Decreto 
4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade tipificada no art. 71, 
inciso XII, “a”, 3, §9º, I da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
15.505/2005. 

Para instrução processual juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário; extrato do Termo de 
Transferência de Animais – TTA, nº 5472; notificação fiscal expedida 
para apresentação das notas fiscais vinculadas ao TTA; intimação e 
recibo de mensagem da ciência do sujeito passivo via correios, 
conforme aviso de recebimento de postagem – AR às fls.13. 



Regulamente intimado o sujeito passivo comparece tempestivamente 
aos autos, para apresentar impugnação, alegando em sua defesa 
que entrou com pedido de cancelamento do Termo de Transferência 
Animal junto à AGRODEFESA. Ao ser notificado pela SEFAZ para 
apresentação da nota fiscal correspondente ao TTA, informa que 
apresentou defesa junto à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Jataí, que não concretizou a doação/transferência dos semoventes, 
em razão da desistência da doação que fariam aos filhos, porém, 
esta não recebeu sua defesa. Faz a juntada de documentos para 
comprovação dos fatos. 

Ao final requer a improcedência do auto de infração e que as 
intimações sejam realizadas no endereço dos mandatários. 

O julgador singular, acatando as razões do sujeito passivo, julga 
improcedente o auto de infração (folhas 86 a 88). 

Inconformada, a Fazenda Pública interpõe recurso contra a decisão 
monocrática sob o argumento de que faltou uma manifestação mais peremptória do 
cancelamento do TTA nº 5472. Alega que não há nenhum documento apresentado pelo 
sujeito passivo que declara o cancelamento do referido documento. Alega que há somente 
manifestações do tipo: “sou pelo cancelamento”, “é favorável à correção do saldo na ficha 
do produtor”, “após a correção de saldo, realizou-se o estorno à ficha de origem da TTA, 
em nome de Paulo Cesar Bassan Gonçalves”, etc. Que a autoridade julgadora não ouviu a 
Fazenda Pública e nem a AgroDefesa. Pede a reforma da decisão singular e a 
procedência do auto de infração ou que o processo seja convertido em diligência para 
manifestação da Fazenda Pública, através da Delegacia Regional de Fiscalização de 
Jataí. 

Em contradita, o sujeito passivo pugna pela manutenção da decisão de 1ª 
Instância, sob alegação de que o Despacho nº 2.335/2015-GEAF deu provimento ao 
pedido do impugnante, cancelando o TTA (Termo de Transferência Animal) nº 5472. 

É o Relatório. 

V O T O 

A acusação fiscal do presente PAT se refere a falta de emissão de 
documento fiscal relativo à transferência de gado detalhada no TTA (Termo de 
Transferência Animal) nº 5472 de 12/06/2015 emitido pela AgroDefesa. Tal TTA se refere 
à transferência de 1.220 cabeças de gado, do sujeito passivo para seu filho, Sr. João 
Paulo Ferreti Gonçalves (Fazenda Dois Irmãos). 

No caso em questão, como não houve a emissão da respectiva nota fiscal, a 
fiscalização exige o tributo acrescido das cominações legais pois o sujeito passivo não 
atendeu a condição expressa na legislação tributária para uso do benefício fiscal da 
isenção nas operações internas com gado. 

Ocorre que o sujeito passivo alega que não houve a transferência das 
mercadorias. Alega que iniciou procedimento de doação de 1.220 cabeças de gado para o 
seu filho, instaurando processo administrativo próprio na Delegacia Regional de 
Fiscalização de Jataí/GO. E que, dentre os documentos exigidos para tal transferência por 
doação, foi a emissão do TTA na AgroDefesa. 

De fato, analisando a legislação aplicável ao caso (Art. 2º da IN nº 05/2012, 
folhas 62), nas transferências de gado onde não há circulação física, como no caso de 
doação em vida, deve-se emitir o TTA. 



Alega o sujeito passivo que, não obstante a emissão do TTA e do início do 
procedimento de cálculo do ITCD na Delegacia Regional, em razão de divórcio instaurado 
após a emissão do TTA (folhas 21), cancelou o procedimento de doação.  

Pois bem, inicialmente não procede a alegação do sujeito passivo de que o 
Despacho 2.335/2015-GEAF cancelou o TTA em 22/10/2015. O referido Despacho de 
folhas 49, emitido pelo Gerente de Arrecadação e Fiscalização da SEFAZ, deferiu o 
pedido de cancelamento dos Demonstrativos de Cálculo do ITCD Doação nº 0477-2015 
JAT e nº 0478-2015 JAT e respectivos DAREs. Não houve o cancelamento do TTA pela 
SEFAZ, até porque tal documento é de emissão da AgroDefesa e somente ela teria 
competência para tanto. 

Além do mais o referido Despacho é direcionado para Erlea Alide Moro 
Alesso (folhas 49), pessoa diversa do sujeito passivo.  

Verifiquei também que o sujeito passivo ingressou com pedido de 
cancelamento do TTA na Agrodefesa, conforme Processo 201600066000362 (folhas 23). 

Analisando as peças constantes no respectivo processo (anexadas ao 
presente PAT), verifico que o Gerente Jurídico da AgroDefesa foi favorável ao 
cancelamento do TTA, em 14/12/2015 (folhas 32). 

Em seguida, em 18/12/2015, o Gerente de Sanidade Animal encaminha o 
processo ao Setor de Informática da AgroDefesa para cancelamento do TTA (folhas 31). 

O Gestor de Tecnologia da Informação da AgroDefesa informa, em 
18/12/2015, “que diferente da GTA, a TTA envolve transferência de saldo de várias 
espécies animais, históricos de movimentações e vacinações. Isto inviabiliza seu 
cancelamento, pois a reversão destas transferências envolve extrema complexidade... 
Como alternativa de solução, recomendamos que seja feita uma correção de saldo nas 
fichas de origem e destino das propriedades afetadas pela transferência, com o ajuste 
para o quantitativo de animais que havia anteriormente a emissão da TTA, e considerando 
as transferências realizadas posteriormente”. 

Em 15/01/2016, o Gerente de Sanidade Animal manifesta-se favoravelmente 
ao procedimento sugerido pelo Gerente da TI, conforme Despacho de folhas 75. 

Como consequência, um Fiscal Estadual Agropecuário efetua procedimento 
de contagem física do gado na propriedade, em 17/02/2016 (folhas 78 e 79). 

Por fim, o Supervisor Regional da AgroDefesa, com base nos documentos e 
manifestações favoráveis constantes no processo, ratifica o estorno na ficha de origem do 
TTA, em nome de Paulo César Bassan Gonçalves, conforme Despacho/GRALA 001/2016 
(folhas 77). 

De todo o procedimento acima relatado, analisando os extratos de conta 
corrente de bovídeos da AgroDefesa de folhas 80 e 81, tanto do sujeito passivo Paulo 
César Bassan Gonçalves como de seu filho João Paulo Ferreti Gonçalves, verifico que 
foram efetuados os respectivos estornos, retornando à situação fática anterior à emissão 
do TTA. 

Constato que o sujeito passivo efetivamente buscou o cancelamento do 
respectivo TTA em razão de não ter se concretizado a transferência, pela desistência da 
doação. Não obstante a manifestação desfavorável quanto ao cancelamento do 
documento pelo técnico da TI, a AgroDefesa intercedeu ativamente para estornar a 
operação do TTA, restabelecendo a situação anterior à emissão do respectivo documento. 

De forma que, em meu juízo, o procedimento de estorno efetuado pela 
AgroDefesa se revestiu num cancelamento indireto do TTA e, por conseguinte, anulando 
os efeitos do mesmo. 



Assim, como ficou demonstrado que não houve circulação de mercadorias, 
nem transferência jurídica da propriedade das mercadorias, não se materializou a 
ocorrência do fato gerador objeto de autuação fiscal. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, nego-lhe 
provimento, para manter a decisão singular que decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00675/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Transporte de gado bovino para 
estabelecimento de leilão. Acolhe a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo e permanece na lide o sujeito passivo solidário 
por ser o emitente do DANFE que acompanha o transporte das 
reses. Adequação da penalidade do art. 71, inciso XII, alínea "a" 
para o inciso VII, alínea "i" do CTE. 
 
A comprovação de que o sujeito passivo não concorreu para a 
prática da infração, que originou a exigência do crédito 
tributário, impõe a sua exclusão do processo administrativo 
tributário e resulta na inclusão do sujeito passivo solidário para 
responder pelo crédito tributário reclamado no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo principal da lide JAIME DE SOUSA GOMES, 
arguida pelo próprio. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto 
ao mérito, também, por votação unânime, adequar a penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso VII, alínea "i" do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, transportava, sem 
documentação fiscal, as mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 
110014565444, no valor comercial de R$ 48.837,04, já acrescido do respectivo Índice de 
Valor Agregado (IVA) de 40%, conforme documentos anexos. Em consequência, o 
autuado deve recolher o ICMS na importância de R$ 5.860,44, junto com as cominações 
legais. 

 
A mercadoria é oriunda de uma fazenda situada no Município de 

Silvânia-GO, conforme declaração do motorista, documento em anexo, destinada a leilão 
situado em Anápolis-GO. 

 
O DANFE emitido pela empresa de leilões acobertando a mercadoria 

se deu após todo o trajeto da mercadoria desacobertada, visto que a sua emissão se deu 
após a chegada do gado.  

 
O DANFE emitido refere-se a gado saído de Nova Roma-GO, 

Município situado a mais de 500Km de Anápolis-GO.  
 
Para suporte do fato descrito, a fiscalização identifica os arts. 45, 

inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o parágrafo único do art. 145 



do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso 
XII, alínea “a”, item 3, agravada com a aplicação do Ë 9º, inciso I do CTE. 

 
O art. 45, inciso III da Lei nº 11.651/91 abriga a indicação do sujeito 

passivo solidário da lide, documento de fl. 05. 
 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 17. 
 
O Termo de Revelia de fl. 18 assinala a ausência do contraditório da 

parte passiva na primeira fase de defesa do processo. 
 
O sujeito passivo, fls.22 a 29, impugna o lançamento tributário em 

Primeira Instância intempestivamente, alegando que José Alessandro de Jesus Mendes 
exercia a função de motorista da empresa exploradora de leilões, no dia da suposta 
infração e que ele recebeu 02 DANFES, preenchidos em Erro Material em alguns campos. 
Que se ocorreu alguma infração, esta foi cometida por pessoa diversa da constante da 
notificação, fato que gerou Ilegitimidade Passiva da autuada, quanto às sanções a serem 
aplicadas a este caso, e que ele é um mero condutor, contratado para fazer o transporte 
do gado.  

 
Esclarece que a distância percorrida com o caminhão carregado 

perfaz aproximadamente 40 KM, o que se encaixa perfeitamente entre os horários de 
emissão dos documentos fiscais (14h:10min e 15h:04min), com o horário da apreensão 
(17h:30), o que descaracteriza a suposta infração. 

 
Afirma que a análise da norma imposta pelo dispositivo supra, 

percebe que o notificado obedeceu ao comando, pois, ao transportar a mercadoria, 
portava a documentação exigida, não conhecendo, porém que a mesma apresentava 
qualquer espécie de vício.  

 
“No caso, atribuindo inadvertidamente culpa ao notificado, além do 

desrespeito ao princípio da legalidade, há clara ofensa ao princípio da eficiência, que ao 
impulsionar a ampla defesa e o contraditório, sobrecarrega a máquina administrativa, 
prejudicando dessa vez, a máxima da economia processual”, fl. 25. 

 
Argumenta que a imposição da multa no percentual de 50% do valor 

da obrigação e quando o próprio fiscalizador participa do acontecimento, fica patente a 
imposição tributária. “Como a autuação do notificado ocorreu de forma discricionária, 
pugna-se pela correção do ato administrativo.  

 
O valor alocado pela notificação e a multa imposta são reveladores 

da integral incapacidade de seu pagamento, pelo menos por parte do notificado, haja vista 
a hipossuficiência de seu patrimônio pessoal conforme demostra pela Situação de 
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física a esse acostada”, fl. 26. 

  
Assevera que a total “improcedência e capacidade do notificado em 

PAGAR a quantia de R$ 33.816,61 (trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e 
sessenta e um centavos) exigidos pela infração que NÃO COMETEU e principalmente por 
se tratar de relação de emprego, o revela relação de submissão e não solidariedade nas 
obrigações”.  

 
Por todo o exposto, e inclusive pela aplicabilidade da 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA existente naquela relação processual, onde a 



Administração representa o Estado e o notificando representa o Terceiro de boa-fé, 
medida que se impõe é a correção do polo passivo, substituído o notificado pelo 
LEGÍTIMO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO, que conforme documentos em anexo, possuem 
capacidade financeira e principalmente LEGITIMIDADE para assumir a demanda.  

 
Por último, pelo princípio da eventualidade, caso haja entendimento 

contrário ao que essa defesa espera, a penalidade multa e juros, se mantidos, deverão ser 
reduzidos ao suportável pela capacidade contributiva do notificado”, fl. 28.  

 
Ao final, requer que seja regularmente distribuída e conhecida a 

presente Impugnação, sendo processada pelo órgão competente; seja reconhecido que o 
notificado não cometeu nenhum ato infracional, posto que contratado para a realização do 
serviço, foi-lhe entregue o documento que acobertava a mercadoria transportada; seja 
anulada a notificação objeto, destinando-a ao arquivo administrativo; converter o processo 
em diligência a fim de apurar as informações apresentadas no tocante aos valores; no 
mérito, constado a incidência de multa excessiva e juros superiores aos previsto 
legalmente, proceda-se ao recálculo do real valor devido. 

 
Anexou Documentos de fls. 30 a 45. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Impugnação à 

Segunda Instância, (fls.48 a 51). 
 
O Termo de Perempção, fl. 52, mostra a ausência do sujeito passivo 

solidário nas fases contraditórias do processo administrativo tributário. 
 
O sujeito passivo, fls. 54 a 62, traz ao processo uma peça defensória 

onde ratifica a tese impugnatória anterior. 
  
Ao finalizar, requer que seja regularmente distribuída e conhecida a 

presente Impugnação; anulada a notificação objeto, destinando-a ao arquivo 
administrativo; seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de apurar as 
informações presentes; seja adentrado no mérito da presente defesa, constatado a 
incidência de multa excessiva e juros superiores aos previstos legalmente; requer ainda 
que as intimações sejam procedidas exclusivamente em nome de Ronivan Peixoto de 
Morais.  

 
Anexou os documentos de fls. 63 a 83. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do ICMS por meio do lançamento crédito 

tributário é o transporte das mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão nº 
110014565444, desacobertadas da documentação fiscal exigida para a operação, no valor 
comercial de R$ 48.837,04, acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado (IVA) de 
40%, conforme assinala o documento de apreensão em anexos. O autuado deve recolher 
o ICMS no valor de R$ 5.860,44 mais as cominações legais. 

 



Em face desta ocorrência, a autoridade lançadora identifica o 
transportador como sujeito passivo do auto de infração e o estabelecimento leiloeiro, 
emitente do Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Entrada-DANFE e contratante do 
prestador de serviço de transporte rodoviário de carga foi identificado no polo passivo 
solidário da lide, conforme redação contida no auto de infração. 

 
Pelo que consta na continuidade da descrição da ocorrência o 

“DANFE foi emitido pela empresa JAM Leilões acobertando a mercadoria e se deu após 
todo o trajeto da mercadoria desacobertada, haja vista que a emissão se deu apenas após 
a chegada do gado”. 

 
 O transportador, indicado no polo passivo foi contratado pela 

empresa leiloeira para transportar o gado, cujo destino é a venda sob o domínio de leilão a 
ser realizado no estabelecimento leiloeiro, sediado no Município de Anápolis-GO, portava 
o DANFE de emissão da empresa JAM Leilões, que demonstra a origem e destino do 
gado, cuja operação não incide o imposto, visto que o fato gerador, nesta transação, 
ocorre com a venda no leilão. 

 
Com isto, o transportador, de posse do DANFE, embarcou o gado no 

estabelecimento do produtor agropecuário do Município de Silvânia/GO, e o entregou no 
local destinado ao leilão, em atendimento ao contrato de prestação de serviço de 
transporte de carga rodoviário. 

 
De acordo com a tese impugnatória, o sujeito passivo argui a 

preliminar de sua exclusão da relação processual para que a exigência tributária recaia na 
pessoa do emitente do DANFE, a empresa JAM Leilões LTDA. e seu sócio José 
Alessandro de Jesus Mendes, que atendido, resultará a sua exclusão da lide. 

 
Além do que, o transportador contratado interessa a existência da 

documentação fiscal que abriga o transporte de bens de comercialização e não lhe 
compete saber se o documento fiscal foi preenchido corretamente ou se ele está emitido 
com vícios capazes de danificar os seus efeitos. 

 
Pelo que consta, o gado saiu do estabelecimento agropecuário 

sediado no Município de Silvânia e chegou na empresa destinatária encarregada da sua 
comercialização por meio de leilão a ser realizado no estabelecimento sediado no 
Município de Anápolis/GO. e, cuja operação do estabelecimento produtor ao destinatário 
não gera o ICMS, salvo se houve a realização e comercialização das reses. Caso 
contrário, o gado retorna à sua origem. 

 
Além do que, entendo que, neste caso, o autuado não cometeu ato 

fiscal ilícito capaz de gerar a exigência do imposto com os acréscimos das cominações 
legais. Ao contrário do que consta descrito no auto de infração, a autuação correta há de 
ser na pessoa jurídica que realiza a comercialização de gado por meio de leilões. 

 
Por esta razão, vejo que o sujeito passivo de fato é a empresa JAM 

Leilões Ltda. e seu sócio José Alessandro de Jesus Mendes, os quais devem responder 
pela exigência do ICMS com o acréscimo da penalidade, que fica alterada para o art. 71, 
inciso VII, alínea “i” do CTE. 

 
A penalidade proposta no auto de infração pelo auditor fiscal, 

portanto, fica alterada do art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, para o inciso VII, alínea “i” 
da Lei nº 11.651/91-CTE, cuja prescrição transcrevo: 



 
 Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  
 
XII - equivalentes aos percentuais de: 
 
a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação: 
 
[..] 
 
3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal; 
 
VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da 
prestação: 

 
i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, 
depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadoria 
acompanhada de documentação fiscal inidônea. 

 
Ademais, o sujeito passivo solidário JAM Leilões Ltda. não exerceu o 

seu direito de defesa nas fases oportunizadas, ou seja, primeira e segunda instância, 
procedimento que lhe resultou a lavratura dos Termos de Revelia e de Perempção, fls. 18 
e 52 dos autos. 

 
Para finalizar e votar esta autuação, decido acolher a preliminar de 

exclusão do sujeito passivo principal da lide JAIME DE SOUSA GOMES, arguida pelo 
próprio. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, adequar a penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea "i" do CTE. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00709/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Remessa de gado sem 
documentação fiscal. Improcedência. Mantida a decisão 
cameral.  
 
1. Não se considera ocorrido o fato gerador quando não tenha 
havido circulação jurídica de gado, mormente em hipótese em 
que são emitidas TTAs para mera regularização cadastral do 
gado junto à AGRODEFESA;   
 
 2. As operações envolvendo remessa de gado entre empresas 
do mesmo sócio majoritário, ou deste para a pessoa jurídica não 
implica em mudança de titularidade dos bovinos, até mesmo 
quando fundidas as pessoas jurídicas, aquela resultante tenha 
novo nome empresarial ou nova configuração societária, sendo 
relevante apenas que sejam elas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico; 
 
3. Tendo sido acertada e devidamente fundamentada a 
improcedência declarada na decisão cameral, mantém-se essa 
decisão, improvendo-se o recurso da Fazenda Pública. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e 
Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva que votou pela procedência 
do lançamento fiscal, com adequação da penalidade à prevista no art. 71, inc. VII, alínea 
"L" da Lei 11.651/91 do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de remessa de gado 
desacompanhado de documentação fiscal realizada por MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO 
GONÇALVES para fazenda integrante do acervo da empresa NOVA PIRATININGA 
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos exercícios de 
2013 a 2015, sendo imputada ao remetente a exigência do ICMS no valor de R$ 
10.980.187,37 (dez milhões, novecentos e oitenta mil, cento e oitenta e sete reais e trinta 
e sete centavos) mais cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei nº 

11.651/91 c/c art. 145, Parágrafo único, do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade 



prevista no art. 71, XII, “a”, 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário a pessoa jurídica NOVA PIRATININGA 

EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e a pessoa física 
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO (fls. 4 e 5). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de TTAs Emitidos com Valores de Pauta da Época da Operação (fls. 6) e extratos e 
Termos de Transferência Animal – TTAs (fls. 8 a 32), dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 42 a 44), o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 47 a 76), na qual arguem em preliminar a nulidade da lide 
sob a alegação de que a fazenda com todos os seus móveis, imóveis e semoventes foram 
arrematados em leilão judicial pelo sujeito passivo e sujeito passivo solidário; que a 
entrega dos animais aos arrematantes somente foi concluída em março de 2015; que em 
31 de março de 2011 houve a alteração do contrato social; que a emissão da posse se 
deu em 17/12/2010, tendo o registro sido efetuado em 10/01/2011; que foram 
incorporados todos os semoventes ao nome dado à nova empresa. 

 
Continua a defesa alegando que não houve circulação de 

mercadoria; que não houve movimentação física do gado, vez que só houve a 
incorporação deste à empresa; que não houve fato gerador do imposto; que a emissão da 
TT se deu por orientação da AGRODEFESA; que como não houve compra ou venda de 
gado não poderiam emitir nota fiscal. Pedem a nulidade /improcedência da lide, fls. 47/ 76.  

 
Juntam documentos (fls. 77 a 363). 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 4 e 5), conforme a Sentença n° 
4089/2016-JULP (fls. 364 a 376). 

 
Intimados, o sujeito passivo e a solidária NOVA PIRATININGA 

EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA apresentam 
conjuntamente recurso voluntário (fls. 382 a 403), o solidário JOÃO ALVES DE QUEIROZ 
FILHO apresenta recurso voluntário em separado (fls. 407 a 429), os recorrentes 
reafirmam as alegações formuladas na fase impugnatória, pugnam pela nulidade da 
decisão singular, por cerceamento ao direito de defesa. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

conjuntamente Memorial (fls. 440 a 457), oportunidade em que juntam cópias de acórdão 
deste Conselho (fls. 458 a 459). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1231/2017 (fls. 465 a 475), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Em 
decisão unânime, rejeita a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, em decisão não 
unânime, reforma a sentença singular e considera improcedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para Conselho 

Superior (fls. 490 a 507), afirmando que foi enviada uma remessa de gado sem nota fiscal 



e foi apurada mediante cotejo do termo de transferência de animais – TTA com as notas 
fiscais emitidas pelo autuado destinadas à nova Piratininga, da qual resultou na 
constatação de remessas sem a respectiva nota fiscal. Conforme o indicado pelo fisco, o 
sujeito passivo descumpriu a regra prevista no art. 6° da lei n°11.651/91.  

 
Diz que o voto em separado apoiou-se, dentre outros fundamentos, 

na interpretação de que a fazenda Piratininga tinha sido adquirida pelo autuado e pela 
empresa MCLG administração e participação LTDA na forma de condomínio e que o auto 
de imissão na posse para comprovar a natureza jurídica do adquirente. No entanto, 
conforme a imagem do auto de imissão de posse apresentada abaixo, essa natureza da 
pessoa adquirente (condomínio) não está presente nesse documento (fls. 494).  

 
Aduz que, além das provas dos autos, a certidão de matricula da 

fazenda Piratininga também não menciona outra natureza jurídica do arrematante além da 
já comprovada, ou seja, a fazenda, com área total de 130.504 ha, foi registrada em favor 
dos adjudicantes Marcelo Henrique Limiro Gonçalves e MCLG administração e 
participações Ltda., sem qualquer menção à figura do condomínio, conforme comprova o 
exceto da mencionada certidão cuja imagem apresentamos a baixo (às fls. 496).  

 
Argumenta que a remessa de gado realizada depois de agosto de 

2012 do estabelecimento da inscrição estadual n° 11.363.449-8 para o estabelecimento da 
inscrição estadual n° 10.509.416-1, não poderia ser regularizada tributariamente apensa 
com a emissão de TTAs, pois a transferência de titularidade está claramente comprovada 
pelos documentos dos autos, principalmente pelos dossiês das duas inscrições 
envolvidas.  

 
Dessa forma, está claro que o fisco não autuou, como pensa o autor 

do voto em separado, a transferência de titularidade anterior, a da fazenda Piratininga 
para Marcelo e MCLG, pois o gado foi transferido juntamente com a venda do imóvel na 
condição de venda com "porteira fechada", em 2010. Se a intenção do autuante fosse a de 
cobrar o ICMS nessa transferência anterior, como parece ter entendido o autor do voto em 
separado, tendo este auto de infração sido lavrado em 2016, o autor do voto em separado 
deveria ter declarado a decadência do lançamento.  

 
Afirma que há no texto do voto em separado um momento em que 

parece que o autor do voto mitiga os efeitos das suas conclusões, pois, em arremate 
(fls.474), o autor deixa escapar que o auto de infração não seria totalmente improcedente 
ou que, ao menos em parte das remessas, teria ocorrido o fato gerador do imposto. Vejam 
que esse arremate admite falhas nas conclusões do próprio voto quando deixa escapar 
que, não havendo de todo, haveria ao menos em parte a transferência de titularidade.  

 
Por fim, pede a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado 

totalmente procedente o auto de infração alterando-se, no entanto, a multa para a prevista 
no art. 71, inciso VII, "L", do CTE. 

 
Intimados, o sujeito passivo e solidários apresentaram conjuntamente 

Contradita (fls. 523 a 542) 
 
Posteriormente, o sujeito passivo e os solidários apresentam 

Memorial (fls. 547 a 567). 
 



O representante da Fazenda Pública também apresenta Memorial 
(fls. 571 a 574), acompanhado de relação de Notas emitidas por Remetente (fls. 575 a 
757). 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1231/2017 (fls. 465 a 475), reformou a sentença singular e considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública, em recurso para Conselho Superior (fls. 490 a 

507), pediu a reforma do acórdão cameral para que seja julgado procedente o auto de 
infração, alterando-se, no entanto, a multa para a prevista no art. 71, inciso VII, "l", do 
CTE. 

 
Não provejo o recurso da Fazenda Pública, por considerar acertada e 

devidamente fundamentada a improcedência declarada no Acórdão n° 1231/2017, 
adotando a sua fundamentação, como razões do meu voto: 

 
“A acusação versa sobre remessa de gado desacompanhado de 

documentação fiscal do remetente Marcelo Limírio Gonçalves, ora autuado, para a 
fazenda integrante do acervo da empresa NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS.  

 
Incontroverso nos autos que o autuado e a empresa MCLG 

Administração e Participações LTDA., pessoa jurídica da qual o primeiro também é sócio, 
arremataram, em leilão judicial a fazenda NOVA PIRATININGA de porteira fechada, isto é, 
com todo o gado e benfeitorias integrantes do prefalado imóvel. 

 
Entretanto, insta destacar que a Fazenda Pública reclama ICMS na 

operação em que Marcelo Henrique Limírio teria supostamente remetido gado para a 
empresa Nova Piratininga Empreendimentos, Participações e Incorporações Ltda., 
operação que não se confunde com aquela em que Marcelo Henrique Limírio e a MCLG 
Administração e Participações arremataram de porteira fechada em leilão judicial junto a 
14ª vara de Trabalho de São Paulo, a fazenda Piratininga antes pertencente ao Sindicato 
dos Aeroviários do Estado de São Paulo.  

 
As peças de defesa destacam que autuado e a empresa adquirente, 

da qual o primeiro já era sócio, na realidade integram o mesmo grupo econômico, sendo 
que após a aquisição da fazenda Nova Piratininga apenas houve mudança no nome 
empresarial da pessoa jurídica para NOVA PIRATINIGA EMPREENDIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.  

 
Após tal esclarecimento, sustenta ainda, como tese nuclear, a não 

ocorrência do fato gerador do ICMS devido ao fato de que não houve mudança de 
titularidade dos bovinos, mas apenas adequação formal e regularização do estoque da 
nova pessoa jurídica nascida após a aquisição de mais uma fazenda acompanhada de 
volumoso rebanho. 

 
Apenas isto é o que se extrai dos atos constitutivos das empresas 

em confronto com as TTAs emitidos, sendo estas, pois, provas materiais suficientes para 
corroborar a tese da defesa.  



 
Assim, forçosa a conclusão de que o fato isolado dos semoventes 

passarem a integrar nova pessoa jurídica não é suficiente para que sequer se cogite 
acerca do nascimento do fato imponível.  

 
É que as mudanças societárias que se deem no plano meramente 

formal ou mesmo a destinação de bens que formalmente pertençam ao sócio para a seara 
de pessoa jurídica da qual o mesmo é o verdadeiro proprietário, sócio administrador e 
dono do capital majoritário não pode ser considerado como mudança de titularidade ou ato 
de mercancia apto a ensejar o nascimento do fato gerador do ICMS (este o ponto 
controvertido da lide).  

 
Os sócios e a pessoa jurídica que os mesmos integram devem ser 

considerados como pessoa única, só podendo ser considerados como entes distintos nas 
hipóteses de responsabilização patrimonial em sede de processo de execução de créditos 
(até nestas hipóteses é possível a desconsideração da separação patrimonial para se 
considerar sócios e pessoas jurídicas como um todo único).  

 
Aplica-se, destarte, a teoria da aparência que decorre indiretamente 

do princípio da boa-fé objetiva. Segundo esta, considera-se pessoa única todos os entes 
integrantes do mesmo grupo empresarial, ou seja, todos os entes e pessoas que 
publicamente se expressarem como proprietários e integrantes da empresa.  

 
Portanto, a mutação empresarial implementada no plano societário, 

nem mesmo a remessa de bovinos da pessoa física para jurídica podem ser considerados 
como fatos ou fenômenos relevantes no que tange ao ICMS. Isto porque para que haja a 
incidência deste é imprescindível não apenas alterações empresariais-societárias mas, de 
fato, a transferência de titularidade (a mera regularização cadastral via TTA junto a 
AGRODEFESA com este fato não se confunde).  

 
O que é indispensável é o fato e não as formas ou ficções da 

personalidade jurídica criadas pelo direito. Daí porque somente a partir da efetiva mutação 
de titularidade é que o gado poderia ser considerado efetivamente como mercadoria em 
circulação. 

 
Ora, a mera emissão do documento de transferência – TTA - que se 

deu apenas para formalizar e documentar, nos sistemas da AGRODEFESA (para fins 
sanitários e de controle do gado) que o mesmo passaria a pertencer dali em diante à uma 
pessoa jurídica com nome empresarial diverso não significa, per si, tenha havido 
circulação física efetiva ou muito menos circulação jurídica (mudança de titularidade). 

 
Noutra senda, a emissão do TTA neste caso não traduz 

propriamente o fato tributável sujeito a incidência do ICMS, mas um fato meramente 
administrativo, burocrático e cadastral junto a AGRODEFESA. 

 
É que nos termos do art. 2º da Instrução Normativa n° 05/2012 da 

AGRODEFESA, havendo venda de propriedade rural com animais (porteira fechada) a 
regularização cadastral do saldo de animais da fazenda deve ser feita via emissão de 
TTA, isto justamente na hipótese em que não há movimentação de animais. Caso haja 
movimentação a norma impõe a emissão da GTA respectiva. 

 
Nesta senda, a emissão do TTA não se constitui sequer como indício 

de ocorrência de ato de mercancia, fazendo ela prova de situação inversa, ou seja, de que 



não houve sequer movimentação física de animais. Por conseguinte, circulação jurídica 
também não houve posto que os animais apenas passaram a integrar o patrimônio de 
pessoa jurídica com formatação e nome diversos, porém pertencente majoritariamente ao 
sócio Marcelo Henrique Limírio e à uma empresa da qual já era sócio.  

 
O art. 37, inciso I, alínea f do CTE-GO foi expresso ao declarar a 

não-incidência do imposto em operações societárias desta estirpe, senão vejamos:  
 
Art. 37. O imposto não incide sobre: 
 
I - operações: 
[...] 
f) que destinem mercadorias a sucessor legal, como a fusão, 
transformação, incorporação ou cisão, quando em decorrência de qualquer 
destas não haja saída física da mercadoria; 
[...]” 

 
Elaborou-se no acórdão recorrido o VOTO EM SEPARADO para 

estabelecer a cronologia dos fatos que permearam a arrematação do imóvel de que trata a 
acusação formulada no auto de infração, por isso, adoto também suas razões: 

 
“Mister estabelecer, nestes autos, a cronologia dos fatos que 

permearam a arrematação do imóvel de que trata a acusação inicial. 
 
1) A empresa arrematante, MCLG ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA fora constituída em junho de 2009, na qual 
MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES, o outro arrematante, 
possuía 98% das quotas sociais (fls. 82). O capital social, no valor de 
R$ 71.000,00, fora subscrito em espécie. 
 
2) Em junho de 2011, em primeira alteração contratual, houve 
desincorporação de imóvel urbano, razão pela qual o capital social 
restou reduzido para R$ 1.000,00. 
 
3) Naquele mesmo mês de junho de 2011, alterou-se a razão 
social para NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ao mesmo tempo 
em que se admitiu novos sócios, ficando o Sr. MARCELO 
HENRIQUE com 40% das quotas sociais (fls. 98). O capital social 
fora alterado para R$ 50.760.000,00, havendo o ingresso de novos 
sócios. O aumento de capital se dera em espécie. 
 
4) A 4ª alteração, ocorrida em março de 2014 (fls. 125), teve como 
objeto ratificar a forma de integralização de capital, suprimindo a 
necessidade de que o mesmo seja feito em espécie. 
 
5) As demais alterações contratuais não alteraram o percentual de 
participação nas quotas sociais do Sr. MARCELO HENRIQUE. 
 
6) Conforme ficou lavrado em Termo de Audiência Pública 
realizado pela Justiça do Trabalho da 2ª Região, fls. 316, na qual fora 
apregoada a venda da Fazenda Piratininga, restara vencedora a 
proposta de compra apresentada pelo Sr. MARCELO HENRIQUE, 
havendo sido registrada a arrematação da seguinte forma: 



 
‘O Sr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves oferece nova proposta de 
R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais), com sinal de R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) a ser pago via TED no dia 
16/12/10, em nome da empresa MCLG Administração e Participações 
Ltda, CNPJ 11.127.711/0001-48, ficando a empresa e o Sr. Marcelo 
Henrique Limírio Gonçalves, CPF 077.009.701-49, responsáveis 
solidariamente pelo pagamento integral da venda.’ 
 
(...) O imóvel permanece como garantia hipotecária em favor dos 
adjudicantes até o completo adimplemento da proposta vencedora, 
sendo vedado aos compradores, até o total pagamento da dívida 
relacionada à compra do bem, dar em garantia, alienar, hipotecar ou 
gravar com quaisquer outros ônus legais (grifamos) 

 
7) O auto de alienação judicial, constante às fls. 324 a 352, 
subscreve como adquirentes, em conjunto, MCLG ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO 
GONÇALVES.  
 
8) De igual forma, o auto de imissão de posse, subscrito em 
17/12/10, trata como arrematantes, em regime de composse, MCLG 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO LIMÍRIO 
GONÇALVES (fls. 357). 

 
9) Em 17/12/10, a Vara do Trabalho da Regional de Porangatu 
expediu auto de imissão de posse, no nome dos arrematantes, 
MCLG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO 
HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES, referente à arrematação por eles 
realizada em leilão judicial ocorrido na Justiça Laboral do Estado de 
São Paulo.  
 
10) Quanto à imissão na posse do gado existente na Fazenda 
Piratininga, o procedimento fora realizado por etapas, de forma 
fracionada, em virtude da enorme extensão de terras e de gado. O 
mandado de contagem fora iniciado em 14/01/11 e encerrado 
somente em 25/03/15, contabilizando um total de 139.939 cabeças 
de gado. 
 
A cronologia acima se faz importante aos autos, no sentido de se 

explicitar que a arrematação do bem fora feita sob a forma de condomínio entre MCLG 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO LIMÍRIO GONÇALVES.  

 
Tal realidade torna sem sentido lógico o entendimento de que tenha 

havido ‘transferência’ de propriedade de bem que fora arrematado sob tal regime.  
 
Podemos extrair a definição doutrinária de condomínio a partir das 

lições do Mestre Caio Mário. Transcrevemos, para tanto, os seguintes excertos de sua 
obra165: 

 
‘A noção tradicional de propriedade liga-se à ideia de 
assenhoreamento de uma coisa com exclusão de qualquer outro 

                                            
165 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume IV: Direitos Reais. 22ª edição. 
Forense-RJ. 2014. Edição digital. Parte segunda: A propriedade. Capítulo LXXI: condomínio. 



sujeito. A de condomínio compreende o exercício do direito dominial 
por mais de um dono, simultaneamente. Ocorre, assim, como que a 
contradição entre duas noções: propriedade que é exclusiva e 
exclusivista, e condomínio que assenta na comunidade de direitos. 
(...) 
Dá-se condomínio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma 
pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o 
todo e cada uma de suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada 
condômino, não sobre uma parte determinada da coisa, porém sobre 
ela em sua integralidade, assegurando-se a exclusividade jurídica ao 
conjunto de coproprietários, em relação a qualquer pessoa estranha, e 
disciplinando-se os respectivos comportamentos, bem como a 
participação de cada um em função da utilização do objeto.’ 

 
Disso se dessume que, na medida em que determinado bem é 

adquirido sob a forma de condomínio, ambos os condôminos detêm igual direito sobre a 
integralidade do imóvel. Não faz sentido, portanto, a assertiva de que um condômino haja 
transferido a outro a parcela ideal de um bem cujo “todo” já lhe pertence. 

 
A própria etimologia da palavra (com= junto; dominium= domínio) já 

denota tal evidência, qual seja, a de que o que existe no condomínio é a existência de um 
só direito de propriedade, a ser exercido em comunhão por todos os condôminos. 

 
Há outro ponto de vista a ponderar: Os bens imóveis são 

adquiridos por escritura pública, ao passo que os móveis – onde se assenta a incidência 
do ICMS – o são por tradição (ou circulação, na linguagem do direito tributário). Nos 
presentes autos, o imóvel fora adquirido na condição de uma universalidade de direito 
(porteira fechada), demandando, inclusive, registro em cartório de imóveis.  

 
Segundo assevera a doutrina166, a universalidade de direito consiste 

“nos bens singulares corpóreos ou incorpóreos, aos quais a norma jurídica dá unidade. É 
o caso do patrimônio, da herança e da massa falida”. Nos presentes autos, a Fazenda 
Piratininga - juntamente com todos os bens móveis que ali havia, inclusive as cabeças de 
gado - fora objeto de penhora e levada à hasta pública para a quitação de débitos 
trabalhistas dos funcionários da VASP, assegurados em ação civil pública. 

 

Volvendo-nos à situação fática, o Termo de Transferência Animal – 
TTA é documento aprovado pela AGRODEFESA, cuja utilização se faz obrigatória quando 
inexiste qualquer movimentação dos animais cuja titularidade fora transferida. Sobre o 
assunto, discorre o art. 2º da Instrução Normativa nº 05/2012- AGRODEFESA:  

 
‘art. 2º A transferência de saldo de animais existentes no Cadastro do 
Sistema de GTA online da Agrodefesa, em razão de herança ou 
divórcio, tanto judicial como o feito através de Cartório, venda da 
propriedade rural com animais (porteira fechada), doação em vida, nos 
casos de transferência de saldos de animais entre produtores com 
exploração pecuária em uma mesma propriedade rural, bem como a 
transferência de saldo de animais de pessoa física para pessoa física 
e de pessoa física para pessoa jurídica ou vice-versa, deverá ser feita 
através do TERMO DE TRANSFERÊNCIA ANIMAL – TTA (modelo 
constante do Anexo II), QUANDO NÃO HOUVER MOVIMENTAÇÃO 
DOS ANIMAIS, e através de Guia de Trânsito Animal – GTA, quando 
ocorrer movimentação dos animais.’ 

                                            
166 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral/ Cristiano Chaves de Farias, Nelson 
Rosenvald. 9ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Pg. 499. 



 
Era de se esperar, pela intenção exposta por aquele órgão 

fiscalizador, que a TTA fosse regularmente emitida quando da arrematação da FAZENDA 
PIRATININGA, porquanto, houve transferência da sua titularidade aos condôminos já 
nominados, sob a espécie negocial vulgarmente conhecida como ‘porteira fechada’. 

 
A Fazenda Piratininga, cuja adjudicação fora requerida pelo 

Ministério Público do Trabalho, em ação de execução decorrente de ação civil pública, 
teve sua alienação judicial homologada pelo Juízo do Trabalho, conforme documento às 
fls. 320 do presente PAT. O imóvel pertencia à AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA 
LTDA (fls. 328). A empresa, por seu turno, fazia parte do grupo econômico CANHEDO, 
cuja personalidade jurídica fora desconsiderada pelo juízo para que os seus bens fossem 
utilizados para ressarcimento de ex-funcionários da VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A 
(VASP), também pertencente ao mesmo grupo. 

 
Entretanto, houve o entendimento– e aqui reputamos o equívoco a 

partir do qual se deflagrou o presente lançamento – de que o campo ‘procedência’ (ou 
origem / propriedade) do formulário do TTA devesse ser preenchido com o nome de um 
dos condôminos que consta como sujeito passivo nos autos. Conforme expusemos 
alhures, sujeito passivo e solidário foram, na verdade, os adquirentes em conjunto do 
imóvel, proprietários do todo, e não faz sentido se entender que tenha havido entre os 
mesmos alguma transferência de titularidade. Essa, na verdade, ocorreu apenas no 
momento em que houve a arrematação, em hasta pública, do referido bem e a respectiva 
imissão na posse. Em outros termos, tais documentos (TTAs) deveriam ter consignado no 
campo ‘procedência’ o nome da FAZENDA PIRATININGA; em seu campo ‘proprietário’, o 
nome da empresa AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA e, por fim, no campo 
“destino” o nome dos arrematantes que a adquiriram em regime de condomínio. 

 
Decorre dos autos que não houve, de todo, transferência de 

titularidade de animais entre MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e NOVA 
PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, 
pois ambos compartilhavam da propriedade do todo arrematado, em regime de 
condomínio, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 357 dos autos. 

 
Assevere-se que a imissão da posse do gado se dera de maneira 

paulatina, no decorrer de 4(quatro) anos, devido à grande extensão das terras e à vultosa 
quantidade de gado. O procedimento, segundo informa o relatório do TRT 18ª região, 
somente se dera por findo em março de 2015.” 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00712/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Transporte de gado bovino 
acobertada por documentação fiscal inidônea. Parecer 
desfavorável à extinção do crédito tributário. Mantido o parecer. 
 
A infração de transporte de gado bovino acompanhado de 
documento inidôneo, em trânsito, não se enquadra na hipótese 
de extição de crédito tributário prevista na Lei n° 17.298/11, 
mantendo-se o parecer desfavorável à extinção do crédito 
tributário proferido nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não acolher a 
aplicação da Lei 17.298/11 ao auto de infração, devendo os autos retornarem à tramitação 
normal. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu cabeças de gado bovino, através de nota fiscal, emitida em 13 de maio 
de 2009, pela empresa leiloeira Moura Organização e Realização de Leilões Ltda., com 
documentação de remessa diferente da exigida para a respectiva operação, conforme 
determina a legislação, tornando-se assim a nota fiscal inidônea. Por esse motivo deverá 
recolher o imposto devido, acrescidos das cominações legais.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da   

Lei nº. 11.651/91 c/c art. 141 do Decreto nº. 4852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, 
VII, ‘L’, §9º, I do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls.03 e 05.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que se trata de 

fraude, pois, não promoveu saída de mercadoria para tal estabelecimento leiloeiro, tendo 
inclusive comparecido à Delegacia de Polícia e registrado boletim de ocorrência, fls. 10 a 
12 -A. Junta documentos, fls. 19 a 20.  

 
Lavrado o termo de revelia em face do polo passivo solidário, fl. 21.  
 



Por meio do Despacho nº. 44/2011 – JULP o sentenciador “a quo” 
mediante as alegações da defesa, remete o feito em diligência, para que se esclareça os 
fatos narrados na defesa, fl. 23.  

 
Em atenção ao despacho supra, a autoridade fiscal fazendária, em 

conclusão, informa que o estabelecimento leiloeiro não comprovou a efetividade da 
operação em questão, uma vez que não apresentou nenhum comprovante de efetividade 
da operação (cheque, ordem de pagamento, ou outro documento nesse sentido) capaz de 
comprovar a entrada do gado no seu estabelecimento, fls. 25 a 28. Junta documentos, fls. 
29 a 101.  

 
Despacho nº. 281/2011 – SUPFISMOR – encaminha o feito para 

julgamento, neste CAT, fl. 102. Juntado aos autos cópia da Lei nº. 17.298/2011, fl. 103.  
 
Parecer nº. 242/2011 – JULP conclui que existem as condições 

definidas em lei, nº. 17.298/11, como necessárias e suficientes para extinção do crédito 
tributário, ora em apreciação, fls. 106 a 107.  

 
Parecer nº003/2012 – GRF-SR – se posiciona contrário ao parecer 

supra aduzido. Argumenta para tanto que no decorrer da tramitação processual, por meio 
de diligência, chegou-se à conclusão de que não se comprovou a efetividade da operação, 
fato que evidencia que a operação relativa à nota fiscal autuada é fictícia; que a acusação 
fiscal é de nota fiscal considerada inidônea, por ter sido utilizada a nota fiscal eletrônica e 
que esta situação não está contemplada com a extinção do crédito tributário, prevista na 
Lei nº. 17.298/2011, fls. 108/109.  

 
Despacho nº. 0517/2012 – CAT o presidente desta Casa Julgadora 

considera que tendo em vista discordância entre as manifestações do JULP a da 
Representação Fazendária, determina, entre outras providências, o encaminhamento dos 
autos para julgamento pelo Conselho Pleno, fl. 111.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 
cabeças de gado bovino, sem documentação fiscal, conforme já informado no relatório 
que é parte integrante deste “decisum”. 

 
No Parecer nº003/2012 – GRF-SR – a autoridade fiscal se manifesta 

contrária à extinção do crédito tributário, ao argumento de que o caso em questão não se 
subsume a nenhuma das hipóteses de extinção de crédito prevista na Lei nº. 17.298/11.  

. 
Esse parecer deve ser mantido, pelo que exponho: 
 
A LEI Nº 17.298, DE 29 DE ABRIL DE 2011 dispõe sobre a extinção 

do crédito tributário de ICMS relativo à operação com aves, gado bovino ou bufalino e 
ovino, na situação que especifica, cabendo aqui a reprodução do seu art. 1°, § 1°: 

 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 



bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 

 
A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/11-GSF, DE 22 DE JUNHO DE 

2011 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para formalizar a extinção do 
crédito tributário prevista na Lei 17.298/2011, cabendo aqui a reprodução de seu Art. 4º: 

 
Art. 4º Se, da análise e saneamento do processo, qualquer dos integrantes 
do grupo de servidores considerar que o crédito tributário não está 
contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11, o processo será 
encaminhado, pelo Presidente do CAT, ao Conselho Pleno para apreciação 
da matéria. 

 
No caso em análise, por se tratar de transporte de gado bovino 

acompanhado de documento inidôneo, constatada em trânsito, não se enquadra essa 
situação na hipótese de extinção do crédito tributário previsto no art. 1°, caput, da Lei n° 
17.298/11, anteriormente transcrito.  

 
Ante o exposto, mantenho o Parecer - JULP que considerou 

inexistirem as condições necessárias e suficientes para a extinção do crédito tributário em 
tela, por inadequação da situação fática sob apreciação às disposições da Lei nº 
17.298/2011 

 
Assim, voto não acolhendo a aplicação da Lei nº.17.298/11 ao auto 

de infração, devendo os autos retornarem à tramitação normal. 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17298.htm


 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00721/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida 
pela autuada. Rejeitada. ICMS. Venda de gado bovino. Omissão 
de recolhimento do imposto. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada.  Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira 
Andrade. E, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-
lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo emitiu a nota fiscal avulsa – 
SEFAZ, de nº 3.343.851, de 27/08/2013, com venda de 18 CB de gado bovino, 
remetendo-se para abate em prestador de serviço; tendo o destinatário final declarado em 
boletim de ocorrência policial a não transação comercial com este produtor, ignorando o 
destino do gado abatido. Como consequência, houve a omissão do recolhimento do 
imposto sobre esta operação, com valor de pauta do gado abatido de R$ 23.167,62. Fica 
sujeito ao recolhimento do ICMS na importância de R$ 2.780,11 mais as combinações 
legais. 

 
Os autos foram instruídos com os documentos de fls. 03 a 26. 
 
Intimados para apresentar impugnação em Primeira Instância, fls. 27 

a 30, foi lavrado o Termo de Revelia, fls. 31. 
 
Intimados para apresentar impugnação em Segunda Instância, fls. 33 

a 38, foi lavrado termo de perempção, fls. 39. 
 
Foi lavrado pedido de revisão extraordinária, fls. 40, para nova 

intimação em Segunda Instância em novo endereço. 
 



Novamente intimado, fls. 45, o sujeito passivo principal apresentou 
impugnação em Primeira Instância, fls. 47 a 51, alegando que o autuado se trata de 
pequeno pecuarista que vendeu ao Senhor Jonas Neto a quantidade de 18 rezes do seu 
rebanho por intermédio de um comprador chamado José Aguiar e requereu a emissão de 
GTA e autorizou a emissão de nota do Sr. Jonas Neto, não sendo responsável pela 
suposta infração tributária, simplesmente vítima de um golpe. 

 
Alega também que não existem nos presentes autos elementos que 

possam comprovar a solidariedade do autuado em apreço, não restando comprovada a 
sua legitimidade. 

 
Sustenta que no boletim de ocorrência da DOT que as empresas JJ 

Comercio de Produtos Alimentícios e JJaime e Cia Ltda, teriam sido informadas pela sua 
assessoria contábil sobre a emissão de várias notas fiscais em nome das mesmas e que 
essa não foram escrituradas. E ainda, que o valor total de tais notas somou o montante de 
R$ 1.207.612,00 e que todas contam como emitente Jonas de Araújo Godinho Neto ME. 

 
Ao final, requer a exclusão do autuado Doracy Silva da solidariedade 

passiva. 
 
Foram anexados documentos, fls. 56 a 68. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada, a rejeito e o faço devido a evidência 
apresentada neste auto, por meio da documentação acostada ao processo que caracteriza 
com clareza o sujeito passivo, onde destaco a Nota Fiscal nº. 3343851, fl. 07, e DANFE, fl. 
65.    

 
Em face do mérito, o conjunto probatório acostado aos autos é 

robusto na caraterização do ocorrido, ou seja, notas fiscais emitidas, inclusive o DANFE 
da Nota Fiscal nº. 3343851, fl. 64, assinado pelo sujeito passivo. 

 
Tal auto de infração foi lavrado conforme documentação 

complementar, fl. 04, em razão do processo nº. 201400004034164, em que o contribuinte 
JJ Comércio de Produtos Alimentícios LTDA. Registra em Boletim de Ocorrência a 
emissão indevida por Jonas de Araújo Godinho Neto (Frigorífico Matadouro Goiás), 
apresentado na nota fiscal com responsável pelo abate, inclusive consta no processo nota 
fiscal de remessa do abate de gado bovino. 

 
O certo é que o sujeito passivo, emitiu documento fiscal, o qual foi 

preenchido segundo informações por ele prestada, sendo o destinatário JJ Comércio de 
Produtos Alimentícios LTDA (supermercado).  

 
Quanto ao que foi alegado em sua peça defensória, nada apresentou 

para justificar o alegado, como por exemplo: comprovante de pagamento, recibo de 
entrega de mercadoria ao destinatário, etc.  

 
 Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela autuada. Também, em votação 



unânime, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para 
considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 23 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00782/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferência de animais entre propriedades 
com emissão de Termo de Transferência Animal - TTA, junto à 
AGRODEFESA-GO, porém desacobertada da respectiva nota 
fiscal.  Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na folha de rosto deste volume. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo emitiu TTA junto à 
AGRODEFESA-GO e não emitiu a respectiva nota fiscal para acobertar a transferência de 
animais a que este documento se refere, conforme dispõe o art. 43, 66 e demais da Lei 
11.651/1991. 

 
Para instrução processual foram anexados documentos às fls. 03 a 

06. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e 

motiva o Termo de Revelia, fl. 13. 
 
  Com impugnação à Segunda Instância, o sujeito passivo, fls. 23 a 

25, alega que não emitiu nenhum TTA para transferência de animais de sua chácara, 
mesmo porque visitou in loco a AGRODEFESA e nenhum documento com sua assinatura 
foi encontrado sobre transporte de animais naquela época. Alega que quanto às 
informações constantes do TTA, nota-se que a suposta transferência dos animais foram 
realizadas dentro da própria propriedade, ou seja, os animais foram retirados e levados 
para a mesma propriedade. Ante o exposto, requer: a nulidade do auto de infração e que 
seja oportunizada a produção de outras provas admitidas em direito. Junta documentos às 
fls. 26 a 38. 

 
Por meio do termo de juntada de fls. 41, foram acostados ao 

processo, a pedido do Conselheiro Aldeci de Souza Flor, documentos de fls. 42 a 50.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 



 
O sujeito passivo demonstra que não houve circulação física, nem 

jurídica de animais, pois o local de origem e destino constante do TTA trata-se da mesma 
propriedade rural.  

 
Ademais, conforme documentos juntados em sessão e à luz do 

contrato de compra e venda de imóvel rural, vindo com a defesa, nota-se que a 
propriedade rural de origem e destino é a mesma. O sujeito passivo era cadastrado no 
estado como arrendatário e posteriormente se adquiriu o mesmo imóvel.  

 
De mais a mais, não havendo mudança de titularidade dos bovinos e, 

neste caso, sequer movimentação física, não há que se falar em fato gerador do ICMS ou 
de obrigação tributária acessória de emissão de nota fiscal.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00817/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO 
PRONUNCIAMENTO. ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE ANIMAIS DE PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO PARA O MESMO PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO 
ICMS. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO POR UNANIMIDADE 
DE VOTOS. 
 
I – Impõe-se o não pronunciamento, pelo órgão julgador, sobre 
as preliminares de nulidade suscitadas pelo sujeito passivo 
quando a decisão de mérito lhe é favorável. 
 
II – A teor do disposto no art. 6º, §6º, da Lei n.º 16.469/09, além 
da observância das normas específicas dos arts. 107 a 112 do 
Código Tributário Nacional, a legislação tributária será 
interpretada de modo a preservar a unidade e a coesão do 
sistema de princípios e normas da ordem jurídica. 
 
III – Inocorrendo saída física de mercadoria desabe invocar a 
aplicação do art. 13, inciso I, da Lei n.º 11.651/91. 
 
IV – O benefício fiscal ínsito no art. art. 6º, inc. XLIII, do Anexo IX 
do RCTE, que concede isenção na saída interna de bovinos para 
cria realizada entre produtores agropecuários, pressupõe que o 
remetente e o destinatário se qualifiquem como produtores 
agropecuários, ou seja, pessoas naturais distintas, o que não 
sucede quando o Termo de Transferência Animal – TTA faz 
remissão à mesma pessoa natural como origem e destino de 
bovinos. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Deixa de apreciar, nos termos do art. 18, § 1º do Regimento Interno do 
CAT, a respeito da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva 
e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo “emitiu TTA (TERMO DE 
TRANSFERÊNCIA ANIMAL – ISTITUIDA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2012), 



junto à AGRODEFESA-GO e não emitiu a respectiva nota fiscal (AVULSA OU PRÓPRIA-
IN 673/2009-GSF) para acobertar a transferência de animais a que este documento se 
refere, conforme dispõem os arts. 43, 66 e demais da Lei nº 11.651/91. Em anexo, 
encontra-se a relação e documentos diversos pertinentes ao caso. TTA nºs 2246 e 2250, 
emitidos em 27/12/2013”. 

 

Infração: artigos 45, inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, 
c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto nº 4.852/97.  

 
Penalidade: art. 71, inciso XII, alínea “a”, item 3, agravada com a 

aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 
 
Instrução: extratos dos termos de transferência animal – TTA’s n.ºs 

2246 e 2250. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. Na sequência foi lavrado Termo de Revelia às fls. 12. 
 
Novamente intimado, apresenta impugnação em segunda instância, 

arguindo, preliminarmente, nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração em face da ausência de elementos que comprovem a transferência dos 
animais e, no mérito argumenta que: 

a) nos termos do art. 2º da IN n.º 05/2012 da AGRODEFESA a 
emissão de TTA não corresponde a uma movimentação física de animais e tampouco 
representa transferência da propriedade de bens, não consubstanciando como circulação 
econômica de bens e serviços; 

 b) as TTA’s foram emitidas simplesmente com a finalidade de ajuste 
cadastral, posto que se reportam ao mesmo imóvel, visto que tanto o local de procedência 
como de destino são em realidade o mesmo, daí que não correspondem a uma 
transferência de animais a terceiro ou mesmo de localidade; 

c) a emissão da TTA não representa qualquer operação física ou 
econômica de mercadorias, não havendo circulação de semoventes; 

d) não vendeu nem transferiu semoventes a ninguém, e nem realizou 
qualquer movimentação física de mercadorias; 

e) comprovado que não houve circulação física ou econômica de 
mercadorias resta evidente que não ocorreu o fato gerador do imposto; 

f) o fato gerador do ICMS se materializa com a saída de mercadoria 
e/ou com a transferência de sua propriedade, estando as operações com incidência do 
imposto sujeitas à emissão de nota fiscal; 

g) somente estaria sujeita à incidência do imposto e, 
consequentemente, à emissão de documento fiscal, a circulação de mercadoria que venha 
a configurar um negócio jurídico com a transferência de sua propriedade; 

h) inobstante a circulação física seja absolutamente necessária à 
incidência do imposto, a circulação sujeita à incidência do ICMS é aquela subjacente a um 
negócio jurídico pelo qual haja circulação física decorrente da transferência da 
propriedade de mercadorias; 

i) a exigência de circulação de mercadoria utilizada para determinar o 
campo de incidência do ICMS impede que o imposto incida saída que não esteja 
amparada por negócio jurídico mercantil, ou seja, que não tenha conteúdo econômico que 
viabilize e justifique a tributação. 

 



Por meio da Resolução n.º 86/2016, às fls. 46/47, a Quarta Câmara 
julgadora deste Conselho Administrativo Tributário converteu o feito em diligência para 
que autoridade fiscal adotasse as seguintes providências: 

a) juntar aos autos demonstrativo fiscal indicando os métodos e 
critérios utilizados para apuração da base de cálculo do imposto;  

b) esclarecer qual a finalidade da emissão dos TTA's, de acordo com 
o art. 2º da Instrução Normativa 05/12 da Agrodefesa, devendo para tanto intimar o sujeito 
passivo para apresentar os devidos esclarecimentos, se entender necessário; 

c) manifestar-se, conclusivamente, sobre a alegação do sujeito 
passivo de que não ocorreu transferência de gado entre estabelecimentos do sujeito 
passivo, tendo sido os documentos emitidos apenas para finalidade de ajuste de cadastro 
junto a Agrodefesa, não tendo ocorrido movimentação física dos semoventes; 

 
Em resposta o revisor esclarece que o auto de infração foi lavrado 

com base legal na falta de emissão de nota fiscal a fim de acobertar a saída ou 
movimentação ou outra finalidade, conforme descrito nos TTA’s objeto da autuação. 
Assevera que a autuação foi perfeitamente legal, baseando-se em presunção de certeza 
de ocorrência do fato gerador pela emissão de documento hábil, espedido pela 
AGRODEFESA-GO, atestando a mudança de titularidade e da propriedade do gado entre 
inscrições estaduais diferentes. Anexa planilha com os cálculos do imposto exigido. 

 
Intimado para se manifestar sobre o teor da manifestação revisional, 

o sujeito passivo reitera os argumentos expendidos na peça de impugnação e solicita a 
improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

De início, no que que tange à preliminar de nulidade do lançamento 
por insegurança na determinação da infração, suscitada na peça de impugnação, deixo de 
apreciá-la posto que a decisão de mérito foi no sentido da improcedência do lançamento.  

 
Assim, à luz do que estatui o Regimento do Conselho Administrativo 

Tributário em seu artigo 18, §§ 1º e 2º (Decreto n.º 6.930/09), cujo texto é transcrito a 
seguir, abstenho-me de pronunciar acerca da mencionada preliminar:  

  

“Art. 18. ... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  

2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de 
votos.” 

 
Quanto ao mérito, cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito 

em desfavor do sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este promoveu 
transferência de bovinos acompanhadas apenas por Termos de Transferência Animal – 
TTA, desacobertados dos documentos fiscais exigidos, sujeitando-se, consequentemente, 
à exigência do imposto omitido mais cominações legais. 

 
De início, antes de adentrar no mérito da matéria objeto do 

lançamento, oportuno observar a novel orientação contida no §6º do art. 6º da Lei n.º 



16.469/09, que regula o processo administrativo tributário e dispõe sobre os órgãos 
vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza tributária no âmbito do 
Estado de Goiás, nestes termos:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 [...] 
§ 6º Além da observância das normas específicas dos arts. 107 a 
112 do Código Tributário Nacional (Lei federal n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), a legislação tributária será interpretada de modo 
a preservar a unidade e a coesão do sistema de princípios e 
normas da ordem jurídica. 

 
Da análise dos autos percebe-se que o procedimento fiscal se 

baseou em extratos de 02 (dois) Termos de Transferência Animal – TTA’S emitidos pela 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA, os quais, anexados às fls. 4/5, 
indicam que na data de 27/12/2013 o sujeito passivo promoveu a transferência do saldo 
de animais da inscrição estadual n.º 11.126.263-1, que fora baixada no cadastro de 
contribuintes do Estado de Goiás em 04/09/2013, para outras duas inscrições, 11.313.333-
2 e 11.406.843-7, todas vinculadas a imóveis rurais de sua propriedade. 

 
Os referidos Termos de Transferência Animal – TTA’S foram 

emitidos em observância ao disposto no art. 2º da Instrução Normativa n.º 05/2012, da 
AGRODEFESA, que assim prescreve: 

 
Conforme disposto no preceito supramencionado, no caso de 

transferência de saldo de animais de pessoa natural para a mesma pessoa natural é 
exigida a emissão de Termo de Transferência Animal – TTA, quando não houver 
movimentação de animais. Todavia, quando ocorrer movimentação física de animais a 
TTA dá lugar à Guia de Trânsito Animal – GTA. 

 
Assim, considerando que, para fins de embasamento, o trabalho 

fiscal tomou por espeque informações constantes de Termos de Transferência Animal – 
TTA, os quais somente são emitidos quando não há movimentação de animais, infere-
se que as operações descritas nos citados TTA’s, objeto do lançamento, não se referiam a 
saídas físicas de bovinos, valendo ressaltar que, em termos de instrução probatória, nada 
foi produzido pela fiscalização que evidencie o contrário. 

 
Neste diapasão, inexistindo movimentação física de animais não há 

que se falar, consequentemente, em incidência da regra contida no art. 13, inc. I, da lei 
n.º 11.651/91, a qual preconiza que ocorre de fato gerador do ICMS na transferência física 
de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, in verbis: 

 
[...] 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

 
Não restando configurada, pois, a hipótese de saída física de 

mercadorias, resta aferir se, na transferência de saldo de animais de pessoa física para a 
mesma pessoa física, ocorre transmissão de titularidade destes para fins de 
enquadramento da operação em alusão no campo de incidência do ICMS. 

 
Vejamos, a propósito, os preceitos da legislação tributária estadual 

abaixo reproduzidos pertinentes ao tema: 
 



No caso de que cuidam estes autos percebe-se que o produtor 
agropecuário autuado é pessoa natural. 

 
A seu turno, o art. 6º, inc. XLIII, do Anexo IX do RCTE concede o 

benefício da isenção na saída interna de gado bovino destinado à cria, recria ou 
engorda, realizada entre produtores agropecuários, desde que acobertada por 
documentação fiscal. 

 
Em primeiro lugar, insta verificar qual definição a doutrina confere ao 

benefício fiscal da isenção.  
 
Em que pese existir séria controvérsia quanto a definição do instituto 

da isenção, a doutrina clássica a conceitua como sendo a dispensa legal do tributo devido.  
 
O eminente professor Luiz Emygdio Franco da Rosa leciona que: “a 

isenção significa a dispensa do pagamento do tributo devido, uma vez que ocorre o fato 
gerador, dá-se a incidência tributária e se instaura a obrigação tributária, sem, 
todavia, ser constituído o crédito tributário, pois o lançamento não se efetiva.”   

 
Neste mesmo sentido ministra Ricardo Alexandre que: “isenção é a 

dispensa legal do pagamento do tributo devido. Segundo a tese que prevaleceu no 
judiciário, a isenção não é causa de não incidência tributária, pois, mesmo com a 
isenção, os fatos geradores continuam a ocorrer, gerando as respectivas 
obrigações tributárias, sendo apenas excluída a etapa do lançamento e, por 
conseguinte, a constituição do crédito.” 

 
Na esteira desta definição clássica, resta nítido que o benefício da 

isenção pressupõe a ocorrência de um fato gerador que se adeque à hipótese de 
incidência legal do tributo, haja vista que há apenas a exclusão do lançamento. 

 
Ocorre que a hipótese tratada nestes autos, em que resta 

demonstrado que houve transferência de saldo de animais de pessoa física para a 
mesma pessoa física, não se subsume à tipificação do benefício da isenção inscrito no 
art. 6º, inc. XLIII, do Anexo IX do RCTE, posto que, por se tratar de uma mesma pessoa 
natural, ainda que proprietária de propriedades rurais distintas, não há que se falar em 
saída interna de bovinos realizada entre produtores agropecuários, o que pressupõe 
que haja pessoas físicas distintas, na qualidade de remente e de destinatário dos bovinos. 

 
Cumpre advertir que a norma em tela não fala em “saída interna de 

gado bovino destinado à cria, recria ou engorda, realizada “entre estabelecimentos de 
produtores agropecuários” mas sim em saída interna de gado bovino “entre 
produtores agropecuários”. 

 
Essa observação faz-se relevante em face do que determina o art. 

111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional - CTN, “in verbis”: 
 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário 
II - outorga de isenção 
 

Assim, considerando que o produtor agropecuário autuado é pessoa 
natural, conclui-se que o benefício fiscal previsto no art. art. 6º, inc. XLIII, do Anexo IX do 
RCTE, que concede isenção na saída interna de bovinos para cria realizada entre 



produtores agropecuários, pressupõe que o remetente e o destinatário se 
qualifiquem como produtores agropecuários diferentes, ou seja, pessoas físicas 
distintas, o que não se verifica no caso das TTA’s objeto deste lançamento, as quais 
remetem à mesma pessoa natural a origem e o destino dos bovinos.   

 
Por isso, não se amoldando a situação fática sob análise na 

tipificação normativa supramencionada, descabe falar em descumprimento de condição 
imposta para fins de fruição de benefício fiscal, in casu, a emissão de documento fiscal. 

 
Com efeito, o benefício da isenção previsto no art. art. 6º, inc. XLIII, 

do Anexo IX do RCTE, que é condicionado à emissão de documento fiscal, é aplicável às 
situações em que praticadas operações de saída de bovinos inclusas no campo de 
incidência do ICMS, vale dizer, operações que impliquem transmissão de titularidade ou 
saída física dos animais, condições sine qua non para a configuração do fato gerador 
que se adeque à hipótese de incidência legal do ICMS, que não se fazem presentes 
nestes autos. 

 
Em reforço a esta assertiva, calha trazer à luz manifestação 

esposada no processo n.º 201700004021284, atinente a consulta formalizada pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, em que formulou as seguintes 
indagações:   

 

 Considerando o disposto no artigo 2º, do RCTE, incide ICMS 
nas operações entre produtores rurais na qual foi emitida apenas o 
TTA, sem que tenha ocorrido circulação física do rebanho? Se sim, 
por qual razão, tendo em vista a falta de preenchimento dos 
requisitos para o fato gerador do ICMS? 

 Considerando o mesmo dispositivo legal supramencionado, 
incide ICMS nas operações na qual foi emitida GTA, porém, não 
houve mudança de titularidade do ativo biológico, apenas 
transferência entre fazendas do mesmo titular? Se sim, por qual 
razão, tendo em vista a falta de preenchimento dos requisitos para o 
fato gerador de ICMS? 

 Considerando o benefício fiscal da isenção, previsto no art. 6º, 
inciso XLIII, do Anexo IX, do RCTE, incide ICMS nas operações entre 
produtores rurais na qual foi emitida apenas a GTA, sem a devida 
emissão da nota fiscal; contudo, na operação, também isenta, 
conforme art. 6º, inciso CXVI, do Anexo IX, do RCTE, não há 
condicionante, portanto, a emissão apenas de GTA, não está sujeita 
ao ICMS? Se sim, por qual razão, haja vista que a emissão de GTA 
suprime a necessidade de controle do Fisco sobre o rebanho, e, 
ainda, que as saídas entre produtores, com objetivo de abate está 
abarcada pela isenção sem a condicionante da nota fiscal? 

 
Elucidando os pontos de inquirição acima enunciados, o órgão 

consultivo da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás exarou o Parecer n.º 153/2017–
GEOT, orientando a referida entidade nestes termos: 

 
Itens 1 e 2 – A operação de circulação jurídica, com troca de propriedade do rebanho, 
ainda que não ocorra a saída física dos semoventes, constitui fato gerador do ICMS, em 
consonância com o art. 3º do RCTE. 



As demais operações que não se enquadram no art. 79, inciso I, alíneas ‘s’ e ‘t’, do RCTE, 
com a devida emissão da nota fiscal, devem ser analisadas individualmente, pois podem 
estar sujeitas à incidência do ICMS, ainda que abarcadas por algum benefício fiscal. 

 
Vale realçar, reprise-se, que na transferência de saldo de animais de 

pessoa física para a mesma pessoa física não há transmissão da propriedade de 
animais tampouco ocorre saída física dos mesmos. 
 

Dessarte, conclui-se que no caso sob apreciação inocorre a hipótese 
de fato gerador do ICMS materializada no art. 13, inc. I, da lei n.º 11.651/91 bem como 
não se subsume ao disposto no art. art. 6º, inc. XLIII, do Anexo IX do RCTE, visto que em 
ambos os preceitos normativos citados pressupõe a imprescindível ocorrência de saída 
que corresponda a uma operação de circulação de mercadoria inserida no campo de 
incidência do ICMS, e tal somente se dá quando há transmissão de titularidade ou 
transferência da mercadoria, o que não sucede na situação fática alhures, vez que, 
sublinhe-se, não houve saída física de bovinos tampouco transmissão de titularidade. 

 
Isso posto, infere-se que os Termos de Transferência Animal – TTA, 

objeto da autuação, foram emitidos apenas para regularização do saldo de animais 
existente no Cadastro do sistema de GTA online da Agrodefesa, nos termos do disposto 
no art. 2º da Instrução Normativa n.º 05/2012 daquele órgão de controle sanitário, em 
razão da transferência de saldo de animais de produtor agropecuário para o mesmo 
produtor agropecuário, inocorrendo saída física tampouco transmissão da 
propriedade do rebanho, de modo que as operações em comento não se encontram 
inseridas no campo de incidência do ICMS, sendo inclusive vedada a emissão de 
documento fiscal pelo art. 65 da Lei n.º 11.651/91, nestes termos: 
  

No contexto dos fatos acima narrados, a emissão dos Termos de 
Transferência Animal – TTA’s, objetos do lançamento tributário em discussão, visou 
unicamente regularizar a situação daqueles bovinos junto à Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária – AGRODEFA, não tendo havido, consequentemente, circulação nem física 
nem jurídica de animais, necessária à configuração da ocorrência do fato gerador do 
ICMS, motivo pelo qual conheço da impugnação em segunda instância dou-lhe provimento 
para julgar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de abril de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00899/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Auditoria Específica de Mercadoria. Saída 
de gado para abate. Omissão no recolhimento do ICMS. 
Preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração. Acolhida. 
 
São nulos os atos praticados pela autoridade administrativa 
lançadora do crédito tributário, quando ficar provada a 
existência de insegurança na determinação da infração, 
conforme previsão do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 
Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Edson Abrão da Silva, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal, registrada neste lançamento do crédito tributário, 
acusa o sujeito passivo omitir saída de gado vivo ou abatido, no período de 31/12/2011 a 
04/09/2013, no total de 1.474 cabeças de bovinos fêmeas, 117 cabeças de bovinos 
machos, 01 cabeça de bufalino fêmea e 15 cabeças de bufalinos machos, no valor 
comercial de acordo com a pauta de R$ 1.770.808,64 (), constatadas pela Auditoria 
Específica de Mercadorias, trancamento de estoque de 04/09/2013 e demonstrativos de 
entradas de gado para abate e saídas respectivas, em anexos. Em consequência, o 
autuado deve recolher o imposto devido no valor de R$ 212.497,04 junto com as 
cominações legais. 

 
Os arts. 13, inciso I; 25, inciso I, alínea “a”, § 1º, inciso V e 64 da Lei 

nº 11.651/91-CTE, c/com os arts. 6, inciso I; 17, inciso I, alínea “a”, § 1º, inciso V e 20, § 
1º, inciso II, item 6 do Decreto nº 4.852/97-RCTE suportam a infração descrita no 
lançamento fiscal. 

 
Com base no art. 45, inciso Xll do CTE, a fiscalização identifica um 

dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo solidário da lide.  
 
O trabalho de auditagem e documentos auxiliares instruem o auto de 

infração, documentos de fls. 03 a 60. 
 
 



O sujeito passivo e o solidário, em peça única impugnam o 
lançamento do crédito tributário, fls. 65 a 72, arguem as preliminares de nulidade da peça 
básica, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração, cujo alicerce é a falta de intimação do procedimento fiscal e o auditor fiscal 
misturou as etapas de transporte de gado (CFOP 1.949) e industrialização do gado pelo 
abate (CFOP 1.101). 

 
No mérito, alega que as compras de matéria-prima foram duplicadas 

no trabalho fiscal ou somadas às saídas. Afirma que o próprio frigorífico emite a nota fiscal 
do gado abatido que efetivamente entrou nos estoques da empresa; que o autuante não 
demonstrou com segurança o que a empresa realmente omitiu, se entradas ou se saídas.  

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
O julgador singular, fls.112 a 115, decide pela procedência do auto, 

após rejeitar os questionamentos preliminares. 
 
As partes passivas recorrem da decisão proferia pela Primeira 

Instância, fls. 123 a 128, requer a exclusão do polo passivo solidário da lide, sob o 
argumento de que a empresa tem patrimônio próprio e que o seu faturamento é suficiente 
para eliminar a obrigação tributária se for necessário. 

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário acata a 

proposição do Conselheiro Relator e depois de expor os seus considerandos, resolve, 
“encaminhar os autos ao Setor de Preparo Processual da GEPRO, para que se promova a 
intimação do sujeito passivo, na pessoa e endereço do advogado constituído, no endereço 
constante da procuração às fls. 73, para oportunizar-lhe, excepcionalmente, a 
apresentação de documentos e/ou elementos probatórios de eventual não recebimento 
dos bovinos constantes dos documentos fiscais considerados pela fiscalização nas 
auditorias realizadas, e constantes das relações às fls. 28/34. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Maurício Ribeiro de Paiva, 

Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 
Ob.: A Representação Fazendária concorda com a presente 

Resolução”, fls. 131 a 132. 
 
O sujeito passivo e solidário contra argumentam, fls. 144 a 147, com 

a alegação de que o auditor errou ao apontar como saídas as entradas de gado abatido - 
CFOP 1101, o que indica erro ao elaborar os estoques de gado, pois notas CFOP 1101 
são entradas de gado abatido e não saídas como relatado pelo auditor.   

 
Acresce que “para se chegar ao estoque final da empresa, o auditor 

deveria ter utilizado para identificar as saídas o CFOP 5110 da Série 1 e não CFOP 1110 
da Série 2 como fez. 

 
Ao utilizar esse procedimento ele apenas comparou as notas de 

transporte que não tem valor fiscal com as notas de entradas de carne abatida na 
empresa, ignorando as saídas de carne para compor o estoque da empresa”, fl. 145. 

 
Ao ser comparado as notas emitidas do gado abatido, foi possível 

detectar que foram emitidas em duplicidade, ou seja, emitidas na AGENFA e no frigorífico 
para o mesmo abate, notas que anexa. 



 
Com isto, requer a exclusão dos valores de R$ 303.674,93 do valor 

da base de cálculo do auto de infração.  
 
Ao finalizar, requerem a declaração de nulidade do auto de infração, 

por dois motivos: a) o trabalho fiscal não foi elaborado de acordo com os métodos 
contábeis utilizados para o cálculo dos estoques corretos, visto que as saídas do sujeito 
passivo foram ignoradas; b) não foram observadas as entradas e saídas verdadeiras do 
contribuinte. No mérito, requer a exclusão do valor de R$ 303.674,93 do valor da base de 
cálculo do auto de infração.  

 
Anexou os documentos e fls. 148 a 207. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário por meio da 

Resolução n°033/2017, fl. 210, acata a proposição do Conselheiro Relator, após o 
considerado na Resolução nº 174/2016, fls. 131/132, resolve converter o julgamento em 
diligência, encaminhando os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás, para 
que auditor fiscal, preferencialmente, estranho aos trabalhos iniciais, analise os 
argumentos, documentos, auditorias e relatórios apresentados pelo sujeito passivo, 
manifeste a respeito e, sendo pertinente, revise a auditoria inicial deste lançamento fiscal. 

 
Em atendimento o auditor concluiu às fls. 213 a 214 que: 
 
“Com relação a duplicidade o sujeito passivo anexa o “”Doc. 2”, notas 

fiscais emitidas pelo frigorífico com CFOP 1949 e 1110, págs. 152 a 183, verificando nota 
a nota constatamos apenas a notas fiscais nº 903 e 764, foram emitidas em duplicidade e 
com relação a nota fiscal nº 1169 foi emitida com o CFOP 1949 onde o correto seria o 
CFOP 1101, onde foi gerado um termo aditivo em anexo, referente ao abatimento dessas 
irregularidades detectadas. 

 
Observamos que o sujeito passivo não adota o procedimento correto 

na emissão desses documentos, deixando de informar no campo de INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES a que se refere essas notas fiscais, como verificamos a falta de n 
da GTA, da nota fiscal de transporte e da nota emitida pelo produtor, concluímos que o 
mesmo não possui um controle eficaz para emissão dessas notas fiscais, e 
consequentemente, gerando a omissão constante neste processo”. 

 
Conclui que o sujeito passivo teria que rever todo o seu processo de 

controle interno, afim de sanar essas irregularidades no momento da emissão dos 
documentos fiscais, e com isso apresentar informações que não sejam confusas ou 
imprecisas. 

 
Anexou documentos de fls. 215 e 216. 
 
O Termo Aditivo de fl. 215 ajusta o valor da base de cálculo do 

imposto para R$ 1.741.372,02, cujo ICMS devido passa a ser R$ 208.964,64. 
 
Os sujeitos passivos são chamados a se manifestarem sobre o 

resultado da diligência e, às fls. 221 a 224 eles alegam que, ao invés do auditor analisar 
os documentos, auditorias e relatórios, se pôs a analisar e julgar antecipadamente a 
impugnação do sujeito passivo, não revisou o trabalho fiscal feito anteriormente conforme 
solicitado, se apressando em criticar o controle interno da empresa para a elaboração 
deste auto de infração, e sim unicamente as notas fiscais emitidas. 



 
Ao final, argumentam que o auditor fiscal insiste em permanecer no 

erro ao afirmar que o CFOP 1101 refere-se às saídas de mercadorias, o que não é, as 
saídas de mercadorias são saídas com GFOP 5101.  

 
Requerem a reforma da sentença de Primeira Instância, 

improcedência do lançamento e a nulidade “ab initio” do lançamento.  
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O compulso dos autos, comparados com a tese defensória e com as 

diligências autorizadas nas Resoluções nºs 174/2016 e 033/2017, deferidas pela Câmara 
Julgadora e observo que os revisores não apresentaram conclusões contrárias às teses 
da defesa, como também, não responderem as afirmações do sujeito passivo relativas às 
saídas do gado para abate com a utilização de CFOP diferentes, o que demonstra que a 
autuação aconteceu com insegurança na determinação da infração. 

 
A exigência tributária na peça inicial deste processo tem por 

afirmação da autoridade fiscal que executou a tarefa funcional, que o sujeito passivo 
omitiu o recolhimento do ICMS referente à saída de gado vivo para abate, cuja diferença 
foi constatada por meio da Auditoria Específica de Mercadorias, conforme assinalam os 
documentos auxiliares do trabalho de auditagem. 

 
Entretanto, no curso do processo, foram deferidas duas diligências 

para sanar irregularidades apontadas nas defesas sem que houvesse conclusão acertada 
sobre os questionamentos do defendente e os resultados obtidos para a exigência do 
crédito tributário descrito no auto de infração não se apresenta de forma precisa. 

 
Com isto, vejo que o resultado obtido para o início deste lançamento 

tributário ficou prejudicado, pois a autoridade fiscal demonstrou a existência de 
insegurança na determinação da infração, incidente de nulidade este capaz de anular por 
inteiro o processo administrativo tributário, conforme previsão contida no art. 20, inciso IV, 
§ 3º da Lei nº 16.469/2009 que transcrevo para efeito de ilustração deste voto. 

 

Art. 20. São nulos os atos praticados: 

IV - com insegurança na determinação da infração. 

§ 3º As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas 
decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a 
sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para 
determinar com segurança a infração e o infrator. 

  
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido acolher a preliminar 

de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00933/18 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Remessa de gado para 
leilão. Documentação fiscal diferente da exigida neste tipo de 
operação.  
 
Deve-se improceder o auto de infração quando comprovado que 
o gado remetido para leilão teve documentada sua entrada no 
estabelecimento leiloeiro, e ato contínuo, realizado o leilão, a 
circulação da mercadoria foi igualmente acobertada por 
documentação fiscal que atestou a tradição dos semoventes a 
quem de direito em tempo hábil sem que tenha havido omissão 
do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Paulo Diniz, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito 
passivo remeteu 100 cabeças de gado bovinos, no valor comercial de R$ 64.400,00, já 
acrescido do IVA de 40% através da nota fiscal n° 14481, emitida em 29/04/2009, por 
Moura Organização e Realizações de Leilões Ltda., estabelecida em Indiara - GO, com 
documento fiscal diferente do exigido na operação, disciplinada pelos artigos 114, inciso 
XXIV e 141, caput, do Decreto n° 4.852/97 e artigo 1° da Instrução Normativa n° 926/2008, 
portanto, em desacordo com o estabelecido, tornando-se inidônea a nota fiscal de 
remessa. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 7.728,00, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
MOURA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO LEILÕES LTDA é 

nomeado sujeito passivo solidário nos termos do artigo 45, inciso IV, do Código Tributário 
Estadual. 

 
Após a decretação da revelia às fls. 09, o sujeito passivo comparece 

aos autos para impugnar o auto de infração em Segunda Instância (fls.18/22), porém, ato 
contínuo, o feito é encaminhado ao julgador singular que emite o Parecer nº 0059/2011-
JULP, que com fulcro no parágrafo primeiro da Lei Estadual nº 17.298/11 denega a 
extinção do crédito tributário em análise. 

 



Intimada, a Gerência da Representação Fazendária anui com a 
decisão singular e remete o feito para a Presidência desta Casa, a qual ratifica o 
entendimento anterior sobre a Lei do Marco Zero. 

 
Pelo Acórdão nº 1254/2015, fls. 48 a 51, a primeira câmara do CAT 

decidiu conhecer da impugnação, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto 
de infração. 

 
Intimada, às fls. 52, a Fazenda Pública Estadual-FPE interpõe 

recurso ao Conselho Superior (fls. 53/55), para alegar que a decisão recorrida foi proferida 
em desacordo com a norma tributária estadual e deve ser reformada para que seja exigido 
o valor total do imposto originalmente lançado.  

  
Obtempera que o RCTE impede que seja aplicado qualquer benefício 

fiscal à operação que se realizar com nota fiscal inidônea, de modo que qualquer 
argumento apresentado pela defesa de que a operação goza de isenção é inócuo. 
Acrescenta, que não há nos autos provas do retorno tempestivo do gado, ao contrário, há 
provas de que o gado não retornou ao estabelecimento do pecuarista. 

 
Intimados a apresentar a contradita, os sujeito passivos quedaram-se 

inertes. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
Passo a julgar e de plano considero que a decisão anterior deve ser 

mantida, mas por outras razões. Antes, porém, devo me manifestar acerca da questão 
relativa à Lei do Marco Zero. Com efeito, a promulgação da Lei Estadual nº 17.298/11 visa 
a extinção dos créditos tributários sob determinadas condições, notadamente no que diz 
respeito às situações fáticas nas quais ocorram a omissão de entrada ou de saída de 
aves, gado bovino ou bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou 
em estabelecimento leiloeiro rural ocorridas até o dia 30 de abril de 2011. 

 
No caso em comento, ainda que o fato gerador e o consequente 

julgamento cameral possam nos conduzir por verossimilhança à improcedência do auto de 
infração, devo argumentar que tal decisão não se aplica ao caso pois omissa quanto à 
análise do mérito da questão.  

 
O que ocorreu é que houve a aplicação superposta da Lei do Marco 

Zero sobre uma questão fática, qual seja estar a mercadoria acompanhada de 
documentação fiscal considerada inidônea.  

 
A documentação fiscal considerada inidônea é aquela definida por lei 

como inservível ao acobertamento da operação, ao passo que mercadorias 
desacompanhadas de notas fiscais, que é o ocorre na esmagadora maioria dos casos 
incorporados pela Lei do Marco Zero (omissão de entrada e saída), diz respeito às 
operações que são realizadas ao alvedrio de quem as pratica sem contudo estarem 
documentadas.  

 
Deste modo, considero que a aplicação da Lei do Marco Zero não 

pode fundamentar a improcedência do feito, tal qual a expressa na decisão cameral, ora 



vergastada pela Fazenda Pública Estadual. Tal só poderia ocorrer se houvesse omissão 
de entrada ou de saída das mercadorias descritas no caput e nas situações previstas no 
artigo primeiro desta Lei, o que não ocorreu, portanto a improcedência do auto de infração 
não pode se fiar nesta argumentação.  

 
Feita a devida digressão, considero que razão não assiste à Fazenda 

Pública Estadual ao requerer a reforma da decisão cameral para considerar procedente ao 
auto de infração. Com efeito, ao contrário do que argumenta o douto representante do 
órgão em questão, ao compulsar os autos considero que a inidoneidade da documentação 
fiscal apresentada às fls. 37 a 39, está superada, tal como expressa pelo artigo 68 do 
CTE.  

 
No caso em voga, a nota fiscal de entrada de nº 14.481 (fls.37) 

expedida pelo leiloeiro, em 29/04/2009, atesta a entrada de 100 cabeças de boi em seu 
estabelecimento para oferta ao mercado. Em seguida, observo em relação a este que o 
mesmo fora autorizado pelo órgão da fazenda pública como pertencente à Série 1, Modelo 
1, de numeração compreendida entre 14.376 a 14.825 sob a concessão de nº 975787-2, 
autorizada em 27/02/2009 para 18 blocos de notas fiscais 

 
No mesmo diapasão, as notas fiscais cuja numeração é 14.463 e 

14.462 (fls.38 e 39), atestam respectivamente a saída de 60 e 40 cabeças de gado no dia 
30/04/2009 ou seja, um dia após a entrada dos semoventes no recinto do leiloeiro, data 
em que foram expedidas as notas fiscais. Observo que ambas pertencem à Série 01, 
Modelo 01, de numeração compreendida de 14.376 a 14.825 sob a concessão de nº 
975787-2, autorizada em 27/02/2009 para 18 blocos.  

  
Diante dos fatos acima narrados é forçoso concluir que embora não 

sejam notas fiscais apropriadas, não se opõem ao artigo 68 do Código Tributário Estadual, 
conforme citado em linhas pretéritas. Tal comprova de forma inequívoca que o fato não 
importou em omissão ou falta de pagamento total ou parcial do imposto, até porque nos 
termos do artigo 71 do RCTE inciso I, alínea 3, o imposto não incide sobre a operação 
destinada a leiloeiro quando o retorno se fizer dentro do prazo de 30 dias a contar do dia 
da respectiva remessa, o que de fato ocorreu nesse caso. 

 
Assim, nada mais devo acrescentar motivo pelo qual conheço do 

recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00936/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadorias sem 
o respectivo destaque do imposto. Uso indevido de isenção 
fiscal em operação interestadual de gado bovino. 
Improcedência. 
 
Provado nos autos que a saída de mercadorias em operação 
interestadual de gado bovino goza de isenção legal em virtude 
de provimento legal que ampara tal tipo de operação, 
improcedente é o auto de infração. 
 
 
ICMS. Obrigação principal. Exigência de ICMS em razão da 
comercialização de animais que se utilizaram de CERTIFICADOS 
ESPECIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO, emitidos pelo 
Ministério da Agricultura, para usufruto do benefício fiscal 
insculpido no artigo 6º, XIII, "a" do Anexo IX do RCTE. 
Improcedência. Decisão por maioria de votos.  
 
Não há lógica em se deixar de validar o CERTIFICADO 
ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO - CEIP, emitido 
pelo próprio Ministério da Agricultura, como documento capaz 
de atribuir o mesmo efeito do Registro Genealógico oficial.  
 
Cabe ressaltar que esse órgão - MInistério da Agricultura,  é 
quem tem competência legal para tratar dessa matéria, dando 
validade a tal documento como capaz de atribuir status de 
animais puros de origem, puros por cruza, puros sintéticos e de 
livro aberto. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Luis Antônio 
da Silva Costa e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro Mário de Oliveira 
Andrade, que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve a exordial que o sujeito passivo realizou saídas de 

mercadorias em operação interestadual de gado bovino sem o respectivo destaque do 

imposto em virtude do uso de isenção fiscal neste tipo de circulação. Em decorrência 



disso, embora tenha sido notificado a adimplir a obrigação, deixou de fazê-lo, motivo pelo 

qual fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais.  

 

Na impugnação ao auto de infração, o sujeito passivo argumenta não 

ter praticado a infração estampada na exordial, pois aduz que o benefício fiscal da isenção 

utilizada refere-se apenas a animais puros de origem, puros por cruzamento e 

devidamente registrados nos termos do art. 6º, inciso XIII, “b”, do Anexo IX, do RCTE.  

 

Em seguida, obtempera que o Certificado Especial de Identificação e 

Produção, instituído pela Portaria nº 267, recomenda a extensão de benefícios (isenção) 

por parte do Conselho de Política Fazendária, aos animais puros de origem, puros por 

cruzamento, puros sintéticos e de livro aberto e por isso requer a improcedência do feito. 

 

Ato contínuo, o julgador singular encaminha o feito em diligência à 

Delegacia Fiscal de Jataí para que se manifeste acerca dos argumentos passivos. Na 

sequência, tal órgão aponta em parecer que sem o registro genealógico oficial, previsto no 

inciso XIII do art. 6º, do anexo IX do RCTE, não há isenção para as diversas raças de 

gado referidas pelo consulente e de consequência a pretensão fiscal inicial é ratificada. 

 

Irresignado, o polo passivo interpõe recurso para reiterar a 

argumentação anterior. Repisa acerca da Portaria nº 267, expedida pelo Ministério da 

Agricultura, que concede aos pecuaristas isenção do ICMS na circulação de determinados 

tipos de gado vacum sob determinadas condições; que o Certificado Especial de 

Identificação e Produção – CEIP dela derivado ainda encontra-se em vigor; que ao 

contrário do que argumenta o douto julgador singular o CEIP apresenta informações 

acerca da genealogia e da qualidade genética dos animais, bem como procedência , 

produtividade e potencial genético do animal, garantindo que o mesmo seja considerado 

puro de origem, puro por cruzamento, o que lhe assegura a isenção do imposto. Ao final, 

requer a reforma da decisão singular para considerar improcedente o auto de infração. 

 

 

V O T O 

 

 

Passo a decidir e de plano considero que o feito não deve prosperar. 

Ao compulsar os autos, verifico que o Estado de Goiás não mais emite o Certificado 



Especial de Identificação e Produção – CEIP, fazendo-se, entretanto valer as informações 

constantes do “Certificado Especial de Identificação e Produção” nos documentos de fls. 

206 a 501, para fins de comprovação da origem dos animais que foram emitidos de acordo 

com a Portaria Ministerial – MAPA nº 167, datada de 04/05/1995. 

 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 

acompanhado da maioria do voto de meus pares, voto conhecendo do recurso, dando-lhe 

provimento para reformar a decisão anterior para considerar improcedente o auto de 

infração. 

 

                VOTO EM SEPARADO 

Estamos diante de questão envolvendo auto de infração que cobra 

ICMS sobre gado bovino de elite, onde a lógica da fiscalização foi a de que não há o 

benefício fiscal aludido pelo sujeito passivo. 

A interpretação feita pelo fisco é de que se houvesse a concessão do 

benefício, em razão do fato de que somente no caso de haver registro genealógico oficial 

poder-se-ia concedê-lo, haveria transgressão da norma inserta no Código Tributário 

Nacional, especialmente o artigo 111, inciso I de seu texto, que tem a seguinte redação:  

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre: 

 (...)  

II - outorga de isenção; 

Com esse pano de fundo faremos uma análise functória do caso.  

Vejamos o que nos diz a nossa legislação sobre o que está sendo 

tratado nesse auto de infração:  

Art. 6º São isentos do ICMS: 

 

(...)  

XIII - a saída das seguintes mercadorias destinadas a 

estabelecimento agropecuário devidamente inscrito no cadastro de 

contribuintes da unidade federada em cuja circunscrição localizar-se, 

ou, quando não exigido esse cadastro, inscrição no Cadastro Geral 

de Contribuintes do Ministério da Fazenda ou no Cadastro do 



Imposto Territorial Rural - ITR- ou, ainda, por outro meio de prova 

que demonstre a condição de estabelecimento agropecuário, 

aplicando-se o benefício, inclusive na saída de animal que não tenha 

atingido a maturidade para reprodução (Convênio ICM 35/77, cláusula 

décima primeira, II e § 3º): 

NOTA: Por força do art. 3º do Decreto nº 6.145, de 19.05.05, 

ficam convalidados os procedimentos aplicados à operação 

interestadual até 25.05.05, desde que tenham sido atendidas as 

regras contidas na cláusula décima primeira, II e seus § 1º a 3º, 

todos do Convênio ICM 35/77 

a) reprodutor e matriz de animais vacum, ovino, suíno e bufalino, 

puros de origem ou puros por cruza, desde que possuam registro 

genealógico oficial (Convênio ICM 35/77, cláusula décima primeira, § 

1º); 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 18.10.04. 

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO XIII DO 

ART. 6º PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 6.057/04, DE 30.12.04 - 

VIGÊNCIA: 19.10.04. 

a) reprodutor e matriz de animais vacum, ovino, suíno e bufalino, 

puros de origem, puros por cruza ou de livro aberto de vacuns, 

desde que possuam registro genealógico oficial (Convênio ICM 

35/77, cláusula décima primeira, § 1º); 

Vê-se de maneira clara a expressa a previsão de que esses animais, 

classificados como puro de origem, puro por cruza ou de livro aberto (vacuns), têm o 

benefício fiscal.  

A questão passa a ser a forma da comprovação dessa classificação. 

O julgador singular, sensibilizado com a consistência dos argumentos apresentados pelo 

sujeito passivo, converteu o julgamento em diligência (fls. 170/171), remetendo o processo 

à Delegacia da circunscrição do sujeito passivo, para que fosse considerado o texto do 

benefício aludido acima. Cabe ressaltar que esse era o seu papel, mas respeitando seu 

procedimento, quis ouvir a opinião do setor competente da Delegacia da circunscrição do 

sujeito passivo.   

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1977/cv035_77
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1977/cv035_77
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1977/cv035_77
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1977/cv035_77#C11
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1977/cv035_77#C11P1


A manifestação dessa Delegacia consta de manifestação (fls. 

184/185). Ela diz, em síntese, que não há para o presente caso o registro genealógico 

oficial, e por esse motivo a tributação deveria ocorrer normalmente sobre todas as 

operações realizadas pelo sujeito passivo. 

Foi feita observação de que o documento apresentado pelo sujeito 

passivo foi o CEIP – Certificado Especial de Identificação e Produção, e, segundo a visão 

da fiscalização, esse não teria o condão de substituir o registro genealógico oficial.  

Compulsando os autos, percebe-se que o argumento trazido pelo 

sujeito passivo foi o de que a Portaria nº 267/1.995, exarada pelo Ministério da Agricultura, 

tem em seus artigos 1º e 7º, a seguinte recomendação:  

“Art. 1º. Instituir o Certificado Especial de Identificação e Produção – 

CEIP, para bovinos resultantes de cruzamento planificado e para 

animais de raças puras com aptidão para corte, que avaliados 

geneticamente obtenham classificação superior dentro do grupo de 

animais submetidos à seleção, de acordo com as normas 

complementares que trata o artigo 4º.  

 

....  

 

Art. 7º. Recomendar as entidades promotoras das Exposições e 

Feiras Agropecuárias constantes do calendário oficial, ao Sistema de 

Crédito Rural e ao Conselho de Política Fazendária, que estendam 

os benefícios consignados aos animais puros de origem, puros por 

cruzamento, puros sintéticos e de livro aberto, aos animais 

portadores dos certificados expedidos nos termos do art. 1º. “ 

E dentro do que foi exposto acima, resta muito claro que o órgão que 

tem a competência para promover essa classificação – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -  

reconhece a consistência do CEIP - Certificados Especiais de Identificação e Produção – 

para a classificação desse tipo de gado como de elite. Sua recomendação é expressa.  

Negar essa realidade e se prender ao argumento de que somente os 

animais puros de origem podem ter o benefício é algo que não tem lógica razoável. A 

remissão ao Convênio ICM 35/77 e a sua utilização como impeditivo para a concessão do 

benefício não guardam coerência. Como é claro, o tal Convênio é de 1.977. 



Posteriormente houve a edição de novas normas, e essas claramente dão uma 

interpretação diferente.  

O próprio Ministério da Agricultura, desde 1.995 recomendou ao 

Confaz que considere esses animais como merecedores do benefício fiscal que constava 

do Convênio 35/77. E para a nossa surpresa, o Conselho de Política Fazendária bem 

como os Estados da federação depois de 23 anos ainda não se dignaram a seguir essa 

recomendação que tem cunho absolutamente técnico. 

Negar-se a aplicar tal determinação é ferir de morte o direito aos 

contribuintes que exercem esse tipo de atividade comercial com esse tipo de animal.  

Não há lógica jurídica no comportamento do CONFAZ e dos 

Estados da federação em ignorar tal regra. Se tivessem revogado a que trata do 

animal com certificado de puro de origem, ela existiria. Mas não havendo tal 

procedimento, exala da situação um quê de casuísmo e de desprezo pelo direito que 

assiste aos contribuintes que estariam atingidos por essa interpretação, que é 

contrária à recomendada por quem tem competência legal e conhecimento técnico 

para fazê-lo.  

Diante do que está posto, entendo que o CEIP tem o condão de 

atribuir aos animais o mesmo status do certificado de puro de origem, conforme 

recomendação do Ministério da Agricultura. Não há como se deixar de reconhecer esse 

fato.  

Portanto, com esse fundamento, conheço do recurso voluntário, dou-

lhe provimento, para reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração.  

 

   

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00947/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 

 
EMENTA: I - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do ICMS. Saída de gado bovino sem Nota Fiscal. 
Auditoria Específica de Gado. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. A Auditoria Específica de Mercadorias analisa de forma 
quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias no 
período fiscalizado, levando-se em consideração o estoque 
inicial e final, de sorte que a soma do estoque inicial mais as 
entradas deve ser igual à soma do estoque final mais as saídas 
(EI + E = EF + S); 
 
2. A omissão de registro de saídas de mercadorias, respaldada 
em levantamento específico, constitui ilícito fiscal punível nos 
termos da legislação tributária vigente, quando suficientemente 
provada a irregularidade. (Artigo 71, inciso VII, alínea "I", e § 9.º, 
inciso I, do CTE). 
 
3. Para a apuração de omissão de saída, ou análise de omissão 
de entrada de gado bovino em estabelecimento produtor, utiliza-
se a ferramenta denominada Auditoria Específica de Gado. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da 
Silva que votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 07 de março de 2.017, o 
Fisco efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, em razão do 
autuado ter omitido a saída de mercadorias tributadas (gado bovino), sem a emissão de 
documentação fiscal, no período de 07 de julho a 31 de dezembro de 2.016, conforme 
Auditoria Específica de Gado (Conta Corrente SEFAZ-GO), documento em anexo. Dessa 
forma, suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 761.359,90. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os acréscimos legais.  

Com o escopo de instruir a preambular, foram juntados ao processo 
os documentos de fls. 03/16, a saber: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário; Consulta Resumida do Contribuinte – Pessoa Física; Relatório Fiscal; Apuração 



da Base de Cálculo e Imposto; Auditoria Específica de Gado; GTA – Estoque da 
Propriedade; e, Pauta Mínima – Consulta. 

Foi indicada infração aos artigos 63 e 64, ambos da Lei 11.651/91 – 
CTE, combinados com o artigo 141, do Decreto 4.852/97 – RCTE, e proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugada com o parágrafo 9.º, inciso I, da 
Lei 11.651/91 com redação da Lei 16.241/08. 

Destacou-se, no Relatório Fiscal, relativamente aos estoques: 
“1. O estoque inicial do contribuinte considerado na auditoria foi o 

declarado pelo produtor 07/07/2016 na AGRODEFESA (Inventário do Rebanho), que foi 
utilizado como estoque inicial para o período fiscalizado (anexo 2). 

2. O estoque final do contribuinte considerado na auditoria foi o 
declarado e assinado pelo produtor em 06/09/2016 no formulário de Trancamento de 
Estoques, que foi utilizado como estoque final para o período fiscalizado (anexo 3) ”. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado, fls. 17/20, o qual, não comparecendo aos 
autos, propiciou a lavratura do Termo de Revelia às fls. 21. 

Novamente intimado, fls. 23/26, o sujeito passivo apresenta 
Impugnação em Segunda Instância, fls. 28, na qual informa que não houve a omissão 
detectada pelo Fisco. Alega que a ficha na AGRODEFESA, em seu nome, se encontra 
zerada, e que tal fato ocorreu sem sua autorização, ou mesmo emissão de Nota Fiscal. 
Ainda, que o gado em sua totalidade se encontra à disposição da fiscalização para a 
devida conferência.  

Promove, outrossim, a juntada das cópias dos documentos às fls. 
30/59. 

Exara-se, pela Quarta Câmara deste Conselho, a Resolução nº 
148/217, com o seguinte teor: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 17/11/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, 

i) Considerando, que o auto de infração se reporta à cobrança de 
ICMS no valor original de R$ 761.359,90 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos 
e cinquenta e nove reais e noventa centavos), em razão da saída de mercadorias 
tributadas (gado bovino), sem emissão de documentação fiscal, apurado por 
intermédio da Auditoria Específica de Mercadorias (Conta Corrente SEFAZ-GO); 

ii) Considerando, que no Relatório Fiscal, fls. 05/07, os agentes 
autuantes informam que os estoques (inicial e final), foram obtidos por intermédio 
das declarações fornecidas pelo próprio produtor à AGRODEFESA, sendo que em 
relação ao estoque final os quantitativos encontram-se "zerados"; 

iii) Considerando, que o sujeito passivo, em sua Impugnação às 
fls. 28, alega que o estoque final, junto à AGRODEFESA, foi "zerado" sem sua 
autorização, e, que também não emitiu nenhuma Nota Fiscal de venda do gado. 
Ainda, que o gado em sua totalidade, se encontra à disposição; 

iv) Considerando, que as alegações apresentadas pelo sujeito 
passivo, não se fazem acompanhadas de nenhum elemento ou documento 
probatório; 

v)  Considerando o disposto no artigo 19, § 3º, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, o qual permite ao Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora 
determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de 
saneamento do processo; 

vi) Considerando, que se encerra nesta fase de julgamento a 
possibilidade de conversão do julgamento em diligência; 



vii) Considerando a singeleza da Impugnação apresentada, denotando 
que o sujeito passivo, aparentemente, não logrou compreender a gravidade da 
acusação que lhe é imputada nos presentes autos; 

viii) Considerando os postulados garantidores da Ampla Defesa e do 
Contraditório; 

ix) Considerando, por fim, que o estabelecimento rural do sujeito 
passivo, localizado na cidade de Nova Roma, neste Estado, se encontra com o 
cadastro suspenso no CCE/GO, 

RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar os autos ao Setor de 
Preparo Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, no seu 
endereço residencial localizado na cidade de Silvânia, Goiás, OPORTUNIZANDO-
LHE, excepcionalmente, promover a juntada de elementos e documentos fáticos 
comprobatórios das alegações contidas em sua Impugnação, devendo, para tanto, 
dirigir-se ao órgão da AGRODEFESA para esclarecimentos quanto às informações 
relacionadas com os seus estoques, em especial, o estoque final, o qual foi 
informado à fiscalização da Receita Estadual por aquele órgão como "zerado". 

 
Após, retorne-se para julgamento”. 

Devidamente intimado, fls. 64/67, e decorrido o prazo regulamentar, o sujeito passivo não 
se manifesta. 

Este é o relatório. 
 

V O T O  
 
Observo, preliminarmente, na elaboração do presente Acórdão, que 

a minha designação para a sua prolatação tem como espeque o estatuído no artigo 34, § 
3.º, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930, de 09 de junho de 2009, considerando-se que o Conselheiro Relator e 
autor do voto vencedor não exerce, atualmente, mandato como Conselheiro neste 
Conselho. 

 

              M É R I T O  
 
Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 

os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 
Destaco, a priori, que inexiste defesa em relação ao mérito. 
Inobstante ter sido oportunizado ao sujeito passivo a apresentação 

de elementos ou documentos fáticos comprobatórios da sua assertiva, relacionada com os 
estoques de gado do seu estabelecimento junto à AGRODEFESA, o mesmo quedou-se 
inerte. 

Observo, inclusive, que referido estabelecimento se encontra com o 
cadastro suspenso no CCE/GO, por desaparecimento do contribuinte do endereço 
declarado. 

A Auditora Específica do Gado que foi realizada, primou por utilizar 
os dados obtidos junto à AGRODEFESA, e foi desenvolvida com a utilização do aplicativo 
que verifica a regularidade das operações de entrada e de saída de gado bovino ou 
bubalino no estabelecimento produtor, por meio da análise das Notas Fiscais de Entrada e 
de Saída, considerando os estoques, o inventário físico e as perdas no período fiscalizado.  

Constatou-se, consequentemente, que o produtor omitiu a saída de 
gado bovino, conforme especificado no Relatório Fiscal às fls. 05. 

Verifiquei, portanto, todo o trabalho contido na auditoria realizada, os 
lançamentos efetuados, a descrição do fato suporte da fundamentação legal, os 



argumentos apresentados, e vislumbrei, objetivamente, irregularidade nos procedimentos 
realizados pelo recorrente, cujo resultado final se encontra consolidado na auditoria, a qual 
não foi eficientemente contestada pelo sujeito passivo.  

Em face do exposto, quanto ao mérito, de forma majoritária, voto, 
conhecendo da Impugnação, negando-lhe provimento, para considerar procedente o auto 
de infração. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01085/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS.  Termo de Transferência de Animais. Nota fiscal 
na operação interna de gado bovino, realizada entre produtores 
rurais, não emitida. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu ilícito 
fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de 
Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do Auto de Infração que o sujeito passivo deixou de emitir a 
nota fiscal na operação interna de gado bovino, realizada entre produtores rurais, referente 
ao Termo de Transferência de Animais m° 6054, emitido em 28/10/2015, considerando-se 
tratar de operação isenta de ICMS condicionada à cobertura da documentação fiscal 
respectiva. Em consequência, deverá o sujeito passivo recolher o imposto sobre a 
operação promovida, conforme demonstrativo em anexo, fls. 03 a 28, e cominações 
legais.  

 
Foi arrolado como solidário o identificado à fl. 04. 
 
Intimados, nos termos da lei, o polo passivo e o polo passivo 

solidário não se manifestam e motivam o termo de revelia, 18. 
 
Novamente intimados, às fls. 20 a 25, o sujeito passivo solidário 

comparece aos autos e apresenta peça impugnatória em segunda instância, às fls. 27 a 
33, alegando insegurança na determinação da infração, ainda que não tivesse, o 
funcionário da AGRODEFESA escolhido o documento a ser emitido para acobertar a 
operação pelo fato narrado, e com esse documento fosse possível a emissão de NFA pela 
AGENFA, estão cientes todos os pequenos produtores rurais, que o órgão fazendário, só 
tem o controle de animais pela AGRODEFESA, órgão conveniado com a receita estadual, 
mesmo assim e diante da solicitação de esclarecimentos prontamente cumprida e 
desprezada, há que citar o que diz o art. 13 § 3° do CTN. Ao final, requer: improcedência 
da ação fiscal, para que seja decidia a nulidade do lançamento. Que se realize diligências 
na busca da verdade material. 

 



O sujeito passivo comparece aos autos e apresenta impugnação em 
segunda instância, às fls. 34 a 40, reiterando os mesmos argumentos da peça do sujeito 
solidário. Anexa documentos, às fls. 41 a 49.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Auto de infração improcedente vez que não se configurou a 
ocorrência de operação interna de gado bovino.  

 
A autoridade fiscal tomou como certa a ocorrência de operação 

interna de gado com base no documento de fl. 05, intitulado Termo de Transferência 
Animal – TTA, tão somente.  

 
Da análise documental trazida aos autos, em confronto com o TTA, 

verifica-se de fato, que não houve circulação física, jurídica e tão pouco econômica. Não 
há que se ter que o TTA, documento de mero controle de agrodefesa, se preste a 
comprovar transferência de propriedade e ensejaria ser elementos de base de cálculo 
para apuração de tributo.  

 
O TTA nos termos da Instrução normativa nº. 05/2012, artigo 1º 

Anexo I, artigo 2º - da transferência de saldo de animais, estabelece que se trata de 
documento emitido “quando não houve movimentação de animais. ”  

 
A ocorrência do contrato de arrendamento de imóvel rural, fls. 41/42, 

corrobora junto com a leitura do documento de fl. 49 TTA de que não ocorreu operação 
interna de gado.  

 
Destaca-se os esclarecimentos prestados pelo AFREII – Sr. Maurício 

Viana Cerqueira, fl. 45, o qual apresenta a simplicidade dos fatos descritos ao que foi 
apresentado na descrição do fato no item 2 – ocorrência do auto de infração. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.     
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01104/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Acolhida. 
 
Estando presente no lançamento o vício formal da insegurança 
na determinação, decorrente de irregularidades na instrução da 
acusação, declara-se nulo "ab initio" o processo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo 
sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de transporte de 240 
(duzentas e quarenta) cabeças de gado bovino nelore macho até ano, sem documentação 
fiscal, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de R$ 19.147,68 
(dezenove mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), multa e demais 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 45, I, “a”, 64 e 66, da Lei n° 

11.651/91 c/c o art. 145, Parágrafo único, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, XII, “a”, 3, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo 
artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo de Cálculo (fls. 4), Termo de Comprovação de Origem dos Animais, 
expedido pela AGRODEFESA – Agência Goiana de Defesa Agropecuária (fls. 5) e cópia 
do Auto de Infração n° 037645 lavrado pela AGRODEFESA (fls. 6), dentre outros 
documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 14 a 27), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que não 

ocorreu o fato gerador do ICMS, posto que houve apenas mera movimentação física do 
rebanho, que retornava de pastagem alugada na Ilha do Bananal. Questiona o valor da 
multa aplicada, afirmando que tem caráter confiscatório, pedindo a sua redução para o 
patamar de 20%. No caso de cobrança do ICMS seja garantido o direito ao crédito. 

 
Junta documentos (fls. 28 a 41). 



 
O julgador singular, por meio do Despacho n° 956/2016 – JULP (fls. 

43 a 44), determina o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Porangatu, para que seu titular solicite a um auditor fiscal, preferencialmente o auto do 
lançamento realize diligência no sentido de verificar se são procedentes as alegações 
defensórias de que o gado bovino, objeto da autuação, tratava-se de fêmeas e não de 
machos, caso seja confirmado, retificar o auto de infração mediante termo aditivo. 

 
O autor do lançamento, atendendo o Despacho n° 956/2016, em 

relatório (fls. 46 a 48), confirma a alegação da defesa de que o gado bovino, objeto da 
autuação, tratava-se de fêmeas e não de machos, retificando o auto de infração por meio 
de termo aditivo (fls. 51 a 52). 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência, conforme fls. 59 a 65. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
conforme a Sentença n° 5372/2017 – JULP (fls. 67 a 71). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 80 a 90, 

após síntese dos fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, reconhecendo a inocorrência do fato gerador do ICMS, em razão da ausência 
de qualquer operação mercantil referente ao gado bovino tanto em relação à obrigação 
principal quanto em relação à obrigação acessória. Aduz ainda que houve apenas mera 
movimentação física do rebanho, que retornava de pastagem alugada na Ilha do Bananal, 
sendo então possível a aplicação da Súmula 166 do STJ. Questiona o valor da multa 
aplicada, afirmando que tem caráter confiscatório, pedindo a sua redução para o patamar 
de 20% em relação à base de cálculo do ICMS.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu 
acolhimento, pelo que exponho: 

 
A autuação acusa o transporte de 240 (duzentas e quarenta) 

cabeças de gado bovino nelore MACHO até ano, sem documentação fiscal, sendo 
imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS, multa e demais acréscimos legais. 

 
Essa acusação foi contrariada pelo revisor, autor do lançamento, que 

afirma que o gado transportado, objeto da autuação, tratava-se de gado bovino FÊMEA de 
25 a 36 meses, razão pela qual lavrou um termo aditivo ao auto de infração (fls. 51) 
alterando os valores da base de cálculo e do ICMS nele exigidos. 

 
O julgador singular não considerou a revisão, sobretudo o termo 

aditivo, julgando o auto procedente nos termos da exordial (fls. 71). 



 
As provas carreadas aos autos (fls. 5 e 6), que instruem a acusação, 

tiveram origem em declarações da AGRODEFESA, constituindo-se em “prova 
emprestada” e indução à confissão escancarada por parte do contribuinte. 

 
Essas provas produzidas pelo agente do Fisco deixaram de observar 

a vedação fixada no art. 30, II e VII, do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás (Lei Complementar n° 104, de 09 de outubro de 2013), 
que preceitua: 

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
[...] 
II - induzir, por qualquer meio, a auto-denúncia ou a confissão por parte do 
contribuinte; 
[...] 
VII - produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja ela 
verbal ou formal. 

 
O agente do Fisco também não efetuou a necessária apreensão da 

mercadoria, conforme determina o art. 7°, II, “a”, da Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 
2009, que regula o Processo Administrativo Tributário. Vejamos a reprodução desse 
dispositivo: 

 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
[...] 
II - a apreensão de: 
 
a) mercadoria e bem; 
 
b) arquivo, documento e livro, inclusive eletrônicos; 
 
c) equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados 
relativos à operação com mercadoria ou à prestação de serviço. 

 
Diante das irregularidades anteriormente expostas, considero 

presente no lançamento o vício formal da insegurança na determinação, que impõe a 
nulidade do auto de infração. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por 

insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de 
consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01160/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Não pronunciamento das nulidades 
arguidas pelo sujeito passivo. ICMS. Não emissão de Nota fiscal 
em transferência de gado entre estabelecimentos rurais do 
mesmo produtor. Não comprovação da ocorrência do fato 
gerador. Improcedência. Decisões unânimes.   
 
I - Nos termos da disposição contida no § 1º do art. 18 da Lei 
16.469/2009, quando puder decidir sobre o mérito a favor da 
parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão 
julgador não deve pronunciá-la. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.790 - vigência: 27.12.12) 
 
II - A exigência do imposto embasada em lançamento em que 
não se comprovou a ocorrência do fato gerador da obrigação 
principal, ou em operação cuja presunção lógica do fato gerador 
encontra-se abrigada pela não incidência do ICMS, deve ser 
improcedida. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, não se 
pronunciar, nos termos do art. 18, §1º do Regimento Interno do CAT, quanto as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo e, no mérito, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que a contribuinte em epígrafe “Deixou de emitir 
a nota fiscal na operação interna de gado bovino, realizada entre produtores rurais 
(transferência de gado entre diferentes estabelecimentos rurais, inscrições estaduais 
11165536-6 e 11232731-1, de um mesmo produtor portador do CPF 057786621-49), 
referente ao Termo de Transferência de Animais nº 2238, emitido em 20/12/2013, 
considerando-se tratar de operação isenta de ICMS condicionada à cobertura da 
documentação fiscal respectiva. Em consequência, deverá o sujeito passivo recolher o 
imposto devido sobre a operação promovida, conforme demonstrativo anexo, e 
cominações legais. “ (sic)  

O lançamento está ancorado no Código Tributário Estadual (Lei 11.651/91) 
em seu artigo 64, combinado com o artigo 88 e 6º, inciso XLIII do Anexo IX do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea "l", § 9°, I do 
referido código.   



O Auto de Infração veio instruído com o Anexo Estruturado -Detalhamento do 
Crédito Tributário (fl. 03), Demonstrativo – Tabela de Cálculo do ICMS (TTA x NF) (fl. 04), 
extrato do Termo de Transferência de  
Animais – TTA (fl. 05), Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Física (fls. 06/07), 
extrato de consulta de nota fiscal entre 20 e 31/12/2013 (fl. 08) e Nota Fiscal Eletrônica 
emitida em 20/12/2013 (fls. 09/10).  

Intimada às fls. 11/15, a autuada não impugnou o feito em Primeira Instância 
e foi declarada revel à fl. 16. 

Após ser intimada novamente à fl. 18, a parte passiva contestou este 
lançamento em Segunda Instância  (fls. 20/25), representado por causídico 
legalmente constituído (m.j) alegando, em síntese: 

a) cerceamento ao direito de defesa por ter sido intimada por Edital, vez 
que possui residência certa e endereço atualizado; 

b) insegurança na determinação da infração porque o fisco não observou 
o tipo de operação realizada pela autuada, que neste caso se trata de simples 
movimentação de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não gerando 
cobrança de ICMS, conforme comprovado pelo TTA, que é utilizado pela fiscalização 
como documento para lavratura deste auto de infração e,  

c) quanto ao mérito, que não houve transferência de titularidade dos 
semoventes, tanto que o TTA não exige a emissão de nota fiscal para este caso em 
obediência ao item 3.2 do Manual de Padronização do Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento que veda tal emissão na sua Instrução Normativa nº 05/2012 
(AGRODEFESA). 

d) contestou também a penalidade proposta, por entende-la 
confiscatória, nos termos do artigo 150, IV da Constituição Federal e Ementa de 
julgamento do STF, os quais transcreveu. 

Ao final, reforçou seus pleitos de nulidade da intimação editalícia, de 
insegurança na determinação da infração, extinção desta autuação ante a emissão do 
TTA, redução da multa proposta ou aplicação do § 8º do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE. 

A peça defensória veio instruída com as fotocópias da Identidade Profissional 
do advogado (fl. 26), da Procuração (fl. 27), da Carteira de Identidade e do CPF da 
autuada (fl. 28), do comprovante do endereço desta (fl. 29), da Instrução Normativa nº 
05/2012 – AGRODEFESA (fls. 30/38) e da Declaração de Informações Cadastrais da 
AGRODEFESA sobre a Fazenda Paraíso, constando o rebanho de 213 semoventes (fl. 
39).  

É o Relatório. 

V O T O 

Passo a decidir e de plano deixo de apreciar as prejudiciais de nulidade da 
peça básica, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, por entender que no mérito este lançamento é 
improcedente, consoante permissão do artigo 18, § 1º do Decreto 6.930/09 – RICAT, que 
dispõe: 

“Art. 18. O Julgador de Primeira Instância, a Câmara Julgadora ou o Conselho Pleno, em 
seu julgamento, devem decidir obedecendo à seguinte ordem de apreciação: 

.................................................................................................................................................... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento 
da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. ” 



Portanto, ao compulsar os autos, verifiquei que no curso processual foi 
devidamente comprovado que a autuada transferiu os semoventes objeto deste 
lançamento da sua inscrição no CCE/GO nº 11.165.536-6 da Fazenda Roncador, para sua 
outra inscrição nº 11.232.731-1 da Fazenda Paraíso, como produtora rural no Município de 
Montes Claros de Goiás, conforme o Termo de Transferência de Animais – TTA de fl. 05 
onde, inclusive, consta que não haverá transporte destes animais, motivo pelo qual 
entendo que não houve a mudança de propriedade dos referidos bovinos. 

Desta forma, nesta operação a legislação tributária goiana não exige 
emissão de nota fiscal para sua consecução, segundo se infere dos expressos termos do 
artigo 6º, XLIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, que transcrevo: 

“Art. 6º São isentos do ICMS: 

.................................................................................................................................................... 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, eqüino, muar, ovino e suíno 
realizada entre produtores agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos de 
controle exigidos, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 139/92); (Redação conferida pelo Decreto nº 
5.935 - vigência: 28.04.04 a 25.11.15) “ (g.n) 

Portanto, considerando que o dispositivo legal acima transcrito trata da 
concessão do benefício fiscal, não comporta interpretação outra que não seja a literal, 
consoante artigo 111 do CTN, que dispõe:  

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

 ..................................................................................................................................................; 

II - outorga de isenção; “ 

Destarte, como neste lançamento é narrada a infração como transferência de 
gado entre produtores, enquanto faticamente não ocorreu tal situação, haja vista que além 
de não ter havido transferência de propriedade dos semoventes, também não foi entre 
produtores, não infringindo o artigo 6º, inciso XLIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – 
RCTE, pois a autuada é proprietária das duas fazendas envolvidas nesta operação, o que 
torna incompleto o conceito de circulação de mercadoria. 

Outrossim, há de se observar que o Termo de Transferência de Animais – 
TTA é um documento hábil a comprovar a sanidade biológica de bovinos e não de 
ilegalidade tributária, não servindo, por si só, de prova de infração fiscal, devendo o agente 
do fisco amparar este indício de prova com comprovante do fato gerador do ICMS, o que 
não ocorreu neste lançamento.   

 Face ao exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento, para julgar 
improcedente a peça básica. 

 
 

Sala das sessões, em 18 de junho de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05935.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Decretos/D_05935.htm
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01335/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto em 
razão da falta de emissão de documento fiscal vinculado ao TTA 
(Termo de Transferência Animal) da AgroDefesa. Improcedência. 
Unânime. 
 
1 – É improcedente a autuação fiscal onde o sujeito passivo 
demonstra que não houve a circulação física ou jurídica de 
mercadorias. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de infração 
de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo deixou de emitir a nota 
fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino, realizada pelo mesmo produtor rural 
quando transferiu gado da propriedade da inscrição estadual nº 11.321.930,0 para a 
propriedade distinta inscrição estadual nº 11.416.273-5, referente ao Termo de 
Transferência Animal – TTA nº 3074. Considerando tratar-se de operação isenta do ICMS, 
desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos de controle exigidos, deve o 
sujeito passivo, consequentemente, recolher o ICMS devido, na importância de R$ 
29.728,88, mais as cominações gerais. 
 

Dispositivo legal infringido e penalidade proposta, conforme campo próprio da peça 
básica (folhas 02). 

 
Autoridade fiscal anexa extrato do respectivo TTA (folhas 05), demonstrativo de 

cálculo do tributo (folhas 04) e demais documentos (folhas 06 a 11). 
 

Devidamente intimado (12 a 15), o sujeito passivo não comparece à 1ª Instância, 
conforme Termo de Revelia de folhas 16. 
 

Novamente intimado (18 a 20), o sujeito passivo apresenta Impugnação à 2ª 
Instância onde argumenta que não houve a transferência dos animais. Que houve má 
prestação de serviço por parte dos agentes fazendários que, em razão de ter expirado o 
contrato de arrendamento da fazenda onde o gado se encontrada, ao invés de 
restabelecer a inscrição em razão da prorrogação do contrato de arrendamento, 
procederam a emissão de uma nova Inscrição Estadual. E que, para fins de permitir a 
venda de uma certa quantidade de gado, a AgroDefesa transferiu o gado para a nova 
inscrição. Alega que não houve fato gerador do ICMS pois não houve a circulação (nem 



física nem econômica) de mercadorias prevista no artigo 12 do CTE. Pede diligência e 
improcedência. 
 

É o Relatório. 
 

VOTO 
 
 Deixo de apreciar questão preliminar, de diligência solicitada pelo sujeito passivo, 
em razão do voto de mérito que abaixo passo a explanar. 
 
 Verifico que a fiscalização constatou que não houve a respectiva emissão de nota 
fiscal, na transferência de gado bovino de uma propriedade rural para a outra. 
 
 Baseia sua acusação no TTA (Termo de Transferência Animal) nº 3074 (extrato nas 
folhas 05) que informa que o gado saiu da propriedade da inscrição estadual nº 
11.321930-0 para a propriedade da inscrição estadual nº 11.416273-5.  
 
 Conforme legislação da AgroDefesa, o TTA (Termo de Transferência Animal) 
presta-se para as transferências onde não há a circulação física de mercadorias. Já a GTA 
(Guia de Trânsito Animal) se presta para as transferências de gado onde há a referida 
circulação física. 
 
 No caso em questão, não obstante a prova documental, que sustenta a acusação 
fiscal, ser baseado num TTA, a fiscalização considerou que houve circulação jurídica do 
gado, já que a movimentação ocorreu entre inscrições estaduais distintas. Razão pela qual 
lavrou o presente auto de infração. 
 
 Importante citar as disposições da legislação tributária sobre o assunto (CTE): 
 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

I - operação de circulação de mercadorias corresponde aos fatos econômicos, 
juridicamente relevados pela lei tributária, concernentes às etapas dos processos 
de extração, geração, produção e distribuição de mercadorias com o objetivo de 
consumo ou de utilização em outros processos da mesma natureza, inclusive na 
prestação de serviços; 

II - considera-se: 

a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos naturais, 
semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou adquirido com 
objetivo de mercancia; 

Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

Art. 28. Para os efeitos deste Código, estabelecimento é o local, privado ou 
público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas naturais ou 
jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem 
como onde se encontrem armazenadas mercadorias. 

Art. 29. É autônomo cada estabelecimento da mesma pessoa natural ou jurídica. 

 
 Nesse sentido, não é somente a circulação física de mercadorias que é considerada 
operação de circulação de mercadorias. Mas também os fatos econômicos, juridicamente 
relevados pela lei tributária, concernente a cada etapa do processo. Por conta disso, 
mesmo que uma mercadoria não tenha saído fisicamente de certo lugar, pode haver a 



circulação jurídica, como a mudança da titularidade, por exemplo. Daí que as 
transferências de gado, via TTA, não obstante a ausência de circulação física, podem ser 
sim consideradas operações de circulação de mercadorias sujeitas às regras de tributação 
e fiscalização. 
 
 É o que a fiscalização tributária constatou: que houve a suposta transferência da 
titularidade do gado, através de operação de circulação jurídica de mercadorias. 
 
 Pois bem, o sujeito passivo, em sua peça impugnatória, alega que não houve 
transferência dos animais. Que houve má prestação de serviço por parte dos agentes 
fazendários que, em razão de ter expirado o contrato de arrendamento da fazenda onde o 
gado se encontrada, ao invés de restabelecer a inscrição em razão da prorrogação do 
contrato de arrendamento, procederam a emissão de uma nova Inscrição Estadual. E que, 
para fins de permitir a venda de uma certa quantidade de gado, a AgroDefesa transferiu o 
gado para a nova inscrição. Alega que não houve fato gerador do ICMS pois não houve a 
circulação (nem física nem econômica) de mercadorias prevista no artigo 12 do CTE 
 
 Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o fato gerador ocorreu 
em 30/07/2014 (conforme TTA de folhas 05). 
 

Analisando os demais documentos anexados ao processo, verifico que: 
 

- A propriedade onde o gado estava era a Fazenda Três Barras de propriedade do 
Sr. Wisman José Guimarães, inscrição estadual nº 11.188287-7, que foi baixada em razão 
de alienação da área total, em 18/08/2014 (extrato de folhas 11); 
 

- O sujeito passivo arrendou a referida Fazenda Três Barras em 22/04/2008 e 
possuía a inscrição estadual nº 11.321930-0 que foi baixada juntamente com a inscrição 
estadual do Sr. Wisman, pelo mesmo motivo (alienação da área total) e na mesma data 
(18/08/2014); 
 

- Em 15/05/2014 foi criada a inscrição estadual nº 11.602623-2, da mesma 
propriedade (Fazenda Três Barras), em nome de “Círculo Empreendimentos 
Agropecuários Ltda”, que tem como sócio administrador o sujeito passivo. Por dedução, 
conclui-se que o sujeito passivo e mais dois sócios compraram a propriedade do Sr. 
Wisman; 
 

- Em 25/07/2014 foi efetuado nova inscrição estadual nº 10.416273-5, em nome do 
sujeito passivo, na qualidade de comodatário da Fazenda Três Barras. 
 
 Portanto, percebo que o gado de propriedade do Sr. Fernando Vieira de Castro não 
circulou fisicamente, permanecendo sempre no mesmo lugar: Fazenda Três Barras. 
 
 E, não obstante o TTA indicar que houve a transferência de gado de uma inscrição 
estadual para a outra, também constato que não houve circulação jurídica, já que as duas 
inscrições estaduais são do mesmo sujeito passivo e no mesmo endereço. O que se 
constata pelo relato histórico acima é que, com a aquisição da propriedade pelo sujeito 
passivo, a inscrição estadual nº 11.321930-0 foi baixada por não mais existir a relação de 
arrendamento da terra. Diante disso, nova inscrição estadual foi gerada, inicialmente para 
a empresa Agropecuária e, em seguida, na qualidade de comodatário da terra, criou-se 
uma nova inscrição estadual para o sujeito passivo. 
 



 De forma que, embora o TTA indicar a transferência de gado de uma inscrição 
estadual para outra, a análise fática da situação demonstra que não houve nem circulação 
física e nem jurídica do gado, pois os mesmos mantiveram-se fisicamente na Fazenda 
Três Barras e na propriedade do sujeito passivo. 
 

Razão pela qual conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe provimento, para 
considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de julho de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01373/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Multa formal. Obrigação acessória. Operação interna 
com gado bovino desacobertada de documento fiscal. Auto de 
infração improcedente. 
 
É improcedente o auto de infração quando os documentos 
juntados pelo fisco como provas da prática do ilícito fiscal não 
são suficientes, servindo apenas como indícios de sua 
existência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de emitir a nota fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino, realizada entre os 
produtores rurais, referente ao Termo de Transferência Animal – TTA nº 3897, 
considerando tratar-se de operação não tributada, ficando o sujeito passivo obrigado ao 
recolhimento da multa formal de 25% sobre o valor da operação. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 173, incisos I e II, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 8º, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Intimado, às fls. 32 a 33, o sujeito passivo não se manifestou, tendo 
sido lavrado o Termo de Revelia, às fls. 34.   

 
Novamente intimado, às fls. 36 a 38, o sujeito passivo se manifestou 

apresentando impugnação em Segunda Instância, arguindo que a capitulação à qual a 
autoridade alega ter sido descumprida diz respeito à saída de gado, no entanto, o 
presente caso não ensejou qualquer saída, pois trata-se de mera regularização formal. 
Alega, ainda, que a operação realizada ocorreu em função da unificação da área e das 
inscrições, e que, portanto, não há natureza mercantil. Destaca, também, que em nenhum 
momento houve transferência de titularidade e tão pouco circulação da mercadoria, logo 
não há fato gerador. Em seguida, questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa 
aplicada, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 



 

VOTO 

Tratam os autos de cobrança de penalidade pecuniária em virtude do 
sujeito passivo ter deixado de emitir a nota fiscal na operação interna de gado 
bovino/bufalino, realizada entre os produtores rurais, referente ao Termo de Transferência 
Animal – TTA nº 3897, considerando tratar-se de operação não tributada, ficando, 
portanto, obrigado ao recolhimento de 25% sobre o valor da operação. 

Em sua defesa, o sujeito passivo alega, em síntese, que a operação 
realizada ocorreu em função da unificação da área e das inscrições, e que, portanto, não 
há natureza mercantil. Destaca, também, que em nenhum momento houve transferência 
de titularidade e tão pouco circulação da mercadoria, logo não há fato gerador. Requer, 
assim, a improcedência do lançamento. 

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, na 
condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo requerer a 
improcedência do presente auto de infração, pois, no caso em comento, não houve a 
ocorrência do fato gerador, uma vez que o gado permaneceu na mesma propriedade rural, 
não havendo movimentação física do mesmo, portanto, não se subsume à incidência de 
multa formal. 

Assim sendo, hei por bem em considerar o argumento apresentado 
pelo sujeito passivo como relevante e suficiente para afastar a acusação fiscal em apreço. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o presente auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01386/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Saída de mercadoria tributada, referente à Guia 
de Trânsito Animal – GTA, sem emissão de documentação 
fiscal. Procedente. Aplicação art. 71, § 11º. Acolhida.  
 
1. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente; 
 
2. Acolhe-se a aplicação do artigo 71, §11 quando a lei assim o 
permitir. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis 
Antônio da Silva Costa e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Paulo 
Henrique Caiado Canedo que votou pela improcedência do lançamento. E, por 
unanimidade de votos, acolher a aplicação art. 71, § 11º. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por 
realizar saída de mercadoria tributada (gado bovino macho, 25/36 e gado bovino fêmea 
+36), referente à Guia de Trânsito Animal – GTA n° 864704, série O, do dia 08/07/2013 e, 
referente à Guia de Trânsito Animal – GTA n° 198381, série P, do dia 14/10/2013, sem 
emissão de documentação fiscal, em consequência exige-se dos sujeitos passivos, 
identificado e coobrigado, o pagamento de ICMS, penalidade e acréscimos legais. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado: Mappisa Indústria e 

Comércio de Carnes LTDA. 
 
A autoridade fiscal instrui o auto de infração com os seguintes 

documentos, às fls. 03 a 09. 
 
Regularmente intimado, às fls. 10 a 22, o sujeito passivo apresentou 

impugnação à primeira instância, às fls. 28 a 36, requer a suspensão e a consequente 
anulação do lançamento efetuado, quando da análise da presente impugnação. Junta 
documentos, às fls. 37 a 94.  

 
Foi lavrado o termo de revelia do solidário, às fls. 25. 
 
Pela Sentença de nº 5580/2017 – JULP, às fls. 97 a 99, o julgador 

singular decidiu pela procedência do auto de infração.  



 
Intimado, às fls. 100 a 104, sendo lavrado o termo de Perempção do 

solidário, às fls. 105. O sujeito passivo comparece ao feito e interpõe Recurso Voluntário, 
às fls. 107 a 122, alegando que tem baixa escolaridade, situação econômica desfavorável, 
está passando por problemas de saúde na família e há muitos anos procura regularizar a 
sua propriedade. Sustenta que para "retirada" da nota fiscal o Estado exige que o 
proprietário tenha inscrição estadual, a qual não conseguiu obter à época das operações 
de venda de gado, em virtude de outras exigências realizadas pelo próprio Estado. Aduz 
que por haver integração entre AGRODEFESA e a SEFAZ, "para a retirada da GTA e da 
Nota Fiscal", uma vez que conseguiu a emissão da Guia de Trânsito Animal, "presumiu 
que a emissão da GTA lhe bastava e não lhe traria grandes consequências uma vez que 
não teve culpa por não conseguir a inscrição estadual e consequentemente a emissão da 
Nota fiscal". Quanto ao mérito, alega que não teve condições de emitir a nota fiscal 
respectiva, por não ter/conseguir sua inscrição estadual, requerendo a anulação do 
lançamento efetuado. Ao final, requer: anulação do auto de infração. Juntou documentos, 
às fls. 123 a 162. 

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 
 

Em face do questionamento preliminar, não houve fundamentação 
específica sobre arguição incidental.    

 
Sobre o mérito da questão, passo a discorrer: 
 
A isenção do imposto para produtor rural está condicionada à 

emissão de nota fiscal correspondente à operação comercial porventura realizada. 
 
No caso em tela, vê-se que a emissão da GT, documento de fl. 6,  

que a destinação do gado, a finalidade foi para abate. Tanto que é destinado à Mappissa   
Indústria e Comércio de Carnes LTDA (frigorífico). 

 
A falta de inscrição na época não consistia em óbice para emissão 

de nota fiscal, pois o poderia ter feito com no CPF do sujeito passivo. 
 
Destaca-se ainda que o sujeito passivo solidário possuía TARE com 

a Fazenda Estadual. Contudo duas situações devem ser destacadas: o TARE estava 
suspenso e para a emissão de nota fiscal com obrigação do frigorífico, as partes 
envolvidas deveriam ter cadastro no CCE. Sendo assim, verifica-se que o sujeito passivo 
não possui inscrição estadual, contudo, não registrado no CCE.  

 
Portanto, verifica-se que houve operação comercial, sem destaque 

do imposto devido.  
 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, acolho a aplicação art. 71, §11º. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01387/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS.  Operação interna de Gado Bovino / Bufalino, 
realizada entre produtores rurais, referente ao Termo de 
Transferência Animal. Nota fiscal não emitida. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Evandro 
Luis Pauli que votou pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, deixou de emitir nota fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino, 
realizada entre produtores rurais, referente ao Termo de Transferência Animal –TTA nº 
3705, série TT. Considerando tratar-se de operação 
isenta do ICMS, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos de 
controle exigidos, deve o sujeito passivo consequentemente recolher o ICMS 
devido. Apurado através do comparativo TTA X NF. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4.  
 
Impugnado o lançamento o sujeito passivo e o solidário, com uma 

única peça defensória, alegam que não há incidência de ICMS, tendo em vista que foi a 
operação de transferência de gado entre mãe e filho, com a destacada finalidade de 
obtenção de limite de crédito e a devolução do gado após sete dias, o que se caracteriza 
como contrato de mútuo; que não houve saída da mercadoria (gado) do estabelecimento. 
Requer a improcedência do feito, fls. 20ª 31. Juntam documentos, fls. 32 a 44.   

  
Por meio da sentença n°3936/2017, o julgador singular decide pela 

parcial procedência, ao argumento de que no caso em questão cabe apenas multa formal, 
na importância de R$ 375.966,16 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
e seis reais e dezesseis centavos) por não emissão de nota fiscal, uma vez que ficou 
comprovado nos autos, através da TTA a ida e volta do gado, fls. 45 a 48.  

 
Despacho nº. 130/2017 – GERF – considera que o fisco lançou o 

presente crédito tributário para exigir do sujeito passivo tributo no valor de R$ 149.832,39 
(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), 
entretanto, o julgador singular, decidiu por dar provimento parcial do lançamento, 



condenado o sujeito passivo ao pagamento de multa formal, na importância de R$ 
375.966,16 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e 
dezesseis centavos). Entende que a decisão singular não comporta recurso por parte da 
Representação Fazendária, fl. 49.     

 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, com uma única peça defensória, fls. 60 a 76, inferem que o julgador singular se 
equivocou quando, ao invés de reconhecer a não-incidência do imposto sobre a operação, 
entende que a operação estaria acobertada por isenção. Cita-se que nas hipóteses de 
não-incidência, o fato jurídico não faz nascer a obrigação tributária, pois não há subsunção 
do fato à norma. Não há fato gerador, tampouco lançamento. Alega-se que não havendo 
tributo a recolher, pois a operação não é tributada pelo ICMS, e não havendo créditos para 
apropriar, esvaziam-se as finalidades da emissão da nota fiscal para a operação, partindo 
do pressuposto da emissão da nota fiscal para a operação, partindo do pressuposto que a 
obrigação acessória deve ter pertinência com a obrigação principal. Portanto, afasta-se a 
pertinência da obrigação acessória de emitir nota fiscal relativa a circulação de 
mercadorias quando a operação não é tributada pelo ICMS. 

 
Por fim, requerem seja acolhido e provido o presente recurso 

voluntario, para: 
 
Reformar a sentença de primeira instancia e declarar improcedente o 

lançamento da multa formal por descumprimento de obrigação acessória, considerando 
que a operação está amparada pela não-incidência. Na remota hipótese de manutenção 
da sentença recorrida, a redução em 50% do valor da multa formal aplicada, nos termos 
dos arts. 8° e 10 da LC 104/13. Juntam documentos, fls. 80 a 81. 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 

O auto de infração se baseia em TTA, emitida para caracterizar limite 
de crédito bancário, conforme documento de fl. 43, em especial destaco o teor do campo 
“16 observações”, onde nos TTAs de nº. 3654 / 3705, expresso está o que aconteceu.  

 
Verifico que houve contrato de mútuo, realizado tacitamente entre 

mãe e filho, afim de lastrear operação de crédito junto ao sistema financeiro.  
 
Importante destacar que o TTA de envio foi emitido em 10/12/14 e o 

retorno do gado em 17/12/14, ou seja, sete dias. Prazo suficiente para os tramites 
bancários.  

 
Outro ponto a ser destacado é que se verifica que os 

estabelecimentos citados como procedência e destino são os mesmos. Entendendo não 
ter havido movimentação física e que o documento de controle utilizado foi o mais 
acertado, nos termos da Resolução nº. 5 da Agrodefesa, ou seja, emissão de TTA e não 
GTA.   

 
Ao meu modo de ver, ao caso específico, e pelas provas 

apresentadas, não houve circulação econômica, física ou jurídica.  
 



Portanto, não havendo fato gerador para caracterizar 
descumprimento de obrigação tributária, o que me leva a julgar improcedente o 
lançamento.      

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de agosto de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01594/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS e MULTA. Proposta de sobrestamento 
processual rejeitada. Preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo afastada.  
 
Operação com gado bovino acompanhada de Guia de Trânsito 
Animal, embora sem nota fiscal. Crédito tributário extinto pela 
remissão. Guia de Trânsito Animal que se equipara a documento 
fiscal. 
 
 1- Descabe o sobrestamento processual para aguardar trâmite 
de lei futura que revoga lei vigente concessiva de remissão 
fiscal. 
 
 2- Não há que se falar em erro na identificação do Sujeito 
Passivo quando os indicados a tal polaridade da relação 
obrigacional vinculam-se ao fato gerador objeto da acusação 
fiscal e estão, ainda que em tese, eleitos na Lei como sujeitos 
passivos da obrigação.  
 
3- A Lei 20.063/2018 concede remissão ao crédito tributário 
constituído com o fundamento objeto do presente auto de 
infração, daí porque imperiosa sua extinção (Art. 156, IV do 
CTN). O simples projeto de lei futura não tem aplicabilidade na 
data do julgamento e, caso se torne lei, nascerá com vício de 
ilegalidade por prejudicar o direito adquirido e provocar 
insegurança jurídica.  
 
4- A Guia de Trânsito animal que equipara-se a documento fiscal 
pois permite ao fisco conhecer a origem e destino dos animais, 
elementar da norma de isenção incidente nas operações 
internas com gado bovino, assim, embora os bovinos não 
estivessem sendo transportados juntamente com a nota fiscal, o 
referido documento é sucedâneo desta por ser documento fiscal 
idôneo para os fins do art. 1º § 7º do RCTE. Recurso Voluntário 
provido. Auto de infração julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
sobrestamento formulado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Evandro Luis 
Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 



pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração, em razão da remissão concedida pela Lei 
20.063/2018. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Evandro Luis Pauli e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Aldeci de Souza 
Flor, que votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu sem documentação fiscal, gado bovino para produtor rural, referente a 
Guia de Trânsito Animal- GTA, conforme documentos acostados ao processo, fls. 03 a 19. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, acrescido das cominações legais.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que de acordo com o 

que prevê o Decreto nº. 5.741/2006 – Ministério da Agricultura a documentação obrigatória 
para transporte de animal é a Guia de Trânsito Animal- GTA, que contém todas as 
informações da finalidade de transporte do animal. Além do mais o Estado não teve 
prejuízo, haja vista que o rebanho circulou internamente, não podendo prosperar as 
infrações e ICMS cobrados, pois, agindo dessa maneira o Estado estaria cobrando o 
ICMS duas vezes, pois, quando os animais forem abatidos o contribuinte pagará o imposto 
devido.   Argui preliminares de nulidade, fls. 29 a 46. Junta documentos, fls. 47 a 65. 

 
Lavrado o termo de revelia, fl. 66, face ao polo passivo coobrigado, 

vez que este embora intimado não se manifestou. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls.  71 a 78.  
 
Lavrado o termo de perempção do polo passivo, fl. 85.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo solidário reafirma as 

inquirições e alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 87 a 91. Junta 
documentos, fls.  92 a 100.  

 
Por meio do termo de juntada nº. 232/2018 – IV CJUL, fl. 103, foi 

acostado ao processo, por solicitação do conselheiro Aldeci de Souza Flor documentos de 
fls. 104 a 108.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Trata-se de auto em que Fazenda Pública reclama ICMS e multa 
em razão de ter o autuado deixado de emitir nota fiscal, embora tenha emitido a 
respectiva Guia de Trânsito Animal (GTA) quando da prática de uma operação 
interna com bovinos. 

 
Pois bem. Em sessão de julgamento foi proposto, pelo D. 

Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que o processo fosse sobrestado para aguardar 



lei que tramita na ALEGO e que visa revogar Lei ainda vigente atinente a remissão 
fiscal concedida. 

 
Data Vênia não há que se cogitar do postergamento pretendido 

visto que as Leis em geral, antes de sua sanção e publicação não possuem eficácia 
jurídica e, de consequência, não podem vincular o julgamento de nenhum modo, 
questão esta que será demonstrada a seguir com maior clareza. 

De chofre descabe ainda a preliminar de erro na identificação do 
Sujeito Passivo. É que os componentes do polo passivo estão corretamente 
indicados e são pessoas envolvidas na operação que constitui o fato gerador que 
embasa a acusação fiscal, daí porque a inclusão deles como sujeitos Passivos da 
obrigação, gozam, pelo menos em tese, de amparo legal. 

 
Demais disto, não vicejo nenhuma outra mácula que impeça a 

apreciação do mérito vez que se mostra possível a compreensão do mote da 
acusação e sua fundamentação fático-jurídica, não havendo, pois, que se falar em 
máculas de qualquer natureza ou mesmo em medidas saneadoras. 

 
Desta feita, passo ao mérito e, de plano, destaco a total 

improcedência da pretensão fiscal.  
 
Fundamento e decido. 
 
O presente crédito tributário foi extinto por lei concessiva de 

remissão fiscal (art. 156, IV do CTN), não havendo, portanto, que se falar em 
vínculo obrigacional entre a Fazenda Pública e os contribuintes no que tange aos 
autos de infração originados de “transporte de gado sem nota fiscal mas 
acompanhado de GTA”. 

 
Isto se dá por força da Lei 20.063/2018, publicada no DOE no dia 

10 de julho 2018, com a seguinte redação: “ficam remidos os créditos tributários e 
não-tributários da Receita Estadual e da Agência Goiânia de Agropecuária-
AGRODEFESA-, inscritos ou não-inscritos, ajuizados ou não-ajuizados, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta Lei, independentemente 
do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de 
gado bovino, desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de 
Trânsito de Animal – GTA.” 

 
Não há dúvidas acerca da abrangência do texto legal sob todo o 

crédito tributário. A complementação “e que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade” ao revés de restringir a remissão à penalidade apenas reforçou e 
complementou a mensagem para não deixar dúvidas de hermenêutica. Ora, não 
fosse essa a interpretação por qual razão o texto diria “crédito-tributário e não-
tributário “? É razoável ou lógico que uma lei dê perdão a créditos tributários e não 
tributários deixando excluído o imposto ? 

 
Portanto, a presente Lei, vigente à época do julgamento, deve ser 

aplicada, sem ilações outras.  
 



Ora, um projeto de lei que visa revogar a Lei remissiva acima 
colacionada não tem força de Lei propriamente dita, e, por hora, não passa de 
mera expectativa fiscal arrecadatória, sem nenhum efeito jurídico na seara do 
presente auto. Descabe, portanto, ainda que em tese, cogitar-se a procedência de 
crédito tributário baseado em futurologia, ou seja, em mera expectativa de que 
outra lei entrará em vigor para revogar lei anterior. 

 
De mais a mais, a prenunciada Lei futura, o simples projeto de lei 

362 – AL, caso entre em vigor, será, s.m.j, flagrantemente inconstitucional e ilegal 
(à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, antiga LICC) visto que 
prejudica o direito adquirido e traz flagrante insegurança jurídica aos contribuintes. 

 
E não é só. 
  
Há muito entendo serem os autos desta estirpe improcedentes por 

razões jurídicas outras que passo a expor, trazendo excerto de voto de minha 
autoria em outro processo envolvendo a presente quaestio, senão vejamos: 

 
“Como cediço, a operação interna com gado goza de isenção 

legal, no entanto, à luz da norma estadual de regência, esta isenção é 
condicionada à regular emissão de “nota fiscal e demais documentos de controle 
exigidos”, senão vejamos a regra matriz da isenção, prevista no art. 6º, inciso XLIII, 
do anexo IX do RCTE-GO, verbis: 

 
XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, 
caprino, equino, muar, ovino e suíno realizada entre 
produtores agropecuários, desde que acobertada por nota 
fiscal e demais documentos de controle exigidos, ficando 
mantido o crédito. 
 
Ocorre que a finalidade deste condicionamento da isenção tem 

por escopo permitir ao Fisco conhecer a origem e o destino dos bovinos, isto 
porque, caso a operação remeta tais animais para fora do estado ou para 
frigoríficos, a mesma não gozará da referida dispensa de imposto.  

 
Nesta esteira é o § 7º do art. 1º do RCTE que prevê a regra a 

seguir para todos os benefícios fiscais previstos no referido anexo, vejamos: 
 
§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei 
estadual, cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao 
destino da mercadoria ou da operação, a origem ou o destino 
devem ser comprovados por meio de documento fiscal 
idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo 
que a ausência do referido documento fiscal impede a 
utilização do benefício, exceto nas situações em que a 
legislação tributária dispense a emissão de documento 
fiscal.  
 



Interpretando de forma conjunta os dispositivos acima, este 
julgador vem exarando entendimento, em casos desta estirpe, no sentido de que o 
TTA ou a GTA são documentos que permitem ao Estado de Goiás conhecer e 
controlar a origem e o destino dos animais, razão pela qual os mesmos suprem 
a condição demandada pela lei para gozo do benefício. 

 
Embora exista argumento contrário, aduzindo que estes 

documentos não são documentos fiscais propriamente ditos, entendo, em sede de 
interpretação teleológica, que a lei visou equiparar qualquer documento oficial, 
notadamente aquele emitido pelo próprio estado (ainda que pela Agrodefesa, um 
órgão não fiscal) à documento fiscal, isto porque, não fosse esse o objetivo da lei, a 
mesma não teria se valido da expressão “documento fiscal idôneo” logo após 
fazer referência à nota fiscal. 

 
A meu sentir, a terminologia “Fiscal” está ali inserida tão somente 

porque é um adjetivo presente em toda a legislação tributária para designar 
qualquer documento ou circunstância que tenha relevância no plano da 
cobrança e lançamento de tributos, não sendo designativo apenas daquilo que 
seja produzido pela Fazenda Pública em si mesma.  

 
Ora, que outro documento fiscal idôneo seria esse referido pela 

lei, além da nota fiscal, e que poderia ser usado para suprir a falta desta ? 
 
Portanto, vejo que a expressão “documento fiscal idôneo” 

refere-se à um documento que, sendo digno de confiabilidade, possa ser usado 
pelo Fisco para conhecer a origem e destino dos bovinos e, a partir daí, manter ou 
glosar a isenção legal à luz das circunstâncias do caso. 

 
Nesse viés, os documentos “GTA e TTA”, quando passam a ter 

relevância tributária, podendo ser usados como sucedâneos da nota fiscal (que 
nestes casos serve de simples instrumento de controle já que trata-se de operação 
isenta), são documentos fiscais idôneos que trazem ao Fisco e ao julgador a 
certeza sobre a origem e destino do gado de modo que, assim sendo, a 
manutenção da isenção legal é medida que se impõe. 

 
Não se trata de interpretação extensiva ou não–literal, mas de 

interpretação teleológica e sistemática, haurida do próprio contexto que se 
insere a norma, o que não é vedado pelo CTN, mesmo que em matéria de 
isenções. Ademais, a interpretação das isenções, apesar de literal, não pode ser 
restritiva quando a própria lei não quis restringir a condição legal de gozo da 
isenção tão somente à “emissão de nota fiscal”. 

 
É que logo após condicionar a isenção das operações com gado à 

emissão de nota fiscal e aos demais documentos de controle exigidos, o próprio 
legislador abrandou a regra, tanto que a veiculou em um parágrafo 
adicionado ao dispositivo regulamentador da isenção, contentando-se ele, para 
fins de controle da origem e destino do gado - elementar que constitui o verdadeiro 
gargalo da isenção - com a emissão de “documento fiscal idôneo”.  

 



Destarte, não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, 
mas de relativização e abrandamento da norma isentiva promovidos pelo próprio 
texto legal, de modo que, à todos os benefícios previstos no art. 1º do Anexo IX do 
RCTE, desde que sejam eles condicionados à origem e ao destino das 
mercadorias, como é o caso da isenção relativa ao gado (inciso XLIII), aplica-se a 
norma em comento: “devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo 
que acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido 
documento fiscal impede a utilização do benefício”. 

Portanto, interpretando-se a norma de exceção prevista no § 7º, 
só estão impedidos de utilizar os benefícios os Sujeitos Passivos que transportarem 
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.” 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do Recurso Voluntário do 

Sujeito Passivo, tanto para rejeitar a proposta de sobrestamento do processo 
formulada pelo Cons. Relator, rejeitar a preliminar de nulidade do processo por erro 
na identificação do Sujeito Passivo e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão singular e julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
RAZÕES DE VOTO DO CONSELHEIRO EVANDRO LUIS PAULI 

 
A acusação fiscal, desse auto de infração, se refere a constatação 

de que o sujeito passivo remeteu gado bovino, sem documentação fiscal, referente 
as Guias de Trânsito Animal (GTAs) nº 20362, 963349, 777925, 461598, 404424 e 
404451. Auto de infração lavrado em 08/09/2015. 

 
Verifico que encontra-se em vigência a Lei 20.063 de 04 de maio 

de 2018 (promulgada pela Assembleia Legislativa, no Diário Oficial de 10-07-2018) 
que, em seu artigo 3º, concede remissão dos créditos tributários que estejam 
relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino 
desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de Trânsito de 
Animal – GTA. 

 
Constato também que encontra-se em tramitação (já aprovado em 

2ª votação na Assembleia Legislativa e encaminhado para a Governadoria) projeto 
de lei (PL nº 362) que revoga o artigo 3º da Lei 20.063 de 04 de maio de 2018, 
retroagindo seus efeitos para 05 de julho de 2018. 

 
Diante da celeuma legislativa e jurídica do caso em questão, pelo 

princípio da economia processual, o mais prudente, em meu entendimento, seria o 
sobrestamento do processo até a pacificação do assunto, bem como de seus 
efeitos. Como fui voto vencido nesse quesito, passo a analisar a subsunção do fato 
à norma legal que concedeu a remissão. 

 
Nesse sentido, entendo que a situação fática relatada no auto de 

infração coaduna-se ao dispositivo legal da remissão. Assim, entendo estar 
remitido tanto o ICMS quanto a multa e demais acréscimos do auto de infração, 
pois a norma legal fala em remissão dos créditos tributários. 

 



Também entendo que, não obstante a norma legal citar que a 
remissão se refere a créditos tributários que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade pelo transporte de gado bovino e o auto de infração descrever o fato 
como remessa de gado bovino, a remissão é aplicável ao caso. Isso porque 
invariavelmente a remessa de gado se operacionalizou pelo transporte. Além do 
mais, não obstante as falhas de redação do dispositivo legal, o objetivo da norma 
era remitir exatamente os créditos tributários das infrações constatadas pela 
constatação de GTAs sem a correspondente nota fiscal. 

 
Conforme inciso IV do artigo 156 do CTN, a remissão é 

modalidade de extinção do crédito tributário. Nesse sentido, diante da subsunção 
do fato à norma reconhecendo a remissão, entendo que não é caso de se analisar 
a procedência ou não do lançamento tributário. 

 
Assim, não obstante a Certidão constar que a votação foi pela 

improcedência do auto de infração em função da vigência da Lei 20.063/2018, meu 
voto foi no sentido de reconhecer a remissão, extinguindo o crédito tributário sem 
análise do mérito. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01595/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS e MULTA. Proposta de sobrestamento 
processual rejeitada. Preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo afastada.  
 
Operação com gado bovino acompanhada de Guia de Trânsito 
Animal, embora sem nota fiscal. Crédito tributário extinto pela 
remissão. Guia de Trânsito Animal que se equipara a documento 
fiscal. 
 
 1- Descabe o sobrestamento processual para aguardar trâmite 
de lei futura que revoga lei vigente concessiva de remissão 
fiscal. 
 
 2- Não há que se falar em erro na identificação do Sujeito 
Passivo quando os indicados a tal polaridade da relação 
obrigacional vinculam-se ao fato gerador objeto da acusação 
fiscal e estão, ainda que em tese, eleitos na Lei como sujeitos 
passivos da obrigação.  
 
3- A Lei 20.063/2018 concede remissão ao crédito tributário 
constituído com o fundamento objeto do presente auto de 
infração, daí porque imperiosa sua extinção (Art. 156, IV do 
CTN). O simples projeto de lei futura não tem aplicabilidade na 
data do julgamento e, caso se torne lei, nascerá com vício de 
ilegalidade por prejudicar o direito adquirido e provocar 
insegurança jurídica.  
 
4- A Guia de Trânsito animal que equipara-se a documento fiscal 
pois permite ao fisco conhecer a origem e destino dos animais, 
elementar da norma de isenção incidente nas operações 
internas com gado bovino, assim, embora os bovinos não 
estivessem sendo transportados juntamente com a nota fiscal, o 
referido documento é sucedâneo desta por ser documento fiscal 
idôneo para os fins do art. 1º § 7º do RCTE. Recurso Voluntário 
provido. Auto de infração julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
sobrestamento formulado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Evandro Luis 
Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 



pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 
considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu sem documentação fiscal, gado bovino para produtor rural, referente a 
Guia de Trânsito Animal- GTA, conforme documentos acostados ao processo, fls. 04 a 13. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS, acrescido das cominações legais.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 3.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que de acordo com o 

que prevê o Decreto nº. 5.741/2006 – Ministério da Agricultura a documentação obrigatória 
para transporte de animal é a Guia de Trânsito Animal- GTA, que contém todas as 
informações da finalidade de transporte do animal. Além do mais o Estado não teve 
prejuízo, haja vista que o rebanho circulou internamente, não podendo prosperar as 
infrações e ICMS cobrados, pois, agindo dessa maneira o Estado estaria cobrando o 
ICMS duas vezes, pois, quando os animais forem abatidos o contribuinte pagará o imposto 
devido.   Argui preliminares de nulidade, fls. 24 a 31. Junta documentos, fls. 42 a 59. 

 
Lavrado o termo de revelia, fl. 60, face ao polo passivo coobrigado, 

vez que este embora intimado não se manifestou. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls.  65 a 72.  
 
Lavrado o termo de perempção do polo passivo, fl. 79.  
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo solidário reafirma as 

inquirições e alegações pronunciadas na fase impugnatória, fls. 81 a 85. Junta 
documentos, fls.  86 a 90.  

 
Por meio do termo de juntada nº. 234/2018 – IV CJUL, fl. 94, foi 

acostado ao processo, por solicitação do conselheiro Aldeci de Souza Flor documentos de 
fls. 95 a 99.  

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Trata-se de auto em que Fazenda Pública reclama ICMS e 
multa em razão de ter o autuado deixado de emitir nota fiscal, embora tenha 
emitido a respectiva Guia de Trânsito Animal (GTA) quando da prática de uma 
operação interna com bovinos. 

 
Pois bem. Em sessão de julgamento foi proposto, pelo D. 

Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que o processo fosse sobrestado para aguardar 
lei que tramita na ALEGO e que visa revogar Lei ainda vigente atinente a remissão 
fiscal concedida. 



 
Data Vênia não há que se cogitar do postergamento pretendido 

visto que as Leis em geral, antes de sua sanção e publicação não possuem eficácia 
jurídica e, de consequência, não podem vincular o julgamento de nenhum modo, 
questão esta que será demonstrada a seguir com maior clareza. 

De chofre descabe ainda a preliminar de erro na identificação 
do Sujeito Passivo. É que os componentes do polo passivo estão corretamente 
indicados e são pessoas envolvidas na operação que constitui o fato gerador que 
embasa a acusação fiscal, daí porque a inclusão deles como sujeitos Passivos da 
obrigação, gozam, pelo menos em tese, de amparo legal. 

 
Demais disto, não vicejo nenhuma outra mácula que impeça a 

apreciação do mérito vez que se mostra possível a compreensão do mote da 
acusação e sua fundamentação fático-jurídica, não havendo, pois, que se falar em 
máculas de qualquer natureza ou mesmo em medidas saneadoras. 

 
Desta feita, passo ao mérito e, de plano, destaco a total 

improcedência da pretensão fiscal.  
 
Fundamento e decido. 
 
O presente crédito tributário foi extinto por lei concessiva de 

remissão fiscal (art. 156, IV do CTN), não havendo, portanto, que se falar em 
vínculo obrigacional entre a Fazenda Pública e os contribuintes no que tange aos 
autos de infração originados de “transporte de gado sem nota fiscal mas 
acompanhado de GTA”. 

 
Isto se dá por força da Lei 20.063/2018, publicada no DOE no 

dia 10 de julho 2018, com a seguinte redação: “ficam remidos os créditos tributários 
e não-tributários da Receita Estadual e da Agência Goiânia de Agropecuária-
AGRODEFESA-, inscritos ou não-inscritos, ajuizados ou não-ajuizados, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta Lei, independentemente 
do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de 
gado bovino, desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de 
Trânsito de Animal – GTA.” 

 
Não há dúvidas acerca da abrangência do texto legal sob todo 

o crédito tributário. A complementação “e que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade” ao revés de restringir a remissão à penalidade apenas reforçou e 
complementou a mensagem para não deixar dúvidas de hermenêutica. Ora, não 
fosse essa a interpretação por qual razão o texto diria “crédito-tributário e não-
tributário “? É razoável ou lógico que uma lei dê perdão a créditos tributários e não 
tributários deixando excluído o imposto ? 

 
Portanto, a presente Lei, vigente à época do julgamento, deve 

ser aplicada, sem ilações outras.  
 
Ora, um projeto de lei que visa revogar a Lei remissiva acima 

colacionada não tem força de Lei propriamente dita, e, por hora, não passa de 



mera expectativa fiscal arrecadatória, sem nenhum efeito jurídico na seara do 
presente auto. Descabe, portanto, ainda que em tese, cogitar-se a procedência de 
crédito tributário baseado em futurologia, ou seja, em mera expectativa de que 
outra lei entrará em vigor para revogar lei anterior. 

 
De mais a mais, a prenunciada Lei futura, o simples projeto de 

lei 362 – AL, caso entre em vigor, será, s.m.j, flagrantemente inconstitucional e 
ilegal (à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, antiga LICC) visto 
que prejudica o direito adquirido e traz flagrante insegurança jurídica aos 
contribuintes. 

 
E não é só. 
  
Há muito entendo serem os autos desta estirpe improcedentes 

por razões jurídicas outras que passo a expor, trazendo excerto de voto de minha 
autoria em outro processo envolvendo a presente quaestio, senão vejamos: 

 
“Como cediço, a operação interna com gado goza de isenção 

legal, no entanto, à luz da norma estadual de regência, esta isenção é 
condicionada à regular emissão de “nota fiscal e demais documentos de controle 
exigidos”, senão vejamos a regra matriz da isenção, prevista no art. 6º, inciso XLIII, 
do anexo IX do RCTE-GO, verbis: 

 
XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, 
caprino, equino, muar, ovino e suíno realizada entre 
produtores agropecuários, desde que acobertada por nota 
fiscal e demais documentos de controle exigidos, ficando 
mantido o crédito. 

 
Ocorre que a finalidade deste condicionamento da isenção tem 

por escopo permitir ao Fisco conhecer a origem e o destino dos bovinos, isto 
porque, caso a operação remeta tais animais para fora do estado ou para 
frigoríficos, a mesma não gozará da referida dispensa de imposto.  

 
Nesta esteira é o § 7º do art. 1º do RCTE que prevê a regra a 

seguir para todos os benefícios fiscais previstos no referido anexo, vejamos: 
 
§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei 
estadual, cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao 
destino da mercadoria ou da operação, a origem ou o 
destino devem ser comprovados por meio de documento 
fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, 
sendo que a ausência do referido documento fiscal impede 
a utilização do benefício, exceto nas situações em que a 
legislação tributária dispense a emissão de documento 
fiscal.  

 
Interpretando de forma conjunta os dispositivos acima, este 

julgador vem exarando entendimento, em casos desta estirpe, no sentido de que o 



TTA ou a GTA são documentos que permitem ao Estado de Goiás conhecer e 
controlar a origem e o destino dos animais, razão pela qual os mesmos suprem 
a condição demandada pela lei para gozo do benefício. 

 
Embora exista argumento contrário, aduzindo que estes 

documentos não são documentos fiscais propriamente ditos, entendo, em sede de 
interpretação teleológica, que a lei visou equiparar qualquer documento oficial, 
notadamente aquele emitido pelo próprio estado (ainda que pela Agrodefesa, um 
órgão não fiscal) à documento fiscal, isto porque, não fosse esse o objetivo da lei, a 
mesma não teria se valido da expressão “documento fiscal idôneo” logo após 
fazer referência à nota fiscal. 

 
A meu sentir, a terminologia “Fiscal” está ali inserida tão 

somente porque é um adjetivo presente em toda a legislação tributária para 
designar qualquer documento ou circunstância que tenha relevância no plano 
da cobrança e lançamento de tributos, não sendo designativo apenas daquilo 
que seja produzido pela Fazenda Pública em si mesma.  

 
Ora, que outro documento fiscal idôneo seria esse referido pela 

lei, além da nota fiscal, e que poderia ser usado para suprir a falta desta ? 
 
Portanto, vejo que a expressão “documento fiscal idôneo” 

refere-se à um documento que, sendo digno de confiabilidade, possa ser usado 
pelo Fisco para conhecer a origem e destino dos bovinos e, a partir daí, manter ou 
glosar a isenção legal à luz das circunstâncias do caso. 

 
Nesse viés, os documentos “GTA e TTA”, quando passam a ter 

relevância tributária, podendo ser usados como sucedâneos da nota fiscal (que 
nestes casos serve de simples instrumento de controle já que trata-se de operação 
isenta), são documentos fiscais idôneos que trazem ao Fisco e ao julgador a 
certeza sobre a origem e destino do gado de modo que, assim sendo, a 
manutenção da isenção legal é medida que se impõe. 

 
Não se trata de interpretação extensiva ou não–literal, mas de 

interpretação teleológica e sistemática, haurida do próprio contexto que se 
insere a norma, o que não é vedado pelo CTN, mesmo que em matéria de 
isenções. Ademais, a interpretação das isenções, apesar de literal, não pode ser 
restritiva quando a própria lei não quis restringir a condição legal de gozo da 
isenção tão somente à “emissão de nota fiscal”. 

 
É que logo após condicionar a isenção das operações com 

gado à emissão de nota fiscal e aos demais documentos de controle exigidos, o 
próprio legislador abrandou a regra, tanto que a veiculou em um parágrafo 
adicionado ao dispositivo regulamentador da isenção, contentando-se ele, para 
fins de controle da origem e destino do gado - elementar que constitui o verdadeiro 
gargalo da isenção - com a emissão de “documento fiscal idôneo”.  

 
Destarte, não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, 

mas de relativização e abrandamento da norma isentiva promovidos pelo próprio 



texto legal, de modo que, à todos os benefícios previstos no art. 1º do Anexo IX do 
RCTE, desde que sejam eles condicionados à origem e ao destino das 
mercadorias, como é o caso da isenção relativa ao gado (inciso XLIII), aplica-se a 
norma em comento: “devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo 
que acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido 
documento fiscal impede a utilização do benefício”. 

Portanto, interpretando-se a norma de exceção prevista no § 7º, 
só estão impedidos de utilizar os benefícios os Sujeitos Passivos que transportarem 
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.” 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do Recurso Voluntário do 

Sujeito Passivo, tanto para rejeitar a proposta de sobrestamento do processo 
formulada pelo Cons. Relator, rejeitar a preliminar de nulidade do processo por erro 
na identificação do Sujeito Passivo e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão singular e julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
RAZÕES DE VOTO DO CONSELHEIRO EVANDRO LUIS PAULI 

 
A acusação fiscal, desse auto de infração, se refere a 

constatação de que o sujeito passivo remeteu gado bovino, sem documentação 
fiscal, referente as Guias de Trânsito Animal (GTAs) nº 447690 e 20380. Auto de 
infração lavrado em 11/09/2015. 

 
Verifico que encontra-se em vigência a Lei 20.063 de 04 de maio 

de 2018 (promulgada pela Assembleia Legislativa, no Diário Oficial de 10-07-2018) 
que, em seu artigo 3º, concede remissão dos créditos tributários que estejam 
relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino 
desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de Trânsito de 
Animal – GTA. 

 
Constato também que encontra-se em tramitação (já aprovado 

em 2ª votação na Assembleia Legislativa e encaminhado para a Governadoria) 
projeto de lei (PL nº 362) que revoga o artigo 3º da Lei 20.063 de 04 de maio de 
2018, retroagindo seus efeitos para 05 de julho de 2018. 

 
Diante da celeuma legislativa e jurídica do caso em questão, pelo 

princípio da economia processual, o mais prudente, em meu entendimento, seria o 
sobrestamento do processo até a pacificação do assunto, bem como de seus 
efeitos. Como fui voto vencido nesse quesito, passo a analisar a subsunção do fato 
à norma legal que concedeu a remissão. 

 
Nesse sentido, entendo que a situação fática relatada no auto de 

infração coaduna-se ao dispositivo legal da remissão. Assim, entendo estar 
remitido tanto o ICMS quanto a multa e demais acréscimos do auto de infração, 
pois a norma legal fala em remissão dos créditos tributários. 

 
Também entendo que, não obstante a norma legal citar que a 

remissão se refere a créditos tributários que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade pelo transporte de gado bovino e o auto de infração descrever o fato 



como remessa de gado bovino, a remissão é aplicável ao caso. Isso porque 
invariavelmente a remessa de gado se operacionalizou pelo transporte. Além do 
mais, não obstante as falhas de redação do dispositivo legal, o objetivo da norma 
era remitir exatamente os créditos tributários das infrações constatadas pela 
constatação de GTAs sem a correspondente nota fiscal. 

 
Conforme inciso IV do artigo 156 do CTN, a remissão é 

modalidade de extinção do crédito tributário. Nesse sentido, diante da subsunção 
do fato à norma reconhecendo a remissão, entendo que não é caso de se analisar 
a procedência ou não do lançamento tributário. 

 
Assim, não obstante a Certidão constar que a votação foi pela 

improcedência do auto de infração em função da vigência da Lei 20.063/2018, meu 
voto foi no sentido de reconhecer a remissão, extinguindo o crédito tributário sem 
análise do mérito. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 29 de agosto de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01597/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS e MULTA. Proposta de sobrestamento 
processual rejeitada. Preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo afastada. Operação com gado bovino 
acompanhada de Guia de Trânsito Animal, embora sem nota 
fiscal. Crédito tributário extinto pela remissão. Guia de Trânsito 
Animal que se equipara a documento fiscal. Recurso Voluntário 
provido. Auto de infração julgado improcedente. 
 
1. Descabe o sobrestamento processual para aguardar trâmite 
de lei futura que revoga lei vigente concessiva de remissão 
fiscal; 
 
 2. Não há que se falar em erro na identificação do Sujeito 
Passivo quando os indicados a este polo da relação 
obrigacional vinculam-se ao fato gerador objeto da acusação 
fiscal e estão, ainda que em tese, eleitos na Lei como sujeitos 
passivos da obrigação; 
 
 3. A Lei 20.063/2018 concede remissão ao crédito tributário 
constituído com o fundamento objeto do presente auto de 
infração, daí porque imperiosa sua extinção (Art. 156, IV do 
CTN). O simples projeto de lei futura não tem aplicabilidade na 
data do julgamento e, caso se torne lei, nascerá com vício de 
ilegalidade por prejudicar o direito adquirido e provocar 
insegurança jurídica;  
 
4- A Guia de Trânsito animal que equipara-se a documento 
fiscal, permite ao fisco conhecer a origem e destino dos 
animais, elementar da norma de isenção incidente nas 
operações internas com gado bovino, assim, embora os bovinos 
não estivessem sendo transportados juntamente com a nota 
fiscal, o referido documento é sucedâneo desta por ser 
documento fiscal idôneo para os fins do art. 1º § 7º do RCTE. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta de 
sobrestamento formulado pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano e Nivaldo Carvelo Carvalho, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Masayuki Missao, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Evandro Luis 
Pauli. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e 



considerar improcedente o auto de infração, em razão da remissão concedida pela Lei 
20.063/2018. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, 
Evandro Luis Pauli e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencido o Conselheiro Aldeci de Souza 
Flor, que votou pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, remeteu gado bovino para produtor rural, referente às Guias de Trânsito 
Animal – GTA, conforme planilha e documentos acostados ao processo, fls.  03 a 
15. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 3 e em face deste foi 

lavrado o termo de revelia, fl. 61, tendo em vista que, embora intimado, não se 
manifestou. 

 
Impugnando o lançamento o polo passivo, fls. 25 a 42, alega que 

em conformidade com o Decreto nº. 5741/2006 do Ministério da agricultura, a 
documentação obrigatória para transporte de animal é a  Guia de Trânsito Animal 
(GTA) que contém todas as informações da finalidade de transporte animal. Além 
do mais o estado não teve nenhum prejuízo, haja vista o rebanho circulou 
internamente, não podendo prosperar as infrações e ICMS cobrados, pois, agindo 
dessa maneira o estado estaria cobrando o ICMS duas vezes, pois quando os 
animais forem abatidos, o contribuinte pagará o imposto devido.  

 
Argui as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de 

defesa, insegurança na determinação da infração e erro na identificação do sujeito 
passivo. Junta documentos, fls. 43 a 65. 

 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta os questionamentos 

preliminares e no mérito julga procedente o lançamento, fls. 66 a 73. 
 
Lavrado o termo de perempção em face do polo passivo, fl. 80. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo coobrigado 

comparece aos autos e reafirma as arguições e alegações pronunciadas na fase 
impugnatória, fls.  82 a 86. Junta documentos, fls. 87 a  93.  

 
Por meio do termo de juntada de fl. 95 foi acostado ao processo 

documentos de fls. 96 a 100, a pedido do Conselheiro Aldeci de Souza Flor.   
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Trata-se de auto em que Fazenda Pública reclama ICMS e multa 

em razão de ter o autuado deixado de emitir nota fiscal, embora tenha emitido a 
respectiva Guia de Trânsito Animal (GTA) quando da prática de uma operação 
interna com bovinos. 

 



Pois bem. Em sessão de julgamento foi proposto, pelo D. 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que o processo fosse sobrestado para aguardar 
lei que tramita na ALEGO e que visa revogar Lei ainda vigente atinente a remissão 
fiscal concedida. 

 
Data Vênia não há que se cogitar do postergamento pretendido 

visto que as Leis em geral, antes de sua sanção e publicação não possuem eficácia 
jurídica e, de consequência, não podem vincular o julgamento de nenhum modo, 
questão esta que será demonstrada a seguir com maior clareza. 

 
De chofre descabe ainda a preliminar de erro na identificação do 

Sujeito Passivo. É que os componentes do polo passivo estão corretamente 
indicados e são pessoas envolvidas na operação que constitui o fato gerador que 
embasa a acusação fiscal, daí porque a inclusão deles como sujeitos Passivos da 
obrigação, gozam, pelo menos em tese, de amparo legal. 

 
Ademais disto, não vislumbro nenhuma outra mácula que impeça 

a apreciação do mérito, vez que se mostra possível a compreensão do mote da 
acusação e sua fundamentação fático-jurídica, não havendo, pois, que se falar em 
máculas de qualquer natureza ou mesmo em medidas saneadoras. 

 
Desta feita, passo ao mérito e, de plano, destaco a total 

improcedência da pretensão fiscal.  
 
Fundamento e decido. 
 
O presente crédito tributário foi extinto por lei concessiva de 

remissão fiscal (art. 156, IV do CTN), não havendo, portanto, que se falar em 
vínculo obrigacional entre a Fazenda Pública e os contribuintes no que tange aos 
autos de infração originados de “transporte de gado sem nota fiscal, mas 
acompanhado de GTA”. 

 
Isto se dá por força da Lei 20.063/2018, publicada no DOE no dia 

10 de julho 2018, com a seguinte redação: “ficam remidos os créditos tributários e 
não-tributários da Receita Estadual e da Agência Goiânia de Agropecuária-
AGRODEFESA-, inscritos ou não-inscritos, ajuizados ou não-ajuizados, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta Lei, independentemente 
do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de 
gado bovino, desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de 
Trânsito de Animal – GTA.” 

 
Não há dúvidas acerca da abrangência do texto legal sob todo o 

crédito tributário. A complementação “e que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade” ao revés de restringir a remissão à penalidade apenas reforçou e 
complementou a mensagem para não deixar dúvidas de hermenêutica. Ora, não 
fosse essa a interpretação por qual razão o texto diria “crédito-tributário e não-
tributário “? É razoável ou lógico que uma lei dê perdão a créditos tributários e não 
tributários deixando excluído o imposto? 

 



Portanto, a presente Lei, vigente à época do julgamento, deve ser 
aplicada, sem ilações outras.  

 
Ora, um projeto de lei que visa revogar a Lei remissiva acima 

colacionada não tem força de Lei propriamente dita, e, por hora, não passa de 
mera expectativa fiscal arrecadatória, sem nenhum efeito jurídico na seara do 
presente auto. Descabe, portanto, ainda que em tese, cogitar-se a procedência de 
crédito tributário baseado em futurologia, ou seja, em mera expectativa de que 
outra lei entrará em vigor para revogar lei anterior. 

 
De mais a mais, a prenunciada Lei futura, o simples projeto de lei 

362 – AL, caso entre em vigor, será, s.m.j, flagrantemente inconstitucional e ilegal 
(à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, antiga LICC) visto que 
prejudica o direito adquirido e traz flagrante insegurança jurídica aos contribuintes. 

 
E não é só.  
 
Há muito entendo serem os autos desta estirpe improcedentes por 

razões jurídicas outras que passo a expor, trazendo excerto de voto de minha 
autoria em outro processo envolvendo a presente quaestio, senão vejamos: 

 
“Como cediço, a operação interna com gado goza de isenção 

legal, no entanto, à luz da norma estadual de regência, esta isenção é 
condicionada à regular emissão de “nota fiscal e demais documentos de controle 
exigidos”, senão vejamos a regra matriz da isenção, prevista no art. 6º, inciso XLIII, 
do anexo IX do RCTE-GO, verbis: 

 
XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, 
caprino, eqüino, muar, ovino e suíno realizada entre 
produtores agropecuários, desde que acobertada por nota 
fiscal e demais documentos de controle exigidos, ficando 
mantido o crédito 
 
Ocorre que a finalidade deste condicionamento da isenção tem 

por escopo permitir ao Fisco conhecer a origem e o destino dos bovinos, isto 
porque, caso a operação remeta tais animais para fora do estado ou para 
frigoríficos, a mesma não gozará da referida dispensa de imposto.  

 
Nesta esteira é o § 7º do art. 1º do RCTE que prevê a regra a 

seguir para todos os benefícios fiscais previstos no referido anexo, vejamos: 
 
§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei 
estadual, cuja fruição esteja condicionada à origem ou ao 
destino da mercadoria ou da operação, a origem ou o destino 
devem ser comprovados por meio de documento fiscal 
idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo 
que a ausência do referido documento fiscal impede a 
utilização do benefício, exceto nas situações em que a 



legislação tributária dispense a emissão de documento 
fiscal.  
 
Interpretando de forma conjunta os dispositivos acima, este 

julgador vem exarando entendimento, em casos desta estirpe, no sentido de que o 
TTA ou a GTA são documentos que permitem ao Estado de Goiás conhecer e 
controlar a origem e o destino dos animais, razão pela qual os mesmos suprem 
a condição demandada pela lei para gozo do benefício. 

 
Embora exista argumento contrário, aduzindo que estes 

documentos não são documentos fiscais propriamente ditos, entendo, em sede de 
interpretação teleológica, que a lei visou equiparar qualquer documento oficial, 
notadamente aquele emitido pelo próprio estado (ainda que pela Agrodefesa, um 
órgão não fiscal) à documento fiscal, isto porque, não fosse esse o objetivo da lei, a 
mesma não teria se valido da expressão “documento fiscal idôneo” logo após 
fazer referência à nota fiscal. 

 
A meu sentir, a terminologia “Fiscal” está ali inserida tão-somente 

porque é um adjetivo presente em toda a legislação tributária para designar 
qualquer documento ou circunstância que tenha relevância no plano da 
cobrança e lançamento de tributos, não sendo designativo apenas daquilo que 
seja produzido pela Fazenda Pública em si mesma.  

 
Ora, que outro documento fiscal idôneo seria esse referido pela 

lei, além da nota fiscal, e que poderia ser usado para suprir a falta desta? 
 
Portanto, vejo que a expressão “documento fiscal idôneo” 

refere-se à um documento que, sendo digno de confiabilidade, possa ser usado 
pelo Fisco para conhecer a origem e destino dos bovinos e, a partir daí, manter ou 
glosar a isenção legal à luz das circunstâncias do caso. 

 
Nesse viés, os documentos “GTA e TTA”, quando passam a ter 

relevância tributária, podendo ser usados como sucedâneos da nota fiscal (que 
nestes casos serve de simples instrumento de controle já que se trata de operação 
isenta), são documentos fiscais idôneos que trazem ao Fisco e ao julgador a 
certeza sobre a origem e destino do gado de modo que, assim sendo, a 
manutenção da isenção legal é medida que se impõe. 

 
Não se trata de interpretação extensiva ou não–literal, mas de 

interpretação teleológica e sistemática, haurida do próprio contexto que se 
insere a norma, o que não é vedado pelo CTN, mesmo que em matéria de 
isenções. Ademais, a interpretação das isenções, apesar de literal, não pode ser 
restritiva quando a própria lei não quis restringir a condição legal de gozo da 
isenção tão somente à “emissão de nota fiscal”. 

 
É que logo após condicionar a isenção das operações com gado à 

emissão de nota fiscal e aos demais documentos de controle exigidos, o próprio 
legislador abrandou a regra, tanto que a veiculou em um parágrafo 
adicionado ao dispositivo regulamentador da isenção, contentando-se ele, para 



fins de controle da origem e destino do gado - elementar que constitui o verdadeiro 
gargalo da isenção - com a emissão de “documento fiscal idôneo”.  

 
Destarte, não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, 

mas de relativização e abrandamento da norma isentiva promovidos pelo próprio 
texto legal, de modo que, à todos os benefícios previstos no art. 1º do Anexo IX do 
RCTE, desde que sejam eles condicionados à origem e ao destino das 
mercadorias, como é o caso da isenção relativa ao gado (inciso XLIII), aplica-se a 
norma em comento: “devem ser comprovados por meio de documento fiscal idôneo 
que acompanhe a mercadoria ou a operação, sendo que a ausência do referido 
documento fiscal impede a utilização do benefício”. 

 
Portanto, interpretando-se a norma de exceção prevista no § 7º, 

só estão impedidos de utilizar os benefícios os Sujeitos Passivos que transportarem 
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.” 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do Recurso Voluntário do 

Sujeito Passivo, tanto para rejeitar a proposta de sobrestamento do processo 
formulada pelo Cons. Relator, rejeitar a preliminar de nulidade do processo por erro 
na identificação do Sujeito Passivo e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão singular e julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
 

 
RAZÕES DE VOTO DO CONSELHEIRO EVANDRO LUIS PAULI 

 
A acusação fiscal, desse auto de infração, se refere à constatação 

de que o sujeito passivo remeteu gado bovino, sem documentação fiscal, referente 
às Guias de Trânsito Animal (GTAs) nº 963365, 447685 e 409768. Auto de infração 
lavrado em 18/08/2015. 

 
Verifico que se encontra em vigência a Lei 20.063 de 04 de maio 

de 2018 (promulgada pela Assembleia Legislativa, no Diário Oficial de 10-07-2018) 
que, em seu artigo 3º, concede remissão dos créditos tributários que estejam 
relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino 
desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de Trânsito de 
Animal – GTA. 

 
Constato também que se encontra em tramitação (já aprovado em 

2ª votação na Assembleia Legislativa e encaminhado para a Governadoria) projeto 
de lei (PL nº 362) que revoga o artigo 3º da Lei 20.063 de 04 de maio de 2018, 
retroagindo seus efeitos para 05 de julho de 2018. 

 
Diante da celeuma legislativa e jurídica do caso em questão, pelo 

princípio da economia processual, o mais prudente, em meu entendimento, seria o 
sobrestamento do processo até a pacificação do assunto, bem como de seus 
efeitos. Como fui voto vencido nesse quesito, passo a analisar a subsunção do fato 
à norma legal que concedeu a remissão. 

 



Nesse sentido, entendo que a situação fática relatada no auto de 
infração coaduna-se ao dispositivo legal da remissão. Assim, entendo estar 
remitido tanto o ICMS quanto a multa e demais acréscimos do auto de infração, 
pois a norma legal fala em remissão dos créditos tributários. 

 
Também entendo que, não obstante a norma legal citar que a 

remissão se refere a créditos tributários que estejam relacionados à aplicação de 
penalidade pelo transporte de gado bovino e o auto de infração descrever o fato 
como remessa de gado bovino, a remissão é aplicável ao caso. Isso porque 
invariavelmente a remessa de gado se operacionalizou pelo transporte. Além do 
mais, não obstante as falhas de redação do dispositivo legal, o objetivo da norma 
era remitir exatamente os créditos tributários das infrações constatadas pela 
constatação de GTAs sem a correspondente nota fiscal. 

 
Conforme inciso IV do artigo 156 do CTN, a remissão é 

modalidade de extinção do crédito tributário. Nesse sentido, diante da subsunção 
do fato à norma reconhecendo a remissão, entendo que não é caso de se analisar 
a procedência ou não do lançamento tributário. 

 
Assim, não obstante a Certidão constar que a votação foi pela 

improcedência do auto de infração em função da vigência da Lei 20.063/2018, meu 
voto foi no sentido de reconhecer a remissão, extinguindo o crédito tributário sem 
análise do mérito. 
 

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01755/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do imposto. 
Operação interna com gado bovino sem emissão de documento 
fiscal. Inocorrência do fato gerador. Lançamento improcedente. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. A decisão singular deve ser reformada, quando a 
formalização do processo demonstrar a inexistência do ilícito 
fiscal, suporte do lançamento, situação que ampara a 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir a 
nota fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino, realizada pelo mesmo produtor 
rural quando transferiu gado da propriedade IE 11.113.691-1 para outra propriedade 
distinta IE 11.379.821-0 referente ao Termo de Transferência Animal – TTA, considerando 
tratar-se de operação isenta do ICMS, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, deve o sujeito passivo, consequentemente, recolher o 
imposto devido, mais as cominações legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 86 e 6º, inciso XLIII, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 14/22. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 43/45, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 



O sujeito passivo, através de seus sucessores comparecem ao feito 
às fls. 50/59, arguindo preliminarmente, nulidade do auto de infração por erro na 
identificação do sujeito passivo, pois o mesmo faleceu em 05 de janeiro de 2015, 
conforme certidão de óbito em anexo, sendo que tal informação foi devidamente 
comunicada à Secretaria da Fazenda por ocasião do lançamento do tributo estadual 
referente à sucessão, declarado e, 16 de março de 2015 e com base de cálculo 
homologada pela Fazenda Pública em 16 de abril de 2016. Ocorre que o auto de infração 
em epígrafe somente foi lavrado em junho de 2015 e enviado para intimação em agosto 
de 2015, apontando equivocamente o contribuinte como sujeito passivo da obrigação 
tributária. Destaca, ainda, que os verdadeiros responsáveis pela obrigação tributária são 
os sucessores e o cônjuge meeiro, conforme disposto no artigo 47, incisos III e IV, do 
Código Tributário Estadual. Alega, também, insegurança na determinação da infração, 
pois a descrição do fato narrado na exordial não mantém coerência com a fundamentação 
legal da suposta infração.  

No mérito, afirma que as operações seriam apenas de transferência 
de propriedade do mesmo contribuinte, com não incidência por se tratar de simples 
deslocamento, inexistindo prejuízo ao erário estadual e que teria havido omissão da 
Agrodefesa. Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter 
confiscatório. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto 
de infração. Caso isso não ocorra, requer a redução da multa em 50%, conforme disposto 
no artigo 71, § 8º, do CTE.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, arguida pelos seus sucessores, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois na Certidão de Óbito de fls. 31 a data do falecimento foi em 05/01/2015, ou 
seja, depois das datas das respectivas operações que deram origem ao litígio, observando 
o fato de que os sucessores e responsáveis foram notificados como tal e não como sujeito 
passivo e, inclusive, compareceram em conjunto apresentando a impugnação.  

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se 
de exigência de imposto/multa pela detecção de transferências internas de gado bovino 
sem documentação fiscal, conforme demonstrativo e relatórios Termos de Transferências 
Animal – TTA’s apontados na inicial. 

Como cediço, a operação interna com gado goza de isenção legal, 
no entanto, à luz da norma estadual de regência, esta isenção está condicionada à regular 
emissão de nota fiscal e demais documentos de controle exigidos, conforme disposto no 
artigo 6º, inciso XLIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE. Vejamos:  

Art. 6º São isentos do ICMS: 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, equino, 
muar, ovino e suíno destinado a cria ou recria, realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos   
de controle exigidos, ficando mantido o crédito. 



Ocorre que a finalidade deste condicionamento da isenção tem por 
escopo permitir ao fisco conhecer a origem e o destino dos bovinos, isto porque, caso a 
operação remeta tais animais para fora do Estado ou para frigoríficos, a mesma não 
gozará da referida dispensa de imposto. 

Nesta esteira, o § 7º do artigo 1º do RCTE prevê a regra para todos 
os benefícios fiscais previstos no referido anexo, vejamos: 

§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei estadual, cuja 
fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da 
operação, a origem ou o destino devem ser comprovados por meio de 
documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, 
sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício, exceto nas situações em que a legislação tributária dispense a 
emissão de documento fiscal. 

Interpretando de forma conjunta estes dispositivos, nos casos desta 
estirpe, verifica-se que o TTA ou GTA são documentos que permitem ao Estado de Goiás 
conhecer e controlar a origem e o destino dos animais, razão pela qual os mesmos 
suprem a condição demandada pela lei para gozo do benefício. 

Embora exista argumento contrário, aduzindo que estes documentos 
não são documentos fiscais propriamente ditos, entendo, em sede de interpretação 
teleológica que a lei visou equiparar qualquer documento oficial, notadamente aquele 
emitido pelo próprio Estado (ainda que pela Agrodefesa, um órgão não fiscal) à 
documento fiscal, isto porque, não fosse o objetivo da lei, a mesma não teria se valido da 
expressão ‘documento fiscal idôneo” logo após fazer referência à nota fiscal.  

A meu sentir, a terminologia “Fiscal” está ali inserida tão somente 
porque o adjetivo fiscal está presente em toda a legislação tributária para designar 
qualquer documento ou circunstância que tenha relevância no plano da cobrança e 
lançamento de tributos, não sendo designativo apenas daquilo que seja relativo à Fazenda 
Pública em si mesma. 

Ora, que outro documento fiscal idôneo seria esse referido pela lei, 
além da nota fiscal, que poderia ser usado para suprir a falta desta? 

Portanto, vejo que a expressão “documento fiscal idôneo” refere-se à 
um documento que, sendo digno de confiabilidade, posse ser usado pelo fisco para 
conhecer a origem e destino dos bovinos e, a partir daí, manter ou glosar a isenção legal à 
luz das circunstâncias do caso. 

Nesse viés, os documentos “GTA e TTA”, quando passam a ter 
relevância tributária, podendo ser usados como sucedâneos da nota fiscal (que nestes 
casos serve de simples instrumento de controle já que trata-se de operação isenta), são 
documentos fiscais idôneos que trazem ao fisco e ao julgador a certeza sobre a origem e 
destino do gado de modo que, assim sendo, a manutenção da isenção legal é medida que 
se impõe. 

Não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, mas de 
interpretação teleológica e sistemática, haurida do próprio contexto que se insere a norma, 
o que não é vedado pelo CTN, mesmo que em matéria de isenções. Ademais, a 
interpretação das isenções, apesar de literal, não pode se restritiva quando a próprio lei 
não quis restringir a condição legal de gozo da isenção tão somente à “emissão de nota 
fiscal”. 



É que logo após condicionar a isenção das operações com gado à 
emissão de nota fiscal e aos demais documentos de controle exigidos, o próprio legislador 
abrandou a regra, tanto que a veiculou em um parágrafo adicionado ao dispositivo 
regulamentador da isenção, contentando-se ele, para fins de controle da origem e destino 
do gado – elementar que constitui o verdadeiro gargalo da isenção com a emissão de 
documento fiscal idôneo. 

Destarte, não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, mas 
de relativização e abrandamento da norma isentiva promovidos pelo próprio texto legal, de 
modo que, à todos os benefícios previsto no artigo 1º do Anexo IX do RCTE, desde que 
sejam eles condicionados à origem e ao destino das mercadorias, como é o caso da 
isenção relativa ao gado (inciso XLIII), aplica-se a norma em comento: “devem ser 
comprovados por meio de documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a 
operação, sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício”, e no presente caso não há que se falar em acompanhar a mercadoria, pois que 
ocorreu somente a simples transferência. 

Acrescente-se que o artigo 2º da Instrução Normativa da Agrodefesa 
que regula a matéria relativa à transferência de animais, estabelece que a Guia de 
Trânsito de Animal -GTA é específica para quando houver movimentação de animais, por 
outro lado, que o Termo de Transferência de Animal – TTA quando não houver 
movimentação de animais que é o caso que se presta ao presente processo. Além do 
mais, não ocorreu mudança de proprietário. 

Portanto, interpretando-se a norma de exceção prevista no § 7º, só 
estão impedidos de utilizar os benefícios os sujeitos passivos que transportarem 
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, o que não o foi no presente 
caso, visto que se trata de simples emissão de TTA, onde não ocorre a movimentação do 
gado, portanto não ocorreu o acusado transporte de mercadorias. 

De mais a mais, a acusação fiscal é de que as mercadorias estavam 
desacompanhadas de documento fiscal, não fazendo o histórico alusão à nota fiscal 
estritamente, daí porque havendo documento fiscal que comprove a origem e o destino do 
gado a condição da isenção está satisfeita, bem como a acusação, de consequência, não 
procede. 

Assim sendo, uma vez comprovada inequivocamente a origem e o 
destino dos animais por meio do próprio termo de apreensão, não há porque se falar em 
anular o benefício fiscal e cobrar o imposto respectivo. Aqui, se pode ter certeza da origem 
e do destino do gado, sendo inquestionável que cuida-se de operação interna com gado e 
que a condicionante foi atendida. 

Quanto à falta de emissão de nota fiscal em si, tal infração, salvo 
melhor juiízo, não enseja a glosa da isenção fiscal concedida pela lei, mas a aplicação 
pura de multa formal por descumprimento de dever instrumental, pois, a se entender de 
modo diverso, o imposto estaria sendo utilizado com efeito de pena, infringindo, portanto, 
o artigo 3º do Código Tributário Nacional. 

Isto também porque a norma isentiva, na famosa lição do professor 
Roque Antônio Carraza, efetua um “recorte” no fato gerador do tributo provocando a 
intributabilidade das situações extirpadas da norma, o que me leva a crer que, com ou 
sem emissão de nota (obrigação acessória), as situações albergadas pela isenção não 
são tributadas. 



Deste modo, a falta de emissão de nota fiscal só pode vir 
acompanhada da cobrança de tributo nas situações fáticas normalmente previstas em lei 
como operações tributadas, caso em que se pune o sujeito passivo por não atendimento 
do dever instrumental e reclama-se o imposto devido. Em tais casos, em que a operação 
foi totalmente sonegada, o fisco pode então se valer do arbitramento para quantificá-la e 
lançar o tributo. 

Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, não me resta 
outra alternativa a não ser declarar a improcedência do presente auto de infração. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, e no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01756/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. 
ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do imposto. 
Operação interna com gado bovino sem emissão de documento 
fiscal. Inocorrência do fato gerador. Lançamento improcedente. 
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. A decisão singular deve ser reformada, quando a 
formalização do processo demonstrar a inexistência do ilícito 
fiscal, suporte do lançamento, situação que ampara a 
improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de emitir 
nota fiscal na operação interna de gado bovino/bufalino, realizada pelo mesmo produtor 
rural quando transferiu gado da propriedade IE 11.379.821-0 para outra propriedade 
distinta IE 11.113.691-1, referente ao Termo de Transferência Animal – TTA, considerando 
tratar-se de operação isenta do ICMS, desde que acobertada por nota fiscal e demais 
documentos de controle exigidos, deve o sujeito passivo, consequentemente, recolher o 
imposto devido, mais as cominações legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com o artigo 88 e artigo 6º, inciso XLII, do Anexo IX, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
16.241/2008. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 14/24. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 43/45.  



Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 50/59, arguindo preliminarmente, nulidade do auto de infração por erro 
na identificação do sujeito passivo, pois o mesmo faleceu em 05 de janeiro de 2015, 
conforme certidão de óbito em anexo, sendo que tal informação foi devidamente 
comunicada à Secretaria da Fazenda por ocasião do lançamento do tributo estadual 
referente à sucessão, declarado e, 16 de março de 2015 e com base de cálculo 
homologada pela Fazenda Pública em 16 de abril de 2016. Ocorre que o auto de infração 
em epígrafe somente foi lavrado em junho de 2015 e enviado para intimação em agosto 
de 2015, apontando equivocamente o contribuinte como sujeito passivo da obrigação 
tributária. Destaca, ainda, que os verdadeiros responsáveis pela obrigação tributária são 
os sucessores e o cônjuge meeiro, conforme disposto no artigo 47, incisos III e IV, do 
Código Tributário Estadual. Alega, ainda, insegurança na determinação da infração, pois a 
descrição do fato narrado na exordial não mantém coerência com a fundamentação legal 
da suposta infração.  

No mérito, afirma que as operações seriam apenas transferências de 
propriedade do mesmo contribuinte, com não incidência por se tratar de simples 
deslocamento, inexistindo prejuízo ao erário estadual. Alega, ainda, que teria havido 
omissão da Agrodefesa. Em seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui 
nítido caráter confiscatório. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do 
auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a redução da multa em 50%, conforme 
disposto no § 8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

É o relatório.  

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 
identificação do sujeito passivo, arguida pelos seus sucessores, manifesto-me pela sua 
rejeição, pois na Certidão de Óbito de fls. 31 a data do falecimento foi em 05/01/2015, ou 
seja, depois das datas das respectivas operações que deram origem ao litígio, observando 
o fato de que os sucessores e responsáveis foram notificados como tal e não como sujeito 
passivo e, inclusive, compareceram em conjunto apresentando a impugnação.  

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se 
de exigência de imposto/multa pela detecção de transferências internas de gado bovino 
sem documentação fiscal, conforme demonstrativo e relatórios Termos de Transferências 
Animal – TTA’s apontados na inicial. 

Como cediço, a operação interna com gado goza de isenção legal, 
no entanto, à luz da norma estadual de regência, esta isenção está condicionada à regular 
emissão de nota fiscal e demais documentos de controle exigidos, conforme disposto no 
artigo 6º, inciso XLIII, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE. Vejamos:  

Art. 6º São isentos do ICMS: 

XLIII - a saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, equino, 
muar, ovino e suíno destinado a cria ou recria, realizada entre produtores 
agropecuários, desde que acobertada por nota fiscal e demais documentos   
de controle exigidos, ficando mantido o crédito. 



Ocorre que a finalidade deste condicionamento da isenção tem por 
escopo permitir ao fisco conhecer a origem e o destino dos bovinos, isto porque, caso a 
operação remeta tais animais para fora do Estado ou para frigoríficos, a mesma não 
gozará da referida dispensa de imposto. 

Nesta esteira, o § 7º do artigo 1º do RCTE prevê a regra para todos 
os benefícios fiscais previstos no referido anexo, vejamos: 

§ 7º No caso de benefício fiscal concedido por meio de lei estadual, cuja 
fruição esteja condicionada à origem ou ao destino da mercadoria ou da 
operação, a origem ou o destino devem ser comprovados por meio de 
documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a operação, 
sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício, exceto nas situações em que a legislação tributária dispense a 
emissão de documento fiscal. 

Interpretando de forma conjunta estes dispositivos, nos casos desta 
estirpe, verifica-se que o TTA ou GTA são documentos que permitem ao Estado de Goiás 
conhecer e controlar a origem e o destino dos animais, razão pela qual os mesmos 
suprem a condição demandada pela lei para gozo do benefício. 

Embora exista argumento contrário, aduzindo que estes documentos 
não são documentos fiscais propriamente ditos, entendo, em sede de interpretação 
teleológica que a lei visou equiparar qualquer documento oficial, notadamente aquele 
emitido pelo próprio Estado (ainda que pela Agrodefesa, um órgão não fiscal) à 
documento fiscal, isto porque, não fosse o objetivo da lei, a mesma não teria se valido da 
expressão ‘documento fiscal idôneo” logo após fazer referência à nota fiscal.  

A meu sentir, a terminologia “Fiscal” está ali inserida tão somente 
porque o adjetivo fiscal está presente em toda a legislação tributária para designar 
qualquer documento ou circunstância que tenha relevância no plano da cobrança e 
lançamento de tributos, não sendo designativo apenas daquilo que seja relativo à Fazenda 
Pública em si mesma. 

Ora, que outro documento fiscal idôneo seria esse referido pela lei, 
além da nota fiscal, que poderia ser usado para suprir a falta desta? 

Portanto, vejo que a expressão “documento fiscal idôneo” refere-se à 
um documento que, sendo digno de confiabilidade, posse ser usado pelo fisco para 
conhecer a origem e destino dos bovinos e, a partir daí, manter ou glosar a isenção legal à 
luz das circunstâncias do caso. 

Nesse viés, os documentos “GTA e TTA”, quando passam a ter 
relevância tributária, podendo ser usados como sucedâneos da nota fiscal (que nestes 
casos serve de simples instrumento de controle já que trata-se de operação isenta), são 
documentos fiscais idôneos que trazem ao fisco e ao julgador a certeza sobre a origem e 
destino do gado de modo que, assim sendo, a manutenção da isenção legal é medida que 
se impõe. 

Não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, mas de 
interpretação teleológica e sistemática, haurida do próprio contexto que se insere a norma, 
o que não é vedado pelo CTN, mesmo que em matéria de isenções. Ademais, a 
interpretação das isenções, apesar de literal, não pode se restritiva quando a próprio lei 
não quis restringir a condição legal de gozo da isenção tão somente à “emissão de nota 
fiscal”. 



É que logo após condicionar a isenção das operações com gado à 
emissão de nota fiscal e aos demais documentos de controle exigidos, o próprio legislador 
abrandou a regra, tanto que a veiculou em um parágrafo adicionado ao dispositivo 
regulamentador da isenção, contentando-se ele, para fins de controle da origem e destino 
do gado – elementar que constitui o verdadeiro gargalo da isenção com a emissão de 
documento fiscal idôneo. 

Destarte, não se trata de interpretação extensiva ou não-literal, mas 
de relativização e abrandamento da norma isentiva promovidos pelo próprio texto legal, de 
modo que, à todos os benefícios previsto no artigo 1º do Anexo IX do RCTE, desde que 
sejam eles condicionados à origem e ao destino das mercadorias, como é o caso da 
isenção relativa ao gado (inciso XLIII), aplica-se a norma em comento: “devem ser 
comprovados por meio de documento fiscal idôneo que acompanhe a mercadoria ou a 
operação, sendo que a ausência do referido documento fiscal impede a utilização do 
benefício”, e no presente caso não há que se falar em acompanhar a mercadoria, pois que 
ocorreu somente a simples transferência. 

Acrescente-se que o artigo 2º da Instrução Normativa da Agrodefesa 
que regula a matéria relativa à transferência de animais, estabelece que a Guia de 
Trânsito de Animal -GTA é específica para quando houver movimentação de animais, por 
outro lado, que o Termo de Transferência de Animal – TTA quando não houver 
movimentação de animais que é o caso que se presta ao presente processo. Além do 
mais, não ocorreu mudança de proprietário. 

Portanto, interpretando-se a norma de exceção prevista no § 7º, só 
estão impedidos de utilizar os benefícios os sujeitos passivos que transportarem 
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, o que não o foi no presente 
caso, visto que se trata de simples emissão de TTA, onde não ocorre a movimentação do 
gado, portanto não ocorreu o acusado transporte de mercadorias. 

De mais a mais, a acusação fiscal é de que as mercadorias estavam 
desacompanhadas de documento fiscal, não fazendo o histórico alusão à nota fiscal 
estritamente, daí porque havendo documento fiscal que comprove a origem e o destino do 
gado a condição da isenção está satisfeita, bem como a acusação, de consequência, não 
procede. 

Assim sendo, uma vez comprovada inequivocamente a origem e o 
destino dos animais por meio do próprio termo de apreensão, não há porque se falar em 
anular o benefício fiscal e cobrar o imposto respectivo. Aqui, se pode ter certeza da origem 
e do destino do gado, sendo inquestionável que cuida-se de operação interna com gado e 
que a condicionante foi atendida. 

Quanto à falta de emissão de nota fiscal em si, tal infração, salvo 
melhor juiízo, não enseja a glosa da isenção fiscal concedida pela lei, mas a aplicação 
pura de multa formal por descumprimento de dever instrumental, pois, a se entender de 
modo diverso, o imposto estaria sendo utilizado com efeito de pena, infringindo, portanto, 
o artigo 3º do Código Tributário Nacional. 

Isto também porque a norma isentiva, na famosa lição do professor 
Roque Antônio Carraza, efetua um “recorte” no fato gerador do tributo provocando a 
intributabilidade das situações extirpadas da norma, o que me leva a crer que, com ou 
sem emissão de nota (obrigação acessória), as situações albergadas pela isenção não 
são tributadas. 



Deste modo, a falta de emissão de nota fiscal só pode vir 
acompanhada da cobrança de tributo nas situações fáticas normalmente previstas em lei 
como operações tributadas, caso em que se pune o sujeito passivo por não atendimento 
do dever instrumental e reclama-se o imposto devido. Em tais casos, em que a operação 
foi totalmente sonegada, o fisco pode então se valer do arbitramento para quantificá-la e 
lançar o tributo. 

Assim sendo, com espeque nos argumentos expostos, não me resta 
outra alternativa a não ser declarar a improcedência do presente auto de infração.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo, e no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença 
singular e considerar improcedente o lançamento. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Operação com gado (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01836/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Transporte de gado bovino desacompanhado de 
documentação fiscal. Lançamento improcedente. 
 
Deve ser considerado improcedente o auto de infração quando 
houver evidência nas peças processuais que formalizam a lide, 
que o contribuinte não afrontou o estabelecido na legislação 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, Andrea Aurora 
Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Denilson Alves 
Evangelista, que votou conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração, reconhecendo a remissão só quanto a 
penalidade, devendo o lançamento remanescer quanto ao imposto. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo emitiu 
Guia de Trânsito Animal (GTA) junto a Agrodefesa no valor comercial de R$ 417. 649,07, 
conforme pauta de valores referenciais da base de cálculo do ICMS, não emitindo as 
respectivas notas fiscais para acobertar o trânsito dos animais, conforme dispõe os artigos 
43, 66 e demais da Lei nº 11.651/91, restando assim comprovado de fato a saída interna 
destes animais, independentemente de sua natureza como venda ou transferência, 
desacobertado de documentação fiscal, que enseja a cobrança devida do ICMS. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 45, 
inciso I, alínea “a”, 64 e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 145, parágrafo 
único do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso XII, alínea “a”, item 3, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/2005. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: GERALDINO MOREIRA 
DE MOURA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando azo à lavratura dos Termo de Revelia de fls. 17/18. Foram novamente 
intimados para se manifestarem em segunda instância, conforme documentos de fls. 30, 
tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 31 em relação ao solidário.  



Ciente, o sujeito passivo ingressa com impugnação às fls. 33/34 
alegando que o gado que foi transportado nunca foi vendido, sendo que quando foi retirar 
a guia de transporte foi orientado pelo funcionário da agrodefesa que não poderia tirar a 
guia de venda, que retirasse quando fosse retornar o gado. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Tratam os autos de crédito tributário constituído em desfavor do 
sujeito passivo por ter emitido a guia de transporte animal (GTA) junto à Agrodefesa sem a 
respectiva emissão das notas fiscais para acobertar o trânsito dos animais, restando assim 
comprovado a saída interna destes desacobertados de documentação fiscal. 

No caso em comento, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 
nos termos do artigo 23, § 7º, da Constituição Estadual, manteve o artigo 3º da Lei nº 
13.246/98 que estabelece que ficam remidos os créditos tributários da Receita Estadual e 
da Agência Goiânia de Defesa Agropecuária – Agrodefesa, inscritos ou não inscritos, 
ajuizados ou não-ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de 
publicação desta Lei, independentemente do valor, e que estejam relacionados à 
aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal, 
embora acompanhado de guia de trânsito de animal – GTA. 

Por causa do advento da Lei nº 20.063 de maio de 2018 em que 
altera o artigo 3º da Lei nº 13.246/98 que trata de matéria tributada, conheço da 
impugnação em segunda instância, dou-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00058/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de imposto na 
transferência interestadual de mercadoria (carbonato de níquel) 
de produção própria. Improcedência. 
 
1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte (Súmula 166 do STJ); 
 
2. Tratando-se de transferência interestadual de mercadoria 
(carbonato de níquel) entre estabelecimentos da mesma 
empresa, sem destaque de ICMS, aplica-se a Súmula 166 do 
STJ, declarando-se improcedente o respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva e Edson Abrão da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida, que 
votaram conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento para reformar a 
sentença singular e considerar procedente em parte o auto de infração no valor revisional 
do ICMS de R$ 4.340.315,48 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quinze 
reais e quarenta e oito centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é de que a 
empresa VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A utilizou nas transferências interestaduais 
de CARBONATO DE NÍQUEL de produção própria, no período de 01/04/05 a 31/03/06, 
base de cálculo do ICMS em valor inferior ao custo de produção, portanto, em desacordo 
com a legislação tributária estadual e com o Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE nº 041/89-GSF, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 
9.169.909,68 (nove milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e nove reais e 
sessenta e oito centavos), mais as cominações legais; 

 
Citados como infringidos os arts. 17, II e 64, da Lei n° 11.651/91, 

proposta a penalidade prevista no art. 71, VIII, "a", da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 
9º, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, anexo 

estruturado; espelho cadastral; contrato social; notas explicativas; parecer n° 1382/2009-
GPT; despacho n° 4834/2009-SAT; ofícios – resposta da empresa informando sobre o 



número de recebimento fiscal e subprodutos; demonstrativos de apropriação mensal e 
telas do sistema informatizado da empresa com lançamentos contábeis da depreciação de 
máquinas, equipamentos, instalações industriais, veículos e edificações industriais; 
exaustão das jazidas minerais e amortização do ativo diferido, ref. 2005 e 2006 do 
estabelecimento de Niquelândia; parecer técnico 1215; comparativo anual – conclusão 
entre custo de produção e a base de cálculo de transferência de carbonato de níquel; 
comparativos mensais entre o custo de produção e base de cálculo de transferência de 
carbonato de níquel – anexos I, II, III, IV, V, VI-A, VII-A, VIII-A, IX, X, XI, e XII e respectivos 
documentos comprobatórios; anexos VI, VII e VIII e respectivos documentos fiscais que 
dão suporte aos mesmos, agrupados mensalmente, relativos ao período de abril/2005 a 
março/2006; cópias dos livros de registro de apuração do ICMS referentes ao período de 
abril/2005 a março/2006; cópias dos livros de registro de controle da produção e do 
estoque e correspondentes relatórios de correção das quantidades saídas referente ao 
período de abril/2005 a março/2006 (fls. 03 a 6059). 

 
A Secretaria Geral deste Conselho, em atenção ao art. 61, IX e X, do 

Decreto n° 6.930/09, juntou ao processo cópia o Parecer n° 1.382/2009-GPT (fls. 5913 a 
5917) apresentado pelo sujeito passivo. 

 
Intimado (fls. 5919 a 5920), o sujeito passivo apresenta impugnação 

(fls. 5923 a 5942), após relatar os fatos, alega a ocorrência de erro no trabalho fiscal 
(multiplicação dos campos 22 e 20) que levou a uma majoração indevida da base de 
cálculo, em razão deste fato, argui a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mérito, apresenta uma discussão da lei em tese, especificamente 

sobre o art. 13 da LC n° 87/96 e o art. 17 do CTE. Diz que a legislação é taxativa e, neste 
caso, o fisco goiano não poderia se utilizar de itens não previstos na legislação já referida 
anteriormente, para encontrar o custo de produção. Afirma que não observou o TARE n° 
41/89-GSF em virtude de a LC ter sido editada posteriormente e discorre sobre o que 
entende ser os itens componentes dos custos diretos e indiretos. Considera que o auto é 
improcedente por ser baseado em arbitramento e que foram incluídos valores para 
entrega futura, apresenta cálculos e diz que alguns gastos que relaciona em sua 
impugnação não deveriam ter sido integrados a base de cálculo da transferência 
interestadual.  

 
Junta Relação de Notas de Serviços (Extração de Matéria-Prima) 

Incluídas Indevidamente pelo Fiscal no Custo de Produção (fls. 6100 a 6111), dentre 
outros documentos. 

 
Em seguida, os autos foram enviados diretamente para os autores do 

lançamento esclarecerem o questionamento apresentado pela defesa relativo ao erro na 
multiplicação.  

 
Os agentes do Fisco, após analisarem a impugnação, lavraram o 

termo aditivo de fls. 6060 e 6134, onde o valor originário do crédito tributário foi reduzido 
para R$ 7.893.062,74 (sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, sessenta e dois reais 
e setenta e quatro centavos). Apresentaram novos demonstrativos (fls. 6062 a 6075). 

 
Intimada do termo aditivo, a autuada comparece ao processo (fls. 

6274 a 6285), onde confirma o recebimento do termo aditivo e reitera as razões da 
impugnação com uma discussão em tese da LC e do CTE.  

 



Junta aos autos cópia de um julgamento desta Casa onde se decidiu 
pela nulidade do feito por insegurança (fls. 6349 a 6351), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeitou a 

arguição preliminar e, no mérito, considerou procedente em parte o auto de infração, 
alterando o valor originário do crédito tributário inicialmente exigido para R$ 7.893.062,74 
(sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, sessenta e dois reais e setenta e quatro 
centavos), conforme o Termo Aditivo de fls. 6134, consoante a Sentença nº 1282/2011 (fls. 
6352 a 6355). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 6360 a 

6371), pedindo a improcedência do lançamento, reiterando as razões formuladas na 
impugnação. Acrescenta que, por se tratar a autuação de transferência interestadual de 
mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, localizados nos Estado de Goiás 
e de São Paulo, respectivamente, com fundamento no art. 6°, § 5°, da Lei n° 6.930/09, 
deve ser acatada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), precisamente a 
Súmula 166. 

 
Junta aos autos cópia de um julgamento desta Casa onde se decidiu 

pela nulidade do feito por insegurança (fls. 6375 a 6377), dentre outros documentos. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 6384 a 

6389). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução 123/2011 (fls. 6392 a 6393), converte o julgamento em diligência nos termos 
a seguir propostos. 

 
1) Intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que quer dizer e quais 

são os equívocos que foram cometidos em relação à apropriação mensal de custos 
(argumento trazido no processo 4 0109046 156 17, que tratou da mesma matéria em 
período que foi de 01/04/2004 a 31/03/2.005), quando teria ocorrido erro, pela 
inobservância das regras contábeis. Averiguar com sujeito passivo se mantém o 
argumento no presente processo, e, caso a resposta seja positiva, averiguar a 
consistência desses argumentos e dar parecer sobre o caso; 

 
2) Averiguar se havia ou não saldo credores nos meses em que as 

diferenças foram apuradas. Caso isso seja a realidade, que se faça a compensação dos 
mesmos com os débitos apurados, apresentando resultado da repercussão na conta 
gráfica do ICMS, no caso de entendimento de que essa compensação seria juridicamente 
permitida. 

 
3) Confirmar se em nenhuma das hipóteses onde se permite ao 

sujeito passivo creditar-se do imposto destacado, esses foram acrescidos aos valores das 
transferências, como no caso do crédito de energia, fretes e situações semelhantes.  

 
Em atendimento à Resolução nº 123/2011, elaborou-se o 

demonstrativo de revisão de fls. 6398 a 6417, reduzindo o valor originário do lançamento 
para R$ 4.915.517,50 (quatro milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos) 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 6735 a 6742, alegando que continuam a ser cometidos equívocos 



pelas autoridades fiscais que impõem nova devolução dos autos à autoridade de primeiro 
grau para que proceda, de forma correta, a revisão dos valores inicialmente autuados. 
Aponta os itens devem ser modificados.  

 
Junta relação dos materiais aplicados nas áreas administrativas, 

cópia notas fiscais, parecer técnico, relação de notas de serviços administrativos (fls. 6743 
a 6935). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 127/2013 (fls. 6937), converte o julgamento em diligência e encaminha os 
autos à Delegacia Fiscal de origem a fim de seu ilustre titular encaminhe os autos 
preferencialmente a um dos auditores fiscais autuantes para se manifestar sobre os 
pontos elencados na peça de fls. 6735/6742 e planilhas de fls. 6743/6935, exceto quanto à 
questão do saldo credor e a adequação da penalidade. 

 
Em atendimento à Resolução nº 127/2013, elaborou-se novo 

demonstrativo de revisão de fls. 6941 a 6950, reduzindo esse valor para R$ 4.340.315,48 
(quatro milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito 
centavos); 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 7099 a 7100, afirmando que ainda subsistem no custo de 
produção valores relativos a itens que não têm qualquer relação com o custo direto ou 
indireto dos produtos, tais como: aquisição de materiais de escritório, produtos de 
alimentação, produtos de farmácia, materiais de construção utilizados na área 
administrativa, notas fiscais de serviços administrativos, valores gastos com serviços de 
consultoria, treinamento e serviços administrativos em geral, etc., conforme planilhas 
juntadas (fls. 7102 a 7173). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 166/2016 (fls. 7176 a 7177), converte o julgamento em diligência e 
ENCAMINHA o processo à Gerência Especial de Auditoria, para que o seu ilustre titular, 
por obséquio, designe um auditor fiscal, preferencialmente um dos autores do 
procedimento, para manifestar em relação aos argumentos da autuada constantes da 
manifestação de fls. 7099 a 7100 e das planilhas de fls. 7102 a 7173 e, se for o caso, 
promover a exclusão desses valores do custo de produção. 

 
Os agentes do Fisco, atendendo a Resolução n° 166/2016, em 

relatório (fls. 7180 a 7184), efetuou análise nas planilhas citadas na resolução, no final, 
concluíram que não há deduções adicionais a realizar, tendo em vista que não foram 
apontados equívocos específicos no procedimento fiscal levado a efeito na revisão 
anterior. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 7188, onde reitera a manifestação anterior de fls. 7099 a 7100. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata o auto de infração da falta de pagamento do ICMS na 

transferência de mercadoria (carbonato de níquel) a estabelecimento da mesma empresa 
localizado no Estado de são Paulo. A Fiscalização afirma que a base de cálculo – custo da 



mercadoria – não teria atendido o disposto na Cláusula Primeira do TARE n° 41/89-GSF, 
firmado entre a VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A e a Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás. 

 
Por se tratar a autuação de transferência interestadual de mercadoria 

(minério bauxita) entre estabelecimentos da mesma empresa, localizados nos Estado de 
Goiás e de São Paulo, respectivamente, sem destaque do ICMS, com fundamento no art. 
6°, § 5°, da Lei n° 6.930/09, deve ser acatada a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), precisamente a Súmula 166: 

 
SÚMULA 166: NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O 
SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA 
OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. 
 
Aplico então ao caso em apreciação a Súmula 166 do STJ, por 

considerar passível de adoção dessa súmula na ocorrência relatada no auto de infração, 
tornando, em consequência, improcedente a respectiva exigência fiscal. 

 
Ante o exposto, acompanhado da maioria de meus pares, conheço 

do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00076/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: INTERLOCUTÓRIA. Parcelamento integral do crédito 
tributário pelo sujeito passivo. Confissão irretratável. 
Encerramento da fase contenciosa. Preclusão lógica do sujeito 
passivo. Acolhida. Unânime. 
 
1 – O parcelamento integral do crédito tributário caracteriza 
confissão irretratável da dívida, ocorrendo a preclusão lógica e 
desistência da lide por parte do sujeito passivo, restando 
encerrada a fase contenciosa do julgamento, devendo os autos 
serem encaminhados à Gerência de Recuperação de Créditos 
para fins de acompanhamento do pagamento das parcelas do 
parcelamento. 
 
2 – Não há julgamento do processo, mas tão somente sua 
resolução, com manifestação meramente homologatória dessa 
situação, por parte do julgador. 
 
3 – Não obstante decisão anulatória da Câmara Julgadora, o 
processo não estava definitivamente julgado em razão de 
recurso da Fazenda Pública ao Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de preclusão lógica do sujeito passivo em razão de confissão irretratável do 
débito, arguida pelo Conselheiro Relator Evandro Luis Pauli, devendo o processo ser 
remetido à GERC para acompanhamento do pagamento das parcelas do parcelamento, 
conforme disposição do artigo 64, II, "f", 3 do Decreto 6.930/2009. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da 
Silva Costa e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário se refere à autuação fiscal por 
aquisição interestadual de bens para uso/ativo imobilizado do estabelecimento, lançadas 
no Livro Registro de Entradas, mas sem a retenção do ICMS Diferencial de Alíquotas, em 
relação as notas fiscais nº 416 a 426. Em consequência, deverá pagar o ICMS na 
importância de R$ 49.335,00, juntamente com os acréscimos legais. 

 
Período da ocorrência do fato gerador constante na peça básica (folha 02): 

28/10/2010 a 31/12/2010. 
 
Não existem sujeitos passivos solidários. 
 



Dispositivos legais infringidos: arts. 45 e 51, § 1º, II e § 3º da Lei 11.651/91 c/c arts. 
32, § 1º e 35 do anexo VIII do Decreto 4.852/97. 

 
Penalidade proposta: art. 71, III, “a” da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 11.750/92. 
 

 A autoridade fiscal anexa ao procedimento: cópia das referidas notas fiscais (folhas 
04 a 25), cópia do Livro de Apuração de ICMS (folhas 26 a 34), cópia de página do Livro 
Registro de Entradas (folha 35), planilha demonstrativa do cálculo do ICMS omitido (folhas 
36 a 39) e extratos do histórico de pagamentos da SEFAZ (folhas 40 a 49). 
 
 Devidamente intimado (folhas 50 e 51), o sujeito passivo apresenta Impugnação em 
1ª Instância (folhas 53 a 82) pedindo nulidade por manifesta insegurança na determinação 
da infração. Pede também a improcedência da autuação fiscal. 
 

Em sentença singular de folhas 84 a 86 o Julgador de Primeira Instância considera 
procedente o auto de infração. 
 
 Novamente intimado para impugnação de Segunda Instância (folhas 87 e 88), o 
sujeito passivo apresenta peça defensória de folhas 90 a 112. Pede nulidade e 
improcedência, nos mesmos fundamentos da impugnação de primeira instância. 
 
 Em julgamento cameral (folhas 114 a 120), a Segunda Câmara, por unanimidade 
de votos, acolheu a preliminar de nulidade da peça básica e declarou nulo o procedimento 
fiscal “ab initio” por insegurança na determinação da infração. 
 

A insegurança se referiu à constatação de que as operações de entrada de 
mercadorias destinadas ao ativo imobilizado eram de 28/10/2009 (conforme notas fiscais 
de folhas 04 a 25) e a autoridade fiscal constou na peça básica, no detalhamento do 
período da ocorrência do fato gerador, a data de 28/10/2010 a 31/12/2010. E também 
porque a autoridade fiscal anexou um demonstrativo de cálculo (folhas 36 a 39) que não 
condiz com a acusação da peça básica.  
 
 Mesmo com o processo nulo, o sujeito passivo efetua o parcelamento integral do 
débito exigido pelo presente processo (folha 122 a 124).  

 
Inconformada, não obstante a decisão unânime de nulidade na Câmara Julgadora, 

a Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Superior (folhas 125 a 128). Inicialmente 
fundamenta a admissibilidade do recurso por ser contrária à disposição expressa da 
legislação tributária e contrária a prova inconteste constante nos autos. Quanto às razões 
do recurso, alega que, não obstante o equívoco na juntada do levantamento alheio ao fato, 
esta situação não prejudicou a acusação fiscal, já que a autoridade fiscal anexou ao 
processo as cópias das notas fiscais e que o cálculo do ICMS diferencial de alíquotas é 
bastante simples e detalhado no próprio auto de infração, não necessitando de 
levantamento, já que basta totalizar o valor total das notas fiscais e aplicar a alíquota de 
10%, que chega-se ao ICMS Diferencial de Alíquotas de R$ 49.335,00 cobrado na inicial. 
  
 É o Relatório.  
  
 VOTO 
 

Inicialmente, verifico que há uma questão incidental nesse processo, que obsta o 
prosseguimento do julgamento por este Conselho.  

 



Trata-se da constatação de que o sujeito passivo, não obstante o processo ter sido 
declarado nulo em julgamento cameral, efetuou parcelamento integral do débito (folha 122 
a 124), o que caracteriza confissão irretratável da dívida, conforme previsto no artigo 16 do 
anexo IX do Decreto 4.852/97: 

 

Artigo 16. O pedido de parcelamento, ainda que não deferido 
importa: 

 

I - confissão irretratável do débito, judicial e extrajudicial, nos termos 
dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, o que não 
implica transação ou novação; 

 

II - renúncia ao direito de defesa, na esfera administrativa; 

 

III - desistência de impugnação ou recurso já interposto; 

 

IV - encerramento da fase contenciosa, em se tratando de processo 
administrativo tributário. 

 
 Ratificando este entendimento, conforme previsto no § 2º do artigo 6º da Lei 
16.469/2009, a confissão irretratável da dívida obsta o julgamento do processo, pelo 
simples fato de não existir mais lide. Pela confissão integral, o sujeito passivo renuncia 
expressamente a fase contenciosa e nada mais há para ser julgado:  
 

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja 
confissão irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato 
substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, 
inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não 
tenha sido objeto de controvérsia ou de pronunciamento. 

 
E este fenômeno, qual seja, da prática de um ato incompatível com o interesse de 

litigar, dá-se o nome de Preclusão Lógica.  
 
Nesse caso, a manifestação do julgador será meramente de homologação dessa 

situação, não havendo julgamento do mérito, mas tão somente sua resolução. 
 
 Outra questão pertinente, diz respeito a constatação de que, não obstante o 
processo ter sido declarado nulo “ab initio” pela Câmara Julgadora, ele não estava 
definitivamente julgado pois a Fazenda Pública recorreu da decisão ao Conselho Superior.  
 
 Assim, diante do acima exposto e em razão do parcelamento integral da dívida por 
parte do sujeito passivo e, por conseguinte, com a constatação da ocorrência de 
Preclusão Lógica e desistência da lide por parte do sujeito passivo, considero encerrada a 
fase contenciosa do julgamento, sem apreciação do recurso da Fazenda Pública que 
perdeu o objeto, devendo os autos serem encaminhados à GERC para acompanhamento 
do pagamento das demais parcelas do parcelamento, conforme disposição do artigo 64, II, 
“f”, 3 do decreto 4.930/2009. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00143/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Venda em consignação 
(contrato estimatório). Operação de venda desfeita com a 
restituição da coisa ao consignante. Lançamento Improcedente. 
Decisão unânime. 
 
Restando comprovado que as mercadorias tributadas objeto do 
contrato estimatório (venda em consignação) foram restituídas 
(devolvidas) à consignante pela autuada (consignatária) fica 
excluída (desfeita) a operação, ficando também afastada a 
incidência tributária, devendo ser declarado improcedente o 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva e Rodolfo Ramos 
Caiado. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da acusação fiscal de que o sujeito passivo em epígrafe 
adquiriu mercadorias com tributação normal, em volume que caracteriza intuito comercial, 
incompatível, portanto, com a necessidade de uso e consumo de consumidor final, no 
valor comercial de R$ 28.940,95, que, acrescido do respectivo Índice de Lucro BRUTO 
(ILB) da atividade econômica, perfaz base de cálculo no importe de R$ 43.411,42. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 7.379,94 mais cominações legais. 

 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração aos artigos 44, 152 e 156, da lei n.º 11.651/91, c/c os 
artigos 34, § 2.º, XII; 96 e 98, do Decreto n.º 4.852/97. Foi proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, VII, “g”, §9.I, da lei n.º 11.651/91, c/ redação da lei n.º 
16.241/08. 

 
Juntados, dentre outros documentos, termos de apreensão e de 

liberação de mercadorias, cópia de NF-e 1.297 (fls.10/12) e recibo de venda (fls.13/14). 
 
Intimado, o sujeito passivo impugna (fls.22) o lançamento, 

requerendo o arquivamento do auto de infração, alegando que as mercadorias foram 
recebidas em consignação, conforme NF-e n.º 1.297, datada de 25/08/2014, no valor de 
R$ 28.940,95, da empresa PATRÍCIA RIBEIRO Y RIBEIRO ME, estabelecida em SÃO 
PAULO, capital. Como não fora negociada nenhuma peça, devolvera toda a mercadoria 
através da NF-e de ENTRADA no estabelecimento remetente n.º 1.338, emitida no dia 
30/09/2014, no valor exato de R$ 28.940,95 (cópias às fls.26/27). 



 
Pela SENTENÇA N.º 1520//2017 – JULP (fls.31/33), o julgador de 

primeira instância conheceu da impugnação do sujeito passivo, negou-lhe provimento, 
para julgar PROCEDENTE o auto de infração, fundamentando-se no fato de que a 
quantidade de mercadorias incompatível para o consumo pessoal caracteriza claro intuito 
comercial, além de que a condição do sujeito passivo de não-contribuinte não lhe 
permitiria receber mercadorias em consignação. 

 
Intimado da Sentença, o sujeito passivo recorre (fls.41), e, sob os 

mesmos fundamentos da impugnação, reitera os mesmos pedidos. Junta cópias das 
mesmas notas fiscais (fls.42/46). 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
  
                          V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso voluntário, no qual o sujeito 

passivo pugna pela reforma de Sentença proferida em PAT em que fora acusado de 
adquirir mercadorias com tributação normal, no valor comercial de R$ 28.940,95, que, 
acrescido do respectivo Índice de Lucro BRUTO (ILB) da atividade econômica, totaliza 
base de cálculo no importe de R$ 43.411,42, em volume que caracteriza intuito comercial, 
incompatível, portanto, com a necessidade de uso e consumo de consumidor final. 

 
O contrato estimatório (ou venda em consignação) caracteriza-se 

pela entrega pelo consignante de bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a 
vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estipulado, 
restituir-lhe a coisa consignada. 

 
Vê-se dos autos que o sujeito passivo (consignatária) realmente 

recebera mercadorias em consignação, mas que, em data posterior, devolvera todas os 
itens ao remetente (consignante). É o que se verifica da NF-e de n.º 1.338 (de ENTRADA 
na remetente PATRICIA RIBEIRO Y PATRICIA ME, de SÃO PAULO, capital). 

 
Daí, é forçoso concluir que a operação de remessa em consignação 

fora desfeita com restituição das mercadorias consignadas. 
 
Nesse diapasão, dado o desfazimento da operação de venda em 

consignação, haja vista a restituição da coisa (mercadorias remetidas em consignação), 
decidimos, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar IMPROCEDENTE o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00183/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE - Preliminar de nulidade do auto de 
infração por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo e 
acolhida na Câmara. REFORMADA. Decisão majoritária. 
 
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, quando os fatos 
que ensejaram o lançamento se encontram sob a égide da 
competência estadual. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão do pagamento 
do ICMS. Saída de mercadorias tributadas sem o destaque do 
imposto nas Notas Fiscais, e, consequentemente, sem o seu 
correspondente pagamento.  Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. Constitui fato gerador do ICMS o fornecimento de 
mercadorias com prestação de serviço não compreendido na 
competência tributária dos municípios. (Artigo 2º, inciso IV, da 
LC nº 87/96); 
 
2. O imposto incide sobre fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos municípios. (Artigo 11, inciso III, alínea "a", do 
CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher o pedido 
da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, acolheu 
o pedido de retirada da multa, suscitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que votaram mantendo a 
preliminar de nulidade arguida e o pedido de retirada da multa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que 



votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento, lavrado em 09 de março de 
2.010, que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS, no 
exercício de 2.005, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 223.287,83 (duzentos e vinte e três mil, 
duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 40, e 64, todos da 
Lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 163, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", e § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 14.634/03. 

Os autos são instruídos com os documentos de fls. 05/23, a saber: 
Demonstrativos contendo os documentos fiscais emitidos; e, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica. 

A autuada, devidamente intimada, fls. 26, ingressou com 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 32/57, na qual, após historiar os fatos, alega, 
em preliminar, ilegitimidade e incompetência do Estado de Goiás para cobrar o tributo em 
questão, respaldando-se, para tanto, no artigo 119, do CTN. Destaca, assim, que o Estado 
de Goiás é parte ilegítima para cobrar o tributo, vez que, face ao fato gerador relacionado 
com o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), não se trata de sujeito ativo com 
competência para exigir o cumprimento da obrigação de pagamento do imposto, sendo 
referida competência dos municípios. E, tendo feito corretamente o recolhimento do 
imposto aos cofres municipais, não há que se falar, inclusive, em incidência de multa ou 
de cominações legais. 

No mérito, após destacar o conceito de mercadorias, com o 
respaldo de artigos doutrinários, menciona: “Percebe-se pela simples análise dos 
conceitos de mercadoria que a atividade da empresa impugnante não é a compra e venda 
de mercadoria, e sim a preparação de CBUQ para ser utilizado em obras de pavimentação 
asfáltica”.  

Transcreve conceitos de construção civil – natureza jurídica – e 
prestação de serviços, assim como contratos de empreitada, para destacar: “Não se pode 
confundir o serviço, que a nossa empresa presta para um determinado contratante quando 
do preparado do CBUQ, com a produção de uma empresa que faz circular mercadorias, 
v.g., no caso de venda de cimento”.  

Após outros detalhamentos a respeito da matéria, aduz: “Por 
isso é que o impugnante não põe CBUQ no mercado – não faz venda mercantil e esse 
concreto não é juridicamente considerado mercadoria. Se não existir nenhum interessado 
em massa asfáltica, não existirá preparação de CBUQ. A usina somente funciona quando 
existe contratação para a preparação do CBUQ”.  

Transcreve jurisprudência a respeito da matéria.  
Conclui, asseverando que em relação ao CBUQ a competência 

para sua tributação é dos municípios. 
Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 58/71. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular prolata a Sentença nº 5.556/2010 – JULP, fls. 
74/76, pela qual não acolhe a preliminar de nulidade por incompetência ativa, e, no 
mérito, declara procedente o auto de infração.  



O sujeito passivo foi intimado da decisão monocrática, fls. 80, e, 
inconformado, interpôs Recurso Voluntário, fls. 84/115, no qual, após destacar omissões 
e incongruências com os fatos e o direito, ao seu ver, da sentença, reitera todos os 
argumentos e as alegações declinadas anteriormente na Impugnação. Assim, renova o 
pleito de ilegitimidade e incompetência do Fisco Estadual; da não incidência de multa ou 
de cominações legais; dos conceitos de mercadorias, construção civil, natureza jurídica, 
e, prestação de serviços, para reiterar que pela simples análise dos conceitos de 
mercadoria que a atividade da empresa recorrente não é a compra e venda de 
mercadoria, e sim a preparação de CBUQ, cuja tributação se insere no rol das 
competências dos municípios.   

Volta a destacar doutrina e jurisprudência a respeito, assim como a 
existência de contrato de empreitada, para pugnar, em conclusão, pela improcedência do 
lançamento.  

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela autuada. Ainda, por 
maioria de votos, acolher o pedido de retirada da multa, suscitada pela autuada. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, 
para reformar a sentença singular, e considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1136/2011, 
fls. 118/121. 

A Representação Fazendária, às fls. 122/126, elaborou o Recurso ao 
então Conselho Superior, no qual requer a reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, a procedência do auto de infração. Destacou-se:  

(i) As mercadorias, referidas na descrição do fato gerador da peça 
inicial, são Cimento Betuminoso Usinado Quente – CBUQ, 
fabricado pela autuada fora do local da obra e vendido a 
terceiros, como provam os documentos fiscais apresentados à 
fiscalização e que estão relacionados às fls. 04/12, dos autos. 
E, nos termos do art. 1º, caput e § 2º, e da Lista de Serviços 
anexa, da LC 116/2003, o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços é tributada pelo ICMS, [...]; 

(ii) O Concreto Betuminoso Usinado Quente – CBQU, in casu, 
como o próprio nome já o diz, é produzido em ‘usina’ 
apropriada, estabelecida em local diverso daquele onde presta 
o serviço, [...]; 

Devidamente intimado, inclusive por intermédio da advogada 
constituída, fls. 127/138, o sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, 
fls. 141/151, no qual, após rememorar a tramitação dos autos e os fatos nele contidos, 
argumenta que o Recurso não rebateu os pontos principais do Acórdão, sendo certo que 
apenas transcreveu artigos de lei, sem questionar e sem comprovar o principal, ou seja, 
não conseguiu demonstrar e tampouco atacou o Acórdão no ponto em que ficou decidido 
que pavimentação é serviço e CBUQ não é mercadoria. Por isso, o Recurso não merece 
provimento.  

Reitera, por conseguinte, todos os argumentos já apresentados na 
fase anterior, razão pela qual requer o não provimento do Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, a manutenção, na íntegra da decisão cameral.  

Este é o relatório.  
 



         V O T O  
 
      QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar o Recurso Fazendário no que pertine a nulidade acolhida na 
fase cameral, qual seja, de ilegitimidade ativa, assim como, quanto ao acolhimento do 
pedido de retirada da multa, apresentado pelo sujeito passivo. 
A questão alegada, de ilegitimidade ativa, a bem da verdade, se confunde com o próprio 
mérito do lançamento, haja vista que, entendendo-se, como bem defende a 
Representação Fazendária, que, no caso presente, a incidência tributária é afeta ao ICMS, 
não há que se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para promover a sua 
cobrança, e, consequentemente, agregar à cobrança os consectários legais, tais como: 
multa, juros e correção monetária. 

Assim, em virtude das razões abaixo delineadas, tocantes à questão 
meritória, as quais ensejaram o entendimento majoritário deste Conselho Superior pela 
reforma da decisão cameral, e, consequentemente, pela procedência do lançamento, é 
que entendo inexistir a acolhida nulidade por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, 
assim, como imprópria a remissão da multa acolhida pelo julgado cameral. 

Reforma-se, portanto, a decisão cameral no que pertine à nulidade 
por ilegitimidade ativa, assim como quanto à exclusão da multa. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo que a descrição do fato contido na 
peça inicial, bem como nos demonstrativos anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, 
relacionado com a saída de mercadoria tributada – Concreto Betuminoso Usinado Quente 
- CBUQ – em cujas Notas Fiscais não se destacou o imposto e, tampouco, se efetuou o 
registro a débito do valor do ICMS correspondente nos livros próprios. 
A questão que se apresenta, portanto, centra-se na definição de qual tributo deve ser 
cobrado nas operações elencadas pelo Fisco constantes das Notas Fiscais elencadas no 
Demonstrativo às fls. 05/23, relacionadas com: “Saída de Concreto Betuminoso Usinado 
Quente – CBUQ”. Os autuantes entendem que, no caso em apreço, sem sombra de 
dúvidas, a incidência tributária é do imposto estadual, ao passo que o sujeito passivo 
assevera que a competência para a cobrança de tributo na operação é municipal, com 
incidência, portanto, do ISSQN. 
Tem-se, pois, nos autos que o sujeito passivo promoveu saídas de mercadorias do seu 
estabelecimento sem a tributação pelo ICMS e, analisando a legislação pertinente, pode-
se observar as seguintes situações: 

a) Segundo o artigo 2º, inciso IV, da LC nº 087/96, constituí fato 
gerador do ICMS, o fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviço, não compreendido na competência 
tributária dos Municípios (o caso em discussão trata disso); 

b) Verificando a legislação aplicável ao ISS (LC nº 116/03), item 
7.02 da Lista a ela anexa, conclui-se que somente as 
mercadorias produzidas no canteiro de obras estão sujeitas ao 
ISS, sendo que as produzidas fora do canteiro estão sujeitas 
ao ICMS (no caso em discussão, as mercadorias não foram 
produzidas no canteiro de obras); 

c) O Anexo XIII, do RCTE, artigo 25, dispõe que incide ICMS 
sempre que a empresa de construção promover a saída de 



mercadorias de fabricação própria (in casu, entenda-se saída 
de CBUQ); 

d) Entre as hipóteses de não incidência de ICMS previstas no 
artigo 26, do anexo XIII, RCTE, não identifico nenhuma que 
seja semelhante à que ora se discute.  

Combinando as informações de que a empresa autuada exerce 
atividade mista (prestação de serviços, indústria e comércio, fls. 26) com as definições 
legais pertinentes acima referenciadas, verifico que as operações objeto da lide estão 
sujeitas à incidência do ICMS, a uma, porque ocorreu saídas de mercadorias produzidas 
pela autuada fora do canteiro de obras, a duas, porque a empresa não atua 
exclusivamente na atividade de construção civil (exerce atividade mista – produz e vende 
CBUQ). 

As atividades desenvolvidas que incidem o ISS são apenas aquelas 
discriminadas na Lista de Serviço anexa à Lei Complementar 116/03, e dentre elas 
nenhuma se enquadra na presente situação. Aliás, Parecer da GOT nº 1.055/05, Órgão 
Consultivo desta Secretaria da Fazenda, é no mesmo sentido, ou seja, a atividade de 
usinagem de massa asfáltica não se inclui na competência municipal. Portanto, de pronto, 
afastada a principal alegação do sujeito passivo. 

Diante disso, é certo que a operação realizada é fato gerador do 
ICMS, e não está dentre as hipóteses de não incidência prevista no art. 26, do Anexo XIII, 
do Decreto 4.852/97. 

Nesse mesmo citado Decreto, no artigo 25, dispõe que incide o 
ICMS sempre que a empresa de construção promover a saída de mercadoria de 
fabricação própria. 

Sendo o CBUQ resultante da usinagem a quente do Cimento 
Asfáltico de Petróleo – CAP (produzido nas refinarias) com brita e pó de pedra, sua 
fabricação é considerada “industrialização”. A “mercadoria” produzida não se trata de 
simples mistura, mas sim um produto distinto que não se confunde com seus 
componentes, e o fato econômico do seu fornecimento é considerado “circulação de 
mercadorias”, nos termos do artigo 12, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.651/1991 – 
CTE – Código Tributário do Estado de Goiás. Assim: 

 
“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II – Considera-se: 

a) Mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

b) Industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento.  

[...]” 

 
Nenhuma outra característica atribuída à operação ou ao Concreto 

Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, pelo recorrido, é suficiente para afastar a qualidade 
de mercadoria, antes, porém, reforça o seu enquadramento nessa categoria, logicamente 
havendo algumas particularidades especiais em decorrência do processamento ou 
produção, assim como as condições de colocação do produto no mercado.  



A pretensão do contribuinte de equiparar o processamento da massa 
asfáltica com a mistura que compõe o concreto fresco de cimento (que segundo decisões 
judiciais, tem exoneração do ICMS quando aplicado em obra de construção civil, mediante 
contrato de empreitada ou subempreitada) fica afastada, porque a jurisprudência 
considera o fato desta última ser obtida na obra ou em betoneiras acopladas a caminhões, 
o que não é o caso do CBUQ, que é produzido e sai acabado do estabelecimento do 
contribuinte, portanto, fora do canteiro de obras. 

Acresço, como complemento, que situação análoga à dos presentes 
autos, porém, relacionada com o exercício de 2.006, foi apreciada pela Segunda Câmara 
deste Conselho, na data de 19 de março de 2.014, confirmando-se a correção do 
lançamento, conforme se depreende do conteúdo do Acórdão nº 2.026/14, da lavra do 
eminente Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, no processo nº 4.0110011.445.18, 
do mesmo sujeito passivo, o qual, com a percuciência que lhe é peculiar, perscrutou toda 
a matéria, concluindo:  

“Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao 
contrário do que asseverou a empresa recorrente, a decisão singular recorrida não 
peca por violar a orientação do STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que 
a empresa não logrou comprovar de que os materiais fornecidos são parte integrante 
de contratos de empreitada. Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer 
que tais materiais fornecidos são oriundos de projeto específico, de forma que lhe dê 
contorno de individualidade para cada encomendante. 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de 
empreitada específicos para tais operações. Além do mais – e apenas cerrando 
fileira com a linha de raciocínio exposta no aresto do STJ – se há trabalho intelectual 
específico para a elaboração de CBUQ, não vislumbro que tal possa prevalecer 
sobre o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

A intenção fiscal era clara: emprestar à situação fática – a 
existência de emissão de notas fiscais de saídas de CBUQ sem tributação do ICMS 
– uma qualificação jurídica. Se tais produtos estivessem, de fato, vinculados a um 
contrato de empreitada, não seria, por óbvio, cabível a cobrança de ICMS. 

Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 

* A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de materiais, sem identificação da natureza de tal 
operação, se vinculada ou não a contrato de empreitada;  

* A produção de materiais fora do local da obra civil; 

* A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

* O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a ‘usina de asfalto’, bem como o 
comércio de produtos derivados de petróleo. 

A estes argumentos, agrego a existência de resposta à consulta, 
realizada por meio do Parecer nº 1.055/05 – GOT, cujo objeto era consulta sobre a 
incidência de ICMS na usinagem de massas asfálticas, com matéria prima fornecida 
pelo encomendante, consumidores finais, na qual se concluiu pela incidência do 
ICMS, nas condições ali expostas”. 

 Transcritas as razões acima do ilustre Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato, tomo a liberdade de torná-las parte das minhas razões de voto. 



Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o pedido 
da Representação Fazendária, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, 
acolheu o pedido de retirada da multa. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela maioria dos meus pares, 
para conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para reformar a 
decisão cameral, e, consequentemente, considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00184/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE - Preliminar de nulidade do auto de 
infração por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo e 
acolhida na Câmara. REFORMADA. Decisão majoritária. 
 
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, quando os fatos 
que ensejaram o lançamento se encontram sob a égide da 
competência estadual. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão do pagamento 
do ICMS. Saída de mercadorias tributadas sem o destaque do 
imposto nas Notas Fiscais, e, consequentemente, sem o seu 
correspondente pagamento.  Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. Constitui fato gerador do ICMS o fornecimento de 
mercadorias com prestação de serviço não compreendido na 
competência tributária dos municípios. (Artigo 2º, inciso IV, da 
LC nº 87/96); 
 
2. O imposto incide sobre fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos municípios. (Artigo 11, inciso III, alínea "a", do 
CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher o pedido 
da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, acolheu 
o pedido de retirada da multa, suscitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que votaram mantendo a 
preliminar de nulidade arguida e o pedido de retirada da multa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que 



votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento, lavrado em 06 de maio de 
2.010, que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS, no 
exercício de 2.008, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 10.021,62 (dez mil, vinte e um reais e 
sessenta e dois centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 40, e 64, todos da 
Lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 163, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", e § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 15.505/05. 

Os autos são instruídos com os documentos de fls. 04/13, a saber: 
Demonstrativos contendo os documentos fiscais emitidos; e, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica. 

A autuada, devidamente intimada, fls. 16, ingressou com 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 20/45, na qual, após historiar os fatos, alega, 
em preliminar, ilegitimidade e incompetência do Estado de Goiás para cobrar o tributo em 
questão, respaldando-se, para tanto, no artigo 119, do CTN. Destaca, assim, que o Estado 
de Goiás é parte ilegítima para cobrar o tributo, vez que, face ao fato gerador relacionado 
com o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), não se trata de sujeito ativo com 
competência para exigir o cumprimento da obrigação de pagamento do imposto, sendo 
referida competência dos municípios. E, tendo feito corretamente o recolhimento do 
imposto aos cofres municipais, não há que se falar, inclusive, em incidência de multa ou 
de cominações legais. 

No mérito, após destacar o conceito de mercadorias, com o 
respaldo de artigos doutrinários, menciona: “Percebe-se pela simples análise dos 
conceitos de mercadoria que a atividade da empresa impugnante não é a compra e venda 
de mercadoria, e sim a preparação de CBUQ para ser utilizado em obras de pavimentação 
asfáltica”.  

Transcreve conceitos de construção civil – natureza jurídica – e 
prestação de serviços, assim como contratos de empreitada, para destacar: “Não se pode 
confundir o serviço, que a nossa empresa presta para um determinado contratante quando 
do preparado do CBUQ, com a produção de uma empresa que faz circular mercadorias, 
v.g., no caso de venda de cimento”.  

Após outros detalhamentos a respeito da matéria, aduz: “Por 
isso é que o impugnante não põe CBUQ no mercado – não faz venda mercantil e esse 
concreto não é juridicamente considerado mercadoria. Se não existir nenhum interessado 
em massa asfáltica, não existirá preparação de CBUQ. A usina somente funciona quando 
existe contratação para a preparação do CBUQ”.  

Transcreve jurisprudência a respeito da matéria.  
Conclui, asseverando que em relação ao CBUQ a competência 

para sua tributação é dos municípios. 
Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 45/110. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular prolata a Sentença nº 4.935/2010 – JULP, fls. 
111/114, pela qual não acolhe a preliminar de nulidade por incompetência ativa, e, no 
mérito, declara procedente o auto de infração.  



O sujeito passivo foi intimado da decisão monocrática, fls. 115, e, 
inconformado, interpôs Recurso Voluntário, fls. 118/150, no qual, após destacar omissões 
e incongruências com os fatos e o direito, ao seu ver, da sentença, reitera todos os 
argumentos e as alegações declinadas anteriormente na Impugnação. Assim, renova o 
pleito de ilegitimidade e incompetência do Fisco Estadual; da não incidência de multa ou 
de cominações legais; dos conceitos de mercadorias, construção civil, natureza jurídica, 
e, prestação de serviços, para reiterar que pela simples análise dos conceitos de 
mercadoria que a atividade da empresa recorrente não é a compra e venda de 
mercadoria, e sim a preparação de CBUQ, cuja tributação se insere no rol das 
competências dos municípios.   

Volta a destacar doutrina e jurisprudência a respeito, assim como a 
existência de contrato de empreitada, para pugnar, em conclusão, pela improcedência do 
lançamento.  

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela autuada. Ainda, por 
maioria de votos, acolher o pedido de retirada da multa, suscitada pela autuada. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, 
para reformar a sentença singular, e considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1135/2011, 
fls. 153/156. 

A Representação Fazendária, às fls. 157/161, elaborou o Recurso ao 
então Conselho Superior, no qual requer a reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, a procedência do auto de infração. Destacou-se:  

(iii) As mercadorias, referidas na descrição do fato gerador da peça 
inicial, são Cimento Betuminoso Usinado Quente – CBUQ, 
fabricado pela autuada fora do local da obra e vendido a 
terceiros, como provam os documentos fiscais apresentados à 
fiscalização e que estão relacionados às fls. 04/12, dos autos. 
E, nos termos do art. 1º, caput e § 2º, e da Lista de Serviços 
anexa, da LC 116/2003, o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços é tributada pelo ICMS, [...]; 

(iv) O Concreto Betuminoso Usinado Quente – CBQU, in casu, 
como o próprio nome já o diz, é produzido em ‘usina’ 
apropriada, estabelecida em local diverso daquele onde presta 
o serviço, [...]; 

Devidamente intimado, inclusive por intermédio da advogada 
constituída, fls. 162/174, o sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, 
fls. 177/187, no qual, após rememorar a tramitação dos autos e os fatos nele contidos, 
argumenta que o Recurso não rebateu os pontos principais do Acórdão, sendo certo que 
apenas transcreveu artigos de lei, sem questionar e sem comprovar o principal, ou seja, 
não conseguiu demonstrar e tampouco atacou o Acórdão no ponto em que ficou decidido 
que pavimentação é serviço e CBUQ não é mercadoria. Por isso, o Recurso não merece 
provimento.  

Reitera, por conseguinte, todos os argumentos já apresentados na 
fase anterior, razão pela qual requer o não provimento do Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, a manutenção, na íntegra da decisão cameral.  

Este é o relatório.  
 



         V O T O  
 
      QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar o Recurso Fazendário no que pertine a 

nulidade acolhida na fase cameral, qual seja, de ilegitimidade ativa, assim como, quanto 
ao acolhimento do pedido de retirada da multa, apresentado pelo sujeito passivo. 

A questão alegada, de ilegitimidade ativa, a bem da verdade, se 
confunde com o próprio mérito do lançamento, haja vista que, entendendo-se, como bem 
defende a Representação Fazendária, que, no caso presente, a incidência tributária é 
afeta ao ICMS, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para 
promover a sua cobrança, e, consequentemente, agregar à cobrança os consectários 
legais, tais como: multa, juros e correção monetária. 

Assim, em virtude das razões abaixo delineadas, tocantes à questão 
meritória, as quais ensejaram o entendimento majoritário deste Conselho Superior pela 
reforma da decisão cameral, e, consequentemente, pela procedência do lançamento, é 
que entendo inexistir a acolhida nulidade por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, 
assim, como imprópria a remissão da multa acolhida pelo julgado cameral. 

Reforma-se, portanto, a decisão cameral no que pertine à nulidade 
por ilegitimidade ativa, assim como quanto à exclusão da multa. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo que a 

descrição do fato contido na peça inicial, bem como nos demonstrativos anexados, 
reporta-se à cobrança de ICMS, relacionado com a saída de mercadoria tributada – 
Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ – em cujas Notas Fiscais não se destacou 
o imposto e, tampouco, se efetuou o registro a débito do valor do ICMS correspondente 
nos livros próprios. 

A questão que se apresenta, portanto, centra-se na definição de qual 
tributo deve ser cobrado nas operações elencadas pelo Fisco constantes das Notas 
Fiscais elencadas no Demonstrativo às fls. 04/13, relacionadas com: “Saída de Concreto 
Betuminoso Usinado Quente – CBUQ”. Os autuantes entendem que, no caso em apreço, 
sem sombra de dúvidas, a incidência tributária é do imposto estadual, ao passo que o 
sujeito passivo assevera que a competência para a cobrança de tributo na operação é 
municipal, com incidência, portanto, do ISSQN. 

Tem-se, pois, nos autos que o sujeito passivo promoveu saídas de 
mercadorias do seu estabelecimento sem a tributação pelo ICMS e, analisando a 
legislação pertinente, pode-se observar as seguintes situações: 

a) Segundo o artigo 2º, inciso IV, da LC nº 087/96, constituí fato 
gerador do ICMS, o fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviço, não compreendido na competência 
tributária dos Municípios (o caso em discussão trata disso); 

b) Verificando a legislação aplicável ao ISS (LC nº 116/03), item 
7.02 da Lista a ela anexa, conclui-se que somente as 
mercadorias produzidas no canteiro de obras estão sujeitas ao 
ISS, sendo que as produzidas fora do canteiro estão sujeitas 
ao ICMS (no caso em discussão, as mercadorias não foram 
produzidas no canteiro de obras); 

c) O Anexo XIII, do RCTE, artigo 25, dispõe que incide ICMS 
sempre que a empresa de construção promover a saída de 



mercadorias de fabricação própria (in casu, entenda-se saída 
de CBUQ); 

d) Entre as hipóteses de não incidência de ICMS previstas no 
artigo 26, do anexo XIII, RCTE, não identifico nenhuma que 
seja semelhante à que ora se discute.  

Combinando as informações de que a empresa autuada exerce 
atividade mista (prestação de serviços, indústria e comércio, fls. 14) com as definições 
legais pertinentes acima referenciadas, verifico que as operações objeto da lide estão 
sujeitas à incidência do ICMS, a uma, porque ocorreu saídas de mercadorias produzidas 
pela autuada fora do canteiro de obras, a duas, porque a empresa não atua 
exclusivamente na atividade de construção civil (exerce atividade mista – produz e vende 
CBUQ). 

As atividades desenvolvidas que incidem o ISS são apenas aquelas 
discriminadas na Lista de Serviço anexa à Lei Complementar 116/03, e dentre elas 
nenhuma se enquadra na presente situação. Aliás, Parecer da GOT nº 1.055/05, Órgão 
Consultivo desta Secretaria da Fazenda, é no mesmo sentido, ou seja, a atividade de 
usinagem de massa asfáltica não se inclui na competência municipal. Portanto, de pronto, 
afastada a principal alegação do sujeito passivo. 

Diante disso, é certo que a operação realizada é fato gerador do 
ICMS, e não está dentre as hipóteses de não incidência prevista no art. 26, do Anexo XIII, 
do Decreto 4.852/97. 

Nesse mesmo citado Decreto, no artigo 25, dispõe que incide o 
ICMS sempre que a empresa de construção promover a saída de mercadoria de 
fabricação própria. 

Sendo o CBUQ resultante da usinagem a quente do Cimento 
Asfáltico de Petróleo – CAP (produzido nas refinarias) com brita e pó de pedra, sua 
fabricação é considerada “industrialização”. A “mercadoria” produzida não se trata de 
simples mistura, mas sim um produto distinto que não se confunde com seus 
componentes, e o fato econômico do seu fornecimento é considerado “circulação de 
mercadorias”, nos termos do artigo 12, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.651/1991 – 
CTE – Código Tributário do Estado de Goiás. Assim: 

 
“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II – Considera-se: 

c) Mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

d) Industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento.  

[...]” 

 
Nenhuma outra característica atribuída à operação ou ao Concreto 

Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, pelo recorrido, é suficiente para afastar a qualidade 
de mercadoria, antes, porém, reforça o seu enquadramento nessa categoria, logicamente 
havendo algumas particularidades especiais em decorrência do processamento ou 
produção, assim como as condições de colocação do produto no mercado.  



A pretensão do contribuinte de equiparar o processamento da massa 
asfáltica com a mistura que compõe o concreto fresco de cimento (que segundo decisões 
judiciais, tem exoneração do ICMS quando aplicado em obra de construção civil, mediante 
contrato de empreitada ou subempreitada) fica afastada, porque a jurisprudência 
considera o fato desta última ser obtida na obra ou em betoneiras acopladas a caminhões, 
o que não é o caso do CBUQ, que é produzido e sai acabado do estabelecimento do 
contribuinte, portanto, fora do canteiro de obras. 

Acresço, como complemento, que situação análoga à dos presentes 
autos, porém, relacionada com o exercício de 2.006, foi apreciada pela Segunda Câmara 
deste Conselho, na data de 19 de março de 2.014, confirmando-se a correção do 
lançamento, conforme se depreende do conteúdo do Acórdão nº 2.026/14, da lavra do 
eminente Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, no processo nº 4.0110011.445.18, 
do mesmo sujeito passivo, o qual, com a percuciência que lhe é peculiar, perscrutou toda 
a matéria, concluindo:  

“Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao 
contrário do que asseverou a empresa recorrente, a decisão singular recorrida não 
peca por violar a orientação do STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que 
a empresa não logrou comprovar de que os materiais fornecidos são parte integrante 
de contratos de empreitada. Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer 
que tais materiais fornecidos são oriundos de projeto específico, de forma que lhe dê 
contorno de individualidade para cada encomendante. 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de 
empreitada específicos para tais operações. Além do mais – e apenas cerrando 
fileira com a linha de raciocínio exposta no aresto do STJ – se há trabalho intelectual 
específico para a elaboração de CBUQ, não vislumbro que tal possa prevalecer 
sobre o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

A intenção fiscal era clara: emprestar à situação fática – a 
existência de emissão de notas fiscais de saídas de CBUQ sem tributação do ICMS 
– uma qualificação jurídica. Se tais produtos estivessem, de fato, vinculados a um 
contrato de empreitada, não seria, por óbvio, cabível a cobrança de ICMS. 

Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 

* A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de materiais, sem identificação da natureza de tal 
operação, se vinculada ou não a contrato de empreitada;  

* A produção de materiais fora do local da obra civil; 

* A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

* O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a ‘usina de asfalto’, bem como o 
comércio de produtos derivados de petróleo. 

A estes argumentos, agrego a existência de resposta à consulta, 
realizada por meio do Parecer nº 1.055/05 – GOT, cujo objeto era consulta sobre a 
incidência de ICMS na usinagem de massas asfálticas, com matéria prima fornecida 
pelo encomendante, consumidores finais, na qual se concluiu pela incidência do 
ICMS, nas condições ali expostas”. 

 Transcritas as razões acima do ilustre Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato, tomo a liberdade de torná-las parte das minhas razões de voto. 



Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o pedido 
da Representação Fazendária, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, 
acolheu o pedido de retirada da multa. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela maioria dos meus pares, 
para conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para reformar a 
decisão cameral, e, consequentemente, considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00185/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE - Preliminar de nulidade do auto de 
infração por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo e 
acolhida na Câmara. REFORMADA. Decisão majoritária. 
 
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, quando os fatos 
que ensejaram o lançamento se encontram sob a égide da 
competência estadual. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão do pagamento 
do ICMS. Saída de mercadorias tributadas sem o destaque do 
imposto nas Notas Fiscais, e, consequentemente, sem o seu 
correspondente pagamento.  Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. Constitui fato gerador do ICMS o fornecimento de 
mercadorias com prestação de serviço não compreendido na 
competência tributária dos municípios. (Artigo 2º, inciso IV, da 
LC nº 87/96); 
 
2. O imposto incide sobre fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos municípios. (Artigo 11, inciso III, alínea "a", do 
CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher o pedido 
da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, acolheu 
o pedido de retirada da multa, suscitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que votaram mantendo a 
preliminar de nulidade arguida e o pedido de retirada da multa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que 



votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento, lavrado em 12 de abril de 2.010, 
que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS, no 
exercício de 2.009, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 12.741,37 (doze mil, setecentos e quarenta 
e um reais e trinta e sete centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 40, e 64, todos da 
Lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 163, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", e § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 15.505/05. 

Os autos são instruídos com os documentos de fls. 05/14, a saber: 
Demonstrativos contendo os documentos fiscais emitidos; e, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica. 

A autuada, devidamente intimada, fls. 19, ingressou com 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 23/48, na qual, após historiar os fatos, alega, 
em preliminar, ilegitimidade e incompetência do Estado de Goiás para cobrar o tributo em 
questão, respaldando-se, para tanto, no artigo 119, do CTN. Destaca, assim, que o Estado 
de Goiás é parte ilegítima para cobrar o tributo, vez que, face ao fato gerador relacionado 
com o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), não se trata de sujeito ativo com 
competência para exigir o cumprimento da obrigação de pagamento do imposto, sendo 
referida competência dos municípios. E, tendo feito corretamente o recolhimento do 
imposto aos cofres municipais, não há que se falar, inclusive, em incidência de multa ou 
de cominações legais. 

No mérito, após destacar o conceito de mercadorias, com o 
respaldo de artigos doutrinários, menciona: “Percebe-se pela simples análise dos 
conceitos de mercadoria que a atividade da empresa impugnante não é a compra e venda 
de mercadoria, e sim a preparação de CBUQ para ser utilizado em obras de pavimentação 
asfáltica”.  

Transcreve conceitos de construção civil – natureza jurídica – e 
prestação de serviços, assim como contratos de empreitada, para destacar: “Não se pode 
confundir o serviço, que a nossa empresa presta para um determinado contratante quando 
do preparado do CBUQ, com a produção de uma empresa que faz circular mercadorias, 
v.g., no caso de venda de cimento”.  

Após outros detalhamentos a respeito da matéria, aduz: “Por 
isso é que o impugnante não põe CBUQ no mercado – não faz venda mercantil e esse 
concreto não é juridicamente considerado mercadoria. Se não existir nenhum interessado 
em massa asfáltica, não existirá preparação de CBUQ. A usina somente funciona quando 
existe contratação para a preparação do CBUQ”.  

Transcreve jurisprudência a respeito da matéria.  
Conclui, asseverando que em relação ao CBUQ a competência 

para sua tributação é dos municípios. 
Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 49/137. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular prolata a Sentença nº 4.934/2010 – JULP, fls. 
139/142, pela qual não acolhe a preliminar de nulidade por incompetência ativa, e, no 
mérito, declara procedente o auto de infração.  



O sujeito passivo foi intimado da decisão monocrática, fls. 143, e, 
inconformado, interpôs Recurso Voluntário, fls. 150/181, no qual, após destacar omissões 
e incongruências com os fatos e o direito, ao seu ver, da sentença, reitera todos os 
argumentos e as alegações declinadas anteriormente na Impugnação. Assim, renova o 
pleito de ilegitimidade e incompetência do Fisco Estadual; da não incidência de multa ou 
de cominações legais; dos conceitos de mercadorias, construção civil, natureza jurídica, 
e, prestação de serviços, para reiterar que pela simples análise dos conceitos de 
mercadoria que a atividade da empresa recorrente não é a compra e venda de 
mercadoria, e sim a preparação de CBUQ, cuja tributação se insere no rol das 
competências dos municípios.   

Volta a destacar doutrina e jurisprudência a respeito, assim como a 
existência de contrato de empreitada, para pugnar, em conclusão, pela improcedência do 
lançamento.  

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela autuada. Ainda, por 
maioria de votos, acolher o pedido de retirada da multa, suscitada pela autuada. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, 
para reformar a sentença singular, e considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1132/2011, 
fls. 184/187. 

A Representação Fazendária, às fls. 188/192, elaborou o Recurso ao 
então Conselho Superior, no qual requer a reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, a procedência do auto de infração. Destacou-se:  

(i) As mercadorias, referidas na descrição do fato gerador da peça 
inicial, são Cimento Betuminoso Usinado Quente – CBUQ, 
fabricado pela autuada fora do local da obra e vendido a 
terceiros, como provam os documentos fiscais apresentados à 
fiscalização e que estão relacionados às fls. 04/12, dos autos. 
E, nos termos do art. 1º, caput e § 2º, e da Lista de Serviços 
anexa, da LC 116/2003, o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços é tributada pelo ICMS, [...]; 

(ii) O Concreto Betuminoso Usinado Quente – CBQU, in casu, 
como o próprio nome já o diz, é produzido em ‘usina’ 
apropriada, estabelecida em local diverso daquele onde presta 
o serviço, [...]; 

Devidamente intimado, inclusive por intermédio da advogada 
constituída, fls. 196/205, o sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, 
fls. 208/218, no qual, após rememorar a tramitação dos autos e os fatos nele contidos, 
argumenta que o Recurso não rebateu os pontos principais do Acórdão, sendo certo que 
apenas transcreveu artigos de lei, sem questionar e sem comprovar o principal, ou seja, 
não conseguiu demonstrar e tampouco atacou o Acórdão no ponto em que ficou decidido 
que pavimentação é serviço e CBUQ não é mercadoria. Por isso, o Recurso não merece 
provimento.  

Reitera, por conseguinte, todos os argumentos já apresentados na 
fase anterior, razão pela qual requer o não provimento do Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, a manutenção, na íntegra da decisão cameral.  

Este é o relatório.  
 



         V O T O  
 
      QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar o Recurso Fazendário no que pertine a nulidade acolhida na 
fase cameral, qual seja, de ilegitimidade ativa, assim como, quanto ao acolhimento do 
pedido de retirada da multa, apresentado pelo sujeito passivo. 
A questão alegada, de ilegitimidade ativa, a bem da verdade, se confunde com o próprio 
mérito do lançamento, haja vista que, entendendo-se, como bem defende a 
Representação Fazendária, que, no caso presente, a incidência tributária é afeta ao ICMS, 
não há que se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para promover a sua 
cobrança, e, consequentemente, agregar à cobrança os consectários legais, tais como: 
multa, juros e correção monetária. 

Assim, em virtude das razões abaixo delineadas, tocantes à questão 
meritória, as quais ensejaram o entendimento majoritário deste Conselho Superior pela 
reforma da decisão cameral, e, consequentemente, pela procedência do lançamento, é 
que entendo inexistir a acolhida nulidade por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, 
assim, como imprópria a remissão da multa acolhida pelo julgado cameral. 

Reforma-se, portanto, a decisão cameral no que pertine à nulidade 
por ilegitimidade ativa, assim como quanto à exclusão da multa. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo que a descrição do fato contido na 
peça inicial, bem como nos demonstrativos anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, 
relacionado com a saída de mercadoria tributada – Concreto Betuminoso Usinado Quente 
- CBUQ – em cujas Notas Fiscais não se destacou o imposto e, tampouco, se efetuou o 
registro a débito do valor do ICMS correspondente nos livros próprios. 
A questão que se apresenta, portanto, centra-se na definição de qual tributo deve ser 
cobrado nas operações elencadas pelo Fisco constantes das Notas Fiscais elencadas no 
Demonstrativo às fls. 05/14, relacionadas com: “Saída de Concreto Betuminoso Usinado 
Quente – CBUQ”. Os autuantes entendem que, no caso em apreço, sem sombra de 
dúvidas, a incidência tributária é do imposto estadual, ao passo que o sujeito passivo 
assevera que a competência para a cobrança de tributo na operação é municipal, com 
incidência, portanto, do ISSQN. 
Tem-se, pois, nos autos que o sujeito passivo promoveu saídas de mercadorias do seu 
estabelecimento sem a tributação pelo ICMS e, analisando a legislação pertinente, pode-
se observar as seguintes situações: 

a) Segundo o artigo 2º, inciso IV, da LC nº 087/96, constituí fato 
gerador do ICMS, o fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviço, não compreendido na competência 
tributária dos Municípios (o caso em discussão trata disso); 

b) Verificando a legislação aplicável ao ISS (LC nº 116/03), item 
7.02 da Lista a ela anexa, conclui-se que somente as 
mercadorias produzidas no canteiro de obras estão sujeitas ao 
ISS, sendo que as produzidas fora do canteiro estão sujeitas 
ao ICMS (no caso em discussão, as mercadorias não foram 
produzidas no canteiro de obras); 

c) O Anexo XIII, do RCTE, artigo 25, dispõe que incide ICMS 
sempre que a empresa de construção promover a saída de 



mercadorias de fabricação própria (in casu, entenda-se saída 
de CBUQ); 

d) Entre as hipóteses de não incidência de ICMS previstas no 
artigo 26, do anexo XIII, RCTE, não identifico nenhuma que 
seja semelhante à que ora se discute.  

Combinando as informações de que a empresa autuada exerce 
atividade mista (prestação de serviços, indústria e comércio, fls. 13) com as definições 
legais pertinentes acima referenciadas, verifico que as operações objeto da lide estão 
sujeitas à incidência do ICMS, a uma, porque ocorreu saídas de mercadorias produzidas 
pela autuada fora do canteiro de obras, a duas, porque a empresa não atua 
exclusivamente na atividade de construção civil (exerce atividade mista – produz e vende 
CBUQ). 

As atividades desenvolvidas que incidem o ISS são apenas aquelas 
discriminadas na Lista de Serviço anexa à Lei Complementar 116/03, e dentre elas 
nenhuma se enquadra na presente situação. Aliás, Parecer da GOT nº 1.055/05, Órgão 
Consultivo desta Secretaria da Fazenda, é no mesmo sentido, ou seja, a atividade de 
usinagem de massa asfáltica não se inclui na competência municipal. Portanto, de pronto, 
afastada a principal alegação do sujeito passivo. 

Diante disso, é certo que a operação realizada é fato gerador do 
ICMS, e não está dentre as hipóteses de não incidência prevista no art. 26, do Anexo XIII, 
do Decreto 4.852/97. 

Nesse mesmo citado Decreto, no artigo 25, dispõe que incide o 
ICMS sempre que a empresa de construção promover a saída de mercadoria de 
fabricação própria. 

Sendo o CBUQ resultante da usinagem a quente do Cimento 
Asfáltico de Petróleo – CAP (produzido nas refinarias) com brita e pó de pedra, sua 
fabricação é considerada “industrialização”. A “mercadoria” produzida não se trata de 
simples mistura, mas sim um produto distinto que não se confunde com seus 
componentes, e o fato econômico do seu fornecimento é considerado “circulação de 
mercadorias”, nos termos do artigo 12, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.651/1991 – 
CTE – Código Tributário do Estado de Goiás. Assim: 

 
“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II – Considera-se: 

e) Mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

f) Industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento.  

[...]” 

 
Nenhuma outra característica atribuída à operação ou ao Concreto 

Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, pelo recorrido, é suficiente para afastar a qualidade 
de mercadoria, antes, porém, reforça o seu enquadramento nessa categoria, logicamente 
havendo algumas particularidades especiais em decorrência do processamento ou 
produção, assim como as condições de colocação do produto no mercado.  



A pretensão do contribuinte de equiparar o processamento da massa 
asfáltica com a mistura que compõe o concreto fresco de cimento (que segundo decisões 
judiciais, tem exoneração do ICMS quando aplicado em obra de construção civil, mediante 
contrato de empreitada ou subempreitada) fica afastada, porque a jurisprudência 
considera o fato desta última ser obtida na obra ou em betoneiras acopladas a caminhões, 
o que não é o caso do CBUQ, que é produzido e sai acabado do estabelecimento do 
contribuinte, portanto, fora do canteiro de obras. 

Acresço, como complemento, que situação análoga à dos presentes 
autos, porém, relacionada com o exercício de 2.006, foi apreciada pela Segunda Câmara 
deste Conselho, na data de 19 de março de 2.014, confirmando-se a correção do 
lançamento, conforme se depreende do conteúdo do Acórdão nº 2.026/14, da lavra do 
eminente Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, no processo nº 4.0110011.445.18, 
do mesmo sujeito passivo, o qual, com a percuciência que lhe é peculiar, perscrutou toda 
a matéria, concluindo:  

“Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao 
contrário do que asseverou a empresa recorrente, a decisão singular recorrida não 
peca por violar a orientação do STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que 
a empresa não logrou comprovar de que os materiais fornecidos são parte integrante 
de contratos de empreitada. Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer 
que tais materiais fornecidos são oriundos de projeto específico, de forma que lhe dê 
contorno de individualidade para cada encomendante. 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de 
empreitada específicos para tais operações. Além do mais – e apenas cerrando 
fileira com a linha de raciocínio exposta no aresto do STJ – se há trabalho intelectual 
específico para a elaboração de CBUQ, não vislumbro que tal possa prevalecer 
sobre o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

A intenção fiscal era clara: emprestar à situação fática – a 
existência de emissão de notas fiscais de saídas de CBUQ sem tributação do ICMS 
– uma qualificação jurídica. Se tais produtos estivessem, de fato, vinculados a um 
contrato de empreitada, não seria, por óbvio, cabível a cobrança de ICMS. 

Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 

* A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de materiais, sem identificação da natureza de tal 
operação, se vinculada ou não a contrato de empreitada;  

* A produção de materiais fora do local da obra civil; 

* A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

* O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a ‘usina de asfalto’, bem como o 
comércio de produtos derivados de petróleo. 

A estes argumentos, agrego a existência de resposta à consulta, 
realizada por meio do Parecer nº 1.055/05 – GOT, cujo objeto era consulta sobre a 
incidência de ICMS na usinagem de massas asfálticas, com matéria prima fornecida 
pelo encomendante, consumidores finais, na qual se concluiu pela incidência do 
ICMS, nas condições ali expostas”. 

 Transcritas as razões acima do ilustre Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato, tomo a liberdade de torná-las parte das minhas razões de voto. 



Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o pedido 
da Representação Fazendária, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, 
acolheu o pedido de retirada da multa. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela maioria dos meus pares, 
para conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para reformar a 
decisão cameral, e, consequentemente, considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00186/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – NULIDADE - Preliminar de nulidade do auto de 
infração por ilegitimidade ativa, arguida pelo sujeito passivo e 
acolhida na Câmara. REFORMADA. Decisão majoritária. 
 
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, quando os fatos 
que ensejaram o lançamento se encontram sob a égide da 
competência estadual. 
 
II - ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão do pagamento 
do ICMS. Saída de mercadorias tributadas sem o destaque do 
imposto nas Notas Fiscais, e, consequentemente, sem o seu 
correspondente pagamento.  Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. Constitui fato gerador do ICMS o fornecimento de 
mercadorias com prestação de serviço não compreendido na 
competência tributária dos municípios. (Artigo 2º, inciso IV, da 
LC nº 87/96); 
 
2. O imposto incide sobre fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos municípios. (Artigo 11, inciso III, alínea "a", do 
CTE); 
 
3. Deve ser declarado procedente o auto de infração relativo à 
irregularidade devidamente comprovada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher o pedido 
da Fazenda Pública, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, acolheu 
o pedido de retirada da multa, suscitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que votaram mantendo a 
preliminar de nulidade arguida e o pedido de retirada da multa. Quanto ao mérito, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao, que 



votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da descrição do lançamento, lavrado em 15 de abril de 2.010, 
que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos, utilizando indevidamente de isenção do ICMS, no 
exercício de 2.007, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 14.178,74 (quatorze mil, cento e setenta e 
oito reais e setenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Foram indicados como infringidos os artigos 11, 40, e 64, todos da 
Lei nº 11.651/91, combinados com o artigo 163, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 
4.852/97, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea "c", e § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei nº 15.505/05. 

Os autos são instruídos com os documentos de fls. 04/14, a saber: 
Demonstrativos contendo os documentos fiscais emitidos; e, Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica. 

A autuada, devidamente intimada, fls. 15, ingressou com 
Impugnação junto à Primeira Instância, fls. 18/43, na qual, após historiar os fatos, alega, 
em preliminar, ilegitimidade e incompetência do Estado de Goiás para cobrar o tributo em 
questão, respaldando-se, para tanto, no artigo 119, do CTN. Destaca, assim, que o Estado 
de Goiás é parte ilegítima para cobrar o tributo, vez que, face ao fato gerador relacionado 
com o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), não se trata de sujeito ativo com 
competência para exigir o cumprimento da obrigação de pagamento do imposto, sendo 
referida competência dos municípios. E, tendo feito corretamente o recolhimento do 
imposto aos cofres municipais, não há que se falar, inclusive, em incidência de multa ou 
de cominações legais. 

No mérito, após destacar o conceito de mercadorias, com o 
respaldo de artigos doutrinários, menciona: “Percebe-se pela simples análise dos 
conceitos de mercadoria que a atividade da empresa impugnante não é a compra e venda 
de mercadoria, e sim a preparação de CBUQ para ser utilizado em obras de pavimentação 
asfáltica”.  

Transcreve conceitos de construção civil – natureza jurídica – e 
prestação de serviços, assim como contratos de empreitada, para destacar: “Não se pode 
confundir o serviço, que a nossa empresa presta para um determinado contratante quando 
do preparado do CBUQ, com a produção de uma empresa que faz circular mercadorias, 
v.g., no caso de venda de cimento”.  

Após outros detalhamentos a respeito da matéria, aduz: “Por 
isso é que o impugnante não põe CBUQ no mercado – não faz venda mercantil e esse 
concreto não é juridicamente considerado mercadoria. Se não existir nenhum interessado 
em massa asfáltica, não existirá preparação de CBUQ. A usina somente funciona quando 
existe contratação para a preparação do CBUQ”.  

Transcreve jurisprudência a respeito da matéria.  
Conclui, asseverando que em relação ao CBUQ a competência 

para sua tributação é dos municípios. 
Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 44/113. 
Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O julgador singular prolata a Sentença nº 4.936/2010 – JULP, fls. 
115/118, pela qual não acolhe a preliminar de nulidade por incompetência ativa, e, no 
mérito, declara procedente o auto de infração.  



O sujeito passivo foi intimado da decisão monocrática, fls. 119, e, 
inconformado, interpôs Recurso Voluntário, fls. 122/154, no qual, após destacar omissões 
e incongruências com os fatos e o direito, ao seu ver, da sentença, reitera todos os 
argumentos e as alegações declinadas anteriormente na Impugnação. Assim, renova o 
pleito de ilegitimidade e incompetência do Fisco Estadual; da não incidência de multa ou 
de cominações legais; dos conceitos de mercadorias, construção civil, natureza jurídica, 
e, prestação de serviços, para reiterar que pela simples análise dos conceitos de 
mercadoria que a atividade da empresa recorrente não é a compra e venda de 
mercadoria, e sim a preparação de CBUQ, cuja tributação se insere no rol das 
competências dos municípios.   

Volta a destacar doutrina e jurisprudência a respeito, assim como a 
existência de contrato de empreitada, para pugnar, em conclusão, pela improcedência do 
lançamento.  

A Primeira Câmara Temporária deste Conselho decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela autuada. Ainda, por 
maioria de votos, acolher o pedido de retirada da multa, suscitada pela autuada. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do Recurso Voluntário, dar-lhe provimento, 
para reformar a sentença singular, e considerar improcedente o auto de infração. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 1133/2011, 
fls. 157/160. 

A Representação Fazendária, às fls. 161/165, elaborou o Recurso ao 
então Conselho Superior, no qual requer a reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, a procedência do auto de infração. Destacou-se:  

(i) As mercadorias, referidas na descrição do fato gerador da peça 
inicial, são Cimento Betuminoso Usinado Quente – CBUQ, 
fabricado pela autuada fora do local da obra e vendido a 
terceiros, como provam os documentos fiscais apresentados à 
fiscalização e que estão relacionados às fls. 04/12, dos autos. 
E, nos termos do art. 1º, caput e § 2º, e da Lista de Serviços 
anexa, da LC 116/2003, o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços é tributada pelo ICMS, [...]; 

(ii) O Concreto Betuminoso Usinado Quente – CBQU, in casu, 
como o próprio nome já o diz, é produzido em ‘usina’ 
apropriada, estabelecida em local diverso daquele onde presta 
o serviço, [...]; 

Devidamente intimado, inclusive por intermédio da advogada 
constituída, fls. 168/178, o sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, 
fls. 181/191, no qual, após rememorar a tramitação dos autos e os fatos nele contidos, 
argumenta que o Recurso não rebateu os pontos principais do Acórdão, sendo certo que 
apenas transcreveu artigos de lei, sem questionar e sem comprovar o principal, ou seja, 
não conseguiu demonstrar e tampouco atacou o Acórdão no ponto em que ficou decidido 
que pavimentação é serviço e CBUQ não é mercadoria. Por isso, o Recurso não merece 
provimento.  

Reitera, por conseguinte, todos os argumentos já apresentados na 
fase anterior, razão pela qual requer o não provimento do Recurso Fazendário, e, 
consequentemente, a manutenção, na íntegra da decisão cameral.  

Este é o relatório.  
 



         V O T O  
 
      QUESTÕES PRELIMINARES 

 
Em prelúdio, mister analisar o Recurso Fazendário no que pertine a nulidade acolhida na 
fase cameral, qual seja, de ilegitimidade ativa, assim como, quanto ao acolhimento do 
pedido de retirada da multa, apresentado pelo sujeito passivo. 
A questão alegada, de ilegitimidade ativa, a bem da verdade, se confunde com o próprio 
mérito do lançamento, haja vista que, entendendo-se, como bem defende a 
Representação Fazendária, que, no caso presente, a incidência tributária é afeta ao ICMS, 
não há que se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para promover a sua 
cobrança, e, consequentemente, agregar à cobrança os consectários legais, tais como: 
multa, juros e correção monetária. 

Assim, em virtude das razões abaixo delineadas, tocantes à questão 
meritória, as quais ensejaram o entendimento majoritário deste Conselho Superior pela 
reforma da decisão cameral, e, consequentemente, pela procedência do lançamento, é 
que entendo inexistir a acolhida nulidade por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, 
assim, como imprópria a remissão da multa acolhida pelo julgado cameral. 

Reforma-se, portanto, a decisão cameral no que pertine à nulidade 
por ilegitimidade ativa, assim como quanto à exclusão da multa. 

 
QUESTÃO MERITÓRIA 

 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo que a descrição do fato contido na 
peça inicial, bem como nos demonstrativos anexados, reporta-se à cobrança de ICMS, 
relacionado com a saída de mercadoria tributada – Concreto Betuminoso Usinado Quente 
- CBUQ – em cujas Notas Fiscais não se destacou o imposto e, tampouco, se efetuou o 
registro a débito do valor do ICMS correspondente nos livros próprios. 
A questão que se apresenta, portanto, centra-se na definição de qual tributo deve ser 
cobrado nas operações elencadas pelo Fisco constantes das Notas Fiscais elencadas no 
Demonstrativo às fls. 04/12, relacionadas com: “Saída de Concreto Betuminoso Usinado 
Quente – CBUQ”. Os autuantes entendem que, no caso em apreço, sem sombra de 
dúvidas, a incidência tributária é do imposto estadual, ao passo que o sujeito passivo 
assevera que a competência para a cobrança de tributo na operação é municipal, com 
incidência, portanto, do ISSQN. 
Tem-se, pois, nos autos que o sujeito passivo promoveu saídas de mercadorias do seu 
estabelecimento sem a tributação pelo ICMS e, analisando a legislação pertinente, pode-
se observar as seguintes situações: 

a) Segundo o artigo 2º, inciso IV, da LC nº 087/96, constituí fato 
gerador do ICMS, o fornecimento de mercadorias com 
prestação de serviço, não compreendido na competência 
tributária dos Municípios (o caso em discussão trata disso); 

b) Verificando a legislação aplicável ao ISS (LC nº 116/03), item 
7.02 da Lista a ela anexa, conclui-se que somente as 
mercadorias produzidas no canteiro de obras estão sujeitas ao 
ISS, sendo que as produzidas fora do canteiro estão sujeitas 
ao ICMS (no caso em discussão, as mercadorias não foram 
produzidas no canteiro de obras); 

c) O Anexo XIII, do RCTE, artigo 25, dispõe que incide ICMS 
sempre que a empresa de construção promover a saída de 



mercadorias de fabricação própria (in casu, entenda-se saída 
de CBUQ); 

d) Entre as hipóteses de não incidência de ICMS previstas no 
artigo 26, do anexo XIII, RCTE, não identifico nenhuma que 
seja semelhante à que ora se discute.  

Combinando as informações de que a empresa autuada exerce 
atividade mista (prestação de serviços, indústria e comércio, fls. 13) com as definições 
legais pertinentes acima referenciadas, verifico que as operações objeto da lide estão 
sujeitas à incidência do ICMS, a uma, porque ocorreu saídas de mercadorias produzidas 
pela autuada fora do canteiro de obras, a duas, porque a empresa não atua 
exclusivamente na atividade de construção civil (exerce atividade mista – produz e vende 
CBUQ). 

As atividades desenvolvidas que incidem o ISS são apenas aquelas 
discriminadas na Lista de Serviço anexa à Lei Complementar 116/03, e dentre elas 
nenhuma se enquadra na presente situação. Aliás, Parecer da GOT nº 1.055/05, Órgão 
Consultivo desta Secretaria da Fazenda, é no mesmo sentido, ou seja, a atividade de 
usinagem de massa asfáltica não se inclui na competência municipal. Portanto, de pronto, 
afastada a principal alegação do sujeito passivo. 

Diante disso, é certo que a operação realizada é fato gerador do 
ICMS, e não está dentre as hipóteses de não incidência prevista no art. 26, do Anexo XIII, 
do Decreto 4.852/97. 

Nesse mesmo citado Decreto, no artigo 25, dispõe que incide o 
ICMS sempre que a empresa de construção promover a saída de mercadoria de 
fabricação própria. 

Sendo o CBUQ resultante da usinagem a quente do Cimento 
Asfáltico de Petróleo – CAP (produzido nas refinarias) com brita e pó de pedra, sua 
fabricação é considerada “industrialização”. A “mercadoria” produzida não se trata de 
simples mistura, mas sim um produto distinto que não se confunde com seus 
componentes, e o fato econômico do seu fornecimento é considerado “circulação de 
mercadorias”, nos termos do artigo 12, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.651/1991 – 
CTE – Código Tributário do Estado de Goiás. Assim: 

 
“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

[...] 

II – Considera-se: 

g) Mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

h) Industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento.  

[...]” 

 
Nenhuma outra característica atribuída à operação ou ao Concreto 

Betuminoso Usinado Quente - CBUQ, pelo recorrido, é suficiente para afastar a qualidade 
de mercadoria, antes, porém, reforça o seu enquadramento nessa categoria, logicamente 
havendo algumas particularidades especiais em decorrência do processamento ou 
produção, assim como as condições de colocação do produto no mercado.  



A pretensão do contribuinte de equiparar o processamento da massa 
asfáltica com a mistura que compõe o concreto fresco de cimento (que segundo decisões 
judiciais, tem exoneração do ICMS quando aplicado em obra de construção civil, mediante 
contrato de empreitada ou subempreitada) fica afastada, porque a jurisprudência 
considera o fato desta última ser obtida na obra ou em betoneiras acopladas a caminhões, 
o que não é o caso do CBUQ, que é produzido e sai acabado do estabelecimento do 
contribuinte, portanto fora do canteiro de obras. 

Acresço, como complemento, que situação análoga à dos presentes 
autos, porém, relacionada com o exercício de 2.006, foi apreciada pela Segunda Câmara 
deste Conselho, na data de 19 de março de 2.014, confirmando-se a correção do 
lançamento, conforme se depreende do conteúdo do Acórdão nº 2.026/14, da lavra do 
eminente Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, no processo nº 4.0110011.445.18, 
do mesmo sujeito passivo, o qual, com a percuciência que lhe é peculiar, perscrutou toda 
a matéria, concluindo:  

“Em harmonia com a decisão transcrita, obtempero que, ao 
contrário do que asseverou a empresa recorrente, a decisão singular recorrida não 
peca por violar a orientação do STJ. Absolutamente. Simplesmente pelo fato de que 
a empresa não logrou comprovar de que os materiais fornecidos são parte integrante 
de contratos de empreitada. Além disso, mesmo se o fossem, não provou sequer 
que tais materiais fornecidos são oriundos de projeto específico, de forma que lhe dê 
contorno de individualidade para cada encomendante. 

De fato, a empresa sequer consegue vincular adequadamente a 
emissão das notas fiscais insertas na inicial com a existência de contratos de 
empreitada específicos para tais operações. Além do mais – e apenas cerrando 
fileira com a linha de raciocínio exposta no aresto do STJ – se há trabalho intelectual 
específico para a elaboração de CBUQ, não vislumbro que tal possa prevalecer 
sobre o material empregado na sua montagem, nos termos do voto acima transcrito. 

A intenção fiscal era clara: emprestar à situação fática – a 
existência de emissão de notas fiscais de saídas de CBUQ sem tributação do ICMS 
– uma qualificação jurídica. Se tais produtos estivessem, de fato, vinculados a um 
contrato de empreitada, não seria, por óbvio, cabível a cobrança de ICMS. 

Disso tudo, perdura a seguinte realidade probatória nos autos: 

* A emissão de documentos fiscais de saída indicando o 
fornecimento de materiais, sem identificação da natureza de tal 
operação, se vinculada ou não a contrato de empreitada;  

* A produção de materiais fora do local da obra civil; 

* A omissão da empresa em provar adequadamente a relação 
entre os materiais fornecidos e os supostos contratos de 
empreitada; 

* O objeto social da empresa, descrito em contrato social, tendo 
como um de seus objetivos a ‘usina de asfalto’, bem como o 
comércio de produtos derivados de petróleo. 

A estes argumentos, agrego a existência de resposta à consulta, 
realizada por meio do Parecer nº 1.055/05 – GOT, cujo objeto era consulta sobre a 
incidência de ICMS na usinagem de massas asfálticas, com matéria prima fornecida 
pelo encomendante, consumidores finais, na qual se concluiu pela incidência do 
ICMS, nas condições ali expostas”. 

 Transcritas as razões acima do ilustre Conselheiro Victor Augusto 
de Faria Morato, tomo a liberdade de torná-las parte das minhas razões de voto. 



Ante o exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o pedido 
da Representação Fazendária, para reformar a decisão cameral que acolheu a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por ilegitimidade ativa e, também, 
acolheu o pedido de retirada da multa. 

Quanto ao mérito, voto, acompanhado pela maioria dos meus pares, 
para conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento, para reformar a 
decisão cameral, e, consequentemente, considerar procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00200/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO 
PRONUNCIAMENTO. ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM QUANTIDADE 
INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE USO E CONSUMO DE 
CONSUMIDOR FINAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I – Impõe-se o não pronunciamento, pelo órgão julgador, sobre 
as preliminares de nulidade suscitadas pelo sujeito passivo 
quando a decisão de mérito lhe é favorável. 
 
II – Restando comprovado nos autos que não houve aquisição 
de mercadorias em quantidade incompatível com a necessidade 
de uso e consumo do sujeito passivo deve ser julgado 
improcedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo “adquiriu mercadorias com 
tributação normal, no valor comercial de R$ 20.888,04, em volume que caracteriza intuito 
comercial, portanto incompatível com a necessidade de uso e consumo de consumidor 
final. O valor comercial acrescido do respectivo índice de valor adicionado – IVA totaliza 
R$ 31.332,06, sendo esta a base de cálculo para a apuração do crédito tributário. Sendo 
assim deverá recolher o ICMS no valor de R$ 5.326,46 e demais cominações legais”. 

 

Infração: artigos 44 e 156 da Lei 11.651/91 c/c artigos 34, §2º, inc. 
XI, 96 e 98 do Decreto n° 4.852/97.  

 
Penalidade: artigo 71, inciso VII, letra “ G”, e §9º, inc. I, da Lei 

11.651/91.  
Instrução: relação de notas fiscais eletrônicas relativas a 

mercadorias adquiridas pelo sujeito passivo e demonstrativo de cálculo do ICMS devido. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. Na sequência foi lavrado Termo de Revelia às fls. 14. 
 



Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta Impugnação em 
segunda instância, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de 
defesa tendo em vista que a intimação em primeira instância foi encaminhada para 
endereço diverso do de sua residência, e também por que não houve juntada das notas 
fiscais aos autos, pugna pela nulidade do lançamento por inobservância do disposto no 
art. 5º da Lei Complementar n.º 104/2013 que determina a prévia notificação de qualquer 
ação fiscal, pede a nulidade por ausência de base legal para o cálculo da base de cálculo 
e, no mérito, requer a improcedência do lançamento sob os seguintes argumentos: 

a) que não adquiriu as mercadoras listadas nas notas fiscais que 
instruem o lançamento, 

b) que as mercadorias objeto da autuação, principalmente 
compressores, gás, tubos, canos, capacitores e suportes para aparelhos de ar 
acondicionado, não fazem parte do seu ramo comercial, posto que revende aparelhos de 
ar condicionado, mas não as peças utilizadas em sua montagem, 

c) que as mercadorias descritas na nota explicativa não constam do 
seu inventário final do exercício de 2015,  

d) que não há nos autos comprovação de que as mercadorias lhe 
foram entregues, 

e) que as mercadorias, supostamente adquiridas, não tiveram 
destino mercantil, mas uso/consumo na manutenção dos diversos equipamentos de 
refrigeração instalados nos vários imóveis de aluguel que possui, bem como nos 
aparelhos de ar condicionado de sua residência, fazenda e estabelecimentos comerciais, 

f) que inexiste plausibilidade na autuação, vez que não faria sentido 
adquirir mercadorias para montagem de aparelhos de ar condicionado em valores ínfimos 
de R$ 20.000,00 durante 04 (quatro) anos e não toda a gama de mercadorias vendidas 
em seus estabelecimentos comerciais, 

g) pleiteia a improcedência do lançamento. 

 

É o Relatório. 
 

V O T O 
 

De início, no que que tange às preliminares de nulidade do 
lançamento, suscitas na peça defensória, deixo de apreciá-las posto que a decisão de 
mérito foi no sentido da improcedência do lançamento.  

 
Assim, à luz do que estatui o Regimento do Conselho Administrativo 

Tributário em seu artigo 18, §§ 1º e 2º (Decreto n.º 6.930/09), cujo texto é transcrito a 
seguir, abstenho-me de pronunciar acerca das mencionadas preliminares:  

  

“Art. 18. ... 

§ 1º Quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem 
aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve 
pronunciá-la.  

2º Para efeito do § 1º, sendo o julgamento cameral, a decisão sobre o 
mérito, sem pronúncia de preliminar, dar-se-á por unanimidade de 
votos.” 

 
Quanto ao mérito, cuida-se de lançamento de ofício levado a efeito 

em desfavor do sujeito passivo em epígrafe sob a acusação de que este adquiriu 
mercadorias com tributação normal, no valor comercial de R$ 20.888,04, em volume que 



caracteriza intuito comercial, portanto incompatível com a necessidade de uso e consumo 
de consumidor final. 

 
Da detida análise dos elementos de prova que instruem os presentes 

autos entendo que o autuado não cometeu a infração noticiada no histórico do documento 
de lançamento, posto que não restou comprovada a aquisição de mercadorias em 
quantidade incompatível com a necessidade de seu uso e consumo próprio, com intuito 
comercial – art. 34, § 2º, IX, do RCTE.  

 
Consoante bem explanado na peça de defesa, as mercadorias 

descritas nas notas fiscais eletrônicas e na nota explicativa - compressores, gás, tubos, 
canos, capacitores e suportes para aparelhos de ar acondicionado -  não condizem com o 
ramo de atividade mercantil do sujeito passivo, consoante comprovam os extratos 
anexados às fls. 05/06. 

 
Ademais, conforme muito bem asseverando pelo nobre 

Representante Fazendário, o valor comercial das mercadorias supostamente adquiridas 
com intuito comercial perfaz o montante de R$ 20.888,04, no período de julho de 2012 a 
janeiro de 2015, o que evidentemente não permite asseverar que a quantidade dessas 
mercadorias seria incompatível com a necessidade de uso e consumo do autuado. 

 
Em face do exposto, abstenho-me de pronunciar sobre as 

preliminares de nulidade suscitadas pelo polo passivo, em observância ao disposto no art. 
18, § 2º e 3º do Decreto 6.930/09 e, no mérito, conheço da impugnação em segunda 
instância, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Nulidade) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00274/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Auditoria Comparativa do Extrato 
Bancário e o Livro de Registro de Saídas de Mercadorias. 
Acolhida a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração. Nulidade "ab initio" 
do processo.  
 
As falhas existentes nos procedimentos das autoridades 
administrativas, capazes de tornarem insegura a cobrança do 
crédito tributário lançado de ofício, causam a sua reparação 
com a declaração de nulidade "ab initio" do processo, conforme 
previsão do art. 20 da Lei nº 16.469/2009. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo.  
Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Aguinaldo Fernandes 
de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Paixão de Oliveira Gomes e Elias Alves dos Santos que rejeitaram a preliminar de 
insegurança na determinação da infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a causa da exigência do crédito 
tributário com a seguinte redação: 

 
Omitiu saída de mercadorias (não tributadas/isentas ou com ICMS 
retido pelas operações posteriores), na importância de R$ 
166.163,28, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme 
comparativo entre o Extrato Bancário e o Livro de Registros de 
Saídas (estaduais e interestaduais) conforme demonstrativos e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a multa formal, 
juntamente com os acréscimos legais. 
  
A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições do 

artigo 25, § 1°, XII e 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com o artigo 141 do Decreto nº 
4.852/97. A proposição da penalidade é a prevista no artigo 71, VII, "I" (L) da Lei nº 
11.651/91 com nova redação dada pela vigência de legislação posterior. 

   
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: auto 

de infração, anexo estruturado - detalhamento do crédito tributário, nota explicativa, 
extrato da conta corrente, termo de abertura - registro de saídas estaduais, termo de 



registro - registro de saídas interestaduais/exterior, ingressos de receitas nas contas 
bancárias, planilhas, notificação, termo de recebimento de objetos e documentos pela 
fiscalização, procuração, termo de não atendimento de notificação, protocolo de 
encaminhamento de auto de infração, termos de ocorrências, portaria, fls. 03/282.  

   
O sujeito passivo foi intimado, conforme documentos de fls. 283/284.

   
Em sua impugnação, fls. 287/294 o sujeito passivo alega que "não há 

como prosperar a inclusão dos impugnantes como responsáveis solidários pelo 
pagamento da exigência fiscal, sem apontar nem mesmo indícios de que tal violação 
tenha ocorrido dolosamente. Aduziu que "as movimentações bancárias do contribuinte não 
servem como fato gerador do imposto, tratando-se de presunção sem fundamento legal". 
Pediu a nulidade do auto de infração ante a ilegalidade na obtenção de provas; e a 
improcedência da peça inicial por não haver a autoridade caracterizado fatos jurídicos 
tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez que saldo da conta corrente não 
configura fato gerador deste tributo.  

  
Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 

procurações, cópia da OAB da advogada, estatuto social, decisões dos Tribunais 
Superiores sobre a ilegalidade/inconstitucionalidade de quebra de sigilo bancário pelas 
Receitas Estaduais e Federais, fls. 295/316.  

   
Às fls. 318/320, o julgador singular decide pela procedência do auto 

de infração, fundamentada na sustentação de que os sócios são as pessoas que detêm o 
poder de gerência que teriam o interesse em pagarem menos impostos e, portanto, 
deverão permanecer no litígio para que lhes sejam assegurados os seus amplos direitos 
de defesa. Não acolheu o pedido de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, por cerceamento do direito de defesa do polo passivo e nem o pedido de 
exclusão dos sócios administradores da lide, pois não fazem parte do litígio e, em 
consequência, a exigência contida na inicial deverá ser mantida na integra.  

  
Em seu recurso voluntário, fls. 324/337, o sujeito passivo alega que 

somente as hipóteses de infração à lei (contrato social ou estatuto) ou de dissolução 
irregular da sociedade é que podem ensejar a responsabilização pessoal do dirigente, 
sendo responsável, desde que se comprove que ele agiu com dolo, fraude ou excesso de 
poderes. Afirma que o Fisco não tem o poder de decretar ou requisitar, por autoridade 
própria, a quebra do sigilo bancário do contribuinte. É necessário, para tanto, autorização 
judicial.  Sustentou que o sigilo bancário deve ser relativo apenas em casos extremos, 
quando efetivamente estiver em rota de colisão com outros princípios fundamentais do 
direito, sendo licito o acesso da Fazenda Pública a dados bancários sigilosos, desde que, 
evidentemente, comprovado o interesse e o fim público, o que não restou comprovado no 
caso em testilha, caracterizando a insegurança na determinação da infração e 
cerceamento no direito de defesa. Requer a nulidade do auto de infração ante a 
ilegalidade na obtenção de provas; e a improcedência da peça inicial por não haver a 
autoridade caracterizado fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência do ICMS, uma vez 
que saldo da conta corrente não configura fato gerador deste tributo.  

  
Foram anexadas aos autos os seguintes documentos: demonstrativo 

de movimento financeiro, contrato de mútuo, fls. 338/349.  
 
Mediante Memoriais, fls. 353/360, a autuada colaciona aos autos 

documentos de fls.361 a 368. 
 



Às fls. 370/373, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo 
tributário, decide, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração, em razão da ilegalidade na 
obtenção das provas, arguida pelo sujeito passivo. 

  
Devidamente intimada, fl. 374, a Fazenda Pública Estadual opõe 

recurso ao Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, fls. 375/378, no qual 
alega que a quebra do sigilo bancário, teria sido indispensável para o procedimento fiscal, 
sendo este amparado pelo art.6° da Lei Complementar n°105/2001.  

 
Desta forma, conclui que o trabalho fiscal foi desenvolvido em 

observância ao art.142, do CTN, não havendo nenhum vício formal, como afirmado pelo 
Colegiado. Ressalta, ainda que o Conselho Administrativo Tributário está vedado a 
apreciar matérias relacionadas a inconstitucionalidade de lei, decreto, ou ato normativo 
expedido pela Administração Tributária. 

 
Ante o exposto, requer que seja reformado o Acórdão proferido, 

retornando o feito àquela instância para que seja apreciada toda a matéria. 
 
Intimada a apresentar Contradita ao Recurso da Fazenda Pública 

Estadual, fl. 381, a autuada mantém-se silenciosa. 
 
O Conselho Pleno, fls. 388/394, decide reformar a decisão cameral 

que julgou nulo o auto de infração, e retorna os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria.  

 
Em sua fundamentação alega que existe uma extensa legislação 

tributária que autoriza a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal relativamente a 
movimentações financeiras realizadas por contribuintes em instituições financeiras, e o 
fundamento da decisão cameral é no sentido de que a transferência do sigilo bancário 
para o sigilo fiscal é ilegal. 

 
Afirma que no momento em que o acórdão foi lavrado já se sabia que 

o STF considerou constitucional a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal de 
dados e informações de contribuinte com contas em instituições financeiras, pelo fisco, 
apontando em sentindo contrário ao que decidiu a instância cameral no presente 
processo, assim não há falar-se em ilegalidade do procedimento adotado pelos agentes 
do fisco do Estado no presente processo. 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado, reapresenta o seu recurso 

à Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário-CAT, fls. 397/398, e requer a 
dilação do prazo para a juntada de novos documentos. 

 
O sujeito passivo anexou documentos de fls. 407/412, conforme 

assinala o Termo de Juntada de fl. 406. 
 
A Primeira Câmara do CAT resolve remeter os presentes autos à 

Secretaria Geral (SEGE), em atendimento ao requerido pelo sujeito passivo, a fim de que 
este órgão providencie a distribuição para julgamento cameral do presente processo em 
conjunto com o processo n° 4011304130823. 

 
Na sequência, a Câmara Julgadora aprova a Resolução nº 095/2016, 

fls. 415/416, cujo objetivo principal é o julgamento deste processo com o de nº 4 01113041 



308 23 seguido de outras ordens, oportunidade em que a Gerência de Auditoria de 
Indústria e Atacado concluiu: 

 
“Por seu turno, a autoridade fiscal procedeu, no âmbito do PAT nº 4 

0113041 308 23 – que segue em apenso (Volume 1 e 2) – a oportuna juntada dos 
correlatos docs. de fls. 877 até 939, bem como apresentou seu arrazoado conclusivo nas 
fls. 940 até 944, onde detalhou a metodologia do trabalho realizado”. 

 
O sujeito passivo retorna ao processo e argui as preliminares de 

nulidade da peça básica, por ilegalidade na responsabilização dos sócios para a 
polaridade passiva solidária da lide, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa.  

 
No mérito, alega que a omissão no registro de saída de mercadorias 

é inexistente e que as notas fiscais de vendas a prazo foram anexadas nas peças 
defensórias anteriores e não foram consideradas no trabalho de revisão fiscal. Sobre esta 
afirmação, exemplifica com o documento de fl. 435. 

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, por insegurança na 

determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa e a improcedência da 
peça inicial, visto a falta de ocorrências de fatos jurídicos tributários sujeitos à incidência 
do ICMS. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Do compulso dos autos, concluo pelo acolhimento da preliminar de 

nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, visto a falha fiscal 
na apuração da base de cálculo. 

 
Considero que, para o presente lançamento, os auditores fiscais 

utilizaram fórmula diferente e distante da prevista no Manual de Procedimento Fiscal para 
a apuração da base de cálculo, fato que tornou insegura a exigência do imposto com os 
acréscimos legais reclamados no auto de infração. 

 
Firmo o entendimento de que para a apuração da existência ou não 

de receitas devidas a Conta do Tesouro, a fiscalização deveria ter elaborado um trabalho 
de auditagem pertinente à movimentação financeira, se for o caso, acompanhada de uma 
Auditoria das Disponibilidades. 

 
A ausência desta conclusão no trabalho de auditagem torna insegura 

a sua cobrança nas fases de defesas e de quitação do crédito tributário exigido por meio 
de autuação. 

 
Além do que e da justificativa deste voto, insiro o convencimento de 

que segundo o que consta da revisão fiscal, o próprio auditor fiscal, que realizou a 
diligência, explica que existem apenas duas formas de se identificar fidedignamente a 
matéria tributável e o montante do tributo, que, neste caso, seria as Auditorias das 
Disponibilidades ou do Movimento Financeiro, mas o que existe nos autos é mero 
comparativo entre os extratos bancários e o Livro Registro de Saída. Considero que 



nenhum procedimento de auditoria foi executado, conforme determina a Instrução de 
Serviço nº 08/2005-SGAF. 

  
Outro aspecto merecedor de acréscimo neste voto diz respeito às 

operações bancárias que não foram individualizadas, e, também, não foram consideradas 
as demais contas que fazem parte do Disponível, visto que o saldo da Conta Bancária 
nem sempre significa que houve faturamento. 

 
Em face do exposto e ao votar esta causa, por maioria de votos, 

acolho a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, e, de consequência, declaro nulo "ab initio" o 
processo.   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00307/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Preliminares de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, nulidade da sentença 
singular e decadência do crédito tributário, arguidos pela 
defesa. Rejeitadas. ICMS. Omissão de saída de mercadoria não 
tributada. Procedente. Aplicação da forma privilegiada prevista 
no §8º doa artigo 71 do CTE. 
 
1. Tornam-se inócuos questionamentos ou pedidos suscitados 
pela defesa, quando tais solicitações forem desprovidas de 
amparo legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão monocrática que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo deixou de cumprir exigência tributária de ordem formal, 
aplicando-se o benefício previsto em lei, quando a ilicitude 
praticada pelo polo passivo não tiver ensejado prejuízo ao erário 
estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido, 
formulado pelo representante do sujeito passivo, de diligência,  as preliminares de 
nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, de insegurança na 
determinação da infração, de nulidade da sentença singular e de decadência do crédito 
tributário. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de 
Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. 
Quanto ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de 
Oliveira Andrade e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes 
que votou pela improcedência do lançamento. Por unanimidade de votos, acolher a 
aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 11.651/91. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Mário de 
Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à 
cobrança de multa de caráter formal, originária por omitir saídas de mercadorias não 
tributadas (saídas isentas), período de 01.01.2005 a 31.12.2005, conforme pedidos 
armazenados no banco de dados denominado "grão dourado", sem emitir documentação 
fiscal. 

 



Reautuação processo n. 4011003836140, anulada em 31.10.2012, 
Acórdão 2599/2012, 1ª Câmara Julgadora do CAT. 

 
Dispositivo legal tipificado artigos 25, §1º, VI; 64, §2º e 66 da Lei 

11.651/91. Penalidade sugerida, artigo 71, VII, L Lei 11.651/91, redação Lei 13.446/1999. 
 
Instruem a acusação fiscal, Nota Explicativa (fls. 07/86); Apêndice; 

Anexo II- Demonstrativo Analítico das Devoluções de Vendas Vinculadas as Omissões de 
Saídas de Mercadorias Tributadas (fls.87/97); Anexo III, Relação das Autuações 
Concernentes ao Exercício fiscal de 2007(fls. 98); Anexo IV, Relação dos Produtos Cujas 
Saídas se Encontram Dentro do Campo de Incidência do ICMS (fls. 99/103); Anexo V, 
Ajustes Relativos às omissões de Saídas de Mercadorias Tributadas (fls.104); Notificação 
Fiscal; Termo de Devolução de Objetos e documentos – TDOD; Termo de Copiagem e 
Autenticação de Arquivos Magnéticos(fls. 166); Declaração de Acompanhamento de 
Procedimentos; Notificações Fiscais; Termo de Apreensão; Termo de Lacração de 
Equipamentos; Termo de Deslacração de Equipamentos; Vistoria em Sistemas e 
Equipamentos de Automação; Termo de Apreensão; cópia pedidos; cópia dos cheques; 
cópia Livro Registro de Apuração do ICMS e Livro Registro de Saídas; mídia tipo CD 
(fls1084). 

 
Cientificada a Autuada, fls. 1085, constitui procurador, mandato fls. 

1093, apresenta impugnação a esta instância. 
 
Em preliminar argui a nulidade do auto de infração por insegurança 

na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa o histórico do auto de 
infração não está compatível com a documentação juntada, diferença apurada por 
presunção. Não foi informado o valor da base de cálculo da multa aplicada, foi extraída de 
um relatório obtido mediante equipamento eletrônico, acrescenta "alegar e não provar é o 
mesmo que não alegar". 

 
Alega desobediência ao inciso IV do artigo 8º, da Lei 16.469/2009. 
 
Não foi demonstrado como foi efetuada a proporcionalidade das 

mercadorias não tributadas. 
 
Contesta não ter a Autoridade Fiscal apresentado nenhum 

demonstrativo com dedução das vendas com nota fiscal e devidamente escrituradas. 
 
A documentação é unilateral e sem condição de ter acesso aos 

mesmos para uma defesa consistentes; DVD's que não foram entregues cópia aos 
autuados. 

 
No mérito, argui que o auto de infração foi fundado meramente em 

presunção. 
 
No anexo IV, do DVD apresenta apenas o percentual da 

proporcionalidade, sem mencionar o método utilizado, somente pelas entradas não é 
possível se chegar a esta corretamente, pois dentre as suas atividades existe a fabricação 
de ração animal. 

 
Argui que o fiscal revisor deverá adequar a proporcionalidade e 

alíquotas em cada operação e período. 
 



Ao finalizar requer a improcedência do auto de infração. 
 
Considerando a alegação por parte da defesa de que não teve 

acesso aos demonstrativos constantes do arquivo em mídia, os autos foram convertidos 
em diligência, despacho fls. 1105, com o objetivo de que fosse juntado aos autos o Recibo 
de Mídia nos termos do artigo 4º, §4º, da Instrução Normativa n. 916/08- GSF. 

 
Retornaram-se os autos, com o cumprimento da solicitação, a 

inclusão do Recibo de Entrega de Relatórios Digitais, às fls. 1106. 
 
Intimado o sujeito passivo, por intermédio de seu procurador, fls. 

1108, não se manifestou. 
 
Pela Sentença n°1987/2015- JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Arguida por não configurar nenhuma das hipóteses de 
nulidade no presente lançamento. No mérito, conhece da impugnação, porém, nega-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Conforme fls.1109 a 1114. 

 
Da decisão singular supra foi intimada a autuada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário, fl.1115. 
 
A autuada interpõe recurso voluntário de fls. 1118/1125, arguindo, 

preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação; que a sentença não foi 
prolatada levando-se em consideração os preceitos contidos no artigo 458 e incisos do 
CPC. Insiste nas preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento 
de defesa com os mesmos argumentos da impugnação. 

 
Alega que em razão de auto de infração se referir a reautuação e ter 

como fato gerador o exercício de 2005, ou seja, mais de nove anos depois, entende que 
decaiu o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com base no art. 173, II 
do CTN; que na reautuação foi alterada a redação do histórico do auto bem como seu 
enquadramento o que no entender da autuada é contrário a legislação. 

 
No mérito, afirma que o lançamento está fulcrado em meras 

presunções; que conforme demonstra com relatório contraditório o autuante não fez as 
exclusões dos valores já autuados em outros autos; que no levantamento fiscal anexo IV 
do CD trata-se de produtos constante do campo de incidência, portanto tributado e o 
lançamento os trata como isentos, portanto, contraditório, inservível para embasar a 
autuação. Pede seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
Foram anexados documentos ás fls.1126 a 1133. 
 
O sujeito passivo vem requerendo o adiamento dos processos, por 

motivo de saúde, á fl.1339. 
 
A Gerência de Representação Fazendária, vem requerendo o 

adiamento dos julgamentos dos processos, conforme exposto na planilha. Tal adiamento 
se justifica, pois, o Representante Fazendário se encontra afastado de suas funções, bem 
como, da insuficiência de tempo necessário para que outro representante o faça. De 
fl.1343. 

 
Pela Resolução n°198/2015, conforme fls.1344 as 1345. 
 



A Segunda Câmara do CAT, resolve, acolher o pedido de diligencia 
pelo sujeito passivo, encaminhando os autos a GEAT, para que seu titular designe um 
Auditor Fiscal -AFRE, preferencialmente estranho à lide, para que proceda uma revisão 
detalhada sobre todo o trabalho fiscal, especialmente para elaborar relatório mensal 
descrevendo quais as mercadorias que compuseram o valor da base de cálculo no item 
(1) do Anexo V descrito na mídia, excluindo as mercadorias sem tributação especialmente 
ração, no caso do auto sobre mercadoria tributada e no caso de auto de mercadoria não 
tributada proceder da mesma forma, excluindo, nesse caso as mercadoria tributadas 
porventura existente nesse Anexo V. 

 
Conforme resolução anterior, foi elaborado o relatório diligência, á 

fl.1348. 
 
Na qual o julgador, apresenta em anexo o demonstrativo analítico 

com a totalização mensal mercadoria a mercadoria, dos itens isentos, bem como, o total 
geral das mercadorias comercializados sem documentação fiscal em cada mês. 

 
No mais informa que, o demonstrativo apresentado, traz os valores 

totais das omissões mensais de mercadoria isentas que resultou no item 1 do anexo V do 
auto de infração, conforme determina a resolução; ressalta que os valores do item 1, 
anexo V, apresentados, e determinados na resolução, são valores de vendas totais 
mensais de mercadorias isentas sem nota fiscal, que tiveram, ainda, os ajustes dos itens 2 
e 3 do mesmo anexo V, para se chegar a base de cálculo da multa formal a casa mês; as 
mercadorias isentas comercializadas sem nota fiscal estão descritas conforme constam 
dos pedidos no banco de dados, totalizando 89 produtos em 2005. 

 
Foram anexadas planilhas ás fls.1349 a 1367. 
 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento da resolução 

198/2015 e resultado da diligencia, á fl.1369. 
 
O sujeito passivo apresentou manifestação ás fls.1371 a 1372. 
 
Na qual afirma que, os produtos listados no relatório diligencial, não 

confere com os produtos contidos na mídia entregue ao contribuinte, o que se pode 
deduzir que a revisão não foi tão criteriosa como deveria ser, e que, caso mantenha da 
maneira que foi feito, o lançamento do credito tributário continua eivado de erros o que 
gera nulidade por insegurança na determinação da infração. 

 
Verifica-se ainda, que o revisor nada acrescentou em seu trabalho 

revisional, porque, comparado com os quadros elaborados, os valores foram copiados, 
pois como se vê o valor autuado da multa formal, é 25% sobre o valor dos produtos não 
tributados, foi de R$ 1.116.647,51 e os valores da revisão foi exatamente o mesmo, o que 
deixa claro que o revisor nada dez, apenas copiou os dados apresentados. Não cumprindo 
o que se pediu na resolução, o que faz com que a insegurança na determinação da 
infração permanece. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Sobre o pedido de diligência, formulado pelo representante do sujeito 
passivo eu o rejeito no entendimento de que não existem dúvidas nos elementos 
constitutivos da lide a serem dirimidas. Considerando ainda que houve um trabalho 
revisional que esclareceu dúvidas existentes. Assim, rejeitado está o pedido em comento. 

 
Também rejeito as preliminares arguidas pela defesa de nulidade da 

peça básica por cerceamento do direito de defesa, de insegurança na determinação da 
infração, de nulidade da sentença singular, de decadência do crédito tributário e de 
exclusão dos solidários da lide, conforme passo a expor: 

 
Não houve afronta ao capítulo que trata da nulidade dos autos 

processuais, insertos nos incisos III e IV do artigo 20 da Lei nº16.469/09.  A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos às partes litigantes, nos momentos processuais que por “ex legis” lhe são 
próprios. Assim, não se pode aduzir que houve cerceamento ao direito de defesa e 
tampouco insegurança na determinação, motivo pelo qual tais preliminares estão 
rejeitadas.   

 
Em face da sentença singular, esta foi elaborada em conformidade 

com orientação contida no inciso II do artigo 489 do CPC, portanto, fundamentada. 
Rejeitado está o pleito em destaque.  

 
Não se vislumbra neste auto o instituto da decadência do direito da 

Fazenda constituir o crédito tributário. Rejeitada está também o requerido em epígrafe.  
 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, pelos motivos que se 
seguem:  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a exigência exordial se deve a omissão de saída de mercadoria não tributada, 
para as quais os registros eletrônicos representativos estavam armazenados no banco de 
dados denominado “grão dourado”, de acordo com o informado em nota explicativa, 
acostada aos autos pelo autuante, fl. 08. 

 
A infração encontra-se tipificada no artigo 25, inciso VI do CTE, que 

será transcrito na sequência, e em perfeita sintonia com a ocorrência dos fatos e 
documentos que instruem os autos.   

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 
podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

[...] 

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de 
mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com 
valores inferiores ao real; 

 
Em face das evidências de ilícito tributário praticado pelo polo passivo, 

a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exordial, vez 
que utilizam tão somente da alegação de que não cometeu a omissão tributária, 



denunciada na folha de rosto desta ação, o que me leva a reafirmar o juízo exarado pelo 
nobre sentenciador “a quo” que julgou procedente o lançamento.   

 
Entretanto, demonstrado está nos autos que o ilícito tributário em 

destaque de ordem acessória não trouxe prejuízo ao erário estadual, o que me permite 
aplicar o benefício explicitado na forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91, “verbis”: 

 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

 

[...] 

 

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII 
deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado para a respectiva infração. 

 

Assim, voto rejeitando o pedido, formulado pelo representante do 
sujeito passivo, de diligência, as preliminares de nulidade da peça básica por cerceamento 
do direito de defesa, de insegurança na determinação da infração, de nulidade da 
sentença singular e de decadência do crédito tributário. Quanto ao mérito, também por 
maioria de votos, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Por unanimidade de 
votos, acolho a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da Lei nº 
11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00315/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de conversão do julgamento em 
diligência. Indeferido. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto 
relativo às saídas de mercadorias empregadas no processo de 
transformação/adaptação de veículos. Auto de infração 
procedente. 
 
1. Não havendo nas peças constitutivas da lide, dúvidas a serem 
dirimidas, despiciendo se torna o pedido de diligência 
formulado pela parte; 
 
2. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal;  
 
3. Mantém-se a decisão cameral, que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide, que o sujeito 
passivo não conseguiu trazer aos autos prova de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar  o 
pedido de diligência feito pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza 
Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou de 
apurar e pagar no prazo legal o ICMS relativo às saídas de partes/peças e serviços 
empregados no processo de transformação/adaptação dos veículos comercializados 



através das notas fiscais de saída descritas na planilha anexa, vez que deixou de atender 
ao disposto no artigo 42 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com as cominações legais. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/156. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 161/164. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 172/174, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 179/183, arguindo em sede de preliminar, nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que o trabalho fiscal que dá 
guarida ao auto de infração contém erros insanáveis, infringindo o disposto no artigo 142 
do CTN. Quanto ao mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que os autuantes não 
atenderam ao disposto na Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 126 e que as peças 
usadas no processo de transformação, consideradas como base de cálculo do lançamento 
ora analisado, já consta como base de cálculo do auto de infração nº 4011002422120. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do acórdão nº 
1928/2013 de fls. 192/197, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno às 
fls. 202/216, arguindo nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, sob a justificativa de que ele contém flagrantes erros materiais, uma vez que não 
dispõe de todos os elementos necessários a identificação precisa da infração da obrigação 
tributária. Discursa sobre a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, 
da CF. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. Pede, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

De início entendo que não há que se falar em conversão do 
julgamento em diligência, como requerido pelo sujeito passivo, uma vez que não existem, 
no processo, quaisquer pontos controversos, os quais necessitem esclarecimento, 
estando o mesmo pronto para julgamento.  

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu não 
acolhimento, pois entendo que o histórico da ocorrência descrito no auto de infração, está 
redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal O 



enquadramento citado no histórico do documento de formalização do crédito tributário 
coincide com o fato narrado, e a luz do que disciplina a lei reguladora da matéria. 

Ademais, o importante no lançamento é que o “histórico” do auto de 
infração descreva com clareza os fatos ilícitos, motivadores do lançamento, e que estes 
estejam devidamente comprovados por levantamento ou documentos idôneos. A falta ou 
imprecisão nos dispositivos legais apontados como infringidos ou relativos à penalidade 
não prejudicam o lançamento, porque o autuante propõe a penalidade e o julgador faz sua 
confirmação ou adequação, pois a ele cabe aplicar a lei ao caso concreto. 

Compulsando os autos, verifico que a irregularidade fiscal está 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, não havendo nos autos 
nenhum vício capaz de invalidar o procedimento fiscal.  

Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Consta 
da peça inaugural deste feito que o contribuinte deixou de apurar e pagar no prazo legal o 
ICMS relativo às saídas de partes/peças e serviços empregados no processo de 
transformação/adaptação dos veículos comercializados através das notas fiscais de saída 
descritas na planilha anexa, vez que deixou de atender ao disposto no artigo 42 do Anexo 
VIII do Decreto nº 4.852/97. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que as peças usadas no processo de transformação, consideradas como base de 
cálculo do lançamento ora analisado já consta como base de cálculo do auto de infração 
nº 4011002422120. Alega, ainda, que terceirizou alguns de seus serviços por falta de 
condições e aparelhamento técnico adequado.  

No caso em apreço, em que pese as alegações do sujeito passivo, 
tal fato não muda a condição de industrialização e nem a obrigação de recolhimento do 
tributo, conforme prescrevem os artigos 12, inciso II, alínea “b” do Código Tributário 
Estadual e 42, inciso III, do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, que estabelecem: 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

II - considera-se: 

[...] 

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento; 

Art. 42. Nas situações especiais a seguir arroladas devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

[...] 

III - quando determinada mercadoria não sujeita ao regime de substituição 
tributária é comercializada ou fornecida de forma associada a uma 
mercadoria submetida a este regime e, na impossibilidade de controle ou 
emissão de documento fiscal distinto na saída destas, com predominância 
de valor da mercadoria cujo imposto foi retido na fonte, o adquirente goiano 
deve apurar, mensalmente, e pagar o imposto relativa à mercadoria 
recebida sem retenção até o 5º (quinto) dia subsequente ao período de 
apuração, hipótese em que a base de cálculo é o preço de aquisição da 



mercadoria acrescido do IVA correspondente à mercadoria sujeita à 
retenção na fonte; 

 

Considerando que a atividade de transformação ou adaptação dos 
veículos constitui atividade industrial, a empresa contratada que realiza tais procedimentos 
assume a condição de substituta tributária relativamente ao valor que agregar no processo 
de transformação dos veículos, conforme previsto no artigo 34, do Anexo VIII do RCTE. 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subsequentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 

a) o industrial fabricante ou o importador, observado o disposto na alínea 
seguinte; 

 

Em face das informações apresentadas pela recorrente, tem-se que 
esta é encomendante de processo de industrialização qualificado como industrialização, 
conforme definido no artigo 12, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Estadual – CTE, o 
qual dispõe que considera-se industrialização qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o 
aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, 
ao condicionamento ou reacondicionamento e a renovação ou recondicionamento. 

Portanto, no caso em exame, tais dispositivos respaldam o 
procedimento fiscal tendo em vista que eles deixam claro que a legislação tributária 
considera como industrialização o trabalho realizado e o fato de que quando determinada 
mercadoria não sujeita ao regime de substituição tributária é comercializada ou fornecida 
de forma associada a uma mercadoria submetida a este regime, o adquirente goiano deve 
apurar, mensalmente, e pagar o imposto relativo à mercadoria recebida sem retenção até 
o 5º (quinto) dia subsequente ao período da apuração, hipótese em que a base de cálculo 
será o preço de aquisição da mercadoria acrescido do índice de Valor Agregado – IVA 
correspondente à mercadoria sujeita à retenção na fonte, conforme legalmente 
estabelecido. 

Devo também dizer que a autuada apesar de ter feito uma consulta a 
Secretaria da Fazenda não adotou procedimento recomendado no Parecer nº 1191/2009-
GPT, o que culminou na lavratura do presente auto de infração. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências previstas no artigo 
160 do Código Tributário Estadual.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração.  
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Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00316/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento de imposto 
relativo às saídas de mercadorias empregadas no processo de 
transformação/adaptação de veículos. Auto de infração 
procedente. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Mantém-se a decisão cameral, que julgou procedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide, que o sujeito 
passivo não conseguiu trazer aos autos prova de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Aguinaldo Fernandes 
de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de apurar e pagar no prazo legal o ICMS relativo às saídas de partes/peças e serviços 
empregados no processo de transformação/adaptação dos veículos comercializados 
através das notas fiscais de saída descritas na planilha anexa, vez que deixou de atender 
ao disposto no artigo 42 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. Em consequência, deverá 
pagar o imposto devido, juntamente com as cominações legais. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/72. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 77/79. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 88/90, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 95/99, arguindo em sede de preliminar, nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que o trabalho fiscal que dá 
guarida ao auto de infração contém erros insanáveis, infringindo o disposto no artigo 142 
do CTN. Quanto ao mérito, argui ser indevida a autuação. Alega que os autuantes não 
atenderam ao disposto na Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 126 e que as peças 
usadas no processo de transformação, consideradas como base de cálculo do lançamento 
ora analisado, já consta como base de cálculo do auto de infração nº 4011002422120. 
Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do acórdão nº 
1929/2013 de fls. 109/115, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. 
Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração. 

Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso ao Conselho Pleno às 
fls. 118/136, arguindo nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, sob a justificativa de que ele contém flagrantes erros materiais, uma vez que não 
dispõe de todos os elementos necessários a identificação precisa da infração da obrigação 
tributária. Discursa sobre a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, 
da CF. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso. Pede, ao final, a 
improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório. 

 

VOTO 

Quanto à preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pelo seu não 
acolhimento, pois entendo que o histórico da ocorrência descrito no auto de infração, está 
redigido de forma a não suscitar nenhuma dúvida quanto à infração fiscal O 
enquadramento citado no histórico do documento de formalização do crédito tributário 
coincide com o fato narrado, e a luz do que disciplina a lei reguladora da matéria. 

Ademais, o importante no lançamento é que o “histórico” do auto de 
infração descreva com clareza os fatos ilícitos, motivadores do lançamento, e que estes 
estejam devidamente comprovados por levantamento ou documentos idôneos. A falta ou 
imprecisão nos dispositivos legais apontados como infringidos ou relativos à penalidade 
não prejudicam o lançamento, porque o autuante propõe a penalidade e o julgador faz sua 
confirmação ou adequação, pois a ele cabe aplicar a lei ao caso concreto. 

Compulsando os autos, verifico que a irregularidade fiscal está 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído, não havendo nos autos 
nenhum vício capaz de invalidar o procedimento fiscal.  



Suplantada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Consta 
da peça inaugural deste feito que o contribuinte deixou de apurar e pagar no prazo legal o 
ICMS relativo às saídas de partes/peças e serviços empregados no processo de 
transformação/adaptação dos veículos comercializados através das notas fiscais de saída 
descritas na planilha anexa, vez que deixou de atender ao disposto no artigo 42 do Anexo 
VIII do Decreto nº 4.852/97. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que as peças usadas no processo de transformação, consideradas como base de 
cálculo do lançamento ora analisado já consta como base de cálculo do auto de infração 
nº 4011002422120. Alega, ainda, que terceirizou alguns de seus serviços por falta de 
condições e aparelhamento técnico adequado.  

No caso em apreço, em que pese as alegações do sujeito passivo, 
tal fato não muda a condição de industrialização e nem a obrigação de recolhimento do 
tributo, conforme prescrevem os artigos 12, inciso II, alínea “b” do Código Tributário 
Estadual e 42, inciso III, do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, que estabelecem: 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

II - considera-se: 

[...] 

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento; 

Art. 42. Nas situações especiais a seguir arroladas devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

[...] 

III - quando determinada mercadoria não sujeita ao regime de substituição 
tributária é comercializada ou fornecida de forma associada a uma 
mercadoria submetida a este regime e, na impossibilidade de controle ou 
emissão de documento fiscal distinto na saída destas, com predominância 
de valor da mercadoria cujo imposto foi retido na fonte, o adquirente goiano 
deve apurar, mensalmente, e pagar o imposto relativa à mercadoria 
recebida sem retenção até o 5º (quinto) dia subsequente ao período de 
apuração, hipótese em que a base de cálculo é o preço de aquisição da 
mercadoria acrescido do IVA correspondente à mercadoria sujeita à 
retenção na fonte; 

 

Considerando que a atividade de transformação ou adaptação dos 
veículos constitui atividade industrial, a empresa contratada que realiza tais procedimentos 
assume a condição de substituta tributária relativamente ao valor que agregar no processo 
de transformação dos veículos, conforme previsto no artigo 34, do Anexo VIII do RCTE. 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subsequentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 



II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 

a) o industrial fabricante ou o importador, observado o disposto na alínea 
seguinte; 

Em face das informações apresentadas pela recorrente, tem-se que 
esta é encomendante de processo de industrialização qualificado como industrialização, 
conforme definido no artigo 12, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Estadual – CTE, o 
qual dispõe que considera-se industrialização qualquer processo que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o 
aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, 
ao condicionamento ou reacondicionamento e a renovação ou recondicionamento. 

Portanto, no caso em exame, tais dispositivos respaldam o 
procedimento fiscal tendo em vista que eles deixam claro que a legislação tributária 
considera como industrialização o trabalho realizado e o fato de que quando determinada 
mercadoria não sujeita ao regime de substituição tributária é comercializada ou fornecida 
de forma associada a uma mercadoria submetida a este regime, o adquirente goiano deve 
apurar, mensalmente, e pagar o imposto relativo à mercadoria recebida sem retenção até 
o 5º (quinto) dia subsequente ao período da apuração, hipótese em que a base de cálculo 
será o preço de aquisição da mercadoria acrescido do índice de Valor Agregado – IVA 
correspondente à mercadoria sujeita à retenção na fonte, conforme legalmente 
estabelecido. 

Devo também dizer que a autuada apesar de ter feito uma consulta à 
Secretaria da Fazenda não adotou procedimento recomendado no Parecer nº 1191/2009-
GPT, o que culminou na lavratura do presente auto de infração. 

Dessa forma, concluo que a exigência fiscal deve ser mantida tendo 
em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências previstas no artigo 
160 do Código Tributário Estadual.  

Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo 
sujeito passivo, bem como a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, 
por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso do 
contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00371/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informações 
na escrituração fiscal digital relativa às entradas e saídas de 
mercadorias e de serviços. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital relativa às informações de entradas e 
saídas de mercadorias e dos serviços tomados e prestados, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa às informações de entradas e saídas de 
mercadorias, no período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2012, bem como dos 
serviços tomados e prestados, conforme documentação em anexo. Em decorrência 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Acrescenta que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega 

do arquivo magnético da escrituração fiscal digital, relativo a todos os períodos de 
apuração informados. 

 
Ao longo da auditoria, foram efetuadas diversas notificações ao 

contribuinte para que regularizasse a escrituração, porém tendo quedado-se inerte, a 
Fazenda Pública lavrou os respectivos autos de infração. 

 
O polo passivo foi desenquadrado retroativamente em 26/04/2016 

conforme se depreende do auto de infração nº 201500004000051, com efeitos retroativos 
a 01/01/2011, juntados aos autos deste processo, explicando todo o seu processo de 
desenquadramento, por afronta ao disposto no artigo 29, inciso I, da LC 123/2006, em 
combinação com o art. 3º, inciso II, “a” e § 1º inciso I, da Resolução CGSN, nº 15 de 23 de 
julho de 2007. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração e de consequência o sujeito passivo ratifica a pretensão fiscal inicial.  
 
Após a sucumbência, interpõe recurso cameral para argumentar que 

todos os autos de infração somados chegam a quase 50% do seu faturamento. Em 
seguida, requer a exclusão da retroatividade por entender ferir seu direito adquirido e que 



não recebeu nenhuma notificação por parte do Estado de Goiás para impedir que 
operasse e recolhesse como contribuinte do Simples Nacional.  

 
Argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por ofender o 

princípio do não confisco, vedado pela carta magna consoante o dispositivo do artigo 150, 
IV da CF/88, e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
improcedente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e após a apreciação dos fatos e argumentos 

passivos, considero que o feito deve prosperar. Visto que a questão foi apreciada com as 
devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luís Fernando Correa Rigo, que na 
lapidar decisão de fls. 182/186, ratificou a pretensão fiscal inicial, devo adotá-la como 
razão de decidir, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
[...] 
 
DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 
 
Como questões de natureza incidental a empresa apresenta 
questionamento entendendo que as autuações seriam 
desproporcionais e confiscatórias, ao violar os princípios da 
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco, conforme art. 150, 
inciso IV, da CF, para requerer o cancelamento desta autuação. 
Como pressuposto fundamental da separação dos poderes temos o 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade de qualquer norma 
inserida no ordenamento jurídico pátrio, mesmo que tal princípio, 
declarado em vários votos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
– STF esteja implícito, acabou ganhando destaque e reforço na regra 
constitucional do § 3º, artigo 103 da CF/88. 
 
Infere-se desse regramento a impossibilidade da autoridade 
administrativa julgadora, no processo administrativo tributário, 
abandonar a lei e atos normativos por considera-los inconstitucionais 
e/ou ilegais, pois segundo o artigo 97 da CF/88 foi definido que: 

 
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (grifo de destaque) 

 

 
Frise-se, ainda que tal impossibilidade do julgador sobre essas 
questões, também, foi devidamente explicitada pelo legislador de 
Goiás ao elaborar a Lei Processual nº 16.469/09, conforme pode ser 
observado pela leitura do § 4º, artigo 6º, que incorporando os 
princípios fundamentais da tripartição dos poderes acima descritos, 
assim menciona: 

 



Não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração 

Tributária. (grifo nosso).   
 
Então, por essas regras normativas acima entendo ter ficado 
demonstrado, de forma clara e objetiva, que o Supremo Tribunal 
Federal – STF tem a chamada reserva de plenário para declaração de 
lei ou ato normativo como inconstitucional no controle difuso e direto. 
Nessa esteira de raciocínio, seus Ministros vem afirmando, em vários 
votos, que tal reserva de plenário deriva do Princípio da Presunção de 
Constitucionalidade de qualquer norma inserida no ordenamento 
jurídico pátrio, conforme visto acima, somadas, ainda, as razões de 
segurança jurídica, uma vez que numa eventual decisão administrativa 
em favor da parte passiva, acolhendo a inconstitucionalidade e 
ilegalidade de lei, ou qualquer ato normativo, por si só, implicaria 
numa decisão definitiva para o Estado de Goiás, suprimindo assim a 
matéria da apreciação do STF e, de consequência, violando ao 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, 
assim como, o Princípio da Segurança Jurídica.  

 
Assim, deixo de acolher a pretensão da parte passiva de ver 
cancelado, na fase administrativa, esta autuação por suposta 
ilegalidade.  
 
DO MÉRITO DA CAUSA EM SI 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se primeiro reiterar 
que se trata de uma defesa genérica para várias autuações, ainda, que 
relacionadas ao desenquadramento e respeitando os seus relevantes 
aspectos socioeconômicos, entendo que não se prestam a contestar 
os procedimentos fiscais que culminaram na Auditoria da 
Movimentação Financeira e apenas e tão somente verificaremos, em 
respeito aos princípios do Contraditório e da Verdade Material se a 
infração foi corretamente apurada pela fiscalização. 
 
Entendo que todos os questionamentos da defesa são um reflexo do 
Processo Administrativo nº 201500004000051, referente ao 
desenquadramento do sistema do Simples Nacional, em que foi 
oferecido à empresa, ora autuada, o pleno direito de defesa para 
justamente questionar os motivos que levaram a Administração 
Tributária a ter concluído pelo seu desenquadramento do regime 
diferenciado intitulado de Simples Nacional, conforme pode ser 
observado pelas fotocópias dos processos e de toda a documentação 
necessária e que, diferentemente do que alega a defesa, teve sim sua 
ciência e conhecimento em 25/05/2016, em 10/08/2016 e em 27/08/2016, 
às fls.06/18., portanto, em data bem anterior à de lavratura deste auto 
de infração, ora em julgamento, que se deu em 11/10/2016. 
 
Nesse contexto, concluo que esta questão apresentada pela defesa foi 
a origem de seu desenquadramento e, portanto, já foi suficientemente 
instruída no referido processo administrativo citado em que o sujeito 
passivo teve duas fases de defesa, em que questionou o motivo de 
seu desenquadramento, porém, não obtendo êxito e em razão disso, e 
somente depois de concluído o processo administrativo de 
desenquadramento é que foi lavrado este auto de infração, para exigir 
a complementação do ICMS devido ao erário estadual, pois a empresa, 



no período mencionado, apenas recolheu os valores referentes ao 
Simples Nacional e que vamos, ainda, analisar nesta sentença se é 
permitido a sua compensação, em especial, por tratar-se do mesmo 
tipo de imposto o ICMS. 
 
Ademais, conforme disposição constante da nossa lei processual 
16.469/09, em seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito 
pleiteada pela defessa, sobre o motivo de seu desenquadramento, já 
foi encerrada na fase administrativa anterior, com duas instâncias 
oferecidas e usufruídas pela defesa, pois tal prerrogativa é da 
Superintendência da Administração Tributária para apreciar sobre a 
exclusão, ou não, do sistema Simples Nacional, como pode ser 
observado a seguir: 
 

Art.47. Compete à Superintendência de 
Administração Tributária apreciar: 
 
I – o Processo de Consulta, para solução de 
dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da 
legislação tributária; 
 
II – o Processo de Exclusáo de Ofício de optante 
do Simples Nacional (grifo nosso). 

 
Nesse contexto, entendo devidamente resolvida a questão do 
desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação, 
exigindo a complementação do ICMS realmente devido. 
 
Nessa linha de raciocínio, concluo que a Fiscalização, por meio dos 
documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, o valor 
do ICMS devido neste processo, depois de compensado todos os 
valores do imposto pago em DASN no período da autuação, conforme 
demonstrativo juntados. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a 
impugnante não tenha apresentado nenhuma contestação concreta ao 
procedimento fiscal em si. 
 
De outro lado, verifico que a impugnante não conseguiu 
descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem 
contra si o fato de que levou clara e nítida vantagem no negócio, ou 
seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito 
tributário pelo valor originário do ICMS descritos nos autos. 
 
DISPOSITIVO 
 
Então, diante das provas juntadas e em razão dos fatos e 
fundamentos jurídicos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do 
crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e após compulsar com a devida propriedade 

estes autos, considero que o sujeito passivo deixou de apresentar a EFD motivado pela 



ultrapassagem do valor limite de receita aceitável pelo Regime do Simples Nacional, 
motivo pelo qual o órgão da Fazenda o excluiu do referido sistema tributário. Ademais, 
embora tenha sido notificado por diversas vezes para regularizar sua situação, manteve-
se omisso, não deixando outra alternativa ao auditor fiscal, senão a lavratura do Auto de 
Infração que ora apreciamos. 

 
Compulsando-se os autos, concluímos que o trabalho de auditoria 

efetuado pela fiscalização estadual não merece reparos, pois está de acordo com a lei 
tributária: a) o valor real da tributação; b) a alíquota média das saídas; c) a apuração do 
ICMS devido; d) o abatimento do crédito pelas entradas, bem como o imposto pago no 
Regime do Simples Nacional e a conclusão acertada do valor do ICMS a recolher, 
estampado na basilar.  

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.    

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00372/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informações 
na escrituração fiscal digital relativa às entradas e saídas de 
mercadorias e de serviços. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital relativa às informações de entradas e 
saídas de mercadorias e dos serviços tomados e prestados, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa às informações de entradas e saídas de 
mercadorias, no período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2013, bem como dos 
serviços tomados e prestados, conforme documentação em anexo. Em decorrência 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Acrescenta que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega 

do arquivo magnético da escrituração fiscal digital, relativo a todos os períodos de 
apuração informados. 

 
Ao longo da auditoria, foram efetuadas diversas notificações ao 

contribuinte para que regularizasse a escrituração, porém tendo quedado-se inerte, a 
Fazenda Pública lavrou os respectivos autos de infração. 

 
O polo passivo foi desenquadrado retroativamente em 26/04/2016 

conforme se depreende do auto de infração nº 201500004000051, com efeitos retroativos 
a 01/01/2011, juntados aos autos deste processo, explicando todo o seu processo de 
desenquadramento, por afronta ao disposto no artigo 29, inciso I, da LC 123/2006, em 
combinação com o art. 3º, inciso II, “a” e § 1º inciso I, da Resolução CGSN, nº 15 de 23 de 
julho de 2007. 

Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração e de consequência o sujeito passivo ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Após a sucumbência, interpõe recurso cameral para argumentar que 

todos os autos de infração somados chegam a quase 50% do seu faturamento. Em 
seguida, requer a exclusão da retroatividade por entender ferir seu direito adquirido e que 



não recebeu nenhuma notificação por parte do Estado de Goiás para impedir que 
operasse e recolhesse como contribuinte do Simples Nacional.  

 
Argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por ofender o 

princípio do não confisco, vedado pela carta magna consoante o dispositivo do artigo 150, 
IV da CF/88, e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
improcedente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e após a apreciação dos fatos e argumentos 

passivos, considero que o feito deve prosperar. Visto que a questão foi apreciada com as 
devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luís Fernando Correa Rigo, que na 
lapidar decisão de fls. 172/176, ratificou a pretensão fiscal inicial, devo adotá-la como 
razão de decidir, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
[...] 
 
DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 
 
Como questões de natureza incidental a empresa apresenta 
questionamento entendendo que as autuações seriam 
desproporcionais e confiscatórias, ao violar os princípios da 
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco, conforme art. 150, 
inciso IV, da CF, para requerer o cancelamento desta autuação. 
Como pressuposto fundamental da separação dos poderes temos o 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade de qualquer norma 
inserida no ordenamento jurídico pátrio, mesmo que tal princípio, 
declarado em vários votos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
– STF esteja implícito, acabou ganhando destaque e reforço na regra 
constitucional do § 3º, artigo 103 da CF/88. 
 
Infere-se desse regramento a impossibilidade da autoridade 
administrativa julgadora, no processo administrativo tributário, 
abandonar a lei e atos normativos por considera-los inconstitucionais 
e/ou ilegais, pois segundo o artigo 97 da CF/88 foi definido que: 

 
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (grifo de destaque) 

 

 
Frise-se, ainda que tal impossibilidade do julgador sobre essas 
questões, também, foi devidamente explicitada pelo legislador de 
Goiás ao elaborar a Lei Processual nº 16.469/09, conforme pode ser 
observado pela leitura do § 4º, artigo 6º, que incorporando os 
princípios fundamentais da tripartição dos poderes acima descritos, 
assim menciona: 

 



Não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração 

Tributária. (grifo nosso).   
 
Então, por essas regras normativas acima entendo ter ficado 
demonstrado, de forma clara e objetiva, que o Supremo Tribunal 
Federal – STF tem a chamada reserva de plenário para declaração de 
lei ou ato normativo como inconstitucional no controle difuso e direto. 
Nessa esteira de raciocínio, seus Ministros vem afirmando, em vários 
votos, que tal reserva de plenário deriva do Princípio da Presunção de 
Constitucionalidade de qualquer norma inserida no ordenamento 
jurídico pátrio, conforme visto acima, somadas, ainda, as razões de 
segurança jurídica, uma vez que numa eventual decisão administrativa 
em favor da parte passiva, acolhendo a inconstitucionalidade e 
ilegalidade de lei, ou qualquer ato normativo, por si só, implicaria 
numa decisão definitiva para o Estado de Goiás, suprimindo assim a 
matéria da apreciação do STF e, de consequência, violando ao 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, 
assim como, o Princípio da Segurança Jurídica.  

 
Assim, deixo de acolher a pretensão da parte passiva de ver 
cancelado, na fase administrativa, esta autuação por suposta 
ilegalidade.  
 
DO MÉRITO DA CAUSA EM SI 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se primeiro reiterar 
que se trata de uma defesa genérica para várias autuações, ainda, que 
relacionadas ao desenquadramento e respeitando os seus relevantes 
aspectos socioeconômicos, entendo que não se prestam a contestar 
os procedimentos fiscais que culminaram na Auditoria da 
Movimentação Financeira e apenas e tão somente verificaremos, em 
respeito aos princípios do Contraditório e da Verdade Material se a 
infração foi corretamente apurada pela fiscalização. 
 
Entendo que todos os questionamentos da defesa são um reflexo do 
Processo Administrativo nº 201500004000051, referente ao 
desenquadramento do sistema do Simples Nacional, em que foi 
oferecido à empresa, ora autuada, o pleno direito de defesa para 
justamente questionar os motivos que levaram a Administração 
Tributária a ter concluído pelo seu desenquadramento do regime 
diferenciado intitulado de Simples Nacional, conforme pode ser 
observado pelas fotocópias dos processos e de toda a documentação 
necessária e que, diferentemente do que alega a defesa, teve sim sua 
ciência e conhecimento em 25/05/2016, em 10/08/2016 e em 27/08/2016, 
às fls.06/18., portanto, em data bem anterior à de lavratura deste auto 
de infração, ora em julgamento, que se deu em 11/10/2016. 
 
Nesse contexto, concluo que esta questão apresentada pela defesa foi 
a origem de seu desenquadramento e, portanto, já foi suficientemente 
instruída no referido processo administrativo citado em que o sujeito 
passivo teve duas fases de defesa, em que questionou o motivo de 
seu desenquadramento, porém, não obtendo êxito e em razão disso, e 
somente depois de concluído o processo administrativo de 
desenquadramento é que foi lavrado este auto de infração, para exigir 
a complementação do ICMS devido ao erário estadual, pois a empresa, 



no período mencionado, apenas recolheu os valores referentes ao 
Simples Nacional e que vamos, ainda, analisar nesta sentença se é 
permitido a sua compensação, em especial, por tratar-se do mesmo 
tipo de imposto o ICMS. 
 
Ademais, conforme disposição constante da nossa lei processual 
16.469/09, em seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito 
pleiteada pela defessa, sobre o motivo de seu desenquadramento, já 
foi encerrada na fase administrativa anterior, com duas instâncias 
oferecidas e usufruídas pela defesa, pois tal prerrogativa é da 
Superintendência da Administração Tributária para apreciar sobre a 
exclusão, ou não, do sistema Simples Nacional, como pode ser 
observado a seguir: 
 

Art.47. Compete à Superintendência de 
Administração Tributária apreciar: 
 
I – o Processo de Consulta, para solução de 
dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da 
legislação tributária; 
 
II – o Processo de Exclusáo de Ofício de optante 
do Simples Nacional (grifo nosso). 

 
Nesse contexto, entendo devidamente resolvida a questão do 
desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação, 
exigindo a complementação do ICMS realmente devido. 
 
Nessa linha de raciocínio, concluo que a Fiscalização, por meio dos 
documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, o valor 
do ICMS devido neste processo, depois de compensado todos os 
valores do imposto pago em DASN no período da autuação, conforme 
demonstrativo juntados. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a 
impugnante não tenha apresentado nenhuma contestação concreta ao 
procedimento fiscal em si. 
 
De outro lado, verifico que a impugnante não conseguiu 
descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem 
contra si o fato de que levou clara e nítida vantagem no negócio, ou 
seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito 
tributário pelo valor originário do ICMS descritos nos autos. 
 
DISPOSITIVO 
 
Então, diante das provas juntadas e em razão dos fatos e 
fundamentos jurídicos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do 
crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e após compulsar com a devida propriedade 

estes autos, considero que o sujeito passivo deixou de apresentar a EFD motivado pela 



ultrapassagem do valor limite de receita aceitável pelo Regime do Simples Nacional, 
motivo pelo qual o órgão da Fazenda o excluiu do referido sistema tributário. Ademais, 
embora tenha sido notificado por diversas vezes para regularizar sua situação, manteve-
se omisso, não deixando outra alternativa ao auditor fiscal, senão a lavratura do Auto de 
Infração que ora apreciamos. 

 
Compulsando-se os autos, concluímos que o trabalho de auditoria 

efetuado pela fiscalização estadual não merece reparos, pois está de acordo com a lei 
tributária: a) o valor real da tributação; b) a alíquota média das saídas; c) a apuração do 
ICMS devido; d) o abatimento do crédito pelas entradas, bem como o imposto pago no 
Regime do Simples Nacional e a conclusão acertada do valor do ICMS a recolher, 
estampado na basilar.  

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.    

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00373/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informações 
na escrituração fiscal digital relativa às entradas e saídas de 
mercadorias e de serviços. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital relativa às informações de entradas e 
saídas de mercadorias e dos serviços tomados e prestados, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa às informações de entradas e saídas de 
mercadorias, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014, bem como dos 
serviços tomados e prestados, conforme documentação em anexo. Em decorrência 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Acrescenta que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega 

do arquivo magnético da escrituração fiscal digital, relativo a todos os períodos de 
apuração informados. 

 
Ao longo da auditoria, foram efetuadas diversas notificações ao 

contribuinte para que regularizasse a escrituração, porém tendo quedado-se inerte, a 
Fazenda Pública lavrou os respectivos autos de infração. 

 
O polo passivo foi desenquadrado retroativamente em 26/04/2016 

conforme se depreende do auto de infração nº 201500004000051, com efeitos retroativos 
a 01/01/2011, juntados aos autos deste processo, explicando todo o seu processo de 
desenquadramento, por afronta ao disposto no artigo 29, inciso I, da LC 123/2006, em 
combinação com o art. 3º, inciso II, “a” e § 1º inciso I, da Resolução CGSN, nº 15 de 23 de 
julho de 2007. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração e de consequência o sujeito passivo ratifica a pretensão fiscal inicial.  
 
Após a sucumbência, interpõe recurso cameral para argumentar que 

todos os autos de infração somados chegam a quase 50% do seu faturamento. Em 
seguida, requer a exclusão da retroatividade por entender ferir seu direito adquirido e que 



não recebeu nenhuma notificação por parte do Estado de Goiás para impedir que 
operasse e recolhesse como contribuinte do Simples Nacional.  

 
Argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por ofender o 

princípio do não confisco, vedado pela carta magna consoante o dispositivo do artigo 150, 
IV da CF/88, e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
improcedente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e após a apreciação dos fatos e argumentos 

passivos, considero que o feito deve prosperar. Visto que a questão foi apreciada com as 
devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luís Fernando Correa Rigo, que na 
lapidar decisão de fls. 183/187, ratificou a pretensão fiscal inicial, devo adotá-la como 
razão de decidir, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
[...] 
 
DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 
 
Como questões de natureza incidental a empresa apresenta 
questionamento entendendo que as autuações seriam 
desproporcionais e confiscatórias, ao violar os princípios da 
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco, conforme art. 150, 
inciso IV, da CF, para requerer o cancelamento desta autuação. 
Como pressuposto fundamental da separação dos poderes temos o 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade de qualquer norma 
inserida no ordenamento jurídico pátrio, mesmo que tal princípio, 
declarado em vários votos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
– STF esteja implícito, acabou ganhando destaque e reforço na regra 
constitucional do § 3º, artigo 103 da CF/88. 
 
Infere-se desse regramento a impossibilidade da autoridade 
administrativa julgadora, no processo administrativo tributário, 
abandonar a lei e atos normativos por considera-los inconstitucionais 
e/ou ilegais, pois segundo o artigo 97 da CF/88 foi definido que: 

 
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (grifo de destaque) 

 

 
Frise-se, ainda que tal impossibilidade do julgador sobre essas 
questões, também, foi devidamente explicitada pelo legislador de 
Goiás ao elaborar a Lei Processual nº 16.469/09, conforme pode ser 
observado pela leitura do § 4º, artigo 6º, que incorporando os 
princípios fundamentais da tripartição dos poderes acima descritos, 
assim menciona: 

 



Não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração 

Tributária. (grifo nosso).   
 
Então, por essas regras normativas acima entendo ter ficado 
demonstrado, de forma clara e objetiva, que o Supremo Tribunal 
Federal – STF tem a chamada reserva de plenário para declaração de 
lei ou ato normativo como inconstitucional no controle difuso e direto. 
Nessa esteira de raciocínio, seus Ministros vem afirmando, em vários 
votos, que tal reserva de plenário deriva do Princípio da Presunção de 
Constitucionalidade de qualquer norma inserida no ordenamento 
jurídico pátrio, conforme visto acima, somadas, ainda, as razões de 
segurança jurídica, uma vez que numa eventual decisão administrativa 
em favor da parte passiva, acolhendo a inconstitucionalidade e 
ilegalidade de lei, ou qualquer ato normativo, por si só, implicaria 
numa decisão definitiva para o Estado de Goiás, suprimindo assim a 
matéria da apreciação do STF e, de consequência, violando ao 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, 
assim como, o Princípio da Segurança Jurídica.  

 
Assim, deixo de acolher a pretensão da parte passiva de ver 
cancelado, na fase administrativa, esta autuação por suposta 
ilegalidade.  
 
DO MÉRITO DA CAUSA EM SI 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se primeiro reiterar 
que se trata de uma defesa genérica para várias autuações, ainda, que 
relacionadas ao desenquadramento e respeitando os seus relevantes 
aspectos socioeconômicos, entendo que não se prestam a contestar 
os procedimentos fiscais que culminaram na Auditoria da 
Movimentação Financeira e apenas e tão somente verificaremos, em 
respeito aos princípios do Contraditório e da Verdade Material se a 
infração foi corretamente apurada pela fiscalização. 
 
Entendo que todos os questionamentos da defesa são um reflexo do 
Processo Administrativo nº 201500004000051, referente ao 
desenquadramento do sistema do Simples Nacional, em que foi 
oferecido à empresa, ora autuada, o pleno direito de defesa para 
justamente questionar os motivos que levaram a Administração 
Tributária a ter concluído pelo seu desenquadramento do regime 
diferenciado intitulado de Simples Nacional, conforme pode ser 
observado pelas fotocópias dos processos e de toda a documentação 
necessária e que, diferentemente do que alega a defesa, teve sim sua 
ciência e conhecimento em 25/05/2016, em 10/08/2016 e em 27/08/2016, 
às fls.06/18., portanto, em data bem anterior à de lavratura deste auto 
de infração, ora em julgamento, que se deu em 11/10/2016. 
 
Nesse contexto, concluo que esta questão apresentada pela defesa foi 
a origem de seu desenquadramento e, portanto, já foi suficientemente 
instruída no referido processo administrativo citado em que o sujeito 
passivo teve duas fases de defesa, em que questionou o motivo de 
seu desenquadramento, porém, não obtendo êxito e em razão disso, e 
somente depois de concluído o processo administrativo de 
desenquadramento é que foi lavrado este auto de infração, para exigir 
a complementação do ICMS devido ao erário estadual, pois a empresa, 



no período mencionado, apenas recolheu os valores referentes ao 
Simples Nacional e que vamos, ainda, analisar nesta sentença se é 
permitido a sua compensação, em especial, por tratar-se do mesmo 
tipo de imposto o ICMS. 
 
Ademais, conforme disposição constante da nossa lei processual 
16.469/09, em seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito 
pleiteada pela defessa, sobre o motivo de seu desenquadramento, já 
foi encerrada na fase administrativa anterior, com duas instâncias 
oferecidas e usufruídas pela defesa, pois tal prerrogativa é da 
Superintendência da Administração Tributária para apreciar sobre a 
exclusão, ou não, do sistema Simples Nacional, como pode ser 
observado a seguir: 
 

Art.47. Compete à Superintendência de 
Administração Tributária apreciar: 
 
I – o Processo de Consulta, para solução de 
dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da 
legislação tributária; 
 
II – o Processo de Exclusáo de Ofício de optante 
do Simples Nacional (grifo nosso). 

 
Nesse contexto, entendo devidamente resolvida a questão do 
desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação, 
exigindo a complementação do ICMS realmente devido. 
 
Nessa linha de raciocínio, concluo que a Fiscalização, por meio dos 
documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, o valor 
do ICMS devido neste processo, depois de compensado todos os 
valores do imposto pago em DASN no período da autuação, conforme 
demonstrativo juntados. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a 
impugnante não tenha apresentado nenhuma contestação concreta ao 
procedimento fiscal em si. 
 
De outro lado, verifico que a impugnante não conseguiu 
descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem 
contra si o fato de que levou clara e nítida vantagem no negócio, ou 
seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito 
tributário pelo valor originário do ICMS descritos nos autos. 
 
DISPOSITIVO 
 
Então, diante das provas juntadas e em razão dos fatos e 
fundamentos jurídicos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do 
crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e após compulsar com a devida propriedade 

estes autos, considero que o sujeito passivo deixou de apresentar a EFD motivado pela 



ultrapassagem do valor limite de receita aceitável pelo Regime do Simples Nacional, 
motivo pelo qual o órgão da Fazenda o excluiu do referido sistema tributário. Ademais, 
embora tenha sido notificado por diversas vezes para regularizar sua situação, manteve-
se omisso, não deixando outra alternativa ao auditor fiscal, senão a lavratura do Auto de 
Infração que ora apreciamos. 

 
Compulsando-se os autos, concluímos que o trabalho de auditoria 

efetuado pela fiscalização estadual não merece reparos pois está de acordo com a lei 
tributária: a) o valor real da tributação; b) a alíquota média das saídas; c) a apuração do 
ICMS devido; d) o abatimento do crédito pelas entradas, bem como o imposto pago no 
Regime do Simples Nacional e a conclusão acertada do valor do ICMS a recolher, 
estampado na basilar.  

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.    

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00374/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informações 
na escrituração fiscal digital relativa às entradas e saídas de 
mercadorias e de serviços. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital relativa às informações de entradas e 
saídas de mercadorias e dos serviços tomados e prestados, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa às informações de entradas e saídas de 
mercadorias, no período compreendido entre 01/01/2015 e 31/12/2015, bem como dos 
serviços tomados e prestados, conforme documentação em anexo. Em decorrência 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Acrescenta que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega 

do arquivo magnético da escrituração fiscal digital, relativo a todos os períodos de 
apuração informados. 

 
Ao longo da auditoria, foram efetuadas diversas notificações ao 

contribuinte para que regularizasse a escrituração, porém tendo quedado-se inerte, a 
Fazenda Pública lavrou os respectivos autos de infração. 

 
O polo passivo foi desenquadrado retroativamente em 26/04/2016 

conforme se depreende do auto de infração nº 201500004000051, com efeitos retroativos 
a 01/01/2011, juntados aos autos deste processo, explicando todo o seu processo de 
desenquadramento, por afronta ao disposto no artigo 29, inciso I, da LC 123/2006, em 
combinação com o art. 3º, inciso II, “a” e § 1º inciso I, da Resolução CGSN, nº 15 de 23 de 
julho de 2007. 

Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração e de consequência o sujeito passivo ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Após a sucumbência, interpõe recurso cameral para argumentar que 

todos os autos de infração somados chegam a quase 50% do seu faturamento. Em 
seguida, requer a exclusão da retroatividade por entender ferir seu direito adquirido e que 



não recebeu nenhuma notificação por parte do Estado de Goiás para impedir que 
operasse e recolhesse como contribuinte do Simples Nacional.  

 
Argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por ofender o 

princípio do não confisco, vedado pela carta magna consoante o dispositivo do artigo 150, 
IV da CF/88, e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
improcedente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e após a apreciação dos fatos e argumentos 

passivos, considero que o feito deve prosperar. Visto que a questão foi apreciada com as 
devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luís Fernando Correa Rigo, que na 
lapidar decisão de fls. 177/181, ratificou a pretensão fiscal inicial, devo adotá-la como 
razão de decidir, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
[...] 
 
DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 
 
Como questões de natureza incidental a empresa apresenta 
questionamento entendendo que as autuações seriam 
desproporcionais e confiscatórias, ao violar os princípios da 
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco, conforme art. 150, 
inciso IV, da CF, para requerer o cancelamento desta autuação. 
Como pressuposto fundamental da separação dos poderes temos o 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade de qualquer norma 
inserida no ordenamento jurídico pátrio, mesmo que tal princípio, 
declarado em vários votos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
– STF esteja implícito, acabou ganhando destaque e reforço na regra 
constitucional do § 3º, artigo 103 da CF/88. 
 
Infere-se desse regramento a impossibilidade da autoridade 
administrativa julgadora, no processo administrativo tributário, 
abandonar a lei e atos normativos por considera-los inconstitucionais 
e/ou ilegais, pois segundo o artigo 97 da CF/88 foi definido que: 

 
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (grifo de destaque) 

 

 
Frise-se, ainda que tal impossibilidade do julgador sobre essas 
questões, também, foi devidamente explicitada pelo legislador de 
Goiás ao elaborar a Lei Processual nº 16.469/09, conforme pode ser 
observado pela leitura do § 4º, artigo 6º, que incorporando os 
princípios fundamentais da tripartição dos poderes acima descritos, 
assim menciona: 

 



Não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração 

Tributária. (grifo nosso).   
 
Então, por essas regras normativas acima entendo ter ficado 
demonstrado, de forma clara e objetiva, que o Supremo Tribunal 
Federal – STF tem a chamada reserva de plenário para declaração de 
lei ou ato normativo como inconstitucional no controle difuso e direto. 
Nessa esteira de raciocínio, seus Ministros vem afirmando, em vários 
votos, que tal reserva de plenário deriva do Princípio da Presunção de 
Constitucionalidade de qualquer norma inserida no ordenamento 
jurídico pátrio, conforme visto acima, somadas, ainda, as razões de 
segurança jurídica, uma vez que numa eventual decisão administrativa 
em favor da parte passiva, acolhendo a inconstitucionalidade e 
ilegalidade de lei, ou qualquer ato normativo, por si só, implicaria 
numa decisão definitiva para o Estado de Goiás, suprimindo assim a 
matéria da apreciação do STF e, de consequência, violando ao 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, 
assim como, o Princípio da Segurança Jurídica.  

 
Assim, deixo de acolher a pretensão da parte passiva de ver 
cancelado, na fase administrativa, esta autuação por suposta 
ilegalidade.  
 
DO MÉRITO DA CAUSA EM SI 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se primeiro reiterar 
que se trata de uma defesa genérica para várias autuações, ainda, que 
relacionadas ao desenquadramento e respeitando os seus relevantes 
aspectos socioeconômicos, entendo que não se prestam a contestar 
os procedimentos fiscais que culminaram na Auditoria da 
Movimentação Financeira e apenas e tão somente verificaremos, em 
respeito aos princípios do Contraditório e da Verdade Material se a 
infração foi corretamente apurada pela fiscalização. 
 
Entendo que todos os questionamentos da defesa são um reflexo do 
Processo Administrativo nº 201500004000051, referente ao 
desenquadramento do sistema do Simples Nacional, em que foi 
oferecido à empresa, ora autuada, o pleno direito de defesa para 
justamente questionar os motivos que levaram a Administração 
Tributária a ter concluído pelo seu desenquadramento do regime 
diferenciado intitulado de Simples Nacional, conforme pode ser 
observado pelas fotocópias dos processos e de toda a documentação 
necessária e que, diferentemente do que alega a defesa, teve sim sua 
ciência e conhecimento em 25/05/2016, em 10/08/2016 e em 27/08/2016, 
às fls.06/18., portanto, em data bem anterior à de lavratura deste auto 
de infração, ora em julgamento, que se deu em 11/10/2016. 
 
Nesse contexto, concluo que esta questão apresentada pela defesa foi 
a origem de seu desenquadramento e, portanto, já foi suficientemente 
instruída no referido processo administrativo citado em que o sujeito 
passivo teve duas fases de defesa, em que questionou o motivo de 
seu desenquadramento, porém, não obtendo êxito e em razão disso, e 
somente depois de concluído o processo administrativo de 
desenquadramento é que foi lavrado este auto de infração, para exigir 
a complementação do ICMS devido ao erário estadual, pois a empresa, 



no período mencionado, apenas recolheu os valores referentes ao 
Simples Nacional e que vamos, ainda, analisar nesta sentença se é 
permitido a sua compensação, em especial, por tratar-se do mesmo 
tipo de imposto o ICMS. 
 
Ademais, conforme disposição constante da nossa lei processual 
16.469/09, em seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito 
pleiteada pela defessa, sobre o motivo de seu desenquadramento, já 
foi encerrada na fase administrativa anterior, com duas instâncias 
oferecidas e usufruídas pela defesa, pois tal prerrogativa é da 
Superintendência da Administração Tributária para apreciar sobre a 
exclusão, ou não, do sistema Simples Nacional, como pode ser 
observado a seguir: 
 

Art.47. Compete à Superintendência de 
Administração Tributária apreciar: 
 
I – o Processo de Consulta, para solução de 
dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da 
legislação tributária; 
 
II – o Processo de Exclusáo de Ofício de optante 
do Simples Nacional (grifo nosso). 

 
Nesse contexto, entendo devidamente resolvida a questão do 
desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação, 
exigindo a complementação do ICMS realmente devido. 
 
Nessa linha de raciocínio, concluo que a Fiscalização, por meio dos 
documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, o valor 
do ICMS devido neste processo, depois de compensado todos os 
valores do imposto pago em DASN no período da autuação, conforme 
demonstrativo juntados. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a 
impugnante não tenha apresentado nenhuma contestação concreta ao 
procedimento fiscal em si. 
 
De outro lado, verifico que a impugnante não conseguiu 
descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem 
contra si o fato de que levou clara e nítida vantagem no negócio, ou 
seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito 
tributário pelo valor originário do ICMS descritos nos autos. 
 
DISPOSITIVO 
 
Então, diante das provas juntadas e em razão dos fatos e 
fundamentos jurídicos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do 
crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e após compulsar com a devida propriedade 

estes autos, considero que o sujeito passivo deixou de apresentar a EFD motivado pela 



ultrapassagem do valor limite de receita aceitável pelo Regime do Simples Nacional, 
motivo pelo qual o órgão da Fazenda o excluiu do referido sistema tributário. Ademais, 
embora tenha sido notificado por diversas vezes para regularizar sua situação, manteve-
se omisso, não deixando outra alternativa ao auditor fiscal, senão a lavratura do Auto de 
Infração que ora apreciamos. 

 
Compulsando-se os autos, concluímos que o trabalho de auditoria 

efetuado pela fiscalização estadual não merece reparos, pois está de acordo com a lei 
tributária: a) o valor real da tributação; b) a alíquota média das saídas; c) a apuração do 
ICMS devido; d) o abatimento do crédito pelas entradas, bem como o imposto pago no 
Regime do Simples Nacional e a conclusão acertada do valor do ICMS a recolher, 
estampado na  basilar.  

 
Dessarte, voto acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para ratificar a decisão singular que 
considerou procedente o auto de infração.    

 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00375/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de informações 
na escrituração digital relativa às entradas e saídas de 
mercadorias e de serviços. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital relativa às informações de entradas e 
saídas de mercadorias e dos serviços tomados e prestados, 
procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo Carvelo Carvalho e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa às informações de entradas e saídas de 
mercadorias, no período compreendido entre 01/01/2016 e 30/04//2016, bem como dos 
serviços tomados e prestados, conforme documentação em anexo. Em decorrência 
deverá pagar o imposto acrescido das cominações legais. 

 
Acrescenta que o contribuinte encontra-se omisso quanto à entrega 

do arquivo magnético da escrituração fiscal digital relativo a todos os períodos de 
apuração informados. 

 
Ao longo da auditoria foram efetuadas diversas notificações ao 

contribuinte para que regularizasse a escrituração, porém tendo quedado-se inerte, a 
Fazenda Pública lavrou os respectivos autos de infração. 

 
O polo passivo foi desenquadrado retroativamente em 26/04/2016 

conforme se depreende do auto de infração nº 201500004000051, com efeitos retroativos 
a 01/01/2011, juntados aos autos deste processo, explicando todo o seu processo de 
desenquadramento, por afronta ao disposto no artigo 29, inciso I, da LC 123/2006, em 
combinação com o art. 3º, inciso II, “a” e § 1º inciso I, da Resolução CGSN, nº 15 de 23 de 
julho de 2007. 

Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 
infração e de consequência o sujeito passivo ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Após a sucumbência, interpõe recurso cameral para argumentar que 

todos os autos de infração somados chegam a quase 50% do seu faturamento. Em 
seguida, requer a exclusão da retroatividade por entender ferir seu direito adquirido e que 



não recebeu nenhuma notificação por parte do Estado de Goiás para impedir que 
operasse e recolhesse como contribuinte do Simples Nacional.  

 
Argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada por ofender o 

princípio do não confisco, vedado pela carta magna consoante o dispositivo do artigo 150, 
IV da CF/88, e por isso requer a reforma da decisão anterior para considerá-la 
improcedente. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
Passo a decidir e após a apreciação dos fatos e argumentos 

passivos, considero que o feito deve prosperar. Visto que a questão foi apreciada com as 
devidas cautelas de praxe pelo douto julgador singular Luís Fernando Correa Rigo, que na 
lapidar decisão de fls. 125/129, ratificou a pretensão fiscal inicial, devo adotá-la como 
razão de decidir, motivo pelo qual transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
[...] 
 
DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 
 
Como questões de natureza incidental a empresa apresenta 
questionamento entendendo que as autuações seriam 
desproporcionais e confiscatórias, ao violar os princípios da 
Capacidade Contributiva e da Vedação ao Confisco, conforme art. 150, 
inciso IV, da CF, para requerer o cancelamento desta autuação. 
Como pressuposto fundamental da separação dos poderes temos o 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade de qualquer norma 
inserida no ordenamento jurídico pátrio, mesmo que tal princípio, 
declarado em vários votos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 
– STF esteja implícito, acabou ganhando destaque e reforço na regra 
constitucional do § 3º, artigo 103 da CF/88. 
 
Infere-se desse regramento a impossibilidade da autoridade 
administrativa julgadora, no processo administrativo tributário, 
abandonar a lei e atos normativos por considera-los inconstitucionais 
e/ou ilegais, pois segundo o artigo 97 da CF/88 foi definido que: 

 
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. (grifo de destaque) 

 

 
Frise-se, ainda que tal impossibilidade do julgador sobre essas 
questões, também, foi devidamente explicitada pelo legislador de 
Goiás ao elaborar a Lei Processual nº 16.469/09, conforme pode ser 
observado pela leitura do § 4º, artigo 6º, que incorporando os 
princípios fundamentais da tripartição dos poderes acima descritos, 
assim menciona: 

 



Não pode haver decisões que impliquem 
apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato 
normativo expedido pela Administração 

Tributária. (grifo nosso).   
 
Então, por essas regras normativas acima entendo ter ficado 
demonstrado, de forma clara e objetiva, que o Supremo Tribunal 
Federal – STF tem a chamada reserva de plenário para declaração de 
lei ou ato normativo como inconstitucional no controle difuso e direto. 
Nessa esteira de raciocínio, seus Ministros vem afirmando, em vários 
votos, que tal reserva de plenário deriva do Princípio da Presunção de 
Constitucionalidade de qualquer norma inserida no ordenamento 
jurídico pátrio, conforme visto acima, somadas, ainda, as razões de 
segurança jurídica, uma vez que numa eventual decisão administrativa 
em favor da parte passiva, acolhendo a inconstitucionalidade e 
ilegalidade de lei, ou qualquer ato normativo, por si só, implicaria 
numa decisão definitiva para o Estado de Goiás, suprimindo assim a 
matéria da apreciação do STF e, de consequência, violando ao 
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, 
assim como, o Princípio da Segurança Jurídica.  

 
Assim, deixo de acolher a pretensão da parte passiva de ver cancelado, na 
fase administrativa, esta autuação por suposta ilegalidade.  
 
DO MÉRITO DA CAUSA EM SI 
 
Para solução da lide, no aspecto meritório, deve-se primeiro reiterar 
que se trata de uma defesa genérica para várias autuações, ainda, que 
relacionadas ao desenquadramento e respeitando os seus relevantes 
aspectos socioeconômicos, entendo que não se prestam a contestar 
os procedimentos fiscais que culminaram na Auditoria da 
Movimentação Financeira e apenas e tão somente verificaremos, em 
respeito aos princípios do Contraditório e da Verdade Material se a 
infração foi corretamente apurada pela fiscalização. 
 
Entendo que todos os questionamentos da defesa são um reflexo do 
Processo Administrativo nº 201500004000051, referente ao 
desenquadramento do sistema do Simples Nacional, em que foi 
oferecido à empresa, ora autuada, o pleno direito de defesa para 
justamente questionar os motivos que levaram a Administração 
Tributária a ter concluído pelo seu desenquadramento do regime 
diferenciado intitulado de Simples Nacional, conforme pode ser 
observado pelas fotocópias dos processos e de toda a documentação 
necessária e que, diferentemente do que alega a defesa, teve sim sua 
ciência e conhecimento em 25/05/2016, em 10/08/2016 e em 27/08/2016, 
às fls.06/18., portanto, em data bem anterior à de lavratura deste auto 
de infração, ora em julgamento, que se deu em 11/10/2016. 
 
Nesse contexto, concluo que esta questão apresentada pela defesa foi 
a origem de seu desenquadramento e, portanto, já foi suficientemente 
instruída no referido processo administrativo citado em que o sujeito 
passivo teve duas fases de defesa, em que questionou o motivo de 
seu desenquadramento, porém, não obtendo êxito e em razão disso, e 
somente depois de concluído o processo administrativo de 
desenquadramento é que foi lavrado este auto de infração, para exigir 
a complementação do ICMS devido ao erário estadual, pois a empresa, 
no período mencionado, apenas recolheu os valores referentes ao 



Simples Nacional e que vamos, ainda, analisar nesta sentença se é 
permitido a sua compensação, em especial, por tratar-se do mesmo 
tipo de imposto o ICMS. 
 
Ademais, conforme disposição constante da nossa lei processual 
16.469/09, em seu artigo 47, a competência para a matéria de mérito 
pleiteada pela defessa, sobre o motivo de seu desenquadramento, já 
foi encerrada na fase administrativa anterior, com duas instâncias 
oferecidas e usufruídas pela defesa, pois tal prerrogativa é da 
Superintendência da Administração Tributária para apreciar sobre a 
exclusão, ou não, do sistema Simples Nacional, como pode ser 
observado a seguir: 
 

Art.47. Compete à Superintendência de 
Administração Tributária apreciar: 
 
I – o Processo de Consulta, para solução de 
dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da 
legislação tributária; 
 
II – o Processo de Exclusáo de Ofício de optante 
do Simples Nacional (grifo nosso). 

 
Nesse contexto, entendo devidamente resolvida a questão do 
desenquadramento e que posteriormente originou esta autuação, 
exigindo a complementação do ICMS realmente devido. 
 
Nessa linha de raciocínio, concluo que a Fiscalização, por meio dos 
documentos juntados ao feito, demonstra, de forma irrefutável, o valor 
do ICMS devido neste processo, depois de compensado todos os 
valores do imposto pago em DASN no período da autuação, conforme 
demonstrativo juntados. Talvez pela clareza da acusação fiscal é que a 
impugnante não tenha apresentado nenhuma contestação concreta ao 
procedimento fiscal em si. 
 
De outro lado, verifico que a impugnante não conseguiu 
descaracterizar a infração tributária descrita nos autos e ainda tem 
contra si o fato de que levou clara e nítida vantagem no negócio, ou 
seja, deixou de pagar imposto no valor acima apurado. 
 
Posto isto, concluo que está caracterizada a infração fiscal pelo 
descumprimento de uma clara obrigação, baseada numa lei em 
abstrato e num fato gerador concreto, fazendo gerar o crédito 
tributário pelo valor originário do ICMS descritos nos autos. 
 
DISPOSITIVO 
 
Então, diante das provas juntadas e em razão dos fatos e 
fundamentos jurídicos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, 
rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela 
PROCEDÊNCIA da pretensão fiscal inicial do fisco, em cálculo do 
setor competente, o que garantirá certeza e liquidez a este valor do 
crédito tributário. 

 
Ante todo o exposto e após compulsar com a devida propriedade 

estes autos, considero que o sujeito passivo deixou de apresentar a EFD motivado pela 
ultrapassagem do valor limite de receita aceitável pelo Regime do Simples Nacional, 



motivo pelo qual o órgão da Fazenda o excluiu do referido sistema tributário. Ademais, 
embora tenha sido notificado por diversas vezes para regularizar sua situação, manteve-
se omisso, não deixando outra alternativa ao auditor fiscal, senão a lavratura do Auto de 
Infração que ora apreciamos. 

 
Compulsando-se os autos, concluímos que o trabalho de auditoria 

efetuado pela fiscalização estadual não merece reparos, pois está de acordo com a lei 
tributária: a) o valor real da tributação; b) a alíquota média das saídas; c) a apuração do 
ICMS devido; d) o abatimento do crédito pelas entradas, bem como o imposto pago no 
Regime do Simples Nacional e a conclusão acertada do valor do ICMS a recolher, 
estampado na  basilar.  

 
Dessarte, voto conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 

ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração.    
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00408/18 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração rejeitada por unanimidade de votos na 
Câmara Julgadora. Inadmitida liminarmente por falta de 
pressupostos recursais. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento de ICMS no fornecimento de mercadorias na 
prestação de serviço. Procedente o auto de infração. Pedido de 
exclusão dos sujeitos passivos solidários. Rejeitado 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando nos autos 
já constarem elementos de provas suficientes para proceder o 
julgamento do mérito da lide; 
 
2 - O recurso ao Conselho Superior sobre matéria decidida por 
deliberação unânime no julgamento cameral tem de observar os 
pressupostos recursais previstos no § 1º e inciso II do artigo 41 
da Lei 16.469/2009. Assim, não se admite a apreciação de peça 
recursal sobre a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
insegurança na determinação da infração, quando a decisão 
sobre ela for unânime, e o recurso não tenha atendido os 
pressupostos recursais previstos naquele dispositivo. 
 
3- O fornecimento de mercadorias na prestação de serviços 
deve ser tributado pelo ICMS, quando o sujeito passivo não 
comprova, por intermédio da emissão de notas fiscais e dos 
procedimentos previstos nos artigos 26 a 30 do Anexo XIII do 
RCTE, que as operações realizadas estavam sob o abrigo da não 
incidência do referido tributo. 
 
4 - Os sócios devem ser mantidos na lide como solidários 
obrigados ao pagamento do imposto devido pela autuada, 
quando restar comprovado que eles exerceram a administração 
da empresa no período da ocorrência do fato gerador do ICMS, 
com fundamento no Inciso XII do artigo 45 do CTE combinado 
com o artigo 124 do CTN; 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta 
de resolução determinando a realização de diligência, feita pelo Conselheiro Valdir 
Mendonça Alves. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David 
Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, 
Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
Por maioria de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade, feita pela Fazenda Pública, 



em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida 
pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto de 
Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de 
Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de 
Souza Santos Mariano. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
dos solidários EZEQUIEL PEREIRA DA MOTTA e ANTÔNIO SÉRGIO IGNÁCIO da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho e o Sr. Presidente, Conselheiro Aldeci de Souza 
Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico do auto de infração que o sujeito passivo realizou 
prestação de serviços com aplicação de material, conforme ficou evidenciado em diversas 
notas fiscais de serviços emitidas no exercício de 2011, sem, contudo, emitir nota fiscal 
relativas às saídas do referido material. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá 
pagar o ICMS omitido, o qual foi calculado sobre o valor total do material aplicado na obra 
constante das notas fiscais de serviços, acrescido da penalidade e cominações legais, 
conforme demonstrativo, notificações, cópias das notas fiscais de serviços e demais 
documentos em anexo. 

 
Foram mencionados como infringidos os artigos 63 e 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o artigo 141, do Decreto 4.852/97. A penalidade proposta foi a prevista no 
art. 71, inciso VII, alínea "I", c/c o inciso I, § 9º da Lei nº 11.651/91. 

 
O rito processual do auto de infração foi de contencioso em duplo 

grau. 
 
Foram indicados como sujeitos passivos coobrigados ao pagamento 

do crédito tributário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91 os sócios-
administradores Antônio Sérgio Ignácio e Ezequiel Pereira da Motta. 

 
O autor do lançamento apresenta uma Descrição Complementar da 

Ocorrência, folha 04 e 05, na qual é relatado que o contribuinte realizou prestação de 
serviço para terceiros com a aplicação de material, o qual foi cobrado do contratante, 
conforme consta nas notas fiscais de serviço emitidas. O Auditor Fiscal acrescenta que 
após ser notificado a apresentar as notas fiscais de saídas dos material empregado ou do 



contrato de prestação de serviços, o contribuinte apresentou apenas uma declaração 
atestando a inexistência de ambos, conforme consta nos documentos em anexo. 

 
Em seguida, ainda nessa descrição complementar, o Auditor Fiscal 

transcreveu os artigos 24 a 29 do Anexo XIII do Decreto 4.852/97, e fez a observação de 
que o contribuinte tem como atividade a construção de edifícios, fabricação de estruturas 
metálicas e fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial. 

 
Continuando, a descrição do fato, o Auditor Fiscal conclui que com a 

não apresentação dos documentos solicitados que poderiam afastar a incidência de ICMS 
para o material fornecido nas prestações de serviços efetuadas, presume-se que o 
referido material que foi aplicado nas obras está sujeito a incidência de ICMS, o qual está 
sendo exigido no presente lançamento. 
 

Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos os 
seguintes documentos: Demonstrativo de Notas Fiscais de Prestação de Serviços Com 
Fornecimento de Material, folhas 09 e 10, Notificações da empresa com as respostas 
fornecidas ao fisco estadual e declaração da empresa que não possui controle interno e 
relatório gerencial que possa relacionar o valor das mercadorias que foram empregadas 
no processo de prestação de serviço; que possui escrita contábil e fiscal e que não possui 
contratos e notas fiscais de saída dos materiais empregados na prestação de serviço, 
folhas 11 a 18, Fotocópias das Notas Fiscais de Prestação de Serviço, folhas. 19 a 72. 

 
Regularmente intimados para pagamento da quantia exigida ou 

apresentação de impugnação os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio 
da peça impugnatória, folhas 82 a 100, requerendo o seguinte: 

1 - Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o autor do procedimento 
não juntou ao processo as notas fiscais mencionadas no demonstrativo do crédito 
tributário; 

2 – Requer a realização de diligência a fim de apurar as informações 
prestadas, na busca da verdade material; s 

3 – Solicita a exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide; 
4 - Improcedência do lançamento, tendo em vista que nos termos do 

art. 26, inciso IV, do Anexo XIII, do Decreto nº 4.852/97 o ICMS não incide sobre o 
fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

 
Os autos foram encaminhados para julgamento na Primeira 

Instância, e o julgador monocrático rejeitou o pedido nulidade do auto de infração, o 
pedido de diligência e considerou procedente o lançamento efetuado pelo fisco estadual. 

 
Devidamente notificados da decisão singular, os sujeitos passivos 

ingressaram com recurso voluntário, folhas 126 a 163, aduzindo que o valor da multa 
formal pelo não registro das notas fiscais no Livro de Entradas, exigida no auto de infração 
de número 4011204304994, confirma que as notas fiscais de entradas não foram 
registradas no Livro de Entradas do contribuinte, argumenta que não apropriou do crédito 
dessas entradas, e que o valor do presente auto de infração em apreciação deve ser 
abatido do valor naquele procedimento fiscal. 

 

Acrescenta que o valor discriminado nas notas fiscais de serviço 
como "material aplicado na obra" refere-se, até o valor de R$ 3.168.772,21 (três milhões, 
cento e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), 
refere-se às notas fiscais de entradas não registradas objeto do Auto de Infração nº 



4011204304994, quitado com os benefícios da Lei nº 17.817/2012, cujos créditos não 
foram apropriados 

 
Em sua defesa, os recorrentes justificam que as notas fiscais não 

foram registradas no Livro Registro de Entradas porque foram entregues diretamente no 
canteiro de obras, conforme orientação do próprio fisco no sentido de que nesse caso as 
notas fiscais não devem ser escrituradas no Livro de Entradas. 

 
Em seguida, os recorrentes requerem a nulidade do lançamento 

porque está eivado de nulidades, visto que foi baseado apenas nos valores destacados 
nas notas fiscais de serviços, no item descrito como sendo “material aplicado na obra”, 
sendo que não houve a perquirição da busca da verdade real dos fatos. Assim, os 
recorrentes entendem que a auditoria do agente do fisco não está completa e arguem a 
nulidade o lançamento, por insegurança na determinação da infração com fulcro no inciso 
IV do artigo 20 da Lei 16.409/2009. 

 
Por fim, os recorrentes arguem a ilegitimidade passiva dos sócios no 

auto de infração em apreciação, e requer que eles sejam excluídos do polo passivo. 
Solicita a improcedência do lançamento, e se for o caso a realização de diligência a fim de 
apurar a as informações prestadas pela defesa. 

 
Na sessão realizada no dia 05/06/13 a Segunda Câmara Julgadora, 

por unanimidade de votos, por intermédio da Resolução 074/2013, determinou que o 
Processo nº 4011204303994, fosse apensado aos presentes autos. 

 
Após o cumprimento do que foi determinado, os autos retornaram à 

Segunda Câmara Julgadora e houve o julgamento, conforme consta na certidão e Acórdão 
de número 2005/2013, folhas 193 a 201, no qual foi constatado que a decisão foi, por 
votação unânime, pela rejeição da preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança 
na determinação da infração, e do pedido de realização de diligência. Quanto ao mérito, o 
lançamento foi considerado procedente, por maioria de votos, sendo vencido o 
Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que votou pela improcedência do auto de 
infração. No que se refere ao pedido de exclusão dos sujeitos passivos solidários do polo 
passivo, este foi rejeitado por maioria de votos. 

 
Regularmente intimado do julgamento cameral, os sujeitos passivos 

ingressaram com recurso ao Conselho Superior, aduzindo que deve ser observado o 
princípio da preservação da empresa, pois ao se comparar o valor do crédito tributário e o 
balanço patrimonial da sociedade empresarial percebe-se uma forte conotação de 
confisco, o qual é expressamente vedado pela Constituição Federal/1988. 

 
Quanto ao mérito, a alegação da defesa é de que colaciona aos 

autos, agora nessa peça recursal, prova inconteste de que que não há incidência de ICMS 
nas operações que foram objeto da autuação, conforme dispõe o inciso II, artigo 26 do 
Anexo XIII do RCTE, que são os contratos de prestação de serviços, bem como as suas 
respectivas propostas descritivas, referentes aos serviços prestados para os destinatários 
das notas fiscais de serviços que motivaram a lavratura do presente auto de infração. 

 
Assim, a defesa alega que está juntado aos autos provas incontestes 

para serem avaliadas na apreciação do mérito que são relativas aos seguintes 
contratantes: Condomínio do Edifício Excalibur, Brasfigo S A, Cristalina Alimentos S A, 
Atrium Hoteis e Turismo Ltda., Mococa S A Produtos Alimentícios Ltda. 

 



Desse modo, a defesa aduz que comprovado a existência dos 
contratos de prestação de serviços firmados com os destinatários das notas fiscais de 
serviços caracteriza a hipótese prevista no inciso II, artigo 26 do Anexo XIII do RCTE, não 
sendo devido o tributo exigido na inicial. 

 
Outrossim, a defesa argumenta que o auto de infração de número 

4011204304994, o qual exige multa formal pelo não registro das notas fiscais, que tais 
notas fiscais são referentes ao material aplicado nas prestações de serviços contratadas, 
que haveria a obrigação de recolher o imposto se o sujeito passivo houvesse escriturado 
as notas fiscais e se creditado do imposto. 

 
Continuando a sua defesa, os recorrentes afirmam que o contribuinte 

em nada deve ao fisco goiano, porque os valores destacados nas notas fiscais de serviços 
como sendo material aplicado na obra, referem-se àquelas notas fiscais que deixaram de 
ser escrituradas no Livro Registro de Entradas durante o exercício de 2011, evidenciadas 
no auto de infração de nº 4011204304994, já devidamente quitado em virtude da Lei 
17.817/2012, e ante a comprovação da existência dos contratos de prestação de serviços. 
Portanto, a recorrente pugna pela improcedência do lançamento. 

 
Em seguida, os recorrentes reiteram a preliminar de nulidade do 

lançamento porque está eivado de nulidades, visto que foi baseado apenas nos valores 
destacados nas notas fiscais de serviços, no item descrito como sendo “material aplicado 
na obra”, sendo que não houve a perquirição da busca da verdade real dos fatos. Assim, 
eles entendem que a auditoria do agente do fisco não está completa e arguem a nulidade 
o lançamento, por insegurança na determinação da infração com fulcro no inciso IV do 
artigo 20 da Lei 16.409/2009. 
 

Também foi solicitada, pela defesa, que seja declarada a 
ilegitimidade passiva dos sócios no auto de infração em apreciação, com o pedido de que 
eles sejam excluídos do polo passivo. 

 
Para instruir a defesa foram juntados aos auto cópias dos contratos 

de prestações de serviços, planilhas orçamentárias e fotocópias das notas fiscais de 
prestações de serviços, cópias das notas fiscais de entradas de 2011, conforme constam 
às folhas 239 a 932. 

 
Em seguida os autos foram encaminhados para apreciação no 

Conselho Superior, e naquela ocasião, por intermédio da Resolução 04/2015, foi decidido 
encaminhar os autos a um Auditor Fiscal para que ele analise os documentos juntados 
pela defesa dos sujeitos passivos e manifeste sobre o liame entre os contratos 
apresentados e as notas fiscais constantes às folhas 19 a 72 dos autos. 

 
Em resposta à solicitação desse órgão, o diligenciador informou, por 

intermédio do relatório diligencial, constante à folha 947 dos autos, que após notificar a 
empresa recorrente para apresentar os documentos por duas vezes, não houve o 
atendimento das notificações e, por essa razão, encaminhou os autos para retornarem ao 
Conselho Superior para uma nova apreciação. 

 
Os autos foram pautados para julgamento no Conselho Superior e foi 

decidido encaminhar os autos, por intermédio da Resolução 080/2015, folhas 954 e 955, 
para que fosse notificado o procurador dos sujeitos passivos e houvesse um 
pronunciamento sobre os documentos que já foram anexados pela defesa. 

 



Em atendimento à referida resolução, o Auditor Fiscal autor do 
lançamento, após notificar as empresas contratantes a apresentar documentos a respeito 
dos referidos contratos, pronunciou da seguinte maneira sobre as alegações e 
documentos juntados pela defesa: 

 
1 - No que diz respeito as notas fiscais não registradas e não 

escrituradas no Livro de Entradas, que não há observação de que 
as notas fiscais foram entregues em local diferente do endereço 
do destinatário. Que a falta de indicação de que as mercadorias 
foram entregues diretamente no canteiro de obras, além de 
contrariar o disposto no § 4º do artigo 29 do Anexo XIII do RCTE, 
constitui um indício de que as mercadorias adquiridas podem não 
ter sido utilizadas na prestação de serviço, e que mesmo que os 
produtos delas resultantes podem ter sido produzidos fora do 
canteiro de obras, fato que sujeitaria a tributação do ICMS nos 
termos da Lei. 
 

2 Com relação aos contratos apresentados, com exceção dos 
contratos firmados com as empresas Cristalina Alimentos Ltda. e 
Mococa S A Produtos Alimentícios, causa estranheza o fato deles 
não terem sido registrados e as assinaturas dos signatários não 
foram reconhecidas em cartório, que apesar de ser uma questão 
formal não invalida o ato. 

 
3 Ainda, a respeito dos contratos foi feito um comentário sobre cada 

empresa e no final o diligenciador informa que quanto ao liame 
entre os contratos e os documentos de folhas 19 a 72, ele 
entende que, apesar da maioria dos documentos fiscais não 
haver menção a que contrato se refere, há evidências que 
indicam que existe correlação entre os mesmos (datas, 
envolvidos, valores, etc.), muito embora, esse fato, por si só, não 
seja suficiente para formar juízo quanto ao mérito da matéria em 
discussão. 

 
O diligenciador juntou autos os documentos de folhas 961 a 1068 

para ilustrar e comprovar o seu relatório diligencial. 
 
Os recorrentes foram notificados para tomarem conhecimento do 

resultado da diligência e manifestarem se assim desejarem, porém permaneceram 
silentes.  

 
É um breve relatório. 
 
 
                                V O T O 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS relativo ao 

material fornecido na prestação de serviço, sem emitir a nota fiscal do referido material, 
conforme consta nas notas fiscais de serviços anexadas às folhas 19 a 72 dos autos. 

 
Começo apreciando a proposta de realização de diligência efetuada 

pelo Conselheiro Valdir Mendonça Alves para que o sujeito passivo seja notificado a 



apresentar documentos que comprovem que o serviço prestado foi realizado por 
empreitada global e que as mercadorias mencionadas foram empregadas em face da 
prestação do referido serviço, inclusive com a contabilização específica nos centros de 
custos específicos para cada obra executada. 

 
Posicionei contrário a essa proposta, em virtude do sujeito passivo já 

ter trazido documentos aos autos para elidir a acusação fiscal, sendo que no primeiro 
momento a empresa autuada, por intermédio do seu gestor, informou ao fisco estadual 
que não possuía contratos de empreitada e que não emitiu notas fiscais de saídas das 
mercadorias empregadas na prestação de serviço, e, posteriormente, na peça recursal a 
defesa juntou cópias dos contratos. Sendo que, após esse fato, os autos foram 
encaminhados para que o autor do lançamento se manifestasse a respeito dos 
documentos apresentados. Estando, ao meu ver os autos em condição de ser julgado, 
desta forma, votei contrário a realização de uma diligência. 

 
Preliminarmente, o sujeito passivo requer nulidade do lançamento 

em virtude de insegurança na determinação da infração, com fundamento no que dispõe 
o inciso IV do artigo 20 da Lei 16.469/2009, porque está eivado de nulidades, visto que 
foi baseado apenas nos valores destacados nas notas fiscais de serviços, no item 
descrito como sendo “material aplicado na obra”, sendo que não houve a perquirição da 
busca da verdade real dos fatos. Assim, eles entendem que a auditoria do agente do 
fisco não está completa o que causa a nulidade o lançamento. 

 
Esta preliminar de nulidade foi arguida no recurso voluntário e com a 

mesma motivação, e foi rejeitada, por unanimidade de votos, conforme consta no 
Acórdão Cameral de nº 2005/2013, em virtude desse fato o Representante Fazendário 
solicitou, durante a sessão de julgamento, em sustentação oral, que fosse inadmitido 
liminarmente esse pedido, em virtude da falta de pressupostos previstos no inciso II e § 
1º do artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

 
De fato, tem razão a Fazenda Pública, pois trata-se da mesma 

preliminar arguida no recurso voluntário e não foram apresentados juntamente com a 
peça recursal os pressupostos de admissibilidade previstos no § 1º do artigo 41 da citada 
lei processual. Portanto, trata-se de uma peça recursal solicitando a reforma de uma 
decisão cameral, com votação unânime em relação à preliminar de nulidade do auto de 
infração, na qual não se juntou aos autos uma decisão divergente sobre a mesma 
matéria, nem foi apontada uma prova inequívoca que implique reforma da decisão e, 
também, não houve a alegação de que a decisão foi contrária à disposição expressa da 
legislação estadual. Dessa forma, entendo que quanto à preliminar de nulidade o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido. 

 
Quanto ao mérito da lide, percebo que a argumentação do sujeito 

passivo de que adquiriu as mercadorias para empregar nas obras e que não escriturou 
as notas fiscais e que nem se creditou do imposto destacado nelas não tem o condão de 
elidir a exigência do fisco estadual. O simples fato das notas não estarem escrituradas 
não indica que o fornecimento de material empregado na prestação do serviço não 
estava sujeito a tributação do ICMS. 

 
Nessa senda, o que deve ser analisado é se as operações realizadas 

pelo contribuinte estavam ou não no campo da incidência do ICMS. O sujeito passivo 
argumenta que as operações realizadas por ele foram prestação de serviço por 
empreitada global, situação que está amparada pela não incidência do imposto, conforme 
dispõe o inciso II do artigo 26 do Anexo XIII do RCTE. 



 

Art. 26. O ICMS não incide sobre: 

I - a movimentação de máquina, veículo, ferramenta e utensílio para prestação de 
serviço na obra, desde que devam retornar ao estabelecimento remetente; 

II - o fornecimento de material adquirido de terceiro, quando efetuado em 
decorrência de contrato de empreitada ou de subempreitada; 

III - a movimentação de material, a que se refere o inciso anterior entre o 
estabelecimento fornecedor e a obra, ou de uma para outra obra; 

IV - o fornecimento de material produzido no canteiro de obra. 

 

 

Assim, argumenta a defesa que com a apresentação dos contratos 
de empreitada, ficou caracterizado que não há incidência de ICMS para o fornecimento 
das mercadorias. 

 
Desse modo, antes de procedermos a apreciação desse processo 

administrativo tributário, encaminhamos os autos ao autor do lançamento que afirmou 
que os referidos contratos apesar de não estarem registrados tem uma certa correlação 
com o serviço prestado. 

 
No entanto, para que se caracterize que o serviço prestado foi 

empreitada global e com não incidência de ICMS para as mercadorias fornecidas pelo 
contratado, é necessário que tais operações sejam registradas com documentação fiscal, 
conforme dispõe o artigo 29 do Anexo XIII do RCTE. 

 

Art. 29. A construtora é obrigada a emitir nota fiscal, sempre que promover saída 
de mercadoria ou a transmissão da propriedade desta. 

§ 1º A nota fiscal deve ser emitida pelo estabelecimento que promover a saída da 
mercadoria, no caso de saída de mercadoria de obra não inscrita, a emissão da 
nota fiscal deve ser feita pelo estabelecimento - escritório, depósito, filial e outros - 
indicando-se os locais de procedência e de destino. 

§ 2º Tratando-se de operação não sujeita ao ICMS, a movimentação de material e 
outros bens móveis entre estabelecimentos do mesmo titular, entre estes e as 
obras, ou de uma para outra obra, deve ser feita mediante talonário de série 
distinta, indicando-se o local de procedência e de destino, com emissão de nota 
fiscal consignando como natureza da operação SIMPLES REMESSA, que não dá 
origem a qualquer débito ou crédito do imposto. 

§ 3º Na operação tributada deve ser emitida nota fiscal de série distinta 
observando-se o sistema normal de apuração e pagamento do imposto. 

§ 4º O material adquirido de terceiro pode ser remetido pelo fornecedor 
diretamente à obra, desde que no documento emitido pelo remetente constem o 
nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CGC/MF, da empresa 
construtora, bem como a indicação expressa do local da obra onde deve ser 
entregue o material. 

§ 5º Na saída de máquina, veículo, ferramenta e utensílio, para serem utilizados na 
obra, e que devam retornar ao estabelecimento de origem, este deve emitir nota 
fiscal, tanto para a remessa como para o retorno, sempre que a obra não seja 
inscrita. 

§ 6º É facultado ao contribuinte destacar talonário de notas fiscais para uso na obra 
não inscrita, desde que na respectiva coluna OBSERVAÇÕES do livro Registro de 
Utilização de Documentos fiscais e Termos de Ocorrências sejam especificados os 
documentos fiscais destacados e o local da obra a que se destinam. (Redação 
original - vigência: 01.01.98 a 25.12.14) 



§ 6º Revogado. (Redação revogada pelo Decreto nº 8.299 - vigência: 01.01.98 a 
25.12.14) 

 
Outrossim, conforme se vê não basta apenas a empresa alegar que 

está no campo de não incidência do imposto, é indispensável que sejam tomados todos os 
procedimentos previstos na norma para que fique caracterizado de forma incontestável 
que as operações realizadas estão sob o abrigo da não incidência. 

 
No entanto, verifica-se que a empresa autuada não emitiu as notas 

fiscais de saídas que supostamente seriam destinadas às obras executadas e nem tem a 
contabilização dos custos de cada obra, conforme foi declarado inicialmente pelo sócio-
administrador da empresa autuada. Observa-se, também, que o contribuinte não tem 
apenas a atividade de construção civil, mas exerce a atividade industrialização de 
esquadrias metálicas e estruturas metálicas, situação que exige um controle rígido das 
operações realizadas pelo contribuinte para haver uma nítida separação das operações 
que são tributadas e não tributadas pelo ICMS e ISS. 

 
Nessa linha de entendimento, concluímos que a simples emissão de 

notas fiscais de prestação serviço com a menção de que foram fornecidas mercadorias 
com o respectivo valor delas, sem discriminar quais mercadorias foram utilizadas, não tem 
condão de auferir ao contribuinte a condição de não incidência, pois é necessário seguir o 
comando previsto no artigo 29 e seus parágrafos do Anexo XIII do CTE. 

 
Portanto, com essas ponderações, tenho o entendimento de que não 

está comprovado que o fornecimento de mercadorias efetuado pelo contribuinte foi 
realizado sob o abrigo não incidência, devendo o sujeito passivo recolher o imposto 
exigido na peça basilar dos autos. 

 
Passo a analisar a questão da inclusão dos sócios na lide, os quais 

eram administradores da empresa no período da ocorrência do fato gerador, Sr. Antônio 
Sérgio Ignácio e Ezequiel Pereira da Motta. Tenho um entendimento de que a 
responsabilidade solidária do administrador é definida no artigo 124, I da Lei 5.172, de 25 
de Outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN), combinada com o 
artigo 45, XII da Lei 11.651/91, como se segue: 

 
CTN: 
 
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal (...)". 
 
CTE: 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (...)". 
 

O administrador da pessoa jurídica tem o dever de geri-la cumprindo 
todas as obrigações, inclusive as tributárias. A norma é clara sobre essa questão, e, no 
caso em apreço, o sócio administrador é a pessoa que mais tem interesse na situação que 
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constituiu o fato gerador do ICMS, pois ao ser alegado haver não incidência para as 
operações sem a devida comprovação da não tributação do fornecimento de mercadorias, 
quem leva vantagem por ter deixado de recolher tributo ao erário foi a pessoa jurídica e os 
sócios que usufruem da vantagem financeira da empresa autuada. 

 
Sendo assim, conforme a norma prescreve, o sócio administrador é 

responsabilizado, solidariamente, pelo tributo não recolhido. Isso, ao meu ver, é uma 
responsabilidade inerente a ele, visto que os fatos que levaram ao não pagamento do 
tributo ocorreram com o gerenciamento dele. Desta forma, entendo que os sócios Sr. 
Antônio Sérgio Ignácio e Ezequiel Pereira da Motta devem permanecer no polo passivo do 
presente lançamento. 

 
Diante do exposto, inadmito liminarmente a preliminar de nulidade do 

auto de infração, por insegurança na determinação da infração, porém conheço do recurso 
e nego-lhe provimento para indeferir a proposta diligência e confirmar a decisão cameral 
julgou procedente o presente lançamento e manteve no polo passivo os sujeitos passivos 
solidários. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00441/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão na escrituração 
de documentação fiscal em meios digitais relativa às entradas e 
saídas de mercadorias bem como de serviços tomados e 
prestados. Procedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
escrituração fiscal  relativa às informações de entradas e saídas 
de mercadorias e de serviços nas versões digitais de livros 
próprios, procedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu a escrituração fiscal 
digital relativa às entradas e saídas de mercadorias e de serviços tomados e prestados 
conforme atesta a documentação anexada. Em decorrência fica sujeito ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais. 

 
Após a decretação da revelia, comparece aos autos o sujeito passivo 

para impugnar o auto de infração em segunda instância. Argúi cerceamento de sua defesa 
pois considera que a autoridade fiscal foi omissa quando deixou de considerar em seu 
levantamento os gastos com energia elétrica cujos valores foram destacados em notas 
fiscais manuais que estavam fora da alçada da autoridade fiscal e que fazem parte do 
processo de apuração. 

 
No mérito, argui o caráter confiscatório da penalidade de 100% 

incidente sobre o valor do tributo, pois calculada sobe o valor corrigido. Ao final requer a 
improcedência do feito, ou alternativamente, a revisão do lançamento. 

 
Em face dos argumentos passivos, a Câmara Julgadora acolhe 

proposição do Conselheiro relator e converte o feito em diligência, intimando o sujeito 
passivo para que apresentasse os documentos em que alega estarem destacados os 
citados créditos do imposto desconsiderados. Este porém quedou-se silente. 

 
 

 
V O T O 

 
 



Passo a decidir e de plano considero que o auto de infração deve 
prosperar. De fato, mesmo tendo sido intimado para que apresentasse a documentação 
que em tese poderia ser levada a uma revisão e talvez livrá-lo do auto de infração, o 
sujeito passivo quedou-se inerte ou seja, nada trouxe aos autos que pudesse ilidir a 
pretensão fiscal inicial, e por isso correto o levantamento fiscal de fls. 03 na forma apurada 
pelo agente autuante estatal.  

 
Ante todo o disposto e acompanhado da unanimidade de meus 

pares, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para declarar procedente na íntegra 
a acusação constante do auto de infração.  

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00443/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de escrituração de 
informações de entradas e saídas de mercadorias nos registros 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD. Revisão de lançamento. 
Auto de infração parcialmente procedente. 
 
Quando uma revisão fiscal regularmente efetuada carreia para 
os autos esclarecimentos concludentes capazes de elidir parte 
do valor do crédito tributário lançado de ofício, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
17.106,92 (dezessete mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos), no valor da 
revisão de fls. 367, dos autos, considerando o pagamento de fls 375 para fins de extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo deixou 
de promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/01/2012 
a 31/12/2012, referente às informações de entradas e saídas de mercadorias, bem como 
aos serviços prestados e tomados, conforme documentos e demonstrativos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57, 
inciso I e 64, § 2º, da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 67, 71, inciso I, 356-C e 
356-N do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: ALEXANDRE SILVA DE 
MAGALHÃES, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91. 

Para fundamentar a acusação o fiscal juntou aos autos documentos 
de fls. 03/10. 

Os sujeitos passivos, em peça única, ingressam com impugnação às 
fls. 17/27. 



Sobreveio a sentença singular de fls. 59/69, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls.77/86, onde alegam que haveria nulidade do feito, visto que não houve 
prévia notificação, que com isso violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega, 
ainda, que mesmo com as tabelas anexadas aos autos, elas não seriam capazes de 
demonstrar quais lançamentos estariam a ser efetuados, não havendo descrição 
específica dos fatos geradores do lançamento e com isso haveria um erro formal na 
autuação. Sustenta que não é possível fazer defesa precisão em função da ausência de 
juntada de notas fiscais. Destaca, também, que a fiscalização deixou de considerar os 
recolhimentos a título de substituição tributária efetuados via GNRE, havendo bitributação. 
Por fim, alega que teria apurado o ICMS mensalmente, recolhendo o ICMS apurado, sem 
levar em conta que foi apresentado o SPED fiscal no prazo. Finaliza, requerendo que seja 
declarada a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
99/100, determinou a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o sujeito 
passivo apresente no prazo de 30 dias as EFD’s com todos os documentos fiscais do 
período na forma que entender correto. 

O sujeito passivo peticiona às fls. 104/131 no qual colaciona aos 
autos planilha contendo todas as notas fiscais que foram emitidas para acobertar as 
saídas de mercadorias. 

Nova resolução de fls. 146/147 converteu o julgamento em diligência 
e determinou o encaminhamento dos autos à SEPRE a fim de que o seu titular determine 
a intimação do contribuinte para que apresente as EFD’s não informadas à Secretaria da 
Fazenda, bem como reapresentar as EFD’s apresentadas zeradas. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação às fls. reiterando 
os argumentos expostos anteriormente, colacionando aos autos documentos de fls. 
161/360. 

A Quarta Câmara, por meio da Resolução de fls. 361/362 determinou 
o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de 
que a autoridade fiscal realize revisão na auditoria no que concerne as alterações 
promovidas na EFD representam a totalidade das informações necessárias à apuração do 
imposto, prestando outras informações pertinentes à futura deliberação desta causa. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal elaborou 
nova auditoria baseada nas informações contidas nas EFD’s onde se chegou à omissão 
do ICMS no valor de R$ 17.106,92. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
ao processo no qual ratifica a manifestação conclusiva apresentada pela autoridade fiscal. 

É o relatório. 

 
VOTO 



O presente lançamento versa sobre a cobrança do ICMS conforme 
documentos e demonstrativos anexados aos autos, por intermédio da Auditoria – 
Apuração de Ofício do ICMS, em razão do sujeito passivo ter deixado de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, nos períodos auditados.  

De início, deve ser registrado que as obrigações tributárias, segundo 
o Código Tributário Nacional - CTN, que é uma Lei Complementar, são autônomas e 
distintas, logo tem vida própria, como pode ser observado pela leitura atenta dos artigos 
114 e 115 do referido Diploma Legal que passo a citar: 

Art. 114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

Art. 115 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. 
 
  

Neste sentido, não existe qualquer dúvida na Lei Complementar, de 
que a obrigação tributária de natureza principal tem fato gerador próprio e específico, que 
é bastante diferente do fato gerador das obrigações tributárias acessórias, o que vem a 
demonstrar que a multa formal jamais poderá ser excluída, já que não existe qualquer 
possibilidade de trazer prejuízo aos cofres públicos. A obrigação tributária acessória, a que 
pese seu nome, no direito tributário tem vida própria, ligada ao cumprimento, à pratica ou 
abstenção de determinados atos de natureza instrumentais. O julgador que assim não 
proceder estará decidindo, claramente, contra a lei, o que não é admitido pelo direito em 
hipótese alguma.  

A legislação tributária que regula a matéria tratada neste feito, quais 
sejam, o artigo 64, § 2º, do Código Tributário Estadual - CTE, e os artigos 67, 71, inciso I, 
356-C e 356-N, todos do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, prescrevem 
o seguinte: 

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária. 

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

Art. 67. Apuração periódica é a quantificação do montante do imposto a 
pagar ou a compensar, mediante a escrituração, nos livros fiscais, dos 
débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato do Secretário da 
Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, devendo ser observado o 
seguinte: 

I - os débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros 
de Registro de Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do 
período fixado, e transportados para o livro Registro de Apuração do ICMS; 

Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - (Ajuste SINIEF 2/09, 
cláusula primeira, § 1º). 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


Art. 356-N. O arquivo digital da EFD deve ser enviado até o dia 15 (quinze) 
do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração (Ajuste SINIEF 
2/09, cláusula décima segunda, parágrafo único). 

Parágrafo único. Para fins do cumprimento das obrigações a que se 
referem este capítulo, o contribuinte deve entregar o arquivo digital da EFD 
de cada período apenas uma vez, salvo a entrega com finalidade de 
retificação de que trata o art. 356-O (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula décima 
quarta, parágrafo único). 

 

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a 
Escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório para todos os contribuintes do ICMS, 
podendo os mesmos serem dispensados dessa obrigação, desde que a dispensa seja 
autorizada pelo fisco da unidade federada do contribuinte e pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. O contribuinte deverá manter o arquivo digital da EFD, bem como os 
documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e prazos estabelecidos 
para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária, observados os requisitos de 
autenticidade e segurança nela previstos. 

No caso em comento, o contribuinte foi autuado por ter deixado de 
promover a Escrituração Fiscal Digital – EFD referente às informações de entradas e 
saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, e por esse motivo 
foi lavrado o presente lançamento. 

Inconformado com a sentença condenatória de Primeira Instância 
que considerou procedente o auto de infração, o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário, alegando que o imposto foi devidamente apurado e recolhido, conforme pode 
ser comprovado com o confronto entre os livros fiscais atualmente escriturados no SPED, 
e os recolhimentos realizados. 

Em face aos argumentos e documentos apresentados pela defesa, o 
julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, 
a fim de que a autoridade fiscal promova uma revisão na auditoria, relativamente aos 
meses de referência objeto do presente lançamento, com o propósito de verificar se, de 
fato, as alterações promovidas em sua EFD representam a totalidade das informações 
necessárias à apuração do imposto referente às operações e prestações praticada pela 
empresa. 

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls. 363/366 e no relatório diligencial (fls. 367) informou que o levantamento fiscal foi 
elaborado a partir das notas fiscais eletrônicas de entradas e saídas emitidas, tendo em 
vista que a empresa não apresentou as respectivas EFD’s, vindo só a apresentá-las 
posteriormente a autuação. Destacou, ainda, que com a apresentação das mesmas, fora 
elaborado nova auditoria baseada nas informações contidas nas EFD’s, a qual resultou 
numa omissão de ICMS normal regularmente registrado e apurado no valor de R$ 
17.106,92 (dezessete mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos). 

Conforme exposto, concluo que o crédito tributário deve ser mantido 
nos termos da revisão fiscal, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional. 

Voto, então, conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 17.106,92 (dezessete mil, cento e seis 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/aj_002_09


reais e noventa e dois centavos), considerando o pagamento de fls. 375 para fins de 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00447/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Apresentou Escrituração Fiscal 
Digital, sem movimentação (zerada), com correspondente 
apuração de ofício do imposto. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal;  
 
2. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor.  
Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, 
negar-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo apresentou a Escrituração 
Fiscal Digital, sem movimentação, no período compreendido de 01/03/2012 a 31/12/2012, 
referente às informações de entradas e saídas de mercadorias, conforme documentos e 
demonstrativos em anexo. Portanto apurou-se de ofício o imposto a pagar, com base no 
ICMS destacado nos documentos fiscais eletrônicos recebidos e emitidos e nos cupons 
fiscais emitidos. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 
147.222,20, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeito passivo coobrigado Adao Euclesio Ribeiro 

Soares com base no artigo 45, XII da Lei 11.651/91. 
 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 17). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 18 a 26). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face do sujeito passivo (fls.27). 
 
Por meio da sentença n°3232/2016 (fls. 57 a 59) o julgador singular 

não conheceu da impugnação e declarou revel o sujeito passivo, mantendo na íntegra o 
crédito tributário reclamado na inicial. 



 
Pela Resolução nº128/2017, na (fl.86), a Câmara Julgadora resolve 

converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo ao GEPRO a fim de que o 
sujeito passivo seja intimado para subscrever sua peça defensiva (fl.65 a 82), caso seja 
ela apreciada. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a atender ao disposto na 

Resolução nº128/2017 (fls.87 a 89). 
 
O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.93 a 110), atendendo à 

Resolução nº128/2017, alegando nulidade do lançamento do crédito seguindo ainda o 
princípio da presunção de legitimidade e da verdade formal de acordo com o Manual de 
defesa Fiscal Mínima no Processo Administrativo Tributário. 

 
Alegou ainda nulidade por insegurança na determinação da infração, 

pois a impugnante não foi notificada a contestar o porcentual das alíquotas arbitradas na 
auditoria de apuração de Ofício do ICMS não invocando o princípio da verdade formal. As 
nulidades absolutas estão previstas no artigo 20 da Lei 14.469/09, desse modo vislumbra-
se a insegurança na determinação da infração pois um dos requisitos imprescindíveis de 
validade do ato de lançamento de ofício, encontra-se machucado que é o arbitramento 
sem a notificação do contribuinte para contestar a arbitragem. O procedimento de 
arbitramento deve ser realizado à luz do referido art. 148 do CTN, nessa esteira o 
contribuinte tem direito a ser cientificado da referida prática até mesmo porque, do referido 
arbitramento pode surgir a aplicação de penalidade.  

 
Nesse sentido, o agente administrativo que exerce o múnus público 

deve seguir alguns princípios básicos para a consecução do ato administrativo devendo-se 
investigar e comprovar para somente então concretizar o objetivo fim do procedimento. Ao 
final alegou que a multa cobrada infringe o princípio constitucional da proibição de 
utilização de tributos como confisco, visto que seu valor supera o do próprio imposto 
devido e atropela os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade 
estabelecidos no artigo 150, IV da Constituição Federal. 

 
Requereu a improcedência do auto de infração, anulando-o ab initio; 

procedência dos pedidos para decretar a nulidade do lançamento do crédito tributário, 
assim não entendendo, requereu as exclusões dos valores do ICMS dos produtos isentos, 
com a substituição tributária e os da cesta básica, e ao final a improcedência em parte do 
auto de infração, considerar os ajustes efetuados para ratificar o auto de infração e 
determinar o valor do crédito tributário.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 

por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual em sede 
cognitiva efetivada com clareza, os prazos processuais respeitados, inclusive com vista 
dos autos às partes litigantes. Assim rejeitada está a preliminar em comento.  

 



Com a questão incidental solucionada volvo-me à razão de mérito 
desta demanda, onde melhor sorte não tem o pleito da defesa, conforme passo a expor:  

 
As alegações do sujeito passivo não prosperam, pois, no 

levantamento inicial o autor do lançamento apenas realiza a apuração do ICMS 
regularmente destacado pelo contribuinte nas notas fiscais de entradas e saídas de 
mercadorias. Portanto, apenas utiliza-se dos valores constantes nos documentos fiscais 
emitidos.   

Nesta senda, invoco também como razões de decidir, o precedente 
haurido do processo de nº 4011502595423, contendo decisão em matéria análoga. 

 
Em face das assertivas aduzidas em linhas imediatamente volvidas, 

o polo passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de ilidir a exigência 
estabelecida na folha de rosto deste volume, o que me leva a julgar procedente o 
lançamento.   

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00457/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária formulado pela 
GERC, por inexistência de vício de legalidade. Rejeitado.  
 
Rejeita-se o pleito da Gerência de Recuperação de Créditos da 
SEFAZ-GO, que aduz que houve vício de legalidade no 
lançamento, em razão de erro da identificação do sujeito 
passivo, quando a instrução processual apontar que não houve, 
nos termos da lei, qualquer vício de legalidade em face da 
inclusão neste feito do nome do polo passivo solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de Revisão Extraordinária formulado pela GERC, por inexistência de vício de 
legalidade. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, extraviou livros e/ou documentos fiscais, relacionados nos autos, fls. 03 a 07,  
tendo em vista o não atendimento da notificação para apresenta-los – desaparecimento do 
endereço declarado.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 64 e 164, 

parágrafo único da lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, XVIII, “a “ do CTE.  
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 10, de perempção, fl. 16 e de inscrição na dívida ativa, 
fl.  17.  

 
Juntados aos autos documentos de fls. 18 a 48. 
 
Por meio de Despacho nº. 3383/2017 – GERC – o ilustre 

superintendente de recuperação de crédito da SEFAZ-GO, dirigindo-se ao presidente 
deste Conselho Administrativo Tributário, aponta ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento em razão de erro na identificação do sujeito passivo. Argumenta que em razão 
de sentença judicial foi incluído no polo passivo da lide o nome de Gilmar Moraes Borges, 
como solidário, todavia não há ligação desta pessoa com a empresa autuada, fls. 49/50.  

 
Despacho nº. 3445/2017 – PRES. Considera que pelo exame dos 

autos constata-se que restou demonstrado o vício de legalidade, apontado no pedido de 
revisão extraordinária, relativamente o identificado do sujeito passivo solidário Gilmar 
Moraes Borges, implicando alteração no lançamento, uma vez que da consulta ao 



histórico cadastral da empresa, verifica-se que Gilmar Moraes Borges, nunca fez parte do 
quadro societário da empresa autuada. Determina, entre outras providências o 
encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fl.  52. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Rejeito o pedido apresentado pela GERC e devidamente informado 
no relatório que é parte integrante deste “decisum”, conforme passo a expor:  

 
O Representante Fazendário, Dr. Marcio Nogueira Pedra alegou que 

a inclusão do sócio Gilmar Moraes Borges foi feita por decisão judicial, fl. 25 e que não 
cabe ao CAT (órgão administrativo) retirar o solidário.   

 
O argumento do Representante Fazendário tem sentido, uma vez 

que o solidário não foi incluído originariamente no feito administrativo. A GERC, quando 
inclui solidário (apenas para efeito de bloqueio de certidão negativa), o fez em 
atendimento à solicitação da Procuradoria Geral de Estado, em atenção a cumprimento de 
ordem judicial, portanto, não há o que ser corrigido no PAT. 

 
Como se sabe o pedido de revisão extraordinária se destina a 

correção de vício de legalidade no processo administrativo tributário e isso não se verifica.  
 
O que houve foi:  
 
1 – O pedido de inclusão do solidário para bloqueio de CND- certidão 

negativa de débito) feito pela Procuradoria Geral de Estado, em atenção a decisão judicial; 
2- Um pedido administrativo, feito pela viúva do solidário, por meio de 

sua advogada, para exclusão do solidário que teria sido incluído indevidamente no polo 
passivo. 

 
Portanto, a GERC deve resolver a solicitação de comum acordo com 

a   Procuradoria Geral de Estado, a qual deve se manifestar com relação ao pleito feito 
pela viúva.  

 
Diante do exposto, voto rejeitando o pedido de Revisão 

Extraordinária formulado pela GERC, por inexistência de vício de legalidade. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00552/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência parcial do crédito tributário. 
Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Saída interestadual 
de bens do ativo imobilizado em transferência sem destaque do 
ICMS nos documentos fiscais. Procedência em parte.  
 
1. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial, tendo parte do 
crédito tributário sido extinta por homologação, nos termos do 
art. 150, § 4°, do CTN; 
 
2. A transferência interestadual de bens do ativo imobilizado são 
tributadas normalmente, nos termos do inciso II, do § 2°, do 
artigo 11, do CTE;  
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo 
parte do crédito tributário nele exigido sido extinta pela 
homologação prevista no art. 150, § 4°, do CTN. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu,  por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência, arguida pelo sujeito passivo  no período de janeiro a outubro de 2.010, no 
valor de R$19.048,99 (dezenove mil e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva e Gilmar Rodrigues de Almeida. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.497,55 
(sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).  Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Aguinaldo Fernandes de Melo, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Edson 
Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva e 
Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata a autuação de saídas interestaduais de bens do ativo 
imobilizado em transferência, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, sem 
destacar o ICMS nos documentos fiscais e, consequentemente, sem efetuar o respectivo 
débito na Escrituração Fiscal Digital – EFD, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência 
do ICMS no valor de R$ 26.546,50 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 



Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 
de Notas Fiscais de Saída, transferência de bem do ativo imobilizado, para outra unidade 
da Federação sem o destaque do ICMS (fls. 5, 32 e 33), extratos de notas fiscais 
eletrônicas (fls. 6 a 7, 34 a 83 e 105 a 149) e Relatório SPED alusivo a registros fiscais 
dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços (fls. 8 a 31, 84 a 104 e 
150 a 177). 

 
Citados como infringidos os arts. 11 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

arts. 313 e 314, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 183 a 200), 

pedindo a improcedência do lançamento, entendendo que no caso cabe a aplicação da 
Súmula 166 do STJ. 

 
Questiona a multa aplicada, por violar o princípio constitucional do 

não confisco. Considera indevida a aplicação de juros de mora. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decidiu 

pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 2572/2016- JULP (fls. 224 
a 266). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 231 a 

252), formulando em preliminar arguição de decadência do crédito tributário, referente ao 
período de janeiro a outubro de 2010, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. 

 
Prossegue, alegando que a remessa dos bens de um 

estabelecimento da Recorrente para outro estabelecimento também de sua propriedade 
não configura fato gerador do ICMS (e também do DIFAL), a teor do que determina o 
artigo 155, inciso II da Constituição Federal, segundo o qual o fato gerador do ICMS é a 
operação de circulação de mercadorias. Dessa forma não há que se falar no dever de 
escrituração de tais valores em seus livros fiscais. Com efeito, apenas quando se verificar 
a presença comitente dos três vocábulos indicados no artigo 155, II, da CF/88, haverá a 
incidência do ICMS. Para que haja a incidência do ICMS, mister se tratar de operação de 
circulação de mercadorias, é absolutamente claro em estabelecer a circulação de 
mercadorias como fato gerador do ICMS, o que a despeito do entendimento da 
fiscalização, não ocorreu no presente caso. 

 
Colaciona entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça de forma reiterada e irrestrita, declarando, precisamente, a não-
incidência de ICMS sobre operações de transferência de bens do ativo imobilizado de um 
mesmo um titular. As transferências de bens visando à composição do ativo imobilizado 
da Recorrente não constituem ato de comércio para efeitos de enquadramento no conceito 
de mercadorias. Assim, falta à operação o intuito comercial, imprescindível para a 
caracterização da operação como ato de comércio. 

 
Alega ainda que demonstrou a necessidade de cancelamento ou 

redução do valor da multa aplicada aos limites e parâmetros constitucionalmente 
determinados, isso porque existe limite ao poder sancionador atribuído ao Estado, sendo 
que a Constituição Federal em seu artigo 150, IV, veda a utilização de tributos com efeitos 
confiscatórios. Uma multa que incide sobre o valor da operação, como ocorre no presente 
caso, ofende o princípio do não confisco, uma vez que corresponde a valor superior ao 
próprio ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria. Revela-se indevida, ainda, a 



incidência dos juros de mora sobre os valores de multa exigidos no Auto de Infração em 
comento. Isso porque o artigo 161 do CTN determina a incidência de juros de mora sobre 
o valor do crédito não integralmente pago no vencimento, dessa forma seja pelo conteúdo 
da determinação contida no caput do artigo 161 do CTN, seja pela natureza da imposição 
das multas fiscais, apenas cogita-se a incidência dos juros de mora na hipótese de falta de 
pagamento do tributo. 

 
Pede o cancelamento do auto de infração, ou quando menos, seja 

determinado a sua redução ou ainda excluído os juros aplicados sobre a multa. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Apreciando a preliminar de decadência parcial do crédito tributário, 

arguida pelo sujeito passivo, manifesto-me pelo seu acolhimento, por estar extinto o 
crédito tributário no valor de R$19.048,99 (dezenove mil e quarenta e oito reais e noventa 
e nove centavos), alusivo ao período de janeiro a outubro de 2010, em conformidade com 
o art. 150, § 4°, do CTN: 

 
Art. 150. [...] 
 
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Prosseguindo no voto, quanto ao mérito, vejo que a presente 

autuação refere-se a saídas interestaduais de bens do ativo imobilizado em transferência, 
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, sem destacar o ICMS nos 
documentos fiscais e, consequentemente, sem efetuar o respectivo débito na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor de 
R$ 26.546,50 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 11, I, § 2°, II, 

do Código Tributário Estadual (CTE), bem como os art.s 313 e 314, do Regulamento do 
CTE (RCTE): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
[...] 
2º Equipara-se: 
[...] 
II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida inicialmente 
para comercialização ou industrialização; 

[...] 
 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da: 
 
 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
 
II - prestação de serviço. 



 
Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série. 

 
Trava nestes autos discussão no campo do Direito, quando conflitou-

se a aplicação do entendimento disposto na Súmula 166 do STJ e de dispositivo da Lei 
Complementar n° 87/96 (art. 12, I), além do artigo 155, II, da Constituição Federal. Para 
visualização, vejamos a reprodução desses dispositivos. 

 
SÚMULA N. 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

 
LC 87/96, Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:  
 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 
[...] 

 
CF/88, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 

 
Mas, no presente caso, alinho-me com o Parecer n° 860/2007-GOT, 

cuja 2ª Conclusão dispõe: 
 
2 – Somente as transferências tanto internas, quanto interestaduais, de 
bens do ativo imobilizado são tributadas, sendo as interestaduais tributadas 
normalmente e as internas com base de cálculo própria, nos termos do 
inciso II, do § 2°, do artigo 11, do CTE, que poderá ser igual a zero, caso a 
transferência se dê após decorridos 48 meses do ingresso do bem no 
estabelecimento. No caso de venda (alienação) de ativo imobilizado a 
operação interna ou interestadual será realizada com a não-incidência do 
ICMS, devendo o contribuinte não mais se apropriar das parcelas que 
faltam para inteirar os 48/48 avos, promovendo, dessa forma, o 
cancelamento do saldo remanescente do crédito, nos termos da letra “b”, 
do inciso III, do art. 58, do CTE, isso, caso a venda seja realizada antes de 
completar os quatro anos do ingresso do bem no estabelecimento. Se já 
houver transcorrido o quadriênio, nada mais precisa ser feito. 

 
Com fundamento no Parecer n° 860/2007-GOT (2ª Conclusão), 

convenci-me da regularidade das razões da autuação, por isso, confirmo a condenação 
proferida em Primeira Instância, exceto na parte do crédito tributário alvejado pela 
decadência. Em razão da decadência de parte do crédito tributário, remanesce exigível o 
ICMS no valor de R$ 7.497,55 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos). 

 



A penalidade aplicada (CTE, art. 71, III, “a”) é a apropriada para a 
irregularidade fiscal relatada no auto de infração, observando que eventual afronta a 
princípios constitucionais é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência, arguida pelo 

sujeito passivo no período de janeiro a outubro de 2010, no valor de R$19.048,99 
(dezenove mil, quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 7.497,55 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00554/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída interestadual de 
bens do ativo imobilizado em transferência sem destaque do 
ICMS nos documentos fiscais. Procedência.  
 
1. A transferência interestadual de bens do ativo imobilizado são 
tributadas normalmente, nos termos do inciso II, do § 2°, do 
artigo 11 do CTE; 
 
2.  Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata a autuação de saídas interestaduais de bens do ativo 
imobilizado em transferência, no período de abril de 2011 a agosto de 2015, sem destacar 
o ICMS nos documentos fiscais e, consequentemente, sem efetuar o respectivo débito na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS 
no valor de R$ 8.467,38 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais de Saída, em transferência interestadual, sem o destaque do ICMS (fls. 5 
a 9), Relatório SPED alusivo a registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias 
e prestação de serviços (fls. 10 a 72) e extratos de notas fiscais eletrônicas (fls. 73 a 139). 

 
Citados como infringidos os arts. 11 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

arts. 313 e 314, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, 
da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 144 a 161), 

pedindo a improcedência do lançamento, entendendo que no caso cabe a aplicação da 
Súmula 166 do STJ. 

 
Questiona a multa aplicada, por violar o princípio constitucional do 

não confisco. Considera indevida a aplicação de juros de mora. 
 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decidiu 
pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 2571/2016- JULP (fls. 210 
a 211). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 217 a 

234), onde alega que a remessa dos bens de um estabelecimento da Recorrente para 
outro estabelecimento também de sua propriedade não configura fato gerador do ICMS (e 
também do DIFAL), a teor do que determina o artigo 155, inciso II da Constituição Federal, 
segundo o qual o fato gerador do ICMS é a operação de circulação de mercadorias. Dessa 
forma não há que se falar no dever de escrituração de tais valores em seus livros fiscais. 
Com efeito, apenas quando se verificar a presença comitente dos três vocábulos indicados 
no artigo 155, II, da CF/88, haverá a incidência do ICMS. Para que haja a incidência do 
ICMS, mister se tratar de operação de circulação de mercadorias, é absolutamente claro 
em estabelecer a circulação de mercadorias como fato gerador do ICMS, o que a despeito 
do entendimento da fiscalização, não ocorreu no presente caso. 

 
Colaciona entendimento que vem sendo aplicado pelo Superior 

Tribunal de Justiça de forma reiterada e irrestrita, declarando, precisamente, a não-
incidência de ICMS sobre operações de transferência de bens do ativo imobilizado de um 
mesmo um titular. As transferências de bens visando à composição do ativo imobilizado 
da Recorrente não constituem ato de comércio para efeitos de enquadramento no conceito 
de mercadorias. Assim, falta à operação o intuito comercial, imprescindível para a 
caracterização da operação como ato de comércio. 

 
Alega ainda que demonstrou a necessidade de cancelamento ou 

redução do valor da multa aplicada aos limites e parâmetros constitucionalmente 
determinados, isso porque existe limite ao poder sancionador atribuído ao Estado, sendo 
que a Constituição Federal em seu artigo 150, IV, veda a utilização de tributos com efeitos 
confiscatórios. Uma multa que incide sobre o valor da operação, como ocorre no presente 
caso, ofende o princípio do não confisco, uma vez que corresponde a valor superior ao 
próprio ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria. Revela-se indevida, ainda, a 
incidência dos juros de mora sobre os valores de multa exigidos no Auto de Infração em 
comento. Isso porque o artigo 161 do CTN determina a incidência de juros de mora sobre 
o valor do crédito não integralmente pago no vencimento, dessa forma seja pelo conteúdo 
da determinação contida no caput do artigo 161 do CTN, seja pela natureza da imposição 
das multas fiscais, apenas cogita-se a incidência dos juros de mora na hipótese de falta de 
pagamento do tributo. 

 
Pede o cancelamento do auto de infração, ou quando menos, seja 

determinado a sua redução ou ainda excluído os juros aplicados sobre a multa. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A presente autuação refere-se a saídas interestaduais de bens do 

ativo imobilizado em transferência, no período de abril de 2011 a agosto de 2015, sem 
destacar o ICMS nos documentos fiscais e, consequentemente, sem efetuar o respectivo 
débito na Escrituração Fiscal Digital – EFD, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência 
do ICMS no valor de R$ 8.467,38 (oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e 
oito centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 



Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 11, I, § 2°, II, 
do Código Tributário Estadual (CTE), bem como os art.s 313 e 314, do Regulamento do 
CTE (RCTE): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
I - operações relativas à circulação de mercadorias; 
[...] 
2º Equipara-se: 
[...] 
II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida inicialmente 
para comercialização ou industrialização; 

[...] 
 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da: 
 
 I - saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
 
II - prestação de serviço. 

 
Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série. 

 
Trava nestes autos discussão no campo do Direito, quando conflitou-

se a aplicação do entendimento disposto na Súmula 166 do STJ e de dispositivo da Lei 
Complementar n° 87/96 (art. 12, I), além do artigo 155, II, da Constituição Federal. Para 
visualização, vejamos a reprodução desses dispositivos. 

 
SÚMULA N. 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte. 

 
LC 87/96, Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:  
 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 
[...] 

 
CF/88, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 

 
Mas, no presente caso, alinho-me com o Parecer n° 860/2007-GOT, 

cuja 2ª Conclusão dispõe: 
 
2 – Somente as transferências tanto internas, quanto interestaduais, de 
bens do ativo imobilizado são tributadas, sendo as interestaduais tributadas 
normalmente e as internas com base de cálculo própria, nos termos do 



inciso II, do § 2°, do artigo 11, do CTE, que poderá ser igual a zero, caso a 
transferência se dê após decorridos 48 meses do ingresso do bem no 
estabelecimento. No caso de venda (alienação) de ativo imobilizado a 
operação interna ou interestadual será realizada com a não-incidência do 
ICMS, devendo o contribuinte não mais se apropriar das parcelas que 
faltam para inteirar os 48/48 avos, promovendo, dessa forma, o 
cancelamento do saldo remanescente do crédito, nos termos da letra “b”, 
do inciso III, do art. 58, do CTE, isso, caso a venda seja realizada antes de 
completar os quatro anos do ingresso do bem no estabelecimento. Se já 
houver transcorrido o quadriênio, nada mais precisa ser feito. 

 
Com fundamento no Parecer n° 860/2007-GOT (2ª Conclusão), 

convenci-me da regularidade das razões da autuação, por isso, confirmo a condenação 
proferida em Primeira Instância. 

 
A penalidade aplicada (CTE, art. 71, III, “a”) é a apropriada para a 

irregularidade fiscal relatada no auto de infração, observando que eventual afronta a 
princípios constitucionais é matéria de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00674/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto 
registrado e apurado em meios digitais. Improcedência. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sujeito 
passivo promoveu a retificação na escrituração fiscal digital em 
tempo hábil, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
imposto regularmente registrado e apurado em meios digitais. Em decorrência, fica sujeito 
ao pagamento do ICMS devido acrescido das cominações legais. 

 
Após ingressar com impugnação em Primeira Instância para requerer 

a descaracterização da não contenciosidade do auto de infração e ter seu pleito rejeitado 
pelo ínclito julgador singular, o sujeito passivo comparece novamente aos autos para 
requerer no Pedido de Revisão Extraordinária dirigido ao Presidente desta Casa, a 
desconstituição do crédito tributário em voga.  

 
Em suas alegações (fls.60/62), o polo passivo afirma ter retificado as 

EFD do período, corrigindo o débito apurado, conforme Recibos de Entrega de 
Escrituração Fiscal Digita-EFD (fls.77/82) e por isso deve ser isentado do pagamento do 
imposto. 

 
 
 

V O T O 
 
 

Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 
desta Casa, que no despacho nº 2434/2017-CAT (fl. 276), admitiu o Pedido de Revisão 
Extraordinária pela qual o sujeito passivo Metalúrgica Esperança Ltda aponta a ocorrência 
de vício de legalidade no lançamento formalizado por meio deste Auto de Infração. Por 
oportuno, transcrevo parte do trecho da decisão exarada pelo insigne José Artur 
Mascarenhas e que adoto como razão de decidir, “in verbis”:  



Da análise dos autos, verificou-se que as EFD retificadoras foram 
apresentadas após a ciência dos autos (fls.5 e 77 a 82) e precisavam 
ser investigadas por autoridade competente, considerando que houve 
a supressão das diferenças inicialmente constatadas no Relatório 
Comparativo EFD com o SARE (fls.84 a 87). 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, via Despacho nº 1415/2017-PRES (fls.89) a fim de que a 
autoridade fiscal designada verificasse as alegações e a 
documentação apresentada pela polaridade passiva e emitisse, ao 
final, um parecer conclusivo sobre a matéria.  

Os autos retornam ao SEJUR para nova análise, com o relatório 
emitido pelo revisor (fls.91 a 92), planilhas (fls.93 a 94) e 
documentação fiscal (fls.95 a 273). 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no artigo 43, II, a,1, da Lei nº 16.469/09, para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração no lançamento, uma vez que após a apresentação das EFDs 
retificadoras o revisor concluiu (fls.91 a 92) pela supressão das 
diferenças de ICMS apontada na inicial.  

Posto isso, com fundamento no art. 43, §§ 4º, II e 5º e artigo 45. Da Lei 
nº 16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária... 

 Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual e 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00694/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento antecipado de imposto. 
Remessa de mercadoria para outra unidade da federação. Nota 
fiscal regularmente emitida. Existência de saldo credor na 
escrita fiscal. Preliminar de insegurança afastada. Arguição 
genérica. Infração compreensível, bem delimitada e 
fundamentada. O imposto devido por antecipação pode ser 
compensado com saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo. Indevido a cobrança do imposto por 
antecipação quando verificado nos autos que havia saldo credor 
na escrita fiscal quando da ocorrência do fato gerador. 
Pretensão fiscal julgada improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade e Heli José da Silva, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo “Remeteu para outra unidade da 
federação as mercadorias constantes das notas fiscais nº 005878 a 005880, sem efetuar o 
pagamento antecipado do imposto incidente sobre a operação, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 32206,13, 
juntamente com os acréscimos legais”.    

  
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da Lei 

11.651/91 c/c arts. 76, V, Decreto 4.852/97 e art. 1º, IN 598/03 - GSF, sendo proposta a 
penalidade disposta no art. 71, III, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da lei 11750/1992.
   

Para a instrução processual foram anexados aos autos os documentos de 
fls. 02/11, compostos de Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, extratos 
de Termos de Apreensão, de Liberação e Doação, de Consulta de TARE, 4ª vias das 
notas fiscais nº 005878 a 005880 e 2ª via do Termo de Apreensão nº 1100102211-0.  

  



O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 
Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 12/14.  

  
Através do seu representante legal (m.j), o sujeito passivo apresentou 

Impugnação à Primeira Instância às fls. 17/23, alegando que:  
 
Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi adquirida 

no Estado do Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado de Minas Gerais, sendo que 
no Porto Seco tratou-se exclusivamente de uma operação de locação de espaço para 
acondicionamento de algodão, sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal apenas para 
trânsito da mercadoria;  

a) Que o ICMS é devido a outra unidade federativa, sendo observada a 
legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  

b) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 
Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS; 

c) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

  
Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 24/42.  
  
O julgador singular prolatou Sentença nº 1505/2011 - JULP (fls. 44/47), 

onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que o autuado 
emitiu as notas fiscais nº 005878 a 005880 com destaque de ICMS conforme determina o 
artigo 6º, § 2º, I, “d” do Anexo XII do Decreto 4.852/97, sem recolher antecipado o valor do 
tributo em questão consoante exigência do artigo 1º, I da Instrução Normativa nº 598/03 - 
GSF, considerando também que o sujeito passivo não possui Termos de Credenciamento 
ou de Acordo de Regime Especial o dispensando de recolher o imposto incidente neste 
tipo de operação antecipadamente. 

 
Desta forma, o autuado deveria ter pago o ICMS antes da saída do 

algodão constante das notas fiscais nº 005878 a 005880, nos termos do referido emitido 
artigo 1º, I da Instrução Normativa nº 598/03 – GSF, e não o fez, fato que o motivou a 
rejeitar a preliminar de insegurança na determinação da infração e julgar procedente este 
lançamento.  

  
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 48/49.  
  
O sujeito passivo, através do mesmo advogado, apresentou Recurso 

Voluntário à Segunda Instância (fls. 52/61) onde, após historiar novamente o ocorrido 
nestes autos, reiterou suas razões defensórias apreciadas na Sentença recorrida, quais 
sejam: 

a) Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 
adquirida no Estado de Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado de Minas Gerais, 
sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de uma operação de locação de 
espaço para acondicionamento de algodão, sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal 
apenas para trânsito da mercadoria;  

b) O ICMS é devido a outra unidade federada, sendo aplicada a 
legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  



c) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 
Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS;  

d) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

e) Ao final, requereu o acolhimento e provimento ao presente Recurso, 
julgando insubsistente o auto de infração em sua totalidade e, por conseguinte, 
determinando o arquivamento do presente processo, protestando, ainda, por poder 
acrescentar provas ao alegado e que mantém à disposição a documentação fiscal 
pertinente.   

   
 Instruem o Recurso Voluntário os documentos de fls. 62/68.   
  
Indo a julgamento cameral, por maioria de votos, foram rejeitadas as 

preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, julgado procedente consoante 
Acórdão da IV CJUL nº 1577/2014. 

 
Intimado às fls. 79/82, o patrono do autuado retornou ao feito com recurso 

ao antigo Conselho Pleno, reiterando as alegações anteriormente apreciadas em Primeira 
e Segunda Instâncias, inclusive afirmando que tanto pelo pagamento suficientemente 
demonstrado, quanto pelo momento em que foi pago, seria nulo este lançamento. 
Contudo, não apresentou até este momento o comprovante do referido pagamento. 

Reiterou também sua arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, sem informar objetivamente onde estaria tal insegurança. 

 
É o relatório. 
 
                                    V O TO 

 
De plano afasto a preliminar de insegurança na determinação da 

infração arguida pelo Sujeito Passivo posto que formulada genericamente, sem que a 
defesa apontasse quais foram os vícios que embaçaram a compreensão ou a definição 
da acusação fiscal. Ademais, a infração acha-se bem delimitada, o autuante expôs os 
fundamentos e dispositivos legais que entende lastreá-la, enquanto que o Sujeito Passivo 
dela validamente se defendeu demonstrando ter entendido seu escopo.  

 
Não havendo outras preliminares, suscitadas pela defesa da autuada 

ou verificadas de ofício, passo ao mérito.   
 
Ademais das alegações de direito expendidas na peça recursal de 

não ocorrência do fato gerador bem como acerca da inexistência do dever de efetuar o 
recolhimento antecipado, fato é que a importância reclamada na inicial não é devida in 
casu pelas razões abaixo expostas.  

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de não efetuar o pagamento 

antecipado do imposto incidente na operação acobertada pela nota fiscal de nº 5878 a 
5880, reclamando, de consequência, ICMS na importância de R$ 32.206,13.  

 
Ocorre que analisando relatório extraído do sistema de grande porte 

da SEFAZ-GO verifica-se que foi lançado no livro de registro de saída da autuada o valor 



de R$ 66.133,68 bem como que o contribuinte possuía simultaneamente saldo credor de 
R$ 56.847,00.  

 
No mesmo documento verifica-se ainda que no cotejo dos saldos 

credor e devedor acima mencionados, o Sujeito Passivo efetuou o recolhimento de 
R$9.285,00 à título de imposto no mês de fevereiro de 2010, espontaneamente, antes do 
início do procedimento fiscal.   

 
Nesta senda, inexigível o recolhimento antecipado de ICMS 

estampado na exordial vez que o Sujeito Passivo possuía saldo credor em sua escrita 
para fins de compensação com ICMS devido nas saídas.  

 
De mais a mais, mister ressaltar que o imposto devido por 

antecipação pode ser compensado com o saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo, sendo esta a intelecção dos pareceres 685/2007 e 544/2013 ambos da 
GEOT/SEFAZ-GO. Assim, da análise dos autos conclui-se que não houve falta de 
recolhimento do imposto ao erário goiano, tendo em vista a existência de saldo credor na 
escrita do contribuinte, no montante de R$ 56.847,00, e recolhimento do remanescente 
apurado no importe de R$ 9.285,00, efetuado espontaneamente antes da ciência do auto 
de infração, de modo que o pagamento antecipado exigido nestes autos se mostra 
indevido.  

 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Sujeito Passivo para o 

Conselho Pleno, afasto a preliminar de insegurança na determinação da infração arguida 
pela autuada e dou-lhe total provimento para julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00695/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento antecipado de imposto. 
Remessa de mercadoria para outra unidade da federação. Nota 
fiscal regularmente emitida. Existência de saldo credor na 
escrita fiscal. Preliminar de insegurança afastada. Arguição 
genérica. Infração compreensível, bem delimitada e 
fundamentada. O imposto devido por antecipação pode ser 
compensado com saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo. Indevida a cobrança do imposto por 
antecipação quando verificado nos autos que havia saldo credor 
na escrita fiscal quando da ocorrência do fato gerador. 
Pretensão fiscal julgada improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade e Heli José da Silva, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo “Remeteu para outra unidade 
da federação as mercadorias constantes da nota fiscal nº 005875, sem efetuar o 
pagamento antecipado do imposto incidente sobre a operação, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 10.144,80, 
juntamente com os acréscimos legais”. 

  
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da 

Lei nº. 11.651/91 c/c arts. 76, V, Decreto 4.852/97 e art. 1º, IN 598/03 - GSF, sendo 
proposta a penalidade disposta no art. 71, III, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da Lei 
nº. 11750/1992.  

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos os 

documentos de fls. 02/09, compostos de Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 
Tributário, extratos de Termos de Apreensão, de Liberação e Doação, de Consulta de 



TARE, 4ª via da nota Fiscal nº 005875 e 1ª via do Termo de Apreensão nº 1100102210-9.
  

  
O sujeito passivo foi intimado em 22/06/2010 para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
10/12.  

  
Através do seu representante legal (m.j), o sujeito passivo 

apresentou Impugnação à Primeira Instância às fls. 15/21, alegando que:  
 
Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 

adquirida no Estado do Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado de Minas Gerais, 
sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de uma operação de locação de 
espaço para acondicionamento de algodão, sendo que o impugnante emitiu sua nota 
fiscal apenas para trânsito da mercadoria;  

 
Que o ICMS é devido a outra unidade federativa, sendo observada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  
 
Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, 

do Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco 
Centro Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo 
que o impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse 
seu destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS; 

 
Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança 

na determinação da infração por erro de forma.  
  
Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 22/32.  

  
O julgador singular prolatou Sentença nº 1512/2011 - JULP (fls. 

34/37), onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que o 
autuado emitiu a nota fiscal nº 5875 com destaque de ICMS conforme determina o artigo 
6º, I, “d” do Anexo XII do Decreto 4.852/97, sem recolher antecipado o valor do tributo em 
questão consoante exigência do artigo 1º, I da Instrução Normativa nº 598/03 - GSF, 
considerando também que o sujeito passivo não possui Termos de Credenciamento ou 
de Acordo de Regime Especial o dispensando de recolher o imposto incidente neste tipo 
de operação antecipadamente. 

 
Desta forma, o autuado deveria ter pago o ICMS antes da saída do 

algodão constante da nota fiscal nº 5875, nos termos do referido emitido artigo 1º, I da 
Instrução Normativa nº 598/03 – GSF, e não o fez, fato que o motivou a rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e julgar procedente este 
lançamento.  

  
O sujeito passivo foi intimado em 26/04/2011 para pagar a quantia 

exigida ou apresentar Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de 
fls. 38/40.  

  
O sujeito passivo, através do mesmo advogado, apresentou Recurso 

Voluntário à Segunda Instância (fls. 43/52) onde, após historiar novamente o ocorrido 
nestes autos, reiterou suas razões defensórias apreciadas na Sentença recorrida, quais 
sejam: 



 
Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 

adquirida no Estado de Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado de Minas Gerais, 
sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de uma operação de locação de 
espaço para acondicionamento de algodão, sendo que o impugnante emitiu sua nota 
fiscal apenas para trânsito da mercadoria;  

 
O ICMS é devido a outra unidade federada, sendo aplicada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  
 
Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, 

do Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco 
Centro Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo 
que o impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse 
seu destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS;  

 
Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança 

na determinação da infração por erro de forma.  
 
Ao final, requereu o acolhimento e provimento ao presente Recurso, 

julgando insubsistente o auto de infração em sua totalidade e, por conseguinte, 
determinando o arquivamento do presente processo, protestando, ainda, por poder 
acrescentar provas ao alegado e que mantém à disposição a documentação fiscal 
pertinente.   

   
 Instruem o Recurso Voluntário os documentos de fls. 53/59.   
  
Indo a julgamento cameral, por maioria de votos, foram rejeitadas as 

preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, julgado procedente consoante 
Acórdão da IV CJUL nº 1575/2014. 

 
Intimado às fls. 70/73, o patrono do autuado retornou ao feito com 

recurso ao antigo Conselho Pleno, reiterando as alegações anteriormente apreciadas em 
Primeira e Segunda Instâncias, inclusive afirmando que tanto pelo pagamento 
suficientemente demonstrado, quanto pelo momento em que foi pago, seria nulo este 
lançamento sem, contudo, apresentar até este momento o comprovante do referido 
pagamento. 

Reiterou também sua arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, sem informar objetivamente onde estaria tal insegurança. 

 
É o relatório. 

 
                                  V O TO 
 
De plano afasto a preliminar de insegurança na determinação da 

infração arguida pelo Sujeito Passivo posto que formulada genericamente, sem que a 
defesa apontasse quais foram os vícios que embaçaram a compreensão ou a definição 
da acusação fiscal. Ademais, a infração acha-se bem delimitada, o autuante expôs os 
fundamentos e dispositivos legais que entende lastreá-la, enquanto que o Sujeito Passivo 
dela validamente se defendeu demonstrando ter entendido seu escopo.  

 



Não havendo outras preliminares, suscitadas pela defesa da autuada 
ou verificadas de ofício, passo ao mérito.   

 
Ademais das alegações de direito expendidas na peça recursal de 

não ocorrência do fato gerador bem como acerca da inexistência do dever de efetuar o 
recolhimento antecipado, fato é que a importância reclamada na inicial não é devida in 
casu pelas razões abaixo expostas.  

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de não efetuar o pagamento 

antecipado do imposto incidente na operação acobertada pela nota fiscal de nº 5875, 
reclamando, de consequência, ICMS na importância de R$ 10.144,80.  

 
Ocorre que analisando relatório extraído do sistema de grande porte 

da SEFAZ-GO verifica-se que foi lançado no livro de registro de saída da autuada o valor 
de R$ 66.133,68 bem como que o contribuinte possuía simultaneamente saldo credor de 
R$ 56.847,00.  

 
No mesmo documento verifica-se ainda que no cotejo dos saldos 

credor e devedor acima mencionados, o Sujeito Passivo efetuou o recolhimento de R$ 
9.285,00 à título de imposto no mês de fevereiro de 2010, espontaneamente, antes do 
início do procedimento fiscal..  

 
Nesta senda, inexigível o recolhimento antecipado de ICMS 

estampado na exordial vez que o Sujeito Passivo possuía saldo credor em sua escrita 
para fins de compensação com ICMS devido nas saídas.  

 
De mais a mais, mister ressaltar que o imposto devido por 

antecipação pode ser compensado com o saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo, sendo esta a intelecção dos pareceres 685/2007 e 544/2013 ambos da 
GEOT/SEFAZ-GO. Assim, da análise dos autos conclui-se que não houve falta de 
recolhimento do imposto ao erário goiano, tendo em vista a existência de saldo credor na 
escrita do contribuinte, no montante de R$ 56.847,00, e recolhimento do remanescente 
apurado no importe de R$ 9.285,00, efetuado espontaneamente antes da ciência do auto 
de infração, de modo que o pagamento antecipado exigido nestes autos se mostra 
indevido.  

 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Sujeito Passivo para o 

Conselho Pleno, afasto a preliminar de insegurança na determinação da infração arguida 
pela autuada e dou-lhe total provimento para julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00696/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento antecipado de imposto. 
Remessa de mercadoria para outra unidade da federação. Nota 
fiscal regularmente emitida. Existência de saldo credor na 
escrita fiscal. Preliminar de insegurança afastada. Arguição 
genérica. Infração compreensível, bem delimitada e 
fundamentada. O imposto devido por antecipação pode ser 
compensado com saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo. Indevido a cobrança do imposto por 
antecipação quando verificado nos autos que havia saldo credor 
na escrita fiscal quando da ocorrência do fato gerador. 
Pretensão fiscal julgada improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade e Heli José da Silva, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo “Remeteu para outra unidade da 
federação as mercadorias constantes da nota fiscal nº 005876, sem efetuar o pagamento 
antecipado do imposto incidente sobre a operação, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 10.128,51, juntamente com os 
acréscimos legais”.  

  
Atribuída infração aos artigos 63 e 64 da Lei 11.651/91 c/c arts. 76, V, 

Decreto 4.852/97 e art. 1º, IN 598/03 - GSF, sendo proposta a penalidade disposta no art. 
71, III, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da lei 11.750/1992.  

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos os documentos de 

fls. 02/09, compostos de Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, extratos 
de Termos de Apreensão, de Liberação e Doação, de Consulta de TARE, 4ª via da nota 
Fiscal nº 005876 e 2ª via do Termo de Apreensão nº 1100102210-9.  

  



O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 
Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 10/12.  

  
Através do seu representante legal (m.j), o sujeito passivo apresentou 

Impugnação à Primeira Instância às fls. 15/21, alegando que:  
a) Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 
adquirida no Estado do Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado 
de Minas Gerais, sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de 
uma operação de locação de espaço para acondicionamento de algodão, 
sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal apenas para trânsito da 
mercadoria;  
b) Que o ICMS é devido a outra unidade federativa, sendo observada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  
c) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 

Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS; 

d) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

  
Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 22/32.  
  
O julgador singular prolatou Sentença nº 1502/2011 - JULP (fls. 34/37), 

onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que o autuado 
emitiu a nota fiscal nº 5875 com destaque de ICMS conforme determina o artigo 6º, I, “d” 
do Anexo XII do Decreto 4.852/97, sem recolher antecipado o valor do tributo em questão 
consoante exigência do artigo 1º, I da Instrução Normativa nº 598/03 - GSF, considerando 
também que o sujeito passivo não possui Termos de Credenciamento ou de Acordo de 
Regime Especial o dispensando de recolher o imposto incidente neste tipo de operação 
antecipadamente. 

 
Desta forma, o autuado deveria ter pago o ICMS antes da saída do 

algodão constante da nota fiscal nº 5875, nos termos do referido emitido artigo 1º, I da 
Instrução Normativa nº 598/03 – GSF, e não o fez, fato que o motivou a rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e julgar procedente este 
lançamento.  

  
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 38/40.  
  
O sujeito passivo, através do mesmo advogado, apresentou Recurso 

Voluntário à Segunda Instância (fls. 43/52) onde, após historiar novamente o ocorrido 
nestes autos, reiterou suas razões defensórias apreciadas na Sentença recorrida, quais 
sejam: 

a) Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 
adquirida no Estado de Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado 
de Minas Gerais, sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de 
uma operação de locação de espaço para acondicionamento de algodão, 
sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal apenas para trânsito da 
mercadoria;  
b) O ICMS é devido a outra unidade federada, sendo aplicada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  



c) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 
Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS;  

d) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

e) Ao final, requereu o acolhimento e provimento ao presente Recurso, 
julgando insubsistente o auto de infração em sua totalidade e, por conseguinte, 
determinando o arquivamento do presente processo, protestando, ainda, por poder 
acrescentar provas ao alegado e que mantém à disposição a documentação fiscal 
pertinente.   

  
 Instruem o Recurso Voluntário os documentos de fls. 53/59.   
  
Indo a julgamento cameral, por maioria de votos, foram rejeitadas as 

preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, julgado procedente consoante 
Acórdão da IV CJUL nº 1574/2014. 

 
Intimado às fls. 70/72, o patrono do autuado retornou ao feito com recurso 

ao antigo Conselho Pleno, reiterando as alegações anteriormente apreciadas em Primeira 
e Segunda Instâncias, inclusive afirmando que tanto pelo pagamento suficientemente 
demonstrado, quanto pelo momento em que foi pago, seria nulo este lançamento sem, 
contudo, apresentar até este momento o comprovante do referido pagamento. 

Reiterou também sua arguição de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, sem informar objetivamente onde estaria tal insegurança. 

 
É o relatório. 

 
                               V O TO 

 
De plano afasto a preliminar de insegurança na determinação da 

infração arguida pelo Sujeito Passivo posto que formulada genericamente, sem que a 
defesa apontasse quais foram os vícios que embaçaram a compreensão ou a definição 
da acusação fiscal. Ademais, a infração acha-se bem delimitada, o autuante expôs os 
fundamentos e dispositivos legais que entende lastreá-la, enquanto que o Sujeito Passivo 
dela validamente se defendeu demonstrando ter entendido seu escopo.  

 
Não havendo outras preliminares, suscitadas pela defesa da autuada 

ou verificadas de ofício, passo ao mérito.   
 
Ademais das alegações de direito expendidas na peça recursal de 

não ocorrência do fato gerador bem como acerca da inexistência do dever de efetuar o 
recolhimento antecipado, fato é que a importância reclamada na inicial não é devida in 
casu pelas razões abaixo expostas.  

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de não efetuar o pagamento 

antecipado do imposto incidente na operação acobertada pela nota fiscal de nº 5876 a 
5880, reclamando, de consequência, ICMS na importância de R$ 10.128,51.  

 
Ocorre que analisando relatório extraído do sistema de grande porte 

da SEFAZ-GO verifica-se que foi lançado no livro de registro de saída da autuada o valor 



de R$ 66.133,68 bem como que o contribuinte possuía simultaneamente saldo credor de 
R$ 56.847,00.  

 
No mesmo documento verifica-se ainda que no cotejo dos saldos 

credor e devedor acima mencionados, o Sujeito Passivo efetuou o recolhimento de 
R$9.285,00 à título de imposto no mês de fevereiro de 2010, espontaneamente, antes do 
início do procedimento fiscal.   

 
Nesta senda, inexigível o recolhimento antecipado de ICMS 

estampado na exordial vez que o Sujeito Passivo possuía saldo credor em sua escrita 
para fins de compensação com ICMS devido nas saídas.  

 
De mais a mais, mister ressaltar que o imposto devido por 

antecipação pode ser compensado com o saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo, sendo esta a intelecção dos pareceres 685/2007 e 544/2013 ambos da 
GEOT/SEFAZ-GO. Assim, da análise dos autos conclui-se que não houve falta de 
recolhimento do imposto ao erário goiano, tendo em vista a existência de saldo credor na 
escrita do contribuinte, no montante de R$ 56.847,00, e recolhimento do remanescente 
apurado no importe de R$ 9.285,00, efetuado espontaneamente antes da ciência do auto 
de infração, de modo que o pagamento antecipado exigido nestes autos se mostra 
indevido.  

 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Sujeito Passivo para o 

Conselho Pleno, afasto a preliminar de insegurança na determinação da infração arguida 
pela autuada e dou-lhe total provimento para julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00697/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Falta de pagamento antecipado de imposto. 
Remessa de mercadoria para outra unidade da federação. Nota 
fiscal regularmente emitida. Existência de saldo credor na 
escrita fiscal. Preliminar de insegurança afastada. Arguição 
genérica. Infração compreensível, bem delimitada e 
fundamentada. O imposto devido por antecipação pode ser 
compensado com saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo. Indevido a cobrança do imposto por 
antecipação quando verificado nos autos que havia saldo credor 
na escrita fiscal quando da ocorrência do fato gerador. 
Pretensão fiscal julgada improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça 
Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José 
Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, 
Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. Vencidos os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Mário de Oliveira Andrade e Heli José da Silva, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia a inicial que o sujeito passivo “Remeteu para outra unidade da 
federação as mercadorias constantes da nota fiscal nº 005874, sem efetuar o pagamento 
antecipado do imposto incidente sobre a operação, conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 13.654,24, juntamente com os 
acréscimos legais”.     

  
Atribuída infração aos artigos 63 e 64 da Lei 11.651/91 c/c arts. 76, V, 

Decreto 4.852/97 e art. 1º, IN 598/03 - GSF, sendo proposta a penalidade disposta no art. 
71, III, "a", da Lei 11.651/1991 c/ redação da lei 11750/1992.  

  
Para a instrução processual foram anexados aos autos os documentos de 

fls. 02/09, compostos de Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, extratos 
de Termos de Apreensão, de Liberação e Doação, de Consulta de TARE, 4ª via da nota 
Fiscal nº 005874 e 1ª via do Termo de Apreensão nº 1100102211-0.  

  



O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 
Impugnação à Primeira Instância, conforme documentos de fls. 10/12.  

  
Através do seu representante legal (m.j), o sujeito passivo apresentou 

Impugnação à Primeira Instância às fls. 15/21, alegando que:  
a) Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 
adquirida no Estado do Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado 
de Minas Gerais, sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de 
uma operação de locação de espaço para acondicionamento de algodão, 
sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal apenas para trânsito da 
mercadoria;  
b) Que o ICMS é devido a outra unidade federativa, sendo observada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  
c) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 

Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS; 

d) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

  
Instruem a peça impugnatória os documentos de fls. 22/32.  
  
O julgador singular prolatou Sentença nº 1503/2011 - JULP (fls. 34/37), 

onde decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que o autuado 
emitiu a nota fiscal nº 5875 com destaque de ICMS conforme determina o artigo 6º, I, “d” 
do Anexo XII do Decreto 4.852/97, sem recolher antecipado o valor do tributo em questão 
consoante exigência do artigo 1º, I da Instrução Normativa nº 598/03 - GSF, considerando 
também que o sujeito passivo não possui Termos de Credenciamento ou de Acordo de 
Regime Especial o dispensando de recolher o imposto incidente neste tipo de operação 
antecipadamente. 

 
Desta forma, o autuado deveria ter pago o ICMS antes da saída do 

algodão constante da nota fiscal nº 5875, nos termos do referido emitido artigo 1º, I da 
Instrução Normativa nº 598/03 – GSF, e não o fez, fato que o motivou a rejeitar a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e julgar procedente este 
lançamento.  

  
O sujeito passivo foi intimado para pagar a quantia exigida ou apresentar 

Recurso Voluntário à Segunda Instância, conforme documentos de fls. 38/39.  
  
O sujeito passivo, através do mesmo advogado, apresentou Recurso 

Voluntário à Segunda Instância (fls. 42/51) onde, após historiar novamente o ocorrido 
nestes autos, reiterou suas razões defensórias apreciadas na Sentença recorrida, quais 
sejam: 

a) Não é devido ICMS ao Estado de Goiás, pois a mercadoria foi 
adquirida no Estado de Mato Grosso e vendida a contribuinte do Estado 
de Minas Gerais, sendo que no Porto Seco tratou-se exclusivamente de 
uma operação de locação de espaço para acondicionamento de algodão, 
sendo que o impugnante emitiu sua nota fiscal apenas para trânsito da 
mercadoria;  
b) O ICMS é devido a outra unidade federada, sendo aplicada a 

legislação da mesma e o pagamento foi posterior e não antecipadamente;  



c) Que a mercadoria foi adquirida do produtor Jonas Schaeffer Maggi, do 
Mato Grosso, pela empresa Nobre Brasil S/A, de São Paulo, ficando no Porto Seco Centro 
Oeste até ser vendida à Companhia Tecidos Santanense, de Minas Gerais, sendo que o 
impugnante apenas prestou serviço de guarda da mesma até que esta seguisse seu 
destino, serviço este que não é tributado pelo ICMS;  

d) Aduziu, ainda, que a multa é exacerbada e que houve insegurança na 
determinação da infração por erro de forma.  

e) Ao final, requereu o acolhimento e provimento ao presente Recurso, 
julgando insubsistente o auto de infração em sua totalidade e, por conseguinte, 
determinando o arquivamento do presente processo, protestando, ainda, por poder 
acrescentar provas ao alegado e que mantém à disposição a documentação fiscal 
pertinente.   

   
 Instruem o Recurso Voluntário os documentos de fls. 52/58.   
  
Indo a julgamento cameral, por maioria de votos, foram rejeitadas as 

preliminares de nulidade da peça básica por erro na identificação do sujeito passivo e por 
insegurança na determinação da infração e, no mérito, julgado procedente consoante 
Acórdão da IV CJUL nº 1578/2014. 

 
Intimado às fls. 68/71, o patrono do autuado retornou ao feito com recurso 

ao antigo Conselho Pleno, reiterando as alegações anteriormente apreciadas em Primeira 
e Segunda Instâncias, inclusive afirmando que tanto pelo pagamento suficientemente 
demonstrado, quanto pelo momento em que foi pago, seria nulo este lançamento sem, 
contudo, apresentar até este momento o comprovante do referido pagamento. 

 
Reiterou também sua arguição de nulidade por insegurança na 

determinação da infração, sem informar objetivamente onde estaria tal insegurança. 
 
É o relatório. 
 

 
                                    V O TO 

 
De plano afasto a preliminar de insegurança na determinação da 

infração arguida pelo Sujeito Passivo posto que formulada genericamente, sem que a 
defesa apontasse quais foram os vícios que embaçaram a compreensão ou a definição 
da acusação fiscal. Ademais, a infração acha-se bem delimitada, o autuante expôs os 
fundamentos e dispositivos legais que entende lastreá-la, enquanto que o Sujeito Passivo 
dela validamente se defendeu demonstrando ter entendido seu escopo.  

 
Não havendo outras preliminares, suscitadas pela defesa da autuada 

ou verificadas de ofício, passo ao mérito.   
 
Ademais das alegações de direito expendidas na peça recursal de 

não ocorrência do fato gerador bem como acerca da inexistência do dever de efetuar o 
recolhimento antecipado, fato é que a importância reclamada na inicial não é devida in 
casu pelas razões abaixo expostas.  

 
O Fisco acusa o sujeito passivo de não efetuar o pagamento 

antecipado do imposto incidente na operação acobertada pela nota fiscal de nº 5874 a 
5880, reclamando, de consequência, ICMS na importância de R$ 13654,24.  

 



Ocorre que analisando relatório extraído do sistema de grande porte 
da SEFAZ-GO verifica-se que foi lançado no livro de registro de saída da autuada o valor 
de R$ 66.133,68 bem como que o contribuinte possuía simultaneamente saldo credor de 
R$ 56.847,00.  

 
No mesmo documento verifica-se ainda que no cotejo dos saldos 

credor e devedor acima mencionados, o Sujeito Passivo efetuou o recolhimento de 
R$9.285,00 à título de imposto no mês de fevereiro de 2010, espontaneamente, antes do 
início do procedimento fiscal.   

 
Nesta senda, inexigível o recolhimento antecipado de ICMS 

estampado na exordial vez que o Sujeito Passivo possuía saldo credor em sua escrita 
para fins de compensação com ICMS devido nas saídas.  

 
De mais a mais, mister ressaltar que o imposto devido por 

antecipação pode ser compensado com o saldo credor existente na escrita fiscal do 
Sujeito Passivo, sendo esta a intelecção dos pareceres 685/2007 e 544/2013 ambos da 
GEOT/SEFAZ-GO. Assim, da análise dos autos conclui-se que não houve falta de 
recolhimento do imposto ao erário goiano, tendo em vista a existência de saldo credor na 
escrita do contribuinte, no montante de R$ 56.847,00, e recolhimento do remanescente 
apurado no importe de R$ 9.285,00, efetuado espontaneamente antes da ciência do auto 
de infração, de modo que o pagamento antecipado exigido nestes autos se mostra 
indevido.  

 
Ante o exposto, conheço do Recurso do Sujeito Passivo para o 

Conselho Pleno, afasto a preliminar de insegurança na determinação da infração arguida 
pela autuada e dou-lhe total provimento para julgar improcedente a pretensão fiscal.  

 
 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00700/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto 
registrado e apurado em livros próprios digitais. Improcedência. 
 
O cumprimento das obrigações tributárias desonera o sujeito 
passivo perante a fazenda pública e por isso improcedente é o 
auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo descumpriu obrigação 
tributária principal, registrada e apurada em meios digitais. Em consequência, fica sujeito 
ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Cientificado, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao auto de 

infração para alegar que realizou os pagamentos, porém com o preenchimento 
equivocado dos Dares acostados. Requer a improcedência do feito. 

 
O julgador singular manifesta-se nos autos, porém, antes de ratificar 

a pretensão fiscal inicial, requereu a intimação do sujeito passivo para que este 
providenciasse a retificação dos erros pendentes e sanasse o problema, o que não 
ocorreu. 

 
Ato contínuo o sujeito passivo ingressa com Pedido de Revisão 

Extraordinária dirigido ao Presidente desta Casa para requerer a desconstituição do 
crédito tributário relativo à omissão de pagamento do imposto registrado e apurado na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

 
Em suas alegações, requer seja verificada a documentação em 

anexo, pois não existe omissão para os meses em referência e para sustentar sua tese, 
acosta aos autos os seguintes documentos a título de prova: DAREs e comparativos EFD 
com o SARE (fls.110/115). 

 
V O T O 

 

Passo a julgar e de plano acolho a manifestação do ínclito Presidente 
desta Casa, que no despacho nº 4291/2017-CAT (fl. 126), admitiu o Pedido de Revisão 



Extraordinária pelo qual JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a 
desconstituição do crédito tributário relativo à omissão de pagamento do ICMS 
regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, conforme 
Comparativo EFD com o SARE relativo ao período de março a maio de 2012. 

Por oportuno, transcrevo abaixo parte do trecho da decisão exarada 
pelo insigne José Arthur Mascarenhas da Silva Neto e que adoto como razão de decidir, 
“in verbis”:  

Da análise dos autos verificou-se que houve a alteração dos DAREs 
referentes ao período de março e maio de 2012 (fls.120 a 121) 
restando, ainda, a diferença inicialmente apurada em relação ao 
período de abril de 2012, conforme demonstra o Relatório 
Comparativo EFD com o SARE (fls.122).  

Dessa forma, verificou-se a necessidade de complementar a instrução 
processual, com a intimação ao sujeito passivo para alterar o código 
de recolhimento referente ao mês de abril de 2012 de 159 para 108. 

Os autos foram encamminhados para que o sujeito passivo 
apresentasse no prazo de 30 (trinta) dias, via Despacho nº 3004/2017 – 
PRES (fls.123), a documentação mencionada no parágrafo anterior, 
sob pena de ter seu pleito atendido apenas de forma parcial. 

Os autos retornam ao SEJUR para nova análise. Não houve alteração 
no DARE relativo ao mês de abril de 2012, conforme Relatório 
Comparativo EFD com o SARE (fls.125). 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, requisito exigido no art. 43, II, a.1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial no lançamento, uma vez que permanece a diferença 
apurada em relação ao mês de abril de 2012, de acordo com o 
Relatório Comparativo EFD com o SARE (fls.125). 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária... 

 

Ante o exposto e tendo verificado às fls. 119 que o sujeito passivo 
adimpliu a parte remanescente da obrigação tributária, considero que o auto de infração 
não deve prosperar. Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dirigido ao Conselho Superior, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o presente auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00784/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto. Saídas     
interestaduaia de alho in natura. Reforma da decisão proferida 
pela Primeira Instância. Improcedente o auto de infração. 
 
A comprovação de que o alho in natura saiu do estabelecimento 
goiano e destinou-se à comercialização derroga a afirmação de 
mercadoria destinada à industrialização, reforma a decisão 
recorrida e declara a improcedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Heli José da Silva que 
votaram pela procedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 O auditor fiscal acusa o sujeito passivo de omitir “o pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 371.654,10 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais e dez centavos), em razão da escrituração indevida de valores a 
título de crédito do ICMS, referente à saída interestadual de alho com destino a 
industrialização, pois essa operação não é contemplada com o benefício fiscal. Em 
consequência, o autuado deve recolher o identificado ICMS, junto com os acréscimos 
legais, conforme demonstrativo e documento anexos. 

 
A infração sintoniza com o art. 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/c o art. 

11, inciso X, alínea “b”, item 3 e art. 82 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A penalidade 
proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/315. 
 
À fl. 397, o julgador de Primeira Instância converte o julgamento em 

diligência e depois das orientações sobre a defesa, determina o encaminhamento do 
processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para ser determinado que 
agente fiscal possa analisar todas as argumentações da defesa e, em especial, as 
destacadas no parágrafo anterior, com objetivo de ser concluído da existência ou não da 
infração apontada e do seu valor. 

 



O auto de infração é confirmado após os trabalhos diligenciais, 
conforme dispõe o documento de fls. 423/429. 

 
O sujeito passivo impugna o lançamento tributário na primeira fase 

de defesa e, após as narrativas dos fatos, seguidas das citações dos dispositivos legais, 
apresenta as seguintes questões: Argui a preliminar de ilegalidade pelo fato da norma ter 
violado o art. 152 da Constituição Federal/1988, pois o legislador fez discriminação em 
relação a saída interna para industrialização dando direito ao benefício e a saída 
interestadual, que nas mesmas condições, não teria sido contemplado este direito 
(ilegalidade do art. 11, X, “b” 3, Anexo IX do RCTE). No mérito, que a improcedência 
porque não restou provado pela fiscalização que as mercadorias objeto da autuação forma 
destinadas à industrialização, uma vez que o simples fato de constar junto ao SINTEGRA 
que a atividade principal é a fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 
não significa que toda mercadoria por ele adquirida é matéria-prima (mera presunção), 
alegando, ainda, ter comprovado que a mercadoria teria sido destinada à comercialização. 
Ao finalizar, requer a improcedência do auto de infração. 

 
O julgador de Primeira Instância decide pela procedência do auto de 

infração, conforme expôs no parágrafo que transcrevo: 
 
“Diante desses fatos e pelos fundamentos jurídicos acima e, em 

especial, pelas provas juntadas aos autos, conheço da impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do 
fisco, em cálculo do setor competente, o que garantirá certeza e liquidez ao referido 
crédito tributário”, fl. 459. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular e depois de criticar a 

sua conclusão, questiona a exigência do crédito tributário sob o argumento de que a 
mercadoria foi destinada à comercialização e não à industrialização. Fundamenta que a 
autuação se fez sob presunção e que os documentos instrutórios da peça defensória são 
suficientes para desfazerem-na, visto que esclarece sobre as condições comerciais de 
cada destinatário, fato iniciado às fls. 481/483. 

 
Feitos estes esclarecimentos conclui o seu recurso e requer: 
 
1. A reforma da decisão recorrida e a declaração da improcedência 

do auto de infração, “diante da ausência de prova que incumbe à fiscalização, quanto à 
saída interestadual de alho com destino a industrialização, fato imputado ao sujeito 
passivo com base em simples presunção hominis não prevista nos dispositivos da 
legislação tributária estadual, capitulados na exordial”, (sem o negrito do original); 

 
2. Subsidiariamente, a reforma da decisão proferida pela Primeira 

Instância e a declaração da improcedência do auto de infração, “com base na provo 
documental consistente nos demonstrativos contraditórios anexados ao presente recurso 
sem prejuízo à juntada de novos documentos”. 

 
3. Protesta pela produção de prova pelo uso dos meios admitidos no 

direito. 
 
O processo é pautado e o sujeito passivo retorna ao processo, fls. 

488/496, onde, com os títulos resume os fatos; texto do Decreto nº 4.961/1998, que 
acrescentou o inciso X ao artigo 11 do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário 



Estadual – outorgando o benefício fiscal, em questão, que o transcreve à fl. 489; comenta 
sobre a sentença singular para descrever sobre a interpretação teleológica, onde sintetiza 
que o crédito outorgado é uma forma de exclusão do crédito e, ao impedir a aplicação do 
benefício fiscal do crédito outorgado constitui uma violação ao Decreto nº 4.961/1998 e 
autêntica e sobre a interpretação literal onde cita o art. 111 do CTN.  

 
Reafirma que a operação praticada foi venda de mercadoria de 

produção própria destinada à comercialização e que o alho in natura não destinado à 
industrialização. Na sequência, acresce que os princípios de direito tributário e a norma do 
CTN repelem a interpretação extensiva levada a efeito pelo julgador singular. 

 
Na continuidade da tese recursal vem o alcance dos pareceres; a 

prova material e da comprovação de que a mercadoria foi destinada à comercialização, 
onde reafirma que identificou na peça de recurso os destinatários das mercadorias com 
evidente mostra de que o alho foi destinado à comercialização. 

 
 Ao final, ratifica o requerido no recurso voluntário anterior. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O estudo da formalização da constituição do crédito tributário 

efetivado pela fiscalização no lançamento de ofício, comparado com a tese recursal e os 
documentos que a instruíram, conclui que a comercialização do alho in natura se fez para 
revenda em outros estabelecimentos comerciais, conforme provam os documentos fiscais 
anexados às fls. 347/375.  

 
Diante destas contraprovas, vejo que a presunção fiscal, 

estabelecida no auto de infração, não garante a cobrança do crédito tributário originário 
deste processo administrativo tributário. 

 
Esta conclusão evidencia que, nesta demanda, a razão é do sujeito 

passivo, vez que está comprovado que a mercadoria posta em circulação foi destinada a 
outro contribuinte do ICMS, conforme provam as cópias das notas fiscais instrutórias do 
recurso. 

 
Em face do exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do 

recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00806/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: ICMS. Remessa para conserto de mercadorias 
constantes das notas fiscais relacionas em demonstrativo, sem 
efetivar o seu retorno no prazo legal. Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  746.790,63 
(setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou conhecendo do 
recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$436.561,57 
(quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinqüenta e sete 
centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo remeteu para conserto 
as mercadorias constantes das notas fiscais relacionas em demonstrativo, em efetivar o 
seu retorno no prazo legal, contado da data da saída. Em consequência, deverá pagar o 
imposto incidente na operação, na importância discriminada no campo próprio deste, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 03 a 20). 
 
O sujeito passivo foi intimado do lançamento (fls.21 a 22). 
 
O julgador singular por meio da sentença n° 2853/2016 –JULP (fls. 

48 a 51) decidiu pela pretensão inicial do fisco, em cálculo do setor competente, o que 
garantirá certeza e liquidez ao referido crédito tributário. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão (fls. 52 a 54). 
 
Por meio da Resolução 182/2016 (fls. 74) A Quarta Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário encaminhou os autos à Gerência Especial 
de Auditoria para que seu titular designe auditor, se possível, preferencialmente estranho 
a auditoria original, para que analise os documentos juntados e se manifeste a respeito, 
promovendo caso necessário as adequações nos valores da auditoria original. 

 



Juntou aos autos demonstrativo contendo os novos valores, após 
exclusões das notas fiscais cujo retorno tempestivo foi comprovado (fls.77 a 79). 

 
O sujeito passivo foi intimado da diligência (fls. 80) manifestando –se  

(fls.82 a 85), alegou que não houve a necessária exclusão de todas as notas relacionadas 
equivocadamente no auto de infração, e que o revisor se limitou a apresentar um 
demonstrativo genérico sem demonstrar quais notas de remessa foram excluídas, e em 
seu parecer conclusivo, apenas apontou que a NF de retorno 10305. Referente à NF de 
remessa 498047, requereu que seja novamente os autos convertidos em diligência. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas (fls.91 e 92), 

requerendo que seja novamente baixado em diligência os presentes autos para conferir 
mais detalhada. 

Anexou documento (fl.93).  
 
Pela Resolução nº107/2017, (fls.94 a 96), a Segunda Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminha o processo à Gerência de 
Auditoria de Indústria e Atacado, para que o seu ilustre titular designe um auditor fiscal, 
preferencialmente o autor do procedimento, para adotar as providências citadas na 
referida folha. 

 
Em atendimento à Resolução nº107/2017, à Gerencia de Auditoria de 

Indústria e Atacado compareceu aos autos (fls.99 a 101), e informa que a autuada realizou 
mais de uma operação envolvendo mais de um equipamento de código A06250. A 
devolução do equipamento locado foi realizada através da nota fiscal nº122552, cópia 
anexa, que ela emitiu em 08/06/2011, com CFOP 6949 (outras saídas), sendo esta a 
devolução total da nota fiscal 525335, conforme declarado em Informações 
complementares. Portanto, a nota fiscal 122843 permanece constando do levantamento 
como remessa para conserto que não retornou.  

 
Aduz que o autuado realizou mais de uma operação envolvendo 

mais de equipamento de código A06303. A devolução que ela emitiu em 08/06/2011, com 
CFOP 6949 (Outras saídas), sendo esta a devolução total da nota fiscal 733566, conforme 
declarado em Informações complementares. Portanto, a nota fiscal 122960 permaneceu 
constando do levantamento como remessa para conserto que não retornou. Nota-se, 
portanto, que a autuada, na tentativa de eximir-se do cumprimento da obrigação tributária, 
não hesita em apelar para medidas desesperadas, visando enganar o Fisco.    

 
Argumenta que de 118 notas fiscais, apenas 94 constam do 

demonstrativo que serviu de base à autuação. Entretanto, a autuada não apresentou cópia 
de nenhuma das 118 notas fiscais de retorno; das 94 que constam do demonstrativo que 
serviu de base à autuação, 2 são as notas fiscais 122843 e 122960, não existe nota fiscal 
de retorno relativas às mesmas. Conforme demonstrativo "Cruzamento Nota Fiscais 
Autuadas Com Notas Fiscais Defesa", que está anexado, em relação a 18 notas fiscais, o 
suposto retorno ocorreu após o vencimento do prazo legal. Portanto, mesmo que a 
autuada possua as notas fiscais de retorno, este ocorreu após o prazo legal, sendo, 
portanto, devido o imposto. Portanto, fica o valor total do ICMS a ser recolhido reduzido 
para R$746.790,63. Anexou documentos (fls.102 a 126). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº107/2017, querendo manifestar-se, (fl.128).  
 



O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.130 a 134), atendendo 
Resolução nº107/2017, alega que a empresa impugnou a autuação apresentando os 
meios de provas que lhe eram possíveis e isso está dentro do seu direito de defesa e, de 
modo algum, pode configurar como "medida desesperada". Antes, trata-se de mero 
exercício de seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa.  

 
Aduz que quanto à alegação de que a recorrente não apresentou 

cópia de nenhuma das notas fiscais, o que se rememora é que, apesar de não ter juntado 
cópia das notas, a empresa, numa demonstração de esforço em juntar documentos que 
atestam a veracidade dos fatos, apresentou planilha contendo número das notas 
correspondentes ao retorno das mercadorias. Isso porque, como se sabe, à época dos 
fatos, não era obrigatório que a empresa mantivesse registro das chaves de acesso das 
notas fiscais emitidas e, por isso, não tem cópia dessas notas, razão pela qual não as 
juntou ao processo. Infelizmente, o diligenciador desconsiderou a existência dessas notas 
relacionadas na planilha anteriormente juntada e tratou as operações como se tributas 
fossem, alheio à verdade dos fatos. Diante de todo o exposto, a recorrente vem manifestar 
sua discordância quanto ao resultado da diligência por desconsiderar as notas fiscais 
apresentadas pelo contribuinte.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que após várias Resoluções, que encaminharam o feito em diligência, onde documentos 
foram acostados ao processo, quer sejam pelas autoridades fiscais revisoras, ou mesmo 
pela defesa, chegou-se ao “quantum” devido pelo polo passivo, na importância referente 
ao ICMS de R$ 746.790,63 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais 
e sessenta e três centavos), conforme anotado à fl. 110 deste volume. Sendo esta, 
portanto, a importância devida pelo sujeito passivo ao erário estadual.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$  746.790,63 (setecentos e quarenta 
e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos).  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de abril de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01001/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Preliminar 
arguida pela parte. Rejeição. ICMS. Omissão de saídas de 
mercadorias tributadas consignadas a menor em livro próprio. 
Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 
2.Quando a descrição do fato gerador coaduna-se com os 
demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante 
bem como com sua fundamentação legal, deve-se rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração. 
 
3.Provado nos autos que há omissão de saídas de mercadorias 
tributadas a menor consignadas em livro próprio, procedente é 
o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves 
Evangelista.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e Denílson Alves 
Evangelista. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito.  Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do lançamento fiscal.  Por 
unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV-A da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, João Divino 
de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu saídas de mercadorias 
tributadas no período de 01/07/2016 a 31/07/2016, ao consignar a menor no Livro de 
Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital (EFD) as vendas tributadas 



realizadas por meio de Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) citados, 
conforme documentos e demonstrativos anexos. Em decorrência, fica sujeito ao imposto 
acrescido das cominações legais. 

  
MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA 

SALES, foram nomeados solidários nos termos da Lei. 
 
Após a decretação da revelia dos solidários, o sujeito passivo 

comparece aos autos para impugnar o auto de infração e requer sua improcedência.  
 
Ato contínuo, o ínclito julgador singular encaminhou o feito em 

diligência para o esclarecimento dos pontos controvertidos assinalados pelo impugnante. 
Em resposta, a preclara revisora fiscal assinala ter emitido notificação fiscal para que o 
sujeito passivo retificasse e complementasse a planilha por ela anexada, o que não foi 
feito. De consequência, o revisor colaciona provas de que as operações tributadas foram 
registradas com valores inferiores aos praticados no mercado ao passo que as saídas 
isentas ou não tributadas, registradas a maior, para ao final ratificar a pretensão fiscal 
inicial. 

  
Cientificados para que se manifestassem acerca da revisão, os 

sujeitos passivos quedam-se inertes e de consequência o douto julgador singular ratifica a 
pretensão fiscal inicial.  

 
Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. 
Argumenta que os demonstrativos apresentados para comprovar a pretensa omissão 
tributária contém erros e omissões e não apontam com exatidão as quantidades de 
produtos, o que também acarreta cerceamento do direito de defesa. Pondera inexistir ato 
emanado da autoridade superior determinando a execução do trabalho.   

 
Em seguida argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada, 

pois entende muito alta, desarrazoada e ofensiva aos Princípio do Não Confisco. 
 
Na sequência, insurge-se com inclusão dos solidários no polo 

passivo da lide. Obtempera inexistir provas de que tenham concorrido para a prática da 
infração estampada na basilar. 

 
 Ao final, requer: a nulidade do lançamento ou sua improcedência. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por 
considerar que o feito encontra-se em perfeitas condições para apreciação. Ademais, este 
nada traz aos autos que possa justificar seu pleito, não tendo inclusive atendido a 
notificação realizada em Primeira Instância. De fato, os pedidos desta natureza só devem 
prosperar quando há a apresentação de demonstrativos ou levantamentos contábeis de 
sua própria lavra, que aponte erros ou omissões cometidos pela fiscalização, ou 
alternativamente, documentação idônea capaz de elidir no ato ou em parte, a acusação 



fiscal. Não havendo, deve-se indeferi-los de plano a fim evitando-se assim possível caráter 
de natureza protelatória. Visto que o recorrente nada trouxe aos autos neste sentido, 
valer-se de retórica jurídica para seu intento é condição insuficiente para tal, motivo pelo 
qual tal pleito não deve seguir adiante. 

 
Ato contínuo e acompanhado da maioria do voto de meus pares,  

devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, vez que ao compulsar os autos, verifico estar 
presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional. Ademais, a descrição do fato gerador no auto de infração está 
completa, com a correta identificação do sujeito passivo e da infração. Outrossim, a 
descrição deste na exordial está em perfeita consonância com os demonstrativos e 
documentos anexados pelo autuante bem como com sua fundamentação legal, o que 
deita por terra o aludido vício. 

 
No mérito, pelo mesmo quórum anterior, considero que o auto de 

infração deve prosperar. Com efeito, o sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a pretensão fiscal inicial na íntegra ou em parte, limitando-se a discutir a questão no 
campo da argumentação legal. No processo administrativo tributário, a argumentação é 
válida, importante e integra o contraditório, porém as provas materiais são dela 
indissociáveis e na sua ausência a pretensão passiva argumentativa de per si não é 
subsidiária das provas materiais e por isso o auto de infração é procedente. 

 
E, por último mas não menos importante, devo arguir a adequação 

da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A do Código Tributário Estadual, por 
considerá-la a que melhor se ajusta ao caso em tela.  Transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à 
operação ou prestação; 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, acolho a adequação da penalidade 
para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01002/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Preliminar 
arguida pela parte. Rejeição. ICMS. Omissão de saídas de 
mercadorias tributadas consignadas a menor em livro próprio. 
Procedência. 
 
1. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária; 
 
2.Quando a descrição do fato gerador coaduna-se com os 
demonstrativos e documentos anexados pelo agente autuante, 
bem como com sua fundamentação legal, deve-se rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração; 
 
3. Provado nos autos que há omissão de saídas de mercadorias 
tributadas a menor consignadas em livro próprio, procedente é 
o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves 
Evangelista.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e Denílson Alves 
Evangelista. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito.  Quanto ao mérito, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela improcedência do lançamento fiscal.  Por 
unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV-A da Lei nº 11.651/91, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva, João Divino 
de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu saídas de mercadorias 
tributadas no período de 01/07/2011 a 30/06/2016, ao consignar a menor no Livro de 
Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital (EFD) as vendas tributadas 



realizadas por meio de Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) citados, 
conforme documentos e demonstrativos anexos. Em decorrência, fica sujeito ao imposto 
acrescido das cominações legais. 

  
MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES e PEDRO RIBEIRO CUNHA 

SALES, foram nomeados solidários nos termos da Lei. 
 
Após a decretação da revelia dos solidários, o sujeito passivo 

comparece aos autos para impugnar o auto de infração e requer sua improcedência.  
 
Ato contínuo, o ínclito julgador singular encaminhou o feito em 

diligência para o esclarecimento dos pontos controvertidos assinalados pelo impugnante. 
Em resposta, a preclara revisora fiscal assinala ter emitido notificação fiscal para que o 
sujeito passivo retificasse e complementasse a planilha por ela anexada, o que não foi 
feito. De consequência, o revisor colaciona provas de que as operações tributadas foram 
registradas com valores inferiores aos praticados no mercado ao passo que as saídas 
isentas ou não tributadas, registradas a maior, para ao final ratificar a pretensão fiscal 
inicial. 

  
Cientificados para que se manifestassem acerca da revisão, os 

sujeitos passivos quedam-se inertes e de consequência o douto julgador singular ratifica a 
pretensão fiscal inicial.  

 
Irresignado, o sujeito passivo interpõe recurso cameral para arguir a 

preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração. 
Argumenta que os demonstrativos apresentados para comprovar a pretensa omissão 
tributária contém erros e omissões e não apontam com exatidão as quantidades de 
produtos, o que também acarreta cerceamento do direito de defesa. Pondera inexistir ato 
emanado da autoridade superior determinando a execução do trabalho.   

 
Em seguida argúi a inconstitucionalidade da penalidade aplicada, 

pois entende muito alta, desarrazoada e ofensiva aos Princípio do Não Confisco. 
 
Na sequência, insurge-se com inclusão dos solidários no polo 

passivo da lide. Obtempera inexistir provas de que tenham concorrido para a prática da 
infração estampada na basilar. 

 
 Ao final, requer: a nulidade do lançamento ou sua improcedência. 
 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por 
considerar que o feito encontra-se em perfeitas condições para apreciação. Ademais, este 
nada traz aos autos que possa justificar seu pleito, não tendo inclusive atendido a 
notificação realizada em Primeira Instância. De fato, os pedidos desta natureza só devem 
prosperar quando há a apresentação de demonstrativos ou levantamentos contábeis de 
sua própria lavra, que aponte erros ou omissões cometidos pela fiscalização, ou 
alternativamente, documentação idônea capaz de elidir no ato ou em parte, a acusação 



fiscal. Não havendo, deve-se indeferí-los de plano evitando-se assim possível caráter de 
natureza  protelatória. Visto que o recorrente nada trouxe aos autos neste sentido, valer-se 
de retórica jurídica para seu intento é condição insuficiente para tal, motivo pelo qual tal 
pleito não deve seguir adiante. 

 
Ato contínuo e acompanhado da maioria do voto de meus pares,  

devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo, vez que ao compulsar os autos, verifico estar 
presentes todos os requisitos do artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09 e do artigo 142 do 
Código Tributário Nacional. Ademais, a descrição do fato gerador no auto de infração está 
completa, com a correta identificação do sujeito passivo e da infração. Outrossim, a 
descrição deste na exordial está em perfeita consonância com os demonstrativos e 
documentos anexados pelo autuante bem como com sua fundamentação legal, o que 
deita por terra o aludido vício. 

 
No mérito, pelo mesmo quórum anterior, considero que o auto de 

infração deve prosperar. Com efeito, o sujeito passivo nada traz aos autos que possa ilidir 
a pretensão fiscal inicial na íntegra ou em parte, limitando-se a discutir a questão no 
campo da argumentação legal. No processo administrativo tributário, a argumentação é 
válida, importante e integra o contraditório, porém as provas materiais são dela 
indissociáveis e na sua ausência a pretensão passiva argumentativa de per si não é 
subsidiária das provas materiais e por isso o auto de infração é procedente. 

 
E, por último mas não menos importante, devo arguir  a adequação 

da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A do Código Tributário Estadual, por 
considerá-la a que melhor se ajusta ao caso em tela.  Transcrevo-a abaixo, “in verbis”: 

 
IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em 
decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à 
operação ou prestação; 

 
Dessarte, nada mais devo acrescentar motivo pelo qual 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, acolho a adequação da penalidade 
para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91. 

 
  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01017/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. As operações de 
vendas de veículos usados realizadas por força de contrato em 
consignação, configuram mera intermediação de negócio. 
Procedência parcial do lançamento. 
 
As operações de vendas de automóveis usados realizadas por 
empresas do ramo, por conta e ordem do proprietário do 
veículo, em decorrência de celebração de Contrato de 
Consignação, com cláusula de depósito, entre este e o 
estabelecimento revendedor de carros usados, não estão 
sujeitas à incidência do ICMS, inserindo-se no campo de 
incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 180,13 (cento e oitenta reais e treze centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves 
Evangelista, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 2.284.832,00, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional constatada em 
auditoria com base nas notas fiscais emitidas referentes à operação com revenda de 
mercadorias, resultando em um ICMS de R$ 60.577,82, sendo que o valor declarado foi 
de R$ 859,76, evidenciando a falta de pagamento do ICMS, no valor da diferença de R$ 
59.178,06, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13-
VII, 18, § 15-A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 
e 85, inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9430/1996 com a redação conferida pela Lei nº 
11.488/2007. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: RODRIGO DE 
OLIVEIRA MARTINS DIAS, na condição de sócio administrador da empresa, nos termos 
do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/08. 



Intimados às fls. 09/13, os sujeitos passivos quedaram-se inertes, 
dando azo à lavratura dos Termos de Revelia de fls. 14/15. Foram novamente intimados 
para se manifestarem em segunda instância, conforme documentos de fls. 17/23. Foi 
lavrado o Termo de Perempção de fls. 24 com relação ao solidário. 

O sujeito passivo principal se manifesta através de sua impugnação 
(fls. 26 e 27), alegando que, os documentos anexos como Notas Fiscais e Contrato de 
Consignação de Veículo usado, demonstram que em todos os casos relacionados na 
auditoria, o que realmente ocorreu foram operações de vendas de veículos usados, 
realizadas por força de contrasto de consignação ou contrato em comissão, configurando 
mera intermediação de negócio, portanto, não estão sujeitas a incidência de ICMS, 
conforme o Parecer Normativo 007/09-SAT. Ao final requereu a improcedência do auto de 
infração, em razão da inocorrência do fato gerador do ICMS. 

Por meio da Resolução nº 137/2016 (fls. 238 a 240), a Primeira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu encaminhar os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia para que fosse verificado a veracidade das 
operações em consignação por intermédio das pessoas que constam como vendedores 
dos veículos principalmente porque de forma bastante curiosa muitos deles aparecem 
repetidas vezes, sendo eles : Rodrigo de Oliveira Martins; Vera Lúcia Pereira de Sousa; 
Diego Teixeira dos Anjos; Rosalvo dos Anjos e Edvaldo Francisco de Almeida. E 
efetuasse procedimento de revisão fiscal, apresentando valores finais conclusivos.  

Foi juntado aos autos o relatório diligencial (fls. 242 a 244) 
concluindo que o auto de infração deve prevalecer, cabendo por direito as reduções da 
base de cálculo e do imposto devido conforme esclarecido e demostrado em planilhas 
anexadas porquanto, entende-se que as provas não se apresentam suficientes para 
afastar a ocorrência de mercadorias nas operações levantadas pela auditoria. Ressaltou 
que os contratos em consignações apensados ao processo, além das discrepâncias 
demostradas, padecem de vício formal, circunstâncias que acarretam fragilidade 
insanável, motivo suficiente para não surtirem os efeitos jurídicos pretendidos.  

 
O sujeito passivo foi intimado da diligência (fls. 345). Manifestando-

se às fls. 347 a 351, alegou que as situações afirmadas na diligencia por si só não seriam 
suficientes para descaracterizar a operação realizada em consignação, e imputar ao 
sujeito passivo a cobrança referente ao auto de infração em questão.  Com relação a 
ausência de firma reconhecida nos contratos de consignação, o auto de infração deve ser 
julgado improcedente, eis que mera formalidade, que deve ser confrontada com outras 
provas, como exame grafotécnico, para caracterizar ou não a idoneidade do documento 
analisado, o que restou prejudicado na diligência realizada. Alegou ao final que não há, 
qualquer impedimento para que alguém, que adquiriu a propriedade de um veículo pela 
tradição, sem registrá-lo junto ao DETRAN, possa remetê-lo para venda em consignação, 
lembrando que a mera consignação do veículo usado cuja venda é promovida por agência 
de automóveis não representa circulação jurídica da mercadoria, pois não induz à 
transferência da propriedade ou da posse da coisa, inexistindo, dessa forma, troca de 
titularidade a ensejar o fato gerador do ICMS. Manteve o pedido recursal no sentido de 
julgar totalmente improcedente o auto de infração. 

É o relatório. 

VOTO 



Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a autuada obteve receita bruta 
no valor de R$ 2.284.832,00, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, constatada em 
auditoria com base nas notas fiscais emitidas, extraídos do B. O., referentes à operação 
com revenda de mercadorias, resultando em um ICMS de R$ 60.577,82 que deveria 
constar no PGDAS – D. No entanto, o valor declarado é de R$ 859,76, evidenciando a 
falta de pagamento do imposto, no referido período, no valor da diferença de R$ 
59.178,06, conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que 
todos os 53 casos reclamados na presente autuação não são de vendas efetuadas pela 
empresa, mas de vendas em consignação em que a mesma apenas participa como 
prestadora de serviço de intermediação, conforme disposto no Parecer Normativo nº 
007/2009-SAT, não havendo incidência de ICMS. 

Da análise acurada dos autos, percebo que os elementos de prova 
anexados às fls. 34/233, demonstram que os veículos descritos nos documentos fiscais 
objeto da autuação não foram adquiridos pela empresa autuada para comercialização em 
nome de terceiros, a título de consignação.  

As notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saídas e os 
respectivos contratos de consignação, contendo as informações que identificam cada 
veículo, não deixam dúvida que a atividade exercida pelo estabelecimento da autuada foi 
de intermediação de venda de carros usados, atividade essa não sujeita ao ICMS, mas 
sim ao ISS, conforme previsto no item 10.05 da Lista de Serviço anexa à Lei 
Complementar nº 116/03, à exceção do veículo discriminado na nota fiscal anexada às fls. 
53, vez que quanto a este automóvel nada foi apresentado para descaracterizar a 
acusação fiscal.  

Isto posto, julgo parcialmente procedente o auto de infração com o 
ICMS a recolher no valor de R$ 180,13 (cento e oitenta reais e treze centavos). 

 
V O T O    E M    S E P A R A D O  

 
Com fundamento no art. 34, §2º, do Regimento Interno deste 

Conselho Administrativo Tributário, exerço a prerrogativa de elaborar voto em separado. 
 
A ideia de que as operações de venda dos veículos usados estão 

sempre sujeitas à incidência de ICMS, sob o argumento de que os veículos usados, em 
quaisquer circunstâncias, são mercadorias para os estabelecimentos que praticam 
operações envolvendo esses bens não encontra respaldo na legislação tributária estadual 
tampouco na jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Visando solucionar de forma harmônica e racional a matéria, a 

Gerência de Políticas Tributárias da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás expediu o 
Parecer Normativo n.º 07/2009-SAT, orientando que as operações de vendas de 
automóveis usados realizadas por empresas do ramo, por conta e ordem do proprietário 
do veículo, desde que em decorrência de celebração de Contrato Estimatório ou Contrato 
de Comissão, com cláusula de depósito, entre este e o estabelecimento revendedor de 
carros usados, não estão sujeitas à incidência de ICMS. 

 
No caso destes autos, a manifestação revisional exarada às fls. 

242/243, em que pese haver excluído da autuação os documentos ficais que fazem 



referência a um mesmo veículo, concluiu que o lançamento deve prevalecer quanto às 
demais notas fiscais, com fulcro basicamente em dois argumentos: a) que houve 
descumprimento de formalidade exigida pelo mencionado parecer normativo quanto ao 
reconhecimento de firma das assinaturas apostas nos contratos de comissão e, b) parte 
dos contratos de consignação apresenta consignantes distintos dos proprietários de direito 
dos veículos registrados no sistema do DETRAN/GO. 

 
Quanto ao primeiro argumento, de que as cópias dos contratos 

anexados neste feito não cumpriram o requisito disposto no art. 221 do Código Civil, pelo 
qual os seus efeitos não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro 
público, por si só, não constitui argumento suficiente para descaracterizar a natureza das 
operações de vendas de veículos usados, realizadas por força dos referidos contratos de 
consignação, a ponto de permitir ao fisco afirmar que, em razão da falta do 
reconhecimento de firma nos referidos contratos, as operações de venda dos veículos 
usados transmudou de intermediação de negócio, sujeita à incidência do ISS, para 
circulação de mercadorias sujeitas à incidência do ICMS. 

 
Isso por que a análise dos mencionados contratos de consignação 

deve ser feita em conjunto com os demais elementos de prova colacionados pela defesa, 
especialmente, as notas fiscais de entrada, emitidas pela recorrente em nome dos 
vendedores consignantes, constando como natureza da operação “entrada de veículo em 
consignação”, bem como as notas fiscais de saída, também emitidas pela recorrente, 
destinadas aos compradores dos veículos, indicando como natureza da operação “venda 
de mercadoria recebida em consignação”. 

 
Saliente-se que existe perfeita vinculação entre os documentos 

fiscais de entrada e de saída emitidos pela recorrente relativos a um mesmo veículo, 
conforme se percebe na análise do campo “descrição dos produtos/serviços”, onde há a 
identificação do bem pela placa, chassi, renavam e demais dados. 

 
O segundo argumento deduzido na manifestação revisional, de que 

parte dos contratos de consignação apresenta consignantes distintos dos proprietários de 
direito dos veículos registrados no sistema do DETRAN/GO também é irrelevante para 
descaracterizar a natureza do negócio como mera intermediação. 

 
É certo que no direito brasileiro a transferência da propriedade de 

bens móveis efetiva-se pela tradição. É o que dispõe o Código Civil que, em seu art. 
1.267, diz que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes 
da tradição”. 

 
Tratando-se o veículo automotor de bem móvel, por consequência da 

regra legal, a transferência de sua propriedade ocorrerá pela simples tradição do bem. 
Deste modo, a transferência de titularidade do direito de propriedade do referido veículo 
junto ao DETRAN é mera formalidade e de inteira responsabilidade do novo proprietário. 

 
Neste ponto, vale mencionar a Súmula 132 do STJ, segundo a qual 

“a ausência do registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo 
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. 

 
Assim, de acordo com a referida súmula, ainda que o antigo 

proprietário não proceda ao registro da transferência nos cadastros do DETRAN ou no 
cartório de registro de títulos e documentos, poderá provar por todos os meios de prova, 
inclusive através de prova testemunhal (STJ – 4ª Turma, REsp 94.582-RJ, rel. Min. Sálvio 

https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro=199600261377&dt_publicacao=14/10/1996


de Figueiredo Teixeira, j. 09/09/1996, DJ 14/10/1996), que havia alienado o bem antes do 
acidente, livrando-se, assim, da responsabilidade por danos materiais e/ou morais. 

 
 Interessante transcrever um trecho do voto do Relator do 

mencionado julgado: 
 

“Discute-se a responsabilidade do proprietário do veículo causador de 
acidente de trânsito, transferido a terceiro antes do evento. 

A falta do registro do ato de transferência não é suficiente para manter a 
responsabilização do anterior titular, conforme está consolidado na Súmula 
132: ‘A ausência do registro da transferência não implica a 
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que 
envolva o veículo alienado’. 

Na espécie, a eg. Câmara persitiu no entendimento na necessidade do 
registro junto ao DETRAN ou no Ofício de Títulos e Documentos para 
produzir efeitos em relação à seguradora, autora da ação, e nisso 
fundamentou o improvimento do recurso. 

Assim posta a questão, estou em que o julgado divergiu da jurisprudência 
citada (Julgados do TARS, 62/303) e dos precedentes desta Corte, cujo 
entendimento está enunciado na Súmula 132. 

(…) Posto isso, conheço do recurso pela letra c, e lhe dou provimento, para 
restabelecer a sentença de extinção do processo. É o voto”. (Disponível em 
http://marcelo1971.wordpress.com/2011/03/17/a-ausencia-do-registro-da-
transferencia-implica-a-responsabilidade-do-antigo-proprietario-por-dano-
resultante-de-acidente-que-envolva-o-veiculo-alienado/ ) 

 

No caso destes autos, a análise dos elementos de prova 
colacionados pela recorrente, às fls. 34/233, em especial as notas fiscais de entrada em 
seu estabelecimento dos veículos em consignação, as notas fiscais de saída vinculadas 
às de entrada, relativas à venda dos veículos em consignação, aliadas aos contratos de 
consignação, conduzem à iniludível conclusão de que a natureza das operações 
encetadas nos referidos documentos é de mera intermediação, inserida no campo de 
incidência do ISS e não do ICMS. 

 
Aliás esta é conclusão esposada no Parecer Normativo n.º 07/2009-

SAT, ao orientar que: 

 

Concluímos que, a aplicação da legislação tributária há se dar em 
harmonia com os institutos de direito consubstanciados em nosso 
ordenamento jurídico, não se admitindo interpretações, dissociadas 
da realidade dos fatos, que impliquem em inserir no campo da 
incidência do ICMS as atividades que, por força da lei complementar 
estejam sujeitas à incidência de tributo municipal. 

Considerando o contexto jurídico em que se encontra inserida a 
matéria e também a necessidade de definição de regras objetivas para 
orientarem as ações da SEFAZ-GO e dos contribuintes, fixamos as 
seguintes regras aplicáveis às operações realizadas (por conta e 
ordem de terceiros ou por conta própria) pelos estabelecimentos 
revendedores de veículos usados: 

1 - é necessário que conste do contrato social da empresa, 
regularmente registrado na JUCEG, que a empresa exercerá atividade 
de intermediação de negócios com carros usados, mediante contrato 



de comissão, com cláusula de depósito, ou contrato estimatório, 
celebrado com não contribuintes do ICMS; 

2 - a operação com veículo usado, quando realizada em cumprimento 
de contrato de comissão ou de contrato estimatório, com firma 
reconhecida do proprietário comitente ou consignante, e desde que 
contenha informações sobre o valor da comissão, as características e 
preço do veículo, se enquadra na atividade de intermediação prevista 
no item 10.05, da Lista de Serviço anexa à LC nº 116/03, portanto, a 
qual está sujeita à incidência do ISS de competência municipal; 

3 - nos casos em que os veículos usados forem adquiridos 
(pagamento ou permuta) pelo estabelecimento comercial com o 
objetivo de revenda, o referido veículo estará qualificado como 
mercadoria, devendo o estabelecimento consulente adotar os 
seguintes procedimentos: 

 
Portanto, da análise do texto supramencionado infere-se que só se 

poderia falar em incidência do ICMS, nas operações com veículos usados, se estes 
houvessem sido adquiridos pela recorrente com o objetivo de revenda, o que, consoante 
demonstrado alhures, não é o caso. 

 
Neste contexto entendo que o lançamento deve prevalecer 

unicamente quanto ao veículo descrito no item 5 do demonstrativo anexado às fls. 34, cuja 
nota fiscal se encontra às fls. 53, no valor de R$ 20.000,00, que ingressou no 
estabelecimento da recorrente em 31/01/2014, em relação ao qual não foi apresentado 
contrato algum de consignação. 

 
Utilizando o demonstrativo de cálculo do imposto devido no regime 

do simples nacional, elaborado pelos agentes autuantes às fls. 342, e considerando que 
alíquota aplicável em janeiro foi de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento), o 
faturamento descrito no mencionado documento fiscal de R$ 20.000,00, já deduzido o 
imposto declarado de R$ 69,87, resulta num ICMS a recolher no valor de R$ 180,13. 

 
Em face do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, 

dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento com a ICMS 
a recolher no valor de R$ 180,13 (cento e oitenta reais e treze centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 11 de maio de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01102/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminarres de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de exclusão de solidário 
da lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Imposto 
registrado em livro próprio, porém não apurado na forma 
regulamentar. Procedência em parte. 
 
1. Inocorrendo nos autos as hipóteses de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa, 
elencadas pela autuada, mister se faz rejeitar as preliminares de 
nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Acolhe-se a arguição de exclusão do solidário da lide quando 
a conduta para inclusão do solidário não se referir à ocorrência 
descrita no auto de infração ensejadora da cobrança do 
imposto; 
 
3. Quando da ocorrência de auditoria em EMPRESA EXCLUÍDA 
DE OFÍCIO RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL, 
deverá o auditor EFETIVAR A COMPENSAÇÃO DO ICMS, 
apurado na auditoria com o pago dentro do regime diferenciado, 
reconhecido no sistema SEFAZ nos meses em que ocorreu o 
regular recolhimento na sistemática unificada (Memorando 
Circular n° 003/15-GEAF); 
 
4. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em planilha de compensação dos valores de ICMS autuados 
com os valores pagos dentro do regime diferenciado, em 
conformidade com o Memorando Circular n° 003/15-GEAF. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Mário de Oliveira Andrade, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime,conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS é de R$ 71.745,74 (setenta e um mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Mauricio Ribeiro de Paiva, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. Vencido 
o Conselheiro Evandro Luis Pauli. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

agindo como se estivesse enquadrado no Simples Nacional, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2011, não ter apurado o imposto na forma regulamentar, motivando a 
apuração do ICMS de ofício, tendo esta constatado a existência do ICMS a recolher no 
valor de R$ 111.763,84 (cento e onze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e 
quatro centavos), exigido no auto de infração juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 
 

Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 67, I, 
do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “c”, da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 

 
Identificada como solidário a pessoa física MARCOS ANTÔNIO 

SALVINO DOS SANTOS, nos termos do art. 45, XII, Da Lei n° 11.651/91. 
 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha de 
Apuração de ICMS Conforme Livros de Entrada e Saída (fls. 5), extrato de Consulta 
Simples Nacional (fls. 6 a 8), Relatório de Entradas/Saídas/Indicadores Fiscais Utilizando 
Valor Contábil (fls. 9), cópias dos livros fiscais Registro de Entradas (fls. 18 a 44), Registro 
de Saídas (fls. 45 a 58) e Registro de Apuração do ICMS (fls. 59 a 96), dentre outros 
documentos. 
 

Os dois sujeitos passivos foram intimados, sendo o sujeito passivo 
principal no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e o solidário por Edital. Ambos não 
comparecem ao processo, sendo declarados revéis. 

 
Novamente intimados para impugnação em Segunda Instância, a 

intimação do solidário não foi concretizada por insuficiência de endereço. 
 
Não obstante a falta de intimação do solidário, os dois sujeitos 

passivos comparecem à Segunda Instância, em peça conjunta, alegando nulidade por erro 
na intimação do solidário, o que ocasionou cerceamento do direito de defesa do solidário à 
Primeira Instância, dentre outras alegações e pedidos. 
 

Em julgamento cameral, a Quarta Câmara deste Conselho acolhe a 
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa arguida pelo sujeito passivo, 
por erro na intimação, devendo os autos retornarem ao NUPRE para nova intimação do 
solidário. 
 

Devidamente intimados no endereço do advogado dos sujeitos 
passivos, os mesmos não comparecem à Primeira Instância. 
 

Os autos foram remetidos para julgamento em Primeira Instância, 
tendo o julgador singular exarado o Despacho n° 1000/2017-JULP (fls. 155), no qual 
afirma que houve direcionamento errôneo do processo para a Primeira Instância, pois 
diante da não apresentação de impugnação em Primeira Instância, os autos deveriam ter 
sido remetidos diretamente para julgamento em Segunda Instância. 
 

Em peça conjunta, os dois sujeitos passivos apresentam impugnação 
em Segunda Instância (fls. 158 a 172), formulando em preliminar arguição de nulidade da 



peça básica, por insegurança na determinação da infração, alegando que a autuação se 
baseia em provas ilícitas, já que a fiscalização não demonstrou como conseguiu as cópias 
dos livros fiscais e por cerceamento do direito de defesa.  
 

Alegam também que não se respeitou as disposições do art. 3°, § 1°, 
que assevera que a exclusão de ofício do Simples Nacional se operará por Processo 
Administrativo Tributário (PAT), onde o sujeito passivo poderá apresentar defesa no 
NUPRE, em cuja circunscrição situar seu domicílio tributário. De forma que trata-se de 
exclusão ilegal, inconstitucional e arbitrária. Que a SEFAZ não é vinculada à Receita 
Federal do Brasil (RFB) e não pode se basear em arbitrariedades e erros cometidos por 
outro órgão (Está se referindo a exclusão do Simples Nacional efetuada pela RFB, 
conforme extrato de fls. 6). Rejeito também esse argumento, pois a exclusão foi 
determinada pela RFB, portanto não é caso de PAT da SEFAZ. 
 

Ainda em preliminar formulam arguição de nulidade da peça básica, 
por cerceamento do direito de defesa, alegando falta de cientificação do sujeito passivo do 
início da fiscalização, conforme preceitua o Parágrafo único do art. 196 do CTN, e o inciso 
IX do artigo 5° da Lei Complementar (LC) n° 104/2013 (Código do Contribuinte de Goiás). 
Alegam também que não existem nos autos termo de início de fiscalização, notificação, 
termo de apreensão, ordem de serviço, não assegurando, assim, os direitos do 
contribuinte presentes na LC 104/2013. 
 

O sujeito passivo ainda alega que a exclusão do sujeito passivo do 
Simples Nacional se deu por ato ilegal, nulo, sem direito à ampla defesa e o contraditório, 
e sem observância às leis e princípios processuais.  
 

Também em preliminar, formulam arguição de exclusão do solidário 
da lide, alegando ser errônea sua identificação no polo passivo, pois no Anexo Estruturado 
(fls. 4), como fundamentação fática, a autoridade fiscal diz: “como sócio-administrador 
contribuiu para as vendas sem emissão de documento fiscal”. Ora, o auto de infração não 
se refere a venda de mercadorias sem nota fiscal mas falta de escrituração do Livro 
Registro de Apuração do ICMS. Fundamentam a alegação nas disposições do artigo 19 da 
Lei Complementar n° 104/2013. 
 

Quanto ao mérito, os impugnantes pedem a improcedência do 
lançamento, alegando ser indevida a cobrança formulada no auto de infração, pois o ICMS 
foi pago conforme enquadramento do contribuinte no Simples Nacional. 
 

Alegam ainda que a apuração de ofício não compensou os valores 
de ICMS pagos em 2011 pelo sujeito passivo no regime do Simples Nacional, como 
determina a Instrução Normativa n° 1159/2013-GSF, em harmonia com o Parecer n° 
492/2011-GEOT, no valor de R$ 40.018,10, conforme planilha inclusa na impugnação (fls. 
168 e 169). 
 

A pedido do Conselheiro Relator, juntou-se ao processo planilha 
Compensação de Valores Pagos Pelo Sujeito Passivo Com os Valores Exigidos Pelo PAT 
4011403543484 (fls. 176) e extratos de consulta ao SARE – Histórico dos Pagamentos 
(fls. 177 a 179). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 



PRELIMINARES 
 

A autuada formula em preliminar arguição de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, alegando que a autuação se baseia 
em provas ilícitas, já que a fiscalização não demonstrou como conseguiu as cópias dos 
livros fiscais.  

 
Rejeito esse argumento da defesa, pois o sujeito passivo não 

questiona as cópias em si, mas apenas como a autoridade fiscal teve cópias das mesmas. 
 

Para essa arguição, o sujeito passivo também alega que não se 
respeitou as disposições do art. 3°, § 1°, que assevera que a exclusão de ofício do 
Simples Nacional se operará por Processo Administrativo Tributário (PAT), onde o sujeito 
passivo poderá apresentar defesa no NUPRE, em cuja circunscrição situar seu domicílio 
tributário. De forma que trata-se de exclusão ilegal, inconstitucional e arbitrária. Que a 
SEFAZ não é vinculada à RFB e não pode se basear em arbitrariedades e erros 
cometidos por outro órgão (Está se referindo a exclusão do Simples Nacional efetuada 
pela RFB, conforme extrato de fls. 6).  

 
Rejeito também esse argumento do sujeito passivo, pois a exclusão 

foi determinada pela RFB, portanto não é caso de PAT da SEFAZ. 
 

Ainda em preliminar, a autuada formula arguição de nulidade da peça 
básica, por cerceamento do direito de defesa, alegando falta de cientificação do sujeito 
passivo do início da fiscalização, conforme preceitua o Parágrafo único do art. 196 do 
CTN, e o inciso IX do artigo 5° da Lei Complementar (LC) n° 104/2013 (Código do 
Contribuinte de Goiás). Alega também que não existem nos autos termo de início de 
fiscalização, notificação, termo de apreensão, ordem de serviço, não assegurando, assim, 
os direitos do contribuinte presentes na LC 104/2013.  

 
Rejeito essa argumentação da autuada, pois existem vários 

procedimentos de fiscalização que são efetuados de ofício, com base em informações 
disponíveis nos sistemas fazendários. A competência para efetuar o lançamento do crédito 
tributário não é vinculada a Ordem de Serviço. Ordem de Serviço é procedimento interno 
de controle da Secretaria da Fazenda e não vincula a competência para constituir o crédito 
tributário. 
 

Para essa arguição, a autuada também argumenta que a exclusão 
do sujeito passivo do Simples Nacional se deu por ato ilegal, nulo, sem direito à ampla 
defesa e o contraditório, e sem observância às leis e princípios processuais.  

 
Rejeito essa argumentação da defesa, pois esse questionamento 

deve ser feito à RFB. 
 

Também em preliminar, a autuada formula arguição de exclusão do 
solidário da lide, alegando ser errônea sua identificação no polo passivo, pois no Anexo 
Estruturado (fls. 4), como fundamentação fática, a autoridade fiscal diz: “como sócio-
administrador contribuiu para as vendas sem emissão de documento fiscal”. Ora, o auto 
de infração não se refere a venda de mercadorias sem nota fiscal mas falta de 
escrituração do Livro Registro de Apuração do ICMS. Fundamenta a alegação nas 
disposições do artigo 19 da Lei Complementar n° 104/2013.  

 



Apreciando essa arguição, manifesto-me pelo seu acolhimento, pois 
a fundamentação fática de identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 4) é de que o 
Senhor MARCOS ANTÔNIO SALVINO DOS SANTOS, na condição de sócio-
administrador “contribuiu para as vendas sem emissão de documento fiscal”, porém o 
imposto cobrado no auto de infração decorre de apuração de ofício pelo confronto entre os 
débitos e créditos do ICMS relativamente às vendas e compras escrituradas nos livros 
fiscais Registro de Saídas e Registro de Entradas. Assim, a conduta para inclusão do 
solidário não se refere à ocorrência descrita no auto de infração ensejadora da cobrança 
do imposto. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

agindo como se estivesse enquadrado no Simples Nacional, nos meses de janeiro a 
dezembro de 2011, não ter apurado o imposto na forma regulamentar, motivando a 
apuração do ICMS de ofício, tendo esta constatado a existência do ICMS a recolher no 
valor de R$ 111.763,84 (cento e onze mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e 
quatro centavos), exigido no auto de infração juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 67, I, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE): 
 

Art. 67. Apuração periódica é a quantificação do montante do imposto a 
pagar ou a compensar, mediante a escrituração, nos livros fiscais, dos 
débitos e créditos ocorridos no período fixado em ato do Secretário da 
Fazenda, que não pode ultrapassar um mês civil, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
I - os débitos e créditos do imposto verificados, respectivamente, nos livros 
de Registro de Saídas e Registro de Entradas, são totalizados ao final do 
período fixado, e transportados para o livro Registro de Apuração do ICMS; 
[...] 

 
Em impugnação apresentada nestes autos, a autuada pede a 

improcedência do lançamento, alegando ser indevida a cobrança formulada no auto de 
infração, pois o ICMS foi pago conforme enquadramento do contribuinte no Simples 
Nacional.  

 
Essa alegação da defesa não motiva a improcedência do 

lançamento, pois não obstante o pagamento, ele foi efetuado em regime tributário 
incorreto. 
 

A impugnante ainda que a apuração de ofício não compensou os 
valores de ICMS pagos em 2011 pelo sujeito passivo no regime do Simples Nacional, 
como determina a Instrução Normativa n° 1159/2013-GSF, em harmonia com o Parecer n° 
492/2011-GEOT, no valor de R$ 40.018,10, conforme planilha inclusa na impugnação (fls. 
168 e 169).  

 
Procedente essa alegação da defesa e, conforme Memorando 

Circular n° 003/15-GEAF (fls. 139), deve ser feita a compensação. O Memorando Circular 
n° 003/15-GEAF determina que quando da ocorrência de auditoria em EMPRESA 
EXCLUÍDA DE OFÍCIO RETROATIVAMENTE DO SIMPLES NACIONAL, deverá o auditor 
EFETIVAR A COMPENSAÇÃO DO ICMS, apurado na auditoria com o pago dentro do 



regime diferenciado, reconhecido no sistema SEFAZ nos meses em que ocorreu o regular 
recolhimento na sistemática unificada. 
 

A planilha de compensação de diferenças favoráveis ao Estado X 
diferenças favoráveis ao sujeito passivo juntada aos autos (fls. 176), efetuou a 
compensação dos valores de ICMS autuados com os valores pagos dentro do regime 
diferenciado, em conformidade com o Memorando Circular n° 003/15-GEAF, 
remanescendo devido o ICMS no valor de R$ 71.745,74 (setenta e um mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para o qual deve ser alterado o 
lançamento. 
 

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS é de 
R$ 71.745,74 (setenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos). Acolho a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de junho de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01184/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Imposto registrado em 
livro próprio, porém não apurado na forma regulamentar. 
Procedência em parte. Arguição de adequação da penalidade. 
Acolhida.  
 
1. Julga-se procedente em parte o auto de infração constatando-
se no curso dos autos ser o valor do tributo devido menor do 
que o valor nele exigido; 
 
2. Havendo penalidade mais apropriada à infração denunciada e 
mais benéfica ao contribuinte, adequa-se para esta a penalidade 
proposta. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 37.023,51 
(trinta e sete mil e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstrativos 
de fls. 1597/1610, e ainda,  considerando pagamento  para fins de eventual extinção do 
crédito tributário. Por unanimidade de votos, acolher a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso III, alínea "c", da Lei 11.651/91, arguida pelo Relator. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da 
Silva, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de falta de registro de 
diversas Notas Fiscais de Saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
07/07/2011 a 31/10/2014, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor 
de R$ 323.486,44 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos o art. 64, § 2°, da Lei n° 11.651/91, c/c os 

arts. 88, § 1°, III, 313, 314 e 356-C, § 1°, II, do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade 
prevista no art. 71, X, “a”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo 
e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Relação 

de Notas Fiscais não Registradas (fls. 5 a 95). 
 
Intimado em 04/12/2014 (fls. 96), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 100 a 104), pedindo a improcedência do lançamento, que o levantamento 
fiscal foi efetuado com base nos arquivos originais da EFD, não considerando os arquivos 



retificadores que foram transmitidos antes do início da ação fiscal e dos quais constam as 
notas fiscais objeto da autuação. 

 
Ressalta que para os meses de setembro e outubro de 2014, a 

fiscalização não observou o prazo de 90 (noventa) dias de tolerância para retificação. 
 
Alega ainda que não foi considerada a não cumulatividade do ICMS, 

pois a fiscalização dispunha tanto do movimento de entrada quanto o de saída. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
nº 3389/2015 – JULP (fls.118 a 121). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 127 a 

131), onde alega que embora tenha existido a omissão de registro de algumas notas 
fiscais, o julgamento deve ser justo o bastante para cobrar apenas o que de fato é devido, 
pois o mês de outubro de 2014 foi o único que foi retificado após a data da autuação. 

 
Aduz ainda que foram utilizados exemplos de alguns arquivos do ano 

de 2011 em que de fato ficaram algumas notas sem registrar, para dar consistência ao 
empenho do fisco, no entanto, não foram consideradas as notas registradas. 

 
Junta relatório de Registro Fiscais dos Documentos de Saídas de 

Mercadorias e Aquisição de Serviços (fls. 138 a 577). 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 28/2016 (fls. 580 a 581), encaminha o processo para o Setor de Apoio 
Processual da GEPRO, para fins de intimação do sujeito passivo, na pessoa da advogada 
constituída no endereço constante da procuração de fls. 132, para que promova a juntada 
aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, de planilha na qual sejam relacionadas, de forma 
precisa e ordenada, as datas e páginas da "Escrituração Fiscal Digital - EFD", nas quais 
foram, porventura, registrados, na totalidade ou parcialmente, os documentos fiscais 
autuados e relacionados às fls. 05/95. 

 
O sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 28/2016, 

complementou sua documentação com os relatórios de fls. 585 a 676. 
 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução nº 58/2016 (fls. 679 e 680), encaminha o processo para a DELEGACIA 
REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE GOIÂNIA, para que seu ilustre titular designe auditor 
fiscal para analisar os argumentos e documentos apresentados pelo sujeito passivo, 
revisando, caso necessário, os trabalhos originais. 

 
Em atendimento a Resolução nº 58/2016, o diligenciador, em 

relatório (fls. 682 a 683), informa que foram apresentadas 36 EFDs retificadoras anteriores 
à autuação e 05 EFDs retificadoras após a autuação. Posiciona-se pela redução da multa 
de R$ 354.096,75 para R$ 323.486,44, mas mantém integralmente o valor do ICMS 
exigido no auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 731 a 735. 
 



A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 
Resolução n° 123/2016 (fls. 761 a 762), encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de circunscrição do sujeito passivo para que seu titular, por gentileza, 
designe autoridade fiscal para adotar as seguintes providências: 

 
a) Elaborar Demonstrativo Mensal explicitando os valores exigidos, 

discriminando os meses em que ocorreram envio de EFDs retificadoras antes e após a 
ação fiscal; 

 
b) Informar se houve pagamento do ICMS exigido no presente 

auto de infração correspondente aos meses em que houve envio de EFDs retificadoras 
após a ação fiscal; 

 
c) Proceder à revisão fiscal, se for o caso, manifestando-se, 

conclusivamente, sobre o valor do ICMS que entende devido, apresentando outras 
informações que entender convenientes para elucidação do feito. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 123/2016, em relatório 

(fls. 764 a 766), informa quanto a alínea “a", não houve recolhimento feito após o envio 
das EFDs retificadoras e os recolhimentos feitos os termos do histórico de pagamentos 
são referentes as notas fiscais de saídas escrituradas nas escriturações feitas antes da 
ação fiscal. 

 
Quanto a alínea "c", aduz que servira para lembrar que as EFDs 

retificadas substituem as apresentadas anteriormente e, assim a verificação feita para 
servir de base a autuação considerou, mês a mês, a última EFD apresentada, 
independentemente de ser ela original ou retificadora, ressaltando que todas as notas 
fiscais elencadas na peça inicial e que hoje fazem parte das EFDs dos respectivos meses 
estão escrituradas após a ação fiscal. 

 
Quanto aos impostos recolhidos, deixa o diligenciador de informar 

porque eles não são referentes aos documentos que serviram de motivo para esta 
autuação. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 840 a 842. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta cópias dos livros fiscais 

Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS (fls. 862 a 
1348) e extratos de pagamentos (fls. 1349 a 1367). 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 32/2017 (fls.1368 e 1369), remete os autos preferencialmente para fiscal 
estranho à lide, dele requerendo os seguintes procedimentos:  

 
i) Informe quais as EFDs que foram retificadas antes da ação fiscal, 

e, se for o caso, proceda a revisão do lançamento, considerando:  
 
a) as EFDs retificadas antes da ação fiscal, que contemplem, no todo 

ou em parte, as notas fiscais objeto desse lançamento, em relação as quais não prevalece 
a exigência fiscal;  

 



b) as EFDs retificadas após a ação fiscal, sem autorização do fisco, 
em relação as quais permanece intacta a exigência fiscal; 

 
c) as EFDs referentes aos períodos de setembro a dezembro de 

2.011, retificadas após a ação fiscal, contudo, sob a égide da autorização fiscal assinalada 
no RUDTFO (fls. 685), devendo ser observado ainda os valores objeto do auto de infração 
(fls. 757/758), já quitado. 

 
O diligenciador, em atenção a Resolução nº 32/2017, em relatório 

(fls. 1371 a 1373), efetua esclarecimentos r conclui que não há nenhuma alteração a ser 
considerada na presente autuação. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 1432 a 1433. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo junta manifestação/requerimento 

(fls. 1596 a 1598) e mídia CD (fls. 1599). Na manifestação/requerimento consta planilha 
inclusa (fls. 1597), elaborada pela defesa, contendo o débito total de ICMS de R$ 
33.397,36, para o qual a recorrente pede a alteração do lançamento. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 106/2017 (fls.1604 a 1606), converte o julgamento em diligência à 
DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE GOIÂNIA para que seu ilustre titular, por 
gentileza, determine a agente do fisco necessariamente ESTRANHO À LIDE para que 
proceda ao arbitramento nos termos consignados no Inciso 9-A da Introdução ao Manual 
de Auditoria e Procedimentos Fiscais, utilizando para tanto o procedimento adequado no 
sentido de verificar se ainda persiste à vista da apuração do ICMS, ainda que informal, 
feita pelo contribuinte à época da ocorrência dos fatos geradores, da legitimidade dos 
créditos das notas fiscais eletrônicas de entrada, e da correção dos débitos das notas 
fiscais eletrônicas de saídas, e ainda, considerando-se o ICMS já declarado e pago pelo 
mesmo (auto de infração quitado), diferença de imposto a exigir do sujeito passivo, 
elaborando demonstrativo pertinente e manifestando-se conclusivamente ao final, 
relativamente aos meses de SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. 

 
O diligenciador, cumprindo a Resolução nº 106/2017, em relatório 

(fls. 1608 a 1609), informa ter efetuado as auditorias sugeridas e conclui que ainda 
persiste débitos do ICMS a recolher nos valores demostrados na planilha de apuração em 
anexo (fls. 1610) e também gravados em mídia tipo CD (fls. 1611). 

 
Intimado (fls. 1612 a 1615), o sujeito passivo não se manifesta 

acerca do resultado dessa revisão. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de falta de registro de 

diversas Notas Fiscais de Saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 
07/07/2011 a 31/10/2014, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor 
de R$ 323.486,44 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos), juntamente coma penalidade e acréscimos legais. 

 



Fundamentam a exigência fiscal o art. 64, § 2°, do Código Tributário 
Estadual (CTE) e os arts. 313, I, 314 e 356-C, § 1°, II, do Regulamento do CTE (RCTE): 

 
Art. 64. [...] 
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 313. O livro Registro de Saídas destina-se à escrituração da: 
 
I -saída de mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento; 
[...] 

 
Art. 314. A escrituração deve ser feita, por período de apuração, em ordem 
cronológica, até o dia seguinte ao da data de emissão do documento fiscal, 
pelos totais diários das operações ou prestações da mesma natureza, de 
acordo com o Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo permitido a 
escrituração conjunta dos documentos de numeração seguida e da mesma 
data, emitidos com idêntica série. 

 
Art. 356-C. A Escrituração Fiscal Digital - EFD - compõe-se da totalidade 
das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto 
referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS ou 
IPI, bem como outras de interesse da administração tributária e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 
 
§ 1º O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos 
seguintes livros fiscais: 
[...] 
II - Registro de Saídas; 
[...] 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo compareceu ao 

processo na fase recursal apresentando planilha por ele elaborada (fls. 1597), na qual 
consta o ICMS no valor de R$ 33.379,36 (trinta e três mil trezentos e setenta e nove reais 
e trinta e seis centavos), que considera devido neste processo. 

 
Em seguida, os autos foram baixados em diligência, no sentido de 

verificar se ainda persiste diferença de imposto a exigir do sujeito passivo, conforme a 
Resolução nº 106/2017 (fls.1604 a 1606). A diligência, conforme planilha (fls. 1610), 
constatou que ainda persiste débitos do ICMS a recolher no valor de R$ 3.644,15 (três mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), em apuração do ICMS no 
período de setembro/2011 a dezembro/2011, acorde o sujeito passivo com a conclusão 
dessa diligência. O diligenciador informou que nas auditorias realizadas considerou os 
débitos pelas saídas, os créditos pelas entradas, o ICMS autuado nos respectivos meses, 
e também o ICMS normal pago em 31/10/2011, este não contabilizado pelo contribuinte. 

 
No caso, então, o auto de infração deve ser considerado procedente 

sobre o ICMS no valor de R$ 37.023,51 (trinta e sete mil e vinte e três reais e cinquenta e 
um centavos), resultante da soma de R$ 33.379,36 (trinta e três mil trezentos e setenta e 
nove reais e trinta e seis centavos) com R$ 3.644,15 (três mil seiscentos e quarenta e 
quatro reais e quinze centavos). 

 



O pagamento efetuado pelo contribuinte deve ser considerado para 
fins de eventual extinção do crédito tributário. 

 
Formulo arguição de adequação da penalidade para a prevista no 

art. 71, inciso III, alínea "c", da Lei 11.651/91, acolhida unanimemente pelos meus pares, 
por ser mais apropriada ao caso em apreciação e mais benéfica ao contribuinte. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 37.023,51 (trinta e sete mil, vinte e três reais e cinquenta 
e um centavos), conforme demonstrativos de fls. 1597/1610, e ainda, considerando o 
pagamento para fins de eventual extinção do crédito tributário. Acolho a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso III, alínea "c", da Lei 11.651/91, por mim 
arguida. 

 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01289/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Pedido de 
diligência fiscal. Rejeitado. ICMS. Obrigação principal. Omissão 
de informações nos termos do Convênio 110/07. Falta de 
repasse do imposto. Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito defesa quando ausentes os requisitos 
que ensejam sua arguição; 
 
2.  Provada a omissão nas informações nos termos do Convênio 
110/07, relativas às operações de remessas de combustíveis e 
derivados de petróleo ao Estado de Goiás, procedente é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. E, quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, observando o pagamento efetuado para fins de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de prestar 
informações, em desacordo com o previsto no convenio ICMS 110/07, das operações de 
remessas de combustíveis derivados de petróleo ao Estado de Goiás realizadas no mês 
de maio de 2015 declaradas pela cliente IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, 
CNPJ: 33.337.122/0056-09, vez que não foram apresentados esses dados pelo 
contribuinte autuado, interrompendo dessa forma a cadeia de informações até a refinaria, 
causando a falta de repasse do ICMS devido para o estado de Goiás, conforme 
demonstrado nos documentos anexos. Em decorrência deve pagar o imposto acrescido 
das cominações legais. 

 
Cientificadas, as partes ingressam com impugnação ao auto de 

infração para requerer sua improcedência, porém, antes de se manifestar o julgador 
singular encaminha o feito em diligência para que seja confirmado ou não o repasse ao 
Estado de Goiás, tendo o revisor apontado o pagamento do imposto, porém o julgador 
singular ratifica a pretensão fiscal inicial.  

 
Intimadas, as partes interpõem recurso para arguir a preliminar de 

nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e de nulidade da decisão 



singular, pois o douto julgador singular não se manifestou acerca do repasse no valor de 
R$ 8.105,90 ratificado pela Gerência de Combustíveis em fevereiro de 2017.  

 
Que, ante o exposto, deve ser reconhecido o pagamento efetuado 

nos termos do artigo 156, Inciso I do CTN; que promoveu tudo de acordo com a cláusula 
vigésima oitava §§ 1º e 4°; que tal está a configurar pagamento em duplicidade o que é 
vedado em lei. 

Tal qual na impugnação, reitera os argumentos e pedidos anteriores 
qual seja, a nulidade do feito, ou na impossibilidade, a reforma da decisão singular para 
considerar improcedente o auto de infração.  

 
Pela resolução 154/2017, às fls. 115 e 116, a IV Câmara Julgadora 

do CAT resolve converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à GERENCIA 
DE COMBUSTÍVEIS. 

 
Adveio o Relatório diligencial n° 0632/17 – GCOM, às fls. 118 e 119, 

para concluir que o repasse do valor pleiteado nos autos foi efetivado no mês de 
referência Janeiro/2017, pela refinaria Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, CNPJ 
33.000.167/0108-40, com data de pagamento no dia 10/02/12017. 

 
Ato contínuo, o sujeito passivo reitera o argumento relativo a extinção 

do crédito e requer ao final que seja reconhecido o repasse do ICMS e a multa cancelada 
por não corresponder a infração atribuída à Recorrente. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica e de nulidade da 
decisão singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte por considerar 
estar presentes todos os elementos exigidos pelo artigo 8º da Lei 8.469/09, bem como os 
do artigo 142 do CTN. Ademais, em todas as peças processuais apresentadas pelo sujeito 
passivo, a defesa demonstrou estar a par de todas as imputações que lhe foram atribuídas 
e arquitetou sua defesa de maneira tempestiva tendo arguido todos os pontos 
controversos que entendeu ser passivos de contestação, o que deita por terra a aludida 
preliminar de nulidade da peça básica.  Ademais, estão ausentes os requisitos previstos 
no Manual de Defesa Fiscal Mínimo no Processo Administrativo Tributário do Estado de 
Goiás, que poderiam ensejar a arguição do aludido vício. Por oportuno, transcrevo-os 
abaixo, “in verbis” 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 



b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 
 

Em seguida, devo rejeitar a preliminar de nulidade da decisão 
singular por cerceamento do direito de defesa, por considerar que o aresto vergastado 
está de acordo com os dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, nos termos do 
artigo 489 contendo relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Da leitura da peça, 
depreende-se que seu conteúdo não deixa dúvidas quanto aos fatos controversos e, 
portanto, válida a decisão do manifesto singular.  

 
No mesmo diapasão devo rejeitar o pedido de diligência formulado 

pelo sujeito passivo por considerar que todos os pontos controversos foram esclarecidos 
nas duas revisões que antecederam a apreciação destes autos, atestando-se o repasse 
do imposto devido. 

 
Assim sendo, em julgamento, à unanimidade, julgamos rejeitar tanto 

a preliminar de diligência como a preliminar de nulidade da decisão singular.  
 
Quanto ao mérito, tal qual o douto julgador singular, devo considerar 

que o feito deve prosperar. Com efeito, ao compulsar-se os autos verifica-se que a 
fiscalização manifesta-se em relatório diligencial e aponta que tão somente em 10/02/2017 
é que houve o repasse do imposto ao erário.  

 
Considerando-se que o auto de infração fora lavrado em 29/10/2015, 

a Fazenda Pública Estadual faz jus, portanto, aos acréscimos legais relativos ao período 
em questão, motivo pelo qual considero que o auto de infração é procedente, porém 
observando-se o pagamento efetuado às fls 118 para fins de liquidação do crédito 
tributário, sendo devidos os acréscimos legais relativos ao período entre a ocorrência do 
fato gerador e o efetivo pagamento.    

 
Dessarte e pelo mesmo quórum, conheço do recurso, nego-lhe 

provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
observando-se o pagamento efetuado para fins de execução do crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01291/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração Nulidade da 
decisão singular. Omissão na observância das alegações 
passivas em face dos repasses efetuados. Cerceamento do 
direito de defesa. Preliminares arguidas pela parte. Pedido de 
diligência fiscal formulado pelo polo passivo. Não confirmação 
dos repasses. Todas rejeitadas. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de informações nos termos do Convênio 110/07. Falta 
de repasse do imposto. Procedência. 
 
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
cerceamento do direito defesa quando ausentes os requisitos 
que ensejariam sua arguição; 
 
2. Não se deve anular por cerceamento do direito defesa, 
decisão singular que esteja de acordo com os cânones do artigo 
489 do Código de Processo Civil;  
 
3. Quando o feito encontrar-se em condições de ser apreciado 
mister se faz rejeitar novo pedido de diligência, pois as 
informações trazidas pelas diligências anteriores atestam o 
repasse do imposto devido, evitando-se assim a procrastinação 
dos julgamentos; 
 
4. Provada a omissão nas informações nos termos do Convênio 
110/07, relativas às operações de remessas de combustíveis e 
derivados de petróleo ao Estado de Goiás, procedente é o auto 
de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. E, quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, observando o pagamento efetuado para fins de extinção do crédito 
tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência de imposto e multa por se deixar de informar 
em desacordo com a legislação, operações de remessas de combustíveis derivados de 
petróleo destinados ao Estado de Goiás, declaradas por cliente, acarretando a falta de 
repasse do ICMS-ST, conforme demonstrado nos documentos anexos. Em decorrência 
fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 



 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para impugnar o 

auto de infração. De proêmio, alega não ter praticado a infração estampada na basilar, 
pois entregou o anexo III do SCANC relativo ao período em voga às autoridades 
fazendárias; que o relatório em questão não foi encontrado pelo fisco e por isso fora 
autuado. Ao final, argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada e requer a 
improcedência do feito. 

 
Através de despacho, os autos foram convertidos em diligência para 

que fosse verificada a tempestividade da entrega dos relatórios bem como o respectivo 
repasse, ao que o revisor, em resposta, aponta que em abril de 2017, a refinaria havia 
repassado o imposto. 

 
Ato contínuo, o sujeito passivo manifesta-se nos autos para aduzir ter 

tomado todas as providências para sanar o equívoco formal e que cabe as autoridades 
goianas oficiar diretamente a refinaria para promover o repasse do imposto ou a 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para que informe sobre a retificação do 
SCANC e o respectivo repasse ao Estado de Goiás.  

 
Decisão singular ratifica a pretensão fiscal inicial. 
 
Intimada, a parte interpõe recurso para arguir a preliminar de 

nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa e de nulidade da decisão 
singular pois o douto julgador singular não se manifestou acerca do repasse no valor de 
R$ 197.680,60 ratificado pela Gerência de Combustíveis em março de 2017.  

 
Que, ante o exposto, deve ser reconhecido o pagamento efetuado 

nos termos do artigo 156, Inciso I do CTN; que promoveu todo o procedimento de acordo 
com a cláusula vigésima oitava §§ 1º e 4°; que tal está a configurar pagamento em 
duplicidade o que é vedado em lei. 

 
Tempestivamente, O sujeito passivo em memorial às fls. 151 a 152, 

reitera as alegações feitas anteriormente. Ao final, requer: a extinção do crédito tributário 
pelo pagamento, e a consequente perda do objeto do auto de infração, já que caso o 
mesmo seja mantido, implicará no recolhimento em duplicidade do valor do imposto e 
inequívoco enriquecimento sem causa por parte do Estado de Goiás. 

 
Por Resolução 153/2017, às fls. 143 e 144, a IV Câmara do CAT 

resolve converter o julgamento em diligencia e encaminhar os autos a GERENCIA DE 
COMBUSTIVEIS da SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 

 
Segundo relatório diligencial n° 0633/17 – GCOM, às fls. 146 e 147, 

conclui-se que o repasse extemporâneo no valor de R$ 197.680,60, ora pleiteado nos 
autos, foi autorizado pelo Ofício n° 077/2017 – DEAT – SC e efetivado no mês de 
março/2017, pela refinaria Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, CNPJ 33.000.167/0108-40, 
com a data de pagamento no dia 10/04/2017. 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo se manifesta acerca da 

Resolução 153/2017, às fls. 151 e 152, alegando que configura a necessidade do 
reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento, e a consequente perda 
do objeto do auto de infração, já que caso o mesmo seja mantido, implicará no 
recolhimento em duplicidade do valor do imposto e inequívoco enriquecimento sem causa 
por parte do Estado de Goiás, o que é vedado pelo direito pátrio. Requer, ao final: seja 



reconhecido o repasse do ICMS e a multa cancelada por não corresponder a infração 
atribuída à Recorrente. 

É o relatório. 
 

 
V O T O 

 
 
Passo a decidir e de plano, acompanhado da unanimidade do voto 

de meus pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica e de nulidade da 
decisão singular, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela parte por considerar 
estar presentes todos os elementos exigidos pelo artigo 8º da Lei 8.469/09 bem como os 
do artigo 142 do CTN. Ademais, em todas as peças processuais apresentadas pelo sujeito 
passivo, a defesa demonstrou estar a par de todas as imputações que lhe foram atribuídas 
e arquitetou sua defesa de maneira tempestiva tendo arguido todos os pontos 
controversos que entendeu ser passivos de contestação, o que deita por terra a aludida 
preliminar de nulidade da peça básica.  Ademais, estão ausentes os requisitos previstos 
no Manual de Defesa Fiscal Mínimo no Processo Administrativo Tributário do Estado de 
Goiás, que poderiam ensejar a arguição do aludido vício. Por oportuno, transcrevo-os 
abaixo, “in verbis” 

 
8.4.3. – NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 
Esta  nulidade  evidencia-se  no  processo  pela  existência  de  atos  ou  
omissões  ou procedimentos  defeituosos,  que  prejudicam  ou  impedem  o  
exercício  do  amplo  direito  de defesa, como, por exemplo, as argüições 
seguintes: 
a)   a apreensão  e  retenção  pela  autoridade  administrativa  dos  
documentos necessários à defesa do Contribuinte, ou a devolução dos 
documentos ao mesmo, após a intimação, suprimindo seu prazo processual 
para defesa, 
b)   os documentos do Contribuinte  foram apossados pela autoridade 
administrativa sem emissão do competente Termo de Apreensão, 
configurando posse ilícita, 
c)   a ausência na instrução processual de documento fiscal citado pelo 
autuante e que não consta dos arquivos do Contribuinte, 
d)   o  trancamento  de  estoques  sem  o  devido  acompanhamento  e  
assinatura  do Contribuinte, 
e)   o  arbitramento  de  lucro  sem  a  desclassificação  formal  da  escrita  
contábil,  se possuir, 
f)    informações divergentes de quebra técnica ou utilização de índice 
impreciso em levantamento específico, 
g)   falha na eleição do domicílio fiscal do Contribuinte no lançamento, 
inocorrendo a regular intimação, para pagar o débito ou defender-se, 
h)   falha na intimação postal, quando a correspondência for remetida para 
endereço incorreto, ou não servido pelos Correios, caso da zona rural, e 
devolvida sem a cientificação do destinatário, 
i)    falha na intimação por edital, se ocorreu anterior falha na intimação 
postal,  
j)    nulidade  do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que 
lhe deu origem, 
k)   a juntada aos autos, por parte da fiscalização, de novos documentos, 
aditivos ou revisão, sem que o Contribuinte tenha sido intimado para 
manifestar-se.” 
 

Em seguida, devo rejeitar a preliminar de nulidade da decisão 
singular por cerceamento do direito de defesa, por considerar que o aresto vergastado 
está de acordo com os dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, nos termos do 
artigo 489 contendo relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Da leitura da peça, 



depreende-se que seu conteúdo não deixa dúvidas quanto aos fatos controversos e, 
portanto, válida a decisão do manifesto singular.  

 
No mesmo diapasão devo rejeitar o pedido de diligência formulado 

pelo sujeito passivo por considerar que todos os pontos controversos foram esclarecidos 
nas duas revisões que antecederam a apreciação destes autos, atestando-se o repasse 
do imposto devido. 

 
Quanto ao mérito, tal qual o douto julgador singular, devo considerar 

que o feito deve prosperar. Com efeito, ao compulsar-se os autos verifica-se que a 
fiscalização manifesta-se em relatório diligencial e aponta que tão somente em 10/04/2017 
é que houve o repasse do imposto ao erário.  

 
Considerando-se que o auto de infração fora lavrado em 10/03/2016, 

a Fazenda Pública Estadual faz jus, portanto, aos acréscimos legais relativos ao período 
em questão, motivo pelo qual considero que o auto de infração é procedente, porém 
observando-se o pagamento efetuado às fls. 146 para fins de liquidação do crédito 
tributário, sendo devidos os acréscimos legais relativos ao período entre a ocorrência do 
fato gerador e o efetivo pagamento.    

 
Dessarte e pelo mesmo quórum, conheço do recurso, nego-lhe 

provimento para ratificar a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
observando-se o pagamento efetuado para fins de execução do crédito tributário.  

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01371/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Ausência de escrituração 
referente às informações de entradas e saídas de mercadorias. 
Ilicitude descaracterizada. Ação fiscal improcedente. 
 
Mantém-se a decisão singular que julgou improcedente o 
lançamento, quando estiver demonstrado na lide que o sujeito 
passivo conseguiu trazer aos autos provas de que cumpriu a 
exigência estampada na folha de rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Luis Antônio da Silva Costa, Edson Abrão da Silva e Elias Alves dos 
Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de promover 
a Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período compreendido de 01/01/2012 a 
31/12/2012, referente às informações de entradas e saída de mercadorias, conforme 
documentos e demonstrativos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 57, 
inciso I, 58, § 3º, inciso II, 64, § 2º, 148, § 3º, inciso V, todos da Lei nº 11.651/91, 
combinado com os artigos 67, 71, inciso I, 356-C, 356-N, 458, inciso V, todos do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, 
da Lie nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 21/22. 

Por meio do Despacho nº 962/2016 de fls. 67/69 exarado pelo 
julgador singular, foi determinado o encaminhamento dos autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a fim de que a autoridade fiscal verifique a legitimidade dos 
créditos escriturados e o registro da totalidade das notas fiscais de saída emitidas, 
informados nas EFD’s apresentadas, bem como apurar o valor do ICMS devido conforme 
EFD’s, confirmando ou não o valor apurado pela impugnante. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
o contribuinte cumpriu sua obrigação acessória apresentando as EFDs referentes ao 
Exercício de 2012 em 28/01/2014, esvaziando, portanto, o objeto deste processo. 



Intimado, o sujeito passivo quedou-se inerte. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 82/84, pela qual o julgador 
considerou improcedente o auto de infração.  

Discordando da decisão supra, a Representação Fazendária interpõe 
recurso às fls. 85/88, alegando que ao entregar sua EFD, o sujeito passivo oportuniza à 
fiscalização que proceda a seus trabalhos, concluindo pela autuação do ICMS declarado 
não recolhido, sendo que esta autuação as multas formais por falta de registro de 
operações de entrada e saída. Destaca, ainda, que o artigo 356-O permite ao contribuinte 
retificar a EFD, mas o seu § 5º, inciso I, determina que não produzirá efeito a retificação de 
EFD de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal. Assim, 
entende que deve ser exigida multa formal por omissão de registro das notas fiscais de 
saída, uma vez que as mesmas não haviam sido declaradas. Por fim, pede a reforma da 
decisão singular, tornando procedente o lançamento com a alteração da penalidade para a 
proposta para o artigo 71, inciso X, alínea “a”, combinado com o § 8º, da Lei nº 11.651/91, 
utilizando como base de cálculo as notas fiscais de saída não registradas no valor de R$ 
1.173.658,40, exigindo a multa reduzida pela aplicação da forma privilegiada no valor de 
R$ 115.287,80. 

Intimado para apresentar Contradita ao pedido de reforma formulado 
pela Representação Fazendária, o sujeito passivo não se manifesta. 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

O presente recurso apresenta as condições para sua 
admissibilidade, razão pela qual dele conheço. 

Trata o presente processo de cobrança de ICMS e acréscimos 
legais, em procedimento fiscal pelo qual se constatou que a autuada realizava saída de 
mercadorias, por intermédio de cupom fiscal, uma vez que se utilizou de carga tributária 
inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença apurada em 
Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo.  

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que a autoridade fiscal deixou de considerar os créditos pelas entradas em todo o 
período fiscalizado, que os créditos são legítimos e que cumpriu com a obrigação 
acessória de apresentar a EFD.  

Em face dos argumentos e documentos apresentados pelo sujeito 
passivo, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que a autoridade fiscal verifique 
a legitimidade dos créditos escriturados e o registro da totalidade das notas fiscais 
emitidas, informadas nas EFDs apresentadas. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal informou que o 
contribuinte cumpriu sua obrigação acessória apresentando as EFDs referentes ao 
Exercício de 2012 em 28/01/2014, bem como os registros das notas fiscais de entradas e 
saídas, o que permitiu a fiscalização ter um controle maior das operações realizadas. 



Destaca, ainda, que o crédito tributário lançando através dos autos de infração de nºs 
2085619900083 e 20855620000015, decorreram do cruzamento das informações 
constantes da EFD com o SARE e encontram-se inscritos em dívida ativa, ficando, 
portanto, demonstrada a perda do objeto do lançamento ora em julgamento. 

Sendo assim, no caso em comento, a defesa apresentada pela 
impugnante foi eficaz no sentido de afastar a acusação fiscal, que restou sem procedentes 
em face das provas materiais anexadas aos ao feito, confirmada pelo trabalho revisional e 
manifestação da autoridade diligente, devendo, portanto, ser arquivada a exigência 
estampada na peça basilar. 

Por todo o exposto e sem mais delongas, mantenho a decisão 
monocrática que julgou improcedente o lançamento. 

Com essas considerações, conheço do recurso de ofício, nego-lhe 
provimento para confirmar a decisão singular que considerou improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01501/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Ferreira de Sousa 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Saída de mercadoria sem 
pagamento deste imposto. Procedência. Decisão não unânime. 
 
 I - O fornecimento de mercadorias pelo prestador de serviço 
não constante da Lista de Serviços da Lei Complementar n° 
116/03, fica sujeito ao ICMS; 
 
II - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José Pereira 
D'abadia e José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz, que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo "Adquiriu mercadorias com 
tributação normal, no valor comercial de R$19.385,89, em volume e habitualidade que 
caracteriza intuito comercial, portanto incompatível com a necessidade de uso e consumo 
de consumidor final. O valor comercial acrescido do respectivo índice de Lucro Bruto – ILB 
da atividade econômica totaliza em R$ 31.017,42, sendo a base de cálculo para a 
apuração do crédito tributário. Deverá recolher o ICMS e demais cominações legais. Em 
anexo demonstrativo e cópias das notas fiscais de aquisição." (Sic)  

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); Demonstrativo da Cálculo da 
Base de Cálculo (fl. 04); DANFE's das NF-e's de aquisição (fls. 05/22) e extrato do CNPJ 
(fl. 23). 

 
O sujeito passivo foi intimado deste lançamento às fls. 24/32, não o 

impugnou em primeira Instância e foi declarado revel conforme Termo de Revelia de fl. 33. 
 
Antes de ser novamente intimada, a autuada compareceu aos autos nas fls. 

37/38, apresentando Impugnação em Segunda Instância, alegando que a sua atividade 
não se enquadra como contribuinte da Sefaz, como esta afirmando o autuante, por constar 
da Lista de Serviços prevista na legislação municipal como prestadora de serviços com o 
CNAE – Outros Serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário (Bordados), além de estar enquadrada no Simples Nacional tributada 
unicamente pelo ISS, dependendo destes insumos (linhas, entretelas e tolhas forro) para 
que os serviços sejam executados. 



Quanto aos valores adquiridos como insumos, estes representaram 8,57% 
em 2013, 6,13% em 2014 e 12,87% em 2016, percentuais estes muito irrisórios pelo 
volume de serviços prestados de R$ 71.887,25 em 2013, R$ 41.631,80 em 2014 e R$ 
82.944,96 em 2016, respectivamente.  

Assim este Auto de infração não retrata a fidelidade das operações 
enumeradas pelo fisco, deixando dúvidas quanto a sua idoneidade, uma vez que poderia 
ter buscado a verdadeira utilização destes insumos, os quais são usados na prestação de 
serviços por encomendas.     

Por fim, pediu o acatamento de sua impugnação para que seja reformado o 
despacho de revelia e considerado extinto o referido processo, anexando fotocópia da 4ª 
Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social às fls. 38/42. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa, o que afasta qualquer arguição, mesmo que implícita, de prejudicial. 

 
Ademais, sequer a alegação da autuada de que sua atividade econômica 

não estaria enquadrada como sujeita ao ICMS tem fundamento fático ou legal, vez que 
desde a constituição da empresa em 01/06/2006 já constava que seu ramo de atividade 
abrangeria também o Código de Atividade Econômica – CNAE 47.81-4.00, que é o de 
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios, como se pode constatar no seu 
Contrato Social (fls. 39/42), no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (fl. 23) e na 
Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica no Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás, que ora colaciono a estes autos. 

 
Quanto ao mérito, o crédito de ICMS reclamado nestes autos está amparado 

legalmente, pois as prestações de serviço de bordados realizados pelo sujeito passivo, 
com o fornecimento das mercadorias a serem bordadas (as quais são o objeto desta 
autuação), subsume-se à hipótese legal de cobrança do imposto insculpida no artigo 11, 
III, “a” da Lei 11.651/91 – CTE, pois não consta da Lista de Serviços da Lei Complementar 
Federal 116/03. 

 
Para melhor esclarecimento deste meu voto, transcrevo o supracitado 

artigo11, III, “a” da Lei 11.651/91 – CTE, que dispõe: 
 

“Art.11-  O imposto incide sobre: 
(...) 
III- fornecimento de mercadorias com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; ”  
 

Da leitura do dispositivo acima transcrito, infere-se que o serviço de bordado 
em mercadoria fornecida pelo próprio bordador sujeita-se à incidência do ICMS, 
configurando tal serviço em agregação de valor (pelo menos voluptuário) às mercadorias 
objeto deste lançamento. 



No entanto, este valor agregado não foi adicionado à base de cálculo das 
mercadorias em questão e sim apenas o Índice de Lucro Bruto – ILB incidente sobre a 
atividade econômica praticada pelo sujeito passivo, o que o beneficiou sobremaneira, vez 
que o autuante poderia ter feito a agregação do valor correspondente ao bordado inserido 
na mercadoria vendida. 

Portanto, conclui-se, indubitavelmente, que a atividade econômica praticada 
pela autuada está sujeita ao ICMS, haja vista que não consta da Lista de Serviços da Lei 
Complementar Federal 116/03. 

 
Assim, em razão da não descaracterização da infração fiscal, entendo devida 

a cobrança do ICMS exigido nesta autuação. 
 
Com estas fundamentações, voto conhecendo da impugnação, negando-lhe 

provimento para julgar procedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01542/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração. Incompetência funcional da autoridade lançadora, 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. Mérito. ICMS. Obrigação principal.  
Cobrança de imposto devido sobre mercadoria a vender em 
território goiano sem destinatário certo. Procedência. 
 
1. Inocorrendo nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.464/09, mister se faz rejeitar 
as preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo; 
 
2. Para os efeitos da legislação tributária, considera-se a vender 
em território goiano as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual 
ou em situação cadastral irregular (CTE, art. 12, II, g); 
 
3. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no 
momento da verificação da existência de mercadoria a vender 
em território goiano sem destinatário certo ou destinada a 
contribuinte em situação cadastral irregular (CTE, art. 14, V). 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pela autuada, E, também, por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício exigindo crédito tributário, 
complementar aos autos de infração n°s 4011202745195 e 4011202745780, em razão do 
não recolhimento do imposto, referente às mercadorias sujeitas ao regime comum de 
tributação e por substituição tributária, destinadas a Comercial de Alimentos Alves Lima 
Ltda, contribuinte do Estado de Goiás, no qual ficou constatado tratar-se de operações 
fraudulentas, tendo em vista a simulação de venda/entrega/remessa a destinatária das 
mercadorias consignada nos documentos fiscais, a qual afirma que não pediu e nem 
recebeu as referidas mercadorias, conforme Termo de Declaração de Francisco Josenir 
Alves de Lima e João Alves Cabral. 

 



A fiscalização considerou como mercadoria a vender em território 
goiano sem destinatário certo, 259 (duzentas e cinquenta e nove) operações, relacionadas 
em planilha gravada em mídia digital. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91, c/c o art. 3º, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94 – GSF, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, XII, “e”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9º, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Descritivo 

Complementar da Ocorrência (fls. 3 a 4), cópia dos autos de infração n°s 4011202745195 
e 4011202745780 (fls. 5 a 10), espelho cadastral do destinatário (fls. 11), consulta notas 
recebidas de outros estados (fls. 12 a 14), termo de declarações (fls. 15 a 16), recibo de 
entrega de relatórios digitais (fls. 23) e mídia CD (fls. 24), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 30 a 32), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese 
de cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 
Em aditamento à impugnação apresentada, alega insegurança na 

determinação da infração e ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, em decorrência de que 
a empresa está localizada em Brasília – DF e que se houve simulação das operações 
nada é devido ao Estado de Goiás e cabe ao Distrito Federal efetuar qualquer cobrança. 

 
Questiona a cobrança realizada afirmando que só poderia ser 

efetuada como mercadoria a vender, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas 
a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular. 

 
Que de acordo com os dispositivos infringidos não exige previsão 

legal para cobrar imposto de empresa localizada em outra unidade da federação. Que não 
se trata de mercadoria encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação 
realizada a partir de arquivos magnéticos. 

 
Faz citações de decisões deste Contencioso e julgados do STJ para 

respaldar sua pretensão. Que o auto foi realizado com base em declaração do 
destinatário, contrariando o Código de defesa dos contribuintes do Estado de Goiás. 
Questiona a multa aplicada, que não coaduna com a acusação e que não caberia a 
aplicação conjugada da agravante prevista no § 9º, II, alegando duplicidade de multa para 
a mesma infração. 

 
No mérito, afirma que o atuante aplicou de forma indiscriminada a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discriminou o IVA correspondente para 
as mercadorias e deixou de compensar o imposto destacado nos documentos fiscais. Ao 
final, requer a improcedência do auto de infração. 

 
Conforme o Despacho n° 1104/2015-JULP (fls. 61 a 63), houve 

conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: 
 



- considerando a informação de que o auto de infração é 
complementar aos autos de infração nºs 4011202745195 e 4011202745780, o julgador 
solicita que fosse anexado aos autos cópias dos documentos que embasaram a autuação; 

 
- diante da constatação de operações fraudulentas, dada a 

quantidade de casos e o volume das operações apurados pela fiscalização, que fosse 
informado se houve a instauração de inquérito policial pelo fisco ou por parte dos 
contribuintes lesados, no sentido de apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre 
o andamento do processo, se foi concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados;  

 
- objetivando esclarecer os fatos, o julgador solicita que fosse 

verificada a existência e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito 
e que fosse juntado cópias dos autos de infração, acompanhado de relatório sucinto com 
as infrações detectadas. 

 
Em cumprimento à solicitação formulada no Despacho n° 1104/2015-

JULP, os autos foram encaminhados ao autor do procedimento, o qual fez extenso 
arrazoado (fls. 65 a 81) dos fatos que motivaram a investigação e resultou na ação 
fiscalizatória, haja vista a prática reiterada de infrações fiscais, tais como: a entrega de 
mercadorias a destinatários diversos do consignado nos documentos fiscais; transporte de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; mercadorias sujeitas a substituição tributária 
sem o recolhimento do imposto devido; etc.  

 
Para fazer prova dos fatos afirmados anexou mídia CD (fls. 82) 

contendo 49 anexos, contendo cópias de autos de infração acompanhado da 
documentação que embasaram ações fiscais de trânsito, relatando as principais 
ocorrências e providências realizadas.  

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 83 e 84) para ciência do resultado 

da diligência e não apresentou manifestação no prazo legal. Posteriormente, decorridos 
mais de 90 dias da ciência do resultado da diligência, foram juntados aos autos 
manifestação da impugnante sobre a diligência realizada, conforme fls. 93 a 107.  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento, conforme a Sentença n° 682/2017-JULP (fls. 86 a 90). 

 
O sujeito passivo interpõe recurso (fls. 112 a 131) formulando em 

preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de 
incompetência funcional da autoridade lançadora, insegurança na determinação da 
infração e cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, pede a reforma da decisão singular e a improcedência do 

lançamento, alegando em essência serem legítimas as operações questionadas pelo fisco. 
Reitera as alegações formuladas na impugnação, expostas anteriormente. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio da 

Resolução n° 090/2017 (fls. 139 a 140), converte o julgamento em diligência e encaminha 
os autos à SEGE para que esta: 

 



1 – Encaminhe à Presidência do CAT para que esta, por seu titular 
solicite por ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em homenagem ao acordo 
de mútua colaboração, para que nos envie cópias da escrituração fiscal relativa ao período 
de 01/11/2009 a 31/05/2012 da empresa Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda. EPP CNPJ 08.691.096/0001-93, sediado à Rua 10, QD 22 lotes 14/32 

 
2 – Oficie à DOT Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra 

a Ordem Tributária ou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Águas 
Lindas de Goiás para que nos envie cópia integral do processo iniciado com o Boletim de 
Ocorrência n. 2305/2012 de 05/05/2012. 

 
INTIMAR o Sujeito Passivo para que tome conhecimento dos 

documentos juntados e no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, se assim o desejar. 
 

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem 
Tributária junta cópia do Ofício n° 319/2017 (fls. 142), acompanhado de relatório 
pormenorizado contendo informações pertinentes ao desdobramento do andamento do 
Boletim de Ocorrência n° 2305/2012, de cópias dos Autos de Infração n°s 4011202745276 
e 4011202744970 e do Boletim de Ocorrência n° 2305/2012 (fls. 149 a 157). No relatório 
consta que, em razão da quitação dos autos de infração que originaram o referido boletim 
de ocorrência, aplicando-se então o instituto da extinção da punibilidade, não existindo 
delitos tributários a serem investigados até o presente momento, exaurindo assim o 
escopo da ação da DOT. 

 
A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do Distrito Federal, em atenção à solicitação feita no Ofício n° 042/2017, por 
meio do Ofício n° 6/2017-SEF/SUREC/COFT, encaminha o Memorando n° 136/2017-
GEPRO/COFIT/SUREC (fls. 136) e anexos. Consta no memorando que foram extraídos 
do Sistema do Livro Fiscal Eletrônico os arquivos encaminhados pela empresa no período 
solicitado, os quais estão gravados no CD-R que segue em anexo. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 013/2018 (fls. 174 a 175), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos à GEPRO para que a mesma providencie a intimação do 
representante legal do sujeito passivo, para que se manifeste do resultado da diligência no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso queira. Deve a GEPRO reproduzir a mídia juntada ao 
processo nº 4 0114007 786 77 às fls. 160, a ser entregue ao advogado. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência decorrente da Resolução n° 090/2017, conforme fls. 178 a 190. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 198 a 

204). 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Analisando o lançamento tributário, sob o aspecto formal, vejo que 

auto de infração foi lavrado por ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual I 
– AFRE I, legalmente atribuído a constituir o crédito tributário, tendo sido identificado e 



cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma 
legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador que se subsumiu a descrição 
fática da infração fiscal e proposta a penalidade específica ao caso. 

 
Foi assegurado ao recorrente, de forma plena, o exercício do seu 

direito de defesa, em face do princípio jurídico do contraditório, consequência lógica do 
devido processo legal, garantido, portanto, ao contribuinte o amplo direito de defesa. Não 
se verifica nos autos nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 20 da Lei n° 
16.469/09. 

 
Então as preliminares de incompetência funcional da autoridade 

lançadora, insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, 
todas arguidas pelo sujeito passivo, não encontraram ressonância nesta sessão de 
julgamento e foram rejeitadas a unanimidade de votos. 

 
MÉRITO 

 
Trata-se de um fato gerador surgido em função da fiscalização ter 

constatado o ingresso de mercadorias submetidas ao regime comum de tributação e por 
substituição tributária, acobertadas por notas fiscais destinadas a contribuinte com 
cadastro em situação fiscal irregular, por esse motivo foram consideradas como a vender. 
Essa hipótese está prevista nos arts. 12, II, “g” e 14, V, do Código Tributário Estadual 
(CTE): 

 
CTE, Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
[...] 
g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 
[...] 

 
CTE, Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, 
no momento: 
[...] 
V - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano 
sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral 
irregular; 
[...] 

 
Então, para esse tipo de irregularidade, a responsabilidade está 

definida, de forma clara e objetiva, com relação ao transportador e possuidor das 
mercadorias no momento da abordagem fiscal, bastando seguir o disposto no art. 46, I, do 
CTE, bem como no art. 3°, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, a seguir 
reproduzidos: 

 
CTE, Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
I - o transportador, em relação às mercadorias: 
 
a) procedentes de outros Estados: 
 
1. sem destinatário certo; 
 



2. com documentação fiscal indicando como destino a outra unidade da 
Federação, sem que a saída do território goiano seja efetivamente 
comprovada; 
 
b) acompanhadas de documentação fiscal que já tenha surtido os 
respectivos efeitos, ou desacompanhadas de documento de controle de 
sua responsabilidade; 
[...] 

 
IN 155/94, Art. 3º Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento 
do ICMS devido será efetuado nos seguintes locais e momentos: 
[...] 
III - por antecipação, quando a mercadoria adentrar em território goiano, no 
primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta deste, na AGENFA 
do município onde se situar esta divisa, ou ainda, caso o ingresso se faça 
por meio de transporte aéreo, aquaviário ou ferroviário, na AGENFA em 
cuja circunscrição ocorrer o desembarque da mercadoria: 
 
a) pela pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que conduzir 
mercadoria procedente de outro Estado, destinada a comercialização ou 
industrialização, sem destinatário certo neste Estado, ou destinada a 
contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular; 
[...] 

 
Na fase singular, considerando as alegações da defesa, os fatos e as 

provas constantes dos autos, o julgador, por meio de despacho (fls. 61 a 63), converteu o 
julgamento em diligência, objetivando a instrução processual e a busca de elementos 
probatórios que pudessem esclarecer e confirmar os fatos que motivaram a ação fiscal e 
resultaram no lançamento do crédito tributário. 

 
Conforme extenso arrazoado prestado pela autoridade fiscal 

diligenciadora (fls. 65 a 81), acompanhado das provas materiais de infrações cometidas 
pelo sujeito passivo, em ações de trânsito, verifica-se a prática reiterada dessas infrações, 
fortalecendo a presunção de que as mercadorias foram entregues a destinatários 
localizado no território goiano. 

 
O levantamento fiscal foi efetuado após trabalho investigativo 

decorrente de ação fiscal de trânsito, que detectou o envio de mercadorias acobertadas 
com romaneio e notas fiscais a destinatários goianos com inscrição suspensa//baixada, 
conforme Anexo 4 da mídia gravável CD-R colacionada aos autos (fls. 82), com o intuito 
de entregar a pessoas diversas da consignada nos documentos fiscais, suprimindo o 
recolhimento do ICMS devido ao Estado de Goiás. Foram utilizadas as informações 
constantes do banco de dados da SEFAZ, relativamente às notas fiscais eletrônicas que 
constam o sujeito passivo como remetente de mercadorias ao destinatário goiano, ficando 
provado que este não pediu e nem realizou as referidas aquisições. 

 
Conforme informação constante no histórico da presente autuação, o 

lançamento é complementar aos autos de infração nºs 4011202745195 e 4011202745780, 
quitados, foram deduzidos os valores pagos, para apuração do valor do crédito tributário 
em apreciação, referentes as operações detectadas pelo Fisco, sem o recolhimento do 
ICMS devido nas operações consideradas fraudulentas, destinadas a contribuinte 
localizado no território goiano. 

 



O lançamento está fundamentado nos dispositivos legais indicados 
no campo próprio auto de infração e nos elementos que instruem a acusação; o sujeito 
passivo, por sua vez, não comprova que as mercadorias destinadas ao contribuinte 
consignado nos documentos fiscais, lhe tenham sido entregues ou por ele pedidas. 
Também não comprova que foi recolhido o ICMS quando da entrada das mercadorias em 
território goiano, portanto, correto o trabalho fiscal, que baseado nos documentos emitidos 
pelo sujeito passivo, ao detectar a infração, exigiu o imposto devido. 

 
No caso, não há duplicidade da multa aplicada, alegada pela 

recorrente, trata-se apenas da aplicação da forma qualificada da multa pela infração 
verificada. 

 
As alegações da recorrente de que não foi considerado o crédito do 

imposto destacado nos documentos fiscais, aplicada de forma indiscriminada a alíquota de 
25% para todas as mercadorias e IVA genérico, tais alegações não procedem, pois 
conforme análise da apuração do imposto constante da planilha gravada na mídia digital 
CD-R (fls. 24), no demonstrativo, verifica-se a aplicação de IVA e alíquotas diversos, 
levando em consideração o tipo da mercadoria, estando de acordo com o estabelecido na 
legislação tributária. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional da 
autoridade lançadora, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, acompanhado da 
unanimidade de meus pares, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01714/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento de ICMS. 
Mercadoria destinada ao Estado de Goiás considerada a vender 
no território goiano. Declaração de terceiros.  Improcedência.  
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de mercadoria em situação fiscal 
irregular ou a existência de desvio em trânsito, é necessário 
comprovar que elas adentraram no território goiano à margem 
da fiscalização do Estado de Goiás, não havendo essa 
comprovação, declara-se improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista 
e Andrea Aurora Guedes Vecci, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes 
Vecci. Vencido o Conselheiro Denilson Alves Evangelista, que votou pela procedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente auto de infração refere-se à omissão de 
pagamento de ICMS devido ao Estado de Goiás, visto que a empresa se utilizou de CNPJ 
de contribuinte goiano que declara não ter adquirido os produtos da autuada e que, por 
este motivo, as mercadorias são consideradas a vender no território goiano, sem 
destinatário certo. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91 c/c o art. 3°, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, proposta 71, 
XII, “e” da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Termo de 

Declaração (fls. 7 a 8), Termo de Ocorrência n° 6163/2014-0 emitido pela Polícia Civil do 
Distrito Federal (fls. 9 a 10), consulta notas recebidas de outros Estados (fls. 13 a 16) e 
mídia CD (fls. 17), dentre outros documentos. 

 



Intimado em 13/03/2015 (fls.19), o sujeito passivo não comparece ao 
processo, sendo declarado revel (fls. 20). 

 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 27 a 43), formulando em preliminar de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando, dentre 

outros pontos, os seguintes: 1) se a operação é fraudulenta, porque o fisco acredita que a 
mercadoria fora entregue em Goiás; 2) que, segundo a afirmação de que teria simulado 
vendas/remessa/entregas a contribuinte goiano, o sujeito ativo com legitimidade para 
qualquer exigência tributária haveria de ser sua Unidade Federada de origem, no caso o 
Distrito Federal, e não o Estado de Goiás; 3) que não poderia o Fisco goiano considerar 
que a operação é uma simulação e ao mesmo tempo, considerar, sem qualquer prova do 
ingresso em território goiano, que as mercadorias foram entregues em Goiás; 4) que, de 
acordo com os dispositivos capitulados no auto de infração, somente poderia ser exigido o 
imposto antecipado das mercadorias no momento da verificação da existência de 
mercadorias a vender em território goiano sem destinatário certo ou destinada a 
contribuinte em situação irregular e que no presente caso, não se trataria de mercadoria 
encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos 
magnéticos fornecidos pela Sefaz do Distrito Federal. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 159/2015 (fls. 68 a 69), encaminha os autos à GEPRO para que seu 
titular, por obséquio, intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente 
constituído, a apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias, os documentos comprobatórios 
da ocorrência das operações de vendas ao destinatário goiano, dos quais fez menção 
durante sustentação oral, bem como trazer ao processo outros DOCUMENTOS que julgue 
necessários para elucidação dos fatos presentes nos autos.  

 
Intimado (fls. 70), o sujeito passivo deixa fluir o prazo de 30 (dias) e 

não apresenta os documentos solicitados na Resolução n° 159/2015. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 034/2016 (fls. 77 a 79), encaminha os autos à Delegacia de origem para 
que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para que tome as seguintes 
providências: 1) como se verifica a existência de grande quantidade de lançamentos em 
desfavor da autuada, em que foram detectados outros destinatários consignados nos 
documentos fiscais de emissão da impugnante que também negaram a existência de 
qualquer relação comercial com a remetente e/ou as aquisições de mercadorias nas 
operações de vendas levantadas pela fiscalização, com boletins de ocorrência 
apresentados nos autos, e sendo essa prática considerada criminosa, e dada a 
quantidade de casos apurados pela fiscalização e o volume das operações, informar se 
houve instauração de inquérito policial pelo próprio Fisco ou por parte dos contribuintes 
declarantes, no sentido de se apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre o 
andamento do processo, se fora concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados ou dos processos em andamento; 2) no sentido de 
trazer aos autos elementos objetivando esclarecer os fatos, efetuar levantamento junto ao 
sistema do auto de infração e verificar a existência e a ocorrência de infrações detectadas 
pela fiscalização de trânsito, tais como: entrega de mercadorias a destinatário diverso dos 
documentos fiscais; transporte de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal; 
remessa de mercadorias destinadas a contribuinte em situação cadastral irregular; 3) 



verificar a existência de quaisquer outras provas materiais que possam comprovar o 
ingresso das mercadorias em território goiano. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 034/2016, em relatório 

(fls. 81), afirma que o transportador informado pela remetente sempre é a MAXIMUS 
ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ n° 
08.691.096/0001-93, que não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, como dito no Auto de Infração; que não há boletos de 
pagamento referentes à operações indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros 
documentos; que existe autuação por de mercadoria a destinatário diverso e por destinar 
mercadoria a contribuinte em situação cadastral irregular sem, entretanto, ter vínculo com 
a presente autuação. 

 
Intimado (fls. 82 a 83), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
O sujeito passivo formulou em preliminar arguição de nulidade da 

peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 
Posicionei-me pelo acolhimento dessa preliminar, porém fui vencido nesta questão, tendo 
a maioria de meus pares acolhido essa arguição, por não se considerar enquadrável ao 
princípio da legalidade, previsto na legislação processual. 

 
MÉRITO 

 
Dirigindo-me ao mérito, vejo que a acusação no presente auto de 

infração refere-se à omissão de pagamento de ICMS devido ao Estado de Goiás, visto que 
a empresa se utilizou de CNPJ de contribuinte goiano que declara não ter adquirido os 
produtos da autuada e que, por este motivo, as mercadorias são consideradas a vender 
no território goiano, sem destinatário certo. 

 
Por pertinência e para melhor análise da questão trata nestes autos, 

transcrevo o art. 12, inciso II, alínea “g”, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
[...] 
g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 
[...] 
 

Considerando a redação da alínea “g” do inciso II do artigo 12 do 
CTE, transcrita anteriormente, bem como os elementos de instrução da acusação, vejo 
que não ficou constatado que houve a entrada de mercadorias a vender no território 
goiano, como também, que houve remessas de mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral 



irregular, situações estas consideradas como suporte da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. 

 
Vejo que o lançamento fiscal é decorrente de declaração de terceiro 

(fls. 7 a 8) onde afirma que exerce atividade comercial, cuja atividade principal é venda de 
bebidas, ração animal e GLP, que não pediu, que não comprou, que não recebeu, que não 
pagou, que desconhece a existência das operações comerciais realizadas e que 
desconhece a quem possa ter sido entregue as notas fiscais referidas em seu nome. 

 
Entendo que não está configurada a transferência das mercadorias 

ao território goiano e comungo do convencimento do Conselheiro Relator Luiz Antônio da 
Silva proferido no Acórdão da II CJUL nº 1739/17, na parte onde ele firma seu voto com a 
afirmação de que não há prova da entrada das mercadorias em território goiano, 
ocorrência que compromete a eficácia do trabalho fiscal, trazendo dúvida que precisa ser 
espancada de forma consistente, o que não aconteceu na presente autuação.  

 
Além deste entendimento, a situação apresentada nestes autos 

enquadra-se na regra do art. 30, inciso VII da Lei Complementar nº 104/2013 – Código de 
Defesa do Contribuinte – que dispõe: “É vedado à Administração Pública produzir prova 
apenas com base em declaração de terceiros, seja ela verbal ou formal. Vejamos a 
reprodução desse dispositivo: 

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
[...] 
VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
A presunção estabelecida como suporte para a autuação, ou seja, 

entrada de mercadoria no território goiano, fica afastada porque não há, com precisão, os 
indícios de ocorrência da operação, em especial, ou que ela tenha se verificado em 
operação de trânsito, vez que não há o competente termo de apreensão. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01795/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de recolhimento de ICMS. 
Mercadoria destinada ao Estado de Goiás considerada a vender 
no território goiano. Declaração de terceiros.  Improcedência.  
 
No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de mercadoria em situação fiscal 
irregular ou a existência de desvio em trânsito, é necessário 
comprovar que elas adentraram no território goiano à margem 
da fiscalização do Estado de Goiás, não havendo essa 
comprovação, declara-se improcedente a respectiva autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, com voto de desempate proferido pela responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Valdir Mendonça Alves.  Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância,dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Paulo Diniz e Valdir Mendonça Alves, com voto de desempate proferido pela 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, 
de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar 
Rodrigues de Almeida, que votaram pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação no presente auto de infração refere-se à omissão de 
pagamento de ICMS devido ao Estado de Goiás, visto que a empresa se utilizou de CNPJ 
de contribuinte goiano que declara não ter adquirido os produtos da autuada e que, por 
este motivo, as mercadorias são consideradas a vender no território goiano, sem 
destinatário certo. 

 
Citados como infringidos os arts. 12, II, “g”, 14, V, 46, I, “a”, 1, 63, da 

Lei n° 11.651/91 c/c o art. 3°, III, “a”, da Instrução Normativa n° 155/94-GSF, proposta 71, 
XII, “e” da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Termo de 

Declaração (fls. 5 a 6), Boletim de Ocorrência n° 25/2014 emitido pela Polícia Civil do 



Estado de Goiás (fls. 7 a 8), consulta notas recebidas de outros Estados (fls. 9 a 12) e 
mídia CD (fls. 16), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 17/03/2015 (fls.18), o sujeito passivo não comparece ao 

processo, sendo declarado revel (fls. 19). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 24 a 40), formulando em preliminar de nulidade da peça básica, 
relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando, dentre 

outros pontos, os seguintes: 1) se a operação é fraudulenta, porque o fisco acredita que a 
mercadoria fora entregue em Goiás; 2) que, segundo a afirmação de que teria simulado 
vendas/remessa/entregas a contribuinte goiano, o sujeito ativo com legitimidade para 
qualquer exigência tributária haveria de ser sua Unidade Federada de origem, no caso o 
Distrito Federal, e não o Estado de Goiás; 3) que não poderia o Fisco goiano considerar 
que a operação é uma simulação e ao mesmo tempo, considerar, sem qualquer prova do 
ingresso em território goiano, que as mercadorias foram entregues em Goiás; 4) que, de 
acordo com os dispositivos capitulados no auto de infração, somente poderia ser exigido o 
imposto antecipado das mercadorias no momento da verificação da existência de 
mercadorias a vender em território goiano sem destinatário certo ou destinada a 
contribuinte em situação irregular e que no presente caso, não se trataria de mercadoria 
encontrada pela fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos 
magnéticos fornecidos pela Sefaz do Distrito Federal. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 031/2016 (fls. 50 a 51), ENCAMINHA os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia no escopo de que se traga aos autos informações adicionais, tais 
como dados sobre o transporte, informações constantes em inquérito policial, boletos de 
pagamento, ou quaisquer outros documentos que venham a comprovar o real 
adentramento, neste Estado, das mercadorias discriminadas nas notas fiscais que 
compõem os presentes autos. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 031/2016, em relatório 

(fls. 53), afirma que o transportador informado pela remetente sempre é a MAXIMUS 
ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ n° 
08.691.096/0001-93; que não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, como dito no Auto de Infração; que não há boletos de 
pagamento referentes à operações indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros 
documentos. 

 
Intimado (fls. 54 a 55), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resultado dessa diligência. 
 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Aditivo a Impugnação 

(fls. 59 a 65), onde alega ausência de comprovação de ingresso no território goiano. Aduz 
ausência de previsão legal que possibilite ao fisco considerar a vender mercadoria que 
não foi apreendida pela fiscalização. Sustenta a impossibilidade de se lavrar auto de 
infração apenas com base em declarações de terceiros. Reitera, entre outros, seu pedido 
de improcedência da exigência contida no auto de infração.  

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
O sujeito passivo formulou em preliminar arguição de nulidade da 

peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração. 
Posicionei-me pelo acolhimento dessa preliminar, porém fui vencido nesta questão, tendo 
a maioria de meus pares acolhido essa arguição. 

 
MÉRITO 

 
Dirigindo-me ao mérito, vejo que a acusação no presente auto de 

infração refere-se à omissão de pagamento de ICMS devido ao Estado de Goiás, visto que 
a empresa se utilizou de CNPJ de contribuinte goiano que declara não ter adquirido os 
produtos da autuada e que, por este motivo, as mercadorias são consideradas a vender 
no território goiano, sem destinatário certo. 

 
Por pertinência e para melhor análise da questão trata nestes autos, 

transcrevo o art. 12, inciso II, alínea “g”, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 
Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 
[...] 
II - considera-se: 
[...] 
g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 
[...] 
 

Considerando a redação da alínea “g” do inciso II do artigo 12 do 
CTE, transcrita anteriormente, bem como os elementos de instrução da acusação, vejo 
que não ficou constatado que houve a entrada de mercadorias a vender no território 
goiano, como também, que houve remessas de mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral 
irregular, situações estas consideradas como suporte da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. 

 
Vejo que o lançamento fiscal é decorrente de declaração de terceiro 

(fls. 5 a 6) onde afirma que exerce atividade comercial, cuja atividade principal é comércio 
varejista de mercadorias, que não pediu, que não comprou, que não recebeu, que não 
pagou, que desconhece a existência das operações comerciais realizadas, que 
desconhece a quem possa ter sido entregue as notas fiscais referidas em seu nome e que 
registrou ocorrência policial ao saber das fraudes envolvendo o nome de seu 
estabelecimento. 

 
Entendo que não está configurada a transferência das mercadorias 

ao território goiano e comungo do convencimento do Conselheiro Relator Luiz Antônio da 
Silva proferido no Acórdão da II CJUL nº 1739/17, na parte onde ele firma seu voto com a 
afirmação de que não há prova da entrada das mercadorias em território goiano, 
ocorrência que compromete a eficácia do trabalho fiscal, trazendo dúvida que precisa ser 
espancada de forma consistente, o que não aconteceu na presente autuação.  

 
Além deste entendimento, a situação apresentada nestes autos 

enquadra-se na regra do art. 30, inciso VII da Lei Complementar nº 104/2013 – Código de 



Defesa do Contribuinte – que dispõe: “É vedado à Administração Pública produzir prova 
apenas com base em declaração de terceiros, seja ela verbal ou formal. Vejamos a 
reprodução desse dispositivo: 

 
Art. 30. É vedado à Administração Pública: 
[...] 
VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja 
ela verbal ou formal. 

 
A presunção estabelecida como suporte para a autuação, ou seja, 

entrada de mercadoria no território goiano, fica afastada porque não há, com precisão, os 
indícios de ocorrência da operação, em especial, ou que ela tenha se verificado em 
operação de trânsito, vez que não há o competente termo de apreensão. Vê-se 
efetivamente que a autuação apoia-se em notas fiscais constantes de consulta na internet 
– consulta notas recebidas de outros Estado (fls. 11) não coadunando com a acusação de 
mercadorias a vender em território goiano, sem destinatário certo, conforme o art. 11, I, 
“b”, da Lei Complementar n° 87/96: 

 
Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança 
do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 
I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
[...] 
b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de 
documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, 
como dispuser a legislação tributária; 
[...] 

 
Por fim, instado pelo órgão julgador a trazer aos autos documentos 

que venham a comprovar o real adentramento, neste Estado, das mercadorias 
discriminadas nas notas fiscais que compõem a autuação, um dos autuantes em relatório 
(fls. 53) limitou-se a informações bastantes singelas, não cumprindo efetivamente a 
solicitação formulada na resolução, fato que robustece o meu convencimento de que as 
alegações do Fisco neste processo carecem de comprovação. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 08 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01808/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em 
operação fraudulenta, pois simulou tais vendas, remessas e 
entregas. Improcedente.  
 
Não se pode exigir recolhimento do imposto, quando não houve 
previsão legal para tal exigência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, em razão da ausência da ordem de serviço. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, com voto de desempate 
proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira 
Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
Valdir Mendonça Alves.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Relator, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido 
o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir 
Mendonça Alves, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram 
pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento do ICMS relativo as operações subsequentes, sujeitas ao regime comum de 
tributação, referente as mercadorias destinadas a contribuinte do Estado de Goiás, na 
condição de transportador e remetente, em operação fraudulenta, pois simulou tais 
vendas, remessas e entregas a Maria Rosa Ferreira Brito, que nega ter adquirido ou 
recebido ou mesmo pago pelas mercadorias, conforme Termos de Declaração ao Fisco 
Goiano e Boletim de Ocorrência da Policia Civil de Goiás, anexados, consideradas, 
portanto, mercadorias a vender no território goiano, sem destinatário certo, acobertadas 
pelas notas fiscais relacionadas em mídia eletrônica/digital anexada e identificada, 
considerada a alíquota própria por mercadoria e já acrescidas do Índice de Valor 
Agregado (IVA) individualizado para cada mercadoria e discriminados nas planilhas de 
apuração, também anexadas em mídia eletrônica/digital. Já compensados os créditos de 



direito dos supracitados documentos fiscais, fls. 02 a 21. Fica o sujeito passivo, obrigado 
ao pagamento do ICMS no valor nominal de R$ 81.817,16 mais cominações legais. 

 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia fls. 22.  
 
Dirigindo-se a segunda instância o sujeito passivo, fls. 29 a 45, 

suscita em preliminar a nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, ao 
argumento de que o auto de infração foi lavrado com prova insuficiente.  Adentra ao mérito 
com a alegação de que no cálculo do imposto, o agente autuante aplicou indevidamente a 
alíquota de 25% para todas as mercadorias e ainda não discriminou por mercadorias o IV 
correspondente aplicando valor genérico. Também deixou de abater o crédito das 
operações próprias, não se subtraiu no cálculo o montante do imposto destacado no 
documento fiscal. Pugna pela nulidade/ improcedência do feito. Junta documentos nas (fls. 
46 a 53). 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas fls. 57 a 59 e também 

63/64 e também 76/77, pedindo adiamento da sessão de julgamento. 
 
Pela Resolução nº 157/2015, a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à GEPRO para que seu titular, por 
obséquio, intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente constituído, a 
apresentar, no prazo de até 30 dias, os documentos comprobatórios da ocorrência das 
operações de vendas ao destinatário goiano, dos quais fez menção durante sustentação 
oral, bem como trazer ao processo outros documentos que julgue necessários para a 
elucidação dos fatos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

157/2015, fl. 72. 
 
Pela Resolução nº 037/2016 (fls. 79 a 80) a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia para que se traga aos autos informações adicionais, tais como 
dados sobre o transporte, informações constantes em inquérito policial, boletos de 
pagamento, ou quaisquer outros documentos que venham a comprovar o real 
adentramento, neste Estado, das mercadorias discriminadas nas notas ficais. 

 
Em atenção à Resolução nº 037/2016 na (fl.81/82), a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia argumenta que, o transportador informado pela 
remetente sempre é a Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., 
CNPJ 08.691.096/0001-93; não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, não há boletos de pagamentos referentes às operações 
indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros documentos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

37/2016, querendo manifestar-se, nas (fls. 83 e 84). 
 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo, fls. 88 

a 94, alega que o agente fiscal não apresentou a necessária prova do ingresso em 
território goiano e nem sequer tentou justificar a manutenção da malfadada exigência 
inicial. 

 



Aduz que a presunção legal de ocorrência de fato gerador somente 
se consuma, nesses casos, no momento da verificação da existência de mercadoria a 
vender em território goiano, sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação 
cadastral irregular; que no presente caso não se trata de mercadoria encontrada pela 
fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos magnéticos 
fornecidos pela autuada. Se a declaração é insuficiente para afastar o auto de infração 
que cobra multa por falta de registro do livro por parte do destinatário goiano, a mesma 
declaração que não pode ser suporte de acusação para se exigir imposto de contribuinte 
remetente de outro estado. Por fim, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de total 
improcedência de exigência contida no auto de infração. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 106 foi acostado ao processo 

documento de fl. 107.  
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em razão da 
ausência da ordem de serviço, tendo em vista que fui vencido neste quesito. 

 
Entretanto, questiono, em sede de preliminar, a nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, e o faço sob o fundamento de que o 
Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o lançamento no presente 
auto de infração. Considerando que também fui vencido nessa inquirição, despiciendo se 
torna qualquer digressão a respeito.  

 
Com as observações supra aduzidas, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
A empresa autuada está localizada em Brasília – DF e o destinatário, 

descrito nos documentos fiscais, é uma empresa goiana.  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a fiscalização argumenta que houve simulação, sendo a operação fraudulenta. 
 
Considerando a assertiva supra inferida, não pode a fiscalização 

afirmar que uma operação é uma simulação e ao mesmo tempo exigir o recolhimento do 
imposto.  

 
Não havendo mercadoria, por consequência, não haverá imposição 

de recolhimento do imposto, situação que me leva a julgar improcedente o lançamento.   
 
Assim, por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em 
razão da ausência da ordem de serviço. A preliminar de nulidade da peça básica, que 
argui nesta sessão de julgamento, por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração, foi majoritariamente, rejeitada. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.   

 



 
 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01809/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em 
operação fraudulenta, pois simulou tais vendas, remessas e 
entregas. Improcedente.  
 
Não se pode exigir recolhimento do imposto, quando não houve 
previsão legal para tal exigência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu,   por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, em razão da ausência da ordem de serviço. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, com voto de desempate 
proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira 
Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
Valdir Mendonça Alves.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Relator, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido 
o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir 
Mendonça Alves, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram 
pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento do ICMS relativo as operações subsequentes, sujeitas ao regime comum de 
tributação, referente as mercadorias destinadas a contribuinte do Estado de Goiás, na 
condição de transportador e remetente, em operação fraudulenta, pois simulou tais 
vendas, remessas e entregas a  Valtemir Almeida de França CNPJ 04.656.067/0001-30, 
que nega ter adquirido ou recebido ou mesmo pago pelas mercadorias, conforme Termos 
de Declaração ao Fisco Goiano e Boletim de Ocorrência da Policia Civil de Goiás, 
anexados, consideradas, portanto, mercadorias a vender no território goiano, sem 
destinatário certo, acobertadas pelas notas fiscais relacionadas em mídia eletrônica/digital 
anexada e identificada, considerada a alíquota própria por mercadoria e já acrescidas do 
Índice de Valor Agregado (IVA) individualizado para cada mercadoria e discriminados nas 
planilhas de apuração, também anexadas em mídia eletrônica/digital. Já compensados os 



créditos de direito dos supracitados documentos fiscais, fls. fls. 02 a 18. Fica o sujeito 
passivo, obrigado ao pagamento do ICMS mais cominações legais. 

 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia de fls. 20.  
 
Dirigindo-se a segunda instância o sujeito passivo, fls. 27 a 43, 

suscita em preliminar a nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, ao 
argumento de que o auto de infração foi lavrado com prova insuficiente.  Adentra ao mérito 
com a alegação de que no cálculo do imposto, o agente autuante aplicou indevidamente a 
alíquota de 25% para todas as mercadorias e ainda não discriminou por mercadorias o IV 
correspondente aplicando valor genérico. Também deixou de abater o crédito das 
operações próprias, não se subtraiu no cálculo o montante do imposto destacado no 
documento fiscal. Pugna pela nulidade/ improcedência do feito. Junta documentos nas (fls. 
44 a 51). 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas fls. 55 a 57 e também 

61/62 e também 74/75, pedindo adiamento da sessão de julgamento. 
 
Pela Resolução nº 155/2015, a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à GEPRO para que seu titular, por 
obséquio, intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente constituído, a 
apresentar, no prazo de até 30 dias, os documentos comprobatórios da ocorrência das 
operações de vendas ao destinatário goiano, dos quais fez menção durante sustentação 
oral, bem como trazer ao processo outros documentos que julgue necessários para a 
elucidação dos fatos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

155/2015, fl. 70. 
 
Pela Resolução nº 040/2016 (fls. 77 a 78) a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia para que se traga aos autos informações adicionais, tais como 
dados sobre o transporte, informações constantes em inquérito policial, boletos de 
pagamento, ou quaisquer outros documentos que venham a comprovar o real 
adentramento, neste Estado, das mercadorias discriminadas nas notas ficais. 

 
Em atenção à Resolução nº 040/2016 na (fl.80), a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia argumenta que, o transportador informado pela 
remetente sempre é a Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., 
CNPJ 08.691.096/0001-93; não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, não há boletos de pagamentos referentes às operações 
indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros documentos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

40/2016, querendo manifestar-se, nas (fls. 81 e 82). 
 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo, fls. 86 

a 92, alega que o agente fiscal não apresentou a necessária prova do ingresso em 
território goiano e nem sequer tentou justificar a manutenção da malfadada exigência 
inicial. 

 



Aduz que a presunção legal de ocorrência de fato gerador somente 
se consuma, nesses casos, no momento da verificação da existência de mercadoria a 
vender em território goiano, sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação 
cadastral irregular; que no presente caso não se trata de mercadoria encontrada pela 
fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos magnéticos 
fornecidos pela autuada. Se a declaração é insuficiente para afastar o auto de infração 
que cobra multa por falta de registro do livro por parte do destinatário goiano, a mesma 
declaração que não pode ser suporte de acusação para se exigir imposto de contribuinte 
remetente de outro estado. Por fim, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de total 
improcedência de exigência contida no auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em razão da 
ausência da ordem de serviço, tendo em vista que fui vencido neste quesito. 

 
Entretanto, questiono, em sede de preliminar, a nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, e o faço sob o fundamento de que o 
Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o lançamento no presente 
auto de infração. Considerando que também fui vencido nessa inquirição, despiciendo se 
torna qualquer digressão a respeito.  

 
Com as observações supra aduzidas, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
A empresa autuada está localizada em Brasília – DF e o destinatário, 

descrito nos documentos fiscais, é uma empresa goiana.  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a fiscalização argumenta que houve simulação, sendo a operação fraudulenta. 
 
Considerando a assertiva supra inferida, não pode a fiscalização 

afirmar que uma operação é uma simulação e ao mesmo tempo exigir o recolhimento do 
imposto.  

 
Não havendo mercadoria, por consequência, não haverá imposição 

de recolhimento do imposto, situação que me leva a julgar improcedente o lançamento.   
 
Assim, por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em 
razão da ausência da ordem de serviço. A preliminar de nulidade da peça básica, que 
argui nesta sessão de julgamento, por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração, foi majoritariamente, rejeitada. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.   

 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01810/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em 
operação fraudulenta, pois simulou tais vendas, remessas e 
entregas. Improcedente.  
 
Não se pode exigir recolhimento do imposto, quando não houve 
previsão legal para tal exigência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, em razão da ausência da ordem de serviço. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, com voto de desempate 
proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira 
Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
Valdir Mendonça Alves.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Relator, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido 
o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir 
Mendonça Alves, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram 
pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, não efetuou o 
pagamento do ICMS relativo às operações subsequentes, sujeitas ao regime comum de 
tributação, referente às mercadorias destinadas a contribuinte do Estado de Goiás, na 
condição de transportador e remetente, em operação fraudulenta, pois simulou tais 
vendas, remessas e entregas a Renimorgan de Souza Correia, CNPJ 12.904.456/0001-
65, que nega ter adquirido ou recebido ou mesmo pago pelas mercadorias, conforme 
Termos de Declaração ao Fisco Goiano e Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Goiás, 
anexados, consideradas, portanto, mercadorias a vender no território goiano, sem 
destinatário certo, acobertadas pelas notas fiscais relacionadas em mídia eletrônica/digital 
anexada e identificada, considerada a alíquota própria por mercadoria e já acrescidas do 
Índice de Valor Agregado (IVA) individualizado para cada mercadoria e discriminados nas 
planilhas de apuração, também anexadas em mídia eletrônica/digital, fls. 01 a 18. 



 
Intimado, nos termos da lei, sujeito passivo não se manifesta em 

sede de primeira instância de motiva o termo de revelia, fl. 19. 
 
Dirigindo-se à segunda instância o sujeito passivo (fls. 26 a 42), 

suscita em preliminar a nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, ao 
argumento de que o auto de infração foi lavrado com prova insuficiente.  Adentra ao mérito 
com a alegação de que no cálculo do imposto, o agente autuante aplicou indevidamente a 
alíquota de 25% para todas as mercadorias e ainda não discriminou por mercadorias o IV 
correspondente aplicando valor genérico. Também deixou de abater o crédito das 
operações próprias, não se subtraiu no cálculo o montante do imposto destacado no 
documento fiscal. Pugna pela nulidade/ improcedência do feito. Junta documentos nas (fls. 
44 a 50). 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas fls. 54 a 56 e também 

60/61 e 73 e 74, pedindo adiamento da sessão de julgamento. 
 
Pela Resolução nº 158/2015, a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à GEPRO para que seu titular, por 
obséquio, intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente constituído, a 
apresentar, no prazo de até 30 dias, os documentos comprobatórios da ocorrência das 
operações de vendas ao destinatário goiano, dos quais fez menção durante sustentação 
oral, bem como trazer ao processo outros documentos que julgue necessários para a 
elucidação dos fatos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

158/2015, nas (fls. 67 e 68). 
 
Pela Resolução nº 038/2016 (fls. 77 a 78) a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia para que se traga aos autos informações adicionais, tais como 
dados sobre o transporte, informações constantes em inquérito policial, boletos de 
pagamento, ou quaisquer outros documentos que venham a comprovar o real 
adentramento, neste Estado, das mercadorias discriminadas nas notas ficais. 

 
Em atendimento a Resolução nº 038/2016 na (fl.80), a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia argumenta que, o transportador informado pela 
remetente sempre é a Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., 
CNPJ 08.691.096/0001-93; não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, não há boletos de pagamentos referentes às operações 
indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros documentos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução º 

38/2016, querendo manifestar-se, nas (fls. 81 e 82). 
 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo, fls. 86 

a 92, alega que o agente fiscal não apresentou a necessária prova do ingresso em 
território goiano e nem sequer tentou justificar a manutenção da malfadada exigência 
inicial. 

 
Aduz que a presunção legal de ocorrência de fato gerador somente 

se consuma, nesses casos, no momento da verificação da existência de mercadoria a 
vender em território goiano, sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação 



cadastral irregular; que no presente caso não se trata de mercadoria encontrada pela 
fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos magnéticos 
fornecidos pela autuada. Se a declaração é insuficiente para afastar o auto de infração 
que cobra multa por falta de registro do livro por parte do destinatário goiano, a mesma 
declaração que não pode ser suporte de acusação para se exigir imposto de contribuinte 
remetente de outro estado. Por fim, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de total 
improcedência de exigência contida no auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em razão da 
ausência da ordem de serviço, tendo em vista que fui vencido neste quesito. 

 
Entretanto, questiono, em sede de preliminar, a nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, e o faço sob o fundamento de que o 
Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o lançamento no presente 
auto de infração. Considerando que também fui vencido nessa inquirição, despiciendo se 
torna qualquer digressão a respeito.  

 
Com as observações supra aduzidas, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
A empresa autuada está localizada em Brasília – DF e o destinatário, 

descrito nos documentos fiscais, é uma empresa goiana.  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a fiscalização argumenta que houve simulação, sendo a operação fraudulenta. 
 
Considerando a assertiva supra inferida, não pode a fiscalização 

afirmar que uma operação é uma simulação e ao mesmo tempo exigir o recolhimento do 
imposto.  

 
Não havendo mercadoria, por consequência, não haverá imposição 

de recolhimento do imposto, situação que me leva a julgar improcedente o lançamento.   
 
Assim, por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em 
razão da ausência da ordem de serviço. A preliminar de nulidade da peça básica, que 
argui nesta sessão de julgamento, por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração, foi majoritariamente, rejeitada. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.   

 
 
 

 
 



 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01811/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em 
operação fraudulenta, pois simulou tais vendas, remessas e 
entregas. Improcedente.  
 
Não se pode exigir recolhimento do imposto, quando não houve 
previsão legal para tal exigência. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, em razão da ausência da ordem de serviço. Foram vencedores os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, com voto de desempate 
proferido pela responsável pela coordenação da sessão, Conselheira Gerluce Castanheira 
Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
Valdir Mendonça Alves.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo Relator, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido 
o Conselheiro José Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir 
Mendonça Alves, com voto de desempate proferido pela responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram 
pela procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento do ICMS relativo as operações subsequentes, sujeitas ao regime comum de 
tributação, referente as mercadorias destinadas a contribuinte do Estado de Goiás, na 
condição de transportador e remetente, em operação fraudulenta, pois simulou tais 
vendas, remessas e entregas a Paulo F & Jaime F Ltda., que nega ter adquirido ou 
recebido ou mesmo pago pelas mercadorias, conforme Termos de Declaração ao Fisco 
Goiano e Boletim de Ocorrência da Policia Civil de Goiás, anexados, consideradas, 
portanto, mercadorias a vender no território goiano, sem destinatário certo, acobertadas 
pelas notas fiscais relacionadas em mídia eletrônica/digital anexada e identificada, 
considerada a alíquota própria por mercadoria e já acrescidas do Índice de Valor 
Agregado (IVA) individualizado para cada mercadoria e discriminados nas planilhas de 
apuração, também anexadas em mídia eletrônica/digital. Já compensados os créditos de 



direito dos supracitados documentos fiscais, fls. 03 a 17. Fica o sujeito passivo, obrigado 
ao pagamento do ICMS mais cominações legais. 

 
Intimado nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

o termo de revelia fls. 20.  
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar impugnação em segunda 

instância as fls. 22 a 24. 
 
Dirigindo-se a segunda instância o sujeito passivo, fls. 27 a 43, 

suscita em preliminar a nulidade da lide por insegurança na determinação da infração, ao 
argumento de que o auto de infração foi lavrado com prova insuficiente.  Adentra ao mérito 
com a alegação de que no cálculo do imposto, o agente autuante aplicou indevidamente a 
alíquota de 25% para todas as mercadorias e ainda não discriminou por mercadorias o IV 
correspondente aplicando valor genérico. Também deixou de abater o crédito das 
operações próprias, não se subtraiu no cálculo o montante do imposto destacado no 
documento fiscal. Pugna pela nulidade/ improcedência do feito. Junta documentos nas (fls. 
44 a 51). 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos nas fls. 55 a 57 e também 

61/62 e também 74/75, pedindo adiamento da sessão de julgamento. 
 
Pela Resolução nº 156/2015, a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à GEPRO para que seu titular, por 
obséquio, intime o sujeito passivo, na pessoa do advogado legalmente constituído, a 
apresentar, no prazo de até 30 dias, os documentos comprobatórios da ocorrência das 
operações de vendas a destinatário goiano, dos quais fez menção durante sustentação 
oral, bem como trazer ao processo outros documentos que julgue necessários para a 
elucidação dos fatos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a atender ao disposto na Resolução 

156/2015, fl. 70. 
 
Pela Resolução nº 041/2016 (fls. 77 a 78) a Segunda Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário resolve encaminhar os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Luziânia para que se traga aos autos informações adicionais, tais como 
dados sobre o transporte, informações constantes em inquérito policial, boletos de 
pagamento, ou quaisquer outros documentos que venham a comprovar o real 
adentramento, neste Estado, das mercadorias discriminadas nas notas ficais. 

 
Em atenção à Resolução nº 041/2016 na (fl.80), a Delegacia 

Regional de Fiscalização de Luziânia argumenta que, o transportador informado pela 
remetente sempre é a Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., 
CNPJ 08.691.096/0001-93; não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de 
haver o Boletim de Ocorrência, não há boletos de pagamentos referentes às operações 
indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros documentos. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução nº 

41/2016, querendo manifestar-se, nas (fls. 81 e 82). 
 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o sujeito passivo, fls. 86 

a 92, alega que o agente fiscal não apresentou a necessária prova do ingresso em 



território goiano e nem sequer tentou justificar a manutenção da malfadada exigência 
inicial. 

 
Aduz que a presunção legal de ocorrência de fato gerador somente 

se consuma, nesses casos, no momento da verificação da existência de mercadoria a 
vender em território goiano, sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação 
cadastral irregular; que no presente caso não se trata de mercadoria encontrada pela 
fiscalização de trânsito, mas de constatação realizada a partir de arquivos magnéticos 
fornecidos pela autuada. Se a declaração é insuficiente para afastar o auto de infração 
que cobra multa por falta de registro do livro por parte do destinatário goiano, a mesma 
declaração que não pode ser suporte de acusação para se exigir imposto de contribuinte 
remetente de outro estado. Por fim, a autuada reitera, entre outros, seu pedido de total 
improcedência de exigência contida no auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em razão da 
ausência da ordem de serviço, tendo em vista que fui vencido neste quesito. 

 
Entretanto, questiono, em sede de preliminar, a nulidade da peça 

básica, por insegurança na determinação da infração, e o faço sob o fundamento de que o 
Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o lançamento no presente 
auto de infração. Considerando que também fui vencido nessa inquirição, despiciendo se 
torna qualquer digressão a respeito.  

 
Com as observações supra aduzidas, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
A empresa autuada está localizada em Brasília – DF e o destinatário, 

descrito nos documentos fiscais, é uma empresa goiana.  
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum” a fiscalização argumenta que houve simulação, sendo a operação fraudulenta. 
 
Considerando a assertiva supra inferida, não pode a fiscalização 

afirmar que uma operação é uma simulação e ao mesmo tempo exigir o recolhimento do 
imposto.  

 
Não havendo mercadoria, por consequência, não haverá imposição 

de recolhimento do imposto, situação que me leva a julgar improcedente o lançamento.   
 
Assim, por maioria de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade da 

peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada, em 
razão da ausência da ordem de serviço. A preliminar de nulidade da peça básica, que 
argui nesta sessão de julgamento, por insegurança na determinação da infração, sob o 
fundamento de que o Estado de Goiás não detém de legitimidade ativa para exigir o 
lançamento no presente auto de infração, foi majoritariamente, rejeitada. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração.   

 



 
 

 
 

Sala das sessões, em 10 de outubro de 2018. 
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Matéria: Outros (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01971/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Outros. Cancelamento das 
notas fiscais após terem surtido os efeitos fiscais. Procedência. 
Unânime.   
 
I - PROCESSUAL. Admissibilidade do recurso ao CONSUP. 
ACOLHIDA. Unânime. Deve ser admitido o recurso ao CONSUP 
de decisão cameral unânime quando o recorrente apresente 
acórdão paradigma que tenha decidido em sentido contrário ao 
do acórdão recorrido, tratando de matéria idêntica (art. 41, II, 
"a", da Lei nº 16.469/09); 
 
II - PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa. Acórdão recorrido sem 
motivação. REJEITADA. Unânime. Não há cerceamento do 
direito de defesa, relativamente ao acórdão recorrido, quando 
este tenha tratado de maneira exaustiva sobre o mérito da 
autuação (§ 3º, art. 20, da Lei 16.469/09); 
 
III - ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de ICMS. 
Saídas de mercadorias tributadas. Registro de NF-e sem débito 
do imposto, sob alegação de cancelamento. Não atendimento às 
prescrições legais. PROCEDÊNCIA. Unânime. Para 
cancelamento da nota fiscal eletrônica, o emitente deve registrar 
o evento no site da NF-e, no prazo de 24 horas contados da data 
da autorização de uso da NF-e, ou emitir nota fiscal eletrônica de 
entrada de ajuste, nos termos previstos no RCTE. O registro de 
NF-e sem débito do ICMS e sem cancelamento, é infração à 
legislação tributária, e o imposto deve ser exigido juntamente 
com multa punitiva e acréscimos legais. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de admissibilidade do recurso para o Conselho Superior, arguida pelo 
Conselheiro Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto 
no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, E, por votação unânime, rejeitar a preliminar de nulidade 
do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. 
Também, por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente 
o auto de infração, observando que o valor da multa formal é no montante de R$ 679,87 
(seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente a outubro de 2011 
e R$ 713,86 (setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), referente a julho/2012. 
Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Consta do auto de infração que o sujeito passivo: “Deixou de 

consignar corretamente na EFD (Escrituração Fiscal Digital) de outubro/2011 e julho/2012, 
respectivamente, as Notas Fiscais Eletrônicas nºs 16760 e 24424, pois escriturou-as como 
se fossem NF-e canceladas, quando na verdade as mesmas não foram canceladas, 
conforme se depreende das cópias das referidas NF-e (em anexo) que acusam a situação: 
AUTORIZADA. Em consequência, deverá pagar o imposto destacado nos respectivos 
documentos fiscais, na importância de R$ 18.268,38, juntamente com os acréscimos 
legais, conforme Auditoria Básica do ICMS e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c arts. 88, § 

1º, III, 313 e 314 do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
A penalidade proposta é a do art. 71, X, “a”, § 9º, I, do CTE c/ 

redação da Lei nº 11.750/92. 
 
Nomeados solidários: 1) José Vitório Tararam; 2) Rodolfo Norivaldo 

Geraldi; 3) Juliano Junqueira de Andrade; 4) Marcelo Eduardo Martins; 5) Luis Cláudio 
Rapparini Soares; 6) Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira; 7) Pedro Isamu Mizutani; 
e, 8) Antonio Alberto Stuchi, na qualidade de sócios administradores, com fundamento no 
art. 45, XII, do CTE. 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: extrato da EFD 

Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (fls. 
23/24) em que estão registradas as notas fiscais eletrônicas em apreço na situação de 
canceladas (situação 02); extrato das notas fiscais eletrônicas (fls. 25/35) em apreço com 
a situação atual: AUTORIZADA, referente a saídas de álcool hidratado para destinatários 
localizados em Minas Gerais e Goiás; Portaria de designação do auditor fiscal para 
fiscalizar empresa de grande porte (fls. 36/37); QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA (fls. 38);  

 
Intimados para pagar ou impugnar, todos os sujeitos passivos 

comparecem ao processo em peças apartadas de impugnação, em que contestam o auto 
de infração com as seguintes razões: 

 
Pelo autuado Raízen Centroeste Açúcar e Álcool Ltda (fls. 99/109): 

aduz que não houve circulação das mercadorias elencadas nas notas fiscais ora 
questionadas; que as empresas destinatárias das mercadorias disponibilizaram os seus 
livros Registro de Entradas, comprovando que não houve entrada das referidas notas 
fiscais em seus estabelecimentos, bem como há declaração dessas pessoas jurídicas 
afirmando a não realização das operações;  

 
Pediu o julgamento pela improcedência do auto de infração; 

realização de diligência; cobrança apenas de multa pelo não cancelamento das notas 
fiscais. 

 
Anexou ao feito: cópia do livro Registro de Entradas dos destinatários 

(fls. 155/192 e 194/254); declaração da destinatária Continental Distribuidora de 
Combustíveis (fls. 256/257). 

 



Pelos solidários (fls. 260/430): pediram suas exclusões da lide, seja 
em virtude de inconstitucionalidade do art. 45, XII, do CTE, seja por não obediência ao 
disposto no art. 135, III, do CTN, seja por que alguns dos diretores não exerceram cargo 
de direção quando da ocorrência dos fatos geradores. 

 
Em sentença (fls. 440/446), o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração e exclui da lide Guilherme José de Vasconcelos 
Cerqueira; exclui parcialmente da lide, mantendo a responsabilidade apenas quanto ao 
fato gerador de outubro de 2011 no valor de ICMS R$ 6.895,11 Rodolfo Norivaldo Geraldi 
e Marcelo Eduardo Martins; mantêm na lide totalmente José Vitório Tararam; Juliano 
Junqueira de Andrade; Luis Cláudio Rapparini Soares; Pedro Isamu Mizutani e Antonio 
Alberto Stuchi. 

 
O Representante Fazendário concorda com a decisão de 1ª instância 

(fls. 447). 
 
Intimados a pagar ou apresentar recurso voluntário, os sujeitos 

passivos, autuado e solidários remanescentes, comparecem ao feito e recorrem da 
decisão singular, da forma a seguir exposta: 

 
Pelo Autuado Raízen Centroeste Açúcar e Álcool Ltda. (fls. 458/471): 

preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por violação ao princípio motivação; no 
mérito, repetiu os argumentos feitos em instância singular. 

 
Pediu que se declarasse nula a sentença singular, que se julgasse 

improcedente o auto de infração ou aplicação de multa pelo não cancelamento formal dos 
documentos fiscais. 

 
Pelos solidários remanescentes (fls. 476/615): de maneira geral, os 

solidários remanescentes manifestaram que há decisão do STF em sede de repercussão 
geral que declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Federal 8.620/93, que possui 
redação análoga à da norma estadual art. 45, XII, do CTE. Que houve violação do art. 
135, inciso III, do CTN, pois não houve a comprovação de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos por parte dos recorrentes; 

 
Pediram a exclusão dos solidários da lide e, no mérito, ratificaram os 

termos do recurso da autuada Raizen. 
 
Especialmente o solidário Marcelo Eduardo Martins aduziu, ainda, 

que renunciou ao cargo de diretor em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores, 
pois deixou a diretoria da empresa em 31/05/2011 (fls. 542/543). Inobstante, não anexou 
cópia da ata da assembléia geral que assim decidiu. 

 
 
A 4ª CJUL decidiu (fls. 623/632), em 11/10/2017, por UNANIMIDADE 

DE VOTOS: rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento ao direito de 
defesa, no mérito, julgou procedente o auto de infração, confirmando a decisão singular, 
com adequação da penalidade, por maioria de votos, para o art. 71, XXIII, “a”, do CTE; e, 
também, por VOTAÇÃO UNÂNIME excluir da lide todos os solidários. 

  
Mediante recurso ex ofício (fls. 634/637), a Representação 

Fazendária pede a reforma da decisão cameral para alterar a penalidade para o art. 71-A, 
IV, “a”, 1, CTE com valor da multa formal em R$ 13.098,87. 



 
Em contradita, o sujeito passivo autuado (fls. 650/654) pede a 

manutenção da multa aplicada prevista no art. 71, XXIII, “a” do CTE., por ser a mais 
benéfica, e por Recurso do Contribuinte ao CONSUP (fls. 656/671), pede a 
admissibilidade com fundamento em acórdão paradigma divergente nº 02220/04 no PAT 
nº 3003594911479, onde se decidiu que a falta de provas de circulação da mercadoria, no 
caso, por falta de carimbo, demonstra que não houve a circulação da mercadoria, 
julgando-se improcedente o auto de infração relativamente à saída de mercadorias através 
de notas fiscais canceladas. Em preliminar, alega a nulidade do acórdão recorrido por 
violação ao princípio da motivação e, no mérito, repete os argumentos já feitos em 
primeira e segunda instâncias, quais sejam: que não houve circulação das mercadorias 
elencadas nas notas fiscais ora questionadas; que as empresas destinatárias das 
mercadorias disponibilizaram os seus livros Registro de Entradas, comprovando que não 
houve entrada das referidas notas fiscais em seus estabelecimentos, bem como há 
declaração dessas pessoas jurídicas afirmando a não realização das operações;  

 
Ao final, pede: nulidade do acórdão recorrido por cerceamento ao 

direito de defesa por falta de motivação; improcedência; ou aplicação de multa formal por 
não cancelamento de notas fiscais. 

 
É o relatório. 
 
V   O   T   O 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, decorrente do fato de o contribuinte ter promovido saídas de álcool 
hidratado com emissão de notas fiscais eletrônicas e, posteriormente, ter registrado essas 
notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Saídas da EFD sem débito do ICMS, sob 
alegação de terem sido canceladas, quando no site da NF-e a mesma estava com a 
situação atual: habilitada. 

 
A decisão cameral julgou procedente o auto de infração, com 

adequação da penalidade para o disposto no art. 71, XXIII, “a”, do CTE, e excluiu da lide 
todos os solidários. 

 
A Fazenda Pública não recorreu quanto à exclusão dos solidários, e, 

quanto à adequação da penalidade, retirou, em sustentação oral na sessão de julgamento, 
o recurso apresentado. 

 
Resta, portanto, para apreciação, o recurso ao CONSUP feito pelo 

contribuinte. 
 
Quanto à preliminar alegada de nulidade do acórdão recorrido, por 

falta de motivação, voto desde já pela inadmissibilidade, em virtude de o recurso não ter 
fundamentado o pedido nos termos do art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

 
Em relação à preliminar de admissibilidade do recurso, observo que 

com o advento da nota fiscal eletrônica houve mudança radical relativamente à nota fiscal 
modelo 1 ou 1-A, impressa. Mesmo assim, o acórdão paradigma apresentado pela 
recorrente, tem a mesma fundamentação lógica quanto ao cancelamento ou não do 
documento fiscal, motivo pelo qual admito o recurso ao CONSUP com fundamento no art. 
41, II, “a”, da Lei nº 16.469/09. 

 



Entretanto, nego-lhe provimento, considerando que em virtude de a 
nota fiscal eletrônica ser virtual, a própria legislação tributária atribuiu ao emitente a 
possibilidade de seu cancelamento no site da NF-e, conforme art. 167-H do Decreto nº 
4.852/97 – RCTE, que para clareza da decisão, transcrevo abaixo: 

 
“Art. 167-H. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o 
emitente pode solicitar o seu cancelamento, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados a partir do momento que foi 
concedida a Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha 
havido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço, por 
meio de registro de evento correspondente (Ajuste SINIEF 07/05, 
cláusulas décima segunda e décima terceira)”.  
 
Essa norma, de abrangência nacional, porquanto celebrada com 

fundamento em Ajuste SINIEF no âmbito do CONFAZ, estabelece 2 condições para 
cancelamento de NF-e: 1º) que a mercadoria não tenha circulado; 2º) o registro do evento 
de cancelamento no site da NF-e. Essa última condição não foi cumprida pelo contribuinte. 

 
Outrossim, ainda que o contribuinte houvesse perdido o prazo para 

cancelamento da nota fiscal eletrônica, a legislação tributária ainda possibilita a reversão 
quanto à nota fiscal eletrônica emitida, mediante emissão de nota fiscal eletrônica de 
entrada, no sentido de anular os efeitos fiscais da nota fiscal eletrônica emitida para saída 
de mercadorias. É o que dispõe o art. 141, § 1º, IV, § 3º, I e II, do RCTE, transcrito abaixo: 

 

“Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 

cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 

......................................................................................................................... 

IV - na regularização da emissão indevida de documento fiscal eletrônico 
que não tenha surtido efeitos, quando o emitente tenha perdido o prazo de 
cancelamento previsto neste Regulamento, devendo mencionar a chave de 
acesso do documento fiscal emitido indevidamente e justificar a sua 
emissão no campo “dados adicionais”. (Acrescido pelo Decreto nº 7.781 - vigência: 

27.12.12) 

......................................................................................................................... 

§ 3º O documento fiscal emitido para a regularização a que se refere o 
inciso IV, do § 1º, deve ser registrado observando o seguinte:(Acrescido pelo 

Decreto nº 7.781 - vigência: 27.12.12) 

I - caso o documento emitido indevidamente tenha sido registrado com 
valores do imposto, a regularização deve se dar por meio do registro do 
documento fiscal, com seu pertinente imposto, a fim de promover o devido 
ajuste.(Acrescido pelo Decreto nº 7.781 - vigência: 27.12.12) 

II - caso o documento emitido indevidamente não tenha sido registrado, a 
regularização deve se dar por meio do registro de ambos os documentos, 
no mesmo período de apuração, sem os valores do imposto, devendo o 
documento emitido indevidamente ser registrado de modo extemporâneo, 
precedido de retificação da escrituração, se for o caso”. (Acrescido pelo Decreto nº 

7.781 - vigência: 27.12.12) 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A4
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A4
../Decretos/D_07781.doc#A141P1IV
../Decretos/D_07781.doc#A141P3
../Decretos/D_07781.doc#A141P3I
../Decretos/D_07781.doc#A141P3II
../Decretos/D_07781.doc#A141P3II


Dessa forma, a legislação tributária possibilita ao contribuinte o 
cancelamento do documento fiscal, no site da NF-e, ou, se perdido o prazo para 
cancelamento, a emissão de nota fiscal eletrônica de ajuste, de forma a anular os efeitos 
daquela, se fosse emitida indevidamente. 

 
Entretanto, o sujeito passivo nenhuma providência adotou nesse 

sentido, incorrendo em clara infração à legislação tributária. 
 
A declaração de empresa destinatária, bem como a juntada de 

extrato do livro Registro de Entrada dos destinatários, não tem o condão de afastar a 
ocorrência da operação, cujos documentos fiscais foram emitidos e são idôneos para 
documentar a circulação de mercadorias. 

 
Por fim, registre-se que não é o caso de adequação da penalidade 

para a referente a “não cancelamento de notas fiscais”, porquanto não é essa o fato 
gerador da infração, mas, sim, a saída de mercadorias com emissão de nota fiscal 
eletrônica, porém, sem débito do ICMS no livro Registro de Saídas da EFD, com omissão 
do pagamento do imposto. Assim, a penalidade adequada pela instância cameral é a que 
está em consonância com a infração perpetrada. 

 
Ressalte-se que como são apenas duas notas fiscais eletrônicas com 

registro incorreto no livro fiscal, a penalidade do art. 71, XXIII, “a”, do CTE, é no montante 
de R$ 679,87 referente a outubro de 2011 e R$ 713,86, referente a julho de 2012. 

 
Posto isso, contando com a unanimidade de votos de meus pares, 

voto no sentido de inadmitir o recurso quanto à preliminar de nulidade do acórdão, admitir 
o recurso quanto ao mérito e negar-lhe provimento para julga procedente o auto de 
infração, esclarecendo que o valor da multa formal, a ser exigida junto com o ICMS, e no 
valor de R$ 679,87 para outubro/2011 e R$ 713,86 para julho/2012. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01974/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de saída de 
mercadoria. Pedido de Revisão Extraordinária. Auto de infração 
improcedente.  
 
Quando o sujeito passivo carrear para os autos provas que 
descaracterizem o fato determinante da formalização do 
lançamento, o mesmo deverá ser considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 336.791,37, conforme comparativo entre o 
valor informado pela administradora de cartão de crédito e o valor informado pelo 
contribuinte na Escrituração Fiscal Digital – EFD correspondente aos períodos de 
01/01/2012 a 31/12/2012, resultando em uma base de cálculo no valor de R$ 336.791,37, 
de acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 25, § 
1º, inciso IX, alínea “b”, 64, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 356-
C e 356-F, ambos do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: FERNANDA 
DOS SANTOS OLIVEIRA e GLEIDSON BATISTA DE OLIVERA, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 26/33, porém, os mesmos não se manifestaram, dando azo à 
lavratura do Termo de Revelia de fls. 34. Foram novamente intimados em segunda 
instância às fls. 36/45, tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 46. 

Posteriormente, a GERC apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária onde alega falha de intimado em Primeira Instância aos solidários, realizada 
via Correios, que não obteve êxito, no entanto, não foram intimados por edital. 



Em seguida, o sujeito passivo também apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária onde argui a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e se 
requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência de ICMS pela omissão de 
saída de mercadoria, conforme comparativo entre o valor informado pela administradora 
de cartão de crédito e o valor informado pelo contribuinte na EFD, no período de 01/01/12 
a 31/12/2012. 

Os autos foram encaminhados ao NUPRE de Goiânia, para que se 
procedesse a intimação dos solidários, por edital, via Despacho nº 127/2017 e retornaram 
ao SEJUR com a intimação por edital, sem que houvesse a apresentação da peça 
impugnatória, para apreciação.  

Por meio do Despacho nº 2405/2017, o julgamento foi convertido em 
diligência e encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que, 
preferencialmente, o autuante verificasse se as alterações procedidas nas EFDs 
retificadoras estavam corretas e condizentes com a documentação do contribuinte. 

Os autos retornaram ao SEJUR para nova análise, com a inserção 
dos documentos (fls. 95 a 118) e manifestação do autuante (fls. 119). Nesta ocasião o 
autuante reconhece que as leituras das memórias fiscais do período estão condizentes 
com as alterações das EFDs do período. Contudo, não esclarece as implicações das 
apresentações das EFDs retificadoras na alteração do valor do crédito tributário. 

Considerando que a omissão detectada no Relatório Comparativo 
EFD com o SARE de 2012 origina-se das novas EFDs retificadoras apresentadas no 
sistema e que, de acordo com o autuante, as leituras das memórias fiscais estão 
condizentes com as EFDs, o autuante necessita averiguar as implicações das alterações 
no lançamento fiscal e propor as alterações que julgar conveniente, adequando o valor do 
crédito tributário. 

Posto isso, os autos foram novamente remetidos ao autuante, via 
Despacho nº 4316/2017, a fim de que verificasse as implicações da apresentação das 
EFDs retificadoras, adequando o valor do crédito tributário e elucidando o que julgasse 
conveniente para o julgamento da lide, elaborando inclusive outras planilhas para a 
apuração do valor do crédito devido. 

Os autos retornaram ao SEJUR para nova análise, com a inserção 
de documentos, planilhas, relatórios e manifestação (fls. 125 a 129). 

Mediante Despacho nº 322/2018 de fls. 131 expedido pela 
Presidência deste Conselho, o pedido de revisão extraordinária foi admitido, tendo 
assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado 
erro de fato, requisito exigido no artigo 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que de acordo com as planilhas elaboradas pelo autuante, o valor 
do ICMS a recolher é de R$ 8.160,41 (fls. 126).” 

É o relatório. 

 

VOTO 



A acusação presente no auto de infração decorre do fato do 
contribuinte ter omitido saída de mercadoria, no valor comercial de R$ 336.791,37, 
conforme comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o 
valor informado pelo contribuinte na Escrituração Fiscal Digital – EFD correspondente aos 
períodos de 01/01/2012 a 31/12/2012, resultando em uma base de cálculo no valor de R$ 
336.791,37, de acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias 
tributadas, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, argui a 
ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a desconstituição do crédito 
tributário relativo à exigência de ICMS pela omissão de saída de mercadoria, conforme 
comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o valor 
informado pelo contribuinte na EFD, no período de 01/01/12 a 31/12/2012, acostando aos 
autos os recibos de entrega da Escrituração Fiscal Digital. Por esta razão, solicita a 
improcedência do lançamento. 

Os autos foram remetidos à Delegacia Regional de Fiscalização de 
Goiânia, via Despacho nº 2405/2017, a fim de que, preferencialmente, o autuante 
verificasse se as alterações procedidas nas EFDs retificadoras estavam corretas e 
condizentes com a documentação do contribuinte. 

Os autos retornaram ao SEJUR para nova análise, com a inserção 
dos documentos (fls. 95 a 118) e manifestação do autuante (fls. 119). Nesta ocasião o 
autuante reconhece que as leituras das memórias fiscais do período estão condizentes 
com as alterações das EFDs do período. Contudo, não esclarece as implicações das 
apresentações das EFDs retificadoras na alteração do valor do crédito tributário. 

Em observância aos ditames estabelecidos no Despacho nº 
4316/2017-PRES de fls. 123/124, o julgamento foi convertido em diligência ao Setor de 
Controle e Acompanhamento Processual (SECON), a fim de que sejam remetidos ao 
autuante para que verifique as implicações da apresentação das EFDs retificadoras, 
adequando o valor do crédito tributário, elucidando o que julgar conveniente para a 
apreciação da lide, elaborando inclusive outras planilhas para a apuração do valor do 
crédito tributário devido. 

Em cumprimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
o contribuinte ao retificar as EFDs no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, no comparativo 
entre os novos valores de saídas de mercadorias declarados e os valores de saídas 
informados pelas administradoras dos cartões de crédito e débito, conforme nova planilha 
em anexo, não apresentou crédito devido e, portanto, não havendo diferença a autuar.  

Assim sendo, mediante o procedimento do contribuinte atinente a 
retificação das EFDs, o qual foi aceito pela administração tributária, não resta, no caso em 
comento, crédito tributário a ser exigido. 

Conforme o explanado acima, mesmo reconhecendo, repiso, o zelo 
do autuante para com a Fazenda Estadual, não me resta alternativa, senão a de declarar 
a improcedência do presente auto de infração, em virtude da falta de materialidade do 
ilícito abordado. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração.  

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em _____ de 
_________________ de _______ 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02068/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Transferência de bens de um estabelecimento 
para outro do mesmo titular. Reforma da decisão singular. 
Improcedência. 
 
Provado nos autos que o sujeito passivo remeteu o trator que 
estava em sua fazenda em Turvelândia/GO para outra fazenda de 
sua propriedade em Buritizeiro/MG para prestar serviço. Sem o 
ato de mercancia, compra e venda, inexiste a circulação de 
mercadoria, portanto, improcedente é o auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência e rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva e José Ferreira de Sousa. E quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo remeteu, em operação 
interestadual, bens integrantes do ativo imobilizado (01 trator usado marca Valtra BT210, 
ano de fabricação 2013, série 7210336724), relacionado na Nota Fiscal Avulsa nº 127.596, 
para fornecimento de serviço fora do estabelecimento, sem efetivar o seu retorno no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída. Em decorrência, deverá pagar o 
imposto no valor de R$ 24.000,00, incidente sobre a operação, acrescido das cominações 
legais, conforme comprovam documentos anexos. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 64, da Lei 11.651/91, c/c 

art. 6º, XXXII, anexo IX, e art. 86, Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, IX, “a”, §9ºl, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 11.750/1992. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos planilha de 

detalhamento do crédito tributário e Nota Fiscal Avulsa de saída de mercadoria, fls. 03/05. 
 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em Primeira 

Instância, alegando que o retorno do trator ocorreu por meio da Nota Fiscal nº 2.713, 
emitida em 26/01/2014, às fls. 33, ou seja, o retorno teria ocorrido antes de esgotado o 



prazo de 180 dias, estipulado pela legislação tributária, sendo improcedente o auto de 
infração. 

 
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e o 

deferimento de diligência, com objetivo de demonstrar a localização do bem e o seu 
retorno tempestivo.  

 
Em seguida, o julgador monocrático, ao analisar os autos, entendeu 

que o sujeito passivo não conseguiu mostrar que a nota fiscal apresentada em sua defesa 
acobertou o retorno do mesmo trator enviado para Minas Gerais através da nota fiscal nº 
127.596, decidindo pela procedência do auto de infração. 

 
Desta forma, manifesta-se nos autos para desacolher a pretensão do 

sujeito passivo, condenando-o ao pagamento do crédito tributário constante na exordial, 
sendo que para a penalidade deve ser aplicado o Art. 71, § 11, I da Lei 11.651/91 
atualizada pela Lei 19.965/18. 

 
A Representação Fazendária manifestou estar de acordo com a 

sentença, conforme despacho de fls. 38. 
 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, aduzindo, 

como preliminar, a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração em decorrência da inobservância do disposto no Decreto 70.235/72, e 
cerceamento do direito de defesa por deixar o julgador monocrático de manifestar a 
respeito do pedido de diligência, fiscalização “in loco” na fazenda Itaipu, com objetivo de 
demonstrar a localização do bem e o seu retorno tempestivo. 

 
No mérito, verbera que o retorno do trator ocorreu por meio da Nota 

Fiscal nº 2.713, emitida em 26/01/2014, ou seja, o retorno teria ocorrido antes de esgotado 
o prazo de 180 dias, estipulado pela legislação tributária. 

 
Ao final, requer a improcedência do auto de infração, ou a sua 

nulidade, para que seja reapreciado os pedidos de cancelamento do débito fiscal 
reclamado e deferimento de diligência, com objetivo de demonstrar a localização do bem e 
o seu retorno tempestivo. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Relatados os autos, passo a decidir. 
 
Cuidam-se os autos de exigência de crédito tributário, por remeter 

em operação interestadual, bem do ativo imobilizado, para fornecimento de serviço fora de 
seu estabelecimento, sem efetivar o seu retorno no prazo de 180 dias, contados da data 
da saída.  

 
De início, tenho que razão não assiste ao sujeito passivo em sua 

alegação, como preliminar, de nulidade do auto de infração por insegurança na 



determinação da infração em decorrência da inobservância do disposto no Decreto 
70.235/72. 

 
Ocorre, que o auto de infração em apreço foi emitido atendendo os 

requisitos legais, identificando o dispositivo legal infringido e a penalidade proposta, além 
de estar acompanhado dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, 
como planilha de detalhamento do crédito tributário e Nota Fiscal Avulsa de saída de 
mercadoria. 

 
De igual forma, entendo que deve ser afastada a assertiva de 

cerceamento do direito de defesa por deixar o julgador monocrático de manifestar a 
respeito do pedido de diligência, fiscalização “in loco” na fazenda Itaipu, com objetivo de 
demonstrar a localização do bem e o seu retorno tempestivo. 

 
E cheguei a esta conclusão, tendo em vista que o pedido de 

diligência, fiscalização “in loco” não se mostra razoável diante do nexo causal do crédito 
tributário em discussão. 

 
Quanto ao mérito, tenho que procede a alegação do recorrente de 

improcedência do auto de infração, já que remeteu, em operação interestadual, bens 
integrantes do ativo imobilizado (01 trator usado marca Valtra BT210, ano de fabricação 
2013, série 7210336724), relacionado na Nota Fiscal Avulsa nº 127.596, com data de 
30/09/2013, para fornecimento de serviço fora do estabelecimento, tendo o mesmo 
retornado por meio da Nota Fiscal nº 2.713, emitida em 26/01/2014, ou seja, o retorno 
ocorreu em 120 dias, antes de esgotado o prazo de 180 dias, contados da data da saída, 
estipulado pela legislação tributária. 

 
Ocorre, que o sujeito passivo remeteu o trator que estava em sua 

fazenda em Turvelândia/GO para outra fazenda sua em Buritizeiro/MG para prestar 
serviço.  Portanto, houve o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento a outro, 
mas do mesmo contribuinte, sem o ato de mercancia, quer dizer, sem a compra e venda. 
Inexistindo, no caso, operação de mercancia, conforme definida na lei, não havendo a 
circulação de mercadoria. 

 
A questão em apreciação resta superada pela Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. É o que deflui das decisões a seguir ementadas: 
 
 
TRIBUTÁRIO – ICMS –TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DA 
FILIAL PARA A MATRIZ. 
 
 O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento 
para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de 
mercancia, não legitima a incidência do ICMS.  Precedentes do 
Excelso Pretório e desta corte. Agravo regimental improvido. 
AGA 10.998, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, julgado em 07/06/93. 
 
 
TRIBUTÁRIO - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS                          
INDUSTRIALIZADOS DO ESTABELECIMENTO MATRIZ A FILIAL. 
 
Já decidiu ambas as Turmas que compõem a Egrégia Primeira 
Seção desta Corte, no sentido da não incidência do ICMS no 



caso de simples transferência de mercadorias do 
estabelecimento matriz para a filial da mesma empresa.  
Precedentes.  Recurso conhecido e provido, com remessa dos 
autos ao Pretório Excelso.  REsp 37.842, Rel. Min. José de 
Jesus, julgado em 13/12/93. 
 
 
Portanto, para que incida o ICMS é necessária a prática de negócio  

Jurídico mercantil.  Negócio que pressupõe a existência de mais de uma pessoa. 
 
     No mesmo sentido a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça 
assim dispõe: 
 

Súmula 166 do STJ:  Não constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte. 
  

 
                                  De outra feita, tenho que a sentença proferida pelo julgador 
monocrático deve ser reformada, pois entendeu que a nota fiscal nº 2.713 apresentada 
pelo autuado às fls. 33, como sendo a nota que acobertou o retorno do bem, não é 
passível de vinculação ao documento de remessa do trator. 
 
     Afirmando, ainda, que não foi lançada na nota fiscal nº 2.713, 
nenhuma referência à nota fiscal de remessa nº 127.596, e que não foi informado o ano de 
fabricação, bem como existem divergências de valores entre as notas. 

 
Ocorre, que estas questões são meramente formais e incapazes de 

ensejar a cobrança do imposto e penalidade respectiva por acarretar dúvida, devendo 
aplicar-se o princípio da razoabilidade como escopo para declarar a improcedência do 
presente auto de infração. 

 
A este respeito, dispõe o artigo 112 do Código Tributário Nacional, in 

verbis:  
 
Art.  112.  A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 
acusado, em caso de dúvida quanto: 
 
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à 
natureza ou extensão dos seus efeitos. 
 
 
Já o artigo 92 da Constituição Estadual trata do princípio da 

razoabilidade, como um dos princípios que norteiam a atividade administrativa, dispondo 
in verbis:  

 
 
Art.  92.  A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e 
motivação e, também, ao seguinte: 



 
. 
Tal determinação também fora veiculada na Lei Estadual nº 

13.800/01, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do 
Estado de Goiás, cuja aplicação é subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, nos 
seguintes termos: 

 
Art.  2º -  A Administração pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 
Parágrafo único – Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de: 
 
VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 
 
 
De igual forma, existe previsão expressa no art. 23 da Lei 

Complementar nº 104/13, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás. 

 
Segundo definição de CARVALHO FILHO, razoabilidade é “a 

qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, 
ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um 
pouco diversa”. 

 
 No mais, a data de retorno do bem foi 26/01/14 fls. 33, enquanto a 

data do auto de infração foi 14/08/15 fls. 02, bem posterior ao retorno do bem, o que leva 
também à improcedência do auto de infração, em atenção ao princípio da espontaneidade 
descrito no artigo 169 do Código Tributário Estadual. 

 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, com escopo nos princípios da espontaneidade e da razoabilidade, decido 
rejeitar o pedido de diligência e a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança 
na determinação da infração, e conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o presente auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Outros (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02102/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Livro Registro de Saída de Mercadoria, relativo 
à EFD não escriturado. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o contribuinte não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Aldeci de Souza Flor, José Eduardo Firmino Mauro e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, deixou de 
escriturar no Livro Registro de Saída de Mercadoria, relativo à EFD no período de 
01/08/2011 a 31/08/2011 notas fiscais. Em consequência, deverá pagar o imposto 
destacado nos documentos fiscais na importância de R$ 6.454,31, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4. 
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos, fls. 03 a 17. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o nomeado sujeito 

passivo solidário, com uma única peça defensória, alegam que a Nota Fiscal nº. 1362 foi 
cancelada pelo contribuinte emitente na mesma data, em virtude da ausência do 
competente cupom fiscal, sendo gerada a Nota Fiscal nº. 1363, conforme EFD, envida em 
15/02/2012 e em virtude de um erro no sistema interno da empresa. Tal cancelamento não 
foi transmitido para o banco de dados da SEFAZ-GO; que não houve prejuízo ao erário, 
visto que as mercadorias circularam acompanhadas da Nota Fiscal nº. 1363. Requerem a 
improcedência da lide, fls. 20 a 22. Juntam documentos, fls. 23 a 56.    

 
Pela Sentença nº 701/2018-JULP o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. Adequando a penalidade para a prevista no artigo 71 – A 
, IV, “a” 1 e §7º, I da Lei nº11.651/91, observado o limitador previsto no §3º., I do mesmo 
dispositivo legal, fls.57 a 60. 

 
Despacho nº528/2018 – GERF concorda com a decisão supra 

aduzida, fl. 61.  
 



Em grau de recurso voluntário o polo passivo e o sujeito passivo 
coobrigado alegam que o contribuinte justificou que as notas haviam sido canceladas, e 
que por este motivo, as mercadorias nelas descritas circularam por meio de outros 
documentos fiscais que substituíram os primeiros, acreditando ser suficiente para a 
constatação da escrituração dos documentos autuados, a indicação dos arquivos EFD 
onde eles constavam, contudo, não foi o que ocorreu, assim, retorna a contribuinte ao 
processo, afirmando que a nota fiscal de nº 1362 do mês 08/2011 e a nota fiscal nº 4607 
do mês 06/2012 foram escrituradas na EFD's de seus respectivos períodos conforme 
páginas dos livros de registro de saídas. 

 
Inferem que a autuação demonstra estar completamente 

desassociada da realidade ao se constatar que o recorrente Pedro Torminn Borges irá 
completar em 2018 noventa anos de idade e está afastado do cotidiano da empresa já faz 
muitos anos, inclusive não sendo mais sócio administrador. Por fim requerem que seja 
cancelado por completo o auto de infração, fls.68 a 71. Juntam documentos fls. 72 a 77) 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que foi consultado o SINTEGRA enviado pela TCI Projeto Imobiliário SPE Ltda., nos 
meses de agosto e setembro/2011, só constatado como notas fiscais de entradas as de 
nºs 1363 e 1364, provenientes da empresa epigrafa, Itapoan Decorações Ltda., CNPJ  
022920190001-84. Dessa forma, a destinatária da mercadoria não registrou em seu livro 
de entrada a nota fiscal nº. 1362, indicando, como isso, que a operação não existiu, 
conforme afirma o emitente do documento fiscal.   

 
Em relação à nota fiscal nº. 4607, o sujeito passivo afirma que não 

ocorreu circulação por meio desse documento. Ocorreu por meio dos documentos de nºs. 
4608 e 4609, os quais os substituíram, sendo a nota fiscal nº. 4608, relativa a mercadorias 
tributadas integralmente, f. 31 e a de nº. 4609, referente a mercadoria submetida ao 
regime de substituição tributária, fl. 32.   

 
Em consulta a EFD do estabelecimento destinatário - Itapoan 

Decorações Ltda, nos meses de junho e julho de 2012, verifica-se que se encontram 
registradas apenas as notas fiscais nºs 4608 e 4609, indicando com isso que assiste razão 
ao sujeito passivo no sentido que não existiu a circulação jurídica por meio da nota fiscal 
nº. 4607.  

 
Em que pese as notas fiscais, objeto da autuação, constarem como 

ativas no sistema, as provas carreadas para os autos são no sentido que não existiu a 
circulação jurídica, isto é, essas notas fiscais não acobertaram a circulação de 
mercadorias.     

 
Mediante as assertivas supra inferidas, demonstrado está que não 

houve o ilícito fiscal descrito na folha de rosto deste volume, devendo, portanto, ser 
reformada a decisão singular, que havia julgado procedente o lançamento. 

 
Pelo exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.      

 



 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Passe Fiscal (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02049/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de baixa de Passe 
Fiscal de Trânsito. Presunção de que a mercadoria discriminada 
no documento fiscal foi entregue em território goiano. Recurso 
Voluntário. Improcedência. Decisão unânime. 
 
 
 
Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que 
esta for exigida, a comprovação da regularidade fiscal da 
operação pode ser feita por meio de processo administrativo, no 
qual o remetente ou o destinatário comprove o recebimento ou o 
fato impeditivo do recebimento da mercadoria, mediante a 
apresentação de cópia da página do livro Registro de Entradas 
do estabelecimento destinatário, devidamente autenticada pelo 
Fisco em cuja circunscrição localiza-se o contribuinte, em que 
conste o lançamento da nota fiscal consignada no Passe 
Fiscal;(Instrução Normativa n° 556/02-GSF, art. 5°, II); 
 
 
 
Declara-se improcedente o auto de infração que exige ICMS por 
presunção de que a mercadoria foi destinada ao Estado de 
Goiás decorrente da falta de baixa de Passe Fiscal de Trânsito, 
tendo sido comprovada nos autos a regularidade fiscal da 
operação, em conformidade com o art. 5°, II, da Instrução 
Normativa n° 556/02-GSF. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de 
Paiva, Gilmar Rodrigues de Almeida, José Pereira D'abadia e Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que os sujeitos passivos deixaram de comprovar a 
efetiva saída do território goiano das mercadorias referentes a 06 (seis) Notas Fiscais de 
numeração 86998, 84710, 84711, 84712, 87002 e 87003, ao não apresentar para baixa no 
Posto Fiscal de Saída o Passe Fiscal de Trânsito de número 001058.200711110.0058-5, 
razão pela qual as mercadorias foram consideradas destinadas ao Estado de Goiás, 
devendo, em consequência, pagar o ICMS devido, mais as cominações legais. 

 



Foi apontada como solidária a pessoa jurídica INTERFOOF 
IMPORTAÇÃO LTDA, remetente das mercadorias autuadas (fls. 05). 

 
A lançamento de ofício refere-se a reautuação do auto de infração 3 

0299398 872 95, anteriormente anulado por decisão deste Conselho (fls. 02). 
 
Tem-se como infringidos os dispositivos dos artigos 12, II, "d", 3; 14, 

VI, 46, I, "a", 2; 64 da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 4° da IN 556/02 – GSF; com 
penalidade proposta no art. 71, II, 2, § 9°, II da mesma lei, com redação da Lei 14.065/01. 

 
A autoridade lançadora instrui os autos com os seguintes 

documentos: Passe Fiscal de Trânsito n° 001058.200711110.0058-5, Cópia de Notas 
Fiscais, demonstrativo "Cálculo de Imposto e Multa – Padrão" para cada Nota Fiscal, 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, Carteira Nacional de Habilitação (fls. 
06 a 19). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados às fls.25 a 50 a pagar a quantia 

exigida ou apresentar impugnação a Primeira Instância. 
 
A empresa transportadora COAH LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA não comparece ao processo, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fls. 
51). 

 
A remetente das mercadorias INTERFOOF IMPORTAÇÃO LTDA 

apresenta impugnação em Primeira instância às fls. 53 a 86. 
 
Julgador singular decide pela procedência do auto de infração (fls. 88 

a 92). 
 
Intimados às fls. 94 a 99, os sujeitos passivos apresentam recurso 

voluntário em peças distintas (fls. 100 a 113 e 114 a 128), sendo que a parte INTERFOOF 
IMPORTAÇÃO LTDA afirma já ter trazido provas de que as mercadorias foram entregues 
na unidade federada de destino (fls. 120) e a parte COAH LOGÍSTICA E TRANSPORTE 
LTDA pede a nulidade da peça básica por insegurança da determinação da infração, pela 
não indicação do Índice de Valor Agregado (IVA) pela autoridade lançadora, bem como a 
improcedência do auto de infração, à vista da comprovação da entrega das mercadorias 
ao destinatário mencionadas nas notas fiscais (fls.115 e 119). 

 
Às fls. 145 e 146 foi anexada cópia da sentença que anulou o 

lançamento de oficio objeto de reautuação. 
 
Por meio do acórdão às fls. 147 a 151, a Câmara Julgadora, acolhe a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpõe Recurso ao Conselho 

Pleno às fls. 152 e 153, afirmando que carece de consistência a fundamentação da 
decisão cameral de que o presente lançamento de ofício contém os mesmos vícios 
daquele anteriormente anulado, pois a falta de demonstrativos apontada foi 
completamente sanada, já que estes constam às fls. 14 a 19. 

 
Intimados os sujeitos passivos às fls. 157 a 168, estes não se 

manifestam (fls. 168). 



 
Pelo Acordão de n.° 267/2017 (fls.170 a 174), o Conselho Pleno do 

Conselho Administrativo Tributário, decidiu conhecer do recurso da Fazenda Pública, dar-
lhe provimento para afastar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda 
matéria. 

 
Por meio da resolução n.° 061/2017, a quarta câmara do CAT, 

resolveu encaminhar os autos a coordenação de fiscalização de trânsito e fronteira, órgão 
da superintendência da receita, no escopo de que se verifique, no fisco do Distrito Federal, 
a veracidade das operações descritas nas notas fiscais n° 86998, 87002, 87003, 84712, 
84711 e 84710. Após, que os autos retornem a julgamento. 

 
Anexado pedido de verificação fiscal, às fls 184 a 186. 
 
Anexado planilhas, às fls 191 a 210. 
 
Em resposta à resolução n.º 061/2017, da quarta câmara do CAT, foi 

encaminhado resposta ao pedido de verificação fiscal solicitado à Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal, a qual nos retornou informado que das 06 (seis) notas fiscais, 
apena a nota fiscal n.° 86998 não foi encontrada no livro de entrada do destinatário, sendo 
que as demais notas foram devidamente escrituradas nos livros fiscais dos contribuintes, 
conforme cópias dos LFE em anexo.  

 
Intimados da diligência efetuada, os sujeitos passivos não se 

manifestaram. 
 
Na sessão de julgamento, o Representante da Fazenda Pública 

concorda com a improcedência parcial do lançamento na parte relativa às notas fiscais em 
que houve a comprovação de sua escrituração nos livros de Entrada dos destinatários 
localizados no Distrito Federal. Entretanto, a Fazenda pugna pela procedência parcial do 
lançamento relativamente à nota fiscal n.º 86998, no valor originário de ICMS de R$ 
933,59, para a qual não se comprovou sua escrituração nos livros de Entradas do 
destinatário no Distrito Federal. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

 
V O T O 

 
Cuida-se de julgamento de recurso dos sujeitos passivo que pugnam 

pela improcedência de lançamento no qual são acusados de deixarem de comprovar a 
efetiva saída do território goiano das mercadorias referentes a 06 (seis) Notas Fiscais de 
numeração 86998, 84710, 84711, 84712, 87002 e 87003, ao não apresentar para baixa no 
Posto Fiscal de Saída o Passe Fiscal de Trânsito de número 001058.200711110.0058-5. 

 
É cediço que a falta de baixa do passe fiscal na unidade de 

fiscalização de saída do Estado de Goiás, quando as mercadorias que transitaram em 
território provindas de uma unidade da federação para outra, são consideradas destinadas 
ao Estado de Goiás, conforme previsão na legislação de regência do passe fiscal (art. 4° 
da Instrução Normativa n° 556/02-GSF, cujo Parágrafo único dispõe: “A ausência do 
registro da baixa do Passe Fiscal acarreta a presunção de que a mercadoria e o bem, 
acobertados pela documentação fiscal de origem, foram destinados ao Estado de Goiás.”). 



 
Entretanto a própria IN prevê meios de elidir a presunção acima 

citada. Vejamos o art. 5°, II, da Instrução Normativa n° 556/02-GSF. Verbis: 
 
Art. 5º Não ocorrendo a baixa do Passe Fiscal, nas situações em que esta for 
exigida, a comprovação da regularidade fiscal da operação pode ser feita por 
meio de processo administrativo, no qual o remetente ou o destinatário 
comprove o recebimento ou o fato impeditivo do recebimento da mercadoria, 
mediante a apresentação de: 
                                                (...) 
II - cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento 
destinatário, devidamente autenticada pelo Fisco em cuja circunscrição 
localiza-se o contribuinte, em que conste o lançamento da nota fiscal 
consignada no Passe Fiscal; 

 

 
Portanto, à vista da comprovação pelo Fisco do Distrito Federal de 

que apena a nota fiscal n.° 86998 não foi encontrada no livro de entrada do destinatário, 
sendo que as demais notas foram devidamente escrituradas nos livros fiscais dos 
contribuintes, a I CJUL decide pela improcedência do lançamento. 

 
 
 
VOTO EM SEPARADO DO CONSELHEIRO GILMAR RODRIGUES 

DE ALMEIDA 
 
Elaboro o presente voto em separado tão-somente para justificar 

meu voto pela improcedência do lançamento.  
 
A Fazenda Pública pugna pela procedência parcial do lançamento 

relativamente a uma das seis notas fiscais que não fora escriturada nos livros de entradas 
do destinatário no Distrito Federal, sendo que, quanto às demais cinco notas, a Fazenda 
concorda pela improcedência do auto. 

 
A principal autuada transportadora COAH LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA, após a emissão do Passe Fiscal para trânsito pelo Estado de 
Goiás, REDESPACHOU, por meio de um estabelecimento seu localizado neste Estado, as 
mercadorias remetidas pela coobrigada solidária INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA. ao 
seu real destino, o DISTRITO FEDERAL. 

 
Considerando que das 6 (seis) notas fiscais objeto do presente 

lançamento (mercadorias remetidas pela INTERFOOD e transportadas pela COAH), 
comprovou-se inequivocamente que 05 (cinco) delas foram registradas nos livros de 
entradas dos destinatários, não acho razoável admitir que apenas uma nota fiscal (listada 
no passe fiscal) dentre as 6 (seis) redespachadas ao Distrito Federal deva persistir 
presunção de que as mercadorias, acobertados pela documentação fiscal de origem, 
foram destinados ao Estado de Goiás. 

 
Com essas considerações, pela RAZOABILIDADE que exsurge dos 

autos é que acompanho o relator deste processo pela IMPROCEDÊNCIA total do 
lançamento. 

 
 



 
 

Sala das sessões, em 12 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Perempção (Perempção) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00932/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SUJEITOS PASSIVOS AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.   
 
I - Impõe-se a inadmissão e consequente não acolhimento do 
recurso dos sujeitos passivos ao Conselho Superior em face de 
decisão cameral, visto que intimados para contraditar o recurso 
da Representação Fazendária e apresentar recurso voluntário 
em face da decisão singular que julgara parcialmente 
procedente o lançamento mantiveram-se inertes. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em razão da sua perempção, mantendo a decisão cameral que 
considerou procedente o auto de infração com adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso IV-A do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Evandro Luis Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saídas de mercadorias, no período de outubro de 2008 a maio de 
2010, por meio de Emissor de Cupom Fiscal - ECF, utilizando situação tributária diferente 
da prevista na legislação, correspondendo a uma alíquota inferior a estabelecida para a 
mercadoria, conforme Relatório de Divergências de carga tributária informada e calculada 
- Cupom Fiscal (Tipo 60I). Em consequência, deverá pagar o ICMS, na importância de R$ 
24.021,86 (vinte e quatro mil, vinte e um reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 
diferença apurada, juntamente com as cominações legais.   

 
Infração: art. 56, II, da Lei nº 11.651/91, que institui o Código 

Tributário Estadual – CTE, conjuntamente com o art. 51, do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97, que regulamenta o CTE – RCTE. 

 
Penalidade: art. 71, inc. III, alínea “a”, do CTE, com redação da Lei nº 

11.750/1992. 
 
Instrução: Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de 

Cálculo, Nota Explicativa, detalhando o procedimento realizado e a categorização da 
situação tributária das mercadorias consideradas no levantamento fiscal, e mídia digital 
contendo os relatórios analíticos de todas as saídas realizadas com as alíquotas 
praticadas pelo sujeito passivo e a carga tributária atribuída pelo Fisco, fls. 09/38. 

 



Solidários: os administradores da empresa autuada FLAVISNEI 
OLIVEIRA PIRETT e FLÁVIO DE OLIVEIRA PIRETT por terem concorrido para a prática 
da infração nos termos do art. 45, XII, do CTE. 

 
Instaurando o contraditório em primeira instância, os sujeitos 

passivos comparecem ao feito apresentando, em conjunto, impugnação na qual arguem, 
em preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, pedem a exclusão dos solidários e, no mérito, a 
improcedência do auto de infração. 

 
O julgador singular, por meio dos Despachos nº 45/2011 e nº 

975/2012, encaminhou os autos em diligência a fim de que fosse a apuração e 
demonstração da base de cálculo da multa, a alteração na indicação da norma infringida, 
bem como realizada a compensação das diferenças positivas em favor do sujeito passivo. 

 
Em atendimento, foi lavrado Termo Aditivo, fls. 85, alterando a 

penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE, com redação da Lei 17.519/2011 
(retroatividade benéfica - artigo 106, II, "c", do CTN), e indicados como dispositivos 
infringidos os arts. 11, I, 27, 40, e 64 da Lei 11.651/91, CTE. 

 
No tocante as diferenças favoráveis, a autoridade fiscal encarregada 

da diligência citou que que a compensação do imposto pago à maior no mês em razão da 
utilização de alíquota superior à prevista em lei, por seu turno, só será possível ao sujeito 
passivo se ficar comprovado que ele assumiu o referido encargo tributário, ou, no caso, já 
que se trata de contribuinte varejista de mercadoria em geral, somente se ele estiver 
autorizado pelos terceiros adquirentes a receber a diferença, conforme preceitua o art. 
174, da Lei 11.651/91. 

 
Entretanto, para atender a determinação do Despacho 975/2012- 

JULP, foi elaborado o demonstrativo de fls. 130 no qual se evidencia que a diferença de 
ICMS com abatimento da parcela favorável ao sujeito passivo é de R$ 16.247,60. 

 
Intimados do teor da diligência, fls. 147/148, os sujeitos passivos não 

se manifestaram.   
  
O julgador singular não acolheu as preliminares de nulidade do 

lançamento, manteve na lide os solidários e, no mérito, decidiu pela procedência em parte 
do auto de infração no valor de ICMS de R$ 16.247,60, conforme sentença nº 270/2014-
JULP, prolatada às fls. 152/164.  

 
Inconformada a Fazenda Pública apresenta recurso à Câmara 

Julgadora, sustentando que a compensação do imposto pago a maior no mesmo mês em 
razão da utilização de alíquota superior à prevista em lei só será possível ao sujeito 
passivo se este comprovar que assumiu o referido encargo tributário ou se estiver 
expressamente autorizado pelo terceiro adquirente a recebê-lo, conforme disposto no art. 
174 do CTE. 

 
Intimados a contraditar o recuso da Fazenda Pública, às fls. 172/180, 

os autuados não se manifestaram. 
 
Mediante resolução n.º 165/2014, às fls.  182, da 4ª Câmara 

Julgadora o feito foi convertido em diligência ao órgão processual para intimação dos 



sujeitos passivos, na pessoa de seus advogados, para tomarem conhecimento do teor da 
decisão singular e, se caso quisessem, apresentar recurso voluntário. 

 
Regularmente intimados para contraditar o recuso da Fazenda 

Pública, conforme documentos anexados às 183/185, os autuados mantiveram-se inertes. 
 
Conforme acórdão da II CJUL n° 1686/2015, às fls. 188 a 192, a 2ª 

Câmara Julgadora decidiu, em votação majoritária, conhecer do recurso de oficio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração, 
mantendo a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE, e 
rejeitando a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários.  

 
Os sujeitos passivos, novamente intimados às fls. 193/200, 

interpõem recurso a este Conselho Superior, às fls. 203/225, arguindo preliminarmente 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, indicação do fato 
gerador que deu ensejo à infração, sem indicação, mesmo nos anexos, de quais produtos 
supostamente tiveram alíquota menor aplicada, e ainda, qual seria a alíquota adequada 
(ausência de fundamentação especifica), alega ainda a impossibilidade de se 
responsabilizar os sócios-administradores pelo pagamento do crédito descrito no auto de 
infração. Ao final, requer: que seja reconhecida a nulidade do auto de infração e do 
processo administrativo dele decorrente ab initio, extinguindo-se a obrigação nele descrita, 
arquivando definitivamente o presente procedimento administrativo fiscal. 
Alternativamente, requer a exclusão dos sócios solidários do polo passivo, não sendo 
acatada as preliminares arguidas requer a subsistência do auto, que seja no valor apurado 
de R$ 16.247,60. Anexa documentos às fls. 227/237. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de lançamento de ofício que exige do sujeito passivo o 

ICMS no valor de R$ 24.021,86, não pago em razão de utilização de situação tributária 
diferente da prevista na legislação tributária estadual, correspondente a alíquota efetiva 
inferior a estabelecida para a mercadoria no período de outubro de 2008 a maio de 2010. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior, por não preenche os requisitos previstos 
na Lei nº 16.469/09. 

 
Na instância singular o julgador decidiu pela procedência em parte do 

auto de infração com o ICMS a recolher no valor de R$ 16.247,60, conforme sentença nº 
270/2014-JULP, prolatada às fls. 152/164.  

 
Irresignada a Representação Fazendária apresentou recurso à 

Câmara Julgadora sustentando que a compensação do imposto pago a maior em razão da 
utilização de alíquota superior à prevista na legislação tributária somente seria possível se 
o sujeito passivo houvesse comprovado ter assumido o encargo financeiro do tributo ou, 
em caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este autorizado. 

 
Regularmente intimados para contraditar o recuso da Fazenda 

Pública, conforme documentos anexados às 183/185, os autuados mantiveram-se inertes. 
 



Através da resolução n.º 165/2014, exarada às fls.  182, a 4ª Câmara 
Julgadora converteu novamente o em diligência ao órgão processual para intimação dos 
sujeitos passivos, na pessoa de seus advogados, desta vez para tomarem conhecimento 
do teor da decisão singular e, se assim desejassem, apresentar recurso voluntário. 

 
Regularmente intimados os autuados não se manifestaram. 
 
Na sequência, os autos foram encaminhados à 2ª Câmara Julgadora 

deste Conselho que, em votação majoritária, decidiu conhecer do recurso de oficio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração, 
mantendo a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE, e 
rejeitando a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. 

 
Deste modo, os autuados tiveram oportunidade de contraditar o 

recurso da Representação Fazendária e apresentar recurso voluntário em face da decisão 
singular que julgara parcialmente procedente o lançamento, porém, optaram por não se 
manifestar na fase cameral. 

 
Neste contexto, diante do não comparecimento em segunda 

instância impõe o reconhecimento da perempção dos sujeitos passivos pela ausência de 
apresentação de contradita ao recurso da Representação Fazendária e de recurso 
voluntário, nos termos dos preceitos da Lei n.º 16.469/2009 abaixo transcritos: 

 
Art. 28. Consideram-se: 
[...] 
II - peremptos, a impugnação em instância única ou em segunda 
instância, o recurso voluntário e o recurso para o Conselho Pleno, 
quando não apresentados, apresentados fora do prazo legal ou, ainda 
que no prazo, em órgão diverso do indicado legalmente. 
[...] 
§ 3º O termo de perempção deve ser lavrado: 
[...] 
II - pela Gerência de Controle Processual –GEPRO - quando o sujeito 
passivo não apresentar: 
[...] 
b) recurso voluntário; 
[...] 
Art. 33. A GEPRO deve receber o processo e tomar as seguintes 
providências: 
I - intimação do sujeito passivo para: 
[...] 
b) interposição de recurso voluntário; 
c) apresentação de contradita ao pedido de reforma de sentença ou ao 
recurso para o Conselho Pleno; 
[....] 
IV - lavratura de termo de perempção do recurso voluntário, ou 
recurso para o Conselho Pleno, quando não apresentados pelo 
sujeito passivo; 
V - remessa de processos para: 
[...] 
e) inscrição em dívida ativa, quando: 
[...] 
2. da ocorrência de perempção quanto à totalidade dos sujeitos 
passivos; 
[...] 



Art. 34. Os atos processuais do Processo Contencioso Fiscal devem ser 
realizados nos seguintes prazos, sem prejuízo de outros especialmente 
previstos: 
[...] 
II - 15 (quinze) dias contados da intimação: 
a) do pedido de reforma de sentença, formulado pelo Representante 
Fazendário, para o sujeito passivo contraditá-lo; 
b) da sentença, para o sujeito passivo apresentar recurso voluntário ou 
pagar a quantia exigida; 
 

Portanto, constata a ocorrência de perempção quanto à totalidade 
dos sujeitos passivos, diante da inércia dos mesmos em apresentar contradita, na fase 
cameral, ao recurso interposto pela Representação Fazendária bem como em apresentar 
recurso voluntário em face de decisão singular que julgou parcialmente procedente o auto 
de infração, impõe-se o não conhecimento do recurso dos sujeitos passivos a este 
Conselho Superior. 

 
Diante do exposto não conheço do recurso interposto pelo sujeito 

passivo direto e pelos solidários a este Conselho Superior haja vista a perempção operada 
na fase cameral, consoante acima explicitado. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em _____ de 
_________________ de _______ 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00647/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR 
MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando não preencher os requisitos previstos no 
art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00648/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR 
MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando não preencher os requisitos previstos no 
art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00649/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR 
MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando não preencher os requisitos previstos no 
art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00650/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR 
MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando não preencher os requisitos previstos no 
art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu,por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00651/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA. AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PRELIMINAR DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR 
MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO 
SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando não preencher os requisitos previstos no 
art.41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente 
não traz aos autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00745/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ICMS-ST. 
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MATÉRIA-PRIMA 
FORNECIDA POR ENCOMENDANTE REVENDEDOR. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A SER REALIZADA PELA 
INDÚSTRIA-MONTADORA. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE 
SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE.  
 
1. A marca e a patente também constitui um bem industrial, 
direito passível de mensuração e valoração, podendo, inclusive, 
ser alienado, fazendo parte do custo de produção da 
mercadoria.  A recorrente, de forma cristalina, emprega suas 
marcas e patentes no produto montado e, nessa qualidade, 
também há agregação de valor em decorrência do seu emprego. 
A qualidade de industrial-substituto não se afasta simplesmente 
pelo fato de as peças serem fornecidas pelo encomendante. 
Sem embargo disso, o trabalho de montagem também é 
considerado industrialização. Art. 12, II, "b" do CTE.  
2. A caracterização do dolo ou da culpa é imprescindível para a 
responsabilização do sócio. Se, de um lado, a análise das 
condutas incursas no art. 71 do CTE prescindem da existência 
do elemento volitivo (dolo ou culpa), no que tange ao sujeito 
passivo principal, uma vez que basta o simples enquadramento 
no preceito sancionador para que o mesmo seja penalizado, 
conforme o art. 136 do CTN (responsabilidade objetiva), tão não 
ocorre quanto ao sócio-administrador, sob pena de afronta ao 
art. 135, III do CTN, cuja culpa ou dolo devem ficar 
caracterizados no PAT. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, 
Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva 
que votou pela improcedência do lançamento. Por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz, David 
Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
realizado saídas de mercadorias, na condição de substituto tributário pelas operações 
posteriores, sem destacar o ICMS-ST nas notas fiscais de saídas que emitiu. 



A infração foi capitulada nos arts. 51 e 64, ambos do CTE, 
combinados com os arts. 34 e 55, Ambos do Anexo VIII do RCTE. A penalidade, por seu 
turno, é a que consta do art. 71, III, “a” do CTE. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 827.678,71, referente a 
fatos geradores ocorridos nos exercícios completos de 2014, 2015 e 2016. O auto de 
infração foi lavrado em 06/04/17. 

Em notas explicativas, a Autoridade fiscal informa que a empresa 
autuada, optante do Simples Nacional, tem como atividade principal a fabricação de 
baterias automotivas, com três linhas de produtos: CARGO, FREE e NASA. Durante o 
período fiscalizado, passou a adotar o procedimento de industrialização por encomenda, 
recebendo a matéria-prima de varejistas goianos e devolvendo o produto acabado com as 
marcas CARGO, FREE e NASA. Passou, daí, a recolher apenas o ICMS pela sistemática 
do Simples Nacional, omitindo o ICMS-ST na operação. 

Menciona que o Parecer nº 18/16-GTRE tratou da aplicação da 
substituição tributária na industrialização por encomenda.  

Na condição de coobrigado, fora nomeado, ROMES EURÍPEDES 
DOS SANTOS, com fundamento no art. 45, XIII, alínea “d” do CTE.  

A título de instrução processual, foram anexados os seguintes 
documentos: 

1) Extrato cadastral; 
2) Apuração do ICMS devido por substituição tributária; 
3) Cópia do Parecer nº 18/2016-GTRE 
4) Mídia CD; 
5) Recibo de entrega de relatórios digitais. 
O sujeito passivo compareceu em primeira instância, conforme peça 

às fls. 19 dos autos.  

Asseverou que a empresa promove mera prestação de serviços, 
reunindo os produtos que compõem a caixa de bateria, peças, componentes, chumbo ou 
partes dos quais resultam nova bateria e devolve para o cliente.  

Para legalizar tributariamente a operação, a impugnante recebe os 
produtos, promove a montagem da bateria e remete o produto montado de volta ao 
encomendante. 

Afirma que o imposto é pago pelo regime do Simples Nacional, não 
estando a operação sujeita à substituição tributária, uma vez que não houve compra e 
venda, mas tão-somente prestação de serviços. 

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento.  

Os autos seguiram a julgamento singular.  A sentença, fls. 1161, que 
deu pela procedência do lançamento, pode ser sintetizada pela seguinte transcrição: 

 

“Desta feita, ao devolver as mercadorias industrializadas consignando 
sua marca, a empresa autuada efetuou uma transação comercial de 
operação de circulação de mercadorias configurada pela compra e 
venda de produto acabado, posto que o encomendante pagou a 
mercadoria final, parte com matéria-prima e parte em valores. 
Assim, estando caracterizada a operação de circulação de 
mercadorias 
relacionadas no inciso XIII do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 
4.852/97, entendo não haver dúvidas quanto à incidência de ICMS-ST 
relativamente às operações em questão, conforme o art. 32, § 1º (...)” 



 

Da decisão houve recurso voluntário à presente fase cameral.  

Ponderou o sujeito passivo que a sentença recorrida não observou 
que a natureza do contrato entre os fornecedores e a recorrente é de montagem de 
bateria. A empresa promove mera prestação de serviços, reunindo os produtos que 
compõem a caixa de bateria, peças, componentes, chumbo ou partes dos quais resultam 
nova bateria e devolve para o cliente. Não se trata de venda de peças ou de bateria, mas 
de simples montagem destas. Todo material é fornecido pelas contratantes- fornecedoras.  

Afirma que o imposto é pago pelo regime do Simples Nacional, não 
estando a operação sujeita à substituição tributária, uma vez que não houve compra e 
venda, mas tão-somente prestação de serviços. A responsabilidade de pagamento do 
ICMS-ST, na hipótese, seria de quem vendeu as peças para montagem das baterias. 

Pediu, ao final, a improcedência do lançamento.  

 

É o relatório.  

 

V O T O 

 

 

Discorre o CTN, in verbis: 

 

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
 Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
 I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 
 II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei.” 

 

A situação fática descrita nos autos nos remete diretamente à 
hipótese descrita no inciso II do dispositivo, no sentido de se auferir quem seria o 
responsável tributário pelo pagamento do ICMS-ST devido na operação de saídas das 
baterias que são montadas pela recorrente.  

É corrente na doutrina a definição do fato gerador como, antes de 
mais nada, um fato econômico a que o direito empresta alguma relevância jurídica167. O 
fato gerador é, na verdade, o evento material, relevante economicamente, que se 
subsume à hipótese de incidência, prevista em abstrato na lei, e ao qual se confere 
substância e efeitos, advindos dessa mesma lei.  

Portanto, a análise dos seus efeitos não pode ser reduzida a uma 
apreciação estritamente econômica, mas sim consoante os efeitos que lhe são dados pela 
lei tributária. Há que se atentar para o fato de que os efeitos tributários advindos da 
ocorrência do fato jurídico (donde fato gerador é espécie), não estão atrelados, 

                                            
167 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
P. 80. 



necessariamente, aos que provêm do direito privado, ou, ainda, das ciências econômicas. 
O direito tributário pode conferir efeitos diversos ao fato econômico168.  

 
O assunto sob debate passa, necessariamente, pela análise dos 

fatores econômicos de produção que envolvem a atividade empresarial. Sobre o assunto, 
dispõe o Código Civil: 

 
“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços.” (grifamos) 

 
 

Na lição de COELHO169, a empresa é conceituada como a “atividade, 
cuja marca essencial é a obtenção de lucros com o oferecimento ao mercado de bens ou 
serviços, gerados estes mediante a organização dos fatores de produção (força de 
trabalho, matéria-prima, capital e tecnologia).” 

Sob o aspecto estritamente econômico-contábil, os elementos de 
produção – aquisição de peças, prestação de serviços, mão-de-obra, custos de produção, 
terceirização - mencionados pelo ilustre professor poderiam ser perfeitamente cindidos ou 
subdivididos, muitas vezes com razoável grau de liberdade de escolha, sendo inclusive tal 
prática recomendável ao nível de precisão que demanda a técnica da escrituração 
contábil.  

Entretanto, quando se trata de conferir eficácia tributária aos fatores 
de produção, há que se verificar na lei tributária se a sua cisão é aceitável ou não.  

O assunto guarda bastante relevância sob aspecto tributário, uma 
vez que possibilitar ou não a cisão dos fatores de produção como mão-de-obra, insumos e 
mercadoria pode resultar na manipulação direta da hipótese de incidência do ICMS, 
requalificando o fato econômico como fato gerador de outro tributo, ou mesmo de nenhum 
tributo.  

A se dar guarida à tese perfilhada pela defesa, é de se esperar que, 
no futuro, as atividades como o fornecimento de refeições, ao alvedrio das convenções 
particulares, sejam, progressivamente, migradas à condição de rubricas diversas, como 
venda de mercadorias mais prestação de serviços, dissociando esse último elemento da 
cobrança do ICMS. Nesse particular, lembramos a advertência inserta no art. 123 do CTN, 
in verbis: 

 
 “Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

 
 
Sob mesma lucubração, tomando-se o seguinte exemplo por 

simetria, poder-se-ia imaginar uma prestação de serviços de transporte na qual o 
transportador, a pretexto de compor seu preço com a locação de seu veículo, fragmenta o 
valor da prestação de forma a excluí-la da base de cálculo do ICMS. Seria, a rigor, 
chancelar a mutilação do fato gerador do imposto, sepultando-lhe a incidência na 

                                            
168 CTN.  Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo 
e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. 
169 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume 1. 16ª edição. Editora Saraiva. 2012.  



prestação de serviços que especifica, reduzindo-lhe, por via oblíqua, o alcance que lhe 
fora deferido pela Carta Constitucional. Portanto, quando se presta serviço de transportes, 
tributado pelo ICMS, por óbvio que os valores inerentes à disponibilidade (aluguel) do 
veículo e seu referido desgaste já estão inclusos no valor a ser cobrado do adquirente. 
Tais elementos são, pois, indissociáveis. 

A norma tributária não permite, sob tal pretexto, a cisão dos fatores 
de produção em um restaurante, como o seriam, v.g., a prestação de serviço do garçom e 
do preparo da refeição, a cessão dos utensílios e das mesas e os insumos utilizados. 
Tomados isoladamente, em conceito puramente econômico, seria possível auferir ISS da 
primeira atividade, não tributar a locação dos utensílios (súmula vinculante n. 31- STF170) e 
cobrar ICMS à conta dos alimentos fornecidos? Obviamente que não.   

Ainda sob o mesmo raciocínio, em uma prestação de serviço de 
comunicação ou, ainda no fornecimento de energia elétrica, ambas hipóteses de 
incidência do ICMS, poder-se-ia, de forma lícita, cobrar em apartado a locação de postes e 
fios externos? Ou, ainda, da infraestrutura necessária à prestação do serviço, como o 
fornecimento de modems e decodificadores? 

Sob idêntica razão, a legislação tributária não deixa ao alvedrio do 
contribuinte – ou, na terminologia do CTN, sob sua “convenção particular” - a 
possibilidade, por exemplo, de cobrar à parte o valor do serviço de transporte se o mesmo 
é prestado pelo próprio vendedor da mercadoria (cláusula CIF), sendo tal parcela 
integrante do custo da mercadoria. Também, por sua própria convenção particular, o 
sujeito passivo não pode trasladar a responsabilidade tributária que legalmente lhe fora 
imputada, como é o caso dos autos.  

Há que se lembrar, sob a mesma linha de tentativa de fragmentação 
da hipótese de incidência do fato gerador do imposto, as situações em que as empresas 
de fabricação de embalagens promovem a confecção e fornecimento de materiais de 
embalagem, consistente no corte, recorte, encadernação e pintura que resultam produto 
de uso exclusivo dos encomendantes, ou seja, com uma customização nas embalagens 
que correspondem a etapa mínima do processo de produção. Entendeu o STF, no 
julgamento da ADI 4389/DF, que uma etapa secundária de produção não poderia 
desnaturar a finalidade última da negociação entabulada, que é a venda, sujeita 
exclusivamente ao ICMS.  

Acompanhando o voto do Relator, a Ministra Ellen Gracie, em 
voto-vista, ponderou o seguinte: 

 

“(...) O Ministro Teori Albino Zavascki, do Superior Tribunal de 
Justiça, em acórdão que relatou, bem sintetizou a questão acerca das 
atividades mistas: 

‘(...)sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam 
mercadorias e serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço 
agregado estiver compreendido na lista de que trata a LC 116/03 e 
incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na 
referida lista.’ (STJ, Primeira Seção, REsp 1092206/SP, Rel. Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mar/2009) 

É preciso, efetivamente, buscar na própria Constituição mais 
elementos para a identificação da extensão da competência tributária 
de cada ente político, identificando o que pode ou não ser 
considerado como uma operação mista para fins de aplicação do art. 

                                            
170 “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de 
locação de bens móveis”. 



1º, § 2º, da LC 116/03, sem ofensa, contudo, ao art. 156, III, da 
Constituição. (...) 

Conforme a lição de Aires Barreto, em sua obra ‘ISS na 
Constituição e na Lei’ (Dialética, 3ª ed., 2009, p. 64), o serviço, para os 
fins do art. 156, III, da Constituição, ‘é o esforço de pessoas 
desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob 
regime de direito privado, em caráter negocial, tendente a produzir 
uma utilidade material ou imaterial’. E mais, na p. 109: ‘... alvo de 
tributação pelo ISS é ao serviço-fim, isto é, o esforço humano 
prestado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, passos 
ou tarefas intermediárias promovidas, realizadas ‘para’ o próprio 
prestador e não ‘para terceiros’, ainda que este os aproveitem (já que, 
aproveitando-se do resultado final, beneficiam-se das condições que o 
tornaram possível)’. 

 

Ademais, não encontramos, na lista de serviços constante da Lei 
Complementar nº 116/03, nenhuma hipótese na qual se poderia enquadrar a atividade 
empresarial descrita pelo sujeito passivo, qual seja, a de montagem industrial de produto, 
com peças fornecidas por encomendante que não seja seu usuário final. A que mais se 
aproximaria – mas que não é o caso dos presentes autos – é a descrição do item 14.06 do 
mencionado rol171. 

Ao contrário, o trabalho de montagem também é considerado 
industrialização. Discorre, com efeito, o CTE-GO, in verbis: 

 

“Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

............................................................................................................... 

II - considera-se: 

......................................................................................................................... 
b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do 
produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, 
o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou 
reacondicionamento e a renovação ou recondicionamento;” (grifamos) 

 

O RCTE-GO, por seu turno, assevera que: 

“Art. 34............................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

§ 2º Considera-se: 

........................................................................................................................ 

IV - industrial, a pessoa natural ou jurídica que exerça atividade que 
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação 
ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo;” 
 

 

                                            
171 14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 



A marca172 e a patente também constitui um bem industrial, direito 
passível de mensuração e valoração, podendo, inclusive, ser alienado, fazendo parte do 
custo de produção da mercadoria.  A recorrente, de forma cristalina, emprega suas 
marcas e patentes no produto montado e, nessa qualidade, também há agregação de 
valor em decorrência do seu emprego. A qualidade de industrial-substituto não se afasta 
simplesmente pelo fato de as peças serem fornecidas pelo encomendante.  

Finalmente, argui, no decorrer da sessão cameral, a exclusão do 
solidário nomeado nos autos, ROMES EURÍPEDES DOS SANTOS. 

A própria Administração reconhece, de forma expressa, a dúvida 
quanto à complexidade da matéria, na medida em que respondeu consulta expressamente 
dirigida à questão, mencionada em notas explicativas (Parecer 018/16-GTRE). A resposta 
a uma consulta, em si, já guarda a ideia de que a matéria objeto é complexa, obscura ou 
ambígua. A resposta à consulta fora reputada legítima e razoável, em interpretação “a 
contrario sensu” do art. 49, I, “a” da Lei nº 16469/09, gerando os efeitos inerentes à 
consulta173. 

Tal situação jurídica não se coaduna com as possibilidades de 
arrolamento de sócios-administradores na condição de solidários, nos moldes do art. 135 
do CTN. A ausência do dolo e da culpa na situação que constituiu a infração tributária 
ampara a não-responsabilização do sócio. De fato, sempre haverá situações tributárias de 
nebulosa interpretação, questões de direito que remontam a acalorada discussão 
doutrinária e jurisprudencial, havendo, nestes casos, legítimo direito do sujeito passivo de 
resistir à tributação supostamente indevida. 

Com efeito, a caracterização do dolo ou da culpa é imprescindível 
para a responsabilização do sócio. Se, de um lado, a análise das condutas incursas no art. 
71 do CTE prescindem da existência do elemento volitivo (dolo ou culpa), no que tange ao 
sujeito passivo principal, uma vez que basta o simples enquadramento no preceito 
sancionador para que o mesmo seja penalizado, conforme o art. 136 do CTN 
(responsabilidade objetiva), tão não ocorre quanto ao sócio-administrador, sob pena de 
afronta ao art. 135, III do CTN, cuja culpa ou dolo devem ficar caracterizados no PAT. 

No particular caso do administrador – e de acordo com a redação do 
inciso XII do art. 45 do CTE – a “ação” ou “omissão” somente se farão relevantes com o 
elemento psicológico - dolo ou culpa - evidenciado nos autos.  

 Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário mas lhe nego 
provimento para confirmar a sentença singular, que deu pela procedência do lançamento. 
Excluo, entretanto, o solidário da lide, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135 do CTN. 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de março de 2018. 

                                            

172 Lei nº 9279/96 - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial: Art. 123. Para os efeitos 

desta Lei, considera-se:        I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço 
de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 

 

173 Lei n. 16469/09:  Art. 49. O Superintendente de Administração Tributária deve declarar inepta a 
consulta e determinar o arquivamento do processo no caso de: I - a consulta: d) ser meramente protelatória, 
versando sobre disposições claramente expressas na legislação tributária; 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00747/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E SOMAR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pela Relatora, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram 
pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Abadia Alves de 

Menezes foram declarados revéis.   
  
Os solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnaram pela anulação do 
feito por cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e 
ainda por incompetência da autoridade fiscal. Requereram o reconhecimento de suas 
ilegitimidades passiva e, por consequência, suas exclusões da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento, bem como alteração da penalidade para a prevista no 
artigo 71 inciso VIII aliena “a” da Lei nº 11.651/91.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Abadia Alves de Menezes, que após serem regularmente intimados, não apresentaram 
peça defensória a segunda instância.   

  
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati e Somar 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., comparecem aos autos apresentando 
recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases 
anteriores. 

 
Requereram mais uma vez a exclusão dos mesmos da lide sob o 

argumento de que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo 
efetuado apenas a intermediação do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço 
de representação e que, portanto, se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. 
Argumentam que não podem ser responsabilizados pelo desvio efetuado por terceiro da 
finalidade da mercadoria que garantia a isenção e que, portanto, devem ser excluídos da 
lide. 

 
Reclamam que deve ser incluída na lide a indústria emissora do 

documento fiscal de venda. 
 
 Requereram ainda a alteração da penalidade aplicada para o artigo 

71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 
 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelos solidários Reginaldo Regis Benati e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu os pedidos de exclusões da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide 
dos referidos solidários.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária dos recorrentes Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concluindo, por maioria de votos, pela exclusão do polo 



passivo dos aludidos solidários, infere-se que o recurso ora interposto atende o 
pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, admito-o. 

 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulado pelos solidários 

Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
rejeito-os, por entender que resta comprovado nestes autos que os mesmos, na qualidade 
de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., e esta, como representante comercial da remetente do semirreboque, concorreram 
ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo do lançamento tributário, 
tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela indústria, consignando como 
destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração informações prestadas pelos 
coobrigados. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cujas condutas 
subsumam-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
No que tange ao pedido de inclusão na lide da empresa industrial 

emissora do documento fiscal de venda, é fato notório que a infração apurada não se 
aplica a emitente do documento fiscal, pois o recolhimento do diferencial de alíquota 
devido ao Estado de GO é de responsabilidade do adquirente goiano. 

 
Com relação ao pedido de alteração da penalidade para a prevista 

no artigo 71 inciso VIII letra “c” da Lei nº 11.651/91, não pode ser aplicada a infração 
verificada, pois o sujeito passivo – contribuinte - não emitiu nota fiscal utilizando 
indevidamente de isenção, ele recebeu mercadoria para uso e consumo sem pagamento 
do diferencial de alíquota por conta de utilização indevida de benefício fiscal em operação 
fraudulenta, e ainda, a multa sugerida, além de inadequada e mais gravosa. Portanto, 
mantenho a multa proposta. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, admito os recursos apresentados por Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benatti, todavia, 
indefiro-os para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento e 
manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 

 
Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00748/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E SOMAR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pela Relatora, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram 
pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira, Ricardo Tomson e 

Tomson Transportes Ltda. foram declarados revéis.   
  
Os solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnaram pela anulação do 
feito por cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e 
ainda por incompetência da autoridade fiscal. Requereram o reconhecimento de suas 
ilegitimidades passiva e, por consequência, suas exclusões da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento, bem como alteração da penalidade para a prevista no 
artigo 71 inciso VIII aliena “a” da Lei nº 11.651/91.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira, 

Ricardo Tomson e Tomson Transportes Ltda., que após serem regularmente intimados, 
não apresentaram peça defensória a segunda instância.   

  
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati e Somar 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., comparecem aos autos apresentando 
recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases 
anteriores. 

 
Requereram mais uma vez a exclusão dos mesmos da lide sob o 

argumento de que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo 
efetuado apenas a intermediação do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço 
de representação e que, portanto, se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. 
Argumentam que não podem ser responsabilizados pelo desvio efetuado por terceiro da 
finalidade da mercadoria que garantia a isenção e que, portanto, devem ser excluídos da 
lide. 

 
Reclamam que deve ser incluída na lide a indústria emissora do 

documento fiscal de venda. 
 
 Requereram ainda a alteração da penalidade aplicada para o artigo 

71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 
 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelos solidários Reginaldo Regis Benati e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu os pedidos de exclusões da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide 
dos referidos solidários.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária dos recorrentes Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concluindo, por maioria de votos, pela exclusão do polo 



passivo dos aludidos solidários, infere-se que o recurso ora interposto atende o 
pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, admito-o. 

 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulado pelos solidários 

Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
rejeito-os, por entender que resta comprovado nestes autos que os mesmos, na qualidade 
de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., e esta, como representante comercial da remetente do semirreboque, concorreram 
ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo do lançamento tributário, 
tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela indústria, consignando como 
destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração informações prestadas pelos 
coobrigados. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cujas condutas 
subsumam-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
No que tange ao pedido de inclusão na lide da empresa industrial 

emissora do documento fiscal de venda, é fato notório que a infração apurada não se 
aplica a emitente do documento fiscal, pois o recolhimento do diferencial de alíquota 
devido ao Estado de GO é de responsabilidade do adquirente goiano. 

 
Com relação ao pedido de alteração da penalidade para a prevista 

no artigo 71 inciso VIII letra “c” da Lei nº 11.651/91, não pode ser aplicada a infração 
verificada, pois o sujeito passivo – contribuinte - não emitiu nota fiscal utilizando 
indevidamente de isenção, ele recebeu mercadoria para uso e consumo sem pagamento 
do diferencial de alíquota por conta de utilização indevida de benefício fiscal em operação 
fraudulenta, e ainda, a multa sugerida, além de inadequada e mais gravosa. Portanto, 
mantenho a multa proposta. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, admito os recursos apresentados por Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benatti, todavia, 
indefiro-os para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento e 
manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00749/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E SOMAR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pela Relatora, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram 
pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Eurípedes 

Rodrigues de Jesus foram declarados revéis.   
  
Os solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnaram pela anulação do 
feito por cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e 
ainda por incompetência da autoridade fiscal. Requereram o reconhecimento de suas 
ilegitimidades passiva e, por consequência, suas exclusões da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento, bem como alteração da penalidade para a prevista no 
artigo 71 inciso VIII aliena “a” da Lei nº 11.651/91.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Eurípedes Rodrigues de Jesus, que após serem regularmente intimados, não 
apresentaram peça defensória a segunda instância.   

  
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati e Somar 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., comparecem aos autos apresentando 
recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases 
anteriores. 

 
Requereram mais uma vez a exclusão dos mesmos da lide sob o 

argumento de que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo 
efetuado apenas a intermediação do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço 
de representação e que, portanto, se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. 
Argumentam que não podem ser responsabilizados pelo desvio efetuado por terceiro da 
finalidade da mercadoria que garantia a isenção e que, portanto, devem ser excluídos da 
lide. 

 
Reclamam que deve ser incluída na lide a indústria emissora do 

documento fiscal de venda. 
 
 Requereram ainda a alteração da penalidade aplicada para o artigo 

71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 
 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelos solidários Reginaldo Regis Benati e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu os pedidos de exclusões da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide 
dos referidos solidários.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária dos recorrentes Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concluindo, por maioria de votos, pela exclusão do polo 



passivo dos aludidos solidários, infere-se que o recurso ora interposto atende o 
pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, admito-o. 

 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulado pelos solidários 

Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
rejeito-os, por entender que resta comprovado nestes autos que os mesmos, na qualidade 
de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., e esta, como representante comercial da remetente do semirreboque, concorreram 
ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo do lançamento tributário, 
tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela indústria, consignando como 
destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração informações prestadas pelos 
coobrigados. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cujas condutas 
subsumam-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
No que tange ao pedido de inclusão na lide da empresa industrial 

emissora do documento fiscal de venda, é fato notório que a infração apurada não se 
aplica a emitente do documento fiscal, pois o recolhimento do diferencial de alíquota 
devido ao Estado de GO é de responsabilidade do adquirente goiano. 

 
Com relação ao pedido de alteração da penalidade para a prevista 

no artigo 71 inciso VIII letra “c” da Lei nº 11.651/91, não pode ser aplicada a infração 
verificada, pois o sujeito passivo – contribuinte - não emitiu nota fiscal utilizando 
indevidamente de isenção, ele recebeu mercadoria para uso e consumo sem pagamento 
do diferencial de alíquota por conta de utilização indevida de benefício fiscal em operação 
fraudulenta, e ainda, a multa sugerida, além de inadequada e mais gravosa. Portanto, 
mantenho a multa proposta. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, admito os recursos apresentados por Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benatti, todavia, 
indefiro-os para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento e 
manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00750/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E SOMAR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pela Relatora, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira 
D'abadia. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram 
pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Martins Luzine 

foram declarados revéis.   
  
Os solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnaram pela anulação do 
feito por cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e 
ainda por incompetência da autoridade fiscal. Requereram o reconhecimento de suas 
ilegitimidades passiva e, por consequência, suas exclusões da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento, bem como alteração da penalidade para a prevista no 
artigo 71 inciso VIII aliena “a” da Lei nº 11.651/91.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Martins Luzine, que após serem regularmente intimados, não apresentaram peça 
defensória a segunda instância.   

  
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati e Somar 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., comparecem aos autos apresentando 
recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases 
anteriores. 

 
Requereram mais uma vez a exclusão dos mesmos da lide sob o 

argumento de que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo 
efetuado apenas a intermediação do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço 
de representação e que, portanto, se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. 
Argumentam que não podem ser responsabilizados pelo desvio efetuado por terceiro da 
finalidade da mercadoria que garantia a isenção e que, portanto, devem ser excluídos da 
lide. 

 
Reclamam que deve ser incluída na lide a indústria emissora do 

documento fiscal de venda. 
 
 Requereram ainda a alteração da penalidade aplicada para o artigo 

71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 
 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelos solidários Reginaldo Regis Benati e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu os pedidos de exclusões da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide 
dos referidos solidários.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária dos recorrentes Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concluindo, por maioria de votos, pela exclusão do polo 



passivo dos aludidos solidários, infere-se que o recurso ora interposto atende o 
pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, admito-o. 

 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulado pelos solidários 

Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
rejeito-os, por entender que resta comprovado nestes autos que os mesmos, na qualidade 
de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., e esta, como representante comercial da remetente do semirreboque, concorreram 
ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo do lançamento tributário, 
tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela indústria, consignando como 
destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração informações prestadas pelos 
coobrigados. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cujas condutas 
subsumam-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
No que tange ao pedido de inclusão na lide da empresa industrial 

emissora do documento fiscal de venda, é fato notório que a infração apurada não se 
aplica a emitente do documento fiscal, pois o recolhimento do diferencial de alíquota 
devido ao Estado de GO é de responsabilidade do adquirente goiano. 

 
Com relação ao pedido de alteração da penalidade para a prevista 

no artigo 71 inciso VIII letra “c” da Lei nº 11.651/91, não pode ser aplicada a infração 
verificada, pois o sujeito passivo – contribuinte - não emitiu nota fiscal utilizando 
indevidamente de isenção, ele recebeu mercadoria para uso e consumo sem pagamento 
do diferencial de alíquota por conta de utilização indevida de benefício fiscal em operação 
fraudulenta, e ainda, a multa sugerida, além de inadequada e mais gravosa. Portanto, 
mantenho a multa proposta. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, admito os recursos apresentados por Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benatti, todavia, 
indefiro-os para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento e 
manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00752/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DOS SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA 
POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI E SOMAR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, João Divino de 
Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS 
BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Edvaldo Ferreira 

Calado Transportes foram declarados revéis.   
  
Os solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnaram pela anulação do 
feito por cerceamento do direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e 
ainda por incompetência da autoridade fiscal. Requereram o reconhecimento de suas 
ilegitimidades passiva e, por consequência, suas exclusões da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento, bem como alteração da penalidade para a prevista no 
artigo 71 inciso VIII aliena “a” da Lei nº 11.651/91.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Edvaldo Ferreira Calado Transportes, que após serem regularmente intimados, não 
apresentaram peça defensória a segunda instância.   

  
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati e Somar 

Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., comparecem aos autos apresentando 
recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases 
anteriores. 

 
Requereram mais uma vez a exclusão dos mesmos da lide sob o 

argumento de que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo 
efetuado apenas a intermediação do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço 
de representação e que, portanto, se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. 
Argumentam que não podem ser responsabilizados pelo desvio efetuado por terceiro da 
finalidade da mercadoria que garantia a isenção e que, portanto, devem ser excluídos da 
lide. 

 
Reclamam que deve ser incluída na lide a indústria emissora do 

documento fiscal de venda. 
 
 Requereram ainda a alteração da penalidade aplicada para o artigo 

71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 
 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelos solidários Reginaldo Regis Benati e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda. a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu os pedidos de exclusões da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide 
dos referidos solidários.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária dos recorrentes Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concluindo, por maioria de votos, pela exclusão do polo 



passivo dos aludidos solidários, infere-se que o recurso ora interposto atende o 
pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, admito-o. 

 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulado pelos solidários 

Reginaldo Regis Benatti e Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., 
rejeito-os, por entender que resta comprovado nestes autos que os mesmos, na qualidade 
de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., e esta, como representante comercial da remetente do semirreboque, concorreram 
ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo do lançamento tributário, 
tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela indústria, consignando como 
destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração informações prestadas pelos 
coobrigados. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cujas condutas 
subsumam-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
No que tange ao pedido de inclusão na lide da empresa industrial 

emissora do documento fiscal de venda, é fato notório que a infração apurada não se 
aplica a emitente do documento fiscal, pois o recolhimento do diferencial de alíquota 
devido ao Estado de GO é de responsabilidade do adquirente goiano. 

 
Com relação ao pedido de alteração da penalidade para a prevista 

no artigo 71 inciso VIII letra “c” da Lei nº 11.651/91, não pode ser aplicada a infração 
verificada, pois o sujeito passivo – contribuinte - não emitiu nota fiscal utilizando 
indevidamente de isenção, ele recebeu mercadoria para uso e consumo sem pagamento 
do diferencial de alíquota por conta de utilização indevida de benefício fiscal em operação 
fraudulenta, e ainda, a multa sugerida, além de inadequada e mais gravosa. Portanto, 
mantenho a multa proposta. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, admito os recursos apresentados por Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benatti, todavia, 
indefiro-os para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o lançamento e 
manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00755/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI AO 
CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR MAIORIA DE VOTOS. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI. REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo 
Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José Ferreira de 
Sousa, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário REGINALDO 
REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José 
Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 



Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Pacto 

Equipamentos rodoviários e Serviços Ltda. e Somar Indústria e Comércio, Importação e 
Exportação Ltda. foram declarados revéis.   

  
O solidário Reginaldo Regis Benati, apresentou impugnação em 

primeira instância, arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem 
tido acesso à documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram 
suas legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma 
mera representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo 
responsáveis, por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em 
questão, o qual seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnou pela 
anulação do feito por cerceamento do direito de defesa. Requereu o reconhecimento de 
sua ilegitimidade passiva e, por consequência, sua exclusão da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Pacto Equipamentos rodoviários e Serviços Ltda., que após serem regularmente 
intimados, não apresentaram peça defensória a segunda instância.   

 
Foi decretada pela câmara julgadora a preliminar de nulidade parcial 

dos autos por cerceamento do direito de defesa por falha na intimação do solidário Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

 
Regulamente intimado, o solidário Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. apresentou impugnação em primeira instância. 
 
Em novo julgamento o julgador singular profere decisão na qual 

rechaça as preliminares apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 



 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
Foi declarado perempto o direito de apresentar peça defensória do 

coobrigado Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. 
 
O sujeito passivo solidário, Reginaldo Regis Benati comparece aos 

autos apresentando recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões 
deduzidas nas fases anteriores. 

 
Requereu mais uma vez sua exclusão da lide sob o argumento de 

que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado 
apenas a intermediação do negócio. Sustentou que se mantida sua responsabilidade 
solidária que seja apenas com relação ao valor principal, entende não ser lícito exigir que 
responda pela penalidade aplicada. 

 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelo solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna 
pela reforma da decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de 
exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 



Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 
Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que 
constitui o núcleo do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento 
fiscal, pela indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em 
consideração informações prestadas pelo coobrigado. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cuja conduta 
subsuma-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo solidário a 

este Conselho Superior, admito o recursos apresentado por Reginaldo Regis Benatti, 
todavia, indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00756/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.  PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS BENATI AO 
CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA POR MAIORIA DE VOTOS. 
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO 
REGIS BENATI. REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo 
Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José Ferreira de 
Sousa, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário REGINALDO 
REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, José 
Ferreira de Sousa, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo – 
produtor agropecuário -  é acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de veículo semirreboque, 
destinado a uso ou consumo final, acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa 



Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., conforme demonstrativo e 
documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados. 
 
Os sujeitos passivos Edvandro da Silva Ferreira e Juelt Moreira da 

Silva e Somar Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. foram declarados 
revéis.   

  
O solidário Reginaldo Regis Benati, apresentou impugnação em 

primeira instância, arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem 
tido acesso à documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram 
suas legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma 
mera representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo 
responsáveis, por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em 
questão, o qual seria de responsabilidade exclusiva da remetente do veículo. Pugnou pela 
anulação do feito por cerceamento do direito de defesa. Requereu o reconhecimento de 
sua ilegitimidade passiva e, por consequência, sua exclusão da lide. E no mérito a 
improcedência do lançamento.  

  
O julgador singular profere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Foi lavrado Termo de Perempção para Edvandro da Silva Ferreira e 

Juelt Moreira da Silva, que após serem regularmente intimados, não apresentaram peça 
defensória a segunda instância.   

 
Foi decretada pela câmara julgadora a preliminar de nulidade parcial 

dos autos por cerceamento do direito de defesa por falha na intimação do solidário Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. 

 
Regulamente intimado, o solidário Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. apresentou impugnação em primeira instância. 
 
Em novo julgamento o julgador singular profere decisão na qual 

rechaça as preliminares apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela 
procedência do lançamento mantendo na lide todos os coobrigados. 

 
Os sujeitos passivos solidários, Somar Indústria, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário 
requerendo a exclusão dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram 
qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação 
do negócio. Sustentaram que apenas prestaram serviço de representação e que, portanto, 
se sujeitam apenas ao recolhimento do ISSQN. Requereram ainda a declaração de 
nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e alteração da 
penalidade aplicada para o artigo 71 inciso VIII aliena “c” do CTE. 



 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheceu dos recursos voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso ao Conselho 

Superior. 
Foi declarado perempto o direito de apresentar peça defensória do 

coobrigado Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. 
 
O sujeito passivo solidário, Reginaldo Regis Benati comparece aos 

autos apresentando recurso a este Conselho Superior, apresentando as mesmas razões 
deduzidas nas fases anteriores. 

 
Requereu mais uma vez sua exclusão da lide sob o argumento de 

que não realizaram qualquer operação de circulação de mercadoria, tendo efetuado 
apenas a intermediação do negócio. Sustentou que se mantida sua responsabilidade 
solidária que seja apenas com relação ao valor principal, entende não ser lícito exigir que 
responda pela penalidade aplicada. 

 
 
É o relatório.   
 
 

V O T O 
 
 
Preliminarmente acolho a preliminar de admissibilidade do recurso 

apresentado pelo solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna 
pela reforma da decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de 
exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de Acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inciso II, alínea “a” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 



Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 
Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio administrador da empresa Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que 
constitui o núcleo do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento 
fiscal, pela indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em 
consideração informações prestadas pelo coobrigado. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio administrador da pessoa jurídica Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., que por sua vez era representante da indústria 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, cuja conduta 
subsuma-se perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII, e inciso XIII da Lei n.º 
11.651/91, combinado com artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço do recurso do sujeito passivo solidário a 

este Conselho Superior, admito o recurso apresentado por Reginaldo Regis Benatti, 
todavia, indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  

 
 
 
 
 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01030/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO PELA 
REINCLUSÃO NA LIDE DOS SUJEITOS PASSIVOS DIRETO E 
SOLIDÁRIOS. ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91, 
mormente quando a pessoa jurídica se encontra com o cadastro 
suspenso por desaparecimento do domicílio tributário declarado 
ao Fisco, como ocorre no caso em tela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e reincluir na lide os solidários CURTPOL - COUROS TECNOLOGIA E 
LOGÍSTICA EM COUROS LTDA, EPHIGÊNIA PEREIRA CESÍLIO NETA e DANIEL 
VALIM SILVA. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Evandro Luis Pauli, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 
Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira 
D'abadia, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que os sujeitos passivos, em 
epígrafe, são acusados de terem simulado operações por conta e ordem de terceiro 
localizado em outra Unidade da Federação (Distrito Federal), quando em realidade se 
tratava de vendas interestaduais de couro bovino WET BLUE, originadas do Estado de 
Goiás, nos períodos de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, devendo, 
consequentemente, recolherem o ICMS apurado no valor de R$ 170.227,24 (cento e 
setenta mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). 

 
Trata-se de reautuação do auto de infração nº 4011102548509, 

julgado nulo, conforme explicitado nos pontos 1 e 2 da manifestação revisional anexada às 
fls. 192 destes autos, nestes termos: 

 



“Em 14/07/2011, foi lavrado ao auto de infração nº 4011102548509 em 
nome do Sr. Daniel Valim Silva, sócio-administrador da empresa Sola 
Comércio de Subprodutos Animais Ltda, localizada em Brasília-DF. A 
acusação do auto de infração refere-se à informação falsa quanto à 
origem da mercadoria visando á supressão do ICMS devido ao Estado 
de Goiás, utilizando-se de uma empresa de“fachada” no Distrito 
Federal. Esta fiscalização entendeu que o Sr. Daniel Valim Silva era o 
único beneficiário da simulação de venda interestadual, entendendo 
também que a empresa Curtpol Couros Tecnologia e Logística Ltda 
apenas cumpriu a determinação e envio de mercadorias para outro 
Estado (venda a ordem), sendo, portanto, um terceiro de boa fé” 

Em razão da nulidade do auto de infração nº 4011102548509 por erro 
na identificação do Sujeito Passivo determinado pelo Conselho 
Administrativo Tributário (por entender o mesmo Conselho que o 
autuado deveria ser a empresa “Curtpol”), foi lavrado um auto de 
infração de reautuação nº 40113015778920 em nome da empresa 
Curtpol Couros Tecnologia e Logística Ltda, abrangendo o período de 
02/09/2009 a 31/12/2012”.  
 

Infração: artigos 12, inc. II, alínea “d”, item “1”; 45, inc. II; 64, 66 e 67, 
incisos I e V da Lei n.º 11.651/91. 

 
Penalidade: artigo 71, inc. XII, alínea “a”, item “4”, § 9º, inc. I, da Lei 

n.º 11.651/91, com redação da Lei n.º 16.241/2008. 
 
Foram arrolados como sujeitos passivos coobrigados:  
 
Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda, CNPJ 09.309.119/001-

15, sediada no Distrito Federal por ter emitido notas fiscais de venda, simulando uma 
triangulação inexistente, não apurando tampouco recolhendo o ICMS devido, nem para o 
Distrito Federal nem para Goiás, onde efetivamente ocorreu o fato gerador do imposto; 

 
Daniel Valim Silva, CPF 012.351.641-28, na condição de sócio e 

administrador da empresa acima qualificada; 
 
Ephigênia Pereira Cesílio Neta, CPF 029.511.031-74, na condição de 

administradora do sujeito passivo direto (Curtpol Couro Tecnologia e Logística). 
 
Instrução: notas explicativas, demonstrativos e cópias de notas 

fiscais que evidenciaram a ocorrência das operações triangulares simuladas. 
 
Devidamente intimados os sujeitos passivos assim se manifestaram, 

visando à desconstituição do lançamento de ofício: 
 
O solidário Daniel Valim da Silva apresentou impugnação em 

primeira instância, arguindo: a) falta de sintonia entre a redação do auto de infração e o 
conjunto probatório; b) caráter confiscatório da multa aplicada; c) incompetência funcional 
do autuante; d) erro de identificação do sujeito passivo, por falta de inclusão da empresa 
Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda no polo passivo; e) ilegitimidade passiva “ad 
causam” por não preencher os requisitos dos artigos 135, III, e 134, VII, ambos do Código 
Tributário Nacional; f) desobediência ao princípio da territorialidade da norma tributária e 
g) no mérito pugnou pela improcedência do lançamento. 

 



O sujeito passivo direto, Curtpol Couros Tecnologia e Logística em 
Couros Ltda. e a solidária Ephigênia Pereira Cesílio Neta, em peça de impugnação 
conjunta, argumentaram: a) ilegitimidade passiva para figurar na lide da solidária 
Ephigênia Pereira Cesílio Neta, por não ter havido violação do artigo 135 do CTN; b) 
incompetência funcional do autuante, em face do que dispõe o artigo 4º da Lei 13.266/98; 
c) insegurança na determinação da infração, vez que a empresa Sola Comércio de 
Subprodutos Animais Ltda., CNPJ 09.309.119/001-15 teria emitido corretamente os 
documentos fiscais encaminhando os produtos para industrialização junto ao sujeito 
passivo principal; d) cerceamento do direito de defesa por não anexar aos autos cópia do 
processo administrativo 2009.00004033587; e) falta de apensamento de cópias das notas 
fiscais emitidas pela empresa Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda. (remessa para 
industrialização), mas tão somente as notas fiscais de retorno (Curtpol); f) quanto às 
empresas do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, não foi juntada ao processo nenhuma 
prova do que o autuante alega em suas notas explicativas. 

 
O julgador singular converteu o processo em diligência, conforme 

despacho às fls. 189 a fim de que o Auditor Fiscal anexasse aos presentes autos os 
documentos comprobatórios dos pagamentos mencionados na última coluna das planilhas 
de fls. 13 a 15 e prestasse esclarecimentos a respeito de eventual ocorrência de bis in 
idem, haja vista o lançamento feito através do auto de infração nº 4011100715181. 

 
Em resposta, na manifestação diligencial anexada às fls. 192 e 

seguintes, o autuante esclarece que: 
 
a) deve ser feita a dedução, no valor lançado através da peça básica 

destes autos, do valor lançado pelo auto de infração nº 4011100715181. Assim, o valor do 
ICMS caiu de R$ 170.227,26 para R$ 142.361,68; 

 
b) anexa extratos bancários (em papel e em CD), da empresa 

Curtpol Couros Tecnologia e Logística em Couros, para demonstrar que houve 
transferências de numerário para aquela empresa (Curtpol), mas não provenientes da 
empresa Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda, CNPJ 09.309.119/001-15; 

 
c) verificou que, mediante diligências juntos aos Estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Paraná, com atendimento dos dois primeiros, “não há comprovação 
de transferência de numerários com destino a uma conta bancária específica da empresa 
“SOLA”, sendo o pagamento efetuado ou por cheque de terceiros, ou por dinheiro em 
espécie, ou endossados para outra empresa a mando do sócio-proprietário da empresa 
“SOLA”, ou por título bancário. Ou seja, a empresa “SOLA” em nenhum momento manteve 
conta bancária própria para depósito de numerários”; 

 
d) menciona que, conforme observado pelo fisco de Minas Gerais, 

“são fortes os indícios de que os documentos foram preenchidos na mesma localidade 
com a utilização da mesma máquina de escrever, conforme se vê claramente pelas cópias 
reprográficas coloridas que seguem anexas”. 

 
Intimados dos resultados do trabalho revisional, o sujeito passivo 

direto e a solidária Ephigênia Pereira Cesílio Neta, CPF 029.511.031-74, retornam aos 
autos apresentando os seguintes argumentos: a) que a dedução feita no primeiro ponto do 
relatório diligencial (fls. 192) não procede pois ele somente subtraiu parte do período 
objeto do auto já emitido referente ao exercício de 2.009 quando o correto seria excluir 
todo o exercício, até porque toda a omissão verificada naquele auto está abrangida 
também o período constante destes autos, o que nem justificaria a lavratura do mesmo; b) 



que os documentos fiscais comprovando as operações estão nos autos; c) que o autuante 
não provou que as operações eram simuladas. Tudo não passou de mera presunção; d) 
que quanto ao mesmo tipo (letra) de máquina de escrever nas notas fiscais emitidas pela 
empresa Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda e Curtpol Couros Tecnologia e 
Logística em Couros, é algo que pode ocorrer, haja vista a hipótese de a primeira ter 
enviado blocos de notas fiscais à segunda, para que lá fossem emitidas, em nome da 
melhor logística. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância singular a decisão foi no 

sentido da rejeição das preliminares de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, cerceamento do direito de defesa, incompetência funcional e erro na identificação 
do sujeito passivo, manteve os solidários na lide e, no mérito, julgou parcialmente 
procedente o lançamento com o ICMS a recolher no valor de R$ 142.361,68. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos Curtpol Couros e 

Tecnologia e logística e Ephigenia Pereira Cesilio Neta apresentam recurso voluntario, 
apresentando os mesmos argumentos deduzidos na peça de impugnação, na qual 
pleitearam a exclusão da sócia solidaria, arguiram as preliminares de nulidade por 
incompetência funcional, insegurança na determinação da infração, cerceamento do 
direito de defesa e, no mérito, solicitam a improcedência do lançamento. 

 
Acrescentam que houve erro na indicação do sujeito passivo direto 

pois a eleição do sujeito passivo Curtpol, no caso, foi por mera presunção e que não há 
argumento e nem motivo para elegê-la, tendo em vista os motivos alegados de falta de 
recolhimento de imposto se refere a empresa Sola do DF, e não a recorrente, daí está 
claro o erro da indicação do sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo solidário Daniel Valim Silva também apresenta 

recurso voluntario, trazendo as mesmas razões expendias na impugnação, arguindo as 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração, incompetência 
funcional, erro na identificação do sujeito passivo, pede sua exclusão da lide e, no mérito, 
insiste na aplicação do princípio da territorialidade da norma tributária o que acarretaria a 
improcedência do lançamento.  

 
Submetido o feito a julgamento cameral, a Segunda Câmara deste 

Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e incompetência 
funcional e, no mérito, manter a decisão singular que considerou parcialmente procedente 
o lançamento. Em votação majoritária acolheu a preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo para o fim de excluir da lide o sujeito passivo direto Curtpol 
Couros e Tecnologia e Logística em Couros Ltda., bem como excluir da lide os sujeitos 
passivos solidários Daniel Valim Silva e Ephigênia Pereira Cesílio Neta. 

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior pugnando pela reforma do aresto cameral com a consequente 
reinclusão na lide do sujeito passivo direto e das pessoas físicas arroladas como 
solidárias.  

 
Intimados os sujeitos passivos Curtpol Couros e Tecnologia e 

Logística em Couros Ltda. e Ephigênia Pereira Cesílio Neta contraditam o recurso 
fazendário requerendo a manutenção da decisão cameral. 

 
É o relatório. 



 
V O T O 

 
Como visto, o cerne da contenda administrativa sob análise se 

restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, procedeu à exclusão da lide 
do sujeito passivo direto Curtpol Couros e Tecnologia e Logística em Couros Ltda. e dos 
sujeitos passivos solidários Ephigênia Pereira Cesílio Neta e Daniel Valim Silva. 

 
Cuida-se de procedimento fiscal em que os sujeitos passivos são 

acusados de terem simulado operações por conta e ordem de terceiro localizado em outra 
Unidade da Federação (Distrito Federal), quando em realidade se tratava de vendas 
interestaduais de couro bovino WET BLUE, originário do Estado de Goiás. 

 
O sujeito passivo Ephigênia Pereira Cesílio Neta foi arrolado como 

solidário na qualidade de administradora da empresa Curtpol Couro Tecnologia e 
Logística, empresa goiana acusada de ter promovido vendas interestaduais de couro 
bovino WET BLUE, originário do Estado de Goiás, simulando-as como se se referissem a 
operações por conta e ordem da empresa Sola Comércio de Subprodutos Animais Ltda., 
sediada no Distrito Federal, inativa naquela Unidade da Federação conforme contatado 
em diligência empreendida pela fiscalização do DF na data de 15/03/2011 (fls. 08). 

 
Por sua vez, o sujeito passivo Daniel Valim Silva foi arrolado como 

solidário na condição de administrador da empresa Sola Comércio de Subprodutos 
Animais Ltda., sediada no Distrito Federal, emitente das notas fiscais simulando 
triangulação inexistente, com a afã de acobertar operação de venda interestadual de 
mercadorias originárias do Estado de Goiás e não Distrito Federal, consoante comprovado 
nestes autos e não refutado pelos sujeitos passivos nas diversas oportunidades em que 
compareceram neste feito. 

 
Neste contexto, cumpre salientar que a fundamentação legal para a 

inclusão e manutenção na lide, na condição de solidária, da pessoa, física ou jurídica, 
reside no inciso XII do art. art. 45 da Lei nº 11.1651/91 que assim prescreve: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
 

Sabe-se que o administrador é o responsável pela atuação da 
empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga 
realizar seu objeto social. Assim, a administração de uma sociedade é efetivada através 
dos seus administradores que são órgãos da sociedade que exercem, a par de uma tarefa 
de gestão, a apresentação da sociedade para com terceiros.  

 
No caso dos presentes autos constatou o Fisco omissão de 

pagamento de ICMS em decorrência da prática de simulação venda de mercadorias a 
ordem de pretenso contribuinte sediado em outra Unidade da Federação, quando em 
realidade se tratavam de operações interestaduais de venda de mercadorias promovidas 



por contribuinte goiano, originárias do Estado de Goiás, logo não há como sustentar que 
os sócios administradores das empresas envolvidas nas operações triangulares 
fraudulentas não tenham participado direta e ativamente da irregularidade apurada pela 
fiscalização, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela 
ação de seus administradores, não se tratando, pois, de mera inadimplência de 
pagamento de imposto apurado o que afastaria a responsabilidade dos sócios 
administradores, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da representação fazendária e 

dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral, reinserindo na lide o sujeito passivo 
direto Curtpol Couros e Tecnologia e Logística em Couros Ltda. e os sujeitos passivos 
solidários Ephigênia Pereira Cesílio Neta e Daniel Valim Silva. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de maio de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade Tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01336/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão do sujeito 
passivo da lide. Pedido de Revisão Extraordinária. Acolhida. 
Unânime. 
  
1 – Tendo o sujeito passivo comprovado que não era o 
proprietário e nem o transportador do veículo à época da 
ocorrência do fato gerador, sua responsabilidade tributária deve 
ser excluída. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
ALEXANDRE ALVES MARIA. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis 
Pauli, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda 
com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo 
transportava, sem documentação fiscal, as mercadorias relacionadas no Termo de 
Apreensão nº 1100144335-4, no valor comercial de R$ 132.000,00, preço de venda a 
consumidor final, conforme documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
na importância de R$ 22.576,00, mais as cominações legais.  

 
Data da ocorrência do fato gerador, conforme Termo de Apreensão: 

28/11/2014. 
 
Sujeitos passivos:  
 
- Alexandre Alves Maria, proprietário da carreta/reboque placa CGL-

7030; 
- Tako Transportes e Locadora de Veículos: proprietário do “cavalo” 

placa BXG-5102. 
 
Autoridade fiscal anexa documentos nas folhas 06 a 17. 
 
Não obstante terem sido regularmente intimados (folhas 18 a 25 e 28 

a 34), os sujeitos passivos não comparecem ao processo e são declarados revéis em 
10/03/2015 (folhas 26) e peremptos (folhas 35) em 10/06/2015. 

 
Processo inscrito em Dívida Ativa em 10/08/2015 (folhas 36 e 37). 
 



O sujeito passivo solidário Alexandre Alves Maria apresenta pedido 
de exclusão da lide em processo administrativo nº 201700004007761 (cópia do processo 
nas folhas 38 a 48), alegando ter vendido a carreta em 2010, antes, portanto, da 
ocorrência do fato gerador. Apresenta cópia da autorização de transferência de veículo e 
extrato do DETRAN de inclusão de comunicação de venda. Pedido do dia 10/01/2016 
(folhas 39) mas protocolado dia 09/02/2017 (folhas 38). 

 
Com base nisso o Gerente da GERC (Gerência de Recuperação de 

Créditos), em 22/03/2017, através do Despacho 1896/2017-GERC (folhas 48), encaminha 
o processo administrativo ao CAT (Conselho Administrativo Tributário). 

 
 Em 08/05/2017, o Presidente do CAT, através do Despacho 

2316/2017 (folhas 50) retorna o referido processo administrativo à GERC, informando que 
o presente PAT estava inscrito em Dívida Ativa. Nesse sentido, solicita que o PAT seja 
encaminhado para apreciação pelo CAT e que o pedido do sujeito passivo seja analisado 
como Pedido de Revisão Extraordinária. 

 
 Em 09/05/2017, conforme Despacho nº 2576/2017 (folhas 51), 

o Gerente da GERC encaminha o requerimento para apreciação pelo CAT, na forma de 
Pedido de Revisão Extraordinária feito pelo contribuinte. 

 
 Em 23/10/2017, conforme Despacho 4327/2017 (folhas 52) o 

Presidente do CAT inadmite o pedido, por entender que, para o sujeito passivo, a matéria 
está preclusa, por ser intempestivo o pedido, de acordo com o que preceitua o artigo 44, 
inciso I da Lei 16.469/2009, uma vez que a autuada foi considerada perempta em 
10/06/2015 e já se passaram 02 (dois) anos. 

 
 Em 09/11/2017 o Gerente da GERC, através do Despacho 

0300/2017 (folhas 53) encaminha novamente o processo ao CAT alegando que a 
constituição definitiva do crédito tributário foi em 09/06/2017 e que a data do requerimento 
apresentado pelo contribuinte foi 10/01/2016 e o Despacho da GERC de encaminhamento 
ao CAT foi em 09/05/2017. 

 
 Em 01/12/2017, conforme Despacho 4747/2017 (folhas 54) o 

Presidente do CAT admite o PRE uma vez que, verificando o pedido administrativo 
201700004007761, protocolado em 09/02/2017, encaminhado a Superintendência da 
Receita Estadual, estava dentro do prazo estabelecido na Lei 16.469/2009. Encaminha o 
processo para julgamento pelo Conselho Superior. 

 
  É o Relatório. 

 
 

VOTO 
 

Inicialmente, quanto a questão da admissibilidade do Pedido de 
Revisão Extraordinária, importante analisarmos as disposições do artigo 44 da Lei 
16.469/2009: 

 
Art. 44. Não pode ser admitido, contado do vencimento do último prazo 

para pagamento ou apresentação de defesa em Processo Contencioso Fiscal, o pedido de Revisão 
Extraordinária referente à: 

I - apreciação extraordinária de lançamento, após 2 (dois) anos; 
II - admissão extraordinária de peça defensória, após 5 (cinco) anos. 
 



Parágrafo único. O prazo previsto no inciso I não se aplica à apreciação 
extraordinária de lançamento solicitada pelo titular da GERC. 

 
Analisando o último prazo para apresentação de defesa no PAT, por 

parte do sujeito passivo, constato ser dia 10/06/2015 (Termo de Perempção de folhas 35). 
Como o prazo de admissão de Pedido de Revisão Extraordinária é de 02 (dois) anos a 
contar dessa data, conforme inciso I acima, o prazo limite para interposição do referido 
pedido foi dia 10/06/2017. 

 
A data do pedido do sujeito passivo foi dia 10/01/2016 (folhas 39) 

mas o pedido foi protocolado somente em 09/02/2017 (folha 38). De forma que constato 
que o referido Pedido de Revisão Extraordinária foi tempestivo.   

 
Passo a analisar a questão de erro na identificação do sujeito 

passivo alegada pelo sujeito passivo Alexandre Alves Maria. Alega que alienou o 
veículo/reboque CGL-7030, em 23/02/2010, para Rápido Mix Transportes e Logística Ltda, 
conforme cópia do documento de transferência de veículo de folhas 45. 

 
Conforme consulta ao sistema do DETRAN (em anexo), constato a 

ratificação de tal situação, com data da venda do veículo no dia 23/02/2010 e data de 
registro de comunicação de venda do veículo no dia 14/11/2014, anterior à data do fato 
gerador, que ocorreu no dia 28/11/2014, conforme Termo de Apreensão de folhas 06. 

 
Resta assim comprovado que o sujeito passivo Alexandre Alves 

Maria não era o proprietário do veículo/reboque placa CGL-7030 utilizado na prática da 
irregularidade fiscal materializada no Termo de Apreensão de folhas 06. 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo Sr. Alexandre Alves Maria. A 
Fazenda Pública concordou com a exclusão, conforme Certidão de folhas 55. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade Tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01362/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário da lide. Acolhida. Unânime. 
  
1 – Tendo o sujeito passivo solidário comprovado que não era o 
proprietário nem o remetente das mercadorias apreendidas, 
conforme Termo de Apreensão, sua responsabilidade tributária 
deve ser excluída. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário da lide MILTON JOSÉ PALHARINI, arguida pelo sujeito 
passivo solidário. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
auto de infração de folhas 02, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo 
transportava, sem documentação fiscal, as mercadorias (gado bovino) relacionadas no 
Termo de Apreensão nº 1100151189-5, no valor comercial de R$ 24.467,97, já acrescido 
do respectivo IVA (Índice de Valor Agregado), conforme documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 2.936,16, mais as cominações 
legais. 

 
Arrolado como sujeito passivo solidário o Sr. Milton José Palharini 

(IE: 11.194.748-0), como remetente das mercadorias (inciso IV do artigo 45 da Lei 
11.651/91). 

 
Dispositivo legal infringido: arts. 45, I, “a”, 64 e 66 da Lei 11.651/91 

c/c art. 45, parágrafo único do Decreto 4.852/97. 
 
 Penalidade proposta: artigo 71, XII, “a”, 3, §9ºI da Lei 11.651/91 

com redação da Lei 15.505/2005. 
 
Autoridade fiscal anexa o respectivo Termo de Apreensão (folhas 

05), fotos dos documentos do veículo, fotos do documento do transportador e das 
mercadorias (folhas 08 a 11), espelho cadastral do produtor rural Milton José Palharini 
(folhas 12). 

 
Devidamente intimados (folhas 15 a 23), os sujeitos passivos não 

comparecem à 1ª Instância sendo considerados revéis (folhas 24). 
 
Novamente intimados (folhas 26 a 31), o sujeito passivo principal 

Maxsuel Oliveira não comparece à 2ª Instância: Termo de Perempção de folhas 32. 



 
O sujeito passivo solidário Milton José Palharini apresenta 

impugnação à 2ª Instância alegando que não era o remetente das mercadorias e que elas 
eram de propriedade do Sr. Keniston Freitas de Souza, conforme declaração em anexo. 
Informa que, ao Sr. Keniston, foram liberadas as mercadorias conforme Termo de 
Liberação. Alega que a declaração do motorista de que ele seria o dono do gado não 
procede e não é real, pois não há nenhum documento que comprove essa situação. Pede 
a sua exclusão da lide. 

 
 É o Relatório. 

 
VOTO 

 
A situação constatada pela fiscalização, conforme Termo de 

Apreensão de folhas 05, é de transporte de mercadorias sem documentação fiscal (gado 
bovino). Procedimento comum de fiscalização de trânsito que, diante da irregularidade, a 
fim de materializar a infração, lavra o Termo de Apreensão para identificar os vários 
elementos que compõe a constituição do crédito tributário, como a mercadoria 
transportada, o local da infração, o veículo utilizado, o transportador, o proprietário da 
mercadoria, a infração constatada, dentre outros elementos. 

 
O questionamento do sujeito passivo solidário reside exclusivamente 

na alegação de ilegitimidade passiva. Isto é, que não era o proprietário e não foi o 
remetente das mercadorias.  
 

Para tanto, apresenta em anexo a sua defesa, Declaração do Sr. 
Keniston Freitas de Souza que declara ser o verdadeiro proprietário das mercadorias 
(folhas 38). 

 
Pois bem, analisando o principal documento que materializa a 

infração tributária, que é o Termo de Apreensão de folhas 05, constato que o Sr. Milton 
José Palharini não estava presente no momento da apreensão. Conforme Termo de 
Apreensão, as pessoas envolvidas foram o transportador Sr. Maxsuel Oliveira (sujeito 
passivo principal deste PAT) e o Sr. Keniston Freitas de Souza, que recebeu as 
mercadorias, conforme Termo de Liberação constante no corpo do próprio Termo de 
Apreensão. 

 
A fundamentação para inclusão do Sr. Milton José Palharini na lide 

deu-se por declaração escrita do Sr. Keninston, conforme descrito no campo 31 – motivo 
da apreensão do referido Termo de Apreensão.  

 
Nada há a mais no referido Termo de Apreensão que vincule o Sr. 

Milton José Palharini à infração, a não ser a descrição efetuada pela autoridade fiscal, no 
referido campo, e a ratificação por parte do Sr. Kenilston. 

 
Mas verifico que a referida declaração de propriedade não foi 

efetuada com o devido cuidado, já que foi misturada com as demais informações 
referentes ao motivo da apreensão. Lendo o referido texto, não existe a clara citação de 
que tais mercadorias seriam de propriedade do Sr. Milton José Palharini. Há apenas a 
indicação do nome do Sr. Milton José Palharini, Fazenda Talismã, Rio Verde e, logo em 
seguida, a assinatura do Sr. Keniston. Infere-se que a autoridade fiscal, diante da inclusão 
desse texto, quis identificar quem seria o remetente das mercadorias, mas faltou inserir 
mais informações que identificassem exatamente esse objetivo. 



 
Além do mais, pelo fato do Sr. Keniston estar presente na ação fiscal 

e ter recebido as mercadorias apreendidas, tudo leva a crer que tenha alguma 
participação com a infração, seja como proprietário da mercadoria ou como transportador. 
E, conforme declaração de folhas 38, constata-se que era o verdadeiro proprietário das 
mercadorias.  

 
De forma que há um conflito de declarações quanto à propriedade do 

gado, ambas efetuadas pelo Sr. Keniston. Em um primeiro momento o Sr. Keniston 
declarou que o gado era do Sr. Milton José Palharini e, posteriormente, refluiu de sua 
declaração original e declarou que as mercadorias eram de sua propriedade.  

 
Assim, como real proprietário das mercadorias, não merece fé sua 

declaração original constante no referido Termo de Apreensão, de que as mercadorias 
seriam de propriedade do Sr. Milton José Palharini. Além do mais, ao que tudo indica, o 
Sr. Keniston declarou a propriedade do gado como sendo do Sr. Milton José Palharini 
visando excluir a sua responsabilidade tributária da infração fiscal. 

 
Também constato que, a exceção da referida declaração, não existe 

nenhuma outra prova material que vincule o Sr. Milton José Palharini à presente 
irregularidade fiscal, razão pela qual entendo que o mesmo não teve participação 
comprovada na infração fiscal e sua responsabilidade deve ser excluída. 

 
De forma que conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe 

provimento, para, seguido pela unanimidade de meus pares, excluir da lide o sujeito 
passivo solidário Sr. Nelson José Palharini. 
 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Responsabilidade tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01600/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. 
SOLIDARIEDADE DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. 
PEDIDO DE SUA EXCLUSÃO. ART. 45 DO CTE. LANÇAMENTOS 
DE CRÉDITO SEM ORIGEM. RESPONSABILIDADE DO 
CONTABILISTA. 
 
1. As pessoas discriminadas nos incisos do art. 45 do CTE na 
condição de solidárias são terceiros, que não se revestem da 
condição de contribuintes, uma vez que não possuem relação 
pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador 
(art. 121, par. Único, I). Tais pessoas têm, entretanto, inegável 
vinculação com o negócio jurídico que consubstanciou o fato 
gerador. Sua responsabilidade somente tem lugar a partir do ato 
ou omissão que culmine em infração à legislação tributária. 
2. É de se responsabilizar o contabilista somente nas situações 
em que a consecução da infração for específica de sua atividade 
de promover a escrituração fiscal ou contábil. Nessas hipóteses, 
o dolo do contabilista é elementar à infração, como o seriam, 
v.g., a transcrição a menor, para os livros fiscais, do valor do 
ICMS destacado nas notas fiscais de saídas; a transposição a 
maior de saldo credor de período anterior; artifícios contábeis 
que visem ocultar receitas advindas de vendas sem 
documentação fiscal; lançamentos apócrifos de créditos fiscais; 
aproveitamentos de créditos não destacados em documento 
fiscal ou em situações obviamente vedadas pela legislação etc. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida por ele mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
escriturado de forma irregular a EFD, referente a informações de entradas e saídas de 
mercadorias. Assevera a inicial que tal conduta ocasionara a falta de pagamento de 
imposto.  

A infração foi capitulada nos arts. 57, I e 64, §2º, ambos do CTE, 
combinados com os arts. 67; 71, I; 356-C e 356-N, todos do Decreto nº 4852/97 e 
Instrução Normativa nº 155/94-GSF. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, III, “a” do CTE.  



Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 2.750.664,26, referente a 
fatos geradores ocorridos entre 01/05/16 e 31/05/17. O auto de infração foi lavrado em 
29/05/17. 

Em notas complementares, a Autoridade fiscal informa que a 
empresa apurou o ICMS de forma irregular, apropriando créditos fictícios e deixando 
também de registrar diversas notas fiscais eletrônicas de entradas e de saídas.  

Afirma que ao simular créditos inexistentes e também ao omitir 
registros de saídas, o contabilista se tornou solidário com o contribuinte, nos termos do art. 
36, XII-A do RCTE. 

Nessa condição, como coobrigada, fora nomeada META SERVIÇOS 
DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA-ME. 

Foram relacionadas, às fls. 7 e seguintes, as operações reputadas 
irregulares pelo sujeito passivo.  

O trabalho fiscal é amparado por Auditoria Básica do ICMS, extratos 
de EFD e mídia digital.  

A coobrigada compareceu em 1ª instância, conforme peça 
impugnatória às fls. 31 dos autos.  

Assevera que a responsabilidade do Contabilista depende da 
apuração da prática de ato praticado por ele com dolo ou má-fé. Todas as informações 
fiscais são geradas pelo contribuinte por meio de seu SPED, que são repassadas à 
contabilidade por meio de sistema próprio. Em momento algum, tais informações foram 
produzidas pela própria impugnante. Todos os lançamentos e apurações de crédito foram 
entabuladas pela própria empresa.  

Pede, ao final, sua exclusão. 

Submetidos a julgamento singular, ponderou o Julgador que a 
“responsabilidade pela escrituração de documentos fiscais nos Livros de Registros de 
Entradas e Saídas é do Contabilista, que detinha conhecimento da situação em que 
autuava, ao escriturar, mandar que escriturasse, ou permitisse a escrituração dos 
documentos fiscais na forma como consta na acusação fiscal”. Concluiu pela manutenção 
da referida responsabilidade.  

Da decisão fora interposto recurso voluntário, fls. 99, no qual as 
questões volvidas em sede singular foram reiteradas.  

Pede a sua exclusão da lide.  

Em resolução, a IIICJUL determinou que fosse promovida a 
intimação da solidária, no escopo de que a mesma juntasse procuração ao Advogado 
subscritor da peça recursal. O referido instrumento fora juntado às fls. 111 dos autos.  

É o relatório.  

  

 

V O T O 

 

A manutenção ou exclusão da responsabilidade do contabilista deve 
ser analisada à luz do art. 45 do CTE, in verbis: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 



comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
......................................................................................................................... 

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 
29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista 
que, por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à 
legislação tributária; 

ACRESCIDO O INCISO XIII AO ART. 45 PELO ART. 1º, DA LEI Nº 13.194, DE 
26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98. 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à 
legislação tributária. 

......................................................................................................................... 

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - 
VIGÊNCIA: 29.12.11. 

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A 
somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o 
devido processo legal.” 

 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como "o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária". 

Primeira análise, conjunta entre o art. 45 do CTE e 35 do RCTE, é 
que as pessoas jurídicas não estão excluídas do termo “pessoa”, descrito naquele primeiro 
dispositivo. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o "interesse 
comum", condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida. Neste 
particular, tem sua matriz, a princípio, no art. 124, I do CTN. Entretanto, basta análise de 
todos os incisos do art. 45 para nos apercebermos que o “interesse comum” ali descrito 
também está indissociavelmente ligado a um desfecho ilícito, cuja responsabilidade se 
adquire em decorrência da participação de determinada pessoa na consecução desse 
mister. 

Percebe-se que a redação do inciso XII-A do art. 45 tomou 
emprestada a quase inteireza do tipo utilizado no inciso XIII. Na verdade, a Lei nº 
17.519/11 houve por bem extrair do rol aberto do inciso XIII, consubstanciado no termo 
“pessoa”, a figura do contabilista, criando-lhe regra apartada para efeito de sua 
responsabilização quanto ao crédito tributário.  

A bem da verdade, a normativa aplicável ao contador somente se 
torna diferenciada das outras pessoas que são arroladas no art. 45 na medida em que 
se agregou, pari passu ao inciso XII-A, o §2º do art. 45, que lhe faz expressa remissão, 
valendo-se da ressalva do art. 136 do CTN, que já mencionamos. 

Análise conjugada do inciso XII-A e do §2º leva à conclusão de 
que as condutas passíveis de imputação ao contabista são os “atos ou omissões” 
eivados de “dolo ou fraude”. 

Segundo o ensino de DE JESUS174, conduta “é a ação ou omissão 
humana consciente e dirigida a determinada finalidade”. Adotando a teoria finalista da 

                                            
174 DE JESUS, Damásio E. Direito Penal. Vol. 1. ed. Saraiva. P. 227 



ação, o Ilustre professor conclui que a conduta somente é típica, ou seja, penalmente 
relevante, se for dolosa ou culposa175. 

A aproximação a ser realizada entre a doutrina penal e o art. 45, 
XII-A e seu §2º é indutiva.  

Ambos os diplomas consideram punível a conduta (ação ou 
omissão), desde que dolosa. A culpa, punível no âmbito criminal, não enseja punição 
sob o aspecto do citado parágrafo 2º do art. 45 do CTE. 

Na hipótese dos autos, há que se perscrutar se teria havido alguma 
conduta da parte da empresa contábil que possua relação de causa e efeito com o ilícito 
fiscal, qual seja, o de lançamentos de créditos apócrifos na escrita fiscal e falta de registro 
de várias notas fiscais de entradas e de saídas, resultando em omissão de pagamento. 
Além disso, há que se constatar dolo, fraude ou mesmo interesse comum de sua parte. 

Sobre o assunto, também é mister citar a doutrina penal que trata da 
teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non. O Professor Cezar Roberto 
Bitencourt176 a descreve da seguinte forma: 

 
“Dentro da parcela da atividade humana que o Direito Penal valora 
negativamente, como conduta indesejada, somente uma parcela 
menor — os crimes de resultado — apresenta relevância à questão da 
relação de causalidade. Nesses delitos, deve-se indagar a respeito da 
existência de um nexo de causalidade entre a ação do agente e o 
resultado produzido. Assim, nosso Código, com redação determinada 
pela Reforma Penal de 1984 (Lei n. 7.209/84), repetindo, no particular, 
a orientação contida na versão original do Código de 1940, determina 
no art. 13 que: ‘o resultado, de que depende a existência do crime, 
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a 
ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido’”. 

 

Portanto, a questão relevante nestes autos é saber se alguma 
conduta - ação ou omissão - do contabilista fora relevante ao ponto de, se extraída do 
contexto do ilícito tributário, o mesmo não existiria.  

Há que se reconhecer, de plano, que tal ilícito – o lançamento 
aleatório de créditos na escrita fiscal - se relaciona com os assentos em livros fiscais e 
contábeis, atividade imanente ao contabilista, cujo ofício deve se limitar ao registro de 
documentos, ipsi literis, na forma como emitidas. Se de um lado a obrigação de enviar os 
documentos fiscais de entradas e saídas é do empresário-contribuinte, de outro, os 
lançamentos de créditos fundados em documentos existentes é obrigação do contabilista.  

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no concurso de pessoas na esfera do direito penal.  

De forma conclusiva, poderíamos mesmo tecer uma ilação entre o 
art. 29 do Código Penal e os incisos I e II do parágrafo único do art. 121 do CTN177, nos 

                                            
175 op. Cit. P. 241. 
176 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral, Vol. 1.  17a ed. rev., ampl. e atual. de 
acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. – São Paulo : Saraiva, 2012. p. 356. 

177  Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 



seguintes moldes: contribuinte (autor) é quem pratica o fato gerador da obrigação tributária 
e com ela tem relação pessoal e direta; responsável (partícipe) é aquele que possui 
vínculo indireto com o fato gerador, cuja obrigação decorre de lei, muito embora não se 
revista da condição de contribuinte. No presente caso, a expressão "lei" descrita no 
dispositivo aponta para o art. 45 do CTE, e suas matrizes no CTN. 

É, portanto, de se responsabilizar o contabilista somente nas 
situações em que a consecução da infração for específica de sua atividade de 
promover a escrituração fiscal ou contábil. Nessas hipóteses, o dolo do contabilista 
seria elementar à infração, como o seriam, v.g., a transcrição a menor, para os livros 
fiscais, do valor do ICMS destacado nas notas fiscais de saídas; a transposição a maior de 
saldo credor de período anterior; artifícios contábeis que visem ocultar receitas advindas 
de vendas sem documentação fiscal; lançamentos apócrifos de créditos fiscais; 
aproveitamentos de créditos não destacados em documento fiscal ou em situações 
obviamente vedadas pela legislação etc. 

Nas demais situações infracionais, penso que a análise do vínculo do 
contabilista deve ser casuística. Vide, a título de exemplo, jurisprudência extraída do 
Conselho Administrativo Tributário de Minas Gerais, cujo tratamento da imputação da 
responsabilidade ao contabilista é semelhante à do atual art. 45 do CTE. 

Há, com efeito, decisões daquele Conselho responsabilizando 
empresa contábil ou o contabilista em diversas situações, tais como: 1) saldo credor na 
conta caixa; 2) transposição a menor do imposto destacado nas notas fiscais para 
documento de apuração do imposto; 3) aproveitamento de crédito referente a nota fiscal 
onde inexiste destaque do imposto; 4) lançamento em duplicidade de notas fiscais de 
aquisição de mercadorias, implicando crédito em duplicidade. 

Em outras situações, a responsabilidade do contabilista fora 
excluída, a exemplo das hipóteses de 1) aproveitamento indevido de crédito referente a 
documento fiscal falsificado; 2) aproveitamento indevido de crédito referente a nota fiscal 
que não correspondia a uma efetiva operação; 3) emissão de documento fiscal de saída 
que não corresponda a uma efetiva operação 4) escrituração contábil e fiscal realizada por 
funcionário do contribuinte autuado, nas dependências do estabelecimento. Confira alguns 
julgados promovidos pelo referido Órgão de Julgamento: 

 
Acórdão nº 4.081/13/CE: 
 
EMENTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA –  
CONTABILISTA/SÓCIOADMINISTRADOR  –  CORRETA  A  ELEIÇÃO.  
Legítima a manutenção dos Coobrigados no  pólo  passivo  da  
obrigação  tributária.  Fundamentação: Contabilista – art. 21, § 3º da 
Lei nº 6.763/75 c/cart. 124, inciso II do CTN; sócioadministrador – art. 
21, § 2º, inciso II da Lei nº 6.763/75 c/c art. 135, inciso III do CTN. 
Mantida a decisão recorrida.  
MERCADORIA – SAÍDA DESACOBERTADA - CONTA “CAIXA”/SALDO  
CREDOR – RECURSOS NÃO COMPROVADOS.  Constatado saldo 
credor em conta tipicamente devedora e recursos não comprovados 
na conta “Caixa”, o que autoriza a presunção de saídas de 
mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, em 
conformidade com o disposto no art. 49, § 2º da Lei nº 6.763/75 e do 
art. 194, § 3º, Parte Geral do RICMS/02. Exigências do ICMS, Multa de 
Revalidação prevista no art. 56, inciso II, e Multa Isolada capitulada no 

                                                                                                                                                  
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 



art. 55, inciso II, alínea “a”, todos da Lei nº 6.763/75.  Crédito 
reformulado pela Fiscalização. Infração caracterizada. Mantida a 
decisão recorrida. Recurso de Revisão nº 40.060133955-18  (Adiceres  
Atacadista  de  Cereais  Ltda  – EPP) conhecido à unanimidade e não 
provido por maioria de votos. Recursos de Revisão nºs 40.060133956-
91 (Carlos Antônio  Goulart)  e  40.060133957-71  (Real Contabilidade 
Ltda) conhecidos e não providos à unanimidade. 

 
 
Acórdão nº 4.124/13/CE: 
 
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – CONTABILISTA – CORRETA A 
ELEIÇÃO. Correta a eleição do Coobrigado para o pólo passivo da 
obrigação tributária nos termos do art. 21, § 3º da Lei nº 6.763/75.  
Reformada a decisão recorrida.  
ICMS – ESCRITURAÇÃO/APURAÇÃO INCORRETA - DIVERGÊNCIA DE 
VALOR - DAPI/DOCUMENTOS FISCAIS. Constatado que a Autuada, 
ora Recorrente, consignou em Declaração de Apuração e Informação 
do ICMS – DAPI, valor do débito do imposto inferior aos valores 
constantes das notas fiscais de saídas, resultando em recolhimento a 
menor do imposto. (...) Recurso de Revisão conhecido à unanimidade 
e parcialmente provido pelo voto de qualidade.” 
 

 
Acórdão nº 21.397/13/1ª: 
 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – CONTABILISTA –  CORRETA  A 
ELEIÇÃO. Correta a eleição do Contabilista João Carlos Kleinpaul 
Vieira para o pólo passivo da obrigação tributária nos termos do art. 
21, § 3º da Lei nº 6.763/75. Porém, essa deve ser excluída em relação 
aos itens 3, 4 e 5 do Auto de Infração, uma vez que não restou 
comprovada sua atuação em relação a esses itens. 
 (1) CRÉDITO DE ICMS – APROVEITAMENTO INDEVIDO - 
APROVEITAMENTO A MAIOR  -  NOTA  FISCAL  SEM  DESTAQUE  DO 
IMPOSTO.  Constatada apropriação indevida  de  crédito de  nota  
fiscal  sem destaque  do  imposto,  por  se  tratar  de  emissão  de  
documento  fiscal  para  fins  de “remessa  de  mercadoria  à  ordem”  
(CFOP  2.923)  e  “retorno  de  mercadoria depositada” (CFOP 1.949). 
Corretas as exigências de ICMS, multa de revalidação e Multa Isolada 
capitulada no art. 55, inciso XXVI da Lei nº 6.763/75.  
(2) CRÉDITO DE ICMS – APROVEITAMENTO INDEVIDO - 
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. Constatado o aproveitamento 
indevido de créditos de ICMS, decorrentes de lançamento em 
duplicidade de notas fiscais no livro Registro de Entrada. Corretas as 
exigências de ICMS, multa de revalidação e Multa Isolada prevista no 
art. 55, inciso XXVI da Lei nº 6.763/75.  
(3) CRÉDITO DE ICMS – APROVEITAMENTO INDEVIDO - DOCUMENTO 
FISCAL FALSO/IDEOLOGICAMENTE FALSO - Constatado 
aproveitamento indevido de créditos de ICMS provenientes de notas 
fiscais declaradas falsas e ideologicamente falsas nos termos do art. 
39, § 4º,itens I e II da Lei nº 6.763/75. Procedimento fiscal devidamente 
respaldado no art. 30 da citada lei c/c art. 70, inciso V do RICMS/02.  
Não restou comprovado nos autos a real e efetiva ocorrência da 
operação descrita nas notas fiscais objeto da autuação. Corretas as 
exigências de ICMS, multa de revalidação e da MultaIsolada capitulada 
no art. 55, inciso XXXI da Lei nº 6.763/75.  
(4) CRÉDITO DE ICMS - APROVEITAMENTO INDEVIDO – OPERAÇÃO 
FICTÍCIA. Constatado o aproveitamento indevido de crédito de ICMS 



destacado em notas fiscais de entradas sem a comprovação da 
ocorrência das operações. (...) 
(5) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - EMISSÃO IRREGULAR DE 
DOCUMENTO FISCAL - SAÍDA FICTÍCIA.  Constatado que a Autuada 
emitiu  nota  fiscal  que não  correspondeu  a  uma  efetiva  saída  de  
mercadoria  do  seu  estabelecimento. (...) 
Lançamento parcialmente procedente. Decisão por maioria de votos. 
 
 

Acórdão nº 20.007/13/2a: 
 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CONTABILISTA - ELEIÇÃO 
ERRÔNEA. imputação aos contabilistas de responsabilidade pelo 
crédito tributário com fulcro no § 3º do art. 21 da Lei nº 6.763/75. 
Entretanto, não há provas nos autos de que estes agiram com dolo ou 
má-fé, portanto, devem ser excluídos do polo passivo da obrigação 
tributária.  

Voto: (... ) Como pode-se verificar, a parte fiscal e contábil da 
empresa, que incluía o preenchimento dos demonstrativos de 
ICMS, eram feitos pela funcionária da autuada/Impugnante, 
fato este afirmado pela própria, inclusive trazendo aos autos,  
depoimento judicial da funcionária (fls. 709/710),  onde afirma 
que era ela a responsável pelo departamento fiscal e contábil 
da empresa. (...) Destarte, nos autos está devidamente 
comprovado que as infrações foram cometidas por 
profissional contratado pela Autuada/Impugnante, e que os 
contabilistas e a empresa Contábil, não praticaram em 
momento algum os atos apontados pelo Fisco. 
 

 
A prescrição do art. 45, XII-A não é novidade no ordenamento 

jurídico. Ainda que as normas de direito público devam preponderar sobre as de direito 
privado para efeito de interpretação da norma tributária, é de bom alvitre lembrar que o 
Novo Diploma Civil prevê normativa específica, relacionada ao contabilista, no sentido de 
ser o mesmo somente responsabilizado perante terceiros – neste caso, a Fazenda – 
quando houver agido com dolo. Dispõe o art. 1177 do Código Civil e seu parágrafo único o 
seguinte: 

 

“Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, 
por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, 
produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos 
como se o fossem por aquele. 

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são 
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos 
culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, 
pelos atos dolosos.” 

 
No contexto destes autos, o interesse comum e o dolo fica provado 

na medida em que a contabilidade lançou, de própria mão, créditos que não se vinculam 
com qualquer documento ou operação. 

 



Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso voluntário mas lhe nego provimento 
para manter na lide a solidária META SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E 
CONSULTORIA LTDA. 

 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00071/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR DE MÉRITO. Decadência do direito à 
restituição. Rejeitada. Unânime. ICMS. Pedido de restituição de 
indébito tributário. Deferido. Unânime. 
 
1 – Não obstante a inexistência de decisão condenatória 
administrativa no Processo Administrativo Tributário, o prazo 
decadencial de 05 (cinco) anos para pleitear a restituição, 
previsto no inciso II do artigo 168 do CTN, é contado da data em 
que passar em julgado a decisão judicial que tenha anulado o 
Auto de Infração/Processo Administrativo Tributário.   
 
2 – O pagamento indevido de ICMS em relação à Processo 
Administrativo Tributário considerado nulo por sentença judicial 
passada em julgado dá direito ao contribuinte à restituição dos 
valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 172 do CTE. 
 
3 – Restituição deferida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 9.378,95 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Elias Alves dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira 
Andrade, Valdir Mendonça Alves, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário se refere ao Pedido de 
Restituição (folhas 02 e 03) que a empresa RodoRápido Transportes Ltda requer, 
alegando ter efetuado pagamentos a maior nos Autos de Infração/PATs 3001270526559 e 
3030713329147, face a anulação dos mesmos por força de sentença judicial transitada 
em julgado. 

 
Breve relato histórico: 
 
- Em maio de 2008, a autoridade fiscal lavra dois autos de infração 

(AIs 3031270526559 e 3030713329147) por subfaturamento em prestações de serviço de 
transporte (folhas 35 a 105) em desfavor do requerente; 

 
- Em setembro de 2008 o requerente ingressa com processo judicial 

questionando os dois autos de infração (folhas 17 a 26); 
 



- O requerente não se defende na esfera administrativa, sendo 
considerado revel nos dois Processos Administrativos Tributários (folhas 71 e 104); 

 
- Em março de 2009 o requerente protocola Pedido de Revisão 

Extraordinária nos dois PATs solicitando a suspensão dos processos administrativos até a 
decisão judicial. O Presidente do CAT indefere o pedido por inexistência de medida liminar 
para tanto, encaminhando os autos à Dívida Ativa; 

 
- Em outubro de 2009, muito provavelmente pressionado por 

iminente execução fiscal, o requerente efetua parcelamento total dos débitos em 10 vezes, 
pagando todas as parcelas sucessivamente, quitando os dois autos de infração (folhas 
264 a 269). Como relatado acima, o requerente não obteve medida judicial liminar 
suspendendo os PATs e a execução fiscal, razão pela qual optou pela suspensão dos 
processos através do parcelamento; 

 
- Em decisão da 2ª Instância do Tribunal de Justiça, que transitou em 

julgado em 20/02/2013 (folhas 125 a 151), o Desembargador declara nulos os dois autos 
de infração. 

 
- Em fevereiro de 2016 o requerente protocola o presente Pedido de 

Restituição dos valores pagos indevidamente em relação aos dois autos de infração 
declarados nulos pelo Poder Judiciário (folha 02 e 03); 

 
- Em Resolução do Conselho Superior nº 41/2017 de 20/07/2017 

(folha 271), o requerente é intimado para retificar o instrumento de Procuração que 
possuía erro na descrição do número de um dos Autos de Infração; 

 
- Cumprida a intimação do parágrafo anterior, conforme folha 280, 

dia 11/09/2017; 
 
- Em 05 de outubro de 2017, o requerente efetua pedido para que os 

valores a restituir sejam compensados com outros autos de infração (folha 283). 
 
É o Relatório. 

 
VOTO 
 

Inicialmente, conforme alegado oralmente pela Representação 
Fazendária na sessão de julgamento, passo a analisar a preliminar de decadência do 
direito à restituição. 

 
A tese da Representação Fazendária se baseia nas disposições dos 

artigos 172 e 177 do CTE, que assim dispõem: 
 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, 
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes 
hipóteses: 

 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e 
outros acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face 



da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

 

II - erro de identificação do sujeito passivo, na determinação da 
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na 
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento; 

 

III - existência de saldo credor de ICMS no final de determinado 
período, no caso de contribuinte enquadrado no regime de 
estimativa, quando não for possível a sua compensação com débitos 
decorrentes de operações ou prestações posteriores; 

 

IV - no aparecimento do ausente, no caso de pagamento do ITCD, na 
sucessão provisória, de conformidade com o Código de Processo 
Civil; 

 

V - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória. 

 

VI - inutilização, perda, perecimento ou subtração injusta do veículo 
após o pagamento do IPVA; 

 

VII - ocorrência da não-incidência e da isenção do IPVA após o 
pagamento do imposto. 

 

Art. 177. O direito de pleitear restituição extingue-se com o 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do 
pagamento do indébito tributário ou da em que o contribuinte for 
notificado do bloqueio do saldo credor, na hipótese do inciso III do 
artigo 172 deste Código. 

 
Os pagamentos de ICMS ocorreram em 10 parcelas de outubro/2009 

a julho/2010. De forma que, pela argumentação da Representação Fazendária, o direito 
de pleitear a restituição extinguiu-se em 2015, cinco anos após a data do pagamento do 
indébito tributário. Como o sujeito passivo somente protocolou o pedido de restituição em 
fevereiro de 2016, alega que o direito de pleitear a restituição decaiu, não havendo valores 
a restituir por parte do Estado. 

 
Mas entendo que o caso merece um estudo mais aprofundado, 

diante da peculiaridade do caso em questão. 
 
Se buscarmos no Código Tributário Nacional a norma que disciplina 

o assunto, nos artigos 165 e 168, teremos as seguintes disposições: 
 



Art. 165 do CTN. O sujeito passivo tem direito, independentemente 
de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual 
for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º 
do artigo 162, nos seguintes casos: 

 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior 
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da 
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente 
ocorrido; 

 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória. 

 
 

Art. 168 do CTN. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção 
do crédito tributário 

 

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar 
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão 
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a 
decisão condenatória. 

 
Veja que o artigo 177 do CTE não repetiu as disposições do artigo 

168 do CTN, se limitando a estabelecer o prazo decadencial de cinco anos contados da 
data do pagamento do indébito tributário. Isto é, a legislação estadual não disciplinou o 
prazo decadencial no caso de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 
condenatória, como previsto no inciso II do artigo 168 do CTN. 

 
Percebe-se, portanto, que a legislação estadual é omissa sobre o 

assunto. Assim, entendo que, conforme previsto nos §6º e §7º do artigo 6º da Lei 
16.469/2009, na falta de disposição expressa na legislação estadual, são aplicáveis ao 
caso as disposições do Código Tributário Nacional, em especial as regras previstas no 
inciso II do artigo 168. 

 
De forma que, no caso em questão, aplicando-se as disposições do 

inciso II do artigo 168 do CTN, o prazo decadencial será de cinco anos contados da data 
em que passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou 
rescindido a decisão condenatória. 

 
Mas, analisando o texto da norma legal, verifico que não há uma 

adequação perfeita do fato a norma. De forma que temos uma situação “sui generis” que 
precisa de uma interpretação mais aprofundada, já que não existe previsão expressa 
quanto ao caso em questão, pois não houve decisão condenatória nos Processos 
Administrativos Tributários. 

 



Isto é, pela opção do sujeito passivo de questionar os autos de 
infração somente judicialmente, houve revelia do sujeito passivo no processo contencioso 
fiscal e os autos foram enviados diretamente para inscrição em Dívida Ativa do Estado, 
sem lavratura de decisão condenatória, já que não houve contenciosidade no Processo 
Administrativo Tributário. 

 
Estamos diante, portanto, de um caso em que não existe norma legal 

prevendo especificamente o caso em questão. Neste caso, entendo aplicável as 
disposições do artigo 108 do CTN: 

 

Art. 108 do CTN. Na ausência de disposição expressa, a autoridade 
competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada: 

 

I - a analogia; 

 
II - os princípios gerais de direito tributário; 

 

III - os princípios gerais de direito público; 

 

IV - a equidade. 

 
Também pertinente analisarmos as disposições do artigo 111 do CTN: 
 

Art. 111 do CTN. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre: 

 

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

 

II - outorga de isenção; 

 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 
Verifico que o Pedido de Restituição não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses de interpretação literal da legislação tributária disciplinadas pelo artigo 111 
do CTN. Portanto, há a possibilidade, no caso em questão, de efetuar outros tipos de 
interpretação estudados pela doutrina. 

 
Pois bem, a decisão judicial, numa interpretação literal, não anulou a 

decisão condenatória, pois não existia decisão condenatória administrativa. A decisão 
judicial anulou a autuação fiscal e, por conseguinte, o próprio Processo Administrativo 
Tributário. Numa interpretação sistemática, não existe decisão condenatória porque esta 
não era necessária, diante da revelia do sujeito passivo. O simples fato de ter ou não 
decisão condenatória não pode interferir nessa situação, porque, teleologicamente, o 
objetivo da norma não era esse.  

 



Apesar de não ter havido uma decisão condenatória que tenha 
condenado o sujeito passivo na esfera administrativa, tacitamente subentende-se que 
houve preclusão de seu direito quando o sujeito passivo desistiu do litígio administrativo, 
encerrando assim o PAT, da mesma forma que uma decisão condenatória faria. Então, 
numa interpretação sistemática, a preclusão substituiu, no mesmo sentido, a decisão 
condenatória.  

 
Não é lógico e coerente exigir que o pedido de restituição seja 

protocolado no prazo de cinco anos a contar do pagamento, se o sujeito passivo ainda 
não tinha a certeza de que o pagamento era indevido! Não é crível que, por conta da 
morosidade da prestação jurisdicional, o sujeito passivo seja impedido de restituir valores 
pagos indevidamente.  

 
Vamos supor, por exemplo, que em vez de 2013, a sentença 

anulatória judicial tenha sido proferida somente neste ano, em 2017. Se formos fazer uma 
interpretação literal da norma, o sujeito passivo não teria direito a restituição, pelo decurso 
do prazo de cinco anos a contar do pagamento que ocorreu em 2010, mesmo tendo a 
certeza do pagamento indevido somente em 2017. Não é logico e coerente esse 
raciocínio. 

 
De forma que, por uma interpretação sistemática e teleológica da 

norma, utilizando também a analogia e a equidade previstas no CTN, com base no inciso 
II do artigo 168 do CTN, entendo que o prazo de restituição se inicia na data do trânsito 
em julgado da decisão anulatória judicial, que foi dia 20/02/2013. Como o sujeito passivo 
protocolou o pedido em fevereiro de 2016, seu direito não estava decaído. 

 
Quanto ao mérito, verifico que o Pedido de Restituição é disciplinado 

pelo artigo 42 da Lei 16.469/2009: 
 

Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única. 

§ 1º Inicia-se o Processo de Restituição com o pedido formulado pelo 
sujeito passivo, ou por terceiro que prove haver assumido o encargo 
financeiro, apresentado junto ao Protocolo Setorial – PROSET -, devendo o 
pedido ser remetido à Presidência do CAT, que deve determinar as 
providências necessárias ao preparo do processo. 

§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é indevido. 

§ 3º A execução do acórdão prolatado no Processo de Restituição, 
favorável ao requerente, far-se-á por despacho do Secretário da Fazenda. 

§ 4º Aplica-se ao acórdão prolatado em Processo de Restituição o disposto 
no § 5º do art. 38” 

 

Também aplicável ao caso as disposições do artigo 172 do CTE 
acima transcrito. 

 
Conforme previsão legal acima transcrita, analisando os fatos 

relatados pelo requerente na peça básica, bem como a documentação acostada ao 
processo, verifica-se a procedência do pedido. 

 



De fato, houve pagamento indevido, que ficou materializado pela 
decisão judicial passada em julgado, que anulou os dois Processos Administrativos 
Tributários, impondo ao Estado a devolução dos valores indevidamente recebidos. 

 
Diante do exposto, conheço do pedido oral de decadência efetuado 

pela Fazenda Pública em audiência, nego-lhe provimento, para negar a preliminar de 
decadência do direito à restituição. Quanto ao mérito, conheço do Pedido, dou-lhe 
provimento, para DEFERIR A RESTITUIÇÃO nos valores de ICMS de R$ 5.184,25 (PAT 
3030713329147) e R$ 4.194,70 (PAT 3031270526559), mais acréscimos legais. Total de 
ICMS a restituir nos dois processos: R$ 9.378,95, mais acréscimos legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00080/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de restituição de indébito tributário. 
Deferimento. Unânime. 
 
1 – O pagamento à maior do que o devido, em razão de decisões 
camerais que diminuíram o valor do ICMS omitido em Processos 
Administrativos Tributários, dá direito ao contribuinte à 
restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do 
artigo 172 do CTE. 
 
2 – Restituição deferida. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 26.040,41 (vinte e seis mil e quarenta reais e quarenta e um centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo Carvalho, Elias Alves 
dos Santos, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Heli José da Silva e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário se refere ao Pedido de 
Restituição (folhas 02 a 06) que a empresa Du Gregório Comércio e Transporte requer, 
alegando ter efetuado pagamentos a maior nos Autos de Infração/PATs 4011001154580 e 
4011001156605. 

 
Os dois Autos de Infração se referem a acusação fiscal de 

aproveitamento indevido de crédito de ICMS em relação as mercadorias destinadas ao 
ativo imobilizado, dos anos de 2008 e 2009, nos valores respectivos de R$ 61.749,35 e R$ 
150.805,12. Autos lavrados em 15/04/2010. 

 
Em 28/02/2011, conforme descrito pelo requerente na folha 02, 

visando aderir a um programa de recuperação de crédito do Governo do Estado, que 
concedia desconto substancial no pagamento à vista, o sujeito passivo efetuou 
pagamentos de ICMS e correção monetária no valor total, respectivamente, de R$ 
38.351,49 e R$ 60.578,18 (folhas 14 a 17). 

 
Ocorre que a Terceira Câmara, em decisões camerais de 13/04/2012 

(folhas 18 a 29), acolhendo revisões fiscais, decidiu pela diminuição do valor de ICMS 
omitido dos dois Autos de Infração, respectivamente para R$ 18.143,48 e R$ 50.940,05. 

 
A Representação Fazendária não recorre das decisões camerais, 

manifestando pelo arquivamento dos processos. 
 



Razão pela qual, em 18/07/2013 o contribuinte solicita a restituição 
de valores pagos a maior, no montante de R$ 25.986,20, além dos acréscimos legais a 
contar desde o dia do pagamento a maior (28/02/2011), conforme peça básica. 

 
Em 05/01/2017, conforme Despacho nº 88/2017-PRES (folha 30), o 

Presidente do CAT encaminha o processo para julgamento do Conselho Pleno. 
 
É o Relatório. 

 
VOTO 
 

O Pedido de Restituição é disciplinado pelo artigo 42 da Lei 
16.469/2009: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única. 

§ 1º Inicia-se o Processo de Restituição com o pedido formulado pelo 
sujeito passivo, ou por terceiro que prove haver assumido o encargo 
financeiro, apresentado junto ao Protocolo Setorial – PROSET -, devendo o 
pedido ser remetido à Presidência do CAT, que deve determinar as 
providências necessárias ao preparo do processo. 

§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é indevido. 

§ 3º A execução do acórdão prolatado no Processo de Restituição, 
favorável ao requerente, far-se-á por despacho do Secretário da Fazenda. 

§ 4º Aplica-se ao acórdão prolatado em Processo de Restituição o disposto 
no § 5º do art. 38” 

 

Também aplicável ao caso as disposições do artigo 172 do CTE: 
 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual 
for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

 
Conforme previsão legal acima transcrita, analisando os fatos 

relatados pelo requerente na peça básica, bem como a documentação acostada ao 
processo, verifica-se a procedência do pedido. 

 
De fato houve pagamento a maior, conforme detalhado em quadro abaixo: 
 

Auto de Infração Valor original 
ICMS (R$) 

Valor pago 
Total (R$) 

Decisão 
Cameral ICMS 

(R$) 

Valor 
atualizado 
ICMS (R$) 

Valor pago a 
maior (R$) 

 15/04/2010 28/02/2011 13/04/2012 28/02/2011 28/02/2011 

4011001154580 61.749,35 38.351,49 18.143,48 19.133,03 19.218,46 

4011001156605 150.805,12 60.578,18 50.940,05 53.756,23 6.821,95 

 212.554,47 98.929,67 69.083,53 72.889,26 26.040,41 

 



O pagamento a maior ficou materializado pelas decisões camerais 
que diminuíram substancialmente o valor original de ICMS omitido, em valores inferiores 
àqueles pagos pelo sujeito passivo. De forma que restou provado o pagamento a maior, 
impondo ao Estado a devolução dos valores indevidamente recebidos. 

Ante o exposto, juntamente com a unanimidade dos votos dos 
demais Conselheiros, voto conhecendo do Pedido de Restituição, dando-lhe provimento 
para DEFERIR A RESTITUIÇÃO no valor de R$ 26.040,41 pago indevidamente em 
28/02/2011, devendo o processo ser encaminhado ao Setor de Cálculos para a 
atualização dos valores, nos termos do artigo 175 e §§ do Código Tributário Estadual - 
CTE. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00273/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de restituição de valor pago em auto de 
infração. Deferimento.  
 
1. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus 
acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos 
termos do artigo 486, inciso I, do Código Tributário Estadual.  
 
2. Estando comprovada nos autos a ocorrência de pagamento 
indevido, deve ser deferido o pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 53.828,77 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda 
Pública concorda com a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A requerente Leiry Grazielle Lopes de Miranda protocolou Pedido de 
Restituição no qual solicita a restituição do pagamento relativo ao auto de infração nº 
4011602792018. 

Instrui o seu pedido com cópias do DARE e respectivos 
comprovantes de pagamento (fls. 03 a 06). 

Por meio do Parecer exarado pela Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, a autoridade fiscal informou que após a realização do diagnóstico 
do contribuinte, foi constatada a sua adimplência com as obrigações tributárias. Conclui, 
portanto, que o mesmo faz jus à restituição no valor original de R$ 53.828,77. 

Mediante Despacho n° 3130/2017-PRES de fls. 29 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário, o Presidente assinala que o Pedido 
de Restituição é cabível quando o contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, 
e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o 
pleito seja instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pela Sistema de Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é 
indevido. Embora a requerente não tenha apresentado os originais do comprovante de 
pagamento, tal ausência restou suprida pela manifestação conclusiva da Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia (fls. 23ª 24). 

 



É o relatório. 

 
 

VOTO 

 
Da leitura das peças que integram o feito verifico tratar-se de 

caso de indébito tributário no qual o ICMS foi pago em razão do auto de infração nº 
4011602792018, que cobrava o referido imposto no âmbito do Simples Nacional referente 
ao Exercício de 2014 e que de acordo com o sujeito passivo o DARE fora recolhido no dia 
21/12/2016. 

A previsão para a restituição de indébito tributário está 
contemplada no Decreto nº 4.852/97, que assim dispõe: 

Art. 486. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja 
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses (Lei nº 
11.651/91, art. 172): 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

Art. 490. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na 
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo 
às referentes as infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa de 
restituição (Lei nº 11.651/91, art. 175). 

§ 1º Ao tributo restituído se acresce juros de mora e correção monetária, 
calculados segundo os mesmos critérios adotados pela legislação tributária 
para pagamento de tributos em atraso, computados a partir da data do 
pagamento indevido. 

§ 2º A restituição de indébito tributário, oriundo de pagamento do ICMS, 
pode ser efetivada sob a forma de aproveitamento de crédito em futuras 
operações ou prestações, nas situações e de acordo com as normas 
fixadas neste regulamento. 

 
Compulsando os autos, verifico que no Despacho nº 

3130/2017-PRES (fls. 29), o insigne Presidente desta Casa ratificou o pagamento 
realizado de maneira indevida pelo sujeito passivo consoante manifestação conclusiva da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia e considerou que a requerente faz jus à 
restituição do imposto pago. A título de ilustração transcrevo-o abaixo, “in verbis”:  

(...) É sabido que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 
entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja 
instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pela Sistema de Arrecadação – SARE – e com as provas de que o 
pagamento é indevido.  

Embora a requerente não tenha apresentado os originais do comprovante 
de pagamento, tal ausência restou suprida pela manifestação conclusiva da 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia (fls. 23ª 24). 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A172
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/CTE/CTE.htm#A175


Diante do exposto, com amparo no que dispõe o art. 42 da Lei nº 
16.469/09, encaminhem-se os autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado a 
julgamento pelo Conselho Superior (COSUP), a quem compete a 
apreciação do pleito contido na inicial. 

 

Conforme exposto, restou cabalmente comprovada a existência do 
indébito tributário pleiteado, o que me motiva a deferir o pedido de restituição em análise. 

Anote-se, ainda, que da restituição devem ser efetuadas as 
deduções previstas no artigo 175, § 3º, do Código Tributário Estadual.  

Art. 175. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na 
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo 
às referentes as infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa de 
restituição. 
§ 3º. Das restituições será deduzida importância correspondente a 5% 
(cinco por cento) do total a ser restituído, que se destinará ao atendimento 
das despesas de exação, limitada a dedução ao equivalente ao valor de R$ 
3.916,22 (três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos). 

Portanto, a restituição ora analisada diz respeito ao pagamento com 
correção e desconto de 5% (cinco por cento) com despesas de exação, perfazendo assim 
a importância de R$ 53.828,77 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
setenta e sete centavos). 

 
Ante a magnitude de tal apreciação, nada mais devo acrescentar, 

motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, voto conhecendo 
do pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor 
de R$ 53.828,77 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete 
centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00428/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação principal. IPVA. Pagamento em duplicidade. 
Pedido de restituição. Deferimento. 
 
Impõe-se o deferimento de pedido de restituição de imposto 
pago em duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 226,31 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de pedido de restituição de IPVA, multa e demais 
acréscimos, relativo ao veículo placa NWD – 3615, exercício de 2011, pago indevidamente 
em 20/05/2013 (fl. 05), tendo em vista o recolhimento anteriormente efetuado em 
30/07/2012 (fl. 06), em relação ao mesmo veículo e ao mesmo exercício (fl. 10). 

 
Após a apresentação do pedido, os fatos narrados pela requerente 

foram confirmados, mediante despacho da Gerência de Arrecadação e Fiscalização 
exarado às fls. 15. 

 
O processo foi analisado pela Superintendência da Administração 

Tributária (SAT) que, constatando que pagamento em duplicidade se refere à quitação de 
valor exigido em procedimento fiscal instaurado em face da requerente (fls. 16 18), 
encaminhou os autos a este Conselho, para apreciação do pedido. 

 
À fl. 23 consta termo de apensamento dos autos referentes à 

Notificação de Lançamento 2 047153 000 33 referenciada pela SAT e cuja data de 
emissão é 29 de setembro de 2012. 

 
A seguir o feito é encaminhado a este Conselho Superior para 

apreciação do pedido de restituição formulado na exordial. 
 
É o relatório. 

V O T O  

Analisando o pedido aliado aos elementos de prova anexados no 
presente processo, vejo que razão assiste à requerente, pois há nestes autos 



comprovação da duplicidade de pagamentos alegada, sobretudo em razão das 
informações contidas no relatório e no despacho anexados às fls. 09 e 15. 

 
Pelo exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para DEFERIR 

a restituição do valor de R$ 226,31 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), 
nos termos da manifestação esposada no Despacho n.º 1798/2013-GEAF, às fls. 15. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00481/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: IPVA. Pedido de restituição do valor pago relativo a 
exigência de imposto, requerido pelo contribuinte. Deferida a 
restituição.  
 
É devida a restituição do crédito tributário, quando o 
contribuinte comprovar nos autos que o pagamento que efetuou 
é indevido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 316,98 (trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), sendo o valor principal 
de R$ 174,17 (cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos), o valor da multa de 
R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos), o valor dos juros de R$ 31,38 (trinta e 
um reais e trinta e oito centavos) e o valor da correção monetária de R$ 29,83 (vinte e 
nove reais e oitenta e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se se de pedido de restituição do valor pago referente ao PAT 
2050848000070, relativo a exigência de IPVA, incidente sobre o veículo placa NJY 0981, 
exercício 2010, sob a alegação de ter sido pago em duplicidade. Instrui o auto com 
documentos de fls. 3 a 8.  

 
Após a juntada de documentos de fls. 9 a 17 a Gerência de 

Arrecadação e Fiscalização, por meio do Despacho nº. 1199/2013 – GEAF, fl. 18, confirma 
que 02/10/2012 a 30/04/2013, foram efetuados os pagamentos do IPVA, relativos ao 
veículo em questão, como confirma o ingresso dos numerários no tesouro estadual, sendo 
por cota única e por auto de infração 2050848000070, que se encontra apensado a este, 
respectivamente.    

 
Por meio do Despacho nº2431/2013 – SAT, o feito é encaminhado à 

presidência deste Conselho Administrativo Tributário, que expede Despacho nº. 
3034/2014 – PRES., que aduz: “Embora o requerente não tenha apresentado os originais 
dos comprovantes de pagamento, tal ausência restou suprida pelo extrato analítico do 
PAT nº 2050848000070, que se encontra quitado (fls. 19 a 20), nos termos do dispositivo 
supracitado. Determina que o feito seja encaminhado ao Conselho Pleno (CONP), para 
julgamento, fl. 22. 

 
É o relatório.   
 



VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, restou provado nos autos que o sujeito passivo cumpriu todas as exigências e 
de conformidade com cálculo acostado na folha da contracapa no valor de restituições de 
R$ 316,98 (trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), que o valor principal é 
de R$ 174,17 (cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos), mais cominações 
legais, que resulta na restituição do valor acima declarado, que é de R$ 316,98 (trezentos 
e dezesseis reais e noventa e oito centavos). 

 
Assim, voto conhecendo do pedido, dando-lhe provimento para 

deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 316,98 (trezentos e dezesseis 
reais e noventa e oito centavos), sendo o valor principal de R$ 174,17 (cento e setenta e 
quatro reais e dezessete centavos), o valor da multa de R$ 81,60 (oitenta e um reais e 
sessenta centavos), o valor dos juros de R$ 31,38 (trinta e um reais e trinta e oito 
centavos) e o valor da correção monetária de R$ 29,83 (vinte e nove reais e oitenta e três 
centavos).  

 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00711/18 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de restituição de crédito tributário. Indeferido. 
Decisão unânime.  
 
Indefere-se pedido de restituição de valor pago, quando não 
houver orientação expressa em lei, para o seu deferimento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio 
Martins da Silva. A Fazenda Pública concorda com o indeferimento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição do valor pago referente ao 
processo nº. 4011303629336, relativo a exigência do ICMS. 

 
Em suas alegações o requerente alega que pagou o referido auto de 

infração, sem os descontos que teria direito em decorrência do Programa Recuperar – III. 
Instrui seu pedido com documentos, acostados ao processo, fls. 03 a 12.    

 
Na sequência dos atos processuais, destaco Despacho nº3256/2016 

– PRES. Que entre outras considerações, determina que o feito seja encaminhado ao 
Conselho Superior para julgamento, fl. 16.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de restituição de valor, pois, o sujeito passivo, com mercadorias em 
trânsito, sem documentação fiscal, motivou o auto de infração, citado em linhas anteriores.  

 
Entretanto, o sujeito passivo fez o recolhimento à época que vigorava 

a lei do Recuperar. Ao requer a restituição do crédito, o requerente não observou que à 
época a Lei nº. 18.173/13, em seu artigo 4º, o Recuperar atende até 31/7/13 e o fato 
gerador, ou seja, o auto de infração, objeto da ação que motiva o presente pedido, está 
datado de 10/8/13, motivo do indeferimento do pleito em análise. .   

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do pedido, negando-lhe 

provimento para indeferir a restituição pleiteada. A Fazenda Pública concorda com o 
indeferimento. 

 



 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00794/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de restituição de valor pago em auto de 
infração. Deferimento.  
 
1. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus 
acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento (art. 
172, I do CTE); 
 
2. Estando comprovado nos autos a ocorrência de pagamento 
indevido, deve ser deferido o pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
529,64 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O requerente WaldImiro José Cotrin Moreira protocolou Pedido de 
Restituição no qual solicita a restituição do pagamento relativo ao auto de infração nº 
4011200421201. 

Instrui o seu pedido com cópia do DARE e comprovante de 
pagamento (fls. 08/09), cópia do recibo de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 15/16) 
e cópia do histórico de pagamentos (fls. 18/19). 

Mediante Despacho nº 3112/2016-PRES de fls. 27 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário, o Presidente assinala que o Pedido 
de Restituição é cabível quando o contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, 
e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o 
pleito seja instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pela Sistema de Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é 
indevido. Ressalta, ainda, que o requerente apresentou os originais do comprovante de 
pagamento, conforme documentos de fls. 08/09. 

É o relatório. 

 

VOTO 



Passo a decidir e de plano acolho o pedido do sujeito passivo 
relativo à restituição de imposto decorrente de pagamento indevido. 

O Pedido de restituição em questão encontra fundamento legal nas 
disposições contidas no artigo 172, inciso I, da Lei n.º 11.651/91, do Código Tributário 
Estadual e artigo 42, da Lei n.º 16.469, que regula o processo administrativo tributário, 
conforme transcrição abaixo: 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja 
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 
I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única. (Redação conferida pela 
Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

§ 1º Inicia-se o Processo de Restituição com o pedido formulado pelo 
sujeito passivo, ou por terceiro que prove haver assumido o encargo 
financeiro, apresentado junto ao Protocolo Setorial - PROSET -, devendo o 
pedido ser remetido à Presidência do CAT, que deve determinar as 
providências necessárias ao preparo do processo. (Redação original - 
vigência 01.03.09) 

§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
(Redação original - vigência 01.03.09) 

§ 3º A execução do acórdão prolatado no Processo de Restituição, 
favorável ao requerente, far-se-á por despacho do Secretário da Fazenda. 
(Redação original - vigência 01.03.09) 

§ 4º Aplica-se ao acórdão prolatado em Processo de Restituição o disposto 
no § 5º do art. 38. 

 
Da leitura das peças que integram o feito verifico tratar-se de 

caso de indébito tributário no qual o ICMS foi pago em razão do auto de infração nº 
4011200421201, que cobrava o referido imposto referente ao período de novembro de 
2011, no valor de R$ 529,64 e que de acordo com o sujeito passivo o pagamento fora 
efetuado em 07/02/2012. 

Cumpre ainda salientar que em matéria de restituição de valor 
indevidamente pago a título de tributo, a regra geral é que a legitimidade ativa para 
pleitear a repetição do indébito – administrativa ou judicialmente – é do sujeito passivo da 
obrigação tributária, vale dizer, aquele a quem é atribuída a responsabilidade legal pelo 
pagamento do tributo, mas que, ao fazê-lo, comete erro de direito ou de fato do qual 
resulta em pagamento total ou parcialmente indevido, seja por falta de previsão legal da 
obrigação, seja porque legalmente prevista, porém, quantificada em excesso. É o que se 
depreende do disposto no artigo 165 do Código Tributário Nacional – CTN. 

Compulsando os autos, verifico que no Despacho nº 
3112/2016-PRES (fls. 27), o insigne Presidente desta Casa ratificou o pagamento 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


realizado de maneira indevida pelo sujeito passivo consoante as provas colacionadas aos 
autos. A título de ilustração transcrevo-o abaixo, “in verbis”:  

“(...) Em suas alegações (fls. 02/03), o requerente aduz que promoveu a 
retificação da EFD e o pagamento do ICMS incidente no período objeto do 
lançamento de ofício. Instrui seu pedido com a documentação de fls. 04/22. 

Entende-se que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 
entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja 
instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pelo Sistema de Arrecadação – SARE e com as provas de que o 
pagamento é indevido.  
O requerente apresenta os originais do comprovante de pagamento.  
Diante do exposto, com amparo no que dispõe o artigo 42 da Lei nº 
16.469/09, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância, que deverá pautá-lo a julgamento pelo Conselho Pleno, a quem 
compete apreciar o pleito contido na inicial”. 

Assim, considerando que houve a efetiva retificação da EFD 
referente ao mês de novembro de 2011 em 03/02/2012 e tendo sido comprovado o 
recolhimento indevido do imposto em 07/02/2012, conforme documento original 
apresentado e o respectivo SARE, legítimo é o direito de restituição do respectivo valor 

Anote-se, ainda, que da restituição devem ser efetuadas as 
deduções previstas no artigo 175, § 3º, do Código Tributário Estadual.  

Art. 175. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na 
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo 
as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa de 
restituição. 
§ 3º. Das restituições será deduzida importância correspondente a 5% 
(cinco por cento) do total a ser restituído, que se destinará ao atendimento 
das despesas de exação, limitada a dedução ao equivalente ao valor de R$ 
4.819,94 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro 
centavos). 

Portanto, a restituição ora analisada diz respeito ao pagamento com 
correção e desconto de 5% (cinco por cento) com despesas de exação, perfazendo assim 
a importância de R$ 529,64 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro 
centavos).  

 
Ante a magnitude de tal apreciação, nada mais devo acrescentar, 

motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, voto conhecendo 
do pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor 
de R$ 529,64 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00849/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Indeferido. Confissão 
irretratável da dívida.  
 
O pagamento efetuado por pessoa indicada no processo 
administrativo tributário como solidária, configura confissão 
irretratável da dívida, não comportando, à evidência, pedido de 
restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Restituição de Indébito Tributário formulado 
por SUSANA DE OLIVEIRA, relativamente ao ICMS e consectários decorrente do 
pagamento do Auto de Infração n. 4011304898101. 

 
Discorrendo sobre o pedido a requerente informa que em 05/05/12 

efetuou a compra de um SOFÁ em uma loja denominada “Casa Interiores”, cujo 
pagamento foi dividido em 2 (duas) parcelas, sendo uma com vencimento no ato da 
compra e a segunda com vencimento no dia 05/06/12, ambas no valor de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais), totalizando R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). 

 
Afirma que no ato da entrega do SOFÁ a vendedora não entregou a 

nota fiscal de venda. 
 
Afirma que no dia 07/02/14, foi intimada sobre a lavratura de um auto 

de infração em desfavor da empresa vendedora do SOFÁ, no qual o seu nome constava 
como solidaria. 

 
Que vasculhou os seus arquivos e não encontrando a nota fiscal 

resolveu efetuar o pagamento do auto de infração. 
 
Após a quitação do auto de infração deparou com uma reportagem 

no jornal O Popular, onde o Secretário da Fazenda orientava os consumidores no sentido 
de exigir a nota fiscal quando efetuasse a compra de mercadoria, sob pena de serem 
responsabilizados pelo pagamento do imposto sonegado caso ficasse comprovada a má-
fé.  

 



Afirma que em razão de ter agido de boa-fé ao não exigir a nota 
fiscal no momento da compra do SOFÁ, resolveu elaborar o pedido de restituição da 
importância paga.  

 
O pedido foi instruído com o DARE de fls. 09, relativamente ao 

pagamento reputado como indevido e objeto do pedido de restituição. 
 
Ao analisar o pedido a Assessoria Jurídica do Conselho 

Administrativo Tributário promoveu o apensamento do Processo n, 4011304894101. 
 
É o relatório.  
 
    
                         VOTO 
 
Observa-se, logo de início, que no dia 11/12/13 o fisco lavrou o Auto 

de Infração n. 4 0113048 981 01 em desfavor da empresa J B JÚNIOR COMÉRCIO 
INTERIOR, inscrita no CCE sob o n. 105090484 em razão da venda de mercadoria no 
valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), tendo como destinatária SUSANA DE 
OLIVEIRA, CPF n. 233.734.581-53, conforme Pedido n. 0320, sem emissão de nota fiscal. 

 
No referido auto de infração foi indicada como coobrigada (solidária) 

a requerente SUSANA DE OLIVEIRA que foi devidamente intimada para pagamento da 
quantia exigida ou apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Conforme a própria requerente confessa, em razão da não 

localização da nota fiscal, optou por efetuar o pagamento do auto de infração cujo ICMS, 
Multa, Juros e Correção Monetária totalizou R$ 486,53 (quatrocentos e oitenta e seis reais 
e cinquenta e três centavos), situação que configurou confissão irretratável da dívida e, 
consequentemente, renúncia a defesa.  

 
A argumentação trazida pela requerente no pedido de restituição 

objeto do presente julgamento, afirmando que embora não tenha exigido a nota fiscal no 
momento do recebimento das mercadorias (SOFÁ), não agiu de má-fé, seria compatível 
com um pedido de exclusão do seu nome da lide como solidária no Processo 
Administrativo Tributário n. 4011304898101, dirigido ao Conselho Administrativo 
Tributário, situação que não ocorreu, eis que a requerente optou por efetuar o pagamento 
da quantia exigida, configurando, dessa forma, confissão irretratável da dívida, não 
comportando, portanto, pedido de restituição. 

 
À conta do exposto, conheço do pedido de restituição, nego-lhe 

provimento, para INDEFERIR a restituição pleiteada.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00850/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: Obrigação principal. ICMS. Pagamento indevido. 
Deferimento. 
 
Impõe-se o deferimento de pedido de restituição de imposto 
pago indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do pedido, 
dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 986,78 
(novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pelo indeferimento do pedido de 
restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de pedido de restituição de crédito tributário, objeto do auto 
de infração n.º 4011401127009, relativo à exigência de ICMS substituição tributária 
concernente a saída das mercadoras discriminadas no DANFE n.º 77473 para o território 
goiano, quitado pela destinatária indigitada na lide na qualidade de solidária. 

 
No requerimento de restituição aduz que as mercadorias foram 

adquiridas para fins de revenda na atividade mercantil exercida pelo destinatário 
coobrigado (comércio varejista de material de construção), com destino a consumidor para 
uso na execução de pinturas, não havendo, portando, que se falar em incidência do ICMS 
STOP, haja vista que o inciso XIV do apêndice II do Anexo VIII do RCTE restringe a 
aplicabilidade do referido regime aos produtos classificados como “peça, parte, 
componente, acessório e demais produtos, especificamente para uso automotivo”, o que 
não é caso das mercadorias objeto da autuação. 

 
A seguir o feito é encaminhado a este Conselho Superior para 

apreciação do pedido de restituição formulado na exordial. 
 
É o relatório. 

V O T O  

Analisando o pedido aliado aos elementos de prova anexados no 
presente processo, percebe-se que de fato o inciso XIV do apêndice II do Anexo VIII do 
RCTE submetido ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores 
somente os produtos classificados como “peça, parte, componente, acessório e demais 
produtos, especificamente para uso automotivo”, o que não é caso das mercadorias 
destinadas a uso em obras de construção civil. 



 
O sujeito passivo direto CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA., 

estabelecida na Estado de São Paulo, ao promover a saída de seu estabelecimento de 
qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição 
de substituto tributário, nos termos do disposto nos Protocolos ICMS n.ºs 41/08 e 97/10. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Todavia, no caso destes autos resta comprovado que as mercadorias 
descritas no documento fiscal objeto da autuação não estavam submetidas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores visto que não se destinavam a uso 
especificamente automotivo, tendo em vista que a destinatária das mesmas está 
cadastrada no cadastro de contribuintes goianos como “comércio varejista de materiais de 
construção”. 

 
Neste contexto, o recolhimento efetuado pela requerente, na 

qualidade de solidária, deve ser reputado indevido, tendo em vista que as mercadorias 
não estavam submetidas ao regime de STOP. 

 
Pelo exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para DEFERIR 

a restituição do valor de R$ 986,78 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito 
centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00925/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: IPVA. Obrigação principal. Pagamento em duplicidade. 
Pedido de restituição. Deferido por unanimidade. 
 
Deve ser deferido o pedido de restituição de imposto pago em 
duplicidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
354,80 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista e João Divino de Brito. A Fazenda Pública concorda com a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
O contribuinte pede restituição de IPVA, multa e demais acréscimos, 

da 3.ª parcela paga em duplicidade, relativo ao veículo placa HNE 5282, exercício de 
2012, conforme fls. 05 dos autos. 

 
Os documentos de arrecadação de fls. 14, 19, 22 e 23 confirmam a 

narrativa do requerente de pagamento da 3.ª parcela em duplicidade, não obstante a falta 
de manifestação da SAT, que, mediante o despacho de fls. 24 simplesmente encaminhou 
os autos a este CONSELHO para apreciação da restituição pretendida. 

 
Relatados, decido. 

 
 
                    V O T O 
  

Cuida-se de pedido de restituição de IPVA, multa e demais 
acréscimos, da 3.ª parcela paga em duplicidade, relativo ao veículo placa HNE 5282, 
exercício de 2012, conforme fls. 05 dos autos. 

 
 Analisando o pedido, em conjunto com os demais elementos de 

prova anexados no presente processo, vejo que assiste razão ao requerente, pois há 
nestes autos a comprovação da duplicidade de pagamentos alegada, sobretudo em razão 
das informações contidas nos documentos de arrecadação de fls. 14, 19, 22 e 23. 

 
Diante do exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para 

DEFERIR a restituição pleiteada no valor originário de IPVA de R$ 354,80 (trezentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00964/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Multa formal. Pedido de restituição de valor pago em 
auto de infração. Deferimento.  
 
1. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus 
acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento. (Art. 
172, I, do CTE). 
 
2. Estando comprovada nos autos a ocorrência de pagamento 
indevido, deve ser deferido o pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
657,46 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A requerente Deusita Rodrigues de Morais protocolou Pedido de 
Restituição no qual solicita a restituição do pagamento relativo ao auto de infração nº 
4011303343289. 

Instrui o seu pedido com o comprovante de pagamento do auto de 
infração (fls. 6A e 6B) e cópia de extrato bancário (fls. 12). 

A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, por meio do 
Despacho nº 2216/2014 (fls. 17), encaminhou os autos a este Conselho para apreciação, 
tendo-se em vista não se tratar de matéria disposta na Instrução Normativa nº 1143/2013-
GSN. 

Mediante Despacho n° 917/2015-PRES de fls. 20 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário, o Presidente assinala que o Pedido 
de Restituição é cabível quando o contribuinte entende ter realizado pagamento indevido, 
e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o 
pleito seja instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pela Sistema de Arrecadação – SARE – e com as provas de que o pagamento é 
indevido. A requerente apresentou os originais do comprovante de pagamento (fls. 6A e 
6B), o que também se verifica pelo histórico de pagamentos do PAT anexado às fls. 14 a 
15. 

É o relatório. 



 

VOTO 

Passo a decidir e de plano acolho o pedido do sujeito passivo 
relativo a restituição de imposto decorrente de pagamento indevido. 

O Pedido de restituição em questão encontra fundamento legal nas 
disposições contidas no artigo 172, inciso I, da Lei n.º 11.651/91, do Código Tributário 
Estadual e artigo 42, da Lei n.º 16.469, que regula o processo administrativo tributário, 
conforme transcrição abaixo: 

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja 
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 

Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única. (Redação conferida pela Lei 

n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

§ 1º Inicia-se o Processo de Restituição com o pedido formulado pelo 
sujeito passivo, ou por terceiro que prove haver assumido o encargo 
financeiro, apresentado junto ao Protocolo Setorial - PROSET, devendo o 
pedido ser remetido à Presidência do CAT, que deve determinar as 
providências necessárias ao preparo do processo. 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

§ 3º A execução do acórdão prolatado no Processo de Restituição, 
favorável ao requerente, far-se-á por despacho do Secretário da Fazenda. 

§ 4º Aplica-se ao acórdão prolatado em Processo de Restituição o disposto 
no § 5º do art. 38.” 

 
De fato, da leitura das peças que integram o feito verifico tratar-

se de caso de indébito tributário no qual o tributo foi pago em razão do auto de infração nº 
4011303343289, relativo à exigência de multa formal decorrente da falta de autenticação 
fiscal, a partir de 01/03/2012, dos livros fiscais de entrada e de inventário referente ao 
exercício de 2011 e que de acordo com o sujeito passivo o DARE fora recolhido em 
22/08/2013. 

 
Compulsando os autos, verifico que no Despacho nº 917/2015 - 

PRES (fls. 19), o insigne Presidente desta Casa ratificou o pagamento realizado de 
maneira indevida pelo sujeito passivo consoante as provas colacionadas aos autos e 
considerou que a requerente faz jus à restituição do tributo pago. A título de ilustração 
transcrevo-o abaixo, “in verbis”:  

Em suas alegações (fls. 08), a requerente aduz que no ano-calendário 2011 
era optante pelo SIMEI, não sendo obrigatória a autenticação dos livros 
fiscais de Entrada e de Inventário. Instrui o seu pedido com comprovante de 
pagamento do auto de infração (fls. 6A e 6B) e cópia de extrato bancário. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


É sábido que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 
entende ter realizado pagamento indevido, e o § 2º do artigo 42 da Lei nº 
16.469/09 exige como requisito de admissibilidade que o pleito seja 
instruído com o original do comprovante de pagamento ou com o extrato 
emitido pela Sistema de Arrecadação – SARE – e com as provas de que o 
pagamento é indevido. 

A requerente apresentou os originais do comprovante de pagamento, o que 
também se verifica pelo histórico de pagamentos do PAT anexado às fls. 14 
a 15. 
 

Portanto, no caso em comento, cabe a restituição de importância 
paga indevidamente aos cofres do Estado, conforme comprovam os documentos 
supramencionados.  

Ante a magnitude de tal apreciação, nada mais devo acrescentar, 
motivo pelo qual, acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, voto conhecendo 
do pedido, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor 
de R$ 657,46 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01027/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Restituição de indébito 
tributário. Deferimento. Unânime. Comprovado erro de fato 
substancial que importe em pagamento indevido de ICMS, o 
contribuinte tem direito à restituição do valor pago menos o 
valor apurado em revisão fiscal, devidamente corrigido na data 
do pagamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
398.213,99 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e nove 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O contribuinte no presente caso faz Pedido de Restituição na 
importância de R$ 399.169,94 em virtude do pagamento que considera indevido 
relativamente ao PAT nº 4011104773011. 

 
O contribuinte aduz que o auto de infração exigiu da requerente o 

recolhimento de ICMS no valor de R$ 422.351,43 a título de ICMS diferencial de alíquotas, 
mais multa e acréscimos legais, que teria sido deixado de recolher no período de 
01/01/2007 a 31/07/2007, na aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso e 
consumo do estabelecimento. 

 
QUE a requerente fez a sua impugnação em primeira instância, 

sendo o processo convertido em diligência pela autoridade julgadora, e na revisão do 
trabalho do fisco, houve conclusão pela autoridade fiscal revisora de que o ICMS devido 
seria no montante de R$ 102.536,45, inclusive sendo ratificado em uma segunda 
manifestação por outro revisor, após nova conversão do julgamento em diligência. 
Entretanto, na verdade, a segunda revisão resultou em ICMS DIFAL devido de R$ 
102.154,61 (fls. 1165). 

 
QUE, INTIMADA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA, a empresa 

ADERIU ao programa RECUPERAR pagando o ICMS no valor original do auto de 
infração, entretanto, aduz que tal fato decorreu de erro “na hora de emissão do DARE”, e 
pede restituição na forma de crédito pela empresa requerente. 

 
A presidência do CAT encaminha o processo para julgamento pelo 

Conselho Superior. 
 



O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em 
sessão realizada no dia 14/09/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, por 
unanimidade de votos,  

 
CONSIDERANDO que o presente processo trata de pedido de 

restituição de ICMS, que o requerente considera pago a maior que o devido, face ao PAT 
nº 4011104773011, em anexo; 

 
CONSIDERANDO que o referido PAT exige pagamento de ICMS no 

valor de R$ 422.351,43, multa, mais acréscimos legais, referente a diferencial de 
alíquotas na aquisição de materiais de uso e consumo em operações interestaduais; 

 
CONSIDERANDO, entretanto, que após diligências realizadas por 

requisição de julgadores singulares, conforme Despachos nºs 463/2012-JULP (fls. 
1124/1125) e 357/2013-JULP (fls. 1160), a Gerência de Combustíveis - GCOM, 
manifestou-se no sentido de que o ICMS diferencial de alíquotas efetivamente devido é 
no montante de R$ 102.154,61, de acordo com as REVISÕES percucientes de fls. 
1127/1139 (Auditor Fiscal João Arruda Rodrigues) e de fls. 1162/1165 (Auditor Fiscal 
Antonio dos Santos Cavalcante); 

 
CONSIDERANDO que o sujeito passivo pagou o auto de infração 

em sua integralidade, com os benefícios da lei do RECUPERAR, Lei nº 18.173/2013 (fls. 
1197), o que ensejou o pedido de restitução alegando "erro de fato substancial"; 

 
CONSIDERANDO porém, que no resultado da diligência realizada 

pelo Auditor Fiscal João Arruda Rodrigues, que resultou na planilha de fls. 1134/1139, há 
uma pequena falha consistente na ausência de folhas da referida planilha, entre o final 
das datas de entradas do mês de março de 2007 e o início das datas de entradas do mês 
de abril de 2007 (entre as folhas 1137/1138), que é relevante para a segurança na 
apreciação do pedido de restituição, inclusive para efeitos de cálculo do montante a 
restituir ao sujeito passivo, se essa for a decisão final; 

 
 RESOLVE remeter o processo para a GCOM - Gerência de 

Combustíveis, para que seu titular, por gentileza, determine a juntada aos autos da parte 
faltante da planilha referida, ou, se isto se tornar por algum motivo impossível, que se 
realize nova revisão a partir do final da planilha de fls. 1137 e início da planilha às fls. 
1138, de forma a se contemplar na exigência do crédito tributário apenas os valores de 
DIFAL referentes às mercadorias efetivamente adquiridas para uso e consumo do 
estabelecimento, juntando aos autos os resultados do trabalho de nova análise, na forma 
de planilhas, inclusive relatório diligencial.  

  
Após, intime-se o sujeito passivo para manifestar sobre o resultado 

da diligência. 
 
Em seguida, retornem-se para julgamento. 
 
 Participaram da decisão os Conselheiros David Fernandes de 

Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato e Nivaldo Carvelo Carvalho. 

 
OBS.: A Representação Fazendária se manifestou favorável à 

realização de diligência. 



 
 
Em revisão, o diligenciador concluiu, após complementar as 

informações faltantes, que o ICMS DIFAL efetivamente devido é no montante de R$ 
102.967,15 (cento e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). 

 
O requerente, regularmente intimado, manifesta-se contrariamente 

ao resultado da diligência, pedindo a restituição na forma pleiteada inicialmente. 
 
É O RELATÓRIO. 
 
 
V  O  T  O 
 
O pagamento pelo sujeito passivo, naturalmente decorreu de erro na 

apreciação do processo, ocorrendo após o resultado da diligência, para o qual foi intimado 
a se manifestar em 04/10/2013 (AR fls. 1195). O pagamento ocorreu em 10/10/2013. É 
evidente que se o contribuinte soubesse do resultado da diligência, não teria feito o 
pagamento do total do ICMS, uma vez que a manifestação do fisco foi que o ICMS DIFAL 
devido era de apenas R$ R$ 102.154,61 (fls. 1165). Entretanto, tal valor de ICMS DIFAL 
exigido, com a última revisão, passou a ser de R$ 102.967,15 (cento e dois mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). 

 
O pedido do contribuinte está de acordo com a legislação que rege a 

matéria, uma vez que o pagamento INDEVIDO está confirmado, já que não há dúvidas 
sobre a correção do resultado das diligências, que excluiu do cálculo do ICMS DIFAL de 
mercadorias tidas como para uso e consumo, de diversas peças para composição de 
equipamentos e máquinas industriais, que são isentas do ICMS DIFAL, na aquisição por 
estabelecimento industrial, uma vez que se tratam de mercadorias do ativo imobilizado, 
conforme art.6º, inciso XCII do Anexo IX do RCTE, que transcrevo abaixo:  

 

XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de 
passageiro ou de carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao 
ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou agropecuário, vedada 
sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, 
inclusive locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 
13.453/99, art. 2º, IV);  
NOTA: Redação com vigência de 23.08.06 a 03.12.08. 
 

Nesse sentido, o § 2º do art. 6º da Lei nº 16.469/09 assevera que, 
sempre que houver “erro de fato substancial” que implique alteração total ou parcial do 
lançamento, pode-se processar o pedido de restituição. 

 
No presente caso, configura-se o “erro de fato substancial”, uma vez 

que havendo redução do valor devido pelo contribuinte, de R$ 422.351,43 (valor original 
do ICMS no auto de infração) para R$ 102.967,15 (valor após revisões), é razoável 
considerar que o pagamento realizado se trata de erro de fato substancial.     

 
O valor pago e o valor efetivamente devido na data do pagamento 

está demonstrado no documento anexo. 
 

../../Leis/L_13453.doc
../../Leis/L_13453.doc


Assim, voto no sentido de deferir o pedido de restituição do indébito 
tributário no montante de R$ 398.213,99 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e treze 
reais e noventa e nove centavos), ao qual se acrescentará juros e correção monetária 
para fins de restituição, deduzindo-se as despesas de exação, na forma a ser 
implementada por Despacho do Secretário da Fazenda. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de maio de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01060/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Crédito tributário 
parcelado. Pagamento a maior. Pedido de restituição. 
Deferimento parcial do pedido por unanimidade. 
 
Deve ser deferido o pedido de restituição de imposto pago a 
maior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido e deferir parcialmente a restituição pretendida no valor de R$ 10,60 (dez reais e 
sessenta centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O contribuinte pede restituição de ICMS, multa e demais acréscimos, 
haja vista haver pago valor a maior crédito tributário objeto de parcelamento. 

Demonstra haver parcelado por 02 (duas) vezes crédito tributário 
oriundo de apreensão de mercadorias em situação irregular. 

  
Junta termos de ambos os parcelamentos e os documentos de 

arrecadação (de algumas prestações) de ambos os processos. 
 
Entretanto, alega haver pago 03 (três) parcelas a mais, as quais 

pede restituição. 
 
Relatados, decido. 

 
 
                    V O T O 
  

Cuida-se de pedido de restituição de ICMS, multa e demais 
acréscimos de valor pago a maior em decorrência de 02 (dois) parcelamentos de um 
mesmo crédito tributário. 

 
Analisando o pedido, em conjunto com os demais elementos de 

prova anexados no presente processo, vejo que assiste parcial razão ao requerente, pois 
há nestes autos a comprovação de que houve pagamento de algumas prestações do 
primeiro parcelamento firmado. Restando saldo a pagar, o sujeito passivo, firmou novo 
parcelamento sobre um saldo remanescente maior que o efetivamente devido. Novamente 
pagou algumas prestações deste novo parcelamento. 

 



Daí a confusão do contribuinte, autor do pedido de restituição: cria 
haver cumprido muito mais que o devido. 

 
Entretanto, o DESPACHO N.º 0100/14 – AFEAPA (fls.42/43) 

demonstra que o contribuinte tem direito a um valor de restituição de R$ 10,60 (dez reais e 
sessenta centavos). 

 
Diante do exposto, conheço do pedido, dou-lhe parcial provimento no 

sentido de DEFERIR em parte a restituição pleiteada no valor originário de ICMS de R$ 
10,60 (dez reais e sessenta centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01130/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
11.185,41 (onze mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALIANÇA S. A., CNPJ/MF 10.845.056/0001-09, CCE 
10.447.875-6, solicita a restituição do valor pago referente ao processo administrativo 
tributário - PAT n° 4 0114009 090 11, relativo à exigência de multa formal pela falta de 
escrituração na EFD de notas fiscais de entradas. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 4), a requerente aduz que discorda 

parcialmente do lançamento, haja vista que 9 (nove) notas fiscais estariam devidamente 
escrituradas. 

 
Instrui seu pedido com documento de arrecadação (fls. 5 a 7) e 

Registros fiscais (fls. 8 a 23). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o §2° do art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 124/2016-
PRES., fls. 33, encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da 
Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Pleno 
(CONP), a quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0114009 090 11. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O PAT n° 4 0114009 090 11, apenso a estes autos, reclama a multa 

formal no valor de R$ 274.957,41 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e 



cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) pela falta de escrituração na EFD de 
notas fiscais de entradas. 

 
O referido PAT foi quitado com os benefícios concedidos pela Lei n° 

18.459/2014 em 17.06.2014, no montante de R$ 14.783,57 (dezessete mil, setecentos e 
oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) considerando-se a integralidade dos 
lançamentos, conforme o Despacho n° 6085/2014-GERC (fls. 31). 

 
A multa formal calculada, excluída a multa relativa às notas fiscais 

devidamente escrituradas nos livros próprios e a nota fiscal denegada, é de R$ 66.921,50 
(sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) conforme tabela 
(fls. 3) e representa o percentual de 24,3389% da multa exigida no PAT. 

 
Entretanto, a multa reclamada no PAT, foi recolhida com o benefício 

do Programa Regulariza (Lei n° 18.459/2014), no montante de R$ 14.783,57 (catorze mil, 
setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) considerando-se a 
integralidade dos lançamentos. 

 
Entretanto, para se obter o valor da multa devida recolhida com o 

benefício do Programa Regulariza (Lei n° 18.459/2014), após as exclusões, deve-se 
aplicar o percentual de 24,3389% sobre R$ 14.783,57 (total da multa recolhida com o 
benefício) obtendo-se R$ 3.598,16 (valor da multa realmente devida recolhida pelo 
benefício). Como a requerente recolheu R$14.783,57 de multa formal, deduz-se desse 
total o valor de R$ 3.598,16, obtendo-se a diferença a restituir no valor de R$ 11.185,41 
(onze mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos). 

 
A Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige 

que o pedido de restituição seja instruído com o original do comprovante de pagamento: 
 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 25 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 11.185,41 (onze mil, cento e oitenta e cinco 
reais e quarenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01192/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: IPVA. Pedido de restituição de valor pago referente a 
IPVA, efetivado pelo requerente. Conhecido.  
 
Deve ser restituído ao requerente valor pago indevidamente ao 
erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira, José 
Ferreira de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. A Fazenda Pública concorda com 
a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição de valor pago referente a IPVA 
relativo ao processo nº2073627200024.  

 
Em suas alegações o requerente aduz que já havia promovido em 

30/07/2012, a venda do veículo placa NG 12612, sob o qual incidiu o IPVA, não sendo o 
sujeito passivo de tal obrigação, tendo em vista que o fato gerador ocorreu em 2013. Junta 
documentos, fls. 03 a 11.  

 
Despacho nº. 4321/2013 – SAT encaminha os autos ao Conselho 

Administrativo Tributário. Junta documentos, fls. 13 e 14.    
 
Despacho nº. 91/2017 – PRES. Encaminha os autos para julgamento 

pelo Conselho superior do CAT, fls. 15.  
 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 

acatando proposição do Conselheiro David Fernandes de Carvalho, por unanimidade de 
votos, converte o julgamento em diligência junto à Coordenação do IPVA da GIEF, para 
manifestação sobre a dúvida suscitada, ou seja, se houve a efetiva transferência da 
propriedade do veículo em apreço para o nome do adquirente, anteriormente a 
12/09/2013. 

 
Por oportuno, solicita-se, também, manifestação quanto aos 

documentos de fls. 009 e 013 dos autos, no sentido de identificar se prestam para 
comprovar a transferência de propriedade, ou o que os mesmos significam junto ao 
DETRAN/GO. 

 



Após juntada da documentação pertinente, e manifestação 
conclusiva, retornem-se os autos para julgamento, fl. 16/17.Juntados documentos, fls. 18 a 
20. 

 
Despacho nº. 0030/18 – GIPVA informa que conforme documentos 

acostados a este volume, que o comunicado de venda por parte da requerente junto ao 
DETRAN ocorreu na data de 30/07/2012.  

 
É o relatório 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que em resposta à Resolução nº. 84/2017, exarada pelo Conselho Superior 
deste Conselho Administrativo Tributário, a Gerência do IPVA, por meio do gerente da 
Superintendência Executiva da Receita Estadual, fl. 21, há a Informação de que o 
comunicado de venda do veículo, por parte da requerente, junto ao DETRAN-GO, ocorreu 
na data de 30/09/2012, propiciando assim a transferência da propriedade do veículo ao sr. 
Reinaldo Ferreira Luiz e também conforme documentos acostados a este volume, fls. 4, o 
boleto da Caixa Econômica Federal, a sra. Gislane Sales Mota faz recolhimento do IPVA 
do veículo marca celta no valor de R$ 344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta e seis centavos). 

 
Mediante a assertiva supra inferida, razão assiste ao requerente 

quando pugna pela restituição do valor monetário recolhido indevidamente aos cofres da 
Fazenda Estadual.  

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do pedido de restituição do 

indébito tributário, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no 
valor de R$ 344,86 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01200/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 O pedido de restituição, quando não provado o indébito 
tributário, deve ser indeferido. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido de restituição, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa 
SUPERMERCADO REIS MORRINHOS LTDA, CNPJ/MF 10.307.243/0001-20, CCE 
10.436.561-7, requer a restituição do valor pago referente ao processo administrativo 
tributário - PAT n° 4 0114032 514 32, relativo à exigência de ICMS pela saída de 
mercadoria utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 7), a requerente aduz que parte do auto 

de infração é indevida haja vista que alguns produtos foram tributados corretamente. 
 
Instrui seu pedido com cópia de DANFE (fls. 8), informativos 

identificando os produtos (fls. 9 a 15), DARE (fls. 8) e comprovante de pagamento (fls. 49). 
 
A Assessoria do Conselho Administrativo Tributário juntou extrato de 

consulta de Histórico Pagamento Doc. de Origem (fls. 52). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 132/2016-PRES. (fls. 
53), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 

considerando que os autos se referem a pedido de restituição, em face da alegação do 
sujeito passivo de que houve equívoco na auditoria realizada pela fiscalização, cujo 
resultado fora de omissão de ICMS e cujo auto de infração relativo à infração fora lavrado 
sob o número 4 0114032 514 32 (a este apensado); 

 
Considerando que o sujeito passivo vem alegando em sua defesa 

que, na auditoria realizada, a fiscalização teria incorrido em equívoco relativamente à 



categorização da carga tributária de alguns produtos inseridos no levantamento, e que tal 
fato teria gerado exigência de imposto a maior que o devido, e que teria se utilizado de lei 
de incentivo à regularização fiscal, de número 18.709/2014 para quitar o débito relativo ao 
lançamento;   

 
Considerando que o sujeito passivo indica valores para efeito de 

restituição, relativos a 02 (dois) produtos que entende teriam sido categorizados com 
alíquota superior à prevista em legislação tributária, considerando os respectivos 
benefícios fiscais, sendo R$ 3.152,37 referente ao "leite Compleite", e R$ 2.282,95, 
relativo ao "feijão kicaldo", perfazendo o total de R$ 5.435,32 a ser restituído, no entender 
do sujeito passivo; 

 
Considerando que as alegações da defesa se realizaram de forma 

generalizada, sem apontar com precisão quantitativo dos produtos, bem como os valores 
exigidos a maior por produtos, por mês e por ECF; 

 
Por meio da Resolução n° 29/2017 (fls. 55 a 56), encaminha os autos 

ao SEPRO deste Conselho para que se intime o sujeito passivo, para que apresente 
levantamento detalhado de modo a apontar com precisão cada item que estaria 
cadastrado com carga tributária equivocada, conforme alegações da defesa, ressaltando 
que deverá ser elaborada planilha em que se evidenciem as falhas de modo a quantificar 
os produtos por item, por mês e por ECF, com subtotais e total geral dos valores do 
crédito tributário que entende estariam eivados de erros que justifique restituição de 
indébito. 

 
Intimado (fls. 57 a 58), o sujeito passivo não compareceu ao 

processo, não atendendo a solicitação formulada na Resolução n 29/2017. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa 

SUPERMERCADO REIS MORRINHOS LTDA, CNPJ/MF 10.307.243/0001-20, CCE 
10.436.561-7, requer a restituição do valor pago referente ao PAT n° 4 0114032 514 32, 
relativo à exigência de ICMS pela saída de mercadoria utilizando carga tributária inferior à 
estabelecida pela legislação tributária. 

 
A Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige 

que o pedido de restituição seja instruído com o original do comprovante de pagamento e 
com as provas de que o pagamento é indevido: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 
Destaque oportuno 

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, por meio 

da Resolução n° 29/2017 (fls. 55 a 56), encaminhou os autos ao SEPRO deste Conselho 
para que se intime o sujeito passivo, para que apresente levantamento detalhado de modo 



a apontar com precisão cada item que estaria cadastrado com carga tributária equivocada, 
conforme alegações da defesa, ressaltando que deverá ser elaborada planilha em que se 
evidenciem as falhas de modo a quantificar os produtos por item, por mês e por ECF, com 
subtotais e total geral dos valores do crédito tributário que entende estariam eivados de 
erros que justifique restituição de indébito. 

 
Intimado (fls. 57 a 58), o sujeito passivo não compareceu ao 

processo, não atendendo à solicitação formulada na Resolução n° 29/2017. 
 
Diante da inércia do sujeito passivo em trazer aos autos elementos 

que justificassem a restituição de indébito, solicitada em resolução plenária, concluo que 
não há provas de que o pagamento é indevido, por isso, indefiro a restituição pleiteada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido de restituição, nego-lhe 

provimento para indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01206/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 19.790,17 (dezenove mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa NB 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 07.810.886/0001-88, CCE 10.401.697-3, 
solicita a restituição do valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 
2 0158431 000 60, relativo à omissão de pagamento de ICMS indicada em Declaração 
Periódica de Informação – DPI, relativa ao mês de fevereiro de 2010. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 4), a requerente aduz que em março de 

2010, ao preencher o DARE 2.1 alusivo ao pagamento do ICMS do período de fevereiro, 
preencheu-o erroneamente colocando a competência 02/2009 quando na verdade o 
período de apuração do imposto era 02/2010. Esclarece que o DARE foi corrigido mas que 
neste ínterim foi lavrada a Notificação de Lançamento n° 2 0158431 000 60, e quando 
recebeu a Notificação ele fez o pagamento novamente. 

 
Instrui seu pedido com comprovantes de pagamentos (fls. 15 a 18), 

cópia do Auto de Infração n° 2 0158431 000 60 (fls. 19), cópia do Parecer n° 53/2011 – 
ASSDREMOR (fls. 21 a 22), do DARE 2.1 (fls. 28) e cópias do livro Registro de Apuração 
do ICMS (fls. 30 a 43). 

 
A Assessoria do Conselho Administrativo Tributário juntou extratos 

de consultas de histórico de pagamentos (fls. 44 a 47). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 744/2018-PRES. (fls. 
48), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0158431 000 60. 



 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original do 
comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 44 a 47 destes autos. 

 
Prosseguindo no exame dos autos, vejo que o Parecer n° 53/2011-

ASSDRFMOR (fls. 21 a 22), ao analisar o pedido de correção do DARE 2.1 n° 111-0-0-
000-0096-00650-4 de recolhimento espontâneo de ICMS, apuração mensal, com erro no 
campo 07, mês de referência 02/2010, no qual, supostamente, constou-se 
equivocadamente 02/2009, formulado pela NB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CCE 
10401697-3, deferiu o pedido, sugerindo ao titular da Delegacia Regional de Fiscalização 
de Morrinhos cientificar à requerente que o campo 07 do DARE 2.1 n° 111-0-0-000-0096-
00650-4, preenchido originalmente com Ref. 0300 02 2009 000, consta no SARE corrigido 
para Ref. 0300 02 2010 000. 

 
O Auto de Infração n° 2 0158431 000 60, lavrado em 28.04.2010, 

apenso a estes autos, reclama o ICMS no valor de R$ 16.730,00 (dezesseis mil 
setecentos e trinta reais), relativo ao mês de fevereiro de 2010, indicado em Declaração 
Periódica de Informação – DPI.  

 
O referido Auto de Infração foi quitado em 20.12.2012, no montante 

de R$ 19.790,17 (dezenove mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos), 
conforme SARE – Histórico dos Pagamentos (fls. 44). Como o ICMS relativo ao mês de 
fevereiro de 2010, havia sido recolhido espontaneamente, conforme DARE 2.1 (fls. 28), 
anteriormente ao Auto de Infração n° 2 0158431 000 60, este auto de infração é 
improcedente e indevido o pagamento dele decorrente, no montante de R$ 19.790,17 
(dezenove mil, setecentos e noventa reais e dezessete centavos), a restituir à requerente. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 19.790,17 (dezenove mil, setecentos 
e noventa reais e dezessete centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01227/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
imposto. Pagamento em duplicidade. Acolhimento. 
 
O sujeito passivo faz jus à restituição do valor do imposto pago 
em duplicidade por ser-lhe de direito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição no valor de R$ 1.475,47 (um mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Talita Pimenta Félix, Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da 
Silva, Elias Alves dos Santos, José Luiz Rosa, Aldeci de Souza Flor e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de pedido de restituição de indébito tributário  
decorrente de pagamento indevido de ICMS no valor de R$ 5.460,56.  

 
Tempestivamente, o sujeito passivo comparece aos autos 

devidamente representado por advogado para argumentar ter emitido a documentação 
fiscal de número 17.469, série 1, no valor de R$ 21.078,18 sem os respectivos destaques 
do imposto no regime normal e no da substituição tributária e por isso fora autuado pelo 
fisco estadual. 

 
Assevera que deveria ter recolhido apenas o imposto por substituição 

tributária neste Estado, porém em virtude de erro acabou por recolher em duplicidade, a 
quantia de R$ 1.475,47 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos) relativa ao ICMS normal.  

 
Na sequência informa ter emitido outra nota fiscal de número 17.825 

Série 1 em 26/07/2012, para complementar a primeira, porém com os destaques do 
imposto em ambos os regimes. 

 
Ato contínuo, obtempera ter recolhido o ICMS-ST no dia 19/07/2012, 

tendo emitido a nota fiscal de número 17.825 apenas para complementar a de número 
17.469. Salienta, entretanto, que o imposto no regime da substituição tributária já havia 
sido recolhido, fora novamente pago ao erário em 31/07/2012, o que convalida 
recolhimento em duplicidade no valor de R$ 3.985,10. 

 
Ao final requer a restituição dos valores pagos em duplicidade,  quais 

sejam o do regime do ICMS normal (R$ 1.475,47) bem como o da substituição tributária 
(R$ 3.985,09) o que totaliza R$ 5.460,56 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e 
cinquenta e seis centavos).  



 
O pedido é instruído com cópia da 11ª Alteração e Consolidação 

Contratual (fls.07/20), cópia dos documentos pessoais do representante legal (fls.21), 
cópia do DANFE nº 17.469 (fls.22), cópia de comprovante de pagamento bancário e DARE 
(fls. 23/24), cópia do DANFE nº 17.825 (fls.25), cópia de comprovante de pagamento 
bancário e GNRE (fls.26/27) e cópia de comprovante CNPJ (fls.39). 

 
Entrementes, a Superintendência da Administração Tributária, 

através do Despacho de nº 1029/2013 – SAT (fls.43), encaminhou os presentes autos a 
este Conselho para deliberar acerca do pedido de restituição da quantia de R$ 1.475,47 
paga em razão do auto de infração nº 40112030418858.e, que após, retornasse os autos 
para apreciação do pedido de restituição do valor do ICMS-ST pago em duplicidade.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho o pedido de restituição do ICMS no  

valor de R$ 1.475,47 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos) pleiteado pelo sujeito passivo por considerar que este direito lhe assiste.  

 
De fato, o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 

entende ter realizado o pagamento indevido, e o § 2º do art. 42 da Lei nº 16.469/09 exige 
como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de Arrecadação – 
SARE e com as provas de que o pagamento é indevido. E, embora a requerente não 
tenha apresentado o original do comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida 
pelo relatório analítico do auto de infração de nº 4011203018858, que se encontra quitado, 
conforme atesta o documento de fls.44 e ainda pelo histórico de pagamentos às fls.45. 

 
Impende salientar que tal quantia diz respeito à fração relativa ao 

ICMS normal, remanescendo, entretanto, sob júdice a outra parte relativa ao imposto no 
regime da substituição tributária. 

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual, 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do pedido, dou-lhe 
provimento para deferir a restituição no valor de R$ 1.475,47 (mil, quatrocentos e setenta 
e cinco reais e quarenta e sete centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01228/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de restituição de 
imposto. Duplicidade de pagamentos. Rejeição. 
 
Inexistindo nos autos a comprovação do pagamento do imposto 
em duplicidade mister se faz indeferir a restituição pleiteada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson 
Abrão da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa, Luis Antônio da Silva Costa e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de pedido de restituição de ICMS relativo aos 
valores pagos ao erário em decorrência dos autos de infração de números 
4011203097545 e 4011203095925.  

 
Em suas alegações, o sujeito passivo aduz que os autos de infração 

acima são diferentes no que diz respeito ao período autuado, porém o conteúdo dos 
arquivos de mídia (CD) enviados ao requerente pela SEFAZ para o auto de infração 
número 4011203097545 contém o período de todo o ano de 2010, abarca o período de 
autuação do próprio auto de infração de número 4011203097545 e o período do auto de 
infração de número 4011203095925.  

 
Ato contínuo, obtempera que no intuito de quitar os meses de 

Novembro e Dezembro de 2010, consultou o relatório de mídia do auto de infração de 
número 4011203097545 e separou os dois últimos meses de acordo com o relatório 
analítico do ECF nos valores respectivos de R$ 39.783,12 e R$ 40.384,04 o que totaliza 
R$ 80.167,16.  

Que de posse desse valor, emitiu uma guia com o percentual de 
24,50% sobre o valor total do auto de infração de número 4011203097545, que 
automaticamente gerou uma guia com valor principal de R$ 80.173,57 e consoante a 
anistia propiciada pelo RECUPERAR II, o valor ficou retificado para R$ 94.411,55.  

 
Assevera ter efetuado o pagamento integral do auto de infração de 

número 4011203095925, relativo à autuação ocorrida em novembro e dezembro de 2010, 
no valor de R$ 82.392,29 e tomando-se em conta os efeitos da anistia (RECUPERAR II), o 
valor ficou retificado para R$ 93.527,70, período esse que era o mesmo dos meses pagos 
e referidos no auto de infração anterior, motivo pelo qual deve concluir-se pelo pagamento 
em duplicidade dos valores a que pretendia a quitação. 

 



E, por último, pondera que o pagamento correto é o da guia relativa 
ao auto de infração nº 4011203095925, relativo ao período de novembro e dezembro de 
2010 cujo valor recolhido foi de R$ 93.527,70 sendo indevido em duplicidade o pagamento 
de 24,50% do Auto de Infração 4011203097545 no valor de R$ 94.411,55, havendo, 
portanto, um valor a ser restituído à requerente no aporte de R$ 94.411,55, valor referente 
ao pagamento feito em razão do auto de infração nº 4011203097545 e por isso requer a 
restituição do citado valor ou como crédito a ser compensado. 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano devo rejeitar o aludido pedido de 

restituição formulado pelo sujeito passivo no valor de R$ 94.411,55 (noventa e quatro mil, 
quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) em virtude de pagamento em 
duplicidade relativo ao auto de infração de número 4011203097545. 

 
De fato, não obstante a elaborada argumentação jurídica levada a 

cabo pelos representantes legais da requerente, de que no único relatório de mídia digital 
que lhes foi entregue (CD), este trazia em seu bojo o conteúdo de informações relativas a 
ambos os autos de infração ou seja detalhava os valores dos créditos tributários relativos 
ao período que vai de janeiro a dezembro do ano em comento e que em virtude disso 
efetuou o pagamento em duplicidade do imposto, devo discordar, pois não encontro nos 
autos quaisquer evidências de que isso tenha ocorrido.  

 
Ora, o que ocorre na verdade é que o agente autuante ao invés de 

emitir duas mídias, contendo as informações relativas a cada um dos autos de infração, 
resolveu condensar todas elas em apenas um CD, pois juntou os valores dos créditos 
tributários relativos aos fatos geradores ocorridos de novembro a dezembro de 2010, 
relativos ao auto de infração nº 4011203095925 àqueles de janeiro a outubro de 2010 e 
relativos ao auto de infração 4011203097545, o que é perfeitamente plausível. Assim, não 
pode prosperar o argumento de que o que seria um erro da fiscalização ao condensar 
dados, levar o sujeito passivo a recolher imposto em duplicidade. 

 
Ademais, impende salientar que o objeto a ser vergastado é o próprio 

auto de infração (fls. 02/04) e não mero disco de mídia digital.  
 
Ao compulsar os autos, entretanto, devo concluir que houve apenas 

o pagamento normal relativo aos autos de infração lavrados em desfavor do sujeito 
passivo, mas não o pagamento em duplicidade, como nos quer fazer acreditar o 
requerente. Posto não estar evidenciado nos autos a ocorrência do que afirma, ou seja, 
inexiste outro documento a comprovar o recolhimento a que alude o sujeito passivo neste 
valor e por isso mister se faz denegar o pedido em questão. 

 
Dessarte e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

conheço do pedido, nego-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada.    
 
 
 
 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01229/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido restituição de indébito tributário, formulado 
pelo contribuinte. Acolhido.  
 
Estando comprovado nos autos que houve indébito tributário, 
deve ser deferido o pedido da defesa para que o valor pago 
indevidamente seja restituído ao requerente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
504,14 (quinhentos e quatro reais e quatorze centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e José Ferreira de Sousa. A Fazenda Pública concorda com a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido restituição de indébito tributário, formulado pelo 
contribuinte, relativo a guia paga em 15/10/2013, referente ao mês de abril de 2011, sob a 
alegação de que esta já havia sido paga no guia do DAS. Junta documentos com escopo 
de comprovar o alegado, fls. 03 a 13. 

 
Despacho nº. 0156/2014 – DRFRVD encaminha os autos a este 

Conselho Administrativo Tributário, fl. 14. Junta documentos, fls. 15 a 17. 
 
Despacho nº. 2372/2017 – PRES. Encaminha os autos ao Conselho 

Pleno para julgamento, fl. 18.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que o contribuinte fez recolhimento em duplicidade conforme cabalmente comprovado por 
documentos. 

 
O processo nº. 4011104899546, anexado a este auto, lavrado em 

26/12/2011, sendo que fez pagamento deste valor em 15/10/2013. 
 
Sendo que a origem da ocorrência foi a de ausência de recolhimento 

do ICMS por meio do DAS a ordem de R$ 504,14 (quinhentos e quatro reais e catorze 
centavos) 

 



Contudo já havia recolhido este valor, conforme documento 08, 
acostado a este volume, mais os encargos, por atraso no recolhimento. Valor recolhido em 
16/01/2012. Portanto, antes do lançamento do processo pago de nº. 4011104899546. 

 
Assim, voto conhecendo do pedido, dando-lhe provimento para 

deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 504,14 (quinhentos e quatro reais e 
quatorze centavos). A Fazenda Pública concorda com a restituição. 

 
 
 

       
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01235/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento parcial. 
 
 A existência de débitos outros a serem abatidos do pedido 
formulado pelo sujeito passivo motiva o deferimento parcial da 
restituição pleiteada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido e deferir parcialmente a restituição pretendida no valor de R$ 614,16 (seiscentos e 
quatorze reais e dezesseis centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa ALIANÇA 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ/MF 03.761.172/0001-76, CCE 
10.325.738-1, solicita a restituição do valor pago referente ao processo administrativo 
tributário - PAT n° 2 0614999 000 84, relativo à exigência de ICMS regularmente 
registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, referente ao mês de junho de 
2013. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 4), a requerente aduz que pagou o ICMS 

em duplicidade. 
 
Instrui seu pedido com cópias dos DAREs respectivos (fls. 3 e 4). 
 
A Assessoria do Conselho Administrativo Tributário juntou extrato de 

consultas de Histórico de Pagamentos (fls. 5 e 6). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 2679/2017-PRES. (fls. 
8), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP), a quem 
compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
A meu pedido, juntou-se ao processo os documentos de fls. 11 e 12, 

que contêm os cálculos do valor a ser restituído. 
 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0614999 000 84. 
 
É o relatório. 
 



V O T O 
 
Inicialmente, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original do 
comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 5 e 6 destes autos. 

 
Prosseguindo no exame do feito, vejo que o PAT n° 2 0614999 000 

84, apenso a estes autos, reclama o ICMS no valor de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e 
três reais), regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
relativo ao mês de junho de 2013. 

 
Na planilha de baixa e imputação de processos (fls. 11) constam 2 

(dois) pagamentos do referido PAT com os benefícios concedidos pela Lei n° 18.459/2014 
em 27.06.2014, no montante de R$ 654,96 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e 
noventa e seis centavos), e em 23.09.2013, no montante de R$ 673,85 (seiscentos e 
setenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 

 
Na mesma planilha, vê-se que a imputação relativa ao primeiro 

pagamento é de 100% e a imputação referente ao segundo pagamento é de 93,77%. 
Assim, 93,77% do segundo pagamento foi indevido, o que equivale a R$ 614,16 
(seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos) do primeiro pagamento realizado na 
data de 27/06/2014. 

 
Conforme extrato de consulta do Auto de Infração n° 2 0614999 000 

84 (fls. 12), abrangido pela Lei n° 18.459/2014, na data de 27.06.2014, o total do crédito 
tributário devido era de R$ 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos). 

 
Então, deduzindo-se R$ 40,80 de R$ 654,96, obtém-se a diferença a 

restituir no valor de R$ 614,16 (seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos). 
 
Ante o exposto, conheço do pedido e defiro parcialmente a 

restituição pretendida no valor de R$ 614,16 (seiscentos e quatorze reais e dezesseis 
centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01265/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Restituição. Parcela de ICMS paga em DAS 
e, novamente, DARE 2.1 em razão da quitação de auto de 
infração. Inexistência de espontaneidade. Deferimento parcial da 
restituição. 
 
1. Não se considera espontâneo o pagamento efetuado após o 
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração; 
 
2. No caso de quitação de auto de infração, cujo valor exigido 
contemple montante pago anteriormente fora do período de 
espontaneidade, o sujeito passivo faz jus à restituição do exato 
valor pago em excesso, mantida a multa aplicável à época do 
primeiro pagamento; 
 
3. Restituição deferida em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe parcial provimento para deferir em parte a restituição pleiteada no valor de 
R$ 6.010,69 (seis mil e dez reais e sessenta e nove centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio Martins da 
Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição formulado por MARTA DE OLIVEIRA 
PENA BALLONECKER relativamente a valor pago em duplicidade referente ao auto de 
infração nº 4.0111037.684.05.  

Consta do pedido que o AI nº 4.0111037.684.05, inscrito em Dívida Ativa 
em 16/09/2013, refere-se à exigência da parcela correspondente ao ICMS, no valor de R$ 
8.300,91 (oito mil trezentos reais e noventa e um centavos), conforme declarado no 
PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional), 
relativamente aos meses de setembro e dezembro de 2009. 

Informa a requerente que pagou integralmente os Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS’s) objetos da autuação fiscal no dia 31 de maio de 
2012 e que, apesar disto, ao necessitar de obtenção de Certidão Negativa de Débitos e de 
liberação de seu nome do SERASA, se viu novamente obrigada a pagar o valor acima 
exigido através do programa RECUPERAR III, pagamento este efetuado em 16 de outubro 
de 2013. 



Assim, apresenta o presente pedido de restituição, tendo em vista que o 
valor exigido foi pago em duplicidade. 

São anexados pela requerente, dentre outros, os seguintes documentos: 
DAS’s pagos, de fls. 06 e 07; Declaração Anual do Simples Nacional, de fls. 08; DARE 2.1, 
referente à quitação do AI já referido, de fls. 09; Comunicado do Serasa Experian, de fls. 
10; e documentos pessoais, de fls. 11. 

Através do Despacho nº 3.129/2016, de fls. 16, o Presidente do Conselho 
Administrativo determina a distribuição e o pautamento do processo. 

Em apreciação ao pleito apresentado, o Conselho Superior, na sessão do 
dia 19/04/2018, acolhendo proposição deste relator, converte o julgamento em diligência 
junto à Gerência de Controle Processual – GEPRO, para o fim de cálculo do valor líquido 
a ser restituído, levando em conta o valor correspondente ao ICMS e acréscimos devidos 
ao Estado de Goiás inseridos nos DAS’s de fls. 06 e 07 dos autos (considerando o cálculo 
do crédito tributário devido à época daquele pagamento) para fins de abatimento no valor 
pago relativamente à quitação do auto de infração. 

É o relatório do quanto basta. 

 

V O T O 

 

Nos termos do art. 42 da Lei nº 16.469/09, “O reconhecimento do direito à 
restituição de tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de 
lançamento fiscal é feito pelo Conselho Superior, em instância única”. 

É o que se aprecia nos presentes autos, visto que a requerente pleiteia a 
restituição do valor que teria sido pago “em duplicidade” correspondente ao auto de 
infração nº 4.0111037.684.05. 

No entanto, o auto de infração em referência foi lavrado em 03/10/2011, 
dele tendo sido dada ciência à autuada em 15/12/2011 (doc. de fls. 15 do PAT), ao passo 
que o pagamento dos Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS’s) ocorreu 
no dia 31/05/2012, ou seja, quase seis meses após à ciência da autuação fiscal, de modo 
que não é possível conferir ao recolhimento dos DAS’s os efeitos da espontaneidade, visto 
que já havia procedimento fiscal regular em face do sujeito passivo quanto aos valores 
que vieram a ser pagos. 

Por conta disto, não é cabível a restituição do montante correspondente à 
penalidade pecuniária exigida no auto de infração, haja vista a ausência de pagamento 
espontâneo. Afinal, “não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início 
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração” (CTN, art. 138, § único). 

Com efeito, no caso de quitação de auto de infração, cujo valor exigido 
contemple montante pago anteriormente fora do período de espontaneidade, o sujeito 
passivo faz jus à restituição do exato valor pago em excesso, mantida a multa aplicável à 
época do primeiro pagamento para efeito de compensação com o crédito tributário 
exigível, ante a inexistência de razão jurídica para a dispensa da penalidade. 

Neste sentido, a diligência proposta buscou a informação quanto ao “valor 
líquido” a ser restituído, cuja resposta se encontra às fls. 20 dos autos, com cálculo 
demonstrativo às fls. 21, no valor de R$ 6.010,69 (seis mil, dez reais e sessenta e nove 
centavos). 



Diante do exposto, conheço do pedido de restituição, dou-lhe parcial 
provimento para deferir em parte a restituição pleiteada no valor de R$ 6.010,69 (seis mil e 
dez reais e sessenta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de julho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01378/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Pedido de Restituição de Indébito efetivado pelo 
contribuinte. Deferido.  
 
Defere-se pedido de restituição de indébito tributário, quando a 
instrução processual apontar que o requerente cumpriu a 
exigência tributária, motivadora do auto de infração, em prazo 
estabelecido em lei, tornando assim, improcedente o auto de 
infração, motivador da exigência fiscal. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
20.496,95 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), 
considerando, consequentemente, improcedente o lançamento. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição requerido pela empresa epigrafada, 
referente ao processo nº. 3022929472567, que exige o recolhimento do ICMS, declarado 
em DPI, referente ao período de fevereiro e março de 2006 e que se encontra apensado a 
este auto. 

 
Em suas alegações o ora requerente, fls. 2 a 7 deste volume, 

dirigindo-se a este Conselho Administrativo Tributário, aduz ter pago integralmente e 
antecipadamente os valores exigidos no auto de infração, mencionado em linhas 
anteriores, nos termos lecionados pelos artigos 24 e 25 do Anexo XII do RCTE; e que o 
autuante se ateve tão somente às DPIs entregues, nas quais foram transcritos códigos 
para outras modalidades de pagamento, posteriormente exigidos, sem manusear os livros 
da requerente. Pugna pela restituição do valor de R$ 20.503,22 (vinte mil, quinhentos e 
três reais e vinte e dois centavos). Junta documentos, fls. 08 a 51.  

 
Despacho nº. 2966/2014 – PRES, fl. 53/54. Considera que embora a 

requerente não tenha apresentado os originais do comprovante de pagamento, tal 
ausência restou suprida pelo extrato analítico do auto de infração nº. 3022929472567, que 
se encontra quitado e histórico de pagamentos. Determina entre outras providências o 
encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento.     

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de pedido de restituição, efetivado pelo requerente. Pedido este que 
deve ser acolhido, tendo em vista as provas trazidas a lume pela requerente de que o 
imposto, reclamado no auto de infração nº. 3022929472567, foi realmente recolhido de 
forma antecipada, o que me leva a deferir o pedido de restituição e por consequência 
reconhecer a improcedência do auto de infração supra inferido.  

 
Assim, voto conhecendo do pedido, dando-lhe provimento para 

deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 20.496,95 (vinte mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), considerando, consequentemente, 
improcedente o lançamento.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01384/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processo Administrativo Tributário. Pedido de 
Restituição. Deferimento parcial.  
 
 Defere-se parcialmente o pedido de restituição de indébito 
tributário, sendo o valor do indébito tributário menor que o 
montante pleiteado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido e deferir parcialmente a restituição pretendida no valor de R$ 23.939,18 (vinte e 
três mil, novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Evandro Luis Pauli, José Eduardo Firmino Mauro, José Ferreira de Sousa, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano 
e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
11.206.099/0001-07 e CCE n° 10.459.912-0, pede a restituição do valor pago 
indevidamente referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 0114001 623 07, 
relativo à exigência de ICMS regularmente apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
de acordo com o Comparativo EFD/SARE, alusivo aos meses de novembro e dezembro 
de 2013. 

 
Em suas alegações (fls. 2), a requerente argumenta que para 

participar de licitação quitou o auto de infração. 
 
A título de instrução do pedido, juntou ao processo extrato de 

Histórico de Pagamento – Doc. de Origem (fls. 13) e cópia de DARE 2.1 (fls. 15). 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 
no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 755/2018-PRES. (fls. 
23), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0114001 623 07. 
 
 

V O T O 
 

A empresa SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA pede a restituição de R$ 23.995,95 (vinte 



e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor pago 
indevidamente referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 0114001 623 07, 
relativo à exigência de ICMS regularmente apurado na Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
de acordo com o Comparativo EFD/SARE, alusivo aos meses de novembro e dezembro 
de 2013. 

 
O PAT n° 4 0114001 623 07, apenso a este processo, foi lavrado em 

23/01/2014, reclamando do sujeito passivo o ICMS no valor de R$ 23.618,00 (vinte e três 
mil, seiscentos e dezoito reais), regularmente registrado e apurado na Escrituração Fiscal 
Digital – EFD, referente aos meses de novembro de dezembro de 2013. Esse imposto, 
segundo o contribuinte, foi recolhido em tempo hábil como determina a legislação do 
Estado, quando do envio de arquivo substituto, antes da ciência da autuação, uma vez 
que o contribuinte pode retificar a Escrituração Fiscal Digital – EFD até 180 (cento e 
oitenta) dias após o prazo de que trata o art. 356-N do Decreto n° 4.852/97 independente 
de autorização da administração tributária. Constam nos autos os recibos de entrega de 
escrituração fiscal digital, com arquivos substitutos, bem como dos DAREs 2.1 de 
pagamento do ICMS constantes dos arquivos substitutos (fls. 12 a 17). 

 
A requerente, para obter certidão negativa objetivando participação 

em licitação, efetuou a quitação do Auto de Infração n° 4 0114001 623 07, no valor de R$ 
23.995,95 (vinte e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), que ora pede a restituição desse valor, por ser indébito tributário, posto que o 
ICMS reclamado no auto de infração já havia sido pago. 

 
Entretanto, conforme consta no Relatório Comparativo EFD com o 

SARE, juntado à fl. 31 do PAT n° 4 0114001 623 07, no mês de novembro de 2013, há 
uma diferença de ICMS no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) favorável ao Estado. 
Então esses R$ 56,00, acrescido da correção (R$ 0,77), devem ser deduzidos de R$ 
23.995,95 (vinte e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco 
centavos) pleiteado pela requerente, feita a dedução, obtém-se R$ 23.939,18 (vinte e três 
mil, novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) de indébito tributário, devendo o 
mesmo ser restituído ao contribuinte. 

 
Prosseguindo no voto, anoto que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 

2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original 
do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexado às fls. 19 e 20 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido e defiro parcialmente a 

restituição pretendida no valor de R$ 23.939,18 (vinte e três mil, novecentos e trinta e 
nove reais e dezoito centavos). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01413/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 Não havendo indébito tributário, indefere-se o respectivo 
pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa FRIPER 
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/MF 07.199.765/0001-41, CCE 10.384.972-6, requer a 
restituição do valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 
0113041 498 42, relativo à exigência de ICMS. 

 
Em suas alegações (fls. 02), a requerente aduz que o valor do crédito 

tributário foi pago em duplicidade, haja vista que já teria pago no Documento de 
Arrecadação do Simples – DAS anteriormente. 

 
Instrui seu pedido com a documentação de fls. 03 a 09. 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 87/2017-PRES. (fls. 
20), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 

CONSIDERANDO a inexistência de prova inequívoca de que o pagamento do PAT n.º 4 
0113041 498 42 (lavrado em 08/10/2013), efetuado em 29/11/2013, relativa ao período 
09/2011 (SETEMBRO de 2011), tenha sido efetuado em DUPLICIDADE com o pagamento 
de fls. 07, efetuada em 19/09/2013, relativo ao período de competência 08/2013 
(AGOSTO de 2013), por meio da Resolução n° 21/2018 (fls. 21), SOLICITA à DRF de 
GOIANÉSIA informações da existência ou não da alegada DUPLICIDADE de pagamento, 
ou seja, CONFIRMAR se o pagamento de fls. 06 encontra-se ou não contido no 
pagamento de fls. 07. 

 
A DRF de GOIANÉSIA, atendendo a Resolução n° 21/2018, por meio 

do Despacho n° 02/2018-AGENFA DE JARAGUÁ (fls. 41), após análise dos documentos 



apresentados, notas fiscais do contribuinte, registros em livros fiscais próprios e 
declarações geradas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional- PGDAS, confirma que o pagamento de folha 06 não está contido no 
pagamento de folha 07 do presente processo. 

 
Explica que o recolhimento demonstrado na folha 06 refere-se à 

quitação do Auto de Infração n° 4 0113041 498 42, lavrado por ocasião da verificação do 
fato que as notas fiscais procedentes do CNPJ matriz 07.199.765/0001-4, n°s 758, 1265, 
1266, 1267, 1268 e 1289 não foram declaradas como receita auferida nos meses de suas 
emissões, a saber, janeiro e setembro de 2011, tendo como consequência a omissão do 
ICMS no valor de R$ 1.121,68. 

 
Esclarece que em agosto de 2013, como reporta a ocorrência 

lavrada em livro próprio, algumas das notas constantes do Auto de Infração (NFs n°s 
1265, 1266, 1267, 1268 e 1289) foram declaradas no PGDAS retificador, tendo as 
mesmas sido tratadas como isentas para o tributo ICMS. 

 
Observa que o DAS apresentado à folha 07 foi gerador a partir do 

PGDAS de agosto de 2013 e o ICMS nele compreendido, no valor de R$ 1.487,26, refere-
se à tributação das saídas realizadas pelo CNPJ filial 07.199.765/0002-22, ou seja, alheio 
às operações realizadas pelo CNPJ matriz. 

 
A meu pedido, juntou-se ao processo extrato de Planilha de Baixa e 

Imputação de Processos (fls. 44). 
 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0113041 498 42. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa FRIPER 

CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/MF 07.199.765/0001-41, CCE 10.384.972-6, requer a 
restituição do valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 
0113041 498 42, relativo à exigência de ICMS. 

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 

CONSIDERANDO a inexistência de prova inequívoca de que o pagamento do PAT n.º 4 
0113041 498 42 (lavrado em 08/10/2013), efetuado em 29/11/2013, relativa ao período 
09/2011 (SETEMBRO de 2011), tenha sido efetuado em DUPLICIDADE com o pagamento 
de fls. 07, efetuada em 19/09/2013, relativo ao período de competência 08/2013 
(AGOSTO de 2013), por meio da Resolução n° 21/2018 (fls. 21), SOLICITA à DRF de 
GOIANÉSIA informações da existência ou não da alegada DUPLICIDADE de pagamento, 
ou seja, CONFIRMAR se o pagamento de fls. 06 encontra-se ou não contido no 
pagamento de fls. 07. 

 
A DRF de GOIANÉSIA, atendendo a Resolução n° 21/2018, por meio 

do Despacho n° 02/2018-AGENFA DE JARAGUÁ (fls. 41), após análise dos documentos 
apresentados, notas fiscais do contribuinte, registros em livros fiscais próprios e 
declarações geradas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional- PGDAS, confirmou que o pagamento de folha 06 não está contido no 
pagamento de folha 07 do presente processo. 

 



Explicou que o recolhimento demonstrado na folha 06 refere-se à 
quitação do Auto de Infração n° 4 0113041 498 42, lavrado por ocasião da verificação do 
fato que as notas fiscais procedentes do CNPJ matriz 07.199.765/0001-4, n°s 758, 1265, 
1266, 1267, 1268 e 1289 não foram declaradas como receita auferida nos meses de suas 
emissões, a saber, janeiro e setembro de 2011, tendo como consequência a omissão do 
ICMS no valor de R$ 1.121,68. 

 
Esclareceu que em agosto de 2013, como reporta a ocorrência 

lavrada em livro próprio, algumas das notas constantes do Auto de Infração (NFs n°s 
1265, 1266, 1267, 1268 e 1289) foram declaradas no PGDAS retificador, tendo as 
mesmas sido tratadas como isentas para o tributo ICMS. 

 
Observou que o DAS apresentado à folha 07 foi gerador a partir do 

PGDAS de agosto de 2013 e o ICMS nele compreendido, no valor de R$ 1.487,26, refere-
se à tributação das saídas realizadas pelo CNPJ filial 07.199.765/0002-22, ou seja, alheio 
às operações realizadas pelo CNPJ matriz. 

 
A diligência realizada pela DRF de Goianésia, exposta em linhas 

anteriores, solicitada em resolução plenária, não confirmou a existência da alegada 
DUPLICIDADE de pagamento, ou seja, não há indébito tributário, por isso, indefiro a 
restituição pleiteada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01415/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo Administrativo Tributário. Pedido de 
Restituição. Deferimento.  
 
 Defere-se o pedido de restituição de indébito tributário quando 
comprovada em processo a existência do indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
697,05 (seiscentos e noventa e sete reais e cinco centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. A Fazenda Pública concorda com a restituição. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 10 de novembro de 2015, a senhora Maria Nair de Oliveira 
formalizou pedido de restituição no valor de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e sete reais 
e cinco centavos) pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 
2042787800038, relativo à exigência de IPVA. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 3), a requerente aduz que pagou 

espontaneamente a 3ª parcela do IPVA do exercício de 2011, já que em data anterior à da 
lavratura do PAT n° 2042787800038. 

 
A título de instrução do pedido, juntou ao processo cópias de DAREs 

2.1 (fls. 7 e 8), dentre outros documentos. 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 
no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 2655/2016-PRES. (fls. 
13), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2042787800038. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A contribuinte Maria Nair de Oliveira formalizou pedido de restituição 
no valor de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e sete reais e cinco centavos) pago referente 
ao processo administrativo tributário - PAT n° 2042787800038, relativo à exigência de 
IPVA. 



 
No PAT n° 2042787800038, lavrado em 13 de setembro de 2012, o 

Fisco exigiu da Senhora Maria Ordalia Ferreira Neres o pagamento da 3ª parcela do IPVA 
do ano de 2011, no valor de R$ 250,26 (duzentos e cinquenta reais e vinte e seis 
centavos), referente ao veículo Fiat/Punto ELX 1.4, Chassi 9BD11812191059909, placa 
NLE 8920. 

 
Em 19 de outubro de 2015, a requerente efetuou o pagamento do 

PAT n° 2042787800038 no valor de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e sete reais e cinco 
centavos), conforme DARE 2.1 (fls. 8) e Histórico Pagamento Documento de Origem (fls. 
11). 

 
Ocorre que em 12 de setembro de 2012, anterior à lavratura do PAT 

n° 2042787800038, a requerente efetuou espontaneamente o pagamento da 3ª parcela do 
IPVA do ano de 2011, no valor de R$ 250,25 (duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco 
centavos, acrescida de multa, juro e atualização monetária, totalizando R$ 290,81 
(duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos), referente ao veículo de placa NLE 
8920, Renavam 988012278 e Chassi 9BD11812191059909, conforme DARE 2.1 (fls. 7) e 
Histórico Pagamentos por Placa (fls. 12). 

 
Evidente está nos autos que a exigência formulada no PAT n° 

2042787800038 foi indevida, vez que o valor da 3ª parcela do IPVA do ano de 2011 do 
referido veículo, nele exigida, já havia sido paga espontaneamente pela contribuinte, 
anteriormente à lavratura do citado PAT n° 2042787800038, portanto, indevido o 
pagamento desse PAT n° 2042787800038, no total de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e 
sete reais e cinco centavos), por isso, defiro o pedido de restituição. 

 
Prosseguindo no voto, anoto que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 

2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original 
do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 11 e 12 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 697,05 (seiscentos e noventa e sete reais e 
cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01416/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mauricio Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo Administrativo Tributário. Pedido de 
Restituição. Deferimento parcial.  
 
 Defere-se parcialmente o pedido de restituição de indébito 
tributário, sendo o valor do indébito tributário menor que o 
montante pleiteado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir parcialmente a restituição na forma pleiteada sobre 
o valor de R$ 4.185,00 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa BOMPLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 04.931.412/0001-04 e CCE n° 10.349.158-9, pede a restituição do 
valor pago indevidamente referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 3 
0191578 950 65, relativo à exigência de ICMS por ter subfaturado o valor da operação ou 
da prestação ao emitir as notas fiscais relacionadas em planilha anexa, no período de 
01/10/05 a 30/05/06. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 6), a requerente argumenta que, 

aproveitando os benefícios concedidos pela Lei n° 18.459/2014 – REGULARIZA que 
autorizou redução/incentivos/remissões, quitou o auto de infração n° 3 0191578 950 65. 
Acrescenta, no entanto, que foram emitidos e pagos 2 (dois) DAREs, sendo um com as 
reduções e o outro com as reduções concedidas pela Lei n° 18.459/2014, razão por que 
solicita a restituição do valor pago indevidamente de R$ 10.462,26 (dez mil, quatrocentos 
e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos). 

 
A título de instrução do pedido, juntou ao processo cópias dos 

DAREs 2.1 e seus comprovantes de pagamentos (fls. 3 a 6 e 9 a 11). 
 

O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 
no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 711/2018-PRES. (fls. 
15), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
A pedido do Conselheiro Antônio Martins da Silva, juntou-se ao 

processo extrato de Planilha de Baixa e Imputação de Processos (fls. 17). 
 



Apensou-se a estes autos os PATs n°s ° 3 0191578 950 65. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A empresa BOMPLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
requerente, pede a restituição do valor de R$ 10.462,26 (dez mil, quatrocentos e sessenta 
e dois reais e vinte e seis centavos) pago indevidamente referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 3 0191578 950 65. 

 
O PAT n° 3 0191578 950 65, apenso a este processo, foi lavrado em 

26/06/2006, reclamando do sujeito passivo o ICMS no valor de R$ 32.165,38 (trinta e dois 
mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

 
O sujeito passivo, fazendo uso de benefício (remissão) da Lei n° 

18.459/2014, que dispõe sobre o Programa Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas 
no Estado de Goiás – REGULARIZA, efetuou o pagamento de R$ 10.462,26 (dez mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) na data de 28/05/2014, 
sendo esse pagamento referente a 100% (cem por cento) do valor devido no PAT n° 3 
0191578 950 65, conforme Planilha de Baixa e Imputação de Processos (fls. 17). Nessa 
mesma planilha, vê-se que no dia seguinte, 29/05/2014, a requerente efetuou o 
pagamento do total de R$ 4.185,00 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) alusivo a 
esse mesmo PAT n° 3 0191578 950 65. Ora, se no dia anterior (28/05/2014), o sujeito 
passivo efetuou o pagamento de 100% do valor devido no referido PAT, o pagamento do 
total de R$ 4.185,00 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) relativo ao mesmo PAT, no 
dia seguinte, 29/05/2014, esse valor pago é indevido, devendo o mesmo ser restituído ao 
contribuinte. 

 
Prosseguindo no voto, anoto que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 

2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original 
do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 12 a 14 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

parcialmente a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 4.185,00 (quatro mil, 
cento e oitenta e cinco reais). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01507/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo Administrativo Tributário. Pedido de 
Restituição. Deferimento.  
 
 Defere-se o pedido de restituição de indébito tributário quando 
comprovada em processo a existência do indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 83.634,29 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A empresa SJC BIOENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
10.249.419/0002-16, pede a restituição do valor pago referente aos processos 
administrativo tributário - PATs n°s 3 0250051 569 30 e 3 0254802 003 45, relativos à 
exigência de ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente em operação de 
aquisição de mercadorias para uso ou consumo final, submetidas ao regime da 
substituição tributária pelas operações posteriores, antecipadamente, quando do ingresso 
no território goiano em razão de estar bloqueado. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 7), a requerente argumenta que antes do 

surgimento da SJC BIOENERGIA LTDA, a U. S. J. AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 44.209.336/0003-04, recebeu dois autos de infração, de n°s 3 0250051 
569 30 e 3 0254802 003 45, lavrados pelos auditores fiscais da Receita Estadual de 
Goiás. Acrescenta que os referidos autos de infração foram julgados improcedentes, mas 
que, inadvertidamente, a SJC BIOENERGIA LTDA procedeu ao pagamento dos mesmos, 
razão porque solicita a restituição dos valores pagos. 

 
A título de instrução do pedido, juntou ao processo cópia do Auto de 

Infração n° 3 0254802 003 45 com suas peças de defesa e decisões (fls. 36 a 71), cópia 
do DARE 2.1, referente ao pagamento do Auto de Infração n° 3 0254802 003 45 (fls. 72), 
cópia do Auto de Infração n° 3 0250051 569 30 com suas peças de defesa e decisões (fls. 
73 a 119) e cópia do DARE 2.1, referente ao pagamento do Auto de Infração n° 3 0250051 
569 30 (fls. 120), dentre outros documentos. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 748/2018-PRES. (fls. 
123 a 124), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da 
Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior 
(CONSUP), a quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  



 
Apensou-se a estes autos os PATs n°s 3 0250051 569 30 e 3 

0254802 003 45. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A empresa SJC BIOENERGIA LTDA, requerente, pede a restituição 
do valor de R$ 83.634,29 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e 
nove centavos) pago referente aos processos administrativo tributário - PATs n°s 3 
0250051 569 30 e 3 0254802 003 45, julgados improcedentes pelo Conselho 
Administrativo Tributário. 

 
O PAT n° 3 0250051 569 30, apenso a este processo, foi lavrado em 

12/05/2007, reclamando do sujeito passivo o ICMS diferencial de alíquotas no valor de R$ 
40.245,79 (quarenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). O 
Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, materializada 
no Acórdão n° 041/2013 (fls. 120 a 128 do referido PAT) e cópia às fls. 111 a 128 deste 
processo de restituição, decidiu pela improcedência do PAT n° 3 0250051 569 30.  

 
O PAT n° 3 0254802 003 45, também apenso a estes autos, foi 

lavrado em 04/06/2007, reclamando do sujeito passivo o ICMS diferencial de alíquotas no 
valor de R$ 20.554,17 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezessete 
centavos). O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 090/2013 (fls. 111 a 117 do referido PAT) e cópia às fls. 65 a 
71 deste processo de restituição, decidiu pela improcedência do PAT n° 3 0254802 003 
45.  

 
Embora os PATs 3 0250051 569 30 e 3 0254802 003 45 tenham sido 

julgados improcedentes pelo Conselho Administrativo Tributário, em decisão irrecorrível, a 
requerente, inadvertidamente, efetuou o pagamento dos respectivos créditos tributários, 
conforme atestam os DAREs 2.1 (fls. 72 e 120) e Histórico de Pagamentos (fls. 121 e 
122). Pelo DARE 2.1 de fls. 72, a requerente efetuou o pagamento do ICMS no valor de 
R$ 20.554,17, multa no valor de R$ 1.776,48, juros no valor de R$ 485,82 e atualização 
monetária no valor de R$ 5.432,25, sendo recolhido o total de R$ 28.248,72, alusivo ao 
PAT n° 3 0254802 003 45. Pelo DARE 2.1 de fls. 120, a requerente efetuou o pagamento 
do ICMS no valor de R$ 40.245,79, multa no valor de R$ 3.483,97, juros no valor de R$ 
963,60 e atualização monetária no valor de R$ 10.692,21, sendo recolhido o total de R$ 
55.385,57, alusivo ao PAT n° 3 0250051 569 30. 

 
Como os PATs 3 0250051 569 30 e 3 0254802 003 45 foram 

julgados improcedentes pelo Conselho Administrativo Tributário, em decisão irrecorrível, 
os pagamentos a eles referentes (R$ 55.385,57 e R$ 28.248,72, que somados totalizam 
83.634,29) são indevidos, por isso, defiro o pedido de restituição. 

 
Prosseguindo no voto, anoto que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 

2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original 
do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 



§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 121 e 122 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 83.634,29 (oitenta e três mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 21 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01604/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Pedido de restituição pelo pagamento em duplicidade. 
Acolhido.  
 
Estando comprovado nos autos que o polo passivo recolheu em 
duplicidade o imposto, deve lhe ser restituído o valor pago 
indevidamente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 1.170,01 (um mil, cento e setenta reais e um centavo). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição de valor pago referente ao 
processo nº. 4011304352648, relativo a exigência de ICMS, na condição ao de substituto 
tributário, por ter deixando de fazer retenção do imposto no momento em que promoveu a 
saída das mercadorias, constantes do DANF nº 276, para território goiano.   

 
O requerente alega, fls. 2 a 4, que recebeu autuação em 13/11/2013, 

referente a circulação da mercadoria, referente a Nota Fiscal nº 276.  
 
Entretanto, o destinatário já havia feito o recolhimento do imposto, 

referente as Notas Fiscais nº. 276 e 277.  
 
Por esse motivo solicita a restituição do valor pago em duplicidade, 

na importância de R$ 1.170,01. Junta documentos, fls. 05 a 19. 
 
Despacho nº715/2018 – PRES. Considera cabível o pedido de 

restituição. Determina que o feito seja encaminhado ao Conselho Superior para 
julgamento, fl.  24.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

O sujeito passivo propôs o presente pedido de restituição pelo 
pagamento em duplicidade.  

 



Vejo no presente caso que o sujeito passivo promoveu o pagamento 
do auto de infração nº 4011304352648 e posteriormente o promoveu novamente o 
pagamento do tributo devido.  

 
Com isso, voto conhecendo do pedido de restituição, dando-lhe 

provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 1.170,01 (um 
mil, cento e setenta reais e um centavo). 

 
  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01647/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: IPVA. Pedido de restituição de valor pago referente a 
IPVA, efetivado pelo requerente. Conhecido.  
 
Deve ser restituído ao requerente valor pago indevidamente ao 
erário estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no valor de R$ 
952,72 (novecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição de valor pago referente a IPVA 
relativo ao processo nº2061687600041.  

 
Em suas alegações o requerente aduz que já havia promovido o 

pagamento espontâneo do IPVA/2012, relativo ao veículo placa NKM 3780, em 
06/08/2013 e posteriormente, em 29/06/2015 ocorreu novo pagamento, no valor de R$ 
952,72 (novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), relativamente ao 
processo n. 2061687600041, configurando duplicidade de pagamento do tributo.  

 
São anexados ao processo cópias dos documentos pessoais do 

proprietário do veículo, documentos do veículo e comprovante de endereço. 
 
É anexado (fl. 05) comprovante da quitação da notificação de 

lançamento n. 2061687600041, no valor de R$ 952,72. 
 
Consta em folha n. 10 o Despacho n. 1592/2015-GEAF, do Gerente 

de Arrecadação e Fiscalização, confirmando o pagamento do IPVA do exercício 2012 do 
veículo placa NKN-3780, bem como o ingresso do respectivo numerário no tesouro 
estadual, anexado aos autos o histórico dos pagamentos, encaminhando os autos à 
Gerência de Tributação e Regimes Especiais – GTRE para as providências cabíveis.  

 
A GTRE emite o Despacho n. 339/2015-GTRE, que houve 

duplicidade de pagamento do tributo, conforme o documento de f. 10, relativamente ao 
IPVA do ano de 2012, do veículo placa NKM 3780, considerando que o pagamento mais 
recente se deu em razão do referido lançamento fiscal, tem-se que o pedido de restituição 
deve ser submetido à apreciação do Conselho Administrativo Tributário- CAT, na forma do 
artigo 42 da Lei n. 16.469/09. 

 



O Presidente do CAT, via Despacho n. 1207/2015-PRES, manifesta 
no sentido de que é sabido que o Pedido de Restituição é cabível quando o contribuinte 
entende ter realizado pagamento indevido e o § 2º do artigo 42 da Lei n. 16.469/09 exige 
como requisito de admissibilidade que o pleito seja instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de Arrecadação 
(SARE) e com as provas de que o pagamento é indevido. Alega, ainda, que, embora, o 
requerente não tenha apresentado os originais do comprovante de pagamento, tal 
ausência restou suprida pelo histórico de pagamentos anexados às fls. 08, bem como no 
entendimento firmado no Despacho n. 1592/2015-GEAF (fls. 10), e, em ato contínuo, 
envia o processo ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI), da Secretaria Geral 
(SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Pleno (CONP). 

 
 
É o relatório 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste processo 
verifiquei que fica perfeitamente comprovado nos autos que realmente houve o pagamento 
em duplicidade do IPVA do ano de 2012, do veículo placa NKM 3780, tendo sido o 
primeiro pagamento realizado no ano de 2013 e o segundo no ano de 2015, quando quitou 
o auto de infração n. 2061687600041, fatos estes comprovados no Despacho n. 
1592/2015-GEAF, exarado pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização. 

 
 
Mediante a assertiva supra inferida, razão assiste ao requerente 

quando pugna pela restituição do valor monetário recolhido indevidamente aos cofres da 
Fazenda Estadual.  

 
Assim voto, unanimemente, conhecendo do pedido de restituição do 

indébito tributário, dando-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada no 
valor de R$ 952,72 (novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01653/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: IPVA. Pedido de restituição de valor recolhido. 
Recurso provido.  
 
Estando comprovado nos autos que o requerente recolheu em 
duplicidade valor referente a IPVA, tal valor deve lhe ser 
restituído. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 1.413,24 (um mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição de IPVA, exercício de 2016, pelo 
pagamento em duplicidade do referido imposto.   

 
Junta documentos para comprovar o alegado, fls. 03 a 14.   
 
Despacho nº. 0392/2017 – GIPVA encaminha o processo ao 

Conselho Administrativo Tributário, fl. 15. Junta documentos, fls. 16 a 23. 
 
Despacho nº. 4842/2017 – PRES, fl. 23, considera que o original do 

comprovante de pagamento do imposto foi anexado aos autos, fls. 05 e 06. Determina, 
entre outras providencias o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho 
Superior.  

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, 

integrado pela Segunda Câmara Superior, em sessão realizada no dia 18/05/2018, 
acatando proposição do Conselheiro José Ferreira de Sousa, RESOLVE, por unanimidade 
de votos, enviar o presente processo à Gerência de IPVA, da Superintendência da 
Receita, para que seja verificado se os comprovantes apresentados pelo sujeito passivo, 
são referentes ao exercício de 2016 e se realmente foram pagos em duplicidade, 
manifestando de forma conclusiva sobre o solicitado, fls. 24/25.  

 
Despacho nº. 1273/2018 – GIPVA – 15964 informa que o pagamento 

foi efetivado em duplicidade; que seja concedida a devolução do valor monetário ao 
requerente, fl. 26.  

 
É o relatório.  
 



VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste volume, 
verifiquei que o requerente traz aos autos todas as provas necessárias para que se possa 
deferir o pedido de restituição do valor R$ 1.413,24 (um mil, quatrocentos e treze reais e 
vinte e quatro centavos), às fls. 19, diante e conforme despacho de fls. 26, assinado 
eletronicamente pelo Sr. Nivaldo B. Damasceno. 

 
Assim, voto conhecendo do pedido de restituição, dando-lhe 

provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 1.413,24 (um 
mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos). 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01654/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 Não havendo indébito tributário, indefere-se o respectivo 
pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Victor 
Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa 
DISTRIBUIDORA MAIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.650.201/0001-95 e no CCE 
sob n° 10.344.942-6, pleiteia a restituição de R$ 572,26 (quinhentos e setenta e dois reais 
e vinte e seis centavos), valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 
2.01.11.034316.05, relativo à exigência de ICMS. 

 
Em suas alegações (fls. 02), a requerente solicita “a restituição no 

valor pago de R$ 572,26 (quinhentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), 
recolhido na guia de ICMS no dia 11/05/2014, o qual se refere ao período de 01/01/2011 a 
28/02/2011, dentre este período o valor do ICMS de janeiro se encontra efetuado no 
Parcelamento feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme recibo anexo, e 
no período de fevereiro se encontra na guia do Simples Nacional recolhida em 
31/10/2011.” 

 
Instrui seu pedido com cópia de Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional – DAS (fls. 05), do Auto de Infração n° 2.01.11.034316.05 (fls. 06 e 07), 
de Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (fls. 08) e de DARE 2.1 (fls. 08). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 781/2018-SEJUR. (fls. 
18), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2.01.11.034316.05. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa 

DISTRIBUIDORA MAIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.650.201/0001-95 e no CCE 
sob n° 10.344.942-6, pleiteia a restituição de R$ 572,26 (quinhentos e setenta e dois reais 
e vinte e seis centavos), valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 
2.01.11.034316.05, relativo à exigência de ICMS. 

 
No PAT n° 2.01.11.034316.05, citado pela requerente, apensado a 

estes autos, o sujeito passivo foi intimado em 07/10/11 (fls. 13) para recolher o débito 
referente ao citado PAT. Contudo o recolhimento se deu em 31/10/11, não cabendo o 
benefício da espontaneidade (CTE, art. 169). Na conferência do pagamento, para efeito de 
extinção do crédito tributário, constatou-se a existência de diferença a recolher (fls. 44, 45 
e 48), tendo essa diferença sido imputada ao sujeito passivo, sendo que o recolhimento da 
diferença e sua comprovação estão registrados às fls. 52 do PAT n° 2.01.11.034316.05 e 
às fls. 07 do Processo n° 20140000402923 (Processo de Restituição). 

 
Em síntese houve regularização do pagamento do crédito tributário 

alusivo ao PAT n° 2.01.11.034316.05, a fim de sua extinção e não de pagamento a maior 
ou em dobro. Então, no presente caso, certo foi o recolhimento realizado pela requerente, 
não há indébito tributário, por isso, deve ser indeferida a restituição pleiteada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01656/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 Não havendo indébito tributário, indefere-se o respectivo 
pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, José 
Eduardo Firmino Mauro, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa PLANAL 
LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ/MF 01.590.082/0005-68, requer a restituição do valor pago 
referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 0113038 267 51, relativo à 
exigência de ICMS-ST, na condição de substituto tributário, por ter deixado de recolher ao 
erário estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de óleos e/ou 
graxas lubrificantes (NCM 2710.19.32), produtos de petróleo relacionados no item III-D do 
Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, sujeitos ao regime de substituição 
tributária, os quais foram remetidos a destinatários diversos localizados no Estado de 
Goiás. 

 
Em suas alegações (fls. 02), a requerente argumenta que “no 

período de 01/04/2009 a 31/07/2012 o cadastro de clientes estava errado; os clientes 
estavam cadastrados como revenda, e o correto seria cadastrá-los como consumidor final, 
por esse motivo foram emitidas as Notas Fiscais com o CFOP errado.” 

 
Acrescenta que aproveitou a anistia de juros e multa e quitou o auto 

de infração, tendo posteriormente analisado o fato e detectado o erro supracitado. 
 
Instrui seu pedido com os seguintes documentos: a) Planilha com o 

Valor Correto (fls. 04); b) cópia do Comprovante de Pagamento e do DARE 2.1 (fls. 06 e 
07), c) cópia do Auto de infração n° 4 0113038 267 51 (fls. 08); d) do Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 09 a 10); e) da Auditoria Fiscal (fls. 17 a 23); f) 
cópia de DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (fls. 24 a 76). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 805/2018-PRES. (fls. 
79 a 80), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da 
Secretaria Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior 
(CONSUP), a quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  



 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0113038 267 51. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa PLANAL 

LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ/MF 01.590.082/0005-68, requer a restituição do valor pago 
referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4 0113038 267 51, relativo a 
exigência de ICM-ST. 

 
No PAT n° 4 0113038 267 51, citado pela requerente, apensado a 

estes autos, o Fisco goiano exigiu da PLANAL LUBRIFICANTES LTDA, ora requerente, 
ICMS-ST, na condição de substituto tributário, por ter deixado de recolher ao erário 
estadual, dentro do prazo legal, o ICMS-ST referente às remessas de óleos e/ou graxas 
lubrificantes (NCM 2710.19.32), produtos de petróleo relacionados no item III-D do 
Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, sujeitos ao regime de substituição 
tributária, os quais foram remetidos a destinatários diversos localizados no Estado de 
Goiás. 

 
Nas notas fiscais de remessa dos produtos não houve o destaque do 

ICMS-ST, conforme observação na inicial do PAT n° 4 0113038 267 51. Na apuração do 
ICMS, aplicou-se a alíquota interna do Estado de Goiás (17%). 

 
Conforme os arts. 32, § 1°, II e 65, III, “‘a”, do Anexo VIII do 

Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE), a seguir transcritos, em se tratando 
de derivados de petróleo, é devido o ICMS ao Estado do destinatário (consumidor) do 
produto, no caso o Estado de Goiás, à alíquota interna (12%), sendo o recolhimento de 
responsabilidade do remetente estabelecido em outra unidade da Federação: 

 
Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 
 
§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 
[...] 
II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

 
Art. 65. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto pela operação interna subseqüente: 
[...] 
III - o remetente de outra unidade federada em qualquer operação que 
destine: 
 
a) produto derivado de petróleo, a consumidor final contribuinte ou não do 
ICMS; 
[...] 
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Então o tributo exigido no PAT n° 4 0113038 267 51, recolhido, 
pleiteado pela requerente em Processo de Restituição, é devido e de direito do Estado de 
Goiás, ou seja, no presente caso não há indébito tributário, por isso, indefiro a restituição 
pleiteada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01688/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. 
Recolhimento de imposto em duplicidade por equívoco do 
sujeito passivo. Acolhimento. Decisão unânime.  
 
Restando provado que o sujeito passivo não tinha omitido 
recolhimento de imposto conforme demonstrativo emitido pela 
SEFAZ, deve haver retificação do mesmo, bem como 
consideração de pedido de restituição procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 4.344,84 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição feito por ECORE RECICLAGEM 

LTDA ME, onde alega que fez em duplicidade o pagamento do ICMS referente ao mês de 

maio de 2.014, no valor de R$ 4.344,84 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e quatro centavos). Alega que constava do sistema um pagamento que apontava o 

mês de referência como junho de 2.014, mas de fato era maio, e esse erro foi retificado, 

conforme pedido formulado pelo próprio sujeito passivo.  

Anexa aos autos cópia autenticada desse DARE (fls. 4) bem como 

de comprovante do pagamento que se requer restituição.  

Apresenta documento chamado de RECIBO DE ENTREGA DE 

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (fls. 6/7), demonstrando que o valor a ser recolhido 

conforme valor acima citado é de maio de 2.014.  

Mostra extrato da SEFAZ (fls. 9) que aponta o recolhimento do valor 

de R$ 4.344,00 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais) com informação de que se 

referiria ao mês de junho de 2.014. 



Processo, mediante Despacho nº 0053/2015-SFE/DRFRVD (fls. 10), 

foi encaminhado à Delegacia Fiscal de Rio Verde para investigação dos argumentos 

defensórios. Essa Delegacia promoveu anexação de documentos (fls. 12/29), com 

destaque para manifestação expressa no sentido de que deve ser deferido o pedido de 

restituição feito pelo sujeito passivo.  

Despacho nº 913/2018 – PRES (fls. 31) remete o processo para 

julgamento pelo Conselho Superior, reconhecendo a consistência do pedido formulado 

pelo sujeito passivo.  

É o relatório.  

De fato, resta provada a circunstância de recolhimento em 

duplicidade do imposto, pelo sujeito passivo, em relação ao mês de maio de 2.014, 

restando ao Conselho Superior concordar com a postulação do sujeito passivo conforme 

provas e investigações anexadas aos autos.  

Diante disso, conheço do pedido de revisão extraordinária e dou-lhe 

provimento para restituir o valor indevidamente pago pelo sujeito passivo. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01774/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 Não havendo indébito tributário, indefere-se o respectivo 
pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa MAPE 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.198.910/0001-19 e no CCE sob 
n° 10.316.501-0, pleiteia a restituição de R$ 27.376,75 (vinte e sete mil trezentos e setenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos), valor pago em duplicidade referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n°4 0113005 415 51. 

 
Em suas alegações (fls. 02), a requerente argumenta que o 

pagamento referente ao PAT n°4 0113005 415 51 foi efetuado no dia 18/04/2013 no valor 
de R$ 27.376,75 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco 
centavos) e no dia 16/10/2013, aderindo ao Regulariza, no valor de R$ 4.573,57 (quatro 
mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), razão por que solicita a 
restituição no valor de R$ 27.376,75 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos). 

 
Instrui seu pedido com cópia dos referidos pagamentos (fls. 3 e 4). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho n° 802/2018-PRES. (fls. 17), determina o encaminhamento dos autos à 
Gerência de Preparo Processual – GEPRO, para que seu titular, por gentileza, manifeste a 
respeito dos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo. 

 
A Gerência de Preparo Processual, atendendo o Despacho n° 

802/2018-PRES., por meio do Despacho n° 6/2018 SEI GEPRO – 05565 (fls. 22), informa 
ter analisado os documentos juntados aos autos e comparando-os com os pagamentos 
registrados no sistema de arrecadação, confirma o ingresso dos numerários, entretanto 
não ficou configurado o pagamento em duplicidade. 

 
Anota que o pagamento ocorrido em 18/04/2014 refere-se ao 

pagamento de parte não litigiosa, correspondente a 47,79% do valor do crédito lançado, 



informação esta lançada no próprio documento de arrecadação. E o pagamento ocorrido 
em 16/10/2013 refere-se ao pagamento do remanescente do crédito lançado com os 
benefícios da Lei n° 18.173/2013, que concedeu redução especial da multa, e 
consequentemente caracterizou a confissão do débito e a desistência da impugnação já 
interposta. 

 
Conclui que os pagamentos efetuados foram suficientes apenas para 

a quitação do crédito tributário reclamado pela Fazenda Pública. 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n°1499/2018-PRES. (fls. 
23), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0113005 415 51. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa MAPE 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.198.910/0001-19 e no CCE sob 
n° 10.316.501-0, pleiteia a restituição de R$ 27.376,75 (vinte e sete mil trezentos e setenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos), valor pago em duplicidade referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n°4 0113005 415 51. 

 
Por ordem do Despacho n° 802/2018-PRES. (fls. 17), os autos foram 

encaminhados à Gerência de Preparo Processual – GEPRO, para que se manifeste a 
respeito dos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo. 

 
A Gerência de Preparo Processual, em parecer (fls. 22), concluiu que 

os pagamentos efetuados foram suficientes apenas para a quitação do crédito tributário 
reclamado pela Fazenda Pública no PAT n°4 0113005 415 51, não restando ao sujeito 
passivo direito à restituição alguma. 

 
Pela conclusão da diligência realizada nos autos (fls. 22), exposta no 

anteriormente, não há indébito tributário, por isso, deve ser indeferida a restituição 
pleiteada. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01791/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 16.543,28 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa INDÚSTRIA 
NACIONAL DE ASFALTOS S. A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.354.176/0004-82 e no 
CCE sob n° 10.402.259-0, solicita a restituição do valor pago referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 4.01.09.014489.22, relativo à omissão de ICMS. 

 
Em suas alegações (fls. 2 a 3), a requerente argumenta que “firmou o 

Acordo de Parcelamento n° 206659-9 referente aos créditos tributários apurados pelos 
Autos de Infração n°s 3024425158628, 3024428178751, 4.01.09.014489.22, 
4011204618743, 4011301247738, 4011301482501, 4011301854200 e 4011303448110, 
auferindo os benefícios da Lei n° 18.173/2013.” 

 
Acrescenta que o Auto de Infração n° 4.01.09.014489.22 foi julgado 

improcedente, conforme Acórdão do CONP n° 384/2014, razão pela qual solicita a 
exclusão do mesmo do Termo de Acordo. 

 
Instrui seu pedido com cópia do Acórdão do CONP n° 384/2014 (fls. 

4 a 9). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, face ao 

julgamento pela improcedência do Auto de Infração n° 4.01.09.014489,22, de acordo com 
o Acórdão do CONP n° 384/2014 (fls. 4 a 9), por meio do Despacho n° 1076/2018-PRES. 
(fls. 14), determina o encaminhamento dos autos à Superintendência de Recuperação de 
Créditos para que seja calculado e informado o valor efetivamente pago no Parcelamento 
n° 206659-9, referente ao Auto de Infração n° 4.01.09.014489.22. 

 
A Coordenação de Parcelamento, Pagamentos e Baixa da Secretaria 

de Estado da Fazenda, atendendo o Despacho n° 1076/2018-PRES., por meio do 
Despacho n° 764/2018 SEI – GECOB/CPPB – 15801 (fls. 16 a 17), informa que: “segundo 



Demonstrativo de Cálculo anexo (fls. 15), e por metodologia aplicada em termos 
proporcionais, identificamos o percentual de 11,46% representativo de cada parcela 
vinculada ao PAT n° 4.01.09.014489.22 em relação ao total parcelado, resultando no valor 
total apurado de R$ 16.543,28 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
vinte e oito centavos). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 997/2018-PRES. (fls. 
19), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4.01.09.014489.22. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa INDÚSTRIA 

NACIONAL DE ASFALTOS S. A. solicita a restituição do valor pago referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 4.01.09.014489.22. 

 
O crédito tributário apurado no PAT n° 4.01.09.014489.22, apenso a 

estes autos, foi incluído no Acordo de Parcelamento n° 206659-9. Ocorre que esse PAT foi 
julgado improcedente, conforme o Acórdão do CONP n° 384/2014 (fls. 4 a 9), daí o valor 
recolhido pelo parcelamento, referente ao referido PAT, por constituir-se indébito tributário, 
deve ser restituído ao contribuinte. 

 
Por ordem do Despacho n° 1076/2018-PRES. (fls. 14), os autos 

foram encaminhados à Superintendência de Recuperação de Créditos para que seja 
calculado e informado o valor efetivamente pago no Parcelamento n° 206659-9, referente 
ao Auto de Infração n° 4.01.09.014489.22. 

 
A Coordenação de Parcelamento, Pagamentos e Baixa da Secretaria 

de Estado da Fazenda, por meio do Despacho n° 764/2018 SEI – GECOB/CPPB – 15801 
(fls. 16 a 17), informou que identificou o percentual de 11,46% representativo de cada 
parcela vinculada ao PAT n° 4.01.09.014489.22 em relação ao total parcelado, resultando 
no valor total apurado de R$ 16.543,28 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e vinte e oito centavos), conforme Demonstrativo de Cálculo (fls. 15). 

 
Então o valor efetivamente pago no Parcelamento n° 206659-9, 

referente ao Auto de Infração n° 4.01.09.014489.22 é R$ 16.543,28 (dezesseis mil, 
quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme cálculo e informação 
da Coordenação de Parcelamento, Pagamentos e Baixa da Secretaria de Estado da 
Fazenda, anteriormente exposto, por constituir-se indébito tributário, deve ser restituído ao 
contribuinte. 

 
Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre 
o valor de R$ 16.543,28 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito 
centavos). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de outubro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01792/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 43,51 (quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa CASARÃO 
DOS PISOS EIRELI - ME, CNPJ/MF 139.557.33.001-21 e CCE n° 10.506.838-1, solicita a 
restituição do valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 
4.01.13.005344.23, relativo à omissão de ICMS regularmente registrado e apurado na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, de acordo com o Comparativo EFD/SARE, alusivo ao 
período de 07/2012 a 11/2012. 

 
Em suas alegações (fls. 2), a requerente argumenta que pagou em 

duplicidade guias do Parcelamento n° 1937626. 
 
Instrui seu pedido com cópias de DAREs 2.1 e comprovantes de 

transação bancária (fls. 6 e17) e extrato de consulta ao SARE – Histórico dos Pagamentos 
(fls. 18), dentre outros documentos. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, em face da 

argumentação da requerente de que houve pagamento de guias em duplicidade, por meio 
do Despacho n° 1110/2018-PRES. (fls. 32), encaminha os autos à Superintendência de 
Recuperação de Créditos para verificar se havia pagamento a maior do que o devido na 
quitação do Parcelamento n° 1937626. Se houvesse, informasse o valor e a data do 
pagamento. Se comprovado o pagamento em duplicidade de algumas parcelas, se existia 
a possibilidade compensar esse valor nas parcelas subsequentes. 

 
A Gerência de Processos de Cobrança da Superintendência de 

Recuperação de Créditos, atendendo o Despacho n° 110/2018-PRES, por meio do 
Despacho n° 0213/2018-GCOB (fls. 46 a 47), informa ter verificado que o Parcelamento n° 
1937626 foi efetivado pelo contribuinte CASARÃO DOS PISOS EIRELI - ME, referente ao 
PAT n° 4.01.13.005344.23, no total de 60 parcelas e encontra-se sob o status QUITADO. 

 



Informa ter identificado pagamentos ocorridos em duplicidade em 
28/05/2015 referentes às parcelas n° 23 (R$ 275,74), 24 (R$ 270,12), 25 (R$ 263,08) e em 
25/05/2017 na parcela n° 50 (R$ 256,49). Entretanto, já houve o remanejamento de tais 
pagamentos em duplicidade para aproveitamento em parcelas futuras, pela alteração do 
campo referente ao número da parcela nos documentos de arrecadação, sendo: a 
parcela n° 23 (28/05/2015) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 50; a 
parcela n° 24 (28/05/2015) alterada para a vinculação de pagamento da parcela n° 59; a 
parcela n° 25 (28/05/2015) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 60; e a 
parcela n° 50 (25/05/2017) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 56. 

 
O pedido do contribuinte referente a possível valores a restituir 

relativo ao total das parcelas pagas em duplicidade de n°s 23, 24 e 25 não procede 
devido ao fato de já terem sido aproveitadas em parcelas vincendas do referido 
parcelamento. 

 
Ressalta a ocorrência apenas de diferenças mínimas existentes entre 

os valores pagos em algumas parcelas e os valores calculados pelo Sistema Sefaz, em 
virtude de antecipações de pagamentos, relacionadas aos encargos do parcelamento, 
que totalizam R$ 43,51 (quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos), conforme tabela 
(fls. 46). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 1646/2018-PRES. (fls. 
48), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4.01.13.005344.23. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa CASARÃO 

DOS PISOS EIRELI - ME solicita a restituição do valor pago referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 4.01.13.005344.23, objeto do Parcelamento n° 1937626, 
pelo pagamento em duplicidade de guias. 

 
Por ordem do Despacho n° 1110/2018-PRES. (fls. 32), os autos 

foram encaminhados à Superintendência de Recuperação de Créditos para verificar se 
havia pagamento a maior do que o devido na quitação do Parcelamento n° 1937626. Se 
houvesse, informasse o valor e a data do pagamento. Se comprovado o pagamento em 
duplicidade de algumas parcelas, se existia a possibilidade compensar esse valor nas 
parcelas subsequentes. 

 
A Gerência de Processos de Cobrança da Superintendência de 

Recuperação de Créditos, por meio do Despacho n° 0213/2018-GCOB (fls. 46 a 47), 
informou ter verificado que o Parcelamento n° 1937626 foi efetivado pelo contribuinte 
CASARÃO DOS PISOS EIRELI - ME, referente ao PAT n° 4.01.13.005344.23, no total de 
60 parcelas e encontra-se sob o status QUITADO. 

 



Informou ter identificado pagamentos ocorridos em duplicidade em 
28/05/2015 referentes às parcelas n° 23 (R$ 275,74), 24 (R$ 270,12), 25 (R$ 263,08) e em 
25/05/2017 na parcela n° 50 (R$ 256,49). Entretanto, já houve o remanejamento de tais 
pagamentos em duplicidade para aproveitamento em parcelas futuras, pela alteração do 
campo referente ao número da parcela nos documentos de arrecadação, sendo: a 
parcela n° 23 (28/05/2015) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 50; a 
parcela n° 24 (28/05/2015) alterada para a vinculação de pagamento da parcela n° 59; a 
parcela n° 25 (28/05/2015) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 60; e a 
parcela n° 50 (25/05/2017) alterada para vinculação de pagamento da parcela n° 56. 

 
O pedido do contribuinte referente a possível valores a restituir 

relativo ao total das parcelas pagas em duplicidade de n°s 23, 24 e 25 não procede 
devido ao fato de já terem sido aproveitadas em parcelas vincendas do referido 
parcelamento. 

 
Ressaltou a ocorrência apenas de diferenças mínimas existentes 

entre os valores pagos em algumas parcelas e os valores calculados pelo Sistema Sefaz, 
em virtude de antecipações de pagamentos, relacionadas aos encargos do 
parcelamento, que totalizam R$ 43,51 (quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos), 
conforme tabela (fls. 46), valor este que deve ser restituído ao contribuinte, por ser 
indébito tributário. 

 
Prosseguindo no voto, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro 

de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o 
original do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tais ausências restam supridas pelo Despacho n° 0213/2018-
GCOB anexado às fls.  46 a 47 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 43,51 (quarenta e três reais e 
cinquenta e um centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de outubro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01793/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 869,73 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa VANUSA DOS 
SANTOS MORAIS - ME, CNPJ/MF 07.904.500/0001-05 e CCE n° 10.398.720-7, solicita a 
restituição do valor pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 2 
0034765 111 14, relativo à omissão de ICMS consignado na Declaração Anual do Simples 
Nacional – DASN e/ou no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional – Declaratório – PGDAS-D, alusivo ao mês de setembro de 2012. 

 
Em suas alegações (fls. 2), a requerente argumenta que “é optante 

do Simples Nacional, fez o recolhimento do DAS no valor de R$ 2.351,35 em 31 de 
outubro de 2013 e que na partilha o valor do ICMS é de R$ 626,11 (seiscentos e vinte e 
seis reais e onze centavos). Acrescenta que temendo a exclusão do Simples Nacional por 
não pagamento fez o recolhimento do auto de infração com as cominações legais. 

 
Instrui seu pedido com cópias dos recolhimentos efetuados (fls. 7 a 

10) e de extrato do Simples Nacional (fls. 11). 
 
O feito foi encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de 

Goianésia, tendo a Supervisão da Unidade Fazendária de Porangatu, em parecer (fls. 20), 
informado que, após uma análise da documentação e do relatório de pagamento (SARE), 
foram encontrados os seguintes recolhimentos para a referência 09/2012: 1) pagamento 
do ICMS através de guia do Simples Nacional, em 04/11/2014, no valor de R$ 626,11 
(seiscentos e vinte e seis reais e onze centavos); 2) pagamento do ICMS através da 
quitação do Auto de Infração n° 2 0034765 111 14, em 30/12/2014, no valor de R$ 626,11 
(seiscentos e vinte e seis reais e onze centavos). 

 
Portanto, fica confirmado o recolhimento em duplicidade, sendo 

devida a restituição da importância reclamada. 
 



Em seguida, os autos foram encaminhados para a Superintendência 
da Receita, tendo esta emitido o Despacho n° 2238/2015-SRE (fls. 23), autorizando a 
restituição no valor original de R$ 626,11(seiscentos e vinte e seis reais e onze centavos), 
com os acréscimos monetários previsto em lei, calculados a partir data do pagamento, 
30/12/2014, e com a dedução de 5% (cinco por cento), destinada ao atendimento das 
despesas de exação. 

 
Os autos foram encaminhados, sucessivamente, à Gerência de 

Administração Financeira da Superintendência do Tesouro Estadual, para implementação 
da autorização, e à Gerência de Inteligência e Informações Econômico-Fiscais, para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 
A Gerência de Administração Financeira, tendo em vista a 

necessidade de salvaguardar os interesses da Administração Fazendária, antes de 
qualquer providência do Tesouro Estadual, por meio do Despacho n° 1879/2016-
STE/GFIN (fls. 24), encaminha os autos à Coordenação do Simples Nacional para oitiva 
acerca do pedido de restituição, mormente acerca da existência ou não de compensação 
no sistema da RFB. 

 
A Coordenação do Simples Nacional da Gerência de Arrecadação e 

Fiscalização, atendendo o Despacho n° 1879/2016-STE/GFIN, por meio do Despacho n° 
2630/2016-GEAF (fls. 26), informa que, após consulta ao Portal do Simples Nacional, não 
foram encontradas compensação para o contribuinte VANUSA DOS SANTOS MORAIS - 
ME, CNPJ/MF 07.904.500/0001-05. 

 
Os autos retornam à Gerência de Administração Financeira, tendo 

essa emitido o Despacho n° 1938/2016-STE/GFIN (fls. 29), encaminhando os autos à 
Gerência de Tributação e Regimes Especiais, para reexame do Despacho n° 2238/2015-
SER, tendo em vista uma divergência no valor da restituição, observada entre o 
pagamento efetuado em 30/12/2014, no valor total de R$ 869,73 (oitocentos e sessenta e 
nove reais e setenta e três centavos) e o valor deferido no referido Despacho n° 
2238/2015-SRE - apenas sobre o valor original de R$ 626,11(seiscentos e vinte e seis 
reais e onze centavos). 

 
A Gerência de Tributação e Regimes Especiais, atendendo o 

Despacho n° 1938/2016-STE/GFIN, por meio do Despacho n° 664/2016-GTRE (fls. 30), 
informa que a requerente é optante do Simples Nacional, tendo recolhido em 04/11/2013 o 
valor total de R$ 799,54 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro 
centavos), referente ao período de 09/2012 (fls. 18). Em 05/12/2013, foi emitida a 
Notificação de Lançamento n° 2 0034765 111 14 (fls. 15), sobre o período de referência 
09/2012, sendo quitada em 30/12/2014, no valor total de R$ 869,73 (oitocentos e sessenta 
e nove reais e setenta e três centavos), conforme fls. 19. 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 915/2018-PRES. (fls. 
31), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 2 0034765 111 14. 
 
É o relatório. 
 



 
V O T O 

 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa VANUSA DOS 

SANTOS MORAIS - ME, solicita a restituição do valor pago referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 2 0034765 111 14, relativo à omissão de ICMS 
consignado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, alusivo ao mês de 
setembro de 2012. 

 
O feito foi encaminhado à vários órgãos da Secretaria da Fazenda, 

tendo os mesmos emitidos os respectivos expedientes (parecer, manifestação e 
despachos) atinentes a este processo de restituição, conforme consta no relatório deste 
acórdão, cabendo destacar o Parecer da Supervisão – UFA Porangatu (fls. 20) e o 
Despacho n° 664/2016-GTRE (fls. 30). 

 
Na Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, a Supervisão 

da Unidade Fazendária de Porangatu, em parecer (fls. 20), informou que, após uma 
análise da documentação e do relatório de pagamento (SARE), foram encontrados os 
seguintes recolhimentos para a referência 09/2012: 1) pagamento do ICMS através de 
guia do Simples Nacional, em 04/11/2014, no valor de R$ 626,11 (seiscentos e vinte e seis 
reais e onze centavos); 2) pagamento do ICMS através da quitação do Auto de Infração n° 
2 0034765 111 14, em 30/12/2014, no valor de R$ 626,11 (seiscentos e vinte e seis reais 
e onze centavos). Portanto, fica confirmado o recolhimento em duplicidade, sendo devida 
a restituição da importância reclamada. 

 
A Gerência de Tributação e Regimes Especiais, pelo Despacho n° 

664/2016-GTRE (fls. 30), informou que a requerente é optante do Simples Nacional, tendo 
recolhido em 04/11/2013 o valor total de R$ 799,54 (setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e quatro centavos), referente ao período de 09/2012 (fls. 18). Em 05/12/2013, foi 
emitida a Notificação de Lançamento n° 2 0034765 111 14 (fls. 15), sobre o período de 
referência 09/2012, sendo quitada em 30/12/2014, no valor total de R$ 869,73 (oitocentos 
e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme fls. 19. 

 
Os expedientes (Parecer da Supervisão – UFA Porangatu, Despacho 

n° 2238/2015-SRE, Despacho n° 2630/2016-GEAF e o Despacho n° 664/2016-GTRE) 
atinentes a este processo de restituição, comprovam o indébito tributário no valor de R$ 
869,73 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), a ser restituído ao 
contribuinte. 

 
Prosseguindo no voto, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro 

de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o 
original do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tais ausências restam supridas pelo Parecer da Supervisão – 



UFA Porangatu (fls. 20), pelo Despacho n° 2238/2015 – SRE (fls. 23) e pelo Despacho 
2630/2016 – GEAF (fls. 26). 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 869,73 (oitocentos e sessenta e nove 
reais e setenta e três centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de outubro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01794/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 937,82 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa FILPAR 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF 10.939.284/0001-30, solicita a restituição do valor 
pago referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4.01.14.016497.22, relativo à 
exigência de ICMS, por ter deixado de fazer a retenção do imposto no momento em que 
promoveu a saídas das mercadorias, constantes da NF-e/Danfe n° 864, na condição de 
substituto tributário. 

 
Em suas alegações (fls. 2), a requerente solicita a restituição do 

indébito tributário argumentando que “por falta de comunicação entre remetente e 
destinatário das mercadorias, ambos efetuaram o recolhimento do DARE referente ao 
citado auto de infração, sendo que a FILPAR EQUIPAMENTOS LTDA EPP recolheu no 
dia 08/01/2015 e GUILMAR RIBEIRO GUIMARÃES & CIA LTDA recolheu no dia 
12/01/2015.” 

 
Instrui seu pedido com cópias de DAREs 2.1 (fls. 6 e 9), comprovante 

de transação bancária (fls. 7), da NF-e n° 864 (fls. 10) e do Auto de Infração n° 
4.01.14.016497.22 (fls. 11 e 12), dentre outros documentos. 

 
A Assessoria do Conselho Administrativo Tributário juntou extratos 

de consultas de histórico de pagamentos (fls. 16/18). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 997/2018-PRES. (fls. 
19), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4.01.14.016497.22. 



 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Inicialmente, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 

em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o original do 
comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexado às fls. 16/18 destes autos. 

 
Prosseguindo no exame do pedido de restituição, vejo que o 

Processo n° 4.01.14.016497.22, lavrado em 24/05/2014, apenso a estes autos, reclama da 
FILPAR EQUIPAMENTOS LTDA EPP o ICMS no valor de R$ 603,96 (seiscentos e três 
reais e noventa e seis centavos), alusivo à NF-e n° 864, não retido na remessa de 
mercadoria para GUILMAR RIBEIRO GUIMARÃES & CIA LTDA, contribuinte estabelecido 
no território goiano. 

 
O Histórico Pag. Doc. de Origem (fls. 16/18) informa que o referido 

Auto de Infração foi pago no dia 08/01/2015, no valor de R$ 937,32 (novecentos e trinta e 
sete reais e trinta e dois centavos), e no dia 12/01/2015, no valor de R$ 937,82 
(novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos). 

 
O segundo pagamento, no valor de R$ 937,82 (novecentos e trinta e 

sete reais e oitenta e dois centavos), efetuado na data de 12/01/2015, por ser duplicado, 
constitui-se indébito tributário, devendo, por isso, ser restituído ao contribuinte. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 937,82 (novecentos e trinta e sete 
reais e oitenta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de outubro de 2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01920/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Indeferimento. 
 
 Não estando configurada no processo a existência de indébito 
tributário, indefere-se o respectivo pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a empresa HIPER 
MARCAS S. A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.932.074/0014-06 e no CCE sob n° 
10.312.287-7, requer a restituição do valor pago referente ao processo administrativo 
tributário - PAT n° 4 0111028 563 19, relativo à exigência de ICMS por ter realizado saídas 
de mercadorias com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou 
Área de Livre Comércio, com isenção de ICMS, sem comprovar a saída das mercadorias 
do Estado de Goiás, bem como o ingresso e consequentemente internamento nas áreas 
incentivadas, razão pela qual deixa de prevalecer a isenção. 

 
Em suas alegações (fls. 02/03), a requerente argumenta que “o 

referido débito foi quitado com base em ofício expedido pela Gerência de Recuperação de 
Crédito, datado de 30 de outubro de 2012, com utilização da redução de 95% do valor da 
multa e juros e 40% da atualização monetária.” 

 
Finaliza, dizendo que diante do resultado do julgamento da 

Impugnação em Segunda Instância n° 0424/15 e Relatório Diligencial n° 0007/15 – 
COMEX, que reduz o valor do débito de R$ 32.015, 55 para R$ 15.867,30, requer a esta 
Secretaria ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme demonstrativo abaixo: 

 

DESCRIÇÃO VALOR PAGO VALOR APÓS 
REVISÃO 

VALOR 
RESSARCIMENTO 

PRINCIPAL 32.015,55 15.867,30 16.148,25 

MULTA   4.233,08   2.097,97   2.135,11 

JUROS      741,14      367,32      373,82 

ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA 

  8.248,50   4.088,06   4.160,44 

TOTAL 45.238,27 22.420,64 22.817,63 

 



A Assessoria da Presidência do Conselho Administrativo juntou a 
este processo o Histórico Pag. Doc. de Origem (fls. 51). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 1004/2018-PRES. (fls. 
52), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4 0111028 563 19. 
 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição formalizado pela empresa HIPER 

MARCAS S. A. com base no Processo Administrativo Tributário - PAT n° 4 0111028 563 
19, apenso a este processo de restituição. 

 
No PAT n° 4 0111028 563 19, citado pela requerente, apensado a 

estes autos, emitiu-se as Resoluções n°s 030/2015 e 082/2015 (fls. 147 a 148 e 215 a 
216, respectivamente) para revisão fiscal. 

 
As revisões determinadas pelas duas resoluções resultaram em 

valores diversos de crédito tributário. Vejamos: 
 
A revisão decorrente da Resolução n° 030/2015 (1ª resolução), 

realizada na data de 30/03/2015, apurou o ICMS no valor de R$ 15.867,30 (quinze mil, 
oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), conforme demonstrativo (fls. 151). 

 
A revisão decorrente da Resolução n° 082/2015 (2ª resolução), 

realizada na data de 03/08/2015, apurou o ICMS no valor de R$ 32.015,55 (trinta e dois 
mil, quinze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo (fls. 225). 

 
Segundo o documento “Histórico Doc. de Origem” (fls. 246), 

relativamente ao PAT n° 4 0111028 563 19, houve pagamento dos valores originais R$ 
30.015,55 e R$ 2.681,46, destacando que na Planilha de Baixa e Imputação de Processos 
(fls. 252) constam tais pagamento. 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Despacho n° 

2400/2015 – II CJUL (fls. 248), considerando que houve pagamento total do crédito 
tributário, retirou da Pauta de Julgamento o PAT n° 4 0111028 563 19. 

 
Como foi pautado para julgamento somente o Processo n° 2 

015000040 196 26, não cabe a este Conselho Superior analisar e deliberar sobre a 
procedência ou não do PAT n° 4 0111028 563 19, que não está pautado para julgamento.  

 
Para que o PAT n° 4 0111028 563 19 possa ser analisado, o mesmo 

dever ser provocado pelo sujeito passivo. Nesse sentido, com fundamento em prova 
inconteste de que houve o internamento da mercadoria na zona de exclusão tributária pela 
correspondente Declaração de Ingresso e, ainda, pelo pagamento de valor diferente do 



apurado pela revisão determinada pela 2ª resolução, ingressar com Pedido de Revisão 
Extraordinária (PRE). 

 
Em linhas gerais, cabe ao sujeito passivo, com base em prova 

inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento (duas revisões divergentes), conforme previsto no item 1 do inciso II do art. 43 
da Lei n° 16.469/09, ingressar com Pedido de Revisão Extraordinária do PAT n° 4 
0111028 563 19 e, após eventual julgamento e/ou ratificação, via acórdão, de algum dos 
valores das revisões, ingressar com Pedido de Restituição, se for o caso. 

 
Concluo então que não está configurada no processo a existência de 

indébito tributário, por isso, indefiro a restituição pleiteada. 
 
Ante o exposto, conheço do pedido, nego-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01921/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de restituição de indébito tributário. Indeferido. 
Resolução relativa ao processo nº 4021500023535, solicitando à 
Secretaria Geral que este seja pautado ao Conselho Superior 
com vista a sua necessária retificação. Aprovada.  
 
Não se acolhe pedido de restituição de indébito tributário 
quando tal fato não estiver comprovado na lide. Aprovando-se, 
entretanto, resolução para que o auto de infração seja pautado 
para julgamento pelo Conselho Superior. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Também, por votação 
unânime, decidiu aprovar resolução relativo ao processo nº 4021500023535, solicitando à 
Secretaria Geral que o mesmo seja pautado ao Conselho Supeior com vista a sua 
necessária retificação. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de 
Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Henrique Caiado Canedo e Evandro Luis 
Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de restituição de indébito tributário, onde o 
requerente alega que efetuou o pagamento do ICMS apurado no mês de agosto de 2015, 
no valor de R$ 13.274,04, por meio de 03 (três) DAREs; em 11/09/2015 no valor de R$ 
4070,88 e em 16/10/2015, nos valores de R$ 8.899,02 e R$ 304,14. E que no dia 
29/10/2015 foi lavrado o auto de infração nº. 4021500023535, a seu pedido, incluindo o 
valor de R$ 9203,16, acarretando o lançamento em duplicidade de mesmo valor.  

 
Instrui seu pedido com as cópias: da 9ª alteração do contrato social, 

da inscrição de situação cadastral, junto ao CNPJ, comprovante de endereço do 
estabelecimento, dos DAREs, com os respectivos comprovantes de pagamento e do auto 
de infração, fls. 03 a 29.  

 
Parecer nº. 189/2015 – MB612758 – exarado pela Delegacia 

Regional de Fiscalização de Morrinhos considera que o auto de infração espontâneo nº. 
4021500023535 encontra-se parcelado em 30 (trinta) vezes, tendo sido paga apenas a 
primeira parcela. Por esse motivo, discorda da restituição pleiteada, tendo em vista que 
não está configurado o pagamento em duplicidade.  

 
Infere ainda, o parecer que o pleito deve ser convertido em pedido de 

retificação do auto de infração, a ser apreciado pelo CAT, no sentido de excluir o mês de 
referência 08/2015, no valor principal de R$ 9.203,16 do lançamento, fls. 31 a 32. 

 



Despacho nº. 954/2018 – PRES. Determina o encaminhamento do 
feito ao Conselho Superior para julgamento, fl. 34. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório, que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de pedido de restituição de indébito tributário, pois o imposto recolhido 
à ordem de  R$ 9.203,16 (nove mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos), foi feito 
corretamente em relação a agosto de 2015.  

 
A sinalização do processo nº. 4021500023535 não configurou efetivo 

pagamento, em “bis in idem”.  O recolhimento do contribuinte foi feito corretamente e antes 
da lavratura do processo supra inferido. O que de fato se observa é que há erro no 
período de ocorrência do fato gerador que considerou um período (agosto de 2015), que já 
havia sido pago.  

 
O ideal é a retirada daquele período e demais consequências em 

relação a ocorrência.  
 
Assim, voto conhecendo do pedido, negando-lhe provimento para 

indeferir a restituição pleiteada. Também, por votação unânime, aprovar resolução relativa 
ao processo nº 4021500023535, solicitando à Secretaria Geral que o mesmo seja pautado 
ao Conselho Superior com vista a sua necessária retificação. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01922/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 220,19 (duzentos e vinte reais e dezenove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que FLÁVIA REGINA DO 
NASCIMENTO MOREIRA, CPF n° 648.399.311-0, solicita a restituição do valor pago 
referente ao processo administrativo tributário - PAT n° 4.01.14.016461.11, relativo à 
exigência de ICMS, na condição de substituto tributário, por ter deixado de fazer a 
retenção do imposto no momento em que promoveu a saída de mercadorias constantes 
da DANFE n° 52676 de 16/04/2016, para o território goiano. 

 
Em suas alegações (fls. 2), a requerente aduz que foi autuada na 

condição de solidária com a empresa ALULEV ESCADA LTDA, que a retenção foi 
efetuada e paga no dia 14/04/2014. Como o auto de infração já tinha sido lavrado, 
efetuamos o pagamento para nossa empresa não ficar irregular com este órgão e estamos 
entrando com este recurso, solicitando a restituição do valor pago na GNRE. 

 
Instrui seu pedido com cópia do DANFE n° 000.052.676, Série 2 (fls. 

6), e de cópia da Guia nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE (fls. 7). 
 
A Assessoria do Conselho Administrativo Tributário juntou extratos 

de consultas de histórico de pagamentos (fls. 11 e 12). 
 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 708/2018-PRES. (fls. 
13), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 
Apensou-se a estes autos o PAT n° 4.01.14.016461.11. 
 
É o relatório. 



 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a FLÁVIA REGINA DO 

NASCIMENTO MOREIRA solicita a restituição do valor pago referente ao processo 
administrativo tributário - PAT n° 4.01.14.016461.11. 

 
O PAT n° 4.01.14.016461.11, lavrado em 23/05/2014, apenso a 

estes autos, exige da ALULEV ESCADA LTDA, na condição de substituto tributário, o 
ICMS no valor de R$ 233,91 (duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, por não ter feito a retenção do imposto 
relativamente a mercadorias destinadas a contribuinte estabelecido no território goiano, 
constante do DANFE n° 52676 de 16/04/2016. 

 
Esse PAT n° 4.01.14.016461.11 foi pago na data de 16/06/2014, no 

valor total de R$ 284,22 (duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 
conforme DARE 2.1 n° 11403000416800171, constante do Histórico Pag. Doc. de Origem 
(fls. 11). 

 
Ocorre que o ICMS-ST no valor de R$ 220,19 (duzentos e vinte reais 

e dezenove centavos) alusivo ao DANFE n° 000.052.676 foi recolhido na data de 
17/04/2014, conforme GNR constante do Histórico de Pagamentos (fls. 12).  

 
Então o valor de R$ 220,19 (duzentos e vinte reais e dezenove 

centavos) constante da GNR, recolhido antes da autuação, tornou-se indevido, 
constituindo-se indébito tributário, devendo ser restituído à requerente. 

 
Prosseguindo no voto, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro 

de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o 
original do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 
§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexados às fls. 11 e 12 destes autos. 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 220,19 (duzentos e vinte reais e 
dezenove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Deferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01923/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processo de Restituição. Indébito Tributário. 
Deferimento. 
 
Defere-se a restituição pleiteada, comprovando-se no processo 
o respectivo indébito tributário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
pedido, dar-lhe provimento para deferir a restituição na forma pleiteada sobre o valor de 
R$ 3.124,19 (três mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Restituição em que a pessoa física MÁRCIA 
GUIMARÃES RODRIGUES FRANCO, CPF n° 920.576.831-68, pede a restituição do valor 
pago em duplicidade, no importe de R$ 3.124,19 (três mil, cento e vinte e quatro reais e 
dezenove centavos), referente aos PATs n°s 2 09242020 000 05 e 2 1098688 000 08, 
relativos à exigência de IPVA incidente sobre o veículo Citroen – C3, placa NKS 9680, nos 
exercícios de 2013, 2014 e 2015. 

 
A Coordenação de IPVA da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, 

considerando que não houve pagamento em duplicidade, por meio do Despacho n° 
0386/2017-GEAF (fls. 35), posicionou-se pelo indeferimento do pedido de restituição. 

 
A Superintendência da Receita, com fundamento no Despacho n° 

0386/2017-GEAF (fls. 35), por meio do Despacho n° 1658/2017-SRE (fls. 36), indeferiu o 
pedido de restituição. 

 
Cientificada do Despacho n° 1658/2017-SRE, a requerente 

comparece novamente ao processo (fls. 38) alegando que não houve duplicidade e sim, 
pagou-se IPVA de veículo que havia sido transferido para outra unidade da federação em 
2012. 

A Assessoria da Presidência do Conselho Administrativo Tributário 
junta aos autos extratos de Histórico Pag. Doc. de Origem (fls. 63 e 64). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, com o amparo 

no que dispõe o art. 42 da Lei 16.469/09, por meio do Despacho n° 4507/2017-PRES. (fls. 
66), encaminha os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria 
Geral (SEGE), para que seja pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), a 
quem compete a apreciação do pleito contido na inicial.  

 



Apensou-se a estes autos os PATs n°s 2 09242020 000 05 e 2 
1098688 000 08. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Trata-se de Pedido de Restituição em que a pessoa física MÁRCIA 

GUIMARÃES RODRIGUES FRANCO, CPF n° 920.576.831-68, pede a restituição do valor 
pago, no importe de R$ 3.124,19 (três mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove 
centavos), referente aos PATs n°s 2 09242020 000 05 e 2 1098688 000 08, relativos à 
exigência de IPVA incidente sobre o veículo Citroen – C3, placa NKS 9680, nos exercícios 
de 2013, 2014 e 2015. 

 
O Auto de Infração n° 2 09242020 000 05, apenso a estes autos, 

reclama o IPVA no valor de R$ 584,95 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e 
cinco centavos), relativo ao exercício de 2013, do veículo Citroen/C3, placa 9680. 

 
Esse auto foi pago na data de 28/10/2016, no total de R$ 1.559,73 

(um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme 
Histórico Pag. Doc. de Origem (fls. 64). 

 
O Auto de Infração n° 2 1098688 000 08, também apenso a estes 

autos, reclama o IPVA no valor de R$ 1.076,26 (um mil, setenta e seis reais e vinte e seis 
centavos), relativo aos exercícios de 2014 e 2015, do veículo Citroen/C3, placa 9680, 
mesmo veículo. 

 
Esse auto foi pago na data de 28/10/2016, no total de R$ 1.564,46 

(um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme 
Histórico Pag. Doc. de Origem (fls. 63). 

 
Ocorre que o veículo em questão foi transferido para o Distrito 

Federal em 2012, conforme extrato de Consulta ao Sistema do Detran (fls. 61 a 62 e 65). 
Então, os valores pagos referentes aos PATs n°s 2 09242020 000 05 e 2 1098688 000 08, 
por se referirem a IPVA dos exercícios de 2013, 2014 e 2105, são indevidos, devendo, por 
isso, serem devolvidos ao contribuinte. 

 
Somados R$ 1.076,26 (total pago referente ao Auto de Infração n° 2 

1098688 000 08) e R$ 1.564,46 (total pago referente ao Auto de infração n° 2 09242020 
000 05) obtém-se R$ 3.124,19 (três mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), 
que é o indébito tributário a restituir à requerente. 

 
Prosseguindo no voto, observo que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro 

de 2009, em seu art. 42, § 2°, exige que o pedido de restituição seja instruído com o 
original do comprovante de pagamento: 

 
Art. 42. O reconhecimento do direito à restituição de tributo pago 
indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal é 
feito pelo Conselho Superior, em instância única.  
 



§ 2º O pedido de restituição deve ser instruído com o original do 
comprovante de pagamento ou com o extrato emitido pelo Sistema de 
Arrecadação - SARE - e com as provas de que o pagamento é indevido. 

 
Embora a requerente não tenha apresentado os originais do 

comprovante de pagamento, tal ausência restou suprida pelo Histórico de Pagamentos 
anexado aos autos (fls. 63 e 64). 

 
Ante o exposto, conheço do pedido, dou-lhe provimento para deferir 

a restituição na forma pleiteada sobre o valor de R$ 3.124,19 (três mil, cento e vinte e 
quatro reais e dezenove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01969/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: Restituição de indébito tributário. Indeferimento. Não 
Unânime. Não ocorrendo o requisito legal para isenção do ICMS 
diferencial de alíquotas, o pagamento efetuado que o 
contribuinte alega ser indevido em virtude da ocorrência da 
isenção, não se caracteriza, não sendo caso de indébito 
tributário, motivo pelo qual, indefere-se o pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de 
Sousa, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nesse processo, o requerente faz pedido de restituição de indébito 
tributário, com as seguintes razões: 

 
a) Tem as atividades econômicas de comércio varejista e atacadista 

de materiais de construção, madeiras e artefatos, ferragens e 
ferramentas, construção civil, serviços para construção civil e de 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; 

b) Que em 04/07/2013 adquiriu através da nota fiscal nº 6678 um 
Semi-reboque Carga Aberta 03 Eixos 14100 de fornecedor 
estabelecido em Criciuma/SC, a qual foi devidamente registrada 
no livro Registro de Entradas; 

c) Entretanto, em 10/04/2014 foi lavrado auto de infração 
4011401184231 em seu desfavor, exigindo o pagamento do 
ICMS diferencial de alíquotas do bem acima referido; 

d) Que em 26/05/2014, providenciou o pagamento do ICMS, multa, 
mais acréscimos legais, referente ao auto de infração, por meio 
de DARE 2.1; 

e) Mas, conforme art. 7º, inciso LVII, alínea “a”, do Anexo IX, do 
RCTE, há isenção do ICMS diferencial de alíquotas referente à 
aquisição interestadual de “reboque e semi-reboque classificados 
no Código 8716 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – 
NBM/SH, destinados a empresa prestadora de serviços de 
transporte rodoviário de cargas”; 

f) Que o Semi-reboque adquirido está classificado nesse código 
NBM/SH. 

 



Posto isso, pede a restituição do valor pago indevidamente em 
espécie ou em forma de créditos. Anexa ao processo: cópia de Requerimento de 
Empresário, cópia de extrato de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no 
CNPJ/MF, extrato da Nota Fiscal Eletrônica nº 6678, de 04/07/2013, emitida por Librelato 
S/A Implementos Rodoviários, de Criciuma/SC, cópia de DARE 2.1 com cópia de 
comprovante de pagamento emitido por instituição financeira. 

 
O presidente do CAT encaminhou os autos para que fossem 

pautados para julgamento por esse Conselho Superior – CONSUP. 
 
É o relatório. 
 
V   O   T   O 
 
O direito à restituição está previsto no art. 172, inciso I, do CTE, nos 

seguintes termos: 
 

“Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja 
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido”; 

 
Portanto, ocorrendo pagamento de tributo, multa e acréscimos legais, 

indevido, face à legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido, o contribuinte tem direito à restituição do indébito tributário. 

 
No presente caso, ocorreu o pagamento de R$ 8.155,16 em 

decorrência de auto de infração lavrado contra o requerente, para cobrança de ICMS 
diferencial de alíquotas, multa, mais acréscimos legais, que o sujeito passivo afirma ser 
indevido, face à existência de isenção do imposto para o semi-reboque adquirido. 

 
A isenção referida pelo requerente, é a prevista no art. 7º, inciso LVII, 

alínea “a”, do Anexo IX, do RCTE (Decreto nº 4.852/97), que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
......................................................................................................................... 

LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.755 - 
vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 
NOTA: Benefício concedido até 31.12.14. 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas”; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.755 - vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 

 

Depreende-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito, que 
REBOQUE e SEMI-REBOQUE, classificados no código NBM/SH 8716, destinados a 
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empresa de transporte rodoviário de cargas, estão isentos de ICMS diferencial de 
alíquotas. 

Ora, ao verificar o código NBM/SH do semi-reboque adquirido pelo 
requerente, nota-se, às fls. 14 (nota fiscal eletrônica), que o mesmo é 8716, satisfazendo a 
um dos requisitos legais para a isenção. 

Entretanto, o mesmo não se diga quanto ao requisito de ser o 
requerente prestador de serviço de transporte rodoviário de cargas. 

Isso porque, tal atividade econômica, pressupõe a prestação de 
serviço para terceiros, mediante a emissão de documentos fiscais e pagamento do 
imposto (ISS). 

Porém, compulsando o PAT 4011401184231, de 10/04/2014, 
mediante o qual se exigiu o pagamento do ICMS diferencial de alíquotas, pago pelo sujeito 
passivo, nota-se que: 

1º) o requerente é optante pelo regime tributário do SIMPLES 
NACIONAL, e encontram-se acostados a esse PAT diversos EXTRATOS DO SIMPLES 
NACIONAL, que se prestam a comprovar mediante declaração do contribuinte, as receitas 
brutas auferidas e os valores totais devidos, por tributo, OBSERVANDO-SE que o 
requerente declarou valores a pagar de tributos somente de COFINS, INSS e ICMS. O 
ICMS declarado é correspondente à receita auferida com comercialização de mercadorias. 
Já o ISS devido pela prestação de serviço de transporte municipal de cargas, que 
corresponde a uma das atividades econômicas declaradas pelo requerente, não apresenta 
sequer um centavo de valor devido (ISS), demonstrando que, na realidade, o requerente 
contribuinte não presta esse serviço para terceiros, não fazendo prova da atividade 
econômica declarada; 

 

2º) quanto a prestação intermunicipal de serviços de transporte de 
cargas, tributada pelo ICMS, também não há provas nesse sentido, ao contrário, 
compulsando o sistema de informática da SEFAZ/GO, verifica-se que inexistem 
conhecimentos de transporte rodoviário de cargas – CTRC autorizados para o requerente, 
e quando do advento do CT-e, também o mesmo não se encontra habilitado. 

Conforme art. 111, II, do CTN, a isenção deve ser interpretada 
literalmente, isso é, observando-se rigorosamente os termos previstos norma, verbis: 

 

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 

................................... 

II – outorga de isenção”; 

 

Se o requerente declara a atividade econômica de transporte 
rodoviário de cargas municipal, mas na realidade não comprova na realidade que presta 
serviços para terceiros, com documentação idônea, o mesmo não satisfaz ipsis literis ao 
requisito previsto na norma para a outorga da isenção, não havendo possibilidade de 
aplicação do benefício fiscal. 

Conclui-se, portanto, que não havendo isenção do ICMS diferencial 
de alíquotas, o lançamento do crédito tributário estava correto, e o pagamento do ICMS 
diferencial de alíquotas, multa, e acréscimos legais, não foi indevido. 

Logo, NÃO HÁ INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 

Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 
sentido de conhecer do pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. 



 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Restituição de indébito tributário (Indeferimento) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01970/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: Restituição de indébito tributário. Indeferimento. Não 
Unânime. Não ocorrendo o requisito legal para isenção do ICMS 
diferencial de alíquotas, o pagamento efetuado que o 
contribuinte alega ser indevido em virtude da ocorrência da 
isenção, não se caracteriza, não sendo caso de indébito 
tributário, motivo pelo qual, indefere-se o pedido de restituição. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. Foram vencedores os 
Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de 
Sousa, Evandro Luis Pauli, Victor Augusto de Faria Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nesse processo, o requerente faz pedido de restituição de indébito 
tributário, com as seguintes razões: 

 
a) Tem as atividades econômicas de comércio varejista e atacadista 

de materiais de construção, madeiras e artefatos, ferragens e 
ferramentas, construção civil, serviços para construção civil e de 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; 

b) Que em 11/10/2013 adquiriu através da nota fiscal nº 21384 uma 
caçamba basculante graneleira 12 M3 de fornecedor estabelecido 
em Votuporanga/SP, a qual foi devidamente registrada no livro 
Registro de Entradas; 

c) Entretanto, em 08/04/2014 foi lavrado auto de infração 
4011401154839 em seu desfavor, exigindo o pagamento do 
ICMS diferencial de alíquotas do bem acima referido; 

d) Que em 14/04/2014, providenciou o pagamento do ICMS, multa, 
mais acréscimos legais, referente ao auto de infração, por meio 
de DARE 2.1; 

e) Mas, conforme art. 7º, inciso LVII, alínea “a”, do Anexo IX, do 
RCTE, há isenção do ICMS diferencial de alíquotas referente à 
aquisição interestadual de “reboque e semi-reboque classificados 
no Código 8716 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – 
NBM/SH, destinados a empresa prestadora de serviços de 
transporte rodoviário de cargas”; 

f) Que a caçamba basculante está classificada nesse código 
NBM/SH. 

 



Posto isso, pede a restituição do valor pago indevidamente em 
espécie ou em forma de créditos. Anexa ao processo: cópia de Requerimento de 
Empresário, cópia de extrato de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no 
CNPJ/MF, extrato da Nota Fiscal Eletrônica nº 21384, de 11/10/2013, emitida por 
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., de Votuporanga/SP, cópia de DARE 2.1 com 
cópia de comprovante de pagamento emitido por instituição financeira. 

 
O presidente do CAT encaminhou os autos para que fossem 

pautados para julgamento por esse Conselho Superior – CONSUP. 
 
É o relatório. 
 
V   O   T   O 
 
O direito à restituição está previsto no art. 172, inciso I, do CTE, nos 

seguintes termos: 
 

“Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja 
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses: 

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros 
acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação 
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido”; 

 
Portanto, ocorrendo pagamento de tributo, multa e acréscimos legais, 

indevido, face à legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido, o contribuinte tem direito à restituição do indébito tributário. 

 
No presente caso, ocorreu o pagamento de R$ 3.582,37 em 

decorrência de auto de infração lavrado contra o requerente, para cobrança de ICMS 
diferencial de alíquotas, multa, mais acréscimos legais, que o sujeito passivo afirma ser 
indevido, face à existência de isenção do imposto para a caçamba adquirida. 

 
A isenção referida pelo requerente, é a prevista no art. 7º, inciso LVII, 

alínea “a”, do Anexo IX, do RCTE (Decreto nº 4.852/97), que para clareza da decisão, 
transcrevo abaixo: 

 

“Art. 7º São isentos de ICMS, observado o § 1º quanto ao término de 
vigência do benefício: 
......................................................................................................................... 

LVII - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual 
(Lei nº 16.271/08, art. 3º): (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.755 - 
vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 
NOTA: Benefício concedido até 31.12.14. 

a) de reboque e de semi-reboque, classificados no Código 8716 da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, destinados a empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas”; (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.755 - vigência: 01.08.08 a 31.12.14) 

 

Depreende-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito, que 
REBOQUE e SEMI-REBOQUE, classificados no código NBM/SH 8716, destinados a empresa de 
transporte rodoviário de cargas, estão isentos de ICMS diferencial de alíquotas. 

../../Leis/L_16271.doc
../../Leis/L_16271.doc#A3
../../DECRETOS/D_06755.doc
../../DECRETOS/D_06755.doc


Ora, ao verificar o código NBM/SH da caçamba adquirida pelo requerente, 
nota-se, às fls. 14 (nota fiscal eletrônica), que o mesmo é: 8704, e não, 8716, não satisfazendo à 
prescrição legal para a isenção, que, conforme art. 111, II, do CTN, deve ser interpretada 
literalmente, isso é, observando-se rigorosamente os termos previstos norma, verbis: 

 

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 

................................... 

II – outorga de isenção”; 

 

Se o código NBM/SH da mercadoria objeto do auto de infração não 
corresponde ipsis literis ao código NBM/SH previsto na norma para a outorga da isenção, não há 
possibilidade de aplicação do benefício fiscal. 

Conclui-se, portanto, que não havendo isenção do ICMS diferencial de 
alíquotas, o lançamento do crédito tributário estava correto, e o pagamento do ICMS diferencial de 
alíquotas, multa, e acréscimos legais, não foi indevido. 

Logo, NÃO HÁ INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 

Posto isso, contando com a maioria de votos de meus pares, voto no 
sentido de conhecer do pedido, negar-lhe provimento para indeferir a restituição pleiteada. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00326/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de ICMS 
dcorrente da falta de escrituração de operações em livros 
fiscais. Pedido de Revisão Extraordinária. Procedência em parte. 
 
1. Admite-se pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco, acrescido de 
valor de crédito decadente nele aproveitado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 923.682,42 (novecentos e vinte e três 
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária interposto pelo sujeito 
passivo (fls. 953 a 958), por meio do qual argui a ocorrência de erro de fato substancial no 
lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativo à exigência do ICMS 
no valor de R$ 1.566.081,26 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, oitenta e um 
reais e vinte e seis centavos), não apurado regularmente pelo contribuinte, pela falta de 
escrituração de livros fiscais, no período de janeiro de 2008 a julho de 2009. 

 
Em suas alegações (fls. 953 a 958), o contribuinte afirma que foi, por 

ele, realizada auditoria de revisão, onde abateram-se os valores dos créditos das notas 
fiscais de entrada, lançadas nos livros fiscais. Requer o acolhimento do pedido de revisão 
extraordinária e que seja procedida revisão no lançamento. 
 

Acosta aos autos, a título de prova, notas fiscais de entrada e de 
saída e livros fiscais (duas caixas de documentos). 

 
Posteriormente, o sujeito apresenta requerimento (fls.1149 a 1150), 

onde solicita que os autos retornem à Delegacia fiscal de Anápolis para que o revisor junte 
ao processo, como é de praxe, relatório informando quais os procedimentos adotados na 
referida revisão, assim como os documentos fiscais que fizeram parte da mesma. 

 



O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 
no art. 43, § 2°, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 3200/2016-PRES. (fls. 1075 
a 1076), remete os autos ao autuante, para que este, à vista dos documentos 
apresentados pelo sujeito passivo, manifestasse sobre as alegações formuladas pelo 
contribuinte. 

 
Em resposta (fls. 1077 a 1080), o autuante, com fundamento em 

Auditoria Básica do ICMS (fls. 1084 a 1092) e diversos outros demonstrativos, altera o 
valor inicial da exigência, passando de R$ 1.566.081,26 (um milhão, quinhentos e 
sessenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos) para R$ 878.802,30 
(oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e dois reais e trinta centavos). 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, com fundamento 

no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 2742/2017-PRES. (fls. 
1151 a 1152), admite o Pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento 
dos autos ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para que sejam pautados a julgamento 
pelo conselho Superior (CONSUP). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu art. 43, II, “a”, item 1, determina que pedido de Revisão Extraordinária 
apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar fundamentado em prova 
inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do 
lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 
 
II - pelo sujeito passivo, referente a: 
 
a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 
 
1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 
[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração é relativa à exigência do ICMS no valor de R$ 1.566.081,26 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos), não 
apurado regularmente pelo contribuinte, pela falta de escrituração de livros fiscais, no 
período de janeiro de 2008 a julho de 2009. 

 
O sujeito passivo trouxe aos autos razões e documentos que 

motivaram a baixa dos autos em diligência, para revisão fiscal, conforme o Despacho n° 
3200/2016-PRES. (fls. 1075 a 1076). 

 
A revisão (fls. 1077 a 1080), com fundamento em Auditoria Básica do 

ICMS (fls. 1084 a 1092) e diversos outros demonstrativos, apontou para um ICMS devido 
no valor de R$ 878.802,30 (oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e dois reais e trinta 



centavos). Nessa revisão, o agente do Fisco considerou (aproveitou) o crédito pelas 
entradas no valor de R$ 44.880,12 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e 
doze centavos), relativo ao mês de abril de 2008 (fls.1082). Contudo, considerando que o 
auto de infração fora lavrado em maio de 2013 e que o crédito do mês de abril de 2008 já 
se encontrava decadente, o valor de R$ 44.880,12 (quarenta e quatro mil, oitocentos e 
oitenta reais e doze centavos), aproveitado na revisão, a título de crédito pelas entradas, 
deve ser adicionado ao valor do ICMS nela apurado de R$ 878.802,30 (oitocentos e 
setenta e oito mil oitocentos e dois reais e trinta centavos), totalizando assim o ICMS 
devido no valor de R$ 923.682,42 (novecentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e 
dois reais e quarenta e dois centavos). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 923.682,42 (novecentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00356/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão no 
recolhimento do imposto. Recurso Pedido de Revisão 
Extraordinária. Revisão fiscal com apuração do real valor 
litigioso do processo. Parcial procedência.  
 
A revisão fiscal que apresentar resultado diferenciado do 
exigido na peça basilar do processo causa a reforma parcial do 
lançamento e o ajuste do imposto exigido para o real valor 
litigioso do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.446.603,87 (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir 
Mendonça Alves, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Heli José da Silva, 
Nivaldo José Mendes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato gerador da obrigação tributária, escrita no auto 
de infração, acusa o sujeito passivo de deixar "de recolher o ICMS na importância de 
R$3.496.413,10 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e treze 
reais e dez centavos), conforme apurado na auditoria básica do ICMS em anexo. O 
contribuinte não escriturou seus livros fiscais, deixando de registrar e apurar regularmente 
o imposto devido, nem apresentou a documentação para fiscalização, portanto, fica sujeito 
ao pagamento do imposto e cominações legais", conforme ocorrência do fato gerador no 
período de janeiro/2011 a abril de 2012.  

  
Foram indicados como infringidos os artigos 11, inciso I, 57, inciso I, 

58, § 3º, 63, 64, 148, § 3º, incisos I, V e VIII da Lei nº 11.651/91-CTE, enquanto que a 
proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso III, alínea "a" do CTE.  

  
Com o suporte do artigo 45, XII do CTE, a fiscalização identifica os 

polos passivos solidários dois dos sócios da pessoa jurídica, por serem administradores 
da empresa, documentos de fls. 07/08.  

  
O lançamento tributário foi instruído com os documentos: Relatório 

dos documentos fiscais emitidos, demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS, 
mídia digital, notificações para apresentação de documentos fiscais, representação fiscal 
para exibição judicial de documentos, boletim de ocorrência da Polícia Civil, escritura 
pública de declaração que faz constar como furtados os livros fiscais e cópia da Portaria nº 



079/12, submetendo a autuada a regime especial de controle, fiscalização e arrecadação, 
entre outros documentos anexados, fls.09/119  

  
Os autuados foram devidamente intimados, fls. 121, 123 e 125, e a 

ausência dos sujeitos passivos solidários da lide resultou na lavratura do Termo de 
Revelia de fl.126. 

 
A empresa autuada, representada por seu advogado, impugna o 

lançamento fiscal e argui as preliminares de nulidade do auto de infração, alicerçada pela 
afirmação de que a fiscalização não se ateve ao princípio constitucional da não 
cumulatividade, visto ter efetivado da apuração do imposto sem levar em consideração os 
créditos das operações anteriores enquanto que estes superam os débitos.  

 
E também, nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração, cuja tese é que os fatos narrados 
estão de forma ininteligível, o que dificulta a sua defesa.  

 
No mérito, afirma que a autuação não merece prosperar, tendo em 

vista que na primeira intimação a autuada entregou a documentação e os livros fiscais 
requerido e que foram autenticados no dia 24.09.2009, fl.139.  Desta forma, houve 
violação dos princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso LIV da CF, fls. 
129/147.  

 
O julgador singular, fls. 357/361, rejeita as preliminares de nulidade 

do lançamento tributário com o entendimento de que não ocorreu qualquer das hipóteses 
de nulidade prevista no art. 20 da Lei nº 16.469/09, e que a caracterização da infração é a 
omissão no pagamento do imposto, o qual está devidamente comprovado na Auditoria 
Básica do ICMS, onde constam: imposto a recolher, fls. 29/36; Nota Explicativa, fls. 05/06; 
cópias de notificações, fls. 42/49; autos de infrações por embaraço à fiscalização, fls. 
80/89; cópia de ação de exibição judicial de documentos, fls. 57/60 e cópia de Portaria 
079/2012-GSF, fls. 77/79, a qual submete o autuado ao Regime Especial.  

 
No mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga 

procedente o auto de infração.  
 
Os autuados foram intimados para quitar o processo e/ou apresentar 

recurso voluntário fl.362/367. A ausência do polo passivos solidário motiva a lavratura do 
Termo de Perempção, fl. 368.  

  
A autuada recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 

377/390, para repetir os argumentos impugnatórios em Primeira Instância, onde pleiteia a 
nulidade do lançamento e, no mérito, requer a improcedência do auto de infração.   

 
O julgamento proferido na Quarta Câmara concluiu, por unanimidade 

de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também, por unanimidade de votos, decide conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
conforme se vê do Acórdão da IV CJUL Nº 329/2015, fls. 413/424.  

 
Após as notificações legais de fls. 431/439, os autuados, em peça 

única, opõem recurso ao Conselho Pleno e sob a faculdade do artigo 41, inciso II, alínea 
"b", item 1” da Lei nº 16.469/09, sustentam que houve violação ao princípio da não-



cumulatividade, ante a vigência do art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, pois 
não foi respeitado o direito ao crédito do imposto anteriormente cobrado nas entradas. 

  
No mais reitera as preliminares arguidas anteriormente e, no mérito, 

entende que não prospera o lançamento fiscal à vista das cópias dos livros que instruem 
este recurso, as quais comprovam que houve a sua escrituração sem que fossem 
considerados os créditos na aquisição das mercadorias. Requer o deferimento de 
diligência para esclarecimento da dúvida em relação ao direito ao crédito. Requer que seja 
declarada a nulidade da decisão cameral, por falta de motivação e/ou a improcedência do 
auto de infração, fls. 442/454.  

 
O recurso dos autuados foi instruído com os documentos de fls. 

455/531 e cópias do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital seguida do Livro 
Registro Fiscal de Apuração do ICMSP Entrada e Saída.  

 
No dia 18/08/2015, o Conselho Pleno do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
julgamento inserido no Acórdão do CONP Nº 1498/2015, fls. 541/546.  

 
Sustentado pelo art. 43, caput, que trata da admissibilidade do 

Pedido de Revisão Extraordinária e do art. 44, incisos I e II, ambos da Lei nº 16.469/2009 
o sujeito passivo e os indicados solidários ingressam com pedido de Revisão 
extraordinária sob o argumento de que a documentação instrutória do contraditório e os 
livros fiscais são provas inequívocas de que não houve falta de pagamento do imposto.  

 
A instrução do recurso se fez com os documentos Termo de 

Autenticação de Livro Fiscal, cópias de Livros Fiscais e Recibos de Entrega de EFD, fls. 
557/574. 

 
Esse recurso foi inadmitido pelo Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário após o conhecimento de que o autuado não comprovou a 
inexistência do crédito reclamado pela Fazenda Pública nas fases defensórias. 

 
O autuado refaz o seu recurso de pedido de revisão extraordinária e 

ratifica a causa do requerido e acresce que o auditor fiscal emite o Anexo Estruturado – 
Descritivo Complementar da Ocorrência e, à fl. 06, antepenúltimo parágrafo, ele 
reconhece o direito do contribuinte ao crédito, desde que atendidas às exigências Legais. 

 
O requerente instrui o seu recurso com as notas fiscais de entrada e 

saída de mercadorias e os correspondentes livro fiscais relativos ao ano de 2011 e mostra 
que as EFDs de janeiro a abril de 2012 foram entregues em 21/11/2013. 

 
O referido recurso motivou a expedição do Despacho nº 3198/2016, 

pelo Presidente do CAT, no qual ele encaminha os autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para o processo seja remetido à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis, para que seja examinado os documentos 
apresentados pelo sujeito passivo, refeito o levantamento do ICMS devido, de forma a 
considerar os créditos destacados nos documentos fiscais de entrada e com observância 
da legalidade e das condições estabelecidas na legislação tributária, quanto ao crédito 



tributário, para compensar com o total dos débitos referentes aos documentos fiscais de 
saída emitidos, fls. 750/751. 

 
A revisão fiscal, executada pelo auditor fiscal autor do lançamento, 

acolheu a reivindicação do sujeito passivo e, ao considerar os créditos de seu direito, o 
valor do imposto devido de R$ 3.496.413,10 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis 
mil, quatrocentos e treze reais e dez centavos) passa a ser R$ 2.446.613,87 (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), 
constante da conclusão da Auditoria Básica do ICMS e planilha “Resumo da Apuração de 
Ofício”, na qual discrimina o valor por período de apuração, fls. 752/755, seguidas das fls. 
756/805. 

 
A requerente, fls. 815/816, considera que o revisor não apresentou 

relatório do seu trabalho e, após considerar que apenas um documento denominado de 
“Resumo da Apuração de Ofício”, “sem informar, desse modo, quais seriam os 
procedimentos adotados na revisão e quais documentos fiscais teriam sido aproveitados 
para efeito da apropriação de créditos, entre outros”, requer: 

 
Que os autos sejam remetidos ao autor da revisão para que este 

junte o relatório dos procedimentos adotados e que haja a notificação da empresa no 
endereço que indica no final da fl. 816. 

 
O processo retorna ao Conselho Administrativo Tributário-CAT, 

momento em que o recurso de pedido de revisão extraordinária é admitido pelo 
Presidente-CAT, que determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE), para ser pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), fls. 
817/818. 

 
É o relatório.  

 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, observei o requerido pelo sujeito passivo e as 

falhas existentes no trabalho fiscal e no curso do processo, os resultados diligenciais e 
conclui que o sujeito passivo tem parcial razão no seu questionamento exposto no pedido 
de revisão extraordinária. 

 
Considero que o seu recurso sintoniza com o art. 43 da Lei nº 

16.469/2009, que o defendente evidencia a falta de consideração dos créditos tributários 
relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento comercial, a legalidade da 
determinação dos exames diligenciais, tanto que novos resultados foram apresentados 
pelo revisor e autor da exigência tributária descrita no auto de infração e vejo que o crédito 
tributário exigido foi ajustado de acordo com as regras da legislação tributária estadual. 

 
A vigência do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, oportuniza, ao sujeito 

passivo, formular o Pedido de Revisão Extraordinária, condição abraçada pelo defendente 
nas peças que compõem a sua fundamentação recursal, que objetivada pelo interesse na 
adequação do real valor devido pela empresa, logrou êxito, visto a redução do valor 
definido no auto de infração de R$ 3. 496.413,10 (três milhões, quatrocentos e noventa e 
seis mil, quatrocentos e treze reais e dez centavos) para o real valor litigioso do 
lançamento, ou seja, ICMS devido no total de R$ 2.446.613,87 (dois milhões, quatrocentos 



e quarenta e seis mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), conforme 
conclusão da Auditoria Básica do ICMS e demais documentos instrutórios do trabalho 
revisional. 

 
O referido artigo confere ao Presidente do CAT a competência da 

admissibilidade do Pedido de Revisão Extraordinária, o qual transcrevo: 
 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 

II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

 
O resultado deste lançamento tem por base a falta de consideração 

dos créditos das mercadorias adquiridas pela empresa no período examinado pela 
fiscalização, conforme expôs no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, fl. 06, onde o auditor fiscal assim se pronuncia: 

 
“O valor do imposto neste PAT foi apurado a partir dos valores 

destacados nos documentos fiscais de saída, sendo a soma de cada período de apuração 
lançada como débito de ofício na auditoria básica do ICMS. Deste valor foi deduzido o 
valor do ICMS já autuado e/ou recolhido espontaneamente relativo ao ICMS normal. Os 
créditos relativos às aquisições de mercadorias não foram considerados na apuração do 
valor do ICMS devido, pois, conforme determina a legislação tributária, o direito ao credito 
do imposto está condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias, em especial, a 
escrituração na forma e prazos legais. Contudo, o contribuinte poderá se creditar destes 
créditos, desde que observadas as regras estabelecidas no art. 58, § 3º da lei 11.651/91 
combinado com o artigo 52, § 1º do decreto 4852/97” (sic). 

 
Esta ocorrência na execução do trabalho fiscal foi questionada desde 

a primeira fase contraditória do processo, porém sem êxito, conforme prova a formalização 
deste processo. 

 
Somente com o ingresso do pedido de revisão extraordinária é que 

houve o convencimento de diligenciar o processo e com razão, pois, com a manifestação 
do auditor fiscal, autor do lançamento, de que os créditos relativos à aquisição de 
mercadorias não foram considerados na Auditoria Básica do ICMS puderam ser 
considerados no balanceamento das contas de débito e crédito do imposto, cujo resultado 
ajustou o exigido no auto de infração para o real valor litigioso do processo e assegurou a 
prática da justiça, princípio maior do direito.  

 
Em face ao que consta e do resultado apurado nos exames 

diligenciais pelo próprio autor da constituição do crédito tributário, lançado de ofício, resta, 
tão somente, definir a questão de acordo com os ajustes reparados no trabalho fazendário 
com as reduções proposta às fls. 755, que transcrevo: 

 



“Sobre o resultado desta revisão extraordinária, após realizada nova 
apuração de ofício com a inclusão dos créditos relativos às entradas, o valor exigido neste 
PAT passou de R$ 3.496.413,10 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, 
quatrocentos e treze reais e dez centavos) para R$ 2.446.613,87 (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos) – 
ver conclusão da auditoria básica do ICMS e planilha “RESUMO DA APURAÇÃO DE 
OFÍCIO” que discriminam o valor por período de apuração”. 

 
No despacho de fls. 817/818, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário assim concluiu: 
 
“Temo como objetivo o pedido de revisão extraordinária a análise da 

prova inconteste, apresentada pelo sujeito passivo, que possa, de forma inequívoca, 
alterar, parcial ou totalmente, o valor do lançamento tributário. Portanto, o solicitado pelo 
contribuinte foge ao objetivo do pedido de revisão extraordinário, visto que como adiante 
será exposto, a autoridade fiscal autuante procedeu à revisão fiscal, com base nas 
alegações e documentos apresentados pela defesa. 

 
Por meio do Despacho 3198/2016-PRES (fls. 750 a 751) os autos 

foram remetidos ao autuante, para que este, à vista dos documentos apresentados pelo 
sujeito passivo, manifestasse sobre as alegações apresentadas pelo contribuinte. 

 
Em resposta (fls. 752 a 755), o autuante, como base em auditoria 

básica do ICMS (fls. 736 a 743) e diversos outros demonstrativos, altera o valor inicial da 
exigência tributária, passando de R$ 3.496.413,10 para R$ 2.446.613,87” 

 
Pelo exposto e ao votar o requerido pelo sujeito passivo, decido, por 

unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS 
devido de R$ 2.446.603,87 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e 
três reais e oitenta e sete centavos).  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00357/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Básica do ICMS. Omissão no 
recolhimento do imposto. Recurso Pedido de Revisão 
Extraordinária. Revisão fiscal com apuração do real valor 
litigioso do processo. Parcial procedência.  
 
A revisão fiscal que apresentar resultado diferenciado do 
exigido na peça basilar do processo, causa a reforma parcial do 
lançamento e o ajuste do imposto exigido para o real valor 
litigioso do processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 267.511,36 (duzentos e sessenta e 
sete mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes e 
Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato contida no auto de infração é de que o sujeito 
passivo: "Deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 639.071,68 (seiscentos e trinta 
e nove mil, setenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme apurado na auditoria 
básica do ICMS em anexo. O contribuinte não escriturou seus livros fiscais, deixando de 
registrar e apurar regularmente o imposto devido, nem apresentou a documentação para 
fiscalização, portanto, fica sujeito ao pagamento do imposto e cominações legais", 
conforme ocorrência do fato gerador no período de agosto a dezembro de 2009.  

  
Foram indicados como infringidos os artigos 11, inciso I, 57, inciso I, 

58, § 3º, 63, 64, 148, § 3º, incisos I, V e VIII da Lei nº 11.651/91-CTE, enquanto que a 
proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso III, alínea "a" do CTE.  

  
Com o suporte do artigo 45, XII do CTE, a fiscalização identifica no 

polo passivo solidário um dos sócios da pessoa jurídica, por ser administradores da 
empresa, documento de fl. 06.  

  
O lançamento tributário foi instruído com os documentos: Relatório 

dos documentos fiscais emitidos, demonstrativos próprios da Auditoria Básica do ICMS, 
mídia digital, notificações para apresentação de documentos fiscais, representação fiscal 
para exibição judicial de documentos, boletim de ocorrência da Polícia Civil, escritura 
pública de declaração que faz constar como furtados os livros fiscais e cópia da Portaria nº 
079/12, submetendo a autuada a regime especial de controle, fiscalização e arrecadação, 
entre outros documentos anexados, fls.07/112.  



  
Os autuados foram devidamente intimados AR de fls. 113 e 116, e a 

ausência do sujeito passivo solidário da lide resultou na lavratura do Termo de Revelia de 
fl. 118. 

  
A empresa autuada, representada por seu advogado, impugna o 

lançamento fiscal e argui as preliminares de nulidade do auto de infração, alicerçada pela 
afirmação de que a fiscalização não se ateve ao princípio constitucional da não 
cumulatividade, visto ter efetivado a apuração do imposto sem levar em consideração os 
créditos das operações anteriores enquanto que estes superam os débitos.  

 
 E também, nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de 

defesa e insegurança na determinação da infração, cuja tese é que os fatos narrados 
estão de forma ininteligível, o que dificulta a sua defesa.  

 
No mérito, afirma que a autuação não merece prosperar, tendo em 

vista que na primeira intimação a autuada entregou toda a documentação e os livros 
fiscais requeridos e que foram autenticados no dia 24.09.2009, fl. 132. Desta forma, houve 
violação dos princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso LIV da CF, fls. 
121/141.   

 
Instruem a impugnação os documentos de fls. 142/342.  
 
O julgador singular, fls. 344/348, rejeita as preliminares de nulidade 

do lançamento tributário com o entendimento de que não ocorreu qualquer das hipóteses 
de nulidade prevista no art. 20 da Lei nº 16.469/09, e que a caracterização da infração é a 
omissão no pagamento do imposto, o qual está devidamente comprovado na Auditoria 
Básica do ICMS, onde constam: imposto a recolher, fls. 27/30; Nota Explicativa, fls. 04/05; 
cópias de notificações, fls. 36/43; autos de infrações por embaraço à fiscalização, fls. 
74/83; cópia de Portaria 079/2012-GSF, fls. 71/73, a qual submete o autuado ao Regime 
Especial e cópia de Ação de Exibição Judicial dos livros fiscais, fls. 51/54.  

 
No mérito, conhece da impugnação, nega-lhe provimento e julga 

procedente o auto de infração.  
 
Os autuados foram intimados para quitar o processo e/ou apresentar 

recurso voluntário fl. 349/352 e a ausência do polo passivo solidário motiva a lavratura do 
Termo de Perempção, fl.353.  

  
A autuada recorre da decisão proferida pela Primeira Instância, fls. 

356/376, para repetir os argumentos impugnatórios em Primeira Instância, onde pleiteia a 
nulidade do lançamento e, no mérito, requer a improcedência do auto de infração.   

 
O julgamento proferido na Quarta Câmara concluiu, por unanimidade 

de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também, por unanimidade de votos, decide conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, 
conforme se vê do Acórdão da IV CJUL Nº 2047/2014, fls. 398/406. 

  
Após as notificações legais de fls. 407/412, os autuados, em peça 

única, opõem recurso ao Conselho Pleno e sob a faculdade do artigo 41, inciso II, alínea 
"b", item 1” da Lei nº 16.469/09, sustentam que houve violação ao princípio da não-



cumulatividade, ante a vigência do art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, pois 
não foi respeitado o direito ao crédito do imposto anteriormente cobrado nas entradas. 

 
No mais reitera as preliminares arguidas anteriormente e, no mérito, 

entende que não prospera o lançamento fiscal à vista das cópias dos livros que instruem 
este recurso, as quais comprovam que houve a sua escrituração sem que fossem 
considerados os créditos na aquisição das mercadorias. Requer o deferimento de 
diligência para esclarecimento da dúvida em relação ao direito ao crédito. Requer que seja 
declarada a nulidade da decisão cameral, por falta de motivação e/ou a improcedência do 
auto de infração, fls. 416/427.  

 
O recurso dos autuados foi instruído com os documentos de fls. 

428/559.  
 
No dia 18/08/2015, o Conselho Pleno do Conselho Administrativo 

Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a arguição de inadmissibilidade do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Pleno, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em 
vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, 
julgamento inserido no Acórdão do CONP Nº 1499/2015, fls. 569/574.  

 
Sustentado pelo art. 43, caput, que trata da admissibilidade do 

Pedido de Revisão Extraordinária e do art. 44, incisos I e II, ambos da Lei nº 16.469/2009 
o sujeito passivo e o indicado solidário ingressam com pedido de Revisão extraordinária 
sob o argumento de que a documentação instrutória do contraditório e os livros fiscais são 
provas inequívocas de que não houve falta de pagamento do imposto.  

 
A instrução do recurso se fez com os documentos Auditoria de 

Revisão com o seu Parecer, Substabelecimento de Procuração, Documentos Pessoais, 
Procuração e Documentos Pessoais, fls. 585/591. 

 
Posteriormente, junta os documentos de fls. 596/723 e 725/726. 
 
O referido recurso motivou a expedição do Despacho nº 3199/2016, 

pelo Presidente do CAT, no qual ele encaminha os autos ao Setor de Controle e 
Acompanhamento Processual (SECON), para que o processo seja remetido à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Anápolis, para que sejam examinados os documentos 
apresentados pelo sujeito passivo, refeito o levantamento do ICMS devido, de forma a 
considerar os créditos destacados nos documentos fiscais de entrada e com observância 
da legalidade e das condições estabelecidas na legislação tributária, quanto ao crédito 
tributário, para compensar com o total dos débitos referentes aos documentos fiscais de 
saída emitidos, fls. 727/728. 

 
A revisão fiscal, executada pelo auditor fiscal autor do lançamento, 

acolheu a reivindicação do sujeito passivo e, ao considerar os créditos de seu direito, o 
valor do imposto devido de R$ 639.071,68 (seiscentos e trinta e nove mil, setenta e um 
reais e sessenta e oito centavos) passa a ser R$ 267.511,36 (duzentos e sessenta e sete 
mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), constante da conclusão da Auditoria 
Básica do ICMS e planilha “Resumo da Apuração de Ofício”, na qual discrimina o valor por 
período de apuração, fls. 729/732, seguidas das fls. 733/781. 

 
A requerente, fls. 785/786, considera que o revisor não apresentou 

relatório do seu trabalho e, após considerar que apenas um documento denominado de 



“Resumo da Apuração de Ofício”, “sem informar, desse modo, quais seriam os 
procedimentos adotados na revisão e quais documentos fiscais teriam sido aproveitados 
para efeito da apropriação de créditos, entre outros”, requer: 

 
Que os autos sejam remetidos ao autor da revisão para que este 

junte o relatório dos procedimentos adotados e que haja a notificação da empresa no 
endereço que indica no final da fl. 786. 

 
O processo retorna ao Conselho Administrativo Tributário-CAT, 

momento em que o recurso de pedido de revisão extraordinária é admitido pelo 
Presidente-CAT, que determina o encaminhamento dos autos ao SEASI da Secretaria 
Geral (SEGE), para ser pautado a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP), fls. 
787/788. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, observei o requerido pelo sujeito passivo e as 

falhas existentes no trabalho fiscal e no curso do processo, os resultados diligenciais e 
conclui que o sujeito passivo tem parcial razão no seu questionamento exposto no pedido 
de revisão extraordinária. 

 
Considero que o seu recurso sintoniza com o art. 43 da Lei nº 

16.469/2009, que o defendente evidencia a falta de consideração dos créditos tributários 
relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento comercial, a legalidade da 
determinação dos exames diligenciais, tanto que novos resultados foram apresentados 
pelo revisor e autor da exigência tributária descrita no auto de infração e vejo que o crédito 
tributário exigido foi ajustado de acordo com as regras da legislação tributária estadual. 

 
A vigência do art. 43 da Lei nº 16.469/2009, oportuniza, ao sujeito 

passivo, formular o Pedido de Revisão Extraordinária, condição abraçada pelo defendente 
nas peças que compõem a sua fundamentação recursal, que objetivada pelo interesse na 
adequação do real valor devido pela empresa, logrou êxito, visto a redução do valor 
definido no auto de infração de R$ 639.071,68 (seiscentos e trinta e nove mil, setenta e 
um reais e sessenta e oito centavos) para o real valor litigioso do lançamento, ou seja, 
ICMS devido no total de R$ 267.511,36 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 
onze reais e trinta e seis centavos), conforme conclusão da Auditoria Básica do ICMS e 
demais documentos instrutórios do trabalho revisional. 

 
O referido artigo confere ao Presidente do CAT a competência da 

admissibilidade do Pedido de Revisão Extraordinária, o qual transcrevo: 
 

Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

§ 4º O Presidente do CAT deve, quando: 

[...] 



II - atendidos os requisitos exigidos no caput, admitir o pedido e determinar 
seu encaminhamento para apreciação. 

 
O resultado deste lançamento tem por base a falta de consideração 

dos créditos das mercadorias adquiridas pela empresa no período examinado pela 
fiscalização, conforme expôs no Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência, fl. 05, onde o auditor fiscal assim se pronuncia: 

 
“O valor do imposto neste PAT foi apurado a partir dos valores 

destacados nos documentos fiscais de saída, sendo a soma de cada período de apuração 
lançada como débito de ofício na auditoria básica do ICMS. Deste valor foi deduzido o 
valor do ICMS já autuado e/ou recolhido espontaneamente relativo ao ICMS normal. Os 
créditos relativos às aquisições de mercadorias não foram considerados na apuração do 
valor do ICMS devido, pois, conforme determina a legislação tributária, o direito ao credito 
do imposto está condicionado ao cumprimento das obrigações acessórias, em especial, a 
escrituração na forma e prazos legais. Contudo, o contribuinte poderá se creditar destes 
créditos, desde que observadas as regras estabelecidas no art. 58, § 3º da lei 11.651/91 
combinado com o artigo 52, § 1º do decreto 4852/97” (sic). 

 
Esta ocorrência na execução do trabalho fiscal foi questionada desde 

a primeira fase contraditória do processo, porém sem êxito, conforme prova a formalização 
deste processo. 

 
Somente com o ingresso do pedido de revisão extraordinária é que 

houve o convencimento de diligenciar o processo e com razão, pois, com a manifestação 
do auditor fiscal, autor do lançamento, de que os créditos relativos à aquisição de 
mercadorias não foram considerados na Auditoria Básica do ICMS puderam ser 
considerados no balanceamento das contas de débito e crédito do imposto, cujo resultado 
ajustou o exigido no auto de infração para o real valor litigioso do processo e assegurou a 
prática da justiça, princípio maior do direito.  

 
Em face do que consta e do resultado apurado nos exames 

diligenciais pelo próprio autor da constituição do crédito tributário, lançado de ofício, resta, 
tão somente, definir a questão de acordo com os ajustes reparados no trabalho fazendário 
com as reduções proposta às fls. 732, que transcrevo: 

 
“Sobre o resultado desta revisão extraordinária, após realizada nova 

apuração de ofício com a inclusão dos créditos relativos às entradas, o valor exigido neste 
PAT passou de R$ 639.071,68 (seiscentos e trinta e nove mil, setenta e um reais e 
sessenta e oito centavos) para R$ 267.511,36 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos 
e onze reais e trinta e seis centavos) – ver conclusão da auditoria básica do ICMS e 
planilha “RESUMO DA APURAÇÃO DE OFÍCIO” que discriminam o valor por período de 
apuração”. 

 
No despacho de fls. 787/788, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário assim concluiu: 
 
“Tem como objetivo o pedido de revisão extraordinária a análise da 

prova inconteste, apresentada pelo sujeito passivo, que possa, de forma inequívoca, 
alterar, parcial ou totalmente, o valor do lançamento tributário. Portanto, o solicitado pelo 
contribuinte foge ao objetivo do pedido de revisão extraordinária, visto que como adiante 



será exposto, a autoridade fiscal autuante procedeu à revisão fiscal, com base nas 
alegações e documentos apresentados pela defesa. 

 
Por meio do Despacho 3199/2016-PRES (fls. 727 a 728) os autos 

foram remetidos ao autuante, para que este, à vista dos documentos apresentados pelo 
sujeito passivo, manifestasse sobre as alegações apresentadas pelo contribuinte. 

 
Em resposta (fls. 729 a 732), o autuante, como base em auditoria 

básica do ICMS (fls. 736 a 743) e diversos outros demonstrativos, altera o valor inicial da 
exigência tributária, passando de R$ 639.071,68 para R$ 267.511,36” 

 
Pelo exposto e ao votar o requerido pelo sujeito passivo, decido, por 

unanimidade de votos, conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial 
provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS 
de R$ 267.511,36 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis 
centavos).  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00369/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento de 
imposto. Omissão de saída de mercadoria. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Auto de infração Parcialmente Procedente. 
 
1. Admite-se Pedido de Revisão Extraordinária apresentado pelo 
sujeito passivo, desde que fundamentado em prova inequívoca 
de erro de fato substancial que implique alteração total ou 
parcial do lançamento; 
 
2. Quando uma revisão fiscal determinada, por quem de 
direito e regularmente efetuada, carreia para os autos 
esclarecimentos concludentes capazes de elidir parte do valor 
do crédito tributário lançado de ofício, dá-se a extinção do 
litígio. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 145.629,43 (cento e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, 
Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade, Valdir Mendonça Alves e 
Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$ 2.990.521,34, conforme comparativo entre o valor 
informado pela administradora de cartão de crédito e o valor informado pelo contribuinte 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD correspondente aos períodos de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2014, o que resultou em uma base de cálculo no valor de R$ 2.956.728,45, 
de acordo com a proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais. 

Para fundamentar a acusação o fiscal juntou aos autos os 
documentos de fls. 03/33. 

Intimado às fls. 34/35, o sujeito passivo quedou-se inerte, dando azo 
à lavratura do Termo de Revelia de fls. 36. Foi novamente intimado para se manifestar em 
Segunda Instância, conforme documentos de fls. 38/39, tendo sido lavrado o Termo de 
Perempção de fls. 40. 



Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Pedido de Revisão 
Extraordinária do qual afirma que embora seja optante pelo Simples Nacional fora autuado 
pela alíquota do ICMS aplicada à pessoa jurídica e que tal equívoco se deu em razão de 
falha no levantamento elaborado pela autoridade fiscal, vez que esta não considerou os 
cupons fiscais emitidos no período pelo sujeito passivo. 

Em seguida, foi determinada, por intermédio do Despacho n° 
768/2017-PRES de fls. 94 que a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia por meio 
de seu titular que solicite ao autuante com base na documentação e argumentações 
postas pelo contribuinte que verifique se o que foi apresentado pode produzir, parcial ou 
totalmente, impacto no valor da exigência tributária. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que conforme planilha em 
anexo, foi procedida a revisão no lançamento sendo que o valor do ICMS passou para a 
importância de R$ 145.629,43. 

Mediante Despacho n° 1801/2017-PRES de fls. 106 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que 
testou demonstrado o erro de fato, requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 
para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração 
parcial no lançamento, uma vez que o autuante alterou o lançamento fiscal, configurando 
a omissão apurada de ICMS no valor da base de cálculo de R$ 867.454,95 e ICMS 
apurado no valor R$ 145.629,43, nos termos da planilha (fls. 99). 

É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

Inicialmente, destaco que a Lei n° 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
em seu artigo 43, inciso II, alínea “a”, item 1, determina que o Pedido de Revisão 
Extraordinária apresentado pelo sujeito passivo, para ser admitido, deve estar 
fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que implique alteração 
total ou parcial do lançamento: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

II -pelo sujeito passivo, referente a: 

a) apreciação extraordinária de lançamento, desde que: 

1. fundamentado em prova inequívoca de erro de fato substancial que 
implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à 
sujeição passiva; 

[...] 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que a acusação formulada 

no auto de infração refere-se à exigência de ICMS pela omissão de saída de mercadoria, 
conforme comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito e o 



valor informado pelo contribuinte na Escrituração Fiscal Digital – EFD, relativo ao período 
de 2014. 

O contribuinte manifesta-se no processo alegando que não há 
omissão de saída de mercadoria e, acosta aos autos comprovantes de emissão de cupons 
fiscais, relativos ao período autuado. 

Os autos foram encaminhados em diligência, via Despacho nº 
768/2017 de fls. 94 à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia a fim de que o 
autuante em vista da documentação apresentada e suas argumentações, verifique o 
impacto no valor da exigência tributária. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
o procedimento fora realizado com base na documentação apresentada pelo contribuinte 
por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – 
PGDAS-D e do relatório das vendas realizadas por intermédio de cartão de débito e 
crédito constantes da base de dados da Secretaria da Fazenda. Destacou, ainda, que 
após a auditoria de ofício constatou que o contribuinte omitiu faturamento financeiro com a 
finalidade de sonegar o imposto em comento, e que, por sua vez, procedeu a revisão dos 
valores que resultou no montante de R$ 867.454,95 e que após a aplicação da 
proporcionalidade chegou-se a omissão de recolhimento na importância de R$ 
145.629,43, conforme consta da planilha de fls. 99. 

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 1801/2017-PRES (fls. 106), que considerou: 

Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado erro de fato, 
requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 16.469/09 para a 
admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, implicando em 
alteração parcial do lançamento, uma vez que o autuante alterou o 
lançamento fiscal, configurando a omissão apurada de ICMS no valor da 
base de cálculo de R$ 867.454,95 e ICMS apurado no valor de R$ 
145.629,43, nos termos da planilha (fls. 99). 

Portanto, no caso em apreço, o auto de infração deve ser mantido 
nos termos da revisão, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional.  

Isto posto, e com o consenso unânime dos meus pares, conheço do 
pedido de revisão extraordinária, dou-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 145.629,43 (cento e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três reais). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00581/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública. 
Rejeitado. ICMS. Saída de mercadoria tributada, sem a emissão 
de documentos fiscais. Procedente em parte. Preliminar de 
exclusão do solidário Everton Damiani – EPP da lide, arguida 
por ele mesmo. Acolhida.  
 
1. Não havendo dúvidas nos elementos constituídos da lide a 
serem dirimidas, não há que se falar em diligência;  
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgador procedente em parte;   
 
 3. A ausência de interesse na situação que constitua fato 
gerador da obrigação tributária principal, conduz à exclusão do 
consignado polo passivo solidário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência formulado pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz 
Rosa, João Divino de Brito e José Paixão de Oliveira Gomes. Vencido o Conselheiro 
Denílson Alves Evangelista. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 8.072,25 
(oito mil e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos),  conforme revisão fiscal às fls.456 
e considerando pagamento de fls. 535, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  
Por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário EVERTON DAMINI- 
EPP da lide, arguida por ele mesmo. Foram vencedores os Conselheiros José Luiz Rosa e 
João Divino de Brito, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Denílson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, por 
realizar saídas de mercadorias tributadas sem a emissão de documentos fiscais, no 
exercício de 2008. O valor do ICMS omitido foi apurado em Banco de Dados do sujeito 
passivo com base em tabela de controle de contas a receber, denominada Crmov. 

 
Por terem concorrido para a prática da infração, foram arrolados 

como solidários os sócios administradores EDIVÂNIA CAMPOS DOS SANTOS E 
MANOEL CARLOS DOS SANTOS, nos termos do art. 45, XII, do CTE, e o responsável 
técnico pelo programa aplicativo utilizado, EVERTON DAMIANNI, nos termos do art. 45, 
XIII, do CTE. 



 
Os autos foram instruídos com documentos às fls. 03 a 197. 
 
Regularmente intimado o polo passivo apresenta impugnação em 

primeira instância às fls. 212 a 218, sendo que o solidário Everton Damiani o faz em peça 
separada às fls. 221 a 230. 

 
Por meio de sentença n° 2376/2015 – JULP, às fls. 245 a 250, o 

julgador singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
Intimados, o sujeito passivo principal e os solidários Edivânia 

Campos dos Santos e Manoel Carlos dos Santos se manifestam às fls. 273 a 275, 
alegando que inexiste a irregularidade apontada pela fiscalização. Argui, preliminarmente, 
pela nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, alega que acusação fiscal se refere à 
saída de mercadorias sem documentação fiscal, sem, contudo, apresentar a relação de 
tais mercadorias. Solicita a nulidade do referido auto de infração e a extinção do processo 
sem julgamento do mérito, alternativamente requer a declaração de improcedência do 
auto de infração no julgamento de mérito. 

 
O responsável técnico e fornecedor do programa aplicativo 

comparece aos autos, às fls. 278 a 288, para solicitar a sua exclusão do polo passivo da 
lide. Alega inicialmente que o seu programa aplicativo não realiza e não contribui para que 
o usuário mantenha controles paralelos. Esclarece que desenvolve o aplicativo com a 
criação de tabelas para uso do cliente, não tendo controle sobre a idoneidade das 
informações inseridas no software. Afirma que o módulo de orçamento de seu aplicativo 
não promove baixa de estoque, bem como não permite a criação de nenhum tipo de 
controle de contas a receber. Relativamente à Tabela Contas a Receber (CRMOV), 
declara ser esta uma tabela livre para entrada de dados, permitindo tanto a entrada 
automática a partir da Tabela de Vendas (SACABECALHO) quanto a inserção manual. 
Alega ainda que as informações constantes da Tabela CRMOV sem vinculação a um 
documento fiscal previamente emitido foram inseridas pelo usuário, não tendo, portanto, 
responsabilidade e nem controle sobre esta ação. Informa que o seu programa aplicativo 
possui laudos de avaliação aprovados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS – 
COTEPE. Por fim, requer: seja reformada a decisão de primeira instancia afim de declarar 
que o recorrente não participou ou concorreu para a alegada infração, que todas as 
obrigações legais e fiscais foram atendidas pelo recorrente e que, simplesmente forneceu 
sistema de automação comercial, não se beneficiando da alegada infração tributária.  

 
Por meio de Resolução 05/2016, às fls. 312 a 315, a Segunda 

Câmara Julgadora do CAT converte o julgamento em diligência para que o polo passivo 
preste esclarecimentos, conforme anotado nas citadas folhas.  

 
Intimados a atender disposto na Resolução nº 05/2016, o sujeito 

passivo se manifesta em peça conjunta com os solidários Manoel Carlos dos Santos e 
Edivania Campos dos Santos, às fls. 323 a 329, alegando que houve duplicidade na 
apuração realizada pela auditoria, sendo necessária a realização de novos ajustes, em 
virtudes dos equívocos praticados na formulação dos levantamentos. Pelo exposto, solicita 
o encaminhamento dos autos em diligência, para que acompanhado de uma autoridade 
fiscal estranho a lide possam efetuar conjuntamente novo levantamento, visando 
praticidade e economia processual. Foram anexados documentos às fls. 330 a 442. 

 
O solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 444 a 446, 

reiterando os argumentos trazidos anteriormente e alegando que o sistema assim como 



nenhum outro sistema existente no mercado dispõe de algum detector de veracidade das 
informações inseridas nele pelo usuário. 

 
Por meio de Resolução nº. 060/2016, às fls. 449 a 450, a Segunda 

Câmara Julgadora encaminha os autos para a delegacia fiscal de origem a fim de que seu 
ilustre titular determine que autoridade fiscal designada se manifeste quanto aos pontos 
questionados pela defesa. 

 
Em atenção à resolução supra a autoridade fiscal, após relatar a 

metodologia de trabalho que empregou, aponta que a omissão denunciada na folha de 
rosto deste volume é na importância de R$ 8.072,25 (oito mil e setenta e dois reais e vinte 
e cinco centavos), fls. 451 a 456. Junta documentos, fls. 457 a 530 

 
O sujeito passivo se manifesta, em peça conjunta com os solidários, 

Manoel Carlos dos Santos e Edivania Campos dos Santos, às fls. 533 a 534, concordando 
com a conclusão dos trabalhos realizados pelo fiscal revisor. 

 
O solidário Everton Damiani – EPP, se manifesta às fls. 538 e 539, 

alegando não ver a sua participação direta no modo operacional do sistema, que foi criado 
para deixar aberto a inserção de dados de controle interno, no entanto, a empresa usa-o 
para outros fins que prejudica a apuração das vendas realizadas, não emitindo o 
documento fiscal, cuja ação é unicamente de responsabilidade da autuada. Requer a 
exclusão do seu nome da polaridade passiva. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Sobre o pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública, o 

rejeito no entendimento de que não existem dúvidas nos elementos constitutivos da lide a 
serem dirimidas. Assim, rejeitado está o pedido em comento.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade fiscal revisora, que afirma:  

 
O simulador de PGDAS da Receita Federal foi retirado do site 

daquela intuição, mas, tivemos a opção pela planilha elaborada pela Delegacia Fiscal de 
Goiânia, onde calcula-se da forma como manda as Resoluções do CGNS, de forma que o 
resultado final da omissão foi no quantum de R$ 8.072,25 (oito mil, setenta e dois reais e 
vinte e cinco centavos). 

 
Em face do trabalho e valores explicitados na revisional, o sujeito 

passivo e os consignados solidários, Manoel Carlos dos Santos e Edivania Campos dos 
Santos expressam concordância, conforme informado no relatório que é parte integrante 
deste decisum. 

 
Mediante as assertivas aduzidas em parágrafo anteriores, julgo 

procedente em parte o lançamento, devendo, entretanto, ser considerado pagamento de 
fls. 535, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  

 
Acolho a preliminar de exclusão do feito do nomeado solidário 

Everton Damiani – EPP da lide, arguida por ele mesmo, nos termos lecionados pelo 



“caput” do artigo 45 do CTE, cuja grifo sinaliza a inclusão da citada sujeição passiva não 
guarda sintonia com a orientação expressa em lei.   

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente.  

 
 Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pela 

Fazenda Pública. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheço do recurso 
voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 8.072,25 
(oito mil, setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme revisão fiscal às fls.456 e 
considerando pagamento de fls. 535, para fins de eventual extinção do crédito tributário.  
Por maioria de votos, acolho a preliminar de exclusão do solidário Everton Damiani – EPP 
da lide, arguida por ele mesmo. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de março de 2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00998/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento do imposto em 
razão da falta de estorno proporcional dos créditos relativos às 
entradas de mercadorias. Revisão de lançamento. Procedência 
parcial. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor do ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 291.941,89 (duzentos e noventa e 
um mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), nos termos da 
revisão fiscal às fls. 228. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Evandro Luis Pauli, Nivaldo José Mendes e Antônio Martins da Silva. Obs.:  A advogada, 
em manifestação oral, retirou a preliminar de nulidade da peça básica, por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, suscitada no recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 959.831,23, em razão da falta de estorno proporcional dos 
créditos do ICMS relativos às entradas de mercadorias cuja saída de produto final foi com 
a não incidência do ICMS, energia elétrica, conforme apurado nas Auditorias Básicas do 
ICMS, referentes aos períodos de 2014 e 2015 e Demonstrativos de Detalhamento de 
omissão de estorno de créditos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 60, 
inciso II, 61 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 58, inciso I, alínea “c”, 
item 2, 60 e 61 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
17.917/2012. 



O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/45. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 51/68. 

Posteriormente, a Representante Legal da autuada faz juntada aos 
autos de cópia do comprovante de pagamento parcial. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 116/120, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário às fls. 125/144, arguindo em sede de preliminar, nulidade do auto de infração 
por incapacidade funcional da autoridade fiscal, visto que não foi colacionado aos autos 
qualquer ato específico que revestisse de competência esta autoridade. Argui, também, 
insegurança na determinação da infração, pois o auto de infração não traz informações 
seguras sobre a cobrança do tributo. No mérito, argui ser indevida a autuação. Afirma que 
não existe previsão legal na qual se fundamente o objeto da presente autuação, haja vista 
a determinação Constitucional, bem como a legislação estadual não exigem estorno de 
operação imune, permanecendo, portanto, incólume o direito da empresa à manutenção 
dos créditos do ICMS provenientes de saídas com imunidades, como no caso da energia 
elétrica. Em seguida, questiona, o caráter, ao seu ver, confiscatório da multa aplicada, em 
ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Finaliza, requerendo que 
seja declarada a improcedência do presente auto de infração. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
164/165, determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição Tributária a 
fim de que um dos autos do procedimento fiscal proceda a análise das alegações do 
sujeito passivo, e se for o caso, promova as adequações que se fizerem necessárias. 

Em atendimento, o relatório diligencial acatou em parte a 
impugnação do sujeito passivo, excluindo do total de créditos os CFOPs 1201, 1202, 
1949, 2201, 2202, 2661 e 2949, porém fora refeito todo o demonstrativo de estorno de 
crédito e também a auditoria básica do ICMS, dado a existência de saldo credor deste.  

Intimado, o sujeito passivo apresentou manifestação diligencial, às 
fls. 190/195, alegando que deveria ser adotado outro cálculo da proporcionalidade que as 
operações de aquisição de etanol hidratado deveriam ser excluídas do total de créditos e 
as saídas de etanol anidro. 

Nova Resolução de fls. 224/225 converte o julgamento em diligência 
junto à Gerência de Substituição Tributária, a fim de que seja designado agente do fisco 
para que verifique a possibilidade de identificar as notas fiscais relativa às saídas de álcool 
etílico anidro carburante decorrente do reprocessamento no estabelecimento da autuada, 
sendo possível, que se proceda a exclusão dessas operações do total das saídas 
apuradas, a fim de restar somente as saídas dos produtos de produção do 
estabelecimento e excluir, também, do total dos créditos aqueles relativos as entradas do 
AEHC destinado ao referido reprocessamento, bem como, analisar este processo em 
conjunto com o de número 4011600785758, refazer a Auditoria Básica do ICMS e prestar 
outras informações que julgar úteis para o estabelecimento da lide. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que apesar das vendas de 
álcool anidro de produção própria e do álcool anidro obtido através do reprocessamento 
do álcool hidratado adquirido de terceiros deterem o mesmo código fiscal de operação nas 
vendas através do CFOP 5652 e 6652, foi possível detectar que a autuada na sua 



escrituração fiscal fez de fato uma diferenciação no controle das saídas desses produtos, 
ao utilizar descrição distintas para esses dois produtos na sua escrituração. Foram 
colacionados aos autos planilhas no qual o valor do imposto omitido foi reduzido para a 
importância de R$ 291.941,89. 

Em seguida, o sujeito passivo apresentou manifestação diligencial às 
fls. 276/279 concordando com o resultado da revisão fiscal quanto aos valores 
discriminados na planilha elaborada pela autoridade fiscal e mantendo a sua defesa 
quanto aos valores remanescentes. Requer, assim, o apensamento do presente auto de 
infração com o de nº 4011600785758, visto que tratam do mesmo assunto. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, 
pois o lançamento de ofício foi confeccionado com a observância de todos os ditames do 
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, tendo sido colacionado aos autos a parte 
analítica do levantamento e o sujeito passivo teve pleno conhecimento da infração que lhe 
fora impingida, não lhe sendo possível aventar tal nulidade prescrita no artigo 20 da Lei 
16.469/09.  

Feitas estas considerações preambulares, passo à análise do mérito. 
A acusação refere-se à omissão de ICMS, em razão da falta de estorno proporcional dos 
créditos do ICMS, relativos às entradas de mercadorias, cuja saída de produto final foi 
com a não incidência do ICMS, energia elétrica, conforme apurado nas Auditorias Básica 
do ICMS e demonstrativos em anexo.  

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alegou, em 
síntese, que deveriam ter sido excluídos do estorno do crédito em discussão os valores 
dos créditos referentes as compras de álcool etílico hidratado carburante utilizado no 
processo de industrialização a fim de obter o álcool etílico anidro carburante, se também 
excluir do total das saídas os valores relativos às saídas do AEAC decorrentes do 
reprocessamento do AEHC, porquanto essas mercadorias não tem relação com a 
produção de energia elétrica no estabelecimento. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 50/2017 (fls. 224/225), 
o julgamento foi convertido em diligência à Gerência de Substituição Tributária a fim de 
que o autor do procedimento fiscal verifique o pleito da defesa, acerca da possibilidade de 
identificar nas notas fiscais de saídas o álcool etílico anidro carburante reprocessado 
(AEAC), e caso seja, que faça as exclusões dessas operações e consequentemente dos 
créditos relativos às entradas do álcool etílico hidratado carburante destinado ao referido 
reprocessamento.  

No relatório revisional, fls. 228/230, a autoridade fiscal atendendo o 
pedido de novo cálculo da proporcionalidade efetuado pelo sujeito passivo, excluiu do 
levantamento as operações com etanol hidratado adquirido de terceiros e as saídas de 
etanol anidro reprocessado. Concluiu ainda que apesar das saídas de etanol anidro 
reprocessado se confundirem com as saídas de etanol anidro de produção própria, foi 
possível detectar e separar essas operações já que o sujeito passivo utilizou código 
diferente na saída e que efetuou o comparativo da quantidade de etanol hidratado de 
terceiros que entrou na empresa com o que saiu reprocessado, sendo que as quantidades 
foram coerentes. Por fim, a autoridade fiscal apresentou novo levantamento onde o valor 
original do imposto que era de R$ 959.831,23 (novecentos e cinquenta e nove mil, 



oitocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) passou para a importância de R$ 
291.941,89 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e 
nove centavos).  

Conforme exposto, concluo que o crédito tributário deve ser mantido 
nos termos da revisão fiscal, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional. 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
rejeito a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração, no valor do ICMS de R$ 291.941,89 (duzentos e noventa e um mil, 
novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), nos termos da revisão fiscal 
às fls. 228. 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Revisão de lançamento (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01401/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Inadmissibilidade de preliminares de 
nulidade constantes em recurso para o Conselho Superior 
interposto pelo contribuinte. Acolhimento. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de recolhimento do imposto. Falta de estorno 
do crédito outorgado na operação de saída referente à 
mercadoria que retornou ao estabelecimento. Revisão do 
lançamento. Mantida a decisão cameral. Auto de infração 
procedente em parte. 
 
1. Deve ser inadmitido o recurso, em relação às preliminares de 
nulidade do auto de infração por insegurança na determinação 
da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo em 
vista que o mesmo não preenche os requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09;  
 
2. Mantém-se a decisão cameral, não tendo a recorrente 
apresentado razões ou elementos que ensejassem sua reforma. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação às preliminares 
de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 351.117,19 (trezentos e cinquenta 
e um mil, cento e dezessete reais e dezenove centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes 
Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 11.390.414,30, em razão da falta de estorno 
do crédito outorgado na operação de saída, referente a mercadoria que retornou ao 
estabelecimento na forma de retorno interestadual, CFOP 2906, de armazém geral. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais, conforme demonstrativo e documentos em anexo. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 
inciso III e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 11, inciso III, do Anexo IX e 
58, inciso III, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 



71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.634/2003. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 99/109. 

O julgador singular, por meio do Despacho nº 238/11 de fls. 198/199, 
determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Auditoria da SAT, a fim de que o 
autuante analise as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo. 

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal enumerou os pontos 
questionados, revisando os trabalhos, no qual concordou parcialmente, juntando aos autos 
novas planilhas.  

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo quedou-se 
inerte.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 255/256, pelo qual o julgador 
considerou procedente o auto de infração.  

Em seu Despacho nº 607/2012 de fls. 257, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Em grau de recurso (fls. 263/280), o sujeito passivo interpõe recurso 
voluntário, arguindo em sede de preliminar, nulidade da decisão singular, uma vez que o 
julgador deixou de considerar as razões apresentadas na impugnação em relação a todo o 
auto de infração, bem como deu interpretação equivocada e insuficiente na revisão feita 
pela autoridade fiscal revisora. Destaca, ainda, que o julgador deixou de analisar os 
documentos acostados aos autos, por ocasião do julgamento. No mérito, argumenta que 
não houve estorno do crédito outorgado e que a própria revisão apurou isto. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 199/2013, decidiu, por unanimidade de votos rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do 
direito de defesa e, a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS a recolher de R$ 
351.117,19 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e dezenove 
centavos). 

Intimado para apresentar recurso ao Conselho Pleno, o sujeito 
passivo comparece ao processo reiterando os argumentos expendidos anteriormente. 
Defende que diferentemente do entendimento exarado pela Colenda Terceira Câmara 
deste Conselho, restou sim caracterizado cerceamento ao direito de defesa, materializado 
na negação da prestação da tutela jurisdicional, pelo julgador singular que nada falou, no 
seu decisório, acerca dos temas explicitados pela autuada, em sua defesa, para o 
deslinde da questão. Argui, ainda, que a revisão realizada pelo auditor fiscal constatou que 
efetivamente houve o estorno do crédito outorgado, tendo em vista que a própria 
fiscalização certificou-se de que não há imposto a ser pago em razão da omissão de 
estorno de crédito. Por fim, requer a improcedência do presente auto de infração. 

É o relatório. 

 



VOTO 

Da análise do recurso interposto pelo sujeito passivo, e, 
considerando o fato de que a decisão cameral adjetivou-se, em relação às preliminares de 
nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, com o consenso unânime dos julgadores camerais, arguo de plano a 
preliminar de inadmissibilidade do presente recurso, por considerar que o mesmo não se 
acha revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09. 

O referido dispositivo legal estabelece as condições para a 
interposição de recurso para o Conselho Superior, quando a decisão cameral for unânime, 
devendo a parte cumpri-las, sob pena do recurso ser liminarmente inadmitido: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

II – demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...] 

 
Como se vê no Acórdão n° 199/2013 (fls. 294/297), a Terceira 

Câmara deste Conselho, em decisão unânime, rejeitou as preliminares de nulidade da 
peça básica, sendo, a primeira por insegurança na determinação da infração e, a segunda, 
por cerceamento do direito de defesa.  

Ao teor das disposições legais acima transcritas, percebe-se que as 
decisões camerais tomadas por unanimidade só podem ser objeto de recurso nas 
seguintes hipóteses: (1) quando divergirem de decisão de outra Câmara não reformada ou 
do Conselho Superior, que tenha tratado de matéria idêntica. Neste caso, tomando como 
paradigma os embargos de divergência, existentes no processo civil, necessário se faz a 
juntada de cópia do acórdão divergente, medida sem a qual o recurso será liminarmente 
inadmitido pelo órgão julgador, cabendo à parte contrária comprovar a reforma da decisão 
cameral, se for o caso; (2) quando forem inequivocamente contrárias à “disposição 
expressa da legislação tributária estadual” ou à “prova inconteste, constante do processo à 



época do julgamento”; (3) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; (4) quando 
apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento.  

No caso vertente, observo que a empresa autuada não se deu ao 
trabalho de provar a ocorrência de nenhuma das situações inventariadas no dispositivo 
legal acima mencionado, restringido os seus argumentos às questões formais já 
apreciadas na fase cameral.  

Assim, entendo que não restou configurado o cumprimento dos 
pressupostos de recorribilidade previstos no inciso II do artigo 41 da Lei nº 16.469/09, 
situação que impõe a inadmissibilidade das aludidas preliminares.  

Prosseguindo em meu voto, passo agora a análise do mérito. Trata-
se o presente lançamento de circunstância prevista no ordenamento tributário deste 
Estado, onde o Fisco através do agente signatário, consubstanciado em procedimento de 
fiscalização, e demais documentos acostados ao feito, identificou omissão de pagamento 
do ICMS em razão da falta de estorno do crédito outorgado na operação de saída, 
referente à mercadoria que retornou o estabelecimento na forma de retorno interestadual, 
CFOP 2906, de armazém geral. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega ter abatido os 
valores dos créditos outorgados do período de referência dos valores lançados no 
Resumo de Apuração. Traz à baila demonstrativos dos créditos outorgados mensalmente 
apurados pela empresa.  

Em face aos argumentos e documentos apresentados, o julgamento 
foi convertido em diligência a fim de que o autuante proceda à revisão do trabalho fiscal, 
considerando o demonstrativo contraditório apresentado pelo sujeito passivo. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal concordou 
parcialmente e propôs a redução do crédito tributário a ser exigido para a importância de 
R$ 351. 117,59 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e cinquenta e 
nove centavos), salientando que a grande diferença encontrada teria ocorrido em virtude 
de terem sido efetuados estornos de créditos líquidos.  

O sujeito passivo, no recurso interposto ao Conselho Pleno 
apresentou as mesmas razões constantes das peças defensórias anteriores, sendo certo 
que toda a matéria de fato já fora examinada e considerada no procedimento revisional.  

Com efeito, não há no recurso apresentado, razões objetivas que 
conduzam à modificação da decisão recorrida.  

Sendo assim, manifesto o meu entendimento pela procedência 
parcial do lançamento em harmonia com o resultado do levantamento revisional, 
mantendo, portanto, a decisão cameral que julgou procedente em parte o lançamento no 
valor acima mencionado. 

Com estas considerações, voto inadmitindo as preliminares de 
nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação e por cerceamento ao 
direito de defesa, arguida pela autuada, tendo em vista a peça recursal não estar em 
consonância com o disposto no art. 41, inciso II da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 351.117,59 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais 
e cinquenta e nove centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00011/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Prestação de serviço de 
comunicação com utilização indevida de diferimento do 
imposto. Procedência. 
 
1. Inaplicável o diferimento do pagamento do imposto para a 
situação estabelecida no artigo 9º do Anexo XIII do RCTE se o 
cedente não constar da relação de empresas beneficiadas com o 
regime especial relacionadas no Ato COTEPE 10/08 ou não 
prestar Serviço de Comunicação Multimídia – SCM. 
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo prestou serviço de 
comunicação, no período de marco a dezembro de 2007, sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos fiscais, utilizando indevidamente da previsão de 
diferimento do imposto contida no art. 9º, §§ 1° e 2º do Anexo XIII do RCTE, conforme 
demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 57.331,54, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 11, 40 e 64 da Lei nº 

11.651/1991, c/com art. 163, V, "b" do Decreto nº 4.852/97 e aplicada a penalidade 
prevista no art. 71, VIII, "c", § 9°, I, da Lei nº 11.651/91, com a redação da Lei 
13.446/1999.    

 



O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); cópia da Ordem de Serviço nº 
0049/2009 (fl. 04); cópia da Portaria n° 068/09 - GSF (fl. 05); Nota Explicativa do Auto de 
Infração n° 4010902277633 (fls. 06 e 07); tabela contendo relação de Notas Fiscais 
modelo 21, série U-1, emitidas sem a devida tributação - Exercício de 2007 (fls. 08); 
Demonstrativo de Cálculo do Valor Original do ICMS devido em Razão de Emissão de 
Nota Fiscal, Modelo 21, Série U - 1, sem a Devida Tributação - Exercício 2007 (fls. 09); 
cópias de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 (fls. 10 a 34); Termo de 
Autenticação de Livro Fiscal (fl. 35); cópia do livro Registro de Saídas - Modelo P1 - A (fls. 
36 a 50); cópia de contrato (fls. 51 a 50) e cópia de Licença para Funcionamento de 
Estação (fl. 60).    

 
Em primeira instância o auto de infração foi julgado procedente, conforme 

sentença nº 8443/09-JULP (fls. 129/132). 
 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls. 136/167), solicitando a 

reforma da decisão singular para julgar improcedente o auto de infração. Memorias às fls. 
197/200. 

 
A Segunda Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência a fim 

de o sujeito passivo, no prazo de 20 dias, apresentar cópia do contrato de cessão 
celebrado com Empresa Brasileira de Telecomunicações SA – EMBRATEL (fls. 201/202).  

 
O sujeito passivo apresenta manifestação sobre a diligência (fls. 207/210), 

na qual afirma que não há, por parte da Recorrente, prestação de serviço, muito menos de 
comunicação, para fins de tributação por meio de ICMS. Trata-se de cessão de uso de 
redes de telecomunicação, pura e simples, por meio da qual a Recorrente (cedente) cede 
à outra parte contratante (cessionário Embratel) o uso de suas redes, não há prestação de 
serviço por parte da Recorrente.  

 
Anexa também, às fls. 215, TERMO DE DECLARAÇÃO com o seguinte 

teor: “Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - EMBRATEL sediada no Rio de 
Janeiro RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.530.486/0013-62, com estabelecimento filial na 
cidade de Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob o n° 33.530.486/0013-62 e I.E. no 
100151639, declara, por intermédio de seu representante legal anexo 01), sob as penas 
da lei, que os ACESSOS contratados junto à NET ANAPOLIS LTDA., faturados através 
das notas fiscais arroladas no autos de infração n. 4.01.09.022781.09 (anexo 02), são 
meios de rede utilizados pela Embratel, única e exclusivamente, para prestação de 
serviços de telecomunicações a seus clientes, integralmente tributados pelo ICMS no 
Estado de Goiás.”   

 
A Segunda Câmara Julgadora converte novamente o julgamento em 

diligência (fls. 280/281), a fim de o sujeito passivo, no prazo de 20 dias, apresentar: (1) 
cópia do Termo de autorização PVST/SPV nº 47/2007-ANATEL, referente à NET Goiânia 
LTDA; e (2) cópias de Ato de outorga e termo de autorização que tenham concedido 
licença para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para a NET 
Anápolis LTDA. 

 
O contribuinte manifesta-se (fls. 290/298), anexa o Termo de Autorização 

de Serviço de Comunicação Multimídia – NET Goiânia (fls. 299/310), Contrato celebrado 
entre o Ministério das Comunicações e a TVC & TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para 
explorar serviço de TV a cabo em Anápolis – GO (fls. 311/319). Apresenta os Memoriais 
de fls. 330/334. 



 
O processo veio a julgamento e a Quarta Câmara Julgadora conheceu do 

recurso voluntário e decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade do processo, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento ao direito de defesa 
e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração (fls. 350/356). 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, em 

síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 358/361): 
 
a) afirma que o acórdão cameral está equivocado e deve ser reformado 

em virtude das razões que se seguem. No presente caso o sujeito passivo (NET Anápolis 
Ltda.) somente poderia utilizar o diferimento do pagamento do imposto se atendesse as 
duas condições: (i) Empresa Brasileira de Telecomunicações Embratel SA (cessionária) 
constar do Ato COTEPE 10/08 e (ii) A NET Anápolis Ltda. (cedente) dispor de licença para 
prestar Serviço de Comunicação Multimídia (SCM);  

 
b) assegura que a primeira condição foi cumprida, pois no período de 

março a dezembro de 2007 a Empresa Brasileira de Telecomunicações SA – Embratel 
(cessionária) constava do Apêndice XII do Anexo XIII do RCTE;  

 
c) afirma que em relação à última condição, a Segunda Câmara Julgadora 

do CAT, mediante consulta ao sitio da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
constatou que a NET Anápolis Ltda. não possuía autorização para explorar o Serviço de 
Comunicação Multimídia - SCM (fls. 285 do PAT 4010902277633 em anexo).  Em 
decorrência principalmente desta consulta e através da Resolução 213, datada de 
15/10/2010, a Segunda Câmara Julgadora do CAT resolveu intimar a NET Anápolis Ltda. 
para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, apresentar ao PAT: cópias de Ato de outorga e 
termo de autorização que tenham concedido licença para a referida empresa prestar 
Serviço de Comunicação Multimídia. A NET Anápolis Ltda. não apresentou os documentos 
solicitados na Resolução 213, ficando patente que não atendia à segunda condição que 
era para a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia SCM, no período de março a 
dezembro de 2007;  

 
(d) entende a Representação Fazendária que resta comprovado que a 

NET Anápolis Ltda. prestou serviço comunicação de março a dezembro de 2007, 
sem destacar o ICMS correspondente nos documentos fiscais, utilizando indevidamente 
da previsão de diferimento do imposto contida no art. 9º, §§ 1 e 2º do Anexo XIII do RCTE.   

 
Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, a fim de julgar procedente o 

auto de infração.  
 
O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso para o Conselho Pleno, 

em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 368/391): 
 
a) afirma que quando uma empresa cede, de forma onerosa, suas redes 

de telecomunicações para outras empresas de telecomunicações que constem do Ato 
Cotepe, há a transferência da cobrança do ICMS para o momento da prestação do serviço 
ao usuário final pela cessionária; 

 
 b) defende que esta operação está amparada pelo diferimento em 

referência, pois os requisitos exigidos pela legislação são: (i) uma empresa de 



telecomunicação ceder, de forma onerosa, suas redes a outras (ii) cessionária se utilizar 
de tais empresas as redes para prestar serviços de telecomunicações a seus usuários; e 
(iii) a cessionária ser empresa de telecomunicação relacionada no anexo único do Ato 
Cotepe;  

 
c) assegura que a Recorrida (cedente) cede, onerosamente, suas redes 

de telecomunicação à Embratel (cessionária); (ii) a Embratel utiliza tais redes para prestar 
serviços de telecomunicação a seus usuários; e (iii) a Embratel (cessionária) é empresa de 
telecomunicação cujo nome consta tanto do Ato Cotepe 10/08, quanto do Anexo único do 
Convênio n° 126/98;  

 
d) defende que, conforme dispõe o § 1º do artigo 9 do anexo XIII, o 

benefício instituído pelo Convênio n° 126/98 poderá ser utilizado, TAMBÉM, por empresas 
de Serviço Limitado Especializado (SLE), Serviço Móvel Especializado (SME) e Serviço de 
Comunicação Multimídia (SCM), que tenham como tomadoras de serviço as empresas 
relacionadas no Ato COTEPE 10/08.  É dizer, que o § 1º do art. 9º do Decreto n° 4.852/97 
estende o benefício estabelecido em seu caput às empresas prestadoras de SLE, SME e 
de SCM, o que não significa dizer que referido benefício poderia ser usufruído somente 
pelas empresas prestadoras de SLE, SME e de SCM, tal como propugna o Fisco;  

 
e) assegura que como se trata de cessão de uso de redes de 

telecomunicação, por meio da qual a Recorrida (cedente) cede à outra empresa 
contratante (cessionária – Embratel) o uso de suas redes, inexiste prestação de serviço 
por parte da Recorrida; 

 
f) acrescenta que do suposto não recolhimento do imposto não resultou 

nenhum efeito fiscal relevante para o fisco estadual, pois a Embratel, ao final, procedeu ao 
recolhimento integral do ICMS;  

 
Pede ao final, seja negado provimento ao Recurso ao Conselho Pleno 

interposto pela Fazenda Pública do Estado de Goiás, mantendo, assim, o acórdão cameral 
pela improcedência do lançamento tributário. 

 
É o relatório.   

 
V O T O 

 
Consta da autuação que o sujeito passivo prestou serviço de comunicação 

de marco a dezembro de 2007 sem destacar o imposto correspondente nos documentos 
fiscais, utilizando indevidamente da previsão de diferimento do imposto contida no art. 9º, 
§§ 1° e 2º do Anexo XIII do RCTE, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 57.331,54, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

  
As autoridades fiscais autoras do procedimento fiscal prestaram as 

seguintes informações na nota explicativa (fls. 6/7): 
 
“[...] O Ato COTEPE/ICMS nº 10/08, acima citado, relaciona as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações beneficiárias do regime 
especial previsto no Capítulo IV do Anexo XIII do RCTE. 
 
Depreende-se, então, da leitura do dispositivo transcrito que para usufruir 
deste diferimento é necessário: a) estar relacionada no Ato Cotepe 10/08 



ou b) ser empresa prestadora de SLE, de SME e de SCM e ter como 
tomadora do serviço uma empresa relacionada naquele Ato Cotepe. 
 
Ocorre, que a empresa Net Anápolis LTDA não satisfaz nenhuma das 
hipóteses anteriores: não está relacionada no Ato Cotepe, nem tampouco 
tem licença para prestação de serviços SLE, SME ou SCM. O único 
contrato de concessão existente entre a empresa e a União (Ministério das 
Comunicações/ANATEL) é o que lhe dá o direito de explorar Serviço de 
TV a Cabo (cópia anexa).” 

 
Portanto, a fiscalização entendeu que o sujeito passivo só poderia utilizar 

o diferimento do pagamento do imposto se atendesse às seguintes condições: (a) estar a 
NET Anápolis relacionada no Ato Cotepe 10/08; b) ser a NET Anápolis empresa 
prestadora de SLE, de SME e de SCM; e (c) ser a tomadora do serviço uma empresa 
relacionada naquele Ato Cotepe. 

 
Analisemos o Convênio ICMS 126/98 que “Dispõe sobre concessão de 

regime especial, na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de 
telecomunicações e dá outras providências.” A sua cláusula primeira no período de 
ocorrência do fato gerador (2007) teve as seguintes redações:  

 

Cláusula primeira Fica concedido às empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicação indicadas no Anexo Único, doravante 
denominadas simplesmente empresa de telecomunicação, regime 
especial para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, nos termos deste convênio. (Redação de 01.03.99 
a 30.04.08) 
 

Vejamos também o art. 9º, §§ 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE, com as 
alterações ocorridas no período de ocorrência do fato gerador (exercício 2007): 

 
Art. 9º Na cessão onerosa de meios das redes de telecomunicações a 
outras empresas de telecomunicações constantes no Apêndice XII 
deste anexo, nos casos em que a cessionária não se constitua usuária 
final, ou seja, quando utilizar tais meios para prestar serviços de 
telecomunicações a seus próprios usuários, o imposto é devido apenas 
sobre o preço do serviço cobrado do usuário final (Convênio ICMS 126/98, 
cláusula décima, parágrafo único). 
(Redação com vigência de 01.08.01 A 30.04.08). 
 
§ 1º Aplica-se, também, a disposição deste artigo às empresas de Serviço 
Limitado Especializado – SLE, Serviço Móvel Especializado – SME e 
Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, que tenham como 
tomadoras de serviço as empresas relacionadas no Apêndice XII 
deste Anexo, desde que observado, no que couber, o disposto no inciso 
XII do caput do art. 7º, e as demais obrigações estabelecidas pela 
Administração Tributária (Convênio ICMS 126/98, cláusula décima, 
parágrafo único). 
(Redação com vigência de 25.09.02 a 30.04.08). 
 



§ 2º A sistemática de tributação e cobrança do ICMS prevista no caput 
apenas transfere a cobrança do imposto para o momento da prestação do 
serviço ao usuário final não exigindo o estorno ou impedindo o 
aproveitamento de eventuais créditos correspondentes a aquisições 
efetuadas pela cedente. 
(Redação com vigência a partir de 25.05.05). 

 
No caso em apreciação, ao se analisar os dispositivos acima transcritos, 

verifica-se que as duas empresas, a cedente (NET Anápolis Ltda.) e a cessionária 
(Embratel) deveriam estar mencionadas no Anexo Único do Convênio ou no Ato Cotepe, 
consoante o histórico das redações dos referidos dispositivos, para que o diferimento 
fosse possível.  

 
O Convênio ICMS 126/98 cuida de conjunto de medidas que configuram 

um regime especial concedido a empresa de telecomunicação para cumprimento de 
obrigações tributariam relacionadas com o ICMS, dentre as quais está o diferimento 
previsto na cláusula décima. É de se registrar que no diferimento o beneficiário do regime 
especial é quem deixa de cumprir a obrigação de apurar recolher o imposto. Assim, no 
caso em tela, a beneficiária seria a NET Anápolis Ltda., que não está relacionada no 
Anexo Único do Convênio ou no Ato Cotepe.  

 
Conforme a Resolução nº 213/10 (fls. 280/281), foi solicitado ao sujeito 

passivo cópias de Ato de outorga e termo de autorização que tenha concedido licença 
para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para a NET Anápolis Ltda. 
O sujeito passivo apresentou Termo de Autorização de SCM apenas em relação a NET 
Goiânia Ltda., ficando claro, dessa forma, que a NET Anápolis Ltda. não possuía termo de 
autorização para prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM no período 
objeto da autuação. Portanto, não atendeu também à condição estabelecimento § 1º do 
art. 9º do Anexo XIII do RCTE.  

 
Assim, como a NET Anápolis Ltda. não consta do Anexo Único do 

Convênio ou no Ato Cotepe nem prestou Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), 
durante o período objeto da autuação, ocorreu a utilização indevida da previsão de 
diferimento do imposto contida no art. 9º, § 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE. 

 
Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for concedido 

sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito de usufruí-lo. É o que 
determina o artigo 86 do RCTE, in verbis:  

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar 
procedente o auto de infração.  
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Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de comunicação (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00012/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Prestação de serviço de 
comunicação com utilização indevida de diferimento do 
imposto. Procedência. 
 
1. Inaplicável o diferimento do pagamento do imposto para a 
situação estabelecida no artigo 9º do Anexo XIII do RCTE se o 
cedente não constar da relação de empresas beneficiadas com o 
regime especial relacionadas no Ato COTEPE 10/08 ou não 
prestar Serviço de Comunicação Multimídia – SCM. 
 
2. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário (RCTE, art. 86). 
 
3. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Mauricio 
Ribeiro de Paiva e José Ferreira de Sousa. Vencidos os Conselheiros José Pereira 
D'abadia e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento 
para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo prestou serviço de 
comunicação, no período de janeiro a dezembro de 2008, sem destacar o imposto 
correspondente nos documentos fiscais, utilizando indevidamente da previsão de 
diferimento do imposto contida no art. 9º, § 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE, conforme 
demonstrativo e documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 288.436,83, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 11, 40 e 64 da Lei nº 11.651/91, 

c/com artigo 163, V “b” do Decreto nº 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no artigo 
71, inciso VIII, alínea “c”, combinado com § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91, com a 
redação conferida pela Lei nº 15.505/05. 

  



O auto de infração foi instruído com as seguintes peças: cópia das notas 
fiscais que documentam a prestação de serviço feita pelo sujeito passivo à Empresa 
Brasileira de Telecomunicações – Embratel, na modalidade de “acesso compartilhado” e 
“acesso BL/acesso BV”, sem destaque do ICMS, com apoio no art. 9º, § 2º, do Anexo XIII 
do RCTE, cópia do livro Registro de Saídas, em que se constata a falta do débito de ICMS 
referente às notas fiscais e planilha de cálculo do ICMS devido pelo sujeito passivo, 
juntamente com nota explicativa do auto de infração. 

 
Em primeira instância o auto de infração foi julgado procedente, conforme 

sentença de fls. 157/160. 
 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls. 164/197), solicitando a 

reforma da decisão singular para julgar improcedente o auto de infração. Memorias às fls. 
225/228. 

 
A Segunda Câmara Julgadora converte o julgamento em diligência a fim 

de o sujeito passivo, no prazo de 20 dias, apresentar cópia do contrato de cessão 
celebrado com Empresa Brasileira de Telecomunicações SA – EMBRATEL (fls. 232/233).  

 
O sujeito passivo apresenta manifestação sobre a diligência (fls. 238/241), 

na qual afirma que não há, por parte da Recorrente, prestação de serviço, muito menos de 
comunicação, para fins de tributação por meio de ICMS. Trata-se de cessão de uso de 
redes de telecomunicação, pura e simples, por meio da qual a Recorrente (cedente) cede 
à outra parte contratante (cessionário Embratel) o uso de suas redes, não há prestação de 
serviço por parte da Recorrente.   

 
Anexa também, às fls. 246, TERMO DE DECLARAÇÃO com o seguinte 

teor: “Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - EMBRATEL sediada no Rio de 
Janeiro RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.530.486/0013-62, com estabelecimento filial na 
cidade de Goiânia/GO, inscrita no  CNPJ sob o n° 33.530.486/0013-62 e I.E. no 
100151639, declara, por intermédio de seu representante legal anexo 01), sob as penas 
da lei, que os ACESSOS contratados junto à NET ANAPOLIS LTDA., faturados através 
das notas fiscais arroladas no autos de infração n. 4.01.09.022781.09 (anexo 02), são 
meios de rede utilizados pela Embratel, única e exclusivamente, para prestação de 
serviços de telecomunicações a seus clientes, integralmente tributados pelo ICMS no 
Estado de Goiás.”   

 
A Segunda Câmara Julgadora converte novamente o julgamento em 

diligência (fls. 332/333), a fim de o sujeito passivo, no prazo de 20 dias, apresentar: (1) 
cópia do Termo de autorização PVST/SPV nº 47/2007-ANATEL, referente à NET Goiânia 
LTDA; e (2) cópias de Ato de outorga e termo de autorização que tenham concedido 
licença para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para a NET 
Anápolis LTDA. 

 
O contribuinte manifesta-se (fls. 338/342), anexa o Termo de Autorização 

de Serviço de Comunicação Multimídia – NET Goiânia (fls. 347/358), Contrato celebrado 
entre o Ministério das Comunicações e a TVC & TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para 
explorar serviço de TV a cabo em Anápolis – GO (fls. 359/367). Apresenta os Memoriais 
de fls. 378/382. 

 
O processo veio a julgamento e a Quarta Câmara Julgadora conheceu do 

recurso voluntário e decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 



defesa e por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o 
auto de infração (fls. 399/405). 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, em 

síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 407/411): 
 
a) afirma que o acórdão cameral está equivocado e deve ser reformado 

em virtude das razões que se seguem. No presente caso o sujeito passivo (NET Anápolis 
Ltda.) somente poderia utilizar o diferimento do pagamento do imposto se atendesse as 
duas condições: (i) Empresa Brasileira de Telecomunicações Embratel SA (cessionária) 
constar do Ato COTEPE 10/08 e (ii) A NET Anápolis Ltda. (cedente) dispor de licença para 
prestar Serviço de Comunicação Multimídia (SCM);   

 
b) assegura que a primeira condição foi cumprida, pois no período de 

janeiro a dezembro de 2008 a Empresa Brasileira de Telecomunicações SA – Embratel 
(cessionária) constava do Ato do COTEPE 10 (23/04/2008);  

 
c) afirma que em relação à última condição, a Segunda Câmara Julgadora 

do CAT, mediante consulta ao sitio da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
constatou que a NET Anápolis Ltda. não possuía autorização para explorar o Serviço de 
Comunicação Multimídia - SCM (fl. 285 do PAT 4010902277633 em anexo).  Em 
decorrência principalmente desta consulta e através da Resolução 214, datada de 
15/10/2010, a Segunda Câmara Julgadora do CAT resolveu intimar a NET Anápolis Ltda. 
para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, apresentar ao PAT: cópias de Ato de outorga e 
termo de autorização que tenham concedido licença para a referida empresa prestar 
Serviço de Comunicação Multimídia. A NET Anápolis Ltda. não apresentou os documentos 
solicitados na Resolução 214, ficando patente que não atendia à segunda condição que 
era para a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia SCM, no período de janeiro a 
dezembro de 2008;  

 
(d) entende a Representação Fazendária que resta comprovado que a 

NET Anápolis Ltda. prestou serviço comunicação de janeiro a dezembro de 2008, 
sem destacar o ICMS correspondente nos documentos fiscais, utilizando indevidamente 
da previsão de diferimento do imposto contida no art. 9º, §§ 1 e 2º do Anexo XIII do RCTE.   

 
Pede, ao final, a reforma da decisão cameral, a fim de julgar procedente o 

auto de infração.  
 
O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso para o Conselho Pleno, 

em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 418/442): 
 
a) afirma que quando uma empresa cede, de forma onerosa, suas redes 

de telecomunicações para outras empresas de telecomunicações que constem do Ato 
Cotepe, há a transferência da cobrança do ICMS para o momento da prestação do serviço 
ao usuário final pela cessionária; 

 
 b) defende que esta operação está amparada pelo diferimento em 

referência, pois os requisitos exigidos pela legislação são: (i) uma empresa de 
telecomunicação ceder, de forma onerosa, suas redes a outras (ii) cessionária se utilizar 
de tais empresas as redes para prestar serviços de telecomunicações a seus usuários; e 
(iii) a cessionária ser empresa de telecomunicação relacionada no anexo único do Ato 
Cotepe;  



 
c) assegura que a Recorrida (cedente) cede, onerosamente, suas redes 

de telecomunicação à Embratel (cessionária); (ii) a Embratel utiliza tais redes para prestar 
serviços de telecomunicação a seus usuários; e (iii) a Embratel (cessionária) é empresa de 
telecomunicação cujo nome consta tanto do Ato Cotepe 10/08, quanto do Anexo único do 
Convênio n° 126/98;  

 
d) defende que, conforme dispõe o § 1º do artigo 9 do anexo XIII, o 

benefício instituído pelo Convênio n° 126/98 poderá ser utilizado, TAMBÉM, por empresas 
de Serviço Limitado Especializado (SLE), Serviço Móvel Especializado (SME) e Serviço de 
Comunicação Multimídia (SCM), que tenham como tomadoras de serviço as empresas 
relacionadas no Ato COTEPE 10/08.  É dizer, que o § 1º do art. 9º do Decreto n° 4.852/97 
estende o benefício estabelecido em seu caput às empresas prestadoras de SLE, SME e 
de SCM, o que não significa dizer que referido benefício poderia ser usufruído somente 
pelas empresas prestadoras de SLE, SME e de SCM, tal como propugna o Fisco;  

 
e) assegura que como se trata de cessão de uso de redes de 

telecomunicação, por meio da qual a Recorrida (cedente) cede à outra empresa 
contratante (cessionária – Embratel) o uso de suas redes, inexiste prestação de serviço 
por parte da Recorrida; 

 
f) acrescenta que do suposto não recolhimento do imposto não resultou 

nenhum efeito fiscal relevante para o fisco estadual, pois a Embratel, ao final, procedeu ao 
recolhimento integral do ICMS;  

 
Pede, ao final, que seja negado provimento ao Recurso ao Conselho 

Pleno interposto pela Fazenda Pública do Estado de Goiás, mantendo, assim, o acórdão 
cameral pela improcedência do lançamento tributário. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo prestou serviço de comunicação 
de janeiro a dezembro de 2008 sem destacar o imposto correspondente nos documentos 
fiscais, utilizando indevidamente da previsão de diferimento do imposto contida no art. 9º, 
§ 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE, conforme demonstrativo e documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 288.436,83, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
As autoridades fiscais autoras do procedimento fiscal prestaram as 

seguintes informações na nota explicativa (fls. 6/7): 
 
“[...] O Ato COTEPE/ICMS nº 10/08, acima citado, relaciona as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações beneficiárias do regime 
especial previsto no Capítulo IV do Anexo XIII do RCTE. 
 
Depreende-se, então, da leitura do dispositivo transcrito que para usufruir 
deste diferimento é necessário: a) estar relacionada no Ato Cotepe 10/08 
ou b) ser empresa prestadora de SLE, de SME e de SCM e ter como 
tomadora do serviço uma empresa relacionada naquele Ato Cotepe. 
 



Ocorre, que a empresa Net Anápolis LTDA não satisfaz nenhuma das 
hipóteses anteriores: não está relacionada no Ato Cotepe, nem tampouco 
tem licença para prestação de serviços SLE, SME ou SCM. O único 
contrato de concessão existente entre a empresa e a União (Ministério das 
Comunicações/ANATEL) é o que lhe dá o direito de explorar Serviço de 
TV a Cabo (cópia anexa).” 

 
Portanto, a fiscalização entendeu que o sujeito passivo só poderia utilizar 

o diferimento do pagamento do imposto se atendesse às seguintes condições: (a) estar a 
NET Anápolis relacionada no Ato Cotepe 10/08; b) ser a NET Anápolis empresa 
prestadora de SLE, de SME e de SCM; e (c) ser a tomadora do serviço uma empresa 
relacionada naquele Ato Cotepe. 

 
Analisemos o Convênio ICMS 126/98 que “Dispõe sobre concessão de 

regime especial, na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de 
telecomunicações e dá outras providências.” A sua cláusula primeira no período de 
ocorrência do fato gerador (2008) teve as seguintes redações:  

 

Cláusula primeira Fica concedido às empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicação indicadas no Anexo Único, doravante 
denominadas simplesmente empresa de telecomunicação, regime 
especial para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, nos termos deste convênio. (Redação de 01.03.99 
a 30.04.08) 
 

Cláusula primeira Fica concedido às empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicação relacionadas em Ato Cotepe, doravante 
denominadas simplesmente empresa de telecomunicação, regime 
especial para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, nos termos deste convênio. (Redação de 01.05.08 
a 11.04.13) 
 
Vejamos também o art. 9º, §§ 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE, com as 

alterações ocorridas no período de ocorrência do fato gerador (exercício 2008): 
 

Art. 9º Na cessão onerosa de meios das redes de telecomunicações a 
outras empresas de telecomunicações constantes no Apêndice XII 
deste anexo, nos casos em que a cessionária não se constitua usuária 
final, ou seja, quando utilizar tais meios para prestar serviços de 
telecomunicações a seus próprios usuários, o imposto é devido apenas 
sobre o preço do serviço cobrado do usuário final (Convênio ICMS 126/98, 
cláusula décima, parágrafo único). 
(Redação com vigência de 01.08.01 A 30.04.08). 
 
Art. 9º Na prestação de serviços de comunicação a empresa de 
telecomunicação relacionada em Ato COTEPE, decorrente de contrato 
de interconexão, entre empresas prestadoras de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado - STFC, Serviço Móvel Celular - SMC ou Serviço Móvel Pessoal 
- SMP, o imposto incidente sobre a remuneração dos meios de rede e 



sobre o trafego cursado na interconexão é devido apenas sobre o preço 
do serviço cobrado do usuário final (Convênio ICMS 126/98, cláusula 
décima). 
(Redação com vigência de 01.05.08 a 30.09.08). 
 
Art. 9º Na cessão onerosa de meios das redes de telecomunicações a 
outras empresas de telecomunicações constantes no Ato COTEPE 
10/08, de 23 de abril de 2008, nos casos em que a cessionária não se 
constitua usuária final, ou seja, quando utilizar tais meios para prestar 
serviços de telecomunicações a seus próprios usuários, o imposto é 
devido apenas sobre o preço do serviço cobrado do usuário final 
(Convênio ICMS 126/98, cláusula décima).  
(Redação com vigência a partir de 01.10.08). 
 
§ 1º Aplica-se, também, a disposição deste artigo às empresas de Serviço 
Limitado Especializado – SLE, Serviço Móvel Especializado – SME e 
Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, que tenham como 
tomadoras de serviço as empresas relacionadas no Apêndice XII 
deste Anexo, desde que observado, no que couber, o disposto no inciso 
XII do caput do art. 7º, e as demais obrigações estabelecidas pela 
Administração Tributária (Convênio ICMS 126/98, cláusula décima, 
parágrafo único). 
(Redação com vigência de 25.09.02 a 30.04.08). 
 
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, a empresa de Serviço 
Limitado Especializado - SLE, Serviço Móvel Especializado - SME e 
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que tenha como tomador de 
serviço empresa relacionada em Ato COTEPE, desde que observado, no 
que couber, o disposto no inciso XII do art. 7º e as demais obrigações 
estabelecidas na legislação tributária. 
(Redação com vigência de 01.05.08 a 30.09.08). 
 
§ 1º O disposto no caput, aplica-se, também, às empresas de Serviço 
Limitado Especializado - SLE, Serviço Móvel Especializado - SME e 
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que tenham como 
tomadoras de serviço as empresas relacionadas no Ato COTEPE 10/08, 
de 23 de abril de 2008, observado o disposto no inciso XII do art. 7º.  
(Redação com vigência a partir de 01.10.08). 
 
§ 2º A sistemática de tributação e cobrança do ICMS prevista no caput 
apenas transfere a cobrança do imposto para o momento da prestação do 
serviço ao usuário final não exigindo o estorno ou impedindo o 
aproveitamento de eventuais créditos correspondentes a aquisições 
efetuadas pela cedente. 
(Redação com vigência a partir de 25.05.05). 

 
No caso em apreciação, ao se analisar os dispositivos acima transcritos, 

verifica-se que as duas empresas, a cedente (NET Anápolis Ltda.) e a cessionária 
(Embratel) deveriam estar mencionadas no Anexo Único do Convênio ou no Ato Cotepe, 
consoante o histórico das redações dos referidos dispositivos, para que o diferimento 
fosse possível.  

 



O Convênio ICMS 126/98 cuida de conjunto de medidas que configuram 
um regime especial concedido a empresa de telecomunicação para cumprimento de 
obrigações tributárias relacionadas com o ICMS, dentre as quais está o diferimento 
previsto na cláusula décima. É de se registrar que no diferimento o beneficiário do regime 
especial é quem deixa de cumprir a obrigação de apurar recolher o imposto. Assim, no 
caso em tela, a beneficiária seria a NET Anápolis LTDA, que não está relacionada no 
Anexo Único do Convênio ou no Ato Cotepe.  

 
Conforme a Resolução nº 214/10 (fls. 332/333), foi solicitado ao sujeito 

passivo cópias de ato de outorga e termo de autorização que tenha concedido licença 
para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para a NET Anápolis Ltda. 
O sujeito passivo apresentou Termo de Autorização de SCM apenas em relação a NET 
Goiânia Ltda., ficando claro, dessa forma, que a NET Anápolis Ltda. não possuía termo de 
autorização para prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM no período 
objeto da autuação. Portanto, não atendeu também à condição estabelecimento § 1º do 
art. 9º do Anexo XIII do RCTE.  

 
Assim, como a NET Anápolis Ltda. não consta do Anexo Único do 

Convênio ou no Ato Cotepe nem prestou Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), 
durante o período objeto da autuação, ocorreu a utilização indevida da previsão de 
diferimento do imposto contida no art. 9º, § 1º e 2º do Anexo XIII do RCTE. 

 
Nesse sentido, cabe registrar que quando o benefício fiscal for concedido 

sob condição e esta não for atendida, o contribuinte perde o direito de usufruí-lo. É o que 
determina o artigo 86 do RCTE, in verbis:  

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 
for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário.” 
 
Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e julgar 
procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00074/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de exclusão de sujeito passivo. 
Acolhido. Unânime. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
ICMS em razão da realização de prestações de serviço de 
transporte sem emissão de notas fiscais. Procedência parcial. 
Unânime. 
 
1 – A comprovação de que o sujeito passivo não era o 
proprietário do veículo à época da ocorrência dos fatos 
geradores impõe a exclusão do mesmo do polo passivo da 
obrigação tributária. 
 
2 – Quando o sujeito passivo não apresentar provas capazes de 
elidir a pretensão fiscal, em especial a apresentação das 
respectivas notas fiscais vinculadas às prestações de serviço de 
transporte, presume-se materializada a acusação fiscal, bem 
como omisso o ICMS devido. 
  
3 – Por ser mais específica ao caso, a determinação da base de 
cálculo deve ser apurada com base na pauta de valores 
elaborada pela própria administração tributária. 
 
4 – Auto de Infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de exclusão do solidário RUBENS NEI GOMES JÚNIOR da lide, arguida por ele 
mesmo.  Quanto ao mérito,  também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.878,91 (um mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e noventa e um centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente Processo Administrativo Tributário é derivado do Auto de Infração 
lavrado em 10/11/2015 (folhas 02 a 04), em desfavor de Rubens Nei Gomes Junior de 
Catalão/GO.  
 
 A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 25.740,00, comprovada pelas 
autorizações de viagens ANTT, sem a emissão de Nota Fiscal, nos termos do art. 185 e 
186 do RCTE, bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido nas prestações. Foi 
notificado a apresentar a documentação, conforme notificações nº 407/2015 e 519/2015, 



não tendo os sujeitos passivos atendido, ficando dessa forma obrigados ao recolhimento 
de ICMS e multa.  
 
 A autoridade fiscal também informa que a base de cálculo foi arbitrada nos termos 
do artigo 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados nas 
autorizações de viagens ANTT são notoriamente inferiores aos praticados no mercado 
considerado. Apresenta em anexo planilhas e documentos demonstrativos dos preços 
praticados no mercado à época dos fatos geradores. 
 
 Período do procedimento fiscal: março/2010 a setembro/2010 (folha 03). 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário: Goulart’s Transporte e Turismo Ltda, nos 

termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991 (folha 04). 
 
Dispositivos legais infringidos: art. 64 da lei 11.651/91 c/c art. 54, anexo VIII do 

Decreto 4.852/97. 
 
Penalidade proposta: art. 71, III, “a” da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 17.917/12 – 

retroatividade benigna. 
 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
 
a) Notificação Fiscal nº 407/2015 (folhas 05 a 07); 
b) Demonstrativo de cálculo da base de cálculo (folha 08); 
c) Extrato do DETRAN do veículo KAW-7931 (folha 09); 
d) Autorizações de Viagens emitidas pela ANTT (folhas 10 a 21); 
e) Demais documentos. 

 
Devidamente intimados (folhas 26 a 32), os sujeitos passivos não comparecem à 

1ª Instância. 
 
Novamente intimados a comparecer à 2ª Instância (folhas 35 a 44), somente o 

sujeito passivo principal comparece, sendo que o sujeito passivo solidário é declarado 
perempto (folha 45). 

 
O sujeito passivo principal, em peça defensória de folhas 47 a 49, alega que 

apresentou as notas fiscais referente as Autorizações de Viagens da ANTT. Alega também 
que o veículo não lhe pertencia à época da ocorrência dos fatos geradores, em 2010, pois 
adquiriu o veículo somente em 27/03/2012. Requer a revisão da decisão de primeiro grau. 

 
É o Relatório. 
 
V O T O  

 
Preliminarmente, o sujeito passivo principal pede sua exclusão da lide, alegando 

não ser o proprietário do veículo à época da ocorrência dos fatos geradores. As 
prestações de serviço ocorreram no período de março/2010 a setembro/2010, conforme 
autorizações de viagens da ANTT em anexo. 

 
Não obstante o sujeito passivo não apresentar documentação probante de tal 

alegação, a Representação Fazendária, em consulta ao sistema do DETRAN, apresentou 
o extrato constante na folha 63, onde ficou demonstrado, de fato, que o veículo KAW-7931 
foi adquirido pelo Sr. Rubens Ney Gomes Junior no dia 03/04/2012. De forma que na 



época da ocorrência dos fatos geradores, em 2010, o sujeito passivo principal não era o 
proprietário do veículo. 

 
Diante de tal constatação, houve erro na identificação do sujeito passivo não 

podendo o Sr. Rubens Ney Gomes Junior constar no polo passivo da relação tributária, 
razão pela qual decido pela exclusão do mesmo da lide. 
 

Quanto ao sujeito passivo solidário Goulart’s Transporte e Turismo Ltda, o mesmo 
teve interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores da obrigação principal 
pois “emprestou” seu registro/cadastro da ANTT para que o serviço de transporte fosse 
concretizado. Seu nome consta efetivamente nas autorizações de viagens da ANTT 
(folhas 10 a 21) e teve participação direta na fraude fiscal, devendo ser mantido na lide. 

 
Preliminarmente também, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, 

pelo controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento 
fiscal e não constatei irregularidades, exceto a determinação da base de cálculo e ICMS 
devido, conforme abaixo será demonstrado.  

 
O autor do lançamento seguiu todas as determinações constantes no artigo 142 do 

CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009 (Regulamento do 
PAT). O demonstrativo é claro e simples, de fácil compreensão por qualquer operador do 
processo, de forma que não restam dúvidas quanto ao procedimento fiscal adotado e as 
consequências do mesmo. 

 
Quanto ao mérito, o sujeito passivo afirma que apresentou as notas fiscais referente 

as Autorizações de Viagens da ANTT. Mas, analisando os documentos acostados à 
referida peça defensória, nada há que comprove essa afirmação. De forma que alegação 
desprovida de fundamentação ou elementos de prova não possui o condão de elidir a 
acusação fiscal.  

 
As prestações de serviço estão perfeitamente demonstradas nas Autorizações de 

viagens da ANTT anexadas ao processo. São os elementos de prova que embasam a 
acusação fiscal e comprovam a ocorrência dos fatos geradores.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a apresentar os respectivos documentos 

fiscais (folhas 05 e 06), para que demonstrassem o cumprimento da obrigação tributária. 
E, conforme relatado na peça básica (folha 02), os sujeitos passivos não atenderam as 
intimações, não apresentando nenhum documento fiscal. 

 
O ônus da prova, nesse caso, era dos sujeitos passivos, conforme se depreende 

dos ensinamentos do artigo 373 do Código de Processo Civil: 
 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
[...] 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. 

 

Complementarmente, a legislação tributária de Goiás (Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE), prescreve o seguinte: 

“Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a (Lei nº 11.651/91, art. 11 e 
12): 

II - prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
por qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor; 

file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/CTE/CTE.DOC%20%23A11
file://///sefazarquivos/SAT/GTRE/lte_consolidação/Lte_atualizada/CTE/CTE.DOC%20%23A12


Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que 
executar serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou 
internacional de turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou 
afretado;” 

 
Portanto, a agência de viagem ou qualquer transportador que presta o serviço de 

transporte de passageiros, na modalidade de turismo, operando em viagem interestadual, 
deve emitir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, para documentar e cumprir 
as obrigações acessórias e principais, relativamente ao pagamento do imposto, que no 
caso não foram observadas pelos sujeitos passivos. 

 
Portanto, comprovada a ocorrência dos fatos geradores por parte da autoridade 

fiscal, sem a comprovação, por parte dos sujeitos passivos, de que cumpriram com a 
obrigação tributária emitindo as respectivas notas fiscais, materializada está a infração 
tributária e correta está a autuação fiscal. 

 
 Quanto à determinação da base de cálculo, analisando o procedimento fiscal, a 
mesma foi determinada conforme quilometragens constantes nas respectivas autorizações 
de viagens, multiplicadas pelo preço do mercado de R$ 3,25. A autoridade fiscal 
considerou que os preços constantes nas respectivas autorizações de viagens estavam 
notoriamente inferiores aos preços praticados na época, no mercado local. Faz prova 
anexando duas planilhas de custos do serviço de transporte fornecidas por empresas 
transportadoras. 
 

Mas entendo que o mais correto e específico, no presente caso, é a aplicação do 
preço de pauta da época, fornecido pela própria administração tributária, conforme IN 
53/09-SAT, que determinou o valor de R$ 2,53 (até junho/2010) e R$ 1,80 (após 
junho/2010) por quilômetro rodado, perfazendo uma base de cálculo e ICMS devido, 
conforme apurado em planilha elaborada pela Representação Fazendária de folha 62, de: 
  

Base de Cálculo:  R$ 15.657,60 
Alíquota:   12%  
ICMS devido: R$ 1.878,91 
   
Diante do exposto, contando com a unanimidade de votos dos demais 

Conselheiros, voto no sentido de acatar a preliminar de erro na identificação do sujeito 
passivo, excluindo da lide o sujeito passivo Rubens Ney Gomes Junior. No mérito, 
também por votação unânime, conheço da impugnação, dou-lhe parcial provimento para 
considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração, no valor de ICMS de R$ 
1.878,91 (em substituição ao valor original de R$ 3.088,80), mais cominações legais. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00097/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo da 
lide - financeira BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. Excluída. Decisão unânime.  
 
I – A empresa de arrendamento mercantil (financeira), embora 
seja a proprietária do bem arrendado, deve ser excluída do polo 
passivo da lide por não ter a posse direta do bem arrendado, 
nem tampouco possuir ingerência na forma, modo e meios de 
sua utilização. 
 
II – O arrendatário mercantil deve ser mantido na lide por ter a 
posse direta do bem arrendado, bem como a gestão, os modos, 
formas e meios como o bem será utilizado. 
 
ICMS. Obrigação principal. Prestação de serviço de transporte 
interestadual de passageiros. Procedência parcial. Decisão 
unânime. 
 
I – A empresa prestadora de serviços de transporte interestadual 
de passageiros fica obrigada a recolher o ICMS pela prestação 
conforme pauta por quilômetro rodado estipulada pela IN n.º 
053/09 – SAT, de 20/01/09 e alterações posteriores. 
 
II – Deve-se reconhecer a procedência parcial da exigência 
fiscal, haja vista a adequação da base de cálculo da prestação 
interestadual de serviço de transporte de passageiros à pauta 
acima citada. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer 
da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar 
procedente em parte o auto de infração sobre o ICMS no valor de R$1.800,42 (um mil e 
oitocentos reais e quarenta e dois centavos).  E, também por votação unânime, acatar a 
preliminar de exclusão do sujeito passivo BRADESCO LEASING S/A, arguida pelo 
mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson 
Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo em epígrafe 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
25.837,50, comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão 
de nota fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 
6/89), bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado 



a apresentar a documentação, conforme notificações n.ºs 315/2015 e 504/2015, não 
sendo atendido pelos sujeitos passivos. Ficam, portanto, sujeitos ao recolhimento do ICMS 
e acréscimos legais. 

 
Acrescenta o autuante que a base de cálculo fora arbitrada nos 

termos do artigo 148 do CTN, c/c ao artigo 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços 
informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado considerado. Junta planilhas e demonstrativos dos preços de 
mercado da prestação. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos, 64, do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o 
artigo 54, do anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, III, "a", do CTE, com redação da Lei nº 17.917/2012. 

 
Arrola como coobrigado solidário empresa TRANSPORTES E 

SERVIÇOS DE ASSEIOS E CONSERVAÇÃO GOLDEN LTDA., nos termos do artigo 45, 
inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído, dentre outros, com os seguintes 

documentos: detalhamento de credito tributário (fls.3), identificação do sujeito passivo 
coobrigado (fls.4), notificação fiscal (fls.5), histórico do objeto, planilha do valor de pauta 
(por quilômetro rodado) utilizado pelo autuante (fls.7), e documentos para simples 
conferencia – relação de passageiros nas vivagens (fls.09 a 16). 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestam, sendo-lhes 

decretada a revelia (fls.32). 
 
Novamente intimados, somente a BRADESCO LEASING S/A – 

ARRENDAMENTO MERCANTIL atravessa impugnação em segunda instância (fls.47/53), 
na qual pede sua exclusão do polo passivo da lide, o cancelamento da exigência fiscal e a 
baixa nos registros fiscais da empresa. Junta documentos, inclusive a informação (fls.78) 
de que o veículo (ônibus) utilizado na prestação dos serviços objeto da lide fora retomado 
e não incorporado ao ativo permanente da impugnante, haja vista ter sido leiloado em 
dezembro de 2015. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
                        V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 

qual um dos autuados se insurge contra o lançamento que o acusa de haver realizado 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 25.837,50, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de nota 
fiscal modelo 7, nos termos dos artigos 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), 
bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 
apresentar a documentação, conforme notificações n.ºs 315/2015 e 504/2015, não tendo 
os sujeitos passivos atendido.  

 
Antes de enfrentar a questão de mérito, analisaremos o pedido do 

impugnante relativo à sua exclusão do polo passivo da demanda, por erro na identificação 
do mesmo. 



 
É cediço que a impugnante BRADESCO LEASING S/A – 

ARRENDAMENTO MERCANTIL por ser a arrendadora (financeira) do bem arrendado 
(ônibus), adquirido a pedido da arrendatária (a prestadora dos serviços de transporte de 
passageiros TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ASSEIOS E CONSERVAÇÃO GOLDEN 
LTDA), é a proprietária do veículo arrendado, NÃO detendo sua posse direta, nem 
tampouco determinando os modos, formas e meios de como o bem será utilizado. 

 
Portanto, faz-se mister reconhecer que a empresa arrendadora 

(BRADESCO LEASING) deve ser excluída da lide, haja vista não haver participado de 
nenhuma forma da relação prestacional de transporte interestadual de passageiros. 

 
Quanto ao mérito, é patente a obrigação tributária pelo tributo devido 

e não pago. Entretanto, o preço de pauta de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) – 
utilizado em linhas regulares – não pode ser utilizado neste tipo de prestação – fretamento 
por excursionistas.  

 
Desse modo, a formação da base de cálculo da prestação deve ser 

de acordo com a IN n.º 53/09 – SAT, de 20/01/09, e alterações subsequentes.  
 
In casu, temos 950 km rodados na data de 09/06/2010 a R$ 2,53/km 

(IN 053/09- SAT), subtotalizando R$ 2.403,50 de base de cálculo; 7000 km rodados nos 
dias 21/07, 10/08 e 17/08 de 2010 a R$ 1,80/km (IN 166/10-SAT), subtotalizando R$ 
12.600 de base de cálculo, perfazendo um TOTAL geral de BASE DE CÁLCULO de R$ 
15.003,50 (quinze mil três reais e cinquenta centavos). Fazendo incidir sobre a nova base 
de cálculo a alíquota de 12% (doze por cento), o valor do ICMS a pagar importa em R$ 
1.800,42 (um mil e oitocentos reais e quarenta e dois centavos). 

 
Diante de todo o exposto, em unanimidade com meus pares, 

conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe parcial provimento, no sentido de 
considerar procedente em parte o lançamento no valor originário de ICMS de R$ 1.800,42 
(um mil e oitocentos reais e quarenta e dois centavos). Também por votação unânime, 
acato a preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo BRADESCO LEASING S/A – 
ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00100/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR. PROCESSUAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE 
DEFESA E INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
REJEITADOS. DECADÊNCIA PARCIAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANTO À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO REALIZADA POR AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA. 
APLICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. 
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO CAMERAL. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  
1. A objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de 
meridiana clareza. Não se pode confundir ausência de 
motivação da decisão com motivação concisa, sucinta, de breve 
fundamentação.  
2. Todas as informações de que se valeu o Fisco para a 
consecução do lançamento foram extraídas de documentos 
regularmente emitidos, e analiticamente demonstradas nos 
demonstrativos impressos e nos que constam da mídia CD, 
anexa aos autos 
3. Faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, sequer 
a existência do pagamento parcial, principalmente quando se 
releva o fato de que tal omissão de pagamento ocorre extra 
livros, à margem da declaração oficial constante em livros 
fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. Súmula nº 555  do STJ. 
4.  Há que se ressaltar que os destinatários das mercadorias 
possuem domicílio em outras unidades da Federação, fator que 
inviabilizaria ou dificultaria sobremaneira ao Estado de Goiás 
auferir o imposto devido na prestação de transporte aqui 
iniciada. Não é por outra razão que o legislador se valeu da 
expressão "contratar" ou "entregar", com vistas a deixar 
cristalina a intenção de tributar a prestação por meio do 
contribuinte goiano que entrega a mercadoria, ainda que não 
seja o contratante do serviço de transporte. Art. 24 do Anexo VIII 
do RCTE.  
5. A recorrente tem os mesmos direitos que seriam deferidos ao 
transportador autônomo acaso não houvesse a substituição 
tributária e esse fosse obrigado a procurar o órgão Fazendário 
para o recolhimento do imposto, mediante documento avulso. A 
recorrente, de fato, sub-roga-se nos direitos do transportador 
autônomo. 
6. Em obediência ao princípio do impulso processual (o 
processo anda para a frente), quando o contribuinte recorre, o 
faz no sentido da reforma da decisão para melhor, não sendo 
justo reformar para pior (reformatio in pejus), pois assim estaria, 
de certa forma, decidindo extra petita. 



 
ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão 
de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
Também, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves e Masayuki Missao. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 75.000,93 (setenta e cinco mil reais e noventa e três 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki Missao 
que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. E, por maioria de votos, rejeitar a 
adequação da penalidade para o art. 71, III, "a" do CTE, arguida pela Representação 
Fazendária. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de 
Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki 
Missao. Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração em julgamento exige o pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores no exercício de 2004, regularmente 
apurado e registrado em livro próprio referente a prestação de serviço de transporte em 
operações de vendas interestaduais entregues por transportador autônomo. Em 
consequência deverá pagar o imposto na importância de R$ 95.045,52, juntamente com 
as cominações legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 51,§1º, I e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91) combinado 
com os artigos 24 e 53 do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual - 
RCTE (Decreto nº 4.852/97). Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, 
inciso II, da Lei n.º 11.651/91, com redação 11.750/92.  

A acusação comprova a infração com extrato cadastral e mídia 
eletrônica que inclui os levantamentos necessários.                

O sujeito passivo foi intimado, conforme documento às fls. 05.  

O sujeito passivo apresentou pedido de descaracterização da não 
contenciosidade alegando, em sede de preliminar, que os valores objeto do lançamento 
não foram registrados nos livros da impugnante, sendo oriundos de levantamentos 
procedidos pela fiscalização, os quais não foram entregues à autuada.  



Afirmou que não há em seus livros os registros alegados pela 
acusação e que todo débito lançado fora, devidamente, recolhido, conforme cópias dos 
mesmos que faz anexar aos autos. Dessa forma, pediu a mudança de rito de tramitação 
do auto de infração com a desconsideração de não contenciosidade para que se lhe 
assegure o direito de ampla defesa.  

O sujeito passivo alegou a ocorrência de decadência do lançamento, 
com amparo no art. 150, § 4° do CTN, porquanto o crédito tributário relativo ao exercício 
de 2004 não poderia ser objeto de cobrança.  

No mérito, asseverou que as mercadorias foram comercializadas sob 
a cláusula FOB, na qual o frete ficou por conta do comprador, motivo pelo qual inexiste a 
possibilidade do instituto da substituição tributária alegada, já que não há relação 
comercial entre a autuada e o transportador autônomo. Obtempera que a legislação 
tributária goiana não pode ignorar ou alterar o alcance de conceitos e formas do direito 
privado, sendo  inaplicável o disposto no art. 24 do Anexo VIII do RCTE em face do art. 
110 do CTN.  

Informou que além de não ter contratado transportador autônomo, 
uma parte das mercadorias fora retirada pelo próprio destinatário das mesmas, o que 
impossibilita a incidência do ICMS sobre o serviço de transporte.  

Alegou, ainda, que além dos argumentos de direito elencados, o 
lançamento tem falhas gritantes, conforme planilha que faz anexar aos autos, 
demonstrando que já houve o pagamento do ICMS sobre o frete de várias notas fiscais.  

Para sustentar as suas alegações, apresentou cópias de notas 
fiscais, do Livro de apuração do ICMS, de documentos de arrecadação e de certificados 
de Registro e Licenciamento de veículos (fls. 07-178).  

Em despacho às fls. 180, o ilustre julgador singular converteu os 
autos em diligência para apurar qual o valor real devido pelo sujeito passivo, tendo em 
vista as suas alegações de que já recolheu o ICMS de várias notas fiscais constantes do 
rol de notas objeto do lançamento. 

Em manifestação às fls. 182/183, a fiscalização, após solicitar, fls. 
186, sem sucesso, a comprovação de veículos que fizeram o transporte conforme 
informação da autuada, discordou das alegações por ela expendidas, exceto em relação 
aos valores recolhidos. Nesse sentido, concordou que o valor original da obrigação fosse 
reduzido nos valores das notas fiscais cujos recolhimentos já foram efetuados, na 
importância de R$ 1.294,36. Juntou documentos às fls. 184-223. 

Em manifestação sobre o resultado da diligência, fls. 230/232, a 
autuada relatou o ocorrido dizendo que discorda do revisor em não excluir dos autos os 
valores relacionados às placas de automóveis vinculados ao transporte das mercadorias 
adquiridas pela autuada.  

Assevera que é impossível aos DETRANs de outros Estados 
atenderem as solicitações exigidas. Reafirmou que as mercadorias foram comercializadas 
sob a cláusula FOB, na qual o frete ficou por conta do comprador.  

Discordou do valor deduzido pelo revisor, afirmando ser maior o 
ICMS pago. Em 14 de julho de 2011, depois de juntada de substabelecimento, foi 
protocolada outra manifestação da autuada sobre a revisão acima.  

Novamente, o ilustre julgador singular converteu os autos em 
diligência para que a fiscalização fizesse o detalhamento para atender o disposto no art. 
170, § 2º, do CTE (fls. 288). 



A Autoridade fiscal revisora informou que realizou detalhamento do 
lançamento, por mês, e anexou a mídia contendo o levantamento detalhado (fls. 291-292). 

Intimada do resultado da revisão, a impugnante, por meio da sua 
nova representante legal, compareceu ao feito, fls. 300-312.  Reafirma, em preliminar, os 
argumentos de que os valores objeto do lançamento não foram registrados nos livros da 
impugnante e sim decorrem de levantamentos procedidos pela fiscalização, até porque 
não prestou serviço de transporte.  

Dessa forma, pediu a nulidade do auto de infração por insegurança 
na determinação da infração, nos termos do art. 20, inciso IV da Lei nº 16.469/09. Citou 
acórdão deste Conselho para fundamentar seus argumentos.  

No mérito, reafirmou o posicionamento anterior de que as 
mercadorias foram comercializadas sob a cláusula FOB na qual o frete ficou por conta do 
comprador e de que é inaplicável o disposto no art. 24 do Anexo VIII do RCTE em face de 
sua inconstitucionalidade, bem como sua contrariedade com o disposto no art. 110 do 
CTN. Dessa forma, como a requerente não entregou as mercadorias, nem contratou o 
transportador autônomo, não há que se falar em substituição tributária.  

Destacou que houve a retirada de algumas mercadorias pelo próprio 
comprador. Entendeu ser descabida a exigência da fiscalização de comprovação da 
propriedade dos veículos utilizados para o transporte das mercadorias diante da 
demonstração de que as operações de vendas ocorreram sob a cláusula FOB, motivo pelo 
qual não há incidência do ICMS.  

Incidentalmente, pede que seja descontado do detalhamento às fls. 
291 o valor de R$ R$ 1.294,36 para adequar ao pedido de revisão. Em caso de, mesmo 
tendo demonstrado o contrário, vier a ser considerado substituto tributário, solicitou o 
crédito presumido de que trata o art. 64, inciso I do RCTE.  

Pediu a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e a improcedência do lançamento em face da 
inconstitucionalidade do art. 24 do Anexo VIII do RCTE.   

O julgador singular prolatou sentença 688/2012, onde conheceu da 
impugnação e considerou parcialmente procedente o lançamento, reduzindo a exigência 
fiscal para R$ 93.751,16, conforme planilhas apresentadas pela Autoridade fiscal revisora, 
abatido o valor de R$ 1.294,36 decorrente do documento às fls. 291 dos autos.  

A Fazenda Pública e o sujeito passivo foram intimados da decisão 
singular, conforme documentos às fls. 320-verso e 321-322-323.  

A Representação Fazendária se manifestou ciente e em 
concordância com teor da sentença 688/2012. 

Não resignado com a decisão proferida, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário, fls. 326-350, aduzindo, preliminarmente, que existem irregularidades 
que prejudicam o direito de defesa do sujeito passivo, pois o requerente não registrou nem 
apurou os créditos de ICMS lançados de ofício pelo trabalho fiscal, visto que o mesmo não 
prestou qualquer serviço de transporte das mercadorias que comercializou e sequer 
contratou, logo é inadmissível cogitar que tenha calculado o valor do tributo relativo a fato 
gerador que não fora por ela realizado e sobre o qual não tem nenhuma relação, o que 
demonstra evidente equívoco do trabalho fiscal quanto à identificação do sujeito passivo.  

Portanto, as referidas incongruências na descrição e fundamentação 
da autuação representam violação do direito de defesa, razão pela qual requereu a 
nulidade da autuação. Citou julgado do CAT que entendeu pertinente à matéria. 



No mérito, requereu a improcedência do lançamento, aduzindo que 
não houve incidência de ICMS relativo à substituição tributária para frente sobre frete de 
serviço de transporte interestadual prestado por transportador autônomo ou equivalente, 
pois tal dedução pela fiscalização decorreu de equívoco quanto à identificação do sujeito 
passivo responsável pelo pagamento do tributo.  

Argumentou ainda que na substituição tributária para frente ou 
progressiva o pagamento é realizado de forma antecipada, porém a Constituição Federal 
instituiu a garantia de restituição caso o fato gerador não ocorra.  

No entanto, para que tal mandamento seja plenamente cumprido, é 
essencial que exista vínculo entre o substituto e o substituído, caso contrário, não é 
possível que o responsável pelo pagamento do tributo tenha notícia da eventual 
ocorrência ou não do fato gerador.  

Asseverou também que no caso em questão a alienação ocorreu sob 
cláusula FOB e, de acordo com esta cláusula o alienante não assume a obrigação de 
custear despesas de transportes. Dessa maneira, o comprador se encarrega de contratar 
ou não o transportador e, portanto, não cabe a atribuição de pagamento de ICMS a título 
de substituição tributária do Recorrente.  

Advogou ainda no sentido de que o artigo 24 do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 é inconstitucional.  

Ao final, solicitou, sucessivamente, que, sendo o substituído um 
transportador autônomo, é impreterível que seja descontado o crédito presumido de 20% 
do valor que irá compor a base de cálculo do ICMS, nos termos artigo 64, I do Decreto 
4852/97, em virtude da impossibilidade de se abolir, em certa etapa do ciclo, o privilégio 
da não-cumulatividade inerente ao ICMS.  

Os autos foram submetidos a julgamento cameral, resultando na 
seguinte ementa: 

“Processual. Nulidade do auto de infração. Cerceamento do direito 
de defesa e insegurança na determinação da infração. Preliminares 
arguidas pelo sujeito passivo e rejeitadas por maioria de votos.  

Estando corretamente tipificada a infração, a penalidade, a descrição 
dos fatos no histórico do auto de infração, bem como tendo sido 
disponibilizada ao sujeito passivo, toda a documentação que deu 
origem ao feito não há que falar em nulidade dos autos por 
cerceamento do direito de defesa.  

Demonstrada na instrução processual, que a descrição do fato 
gerador coaduna-se com os demonstrativos anexados pelo autuante 
bem como com a fundamentação legal da infração, e não havendo 
divergências de valores entre os levantamentos integrantes do 
lançamento. 

 ICMS. Obrigação principal. Omissão do imposto no regime da 
substituição tributária pelas operações posteriores. Procedência 
parcial. Decisão por maioria. 

 É procedente em parte o auto de infração, quando o sujeito passivo 
omite parte do pagamento do imposto devido relativo à prestação de 
serviços de transporte em operações de venda interestaduais, 
entregues por transportadora autônomo.” 

 

 



O valor de ICMS que remanesceu devido fora o de R$ 93.751,16, 

ratificando-se a sentença singular.  

Da decisão houve recurso à presente fase de julgamento (fls. 374). 

Obtemperou a recorrente o seguinte: 

1) Cerceamento ao direito de defesa. Em momento algum a 

recorrente assumira a posição de substituta tributária com relação às 

prestações de serviço de transporte interestaduais realizadas por 

prestador autônomo. Não houve demonstração satisfatória das 

razões que levaram os julgadores a formarem seu convencimento. A 

recorrente não registrou ou apurou os créditos reclamados porquanto 

não fora a contratante dos serviços de transporte.  

2) Decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150 §4º do 

CTN.  

3) Não-incidência de ICMS-ST. A prestação fora realizada sob 

cláusula FOB. Nessa condição, o alienante da mercadoria não 

assume as despesas de transporte.  

4) Inconstitucionalidade do art. 24 do Anexo VIII do RCTE.  

5) Havendo de ser considerado como substituta tributária, a 

recorrente faz jus ao crédito presumido de 20% do valor que 

comporá a base de cálculo do imposto, conforme art. 64, I do RCTE.  

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 

As motivações que se prestaram a fundamentar a tese de 

cerceamento ao direito de defesa, exposta pela recorrente em sua manifestação 

derradeira, na verdade, se sobrepõem às razões de mérito tratadas nas instâncias 

anteriores. Com efeito, já em seu preâmbulo, ao discorrer quanto à preliminar suscitada no 

item II.1 de seu recurso, asseverou-se, expressamente, que “em momento algum a 

Recorrente assumiu a condição de substituta tributária com relação às prestações de 

serviço de transporte interestaduais realizadas por transportador autônomo” (fls. 377). 

Quanto ao assunto, claramente meritório, ponderou o aresto recorrido que “a 

responsabilidade do alienante não se transfere e tampouco a responsabilidade do sujeito 

passivo em relação às obrigações tributárias, ainda que negócios tenham sido realizados 

com terceiros”. Citou e transcreveu, como razões de decidir, a legislação correlata.  

A objetividade na qual se ampara a decisão recorrida é de meridiana 
clareza. Não se pode confundir ausência de motivação da decisão com motivação 
concisa, sucinta, de breve fundamentação.  

Há, dessarte, fundamentação no referido aresto, em cumprimento ao 
princípio da motivação dos atos decisórios. 

Quanto à alegação de vício formal por insegurança na 
determinação da infração, sob o argumento de que o presente lançamento seria 



carecedor de elementos essenciais para a sua formalização, além de estar a acusação e 
sua capitulação dissociados dos fatos, também não vejo como acata-la.  

As ponderações trazidas pela recorrente, ainda que fossem 
verídicas, enumeram falhas passíveis de saneamento no transcorrer dos autos.  

Com efeito, todas as informações de que se valeu o Fisco para a 
consecução do lançamento foram extraídas de documentos regularmente emitidos, e 
analiticamente demonstradas nos demonstrativos impressos e nos que constam da mídia 
CD, anexa aos autos.  

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível; c) valoriza a 
utilização das “notas explicativas” e “informações complementares”. 

Ademais, mera análise perfunctória em toda estrutura do lançamento 
nos revela facilmente que todos os quesitos questionados encontram-se claramente 
dispostos pela Autoridade Fiscal Autuante: 1) Clara descrição do fato; 2) Indicação dos 
elementos que compuseram a base de cálculo do imposto; 3) Descrição das capitulações 
infracionais e de penalidade. 

Bom alvitre lembrar que há revisão processual nos autos, que 
confirma em parte o trabalho inicial e sobre o qual se escoraram a sentença singular e o 
acórdão cameral.  

Percebe-se que tais quesitos são perfeitamente identificáveis nos 
autos, motivo pelo qual rejeito tal alegação.  

 
Questão que também urge responder nos presentes autos é acerca 

do tratamento normativo conferido ao crédito tributário no que tange à decadência, em 
especial, se aplicável o art. 150 §4º do CTN, no qual se tem como termo a quo a data da 
ocorrência do fato gerador. De outra monta, o art. 173, I do mesmo diploma legal, traslada 
a referida contagem de prazo para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o 
lançamento poderia ter sido efetuado.  

Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os meses de 
janeiro a dezembro de 2004 e a intimação acerca da acusação fiscal, por seu turno, se 
deu em 18/12/09 (fls. 5).  O entendimento da recorrente é no sentido de que o termo a quo 
da contagem da decadência deve ser considerado a partir da ocorrência do fato gerador, 
nos termos do art. 150 §4º do CTN, in verbis: 

 

“Art. 150......................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” 

 

Nessa condição, apenas os créditos tributários referentes a 
dezembro de 2004 (cuja apuração seria feita em janeiro de 2005) seriam passíveis de 
cobrança pelo Fisco.  



 
Advirto que a posição do STJ, mencionada em peça recursal, não é 

subsumir, irrestritamente, em todos os casos que envolvam ICMS, a regra de contagem da 
decadência insculpida no art. 150 §4º do CTN. Com efeito, o presente lançamento aufere 
ICMS que fora totalmente inadimplido pelo sujeito passivo. Inexistente a figura do 
“pagamento parcial”, tratada nos arestos do STJ como pressuposto à aplicação do art. 150 
§4º do CTN, é de se promover a contagem pela normativa do art. 173, I do CTN.  

 
Vide, neste sentido, recente decisão daquele Tribunal: 
 
 

“Ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA 

NÃO CARACTERIZADA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 

973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de 

que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a 

fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, 

considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, 

pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda 

Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN. 2. Cuida-se de 

débito tributário referente ao IRPF ano base 1992, exercício 1993, sem 

o devido pagamento do tributo. Logo, o prazo decadencial para 

Fazenda Pública realizar o lançamento de ofício substitutivo iniciou-se 

em 1º.1.1994. Como a notificação do referido lançamento ocorreu em 

1998, não se encontra caracterizada a decadência, porquanto não 

decorridos mais de cinco anos entre o primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a 

constituição definitiva do crédito. Aplicação do disposto no art. 173, 

inciso I, do CPC. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1467333 SP 
2014/0166969-2. 16/09/14)” 

 

De fato, faz-se incompatível com a figura do ilícito sob análise, 
sequer a existência do pagamento parcial, principalmente quando se releva o fato de que 
tal omissão de pagamento ocorre extra livros, à margem da declaração oficial 
constante em livros fiscais e, portanto, fora da conta gráfica em que as empresas 
apuram e declaram o imposto a pagar. 

Ora, para que haja pagamento é necessário que haja apuração e o 
que não foi declarado em livro (no presente caso, o lançamento do imposto devido por 
substituição) não pode ser homologado. Portanto, em situações tais como a que se 
apresenta, a aferição de ICMS atrai a aplicação do art. 173, I do CTN quanto à matéria 
decadência.  

Essa parece ser a exegese da recente súmula n. 555 do STJ: 

 
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial 
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se 
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa. (STJ. 1ª Seção. 
Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).”   
 



 

Rejeito, portanto, a arguição de decadência parcial do crédito 
tributário. 

 

Passo à matéria de mérito propriamente dita.  

O sujeito passivo é acusado de não haver recolhido o ICMS devido 
pelo transporte de mercadorias entregues a transportador autônomo, nos termos do art. 24 
do Anexo VIII do RCTE, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de 
transporte de mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria 
ou à conta e ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação 
que se iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o 
prestador autônomo de serviço de transporte e o microempreendedor 
individual, e o depositário de mercadoria a qualquer título, 
estabelecidos neste Estado.” 

A gênese do mencionado dispositivo advém de razões de política de 

fiscalização tributária, havendo sido norteado por motivações operacionais e facilitadoras 

da arrecadação e fiscalização do tributo. Conforme propriamente já asseverou o órgão de 

consulta da Superintendência da Receita Estadual, “a transferência de responsabilidade 

pelo pagamento do imposto, é de interesse da administração tributária, para facilitar a 

arrecadação e evitar a evasão fiscal. A adoção do referido regime é feita por razões 

práticas, mormente no caso do transportador autônomo, sobre o qual o fisco não mantém 

nenhum controle, em decorrência do mesmo não ser inscrito no cadastro de contribuinte, e 

em não raras vezes, residir em outros Estados.” (Parecer nº 206/05-GOT). 

Nesse particular, a espécie de substituição tributária aqui tratada é a 
nominada “concomitante”. Há que se ressaltar que os destinatários das mercadorias 
possuem domicílio em outras unidades da Federação, fator que inviabilizaria ou dificultaria 
sobremaneira ao Estado de Goiás auferir o imposto devido na prestação de transporte 
aqui iniciada. Não é por outra razão que o legislador se valeu da expressão “contratar” ou 
“entregar”, com vistas a deixar cristalina a intenção de tributar a prestação por meio do 
contribuinte goiano que entrega a mercadoria, ainda que não seja o contratante do serviço 
de transporte.  

Mais uma vez, tal apreciação não tem passado ao largo das análises 
feitas pela assessoria tributária da Receita, que em oportunidades pretéritas já asseverou: 

  

“(...)Pedimos vênia para discordar do entendimento da consulente, 

segundo o qual a responsabilidade por substituição tributária do ICMS 

incidente sobre o serviço de transporte, deveria ser do destinatário. 

Ora, o destinatário, conforme afirma a própria consulente, está 

sediado no Estado da Bahia, e a legislação tributária determina que 

caso o substituto tributário ou o contribuinte não estejam localizados 

neste Estado, a substituição depende de Convênio a ser firmado com 

o Estado da localização do sujeito passivo (RCTE, art. 42, III).  

Temos que concordar que seria impossível ao Estado de Goiás, exigir 
que todos os clientes inscrevessem no cadastro de contribuintes 
junto à Secretaria da Fazenda, para que fossem declarados 
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substitutos tributários, relativamente ao imposto incidente sobre a 
prestação de serviço de transporte do calcário adquirido da 
consulente e transportado por autônomos.” (Parecer nº 1984/03-GOT) 

 
Concluo, dessarte, ser devido o ICMS por substituição, nos moldes 

propostos na inicial, com as ponderações já realizadas pelo julgador singular e pelo 

acórdão cameral.  

Entretanto, razão assiste à recorrente na medida em que pleiteia, 

para tais prestações relacionadas na inicial, a aplicação do crédito presumido discriminado 

no art. 64, I do RCTE. O dispositivo possui a redação seguinte: 

“Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

I - prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
excetuado o de transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por 
cento), aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação, que deve 
ser adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao 
sistema normal de creditamento (Convênio ICMS 106/96, cláusula 
primeira);” 

 

Há que se reconhecer que a recorrente tem os mesmos direitos que 

seriam deferidos ao transportador autônomo acaso não houvesse a substituição tributária 

e esse fosse obrigado a procurar o órgão Fazendário para o recolhimento do imposto, 

mediante documento avulso. A recorrente, de fato, sub-roga-se nos direitos do 

transportador autônomo.  

Diante disso, o ICMS devido nas prestações fica reduzido para o 

valor originário de R$ 75.000,93. 

Finalmente, fora solicitado de ofício pela Representação Fazendária, 

em sustentação oral, que a capitulação da pena, originariamente descrita no inciso II do 

art. 71 do CTE fosse alterada para o inciso III, “a” do mesmo dispositivo legal.  

Tal conduta, se adotada por esse Conselho, resultaria em 

agravamento da penalidade proposta na inicial. 

O valor declarado na instância cameral resta, de todo, estabilizado, 
não autorizando o Conselho Superior a promover uma reforma “in pejus” do julgado, 
baseado em suposto equívoco na capitulação da pena. Discorre a doutrina178, no sentido 
de que 

 

“Ressalte-se ainda que, em obediência ao princípio do impulso 
processual (o processo anda para a frente), quando o contribuinte 
recorre, o faz no sentido da reforma da decisão para melhor, não 
sendo justo reformar para pior (reformatio in pejus), pois assim 
estaria, de certa forma, decidindo extra petita.” 

 

Também não se olvide que a penalidade sugerida pela 

Representação Fazendária, além de mais gravosa, possui grau de abstração máximo, 

porquanto comina multa “pela prática de qualquer outra infração que resulte na falta de 

                                            
178 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados. Editora Quartier Latin. 
SP. 2005. p. 83.  

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#S106CL1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#S106CL1


seu pagamento, para a qual não haja previsão específica da multa aplicável”. Não nos 

parece, ante o seu tipo aberto, que tal penalidade seja a mais adequada para o caso em 

análise.  

Deixo de conhecer as questões que não competem a este Conselho 

apreciar, em especial, as questões inerentes a supostas violações de princípios 

Constitucionais ou de inconstitucionalidade de lei.  

Com efeito, há que se ressaltar que o Conselho Administrativo 

Tributário não pode se imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de 

lei, Decreto ou Ato Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, 

inconstitucionalidade de norma. Tal mister é privativo do Poder Judiciário. 

O princípio da presunção da constitucionalidade das Leis impõe que 

as mesmas sejam observadas desde sua publicação até sua retirada do mundo jurídico, 

por eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade declarada pelo Judiciário. Dessa feita, 

repita-se, esta Casa não possui competência legal para negar vigência a Ato normativo 

regularmente expedido pela Autoridade Governamental. Ao adotar tal procedimento, o 

Conselho Administrativo Tributário arvorar-se-ia a exercer função que não lhe compete, 

pois o que se lhe atribui é verificar se a atuação fiscal está conforme a lei, lato sensu. 

Ora, no ato pelo qual o Chefe do Executivo publica determinado ato, 

está contido um presumido reconhecimento de constitucionalidade e uma ordem 

inarredável de cumprimento dirigida à Administração. 

Medida que resta ao sujeito passivo, neste particular, é a via 

Judiciária, visto a exegese do §6º do art. 4º da Lei Estadual 16469/09, que rege o 

Processo Administrativo Tributário e corrobora o entendimento alhures: 

 

“art. 6º.......................................................................................... 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em:  

I - ação direta de inconstitucionalidade;  

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar 
de entendimento reiterado.” 
 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 

dou parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e julgar parcialmente 

procedente o lançamento, no valor originário de ICMS de R$ 75.000,93. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00180/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de diligência, 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e solicitação para exclusão dos sujeitos passivos 
solidários da lide. Rejeição. Prestação de serviço de transporte 
com utilização de documento fiscal inidôneo e sem o pagamento 
do imposto devido. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência parcial. Solicitação de adequação de Penalidade. 
Rejeição.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
4. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV). 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João 
Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e 
João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os 
recursos, negar-lhes provimento para manter a decisão proferida em Primeira Instância 
que julgou parcialmente procedente o auto de infração.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, José Ferreira de Sousa e João 



Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES e MARIANA CAIXETA DO AMARAL 
VASCONCELOS da lide, arguida por eles mesmos.  Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e João Divino de 
Brito. Por maioria de votos, rejeitar a adequação da penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso IV-A do CTE, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros 
Aldeci de Souza Flor, José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. Vencido o 
Conselheiro José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou prestações de 
serviços de TRANSPORTE INTERMUNICIPAL de passageiros, no período de janeiro a 
dezembro de 2015, sujeitas à incidência de ICMS, utilizando notas fiscais de serviços – 
ISSQN, série A, modelo 11 e notas fiscais Modelo 1, série 1, e notas fiscais eletrônicas, 
modelo 55, série 1, não sendo, portanto, aquelas legalmente exigidas para as respectivas 
prestações, conforme cópias anexas. Em, consequência, deverá pagar o ICMS omitido, no 
valor de R$ 468.438,49 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito 
reais e quarenta e nove centavos), apurado conforme Demonstrativo anexo, devidamente 
acrescido das penalidades e cominações legais.”  

 
Foram dados como infringidos os arts. 64, 66 e 67, I, da Lei nº 11.651/91 – 

CTE c/c arts. 141, 185 e 186 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE e aplicada a penalidade do 
art. 71, VII, “j”, § 9º, I, do CTE com redação conferida pela Lei nº 15.505/05.  

 
Arrolados como solidárias: ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES e 

MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, ambas com fundamento no art. 45, 
XII, do CTE, na condição de sócias-administradoras do sujeito passivo principal, conforme 
Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06).  

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04); extrato cadastral Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 07/08); cópia da Alteração Contratual nº 15 e 
Consolidação da Sociedade UTB União Transporte Brasília Ltda. (fls. 09/12); cópias de 
notificações fiscais e respectivos recibos de mensagem (fls. 14/17); planilha 
“Demonstrativo de Apuração de Base de Cálculo e ICMS Devido – Exercício 2015” (fls. 
18/22); cópia das notas fiscais de serviço – ISSQN de natureza municipal e nota fiscal 
modelo 1 e DANFEs (fls. 27/141); cópias de notificação fiscal e recibo de mensagem (fls. 
142/145); cópias de Contratos celebrados entre a Mineração Maracá Indústria e Comércio 
S/A e a empresa autuada UTB União Transporte Brasília Ltda. (fls. 146/178). 

 
O contribuinte e os solidários apresentam impugnação em primeira 

instância, conforme documentos de fls. 191/253. 
 
O julgador singular rejeita a alegação de nulidade processual, conhece da 

impugnação, dar-lhe provimento parcial para julgar PROCEDENTE EM PARTE o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 374.750,79 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos 
e cinquenta reais e setenta e nove centavos), acrescido de multa formal e demais 
acréscimos legais, nos termos da fundamentação, mantendo-se na lide também os 
sujeitos passivos solidários (fls. 325/329). 



 
Na sentença, o julgador considerou procedente o pedido do sujeito 

passivo para aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) a título de crédito 
presumido, uma vez que se trata de prestação de serviço de transporte rodoviário, em que 
não houve consideração no auto de infração dos créditos normais do sujeito passivo, 
conforme previsto no art. 64, I, do RCTE. 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso à Câmara Julgadora (fls. 

330/332). Discorda do crédito presumido concedido pelo julgador singular, sob o 
fundamento de que não foi verificado o cumprimento dos requisitos legais e nenhum 
controle fazendário. Afirma que o auditor autuante restringiu a informar que o contribuinte 
não escriturou as entradas.   

 
Alega a Fazenda Pública que, caso não seja reformada a decisão, medida 

recomendável é a determinação de diligência para verificação do cumprimento dos 
requisitos legais para a concessão do crédito presumido. E também no sentido de que 
seja realizado o procedimento de controle e registro desse crédito em livro de ocorrência 
da empresa e no sistema fazendário, realizando devidamente o que exigem a legislação e 
a administração fazendária.  

 
Intimados na forma legal, o contribuinte e os solidários interpõem recurso 

voluntário em peças distintas.  
 
1) O contribuinte, em síntese, apresenta as seguintes alegações (fls. 

342/361):  
 
1.1) preliminarmente, que ocorre nulidade por inobservância aos princípios 

da verdade material e do inquisitório, eis que todas as notas fiscais emitidas em face da 
Mineração Maracá Ind. Com. SIA - MMIC foram antecedidas pela emissão de Boletim de 
Medição contendo a memória de cálculo do valor faturado e os deslocamentos realizados 
no período com a utilização dos veículos de propriedade do sujeito passivo, porém, a 
autoridade fiscal autuante preferiu pautar-se em mera presunção de que os valores 
relativos aos deslocamentos intramunicipais corresponderiam a apenas 14% do valor total 
das notas fiscais, concluindo que os 86% restantes seriam tributáveis pelo ICMS, em 
desprezo a todas as informações e documentos fiscais fornecidos pela impugnante 
durante o procedimento fiscalizatório, assim, a fiscalização adotou a cômoda posição de, 
partindo de valores constantes do QQP – Quadro de Quantidades e Preços anexo ao 
contrato celebrado entre a impugnante e a MMIC, presumir uma base de cálculo tributável 
e proceder à lavratura do auto de infração;  

 
1.2) que o auto de infração deve ser cancelado, uma vez que a 

impugnante foi contratada para fornecer os veículos de transporte às empresas MMIC e 
U&M em caráter de locação, atividade essa não sujeita à incidência do ICMS, ainda que 
com cessão de mão de obra;  

 
1.3) que a multa apresenta caráter confiscatório e desproporcional;  
 
1.4) caso seja mantida a tributação lançada no auto de infração, a 

recorrente pugna pela reforma da sentença no sentido de que os créditos presumidos de 
20% por ela reconhecidos sejam também estendidos ao cálculo da multa aplicada, que 
deve ser reduzida na mesma proporção;  

 



Pede a improcedência do auto de infração, subsidiariamente, caso se 
entenda pela manutenção da autuação, requer que seja estendido o crédito presumido de 
20% reconhecido na sentença, para que seja a multa reduzida na mesma proporção.  

 
2) os solidários Elayne Caixeta do Amaral Nunes (fls. 365/374) e Mariana 

Caixeta do Amaral Vasconcelos (fls. 376/387), em peças apartadas de defesa, com 
mesmo conteúdo, apresentam as seguintes alegações: que inexiste sujeição passiva 
solidária pela simples condição de sócio administrador, uma vez que não ficou 
comprovado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, 
conforme o disposto no art. 135, III, do CTN; Pedem a exclusão dos solidários da relação 
processual.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Das preliminares 
 

A Fazenda Pública pediu a determinação de diligência para verificação do 
cumprimento dos requisitos legais para a concessão do crédito presumido. E também no 
sentido de que seja realizado o procedimento de controle e registro desse crédito em livro 
de ocorrência da empresa e no sistema fazendário, realizando devidamente o que exigem 
a legislação e a administração fazendária.  

 
O autor do procedimento fiscal informa no anexo estruturado de fls. 04 que 

no período objeto do levantamento fiscal – janeiro a dezembro/2015 – o sujeito passivo 
deixou de escriturar todas as notas fiscais relativas às entradas e às saídas, transmitindo 
os arquivos relativos à escrituração fiscal digital – EFD com os dados zerados ou 
incompletos. Informa também que não foram considerados créditos pelas entradas, tendo 
em vista que o prazo para a escrituração das notas fiscais no livro respectivo e para o 
aproveitamento dos mesmos encontra-se expirado, conforme artigo 52 do Decreto 4.852-
RCTE. 

 
Entendo que essas informações são suficientes para assegurar que o 

sujeito passivo não estava apropriando créditos relativos às entradas, estando, assim, em 
condições ser considerado no levantamento em apreciação o crédito presumido, conforme 
previsto no art. 64, I, do RCTE, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento), 
aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação. Assim, fica rejeitado o pedido, tendo 
em vista a ausência de necessidade da referida diligência. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 04 a 178. O lançamento tributário atende 
integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 
do CTN. A infração e o infrator estão devidamente identificados. Portanto, rejeito a 
preliminar de nulidades por insegurança na determinação da infração. 

 
Do mérito 

 



O fisco acusa o sujeito passivo realizar prestações de serviços de 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL de passageiros, no período de janeiro a dezembro de 
2015, sujeitas a incidência de ICMS, utilizando Notas Fiscais de Serviços-ISSQN, modelo 
11, série A, Notas Fiscais Modelo 1, serie 1 e Notas Fiscais Eletrônicas, modelo 55, série 
1, sendo, portanto, esses documentos imprestáveis para acobertar as respectivas 
prestações, conforme copias anexas, sendo exigido o ICMS devido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta dos autos o Demonstrativo de Apuração de Base de Cálculo e 

ICMS devido - Exercício 2015 (fls. 19/26), no qual estão relacionados data de emissão, 
número da nota fiscal, valor da nota fiscal, base de cálculo e ICMS devido relativamente a 
nota fiscal de serviço municipal, nota fiscal modelo 1 e notas fiscais modelo 55, cujas 
cópias estão anexadas (fls. 27/141). Também consta a relação de NFe – notas fiscais 
eletrônicas emitidas em 2015, com chave de acesso (fls. 23/25). 

 
 Às fls. 22, a fiscalização esclarece que as notas fiscais marcadas com um 

asterisco (*) se referem a serviços prestados à empresa Mineração Maracá Ind. Com. SIA, 
conforme contrato firmado entre as partes. Que a base de cálculo foi apurada de 
conformidade com os valores expressos no referido contrato, considerando-se que parte 
do percurso se refere a transporte INTRAMUNICIPAL de passageiros. O Quadro de 
Quantidades e Preços (fls. 162), anexado ao contrato especifica, nos itens 7, 10 e 15, os 
valores relativos ao transporte de passageiros dentro do município de Alto Horizonte-Go, 
no montante total de R$ 852.690,60, que corresponde a 13,84% do total contratado, que 
foi de R$ 6.161.035,28. Dessa forma, como as notas fiscais não detalham os valores 
cobrados por itinerário, as bases de cálculo relativas ao TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS foram estimadas em 86% do valor total de cada 
valor da nota fiscal. Os 14% relativos ao transporte INTRAMUNICIPAL, foram excluídos 
das bases de cálculo, pois são relativos prestação de serviço de transporte isentos do 
ICMS. 

 
Portanto a fiscalização informou claramente a forma de apuração do 

imposto exigido e anexou as provas que dão sustentação ao lançamento, especialmente 
as cópias das notas fiscais de serviços (ISSQN) e nota fiscal, modelo 1 e notas fiscais 
eletrônicas modelo 55 (DANFEs) que documentaram a prestação de serviço 
intermunicipal, bem como cópias de contratos celebrados com a empresa Mineração 
Maracá Industria e Comércio S/A – MMIC para prestação de serviço de transporte 
intermunicipal de empregados das mineradoras. 

 
Em relação à alegação da inocorrência de prestação de serviço de 

transporte, mas apenas locação de veículos, devo ressaltar que essa afirmativa vai de 
encontro ao que consta dos contratos firmados com as empresas mineradoras, conforme 
pode-se verificar às fls. 146 (preâmbulo do contrato nº 3.943/2012), cujo objeto do contrato 
(item 3) é: “serviços de transporte coletivo de passageiros para colaborados da unidade da 
MINERAÇÃO MARACÁ”. Também nesse mesmo sentido: Requisição de Proposta (fls. 
169/170); Contrato de Prestação de Serviços nº 5.220/2015 (fls. 280/283); Contrato de 
Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros (fls. 287/290); Contrato Transporte 
de Pessoas (fls. 291/303).  

 
Dessa forma, inexiste dúvidas de que a empresa autuada prestava serviço 

de transporte de passageiro, não se cuida de locação de veículos, como pretende a 
Recorrente. 

 



Em relação aos sujeitos passivos solidários Elayne Caixeta do Amaral 
Nunes e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos, cabe destacar que o contribuinte - o 
sujeito passivo direto-, conforme já mencionado anteriormente, prestou serviço de 
transporte de passageiro, utilizando de documentação fiscal inidônea e sem o pagamento 
do ICMS incidente na prestação, contrariando claramente a legislação tributária estadual.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 15º alteração (fls. 09/12), revela que a pessoa jurídica 

autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e administrada por Elayne 
Caixeta do Amaral Nunes e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos. Assim, é 
incontroverso que esses dirigentes concorreram para a prática da infração tributária em 
discussão, portanto, correta a indicação como sujeito passivo solidário, nos termos do art. 
45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Em relação à solicitação de adequação da penalidade para a estabelecida 

no art. 71, inciso IV-A, o pedido foi denegado tendo em vista que a penalidade aplicada 
em face da infração está correta, pois o contribuinte deveria ter utilizado Nota Fiscal de 
Serviço Transporte, modelo 7, conforme artigos 114 e 185 do RCTE, sendo que o sujeito 
passivo utilizou Notas Fiscais de Serviços-ISSQN, modelo 11, Notas Fiscais modelo 1 e 
Notas Fiscais modelo 55, razão pela qual foram consideradas inidôneas. Assim, em 
decorrência dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, 
inciso VII, alínea "j" do CTE: "pela prestação ou utilização de serviços de transporte 
ou de comunicação, acobertada por documentação fiscal inidônea;".  

 
Quanto à alegação de possuir a multa caráter confiscatório e ser 

desproporcional, cabe assinalar a existência de vedação legal a este órgão julgador de 
apreciar essa questão aventada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, vejamos o disposto 
no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09, redação com vigência a partir de 01.03.17:  

 



§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em 
que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 
 
O trabalho fiscal encontra-se correto, devidamente demonstrado nos 

autos, bem como está adequada a penalidade aplicada, em conformidade com a infração 
apurada.  

 
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública, afasto a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, conheço de ambos os recursos, nego-lhes provimento para 
manter a decisão proferida em Primeira Instância que julgou parcialmente procedente o 
auto de infração, no valor de ICMS de R$ 374.750,79 (trezentos e setenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), mantendo na lide os solidários 
Elayne Caixeta do Amaral Nunes e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos, com rejeição 
do pedido para adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A do CTE. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00181/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de diligência, 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração e solicitação para exclusão dos sujeitos passivos 
solidários da lide. Rejeição. Prestação de serviço de transporte 
com utilização de documento fiscal inidôneo e sem o pagamento 
do imposto devido. Omissão de pagamento do imposto. 
Procedência parcial. Solicitação de adequação de Penalidade. 
Rejeição.  
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Não é passível de nulidade o lançamento tributário que 
contenha os elementos indispensáveis para determinar com 
segurança a infração e o infrator (Lei 16.469/09, art. 20, § 3º).  
 
3. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento do 
imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 
4. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV). 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia e José 
Ferreira de Sousa.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José 
Pereira D'abadia. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os 
recursos, negar-lhes provimento para manter a decisão proferida em Primeira Instância 
que julgou parcialmente procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia e José 



Ferreira de Sousa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL 
VASCONCELOS e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL da lide, arguida por eles mesmos. 
Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e José Ferreira de Sousa, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito e José Pereira D'abadia. Por maioria de votos, rejeitar a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor e 
José Ferreira de Sousa. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou prestações de 
serviços de transporte INTERMUNICIPAL de passageiros, no período de janeiro a 
dezembro de 2012, sujeitas a incidência de ICMS, utilizando Notas Fiscais de Serviços-
ISSQN, Série A, Modelo 11, não sendo, portanto, aquelas legalmente exigidas para as 
respectivas prestações, conforme copias anexas. Em consequência, deverá pagar o ICMS 
omitido, no valor de R$ 304.220,70 (trezentos e quatro mil e duzentos e vinte reais e 
setenta centavos), apurado conforme Demonstrativo anexo, devidamente acrescido das 
penalidades e cominações legais. ”  

 
Foram dados como infringidos os artigos. 64, 66 e 67, I, da Lei nº 

11.651/91 – CTE c/c artigos 141, 185 e 186 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE e aplicada a 
penalidade do art. 71, VII, “j”, combinado com § 9º, I, do CTE, com redação conferida pela 
Lei nº 15.505/05.  

 
Arrolados como solidárias: Fernando Caixeta do Amaral, Mariana Caixeta do 

Amaral Vasconcelos e Elayne Caixeta Do Amaral Nunes, com fundamento no art. 45, XII, do 
CTE, na condição de sócias-administradoras do sujeito passivo principal, conforme Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/07).  

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 04); extrato cadastral Consulta Resumida do 
Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 08/09); cópia da Alteração Contratual nº 11-A e 
Consolidação da Sociedade UTB União Transporte Brasília Ltda. (fls. 11/13); planilha 
“Demonstrativo de Apuração de Base de Cálculo e ICMS Devido – Exercício 2012” (fls. 
15/16); cópia das notas fiscais de serviço – ISSQN de natureza municipal e nota fiscal 
modelo 1 e DANFEs (fls. 17/47); cópias de notificação fiscal e recibo de mensagem (fls. 
48/56); cópias de Contratos celebrados entre a Mineração Maracá Indústria e Comércio 
S/A e a empresa autuada UTB União Transporte Brasília Ltda. (fls. 57/78); cópias de 
Contratos celebrados entre a U & M Mineração e Construção SA e a empresa autuada 
UTB União Transporte Brasília Ltda. (fls. 79/101). 

 
O contribuinte e os solidários apresentam impugnação em primeira 

instância, conforme documentos de fls. 117/198. 
 
O julgador singular rejeita a alegação de nulidade processual, conhece da 

impugnação, dar-lhe provimento parcial para julgar PROCEDENTE EM PARTE o auto de 
infração no valor de ICMS de R$ 243.376,56 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de multa formal e demais 



acréscimos legais, nos termos da fundamentação, mantendo-se na lide também os 
sujeitos passivos solidários (fls. 259/263). 

 
Na sentença, o julgador considerou procedente o pedido do sujeito 

passivo para aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) a título de crédito 
presumido, uma vez que se trata de prestação de serviço de transporte rodoviário, em que 
não houve consideração no auto de infração dos créditos normais do sujeito passivo, 
conforme previsto no art. 64, I, do RCTE. 

 
A Representação Fazendária interpõe recurso à Câmara Julgadora (fls. 

264/266). Discorda do crédito presumido concedido pelo julgador singular, sob o 
fundamento de que não foi verificado o cumprimento dos requisitos legais e nenhum 
controle fazendário. Afirma que o auditor autuante restringiu a informar que o contribuinte 
não escriturou as entradas.   

 
Alega a Fazenda Pública que, caso não seja reformada a decisão, medida 

recomendável é a determinação de diligência para verificação do cumprimento dos 
requisitos legais para a concessão do crédito presumido. E também no sentido de que 
seja realizado o procedimento de controle e registro desse crédito em livro de ocorrência 
da empresa e no sistema fazendário, realizando devidamente o que exigem a legislação e 
a administração fazendária.  

 
Intimados na forma legal, o contribuinte e os solidários interpõem recurso 

voluntário em peças distintas.  
 
1) O contribuinte, em síntese, apresenta as seguintes alegações (fls. 

295/311):  
 
1.1) preliminarmente, que ocorre nulidade por inobservância aos princípios 

da verdade material e do inquisitório, eis que todas as notas fiscais emitidas em face da 
Mineração Maracá Ind. Com. SIA - MMIC foram antecedidas pela emissão de Boletim de 
Medição contendo a memória de cálculo do valor faturado e os deslocamentos realizados 
no período com a utilização dos veículos de propriedade do sujeito passivo, porém, a 
autoridade fiscal autuante preferiu pautar-se em mera presunção de que os valores 
relativos aos deslocamentos intramunicipais corresponderiam a apenas 14% do valor total 
das notas fiscais, concluindo que os 86% restantes seriam tributáveis pelo ICMS, em 
desprezo a todas as informações e documentos fiscais fornecidos pela impugnante 
durante o procedimento fiscalizatório, assim, a fiscalização adotou a cômoda posição de, 
partindo de valores constantes do QQP – Quadro de Quantidades e Preços anexo ao 
contrato celebrado entre a impugnante e a MMIC, presumir uma base de cálculo tributável 
e proceder à lavratura do auto de infração;  

 
1.2) que o auto de infração deve ser cancelado, uma vez que a 

impugnante foi contratada para fornecer os veículos de transporte às empresas MMIC e 
U&M em caráter de locação, atividade essa não sujeita à incidência do ICMS, ainda que 
com cessão de mão de obra;  

 
1.3) que a multa apresenta caráter confiscatório e desproporcional;  
 
1.4) caso seja mantida a tributação lançada no auto de infração, a 

recorrente pugna pela reforma da sentença no sentido de que os créditos presumidos de 
20% por ela reconhecidos sejam também estendidos ao cálculo da multa aplicada, que 
deve ser reduzida na mesma proporção;  



 
Pede a improcedência do auto de infração, subsidiariamente, caso se 

entenda pela manutenção da autuação, requer que seja estendido o crédito presumido de 
20% reconhecido na sentença, para que seja a multa reduzida na mesma proporção.  

 
2) os solidários Fernando Caixeta do Amaral (fls. 313/323), Elayne Caixeta 

do Amaral Nunes (fls. 325/336) e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos (fls. 338/349), 
em peças apartadas de defesa, com mesmo conteúdo, apresentam as seguintes 
alegações: que inexiste sujeição passiva solidária pela simples condição de sócio 
administrador, uma vez que não ficou comprovado atos com excesso de poderes ou 
infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme o disposto no art. 135, III, do CTN; 
Pedem a exclusão dos solidários da relação processual.  

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Das preliminares 
 

A Fazenda Pública pediu a determinação de diligência para verificação do 
cumprimento dos requisitos legais para a concessão do crédito presumido. E também no 
sentido de que seja realizado o procedimento de controle e registro desse crédito em livro 
de ocorrência da empresa e no sistema fazendário, realizando devidamente o que exigem 
a legislação e a administração fazendária.  

 
O autor do procedimento fiscal informa no anexo estruturado de fls. 04 que 

no período objeto do levantamento fiscal – janeiro a dezembro/2012 – o sujeito passivo 
deixou de escriturar todas as notas fiscais relativas às entradas e às saídas, transmitindo 
os arquivos relativos à escrituração fiscal digital – EFD com os dados zerados ou 
incompletos. Informa também que não foram considerados créditos pelas entradas, tendo 
em vista que o prazo para a escrituração das notas fiscais no livro respectivo e para o 
aproveitamento dos mesmos encontra-se expirado, conforme artigo 52 do Decreto 4.852-
RCTE. 

 
Entendo que essas informações são suficientes para assegurar que o 

sujeito passivo não estava apropriando créditos relativos às entradas, estando, assim, em 
condições ser considerado no levantamento em apreciação o crédito presumido, conforme 
previsto no art. 64, I, do RCTE, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento), 
aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação. Assim, fica rejeitado o pedido, tendo 
em vista a ausência de necessidade da referida diligência. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 04 a 101. O lançamento tributário atende 
integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 
do CTN. A infração e o infrator estão devidamente identificados. Portanto, rejeito a 
preliminar de nulidades por insegurança na determinação da infração. 

 
Do mérito 



 
O fisco acusa o sujeito passivo realizar prestações de serviços de 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL de passageiros, no período de janeiro a dezembro de 
2012, sujeitas a incidência de ICMS, utilizando Notas Fiscais de Serviços-ISSQN, modelo 
11, série A, sendo, portanto, esses documentos imprestáveis para acobertar as 
respectivas prestações, conforme cópias anexas, sendo exigido o ICMS devido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta dos autos o Demonstrativo de Apuração de Base de Cálculo e 

ICMS devido - Exercício 2012 (fls. 15/16), no qual estão relacionados data de emissão, 
número da nota fiscal, valor da nota fiscal, base de cálculo e ICMS devido, relativamente a 
nota fiscal de serviço municipal, série – A, modelo 11, cujas cópias estão anexadas (fls. 
11/47).  

 
 Às fls. 16, a fiscalização esclarece que as notas fiscais marcadas com um 

asterisco (*) se referem a serviços prestados à empresa Mineração Maracá Ind. Com. SIA, 
conforme contrato firmado entre as partes. Que a base de cálculo foi apurada de 
conformidade com os valores expressos no referido contrato, considerando-se que parte 
do percurso se refere a transporte INTRAMUNICIPAL de passageiros. O Quadro de 
Quantidades e Preços (fls. 68), anexado ao contrato especifica, nos itens 5, 8, 9 e 14, os 
valores relativos ao transporte de passageiros dentro do município de Alto Horizonte-Go, 
no montante total de R$ 1.117.882,80, que corresponde a 21,55% do total contratado, que 
foi de R$ 5.187.050,34. Dessa forma, como as notas fiscais não detalham os valores 
cobrados por itinerário, as bases de cálculo relativas ao TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS foram estimadas em 78% do valor total de cada 
valor da nota fiscal. Os 22 % relativos ao transporte INTRAMUNICIPAL, foram excluídos 
das bases de cálculo, pois são relativos prestação de serviço de transporte isentos do 
ICMS. 

 
Portanto a fiscalização informou claramente a forma de apuração do 

imposto exigido e anexou as provas que dão sustentação ao lançamento, especialmente 
as cópias das notas fiscais de serviços (ISSQN) que documentaram a prestação de 
serviço intermunicipal, bem como cópias de contratos celebrados com a empresa 
Mineração Maracá Industria e Comércio S/A – MMIC para prestação de serviço de 
transporte intermunicipal de empregados das mineradoras. 

 
Em relação à alegação da inocorrência de prestação de serviço de 

transporte, mas apenas locação de veículos, devo ressaltar que essa afirmativa vai de 
encontro ao que consta dos contratos firmados com as empresas mineradoras, conforme 
pode-se verificar às fls. 57 (preâmbulo do contrato nº 1.957/2000) cujo objeto do contrato 
(item 3) é: “serviços de transporte coletivo de passageiros para colaborados da unidade da 
MINERAÇÃO MARACÁ” e às fls. 80 (contrato com U&M): item 2.2 “Obriga-se a 
CONTRATADA a executar os serviços de transporte contratados em estrita observância 
ao presente contrato” e ainda item 3.1 – inciso I - “A CONTRATADA desempenhará os 
serviços objeto deste instrumento com todo zelo, diligência e honestidade...sujeitando-se, 
ainda, às normas aplicáveis à natureza da prestação de serviços objeto deste contrato”.  

 
Dessa forma, inexiste dúvidas de que a empresa autuada prestava serviço 

de transporte de passageiro, não se cuida de locação de veículos, como pretende a 
Recorrente. 

 
Em relação aos sujeitos passivos solidários Elayne Caixeta do Amaral 

Nunes, Fernando Caixeta do Amaral e Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos, cabe 



destacar que o contribuinte - o sujeito passivo direto-, conforme já mencionado 
anteriormente, prestou serviço de transporte de passageiro, utilizando de documentação 
fiscal inidônea e sem o pagamento do ICMS incidente na prestação, contrariando 
claramente a legislação tributária estadual.  

 
A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus dirigentes, 

consequentemente, se ocorreu omissão de pagamento do ICMS na situação referida no 
auto de infração, tal fato somente pode ser atribuído à decisão ou determinação de seu 
administrador, por ação ou omissão, pois é pela vontade deste que a pessoa jurídica 
realiza suas operações e deve cumprir as suas obrigações tributárias.  

 
O Contrato Social, 11-Aº alteração, artigo 6º (fls. 11/13), revela que a 

pessoa jurídica autuada na época da ocorrência dos fatos geradores era gerida e 
administrada por Elayne Caixeta do Amaral Nunes, Fernando Caixeta do Amaral e Mariana 
Caixeta do Amaral Vasconcelos. Assim, é incontroverso que esses dirigentes concorreram 
para a prática da infração tributária em discussão, portanto, correta a indicação como 
sujeito passivo solidário, nos termos do art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assim 
dispõe:  

 
"Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  
 
[...]  
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;". 
  
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito 

privado podem ser responsabilizados pelo crédito tributário, não por serem sócios, 
quotistas ou acionistas da pessoa jurídica, mas pelo fato de exercerem a sua 
administração e possuírem poderes de gerência, por meio dos quais cometem abusos, 
excessos ou infrações à lei, estatuto ou contrato social. 

 
Em relação à solicitação de adequação da penalidade para a estabelecida 

no art. 71, inciso IV-A, o pedido foi denegado tendo em vista que a penalidade aplicada 
em face da infração está correta, pois o contribuinte deveria ter utilizado Nota Fiscal de 
Serviço Transporte, modelo 7, conforme artigos 114 e 185 do RCTE, sendo que o sujeito 
passivo utilizou Notas Fiscais de Serviços-ISSQN, modelo 11, Notas Fiscais modelo 1 e 
Notas Fiscais modelo 55, razão pela qual foram consideradas inidôneas. Assim, em 
decorrência dessa infração, o sujeito passivo ficou submetido à pena prevista no artigo 71, 
inciso VII, alínea "j" do CTE: "pela prestação ou utilização de serviços de transporte 
ou de comunicação, acobertada por documentação fiscal inidônea;".  

 
Quanto à alegação de possuir a multa caráter confiscatório e ser 

desproporcional, cabe assinalar a existência de vedação legal a este órgão julgador de 
apreciar essa questão aventada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, vejamos o disposto 
no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09, redação com vigência a partir de 01.03.17:  

 



§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de 
lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em 
que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -STF- em: 
  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 
 
O trabalho fiscal encontra-se correto, devidamente demonstrado nos 

autos, bem como está adequada a penalidade aplicada, em conformidade com a infração 
apurada.  

 
Diante do exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pela Fazenda 

Pública, afasto a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração. Quanto ao mérito, conheço de ambos os recursos, nego-lhes provimento para 
manter a decisão de Primeira Instância que julgou parcialmente procedente o auto de 
infração, no valor de ICMS de R$ 243.376,56 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), mantendo na lide os solidários Elayne 
Caixeta do Amaral Nunes, Fernando Caixeta do Amaral e Mariana Caixeta do Amaral 
Vasconcelos, com rejeição do pedido para adequação da penalidade para a prevista no 
art. 71, inciso IV-A do CTE.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00289/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Luiz Rosa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Transporte de mercadoria, sem 
documentação fiscal. Procedente.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal, 
denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Luiz Rosa, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues 
de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo transportava sem 
documentação fiscal as mercadorias relacionadas no termo de apreensão 61400030391, 
no valor comercial de R$ 200.160,00, conforme preço a varejo, conforme documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 34.027,20, mais as 
cominações legais. 

 
Identificado o polo passivo solidário à fl. 04. 
 
Intimados, às fls 15 a 25, o sujeito passivo apresentou impugnação, 

às fls 46 a 52. O sujeito passivo solidário não se manifestou, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls 57. 

 
Por meio de sentença n°1025/2017, o julgador singular julgou 

procedente o lançamento, às fls 59 a 61. 
 
Intimados, às fls 62 a 73, o sujeito solidário não se manifestou sendo 

lavrado o termo de perempção, às fls 74.  
 
O sujeito passivo em sede de recurso voluntário, alega que a 

fiscalização não considerou a nota de transferência de mercadoria já anexada em 
documento 04 do recurso de Primeira Instância, no entendimento de que em razão de 



simples e-mail apreendido, a nota fiscal estava errada, aduzindo que havia 
aproximadamente 180 caixas a menos do produto do que as apontadas na nota fiscal. 
Alega que ainda foi informado que o número de caixas constantes na nota fiscal de 
remessa era superior ao número de caixas dos produtos encontrados. Ora, portanto, fora 
então recolhido imposto a maior, e jamais houve qualquer tipo de subfaturamento muito 
menos a qualquer prova da mesma efetividade além de um mero e-mail que pode ter sido 
elaborado por qualquer pessoa e longe de se equiparar a qualquer documento oficial. Cita-
se que o mero e-mail estaria a provar o desvio de parte das mercadorias e em endereço 
ali apontado, de pronto inclusive com auxilio policial, deveria ter diligenciado no endereço 
para constatar o eventual desvio, assim não o fez o órgão em testilha, e agora por mera 
ilação e conjecturas imaginarias imputa a pratica do ilícito a recorrente. Por todos estes 
motivos não merece prosperar o auto de infração que desde já se requer o 
cancelamento/anulação. Cita-se que nada obstante a interpretação equivocada dos 
auditores fiscais, esta informou que somente liberara o veículo da solicitante, caso esta 
efetue o pagamento do imposto e da multa constituídos nos termos de apreensão, 
causando diversos prejuízos para a empresa que necessita destes para a consecução de 
suas atividades e compromissos que assume perante seus clientes. Os prejuízos que a 
decisão acima e a decisão de primeira instancia deste v. conselho, aduz prejuízo já 
materializado pela recorrente, mas que não pode ainda originar a multa na valoração a 
que se fez, correspondendo a valor nesta data (04/07/2017) a equivalentes R$ 
199.360,98. Este posicionamento é flagrantemente inconstitucional, por ser mansa e 
pacifica a jurisprudência que reconhece a impossibilidade de ser retida mercadoria como 
meio coercitivo para pagamento de tributo como demonstra as sumulas n°323 e 547 do 
STF e a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Goiás, a liberação da mercadoria, 
bem como, anulação do auto de infração é o que ora se pranteia na forma legal. Por fim, 
requer a imediata liberação das mercadorias discriminadas no termo de apreensão e 
consequente a anulação da multa justamente pela falta de prova de qualquer ato contrário 
praticado pela recorrente, às fls 76 a 82.Junta documentos, fls. 83 a 90.  

 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede de conhecimento efetivada de maneira clara. Assim, rejeitada está a preliminar em 
comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação, com os fundamentos que se seguem:  
 
Conforme demonstrado nos autos, as mercadorias foram com nota 

fiscal de transferência para Brasília, mas, no posto fiscal de Itumbiara o motorista entregou 
o email para a entrega das mercadorias (CD) no Estado de Goiás, no anel viário.  

 
Mediante as assertivas aduzidas no parágrafo imediatamente 

volvido, demonstrado está a ilicitude fiscal cometida pelo polo passivo.  
 



Considerando que não existe nos elementos constitutivos da lide 
quaisquer elementos de prova, trazidos a lume pela defesa, afirmo que o trabalho exordial 
deve ser mantido. 

 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00330/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação Tributária Principal. Contratação 
de Serviço de Transporte de Mercadorias. Transportador 
Autônomo. Substituto Tributário. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento devido pela prestação de serviço de transporte 
de mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à 
conta e ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação 
que se iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o 
prestador autônomo de serviço de transporte, e o depositário de 
mercadoria a qualquer título, estabelecido neste Estado. (Artigo 
24, do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 -  RCTE); 
 
2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância, capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e José Ferreira de 
Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do lançamento. E, 
por maioria de votos, não acolher a aplicação do crédito presumido do artigo 64, I, do 
RCTE. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e José Ferreira de Sousa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz, que acolheram a aplicação do referido crédito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que a acusação tipificada 
na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de setembro de 2.010, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, contendo a seguinte 
descrição do fato: 

“Omitiu o pagamento do ICMS Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores, regularmente apurado e registrado em livro próprio, 
referente a prestação de serviço de transporte de mercadorias (frete) nas operações 
de vendas interestaduais, entregues por transportador autônomo ou equivalente, 



tendo em vista a condição de Substituto Tributário da empresa em epígrafe atribuído 
pela legislação abaixo capitulada. Em anexo, disco CD gravado em PDF, contendo 
demonstrativo das operações. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 226.496,67 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e 
seis reais e sessenta e sete centavos), juntamente com as cominações legais”. 

O ICMS autuado se refere ao exercício de 2.008. 
Foi indicado infração ao artigo 64, do CTE, combinado com os 

artigos 24 e 53, ambos do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, propondo-se, 
outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, da Lei nº 11.651/91, com redação 
da Lei nº 11.750/92. 

Anexou-se ao processo: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; Espelho Cadastral; e, mídia 
CD, fls. 03/06. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado, fls. 07/08, o qual apresenta Impugnação 
junto à Primeira Instância, fls. 11/30, pedindo, preliminarmente, a Desconsideração de Não 
Contenciosidade. Alega, também, que a mídia CD não lhe foi entregue, tendo recebido tão 
somente a segunda via do auto de infração, razão pela qual entende ocorrer a ausência 
de motivação do lançamento, representada pela ausência do CD que contém o 
demonstrativo das operações, configurando, assim, cerceamento do direito de defesa. 

Quanto à Não Contenciosidade, destaca: “Ainda, a autuada não deve 
responder pelos tributos ora exigidos, pelos motivos expostos no tópico seguinte – ‘Da não 
incidência do ICMS Substituição Tributária’ -, razão pela qual pode-se afirmar que houve 
erro na identificação do sujeito passivo, o que também autoriza a descaracterização da 
não Contenciosidade do presente rito, conforme art. 36, IV da Lei Estadual 16.469/2009”. 

Continua: “Demonstrado, pois, que o caso em tela não se subsume a 
nenhuma das hipóteses elencadas pela lei para configuração da não Contenciosidade, 
deve ser reconhecida a descaracterização da não Contenciosidade dos presentes autos, 
convertendo o presente pedido em impugnação para que sejam analisadas as matérias e 
defesa a seguir demonstradas”. 

Assim, passa a demonstrar, no mérito, a não incidência da 
Substituição Tributária. E, após destacar os fatos e a legislação indicada pela autoridade 
autuante, explana a respeito da substituição tributária para frente, destacando conceitos, 
legislação, artigos doutrinários, e jurisprudência a respeito. 

Após mencionar o conceito de Substituição Tributária para frente, e 
visando a verificação da possibilidade de aplicação, no presente caso, do referido instituto, 
perora: 

“As alienações de mercadorias poderão ser realizadas sob dois tipos 
de cláusulas, cujas denominações foram contempladas nas ‘Incoterms’, quais sejam, 
as cláusulas FOB e CIF. Nas vendas efetuadas sob a cláusula CIF – cost, insurance and 
freight – haverá a inclusão nas operações de venda de mercadoria do valor das despesas 
com seguro e frete até o local de destino, haja vista que caberá ao vendedor a obrigação 
de entregar a mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, 
ou local que indicar. 

Já nas vendas efetuadas sob a cláusula FOB – free on board – o 
vendedor possui o encargo de colocar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, 
ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador. 
Deste modo, quando o comprador receber as mercadorias com cláusula FOB, as 
despesas decorrentes do transporte correm por sua conta; e quando o comprador 
receber as mercadorias com a cláusula CIF, as despesas decorrentes do transporte 
correm por conta do vendedor”. (Destaques no original).  

Assim, complementa: “No caso em tela, as mercadorias foram 
comercializadas sob a cláusula FOB, prática corrente da Requerente, na qual se verificam 



duas relações jurídicas distintas: a de compra e venda de mercadorias; e a de serviço de 
transporte interestadual de mercadorias. Diante do conceito apresentado de substituição 
tributária, cuja sistemática é a vigente no ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se 
inaplicável o instituto da substituição tributária ao caso concreto. Isso porque, as partes 
envolvidas nas duas relações jurídicas distintas mencionadas, não se confundem. 
Enquanto a relação jurídica de compra e venda é formada pelo vendedor e 
comprador das mercadorias, a relação jurídica de serviço de transporte é formada 
pelo comprador das mercadorias e o transportador autônomo. Ou seja, em nenhum 
momento há relação entre o alienante e o transportador autônomo das mercadorias 
comercializadas, razão pela qual não há como manterem relação de substituto e 
substituído”.    

Destaca, outrossim, doutrina e jurisprudência a respeito da matéria, 
indicando, por conseguinte, a inaplicabilidade do disposto no artigo 24, do Anexo VIII, do 
RCTE, razão pela qual pugna pela improcedência do auto de infração, e, 
subsidiariamente, a concessão do crédito presumido aplicável às empresas prestadoras 
de serviços de transportes, constante do artigo 64, inciso I, do RCTE 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 32/101. 
Exara-se, pelo Julgador singular, o Despacho nº 249/2011 – JULP, 

convertendo o julgamento em diligência, no qual, após os devidos considerandos, e, em 
especial, a necessidade da correta identificação do prestador de serviço de transporte 
como autônomo, requer a juntada as autos das cópias das Notas Fiscais listadas no 
arquivo constante do CD anexado aos autos; também, juntar ao processo as cópias das 
folhas do livro Registro de Entradas, devidamente autenticadas pelo Fisco, 
correspondentes aos meses autuados; e, fazer o detalhamento do lançamento mês a mês. 

O resultado trabalho revisional se encontra consolidado na 
manifestação às fls. 106, demonstrativos, planilhas, cópias das Notas Fiscais, e páginas 
do livro Registro de Entradas às fls. 107/358. Destacou-se:  

“Em atendimento ao Despacho 249/211-JULP, realizamos a 
diligência solicitada com o resultado abaixo discriminado: 

Em virtude do número expressivo de notas fiscais de saídas objeto 
do presente, em torno de três mil notas, trouxemos aos autos somente algumas notas 
fiscais de saídas interestaduais listadas no arquivo, como amostra, onde podemos verificar 
com clareza o transportador autônomo. 

Trouxemos aos autos as cópias completas dos meses de janeiro a 
dezembro, referentes ao livro fiscal Registro de Entradas, e dos demais meses, em virtude 
também da quantidade excessiva de páginas, somente as totalizações do final do período. 
Podemos observar que não consta, no referido livro, o registro e a apuração do ICMS 
substituição tributária, objeto deste”.  

Às fls. 107, encontra-se o demonstrativo detalhando o lançamento 
mensalmente. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação a respeito do 
resultado da diligência realizada, fls. 364/372, alegando cerceamento do direito de defesa, 
em face à não juntada de todas as cópias das Notas Fiscais. Reitera, outrossim, os 
argumentos expendidos na peça impugnatória, em especial quanto à não incidência do 
ICMS Substituição Tributária. Ratifica, também, o pleito subsidiário de concessão do 
crédito presumido do artigo 64, inciso I, do RCTE. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
O julgador monocrático, por intermédio da Sentença n.º 4.366/11 - 

JULP, fls. 376/379, após acolher o pedido de descaracterização de não Contenciosidade, 
não acolhe as preliminares de nulidade do lançamento, e, no mérito, julga procedente o 
auto de infração. Destacou: 

“Nas razões de mérito, a defesa alega que as mercadorias foram 
comercializadas sob a cláusula FOB, na qual o frete ficou por conta do comprador, motivo 



pelo qual inexiste a possibilidade do instituto da substituição tributária alegada já que não 
há relação comercial entre a autuada e o transportador autônomo, dessa forma, advoga 
que a legislação tributária goiana não pode ignorar ou alterar o alcance de conceitos e 
forma do direito privado e sendo assim, é inaplicável o do art. 24 do Anexo VIII do RCTE”. 

Conclui: “Ao contrário da alegação da defesa, a legislação tributária 
do Estado de Goiás elegeu como responsável pela retenção e pagamento do ICMS devido 
pela prestação de serviço de transporte de mercadoria, por prestador autônomo que se 
iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, independentemente da cláusula da 
operação, CIF ou FOB, na medida em que o art. 24 do Anexo VIII do RCTE, abaixo 
transcrito, é enfático ao abranger a todas as hipóteses que vão desde o contrato do 
transportador, a entrega, por conta própria ou à conta e ordem de terceiros”. 

Irresignado com a decisão monocárpica, o autuado interpõe Recurso 
Voluntário, fls. 384/405, no qual argui a preliminar de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, argumentando que a falta da totalidade das cópias dos documentos, solicitadas 
pela Resolução não permite averiguar se o valor apresentado realmente corresponde ao 
total do imposto supostamente devido. Destacou: “Saliente-se que, diante da ausência da 
documentação na qual foi embasada a atividade da fiscalização, não há ferramentas para 
que o administrado se certifique de que a atuação da fiscalização ocorreu de fato 
amparada nos princípios estabelecidos explicitamente pela Constituição Federal para a 
atuação da Administração Pública, quais sejam os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.  

Continha: “Em razão do trabalho fiscal, ao longo da autuação, ter 
apresentado informações que, além de insuficientes, são demasiadamente vagas e 
imprecisas, é patente que o auto de infração está eivado de grave vício, pois violou o 
direito de defesa da Recorrente, razão pela qual é imperioso que seja anulado, a fim de 
não causar mais prejuízos”. 

No mérito, reitera todos os argumentos já expendidos na fase 
anterior, em especial quanto à não incidência de ICMS Substituição Tributária, em razão 
de que o transporte das mercadorias ocorreu sob a cláusula FOB. Dessa maneira, em 
todas as operações de compra e venda de mercadorias da Recorrente, bem como no 
transporte interestadual de mercadorias, quem se encarrega de contratar o transportador é 
o comprador, visto que o vendedor não é responsável por este encargo, por ter se eximido 
da obrigação de entregar a mercadoria ao seu destinatário, conforme determina a cláusula 
FOB.  

Questiona, outrossim, o artigo 24, do Anexo VIII, do RCTE, 
afirmando que o mesmo faz uma leitura que contraria o disposto na Constituição, na 
medida que amplia indevidamente o âmbito de incidência do ICMS ao fazer referência a 
serviço de transporte de mercadoria que o contribuinte contrate ou entregue. Assevera, 
pois, que a interpretação em questão é inconstitucional, em razão de ser demasiadamente 
ampliativa.  

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do crédito presumido 
estabelecido no artigo 64, inciso I, do RCTE. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 
A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo. 

A decisão se encontra consubstanciada no Acórdão nº 2616/2012, 
fls. 408/411. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso ao então Conselho 
Pleno nº 063/13 – GERF – SR, fls. 413/415, e, discordando do entendimento exarado no 
aresto recorrido, pois a argumentação de que não há demonstrativo é inverídica, haja vista 
que a fiscalização juntou aos autos um CD-ROM, folha 05 dos autos, contendo uma 
planilha com a relação de todas as notas fiscais de vendas interestaduais com o devido 



cálculo do ICMS-ST relativo a prestação do serviço de transporte a recolher, razão pela 
qual pugna pela sua reforma, e, consequentemente, pelo retorno dos autos à fase cameral 
para apreciação do mérito da lide. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
421/441, na qual, após destacar os fatos, reitera todos os argumentos expendidos na fase 
anterior, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão cameral que considerou o 
lançamento nulo por insegurança na determinação da infração.  Promove a juntada das 
cópias das decisões judiciais às fls. 444/459.  

O Conselho Superior decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria.  

A decisão encontra-se consolidada no Acórdão nº 1442/2017, fls. 
462/465. 

Intimado, fls. 466/467, para, querendo, se manifestar a respeito da 
decisão do Conselho Superior, e apresentar os esclarecimentos que julgar pertinentes 
para o julgamento cameral, o sujeito passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

Considerando-se que as questões preliminares de nulidade, já foram 
definitivamente resolvidas no âmbito do Conselho Superior, e, estando presentes os 
pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 
 

    M É R I T O 
 

Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em 
preâmbulo, que a descrição do fato contido na peça inicial, bem como nas notas 
explicativas, reporta-se à cobrança de ICMS – Substituição Tributária, nos termos do 
artigo 24, do Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE. Por ser 
pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o citado artigo 24, “in verbis”: 

 
“Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de transporte de 
mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à conta e 
ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação que se iniciar 
neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o prestador autônomo de 
serviço de transporte, e o depositário de mercadoria a qualquer título, 
estabelecido neste Estado”. (Destaques oportunos). 
 

No caso em exame, o sujeito passivo contesta a legalidade da 
cobrança em questão, por entender inocorrer, in casu, a incidência do ICMS Substituição 
Tributária, em razão de que o serviço prestado de transporte das mercadorias ocorreu sob 
a Cláusula FOB, e, portanto, a responsabilidade pelo imposto em questão é do adquirente 
das mercadorias, haja vista ter sido o contratante do serviço de transporte. 

Inobstante o sujeito passivo indicar e afirmar, com veemência, que a 
prestação do serviço ocorreu na modalidade da cláusula FOB – free on board – na qual o 
vendedor possui o encargo de colocar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, 
ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador, o 
que é, efetivamente, corroborado pela análise dos documentos fiscais relacionados na 
mídia CD, cujas cópias físicas, por amostragem, foram juntadas aos autos, há que se 
destacar, que o lançamento reporta-se à cobrança de ICMS – ST pela prestação de 
serviço de transporte interestadual contratado pelo adquirente das mercadorias, cuja 



entrega se processou, por conta e ordem do mesmo, reitere-se, portanto, entregue, pelo 
recorrente, nos termos do artigo 24, do Anexo VIII, do RCTE, acima transcrito. 

Há que se destacar, ainda, por pertinente, que a inclusão do referido 
artigo 24, no Anexo VIII, do RCTE, atendeu clamor, por muito tempo apresentado pelos 
segmentos produtivos deste Estado, tendo em vista que, anteriormente ao citado artigo, 
ao se contratar transportador autônomo para a prestação de serviço de transporte de 
mercadorias, ocorria perda considerável de tempo para a obtenção, junto às Agenfas, do 
documento de arrecadação do ICMS relacionado com o frete. Buscou-se, assim, agilizar 
os procedimentos de transporte de cargas de mercadorias oriundas deste Estado. 

E, a bem da verdade, referido artigo não faz qualquer distinção 
quanto às cláusulas CIF e FOB, definindo, claramente, que em qualquer das situações, ao 
se contratar transportador autônomo o contribuinte goiano assume a condição de 
Substituto Tributário quanto ao imposto devido na prestação. 

Complementando a obrigação em questão, o artigo 264, do RCTE 
disciplina a forma da emissão da Nota Fiscal na situação em que o contribuinte assume a 
condição de Substituto Tributário pelo serviço de transporte contratado de autônomo, a 
saber: 

 
“Art. 264. É dispensado o conhecimento de transporte de carga nos 
seguintes casos: 

[...] 

IV – Quando o remetente da mercadoria, estabelecido neste Estado e 
inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE -, assumir a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente na prestação de 
serviço de transporte, desde que faça a discriminação, na nota fiscal que 
acobertar o trânsito da mercadoria (Convênio ICMS 25/90, cláusula 
segunda, I e II): 

a) Da expressão ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO 
REMETENTE; 

b) do valor da prestação; 

c) da base de cálculo do imposto, se diferente do valor da prestação; 

d) da alíquota aplicável; 

e) do valor do imposto devido; 

f) dos dados do veículo transportador; 
g) do código do município em que se originou a prestação de serviço de 
transporte quando diverso do endereço do remente”. 

 
Pelo dispositivo citado, fica evidenciado que é dispensada a emissão 

do CTRC na situação em questão. Porém, o ICMS do frete deve ser registrado no livro 
fiscal do Substituto Tributário ao mesmo tempo em que é escriturada a Nota Fiscal de 
venda, pois o valor do imposto está na Nota Fiscal. Outrossim, eventual ajuste financeiro 
quanto ao pagamento do imposto encontrar-se-á distinguido na Nota Fiscal, sendo, o 
Substituto Tributário, portanto, ressarcido do valor pago, na hipótese de contratação do 
serviço de transporte sob a cláusula FOB. 

É de bom alvitre destacar a manifestação do Julgador singular, no 
seguinte sentido, a qual complementa nossas razões: “A defesa invoca os preceitos da 
relação de direito privado, previstos no art. 110 do CTN para advogar a ilegalidade da 
legislação tributária goiana, mas não atenta para as disposições do art. 123 do próprio 
CTN que dispõe que as convenções particulares não podem mudar a responsabilidade 
pelo pagamento do tributo ou a definição legal de sujeito passivo, para o que seria 
necessário insurgir-se contra a própria norma e, nesse sentido, conforme prevê o art. 6º, § 
4º, da Lei nº 16.469/09, não pode haver decisão que implique apreciação ou declaração 



de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. 

Continuando, e, à semelhança do decidido pelo Julgador singular, 
também, não acolho o pleito de concessão do crédito presumido estatuído no artigo 64, 
inciso I, do RCTE, haja vista que para tal, a legislação estipulou algumas condições para o 
seu usufruto pelo contribuinte, dentre as quais, destacam-se: i) que o mesmo é devido ao 
‘prestador de serviço de transporte interestadual’, em substituição ao sistema normal de 
creditamento; ii) a comunicação da opção à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; iii) 
e, a apropriação do crédito no próprio documento de arrecadação. E, como, no presente 
caso, referidas condições não foram atendidas, hei por bem, em não acolher o pleito 
quanto à sua concessão. 

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Ao teor de todo o exposto, quanto ao mérito, em respeito ao 
preconizado pela legislação tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, 
conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para manter a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração, cujos valores, definidos 
mensalmente, se encontram relacionados às fls. 107. 

E, de forma majoritária, voto, para não acolher a aplicação do crédito 
presumido do artigo 64, inciso I, do RCTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00331/18 
 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação Tributária Principal. Contratação 
de Serviço de Transporte de Mercadorias. Transportador 
Autônomo. Substituto Tributário. Procedência. Decisão não 
unânime. 
 
1. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento devido pela prestação de serviço de transporte 
de mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à 
conta e ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação 
que se iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o 
prestador autônomo de serviço de transporte, e o depositário de 
mercadoria a qualquer título, estabelecido neste Estado. (Artigo 
24, do Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 -  RCTE); 
 
2. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos com 
consistente relevância, capazes de provocar a modificação do 
procedimento fiscal que motivou a formalização do lançamento, 
é impeditiva da alteração da pretensão fazendária. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e José Ferreira de 
Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz que votaram pela improcedência do lançamento. E, 
por maioria de votos, não acolher a aplicação do crédito presumido do artigo 64, I, do 
RCTE. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva e José Ferreira de Sousa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Edson Abrão da Silva e Paulo Diniz, que acolheram a aplicação do referido crédito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Extrai-se, da análise do presente processo, que a acusação tipificada 
na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de setembro de 2.010, o Fisco 
efetuou o lançamento do crédito tributário de que trata este processo, contendo a seguinte 
descrição do fato: 

“Omitiu o pagamento do ICMS Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores, regularmente apurado e registrado em livro próprio, 
referente a prestação de serviço de transporte de mercadorias (frete) nas operações 
de vendas interestaduais, entregues por transportador autônomo ou equivalente, 



tendo em vista a condição de Substituto Tributário da empresa em epígrafe atribuído 
pela legislação abaixo capitulada. Em anexo, disco CD gravado em PDF, contendo 
demonstrativo das operações. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 180.741,90 (cento e oitenta mil, setecentos e quarenta e um reais 
e noventa centavos), juntamente com as cominações legais”. 

O ICMS autuado se refere ao exercício de 2.007. 
Foi indicado infração ao artigo 64, do CTE, combinado com os 

artigos 24 e 53, ambos do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 – RCTE, propondo-se, 
outrossim, a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, da Lei nº 11.651/91, com redação 
da Lei nº 11.750/92. 

Anexou-se ao processo: Anexo Estruturado – Detalhamento do 
Crédito Tributário; Recibo de Entrega de Relatórios Digitais; Espelho Cadastral; e, mídia 
CD, fls. 03/06. 

Com as anuências previstas em lei, estabeleceu-se o contraditório e 
a ampla defesa, tendo sido intimado o autuado, fls. 07/08, o qual apresenta Impugnação 
junto à Primeira Instância, fls. 11/30, pedindo, preliminarmente, a Desconsideração de Não 
Contenciosidade. Alega, também, que a mídia CD não lhe foi entregue, tendo recebido tão 
somente a segunda via do auto de infração, razão pela qual entende ocorrer a ausência 
de motivação do lançamento, representada pela ausência do CD que contém o 
demonstrativo das operações, configurando, assim, cerceamento do direito de defesa. 

Quanto à Não Contenciosidade, destaca: “Ainda, a autuada não deve 
responder pelos tributos ora exigidos, pelos motivos expostos no tópico seguinte – ‘Da não 
incidência do ICMS Substituição Tributária’ -, razão pela qual pode-se afirmar que houve 
erro na identificação do sujeito passivo, o que também autoriza a descaracterização da 
não Contenciosidade do presente rito, conforme art. 36, IV da Lei Estadual 16.469/2009”. 

Continua: “Demonstrado, pois, que o caso em tela não se subsume a 
nenhuma das hipóteses elencadas pela lei para configuração da não Contenciosidade, 
deve ser reconhecida a descaracterização da não Contenciosidade dos presentes autos, 
convertendo o presente pedido em impugnação para que sejam analisadas as matérias e 
defesa a seguir demonstradas”. 

Assim, passa a demonstrar, no mérito, a não incidência da 
Substituição Tributária. E, após destacar os fatos e a legislação indicada pela autoridade 
autuante, explana a respeito da substituição tributária para frente, destacando conceitos, 
legislação, artigos doutrinários, e jurisprudência a respeito. 

Após mencionar o conceito de Substituição Tributária para frente, e 
visando a verificação da possibilidade de aplicação, no presente caso, do referido instituto, 
perora: 

“As alienações de mercadorias poderão ser realizadas sob dois tipos 
de cláusulas, cujas denominações foram contempladas nas ‘Incoterms’, quais sejam, 
as cláusulas FOB e CIF. Nas vendas efetuadas sob a cláusula CIF – cost, insurance and 
freight – haverá a inclusão nas operações de venda de mercadoria do valor das despesas 
com seguro e frete até o local de destino, haja vista que caberá ao vendedor a obrigação 
de entregar a mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, 
ou local que indicar. 

Já nas vendas efetuadas sob a cláusula FOB – free on board – o 
vendedor possui o encargo de colocar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, 
ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador. 
Deste modo, quando o comprador receber as mercadorias com cláusula FOB, as 
despesas decorrentes do transporte correm por sua conta; e quando o comprador 
receber as mercadorias com a cláusula CIF, as despesas decorrentes do transporte 
correm por conta do vendedor”. (Destaques no original).  

Assim, complementa: “No caso em tela, as mercadorias foram 
comercializadas sob a cláusula FOB, prática corrente da Requerente, na qual se verificam 



duas relações jurídicas distintas: a de compra e venda de mercadorias; e a de serviço de 
transporte interestadual de mercadorias. Diante do conceito apresentado de substituição 
tributária, cuja sistemática é a vigente no ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se 
inaplicável o instituto da substituição tributária ao caso concreto. Isso porque, as partes 
envolvidas nas duas relações jurídicas distintas mencionadas, não se confundem. 
Enquanto a relação jurídica de compra e venda é formada pelo vendedor e 
comprador das mercadorias, a relação jurídica de serviço de transporte é formada 
pelo comprador das mercadorias e o transportador autônomo. Ou seja, em nenhum 
momento há relação entre o alienante e o transportador autônomo das mercadorias 
comercializadas, razão pela qual não há como manterem relação de substituto e 
substituído”.    

Destaca, outrossim, doutrina e jurisprudência a respeito da matéria, 
indicando, por conseguinte, a inaplicabilidade do disposto no artigo 24, do Anexo VIII, do 
RCTE, razão pela qual pugna pela improcedência do auto de infração, e, 
subsidiariamente, a concessão do crédito presumido aplicável às empresas prestadoras 
de serviços de transportes, constante do artigo 64, inciso I, do RCTE 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 32/101. 
Exara-se, pelo Julgador singular, o Despacho nº 250/2011 – JULP, 

convertendo o julgamento em diligência, no qual, após os devidos considerandos, e, em 
especial, a necessidade da correta identificação do prestador de serviço de transporte 
como autônomo, requer a juntada as autos das cópias das Notas Fiscais listadas no 
arquivo constante do CD anexado aos autos; também, juntar ao processo as cópias das 
folhas do livro Registro de Entradas, devidamente autenticadas pelo Fisco, 
correspondentes aos meses autuados; e, fazer o detalhamento do lançamento mês a mês. 

O resultado trabalho revisional se encontra consolidado na 
manifestação às fls. 106, demonstrativos, planilhas, cópias das Notas Fiscais, e páginas 
do livro Registro de Entradas às fls. 107/320. Destacou-se:  

“Em atendimento ao Despacho 250/211-JULP, realizamos a 
diligência solicitada com o resultado abaixo discriminado: 

Em virtude do número expressivo de notas fiscais de saídas objeto 
do presente, em torno de três mil notas, trouxemos aos autos somente algumas notas 
fiscais de saídas interestaduais listadas no arquivo, como amostra, onde podemos verificar 
com clareza o transportador autônomo. 

Trouxemos aos autos as cópias completas dos meses de janeiro a 
dezembro, referentes ao livro fiscal Registro de Entradas, e dos demais meses, em virtude 
também da quantidade excessiva de páginas, somente as totalizações do final do período. 
Podemos observar que não consta, no referido livro, o registro e a apuração do ICMS 
substituição tributária, objeto deste”.  

Às fls. 107, encontra-se o demonstrativo detalhando o lançamento 
mensalmente. 

Intimado, o sujeito passivo apresenta manifestação a respeito do 
resultado da diligência realizada, fls. 326/334, alegando cerceamento do direito de defesa, 
em face à não juntada de todas as cópias das Notas Fiscais. Reitera, outrossim, os 
argumentos expendidos na peça impugnatória, em especial quanto à não incidência do 
ICMS Substituição Tributária. Ratifica, também, o pleito subsidiário de concessão do 
crédito presumido do artigo 64, inciso I, do RCTE. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 
O julgador monocrático, por intermédio da Sentença n.º 4.367/11 - 

JULP, após acolher o pedido de descaracterização de não Contenciosidade, não acolhe 
as preliminares de nulidade do lançamento, e, no mérito, julga procedente o auto de 
infração. Destacou: 

“Nas razões de mérito, a defesa alega que as mercadorias foram 
comercializadas sob a cláusula FOB, na qual o frete ficou por conta do comprador, motivo 



pelo qual inexiste a possibilidade do instituto da substituição tributária alegada já que não 
há relação comercial entre a autuada e o transportador autônomo, dessa forma, advoga 
que a legislação tributária goiana não pode ignorar ou alterar o alcance de conceitos e 
forma do direito privado e sendo assim, é inaplicável o do art. 24 do Anexo VIII do RCTE”. 

Conclui: “Ao contrário da alegação da defesa, a legislação tributária 
do Estado de Goiás elegeu como responsável pela retenção e pagamento do ICMS devido 
pela prestação de serviço de transporte de mercadoria, por prestador autônomo que se 
iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, independentemente da cláusula da 
operação, CIF ou FOB, na medida em que o art. 24 do Anexo VIII do RCTE, abaixo 
transcrito, é enfático ao abranger a todas as hipóteses que vão desde o contrato do 
transportador, a entrega, por conta própria ou à conta e ordem de terceiros”. 

Irresignado com a decisão monocárpica, o autuado interpõe Recurso 
Voluntário, fls. 346/367, no qual argui a preliminar de nulidade por cerceamento do direito 
de defesa, argumentando que a falta da totalidade das cópias dos documentos, solicitadas 
pela Resolução não permite averiguar se o valor apresentado realmente corresponde ao 
total do imposto supostamente devido. Destacou: “Saliente-se que, diante da ausência da 
documentação na qual foi embasada a atividade da fiscalização, não há ferramentas para 
que o administrado se certifique de que a atuação da fiscalização ocorreu de fato 
amparada nos princípios estabelecidos explicitamente pela Constituição Federal para a 
atuação da Administração Pública, quais sejam os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.  

Continha: “Em razão do trabalho fiscal, ao longo da autuação, ter 
apresentado informações que, além de insuficientes, são demasiadamente vagas e 
imprecisas, é patente que o auto de infração está eivado de grave vício, pois violou o 
direito de defesa da Recorrente, razão pela qual é imperioso que seja anulado, a fim de 
não causar mais prejuízos”. 

No mérito, reitera todos os argumentos já expendidos na fase 
anterior, em especial quanto à não incidência de ICMS Substituição Tributária, em razão 
de que o transporte das mercadorias ocorreu sob a cláusula FOB. Dessa maneira, em 
todas as operações de compra e venda de mercadorias da Recorrente, bem como no 
transporte interestadual de mercadorias, quem se encarrega de contratar o transportador é 
o comprador, visto que o vendedor não é responsável por este encargo, por ter se eximido 
da obrigação de entregar a mercadoria ao seu destinatário, conforme determina a cláusula 
FOB.  

Questiona, outrossim, o artigo 24, do Anexo VIII, do RCTE, 
afirmando que o mesmo faz uma leitura que contraria o disposto na Constituição, na 
medida que amplia indevidamente o âmbito de incidência do ICMS ao fazer referência a 
serviço de transporte de mercadoria que o contribuinte contrate ou entregue. Assevera, 
pois, que a interpretação em questão é inconstitucional, em razão de ser demasiadamente 
ampliativa.  

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do crédito presumido 
estabelecido no artigo 64, inciso I, do RCTE. 

Pugna, ao final, pela improcedência do lançamento. 
A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 

acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração, arguida pelo sujeito passivo. 

A decisão se encontra consubstanciada no Acórdão nº 2615/2012, 
fls. 370/374. 

A Representação Fazendária interpõe o Recurso ao então Conselho 
Pleno nº 064/13 – GERF – SR, fls. 376/378, e, discordando do entendimento exarado no 
aresto recorrido, pois a argumentação de que não há demonstrativo é inverídica, haja vista 
que a fiscalização juntou aos autos um CD-ROM, folha 05 dos autos, contendo uma 
planilha com a relação de todas as notas fiscais de vendas interestaduais com o devido 



cálculo do ICMS-ST relativo a prestação do serviço de transporte a recolher, razão pela 
qual pugna pela sua reforma, e, consequentemente, pelo retorno dos autos à fase cameral 
para apreciação do mérito da lide. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao Recurso Fazendário, fls. 
384/404, na qual, após destacar os fatos, reitera todos os argumentos expendidos na fase 
anterior, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão cameral que considerou o 
lançamento nulo por insegurança na determinação da infração.  Promove a juntada das 
cópias das decisões judiciais às fls. 407/422.  

O Conselho Superior decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria.  

A decisão encontra-se consolidada no Acórdão nº 1573/2017, fls. 
425/430. 

Intimado, fls. 431/432, para, querendo, se manifestar a respeito da 
decisão do Conselho Superior, e apresentar os esclarecimentos que julgar pertinentes 
para o julgamento cameral, o sujeito passivo queda-se silente. 

Este é o relatório. 
 

       V O T O  
 

Considerando-se que as questões preliminares de nulidade, já foram 
definitivamente resolvidas no âmbito do Conselho Superior, e, estando presentes os 
pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 
 

    M É R I T O 
 
Adentrando ao exame do mérito do processo, observo, em preâmbulo, que a descrição do 
fato contido na peça inicial, bem como nas notas explicativas, reporta-se à cobrança de 
ICMS – Substituição Tributária, nos termos do artigo 24, do Anexo VIII, do Regulamento 
do Código Tributário Estadual – RCTE. Por ser pertinente e para melhor clareza do meu 
voto, transcrevo o citado artigo 24, “in verbis”: 

 
“Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de transporte de 
mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à conta e 
ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação que se iniciar 
neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o prestador autônomo de 
serviço de transporte, e o depositário de mercadoria a qualquer título, 
estabelecido neste Estado”. (Destaques oportunos). 
 

No caso em exame, o sujeito passivo contesta a legalidade da 
cobrança em questão, por entender inocorrer, in casu, a incidência do ICMS Substituição 
Tributária, em razão de que o serviço prestado de transporte das mercadorias ocorreu sob 
a Cláusula FOB, e, portanto, a responsabilidade pelo imposto em questão é do adquirente 
das mercadorias, haja vista ter sido o contratante do serviço de transporte. 

Inobstante o sujeito passivo indicar e afirmar, com veemência, que a 
prestação do serviço ocorreu na modalidade da cláusula FOB – free on board – na qual o 
vendedor possui o encargo de colocar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, 
ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador, o 
que é, efetivamente, corroborado pela análise dos documentos fiscais relacionados na 
mídia CD, cujas cópias físicas, por amostragem, foram juntadas aos autos, há que se 
destacar, que o lançamento reporta-se à cobrança de ICMS – ST pela prestação de 
serviço de transporte interestadual contratado pelo adquirente das mercadorias, cuja 



entrega se processou, por conta e ordem do mesmo, reitere-se, portanto, entregue, pelo 
recorrente, nos termos do artigo 24, do Anexo VIII, do RCTE, acima transcrito. 

Há que se destacar, ainda, por pertinente, que a inclusão do referido 
artigo 24, no Anexo VIII, do RCTE, atendeu clamor, por muito tempo apresentado pelos 
segmentos produtivos deste Estado, tendo em vista que, anteriormente ao citado artigo, 
ao se contratar transportador autônomo para a prestação de serviço de transporte de 
mercadorias, ocorria perda considerável de tempo para a obtenção, junto às Agenfas, do 
documento de arrecadação do ICMS relacionado com o frete. Buscou-se, assim, agilizar 
os procedimentos de transporte de cargas de mercadorias oriundas deste Estado. 

E, a bem da verdade, referido artigo não faz qualquer distinção 
quanto às cláusulas CIF e FOB, definindo, claramente, que em qualquer das situações, ao 
se contratar transportador autônomo o contribuinte goiano assume a condição de 
Substituto Tributário quanto ao imposto devido na prestação. 

Complementando a obrigação em questão, o artigo 264, do RCTE 
disciplina a forma da emissão da Nota Fiscal na situação em que o contribuinte assume a 
condição de Substituto Tributário pelo serviço de transporte contratado de autônomo, a 
saber: 

 
“Art. 264. É dispensado o conhecimento de transporte de carga nos 
seguintes casos: 

[...] 

IV – Quando o remetente da mercadoria, estabelecido neste Estado e 
inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE -, assumir a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente na prestação de 
serviço de transporte, desde que faça a discriminação, na nota fiscal que 
acobertar o trânsito da mercadoria (Convênio ICMS 25/90, cláusula 
segunda, I e II): 

a) Da expressão ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO 
REMETENTE; 

b) do valor da prestação; 

c) da base de cálculo do imposto, se diferente do valor da prestação; 

d) da alíquota aplicável; 

e) do valor do imposto devido; 

f) dos dados do veículo transportador; 
g) do código do município em que se originou a prestação de serviço de 
transporte quando diverso do endereço do remente”. 

 
Pelo dispositivo citado, fica evidenciado que é dispensada a emissão 

do CTRC na situação em questão. Porém, o ICMS do frete deve ser registrado no livro 
fiscal do Substituto Tributário ao mesmo tempo em que é escriturada a Nota Fiscal de 
venda, pois o valor do imposto está na Nota Fiscal. Outrossim, eventual ajuste financeiro 
quanto ao pagamento do imposto encontrar-se-á distinguido na Nota Fiscal, sendo, o 
Substituto Tributário, portanto, ressarcido do valor pago, na hipótese de contratação do 
serviço de transporte sob a cláusula FOB. 

É de bom alvitre destacar a manifestação do Julgador singular, no 
seguinte sentido, a qual complementa nossas razões: “A defesa invoca os preceitos da 
relação de direito privado, previstos no art. 110 do CTN para advogar a ilegalidade da 
legislação tributária goiana, mas não atenta para as disposições do art. 123 do próprio 
CTN que dispõe que as convenções particulares não podem mudar a responsabilidade 
pelo pagamento do tributo ou a definição legal de sujeito passivo, para o que seria 
necessário insurgir-se contra a própria norma e, nesse sentido, conforme prevê o art. 6º, § 
4º, da Lei nº 16.469/09, não pode haver decisão que implique apreciação ou declaração 



de inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. 

Continuando, e, à semelhança do decidido pelo Julgador singular, 
também, não acolho o pleito de concessão do crédito presumido estatuído no artigo 64, 
inciso I, do RCTE, haja vista que para tal, a legislação estipulou algumas condições para o 
seu usufruto pelo contribuinte, dentre as quais, destacam-se: i) que o mesmo é devido ao 
‘prestador de serviço de transporte interestadual’, em substituição ao sistema normal de 
creditamento; ii) a comunicação da opção à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; iii) 
e, a apropriação do crédito no próprio documento de arrecadação. E, como, no presente 
caso, referidas condições não foram atendidas, hei por bem, em não acolher o pleito 
quanto à sua concessão. 

Relativamente, outrossim, ao questionamento apresentado, 
relacionado com possível conflito de normas, deixo de apreciar, haja vista que o 
dispositivo indicado pela fiscalização, espeque da autuação, se encontra legalmente 
inserido na legislação tributária estadual, e, nos termos do § 4º, do artigo 6º, da Lei n.º 
16.469/09, neste Conselho “Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 
esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – em: I – Ação direta de 
inconstitucionalidade; II – Recurso extraordinário em ação de repercussão geral; III – 
Recurso Extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado”. 

Ao teor de todo o exposto, quanto ao mérito, em respeito ao 
preconizado pela legislação tributária, voto, em sintonia com a maioria dos meus pares, 
conhecendo do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para manter a decisão 
singular que considerou procedente o auto de infração, cujos valores, definidos 
mensalmente, se encontram relacionados às fls. 107. 

E, de forma majoritária, voto, para não acolher a aplicação do crédito 
presumido do artigo 64, inciso I, do RCTE. 

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00362/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica. Erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeição. Exclusão de solidário 
da lide. Acolhimento Parcial. Mérito. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento de imposto. Prestação de Serviço de 
Transporte sem documentação fiscal. Procedência Parcial. 
 
I - A nulidade do lançamento de ofício por erro na identificação 
do sujeito passivo requer a identificação incorreta do único 
integrante ou da totalidade dos componentes do polo passivo 
(art. 20, § 5º da Lei 16.469/09); 
 
II - A vinculação à prestação de serviço de transporte gerada 
pela condição de proprietário do veículo utilizado na prestação 
não se desfaz com a mera alegação de o veículo estava alugada 
para empresa prestadora; 
 
III - Havendo prova de que a pessoa apontada como solidária 
não participou de alguma ocorrência infracional descrita na 
peça básica, deve ser ela excluída da lide em relação a essa 
ocorrência; 
 
IV - Constatando-se que a pauta de valores utilizada pelo Fisco 
da determinação da base de cálculo do imposto é superior à 
prevista na legislação tributária, deve a exigência fiscal adequar-
se à pauta de valores correta; 
 
V - A utilização do crédito presumido previsto no art. 64, I, do 
CTE por empresas de prestação de serviço de transporte 
localizadas neste Estado é condicionada à opção do 
contribuinte por esse sistema de creditamento e à comunicação 
da opção à Superintendência da Receita Estadual da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás, nos termos dos §§ 1º e 2º do 
citado dispositivo. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da solidária da lide 
LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, arguida pela empresa. Foram 
vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça Alves e 
David Fernandes de Carvalho. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-
lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), referente ao 



período de setembro a dezembro de 2011, excluindo da lide o  sujeito passivo ÂNGELA 
GOMES SILVA DE SOUZA em relação ao mês de dezembro de 2011, ficando ela 
responsável pelo ICMS no valor de R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais), referente 
ao período de setembro a novembro de 2011.  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes, Valdir Mendonça 
Alves e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 08 de maio de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada em razão de ter, nos meses de setembro a dezembro de 2011, 
omitido o pagamento devido por prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de documento fiscal. 

 
Foram apontadas como solidárias as pessoas jurídicas J. DA SILVA 

TURISMO ME LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME (fls. 04 E 05), agência de 
viagens e proprietária do ônibus utilizado nas prestações de serviço de transportes, 
respectivamente (fls. 12 e 15). 

 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

juntado à peça básica demonstrativo expositor da omissão apurada, no qual foram listados 
os dados básicos de cada autorização de viagem objeto do lançamento de ofício (fl. 14), 
bem como foram acostadas anexadas cópias desses documentos (fls. 15 a 330). 

 
Intimados os sujeitos passivos (36 a 49), estes não apresentam 

impugnação em Primeira Instância, tendo sido lavrado o respectivo termo de revelia (fl. 
51). 

 
Instados os sujeitos passivos a comparecerem em Segunda 

Instância (fls. 53 a 62), as pessoas jurídicas J. DA SILVA TURISMO ME e LYNSKY 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME não apresentam impugnação, fato documentado 
mediante termo de perempção (fl. 63). 

 
Resistindo ao procedimento fiscal, a pessoa física autuada ANGELA 

GOMES DA SILVA DE SOUZA, apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 64 a 
85) alegando que o praticante do gerador de ICMS no caso em tela é a agência de viagem 
J. DA SILVA TURISMO ME, pedindo em razão disso a nulidade do auto de infração por 
erro de identificação de sujeito passivo (fls. 66 a 68). 

 
Pede também a impugnante a exclusão da solidária LYNSKY 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, já que esta teria atuado na situação em com 
exploradora da atividade de aluguel de veículos de transporte de passageiros (fls. 68 a 
69). 

 
No mérito, alega a impugnante que a distância entre as cidades de 

Goiânia e São Paulo é 900 km e que o percurso sujeito a tributação seria apenas o que se 
refere à ida e que a pauta de valores a ser utilizada é R$ 2,22 e não R$ 3,25 como 
entendeu o fiscal autuante. Pede também com também a utilização do crédito presumido 
previsto no art. 64, I, do CTE. Com tais argumentos, pede a parcial procedência com auto 
de infração (fl. 74). 

É o relatório. 
 



QUESTÕES PRELIMINARES 

Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, manifesto-me por sua rejeição, visto 
que a nulidade do lançamento de ofício por erro na identificação de sujeito passivo requer 
a identificação incorreta do único integrante ou da totalidade dos componentes do polo 
ativo. Em sua arguição, a própria impugnante aponta a agência viagem J. DA SILVA 
TURISMO ME como parte passiva legítima da presente lide e, se mantido pelo menos um 
dos sujeitos passivo na lide, não há que se falar nulidade do auto de infração, em ofensa 
ao disposto no art. 20, § 5º da Lei 16.469/09: 

 
”Art. 20. São nulos os atos praticados: 
[...] 
II - com erro de identificação do sujeito passivo; 
[...] 
§ 5º Na hipótese do inciso II do caput, quando ocorrer a identificação de 
mais de um sujeito passivo não deve ser declarada a nulidade do ato, se 
pelo menos um deles estiver corretamente identificado, devendo ser 
excluídos da relação jurídica os demais.” 
 

Analisando o pedido de exclusão da solidária da lide LYNSKY 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, manifesto-me igualmente por sua rejeição, visto 
que a propriedade do veículo utilizado para realização do transporte de passageiros é 
situação incontroversa no presente processo (fls. 12 e 68) e não foi trazido qualquer 
elemento indicativo de que o veículo estava alugado para a agência de viagem J. DA 
SILVA TURISMO ME. 

 
Contudo, no tocante à autuada ANGELA GOMES DA SILVA DE 

SOUZA, há nos autos prova de que ela não figurou como contratante na autorização de 
viagem 2295970, emitida de em dezembro de 2011 (fls. 14 e 29), devendo ser a mesma 
excluída da lide em relação à exigência tributária relacionada com prestação de serviço de 
transporte formalizada por meio da citada autorização. 

QUESTÃO MERITÓRIA 

Dirigindo-me ao mérito, acolho em parte as razões trazidas pela 
impugnante, pois na redação dada ao Anexo II da Instrução Normativa 53/09/-SAT pela 
Instrução Normativa 228/11-SAT a pauta de valores vigente entre setembro e dezembro 
de 2011 era de R$ 2,00 por quilometro para transporte em ônibus de turismo, que é a 
situação que se configura no presente processo. 

 
Por outro lado, não há consistência na alegação da autuada de que a 

tributação pelo ICMS deveria, no caso presente, exigir ICMS somente sobre o percurso de 
ida, ou seja 900 km, pois as autorizações de viagem juntadas pela autoridade lançadora 
indicam que as viagens foram realizadas sob contrato que abarcava a ida e a volta, 
totalizando o percurso de 1800 km, como se vê pelo campo “KM percorrida (ida/volta)” das 
mencionadas autorizações (fls. 15 a 30). 

 
Quanto à concessão do crédito presumido previsto no art. 64, I, do 

CTE, não acolho o pedido da impugnante, pois há no polo passivo duas empresas de 
prestação de serviços de transporte inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado (fls. 
04 e 05) localizadas em Goiás, quadro que condiciona a utilização do referido crédito à 



opção do contribuinte por esse sistema de creditamento e à comunicação dessa opção à 
Superintendência da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, nos 
termos dos §§ 1º e 2º citado art. 64: 

 
“Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

I - prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
excetuado o de transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por cento), 
aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação, que deve ser adotado, 
opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de 
creditamento (Convênio ICMS 106/96, cláusula primeira); 
[...] 
CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 64 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.884, DE 
30.12.03 - VIGÊNCIA: 03.11.03. 

§ 1º O prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal que 
optar pela adoção do crédito presumido de que trata o inciso I do caput 
deste artigo deve: 
I - aplicar essa opção a todos os seus estabelecimentos localizados no 
território nacional (Convênio ICMS 106/96, cláusula primeira, § 2º); 
II - apropriar o crédito no próprio documento de arrecadação, quando não 
estiver obrigado à inscrição cadastral ou à escrituração fiscal (Convênio 
ICMS 106/96, cláusula primeira, § 3º). 
ACRESCIDO O § 2º AO ART. 64 PELO ART. 2º DO DECRETO Nº 5.157, DE 29.12.99 - VIGÊNCIA: 
30.12.99.  

§ 2º O contribuinte localizado no Estado de Goiás, no prazo máximo de 15 
dias contados da data da opção de que trata o parágrafo anterior, além de 
comunicar a opção às demais unidades federadas onde tenha 
estabelecimento prestador de serviço de transporte, deve comunicá-la à 
Superintendência da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás.” 

 
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, REJEITO a preliminar 
de exclusão da solidária da lide LYNSKY TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, 
arguida pela empresa e, no mérito, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-
lhe parcial provimento para considerar PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), referente 
ao período de setembro a dezembro de 2011, EXCLUINDO DA LIDE o sujeito passivo 
ÂNGELA GOMES SILVA DE SOUZA em relação ao mês de dezembro de 2011, ficando 
ela responsável pelo ICMS no valor de R$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais), 
referente ao período de setembro a novembro de 2011. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#S106CL1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#c1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00413/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Pedido para exclusão da 
lide do sujeito passivo direito. Rejeição. Prestação de serviço de 
transporte sem emissão de documentação fiscal. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. A pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária 
ou concorreu para a prática da infração tributária, nos termos do 
disposto na legislação, deve ser mantida na lide.  
 
3. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 
4. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV). 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário CIDÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA da lide, arguida pela 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Gerluce Castanheira 
Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da Base de Cálculo de R$ 155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil 



e quatrocentos reais) e ICMS R$18.648,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito 
reais), conforme revisão fiscal às fls. 132/133. Participaram do julgamento os Conselheiros 
João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira 
Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou prestação de serviços de 
transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 252.525,00, comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos 
termos do art. 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o 
recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação, 
conforme notificações nº (s)1218/2014 e 1219/2014, não tendo os sujeitos passivos 
atendido, ficando dessa forma obrigados ao recolhimento de ICMS e multa.  

 
 Tem-se como sujeito passivo solidário C. M. Trans, nos termos do artigo 

45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03 a 91.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento tributário, conforme 

documentos de fls. 86 a 91. Mantiveram-se inertes, com isso foi lavrado Termo de Revelia 
dos sujeitos passivos (fls. 92). 

 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados do lançamento tributário 

(fls. 94 a 99), sendo lavrado o Termo de Perempção do sujeito passivo direto (fls. 100). 
 
O sujeito passivo Cidão Transporte e Turismo Ltda. – ME apresentou 

impugnação em segunda instância (fls. 103/120), na qual, em síntese, apresentou os 
seguintes fundamentos: 

 
(a) alega a nulidade do ato administrativo por impossibilidade de retroação 

da lei benigna, o princípio da irretroatividade está intimamente atrelado à segurança 
jurídica e, consequentemente, à estabilidade dos direitos subjetivos: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. É o princípio constitucional geral de que a lei nova não 
pode vir a prejudicar direitos já adquiridos e atos jurídicos já aperfeiçoados. Assim, é o 
mesmo que dizer que o tempo rege o fato;  

 
(b) defende, também, a nulidade do auto de infração por cerceamento do 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Alega inconstitucionalidade 
da multa aplicada, o princípio do devido processo legal; princípio do contraditório e da 
ampla defesa; princípio da legalidade objetiva; princípio do informalismo; princípio da 
verdade material; princípio da impessoalidade;  

 
(c) assegura que o auto de infração não é capaz de prosperar sem que 

haja para a sua sustentação provas robustas e irrefutáveis da acusação nele descrita. É 
bem sabido que os recolhimentos foram devidamente efetivados. Portanto, nessa esteira 
de pensamento, nada há de errado na escrituração, não contendo o erro que se lhe 
pretende imputar.  

 
Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares suscitadas por 

patente vício do auto impugnado, declarando-se a nulidade do processo administrativo 
ante o caráter confiscatório da multa imposta pela Fazenda Estadual, com lastro no art. 



71, III, "a", do código tributário estadual, por violação aos arts. 61, §1°, II, "b", e 150, IV, 
ambos da constituição federal. No mérito seja reconhecida a regularidade fiscal da 
empresa impugnante pelo caráter confiscatório da multa imposta, bem como pelo 
cerceamento do direito constitucional de defesa do sujeito passivo, já que as provas 
carreadas aos autos para sustentação da acusação fiscal são totalmente inconsistentes. 

 
O processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi convertido em 

diligência nos termos da Resolução nº 131/2016, nas (fls. 129/130). Os autos foram 
encaminhados à Delegacia de origem, para que seu titular, por obséquio em vista da 
situação identificada, e em vista das orientações contidas no parecer nº 106/2011 – GEPT, 
designe auditor fiscal para rever o levantamento de forma a arbitrar a base de cálculo das 
prestações de serviços de transporte, em exigência no presente procedimento fiscal, com 
base na pauta de valores constante da IN nº 053/2009 – SAT, respeitadas as vigências, 
bem como os períodos pertinentes aos fatos geradores respectivos. Ao final, informar 
sobre o valor líquido do crédito tributário a ser exigido, após as retificações.   

 
Realizada a revisão fiscal, foi apurada a base de cálculo de R$ 155.400,00 

e o ICMS exigido foi reduzido para R$ 18.648,00, conforme documentos de fls. 132/133. 
 
O sujeito passivo direto foi notificado a se manifestar sobre a revisão fiscal 

determinada pela resolução n° 131, mas se manteve inerte (fls. 135/136). 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

Os sujeitos passivos foram devidamente notificados para se manifestar 
sobre o lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 
foram respeitados, de forma que os autuados tiveram toda a oportunidade de se defender 
da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 05 a 85.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 



Do mérito 
 

O contribuinte é acusado de realizar prestação de serviços de transporte 
interestadual de passageiros no valor de R$ 252.525,00, comprovada pelas autorizações 
de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 
185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento de 
ICMS devido na prestação. 

 
A base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, 

"b" do CTE, pois a fiscalização entendeu que os preços informados nas autorizações de 
viagens (ANTT) eram notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado. 

 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, sendo apurada a 

base de cálculo de R$ 155.400,00. O ICMS exigido foi reduzido para R$ 18.648,00, 
conforme documentos de fls. 132/133. 

 
O solidário C. M. TRANS, cujo nome de fantasia é Milênio Turismo (fls. 

139) não se manifestou no processo, conforme termo de perempção de fls. 100. Foi quem 
obteve as Autorizações de Viagem junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
conforme documentos de fls. 10/81. A empresa C. M. TRANS utilizou ou contratou CIDÃO 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA para realizar o transporte de passageiros e deixou de 
exigir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, contrariando expressamente o 
disposto no artigo 145 do RCTE: “Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é 
obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, 
sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14).” 

 
Registro que o endereço da empresa C. M. TRANS (cadastro suspenso – 

fls. 139/142) é o mesmo do sócio, razão pela qual não foi determinado a intimação da 
pessoa jurídica no endereço do sócio, tendo em vista que os endereços são iguais, e já 
havia sido realizada a intimação no endereço da empresa C. M. TRANS sem sucesso, 
pois se mudou do endereço. 

 
A prestação de serviço de transporte foi realizada por Cidão Transporte e 

Turismo Ltda., por meio do veículo placa BXH 0740, de sua propriedade, conforme 
documento de fls. 09-A. Veículo de passageiro, ônibus.  Portanto, correta a inclusão dessa 
pessoa no polo passivo como contribuinte, sujeito passivo direto. Assim, rejeito o pedido 
para sua exclusão.   

 
Cidão Transporte e Turismo Ltda. não apresenta defesa quanto ao mérito 

da acusação, foca a sua defesa em questões preliminares e na suposta irregularidade da 
aplicação da penalidade de forma retroativa. Defende ser ilegal aplicar a penalidade 
introduzida pela Lei 17.917/12 de forma retroativa, pois essa retroatividade não seria 
benéfica. Entende que decorrência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, III, 
“a”, da Lei nº 11.651/91 (CTE), que aplicava a penalidade no valor de 120 %, essa parte 
da norma estaria afastada do mundo jurídico, teria deixado de existir.   

 
A alteração realizada pela Lei 17.917/12 entrou em vigor em 01/01/13, 

reduzindo a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” do Código Tributário Estadual (CTE) 
de 120 % para 100 % do valor do imposto. 

 
Ocorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade ocorreu em 

decisão incidenter tantum. A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em 
mera desaplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a 



controvérsia deduzida em juízo. Daí, porque, falar-se em eficácia entre as partes. Os 
efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade acompanham os efeitos da coisa 
julgada. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia perante 
terceiros. 

 
Dessa forma, a penalidade anterior que estabelecia a multa em 120% do 

valor do imposto estava vigente até 31/12/12. Ocorreu apenas alteração do percentual da 
penalidade pela Lei 17.917/12, com redução da multa, com vigência a partir de 01/01/13. 
Assim, está correta a aplicação da penalidade de forma retroativa, nos termos do artigo 
102, II, “c” do CTN.  

 
A penalidade aplicada está estabelecida no CTE, bem como é típica e 

adequada para a infração apurada. Também falta competência a este órgão julgador para 
afastar a aplicação de norma que se encontra com plena vigência e eficácia, nesse 
sentido vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito o afastamento da penalidade aplicada com base na Lei 

17.917/12, tendo em vista que a lei anterior que instituiu a penalidade no valor de 120% do 
imposto encontrava-se com plena vigência até 31/12/12. Trata-se de aplicação de 
penalidade de forma retroativa, por ser mais benéfica ao contribuinte.  

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, afasto 

os preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, dou-lhe parcial provimento para julgar procedente 
em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 155.400,00 e ICMS no valor de 
R$ 18.648,00, conforme revisão fiscal de fls. 132/133. Rejeito o pedido para exclusão da 
lide do sujeito passivo Cidão Transporte e Turismo Ltda.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00414/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Pedido para exclusão da 
lide do sujeito passivo direto. Rejeição. Prestação de serviço de 
transporte sem emissão de documentação fiscal. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. A pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária 
ou concorreu para a prática da infração tributária, nos termos do 
disposto na legislação, deve ser mantida na lide.  
 
3. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 
4. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV). 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário CIDÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA da lide, arguida pela 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Gerluce Castanheira 
Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia.  E, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da Base de Cálculo de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil 



reais) e ICMS R$ 20.760,00 (vinte mil, setecentos e sessenta reais), conforme revisão 
fiscal às fls. 141/142. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou prestação de 
serviços de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 281.125,00 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota 
Fiscal modelo 7, nos termos do artigo 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem 
como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 
apresentar a documentação, conforme notificações n°(s) 1232/2014 e 1238/2014, não 
tendo os sujeitos passivos atendido, ficando dessa forma obrigados ao recolhimento de 
ICMS e multa. 

 
Foi indicado como sujeito passivo solidário C.M. Trans e anexados aos 

autos os documentos de fls. 03 a 94. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 95 a 100) a apresentar 

impugnação em primeira instância. Mantiveram-se inertes, sendo lavrado termo de revelia 
de fls. 101. 

 
Novamente intimados (fls. 104 a 108), o sujeito passivo solidário C.M. 

Trans não se manifesta, com isso foi lavrado termo de Perempção de fls. 109. 
 
O sujeito passivo Cidão Transporte E Turismo Ltda. – ME apresentou 

impugnação em segunda instância, em síntese, com os seguintes argumentos (fls. 112 a 
129):  

 
(a) alega a nulidade do ato administrativo por impossibilidade de retroação 

da lei benigna, o princípio da irretroatividade está intimamente atrelado à segurança 
jurídica e, consequentemente, à estabilidade dos direitos subjetivos: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. É o princípio constitucional geral de que a lei nova não 
pode vir a prejudicar direitos já adquiridos e atos jurídicos já aperfeiçoados. Assim, é o 
mesmo que dizer que o tempo rege o fato;  

 
(b) defende, também, a nulidade do auto de infração por cerceamento do 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Alega inconstitucionalidade 
da multa aplicada, o princípio do devido processo legal; princípio do contraditório e da 
ampla defesa; princípio da legalidade objetiva; princípio do informalismo; princípio da 
verdade material; princípio da impessoalidade;  

 
(c) assegura que o auto de infração não é capaz de prosperar sem que 

haja para a sua sustentação provas robustas e irrefutáveis da acusação nele descrita. É 
bem sabido que os recolhimentos foram devidamente efetivados. Portanto, nessa esteira 
de pensamento, nada há de errado na escrituração, não contendo o erro que se lhe 
pretende imputar.  

 
Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares suscitadas por 

patente vício do auto impugnado, declarando-se a nulidade do processo administrativo 
ante o caráter confiscatório da multa imposta pela Fazenda Estadual, com lastro no art. 
71, III, "a", do código tributário estadual, por violação aos arts. 61, §1°, II, "b", e 150, IV, 
ambos da constituição federal. No mérito seja reconhecida a regularidade fiscal da 



empresa impugnante pelo caráter confiscatório da multa imposta, bem como pelo 
cerceamento do direito constitucional de defesa do sujeito passivo, já que as provas 
carreadas aos autos para sustentação da acusação fiscal são totalmente inconsistentes. 
Anexou os documentos de fls. 130 a 136. 

 
O processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi convertido em 

diligência, por meio da resolução n°133/2016 (fls. 138/139). Os autos foram encaminhados 
à Delegacia de origem, para que seu titular designe auditor fiscal para rever o 
levantamento de forma a arbitrar a base de cálculo das prestações de serviço de 
transporte. Ao final, informar sobre o valor líquido do crédito tributário a ser exigido, após 
as retificações. 

 
Realizada a revisão fiscal, foi apurada a base de cálculo de R$ 173.000,00 

e o ICMS exigido foi reduzido para R$ 20.760,00, conforme documentos de fls. 141/142. 
 
O sujeito passivo direto foi notificado a se manifestar sobre a revisão fiscal 

determinada pela resolução n°133, mas manteve-se inerte (fls. 144/145). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

Os sujeitos passivos foram devidamente notificados para se manifestar 
sobre o lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 
foram respeitados, de forma que os autuados tiveram toda a oportunidade de se defender 
da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 05 a 94.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 

 
O contribuinte é acusado de realizar prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros no valor de R$ 281.125,00, comprovada pelas autorizações 



de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 
185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento de 
ICMS devido na prestação. 

 
A base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, 

"b" do CTE, pois a fiscalização entendeu que os preços informados nas autorizações de 
viagens (ANTT) eram notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado. 

 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, sendo apurada a 

base de cálculo de R$ 155.400,00. O ICMS exigido foi reduzido para R$ 18.648,00, 
conforme documentos de fls. 132/133. 

 
O solidário C. M. TRANS, cujo nome de fantasia é Milênio Turismo (fls. 

148) não se manifestou no processo, conforme termo de perempção de fls. 109. Foi quem 
obteve as Autorizações de Viagem junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
conforme documentos de fls. 11/89. A empresa C. M. TRANS utilizou ou contratou CIDÃO 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA para realizar o transporte de passageiros e deixou de 
exigir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, contrariando expressamente o 
disposto no artigo 145 do RCTE: “Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é 
obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, 
sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14).” 

 
Registro que o endereço da empresa C. M. TRANS (cadastro suspenso – 

fls. 148/151) é o mesmo do sócio, razão pela qual não foi determinado intimação da 
pessoa jurídica no endereço do sócio, tendo em vista que os endereços são iguais, e já 
havia sido realizada a intimação no endereço da empresa C. M. TRANS sem sucesso, 
pois se mudou do endereço. 

 
A prestação de serviço de transporte foi realizada por Cidão Transporte e 

Turismo Ltda., por meio do veículo placa BWL 6441, de sua propriedade, conforme 
documento de fls. 10. Portanto, correta a inclusão dessa pessoa no polo passivo como 
contribuinte, sujeito passivo direto. Assim, rejeito o pedido para sua exclusão 

 
Cidão Transporte e Turismo Ltda. não apresenta defesa quanto ao mérito da 

acusação, foca a sua defesa em questões preliminares e na suposta irregularidade da 
aplicação da penalidade de forma retroativa. Defende ser ilegal aplicar a penalidade 
introduzida pela Lei 17.917/12 de forma retroativa, pois essa retroatividade não seria 
benéfica. Entende que decorrência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, III, 
“a”, da Lei nº 11.651/91 (CTE), que aplicava a penalidade no valor de 120 %, essa parte 
da norma estaria afastada do mundo jurídico, teria deixado de existir.   

 
A alteração realizada pela Lei 17.917/12 entrou em vigor em 01/01/13, 

reduzindo a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” do Código Tributário Estadual (CTE) 
de 120 % para 100 % do valor do imposto. 

 
Ocorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade ocorreu em 

decisão incidenter tantum. A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em 
mera desaplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a 
controvérsia deduzida em juízo. Daí, porque, falar-se em eficácia entre as partes. Os 
efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade acompanham os efeitos da coisa 
julgada. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia perante 
terceiros. 

 



Dessa forma, a penalidade anterior que estabelecia a multa em 120% do 
valor do imposto estava vigente até 31/12/12. Ocorreu apenas alteração do percentual da 
penalidade pela Lei 17.917/12, com redução da multa, com vigência a partir de 01/01/13. 
Assim, está correta a aplicação da penalidade de forma retroativa, nos termos do artigo 
102, II, “c” do CTN.  

 
A penalidade aplicada está estabelecida no CTE, bem como é típica e 

adequada para a infração apurada. Também falta competência a este órgão julgador para 
afastar a aplicação de norma que se encontra com plena vigência e eficácia, nesse 
sentido vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito o afastamento da penalidade aplicada com base na Lei 

17.917/12, tendo em vista que a lei anterior que instituiu a penalidade no valor de 120% do 
imposto encontrava-se com plena vigência até 31/12/12. Trata-se de aplicação de 
penalidade de forma retroativa, por ser mais benéfica ao contribuinte.  

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, afasto 

os preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, dou-lhe parcial provimento para julgar procedente 
em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 173.000,00 e ICMS no valor de 
R$ 20.760,00, conforme revisão fiscal de fls. 141/142. Rejeito o pedido para exclusão da 
lide do sujeito passivo Cidão Transporte e Turismo Ltda.   

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00415/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal.  Preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Rejeição. Pedido para exclusão da 
lide do sujeito passivo direto. Rejeição. Prestação de serviço de 
transporte sem emissão de documentação fiscal. Omissão de 
pagamento do imposto. Procedência parcial.  
 
1. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
2. A pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária 
ou concorreu para a prática da infração tributária, nos termos do 
disposto na legislação, deve ser mantida na lide.  
 
3. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, 
devem emitir documento fiscal, em conformidade com a 
operação ou prestação que realizarem (RCTE, art. 141). 
 
4. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV). 
 
5. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário CIDÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA da lide, arguida pela 
Relator. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor e Gerluce Castanheira 
Silva Padua, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Pereira D'abadia.  E, por unanimidade de votos, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a 
primeira, por cerceamento do direito de defesa e, a segunda, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor da Base de Cálculo de R$ 45.396,00 (quarenta e cinco mil, 



trezentos e noventa e seis reais) e ICMS R$5.447,52 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e 
sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme revisão fiscal às fls. 92/93. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Aldeci de Souza Flor, José Pereira 
D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo realizou prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 81.965,00, comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos 
termos do art. 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem como não efetuou o 
recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação, 
conforme notificações n.(s) 2034/2014 e 2046/2014, não tendo o(s) sujeito(s) passivo(s) 
atendido, ficando dessa forma obrigado(s) ao recolhimento de ICMS e multa.  A base de 
cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, "b" do CTE, uma vez que 
os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado considerado. Segue em anexo planilhas e documentos 
demonstrativos dos preços praticados no mercado a época dos fatos geradores. 

 
Foi arrolado como sujeito passivo solidário LC dos Santos Silva – Turismo 

– ME, com base no artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/91. 
 
Autos instruídos com os documentos de fls. 05/37. 
 
Intimados (fls. 39 a 45), os sujeitos passivos não se manifestaram, sendo 

lavrado o termo de revelia, às fls. 46. 
 
Novamente intimados (fls. 54 a 59), o sujeito passivo solidário não se 

manifesta, com isso é lavrado o termo de perempção de fls. 60.  
 
O sujeito passivo Cidão Transporte e Turismo LTDA. apresenta impugnação 

em segunda instância, em síntese, com os seguintes fundamentos: 
 
(a) alega a nulidade do ato administrativo por impossibilidade de retroação 

da lei benigna, o princípio da irretroatividade está intimamente atrelado à segurança 
jurídica e, consequentemente, à estabilidade dos direitos subjetivos: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. É o princípio constitucional geral de que a lei nova não 
pode vir a prejudicar direitos já adquiridos e atos jurídicos já aperfeiçoados. Assim, é o 
mesmo que dizer que o tempo rege o fato;  

 
(b) defende, também, a nulidade do auto de infração por cerceamento do 

direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Alega inconstitucionalidade 
da multa aplicada, o princípio do devido processo legal; princípio do contraditório e da 
ampla defesa; princípio da legalidade objetiva; princípio do informalismo; princípio da 
verdade material; princípio da impessoalidade;  

 
(c) assegura que o auto de infração não é capaz de prosperar sem que 

haja para a sua sustentação provas robustas e irrefutáveis da acusação nele descrita. É 
bem sabido que os recolhimentos foram devidamente efetivados. Portanto, nessa esteira 
de pensamento, nada há de errado na escrituração, não contendo o erro que se lhe 
pretende imputar.  

 



Por fim, requer que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, por 
patente vício do auto impugnado, declarando-se a nulidade do processo administrativo 
ante o caráter confiscatório da multa imposta pela Fazenda Estadual, com lastro no art. 
71, III, "a", do código tributário estadual, por violação aos arts. 61, §1°, II, "b", e 150, IV, 
ambos da constituição federal. No mérito seja reconhecida a regularidade fiscal da 
empresa impugnante pelo caráter confiscatório da multa imposta, bem como pelo 
cerceamento do direito constitucional de defesa do sujeito passivo, já que as provas 
carreadas aos autos para sustentação da acusação fiscal são totalmente inconsistentes, 
às fls. 63 a 80. 

 
O processo foi submetido à apreciação e o julgamento foi convertido em 

diligência, por meio da resolução n°130/2016 (fls. 89 a 90). Em sessão realizada no dia 
06/10/2016, os autos foram encaminhados à delegacia de origem, para que seu titular, por 
obséquio, em vista da situação identificada, tendo em vista das orientações contidas no 
Parecer n° 106/2011 – GEPT, designe auditor fiscal para rever o levantamento de forma a 
arbitrar a base de cálculo das prestações de serviço de transporte, em exigência no 
presente procedimento fiscal, com base na pauta de valores constante da IN n° 053/2009-
SAT, respeitadas as vigências, bem como os períodos pertinentes aos fatos geradores 
respectivos. Ao final, nos informar sobre o valor líquido do crédito tributário a ser exigido, 
após as retificações. Após, intimar o sujeito passivo para conhecimento do resultado da 
presente Resolução e para, caso queira, manifestar-se no prazo de até 30 (trinta) dias. Em 
seguida, retornem-nos para sequência do julgamento. 

 
Realizada a revisão fiscal, foi apurada a base de cálculo de R$ 45.396,00 

e o ICMS exigido foi reduzido para R$ 5.447,52, conforme documentos de fls. 92/93. 
 
O sujeito passivo direto foi notificado a se manifestar sobre a revisão fiscal 

determinada pela resolução n° 130, mas se manteve inerte (fls. 95 a 96). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

Os sujeitos passivos foram devidamente notificados para se manifestar 
sobre o lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 
foram respeitados, de forma que os autuados tiveram toda a oportunidade de se defender 
da autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 



aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos demonstrativos e documentos de fls. 07 a 37.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
Do mérito 

 
O contribuinte é acusado de realizar prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros, no valor de R$ 81.965,00, comprovada pelas autorizações 
de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, conforme exige os 
artigos 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem como não efetuou o 
recolhimento de ICMS devido na prestação.  

 
A base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, 

"b" do CTE, pois a fiscalização entendeu que os preços informados nas autorizações de 
viagens (ANTT) eram notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado. 

 
O lançamento tributário foi submetido à revisão fiscal, sendo apurada a 

base de cálculo de R$ 45.396,00. O ICMS exigido foi reduzido para R$ 5.447,52, conforme 
documentos de fls. 92/93. 

 
O solidário L. C. dos Santos Silva - TURISMO – ME não se manifestou no 

processo, conforme termo de perempção de fls. 60. Foi quem obteve as Autorizações de 
Viagem junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme documentos de fls. 
09/32. A empresa L. C. dos Santos Silva - TURISMO – ME utilizou ou contratou CIDÃO 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA para realizar o transporte de passageiros e deixou de 
exigir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, contrariando expressamente o 
disposto no artigo 145 do RCTE: “Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é 
obrigado a exigir documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, 
sempre que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14).” 

 
A prestação de serviço de transporte foi realizada por Cidão Transporte e 

Turismo Ltda., por meio do veículo placa BXH 0740, de sua propriedade, conforme 
documento de fls. 08. Veículo de passageiro, ônibus.  Portanto, correta a inclusão dessa 
pessoa no polo passivo como contribuinte, sujeito passivo direto. Assim, rejeito o pedido 
para sua exclusão.   

 
Cidão Transporte e Turismo Ltda. não apresenta defesa quanto ao mérito 

da acusação, foca a sua defesa em questões preliminares e na suposta irregularidade da 
aplicação da penalidade de forma retroativa. Defende ser ilegal aplicar a penalidade 
introduzida pela Lei 17.917/12 de forma retroativa, pois essa retroatividade não seria 
benéfica. Entende que decorrência da declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, III, 
“a”, da Lei nº 11.651/91 (CTE), que aplicava a penalidade no valor de 120 %, essa parte 
da norma estaria afastada do mundo jurídico, teria deixado de existir.   

 
A alteração realizada pela Lei 17.917/12 entrou em vigor em 01/01/13, 

reduzindo a penalidade prevista no artigo 71, III, “a” do Código Tributário Estadual (CTE) 
de 120 % para 100 % do valor do imposto. 

 



Ocorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade ocorreu em 
decisão incidenter tantum. A declaração incidental de inconstitucionalidade implica em 
mera desaplicação da lei, ou seja, na recusa de sua aplicação para solucionar a 
controvérsia deduzida em juízo. Daí, porque, falar-se em eficácia entre as partes. Os 
efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade acompanham os efeitos da coisa 
julgada. A lei não é prejudicada em sua vigência ou em sua eficácia perante 
terceiros. 

 
Dessa forma, a penalidade anterior que estabelecia a multa em 120% do 

valor do imposto estava vigente até 31/12/12. Ocorreu apenas alteração do percentual da 
penalidade pela Lei 17.917/12, com redução da multa, com vigência a partir de 01/01/13. 
Assim, está correta a aplicação da penalidade de forma retroativa, nos termos do artigo 
102, II, “c” do CTN.  

 
A penalidade aplicada está estabelecida no CTE, bem como é típica e 

adequada para a infração apurada. Também falta competência a este órgão julgador para 
afastar a aplicação de norma que se encontra com plena vigência e eficácia, nesse 
sentido vejamos o disposto no artigo 6º, § 4º, Lei nº 16.469/09:  

 
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
 
[...] 
 
"§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: 
 
 I - ação direta de inconstitucionalidade;  
 
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral;  
 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado." 
 
Assim, rejeito o afastamento da penalidade aplicada com base na Lei 

17.917/12, tendo em vista que a lei anterior que instituiu a penalidade no valor de 120% do 
imposto encontrava-se com plena vigência até 31/12/12. Trata-se de aplicação de 
penalidade de forma retroativa, por ser mais benéfica ao contribuinte.  

 
Diante do exposto, conheço da impugnação em segunda instância, afasto 

os preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. No mérito, dou-lhe parcial provimento para julgar procedente 
em parte o auto de infração sobre a base de cálculo de R$ 45.396,00, e ICMS no valor de 
R$ 5.447,52, conforme revisão fiscal de fls. 92/93. Rejeito o pedido para exclusão da lide 
do sujeito passivo Cidão Transporte e Turismo Ltda.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00452/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Exclusão da lide da solidária JMC 
TRANSPORTE ARAGUARI LTDA. Rejeitada. ICMS. Omissão de 
pagamento do imposto incidente sobre o serviço de transporte 
interestadual de passageiros. Procedência parcial.  
 
1. Deve ser mantido na lide a proprietária do veículo por meio do 
qual foi efetuado o serviço de transporte interestadual de 
passageiro, sem emissão de documento fiscal e, 
consequentemente, sem o pagamento do ICMS devido, 
limitando, no entanto, a sua responsabilidade aos valores 
relativos ao período no qual era efetivamente o proprietário do 
referido veículo;  
 
2. Deve ser considerado procedente o lançamento que exige o 
ICMS omitido incidente sobre o transporte interestadual de 
passageiro realizado sem emissão de documento fiscal, 
devendo, no entanto, ser utilizado como parâmetro para o 
arbitramento do valor da prestação os valores indicados na 
Instrução Normativa nº 053/09-SAT. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para adequar de ofício a base de cálculo para o valor 
de R$ 149.654,60 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e 
sessenta centavos), e o ICMS para o valor de R$ 17.958,55 (dezessete mil, novecentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ficando a responsabilidade da 
solidária JMC TRANSPORTE ARAGUARI LTDA, limitada ao valor de R$ 744,00 
(setecentos e quarenta e quatro reais). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiro sem emissão de documento fiscal, nos valores e períodos descritos nos 
campos próprios do auto de infração, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do 
ICMS omitido, mais as cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 

c/c o art. 54, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 



Foi indicada como solidária nos termos do art. 45, inciso XIII, da Lei 
nº 11.651/91 a empresa JMC TRANS ARAGUARI LTDA, na qualidade de proprietária do 
ônibus.  

 
O lançamento foi instruído com as Autorizações de Viagens 

relacionadas no demonstrativo de fls. 10. 
 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para impugnação do 

lançamento em primeira instância encontra-se registrado no termo de revelia de fls. 83. 
 
O termo de perempção de fls. 98, registra o não comparecimento da 

autuada DINATUR TURISMO LTDA, para impugnação o lançamento perante a uma das 
câmaras julgadoras. 

  
A solidária JMC TRANSPORTES ARAGUARI LTDA, por seu turno, 

compareceu ao processo por meio da peça impugnatória de fls. 101 a 107, objeto do 
presente julgamento, pleiteando a sua exclusão da lide, alegando que não era proprietária 
do ônibus no período da realização das viagens.   

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
A Lei nº 11.651/91 que institui o Código Tributário do Estado de 

Goiás assevera que ocorre o fato gerador do ICMS, no momento do início da prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza (art. 13, X). 

 
O Decreto nº 4.852/97, que estabelece o Regulamento do Código 

Tributário do Estado de Goiás, por seu turno, estabelece o seguinte: 
 

“Art. 29. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da 
prestação, tratando-se de (Lei nº 11.651/91, art. 34): 

I - serviço de transporte, aquele onde se encontre o transportador, quando a 
prestação estiver sendo executada em situação fiscal irregular; 

[...] 

§ 2º Considera-se: 

I - condutor, a pessoa natural que opere veículo de terceiro ou a este afretado; 

II - veículo próprio, além daquele que se achar registrado em nome do contribuinte, 
o utilizado em regime de locação ou qualquer outra forma pela qual detenha a 
posse do veículo (Convênio SINIEF 6/89, art. 10, parágrafo único). 

§ 3º A comprovação do regime de locação e de qualquer outra forma de contrato, 
pela qual o contribuinte detenha a posse do veículo, faz-se por meio de contrato 
devidamente registrado no cartório competente e da carteira de trabalho do 
motorista que demonstre seu vínculo empregatício com o contratante, quando for o 
caso. 

[...] 

Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de 
circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação, ainda que a operação e a prestação se iniciem 
no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 

[...] 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10PU
file:///C:/Users/antonio/Documents/Cte/CTE.doc%23A44


§ 2º Considera-se: 

[...] 

X - transportador, a pessoa natural ou jurídica que preste serviço de transporte, por 
qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor em veículo próprio ou afretado; 

 
No caso vertente, não resta nenhuma dúvida no sentido de que o 

transporte interestadual de passageiro realizado conforme Autorizações de Viagens 
emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi realizado pela empresa 
DINATUR  TURISMO LTDA, por meio do ônibus Placa GLS-8745 que se encontrava 
registrado no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN, tendo como 
proprietária a solidária JMS TRANSPORTE ARAGUARI LTDA. 

 
A pesquisa de veículos junto ao Departamento de Trânsito do Estado 

de Minais Gerais, de fls. 115 e a Autorização para Transferência de Veículos, de fls. 116, 
comprovam que o referido ônibus foi adquirido somente no dia 24/05/12, dessa forma a 
empresa JMS TRANSPORTE ARAGUARI LTDA, indicada como solidária no presente 
processo em razão de ser proprietária do referido veículo, deverá permanecer na lide, 
porém, respondendo pelo crédito tributário somente relativo ao ICMS incidente sobre as 
Autorizações de Viagens emitidas posteriormente a aquisição do ônibus. 

  
Assim, em relação ao do fato gerador, não há nenhuma dúvida 

quanto a sua ocorrência, questão que, inclusive, não foi contestada pelas autuadas. 
 
Observo, no entanto, que para efeito do arbitramento do valor da 

prestação de serviço de transporte, o autor do procedimento utilizou como parâmetro a 
planilha de custos de fls. 73 e 74, obtidas junto às empresas TRANSBRASILIANA LTDA e 
RÁPIDO ARAGUAIA LTDA, que indicam o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), por quilômetro.  

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que as decisões do Conselho 

Administrativo Tributário tem sido no sentido de que, nessa situação, deve ser utilizado 
como parâmetro para o arbitramento da base de cálculo da prestação do serviço de 
transporte, os valores indicados na Instrução Normativa nº 053/09-SAT, que à época da 
ocorrência dos fatos era de R$ 1,00 (um real) e R$ 2,00 (dois reais), por quilômetro.  

 
Com essas considerações, entendo que o lançamento deve ser 

considerado parcialmente procedente no valor de R$ 17.958,55 (dezessete mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 
demonstrativo de fls. 124 e 125. 

 
À conta do exposto, conheço da impugnação interposta pela solidária 

JMC TRANSPORTE ARAGUARÍ LTDA, nego-lhe provimento, para mantê-la na lide, 
porém, com a responsabilidade limitada a importância de R$ 744,00 (setecentos e 
quarenta e quatro reais) e, de ofício, promovo a alteração da base de cálculo para R$ 
149.654,60 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos  e cinquenta e quatro reais e 
sessenta centavos), reduzindo, dessa forma, o valor do crédito tributário para R$ 
17.958,55 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos).  
 

 
 

Sala das sessões, em 02 de março de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00460/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Incompetência funcional da autoridade lançadora. Rejeitada. 
Preliminar de nulidade da peça básica. Cerceamento do direito 
de defesa. Rejeitada. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Substituto tributário. Prestação 
interestadual de serviço de transporte iniciada no Estado de 
Goiás. Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de incompetência funcional da 
autoridade lançadora, estando o autor do lançamento 
legalmente atribuído a constituir o crédito tributário; 
 
2. Não se acolhe a arguição de cerceamento do direito de 
defesa, revelando os DACTEs que instruem a acusação o 
vínculo do sujeito passivo com as prestações de serviço que 
ensejaram a cobrança do ICMS, este regularmente apurado nos 
autos; 
 
3. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
4. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento do início da 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza (CTE, art. 13, X); 
 
5. O local da prestação é, tratando-se de serviço de transporte, 
aquele onde se tenha iniciado a prestação (CTE, art. 34, I, a); 
 
6. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de 
transporte de mercadoria que contratar ou entregar, por conta 
própria ou à conta e ordem de terceiro, a prestador autônomo 
em prestação que se iniciar neste Estado, o contribuinte do 
imposto, exceto o prestador autônomo de serviço de transporte 
e o microempreendedor individual, e o depositário de 
mercadoria a qualquer título, estabelecidos neste Estado (RCTE, 
Anexo VIII, art. 24). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
incompetência funcional da autoridade lançadora, a segunda, por cerceamento do direito 



de defesa e, a terceira, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo 
José Mendes e Elias Alves dos Santos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
LASA LAGO AZUL S/A, utilizou serviço de transporte contratado com pessoa jurídica 
transportadora estabelecida em outra unidade da Federação que, por seu turno, deixou de 
efetuar o recolhimento do ICMS relativo a prestação de serviço iniciada nesse Estado, 
sendo-lhe imputada, na condição de substituto tributário, o ICMS suprimido no valor de R$ 
10.295,79 (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) acrescido 
de cominações legais. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Básica do ICMS (fls. 6 a 10), Nota Explicativa (fls. 11 a 16), 
Auditoria do ICMS Fomentar/Produzir/Microproduzir (fls. 18 a 19), DACTEs (fls. 20 a 47) e 
mídia CD (fls. 49), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 65 a 79), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de incompetência funcional da autoridade lançadora, cerceamento do direito de defesa e 
insegurança na determinação da infração, bem como arguição de exclusão do solidário da 
lide. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que não 

houve omissão de ICMS que será comprovada em relatórios ora em elaboração.  
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, 
conforme a Sentença n° 1341/2017 (fls.86 a 90). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 104 a 

117), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as 
hipóteses de incompetência funcional da autoridade lançadora, cerceamento do direito de 
defesa e insegurança na determinação da infração (fls. 106 a 112), bem como arguição de 
exclusão do solidário da lide. 

 
No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência do 

lançamento, alegando que não houve omissão de ICMS que será comprovada em 
relatórios ora em elaboração.  

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
O sujeito passivo, LASA LAGO AZUL S/A, empresa de médio porte, 

conforme extrato de Consulta Diagnóstico do Contribuinte – Porte (fls. 85), considerando-



se empresa de grande porte, formulou arguição de incompetência funcional da autoridade 
lançadora. 

 
Rejeito essa arguição, pois o autor do lançamento, ocupante do 

cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual II – AFRE II, conforme art. 4°, II, “a”, da Lei n° 
13.266/98, está atribuído a constituir o crédito tributário decorrente de fiscalização de 
contribuinte considerado empresa de médio porte. 

 
Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que os DACTEs que instruem a acusação 
revelam o vínculo do sujeito passivo com as prestações de serviço que ensejaram a 
cobrança do ICMS, este regularmente apurado nos autos (fls. 09 e 16), existente, portanto, 
a obrigação tributária reclamada pelo Fisco. 

 
Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 

manifesto-me pela sua rejeição, tendo em vista que a irregularidade fiscal está claramente 
relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
Deixo de apreciar a arguição de exclusão de solidário da lide, por 

não existir solidário arrolado nos autos. 
 

MÉRITO 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

LASA LAGO AZUL S/A, utilizou serviço de transporte contratado com pessoa jurídica 
transportadora estabelecida em outra unidade da Federação que, por seu turno, deixou de 
efetuar o recolhimento do ICMS relativo a prestação de serviço iniciada nesse Estado, 
sendo-lhe imputada, na condição de substituto tributário, o ICMS suprimido no valor de R$ 
10.295,79 (dez mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) acrescido 
de cominações legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, os arts. 13, X e 34, I, 

“a”, do Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 24 do Anexo VIII do Regulamento do CTE 
(RCTE): 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
X - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza; 
[...] 

 
Art. 34. O local da prestação é: 
 
I - tratando-se de serviço de transporte: 
 
a) aquele onde se tenha iniciado a prestação; 
[...] 

 
Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de transporte de 
mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à conta e ordem 
de terceiro, a prestador autônomo em prestação que se iniciar neste 
Estado, o contribuinte do imposto, exceto o prestador autônomo de serviço 
de transporte e o microempreendedor individual, e o depositário de 
mercadoria a qualquer título, estabelecidos neste Estado. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 
Os DACTEs que instruem o auto de infração revelam que a LASA 

LAGO AZUL S/A, estabelecida em Ipameri (GO), contratou as empresas MASSERLOG 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, estabelecida em Betim (MG) e a WS LOGISTÍCA 
LTDA – EPP, estabelecida em Sertãozinho (SP), para transporte de mercadorias 
destinadas às empresas RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, sediada em Betim (MG), 
APREMOC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – EPP e SERTEMAQ 
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, ambas estabelecidas em 
Sertãozinho (SP), tendo todas as prestações de serviço origem em Ipameri (GO). 

 
Os extratos de Histórico de Pagamentos que também compõem a 

instrução da acusação revelam que não houve o pagamento do ICMS incidente sobre as 
prestações de transporte consignadas nos DACTEs juntados aos autos. 

 
Os dados dos DACTEs foram consignados em quadros inclusos (fls. 

16) da Nota Explicativa. No primeiro quadro, alusivo ao mês de setembro de 2013, consta 
R$ 79.490,59 (total da prestação de serviço) e R$ 9.482,19 (total de ICMS); no segundo 
quadro, alusivo ao mês de dezembro de 2013, consta R$ 6.780,00 (total da prestação de 
serviço) e R$ 813,60 (total de ICMS). As prestações de serviço, relativas aos meses de 
setembro e dezembro de 2013, somadas, totalizam R$ 86.270,59 (oitenta e seis mil, 
duzentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), base de cálculo do ICMS, cujo 
ICMS a recolher é de R$ 10.295,79 (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e 
nove centavos), exigido no auto de infração. 

 

Concluo então que os elementos de instrução da acusação 
asseguram a constituição do crédito tributário lançado no auto de infração, tendo o crédito 
tributário sido regularmente apurado e fundamentado nos dispositivos legais reproduzidos 
em linhas anteriores, decidindo pela procedência do lançamento. 

 
O sujeito promoveu o parcelamento do crédito tributário 

(Parcelamento n° 3100138) na data de 29/09/2017, recolhendo a 1ª parcela, devendo o 
recolhimento ser considerado para fins de extinção do crédito tributário. 

 
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por incompetência funcional da autoridade 
lançadora, a segunda, por cerceamento do direito de defesa e, a terceira, por insegurança 
na determinação da infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00461/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Rejeitada. Mérito. ICMS. Obrigação principal. Prestação 
interestadual de serviço de transporte de passageiros. 
Procedência em parte. 
 
1. A pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a 
prática de infração à legislação tributária responde 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto, 
rejeitando-se a arguição de exclusão de solidário da lide; 
 
2. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV); 
 
3. Sendo o valor do serviço declarado pelo sujeito passivo 
notoriamente inferior ao praticado no mercado considerado, 
adota-se, na apuração da base de cálculo do ICMS, o valor 
corrente de serviço fixado em Pauta constante de Instrução 
Normativa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira Andrade, Márcio 
Nogueira Pedra e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração no valor do ICMS de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira Andrade, Márcio 
Nogueira Pedra e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
ZANCHETTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, realizou prestação de serviço 
de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 81.900,00 (oitenta e um mil 
novecentos reais), no período de 02/01/2014 a 10/07/2014, sem a emissão de nota fiscal, 
bem como não efetuou o recolhimento do imposto devido na prestação, sendo-lhe imputa 
a exigência do ICMS no valor de R$ 9.828,00 (nove mil oitocentos e vinte e oito reais), 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a observação de que a base 

de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, ''b'' do CTE, uma vez 



que os preços informados nas Autorizações de Viagem são inferiores aos praticados no 
mercado. 

 
Identificada como solidária a pessoa jurídica EMPRESA ZANCHETT 

TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, nos termos do art. 45, XIII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 
4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, notificação 

fiscal (fls. 5), consulta ao Sistema de Controle de Veículos do DETRAN-GO (fls. 7), 
demonstrativo fiscal (fls. 8), Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (fls. 9 a 27) e Planilha Padrão DTR da Rápido Marajó 
Ltda e da Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda (fls. 28 e 29), dente outros 
documentos. 

 
Intimados o sujeito passivo em 18/05/2015 (fls. 69) e a solidária em 

13/05/2015 (fls. 66), ambos intimados não comparecem ao processo, sendo declarados 
revéis (fls. 70). 

 
Revéis, o sujeito passivo e a solidária apresentaram conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 79 a 85), formulando em preliminar arguição de 
exclusão da solidária da lide. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando que o 

serviço prestado não é somente o de transporte de passageiros, tendo em vista que a 
impugnante oferece o acompanhamento de guias de turismo, junto à viagem, convênios 
com estabelecimentos de compras, de hospedagens, o que caracteriza outros serviços de 
turismo. Enfim, atendendo perfeitamente o disposto na Lista de Serviço anexa da Lei 
Complementar n° 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de qualquer 
Natureza.  Desta forma, o imposto incidente é o ISS. 

 
Por fim, o Parecer n° 0493/2013-GEOT decorrente de consulta à 

Gerência de Orientação Tributária formulada pela empresa, também é pela aplicação do 
ISS e não do ICMS para a atividade desenvolvida pela impugnante, que é típica de 
turismo, com execução em veículos próprios. 

 
Juntam Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 104 a 107), dente outros 

documentos. 
 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
por minha determinação (fls. 111). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 
Apreciando a arguição de exclusão do solidário da lide, manifesto-me 

pela sua rejeição, com fundamento no art. 45, XIII, do Código Tributário Estadual (CTE): 
 



Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
[...] 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária.  

 
O dispositivo reproduzido (CTE, art, 45, XIII), foi utilizado com o 

fundamento legal para identificação da EMPRESA ZANCHETT TRANSPORTES 
COLETIVOS LTDA como coobrigada, conforme o anexo Estruturado (fls. 4). 

 
Nas Autorizações de Viagens emitidas pela ANTT Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (fls. 9 a 27) consta a placa do veículo LKI 7027, bem como o 
nome EMPRESA ZANCHETT TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e seu CNPJ 
(78.657.319/0001-81), sendo que a consulta ao Sistema de Controle de Veículos do 
DETRAN-GO (fls. 7) informa que a EMPRESA ZANCHETT TRANSPORTES COLETIVOS 
LTDA é a proprietária do veículo placa LKI 7027. 

 
Claro está que a EMPRESA ZANCHETT TRANSPORTES 

COLETIVOS LTDA concorreu para a prática de infração à legislação tributária, pela 
utilização de ônibus de sua propriedade na prestação de serviço de transporte de 
passageiros, sendo portanto solidária com o contribuinte pelo pagamento do imposto. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
81.900,00 (oitenta e um mil novecentos reais), no período de 02/01/2014 a 10/07/2014, 
sem a emissão de nota fiscal, bem como não efetuou o recolhimento do imposto devido na 
prestação, sendo-lhe imputa a exigência do ICMS no valor de R$ 9.828,00 (nove mil 
oitocentos e vinte e oito reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 11, IV, 64, § 2°, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e os arts. 141, 185 e 186, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
IV - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
[...] 

 
Art. 64.  
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada: 
 
I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 
[...] 

 
Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 
início da prestação do serviço, observando-se o seguinte: 
 
I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada; 
 
II - no caso de excursão com contrato individual, é facultada a emissão de 
uma única Nota Fiscal de Serviço de Transporte, por veículo, hipótese em 
que a 1ª (primeira) via deve ser arquivada no estabelecimento do emitente, 
a ela sendo anexada, quando se tratar de transporte rodoviário, a 
autorização do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem - DNER - 
ou do órgão estadual competente, conforme o caso; 
[...] 

 

Revel em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
impugnação em Segunda Instância (fls. 79 a 85), com fundamento na Lei Complementar 
n° 116/2003 e no Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 104 a 107), pediu a improcedência do 
lançamento, afirmando que a empresa efetivamente realizou viagens de turismo e o 
Parecer n° 0493/2013-GEOT, emitido pela Gerência de Orientação Tributária da 
Secretaria da Fazenda por consulta, segundo a impugnante, define que a atividade 
realizada pela empresa enquadra-se como viagem de turismo, bem como as atividades 
secundárias registradas em seu CNPJ abrange a atividade de turismo. Contudo, 
analisando às Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (fls. 9 a 27), verifica-se que os motivos de viagem não ficaram 
caracterizados como turismo. Também o valor utilizado e mencionado nas autorizações de 
viagens da ANTT para a mensuração da base de cálculo ficou aquém daquele utilizado 
por empresas do mesmo ramo (fls. 28 e 29), bem como daqueles contidos na Instrução 
Normativa n° 053/09-SAT. 

 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
(fls. 111). 

 
Nessa planilha, adotou-se o valor de R$ 2,00 (dois reais)/Km 

constante da Pauta de Serviço de Transporte fixada no Anexo II da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 053/09-SAT, DE 20 DE JANEIRO DE 2009. Pela multiplicação de R$ 
2,00/Km X 25.200 Km rodados, obteve-se R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos 
reais), que é a base de cálculo do ICMS, fazendo-se incidir a alíquota de 12% (doze por 
cento) sobre R$ 39.200,00, chegou-se a R$ 6.048,00 (seis mil, quarenta e oito reais) de 
ICMS a recolher. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, 

arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
dou-lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), cujo ICMS a recolher 
é de R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais). 
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Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00462/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Prestação interestadual de 
serviço de transporte de passageiros. Procedência em parte. 
 
1. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV); 
 
2. Sendo o valor do serviço declarado pelo sujeito passivo 
notoriamente inferior ao praticado no mercado considerado, 
adota-se, na apuração da base de cálculo do ICMS, o valor 
corrente de serviço fixado em Pauta constante de Instrução 
Normativa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 38.697,44 (trinta e oito mil, seiscentos e 
noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 
4.643,69 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira 
Andrade, Márcio Nogueira Pedra e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
62.887,50 (sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), no 
período de 04/09/2014 a 08/12/2014, sem a emissão de nota fiscal, bem como não 
efetuou o recolhimento do imposto devido na prestação, sendo-lhe imputa a exigência do 
ICMS no valor de R$ 7.546,50 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a observação de que a base 

de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, ''b'' do CTE, uma vez 
que os preços informados nas Autorizações de Viagem são inferiores aos praticados no 
mercado. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, notificação 

fiscal (fls. 4), demonstrativo fiscal (fls. 5), Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (fls. 7 a 21) e Planilha Padrão DTR da Rápido 
Marajó Ltda e da Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda (fls. 22 e 23), dente outros 
documentos. 

 



Intimado em 03/06/2015 (fls. 25), o sujeito passivo não comparece ao 
processo, sendo declarado revel (fls. 26). 

 
Revel, o sujeito passivo apresentou impugnação em Segunda 

Instância (fls. 32 a 37), pedindo a improcedência do lançamento, alegando que o serviço 
prestado não é somente o de transporte de passageiros, tendo em vista que a impugnante 
oferece o acompanhamento de guias de turismo, junto à viagem, convênios com 
estabelecimentos de compras, de hospedagens, o que caracteriza outros serviços de 
turismo. Enfim, atendendo perfeitamente o disposto na Lista de Serviço anexa da Lei 
Complementar n° 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de qualquer 
Natureza.  Desta forma, o imposto incidente é o ISS. 

 
Por fim, o Parecer n° 0493/2013-GEOT decorrente de consulta à 

Gerência de Orientação Tributária formulada pela empresa, também é pela aplicação do 
ISS e não do ICMS para a atividade desenvolvida pela impugnante, que é típica de 
turismo, com execução em veículos próprios. 

 
Junta Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 47 a 50), dente outros 

documentos. 
 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
por minha determinação (fls. 54). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
62.887,50 (sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), no 
período de 04/09/2014 a 08/12/2014, sem a emissão de nota fiscal, bem como não 
efetuou o recolhimento do imposto devido na prestação, sendo-lhe imputa a exigência do 
ICMS no valor de R$ 7.546,50 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 11, IV, 64, § 2°, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e os arts. 141, 185 e 186, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
IV - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
[...] 

 
Art. 64.  
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 



Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada: 
 
I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 
[...] 

 
Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 
início da prestação do serviço, observando-se o seguinte: 
 
I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada; 
 
II - no caso de excursão com contrato individual, é facultada a emissão de 
uma única Nota Fiscal de Serviço de Transporte, por veículo, hipótese em 
que a 1ª (primeira) via deve ser arquivada no estabelecimento do emitente, 
a ela sendo anexada, quando se tratar de transporte rodoviário, a 
autorização do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem - DNER - 
ou do órgão estadual competente, conforme o caso; 
[...] 

 

Revel, o sujeito passivo apresentou impugnação em Segunda 
Instância (fls. 32 a 37), com fundamento na Lei Complementar n° 116/2003 e no Parecer 
n° 0493/2013-GEOT (fls. 47 a 50), pediu a improcedência do lançamento, afirmando que a 
empresa efetivamente realizou viagens de turismo e o Parecer n° 0493/2013-GEOT, 
emitido pela Gerência de Orientação Tributária da Secretaria da Fazenda por consulta, 
segundo a impugnante, define que a atividade realizada pela empresa enquadra-se como 
viagem de turismo, bem como as atividades secundárias registradas em seu CNPJ 
abrange a atividade de turismo. Contudo, analisando as Autorizações de Viagem emitidas 
pela ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres (fls. 7 a 21), verifica-se que os 
motivos de viagem não ficaram caracterizados como turismo. Também o valor utilizado e 
mencionado nas autorizações de viagens da ANTT para a mensuração da base de cálculo 
ficou aquém daquele utilizado por empresas do mesmo ramo (fls. 22 e 23), bem como 
daqueles contidos na Instrução Normativa n° 053/09-SAT. 

 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
(fls. 54). 

 
Nessa planilha, adotou-se o valor de R$ 2,00 (dois reais)/Km 

constante da Pauta de Serviço de Transporte fixada no Anexo II da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 053/09-SAT, DE 20 DE JANEIRO DE 2009. Pela multiplicação de R$ 
2,00/Km X 19.350 Km rodados, obteve-se R$ 38.697,44 (trinta e oito mil, seiscentos e 
noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), que é a base de cálculo do ICMS, 
fazendo-se incidir a alíquota de 12% (doze por cento) sobre R$ 38.697,44, chegou-se a 
R$ 4.643,69 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) 
de ICMS a recolher. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A29P2II


Ante o exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-
lhe parcial provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor da base de cálculo de R$ 38.697,44 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete 
reais e quarenta e quatro centavos), cujo ICMS a recolher é de R$ 4.643,69 (quatro mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00463/18 
 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitado. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Prestação interestadual de serviço de 
transporte de passageiros. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não existindo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. O imposto incide sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores (CTE, art. 11, IV); 
 
3. Sendo o valor do serviço declarado pelo sujeito passivo 
notoriamente inferior ao praticado no mercado considerado, 
adota-se, na apuração da base de cálculo do ICMS, o valor 
corrente de serviço fixado em Pauta constante de Instrução 
Normativa. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Mário de 
Oliveira Andrade, Márcio Nogueira Pedra e Nislene Alves Borges. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor da base de cálculo de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), 
cujo ICMS a recolher é de R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Mário de Oliveira 
Andrade, Márcio Nogueira Pedra e Nislene Alves Borges. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
63.700,00 (sessenta e três mil setecentos reais), no período de 10/02/2014 a 06/03/2014, 
sem a emissão de nota fiscal, bem como não efetuou o recolhimento do imposto devido na 
prestação, sendo-lhe imputa a exigência do ICMS no valor de R$ 7.644,00 (sete mil, 
seiscentos e quarenta e quatro reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta no histórico do auto de infração a observação de que a base 

de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, ''b'' do CTE, uma vez 



que os preços informados nas Autorizações de Viagem são inferiores aos praticados no 
mercado. 

 
Citados como infringido o art. 64 da Lei n° 11.651/91 c/c art.141, 185 

e 186 do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista do art. 71, III, ''a'' da Lei n° 
11.651/91 c/ redação da Lei 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, notificação 

fiscal (fls. 4), demonstrativo fiscal (fls. 7), Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (fls. 9 a 22) e Planilha Padrão DTR da Rápido 
Marajó Ltda e da Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda (fls. 24 e 25), dente outros 
documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 35 a 39), 

pedindo a improcedência do lançamento, alegando em síntese, que não realizava o 
simples transporte de passageiros, mas sim, o turístico, com incidência do ISSQN e, por 
isso, nunca teria emitido documentação fiscal modelo 7.  

 
Junta Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 49 a 51), dente outros 

documentos. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decidiu pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença 
n° 4934/2016 - JULP (fls. 54 e 55). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 59 a 

65), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a 
hipótese de cerceamento do direito de defesa.  

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando que o 

serviço prestado não é somente o de transporte de passageiros, tendo em vista que a 
recorrente oferece o acompanhamento de guias de turismo, junto à viagem, convênios 
com estabelecimentos de compras, de hospedagens, o que caracteriza outros serviços de 
turismo. Enfim, atendendo perfeitamente o disposto na Lista de Serviço anexa da Lei 
Complementar n° 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de qualquer 
Natureza. Desta forma, o imposto incidente é o ISS. 

 
Por fim, o Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 49 a 51) decorrente de 

consulta à Gerência de Orientação Tributária formulada pela empresa, também é pela 
aplicação do ISS e não do ICMS para a atividade desenvolvida pela recorrente, que é 
típica de turismo, com execução em veículos próprios. 

 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
por minha determinação (fls. 70). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 



Apreciando a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
manifesto-me pela sua rejeição, por não existir no processo nenhum óbice ao pleno 
exercício do direito de defesa, tendo sido assegurando ao contribuinte o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
63.700,00 (sessenta e três mil setecentos reais), no período de 10/02/2014 a 06/03/2014, 
sem a emissão de nota fiscal, bem como não efetuou o recolhimento do imposto devido na 
prestação, sendo-lhe imputa a exigência do ICMS no valor de R$ 7.644,00 (sete mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Fundamentam a exigência fiscal o art. 11, IV, 64, § 2°, do Código 

Tributário Estadual (CTE) e os arts. 141, 185 e 186, do Regulamento do CTE (RCTE): 
 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
[...] 
IV - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
[...] 

 
Art. 64.  
 
§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são 
obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos 
fiscais. 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 
utilizada: 
 
I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 
[...] 

 
Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 
início da prestação do serviço, observando-se o seguinte: 
 
I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada; 
 
II - no caso de excursão com contrato individual, é facultada a emissão de 
uma única Nota Fiscal de Serviço de Transporte, por veículo, hipótese em 
que a 1ª (primeira) via deve ser arquivada no estabelecimento do emitente, 
a ela sendo anexada, quando se tratar de transporte rodoviário, a 
autorização do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem - DNER - 
ou do órgão estadual competente, conforme o caso; 
[...] 
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Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário (fls. 59 a 65), com fundamento na Lei Complementar n° 116/2003 e no 
Parecer n° 0493/2013-GEOT (fls. 49 a 51), pediu a improcedência do lançamento, 
afirmando que a empresa efetivamente realizou viagens de turismo e o Parecer n° 
0493/2013-GEOT, emitido pela Gerência de Orientação Tributária da Secretaria da 
Fazenda por consulta, segundo a recorrente, define que a atividade realizada pela 
empresa enquadra-se como viagem de turismo, bem como as atividades secundárias 
registradas em seu CNPJ abrange a atividade de turismo. Contudo, analisando as 
Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(fls. 9 a 22), verifica-se que os motivos de viagem não ficaram caracterizados como 
turismo. Também o valor utilizado e mencionado nas autorizações de viagens da ANTT 
para a mensuração da base de cálculo ficou aquém daquele utilizado por empresas do 
mesmo ramo (fls. 24 e 25), bem como daqueles contidos na Instrução Normativa n° 
053/09-SAT. 

 
A Representação Fazendária apresentou proposição de aplicação 

alternativa dos valores da Instrução Normativa n° 053/09-SAT em substituição ao valor 
utilizado pela pesquisa do agente fiscal autuante, elaborando planilha juntada aos autos 
(fls. 70). 

 
Nessa planilha, adotou-se o valor de R$ 2,00 (dois reais)/Km 

constante da Pauta de Serviço de Transporte fixada no Anexo II da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 053/09-SAT, DE 20 DE JANEIRO DE 2009. Pela multiplicação de R$ 
2,00/Km X 19.600 Km rodados, obteve-se R$ 39.200,00 (trinta e nove mil, duzentos reais), 
que é a base de cálculo do ICMS, fazendo-se incidir a alíquota de 12% (doze por cento) 
sobre R$ 39.200,00, chegou-se a R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais) de 
ICMS a recolher. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conheço 
do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da base de cálculo de R$ 
39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), cujo ICMS a recolher é de R$ 4.704,00 
(quatro mil, setecentos e quatro reais). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00767/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no seu recolhimento. Crédito tributário 
extinto por força da vigência da Lei nº 17.298/2011. 
 
Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, correspondente à 
omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor 
rural ou em estabelecimento leiloeiro rural. (art. 1º da Lei nº 
17.298/2011). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, reconhecer a 
extinção do crédito tributário, com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/2011 c/c inciso III, 
do art. 4º-A da Instrução de Serviço nº 002/2011-GSF. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador com a 
acusação fiscal de que o sujeito passivo deu saída de 1613 cabeças de gado bovino para 
abate, no valor comercial de R$ 968.872,00 (novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos 
e setenta e dois reais), destinados ao frigorífico – CCE 10.401.251-0 (responsável 
solidário), sem a emissão das respectivas notas fiscais. Em consequência, o autuado deve 
recolher o ICMS no valor de R$ 116.264,64 (cento e dezesseis mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos), acrescido das cominações legais.  

 
O abrigo do fato descrito são os arts. 45, inciso I, alínea “a”, 64 e  66 

da Lei nº 11.651/91-CTE c/c o  art. 145, parágrafo único do Decreto 4.852/97-RCTE e a 
penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso XII, alínea “a”, agravada com a 
aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
Os documentos de fls. 03/98 instruem o trabalho fiscal, inclusive com 

o acompanhamento da Guia de Trânsito Animal (GTA). 
 
Depois do Termo de Revelia de fl. 110, o sujeito passivo impugna o 

lançamento do crédito tributário, fls.113/115, e argumenta que nos meses de julho a 
setembro de 2007 não efetuou venda ou transporte de animais e que em maio de 2007 
foram vacinados 1.820 animais e a mesma quantidade em maio de 2008. 

 
Quanto à emissão da GTAs elas foram emitidas sem a sua 

autorização, fls. 19/94.  



 
Ao final, requer o arquivamento do processo.  
 
O julgador de Primeira Instância decide pela procedência do auto de 

infração, cuja tese decisória tem o alicerce do art. 66, parágrafo único do CTE e na 
conclusão de que “se alguém utilizou sua inscrição irregular só poderia ter sido o 
frigorífico, no entanto, o autuado não tomou nenhuma providência contra o mesmo 
limitando-se a uma alegação sem nenhuma validade”, fl. 125. 

 
O Termo de Perempção, fl. 131, assinala a ausência do autuado e do 

sujeito passivo solidário na fase de recurso voluntário. 
 
O julgador singular, chamado a opinar sobre a vigência da Lei nº 

17.298/11 (marco zero), emite o Parecer nº 31411-JULP onde ele conclui que: 
 
“... o crédito tributário do processo em questão não está contemplado 

nas hipóteses descritas pela Lei do marco zero, acima indicada, objetivando a sua 
extinção, por ter sido a omissão de saída detectada em estabelecimento produtor rural 
e/ou leiloeiro e sim no estabelecimento frigorífico destinatário dos semoventes. De 
consequência, deve ser o mesmo devolvido a Gerência de Preparo Processual - GEPRO 
para remessa ao setor que fará a inscrição em Dívida Ativa do crédito tributário ora em 
análise”, fl. 133. 

 
Com este convencimento, considera que não existem as condições 

necessárias e suficientes, definidas na Lei nº 17.298/2011, para a extinção do crédito 
tributário apreciado. 

 
Outrossim, o Representante Fazendário, ao atender ao disposto no 

art. 3º da Instrução de Serviço nº 01/2011-CAT encaminha os autos ao Presidente do CAT 
para adoção dos procedimentos subsequentes, visto o entendimento de os pressupostos 
da Lei nº 17.298/2011 estão presentes no caso em análise como permissivo para a 
extinção do referido crédito tributário. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário determina o 

encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que o processo 
seja pautado a julgamento pelo Conselho Pleno. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
  
 Adoto o Despacho nº 1.388/2012-GERF/SR, para considerar a 

legalidade na aplicação da Lei nº 17.298/2011, na parte em que ele expressa o seu 
entendimento, o qual transcrevo neste voto, conforme segue: 

 
“Em que pese ter sido efetuado o levantamento com base em 

informações prestadas pelo frigorífico destinatário solidário, conforme disposto nas notas 
explicativas, tem-se que o fato gerador é a saída do estabelecimento agropecuário, para o 
que, com toda propriedade, este foi caracterizado como sujeito passivo direto, ao qual foi 
pessoalmente outorgada a extinção do crédito tributário previsto na referida lei. 

 



Com base no CTN, Art. 125, inc. II, caberia o afastamento do sujeito 
passivo direto da lide, e a extinção do montante do crédito que lhe é proporcional, 
mantendo-se o frigorífico solidário em relação ao saldo remanescente, entretanto constitui-
se, neste caso, em insanável  paradoxo extinguir parcialmente o crédito tributário em 
relação a quem comissivamente lhe deu causa e manter-se o montante proporcional 
remanescente por co-autoria decorrente de ato omissivo do frigorífico destinarão solidário. 
É absolutamente indissociável a ocorrência do fato gerado em relação a um e a outro 
posto que se dá sobre a circulação desse para aquele. Difere totalmente, por exemplo, de 
um imposto incidente sobre um patrimônio ou renda de um agrupamento de pessoas, em 
que seja possível determinar a fração ideal de cada um. 

 
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os 
efeitos da solidariedade: 
II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, 
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse 
caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo, Código 
Tributário Nacional-CTN. 
 
Assim, este Representante Fazendário, discordando do parecer 

exarado pelo julgador singular, entende que os pressupostos da Lei nº 17.298/2011 estão 
presentes no caso em análise como permissivo para a extinção do referido crédito 
tributário”, fls. 134/135. 

 
Em seguimento às orientações dadas neste processo, vejo que o 

lançamento do crédito tributário tem o amparo da extinção definida nos parágrafos 
anteriores. 

 
Para tanto, o art. 1º da Lei nº 17.298/2011, permite a extinção do 

crédito tributário, conforme observo na transcrição efetivado no parágrafo seguinte: 
 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 
 
§ 2º O disposto neste artigo: 
 
I - implica a dispensa do pagamento de despesas processuais e de 
honorários advocatícios; 
II - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias porventura 
pagas. 

 
Quanto à aplicabilidade do art. 4º-A da Instrução de Serviço nº 

02/2011-GSF ele preleciona a competência para a expedição de ato que formaliza a 
extinção do crédito tributário na redação que transcrevo: 

 
Art. 4º-A A expedição do ato que formaliza a extinção do crédito tributário é 
de competência: 
 



I - do Presidente do CAT, quando todos os integrantes do grupo 
considerarem que o crédito tributário está contemplado pelas disposições 
da Lei nº 17.298/11; 
 
II - do órgão julgador, quando este considerar, em apreciação preliminar, 
que o crédito está contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11 e 
não houver recurso interposto pela Representação Fazendária, na hipótese 
de ter havido distribuição para julgamento; 
 
III - do Conselho Pleno, nas demais hipóteses”. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido reconhecer a extinção 

do crédito tributário, com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/2011 c/c inciso III do art. 4º-
A da Instrução de Serviço nº 002/2011-GSF.   

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Extinção) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00768/18 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no seu recolhimento. Crédito tributário 
extinto por força da vigência da Lei nº 17.298/2011. 
 
Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, correspondente à 
omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor 
rural ou em estabelecimento leiloeiro rural (art. 1º da Lei nº 
17.298/2011). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, reconhecer a 
extinção do crédito tributário, com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/2011 c/c inciso III, 
do art. 4º-A da Instrução de Serviço nº 002/2011-GSF. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira Pedra, José Luiz Rosa, Aldeci de 
Souza Flor, José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo realizou operação "de saída 
de 460 (quatrocentas e sessenta) cabeças de gado bovino para abate, no valor comercial 
de R$ 294.170,00 (duzentos e noventa e quatro mil e cento e setenta reais), para abate" 
no frigorífico identificado pelo "CCE nº 10.401.251-0 (responsável solidário), sem a 
emissão das respectivas notas fiscais, devendo, portanto, pagar o ICMS no valor R$ 
35.300,40 (trinta e cinco mil e trezentos reais e quarenta centavos) mais as cominações 
legais." 

 
A infração correspondente é a prevista nos arts. 45, inciso I, alínea 

"a", 64 e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 145, parágrafo único do Decreto nº 
4.852/97-RCTE e a penalidade proposta pela fiscalização atende à prescrição do art. 71, 
inciso XII, alínea "a", item 3, agravada com a aplicação do § 9º, inciso I do CTE. 

 
O documento de fl. 05 identifica o destinatário (frigorífico abatedor) 

na condição de sujeito passivo solidário da lide, conforme previsão do art. 45, inciso XIII 
da Lei nº 11.651/91. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos: Verificação 

da Regularidade Fiscal das Operações; Apuração do Crédito Tributário; Serviço de 
Protocolo; Identificação do titular da pessoa jurídica – Produtor Rural; Relação de Notas 
Emitidas por Remetente/Destinatário; e Guia de Trânsito Animal (GTA); de fls. 03 a 42. 

 



Os Termos de Revelia e de Perempção de fls. 46 e 118 mostram que 
o polo passivo solidário se manteve silencioso na fase do contraditório processual. 

 
O autuado impugna o lançamento do crédito tributário na primeira 

fase de defesa e alega que a fiscalização baseou o seu trabalho nas Guias de Trânsito 
Animal - GTA. Este documento garante a procedência e a sanidade animal para serem 
transportados e para conferência da fiscalização sanitária federal no momento do abate. 
Ele é acompanhado da documentação fiscal estadual, porém nos meses de novembro e 
dezembro de 2007 e fevereiro de 2008 não houve venda nem transporte de animais, fato 
comprovado pelas Notas Fiscais de Aquisição de Vacinas e pela comunicação da 
vacinação ao órgão estadual competente. 

 
Considera que essas GTA's podem ser falsas ou foram emitidas sem 

a sua autorização. 
 
Ao final, pela inépcia e ineficácia do fato gerador, requer o 

arquivamento do auto de infração e o desfazimento da exigência do imposto e da multa. 
 
Instrui a peça defensória com os documentos de fls. 52 a 55. 
 
Por ordem do julgador de Primeira Instância, o processo passou pelo 

procedimento diligencial, que resultou a juntada das cópias dos documentos de fls. 62 a 
89 e a conclusão de que prevalece o auto de infração. 

 
O autuado contradita o resultado apresentado pela fiscalização com 

os argumentos defensórios anteriores, com o requerimento de arquivamento do auto de 
infração para que seja responsabilizado o real infrator, pois ele não autorizou a emissão 
das GTA's como também do funcionário que acatou a ordem. 

 
O julgador singular estuda a formalização do processo, a tese 

impugnatória e julga procedente o auto de infração, fls. 108 a 110. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão singular e questiona o lugar da 

verificação da suposta infração, que causa a ineficácia do procedimento fiscal. Esse 
procedimento administrativo torna nulo o ato praticado.  

 
No mérito, afirma que o auto de infração está sem motivação idônea 

e pertinente em relação à pessoa do defendente – ocorrência de falsidade e fraude 
documental perpetrada por terceiros, pois o recorrente não efetuou a remessa do gado 
bovino para abate com base nas GTA's anexadas ao trabalho da fiscalização.  

 
Ao final, requer a declaração da insubsistência do auto de infração e 

o seu arquivamento. 
 
O documento de fls. 134 e 135 refere-se a um DP Circunscricional – 

Delegacia de Goiás, expedido no dia 10/05/2011 para registrar a ocorrência que 
transcrevo parte: 

 
"Todavia, segundo a comunicante, a vítima alega que jamais deu 

saída de ditos bovinos de sua propriedade rural. Afirma também, que nos documentos que 
instruíram o auto de infração constaram-se os números das Guias de Trânsito Animal 
(GTA'S) que teriam sido expedidas para o transporte dos bovinos, no período 
compreendido entre 29 de novembro de 2007 a 28 de fevereiro de 2008. De posse de tal 



informação, a vítima compareceu à Agência de Goiânia de Defesa Agropecuária, unidade 
operacional de Luziânia, onde obteve cópias das referidas Guias de Trânsito Animal 
(GTA'S). mencionadas no Auto de Infração. Ao verificar as GTAS, a vítima constatou que 
as assinaturas apostas em tais documentos não são de seu punho, nem de qualquer 
procurador e que de fato só poderiam ter sido emitidas pelo próprio produtor rural ou seu 
representante legal", fl. 135. 

 
Foram anexados documentos às fls. 136 a 139. 
 
À fl. 141, o julgador de primeira instância emite o Parecer nº 192/11 – 

JULP - onde ele se manifesta contrário à extinção do respectivo crédito tributário e, em 
consequência, que seja encaminhado esse procedimento para análise do recurso e 
julgamento por uma das Câmaras Julgadores do Conselho Administrativo Tributário, tendo 
em vista a omissão não ter sido apurada no estabelecimento do produtor rural ou em 
leiloeiro e sim, no frigorífico.  

 
Deve ser observado, ainda, que o fato de que apenas o sujeito 

passivo principal apresentou a impugnação à decisão de primeira instância, ao contrário 
do frigorífico destinatário e solidário, onde foram encontradas as GTAs dos semoventes, 
não exerceu o seu direito de defesa e teve contra si lavrada a revelia e a perempção, fato 
assinalado nos parágrafos volvidos. 

 
Por fim, considera “que não existem as condições definidas na Lei nº 

17.298/11 como necessárias e suficientes para extinção do referido crédito tributário ora 
em apreciação por esta instância julgadora”. 

 
No Despacho n° 804/11-JULP, o julgador singular encaminha o 

processo à Seção de Apoio a Segunda Instância-SEASI do CAT, a fim de obedecer aos 
trâmites legais, fl. 142. 

 
A Quarta Câmara do CAT, fls. 143 a 152, decide acolher a preliminar 

de exclusão do sujeito passivo Carlos Alberto de Carli da lide.  
 
Quanto ao mérito, nega-lhe provimento para confirmar a sentença 

singular que considerou procedente o auto de infração. 
 
No seu fundamento, acolhe a preliminar de exclusão do sujeito 

passivo da relação processual e com a inclusão da polaridade passiva solidária na lide, 
pois entende que a comercialização do gado bovino entre produtor rural e estabelecimento 
abatedor, o cumprimento da obrigação tributária de recolhimento do imposto ocorre com 
substituição tributária pela operação anterior é do estabelecimento abatedor.  

 
Sustenta que a obrigação com os produtos resultantes da matança 

de gado é do estabelecimento abatedor e não do produtor rural. Por isso, a possibilidade 
de exclusão do produtor agropecuário da lide e a inclusão do frigorífico para responder 
pelo crédito tributário exigido no auto de infração. 

 
Quanto à tese do voto do mérito, entende que a causa da exigência 

do imposto com os acréscimos legais e registrada nas linhas iniciais do relatório, foi 
impugnado pelo sujeito passivo na primeira fase de defesa, porém sem conseguir o seu 
objetivo, cujo recurso se apresenta destituído de contraprovas capazes de alterar o 
decidido na instância singular. 

 



Cita e transcreve o art. 37 do Decreto nº 5.741/2006 para comprovar 
suas fundamentações. 

 
O Representante Fazendário opõe recurso para o Conselho Pleno nº 

355/2013, fls. 154 a 155, para requer a reinclusão do polo passivo solidário na lide. 
 
O sujeito passivo foi intimado para apresentar recurso ao Conselho 

Pleno e ou apresentar a Contradita, fls. 156 a 157. 
 
O sujeito passivo se manifesta, fls. 160 a 168 e sob o fundamento de 

que a decisão do fisco não se sustenta, uma vez que, jamais integrou o quadro societário 
do frigorífico.  

 
Acresce que ele foi irregularmente incluído no polo passivo do ato 

administrativo tributário na condição de suposto remetente de 1.245 cabeças de gado 
bovino para abate no mencionado frigorífico. Todavia, como demonstrado, ele não 
remeteu os bovinos descritos nas GTAs e ficou “surpreendido com o recebimento da 
respectiva intimação para pagar R$ 653.168,66 (seiscentos e cinquenta e três mil, cento e 
sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) ou apresentar a impugnação de primeira 
instância”, fl. 162. 

 
Argui que, todo o procedimento fiscal havia se baseado na expedição 

de GTAs entre as datas de 03/04/2017 a 29/02/2008, documentos dos quais não tinha 
qualquer conhecimento da existência. Diante disso, requisitou cópias de todas as GTAs 
listadas no auto de infração e constatou, que tais documentos foram expedidos de forma 
fraudulenta, ilegal e inidônea, já que as assinaturas neles apostas não são de seu punho, 
nem de seu representante legal ou procurador. 

 
Que efetivou registro do Boletim de Ocorrência, onde narra todo o 

ocorrido. Dessa forma, sendo as assinaturas das GTAs falsas, e, por isto, não podem ser 
utilizadas para qualquer finalidade, já que sua existência nasceu no mundo jurídico 
viciada. 

 
Sendo assim, entende que ele não teve qualquer participação na 

relação jurídica do auto de infração, sua inclusão no feito administrativo tributário restou 
comprometida e não motivo para lhe imputar qualquer débito resultante de fraude 
perpetrada por terceiros. 

 
Ao final, requer que seja negado o provimento ao recurso, mantido o 

acórdão recorrido por seus próprios fundamentos e por ser medida de Direito e da mais 
lídima justiça. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Este processo subiu ao Conselho Superior para apreciação e 

julgamento do recurso do Representante da Fazenda Pública, cujo objetivo é a reforma da 
decisão cameral, constante da aprovação do Acórdão nº 2294/2013, fls. 144/150, e o 
retorno do sujeito passivo solidário à lide. 

 



Outrossim e em respeito a atos complementares expedidos a esse 
respeito, vejo que o lançamento do crédito tributário tem o amparo da extinção definida na 
legislação tributária, pareceres e despachos definidos com a vigência de norma 
modificativa dos lançamentos tributários que envolveram remessa de gado bovino para 
abate em estabelecimentos frigoríficos. 

 
Para tanto, o art. 1º da Lei nº 17.298/2011, permite a extinção do 

crédito tributário, conforme observo na transcrição efetivado no parágrafo seguinte: 
 
Art. 1º Fica extinto o crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -, 
correspondente à omissão de entrada ou de saída de aves, gado bovino ou 
bufalino e ovino constatada em estabelecimento de produtor rural ou em 
estabelecimento leiloeiro rural. 
 
§ 1º O disposto no caput alcança todos os créditos tributários cujo fato 
gerador ou prática da infração tenham ocorrido até 30 de abril de 2011. 
 
§ 2º O disposto neste artigo: 
 
I - implica a dispensa do pagamento de despesas processuais e de 
honorários advocatícios; 
II - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias porventura 
pagas. 

 
Quanto à aplicabilidade do art. 4º-A da Instrução de Serviço nº 

02/2011-GSF, ele preleciona a competência para a expedição de ato que formaliza a 
extinção do crédito tributário na redação que transcrevo: 

 
Art. 4º-A. A expedição do ato que formaliza a extinção do crédito tributário é 
de competência: 
 
I - do Presidente do CAT, quando todos os integrantes do grupo 
considerarem que o crédito tributário está contemplado pelas disposições 
da Lei nº 17.298/11; 
 
II - do órgão julgador, quando este considerar, em apreciação preliminar, 
que o crédito está contemplado pelas disposições da Lei nº 17.298/11 e 
não houver recurso interposto pela Representação Fazendária, na hipótese 
de ter havido distribuição para julgamento; 
 
III - do Conselho Pleno, nas demais hipóteses”. 

 
Ademais, a Representação Fazendária, no momento do julgamento 

do recurso e em sua sustentação oral, acordou com a convicção de votos que resultou a 
extinção do crédito tributário e sem analisar a tese do recurso oposto pela Fazenda 
Pública Estadual. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido reconhecer a extinção 

do crédito tributário, com fundamento no art. 1º da Lei 17.298/2011 c/c inciso III do art. 4º-
A da Instrução de Serviço nº 002/2011-GSF.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00780/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de recolhimento de imposto em 
relação à prestação de serviço de transporte de passageiros. 
Procedência Parcial. Decisão unânime. 
 
Deve ser mantido na lide sujeito passivo que não comprove que 
não teve participação nos fatos geradores apontados na 
exordial.   
 
Para desfazimento de convicção trazida por documento oficial é 
necessária apresentação de provas consistentes que lhe possa 
fragilizar. Caso isso não ocorra, deve ser procedente auto de 
infração que nele se fundamente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do sujeito passivo MISAEL CÉSAR E SILVA, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e José Ferreira de Sousa, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre  o valor de ICMS de R$ 5.580,18 (cinco mil, quinhentos 
e oitenta reais e dezoito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de realização de prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros no valor de R$ 59.735,00. Notificado a apresentar a 

documentação que comprovasse a correção do recolhimento do ICMS devido, silenciou, 

ficando obrigado ao recolhimento do imposto referente às operações descritas nesse auto.  

Consta dos autos que houve arbitramento do valor da base de 

cálculo à luz do que estatui o artigo 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 25, 1, “b” 

do Código Tributário Estadual. Esse fato ocorreu em função dos valores informados pelo 

sujeito passivo serem incompatíveis com a realidade do mercado à época dos fatos 

geradores.  



Foram anexados aos autos os seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 

4); 

= notificação fiscal (fls. 5); 

= planilha detalhada da forma como se chegou ao valor da base de 

cálculo do imposto (fls. 9); 

= documento emitido pela SEFAZ identificando o autuado MISAEL 

CESAR E SILVA (fls. 10);  

= autorizações emitidas pela ANTT informando as operações de 

transporte de passageiros (fls. 11/25); 

= planilha de custos oferecida por empresa que opera no mercado 

dando referência para arbitramento dos valores da base de cálculo (fls. 26/27). 

Após correta intimação para manifestação na fase singular, houve 

silêncio de todos os envolvidos no polo passivo da lide, sendo então lavrada a revelia de 

cada um deles (fls. 38).  

Após nova intimação para a fase cameral, houve silêncio por parte 

da L. C. dos S. Silva Turismo (fls. 41) sendo então lavrada a perempção do mesmo.  

Houve então a entrada com pedido de revisão extraordinária (fls. 

44/45) por parte de MISAEL CESAR E SILVA, quando requer que seja novamente 

intimado, pois seu endereço estava desatualizado. Nessa peça faz referência à prestações 

realizadas em parceria com outra empresa estranha a esse auto de infração.  

Diante dessa realidade, houve conversão do julgamento em 

diligência, para que fosse oportunizado ao sujeito passivo MISAEL CESAR E SILVA 

manifestar-se sobre o fato de que teria sido vítima de utilização indevida de seu nome, e 

quais providências teriam sido tomada para comprovação nesse sentido.  

Também foi solicitado que se manifestasse sobre o reconhecimento 

ou não das prestações referidas no auto de infração, e em caso positivo, que 

comprovasse se houve a celebração de contrato de locação do veículo com a empresa L. 

C. DOS S. SILVA TURISMO LTDA, anexando cópia do mesmo, caso tenha ocorrido.  

Também para o caso de engano com troca da peça defensória, que 

fosse corrigido o suposto engano.  



No dia do retorno do processo, houve a presença do próprio MISAEL 

CESAR E SILVA. Ele trouxe narrativa de que não prestou os serviços referidos nas 

autorizações da ANTT que embasam a autuação, e que fora vítima de utilização indevida 

de seu nome. Explicou ser pessoa com poucos recursos e que desconhece aspectos 

legais que lhe são contrários nesse momento.  

Fala que seu ônibus à época era muito antigo e que não tinha 

condições de fazer as viagens referidas nas autorizações da ANTT. Afirma que na época 

da ocorrência dos fatos gerados apontados no auto de infração exercia atividade de 

prestação de serviços de transporte de passageiros na cidade de ITABERAÍ.  

Para comprovar seus argumentos, traz aos autos os seguintes 

documentos: 

= Declaração do dono de uma transportadora – 

TRANSPORTADORA EMANUEL-ME, que MISAEL CESAR E SILVA, proprietário de 

veículo BWY 9504, prestava serviços para essa empresa no período de janeiro e fevereiro 

de 2.010. E essa prestação era dentro do município, sem incidência de ICMS.  

Também foi anexado recibo do pagamento desses serviços. (fls. 

63/64).    

É o relatório.  

As provas colacionadas pela parte são:  

= uma declaração feita por empresa nominada de Transportadora 

Emanuel – ME, onde afirma que contratou os serviços de Misael César da Silva, essa 

declaração foi feita em 08/11/2.017 e informa que no período de janeiro e fevereiro de 

2.010 isso essa prestação teria ocorrido; 

= Cópias de recibos assinados por Misael César dos Santos datados 

de 31 de janeiro de 2.010 e 28 de fevereiro de 2.010, que servem para confirmar a 

declaração feita pela Transportadora Emanuel – ME.  

Analisando sua consistência e comparando com a declaração 

fornecida pela ANTT, que foi a prova anexada pela fiscalização, entendo que essa última é 

mais forte. A alegação feia pelo sujeito passivo de que não fez a prestação de serviços e 

que teve seu nome indevidamente utilizado deve ser melhor comprovada, isso deve 

provocar uma maior indignação e essa deve ser expressa de forma mais clara e intensa, 

comportamento que não resta provado nos autos.  



Outro aspecto relevante é que não foi trazida prova da própria 

situação do ônibus, que, segundo informação prestada pelo proprietário, seria incapaz e 

impróprio para fazer esse tipo de transporte de passageiros para longas distâncias, nada 

foi comprovado pela parte passiva.  

Porém, faço a adequação do valor exigido, pois a pauta de valores 

de fretes da SEFAZ na época era menor do que o valor exigido pelo auto de infração para 

R$ 46.501,40 (quarenta e seis mil quinhentos e um reais e quarenta centavos), e o 

imposto devido para R$ 5.580,18 (cinco mil quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), 

que equivale a 12% calculado sobre a base de cálculo. 

Diante do que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS 

de R$ 5.580,18. 

Acusação é de realização de prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros no valor de R$ 59.735,00. Notificado a apresentar a 

documentação que comprovasse a correção do recolhimento do ICMS devido, silenciou, 

ficando obrigado ao recolhimento do imposto referente às operações descritas nesse auto.  

Consta dos autos que houve arbitramento do valor da base de 

cálculo à luz do que estatui o artigo 148 do Código Tributário Nacional e o artigo 25, 1, “b” 

do Código Tributário Estadual. Esse fato ocorreu em função dos valores informados pelo 

sujeito passivo serem incompatíveis com a realidade do mercado à época dos fatos 

geradores.  

Foram anexados aos autos os seguintes documentos: 

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 

4); 

= notificação fiscal (fls. 5); 

= planilha detalhada da forma como se chegou ao valor da base de 

cálculo do imposto (fls. 9); 

= documento emitido pela SEFAZ identificando o autuado MISAEL 

CESAR E SILVA (fls. 10);  

= autorizações emitidas pela ANTT informando as operações de 

transporte de passageiros (fls. 11/25); 



= planilha de custos oferecida por empresa que opera no mercado 

dando referência para arbitramento dos valores da base de cálculo (fls. 26/27). 

Após correta intimação para manifestação na fase singular, houve 

silêncio de todos os envolvidos no polo passivo da lide, sendo então lavrada a revelia de 

cada um deles (fls. 38).  

Após nova intimação para a fase cameral, houve silêncio por parte 

da L. C. dos S. Silva Turismo (fls. 41) sendo então lavrada a perempção do mesmo.  

Houve então a entrada com pedido de revisão extraordinária (fls. 

44/45) por parte de MISAEL CESAR E SILVA, quando requer que seja novamente 

intimado, pois seu endereço estava desatualizado. Nessa peça faz referência à prestações 

realizadas em parceria com outra empresa estranha a esse auto de infração.  

Diante dessa realidade, houve conversão do julgamento em 

diligência, para que fosse oportunizado ao sujeito passivo MISAEL CESAR E SILVA 

manifestar-se sobre o fato de que teria sido vítima de utilização indevida de seu nome, e 

quais providências teriam sido tomada para comprovação nesse sentido.  

Também foi solicitado que se manifestasse sobre o reconhecimento 

ou não das prestações referidas no auto de infração, e em caso positivo, que 

comprovasse se houve a celebração de contrato de locação do veículo com a empresa L. 

C. DOS S. SILVA TURISMO LTDA, anexando cópia do mesmo, caso tenha ocorrido.  

Também para o caso de engano com troca da peça defensória, que 

fosse corrigido o suposto engano.  

No dia do retorno do processo, houve a presença do próprio MISAEL 

CESAR E SILVA. Ele trouxe narrativa de que não prestou os serviços referidos nas 

autorizações da ANTT que embasam a autuação, e que fora vítima de utilização indevida 

de seu nome. Explicou ser pessoa com poucos recursos e que desconhece aspectos 

legais que lhe são contrários nesse momento.  

Fala que seu ônibus à época era muito antigo e que não tinha 

condições de fazer as viagens referidas nas autorizações da ANTT. Afirma que na época 

da ocorrência dos fatos gerados apontados no auto de infração exercia atividade de 

prestação de serviços de transporte de passageiros na cidade de ITABERAÍ.  

Para comprovar seus argumentos, traz aos autos os seguintes 

documentos: 



= Declaração do dono de uma transportadora – 

TRANSPORTADORA EMANUEL-ME, que MISAEL CESAR E SILVA, proprietário de 

veículo BWY 9504, prestava serviços para essa empresa no período de janeiro e fevereiro 

de 2.010. E essa prestação era dentro do município, sem incidência de ICMS.  

Também foi anexado recibo do pagamento desses serviços. (fls. 

63/64).    

É o relatório.  

As provas colacionadas pela parte são:  

= uma declaração feita por empresa nominada de Transportadora 

Emanuel – ME, onde afirma que contratou os serviços de Misael César da Silva, essa 

declaração foi feita em 08/11/2.017 e informa que no período de janeiro e fevereiro de 

2.010 isso essa prestação teria ocorrido; 

= Cópias de recibos assinados por Misael César dos Santos datados 

de 31 de janeiro de 2.010 e 28 de fevereiro de 2.010, que servem para confirmar a 

declaração feita pela Transportadora Emanuel – ME.  

Analisando sua consistência e comparando com a declaração 

fornecida pela ANTT, que foi a prova anexada pela fiscalização, entendo que essa última é 

mais forte. A alegação feia pelo sujeito passivo de que não fez a prestação de serviços e 

que teve seu nome indevidamente utilizado deve ser melhor comprovada, isso deve 

provocar uma maior indignação e essa deve ser expressa de forma mais clara e intensa, 

comportamento que não resta provado nos autos.  

Outro aspecto relevante é que não foi trazida prova da própria 

situação do ônibus, que, segundo informação prestada pelo proprietário, seria incapaz e 

impróprio para fazer esse tipo de transporte de passageiros para longas distâncias, nada 

foi comprovado pela parte passiva. Mantenho o mesmo na lide.   

Porém, faço a adequação do valor exigido, pois a pauta de valores 

de fretes da SEFAZ na época, era menor do que o valor exigido pelo auto de infração, 

devendo ser feita retificação do mesmo para R$ 46.501,40 (quarenta e seis mil quinhentos 

e um reais e quarenta centavos), e o imposto devido para R$ 5.580,18 (cinco mil 

quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), que equivale a 12% calculado sobre a base 

de cálculo. 

Diante do que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS 



de R$ 5.580,18. E também nego o pedido de retirada da lide do autuado MISAEL CESAR 

E SILVA.  

 

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00824/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Acolhida. Mérito. ICMS. Prestação de serviço de transporte 
de passageiros. Procedência em parte. 
 
1. A pessoa tida como proprietária do veículo de transporte de 
passageiros, identificada como solidária, tendo efetivamente 
adquirido o veículo em data posterior à ocorrência do fato 
gerador do imposto, não responde solidariamente pelo 
adimplemento do crédito tributário, excluindo-a da lide; 
 
2. Tendo a base de cálculo do imposto sido arbitrada pela 
autoridade fiscal com base em preços fornecidos pela 
concorrência, havendo preço editado por órgão oficial, altera-se 
a base de cálculo, ajustando-a ao preço oficial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher o 
pedido de exclusão da lide do sujeito passivo Luiz Francisco Carrillo Gaspar. E, também, 
por votação unânime, de ofício decidiu alterar a base de cálculo do imposto para R$ 
19.536,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e seis reais) e ICMS de R$ 2.344,32 (dois 
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos da Instrução 
Normativa 228/11-SAT (fls.44). Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo 
Firmino Mauro, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
RD TURISMO LTDA, realizou prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros no valor de R$ 31.746,00 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais), 
nos meses de junho a dezembro de 2011, sem a emissão das respectivas notas fiscais, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 3.809,52 (três mil, oitocentos e 
nove reais e cinquenta e dois centavos), juntamente com a penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Identificada como solidário a pessoa física LUIZ FRANCISCO 

CARRILLO GASPAR, nos termos do art. 45, XIII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 4). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, planilha 

fiscal (fls. 7), autorizações de viagens (fls. 9 a 13) e planilhas padrão DTR emitidas pela 
Rápido Marajó Ltda e Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda (fls. 14 e 15), dentre 
outros documentos. 

 



Regularmente intimados em Primeira Instância, o sujeito passivo e o 
solidário não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 25). 

 
Revel, o solidário apresenta impugnação em Segunda Instância (fls. 

33 a 35), o sujeito passivo, revel, embora regularmente intimado, não apresenta 
impugnação em Segunda Instância, tendo contra si lavrado o Termo de Perempção de fls. 
33. 

 
Na impugnação, o solidário limita-se a pedir a exclusão de seu nome 

da lide, alegando que o fato gerador do ICMS ocorreu no ano de 2011, quando o veículo 
utilizado para transporte era de posse e propriedade da empresa, devedora principal, 
conforme se observa na certidão do histórico do veículo, extraída no Departamento de 
Trânsito do Estado do Paraná. Alega também que não possui qualquer relação com a 
empresa prestadora de serviço tributado, tampouco a atividade do transporte de pessoas, 
executado pela mesma. A única relação jurídica entabulada entre as partes foram, de fato, 
a compra/venda do veículo, o que, claramente, não configura fato gerador de ICMS. 

 
Junta documentos (fls. 36 a 40). 
 
Solicite a juntada aos autos da pauta de Serviço de Transporte 

constante do anexo único da Instrução Normativa n° 053/09-SAT (fls. 44). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A pessoa LUIZ FRANCISCO CARRILLO GASPAR, tida como 

proprietária do veículo e transporte de passageiros, foi identificada como solidária (fl. 4) 
por ter concorrido para a prática de infração à legislação tributária. 

 
Entretanto, o solidário, em seu comparecimento nos autos, trouxe 

documentos, dentre outros, o de fls. 37 a 38 (Histórico do Veículo emitido pela 
Coordenadoria de Registro de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado do 
Paraná – DENATRAN/PR), que comprova que o veículo de transporte de passageiros 
identificado à fl. 8 foi por de adquirido em 04/05/2015, sendo a exigência fiscal relativa a 
fatos geradores ocorridos no período de junho a dezembro de 2011, não pode ele ser 
responsabilizado pelo adimplemento do crédito tributário lançado no auto de infração, por 
ter sido indevida a sua inclusão lide, por isso, excluído nesse julgamento. 

 
O sujeito passivo, RD TURISMO LTDA, perdeu o direito de 

apresenta defesa nestes autos, conforme Termo de Perempção (fls. 33). 
 
Prosseguindo no voto, quanto ao mérito, vejo que a acusação 

formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, RD TURISMO LTDA, realizou 
prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 31.746,00 
(trinta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais), nos meses de junho a dezembro de 
2011, sem a emissão das respectivas notas fiscais, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 3.809,52 (três mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois 
centavos). 

 
Na obtenção da base de cálculo e do imposto devido, o autor do 

lançamento adotou R$ 3,25 (R$/KM), aplicando-o sobre os 9.768 quilômetros rodados, 
obtendo a base de cálculo de R$ 31.746,00, conforme planilha (fls. 7). Em seguida, 



aplicou a alíquota de 12% sobre essa base de cálculo, obtendo o ICMS no valor de R$ 
3.809,52, exigido no auto de infração. 

 
A base de cálculo do imposto lançado foi arbitrada pela autoridade 

fiscal pelo fato dos valores declarados pelo sujeito passivo serem notoriamente inferiores 
ao praticado no mercado considerado, sendo o custo do transporte por quilômetro o 
fornecido pela concorrência. 

 
Entretanto, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 228/11-SAT, que adota 

valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, 
vigente à época da ocorrência do fato gerador, em seu Anexo II, estabelece a Pauta de 
Serviço de Transporte. Vejamos a reprodução: 

 
ANEXO II 

PAUTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND 
PREÇO EM R$ 
PREST. 
INTERNA 

PREÇO EM R$ 
PREST. 
INTEREST. 

 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS    

33598 Transp em ônibus conv - asfalto (pas/km) UN 0,16  0,16  

33606 Transp em ônibus conv - cascalho (pas/km) UN 0,21  0,21  

33612 Transp em ônibus conv - terra (pas/km) UN 0,24  0,24  

33625 Transp em ônibus expresso - luxo (pas/km) UN 0,20  0,20  

33638 Transp em ônibus de turismo KM 2,00 2,00 

33645 Transp em microonibus de turismo - até 20p KM 1,50 1,50 

33653 Transp em van de turismo - até 16p KM 1,15 1,15 

 
A Pauta de Serviço de Transporte constante do Anexo II da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 228/11-SAT fixa R$ 2,00/KM, tanto na prestação interna 
quanto na interestadual, realizado o transporte em ônibus de turismo, código 33638, 
conforme se vê no destaque da tabela reproduzida. 

 
Aplicando-se R$ 2,00/KM sobre os 9.768 quilômetros rodados, 

obtém-se a base de cálculo de R$ 19.536,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e seis 
reais), cujo ICMS a recolher é de R$ 2.344,32 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos) à alíquota de 12%. 

 
Ante o exposto, acolho o pedido de exclusão da lide do sujeito 

passivo LUIZ FRANCISCO CARRILLO GASPAR. E de ofício altero a base de cálculo do 
imposto para R$ 19.536,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e seis reais) e ICMS de R$ 
2.344,32 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos 
termos da Instrução Normativa 228/11-SAT (fls. 44). 

 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00863/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Prestação de serviço de transporte 
interestadual de passageiros comprovada pelas autorizações de 
viagens (ANTT), sem a emissão de nota fiscal. Procedente em 
parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração sobre  a base de cálculo o valor de R$ 16.700,00 (dezesseis 
mil e setecentos reais), cujo   ICMS a pagar é de R$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da 
Silva, Paulo Diniz e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou prestação de serviço 
de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 32.337,50, comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos 
termos do artigo 185 a 186 do RCTE CONVENIO SINIEF, bem como não efetuou o 
recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação, 
conforme notificações n° 446/2015 e 537/2015, não tendo os sujeitos passivos atendido, 
ficando dessa forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. A base de cálculo foi 
arbitrada nos termos do artigo 148 do CTN c/c art. 25, I, ''b'' do CTE, uma vez que os 
preços informados pelas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado considerado. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário INTER DYNAMIC GROUP 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELE com base no artigo 45, inciso XIII, da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls.03 a 19). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls.20 a 25). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos (fls. 26). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão (fls. 28 a 33). 
 
Foi lavrado Termo de Perempção em face do sujeito passivo autuado 

(fls. 34). 



 
O sujeito passivo solidário interpôs Impugnação (fls. 36 a 38) os 

valores das viagens foram arbitrados pelo agente do fisco, tomando por base os valores 
das planilhas fornecidas pelas empresas: Rápido Marajó Ltda., CNPJ 01017201/0001-04, 
de janeiro /2013 que estimou em R$ 3,25 por quilometro rodado e da TRANSBRASILIANA 
TRANPOSRTES E TURISMO LTDA, CNPJ: 01016989/0001-94, de setembro de 2013, no 
valor de R$ 3,96 por quilômetro rodado. A empresa autuada contesta esses valores pois 
as viagens foram realizadas em 21/01/2010, 15/07/2010, 04/08/2010 e 08/11/2010, 
conforme autorizações de viagens números: 1694491, 1824886,1842863 e 1937056, 
respectivamente fornecidas pela ANTT em data bem anterior as das informações das 
respectivas empresas. 

 
As planilhas apresentadas que embasaram os valores da autuação 

são de três anos posteriores às viagens, portanto, um valor bem acima do real. A pauta de 
valores para transporte de passageiros da Secretaria da Fazenda de 10/03/2011, fixa os 
valores de R$ 1,50 a R$ 2,00 por quilometro rodado, no transporte de passageiros, cópia 
anexa, valor bem inferior ao das planilhas que serviram de referência para o arbitramento 
da base de cálculo deste processo.  

 
Ao final alegou que o valor real de cada viagem é o declarado no 

momento da emissão das autorizações de viagens na ANTT, conforme discriminação: 
autorização n° 1694491, valor R$ 2.700,00; n°1824886, valor R$ 1.300,00; 1842863, valor 
R$ 5.000,00 e 1937056, valor R$5.500,00, portanto, a divergência muito grande entre os 
valores arbitrados e os valores reais das operações, conforme planilha em anexo. 

 
Requereu que seja julgado parcialmente procedente este auto de 

infração e que seja considerada como base de cálculo o valor de R$ 14.500,00. 
 
Anexou documentos (fls.39 a 48). 
 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta ação, verifiquei 
que o auto de infração foi lavrado no valor da base de cálculo, ancorando-se em 
informações e planilhas fornecidas por empresas outras que estimam num valor por 
quilometro rodado, valores estes referentes ao exercício de 2013, quando o serviço 
prestado foi no exercício de 2010, conforme notas fiscais que se encontram acostadas a 
este volume.  

 
O correto é o valor destacado nas notas fiscais e constantes das 

autorizações da ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres.    
 
Refazendo estes cálculos, pelos valores destacados nas 

autorizações da ANTT, encontra-se o valor base de cálculo de R$ 16.700,00 (dezesseis 
mil e setecentos reais), cujo ICMS a pagar é de R$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais), que 
torna procedente em parte o lançamento, nos valores ora aferidos. 

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

dando-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de infração 



sobre a base de cálculo no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais), cujo   
ICMS a pagar é de R$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais). 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00955/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Nulidades - Cerceamento. 
Rejeitada. Mérito. Prestação de serviço de transporte 
interestadual de turismo sem nota fiscal de serviço  e sem 
pagamento do ICMS. Procedência Parcial. Unânime.   
 
PROCESSUAL. Nulidade por cerceamento do direito de defesa. 
Rejeitada. Unânime. A alegação do sujeito passivo de que o auto 
de infração não é claro e que não obedece aos requisitos legais, 
não prevalece quando se observa justamente o contrário, ou 
seja, o auto de infração é claro em sua acusação, devidamente 
fundamentado, e apresenta todos os requisitos legais, motivo de 
rejeição da preliminar arguida pela parte passiva. 
 
ICMS. Obrigação principal. Falta de emissão de documento 
fiscal com omissão de pagamento do imposto na prestação de 
serviço interestadual de transporte de turismo. Procedência 
parcial. Unânime. O prestador de serviço de transporte de 
passageiros de turismo é obrigado à emissão da nota fiscal de 
serviço modelo 7 e pagamento do ICMS correspondente ao 
serviço executado, sob pena de fazê-lo acrescimo de multa, 
juros e correção monetária, em procedimento fiscal. A base de 
cálculo arbitrada pela autoridade fiscal autuante deve adequar-
se ao valor já fixado pela Secretaria da Fazenda em Instrução 
Normativa para esse fim. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito 
de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto 
ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 8.040,96 (oito mil e quarenta reais e noventa e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, 
Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou prestação 
de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 108.888,00 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota 
Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem 
como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 



apresentar a documentação, conforme notificações nr 263/2016 não tendo o (s) sujeito (s) 
passivo (s) atendido, ficando dessa forma obrigado (s) ao recolhimento do ICMS e multa”. 

 
A autoridade fiscal autuante esclarece que “A base de cálculo foi 

arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços 
informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado à época dos fatos geradores”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 54, 

Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade tipificada no art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação 

da Lei 17917/2012. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o extrato da Notificação Fiscal nº 263/2016 
(fls. 04/05); a planilha por Autorização de Viagem, constando nº e data de emissão (todas 
do ano de 2015), Km percorrida, valor arbitrado R$/Km e valor da Base de Cálculo do 
ICMS (fls. 06); o extrato do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no 
CNPJ/MF, com a situação ativa (fls. 07); o extrato de consulta ao DETRAN/GO sobre a 
placa do veículo constando que pertence ao autuado (fls. 08/10); as cópias das 
Autorizações de Viagem (ANTT) (fls. 11187);as planilhas de arbitramento da base de 
cálculo do valor R$/Km de prestação de serviço de transporte de passageiros (Fls. 19/20); 
o extrato de Consulta Concessões CIAF de consulta de liberação de documentos fiscais 
para o sujeito passivo, constando negativo (fls. 21)  

 
Intimado na forma legal, o sujeito passivo comparece em primeira 

instância e impugna o auto de infração (fls. 28/31) com as seguintes alegações: 
 
a) Preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de 

defesa, por falta de clareza do auto de infração, porque não 
permite ao contribuinte precisar exatamente a infração cometida, 
com ausência da descrição do fato de forma clara e precisa 
impossibilitando a ampla defesa ; 

 
b) No mérito, aduz que a prestação de serviço sempre foi iniciada 

em Brasília/DF, local onde a empresa possui sua sede, nunca 
tendo iniciado de fato no Estado de Goiás, conforme comprova o 
auto de infração nº 005278, anexo, da ANTT, em que se destaca: 
“a viagem deveria iniciar em Valparaíso de Goiás, no entanto, 
iniciou em Taguatinga/DF”; 

 
c) Ainda, no mérito, afirma que o fiscal não pode arbitrar valores em 

“achismos” ou deduções, sendo que não há regulamentação ou 
tabela na qual as empresas sejam obrigadas a seguir. 

 
Pede que se julgue improcedente o auto de infração, anexando ao 

processo cópia do Auto de Infração ANTT nº 005278 referido (fls. 32). 
 
O julgador singular rejeita a alegação de nulidade processual e, no 

mérito, julga procedente o auto de infração (fls. 39/42). 
 



Intimado para pagar ou comparecer em segunda instância, o sujeito 
passivo apresenta recurso voluntário (fls. 46/48) em que repisa os argumentos trazidos ao 
feito em primeira instância, acrescentando que os valores arbitrados pelo fisco não 
condizem com a realidade de mercado das empresas que atuam no ramo de transportes 
interestaduais no Brasil, face à ampla concorrência e o grande número de veículo que as 
grandes empresas possuem, resultando uma concorrência desleal, também pela 
existência do transporte clandestino. 

 
Pede que se declare a nulidade processual, ou que se julgue 

improcedente, ou que seja atribuído um novo cálculo sobre o valor arbitrado, com base 
nas informações fornecidas nos autos de viagens pela ANTT. 

 
 
V  O  T  O 
   
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de nota fiscal de serviço estadual e omissão de pagamento do 
imposto. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópias das 

Autorizações de Viagem que comprovam a prestação do serviço de transporte 
interestadual, com início em Valparaíso de Goiás/GO, destino a Araioses/MA e retorno a 
Valparaíso de Goiás/GO, no ano de 2015. Consta do documento da ANTT que o valor de 
cada viagem é no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). Há nos autos os 
demonstrativos do valor arbitrado pela autoridade fiscal, sob fundamento de valor 
declarado manifestamente inferior ao valor de mercado, bem como planilha demonstrativa 
da base de cálculo do ICMS exigido no auto de infração. 

 
Eis as exigências legais quanto à prestação de serviço 

intermunicipal, interestadual o internacional de transporte de passageiros: 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE/GO: 
 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 

utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

 
............................................................................................................... 
 

Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 

início da prestação do serviço, observando-se o seguinte (Convênio SINIEF 
6/89, art. 12): 

I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada;” 

 

Por outro lado, dispõe a Lei nº 11.651/91 – CTE/GO: 

 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A10
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A12
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A12


“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

Depreende-se, portanto, da descrição do fato no auto de infração e 
da legislação tributária citada, que o prestador de serviço de transporte interestadual de 
passageiros de turismo deve emitir documento fiscal próprio e pagar o ICMS 
correspondente ao serviço executado. 

 
Assim, desde logo conclui-se que a alegação do recorrente de 

nulidade processual por cerceamento do direito de defesa não faz o menor sentido, visto 
que o auto de infração atendeu a todos os requisitos legais para sua expedição, além do 
que é perfeitamente compreensível pelo sujeito passivo. Rejeito, destarte, o pedido de 
nulidade processual. 

 
No mérito, o recorrente alega que as prestações de serviços se 

iniciaram em Brasília/DF, não ocorrendo fato gerador do ICMS para o estado de Goiás. 
Entretanto, não é essa a verdade presente no processo, uma vez que nas Autorizações de 
Viagem da ANTT, com cópias nos autos, o próprio documento oficial de prestação de 
serviço acusa que o início da prestação ocorreu em Valparaíso de Goiás/GO, não 
havendo a menor dúvida sobre tal fato, face aos documentos expedidos pela ANTT. 
Outrossim, entendo que o Auto de Infração ANTT nº 005278 com cópia anexada ao 
processo (fls. 32) não se presta a afastar a acusação fiscal, uma vez que se trata de 
prestação de serviço de transporte ocorrida em 2008, enquanto que a presente exigência 
de pagamento de ICMS trata de prestações de serviços de transporte ocorridas em 2015, 
não havendo necessariamente qualquer vínculo entre os dois fatos em apreço. 

 
Quanto à contestação da base de cálculo arbitrada pela autoridade 

fiscal, há razão para o sujeito passivo, em parte, na medida em que o próprio Estado de 
Goiás, por meio de sua Secretaria da Fazenda, fixa o valor da prestação do serviço de 
transporte de passageiros no montante de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro 
percorrido, devendo prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal, na medida 
em que este deixou de atender à própria determinação do órgão a que está vinculado. 

 
Naturalmente que o valor de R$ 800,00 por viagem é 

manifestamente inferior ao valor real da prestação de serviço, vez que não paga sequer o 
óleo diesel consumido na prestação do serviço, quanto mais, o pagamento de motoristas, 
manutenção do veículo, taxas, impostos, e lucro da empresa. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas 

as viagens (fls. 06) alcançadas pelo auto de infração de 33.504 Km e o valor fixado pela 
SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 67.008,00, resultando em 
ICMS a pagar no valor de R$ 8.040,96 (oito mil, quarenta reais e noventa e seis centavos), 
mediante aplicação da alíquota de 12%. 

 
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade 

processual por cerceamento do direito de defesa. No mérito, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença e considerar parcialmente 



procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 8.040,96 (oito mil, quarenta reais e 
noventa e seis centavos).  
 

 
 

Sala das sessões, em 07 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00980/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica, arguida pelo 
recorrente, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. ICMS. 
Omissão no recolhimento do ICMS. Divergência na consignação 
dos valores nas vias dos Conhecimentos de Transporte 
Rodoviário de Carga-CTRC. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. Os sócios da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária por terem 
interesses comuns na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, motivo pelo qual são mantidos da lide; 
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz 
e David Fernandes de Carvalho. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição contida no auto de infração acusa o sujeito passivo de 
consignar na 1ª (primeira) via dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, 
Modelo 08, os valores constantes da listagem em anexo, diferentes das vias fixas 



(Calçamento) o que resultou em omissão de receita advinda da prestação de serviço de 
transporte no valor de R$ 732.892,67, conforme provam os documentos juntados ao auto 
de infração. Em consequência, o autuado deve o autuado deve recolher o ICMS devido no 
valor de R$ 19.103,30, calculado com base na alíquota devida pelo regime do Simples 
Nacional, mais as cominações legais, cujo cálculo é sobre a diferença constatada. 

 
A infração está definida de acordo com os art. 34, LC nº 123/2006 e 

arts. 64 e 67, inciso VII da Lei nº 11.651/1991-CTE, c/com o art. 147, § 3º do Decreto nº 
4.852/1997-RCTE e arts. 16 e 25, inciso I ao V, 63 da Resolução do CGSN nº 94/2011. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização corresponde ao prescrito no 

art. 44, inciso I, § 1º da Lei nº 9.430/1996 com alterações posteriores. 
 
Os documentos de fls. 03/87 instruem o trabalho fiscal.  
 
Sob o comando do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, os sócios 

da pessoa jurídica são indicados para o polo passivo solidário da lide, fls. 05/06. 
  
O sujeito passivo e solidários, após as notificações legais, impugnam 

o lançamento do crédito tributário, fls. 98/112, cujo alicerce conta com a afirmação de 
inexistência de omissão de receita de prestação de serviço de transporte – falsificação de 
documentos - insegurança na determinação da infração.  

 
Inicia este tópico com a afirmação de que os conhecimentos de 

transporte rodoviário têm sido falsificados, conforme noticiado no boletim de ocorrência 
efetivado na Polícia do Estado de Goiás nº 403/2013, de 13/06/2013 em anexo. 

 
Afirma ser a multa confiscatória e considera a sua inaplicabilidade, 

visto que ela supera o valor principal que é o tributo, cita e transcreve a A.D.I – 551, fl.104. 
 
Na sequência, vem a tese de ausência de responsabilidade dos 

sócios e, com o suporte do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional, requer a 
exclusão da polaridade passiva solidária da lide. 

 
Por fim, requer a nulidade do auto de infração em face aos motivos 

expostos na peça defensória. 
 
Por despacho o julgador de Primeira Instância converte o julgamento 

em diligência, que, após realizada, resulta os esclarecimentos dos questionamentos, onde 
trouxe a informação de que os valores são divergentes nas vias do Conhecimento de 
Transporte, bem como o sujeito passivo encontra-se desaparecido e que o advogado não 
soube responder se a denúncia efetuada à polícia civil teve desfecho. 

  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração 

depois de rejeitar os questionamentos preliminares. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo e os solidários, em 

peça única, fls. 173/187, recorrem da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, onde ratificam a tese esposada na peça impugnatória, 
incluindo, inclusive o requerido naquela fase do processo administrativo tributário. 

 
É o Relatório. 
 



 
V O T O 

  
 
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é o preenchimento dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga – CTRC, 
Modelo 08 com a consignação de valores diferenciados entre as vias que acompanham o 
transporte de mercadorias e as vias prezas no bloco de notas fiscais.  

  
A redação deste voto inicia com a rejeição do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela parte passiva, por insegurança na 
determinação da infração, com o entendimento de que este incidente não aconteceu no 
curso do trabalho fiscal, o que me motiva a rejeitá-la. Esta conclusão eu a obtive no estudo 
que realizei na formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste 
primeiro momento, correto o lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a autoridade 
lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem violar os 
princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar 
de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração foi rejeitada na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
No que se refere à exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, 

eu rejeito a referida preliminar com o entendimento de existência de interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária e por constituir, o lançamento, 
em falta de cumprimento de obrigação tributária principal. Com isso, vejo que as suas 
indicações para responderem pelo crédito tributário atendeu ao determinado no art. 45, 
inciso X da Lei nº 11.651/91, transcrito no parágrafo seguinte:   

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

[...] 

X - o sócio que se retira da sociedade, com esta, em relação aos atos que 
praticar ou pelas omissões de que for responsável, até o momento de sua 
retirada; (redação original - vigência 01.01.97) 

 
Além do que, por se tratar de documentos fiscais preenchidos com 

valores diferenciados entre as suas vias, o que caracteriza falsificação (calçamento), 
formo o juízo de que os polos passivos solidários - (sócios da pessoa jurídica) – tiveram 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária exigida 
no auto de infração. 

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


autuação e confirma a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
cujos fundamentos passo a redigir: 

 
O julgador singular, antes de se pronunciar sobre a causa do 

lançamento do crédito tributário, converteu o julgamento em diligência que resulta nos 
esclarecimentos dos questionamentos, cuja informação é que as vias dos documentos 
fiscais foram preenchidas fora da legislação tributária, visto que os valores dos 
Conhecimento de Transporte Rodoviários de Cargas são divergentes, bem como o sujeito 
passivo encontra-se desaparecido e que o advogado não soube responder se a denúncia 
efetuada à polícia civil teve desfecho. 

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

confirmou o exigido na autuação, tanto que a ação foi decidida no julgamento proferido 
pela Primeira Instância com a conclusão transcrevo: 

 
“Assim, pelas provas juntadas pelo Fisco, das provas anexadas, 

concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma verdadeira 
obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, 
arrimado num levantamento corretamente efetuado, inclusive não acatando o pedido de 
nulidade, nem o pedido de exclusão do solidário e negando o pedido de excluir ou reduzir 
a multa, pelas razões expostas”, fl.152 

 
Isto posto, rejeita as preliminares de nulidade da peça basilar, e, no 

mérito, decide pela procedência do auto de infração. 
 
Diante da conclusão do julgamento proferido pela Primeira Instância, 

firmo a minha convicção de voto com o alicerce de que não se reforma a decisão singular 
que tem a sustentação nas orientações procedimentais expedidas por autoridade 
administrativa competente, como é o presente caso.  

 
Considero o convencimento de voto do julgador singular, e à vista de 

a peça recursal ter ratificado a tese impugnatória, me posiciono de acordo com o 
julgamento proferido pela Primeira Instância. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, decido rejeitar a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, decido conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida pelo sujeito passivo.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00981/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da peça básica, arguida pelo 
recorrente, por insegurança na determinação da infração. 
Rejeitada. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. ICMS. 
Omissão no recolhimento do ICMS. Divergência na consignação 
dos valores nas vias dos Conhecimentos de Transporte 
Rodoviário de Carga-CTRC. Procedência.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. Os sócios da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária por terem 
interesses comuns na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, motivo pelo qual são mantidos da lide; 
 
3. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado procedente nesta fase 
de decisão cameral do procedimento administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz 
e David Fernandes de Carvalho. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Edson Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Paulo Diniz e David 
Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição contida no auto de infração acusa o sujeito passivo de 
consignar na 1ª (primeira) via dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, 
Modelo 08, os valores constantes da listagem em anexo, diferentes das vias fixas 



(calçamento) o que resultou em omissão de receita advinda da prestação de serviço de 
transporte no valor de R$ 863.613,02, conforme provam os documentos juntados ao auto 
de infração. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS devido no valor de R$ 
24.556,19, calculado com base na alíquota devida pelo regime do Simples Nacional, mais 
as cominações legais, cujo cálculo é sobre a diferença constatada. 

 
A infração está definida de acordo com os art. 34, LC nº 123/2006 e 

arts. 64 e 67, inciso VII da Lei nº 11.651/1991-CTE, c/com o art. 147, § 3º do Decreto nº 
4.852/1997-RCTE e arts. 16 e 25, inciso I ao V, 63 da Resolução do CGSN nº 94/2011. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização corresponde ao prescrito no 

art. 44, inciso I, § 1º da Lei nº 9.430/1996 com alterações posteriores. 
 
Os documentos de fls. 03/71 instruem o trabalho fiscal.  
 
Sob o comando do art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, os sócios 

da pessoa jurídica são indicados para o polo passivo solidário da lide, fls. 04/05. 
  
O sujeito passivo e os solidários, após as notificações legais, 

impugnam o lançamento do crédito tributário, fls. 82/113, cujo alicerce conta com a 
afirmação de inexistência de omissão de receita de prestação de serviço de transporte – 
falsificação de documentos - insegurança na determinação da infração.  

 
Inicia este tópico com a afirmação de que os conhecimentos de 

transporte rodoviário têm sido falsificados, conforme noticiado no boletim de ocorrência 
efetivado na Polícia do Estado de Goiás nº 403/2013, de 13/06/2013 em anexo. 

 
Afirma ser a multa confiscatória e considera a sua inaplicabilidade, 

visto que ela supera o valor principal que é o tributo, cita e transcreve a A.D.I – 551, fl.88. 
 
Na sequência, vem a tese de ausência de responsabilidade dos 

sócios e, com o suporte do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional, requer a 
exclusão do polo passivo solidário da lide. 

 
Por fim, requer a nulidade do auto de infração em face dos motivos 

expostos na peça defensória. 
 
Por despacho o julgador de Primeira Instância converte o julgamento 

em diligência, que, após realizada, resulta os esclarecimentos do questionado, onde 
trouxe a informação de que os valores são divergentes nas vias do Conhecimento de 
Transporte, bem como o sujeito passivo encontra-se desaparecido e que o advogado não 
soube responder se a denúncia efetuada à polícia civil teve desfecho. 

  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração 

depois de rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada. 
  
Após as notificações legais, o sujeito passivo e os solidários, em 

peça única, fls. 155/169, recorrem da decisão singular a uma das Câmaras Julgadoras do 
Conselho Administrativo Tributário, onde ratificam a tese esposada na peça impugnatória, 
incluindo, inclusive o requerido naquela fase do processo administrativo tributário. 

 
É o Relatório. 
 



 
V O T O 

  
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é o preenchimento dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga – CTRC, 
Modelo 08 com a consignação de valores diferenciados entre as vias que acompanham o 
transporte de mercadorias e as vias prezas no bloco de notas fiscais.  

  
A redação deste voto inicia com a rejeição do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela parte passiva, por insegurança na 
determinação da infração, com o entendimento de que este incidente não aconteceu no 
curso do trabalho fiscal, o que me motiva a rejeitá-la. Esta conclusão eu a obtive no estudo 
que realizei na formalização do crédito fazendário, ora em discussão. Considero, neste 
primeiro momento, correto o lançamento e sou pela sua tramitação, visto que a autoridade 
lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem violar os 
princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 
aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária. Diante do procedimento da fiscalização, a preliminar 
de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração foi rejeitada na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
No que se refere à exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide, 

eu rejeito a referida preliminar com o entendimento de existência de interesse comum na 
situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária e por constituir, o lançamento, 
em falta de cumprimento de obrigação tributária principal. Com isso, vejo que as suas 
indicações para responderem pelo crédito tributário atendeu ao determinado no art. 45, 
inciso X da Lei nº 11.651/91, transcrito no parágrafo seguinte:   

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

[...] 

X - o sócio que se retira da sociedade, com esta, em relação aos atos que 
praticar ou pelas omissões de que for responsável, até o momento de sua 
retirada; (redação original - vigência 01.01.97) 

 
Além do que, por se tratar de documentos fiscais preenchidos com 

valores diferenciados entre as suas vias, o que caracteriza falsificação (calçamento), 
formo o juízo de que os polos passivos solidários - (sócios da pessoa jurídica) – tiveram 
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária exigida 
no auto de infração. 

 
Vencida esta fase primeira, o julgador cumpre as normas do 

processo administrativo tributário e, após estudar a sua instrução, decide o mérito da 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


autuação e confirma a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, 
cujos fundamentos passo a redigir: 

 
O julgador singular, antes de se pronunciar sobre a causa do 

lançamento do crédito tributário, converteu o julgamento em diligência que resulta os 
esclarecimentos dos questionamentos, cuja informação é que as vias dos documentos 
fiscais foram preenchidas fora da legislação tributária, visto que os valores dos 
Conhecimento de Transporte Rodoviários de Cargas são divergentes, bem como o sujeito 
passivo encontra-se desaparecido e que o advogado não soube responder se a denúncia 
efetuada à polícia civil teve desfecho. 

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

confirmou o exigido na autuação, tanto que a ação foi decidida no julgamento proferido 
pela Primeira Instância com a conclusão transcrevo: 

 
“Assim, pelas provas juntadas pelo Fisco, das provas anexadas, 

concluo estar perfeitamente constituído o crédito tributário, originado de uma verdadeira 
obrigação tributária, nascida de uma lei em abstrato e de um fato gerador concreto, 
arrimado num levantamento corretamente efetuado, inclusive não acatando o pedido de 
nulidade, nem o pedido de exclusão do solidário e negando o pedido de excluir ou reduzir 
a multa, pelas razões expostas”, fls.134/135. 

 
Isto posto, rejeita as preliminares de nulidade da peça basilar, e, no 

mérito, decidir pela procedência do auto de infração. 
 
Diante da conclusão do julgamento proferido pela Primeira Instância, 

firmo a minha convicção de voto com o alicerce de que não se reforma a decisão singular 
que tem a sustentação nas orientações procedimentais expedidas por autoridade 
administrativa competente, como é o presente caso.  

 
Considero o convencimento de voto do julgador singular, e à vista de 

a peça recursal ter ratificado a tese impugnatória, me posiciono de acordo com o 
julgamento proferido pela Primeira Instância. 

 
Em face do exposto e ao votar esta questão, decido rejeitar a 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Quanto ao mérito, decido conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida pelo sujeito passivo.  

 
 

Sala das sessões, em 09 de maio de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01176/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Exclusão da lide do sujeito passivo 
PAULO ROBERTO MTOS DE SOUZA. Acolhido parcialmente. 
ICMS. Prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiro. Adequação de ofício da base de cálculo aos valores 
por quilometro rodado previstos na Instrução Normativa nº 
53/09-SAT. Acolhida. Parcial procedência.  
 
1. Deve ser excluído da lide o sujeito passivo identificado no 
processo, relativamente aos períodos em que ficaram 
comprovado que o mesmo não era o proprietário do veículo 
utilizado no serviço de transporte de passageiros, devendo, no 
entanto, responder pelo crédito tributário no valor de R$ 336,00 
(trezentos e trinta e seis reais), relativamente ao serviço de 
transporte prestado após a aquisição do veículo;  
 
2. Nas Prestações de Serviços de Transporte de passageiros 
em ônibus de turismo, deve prevalecer, para efeito de base de 
cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto na 
Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer 
outro valor, especialmente aquele cobrado por empresas de 
transporte convencional de passageiro. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para excluir parcialmente da 
lide o sujeito passivo PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA, devendo o mesmo 
responder pelo crédito tributário no valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais). E, 
quanto ao mérito, também por votação unânime, acolher a arguição de ofício feita pelo 
conselheiro relator e reduzir a base de cálculo do ICMS para R$ 65.200,00 (sessenta e 
cinco mil e duzentos reais) e o ICMS devido para R$ 7.824,00 (sete mil, oitocentos e vinte 
e quatro reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por PAULO 
ROBERTO MATOS DE SOUZA, alegando que fora incluído indevidamente como sujeito 
passivo no presente lançamento onde o fisco exige o ICMS incidente sobre a prestação de 
serviço de transporte interestadual de passageiro nos valores e períodos indicados nos 
campos próprios do auto de infração, prestado por meio do ônibus Placa DFI 0020 e sem 
a emissão de documento fiscal.  

 



As autorizações de viagens foram expedidas pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres em nome de J. DA SILVA TURISMO – ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.835.209/0001-17, que foi indicada como solidário no presente lançamento. 

 
Os sujeitos passivos deixaram de apresentar impugnação ao 

lançamento nas duas oportunidades em que foram intimados, conforme comprovam os 
Termos de Revelia e Perempção de fls. 60 e 63. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária de fls. 67 a 69, o sujeito 

passivo PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA, pede a sua exclusão da lide alegando 
que à época da prestação do serviço de transporte, vale dizer, nos períodos de 28/09/11 a 
21/08/13, não era o proprietário do ônibus.  

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
O demonstrativo de fls. 09, revela que a última prestação de serviço 

objeto do presente lançamento ocorreu no dia 21/08/13, por meio da Autorização de 
Viagem n. 2805169, emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre.  

 
Por outro lado, extrato de fls. 77, juntado pela Assessoria Jurídica do 

Conselho Administrativo Tributário, extraído do Sistema de Controle de Veículos do 
DETRAN/GO, revela que o sujeito passivo PAULO ROBERTO MTOS DE SOUZA, 
adquiriu o veículo (ônibus) PLACA DFI 0020, utilizado no Serviço de Transporte de 
Passageiro, realizado no período de 02/10/10 a 20/08/13, sem emissão de nota fiscal, 
objeto do presente lançamento, no dia 15/08/13.  

 
Com essas considerações, entendo que o referido sujeito passivo 

deve ser excluído parcialmente da lide, devendo responder somente pelo crédito tributário  
relativamente ao ICMS incidente na prestação de serviço de transporte efetuada por meio 
da Autorização de Viagem n. 2805169, emitida em 21/08/13, no valor de R$ 336,00 
(trezentos e trinta e seis reais) de ICMS – valor já adequado nos termos da IN n. 053/09-
SAT - posterior, portanto, à data de aquisição do veículo (ônibus) ocorrida em 15/08/13.   

 
Embora não havendo nenhuma referência ao mérito no Pedido de 

Revisão Extraordinária em apreciação, constatei que o autor do procedimento arbitrou a 
base de cálculo do ICMS dos serviços de transportes objetos da presente lançamento com 
base nos preços cobrados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e 
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMOS LTDA, nos meses de janeiro e 
setembro de 2013, respectivamente, vale dizer, R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), por quilometro rodado, quando a Instrução Normativa n. 053/09-SAT, adota  
valores correntes de mercadorias e serviços de transporte em ônibus de turismo para 
efeito de base de cálculo do ICMS, que nos períodos indicados no campo próprio do auto 
de infração era de R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado. 

 
Considerando que já está pacificado no âmbito do Conselho 

Administrativo Tributário, inclusive por várias decisões do Conselho Superior, que nas 
Prestações de Serviços de Transporte de passageiros em ônibus de turismo, deve 
prevalecer, para efeito de base de cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto 
na Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer outro valor, 
especialmente aquele cobrado por empresas de transporte convencional de passageiro, 
entendo que deve ser reduzida a base de cálculo do presente lançamento para R$ 



65.200,00 (sessenta e cinco mil e duzentos reais) e, consequentemente, o ICMS devido 
para R$ 7.824,00 (sete mil e duzentos e noventa reais), em razão da aplicação do valor de 
R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado, previsto na Instrução Normativa n. 053/09-
SAT. 

 
À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe parcial provimento, para excluir parcialmente da lide o sujeito passivo PAULO 
ROBERTO MATOS DE SOUZA, devendo o mesmo responder apenas pelo crédito 
tributário no valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), relativamente à prestação 
de serviço de transporte realizada no dia 21/08/13, por meio da Autorização de Viagem n. 
2805169 e, ao mesmo tempo, adequar de ofício a base de cálculo para R$ 65.200,00 
(sessenta e cinco mil e duzentos reais) e, consequentemente, considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 7.824,00 (sete mil e oitocentos e vinte e quatro 
reais) de ICMS.  

       
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de junho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01177/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Exclusão da lide do sujeito passivo 
ELVES AGRIPINO DOS SANTOS. Acolhido. ICMS. Prestação de 
serviço de transporte interestadual de passageiro. Adequação 
de ofício da base de cálculo aos valores por quilometro rodado 
previstos na Instrução Normativa nº 53/09-SAT. Acolhida. Parcial 
procedência.  
 
1. Deve ser excluída da lide o sujeito passivo identificado no 
processo como proprietário do veículo (ônibus), quando restar 
comprovado que a aquisição do referido veículo ocorreu em 
data posterior a da realização da prestação do serviço de 
transporte interestadual de passageiro sem emissão de nota 
fiscal, objeto do lançamento; 
 
2. Nas Prestações de Serviços de Transporte de passageiros 
em ônibus de turismo, deve prevalecer, para efeito de base de 
cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto na 
Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer 
outro valor, especialmente aquele cobrado por empresas de 
transporte convencional de passageiro. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide o 
sujeito passivo ELVES AGRIPINO DOS SANTOS. E, quanto ao mérito, também por 
votação unânime, acolher a arguição de ofício feita pelo conselheiro relator e reduzir a 
base de de cálculo do ICMS para R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) e o 
ICMS devido para R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por ELVES 
AGRIPINO DOS SANTOS, alegando que fora incluído indevidamente como sujeito 
passivo no presente lançamento onde o fisco exige o ICMS incidente sobre a prestação de 
serviço de transporte interestadual de passageiro nos valores e períodos indicados nos 
campos próprios do auto de infração, prestado por meio do ônibus Placa CGR-7354 e sem 
a emissão de documento fiscal.  

 
As autorizações de viagens foram expedidas pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres em nome da empresa A. B. C. LINS, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.286.164/0001-31, que foi indicada como solidária no presente lançamento. 



 
Os sujeitos passivos deixaram de apresentar impugnação ao 

lançamento nas duas oportunidades em que foram intimados, conforme comprovam os 
Termos de Revelia e Perempção de fls. 272 e 275. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária de fls. 277 e 278, o sujeito 

passivo ELVES AGRIPINO DOS SANTOS, pede a sua exclusão da lide alegando que à 
época da prestação do serviço de transporte, vale dizer, nos períodos de 11/2011 a 
01/2013, não era o proprietário do ônibus.  

 
Por meio da pesquisa feita no sistema do Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN/GO, conforme extrato de fls. 296 e 297, a Assessoria Jurídica do 
Presidente do Conselho Administrativo Tributário, constatou que a aquisição do ônibus 
pelo sujeito passivo requerente realmente ocorreu somente no dia 08/01/13, situação 
retratada no Despacho n. 3275/2017, de fls. 299, sugerindo a sua exclusão da lide. 

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
O demonstrativo de fls. 09 a 10, revela que a última prestação de 

serviço objeto do presente lançamento ocorreu no dia 06/01/13, por meio da Autorização 
de Viagem n. 2622133, emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre.  

 
Por outro lado, o extrato de fls. 297, emitido pelo sistema do 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/GO, informa que o ônibus utilizado no 
transporte PLACA CGR 7354, foi adquirido pelo sujeito passivo ELVES AGRIPINO DOS 
SANTOS somente no dia 08/01/13. 

 
Com essas considerações, entendo que razão assiste ao sujeito 

passivo ELVES AGRIPINO DOS SANTOS, no seu pedido de exclusão da lide.  
 
Embora não havendo nenhuma referência ao mérito no Pedido de 

Revisão Extraordinária em apreciação, constatei que o autor do procedimento arbitrou a 
base de cálculo do ICMS dos serviços de transportes objetos da presente lançamento com 
base nos preços cobrados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e 
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMOS LTDA, nos meses de janeiro e 
setembro de 2013, respectivamente, vale dizer, R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), por quilometro rodado, quando a Instrução Normativa n. 053/09-SAT, adota  
valores correntes de mercadorias e serviços de transporte em ônibus de turismo para 
efeito de base de cálculo do ICMS, que nos períodos indicados no campo próprio do auto 
de infração era de R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado. 

 
Considerando que já está pacificado no âmbito do Conselho 

Administrativo Tributário, inclusive por várias decisões do Conselho Superior, que nas 
Prestações de Serviços de Transporte de passageiros em ônibus de turismo, deve 
prevalecer, para efeito de base de cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto 
na Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer outro valor, 
especialmente aquele cobrado por empresas de transporte convencional de passageiro, 
entendo que deve ser reduzida a base de cálculo do presente lançamento para R$ 
432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) e, consequentemente, o ICMS devido 
para R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais), em razão da 



aplicação do valor de R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado, previsto na Instrução 
Normativa n. 053/09-SAT. 

 
À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo ELVES AGRIPINO DOS 
SANTOS e, ao mesmo tempo, adequar de ofício a base de cálculo para R$ 432.000,00 
(quatrocentos e trinta e dois mil reais) e, consequentemente, considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e 
quarenta reais), de ICMS. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de junho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01178/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Exclusão da lide do sujeito passivo 
PAULO ROBERTO MTOS DE SOUZA. Acolhido. ICMS. Prestação 
de serviço de transporte interestadual de passageiro. 
Adequação de ofício da base de cálculo aos valores por 
quilometro rodado previstos na Instrução Normativa nº 53/09-
SAT. Acolhida. Parcial procedência.  
 
1. Deve ser excluída da lide o sujeito passivo identificado no 
processo como proprietário do veículo (ônibus), quando restar 
comprovado que a aquisição do referido veículo ocorreu em 
data posterior a da realização da prestação do serviço de 
transporte interestadual de passageiro sem emissão de nota 
fiscal, objeto do lançamento; 
 
2. Nas Prestações de Serviços de Transporte de passageiros 
em ônibus de turismo, deve prevalecer, para efeito de base de 
cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto na 
Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer 
outro valor, especialmente aquele cobrado por empresas de 
transporte convencional de passageiro. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA. E, quanto ao mérito, também por votação 
unânime, acolher a arguição de ofício feita pelo conselheiro relator e reduzir a base de 
cálculo do ICMS para R$ 60.820,00 (sessenta mil, oitocentos e vinte reais) e ICMS devido 
para R$ 7.290,00 (sete mil, duzentos e noventa reais). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado por PAULO 
ROBERTO MATOS DE SOUZA, alegando que fora incluído indevidamente como sujeito 
passivo no presente lançamento onde o fisco exige o ICMS incidente sobre a prestação de 
serviço de transporte interestadual de passageiro nos valores e períodos indicados nos 
campos próprios do auto de infração, prestado por meio do ônibus Placa DFI 0020 e sem 
a emissão de documento fiscal.  

 
As autorizações de viagens foram expedidas pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres em nome de LÚCIO CARVALHO DOS SANTOS SILVA, inscrito 



no CNPJ sob o nº 10.834.481/0001-94, que foi indicada como solidário no presente 
lançamento. 

 
Os sujeitos passivos deixaram de apresentar impugnação ao 

lançamento nas duas oportunidades em que foram intimados, conforme comprovam os 
Termos de Revelia e Perempção de fls. 59 e 71. 

 
No Pedido de Revisão Extraordinária de fls. 76 a 78, o sujeito 

passivo PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA, pede a sua exclusão da lide alegando 
que à época da prestação do serviço de transporte, vale dizer, nos períodos de 10/20/10 a 
20/08/2011, não era o proprietário do ônibus.  

 
É o relatório. 
 
 
 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
O demonstrativo de fls. 09, revela que a última prestação de serviço 

objeto do presente lançamento ocorreu no dia 20/08/11, por meio da Autorização de 
Viagem n. 21566574, emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre.  

 
Por outro lado, extrato de fls. 10, juntado pelo próprio autor do 

procedimento, extraído do Sistema de Controle de Veículos do DETRAN/GO, revela que o 
sujeito passivo PAULO ROBERTO MTOS DE SOUZA, adquiriu o veículo (ônibus) PLACA 
DFI 0020, utilizado no Serviço de Transporte de Passageiro, realizado no período de 
02/10/10 a 20/08/11, sem emissão de nota fiscal, objeto do presente lançamento, somente 
no dia 15/08/13.  

 
Com essas considerações, entendo que razão assiste ao sujeito 

passivo PAULO ROBERTO MATOS DE SOUZA, no seu pedido de exclusão da lide.  
 
Embora não havendo nenhuma referência ao mérito no Pedido de 

Revisão Extraordinária em apreciação, constatei que o autor do procedimento arbitrou a 
base de cálculo do ICMS dos serviços de transportes objetos da presente lançamento com 
base nos preços cobrados pelas empresas RÁPIDO ARAGUAIA LTDA e 
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMOS LTDA, nos meses de janeiro e 
setembro de 2013, respectivamente, vale dizer, R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), por quilometro rodado, quando a Instrução Normativa n. 053/09-SAT, adota  
valores correntes de mercadorias e serviços de transporte em ônibus de turismo para 
efeito de base de cálculo do ICMS, que nos períodos indicados no campo próprio do auto 
de infração era de R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado. 

 
Considerando que já está pacificado no âmbito do Conselho 

Administrativo Tributário, inclusive por várias decisões do Conselho Superior, que nas 
Prestações de Serviços de Transporte de passageiros em ônibus de turismo, deve 
prevalecer, para efeito de base de cálculo do ICMS, o valor por quilometro rodado previsto 
na Instrução Normativa nº 053/09-SAT, em detrimento de qualquer outro valor, 
especialmente aquele cobrado por empresas de transporte convencional de passageiro, 
entendo que deve ser reduzida a base de cálculo do presente lançamento para R$ 
60.820,00 (sessenta mil e oitocentos e vinte reais) e, consequentemente, o ICMS devido 



para R$ 7.290,00 (sete mil e duzentos e noventa reais), em razão da aplicação do valor de 
R$ 2,00 (dois reais) por quilometro rodado, previsto na Instrução Normativa n. 053/09-
SAT. 

 
À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo PAULO ROBERTO MATOS DE 
SOUZA e, ao mesmo tempo, adequar de ofício a base de cálculo para R$ 60.820,00 
(sessenta mil e oitocentos e vinte reais) e, consequentemente, considerar parcialmente 
procedente o lançamento no valor de R$ 7.290,00 (sete mil e duzentos e noventa reais) de 
ICMS. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 26 de junho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01221/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Requerimento de 
autoria do sujeito passivo. Rejeição. Nulidade do auto de 
infração. Insegurança na determinação da infração. Preliminar 
arguida pela parte e rejeitada. ICMS. Exclusão de solidário do 
polo passivo da lide. Preliminar arguida pelas partes. Rejeição.  
Obrigação principal. Prestação de serviços de transporte 
intermunicipal. Omissão do imposto. Apresentação de 
documentação fiscal inidônea para acobertar a operação. 
Procedência parcial. Pedido  de redução na penalidade aplicada. 
Ajuste para a prevista no artigo 71, inciso IV-A do RCTE. 
Rejeição.  
 
1. Os pedidos de diligência fiscal devem ser rejeitados quando: 
a) forem desprovidos de fundadas razões ou fatos controversos; 
b) apresentarem caráter protelatório e c) não se tratar de 
produção antecipada de provas; 
 
2. Quando a descrição do fato gerador coaduna-se com os 
demonstrativos colacionadas aos autos pelo agente autuante 
em concomitância com a fundamentação legal da infração, deve-
se rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração; 
 
3. Provado nos autos que a empresa prestava serviços de 
transporte de passageiros intermunicipal ao invés de locação de 
veículos a terceiros, válido é o crédito tributário exigido no auto 
de infração, cujo valor deve ser ajustado nos termos da 
sentença singular que julgou parcialmente procedente o 
lançamento fiscal; 
 
4. Deve-se rejeitar o pedido de redução da penalidade aplicada 
quando da prática da infração estampada na basilar coadunar-se 
com fundamentação legal da operação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de setembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, José Ferreira de 
Sousa e João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Ferreira de Sousa, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 



Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer de ambos os recursos, negar-lhes provimento para manter a decisão proferida 
em Primeira Instância que julgou parcialmente procedente o auto de infração. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
José Ferreira de Sousa e João Divino de Brito.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão dos solidários ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA 
DO AMARAL VASCONCELOS e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL da lide, arguida por 
eles mesmos.  Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José 
Ferreira de Sousa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
José Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a adequação 
da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A da Lei nº 11.651/91, arguida pelo 
sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Ferreira de Sousa e João Divino de Brito. Vencido o Conselheiro José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é a de que o sujeito passivo realizou prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de passageiros no período de janeiro a dezembro de 
2014, sujeito a incidência do imposto, utilizando Notas Fiscais de Serviços – ISSQN, Série 
A, Modelo 11, e Notas Fiscais Modelo 1, Série 1, não sendo portanto aquelas legalmente 
exigidas para as respectivas prestações. Em decorrência, fica sujeito ao pagamento do 
imposto acrescido das cominações legais.  

 
Fernando Caixeta do Amaral, Elayne Caixeta do Amaral Nunes e 

Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos foram nomeados solidários na condição de 
sócios-administradores.  

 
Cientificados, os solidários comparecem aos autos em peças 

apartadas para requererem individualmente sua exclusão do polo passivo lide, pois não 
incidiram nas condutas previstas no artigo 135 do CTN.  

 
No mesmo diapasão, o sujeito passivo ingressa com impugnação ao 

auto de infração para arguir a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 
infração, e no mérito, argumentar não ter praticado a infração que lhe fora imposta em 
concomitância com o caráter confiscatório da penalidade aplicada.  

 
Ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade, sua 

improcedência com a redução da penalidade aplicada. 
 
O julgador singular manifesta-se nos autos e rejeita a aludida 

preliminar de nulidade e no mérito, considera procedente em parte o auto de infração no 
valor de R$ 226.701,45 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e um reais e quarenta e 
cinco centavos). 

 
Irresignada a Fazenda Pública interpõe recurso cameral para 

argumentar que a decisão anterior ofende o artigo 64, inciso I, §§ 1º, I, 2º e 4º do RCTE e 
por merece ser reformada, ou na impossibilidade, encaminhada em diligência para a 
correta apuração dos valores. 

  
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para contrarrazoar 

as razões da Fazenda Pública. De proêmio, reitera a preliminar de nulidade da peça 



básica por insegurança na determinação da infração, pois considera que as provas 
colacionadas aos autos não lhe dão sustentação jurídica pois baseadas em presunções,  
arbitramentos e demais erros e omissões. 

 
No mérito, argumenta ter efetuado contratos de prestação de 

serviços de locação para pessoas jurídicas, operações onde não há incidência do imposto 
e para sustentar sua tese invoca julgados de cortes superioras. Acrescenta que os termos 
aditivos constantes do contrato referem-se à incorporação de novos veículos locados aos 
mesmos locatários. 

 
Em seguida, reargúi a questão relativa ao caráter confiscatório da 

penalidade aplicada e pela discordância em face da não aplicação do montante de 20% 
dos créditos presumidos para a redução da multa cominada.  

 
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, ou na 

impossibilidade, a reforma da decisão singular para considerar improcedente o auto de 
infração, ou alternativamente, procedente porém com valor mitigado pela aplicação do 
crédito presumido de 20% para compensação da penalidade aplicada.  

 
Ato contínuo, os solidários comparecem conjuntamente aos autos, 

porém, em peças apartadas para requerer individualmente sua exclusão do polo passivo 
da lide com o argumento de que inexistem provas de que tenham incidido nas condutas 
previstas no artigo 135 do CTN.  

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 

Passo a decidir e de plano não dou guarida ao pedido de diligência 
formulado pelo sujeito passivo por entender que este deveria se fazer acompanhar de 
novo levantamento específico de própria lavra, que apontasse todos os erros e omissões 
praticados pelos agentes autuantes ou alternativamente, legislação ou outro dispositivo ou 
qualquer prova legalmente aceita que possa ilidir na íntegra ou em parte o trabalho fiscal. 
Sem isso o contraditório fica prejudicado porque não compete à Fazenda Pública fazer 
levantamentos sob o ponto de vista do requerente.   

E, ao não fazê-lo, fere o princípio do contraditório. Este Conselho 
Administrativo Tributário já se pronunciou por diversas vezes quanto a esta questão e 
nada obsta quando as partes comparecem aos autos munidas de provas materiais ou 
qualquer outro meio aceito pela legislação para contrarrazoar outrem. Ao simplesmente 
pedir sem contradizer, ou apenas mencionar erros e omissões da fiscalização, sem a 
consequente apresentação de um levantamento no mesmo estilo adotado pela 
fiscalização, com embasamento legal oposto àquele da Fazenda Pública, é de se entender 
que tais demandas apresentem ou venham travestidas de caráter protelatório, o que não é 
aceito por esta Casa. 

 Em resumo, a realização de diligências só é plausível quando: a) o 
pedido vier precedido de fundadas razões ou fatos controversos, materialmente 
comprováveis; b) não apresentem caráter meramente protelatório ou quando tratar-se de 
produção antecipada de provas. Visto que o pedido passivo não se fundamenta em 
nenhuma dessas premissas, devo rejeitá-lo de plano. E, por último, mas não menos 
importante, considero que o feito encontra-se em perfeitas condições para apreciação, o 
que deita por terra o aludido pedido. 



Superada a questão, na qual sigo acompanhado pela unanimidade 
do voto de meus pares, passo ao próximo item.  

Ato contínuo devo rejeitar de plano a preliminar de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração arguida pelo polo passivo por 
considerar que o feito encontra-se livre de quaisquer tipos de vícios. De fato, não obstante 
os argumentos passivos, considero que a descrição do fato gerador no lançamento 
coaduna-se com os demonstrativos colacionados pelo agente atuante bem como com a 
fundamentação legal da operação.  

 
No caso em comento, tal qual o julgador singular, considero que a 

autoridade fiscal, valeu-se de documentação segura para apontar a infração e para a 
avaliação correta do montante devido ao erário. O conjunto probatório anexado aos autos 
atesta de maneira inequívoca a prática da infração estampada na basilar, sendo que a 
planilha de fls. 23 a 26 identifica documento por documento fiscal de serviço municipal e 
nota fiscal modelo 01, informando número e data de emissão o valor da nota fiscal e 
respectiva base de cálculo bem como o imposto devido.  

 
Observei que o agente autuante no afã de encontrar o valor da base 

de cálculo em relação ao valor da nota fiscal deixou claro que para as notas fiscais, 
modelo 1, todas as operações são tributadas pois de natureza intermunicipal. Outrossim, 
para as notas fiscais de serviços emitidas para a contratante MMIC, reitero não constar a 
especificação correta do serviço e por isso o fisco estadual aplicou corretamente o 
percentual de incidência de serviço municipal e intermunicipal (13,84% para 86,16%) 
porém, com arredondamento para 14% e 86%, favoráveis ao sujeito passivo nos termos 
do Quadro de Quantidades e Preços do Contrato (fls.115) e por isso inexistente quaisquer 
tipos de vícios que pudessem macular o trabalho fiscal, o que deita por terra a festejada 
da preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, ocasião na qual 
estou sigo acompanhado pela maioria do voto de meus pares.  

 
Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, considero que 

o feito deve prosperar em parte. Com efeito, ao cotejar fatos e provas, razões da fazenda 
pública versus contrarrazões passivas, concluí, tal qual o julgador singular, que o auto de 
infração deve ser retificado para R$ 226.701,45 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e 
um reais e quarenta e cinco centavos). Visto que a questão fora resolvida com a devida 
propriedade pelo douto julgador singular David Fernandes Carvalho que na lapidar 
decisão de fls. 299/303 considerou procedente em parte o auto de infração, devo acolhê-la 
como razão de voto, e por oportuno, transcrevo-a abaixo, “in verbis” 

 
Também, não há que cancelar o auto de infração sob alegação de que 
não houve prestação de serviço, mas apenas locação de veículos. 
 
Tal assertiva opõe-se à letra dos contratos firmados, conforme pode-
se verificar às fls.104 (preâmbulo do contrato nº 3.943/2012) cujo 
objeto do contrato (item 3) é: “serviços de transporte coletivo de 
passageiros para colaboradores da unidade da MINERAÇÃO 
MARACÁ. 
 
Portanto, não há dúvidas que a empresa autuada prestava serviço de 
transporte, não tendo nada nos autos que indique que apenas se fazia 
locação de veículos. 
 
No mérito, ainda, considero que procedente o pedido do sujeito 
passivo para aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) a título 
de crédito presumido, uma vez que se trata de prestação de serviço de 
transporte rodoviário, em que não houve consideração no auto de 



infração, dos créditos normais do sujeito passivo, conforme previsto 
no artigo 64, I, do RCTE, que para clareza da decisão transcrevo 
abaixo: 

 
Art. 64. É concedido crédito presumido ao 
estabelecimento: 
 
I – prestador de serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal, excetuado o de 
transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte 
por cento), aplicado sobre o valor do ICMS 
devido na prestação, que deve ser adotado, 
opcionalmente, pelo contribuinte, em 
substituição ao sistema normal de creditamento 
(Convênio ICMS 106/96), cláusula primeira);  

 
Dessa forma, o ICMS devido no presente processo passa a ser de R$ 
226.701,45 (duzentos e vinte e seis mil e setecentos e um reais e 
quarenta e cinco centavos). Porém, a multa do art. 71, VII, “j” 
permanece com valores inalterados, aplicando-se a redução apenas 
para o ICMS devido, por se tratar de crédito do ICMS presumido. 

 
Dessarte, e acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, 

conheço de ambos os recursos, nego-lhes provimento para ratificar a decisão singular que 
considerou procedente em parte o auto de infração. 

 
Na sequência deixo de acolher o pedido de exclusão dos solidários 

do polo passivo da lide por considerar que sua nomeação na condição de corresponsáveis 
com fulcro no artigo 45, inciso XII do CTE bem como com fundamento no artigo 124 do 
CTN está correta. Não é plausível que administradores de uma empresa deste e de 
qualquer outro porte não saibam ou não tenham conhecimento que seus tributos possam 
não estar sendo recolhidos e diante disso é forçoso concluir que os sócios administradores 
tenham interesse comum no fato relativo a omissão do ICMS. Em qualquer trabalho de 
auditoria séria, seja ela executada por auditor interno ou externo, tanto o relatório quanto o 
parecer apontarão o vício e concluirá que os sócios-administradores são diretamente 
responsáveis pela falta de emissão de nota fiscal de prestação de serviços autorizada pela 
Secretaria da Fazenda e com incidência do ICMS porquanto é pela decisão da direção da 
empresa que se opera a omissão do pagamento do imposto e por isso devo rejeitar o 
pedido de sua exclusão do polo passivo da lide.   

Esta questão foi intensivamente discutida nesta Casa e sobre isso 
devo acrescentar que tal questão deve ser debatida sob a exegese do art. 45, XII do 
Código Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.............................................................................................................. 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

 



O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o “interesse 
comum”, condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida.  

Por seu turno, o interesse comum demanda uma conjunção de 
objetivos entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, considerando que o CTN autoriza, 
na ausência de disposição expressa, a extração de princípios insertos no direito público179, 
podemos tecer um paralelismo com a teoria geral da pena, em sua parte que trata do 
concurso de pessoas.  

É evidente que o elemento psicológico, requisito para que haja 
concurso de agentes – somente ocorrente entre pessoas físicas - é inexistente na pessoa 
jurídica. Entretanto, isso não invalida as argumentações da teoria geral da pena na medida 
em que o foco de nossa atenção na análise do presente recurso é tão-somente a figura da 
pessoa natural do sócio-administrador e seu potencial de vincular-se e de participar das 
decisões imputadas à pessoa jurídica, contribuinte. 

Nisso, reputo serem de bom préstimo as definições a seguir. 

O Código Penal Brasileiro não define expressamente 
o concurso de pessoas, mas afirma no caput do art. 29 que "quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade." Concorrer, neste particular, significa “colaborar”, “auxiliar”, “dar suporte”. 
Fica patente, nos autos, que o ilícito não existiria não fosse o assentimento - 
comissivo ou omissivo - do administrador, que se beneficia das vantagens auferidas 
pela empresa, no caso presente, a desoneração do imposto nas saídas de 
mercadorias que promoveu. Nisso, vejo ampla correlação entre o “concorrer para a 
consecução do ilícito” e o “interesse comum” exigido para aplicação do art. 45 do CTE. 

Ainda nesta seara, em alusão ao tratamento da pessoa jurídica 
enquanto ente capaz de cometer delitos, DAMÁSIO DE JESUS180 descreve a teoria da 
ficção nos seguintes termos: 

 
a personalidade jurídica (...) não tem consciência e vontade 
próprias. É uma ficção legal. Assim, não tem capacidade penal 
e, por conseguinte, não pode cometer crimes. Quem por ela atua 
são seus membros diretores, seus representantes. Estes sim 
são penalmente responsáveis pelos crimes cometidos em nome 
dela. 

 

Em suma, tal teoria assevera que “fora do homem, não se concebe 
crime. Só ele possui a faculdade de querer.”181 Não haveria, dessarte, possibilidade de 
ocorrer o ilícito capitulado na inicial sem o concurso ou interferência humana, visto que as 
decisões da empresa se personificam na figura de seus administradores e diretores. 

Creio ser justamente essa a exegese do art. 45 do CTE, no particular 
de seu inciso XII. 

                                            

179 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 

tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: III - os princípios gerais de direito público; 

180 JESUS, Damásio. Direito Penal. Parte Geral. SP. Saraiva. 23a ed.  P. 168 
181  JESUS, Damásio. Op. Cit. Apud BATTAGLINI, Júlio. Direito Penal; parte geral, trad. Paulo J. da Costa Jr. 
E Ada P. Grinover, Saraiva, 1964, p. 132 e 133 



Obviamente, é com parcimônia que se deve interpretar tal teoria 
penal, visto que a própria legislação brasileira permite a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica, ex vi do art. 173 §5º e 225 §3º da Constituição Federal. Na verdade, 
menciono a teoria da ficção tão-somente no escopo de se atestar que a responsabilização 
da pessoa jurídica convive, em paralelo, com a responsabilização de seus sócios 
dirigentes. Em outras palavras, tais responsabilidades não se excluem mutuamente. 

Com efeito, a matriz da solidariedade veiculada no art. 45 do CTE é o 
art. 124, I do CTN e não o art. 135 do CTN, cotidianamente mencionado nas peças de 
defesa do contribuinte como justificador da não-inclusão dos solidários administradores na 
lide, respaldado, inclusive por reiterados julgamentos do STJ. Ainda que o inciso XII do art. 
45 tenha tomado de empréstimo parte da redação do art. 135 do CTN, tal peculiaridade 
não altera sua natureza. Com efeito - e ao contrário do art. 135 do CTN - o vínculo 
estabelecido no art. 45 é inclusivo, ou seja, o devedor originário, praticante do fato 
gerador, não é excluído para dar lugar a terceiro, responsável pela infração. 

Obviamente, o interesse que é comum pressupõe, necessariamente, 
a presença de mais de um personagem na consecução do ilícito. Abrange todos os que de 
alguma forma tomam parte na infração, com forte vínculo de natureza psicológica, tal qual 
ocorre no já citado concurso de pessoas.  

Posto isso, poderíamos mesmo tecer uma ilação entre o art. 29 do 
Código Penal e os incisos I e II do parágrafo único do art. 121 do CTN182, nos seguintes 
moldes: contribuinte (autor) é quem pratica o fato gerador da obrigação tributária e com 
ela tem relação pessoal e direta; responsável (partícipe) é aquele cuja obrigação decorre 
de lei, muito embora não se revista da condição de contribuinte. No presente caso, a 
expressão “lei” descrita no dispositivo aponta para os art. 124, I do CTN e 45 do CTE. 

Em voto percuciente e instrutivo sobre a matéria, o Conselheiro José 
Paixão de Oliveira Gomes, perfilando entendimento que também conclui pela manutenção 
dos solidários na lide, nos autos do processo nº 3028175359063, assim se manifestou: 

 
Apreciando o pedido de exclusão da lide, apresentado pelos solidários, manifesto-me por sua 
rejeição, visto que na condição de sócios administradores, diretores e representantes com plenos 
poderes possuem interesse comum em situação que tributariamente desonere e, por 
consequência, beneficie a empresa que dirigem, situação que, exatamente por serem dirigentes, 
ocorre no âmbito de sua área de controle e decisão, razão por que as suas condutas que se 
subsumem ao art.45, XII da Lei n° 11.651/91, a seguir transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

REDAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 01.01.97 A 30.04.08. 

[...] 

                                            

182 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 

 



XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; [...]” [Grifo Oportuno] 

Por outro lado, a referência que os solidários fazem ao art. 135, III do CTN, 
bem como a análise doutrinária e jurisprudencial que apresentam da 
espécie de responsabilidade tributária ali prevista, não se relacionam com a 
solidariedade que lhes é atribuída neste processo, já que o art, 45, XII, aqui 
transcrito, possui ligação com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional e 
não com o dito art. 135, ou mesmo com o art. 134, também do CTN, já que 
o art. 124 e os art. 134 e 135, relativos a institutos diferentes, estão 
contidos em capítulos distintos do Título II do Livro Primeiro do citado 
código, veja-se: 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

[...] 

CAPÍTULO V 

Responsabilidade Tributária 

[...] 

SEÇÃO III 

Responsabilidade de Terceiros 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis 

[...] 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

[...] 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. [...]”[Grifo Oportuno] 

Como se percebe, a redação do caput do art. 45 da n° Lei n° 11.651/91, 
pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação 
essencial entre esse dispositivo e o inciso I do 124 do CTN. 

Embora o inciso XII do citado art. 45 tome de empréstimo as expressões “atos em que intervierem 
ou pelas omissões de que forem responsáveis” e “os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica”, presentes, respectivamente, no 
caput do art. 134 e no inciso do III do art. 135, todos do CTN, isso não significa que esse inciso XII 
cuide de um caso de responsabilidade de terceiros, pois os incisos do art. 45 constituem mera lista 
exemplificativa de hipóteses específicas de solidariedade em razão de interesse comum, situação 
essa já anunciada genericamente na disposição veiculada pelo caput e que, a rigor, nem precisa 
estar descrida em algum inciso do artigo, podendo subsunção ocorrer  diretamente no caput. 



Assim, apresenta-se sem efeito trazer à presente contenda a exposição sobre o modo como a 
Primeira Seção do STJ interpreta o inciso III do art. 135 do CTN, notadamente a expressões 
“excesso de poderes” e “infração de lei, contrato social ou estatutos” contidas nesse inciso e 
ausente no inciso XII do art. 45 em questão, as quais constituem o núcleo do debate que resultou 
na jurisprudência emanada do STJ sobre responsabilidade de terceiros imputável a diretores, 
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. 
Parece-me evidente não ser possível se servir da interpretação sobre um determinado dispositivo 
(art. 135, III, CTN) para se compreender e anunciar o teor de outro que cuide matéria 
completamente diversa (art. 124, I, CTN). 
Mais difícil, seguramente, seria efetuar essa transposição interpretativa do inciso III do art. 135, III 
do CTN para o inciso XII do Art. 45 do CTE. 
Sobre a diferença existente entre solidariedade e responsabilidade, veja-se as definições 
oferecidas pela legislação tributária goiana, contidas nos arts. 35 e 37 do Regulamento do Código 
Tributário do Estado de Goiás (RCTE): 

‘Art. 35. Solidariedade é o vínculo que se estabelece entre mais de 
uma pessoa, natural ou jurídica, por meio do qual cada uma responde 
pelo total da obrigação tributária.’ 

[...] 

‘Art. 37. Responsabilidade é a atribuição conferida à terceira pessoa 
de assumir a obrigação tributária, excluindo a do contribuinte, exceto 
quando este tenha concorrido para a prática da infração à legislação 
tributária.’ [...][Grifo Oportuno] 

Note-se que na solidariedade há vinculo entre pessoas, contribuintes ou não. Na responsabilidade, 
a atribuição de assumir a obrigação tributária é, por regra, unitária, com a exclusão do contribuinte. 

Não há como, portanto, aplicar a jurisprudência sobre um desses institutos 
para se declarar a natureza do outro. 

 

Disso tudo, tem-se que há total subsunção do “interesse comum” 
descrito no art. 45 do CTE e a qualidade de sócio-administrador, detentor psíquico dos 
rumos a serem tomados pela empresa. 

Responderá, portanto, pelo ICMS decorrente do lançamento e a 
multa pecuniária que lhe for correspondente, porquanto, não se concebe sentido ao art. 45 
se lhe for excluído o teor infracional das condutas ali descritas. 

Com tais considerações, rejeito os pedidos dos sujeitos passivos e 
mantenho na lide os solidários ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA 
CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL. 

E, por último, mas não menos importante devo rejeitar a adequação 
da penalidade aplicada para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei Estadual nº 11.651, 
arguida pelo sujeito passivo, por considerar que tal não se ajusta ao caso. De fato, a 

comprovação da prática da infração estampada na exordial tão somente aponta para a penalidade 

prevista no artigo 71, inciso VII, “J” §9º do CTE e não outra. Percebo que estabeleceu-se uma 
confusão entre penalidade ou seja, multa aplicada e redução do imposto, e é preciso que 
fique claro que a penalidade proposta pelo agente autuante é a que se ajusta ao caso, o 
que deita por terra o pedido em tela.   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01266/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Serviço de transporte de 
passageiros. Falta de emissão de nota fiscal de serviço e falta 
de pagamento do ICMS. Procedência Parcial. Unânime.   
 
1º) PROCESSUAL. Pedido de diligência. INDEFERIDO. Unânime. 
Indefere-se  o pedido de diligência que por falta de 
fundamentação não tenha o fim de saneamento do processo 
(art. 19, § 3º, II, Lei nº 16.469/09). 
 
2º) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por erro de 
identificação do sujeito passivo. Proprietário do veículo 
prestador do serviço de transporte de passageiros. REJEITADA. 
Não unânime. O proprietário do veículo com o qual se prestou 
serviço de transporte de passageiros, constante de ANTT, 
responde pelo ICMS devido, posto tenha concorrido para a 
prática da infração. 
 
3º) PROCESSUAL. Preliminar de nulidade processual por 
cerceamento ao direito de defesa. Falta de citação das notas 
fiscais, bem como falta de citação da legislação de juros e 
correção monetária. REJEITADA. Unânime. Não há motivo para 
citar número de nota fiscal quando a prestação de serviço 
ocorreu justamente sem documentação fiscal. A legislação que 
trata de juros e correção monetária é a constante do Código 
Tributario do Estado de Goiás - CTE, de conhecimento geral. 
 
4º) ICMS. Obrigação principal. Serviço de transporte de 
passageiros. Falta de emissão de nota fiscal de serviço e falta 
de pagamento do ICMS. Procedência parcial. Unânime. A 
prestação de serviço interestadual de transporte de passageiros 
sujeita-se à incidência do ICMS, nos termos Constitucionais - 
CF/88, devendo o prestador emitir nota fiscal de serviço - 
modelo 7, e pagar o imposto respectivo, sob pena de sujeitar-se 
ao pagamento do tributo, com multa e acréscimos legais. O 
valor da prestação de serviço, no caso do arbitramento, deve 
adequarp-se ao constante de pauta publicada pela Secretaria da 
Fazenda. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 29 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e 
Evandro Luis Pauli. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Foram vencedores os 



Conselheiros David Fernandes de Carvalho e Evandro Luis Pauli, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor Augusto de 
Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. Quanto ao mérito, por 
unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 15.033,60 (quinze mil e trinta e três reais e sessenta centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, David 
Fernandes de Carvalho, Edson Abrão da Silva e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou prestação 
de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 203.580,00, 
comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão de Nota 
Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), bem 
como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 
apresentar a documentação, conforme notificações nr 1664/2014 e 1679/2014, não tendo 
o (s) sujeito (s) passivo (s) atendido, ficando dessa forma obrigado (s) ao recolhimento do 
ICMS e multa”. 

 
A autoridade fiscal autuante esclarece que “A base de cálculo foi 

arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços 
informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado à época dos fatos geradores”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c art. 54, 

Anexo VIII, do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade tipificada no art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação 

da Lei 17917/2012. 
 
Nomeada solidária a empresas E.C. DA COSTA TURISMO, com 

fundamento no art. 45, XIII, do CTE, por ter concorrido para a prática da infração. 
 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04); o extrato da Notificação Fiscal nº 1664/2014 juntamente com 
Histórico do Objeto dos CORREIOS (fls. 05/07); a planilha por Autorização de Viagem, 
constando nº e data de emissão (dos anos de 2012, 2013 e 2014), Km percorrida, valor 
arbitrado R$/Km e valor da Base de Cálculo do ICMS (fls. 08); o extrato de consulta ao 
DETRAN/GO quanto à placa do veículo (Fls. 09), constando que pertence ao sujeito 
passivo; as cópias das Autorizações de Viagem (ANTT) (fls. 10/64); as planilhas de 
arbitramento da base de cálculo do valor R$/Km de prestação de serviço de transporte de 
passageiros (Fls. 67/68). 

 
Intimados na forma legal, o sujeito passivo solidário não comparece 

ao processo e é declarada sua revelia (fls. 91). Já o sujeito passivo autuado apresenta 



impugnação (fls. 79/85) em primeira instância, em que se contrapõe ao auto de infração, 
com as seguintes alegações: 

 
a) Preliminar de nulidade processual por erro de identificação do 

sujeito passivo, pois quem teria efetuado o transporte de 
passageiros foi outra empresa; 

 
b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois a 

fiscalização não relacionou no demonstrativo por ela elaborado, 
todas as notas fiscais e respectivos valores e emitentes, bem 
como não descreveu a legislação aplicável na correção monetária 
e juros utilizados para o cálculo das multas; 

 
c) No mérito, aduz que a multa é confiscatória, e os juros foram 

praticados em excesso, atingindo o valor corrigido do ICMS e da 
multa; 

 
d) Por fim, postula a realização de diligência para apurar as 

informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos pelo 
sr. Fiscal aos meses relacionados 

 
O julgador singular rejeita a alegação de nulidades processuais e, no 

mérito, julga procedente o auto de infração (fls. 93/94). 
 
Intimados para pagar ou ingressar com recurso voluntário, o sujeito 

passivo solidário novamente não comparece ao processo e é declarada a sua perempção 
(fls. 100). Por outro lado, o autuado principal apresenta recurso (fls. 102/107), alegando, 
em síntese, os mesmos argumentos já realizados em instância singular. 

 
V  O  T  O 
   
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de nota fiscal de serviço estadual e omissão de pagamento do 
imposto. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópias das 

Autorizações de Viagem que comprovam a prestação do serviço de transporte 
interestadual, com início em Goiânia/GO ou Porangatu/GO, destino a Araguaína/TO, 
Balsas/MA, Carolina/MA, Marabá/PA ou Imperatriz/MA, nos anos de 2012, 2013 e 2014. 
Consta do documento da ANTT que o valor de cada viagem é no montante de R$ 
3.000,00 (três mil reais), R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou R$ 1.000,00 (um mil 
reais), conforme cada ANTT. Há nos autos os demonstrativos do valor arbitrado pela 
autoridade fiscal, sob fundamento de valor declarado manifestamente inferior ao valor de 
mercado, bem como planilha demonstrativa da base de cálculo do ICMS exigido no auto 
de infração. 

 
Eis as exigências legais quanto à prestação de serviço 

intermunicipal, interestadual o internacional de transporte de passageiros: 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE/GO: 
 



“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 

utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

 
............................................................................................................... 
 

Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 

início da prestação do serviço, observando-se o seguinte (Convênio SINIEF 
6/89, art. 12): 

I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada;” 

 

Por outro lado, dispõe a Lei nº 11.651/91 – CTE/GO: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

Depreende-se, portanto, da descrição do fato no auto de infração e 
da legislação tributária citada, que o prestador de serviço de transporte interestadual de 
passageiros de turismo deve emitir documento fiscal próprio e pagar o ICMS 
correspondente ao serviço executado. 

 
Indefiro, desde logo, o pedido de diligência, tendo em vista a 

ausência de elementos que fundamentem o pedido do recorrente, nos termos do inciso II, 
do § 3º, do art. 19 da Lei nº 16.469/09, posto não haver o claro fim de saneamento do 
processo. 

 
Igualmente, rejeito a alegação de nulidade processual por erro de 

identificação do sujeito passivo. Com efeito, o documento de fls. 09 (extrato do 
DETRAN/GO) deixa evidente que Lucivânia Rocha Pessoa é proprietária do veículo placa 
GPN8152, que consta das ANTT como o veículo transportador, desde 02/10/2012. Dessa 
forma, concorreu para a prática da infração, nos termos do art. 45, XIII, do CTE.  

 
A alegação do recorrente de nulidade processual por cerceamento 

do direito de defesa não faz o menor sentido, visto que o auto de infração atendeu a todos 
os requisitos legais para sua expedição, além do que é perfeitamente compreensível pelo 
sujeito passivo, bem como não há que se falar em a autoridade fiscal relacionar as notas 
fiscais, pois o fundamento da autuação é justamente a não emissão de nota fiscal. 
Relacionou-se, lógico, as ANTT que deram fundamento ao auto de infração. Quanto à 
legislação que trata de juros e correção monetária, é a constante do Decreto nº 4.852/97 – 
RCTE, de conhecimento geral. Rejeito, destarte, o pedido de nulidade processual por 
cerceamento do direito de defesa. 

 
No mérito, o recorrente não contesta que ocorreram as prestações 

de serviço interestadual de transporte de passageiros, conforme documentadas pelas 
cópias de ANTT presentes ao processo, sem documentação fiscal e sem pagamento do 
ICMS respectivo, alegando, outrossim, excesso quanto a juros, multa e correção 
monetária, que, entretanto, estão conforme a legislação tributária do Estado de Goiás (Lei 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A10
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nº 11.651-91 – CTE e Decreto nº 4.852/97 – RCTE), não se podendo falar em abuso da 
autoridade fiscal que lançou o crédito tributário. Outrossim, este Conselho Administrativo 
Tributário não tem competência legal para apreciar alegações de inconstitucionalidade, 
que é de competência do Poder Judiciário (§ 4º do art. 6º da Lei nº 16.469/09).  

 
Quanto à contestação da base de cálculo arbitrada pela autoridade 

fiscal, há razão para o sujeito passivo, em parte, na medida em que o próprio Estado de 
Goiás, por meio de sua Secretaria da Fazenda, fixa o valor da prestação do serviço de 
transporte de passageiros no montante de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro 
percorrido, devendo prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal, na medida 
em que este deixou de atender à própria determinação do órgão a que está vinculado. 

 
Naturalmente que os valores, por viagem, constantes das ANTT, são 

manifestamente inferiores aos valores reais das prestações de serviço, vez que não paga 
o óleo diesel consumido na prestação do serviço, juntamente o pagamento de motoristas, 
manutenção do veículo, taxas, impostos, e lucro da empresa. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas 

as viagens (fls. 08) alcançadas pelo auto de infração de 62.640 Km e o valor fixado pela 
SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 125.280,00, resultando em 
ICMS a pagar no valor de R$ 15.033,60 (quinze mil, trinta e três reais e sessenta 
centavos), mediante aplicação da alíquota de 12% (fls. 115). 

 
Posto isso, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência, rejeitar 

a preliminar de nulidade processual por erro na identificação do sujeito passivo, rejeitar a 
preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. No mérito, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 15.033,60 
(quinze mil, trinta e três reais e sessenta centavos), multa, mais acréscimos legais.  

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de julho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01363/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de nulidade por erro na 
identificação do sujeito passivo. Rejeitada. PROCESSUAL. 
Preliminar de exclusão parcial da responsabilidade tributária do 
sujeito passivo principal. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do ICMS em razão da falta de emissão 
de documentos fiscais na prestação de serviço de transporte 
rodoviário interestadual de passageiros. Procedência. 
Adequação da base de cálculo em razão da pauta fiscal ser 
menor do que o valor arbitrado. Acolhida.  
 
1 – Por uma interpretação sistemática da legislação tributária e 
da própria natureza da situação fática constatada, o proprietário 
do veículo é considerado o transportador, salvo prova em 
contrário. Como o sujeito passivo não conseguiu demonstrar 
que não era o transportador, sua responsabilidade tributária 
persiste e não houve erro na identificação do sujeito passivo; 
 
2 – Ficando demonstrado no processo que o sujeito passivo 
principal somente adquiriu o veículo em certa data, deve ser 
excluída sua responsabilidade tributária em relação aos fatos 
geradores ocorridos anteriormente à referida aquisição do 
veículo, subsistindo sua responsabilidade, porém, em relação 
aos fatos posteriores; 
 
3 - O prestador de serviço rodoviário de transporte de 
passageiros de turismo, em prestação interestadual, obriga-se à 
emissão de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, 
além da apuração e pagamento do ICMS devido em cada 
prestação, nos termos da legislação tributária; 
 
4 - A pauta fiscal publicada pela Secretaria da Fazenda prevalece 
sobre o arbitramento do valor da prestação, efetuado pela 
fiscalização, devendo adequar-se o valor da base de cálculo do 
imposto. 
 
5 – Auto de infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pelo mesmo. Foram 
vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e 



Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor  de R$ 2.232,00 (dois mil, duzentos e 
trinta e dois reais), referente ao sujeito passivo principal. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva e Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro. E, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), referente ao solidário. 
Foram vencedores os Conselheiros Evandro Luis Pauli e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Diniz e Edson Abrão da Silva que votaram pela improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do Auto de 
Infração lavrado em 05/08/2014, em desfavor de Sebastião Raupp Junior (folhas 02 a 04), 
refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo realizou prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, no valor de R$ 82.225,00, comprovada pelas 
autorizações de viagens (ANTT), sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do 
art. 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento 
de ICMS devido na prestação. Foi notificado a apresentar a documentação, conforme 
notificações nº 520/2014 e 665/2014, não tendo os sujeitos passivos atendido, ficando 
dessa forma obrigados ao recolhimento de ICMS e multa.  

A autoridade fiscal também complementa: “Que a base de cálculo foi 
arbitrada nos termos do artigo 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez que os 
preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado considerado”. Apresenta em anexo planilhas e documentos 
demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos geradores. 

O período objeto do levantamento se refere a agosto/2013 a fevereiro/2014. 
ICMS exigido: R$ 9.867,00. 

Tem-se como sujeito passivo solidário: MM Cortez Turismo, nos termos do 
artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração (folhas 02 a 04) foi instruído com os seguintes 
documentos: 

- Notificações Fiscais (folhas 05 a 07 e 35 a 38); 

- Extrato do DETRAN do veículo JJZ-7672 (folha 08); 

- Demonstrativo de cálculo da base de cálculo (folha 09); 

- Autorizações de Viagens emitidas pela ANTT (folhas 10 a 31); 

- Planilhas de custo por quilômetro (folha 32 a 34); 

- Demais documentos. 

Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (folhas 39 a 45), 
sendo que o sujeito passivo solidário não comparece à 1ª Instância. 

O sujeito passivo principal apresenta impugnação à Primeira Instância. 
Anexa documentos (folhas 47 a 54). Alega que adquiriu o veículo apenas em 16/12/2013 e 
que nunca saiu da cidade de Foz do Iguaçu com o veículo adquirido em dezembro de 
2013. Pede também nulidade. 



Pela Sentença nº 2.910/2017 – JULP (folhas 57 a 61), o julgador singular não 
acolhe os pedidos de nulidade do feito, mas acata o pedido de exclusão do sujeito passivo 
principal referente as viagens com datas de 31/08/2013 a 07/12/2013 pois o sujeito 
passivo comprovou que somente adquiriu o veículo no dia 16/12/2013, conforme recibo de 
folhas 53, devendo sua responsabilidade ser mantida em relação às demais viagens e, 
quanto ao mérito, decide pela procedência da pretensão inicial. 

 Representação Fazendária se manifesta pela concordância com a sentença 
singular (folhas 62).  

Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário (folhas 63 
a 69). 

Foi lavrado o Termo de Perempção do sujeito passivo solidário (folha 70). 

O sujeito passivo principal compareceu aos autos (fls. 72 a 73), 
apresentando Recurso Voluntário, alegando que não era o proprietário do veículo quando 
da lavratura do auto de infração. Que o documento de folhas 77 informa que o CRLV foi 
emitido em 03/02/2014, data posterior a suposta infração. E que deveria ser cobrado a 
multa do proprietário anterior. Pede a anulação do auto de infração. 

É este o relatório.  

VOTO 

A irregularidade fiscal constatada pela fiscalização foi a realização de serviço 
de transporte de passageiros sem a correspondente emissão dos documentos fiscais. As 
prestações dos serviços de transporte estão demonstradas nas autorizações de viagens 
expedidas pela ANTT anexadas ao processo (folhas 10 a 31). 

Os sujeitos passivos foram notificados a apresentar os respectivos 
documentos fiscais vinculados as respectivas viagens, mas não os apresentaram. 

Alega o sujeito passivo principal (folhas 77) que a emissão do CRVL 
(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), em 03/02/2014, foi posterior a data 
da suposta infração, portanto, as infrações não teriam sido cometidas pelo Sr. Sebastião 
Raupp Junior, mas pelo proprietário anterior, Sr. Antônio Maurício Soares. 

Quanto a essa alegação, constato que o sujeito passivo principal era sim 
proprietário do veículo, a partir de 16/12/2013, e responde pelas infrações a partir dessa 
data. Não é a data da emissão do CRLV que determina a propriedade do veículo, mas a 
data da venda, conforme recibo de folhas 75. 

Por uma interpretação sistemática da legislação tributária e da própria 
natureza da situação fática constatada, o proprietário do veículo é considerado o 
transportador, salvo prova em contrário. Como o sujeito passivo principal não conseguiu 
demonstrar que não era o transportador, sua responsabilidade tributária persiste, no 
período de 16/12/2013 a 05/02/2014.  

Nesse sentido, tanto o sujeito passivo principal como o solidário são 
responsáveis pelo crédito tributário do presente auto de infração, conforme legislação 
tributária: 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 
 
Art. 45 do CTE. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 



especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 
08.02.14) 

Quanto ao mérito, não houve a demonstração, por parte do sujeito passivo, 
de algum fato ou situação que pudesse elidir a acusação fiscal. O sujeito passivo direciona 
toda sua defesa para o questionamento da legitimidade passivo e não adentra ao mérito 
propriamente dito. 

Mas, de ofício me manifesto pela adequação do valor da base de cálculo. 
Isso porque verifico que a autoridade fiscal, para fins de determinação da base de cálculo 
das prestações, se valeu de duas planilhas de custos fornecidas por empresas 
transportadoras (folhas 33 e 34). Efetuou tal procedimento com base no artigo 148 do CTN 
c/c artigo 25, I, “b” do CTE, já que os preços informados nas autorizações de viagens da 
ANTT eram notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado.  

Tal procedimento efetuado pela autoridade fiscal está correto, diante da 
constatação de suposto subfaturamento dos serviços de transporte. Ocorre que a própria 
Secretaria da Fazenda já determinou o preço da prestação de serviço de transporte de 
passageiros, conforme pauta de valores prevista na Instrução Normativa 228/11-SAT. 

Nesse sentido, diferentemente do valor adotado pela autoridade fiscal de R$ 
3,25 por quilômetro rodado (folhas 09), a referida pauta estabelece o preço de R$ 2,00. 
Multiplicando tal valor pela quantidade de quilômetros rodados constantes nas referidas 
autorizações de viagens (e resumidas na memória de cálculo de folhas 09), chega-se 
numa base de cálculo de R$ 50.600,00 e ICMS de R$ 6.072,00, conforme detalhado na 
planilha de folhas 84. 

Na referida planilha de folhas 84 estão detalhados separadamente os 
diversos períodos de ocorrência do fato gerador, bem como a separação quanto à 
responsabilidade tributária do sujeito passivo principal e solidário. 

De forma que conheço do recurso do sujeito passivo principal, nego-lhe 
provimento, rejeito a preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, 
mantenho a exclusão da responsabilidade do sujeito passivo principal, no período de 
31/08/2013 a 15/12/2013, conforme sentença e, quanto ao mérito, mantenho a decisão 
singular pela procedência do auto de infração, porém com a adequação dos períodos, da 
base de cálculo, do ICMS e da responsabilidade tributária conforme demonstrado na 
planilha de folhas 84: sujeito passivo Sebastião Raupp Junior, de 16/12/2013 a 
05/02/2014, ICMS de R$ 2.232,00; e MM Cortez Turismo, de 31/08/2013 a 05/02/2014, 
ICMS de R$ 6.072,00. 

 
 

Sala das sessões, em 31 de julho de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01372/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS.  Realizou prestação de serviço de transporte 
interestadual de passageiros, comprovada pelas autorizações 
de viagens (ANTT) , sem a emissão de nota fiscal. Procedente 
em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente à exigência vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração no valor de R$ 4.029,17 (quatro mil e vinte e nove reais e dezessete centavos), 
conforme cálculo apresentado pela Representação Fazendária. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Elias Alves dos Santos, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
54.593,50 comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT) em anexo, sem a emissão 
de nota fiscal modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE 9CONVENIO SINIEF 6/89, 
bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 
apresentar a documentação, conforme notificações nr 428/2015 e 523/2015, não tendo 
sujeito passivo atendido, ficando dessa forma obrigado ao recolhimento do ICMS e multa. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário o identificado à fl.4.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 37. 
 
Cientificados às fls. 38 a 43, os sujeitos passivos não se 

manifestaram tendo sido lavrado termo de revelia às fls. 44. 
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo se manifesta às fls. 49 a 

51, alegando que a empresa sempre manteve contratos fixos de transporte de 
funcionários dentro do município de Luziânia-GO, onde dispõe de um veículo ônibus e 
motorista de maneira que uma vez por mês era feito o transporte desses funcionários para 
Brasília para pontos turísticos da cidade. Diante dos fatos, fica comprovado que a 
empresa adotou a forma correta da tributação. Ainda por motivo de falta de acordo entre 
funcionários da SLC quanto às melhores datas para viagens, várias NF foram canceladas, 
mesmo já tendo sido autorizada pela ANTT. Ante o exposto, requer: improcedência total 



de auto de infração e consequente arquivamento do processo. Junta documentos às fls. 
52 a 86. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário acatando 

proposição do Conselheiro Relator, considerando que a defesa alega que várias viagens 
que estão relacionadas e que integraram a base de cálculo do presente auto foram 
canceladas e não ocorreram, por unanimidade de votos, encaminha em diligência para o 
Setor de Preparo Processual - SEPRE, para que intime o sujeito passivo na pessoa de 
seu procurador, para que se manifeste em relação às autorizações de viagens de fls. 10 a 
30 de lavra da ANTT, quais foram efetivamente canceladas, comprovando tal 
cancelamento em sua manifestação. A Fazenda Pública concorda com a diligência. 

 
A resolução supra é atendida, conforme fls. 90 a 96, porém, o polo 

passivo não se manifestou, fl. 97.  
 
Por meio do termo de juntada de fl. 98, a pedido da Representação 

Fazendária, foi acostado ao processo o documento de fl. 99, que apresenta planilha de 
cálculo referente ao presente auto de infração, cuja importância devida pelo polo passivo 
ao erário estadual perfaz a importância de R$ 4.029,17 (quatro mil, vinte e nove reais e 
dezessete centavos). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Consta deste auto de infração que o sujeito passivo realizou 

transporte interestadual de passageiros, sem emissão do respectivo documento fiscal e 
consequente recolhimento do imposto.   

 
Vejo que neste caso, merece guarida o pedido da Fazenda Pública, 

pois, o sujeito passivo realmente realizou o referido transporte sem o respectivo 
recolhimento fiscal. 

 
Entendo também, de acordo com cálculo apresentado pela Fazenda 

Pública, que o valor da base de cálculo deve ser adequado, pois o valor do auto de 
infração é superior ao valor previsto na legislação.      

 
Com isso, voto conhecendo da impugnação, dando-lhe parcial 

provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 
4.029,17 (quatro mil, vinte e nove reais e dezessete centavos), conforme cálculo 
apresentado pela Representação Fazendária. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01486/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE 
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DE RECOLHIMENTO 
DO ICMS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.   
 
I – Não há erro na identificação do sujeito passivo direto, vez 
que o estabelecimento de sociedade de fato entre locatária e 
locadora, na qual a participação desta, na qualidade de 
proprietária do veículo, consiste na efetiva prestação dos 
serviços de transporte mediante fornecimento dos meios físicos 
e logísticos necessários à sua viabilização e concretização, 
caracteriza o interesse comum de ambas na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 
 
II - A prestação de serviço interestadual de transporte de 
passageiros sujeita-se à incidência do ICMS, devendo o 
prestador providenciar a emissão da nota fiscal de serviço - 
modelo 7 e recolhimento do imposto respectivo, sob pena de 
sujeitar-se ao pagamento do tributo omitido acrescido de multa 
e acréscimos legais. O valor da prestação de serviço, no caso 
do arbitramento, deve adequar-se ao fixado em pauta de valores 
publicada pela Secretaria da Fazenda. Impõe-se, portanto, o 
julgamento de procedência parcial do lançamento quando os 
sujeitos passivos nada apresentam para ilidir a acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 3.408,00 
(três mil, quatrocentos e oito reais). Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio Martins da Silva e José Eduardo 
Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que os sujeitos passivos são 
acusados de terem realizado prestações de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, consoante comprovam autorizações de viagens da ANTT, sem a emissão da 
Nota Fiscal Modelo 7 exigida nos termos do art. 185 e 186 do RCTE. Consta do histórico 
do lançamento que a base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c ao 



art. 25, I, “b” do CTE, tendo em vista que os valores declarados à ANTT foram 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado. Em consequência, é exigido o 
recolhimento do ICMS e cominações legais. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 91/94 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação apresentada 
pelo sujeito passivo direto, porém, negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva, mantendo, consequentemente, na lide o 
impugnante e, no mérito, julgou procedente na íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo direto interpõe recurso 

voluntário. 
 
Em suas razões recursais argui, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por ilegitimidade passiva. Assevera que em momento algum figurou como 
executora do serviço, tampouco contratou serviço de transporte de passageiros. O veículo 
de sua propriedade fora, na realidade, arrendado à empresa R. C. Garcia – Turismo ME., 
para que esta o utilizasse na execução de serviço de transporte de passageiros em 
viagens de turismo.  

 
Argumenta que o transportador, na prestação descrita na inicial, é 

pessoa diversa da recorrente, a qual não detém nenhuma obrigação tributária para com o 
erário goiano.  

 
Questiona a inconstitucionalidade da penalidade aplicada. 
 
Ao final pugna pelo arquivamento do presente lançamento.  
 
Submetido o feito a julgamento, este Órgão Julgador converteu o 

feito em diligência para que a recorrente procedesse juntada nestes autos do contrato de 
arrendamento/locação do veículo utilizado na prestação dos serviços de transporte objeto 
do lançamento, bem como apresentasse os comprovantes de recebimentos bancários 
e/ou financeiros dos valores auferidos a título de locação/arrendamento do referido 
veículo, consoante alegado na peça recursal. 

 
Em resposta, apresenta manifestação na qual esclarece que não possui mais os 
documentos solicitados, vez que foram extraviados em processo de mudança de endereço 
do seu estabelecimento. 

  
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado prestações de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, consoante comprovam autorizações de viagens 
da ANTT, sem a emissão da respectiva nota fiscal modelo 7 exigida nos termos do art. 
185 e 186 do RCTE. 

 
De início, impende apreciar a preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto (ilegitimidade 
passiva), haja vista a irresignação da recorrente por ser erigida à condição de sujeito 
passivo da relação tributária sob apreciação, sob o argumento de que tão-somente 



promoveu a locação do veículo de sua propriedade à empresa R. C. Garcia – Turismo 
ME., solidária nestes autos, sendo essa a real contribuinte de direito nas prestações de 
serviços de transporte objeto do lançamento. 

 
É cediço que a prestação de serviços interestaduais de passageiros 

é atividade regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT. A atividade é deferida mediante o instituto da “autorização”, conforme resolução 
n.º 4770/15 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.  

 
Para a sua obtenção, o interessado deve preencher os requisitos 

discriminados nos art. 8º e 9º do referido normativo, dentre os quais se inserem: a) ser 
pessoa jurídica, com atividade econômica principal de transporte coletivo de passageiros, 
b) apresentação de certidões negativas, c) capital social mínimo etc. 
 

De fato, inexiste óbice algum à celebração do referido ajuste entre as 
partes, pelo qual a recorrente promove a locação do veículo de sua propriedade à 
empresa de transportes, indigitada na lide como solidária, transferindo-lhe o uso e o gozo 
do bem, mediante certa retribuição. 

 
Ocorre que, no caso específico destes autos, a despeito dos 

argumentos ventilados na peça recursal, de que o veículo utilizado na prestação do 
serviço de transporte teria sido fretado à empresa R. C. GARCIA TURISMO ME., 
verdadeira executora do serviço de transporte, este órgão julgador, por considerar que a 
singela alegação de ilegitimidade passiva somente pode ser aceita se acompanhada da 
comprovação inequívoca da transmissão da posse direta do veículo mediante 
apresentação de contrato de arrendamento/locação e/ou outros elementos de prova, 
converteu estes autos em diligência visando propiciar à recorrente proceder juntada neste 
feito do contrato de arrendamento/locação do veículo utilizado na prestação dos serviços 
de transporte, bem como apresentar os comprovantes de recebimentos bancários e/ou 
financeiros dos valores auferidos a título de locação/arrendamento do referido veículo. 

 
Em resposta, esclarece apenas que não possui os documentos acima solicitados, vez que 
foram extraviados no processo de mudança de endereço. 
 

Neste diapasão, a ausência de apresentação de documentos, que 
pudessem corroborar os argumentos defensórios, é conducente à conclusão de que o 
contexto dos fatos revela, em última análise, ter havido uma convenção entre as partes na 
qual o uso e o gozo não foram de fato transferidos à locatária.  

 
Vislumbra-se, portanto, a ocorrência do estabelecimento de uma 

espécie de sociedade de fato entre ambas, locadora e locatária, na qual a recorrente, 
proprietária do veículo, prestava efetivamente os serviços de transporte fornecendo os 
meios físicos e logísticos necessários à sua viabilização, ao passo que a pretensa 
locatária participa “cedendo” suas credenciais de autorização para que o transporte se 
concretize de forma regular perante a ANTT.  

 
Infere-se, com isso, que no caso sob análise não restou comprovado 

que a posse do veículo se encontrava, de fato, na pessoa da empresa arrolada na lide 
como solidária, em que pese possuir esta também interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 

 



Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 
ilegitimidade passiva do sujeito passivo direto, mantendo-o, consequentemente, na lide 
nos termos do disposto no art. 45, inc. XIII, do CTE. 
 

Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 
serem enfrentadas, a recorrente não contesta que ocorreram as prestações de serviço 
interestadual de transporte de passageiros, conforme documentadas pelas cópias de 
ANTT presentes ao processo, sem documentação fiscal e sem pagamento do ICMS 
respectivo, alegando, outrossim, excesso quanto a juros, multa e correção monetária, que, 
entretanto, estão conforme a legislação tributária do Estado de Goiás (Lei nº 11.651-91 – 
CTE e Decreto nº 4.852/97 – RCTE), não havendo que se falar em abuso da autoridade 
fiscal que lançou o crédito tributário.  

 
Ademais, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça recursal, 

de inconstitucionalidade da penalidade aplicada, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei 
Estadual n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás 
e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Por fim, no que concerne à quantificação da base de cálculo 
arbitrada pela autoridade fiscal, verifica-se que a Administração Fazendária de Goiás 
fixou, mediante Instrução Normativa nº 228/2011-SRE, o valor da prestação do serviço de 
transporte de passageiros por meio de ônibus de turismo no importe de R$ 2,00/Km, ou 
seja, dois reais por quilômetro percorrido, devendo este prevalecer sobre o valor arbitrado 
pela autoridade fiscal. 

 
Naturalmente que os valores, por viagem, constantes das ANTT, são 

manifestamente inferiores aos valores reais das prestações de serviço, vez que sequer 
remunera os custos do óleo diesel consumido na prestação do serviço, pagamento de 
motoristas, manutenção do veículo, taxas, impostos, lucro da empresa, etc. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas 

as viagens (fls. 08) alcançadas pelo auto de infração de 14.200 Km e o valor fixado pela 
SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 28.400,00, resultando em 
ICMS a pagar no valor de R$ 3.408,00 (três mil, quatrocentos e oito reais), resultado da 
aplicação da alíquota de 12% (doze por cento). 

 



Ante o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 
provimento para rejeitar a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo e, no 
mérito, reformar a decisão singular para considerar parcialmente procedente o lançamento 
fixando o ICMS a recolher em R$ 3.408,00 (três mil, quatrocentos e oito reais). 
 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01487/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE 
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DE RECOLHIMENTO 
DO ICMS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.   
 
I – Não há erro na identificação do sujeito passivo direto, vez 
que o estabelecimento de sociedade de fato entre locatária e 
locadora, na qual a participação desta, na qualidade de 
proprietária do veículo, consiste na efetiva prestação dos 
serviços de transporte mediante fornecimento dos meios físicos 
e logísticos necessários à sua viabilização e concretização, 
caracteriza o interesse comum de ambas na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 
 
II - A prestação de serviço interestadual de transporte de 
passageiros sujeita-se à incidência do ICMS, devendo o 
prestador providenciar a emissão da nota fiscal de serviço - 
modelo 7 e recolhimento do imposto respectivo, sob pena de 
sujeitar-se ao pagamento do tributo omitido acrescido de multa 
e acréscimos legais. O valor da prestação de serviço, no caso 
do arbitramento, deve adequar-se ao fixado em pauta de valores 
publicada pela Secretaria da Fazenda. Impõe-se, portanto, o 
julgamento de procedência parcial do lançamento quando os 
sujeitos passivos nada apresentam para ilidir a acusação fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
17.472,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais). Participaram do julgamento 
os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Cláudio Henrique de Oliveira, Antônio Martins 
da Silva e José Eduardo Firmino Mauro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que os sujeitos passivos são 
acusados de terem realizado prestações de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, consoante comprovam autorizações de viagens da ANTT, sem a emissão da 
Nota Fiscal Modelo 7 exigida nos termos do art. 185 e 186 do RCTE. Consta do histórico 
do lançamento que a base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c ao 



art. 25, I, “b” do CTE, tendo em vista que os valores declarados à ANTT foram 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado. Em consequência, é exigido o 
recolhimento do ICMS e cominações legais. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 168/171 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação apresentada 
pelo sujeito passivo direto, porém, negou-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva, mantendo, consequentemente, na lide o 
impugnante e, no mérito, julgou procedente na íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo direto interpõe recurso 

voluntário. 
 
Em suas razões recursais argui, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por ilegitimidade passiva. Assevera que em momento algum figurou como 
executora do serviço, tampouco contratou serviço de transporte de passageiros. O veículo 
de sua propriedade fora, na realidade, arrendado à empresa R. C. Garcia – Turismo ME., 
para que esta o utilizasse na execução de serviço de transporte de passageiros em 
viagens de turismo.  

 
Argumenta que o transportador, na prestação descrita na inicial, é 

pessoa diversa da recorrente, a qual não detém nenhuma obrigação tributária para com o 
erário goiano.  

 
Questiona a inconstitucionalidade da penalidade aplicada. 
 
Ao final pugna pelo arquivamento do presente lançamento.  
 
Submetido o feito a julgamento, este Órgão Julgador converteu o 

feito em diligência para que a recorrente procedesse juntada nestes autos do contrato de 
arrendamento/locação do veículo utilizado na prestação dos serviços de transporte objeto 
do lançamento, bem como apresentasse os comprovantes de recebimentos bancários 
e/ou financeiros dos valores auferidos a título de locação/arrendamento do referido 
veículo, consoante alegado na peça recursal. 

 
Em resposta, apresenta manifestação na qual esclarece que não possui mais os 
documentos solicitados, vez que foram extraviados em processo de mudança de endereço 
do seu estabelecimento. 

  
É, em síntese, o relatório. 

 
V O T O  

 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 
passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado prestações de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, consoante comprovam autorizações de viagens 
da ANTT, sem a emissão da respectiva nota fiscal modelo 7 exigida nos termos do art. 
185 e 186 do RCTE. 

 
De início, impende apreciar a preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto (ilegitimidade 
passiva), haja vista a irresignação da recorrente por ser erigida à condição de sujeito 
passivo da relação tributária sob apreciação, sob o argumento de que tão-somente 



promoveu a locação do veículo de sua propriedade à empresa R. C. Garcia – Turismo 
ME., solidária nestes autos, sendo essa a real contribuinte de direito nas prestações de 
serviços de transporte objeto do lançamento. 

 
É cediço que a prestação de serviços interestaduais de passageiros 

é atividade regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT. A atividade é deferida mediante o instituto da “autorização”, conforme resolução 
n.º 4770/15 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.  

 
Para a sua obtenção, o interessado deve preencher os requisitos 

discriminados nos art. 8º e 9º do referido normativo, dentre os quais se inserem: a) ser 
pessoa jurídica, com atividade econômica principal de transporte coletivo de passageiros, 
b) apresentação de certidões negativas, c) capital social mínimo etc. 
 

De fato, inexiste óbice algum à celebração do referido ajuste entre as 
partes, pelo qual a recorrente promove a locação do veículo de sua propriedade à 
empresa de transportes, indigitada na lide como solidária, transferindo-lhe o uso e o gozo 
do bem, mediante certa retribuição. 

 
Ocorre que, no caso específico destes autos, a despeito dos 

argumentos ventilados na peça recursal, de que o veículo utilizado na prestação do 
serviço de transporte teria sido fretado à empresa R. C. GARCIA TURISMO ME., 
verdadeira executora do serviço de transporte, este órgão julgador, por considerar que a 
singela alegação de ilegitimidade passiva somente pode ser aceita se acompanhada da 
comprovação inequívoca da transmissão da posse direta do veículo mediante 
apresentação de contrato de arrendamento/locação e/ou outros elementos de prova, 
converteu estes autos em diligência visando propiciar à recorrente proceder juntada neste 
feito do contrato de arrendamento/locação do veículo utilizado na prestação dos serviços 
de transporte, bem como apresentar os comprovantes de recebimentos bancários e/ou 
financeiros dos valores auferidos a título de locação/arrendamento do referido veículo. 

 
Em resposta, esclarece apenas que não possui os documentos acima solicitados, vez que 
foram extraviados no processo de mudança de endereço. 
 

Neste diapasão, a ausência de apresentação de documentos, que 
pudessem corroborar os argumentos defensórios, é conducente à conclusão de que o 
contexto dos fatos revela, em última análise, ter havido uma convenção entre as partes na 
qual o uso e o gozo não foram de fato transferidos à locatária.  

 
Vislumbra-se, portanto, a ocorrência do estabelecimento de uma 

espécie de sociedade de fato entre ambas, locadora e locatária, na qual a recorrente, 
proprietária do veículo, prestava efetivamente os serviços de transporte fornecendo os 
meios físicos e logísticos necessários à sua viabilização, ao passo que a pretensa 
locatária participa “cedendo” suas credenciais de autorização para que o transporte se 
concretize de forma regular perante a ANTT.  

 
Infere-se, com isso, que no caso sob análise não restou comprovado 

que a posse do veículo se encontrava, de fato, na pessoa da empresa arrolada na lide 
como solidária, em que pese possuir esta também interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 

 



Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 
ilegitimidade passiva do sujeito passivo direto, mantendo-o, consequentemente, na lide 
nos termos do disposto no art. 45, inc. XIII, do CTE. 
 

Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 
serem enfrentadas, a recorrente não contesta que ocorreram as prestações de serviço 
interestadual de transporte de passageiros, conforme documentadas pelas cópias de 
ANTT presentes ao processo, sem documentação fiscal e sem pagamento do ICMS 
respectivo, alegando, outrossim, excesso quanto a juros, multa e correção monetária, que, 
entretanto, estão conforme a legislação tributária do Estado de Goiás (Lei nº 11.651-91 – 
CTE e Decreto nº 4.852/97 – RCTE), não havendo que se falar em abuso da autoridade 
fiscal que lançou o crédito tributário.  

 
Ademais, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça recursal, 

de inconstitucionalidade da penalidade aplicada, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, da Lei 
Estadual n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no Estado de Goiás 
e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Por fim, no que concerne à quantificação da base de cálculo 
arbitrada pela autoridade fiscal, verifica-se que a Administração Fazendária de Goiás 
fixou, mediante Instrução Normativa nº 228/2011-SRE, o valor da prestação do serviço de 
transporte de passageiros por meio de ônibus de turismo no importe de R$ 2,00/Km, ou 
seja, dois reais por quilômetro percorrido, devendo este prevalecer sobre o valor arbitrado 
pela autoridade fiscal. 

 
Naturalmente que os valores, por viagem, constantes das ANTT, são 

manifestamente inferiores aos valores reais das prestações de serviço, vez que sequer 
remunera os custos do óleo diesel consumido na prestação do serviço, pagamento de 
motoristas, manutenção do veículo, taxas, impostos, lucro da empresa, etc. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas 

as viagens (fls. 08) alcançadas pelo auto de infração de 72.800 Km e o valor fixado pela 
SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 145.600,00, resultando em 
ICMS a pagar no valor de R$ 17.472,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois 
reais), resultado da aplicação da alíquota de 12% (doze por cento). 

 



Ante o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 
provimento para rejeitar a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo e, no 
mérito, reformar a decisão singular para considerar parcialmente procedente o lançamento 
fixando o ICMS a recolher em R$ 17.472,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois 
reais). 

 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01488/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de exclusão do sujeito 
passivo da lide. Rejeitada. Maioria. ICMS. Obrigação principal. 
Omissão de pagamento do ICMS em razão da falta de emissão 
de documentos fiscais na prestação de serviço de transporte 
rodoviário interestadual de passageiros. Procedência. Unânime. 
Adequação da base de cálculo em razão da pauta fiscal ser 
menor do que o valor arbitrado. Acolhida. Unânime.  
 
1 – Por uma interpretação sistemática da legislação tributária e 
da própria natureza da situação fática constatada, a princípio, o 
transportador é o proprietário do veículo, salvo prova em 
contrário. Como o sujeito passivo não conseguiu demonstrar 
suficientemente que não era o transportador, sua 
responsabilidade tributária persiste. 
 
2 - O prestador de serviço rodoviário de transporte de 
passageiros de turismo, em prestação interestadual, obriga-se à 
emissão de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, 
além da apuração e pagamento do ICMS devido em cada 
prestação, nos termos da legislação tributária. 
 
3 - A pauta fiscal publicada pela Secretaria da Fazenda prevalece 
sobre o arbitramento do valor da prestação, efetuado pela 
fiscalização, devendo adequar-se o valor da base de cálculo do 
imposto. 
 
4 – Auto de infração parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada.  Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, João Divino de Brito e Denílson Alves Evangelista. 
Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da Base de 
Cálculo de R$ 56.528,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais) e de ICMS 
no valor de R$ 6.783,36 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luís Pauli, João Divino de 
Brito, Denílson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do 
Auto de Infração lavrado em 09/06/2014, em desfavor de Piloto Automóveis e Locadora 



Ltda de Brasília (folhas 02 a 05), refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, no valor de R$ 
91.858,50, comprovada pelas autorizações de viagens (ANTT), sem a emissão de Nota 
Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE (Convênio SINIEF 6/89), bem 
como não efetuou o recolhimento de ICMS devido na prestação. Foi notificado a 
apresentar a documentação, conforme notificações nº 376/2014 e 603/2014, não tendo os 
sujeitos passivos atendido, ficando dessa forma obrigados ao recolhimento de ICMS e 
multa.  

 
 A autoridade fiscal também complementa: “Que a base de 

cálculo foi arbitrada nos termos do artigo 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez 
que os preços informados nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente 
inferiores aos praticados no mercado considerado. Apresenta em anexo planilhas e 
documentos demonstrativos dos preços praticados no mercado à época dos fatos 
geradores”. 

 
 O período objeto do levantamento se refere aos anos de 

dezembro/2012 a janeiro/2014. 
 
Tem-se como sujeito passivo solidário: R.C Garcia – Turismo ME, 

nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991. 
 
O auto de infração (folhas 02 a 04) foi instruído com os seguintes 

documentos: 
 
- Notificações Fiscais (folhas 05 a 06 e 41 a 45); 
- Demonstrativo de cálculo da base de cálculo (folha 08); 
- Extrato do DETRAN do veículo JGZ-5098 (folha 09); 
- Autorizações de Viagens emitidas pela ANTT (folhas 10 a 38); 
- Planilhas de custo por quilômetro (folha 39 e 40); 
- Demais documentos. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos (folhas 49 a 

53), sendo que o sujeito passivo solidário não comparece à 1ª Instância (Termo de Revelia 
do sujeito passivo solidário, nas folhas 78). 

 
O sujeito passivo principal apresenta impugnação à Primeira 

Instância (folhas 56 a 61). Basicamente alega: 
 
- Preliminar de ilegitimidade de sujeito passivo: Que não deveria ter 

sido autuada pois é somente a proprietária do veículo sendo que o prestador do serviço foi 
a empresa RC Garcia Turismo, que arrendou o veículo do sujeito passivo, em 2012, 
conforme contrato de arrendamento anexo nas folhas 73 e 74. 

 
- Que é empresa optante do Simples Nacional e que o débito deve 

ser reduzido conforme artigo 16 § único da Resolução CGSN-30/2008. 
 
- Desafia o órgão julgador a comprovar se quem fazia uso do veículo 

era a empresa recorrida e mais, se houve algum benefício financeiro em seu nome ou em 
suas contas que justificassem a exploração dessa atividade impugnada, obviamente além 
do contrato entabulado de arrendamento. E que se pode afirmar com veemência é que 
não existe nem existirá qualquer prova, justamente por não ter cometido, tampouco 



concorrido, para isso eis que, se fosse responsável, prontamente teria atendido à 
solicitação e as providências pertinentes. 

 
Pela Sentença nº 1.365/2017 – JULP (folhas 82 a 85), o julgador 

singular decidiu pela procedência integral da pretensão inicial. Em síntese, manteve a 
sujeição passivo da empresa Piloto Automóveis pois, não obstante o contrato constar a 
data de 01/07/2012, a autenticação das assinaturas foi efetuada em 19/03/2014, portanto, 
posterior a ocorrência dos fatos geradores. Fundamenta também no artigo 123 e 124, I do 
CTN. Quanto ao mérito, não existe contraprova no sentido de que não houve as 
prestações de serviço de transporte de passageiros interestaduais e que o lançamento 
está ancorado em provas robustas. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso Voluntário 

(folhas 86 a 92). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção do sujeito passivo solidário (folha 

93). 
 
O sujeito passivo principal compareceu aos autos (fls. 95 a 99), 

apresentando Recurso Voluntário, alegando: 
 
- Ilegitimidade passiva: Mesmas alegações da impugnação da 

primeira instância, de que não deveria ter sido autuada pois é somente a proprietária do 
veículo sendo que o prestador do serviço foi a empresa RC Garcia Turismo, que arrendou 
o veículo do sujeito passivo, em 2012, conforme contrato de arrendamento anexo nas 
folhas 73 e 74. Desafia o órgão julgador a comprovar se quem fazia uso do veículo era a 
empresa recorrida e mais, se houve algum benefício financeiro em seu nome ou em suas 
contas que justificassem a exploração dessa atividade impugnada, obviamente além do 
contrato entabulado de arrendamento. E que se pode afirmar com veemência é que não 
existe nem existirá qualquer prova, justamente por não ter cometido, tampouco concorrido, 
para isso eis que, se fosse responsável, prontamente teria atendido à solicitação e as 
providências pertinentes. 

  
- Aduz ainda que a empresa Recorrida não pode ser 

responsabilizada por ato ou fato que não deu causa e/ou concorreu para a produção 
desse resultado, devendo ser modificada a Decisão recorrida.  Pede nulidade e 
improcedência. Não anexou documentos relevantes. 

 
Em sessão de julgamento do dia 20/09/2017, a Primeira Câmara do 

CAT converte o processo em diligência a fim de que o sujeito passivo seja intimado a 
apresentar os comprovantes de recebimento bancários e/ou financeiros dos valores 
auferidos mediante o contrato de arrendamento de folhas 73 e 74. 

 
Em resposta (folhas 113 e 114), o sujeito passivo informa que o 

cumprimento da solicitação é inviável já que, por diversas vezes, a empresa RC Garcia 
deixou de efetuar os pagamentos referentes à locação do veículo e, quando fazia, era de 
forma parcelada e através de cheques de terceiros. Solicita que os respectivos 
comprovantes sejam requeridos da empresa RC Garcia. 

 
É este o relatório.  
 
 

VOTO 



 
 A irregularidade fiscal constatada pela fiscalização foi a 

realização de serviço de transporte de passageiros sem a correspondente emissão dos 
documentos fiscais. As prestações dos serviços de transporte estão demonstradas nas 
autorizações de viagens expedidas pela ANTT anexadas ao processo (folhas 10 a 37). 

  
 Os sujeitos passivos foram notificados a apresentar os 

respectivos documentos fiscais vinculados as respectivas viagens, mas os não 
apresentaram. 

 
 Alega o sujeito passivo principal que é mera proprietária do 

veículo e que não foi o prestador de serviços já que o veículo estava locado para a 
empresa RC Garcia Turismo, conforme contrato de folhas 73 a 74. 

 
 A situação fática desse processo já foi analisada e discutida em 

outros Processos Administrativos Tributários, de outros sujeitos passivos, que tinham a 
mesma natureza infracional. 

 
Percebe-se que a situação apresentada pode caracterizar um conluio 

entre duas empresas, para que a prestação do serviço de transporte interestadual de 
pessoas ocorra, diante das exigências legais impostas pela ANTT. O empecilho existe, no 
sentido em que, para que tal prestação de serviço ocorra, indispensável é que o 
transportador tenha registro e autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres) no Estado de origem do serviço, para efetuar tal tipo de transporte. E como 
algumas empresas transportadoras não possuem essa autorização da ANTT no Estado de 
origem da prestação, acabam fazendo uma sociedade de fato com uma outra empresa, 
que tenha a respectiva autorização, para que seja possível efetuar o serviço de transporte. 
Isso já foi constatado, por exemplo, no PAT 4011402057764, conforme se depreende do 
Acórdão 00281/17, dentre outros. 

 
Consta no processo um contrato de arrendamento nas folhas 73 e 74 

(que na verdade seria um contrato de locação), onde o reconhecimento da assinatura do 
arrendatário foi posterior à ocorrência dos fatos geradores. 

 
Constato nesse contrato algumas cláusulas que não são usuais 

nesse tipo de negócio: 
 
- Cláusula quinta: o arrendante (Piloto) assume responsabilidade por 

despesas de licenciamento do veículo, inclusive taxas, impostos e quaisquer encargos 
devidos na obtenção das licenças bem como eventuais acréscimos, multas e penalidades. 

 
- Cláusula sexta: as despesas com seguros obrigatórios é de 

responsabilidade do arrendante (Piloto); 
 
- Cláusula sétima: arrendante (Piloto) assume a responsabilidade 

plena e integral e irrestrita pela reparação de danos causados em consequência de 
acidentes ou sinistros. 

 
É de se estranhar que, num contrato de locação que transfere a 

posse do veículo para outra empresa, constem cláusulas de responsabilidade em nome do 
locador, quando é comum que essas responsabilidades recaiam sobre o locatário. Não é 
coerente que despesas de licenciamento, tributos, penalidades, seguros e danos por 
acidentes ou sinistros recaiam sobre o locador. Tais despesas deveriam estar vinculadas 



ao possuidor do veículo que efetivamente utilizaria o veículo, que no caso em questão, 
conforme contrato de locação, seria a RC Garcia. Não há sentido nenhum em manter tais 
despesas na responsabilidade do locador. 

 
Temos também que o contrato de locação não foi registrado em 

cartório, conforme determinação do parágrafo 3º do artigo 29 do RCTE: 
 

§ 3º A comprovação do regime de locação e de qualquer outra forma de 
contrato, pela qual o contribuinte detenha a posse do veículo, faz-se por meio de contrato 
devidamente registrado no cartório competente e da carteira de trabalho do motorista que demonstre 
seu vínculo empregatício com o contratante, quando for o caso. 

 
De forma que, em meu entendimento, pelas provas e indícios acima 

relatados, o reconhecimento do contrato de locação necessita de mais elementos para 
confirmação de sua veracidade. Nesse sentido, tais elementos seriam a comprovação do 
recebimento do arrendamento/locação, conforme cláusula segunda do contrato, no valor 
de R$ 1,00 por quilômetro rodado.  

 
Assim, considerando que o próprio sujeito passivo principal alegou 

não ter participado das prestações de serviço de transporte objeto da autuação fiscal e 
que o único benefício financeiro, em seu nome ou em suas contas, foi o valor derivado do 
contrato de arrendamento, a 1ª Câmara, em 20/09/2017, converteu o processo em 
diligência a fim de notificar o sujeito passivo a apresentar os respectivos comprovantes de 
recebimento do contrato de arrendamento, alegado pelo mesmo. 

 
Em resposta, o sujeito passivo alegou que o cumprimento da 

solicitação é inviável já que, por diversas vezes, a empresa RC Garcia deixou de efetuar 
os pagamentos referentes à locação do veículo e, quando fazia, era de forma parcelada e 
através de cheques de terceiros. Solicita que os respectivos comprovantes sejam 
requeridos da empresa RC Garcia. 

 
Em suma, não obstante sua alegação de que o único ganho 

financeiro decorreu do contrato de arrendamento, quando intimado para apresentar os 
comprovantes dos referidos recebimentos, a fim de atestar a veracidade do referido 
contrato de arrendamento/locação, não o fez. Em sua peça impugnatória, desafiou 
inclusive o órgão julgador a comprovar se quem fazia uso do veículo era a empresa 
recorrida e mais, se houve algum benefício financeiro em seu nome ou em suas contas 
que justificassem a exploração dessa atividade impugnada, obviamente além do contrato 
entabulado de arrendamento. Mas quando oportunizado ao mesmo, via Resolução, para 
que comprovasse suas alegações, especificamente quanto ao contrato de 
arrendamento/locação, não o fez. 

 
 Por uma interpretação sistemática da legislação tributária e da 

própria natureza da situação fática constatada, a princípio, o transportador é o proprietário 
do veículo, salvo prova em contrário. Como o sujeito passivo não conseguiu demonstrar 
suficientemente que não era o transportador, sua responsabilidade tributária subsiste. 

 

No caso em questão, são aplicáveis também as disposições do artigo 
123 do CTN, que versa que as convenções particulares (no caso em questão, o contrato 
de arrendamento/locação) não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a 
definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias: 

 
Art. 123 do CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à 



Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes. 

 

 Nesse sentido, tanto o sujeito passivo principal como o solidário 
são responsáveis pelo crédito tributário do presente auto de infração, conforme legislação 
tributária: 
 

Art. 124 do CTN. São solidariamente obrigadas: 
 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal; 
 
Art. 45 do CTE. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 

ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - 
Vigência: 12.06.17) 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação conferida pela 
Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 

 
Quanto ao mérito, não houve a demonstração, por parte do sujeito 

passivo, de algum fato ou situação que pudesse elidir a acusação fiscal. O sujeito passivo 
direciona toda sua defesa para o questionamento da legitimidade passivo e não adentra 
ao mérito propriamente dito. 

 
Mas, de ofício me manifesto pela adequação do valor da base de 

cálculo. Isso porque verifico que a autoridade fiscal, para fins de determinação da base de 
cálculo das prestações, se valeu de duas planilhas de custos fornecidas por empresas 
transportadoras (folhas 39 e 40). Efetuou tal procedimento com base no artigo 148 do CTN 
c/c artigo 25, I, “b” do CTE, já que os preços informados nas autorizações de viagens da 
ANTT eram notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado.  

 
Tal procedimento efetuado pela autoridade fiscal está correto, diante 

da constatação de suposto subfaturamento dos serviços de transporte. Ocorre que a 
própria Secretaria da Fazenda já determinou o preço da prestação de serviço de 
transporte de passageiros, conforme pauta de valores prevista na Instrução Normativa 
228/11-SAT. 

 
Nesse sentido, diferentemente do valor adotado pela autoridade 

fiscal de R$ 3,25 por quilômetro rodado (folhas 08), a referida pauta estabelece o preço de 
R$ 2,00. Multiplicando tal valor pela quantidade de quilômetros rodados constantes nas 
referidas autorizações de viagens (e resumidas na memória de cálculo de folhas 08), 
chega-se numa base de cálculo de R$ 56.528,00 e ICMS de R$ 6.783,36, conforme 
detalhado na planilha de folhas 124. 

 
De forma que conheço do recurso do sujeito passivo, dou-lhe parcial 

provimento, para rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo da lide e, quanto ao 
mérito, reformar em parte a sentença singular e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
auto de infração, com base de cálculo de R$ 56.528,00 e ICMS de R$ 6.783,36, em 
substituição aos valores originais, respectivamente de R$ 91.858,50 e R$ 11.022,96, mais 
cominações legais. Quadro analítico do período de ocorrência do fato gerador conforme 
folhas 124. 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Serviço de Transporte (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01514/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de Nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Decisão Unânime. 
Preliminar de Exclusão da lide de Solidários. Rejeitada. Decisão 
por Maioria. Mérito. ICMS. Obrigação Principal. Prestações 
Interestaduais de Serviço de Transporte para a ECT - Empresa 
de Correios e Transportes. Procedência. Decisão por Maioria.  
  
I  - Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento do 
direito de defesa, não existindo nos autos nenhum óbice ao 
pleno exercício do direito de defesa; 
 
II - Ficam solidariamente obrigados ao pagamento do imposto 
devido, os sócios administradores, dado o interesse comum, 
conforme artigo 45, XII, do CTE;  
 
III -  A prestação interestadual de serviço de transporte  efetuada 
por TERCEIROS para os Correios  é fato gerador de imposto, 
inclusive quando realizada para estabelecimentos do mesmo 
titular, não aplicando a Súmula 166 do STJ; 
 
IV - A imunidade constitucional aplicavél aos Correios não 
alcança terceiro que lhe seja prestador de serviço. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza 
Santos Mariano. Vencido o Conselheiro Masayuki Missao. E, também, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Francisco Cezar 
Holanda de Oliveira, José Hélio Fernandes, José Antonio Oliveira Peixoto e José Maurício 
Braga da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro, Aldeci de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencido o 
Conselheiro Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos, que o sujeito passivo emitiu diversos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, mod. 8, nos meses de janeiro a junho 
de 2013, com destaque do ICMS, mas ao promover os registros dos mesmos em sua 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, fez sem os respectivos débitos de ICMS destacado 



neles, conforme demonstrativos e documentos anexos. Dessa forma, suprimiu o 
pagamento do imposto na importância de R$ 674.075,04 (seiscentos e setenta e quatro 
mil e setenta e cinco reais e quatro centavos). Em consequência, deverá pagar o imposto, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 
 

Foram indicados como infringidos, os artigos 64 da Lei 11.651/91 
combinado com Art. 316, IV, “c” do Decreto 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no artigo 71, inciso III, "e" da Lei 11.651/91, com a redação da Lei 17.917/2012. 
 

Na descrição complementar da ocorrência, o autor do lançamento, 
informa que o fato do sujeito passivo ter emitido documentos fiscais, CTRCs, com 
destaque do ICMS e de registrá-los sem débito na sua Escrita Fiscal Digital, é considerado 
Crime de Ordem Tributária, tendo em vista que o mesmo possuía plena consciência que 
ao sonegar tais informações, estaria deixando de recolher tributo ao Erário Estadual. 
 

Foram colocados no polo passivo, na qualidade de sujeitos passivos 
coobrigados, os sócios administradores da empresa autuada: Srs. José Maurício Braga, 
José Hélio Fernandes, Francisco Cezar Holanda de Oliveira e Josee Antônio Oliveira 
Peixoto. 
 

Para a instrução processual, o Auditor Fiscal anexou aos autos a 
Auditoria Básica do ICMS de 2013, fls. 09/12, a Relação dos Conhecimentos de 
Transportes emitidos pela empresa em operações interestaduais com débito de imposto e 
lançado no Registro da EFD de saída sem débito, fls. 13/15, a Relação de Conhecimentos 
de Transportes Emitidos Com Débito de Imposto, referente aos meses de janeiro a junho 
de 2013, folhas 16 a 72, e Notificação Fiscal, folha 74. 
 

Os sujeitos passivos foram devidamente intimados a pagar a quantia 
exigida ou apresentar impugnação em Primeira Instância.  

 
Foi lavrado Termo de Revelia para a empresa Transportes Gerais 

Botafogo Ltda; e para os solidários: José Maurício Braga, Francisco Cezar Holanda de 
Oliveira, e Josee Antônio Oliveira Peixoto, fls. 92 e 93.  

 
O solidário José Hélio Fernandes, por intermédio de procurador, 

apresenta impugnação em Primeira Instância, fls. 96/104.  
 
Em sua defesa, argui ilegitimidade para figurar no polo passivo, por 

não ter ocorrido dolo em relação a sua conduta, cita em sua defesa, o artigo 135, III do 
CTN. Pede nulidade do auto, argui que a autuada ‘Transportes Gerais Botafogo’ foi 
subcontratada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar o transporte 
de mercadorias de uma agência para outra, e que inexiste fato gerador por ter ocorrido o 
simples deslocamento de um estabelecimento para outro, face a Súmula 166 do STJ.  
Dispõe ainda, que em razão da autuada estar na condição de subcontratada de serviço de 
cargas, a responsabilidade pelo pagamento do imposto estaria atribuída à empresa 
contratante, ‘CORREIOS’, na condição de substituta tributária, nos termos da cláusula 
primeira do Convênio ICMS 25/1990. 

  
O julgador monocrático refutou todas alegações da defesa, conforme 

consta na Sentença nº 2244/2017- JULP, decidindo pela PROCEDÊNCIA TOTAL do auto 
de infração, fls. 133 a 137. 
    



Regularmente notificados para impugnação em Segunda Instância, 
os solidários: José Mauricio Braga, Francisco Cezar Holanda de Oliveira e Josee Antônio 
Oliveira Peixoto não compareceram e, como consequência, foram declarados Peremptos. 
 

Discordando da decisão de primeira instância, a empresa autuada, 
Transportes Gerais Botafogo Ltda, fls. 158 a 170, e o solidário Sr. José Hélio Fernandes, 
fls. 187 a 196, apresentam recurso voluntário em 2ª instância com o objetivo de afastar a 
exigência do recolhimento de ICMS exigido. 
 

Preliminarmente, os sujeitos passivos alegam ilegitimidade dos 
sócios administradores, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos que os 
mesmos agiram com excesso de poderes, dolo ou fraude, sendo requerido na peça 
defensória do sujeito passivo principal, fls.159, a exclusão dos quatro sócios 
administradores do polo passivo do presente auto de infração. 

 
Quanto ao mérito, os recorrentes alegam em sua defesa, que o fisco 

estaria exigindo recolhimento de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte 
indevidamente, visto que o transporte realizado era apenas para a empresa de Correios e 
Telégrafos -ECT, e que a prestação era o transporte de carga postal de um 
estabelecimento para outro da referida empresa;  

 
 Discorrem, que no dia 13/09/2012, foi concedido uma liminar em 

mandado de segurança, no qual suspendia a cobrança do ICMS referente a prestação de 
serviço de transporte para a Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, conforme Contrato 
de Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário 73/2009, contido às fls. 110/127. E que 
apesar da sentença ter sido julgada improcedente, a empresa recorreu, ficando com 
efeitos suspensos até a decisão final, 09/01/2014, no qual foi confirmada a sentença, e 
diante desse fato, a recorrida entende que a multa e a mora estariam interrompidas, tendo 
em vista a liminar que havia suspendido a cobrança do ICMS.  
 
                                   Sustenta ainda que o auto não pode prosperar, pois o transporte foi 
feito de um depósito da ECT para outro da própria empresa, e conforme entendimento do 
STF, não incide o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo titular, dado a inexistência do negócio jurídico. Ressalta ainda, que o simples 
transporte de mercadoria e carga postal feita pela autuada entre as unidades próprias da 
ECT, se refere a uma ‘atividade meio’.   

 
Anexa aos autos: Alteração Contratual, fls. 171 a 175, o Mandado de 

Segurança com pedido de liminar, fls. 177 a 178, a Sentença da 3º Vara da Fazenda 
Pública, fls. 181 a 183. 

 
Em Memorial, fls. 219 a 222, a empresa autuada apresenta 

complementação ao recurso voluntário, requer cerceamento ao direito de defesa, alega 
que não foi apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, nos 
termos do artigo 5º, inciso IX e artigo 36, II da Lei Complementar 104/2013. Dispõe ainda 
sobre a reapreciação da aplicabilidade da imunidade tributária, inerente ao contrato de 
prestação de serviço firmado entre a recorrente e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, inobstante o entendimento da julgadora singular. Discorre sobre a forma do 
Contrato firmado, cita que parte da frota pertencente a executada foi para realização de 
serviços de coleta e entrega de encomendas entre estabelecimentos dos Correios. 

 
 Aduz ainda, que por força do artigo 6º do § 4º as Lei 16.469/09, a 

matéria em discussão deve ser reapreciada com a devida observância da imunidade 



tributária declarada pelo Supremo Tribunal Federal, cita a ementa de Recurso 
Extraordinário nº 601392/PR, fls. 221, e decisão do TJ/GO, a qual ratifica a imunidade 
recíproca dos Correios.  
 

Para finalizar, os recorrentes requerem, sucessiva e 
alternativamente: (a) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do 
sujeito passivo; (b) a procedência parcial do auto de infração em que seja exigido ICMS à 
alíquota de 9,6%, aplicada tão somente sobre os valores dos serviços prestados para 
tomadores distintos dos Correios, em razão da imunidade tributária invocada em linhas 
anteriores. Anexa fotocópia da Procuração e do Contrato de Prestação de Serviço de 
Transporte Rodoviário firmado com a empresa de Correios e Telégrafos. 
 

É o Relatório. 
 

                              VOTO 
 

A exigência contida nesse contencioso é que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte com emissão de documentos fiscais - CTRC 
com destaque do ICMS, entretanto, ao escriturá-los no registro de saída da Escrituração 
Fiscal Digital registrou tais documentos sem o consequente débito do ICMS destacado. 
Assim, está sendo exigido pelo fisco, o imposto omitido, no valor de R$ 674.075,04, mais 
penalidade e acréscimos legais. 
 

Em sua peça defensória, os impugnantes alegam cerceamento do 
direito de defesa, vez que não foi apresentado ordem de fiscalização, notificação, ou outro 
ato administrativo, tal pedido, eu rejeito, tendo em vista que esta nulidade não procede. No 
presente processo, as fls. 74, consta uma Notificação Fiscal, inclusive com Número de 
Ordem de Serviço. E ressaltamos também, que os Autos de Infração só podem ser 
gerados quando vinculados a uma Ordem de Serviço, conforme Sistema de Geração de 
Auto de Infração da SEFAZ-GO. Não obstante, foi feita juntada de cópia da mesma, 
fls.244.  

 
No mérito, a defesa discorre que as prestações de serviços de 

transporte não deveriam ter sido tributadas porque elas foram realizadas entre as 
empresas dos Correios e Telégrafos e, portanto, estariam ao abrigo da Súmula 166 do 
STJ, dado que o transporte realizado foi entre estabelecimentos do mesmo titular, não 
ocorrendo assim, a transferência de titularidade das mercadorias. Acrescenta ainda, em 
sua peça, que a empresa estaria sob o abrigo de uma liminar que suspendia a incidência 
de ICMS para as citadas prestações de transportes.  
 

De fato, houve uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, em 
13/09/2012, obstando o fisco a exigir o imposto sobre aqueles tipos de operações, 
conforme consta às folhas 177/178, contudo tal liminar foi REVOGADA em 12/08/2013, 
pelo mesmo Juiz que a concedeu, conforme Sentença anexada aos autos, fls. 181/187. 
 

Dessa forma, a partir da revogação da liminar de mandado de 
segurança, o fisco estadual estava apto a constituir e exigir o crédito tributário do sujeito 
passivo. 
 

Constato que a empresa recorrente não tem razão em suas 
argumentações, pois o imposto que está sendo exigido não é aquele sobre as 
transferências de mercadorias ou de carga postal realizado pela Empresa de Correios e 



Telégrafos, mas sim, sobre a prestação do serviço de transporte efetuado pela empresa 
transportadora, que é um terceiro. Não sendo cabível, portanto, a alegação de que o 
transporte efetuado pelo sujeito passivo está sob o abrigo da imunidade prevista para o 
serviço de postagem da ECT e nem a argumentação de que não houve transferência de 
titularidade das mercadorias, Súmula 166 do STJ, pois o que ocorreu foi uma prestação de 
serviço de transporte do sujeito passivo para a ECT - Empresa de Correios e Telégrafos. 

 
A empresa autuada, Transportes Botafogo, foi contratada pela 

empresa de Correios em licitação pública, (Contrato nº 73/2009, fls.110/127) justamente 
por atender a condição de transportadora, e ser esta, a sua atividade econômica. Portanto 
a imunidade constitucional estendida aos Correios por analogia, jamais alcançaria terceiro 
que lhe seja prestador de serviço. 

 
Importante ressaltar, que este assunto já foi apreciado pelo Poder 

Judiciário nas Duas Instâncias e ambas decisões proferidas foram contrárias ao interesse 
do sujeito passivo.  

 
 Em sessão cameral foi solicitado a juntada do Acordão do Tribunal de Justiça, fls. 245/257. 

 
        
Segue trecho da decisão proferida pelo juiz, Ari Ferreira de Queiroz, 

em sua sentença, fls. 205. 
 
“ Ademais, a imunidade constitucional estendida aos correios, por analogia, 

jamais alcança terceiro que lhe seja prestador de serviço, sob pena de criação de benefício fiscal 
sem base legal ou constitucional. ” 

 
E ratificando do entendimento, o Desembargador Amaral Wilson de 

Oliveira, no seu voto, fls.251, assim se manifestou:   
 
 Logo, não há de falar em extensão do mencionado benefício fiscal para a 

empresa Transportes Gerais Botafogo LTDA, uma vez que as referidas sucursais as quais a apelante 
realiza entregas não pertencerem à mesma, mas sim a terceiro a qual presta serviço, in casu, ECT-  
Empresa de Correios e Telégrafos.” 

     
 

                Portanto, a meu ver esse assunto já se encontra encerrado, até 
porquê, este Conselho Administrativo Tributário representa a anti-sala do Poder 
Judiciário, e este já se manifestou nas duas instâncias sobre essa matéria. 

 
Passando a analisar o pedido de exclusão da multa e da multa de 

mora feita pela impugnante, com base na sustentação que estaria sob proteção de liminar 
de mandado de segurança e que seu efeito seria ex nunc, citando também que a multa de 
mora estaria interrompida com base no artigo 63 da Lei 9430/96, fls. 162.  

 
Tenho a informar que a partir da revogação da liminar, o fisco 

estadual estava apto a constituir o crédito tributário do sujeito passivo, ex tunc. E esta Lei 
referenciada pelo sujeito passivo em sua defesa, Lei 9.430, art. 63, é uma Lei federal que 
refere-se apenas a suspensão de multa de mora e, portanto, não há nenhuma 
aplicabilidade no Sistema Tributário Estadual. Ademais, a Lei 11.651/91, que instituiu o 
Código Tributário Estadual de Goiás, no seu art. 169, apenas estabeleceu multa de mora 
na hipótese de espontaneidade, não sendo, portanto, o caso em questão. O presente auto 
de infração, trata-se de exigência de um crédito tributário, lavrado nos termos do artigo 
138 do CTN, no qual a penalidade aplicada é a punitiva, prevista no artigo 71 do CTE. E, 



por força do art. 141 do CTN, somente uma Lei de anistia, poderia excluir tal penalidade, 
sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Quanto ao pedido de exclusão dos solidários, por não haver provas 

de dolo e fraudes cometidas, com base no Art. 135, III, do CTN, eu rejeito, visto que no 
Contrato de prestação de serviço, firmado entre a recorrente e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, na sua quarta cláusula (4.2), fls. 116, consta, inclusive, a 
informação que no preço firmado entre as partes já estariam contidos todos os custos e 
despesas diretas e indiretas, e tributos incidentes. E, na clausula 2.7 do Contrato, fls.112, 
consta:  “São de inteira responsabilidade da contratada (Transportes Gerais Botafogo) 
todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais 
resultantes da execução deste contrato”. Portanto, os sócios solidários já tinham 
conhecimento da responsabilidade de recolher os impostos devidos. 

 

Ademais, entendo também que o Art. 45, XII do CTE,  oriundo do 124 
do CTN, veio para dar garantia ao crédito tributário, e evitar que os sócios administradores  
que participam – direta ou indiretamente – do fato gerador se locupletem com o resultado 
da sua ação ou omissão que seja contrária à legislação tributária, visto que a pessoa 
jurídica, é uma criação da lei, também denominada de ficção jurídica, e que só atua 
modificando a realidade existente no mundo, por meio da ação ou omissão de seus sócios 
administradores. 

 

                              Quanto ao pedido suscitado de procedência parcial do auto de 
infração, fls.222, para que fosse exigido um ICMS a alíquota de 9,6% aplicada tão 
somente sobre os valores dos serviços prestados para tomadores distintos dos correios, 
em razão da imunidade tributária invocada em linhas anteriores. Observo que tal pedido 
não procede. Nos CTRCs acostados aos autos não há nenhum tomador de serviço distinto 
dos Correios. E a alíquota do imposto incidente na prestação de serviço de transporte 
interestadual é a de 12% do valor da operação, conforme Art. 27, IV do CTE, inclusive foi 
a utilizada pelo sujeito passivo no destaque do ICMS devido nos CTRCs emitidos. Quanto 
à essa alíquota de 9,6% referenciada pela defesa, na verdade, trata-se do percentual 
efetivo referente ao crédito presumido previsto no Art. 64 do RCTE, no qual prenuncia a 
possibilidade do contribuinte optar por este tipo de regime, em substituição ao sistema 
normal de creditamento. Eis o texto legal: 

 
Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 
I - prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, excetuado o de 

transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por cento), aplicado sobre o valor do ICMS devido na 
prestação, que deve ser adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de 
creditamento.  

 
Sendo assim, vejo que restou comprovado o fato gerador do imposto, 

previsto no inciso IV do artigo 11 do CTE. Não restando nenhuma dúvida sobre sua 
materialidade, tendo inclusive a própria empresa transportadora emitido seus documentos 
fiscais, CTRCs, com o devido destaque do ICMS, deixando apenas de registrá-los na EFD 
e, consequentemente, de recolhê-los aos cofres estaduais. Portanto, correto o 
procedimento da fiscalização de apurar de ofício e exigir o crédito tributário devido. 
 

Em face ao exposto, conheço da impugnação em Segunda Instância, 
nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular e julgar PROCEDENTE o auto de 
infração. 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/RCTE.htm#A34


 
 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01552/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na 
determinação da infração e a segunda, por cerceamento do 
direito de defesa. Rejeitadas. ICMS. Prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, comprovadas pelas 
autorizações de viagens da ANTT, sem a emissão de Nota Fiscal 
Modelo 7. Procedente em parte. 
 
1. Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide quando tais inquirições forem desprovidas de amparo legal; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo atendeu 
parcialmente a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.  Quanto ao mérito, também por votação unânime,conhecer do recurso, dar-lhe 
parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.993,92 (um mil, novecentos e 
noventa e três reais e noventa e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora 
Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento, onde o Fisco aduz que o sujeito passivo 
realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, no valor de R$ 
27.001,00 (vinte e sete mil e um reais) comprovadas pelas autorizações de viagens da 
ANTT, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE. A 
base de cálculo foi arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c ao art. 25, I, "b" do CTE, 
tendo em vista que os valores declarados a ANTT foram notoriamente inferiores aos 
praticados no mercado. Em consequência, é exigido o recolhimento do ICMS e 
cominações legais. 

 
O Auto de Infração é instruído pelos documentos de fls. 02 a 16. 
 
Intimado, às fls. 19 a 21, o sujeito passivo apresenta impugnação à 

Primeira Instância, às fls. 23 a 27, ao final requer a improcedência e o arquivamento do 
auto de infração. Junta documentos, às fls. 28 a 36. 

 



Conforme Sentença N° 5752/2017 – JULP, às fls. 38 a 41, o julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração.  

 
Novamente intimado, às fls. 42 e 43, o sujeito passivo interpõe 

Recurso Voluntário, às fls. 45 a 47, alegando que o fisco faz a acusação de que o sujeito 
passivo realizou prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, no 
valor de R$ 27.001,00. Tendo o sujeito passivo, tempestivamente requerido impugnação 
em primeira instância, a qual não foi acolhida em decorrência da sentença de n° 
5752/2017 que julgou procedente o auto de infração. No mérito, alegou que o sujeito 
passivo não reconhece os valores dos tributos, além de não ter prestado serviços no 
Estado de Goiás, pois afirma que foi obrigado a informar o início do serviço de transporte 
de passageiros em Goiás, por consequência de uma falha no sistema de autorizações da 
agencia nacional de transportes terrestres. Aduz que o agente fiscal afirma os preços 
informados nas autorizações de viagens (ANTT) são inferiores aos praticados no mercado 
considerado. Não há regulamentação ou tabela na qual as empresas sejam obrigadas a 
seguir, o que torna impropria a acusação do mesmo. Ao final, requer: improcedência do 
lançamento, ou considerar nulo o lançamento e determinar o seu arquivamento. Juntou 
documentos, às fls. 48 a 53. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

De início, no que tange às preliminares, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de 
prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os 
elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização, A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo a 
oportunidade de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento 
deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e ampla 
defesa.  

 
Rejeito, pois, as preliminares suscitas, de cerceamento ao direito de 

defesa e de insegurança na determinação da infração.  
 
Quanto ao mérito, apesar de a recorrente afirmar que as prestações 

de serviço de transporte tiveram início no Distrito Federal e não no Estado de Goiás, as 
autorizações de viagens expedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT, que instruem o documento de lançamento, evidenciam que as viagens tiveram sim 
início no território goiano.  

 
No tocante à quantificação da base de cálculo, a Instrução Normativa 

nº. 228/11 – DRE estabelece o valor da pauta fiscal, que deve ser utilizado no presente 
caso por ser mais apropriado (viagem interestadual de turismo com passageiros). Valor de 
pauta de R$ 2,00 (dois reais) por quilometro percorrido, o que resulta na seguinte 
equação: 4.154 X 2 = 8.308 X R$ 2,00 = R$ 16.616,00. O que resulta numa base de 
cálculo de R$ 16.616,00 e ICMS no valor de R$ 1993,92, relativamente às autorizações 
anexadas às fls. 09/12, frisando que a autorização anexada à fl. 13 não integrou a base de 
cálculo originária.    



 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade da peça básica, 

arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação da infração e a 
segunda, por cerceamento do direito de defesa.  Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 1.993,92 (um mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois 
centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01650/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão da lide do polo passivo, 
suscitada pela defesa. Acolhida. ICMS/ Multa. Realizou 
prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, sem a emissão de Nota Fiscal. Procedente em 
parte.  
 
1. Deve ser excluído do polo passivo do feito o nome daquele 
identificado como polo passivo, quando a instrução processual 
apontar que este não contribuiu para a ocorrência do ilícito 
fiscal denunciado na exordial;   
 
2. A adequação do valor da base de cálculo leva à ´procedência 
parcial do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
principal José Cícero Ferreira, adequando de ofício, a base de cálculo conforme preço de 
pauta, conforme documento juntado aos autos, resultando no ICMS a recolher de R$ 
15.135,00 (quinze mil, cento e trinta e cinco reais). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Luis 
Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, sem 
emissão de documentação fiscal.  

 
Identificado o polo passivo obrigado, fl. 4. 
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 03 a 66.  
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados não se manifestam e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl. 73, de perempção, fl. 82 e de inscrição na 
dívida ativa, fls.83/84. 

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, o autuado alega que não tinha 

propriedade do veículo nos períodos que lhe são exigidos os tributos, fl. 86. Junta 
documentos, fls. 87 a 90.     

 



Despacho nº. 828/2018 – PRES. O ilustre presidente desta Casa 
Julgadora considera que razão assiste ao defendente. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito para o Conselho Superior para julgamento, fl. 
93.Junta documentos, fls. 94 a 96. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 98, foi acostado ao processo o 

documento de fl. 99, a pedido do Conselheiro Evandro Luis Pauli.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Somente quanto a exclusão do sujeito passivo principal da lide: 
 
Os fatos geradores são de janeiro /2011 a março/2012. 
 
O sujeito passivo principal demonstra, conforme extrato do DETRAN, 

fl. 87, que adquiriu o veículo em 13/02/2014, posteriormente à ocorrência dos fatos. Razão 
pela qual assiste razão ao sujeito passivo.  

 
Quanto ao mérito, não houve demonstração, por parte do sujeito 

passivo, de algum fato ou situação que pudesse elidir a acusação fiscal. O sujeito passivo 
direciona toda a sua defesa para os questionamentos da legitimidade passiva e não 
adentra ao mérito propriamente dito.  

 
Mas de ofício me manifesto pela adequação do valor da base de 

cálculo. Isso porque verifico que autoridade fiscal, para fins de determinação da base de 
cálculo das prestações, se valeu de planilhas de custos fornecidas por empresas 
transportadoras. Efetuou tal procedimento com base no artigo 148 do CTN c/c artigo 25, I, 
“b’ do CTE, já que os preços informados nas autorizações de viagens da ANTT eram 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado.     

 
Tal procedimento efetuado pela autoridade fiscal está correto, diante 

da constatação de suposto subfaturamento dos serviços de transporte. Ocorre que a 
própria Secretaria da Fazenda já determinou o preço da prestação de serviço de 
transporte de passageiros, conforme pauta de valores previstas nas Instruções Normativas 
212/10 – SAT e 228/11 – SAT.  

 
Nesse sentido, diferentemente do valor adotado pela autoridade 

fiscal de R$ 3,25 por quilometro rodado fl. 8, as referidas pautas estabelecem o preço de 
R$ 1,10 e R$ 2,00, respectivamente. Multiplicando tal valor pela quantidade de 
quilômetros rodados constantes nas referidas autorizações de viagens (e resumidas na 
memória de cálculo de fl. 8), chega-se numa base de cálculo de R$ 126,125,00 e ICMS 
(12%) de R$ 15.135,00, conforme detalhado na planilha de fls. 98.         

 
Assim, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para excluir da lide o sujeito passivo principal José Cícero Ferreira, adequando 
de ofício, a base de cálculo conforme preço de pauta, conforme documento juntado aos 
autos, resultando no ICMS a recolher de R$ 15.135,00 (quinze mil, cento e trinta e cinco 
reais). 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01651/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão da lide do polo passivo, 
suscitada pela defesa. Acolhida. ICMS/ Multa. Realizou 
prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, sem a emissão de Nota Fiscal. Procedente em 
parte.  
 
1. Deve ser excluído do polo passivo do feito o nome daquele 
identificado como polo passivo, quando a instrução processual 
apontar que este não contribuiu para a ocorrência do ilícito 
fiscal denunciado na exordial;   
 
2. A adequação do valor da base de cálculo leva à procedência 
parcial do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
principal José Cícero Ferreira, adequando de ofício, a base de cálculo conforme preço de 
pauta, conforme documento juntado aos autos, resultando no ICMS a recolher de R$ 
27.048,00 (vinte e sete mil e quarenta e oito reais).  Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Luis 
Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, sem 
emissão de documentação fiscal.  

 
Identificado o polo passivo obrigado, fl. 4. 
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

documentos de fls. 03 a 104.  
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados não se manifestam e 

motivam os respectivos termos de revelia, fl.112, de perempção, fl. 123 e de inscrição na 
dívida ativa, fls.124/125. 

 
Dirigindo-se ao presidente do CAT, o autuado alega que não tinha 

propriedade do veículo nos períodos que lhe são exigidos os tributos, fl. 127. Junta 
documentos, fls. 128 a 132.     

 



Despacho nº. 829/2018 – PRES. O ilustre presidente desta Casa 
Julgadora considera que razão assiste ao defendente. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito para o Conselho Superior para julgamento, fl. 
135.Junta documentos, fls.136 a 138. 

 
Por meio do termo de juntada de fl. 140, foi acostado ao processo o 

documento de fl. 141, a pedido do Conselheiro Evandro Luis Pauli.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Somente quanto a exclusão do sujeito passivo principal da lide: 
 
Os fatos geradores são de março de 2012 a novembro de 2013. 
 
O sujeito passivo principal demonstra, conforme extrato do DETRAN, 

fl. 129, que adquiriu o veículo em 13/02/2014, posteriormente à ocorrência dos fatos. 
Razão pela qual assiste razão ao sujeito passivo.  

 
Quanto ao mérito, não houve demonstração, por parte do sujeito 

passivo, de algum fato ou situação que pudesse elidir a acusação fiscal. O sujeito passivo 
direciona toda a sua defesa para os questionamentos da legitimidade passiva e não 
adentra ao mérito propriamente dito.  

 
Mas de ofício me manifesto pela adequação do valor da base de 

cálculo. Isso porque verifico que autoridade fiscal, para fins de determinação da base de 
cálculo das prestações, se valeu de planilhas de custos fornecidas por empresas 
transportadoras. Efetuou tal procedimento com base no artigo 148 do CTN c/c artigo 25, I, 
“b’ do CTE, já que os preços informados nas autorizações de viagens da ANTT eram 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado.     

 
Tal procedimento efetuado pela autoridade fiscal está correto, diante 

da constatação de suposto subfaturamento dos serviços de transporte. Ocorre que a 
própria Secretaria da Fazenda já determinou o preço da prestação de serviço de 
transporte de passageiros, conforme pauta de valores previstas nas Instruções Normativas 
212/10 – SAT e 228/11 – SAT.  

 
Nesse sentido, diferentemente do valor adotado pela autoridade 

fiscal de R$ 3,25 por quilometro rodado fl. 8, as referidas pautas estabelecem o preço de 
R$ 1,10 e R$ 2,00, respectivamente. Multiplicando tal valor pela quantidade de 
quilômetros rodados constantes nas referidas autorizações de viagens (e resumidas na 
memória de cálculo de fl. 8), chega-se numa base de cálculo de R$ 225.400,00 e ICMS 
(12%) de R$ 27.048,00, conforme detalhado na planilha de fls. 140.         

 
Assim, por unanimidade de votos, conheço do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dou-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo principal José 
Cícero Ferreira, adequando de ofício, a base de cálculo conforme preço de pauta, 
conforme documento juntado aos autos, resultando no ICMS a recolher de R$ 27.048,00 
(vinte e sete mil e quarenta e oito reais) 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01655/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão da lide do polo passivo, 
suscitada pela defesa. Acolhida. ICMS/ Multa. Realizou 
prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, sem a emissão de Nota Fiscal Modelo 7. 
Procedente em parte.  
 
1. Deve ser excluído do polo passivo do feito o nome daquele 
identificado como polo passivo, quando a instrução processual 
apontar que este não contribuiu para a ocorrência do ilícito 
fiscal denunciado na exordial.   
 
2. A adequação do valor da base de cálculo leva à procedência 
parcial do feito. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
principal Elves Agripino dos Santos, adequando de ofício, a base de cálculo conforme 
preço de pauta, conforme documento juntado aos autos, resultando no ICMS a recolher de 
R$ 33.220,80 (trinta e três mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos). Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho 
e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, sem a 
emissão de Nota Fiscal Modelo 7, referente ao exercício de 2011.  

 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 189 e de perempção, fl. 192.    
 
Com pedido de revisão extraordinária o polo passivo se dirige ao 

presidente deste CAT, alegando que não era proprietário do veículo nos períodos em que 
são exigidos os tributos, fls. 195/196. Junta documentos, fls. 206 a 209.  

 
O ilustre presidente desta Casa Julgadora admite o pedido de 

revisão extraordinária e determina que o feito seja encaminhado para julgamento pelo 
Conselho Superior, fl. 220.   

 
Pelo termo de juntada, fl. 221, foi acostado ao processo documento, 

a pedido do Conselheiro Evandro Luis Pauli , fl. 222.  
 



É o relatório.  
 

  VOTO 
 

Somente quanto à exclusão do sujeito passivo principal da lide.   
 
Os fatos geradores são de janeiro de 2011 a setembro 2011.  
 
O sujeito passivo principal demonstra conforme extrato do DETRAN 

de fls. 200, que adquiriu o veículo somente em 08/01/2013, posteriormente à ocorrência 
dos fatos. O extrato de folhas 218 também ratifica tal constatação, Razão pela qual assiste 
razão ao sujeito passivo.   

Quanto ao mérito, não houve a demonstração por parte do sujeito 
passivo, de algum fato ou situação que pudesse elidir a acusação fiscal. O sujeito passivo 
direciona toda a defesa para o questionamento da legitimidade passiva e não adentra ao 
mérito propriamente dito.  

 
Mas, de ofício manifesto pela adequação do valor da base de 

cálculo. Isso porque verifico que a autoridade fiscal, para fins de determinação da base de 
cálculo das prestações, se valeu de planilhas de custos fornecidas por empresas 
transportadoras. Efetuou tal procedimento com base no artigo 148 do CTN, c/c artigo 25, I, 
“b’ do CTE, já que os preços informados nas autorizações de viagens da ANTT eram 
notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado.  

 
Tal procedimento efetuado pela autoridade fiscal está correto, diante 

da constatação de suposto subfaturamento dos serviços de transporte. Ocorre que a 
própria Secretaria da Fazenda já determinou o preço da prestação de serviço de 
transporte de passageiros, conforme pauta de valores prevista nas Instruções Normativas 
212/10 – SAT e 228/11 – SAT.    

 
Nesse sentido, diferentemente do valor adotado pela autoridade 

fiscal de R$ 3.25 por quilometro rodado (fls. 9 e 10), as referidas pautas estabelecem o 
preço de R$ 1,10 e R4 2,00, respectivamente. Multiplicando tal valor pela quantidade de 
quilômetros rodados constantes nas referidas autorizações de viagem (e resumida na 
memória de cálculo de fls. 9 e 10), chega-se numa base de cálculo de R$ 276.840,00 e 
ICMS (12%) de R$ 33.220,80, conforme detalhado na planilha de fls. 221.  

 
De forma que voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, 

dou-lhe parcial provimento para excluir da lide o sujeito passivo Elves Agripino dos Santos 
e no mérito, de ofício, adequar a base de cálculo conforme valor de pauta, considerando 
parcialmente procedente o auto de infração, com base de cálculo de R$ 276.840,00 e 
ICMS (12%) de R$ 33.220,80, conforme detalhado na planilha de fls. 221 

   
 
.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01703/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto referente à prestação de 
serviço de transporte interestadual. Procedência Parcial. 
Decisão unânime.  
 
Restando provada a ocorrência de prestação de serviço de 
transporte interestadual sem o efetivo recolhimento do imposto 
devido, cabe manter exigência fiscal com essa característica, 
devendo ocorrer ajustes no detalhamento do valor a ser exigido 
de forma a preservar a verdade material da situação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS R$ 12.528,00 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de realização de prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros no valor citado no corpo do auto de infração, comprovado 

pelas autorizações de viagens emitidas pela ANTT anexadas aos autos, com emissão de 

nota fiscal modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), 

bem como não efetuou o recolhimento do ICMS devido na prestação. Houve notificação 

do sujeito passivo para que apresentasse toda a documentação, conforme notificações nº 

309/2015, 657/2016 e 306/2016, não tendo o sujeito passivo atendido, ficando obrigado ao 

recolhimento do ICMS e multa.  

Foi posto no texto da peça acusatória que houve arbitramento nos 

termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 

nas autorizações de viagens são notoriamente inferiores aos praticados pelo mercado.  

Para comprovação da irregularidade, houve anexação aos autos dos 

seguintes documentos:  

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 



= identificação do sujeito passivo coobrigado – LINSKY 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (fls. 5); 

= cópia de notificação fiscal (fls. 6); 

= relação das viagens e quilometragem percorrida (fls. 7); 

= Documento chamado de relatório fiscal, fazendo alusão ao trabalho 

fiscal e seus fundamentos, com narrativa de aspectos de fato ocorridos (fls. 16/21); 

= Demonstrativo das omissões de recolhimento pormenorizado por 

operação (fls. 22); 

= cópias das autorizações da ANTT (fls. 26/75); 

Após correta intimação na fase singular, houve silêncio de ambas as 

partes sendo então lavrado termo de revelia (fls. 85). 

Após nova intimação, houve silêncio por parte da Pérola Turismo 

Ltda, sendo lavrado então termo de perempção em relação a ela (fls. 92). 

A LINSKY TRANPORTES E TURISMO LTDA vem ao processo e 

traz suas razões (fls. 94/95). 

Aceita que há omissão de recolhimento, porém alega que parte do 

que está sendo exigido já foi recolhido, aceita o valor a ser cobrado de R$ 15.930,00, não 

oferece nenhum outro argumento que pudesse contestar a solidez e consistência do 

trabalho acusatório, apenas pede a parcial procedência nesse valor.  

Apresenta planilhas que comprovariam sua tese, bem como os 

valores por ele confessados (fls. 102/104). Apresenta farta documentação (fls. 105/188). 

É o relatório.  

Analisando os argumentos postos pela defesa, tive o cuidado de 

analisar os seus argumentos tive dois cuidados, fazer a checagem das informações, e de 

fato, onde houve coincidência de datas e identificação de veículos, fiz o abatimento. 

Também algo importante, foi a utilização de pauta de valores da época do fato gerador, 

que foi por mim utilizada, ressaltando que é benéfica ao sujeito passivo, pois trabalha com 

o valor de R$ 2,00 (dois reais) por KM rodado, sendo que o auto se utilizou do valor de R$ 

3,25 (três reais e vinte e cinco centavos).  

Fazendo adequação, cheguei ao valor de base de cálculo de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) da seguinte forma: 

= 29 viagens x 1800 KM = 52.200 KM 



= 52.200 KM x R$ 2,00 = R$ 104.400,00 

= R$ 104.400,00 x 12% = R$ 12.528,00.  

As operações que entendo que remanescem como devedoras do 

ICMS pela prestação de serviços de transporte interestaduais são aquelas que têm as 

seguintes autorizações de viagem por parte da ANTT:  

3291521, 3295860, 3296640, 3300334, 3304259, 3305103, 3314668, 

3315687, 3318257, 3328086, 3329199, 3333210, 3334314, 3338229, 3340052, 3343326, 

3392855, 3393795, 3398517, 3400392, 3403263, 3405026, 3412459, 3414789, 3418115, 

3424657, 3426925, 3435563, 3439694.  

Diante do que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS 

a ser recolhido de R$ 12.528,00 (dez mil e oitocentos reais).  

 
 
 

Sala das sessões, em 19 de setembro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01704/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de imposto referente à prestação de 
serviço de transporte interestadual. Procedência Parcial. 
Decisão unânime.  
 
Restando provada a ocorrência de prestação de serviço de 
transporte interestadual sem o efetivo recolhimento do imposto 
devido, cabe manter exigência fiscal com essa característica, 
devendo ocorrer ajustes no detalhamento do valor a ser exigido 
de forma a preservar a verdade material da situação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Participaram 
do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de realização de prestação de serviço de transporte 

interestadual de passageiros no valor citado no corpo do auto de infração, comprovado 

pelas autorizações de viagens emitidas pela ANTT anexadas aos autos, com emissão de 

nota fiscal modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE (CONVÊNIO SINIEF 6/89), 

bem como não efetuou o recolhimento do ICMS devido na prestação. Houve notificação 

do sujeito passivo para que apresentasse toda a documentação, conforme notificações nº 

309/2015, 657/2016 e 306/2016, não tendo o sujeito passivo atendido, ficando obrigado ao 

recolhimento do ICMS e multa.  

Foi posto no texto da peça acusatória que houve arbitramento nos 

termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b” do CTE, uma vez que os preços informados 

nas autorizações de viagens são notoriamente inferiores aos praticados pelo mercado.  

Para comprovação da irregularidade, houve anexação aos autos dos 

seguintes documentos:  

= anexo estruturado – detalhamento do crédito tributário (fls. 3); 

= anexo estruturado – descritivo complementar da ocorrência (fls. 4); 



= identificação do sujeito passivo coobrigado – LINSKY 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (fls. 5); 

= cópia de notificação fiscal (fls. 6); 

= relação das viagens e quilometragem percorrida (fls. 7); 

= Documento chamado de relatório fiscal, fazendo alusão ao trabalho 

fiscal e seus fundamentos, com narrativa de aspectos de fato ocorridos (fls. 16/21); 

= Demonstrativo das omissões de recolhimento pormenorizado por 

operação (fls. 22); 

= cópias das autorizações da ANTT (fls. 25/67); 

Após correta intimação na fase singular, houve silêncio de ambas as 

partes sendo então lavrado termo de revelia (fls. 77). 

Após nova intimação, houve silêncio por parte da Pérola Turismo 

Ltda, sendo lavrado então termo de perempção em relação a ela (fls. 84). 

A LINSKY TRANPORTES E TURISMO LTDA vem ao processo e 

traz suas razões (fls. 86/87). 

Aceita que há omissão de recolhimento, porém alega que parte do 

que está sendo exigido já foi recolhido, aceita o valor a ser cobrado de R$ 15.930,00, não 

oferece nenhum outro argumento que pudesse contestar a solidez e consistência do 

trabalho acusatório, apenas pede a parcial procedência nesse valor.  

Apresenta planilhas que comprovariam sua tese, bem como os 

valores por ele confessados (fls. 88/91). Apresenta farta documentação (fls. 98/170). 

É o relatório.  

Analisando os argumentos postos pela defesa, tive o cuidado de 

analisar os seus argumentos tive dois cuidados, fazer a checagem das informações, e de 

fato, onde houve coincidência de datas e identificação de veículos, fiz o abatimento. 

Também algo importante, foi a utilização de pauta de valores da época do fato gerador, 

que foi por mim utilizada, ressaltando que é benéfica ao sujeito passivo, pois trabalha com 

o valor de R$ 2,00 (dois reais) por KM rodado, sendo que o auto se utilizou do valor de R$ 

3,25 (três reais e vinte e cinco centavos).  

Fazendo adequação, cheguei ao valor de base de cálculo de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) da seguinte forma: 

= 25 viagens x 1800 KM = 45.000 KM 



= 45.000 KM x R$ 2,00 = R$ 90.000,00 

= R$ 90.000,00 x 12% = R$ 10.800,00.  

As operações que entendo que remanescem como devedoras do 

ICMS pela prestação de serviços de transporte interestaduais são aquelas que têm as 

seguintes autorizações de viagem por parte da ANTT:  

3297051, 3299993, 3304291, 3311098, 3314276, 3316141, 

3318280,3327676, 3328577, 3332761, 3333736, 3337776, 3342867, 3344436, 3348845, 

3392869, 3394342, 3398090, 3399650, 3404202, 3407702, 3408824, 3412055, 3417684 e 

3419609.  

Diante do que foi posto, conheço da impugnação, dou-lhe parcial 

provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração sobre o valor de ICMS 

a ser recolhido de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).  

 
 

Sala das sessões, em 19 de setembro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01709/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINAR. Erro na identificação do sujeito passivo 
TRANSPORTADORA J. D. F. LTDA – EPP. Rejeitada. ICMS. 
Omissão de pagamento do imposto incidente sobre o serviço de 
transporte interestadual de passageiros. Procedência parcial.  
 
1. É contribuinte do ICMS incidente sobre o serviço de 
transporte interestadual de passageiro, o proprietário do veículo 
transportador indicado nos registros junto ao órgão de trânsito, 
não tendo validade para comprovar o regime de locação o 
contrato sem o devido registro no cartório competente ou os 
comprovantes de pagamento do aluguel do referido veículo; 
 
 2. Deve ser considerado procedente o lançamento que exige o 
ICMS omitido incidente sobre o transporte interestadual de 
passageiro realizado sem emissão de documento fiscal, 
devendo, no entanto, ser utilizado como parâmetro para o 
arbitramento do valor da prestação os valores indicados na 
Instrução Normativa nº 053/09-SAT. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo.  Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denilson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro João Divino de Brito, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer da impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte 
o auto de infração sobre o valor de ICMS de R$ 57.138,24 (cinquenta e sete mil, cento e 
trinta e oito reais e vinte e quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Denilson Alves Evangelista e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada realizou prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiro sem emissão de documento fiscal, nos valores e períodos descritos nos 
campos próprios do auto de infração, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do 
ICMS omitido, mais as cominações legais.  

 
Foram indicados como infringidos o artigo 64, da Lei nº 11.651/91, 

c/c o art. 54, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, e proposta a penalidade prevista no 
art. 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91. 

 



Foi indicado como solidário nos termos do art. 45, inciso XIII, da Lei 
nº 11.651/91 a empresa M. M. CORTEZ TURISMO (P.J.P.II). 

 
O lançamento foi instruído com as Autorizações de Viagem, 

constantes das planilhas de fls. 08 a 10, emitidas pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, com as respectivas listas de passageiros transportados.   

 
O não comparecimento da solidária MM CORTEZ TURISMO, para 

impugnação do lançamento em primeira instância encontra-se registrado no termo de 
revelia de fls. 347. 

 
A autuada TRANSPORTADORA J. D. F. LTDA – EPP, por seu turno 

compareceu ao processo por meio da pedido de revisão extraordinária de fls. 359 a 365, 
pedindo a sua exclusão da lide afirmando que embora sendo proprietária dos ônibus os 
mesmos estavam locados para a solidária. 

 
Por meio do Despacho n. 1033/2016, o Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário determinou que a sua peça fosse apreciada pela câmara 
julgadora. 

 
Por intermédio da Resolução n. 74/2016, a Quarta Câmara Julgadora 

converteu o julgamento em diligência determinando a intimação da autuada para juntada 
de cópia dos contratos de locação de veículos devidamente registrados no cartório 
conforme determina o art. 29, § 3º, do Decreto nº 4.852/97. 

 
Posteriormente, o processo foi novamente convertido em diligência 

por meio da Resolução n. 128/2016, para refazimento do cálculo do imposto devido com a 
utilização da pauta de valores. 

 
O processo retornou a julgamento com o relatório revisional de fls. 

421 a 424, reduzindo o valor da base de cálculo para R$ 476.152,00 (quatrocentos e 
cinquenta e seis mil reais) e o ICMS para R$ 57.138,24 cinquenta e sete mil, cento e trinta 
e oito reais e vinte e quatro centavos). 

 
Intimada do resultado da revisão a autuada compareceu ao processo 

por meio da peça de fls. 429 a 432, promovendo a juntada das cópias dos contratos de fls. 
433 a 440 e repetindo a sua alegação de erro na identificação do sujeito passivo, alegando 
que a verdadeira prestadora dos serviços é a empresa autuada arrendatária dos ônibus. 

 
É o relatório. 
 
                               
                          V O T O 
 
 
A Lei nº 11.651/91 que institui o Código Tributário do Estado de 

Goiás assevera que ocorre o fato gerador do ICMS, no momento do início da prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza (art. 13, X). 

 
O Decreto nº 4.852/97, que estabelece o Regulamento do Código 

Tributário do Estado de Goiás, por seu turno, estabelece o seguinte: 
 



“Art. 29. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da 
prestação, tratando-se de (Lei nº 11.651/91, art. 34): 

I - serviço de transporte, aquele onde se encontre o transportador, quando a 
prestação estiver sendo executada em situação fiscal irregular; 

[...] 

§ 2º Considera-se: 

I - condutor, a pessoa natural que opere veículo de terceiro ou a este afretado; 

II - veículo próprio, além daquele que se achar registrado em nome do contribuinte, 
o utilizado em regime de locação ou qualquer outra forma pela qual detenha a 
posse do veículo (Convênio SINIEF 6/89, art. 10, parágrafo único). 

§ 3º A comprovação do regime de locação e de qualquer outra forma de contrato, 
pela qual o contribuinte detenha a posse do veículo, faz-se por meio de contrato 
devidamente registrado no cartório competente e da carteira de trabalho do 
motorista que demonstre seu vínculo empregatício com o contratante, quando for o 
caso. 

[...] 

Art. 34. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de 
circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação, ainda que a operação e a prestação se iniciem 
no exterior (Lei nº 11.651/91, art. 44). 

[...] 

§ 2º Considera-se: 

[...] 

X - transportador, a pessoa natural ou jurídica que preste serviço de transporte, por 
qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor em veículo próprio ou afretado; 

 
No caso vertente, não resta nenhuma dúvida no sentido de que o 

transporte interestadual de passageiro realizado conforme Autorizações de Viagens 
emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi realizado por meio do 
ônibus Placa CYB-7651 que se encontrava registrado no Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás – DETRAN, tendo como proprietária a empresa autuada.   

 
Os contratos de arrendamentos juntados pela autuada, não podem 

ser aceitos como prova no sentido de que a mesma foi incluída na lide de forma irregular, 
tendo em vista que não foram devidamente registrados no cartório competente, conforme 
exige o § 3º, do art. 29, do Decreto nº 4.852/97, acima transcrito e, tampouco, foi juntado 
ao processo os comprovantes do recebimento dos valores relativos a locação. 

 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que quando do julgamento do 

Processo nº 4011500122102, exatamente igual ao presente processo, a Segunda 
Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de erro na 
identificação do sujeito passivo - também proprietária do ônibus utilizado no transporte 
e que alegava estar locado para a empresa de turismo - e, quanto ao mérito, também 
por unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento, cuja ementa do 
ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 2157/18 e os fundamentos utilizados pelo Conselheiro 
DENILSON ALVES EVANGELISTA autor do voto condutor do referido acórdão, 
transcrevo abaixo: 

 
 “EMENTA.  PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALTA DE 

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A10PU
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EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO E DE RECOLHIMENTO 
DO ICMS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.   
 
I – Não há erro na identificação do sujeito passivo direto, vez que o 
estabelecimento de sociedade de fato entre locatária e locadora, na 
qual a participação desta, na qualidade de proprietária do veículo, 
consiste na efetiva prestação dos serviços de transporte mediante 
fornecimento dos meios físicos e logísticos necessários à sua 
viabilização e concretização, caracteriza o interesse comum de ambas 
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 
 
II - A prestação de serviço interestadual de transporte de passageiros 
sujeita-se à incidência do ICMS, devendo o prestador providenciar a 
emissão da nota fiscal de serviço - modelo 7 e recolhimento do 
imposto respectivo, sob pena de sujeitar-se ao pagamento do tributo 
omitido acrescido de multa e acréscimos legais. O valor da prestação 
de serviço, no caso do arbitramento, deve adequar-se ao fixado em 
pauta de valores publicada pela Secretaria da Fazenda. Impõe-se, 
portanto, o julgamento de procedência parcial do lançamento quando 
os sujeitos passivos nada apresentam para ilidir a acusação fiscal.” 

 

 
                  [...] 

 
“Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 

passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado prestações de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, consoante comprovam autorizações de 
viagens da ANTT, sem a emissão da respectiva nota fiscal modelo 7 exigida nos 
termos do art. 185 e 186 do RCTE. 

 
De início, impende apreciar a preliminar de nulidade do lançamento 

por erro na identificação do sujeito passivo direto (ilegitimidade passiva), 
haja vista a irresignação da recorrente por ser erigida à condição de sujeito passivo 
da relação tributária sob apreciação, sob o argumento de que tão-somente 
promoveu a locação do veículo de sua propriedade à empresa R. C. Garcia – 
Turismo ME., solidária nestes autos, sendo essa a real contribuinte de direito nas 
prestações de serviços de transporte objeto do lançamento. 

 
É cediço que a prestação de serviços interestaduais de passageiros é 

atividade regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT. A atividade é deferida mediante o instituto da “autorização”, 
conforme resolução n.º 4770/15 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT.  

 
Para a sua obtenção, o interessado deve preencher os requisitos 

discriminados nos art. 8º e 9º do referido normativo, dentre os quais se inserem: a) 
ser pessoa jurídica, com atividade econômica principal de transporte coletivo de 
passageiros, b) apresentação de certidões negativas, c) capital social mínimo etc. 

 
De fato, inexiste óbice algum à celebração do referido ajuste entre as 

partes, pelo qual a recorrente promove a locação do veículo de sua propriedade à 
empresa de transportes, indigitada na lide como solidária, transferindo-lhe o uso e 
o gozo do bem, mediante certa retribuição. 

 
Ocorre que, no caso específico destes autos, a despeito dos 

argumentos ventilados na peça recursal, de que o veículo utilizado na prestação do 
serviço de transporte teria sido fretado à empresa R. C. GARCIA TURISMO ME., 
verdadeira executora do serviço de transporte, este órgão julgador, por considerar 
que a singela alegação de ilegitimidade passiva somente pode ser aceita se 
acompanhada da comprovação inequívoca da transmissão da posse direta do 
veículo mediante apresentação de contrato de arrendamento/locação e/ou outros 
elementos de prova, converteu estes autos em diligência visando propiciar à 
recorrente proceder juntada neste feito do contrato de arrendamento/locação do 
veículo utilizado na prestação dos serviços de transporte, bem como apresentar os 



comprovantes de recebimentos bancários e/ou financeiros dos valores auferidos a 
título de locação/arrendamento do referido veículo. 

 
Em resposta, esclarece apenas que não possui os documentos acima 

solicitados, vez que foram extraviados no processo de mudança de endereço. 
 
Neste diapasão, a ausência de apresentação de documentos, que 

pudessem corroborar os argumentos defensórios, é conducente à conclusão de 
que o contexto dos fatos revela, em última análise, ter havido uma convenção entre 
as partes na qual o uso e o gozo não foram de fato transferidos à locatária.  

 
Vislumbra-se, portanto, a ocorrência do estabelecimento de uma 

espécie de sociedade de fato entre ambas, locadora e locatária, na qual a 
recorrente, proprietária do veículo, prestava efetivamente os serviços de transporte 
fornecendo os meios físicos e logísticos necessários à sua viabilização, ao passo 
que a pretensa locatária participa “cedendo” suas credenciais de autorização para 
que o transporte se concretize de forma regular perante a ANTT.  

 
Infere-se, com isso, que no caso sob análise não restou comprovado 

que a posse do veículo se encontrava, de fato, na pessoa da empresa arrolada na 
lide como solidária, em que pese possuir esta também interesse comum na 
situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por ilegitimidade 

passiva do sujeito passivo direto, mantendo-o, consequentemente, na lide nos 
termos do disposto no art. 45, inc. XIII, do CTE. 

 
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, a recorrente não contesta que ocorreram as prestações de 
serviço interestadual de transporte de passageiros, conforme documentadas pelas 
cópias de ANTT presentes ao processo, sem documentação fiscal e sem 
pagamento do ICMS respectivo, alegando, outrossim, excesso quanto a juros, 
multa e correção monetária, que, entretanto, estão conforme a legislação tributária 
do Estado de Goiás (Lei nº 11.651-91 – CTE e Decreto nº 4.852/97 – RCTE), não 
havendo que se falar em abuso da autoridade fiscal que lançou o crédito tributário.  

 
Ademais, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça recursal, 

de inconstitucionalidade da penalidade aplicada, encontra óbice no artigo 6º, § 4º, 
da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no 
Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal -
STF- em:  

I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar 

de entendimento reiterado. 

 

Por fim, no que concerne à quantificação da base de cálculo arbitrada 
pela autoridade fiscal, verifica-se que a Administração Fazendária de Goiás fixou, 
mediante Instrução Normativa nº 228/2011-SRE, o valor da prestação do serviço 
de transporte de passageiros por meio de ônibus de turismo no importe de R$ 
2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro percorrido, devendo este prevalecer 
sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal. 

 
Naturalmente que os valores, por viagem, constantes das ANTT, são 

manifestamente inferiores aos valores reais das prestações de serviço, vez que 
sequer remunera os custos do óleo diesel consumido na prestação do serviço, 



pagamento de motoristas, manutenção do veículo, taxas, impostos, lucro da 
empresa, etc. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação do 

serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 
25, I, “b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido 
pelo Estado de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando o total de quilometragem percorrida em todas as 

viagens (fls. 08) alcançadas pelo auto de infração de 72.800 Km e o valor fixado 
pela SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o valor da base de cálculo é de R$ 145.600,00, 
resultando em ICMS a pagar no valor de R$ 17.472,00 (dezessete mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais), resultado da aplicação da alíquota de 12% 
(doze por cento). 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário dou-lhe parcial 

provimento para rejeitar a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo e, 
no mérito, reformar a decisão singular para considerar parcialmente procedente o 
lançamento fixando o ICMS a recolher em R$ 17.472,00 (dezessete mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais).” 

 
Assim, entendo que o sujeito passivo foi corretamente identificados 

pelo autor do procedimento. 
 
Em relação ao do fato gerador, não há nenhuma dúvida quanto a sua 

ocorrência, questão que, inclusive, não foi contestada pela autuada. 
 
Observo, no entanto, que para efeito do arbitramento do valor da 

prestação de serviço de transporte, o autor do procedimento utilizou como parâmetro as 
planilhas de custos de fls. 322 e 323, obtidas junto à empresa TRANSBRASILIANA LTDA, 
e RÁPIDO ARAGUAIA que indicavam o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos) por quilômetro.  

 
Cumpre ressaltar, no entanto, que as decisões do Conselho 

Administrativo Tributário tem sido no sentido de que, nessa situação, deve ser utilizado 
como parâmetro para o arbitramento da base de cálculo da prestação do serviço de 
transporte, os valores indicados na Instrução Normativa nº 053/09-SAT, que à época da 
ocorrência dos fatos era de R$ 2,00 (dois reais) por quilômetro. 

 
À conta do exposto, conheço da impugnação, nego-lhe provimento 

para rejeitar a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo TRANSPORTADORA 
J. D. F. LTDA – EPP e, quanto ao mérito, dou-lhe parcial provimento para considerar 
parcialmente procedente o lançamento no valor de R$ 57.138,24 (cinquenta e sete mil, 
cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), nos termos da revisão de fls. 421 a 
424. 
 

 
 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01771/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. ICMS. 
Obrigação Principal. Prestação de serviço de transporte de 
passageiros. Procedência em parte.   
 
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, estando a irregularidade fiscal 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído; 
 
2. A prestação de serviço interestadual de transporte de 
passageiros sujeita-se à incidência do ICMS, no caso de 
arbitramento da base de cálculo do imposto, o valor da 
prestação de serviço deve adequar-se ao fixado em pauta de 
valores publicada pela Secretaria da Fazenda. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração.  Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais). Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Denilson Alves Evangelista, Cláudio Henrique de Oliveira e 
Antônio Martins da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado prestações de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, nos períodos de 08/08/2010 a 29/12/2010 e 05/01/2011 a 24/06/2011, 
consoante autorizações de viagens da ANTT, sem a emissão da Nota Fiscal Modelo 7, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 17.745,00 (dezessete mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Consta do histórico do lançamento que a base de cálculo foi 

arbitrada nos termos do art. 148 do CTN c/c o art. 25, I, “b” do CTE, tendo em vista que os 
valores declarados à ANTT foram notoriamente inferiores aos praticados no mercado.  

 
Identificada como coobrigada a pessoa jurídica L C DOS SANTOS 

SILVA – TURISMO ME, nos termos do art. 45, inc. XIII, da Lei n° 11.651/91(fls. 4). 
 
Citados como infringidos o art. 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o art. 54 

do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, inc. III, 
alínea “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação da Lei n° 17.917/12. 



 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 5), planilha 1 (fls. 9), Autorizações de Viagem emitidas pela ANTT (fls. 11 a 41) 
e planilhas padrão DTR (fls. 42 e 43), dentre outros documentos. 

 
Após a perda de prazos processuais, o sócio e sucessor da empresa 

autuada, Senhor VALCI BRAZ DE AMORIM, apresenta pedido de Revisão Extraordinária 
(fls. 61 a 68). 

 
O presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 4819/2017 – PRES. (fls. 78), admite o pedido de revisão extraordinária e 
determina o encaminhamento dos autos ao SEAPRI da Secretária Geral (SEGE), para que 
sejam distribuídas a um dos Julgadores de Primeira Instância (JULP) para apreciação da 
peça defensora apresentada pelo sujeito passivo.  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença n° 637/2018-JULP 
(fls. 81 a 84). 

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo direto interpõe recurso 

voluntário (fls. 91 a 98). 
 
Em suas razões recursais, o sujeito passivo direto – BRAZ TUR 

PASSAGENS E TURISMO LTDA. - autuado na qualidade de proprietário do veículo 
utilizado na prestação do serviço de transporte alega em essência que o mesmo fora 
fretado à empresa L. C. DOS SANTOS SILVA - TURISMO ME., verdadeira executora do 
serviço de transporte, logo, não poderia ter sido autuado na qualidade de contribuinte 
tampouco de transportador, o que configuraria ilegitimidade passiva da recorrente. 

 
Questiona a penalidade aplicada, alegando que a multa viola os 

princípios constitucionais da proporcionalidade e de vedação ao confisco. 
 
Ao final, pugna pelo arquivamento do presente lançamento.  
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 53/2018 (fls. 104 e 105), encaminha o feito à Gerência de Preparo 
Processual – GEPRO para que promova à intimação da empresa autuada BRAZ TUR 
PASSAGENS E TURISMO LTDA., na pessoa de seu procurador, devidamente constituído 
nos autos, a fim de que adote, no prazo de 30 dias, as seguintes providências: a) proceda 
à juntada neste feito do contrato de arrendamento/locação do veículo utilizado na 
prestação dos serviços de transporte objeto do lançamento; b) apresente os comprovantes 
de recebimentos bancários e/ou financeiros dos valores auferidos a título de 
locação/arrendamento do referido veículo, quer seja por meio de cheques ou de 
transferências bancárias, valendo salientar que a simples alegação de que os referidos 
recebimentos teriam ocorrido em espécie não se reveste de valor probatório ao fim aqui 
almejado. 

 
Intimado, o sujeito passivo limita-se a apresentar manifestação (fls. 

109 a 112), mas não exige os elementos solicitados nas letras “a” e “b” da Resolução n° 
53/2018. Na manifestação, informa que não possui mais os documentos solicitados, vez 
que foram extraviados em processo de mudança de endereço do seu estabelecimento. 

 



Em defesa oral, o advogado do contribuinte formulou em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipóteses de insegurança na 
determinação da infração. 

 
É o relatório. 
 

 
V O T O  

 
PRELIMINAR 

 
Apreciando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 

autuada, por insegurança na determinação da infração, manifesto-me pela sua rejeição, 
por estar a irregularidade fiscal claramente relatada e o auto de infração devidamente 
instruído. 

 
MÉRITO 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 

acusado de ter realizado prestações de serviço de transporte interestadual de 
passageiros, nos períodos de 08/08/2010 a 29/12/2010 e 05/01/2011 a 24/06/2011, 
consoante autorizações de viagens da ANTT, sem a emissão da Nota Fiscal Modelo 7, 
sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 17.745,00 (dezessete mil 
setecentos e quarenta e cinco reais), juntamente com a penalidade e acréscimos legais. 

 
Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo interpõe recurso 

voluntário, no qual não contesta que ocorreram as prestações de serviço interestadual de 
transporte de passageiros, documentadas pelas cópias de Autorizações de Viagem 
emitidas pela ANTT presentes ao processo, sem documentação fiscal e sem pagamento 
do ICMS respectivo. 

 
Alegou em essência que o veículo utilizado na prestação do serviço 

de transporte fora fretado à empresa L. C. DOS SANTOS SILVA - TURISMO ME., 
verdadeira executora do serviço de transporte, logo, não poderia ter sido autuado na 
qualidade de contribuinte tampouco de transportador. 

 
Por não ter a recorrente apresentado provas do alegado, o sujeito 

passivo foi instado pela Resolução n° 53/2018 (fls. 104 e 105) a efetuar a juntada neste 
feito do contrato de arrendamento/locação do veículo utilizado na prestação dos serviços 
de transporte objeto do lançamento, bem como apresentar os comprovantes de 
recebimentos bancários e/ou financeiros dos valores auferidos a título de 
locação/arrendamento do referido veículo, quer seja por meio de cheques ou de 
transferências bancárias, valendo salientar que a simples alegação de que os referidos 
recebimentos teriam ocorrido em espécie não se reveste de valor probatório ao fim aqui 
almejado. 

 
Regularmente intimado da Resolução n° 53/2018, o sujeito passivo 

não trouxe ao processo os documentos solicitados na resolução, os quais comprovariam o 
alegado pela recorrente, não conseguindo a defesa, no curso dos autos, afastar a 
acusação formulada no auto de infração. 

 
Quanto a alegação de que a penalidade aplicada afronta princípios 

constitucionais, observo que essa questão é de apreciação exclusiva do Poder Judiciário. 



 
No que concerne à quantificação da base de cálculo arbitrada pela 

autoridade fiscal, verifica-se que a Administração Fazendária de Goiás fixou, mediante 
Instrução Normativa nº 228/2011-SRE, o valor da prestação do serviço de transporte de 
passageiros por meio de ônibus de turismo no importe de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais 
por quilômetro percorrido, devendo este prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade 
fiscal. 

 
Naturalmente que os valores, por viagem, constantes das 

Autorizações de Viagens emitidas ANTT, são manifestamente inferiores aos valores reais 
das prestações de serviço, vez que sequer remunera os custos do óleo diesel consumido 
na prestação do serviço, pagamento de motoristas, manutenção do veículo, taxas, 
impostos, lucro da empresa, etc. 

 
Portanto, por ser manifestamente inferior ao valor real da prestação 

do serviço, é cabível o arbitramento pelo fisco, nos termos do art. 148 do CTN e art. 25, I, 
“b”, do CTE/GO, devendo, como já afirmado, prevalecer o valor estabelecido pelo Estado 
de Goiás, conforme Instrução Normativa nº 228/2011-SRE. 

 
Assim, considerando a quilometragem percorrida em todas as 

viagens no total de 45.500 Km (fls. 09) e o valor fixado pela SEFAZ/GO de R$ 2,00/Km, o 
valor da base de cálculo é de R$ 91.000,00, resultando no ICMS a pagar no valor de R$ 
10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais), decorrente da aplicação da alíquota de 12% 
(doze por cento). 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais). 

 
 

Sala das sessões, em 05 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01953/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Serviço de transporte. 
Procedência Parcial. Unânime. Na prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, o transportador deve 
emitir nota fiscal modelo 7 e apurar e pagar o ICMS 
correspondente, sob pena de sujeitar-se ao pagamento com 
acréscimos de multa punitiva e acréscimos legais. A base de 
cálculo da prestação de serviço deve ser arbitrada com base em 
pauta fiscal, no caso de ser manifestamente inferior ao valor de 
mercado da prestação. A apresentação pelo sujeito passivo de 
notas fiscais modelo 7 emitidas com pagamento do 
correspondente ICMS, implica em procedência parcial do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 4.928,88 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais 
e oitenta e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes 
de Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
97.428,50, comprovadas pelas Autorizações de Viagens (ANTT) em anexo, sem a 
emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE (Convênio 
SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido nas prestações. Foi 
notificado a apresentar a documentação, conforme Notificações nr 302/2015, 646/2016 e 
306/2016, não tendo o(s) sujeito (s) passivo (s) atendido, ficando dessa forma obrigado(s) 
ao recolhimento de ICMS e multa”. 

 
A autoridade fiscal esclarece que “A base de cálculo foi arbitrada nos 

termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos praticados no 
mercado considerado. Segue em anexo planilhas e documentos demonstrativos dos 
preços praticados no mercado à época dos fatos geradores”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c o art. 54 do 

Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação da Lei 

17.917/2012. 
 



Nomeada solidária a empresa LYNSKY TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA ME, com fundamento no art. 45, XIII, do CTE, por ter concorrido para a 
prática da infração, na condição de proprietária do veículo mediante o qual se prestaram 
os serviços de transporte de passageiros (fls. 05). 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); cópia de Notificações Fiscais com extrato de 
Recibo de Mensagem (fls. 06/14); extrato Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica (fls. 15) da empresa solidária; original de Relatório Fiscal (fls. 16/22) sobre a ação 
fiscal; extrato de Ordem de Serviço (fls. 24); extratos de Autorizações de Viagem – ANTT 
(fls. 25/40); cópia de Planilha de Custos (fls. 41/42). 

 
Intimados na forma legal para pagar ou impugnar, ambos os sujeitos 

passivos não compareceram ao processo e foram declarados revéis (fls. 52). 
 
Intimados novamente, para pagar ou impugnar em segunda 

instância, o sujeito passivo principal não comparece ao feito, mas o sujeito passivo 
solidário apresenta defesa (fls. 60/61) em que alega que não foi deduzido no auto de 
infração, parte do valor do ICMS exigido já recolhido em nome da empresa Pérola Turismo 
Ltda, praticado pela empresa Linsky Transportes e Turismo Ltda, no montante de R$ 
3.888,00, sendo, portanto, o valor correta e ajustado devido do ICMS no auto de infração a 
ser pago pela empresa nomeada sujeito passivo ou solidário o valor de R$ 7.803,42. Pede 
a procedência parcial do auto de infração, nesse valor. 

 
Anexa ao processo planilha de cálculo de fls. 68/69, em que 

constam: número de Autorização de Viagem; nº da Nota Fiscal Modelo 7, Valor da Nota 
Fiscal; Valor do ICMS (12%), nº de DARE de pagamento, e montante da diferença não 
paga, juntamente com Comprovantes de pagamento, cópias de Notas Fiscais modelo 7 de 
emissão de Pérola Turismo Ltda ME, cópias de Autorizações de Viagem (fls. 70/95). 

 
É o relatório. 
 
 
V   O   T   O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de nota fiscal de serviço estadual e omissão de pagamento do 
imposto. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópias das 

Autorizações de Viagem que comprovam a prestação do serviço de transporte 
interestadual, com início em Goiânia/GO ou Anápolis/GO e destino a São Paulo/SP e 
retorno a Goiânia/GO ou Anápolis/GO, no ano de 2015. Consta do documento da ANTT 
que o valor de cada viagem é no montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Há 
nos autos os demonstrativos do valor arbitrado pela autoridade fiscal, sob fundamento de 
valor declarado manifestamente inferior ao valor de mercado, bem como planilha 
demonstrativa da base de cálculo do ICMS exigido no auto de infração. 

 
Eis as exigências legais quanto à prestação de serviço 

intermunicipal, interestadual o internacional de transporte de passageiros: 
 



Decreto nº 4.852/97 – RCTE/GO: 
 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 

utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

 
............................................................................................................... 
 

Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 

início da prestação do serviço, observando-se o seguinte (Convênio SINIEF 
6/89, art. 12): 

I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada;” 

 

Por outro lado, dispõe a Lei nº 11.651/91 – CTE/GO: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 

imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

Depreende-se, portanto, da descrição do fato no auto de infração e 
da legislação tributária citada, que o prestador de serviço de transporte interestadual de 
passageiros de turismo deve emitir documento fiscal próprio e pagar o ICMS 
correspondente ao serviço executado. 

 
A impugnante confirma a ocorrência dos fatos geradores, mediante 

as prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, conforme 
Autorizações de Viagem da ANTT, com extratos presentes aos autos, porém, afirma que 
emitiu notas fiscais modelo 7 e pagou o ICMS respectivo de algumas viagens, postulando 
procedência parcial do auto de infração no valor de ICMS de R$ 7.803,42, anexando ao  
processo a documentação comprobatória de sua afirmação. 

 
Compulsando a documentação anexada pela impugnante, notamos 

que a maior parte das Notas Fiscais modelo 7 que a mesma juntou ao processo, não se 
trata de serviço de transporte prestado pela Lynsky Transportes e Turismo Ltda., não 
correspondendo às Autorizações de Viagem da ANTT objeto de autuação, que tem a 
Pérola Turismo Ltda ME e a Lynsky Transporte e Turismo Ltda como responsáveis e 
prestadoras do serviços de transporte. 

 
Outras, entretanto, correspondem plenamente à acusação fiscal. São 

elas: notas fiscais modelo 7 nºs 0791, 0798, 0646, 0549, 0474, que devem ser 
consideradas na redução do valor do ICMS exigido no presente processo. 

 
Deduzidas essas 5 notas fiscais modelo 7, restam 11 viagens 

desacobertadas de documentação fiscal e de pagamento de ICMS, sendo a 
quilometragem por viagem de 1.867 KM, e considerando o preço de pauta de R$ 2,00 por 
quilômetro rodado, resulta em base de cálculo de R$ 41.074,00, que implica em ICMS a 
pagar de R$ 4.928,88 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito 
centavos), calculado que é à alíquota de 12%. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A10
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Observo que a base de cálculo arbitrada pela autoridade fiscal deve 

ser retificada, na medida em que o próprio Estado de Goiás, por meio de sua Secretaria 
da Fazenda, fixa o valor da prestação do serviço de transporte de passageiros no 
montante de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro percorrido, devendo 
prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal, visto que esta deixou de atender 
à própria determinação do órgão a que está vinculado. 

 
Posto isso, conheço da impugnação e voto, contando com a 

unanimidade de votos de meus pares, no sentido de dar-lhe parcial provimento para 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 4.928,88 
(quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), multa, mais 
acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de novembro de 2018. 
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Matéria: Serviço de transporte (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01954/18 
 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Serviço de transporte. 
Procedência Parcial. Unânime. Na prestação de serviço de 
transporte interestadual de passageiros, o transportador deve 
emitir nota fiscal modelo 7 e apurar e pagar o ICMS 
correspondente, sob pena de sujeitar-se ao pagamento com 
acréscimos de multa punitiva e acréscimos legais. A base de 
cálculo da prestação de serviço deve ser arbitrada com base em 
pauta fiscal, no caso de ser manifestamente inferior ao valor de 
mercado da prestação. A apresentação pelo sujeito passivo de 
notas fiscais modelo 7 emitidas com pagamento do 
correspondente ICMS, implica em procedência parcial do 
lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente em parte o auto de 
infração sobre o valor do ICMS de R$ 21.168,00 (vinte e um mil, cento e sessenta e oito 
reais). Participaram do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Realizou 
prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 
421.200,00, comprovadas pelas Autorizações de Viagens (ANTT) em anexo, sem a 
emissão de Nota Fiscal Modelo 7, nos termos do art. 185 e 186 do RCTE (Convênio 
SINIEF 6/89), bem como não efetuou o recolhimento de ICMS devido nas prestações. Foi 
notificado a apresentar a documentação, conforme Notificações nr 306/2015, 671/2016 e 
313/2016, não tendo o(s) sujeito (s) passivo (s) atendido, ficando dessa forma obrigado(s) 
ao recolhimento de ICMS e multa”. 

 
A autoridade fiscal esclarece que “A base de cálculo foi arbitrada nos 

termos do art. 148 do CTN c/c art. 25, I, “b”, do CTE, uma vez que os preços informados 
nas autorizações de viagens (ANTT) são notoriamente inferiores aos praticados no 
mercado considerado. Segue em anexo planilhas e documentos demonstrativos dos 
preços praticados no mercado à época dos fatos geradores”. 

 
Tidos por infringidos o art. 64 da Lei 11.651/91 – CTE c/c o art. 54 do 

Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, III, “a”, do CTE c/ redação da Lei 

17.917/2012. 
 



Nomeada solidária a empresa LYNSKY TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA ME, com fundamento no art. 45, XIII, do CTE, por ter concorrido para a 
prática da infração, na condição de proprietária do veículo mediante o qual se prestaram 
os serviços de transporte de passageiros (fls. 05). 

 
Para instrução processual, juntou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03); cópia de Notificações Fiscais com extrato de 
Recibo de Mensagem (fls. 06/16); original de Relatório Fiscal (fls. 17/24) sobre a ação 
fiscal; extrato Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 25) da empresa 
autuada; extrato de Ordem de Serviço (fls. 26); extratos de Autorizações de Viagem – 
ANTT (fls. 28/40); cópia de Notificação Fiscal com cópias de notas fiscais modelo 7 
apresentadas pelo contribuinte (fls. 99/110) . 

 
Intimados na forma legal para pagar ou impugnar, ambos os sujeitos 

passivos não compareceram ao processo e foram declarados revéis (fls. 120). 
 
Intimados novamente, para pagar ou impugnar em segunda 

instância, o sujeito passivo principal não comparece ao feito, sendo declarada sua 
perempção (fls. 127), mas o sujeito passivo solidário apresenta defesa (fls. 129/130) em 
que alega que não foi deduzido no auto de infração, parte do valor do ICMS exigido já 
recolhido em nome da empresa Pérola Turismo Ltda, praticado pela empresa Linsky 
Transportes e Turismo Ltda, no montante de R$ 21.600,00, sendo, portanto, o valor 
correto e ajustado devido do ICMS no auto de infração a ser pago pela empresa nomeada 
sujeito passivo ou solidário o valor de R$ 28.944,00. Pede a procedência parcial do auto 
de infração, nesse valor. 

 
Anexa ao processo planilha de cálculo de fls. 131/133, em que 

constam: número de Autorização de Viagem; nº da Nota Fiscal Modelo 7, Valor da Nota 
Fiscal; Valor do ICMS (12%), nº de DARE de pagamento, e montante da diferença não 
paga, juntamente com Comprovantes de pagamento, cópias de Notas Fiscais modelo 7 de 
emissão de Pérola Turismo Ltda ME, cópias de Autorizações de Viagem (fls. 140/292). 

 
É o relatório. 
 
 
V   O   T   O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, decorrente de prestação de serviço de transporte interestadual de 
passageiros sem emissão de nota fiscal de serviço estadual e omissão de pagamento do 
imposto. 

 
Os autos encontram-se devidamente instruídos com cópias das 

Autorizações de Viagem que comprovam a prestação do serviço de transporte 
interestadual, com início em Goiânia/GO e destino a São Paulo/SP e retorno a 
Goiânia/GO, no ano de 2015. Consta do documento da ANTT que o valor de cada viagem 
é no montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).  

 
Eis as exigências legais quanto à prestação de serviço 

intermunicipal, interestadual o internacional de transporte de passageiros: 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE/GO: 



 

“Art. 185. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, deve ser 

utilizada (Convênio SINIEF 6/89, art. 10): 

I - pela agência de viagem ou por qualquer transportador que executar 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de 
turista e de outra pessoa, em veículo próprio ou afretado; 

 
............................................................................................................... 
 

Art. 186. A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do 

início da prestação do serviço, observando-se o seguinte (Convênio SINIEF 
6/89, art. 12): 

I - é obrigatória a emissão de uma nota fiscal, por veículo, para cada 
viagem contratada;” 

 

Por outro lado, dispõe a Lei nº 11.651/91 – CTE/GO: 

 

“Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do 
imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou 
negativas, estabelecidas na legislação tributária”. 

 

Depreende-se, portanto, da descrição do fato no auto de infração e 
da legislação tributária citada, que o prestador de serviço de transporte interestadual de 
passageiros de turismo deve emitir documento fiscal próprio e pagar o ICMS 
correspondente ao serviço executado. 

 
A impugnante confirma a ocorrência dos fatos geradores, mediante 

as prestações de serviço de transporte interestadual de passageiros, conforme 
Autorizações de Viagem da ANTT, com extratos presentes aos autos, porém, afirma que 
emitiu notas fiscais modelo 7 e pagou o ICMS respectivo de algumas viagens, postulando 
procedência parcial do auto de infração no valor de ICMS de R$ 28.944,00, anexando ao  
processo a documentação comprobatória de sua afirmação. 

 
Compulsando a documentação anexada pela impugnante, notamos 

que a maior parte das Notas Fiscais modelo 7 que a mesma juntou ao processo, não se 
trata de serviço de transporte prestado pela Lynsky Transportes e Turismo Ltda., ou, 
ainda, embora prestado por essa, não o foi com o veículo objeto da autuação fiscal (placa 
NKP 8933), não correspondendo às Autorizações de Viagem da ANTT objeto de 
autuação, que tem a Pérola Turismo Ltda ME e a Lynsky Transporte e Turismo Ltda como 
responsáveis e prestadoras do serviços de transporte, e veículo placa NKP-8933. 

 
Outras, entretanto, correspondem plenamente à acusação fiscal. São 

elas: notas fiscais modelo 7 nºs 0472, 0540, 0541, 0542, 0545, 0550, 0546, 0644, 0645, 
0648, 0733, 0737, 0740, 0742, 0744, 0749, 0750, 0780, 0783, 0792, 0795, 0796, 0800, 
que devem ser consideradas na redução do valor do ICMS exigido no presente processo. 

 
Deduzidas essas 23 notas fiscais modelo 7, restam 49 viagens 

desacobertadas de documentação fiscal e de pagamento de ICMS, sendo a 
quilometragem por viagem de 1.800 Km, e considerando o preço de pauta de R$ 2,00 por 
quilômetro rodado, resulta em base de cálculo de R$ 176.400,00, que implica em ICMS a 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsinief_006_89#A10
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pagar de R$ 21.168,00 (vinte e um mil, cento e sessenta e oito reais), calculado que é à 
alíquota de 12%. 

 
Observo que a base de cálculo arbitrada pela autoridade fiscal deve 

ser retificada, na medida em que o próprio Estado de Goiás, por meio de sua Secretaria 
da Fazenda, fixa o valor da prestação do serviço de transporte de passageiros no 
montante de R$ 2,00/Km, ou seja, dois reais por quilômetro percorrido, devendo 
prevalecer sobre o valor arbitrado pela autoridade fiscal, visto que esta deixou de atender 
à própria determinação do órgão a que está vinculado. 

 
Posto isso, conheço da impugnação e voto, contando com a 

unanimidade de votos de meus pares, no sentido de dar-lhe parcial provimento para 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 21.168,00 
(vinte e um mil, cento e sessenta e oito reais), multa, mais acréscimos legais. 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de novembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00060/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Reinclusão dos coobrigados 
solidários na lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários SIZENANDO ETERNO E FERRO e JOSÉ FERRO DE MORAES. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves, que 
votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o pagamento do 
ICMS Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, referente às operações 
internas subsequentes, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 103.146,27 (cento e três mil, 
cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), juntamente com as cominações 
legais.  

Destacou-se, ainda: “O autuado compensou indevidamente, no Livro 
Registro de apuração do ICMS NORMAL, mês 05/06, o ICMS – ST no valor de R$ 
85.688,72. Notificado, apresentou demonstrativo, cópia anexa, discriminando esse valor 
entre os meses de agosto de 2005 e maio de 2006. (Ver texto complementar). OBS: Em 
anexo Auditorias das Saídas Registradas e do Documentário Emitido dos períodos 
autuados de 2005 e 2006”. 

 Constata-se a presença de sujeitos passivos solidários, fls. 05 e 06, 
Senhores José Ferro de Moraes, e Sizenando Eterno e Ferro. 

O artigo 51 da Lei n.º 11.651/91, combinado com o artigo 34, 
parágrafo único, inciso I, do Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, e, o artigo 2º, da 
Instrução Normativa nº 155/94 – GSF, e, TARE nº 117/05 – GSF, foram indicados como 



infringidos pelo contribuinte, propondo-se, como penalidade à falta cometida, o disposto no 
artigo 71, inciso III, alínea "a", do Código Tributário Estadual. 

Juntou-se ao processo os demonstrativos da auditoria realizada, 
documentos de fls. 37/153. 

Regularmente intimado, os autuados comparecerem aos autos com 
os defensórios às fls. 164/166 e 170/172, juntamente com outros documentos e 
demonstrativos, alegando duplicidade de autuação com o auto de infração nº 
4.0110041.374.23. Pedem a improcedência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 2.694/2011 – JULP, fls. 193/195, por 
intermédio da qual, após percuciente análise, o Julgador entende inexistir a duplicidade 
alegada, e que nenhum dos argumentos da defesa é eficaz para alterar o lançamento, 
razão pela qual julga procedente a exigência fiscal. 

Os autuados são intimados da decisão monocrática, fls. 196/200, 
sendo lavrado o Termo de Perempção às fls. 201. 

Os autuados apresentam Recurso Voluntário, fls. 204/207, no qual 
reiteram os argumentos expendidos na fase anterior, em especial, que a autuação se 
encontra em duplicidade. Assim, pugnam pela improcedência do lançamento.  

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao então 
Conselho Pleno, fls. 217/218, no qual pugna pela reinclusão no polo passivo dos 
administradores José Ferro de Moraes e Sizenando Eterno Ferro, com espeque no artigo 
45, inciso XII, do CTE. 

Os autuados são intimados quanto ao teor da decisão cameral, e, 
também, para contraditarem o Recurso Fazendário, fls. 220/223, e quedam-se silentes. 

Este é o relatório. 
 

          V O T O  
 
REINCLUSÃO DOS COBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos coobrigados solidários 
JOSÉ FERRO DE MORAES e SIZENANDO ETERNO E FERRO, requerido pela 
Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que na condição de 
administradores, os mesmos participaram diretamente da situação de que decorreu a 
omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11.651/91. 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 



[...] “ (grifos oportunos). 
 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 
 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide os 
coobrigados solidários identificados. 

Ao teor do exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o 
pedido da Representação Fazendária de reinclusão na lide dos coobrigados solidários, 
Senhores JOSÉ FERRO DE MORAES e SIZENANDO ETERNO E FERRO. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00061/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. Decisão cameral unânime. Falta de comprovação 
dos requisitos exigidos. Acolhida por unanimidade. 
 
1. Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
comprovada a exigência de um dos requisitos previstos no 
artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 
 
II – SOLIDARIEDADE. Reinclusão dos coobrigados solidários na 
lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o parcelamento de fls. 259/260 para fins de 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Heli José da 
Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Elias Alves dos 
Santos, Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista e Masayuki Missao. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para reincluir na lide os solidários SIZENANDO ETERNO E FERRO e 
JOSÉ FERRO DE MORAES. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor 
Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson 
Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir Mendonça Alves e Masayuki 
Missao, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
exclusão dos solidários da lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo registrou o imposto 
referente às saídas ocorridas no período de 22 de agosto a 31 de dezembro de 2.005, no 
livro Registro de Saídas respectivo em valor inferior ao constante dos documentos fiscais, 
conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar a 
diferença de imposto na importância de R$ 48.757,85 (quarenta e oito mil, setecentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), juntamente com os acréscimos legais. 

Constata-se a presença de sujeitos passivos solidários, fls. 04 e 05, 
Senhores José Ferro de Moraes, e Sizenando Eterno e Ferro. 

O artigo 64 da Lei n.º 11.651/91, combinado com o artigo 316, inciso 
IV, alínea “c”, do Decreto n.º 4.852/97, foram indicados como infringidos pelo contribuinte, 
propondo-se, como penalidade à falta cometida, o disposto no artigo 71, inciso III, alínea 
"a", do Código Tributário Estadual. 

Juntou-se ao processo os demonstrativos da auditoria realizada, 
documentos de fls. 36/92. 

Regularmente intimado, os autuados não comparecerem em Primeira 
Instância. 

A Gerência de Recuperação de Créditos exara o Despacho nº 
1370/2012 – GERC, fls. 107, indicando ausência de intimação à Segunda Instância aos 
sujeitos passivos solidários.  

Exara-se, pela Presidência deste Conselho, o Despacho nº 
1139/2012 – CAT, por intermédio do qual o pedido de revisão extraordinária é admitido, e 
determina-se o encaminhamento dos autos ao Setor de Preparo Processual para que seja 
procedida a intimação dos sujeitos passivos solidários. 

O sujeito passivo principal interpõe defesa às fls. 118/120, na qual, 
após historiar o fato, alega que celebrou o TARE nº 117, no qual assumiu a condição de 
substituto tributário nas operações internas subsequentes com mercadorias do Apêndice I, 
do Anexo VIII, do RCTE – leia-se distribuidor de filtros automotivos. A partir de 12 de 
agosto de 2005 passou a distribuir seus filtros automotivos com destaque do imposto 
normal e substituição tributária na operação interna. Após destacar, matematicamente, os 
cálculos utilizados, aduz que o referido crédito é de mercadoria constante do Apêndice I, 
do Anexo VIII, do RCTE, e passível de aproveitamento a partir de agosto de 2005, 
portanto, inequívoca é a compensação procedida com imposto de mesma categoria com 
direito ao crédito antes do imposto então devido lançado a débito. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 120/255. 

Pugna pela improcedência do auto de infração. 

A Primeira Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer da Impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente o auto de infração, considerando o parcelamento 
de fls. 259/260, para fins de extinção do crédito tributário. 

Destacou-se, no Acórdão nº 736/2014, fls. 266/270: “No mérito, 
considero que o feito deve prosperar, pois o sujeito passivo nada traz aos autos que possa 
ilidir a pretensão fiscal na íntegra. De fato, o próprio contribuinte reconhecer a existência 
da obrigação tributária e aproveitando-se das condições oferecidas pelo governo estadual, 
parcelou seus débitos junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, conforme 
atestam os documentos de fls. 259 a 260 destes autos”. 



A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao então 
Conselho Pleno, fls. 272/273, no qual pugna pela reinclusão no polo passivo dos 
administradores José Ferro de Moraes e Sizenando Eterno Ferro, com espeque no artigo 
45, inciso XII, do CTE. 

Os autuados são intimados quanto ao teor da decisão cameral, e, 
também, para contraditarem o Recurso Fazendário, fls. 275/278, e o fazem, por intermédio 
do Recurso e contradita às fls. 280/282 e 286/295. 

Alegam, no Recurso, duplicidade de autuação com o processo nº 
4.0110041.370.08, razão pela qual pugnam pela improcedência do lançamento. 

Na contradita, após destacarem jurisprudência e doutrina a respeito, 
pugnam pela rejeição do pedido fazendário, e, consequentemente, pela manutenção da 
decisão cameral, a qual excluiu da lide os coobrigados solidários, sendo reconhecida, 
também, a improcedência do auto de infração. 

Este é o relatório. 
 

           V O T O  
 

   INADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 
Da análise que promovi no Recurso interposto pelo sujeito passivo, e, considerando o fato 
de que a decisão cameral adjetivou-se, na questão meritória, pela manutenção do auto de 
infração, com o consenso unânime dos julgadores camerais, que decidiram, 
consequentemente, pela procedência do lançamento, procedi à arguição de 
inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, por entender que o mesmo não se acha 
revestido, comprovadamente, dos requisitos exigidos para a sua admissibilidade, nos 
termos preconizados pelo artigo 41, inciso II, da Lei n.º 16.469/09. 

De fato, a decisão recorrida foi tomada, em relação ao mérito, na fase cameral, por 
unanimidade de votos e, não estando comprovada divergência jurisprudencial, ou 
contrariedade a disposição expressa na Legislação Tributária Estadual, ou, ainda, a prova 
inconteste constante do processo à época do julgamento cameral, como prevê o artigo 41, 
inciso II, da Lei n.º 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe Recurso para o Conselho Pleno: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 

[...] 

II – Unânime: 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 
que tenha tratado de matéria idêntica; 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 
que implique reforma parcial ou total da decisão. 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1.º. na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

I – Juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste 
cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento; 



II – Demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição 
expressa da legislação tributária estadual ou à prova constante do 
processo, ou a falsidade da prova. 

[...]” 
 

Não existe, a priori, nenhum argumento apresentado pelo recorrente 
que se adeque à previsão legal do artigo retro transcrito.  

A afirmação de que houve duplicidade com o auto de infração nº 
4.0110041.370.08, não se confirma, por se tratarem de situações totalmente diversas, 
inclusive em relação aos períodos autuados. 

Portanto, com as razões acima, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 
Recurso, relativamente ao mérito. 
 
REINCLUSÃO DOS COBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos coobrigados solidários 
JOSÉ FERRO DE MORAES e SIZENANDO ETERNO E FERRO, requerido pela 
Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que na condição de 
administradores, os mesmos participaram diretamente da situação de que decorreu a 
omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11.651/91. 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 
 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 
 



Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide os 
coobrigados solidários identificados. 

Ao teor do exposto, voto, de forma unânime, para arguir e acolher a 
preliminar de inadmissibilidade do Recurso do sujeito passivo, relativamente ao mérito, 
haja vista ter sido decidido na fase cameral por consenso unânime, e não apresentar o 
Recurso a comprovação de um dos requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da Lei nº 
16.469/09, mantendo, assim, a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração, devendo ser considerado o parcelamento de fls. 259/260, para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 

E, em consenso majoritário, voto, para acolher o pedido da 
Representação Fazendária de reinclusão na lide dos coobrigados solidários, Senhores 
JOSÉ FERRO DE MORAES e SIZENANDO ETERNO E FERRO. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00062/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Reinclusão dos coobrigados 
solidários na lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José 
Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça 
Alves, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu pagamento do 
ICMS, na importância de R$ 55.004,84 (cinquenta e cinco mil, quatro reais e oitenta e 
quatro centavos), em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito do 
ICMS, referente ao imposto destacado nas notas fiscais de aquisição nºs. 754721, 
754851, 796270, 795693, 797365, 824727, 824722, 825065, 855160, 855163, 855782, 
855936, 856745, 855935, 856456, 856957, 885540, 885162, 885674, 88811817493, 9641, 
1322, 1321, 1320, 1319, 131, 1312, 1311, 1310 e 1309, pois a escrituração desses 
documentos fiscais realizados fora do prazo legal e sem a devida autorização do Delegado 
Fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima mencionado, juntamente 
com acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

Constata-se a presença de sujeitos passivos solidários, fls. 04 e 05, 
Senhores Murilo Martins Mundim, e Anderson Martins Mundim. 

O artigo 58, § 3º, inciso II, da Lei n.º 11.651/91, combinado com os 
artigos 52 e 57, inciso IX, do Decreto nº 4.852,97, foram indicados como infringidos pelo 
contribuinte, propondo-se, como penalidade à falta cometida, o disposto no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, do Código Tributário Estadual. 

Juntou-se ao processo os demonstrativos da auditoria realizada, 
documentos de fls. 09/101. 



Regularmente intimados, somente o autuado direto compareceu aos 
autos, com o defensório às fls. 111/118, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em 
desfavor dos coobrigados solidários, fls. 108. 

Na Impugnação apresentada, após historiar os fatos, destacar os 
fundamentos jurídicos constitucionais da matéria, e, também, o Princípio da Não 
Cumulatividade como limite objetivo, no sentido de que tal axioma não sofre qualquer 
restrição constitucional, não se admitindo, igualmente e com muito mais razão, a 
introdução de restrições em normas infraconstitucionais, leciona: “Assim, lavrado o auto de 
infração, com fulcro em normas inconstitucionais, além de afrontar os princípios da 
legalidade (artigo 150, I, CF) e não-cumulatividade (artigo 155, § 2º, I, CF), é nulo sob a 
regência da norma geral, por ter como objetivo fraudar a lei imperativa, em detrimento do 
direito líquido e certo da Apelante, no aproveitamento dos créditos gerados nas operações 
de suas atividades”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 119/124. 

Pugna, ao final, pela insubsistência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 2.389/2011 – JULP, fls. 126/129, por 
intermédio da qual, após percuciente análise, o Julgador conclui que os autos se 
encontram devidamente instruídos, com prova contundente da infração perpetrada pelo 
autuado, e que nenhum dos argumentos da defesa é eficaz para alterar o lançamento, 
razão pela qual julga procedente a exigência fiscal. 

Os autuados são intimados da decisão monocrática, fls. 130/135, 
sendo lavrado o Termo de Perempção às fls. 136, em desfavor dos coobrigados solidários. 

O autuado direto apresenta Recurso Voluntário, fls. 139/146, no qual 
reitera os argumentos expendidos na fase anterior. Assim, pugna pela improcedência do 
lançamento.  

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por maioria de votos, acolher 
a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por Conselheiro. Quanto ao mérito, 
por maioria de votos, conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2146/2013, 
fls. 150/155. 

A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao então 
Conselho Pleno, fls. 156/157, no qual pugna pela reinclusão no polo passivo dos 
administradores Murilo Martins Mundim, e Anderson Martins Mundim, com espeque no 
artigo 45, inciso XII, do CTE. 

Os autuados são intimados quanto ao teor da decisão cameral, e, 
também, para contraditarem o Recurso Fazendário, fls. 159/164, e quedam-se silentes. 

Este é o relatório. 
 

          V O T O  
 
REINCLUSÃO DOS COBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos coobrigados solidários 
MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM, requerido pela 
Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que na condição de 
administradores, os mesmos participaram diretamente da situação de que decorreu a 



omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11.651/91. 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 
 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 
 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide os 
coobrigados solidários identificados. 

Ao teor do exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o 
pedido da Representação Fazendária de reinclusão na lide dos coobrigados solidários, 
Senhores MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00063/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – SOLIDARIEDADE. Reinclusão dos coobrigados 
solidários na lide. Acolhida por maioria de votos. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. (Artigo 45, inciso XII, CTE). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM. 
Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José 
Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça 
Alves, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída interna de 
mercadoria com débito a menor do ICMS, pois utilizou a alíquota de 12% e 17%, sendo 
que a operação é tributada à alíquota de 19% (17% + adicional de 2%), correspondendo a 
uma tributação final inferior à prevista na legislação, conforme levantamentos 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto, 
correspondente à diferença, na importância de R$ R$ 177.075,20 (cento e setenta e sete 
mil, setenta e cinco reais e vinte centavos), juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Constata-se a presença de sujeitos passivos solidários, fls. 06 e 07, 
Senhores Murilo Martins Mundim, e Anderson Martins Mundim. 

Os artigos 11, 27 e 64, todos da Lei n.º 11.651/91, foram indicados 
como infringidos pelo contribuinte, propondo-se, como penalidade à falta cometida, o 
disposto no artigo 71, inciso IV-A, do Código Tributário Estadual. 

Juntou-se ao processo os demonstrativos da auditoria realizada, 
documentos de fls. 11/150. 



Regularmente intimados, somente o autuado direto compareceu aos 
autos, com o defensório às fls. 160/167, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em 
desfavor dos coobrigados solidários, fls. 157. 

Na Impugnação apresentada, após historiar os fatos, destacar os 
fundamentos jurídicos constitucionais da matéria, e, também, o Princípio da Não 
Cumulatividade como limite objetivo, no sentido de que tal axioma não sofre qualquer 
restrição constitucional, não se admitindo, igualmente e com muito mais razão, a 
introdução de restrições em normas infraconstitucionais, leciona: “Assim, lavrado o auto de 
infração, com fulcro em normas inconstitucionais, além de afrontar os princípios da 
legalidade (artigo 150, I, CF) e não-cumulatividade (artigo 155, § 2º, I, CF), é nulo sob a 
regência da norma geral, por ter como objetivo fraudar a lei imperativa, em detrimento do 
direito líquido e certo da Apelante, no aproveitamento dos créditos gerados nas operações 
de suas atividades”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 168/175. 

Pugna, ao final, pela insubsistência do auto de infração. 

Exara-se a Sentença nº 2.375/2012 – JULP, fls. 177/179, por 
intermédio da qual, após percuciente análise, o Julgador conclui que os autos se 
encontram devidamente instruídos, com prova contundente da infração perpetrada pelo 
autuado, e que nenhum dos argumentos da defesa é eficaz para alterar o lançamento, 
razão pela qual julga procedente a exigência fiscal. 

Os autuados são intimados da decisão monocrática, fls. 180/184, 
sendo lavrado o Termo de Perempção às fls. 185, em desfavor dos coobrigados solidários. 

O autuado direto apresenta Recurso Voluntário, fls. 188/195, no qual 
reitera os argumentos expendidos na fase anterior. Assim, pugna pela improcedência do 
lançamento.  

A Quarta Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida por Conselheiro. Quanto 
ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 2300/2013, 
fls. 199/203. 

A Representação Fazendária apresenta o Recurso ao então 
Conselho Pleno, fls. 204/205, no qual pugna pela reinclusão no polo passivo dos 
administradores Murilo Martins Mundim, e Anderson Martins Mundim, com espeque no 
artigo 45, inciso XII, do CTE. 

Os autuados são intimados quanto ao teor da decisão cameral, e, 
também, para contraditarem o Recurso Fazendário, fls. 207/212, e quedam-se silentes. 

Este é o relatório. 
 

          V O T O  
 
REINCLUSÃO DOS COBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 

Quanto ao pedido de reinclusão na lide dos coobrigados solidários 
MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM, requerido pela 
Representação Fazendária, voto pelo seu acolhimento, por entender que na condição de 
administradores, os mesmos participaram diretamente da situação de que decorreu a 
omissão objeto da ação fiscal, conduta que se subsume ao artigo 45, inciso XII, da Lei n° 
11.651/91. 



 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis 

[...] “ (grifos oportunos). 
 

Observo, como fundamento do meu posicionamento, que o artigo 45, 
inciso XII, acima transcrito, possui ligação com o artigo 124, do Código Tributário Nacional 
- CTN: 

 

“CAPÍTULO IV 

Sujeito Passivo 

[...] 

SEÇÃO II 

Solidariedade 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I -  as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II -  as pessoas expressamente designadas por lei. 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

[...]” 
 

Como se percebe, a redação do caput do artigo 45 da Lei n° 
11.651/91, pela expressão “pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal”, estabelece uma relação essencial entre 
esse dispositivo e o inciso I, do artigo 124, do CTN. 

Há que se destacar, ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Com as razões acima delineadas, bem como as destacadas pelo 
Representante Fazendário, entendo que não há como manter excluído da lide os 
coobrigados solidários identificados. 

Ao teor do exposto, voto, em consenso majoritário, para acolher o 
pedido da Representação Fazendária de reinclusão na lide dos coobrigados solidários, 
Senhores MURILO MARTINS MUNDIM e ANDERSON MARTINS MUNDIM. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00083/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I - SOLIDARIEDADE. Preliminar de exclusão do 
coobrigado solidário da lide. Rejeitada por maioria de votos.  
 
1. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 
com combustível derivado do petróleo, com AEAC ou com B100 
é responsável solidário pelo pagamento do imposto devido ao 
Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, 
se o imposto não tiver sido objeto de retenção e recolhimento, 
por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada 
ao responsável pelo repasse, conforme determinado nas no art. 
12-A e nas Subseções I-A e I-B (art. 67-A, Anexo VIII, do RCTE; e 
Convênio ICMS 110/07, cláusula trigésima). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide do solidário USINA PANORAMA S/A, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, David Fernandes de Carvalho, Elias Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista 
e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Nivaldo José 
Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça 
Alves, que votaram pela exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticiam-se nestes autos que a empresa em epígrafe,  deixou  de 
informar à Refinaria Substituta, conforme Convênios 03/99 e 110/07, e artigo 51,§ 3°, da 
Lei n° 11.651/91, dentro do prazo legal, as operações relativas às aquisições de álcool 
etílico anidro carburante - AEAC, oriundas do Estado de Goiás, do fornecedor substituído 
Usina Panorama S/A., Inscrição Estadual nº 10.409.830.9, referente aos meses de julho e 
agosto de 2.010, ocasionando, com isso, omissão do repasse do ICMS/ST devido ao 
Estado de Goiás, conforme demonstrativos e documentos em anexos, ficando, portanto, o 
destinatário carioca, como Substituto Tributário e o remetente goiano, como solidário, 
obrigados a recolher o imposto na importância original de R$ 99.658,78 (noventa e nove 
mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), acrescido das demais 
cominações legais.      

Foram indicados como infringidos: os artigos 45, inciso XIII; 51 e 64, 
todos da Lei nº 11.651/91, c/c os artigos 12 § 5º ao 10º; 12-A; 60-A; 61; 62; 62-A; 62-D; 
62-E; e 67-A, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, c/c Cláusulas 19ª e 19-A, do 
Convênio 03/99, e Cláusulas 29ª e 30ª, do Convênio 110/07, tendo sido proposta a 
penalidade do artigo 71, inciso III, alínea "g", da Lei nº 11.651/91, com redação da Lei nº 
16.241/08. 

Como elementos de provas para instrução do lançamento foram 
juntados: Auditoria Fiscal - ST; Notas Fiscais Eletrônicas; Notas Explicativas; Relatório 



das Operações Interestaduais com Álcool Etílico Anidro referente aos meses de julho e 
agosto de 2.010, fls. 12/41. 

Os autuados foram intimados, fls. 42/45. 

O sujeito passivo principal apresenta Impugnação, fls. 48/56, na 
qual, após descrever os fatos, alega que o lançamento utilizou, indevidamente, de 
presunção. Indica, ainda, ausência de força probatória. Destaca: “A fiscalização utilizou-
se de presunção de qua a Impugnante teria adquirido Gasolina ‘A’ e dado saída a 
Gasolina ‘C’, tendo, portanto, nascido o seu direito de exigir o ICMS incidente sobre o 
AEAC adquirido no Estado de Goiás, sem, contudo, fazer qualquer prova de que a 
Impugnante teria realizado tais operações”.  

Questiona a multa aplicada, alcunhando-a de confiscatória. 

Pugna, ao final, pela improcedência do auto de infração. 

O coobrigado solidário Usina Panorama S/A, apresenta a 
Impugnação às fls. 73/78, na qual alega que não pode prevalecer a autuação em seu 
desfavor, tendo em vista que não era obrigado a entregar as informações relativas às 
operações de vendas, vez que o parágrafo 2º, inciso II, da Décima Segunda Cláusula do 
Convênios ICMS 03/99 dispõe que tais informações sejam prestadas pelo 
estabelecimento da Distribuidora de Combustível destinatária, sempre que houver 
remessa de AEAC de uma para outra unidade federada, na forma e no prazo 
estabelecido no Capítulo V.  

Destaca, portanto: “A Lei não impôs à embargante a obrigação de 
apresentar relatórios de operações interestaduais com álcool etílico anidro combustível, e 
bem por isso o Fisco não pode apená-la por uma omissão de terceiros, até porque, de 
conformidade com o disposto no art. 5º, II, da Carta da República, ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Promove a juntada das cópias dos documentos às fls. 79/113, 
incluindo-se decisões deste Conselho que, tratando da mesma matéria, lhe seriam 
favoráveis. 

Pede, portanto, que seja julgada procedente a Impugnação e 
insubsistente a autuação. 

Sobreveio a sentença nº 1.914/11 – JULP, fls. 115/117, pela qual o 
Julgador decidiu pela procedência do lançamento. 

Os autuados foram devidamente Intimados da decisão singular, fls. 
118/1120. 

O sujeito passivo principal apresenta o Recurso Voluntário às fls. 
123/132, no qual reproduz as mesmas razões de defesa apresentadas na Primeira 
Instância, bem como os pedidos formulados. Pugna pela improcedência do auto de 
infração, ou, alternativamente, seja reduzida a multa. 

O coobrigado solidário, em seu Recurso Voluntário às fls. 146/150, 
reitera que não cometeu nenhuma infração que justifique a imposição de penalidade. 
Destaca que a Lei não lhe impõe e nem aos seus representantes legais a obrigação de 
apresentar relatórios de operações interestaduais com álcool anidro e, bem por isso, não 
se pode apená-los por uma omissão de terceiros. Diz, que a sua obrigação, à época dos 
fatos, tempestiva e regularmente cumprida, era apenas a de mandar uma das vias da 
Nota Fiscal para o Fisco, sem destaque de imposto.  

Pugna, ao final, pela sua absolvição do cumprimento das obrigações 
tributárias indevidamente exigidas. 



Junta-se aos autos às fls. 154 a Planilha de Baixa e Imputação de 
Processos, indicativa do parcelamento efetuado em relação ao auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide arguida pela solidária. E, nos termos do artigo 16, 
do anexo IX, do Decreto 4.852/97, não apreciar o Recurso do sujeito passivo principal, 
em razão do pedido de parcelamento do crédito tributário. 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 0567/2012, 
fls. 156/159. 

Após o devido saneamento processual, e devidamente intimada, a 
coobrigada solidária apresenta Recurso ao Conselho Superior, fls. 167/173, no qual 
reitera o seu inconformismo com a sua manutenção na polaridade passiva. Volta a 
destacar os argumentos já expendidos nas fases anteriores, em especial o fato de que os 
Convênios que tratam da matéria, ao estabelecer procedimentos para o controle de 
operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e álcool anidro 
combustível, dispôs que o relatório deverá ser entregue pelo TRR, pela Distribuidora e 
pelo Importador, mensalmente, ainda que estes não tenham realizado operações 
interestaduais.  

Destaca: “Trata-se, pois, de obrigação tributária acessória, cujo 
sujeito passivo é a empresa compradora do álcool etílico anidro combustível e não a 
usina produtora”.  

Pugna, por derradeiro, pela sua exclusão do polo passivo. 

Este é o relatório, 
 

      V O T O  
 

Relativamente ao pleito de exclusão da lide do coobrigado solidário 
USINA PANORAMA S/A, embora seus argumentos tenham sido articulados com 
coerência judiciosa, em especial quanto ao fato de que não se encontra obrigada a 
apresentar relatórios das operações interestaduais por ela realizadas com álcool etílico 
anidro carburante – AEAC, tenho por convicção que a sua inclusão na lide como 
coobrigado solidário, na qualidade de substituída, pelo adimplemento do imposto relativo à 
operação não informada pelo responsável pelo repasse, encontra-se prevista no artigo 67-
A, do Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual – RCTE, cuja redação, 
vigente a partir de 1º de janeiro de 2009, passo a transcrever, a seguir:  
 

 “Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual 
com combustível derivado de petróleo, com AEAC ou com B100 é 
responsável solidário pelo pagamento do imposto devido ao Estado de 
Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, se o imposto não tiver 
sido objeto de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a 
operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme 
determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B (Convênio ICMS 
110/07, cláusula trigésima).  

Vê-se, pois, que referido dispositivo legal, indicado como infringido 
pelo coobrigado solidário, tem vínculo direto com o Convênio ICMS 110/07.  

Assim, por determinação do artigo 67-A, do Anexo VIII, do 
Regulamento do Código Tributário Estadual, vê-se que a usina remetente do AEAC é 
solidária pelo imposto cobrado neste processo. 

Diante do exposto, voto, em consenso majoritário, para rejeitar o 
pedido de exclusão da lide, formulado pelo sujeito passivo solidário USINA PANORAMA 
S/A. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00175/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Sócios administradores. Reinclusão 
na lide. Os sócios administradores respondem solidariamente 
pelo crédito tributário com a pessoa jurídica, quando concorram 
para a prática da infração, no caso, por omissão de pagamento 
de ICMS em virtude da falta de registro de nota fiscal de saída de 
mercadoria. Aplicação do disposto no art. 45, XII, do CTE em 
consonância como disposto no art. 124 do CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários NEILI DE FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO 
MANSO. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Elias Alves 
dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: Deixou de consignar no livro Registro de Saídas a 
nota fiscal nº 1845, de emissão eletrônica emitida em 10/08/2012, referente à saída de 
mercadoria tributada na importância de R$ 58.100,00. Em consequência, deverá pagar o 
imposto destacado no documento fiscal, na importância de R$ 9.877,00, juntamente com 
penalidade e os acréscimos legais, conforme cópia da nota fiscal e cópia relatório de 
registro de saídas da EFD, relativa aos meses de agosto e setembro do ano de 2012, 
anexos”. 

 
Infração: art. 64 da Lei nº 16.469/09 – CTE c/c arts. 88, § 1º, III, 313 

e 314 do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, X, “a”, § 9º, I, do CTE c/ redação da Lei 

11750/92. 
 
Nomeados solidários: REGINALDO ROBERTO MANSO e NEILI DE 

FÁTIMA GARCIA MANÇO, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de 
sócios-administradores, nos termos dos extratos “Consulta Contribuinte – Base JUCEG” 
(fls. 09 e 10), posto que ingressaram na sociedade em 14/09/1998 e 13/07/1999, 
respectivamente. 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: extrato da NF-e nº 

1845 de venda de 700 cx de alho a granel roxo Nacion 6 para destinatário SABOR 



SUPREMO LTDA de Inhumas/GO; extrato do livro Registro de Saídas de agosto e 
setembro de 2012. 

 
Intimados na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, os sujeitos passivos, autuado e solidários, não comparecem ao feito e 
são declarados revéis (fls. 36). 

 
Intimados para pagar ou apresentar impugnação em segunda 

instância, os sujeitos passivos, autuado e o solidário Reginaldo Roberto Manso, não 
comparecem ao feito e são declarados peremptos. Comparece ao processo apenas o 
sujeito passivo solidário Neili de Fátima Garcia Manço, que impugna a ação fiscal 
alegando que, o que ocorreu foi um erro técnico na emissão dessa nota que não consta 
em nosso controle sendo que a operação nela descrita nunca ocorreu, não sendo devido o 
imposto requerido nem sua escrituração vez que, na verdade, não existiu. Alega, ainda, 
que o sócio gerente não agiu com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou ao 
contrato social. 

 
Em Resolução, a 1ª CJUL converte o julgamento em diligência para 

que o sujeito passivo anexe ao processo cópias do contrato social e das alterações de nº 
01 a 05, uma vez que nos autos consta apenas cópia da 6ª alteração contratual. 

 
Intimado, o impugnante nada traz aos autos. 
 
A 1ª CJUL decide, por UNANIMIDADE de votos julgar procedente o 

auto de infração. E, por MAIORIA, excluir da lide os solidários. 
 
Fazenda Pública recorre pedindo a reinclusão dos solidários na lide. 
 
Intimados ambos os solidários para apresentar contradita ao recurso 

fazendário, os mesmos não comparecem ao processo. 
 
 
V   O   T   O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa formal, mais 

acréscimos legais, em virtude da omissão de pagamento do imposto de operação de saída 
de mercadoria tributada, visto que o sujeito passivo emitiu nota fiscal para documentar a 
circulação da mercadoria, porém, não procedeu ao registro da mesma no livro Registro de 
Saídas e, consequentemente, não apurou nem pagou o imposto devido ao erário goiano. 

 
Nessa instância plenária, nota-se que o recurso apresentado é 

unicamente da Fazenda Pública Estadual pedindo a reinclusão na lide dos solidários NEILI 
DE FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO MANSO, não sendo 
apresentada nem contradita ao recurso da Fazenda Pública, e sequer recurso ao 
Conselho Superior, observando-se que houve a confissão irretratável de débito e renúncia 
a qualquer recurso pelo contribuinte, na medida em que houve o parcelamento total do 
crédito tributário.  

 
Quanto à responsabilização dos solidários, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 



......................................................................................................................... 

I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
....................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS por ato intencional de não registro de documento fiscal no livro Registro de Saídas 
e, consequentemente, a não apuração do imposto e seu não pagamento, o que implicou 
em omissão de pagamento do imposto a recolher ao erário estadual, é uma atitude 
decorrente diretamente da determinação de seus sócios-gerentes. 

 
Assim, contando com a maioria de votos de meus pares, voto pelo 

acolhimento do recurso fazendário, no sentido de reincluir na lide os solidários NEILI DE 
FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO MANSO. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00188/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Sócios administradores. Reinclusão 
na lide. Os sócios administradores respondem solidariamente 
pelo crédito tributário com a pessoa jurídica, quando concorram 
para a prática da infração, no caso, por omissão de pagamento 
de ICMS em virtude da falta de débito do ICMS no registro de 
nota fiscal de saída de mercadoria. Aplicação do disposto no art. 
45, XII, do CTE em consonância como disposto no art. 124 do 
CTN. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários NEILI DE FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO 
MANSO. Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Elias Alves 
dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Valdir 
Mendonça Alves, Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes e Nivaldo Carvelo Carvalho, 
que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a exclusão dos 
solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descrição do fato: “Registrou no livro Registro de Saídas as notas 
fiscais descritas no demonstrativo anexo, sem o débito do ICMS constante dos 
documentos fiscais. Em consequência, deverá pagar o imposto destacado no documento 
fiscal, na importância de R$ 5.642,01, juntamente com penalidade e os acréscimos legais, 
conforme cópia dos livros fiscais Registro de Saídas 007-E, 008-E e 009-A dos anos de 
2008, 2009 e 2010, cópias das notas fiscais registradas sem o débito do imposto, 
demonstrativos e demais documentos anexos.”. 

 
Infração: art. 64 da Lei nº 16.469/09 – CTE c/c art. 316, IV, “c” do 

Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 
 
Penalidade: art. 71, III, “e” do CTE c/ redação da Lei 17917/12. 
 
Nomeados solidários: REGINALDO ROBERTO MANSO e NEILI DE 

FÁTIMA GARCIA MANÇO, com fundamento no art. 45, XII, do CTE, na qualidade de 
sócios-administradores, nos termos dos Anexos Estruturados – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 05/06). 

 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: cópia de Notificação 

Fiscal (fls. 07) para apresentação de livros fiscais; planilha “Demonstrativo das Saídas em 
Bonificação sem Débito do ICMS (fls. 08/09); cópias de notas fiscais (fls. 010/042); cópias 
dos livros fiscais Registros de Saída (fls. 043/071). 



 
Intimados na forma legal para pagar ou apresentar impugnação em 

primeira instância, os sujeitos passivos, autuado e solidários, não comparecem ao feito e 
são declarados revéis (fls. 076). 

 
Intimados para pagar ou apresentar impugnação em segunda 

instância, os sujeitos passivos, autuado e o solidário Reginaldo Roberto Manso, não 
comparecem ao feito e são declarados peremptos. Comparece ao processo apenas o 
sujeito passivo solidário Neili de Fátima Garcia Manço, que impugna a ação fiscal 
alegando que a empresa se utilizou de crédito de ICMS autorizado pela legislação. Alega, 
ainda, que o sócio gerente não agiu com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto 
ou ao contrato social. 

 
Em Resolução, a 1ª CJUL converte o julgamento em diligência para 

que o sujeito passivo anexe ao processo cópias do contrato social e das alterações de nº 
01 a 05, uma vez que nos autos consta apenas cópia da 6ª alteração contratual. 

 
Intimado, o impugnante nada traz aos autos. 
 
A 1ª CJUL decide, por UNANIMIDADE de votos julgar procedente o 

auto de infração. E, por MAIORIA, excluir da lide os solidários. 
 
Fazenda Pública recorre pedindo a reinclusão dos solidários na lide. 
 
Intimados ambos os solidários para apresentar contradita ao recurso 

fazendário, os mesmos não comparecem ao processo. 
 
 
V   O   T   O 
 
 
Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 

acréscimos legais, em virtude da omissão de pagamento do imposto de operação de saída 
de mercadoria tributada, visto que o sujeito passivo emitiu nota fiscal para documentar a 
circulação da mercadoria, procedeu ao registro da mesma no livro Registro de Saídas, 
porém, sem o débito do ICMS e, consequentemente, não apurou nem pagou o imposto 
devido ao erário goiano. 

 
Nessa instância plenária, nota-se que o recurso apresentado é 

unicamente da Fazenda Pública Estadual pedindo a reinclusão na lide dos solidários NEILI 
DE FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO MANSO, não sendo 
apresentada nem contradita ao recurso da Fazenda Pública, e sequer recurso ao 
Conselho Superior, observando-se que houve a confissão irretratável de débito e renúncia 
a qualquer recurso pelo contribuinte, na medida em que houve o parcelamento total do 
crédito tributário.  

 
Quanto à responsabilização dos solidários, diz o art. 45, XII, do CTE, 

em consonância com o art. 124, I, do Código Tributário Nacional – CTN: 
 

“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

......................................................................................................................... 



I – as pessoas que tenham interesse comum  na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;” 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
....................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
Depreende-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que 

aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação, e em especial, os gerentes da pessoa jurídica. 

 
A situação presente se amolda perfeitamente ao que rezam os 

dispositivos do CTN e do CTE. 
 

Se considerar que a empresa é pessoa jurídica, portanto, uma ficção 
da legislação civil, que não externa vontade própria, decorrendo suas orientações e 
decisões diretamente da pessoa física que a administra, tem-se que o não pagamento de 
ICMS por ato intencional de não débito do ICMS no registro de documento fiscal no livro 
Registro de Saídas e, consequentemente, a não apuração do imposto e seu não 
pagamento, o que implicou em omissão de pagamento do imposto a recolher ao erário 
estadual, é uma atitude decorrente diretamente da determinação de seus sócios-gerentes. 

 
Assim, contando com a maioria de votos de meus pares, voto pelo 

acolhimento do recurso fazendário, no sentido de reincluir na lide os solidários NEILI DE 
FÁTIMA GARCIA MANÇO e REGINALDO ROBERTO MANSO. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00202/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Mercadoria destinada a 
pessoa jurídica cujo estabelecimento nunca funcionou no 
endereço declarado. Responsabilização pelo crédito tributário 
das pessoas envolvidas no ilícito tributário.  Procedência. 
Decisão unânime.  
 
1. O transportador é solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação com quem as receba, 
em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa 
da indicada na documentação fiscal (CTE, art. 45, I, "b"). 
  
2. Comprovada que a mercadoria foi recebida por pessoa 
diversa da indicada como destinatária no documento fiscal, as 
pessoas que concorreram para a prática da infração devem 
responder pelo crédito tributário nos termos da legislação 
tributária. 
 
3. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos solidários TRANSPORTADORA 
BECHI LTDA e CARLOS CÉZAR FILETI, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da 
Silva Costa. Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ex-Officio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, afastando a preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo, e reincluir na lide a empresa FIASUL INDÚSTRIA DE 
FIOS LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária TRANSPORTADORA BECHI LTDA, 
arguida pela mesma. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir Mendonça Alves. E, por votação 
unânime, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário CARLOS CÉZAR FILETI, 
arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, 

por conta de que a autuada remeteu mercadorias, acompanhadas pelas notas fiscais 

relacionadas em anexo, a estabelecimento inexistente, constituído com vício de 

falsificação de documentos e de declaração, sendo que tais mercadorias foram recebidas 

por outrem, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso dos 

constantes nos documentos fiscais, os quais foram considerados inidôneos.  

São dados como infringidos os artigos 64, 66 e 67, I, Lei 11.651/91, tendo 

sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, § 9º, I da lei 

11651/1991, c/ redação da lei 16241/2008. 

Foram nomeados como solidários Carlos Cezar Fileti e Transportadora 

Bechi LTDA, o primeiro com fundamento no art. 45, XII-A, da Lei 11.651/91 e a segunda 

com fundamento no art. 45, I, “b” da mesma lei. 

A sentença recorrida, de fls. 130/142, rejeita os pedidos de nulidade no 

feito, inclusive não acatando a exclusão de nenhum dos solidários, a exceção do sujeito 

passivo principal FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, que deve ser retirado da lide. 

Rejeita também o pedido de cancelamento ou redução da multa, e decide pela 

procedência da pretensão inicial do fisco. 

A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso de oficio pugnando pela 

reinclusão da autuada FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, porquanto há nos autos 

elementos que indicam que o remetente das mercadorias orientou o transportador a 

entregar a mercadoria em endereço distinto do indicado nos DANFE’s, visto que os 

pagamentos foram feitos parceladamente, conforme indicação nas duplicatas emitidas, o 

que, por sua vez, indica a manutenção de relação comercial com o real comprador, além 

do que o titular da firma formalmente adquirente estava falecido já no momento da 

constituição da firma individual. 

Acrescenta que não se realizou apenas uma venda, existindo vários autos 

de infração em desfavor da remetente, razão pela qual pede a reinclusão na lide da 

FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, haja vista que este tenha interesse comum na 

situação que constitui o fato gerador, bem como tinha pleno conhecimento de que o 

verdadeiro destinatário da mercadoria não era aquele consignando no documento fiscal. 

A recorrida apresenta contradita, às fls. 151 a 165, alegando que apesar 

de constar nas notas fiscais anexas aos autos, que os pagamentos se deram mediante 

duplicatas, na realidade foi constatado que os pagamentos se deu mediante cheques de 

terceiros (clientes) e depósitos não identificados, sendo que devido ao grande lapso 

temporal, a recorrida não sabe informar se tais cheques foram compensados em conta 

bancaria ou repassados a fornecedores; que, quando da realização das vendas das 

mercadorias, a empresa adquirente Geraldo Joaquim de Oliveira Filho encontrava-se em 

situação regular e devidamente habilitada perante o fisco do estado de Goiás; que deveria 

ter sido demonstrado nos autos que tinha total conhecimento no momento da emissão dos 

documentos fiscais de que as mercadorias descritas seriam entregues a destinatário 

diverso dos nestes indicados; que não encontra respaldo a sua inclusão no polo passivo, 



pois emitiu os documentos fiscais a empresa destinatária no momento da emissão estava 

com seu cadastro ativo neste estado; que não ficou configurado o interesse comum, não 

ficou comprovado que tinha o conhecimento de que o destinatário seria diverso do por ele 

indicado no documento fiscal; que não foi lavrado termo de apreensão. Ao final, requer: a 

procedência total da contradita para que a sentença de primeira instancia seja mantida. 

O sujeito passivo solidário Carlos Cezar Fileti apresenta recurso 

voluntario, às fls. 167 a 179, alegando que sua inclusão como sujeito passivo coobrigado 

não possui nenhum embasamento legal, a figura de contador, exercida pelo ora recorrente 

em momento alguma aparece de forma explicita no artigo embasado pelo fisco na pessoa 

de seu auditor fiscal. Afirma também que em nenhum momento ficou comprovado nos 

autos dolo ou fraude por pare da recorrente, e ainda que se comprovado eventual dolo ou 

fraude, só poderá este ser incluído na lide mediante o devido processo legal, o que jamais 

ocorreu. Ao final requer: que seja acolhido o pedido de exclusão do contador, ora 

recorrente/sujeito passivo coobrigado. Julgando o auto de infração nulo. 

O sujeito passivo solidário transportadora Bechi LTDA apresenta recurso 

voluntario, às fls. 183 a 207, alegando que há de se verificar que no tocante à auditoria do 

ICMS elaborada pelo fisco, foram consideradas inúmeras falhas praticadas pela própria 

SEFAZ, que foi a única responsável pela homologação e concessão da inscrição estadual 

a estabelecimento dito como inexistente, se houve a pratica de qualquer fraude e/ou 

falsificações de documentos e declarações, tais fatos deveriam ter sido verificados à 

época do cadastro da empresa, não podendo neste momento ser imputado a terceiros 

estranhos à lide e aos fatos. Argumenta que a técnica fiscal adotada pela autuante não se 

revestiu da necessária segurança para determinar a infração praticada, impossibilitando 

ao sujeito passivo uma perfeita e completa compreensão do fato, caracterizando ainda 

cerceamento do direito de defesa do contribuinte, porquanto da presunção de veracidade 

a fatos não comprovados. Afirma que de acordo com o constante no auto de infração 

lavrado em face da impugnante, a mesma teria supostamente remetido mercadorias no 

valor comercial de R$ 125.304,78 à empresa impossibilitada de efetuar transações 

comerciais (Geraldo Joaquim de Oliveira Filho), através de documentos fiscais inidôneos, 

sendo que tais mercadorias teriam sido entregues em local diverso do disposto na nota 

fiscal, caracterizando assim fraude. Logo, a atuação e responsabilidade da recorrente 

estão consubstanciadas supostamente na entrega de mercadorias a pessoa em local 

diverso do indicado nos documentos fiscais, fato inverídico, posto que essas mercadorias 

foram retiradas na sede da empresa, logo, não pode e não deve ser responsabilizada pela 

pratica de atos fraudatórios praticados por terceiros de má-fé, se é que tais fatos tenham 

ocorrido. Alega que diante deste prisma, tem-se por ilegítima a figuração da recorrente no 

polo passivo do auto de infração indigitado, razão pela qual o mesmo deve ser julgado 

totalmente improcedente, com o consequente cancelamento do tributo e acessórios 

lançados em face da recorrente. Ao final requer: nulidade total do auto de infração. 

É o relatório.  

Decido. 

 



V O T O 

 

De início destaco que não resta caracterizada a nulidade da peça básica, 

visto que não há nos autos nenhum vício formal que implique nulidade do AI, inexistindo 

insegurança na determinação da infração, a qual encontra-se perfeitamente determinada. 

Também não se vislumbra ato que tenha implicado cerceamento ao direito 

de defesa dos autuados, sendo de se destacar que a cada fase ou evento processual 

relevante sempre foi oportunizada manifestação dos autuados no processo. 

Portanto, não há vício que implique em nulidade do auto de infração, seja 

por insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento ao direito de defesa. 

Conforme acusação fiscal, o primeiro sujeito passivo indicado no auto de 

infração remeteu mercadorias destinadas a estabelecimento goiano inexistente, vez que a 

empresa destinatária, constante dos documentos emitidos, nunca exerceu atividade 

comercial e, de fato, nunca existiu. 

No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 

03-A, se registra o seguinte: 

“- A empresa GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ 

12892087/0001-38 CCE 10489017-7, foi constituído com a utilização de 

documentos falsos, RG falsificado conforme extrato anexo, tendo como 

titular o Sr. GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, CPF 158865301- 

34, caracterizando crime de falsidade ideológica e crime contra a ordem 

tributária (conforme documentos anexos). A empresa nunca existiu no 

endereço declarado, conforme informação da Prefeitura de Goiânia; 

- O Sr. GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, faleceu em 

06/07/2009 e empresa foi constituída fraudulentamente em 28/12/2010, 

com a utilização de documentos falsos;  

- O Sr. CARLOS CEZAR FILETI, CPF 402795101-87, trata-se do contador 

que constitui a empresa GERALDO JOAQUIMDE OUVEIRA FILHO, em 

nome de pessoa falecida;  

- A empresa TRANSPORTADORA BECHI LTDA-CNPJ entregou as 

mercadorias a pessoa e local diverso do indicado nos documentos fiscais, 

pois, a empresa destinatária nunca existiu e não funcionou no endereço 

declarado, conforme documentos anexos”. 

Portanto, as mercadorias objeto da autuação fiscal foram recebidas por 

terceiro não indicado no documento fiscal, caracterizando o objetivo da entrega das 

mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais.  

Ao contrário do alegado pela autuada principal FIASUL INDUSTRIA DE 

FIOS LDTA, entendo que as circunstâncias que envolvem a fraude construída para burlar 

o Fisco estão a comprovar cabalmente a prática da infração autuada. 



Destarte, resta comprovada a materialidade de infração e sua autoria, 

envolvendo a remetente, a sua real destinatária e a empresa transportadora. 

Portanto, a FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA deve retornar a lide. 

No que tange a empresa transportadora, registre-se que não é razoável 

crer que tenha prestado o serviço de transporte conduzindo as mercadorias até a 

destinatária (alguma destinatária, visto que a indicada nas Notas Fiscais e nos 

Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas é firma inexistente) e não tenha 

nenhum envolvimento com a fraude. 

Registre-se que responsabilidade tributária é objetiva e a empresa de 

transporte efetivamente entregou as mercadorias a destinatário diverso do indicado 

no documento fiscal, de modo que, ainda que não tivesse pleno conhecimento do que 

estava acontecendo, praticou a conduta atrativa da responsabilidade prevista no art. 45, II, 

‘b” do CTE, abaixo transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: 

I - o transportador: 

[...] 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

Assim, a empresa Transportadora Bechi Ltda concorreu para a prática da 

infração tributária por tratar-se do transportador das mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal (DANFE’s). Deve ser mantido na lide 

nos termos do artigo 45, inciso I, “b”, do CTE, supratranscrito. 

Por esta razão, também, mantenho na lide a empresa responsável pelo 

transporte das mercadorias, visto que estas foram entregues a pessoa diversa da indicada 

nos documentos fiscais. 

Quanto ao solidário Sr. CARLOS CÉZAR FILETI, o retiro da relação 

jurídica objeto destes autos porquanto a disposição legal invocada para responsabilizá-lo, 

isto é, o art. 45, XII-A do CTE, somente entrou em 29/12/2011, data posterior ao fato 

gerador. Registro na Exposição de Motivos nº 47/11-GSF, adredemente publicada no site 

da SEFAZ juntamente com o texto da Lei nº 17.519, de 29 de dezembro de 2011, por meio 

da qual foi introduzido o referenciado inciso XII-A no art. 45 do CTE, consta o seguinte 

registro, verbis: 

“O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que se torna 
impraticável incluí-lo no polo passivo da relação tributária por 



ocasião do lançamento, tendo em vista a inexistência, no dispositivo, 
de menção expressa ao profissional contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A ao art. 
45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o contribuinte, 
nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha decorrido a 
prática de infração à legislação tributária estadual.” (grifamos) 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa; 

conheço e dou provimento ao Recurso Ex-Officio para reincluir na lide a empresa FIASUL 

INDÚSTRIA DE FIOS LTDA; conhecer dos Recursos Voluntários, nego-lhes provimento 

para confirmar a procedência do auto de infração; rejeito o pedido de exclusão da lide da 

solidária TRANSPORTADORA BECHI LTDA e, por fim, acolho a exclusão da lide do 

solidário CARLOS CÉZAR FILETI. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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1. O transportador é solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação com quem as receba, 
em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa 
da indicada na documentação fiscal (CTE, art. 45, I, "b"). 
  
2. Comprovada que a mercadoria foi recebida por pessoa 
diversa da indicada como destinatária no documento fiscal, as 
pessoas que concorreram para a prática da infração devem 
responder pelo crédito tributário nos termos da legislação 
tributária. 
 
3. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos solidários ERMIDA ZIELASKO 
TRANSPORTE e CARLOS CÉZAR FILETI, por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da 
Silva Costa. Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ex-Officio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, afastando a preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo, e reincluir na lide a empresa FIASUL INDÚSTRIA DE 
FIOS LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária ERMIDA ZIELASKO TRANSPORTE, 
arguida pela mesma. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir Mendonça Alves. E, por votação 
unânime, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário CARLOS CÉZAR FILETI, 
arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, 

por conta de que a autuada remeteu mercadorias, acompanhadas pelas notas fiscais 

relacionadas em anexo, a estabelecimento inexistente, constituído com vício de 

falsificação de documentos e de declaração, sendo que tais mercadorias foram recebidas 

por outrem, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso dos 

constantes nos documentos fiscais, os quais foram considerados inidôneos.  

São dados como infringidos os artigos 64, 66 e 67, I, Lei 11.651/91, tendo 

sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, § 9º, I da lei 

11651/1991, c/ redação da lei 16241/2008. 

Foram nomeados como solidários Carlos Cezar Fileti e Ermida Zielasko 

Transporte, o primeiro com fundamento no art. 45, XII-A, da Lei 11.651/91 e a segunda 

com fundamento no art. 45, I, “b” da mesma lei. 

A sentença recorrida, de fls. 125/137, rejeita os pedidos de nulidade no 

feito, inclusive não acatando a exclusão de nenhum dos solidários, a exceção do sujeito 

passivo principal FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, que deve ser retirado da lide. 

Rejeita também o pedido de cancelamento ou redução da multa, e decide pela 

procedência da pretensão inicial do fisco. 

A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso de oficio pugnando pela 

reinclusão da autuada FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, porquanto há nos autos 

elementos que indicam que o remetente das mercadorias orientou o transportador a 

entregar a mercadoria em endereço distinto do indicado nos DANFE’s, visto que os 

pagamentos foram feitos parceladamente, conforme indicação nas duplicatas emitidas, o 

que, por sua vez, indica a manutenção de relação comercial com o real comprador, além 

do que o titular da firma formalmente adquirente estava falecido já no momento da 

constituição da firma individual. 

Acrescenta que não se realizou apenas uma venda, existindo vários autos 

de infração em desfavor da remetente, razão pela qual pede a reinclusão na lide da 

FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, haja vista que este tenha interesse comum na 

situação que constitui o fato gerador, bem como tinha pleno conhecimento de que o 

verdadeiro destinatário da mercadoria não era aquele consignando no documento fiscal. 

A recorrida apresenta contradita, às fls. 146 a 160, alegando que apesar 

de constar nas notas fiscais anexas aos autos, que os pagamentos se deram mediante 

duplicatas, na realidade foi constatado que os pagamentos se deu mediante cheques de 

terceiros (clientes) e depósitos não identificados, sendo que devido ao grande lapso 

temporal, a recorrida não sabe informar se tais cheques foram compensados em conta 

bancaria ou repassados a fornecedores. Argumente que vale lembrar que, quando da 

realização das vendas das mercadorias, a empresa adquirente Geraldo Joaquim de 

Oliveira Filho encontrava-se em situação regular e devidamente habilitada perante o fisco 

do estado de Goiás. Sustenta que deveria ter sido demonstrado nos autos que tinha total 

conhecimento no momento da emissão dos documentos fiscais de que as mercadorias 

descritas seriam entregues a destinatário diverso dos nestes indicados. Observa-se dos 

autos, pelos seus documentos instrumentais, argumentos e documentos apresentados 

pelo remetente, que não encontra respaldo a sua inclusão no polo passivo, pois emitiu os 



documentos fiscais a empresa destinatária no momento da emissão estava com seu 

cadastro ativo neste estado. Afirma que quanto ao remetente fiasul indústria de fios ltda, 

não ficou configurado o interesse comum, não ficou comprovado que tinha o 

conhecimento de que o destinatário seria diverso do por ele indicado no documento fiscal, 

não foi lavrado termo de apreensão, nesse passo, entende-se que deve ser excluído da 

lide. Ante ao exposto requer: que a sentença de primeira instancia seja mantida. 

O sujeito passivo solidário Ermida Zielasko Transportes Eireli apresenta 

recurso voluntário, às fls. 162 a 186, alegando que há de se verificar que no tocante à 

auditoria do ICMS elaborada pelo fisco, foram consideradas inúmeras falhas praticadas 

pela própria sefaz, que foi a única responsável pela homologação e concessão da 

inscrição estadual a estabelecimento dito como inexistente, se houve a pratica de qualquer 

fraude e/ou falsificações de documentos e declarações, tais fatos deveriam ter sido 

verificados à época do cadastro da empresa, não podendo neste momento ser imputado a 

terceiros estranhos à lide e aos fatos. Argumenta que a técnica fiscal adotada pela 

autuante não se revestiu da necessária segurança para determinar a infração praticada, 

impossibilitando ao sujeito passivo uma perfeita e completa compreensão do fato, 

caracterizando ainda cerceamento do direito de defesa do contribuinte, porquanto da 

presunção de veracidade a fatos não comprovados. Afirma que de acordo com o 

constante no auto de infração lavrado em face da impugnante, a mesma teria 

supostamente remetido mercadorias no valor comercial de R$ 125.304,78 à empresa 

impossibilitada de efetuar transações comerciais (Geraldo Joaquim de Oliveira Filho), 

através de documentos fiscais inidôneos, sendo que tais mercadorias teriam sido 

entregues em local diverso do disposto na nota fiscal, caracterizando assim fraude. Logo, 

a atuação e responsabilidade da recorrente estão consubstanciadas supostamente na 

entrega de mercadorias a pessoa em local diverso do indicado nos documentos fiscais, 

fato inverídico, posto que essas mercadorias foram retiradas na sede da empresa, logo, 

não pode e não deve ser responsabilizada pela pratica de atos fraudatórios praticados por 

terceiros de má-fé, se é que tais fatos tenham ocorrido. Alega que diante deste prisma, 

tem-se por ilegítima a figuração da recorrente no polo passivo do auto de infração 

indigitado, razão pela qual o mesmo deve ser julgado totalmente improcedente, com o 

consequente cancelamento do tributo e acessórios lançados em face da recorrente. Ao 

final requer: nulidade total do auto de infração. 

O sujeito passivo solidário Carlos Cezar Fileti apresenta recurso 

voluntario, às fls. 188 a 200, alegando que sua inclusão como sujeito passivo coobrigado 

não possui nenhum embasamento legal, a figura de contador, exercida pelo ora recorrente 

em momento alguma aparece de forma explicita no artigo embasado pelo fisco na pessoa 

de seu auditor fiscal. Ao final requer: que seja acolhido o pedido de exclusão do contador, 

ora recorrente/sujeito passivo coobrigado. Julgando o auto de infração nulo. 

É o relatório.  

Decido. 

 

V O T O 

 



De início destaco que não resta caracterizada a nulidade da peça básica, 

visto que não há nos autos nenhum vício formal que implique nulidade do AI, inexistindo 

insegurança na determinação da infração, a qual encontra-se perfeitamente determinada. 

Também não se vislumbra ato que tenha implicado cerceamento ao direito 

de defesa dos autuados, sendo de se destacar que a cada fase ou evento processual 

relevante sempre foi oportunizada manifestação dos autuados no processo. 

Portanto, não há vício que implique em nulidade do auto de infração, seja 

por insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento ao direito de defesa. 

Conforme acusação fiscal, o primeiro sujeito passivo indicado no auto de 

infração remeteu mercadorias destinadas a estabelecimento goiano inexistente, vez que a 

empresa destinatária, constante dos documentos emitidos, nunca exerceu atividade 

comercial e, de fato, nunca existiu. 

No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 

03-A, se registra o seguinte: 

“- A empresa GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ 

12892087/0001-38 CCE 10489017-7, foi constituído com a utilização de 

documentos falsos, RG falsificado conforme extrato anexo, tendo como 

titular o Sr. DE OLIVEIRA FILHO, CPF 158865301- 34, caracterizando 

crime de falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária (conforme 

documentos anexos). A empresa nunca existiu no endereço declarado, 

conforme informação da Prefeitura de Goiânia;  

- O Sr. GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, faleceu em 7/2009 e 

empresa foi constituída fraudulentamente em 28/12/2010, com a utilização 

de documentos falsos;  

- O Sr. CARLOS CEZAR FILETI, CPF 402795101-87, trata-se do contador 

que constitui a empresa GERALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, em 

nome de pessoa falecida:  

- A empresa TRANS ZIELASKO LTDA CNPJ 03120258/0001-10 entregou 

as mercadorias a pessoa e local diverso do indicado nos documentos 

fiscais, pois, a empresa destinatária nunca existiu e não funcionou no 

endereço declarado, conforme documentos ” 

Portanto, as mercadorias objeto da autuação fiscal foram recebidas por 

terceiro não indicado no documento fiscal, caracterizando o objetivo da entrega das 

mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais.  

Ao contrário do alegado pela autuada principal FIASUL INDUSTRIA DE 

FIOS LDTA, entendo que as circunstâncias que envolvem a fraude construída para burlar 

o Fisco estão a comprovar cabalmente a prática da infração autuada. 

Destarte, resta comprovada a materialidade de infração e sua autoria, 

envolvendo a remetente, a sua real destinatária e a empresa transportadora. 

Portanto, a FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA deve retornar a lide. 



No que tange a empresa transportadora, registre-se que não é razoável 

crer que tenha prestado o serviço de transporte conduzindo as mercadorias até a 

destinatária (alguma destinatária, visto que a indicada nas Notas Fiscais e nos 

Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas é firma inexistente) e não tenha 

nenhum envolvimento com a fraude. 

Registre-se que responsabilidade tributária é objetiva e a empresa de 

transporte efetivamente entregou as mercadorias a destinatário diverso do indicado 

no documento fiscal, de modo que, ainda que não tivesse pleno conhecimento do que 

estava acontecendo, praticou a conduta atrativa da responsabilidade prevista no art. 45, II, 

‘b” do CTE, abaixo transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: 

I - o transportador: 

[...] 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

Assim, a empresa Transportadora Bechi Ltda concorreu para a prática da 

infração tributária por tratar-se do transportador das mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal (DANFE’s). Deve ser mantido na lide 

nos termos do artigo 45, inciso I, “b”, do CTE, supratranscrito. 

Por esta razão, também, mantenho na lide a empresa responsável pelo 

transporte das mercadorias, visto que estas foram entregues a pessoa diversa da indicada 

nos documentos fiscais. 

Quanto ao solidário Sr. CARLOS CÉZAR FILETI, o retiro da relação 

jurídica objeto destes autos porquanto a disposição legal invocada para responsabilizá-lo, 

isto é, o art. 45, XII-A do CTE, somente entrou em 29/12/2011, data posterior ao fato 

gerador. Registro na Exposição de Motivos nº 47/11-GSF, adredemente publicada no site 

da SEFAZ juntamente com o texto da Lei nº 17.519, de 29 de dezembro de 2011, por meio 

da qual foi introduzido o referenciado inciso XII-A no art. 45 do CTE, consta o seguinte 

registro, verbis: 

“O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que se torna 
impraticável incluí-lo no polo passivo da relação tributária por 
ocasião do lançamento, tendo em vista a inexistência, no dispositivo, 
de menção expressa ao profissional contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A ao art. 
45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o contribuinte, 



nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha decorrido a 
prática de infração à legislação tributária estadual.” (grifamos) 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa; 

conheço e dou provimento ao Recurso Ex-Officio para reincluir na lide a empresa FIASUL 

INDÚSTRIA DE FIOS LTDA; conhecer dos Recursos Voluntários, nego-lhes provimento 

para confirmar a procedência do auto de infração; rejeito o pedido de exclusão da lide da 

solidária ERMIDA ZIELASKO TRANSPORTE e, por fim, acolho a exclusão da lide do 

solidário CARLOS CÉZAR FILETI. 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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1. O transportador é solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido na operação ou prestação com quem as receba, 
em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa 
da indicada na documentação fiscal (CTE, art. 45, I, "b"). 
  
2. Comprovada que a mercadoria foi recebida por pessoa 
diversa da indicada como destinatária no documento fiscal, as 
pessoas que concorreram para a prática da infração devem 
responder pelo crédito tributário nos termos da legislação 
tributária. 
 
3. Auto de Infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelos solidários TRANSPORTADORA 
BECHI LTDA e CARLOS CÉZAR FILETI, por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da 
Silva Costa. Por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ex-Officio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, afastando a preliminar de nulidade por erro 
na identificação do sujeito passivo, e reincluir na lide a empresa FIASUL INDÚSTRIA DE 
FIOS LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao 
mérito, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. Por maioria de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide da solidária TRANSPORTADORA BECHI LTDA, 
arguida pela mesma. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e 
Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia e Valdir Mendonça Alves. E, por votação 
unânime, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário CARLOS CÉZAR FILETI, 
arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Luis Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

O presente feito refere-se à cobrança do ICMS mais cominações legais, 

por conta de que a autuada remeteu mercadorias, acompanhadas pelas notas fiscais 

relacionadas em anexo, a estabelecimento inexistente, constituído com vício de 

falsificação de documentos e de declaração, sendo que tais mercadorias foram recebidas 

por outrem, caracterizando objetivo de entrega das mercadorias a destinatário diverso dos 

constantes nos documentos fiscais, os quais foram considerados inidôneos.  

São dados como infringidos os artigos 64, 66 e 67, I, Lei 11.651/91, tendo 

sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso XII, alínea “a”, item 4, § 9º, I da lei 

11651/1991, c/ redação da lei 16241/2008. 

Foram nomeados como solidários Carlos Cezar Fileti e Transportadora 

Bechi Ltda, o primeiro com fundamento no art. 45, XII-A, da Lei 11.651/91 e a segunda 

com fundamento no art. 45, I, “b” da mesma lei. 

A sentença recorrida, de fls. 125/137, rejeita os pedidos de nulidade no 

feito, inclusive não acatando a exclusão de nenhum dos solidários, a exceção do sujeito 

passivo principal FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, que deve ser retirado da lide. 

Rejeita também o pedido de cancelamento ou redução da multa, e decide pela 

procedência da pretensão inicial do fisco. 

A Fazenda Pública Estadual interpõe recurso de oficio pugnando pela 

reinclusão da autuada FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, porquanto há nos autos 

elementos que indicam que o remetente das mercadorias orientou o transportador a 

entregar a mercadoria em endereço distinto do indicado nos DANFE’s, visto que os 

pagamentos foram feitos parceladamente, conforme indicação nas duplicatas emitidas, o 

que, por sua vez, indica a manutenção de relação comercial com o real comprador, além 

do que o titular da firma formalmente adquirente estava falecido já no momento da 

constituição da firma individual. 

Acrescenta que não se realizou apenas uma venda, existindo vários autos 

de infração em desfavor da remetente, razão pela qual pede a reinclusão na lide da 

FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA, haja vista que este tenha interesse comum na 

situação que constitui o fato gerador, bem como tinha pleno conhecimento de que o 

verdadeiro destinatário da mercadoria não era aquele consignando no documento fiscal. 

A recorrida compareceu aos autos nas (fls.130 a 144), apresentando 

Contradita, na qual alegou que todas as notas fiscais e conhecimentos de transporte foram 

emitidos no período em questão (05/2011), oportunidade em que a empresa adquirente 

apresentava-se ao representante comercial da empresa Recorrida como estando em 

pleno funcionamento e legalmente habilitada a comercializar mercadorias. Entretanto, a 

Autoridade Fiscal considerou inidôneas todas as notas fiscais emitidas pela empresa 

Recorrida, pois foi apurado em procedimento administrativo que a empresa VICENTE 

ANTONIO DA SILVA foi constituída com vício por falsificações de documentos e 

declarações, e que as mercadorias foram recebidas por pessoa diversa daquela constante 

nas notas fiscais. Todas as notas fiscais forma emitidas pela empresa Recorrida e 

encaminhadas para transporte em data anterior à declaração de suspensão da empresa 

destinatária das mercadorias, suspensão esta que ocorreu em 28/11/2011. Analisando os 

comprovantes de recebimento das referidas mercadorias, tem-se que as mesmas 



igualmente foram recebidas em data anterior à declaração da suspensão. A emissão das 

notas fiscais não foi realizada pela empresa Recorrida, localizada no Estado do Paraná, 

regularmente inscrita no cadastro de contribuinte daquele Estado, foi realizada pela 

empresa localizada no Estado de Goiás, também regulamente inscrita no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás quando da realização das negociações. 

Aduz que após adotar a cautela necessária e certificar-se de existência e 

regularidade fiscal da empresa Vicente Antônio da Silva, a empresa Recorrida lhe vendeu 

os produtos constantes nas Notas Fiscais acostada no auto de infração, remetendo-os à 

sua sede no Estado de Goiás através da Transportadora Bechi Ltda, conforme 

comprovam os documentos anexados. A empresa Recorrente adotou toda cautela 

necessária durante as operações comercias mantidas com a empresa adquirente, vendo 

verificado a sua situação cadastral e a sua regularidade fiscal antes da efetivação dos 

negócios, sendo que a mesma encontrava-se com sua situação regular perante o Fisco do 

Estado de Goiás. Não pode agora o Fisco, desconsiderar a notória boa-fé da empresa 

Recorrida e declarar como inidôneos os documentos fiscais emitidos para considera-la 

como sujeito passivo da obrigação tributária e responsável pelas infrações apontadas no 

auto de infração. Em relação ao ICMS incidente na saída da mercadoria no Estado do 

Paraná, a empresa notificada recolheu integralmente o imposto incidente, não tendo 

qualquer responsabilidade pelo imposto referente às etapas subsequentes, ocorridas no 

Estado de Goiás.  

Argui que não é obrigação do vendedor verificar se as mercadorias foram 

transportadas para destino correto ou se foram retiradas por pessoa diversa daquela 

constante nos documentos fiscais, se não foi ele o responsável pelo transporte, que no 

caso em apreço, foi realizado pela empresa Transportadora Bechi Ltda. a 

responsabilização da Recorrida pelo pagamento do ICMS decorrente das operações 

realizadas com a empresa adquirente, implica a imposição de regime de obrigação 

tributária sem previsão legal, além de contrariar princípios gerais de direito, porque a 

empresa Recorrida não tem poder de controle sobre os atos ilícitos supostamente 

praticados pelo comprador, especialmente quando toma todas as cautelas necessárias 

para a realização do negócio. No caso em apreço, caberia ao Fisco demostrar a 

participação da empresa Recorrida na atividade de fraude, o que não ocorreu. A alegada 

Fraude, se verdadeira foi praticada tão somente pela empresa adquirente das mercadorias 

e/ou terceiros, sem qualquer participação ou conhecimento da empresa Recorrida.  

Por fim requer que seja mantida a sentença do julgador singular, 

declarada a Ilegalidade Passiva "ad causam" com a consequente exclusão da lide da 

solidária Fiasul Industria de Fios Ltda; requerendo ainda a procedência total da pressente 

Contradita.  

O sujeito passivo solidário transportadora Bechi LTDA apresenta recurso 

voluntario, às fls. 146 a 170, alegando que há de se verificar que no tocante à auditoria do 

ICMS elaborada pelo fisco, foram consideradas inúmeras falhas praticadas pela própria 

SEFAZ, que foi a única responsável pela homologação e concessão da inscrição estadual 

a estabelecimento dito como inexistente, se houve a pratica de qualquer fraude e/ou 

falsificações de documentos e declarações, tais fatos deveriam ter sido verificados à 

época do cadastro da empresa, não podendo neste momento ser imputado a terceiros 

estranhos à lide e aos fatos. Argumenta que a técnica fiscal adotada pela autuante não se 



revestiu da necessária segurança para determinar a infração praticada, impossibilitando 

ao sujeito passivo uma perfeita e completa compreensão do fato, caracterizando ainda 

cerceamento do direito de defesa do contribuinte, porquanto da presunção de veracidade 

a fatos não comprovados. Afirma que de acordo com o constante no auto de infração 

lavrado em face da impugnante, a mesma teria supostamente remetido mercadorias à 

empresa impossibilitada de efetuar transações comerciais (Vicente Antonio da Silva), 

através de documentos fiscais inidôneos, sendo que tais mercadorias teriam sido 

entregues em local diverso do disposto na nota fiscal, caracterizando assim fraude. Logo, 

a atuação e responsabilidade da recorrente estão consubstanciadas supostamente na 

entrega de mercadorias a pessoa em local diverso do indicado nos documentos fiscais, 

fato inverídico, posto que essas mercadorias foram retiradas na sede da empresa, logo, 

não pode e não deve ser responsabilizada pela pratica de atos fraudatórios praticados por 

terceiros de má-fé, se é que tais fatos tenham ocorrido. Alega que diante deste prisma, 

tem-se por ilegítima a figuração da recorrente no polo passivo do auto de infração 

indigitado, razão pela qual o mesmo deve ser julgado totalmente improcedente, com o 

consequente cancelamento do tributo e acessórios lançados em face da recorrente. Ao 

final requer: nulidade total do auto de infração. 

O sujeito passivo solidário Carlos Cezar Fileti apresenta recurso 

voluntario, às fls. 188 a 200, alegando que sua inclusão como sujeito passivo coobrigado 

não possui nenhum embasamento legal, a figura de contador, exercida pelo ora recorrente 

em momento alguma aparece de forma explicita no artigo embasado pelo fisco na pessoa 

de seu auditor fiscal. Ao final requer: que seja acolhido o pedido de exclusão do contador, 

ora recorrente/sujeito passivo coobrigado, julgando o auto de infração nulo. 

É o relatório.  

Decido. 

 

V O T O 

 

De início destaco que não resta caracterizada a nulidade da peça básica, 

visto que não há nos autos nenhum vício formal que implique nulidade do AI, inexistindo 

insegurança na determinação da infração, a qual encontra-se perfeitamente determinada. 

Também não se vislumbra ato que tenha implicado cerceamento ao direito 

de defesa dos autuados, sendo de se destacar que a cada fase ou evento processual 

relevante sempre foi oportunizada manifestação dos autuados no processo. 

Portanto, não há vício que implique em nulidade do auto de infração, seja 

por insegurança na determinação da infração, seja por cerceamento ao direito de defesa. 

Conforme acusação fiscal, o primeiro sujeito passivo indicado no auto de 

infração remeteu mercadorias destinadas a estabelecimento goiano inexistente, vez que a 

empresa destinatária, constante dos documentos emitidos, nunca exerceu atividade 

comercial e, de fato, nunca existiu. 



No Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 

04, se registra o seguinte: 

“- A empresa VICENTE ANTONIO DA SILVA-TEXTIL, CNPJ 12426501/0001-90 

CCE 104785896, nunca existiu no endereço declarado, conforme informação da 

Prefeitura de Goiânia;  

- O Sr. VICENTE ANTONIO DA SILVA, CPF 700528861-07, o mesmo foi 

suspenso em 30/04/2010 pela Receita Federal e a empresa foi constituída em 

25/08/2010;  

- O Sr. CARLOS CEZAR FILETI, CPF 402795101-87, trata-se do contador que 

constitui a empresa VICENTE ANTONIO DA SILVA -TEXTIL, CNPJ 

12426501/0001-90, fraudulentamente;  

- A empresa TRANSPORTADORA BECHI LTDA CNPJ 78441771/0001-01 

entregou as mercadorias a pessoa e local diversos dos indicados nos 

documentos fiscais, pois, a empresa destinatária nunca existiu e não funcionou 

no endereço declarado, conforme documentos anexos; ” 

Portanto, as mercadorias objeto da autuação fiscal foram recebidas por 

terceiro não indicado no documento fiscal, caracterizando o objetivo da entrega das 

mercadorias a destinatário diverso do constante nos documentos fiscais.  

Ao contrário do alegado pela autuada principal FIASUL INDUSTRIA DE 

FIOS LDTA, entendo que as circunstâncias que envolvem a fraude construída para burlar 

o Fisco estão a comprovar cabalmente a prática da infração autuada. 

Destarte, resta comprovada a materialidade de infração e sua autoria, 

envolvendo a remetente, a sua real destinatária e a empresa transportadora. 

Portanto, a FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA deve retornar a lide. 

No que tange a empresa transportadora, registre-se que não é razoável 

crer que tenha prestado o serviço de transporte conduzindo as mercadorias até a 

destinatária (alguma destinatária, visto que a indicada nas Notas Fiscais e nos 

Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas é firma inexistente) e não tenha 

nenhum envolvimento com a fraude. 

Registre-se que responsabilidade tributária é objetiva e a empresa de 

transporte efetivamente entregou as mercadorias a destinatário diverso do indicado 

no documento fiscal, de modo que, ainda que não tivesse pleno conhecimento do que 

estava acontecendo, praticou a conduta atrativa da responsabilidade prevista no art. 45, II, 

‘b” do CTE, abaixo transcrito: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: 

I - o transportador: 

[...] 



b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; 

Assim, a empresa Transportadora Bechi Ltda concorreu para a prática da 

infração tributária por tratar-se do transportador das mercadorias ou bens entregues a 

pessoa diversa da indicada na documentação fiscal (DANFE’s). Deve ser mantido na lide 

nos termos do artigo 45, inciso I, “b”, do CTE, supratranscrito. 

Por esta razão, também, mantenho na lide a empresa responsável pelo 

transporte das mercadorias, visto que estas foram entregues a pessoa diversa da indicada 

nos documentos fiscais. 

Quanto ao solidário Sr. CARLOS CÉZAR FILETI, o retiro da relação 

jurídica objeto destes autos porquanto a disposição legal invocada para responsabilizá-lo, 

isto é, o art. 45, XII-A do CTE, somente entrou em 29/12/2011, data posterior ao fato 

gerador. Registro na Exposição de Motivos nº 47/11-GSF, adredemente publicada no site 

da SEFAZ juntamente com o texto da Lei nº 17.519, de 29 de dezembro de 2011, por meio 

da qual foi introduzido o referenciado inciso XII-A no art. 45 do CTE, consta o seguinte 

registro, verbis: 

“O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 
estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 
mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que se torna 
impraticável incluí-lo no polo passivo da relação tributária por 
ocasião do lançamento, tendo em vista a inexistência, no dispositivo, 
de menção expressa ao profissional contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A ao art. 
45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o contribuinte, 
nos atos e omissões do profissional, dos quais tenha decorrido a 
prática de infração à legislação tributária estadual.” (grifamos) 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa; 

conheço e dou provimento ao Recurso Ex-Officio para reincluir na lide a empresa FIASUL 

INDÚSTRIA DE FIOS LTDA; conhecer dos Recursos Voluntários, nego-lhes provimento 

para confirmar a procedência do auto de infração; rejeito o pedido de exclusão da lide da 

solidária TRANSPORTADORA BECHI LTDA e, por fim, acolho a exclusão da lide do 

solidário CARLOS CÉZAR FILETI. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2018. 
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ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00239/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de sócio do polo passivo da 
lide. Preliminar arguida pela Gerência de Recuperação de 
Créditos – GERC e acolhida. 
 
1. Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o sócio não 
exercia, à época do fato gerador, qualquer tipo de função 
administrativa ou gerencial, mister se faz acolher a preliminar de 
sua exclusão do polo passivo da lide. (Parecer Normativo nº 
08/09 – SAT); 
 
2. Pelo alcance do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, o sócio que não exerce função de administração não 
pode ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação 
tributária, a menos que se comprove que ele exerceu 
administração de fato. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento  para excluir da lide o sujeito 
passivo solidário Vera Lúcia Aparecida Mendes. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Denilson Alves Evangelista, Masayuki Missao, Heli 
José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de 
Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Vera Lúcia 
Aparecida Mendes. 

Em suas alegações (fls. 39), a GERC afirma, em essência, que a 
sócia Vera Lúcia Aparecida Mendes integra o polo passivo em ação de execução fiscal e 
que, em consulta ao sistema da JUCEG, observa-se que a mesma foi admitida, na 
sociedade, em 07/01/2003 e que não era qualificada como sócia gerente. Pede, ao final, a 
sua exclusão do polo passivo da lide. 

Mediante Despacho nº 3388/2017-PRES de fls. 40/41 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o Pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos, constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo Vera Lúcia Aparecida Mendes, uma vez 



que o sócio, sem função de direção na sociedade limitada, não responde pelos débitos 
tributários desta, nos termos do Parecer Normativo nº 08/09-SAT. 

Em resposta, a GERC informa que a execução fiscal do crédito não 
se encontra ajuizada e por esta razão procedeu-se ao cancelamento do ato de inscrição 
em dívida ativa. Os autos foram encaminhados ao Setor de Apoio à Segunda Instância, 
para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno. (fls. 43). 

É o relatório. 

VOTO 

Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do ínclito 
Presidente desta Casa, que no Despacho nº 3388/2017-PRES de fls. 40/41, admitiu o 
Pedido de Revisão Extraordinária pelo qual a Gerência de Recuperação de Créditos – 
GERC aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento formalizado por meio do 
auto de infração em epígrafe, em razão da identificação errônea do sujeito passivo 
solidário VERA LÚCIA APARECIDA MENDES.  

Com a devida vênia, transcrevo, neste particular, parte do citado 
manifesto, a qual adoto como razão deste voto, “in verbis”: 

Em suas alegações (fls. 39), a GERC afirma, em essência, que a sócia 
Vera Lúcia Aparecida Mendes integra o polo passivo em ação de execução 
fiscal e que, em consulta, ao sistema da JUCEG, observa-se que a mesma 
foi admitida, na sociedade em 07/01/2003, e que não era qualificada como 
sócia-gerente. Pede, ao final, a exclusão da referida solidária da lide. 

(...) 

Assim, pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado o vício 
de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo Vera Lúcia Aparecida Mendes, uma vez que 
o sócio, sem função de direção na sociedade limitada, não responde pelos 
débitos tributários desta, nos termos do Parecer Normativa nº 08/09 – SAT. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, §§ 4º, II, e 5º, e art. 45, da Lei nº 
16.469/09, ADMITO o pedido de revisão extraordinária... 

 

Pois bem, no caso em análise, conforme informações extraídas dos 
documentos de fls. 27/29 e 38 dos autos, a referida solidária foi admitida na sociedade em 
07/01/2003 e que ao tempo da época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
reclamada, possuía apenas a condição de sócia, fato reconhecido com muita propriedade 
pelo Parecer Normativo nº 08/09-SAT, ficando a cargo do outro sócio a atribuição de 
administrador da empresa. 

Nesse sentido, de acordo com o mencionado Parecer, a 
responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 
sim pelo fato de exercer função de administração na sociedade e agir com excesso de 
poder ou contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, conforme preceitua o artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional. Assim, o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta, não devendo o seu nome 



ser incluído no lançamento, exceto quando demonstrado, em processo regular, que o 
mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade. 

Desta maneira, a responsabilidade dos sócios, com relação à 
empresa da qual fazem parte, é subsidiária, sendo eles responsáveis apenas em 
substituição, somente nas hipóteses descritas no dispositivo legal acima mencionado.  

Portanto, nesta esteira de raciocínio, firmo o meu entendimento de 
que a supracitada sócia não deve integrar o polo passivo da presente demanda nesta fase 
decisiva do processo. 

Ante o exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária Vera Lúcia Aparecida 
Mendes. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00370/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Recurso da Fazenda Pública ao Conselho 
Superior. Reinclusão da solidária no polo passivo da lide. 
Acolhimento. 
 
Deve-se reincluir a sócia-administradora no polo passivo da lide 
quando, intimada  a manifestar-se sobre pedido da contraparte 
acerca  de sua corresponsabilização, mantiver-se silente, ao 
mesmo tempo em que estiverem presentes as condições 
previstas no artigo 45 do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide a solidária ANITA NERCESSIAN. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria 
Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves e Denilson Alves 
Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o auto de infração que o sujeito passivo omitiu a saída de 
mercadorias no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010, conforme depreende-se 
do cotejamento entre as vendas realizadas via cartões magnéticos (débito/crédito), 
comprovados nos extratos fornecidos pelas administradoras destes meios de pagamento e 
os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas via DPI. Em decorrência, fica 
sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Anita Nercessian é nomeada solidária nos termos do artigo 45, inciso 

XII, do CTE. 
Após a decretação da revelia das partes e perempção da solidária,  

comparece aos autos o sujeito passivo para impugnar o auto de infração em Segunda 
Instância, para arguir a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na 
determinação da infração, ou alternativamente, sua improcedência. 

 
Resolução cameral converte o feito em diligência e determina que o 

sujeito passivo ou representante legal seja intimado a apresentar livros e documentos 
fiscais relativos ao período autuado, com as respectivas autenticações eletrônicas, porém 
o polo passivo quedou-se inerte, o que levou à Câmara Julgadora, por unanimidade, a 
rejeitar a aludida preliminar de nulidade, e no mérito, pelo mesmo quórum, ratificar a 
pretensão fiscal inicial, porém com a exclusão da solidária do polo passivo da lide, por 
maioria. 

 



Inconformada, a Fazenda Pública interpõe recurso ao Conselho 
Superior para requerer a reintegração da solidária ao polo passivo da lide nos termos do 
artigo 45, inciso XII, do CTE, porém intimada, a parte passiva não se manifestou. 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano considero que razão assiste à Fazenda 

Pública Estadual quando pugna pela reinclusão da solidária Anita Nercessian no polo 
passivo da lide. De fato, o Recurso da Fazenda Pública ao Conselho Superior é 
apresentado em face do Acórdão cameral, cujo julgamento foi à unanimidade em face de 
todos os quesitos, tanto na rejeição das preliminares como quanto à procedência do auto 
de infração, com exceção, quanto à exclusão dos solidários que fora admitida por maioria 
na referida decisão  

 
O Art. 41 da Lei 16469/2009 determina condições para o cabimento 

de recurso ao Conselho Superior, na hipótese de decisão cameral unânime, que haja 
decisão: 

Art. 41 Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 
cameral: 
 
I – não unânnime 
 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão 
plenária, que tenha tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante do processo à época do julgamento 
cameral, que implique reforma parcial ou total da decisão. 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava 
na ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 
Desse modo, não tendo havido manifestação do sujeito passivo ou 

sequer do solidária, tal qual o representante da Fazenda Pública, considero que a 
reinclusão de Anita Nercessian é plausível, pois amolda-se à previsão contida no artigo 
45, inciso XII, do Código Tributário Estadual, bem como na forma das reiteradas decisões 
desse Egrégio Conselho.   

 
Dessarte, pelos motivos acima expostos e acompanhado da 

unanimidade do voto de meus pares, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar em parte a decisão cameral para 
reincluir na lide a solidária Anita Nercessian. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00397/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de reinclusão de 
contabilista na lide. Rejeição. 
 
1. A responsabilidade solidária do contabilista somente pode lhe 
ser atribuída em conformidade com o disposto no artigo 45, 
inciso XII-A, do CTE, observando o § 2º do mesmo artigo, e a 
partir de 29/12/2011 (Lei nº 17.519/2011 e Exposição de Motivos 
nº 47/11-GSF, ambas publicadas no site da SEFAZ/GO); 
 
2. Pedido rejeitado, negando-se provimento ao recurso 
fazendário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar o pedido 
de reinclusão na lide do solidário JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA. Foram vencedores os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva 
Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José Luiz Rosa. Vencido o Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso apresentado pela Fazenda Pública Estadual perante 

o Conselho Superior para o fim de ver reformado decisum cameral na parte em que 

excluiu da lide o contabilista da autuada, arrolado na condição de solidário, relativamente 

à exigência de ICMS em decorrência de omissão apurada em Auditoria das 

Disponibilidades. 

Consta do Auto de Infração a seguinte “descrição do fato”: 
 

Omitiu registro de saídas de mercadorias tributadas normais, na 

importância de R$2.037.123,24 (dois milhões, trinta e sete mil, cento e 

vinte e três reais e vinte e quatro centavos), no período 01/01/2008 a 

31/12/2008, referentes aos suprimentos indevidos nas contas 

representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades e 

documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente 

com penal idade e acréscimos legais. 
 

Por decisão da Quarta Câmara deste Conselho Administrativo Tributário, 

datada de 23 de novembro de 2016, foi mantida sentença singular que julgara 

parcialmente procedente o lançamento fiscal, com rejeição da preliminar nulidade ab initio 

por insegurança, porém não foi acolhido o pedido apresentado pela Fazenda Pública 



Estadual de reinclusão na lide do sujeito passivo solidário, o contabilista José Angêlo de 

Oliveira, identificado às fls. 07 dos autos. 

A decisão recorrida, na abordagem relativa à questão do solidário, fez 

constar, exclusivamente, o seguinte, verbis:  

Apreciando a preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário JOSÉ 

ANGÊLO DE OLIVEIRA (Contador) na lide, arguida pela Representação 

Fazendária, manifesto-me pela sua rejeição, em face do § 2° do art. 45 do 

CTE, a seguir reproduzido, uma vez que não houve processo judicial para 

responsabilizar o contador. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 

especialmente: 

[...] 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista 

que, por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à 

legislação tributária; 

[...] 

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A 

somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o devido 

processo legal. 
 

Na peça de recurso apresentada, encartadas às fls. 216/217, a Fazenda 

Pública Estadual oferece os seguintes argumentos para a reforma da decisão cameral: 

De fato, o Acórdão em referência urge ser reformado no que tange à 

exclusão, da sujeição passiva, do solidário acima identificado, pois 

conforme consta do Anexo Estruturado de fls. 07, concorreu para a prática 

das omissões tributárias identificadas no presente lançamento, já que 

investido na citada função escriturou livros fiscais/comerciais sem a 

observância das normas gerais de escrituração fiscal/contábil, 

conduta está sem a qual seria inexequível a redução/supressão de 

tributos neste lançamento detectada causando locupletamento 

indevido de terceiros em detrimento dos cofres públicos deste 

Estado.   

O artigo 45, XIII, da Lei no 11.651/91 é o suporte legal por intermédio do 

qual a Representação Fazendária ancora o presente recurso, que assim 

se expressa: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 

especialmente:  

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 

seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 

tributária. (Redação conferida pela Lei no 13.194 vigência: 01.01.98 a 

08.02.14)   



 

Contraditado o recurso fazendário, às fls. 2199/2206. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

A exigência contida na inicial diz respeito a fato gerador ocorrido em 2008. 

A omissão foi apurada por meio da Auditoria das Disponibilidades diante da constatação 

de ocorrência de suprimentos indevidos nas contas representativas do disponível. 

A decisão cameral manteve na lide, na condição de solidários, os sócios-

administradores da sociedade empresária, Sr. Itamar Pires de Morais, Sr. Carlos Orlando 

e Srª Rosanea Evangelista Camilo, porém ratificou a exclusão do Sr. José Ângelo de 

Oliveira, à época contabilista contratado da autuada, confirmando entendimento externado 

pela ilustre julgadora de primeira instância. 

Na sentença singular, de fls. 2109/2116, consta o seguinte fundamento 

para exclusão do contabilista da lide, verbis: 

Até porque a figura do contabilista no campo da solidariedade 

expressamente foi inserida com o advento da Lei 17.519/2011, vigência 

29.12.2011, inciso XII-A, não vigente para o período cobrado na inicial, 

nem no momento da lavratura do auto de infração  

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART 10 DA LEI N° 17.519, de 29.12.11 

vigência: 29.12.11.  

XII-A com o contribuinte ou com o substituto tributário o contabilista que, 

por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 

tributária;  

Nesse sentido, com amparo nos dispositivos legais supracitados e 

descritos opto pela exclusão do solidário contabilista.   
 

Com efeito, assiste razão à ilustre prolatora da sentença de primeiro grau, 

porquanto em 2008 (época dos fatos geradores correspondentes ao crédito tributário ora 

reclamado) não havia sido inserido o dispositivo próprio para a responsabilização solidária 

do contabilista. 

Ademais, este entendimento veio a ser consolidado por decisão do 

Conselho Superior, tendo sido registrado, em destaque, a compreensão da administração 

fazendária a respeito da matéria assentada na Exposição de Motivos nº 47/11-GSF, pela 

qual foi encaminhado o anteprojeto de lei que resultou na inclusão do inciso XII-A no art. 

45 do CTE (Lei nº 17.519, de 29 de dezembro de 2011). 

Consoante a EM 47/11-GSF, a questão da responsabilidade solidária do 

contabilista ficou assim tratada: 
 

O CTE trata da solidariedade em seu art. 45, sendo que, no inciso IX, 

estabelece a solidariedade entre o contribuinte e o representante, o 

mandatário e o comissário, em relação à operação ou prestação 

decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem 

responsáveis. Do inciso, não consta o contabilista, de forma que se torna 



impraticável incluí-lo no polo passivo da relação tributária por 

ocasião do lançamento, tendo em vista a inexistência, no dispositivo, 

de menção expressa ao profissional contabilista. 

Assim, a minuta anexa vem, por meio do acréscimo do inciso XII-A ao art. 

45, estabelecer a solidariedade entre o contabilista e o contribuinte, nos 

atos e omissões do profissional, dos quais tenha decorrido a prática de 

infração à legislação tributária estadual. 

O dispositivo é importante, tanto para a administração tributária, quanto 

para os próprios profissionais contabilistas pois, ao mesmo tempo em que 

permitirá incluir como solidário o profissional que aja de má-fé ao inserir 

elementos inexatos na escrituração do contribuinte, de forma a possibilitar 

o não pagamento do imposto, premiará os profissionais corretos, na 

medida em que estes enfrentam concorrência desleal dos maus 

profissionais que muitas vezes iludem o próprio contribuinte com 

promessas de economia no pagamento do imposto, as quais muitas vezes 

são baseadas em ilegalidades. 

O dispositivo ora inserido vai no mesmo sentido do disposto no 

parágrafo único do art. 1.177 do Código Civil, segundo o qual, os 

prepostos, no exercício de suas funções, são pessoalmente 

responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, 

perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos 

dolosos. (Grifamos) 

Do acima exposto, conclui-se que a administração fazendária optou por 

propor a solidariedade do contabilista em termos distintos e sob condições diversas 

daquelas que constam nas demais hipóteses do art. 45 do CTE, sendo inclusive exigida 

apuração de dolo ou fraude mediante o devido processo legal (§ 2º). 

Por outro lado, não é sustentável a premissa posta pela Fazenda Pública 

de que a conduta do contabilista (escrituração de livros fiscais/comerciais sem a 

observância das normas gerais de escrituração fiscal/contábil) seria, in casu, condição 

necessária para “redução/supressão de tributos neste lançamento detectada”. 

De se ver que o suprimento indevido não pode ser causa da omissão de 

saídas tributáveis, sendo certo que o “suprimento” é um dos meios pelo qual a omissão se 

evidencia. Assim, em relação a infração apurada no auto de infração (omissão de saídas 

de mercadorias tributadas), a irregularidade praticada pelo contabilista seria um post 

factum. 

Destarte, no caso dos autos, não se pode afirmar que sem a conduta do 

contabilista “seria inexequível a redução/supressão de tributos”, haja vista que soaria 

impróprio conferir ao registro contábil irregular a condição de instrumento para a 

concretização da omissão tributária. 

Por certo, é necessário compreender a natureza da infração atribuída ao 

sujeito passivo principal, qual seja a omissão presumida de registro de saídas de 

mercadorias tributadas. Com efeito, uma coisa é a imputação feita ao sujeito passivo 

principal, em decorrência da presunção fiscal erigida a partir da norma prevista no § 1º, III, 

do art. 25 do CTE, a qual gera vínculo obrigacional direto para quem presumidamente 

praticou a aludida infração (omitiu o registro de saídas, ou seja, vendeu sem nota fiscal). 

Outra é estender este vínculo obrigacional ao contabilista, por meio da responsabilidade 



solidária, por considerar que a ação do profissional da contabilidade cooperou, contribuiu 

ou concorreu para a infração referida. 

De se registrar que o “suprimento indevido”, em si, não é infração 

tributária, mas sim o efeito que dele se extrai, isto é, a presunção de existência de 

operação ou prestação tributada não registrada, cujo valor deve ser levado à tributação 

pelo ICMS. 

No caso dos presentes autos, seja por conta fundamentação trazida pela 

julgadora de primeira instância, seja por conta da insustentabilidade lógica do recurso 

fazendário, não há como se imputar responsabilidade ao contabilista. 

Registre-se, ao final, que o crédito tributário estará garantido, se insolvente 

a autuada, pelo patrimônio dos três sócios administradores mantidos no processo. 

Isto posto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 

Superior, nego-lhe provimento para rejeitar o pedido de reinclusão na lide do solidário 

José Ângelo de Oliveira. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00434/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Solidariedade 
expressamente prevista no Código Tributário Estadual do 
Estado de Goiás com base nos artigos 121 e 135 do Código 
Tributário Nacional. Rejeição do pedido. Decisão não unânime. 
  
A solidariedade do artigo 45, XII do Código Tributário Estadual 
se fundamenta no poder de administração do sócio. Ele é quem 
toma as decisões em relação à observação do que determina a 
legislação tributária aplicável ao caso. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que rejeitou a preliminar de exclusão do solidário LUIZ ROBERTO 
MARGARIDA DE CARVALHO da lide e não acolheu a aplicação da forma privilegiada 
prevista no § 8º, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis 
Antônio da Silva Costa, Cláudio Henrique de Oliveira, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente crédito tributário refere-se a omissão de pagamento do 

ICMS incluso no Simples Nacional, constatado através da verificação da memória da fita 

detalhe dos equipamentos Emissor de Cupom Fiscal, em que houve informação de 

mercadorias como sujeitas a substituição tributária no valor de R$ 110.221,11(cento e dez 

mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), no período de maio a outubro de 2008, 

classificadas indevidamente como revenda de mercadorias sem susbstituição tributária, 

também no mês de setembro de 2008, houve informação de revenda total de mercadorias 

no valor de R$ 50.629,41(cinquenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um 

centavos) a menor que o registrado pelos ECFs.  

O agente recalculou o Simples Nacional devido para estes novos 

montantes de classificação de mercadorias e comparando com os PGDAS anexos ao Auto 

de Infração n° 4.01.09.010631.17, apurou o ICMS a recolher no valor de R$ 4.757,06 

(quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), exigido no auto de 

infração. 



Identificada como sujeito passivo coobrigado a pessoa física Luiz 

Roberto Margarida de Carvalho, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fl. 

05). 

Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 

04), Comparativo Memória da Fita Detalhe com o Lançado no PGDAS (fl. 12), extrato do 

auto de Infração n° 4.01.09.010631.17 (fls. 13/16), Extrato do Simples Nacional (fls. 

17/40), planilha MFD (fls. 41/52), Comprovante de Autorização de Uso de Sistema 

Informatizado para Emissão de Documentos Fiscais (fls. 53/54), Vistoria em Sistemas e 

Equipamentos de Automação (fl. 55), Leitura X (fls. 56/57), Recibo de Entrega de 

Relatórios Digitais (fl. 58) e DVD-R (fl. 59), dentre outros documentos. 

Intimados o sujeito passivo em 08/09/2010 (fl. 62) e o solidário em 

24/08/2010 (fl. 63), apenas o sujeito passivo comparece ao processo, apresentando 

impugnação (fls. 71 a 76), declarado revel o solidário (fl. 68). 

A impugnante formula em preliminar arguição de nulidade do auto 

de infração por imprecisão e falta de clareza quanto aos dispositivos legais invocados, 

afirmando que a penalidade aplicada exclusivamente com fulcro no artigo 44, inciso I, 1º, 

da Lei 9.430/96. 

No mérito, pede a improcedência do lançamento, não sendo esse o 

entendimento, pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, 

alegando que a presumida classificação de produtos como sujeitos à substituição tributária 

ocorre em virtude de erro de classificação dos produtos vendidos; foram erros de digitação 

ou cadastramento isentos de dolo ou culpa por parte dos digitadores e o próprio sistema 

embaralha a classificação registrada pela empresa. 

Vindo o processo a julgamento em Primeira Instância, a julgadora, 

após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da defesa, rejeita a arguição 

preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive mantendo na 

lide o solidário identificado à fl. 05, consoante a Sentença n° 2309/2011 (fls. 85/87). 

Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta recurso voluntário (fls. 93/102), o solidário teve contra si lavrado o Termo de 

Perempção de fl. 90. 

A recorrente formula em preliminar arguição de exclusão do sujeito 

passivo solidário Luiz Roberto Margarida de Carvalho da lide, por ilegitimidade passiva, 

reproduzindo jurisprudência (fls. 94/96). 



Ainda em preliminar formula arguição de nulidade da peça básica, 

relacionando a hipótese de insegurança na determinação da infração (fls. 96/98). 

No mérito, pede a improcedência do lançamento, caso não seja 

esse o entendimento pede a aplicação da forma privilegiada prevista no § 8º do art. 71 da 

Lei nº 11.651/91, alegando que no levantamento realizado pela fiscalização houve erro no 

cadastramento da carga tributária, de alguns produtos identificados no levantamento, 

resultando assim em diferenças favoráveis ao Erário. 

Formula ainda pedido de diligência para determinar a realização de 

novo procedimento da Auditoria da Conta Corrente de ICMS, frente à existência de 

mercadorias com utilização de alíquotas corretas. 

Considera confiscatória a multa aplicada, pedindo que seja minorado 

o valor da multa imposta. 

A Terceira Câmara deste Conselho, após os considerandos, por 

meio da Resolução n° 55/2014 (fls. 112/113), converte o julgamento em diligência e 

encaminha os autos para intimação ao sujeito passivo para que este apresente 

levantamento detalhado de modo a apontar com precisão item a item, dentre os 

relacionados no demonstrativo de fls. 59, que estariam cadastrados com a carga tributária 

equivocada, conforme suas alegações. 

 

Intimado (fl. 114), o sujeito passivo não atende a solicitação 

formulada na Resolução n° 55/2014. 

Decisão cameral (fls. 116/124), por unanimidade de votos, rejeita 

preliminar de insegurança na determinação da infração e pedido de diligência feito pelo 

sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por unanimidade, julga pela procedência do 

trabalho fiscal. Em decisão tomada por maioria de votos, rejeita o pedido de retirada de 

solidários da lide e também rejeita o pedido de aplicação da atenuante estabelecida no § 

8º do artigo 71 do Código Tributário Estadual. 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo oferece recurso ao 

conselho superior (fls. 128/136). 

Destaca a tempestividade do recurso apresentado em sua parte 

inicial. Faz referência à ementa da decisão. Discorre sobre a necessidade de acolhimento 

de sua tese de que descabe a inclusão como solidário da lide de seu sócio administrador. 



Traz extenso arrazoado sobre a matéria. Encerra sua peça pedindo que sua postulação 

seja acolhida e que se exclua da lide LUIZ ROBERTO MARGARIDA DE CARVALHO.  

É o relatório.  

Inicialmente faço destaque de que o único aspecto a ser discutido no 

presente processo é o pedido de retirada da lide feito em relação ao sócio administrador 

da empresa. Cabe ressaltar que seu fundamento é o poder de decisão que o mesmo tem 

sobre a empresa, visto que ela é uma ficção jurídica, e alguém tem que tomar por ela as 

decisões em relação às obrigações tributárias. 

Diante desse fato, resta claro dentro da legislação tributária estadual 

o artigo 45, XII do Código Tributário Estadual que reflete especificamente essa realidade. 

Também é importante perceber que a ação detectada pelo fisco é de situação de fraude 

com omissão de valores registrados em suas fitas detalhe emitidas pelo equipamento 

emissor de cupom fiscal. Alguém resolveu proceder dessa forma e isso não teria 

acontecido sem que o administrador tivesse permitido tal procedimento, visto que houve 

claro objetivo de suprimir o tributo.  

Diante desse fato, conheço do pedido feito ao conselho superior, 

nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que manteve na lide a pessoa de 

LUIZ ROBERTO MARGARIDA DE CARVALHO.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00502/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário da lide. Arguição 
formulada pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERC). 
Acolhimento.  
 
Exclui-se o solidário quando este não for sócio administrador da 
empresa autuada, conforme Parecer Normativo nº 08/09-SAT. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário RENY 
DE SOUZA LIMA. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda 
Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do presente auto de infração descreve que o sujeito passivo 
deixou de recolher o ICMS no valor de R$4.459,27 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e sete centavos) ao promover a saída de mercadoria como sujeita ao 
regime de substituição tributária, quando esta mercadoria é tributada no Simples Nacional, 
sendo este lançamento relativo ao exercício de 2008. 

 
Foram identificados como solidários os sócios Plínio Carlos de Souza e 

Reny de Souza Lima, nos termos do art. 45, XII da Lei 116512/91 – CTE. 
 
Os sujeitos passivos foram notificados desta exigência fiscal para 

impugnação e não a contestou. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos, ao compulsar estes autos, 

constatou que o solidário Reny de Souza Lima era simples sócio na época do fato gerador 
e em razão deste fato exarou o Despacho nº 4774/2015-GERC (fls. 75/76), solicitando à 
AGENFA de Jataí manifestação acerca dos efeitos cadastrais decorrentes da situação das 
alterações do Contrato Social da autuada e que fosse procedida a atualização do CCE/GO 
de ofício, conforme previsão do artigo 25 da Instrução Normativa nº 946/09-GSF. 

 
Um dos autuante procedeu à alteração cadastral solicitada e, em Termo 

Aditivo (fl.79), se manifestou pela exclusão do solidário Reny de Souza Lima. 
 
A Gerência de Recuperação de Créditos fez o Pedido de Revisão 

Extraordinária, com fundamento no art. 43, inciso I, alínea "a" da Lei n º 16.469/09, 
conforme Despacho nº 2135/2016-GERC (fls. 84/86), solicitando o pronunciamento da 
Presidência deste Conselho acerca da possível exclusão do solidário Reny de Souza 



Lima, em razão da manifestação de um dos autuantes e do Parecer Normativo nº 08/09-
SAT. 

O Presidente deste Conselho Administrativo Tributário admitiu o Pedido de 
Revisão Extraordinária de acordo com o Despacho nº 4808/2017 – PRES (fls. 89/90), pelo 
fato de restou demonstrado o vício de legalidade relativamente à identificação do solidário 
Reny de Souza Lima, pois este não tinha função de administração da autuada. 

 
É o relatório. 

 
V O T O 

 
 
No presente processo, razão assiste à Gerência de Recuperação de 

Créditos para solicitar a exclusão do sócio Reny de Souza Lima deste lançamento, face à 
comprovação de que o mesmo não exercia a administração da empresa autuada, não 
sendo responsável pelos atos de direção, consoante se infere da transcrição de parte do 
Parecer Normativo nº 08/09-SAT, que dispõe:  

 
“a responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas 

sim pelo fato de exercer função de administração na sociedade” ...” o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta”. 

 
Compulsando os autos, verifico que o sócio Reny de Souza Lima não 

exercia a administração da empresa autuada, conforme expedientes de fls. 63/74 e a 
manifestação de um dos autuantes às fls. 79/80. Portanto, não deve ser responsabilizado 
pelo débito tributário em questão. 

 
Com estas fundamentações, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento para excluir o solidário Reny de Souza Lima desta lide, considerando 
as parcelas pagas relativas aos parcelamentos números 2035081, 2796201, 3048136 e 
3239462 para possível extinção deste crédito tributário.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00503/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão parcial de solidário da lide. 
Arguição formulada pela Superintendência de Recuperação de 
Créditos (SRC). Acolhimento. Decisão unânime. 
 
Exclui-se a solidariedade parcial de sócio cuja responsabilidade 
na administração da pessoa jurídica ocorreu apenas em parte 
dos fatos objeto da autuação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide a 
solidária ODÍLIA MARTINS FONTES BORGES, mantendo a sua responsabilidade quanto 
ao período de 04/2005 a 03/2006, no valor do ICMS de R$ 3.455,05 (três mil, quatrocentos 
e cinquenta e cinco reais e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Aguinaldo Fernandes de Melo, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. A Fazenda Pública concorda com a exclusão parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A Superintendência de Recuperação de Créditos (SRC), 
fundamentada no art. 43, I, “a”, da Lei n° 16.469/2009, constatando vício parcial de 
legalidade na inclusão da solidária ODÍLIA MARTINS FONTES BORGES, por intermédio 
do Despacho n° 0222195/20176-SRC (fls. 127/128) pedido de Revisão Extraordinária, 
solicitando a exclusão da mesma de parte do fato gerador destes autos, pois enquanto 
este auto de infração exige ICMS entre o período de abril/2005 a 08/2007, a referida 
solidária só administrou a empresa até 07/12/2006. 

 
O pedido está fundamentado no fato de que o descumprimento da 

obrigação tributária que deu origem à cobrança constante neste Auto de Infração ocorreu 
em parte no período em que a referida solidária não era sócia administradora da 
sociedade empresarial, conforme se constata pelo extrato de Consulta Detalhada do 
Contribuinte Pessoa Jurídica, feita pela Superintendência solicitante e juntada às fls. 
90/93. 

 
O Presidente em Exercício do Conselho Administrativo Tributário, 

fundamentado no inciso II, § 4°, art. 43 da Lei n° 16.469/09, por meio do Despacho n° 
12/2018-PRES (fl. 129), admitiu o pedido de Revisão Extraordinária, determinando o 
encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância, para que sejam 
pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 



 
Inicialmente, observo que a solidariedade pelo pagamento de 

imposto e seus acréscimos moratórios vigora sobre o sócio administrador apenas no 
período em que este exercer tal função, conforme nova redação ao caput do art. 45 do 
Código Tributário Estadual (CTE), dada pelo art. 1° da Lei n° 16.392, de 28.11.08, com 
vigência a partir de 04.12.08: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 
prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ” 

 
Tal assertiva é reforçada pelo entendimento exarado no PARECER 

NORMATIVO Nº 08/09-SAT, 3 DE novembro 2009, cuja ementa dispõe o seguinte: 
( 

“Não sendo atribuível ao sócio não dirigente a responsabilidade pelos débitos tributários da 
sociedade limitada, não pode o seu nome ser arrolado em lançamento fiscal, inscrito em dívida 

ativa e SERASA ou arrolado em CDA, ainda que haja dissolução irregular da sociedade. Exceção 
se faça aos casos em que se comprovar ação fraudulenta do sócio não dirigente. ” 

 
Prosseguindo na análise dos autos, vejo que esta autuação trata de 

exigência de tributo decorrente de fatos ocorridos em parte após a solidária ODÍLIA 
MARTINS FONTES BORGES, incluída nesta lide, deixar a administração da empresa 
autuada, fato que ocorreu em 07/12/2006 consoante se infere do documento fazendário 
colacionado às fls. 90/93, sendo então devida a referida inclusão na relação processual 
apenas de abril de 2005 a março de 2006 no valor base de cálculo de R$ 28.792,06 (vinte 
e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e seis centavos), cujo ICMS incidente é de R$ 
3.455,05 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), devendo o 
pedido de exclusão da referida solidária, sugerido pela Superintendência de Recuperação 
de Créditos (SRC), ser acolhido em relação ao período de fevereiro a agosto de 2007. 

 
Ante o exposto, acolho o pedido de exclusão da solidária ODÍLIA 

MARTINS FONTES BORGES desta lide no período de fevereiro a agosto de 2007, 
conforme solicitado em Ofício pela Superintendência de Recuperação de Créditos – SRC, 
devendo a mesma permanecer como solidária quanto ao valor base de cálculo de R$ 
28.792,06 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e seis centavos), cujo ICMS 
incidente é de R$ 3.455,05 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco 
centavos), relativo ao período de abril de 2005 a março de 2006, quando administrou a 
empresa autuada, considerando as parcelas pagas relativas aos parcelamentos números 
1294350 e 2335719 para possível extinção parcial deste crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00536/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR. 
ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. PEDIDO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA DE REINCLUSÃO NA LIDE 
DOS SOLIDÁRIOS. ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido o recurso que não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, 
quando tendo a decisão sido tomada por unanimidade de votos, 
o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso. 
 
II - Deve ser dado provimento ao recurso da Representação 
Fazendária para o fim de reinclusão na lide dos solidários 
excluídos na decisão cameral, vez que exerciam à época da 
ocorrência do fato gerador função de administração da 
sociedade empresária, consoante inteligência do art. 45, inciso 
XII do CTE, combinado com artigo 124, inc. II, do Código 
Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração, contudo, em razão de lapso manifesto, consta 
o valor do ICMS de R$ 38.778,02 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e dois 
centavos), sendo que o correto é o ICMS no valor de R$ 33.778,02 (trinta e três mil, 
setecentos e setenta e oito reais e dois centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Luis 
Antônio da Silva Costa, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva 
Padua. E, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide os solidários THIAGO JOSÉ DE LIMA e 
MARCO AURÉLIO DE FREITAS LIMA. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista, Luis Antônio da Silva Costa, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram pela exclusão dos solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa a peça inicial que o contribuinte "realizou saída de 
mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal, no período de 01/01/2008 a 



31/12/2008, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, documentos em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 48.616,00 (quarenta e oito mil 
e seiscentos e dezesseis reais), juntamente com penalidade e acréscimos legais." 

 
No polo passivo, na condição de sujeito passivo solidário, foram 

relacionados os senhores Marco Aurélio de Freitas Lima e Thiago José de Lima. 
 
A peça inicial foi instruída, dentre outros demonstrativos/documentos, 

com anexos de fls. 04 a 1279. 
 
Intimados, fls. 1280/1287, o contribuinte e os solidários impugnam a 

exigência fiscal, fls. 1290/1295. 
 
A acusação fiscal foi submetida à apreciação em primeira instância e 

o julgador monocrático determina a realização de diligência, conforme despacho de fls. 
1304, com o propósito de se reavaliar o levantamento considerando a redução de base de 
cálculo alegada pela defesa.   

 
A diligência foi realizada, fls. 1305/1310, e apurou-se que o valor da 

omissão de saída (base de cálculo do ICMS) importa em R$ 198.694,22 e o valor 
originário do imposto, em R$ 33.778,02. Informa e demonstra ainda a autoridade fiscal 
diligenciante que intimou, por 03 vezes os advogados da empresa, não tendo sido 
atendida na solicitação. Anexaram documentos, fls. 1311 a 1323. 

 
Os sujeitos passivos não se manifestam sobre o resultado da 

diligência, apesar de notificado nesse sentido, fls. 1324/1328).  
 
O julgador singular, por meio da Sentença nº 4005/11-JULP, fls. 

1329/1333, rejeita a preliminar de nulidade e considera procedente em parte o lançamento 
tributário, no valor da omissão de saída de R$ 198.694,22 e valor do imposto de R$ 
33.778,02, com a manutenção dos solidários na lide. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão singular, mas o 

solidário Thiago Jose de Lima não se manifesta no processo, conforme termo de 
perempção de fls. 1339. 

 
Em face da decisão de primeira instância, o contribuinte e o solidário 

Marco Aurélio de Freitas Lima interpõem o recurso voluntário, fls. 1342 a 1347, pedindo, 
ao final, a exclusão dos sócios solidários, sob pena de nulidade ab initio do auto de 
infração e, no mérito, que seja julgado improcedente o auto de infração. 

 
Pelo Acórdão nº 2820/2012, fls. 1351 a 1356, a primeira câmara do 

CAT decidiu conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 38.778,02. E ainda, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 
solidários Marco Aurélio de Freitas Lima e Thiago José de Lima da lide, arguida pelos 
mesmos. 

 
Intimada, a representação Fazendária apresentou recurso ao 

Conselho Pleno nº 082/2013, fls. 1358 a 1359, alegando que ao excluir da lide os 
solidários, a decisão cameral afrontou o art. 45 da Lei nº 11651/91 – Código Tributário 
Estadual, bem como as provas que acompanham o auto de infração. Como bem 
mencionou o ilustre relator, o contrato social revela que ambos os solidários eram 



administradores da sociedade da ocorrência dos fatos geradores. Portanto, requerem que 
a reintegração dos solidários excluídos. 

 
Intimados, fls. 1361 a 1364, o sujeito passivo principal e os solidários 

apresentaram recurso para o Conselho Pleno, fls. 1367 a 1373, alegando que a exclusão 
das pessoas físicas do polo passivo no presente caso deverá ser mantida, pois não existe 
nos autos nenhuma prova material de que essas pessoas tenham agido com excesso de 
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

 
No mérito, sustenta que a auditoria especifica que fora realizada no 

período de 2008 baseou-se em dados que foram extraídos de seus arquivos magnéticos, 
mas que, esses arquivos apresentam graves inconsistências e não expressam a realidade 
das operações realizadas, prejudicando sobremaneira a empresa autuada. Os arquivos 
informados apresentam incoerências entre os registros de TIPO 50 e 54 e entre estes e os 
lançamentos constante nos seus livros Registro de Entrada e Registro de Saídas. 
Portanto, o lançamento em questão não deverá prosperar e ao final deverá ser julgado 
improcedente. 

 
Sustenta também que outro equívoco ocorreu ao apurar o ICMS 

devido dessas supostas omissões de saídas, pois foi aplicada a alíquota de 25% sobre 
bebidas constantes das posições 2204 a 2208.90.00 do Anexo I ao ECTE. Deveria ser 
reduzida a base de cálculo de modo equivalente a aplicação de uma alíquota de 17%, 
durante o período entre 01/01/2008 e 31/07/2008, pois como se sabe, à época da 
ocorrência do fato gerador vigorava o art. 8º, inc. XXIII, anexo IX. 

 
Ao final, requer que seja mantida a decisão em relação a exclusão 

dos sócios e no mérito que seja julgado improcedente. 
 
É o relatório 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto ao mérito, tendo em vista que o 
recurso neste aspecto não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09, visto que diante de decisão unânime neste sentido, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido.   

 
Quanto ao recurso da Representação Fazendária que pugna pela 

reinclusão na lide dos solidários, acolho-a, tendo em vista que os solidários exerciam a 
função de sócios administradores à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo 
suas condutas perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No presente caso, a omissão de saída de mercadorias tributadas 

apurada mediante auditoria específica, não há como argumentar que os sócios 
administradores não tenham participação direta e ativamente na infração constatada, a 
sociedade empresária sem dúvida age por vontade de seus administradores, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto o que afastaria a 
responsabilidade dos sócios administradores, nos termos de jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.  

 



Outrossim, urge salientar que a empresa autuada se encontra com o 
cadastro baixado no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás deste a data de 
11/12/2009, de modo que, inexistindo a pessoa jurídica, os administradores arrolados na 
qualidade de solidários devem permanecer no polo passivo, consoante entendimento já 
sedimentado em julgamentos reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 

  
Ante o exposto, conheço dos recursos do contribuinte a da 

Representação Fazendária a este Conselho Superior, inadmito o primeiro e dou 
provimento ao segundo para reincluir na lide os solidários Thiago José de Lima e Marco 
Aurélio de Freitas Lima, mantendo consequentemente a decisão cameral que julgou 
procedente o lançamento, com o ICMS a recolher no valor de R$ 33.778,02 (trinta e três 
mil, setecentos e setenta e oito reais e dois centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00541/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela GERC – Delimitação da responsabilidade de 
coobrigado solidário proporcionalmente ao período de sua 
permanência no quadro societário. Provimento. Decisão 
unânime. 
 
A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de simples sócio mas pelo fato de exercer função 
de administração na sociedade. Assim, o sócio-administrador 
que se retira da sociedade limitada somente responde pelos 
débitos tributários desta no período em que integrava o 
respectivo quadro societário da empresa nesta qualidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide o 
solidário SAULO ELIAS DE ANDRADE SILVA, mantendo a sua responsabilidade quanto 
ao período de 01/01/2010 a 23/02/2010, no valor do ICMS de R$ 1.146,84 (um mil, cento e 
quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. A Fazenda Pública concorda com a exclusão parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o registro de saída de mercadorias tributadas, referente a déficit 
financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro, no exercício de 2010. 

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC apresenta pedido de 

revisão extraordinária com fundamento no art. 43, inc. I, A, da Lei n.º 16.469/2009, no qual 
indica a possível ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão da inclusão 
indevida de solidário na lide, posto que o sócio Saulo Elias de Andrade Silva permaneceu 
no quadro societário como administrador até a data de 15/03/2010, ao passo que os fatos 
geradores abrangem todo o exercício de 2010. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Através dos exames dos autos constata-se que restou demonstrado 

o vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
à responsabilização do coobrigado solidário Saulo Elias de Andrade Silva, vez que, 
conforme demonstrado acima, o referido solidário se retirou da sociedade na data de 23 



de fevereiro de 2010, ao passo que os fatos geradores objeto deste lançamento se 
referem ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010. 

 
Analisando o instrumento de alteração contratual anexado às fls. 

22/24, constata-se que o referido solidário se retirou do quadro societário da empresa na 
data de 23/02/2010, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Goiás se concretizou 
em 15/03/2010, hipótese em que, consoante disposto no art. 32, inc. II, “A” c/c art. 36 da 
Lei Federal n.º 8.934/94, quando o documento é apresentado para arquivamento na junta 
comercial, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura prevalece para todos os 
efeitos a data da mencionada assinatura. 

 
Resta demonstrado que o referido solidário exerceu a administração 

da sociedade no período de 01.01.2010 a 22.02.2010, ou seja, pelo período de 53 
(cinquenta e três) dias. 

 
Como a autuação abrange o período de janeiro a dezembro de 2010, 

que perfaz 365 dias, o solidário deve ser responsabilizado proporcionalmente pelo período 
que exerceu a administração da empresa, que corresponde à proporção de 53/365 dias. 

 
A proporção acima redunda num ICMS devido de R$ 1.146,84 (Hum 

mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser imputado ao 
aludido solidário. 

 
Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, voto 

conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária dou-lhe provimento para o fim de 
delimitar a responsabilidade do solidário Saulo Elias de Andrade Silva ao período de 
01.01.2010 a 22.02.2010, que perfaz um ICMS devido no valor de R$ 1.146,84 (hum mil, 
cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00547/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão de 
solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhimento. 
 
Exclui-se da lide o sócio identificado como solidário, tendo ele 
ingressado na sociedade empresarial autuada apenas após a 
ocorrência do fato gerador do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
ANTÔNIO CARLOS SPINELI. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A 
Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de exclusão do solidário ANTÔNIO CARLOS 
SPINELI, formulado pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) em Revisão 
Extraordinária (fls. 43 a 45). 

 
O pedido está fundamentado no fato de que o solidário ANTÔNIO 

CARLOS SPINELI, identificado como sócio e administrador da autuada, somente 
ingressou na sociedade em 29/10/2012, após a ocorrência do fato gerador do imposto, 
conforme alteração contratual, não respondendo então pelo débito do contribuinte. 

 
O pedido foi admitido pelo Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, conforme o Despacho n° 1991/2017-PRES. (fls. 47). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Apreciando o Pedido de Revisão Extraordinária, 
manifesto-me pelo seu provimento, pois ANTÔNIO CARLOS 
SPINELI foi identificado como sócio e administrador da firma 
autuada, COMERCIAL DE ALIMENTOS TODO DIA LTDA - ME (fl. 
04), mas somente ingressou no quadro societário dessa 
empresa em 29/10/2012, após a ocorrência do fato gerador do 
imposto (janeiro a agosto de 2012), de acordo com a Primeira 
Alteração Contratual da COMERCIAL DE ALIMENTOS TODO DIA 
LTDA – ME e registro na JUCEG – Junta Comercial do Estado de 



Goiás (fls. 39 a 42), sendo indevida a sua inclusão no polo 
passivo, devendo, por isso, ser excluído da lide. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário ANTÔNIO CARLOS SPINELI. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00548/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão parcial 
de solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhimento. 
 
Não responde a solidária por crédito relativo a fato gerador 
posterior à sua retirada da sociedade empresária, responde 
apenas por crédito relativo ao período em que tinha função 
administrativa da empresa, excluindo-se parcialmente da lide a 
solidária identificada nos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para excluir parcialmente da 
lide a solidária IVONE APARECIDA PICOLLI, mantendo sua responsabilidade em abril de 
2011, no valor do ICMS de R$ 890,96 (oitocentos e noventa reais e noventa e seis 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de exclusão da solidária IVONE APARECIDA 
PICOLLI, relativamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de agosto a novembro 
de 2011, exceto o do mês de abril de 2011, formulado pela Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) em Revisão Extraordinária (fls. 85 a 87). 

 
O pedido está fundamentado no fato de que a solidária IVONE 

APARECIDA PICOLLI, identificada como sócia e administradora da autuada, retirou-se da 
sociedade em 14/07/2011, conforme Comprovante de Homologação de Correção de 
Pessoa Jurídica e Consulta Histórico Empresarial (fls. 77 e 78), não podendo ser 
responsabilizada pelos créditos relativos aos meses de agosto a novembro de 2011, 
apenas sobre o crédito relativo ao mês de abril de 2011. 

 
O pedido foi admitido pelo Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, conforme o Despacho n° 2998/2017-PRES. (fls. 88). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Apreciando o Pedido de Revisão Extraordinária, manifesto-me pelo 
seu provimento em parte, pois IVONE APARECIDA PICOLLI, identificada como sócia e 
administradora da firma autuada, PICOLLI TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (fl. 04), retirou-se dessa sociedade em 14/07/2011, 



conforme Comprovante de Homologação de Correção de Pessoa Jurídica e Consulta 
Histórico Empresarial (fls. 77 e 78), não respondendo pelos créditos relativos a fatos 
geradores posteriores à sua retirada, apenas pelo crédito relativo ao período em que tinha 
função administrativa da empresa. 

 
O imposto reclamado no auto de infração refere-se a fatos 

geradores ocorridos nos meses de abril, agosto, outubro e novembro de 2011. Logo, tendo 
a solidária se retirado da sociedade empresarial em 14/07/2011, não responde ela pelos 
créditos relativos aos meses de agosto, outubro e novembro de 2011, apenas pelo crédito 
relativo ao mês de abril de 2011 no valor de R$ 890,96 (oitocentos e noventa reais e 
noventa e seis centavos). 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe parcial provimento para excluir parcialmente da lide a solidária IVONE APARECIDA 
PICOLLI, mantendo sua responsabilidade em abril de 2011, no valor do ICMS de R$ 
890,96 (oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00549/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Revisão Extraordinária. Exclusão de 
solidário da lide. Arguição formulada pela Gerência de 
Recuperação de Créditos (GERC). Acolhimento. 
 
Exclui-se da lide o sócio identificado como solidário, tendo ele 
se retirado da sociedade empresarial autuada antes da 
ocorrência do fato gerador do imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário LEVI 
FONSECA MOREIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de pedido de exclusão do solidário LEVI FONSECA 
MOREIRA, formulado pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) em Revisão 
Extraordinária (fls. 102 a 104). 

 
O pedido está fundamentado no fato de que o solidário LEVI 

FONSECA MOREIRA, identificado como sócio e administrador da autuada, retirou-se da 
sociedade em 26/09/2000, antes da ocorrência do fato gerador do imposto (período de 
janeiro/2012 a outubro/2013), conforme alteração contratual, não respondendo então pelo 
débito do contribuinte. 

 
O pedido foi admitido pelo Presidente do Conselho Administrativo 

Tributário, conforme o Despacho n° 3944/2017-PRES. (fls. 105). 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Apreciando o Pedido de Revisão Extraordinária, manifesto-me pelo 
seu provimento, pois LEVI FONSECA MOREIRA foi identificado como sócio e 
administrador da firma autuada, ATECEL CELULARES LTDA (fl. 05), mas retirou-se dessa 
sociedade em 26/09/2000, antes da ocorrência do fato gerador do imposto (período de 
janeiro/2012 a outubro/2013), de acordo com Espelho da Homologação de Alteração 
Especial (fls. 95 a 96), sendo indevida a sua inclusão no polo passivo, devendo, por isso, 
ser excluído da lide. 

 



Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-
lhe provimento para excluir da lide o solidário LEVI FONSECA MOREIRA. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00612/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo solidário da lide. Acolhido. ICMS.  
 
Deve ser excluída da lide a pessoa indicada como solidária na 
qualidade de sócio-administrador que, comprovadamente, 
retirou-se da sociedade em data anterior a ocorrência dos fatos 
geradores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
RAFAEL DE FREITAS BARBOSA. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado pela 
Gerência de Recuperação de Crédito, por meio da peça de fls. 55 a 57, pleiteando a 
exclusão da lide do sujeito passivo RAFAEL DE FREITAS BARBOSA, indicado como 
solidário no Processo n. 4011501863246, decorrente de auto de infração lavrado em 
desfavor da empresa PAPADELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  

 
É o relatório.  
 
   
                         VOTO 
 
Da análise do processo extrai-se que razão assiste à requerente, 

tendo em vista que restou comprovado que os fatos geradores narrados no auto de 
infração ocorreram no período de 01/07/13 a 31/12/13 e o sócio RAFAEL DE FREITAS 
BARBOSA, participou como sócio na referida empresa somente no período de 12/08/09 a 
04/02/13, conforme reconheceu o Presidente do Conselho Administrativo Tributário por 
meio do Despacho n. 65/2018, de fls. 60.  

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o autuado RAFAEL DE 

FREITAS BARBOSA, deve ser excluído da lide. 
 
À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo solidário RAFAEL DE FREITAS 
BARBOSA.  
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00613/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo solidário da lide. Acolhido. ICMS.  
 
Deve ser excluída da lide a pessoa indicada como solidária na 
qualidade de sócio-administrador que, comprovadamente, 
retirou-se da sociedade em data anterior a ocorrência dos fatos 
geradores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
RAFAEL DE FREITAS BARBOSA. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado pela 
Gerência de Recuperação de Crédito, por meio da peça de fls. 48 a 49, pleiteando a 
exclusão da lide do sujeito passivo RAFAEL DE FREITAS BARBOSA, indicado como 
solidário no Processo n. 4011501864218, decorrente de auto de infração lavrado em 
desfavor da empresa PAPADELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  

 
É o relatório.  
 
   
                         VOTO 
 
Da análise do processo extrai-se que razão assiste à requerente, 

tendo em vista que restou comprovado que os fatos geradores narrados no auto de 
infração ocorreram no período de 01/01/14 a 31/12/14 e o sócio RAFAEL DE FREITAS 
BARBOSA, participou como sócio na referida empresa somente no período de 12/08/09 a 
04/02/13, conforme reconheceu o Presidente do Conselho Administrativo Tributário por 
meio do Despacho n. 60/2018, de fls. 53.  

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o autuado RAFAEL DE 

FREITAS BARBOSA, deve ser excluído da lide. 
 
À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dou-lhe provimento, para excluir da lide o sujeito passivo solidário RAFAEL DE FREITAS 
BARBOSA.  
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00614/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. Exclusão da 
lide do sujeito passivo solidário da lide. Acolhido. ICMS.  
 
Deve ser excluída da lide a pessoa indicada como solidária na 
qualidade de sócio-administrador que, comprovadamente, 
retirou-se da sociedade em data anterior a ocorrência dos fatos 
geradores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. A Fazenda 
Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária formulado pela 
Gerência de Recuperação de Crédito, por meio da peça de fls. 53 a 55, pleiteando a 
exclusão da lide do sujeito passivo SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, indicado como 
solidário no Processo n. 4011304747405, decorrente de auto de infração lavrado em 
desfavor da empresa INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRASIL LTDA.  

 
É o relatório.  
 
   
                         VOTO 
 
Da análise do processo extrai-se que razão assiste à requerente, 

tendo em vista que restou comprovado que os fatos geradores narrados no auto de 
infração ocorreram no período de 01/01/13 a 31/07/13 e o sócio SEBASTIÃO FERREIRA 
DA SILVA, retirou-se da sociedade em 27/03/03, conforme reconheceu o Presidente do 
Conselho Administrativo Tributário por meio do Despacho n. 262/2017, de fls. 56.  

 
Assim, sem mais delongas, concluo que o autuado SEBASTIÃO 

FERREIRA DA SILVA.  
 

À conta do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe provimento, 
para excluir da lide o sujeito passivo solidário SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA.   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00618/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pleito de exclusão de 
solidários da lide. Rejeiçao. 
 
1. Responde solidariamente com o contribuinte, pelo pagamento 
do imposto ou da penalidade pecuniária, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
2. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente [...] com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária" (CTE, art. 45, 
XIII); 
 
3. Negado provimento ao pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Relator, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José 
Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior apresentado pelos 
solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS 
BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente lançamento fiscal 
consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-se assim 
expresso: 



Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 4.603,50 (quatro mil, 
seiscentos e três reais e cinquenta centavos), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para o 
uso ou consumo final, acobertadas pelas notas fiscais n. 26532, emitidos 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., CNPJ 
752743160001-70, em 24/09/2009, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

Nas peças de recursos aviadas, ambos os recorrentes pleiteiam suas 
exclusões do pólo passivo da relação jurídica obrigacional tributária cujo crédito é exigido 
no auto de infração. 

O segundo recorrente, Sr. Reginaldo Regis Benati, alega que, a luz do art. 
128 do CTN, faz-se necessária uma lei para estabelecer a responsabilidade tributária de 
terceiros, já que, de acordo com o princípio da legalidade “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Entende que não há lei estadual que lhe impute a responsabilidade e que, 
de forma míope, a autoridade fiscal tenta lhe atribuir a responsabilidade tributária prevista 
no art. 46, inciso V, alínea “b” e o § 2º, todos do CTE. 

Ao final, requer a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, 
que esta recaia apenas sobre os valores do imposto, retirando-se a multa punitiva. 

A primeira recorrente também assevera que não há lei que lhe atribua a 
condição de responsável solidária e que o art. 46, V, “b”, do CTE não serve para este 
mister porquanto ela não foi adquirente de mercadoria ou bem, mas tão somente exerceu 
sua atividade de representação comercial. 

Ao final, faz o mesmo pedido da segunda recorrente. 

É o relatório do quanto basta 

 

V O T O 

 

Não há lugar para acolhida das pretensões deduzidas pelos autores das 
peça de recurso sob apreciação. 

Equivoca-se o 2º recorrente quanto à inexistência de norma estadual que 
lhe imponha a responsabilidade tributária no caso da situação material objeto do presente 
lançamento. 

Com efeito, conforme se verifica no formulário denominado ANEXO 
ESTRUTURADO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OBRIGADO, a autoridade 
fiscal informou, no campo “fundamentação legal”, o art. 45, XII, do CTE, ao passo que o 
recorrente reporta-se ao art. 46, V, do mesmo diploma legal. 

O dispositivo legal do CTE que impõe a solidariedade é o que abaixo se 
transcreve: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 



prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

Portanto, a responsabilidade tributária está caracterizada, haja vista que o 
aludido recorrente tomou parte na infração denunciada na peça de início, na condição de 
sócio-diretor de pessoa jurídica autuada, em razão dos atos que praticou relativamente à 
irregularidade (fraude) objeto do presente lançamento fiscal. 

Também não há lugar para a corrida das razões apresentadas pela 
primeira recorrente no sentido de que se trata de contribuinte do ISSQN, haja vista a sua 
inclusão no polo passivo não ocorreu na condição de contribuinte do imposto, mas sim 
como responsável pelo tributo devido por terceiro, porquanto deu destino diverso a 
produto beneficiado com isenção 

Reza o art. 45, XIII, do CTE que “São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente [...] 
com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária”. 

Quanto aos pleitos para modificação da penalidade aplicada, não há razão 
jurídica que lhes sirva de respaldo. 

Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00619/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pleito de exclusão de 
solidários da lide. Rejeiçao. 
 
1. Responde solidariamente com o contribuinte, pelo pagamento 
do imposto ou da penalidade pecuniária, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
2. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente [...] com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária" (CTE, art. 45, 
XIII); 
 
3. Negado provimento ao pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Relator, tendo em vista estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e José 
Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior apresentado pelos 
solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS 
BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente lançamento fiscal 
consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-se assim 
expresso: 



Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 8.513,00 (Oito Mil 
Quinhentos e Treze reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de um semi reboque, para o uso ou consumo 
final, acobertadas pelas notas fiscais n.   001127 emitidos pela empresa 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., CNPJ 
752743160002-51, em 1 5.10.2008, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Nas peças de recursos aviadas, ambos os recorrentes pleiteiam suas 
exclusões do pólo passivo da relação jurídica obrigacional tributária cujo crédito é exigido 
no auto de infração. 

O segundo recorrente, Sr. Reginaldo Regis Benati, alega que, a luz do art. 
128 do CTN, faz-se necessária uma lei para estabelecer a responsabilidade tributária de 
terceiros, já que, de acordo com o princípio da legalidade “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Entende que não há lei estadual que lhe impute a responsabilidade e que, 
de forma míope, a autoridade fiscal tenta lhe atribuir a responsabilidade tributária prevista 
no art. 46, inciso V, alínea “b” e o § 2º, todos do CTE. 

Ao final, requer a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, 
que esta recaia apenas sobre os valores do imposto, retirando-se a multa punitiva. 

A primeira recorrente também assevera que não há lei que lhe atribua a 
condição de responsável solidária e que o art. 46, V, “b”, do CTE não serve para este 
mister porquanto ela não foi adquirente de mercadoria ou bem, mas tão somente exerceu 
sua atividade de representação comercial. 

Ao final, faz o mesmo pedido da segunda recorrente. 

É o relatório do quanto basta 

 

V O T O 

 

Não há lugar para acolhida das pretensões deduzidas pelos autores das 
peça de recurso sob apreciação. 

Equivoca-se o 2º recorrente quanto à inexistência de norma estadual que 
lhe imponha a responsabilidade tributária no caso da situação material objeto do presente 
lançamento. 

Com efeito, conforme se verifica no formulário denominado ANEXO 
ESTRUTURADO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OBRIGADO, a autoridade 
fiscal informou, no campo “fundamentação legal”, o art. 45, XII, do CTE, ao passo que o 
recorrente reporta-se ao art. 46, V, do mesmo diploma legal. 

O dispositivo legal do CTE que impõe a solidariedade é o que abaixo se 
transcreve: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 



prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

Portanto, a responsabilidade tributária está caracterizada, haja vista que o 
aludido recorrente tomou parte na infração denunciada na peça de início, na condição de 
sócio-diretor de pessoa jurídica autuada, em razão dos atos que praticou relativamente à 
irregularidade (fraude) objeto do presente lançamento fiscal. 

Também não há lugar para a corrida das razões apresentadas pela 
primeira recorrente no sentido de que se trata de contribuinte do ISSQN, haja vista a sua 
inclusão no polo passivo não ocorreu na condição de contribuinte do imposto, mas sim 
como responsável pelo tributo devido por terceiro, porquanto deu destino diverso a 
produto beneficiado com isenção 

Reza o art. 45, XIII, do CTE que “São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente [...] 
com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária”. 

Quanto aos pleitos para modificação da penalidade aplicada, não há razão 
jurídica que lhes sirva de respaldo. 

Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00620/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pleito de exclusão de 
solidários da lide. Rejeiçao. 
 
1. Responde solidariamente com o contribuinte, pelo pagamento 
do imposto ou da penalidade pecuniária, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
2. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente [...] com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária" (CTE, art. 45, 
XIII); 
 
3. Negado provimento ao pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da 
Silva. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior apresentado pelos 
solidários SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente 
lançamento fiscal consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-
se assim expressa: 



Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 7.234,20 (sete mil, duzentos e trinta 
e quatro reais e vinte centavos), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de dois semi reboques, para o uso ou consumo final, acobertadas 
pelas notas fiscais n.s 444, emitidos pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e 
Rodoviários Ltda., CNPJ 752743160002-51, em 03/06/2008, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 

Nas peças de recursos aviadas, ambos os recorrentes pleiteiam suas 
exclusões do pólo passivo da relação jurídica obrigacional tributária cujo crédito é exigido 
no auto de infração. 

O segundo recorrente, Sr. Reginaldo Regis Benati, alega que, a luz do art. 
128 do CTN, faz-se necessária uma lei para estabelecer a responsabilidade tributária de 
terceiros, já que, de acordo com o princípio da legalidade “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Entende que não há lei estadual que lhe impute a responsabilidade e que, 
de forma míope, a autoridade fiscal tenta lhe atribuir a responsabilidade tributária prevista 
no art. 46, inciso V, alínea “b” e o § 2º, todos do CTE. 

Ao final, requer a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, 
que esta recaia apenas sobre os valores do imposto, retirando-se a multa punitiva. 

A primeira recorrente, após pleitear a admissibilidade de seu recurso por 
via da divergência de decisões deste Colegiado (Lei. 16.469/09, art. 41, II, “a”), assevera 
que é contribuinte do ISSQN e, assim, não se encontra sujeita ao pagamento do 
diferencial de alíquotas do ICMS. 

Nesta linha de defesa, transcreve decisões deste Conselho que afirmam 
que os prestadores de serviço não se sujeitam à exigência do diferencial de alíquotas, 
visto não são contribuintes do ICMS.  

Argumenta que o Fisco deveria ter incluído na lide o a indústria, emitente 
da nota fiscal, a qual seria contribuinte de fato em relação à substituição tributária e, ao 
final, requer sua exclusão da condição de sujeito passivo coobrigado ou, alternativamente, 
a substituição da multa pela prevista no art. 71, VIII, alínea “c” do CTE. 

É o relatório do quanto basta 

 

V O T O 

 

Não há lugar para acolhida das pretensões deduzidas pelos autores das 
peça de recurso sob apreciação. 

Equivoca-se o 2º recorrente quanto à inexistência de norma estadual que 
lhe imponha a responsabilidade tributária no caso da situação material objeto do presente 
lançamento. 

Com efeito, conforme se verifica no formulário denominado ANEXO 
ESTRUTURADO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OBRIGADO, a autoridade 
fiscal informou, no campo “fundamentação legal”, o art. 45, XII, do CTE, ao passo que o 
recorrente reporta-se ao art. 46, V, do mesmo diploma legal. 

O dispositivo legal do CTE que impõe a solidariedade é o que abaixo se 
transcreve: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 



[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

Portanto, a responsabilidade tributária está caracterizada, haja vista que o 
aludido recorrente tomou parte na infração denunciada na peça de início, na condição de 
sócio-diretor de pessoa jurídica autuada, em razão dos atos que praticou relativamente à 
irregularidade (fraude) objeto do presente lançamento fiscal. 

Também não há lugar para a corrida das razões apresentadas pela 
primeira recorrente no sentido de que se trata de contribuinte do ISSQN, haja vista a sua 
inclusão no polo passivo não ocorreu na condição de contribuinte do imposto, mas sim 
como responsável pelo tributo devido por terceiro, porquanto deu destino diverso a 
produto beneficiado com isenção 

Reza o art. 45, XIII, do CTE que “São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente [...] 
com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária”. 

Quanto aos pleitos para modificação da penalidade aplicada, não há razão 
jurídica que lhes sirva de respaldo. 

Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00621/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pleito de exclusão de 
solidários da lide. Rejeiçao. 
 
1. Responde solidariamente com o contribuinte, pelo pagamento 
do imposto ou da penalidade pecuniária, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
2. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente [...] com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária" (CTE, art. 45, 
XIII); 
 
3. Negado provimento ao pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da 
Silva. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior apresentado pelos 
solidários SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente 
lançamento fiscal consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-
se assim expressa: 



Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos 
reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um 
semi reboques, para o uso ou consumo final, acobertadas pelas notas fiscais n.s 20405 
emitido pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., CNPJ 
752743160001-70, em 10/09/ 2008, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

Nas peças de recursos aviadas, ambos os recorrentes pleiteiam suas 
exclusões do pólo passivo da relação jurídica obrigacional tributária cujo crédito é exigido 
no auto de infração. 

O segundo recorrente, Sr. Reginaldo Regis Benati, alega que, a luz do art. 
128 do CTN, faz-se necessária uma lei para estabelecer a responsabilidade tributária de 
terceiros, já que, de acordo com o princípio da legalidade “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Entende que não há lei estadual que lhe impute a responsabilidade e que, 
de forma míope, a autoridade fiscal tenta lhe atribuir a responsabilidade tributária prevista 
no art. 46, inciso V, alínea “b” e o § 2º, todos do CTE. 

Ao final, requer a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, 
que esta recaia apenas sobre os valores do imposto, retirando-se a multa punitiva. 

A primeira recorrente, após pleitear a admissibilidade de seu recurso por 
via da divergência de decisões deste Colegiado (Lei. 16.469/09, art. 41, II, “a”), assevera 
que é contribuinte do ISSQN e, assim, não se encontra sujeita ao pagamento do 
diferencial de alíquotas do ICMS. 

Nesta linha de defesa, transcreve decisões deste Conselho que afirmam 
que os prestadores de serviço não se sujeitam à exigência do diferencial de alíquotas, 
visto não são contribuintes do ICMS.  

Argumenta que o Fisco deveria ter incluído na lide o a indústria, emitente 
da nota fiscal, a qual seria contribuinte de fato em relação à substituição tributária e, ao 
final, requer sua exclusão da condição de sujeito passivo coobrigado ou, alternativamente, 
a substituição da multa pela prevista no art. 71, VIII, alínea “c” do CTE. 

É o relatório do quanto basta 

 

V O T O 

 

Não há lugar para acolhida das pretensões deduzidas pelos autores das 
peça de recurso sob apreciação. 

Equivoca-se o 2º recorrente quanto à inexistência de norma estadual que 
lhe imponha a responsabilidade tributária no caso da situação material objeto do presente 
lançamento. 

Com efeito, conforme se verifica no formulário denominado ANEXO 
ESTRUTURADO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OBRIGADO, a autoridade 
fiscal informou, no campo “fundamentação legal”, o art. 45, XII, do CTE, ao passo que o 
recorrente reporta-se ao art. 46, V, do mesmo diploma legal. 

O dispositivo legal do CTE que impõe a solidariedade é o que abaixo se 
transcreve: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 



[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

Portanto, a responsabilidade tributária está caracterizada, haja vista que o 
aludido recorrente tomou parte na infração denunciada na peça de início, na condição de 
sócio-diretor de pessoa jurídica autuada, em razão dos atos que praticou relativamente à 
irregularidade (fraude) objeto do presente lançamento fiscal. 

Também não há lugar para a corrida das razões apresentadas pela 
primeira recorrente no sentido de que se trata de contribuinte do ISSQN, haja vista a sua 
inclusão no polo passivo não ocorreu na condição de contribuinte do imposto, mas sim 
como responsável pelo tributo devido por terceiro, porquanto deu destino diverso a 
produto beneficiado com isenção 

Reza o art. 45, XIII, do CTE que “São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente [...] 
com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária”. 

Quanto aos pleitos para modificação da penalidade aplicada, não há razão 
jurídica que lhes sirva de respaldo. 

Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00622/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pleito de exclusão de 
solidários da lide. Rejeiçao. 
 
1. Responde solidariamente com o contribuinte, pelo pagamento 
do imposto ou da penalidade pecuniária, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
2. "São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente [...] com o contribuinte ou o substituto 
tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra 
para a prática de infração à legislação tributária" (CTE, art. 45, 
XIII); 
 
3. Negado provimento ao pedido de exclusão dos solidários da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da 
Silva. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior apresentado pelos 
solidários SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente 
lançamento fiscal consubstanciado em auto de infração, cuja “descrição do fato” encontra-
se assim expressa: 



Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 6.783,17 (Seis Mil Setecentos e 
Oitenta e Três Reais e Dezessete Centavos), referente ao diferencial de alíquotas 
incidente na operação de aquisição de semi reboque(s), para o uso ou consumo final, 
acobertada(s) pela(s) nota(s) fiscal(is) n.   511, emitidos pela empresa Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., CNPJ 75274316/0002-51, em 26/06/2008, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido, juntamente com as penalidades e acréscimos legais. 

Nas peças de recursos aviadas, ambos os recorrentes pleiteiam suas 
exclusões do pólo passivo da relação jurídica obrigacional tributária cujo crédito é exigido 
no auto de infração. 

O segundo recorrente, Sr. Reginaldo Regis Benati, alega que, a luz do art. 
128 do CTN, faz-se necessária uma lei para estabelecer a responsabilidade tributária de 
terceiros, já que, de acordo com o princípio da legalidade “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Entende que não há lei estadual que lhe impute a responsabilidade e que, 
de forma míope, a autoridade fiscal tenta lhe atribuir a responsabilidade tributária prevista 
no art. 46, inciso V, alínea “b” e o § 2º, todos do CTE. 

Ao final, requer a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, 
que esta recaia apenas sobre os valores do imposto, retirando-se a multa punitiva. 

A primeira recorrente, após pleitear a admissibilidade de seu recurso por 
via da divergência de decisões deste Colegiado (Lei. 16.469/09, art. 41, II, “a”), assevera 
que é contribuinte do ISSQN e, assim, não se encontra sujeita ao pagamento do 
diferencial de alíquotas do ICMS. 

Nesta linha de defesa, transcreve decisões deste Conselho que afirmam 
que os prestadores de serviço não se sujeitam à exigência do diferencial de alíquotas, 
visto não são contribuintes do ICMS.  

Argumenta que o Fisco deveria ter incluído na lide o a indústria, emitente 
da nota fiscal, a qual seria contribuinte de fato em relação à substituição tributária e, ao 
final, requer sua exclusão da condição de sujeito passivo coobrigado ou, alternativamente, 
a substituição da multa pela prevista no art. 71, VIII, alínea “c” do CTE. 

É o relatório do quanto basta 

 

V O T O 

 

Não há lugar para acolhida das pretensões deduzidas pelos autores das 
peça de recurso sob apreciação. 

Equivoca-se o 2º recorrente quanto à inexistência de norma estadual que 
lhe imponha a responsabilidade tributária no caso da situação material objeto do presente 
lançamento. 

Com efeito, conforme se verifica no formulário denominado ANEXO 
ESTRUTURADO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OBRIGADO, a autoridade 
fiscal informou, no campo “fundamentação legal”, o art. 45, XII, do CTE, ao passo que o 
recorrente reporta-se ao art. 46, V, do mesmo diploma legal. 

O dispositivo legal do CTE que impõe a solidariedade é o que abaixo se 
transcreve: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 
pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, especialmente: 



[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

Portanto, a responsabilidade tributária está caracterizada, haja vista que o 
aludido recorrente tomou parte na infração denunciada na peça de início, na condição de 
sócio-diretor de pessoa jurídica autuada, em razão dos atos que praticou relativamente à 
irregularidade (fraude) objeto do presente lançamento fiscal. 

Também não há lugar para a corrida das razões apresentadas pela 
primeira recorrente no sentido de que se trata de contribuinte do ISSQN, haja vista a sua 
inclusão no polo passivo não ocorreu na condição de contribuinte do imposto, mas sim 
como responsável pelo tributo devido por terceiro, porquanto deu destino diverso a 
produto beneficiado com isenção 

Reza o art. 45, XIII, do CTE que “São solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente [...] 
com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária”. 

Quanto aos pleitos para modificação da penalidade aplicada, não há razão 
jurídica que lhes sirva de respaldo. 

Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00629/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça 
recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pela solidária 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face de 
decisão cameral que julgou procedente o lançamento fiscal e rejeitou o seu pedido de 
exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformada a solidária acima identificada interpôs recurso 

voluntário pedindo a sua exclusão da lide e a improcedência do lançamento. 
 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 
 



Inconformada a solidária interpôs o Recurso ao Conselho Superior, 
objeto do presente julgamento, alegando, que fora excluída da lide pela Primeira Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, quando do julgamento do Processo n. 4011004003575, 
conforme Acórdão n. 284/2014.  

 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, foi incluída na lide como coobrigada na qualidade de autora do 
pedido do semi-reboque em nome de EDMILSON VIEIRA DE MEDEIROS, porém, com 
faturamento (emissão da nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA 
FERREIRA, com a finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de 
alíquota previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
A fundamentação legal para incluí-la na lide como coobrigada foi o 

art. 45, inciso XIII, da Lei n. 11651/91, do mesmo diploma legal, que assevera o seguinte: 
 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

  

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação da coobrigada nos 
fatos bem como o interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação de 
pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe 

provimento, para manter na lide a recorrente.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/leis/L_013194.htm
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00630/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça 
recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pela solidária 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face de 
decisão cameral que julgou procedente o lançamento fiscal e rejeitou o seu pedido de 
exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformada a solidária acima identificada interpôs recurso 

voluntário pedindo a sua exclusão da lide e a improcedência do lançamento. 
 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 
 



Inconformada a solidária interpôs o Recurso ao Conselho Superior, 
objeto do presente julgamento, alegando, que fora excluída da lide pela Primeira Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, quando do julgamento do Processo n. 4011004003575, 
conforme Acórdão n. 284/2014.  

 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, foi incluída na lide como coobrigada na qualidade de autora do 
pedido do semi-reboque em nome de EDMILSON VIEIRA DE MEDEIROS, porém, com 
faturamento (emissão da nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA 
FERREIRA, com a finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de 
alíquota previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
A fundamentação legal para incluí-la na lide como coobrigada foi o 

art. 45, inciso XIII, da Lei n. 11651/91, do mesmo diploma legal, que assevera o seguinte: 
 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

  

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação da coobrigada nos 
fatos bem como o interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação de 
pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe 

provimento, para manter na lide a recorrente.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/leis/L_013194.htm
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00631/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso VI, § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma legal, 
que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V – qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou sem ou tomador de serviços: 

 [...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  
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À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00632/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: IICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso VI, § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma legal, 
que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V – qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou sem ou tomador de serviços: 

 [...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  
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À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 
provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00633/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: IICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu,  por maioria de votos, acolher a arguição 
de admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso V, “a” e § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma 
legal, que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços: 
a) preste declarações tais que, em razão destas, resulte a exoneração total ou 
parcial do imposto; 

 [...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
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coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 

provimento, para manter na lide ambos os recorrentes. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00634/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu,  por maioria de votos, acolher a arguição 
de admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso V, “a” e § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma 
legal, que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços: 
a) preste declarações tais que, em razão destas, resulte a exoneração total ou 
parcial do imposto; 

 [...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
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coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 

provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00635/18 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso V e § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma legal, 
que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços: 
 
[...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  
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À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 

provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00636/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro 
Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz 
Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários REGINALDO 
REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – SOMAR INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÁO E 

EXPORTAÇÁO LTDA, alega que deve ser excluída da lide porque não possui interesse 
comum na relação que constituiu o fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 46, inciso V, “a” e § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo diploma 
legal, que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços: 
a) preste declarações tais que, em razão destas, resulte a exoneração total ou 
parcial do imposto; 

 [...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 
 

Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 
constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
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coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 

provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00637/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, sob o fundamento 
de que a peça recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que 
votaram pela inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e 
Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e REGINALDO REGIS BENATI, em 
face de decisão cameral que julgou procedente o lançamento fiscal e rejeitou os seus 
pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário pedindo as suas exclusões da lide e a improcedência do 
lançamento. 

 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 



 
Inconformados os sujeitos passivos interpuseram o Recurso ao 

Conselho Superior, objeto do presente julgamento, alegando, resumidamente o seguinte: 
 
1 – RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, alega que 

deve ser excluída da lide porque não possui interesse comum na relação que constituiu o 
fato gerador; 

 
2 – REGINALDO REGIS BENATI, também alega não possuir 

nenhum vínculo com o fato gerador do imposto. 
 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome da empresa TRANSPORTADORA VARIOL LTDA com faturamento (emissão da 
nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA FERREIRA, com a finalidade 
de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota previsto no art. 6º, 
inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 
art. 45, incisos XII e XIII, da Lei n. 11651/91, do mesmo diploma legal, que asseveram o 
seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

  

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço dos recursos apresentados, nego-lhes 

provimento, para manter na lide ambos os recorrentes.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00638/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de exclusão dos 
coobrigados da lide. Rejeitado. 
 
Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja participação 
nos fatos que deram origem ao fato gerador do imposto omitido, 
ficar devidamente comprovada no processo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça 
recursal não estaria em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
José Ferreira de Sousa, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pela solidária 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face de 
decisão cameral que julgou procedente o lançamento fiscal e rejeitou o seu pedido de 
exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que o 

produtor rural EDVANDRO DA SILA PEREIRA, omitiu pagamento de ICMS nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo 
final, conforme documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, 
 
Inconformada  a solidária acima identificada interpôs recurso 

voluntário pedindo a sua exclusão da lide e a improcedência do lançamento. 
 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou a preliminar de 

exclusão e julgou procedente o lançamento. 
 



Inconformada a solidária interpôs o Recurso ao Conselho Superior, 
objeto do presente julgamento, alegando, que fora excluída da lide pela Primeira Câmara 
Julgadora, por maioria de votos, quando do julgamento do Processo n. 4011004003575, 
conforme Acórdão n. 284/2014.  

 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, foi incluída na lide como coobrigada na qualidade de autora do 
pedido do semi-reboque em nome de EDMILSON VIEIRA DE MEDEIROS, porém, com 
faturamento (emissão da nota fiscal) em nome do produtor rural EDVANDRO SILVA 
FERREIRA, com a finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do diferencial de 
alíquota previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
A fundamentação legal para incluí-la na lide como coobrigada foi o 

art. 45, inciso XIII, da Lei n. 11651/91, do mesmo diploma legal, que assevera o seguinte: 
 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

  

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 

constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação da coobrigada nos 
fatos bem como o interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação de 
pagar o imposto.  

    
À conta do exposto, conheço do recurso apresentado, nego-lhe 

provimento, para manter na lide a recorrente.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00644/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Representação Fazendária 
visando à reinclusão na lide de sujeito passivo solidário. 
Acolhido por maioria de votos. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91, 
mormente quando a pessoa jurídica se encontra com o cadastro 
suspenso por desaparecimento do domicílio tributário declarado 
ao Fisco, como ocorre no caso em tela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário JOSÉ ROBERTO DE JESUS. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, José Ferreira de Sousa, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz 
Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido saída de mercadorias, no valor comercial de R$ 188.341,89 (cento 
e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme 
comparativo entre as vendas realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovadas 
nos extratos fornecidos pelas administradoras de cartões, e os documentos fiscais 
emitidos relativos a essas vendas, informadas pelos dados das DPI´s. Em consequência, 
e de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias tributas, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 13.447,61 (treze mil, quatrocentos e quarenta e sete 
reais e sessenta e um centavos), juntamente com as cominações legais. 

 
Foram infringidos os arts. 25, parágrafo 1°, inciso IV; e 64, parágrafo 

2°, da Lei 11.651/91, tendo sido proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso VII, 
alínea "I", agravada do parágrafo 9°, inciso I, da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
16.241/2008. 

 



Foi indicado como sujeito passivo solidário: JOSÉ ROBERTO DE 
JESUS, com base no dispositivo do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991, na condição 
de sócio administrador.  

  
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 

Detalhamento do crédito tributário (fl. 03), identificação do sujeito passivo (fl. 04), cálculo 
da proporcionalidade (fl. 05/07), Planilha Vendas com Cartão de Crédito/Débito por 
Administradora (fl. 08), Declaração Periódica de Informações – DPI (fls. 09/20), Relatório 
de Entradas/Saídas (fls. 21/22). 

 
O sujeito passivo principal e o solidário, foram intimados em Primeira 

Instância, conforme fls. 23/27. 
 
O sujeito passivo solidário não se manifestou, conforme Termo de 

Revelia de fl. 46.  
  
De outro modo, o sujeito passivo principal apresenta impugnação (fls. 

30/38), alegando, em preliminares, nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, visto que não contém 
nos autos nenhum elemento probatório da origem das supostas omissões. Protesta 
contra o caráter confiscatório da multa aplicada, e aduz, ainda, a nulidade “ab initio” do 
auto de infração, frente a provas conseguidas de forma ilícita, sem autorização judicial. 
Aduz, ainda, que consta das planilhas informadas pelas operadoras de cartões de crédito 
as prestações de serviços de organização e realização de eventos, não alcançadas pelo 
ICMS, apenas pelo ISSQN. Ao final, requer a nulidade do auto de infração. 

 
A impugnação foi instruída com Procuração (fl. 39) e Alteração 

Contratual (fls. 41/45). 
  
Pela Sentença n° 2430/2011-JULP (fls. 48/50), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração. Assevera que não merece acolhida a 
argumentação de nulidade e que, no mérito, nada foi apresentado pela autuada. 
Esclarece, também, que as administradoras de cartões de crédito ou de débito estão 
obrigadas a prestarem esclarecimentos, conforme legislação vigente. 

 
O sujeito passivo principal e o solidário, foram intimados em Segunda 

Instância, conforme fls. 51/52. 
 
O sujeito passivo solidário se manteve inerte em Segunda Instância, 

conforme Termo de Perempção de fl. 53. 
 
Por sua vez, a autuada apresenta Recurso Voluntário (fls. 56/64), 

onde reitera os argumentos quanto a nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, uma vez que os autos 
carece de provas suficientes para comprovar o ilícito fiscal apontado. Reafirma os 
argumentos quanto o caráter confiscatório da multa aplicada e, mais uma vez, argumenta 
que as provas dos autos são ilícitas, pois foram conseguidas sem autorização judicial. 
Aduz, ainda, que consta das planilhas informadas pelas operadoras de cartões de crédito 
as prestações de serviços de organização e realização de eventos, não alcançadas pelo 
ICMS, apenas pelo ISSQN. Ao final, requer a nulidade do auto de infração ou, 
alternativamente, a diminuição do valor da multa. 

 



Por meio da Resolução 119/2013 (fls. 66/67), a Quarta Câmara 
Julgadora, converteu o julgamento em diligência para o sujeito passivo apresentar as 
notas fiscais de serviço emitidas no período, bem como o livro de Apuração do ISSQN, 
devidamente autenticado, e as correspondentes guias de recolhimento do tributo 
municipal. 

 
O polo passivo foi intimado, por meio de seu representante legal, 

conforme fl. 68. 
 
Em resposta (fls. 71), o representante legal da autuada informar que a 

mesma encerrou suas atividades, não sendo possível localizá-la, tampouco seus 
documentos fiscais. Requer o prosseguimento do feito. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Quarta Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, excluir da lide o 
sujeito passivo solidário e, à unanimidade de votos, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual, intimada da decisão cameral (fls. 81). 

Apresenta recurso a este Conselho Superior requerendo a reinclusão do solidário na lide. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ou recurso 

voluntario ao Conselho Superior (fls. 85 a 87), mas não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O cerne do litígio submetido a julgamento restringe-se à apreciação 

do recurso da Representação Fazendária que pugna pela reforma do acórdão cameral 
que, por maioria de votos, procedeu à exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 

 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reinclusão na lide do sujeito passivo solidário JOSÉ ROBERTO DE JESUS, visto não 
haver outras questões preliminares ou de mérito a serem analisadas, acolho-o, tendo em 
vista que o solidário em questão exercia a função de sócio administrador da empresa à 
época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta perfeitamente ao disposto 
no art. 45, inciso XII, do CTE combinado com art. 124, inc. II, do Código Tributário 
Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, não há como sustentar que o sócio administrador 
não tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se 
tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria 
a responsabilidade do sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.   

 
Outrossim, urge salientar que a empresa autuada se encontra com o 

cadastro suspenso por desaparecimento do endereço declarado ao Fisco deste a data de 
18/02/2013, o que caracteriza dissolução irregular da pessoa jurídica, situação em que o 
administrador arrolado na qualidade de solidário deve permanecer no polo passivo, 



consoante entendimento já sedimentado em julgamentos reiterados do Superior Tribunal 
de Justiça. 

 
Ante o exposto conheço do recurso da Representação Fazendária a 

este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reincluir na lide o sujeito passivo 
solidário JOSÉ ROBERTO DE JESUS. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00646/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA.   
PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS 
BENATI. REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, tendo em vista estar 
a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade 
do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 



Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José 
Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00655/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda. e Reginaldo Regis Benati, por eles arguidas. Admitidos e 
improvidos.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR 
INDÚSTIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, feita pelo Relator, tendo 
em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide dos solidários REGINALDO REGIS BENATI e SOMAR INDÚSTIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, arguida pelos mesmos. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 

referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 20405   emitida 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 10/09/2008, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009, adoto o relatório constante do 
Acórdão Cameral nº 1941/2014, de fls 159/173, que abaixo transcrevo:  

 



“Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 

 
Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 

complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou a o licenciamento junto ao 
DETRAN do veiculo para o Sr. Carlos Roberto Alves, em 15/09/2008 (fl. 07). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Para instrução processual, juntou-se ao feito cópia de pedido, emitido 

pela empresa Somar Industrial, Comercio, Importação e Exportação Ltda. (fl. 08), cópia de 
confirmação de pedido, emitido pela empresa Librelato (fl. 09), cópia da Nota Fiscal nº 
20405 (fls. 1O), fotocopia de DUT em nome do Sr. Carlos (fl. 11). 

  
Intimados na forma legal, somente os sujeitos passivos solidários 

Somar Indústria e Comercio Importação e Exportação Ltda. e Marcelo Marcio dos Santos 
Jurado compareceram aos autos, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação à 
Edvandro da Silva Ferreira, e Carlos Roberto Alves (fl.81), esse último tendo sido intimado 
por edital (fl. 80). 

 
O sujeito passivo solidário Somar Industrial e Comercio Importação e 

Exportação, argui, em preliminar, a nulidade do auto de infração por incompetência da 
autoridade fiscal, entendendo que, apesar das acusações apresentadas pela fiscalização, 
a competência para requerer o diferencial da importância do imposto destacado na nota 
fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a incompetência do Estado de Goiás; 
nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, sob a alegação de que a impugnante 
não possui interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, tendo em vista ser simples agente entre o adquirente da mercadoria e a indústria 
que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a nulidade por insegurança na 
determinação da infração, por entender que a descrição do fato no lançamento não 
mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo de suma importância a 
verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 



desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

principio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 
 
O Sujeito passivo solidário Marcelo Marcio dos Santos Jurado 

comparece à lide alegando nulidade da intimação, por ter sido emitida para o contribuinte 
aos cuidados do sujeito passivo coobrigado, o que teria ferido o art. 14, § 3º, I, da Lei 
16.469/09; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, por ausência dos 
requisitos previstos no at. 135, III, do CTN – súmula 430 STJ, pedindo sua exclusão da 
lide; nulidade por incompetência da autoridade fiscal para proceder o lançamento, 
entendendo ser da competência do Estado de Santa Catarina exigir o imposto e não do 
Estado de Goiás; nulidade por insegurança na determinação da infração, vislumbrando 
que a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal 
da infração.  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

principio da razoabilidade, e que deverá ser aplicado a penalidade prevista no inciso VIII, 
letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. ” 
 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  



 
Às fls 98 foi declarado perempto o solidário CARLOS ROBERTO 

ALVES.  
 
O autuado apresenta impugnação em segunda instância. Quer sua 

exclusão da lide dizendo que foi vítima de fraude, pois o veículo foi adquirido em sua 
inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e com a inscrição 
rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo com temor de 
multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a prática da 
infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que constituiu 
o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e representação 
por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 
LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu desfavor e a 
procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
Já a empresa solidária SOMAR IND E COM IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA apresenta recurso.  Pede seja excluído da lide o sócio gerente da 
empresa recorrente que é a representante da fábrica, por ausência de base legal para 
mantê-lo no polo passivo. Também argui a incompetência da autoridade fiscal, pois o 
adquirente da mercadoria foi considerado como não contribuinte do ICMS, “pois ao 
adquirir o semirreboque, não o realizou com a habitualidade ou intuito comercial”. Como o 
destinatário não é contribuinte então o imposto pertence integralmente ao Estado de 
origem da operação. Cita a Constituição Federal, para concluir que a competência para 
exigir o diferencial de alíquotas é do Estado de Santa Catarina, origem da operação. Alega 
preliminar de insegurança na determinação da infração, pois a recorrente, conforme 
menciona o autor do lançamento, foi indicada como representante da industria, o que 
implica na inexistência de aquisição da mercadoria por parte da recorrente. Assim, a 
situação fática não se subsume na norma utilizada para responsabilizar a recorrente. 
Ainda com este argumento alega cerceamento ao direito de defesa por não descrever com 
clareza e precisão as infrações fiscais realizadas pelo recorrente.  
 

No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 
final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
O solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO também 

interpôs recurso em que pede exclusão da lide pois é o sócio gerente da empresa que é a 
representante da fábrica, e não existe base legal para mantê-lo no polo passivo. Afirma 



que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei, de 
modo a ensejar redirecionamento da infração para a pessoa do sócio da coobrigada. 
Também argui a incompetência da autoridade fiscal, pois o adquirente da mercadoria foi 
considerado como não contribuinte do ICMS, “pois ao adquirir o semirreboque, não o 
realizou com a habitualidade ou intuito comercial”. Como o destinatário não é contribuinte 
então o imposto pertence integralmente ao Estado de origem da operação. Cita a 
Constituição Federal, para concluir que a competência para exigir o diferencial de 
alíquotas é do Estado de Santa Catarina, origem da operação. 

 
Alega preliminar de insegurança na determinação da infração, pois a 

recorrente, conforme menciona o autor do lançamento, foi indicada como representante da 
industria, o que implica na inexistência de aquisição da mercadoria por parte da 
recorrente. Assim, a situação fática não se subsume na norma utilizada para 
responsabilizar o recorrente. Ainda com este argumento alega cerceamento ao direito de 
defesa por não descrever com clareza e precisão as infrações fiscais realizadas pelo 
recorrente.  

No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 
final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade do recorrente e transferi-la para o Sr. REGINALDO REGIS BENATI, que 
foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. REGINALDO REGIS BENATI 
“participou do quadro societário da empresa Somar Ind. Com. Exp. Imp. LTDA durante o 
período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua retirada foi pela má administração 
da empresa e diante destes fatos vários problemas estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

XXXX 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 

julga, rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, 
EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, por erro na identificação do sujeito passivo, rejeita a 
preliminar de exclusão dos solidários SOMAR IND E COM IMP E EXP LTDA e 
MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS, por eles arguida, rejeita as preliminares de nulidade 
da peça básica, arguidas pelos solidários SOMAR IND E COM IMP E EXP LTDA e 
MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO por ilegitimidade ativa, insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa e , quanto ao mérito, 
conhece da impugnação em segunda instância, apresentada pelo autuado, e dos recursos 
apresentados pelos solidários e nega-lhes provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração, com a rejeição da adequação da 
penalidade, solicitada pelos solidários,  e consequente manutenção da penalidade 
proposta pelos autuantes.  
 

O sujeito passivo EDVANDRO DA SILVA FERREIRA é declarado 
perempto e os solidários SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS, apresentam, em conjunto, 
recurso voluntário ao Conselho Superior, alegando: 

 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 
da Lei nº 16.469/09, especialmente no julgamento do processo 



nº 4011003410240, que traz o paradigma de que por maioria 
de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários, Somar Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação Ltda.;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
SOMAR IND E COM IMP E EXP LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI, que em síntese 
pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do pedido de 
exclusão dos mesmos da lide, tendo em vista que todas as outras alegações e pedidos já 
foram decididos quando do julgamento cameral, mas negamos provimento, para mantê-los 
como devedores solidários, pois, segundo consta nos autos, a empresa SOMAR IND E 
COM IMP E EXP LTDA e seu sócio administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram 
responsáveis pela montagem do processo de financiamento para o Sr. CARLOS 
ROBERTO ALVES (fls 07 e 14), ficando demonstrado pela documentação que instrui o 
processo. Conforme mencionamos acima, foi emitido o pedido nº 350 (fls 08) em junho de 
2008, pela empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, em nome de CARLOS ROBERTO ALVES, relativo à compra de 01(um) 
semirreboque. Acontece que a confirmação do pedido (fls 09), com a data de 30/06/2008, 
relativa ao citado semirreboque não foi feita em nome de CARLOS ROBERTO ALVES, 
mas em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com indicação de sua inscrição de 
produtor rural no cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 111954308) baixada, por sua 
iniciativa, em 03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo (fls 10), com data de 10 de 
setembro de 2008, foi emitida em nome de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, conforme 
comprovado pela confirmação de pedido (fls 09). MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO é sócio administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, responsável pela emissão do pedido nº 350 (fls 
08) em junho de 2008, justamente o pedido que informava CARLOS ROBERTO ALVES 
como comprador do semirreboque.  Em suma, a responsabilidade da solidária está 
plenamente demonstrada. 

 



O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 
pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 
pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 
demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 
responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada   na fraude visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos 

solidários SOMAR IND E COM IMP E EXP LTDA e REGINALDO REGIS BENATI, porém 
nego provimento para mantê-los na lide na condição de devedores solidários.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00656/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda. e Reginaldo Regis Benati, por eles arguidas. Admitidos e 
improvidos.  
 
 1. Deve-se admitir o recurso, mesmo após decisão unânime, 
desde que estejam presentes os requisitos previstos na 
legislação tributária, especialmente os do artigo 41, inc. II da Lei 
nº 16.469/09;  
 
2. Devem ser improvidos os recursos que pedem a exclusão de 
solidários do polo passivo, quando estes estão legalmente 
arrolados nos termos da legislação triburtária, especialmente 
quando presentes os requisitos previstos  no art. 45, inciso XII 
do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a arguição de 
admissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo Relator, 
tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça 
Alves. Vencidos os Conselheiros José Luiz Rosa e João Divino de Brito, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e 
Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração trata da omissão do pagamento do ICMS 
referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um veículo 
semirreboque, para o uso ou consumo final, acobertado pela nota fiscal n. 960   emitida 
pela empresa Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., em 19/09/2008, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Para todos os fins legais e com fulcro no § 
2º, do artigo 19, Decreto nº 6.930, de 09 de junho de 2009. 

 
Consta dos presentes autos que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de veículos semirreboques para uso ou consumo final, sendo que os referidos 
veículos foram logo transferidos de propriedade confirmando fraude e perda de benefício. 

 



Acrescenta os autores do procedimento fiscal, em nota 
complementar à ocorrência, que a nota fiscal foi emitida pela indústria em nome de um 
suposto produtor rural por solicitação da representante da mesma, a Somar Industrial e 
Comercio Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 02188286000106, representada pelo seu 
sócio Sr. Marcelo Marcio dos Santos Jurado CPF: 59584165100, conforme confirmação 
do pedido e que a referida empresa Somar providenciou o licenciamento junto ao 
DETRAN do veículo para o Sr. José Gomes de Fátima Júnior, em 24/09/2008 (fl. 09). 

 
Foram citados como dispositivos legais infringidos os arts. 11 § 1º, II, 

do CTE c/c art. 76, II, “b”, do RCTE e art. 3º, IN. 155/94-GSF. 
 
A penalidade proposta corresponde à tipificada no art. 71, III, “a”, do 

CTE.  
Intimados na forma legal, somente os sujeitos passivos solidários 

RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., e REGINALDO REGIS BENATI 
compareceram aos autos, tendo sido lavrado o Termo de Revelia em relação à 
EDVANDRO DA SILVA FERREIRA e FERNANDO ALVES MATRIAIS DE 
CONSTRUÇÕES ME (fl.25). 

 
O sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., 

e o solidário Reginaldo Regis Benati, arguem, em preliminar, a nulidade do auto de 
infração por incompetência da autoridade fiscal, entendendo que, apesar das acusações 
apresentadas pela fiscalização, a competência para requerer o diferencial da importância 
do imposto destacado na nota fiscal é do Estado de Santa Catarina, determinando a 
incompetência do Estado de Goiás; nulidade por erro de identificação do sujeito passivo, 
sob a alegação de que a impugnante não possui interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, tendo em vista ser simples agente entre o 
adquirente da mercadoria e a indústria que o fabrica, pedindo sua exclusão da lide; e a 
nulidade por insegurança na determinação da infração, por entender que a descrição do 
fato no lançamento não mantém coerência com a fundamentação legal da infração, sendo 
de suma importância a verdadeira identificação dos dispositivos infringidos pelos sujeitos 
passivos,  

 
No mérito alega que não ocorreu o fato narrado no auto de infração, 

tendo em vista que a omissão alegada se refere ao incentivo fiscal ofertado pelo Estado 
de Goiás para os produtores rurais no diferencial de alíquota em operações interestaduais 
na aquisição de bens, conforme art. 6º, inciso XCII, do anexo IX, do Decreto 4.852, sendo 
que a responsabilidade é do adquirente dos veículos. 

 
Apresenta comentários do que seria fundamentação do auto de 

infração no art. 45, caput do CTE, a respeito da definição de “interesse comum”, ausência 
de inclusão do responsável tributário principal, a indústria emissora da nota fiscal – nova 
forma de substituição tributária – contribuinte de fato e responsabilidade de terceiros pelo 
desvio da finalidade de utilização da isenção do ICMS – ausência de responsabilidade do 
comerciante vendedor. Cita decisões de Tribunais. 

 
Ao final questiona a multa, entendendo que não foi atentado ao 

princípio da razoabilidade, entendendo que deverá ser aplicado a penalidade prevista no 
inciso VIII, letra “c”, do art. 71, do CTE. 

 
Pede a declaração de incompetência da autoridade fiscal com fulcro 

no art. 155, § 2º, inc. VII, alínea c, da Constituição Federal, a exclusão do impugnante por 
erro na identificação do sujeito passivo, a nulidade do auto de infração por insegurança na 



determinação da infração e no mérito o mesmo seja declarado improcedente. E caso 
persista a autuação requer a aplicação da multa prevista no inciso VIII, alínea “c”, do art. 
71. 

 
Junta cópia do Contrato Social e de Instrumento de Procuração. 
 
Após análise de todas as peças de defesa, o ilustre Julgador singular 

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente o lançamento.  
 
Às fls 95 foram declarados peremptos os solidários EDVANDRO DA 

SILVA FERREIRA e FERNANDO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME. 
 
Os solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. 

e REGINALDO REGIS BENATI, apresentam RECURSO em segunda instância. Querem 
suas exclusões da lide dizendo que foram vítimas de fraude, pois o veículo foi adquirido 
em sua inscrição de produtor rural, sem sua autorização. Que as empresas SOMAR IND E 
COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA utilizaram seus dados sem o seu conhecimento e 
com a inscrição rural já inativa. Que assinou a documentação de transferência do veículo 
com temor de multas, dano ou ações judiciais em seu desfavor. Que não concorreu para a 
prática da infração à legislação tributária. Que não tinha interesse comum na situação que 
constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Que propôs ação de indenização e 
representação por crime de estelionato contra as empresas SOMAR IND E COM 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA. Pede a improcedência do auto de infração lavrado em seu 
desfavor e a procedência do procedimento fiscal em relação aos demais implicados.  

 
No mérito, afirma que o real adquirente do produto é consumidor 

final. Logo, não há que se falar em incidência do diferencial de alíquotas. Ainda tratando 
de sua responsabilidade solidária, afirma que a sentença singular se baseou no artigo 45, 
do CTE. Assevera, no entanto, que o interesse de que fala a lei não é o econômico, no 
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas o interesse jurídico, vinculado `a 
situação que constitui o fato imponível. Cita o artigo 135, CTN, no sentido de excluir a 
responsabilidade da recorrente (pessoa jurídica) e transferi-la para o Sr. REGINALDO 
REGIS BENATI, que foi quem efetuou os pedidos. Completa afirmando que o Sr. 
REGINALDO REGIS BENATI “participou do quadro societário da empresa Somar Ind. 
Com. Exp. Imp. LTDA durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, sendo que a sua 
retirada foi pela má administração da empresa e diante destes fatos vários problemas 
estão sendo sanados. ”  
 

Questiona, por fim, a penalidade imputada, afirmando que a prevista 
na alínea “c” do inciso VIII do art. 71 é mais especifica, requerendo a sua alteração. 

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário – CAT, 

julga, rejeitando, por unanimidade, a preliminar de exclusão dos solidários Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., e Reginaldo Regis Benati e quanto ao mérito, por 
unanimidade, conhece do Recurso em segunda instância, apresentada pelos autuados, 
nega-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração, com a rejeição da adequação da penalidade, solicitada pelos solidários,  
e consequente manutenção da penalidade proposta pelos autuantes.  
 



Os solidários REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, 
alegando: 

 
1. Inicialmente que o recurso deve ser admitido pois atende os 

requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso II 
da Lei nº 16.469/09, trazendo o paradigma de que por 
maioria de votos foi acolhida a preliminar de exclusão da 
lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI;  

2. Que o processo deve ser julgado nulo, pois houve falha no 
lançamento quando não arrolou no processo o devedor 
principal, nos termos do artigo 121 do CTN, entendendo que o 
responsável pela retenção do imposto seria a empresa 
remetente da mercadoria e outro erro foi quando arrolou o 
destinatário na condição de solidário, em desacordo como o 
artigo 134 do CTN, pois não houve por parte desta 
intervenção ou omissão; 

3. Improcedência do auto de infração, por não incidir o diferencial 
de alíquota de ICMS para prestadora de serviço, pois esta 
estaria sujeito ao ISSQN; 

4. Que devem ser excluídos da solidariedade apontada pelo fisco 
quando da elaboração do auto de infração, por não possuir 
interesse comum na relação que constitui o fato gerador da 
obrigação do imposto exigido, ou alternativamente, a exclusão 
da empresa recorrente pelo desvio da finalidade de utilização 
da isenção por terceiros; 

5. Que caso persista o auto de infração, seja substituía a 
penalidade aplicada pela mais específica prevista no artigo 71, 
VIII, alínea “c” da Lei nº 11.651/91. 
 

 

VOTO 
  

Inicialmente passo a analisar o recurso interposto pelos solidários 
REGINALDO REGIS BENATI e RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, que, em 
síntese, pedem as suas exclusões da lide, do qual conhecemos, apenas na parte do 
pedido de exclusão do solidário REGINALDO REGIS BENATI, por ter apresentado 
acórdão paradigma, tendo em vista que todas as outras alegações e pedidos já foram 
decididos quando do julgamento cameral, mas negamos provimento, para mantê-los como 
devedores solidários, pois, segundo consta nos autos, a empresa SOMAR IND E COM 
IMP E EXP LTDA e seu sócio administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram 
responsáveis pela montagem do processo de financiamento para FERNANDO ALVES 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME, ficando demonstrado pela documentação que 
instrui o processo. Conforme mencionamos acima, foi emitido o pedido pela empresa 
SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em nome de 
FERNANDO ALVES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME, relativo à compra de 
01(um) semirreboque. Acontece que a confirmação do pedido (fls 09), com a data de 
19/09/2008, relativa ao citado semirreboque não foi feita em nome deste, mas em nome 
de EDVANDRO DA SILVA FERREIRA, com indicação de sua inscrição de produtor rural 
no cadastro do Estado de Goiás (inscrição nº 111954308) baixada, por sua iniciativa, em 
03/01/2008. A nota fiscal de venda do veículo, foi emitida em nome de EDVANDRO DA 
SILVA FERREIRA, conforme comprovado pela confirmação de pedido. 

 



O solidário REGINALDO REGIS BENATI, que foi quem efetuou os 
pedidos, “participou do quadro societário da empresa Somar Ind Com. Exp. Imp. LTDA 
durante o período de 22/12/2005 a 01/07/2008, isto é, tinha legitimidade para praticar atos 
em nome da recorrente. Também não vejo como desconsiderar os fundamentos utilizados 
pelo Julgador singular para manter os solidários na lide. A recorrente fala em interesse 
econômico e interesse jurídico. Ocorre que a lei se refere ao interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal. E tal interesse foi fartamente 
demonstrado pelos autuantes, a partir da instrução processual. Assim, a sua 
responsabilidade solidária está sustentada pela lei (artigo 45, XIII, CTE e artigo 124, CTN) 
bem como pela instrução processual. Nunca é demais repetir que o papel da recorrente foi 
o de viabilizar a fraude. Em suma, a responsabilidade da solidária está plenamente 
demonstrada. Rejeito seu pedido de exclusão da lide.  

 
O que se verifica, portanto, é a participação de todos os acusados 

relacionados pelo Fisco. Todos tiveram participação comprovada na fraude, visando 
sonegar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bens. É 
o que se conclui pela leitura do acima exposto.  

 
Diante do exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos 

solidários RODONATTI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS e REGINALDO REGIS BENATI, 
porém nego provimento para mantê-los na lide na condição de devedores solidários.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00690/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior. Pedido de reinclusão na lide 
dos solidários SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e REGINALDO REGIS BENATI. Acolhido. 
Pedido de reinclusão na lide do solidário MIGUEL DOS SANTOS. 
Rejeitado. Pedido de adequação da penalidade para a prevista 
no art. 71, inciso III, alínea "a", da Lei nç 11.651/91. Acolhido.   
 
1. Devem serem mantidos na lide os coobrigados cuja 
participação nos fatos que deram origem ao fato gerador do 
imposto omitido, ficar devidamente comprovada no processo; 
 
2. Deve ser mantida a exclusão da lide do solidário que, na 
qualidade de produtor rural, fazia jus ao benefício fiscal 
utilizado; 
 
3. Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista 
no art. 71, inciso III, alínea "a", da Lei n. 11.651/91, por ser mais 
consentânea com a infração narrada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO R. BENATI e SOMAR INDÚSTRIA, COM., IMP. E 
EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. Por maioria 
de votos, rejeitar o pedido da Fazenda Pública de reinclusão na lide do solidário MIGUEL 
DOS SANTOS. Foram vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. Vencido o Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida. E, por 
maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda Pública de adequação da penalidade para 
a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José 
Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira 
D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto ao Conselho Superior pelos solidários 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI, em face de decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento fiscal e rejeitou os seus pedidos de exclusão da lide. 

 
A acusação formulada pelo fisco no processo é no sentido de que 

JOSÉ LUIZ RAGAZZI, omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados nos 
campos próprios do auto de infração referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semi-reboque, para uso ou consumo final, conforme 
documentos e demonstrativos anexos ao processo.  

 
O lançamento foi julgado procedente na primeira instância, conforme 

Sentença n. 2883/11, de fls. 98 e seguintes, porém, com alteração da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso VIII, alínea “c”, c/c o § 9º, inciso I, da Lei n. 11.651/91..   

 
Inconformados os sujeitos passivos solidários acima identificados 

interpuseram recurso voluntário para a câmara julgadora.  
 
Por unanimidade de votos a câmara julgadora rejeitou todas as 

questões preliminares, exceto o pedido de exclusão da lide dos solidários SOMAR 
INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, – REGINALDO REGIS 
BENATI e MIGUEL DOS SANTOS e, quanto ao mérito, por unanimidade de votos,  
considerou procedente o lançamento, mantendo a penalidade prevista no art. 71, inciso 
IV-A, da Lei n. 11.651/91. 

 
A Fazenda Pública interpôs o recurso ao Conselho Superior, pedindo 

a reinclusão dos solidários na lide  e o retorno do penalidade para a prevista no art. 71, 
inciso III, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91. 

 
É o relatório.  
 
       
                         VOTO 

 

A empresa SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA e o seu sócio-administrador REGINALDO REGIS BENATI, foram   
incluídos na lide como coobrigados na qualidade de autores do pedido do semi-reboque 
em nome de MIGUEL DOS SANTOS que, posteriormente, foi confirmado em nome de 
JOSÉ LUIZ RAGAZZI, com a finalidade de usufruir do benefício fiscal da isenção do 
diferencial de alíquota previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Decreto nº 4.852/97. 

 
A fundamentação legal para incluí-los na lide como coobrigados foi o 

art. 46, inciso V, “a”40114 e § 2º, da Lei nº 11.651/91 e art. 45, inciso XII, do mesmo 
diploma legal, que asseveram o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

  
[...] 
 
Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
 
[...] 
 
V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de 
adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços: 
 
a) preste ou deixe de prestar declaração ou informação de tal forma que, em razão 
deste ato, resulte a exoneração total ou parcial do imposto; 
[...] 

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma 
pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.” 
 

Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que os documentos que 
constitui as provas da infração cometida e a narrativa dos fatos feita pelos autores do 
procedimento, não deixam nenhuma dúvida em relação à participação de ambos os 
coobrigados nos fatos bem como o interesse de ambos na situação que constituiu o fato 
gerador da obrigação de pagar o imposto. 

 
Relativamente ao produtor rural MIGUEL DOS SANTOS, entendo 

que o mesmo na qualidade de produtor rural, fazia jus ao benefício fiscal da isenção do 
diferencial de alíquota previsto no art. 6º, inciso XCII, do Anexo IX, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97. Vejamos:  

 
“Art. 6º São isentos do ICMS: 
 
[...] 
 
  XCII - relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição 
interestadual de bem, exceto veículo automotor de transporte de passageiro ou de 
carga e de passeio, inclusive motocicleta, destinado ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial, exceto o gerador de energia elétrica, e agropecuário, 
vedada sua utilização, dentro de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 
data de aquisição do bem, em atividades alheias à do estabelecimento, inclusive 
locação empréstimo, ou alienação, a qualquer título (Lei nº 13.453/99, art. 2º, IV);” 

 
Assim, entendo que referido produtor não tinha nenhuma 

necessidade de praticar qualquer ato consistente em permitir que o semi-reboque por ele 
adquirido fosse destinado para outro produtor com a finalidade de utilizar indevidamente 
do benefício fiscal. 

 
À conta do exposto, conheço do Recurso da Fazenda Púbica para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento na parte em que pediu a reinclusão na lide dos 
solidários SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e 
REGINALDO REGIS BENATI e quanto ao pedido de adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 11.651/91 e nego-lhe provimento quanto 
ao pedido de reincluisão na lide do solidário MIGUEL DOS SANTOS.  

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_13453.htm


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00692/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
da nomeada solidária Sra. Ana Rita Alves Machado, arguida pela 
GERC. Provido.  
 
Acolhe-se o solicitado pela GERC, em face da exclusão da lide 
da solidária, quando a instrução processual apontar que em face 
do período autuado esta não detinha função administrativa no 
quadro societário da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária ANA 
RITA ALVES MACHADO. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique 
de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio 
da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
por meio de cartões crédito ou débito, comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos, relativos a vendas, 
informadas pelos dados das EFDs – Escrituração Fiscal Digital, cujas cópias se encontram 
acostadas ao processo, juntamente com outros documentos, fls. 03 e 06 a 54, com escopo 
de instruir a exordial, de acordo com a proporcionalidade da comercialização de 
mercadorias tributadas. Em consequência, deverá recolher o imposto devido, acrescido 
das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos, 25, §1º e 

64 e 66 da Lei nº.11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “i”, §9º, I do CTE.  
 
Identificados os solidários, fls. 04/05. 
 
Com pedido de revisão extraordinária à GERC, dirige-se ao 

presidente desta Casa Julgadora onde afirma que é indevida a inclusão no polo passivo 
desta lide, do identificado como sujeito passivo coobrigado, Sra. Ana Rita Machado, tendo 
em vista entendimento externado pela Superintendência de Administração Tributária - 
SAT, que destaca que o termo de parcelamento foi assinado apenas pelo polo passivo 
solidário, Sr. Reginaldo Alves Machado, fls. 54 a 57.  

 
Despacho nº. 3514/2016 – PRES, considera que restou demonstrado 

vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário, Sra . Ana Rita Alves Machado, implicando 



alteração do lançamento.  Determina entre outras providências, o encaminhamento do 
feito ao Conselho Superior para julgamento, fl 61.  

 
É o relatório. 
 

VOTO   
 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, trata-se de pedido de revisão extraordinária, interposto pela Gerência de 
Recuperação de Crédito a qual, em consonância com Parecer Normativo nº. 08/09 – SAT 
e artigo 46, I, a da Lei nº. 16.469/09, solicita a exclusão do polo passivo da lide da 
solidária, Sra . Ana Rita Alves Machado. 

 
Razão assiste à GERC, posto que ao referido período autuado a Sra 

. Ana Rita Alves Machado não exercia função de administração da sociedade e sim tão 
somente o Sr. Reginaldo Alves Machado.  

 
Assim voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-

lhe provimento para excluir da lide a solidária Sra. Ana Rita Alves Machado. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00699/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Preliminar 
arguida pela Gerência de Recuperação de Créditos. Pedido de 
Revisão Extraordinária. Acolhimento.  
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que o solidário 
havia deixado o quadro societário da empresa antes da 
ocorrência do fato gerador, mister se faz excluí-lo do polo 
passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
NEIOMAR GONDIM DE OLIVEIRA. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A Fazenda 
Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Tratam os autos de omissão do imposto no regime do Simples 
Nacional e apurado mediante auditoria com base nos documentos fiscais emitidos e 
demonstrações apresentadas relativos à operação com mercadorias e prestação de 
serviços resultando em imposto a pagar e que deveria constar no PGDAS. Em 
decorrência, fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Neiomar Gondim de Oliveira é nomeado solidário nos termos da 

legislação tributária em vigor. 
 
Após a decretação da revelia e da perempção das partes, a Gerência 

de Recuperação de Créditos – GERC ingressa com Pedido de Revisão Extraordinária 
dirigido ao Presidente desta Casa para requerer a exclusão do solidário Neiomar Gondim 
de Oliveira do polo passivo da lide. Argumenta que o solidário retirou-se do quadro 
societário em 04/03/2011 (fls.29/33) e que o fato gerador da obrigação tributária 
compreende o período de 01/01/2013 a 31/12/2013; que em virtude desses fatos, o 
solidário não era mais participante da sociedade à época da autuação. 

 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do ínclito 

Presidente desta Casa que no despacho de nº 4110/2017- PRES (fls 48) manifestou-se 
pela exclusão do solidário Neiomar Gondim de Oliveira. Por oportuno, transcrevo abaixo o 
citado despacho, que fundamenta meu voto, “in verbis” 



 
Pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado erro de 
fato, quanto à solidariedade da pessoa física de Neiomar Gondim de 
Oliveira, (fls.29/33), requisito exigido no art. 43, II, a, 1, da Lei nº 
16.469/09 para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, 
em razão do que dispõe o artigo 45, da Lei nº 11.651/91 “in verbis” 

 
Art.45. São solidariamente obrigadas ao pagamento 
do imposto devido na operação ou prestação as 
pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 
 
X – o sócio que se retira da sociedade, com esta, em 
relação aos atos que praticar ou pelas omissões de 
que for responsável, até o momento de sua retirada” 

  
 
Posto isso, com fundamento no art. 43, inciso II, § 4º, II, da Lei 
Estadual nº 16.469/09, ADMITO o presente pedido de revisão 
extraordinária... 
 

Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual 
acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dou-lhe provimento para excluir da lide o solidário NEIOMAR GONDIM DE 
OLIVEIRA. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00705/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão parcial do solidário do polo 
passivo da lide. Preliminar arguida pela GERC. Acolhimento. 
 
O solidário não deve responder por créditos tributários relativos 
a fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu ingresso na 
sociedade comercial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide o 
solidário HÉLIO CARVALHO PEIXOTO, mantendo a sua responsabilidade quanto ao 
período de novembro de 2013 a junho de 2014, no valor do ICMS de R$ 10.024,07 (dez 
mil e vinte e quatro reais e sete centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. A 
Fazenda Pública concorda com a exclusão parcial. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias 
por meio de cupom fiscal com carga tributária inferior à prevista em lei provocando assim 
omissão do imposto conforme atesta Auditoria Comparativa de Situação. Em decorrência, 
fica sujeito ao pagamento do imposto acrescido das cominações legais. 

 
Hélio Carvalho Peixoto é nomeado solidário nos termos do artigo 45, 

inciso XII, do Código Tributário Estadual. 
 
Após a decretação da revelia e da perempção das partes, a Gerência 

de Recuperação de Créditos - GERC ingressa com Pedido de Revisão Extraordinária 
dirigido ao Presidente desta Casa para requerer a exclusão do solidário do polo passivo 
da lide em face do período de ocorrência do fato gerador ocorrido entre 01/01/2013 a 
17/11/2013. Argumenta que o solidário ingressou na lide tão somente a partir de 
18/11/2013, e por isso não pode ser conclamado à condição de solidário para o período 
em voga. 

 
 
 

V O T O 
 
 
Passo a decidir e de plano acolho a manifestação do douto 

Presidente desta Casa, que no despacho de nº 4517/2017 manifestou-se favorável ao 
pleito da GERC. Por oportuno, transcrevo abaixo o manifesto do ínclito Presidente José 
Arthur Mascarenhas, “”in verbis”, o qual fundamenta meu voto. 



 
Pelo exame dos autos, constata-se que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário, HÉLIO 
CARVALHO PEIXOTO, implicando em alteração no lançamento, uma 
vez que ingressou na sociedade na data de 18/11/2013, de acordo com 
a 4ª Alteração Contratual (fls.51/55), registrada na JUCEG-Junta 
Comercial do Estado de Goiás em 18/11/2013 (fls. 55), portanto, em 
relação ao período de 01/01/2013 a 17/11/2013, o solidário deve ser 
excluído.  
 
Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 

ADMITO o pedido de revisão extraordinária... 
 
Ato contínuo e por uma questão de lógica, deve então o solidário ser 

mantido na lide quanto ao período de novembro de 2013 a junho de 2014, o que lhe 
acarreta responsabilidade tributária no valor de R$ 10.024,07 (dez mil, vinte e quatro reais 
e sete centavos).  

 
Ante o exposto, nada mais devo acrescentar, motivo pelo qual, 

acompanhado da unanimidade do voto de meus pares, conheço do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir parcialmente da lide o solidário Hélio 
Carvalho Peixoto, porém mantendo sua responsabilidade quanto ao período de novembro 
de 2013 a junho de 2014, no valor do ICMS de R$ 10.024,07 (dez mil, vinte e quatro reais 
e sete centavos).  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de março de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00751/18 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA.   
PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS 
BENATI. REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pela Conselheira Relatora, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, acolher a arguição de admissibilidade do 
recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pela Relatora, tendo em vista 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Foram vencedores os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e José Pereira D'abadia. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela 
inadmissibilidade do recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, 



Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semi reboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semi-reboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semi reboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00753/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL.PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO SOLIDÁRIO RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA AO CONSELHO SUPERIOR. ACOLHIDA.   
PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DOS 
SOLIDÁRIOS REGINALDO REGIS BENATI AO CONSELHO 
SUPERIOR. ACOLHIDA POR MAIORIA DE VOTOS. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SOLIDÁRIO REGINALDO REGIS 
BENATI. REJEITADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
 
I - Deve ser admitido recurso do contribuinte ao Conselho 
Superior em face de decisão cameral proferida à unanimidade 
de votos, quando preencher os requisitos previstos no artigo 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, haja vista que a recorrente traz aos 
autos elementos suficientes e necessários para a 
admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis, nos termos do 
disposto no art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei 
n.º 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do solidário RODONATTI IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram 
do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Por maioria de votos, rejeitar a arguição de 
inadmissibilidade do recurso do solidário REGINALDO REGIS BENATI, feita pelo 
Conselheiro Relator, sob o fundamento de que a peça recursal não estaria em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Foram vencedores os 
Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, João Divino de Brito e José Luiz Rosa, que votaram pela inadmissibilidade do 
recurso. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão da lide do solidário 
REGINALDO REGIS BENATI, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os 



Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo 
José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direito é 
acusado de ter omitido pagamento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de veículo semirreboque, destinado a uso ou consumo final, 
acobertado por nota fiscal emitidas pela empresa Librelato Implementos Agricolas e 
Rodoviarios Ltda., conforme demonstrativo e documentos anexos.  

 
Infração: artigo 11, §1º, II Lei nº 11.651/91, c/c artigo 76, II, "b" do 

Decreto nº 4.852/97 e artigo 3º Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 
 
Penalidade: artigo 71, inc. III, alínea "a" da Lei nº 11.651/91 c/ 

redação da Lei nº 11.750/92.   
  
Todos os sujeitos passivos, direto e solidários, foram regularmente 

intimados. 
 
O sujeito passivo direto foi declarado revel.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos  Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram impugnação em primeira instância, 
arguindo nulidade por cerceamento do direito de defesa por não terem tido acesso à 
documentação apreendida e não devolvida pela fiscalização, questionaram suas 
legitimidades passiva para figurarem na lide, afirmando que a empresa seria uma mera 
representante comercial e a pessoa física apenas intermediária, não sendo responsáveis, 
por isso, pelo recolhimento do ICMS em operação da compra e venda em questão, o qual 
seria responsabilidade exclusiva da remetente do veículo, da qual nunca teriam sido 
representantes. Pugnaram pela anulação do feito por cerceamento do direito de defesa ou 
que fosse oferecida oportunidade de apresentação de novas provas, reconhecimento de 
suas ilegitimidades passiva e, por consequência, as suas exclusões da lide.   

  
O julgador singular prefere decisão na qual rechaça as preliminares 

apresentadas na peça de impugnação e, no mérito, decide pela procedência do 
lançamento. 

 
O sujeito passivo direito e solidários foram novamente intimados, 

tendo sido lavrado em face do sujeito passivo direto termo de perempção.   
  
Os sujeitos passivos solidários, Rondonatti Implementos Rodoviários 

Ltda. e Reginaldo Regis Benati, apresentaram recurso voluntário requerendo a exclusão 
dos mesmos da lide sob o argumento de que não realizaram qualquer operação de 
circulação de mercadoria, tendo efetuado apenas a intermediação do negócio. 
Sustentaram que não compraram nem venderam qualquer mercadoria, de modo que não 
praticaram o fato gerador relativo ao diferencial de alíquota exigido pelo Fisco; que a 
acusação fiscal baseia-se em presunção de que os recorrentes tivessem participado da 
venda do veículo semirreboque adquirido por Edvandro da Silva Ferreira, quando em 
realidade não há nestes autos elemento documental neste sentido, apenas ilações  
desacompanhadas do substrato necessário; que a totalidade dos documentos 



imprescindíveis para a elaboração de uma defesa eficiente estão, indevidamente, retidos 
pela fiscalização, o que prejudica sobremaneira sua defesa. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Primeira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão da lide dos solidários e, quanto ao mérito, conheceu dos recursos 
voluntários, negou-lhes provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor recurso a este 

Conselho Superior. 
 
Os sujeitos passivos solidários, Reginaldo Regis Benati  e  Rodonatti 

Implementos Rodoviários Ltda., comparecem aos autos apresentando recurso a este 
Conselho Superior, apresentando as mesmas razões deduzidas nas fases anteriores. 

 
Asseveram que existe clara ausência de responsabilidade dos 

recorrentes, que a autoridade fiscal tenta atribuir a responsabilidade tributária utilizando 
com fundamento no art. 46, inciso V, alínea "b" e parágrafo segundo do CTE.  

 
Sustentam que a responsabilidade está sendo imputada aos 

recorrentes pelas suas posições de representantes comerciais, tendo sido considerada 
infração à lei a intermediação da venda realizada para o adquirente do semirreboque, na 
sua qualidade de representante comercial do fabricante do bem comercializado. Afirmam 
que não havia outra conduta a ser atribuída às recorrentes tendo em vista a isenção do 
imposto concedida ao comprador, não podendo ser mantidos na lide como solidários, vez 
que que não estavam obrigados a qualquer outra conduta, nos termos da legislação 
vigente. 

 
Insistem que não cabe a responsabilidade solidária atribuída a 

empresa, pois esta não se beneficiou da situação, não recebeu qualquer valor que não 
fosse o relativo a operação como representação comercial, e que não apresentou/efetuou 
nenhuma conduta em descordo com a legislação. A impugnante apenas exerceu a sua 
atividade para o qual é destinada, a representação comercial. 

    
Arguem que os valores referentes à multa pelo alegado não 

recolhimento do diferencial de alíquota não lhes devem ser imputados visto que a 
solidariedade, caso seja mantida, abarca somente o valor principal, ou seja, o valor 
referente ao imposto, não existindo solidariedade em penalidade. 

 
É o relatório.   
 

V O T O 
 
Preliminarmente, acolho a preliminar de inadmissibilidade do recurso 

do sujeito passivo solidário Rodonatti Implementos Rodoviários Ltda., em todos os seus 
aspectos, tendo em vista que o recurso apresentado não preenche os requisitos previstos 
no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, vez que diante de decisão cameral unânime, 
relativamente a todas as questões apreciadas, o recorrente não apresenta elementos 
necessários e suficientes para a admissão e consequente apreciação dos argumentos 
recursais a este Conselho Superior.   

 



Passo à análise da admissibilidade do recurso apresentado pelo 
solidário Reginaldo Regis Benati a este Conselho Superior, que pugna pela reforma da 
decisão cameral que, à unanimidade de votos, indeferiu seu pedido de exclusão da lide.  

 
De fato, constata-se a existência de acórdão divergente n.º 277/14, 

não reformado até a presente data, prolatado nos autos do processo administrativo 
tributário n.º 4011003410240, em julgamento realizado pela Primeira Câmara deste 
Conselho na data de 27/06/2013, que por maioria de votos procedeu à exclusão da lide do 
referido solidário.   

 
A propósito, insta salientar que o artigo 41, inc. II, alínea “A” da Lei 

n.º 16.469/2009, admite recurso ao Conselho Superior, quando decisão cameral unânime, 
que tenha tratado de matéria idêntica, divergir de decisão cameral não reformada ou 
decisão do Conselho Superior.  

 
Assim, considerando que a decisão objeto do Acórdão n.º 277/14, da 

1ª Câmara deste Conselho, cuidou de matéria idêntica atinente à responsabilidade 
solidária do recorrente Reginaldo Regis Benatti, concluindo, por maioria de votos, pela 
exclusão do polo passivo do aludido solidário, infere-se que o recurso ora interposto 
atende o pressuposto inscrito no artigo 41, inc. II, alínea “A”, da Lei n.º 16.469/2009, 
admito-o. 

 
Quanto ao pedido de exclusão da lide formulado pelo solidário 

Reginaldo Regis Benatti, rejeito-o, por entender que resta comprovado nestes autos que o 
mesmo, na qualidade de sócio-administrador da empresa Rodonatti Implementos 
Rodoviários Ltda., concorreu ativamente para a prática da infração que constitui o núcleo 
do lançamento tributário, tendo em vista que a emissão do documento fiscal, pela 
indústria, consignando como destinatário pretenso produtor rural, tomou em consideração 
informações prestadas pelo solicitante Reginaldo Regis Benatti. 

 
Portanto, considerando que o sujeito passivo solidário Reginaldo 

Regis Benatti exercia a função de sócio-administrador da pessoa jurídica Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda., que por sua vez era representante da indústria Librelato 
Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda. no Estado de Goiás, sua conduta subsume 
perfeitamente no disposto no art. 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.   

 
Ante o exposto, conheço dos recursos dos sujeitos passivos 

solidários a este Conselho Superior, inadmito-o o recurso apresentado por Rodonatti 
Implementos Rodoviários Ltda. e admito o interposto por Reginaldo Regis Benati, todavia, 
indefiro-o para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração 
e manteve na lide todos os sujeitos passivos solidários.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00754/18 
 
Autora do Voto Vencedor: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Representação Fazendária 
para reinclusão na lide do sujeito passivo solidário. Acolhido 
por maioria de votos. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no artigo 
124, inciso II, do CTN c/c o artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 
11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide o solidário JALES M. DA COSTA. Foram vencedores os Conselheiros Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, José 
Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro 
José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, 
Valdir Mendonça Alves e José Luiz Rosa, que votaram pela exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “realizou saídas 
internas das mercadorias relacionadas nos documentos fiscais descritos em planilha 
anexa, referente a operações efetuadas nos meses de fevereiro a abril de 2010, com 
utilização indevida das reduções de base de cálculo previstas nos incisos VIII, XIX e 
XXXIV, todos do artigo 8º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois não cumpriu com a 
condição prevista para sua utilização, qual seja, a adimplência para com o ICMS devido 
relativo a obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês da referida utilização. 
Em consequência, deverá pagar o ICMS devido na importância de R$ 92.615,37, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, 
conforme demonstrativos e Auditoria Básica do ICMS em anexo”. 

 
A autoridade lançadora considerou que o procedimento do 

contribuinte resultou em infração aos artigos 15 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com 
o art.1º, §1º, inciso I e §1º-B, ambos do Anexo IX e artigo 86 do Decreto nº 4.852/97. Foi 
proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “a”, conjugado 
com o §9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 
Foi indicado como solidário nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, o 
sócio administrador JALES MAGNO DA COSTA.  



O auto de infração veio instruído com os seguintes documentos: Detalhamento do crédito 
tributário (fl. 03), descrição complementar da ocorrência (fl. 04), contrato social (fls. 06/08), 
alteração contratual (fls. 09/12), cópias das Portarias nºs 636/10 e 1083/10 (fls. 13/14), 
consulta histórico dos portes (fl. 15), termo de registro de início de fiscalização (fl. 16), 
Auditoria Básica do ICMS (fls. 17/25), histórico dos pagamentos (fls. 26/29), relação das 
notas fiscais de saídas internas em que foram utilizados benefícios fiscais concedidos por 
lei estadual (fls. 30/279) e cópias de páginas dos Livros Registro de Apuração do ICMS e 
de Saídas (fls. 281/429). 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, conforme documentos de fls. 
430/435. Foi lavrado o Termo de Revelia de fl. 436 em relação ao solidário Jales Magno 
da Costa.  
 

Ciente, a autuada apresenta Impugnação às fls. 439/442 alegando cerceamento do direito 
de defesa pelo fato do autuante não ter vinculado o presente processo aos demais 
autuados pela mesma fiscalização onde constam os valores de ICMS não pagos. Alega 
que o fato de estar inadimplente parcialmente em relação ao imposto devido, não é 
obstáculo para usufruir os benefícios fiscais, mesmo porque o dispositivo legal não 
menciona e que quando muito a fiscalização deveria excluir o benefício fiscal na proporção 
do pagamento do imposto. Impugna, ainda os cálculos e a multa aplicada. Não apresenta 
provas de suas alegações. Pede a improcedência do lançamento. 

Foram anexados aos autos os seguintes documentos: Procuração (fl. 
443), cópia da identidade profissional do advogado (fl. 444) e alteração contratual (fls. 
445/447). 

O Julgador Singular prolata a Sentença nº 1811/2011 de fls. 449/451, 
e declara procedente em parte o auto de infração. 

Inicialmente afirma que o lançamento fiscal está desprovido de quaisquer das hipóteses 
de nulidades normatizadas pelo artigo 20 da Lei n° 16.469/09. Destaca, ainda, que o 
sujeito passivo não apresentou argumentos capazes de rechaçar os fatos motivadores do 
lançamento, portanto, a tese de aproveitamento parcial do benefício arguida pela defesa 
dever ser acolhida, assim o benefício aproveitado deve ser cotejado com os respectivos 
recolhimentos e meses, conforme o artigo 1º, §1º, inciso I, do Anexo IX, do RCTE. 
Discordando da decisão singular, a Representação Fazendária interpõe Recurso (fls. 
454/455) onde afirma que os elementos anexados ao auto de infração, bem como a 
legislação, comprovam e fundamentam a acusação de que o contribuinte fez uso do 
benefício fiscal estando inadimplente com o ICMS. Ademais, em momento algum, a 
legislação estabelece a fruição parcial do benefício para as hipóteses de pagamento seja 
em atraso, seja parcial. Acrescenta, ainda, que o contribuinte fez uso do benefício fiscal 
estando inadimplente com o ICMS relativo à obrigação tributária cujo pagamento deveria 
ocorrer no mês correspondente à referida utilização. Requer, assim, a reforma de Primeira 
Instância para que seja considerado procedente o auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem Recurso Voluntário, conforme 
documentos de fls. 455/457. 
 

Em grau de Recurso Voluntário (fls. 460/462), a autuada apresenta 
as mesmas argumentações da fase impugnatória. 

 
Da mesma forma, às fls. 463/465, o solidário apresenta Recurso 

Voluntário onde solicita a sua exclusão do polo passivo da lide, alegando que não existem 
nos autos provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, conforme 
preconiza o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Colaciona jurisprudência 
que entende aplicável ao caso.  



 
Acosta cópia da Procuração (fl. 466), cópia pessoal de identificação 

(fl. 467) e cópia da identidade profissional do advogado (fl. 468). 
 
No julgamento cameral dos recursos apresentados pelos sujeitos 

passivos a Primeira Câmara decidiu por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e a preliminar de nulidade 
do processo a partir da sentença singular por cerceamento do direito de defesa. Por 
maioria de votos acolheu a preliminar de exclusão do solidário Jales Magno da Costa da 
lide. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conheceu de ambos os recursos, deu 
provimento ao de ofício, e negou provimento ao voluntário, para reformar a sentença 
singular e considerar procedente o lançamento. E também, por unanimidade de votos, 
adequou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A da Lei nº11.651/91. 

 
Após ser intimada da decisão cameral, a Fazenda Pública Estadual 

interpôs recurso ao Conselho Pleno, solicitando a reforma do acórdão recorrido para que 
seja reincluído na lide o solidário, com fundamento no artigo 45 inciso XII da Lei 
nº11.651/91. 

Os sujeitos passivos, contribuinte e o coobrigado, tiveram seus 
direitos de apresentar peça defensora declarados peremptos. 

 
Regularmente intimados para contraditar o recurso interposto pela 

Fazenda Pública Estadual os sujeitos passivos não se manifestaram. 
 
É o Relatório. 
 

V O T O 
 

 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 

passivos em epígrafe, sob a acusação de que o sujeito passivo “realizou saídas internas 
das mercadorias relacionadas nos documentos fiscais descritos em planilha anexa, 
referente a operações efetuadas nos meses de fevereiro a abril de 2010, com utilização 
indevida das reduções de base de cálculo previstas nos incisos VIII, XIX e XXXIV, todos 
do artigo 8º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/97, pois não cumpriu com a condição 
prevista para sua utilização, qual seja, a adimplência para com o ICMS devido relativo a 
obrigação tributária cujo pagamento deva ocorrer no mês da referida utilização. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS devido na importância de R$ 92.615,37, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, incidente sobre a diferença apurada, conforme 
demonstrativos e Auditoria Básica do ICMS em anexo”. 

 
O cerne do litígio submetido a julgamento neste conselho, restringe-

se à apreciação do recurso da Representação Fazendária que pugna pela reforma do 
acórdão cameral que, por maioria de votos, procedeu à exclusão da lide do sujeito passivo 
solidário. 

 
De plano, acolho o recurso apresentado pela Fazenda Pública 

Estadual, tendo em vista que o solidário em questão exercia a função de sócio 
administrador da empresa à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua 
conduta perfeitamente no disposto no artigo 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 
124, inciso II, do Código Tributário Nacional.  

 



No caso sob apreciação, omissão de pagamento de imposto em 
decorrência da utilização indevida de benefícios fiscais, restou demonstrado que não 
houve o cumprimento da condição prevista para sua utilização, qual seja, a adimplência 
para com o ICMS devido relativo a obrigação tributária, cujo pagamento deve ocorrer no 
mês da referida utilização.  

 
Neste caso, não há como sustentar que o sócio administrador não 

tenha participação direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a 
sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, que 
deliberadamente não cumpriu com a condição exigida para o uso do benefício fiscal, e 
mesmo assim, permitiu e/ou autorizou sua utilização quando da emissão das relativas 
notas fiscais.  

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública Estadual a 

este Conselho Superior, dou-lhe provimento para reincluir na lide o sujeito passivo 
solidário JALES MAGNO DA COSTA. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00787/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão de solidário do polo passivo da 
lide. Acolhimento.  
 
Os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica só podem ser responsabilizados pelo não 
pagamento de tributo, se comprovado, pelo Fisco, ter aquele 
praticado, no comando da sociedade, ato com excesso de poder 
ou infração a lei, contrato social, estatuto, ou concorrido pela 
prática de ilícito tributário, nos termos da Súmula 430 do 
Superior Tribunal Justiça, não podem ser sujeitos passivos 
solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que excluiu da lide o solidário FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA. Foram 
vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. Vencido o 
Conselheiro Denilson Alves Evangelista que votou pela reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS, na importância de R$ 58.040,27, em razão de haver deixado de 
estornar o crédito referente ao prejuízo bruto apresentado na conta mercadoria, no 
período de 01/01/2009 a 21/12/2009, conforme Auditoria do Prejuízo na conta mercadoria, 
conforme documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 
inciso IV e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 58, inciso IV, do Decreto nº 
4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV, alínea “a”, da 
Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 14.634/2003. 

O auto de infração veio instruído com os documentos de fls. 03/426. 
 
Intimados às fls. 427/430, os sujeitos passivos quedam-se inertes, 

dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 431. 
 
Os sujeitos passivos foram novamente intimados para se 

manifestarem em Segunda Instância, conforme documentos de fls. 433/440. Foi lavrado o 
Termo de Perempção de fls. 441 em relação ao sujeito passivo solidário. 



Ciente, a empresa autuada comparece ao processo no qual argui, 
em sede de preliminar, cerceamento do direito de defesa, alegando que não teve a 
oportunidade de se defender no momento da autuação. Alega, também, insegurança na 
determinação da infração, pois a autoridade fiscal utilizou metodologia incompatível com a 
natureza da irregularidade. Ademais, o fiscal autuante não usou da equidade para realizar 
a auditoria de Prejuízo na Conta Mercadoria, pois os valores do estoque inicial e final 
lançados no Livro Inventário não condiz com a realidade. No mérito, argui ser indevida a 
autuação. Alega que não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a pretensão do 
Fisco Estadual. Pede, ao final, a improcedência do auto de infração. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 
82/2014 de fls. 452 resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos ao seu órgão 
de origem para que seu titular, considerando que os valores concernentes a mercadorias 
isentas, não tributadas e sujeitas a substituição tributária registrados no Livro Registro de 
Apuração do ICMS do período fiscalizado estão substancialmente maiores aos 
considerados na coluna própria do formulário “Proporção de Mercadorias Tributadas” de 
fls. 18, o que pode resultar em percentual errado, determinar ao autuante ou ao seu 
substituto revisar este lançamento quanto a este fato, prestando informações pertinentes e 
conclusivas que possibilitem a melhor apreciação desta lide.  

Em resposta, a autoridade revisora afirma que o sujeito passivo 
equivocou-se ao alegar incorreção nos valores correspondentes às parcelas isentas, não 
tributadas e alcançadas pelo regime de substituição tributária referentes ao período de 
abril a novembro de 2009. Os valores referentes a esses períodos, então aferidos, 
encontravam-se corretos, tendo sido calculados pelo próprio programa de auditoria, o 
mesmo ocorrendo com os valores decorrentes da presente revisão. 

Devidamente intimado do teor da diligência (fls. 502/506), o sujeito 
passivo queda-se inerte. 

Em julgamento, a Quarta Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 2066/2015 decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade 
da peça básica, arguida pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação da 
infração. Por maioria de votos, colher a preliminar de exclusão da lide do solidário 
Fernando José de Oliveira. Quanto ao mérito, conhecer da impugnação, dar-lhe parcial 
provimento para considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 48.820,67. 

Intimada, a Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao Conselho 
Pleno alegando que em conformidade com os documentos anexados aos autos, Fernando 
José de Oliveira, na qualidade de sócio-administrador, concorreu para a prática da 
infração tributária, portanto, tem corresponsabilidade pelo inadimplemento do crédito 
tributário, vez que é de conhecimento comum que as decisões da pessoa jurídica se 
personificam na pessoa do administrador. Ao final, requer que a decisão cameral seja 
reformada em parte para reincluir o solidário na lide. 

Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem recurso ao 
Conselho Pleno, porém não se manifestaram ao respeito. 

É o relatório. 

 

VOTO 



Cumpre salientar, inicialmente, que a questão tratada no presente 
processo já foi enfrentada em sessão camaral deste Conselho Administrativo Tributário – 
CAT, realizada em 12 de dezembro de 2014, no qual figurava como sujeito passivo 
solidário do polo passivo da lide o senhor Fernando José de Oliveira, onde fora exigido da 
empresa autuada o ICMS em razão de haver deixado de estornar o crédito referente ao 
prejuízo bruto apresentado na conta mercadoria, relativamente ao período de janeiro a 
dezembro de 2009. 

A decisão consubstanciada no aludido acórdão foi pelo acolhimento, 
por maioria de votos, da preliminar de exclusão do referido solidário da lide. 

Analisando com a devida propriedade as peças constitutivas do 
presente processo, verifico que não existe nos autos provas que tenha agido com excesso 
de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código 
Tributário Nacional. 

Para melhor compreensão da matéria, imperioso analisar o conteúdo 
normativo do citado dispositivo, transcrito a seguir: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

Importante, portanto, observar que a responsabilidade acima prevista 
pressupõe dolo, ou seja, apenas existirá responsabilidade se o diretor, gerente ou 
representante tiver a intenção de praticar uma conduta contrária à lei, ao contrato social ou 
ao estatuto social. 

Ademais, o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça 
é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a 
ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo 
necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de 
poderes”, senão vejamos:  

Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 
Conforme acima destacado, a referida súmula encontra-se em 

absoluta consonância com os artigos 134 e 135 do CTN, na medida em que as normas 
preveem conduta ativa ou omissiva do agente a ser responsabilizado, sendo que essa 
conduta deverá ser comprovada pelo agente fiscal em processo administrativo.   

Deste modo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não 
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 



Assim sendo, o simples inadimplemento não caracteriza infração 
legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de 
contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à 
título de infração legal.  

É evidente, portanto, que ele não pode ser pessoalmente 
responsabilizado com base em tão precárias informações. Nada nos autos está a indicar 
que ele tenha agido de forma dolosa ou culposa, violando a legislação em vigor ou os 
estatutos da sociedade. Nesse diapasão, correta a decisão cameral que reconheceu a 
ilegitimidade passiva do sócio para a execução fiscal.  

Com esse entendimento, voto conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que excluiu da lide o solidário Fernando José de Oliveira.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00862/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Acolhida. ICMS. Simples 
Nacional. Revenda de mercadoria sujeita ao recolhimento do 
imposto, como se fosse mercadoria isenta. Julgamento 
prejudicado. Parcelamento total do débito.  
 
1. Devem ser excluídos do polo passivo do feito os nomeados 
solidários, quando estiver demonstrado nos autos que estes 
não infringiram a legislação, nos termos lecionados pelo artigo 
135 do CTN;  
 
2. Fica prejudicada a questão relativa ao mérito, em razão do 
parcelamento total do débito efetuado pela empresa autuada e 
da exclusão dos solidários. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, MARIZA LIMA PIRES DE CAMPOS e 
RUBENS PIRES DE CAMPOS, arguida pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram 
vencedores os Conselheiros Edson Abrão da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva, com voto 
de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida e Antônio Martins da Silva. Fica prejudicada a questão relativa ao mérito, em 
razão do parcelamento total efetuado pela empresa autuada e da exclusão dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, informou receita, no valor de R$ 1.113.394,46, decorrente de revenda de 
mercadoria que implica recolhimento do ICMS, pelo sistema do Simples Nacional, como 
sendo de mercadoria sujeita a isenção do ICMS, conforme demonstrado nos documentos 
que se encontram acostados ao processo com escopo de instrui-lo em sua fase cognitiva. 
Por esse motivo, foi imputada a obrigatoriedade de recolher o imposto na importância de 
R$ 26.605,25, juntamente com acréscimos legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: arts. 13, VII; 18, 

§20 e 20- A da LC 123/06, c/c artigo 35, I e artigos 16 e 25, I ao V da Resolução CGSN Nº 
94/11. E a penalidade aplicada: artigo 44, I, 1º da Lei nº. 9430/1996 c/ redação da Lei nº. 
11.488/2007.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 3 a 45. 
 



Identificados os coobrigados, fls. 5/6.  
 
Com pedido de revisão extraordinária nº. 3445/2015 - GERC, 

dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário aponta a ocorrência de 
ineficácia de intimação feita aos sujeitos passivos solidários para pagar o crédito tributário 
ou apresentar impugnação em Segunda Instância. Afirma que a empresa realizou termo 
de parcelamento, mas que não foi possível aferir a assinatura do responsável no referido 
documento, pois não se encontra arquivado. Requer a intimação dos solidários, por não 
serem confitentes da dívida, fl. 56. 

 
Despacho nº. 2185/2017 – PRES. Considera que demonstrado está 

nos autos a ineficácia da intimação feita aos sujeitos passivos solidários Rubens Pires de 
Campos e Mariza Lima Pires de Campos, apontada no pedido de revisão. Determina, 
entre outras providências, a intimação dos nomeados polos passivo solidários e na 
sequência o encaminhamento do feito à Câmara Julgadora para julgamento, fl.   56.  

 
Intimados nos termos da lei os solidários, com uma única peça 

defensória,  requerem abertura de procedimento administrativo na autarquia estadual para 
apuração da perda de documentos em poder da GERC; seja notificada a polícia judiciária 
para apuração da perda de documento essencial nos autos extraviados na GERC; sejam 
os autos suspensos até apuração administrativa sobre a perda do documentos em poder 
da autarquia; caso não seja esse o entendimento deste CAT, pugna pra que o 
procedimento fiscal reiniciado sob pena de nulidade, fls. 61 a 65. Junta documentos, fl. 66.     

 
Resolução nº. 071/2017 - A egrégia Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, acatando proposição do Conselheiro Relator,  por unanimidade 
de votos, encaminha os autos ao SEPRO deste CAT para que se intime os coobrigados 
solidários RUBENS PIRES DE CAMPOS e MARIZA LIMA PIRES DE CAMPOS no 
seguinte endereço que citam, com o escopo de apresentarem impugnação especificada 
relativamente ao lançamento, mormente quanto às suas condições de coobrigados 
solidários em crédito tributário confessado pela empresa autuada.  Ao final, retornem-se 
os autos a esta Câmara do CAT para julgamento, fls. 69/70. 

 
As intimações foram expedidas em atendimento a Resolução supra, 

fls. 71 a 74.  
 
Por meio do termo de juntada nº.238/2017 – IICJUL a pedido do 

GEPRO foi acostado a este volume documento referente a parcelamento total do débito 
tributário, fl. 77.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide verifiquei 
que só resta apreciar a permanência ou não dos consignados solidários, uma vez que 
quanto ao mérito não deve ser objeto de julgamento, tendo em vista que o processo foi 
parcelado total, conforme informado no relatório que é parte integrante deste “decisum” e 
por sequência houve a confissão irretratável do débito. 

 
Entretanto, arguo a exclusão do polo passivo solidário desta ação, 

por entender que os mesmos não infringiram a legislação de acordo com o artigo 135 do 



CTN e também por estar o processo parcelado total, conforme já inferi em linhas 
anteriores.   

 
Assim, voto suscitando e acolhendo a preliminar de exclusão dos 

solidários da lide, MARIZA LIMA PIRES DE CAMPOS e RUBENS PIRES DE CAMPOS, 
Fica prejudicada a questão relativa ao mérito, em razão do parcelamento total efetuado 
pela empresa autuada e da exclusão dos solidários. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00882/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Reinclusão na lide de 
solidários. Acolhimento do pedido da Fazenda Pública. Decisão 
não unânime.  
 
A base da inclusão de solidários na lide à luz do artigo 45, XII do 
Código Tributário Nacional é o poder de administração que o 
sujeito possui.  
 
Utilização de alíquotas inferiores às determinadas pela 
legislação tributária depende de decisão de seus sócios 
administradores. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários NEURACI MARTINS SOUSA e REGINALDO MARTINS DE ASSIS. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo realizou saída interna de mercadorias 

através dos Equipamento Emissor de Cupom Fiscal com débito a menor do ICMS, pois 

utilizou alíquotas menores que as previstas na legislação tributária para o respectivo 

produto, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 

pagar o imposto correspondente à diferença, na importância de R$ 63.890,38, juntamente 

com penalidade e acréscimos legais. Foram identificados como sujeitos passivos 

solidários:  NEURACI MARTINS SOUSA e REGINALDO MARTINS DE ASSIS na 

condição de administradores da empresa autuada.  

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03 a 234.  A 

autuada e solidários foram intimados, fls. 235/244, e apresentaram impugnação em 

primeira instância, fls. 247/267.  

         Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos documentos 

de fls. 270/334. 



O julgador singular expede o Despacho nº 280/2011, fls. 336, mediante o qual 

determina a realização de diligência junto à Delegacia Regional de Jataí, a fim de que 

seu ilustre titular determine, preferencialmente um dos autuantes, para que proceda à 

demonstração das bases de cálculo e, em seguida, à mudança da penalidade a ser 

exigida, como requereu os impugnantes.   

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial, fls. 337/341, foram anexados 

documentos de fls. 342/359, por meio do qual a autoridade fiscal revisora verificou um 

erro de soma na totalização da Tabela Janeiro_2009. Verificou que a soma do valor total 

da tabela, coluna Dif_ICMS é de R$ 4.974,05 e não R$ 4.266,81 conforme consta do 

relatório de fls. 39. inclusive às fls. 63 da Auditoria Básica do ICMS já havia sido lançado 

o valor correto, ou seja, R$ 4.974,05.  

Intimada do teor da diligência, fls. 360/365, a impugnante comparece ao processo, 

com a manifestação acerca da mesma, fls. 368/373. 

Repete os mesmos argumentos postos em sua peça de impugnação.   

Pela sentença nº 3894/2011-JULP, fls. 375/378, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração. 

A autuada e solidários foram intimados, fls. 379/384, e apresentaram recurso 

voluntário, fls. 387/405, onde o sujeito passivo alegou que a abordagem realizada nos 

presentes autos é dúbia e, porque não dizer: suspeita; pra não dizer que é dirigida a 

obtenção de dados falsos com a finalidade de incriminar o contribuinte e, impor-lhe o 

encargo de tributo que não é devido. 

Sustentou que a reserva legal em matéria tributária é absoluta, não admitindo a 

interferência de critérios subjetivos de conveniência, oportunidade, discrição ou 

discriminação, haja vista que todo ato deverá ser sempre vinculado e regrado, isto é, 

deverá ser praticado estritamente dentro da expressa previsão legal. Pediu que seja 

declarado improcedente o auto de infração. 

Pelo Acórdão nº 2169/2015, fls. 409 a 413, a quarta câmara do CAT decidiu rejeitar 

as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pelo sujeito passivo, sendo, a 

primeira, por incompetência funcional da autoridade lançadora, e, a segunda, por 

insegurança na determinação da infração. 

No mérito, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 

singular que considerou procedente o auto de infração, com a correção no valor do ICMS 



para R$ 64.597,62, conforme revisão e Termo Aditivo de fls. 346, e adequação da 

penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, CTE. 

E ainda, acolher a preliminar de exclusão da lide dos Solidários Neuraci Martins 

Souza e Reginaldo Martins de Assis. 

Intimada de tal decisão, a Representação Fazendária apresentou recurso ao 

Conselho Pleno nº 225/15, fls. 415 a 417, pedindo a reinclusão na lide dos solidários 

Neuraci Martins Sousa e Reginaldo Martins de Assis, considerando que são sócios 

administradores com amplos poderes de administração, motivo pelo qual, os dois 

possuem responsabilidades solidárias pelo adimplemento do crédito tributário em 

discussão.  

Quanto ao mérito, destaca que a decisão cameral não merece reparos. 

Intimados do recurso da Fazenda Pública, tendo oportunidade para oferecer 

contradita, fls. 421/424, os sujeitos passivos não apresentaram manifestação. 

É o relatório.  

Entendo que assiste razão à Fazenda Pública quando pede a reinclusão dos 

solidários na lide. O fundamento dessa inclusão reside no fato de que os mesmos eram 

administradores da autuada, conforme estatui o artigo 45, XII do Código Tributário 

Estadual. A vontade da empresa se expressa através deles, e dessa forma resta bem 

justo que sejam incluídos no polo passivo da lide.  

Quanto ao mérito, não há dúvida da ocorrência do fato narrado na exordial, não 

havendo nesse momento qualquer discussão sobre esse aspecto.  

Em relação à irregularidade, percebe-se que é grave e espelha uma prática ilícita 

de se utilizar de alíquotas menores das que a legislação tributária exige. Essa escolha de 

procedimento só pode ter vindo dos administradores da empresa, pois é decisão a eles 

inerente.  

Diante disso, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 

dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e reincluir na lide os solidários 

NEURACI MARTINS SOUSA e REGINALDO MARTINS DE ASSIS.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00885/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão de solidário da 
lide. Rejeitada. 
 
O administrador ou representante legal da pessoa jurídica, 
tendo participado efetivamente na organização e construção do 
ilícito tributário relatado no auto de infração, responde 
solidariamente pelo pagamento do imposto devido na operação, 
rejeitando-se a arguição de exclusão de solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário  ITAIR NUNES  DE LIMA JÚNIOR da lide, arguida por 
ele mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de remessa de 
mercadorias, no período de 17/09/2010 a 15/04/2011, acompanhadas de notas fiscais 
consideradas inidôneas, sendo imputada ao sujeito passivo a exigência do ICMS no valor 
de R$ 493.649,78 (quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
setenta e oito centavos), juntamente com multa e acréscimos legais.  

 
Citados como infringidos os arts. 64 e 67, IV, da Lei n° 11.651/91, c/c 

os arts. 113, 120 e 141 do Decreto nº 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
XII, “a”, 1, da Lei nº 11.651/91, agravada pelo § 9º, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas JAIAME VALDIVINO 

DA SILVA e ITAIR NUNES DE LIMA JUNIOR, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei 
11.651/91 (fls. 4 e 5). 

 
Após a lavratura dos termos de revelia e perempção relativos ao 

sujeito passivo e ao solidário JAIAME VALDIVINO DA SILVA, comparece aos autos (fls. 
2415 a 2425) o solidário ITAIR NUNES DA LIMA JÚNIOR para impugnar o auto de 
infração em Segunda Instância. De início argui as preliminares de nulidade da peça básica 
por cerceamento do direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo. Pondera 
não ter havido a devida notificação sobre as infrações estampadas na inicial e que 
tampouco é proprietário da empresa. Ao final, requer a nulidade do feito ou sua exclusão 
do polo passivo da lide, ou alternativamente, a realização de novo trabalho fiscal e sua 
consequente intimação para o contraditório. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão nº 1272/2015 (fls. 2435 a 2438), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial dos autos, a partir da intimação de fls. 2396, inclusive, por cerceamento do direito 



de defesa, em virtude de falha na intimação, arguida pelo solidário ITAIR NUNES DE LIMA 
JÚNIOR, devendo os autos retornar ao NUPRE de origem para que o referido sujeito 
passivo solidário seja novamente intimado para apresentação de impugnação em Primeira 
Instância no endereço do seu advogado e, após o decurso do prazo regimental, sendo ou 
não apresentada nova peça de defesa, encaminhar os autos para julgamento em Primeira 
Instância. 

 
A Fazenda Pública Estadual insurge-se, e no recurso interposto ao 

Conselho Superior (fls. 2440 a 2443), requer a reforma da decisão cameral com a 
reinclusão do solidário no polo passivo, com o argumento de que o indigitado solidário é o 
titular da empresa autuada e que mesmo não retificado o endereço cadastrado para o ato, 
devem prevalecer os efeitos da intimação.  

 
Intimado, o solidário comparece aos autos (fls. 2451 a 2453) para 

contrapor-se às razões da Fazenda Pública Estadual. Argumenta que é dever do fisco 
apurar corretamente o endereço do solidário; que possui provas que atestam o seu correto 
endereço e obtempera que a decisão anterior não traz prejuízos ao fisco, pois determinou 
o retorno dos autos à Primeira Instância. Ao final, requer a manutenção da decisão 
anterior. 

 
O Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, em decisão 

unânime, materializada no Acordão nº 1547/2016 (fls. 2460 a 2463), conhece do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dá-lhe provimento para, afastando a nulidade 
por cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, considerando a existência de 

lapso manifesto na elaboração do Acórdão às fls. 2460/2463, cuja fundamentação do voto 
condutor versa sobre matéria diversa da decidida pelo Conselho Pleno, conforme se 
verifica na Certidão às fls. 2459, por meio da Resolução nº 006/2017 (fls. 2469), retorna o 
processo à SEGE - Secretaria Geral, para que o mesmo seja novamente encaminhado à 
Conselheira Relatora e, também, Redatora do Acórdão, para a elaboração de novo 
Acórdão em consonância com a decisão plenária contida na Certidão às fls. 2459. Após, 
intimar novamente o coobrigado solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR, para tomar 
conhecimento do novo Acórdão. 

 
Em atenção à Resolução elaborou-se o Acórdão n° 1523/2017 (fls. 

2471 a 2474), no qual o Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, conhece 
do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dá-lhe provimento para 
afastando a nulidade por cerceamento do direito de defesa, retornar os autos à Câmara 
Julgadora para a apreciação de toda a matéria. 

 
O solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR foi intimado a tomar 

conhecimento do Acordão nº 1523/2017 (fls. 2475 a 2476), mas não se manifestou acerca 
do referido aresto. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A acusação formulada no auto de infração é de remessa de 

mercadorias acompanhadas de notas fiscais confeccionadas sem autorização do Fisco, 
portanto falsificada e imprópria para acobertar a circulação de mercadorias. 



 
O processo teve o seu trâmite neste Conselho e tanto o sujeito 

passivo como os solidários foram declarados revéis. 
 
O solidário ITAIR NUNES DE LIMA JÚNIOR apresentou impugnação 

em Segunda Instância pugnando pela nulidade do processo por cerceamento do direito de 
defesa. 

 
Em julgamento cameral ficou decidido o acatamento do pedido 

formulado pelo solidário e o processo foi julgado nulo. 
 
O Conselho Superior decidiu por cassar a decisão cameral 

determinando o retorno do processo para que fosse apreciado pela Câmara Julgadora. 
 
Analisando os autos, vejo que o solidário ITAIR NUNES DE LIMA 

JÚNIOR participou efetivamente na organização e construção do ilícito tributário em 
análise. Foram confeccionados blocos de notas fiscais para a fraude perante a 
Administração Tributária do Estado de Goiás. 

 
Ao meu sentir, pelo ilícito praticado e as provas apresentadas, não 

existe a possibilidade de exclusão de nenhum dos integrantes do polo passivo do presente 
feito. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário ITAIR 

NUNES DE LIMA JÚNIOR da lide, arguida por ele mesmo. 
 
 

Sala das sessões, em 13 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00904/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Pedido fazendário de reinclusão de 
solidária nesta lide. Provimento. Decisão majoritária. 
 
"Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação 
interestadual com combustível derivado de petróleo, com AEAC 
ou com B100 é responsável solidário pelo pagamento do 
imposto devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus 
acréscimos legais, se o imposto não tiver sido objeto de 
retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação 
não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme 
determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula trigésima). " 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário TROPICAL BIOENERGIA S/A. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves 
dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e José Pereira 
D'abadia, que votaram rejeitando a reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o sujeito passivo de não informar à refinaria de petróleo 
substituta tributária, conforme Convênios nºs 03/99 e 110/07 e artigo 51, § 3º da Lei nº 
11.651/91, dentro do prazo legal, as operações relativas às aquisições de álcool etílico 
anidro carburante AEAC oriundas do Estado de Goiás do fornecedor substituído Tropical 
Bioenergia S/A referentes aos meses de maio e junho de 2010, ocasionando, com isso, 
omissão do repasse do ICMS/ST devido ao Estado de Goiás, conforme demonstrativos e 
documentos anexos, ficando, portanto, o destinatário paulista, como substituto tributário, e 
o fornecedor goiano, como solidário, obrigados a recolher o imposto na importância de R$ 
84.776,97 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e sete 
centavos), ao qual deverão ser acrescidas as cominações legais. 

 
Foi indicada como solidária a empresa TROPICAL BIOENERGIA S/A, na 

qualidade de fornecedora do AEAC. 
 
O lançamento foi instruído com os documentos de fls. 03/42, concernentes à 

demonstração do resultado desta auditoria. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, conforme 

documentos de fls. 43/46, quando compareceram apenas para juntar fotocópias de seus 



Estatutos Sociais e do pedido de parcelamento nº 154985-5 dos valores exigidos neste 
auto de infração (fls. 48/93). 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, mediante despacho nº 

1808/2013 (fl. 94), apresenta pedido de Revisão Extraordinária, ante a constatação de 
possível ineficácia de intimação relativo ao sujeito passivo solidário, visto que o acordo de 
parcelamento foi assinado apenas pelo representante do sujeito passivo FERA 
LUBRIFICANTES LTDA., importando, portanto, em confissão de dívida apenas para este 
e solicita a necessária tramitação do processo em relação ao solidário TROPICAL 
BIOENERGIA S.A. 

 
Ciente, a solidária, representada por causídicos legalmente constituídos 

(m.j), compareceu ao processo às fls. 96/101, apresentando impugnação em Primeira 
Instância, alegando, em síntese, não ser responsável solidária pelo recolhimento do tributo 
em questão, considerando que não há tal responsabilidade nos dispositivos legais citados 
neste auto de infração e tampouco nos artigos do CTN que transcreveu, à guisa de 
amparar suas assertivas defensórias. 

  
Tal impugnação não foi apreciada em Primeira Instância, possivelmente face 

ao parcelamento nº 154985-5 dos valores reclamados neste lançamento, solicitado pelo 
sujeito passivo principal. 

 
Mediante o Despacho nº 1725/2013-CAT, o Presidente do CAT determinou o 

encaminhamento do processo ao Setor de Apoio à Primeira Instância, para que o mesmo 
fosse distribuído a um dos seus julgadores, em razão de constar nos autos impugnação à 
Primeira Instância efetuada pelo sujeito passivo solidário TROPICAL BIOENERGIA S.A, 
conforme fls. 96/101, ainda não apreciada. 

 
Sobreveio a Sentença Singular nº 2125/2013 (fls. 105/108), pela qual a 

Julgadora decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que a 
responsabilidade da solidária quanto ao pagamento do tributo exigido neste lançamento 
está amparada nos dispositivos legais citados neste auto de infração, dos quais 
transcreveu excertos que sustentam esta exigência fiscal.  

 
Da decisão supra foi intimada a solidária Tropical Bioenergia S/A (fl. 110), 

que interpôs Recurso Voluntário (fls. 113/120) no qual apresentou as mesmas 
argumentações defensórias da fase impugnatória.  

 
Pelo Acórdão nº 2704/2015 (fls. 123/127), a Segunda Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da 
solidária desta lide, sob o fundamento de que esta não praticou nenhum dos atos 
constantes das alíneas “c” e “d”, do inciso XIII, do artigo 45 da Lei 11.651/91 – CTE, vez 
que a mesma apenas produziu e vendeu o AEAC.  

 
Intimada, a representação fazendária apresentou o recurso ao Conselho 

Pleno nº 58/2016 (fls. 130/131), alegando que o Acórdão deve ser reformado para que 
seja reincluída na lide a Tropical Bioenergia S/A que adquiriu (sic) o AEAC da Fera 
Lubrificantes Ltda., explicando a lógica desta tributação, a qual se inclui entre os casos de 
substituição tributária pelas operações posteriores (sic), destacando a necessidade da sua 
saída da refinaria com a substituição em favor do estado onde se localiza o seu 
comprador. E, caso o destino final não seja a mesma unidade da federação do primeiro 
destinatário, que seja informado à refinaria esse evento, para que a substituição seja 
recolhida para a unidade da federação onde foi se localiza o destinatário final do AEAC.  



Nesta situação há, de acordo com a legislação, a solidariedade do vendedor 
do álcool etílico anidro combustível - AEAC. 

 
Intimada, a solidária Tropical Bioenergia S/A, via de seus advogados (m.j) 

apresentou contradita (fls. 136/143), alegando que além de em momento algum ter 
concorrido para a prática da infração ora alegada, é absolutamente incabível exigir da 
recorrida, uma empresa privada, os poderes de fiscalização sobre terceiros, numa 
operação que se aperfeiçoa com a entrega da mercadoria e a quitação dos valores.  

Ressaltou que a solidária não deixou de cumprir obrigação decorrente de 
substituição tributária, porque além da norma não lhe atribuir qualquer obrigação neste 
sentido, a empresa não é e nunca foi substituta tributária na operação.  

Argumentou, ainda, inexistir dispositivo legal que autorize a imputação de 
sua responsabilidade solidária, transcrevendo excertos de jurisprudência e decisões 
judiciais, à guisa de sustentar suas alegações defensórias.  

 
Às fls. 148/152, a solidária, via de uma de suas advogadas, juntou memoriais 

aos autos, reiterando as arguições de defesa anteriormente apresentadas e reforçando 
seu pedido no sentido de ser mantido o Acórdão que excluiu sua constituinte desta lide. 

 
É o relatório.    
 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o 
aspecto formal, respaldado pela legislação tributária estadual 
reguladora da matéria, identificado e cientificado corretamente 
os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma 
legal vigente no período fiscalizado, descrita com clareza a 
infração fiscal praticada, proposta a penalidade cabível e 
assegurado às autuadas, de forma plena, o exercício dos seus 
direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, 
que assegura às partes litigantes todos os meios de defesa 
legalmente admitidos. 

Desta forma, entendo não haver nenhuma 
prejudicial a ser apreciada nesta lide, razão pela qual deve ser 
julgado o mérito deste lançamento. 

 
Assim, face à comprovação, neste processo, do 

descumprimento da obrigação por parte da PETROBRAS, 
motivado pela falta de informação que teria que ser prestada 
pela destinatária do AEAC vendido pela solidária, esta última 
fica também responsável pelo seu recolhimento, acrescido das 
cominações legais, nos termos do artigo 67-A do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, que ora transcrevo para melhor 
elucidação deste meu voto: 

 
“Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustível 

derivado de petróleo, com AEAC ou com B100 é responsável solidário pelo pagamento do imposto 
devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, se o imposto não tiver sido objeto 
de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável 
pelo repasse, conforme determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B (Convênio ICMS 110/07, 
cláusula trigésima). ” (g.n) 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A12A
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


Portanto, como a destinatária do AEAC não é 
cadastrada no CCE/GO e não informou à PETROBRAS que 
adquirira tal produto da solidária, esta última é a responsável 
solidária designada pelo dispositivo legal retro transcrito, não 
havendo como excluí-la desta responsabilidade. 

 
Destarte, entendo que realmente é devido o tributo ora reclamado pela 

Fazenda Pública Estadual, posto que o mesmo está sendo exigido de conformidade com 
as normas tributárias que regem a matéria, inclusive quanto à solidariedade que também 
está prevista no artigo 67-A do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, acima transcrito. 

 
Inconteste, portanto, a sujeição passiva da solidária, ante sua 

responsabilização supletiva instituída pela legislação tributária goiana, razão pela qual 
acolho o pedido fazendário de sua reinclusão nesta lide. 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para reincluir a solidária nesta lide. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00905/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Pedido fazendário de reinclusão de 
solidária nesta lide. Provimento. Decisão majoritária. 
 
"Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação 
interestadual com combustível derivado de petróleo, com AEAC 
ou com B100 é responsável solidário pelo pagamento do 
imposto devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus 
acréscimos legais, se o imposto não tiver sido objeto de 
retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação 
não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme 
determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B 
(Convênio ICMS 110/07, cláusula trigésima). " 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA. Foram vencedores os Conselheiros Elias 
Alves dos Santos, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa e José Pereira 
D'abadia, que votaram rejeitando a reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco acusa o sujeito passivo principal de não informar à refinaria de 
petróleo substituta tributária, conforme Convênios nºs 03/99 e 110/07, bem como artigo 
12-A do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, dentro do prazo legal, as operações relativas 
às aquisições de álcool etílico anidro carburante – AEAC, oriundas do Estado de Goiás, do 
fornecedor substituído GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., referente ao mês de junho 
de 2010, ocasionando, com isso, omissão do repasse do ICMS/ST devido ao Estado de 
Goiás, ficando, portanto, o destinatário como substituto tributário e o remetente como 
solidário, obrigados a recolher o imposto exigido neste auto de infração. 

 
Foi indicada como solidária a empresa GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., 

na qualidade de fornecedora das mercadorias. 
 
O lançamento foi instruído com os documentos de fls. 03/19, concernentes à 

demonstração do resultado desta auditoria. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância às fls. 20/23 e 

apenas a solidária compareceu aos autos às fls. 26/58, alegando, em síntese, não ser 
responsável solidária pelo recolhimento do tributo em questão, considerando que não há 
tal responsabilidade nos dispositivos legais citados neste auto de infração, colacionando 
os documentos de fls. 59/99. 



  
Tal impugnação não foi apreciada em Primeira Instância, face ao 

parcelamento nº 154985-5 dos valores reclamados neste lançamento, a pedido do sujeito 
passivo principal (fls. 97/99). 

 
A Gerência de Recuperação de Créditos – GERC, mediante o despacho nº 

1985/2013 (fls. 100), apresenta pedido de Revisão Extraordinária, ante a constatação de 
possível ineficácia de intimação relativa ao sujeito passivo solidário, visto que o acordo de 
parcelamento foi assinado apenas pelo sujeito passivo FERA LUBRIFICANTES LTDA., 
ocasionando, portanto, confissão de dívida apenas para este e solicita a necessária 
tramitação do processo em relação ao solidário GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA. 

 
Via do Despacho nº 1989/2013-CAT (fls. 102), o Presidente em exercício do 

CAT determinou o encaminhamento do processo ao Setor de Apoio à Primeira Instância, 
para que o mesmo seja distribuído a um dos julgadores em razão de constar nos autos 
impugnação em Primeira Instância efetuada pelo sujeito passivo solidário GOIASA 
GOIATUBA ÁLCOOL LTDA., conforme demonstram documentos de fls. 26 a 81. 

 
Sobreveio a Sentença Singular nº 2126/2013 (fls. 104/107), pela qual o 

Julgador decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que a 
responsabilidade da solidária quanto ao pagamento do tributo exigido neste lançamento 
está amparada nos dispositivos legais citados neste auto de infração, dos quais 
transcreveu excertos que sustentam esta exigência fiscal.  

 
Da decisão supra foi intimada a solidária Goiasa Goiatuba Álcool Ltda., que 

interpôs Recurso Voluntário (fls. 113/145) no qual apresentou as mesmas argumentações 
da fase impugnatória, acostando aos autos os documentos de fls. 146/167. 

 
Às fls. 174/175, a solidária peticionou para juntar aos autos cópia do 

documento de fls. 176, constando que a autuada principal estava com seus cadastros no 
CNPJ e no CCE/SP habilitado e ativo em 11/07/2014. 

 
Pelo Acórdão nº 2707/2015 (fls. 178/181), a Segunda Câmara do CAT 

decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da solidária desta lide, sob 
o fundamento de que esta não praticou nenhum dos atos constantes das alíneas “c” e “d”, 
do inciso XIII, do artigo 45 da Lei 11.651/91 – CTE, vez que a mesma apenas produziu e 
vendeu o AEAC. 

 
Intimada, o representante fazendário apresentou o recurso ao Conselho 

Pleno nº 59/2016 (fls. 184/185), alegando que o Acórdão deve ser reformado para que 
seja reincluída na lide a Goiasa Goiatuba Álcool Ltda. que adquiriu (sic) o AEAC da Fera 
Lubrificantes Ltda., explicando a lógica desta tributação, a qual se inclui entre os casos de 
substituição tributária pelas operações posteriores, destacando a necessidade da sua 
saída da refinaria com a substituição em favor do estado onde se localiza o seu 
comprador. E, caso o destino final não seja a mesma unidade da federação do primeiro 
destinatário, que seja informado à refinaria esse evento, para que a substituição seja 
recolhida para a unidade da federação onde foi se localiza o destinatário final do AEAC.  

Nesta situação há, de acordo com a legislação, a solidariedade do vendedor 
do álcool etílico anidro combustível - AEAC. 

 
Intimada, a solidária Goiasa Goiatuba Álcool Ltda., via de seu advogado (m.j) 

apresentou contradita (fls. 190/223), alegando que além de em momento algum ter 
concorrido para a prática da infração ora alegada, é absolutamente incabível exigir da 



recorrida, uma empresa privada, os poderes de fiscalização sobre terceiros, numa 
operação que se aperfeiçoa com a entrega da mercadoria e a quitação dos seus valores.  

Ressaltou que em momento algum a solidária deixou de cumprir obrigação 
decorrente de substituição tributária, porque além da norma não lhe atribuir qualquer 
obrigação neste sentido, a empresa não é e nunca foi substituta tributária na operação.  

Argumentou inexistir dispositivo legal que autorize a imputação de sua 
responsabilidade solidária, transcrevendo excertos de jurisprudência e decisões judiciais, 
à guisa de sustentar suas alegações defensórias.  

 
Ao final, pediu que mantenha a exclusão da solidária desta lide. 
 
É o relatório.    
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente os sujeitos passivos da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente 
no período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a 
penalidade cabível e assegurado às autuadas, de forma plena, o exercício dos seus 
direitos de defesa, face ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes 
litigantes todos os meios de defesa legalmente admitidos. 

Desta forma, entendo não haver nenhuma prejudicial a ser apreciada nesta 
lide, razão pela qual deve ser julgado o mérito deste lançamento. 

Assim, em face da comprovação neste processo, do descumprimento da 
obrigação por parte da PETROBRAS, motivado pela falta de informação que teria que ser 
prestada pela destinatária do AEAC vendido pela solidária, esta última fica também 
responsável pelo seu recolhimento, acrescido das cominações legais, nos termos do artigo 
67-A do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, que ora transcrevo para melhor 
elucidação deste meu voto: 

 
“Art. 67-A. O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustível 

derivado de petróleo, com AEAC ou com B100 é responsável solidário pelo pagamento do imposto 
devido ao Estado de Goiás, inclusive quanto aos seus acréscimos legais, se o imposto não tiver sido objeto 
de retenção e recolhimento, por qualquer motivo, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável 
pelo repasse, conforme determinado nas no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B (Convênio ICMS 110/07, 
cláusula trigésima). ” 

 
Portanto, como a destinatária do AEAC não é cadastrada no CCE/GO e não 

informou à PETROBRAS que adquirira tal produto da solidária, esta última é a 
responsável solidária designada pelo dispositivo legal retro transcrito, não havendo como 
excluí-la desta responsabilidade. 

 

Destarte, entendo que realmente é devido o tributo ora reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual, posto que o mesmo está sendo exigido de conformidade com 
as normas tributárias que regem a matéria, inclusive quanto à solidariedade que também 
está prevista no artigo 67-A do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, acima transcrito. 

 
Inconteste, portanto, a sujeição passiva da solidária, ante sua 

responsabilização supletiva instituída pela legislação tributária goiana, razão pela qual 
acolho o pedido fazendário de sua reinclusão nesta lide. 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para reincluir a solidária nesta lide. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A12A
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2007/CV110_07.htm


 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00917/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de diligência. 
Ausência de motivação justificadora. Prejuízo ao sujeito 
passivo. Rejeição. Preliminar de nulidade 'ab initio' por 
insegurança na determinação da infração. Rejeição. Pedido de 
exclusão do solidário da lide. Rejeição. Revisão fiscal anterior. 
Parcial procedência. 
 
1. Deve ser rejeitado o pedido de diligência cuja motivação não 
se apresente justificável ou cuja conclusão lógica, se acolhido, 
não conduza a redução do valor exigido em auto de infração; 
 
2. Não cabe a arguição de nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração quando os elementos 
descritivos da infração conduzirem, com clareza, à 
compreensão da imputação feita ao sujeito passivo; 
 
3. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: (a) o representante, o mandatário e o 
comissário, com o representado, o mandante e o comitente, 
respectivamente, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis; (b) com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
4. O valor do crédito tributário reclamado em auto de infração, 
como regra, não pode superar o montante, inferior ao valor 
originário, apurado em diligência fiscal, mormente quando o 
resultado da diligência não vier a ser contestado pela Fazenda 
Pública Estadual. 
 
5. Auto de infração que se julga procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, 
Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa e Márcio Nogueira Pedra. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 



José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio 
Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, 
Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa e Márcio Nogueira Pedra. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 85.347,89 
(oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Edson Abrão da Silva, Nislene Alves Borges, José Luiz Rosa e Márcio Nogueira 
Pedra. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Antônio Martins da Silva, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nislene Alves Borges, Márcio 
Nogueira Pedra e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino 
de Brito, Paulo Diniz, Edson Abrão da Silva e José Luiz Rosa . 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso dirigido ao Conselho Superior pelo sujeito passivo 
principal e solidário, ambos em epígrafe, em face de decisão cameral que, confirmando 
sentença singular, considerou procedente lançamento fiscal consubstanciado na acusação 
fiscal: 

Omitiu registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 505.029,54, já 
acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado - IVA, no período de 
01/01/2006 a 31/12/2006, apurado conforme demonstrativo Auditoria 
Especifica de Mercadorias anexo. Em consequência, como solidário, deverá 
pagar o imposto na importância de R$ 85.855,02 (85.347,89) mais as 
cominações legais. 

DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO 

Arts. 45, XIII, 51 e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 35, anexo VIII, e art. 145, Decreto 
4.852/97 

PENALIDADE PROPOSTA 

ART. 71, INCISO VII, ALINEA "L", § 9II DA LEI 11651/1991, C/ REDAÇÃO DA 
LEI 16241/2008 
 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário o Sr. KLINGGEREBERG 
ACACIO DE ARAUJO, nos termos do artigo 46, V alínea a, §§ 1° e 2° da Lei 11651/91, 
conforme documento de identificação de fls. 05. 

Foram apresentados duas peças de recurso dirigidas ao Conselho 
Superior (fls. 940/966 e 876/992), a primeira pela autuada principal e a segunda pelo 
solidário. 

Em suas razões, após breve histórico processual no qual argumenta 
que a autoridade fiscal revisora ignorou a Resolução aprovada pela 2ª Câmara Julgadora, 
a autuada alega que houve cerceamento ao direito de defesa porquanto o auditor fiscal 
nomeado para cumprimento da Resolução nº 101/2013 desobedeceu aos termos da 
mencionada resolução, agindo como se tivesse poderes discricionários, com prejuízo à 
defesa. 

Aduz que a aludida Resolução determinou a realização de nova 
auditoria, o que foi descumprido pela autoridade fiscal revisora. 



Entende que deve ser determinada pelo Conselho Pleno a realização 
da diligência não cumprida, determinando-se o retorno do processo para a Câmara 
Julgadora analisar a nova auditoria que deve ser feita sob pena de lhe causar 
imensuráveis prejuízos. 

Argumenta que a diferença apontada decorre de falhas nas 
informações apresentadas para o sistema “SINTEGRA”, decorrentes de erros de 
digitação, de modo que tais informações não reproduziram com fidelidade o teor das 
mercadorias que efetivamente entraram no estabelecimento. 

Entende que a falha apontada pelo Fisco ensejaria a exigência de multa 
por descumprimento de obrigação acessória e nunca a cobrança de ICMS. 

No mérito, argumenta que conseguiu comprovar que todas as suas 
entradas foram “registradas” nos livros contábeis, fato inclusive admitido pela decisão 
cameral, o que tornaria inaplicável a infração prevista no art. 64, da Lei nº 11.651/91. 

Alega que as provas juntadas contradizem a autuação fiscal, e que 
existe ausência de previsão legal para pagamento do imposto ICMS-ST diante do não 
registro de entradas, mesmo porque o imposto já teria sido cobrado e pago por ocasião da 
operação de compra, em razão do regime de substituição tributária. 

Aduz que não há lugar para sua responsabilização solidária com fulcro 
no art. 35 do Anexo VIII do RCTE porque não há provas de que o imposto não foi 
recolhido pelo substituto tributário, sendo que o Fisco não identifica as operações 
específicas em que os substitutos tributários não recolheram o ICMS. 

Pugna ainda, em cumulação eventual, para que seja reduzido o valor 
da autuação com consideração das notas fiscais de entrada de fls. 737/856 e que não 
foram contabilizadas na auditoria fiscal. 

Ao final, requer (i) seja acolhido o pleito preliminar de realização de 
diligência; (ii) seja acolhida a preliminar de insegurança na determinação da infração, por 
falta de coerência entre os fatos descritos na autuação fiscal e os documentos anexados 
pelo autuante; (iii) seja reformada a decisão cameral e julgado improcedente o auto de 
infração, ante a ausência de provas da omissão do registro de entradas; (iv) seja julgado 
improcedente o auto de infração por ausência de previsão legal para pagamento do ICMS-
ST diante da omissão de registro de entradas; (v) seja julgado improcedente o auto de 
infração ante a ausência de prova do não recolhimento do ICMS-ST por parte do 
substituto tributário; (vi) seja retificada a decisão recorrida de modo a se computar na 
auditoria as notas fiscais de fls. 783, 787, 790, 797, 801, 805, 811, 836, 841, 844 e 855, 
com a consequente redução do valor exigido. 

O solidário arrolado às fls. 05, por sua vez, argumenta que seu recurso 
deve ser admitido por via do art. 41, II, b, item 1, da Lei º 16.469/09, que prevê o 
cabimento de recurso ao Conselho Pleno quando a decisão cameral contrariar disposição 
expressa da legislação tributária estadual, visto que a responsabilidade solidária prevista 
no art. 35 do Anexo VIII do RCTE se estabelece entre pessoas jurídicas, de modo que 
constitui uma arriscada e irresponsável interpretação extensiva do referido dispositivo da 
legislação tributária impor vínculo obrigacional ao Sr. Klingerberg, à época 
administrador/gerente da autuada principal. 

Argumenta também que a situação do Sr. Klingerberg não se subsume 
às previsões legais contidas no art. 45, caput e no art. 46 da Lei nº 11.651/91, de modo 
que não existe previsão para inclusão do administrador/gerente na qualidade de 
responsável solidário. 

Consigna que a decisão recorrida violou a disposição contida no art. 19 
da Lei Complementar nº 104/2013, que impõe que a responsabilização dos sócios 



administradores somente se dará mediante prévia comprovação pelo Fisco da prática de 
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos 
do art. 135 do CTN, destacando que o § 1º do referido artigo registra que “o simples 
inadimplemento da obrigação tributária principal e/ou acessória não configura infração à lei 
apta a justificar a responsabilização dos sócios administradores”. 

Argumenta que, de acordo com o CTN, a responsabilização dos 
diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas não é regra, mas exceção, de 
modo que mister se faz que o Fisco comprove a pratica de atos com excesso de poderes 
ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

Ao fim, requer a reforma da decisão cameral para o fim de determinar a 
exclusão da responsabilidade do Sr. Klingerberg Acácio de Araújo, por não se este 
solidário pela obrigação apontada, excluindo-o também da obrigação atinente ao imposto. 

É o relatório.  

Decido. 

 

V O T O 

 

Dentre as questões suscitadas pelos recorrentes, abordaremos, 
inicialmente, o pleito de realização de nova diligência. 

Entendo que não cabe razão à recorrente quanto ao argumento de que 
foi prejudicada quando da realização da diligência determinada pela Resolução nº 
101/2013, tendo em vista que esta não teria sido cumprida pela autoridade fiscal revisora, 
razão pela qual pugna pela determinação da realização da diligência não cumprida com 
posterior retorno do processo à Câmara Julgadora 

De início deve-se registra que a Auditoria Específica de Mercadorias – 
também conhecida como auditoria quantitativa dos estoques – é uma auditoria simples, de 
fácil apreensão e entendimento, baseada no controle das quantidades de itens de 
mercadorias que entram e saem do estabelecimento. Como é sabido, a auditoria tem 
como pressuposto básico a seguinte equação matemática: EI + E = EF + S, em que EI, 
corresponde às quantidades existentes no “Estoque Inicial”; E, às quantidades 
correspondentes às Entradas (aquisições + transferências recebidas); EF, às quantidades 
existentes no “Estoque Final”; S, às quantidades correspondentes às Saídas (vendas + 
transferências efetuadas). 

Assim, a demonstração de “erro” no trabalho fiscal deve indicar o 
equívoco ou a falha na computação de uma destas variáveis (em geral, nas Saídas ou 
Entradas, visto que os estoques inventariados, inicial e final, decorrem de contagem física 
informada anualmente ao Fisco), de modo que não é difícil ao sujeito passivo identificar o 
comprovar a inadequação do trabalho fiscal, se for o caso. 

Registre-se que, a pedido do sujeito passivo, foram feitas duas 
diligências no presente processo.  

A primeira, cujo relatório diligencial se encontra às fls. 654/656 dos 
autos, com a seguinte conclusão: 

“Conclui-se que as provas carreadas para os autos devem ser meios 
probantes incontestáveis e de igual teor aos apresentadas pela 
fiscalização, ou seja, na mesma quantidade, proporção, valores e itens 
e com os mesmos parâmetros do que procura contestar, cuidando para 
que, a cada etapa processual, outras provas, evidências materiais e 



pedidos de revisões não sejam insertas no bojo dos autos, gerando 
com isto uma profusão de contestações ulteriores a dos momentos 
preestabelecidos para aquela finalidade no rito processual o que, 
indubitavelmente, poderia redundar em uma infinitude temporal da lide. 
Finalmente após procedemos às correções necessárias, anexamos ao 
presente a conclusão da Auditoria Especifica de Mercadorias, para 
determinar uma omissão no registro de entradas, no valor de R$ 
502.046,39, sobre a qual deverá ser exigido o ICMS pertinente, à razão 
de dezessete por cento, perfazendo um total de R$ 85.347,89, sem 
prejuízo dos acréscimos legais previstos.” 
 

A segunda, geradora da polêmica suscitada pela recorrente, foi 
procedida em atenção à Resolução 0101/2013-CAT, expedida em 12/08/2013 pela 
Segunda Câmara do CAT, cujo relatório diligencial, produzido em 11/03/2014, consta das 
fls. 864/865 dos autos. Reproduzimos abaixo na íntegra o aludido relatório: 

“Em cumprimento do despacho n° 2507/13- DRFGNA para atendimento 
da Resolução n° 0101/2013 CAT, informo que: 

Em 29/10/2013 foi emitida a notificação fiscal no 3064/13 que solicitava 
a apresentação de livros fiscais para verificação dos respectivos 
arquivos magnéticos em consonância com os registros fiscais sendo 
recebida pelo representante do sujeito passivo na mesma data. 
Decorridos o prazo para cumprimento e diante da comprovada 
divergência dos valores dos arquivos magnéticos com os registrados 
nos livros fiscais, foi lavrado o auto de infração n° 4011304792451 de 
03/12/2013, conforme documentação anexa. 

Em 03/12/2013, foi emitida a segunda notificação fiscal n° 3123/2013 
que solicitava o envio de arquivos magnéticos com a devida correção 
conforme relatório comparativo de valores informados na DPI e nos 
tipos 54 e 60R, sendo recebida pelo representante do sujeito passivo, 
em 06/12/2013. Igualmente, decorridos o prazo para o seu atendimento 
e verificada a divergência valores dos arquivos magnéticos com os 
registrados nos livros fiscais, foi lavrado o auto de infração n° 
4011400005627 de 06/01/2014, conforme documentação anexa. 

Finalmente, em 06/01/2014, foi emitida a terceira notificação fiscal no 
3156/2014 que solicitava, novamente, o envio de arquivos magnéticos 
com a devida correção conforme relatório comparativo de valores 
informados na DPI e nos tipos 54 e 60R, sendo recebida pelo 
representante do sujeito passivo, em 06//01/2014. Mais uma vez, 
decorridos o prazo para o seu atendimento e verificada a divergência 
valores dos arquivos magnéticos com os registrados nos livros fiscais, 
foi lavrado o auto de infração n° 4011400631730 de 10/03/2014, 
conforme documentação. 

Assim, entendo que foi plenamente oportunizada ao sujeito passivo, em 
três ocasiões, a possibilidade de corrigir e oferecer todos os equívocos 
que porventura entenda existir no trabalho sob análise, conforme 
orientação dos doutos conselheiros ao elaborarem a supracitada 
Resolução 0101/2013-CAT. Destarte, esgotado o amplo e inarredável 
direito do contraditório, nada restando, senão a devolução deste 
processo, salvo melhor juízo, para julgamento final, junto ao emérito 
Conselho Administrativo Tributário.” 



Ora, é de se ver que a recorrente não pode criar dificuldade no tocante 
à obtenção de informações necessárias para a realização do trabalho revisional e, em 
seguida, alegar que foi prejudicada pela manifestação final do Fisco, mormente no que se 
refere ao seu direito de defesa. 

Com efeito, defender-se não se confunde com embaraçar a atividade 
das autoridades fiscais, especialmente quando estas estão atendendo resolução emanada 
deste Conselho Administrativo Tributário. 

De se registrar que em diversas oportunidades foi conferida à autuada a 
oportunidade de se manifestar bem como de retificar eventual informação fornecida com 
erro em seus arquivos do SINTEGRA, sem que isto tenha sido atendido minimamente. 

Daí que, depois de desatender à fiscalização, não cabe a autuada 
invocar a intepretação semântica do primeiro comando da Resolução 0101/2013-CAT 
(“Intime o sujeito passivo a oferecer todos os equívocos que porventura entenda existir no 
trabalho sob análise. Para isso deve ser dado ao sujeito passivo um tempo para 
observância desse pedido;”) para concluir que quem descumpriu a determinação da 
Câmara Julgadora teria sido a autoridade fiscal. 

Chamada novamente a se manifestar, desta vez por meio da Resolução 
nº 075/2014 (fls. 903), a autuada comparece ao processo (fls. 909/916) para esclarecer 
que preencheu erroneamente o estoque contábil inventariado do ano de 2006, 
informando-o como “zerado”, o que constituiria “um dos grandes equívocos que 
certamente conduziram à discussão nesse procedimento”. Neste sentido, anexa ao 
processo, a cópia do livro Registro de Inventário nº 08-E (fls. 917/922), referente ao 
inventário final do exercício de 2006, apresentado em 31/12/2006, o qual, de fato, 
registra o “estoque final” igual a “zero”. 

Resultado: após a manifestação da autuada, a Câmara Julgadora se 
nega a propor nova diligência no processo. E o fez por uma simples razão: a existência de 
inventário final “zerado”, como foi informado pela autuada e considerado pelo Fisco na 
auditoria, tende a reduzir a omissão verificada no procedimento fiscal. Se ao contrário, 
houvesse um aumento quantitativo no inventário final a omissão de entrada iria aumentar: 

EI + E () = EF () + S. Simples assim, se o lado direito da equação aumenta, por conta 
do aumento do Estoque Final, permanecendo invariável as Saídas e o Estoque Inicial 
(como quer a autuada), o lado esquerdo também aumenta, com incremento da omissão de 
entradas (E). 

Assim, a tese de defesa da autuada acaba por prejudica-la. 

No que diz respeito à arguição de que haveria insegurança na 
determinação da infração, caracterizada pela falta de coerência entre os fatos descritos na 
autuação fiscal e os documentos anexados pelo autuante, não há como prosperar a 
alegação. 

Como já destacado, a auditoria fiscal é de simples compreensão e a 
imputação feita ao sujeito passivo, dentro dos limites objetivos da auditoria, resta 
cabalmente demonstrada. Os eventuais equívocos, passíveis de serem evidenciados a 
partir da análise objetiva da auditoria, se assim viesse a acontecer, constituriam questão 
de mérito. Não há falha formal no que toca à identificação e descrição da infração, de 
modo que não se sustenta o argumento de existe discrepância entre o descritivo fiscal e 
os documentos que instruem o auto de infração. Ao contrário, existe coerência entre o 
documentário e acusação apresentada pelo Fisco Estadual. 

Quanto ao mérito, entendo que deve ser acolhido o resultado da 
primeira diligência fiscal (fls. 654/656) que diminuiu o montante da omissão de entradas 
para R$ 502.046,39 (quinhentos e dois mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), 



de forma que o valor do ICMS ficou reduzido para R$ 85.347,89 (oitenta e cinco mil, 
trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). 

Registre-se que a Fazenda Pública Estadual não contestou o resultado 
apurado na diligência referenciada, de modo que não cabe exigir valor superior ao que ali 
foi apurado. 

Por fim, no que toca à questão da responsabilização do solidário, Sr. 
Klingerberg Acácio de Araújo, hei de rejeitar o pedido de sua exclusão do polo passivo 
relação jurídica tributária, pelas razões a seguir expostas. 

Conforme se evidencia dos autos, o apontado solidário foi arrolado na 
lide na condição de mandatário e pelo motivos constantes da “fundamentação fática” 
expressa no documento de identificação do solidário, de fls. 05, conforme abaixo se vê: 

“O sujeito passivo coobrigado ou responsável concorreu para a prática 
da infração tributária mediante a(s) seguinte(s) conduta(s):  

O sujeito passivo coobrigado acima identificado, Sr. Klingerberg Acácio 
de Araújo, apesar de apor a sua assinatura em duas notificações fiscais 
expedidas por esta fiscalização, na condição de gerente, a ele foi 
outorgado todos os poderes de gestão da empresa GOIÁS 
PARAFUSOS LTDA pelo sócio-proprietário majoritário (90% do Capital 
social) ANDRÉ LULZAMORIM DA SILVA, consoante procuração anexa. 
Em nosso entendimento trata-se efetivamente do sócio-proprietário de 
fato, utilizando-se do estratagema de interpostas pessoas para 
constituição deste estabelecimento mesmo porque, também, é o único 
que tem capacidade econômica efetivamente comprovada para 
administrá-la consoante documentação anexa. E já foi proprietário de 
dois estabelecimento comerciais, no mesmo segmento econômico a 
saber: UNIVERSO MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA-10152216-9 E K. 
F. DE ARAUJO & CIA LTDA-10224752-8.” 
 

Assim, não tem razão o recorrente solidário em dizer que estaria 
havendo um alargamento, via interpretação extensiva, da solidariedade prevista no art. 35 
do Anexo VIII do RCTE. Não se trata disso. 

Com efeito, pelo demonstrado nos autos, além do mandato referido 
pela autoridade fiscal, o próprio solidário assume em sua defesa sua condição de 
administrador/gerente da autuada.  

Assim, a responsabilidade se daria tanto pela disposição prevista no art. 
45, XII, do CTE, como pela contida no art. 45, IX do mesmo diploma legal, conforme 
abaixo se reproduz: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 

[...] 

IX - o representante, o mandatário e o comissário, com o representado, 
o mandante e o comitente, respectivamente, em relação à operação ou 
prestação decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de 
que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 

[...] 



XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
 

Destarte, o solidário há que se mantido na lide. 

Assim sendo, diante do exposto, rejeito o pedido de nova diligência 
apresentado; de igual modo, rejeito a arguição preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração bem como a preliminar de exclusão do solidário 
da lide; e, quanto ao mérito, conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 85.347,89 
(oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos).  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00918/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Constatação da manutenção em estoque de 
mercadorias sem documentação fiscal. Recurso fazendário 
pugnando pela reinclusão do solidário na lide. Acolhimento. 
 
I -  São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
II - Deve ser acolhido o recurso fazendário que pugna pela 
reinclusão de solidário na lide, quando este, exercendo a função 
de sócio-administrador, concorrer para a prática de infração à 
legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir na lide o 
solidário FÁBIO JUNIO FERREIRA LIMA. Foram vencedores os Conselheiros Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Antônio Martins da Silva, José Ferreira de Sousa, Márcio 
Nogueira Pedra, Aldeci de Souza Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Rodolfo 
Ramos Caiado, João Divino de Brito, José Eduardo Firmino Mauro, Edson Abrão da Silva 
e José Luiz Rosa, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual em face 
de decisão cameral que, julgando procedente lançamento fiscal no qual foi apurada 
manutenção em estoque de mercadorias sem documentação fiscal, excluiu da lide o 
solidário indicado pela autoridade fiscal lançadora. 

Consta do auto de infração a seguinte “descrição do fato”: 

Mantinha em estoque sem documentação fiscal, em 12/08/2009, as 
mercadorias relacionadas no Termo de Apreensão (TA) n. . .................., 
no valor comercial de aquisição de R$ 55.390,40, conforme Auditoria 
Especifica de Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 9416,36, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais. 



Na peça de recurso, o representante da FPE assim se manifesta: 

2. Da reintegração dos solidários ao polo passivo. 

Conforme fls. 27, FABIO JUNIO LIMA era o administrador da pessoa 
jurídica autuada no momento da ocorrência do fato gerador da 
exigência. Portanto, a Fazenda pública, com base no art. 45. XII, do 
CTE pede que ele seja reintegrado ao polo passivo, pois, é com esse 
fundamento que esta Casa tem mantido o solidário Administrador no 
polo passivo, cf. Acórdão do Conselho Pleno n.° 2165/2011, cuja 
ementa eu transcrevo:  

SOLIDARIEDADE. Preliminar de reinclusão na lide do responsável 
solidário, arguida pela Representação F acatada. Decisão por maioria.  

1 São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. (artigo 45, inciso 
XII, CTE).  

Dessa forma, o administrador da pessoa jurídica deve responder 
solidariamente pelo crédito tributário. 

Intimado para contraditar o recurso fazendário (fls. 129), o solidário 
recorrido não comparece ao feito. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o pleito fazendário, hei de lhe dar provimento. 

Com efeito, na hipótese dos autos em que se exige da autuada principal 
o valor correspondente ao ICMS relativo a mercadorias mantidas em estoque sem 
documentação fiscal, conforme apurado em Auditoria Específica de Mercadorias, há 
corresponsabilidade para o sócio administrador ao teor do que dispõe a legislação 
tributária estadual. 

Reza o art. 45, XII do CTE que: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 

Destarte, o sócio-administrador da autuada, Sr. Fábio Junio Ferreira 
Lima, ante a manutenção em estoque de mercadorias desacobertadas de documentação 



fiscal, se faz solidário relativamente à obrigação tributária decorrente da ação/omissão por 
ele praticada relativamente à infração apontada. Impossível que esta irregularidade fosse 
praticada sem a conduta do administrador, daí a responsabilidade solidária. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento para reincluir na lide o solidário FÁBIO JUNIO 
FERREIRA LIMA.  

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00920/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
do polo passivo da lide do nomeado polo passivo solidário Sr. 
CRISTIANO TOVAR STAUDT. Acolhida.  
 
Deve ser excluído da sujeição passiva do feito o nome do 
nomeado polo passivo solidário, quando a instrução processual 
apontar que à época da ocorrência dos fatos geradores 
motivadores desta ação, tal pessoa não fazia parte da sociedade 
empresarial em epígrafe. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
CRISTIANO TOVAR STAUDT. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
A Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu registro no livro próprio de notas fiscais, referentes a aquisição de 
mercadoria em operação interestadual de produtos para uso ou consumo, ou bem para 
integração do ativo imobilizado do estabelecimento, bem como deixou de pagar o ICMS 
correspondente ao diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo e documentos 
acostados ao processo, fls. 03 a 141. 

 
Nomeados os coobrigados, fl. 6 e 7. 
 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 45 e 51, 

§1º, II e §3º da Lei nº. 11.651/91, c/c artigos 32, §1º e 35, Anexo VIII do Decreto nº. 
4.852/97. E a penalidade aplicada: artigo 71, “c”, §9ºI do CTE.  

 
Intimados, nos termos da lei, todos os autuados mantém-se inertes e 

motivam os respectivos termos de revelia, fls. 145 e 150 e 155 e de perempção, fl. 158. 
 
Com pedido de revisão extraordinária a Gerência de Recuperação de 

Crédito, dirigindo-se ao presidente desta Casa Julgadora aponta a ocorrência de vício de 
legalidade no lançamento em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Sr. 
Cristiano Tovar Staudt. Solicita análise sobre o aduzido, fls. 182 a 184.  

 
Despacho nº. 1053/2017 – PRES. Considera que, conforme instrução 

processual, o nomeado polo passivo solidário Sr. Cristiano Tovar Staudt iniciou a sua 
participação na sociedade em 22/6/2011, isto é, após o período autuado no presente 



lançamento. Determina, entre outras providências, o encaminhamento do feito ao 
Conselho Superior para julgamento, fl. 188.   

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, trata-se de aquisição de mercadoria, em operação interestadual de produto 
para uso ou consumo para integralizar o ativo imobilizado. 

 
A Gerência de Recuperação de Crédito da SEFAZ-GO pede a 

exclusão do polo passivo solidário, solidário Sr. Cristiano Tovar Staudt. E eu o excluo, haja 
vista que ele só ingressou como sócio da empresa, ora autuada, em 02/01/2012 e o 
período autuado é de 2009 a 2010, portanto, a ele não se pode imputar as sanções 
descritas na inicial, vez que não fazia parte da sociedade em questão.  

 
Assim voto, unanimemente, conhecer do Pedido de Revisão 

Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário CRISTIANO TOVAR 
STAUDT.        

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00922/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Decisão Cameral Unânime. 
Inadmissilidade recursal. Pedido de exclusão do solidário. 
Sócio-administrador. Rejeição. 
 
I - Deve ser inadmitido o recurso quanto às questões decididas 
por unanimidade em Câmara Julgadora quando a recorrente não 
atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 41, II, 
da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009. 
 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte, os 
acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Mauricio 
Ribeiro de Paiva. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários 
da lide, arguida pelo sujeito passivo, mantendo a responsabilidade quanto ao solidário 
ADELÍCIO DA SILVA PINTO no período de 01/11/2012 a 30/11/2013 e quanto ao solidário 
AMILTON DA SILVA PINTO no período de 01/12/2013 a 31/12/2014. Foram vencedores 
os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Mauricio Ribeiro de Paiva, que votaram pela 
exclusão total dos solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso ao Conselho Superior relativamente a lançamento 
fiscal, consubstanciado em auto de infração, “Ocorrência” acha-se assim expressa: 



DESCRIÇÃO DO FATO 

Omitiu o pagamento do ICMS, na importância de R$ 30.895,77, em razão da 
escrituração indevida de valores, a título de credito outorgado, referentes a 
saída interestadual de várias mercadorias, pois o benefício fiscal concedido 
aos estabelecimentos atacadistas ou industriais não se aplica a essas 
operações. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor acima 
mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos.     

Obs.: Nos termos da IN 1159/13-GSF fica o sujeito passivo cientificado da 
compensação efetuada no ano de 2014 conforme auto de infração 4.01.15. 
022914.75 (o valor de R$ 53,85 compensou um valor de R$ 12,8 3), tendo um 
valor restante de R$ 41,02 para compensar neste auto de infração. 

DISPOSITIVO INFRINGIDO 

Art. 64, Lei 11.651/91, c/c art. 11, III, "b", 2, Anexo IX e art. 82, Decreto 
4.852/97 

PENALIDADE PROPOSTA 

Art. 71, inciso IV, alínea "a" da Lei 11651/1991, c/ redação da Lei 17917/2012 
 

Na peça de recurso, que contem manifestação conjunta da autuada 
principal e dos solidários, são reproduzidas as razoes expendidas no recurso dirigido à 
Câmara Julgadora, com o pleito de nulidade ab initio do processo por insegurança na 
determinação da infração tendo em vista que não consta no lançamento a prova da 
acusação, visto que não foram juntadas as cópias das notas fiscais nem da inexistência de 
pagamento do tributo reclamado. 

Alega-se ainda que a solidariedade invocada pelo Fisco não pode ser 
aplicada para alcançar os sócios, porquanto esta somente restaria configurada nas 
hipóteses de dissolução irregular da sociedade, excesso de poderes ou infração de lei, o 
que não é o caso dos autos. 

Pugna por realização de diligência para (i) esclarecer a impropriedade 
da apropriação do crédito em notas fiscais de mercadorias recebidas; (ii) realizar novo 
levantamento tributário visto que não foram juntadas provas da acusação de que não 
houve pagamento do imposto, o que impediria o uso da redução da base de cálculo. 

Ao final, pede o acolhimento da nulidade ou, no mérito, pela 
improcedência do lançamento fiscal. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

De início, deixo de apreciar a preliminar de nulidade ‘ab initio’ por 
insegurança na determinação da infração bem como o pleito para realização de diligência, 
haja vista que estas questões foram decididas por unanimidade na Câmara Julgadora e, 
quanto a elas, a recorrente não atende os requisitos de admissibilidade recursal previsto 
no art. 41, II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, 
especialmente quanto ao disposto nas alíneas “a” e “b” que exigem a comprovação de 
divergência ou de contrariedade inequívoca à disposição expressa da legislação tributária 
estadual ou a prova inconteste, constante dos autos. 



No mérito, também não cabe a admissão do recurso, também pela 
ausência de atendimento dos requisitos previstos no art. 41, II da Lei nº 16.469, de 19 de 
janeiro de 2009. 

Inobstante, não há razão para a acolhida da pretensão deduzida pela 
recorrente.  

De se ver que, ao contrário do alegado, a exigência tributária ora em 
apreciação tem a ver com a escrituração de valores, a título de credito outorgado, 
relativamente a saída interestadual de várias mercadorias, em operações nas quais o 
benefício não é aplicável. 

Registre-se que a acusação fiscal, conforme se vê nos relatórios de 
auditoria inseridos na mídia (CD), de fls. 44, aponta para a utilização do benefício em 
relação (i) a operações com mercadorias destinadas a consumidor final, (ii) mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária e (iii) às saídas com brindes, o que é vedado 
pela regra matéria aplicável ao crédito outorgado (RCTE, Anexo IX, art. 11, III) ou pela 
regra excludente prevista na Instrução Normativa nº 899//08-GSF. 

No tocante à questão da responsabilidade dos solidários, devem ser 
respeitados os períodos nos quais os Srs. ADELÍCIO DA SILVA PINTO e AMILTON DA 
SILVA PINTO estiveram à frente da administração da sociedade empresária. 

Neste ponto, transcreve as razões que fundamentaram a decisão 
recorrida e as acolho como fundamento de voto: 

A fundamentação fática para a inclusão dos solidários ADELÍCIO DA SILVA 
PINTO e AMILTON DA SILVA PINTO na lide foi o fato de os mesmos 
exercerem função de administração na empresa autuada à época da 
ocorrência dos fatos geradores, conforme se observa da Cláusula Nona da 
Sexta Alteração do Contrato Social (fls.19), quanto ao primeiro, e da Cláusula 
Nona da Sétima Alteração do Contrato Social (fls.29), quanto ao segundo 
solidário, juntado aos autos. 

A fundamentação legal mencionada pelo autor do procedimento foi o artigo 45, 
inciso XII, da lei n.º 11.6551/91, que assevera o seguinte, verbis:  

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

(...) 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 

É cediço que a pessoa jurídica é fruto de uma ficção legal. Assim, embora 
possuindo personalidade jurídica, não tem vontade própria, sendo 
representada em todos os seus atos pelos administradores que são os 
verdadeiros protagonistas das relações jurídicas, inclusive aquelas 
decorrentes do cumprimento das obrigações tributárias, razão pela qual são 
eleitas como solidárias com empresa a qual representam e administram, pelo 
pagamento do imposto devido na operação ou prestação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal, nos exatos termos do artigo 124, do Código 
Tributário Nacional  (CTN), e do artigo 45, da lei n.º 11.651/91. 
 

Diante do exposto, inadmito o recurso quanto às arguições preliminares 
de mérito e quanto ao pleito de exclusão dos solidários, rejeito-o, para mantê-los da 
seguinte forma: quanto ao solidário ADELÍCIO DA SILVA PINTO no período de 



01/11/2012 a 30/11/2013 e quanto ao solidário AMILTON DA SILVA PINTO a partir de 
01/12/2013 a 31/12/2014. É como voto. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00924/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Questão processual. 
Matéria decidida por unanimidade na Câmara Julgadora. 
Inadmissibilidade do recurso. Pleito de exclusão do solidário da 
lide. Rejeição. 
 
I - Deve inadmitido o recurso dirigido ao Conselho Superior na 
parte em que não atende aos requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09; 
 
II - São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou 
da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente, com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis (CTE, art. 45, XII). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, em relação ao mérito e às preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, 
mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 24.214,75 ( vinte quatro mil, duzentos e quatorze reais e setenta e 
cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, João Divino de Brito, Antônio Martins da Silva, José Eduardo 
Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Edson Abrão da Silva, Márcio Nogueira 
Pedra, José Luiz Rosa e Aldeci de Souza Flor. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário RICARDO MOREIRA DA SILVA da lide, arguida pelo sujeito 
passivo. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Antônio 
Martins da Silva, Gilmar Rodrigues de Almeida, Márcio Nogueira Pedra, Aldeci de Souza 
Flor e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Pereira D'abadia, João Divino de Brito, José 
Eduardo Firmino Mauro, Edson Abrão da Silva e José Luiz Rosa, que votaram acolhendo 
a preliminar de exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recurso dirigido ao Conselho Superior, interposto pelo 
sujeito passivo em epígrafe em face decisão cameral que julgou parcialmente procedente 
o lançamento fiscal consubstanciado em auto de infração, no qual é apontada a seguinte 
irregularidade fiscal: 



Omitiu o registro no livro próprio das notas fiscais relacionadas na 
planilha em anexo, referente a aquisição em outro Estado de 
mercadoria em operação na qual foi omitida a retenção do ICMS 
substituição tributaria pelas operações posteriores, no período de 
01/01/2006 a 31/08/2007, conforme demonstrativo e documentos 
anexos. Em consequência, fica sujeito ao pagamento do imposto na 
importância de R$ 24.987,07 mais as cominações legais. 

Consta da certidão de julgamento, de fls. 308 dos autos, o seguinte: 

CERTIDÃO: Certificamos que, conforme anotação na pauta de 
julgamento e nos termos da ata da sessão hoje realizada, a Terceira 
Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade 
de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê 
Bernardes e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Paulo Diniz, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e 
Antônio Martins da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário, por ele arguida. Foram vencedores os 
Conselheiros Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes e Antônio 
Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Paulo Diniz. Quanto ao mérito, 
por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, no valor de R$ 24.214,75 ( vinte quatro 
mil, duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de ICMS. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Marlene Maria 
da Silva Ruguê Bernardes e Antônio Martins da Silva. 

Na peça de recurso, encartada às fls. 326/333, a recorrente alega que o 
percentual da multa aplicada no caso concreto é inconstitucional e ilegal, pois se afigura 
confiscatório, ofendendo a Lei Estadual nº 17.917/2012. 

Alega que o cunho confiscatório da multa aplicada fica caracterizado 
quanto esta estiver em dissonância com a razoabilidade, vale dizer, quanto o próprio 
acessório representar valor que exorbite ao valor do principal. 

Acrescenta que, na hipótese de se considerar o levantamento do tributo 
como sendo ato válido, a parte do auto de infração que impôs a incidência de multa, por 
sua vez, deve ser anulada, eis que tem, em si, uma nítida essência confiscatória, uma vez 
que ela se amolda em exatidão no caso já julgado pela Suprema Casa, no qual se 
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que impôs multa desproporcional. 

No que se refere ao sujeito passivo solidário, entende que este não 
pode integrar o processo administrativo, visto que não praticou excesso de poder ou 
qualquer infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme dispõe o artigo 135, III do 
Código Tributário Nacional, vejamos: 

Nesta linha, reproduz “notícia” veiculada no site do STF, dando conta 
de que a Corte Suprema entendeu que a responsabilidade pelo tributo não pode ser de 
qualquer pessoa, pois "exigindo-se relação com o fato gerador ou com o contribuinte". 

Ao final, requer a improcedência do auto de infração, tendo em vista a 
aplicação ilegal da multa em confronto com a lei estadual, bem como que seja declarada a 
inexistência de co-responsabilidade do sócio. 



É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

  

De início, é de se destacar que o recurso apresentado, no que toca às 
matérias decididas por unanimidade na Câmara Julgadora, não atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 41, II, da Lei nº 16469/2009. 

Como consta da Certidão de Julgamento, reproduzida no relatório, as 
questões preliminares e de mérito foram decididas por unanimidade de votos e, em 
relação a elas, a recorrente não apresentou acórdão divergente (art. 41, II, “a”) nem 
comprovação de inequívoca contrariedade a disposição expressa da legislação tributária 
estadual ou a prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão (art. 41, II, “b”). 

Por outro lado, as multas fiscais – em relação às quais a recorrente 
despende parte significativa do esforço recursal – são ajustadas automaticamente em 
atenção ao princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, “c”), de forma a se 
amoldar tanto à Lei nº 17.917/2012 como à legislação subsequente que tenha 
estabelecido penalidades menos gravosas.  

Desta forma, não subsiste a irresignação da autuada no sentido de que 
se estaria descumprindo texto positivado da legislação tributária estadual. 

No que se refere a responsabilização do solidário, Sr. Ricardo Moreira 
da Silva, entendo que não assiste razão à recorrente. Conforme se vê no documento de 
identificação do sujeito passivo coobrigado (de fls. 06), percebe-se que o solidário exercia, 
à época dos fatos, a gerência isolada da sociedade empresária por força da disposição 
contida a Cláusula Terceira da Décima Terceira Alteração Contratual registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás. 

Nesta condição e diante da omissão do recolhimento do ICMS devido 
por substituição tributária referente a mercadorias recebidas de outros estados, surge o 
vínculo obrigacional por solidariedade a alcançar o sócio-gerente. 

Não é outra a conclusão que se extrai da disposição contida no art. 45, 
XII, do CTE, verbis: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis; 

Assim, ao meu ver, resta claro que o sócio-gerente indicado como 
solidário concorreu diretamente para infração mediante a prática de atos ou 
intervenção/omissão relativamente à operação tributada cujo imposto foi omitido, de tal 
modo que a ele se aplica a disposição de lei supratranscrita. 

Diante do exposto, arguo a inadmissibilidade do recurso para o 
Conselho Superior, em relação ao mérito e às preliminares suscitada na peça recursal, 
tendo em vista que esta não se apresenta em consonância com o disposto no art. 41, II, 



da Lei nº 16.469/09. Na parte cognoscível do recurso, rejeito a preliminar de exclusão do 
solidário RICARDO MOREIRA DA SILVA da lide e, quanto ao mérito, mantendo a decisão 
cameral que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 24.214,75 (vinte quatro mil, duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos).  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00939/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de exclusão do 
solidário. Contabilista. Omissão apurada em auditoria contábil. 
Rejeição. 
 
1. Conforme estabelecido pelo art. 5º da Lei Complementar nº 
87/96, a "Lei [Estadual] poderá atribuir a terceiros a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos 
devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou 
omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do 
tributo". 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte ou o 
substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária (CTE, 
art. 45, XIII); 
 
3. Rejeitado o pedido de exclusão do solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2017, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário Marcos Roberto Gomes Arantes da lide, arguida pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira 
Pedra, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância interposta pelo solidário 
Marcos Roberto Gomes Arantes em face do lançamento fiscal de ofício que exige da 
autuada em epígrafe ICMS mais cominações legais consoante a seguinte acusação fiscal: 

Omitiu registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de 
R$ 671.618,54, conforme Auditoria das Disponibilidades, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, referentes aos suprimentos indevidos nas 
contas representativas do disponível, na forma em que as origens de 
numerários integrantes da notificação Fiscal n. 022/2014, cópia anexa, 
não foram devidamente comprovadas. Em consequência, deverá pagar 
o ICMS, juntamente com penalidades e acréscimos legais. 



Na peça de defesa, argumenta o impugnante que é parte ilegítima para 
figurar no polo passivo na qualidade de “contador” por conta da inocorrência das hipóteses 
de solidariedade previstas no art. 124 e 137 do CTN. 

Alega que de acordo com a doutrina a responsabilidade tributaria em 
virtude do interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação principal, 
demanda um interesse jurídico na realização e nos resultados da ocorrência da 
materialidade que dá origem ao nascituro do fato jurídico tributário, sendo de registrar que 
o impugnante foi um mero prestador de serviços, não exercendo assim nenhum poder 
típico de um sócio administrador.   

Entende que não ode ser responsabilizado como solidário uma vez que 
no caso inexiste “interesse comum” já que sua relação com a pessoa jurídica autuada é de 
caráter privado não se amoldando na responsabilidade tributaria prevista por infrações 
prevista no artigo 137, do CTN. 

Argumenta que, na condição de profissional contábil (Contador), salvo 
se comprovado que exerce atos de gestão na pessoa jurídica e praticou fraude, simulação 
ou ato de excesso de poderes no exercício de suas atividades, elemento diverso da 
prestação de serviços de contabilidade ou auditoria, não poder ser responsabilizado 
tributariamente por infrações descritas no inciso de l a III, do artigo 137 do Código 
Tributário Nacional.   

Aduz que constitui quesito indispensável para responsabilizar 
solidariamente o contador pelo não adimplemento da obrigação tributaria (Art. 124 CTN), 
bem como pelas penalidades decorrentes de tal conduta (Art. 137) a demonstração da 
pratica de fraude, simulação ou excesso de poderes em detrimento a legislação tributaria 
na qualidade de preposto dos atos fiscais da pessoa jurídica. 

Argumenta ainda que há ilegalidade da conduta praticada pela 
autoridade lançadora em arrolar de oficio o Impugnante como solidário, uma vez que 
deveria lhe ser dada a chance de exercer seu direito de defesa na primeira oportunidade 
após a autuação, afim de demonstrar que não agiu de forma que legitimasse a 
responsabilidade que lhe foi imputada.  

Conclui entendendo que o seu arrolamento de oficio como solidário 
consiste em ato passível de nulidade nos termos do artigo 20, Ill, da Lei 16.649/09, por 
cerceamento de seu direito de defesa, ante a flagrante afronta aos princípios 
constitucionais supramencionados. 

Ao final, pede a sua exclusão da lide, seja porque não praticou ato 
inserido nas hipóteses de solidariedade previstas no art. 124 e 137 do CTN, seja porque 
lhe foi cerceado o seu direito de defesa. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

De início, registre-se que não há defesa apresentada pelos demais 
autuados, quais sejam, a autuada principal e o sócio-administrador. 

Passo a apreciar o pedido apresentado pelo contabilista responsável 
pela escrituração contábil/fiscal da autuada de sua exclusão do polo passivo da relação 
obrigacional tributária. 



 Analisando o pleito, entendo que não há razão jurídica para o seu 
acolhimento. 

Em primeiro, não houve o alegado cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo solidário, visto que lhe foi dada a plena oportunidade de se defender 
administrativamente, consoante a legislação aplicável (Lei nº 16.469/09), descabendo a 
arguição de que deveria que ser notificado previamente pela autoridade fiscal antes de ser 
arrolado como solidário não auto de infração. 

Com efeito, a partir da ciência do lançamento fiscal de ofício é que se 
abre o contraditório, cabendo aos autuados a apresentação de suas razões de defesa. E 
isto foi feito. Não houve prejuízo à defesa do solidário. 

Em segundo, o fundamento da solidariedade tributária no caso do 
ICMS, nas hipóteses de apuração de omissão do recolhimento do imposto, não pode ser 
buscado nos artigos 124 e 137 do CTN, como pretende a recorrente. 

Isto porque incide no caso a lei especial, isto é, a Lei Complementar nº 
87/96 (Lei Kandir), a qual, sem artigo 5º, assim dispõe: 

Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou 
responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o 
não recolhimento do tributo. (Grifamos) 

Ou seja, consoante a regra de regência extraída do diploma nacional 
que estabelece as normas gerais aplicáveis ao ICMS, a lei estadual pode atribuir a 
terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos, quando 
seus atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo. 

No caso, coube a Lei Estadual nº 11.651/91, com as alterações 
introduzidas pelas Leis nºs 13.194/97 e 16.392/08, dispor sobre a matéria. Eis o dispositivo 
legal, vigente à época dos fatos, verbis: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária. (Grifamos) 

Destarte, diante da natureza da falta imputada ao sujeito passivo 
principal, apurada em auditoria contábil, entendo que o solidário se enquadra na hipótese 
do art. 45, XIII, conforme consta do Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, de fls. 04, dos autos. 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada e lhe nego 
provimento. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00940/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de exclusão do 
solidário. Contabilista. Omissão apurada em auditoria contábil. 
Rejeição. 
 
1. Conforme estabelecido pelo art. 5º da Lei Complementar nº 
87/96, a "Lei [Estadual] poderá atribuir a terceiros a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos 
devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou 
omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do 
tributo". 
 
 
2. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente com o contribuinte ou o 
substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões 
concorra para a prática de infração à legislação tributária (CTE, 
art. 45, XIII); 
 
3. Rejeitado o pedido de exclusão do solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2017, decidiu,  por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário Marcos Roberto Gomes Arantes da lide, arguida pela autuada. 
Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Márcio Nogueira 
Pedra, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto nº 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José 
Pereira D'abadia e João Divino de Brito. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de impugnação em segunda instância interposta pelo solidário 
Marcos Roberto Gomes Arantes em face do lançamento fiscal de ofício que exige da 
autuada em epígrafe ICMS mais cominações legais consoante a seguinte acusação fiscal: 

Omitiu registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de 
R$ 45.087,93, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, referente ao 
saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas 
representativas do disponível, conforme Auditoria das Disponibilidades 
e documentos anexos. Em consequência deverá pagar o ICMS 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 



Na peça de defesa, argumenta o impugnante que é parte ilegítima para 
figurar no polo passivo na qualidade de “contador” por conta da inocorrência das hipóteses 
de solidariedade previstas no art. 124 e 137 do CTN. 

Alega que de acordo com a doutrina a responsabilidade tributaria em 
virtude do interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação principal, 
demanda um interesse jurídico na realização e nos resultados da ocorrência da 
materialidade que dá origem ao nascituro do fato jurídico tributário, sendo de registrar que 
o impugnante foi um mero prestador de serviços, não exercendo assim nenhum poder 
típico de um sócio administrador.   

Entende que não ode ser responsabilizado como solidário uma vez que 
no caso inexiste “interesse comum” já que sua relação com a pessoa jurídica autuada é de 
caráter privado não se amoldando na responsabilidade tributaria prevista por infrações 
prevista no artigo 137, do CTN. 

Argumenta que, na condição de profissional contábil (Contador), salvo 
se comprovado que exerce atos de gestão na pessoa jurídica e praticou fraude, simulação 
ou ato de excesso de poderes no exercício de suas atividades, elemento diverso da 
prestação de serviços de contabilidade ou auditoria, não poder ser responsabilizado 
tributariamente por infrações descritas no inciso de l a III, do artigo 137 do Código 
Tributário Nacional.   

Aduz que constitui quesito indispensável para responsabilizar 
solidariamente o contador pelo não adimplemento da obrigação tributaria (Art. 124 CTN), 
bem como pelas penalidades decorrentes de tal conduta (Art. 137) a demonstração da 
pratica de fraude, simulação ou excesso de poderes em detrimento a legislação tributaria 
na qualidade de preposto dos atos fiscais da pessoa jurídica. 

Argumenta ainda que há ilegalidade da conduta praticada pela 
autoridade lançadora em arrolar de oficio o Impugnante como solidário, uma vez que 
deveria lhe ser dada a chance de exercer seu direito de defesa na primeira oportunidade 
após a autuação, afim de demonstrar que não agiu de forma que legitimasse a 
responsabilidade que lhe foi imputada.  

Conclui entendendo que o seu arrolamento de oficio como solidário 
consiste em ato passível de nulidade nos termos do artigo 20, Ill, da Lei 16.649/09, por 
cerceamento de seu direito de defesa, ante a flagrante afronta aos princípios 
constitucionais supramencionados. 

Ao final, pede a sua exclusão da lide, seja porque não praticou ato 
inserido nas hipóteses de solidariedade previstas no art. 124 e 137 do CTN, seja porque 
lhe foi cerceado o seu direito de defesa. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O  

 

De início, registre-se que não há defesa apresentada pelos demais 
autuados, quais sejam, a autuada principal e o sócio-administrador. 

Passo a apreciar o pedido apresentado pelo contabilista responsável 
pela escrituração contábil/fiscal da autuada de sua exclusão do polo passivo da relação 
obrigacional tributária. 



 Analisando o pleito, entendo que não há razão jurídica para o seu 
acolhimento. 

Em primeiro, não houve o alegado cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo solidário, visto que lhe foi dada a plena oportunidade de se defender 
administrativamente, consoante a legislação aplicável (Lei nº 16.469/09), descabendo a 
arguição de que deveria que ser notificado previamente pela autoridade fiscal antes de ser 
arrolado como solidário não auto de infração. 

Com efeito, a partir da ciência do lançamento fiscal de ofício é que se 
abre o contraditório, cabendo aos autuados a apresentação de suas razões de defesa. E 
isto foi feito. Não houve prejuízo à defesa do solidário. 

Em segundo, o fundamento da solidariedade tributária no caso do 
ICMS, nas hipóteses de apuração de omissão do recolhimento do imposto, não pode ser 
buscado nos artigos 124 e 137 do CTN, como pretende a recorrente. 

Isto porque incide no caso a lei especial, isto é, a Lei Complementar nº 
87/96 (Lei Kandir), a qual, sem artigo 5º, assim dispõe: 

Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou 
responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o 
não recolhimento do tributo. (Grifamos) 

Ou seja, consoante a regra de regência extraída do diploma nacional 
que estabelece as normas gerais aplicáveis ao ICMS, a lei estadual pode atribuir a 
terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos, quando 
seus atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo. 

No caso, coube a Lei Estadual nº 11.651/91, com as alterações 
introduzidas pelas Leis nºs 13.194/97 e 16.392/08, dispor sobre a matéria. Eis o dispositivo 
legal, vigente à época dos fatos, verbis: 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 

[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por 
seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação 
tributária. (Grifamos) 

Destarte, diante da natureza da falta imputada ao sujeito passivo 
principal, apurada em auditoria contábil, entendo que o solidário se enquadra na hipótese 
do art. 45, XIII, conforme consta do Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado, de fls. 04, dos autos. 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada e lhe nego 
provimento. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00948/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido da Fazenda Pública 
para reinclusão na lide de importador contratado como 
intermediário por contribuinte goiano. Acolhimento do pedido 
por unanimidade de votos.  
 
No caso de importação de mercadoria, o intermediário 
importador deve fazer parte da lide quando restar provada a sua 
participação de forma indevida na operação, com recolhimento 
do imposto devido para unidade da federação que não a da 
localização do adquirente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide o solidário NACIONAL CARDANS COM E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, João Divino de 
Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente lançamento exige dos sujeitos passivos o pagamento de 

tributo e multa formal em razão de que deixou de pagar, no momento do desembaraço 

aduaneiro, o ICMS referente à importação das mercadorias ou bens constantes da nota 

fiscal n° 019, Declaração de Importação n° 1020100348, conforme documentos anexos. 

Em consequência, deverá pagar o tributo na importância de R$ 20.095,09, juntamente 

com as cominações legais.   

Foram indicados como sujeito passivo solidário: NACIONAL 

CARDANS COM E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e TRANSPORTADORA 

DALASTRA LTDA, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11651/91 do CTE.  

 

Autos foram instruídos com documentos anexados pela fiscalização ( 

fls. 03/44). 

A autuada e solidários foram corretamente intimados (fls. 45/50). Os 

sujeitos passivos comparecem ao feito apresentando, em conjunto, impugnação em 



Primeira Instância (fls. 54/57). Nesse momento fizeram anexação de documentos (fls. 

58/75). 

Pela sentença nº 2518/11 – JULP (fls. 77/78), o julgador singular 

decidiu pela improcedência do auto de infração. 

A Fazenda Estadual Pública apresentou Recurso à Câmara 

Julgadora n° 047/12-GERF/SR (fls. 79/81), alegando que merece reforma a sentença 

singular, visto que nenhum dos autos de infração mencionados pela Julgadora sustenta a 

decisão proferida. 

Por outro lado, asseverou, que o art. 33, I, "a", do CTE, é 

suficientemente para subsumir o fato descrito nos autos e comprovado na instrução 

processual, de modo que está devidamente comprovado que HEXAGON IMPORTAÇÕES 

E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS são os adquirentes da mercadoria e 

NACIONAL CARDANS COMÉRCIO E SERVIÇOES LTDA, apelas o importador. 

Intimados, os sujeitos passivos (fls. 83/85), esses apresentaram em 

conjunto, contradita ao Recurso apresentado pela Fazenda Pública Estadual (fls. 88/93), 

alegando os mesmos argumentos da manifestação anterior, acrescentando que, 

contradizendo as alegações expostas no recurso interposto pela Fazenda Pública, que 

não há nada obscuro a ser esclarecido, uma vez que consta nos autos as notas fiscais 

referentes ao pagamento do ICMS para o Estado importador da mercadoria, e, também, o 

ICMS substituição tributária, no que tange a remessa de mercadorias para o Estado de 

Goiás. 

Informou que a única coisa obscura neste processo é o presente 

lançamento ter sido lavrado sem motivação e, ainda englobando mercadorias que se 

encontram em Tocantins, Estado destinatário da importação.    

Conforme Acórdão da Quarta Câmara Temporária do Conselho 

Administrativo tributário N° 1396/2015 (fls. 107/113), decidiu conhecer do recurso de oficio, 

dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de 

infração, devendo ser considerado o pagamento constante do parcelamento n° 190559-7 

(fls. 96/105). Acolher a preliminar de exclusão da lide da solidaria TRANSPORTADORA 

DALASTRA LTDA, arguida pela própria. 

Deixa-se de apreciar o recurso da HEXAGON IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, em razão do parcelamento n° 

190559-7, efetuado pela mesma, o que configura confissão irretratável de dívida. 



Intimada da decisão (fls. 114), a Fazenda Pública apresenta Recurso 

ao Conselho Pleno N° 156/15 (fls. 115/117), afirmando que discorda da decisão cameral e 

pede reinclusão do solidário NACIONAL CARDANS COM E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, por que este contribuinte é responsável tributário pelo pagamento do credito 

tributário, descrito no presente lançamento, uma vez que importou as mercadorias como 

se fossem destinadas para ele, dando direito ao ICMS para o Estado de Tocantins. 

Sustenta que quanto ao mérito, a decisão cameral, exarada no 

acórdão em epigrafe, não merece reparo. Cita-se que a Fazenda Pública concorda com a 

exclusão da solidaria TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA da lide, tendo em vista que 

apenas transportou as mercadorias importadas. Ao final, requer: reforma da decisão 

cameral para reinclusão do solidário NACIONAL CARDANS COM E AUTO PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA. 

Intimado do recurso (fls. 120), o sujeito passivo solidário NACIONAL 

CARDANS COM E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA apresenta Contradita (fls. 

122/125), alegando que a recorrida não concorda que seja modificada a decisão cameral 

que a excluiu do polo passivo desse processo. Alega que consta na autuação que a 

empresa autuada HEXAGON IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS PARA 

VEÍCULOS LTDA, deixou de recolher o ICMS no valor de R$ 20.095,09, referente a 

importação de mercadorias. 

Sustenta que a simples indicação do artigo infringido não prova que a 

recorrida tenha concorrido para a pratica da infração à legislação tributária e tanto isso é 

verdade que a autuada, reconhecendo a autuação, parcelou o debito, de acordo com a 

informação da SEFAZ.  

Ao final, requer: a manutenção da decisão recorrida que excluiu a 

empresa Nacional Cardans Comércio e Auto Peças e Serviços LTDA como solidaria pelo 

debito constituído nesse processo. 

É o relatório.  

Para a correta decisão em relação ao pedido da Fazenda Pública, 

necessário se faz entender de forma clara e objetiva o que de fato ocorreu.  

A empresa HEXAGON IMP E EXP DE PEÇAS P VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA fez a importação de mercadorias, e para que viabilizasse esse 

procedimento contratou a empresa NACIONAL CARDANS COM E AUTO PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, conforme descreve de forma inequívoca o contrato feito entre as partes 

anexado aos autos (fls. 36/40).  



Esse documento informa de clara que quem negociou as operações 

de compra com os fornecedores foi a HEXAGON IMP E EXP DE PEÇAS P VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, sendo inclusive ressaltado no contrato firmado que : ” a 

contratada (NACIONAL CARDANS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA)  não é conhecedora 

dos termos dos negócios que a contratante firmar no estrangeiro com o exportador, ...” 

Logo, o Estado da federação que deve receber o ICMS referente à 

importação das mercadorias é Goiás. Isso resta provado de forma incontestável. O 

documento anexado pela SEFAZ (fls. 27) deixa bem claro que a adquirente da mercadoria 

é a HEXAGON IMP E EXP DE PEÇAS P VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.  

A participação da importadora como intermediária foi fundamental 

nesse evento e ela sabia perfeitamente sobre a obrigação do recolhimento do imposto 

quando da entrada das mercadorias.  

E de forma estranha, fez esse recolhimento para o Estado do 

Tocantins, subvertendo a ordem jurídica, trazendo prejuízo para o erário goiano. Houve, 

inclusive emissão de nota fiscal de transferência das mercadorias para o contribuinte 

goiano o destaque do imposto, conforme cópia de nota fiscal anexada (fls. 10/11).   

Portanto, entendo que não há como deixá-la de fora da lide, ela 

participou ativamente do evento e tinha de fato interesse comum no evento, contribuindo 

de forma efetiva para a irregularidade apontada na exordial.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido da Fazenda Pública e 

reincluo na lide a NACIONAL CARDANS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  

 

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00962/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do polo passivo solidário da 
lide, suscitada pela GERC.  Acolhida.  
 
Deve ser excluído do polo passivo do feito o nome do solidário, 
quando a instrução processual apontar equívoco na inserção de 
tal nome. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária 
LILLIAN PEREIRA COSTA. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu receita tributada, conforme comparativo entre as vendas realizadas nos 
cartões de crédito/débito e os PGDAS correspondente aos períodos de 01/01/2014 a 
31/12/2014.Por esse motivo, foi lhe imputada a obrigatoriedade de recolhimento do 
imposto.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI 

e 64, §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 356 C e 356 F do Decreto nº4852/97.  E a 
penalidade aplicada artigo 71, VII, ‘I’, §9º II do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 06. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl.11 e de perempção, fl. 21.  
 
Juntados documentos de fls. 21 a 45. 
 
Com pedido de revisão extraordinária a Gerência de Recuperação de 

Créditos da SEFAZ-GO, dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo 
Tributário, informa que a indigitada solidária não possui nenhum vínculo com a autuada 
principal, mormente empresarial e/ou comercial, o que pode ser confirmado pelo contrato 
social e alterações certificados pela Junta Comercial do Estado de Goiás. Pugna pela 
exclusão de tal nome da lide, fls. 46 a 48.  

 
Pelo Despacho nº. 4017/2017 – PRES, o presidente do CAT converte 

o feito em diligência, para que a Delegacia Fiscal da jurisdição dirima a dúvida suscita e 
aduzida no parágrafo imediatamente volvido, fl. 49.    



 
Juntado documento de fl. 51 e na sequência, fl. 52, a Agência 

Fazendária Especial de Aparecida de Goiânia, admite o equívoco na inclusão como polo 
passivo coobrigado da Sra. Lilian Pereira Costa.    

 
Despacho nº. 4498/2017 – PRES. Admite o pedido de revisão 

extraordinária. Determina, entre outras providências, o encaminhamento do feito para 
julgamento pelo Conselho Superior, fl. 53.    

 
VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a inclusão no polo passivo solidário do nome da Sra. Lilian Pereira Costa é 
totalmente desprovida de amparo legal, tendo em vista que evidenciado está equívoco na 
inserção de tal nome na sujeição passiva, não podendo assim, responder por eventual 
ilícito tributário praticado pelo polo passivo. 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-

lhe provimento para excluir da lide a solidária Sra. Lilian Pereira Costa  
  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00963/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do polo passivo solidário, 
suscitada pela GERC. Acolhida.  
 
Deve ser excluído do polo passivo do feito o solidário, quando a 
instrução processual apontar que à época do lançamento, este 
não fazia parte da constituição societária da empresa, ora 
autuada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário JAIR 
RODRIGUES XAVIER DE MIRANDA. Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. A 
Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme comparativo entre as vendas realizadas 
nos cartões de crédito/débito e os PGDAS relativos a essas vendas. Por esse motivo, foi 
lhe imputada a obrigatoriedade de recolhimento do imposto.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 25, §1º, VI 

e 64, §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada artigo 71, VII, ‘I’, §9º I do 
CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 02 a 15. 
 
Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se inerte e 

motiva os respectivos termos de revelia, fl.22 e de perempção, fl. 29.  
 
Juntados documentos de fls. 30 a 43. 
 
Com pedido de revisão extraordinária a Gerência de Recuperação de 

Créditos da SEFAZ-GO, dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo 
Tributário, informa que analisando o contrato social empresarial, fls. 30 a 34, a primeira 
alteração contratual, fls. 35 a 41, bem como o cadastro de contribuintes do Estado de 
Goiás, fls. 42 e 43, verificou que o solidário somente adentrou no quadro societário em 15 
de maio de 2016; como o fato gerador é referente aos de julho a dezembro de 2013, 
conclui que o solidário não participava da sociedade à época da infração tributária. Solicita 
análise acerca da exclusão do solidário Jair Rodrigues Xavier de Miranda do polo passivo 
deste feito, fls.  44 a 46.  

 



Despacho nº. 3449/2017 – PRES. Considera que restou 
demonstrado nos autos vício de legalidade no lançamento, em razão de erro na 
identificação do sujeito passivo. Determina, entre outras providências, o encaminhamento 
do feito para julgamento pelo Conselho Superior, fl. 47.     

 
É o relatório.  

 
VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a inclusão no polo passivo solidário do nome do Sr.Jair Rodrigues Xavier de 
Miranda é totalmente desprovida de amparo legal, tendo em vista que de acordo com o   
contrato social empresarial, fls. 30 a 34, a primeira alteração contratual, fls. 35 a 41, bem 
como o cadastro de contribuintes do Estado de Goiás, fls. 42 e 43, aponta que o polo 
passivo nomeado solidário somente adentrou no quadro societário em 15 de maio de 
2016; como o fato gerador é referente aos de julho a dezembro de 2013, conclui-se que tal 
pessoa, identificada como polo passivo solidário não participava da sociedade à época da 
infração tributária, não podendo assim, responder por eventual ilícito tributário praticado 
pelo polo passivo. 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário JAIR RODRIGUES XAVIER DE 
MIRANDA. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01004/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de reinclusão do sujeito passivo 
solidário na lide. Rejeitado.  
 
Se aquele sujeito passivo identificado como solidário não se 
enquadra nos ditames dos artigos 124 e 134 do Código 
Tributário Nacional, bem como do artigo 45 do Código Tributário 
Estadual, não poderá ser responsabilizado solidariamente pelo 
crédito tributário reclamado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar o pedido 
de reinclusão na lide do solidário JEAN CARLOS. Foram vencedores os Conselheiros 
José Eduardo Firmino Mauro, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo 
José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS, na importância de R$ 3.968,39, em razão da falta de estorno do crédito 
outorgado na operação na saída, referente a mercadoria que retornou ao estabelecimento 
na forma de devolução. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61, 
inciso III e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 11, inciso III, do Anexo IX e 
58, inciso III, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 
71, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
14.634/2003. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: JEANS CARLOS, na 
condição de responsável técnico contábil, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei nº 
11.651/91. 

Devidamente intimados, os sujeitos passivos, por meio de seu 
representante legalmente constituído, alegam, em preliminar, a nulidade do feito por 
insegurança na determinação da infração por graves erros na elaboração do procedimento 
fiscal. Arguem, também, cerceamento do direito de defesa pela falta de juntada de 
demonstrativos claros e notas explicativas justificadores da autuação. No mérito, 
argumenta que falta comprovação da infração apontada na fiscalização. Pede, ao final, a 
improcedência do auto de infração. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 55/60. 



O Representante da Fazenda Pública apresenta recurso à Câmara 
Julgadora, pedindo a reforma da sentença singular, na parte em que excluiu o solidário, 
para que seja reincluído na lide, porque, na condição de contador, possui 
corresponsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário, nos termos do artigo 45, 
inciso XIII, da Lei nº 11.651/91, visto que participou ativamente no cometimento da 
irregularidade que deu azo à sonegação do imposto reclamado no auto de infração, na 
medida em que se absteve de promover o estorno do benefício fiscal objeto do 
lançamento. 

Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem Contradita, 
porém, somente a empresa autuada comparece aos autos no qual formula em preliminar 
arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento do direito de defesa. No mérito, afirma que 
todos os documentos e demonstrativos juntados aos autos não mostram quais foram as 
diferenças apuradas pelo Fisco, não tendo o fiscal autuante deixado claro nos documentos 
que instruem o feito os valores ditos como sonegados, caracterizando lançamento de 
crédito tributário por mera presunção. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de 
infração.  

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 2558/2015, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de 
nulidade da sentença singular, arguida pelo sujeito passivo, por cerceamento do direito de 
defesa, por falta de apreciação do pedido de diligência, anulando-se, por consequência, o 
processo a partir da sentença de fls. 55, retornando os autos à Primeira Instância para 
novo julgamento. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 90/98, pelo qual o julgador 
excluiu da lide o solidário, e no mérito, decidiu pela procedência do auto de infração. 

A Fazenda Pública interpõe recurso à Câmara Julgadora alegando 
que no exercício da função de contabilista, seja na condição de prestador de serviços ou 
empregado, o mencionado solidário concorreu efetivamente para a prática da infração na 
medida em que promoveu a escrituração dos livros contábeis e fiscais do sujeito passivo 
sem a observância das prescrições contidas na legislação tributária estadual e das normas 
técnicas da escrituração contábil. Requer, assim, a reforma da aludida decisão singular, 
procedendo-se a reinserção no polo passivo da ação fiscal do solidário e, no mérito, seja 
ratificada a referida decisão. 

Em seguida, o sujeito passivo comparece aos autos reiterando os 
argumentos expendidos na peça defensória anterior. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
113/2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça 
básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por cerceamento do direito de defesa, e 
a segunda, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, conhecer de 
ambos os recursos, negar-lhes provimento, para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. E, por maioria de votos, manter a exclusão do 
solidário da lide. 

O representante da Fazenda Pública Estadual interpõe recurso ao 
Conselho Pleno reiterando os argumentos expostos anteriormente. Alega que que no 
exercício da função de contabilista, seja na condição de prestador de serviços ou 
empregado, o mencionado solidário concorreu efetivamente para a prática da infração na 
medida em que promoveu a escrituração dos livros contábeis e fiscais do sujeito passivo 



sem a observância das prescrições contidas na legislação tributária estadual e das normas 
técnicas da escrituração contábil. Requer, assim, a reforma da aludida decisão singular, 
procedendo-se a reinserção no polo passivo da ação fiscal do solidário e, no mérito, seja 
ratificada a referida decisão.  

Os sujeitos passivos foram intimados para apresentarem contradita, 
porém não se manifestaram a respeito. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Relata inicialmente o auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento de ICMS em razão da falta de estorno de crédito outorgado em operação de 
saída referente a retorno de mercadoria ao estabelecimento. 

O caso em voga teve seu trâmite perante este Conselho e por meio 
de decisão cameral o crédito tributário foi julgado procedente, porém com a exclusão do 
devedor solidário o qual era responsável pela escrita fiscal do sujeito passivo fato este que 
motivou recurso da Fazenda Pública a este Conselho Superior.  

Em uma atenta análise de todo o processo, entendo ser necessário e 
justo o acolhimento da preliminar de exclusão da lide do sujeito passivo solidário Sr. Jean 
Carlos, uma vez que o mesmo não pode ser responsabilizado pela omissão do pagamento 
do dito imposto retratado no lançamento em questão. De início, torna-se necessário 
esclarecer que o sócio responde pelas dívidas da sociedade de forma subsidiária, 
relativamente aos débitos decorrentes das obrigações principais, quando intervém ou 
omite-se na gerência da sociedade de pessoas e esta cumulativamente, não apresenta 
condições para arcar com suas responsabilidades como contribuinte. A legislação vigente, 
isto é, artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, além do artigo 45 do Código 
Tributário Estadual, determina, de forma exaustiva, as hipóteses nas quais restam 
caracterizada a solidariedade passiva tributária. Vejamos:  

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

[...] 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: 



[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis. 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, 
por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação 
tributária; (Redação acrescida pela Lei nº 17.519/11 - Vigência a partir de 
01.01.16) 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, 
notadamente a que tiver: 

[...] 

Entretanto, todas as condições descritas na legislação tributária 
estadual e no Código Tributário Nacional não estão demonstradas nos autos, tendo em 
vista que a autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que o referido solidário tenha 
agido com excesso de poderes, dolo ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ou 
ainda, que esses atos tenham, efetivamente, dado origem ao crédito tributário em 
execução, para fins de responsabilizá-lo, pessoalmente, pelas dívidas fiscais da empresa. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para rejeitar o pedido de reinclusão na lide do 
solidário Jean Carlos. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de maio de 2018. 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17519.htm
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01031/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela GERC. Delimitação da responsabilidade de 
coobrigados solidários proporcionalmente ao período de 
permanência de cada um no quadro societário da empresa. 
Provimento. Decisão não unânime. 
 
A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de simples sócio mas pelo fato de exercer função 
de administração na sociedade. Assim, o sócio-administrador 
que se retira da sociedade limitada somente responde pelos 
débitos tributários desta no período em que integrava o 
respectivo quadro societário da empresa nesta qualidade. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do Pedido de 
Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir parcialmente da lide os solidários 
DIRCE ALVES FERREIRA, AIDAN ANTÔNIO MARTINS MAZERO, AISLAN ANTÔNIO 
MARTINS MAZERO, porém com a adequação do período de ocorrência do fato gerador, 
respondendo cada um deles, respectivamente, ao seguintes períodos/valores de ICMS: 
DIRCE ALVES FERREIRA - dezembro/2015 a dezembro/2016 - Valor do ICMS de R$ 
2.088.687,82 (dois milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos);  AIDAN ANTÔNIO MARTINS MAZERO - fevereiro/2013 a fevereiro/2014 - 
Valor do ICMS de R$ 417.464,66 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta 
e quatro reais e sessenta e seis centavos); AISLAN ANTÔNIO MARTINS MAZERO - 
fevereiro/2013 a novembro/2015 - Valor do ICMS de R$ 2.514.594,09 (dois milhões, 
quinhentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Elias 
Alves dos Santos e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencidos os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, João Divino de Brito e José Pereira D'abadia, que votaram conhecendo 
do Pedido de Revisão Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir totalmente da lide 
os solidários. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido o pagamento do ICMS, na importância de R$ 4.603.281,91, em 
razão da escrituração indevida de valores no período de fevereiro, marco, junho e 
dezembro de 2013, e de janeiro de 2014 até dezembro de 2016, a título de credito 
outorgado, referente à saída de carne bovina resultante do abate, contemplada com 
crédito outorgado sob condição, pois estava inadimplente com o pagamento do ICMS e 
também, em parte desse período, inscrito na dívida ativa. Dessa forma se encontrava 
impedido de utilizar o benefício fiscal. Em consequência, deverá pagar o ICMS no valor 
acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 



 
Regularmente intimados, em primeira e em segunda instância, os 

sujeitos passivos mantiveram-se inertes, culminando com a lavratura dos termos de 
revelia e de perempção e consequente encaminhamento dos autos para inscrição do 
débito em dívida ativa.  

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC apresenta pedido de 

revisão extraordinária com fundamento no art. 43, inc. I, A, da Lei n.º 16.469/2009, no qual 
indica possível ocorrência de vício de legalidade no lançamento, no que concerne à 
responsabilidade tributária dos sujeitos passivos solidários indicados no documento de 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Através dos exames dos autos constata-se que resta demonstrado 

vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
responsabilização dos coobrigados Aidan Antônio Martins Mazero, Aislan Antônio Martins 
Mazero e Dirce Alves Ferreira, conforme restará demonstrado a seguir. 

 
De início cumpre salientar que a fundamentação legal para a 

inclusão e manutenção na lide, na condição de solidários, das pessoas físicas 
administradoras da pessoa jurídica à época de ocorrência dos fatos geradores reside no 
art. 124, inc. II, do CTN c/c o art. art. 45, inc. XII, da Lei nº 11.1651/91 que assim 
preceituam: 

 
CTN 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
[...] 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
.................................................................................................................... 
CTE 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
 

Sabe-se que o administrador é o responsável pela atuação da 
empresa, quem pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga 
realizar seu objeto social. Assim, a administração de uma sociedade é efetivada através 
dos seus administradores que são órgãos da sociedade que exercem, a par de uma tarefa 
de gestão, a apresentação da sociedade para com terceiros. O Código Civil de 2002 
estabelece que a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas 
no contrato social ou em ato separado (art. 1.060).  

 
Ressalte-se que a responsabilidade imputada aos nominados 

solidários não encontra fundamento de validade no artigo 135, mas sim no artigo 124, 
inciso II, do CTN combinado com o artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 



 
No caso destes autos, os fatos geradores ocorreram nos períodos de 

fevereiro, março, junho e dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, janeiro a 
dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016.  

 
O instrumento da 14ª alteração contratual, anexado às fls. 111/122, 

subscrito em 05/03/2014 e levado a registro na Junta Comercial do Estado de Goiás 
em 15/03/2014, evidencia o ingresso na sociedade empresarial de Dirce Alves Ferreira, 
na qualidade de simples sócia quotista, e a retirada do sócio administrador Aidan 
Antônio Martins Mazero. 

 
A seu turno, o instrumento da 15ª alteração contratual, anexado às 

fls. 123/128, subscrito em 23/11/2015 e levado a registro na Junta Comercial do 
Estado de Goiás em 15/12/2015, revela a retirada do quadro societário do sócio 
administrador Aislan Antônio Martins Mazero. 

 
Neste contexto, importante ressaltar que, consoante disposto no art. 

32, inc. II, “a” c/c art. 36 da Lei Federal n.º 8.934/94, quando o documento de alteração 
contratual é apresentado para arquivamento na junta comercial dentro de 30 (trinta) dias 
contados de sua assinatura prevalece para todos os efeitos a data da mencionada 
assinatura, nestes termos: 

 
Lei n.º 8.934/94 - Dispõe sobre o Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. 
[...] 
Art. 32. O registro compreende: 
[...] 
II - O arquivamento: 
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e 
extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e 
cooperativas; 
.................................................................................................................... 
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser 
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias 
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do 
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a 
partir do despacho que o conceder. 
 

Portanto, considerando que os instrumentos das 14ª e 15ª alterações 
contratuais foram subscritos, respectivamente, em 05/03/2014 e 23/11/2015, e levados a 
registro na JUCEG em 15/03/2014 e 15/12/2015, hipótese em que prevalece a data da 
assinatura consoante explicitado, e tomando em conta que os fatos geradores objeto 
deste lançamento ocorreram nos períodos de fevereiro, março, junho e dezembro de 
2013, janeiro a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 
2016, infere-se que os solidários Dirce Alves Ferreira, Aidan Antônio Martins Mazero e 
Aislan Antônio Martins Mazero não permaneceram no exercício da função de 
administradores durante todos os períodos autuados, de modo que se faz necessária a 
adequação e delimitação da responsabilidade de cada um conforme o lapso temporal de 
gestão, a saber: 

 
Aidan Antônio Martins Mazero exerceu a função de administrador 

até 05/03/2014 (fls. 122) de modo que somente responde pelos fatos geradores relativos 
aos períodos de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, o que redunda num ICMS no 



valor de R$ 417.464,66 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e seis centavos).   

 
Dirce Alves Ferreira, apesar de haver ingressado na sociedade em 

05/03/2014, somente passou a exercer a função de administradora em 23/11/2015, 
consoante evidencia a 15ª alteração contratual anexada às fls. 123/128, logo, sua 
responsabilidade recai sobre os fatos geradores ocorridos nos períodos de dezembro de 
2015 a dezembro de 2016, o que implica no ICMS no valor de R$ 2.088.687,82 (dois 
milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois 
centavos). 

 
Por derradeiro, Aislan Antônio Martins Mazero exerceu a função de 

administrador da empresa até 23/11/2015, conforme instrumento da 15ª alteração 
contratual, consequentemente somente responde pelos fatos geradores relativos aos 
períodos de fevereiro de 2013 a novembro de 2015, o que redunda num ICMS no valor 
de R$ 2.514.594,09 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais e nove centavos). 

 
Ante o exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão 

Extraordinária e dando-lhe provimento para o fim de delimitar a responsabilidade dos 
solidários Aidan Antônio Martins Mazero, Dirce Alves Ferreira e Aislan Antônio 
Martins Mazero aos períodos e valores acima delineados. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01036/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior. Pedido de reinserção na lide do contabilista 
CAMILO DE SIQUEIRA BARBOSA. Rejeitado. Recurso do 
contribuinte para o Conselho Superior. Pedido de exclusão da 
lide da sócia-administradora EPHIGENIA PEREIRA CESÍLIO 
NETA. Rejeitado.  
 
1. Deve ser excluído da lide o contabilista, quando não restar 
provado no processo que o mesmo não concorreu para a prática 
da infração; 
 
2. Deve ser mantida na lide a sócia-administradora que 
praticou atos que concorreram para a prática da infração. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que excluiu da lide o solidário CAMILO DE SIQUEIRA BARBOSA. Foram 
vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito. Vencidos os 
Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva e Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram pela 
reinclusão do solidário na lide. E, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que rejeitou a preliminar de exclusão da lide da solidária EPHIGÊNIA PEREIRA 
CESÍLIO NETA. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, 
que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, José Pereira D'abadia, Mauricio Ribeiro de Paiva e João 
Divino de Brito, que votaram pela exclusão da solidária da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de recursos interpostos ao Conselho Superior pela 
Representação Fazendária (Fazenda Pública), pleiteando a reforma do acórdão cameral 
para reincluir na lide o solidário CAMILO SIQUEIRA BARBOSA e pela solidária 
EPHIGÊNIA PEREIRA CESÍLIO NETA, pleiteando, também, a reforma do acórdão 
cameral para excluí-la da lide. 

 
Alega a Fazenda Pública que a acusação formulada pelo fisco no 

presente processo é no sentido de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, conduta típica 
do responsável pela escrituração fiscal, ou seja, o contador CAMILO SIQUEIRA 
BARBOSA, portanto, o acórdão cameral que o excluiu da lide deve ser reformado.  



 
A sócia-administradora EPHIGENIA PEREIRA CASILIO NETA, por 

seu turno, alega que a simples falta de pagamento de tributo não caracteriza, por si só, a 
responsabilidade solidária prevista no art. 135 do CTN, portanto, o acórdão cameral deve 
ser reformado na parte em que rejeitou o seu pedido de exclusão da lide.  

 
É o relatório. 
       
                         VOTO 

 

A fundamentação legal para incluí-la na lide como coobrigado 
CAMILO DE SIQUEIRA BARBOSA, foi o art. 45, inciso XIII, da Lei n. 11651/91, que 
assevera o seguinte: 

 
 “Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida 
pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 
 
[...] 
 
XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)” 

  

A fundamentação fática foi no sentido de que o mesmo, na qualidade 
de contador da empresa autuada concorreu para a prática da infração consistente em 
omitir pagamento de ICMS em razão da falta de estorno de crédito relativo à entrada de 
mercadorias e prestação de serviços, cujas saídas foram contempladas com benefícios 
fiscais.  

 
Cumpre ressaltar que a inclusão do contabilista na lide como 

solidária passou a ser prevista na legislação tributária goiana, mais precisamente na Lei n. 
11.651/91, por meio da alteração procedida pela Lei n. 17.519/11, que acrescentou ao art. 
45, o inciso XII-A, bem como o § 2º, ambos com vigência a partir de 29/12/11, 
asseverando o seguinte: 

 
 “[...] 

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por seus 
atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária;  
[....] 
§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se 
dará no caso de dolo ou “fraude, apurada mediante o devido processo legal.”  

 
Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que à época dos fatos 

geradores não havia previsão legal para inclusão do contabilista na lide como solidário, 
acrescentando, ainda, que no caso vertente, a empresa autuada, por meio do contabilista, 
efetuava rotineiramente os estornos de crédito, conforme comprova o demonstrativo de fls. 
14, apenas o fazia a menor em determinados meses, certamente em razão de equívoco 
na interpretação da legislação tributária, e não com a intenção de reduzir o valor do 
imposto a pagar.  

 
Com essas considerações, entendo o acórdão cameral está 

escorreito na parte em que excluiu da lide o sujeito passivo coobrigado CAMILO DE 
SIQUEIRA BARBOSA.  

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/leis/L_013194.htm


 
Em relação à coobrigada EPHIGENIA PEREIRA CESILIO NETA, a 

fundamentação legal para a sua inclusão na lide pelo autor do procedimento foi o art. 45, 
inciso XII, da Lei n. 11.651/91 que estabelece o seguinte: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade 

pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal, especialmente:  
 
[...] 
 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 
 

A fundamentação fática foi a sua condição de administradora da 
empresa autuada conforme consta na Cláusula Terceira da Primeira Alteração Contratual 
de fls. 61 a 64, situação claramente prevista no dispositivo legal acima como ensejadora 
da sua indicação como solidária, acrescentando que aqui não se trata de simples 
inadimplemento conforme afirma recorrente, mas sim, omissão de pagamento de imposto 
em razão da falta de estorno de crédito exigido pela legislação tributária, cuidando-se, 
dessa forma, de lançamento de ofício.  

  
Assim, entendo que o acórdão cameral está escorreito, também, na 

parte em que rejeitou o pedido de exclusão da referida solidária da lide. 
 
À conta do exposto, conheço de ambos os recursos nego-lhes 

provimento, para manter a decisão cameral que excluiu da lide o contabilista CAMILO DE 
SIQUEIRA BARBOSA e manteve na lide a sócia-administradora EPHIGENIA PEREIRA 
CESILIO NETA.    

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01040/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidário. Provido por maioria. 
 
 
Deve ser reincluído no polo passivo da lide como coobrigado 
solidário o sócio de empresa, na qual tenha poderes de gestão, 
relativamente às operações ou prestações decorrentes dos atos 
que tenha praticado, intervindo ou pelas omissões de que for 
responsável. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide o solidário JALES M. DA COSTA. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, 
Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Cláudio 
Henrique de Oliveira e Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão do solidário da 
lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no presente lançamento que o sujeito passivo transportou a 
menor, nos meses de novembro e dezembro de 2009, o débito do imposto do Livro 
Registro de Saídas para o Livro Registro de Apuração do ICMS, conforme apurado em 
Auditoria Básica do ICMS e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o 
imposto omitido correspondente à diferença apurada, na importância total de R$ 
26.546,74, juntamente com penalidade e demais acréscimos legais.  

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 56, I e 64, Lei 11.651/91, c/c art. 67, I, Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 71, III, "c", da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 12.806/1995.
  

Foi indicado como sujeito passivo coobrigado Jales Magno da Costa.
  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Descritivo Complementar da Ocorrência (fls.03), Detalhamento do Crédito Tributário 
(fls.04), Identificação do sujeito passivo coobrigado (fls.05), Contrato Social de Sociedade 
Limitada (fls.06/08), Alteração Contratual (Fls.09/12), Portarias (fls.13/14), Histórico dos 
Portes (fls.15), Termo de Registro de Início de Fiscalização (fls.16/22) e Livro Registro de 
Apuração do ICMS/ SAÍDAS (Fls. 23/513).  

A autuada e solidário foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar impugnação em Primeira Instância (Fls.514/519).  



A autuada apresentou Impugnação em Primeira Instância 
(fls.522/524) onde alegou que não praticou a infração descrita na peça básica. 
Argumentou que revela-se bastante cômoda a opção escolhida pela autoridade fiscal de 
simplesmente comparar os livros fiscais para concluir que teria ocorrido o transporte a 
menor de débito de ICMS. Alegou ainda que as informações corretas são as transmitidas 
eletronicamente a SEFAZ/GO, e que refletem todas as informações constantes do livro de 
apuração do ICMS, bastava que o autuante tivesse efetuado um comparativo entre o 
SINTEGRA já retificado o livro de apuração do ICMS. Ao final, impugnou os cálculos 
apresentados pela autoridade fiscal e requereu que este se manifeste. Impugnou também 
o valor da multa aplicada, esta em valor superior à pretensão principal. Requereu a 
improcedência deste.  

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos 
cópias de: Procuração (fls. 525), Documento de Identificação do advogado (fls.526) e 
alteração Contratual de Sociedade (Fls.527/529).  

Pela sentença nº 2174/2011 - JULP, Fls. 531/533, o julgador singular 
decidiu pela procedência do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que: a) O 
sujeito passivo nada anexou aos autos que atestasse suas alegações ou que 
contraditasse a infração descrita na inicial e documentos instrumentais desta; b) Em 
relação aos cálculos nada apontou ou demonstrou concretamente a defesa que 
merecesse reparos e não viu motivos para que pudesse convertê-los em diligência; e c) A 
multa foi corretamente aplicada para a infração, considerando que o imposto fora lançado 
no livro registro de saídas e não transportado corretamente para o livro de apuração do 
ICMS e, portanto, não apurado na forma regulamentar.   

A autuada e solidário foram intimados a pagar a quantia exigida ou 
apresentar Recurso Voluntário em Segunda Instância (fls.534/536).  

A autuada apresentou Recurso Voluntário (fls.539/540) onde alegou 
que reproduziu sua tese inicial de que a autuada não praticou nenhum ilícito capaz de 
justificar a pretensão do Fisco Estadual, já que as informações contábeis corretas da 
recorrente são aquelas transmitidas eletronicamente a SEFAZ/GO e que refletem todas as 
informações constantes do livro de apuração depois retificadas; Afirmou que toda a 
documentação comprobatória da regularidade do procedimento fiscal da empresa estará 
acostada aos autos na data do julgamento deste recurso, o que será suficiente para elidir 
a presunção relativa prevista pelo artigo 25 do CTE; Sustentou também ser equivocada a 
decisão recorrida no que pertine a multa aplicada porque a manutenção de sua exigência 
seria injurídico, já que ela carrega consigo caráter confiscatório, porque seu valor seria 
inclusive muito superior ao débito principal. Ao final, requereu seja reformada a decisão de 
primeiro grau, sendo julgada improcedente a exigência fiscal ora apresentada pelo Fisco.   

O sujeito passivo solidário apresentou Recurso (fls.541/543) onde 
alegou que: a) É sabido que a sociedade empresária autuada não sofreu e nem sofrerá 
abalos de nenhuma ordem, tanto que sua atividade mercantil está em pleno 
desenvolvimento; b) Não há nenhuma prova de que o sócio tenha praticado atos com 
excesso de poderes ou infringido a lei, contrato social ou estatutos; c) A inclusão do ora 
impugnante como responsável solidário pelo débito exigido no presente feito se revela 
ainda mais ilegal quando se constata que a infração denunciada não é praticada 
pessoalmente pelo sócio ou com sua participação indireta. d) Exclusivamente por atenção 
ao princípio da eventualidade, o ora impugnante aderiu ao recurso interposto pela 
empresa autuada; Ao final, requereu sua exclusão do pólo passivo do presente processo.  
Anexou aos autos cópia de: Procuração (fls.544), Documentos Pessoais (Fls.545) e 
Documento de Identificação do Advogado (Fls.546).  

Mediante o ACÓRDÃO N.º 1779/2014, a I CJUL decidiu, por maioria 
de votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide. No mérito, em decisão 



unânime, conheceu do recurso, negou-lhe provimento, para confirmar a sentença de 
procedência do lançamento. 

A FAZENDA PÚBLICA recorreu (557/558) ao CONSELHO 
SUPERIOR deste CAT, pugnando pela reinclusão do solidário no polo passivo da lide.  

Relatados, passo ao voto. 
 
 
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

CONSELHO SUPERIOR deste CAT, pugnando pela reinclusão do coobrigado solidário 
JALES MAGNO DA COSTA no polo passivo da lide, em PAT no qual consta que o sujeito 
passivo transportou a menor, nos meses de novembro e dezembro de 2009, o débito do 
imposto do Livro Registro de Saídas para o Livro Registro de Apuração do ICMS, 
conforme apurado em Auditoria Básica do ICMS e documentos anexos. 

 
 
 
DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 
Conheço do pedido da FAZENDA PÚBLICA, dou-lhe provimento, no 

sentido de reincluir no polo passivo da lide o sócio JALES MAGNO DA COSTA, tendo em 
vista que a empresa funciona em decorrência das condutas comissivas ou omissivas dos 
gestores, sendo então os administradores responsáveis solidariamente com o contribuinte 
pelo pagamento do imposto devido nas operações/prestações do último, nos termos do 
art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 
 

 E também do CTN: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01049/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário Sr. 
José Borges Pacheco da lide, arguido pelo mesmo. Rejeitada. 
 
Estando evidenciado nos autos que o consignado polo passivo 
solidário, Sr. José Borges Pacheco tinha interesse e 
responsabilidade tributária à época do fato gerador, ora 
reclamado, este deverá compor a polo passivo do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para rejeitar apreliminar de 
exclusão do solidário JOSÉ BORGES PACHECO da lide, arguido pelo mesmo, mantendo-
o na lide. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Antônio Martins da Silva, João Divino de Brito e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital- EFD no período de 01/01/2014 a 31/08/2014, conforme 
Auditoria Especifica de Mercadorias, relatórios e documentos em anexo. Dessa forma, 
suprimiu pagamento de imposto na importância de R$ 574.594,38 devendo, em 
consequência, pagar o ICMS e os acréscimos legais. 

 
Tem-se como sujeito passivo solidário MARIA DIVINA DOS SANTOS 

e JOSÉ BORGES PACHECO, ambos com base no artigo 45, inciso XII da Lei 
11.651/1991. 

 
O auto foi instruído de documentos (fls. 03 a 17). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls. 18 a 25). 
 
Foi lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos (fls. 26). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Segunda Instância (fls. 27 a 

36). 
 
Foi lavrado Termo de Perempção ao sujeito passivo autuado e 

solidário Maria Divina dos Santos (fls. 37). 
 
O sujeito passivo solidário José manifestou-se às fls. 39 a 45. Alegou 

que o caso em regra não incide a regra vista no artigo 45 do CTE, seja porque não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses nele elencadas, pois não tem interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e não é titular da empresa 
individual autuada; não é sócio, administrador ou dirigente da referida empresa individual, 



não tendo nenhum vínculo com a mesma, sendo então, indevido e ilegal arrolá-lo como 
responsável solidário. 

 
Em sendo assim, data vênia, nítido e manifesto que o impugnante 

não cometeu o ilícito fiscal que lhe e imputado e/ou qualquer outro, não infringindo 
nenhuma disposição da ordem tributária estadual, menos ainda aquela capitulada no auto 
de infração identificado no ato intimatório supra reportado. Daí incabível e inconcebível 
impor-lhe a penalidade enumerada e/ou quaisquer outras.  Requereu a improcedência do 
auto de infração. Anexou documentos (fls.46 a 51). 

 
  É o relatório. 
  

VOTO 
 

Preliminar de exclusão do polo passivo solidário, Sr. José Borges 
Pacheco, por ele arguida, sob o argumento de que não faz parte da sociedade 
empresarial. 

 
Arrolado como polo passivo solidário, diante da omissão na 

escrituração fiscal digital – EFD – relativa aos períodos exposto no anexo Estruturado – 
detalhamento do crédito tributário e ainda com comprovação de sua apuração, fls. 11/13, 
vez que nos termos da certidão, fl. 09, o Sr. José Borges Pacheco desde 19 de abril de 
2007, foi constituído como procurador da empresa com poderes especiais para gerir e 
administrar a empresa, conforme se infere ainda pelo anexo Estruturado – identificação do 
sujeito passivo coobrigado, em seu item 04.  

 
Destaca-se ainda dois fatos no mínimo interessantes. A empresa foi 

constituída pelo se depreende da leitura do documento de fls. 08, em 27 de março de 
2007 e a procuração se deu em 19 de abril de 2007. E pela juntada de documentos que 
ora se faz, vê-se que o solidário, em questão, tem posses e outras sociedades de 
atividades similares. Desta feita, uma possível presunção de que poderia ser funcionário/ 
empregado da sociedade não se sustentaria. Ao contrário, fortalece a presunção de 
situação contrária à parte.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para rejeitar a preliminar de exclusão do solidário Sr. José Borges 
Pacheco da lide, arguido pelo mesmo, mantendo-o na lide.    

 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01052/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Exclusão do polo passivo solidário da lide, suscitada 
pela GERC.  Acolhida.  
 
Deve ser excluído da lide o nomeado solidário quando a 
instrução processual apontar que este não fazia parte do quadro 
societário da empresa, à época da ocorrência do ilícito fiscal 
denunciado na preambular. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
AZELY CARDOSO MOTA. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. 
A Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, realizou saída de mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal, 
conforme Auditoria Específica de Mercadoria. Em consequência, deverá recolher o ICMS, 
acrescido das cominações legais.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigos 63 e 64 da 

Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 141 do Decreto nº. 4.852/97. E a penalidade aplicada: artigo 
71, VI , I do § 9, I do CTE.  

 
Identificado o polo passivo solidário à fl. 04.  
 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fl. 05 a 12.  
 
Intimados, nos termos da lei, os autuados não se manifestam e 

motivam o termo de revelia de fl. 18. 
 
Juntados documentos, fls. 20 a 39.  
 
Despacho nº. 3138/2017 – GERC dirigindo-se a presidente deste 

Conselho Administrativo Tributário, com pedido de revisão extraordinária, afirma que em 
16/04/2014 a solidária Azely Cardoso Mota, foi autuada em conjunto com a empresa 
epigrafada, em razão de omissão de pagamento do ICMS, na condição de coobrigada, 
que em saneamento processual, constatou que o citado solidário, retirou-se da sociedade 
em 18/01/2011, sendo que o fato gerador ocorrera em julho de 2012, ou seja, posterior à 
sua retirada do quadro societário, fl.  40 a 42.  



 
Despacho nº. 4833/2017 – PRES. Considera que restou 

demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário, implicando em alteração total do 
lançamento, uma vez que pelas provas carreadas aos autos pela requerente, ficou 
evidenciado que o solidário, quando da lavratura do lançamento fiscal, relativo ao 
exercício de 2012, já não mais fazia parte do quadro societário da empresa. Determina, 
entre outras providências, o encaminhamento do feito ao Conselho Superior para 
julgamento, fl. 43. 

 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Conforme despacho da presidência deste Conselho Administrativo 
Tributário, que se encontra transcrito parcialmente no relatório que é parte integrante 
deste “decisum”, restou consignado que a Sra. Azely Cardoso Mota, retirou da sociedade 
empresarial, em 18 de janeiro de 2011, sendo que o lançamento ocorreu em 16 de abril de 
2014, referente a fatos geradores de 01/01/2012 a 31/12/2012.   

 
Mediante as premissas supra aduzidas, não se pode imputar à 

referida solidária as exigências estampadas na folha de rosto deste volume.  
 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário AZELY CARDOSO MOTA da lide.      
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01054/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro José Pereira D'abadia 

 
EMENTA: Pedido de Revisão Extraordinária - GERC. Exclusão 
do solidário, Sr. Hugo Alves de Queiroz. Acolhida. Decisão 
unânime.  
 
Não pode ser nomeado sujeito passivo solidário aquele que 
comprovadamente não fazia parte do quadro societário da 
empresa, no período destacado no lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
HUGO ALVES QUEIROZ. Participaram do julgamento os Conselheiros José Luiz Rosa, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues 
de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, omitiu saída de mercadoria, conforme demonstra o comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões de crédito ou débito, comprovadas através de extratos 
fornecidos pelas administradoras de cartões e as respectivas saídas registradas sem 
arquivos da Escrituração fiscal Digital ou SINTEGRA. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS devido.  

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 25, §1º, VI, 

64, §2º e 66 da Lei nº. 11.651/91. E a penalidade aplicada: artigo 71, VII, “I’, §9º, I do CTE.  
 
Identificados os solidários, fls. 4 e 5.  
 
Com escopo de instruir o feito em sua fase cognitiva o autuante 

acosta aos autos os documentos de fls. 6 a 23.  
 
Intimados nos termos da lei o polo passivo não se manifesta e motiva 

os respectivos termos de revelia, fl. 31, e de perempção, fl. 43.  
 
Juntados documentos, fls. 44 a 56. 
 
Despacho nº. 3144/2015 – GERC – aponta vício de legalidade no 

lançamento, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário Hugo Alves de 
Queiroz, fls. 57/58.   

  
Na sequência dos autos processuais destaco Despacho nº. 

4215/2017 – PRES. Onde o presidente do CAT considera que pelo exame dos autos 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária 



exarado pela GERC, que afirma que o sujeito passivo solidário Hugo Alves de Queiroz, foi 
autuado juntamente com a empresa em epígrafe, em razão de omitir saída de 
mercadorias, na condição de sócio-administrador, nos períodos apontados no lançamento;  
que verificou que o período reclamado pela autoridade lançadora o polo passivo, nomeado 
coobrigado não exercia a função de administrador da empresa. Determina, entre outras 
providências, o encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento, fls. 69.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas desta lide, verifiquei 
que, de fato, conforme informado pela GERC, fls. 66 a 68, o consignado polo passivo 
solidário, Hugo Alves de Queiroz, que foi autuado juntamente com a empresa epigrafada, 
em razão de omitir saída de mercadorias, na condição de sócio administrador, nos 
períodos apontados no lançamento, não pode ser nomeado polo passivo solidário, vez 
que analisando a segunda e quinta alterações contratuais, e também o CCE da empresa, 
demonstrado está que o mencionado polo passivo solidário, deixou o quadro societário da 
empresa em 07 de maio de 2012, fls. 55/56. E que desde 10 de julho de 2008 o citado 
sujeito passivo solidário não exercia a administração da empresa, fls. 52/54. Considerando 
que o fato gerador ocorreu de janeiro a dezembro de 2012 e que nesse período o citado 
polo passivo solidário não exercia administração da sociedade. Portanto, não se lhe pode 
imputar as exigências descritas na folha de rosto deste volume, pois ausente está de 
amparo legal tal exigência em face do nomeado solidário.  

 
Assim, voto conhecendo do pedido de revisão extraordinária, dando-

lhe provimento para excluir da lide o solidário Hugo Alves de Queiroz. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de junho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01189/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão do solidário Sr. 
José Borges Pacheco da lide, arguido pelo mesmo. Rejeitada. 
 
Estando evidenciado nos autos que o consignado solidário, Sr. 
José Borges Pacheco tinha interesse e responsabilidade 
tributária à época do fato gerador, ora reclamado, este deverá 
compor o polo passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário JOSÉ BORGES PACHECO da lide, arguido pelo mesmo, mantendo-
o na lide. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Antônio 
Martins da Silva, Andréa Aurora Guedes Vecci e Denilson Alves Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O histórico do auto de infração descreve que o sujeito passivo 
realizou saída de mercadoria tributada sem a emissão da respectiva documentação fiscal 
no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, 
relatório e documentos em anexo. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na 
importância de R$ 949.425,20, devendo, em consequência, pagar o imposto omitido e os 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 63 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97, tendo sido 
proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VII, alínea “l”, conjugado com o § 9º, 
inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 16.241/2008. 

Foram arrolados como solidários: MARIA DIVINA DOS SANTOS e 
JOSÉ BORGES PACHECO, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 42/49. 

Foi lavrado Termo de Revelia em face dos sujeitos passivos (fls. 50). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados em Segunda Instância (fls. 

52/60). 
 
Foi lavrado Termo de Perempção ao sujeito passivo autuado e 

solidário Maria Divina dos Santos (fls. 61). 
 



O sujeito passivo solidário José manifestou-se às fls. 63 a 69. Alegou 
que o caso em regra não incide a regra vista no artigo 45 do CTE, seja porque não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses nele elencadas, pois não tem interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e não é titular da empresa 
individual autuada; não é sócio, administrador ou dirigente da referida empresa individual, 
não tendo nenhum vínculo com a mesma, sendo então, indevido e ilegal arrolá-lo como 
responsável solidário. Em sendo assim, data vênia, nítido e manifesto que o impugnante 
não cometeu o ilícito fiscal que lhe é imputado e/ou qualquer outro, não infringindo 
nenhuma disposição da ordem tributária estadual, menos ainda aquela capitulada no auto 
de infração identificado no ato intimatório supra reportado. Requer, assim, a 
improcedência do presente auto de infração.  

 
É o relatório. 
 

 

VOTO 

 
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, Sr. José Borges 

Pacheco, por ele arguida, sob o argumento de que não faz parte da sociedade 
empresarial. 
 

Arrolado como solidário, diante da omissão de recolhimento de 
imposto, relativo ao período exposto no Anexo Estruturado – Detalhamento do crédito 
tributário e ainda com comprovação de sua apuração, fls. 12/38, vez que nos termos da 
certidão, fl. 09, o Sr. José Borges Pacheco desde 19 de abril de 2007, foi constituído como 
procurador da empresa com poderes especiais para gerir e administrar a empresa, 
conforme se infere ainda pelo anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo 
coobrigado, em seu item 04.  

 
Destaca-se ainda dois fatos no mínimo interessantes. A empresa foi 

constituída pelo que se depreende da leitura do documento de fls. 08, em 27 de março de 
2007 e a procuração se deu em 19 de abril de 2007. E pela juntada de documentos que 
ora se faz, vê-se que o solidário, em questão, tem posses e outras sociedades de 
atividades similares. Desta feita, uma possível presunção de que poderia ser 
funcionário/empregado da sociedade não se sustentaria. Ao contrário, fortalece a 
presunção de situação contrária à parte.  

 
Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para rejeitar a preliminar de exclusão do solidário Sr. José Borges 
Pacheco da lide, arguido pelo mesmo, mantendo-o na lide.    

 

 
 
 

Sala das sessões, em 27 de junho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01196/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: ICMS. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO PELA 
REINCLUSÃO NA LIDE DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91, 
mormente quando a pessoa jurídica se encontra com o cadastro 
suspenso por desaparecimento do domicílio tributário declarado 
ao Fisco, como ocorre no caso em tela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e reincluir na lide o solidário RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE ASSUNÇÃO. 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Luis Antônio da Silva 
Costa, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e 
Nivaldo José Mendes. Vencido o Conselheiro João Divino de Brito, que votou pela 
manutenção da exclusão do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que os sujeitos passivos, em 
epígrafe, são acusados de terem omitido saídas de mercadorias tributadas, consoante 
constatado pela fiscalização mediante auditoria no controle paralelo de vendas e serviços 
apreendido no estabelecimento da empresa, verificada pelo comparativo entre as saídas 
realizadas e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, na proporção da 
comercialização das mercadorias tributadas.  

 
A infração é comprovada com os papeis da auditoria, com os 

demonstrativos anexos, com cópia da notificação, com cópias dos livros registro de saída, 
e com o relatório de saídas apreendido no estabelecimento do sujeito passivo. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 25, § 1º, VI, 64, § 2º e 66, 

da Lei nº 11.651/91, que institui o Código Tributário Estadual – CTE. Propõe a multa de 
ofício prevista no art. 71, VII, “L”, § 9º, II, do CTE, com redação da Lei nº 16.241/2008. 

 



O sujeito passivo RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE ASSUNÇÃO foi 
indicado solidário por, na condição de administrador da empresa, ter concorrido para a 
prática da infração nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE. 

 
O auto de infração é reautuação do auto de infração nº 4 0109029 

409 60 que foi julgado nulo por incompetência funcional do autuante, conforme Sentença 
nº 0530/10-JULP, às fls. 09. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos apresentaram peça de 

impugnação conjunta, arguindo, como preliminares: a) nulidade por erro na identificação 
do sujeito passivo decorrente da inclusão de  RAIMUNDO RAIRTON PAULO DE 
ASSUNÇÃO, no polo passivo como solidário, alegando que não há prova nos autos que o 
administrador tenha praticado ato com dolo, excesso de poder ou fraude que justificasse 
aplicação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, afirmaram que se trata de 
inadimplemento e não de prática dolosa de ato ilegal; b) nulidade por insegurança na 
determinação da infração, sob o argumento de que não se trata de reautuação, mas de 
uma nova autuação porque a base de cálculo do imposto é distinta da base de cálculo 
utilizada no processo que teve o lançamento julgado nulo.  No mérito alegaram que o 
relatório Relação de Ordem de Serviço Geral, apreendido, não configura relação de 
produtos vendidos, mas tudo que ocorre na empresa, inclusive orçamentos, devolução de 
peças, cancelamentos de pedidos, etc. não podendo então ser confrontado com as notas 
fiscais de venda para se obter o quantum de venda realizada, pois não configura na sua 
totalidade a saída de mercadoria, devendo ser considerado os valores tidos como 
orçamentos, devoluções de peças e cancelamentos de pedidos, o que não ocorreu no 
novo lançamento. Pugnaram pela exclusão do sujeito passivo por solidariedade do polo 
passivo, a nulidade por insegurança na determinação da infração, no mérito pediram a 
improcedência do lançamento, e não sendo o caso, a exclusão da qualificadora prevista 
no § 9º, I, do art. 71, do CTE e aplicação da forma privilegiada prevista no art. 71, § 8º, do 
CTE. 

 
O julgador singular, diante das alegações da Impugnante determinou 

a realização de diligência no sentido de que fossem esclarecidos alguns aspectos do 
lançamento, especialmente, se foram excluídas as OS com indicação de cancelamento, 
conforme Despacho nº 353/2011-JULP, fls. 263. 

 
A autoridade fiscal designada para revisão esclareceu que realmente 

não tinham sido excluídas as ordens de serviço com indicação de canceladas e 
apresentou novo demonstrativo às fls. 264/266 com a exclusão das ordens de serviço 
canceladas, apurando omissão de saídas no valor comercial total de 726.534,48 
(setecentos e vinte seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 
como consequência a omissão de pagamento do ICMS no valor total originário de R$ 
123.510,86 (cento e vinte três mil, quinhentos e dez reais e oitenta e seis centavos), 
conforme demonstrativo de fls. 266. 

 
Intimados do resultado da revisão, os sujeitos passivos apresentaram 

manifestação, fls. 277/279. Afirmam os Impugnantes que o trabalho revisional ficou 
incompleto porque o revisor ateve-se apenas à exclusão dos valores correspondentes às 
ordens de serviço (OS) canceladas, sem levar em conta a existência das seguintes 
situações indicadas com as siglas; N – “OS aberta”, C – “OS cancelada”, F – “OS fechada” 
e S – “OS faturada”, comprometendo o resultado do trabalho de revisão. Asseveram que a 
manutenção das operações indicadas como N – Ordens de Serviço Abertas comprometem 
o levantamento e acarreta insegurança, uma vez que os serviços em aberto somente 
serão faturados após a sua conclusão e, nesse caso, essas operações estão 



representando na revisão um faturamento realizado comprometendo a base de cálculo 
para o lançamento. 

 
Reiteraram os pedidos de nulidades por erro na identificação do 

sujeito passivo solidário para fim de exclusão do sócio Raimundo Rairton Paula de 
Assunção da lide e por insegurança na determinação da infração. No mérito pediram que 
fosse julgado improcedente o lançamento em exame, não sendo o caso, então seja 
desconsiderada a aplicação da qualificadora prevista no art. 71, § 9º, inciso II, do CTE.  

 
O julgador singular prolatou a sentença nº 2358/2012-JULP, fls. 

281/284, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, declarando procedente em parte 
o auto de infração nos termos da revisão fiscal realizada. 

 
A Fazenda Pública concorda com a decisão singular, conforme 

despacho nº 039/2013-GRF, às fls. 285. 
 
Os autuados, por sua vez, apresentaram recurso voluntário no qual 

arguiram a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, sob a alegação de que não 
haveria prova nos autos de que o administrador tivesse praticado ato com dolo, excesso 
de poderes ou fraude que justificasse aplicação da responsabilidade prevista no art. 135 
do CTN; nulidade por insegurança na determinação da infração, alegando que o trabalho 
revisional ficou incompleto porque o revisor ateve-se apenas à exclusão dos valores 
correspondentes às ordens de serviço (OS) canceladas, sem levar em conta a existência 
de ordens de serviço abertas, o que poderia ser feito por meio de análise dos registros 
financeiros e de movimentação dos estoques da empresa. 

 
No mérito, requereram a improcedência do auto de infração por 

entenderem que não está provado nos autos que as operações relativas às ordens de 
serviço representam, de fato, saídas de mercadorias. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, a Quarta 

Câmara deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo e, no mérito, por maioria de votos, manter a 
decisão singular que considerou parcialmente procedente o lançamento. Em votação 
majoritária acolheu o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário. 

 
Inconformada a Representação Fazendária apresenta recurso a este 

Conselho Superior pugnando pela reforma do aresto cameral com a consequente 
reinclusão na lide do sujeito passivo solidário.  

 
Intimados para apresentarem recurso voluntário em face do acórdão 

cameral e/ou contraditar o recurso fazendário, os recorridos apresentam contradita ao 
recurso da Representação Fazendária pugnando pela manutenção da decisão cameral 
que procedeu à exclusão do solidário da lide. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Como visto, o cerne da contenda administrativa sob análise se 

restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 



pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, procedeu à exclusão da lide 
do solidário Raimundo Rairton Paulo de Assunção. 

 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reinclusão na lide do sujeito passivo solidário Raimundo Rairton Paulo de Assunção, 
visto não haver outras questões preliminares ou de mérito a serem analisadas, acolho-o, 
tendo em vista que o solidário em questão exercia a função de sócio administrador da 
empresa à época da ocorrência dos fatos geradores, subsumindo sua conduta 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, do CTE combinado com art. 124, inc. II, do 
Código Tributário Nacional.  

 
A propósito, cumpre salientar que a fundamentação legal para a 

inclusão e manutenção na lide, na condição de solidária, da pessoa, física ou jurídica, 
reside no inciso XII do art. art. 45 da Lei nº 11.1651/91 que assim prescreve: 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
 

Sabe-se que o administrador é o responsável pela atuação da 
empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga 
realizar seu objeto social. Assim, a administração de uma sociedade é efetivada através 
dos seus administradores que são órgãos da sociedade que exercem, a par de uma tarefa 
de gestão, a apresentação da sociedade para com terceiros.  

 
No caso dos presentes autos constatou o Fisco omissão de 

pagamento de ICMS em decorrência da prática de controle paralelo de vendas, resultando 
na comercialização de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, logo não há 
como sustentar que o sócio administrador da empresa não tenha participado direta e 
ativamente da irregularidade apurada pela fiscalização, tendo em vista que a sociedade 
empresária sem dúvida é conduzida pela ação de seus administradores, não se tratando, 
pois, de mera inadimplência de pagamento de imposto apurado o que afastaria a 
responsabilidade do sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso da Representação Fazendária e 

dou-lhe provimento para reformar o acórdão cameral, reinserindo na lide o sujeito passivo 
solidário Raimundo Rairton Paulo de Assunção. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01248/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO PARCIAL DA 
LIDE DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO PESSOA FÍSICA 
RELATIVAMENTE AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS 
SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. ACOLHIDO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO.  
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III - Os diretores, gerentes e administradores da pessoa jurídica 
são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS exigido, 
nos termos do disposto no art. 124, inc. II do CTN c/c o art. 45, 
inc. XII da Lei n.º 11.651/91. 
 
IV - O sócio administrador não responde pelos débitos 
tributários correspondentes a fatos geradores ocorridos após 
sua retirada da sociedade empresarial. 
 
V – Constatado recolhimento a menor de ICMS em decorrência 
de declaração no PGDAS-D de valor inferior à receita bruta 
auferida no período, impõe-se a procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo polo passivo e rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Por maioria de 
votos,acolher parcialmente o pedido de exclusão da lide da solidaria TEREZINHA 
TEIXEIRA FERREIRA, delimitando sua responsabilidade ao período de janeiro a março de 
2013, o que resulta no valor do ICMS de R$ 45.683,70 (quarenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e três reais e setenta centavos). Foram vencedores os Conselheiros Denilson 



Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro João Divino de Brito, que acolheu o pedido de  exclusão da solidária da lide. 
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora 
Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter declarado no PGDAS-D, valor inferior à receita bruta auferida no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, resultando em apuração a menor do ICMS a recolher. 

 
Tipificou-se como infringidos os arts. 13-VIII e 18, § 15-A da Lei 

Complementar 123/06 combinados com os arts. 16; 21; 25; 38 e 85, I da Resolução CGSN 
nº 94/11. Foi proposta a penalidade prevista pelo art. 44, I, § 1ºda Lei 9.430/96 com 
redação da Lei 11.488/07.  

 
Foi arrolada como solidária, nos termos do art. 45, XII, da Lei 

11.651/9, a sócia-administradora TEREZINHA TEIXEIRA FERREIRA.  
 
Instruem os autos o Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito 

Tributário, Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado, Notificação 
Fiscal nº 98, PGDAS - Declaratório para o exercício de 2013, Demonstrativo da Omissão 
da Receita e do ICMS Devido, Demonstrativo das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas e 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais.  

 
Os arquivos e demonstrativos que embasaram a autuação foram 

gravados em mídia digital, com cópia entregue ao sujeito passivo, conforme recibo às fls. 
26, nos termos da Instrução Normativa nº 916/08-GSF.  

 
Regularmente intimado, o polo passivo apresentou impugnação em 

Primeira Instância, por intermédio de procurador devidamente constituído. 
 
Alegou, preliminarmente, a nulidade do lançamento por ofensa ao 

preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que o contribuinte e 
responsável legal pela empresa não foram devidamente intimados, não tendo como se 
defender e/ou ao menos acompanhar a auditoria prestando os esclarecimentos 
necessários. Alegou ainda que a pessoa que assinou a notificação fiscal de fls. 05 não 
detém poderes de representação da pessoa jurídica.  

 
Quanto ao mérito, aduziu falta de intimação da solidária. Salientou 

que, por erro no sistema, várias notas fiscais foram emitidas e lançadas em duplicidade, 
não tendo sido canceladas, o que originou a diferença do ICMS exigida pelo auto de 
infração. Cita as notas fiscais com emissão duplicada.  

 
Por meio do despacho nº 981/2016-JULP, fls. 97, o julgador singular 

converteu os autos em diligência para investigação, por fiscal estranho à lide, quanto à 
emissão em duplicidade de notas fiscais e quanto à utilização do código fiscal da operação 
6.949 (outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados) e 
revisão do lançamento, se necessário fosse.  

 



Em atendimento ao solicitado, foi emitida a Notificação Fiscal nº 
314/2016, fls. 101, via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, com ciência automática em 
17/10/2016, fls. 100, com solicitação ao sujeito passivo de apresentação de demonstrativo 
analítico das notas fiscais contestadas, bem como dos extratos bancários, contratos e/ou 
outros documentos que comprovem as alegações de duplicidade no faturamento destas. 

 
Decorrido o prazo estabelecido na notificação fiscal, o sujeito passivo 

se absteve de apresentar a documentação solicitada, inviabilizando a análise das suas 
alegações iniciais.  

 
O polo passivo foi intimado do resultado da diligência, na figura de 

seu procurador, fls. 105/106, optando por não se manifestar nos autos.  
 
Os autos retornaram à Primeira Instância para sequência do 

julgamento. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

singular rejeitou a preliminar de nulidade ventilada na peça de defesa e, no mérito, julgou 
procedente na íntegra o lançamento. 

 
Regularmente intimados em segunda instância, o sujeito passivo 

direto e a solidária, em peça conjunta, apresentam recurso voluntário, reiterando a 
inexistência de prática de atos ilícitos de modo que a conduta da solidária não se amolda 
no art. 135 do Código Tributário Nacional tampouco no artigo 45 do CTE, pugnando, 
consequentemente, pela sua exclusão da lide. Argui a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa. Requer o retorno do processo para realização de 
auditoria para realização de auditoria com a direito do autuado. No mérito requer a 
exclusão das notas fiscais em duplicidade. 

 
É o relatório. 
 

V O T O    
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que se exige dos sujeitos 
passivos o recolhimento do ICMS no valor original de R$ 196.280,31 (cento e noventa e 
seis mil, duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos), acrescido de multa e demais 
cominações legais, por terem declarado no PGDAS receita bruta inferior à auferida, no 
período de 01/01/2013 a 31/12/2013.  

 
De início, no que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do 

direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o 
aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste 
feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que 
há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não 
existe obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está 
correta, não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida aos sujeitos passivos 
oportunidade de trazerem suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento 
deste Conselho, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 



ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
De igual modo indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste 
feito em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no 
inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que os sujeitos passivos 
nada apresentam que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

 
No que concerne ao pedido de exclusão da lide da solidária 

Terezinha Teixeira Ferreira, cumpre salientar que a fundamentação legal para a inclusão e 
manutenção na lide, na condição de solidário, da pessoa física administradora da pessoa 
jurídica à época de ocorrência dos fatos geradores reside no art. 124, inc. II, do CTN c/c o 
art. art. 45, inc. XII, da Lei nº 11.1651/91 que assim preceituam: 

 
CTN 
Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
[...] 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
.................................................................................................................... 
 
CTE 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
[...] 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; 
 

Sabe-se que o administrador é o responsável pela atuação da 
empresa, quem pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga 
realizar seu objeto social. Assim, a administração de uma sociedade é efetivada através 
dos seus administradores que são órgãos da sociedade que exercem, a par de uma tarefa 
de gestão, a apresentação da sociedade para com terceiros. O Código Civil de 2002 
estabelece que a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas 
no contrato social ou em ato separado (art. 1.060).  

 
Ressalte-se que a responsabilidade imputada ao nominado solidário 

não encontra fundamento de validade no artigo 135, mas sim no artigo 124, inciso II, do 
CTN combinado com o artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91. 

 
No caso destes autos, os fatos geradores ocorreram nos períodos de 

janeiro a dezembro de 2013.  
 
Em consulta ao sistema de dados cadastrais de contribuintes da 

Secretaria da Fazenda constata-se que a solidária Terezinha Teixeira Ferreira exerceu a 
função de administradora da empresa autuada até 10/04/2013, logo impõe-se a 
delimitação de sua responsabilidade aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a 



março de 2013, o que resulta no ICMS no valor de R$ 45.683,70 (quarenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos), devendo o lançamento prosperar em 
sua integralidade em face do sujeito passivo direto. 

 
Quanto ao mérito os recorrentes pugnam apenas pela exclusão das 

notas fiscais em duplicidade, todavia nada apresentam para comprovar tal argumentação, 
valendo salientar que na instância singular os recorrentes foram notificados por meio da 
Notificação Fiscal nº 314/2016, às fls. 101, via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, com 
ciência automática em 17/10/2016, às fls. 100, com solicitação para que apresentassem 
demonstrativo analítico das notas fiscais contestadas, bem como dos extratos bancários, 
contratos e/ou outros documentos que comprovassem as alegações de duplicidade no 
faturamento destas, contudo permaneceram inertes. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência e a preliminar de nulidade do lançamento 
por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, manter a decisão singular que julgou 
procedente o lançamento, contudo, dou-lhe parcial provimento para o fim de delimitar a 
responsabilidade da solidária Terezinha Teixeira Ferreira aos fatos geradores ocorridos 
no período de janeiro a março de 2013, o que resulta no ICMS no valor de R$ 45.683,70 
(quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos), devendo o 
lançamento prosperar em sua integralidade em face do sujeito passivo direto. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de julho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01284/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR. 
ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO PELA 
REINCLUSÃO NA LIDE DO SOLIDÁRIO. ACOLHIDO POR 
MAIORIA DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso a este Conselho Superior que 
não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei 
nº 16.469/09, vez que a decisão foi proferida à unanimidade de 
votos, e a recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II – Impõe-se o acolhimento do recurso da Representação 
Fazendária para o fim de reincluir na lide o solidário excluído na 
decisão cameral, vez que exercia à época da ocorrência do fato 
gerador a função de administrador da sociedade empresária, 
consoante inteligência do art. 45, inciso XII do CTE, combinado 
com artigo 124, inc. II, do Código Tributário Nacional, mormente 
quando a pessoa jurídica se encontra com o cadastro suspenso 
por desaparecimento do domicílio tributário declarado ao Fisco, 
como ocorre no caso em tela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou procedente o auto 
de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. E, por maioria de 
votos, acatar a preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário Wanderson Leite 
Carvalho da lide, arguida pela Representação Fazendária. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir 
Mendonça Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter realizado saída de mercadorias no valor comercial de R$ 433.240,16 no 
período de novembro de 2009 a Fevereiro de 2011, por meio da utilização dos 



equipamentos emissores de cupons fiscais, marca Bematech, modelo MP-4000 TH FI, 
série nº BE090910100010013683, 13697, 13706, 13709, 13712, 13715, 13718, 13721, e 
BE091010100010045556, utilizados com situação tributária diferente da prevista na 
legislação fiscal, e cuja tributação final ficou inferior à estabelecida para a mercadoria, 
conforme Demonstrativo resumo do relatório das divergências da carga tributária 
informada e calculada – cupom fiscal (tipo 601), Demonstrativo das divergências da carga 
tributária informada e calculada – cupom fiscal (tipo 601) e demais relatórios SEFAZ e 
documentos anexos. Em consequência, o sujeito passivo deve recolher o ICMS, no valor 
de R$ 22.427,32, mais cominações legais. 

 
A infração está tipificada nos artigos 11; 27; 40; e 64, da Lei nº 

11.651/91, combinado com os artigos 82 e 83, do Decreto nº 4.852/97 a artigo 13, inciso 
XII do Anexo XI do RCTE. A proposição da penalidade atende ao prescrito no artigo 71, 
inciso III, alínea "a" do CTE.  

 
Com fundamento no art. 45, inc. IX, da Lei nº 11.651/91, o 

administrador da pessoa jurídica foi arrolado como solidário, fl. 06.  
 
O auto de infração foi instruído com os documentos: Anexo 

Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário, fls.03 e 04; Anexo Estruturado - 
Descritivo Complementar da Ocorrência, fl. 05; Recibo de Entregas de Relatórios Digitais, 
fl. 07; CD, fl. 08; Espelho Cadastral, fl. 09; Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa 
Jurídica, fls.10 e 11; Portaria nº 198/11-GSF, fl. 12; e, Demonstrativo Resumo do Relatório 
das Divergências de Carga Tributária Informada e Calculada - Tipo 60 l (Itens do Cupom 
Fiscal), fl. 13.  

  
As partes foram intimadas do lançamento fiscal, fls.14 a 17.   
  
Os sujeitos passivo e solidário, juntos na peça de defesa, 

impugnaram o auto de infração, fls. 20 a 35, para arguir as preliminares de nulidade da 
peça básica, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito 
de defesa da autuada, vez que a fiscalização, ao efetuar o levantamento, entendeu por 
aplicar alíquota média para o cálculo do imposto, sem discriminar os produtos que foram 
comercializados. Entende que essa discrição seria imprescindível para a apresentação de 
defesa e aplicação correta do valor do tributo supostamente devido.   

 
Assim, diante da aplicação da alíquota média, ficou comprovada a 

insegurança na determinação da infração e consequentemente o cerceamento ao direito 
de defesa. Para suporte das suas alegações, cita e transcreve entendimentos externados 
pelo Conselho Administrativo Tributário.   

 
Asseveram que a fiscalização violou um requisito vinculado ao ato 

administrativo – nulidade do auto de infração – violação ao art. 148 do Código Tributário 
Nacional estabelecimento de pauta fiscal – ofensa ao princípio constitucional da não 
cumulatividade – atribuição genérica de alíquota às saídas – falta de pormenorização. 

 
Transcrevem o art. 146 da Constituição Federal para firmar o seu 

entendimento de que cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária especialmente sobre a obrigação, o lançamento, o crédito, a 
prescrição e a decadência tributários. 

 



Afirmam que a fiscalização se valeu de pauta fiscal para presumir a 
obrigação tributária sem levar em consideração a instauração do processo regular 
disposto no artigo 148 do CTN.    

 
Sustentam que a autoridade fiscal, por presumir obrigação tributária 

com base em diferenças de estoque, incorreu em uma presunção de renda, o que não 
coaduna com a forma de apuração da base de cálculo do ICMS. Sustentam ainda, que é 
necessário considerar os créditos escriturais e débitos fiscais, para fazer valer o princípio 
constitucional da não cumulatividade.  

 
Concluem que tal inobservância macula com a nulidade o auto de 

infração, haja vista estabelecer uma pauta fiscal, ao tempo em que enseja afronta ao 
princípio da não cumulatividade.   

 
Arguem, ainda, cerceamento do direito de defesa quanto ao erro de 

cálculo, inclusive informação da multa, que causou majoração na cobrança motivo pelo 
qual torna necessário a descaracterização de não contenciosidade.   

 
Acrescem que a autoridade fiscal apenas indicou o valor dos juros 

cobrados, não deixou claro o percentual utilizado para se chegar a esses valores, e que a 
multa nada mais é do que sanção de ato ilícito, não contando com a autorização do CTN 
para a realização da atualização monetária do valor da operação ou prestação para 
imposição da multa.   

 
Requerem, com base no disposto no CTN, que seja rejeitada a 

cobrança de juros no que diz respeito ao valor da penalidade pecuniária.   
 
Por último, os sujeitos passivos questionam a ilegitimidade passiva 

do sócio por não ter afrontado o artigo 135, II, do CTN, ou seja, não praticou atos com 
excesso de poderes ou infração à Lei.   

 
Ao final, requerem a improcedência do auto de infração.  
 
O sujeito passivo anexou os seguintes documentos: Cópia do 

Registro de Ordem do Advogado, fl. 36; Procuração, fl. 37; Constituição de Sociedade 
Ltda., fls. 38 a 40; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, fl. 41; Nota de Esclarecimento 
ao Contribuinte, fl. 42; Procuração, fl. 43; Documentos Pessoais, fl. 44; Intimação, fl. 45; 
Demonstrativo Resumo do Relatório das Divergências de Carga Tributária Informada e 
Calculada - Tipo 60 l (itens do cupom fiscal), fl. 46; e Auto de Infração, fls. 47 a 51.   

  
O julgador singular, fls. 53 a 55, decidiu pela procedência do auto de 

infração. Em sua fundamentação afirma que não há qualquer das hipóteses de nulidade 
previstas no artigo 20 da Lei nº 16.469/09, bem como não há nos autos quaisquer indícios 
de cerceamento do direito de defesa por insegurança na determinação da infração, tendo 
em vista que os fundamentos fáticos para o lançamento estão lastreados em vasta 
documentação anexa aos autos e os legais estão bem definidos quanto à necessidade de 
emitir e escriturar os documentos fiscais para acobertar a saída de mercadorias no artigo 
64 do CTE e o procedimento de apuração da omissão de saída de mercadoria está 
amparado no artigo 25, seus incisos e o § 1º, inciso VI do CTE. Afasta, ainda, a tese de 
que houve arbitramento ilegal de valores.   

 
Asseverou que a multa proposta no documento de lançamento, bem 

como os juros de mora e atualização monetária, encontram-se previstos na Lei nº 



11.651/91, portanto, a situação é revestida de legalidade, não cabe, inclusive, por força do 
§ 4º do artigo 6º da Lei nº 16.469/09 decisão de instância administrativa sobre a sua 
legalidade ou não.    

 
Quanto a alegação de ilegitimidade do sujeito passivo solidário, 

afirmou que como administrador e sócio da empresa tem interesse comum na situação e 
concorreu para a prática da infração tributária que resultou na ação de omitir o registro de 
saída de mercadorias tributadas.   

 
No mérito, a defesa não apresentou provas ou outro levantamento 

que pudesse afastar a acusação e demonstrar que os valores apurados, como omissão de 
registro de saída de mercadorias tributadas não existem.   

 
No recurso voluntário os sujeitos passivo e solidário, fls. 64 a 81, 

reiteraram a tese esposada na fase impugnatória, para, ao final, requerem a nulidade do 
auto de infração. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Segunda Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa e, quanto ao mérito, confirmou a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Por por maioria de votos, excluir da lide o 
sujeito passivo solidário. 

 
A Fazenda Pública Estadual, intimada da decisão cameral, apresenta 

recurso a este Conselho Superior requerendo a reinclusão do solidário na lide. 
 
O sujeito passivo, regularmente intimado, apresenta contradita ao 

recurso fazendário e recurso a este Conselho Superior, arguindo a confiscatoriedade da 
multa, pugnando pela manutenção da exclusão do solidário da lide e, no mérito, requer a 
improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto ao mérito, tendo em vista que o 
recurso neste aspecto não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II da Lei nº 
16.469/09, visto que diante de decisão unânime neste sentido, o sujeito passivo não 
apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido.   

 
Quanto ao recurso da Representação Fazendária que pugna pela 

reinclusão na lide do solidário, acolho-o, tendo em vista que o solidário exercia a função 
de sócio administrador à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo sua conduta 
perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 124, inc. II, do 
Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização de carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, não há como 
sustentar que o sócio administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade 
perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela 



ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de 
imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 
Outrossim, urge salientar que a empresa autuada se encontra com o 

cadastro suspenso por desaparecimento do endereço declarado ao Fisco deste a data de 
19/06/2015, o que caracteriza dissolução irregular da pessoa jurídica, situação em que o 
administrador arrolado na qualidade de solidário deve permanecer no polo passivo, 
consoante entendimento já sedimentado em julgamentos reiterados do Superior Tribunal 
de Justiça. 

 
Ante o exposto, conheço dos recursos do contribuinte a da 

Representação Fazendária a este Conselho Superior, inadmito o primeiro e dou 
provimento ao segundo para reincluir na lide o solidário Wanderson Leite Carvalho, 
mantendo consequentemente a decisão cameral que, no mérito, julgou procedente o 
lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01295/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Preliminar de exclusão da lide do polo passivo 
solidário Selmarques Ribeiro dos Santos, arguida pelo 
Conselheiro Relator. Acolhida. Preliminar de exclusão da lide da 
solidária Alice Andréa Borges, arguida pela mesma. Rejeitada.  
ICMS.Termo de copiagem e autenticação de arquivos 
magnéticos. Omissão de saída de mercadoria,  apurada pelo 
confronto entre registros nos livros fiscais próprios e os valores 
das saídas reais de mercadorias registradas no banco de dados 
que o contribuinte. 
 
1. Devem ser excluídos do polo passivo solidário da lide  tão 
somente os nomes daqueles que houver comprovação nos 
autos de que não tinham interesse na situação constitutiva do 
fato gerador, objeto da autuação;  
 
2. Julga-se improcedente o auto de infração, quando a isntrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na folha de rosto desta ação. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, após, a retirada pela advogada, em 
sustentação oral, da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide 
do solidário SELMARQUES RIBEIRO DOS SANTOS, arguida pelo Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão da lide da solidária ALICE ANDRÉA BORGES, arguida pela 
mesma. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento 
para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro e Andrea Aurora Guedes Vecci, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, que votaram pela procedência do 
feito, porém, aplicando o limitador da penalidade previsto no § 11, inciso I, art. 71, da Lei 
nº 11.651/91. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo omitiu saída de 
mercadoria, no valor comercial de R$917.447,11, apurada pelo confronto entre registros 



nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias registradas no 
banco de dados que o contribuinte utiliza para armazenar suas operações, copiado e 
autenticado, conforme termo de copiagem e autenticação de arquivos magnéticos, 
demonstrativos e documentos anexos, fls. 07 a 65. Em consequência, deverá pagar o 
ICMS na importância de R$143.051.78, referente à base de cálculo apurada pela 
proporcionalidade de comercialização de mercadorias tributadas, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais.  

 
Nomeados solidários identificados às fls. 06/07. 
 
Intimados, nos termos da lei, os consignados solidários não se 

manifestam e motivam o termo de revelia, fls. 620. 
 
Acostado ao processo pedido de apensamento, fl. 65.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo alega que os autuantes 

não consideraram as colunas presentes nas relações de vendas recebidas, conforme 
documentos que junta ao processo, fls. 238 e ss, que tratam de: F. Parcial e F. total ou N 
ou Branco – Não Fechado, que tratam da concretização ou não da venda, após a 
realização de orçamento a pedido dos compradores. Pede diligência.  

 
O julgador singular mediante o Despacho nº 946/2009 – JULP, fls. 

622, encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu 
titular determine a agente do fisco para esclarecer pontos controvertidos no lançamento 
tributário.  

 
Atendendo à solicitação do julgador de primeira instância, os 

revisores se manifestaram, conforme Despacho nº. 11/2010 – Coordenação de 
Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – DRFG, às fls. 623 a 626, onde em síntese, 
informam que não procede a alegação apresentada pela defesa.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme documentos, às fls. 

635 a 640. 
 
 O sujeito passivo direto apresenta manifestação sobre a diligência, 

na qual discorda do resultado apresentado pela fiscalização, às fls. 641 a 644. Junta 
documentos, fls. 645 a 667.  

 
Por meio da sentença nº 5475/2010 - JULP, o julgador singular, 

conhece da impugnação, dá-lhe provimento e julga nulo o processo, fls. 669 a 673. 
 
Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora, 

às fls. 674 a 676, pedindo o afastamento da nulidade e o retorna dos autos à Primeira 
Instância para apreciação do mérito.  

 
O sujeito passivo apresenta contrarrazões, conforme documentos, às 

fls. 682 a 685. 
 
A Terceira Câmara, por meio da Resolução nº. 190/2011, às fls. 693 

a 695, converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para adotar as seguintes providências: 1) manifeste em relação 
às questões relacionadas, onde o julgador singular afirma que, no seu entendimento, não 



ficaram suficientemente esclarecidas no relatório de diligência de fls. 630 a 633. 2) preste 
quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide. 

 
Os revisores do procedimento fiscal se manifestam, conforme 

Despacho nº. 525/12 – DRFGNA, às fls. 697 a 703, e anexam os documentos de fls. 704 a 
718. 

 
O contribuinte e outros apresentam manifestação sobre o resultado 

da diligência, às fls. 723 a 732. Pedem ao final, que seja negado provimento ao recurso da 
Representação Fazendária e que seja declarada a insegurança na determinação da 
infração ou a improcedência da autuação. 

 
A Segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, 

em sessão realizada em 23/08/2012, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
de ofício, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou nulo o 
auto de infração, por insegurança na determinação da infração, às fls. 735 a 743.  

 
A Representação Fazendária interpõe recurso ao Conselho Pleno, 

solicita o afastamento da nulidade e o retorno dos autos à instância monocrática para a 
apreciação do mérito e demais questões da lide, às fls. 745 a 747. 

 
O contribuinte e os solidários apresentam contradita, às fls. 757 a 

759, solicitando que seja mantido o julgamento cameral, que decidiu pela nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração.  

 
O Conselho Superior, às fls. 763 a 770, decidiu, por unanimidade de 

votos, conhecer do Recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a 
nulidade de insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Primeira 
Instância para apreciação de toda a matéria. 

 
Em seguida o sujeito passivo, aos cuidados do seu Representante 

Legal foi intimado, pelo prazo legal improrrogável de 15 (quinze) dias para tomar 
conhecimento do Acórdão nº 1180/2017, às fls. 771 a 773, e querendo manifestar-se. 

 
Depois do ciente e tendo transcorrido o prazo em questão sem 

manifestação da parte passiva os autos foram encaminhados à Primeira Instância do CAT 
para distribuição e julgamento de toda a matéria, às fls.774. 

 
Por meio da Sentença nº 60/2018 - JULP, às fls. 775 a 783, o 

julgador singular julgou procedente o processo. 
 
Intimados os autuados, às fls. 784 a 800, sendo lavrado o termo de 

perempção dos solidários, às fls. 801, 
 
O sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, às fls. 803 a 809, 

alegando que a autuação em questão abrange o período de 01/09/2005 a 31/03/2006, 
logo, apenas 7 meses, o que pode ser considerado um pequeno período para fins de 
análise fiscal, logo, se presume que todos os meses e valores das vendas com cartão 
foram devidamente conferidos. Argumenta que o valor total das vendas consideradas para 
fins de autuação soma R$ 917.447,11. Sustenta que no sistema utilizado pela empresa, as 
vendas realizadas com cartão de credito/debito geravam a simples emissão de cupom 
fiscal, cujos registros para fins de escrituração fiscal não podem ser facilmente 
identificados, como e de conhecimento da fiscalização. Assim, não se pode afirmar que 



nas vendas realizadas com cartões não foi gerado o respectivo cupom fiscal, 
principalmente diante da forma com que ocorreu seu registro fiscal, de forma somada no 
mês (valor de todos cupons), que resulta em registro no livro razão como: vendas à vista 
neste mês. Aduz que o grande volume de saídas de mercadorias tributadas constante dos 
livros fiscais da recorrente se originam do fato de que entre os anos de 2005 a 2009, a 
recorrente participava com frequência de certames licitatórios, como se comprovam nas 
notas fiscais me anexo. Ante o exposto, requer: seja julgado totalmente improcedente o 
auto de infração. Junta documentos, às fls. 810 a 844. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Deixo de tecer comentário sobre a preliminar de nulidade da peça 
básica, suscitada pela defesa, por insegurança na determinação da infração, tendo em 
vista que este questionamento foi retirado de pauta, na presente sessão de julgamento 
pela advogada da parte.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me aos demais fatos 

apontados neste auto, que passo a expor:     
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saída de mercadoria, apurado 
por meio de levantamento efetuado pela autoridade fiscal lançadora.   

 
O processo teve trâmite onde o ilustre sentenciador “a quo”, com 

escopo de dirimir dúvidas, converte o feito em diligência e no retorno, mediante as 
informações recebidas, julga nulo o lançamento.   

 
Tal nulidade foi mantida majoritariamente pela egrégia Câmara 

Julgadora. 
 
Entretanto, a nulidade em destaque foi revertida e afastada pelo 

Conselho Pleno. 
 
Vejo neste caso que houve desde o início dúvidas sobre a apuração 

do tributo devido, tanto que teve sua nulidade decretada.  
 
Com isso, conheço do recurso apresentado pelo sujeito passivo, 

dou-lhe provimento para: 
 
a) Excluir o polo passivo solidário Selmarques Ribeiro dos Santos 

da lide.  
b) Manter a polaridade passiva solidária Alice Andrea Borges por 

ser sócio gestora do sujeito passivo.   
c) Em relação ao mérito, dou provimento para reformar a sentença 

singular e considerar improcedente o auto de infração.  
   

Assim, após, a retirada pela advogada, em sustentação oral, da 
preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, 
voto, majoritariamente, arguindo e acolhendo a preliminar de exclusão da lide do solidário 
Selmarques Ribeiro dos Santos. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de 
exclusão da lide da solidária Alice Andréa Borges, arguida pela mesma. Quanto ao 



mérito, por maioria de votos, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a 
sentença singular e considerar improcedente o auto de infração.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 18 de julho de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01369/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide 
de solidário em situação de aquisição em outra unidade da 
federação, por contribuinte goiano, de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária por operações posteriores. 
Improcedência do pedido.  
 
No caso da substituição tributária por operações posteriores 
para mercadorias do Apêndice II do Anexo IX do RCTE, cabe a 
inclusão na lide tanto do remetente quanto do destinatário da 
mercadoria conforme artigo 51, § 1º, II do Código Tributário 
Estadual, combinado com o artigo 35 do Anexo VIII do 
Regulamento do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo Class Cell Celulares Ltda ME da lide, arguida pela mesma.  
Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores, no valor de R$ 195.088,83 (cento e noventa e cinco mil, oitenta e 

oito reais e oitenta e três centavos) multa e acréscimos legais, em razão do sujeito passivo 

na condição de substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias do Convênio 

ICMS 135/06 (celular) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de julho de 2014 a 

dezembro de 2015, sem efetuar o destaque do ICMS – Substituição Tributária pelas 

Operações Posteriores e sem efetuar o débito correspondente, conforme demonstrativo e 

documentos anexos aos autos.  

Foram descritos como infringidos os arts. 26, II, 45, 51 e 64 da Lei 

11.651/ 91 c/c o arts. 32, § 1º, 34, inc. II, alínea “h”, 35, 39, 40 e 52 do anexo VIII do 

Decreto 4.852/97, Convênio 135/06 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93. Foi 

proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 

redação da Lei 17.519/2012.  



Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 

Coobrigado; comprovante de inscrição e situação cadastral; cópia da notificação e recibo 

de mensagem via DT-e dando ciência do início do procedimento de fiscalização; Ordem 

de Serviço nº 28.941; espelho cadastral do sujeito passivo solidário; a Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária; mídia gravável CD-R contendo os arquivos, 

demonstrativos utilizados no procedimento fiscal com a relação dos documentos fiscais 

eletrônicos por data de emissão; recibo de entrega de Relatórios Digitais; intimações e 

comprovantes de aviso de recebimento de postagem – AR.  

Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias CLASS 

CELL CELULARES LTDA ME, por ter concorrido para a prática da infração, nos termos do 

art. 45, caput, do CTE c/c art. 35 do Anexo VIII, do RCTE.  

Devidamente notificados os sujeitos passivos, o solidário foi 

considerado revel, comparecendo tempestivamente aos autos apena o principal (fls. 

27/33), via de seu representante legal para apresentar impugnação, em sua defesa faz um 

relato dos fatos e, após tecer comentários sobre a legislação pertinente a matéria alega 

que na condição de comerciante varejista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de 

substituta tributária por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, 

relativo as operações com as mercadorias objeto da ação fiscal.  

Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação e que seja 

julgado improcedente o auto de infração, protesta pela posterior juntada de documentos e 

que as intimações sejam encaminhadas ao endereço dos mandatários.  

Decisão singular (fls. 61/66) rejeitou todos os argumentos postos 

pela peça apresentada e confirmou o trabalho acusatório na íntegra. 

Após nova intimação das partes, a CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S A foi considerada perempta, pela ausência de manifestação nessa fase 

(fls. 72). 

Quem apresenta peça nesse momento (fls. 74/77) é a solidária 

CLASS CEL CELULARES LTDA ME. Seu teor tratou unicamente da questão da 

solidariedade que lhe foi imputada, resiste ao trabalho fiscal fundamentando que não 

haveria no caso o chamado interesse comum, ficando sem consistência jurídica, portanto, 

a sua inclusão no polo passivo da lide.  



É o relatório.  

Em relação ao pedido da parte, gostaria de destacar parte do texto 

da sentença singular que é extremamente claro sobre os fundamentos que ensejaram a 

solidariedade questionada pela CLASS CEL CELULARES LTDA ME.  

“ ... Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela 

impugnante, quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo 

recolhimento do imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos 

do Convênio ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – 

ST é atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos: 

- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 

disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 

81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 

1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93:  

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 

Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 

tenha sido retido anteriormente.  

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as 

normas da legislação da unidade da Federação de destino da 

mercadoria.(grifo nosso)  

Convênio ICMS nº 135/06:  

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 

com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 

atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 

sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 



Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento 

atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel.  

[...]  

 

Do CTE:  

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 

estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. § 1º Para os efeitos deste 

artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro 

Estado. (grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE:  

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...]  

NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07.  

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  

[...]  

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 



(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14)  

Correto o procedimento fiscal que incluiu na lide tanto o remetente, quanto 

o adquirente das mercadorias, conforme dispositivos expostos, alicerçado 

também, nas disposições do art. 45 do CTE, complementada, pelo art. 35 

do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97; considerando que ficou caracterizado 

o interesse comum entre as empresas remetentes e a destinatária, haja 

vista, o vínculo comercial existente elas e que todas contribuíram para 

ocorrência da infração, ao deixarem de efetuar o recolhimento do ICMS-ST.  

A ação ou omissão do sujeito passivo solidário fica devidamente 

caracterizada, porquanto procedeu à aquisição da mercadoria e, por outro 

lado, não exigiu que o recebimento da mercadoria fosse condicionada à 

regularidade da operação quanto ao recolhimento do ICMS-ST a favor do 

Tesouro Estadual, conforme estabelece o art. 35 do Anexo VIII do RCTE, a 

seguir descrito:  

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 

substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 

mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 

adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 

dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 

deveria ter sido efetuada a retenção.  

Portanto, nesta operação específica, o Fisco ao constatar a falta de 

recolhimento do imposto devido por substituição tributária, com base no 

instituto da solidariedade, a qual não comporta benefício de ordem, elegeu 

corretamente o destinatário como sujeito passivo, na condição de 

responsável, por ter realizado aquisição de mercadorias, sem apurar e 

recolher o ICMS-ST pelas operações posteriores devido ao Estado de 

Goiás. 

 A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 

devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 

informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 

nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 

CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 

número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 

autuação.  



Assim, não há que se falar em nulidade quando do processo constam 

elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 

infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/09).  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro.  

No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 

da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 

território goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a 

substituição tributária pelas operações posteriores.  

O auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o 

levantamento fiscal onde são identificadas as notas fiscais que 

documentam a realização do negócio entre o remetente e o destinatário 

das mercadorias, sem que se observem nos documentos fiscais o destaque 

do ICMS-ST e não foi verificado o pagamento do imposto devido ao Estado 

de Goiás.  

No caso em questão, diante dos fatos e das provas constantes dos autos, 

ficou demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece 

para os produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto 

devido por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, 

do § 1.º do artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida 

que afirmou ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto 

ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado 

sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, 

sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

(mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 

insumos agropecuários), sendo que a legislação goiana equipara o 

estabelecimento atacadista localizado em outra unidade da federação como 

industrial e, no caso em questão, sendo o emitente dos documentos fiscais 

de outro Estado, não destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a 

GNRE e nem recolheu o imposto devido, quando do ingresso das 

mercadorias no Estado de Goiás, portanto, está correto o procedimento da 

fiscalização.  



Por sua vez o destinatário responde solidariamente pelo pagamento, 

conforme já discorremos alhures, a responsabilidade do adquirente está 

claramente definida pelo artigo 45, do Decreto 4.852/97, complementado 

pelo art. 35, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, desta forma, com 

previsão legal na Legislação Tributária Estadual, logo são normas legais 

que garantem a legitimidade para figurar no polo passivo.”  

Diante de tudo o que foi exposto, conheço do pedido feito pela 

empresa CLASS CELL CELULARES LTDA, e nego-lhe provimento pelo fato de que há 

expressa previsão de solidariedade para ao caso ora apreciado.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01382/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: ICMS. FALTA DE DECLARAÇÃO, EM DASN, DE 
CTRC'S EMITIDOS. OMISSÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. 
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REINCLUSÃO DE 
SOLIDÁRIO. PROVIMENTO.   
 
1. Não nos parece que a conduta sistemática de não-
recolhimento do ICMS, por ausência de sua declaração nos 
formulários próprios – no caso presente, o DASN -, não 
constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, 
elemento ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de "mera 
inadimplência", uma vez que o melhor elemento para a sinalizar 
é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, e desde 
que tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a 
constituir um modus operandi da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de 
reinclusão do solidário, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, 
Evandro Luis Pauli, José Ferreira de Sousa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, 
Paulo Diniz e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
omitido o pagamento do ICMS, devido no regime do Simples Nacional, em virtude de não 
haver declarado, na DASN, a totalidade dos CTRC’s emitidos. 

A infração foi capitulada nos arts. 13-VII e 18, ambos da Lei 
Complementar nº 123/06, combinados com o art. 14, I da Resolução CGSN nº 30/08 e 
arts. 2º, 3º, 5º, 6º e 18 da Resolução CGSN º 51/08. A penalidade, por seu turno, é a 
descrita no art. 44, I, qualificada com o §1º da Lei nº 9430/96. 

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 23.764,75, referente a fatos 
geradores ocorridos entre janeiro e maio de 2010. O auto de infração foi lavrado em 
22/10/10. 

Na condição de coobrigado, fora nomeado WEDER RODRIGUES 
BARBOSA, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

O lançamento é instruído com levantamento fiscal, extratos de 
PGDAS, mídia CD e cópias do LRS e do LRAICMS. 



Em impugnação à 2ª instância, a autuada assevera que promoveu, 
na verdade, os recolhimentos antecipados dos CTRC’s emitido, por orientação da própria 
SEFAZ,  quanto a alguns meses em 2007. Tal situação perdurou até 2010. Também 
questiona a graduação da penalidade cominada. Também requer o apensamento dos 
presentes autos ao PAT nº 4011003449537, por tratarem de matéria idêntica.  

A defesa apresentada pelo solidário é reprodução da mencionada 
alhures, apresentada pelo sujeito passivo principal.  

Submetidos a julgamento cameral, decidiu-se pela procedência do 
lançamento e pela exclusão do solidário. A primeira questão fora tratada à unanimidade de 
votos; a segunda, por maioria, conforme fundamentações às fls. 97/ 101. 

Da decisão houve recurso Fazendário, pela reinclusão do solidário, 
ao argumento de que a falta de pagamento do imposto, pela declaração parcial de valores, 
não pode estar dissociada da conduta dos administradores.  

Ato sequente, a Superintendência de Recuperação de Créditos 
noticia que houve parcelamento integral do crédito tributário, não havendo, entretanto, o 
solidário participado de sua celebração.  

Os autos são submetidos a julgamento na presente fase. 

É o relatório.  

 

 

 

V O T O 

 

 

Os autos tratam de emissão de CTRC’s cujo montante não fez parte 
da apuração do imposto, realizada através do DASN, acarretando omissão de pagamento 
de ICMS devido pelo regime do Simples Nacional. 

As obrigações impostas às empresas, quanto à declaração do 
imposto feita ao Erário, é que o mesmo espelhe com exatidão o rol de todos os 
documentos fiscais emitidos, com a respectiva soma de seus montantes. Qualquer 
declaração deve ser, pois, fiel aos elementos fáticos declarados, na forma como 
ocorreram. 

Discorre a Resolução CGSN nº 94/11 que 

“Art. 16. A base de cálculo para a determinação do valor devido 
mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será a 
receita bruta total mensal auferida (Regime de Competência) ou 
recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte. 
(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)” 

Art. 84. Constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou 

omissão, voluntária ou involuntária, da ME ou da EPP optante que 

importe em inobservância das normas do Simples Nacional. (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

Art. 85. Considera-se também ocorrida infração quando constatada: 

(Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 33, § 4º) 

I - omissão de receitas;” 

 



Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 
ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente da inserção manual 
de dados constantes em notas fiscais, para fins de cruzamento de dados, hodiernamente, 
tal conduta se mostra ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 
práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das ferramentas de 
“malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje com alcance nacional.   

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 
passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do imposto. O arcabouço 
de informações que vão sendo enviadas à fiscalização pelos contribuintes constitui 
justamente o alimento que robustece, dia a dia, o vigor das chamadas malhas fiscais. 
Quanto maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, maior será a 
extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar inconsistências.  

Disso tudo, a conduta de não lançar documentos fiscais de saídas 
dificilmente passará incólume ao controle fiscal. 

Nesse particular é que se indaga até que ponto se poderia invocar a 
não-responsabilidade dos sócios-administradores, pretensamente refugiada no art. 135 do 
CTN, na política tributária adotada pela recorrente, em sistematicamente não recolher 
tributos. Se a presença do dolo é questionável nos presentes autos, o mesmo não se pode 
dizer quanto ao dever objetivo de cuidado, que induz à culpa. 

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN183, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 

                                            
183PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 



infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI184 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO185 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES186, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
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185CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
186MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Assevero que nos presentes autos não houve a necessária 
“declaração” do débito de ICMS, assim entendido aquele que, após a apuração, do 
imposto a pagar, é objeto de informação ao Fisco, por meio de instrumento/ formulário 
próprio.  

Há, portanto, penalidades em que o dolo é elementar à própria 
conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem nota fiscal e o 
calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma culposa, 
configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência187. 

Não nos parece que a conduta sistemática de não-recolhimento do 
ICMS, por ausência de sua declaração nos formulários próprios – no caso presente, o 
DASN -, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo de cuidado, elemento 
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ensejador da culpa. Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo, e 
desde que tal omissão de pagamento do imposto devido não passe a constituir um modus 
operandi da empresa.  

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso e lhe dou 
provimento para reincluir o solidário na lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01396/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Recurso do sujeito passivo solidário Elizoberto 
Antônio Silva. Não admitido por falta de atendimento dos 
pressupostos do artigo 41, II da Lei 16.469/09. Recurso do 
sujeito passivo principal Frigorifico Frigoforte Ltda. Não 
admitido em decorrência de parcelamento integral do débito.  
Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Elizoberto 
Antônio Silva.  Rejeitada. 
 
1. A admissibilidade de recursos só será possível quando 
houver previsão legal a amparar tal admissibilidade;  
 
2. Mantém -se na polaridade passiva da lide o nome do nomeado 
polo passivo solidário, quando estiver demonstrado nos autos 
que este tinha interesse na situação constitutiva do fato gerador 
em apreciação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, inadmitir o 
recurso do sujeito passivo solidário Elizoberto Antônio Silva, por falta de atendimento dos 
pressupostos do art. 41, II da Lei nº 16.469/09 em vista da decisão cameral unânime e do 
sujeito passivo principal Frigorifico Frigoforte Ltda em decorrência de parcelamento 
integral do débito, solicitado pelo mesmo, situação em que o mesmo renuncia qualquer 
recurso, nos termos da lei.  E, por votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário, Elizoberto Antonio Silva da lide, arguida pelo mesmo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, José Ferreira 
de Sousa, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe,  
aproveitou, indevidamente, crédito do ICMS referente à aquisição de energia elétrica, em 
concomitância com crédito outorgado de 9% sobre as saídas tributadas, o que é vedado 
pelo artigo 11, inciso V, alínea "a", do anexo IX do RCTE. Devendo, portanto, recolher o 
ICMS no valor de R$43.262,84, conforme apurado na Auditoria do ICMS e documentos 
acostados ao processo, (fls.03 a 39).  

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Elizoberto Antônio Silva e 

Eldelir Pereira de Matos. 
 
Intimados todos os autuados, nos termos da lei, o sujeito passivo e o 

polo passivo solidário Elizoberto Antônio Silva compareceram aos autos (fls.42 a 44), com 
impugnação em primeira instância. Juntam documentos (fls.45 a 53). 

 



Lavrados os respectivos termos de revelia, fls. 55 e de perempção, fl. 
62, em face do sujeito passivo solidário Eldelir Pereira de Matos. 

 
 Pela Sentença nº3063/11 JULP, (fls.56 e 57), o julgador singular 

decide pela procedência do auto de infração. 
 
Em grau de recurso voluntário os sujeitos passivos autuado e 

solidário Elizoberto Antônio Silva compareceram aos autos (fls.65 a 67). E também razões 
finais, fls. 77 a 86. Juntam documentos, fls. 87 a 93. 

 
Pela Resolução nº109/2012, (fls.95 e 96), a Segunda Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre titular designe auditor fiscal para 
realizar revisão fiscal nos autos e, concomitante, apresentar manifestação acerca das 
argumentações do sujeito passivo, no sentido de que não lhe foram devolvidos os 
documentos fiscais que fundamentaram o procedimento fiscal inicial.   

 
Em resposta, o fiscal revisor apresenta relatório diligencial (fls.98 a 

99), argumentando que o sujeito passivo não incluiu nem um documento comprobatório 
das alegações feitas por ele, ficando evidente que tais documentos sequer existem, e que 
essa alegação tem caráter meramente protelatório. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº109/2012, querendo manifestar-se, (fls.101 e 102). 
 
O sujeito passivo autuado compareceu aos autos (fls.106 e 107), 

requerendo adiamento do auto de infração. Anexou Documentos (fls.110 a 126). 
 
Mediante ao Acordão nº626/2016, (fls.127 a 135), a Quarta Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário por unanimidade de votos rejeita as 
preliminares de nulidade da peça básica, por cerceamento do direito de defesa, e por 
insegurança na determinação da infração, arguidas pelo sujeito passivo solidário, 
Elizoberto Antônio Silva. Por maioria de votos, rejeita a preliminar de exclusão da lide dos 
coobrigados solidários. No mérito, por unanimidade de votos, conhece do recurso 
voluntário, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. O julgamento ocorreu tão somente em relação ao recurso 
do polo passivo solidário Elizoberto Antônio Silva, haja vista que o sujeito passivo celebrou 
termo de acordo de parcelamento de débito.  

 
Dirigindo-se ao Conselho Superior o sujeito passivo autuado e polo 

passivo solidário Elizoberto Antônio Silva (fls.139 a 148) alegam que tendo o contribuinte 
comparecido aos autos e solicitado, de forma fundamentada, dilação de prazo para 
apresentação de defesa fulcrada em documentos aptos a desconstituir o auto de infração, 
seu indeferimento sem qualquer motivação plausível, sem fundamentação, contraria de 
forma inequívoca os princípios do contraditório e ampla defesa, que possuem assento 
constitucional e vinculam não apenas o processo judicial, mas também o administrativo. 
Assim, a decisão guerreada é nula ofensa aos princípios acarretando em cerceamento de 
defesa, merecendo anulação por este colegiado com o consequente retorno dos autos à 
Primeira Instância.  

 
Aduzem que caberá ao fisco demostrar, de forma cabal, a presença 

dos requisitos para aplicação da responsabilidade do administrador, qual seja fraude à lei, 
infração ao estatuto etc.  



 
Alegam que o estabelecimento autuado se encontra tipificado entre 

as atividades que podem se apropriar do crédito de ICMS de energia elétrica, pelo fato da 
energia ser utilizada no processo de industrialização, uma vez que conforme Cartão de 
CNPJ a empresa autuada no ramo de industrialização de produtos de carne sob CNAR de 
nº10.13-9-01. Verifica-se, sem nenhum esforço que a atividade exercida pela empresa 
autuada tem relação com a atividade industrial que é definia no art.34, §2º, inciso IV, do 
Decreto nº4.852/97 como a atividade que modifica a natureza, o funcionamento, o 
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou a aperfeiçoe para o consumo.  

 
Por fim, requerem seja reconhecido o Recuso e urge seja cassada a 

decisão objurgada, nos moldes delineados neste recurso.    
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Está demonstrado neste auto a inadmissibilidade do recurso do 
sujeito passivo principal, vez que realizou parcelamento em relação ao crédito tributário 
em questão. 

 
Destacamos que o parcelamento em relação ao crédito tributário em 

questão encontra-se inativo – denunciado, bem como não cumpriu os requisitos do artigo 
41, II da Lei nº. 16.469/09.  

 
Quanto ao sujeito passivo solidário aprecia-se seu recurso somente 

quanto ao item 4.2, acostado ao processo, fl. 142, que discorre sobre a ausência de 
responsabilidade do administrador (exclusão do solidário), vez que com relação aos 
demais itens, foram votados por unanimidade na câmara julgadora e seu recurso não 
atende ao item de admissibilidade imposto pelo já mencionado artigo 41, II da Lei nº. 
16.469/09.   

 
Quanto a sua exclusão, acolhida foi a decisão cameral, diante da 

ocorrência dos fatos, dos dados do lançamento do crédito tributário, vez que se trata de 
omissão de pagamento do ICMS, em razão de aproveitamento indevido de crédito, o que 
não poderia ter ocorrido sem o conhecimento e intervenção de seus sócios.  

 
Assim, voto inadmitindo o recurso do sujeito passivo solidário 

Elizoberto Antônio Silva, por falta de atendimento dos pressupostos do art. 41, II da Lei nº 
16.469/09 em vista da decisão cameral unânime e do sujeito passivo principal Frigorifico 
Frigoforte Ltda em decorrência de parcelamento integral do débito, solicitado pelo mesmo, 
situação em que o mesmo renuncia qualquer recurso, nos termos da lei.  E, por votação 
unânime, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01455/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Solicitação de exclusão de solidário. 
Acolhimento. Decisão unânime.  
 
1. A solidariedade com o contribuinte prevista na legislação 
tributária estadual alcança somente os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica.  
 
2. O sujeito passivo solidário deve responder pelo crédito 
tributário relativo aos fatos geradores ocorridos durante o 
período no qual exerceu a administração da pessoa jurídica. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, acatar a preliminar de 
exclusão parcial do sujeito passivo solidário Jackeline Nascimento de Almeida da lide, 
arguida pela GERC, mantendo a sua responsabilidade quanto ao período de 01/07/2010 
até 15/11/2010, no montante de R$ 6.110,79 (seis mil, cento e dez reais e setenta e nove 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho e Masayuki Missao. Vencido o Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho que votou 
pela exclusão total. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de Pedido de Revisão Extraordinária - PRE apresentado com 
fundamento no art. 43, I, “a”, da Lei n° 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação 
de Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em 
decorrência de erro na identificação do sujeito passivo solidário Jackeline Nascimento de 
Almeida em relação à parte do crédito tributário em discussão.  

 
A GERC pondera que pela análise da sexta alteração contratual verifica-se 

que a solidária se retirou da sociedade em 16 de novembro de 2010, sendo que o fato 
gerador do crédito tributário em discussão abrange o período de julho de 2010 a maio de 
2011. Diante disso, conclui-se que o período coincidente entre o fato gerador e a 
administração da sociedade pela solidária estabeleceu-se entre janeiro e novembro/2010. 
Sugere a exclusão da solidária ou, alternativamente, que a mesma seja responsável 
apenas por parte do fato gerador. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, mediante o Despacho 

n° 813/2018 PRES (fls. 94), admite o PRE assinalando que “restou demonstrado erro de 
fato apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no 
lançamento, uma vez que há prova trazida pela Requerente de que a indigitada solidária à 
época dos fatos geradores já não figurava mais como sócia da autuada.”  



 
Autos encaminhados a este Conselho Superior (CONSUP) para 

apreciação, nos termos do disposto no artigo 43, § 4º, inciso II da Lei 16.469/09.  
  
É o relatório. 
 

V O T O 
 
A solidariedade com o contribuinte, estabelecida no art. 45, inciso XII, da 

Lei nº 11.651/91, alcança somente os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, fato reconhecido com muita 
propriedade pelo Parecer Normativo nº 08/09-SAT, 3 de novembro 2009, que assim 
dispõe: "[...] o sócio sem função de direção na sociedade limitada, não responde pelos 
débitos tributários desta, não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em 
dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, em 
processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato da sociedade; [...]." 

 
A Sexta Alteração do Contrato Social (fls. 88/90) revela que a sócia 

administradora Jackeline Nascimento de Almeida se retirou da sociedade em 16/11/2010, 
consoante data do registro da referida alteração na Junta Comercial do Estado de Goiás 
(JUCEG), e o fato gerador do crédito tributário em discussão ocorreu no período de 
julho/2010 a maio/2011.  

 
Como a gerente ou administradora somente responde pelo crédito 

tributário correspondente aos fatos geradores ocorridos durante o período no qual exerceu 
a gerência na empresa, a solidária Jackeline Nascimento de Almeida fica responsável 
apenas em relação aos créditos tributários apurados no período de julho/2010 a 15 de 
novembro/2010, correspondente ao ICMS no valor de R$ 6.110,79 (seis mil cento e dez 
reais setenta e nove centavos). 

 
Diante do exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 

provimento para manter na lide a solidária Jackeline Nascimento de Almeida em relação 
aos fatos geradores ocorridos no período de julho/2010 a 15 de novembro/2010, referente 
ao ICMS no valor de R$ 6.110,79 (seis mil cento e dez reais setenta e nove centavos). 

.  
 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01473/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide 
de solidário que interpôs ação declaratória em situação 
contrária à disposição expressa da legislação. Indeferimento do 
pedido. Decisão por maioria.  
 
Quando o sujeito passivo decide buscar a tutela do poder 
judiciário, fica prejudicada a apreciação do processo no que diz 
respeito ao seu objeto na instância administrativa.  
 
Na parte que não estiver sendo tratada na instância judicial, 
deve-se apreciar os pedidos postos pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 

utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 

uma diferença de R$ 283.959,80 (duzentos e oitenta e três reais e novecentos e cinquenta 

nove reais e oitenta centavos) no ICMS a recolher, apurada através de Auditoria 



Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 

anexo.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

= Trata-se do Anexo Estruturado - Detalhamento de Crédito 

Tributário (fls. 3), Anexo Estruturado;  

= Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4); 

= Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 

(fls. 5) 

= Cópia de Contrato Social da autuada (fls. 6/37); 

= Cópia de Ordem de Serviço e outros documentos (fls. 38/41); 

= Demonstrativo da Auditoria DIVERGÊNCIAS DE CARGA 

TRIBUTÁRA INFORMADA E CALCULADA (TIPO 60I) (fls. 42/43); 

= Relatório do Trabalho Fiscal efetuado anexado pelos auditores que 

realizaram o trabalho fiscal (fls. 44/46); 

= Quadro dos valores das diferenças de ICMS encontradas, 

acumuladas por mês (fls. 47); 

= Mídia com trabalho realizado (fls. 49). 

= Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 50) 

Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância (fls. 53/54), sendo que não comparecem ao feito, sendo lavrado o 

termo de revelia (fls. 55). 

Após nova intimação, agora para a segunda instância, a empresa se 

manteve inerte, sendo então lavrado Termo de Perempção em relação a ela (fls. 62). 

A solidária KARINE CIVILE PEREIRA apresenta peça defensória 

nesse momento (fls. 64/79).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Após, informa que o processo administrativo se encontra com sua 

exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial conforme processo descrito.  



Também traz arrazoado em que aponta a impossibilidade jurídica de 

ser colocada como solidária na lide. Faltaria sustentação jurídica para a tese da 

fiscalização que lhe incluiu como solidária. Cita texto de renomados juristas para 

fundamentar sua lógica, entre eles, Paulo de Barros Carvalho. Faz referência à 

jurisprudência que lhe agasalharia o raciocínio. Aduz que não restaria qualquer situação 

em que teria agido com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa.  

Anexa cópias de decisões judiciais (fls. 97/113 e 114/129) que 

comprovam sua tese.  

É o relatório. 

Sobre o pedido de conversão em diligência formulado pelo 

conselheiro Edson Abrão da Silva, para verificação da situação do processo dentro do 

poder judiciário, entendo não necessária, pois isso não mudará em nada a situação do 

processo, pois a lavratura desse auto se deu em razão da preocupação da fiscalização em 

se resguardar em relação ao instituto da decadência.  Portanto, peço vênia para discordar 

desse pedido.  

Em relação ao mérito, seria importante expor os fundamentos de 

minha posição. Inicialmente cabe ressaltar a previsão do artigo 38, § único da Lei Federal 

nº 6.830/1.980, que tem a seguinte redação: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 

admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória 

do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do 

valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de 

mora e demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 

neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto (grifo nosso).” 

Portanto, dentro do processo administrativo tributário, é importante 

perceber que quando o sujeito passivo desloca o eixo da discussão dessa esfera para a 

judicial, deve o processo ser inscrito em dívida e aguardar o desiderato final que lhe será 

dado naquela instância.  



A única discussão que não está sendo ali realizada, é sobre a 

composição do polo passivo da lide, devendo então ser apreciada pelo Conselho 

Administrativo Tributário.  

Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 

parte do contribuinte de desrespeitar à norma vigente, pois não há fundamentação legal 

alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 

produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 

pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 

em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 

frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 

desleal.  

O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 

Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 

onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

Portanto, à luz do que estrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 

fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 

motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de retirada da lide da 

solidária KARINE CIVILE PEREIRA, nego-lhe provimento, para mantê-la no polo passivo 

dessa relação jurídica.  

Em relação ao mérito, aplico o art.38, parágrafo único da Lei Federal 

6.830/80, no sentido de que a autuada ao interpor judicialmente ação declaratória 

referente ao objeto do presente processo, desiste do recurso administrativo. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01474/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide 
de solidário que interpôs ação declaratória em situação 
contrária à disposição expressa da legislação. Indeferimento do 
pedido. Decisão por maioria.  
 
Quando o sujeito passivo decide buscar a tutela do poder 
judiciário, fica prejudicada a apreciação do processo no que diz 
respeito ao seu objeto na instância administrativa.  
 
Na parte que não estiver sendo tratada na instância judicial, 
deve-se apreciar os pedidos postos pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 

utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 

uma diferença de R$ 239.398,73 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e oito 

reais e setenta e três centavos) no ICMS a recolher, apurada através de Auditoria 



Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 

anexo.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

= Trata-se do Anexo Estruturado - Detalhamento de Crédito 

Tributário (fls. 3), Anexo Estruturado;  

= Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 

(fls. 4); 

= Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 5); 

= Notificação Fiscal (fls. 6); 

= Demonstrativo das omissões (fls. 7); 

Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância (fls. 10/11), sendo que não comparecem ao feito, sendo lavrado o 

termo de revelia (fls. 12). 

Após nova intimação, agora para a segunda instância, a empresa se 

manteve inerte, sendo então lavrado Termo de Perempção em relação a ela (fls. 62). 

A solidária KARINE CIVILE PEREIRA apresenta peça defensória 

nesse momento (fls. 22/37).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Após, informa que o processo administrativo se encontra com sua 

exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial conforme processo descrito.  

Também traz arrazoado em que aponta a impossibilidade jurídica de 

ser colocada como solidária na lide. Faltaria sustentação jurídica para a tese da 

fiscalização que lhe incluiu como solidária. Cita texto de renomados juristas para 

fundamentar sua lógica, entre eles, Paulo de Barros Carvalho. Faz referência à 

jurisprudência que lhe agasalharia o raciocínio. Aduz que não restaria qualquer situação 

em que teria agido com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa.  

Anexa cópias de decisões judiciais (fls. 55/71 e 72/87) que 

comprovam sua tese.  



É o relatório. 

Sobre o pedido de conversão em diligência formulado pelo 

conselheiro Edson Abrão da Silva, para verificação da situação do processo dentro do 

poder judiciário, entendo não necessária, pois isso não mudará em nada a situação do 

processo, pois a lavratura desse auto se deu em razão da preocupação da fiscalização em 

se resguardar em relação ao instituto da decadência.  Portanto, peço vênia para discordar 

desse pedido.  

Em relação ao mérito, seria importante expor os fundamentos de 

minha posição. Inicialmente cabe ressaltar a previsão do artigo 38, § único da Lei Federal 

nº 6.830/1.980, que tem a seguinte redação: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 

admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória 

do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do 

valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de 

mora e demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 

neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto (grifo nosso).” 

Portanto, dentro do processo administrativo tributário, é importante 

perceber que quando o sujeito passivo desloca o eixo da discussão dessa esfera para a 

judicial, deve o processo ser inscrito em dívida e aguardar o desiderato final que lhe será 

dado naquela instância.  

A única discussão que não está sendo ali realizada, é sobre a 

composição do polo passivo da lide, devendo então ser apreciada pelo Conselho 

Administrativo Tributário.  

Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 

parte do contribuinte de desrespeitar à norma vigente, pois não há fundamentação legal 

alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 

produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 

pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 

em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 

frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 

desleal.  



O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 

Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 

onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

Portanto, à luz do que estrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 

fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 

motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de retirada da lide da 

solidária KARINE CIVILE PEREIRA, nego-lhe provimento, para mantê-la no polo passivo 

dessa relação jurídica.  

Em relação ao mérito, aplico o art.38, parágrafo único da Lei Federal 

6.830/80, no sentido de que a autuada ao interpor judicialmente ação declaratória 

referente ao objeto do presente processo, desiste do recurso administrativo. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01475/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide 
de solidário que interpôs ação declaratória em situação 
contrária à disposição expressa da legislação. Indeferimento do 
pedido. Decisão por maioria.  
 
Quando o sujeito passivo decide buscar a tutela do poder 
judiciário, fica prejudicada a apreciação do processo no que diz 
respeito ao seu objeto na instância administrativa. 
  
Na parte que não estiver sendo tratada na instância judicial, 
deve-se apreciar os pedidos postos pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 

utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 

uma diferença de R$ 354.482,06 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta e dois reais e seis centavos) no ICMS a recolher, apurada através de Auditoria 



Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 

anexo.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

= Trata-se do Anexo Estruturado - Detalhamento de Crédito 

Tributário (fls. 3), Anexo Estruturado;  

= Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4); 

= Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 

(fls. 5) 

= Cópia de Contrato Social da autuada (fls. 6/37); 

= Cópia de Ordem de Serviço e outros documentos (fls. 38/41); 

= Demonstrativo da Auditoria DIVERGÊNCIAS DE CARGA 

TRIBUTÁRA INFORMADA E CALCULADA (TIPO 60I) (fls. 43/44); 

= Relatório do Trabalho Fiscal efetuado anexado pelos auditores que 

realizaram o trabalho fiscal (fls. 45/47); 

= Quadro dos valores das diferenças de ICMS encontradas, 

acumuladas por mês (fls. 48); 

= Mídia com trabalho realizado (fls. 50). 

= Recibo de entrega de relatórios digitais (fls. 51) 

Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância (fls. 52/58), sendo que não comparecem ao feito, sendo lavrado o 

termo de revelia (fls. 59). 

Após nova intimação, agora para a segunda instância, a empresa se 

manteve inerte, sendo então lavrado Termo de Perempção em relação a ela (fls. 66). 

A solidária KARINE CIVILE PEREIRA apresenta peça defensória 

nesse momento (fls. 68/83).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Após, informa que o processo administrativo se encontra com sua 

exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial conforme processo descrito.  



Também traz arrazoado em que aponta a impossibilidade jurídica de 

ser colocada como solidária na lide. Faltaria sustentação jurídica para a tese da 

fiscalização que lhe incluiu como solidária. Cita texto de renomados juristas para 

fundamentar sua lógica, entre eles, Paulo de Barros Carvalho. Faz referência à 

jurisprudência que lhe agasalharia o raciocínio. Aduz que não restaria qualquer situação 

em que teria agido com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa.  

Anexa cópias de decisões judiciais (fls. 101/117 e 118/133) que 

comprovam sua tese.  

É o relatório. 

Sobre o pedido de conversão em diligência formulado pelo 

conselheiro Edson Abrão da Silva, para verificação da situação do processo dentro do 

poder judiciário, entendo não necessária, pois isso não mudará em nada a situação do 

processo, pois a lavratura desse auto se deu em razão da preocupação da fiscalização em 

se resguardar em relação ao instituto da decadência.  Portanto, peço vênia para discordar 

desse pedido.  

Em relação ao mérito, seria importante expor os fundamentos de 

minha posição. Inicialmente cabe ressaltar a previsão do artigo 38, § único da Lei Federal 

nº 6.830/1.980, que tem a seguinte redação: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 

admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória 

do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do 

valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de 

mora e demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 

neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto (grifo nosso).” 

Portanto, dentro do processo administrativo tributário, é importante 

perceber que quando o sujeito passivo desloca o eixo da discussão dessa esfera para a 

judicial, deve o processo ser inscrito em dívida e aguardar o desiderato final que lhe será 

dado naquela instância.  



A única discussão que não está sendo ali realizada, é sobre a 

composição do polo passivo da lide, devendo então ser apreciada pelo Conselho 

Administrativo Tributário.  

Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 

parte do contribuinte de desrespeitar à norma vigente, pois não há fundamentação legal 

alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 

produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 

pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 

em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 

frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 

desleal.  

O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 

Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 

onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

Portanto, à luz do que estrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 

fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 

motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de retirada da lide da 

solidária KARINE CIVILE PEREIRA, nego-lhe provimento, para mantê-la no polo passivo 

dessa relação jurídica.  

Em relação ao mérito, aplico o art.38, parágrafo único da Lei Federal 

6.830/80, no sentido de que a autuada ao interpor judicialmente ação declaratória 

referente ao objeto do presente processo, desiste do recurso administrativo. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01476/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide 
de solidário que interpôs ação declaratória em situação 
contrária à disposição expressa da legislação. Indeferimento do 
pedido. Decisão por maioria.  
 
Quando o sujeito passivo decide buscar a tutela do poder 
judiciário, fica prejudicada a apreciação do processo no que diz 
respeito ao seu objeto na instância administrativa.  
 
Na parte que não estiver sendo tratada na instância judicial, 
deve-se apreciar os pedidos postos pela parte passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa e Victor Augusto de Faria Morato, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva e 
Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da 
Silva, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de 
Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 

mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 

utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 

uma diferença de R$ 187.393,42 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três rais 

e quarenta e dois centavos) no ICMS a recolher, apurada através de Auditoria 



Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em 

anexo.  

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

= Trata-se do Anexo Estruturado - Detalhamento de Crédito 

Tributário (fls. 3), Anexo Estruturado;  

= Descritivo Complementar da Ocorrência (fls. 4); 

= Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 

(fls. 5) 

= Cópia de Contrato Social da autuada (fls. 6/37); 

= Cópia de Ordem de Serviço e outros documentos (fls. 38/41); 

= Demonstrativo da Auditoria DIVERGÊNCIAS DE CARGA 

TRIBUTÁRA INFORMADA E CALCULADA (TIPO 60I) (fls. 42/43); 

= Relatório do Trabalho Fiscal efetuado anexado pelos auditores que 

realizaram o trabalho fiscal (fls. 44/46); 

= Quadro dos valores das diferenças de ICMS encontradas, 

acumuladas por mês (fls. 47); 

= Mídia com trabalho realizado (fls. 49). 

Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação 

em Primeira Instância (fls. 53/54), sendo que não comparecem ao feito, sendo lavrado o 

termo de revelia (fls. 55). 

Após nova intimação, agora para a segunda instância, a empresa se 

manteve inerte, sendo então lavrado Termo de Perempção em relação a ela (fls. 62). 

A solidária KARINE CIVILE PEREIRA apresenta peça defensória 

nesse momento (fls. 64/79).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão.  

Após, informa que o processo administrativo se encontra com sua 

exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial conforme processo descrito.  

Também traz arrazoado em que aponta a impossibilidade jurídica de 

ser colocada como solidária na lide. Faltaria sustentação jurídica para a tese da 



fiscalização que lhe incluiu como solidária. Cita texto de renomados juristas para 

fundamentar sua lógica, entre eles, Paulo de Barros Carvalho. Faz referência à 

jurisprudência que lhe agasalharia o raciocínio. Aduz que não restaria qualquer situação 

em que teria agido com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na 

hipótese de dissolução irregular da empresa.  

Anexa cópias de decisões judiciais (fls. 97/113 e 114/127) que 

comprovam sua tese.  

É o relatório. 

Sobre o pedido de conversão em diligência formulado pelo 

conselheiro Edson Abrão da Silva, para verificação da situação do processo dentro do 

poder judiciário, entendo não necessária, pois isso não mudará em nada a situação do 

processo, pois a lavratura desse auto se deu em razão da preocupação da fiscalização em 

se resguardar em relação ao instituto da decadência.  Portanto, peço vênia para discordar 

desse pedido.  

Em relação ao mérito, seria importante expor os fundamentos de 

minha posição. Inicialmente cabe ressaltar a previsão do artigo 38, § único da Lei Federal 

nº 6.830/1.980, que tem a seguinte redação: 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 

admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória 

do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do 

valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de 

mora e demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 

neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto (grifo nosso).” 

Portanto, dentro do processo administrativo tributário, é importante 

perceber que quando o sujeito passivo desloca o eixo da discussão dessa esfera para a 

judicial, deve o processo ser inscrito em dívida e aguardar o desiderato final que lhe será 

dado naquela instância.  

A única discussão que não está sendo ali realizada, é sobre a 

composição do polo passivo da lide, devendo então ser apreciada pelo Conselho 

Administrativo Tributário.  



Sobre a solidariedade, entendo que há claramente a decisão por 

parte do contribuinte de desrespeitar à norma vigente, pois não há fundamentação legal 

alguma em sua tese de que remédios devam ter o mesmo tratamento tributário dos 

produtos que fazem parte da cesta básica. A inovação no mundo jurídico, como a que se 

pretende no presente caso, tem grande risco para todo o sistema, pois instauraria o caos 

em todo o sistema tributário, pois as outras empresas que observam a lei seriam 

frontalmente prejudicadas, pois estaria sendo estabelecida uma concorrência totalmente 

desleal.  

O ordenamento jurídico tem que trazer segurança jurídica e sua 

interpretação, para o caso do direito tributário, responde ao que determina o artigo 111 do 

Código Tributário Nacional, que traz a obrigação da aplicação da literalidade aos casos 

onde ocorra qualquer tipo de isenção, exclusão ou suspensão do crédito tributário.  

Portanto, à luz do que estrai do nosso ordenamento, não se pode 

fazer a interpretação da forma como foi elaborada e cuja lógica foi adotada como 

fundamento para o voto do ilustre magistrado. 

A infração de lei por parte da solidária resta inequivocamente 

provada, e, portanto, perfeitamente enquadrada da hipótese do artigo 135 caput. Por esse 

motivo entendo que a solidária deve ser mantida na lide.  

Diante do que foi posto, conheço do pedido de retirada da lide da 

solidária KARINE CIVILE PEREIRA, nego-lhe provimento, para mantê-la no polo passivo 

dessa relação jurídica.  

Em relação ao mérito, aplico o art.38, parágrafo único da Lei Federal 

6.830/80, no sentido de que a autuada ao interpor judicialmente ação declaratória 

referente ao objeto do presente processo, desiste do recurso administrativo. 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01551/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: ICMS. Ingresso de mercadoria no território goiano, 
sem efetuar o pagamento do ICMS, com destino a contribuinte 
em situação cadastral irregular. Exclusão dos solidários da lide, 
acolhida.  
 
Excluem-se do polo passivo do feito os solidários, quando a 
legislação tributária assim orientar, mantendo-se na sujeição 
passiva do feito o sujeito passivo principal, vez que a instrução 
processual aponta irregularidade de ordem tributária praticada 
por este. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para excluir os solidários da lide, 
devendo os atos executórios inerentes ao presente lançamento prosseguir em face do 
sujeito passivo direto.  Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Denilson Alves Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo quando do ingresso 
no território goiano, deixou de efetuar o pagamento do ICMS relativo às operações 
subsequentes, referentes às mercadorias que transportava com destino a contribuinte em 
situação cadastral irregular, acobertadas pela NFe/Danfe n°99867, no valor comercial de 
R$ 92.863,77, já acrescido do índice de valor agregado (IVA) de 50%, conforme 
documentos e termo de apreensão 61400044104, anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 13.310,47, já compensado no crédito destacado no 
supracitado documento fiscal, mais as cominações legais. 

 
Identificado o solidário, fl. 4. 
 
Intimados os sujeitos passivos a apresentarem impugnação em 

Primeira Instância, às fls 12 a 16. 
 
O sujeito passivo principal apresentou termo de acordo de 

parcelamento de débito, fls 17 a 19. 
 
Às fls 25 a 32, o sujeito passivo solidário apresenta impugnação em 

Segunda Instância, alegando que o valor do tributo somente poderá ser cobrado da 
transportadora se esta agir conforme previsto no art. 135 do CTN, ou seja, se atuar com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se 
vislumbra no presente caso, sendo, portanto, flagrante a ilegitimidade da autuada para 
figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.  



 
Portanto, a intimação referente ao auto de infração n° 

4011402771220, para que a empresa  pague o saldo devedor, deverá ser nula, excluindo 
a mesma do polo passivo da obrigação tributária, visto que flagrante a sua ilegitimidade 
passiva; que quanto ao valor da multa, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
recurso extraordinário n°833.106, impôs limite ao percentual da multa, de modo que as 
penalidades não poderiam ultrapassar 100% o valor do tributo, caso contrário, acabaria 
por violar o princípio do não confisco.  

 
Por fim, requer a nulidade da presente intimação, tendo em vista que 

o termo de acordo foi realizado somente entre a secretaria da fazenda e a ATB Comércio 
Atacadista de Têxtil EIRELI ME; a exclusão da empresa do polo passivo, e 
sucessivamente, caso não seja este o entendimento, requer seja reduzido a multa 
imposta. Junta documentos, fls. 33/34. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

A IN nº. 155/94, em seu artigo 3º, III, estabelece regras quanto ao 
momento e local de pagamento do imposto e não com relação à responsabilidade 
tributária que é matéria reservada pelo Código Tributário Nacional, artigo 121, parágrafo 
único, inciso II à disciplina legal.    

 

Art. 3º Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido será efetuado nos seguintes locais e momentos: 

[...] 

III - por antecipação, quando a mercadoria adentrar em território goiano, 
no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual ou, na falta deste, na 
AGENFA do município onde se situar esta divisa, ou ainda, caso o 
ingresso se faça por meio de transporte aéreo, aquaviário ou ferroviário, 
na AGENFA em cuja circunscrição ocorrer o desembarque da mercadoria: 

a) pela pessoa, inscrita ou não como contribuinte do imposto, que 
conduzir mercadoria procedente de outro Estado, destinada a 
comercialização ou industrialização, sem destinatário certo neste Estado, 
ou destinada a contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular; 

b) pelo contribuinte não autorizado a manter escrituração fiscal, 
relativamente à diferença de alíquota, na aquisição de mercadoria para 
uso, consumo final, ou integração ao ativo fixo do estabelecimento, ou 
pela utilização de serviço de transporte ou de comunicação, em operação 
ou prestação interestadual não vinculada a operação ou prestação 
subsequente alcançada pela incidência do imposto; 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

[...] 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 



Importante observar que o artigo 145, parágrafo único do RCTE, 
impõe ao transportador a obrigação de sempre exigir documentação fiscal para as 
mercadorias que lhe forem confiadas em transporte, mas não o dever de verificar a 
regularidade cadastral do destinatário indicado no documento fiscal.  

 

Art. 145. O destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir 
documento fiscal, com todo requisito legal, de quem o deva emitir, sempre 
que obrigatória a emissão (Convênio SINIEF SN/70, art. 14). 

Parágrafo único. O transportador não pode aceitar despacho ou efetuar o 
transporte de mercadoria que não esteja acompanhada do documento 
fiscal próprio, ressalvado os casos previstos na legislação tributária. 

  
Ademais, não se pode perder de vista que o artigo 45, incisos I e II 

do CTE somente impõe responsabilidade ao transportador em caso de transporte de 
mercadorias sem documentação fiscal, ou entregue à pessoa diversa da indicada na nota 
fiscal, o que não é o caso tratado nestes autos.  

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 
12.06.17) 

I - o transportador: (redação original - vigência 01.01.97) 

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; (redação original - vigência 
01.01.97) 

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a 
pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; (redação original - 
vigência 01.01.97) 

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha 
fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; (redação 
original - vigência 01.01.97) 

 
Diante do exposto conheço da impugnação em Segunda Instância 

dou-lhe provimento para excluir os solidários da lide, devendo os atos executórios 
inerentes ao presente lançamento prosseguir em face do sujeito passivo direto.     

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70#A14
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01562/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do tributo. Falta de 
emissão da documentação fiscal correspondente à operação 
comercial realizada. Exclusão de um dos sujeitos passivos 
solidários da lide. Decisão unânime. 
 
A comprovação da existência da Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor, anexada aos autos, demonstra a ausência de 
sintonia do sujeito passivo solidário da lide com a previsão do 
art. 45, § 1º da Lei nº 11.651/91. Portanto, a presença de prova 
suficiente na instrução da defesa impõe a exclusão da 
polaridade passiva solidária da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário    
RAIMUNDO NONATO GOMES FEITOSA FILHO. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os auditores fiscais da receita estadual identificam a ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária com a sua descrição na forma que segue: 

 
O sujeito passivo realizou a venda e a entrega de mercadorias, no 

valor comercial de R$ 2.400,00, sem emissão de documento fiscal para acobertar a 
operação. Em consequência, o autuado deve recolher o ICMS no valor de R$ 408,88, 
junto com a penalidade e os acréscimos legais, conforme registram os demonstrativos e 
Termo de Apreensão Eletrônico nº 61300053985 e arquivos anexados digitalmente ao 
processo. 

 
Segue com as observações: 
 
Ver descritivo complementar da ocorrência 
 
Pedido da Casa do Sofá nº 0620 de 05/11/2009 entregue em 

02/12/2009 (data do fato gerador) 
 
No processo administrativo tributário 4011304131633 estão os CDs 

com os arquivos citados no descritivo complementar da ocorrência para a consulta e cópia 
dos interessados deste processo. 

 
Coobrigados com dois endereços – Ver fundamentação fática. 



 
Os arts. 25, § 1º, inciso VI, 63, § 2º e 66 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/com o art. 141 do Decreto nº 4.852/97-RCTE abrigam a omissão noticiada pela 
fiscalização, enquanto que a penalidade proposta atende ao prescrito no art. 71, inciso VII, 
alínea “l” (L), agravada com o § 9º, inciso I do CTE. 

 
De acordo com a previsão do art. 45, § 1º, inciso I do CTE, os 

indicados solidários estão nos documentos de fls. 07 a 13. 
 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 03 a 

16. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário e, 

dentre os seus questionamentos, em destaque, transcrevo a parte do relatório incluso no 
julgamento proferido pela Primeira Instância, fl. 58, que segue: 

 
“Devidamente intimados os sujeitos passivos principal e coobrigados, 

comparecem ao feito Wanissy Arantes, CFP 938.565.551-53, expondo as seguintes 
razões defensórias: 

 
1. ilegitimidade passiva, com fundamento nos artigos 20, II e IV da 

Lei 16.469/09, vez que foi proprietário da empresa W Arantes – Móveis e Decorações Ltda 
de novembro de 2009 (posterior ao fato gerador – data do pedido de 12/09/2009) até abril 
de 2011, quando cedeu a empresa para o Sr. José Kássio Gonçalves Silva, CPF 
052.479.781-10 (KGS Indústria e Comércio de Móveis Ltda – ME); 

 
2. que não há norma legal que atribui responsabilidade a si 

(coobrigada), em face de sua atuação no caso; 
 
3. que na ocasião do fato gerador em questão a empresa existente 

no local era a FA de SB Modelo – 05 Estrela (Sofá di Casa), que deveria ser 
responsabilizada através de seu real proprietário 

 
4. que “o levantamento realizado está inquinado de falhas que 

comprometem sua aceitação como suporte para o lançamento contido no auto de 
infração”; 

 
5. que o fisco não excluiu valores discriminados como prestação de 

serviços, sujeitos ao ISS; 
 
6. que a ação fiscal, por ter sido onerosa, configurou confisco, 

desobedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
Wanissy Arantes pediu: 
 
a- sua exclusão do polo passivo, assim como da pessoa jurídica W 

Arantes – Móveis e Decorações Ltda, com fundamento no art. 20, II da Lei 16.469/09, pela 
falta de provas do cometimento do ilícito fiscal; 

 
b- seja declarada nulidade do auto de infração por insegurança na 

determinação da infração, pelos motivos acima expostos; 
 



c- seja declarada a procedência do recurso, com a extinção do 
processo, ou determinado a exclusão, na base de cálculo apontada, dos serviços 
prestados, por serem sujeitos ao ISS, de competência municipal.” 

 
O julgador de Primeira Instância, fls. 57 a 60, decide pela 

procedência do auto de infração depois de não acatar os pedidos de nulidade da peça 
básica, por erro de identificação do sujeito passivo coobrigado, o de nulidade do auto de 
infração, por insegurança na determinação da infração e o de exclusão da parte passiva 
solidária Wanissy Arantes da lide. 

 
O sujeito passivo e os solidários, por não atenderem as notificações 

legais, causaram a lavratura do Termo de Perempção, fl. 62 e o encaminhamento do 
processo para a Dívida Ativa. 

 
O Termo de Inscrição da Dívida Ativa assinala a perda de recurso de 

direito do sujeito passivo e dos solidários. 
 
No entanto, o sujeito passivo solidário Raimundo Nonato gomes 

Feitosa Filho, formaliza o recurso de Pedido de Revisão Extraordinária onde ele afirma 
que comprou um sofá e duas poltronas, efetuou o pagamento a vista e em dinheiro, 
conforme provam as cópias da Nota Fiscal de Venda a Consumidor nº 151, fl. 70 e do 
Pedido, fl. 68. 

 
O processo sobe à apreciação da Presidência deste Conselho 

Administrativo Tributário, que depois de ser estudado e com fundamento no art. 43, §§ 4º, 
inciso II e 5º, e art. 45 da Lei nº 16.469/2009, admite o pedido de revisão extraordinária e, 
por ser o processo sujeito à apreciação em instância única, determina o encaminhamento 
do processo: 

 
1. à GERC para, caso não tenha sido ajuizada a ação de execução 

fiscal, se faça o cancelamento do ato de inscrição em dívida ativa, somente em relação ao 
sujeito passivo coobrigado RAIMUNDO NONATO GOMES FEITOSA FILHO; 

 
2. ao SEASI da Secretaria Geral (SEGE), para ser pautado a 

julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 
 
A Superintendência de Recuperação de Créditos atende à primeira 

determinação do Presidente do Conselho Administrativo Tributário e devolve o processo 
para julgamento pelo Conselho Superior. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O recurso com pedido de revisão extraordinária foi analisado, 

discutido e concluído com o entendimento de que o sujeito passivo coobrigado, autor do 
requerido neste feito, tem razão e deve ser excluído da lide. 

 
Observo que o exame dos autos mostra que o processo preenche as 

condições para a admissibilidade do pedido de revisão extraordinária, visto que implica em 
alteração no lançamento, no que se refere à inclusão da polaridade passiva solidária da 



lide, pois o sujeito passivo solidário Raimundo Nonato Gomes Feitosa Filho que efetuou a 
compra das mercadorias com a juntada da Nota Fiscal de Venda a Consumidor nº 151, fl. 
70 dos autos. 

 
O procedimento do requerente evidencia que ele não se enquadra na 

regra do art. 45, § 1º, inciso I da Lei nº 11.651/91, que ilustro este voto com a transcrição 
no próximo parágrafo. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente:  

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua 
fato gerador de obrigação principal:  

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de 
mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal; 

 
Em face do exposto e ao votar este contraditório, por unanimidade de 

votos, decido conhecer do Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para 
excluir o sujeito passivo solidário RAIMUNDO NONATO GOMES FEITOSA FILHO da lide.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01586/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Pedido 
formulado pela Gerência de Recuperação de Créditos -GERC. 
Acolhido. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que à época do 
lançamento o sujeito passivo não fazia parte do quadro 
societário da empresa mister se faz excluí-lo do polo passivo da 
lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária 
FLÁVIA AURORA PEREIRA DE MIRANDA GONÇALVES. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 668.485,48, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nos documentos fiscais 
emitidos, resultando em um ICMS de R$ 12.710,91, que deveria constar no PGDAS-D. No 
entanto, o valor declarado é de R$ 0,00, evidenciando a falta de pagamento do ICMS, no 
referido período, no valor da diferença de R$ 12.710,91, conforme demonstrativo mensal e 
documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente 
com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13-
VII, 18, § 15-A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 
e 85, inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996 com a redação conferida pela Lei nº 
11.488/2007. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário: FLAVIA AURORA 
PEREIRA DE MIRANDA GONÇALVES, na condição de sócia-administradora, nos termos 
do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 18. Foram novamente intimados 
para se manifestarem em Segunda Instância às fls. 20/30, porém não se manifestaram, 
tendo sido lavrado o Termo de Perempção de fls. 31. 



Posteriormente, a Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) 
apresenta Pedido de Revisão Extraordinária com fundamento no artigo 43, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 16.469/09, pela qual aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão do erro na identificação do sujeito passivo solidário. 

Em suas alegações (fls. 64), a GERC afirma que em 01/06/2015, a 
responsável solidária foi autuada em conjunto com o sujeito passivo principal em razão de 
omissão de saída de mercadoria tributada. Que, ao analisar a sexta alteração contratual, 
verificou que a solidária Flávia Aurora Pereira de Miranda Gonçalves foi admitida na 
sociedade em 26/03/2014, enquanto o fato gerador do imposto, resultado dos presentes 
autos, compreende o período de janeiro a dezembro de 2013 e por isso requer ao 
Presidente deste Conselho para que a solidária seja excluída do polo passivo da lide, pois 
ainda não integrava a sociedade empresarial à época da ocorrência do fato gerador. 

Mediante Despacho nº 4602/2017-PRES de fls. 67/68 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi 
admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário Flávia Aurora Pereira de Miranda 
Gonçalvez, implicando em alteração no lançamento, uma vez que nos termos da 
documentação colacionada aos autos às fls. 36/41, a solidária só veio a integrar o quadro 
societário da empresa em 26/03/2014, portanto em data posterior à ocorrência do fato 
gerador, que deu-se em janeiro a dezembro de 2013 e por isso mister se faz excluí-la da 
relação processual conforme determina o artigo 1052 do Código Civil e o Parecer 
Normativa nº 08/09-SAT”. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Neste processo, a Gerência de Recuperação de Crédito - GERC 
solicita deste Conselho, mediante pedido de revisão extraordinária, manifestação acerca 
da exclusão da sócia Flávia Aurora Pereira Miranda Gonçalves, o qual foi incluída na lide 
como solidariamente obrigada ao pagamento do crédito tributário reclamado no auto de 
infração. 

A interposição de Pedido de Revisão Extraordinária de ato 
processual, formulado por órgão da própria administração fazendária, tem previsão no 
artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 [...] 

 
Pois bem, no caso em análise, conforme informações extraídas da 

Sexta Alteração contratual de fls. 36/41 dos autos, a solidária foi admitida na sociedade 



em 26/03/2014, portanto em data posterior ao fato gerador que originou o presente auto 
de infração, que compreende o período de janeiro a dezembro de 2013. 

Conclui-se, portanto, que a mesma não era participante da sociedade 
à época da autuação. 

Assim, se não há como responsabilizar o simples sócio, de forma 
direta (objetiva), pelos inadimplementos da empresa, conforme preconiza o artigo 1052 do 
Código Civil e o Parecer Normativo nº 08/09-SAT, muito menos se poderá considerar 
solidária a pessoa física que nem era sócia da empresa à época da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária reclamada.  

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 4602/2017-PRES (fls. 67/68), que considerou: 

 (...) Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que nos termos da documentação colacionada aos 
autos às fls. 36/41, a solidária só veio a integrar o quadro societário da 
empresa em 26/03/2014, portanto em data posterior à ocorrência do fato 
gerador, que deu-se entre janeiro a dezembro de 2013 e por isso mister se 
faz excluí-la da relação processual conforme determina o artigo 1052 e o 
Parecer Normativo nº 08/09-SAT. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária .... 

 
Conforme exposto, e diante do manifesto exarado pelo Presidente 

desta Casa, o meu entendimento é que, de fato, restou demonstrado o vício de legalidade 
apontado pela GERC, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário, 
motivo pelo qual excluo a referida solidária desta relação processual. 

Assim sendo, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-lhe 
provimento para excluir da lide a solidária Flávia Aurora Pereira de Miranda Gonçalves. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01587/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Pedido 
formulado pela Gerência de Recuperação de Crédito -GERC. 
Acolhido. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que à época do 
lançamento o sujeito passivo solidário já havia se retirado do 
quadro societário da empresa mister se faz excluí-lo do polo 
passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
DIEGO FERRARI CASTRO. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 1.209.992,46, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base nas notas fiscais eletrônicas 
de 2013, resultando em uma ICMS de R$ 29.658,37, que deveria constar no PGDAS-D, 
no entanto, o contribuinte sequer procedeu a entrega da declaração no sistema e nem 
efetivou o pagamento do ICMS devido, evidenciando a falta de recolhimento do imposto 
no referido período, conforme demonstrativos e documentos em anexo. Em consequência, 
deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13-
VII, 18, § 15-A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 
e 85, inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996 com a redação conferida pela Lei nº 
11.488/2007. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 70. Foram novamente intimados 
em segunda instância às fls. 73/87, porém não se manifestaram. 

Posteriormente, a Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) 
apresenta Pedido de Revisão Extraordinária com fundamento no artigo 43, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão do erro na identificação do sujeito passivo. 



Em suas alegações (fls. 111/112), a GERC afirma que o solidário 
Diego Ferrari Castro foi autuado em conjunto com o sujeito passivo, visto que à época da 
ocorrência do fato gerador o solidário já não mais integrava a administração da empresa, 
pois de acordo com a documentos de fls. 107/110, deixou a sociedade em 20/08/2012, e 
por isso requer sua exclusão do polo passivo da lide. 

Mediante Despacho nº 4547/2017-PRES de fls. 114 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi 
admitido, tendo assinalado o Presidente que “ Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário implicando em alteração no 
lançamento, vez que tendo deixado a sociedade em 20/08/2012, conforme atesta a 
documentação de folhas retrocitadas, não pode ser responsabilizado por infração fiscal 
praticada depois de sua saídas (2013) e por isso mister se faz excluí-lo da lide.” 

É o relatório. 

 

VOTO 

Neste processo, a Gerência de Recuperação de Crédito - GERC 
solicita deste Conselho, mediante pedido de revisão extraordinária, manifestação acerca 
da exclusão do sócio Diego Ferrari Castro, o qual foi incluído na lide como solidariamente 
obrigado ao pagamento do crédito tributário reclamado no auto de infração. 

A interposição de Pedido de Revisão Extraordinária de ato 
processual, formulado por órgão da própria administração fazendária, tem previsão no 
artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 [...] 

 
Pois bem, no caso em análise, conforme informações extraídas dos 

documentos de fls. 107/110 dos autos, o referido solidário foi admitido na sociedade em 
11/10/2011, porém à época da ocorrência do fato gerador, ou seja, em 2013, não fazia 
mais parte do quadro societário da empresa autuada, pois o mesmo deixou a sociedade 
em 20/08/2012, período anterior à ocorrência da infração tributária. 

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 4547/2017-PRES (fls. 114), que considerou: 

 (...) Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário implicando em alteração no 
lançamento, vez que tendo deixado a sociedade em 20/08/2012, conforme 
atesta a documentação de folhas retrocitadas, não pode ser 



responsabilizado por infração fiscal praticada depois de sua saídas (2013) e 
por isso mister se faz excluí-lo da lide. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária ... 

 
Assim como no manifesto exarado pelo Presidente desta Casa, o 

meu entendimento é que, de fato, restou demonstrado o vício de legalidade apontado pela 
GERC, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário, motivo pelo qual o 
mesmo deve ser excluído desta relação processual. 

Ante o exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide o solidário Diego Ferrari Castro.   

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01588/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão do solidário da lide. Pedido 
formulado pela Gerência de Recuperação de Crédito -GERC. 
Acolhido. 
 
Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que à época do 
lançamento o sujeito passivo solidário já havia se retirado do 
quadro societário da empresa mister se faz excluí-lo do polo 
passivo da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide a solidária 
KATIANE MARIA SUCENA. Participaram do julgamento os Conselheiros Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar Rodrigues de Almeida. A Fazenda Pública 
concorda com a exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo obteve receita bruta 
de R$ 470.518,50, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, constatada em auditoria com base em documentos emitidos, 
referente à operação com mercadoria, resultado em um ICMS de R$ 8.561,40 que deveria 
constar no PGDAS-D. No entanto, o valor declarado é de R$ 2.344,78, evidenciando a 
falta de pagamento de ICMS, no referido período, no valor da diferença de R$ 6.216,62, 
conforme demonstrativo mensal e documentos em anexo. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 13-
VII, 18, § 15-A, da Lei Complementar nº 123/06, combinado com os artigos 16, 21, 25, 38 
e 85, inciso I, da Resolução CGSN nº 94/11, tendo sido proposta a penalidade prevista no 
artigo 44, inciso I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996 com a redação conferida pela Lei nº 
11.488/2007. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos quedaram-se 
inertes, dando azo à lavratura do Termo de Revelia de fls. 30. Foram novamente intimados 
para em segunda instância às fls. 31/44, porém não se manifestaram. 

Posteriormente, a Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) 
apresenta Pedido de Revisão Extraordinária com fundamento no artigo 43, inciso I, alínea 
“a”, da Lei nº 16.469/09, pelo qual aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento, em razão do erro na identificação do sujeito passivo. 



Em suas alegações (fls. 53/54), a GERC afirma que a empresa, 
juntamente com a solidária foram autuadas por ter obtido receita bruta, tributada pelo 
ICMS pelo Simples Nacional no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. Junta cópia de 
solicitação de alteração de dados, acompanhado da segunda alteração contratual e 
cadastro de contribuinte, pelos quais demonstram que a solidária deixou de ser 
administradora da empresa em 20/05/2011, sendo que o fato gerador ocorreu no Exercício 
de 2013, quando já não mais fazia parte do quadro social da empresa. Pede, a sua 
exclusão de lide.  

Mediante Despacho nº 4545/2017-PRES de fls. 61 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de Revisão Extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação do sujeito passivo solidário, implicando em alteração do 
lançamento, uma vez que ficou comprovado através da juntada de cópia do contrato social 
e alteração de ofício conforme Cadastro Contribuinte, em que a solidária retirara-se do 
quadro social da empresa em 20/05/2011, antes da ocorrência do fato gerador, conclui-se 
que a indigitada solidária não pode responder por débito que não deu causa.” 

É o relatório. 

 

VOTO 

Neste processo, a Gerência de Recuperação de Crédito - GERC 
solicita deste Conselho, mediante pedido de revisão extraordinária, manifestação acerca 
da exclusão da solidária Katiane Maria Sucena, o qual foi incluída na lide como 
solidariamente obrigada ao pagamento do crédito tributário reclamado no auto de infração. 

A interposição de Pedido de Revisão Extraordinária de ato 
processual, formulado por órgão da própria administração fazendária, tem previsão no 
artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 [...] 

 
Pois bem, no caso em análise, conforme informações extraídas dos 

documentos de fls. 46/48 dos autos, a solidária retirou-se do quadro societário da empresa 
em 20/05/2011. Como o fato gerador da obrigação tributária reclamada ocorreu entre 
janeiro de 2013 a dezembro de 2013, pode-se concluir que, a mesma não era mais 
participante da sociedade na época da ocorrência da infração tributária. 

Nesse mesmo sentido se manifestou a Presidência deste Conselho, 
por meio do Despacho nº 4545/2017-PRES (fls. 61), que considerou: 



 (...) Pelo exame dos autos constata-se que restou demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, relativamente à 
identificação do sujeito passivo solidário implicando em alteração no 
lançamento, uma vez que ficou comprovado através de juntada de cópia do 
Contrato Social e alteração de ofício conforme Cadastro Contribuinte, em 
que a solidária retirara-se do quadro social da empresa em 20/05/2011, 
antes da ocorrência do fato gerador, conclui-se que a indigitada solidária 
não pode responder por débito que não deu causa. 

Posto isso, com fundamento no art. 43, § 4º, II, da Lei nº 16.469/09, 
ADMITO o pedido de revisão extraordinária ... 

 
Assim como no manifesto exarado pelo Presidente desta Casa, o 

meu entendimento é que, de fato, restou demonstrado o vício de legalidade apontado pela 
GERC, em razão de erro na identificação do sujeito passivo solidário, motivo pelo qual 
excluo a referida solidária desta relação processual. 

Ante o exposto, voto conhecendo do Pedido de Revisão 
Extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide a solidária Katiane Maria Sucena.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01598/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
SEGUIMENTO DA FASE CONTENCIOSA APENAS QUANTO AO 
SOLIDÁRIO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
 
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal. 
Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate 
proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David Fernandes de 
Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Caiado 
Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, acatar a 
aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a autuada ao 
interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente processo, desiste 
do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Henrique 



Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e Luis Antônio da 
Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$262.822,31 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Os autos foram instruídos com documentos às fls. 03 a 07. 
 
Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação à 

Primeira Instância, às fls. 08 a 11, não comparecem ao feito, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls. 12. 

 
Novamente intimados, às fls. 14 a 18, a autuada interpõe 

Impugnação a Segunda Instância, às fls. 20 a 29, alegando que o processo administrativo 
em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se encontra com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a multa de oficio 
aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado pelo 
contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao final, 
requer a improcedência do auto de infração. Juntou documentos, às fls. 30 a 83. 

 
A solidária comparece aos autos, às fls. 85 a 100, reitera os pedidos 

do sujeito passivo principal e acrescenta ausência de comprovação da responsabilidade 
solidaria, pois não houve excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, ou, ainda,  
dissolução irregular na empresa. Juntou documentos às fls. 101 a 151. 

 
Anexa documentos, às fls. 156 a 215. 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 



 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER188, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal189 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

                                            
188 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
189 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins190, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 

                                            
190 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, uma vez que tal discussão não fora veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN191, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 

                                            
191PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI192 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
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é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO193 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO194 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
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correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES195, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
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nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência196. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal, devendo os 
autos, em relação ao sujeito passivo solidário, terem seguimento normal em sua fase 
contenciosa. 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01616/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela GERC – Exclusão da lide de coobrigado 
solidário. Sócio que não ocupava a função de administrador da 
sociedade à época de ocorrência dos fatos geradores. 
Provimento. Decisão unânime. 
 
A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de simples sócio quotista, mas pelo fato de 
exercer função de administrador da sociedade. Assim, não 
verificada tal condição, impõe-se a retirada do solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
solidário IZABELLA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido saída de mercadorias conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
informadas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
PGDAS.  

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC apresenta pedido de 

revisão extraordinária com fundamento no art. 43, inc. I, A, da Lei n.º 16.469/2009, no qual 
indica a possível ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão da inclusão 
indevida do sujeito passivo solidário na lide, posto que a solidária Izabella Barbosa de 
Oliveira Ferreira não exercia a função de sócia administradora da sociedade à época de 
ocorrência dos fatos geradores objeto deste lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Através dos exames dos autos constata-se que restou demonstrado 

o vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
à inclusão da coobrigada solidária Izabella Barbosa de Oliveira Ferreira, na polaridade 
passiva, vez que, conforme demonstrado acima, a referida solidária não exercia a função 



de sócia administradora da sociedade à época de ocorrência dos fatos geradores objeto 
deste lançamento. 

 
Ressalte-se, a propósito, que a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça firmou-se no sentido da não responsabilização do simples sócio quotista que 
não exerce função de gerente ou administrador da sociedade, nestes termos: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA Nº 
07/STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA 
PRESENÇA DO NOME DO SÓCIO NA CDA. SÚMULA Nº 07/STJ.  
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os sócios 
quotistas não podem ser responsabilizados, com base no art. 135 do 
CTN, se não praticaram atos de gestão da sociedade, respondendo tão-
somente pelo capital não integralizado da pessoa jurídica. Precedentes: 
AgRg no REsp 1052082 / PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 
27/08/2008; REsp nº 811.692/SP, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 
de 02/05/2006; REsp nº 260.077/SC, Relator Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, DJ de 18/11/2002 e REsp nº 325.375/SC, 
Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJ de 21/10/2002. 

 
Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, voto 

conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária dou-lhe provimento para o fim de excluir 
da lide a solidária Izabella Barbosa de Oliveira Ferreira. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01617/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de Revisão Extraordinária 
formulado pela GERC – Exclusão da lide de coobrigado 
solidário. Sócio que não ocupava a função de administrador da 
sociedade à época de ocorrência dos fatos geradores. 
Provimento. Decisão unânime. 
 
A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de simples sócio quotista, mas pelo fato de 
exercer função de administrador da sociedade. Assim, não 
verificada tal condição, impõe-se a retirada do solidário da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o sujeito passivo 
solidário IZABELLA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua e 
Nivaldo José Mendes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é 
acusado de ter omitido saída de mercadorias conforme comparativo entre as vendas 
realizadas por meio de cartões magnéticos, comprovadas nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
informadas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
PGDAS.  

 
A Gerência de Recuperação de Crédito – GERC apresenta pedido de 

revisão extraordinária com fundamento no art. 43, inc. I, A, da Lei n.º 16.469/2009, no qual 
indica a possível ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão da inclusão 
indevida do sujeito passivo solidário na lide, posto que a solidária Izabella Barbosa de 
Oliveira Ferreira não exercia a função de sócia administradora da sociedade à época de 
ocorrência dos fatos geradores objeto deste lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Através dos exames dos autos constata-se que restou demonstrado 

o vício de legalidade apontado no presente Pedido de Revisão Extraordinária, com relação 
à inclusão da coobrigada solidária Izabella Barbosa de Oliveira Ferreira, na polaridade 
passiva, vez que, conforme demonstrado acima, a referida solidária não exercia a função 



de sócia administradora da sociedade à época de ocorrência dos fatos geradores objeto 
deste lançamento. 

 
Ressalte-se, a propósito, que a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça firmou-se no sentido da não responsabilização do simples sócio quotista que 
não exerce função de gerente ou administrador da sociedade, nestes termos: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA Nº 
07/STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA 
PRESENÇA DO NOME DO SÓCIO NA CDA. SÚMULA Nº 07/STJ.  
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os sócios 
quotistas não podem ser responsabilizados, com base no art. 135 do 
CTN, se não praticaram atos de gestão da sociedade, respondendo tão-
somente pelo capital não integralizado da pessoa jurídica. Precedentes: 
AgRg no REsp 1052082 / PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 
27/08/2008; REsp nº 811.692/SP, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 
de 02/05/2006; REsp nº 260.077/SC, Relator Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, DJ de 18/11/2002 e REsp nº 325.375/SC, 
Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJ de 21/10/2002. 

 
Ante o exposto, em consenso unânime com meus pares, voto 

conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária dou-lhe provimento para o fim de excluir 
da lide a solidária Izabella Barbosa de Oliveira Ferreira. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01619/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO DO CONTRIBUINTE AO CONSELHO SUPERIOR. 
ACOLHIDA POR UNANIMIDADE DE VOTOS. RECURSO DA 
REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA PUGNANDO PELA 
REINCLUSÃO NA LIDE DO SOLIDÁRIO. ACOLHIDO POR 
MAIORIA DE VOTOS. 
 
I - Não deve ser admitido recurso a este Conselho Superior que 
não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei 
nº 16.469/09, vez que a decisão foi proferida à unanimidade de 
votos e a recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade de sua peça recursal. 
 
II – Impõe-se o acolhimento do recurso da Representação 
Fazendária para o fim de reincluir na lide o solidário, vez que 
este exercia à época da ocorrência do fato gerador a função de 
administrador da sociedade empresária, consoante inteligência 
do art. 45, inciso XII do CTE, combinado com artigo 124, inc. II, 
do Código Tributário Nacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar 
de reinclusão do sujeito passivo solidário Francisco João Cesílio na lide, arguida pela 
Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira e Gerluce Castanheira Silva Padua. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia. Quanto ao mérito, acolher a arguição de inadmissibilidade do recurso para o 
Conselho Superior, feita pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça 
recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia 
e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saídas de 
mercadorias por meio de cupom fiscal, utilizando carga tributária inferior à devida, 
resultando em uma tributação inferior a prevista na legislação tributária, conforme apurado 
pela Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, no período de 
01/01/2010 a 31/12/2013. Em consequência, é reclamado o pagamento do imposto no 
montante de R$ 294.907,72 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sete reais e 



setenta e dois centavos), mais acréscimos legais, conforme planilha e documentação 
anexa. 

 
Instrução processual: Anexo Estruturado – detalhamento do crédito 

tributário; Anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado; espelho 
cadastral do sujeito passivo; a Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de 
Cálculo – Conclusão; recibo de entrega de relatórios digitais; Nota Explicativa; resumo de 
entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD relativo ao período fiscalizado; mídia digital 
contendo a cópia dos arquivos e documentos utilizados na elaboração do levantamento 
fiscal; intimações e avisos de recebimento de postagem - AR. 

 
Infração: arts. 11, I; 27; 40 e 64, da Lei nº 11.651/91. Proposta a 

aplicação da multa prevista no art. 71, IV, “A”, do CTE, com redação da Lei nº 
17.519/2011.  

 
Foram arrolados como solidários AMARILDO JOSÉ CIZILIO e 

FRANCISCO JOÃO PAULO CESILIO, na condição de sócios-administradores, nos termos 
do art. 45, XII, da Lei nº 11.651/91.  

 
Regularmente intimados na fase inaugural, os solidários mantiveram-

se revéis, comparecendo apenas o sujeito passivo principal, por intermédio de seu 
representante legal.  

 
Na peça de impugnação alegou em preliminar a nulidade do auto de 

infração por insegurança na determinação da infração. No mérito apontou possíveis 
equívocos cometidos pela fiscalização no levantamento Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, afirmando que a empresa atribuiu corretamente 
a alíquota de ICMS aos produtos comercializados em seus ECF's e que não foi observada 
a legislação que trata dos benefícios fiscais. Citou exemplos de alguns produtos que foram 
considerados no levantamento fiscal, com a utilização incorreta da alíquota, tais como: 
alvejante cloro vida; odorizantes de ambiente; pão francês; lenço umedecido; iogurte; 
sobre os quais teceu considerações individuais discorrendo sobre a alíquota utilizada, a 
qual defende a tese de que foi utilizada corretamente.  

 
Em face dos argumentos apresentados, o julgador singular converteu 

o feito em diligência para que o autor do procedimento fizesse a análise de todas as 
questões levantadas na impugnação, e contraditasse item a item ao confrontar todas as 
informações e documentos apresentados pela defesa, para verificar se razão assistia ao 
sujeito passivo. 

 
Em resposta, a autoridade fiscal revisora discorre de forma técnica 

sobre as questões levantadas pela impugnante, esclarecendo ao final que o procedimento 
fiscal realizado está correto.  

 
Intimados a se manifestar sobre o resultado da revisão realizada, os 

sujeitos passivos direto e solidários, permaneceram silentes. 
 
Em sentença prolatada às fls. 290/293, o julgador monocrático 

rejeitou a preliminar de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e, no mérito, julgou procedente o auto de infração. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário, reiterando os argumentos apresentados instância inaugural. 



 
Os sujeitos passivos solidários, por sua vez, em peça conjunta, 

também apresentaram recurso voluntário, onde requereram sua exclusão da lide e a 
nulidade do lançamento nos termos do inciso IV do artigo 20 do CTE. Reclamaram da 
multa aplicada, por entenderem-na confiscatória.  

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, a Primeira 

Câmara deste Conselho decidiu, por unanimidade de votos, excluir da lide o solidário 
Amarildo José Cizilio e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que julgou procedente 
o auto de infração. Por maioria de votos exclui da lide o solidário Francisco João Paulo 
Cesílio. 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo a reinserção na lide do sujeito passivo solidário. 
 
Por sua vez, os sujeitos passivos direto e solidários, em peças 

conjuntas, anexadas às fls. 384/387 e 418/424, apresentam contradita ao recurso 
fazendário pugnando pela manutenção da exclusão do solidário Francisco João Paulo 
Cesílio e, no mérito, requerem a reforma parcial do acórdão cameral de modo a que 
minorada a penalidade aplicada. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor dos sujeitos 

passivos em epígrafe sob a acusação de terem realizado saídas de mercadorias por meio 
de cupons fiscais, utilizando carga tributária inferior à exigida, resultando em uma 
tributação inferior a prevista na legislação tributária. 

 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto ao mérito, tendo em vista que o 
recurso, apresentado às fls. 418/424, não preenche os requisitos previstos no art. 41, 
inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime neste sentido, o sujeito 
passivo não apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja 
admitido.   

 
Quanto à pretensão fazendária de reinclusão na lide do solidário 

Francisco João Paulo Cesílio, acolho-a, tendo em vista que exercia a função de sócio 
administrador da pessoa jurídica à época da ocorrência do fatos geradores, subsumindo 
sua conduta perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII do CTE, combinado com art. 
124, inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

recolhimento de imposto em decorrência da comercialização de mercadorias com a 
utilização de carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, não há como 
sustentar que o sócio administrador não tenha participação direta e ativa na irregularidade 
perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária sem dúvida é conduzida pela 
ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera inadimplência de pagamento de 
imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do sócio administrador, nos termos 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 



Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo sujeito 
passivo direito e pela Representação Fazendária a este Conselho Superior, inadmito o 
primeiro e dou provimento ao segundo para o fim de reincluir na lide o solidário Francisco 
João Paulo Cesílio, mantendo consequentemente a decisão cameral que, no mérito, 
julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01620/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/08/2012 a 31/12/2012, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$78.271,54 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 03 a 27. 
 
Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação a 

Primeira Instância, às fls. 28 a 31, não comparecem ao feito, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls. 32. 

Novamente intimados, às fls. 34 a 38, a autuada interpõe 
Impugnação a Segunda Instância, às fls. 41 a 50, alegando que o processo administrativo 
em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se encontra com a 
exigibilidade suspensa. Argumenta que a multa de ofício aplicada pelo fisco não merece 
prosperar, já que não há ato ilegal praticado pelo contribuinte, o qual se encontra 
amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao final, requer: improcedência do auto 
de infração.  

É lavrado termo de perempção do sujeito passivo solidário, às fls. 39. 
Juntou documentos, às fls. 51 a 101. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 



 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER197, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal198 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

                                            
197 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
198 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins199, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 

                                            
199 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida por um de meus pares, uma vez que tal discussão não fora 
veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN200, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

                                            
200PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI201 que: 
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“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO202 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO203 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
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atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES204, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 
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Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência205. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. De igual 
forma, resta encerrada a fase contenciosa ao solidário, porquanto o mesmo se encontra 
perempto, devendo os autos seguirem à GERC. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01621/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/08/2012 a 31/12/2012, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$ 80.164,54 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Os autos foram instruídos com documentos às fls. 03 a 26. 
 
Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação a 

Primeira Instância, às fls. 27 a 29, não comparecem ao feito, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls. 30. 

 
Novamente intimados, às fls. 33 a 37, a autuada interpõe 

Impugnação a Segunda Instância, às fls. 40 a 49, alegando que o processo administrativo 
em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se encontra com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN. Argumenta que a multa de ofício 
aplicada pelo fisco não merece prosperar, já que não há ato ilegal praticado pelo 
contribuinte, o qual se encontra amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao final, 
requer: improcedência do auto de infração. É lavrado termo de perempção do sujeito 
passivo solidário, às fls. 38. Juntou documentos, às fls. 50 a 101. 

 
É o relatório.  
 
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 



 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER206, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal207 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 
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“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins208, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
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ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida por um de meus pares, uma vez que tal discussão não fora 
veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN209, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 
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d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI210 que: 
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“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO211 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO212 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
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atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES213, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 
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Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência214. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. De igual 
forma, resta encerrada a fase contenciosa ao solidário, porquanto o mesmo se encontra 
perempto, devendo os autos seguirem à GERC. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01622/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/08/2012 a 31/12/2012, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$114.440,67 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa 
da Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 
PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

Os autos foram instruídos com documentos às fls. 03 a 06. 
Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação a 

Primeira Instância, às fls. 07 a 11, não comparecem ao feito, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls. 12. 

Novamente intimados, às fls. 14 a 23, a autuada interpõe 
Impugnação a Segunda Instância, às fls. 26 a 35 alegando que o processo administrativo 
em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se encontra com a 
exigibilidade suspensa. Argumenta que a multa de ofício aplicada pelo fisco não merece 
prosperar, já que não há ato ilegal praticado pelo contribuinte, o qual se encontra 
amparado por decisões judiciais em pleno vigor. Ao final, requer: improcedência do auto 
de infração. É lavrado termo de perempção do sujeito passivo solidário, às fls. 24. Juntou 
documentos, às fls. 36 a 86. 

 
É o relatório. 
 
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 



renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER215, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal216 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 

                                            
215 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
216 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins217, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  
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Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida por um de meus pares, uma vez que tal discussão não fora 
veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN218, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
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a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI219 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
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é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO220 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO221 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
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correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES222, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
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nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência223. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. De igual 
forma, resta encerrada a fase contenciosa ao solidário, porquanto o mesmo se encontra 
perempto, devendo os autos seguirem à GERC. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 
autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 



Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/1013 a 31/12/2013 por meio de Cupom Fiscal, utilizando 
carga inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 
210.170,55 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária 
e da Base de Cálculo, planilhas e documentação.  

Informa a inicial que o presente lançamento fora realizado com vistas 
a prevenir a decadência do crédito tributário, tendo em vista a decisão judicial emitida na 
ação do Agravo de Instrumento nº 13691431.2012.8.09.0000 (201291369147), ficando 
suspensa a exigibilidade do presente crédito tributário. 

Tem-se como sujeito passivo solidário Karina Civile Pereira, nos 
termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 09). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 10 a 12) a apresentar 

Impugnação em Primeira Instância. 
 
Foi lavrado termo de Revelia pelos sujeitos passivos (fls. 14). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 16 a 20) a apresentar 

Impugnação à Segunda Instância. 
 
Foi lavrado termo de Perempção em relação ao sujeito passivo 

solidário (fl. 21). 
O sujeito passivo comparece em 2ª instância, aduzindo nulidade do 

lançamento, por estar o crédito tributário com exigibilidade suspensa, conforme decisão 
judicial.  

Foram juntadas cópias das decisões judiciais que amparam a 
suspensão da exigibilidade do lançamento.  

 
Anexou documentos (fls. 33 a 83). 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 



preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER224, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal225 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 

                                            
224 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
225 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins226, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

                                            
226 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida pelo Relator, uma vez que tal discussão não fora veiculada na 
esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN227, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 

                                            
227PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. Livraria 
do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 



Sobre o assunto, discorre DERZI228 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO229 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO230 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 

                                            
228DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  
229CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
230COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.   



parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES231, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
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com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência232. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo.  

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01624/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos autos que o sujeito passivo, realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/1013 a 31/12/2013 por meio de Cupom Fiscal, utilizando 
carga inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 
227.726,87 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária 
e da Base de Cálculo, planilhas e documentação.  

A infração foi capitulada nos arts. 11, I, 27, 40 e 64, todos do CTE. A 
penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, IV-A do CTE.  

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 09). 
Os sujeitos passivos foram intimados (Fls. 10 a 12) a apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, na qual não houve comparecimento.  
Os sujeitos passivos foram novamente intimados (fls. 17 a 20) a 

apresentar Impugnação à Segunda Instância. 
Foi lavrado termo de Perempção pelo sujeito passivo solidário (fl. 

21). 
O sujeito passivo comparece em 2ª instância, aduzindo nulidade do 

lançamento, por estar o crédito tributário com exigibilidade suspensa, conforme decisão 
judicial.  

Por fim requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
Anexou documentos (fls. 33 a 85). 
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  



De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER233, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal234 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
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1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins235, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguido ex officio por um de meus pares, uma vez que tal discussão não 
fora veiculada na esfera judicial.  
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O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN236, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
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redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI237 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 

                                            
237DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO238 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO239 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

                                            
238CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
239COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – direito de empresa. Volume 2. Editora Saraiva. 16ª 
edição. Saraiva.   



A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES240, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 

                                            
240MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência241. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. Quanto ao 
sujeito passivo solidário, de igual forma, encerrou-se a fase contenciosa ante a declaração 
de sua perempção nos autos.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01625/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo, realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/01/1013 a 31/12/2013 por meio de Cupom Fiscal, utilizando 
carga inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença de R$ 
218.761,50 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da Situação Tributária 
e da Base de Cálculo, planilhas e documentação.  

Tem-se como sujeito passivo solidário Karina Civile Pereira, nos 
termos do Artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

O auto de infração foi instruído com documentos (fls. 03 a 09). 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 09 a 12) a apresentar 

Impugnação em Primeira Instância, havendo sido lavrado termo de revelia (fls. 13). 
Os sujeitos passivos foram intimados (fls. 15 a 19) a apresentar 

Impugnação à Segunda Instância. 
O sujeito passivo principal comparece em 2ª instância, aduzindo 

nulidade do lançamento, por estar o crédito tributário com exigibilidade suspensa, 
conforme decisão judicial.  

Por fim requer que seja julgado improcedente o auto de infração. 
 
 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 

Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 



princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER242, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal243 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 

                                            
242 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, volume 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 157. 
243 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” 



ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins244, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  

Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida por um de meus pares, uma vez que tal discussão não fora 
veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 

                                            
244 QUESTÕES do Processo Administrativo Tributário. In: Rocha, Valdir de Oliveira - Coordenador. Processo 
Administrativo Fiscal - 2º Volume. Dialética, São Paulo, 1997. Ps. 91-105. P. 91 



comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN245, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 
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do Advogado editora. 7ª edição. 2012. Porto Alegre-RS.  



A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI246 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO247 obtempera que 
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247CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 



 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO248 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 
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Em comentários ao referido dispositivo, MORAES249, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência250. 
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Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. De igual 
forma, resta encerrada a fase contenciosa ao solidário, porquanto o mesmo se encontra 
perempto, devendo os autos seguirem à GERC.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01626/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. REMESSA EM DILIGÊNCIA À PGE. 
DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. REJEITADA. 
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO VERSANDO SOBRE IDÊNTICO 
OBJETO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEREMPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. 
ENCERRAMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO LANÇAMENTO.  
1. Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os 
mesmos "deveriam" ser incluídos no rol de produtos da cesta 
básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no art. 
8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, 
quebra do dever objetivo de cuidado, elemento ensejador da 
culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação literal das 
normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN). 
Considerando que o solidário é perempto nos autos, resta 
encerrada a fase contenciosa ante a desistência do recurso, 
levada a efeito pelo sujeito passivo principal.  
2. Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e 
neste Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada 
discute, em termos substanciais, quanto à matéria dos autos. 
Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma 
matéria. Aplicação do art. 38 da Lei de Execução fiscal.   
3. Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se 
retorne acerca do trâmite da ação judicial não terá o condão de 
alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de Execução 
Fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, formulado pelo Conselheiro Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do solidário da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram vencedores os 
Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro David 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
acatar a aplicação do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, no sentido de que a 



autuada ao interpor judicialmente ação declaratória referente ao objeto do presente 
processo, desiste do recurso administrativo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e 
Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo realizou saída de 
mercadorias, no período de 01/08/2012 a 31/12/2012, por meio de Cupom Fiscal, 
utilizando a carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando 
uma diferença de R$77.328,60 no ICMS a recolher, apurada em Auditoria Comparativa da 
Situação Tributária e da Base de Cálculo, planilhas e documentação em anexo. Em 
consequência, deverá pagar o ICMS omitido, mais as cominações legais. 

 
Foi identificado como sujeito passivo coobrigado, KARINA CIVILE 

PEREIRA, de acordo com o artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 
 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 03 a 08. 
 
Os sujeitos passivos ficam intimados a apresentarem Impugnação a 

Primeira Instância, às fls. 08 a 11, não comparecem ao feito, sendo lavrado o termo de 
revelia, às fls. 12. 

 
Novamente intimados, às fls. 14 a 23, a autuada interpõe 

Impugnação a Segunda Instância, às fls. 26 a 35 alegando que o processo administrativo 
em questão é nulo, pois exige do contribuinte débito de ICMS que se encontra com a 
exigibilidade suspensa. Argumenta que a multa de ofício aplicada pelo fisco não merece 
prosperar, já que não há ato ilegal praticado pelo contribuinte, o qual se encontra 
amparado por decisões judiciais em pleno vigor.  

Ao final, requer: improcedência do auto de infração. É lavrado termo 
de perempção do sujeito passivo solidário, às fls. 24. Juntou documentos, às fls. 36 a 87. 

 
É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 

Fora argüida ex officio, em sessão cameral, a possibilidade de se 
aplicar aos autos os efeitos jurídicos advindos do parágrafo único do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal, in verbis: 

 

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de 
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito 
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido 
dos juros e multa de mora e demais encargos. 

 Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista 
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.” 



Traduzindo e miúdos, havendo identidade de objetos entre o recurso 
administrativo e a ação que é movida no Judiciário, reza a eficiência que se tenha por 
renunciado o direito ao recurso na esfera administrativa, uma vez que a última palavra 
caberá, inexoravelmente, ao Poder Judiciário.  

De fato, a lógica que se afigura é patente: Por que recorrer à esfera 
administrativa se é ao judiciário que caberá a palavra final sobre a matéria controvertida? 
A movimentação da máquina administrativa nesses casos afrontaria, com certeza, o 
princípio da eficiência, consubstanciado no art. 37 da Constituição Federal, pois não 
alcançaria préstimo algum, considerando que a inteireza da discussão fora trasladada 
para o Poder judiciário.  

Em digressão à doutrina Processualista, e na lição de WAMBIER251, 
o pedido é um dos elementos que identifica a ação, juntamente com a “causa de pedir” e 
“partes” 

Importa, entretanto, se auferir se as ações possuem o mesmo objeto. 
Com efeito, da análise realizada pela Procuradoria Tributária do Estado de Goiás, inserta 
nos autos do PAT nº 4011204217323, em questão semelhante, ponderou-se o seguinte: 

 

“A cautela que se impõe é a análise da identidade ou não entre o 
objeto do processo administrativo e o objeto do processo judicial. Em 
caso positivo, fica prejudicada a impugnação ou recurso na esfera 
administrativa”.  

 

Cita, sobre o assunto, jurisprudência pacífica do STJ.  

Comparando-se o objeto de ambas as ações – no Judiciário e neste 
Conselho - vislumbramos que o sujeito passivo nada discute, em termos substanciais, 
quanto à matéria dos autos. Sua peça impugnatória se limita a dizer que há nulidade do 
lançamento porquanto perdura ação judicial a discutir a mesma matéria.  

Na verdade, não se deve olvidar que a atividade do lançamento é 
privativa da Autoridade fiscal252 e, se não fosse realizada, na eventualidade de o 
contribuinte não lograr êxito em sua ação judicial, nada mais poderia ser lançado se 
decorrido o prazo decadencial descrito no art. 173, I do CTN. Não há, nesse particular, 
qualquer impedimento ao lançamento fiscal; na verdade, o lançamento, na condição de 
ato vinculado, deve ser realizado. O óbice diz respeito tão-somente à sua exigibilidade, se 
a ação judicial conferir efeito suspensivo à execução fiscal.   

 
Acerca do âmbito de extensão do art. 38, a conclusão de que toda e 

qualquer ação proposta pelo sujeito passivo implicaria renúncia ao direito de impugnar e 
recorrer na esfera administrativa encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende a seguir: 

 

“Recurso Especial 840556 / AM, 1ª Turma, 2006: 
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TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA.IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6.830/80. 
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a 
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da 
ação judicial. 
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o 
ato administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a 
decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, 
prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido 
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". 
(Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito Processual 
Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 

 

Recurso Especial 24040 / RJ – 2ª Turma, 1995:  

TRIBUTARIO. AÇÃO DECLARATORIA QUE ANTECEDE A AUTUAÇÃO. 
RENUNCIA DO PODER DE RECORRER NA VIA ADMINISTRATIVA E 
DESISTENCIA DO RECURSO INTERPOSTO. 
I - O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA ANTERIORMENTE A 
AUTUAÇÃO IMPEDE O CONTRIBUINTE DE IMPUGNAR 
ADMINISTRATIVAMENTE A MESMA AUTUAÇÃO INTERPONDO OS 
RECURSOS CABIVEIS NAQUELA ESFERA. AO ENTENDER DE FORMA 
DIVERSA, O ACORDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA AO ART. 38, 
PARAGRAFO UNICO, DA LEI NR. 6.830, DE 22.09.80. 
II - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”. 

 
Adotam essa mesma linha de raciocínio os Resp nº 7.630/RJ E 

8.563/SP, todos da segunda turma.  
Acresça-se que a conclusão de tais arestos é inclusive no sentido de 

que a lei de Execução nem mesmo teria feito distinção em relação à existência ou não de 
lançamento tributário, ou seja, uma vez interposta ação judicial, antes ou depois do 
lançamento, não há que se falar em contencioso administrativo tributário. 

A razão primeira do art. 38 da Lei de Execução Fiscal e dos 
Acórdãos do STJ é adequadamente exposta por Natanael Martins253, ao esclarecer que 
"não obstante inicialmente não tenhamos compartilhado desse entendimento, a verdade é 
que, melhor refletindo, não há como dele divergir, já que compete ao Judiciário, em última 
análise, dizer qual seria o direito aplicável à espécie”.  

Sem embargo disso, a rigor, poder-se-ia tratar a peça apresentada 
pelo sujeito passivo como vazia de conteúdo, visto que não traz absolutamente questões 
inerentes à acusação inicial. O único pedido é de nulidade do lançamento, baseado em 
decisão judicial, possibilidade que não tem qualquer amparo legal.  

Entendo devida a aplicação do referido dispositivo aos presentes 
autos.  

Desnecessária, ademais, a remessa dos autos à PGE para 
quaisquer verificações, porquanto qualquer resposta que se retorne acerca do trâmite da 
ação judicial não terá o condão de alterar a realidade da aplicação do art. 38 da Lei de 
Execução Fiscal.  
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Entretanto, mister a apreciação do pedido de exclusão da 
solidária da lide, arguida por um de meus pares, uma vez que tal discussão não fora 
veiculada na esfera judicial.  

O art. 45, XII do CTE, mencionado como fundamento à 
solidariedade, tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

......................................................................................................................... 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 
 
A construção do referido artigo tomou emprestadas as redações de, 

basicamente, dois dispositivos do CTN. Em primeiro lugar, a expressão “as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” 
fora retirada, ipsi literis, do art. 124, I do CTN. Por seu turno, a expressão “atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis” adveio, em sua 
íntegra, do caput do art. 134 do CTN. 

Por reiteradas vezes, o STJ tem se manifestado acerca dos limites 
da responsabilização dos sócios da pessoa jurídica no que tange à matéria tributária, 
traçando um perfil da aplicabilidade do art. 135, III do CTN. Podemos compendiar suas 
manifestações em quatro vertentes, por meio dos tópicos que seguem, sintetizados por 
PAULSEN254, nos seguintes moldes: 

a) Simples falta de pagamento de tributo devidamente 
declarado. Não há responsabilização da pessoa física (ED no REsp 174.532-PR, 1ª 
seção, Rel. Min. José Delgado, j. 18.06.01, DJU 20.08.01; e REsp 885.124-RS, 1ª T., Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.12.06, DJU 8.02.07). 

b) Inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da devedora 
(sociedade por quotas de responsabilidade limitada). Não configura, por si só, nem em 
tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos representantes da 
sociedade (REsp 831.380-SP, 1ª T. – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – j. 20.06.06 – DJU 
30.06.06, p. 192). 

c) Sócio-quotista que não tem poderes de administração e não 
participa da gestão da empresa. Não se pode atribuir responsabilidade substitutiva, e 
nem solidariedade, não podendo ter a execução redirecionada para si (REsp 238.668-MG, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 12.03.02, DJU 13.05.02, p. 186; REsp 
751.858-SC – 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.08.05, DJU de22.08.05, p. 159; 
AgRg no REsp 641.831-PE -1ª T – Rel. Min. Francisco Falcão – j. 2.12.04, DJU 28.02.05, 
p. 229). 

d) Dissolução irregular da sociedade. Enseja o redirecionamento 
da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada 
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a existência de culpa ou dolo, nos termos do art. 135, III do CTN (AgRg no REsp 831.664-
RS – 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.06, p. 291). 

As estas quatro manifestações, podemos agregar uma quinta, já 
expressa pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que se deve admitir o 
redirecionamento da execução quando o nome do sócio conste da CDA, havendo inversão 
do ônus da prova.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI255 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
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é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO256 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

Em análise à responsabilidade dos sócios na seara tributária, sob os 
aspectos do art. 135, III do CTN, COELHO257 entende ser necessário se separar as figuras 
da sonegação e do inadimplemento, para fins de responsabilização dos dirigentes. 
Assevera que 

 
“Em termos gerais, se a sociedade limitada possuía o dinheiro para o 
pagamento do tributo, mas o seu administrador o destinou a outras 
finalidades, este é responsável perante o fisco; mas, se ela não 
dispunha do numerário, não é cabível a responsabilização do 
administrador. Para facilitar o exame da matéria, chamo a primeira 
situação de sonegação, e a segunda, de inadimplemento. O art. 135, 
III, do CTN deve ser interpretado no sentido de imputar ao 
administrador a responsabilidade pelas obrigações tributárias da 
sociedade limitada em caso de sonegação, mas não no de 
inadimplemento (...)  

 (...) definir se o administrador sonegou a obrigação fiscal, ou apenas 
não a adimpliu, depende do exame detalhado das reais opções que ele 
tinha antes de decidir não proceder ao recolhimento do tributo. 
Quando a sociedade tem algum dinheiro, mas é insuficiente para 
honrar todas as dívidas, será decisivo para estabelecer a 
responsabilização do administrador, perante o fisco, verificar as 
prioridades adotadas. Nesse contexto, se pagamentos foram 
realizados em benefício de sócio (seja a que título for: pro labore, 
antecipação de lucro ou de juros, restituição de mútuo etc.), e não 
sobraram recursos para o cumprimento das obrigações tributárias, ou 
parte delas, deve-se tomar por incorreta a opção adotada pelo 
administrador (sonegação). Já, se a administração, diante da 
impossibilidade de atender todos os credores da sociedade, deixou de 
realizar pagamentos em benefício de sócio, renegociou obrigações 
cíveis, e, entre as dívidas fiscais e trabalhistas, priorizou o 
atendimento destas últimas, a opção gerencial deve ser considerada 
— inclusive, em função da classificação dos credores, na falência — 
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correta (inadimplemento); em decorrência, não há base para a 
imputação ao administrador de responsabilidade tributária.” 
 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES258, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Com efeito, a melhor conduta, sinalizadora da boa-fé do sujeito 
passivo em recolher os tributos devidos ao Erário, é a sua efetiva declaração. Haverá, 
evidentemente, diversas situações tributárias cujas questões de direito remontam a 
acalorada discussão, havendo legítimo direito do sujeito passivo de resistir à tributação 
supostamente indevida, como é o caso de aproveitamentos de créditos ou utilização de 
benefícios cuja vedação ou validade se discutem na doutrina e na jurisprudência pátria, 
com linhas de entendimento divergentes. Não caracterizado o dolo ou a culpa, o sócio-
gerente não poderia ser responsabilizado, de acordo com a jurisprudência emanada do 
STJ. 

Há situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o dolo é 
elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias sem 
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nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

De outro lado, a averiguação da culpa demanda um juízo de valor 
mais complexo, uma vez que para se constatá-la é necessário se comparar a conduta no 
caso concreto com a que uma pessoa de cuidado e prudência mediana teria na mesma 
situação. A análise da culpa, portanto, é fruto de uma comparação do caso concreto com a 
conduta que seria razoável, em abstrato, nas mesmas circunstâncias.  

Um dos elementos da culpa é justamente a previsibilidade objetiva, 
que se define como a possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana 
prever o resultado. Outro elemento, a “quebra do dever objetivo de cuidado”, caracteriza-
se pela imprudência, imperícia ou negligência259. 

Não nos parece que a conduta sistemática de reduzir a carga 
tributária de medicamentos, sob o argumento de que os mesmos “deveriam” ser incluídos 
no rol de produtos da cesta básica, cujos produtos são os estritamente relacionados no 
art. 8º, XXXIII do Anexo IX do RCTE, não constitua, no mínimo, quebra do dever objetivo 
de cuidado, elemento ensejador da culpa. A conduta vulnera, inclusive, a interpretação 
literal das normas que disponham sobre benefício fiscal (art. 111 do CTN).  

Também deveria ser elementar que as atividades da recorrente 
deveriam primar pelo prestígio aos fundamentos da República, insculpidos no art. 1º da 
Constituição Federal, dentre os quais se incluem os “valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa”. De igual modo, deve haver observância e respeito à ordem econômica vigente, 
que também goza de proteção constitucional no art. 170, em especial, quanto ao princípio 
da “livre concorrência” (inciso IV). Por certo, as demais empresas que operam com 
fármacos, em concorrência à recorrente, não poderiam manter preços equivalentes aos 
seus, pelas razões retro-expostas.  

Não se trata, portanto, de “mera inadimplência”, uma vez que o 
melhor elemento para a sinalizar é a declaração do tributo devido pelo sujeito passivo. O 
imposto que não consta da conta gráfica do ICMS, ou que não está declarado nos livros 
fiscais ou em documento de informação, não pode ser tido, absolutamente, como oriundo 
de mera inadimplência.  

Sob tais fundamentos, reputo que perdura a responsabilidade do 
sócio, nos termos do art. 45, XII do CTE e 135, III do CTN. No mérito, aplico ao presente 
processo o estabelecido no parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de 
dezembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), declarando, dessarte, a renúncia/ desistência 
de interposição de recurso administrativo, quanto ao sujeito passivo principal. De igual 
forma, resta encerrada a fase contenciosa ao solidário, porquanto o mesmo se encontra 
perempto, devendo os autos seguirem à GERC. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01649/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos sujeitos 
passivos solidários da lide. Acolhida em parte.  
 
O sócio/administrador responde solidariamente com o 
contribuinte relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reincluir na 
lide somente o solidário DAILSON MORI. Foram vencedores os Conselheiros José 
Ferreira de Sousa, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Elias Alves dos 
Santos, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros 
Rickardo de Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva, que votaram conhecendo do recurso, 
negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que excluiu os solidários da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
 
Consta no presente lançamento que o sujeito passivo, em epígrafe, 

omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 81.469,61 (oitenta e um mil, 
quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), no período de 
01/01/2009 a 30/09/2009, em razão do aproveitamento indevido de crédito de ICMS no 
Livro de Registro de Apuração, pelos seguintes motivos: - Transferência a maior do saldo 
credor do período anterior; - Utilização irregular do benefício de Crédito Outorgado por não 
ter atendido uma de suas condições, já que não contribuiu para o PROTEGE GOIÁS; - 
Utilização irregular do benefício de Crédito Outorgado por não ter atendido uma de suas 
condições, já que contribuiu apenas parcialmente para o PROTEGE GOIÁS; Em 
consequência, deverá pagar o ICMS devido, juntamente aos acréscimos legais. 

 
Intimados, às fls 73 a 80, os sujeitos passivos não se manifestaram, 

sendo lavrado o termo de revelia, às fls 81. 
 
Intimados, às fls 83 a 86, os sujeitos solidários não se manifestaram, 

sendo lavrado o termo de perempção, às fls 87. O sujeito passivo principal se manifestou 
apresentando impugnação a segunda instancia, às fls 90 a 92. 

 
A terceira câmara do CAT, por meio do acórdão n° 1113/2014, 

decidiu acolher a preliminar de exclusão dos solidários da lide. E quanto ao mérito, decidiu 
conhecer da impugnação, negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de 
infração, às fls 98 a 101. 



 
Intimada, às fls 102, a fazenda pública se manifesta por meio do 

recurso ao conselho pleno n°171/2014, arguindo que conforme fls. 09 e 11/12. DAILSON 
MORI e CHRISTIAN JUNIO AMORIM eram os administradores da pessoa jurídica autuada 
no momento da ocorrência do fato gerador da exigência. Portanto, a fazenda pública, com 
base no art. 45, XII, do CTE pede que eles sejam reintegrados ao polo passivo, pois, é 
com esse fundamento que esta casa tem mantido o solidário administrador no polo 
passivo, cf. acórdão do conselho pleno n° 2165/2011. Alega também que vale desses 
argumentos para fundamentar o pedido de reforma da decisão cameral recorrida para 
reintegrar o solidário ao polo passivo. Por fim a fazenda pública, em virtude do exposto, 
clama pela reforma do acórdão recorrido para reintegrar os solidários DAILSON MORI e 
CHRISTIAN JUNIO AMORIM no polo passivo, às fls 103 a 104. 

 
Intimados, às fls 106 a 116, o sujeito passivo principal não se 

manifestou, sendo lavrado o termo de perempção, às fls 117. 
 
Conforme Resolução 077/2017, às fls. 119, resolve sobrestar o 

presente processo até a data de 14/02/2018, nos termos da resolução n° 58/2017, uma 
vez que a situação descrita no histórico do auto de infração se enquadra naquela tratada 
pela Lei n° 19.824/2017, que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefício fiscal 
sem o cumprimento de condicionantes.  

 
É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
A Fazenda Pública interpõe Recurso ao Conselho Superior, contra o 

Acórdão da III Câmara nº 1113/2014, que excluiu da lide, por maioria, os sócios 
administradores DAILSON MORI e CHRISTIAN JUNIO AMORIM, pedindo a reinclusão 
dos mesmos com base no artigo 45, XII do CTE e em decisão do Conselho Pleno, no 
acórdão nº 2165/2011, cuja ementa é: 

 
SOLIDARIEDADE. Preliminar de reinclusão na lide do responsável 

solidário, arguida pela Representação Fazendária. Acatada. Decisão por maioria. 
 
1. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 

na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fasto gerador da obrigação 
principal, especialmente: com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou 
representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela 
omissão de que forem responsáveis (artigo 45, inciso XII, CTE). 

  
 

Intimados o sujeito passivo e os solidários não contraditam o 
Recurso da Fazenda Pública. 

 
Apreciando o pedido de inclusão na lide do coobrigado solidário 

DAILSON MORI, manifesto-me favorável ao pedido da Fazenda Pública, por entender 



que o mesmo, na condição de Administrador, consoante Contrato Social, é responsável 
por fixar a orientação geral dos negócios da sociedade. 

Portanto, por entender que o qualificado como solidário possui 
interesse comum na situação que tributariamente desonere, e, por consequência, 
beneficie a empresa que dirige, situação que, exatamente por ser dirigente, ocorre no 
âmbito da sua área de controle e decisão, razão pela qual sua conduta se subsume ao 
artigo 45, inciso XII, da Lei n.º 11.651/91, a seguir transcrito: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao 

pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII – com o contribuinte, os acionistas 
controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos 
atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; 

[...]” 
 

Há que se destacar ainda, que a pessoa jurídica manifesta sua 
vontade por meio de seus dirigentes, consequentemente, se ocorreu omissão de 
pagamento do ICMS na situação referida no auto de infração, tal fato somente pode ser 
atribuído à decisão ou determinação de seus administradores, por ação ou omissão, pois 
é pela vontade destes que a pessoa jurídica realiza suas operações e deve cumprir as 
suas obrigações tributárias. 

Observo, por pertinente, que o estabelecimento do sujeito passivo se 
encontra suspenso por desaparecimento do endereço declarado. 

Razão pela qual acresço que a decisão em questão se respalda, 
inclusive, em decisões do STJ, o qual entende que nos casos de dissolução irregular da 
sociedade, enseja-se o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, 
independentemente de restar caracterizada a existência de culpa ou dolo, nos termos do 
artigo 135, II, do CTN. (AgRg no REsp 831.664-RS, 1ª T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 
7.11.06, p. 291). 

Destaco, ainda, decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, no 
sentido de que se deve admitir o redirecionamento da execução quando o nome do sócio 
conste da CDA, havendo inversão do ônus da prova.  

 
“[...] art. 543-C do CPC (…) 1. A orientação da 

Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi 
ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da 
CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada 
nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não 
houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração lei, contrato 
social ou estatutos’ (STJ, primeira seção, REsp 1104900/ES. Min. Denise 
Arruda. Março de 2009) ”.  

 
Com as razões acima delineadas, entendo que não há como excluir 

da lide o coobrigado solidário identificado, razão pela qual deve ser mantido na polaridade 
passiva. 

 
 



Em relação ao sócio CHRISTIAN JUNIO AMORIM, que a Fazenda 
Pública, em seu recurso pede que seja reincluído, não acato, pois conforme consta no 
contrato social da empresa, na cláusula VIII (ADMINSTRAÇÃO DA SOCIEDADE), o 
mesmo não está na condição de administrador, motivo pelo qual, nos termos da legislação 
vigente, não irá responder, na condição de solidário, pelos débitos da empresa.  

 
Por todo o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Pública, para 

este Conselho Superior, dou-lhe parcial procedência, reincluindo na lide o Sócio 
Administrador DAILSON MORI, mantendo a exclusão da lide do sócio CHRISTIAN JUNIO 
AMORIM. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01666/18 
 
Relator: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de reinclusão do solidário na 
lide. Rejeitada. 
 
Para que o solidário possa ser responsabilizado pessoalmente 
pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na qual atuou como 
administrador, mister se faz a exigência de robusta prova nos 
autos de que estes tenham agido com excesso de poder ou 
infração da lei, contrato social ou dos estatutos, por força do 
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, vez que o 
não pagamento de tributo, por si só, não constitui infração legal 
a imputar-lhes a aludida substituição obrigacional. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior,  rejeitar a preliminar de reinclusão 
na lide do solidário FÁBIO DORNELA DE MELO. Foram vencedores os Conselheiros 
Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes, 
João Divino de Brito e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Denilson Alves Evangelista e 
Gilmar Rodrigues de Almeida, que votaram, acolhendo a reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS na importância de R$ 395.035,33, em razão da falta de estorno de 
crédito relativo à entrada de insumos, correspondente à entrada de combustível em 
quantidade superior ao efetivamente consumido em prestação de serviço tributada e 
iniciada no território deste Estado. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com os acréscimos legais.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 61 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 61 do Decreto nº 4.852/97 e 6º da 
Instrução Normativa nº 1125/2012, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Foi arrolado como sujeito passivo solidário: FÁBIO DORNELA DE 
MELO, na condição de sócio administrador, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e o responsável 
solidário ingressam conjuntamente com impugnação às fls. 32/44. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 58/61, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do lançamento. 



Intimados da decisão supra, a empresa autuada e o responsável 
solidário interpõem Recurso Voluntário alegando suspensão da exigibilidade, vedada 
inscrição em dívida ativa e nulidade do lançamento, por insegurança na determinação da 
infração, pois a autoridade fiscal deveria ter relacionado todas a notas fiscais. No mérito, 
alega que a forma de cálculo utilizada pelo agente para encontrar o valor do crédito não 
estornado, não condiz com a Instrução Normativa nº 1125/12, indo em desacordo também 
com a orientação constante no site da SEFAZ. Diz que conforme a legislação citada acima 
pode ser verificado, que em momento algum o legislador utilizou o termo “Fator de 
correção de carga” para a verificação do valor máximo de ICMS a aproveitar, entretanto, 
no demonstrativo que serviu de base da autuada, e com utilização deste fator o valor do 
crédito máximo que a empresa deveria utilizar foi reduzido, ocasionando valores de 
créditos irreais. Alega, ainda, que não houve falta de estorno de crédito, uma vez que os 
valores dos créditos do ICMS referentes às notas fiscais de aquisição de combustível são 
inferiores ao valor máximo de crédito de ICMS que poderia ser aproveitado, conforme 
disciplina a legislação anteriormente citada. Finaliza, requerendo que seja declarada a 
improcedência do lançamento. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
246/2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado 
pelo sujeito passivo, bem como rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

A Fazenda Pública compareceu aos autos às fls.116 a 118, 
apresentando recurso ao Conselho Superior, alegando que os documentos colacionados 
aos autos identificam Fabio Dornela de Melo como administrador da empresa autuada, de 
modo que, conforme prevê o art.45, inciso XII, do CTE c/c art.124 do CTN, o administrador 
da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticar, intervir ou pela omissão de que for responsável, é solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto devido na operação. Aduz, ainda, que é de se observar, que no 
período autuado o administrador deixou de estornar o crédito do ICMS correspondente à 
aquisição de combustível utilizado em prestação não iniciada no território goiano 
contrariando frontalmente o disposto na Instrução Normativa nº1.125/12 – GSF. Constata-
se que a infração se repetiu por vários meses seguidos, desde julho de 2013 até abril de 
2015. Portanto, no presente caso, encontram-se presentes inclusive os pressupostos do 
art.135 do CTN, conforme interpretação do STJ, segundo a qual deve haver ao menos a 
culpa na conduta do solidário a fim de que ele possa permanecer na lide.   

 
Intimados para interpor recurso ao Conselho Superior, os sujeitos 

passivo comparecem aos autos às fls. 124/139,  
 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, nas (fls.121 a 122), alegando que a decisão colegiada de (fls.103 a 108), feriu o 
Direito ao Contraditório e Ampla Defesa, preconizando a Constituição Federal nos art.5º, 
LV, não aceitaram o pedido de diligencia, não havendo fundamentação para o 
indeferimento e, tampouco, a análise do pedido em si, demostrando a impropriedade do 
pedido formulado. No mérito argui que a forma de cálculo utilizada pelo agente 
fiscalizador, afim de que fosse encontrado o valor não estornado, não condiz com o que 
menciona a Instrução Normativa nº 1.125/2015, indo em desacordo também com a 
orientação constante no site do Sefaz/GO. Portanto de acordo com a legislação citada 
podem verificar que, em nenhum momento o legislador utilizou o termo "Fator de Correção 
de Carga" para verificação do valor máximo de ICMS a aproveitar, entretanto no 
demonstrativo que serviu de base para a autuação deste fator o valor de credito máximo 



que a empresa poderia utilizar foi reduzido, ocasionando valores de estorno de credito 
irreais. Assevera, também, que apresentou documentos e cálculos, fazendo um 
comparativo entre os cálculos realizados pela Secretaria da Fazenda e os cálculos 
realizados pela própria recorrente, sendo que estes demostram a total regularidade dos 
repasses realizados pela empresa. Em seguida, questiona multa aplicada, que ao seu ver, 
possui nítido caráter confiscatório, em ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição 
Federal. Finalizando, requer que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração.  

Em seguida, a empresa autuada, por meio de seu representante 
legal, apresenta Contradita pedindo a exclusão do solidário da lide, tendo em vista que 
não existem nos autos provas de tenha praticado atos com excesso de poderes ou 
infração à lei, conforme preconiza o artigo 135 do Código Tributário Nacional. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Analisando a preliminar de reinclusão na lide do sujeito passivo 
solidário, Fábio Dornela de Melo, arguida pela Fazenda Pública Estadual – FPE, 
manifesto-me pelo seu não acolhimento, pois não vislumbro nos autos quaisquer 
evidências materiais de que tenha agido com dolo, fraude, má fé ou simulação, e no 
mesmo diapasão não tendo praticado atos com excesso de poderes ou em prejuízo à 
sociedade, à lei, ou a terceiros, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código 
Tributário Nacional, pelo qual possa ser responsabilizado, portanto, não é lícito que 
permaneça na atual condição.  

De fato, a reinclusão do solidário na lide fere as disposições contidas 
nos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional e de julgados de cortes 
superioras sobre a referida questão. Espelho-me na decisão proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que neste sentido sentenciou, ipsis litteris: 

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial da agravante. 
2. Os bens dos sócios de uma pessoa jurídica não respondem, em caráter 
solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade 
tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se 
comprova infração à lei praticada pelo dirigente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não que falar-se em 
responsabilidade tributária de sócio a esse título ou a título de infração 
legal, por meio de redirecionamento da execução fiscal (STJ, 1ª T, AgRg no 
Resp 834404/RS, rel. Ministro José Delgado, DJ, 31.08.2006, p.260). 

Dessa forma, podemos concluir que a responsabilidade disposta no 
artigo acima mencionado é subjetiva, eis que para sua ocorrência resta necessário a 
existência de provas da efetiva conduta dolosa.  



Cumpre salientar, ainda, que o entendimento dominante no Superior 
Tribunal de Justiça é que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à 
lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam 
gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou 
excesso de poderes”. 

Para reforçar tal entendimento, vale, por oportuno, transcrever parte 
do brilhante voto do eminente Conselheiro José Luiz Rosa, que excluiu o referido solidário 
na fase cameral:  

No que tange à exclusão do solidário Fábio Dornela de Melo do polo 
passivo da lide, devo argumentar que a Fazenda Pública não apresentou 
qualquer prova que demonstre ter o solidário agido com dolo, simulação, 
fraude ou má-fé ou que tenha praticado as condutas previstas no artigo 135 
do Código Tributário Nacional, quais sejam a prática de atos com excesso 
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Nesse diapasão, 
decisões de cortes superiores e mesmo desta Casa tem primado pela 
obediência à lógica jurídica e ao senso de justiça quando excluem o 
solidário do polo passivo da lide. Com a devida vênia dos Doutos Colegas 
Julgadores, considero que os bens do sócio de uma pessoa jurídica não 
devem responder em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela 
sociedade e que a responsabilidade tributária imposta por sócio gerente, 
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há 
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada 
pelo dirigente, o que não ocorreu no caso em tela, motivos pelos quais 
considero ilegal e brutal injustiça, a manutenção do status quo ante do 
administrador na condição de solidário. 

Com as razões acima delineadas, acolho a preliminar de exclusão do 
solidário do polo passivo da lide. 

Deste modo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não 
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

Portanto, a imputação da responsabilidade prevista no artigo 135, 
inciso III, do Código Tributário Nacional não está vinculada apenas ao inadimplemento da 
obrigação tributária, como dito anteriormente, mas à comprovação das demais condutas 
nele descritas: prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos. 

Assim, em qualquer espécie de sociedade empresarial é o patrimônio 
social que responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. Os 
diretores/administradores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em 
nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros, solidária e 
ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do estatuto 
ou da lei. 

No caso em discussão, o acórdão do STJ resguarda a pessoa do 
sócio e somente nas situações aventadas é que estes poderão ser responsabilizados. Em 
face ao seu procedimento, é pacífico que a sociedade não sofreu abalos de nenhuma 
ordem, tanto que continua desenvolvendo suas atividades de acordo com as regras da 
legislação tributária em vigor. 



Pela indicação do sujeito passivo solidário, documento de fls.05 dos 
autos, verifiquei que sobre a pessoa indicada, a autoridade fazendária não assegurou sua 
concorrência para a omissão noticiada na exordial, razão pela qual entendo que o mesmo 
não deve ser reincluído no polo passivo da lide. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, porém, rejeito a preliminar de reinclusão do solidário Fábio Dornela de 
Melo na lide.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01699/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de receita 
decorrente de subfaturamento na saída de mercadorias. Pedido 
de Revisão Extraordinária. Exclusão de solidário da lide.   
 
1. A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela 
sua condição de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de 
administração na sociedade e agir com excesso de poder ou 
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, inciso 
III, CTN). Assim, o sócio sem função de direção na sociedade 
limitada não responde pelos débitos tributários desta, não 
devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em 
dívida ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando 
demonstrado, em processo regular, que o mesmo tenha 
exercido administração de fato da sociedade. (Entendimento 
fixado no PARECER NORMATIVO Nº 08/09-SAT); 
 
2. Exclui-se da autuação o sócio sem função de direção na 
sociedade limitada, por não responder ele pelos débitos 
tributários da sociedade, em conformidade com o PARECER 
NORMATIVO Nº 08/09-SAT. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
Valmir Moura. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, em razão de inclusão indevida do solidário VALMIR MOURA. 

 
Em suas alegações (fls. 79 a 81), a GERC afirma que “após analisar 

o Contrato da empresa e as Alterações Contratuais, constatou-se que quem administrava 
a sociedade à época do fato gerador era a sócia CAROLINE GISELE DE MELO 
COLOMBO NETO e não o Senhor VALMIR MOURA”, razão por que solicita a análise 
acerca da exclusão do sócio VALMIR MOURA, como sujeito passivo. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 1792/2018 – PRES (fls. 83), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 



autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP).  

 
É o relatório. 

 
 

V O T O 
 
 
A Superintendência de Administração Tributária, por meio do 

PARECER NORMATIVO Nº 08/09-SAT, fixou o entendimento de que: 
 

A responsabilidade tributária do sócio se estabelece não pela sua condição 
de sócio, mas sim pelo fato de exercer função de administração na 
sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, contrato 
social ou estatuto (art. 135, inciso III, CTN). Assim, o sócio sem função de 
direção na sociedade limitada, não responde pelos débitos tributários desta, 
não devendo o seu nome ser incluído no lançamento, inscrito em dívida 
ativa, no SERASA e nem arrolado em CDA, exceto quando demonstrado, 
em processo regular, que o mesmo tenha exercido administração de fato 
da sociedade. 

 
No caso em análise, o sócio VALMIR MOURA não exerce cargo de 

administração da NETO RECICLAGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
LTDA, empresa autuada, apenas a sócia CAROLINE GISELE DE MELO COLOMBO 
NETO, conforme Consulta Resumida do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 76). 

 
Então, de acordo com o entendimento fixado no PARECER 

NORMATIVO Nº 08/09-SAT, anteriormente reproduzido, o Senhor VALMIR MOURA não 
era o administrador da empresa, no período autuado, não pode ser responsabilizado por 
débito fiscal do contribuinte autuado, excluindo, consequentemente, seu nome da presente 
autuação. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para excluir da lide o solidário VALMIR MOURA. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01700/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
ICMS no âmbito do Simples Nacional. Pedido de Revisão 
Extraordinária. Vício de legalidade no lançamento. 
Responsabilização parcial de solidário. 
 
A responsabilização solidária limita-se ao período em que o 
sócio permanece no quadro societário da empresa, excluindo-o 
de crédito tributário alusivo a fatos geradores ocorridos após a 
saída do sócio da empresa. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar parcial a 
responsabilidade  da solidária Suedimar Martins Arruda na lide relativa ao periodo de 
agosto a setembro/2012, no valor de R$ 401,25 (quatrocentos e um reais e vinte e cinco 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Denilson 
Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no art. 43, I, a, da Lei nº 16.469/09, pelo qual a Gerência de Recuperação de 
Créditos (GERC) aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento do crédito 
tributário, por omissão de ICMS, em razão de erro na identificação do sujeito passivo. 

 
Em suas alegações (fls. 59 a 61), a GERC afirma que o Senhor 

SUEDIMAR MARTINS ARRUDA fora autuado, em conjunto com a empresa, pelas razões 
explicitadas no auto de infração. Diz que despacho da Delegacia Regional de Fiscalização 
de Anápolis explicita que foi realizada a atualização no quadro societário da empresa, com 
base em documentos protocolados na JUCEG, os quais registram a saída do solidário da 
sociedade em 31/10/2012. Argumenta que, como o fato gerador ocorreu em meses dos 
exercícios de 2012 e 2013, seria possível afirmar que o solidário poderia ser 
responsabilizado por parte do período, o qual iria de agosto a setembro de 2012. Cita o 
Parecer Normativo n° 08/09-SAT. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, por meio do 

Despacho nº 258/2018 – PRES (fls. 63 a 64), com fundamento no art. 43, § 4°, II, da Lei n° 
16.469/09, admite o pedido de Revisão Extraordinária e determina o encaminhamento dos 
autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância (SEASI) da Secretaria Geral (SEGE), para 
que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior (CONSUP). 

 
É o relatório. 

 



 
V O T O 

 
 
Exige-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 9.679,31 (nove 

mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), alusivo a fatos geradores 
ocorridos nos períodos de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2012, fevereiro a 
maio de 2013 e julho a outubro de 2013, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Foi identificada como solidário a pessoa física SUEDIMAR MARTINS 

ARRUDA, na condição de sócio e administrador da firma autuada (fls. 05). 
 

A Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls. 56 a 57), 
revela que o Senhor SUEDIMAR MARTINS ARRUDA integrou o quadro societário da 
CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA, na condição de sócio e 
administrador, no período de 15/09/2009 a 31/10/2012, tendo se retirado da sociedade 
empresarial nesta data (31/10/2012), respondendo então solidariamente por créditos 
tributários até o mês da saída desse sócio da empresa autuada. 

 
Então, na presente autuação, que exige o ICMS no valor de R$ 

9.679,31 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), alusivo a 
fatos geradores ocorridos nos períodos de agosto, setembro, novembro e dezembro de 
2012, fevereiro a maio de 2013 e julho a outubro de 2013, esse sócio responde 
solidariamente apenas pelo ICMS no valor de R$ 401,25 (quatrocentos e um reais e vinte 
e cinco centavos), referente ao período de agosto a setembro/2012. 

 
Ante o exposto, conheço do Pedido de Revisão Extraordinária, dou-

lhe provimento para considerar a parcial responsabilidade da solidária SUEDIMAR 
MARTINS ARRUDA na lide, relativa ao período de agosto a setembro/2012, no valor de 
R$ 401,25 (quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01702/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Pedido de Retirada da lide 
de solidário. Acolhimento por unanimidade de votos.  
 
Só cabe solidariedade quando há poderes de administração de 
pessoa física ou jurídica que exerçam esse papel dentro da 
estrutura da autuada. Não restando provada essa realidade, 
deve ser retirado da lide solidário incluído na lide por esse 
fundamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2018, decidiu,  por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide o solidário 
Empresa de Transportes  Andorinha S/A, arguida por ela mesma. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. A Representação Fazendária concorda com a 
exclusão. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Infere-se do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 

pagamento de ICMS na importância de R$ 64.867,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos 

e sessenta e sete reais), em decorrência de escrituração indevida de crédito presumido, 

pois, tendo optado pela sua utilização, em substituição ao sistema normal de 

creditamento, não a aplicou, conforme Declaração da matriz da empresa (fls.12), em 

todos os seus estabelecimentos localizados no território nacional, como determina a 

legislação de regência (inciso I do parágrafo 1.º do artigo 64 do decreto n.º 4.852/97).  

Dessa forma, encontra-se impedido de utilizar tais créditos. Em 

consequência, deverá pagar o ICMS omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 

legais, conforme demonstrativos e documentos anexados aos autos.  

A autoridade lançadora indicou como infringidas as disposições dos 

artigos 58, §§ 1º e 3º; e 64 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei n.º 11.651/91), c/c os 

artigos 63; 64, I; e § 1º, I, também do artigo 64, todos do Decreto n.º 4.852/97. Proposta a 

aplicação da penalidade prevista no artigo 71, IV, "a", da lei n.º 11.651/91 (CTE – GO), 

com redação da lei nº 14.634/2003.  



Foi arrolada a EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A 

como coobrigada solidária (fls.04), nos termos do artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91.  

O auto de infração foi instruído, dentre outros, com os seguintes 

documentos: detalhamento do crédito tributário (fls.03); auditória básica do ICMS 

(fls.05/09); notificações (fls.10/11); declaração da matriz de apuração normal (fls.12); 

relatórios de entradas e de saídas de monitoramento de contribuintes(fls.13); termo de 

autenticação de livro fiscal (fls.14); e registro da apuração do ICMS (fls.15/64).   

Ambos os coobrigados (EUCATUR e TRANSPORTES 

ANDORINHA) foram intimados a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em 

primeira instância, conforme documentos de fls.65/68, tendo sido lavrado TERMO DE 

REVEILIA (fls.93) da EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.  

Em sua impugnação (fls.71/87), o sujeito passivo EUCATUR alegou 

que o Estado de Goiás, ao pretender regrar a conduta da impugnante em 

estabelecimento localizado em outro Estado da Federação, extrapolou a competência 

material que lhe é atribuída no artigo 24, I, c/c artigo 155, II, e 2º, XII, "g", ambos da 

CF/88; e na lei complementar n.º 24/75, havendo expressa proibição na delegação  

legislativa da matéria reservada à Lei Complementar , conforme se verifica no artigo 68, § 

1º, da CF/88. Como se não bastasse, a total inexigibilidade de conduta diversa, é de ver-

se que os fatos descritos no Auto de Infração não se coadunam com a previsão da 

penalidade aplicada, o que torna nula, de pleno direito, a ação fiscal. 

Afirmou que a penalidade a ser aplicada pelo órgão fiscal, devido a 

impugnante ter descumprido condição estabelecida na legislação para opção pelo crédito 

presumido, seria a do artigo. 71, VIII, "a", do CTE. Pediu que o crédito tributário exigido 

pelo auto de infração seja extinto, dando-se integral provimento à presente Impugnação, 

com amparo na fundamentação. Anexou os seguintes documentos: procuração (fls.88), 

cópia do registro do 1.º Tabelionato de Notas (fls.89), cópia do comprovante de endereço 

(fls.90), cópias da identidade e da carteira nacional da OAB (fls.91/92).  

Embora revel, o sujeito passivo coobrigado TRANSPORTES 

ANDORINHA S/A apresentou Impugnação à Primeira Instância (fls.97/100) e anexou os 

seguintes documentos ao processo: Procuração Ad Judicia (fls.101), cópias do registro 

na OAB (fls.102), cópia do diário oficial (fls.103), e cópia da ata de reunião do conselho 

de administração (fls.104/116). 

A referida impugnação sustenta às fls.98/100 que, na época da 

ocorrência do fato gerador, não possuía mais vínculo societário com a empresa 



EUCATUR, não podendo, portanto, ser obrigada a pagar o tributo exigido, eis que sua 

desvinculação societária ocorrera no dia de 15 de outubro de 2004. 

Assim, alega que não incorrera nos casos de responsabilidade 

solidária descritos nos artigos 134, VIII, e 135, I, ambos do CTN, que estipulam os casos 

nos quais a empresa solidária deve se comprometer pelos pagamentos de tributos da 

empresa coobrigada originária.  

Requereu que seja reformada a referida decisão proferida em 

primeira instância e, consequentemente, sendo julgada procedente a presente 

impugnação, determinando a exclusão da ora impugnante do polo passivo do auto de 

infração, pelas razões que menciona.       

Na sentença n.º 3995/11- JULP (fls.117/120), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, em cuja fundamentação afirmou ser devida 

obrigação do pagamento de ICMS, mais acréscimos legais, omitido em virtude do 

aproveitamento indevido de crédito presumido pelo sujeito passivo autuado, pois a lei 

determina que a opção pelo crédito presumido somente é válida com a adoção do 

mesmo procedimento em todos os estabelecimentos do contribuinte no território nacional, 

o que não foi observado pelo sujeito passivo.  

Continuando, o julgador sentenciante afirma que os autos foram 

devidamente instruídos com a declaração do contabilista da empresa de que o 

estabelecimento matriz adota a sistemática normal do débito e crédito do ICMS, além de 

cópia do livro registro de apuração do ICMS, no qual estão registrados os créditos 

presumidos.  

A auditoria básica complementa a instrução processual com a 

apuração do imposto devido ao erário goiano. Decretou ainda o sentenciante que não 

haverá nulidade, devido ao fato de existirem elementos suficientes para determinar com 

plena segurança a infração e o infrator, com fulcro no artigo 20, § 3.º da lei n.º 16.469/09. 

A inconstitucionalidade não deve ser discutida pela administração pública tendo vedação 

expressa no § 4.º do artigo 6.º da lei n.º 16.469/09. 

Sustentou que a penalidade proposta é a mais adequada, visto que 

a mesma se refere à escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto. A 

inclusão da Empresa de Transportes Andorinha S/A, como solidária, não procede com 

fundamento no artigo 45, inciso XII, do CTE, porquanto gere efeitos somente para a 

pessoa natural, sendo que somente esta (pessoa física ou natural) pode exercer função 

de gerência da empresa, ainda que representando outra pessoa jurídica. 



A pessoa jurídica neste caso não apresenta vontade própria que 

imponha uma direção na ação do sujeito passivo autuado. Conclui, portanto, pela 

procedência do auto de infração e a exclusão do sujeito passivo solidário.        

 A Fazenda Pública Estadual recorre contra o fundamento da decisão 

singular, no sentido de que somente a pessoa natural pode ser arrolada como sujeito 

passivo solidário, e que jamais se deva considerar a possibilidade da pessoa jurídica ser 

arrolada como responsável solidária, devendo ser atuada apenas e tão-somente como 

devedora principal, vez que não comete ilícito por vontade própria, somente através da 

figura de seus sócios, o que provocaria toda uma alteração no ordenamento jurídico 

tributário pertinente.  

Acrescenta a Fazenda no recurso que os artigos 124, I, do CTN, e 

45, caput e inciso XII, do CTE, não estabelecem a exclusão da pessoa jurídica como 

solidária. Ademais, embora alegue ter se desvinculado da coobrigada EUCATUR em 15 

de outubro de 2004, a verdade é que o extrato cadastral do sujeito passivo constava a 

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A como sócia da EUCATUR na data de 

28/11/2011 (fls.121). Pediu, ao final, a reforma da decisão de primeira instância, para 

reincluir no pólo passivo, como devedor coobrigado a Empresa de Transportes Andorinha 

S/A, considerando que a presunção relativa a favor do fisco não fora ilidida.   

Novamente intimados os sujeitos passivos solidários a pagar a 

quantia constante no processo ou apresentar Recurso Voluntário. 

O sujeito passivo EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA. apresentou Recurso Voluntário de fls.133/150, com 

as mesmas alegações contidas na impugnação de primeira instância, acrescentando que 

não vinha apurando em conta gráfica o ICMS, e bem por isso mesmo não procedeu 

qualquer lançamento de créditos, até mesmo por exigência do próprio Convênio ICMS n.º 

106/96, em cujo parágrafo primeiro da Cláusula Primeira dispõe expressamente que “o 

contribuinte que optar pelo benefício previsto no caput não poderá aproveitar 

quaisquer outros créditos.” 

Diante disso evidencia-se a inadequação dos fatos narrados no 

Auto de Infração à previsão in abstracto da norma penal aplicada pela fiscalização. Pediu, 

ao final, o provimento do Recurso Voluntário, declarando-se extinto o crédito tributário 

exigido no Auto de Infração. 

Posteriormente, o sujeito passivo solidário EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A veio, também por meio de Recurso Voluntário 



(fls.172/175), apresentar as mesmas alegações na impugnação de primeira instância e 

afirmar que, nos termos dos artigos 45 do CTE e 124 do CTN, não se enquadra nos 

critérios de sujeição passiva solidária.  

Junta cópia da quinquagésima modificação contratual que menciona 

a data de 15/10/2004 como da sua desvinculação societária. Pede a manutenção da 

decisão de primeira instância, de forma a excluir definitivamente a requerida do pólo 

passivo desta cobrança, desobrigando-a do pagamento do tributo ora cobrado e seus 

respectivos acréscimos legais.  

Depois, o autuado principal (EUCATUR) vem ao processo, em 

cumprimento ao disposto no artigo 2.º, § 2º, inciso I, da lei Estadual n.º 18.173/2013, 

informar que parcelou no programa Recuperar a integralidade do débito em epígrafe, que 

estava com a exigibilidade suspensa por força do Recurso Voluntário interposto. 

Após, houve pedido de revisão extraordinária impetrado pela GERC 

– Gerência de Recuperação de Créditos da SEFAZ (fls. 211), onde aponta imperfeição 

processual pela falta de intimação do solidário EMPRESA DE TRANSPORTES 

ANDORINHA S/A, o que estaria incorreto, pois não haveria como o Estado de Goiás 

arrolá-lo como solidário em relação ao crédito tributário com esse vício. 

DESPACHO da PRESIDÊNCIA do CAT (fls. 213) de nº 2422/16 

acolhe argumentos da GERC e remete processo para que seja providenciada a intimação 

do solidário.  

Resolução nº 67/2016 do Conselho Superior remete processo para 

que se intime o solidário a se manifestar sobre sua reinclusão na lide.  

Sujeito passivo solidário vem ao processo e traz sua manifestação 

(fls. 219/230) e esclarece que não mais fazia parte do quadro societário da autuada, 

fundamento da sua reinclusão. Para comprovar essa realidade, anexa aos autos cópia da 

alteração do contrato social (fls. 231/241), onde consta essa informação, havendo na 

última folha uma data de entrega de documento na Junta Comercial do Estado do 

Amazonas com data de 11/08/2015, havendo então confusão em relação a essa data e a 

de 03/12/2004, que consta em relação à Junta Comercial do Estado do Paraná.  

Isso foi motivo de investigação, conforme Resolução nº 25/2017(fls. 

244) do Conselho Superior.  

Sujeito passivo, após intimação, traz sua explicação (fls. 249/251). 

Afirma que a data de 11/08/2015 disse respeito à atualização de cadastro feita no Estado 



de Amazonas, mas que estava claro que a data da alteração de retirada da EMPRESA 

DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A do quadro societário da EUCATUR EMPRESA 

UNIÃO CASCÁVEL DE TRANSPORTES LTDA em 03/12/2004. 

É o relatório.  

Entendo que a postulação do sujeito passivo deve ser contemplada 

por esse Conselho Superior. Resta bem claro que a data da alteração contratual foi 

03/12/2004, e que de fato a cópia da alteração promovida no Estado do Paraná é 

peremptória nesse sentido. 

A justificativa da reinclusão do solidário na lide foi o interesse 

comum, em razão de recurso impetrado pela Fazenda Pública, entendimento esse sem a 

devida consistência material e jurídica, pois somente se houvesse poderes de 

administração de sócios é que seria pertinente a inclusão na qualidade de solidário na 

lide, fato estranho à realidade constatada nesse processo.  

Diante desse aspecto, entendo que o pedido de retirada da lide do 

sujeito passivo solidário EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A deve ser 

acolhido, para retirá-lo da lide, pois resta inequivocamente provado que não tinha 

poderes de administração que pudessem contemplar essa hipótese de solidariedade.   

Cabe ressaltar que a própria Fazenda Pública concordou com o pedido de revisão 

extraordinária.  

 

 

                         

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01725/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Solidariedade. Reinclusão 
de solidário na lide. Rejeitada. Unânime. O "de cujus" não 
responde pelo crédito tributário, mas o espólio deste, nos 
termos do art. 47, IV, do CTE, assim, não há como reincluir na 
lide o solidário falecido 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Recurso da Fazenda Pública, negar-lhe provimento, mantendo a decisão cameral que 
excluiu da lide o sujeito passivo solidário Philogônio Theodoro de Carvalho. Participaram 
do julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de 
Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu saída de 
mercadoria,  no valor comercial de R$ 79.968,60, no período descrito no campo 
detalhamento dos débitos, conforme comparativo entre as vendas realizadas por meio de 
cartões magnéticos (débito e/ou crédito) comprovados nos extratos fornecidos pelas 
administradoras de cartões e os documentos fiscais emitidos relativos a essas vendas, 
informadas pelos dados das DPIs – Declarações Periódicas de Informações – (cópias 
anexas) e de acordo com a proporcionalidade da comercialização de mercadorias 
tributadas. Deverá pagar o ICMS na importância de R$ 13.594,66, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos”. 

 
Tidos por infringidos os arts. 25, § 1º, VI, 64, § 2º, e 66 da Lei nº 

11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71’, VII, “l”, § 9º, I, do CTE, c/ redações 

das Leis nºs 13.446/99 e 16.241/08. 
 
Exigência tributaria alcançando os anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 

2010. 
 
A pessoa de PHILOGÔNIO THEODORO DE CARVALHO foi 

nomeada solidária, na condição de sócio-administrador, conforme art. 45, XII, do CTE. 
 
Para instrução processual, anexou-se ao feito: o Anexo Estruturado – 

Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03), que traz os valores mensais da base de 
cálculo, alíquota (17%), ICMS e multas; o Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito 
Passivo Coobrigado (fls. 04); a planilha “Cálculo da Proporcionalidade” (fls. 05), contendo 
base de cálculo por ano (2006 a 2010), ICMS, e indicação de que a proporcionalidade é 
de 100% de mercadorias tributadas; planilha (fls. 06/12) contendo descrição mensal por 



ano e mês dos valores informados de vendas em cartões de crédito/débito (CIELO e 
REDECARD); os extratos de DPIs (fls. 13/70). 

 
Intimados para pagar ou impugnar, os sujeitos passivos, autuado e 

solidário, não compareceram ao processo e foram declarados revéis (fls. 75). 
 
Intimados novamente, desta vez para pagar ou impugnar em 

segunda instância, o solidário PHILOGÔNIO THEODORO DE CARVALHO não 
compareceu ao processo e foi declarada sua perempção (fls. 77). Já o autuado 
PAMONHA DA VOVÓ E RESTAURANTE LTDA. apresentou sua contestação (fls. 83/84) 
em que impugna o auto de infração. 

 
O impugnante anexou ao processo, além da procuração (fls. 85) para 

o advogado, assinada pela esposa do solidário nomeado nos autos, os documentos 
pessoais desta, inclusive certidão de casamento (fls. 86), e, ainda, CERTIDÃO DE ÓBITO 
(fls. 91) do solidário Philogônio Theodoro de Carvalho, ocorrido em 01/03/2007. Juntou-se, 
também, cópia da carteira da OAB do advogado, que chama a atenção por ser irmão do 
“de cujus”. 

 
Indo os autos a julgamento, a 4ª CJUL converteu em diligência 

conforme Resolução de fls. 94 para que se intimasse o advogado a esclarecer a situação 
do inventário e informar os dados do inventariante, e ainda regularizar a representação da 
autuada, uma vez que a esposa do “de cujus” não integrava a empresa como sócia. 

 
Intimado, o advogado anexou ao processo o instrumento de mandato 

(fls. 98), assinado pela outra sócia da empresa autuada. 
 
 
Retornando a julgamento, converteu-se novamente em diligência 

conforme Resolução de fls. 104 para que se intimasse o advogado a prestar informação 
sobre a pessoa do inventariante do espólio. 

 
Intimado, o advogado quedou-se inerte. 
 
Em julgamento na data de 17/08/2015, a 4ª CJUL decidiu (fls. 111), 

por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão da lide do solidário PHILOGÔNIO 
THEODORO DE CARVALHO, arguida pelo Conselheiro relator. E, por unanimidade de 
votos, julgar procedente o auto de infração. 

 
Intimada, a Fazenda Pública Estadual recorre (fls. 117/118) da 

decisão, pedindo a reinclusão do solidário na lide referente ao período de 01/01/2006 a 
28/02/2007, respondendo pelo crédito tributário até a data anterior à sua morte, na 
importância de R$ 2.322,08 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e oito centavos). 

 
Comparece ao processo a autuada principal PAMONHA DA VOVÓ E 

RESTAURANTE LTDA. (fls. 124/125) e pede a manutenção da decisão cameral quanto à 
exclusão da lide do solidário. 

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 



Trata-se de exigência de pagamento de ICMS, multa, mais 
acréscimos legais, por omissão de saída de mercadorias tributadas (saídas de 
mercadorias sem emissão de documentação fiscal), por presunção legal, nos termos do 
art. 25, § 1º, VI, § 2º, do CTE, tendo em vista a constatação de valores superiores de 
vendas informadas em cartões de crédito e débito e as vendas registradas pelo sujeito 
passivo, conforme declarações do mesmo em DPIs. A autuação abrange os anos de 2006 
a 2010. 

 
Após o julgamento cameral pela procedência do auto de infração, por 

unanimidade de votos dos Conselheiros, o autuado não apresenta recurso ao Conselho 
Superior quanto ao mérito da decisão cameral. 

 
Por outro lado, a Fazenda Pública recorre e pede a reinclusão do 

solidário na lide, no período referido no relatório deste Acórdão. 
 
É um pedido impossível. 
 
Após a morte, o “de cujus” não responde pelo débito. Quem 

responde é o espólio, naturalmente, vez que aquele perde a personalidade com o seu 
passamento. 

 
Nesse sentido, dispõe o art. 47, IV, do CTE, dispondo sobre a 

sucessão, in verbis: 
 
 
“Art. 47. É obrigado ao pagamento do imposto devido: 

............................................................................................................... 

IV - o espólio, pelo imposto devido pelo de cujus, até a data da abertura da 
sucessão”. 

 
Logo, não há como nem porque reincluir na lide o solidário nomeado 

nos autos, dada a sua morte. 
 
Quanto ao espólio, não houve sua intimação na forma da lei para 

comparecer ao processo, motivo pelo qual, também não fica caracterizada a sucessão no 
presente feito, devendo responder pelo crédito tributário, apenas o sujeito passivo autuado 
PAMONHA DA VOVÓ E RESTAURANTE LTDA. 

 
Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso da Fazenda 

Pública, para negar-lhe provimento e manter a decisão cameral que excluiu da lide o 
solidário.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01729/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Composição do polo 
passivo da lide no caso de Auditoria do Movimento Financeiro. 
Pedido da Fazenda Pública de reinclusão na lide de solidário 
que era sócio administrador. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
O fundamento da solidariedade no caso do artigo 45, XII do 
Código Tributário Estadual é o poder de administração do 
mesmo, mesmo que não seja sócio, o que não é o caso 
presente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário IRILA DE VASCONCELOS na lide, 
arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária com a seguinte redação: 

“Omitiu a escrituração do livro Registro de Saída de Mercadorias 

Tributadas, no valor da base de cálculo de R$ 65.870,23, referente 

ao déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro 

relativo ao exercício de 2009. Em consequência, o sujeito passivo 

deve recolher o ICMS no total de R$ 11.197,94 junto com a 

penalidade e os acréscimos legais, consoante os seguintes 

documentos: Auditoria do Movimento Financeiro de 2009; Relação 

de Fornecedores em aberto no final do exercício; cópias do Livro 

Caixa e dos Livros Registros de Entradas, Saídas, Apuração do 

ICMS e Inventário, as cópias das Notas Fiscais de Entradas não 

escrituradas no Livro Registro de Entradas de 2009 e Recibo de 

devolução dos livros e documentos fiscais apresentados. 



“OBS 1: A proporcionalidade conforme previsão do art. 25, § 2º do 

CTE de mercadorias tributadas e não tributadas foi aplicada 

considerando o percentual das entradas tributadas e não tributadas. 

OBS 2: Para o cálculo do valor da alíquota média foram 

consideradas (SIC) as alíquotas de saídas do contribuinte no 

período. 

OBS 3: O valor de contas a pagar saldo inicial (fornecedores em 

aberto de 2008 pagos em 2009) constante da auditoria foi levantado 

pelo Livro Caixa 2009 no qual consta os pagamentos de 

fornecedores do exercício anterior (2008) e está anexa declaração do 

contribuinte confirmando o valor dos fornecedores de 2008 pagos em 

2009. Os fornecedores em aberto em 31/12/2009 foram calculados 

consideradas as notas e duplicatas apresentadas e conferidas com a 

relação anexa assinada pelo contribuinte.” 

 

A autoridade lançadora identificou a infração de acordo com a 

previsão dos artigos 25, § 1°, inciso IV e § 2°; e 64 do Código Tributário Estadual - Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 

penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a 

aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

Com suporte no art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a fiscalização 

identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide (fls. 03). 

O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 02; Anexo Estruturado – 

Identificação do Sujeito Passivo Solidário de Lide, fls. 03; Auditoria do Movimento 

Financeiro, fls. 04/08; cópia de Documentos Pessoas, fls. 09; Consulta do Quadro 

Societário, fls. 10; Dados Extraídos do Banco de Dados da Junta Comercial do Estado – 

JUCEG, fls. 11; Declaração, fls.12; Notificação Fiscal, fls. 13/14; Serviço de Protocolo, fls. 

15; Declaração, fls. 16; Serviço de Protocolo, fls. 17; Recolhimentos do Sujeito Passivo, 

fls. 18/21; Posição dos Fornecedores Relativamente ao Período findo em 31/12/2009, 

fls.22/ 28; Cópias de Boletos de Contas Brasil Telecom S.A., fls. 29/44, de Boletos 

SANEAGO, fls. 45/48; de Boletos da CELG, fls. 49/58; Chave de Acesso, fls. 59/101; cópia 

do Livro Caixa, fls. 102/144; Pedido de Autenticação de Livro Fiscal, fls. 145; Termo de 



Autenticação de Livro Fiscal, fls. 146/149; e Cópia dos Livros Registros de Entradas, 

Saídas, Apuração do ICMS e Inventário, fls. 150/293.   

Os documentos de fls. 294/301 correspondem às notificações fiscais 

endereçadas as partes envolvidas no lançamento fiscal para ciência do auto de infração e 

uso do contraditório de livre vontade dos polos passivo e solidário da lide. 

O Termo de Revelia de fls. 302 assinala a ausência do exercício do 

direito de defesa das partes na primeira fase processual. 

A repetição das notificações fiscais se fez com os documentos de fls. 

304/307, segunda fase de defesa, e, no entanto, o sujeito passivo se manteve silencioso 

nessa oportunidade do contraditório, conforme registra o Termo de Perempção de fls. 308. 

O sujeito passivo solidário impugna o lançamento a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 311/312, para afirmar que 

escriturou a Nota Fiscal nº 188026 no valor de R$ 1.765,44.   

Com isso, entende que deve ser retificado o item 31 da Conclusão da 

Auditoria do Movimento Financeiro – nota fiscal de aquisição de mercadoria ou de 

prestação de serviço não registrada com o desconto da referida nota fiscal.   

A impugnante entende que a conclusão do trabalho de auditagem 

dever ser alterada para R$ 56.187,09, por se referir ao total da omissão de vendas do item 

36.  O item 39 que é objeto do presente auto passa a ser de R$ 14.046,77, referindo-se a 

omissão de vendas de mercadorias não tributadas.   

Ao final, requer a alteração do valor da multa aplicada no presente 

auto de infração.  

Os documentos de fls. 313/314 acompanham a tese defensória.  

Decisão cameral (fls. 318/323) procedeu pedido de exclusão da lide 

do sujeito passivo solidário, e quanto ao mérito, confirmou o trabalho fiscal em sua íntegra.  

 Corretamente intimada dessa decisão cameral, Fazenda Pública 

interpôs recurso ao Conselho Superior (fls. 329/330), pedindo a reinclusão do solidário na 

lide. 

Houve correta intimação do solidário para que se manifestasse sobre 

o pedido da Fazenda Pública, sendo verificado então seu silêncio.  

É o relatório.  



Dado o fato de que há apenas discussão sobre a composição do 

polo passivo da lide, entendo que a postulação da Fazenda Pública é legítima e totalmente 

consentânea com nosso ordenamento jurídico.  

O fundamento da solidariedade no presente caso é o poder de 

decisão do solidário, e esse aspecto resta totalmente comprovado, não restando dúvida 

quanto à sua ocorrência. Essa é a hipótese estabelecida no artigo 45, XII do nosso Código 

Tributário Estadual.  

Diante desse aspecto, conheço do recurso da Fazenda Pública para 

o Conselho Superior, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e reincluir na 

lide o sujeito passivo IRILA DE VASCONSELOS.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01730/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Questão processual. Composição do polo 
passivo da lide no caso de Auditoria do Movimento Financeiro. 
Pedido da Fazenda Pública de reinclusão na lide de solidário 
que era sócio administrador. Procedência. Decisão não 
unânime.  
 
O fundamento da solidariedade no caso do artigo 45, XII do 
Código Tributário Estadual é o poder de administração do 
mesmo, mesmo que não seja sócio, o que não é o caso 
presente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de reinclusão do sujeito passivo solidário IRILA DE VASCONCELOS na lide, 
arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves e José Pereira 
D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O auto de infração descreve a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária com a seguinte redação: 

“Omitiu a escrituração do livro Registro de Saída de Mercadorias 

Tributadas, no valor da base de cálculo de R$ 34.950,43, referente 

ao déficit financeiro apurado na Auditoria do Movimento Financeiro 

relativo ao exercício de 2008. Em consequência, o sujeito passivo 

deve recolher o ICMS no total de R$ 5.941,57 junto com a 

penalidade e os acréscimos legais, consoante os seguintes 

documentos: Auditoria do Movimento Financeiro de 2008; Relação 

de Fornecedores em Aberto no final do exercício; cópias do Livro 

Caixa e dos Livros Registros de Entradas, Saídas, Apuração do 

ICMS e Inventário e as cópias das Notas Fiscais de Entradas não 

escrituradas no Livro Registro de Entradas de 2008. 



“OBS 1: A proporcionalidade conforme previsão do art. 25, § 2º do 

CTE de mercadorias tributadas e não tributadas foi aplicada 

considerando o percentual das entradas tributadas e não tributadas. 

OBS 2: Para o cálculo do valor da alíquota média foram 

consideradas (SIC) as alíquotas de saídas do contribuinte no 

período. 

OBS 3: O valor de contas a pagar saldo inicial (fornecedores em 

aberto de 2007 pagos em 2008) constante da auditoria foi levantado 

pelo Livro Caixa 2008 no qual consta os pagamentos de 

fornecedores do exercício anterior (2007). Os fornecedores em 

aberto em 31/12/2009 foram calculados consideradas as notas e 

duplicatas apresentadas e conferidas com a relação anexa assinada 

pelo contribuinte.” 

 

A autoridade lançadora identificou a infração de acordo com a 

previsão dos artigos 25, § 1°, inciso IV e § 2°; e 64 do Código Tributário Estadual - Lei nº 

11.651/91, combinado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852/97. A proposição da 

penalidade atende ao prescrito no artigo 71, inciso VII, alínea "I" (L), agravada com a 

aplicação do § 9°, inciso I do CTE.  

Com suporte no art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91, a fiscalização 

identifica um dos sócios da pessoa jurídica para o polo passivo solidário da lide, fls. 03. 

O auto de infração está instruído com os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, fls. 02; Anexo Estruturado – 

Identificação do Sujeito Passivo Solidário de Lide, fls. 03; Auditoria do Movimento 

Financeiro, fls. 04/11; Notificação Fiscal, fls.12; cópia de Documentos Pessoas, fls.13; 

Declaração, fls.14; Posição dos Fornecedores Relativamente ao período findo em 

31/12/2008, fls.15/18; Serviço de Protocolo, fls. 19; Relatórios das Notas Fiscais não 

encontradas, fls. 20/ 21; Notas Fiscais, fls. 22/35; cópias de Boleto do Consumo de 

Energia Elétrica- CELG e da Brasil Telecom, fls. 36/60; cópia do Livro Caixa, fls.61/95; 

Recolhimentos do Contribuinte, fls. 96 a 99; Pedido de Autenticação de Livro Fiscal, 

fls.100; Termo de Autenticação de Livro Fiscal, fls. 101/104; Cópia dos Livros Registros de 

Entradas, Saídas, Apuração do ICMS e Inventário, fls. 105/227; e Declaração, fls. 228. 

  



Os documentos de fls. 229/232, intercaladas com a Consulta 

Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica, fls. 233/234, e 235 e 236 correspondem às 

notificações fiscais endereçadas às partes envolvidas no lançamento fiscal para ciência do 

auto de infração e uso do contraditório de livre vontade dos polos passivo e solidário da 

lide. 

O Termo de Revelia de fls. 237 assinala a ausência do exercício do 

direito de defesa das partes na primeira fase processual. 

A repetição das notificações fiscais se fez com os documentos de fls. 

239/242, segunda fase de defesa, e, no entanto, o sujeito passivo se manteve silencioso 

nessa oportunidade do contraditório, conforme registra o Termo de Perempção de fls. 243. 

O sujeito passivo solidário impugna o lançamento a uma das 

Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, fls. 246/247, momento em que 

comprova pela cópia do Livro de Registro de Entradas de número 4, fls. 42, a escrituração 

das Notas Fiscais nºs 60517 e 60516 no total de R$ 25.624,14.   

Com isso, deve ser retificado o item 31 da Conclusão da Auditoria do 

Movimento Financeiro – notas fiscais de aquisição de mercadoria ou de prestação de 

serviço não registrada de R$ 61.253,00 para R$ 35.628,86.   

A impugnante reafirma que deve ser alterada a conclusão do 

trabalho fiscal, para o valor de R$ 43.041,02 correspondente ao total da omissão de 

vendas do item 36.  O item 39 que é objeto do presente auto passa a ser R$ 21.515,60, 

referindo-se a omissão de vendas de mercadorias não tributadas.   

Ao final, requer a alteração do valor da multa aplicada no presente 

auto de infração.  

A instrução da tese defensória se fez com os documentos de fls.248/ 

249.  

É o relatório. 

Dado o fato de que há apenas discussão sobre a composição do 

polo passivo da lide, entendo que a postulação da Fazenda Pública é legítima e totalmente 

consentânea com nosso ordenamento jurídico.  

O fundamento da solidariedade no presente caso é o poder de 

decisão do solidário, e esse aspecto resta totalmente comprovado, não restando dúvida 

quanto à sua ocorrência. Essa é a hipótese estabelecida no artigo 45, XII do nosso Código 

Tributário Estadual.  



Diante desse aspecto, conheço do recurso da Fazenda Pública para 

o Conselho Superior, dou-lhe provimento, para reformar a decisão cameral e reincluir na 

lide o sujeito passivo IRILA DE VASCONSELOS.  

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01828/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de reinclusão na lide da solidária 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA. Indeferido. 
Preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários SILVIO 
MARCOS COTRIM e LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS na 
lide. Acolhida. 
 
 1. Em função do princípio do "in dubio pro reu" e do fato de que 
certas infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, 
somente se materializarem com atos procedidos no mês 
seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, a 
responsabilidade tributária por solidariedade somente se 
consubstancia no mês seguinte ao ingresso do administrador 
na função, assim, rejeita-se o pedido de reinclusão na lide da 
solidária ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, em 
razão do seu ingresso no quadro societário ter ocorrido 
somente no fim do último mês do fato gerador; 
 
2. Acata-se a preliminar de reinclusão dos solidários SILVIO 
MARCOS COTRIM e LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS na 
lide, pois sendo os administradores da empresa 
propositalmente lançaram, ou determinaram que se lançasse, 
valor inferior de tributo nos livros fiscais, concorrendo, assim, 
para a prática da infração fiscal, conforme inciso XII do artigo 45 
do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de voto, rejeitar o 
pedido de reinclusão na lide da solidária Alessandra Moreira da Silva Oliveira, em razão 
do seu ingresso no quadro societário ocorrer somente em 18/12/09; E também, por 
votação unânime, acatar a preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Sílvio 
Marcos Cotrim e Lívia de Almeida Araújo Viveiros na lide, arguida pela Fazenda Pública. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis 
Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
registrou as notas fiscais de saída no livro registro de saída de mercadorias por valor 
inferior ao nelas contidos, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto 
omitido nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração.  

 
Fato Gerador: Período de 09 a 12/2009. 
 



Foram arrolados como solidários nos termos do art. 45, inciso XII, da 
Lei nº 11.651/91 os sócios-administradores: LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA e SILVIO MARCOS COTRIM.   

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 08 a 97. 
 
Intimados às fls. 98 a 105, para apresentar Impugnação à Primeira 

Instância, o não comparecimento dos sujeitos passivos solidários para pagamento da 
quantia exigida ou apresentação de impugnação à Primeira Instância encontra-se 
registrado no Termo de Revelia de fls. 107, exceto o solidário SILVIO MARCOS COTRIM, 
que compareceu ao processo (folhas 126 a 128) alegando que à época dos fatos não 
pertencia ao quadro societário da empresa. A empresa autuada, por seu turno, 
compareceu ao processo por meio da peça de impugnação de fls. 110 a 119. 

 
Por meio da Sentença nº 282/12, de fls. 135 a 137, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento e manteve os solidários na lide. 
 
Devidamente intimados, os sujeitos passivos solidários 

ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, SILVIO MARCOS COTRIM e LIVIA DE 
ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS, compareceram ao processo por meio de peças 
separadas, pedindo as suas exclusões da lide. O Sr. Hernandes Felipe de Araújo 
apresenta peça impugnatória de folhas 148 a 152 mas o mesmo não é sujeito passivo da 
relação tributária desse processo. 

 
O não comparecimento do sujeito passivo principal nessa fase 

processual encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 145. 
 
Conforme o Acórdão N° 2830/2012, às fls. 199 a 202, a Segunda 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 
acolheu a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários ALESSANDRA 
MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS e SILVIO 
MARCOS COTRIM. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirma a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimada às fls. 203, a Fazenda Pública interpôs Recurso ao 

Conselho Superior, às fls. 204 a 205, argumentando que, analisando o dispositivo citado e 
as cláusulas dos contratos sociais da empresa autuada (folhas 08 a 21 dos autos), 
percebe-se que os solidários citados foram incluídos na lide corretamente, sendo assim, 
solicita que os mesmos sejam mantidos na lide. Argumenta, no que diz respeito ao mérito, 
estar correta a autuação fiscal, tendo em vista que está de acordo com a legislação 
tributária estadual. Ao final, requer a reforma da decisão cameral, em relação à exclusão 
dos referidos solidários, para que os mesmos sejam reincluídos na lide. E com relação ao 
mérito, requer a manutenção da decisão cameral. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 207 a 214. 
 
A solidária LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS apresentou 

Contradita ao recurso da Fazenda Pública, às fls. 217, alegando que a Fazenda Pública 
versou de maneira confusa e insegura a questão da tempestividade da ocorrência dos 
fatos, bem como se limitou a citar excertos da legislação estadual que versa sobre a 
obrigação solidaria de pessoa que tenha interesse comum no feito, contudo, deixou de 
pronunciar sobre os preceitos da legislação federal que rege a matéria; ora, a lei nacional 
introduziu no ordenamento jurídico brasileiro as regras basilares do instituto da 



responsabilidade solidaria tributaria, e também, da existência de diversas outras normas 
jurídicas que envolvem a ocorrência efetiva da responsabilidade solidaria, como se pode 
deduzir daquilo que já foi amplamente abordado nas peças defensorias apresentadas 
anteriormente pela Contraditora. Ao final, requer a manutenção do acórdão.  

 
A solidária ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

apresentou Contradita ao recurso da Fazenda Pública, às fls. 220, reiterando os 
argumentos da solidária LIVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS.  
 
 

V O T O 
 
 

Não obstante a falta de intimação do sujeito passivo principal, para 
recorrer ao Conselho Superior, o mesmo foi declarado Perempto (folhas 145), razão pela 
qual não havia a necessidade de intimá-lo. De forma que não houve falha nas intimações 
e nem cerceamento do direito de defesa. 

 
A decisão cameral foi pela exclusão, por maioria de votos, dos 

solidários. E, por maioria de votos, pela procedência. Razão pela qual estão presentes os 
pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

 
Quanto ao pedido de reinclusão dos sujeitos passivos solidários, 

efetuada pela Representação Fazendária, entendo que assiste razão. Isso porque a 
infração fiscal constatada se refere ao registro à menor, nos livros fiscais, do imposto 
constante nos documentos fiscais. Isto é, não obstante o destaque de certo valor na nota 
fiscal, o sujeito passivo resolveu omitir tal valor integral nos livros fiscais, com clara 
intenção de omitir tributo. Trata-se de infração fiscal onde o dolo do agente é elementar, 
isto é, os administradores da empresa propositalmente lançaram, ou determinaram que se 
lançasse, valor inferior de tributo nos livros fiscais. Concorreram, assim, na prática da 
infração fiscal conforme inciso XII do artigo 45 do CTE, devendo ser reincluídos na lide. 

 
A seguir, demonstrativo do quadro societário da empresa (conforme 

instrumentos de alteração societária constantes no processo e data do registro na Junta 
Comercial): 

 
Período Contrato Social Administração da empresa 

04/09/08 a 11/03/09 Constituição Hernandes 

11/03/09 a 18/12/09 1ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Silvio Marcos Cotrim 

18/12/09 a 26/05/10 2ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros, Silvio Marcos Cotrim e 
Alessandra Moreira da Silva Oliveira 

26/05/10 a 13/01/11 3ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Paulo Henrique da Silva 

13/01/11 a 16/06/11 4ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Alessandra Moreira da 
Silva Oliveira 

16/06/11 a 16/08/11 5ª alteração Paulo Henrique da Silva e Reinaldo Márcio Fonseca 

16/08/11 a   6ª alteração Paulo Henrique da Silva 

 
Em função do princípio do “in dubio pro reu” e do fato de que certas 

infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, somente se materializarem com 
atos procedidos no mês seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, 
considero que a responsabilidade tributária por solidariedade somente se consubstancia 
no mês seguinte ao ingresso do administrador na função. 

 
Diante do exposto, rejeito o pedido de reinclusão na lide da solidária 

ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, em razão do seu ingresso no quadro 



societário ocorrer somente em 18/12/09 e acato a preliminar de reinclusão dos sujeitos 
passivos solidários SILVIO MARCOS COTRIM e LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS 
na lide. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01829/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de reinclusão dos solidários 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, SÍLVIO MARCOS 
CONTRIM, PAULO HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DE ALMEIDA 
ARAÚJO VIVEIROS e ACSA CRISTINA MOREIRA SILVA ARAÚJO 
na lide. Acatada. Pedido de ofício para determinação da 
responsabilidade de cada solidário, em razão de retirada e 
ingresso de sócios administradores na empresa no ano de 2010. 
Acatado. 
 
 1. Acata-se ao preliminar de reinclusão dos solidários 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, SÍLVIO MARCOS 
COTRIM, PAULO HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DE ALMEIDA 
ARAÚJO VIVEIROS e ACSA CRISTINA MOREIRA SILVA ARAÚJO 
na lide, pois sendo os administradores da empresa 
propositalmente lançaram, ou determinaram que se lançasse, 
valor inferior de tributo nos livros fiscais, concorrendo, assim, 
para a prática da infração fiscal, conforme inciso XII do artigo 45 
do CTE; 
 
2. Em função do princípio do "in dubio pro reu" e do fato de que 
certas infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, 
somente se materializarem com atos procedidos no mês 
seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, a 
responsabilidade tributária por solidariedade somente se 
consubstancia no mês seguinte ao ingresso do administrador 
na função, assim, ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA 
ARAÚJO é responsável solidária somente de agosto a 
dezembro/2010, SILVIO MARCOS COTRIM é responsável 
solidário somente de janeiro a maio/2010, ALESSANDRA 
MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA é responsável solidária de 
janeiro a maio/2010, PAULO HENRIQUE DA SILVA é responsável 
solidário somente de junho a dezembro/2010 e LÍVIA DE 
ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS é responsável solidária por todo o 
período autuado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Alessandra Moreira da Silva 
Oliveira, Sílvio Marcos Contrim, Paulo Henrique da Silva, Livia de Almeida Araújo Viveiros 
e Acsa Cristina Moreira Silva Araújo na lide, arguida pela Fazenda Pública. E, por 
unanimidade de votos, acatar o pedido de ofício do revisor, para determinar  
responsabilidade de cada solidário conforme períodos e valores abaixo detalhados, em 
razão de retirada e ingresso de sócios administradores na empresa no ano de 2010: - 
Acsa Cristina Moreira da Silva Araújo, responsável solidária somente de agosto a 
dezembro/2010 (conforme procuração com amplos poderes de administração da empresa, 



constante no processo), no valor de ICMS de R$ 67.550,63 (sessenta e sete mil, 
quinhentos e cinqüenta reais e sessenta e três centavos); - Silvio Marcos Cotrim, 
responsável solidário somente de janeiro a maio/2010, pelo valor de ICMS de R$ 9.387,31 
(nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos); -Alessandra Moreira da 
Silva Oliveira, responsável solidária de janeiro a maio/2010, pelo valor de ICMS de R$ 
9.387,31 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos); - Paulo 
Henrique da Silva, responsável solidário somente de junho a dezembro/2010, pelo valor 
de ICMS de R$ 72.746,29 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e 
nove centavos); - Lívia de Almeida Araújo Viveiros, responsável solidária por todo o 
período autuado (janeiro a dezembro/2010), pelo valor de ICMS de R$ 82.133,60 (oitenta 
e dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, 
Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José 
Ferreira de Sousa 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
registrou as notas fiscais de saída no livro registro de saída de mercadorias por valor 
inferior ao nelas contidos, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto 
omitido nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração. 

 
Fato Gerador: Período de 01 a 12/2010. 
 
Foram arrolados como solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da 

Lei nº 11.651/91, os sócios-administradores LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, SILVIO MARCOS COTRIM e PAULO 
HENRIQUE DA SILVA, bem como a procuradora ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA 
ARAÚJO.  

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 10 a 132. 
 
Intimados às fls. 133 a 149, para apresentar Impugnação à Primeira 

Instância, o não comparecimento dos sujeitos passivos solidários para apresentação de 
impugnação à primeira instância encontra-se registrado no Termo de Revelia de fls. 150, 
exceto o solidário SILVIO MARCOS COTRIM, que compareceu ao processo (folhas 169 a 
175) alegando que à época dos fatos não pertencia ao quadro societário da empresa. A 
empresa autuada, por seu turno, compareceu ao processo por meio da peça de 
impugnação de fls. 153 a 162. 

 
Por meio da Sentença nº 788/12, às fls. 186 a 188, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento e manteve os solidários na lide. 
 
O não comparecimento do solidário PAULO HERIQUE DA SILVA, 

nessa fase processual encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 200. 
 
Os sujeitos passivos solidários ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA 

OLIVEIRA, ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA, SILVIO MARCOS COTRIM e LIVIA 
DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS compareceram ao processo por meio das peças 
separadas, pedindo as suas exclusões da lide. 

 



A empresa autuada, por seu turno, interpôs o recurso voluntário de 
fls. 203 a 204, repetindo os mesmos argumentos expendidos em primeira instância.  

 
Conforme o Acórdão N° 2832/2012, às fls. 240 a 243, a Segunda 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 
acolheu a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários SILVIO MARCOS 
COTRIM, ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO 
VIVEIROS e ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO. Em decisão não unânime, 
acatou a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário PAULO HERIQUE DA SILVA. 
Foi declarada unanimemente a perempção da empresa autuada. Quanto ao mérito, em 
decisão não unânime, confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
Intimada às fls. 244, a Fazenda Pública interpôs recurso para o 

Conselho Superior, às fls. 245 a 246, argumentando que, analisando o dispositivo citado e 
a clausula decima do contrato social da empresa autuada (folha 15 dos autos), e a 
procuração de folha 32 dos autos, percebe-se que os solidários citados foram incluídos na 
lide corretamente, sendo assim, solicita que os mesmos sejam mantidos na lide. 
Argumenta, no que diz respeito ao mérito, estar correta a autuação fiscal, tendo em vista 
que está de acordo com a legislação tributária estadual. Ao final, requer a reforma da 
decisão cameral, em relação à exclusão dos referidos solidários, para que os mesmos 
sejam reincluídos na lide. E com relação ao mérito, requer a manutenção da decisão 
cameral. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 248 a 263. 
 
A solidária LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS apresentou 

Contradita ao recurso da Fazenda Pública, às fls. 265, alegando que a Fazenda Pública 
versou de maneira confusa e insegura a questão da tempestividade da ocorrência dos 
fatos, bem como se limitou a citar excertos da legislação estadual que versa sobre a 
obrigação solidaria de pessoa que tenha interesse comum no feito, contudo, deixou de 
pronunciar sobre os preceitos da legislação federal que rege a matéria; ora, a lei nacional 
introduziu no ordenamento jurídico brasileiro as regras basilares do instituto da 
responsabilidade solidaria tributaria, e também, da existência de diversas outras normas 
jurídicas que envolvem a ocorrência efetiva da responsabilidade solidaria, como se pode 
deduzir daquilo que já foi amplamente abordado nas peças defensorias apresentadas 
anteriormente pela Contraditora. Ao final, requer a manutenção do acórdão.  

 
As solidárias ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO e 

ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA apresentaram Contradita ao recurso da 
Fazenda Pública, às fls. 262 e 268 respectivamente, reiterando os argumentos da solidária 
LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS.  
 
 

V O T O 
 
 

Não obstante a falta de intimação do solidário Paulo e do sujeito 
passivo principal, para recorrer ao Conselho Superior, os mesmos foram declarados 
Peremptos (folhas 200 e 239), razão pela qual não havia a necessidade de intimá-los. De 
forma que não houve falha nas intimações e nem cerceamento do direito de defesa. 

 



A decisão cameral foi pela exclusão, por maioria de votos, dos 
solidários. E, por maioria de votos, pela procedência. Razão pela qual estão presentes os 
pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

 
Quanto ao pedido de reinclusão dos sujeitos passivos solidários, 

efetuada pela Representação Fazendária, entendo que assiste razão. Isso porque a 
infração fiscal constatada se refere ao registro à menor, nos livros fiscais, do imposto 
constante nos documentos fiscais. Isto é, não obstante o destaque de certo valor na nota 
fiscal, o sujeito passivo resolveu omitir tal valor integral nos livros fiscais, com clara 
intenção de omitir tributo. Trata-se de infração fiscal onde o dolo do agente é elementar, 
isto é, os administradores da empresa propositalmente lançaram, ou determinaram que se 
lançasse, valor inferior de tributo nos livros fiscais. Concorreram, assim, na prática da 
infração fiscal conforme inciso XII do artigo 45 do CTE, devendo ser reincluídos na lide. 

 
A seguir, demonstrativo do quadro societário da empresa (conforme 

instrumentos de alteração societária constantes no processo e data do registro na Junta 
Comercial): 
 

Período Contrato Social Administração da empresa 

04/09/08 a 11/03/09 Constituição Hernandes 

11/03/09 a 18/12/09 1ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Silvio Marcos Cotrim 

18/12/09 a 26/05/10 2ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros, Silvio Marcos Cotrim e 
Alessandra Moreira da Silva Oliveira 

26/05/10 a 13/01/11 3ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Paulo Henrique da Silva 

13/01/11 a 16/06/11 4ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Alessandra Moreira da 
Silva Oliveira 

16/06/11 a 16/08/11 5ª alteração Paulo Henrique da Silva e Reinaldo Márcio Fonseca 

16/08/11 a   6ª alteração Paulo Henrique da Silva 

 
Em função do princípio do “in dubio pro reu” e do fato de que certas 

infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, somente se materializarem com 
atos procedidos no mês seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, 
considero que a responsabilidade tributária por solidariedade somente se consubstancia 
no mês seguinte ao ingresso do administrador na função. 

 
Ante o exposto, acato a preliminar de reinclusão dos sujeitos 

passivos solidários ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, SÍLVIO MARCOS 
CONTRIM, PAULO HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS e 
ACSA CRISTINA MOREIRA SILVA ARAÚJO na lide, arguida pela Fazenda Pública. E 
acato o pedido de ofício do revisor, para determinar  responsabilidade de cada solidário 
conforme períodos e valores abaixo detalhados, em razão de retirada e ingresso de sócios 
administradores na empresa no ano de 2010, conforme quadro acima e alterações 
contratuais anexadas ao processo: - ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO, 
responsável solidária somente de agosto a dezembro/2010 (conforme procuração com 
amplos poderes de administração da empresa, constante no processo), no valor de ICMS 
de R$ 67.550,63 (sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três 
centavos); - SILVIO MARCOS COTRIM, responsável solidário somente de janeiro a 
maio/2010, pelo valor de ICMS de R$ 9.387,31 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e 
trinta e um centavos); - ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, responsável 
solidária de janeiro a maio/2010, pelo valor de ICMS de R$ 9.387,31 (nove mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e trinta e um centavos); - PAULO HENRIQUE DA SILVA, responsável 
solidário somente de junho a dezembro/2010, pelo valor de ICMS de R$ 72.746,29 
(setenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos); - LÍVIA DE 
ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, responsável solidária por todo o período autuado (janeiro 



a dezembro/2010), pelo valor de ICMS de R$ 82.133,60 (oitenta e dois mil, cento e trinta e 
três reais e sessenta centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01830/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de reinclusão dos solidários 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, PAULO 
HENRIQUE DA SILVA, LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS e 
ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚLO na lide. Acatada. 
Pedido de ofício para determinação da responsabilidade de cada 
solidário, em razão de retirada e ingresso de sócios-
administradores na empresa no ano de 2011. Acatado. 
 
 1. Acata-se ao preliminar de reinclusão dos solidários 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, PAULO 
HENRIQUE DA SILVA, LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS e 
ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚLO na lide, pois 
sendo os administradores da empresa propositalmente 
lançaram, ou determinaram que se lançasse, valor inferior de 
tributo nos livros fiscais, concorrendo, assim, para a prática da 
infração fiscal, conforme inciso XII do artigo 45 do CTE; 
 
2. Em função do princípio do "in dubio pro reu" e do fato de que 
certas infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, 
somente se materializarem com atos procedidos no mês 
seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, a 
responsabilidade tributária por solidariedade somente se 
consubstancia no mês seguinte ao ingresso do administrador 
na função, assim, PAULO HENRIQUE DA SILVA é responsável 
solidário somente de janeiro/2011, ACSA CRISTINA MOREIRA 
DA SILVA ARAÚJO, LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS e 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA são responsáveis 
solidárias por todo o período autuado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acatar a 
preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Alessandra Moreira da Silva 
Oliveira, Paulo Henrique da Silva, Livia de Almeida Araújo Viveiros e Acsa Cristina Moreira 
da Silva Araúlo na lide, arguida pela Fazenda Pública. E também, por votação unânime, 
acatar o pedido de ofício do revisor, para determinar  responsabilidade de cada solidário 
conforme períodos e valores abaixo detalhados, em razão de retirada e ingresso de sócios 
administradores na empresa no ano de 2011: -  Acsa Cristina Moreira da Silva Araújo, 
responsável solidária por todo o período fiscalizado (conforme procuração com amplos 
poderes de administração da empresa, constante no processo), no valor de ICMS de R$ 
6.140,98 (seis mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos); - Paulo Henrique da 
Silva, responsável solidário somente de janeiro/2011, pelo valor de ICMS de R$ 1.334,52 
(um mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos); - Lívia de Almeida 
Araújo Viveiros, responsável solidária por todo o período autuado (janeiro a junho/2011), 
pelo valor de ICMS de R$ 6.140,98 (seis mil, cento e quarenta reais e noventa e oito 
centavos); - Alessandra Moreira da Silva Oliveira, responsável solidária por todo o período 



autuado (janeiro a junho/2011), pelo valor de ICMS de R$ 6.140,98 (seis mil, cento e 
quarenta reais e noventa e oito centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto 
de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e José Ferreira de 
Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco é no sentido de que a autuada 
registrou as notas fiscais de saída no livro registro de saída de mercadorias por inferior ao 
nelas contidos, ficando, em consequência, sujeita ao pagamento do imposto omitido nos 
valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração.  

 
Fato Gerador: Período de 01 a 06/2011. 
 
Foram arrolados como solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da 

Lei nº 11.651/91, os sócios-administradores LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA, bem 
como a procuradora ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO.  

 
Os autos foram instruídos com documentos, às fls. 09 a 88. 
 
Intimados, às fls. 89 a 103, para apresentar Impugnação a Primeira 

Instância, o não comparecimento dos sujeitos passivos solidários para pagamento da 
quantia exigida ou apresentação de impugnação à primeira instância encontra-se 
registrado no Termo de Revelia de fls. 104. A empresa autuada, por seu turno, 
compareceu ao processo por meio da peça de impugnação de fls. 107 a 116. 

 
Por meio da Sentença nº 794/12, de fls. 123 a 125, o julgador 

singular considerou procedente o lançamento. 
 
O não comparecimento do solidário PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

nessa fase processual encontra-se registrado no termo de perempção de fls. 135. 
 
Intimados, às fls. 126 a 134, os sujeitos passivos solidários 

ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA e 
LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS, compareceram ao processo por meio das peças 
de fls. 138 a 155, pedindo as suas exclusões da lide.  

 
Conforme o Acórdão N° 2831/2012, às fls. 160 a 163, a Segunda 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 
acolheu a preliminar de exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários ALESSANDRA 
MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS e ACSA 
CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO e acatou a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo solidário PAULO HERIQUE DA SILVA. Foi declarada unanimemente a perempção 
da empresa autuada. Quanto ao mérito, em decisão não unânime, confirmou a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
Intimada às fls. 164, a Fazenda Pública interpôs recurso ao Conselho 

Superior, às fls. 165 a 166, argumentando que analisando o dispositivo citado e as 
cláusulas dos contratos sociais da empresa autuada (folhas 09 a 31 dos autos), percebe-
se que os solidários citados foram incluídos na lide corretamente, sendo assim, solicita 



que os mesmos sejam mantidos na lide. Argumenta, no que diz respeito ao mérito, estar 
correta a autuação fiscal, tendo em vista que está de acordo com a legislação tributária 
estadual. Ao final, requer a reforma da decisão cameral, em relação à exclusão dos 
referidos solidários, para que os mesmos sejam reincluídos na lide. E com relação ao 
mérito, requer a manutenção da decisão cameral. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados, conforme fls. 168 a 173. 
 
A solidária LIVIA DE ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS apresentou 

Contradita ao recurso da Fazenda Pública, às fls. 176, alegando que a Fazenda Pública 
versou de maneira confusa e insegura à questão da tempestividade da ocorrência dos 
fatos, bem como se limitou a citar excertos da legislação estadual que versa sobre a 
obrigação solidaria de pessoa que tenha interesse comum no feito, contudo, deixou de 
pronunciar sobre os preceitos da legislação federal que rege a matéria; ora, a lei nacional 
introduziu no ordenamento jurídico brasileiro as regras basilares do instituto da 
responsabilidade solidaria tributaria, e também, da existência de diversas outras normas 
jurídicas que envolvem a ocorrência efetiva da responsabilidade solidaria, como se pode 
deduzir daquilo que já foi amplamente abordado nas peças defensorias apresentadas 
anteriormente pela Contraditora. Ao final, requer a manutenção do acórdão.  

 
A solidária ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA e ACSA 

CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO apresentaram contradita ao recurso da 
Fazenda Pública, às fls. 179 e 182, reiterando os argumentos da solidária LIVIA DE 
ALMEIRA ARAÚJO VIVEIROS.  
 
 

V O T O 
 
 

Não obstante a falta de intimação do solidário Paulo e da empresa, 
para recorrer ao Conselho Superior, os mesmos foram declarados Peremptos (folhas 135 
e 159), razão pela qual não havia a necessidade de intimá-los. De forma que não houve 
falha nas intimações e nem cerceamento do direito de defesa. 

 
A decisão cameral foi pela exclusão, por maioria de votos, dos 

solidários. E, por maioria de votos, pela procedência. Razão pela qual estão presentes os 
pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 41 da Lei 16.469/2009. 

 
Quanto ao pedido de reinclusão dos sujeitos passivos solidários, 

efetuada pela Representação Fazendária, entendo que assiste razão. Isso porque a 
infração fiscal constatada se refere ao registro à menor, nos livros fiscais, do imposto 
constante nos documentos fiscais. Isto é, não obstante o destaque de certo valor na nota 
fiscal, o sujeito passivo resolveu omitir tal valor integral nos livros fiscais, com clara 
intenção de omitir tributo. Trata-se de infração fiscal onde o dolo do agente é elementar, 
isto é, os administradores da empresa propositalmente lançaram, ou determinaram que se 
lançasse, valor inferior de tributo nos livros fiscais. Concorreram, assim, na prática da 
infração fiscal conforme inciso XII do artigo 45 do CTE, devendo ser reincluídos na lide. 

 
A seguir, demonstrativo do quadro societário da empresa (conforme 

instrumentos de alteração societária constantes no processo e data do registro na Junta 
Comercial): 

 
Período Contrato Social Administração da empresa 

04/09/08 a 11/03/09 Constituição Hernandes 



11/03/09 a 18/12/09 1ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Silvio Marcos Cotrim 

18/12/09 a 26/05/10 2ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros, Silvio Marcos Cotrim e 
Alessandra Moreira da Silva Oliveira 

26/05/10 a 13/01/11 3ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Paulo Henrique da Silva 

13/01/11 a 16/06/11 4ª alteração Lívia de Almeida Araújo Viveiros e Alessandra Moreira da 
Silva Oliveira 

16/06/11 a 16/08/11 5ª alteração Paulo Henrique da Silva e Reinaldo Márcio Fonseca 

16/08/11 a   6ª alteração Paulo Henrique da Silva 

 
Em função do princípio do “in dubio pro reu” e do fato de que certas 

infrações, constatadas em procedimentos de auditoria, somente se materializarem com 
atos procedidos no mês seguinte, quando da escrituração fiscal, no presente caso, 
considero que a responsabilidade tributária por solidariedade somente se consubstancia 
no mês seguinte ao ingresso do administrador na função. 

 
Ante o exposto, acato a preliminar de reinclusão dos sujeitos 

passivos solidários ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE 
DA SILVA, LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS e ACSA CRISTINA MOREIRA DA 
SILVA ARAÚLO na lide, arguida pela Fazenda Pública. E acato o pedido de ofício do 
revisor, para determinar responsabilidade de cada solidário conforme períodos e valores 
abaixo detalhados, em razão de retirada e ingresso de sócios administradores na empresa 
no ano de 2011, conforme quadro acima e alterações contratuais anexadas ao processo: - 
ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO, responsável solidária por todo o período 
fiscalizado (conforme procuração com amplos poderes de administração da empresa, 
constante no processo), no valor de ICMS de R$ 6.140,98 (seis mil, cento e quarenta reais 
e noventa e oito centavos); - PAULO HENRIQUE DA SILVA, responsável solidário 
somente de janeiro/2011, pelo valor de ICMS de R$ 1.334,52 (um mil, trezentos e trinta e 
quatro reais e cinquenta e dois centavos); - LÍVIA DE ALMEIDA ARAÚJO VIVEIROS, 
responsável solidária por todo o período autuado (janeiro a junho/2011), pelo valor de 
ICMS de R$ 6.140,98 (seis mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos); - 
ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, responsável solidária por todo o período 
autuado (janeiro a junho/2011), pelo valor de ICMS de R$ 6.140,98 (seis mil, cento e 
quarenta reais e noventa e oito centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01972/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO DA REPRESENTAÇÃO 
FAZENDÁRIA VISANDO À REINCLUSÃO NA LIDE DOS 
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. ACOLHIDO POR MAIORIA 
DE VOTOS. 
 
São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido 
na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis, nos termos do disposto no art. 124, 
inc. II, do CTN c/c o art. 45, inc. XII, da Lei n.º 11.651/91, 
mormente quando a pessoa jurídica teve seu cadastro suspenso 
por desaparecimento do domicílio tributário declarado ao Fisco, 
como ocorre no caso em tela. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de novembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, acolher a 
preliminar de reinclusão dos sujeitos passivos solidários Rui Borges de Resende e 
Solange Mayumi Kotani na lide, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins 
da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz, João Divino de Brito, Valdir Mendonça 
Alves, Andrea Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito 
passivo é acusado de ter omitido pagamento do ICMS, incidente 
sobre saídas de mercadorias tributadas, em decorrência da 
utilização indevida do benefício fiscal do crédito outorgado, pois 
deixou de contribuir para o PROTEGE GOIÁS, conforme apurado 
na Auditoria Básica do ICMS e respectivos demonstrativos 
auxiliares.  
 
Infração: artigos 58, §3º, II e 64 da Lei nº. 11.651/91, c/c artigo 1º, 

§3º, III do Anexo IX do artigo 86 do RCTE. Penalidade: artigo 71, IV, “a”, da Lei nº. 
11.651/91.  

 
Impugnando o lançamento e o polo passivo e o sujeito passivo 

solidário, identificado às fls. 05, comparecem ao processo, para solicitar a sua 
improcedência, sob a alegação de que os sócios não poderiam constar como sujeitos 



passivo solidários, visto que não agiram com excessos de poderes e solicitam a sua 
exclusão. Face ao mérito aduzem que o crédito, ora reclamado, estava extinto em função 
da Lei 16.150/07 (Lei das convalidações). 

 
Por meio do Despacho nº 1068/2014-JULP o feito foi convertido em 

diligência à Superintendência da Receita para as providências necessárias quanto à 
convalidação, visto a competência prevista no inc. II do art. 4° da Lei n° 16.150/2007. Por 
meio do Despacho nº 2483/14-SRE, o feito é encaminhado os à DRF de Catalão para as 
providências pertinentes, com observância das disposições do Memorando nº 473/12-
SRE. 
 

O Despacho nº. 1118/2014, da DRF de Catalão, informa que adota o 
Parecer 01/2014-EDE, e que o requerente não faz jus à convalidação estabelecida na 
referida legislação, pois não teria atendido os requisitos para convalidação do benefício 
fiscal e à extinção do crédito fiscal. 

 
Intimado, os Sujeitos Passivos não comparecem ao feito. 
 
Por meio do Despacho nº 730/2015-JULP, tendo em vista a 

manifestação da DRF de origem, solicita-se à Superintendência da Receita para as 
providências necessárias quanto à convalidação, visto a competência prevista no inciso II 
do art. 4° da Lei n° 16.150/2007. A Superintendência da Receita, por meio do Despacho 
nº. 3165/2015-SRE, indefere o pleito, tendo em vista o Despacho nº. 1118/2014, da DRF 
de Catalão, e o Parecer 01/2014-EDE, tendo em vista que o requerente não faz jus à 
convalidação estabelecida na referida legislação, pois não teria atendido os requisitos para 
convalidação do benefício fiscal e à extinção do crédito fiscal. 

 
Novamente intimado, os Sujeitos Passivos não comparecem ao feito. 
 
O ilustre sentenciador “a quo” refuta questões preliminares 

apresentadas e no mérito, julga procedente o lançamento, fls. 93/102.  
 

Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso voluntário reiterando 
os mesmos argumentos apresentados na instância inaugural. 

 
Submetido o feito a julgamento na fase cameral, a Terceira Câmara 

deste Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, excluir da lide os 
sujeitos passivos solidários e, à unanimidade de votos, confirmou a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. 

 
A Fazenda Pública Estadual, intimada da decisão cameral apresenta 

recurso a este Conselho Superior requerendo a reinclusão dos solidários na lide. 
 
O sujeito passivo foi intimado a apresentar contradita ou recurso 

voluntario ao Conselho Superior, mas não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O cerne do litígio submetido a julgamento restringe-se à apreciação 

do recurso da Representação Fazendária que pugna pela reforma do acórdão cameral 
que, por maioria de votos, procedeu à exclusão da lide dos sujeitos passivos solidários. 



 
Apreciando as razões expendidas no recurso fazendário que pugna 

pela reinclusão na lide dos sujeitos passivos solidários Rui Borges de Resende e Solange 
Mayumi Kotani, visto não haver outras questões preliminares ou de mérito a serem 
analisadas, acolho-o, tendo em vista que os solidários em questão exerciam a função de 
administradores da empresa à época da ocorrência do fato gerador, subsumindo suas 
condutas perfeitamente ao disposto no art. 45, inciso XII, do CTE combinado com art. 124, 
inc. II, do Código Tributário Nacional.  

 
No caso sob apreciação, em que constatou o Fisco a omissão de 

pagamento de imposto em decorrência da utilização indevida de benefício fiscal 
condicionado, não há como sustentar que o sócio administrador não tenha participação 
direta e ativa na irregularidade perpetrada, tendo em vista que a sociedade empresária 
sem dúvida é conduzida pela ação de seu administrador, não se tratando, pois, de mera 
inadimplência de pagamento de imposto apurado, o que afastaria a responsabilidade do 
sócio administrador, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.   

 
Outrossim, cumpre salientar que a empresa autuada teve o seu 

cadastro suspenso por desaparecimento do endereço declarado ao Fisco na data de 
14/12/2007, situação que perdurou até 11/09/2013, momento em que o Fisco procedeu à 
baixa de ofício da inscrição estadual em razão de a mesma se encontrar irregular há mais 
de 05 (cinco) anos, o que caracteriza dissolução irregular da pessoa jurídica, situação em 
que os administradores arrolados na qualidade de solidários devem permanecer no polo 
passivo, consoante entendimento já sedimentado em julgamentos reiterados do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
Ante o exposto conheço do recurso da Representação Fazendária a 

este Conselho Superior, dou-lhe provimento para proceder à reinclusão na lide dos 
sujeitos passivos solidários Rui Borges de Resende e Solange Mayumi Kotani. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01973/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão dos solidários do polo passivo 
da lide. Preliminar arguida pela Gerência de Gestão de Créditos 
de Órgãos e Entidades Estaduais – GCRED e acolhida. 
 
1. Provado no Pedido de Revisão Extraordinária que os 
solidários não exerciam, à época do fato gerador, qualquer tipo 
de função administrativa ou gerencial, mister se faz acolher a 
aludida preliminar; 
 
2. Pelo alcance do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, o sócio que não exerce função de administração não 
pode ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação 
tributária, a menos que se comprove que ele exerceu 
administração de fato. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para excluir da lide os sujeitos 
passivos solidários Ronaldo Benício da Silva e Ronaldo Soares Mariano, arguida pelos 
mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
Andrea Aurora Guedes Vecci e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo apresentou à 
repartição fiscal o Livro Registro de Saídas relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD, no 
período de 01/01/2013 a 30/04/2013, com o registro parcial das notas fiscais de saídas de 
mercadorias tributadas descritas nos demonstrativos anexos, relativos aos documentos 
fiscais eletrônicos emitidos. Em consequência, deverá pagar o imposto devido pelas 
operações tributadas não registradas descritas nos documentos fiscais, juntamente com 
os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso 
II, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, 
alínea “a”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 11.750/1992. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: RONALDO 
BENÍCIO DA SILVA, CLAUDISON MENDES PEREIRA e RONALDO SOARES MARIANO, 
na condição de sócios administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 
11.651/91. 



Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 36/47, porém, não se manifestaram, dando azo a lavratura 
do Termo de Revelia de fls. 48. Foram novamente intimados para se manifestarem em 
segunda instância, sendo que os mesmos quedaram-se inertes, tendo sido lavrado o 
Termo de Perempção às fls. 62. 

Posteriormente, a Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 
Entidades Estaduais (GCRED) com fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 
16.469/09, apresenta Pedido de Revisão Extraordinária às fls. 85/87, pelo qual aponta a 
ocorrência de vício de legalidade no lançamento, em razão de erro na identificação dos 
sujeitos passivos coobrigados Ronaldo Soares Mariano e Ronaldo Benício da Silva. 

Em suas alegações (fls. 85/87), a GCRED afirma que os referidos 
solidários foram incluídos na relação processual em razão de exerceram a gestão da 
empresa. No entanto, observa-se que o fato gerador é referente ao período de 
janeiro/2013 a fevereiro/2013, período em que os sujeitos passivos coobrigados, Ronaldo 
Soares Mariano e Ronaldo Benício da Silva não haviam ingressado na sociedade da 
empresa autuada, sendo que eles passaram a fazer parte do quadro societário da 
empresa em órgão requerente juntou aos autos fotocópias da sexta e sétima alterações 
contratuais da sociedade, folhas 73 a 84. 

Mediante Despacho nº 1347/2018-PRES de fls. 88 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário o pedido de revisão extraordinária foi 
admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o vício de legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, 
relativamente à identificação dos sujeitos passivos coobrigados Ronaldo Soares Mariano e 
Ronaldo Benício da Silva, implicando em alteração parcial no lançamento, com a possível 
exclusão deles do polo passivo da lide, uma vez que eles não exerciam a administração 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador e nem há qualquer outro fato que os 
vinculem ao fato gerador do imposto exigido na peça basilar.” 

É o relatório. 

 

VOTO 

 
Neste processo, a Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e 

Entidades Estaduais – GCRED solicita deste Conselho, mediante pedido de revisão 
extraordinária, manifestação acerca da exclusão dos sócios Ronaldo Soares Mariano e 
Ronaldo Benício da Silva, os quais, embora sem exercerem funções de administração, 
foram incluídos na lide como solidariamente obrigados ao pagamento do crédito tributário 
reclamado no auto de infração.  

A interposição de Pedido de Revisão Extraordinária de ato 
processual, formulado por órgão da própria administração fazendária, tem previsão no 
artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 



a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 [...]. 

 
A Administração Tributária deste Estado, por meio do Parecer 

Normativo nº 08/09 - SAT, fixou o entendimento de que a responsabilidade tributária do 
sócio se estabelece não pela sua condição de sócio, mas sim, pelo fato de exercer função 
de administração na sociedade e agir com excesso de poder ou contrariamente à lei, 
contrato social ou estatuto e que, mesmo havendo dissolução da sociedade, o sócio sem 
função de administração não pode ser responsabilizado, exceto quando provado, em 
processo regular, que ele praticou atos de administração.  

Ademais, a responsabilidade tributária dos sócios da empresa, 
também denominada de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica 
devedora, onde se persegue dívida de natureza tributária, tal como nos autos, para 
alcançar o patrimônio do sócio-gerente, é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, 
no artigo 135, inciso III, cuja literal dicção é a seguinte:  

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado.  

Quando a Fazenda Pública pretender redirecionar o feito executivo 
contra sócio-gerente, deverá demonstrar que esse dirigente agiu com excesso de poder 
ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, conforme preconiza o referido 
dispositivo legal.  

Desta maneira, a responsabilidade dos sócios, com relação à 
empresa da qual fazem parte, é subsidiária, sendo eles responsáveis, apenas em 
substituição, somente nas hipóteses descritas no dispositivo supramencionado.  

 
Impende ainda esclarecer que apesar de ser inegável a 

responsabilidade tributária do administrador em caso de dissolução irregular, condiciona-
se tal responsabilização à necessidade de que o fato gerador tenha ocorrido à época da 
respectiva gestão do sócio, de modo a vincular o não recolhimento com a sua atuação 
pessoal.  

 
Conforme consta no Despacho exarado pelo Presidente do Conselho 

Administrativo Tributário, e pela previsão da legislação tributária em vigor a respeito da 
solidariedade e da responsabilidade tributária, está, de fato, demonstrado o vício de 
legalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, uma vez que os sujeitos 
passivos  solidários Ronaldo Soares Mariano e Ronaldo Benício da Silva não exerciam 
funções próprias de administradores junto a empresa autuada à época da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária reclamada, à luz da documentação juntada aos autos, 
visto que os mesmos ingressaram na sociedade em 12/07/2013 e 01/10/2013, 
respectivamente, ao passo que o fato gerador refere-se ao período de janeiro a fevereiro 
de 2013. 

 



Portanto, no caso em comento, os referidos solidários não podem ser 
responsabilizados e figurarem na demanda como corresponsáveis pelo não recolhimento 
do tributo.  

Nessas condições, voto, conhecendo do pedido de revisão 
extraordinária, dando-lhe provimento para excluir da lide os solidários Ronaldo Soares 
Mariano e Ronaldo Benício da Silva.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01975/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
SUSCITADA EM CONTRADITA. NÃO-OCORRÊNCIA. ICMS. 
CALÇAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. REINCLUSÃO DO 
SOLIDÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 
 
1. A empresa obtempera que o lançamento abrangeu todo o 
exercício de 2009, não obstante o demonstrativo de receita bruta 
anexado se referiu apenas aos meses de fevereiro, março, 
junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2009. Por óbvio, 
a apreciação fiscal se limitou a informar que foram encontradas 
irregularidades apenas em alguns meses do exercício de 2009, 
apontados sinteticamente no demonstrativo às fls. 5 e 
analiticamente, mês a mês, nos demonstrativos seguintes. 
Desarrazoada de todo a argumentação expendida, porquanto a 
infração resta perfeitamente determinada em seus elementos. 
2. O que se evidenciara fora um tipo primitivo de sonegação, 
que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, 
prática conhecida como "calçamento" de notas fiscais, conduta 
tipificada no art. 1º, III da Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a "infração de lei" discriminada no art. 135 do CTN, 
autorizando a inclusão do sócio-administrador na condição de 
solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada.  E, por votação unânime, acatar a preliminar de reinclusão do 
sujeito passivo solidário Cássio Afonso da Silva na lide, arguida pela Fazenda Pública. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
consignado nas primeiras vias das notas fiscais, valores diferentes das outras vias 
(calçamento), de acordo com planilha anexa. 

Em consequência, deverá pagar o imposto devido, mais as 
cominações legais, calculado sobre a diferença constatada.  



Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 51.513,77, referente a fatos 
geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2009. O auto de infração foi lavrado em 
22/11/11. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
147 §3º do RCTE, combinado com art. 10 da Resolução CGSN nº 10/07. A penalidade, 
por seu turno, é a que consta do art. 44, I, §1º da Lei Federal nº 9430/96. 

Na condição de responsável, foi nomeado CÁSSIO AFONSO DA 
SILVA, sócio-administrador, com fundamento no art. 45, XII do CTE.  

O lançamento é instruído com demonstrativos e documentos às fls. 5 
a 250 dos autos.  

Os sujeitos passivos (contribuinte e solidário) foram intimados, 
conforme documentos de "fls. 251 a 255", e apresentaram impugnação conjuntamente, às 
fls 258 a 268. 

Houve impugnação em primeira instância.  

O julgador singular expede o Despacho nº 266/2012, mediante o qual 
determinou a realização de diligência, com o propósito de se verificar supostas 
inconsistências ocorridas no levantamento fiscal, no que tange à matéria probatória (fls. 
280). 

Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial, "fls. 282 a 285”. 
Assevera a Autoridade fiscal que os procedimentos fiscais foram iniciados em virtude de 
denúncias de possíveis irregularidades fiscais que estariam sendo cometidas pelos 
proprietários da REYPLAN – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, nas vendas 
efetuadas a órgãos públicos, em procedimentos licitatórios. A empresa autuada possuía 
escritório nas mesmas dependências daquela empresa.  

Volvidos ao Julgador singular, os autos foram reencaminhados à 
origem para informações complementares (fls. 294). 

Pela sentença nº 3174/2014-JULP, "fls. 308 a 312", o julgador 
singular decidiu pela procedência do auto de infração. Fundamentou, em síntese, que 

 

A conduta reprovável da prática do calçamento das notas fiscais 
encontra-se comprovada e demonstrada nos autos, o que em 
momento algum foi contestado pelos impugnantes, não sendo 
necessário, em relação ao período novembro a dezembro de 2008, 
carrear para estes autos, a prova do calçamento praticado pelos 
impugnantes naqueles períodos, pois as mesmas instruem o processo 
administrativo tributário n. 4 0111039 799 53, bastando no caso em 
exame apenas consignar no Extrato do Simples Nacional (fls. 22/23) 
referente ao Período de Apuração: 01/2009, a informação das receitas 
brutas anteriores, o que foi realizado pelo autuante, quando informou 
no período 11/2008 e 12/2008 os respectivos valores 49.950,54 e 
139.111,65, destarte, aos impugnantes cabem o dever de demonstrar 
que tais valores não correspondem efetivamente as receitas obtidas 
nos respectivos períodos. 

Quanto a preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito 
passivo coobrigado, ainda que se tratasse de uma conduta que não 
fosse a de calçamento de notas fiscais com objetivo de suprimir o 
imposto devido, não haveria justificativa para excluí-lo da lide por erro 
na sua identificação, pois, a solidariedade eleita pelo legislador 
estadual não se fundamenta no art. 135 do CTN como tenta fazer crer 
a defesa, mas decorre do poder concedido ao legislador estadual por 



meio do art.124 do CTN que assim dispõe: “Art. 124. São 
solidariamente obrigadas: I – as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal; II – as pessoas expressamente designadas por lei.”. Assim, 
a solidariedade prevista no art. 45 e respectivos incisos, do CTE não 
se confunde com a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN que é 
pessoal, excludente e não subsidiária.” 

  

Da decisão houve recurso voluntário.  

  

A decisão cameral fora pela exclusão do solidário, em votação por 
maioria. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, o lançamento fora julgado 
procedente (fls. 334). Da decisão, lavrou-se a seguinte ementa: 

“Processual. Preliminar de exclusão de solidário da lide. Acolhida. 
Mérito. ICMS. Obrigação principal. Consignação de valores diferentes 
em vias de documentos fiscais. Procedência.  

1. Os sócios só serão pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos;  

2. Declara-se procedente o auto de infração relativo a exigência fiscal 
devidamente comprovada, não tendo o sujeito passivo afastado sua 
ocorrência.” 

 

A Representação Fazendária apresentou recurso ao Conselho 
Superior, pugnando pela reinclusão do solidário, com fundamento no artigo 45, inciso XII 
da Lei 11651/91. Asseverou que a irregularidade praticada é referente à prática do 
procedimento conhecido como "calçamento de notas fiscais", que vai de encontro ao que 
estabelece o artigo 135 do CTN, o que reforça a necessidade de sua manutenção da lide. 
Diante do exposto, pede a reforma parcial do acordão para que seja reincluído na lide o 
senhor Cassio Afonso da Silva. 

Em contradita, o sujeito passivo e solidário, em peça conjunta, 
alegam insegurança na determinação da infração, porquanto o lançamento abrangeu 
todo o exercício de 2009, não obstante o demonstrativo de receita bruta anexado se 
referiu apenas aos meses de fevereiro, março, junho, julho, outubro, novembro e 
dezembro de 2009. Reitera que, quanto à responsabilidade do sócio, o caso é de 
subsidiariedade e não de solidariedade tributária. Pondera que o sócio-administrador não 
praticou qualquer conduta que poderia ser considerada infracional. 

 

Também assevera que a multa cominada é de caráter confiscatório.  

Pede, ao final, para que seja mantida a decisão cameral que acatou, 
por maioria de votos, a exclusão do sócio-administrador do pólo passivo da lide.  

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 



Fora arguida, em contradita, nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Reputamos cabível a análise, porquanto não constou da 
decisão recorrida.  

Como o próprio nome denuncia, a instabilidade e a dúvida 
insuperáveis são o espírito da nulidade por insegurança na determinação da infração, 
prevista no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16469/09. - Qual foi a irregularidade fiscal 
cometida? Quanto se deve? Por qual fundamento se deve? Quando tais questões não são 
respondidas satisfatoriamente no contexto do lançamento, há que se analisar a 
possibilidade da ocorrência de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
caso a falha não seja sanável por meio de diligência fiscal. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível.  

Sob esse contexto, a recorrente obtempera que o lançamento 
abrangeu todo o exercício de 2009, não obstante o demonstrativo de receita bruta 
anexado se referiu apenas aos meses de fevereiro, março, junho, julho, outubro, 
novembro e dezembro de 2009. Por óbvio, a apreciação fiscal se limitou a informar que 
foram encontradas irregularidades apenas em alguns meses do exercício de 2009, 
apontados sinteticamente no demonstrativo às fls. 5 e analiticamente, mês a mês, nos 
demonstrativos seguintes. Desarrazoada de todo a argumentação expendida, porquanto a 
infração resta perfeitamente determinada em seus elementos. Com efeito, a descrição do 
fato é inequívoca nos autos, não havendo espaço para se entender que a acusação se 
mostra lacônica. 

Rejeito, portanto, tal preliminar.  

Passo à análise do pedido formulado pela Representação 
Fazendária, de reinclusão do solidário.  

O presente trabalho fiscal, originário da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, foi deflagrado por meio de denúncias que apontavam possíveis 
irregularidades fiscais perpetradas em procedimentos licitatórios, dos quais participava a 
autuada. Na oportunidade da visita in loco, o Fisco verificou a existência de notas fiscais 
em branco no estabelecimento sem as demais vias e, comparando os dados das vias fixas 
dos blocos e as informações constantes no site www.portaldatransparencia.gov.br atestou 
incongruência entre os valores declarados nas vias fixas e os declarados pelos órgãos 
oficiais. Disso, expediu ofícios solicitando cópias dos documentos que se encontravam na 
posse dos vários destinatários. 

A questão deve ser debatida sob a exegese do art. 45, XII do Código 
Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
........................................................................................................................ 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o “interesse 
comum”, condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI260 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 

                                            
260DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO261 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES262, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 

                                            
261CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
262MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Assevero que nos presentes autos o que se evidenciara fora um tipo 
primitivo de sonegação, que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, prática conhecida como 
“calçamento” de notas fiscais, conduta tipificada na Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a “infração de lei” discriminada no art. 135 do CTN: 

  
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: 

......................................................................................................................  

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável;” 

Há, portanto, situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o 
dolo é elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias 
sem nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso e lhe dou 
provimento para reincluir na lide o solidário. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01976/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. PROCESSUAL. NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO, 
SUSCITADA EM CONTRADITA. NÃO-OCORRÊNCIA. ICMS. 
CALÇAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. REINCLUSÃO DO 
SOLIDÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 
 
1. A empresa obtempera que o lançamento abrangeu todo o 
exercício de 2010, não obstante o demonstrativo de receita bruta 
anexado se referiu apenas a alguns meses daquele ano. Por 
óbvio, a apreciação fiscal se limitou a informar que foram 
encontradas irregularidades apenas em alguns meses do 
exercício de 2010, apontados analiticamente no demonstrativo 
às fls. 44/ 49. Desarrazoada de todo a argumentação expendida, 
porquanto a infração resta perfeitamente determinada em seus 
elementos. 
2. O que se evidenciara fora um tipo primitivo de sonegação, 
que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, 
prática conhecida como "calçamento" de notas fiscais, conduta 
tipificada no art. 1º, III da Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a "infração de lei" discriminada no art. 135 do CTN, 
autorizando a inclusão do sócio-administrador na condição de 
solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada. E, por votação unânime, acatar a preliminar de reinclusão dos 
sujeitos passivos solidários Ricardo Duarte de Souza, Eliana da Silva e Cássio Afonso da 
Silva,arguida pela Fazenda Pública. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor 
Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira 
de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
consignado nas primeiras vias das notas fiscais, valores diferentes das outras vias 
(calçamento), de acordo com planilha anexa. 

Em consequência, deverá pagar o imposto devido, mais as 
cominações legais, calculado sobre a diferença constatada.  



Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 450.488,50, referente a 
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2010. O auto de infração foi lavrado 
em 04/03/13. 

A infração foi capitulada no art. 64 do CTE, combinado com o art. 
147 §3º  e 155, VII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, XII, 
“a”, 2 do art. 71 do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Na condição de responsável, foi nomeado CÁSSIO AFONSO DA 
SILVA, sócio-administrador, com fundamento no art. 45, XII do CTE. 

Também foram nomeados responsáveis ELIANA DA SILVA e 
RICARDO DUARTE DE SOUZA, com fundamento no art. 45, IX do CTE, sob a acusação 
de serem a procuradores-mandatários responsáveis de fato pela administração da 
empresa, com poderes de proprietários, conforme procuração lavrada em Cartório, anexa 
aos autos, fls. 35 a 38.   

O lançamento é instruído com demonstrativos e documentos às fls. 5 
a 55 dos autos.  

Houve impugnação em segunda instância, fls. 83, apresentada 
conjuntamente pela empresa autuada e por ELIANA DA SILVA, fls. 83. 

Na oportunidade, fora solicitada a exclusão da solidária e, quanto ao 
ICMS devido, a aplicação do regime do Simples Nacional. Também teceu arrazoados 
sobre o caráter confiscatório da multa cominada.  

Em resolução, a IV CJUL encaminhou os autos ao órgão de origem, 
nos seguintes termos: 

 

“(...) à COORDENAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL da Secretaria da 
Fazenda para que o titular do órgão verifique se existe processo 
administrativo de desenquadramento do contribuinte do regime do 
Simples Nacional, de forma retroativa, considerando os fatos a que se 
reportam o auto de infração, que implicam necessariamente em 
exclusão retroativa do contribuinte de tal regime;  

Caso contrário, isto é, em não sendo a empresa excluída 
retroativamente do regime do Simples Nacional, proceder à alteração 
do cálculo do ICMS e da penalidade respectiva, de forma a tornar-se 
compatível com o regime do Simples Nacional.” 

  

Volvidos os autos, a decisão cameral fora pela exclusão dos 
solidários, em votação por maioria. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, o 
lançamento fora julgado procedente (fls. 141). Da decisão, lavrou-se a seguinte ementa: 

“Preliminar de exclusão dos solidários da lide. Acolhida. 
 
As pessoas que por seus atos não concorram para a prática de 
infração à letra da legislação tributária ou que não tiverem interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação 
tributária devem ser excluídas da relação processual, por força dos 
ensinamentos do art. 45, inciso XII da Lei nº. 11.651/91 e 135 da Lei nº. 
5.172/1966 - CTN são excluídas da lide. 
 
ICMS. Consignados nas primeiras vias de notas fiscais valores 
diferentes dos preenchidos nas vias fixas. Registro de saída, pelo 
menor valor, no Livro de Registro de Saída de Mercadoria. Procedente. 
 



Considera-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente.” 

 

A Representação Fazendária apresentou recurso ao Conselho 
Superior, pugnando pela reinclusão dos solidários, com fundamento no artigo 45, incisos 
IX e XII da Lei 11651/91. Asseverou que a irregularidade praticada é referente à prática do 
procedimento conhecido como "calçamento de notas fiscais", que vai de encontro ao que 
estabelece o artigo 135 do CTN, o que reforça a necessidade de sua manutenção da lide. 
Diante do exposto, pede a reforma parcial do acordão para que seja reincluído na lide os 
solidários. 

Em contradita, ELIANA DA SILVA reitera que não praticou qualquer 
conduta que poderia ser considerada infracional.  

Pede, ao final, para que seja mantida a decisão cameral que acatou, 
por maioria de votos, a sua exclusão do pólo passivo da lide.  

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 

 

Fora arguida, em contradita, nulidade por insegurança na 
determinação da infração. Reputamos cabível a análise, porquanto não constou da 
decisão recorrida.  

Como o próprio nome denuncia, a instabilidade e a dúvida 
insuperáveis são o espírito da nulidade por insegurança na determinação da infração, 
prevista no inciso IV do art. 20 da Lei nº 16469/09. - Qual foi a irregularidade fiscal 
cometida? Quanto se deve? Por qual fundamento se deve? Quando tais questões não são 
respondidas satisfatoriamente no contexto do lançamento, há que se analisar a 
possibilidade da ocorrência de nulidade por insegurança na determinação da infração, 
caso a falha não seja sanável por meio de diligência fiscal. 

Linhas gerais, um lançamento seguro corresponde àquele que: a) 
materializa, por meio de provas documentais, a existência do fato ilícito apurado e sua 
relação com a norma tributária; b) verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível.  

Sob esse contexto, a empresa obtempera, em contradita, que o 
lançamento abrangeu todo o exercício de 2010, não obstante o demonstrativo de receita 
bruta anexado se referiu apenas a alguns meses daquele ano. Por óbvio, a apreciação 
fiscal se limitou a informar que foram encontradas irregularidades apenas em alguns 
meses do exercício de 2010, apontados analiticamente no demonstrativo às fls. 44/ 49. 
Desarrazoada de todo a argumentação expendida, porquanto a infração resta 
perfeitamente determinada em seus elementos. Com efeito, a descrição do fato é 
inequívoca nos autos, não havendo espaço para se entender que a acusação se mostra 
lacônica. 

Rejeito, portanto, tal preliminar.  

Passo à análise do pedido formulado pela Representação 
Fazendária, de reinclusão do solidário.  



O presente trabalho fiscal, originário da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, foi deflagrado por meio de denúncias que apontavam possíveis 
irregularidades fiscais perpetradas em procedimentos licitatórios, dos quais participava a 
autuada. Na oportunidade da visita in loco, o Fisco verificou a existência de notas fiscais 
em branco no estabelecimento sem as demais vias e, comparando os dados das vias fixas 
dos blocos e as informações constantes no site www.portaldatransparencia.gov.br atestou 
incongruência entre os valores declarados nas vias fixas e os declarados pelos órgãos 
oficiais. Disso, expediu ofícios solicitando cópias dos documentos que se encontravam na 
posse dos vários destinatários. 

A questão deve ser debatida sob a exegese do art. 45, XII do Código 
Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
........................................................................................................................ 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o “interesse 
comum”, condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida.  

Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI263 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 

Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 
data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 
relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO264 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

                                            
263DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  
264CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 



Em comentários ao referido dispositivo, MORAES265, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

Assevero que nos presentes autos o que se evidenciara fora um tipo 
primitivo de sonegação, que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, prática conhecida como 
“calçamento” de notas fiscais, conduta tipificada na Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a “infração de lei” discriminada no art. 135 do CTN: 

  
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: 

......................................................................................................................  

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável;” 

 

Há, portanto, situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o 
dolo é elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias 
sem nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso e lhe dou 
provimento para reincluir na lide os solidários excluídos na fase cameral. 

 

                                            
265MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01977/18 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. CALÇAMENTO DE 
DOCUMENTOS FISCAIS. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. REINCLUSÃO DO SOLIDÁRIO. 
PROVIMENTO DO RECURSO. 
 
1. O que se evidenciara fora um tipo primitivo de sonegação, 
que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, 
prática conhecida como "calçamento" de notas fiscais, conduta 
tipificada no art. 1º, III da Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a "infração de lei" discriminada no art. 135 do CTN, 
autorizando a inclusão do sócio-administrador na condição de 
solidário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração, 
arguida pela autuada.  E, por votação unânime, acatar a preliminar de reinclusão do 
sujeito passivo solidário Cássio Afonso da Silva na lide, arguida pela Fazenda Pública. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza 
Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, José Ferreira de Sousa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Evandro Luis Pauli e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
consignado nas primeiras vias das notas fiscais, valores diferentes das outras vias 
(calçamento), de acordo com planilha anexa. 

Em consequência, deverá pagar o imposto devido, mais as 
cominações legais, calculado sobre a diferença constatada.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 66.842,06, referente a fatos 
geradores ocorridos entre fevereiro e maio de 2010. O auto de infração foi lavrado em 
20/11/11. 

A infração foi capitulada nos arts. 64 e 67, VII do CTE, combinados 
com o art. 147 §3º e 155, VII do RCTE. A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 
71, XII, “a”, 2 do art. 71 do CTE, qualificada com o §9º, I do mesmo dispositivo legal.  

Na condição de responsável, foi nomeado CÁSSIO AFONSO DA 
SILVA, sócio-administrador, com fundamento no art. 45, XII do CTE. 

O lançamento é instruído com demonstrativos e documentos às fls. 5 
a 93 dos autos.  



Houve impugnação, fls. 101, apresentada conjuntamente pela 
empresa autuada e por CÁSSIO AFONSO DA SILVA. 

Na oportunidade, fora solicitada a exclusão do solidário e, quanto ao 
ICMS devido, a aplicação do regime do Simples Nacional. Também teceu arrazoados 
sobre o caráter confiscatório da multa cominada.  

Em despacho, o Julgador singular determinou a complementação de 
informações pelo órgão de origem, no que foi atendido às fls. 131/ 135 dos autos.  

Em nova diligência, a Autoridade julgadora pediu verificações quanto 
a possíveis inconsistências entre os demonstrativos fiscais e o valor do ICMS omitido 
referente ao mês de abril de 2010 (fls. 148). 

Após manifestação das partes, os autos seguiram para julgamento. 
Na oportunidade, asseverou o Julgador singular: 

No exame do mérito, não vejo razão para revisão do lançamento com 
apuração do ICMS na forma estabelecida para as empresas optantes do 
regime de apuração pelo Simples Nacional com querem os impugnantes e 
aparenta ser o entendimento do julgador que determinou a revisão por meio 
do Despacho n. 267/2012-JULP (fl. 129).  

Uma coisa é a exclusão de ofício do Simples Nacional, outra coisa é o 
lançamento do crédito tributário decorrente de fato gerador previsto na 
legislação tributária praticado por contribuinte que não atende aos 
requisitos para o enquadramento no Simples Nacional. A exclusão de ofício 
é que deve ser precedida de procedimento administrativo próprio conforme 
estabelecido na Instrução Normativa n. 927/08-GSF, enquanto o tratamento 
tributário para aquele que não atende aos requisitos para o enquadramento 
no Supersimples deve ser aquele previsto para empresa sujeita à tributação 
normal do ICMS. 

 O processo administrativo tributário rege pelo princípio da verdade 
material e, nesse sentido, não tem como negar, somente por não ter sido 
definitivamente julgado o Processo Administrativo Tributário n. 4 0111043 
385 10 que lançou o imposto suprimido no ano-exercício 2009, que o Total 
das Receitas Brutas nos últimos 12 meses anteriores a janeiro de 2010 não 
foi o valor indicado no Extrato do Simples Nacional (fls. 42/43) na quantia 
exata de R$ 2.022.490,91 (dois milhões, vinte dois mil, quatrocentos e 
noventa reais e noventa e um centavos). 

(...)” 

O lançamento fora julgado procedente, com manutenção do solidário.  

Em recurso voluntário, foram reiteradas as argumentações expostas 
na fase singular. Na oportunidade, fora solicitada a exclusão do solidário e, quanto ao 
ICMS devido, a aplicação do regime do Simples Nacional. Também teceu arrazoados 
sobre o caráter confiscatório da multa cominada.  

Os autos seguiram à ICJUL. A decisão cameral fora pela exclusão 
dos solidários, em votação por maioria. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, o 
lançamento fora julgado procedente (fls. 190). Da decisão, lavrou-se a seguinte ementa: 

“Processual. Exclusão do solidário do polo passivo da lide. Rejeição. 
ICMS. Obrigação principal. Consignação em documentação fiscal de 
valores diferentes dos preenchidos nas vias fixas. Procedência. 
 1.Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, etc que 
não tenham agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, ou concorrido pela prática de ilícito tributário, nos 
termos da Súmula do Superior Tribunal Justiça, não poder ser sujeitos 
passivos solidários da lide; 



 2. É procedente o auto de infração quando comprovado que o sujeito 
passivo consignou nas primeiras vias das notas fiscais, valores 
diferentes dos preenchidos nas vias fixas das mesmas.” 

 

A Representação Fazendária apresentou recurso ao Conselho 
Superior, pugnando pela reinclusão do solidário, com fundamento no artigo 45, inciso XII 
da Lei 11651/91.  

Em contradita, os autuados reiteram que não praticaram qualquer 
conduta que poderia ser considerada infracional.  

Pedem, ao final, para que seja mantida a decisão cameral que 
acatou, por maioria de votos, a exclusão do solidário do pólo passivo da lide.  

 

É o relatório.  

 

 

V O T O 

 

O Recurso Fazendário apresentado trata da possiblidade de 
reinclusão do solidário na lide, excluído pela decisão cameral recorrida.   

O presente trabalho fiscal, originário da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, foi deflagrado por meio de denúncias que apontavam possíveis 
irregularidades fiscais perpetradas em procedimentos licitatórios, dos quais participava a 
autuada. Na oportunidade da visita in loco, o Fisco verificou a existência de notas fiscais 
em branco no estabelecimento sem as demais vias e, comparando os dados das vias fixas 
dos blocos e as informações constantes no site www.portaldatransparencia.gov.br atestou 
incongruência entre os valores declarados nas vias fixas e os declarados pelos órgãos 
oficiais. Disso, expediu ofícios solicitando cópias dos documentos que se encontravam na 
posse dos vários destinatários. 

A questão deve ser debatida sob a exegese do art. 45, XII do Código 
Tributário Estadual, que tem a seguinte redação: 

 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
........................................................................................................................ 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;” 

 

O art. 35 do Regulamento do Código Tributário Estadual define a 
solidariedade como “o vínculo que se estabelece entre mais de uma pessoa, natural ou 
jurídica, por meio do qual cada uma responde pelo total da obrigação tributária”. 

Com efeito, a aplicação do art. 45 do CTE pressupõe o “interesse 
comum”, condição sine qua non para que se configure a solidariedade ali insculpida.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Questão que urge responder, para fins de delimitação da aplicação 
do art. 135, III do CTN e do próprio art. 45, XII, é acerca da extensão do que se pretende 
ser “infração de lei”. 

A matéria fora especificamente debatida e tratada com maior 
profundidade no julgamento do REsp nº 1.104.064 – RS, 1ª Turma, julgado em 2/12/10, 
cujo relator fora o Min. Luiz Fux. Em extensa ementa, cumpre apenas a transcrição de seu 
item nº 4, pertinente à matéria: 

“4. Doutrina abalizada situa a dissolução irregular como hipótese de 
infração à lei, contida no caput do art. 135 do CTN, que prescreve as 
condutas dolosas ensejadoras da responsabilidade pessoal do 
agente, litteris: 

‘A lei referida no artigo 135 do Código Tributário Nacional é a lei que 
rege as ações da pessoa referida. Assim,  como o  inciso  I  do  artigo  
em  evidência  traz  para  sua  guarda  todos  os sujeitos  referidos  no  
artigo  anterior,  teremos  que  a  lei  será  a  do pátrio  poder  para  os  
pais,  a  da  tutela  e  curatela  para  os tutores  e curadores,  a da  
administração  civil de  bens  de  terceiros para  os  administradores  
civis,  a  do  inventário  para  os inventariantes,  a  da  falência  e  da  
concordata  para  síndicos  e comissários,  a dos registros  públicos  
para os tabeliães,  escrivães  e demais  serventuários  de cartórios,  a 
comercial  para  dissolução  de pessoas  jurídicas  e  para  os  sócios  
no  caso  de  liquidação  de sociedade de pessoas. 

Para os demais, aqueles arrolados nos outros incisos do artigo 135, 
será também sua lei de regência.  Assim, para os administradores de 
empresas (gerentes, diretores etc), será a lei comercial. 

(...) 

E infração de lei?  É qualquer conduta contrária a qualquer norma?  
Queremos crer que não.  É infração à legislação societária, na mesma 
linha dos outros elementos do artigo.  Um caso sempre lembrado de 
infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade, ou o 
funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos 
competentes).’ (Renato Lopes Becho, in Sujeição Passiva e 
Responsabilidade Tributária, Ed.  Dialética, SP, 2000, p. 176/178)” 

 

A primeira análise que se faz, à luz do posicionamento do STJ, é que 
o termo “infração à lei” deve ser entendido como infração às leis que regem o direito de 
empresa. 

Sobre o assunto, discorre DERZI266 que: 

“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da 
obrigação tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, 
como seria o caso do não-pagamento do tributo. A lei que se infringe 
é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o terceiro contra 

os interesses do contribuinte. “ 
 
Sob essa linha de entendimento, o mero não-pagamento do tributo à 

data de seu vencimento é elemento posterior à ocorrência dos fatos que realmente 

                                            
266DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, 11ª edição. Forense. 1999. p. 756. Apud PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 
2012. p. 968  



relevam para se verificar a ocorrência da infração à lei, não sendo suficiente, de per si, 
para impor a responsabilidade dos sócios. 

Em comentários ao art. 135 do CTN, CARVALHO267 obtempera que 

 

“O administrador deve sempre agir com cuidado, diligência e 
probidade. Deve zelar pelos interesses e pela finalidade da sociedade, 
o que se faz mediante o cumprimento de seu objetivo social, definido 
no estatuto ou no contrato social. Quando o administrador pratica 
qualquer ato dentro dos limites estabelecidos, o faz em nome da 
pessoa jurídica e não como ato particular seu. Mas quando o 
administrador, investido dos poderes de gestão da sociedade, pratica 
algo que extrapole os limites contidos nos contratos sociais, comete 
ato com excesso de poderes” 

 

A análise dos crimes de sonegação, referidos na lei nº 8137/90, 
também é bastante esclarecedora para se diferenciar o mero inadimplemento das 
situações em que houve intenção de lesar o fisco.  

Dispõe o art. 2º, II da referida lei que constitui crime de sonegação a 
conduta de “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos. ” 

Em comentários ao referido dispositivo, MORAES268, fazendo 
referência a vários autores de escol, ensina o seguinte: 

 

 “em relação ao débito de ICMS declarado e não pago, Roque Carraza 

entende não haver fato típico na conduta do comerciante que não 
recolhe o ICMS após a venda do produto ao consumidor final, 
existindo mero inadimplemento administrativo-fiscal, que deverá ser 
resolvido por execução fiscal. Esclarece que 

‘o comerciante que não recolhe ICMS, dentro dos prazos 
que a lei lhe assinala, não comete delito algum. Muito 
menos o capitulado no art. 2º, II da Lei nº 8137/90. De fato, 
ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo 
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em 
nome próprio). Ele está, simplesmente incidindo em 
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretar-lhe 
o dever de pagar, além do tributo, a multa, os juros e a 
correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá 
–e, ousamos dizer, deverá – executá-lo nos termos da Lei 
6830/80 (Lei das Execuções Fiscais)’. 

Aristides Junqueira Alvarenga, por sua vez, entende que a falta de 
recolhimento do ICMS, por ser um imposto indireto, está, em princípio, 
compreendida no tipo penal. Entretanto, se houve a declaração, nas 
guias adequadas, do ICMS a ser recolhido, e tal recolhimento não 
ocorrer no prazo legal, poderá ocorrer mero inadimplemento, desde 
que verifique-se a inexistência de dolo de apropriar-se do que é 
devido à Administração Pública”. (grifamos) 

 

                                            
267CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de Direito Tributário. 24ª edição. Saraiva. SP. 2012. Cap. XVI. 
268MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial. Editora Atlas. 7ª edição. SP. P. 117.  



Assevero que nos presentes autos o que se evidenciara fora um tipo 
primitivo de sonegação, que é o de fazer constar nas primeiras vias dos documentos 
fiscais valores diferentes dos constantes das demais vias, prática conhecida como 
“calçamento” de notas fiscais, conduta tipificada na Lei 8137/90, o que, por evidente, 
configura a “infração de lei” discriminada no art. 135 do CTN: 

  
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: 

......................................................................................................................  

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável;” 

 

Há, portanto, situações discriminadas no art. 71 do CTE em que o 
dolo é elementar à própria conduta, como a prática de caixa dois, a venda de mercadorias 
sem nota fiscal e o calçamento de notas fiscais, que sequer são compatíveis com a forma 
culposa, configurando, inclusive, crime contra a ordem tributária.   

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso e lhe dou 
provimento para reincluir na lide o solidário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 27 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02018/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI, BLOCO HVB ARTEFATOS 
PREMOLDADOS LTDA e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, 
Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, 
acolher o pedido da Fazenda Pública de adequação da penalidade para a original, prevista 
no art. 71, III, "a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo 
José Mendes, que votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, 
do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao diferencial de alíquotas 
incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, 
acobertada pela nota fiscal n.º 369, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 13/05/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 



 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido n.º 350 foi emitido em nome de BLOCO HVB ARTEFATOS 
PREMOLDADOS LTDA, CNPJ n.º 05.878.175/0001-10”. Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ 
RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, utilizou de sua suposta condição de produtor rural, 
permitindo que sua inscrição fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, 
supostamente destinado à atividade rural, para aproveitar-se do benefício fiscal da isenção 
do diferencial de alíquota concedida a esta atividade; confirmada sua participação pela 
assinatura do DUT transferindo o veículo logo após o registro do mesmo.” 

Continua o Anexo: “A empresa SOMAR e a empresa BLOCO HVB 
efetuam contrato de compra e venda, etc. em 20/06/2008. O pedido é confirmado através 
do PV 339, (...) com suposto adquirente o Sr. JOSÉ LUIZ RAGAZZ, (...) inclusive a nota 
fiscal emitida pela indústria em seu nome, e o veículo é licenciado no DETRAN em nome 
de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, no dia 28/05/2008. Depois, no dia 08/07/2008, é transferido à 
empresa BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

2.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 
base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIR os pedidos”; 

 
3.) BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA., com base 

no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente do veículo 
semirreboque. 

 
Junta, além de outros documentos, pedido n.º 350 (fls.09) do veículo 

efetuado por BLOCO HV, confirmação do pedido em nome de José Luiz Ragazzi (fls.10), 
nota fiscal n.º 369 emitida por Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., 
localizada em Orleans (SC), destinada a José Luiz Ragazzi (fls.08), Contrato de compra e 
venda firmado entre o vendedor SOMAR e o comprador BLOCO HVB (fls.15/16), espelhos 
do DETRAN-GO indicando que o veículo adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 
18/08/2008 (fls.17), fora transferido a BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA. 
em 08/07/2008. 

 
A autuada SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do 
lançamento (fls.40). 

 
A coobrigada BLOCO HVB pugna pela improcedência do lançamento 

(fls.60), por ser consumidora final. 
 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também 

impugna o lançamento, pedindo sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por 
ilegitimidade passiva (fls.84). 

 



Pela SENTENÇA N.º 2872/11 – JULP (fls.88/91), julgadora de 
primeira instância declara a procedência do lançamento, com a alteração da penalidade 
aplicada para a do artigo 71, VIII, “c”, c/c § 9.º, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 

 
 A FAZENDA PÚBLICA (fls.113) concorda com a mudança da 

penalidade. 
 
Intimados da Sentença, JOSÉ LUIZ RAGAZZI não comparece ao 

feito e é declarada sua perempção (fls.102). 
 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.124/125). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.127/136), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
BLOCO HVB reitera seu pedido de improcedência do lançamento, 

por ser consumidora final. 
 
A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 2021/13 (fls.145/51) 

decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária Somar 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, rejeitou a 
preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo 
solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, Importação 
e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da lide dos 
solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., Reginaldo Regis 
Benati e Bloco HVB Artefatos Premoldados Ltda. por eles apresentada; por maioria de 
votos, acolheu a preliminar de exclusão da lide dos solidários Banco Finasa BMC S/A e 
André Luiz Lopes Carneiro, arguida pelo Conselheiro Allen Anderson Viana. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Também 
por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de exclusão da penalidade, na forma 
qualificada indicada pelo julgador singular, requerido pela solidária Somar Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda. Por fim, por maioria de votos, manteve a 
penalidade aplicada pelo julgador singular, porém, adequando-a à prevista no artigo 71, 
inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima, que votou pelo 
retorno da penalidade à indicada pelos autuantes, a saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", 
do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.153), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e BLOCO HVB ARTEFATOS 
PREMOLDADOS LTDA., além do retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, 
“a”, do CTE. 

 
A empresa SOMAR, REGINALDO REGIS BENATI e BLOCO HVB 

contraditaram o recurso da Fazenda, pedindo a manutenção do acórdão que os excluiu 
da lide e alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
Relatados, passo ao voto. 



 
  

                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA., além do retorno da 
penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco 
exige ICMS no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de semirreboques para 
uso/consumo final, acobertada pela nota fiscal n.º 369, emitida pela empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 
13/05/2008. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 
reais). 

 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA foram, por unanimidade de votos, 
reincluídos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 
10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”; 

 
3) .) BLOCO HVB ARTEFATOS PREMOLDADOS LTDA. por ser o 

verdadeiro adquirente do veículo semirreboque. 
 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  



 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02019/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO R. BENATI, ANDRÉ LUIZ L. CARNEIRO e SOMAR 
INDÚSTRIA, COM., IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda Pública 
de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Valdir Mendonça 
Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. A Fazenda Pública 
retirou, oralmente, o pedido de reinclusão na lide do solidário BANCO FINASA BMC S/A. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 19773, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 14/07/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 



 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, utilizou de sua 
suposta condição de produtor rural, permitindo que sua inscrição fosse utilizada para 
aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado à atividade rural, para 
aproveitar-se do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota concedida a esta 
atividade; confirmada sua participação pela assInatura do DUT transferindo o veículo logo 
após o registro do mesmo.” 

Continua o Anexo: “A nota fiscal n.º 19773, emitida pela indústria em 
nome de um suposto produtor rural por solicitação do representante da mesma, Senhor 
REGINALDO REGIS BENATTI, CFF n.º 527.198.046-49, sócio-administrador da empresa 
SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME; 

O veículo fora registrado em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 
14/07/2008, e, imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, 
novamente transferido ao Senhor ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, no dia 26/06/2009; 
perdendo, portanto, o direito ao benefício.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 46, V, “a”, e § 2.º, 
da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora “montar o processo de financiamento junto à 
FINASA, em nome de HÉLIO NETO RIBEIRO. Entretanto, a nota fiscal n.º 19773 fora 
emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 14/07/2008, e, imediatamente, transferido 
ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente transferido ao Senhor ANDRÉ LUIZ 
LOPES CARNEIRO, no dia 26/06/2009; perdendo, portanto, o direito ao benefício.”; 

 
2.) ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, CPF n.º 714.669.839-49, 

também com base no artigo 46, V, “a”, e § 2.º, da lei n.º 11.651/91, figura como segundo 
adquirente do veículo, originariamente registrado em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 
14/07/2008, e, imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, 
novamente transferido ao Senhor ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, no dia 26/06/2009; 

 
3.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante do veículo semirreboque, no 
período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “emitir os pedidos”; 

 
4.) BANCO FINASA BMC S/A, CNPJ n.º 07.207.996/0001-50, com 

base no artigo 46, V, “b”, e § 2.º, da lei n.º 11.651/91, que figura como real proprietário 
(adquirente) do veículo, conforme nota fiscal n.º 19773, emitida em nome de José Luiz 
Ragazzi, em cujo nome o veículo fora registrado, antes de ser transferido ao Senhor André 
Luiz Lopes Carneiro. 

 
Junta, além de outros documentos, pedido do veículo efetuado por 

Hélio Neto Ribeiro (fls.09), confirmação do pedido em nome de José Luiz Ragazzi (fls.10), 
nota fiscal n.º 19733 emitida por Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., 
localizada em Orleans (SC), destinada a José Luiz Ragazzi (fls.11), Ficha Cadastral 
Pessoa Física de HÉLIO NETO RIBEIRO, elaborada pelo Banco FINASA (fls.13), 
espelhos do DETRAN-GO indicando que o veículo adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, 
em 14/07/2008 (fls.16), fora transferido ao banco FINASA em 19/07/2008 (fls.15), e, 
posteriormente, dia 26/08/2009), transferido a ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO (fls.14). 



 
A autuada SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. 
Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do lançamento (fls.42). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também 

impugna o lançamento, pedindo sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por 
ilegitimidade passiva (fls.66). 

 
Declarada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, ANDRÉ LUIZ LOPES 

CARNEIRO e BANCO FINASA BMC S/A (fls.72). 
 
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, sucessor do BANCO FINASA 

S/A, alega a destempo sua ilegitimidade passiva (fls.94). 
 
Pela SENTENÇA N.º 2941/11 – JULP (fls.109/112), julgadora de 

primeira instância declara a procedência do lançamento, com a alteração da penalidade 
aplicada para a do artigo 71, VIII, “c”, c/c § 9.º, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 

 
 A FAZENDA PÚBLICA (fls.113) concorda com a mudança da 

penalidade. 
 
Intimados da Sentença, JOSÉ LUIZ RAGAZZI, ANDRÉ LUIZ LOPES 

CARNEIRO e BANCO FINASA BMC S/A não comparecem aos autos e são declarados 
peremptos (fls.123), 

 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. 
Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do lançamento (fls.126/147). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.149/158), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
  A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 283/2014 

(fls.162/166) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e 
Reginaldo Regis Benati, por eles apresentada; por maioria de votos, acolheu a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários Banco Finasa BMC S/A e André Luiz Lopes Carneiro, 
arguida pelo Conselheiro Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença 
Singular que considerou procedente o auto de infração. Também por unanimidade de 
votos, rejeitou o pedido de exclusão da penalidade, na forma qualificada indicada pelo 
julgador singular, requerido pela solidária Somar Indústria, Comércio, Importação e 
Exportação Ltda. Por fim, por maioria de votos, manteve a penalidade aplicada pelo 
julgador singular, porém, adequando-a à prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, 



sendo vencido o Conselheiro Renato Moraes Lima, que votou pelo retorno da penalidade 
à indicada pelos autuantes, a saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.168), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários BANCO FINASA S/A, SOMAR 
IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, além do retorno da penalidade para a prevista no 
artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
A empresa SOMAR e REGINALDO REGIS BENATI contraditaram o 

recurso da Fazenda, pedindo a manutenção do acórdão que os excluiu da lide 
(fls.184/187 e 189/192) e alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
Na sessão de julgamento, a FAZENDA PÚBLICA retirou, oralmente, 

o pedido de reinclusão na lide do solidário BANCO FINASA BMC S/A.  
 

Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, tendo em vista a retirada, na sessão 
de julgamento, do pedido de reinclusão na lide do solidário BANCO FINASA S/A, além do 
retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual 
o Fisco exige ICMS no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), referente ao 
diferencial de alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para 
uso/consumo final, acobertada pela nota fiscal n.º 19773, emitida pela empresa 
LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, 
em 14/07/2008. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).  

 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO foram, por unanimidade de votos, reincluídos no polo 
passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4 “MONTA” o processo 
de financiamento junto à FINASA, em nome de HÉLIO NETO RIBEIRO. Entretanto, a nota 
fiscal n.º 19773 fora emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 14/07/2008, e, 
imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente 
transferido ao Senhor ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, no dia 26/06/2009; 

  
2) ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, CPF n.º 714.669.839-49, figura 

como segundo adquirente do veículo, originariamente registrado em nome de JOSÉ LUIZ 
RAGAZZI, em 14/07/2008, e, imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 



19/07/2008; e, novamente transferido ao Senhor ANDRÉ LUIZ LOPES CARNEIRO, no dia 
26/06/2009; e  

 
3) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante do veículo 
semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 29 de novembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02031/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI, HÉLIO NETO RIBEIRO e SOMAR 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda 
Pública de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, 
José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
10.900,00 (dez mil e novecentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 19774, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 14/07/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 



Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, utilizou de sua 
suposta condição de produtor rural, permitindo que sua inscrição fosse utilizada para 
aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado à atividade rural, para 
aproveitar-se do benefício fiscal da isenção do diferencial de alíquota concedida a esta 
atividade; confirmada sua participação pela assInatura do DUT transferindo o veículo logo 
após o registro do mesmo.” 

Continua o Anexo: “A nota fiscal n.º 19774, emitida pela indústria em 
nome de um suposto produtor rural por solicitação do representante da mesma, Senhor 
REGINALDO REGIS BENATTI, CFF n.º 527.198.046-49, sócio-administrador da empresa 
SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME. 

O veículo, registrado em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, foi, 
imediatamente, transferido ao Senhor HÉLIO NETO RIBEIRO.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 46, V, “a”, e § 2.º, 
da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora “montar o processo de financiamento junto à 
FINASA, em nome de HÉLIO NETO RIBEIRO. Entretanto, a nota fiscal n.º 19774 fora 
emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, e, imediatamente, transferido ao Banco 
FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente transferido ao Senhor HÉLIO NETO RIBEIRO, 
perdendo, portanto, o direito ao benefício.”; 

 
2.) HÉLIO NETO RIBEIRO, também com base no artigo 46, V, “a”, e 

§ 2.º, da lei n.º 11.651/91, figura como segundo adquirente do veículo, originariamente 
registrado em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 14/07/2008, e, imediatamente, 
transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente transferido ao Senhor 
HÉLIO NETO RIBEIRO;  

 
3.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa represa do fabricante do veículo semirreboque, no 
período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “emitir os pedidos”; 

 
Junta, além de outros documentos, pedido do veículo efetuado por 

Hélio Neto Ribeiro (fls.08), confirmação do pedido em nome de José Luiz Ragazzi (fls.09), 
nota fiscal n.º 19774 emitida por Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., 
localizada em Orleans (SC), destinada a José Luiz Ragazzi (fls.10). 

 
A autuada SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. 
Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do lançamento (fls.39). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também 

impugna o lançamento, pedindo sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por 
ilegitimidade passiva (fls.62). 

 
Declarada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.73). 
 



Pela SENTENÇA N.º 2881/11 – JULP (fls.75/78), julgadora de 
primeira instância declara a procedência do lançamento, com a alteração da penalidade 
aplicada para a do artigo 71, VIII, “c”, c/c § 9.º, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 

 
 A FAZENDA PÚBLICA (fls.79) concorda com a mudança da 

penalidade. 
 
Intimados da Sentença, JOSÉ LUIZ RAGAZZI e HÉLIO NETO 

RIBEIRO não comparecem aos autos e são declarados peremptos (fls.91). 
 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por incompetência funcional e por insegurança na determinação da infração. 
Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do lançamento (fls.114/115). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.126), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
  A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 284/2014 

(fls.130/134) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e 
Reginaldo Regis Benati, por eles apresentada; por maioria de votos, acolheu a preliminar 
de exclusão da lide dos solidários HÉLIO NETO RIBEIRO, arguida pelo Conselheiro Allen 
Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso 
Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença Singular que considerou 
procedente o auto de infração. Também por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de 
exclusão da penalidade, na forma qualificada indicada pelo julgador singular, requerido 
pela solidária Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. Por fim, por 
maioria de votos, manteve a penalidade aplicada pelo julgador singular, porém, 
adequando-a à prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o Conselheiro 
Renato Moraes Lima, que votou pelo retorno da penalidade à indicada pelos autuantes, a 
saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.136), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e HÉLIO NETO RIBEIRO, além do 
retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
Decretada a perempção do solidário HÉLIO NETO RIBEIRO 

(fls.148). 
 

REGINALDO REGIS BENATI contradiou o recurso da Fazenda, 
pedindo a manutenção do acórdão que o excluiu da lide (fls.151/154) e alterou a 
penalidade para a prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
 

Relatados, passo ao voto. 
 



  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e HÉLIO NETO RIBEIRO, além do retorno da penalidade para a prevista 
no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
10.900,00 (dez mil e novecentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 19774, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 14/07/2008. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 10.900,00 (dez mil e seiscentos reais).  

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e HÉLIO 
NETO RIBEIRO foram, por unanimidade de votos, reincluídos no polo passivo da lide. 
Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4 “MONTA” o processo de 
financiamento junto à FINASA, em nome de HÉLIO NETO RIBEIRO. Entretanto, a nota 
fiscal n.º 19774 fora emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 14/07/2008, e, 
imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente 
transferido ao Senhor HELIO NETO RIBEIRO; 

  
2) HÉLIO NETO RIBEIRO, figura como segundo adquirente do 

veículo, originariamente registrado em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 14/07/2008, e, 
imediatamente, transferido ao Banco FINASA, no dia 19/07/2008; e, novamente 
transferido ao Senhor HÉLIO NETO RIBEIRO; e  

 
3) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa represa do fabricante do veículo 
semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 



Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 
novel inciso IV-A.  

 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02033/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, 
conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento 
para acolher o pedido de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, 
"a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da 



Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 16452. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido foi efetuado em nome do Sr. LUIZ MOURA DA MATA.” Ainda 
que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, utilizou de sua suposta 
condição de produtor rural arrendatário permitindo que sua inscrição fosse utilizada para 
aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado à atividade rural. 

O pedido é confirmado, figurando como suposto adquirente o Sr. 
JOSÉ LUIZ RAGAZZI, que, inclusive, teve a nota fiscal emitida pelo fabricante, por 
solicitação do seu representante (da indústria) Sr. MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO, CPF n.º 595.841.651-00, em seu nome (JOSÉ LUIZ RAGAZZI), o qual o veículo 
fora licenciado junto ao DETRAN-GO, no dia 20/07/2007, e transferido no dia seguinte 
(21/07/2007) ao Sr. LUIZ MOURA DA MATA, conforme cópia de DUT em anexo.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 

724.271.406-00, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na 
qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, “EMITIR os pedidos”; 

 
2.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
3.) LUIZ MOUFRA DA MATA, com base no artigo 45, III, da lei n.º 

11.651/91, por ser o real comprador, confirmado pelo pedido original n.º 218 e posterior 
transferência ao seu nome, conforme DUT do DETRAN-GO. 

 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido N.º 218efetuado 

por LUIZ MOURA DA MATA (fls.08), a confirmação do pedido à SOMAR feito por JOSÉ 
LUIZ RAGAZZI (fls.09), nota fiscal n.º 16452, emitida em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI 
(fls.10), e DUT emitido no dia 20/07/2007 em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, com 
transferência no dia seguinte (21/07/2007) ao Sr. LUIZ MOURA DA MATA (fls.11). 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 



lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.50/51), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

  
O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 

também impugna (fls.79/80), pedindo a declaração de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

Com os mesmos argumentos e pedidos dos dois coobrigados acima, 
JORGE VITÓRIO DE OLIVEIRA CHAVEGATTO também impugna o lançamento. 

  
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.85) e de LUIZ 

MOURA DA MATA (fls.84). 
 
Pela SENTENÇA N.º 2768/2014 - JULP (fls.87/90), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 
 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e LUIZ MOURA 

DA MATA (fls.100). 
 
Intimados da sentença, a empresa SOMAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pugnando pela 
declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão da lide, improcedência 
do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-
GO (fls.126). 

O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 
recorre, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão 
da lide, improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.145). 

 
A III CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 2137/2015 

(fls.148/153) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de incompetência 
ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários, arguida pelos sujeitos passivos. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por 
maioria de votos, alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, 
sendo vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.155/156), pugnando pelo retorno 

da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “f”, do CTE. 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO atravessam 
recurso ao CONSELHO PLENO, pugnando pela ilegitimidade passiva de ambos, pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 



 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pelo retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, 
“f”, do CTE, em lugar da prevista no artigo 71, III, “a”, em lançamento no qual o Fisco exige 
ICMS no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo 
final, acobertada pela nota fiscal n.º 16452. 

 
 
DA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 

passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral proferida por unanimidade de 
votos, quando não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários (pressupostos recursais) para a admissibilidade da peça recursal, ficando, 
portanto, mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, confirmatória da decisão 
singular, proferida pela III CJUL deste CAT, pela procedência do lançamento no valor 
originário de ICMS de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO mantidos na lide, cujo recurso fora conhecido, apesar da decisão cameral 
unânime que os manteve no polo passivo da lide, foram, por unanimidade de votos deste 
CONSELHO SUPERIOR mantidos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas 
condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 
ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, que, na qualidade 

de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
“EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua manutenção no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  



Não obstante o recurso da Fazenda Pública pugnar pela adequação 
da penalidade para a prevista na alínea “f” do artigo 71, III, do CTE-GO, o colegiado 
decidiu, por maioria de votos, retornar à penalidade originária do lançamento, a saber, a 
do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o caso. 

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02034/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade 
quanto ao mérito do recurso do sujeito passivo ao Conselho 
Superior. Arguição pelo Conselheiro Relator. Acolhida por 
unanimidade de votos.  
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 
passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral 
proferida por unanimidade de votos, quando não preencher os 
requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 16.469/09, 
haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos 
elementos suficientes e necessários (pressupostos recursais) 
para a admissibilidade da peça recursal. 
 
SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão de 
solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, em relação ao mérito, tendo em vista não estar a peça recursal 
em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Também por votação unânime, 
rejeitar a preliminar de exclusão da lide dos solidários MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO e SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
arguida pelos mesmos. Participaram do julgamento os Conselheiros José Eduardo Firmino 
Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, 
José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-
lhe provimento para acolher o pedido de adequação da penalidade para a original, prevista 
no art. 71, III, "a", do CTE. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira 
Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 



Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros José 
Eduardo Firmino Mauro, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e 
Nivaldo José Mendes, que votaram pela adequação da penalidade para a prevista no art. 
71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 16954, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., 
CNPJ 75.274.316/0001-70, em 17/09/2007. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 
Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 

Ocorrência que “O pedido foi efetuado em nome do Sr. ROGÉRIO MATOS DA SILVA, 
CPF n.º 453.218.843-15.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI permitiu que sua 
inscrição de produtor rural fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, 
supostamente destinado à atividade rural. 

A empresa SOMA IND.COM.IMP.EXP.LTDA. efetua o pagamento 
por meio do depósito n.º 1169 no banco HSBC, no dia 25/09/2007. O veículo foi licenciado 
junto ao DETRAN-GO em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI no dia 21/09/2007, e transferido 
ao Sr. ROGÉRIO MATOS DA SILVA em 25/06/2007, conforme cópia de DUT em anexo.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, CPF n.º 

724.271.406-00, com base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na 
qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, “EMITIR os pedidos”; 

 
2.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
3.) ROGÉRIO MATOS DA SILVA, com base no artigo 46, V, “a”, § 

2.º, da lei n.º 11.651/91, por ser o real comprador do veículo. 
 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido n.º 440 efetuado 

por ROGÉRIO MATOS DA SILVA (fls.08), a confirmação do pedido à SOMAR feito por 
WESLEY JOSÉ DA SILVA (fls.09), nota fiscal n.º 16954, emitida em nome de JOSÉ LUIZ 
RAGAZZI (fls.10), e DUT emitido no dia 21/09/2007 em nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI, 
com transferência no dia 25/09/2007 (conforme selo de autenticação do cartório, pois não 
consta data e local) ao Sr. ROGÉRIO MATOS DA SILVA  (fls.11). 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 



lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.45/46), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

  
O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 

também impugna (fls.74/75), pedindo a declaração de nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

  
Decretada a revelia de ROGÉRIO MATOS DA SILVA (fls.80). 
 
Pela SENTENÇA N.º 2770/2014 - JULP (fls.82/85), julgador de 

primeira instância declara a procedência do lançamento. 
 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de ROGÉRIO 

MATOS DA SILVA (fls.96). 
 
Intimados da sentença, a empresa SOMAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pugnando pela 
declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão da lide, improcedência 
do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-
GO (fls.122). 

O coobrigado solidário MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO 
recorre, pugnando pela declaração de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão 
da lide, improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VIII, “c”, do CTE-GO (fls.140/141). 

 
A III CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 2138/2015 

(fls.144/149) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de incompetência 
ativa do Estado de Goiás, de nulidade da peça básica por insegurança na determinação 
da infração e de exclusão dos solidários, arguida pelos sujeitos passivos. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a Sentença Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por 
maioria de votos, alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, 
sendo vencido o Conselheiro Márcio Nogueira Pedra. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.151/152), pugnando pelo retorno 

da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “f”, do CTE. 
 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO atravessam 
recurso ao CONSELHO PLENO, pugnando pela ilegitimidade passiva de ambos, pela 
improcedência do lançamento, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VIII, 
“c”, do CTE-GO. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pelo retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, 



“f”, do CTE, em lugar da prevista no artigo 71, III, “a”, em lançamento no qual o Fisco exige 
ICMS no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo 
final, acobertada pela nota fiscal n.º 16954, emitida pela empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 17/09/2007. 

 
DA ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Não deve ser admitido, quanto ao mérito, o recurso do sujeito 

passivo ao Conselho Superior, em face da decisão cameral proferida por unanimidade de 
votos, quando não preencher os requisitos previstos no artigo 41, inciso II, da lei n.º 
16.469/09, haja vista o fato de que o recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários (pressupostos recursais) para a admissibilidade da peça recursal, ficando, 
portanto, mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, confirmatória da decisão 
singular, proferida pela III CJUL deste CAT, pela procedência do lançamento no valor 
originário de ICMS de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. e MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS 
JURADO mantidos na lide, cujo recurso fora conhecido, apesar da decisão cameral 
unânime que os manteve no polo passivo da lide, foram, por unanimidade de votos deste 
CONSELHO SUPERIOR mantidos no polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas 
condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 
ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de 
venda dos equipamentos; 

 
2) MARCELO MÁRCIO DOS SANTOS JURADO, que, na qualidade 

de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
“EMITIU os pedidos”. 

 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua manutenção no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
Não obstante o recurso da Fazenda Pública pugnar pela adequação 

da penalidade para a prevista na alínea “f” do artigo 71, III, do CTE-GO, o colegiado 
decidiu, por maioria de votos, retornar à penalidade originária do lançamento, a saber, a 
do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o caso. 



 
 
 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02035/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO R. BENATI, LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA e 
SOMAR INDÚSTRIA, COM., IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda Pública 
de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, Valdir Mendonça 
Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota fiscal n.º 
16691, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 18/09/2007. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 



Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência que “O pedido n.º 579 fora efetuado por LINDOMAR GONÇALVES 
FERREIRA, CPF n.º 472.106.641-49”. Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF 
n.º 714.669.839-49, utilizou de sua suposta condição de produtor rural, permitindo que sua 
inscrição fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado 
à atividade rural, para aproveitar-se do benefício fiscal da isenção do diferencial de 
alíquota concedida a esta atividade; confirmada sua participação pelo licenciamento do 
veículo junto ao DETRAN-GO,  em seu nome, no dia 21/09/2007,  transferindo o veículo 
ao Sr. LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA no dia 21/01/2008..” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

2.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 
base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIR os pedidos”; 

 
3.) LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA, CPF n.º 472.106.641-49, 

com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente do 
veículo semirreboque. 

 
Junta, além de outros documentos, pedido n.º 579 (fls.09) do veículo 

efetuado por LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA, nota fiscal n.º 16961 emitida por 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda., localizada em Orleans (SC), 
destinada a José Luiz Ragazzi (fls.08), espelhos do DETRAN-GO indicando que o veículo 
adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 21/09/2007, fora transferido a LINDOMAR 
GONÇALVES FERREIRA em 21/01/2008. 

 
A autuada SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do 
lançamento (fls.37/38). 

 
O coobrigado LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA pugna pela sua 

exclusão do polo passivo da lide na qualidade de solidário. 
 
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de REGINALDO 

REGIS BENATI (fls.57). 
 
No dia seguinte, 22/12/2010, o coobrigado solidário REGINALDO 

REGIS BENATI também impugna o lançamento, pedindo sua nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa e por ilegitimidade passiva (fls.66). 

 
Pela SENTENÇA N.º 2877/11 – JULP (fls.70/74), julgadora de 

primeira instância declara a procedência do lançamento, com a alteração da penalidade 
aplicada para a do artigo 71, VIII, “c”, c/c § 9.º, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 

 
 A FAZENDA PÚBLICA (fls.75) concorda com a mudança da 

penalidade. 



 
Intimados da Sentença, a empresa SOMAR e o solidário LINDOMAR 

não comparecem ao feito e é declarada sua perempção (fls.86). 
 
Não obstante a decretação acima, SOMAR INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a 
declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração. 
Alega sua ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência do lançamento (fls.109/110). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.112/121), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 834/2014 

(fls.125/136) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.e Reginaldo 
Regis Benati, por eles apresentada; por maioria de votos, acolheu a preliminar de 
exclusão da lide do solidário Lindomar Gonçalves Ferreira, arguida pelo Conselheiro 
relator Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do 
Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença Singular que 
considerou procedente o auto de infração. Também por unanimidade de votos, rejeitou o 
pedido de exclusão da penalidade, na forma qualificada indicada pelo julgador singular, 
requerido pela solidária Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. Por 
fim, por maioria de votos, manteve a penalidade aplicada pelo julgador singular, porém, 
adequando-a à prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o Conselheiro 
Renato Moraes Lima, que votou pelo retorno da penalidade à indicada pelos autuantes, a 
saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.138), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e LINDOMAR GONÇALVES 
FERREIRA, além do retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.150). 

 
REGINALDO REGIS BENATI contraditou o recurso da Fazenda, 

pedindo a manutenção do acórdão que o excluiu da lide e alterou a penalidade para a 
prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA, além do retorno da penalidade 
para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS 



no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela nota 
fiscal n.º 16691, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS, CNPJ 75.274.316/0001-70, em 18/09/2007. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 
 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA foram, por unanimidade de votos, reincluídos no 
polo passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, na 
qualidade de representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de venda dos equipamentos; 

 
2) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”; 

 
3) LINDOMAR GONÇALVES FERREIRA, por ser o verdadeiro 

adquirente do veículo semirreboque. 
 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 
 
 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02036/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI, PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA e 
SOMAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram 
do julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Denilson Alves Evangelista. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda Pública 
de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e 
o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
6.900,00 (seis mil cento e novecentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente 
na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo final, acobertada pela 
nota fiscal n.º 19690, emitida pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 03/07/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 



Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência que “O pedido n.º 350 foi emitido em nome do Sr. Pedro Furtado de Oliveira, 
CPF n.º 067.578.391-72.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 
714.669.839-49, utilizou de sua suposta condição de produtor rural, permitindo que sua 
inscrição fosse utilizada para aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado 
à atividade rural. 

A empresa SOMAR IND. COM. IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO 
LTDA efetua o pagamento. 

O pedido é confirmado pelo PV 4400, figurando como suposto 
adquirente o Sr. JOSÉ LUIZ RAGAZZI, que, inclusive, teve a nota fiscal emitida pelo 
fabricante em seu nome, o qual o veículo fora licenciado junto ao DETRAN-GO, no dia 
08/07/2008. 

No dia seguinte, 09/07/2008, o veículo fora transferido para o Sr. 
PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
2.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIR os pedidos”; 

 
3.) PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente do veículo 
semirreboque. 

 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido de n.º 350 

efetuado por PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA, a confirmação do pedido à LIBRELATO 
feito por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, espelhos do DETRAN-GO indicando que o veículo 
adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 08/07/2008, fora transferido a PEDRO FURTADO 
DE OLIVEIRA em 09/07/2008. 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.56/57), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também 

impugna (fls.73/80), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
Pela SENTENÇA N.º 2868/11- JULP (fls.86/90), julgadora de 

primeira instância declara a procedência do lançamento, com a alteração da penalidade 
aplicada para a do artigo 71, VIII, “c”, c/c § 9.º, inciso I, da lei n.º 11.651/91. 

 
 A FAZENDA PÚBLICA (fls.91) concorda com a mudança da 

penalidade. 



 
Intimados da Sentença, JOSÉ LUIZ RAGAZZI e PEDRO FURTADO 

DE OLIVEIRA não comparecem ao feito e é declarada sua perempção (fls.104). 
 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI recorre 

(fls.116), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.138/139). 

 
A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 252/2014 

(fls.143/146) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e 
Reginaldo Regis Benati, por eles apresentada; também por maioria de votos, acolheu a 
preliminar de exclusão da lide do solidário PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA, arguida 
pelo Conselheiro relator Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, 
conhecer do Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença 
Singular que considerou procedente o auto de infração. Por fim, por maioria de votos, 
alterou a penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o 
Conselheiro Renato Moraes Lima, que votou pela manutenção da indicada pelos 
autuantes, a saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.148), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e PEDRO FURTADO DE 
OLIVEIRA, além do retorno da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
Decretada a perempção de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.165). 
 
REGINALDO REGIS BENATI contraditou o recurso da Fazenda, 

pedindo a manutenção do acórdão que o excluiu da lide e alterou a penalidade para a 
prevista no artigo 71, IV-A, do CTE. 

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA, além do retorno da penalidade para 
a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no 
valor de R$ 6.900,00 (seis mil cento e novecentos reais), referente ao diferencial de 
alíquotas incidente na operação de aquisição de um semirreboque para uso/consumo 



final, acobertada pela nota fiscal n.º 19690, emitida pela empresa LIBRELATO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 03/07/2008. 

 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 6.900,00 (seis mil cento e novecentos 
reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e 
PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA foram, por unanimidade de votos, reincluídos no polo 
passivo da lide. Vejamos, dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de 
representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” o processo fictício de venda dos equipamentos; 

 
2) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”; 

 
3) PEDRO FURTADO DE OLIVEIRA, por ser o verdadeiro adquirente 

do veículo semirreboque. 
 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 02037/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. 
Reinclusão de solidários. Provido por unanimidade. 
PENALIDADE. Recurso da Fazenda Pública. Adequação da 
penalidade. Provido por maioria. 
 
Devem ser reincluídos no polo passivo da lide como 
coobrigados solidários todas as pessoas que que tenham 
praticado atos, intervindo na relação jurídico-tributária ou pelas 
omissões de que forem responsáveis relativamente às 
operações ou prestações objeto do lançamento. 
 
Deve ser adequada a penalidade proposta para a prevista no art. 
71, III, "a", da lei n.º 11.651/91, conforme lançamento original, 
dada sua subsunção à infração descrita. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reincluir 
na lide os solidários REGINALDO REGIS BENATI, JOVANI BEDIN e SOMAR 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista e João Divino de Brito. E, por maioria de votos, acolher o pedido da Fazenda 
Pública de adequação da penalidade para a original, prevista no art. 71, III, "a", do CTE. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da 
Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, 
José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela 
adequação da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No presente lançamento, o Fisco exige ICMS no valor de R$ 
9.300,00 (nove mil e trezentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na 
operação de aquisição de semirreboques para uso/consumo final, acobertada pelas notas 
fiscais n.ºs 18586 e 18585, emitidas pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 75.274.316/0001-70, em 07/03/2008. 

 
Dado como como infringido o artigo 11, § 1.º, II, da lei n.º 11.651/91, 

c/c os artigos 76, II, “b”, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE), e 3.º, da IN 155/94-GSF. 
Proposta a penalidade prevista no artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 11.750/92. 

 



Consta do Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da 
Ocorrência que “O pedido n.º 350 foi emitido em nome do Sr. JOVANI BEDIN, CPF n.º 
884.804.020-91.” Ainda que “O Senhor JOSÉ LUIZ RAGAZZI, CPF n.º 714.669.839-49, 
utilizou de sua suposta condição de produtor rural, permitindo que sua inscrição fosse 
utilizada para aquisição de veículo semirreboque, supostamente destinado à atividade 
rural. 

O pedido é confirmado pelo PV 2569, figurando como suposto 
adquirente o Sr. JOSÉ LUIZ RAGAZZI, que, inclusive, teve as notas fiscais emitidas pelo 
fabricante em seu nome, o qual o veículo fora licenciado junto ao DETRAN-GO, no dia 
10/03/2008. 

No dia seguinte, 11/03/2008, o veículo fora transferido para o Sr. 
JOVANI BEDIN, CPF 884.804.020-91, que é o verdadeiro adquirente dos veículos.” 

 
Foram incluídos na lide os seguintes coobrigados solidários: 
 
1.) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, com base no artigo 45, XIII, da lei n.º 
11.651/91, representante da INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E 
RODOVIÁRIOS LTDA; 

 
2.) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, com 

base no artigo 45, XII, da lei n.º 11.651/91, cuja conduta fora, na qualidade de sócio-
administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos veículos semirreboque, 
no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIR os pedidos”; 

 
3.) JOVANI BEDIN, CPF n.º 884.804.020-91, com base no artigo 45, 

XIII, da lei n.º 11.651/91, por ser o verdadeiro adquirente dos veículos semirreboque. 
 
Junta, além de outros documentos, cópia do pedido de n.º 350 

efetuado por JOVANI BEDIN (fls.10), a confirmação do pedido à LIBRELATO feito por 
JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.11), cópias das notas fiscais n.ºs 18586 e 18585, emitidas em 
nome de JOSÉ LUIZ RAGAZZI (fls.08 e 09), espelhos do DETRAN-GO indicando que o 
veículo adquirido por JOSÉ LUIZ RAGAZZI, em 10/03/2008, fora transferido a PEDRO 
FURTADO DE OLIVEIRA em 10/03/2008. 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. impugna o lançamento, pedindo a declaração de nulidade do 
lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.40/41), além da aplicação da penalidade 
prevista no artigo 71, VIII, “c”, do CTE-GO. 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também 

impugna (fls.64), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
Decretada a revelia de JOSÉ LUIZ RAGAZZI e de JOVANI BEDIN 

(fls.69). 
Pela SENTENÇA N.º 957/11- JULP (fls.71/74), julgador de primeira 

instância declara a procedência do lançamento. 
 
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. atravessa recurso, pedindo a declaração de nulidade do 



lançamento por insegurança na determinação da infração. Alega sua ilegitimidade passiva 
e pugna pela improcedência do lançamento (fls.103/104). 

 
O coobrigado solidário REGINALDO REGIS BENATI também recorre 

(fls.115), pedindo sua exclusão da lide dada sua ilegitimidade passiva. 
 
 
A I CJUL deste CAT, mediante o ACÓRDÃO N.º 277/2014 

(fls.119/125) decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela autuada solidária 
Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.; por unanimidade de votos, 
rejeitou a preliminar de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito 
passivo solidário, arguida também pela autuada solidária Somar Indústria, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.; por maioria de votos, acolheu a preliminar de exclusão da 
lide dos solidários Somar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e 
Reginaldo Regis Benati, por eles apresentada; também por maioria de votos, acolheu a 
preliminar de exclusão da lide do solidário JOVANI BEDIN, arguida pelo Conselheiro 
relator Allen Anderson Viana. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do 
Recurso Voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a Sentença Singular que 
considerou procedente o auto de infração. Por fim, por maioria de votos, alterou a 
penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE, sendo vencido o 
Conselheiro Renato Moraes Lima, que votou pela manutenção da indicada pelos 
autuantes, a saber, artigo 71, inciso III, alínea 'a", do CTE. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.127), pugnando pela reinclusão no 

polo passivo da lide dos coobrigados solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e 
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI e JOVANI BEDIN, além do retorno 
da penalidade para a prevista no artigo 71, III, “a”, do CTE. 

 
Decretada a perempção de JOVANI BEDIN (fls.147). 
 
REGINALDO REGIS BENATI contraditou o recurso da Fazenda, 

pedindo a manutenção do acórdão que o excluiu da lide e alterou a penalidade para a 
prevista no artigo 71, IV-A, do CTE (fls.153). 

 
A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. também contraditou o recurso da Fazenda, pugnando pelo seu 
desprovimento (fls.158).  

 
Relatados, passo ao voto. 
 

  
                   V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

Conselho Superior, pugnando pela reinclusão no polo passivo da lide dos coobrigados 
solidários SOMAR IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO 
REGIS BENATI e JOVANI BEDIN, além do retorno da penalidade para a prevista no artigo 
71, III, “a”, do CTE, em lançamento no qual o Fisco exige ICMS no valor de R$ $ 9.300,00 
(nove mil e trezentos reais), referente ao diferencial de alíquotas incidente na operação de 
aquisição de semirreboques para uso/consumo final, acobertada pelas notas fiscais n.ºs 
18586 e 18585, emitidas pela empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., 
CNPJ 75.274.316/0001-70, em 07/03/2008. 



 
Fica mantida a decisão unânime quanto ao mérito da causa, 

confirmatória da decisão singular, proferida pela I CJUL deste CAT, pela procedência do 
lançamento no valor originário de ICMS de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). 

 
 
DA REINCLUSÃO DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS 
 
Pelas condutas perpetradas, os coobrigados solidários SOMAR 

IND.COM.IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA., REGINALDO REGIS BENATI JOVANI 
BEDIN foram, por unanimidade de votos, reincluídos no polo passivo da lide. Vejamos, 
dos autos, suas condutas: 1) SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CCE n.º 10.460.398-4, na qualidade de representante da 
INDÚSTRIA LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., “monta” 
o processo fictício de venda dos equipamentos; 

 
2) REGINALDO REGIS BENATTI, CPF n.º 714.669.839-49, que, na 

qualidade de sócio-administrador da empresa SOMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – empresa representante do fabricante dos 
veículos semirreboque, no período de 22/12/2005 a 01/07/2008, “EMITIU os pedidos”; 

 
3) JOVANI BEDIN, por ser o verdadeiro adquirente do veículo 

semirreboque. 
 
Portanto, pela conduta de cada um, correta sua reinclusão no polo 

passivo da lide.  
 
DO RETORNO À PENALIDADE ORIGINÁRIA 
 
O inciso IV-A, do artigo 71 do CTE fora criado para substituir o 

revogado inciso VIII do mesmo artigo 71 do CTE-GO. 
 
No caso dos autos, o inicial enquadramento no inciso III, alínea “a”, 

do artigo 71 fora adequado.  
 
Entretanto, a Câmara houve por bem enquadrar a penalidade no 

novel inciso IV-A.  
 
Verificado o equívoco, este CONSELHO SUPERIOR retorna a 

penalidade originária do artigo 71, III, “a”, do CTE-GO, por ser a mais específica para o 
caso. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de dezembro de 
2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02063/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o requerido diligencial do 
processo. Rejeitadas as preliminares de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitada a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
da lide, arguida por ele. ICMS. Confirma a decisão singular que 
decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
1. O requerimento de diligência, que se apresentar desprovido 
de contraprovas ou qualquer instrução satisfatória, não é 
acolhido pelo julgador do processo; 
 
2. As preliminares de nulidade, arguidas pelo sujeito passivo 
sob o alicerce de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento ao direito de defesa, que não se enquadrarem nas 
regras do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, são rejeitadas no 
julgamento do processo administrativo tributário; 
 
3. As pessoas indicadas para o polo passivo solidário da lide, 
que se enquadrarem nas regras do art. 45 da Lei nº 11.651/91, e 
por terem interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador da obrigação tributária, respondem solidariamente pelo 
crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício;  
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância é confirmada pela 
instância seguinte, quando o recurso do autuado não questionar 
o mérito da constituição do crédito tributário, circunstância que 
impõe a declaração da procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e, também, por votação unânime, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os artigos 11, inciso I; 27; 40 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE abrigam 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária descrita no auto de infração e 



suportam a constituição do crédito porque o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, 
no período de 01/01/2015 a 30/09/2017, por meio de Nota Fiscal Eletrônica–NFE – Mod. 
55; Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final–NFEC – Mod 65 e Cupom Fiscal – Mod. 
D2 com utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
procedimento que ocasionou uma diferença de R$ 78.727,62 no ICMS a recolher, 
conforme registra a Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
planilhas e documentação em anexo. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS 
omitido, junto com as cominações legais.   

 
Para esta ocorrência, a fiscalização propôs a penalidade prescrita no 

art. Art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 
  
Os documentos de fls. 03/23 instruem a constituição do crédito 

tributário pelo lançamento de ofício, seguido dos documentos de fls. 24/35. 
 
Um dos sócios da pessoa jurídica é identificado para o polo passivo 

solidário da lide, conforme permissão do artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/1991.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, fls. 36/42 e, 

em peça única, impugnam o trabalho fiscal na primeira fase de defesa, fls. 45/53 e instrui 
com os documentos de fls. 54/65. 

  
A tese impugnatória inicia com a arguição da preliminar de nulidade 

da peça básica por cerceamento ao direito de defesa, cujo fundamento, com esteio nos 
artigos infringidos, é a impossibilidade de verificação das falhas ocorridas, ou seja, o que a 
empresa deixou de fazer e, para tanto, cita normas da legislação processual federal e a do 
Estado de Goiás. 

 
Noutro momento, defendem a existência de julgamento pela 

declaração da inconstitucionalidade da solidariedade atribuída ao sócio com o suporte no 
art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE. 

 
No mérito, pleiteiam a exclusão de produtos inclusos no conceito de 

serem de cesta básica. 
 
Ao final, requerem a nulidade da autuação, a exclusão dos produtos 

da cesta básica e a exclusão do polo passivo solidário da lide com a declaração de sua 
ilegitimidade passiva. 

  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, cuja 

conclusão expressa: 
 
“Em síntese, considerando tudo que consta nos autos e, em especial, 

pelas fundamentações fáticas e jurídicas, conheço da Impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher a nulidade pleiteada, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do 
fisco, pelo valor originário, em cálculo do setor competente, o que garantirá a certeza e 
liquidez a esse crédito tributário”, fl. 73. 

 
O sujeito passivo e o solidário recorrem da decisão singular, fls. 

81/101, para alegar que, com a ausência de identificação da infração, a empresa se vê 
tolhida de contestar genericamente o auto, o que representa cerceamento ao direito de 
defesa do contribuinte, capaz de causar ofensa ao direito do contraditório e da ampla 



defesa, nulificando o auto de infração impugnado nos moldes do art.19 da Lei nº 
13.882/01.   

 
Arguem que vários produtos tiveram crédito e o débito do imposto 

corretamente considerados pela empresa e que os produtos tapioca, cuscuz de milho, leite 
em pó, creme de leite e farinha de rosca foram beneficiados pelo tratamento diferenciado 
dado aos produtos da cesta básica. A fiscalização calculou o imposto com a utilização da 
alíquota do ICMS em 17%. Porém, tendo em vista que a Impugnante é 
(indústria/distribuidor atacadista) essa alíquota é reduzida para 10%. Portanto, a presente 
autuação já deve sofrer uma enorme redução, tanto na sua base de cálculo, quanto na 
aplicação da alíquota do imposto.  

 
Afirmam que o recorrente é sócio da empresa e, portanto, a sua 

responsabilização deve seguir as regras do art. 135 do CTN e não a do art. 124 e isso, 
literalmente, já que o art. 135 do CTN esgotou as possibilidades de responsabilização do 
sócio das empresas devedoras, não cabendo a qualquer lei acréscimos ao ali contido. 
Assim com base no art. 135, III do CTN e na sua "literalidade", concluíram que a 
fiscalização só falou na demonstração de que a Recorrente, pessoa Física, praticou ato ou 
tenha poderes para praticar o ato contra a legislação tributária estadual. 

  
Por fim requerem que este Recurso Voluntário seja julgado 

procedente, anulado o auto de infração; não sendo esse entendimento que seja permitida 
nova diligência para os abatimentos decorrentes da utilização da base de cálculo reduzida, 
bem como da alíquota reduzida para distribuidor industrial, concessão dos créditos, 
erroneamente, estornados pela empresa Recorrente e assim o fazendo, requer a sua 
compensação; requer a exclusão do sócio da polaridade passiva solidária de lide e 
protesta por todos os meios de prova admitidos, em especial, a realização de diligências 
para averiguação do valor da operação, conforme defendido pelos Recorrentes. 

 
Anexou os documentos de fls.102/112. 
 
É o Relatório. 
  
 

V O T O 
 
 
Aprecio e decido esta autuação e, de início, defino o questionamento 

preliminar de pedido de diligência do trabalho fiscal originário deste processo, o qual 
rejeito porque a defesa não instruiu o seu pleito com quaisquer demonstrativos capazes de 
facultar o seu deferimento. 

 
Vejo que a apuração do calor do imposto devido é resultante de 

avaliação fiscal nos livros e documentos da empresa, onde o auditor fiscal concluiu o 
cumprimento da sua tarefa funcional com a declaração de existência de omissão no 
recolhimento do total do ICMS devido, conforme registram os documentos instrutórios da 
exigência tributária. 

 
Com isto, sou pela continuidade do processo porque não há 

ocorrência de falha no trabalho de auditagem. 
 
Quanto às preliminares de nulidade da peça basilar, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, eu as rejeito com o 



entendimento de que a autoridade fiscal examinou os documentos emitidos para a 
comercialização dos produtos e, em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da 
Base de Cálculo aposta no documentário fiscal e constatou a utilização de carga tributária 
inferior à estabelecida na legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária. Considero que a infração e a penalidade foram 
corretamente identificadas e o direito de defesa não foi cerceado pela fiscalização.  

 
Em face da formalização do crédito tributário, eu não acolho as 

preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela recorrente. 

 
No que representa a exclusão do polo passivo solidário da lide, 

requerido pela recorrente, eu rejeito sob o fundamento de que o artigo 45, inciso XII do 
CTE, estabelece que a solidariedade somente se aplica no caso de dolo ou fraude no 
descumprimento da obrigação acessória, e, neste caso, o erro na emissão das Notas 
Fiscais Eletrônicas, com a consignação de base de cálculo inferior à estabelecida pela 
legislação, caracteriza, tão somente, omissão de parte do tributo devido, conforme registra 
o lançamento fiscal que originou este volume. 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 
 

Considero que, no caso demandado, a infração capitulada na peça 
exordial refere-se a descumprimento de obrigação tributária principal, visto a constatação 
de omissão no recolhimento do ICMS, ocasionado pela utilização de carga tributária 
inferior à prevista na legislação tributária vigente à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. 

  
Além do que a sua identificação atende a determinação da norma 

legal supra e do artigo 124 do Código Tributário Nacional-CTN, conforme se observa: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 
Os autos registram que o polo passivo solidário agiu com excesso de 

poder, que demonstra a existência de interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto e, de acordo com a previsão legal transcrita nos parágrafos volvidos, 
vejo que ele permanece na responsabilidade tributária solidária e responde pela exigência 
contida no lançamento tributário. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


Quanto ao mérito, vejo que a exigência do crédito, formulada na peça 
essencial deste processo, é omissão no recolhimento do ICMS, ocasionado pela utilização 
de carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, cuja diferença foi 
constatada na Auditoria Comparativa da Situação Tributária com a Base de Cálculo e em 
exames nas Notas Fiscais Eletrônicas-NFe e NFC-e emitidas pela empresa na atividade 
comercial.  

 
A diferença apontada causou a constituição do crédito tributário pelo 

lançamento de ofício, conforme registra o auto de infração e demonstrativos instrutórios do 
trabalho fiscal.  

 
Isto resulta em aproveitamento indevido de crédito, pois houve 

retenção de crédito no momento em que o autuado utilizou carga tributária menor do que a 
realmente correta para os produtos comercializados. A manutenção de parcela de crédito 
e o recolhimento a menor do que o devido na operação de saída de mercadorias 
tributadas ocasionou crédito de ICMS maior do que o real. 

 
Deve considerar ainda que o crédito a que tem direito do sujeito 

passivo, para efeito de compensação com o débito, é o valor destacado na via primeira do 
documento fiscal o que garante o reconhecimento de que o estabelecimento comercial 
recebeu as mercadorias de comercialização, conforme previsão contida no art. 46, § 1º, 
inciso IV do CTE.  

 
De acordo com a norma legal, o aproveitamento de crédito de ICMS 

em valor superior ao permitido, gera omissão no recolhimento do ICMS, consoante 
registra a Auditoria Básica do ICMS, em anexo.  

 
O sujeito não questiona o mérito, apenas alega erro do sistema 

operacional da autuada.  
 

Em relação à proposição da penalidade pela autoridade fiscal é a 
correspondente à prescrita na alínea “a” do inciso IV do artigo 71 do CTE: 
 

Art. 71. [...] 
 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento; 
[...] 

 
Não resta dúvida de que a penalidade prescrita na norma transposta 

no parágrafo anterior é a correta e é a específica para o caso o que garante a declaração 
da procedência do auto de infração. 

  
Pelo exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, decido 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e, também, por votação 
unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
mesmo. No mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 



provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Solidariedade (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02064/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Rejeitado o requerido diligencial do 
processo. Rejeitadas as preliminares de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela autuada. 
Rejeitada a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
da lide, arguida por ele. ICMS. Confirma a decisão singular que 
decidiu pela procedência do auto de infração.  
 
1. O requerimento de diligência, que se apresentar desprovido 
de contraprovas ou qualquer instrução satisfatória, não é 
acolhido pelo julgador do processo; 
 
2. As preliminares de nulidade, arguidas pelo sujeito passivo 
sob o alicerce de insegurança na determinação da infração e de 
cerceamento ao direito de defesa, que não se enquadrarem nas 
regras do art. 20 da Lei nº 16.469/2009, são rejeitadas no 
julgamento do processo administrativo tributário; 
 
3. As pessoas indicadas para o polo passivo solidário da lide, 
que se enquadrarem nas regras do art. 45 da Lei nº 11.651/91 e 
por terem interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador da obrigação tributária, respondem solidariamente pelo 
crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício;  
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância é confirmada pela 
instância seguinte, quando o recurso do autuado não questionar 
o mérito da constituição do crédito tributário, circunstância que 
impõe a declaração da procedência do auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e, também, por votação unânime, 
rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
mesmo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de 
Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Os artigos 11, inciso I; 27; 40 e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE abrigam 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária descrita no auto de infração e suporta 



a constituição do crédito porque o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, no 
período de 01/01/2015 a 30/09/2017, por meio de Nota Fiscal Eletrônica–NFE – Mod. 55; 
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final–NFEC – Mod 65 e Cupom Fiscal – Mod. D2 
com utilização de carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, 
procedimento que ocasionou uma diferença de R$ 80.448,40 no ICMS a recolher, 
conforme registra a Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da Base de Cálculo, 
planilhas e documentação em anexo. Em consequência, o autuado deve pagar o ICMS 
omitido, junto com as cominações legais.   

 
Para esta ocorrência, a fiscalização propôs a penalidade prescrita no 

art. Art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE. 
  
Os documentos de fls. 03/23 instruem a constituição do crédito 

tributário pelo lançamento de ofício. 
 
Um dos sócios da pessoa jurídica é identificado para o polo passivo 

solidário da lide, conforme permissão do artigo 45, inciso XII da Lei nº 11.651/1991.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos, fls. 24/29 e, 

em peça única, impugnam o trabalho fiscal na primeira fase de defesa, fls. 32/40 e instrui 
com os documentos de fls. 41/51. 

  
A tese impugnatória inicia com a arguição da preliminar de nulidade 

da peça básica por cerceamento ao direito de defesa, cujo fundamento, com esteio nos 
artigos infringidos, é a impossibilidade de verificação das falhas ocorridas, ou seja, o que a 
empresa deixou de fazer e, para tanto, cita normas da legislação processual federal e a do 
Estado de Goiás. 

 
Noutro momento, defendem a existência de julgamento pela 

declaração da inconstitucionalidade da solidariedade atribuída ao sócio com o suporte no 
art. 45, inciso XII da Lei nº 11.651/91-CTE. 

 
No mérito, pleiteiam a exclusão de produtos inclusos no conceito de 

serem de cesta básica. 
 
Ao final, requerem a nulidade da autuação, a exclusão dos produtos 

da cesta básica e a exclusão do polo passivo solidário da lide com a declaração de sua 
ilegitimidade passiva. 

  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, cuja 

conclusão expressa: 
 
“Em síntese, considerando tudo que consta nos autos e, em especial, 

pelas fundamentações fáticas e jurídicas, conheço da Impugnação, nego-lhe provimento, 
para, em preliminar, não acolher a nulidade pleiteada, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidir pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial do 
fisco, pelo valor originário, em cálculo do setor competente, o que garantirá a certeza e 
liquidez a esse crédito tributário”, fl. 59. 

 
O sujeito passivo e o solidário recorrem da decisão singular, fls. 

67/87, para alegar que, com a ausência de identificação da infração, a empresa se vê 
tolhida de contestar genericamente o auto, o que representa cerceamento ao direito de 
defesa do contribuinte, capaz de causar ofensa ao direito do contraditório e da ampla 



defesa, nulificando o auto de infração impugnado nos moldes do art.19 da Lei nº 
13.882/01.   

 
Arguem que vários produtos tiveram crédito e o débito do imposto 

corretamente considerados pela empresa e que os produtos tapioca, cuscuz de milho, leite 
em pó, creme de leite e farinha de rosca foram beneficiados pelo tratamento diferenciado 
dado aos produtos da cesta básica. A fiscalização calculou o imposto com a utilização da 
alíquota do ICMS em 17%. Porém, tendo em vista que a Impugnante é 
(indústria/distribuidor atacadista) essa alíquota é reduzida para 10%. Portanto, a presente 
autuação já deve sofrer uma enorme redução, tanto na sua base de cálculo, quanto na 
aplicação da alíquota do imposto.  

 
Afirmam que o recorrente é sócio da empresa e, portanto, a sua 

responsabilização deve seguir as regras do art. 135 do CTN e não a do art. 124 e isso, 
literalmente, já que o art. 135 do CTN esgotou as possibilidades de responsabilização do 
sócio das empresas devedoras, não cabendo a qualquer lei acréscimos ao ali contido. 
Assim com base no art. 135, III do CTN e na sua "literalidade", concluíram que a 
fiscalização só falou na demonstração de que a Recorrente, pessoa Física, praticou ato ou 
tenha poderes para praticar o ato contra a legislação tributária estadual. 

  
Por fim requerem que este Recurso Voluntário seja julgado 

procedente, anulado o auto de infração; não sendo esse entendimento que seja permitida 
nova diligencia para os abatimentos decorrentes da utilização da base de cálculo reduzida, 
bem como da alíquota reduzida para distribuidor industrial, concessão dos créditos, 
erroneamente, estornados pela empresa Recorrente e assim o fazendo, requer a sua 
compensação; requer a exclusão do sócio da polaridade passiva solidária de lide e 
protesta por todos os meios de prova admitidos, em especial, a realização de diligências 
para averiguação do valor da operação, conforme defendido pelos Recorrentes. 

 
Anexou os documentos de fls.88/98. 
 
É o Relatório. 
  
 

V O T O 
 
 
Aprecio e decido esta autuação e, de início, defino o questionamento 

preliminar de pedido de diligência do trabalho fiscal originário deste processo, o qual 
rejeito porque a defesa não instruiu o seu pleito com quaisquer demonstrativos capazes de 
facultar o seu deferimento. 

 
Vejo que a apuração do calor do imposto devido é resultante de 

avaliação fiscal nos livros e documentos da empresa, onde o auditor fiscal concluiu o 
cumprimento da sua tarefa funcional com a declaração de existência de omissão no 
recolhimento do total do ICMS devido, conforme registram os documentos instrutórios da 
exigência tributária. 

 
Com isto, sou pela continuidade do processo porque não há 

ocorrência de falha no trabalho de auditagem. 
 
Quanto às preliminares de nulidade da peça basilar, por insegurança 

na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, eu as rejeito com o 



entendimento de que a autoridade fiscal examinou os documentos emitidos para a 
comercialização dos produtos e, em Auditoria Comparativa da Situação Tributária e da 
Base de Cálculo aposta no documentário fiscal e constatou a utilização de carga tributária 
inferior à estabelecida na legislação tributária em vigor na data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária. Considero que a infração e a penalidade foram 
corretamente identificadas e o direito de defesa não foi cerceado pela fiscalização.  

 
Em face à formalização do crédito tributário, eu não acolho as 

preliminares de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa, arguidas pela recorrente. 

 
No que representa a exclusão do polo passivo solidário da lide, 

requerido pela recorrente, eu rejeito sob o fundamento de que o artigo 45, inciso XII do 
CTE, estabelece que a solidariedade somente se aplica no caso de dolo ou fraude no 
descumprimento da obrigação acessória, e, neste caso, o erro na emissão das Notas 
Fiscais Eletrônicas, com a consignação de base de cálculo inferior à estabelecida pela 
legislação, caracteriza, tão somente, omissão de parte do tributo devido, conforme registra 
o lançamento fiscal que originou este volume. 
 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 12.06.17) 

 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97) 
 

Considero que, no caso demandado, a infração capitulada na peça 
exordial refere-se a descumprimento de obrigação tributária principal, visto a constatação 
de omissão no recolhimento do ICMS, ocasionado pela utilização de carga tributária 
inferior à prevista na legislação tributária vigente à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária. 

  
Além do que a sua identificação atende a determinação da norma 

legal supra e do artigo 124 do Código Tributário Nacional-CTN, conforme se observa: 
 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal; 

 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 
Os autos registram que o polo passivo solidário agiu com excesso de 

poder, que demonstra a existência de interesse comum na situação constitutiva do fato 
gerador do imposto e, de acordo com a previsão legal transcrita nos parágrafos volvidos, 
vejo que ele permanece na responsabilidade tributária solidária e responde pela exigência 
contida no lançamento tributário. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_19665.htm


Quanto ao mérito, vejo que a exigência do crédito, formulada na peça 
essencial deste processo, é omissão no recolhimento do ICMS, ocasionado pela utilização 
de carga tributária inferior à estabelecida na legislação tributária, cuja diferença foi 
constatada na Auditoria Comparativa da Situação Tributária com a Base de Cálculo e em 
exames nas Notas Fiscais Eletrônicas-NFe e NFC-e emitidas pela empresa na atividade 
comercial.  

 
A diferença apontada causou a constituição do crédito tributário pelo 

lançamento de ofício, conforme registra o auto de infração e demonstrativos instrutórios do 
trabalho fiscal.  

 
Isto resulta em aproveitamento indevido de crédito, pois houve 

retenção de crédito no momento em que o autuado utilizou carga tributária menor do que a 
realmente correta para os produtos comercializados. A manutenção de parcela de crédito 
e o recolhimento a menor do que o devido na operação de saída de mercadorias 
tributadas ocasionou crédito de ICMS maior do que o real. 

 
Deve considerar ainda que o crédito a que tem direito do sujeito 

passivo, para efeito de compensação com o débito, é o valor destacado na via primeira do 
documento fiscal o que garante o reconhecimento de que o estabelecimento comercial 
recebeu as mercadorias de comercialização, conforme previsão contida no art. 46, § 1º, 
inciso IV do CTE.  

 
De acordo com a norma legal, o aproveitamento de crédito de ICMS 

em valor superior ao permitido, gera omissão no recolhimento do ICMS, consoante 
registra a Auditoria Básica do ICMS, em anexo.  

 
O sujeito não questiona o mérito, apenas alega erro do sistema 

operacional da autuada.  
 

Em relação à proposição da penalidade pela autoridade fiscal é a 
correspondente à prescrita na alínea “a” do inciso IV do artigo 71 do CTE: 
 

Art. 71. [...] 
 
IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da 
escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o 
equivalente aos percentuais de: 
 
a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu 
pagamento; 
[...] 

 
Não resta dúvida de que a penalidade prescrita na norma transposta 

no parágrafo anterior é a correta e é a específica para o caso o que garante a declaração 
da procedência do auto de infração. 

  
Pelo exposto e ao votar esta ação, por unanimidade de votos, decido 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo e, também, por votação 
unânime, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo 
mesmo. No mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 



provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Subfaturamento (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01285/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Subfaturamento do valor 
da operação. Improcedência. 
 
I. Pesquisas de preços do mesmo produto, porém, de marcas 
diferentes não são suficientes para comprovar o subfaturamento 
do valor da operação; 
 
II. Na ausência de comprovação da ocorrência do 
subfaturamento do valor da operação, deve ser declarado 
improcedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta dos presentes autos que o sujeito passivo subfaturou o valor 
da operação ao emitir as notas fiscais nº 836, com valor inferior ao efetivamente praticado, 
conforme documentos e valores obtidos pelas cotações em anexo. 

 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 17. 
 
Regularmente intimado o sujeito passivo comparece aos autos, às 

fls. 18 a 20, e apresenta impugnação em primeira instância, às fls. 23 a 26. Anexou 
documentos, às fls. 27 a 43. 

 
Por meio da Sentença nº 905/2011, às fls. 45 a 46 o julgador de piso 

declarou nulo o lançamento em razão de não ter identificado corretamente o sujeito 
passivo. 

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso n° 

239/2011 – SR/GERF, às fls. 47 a 48, pedindo a reforma da decisão. 
 
O sujeito passivo é intimado a contraditar, às fls. 50, que comparece 

aos autos, às fls. 53 a 55 pedindo a manutenção da sentença. 
 
Mediante Acórdão n° 1121/2014, às fls. 58 a 63, a Quarta Câmara do 

Conselho Administrativo Tributário decidiu conhecer do recurso de oficio, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular, que considerou nulo o auto de infração, por 



erro na identificação so sujeito passivo, devendo retornar aos autos à Primeira Instância, 
para apreciação de toda a matéria. 

 
Intimado, às fls. 66 o sujeito passivo comparece aos autos pedindo a 

manutenção da sentença singular, às fls. 69 a 71. 
 
Por meio da Sentença nº 384/2015 – JULP, às fls. 76 a 78 o julgador 

singular considerou procedente o lançamento.  
 
Intimada, às fls. 79, a empresa autuada interpôs recurso voluntário, 

às fls. 82 a 84, pleiteando a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito 
passivou ou a improcedência. Anexou documentos, às fls. 92 a 114. 

 
Mediante Acórdão n° 952/2015, às fls. 115 a 119, a Terceira Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a arguição de inadmissibilidade, feita 
pelo conselheiro relator, em relação a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, decidiu conhecer 
do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
Por meio de Recurso ao Conselho Pleno n° 203/2015 – GRF, às fls. 

121 a 122, a Fazenda Pública expõe sua discordância da decisão cameral, que tornou o 
presente feito improcedente, e solicita a reversão desse julgado cameral para que o 
lançamento seja declarado totalmente procedente. Alegou que o órgão julgador entendeu 
que o subfaturamento não está provado, principalmente porque a emitente da nota fiscal 
utiliza matéria prima reciclada/reaproveitada e consegue produzir os protetores de câmara 
de ar por preços bem mais baixos do que os líderes de mercado, de modo que os baixos 
preços consignados na nota fiscal autuada refletem, não um subfaturamento, mas uma 
diferença de qualidade. No entanto, a Fazenda Pública discorda da decisão majoritária, 
pois, a tabela de fls. 17 demostra claramente que os preços do orçamento de fls. 16 já se 
mostram bem superiores aos preços dos orçamentos de fls. 14 e 15. O mais caro é da 
marca Pirelli e, p.e., o protetor de aro 16 dessa marca custa R$ 25,00 reais a unidade e os 
de menor preço custam R$ 13,00 e R$ 12,96 reais, ou seja, a diferença que o relator 
pretende evidenciar, em termos de qualidade já aparece entre a marca líder e a linha 
inferior. Argumenta que na nota fiscal autuada, o protetor de aro 16 foi consignado pelo 
valor de R$ 2,25 reais a unidade, correspondendo a 17% dos valores das marcas de 
segunda linha e a 9% do valor da marca de primeira linha. Tomando como base o pneu 
recauchutado, seu preço é, em mediam 70% do preço do pneu novo. Essa proporção 
pode evidenciar que mesmo utilizando-se de borracha reciclada os preços consignados na 
nota fiscal autuada são nitidamente subfaturados. Ao final, requer: a reforma do acórdão 
recorrido para se exigir o imposto no valor originalmente lançado. 

 
O sujeito passivo é intimado a contraditar, ás fls. 125 a 126. 
 
É o relatório. 
 

V O T O  
 
Cuida de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 

de ter subfaturado o valor da operação ao emitir a Nota Fiscal nº 836 relativamente a 
protetores de câmara de ar com valor inferior ao efetivamente praticado no mercado. 

 



Dirigindo-me ao mérito, visto não haver outras questões preliminares 
a serem enfrentadas, tendo em vista o disposto no art. 19, §§ 2º e 4º do Decreto nº 
6.930/09 (Regimento Interno do CAT), sirvo-me da faculdade conferida por estes preceitos 
normativos para transcrever o acórdão proferido na fase cameral, de autoria do 
Conselheiro Antônio Martins da Silva, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito 
que utilizo como razões de decidir quanto ao mérito, nestes termos: 

 
“[...] 
Segundo informações obtidas em sítios de empresas fabricantes o 

protetor de câmara de ar é uma capa protetora, feita com borracha espessa que protege a 
câmara de ar das imperfeições da roda, das falhas na região do talão do pneu, defeitos ou 
avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a câmara em situações adversas. 
É utilizada em todos os pneus de ônibus, caminhões e veículos comerciais leves que utilizam 
câmara de ar. 

As pesquisas de preços que dão sustentação à acusação de 
subfaturamento foram feitas em processo licitatório publicado no Diário Oficial de Porto Alege-
RS e em 3 (três) empresas varejistas estabelecidas em Goiânia, nas quais foram constatados 
preços superiores ao constante da nota fiscal que acompanhava as mercadorias. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que os processos licitatórios no Brasil, 
via de regra, não constituem fontes totalmente confiáveis para a aferição dos preços de 
produtos ou serviços, tendo em vista que em não poucas vezes os preços neles indicados 
estão inflados em razão de procedimentos poucos republicanos por parte de autoridades 
constituídas, no sentido de inflar os preços em conluios com as empresas participantes do 
processo para obterem vantagens indevidas.   

Nesse sentido, podemos citar como exemplo, o rumoroso caso da 
Operação Lava Jato que apura um grande escândalo na PETROBRAS, maior empresa do 
país, que foi saqueada em centenas de milhões de reais por meio de processos licitatórios 
viciados que elevavam os preços dos produtos e serviços para remunerar (pagar comissões), 
de forma indevida e criminosa, a diretores corruptos, políticos, empresários, etc. 

Por outro lado, os preços praticados no comércio varejista, 
especialmente, em relação aos produtos de menor valor, são ditados em razão de vários 
fatores, tais como: localização geográfica da empresa (bairro nobre ou periférico); condições 
de pagamento (venda a prazo, à vista ou cartão de crédito); marca do produto; prestígio da 
empresa vendedora no mercado, etc. 

As pesquisas de preços de fls. 14, 15 e 16, revelam essa situação. 
Vejamos: 

1) O protetor de câmara de ar, constante da pesquisa de fls. 14, é da 
marca VIPAL que, segundo inserção feita no seu sítio "é líder na fabricação de produtos para 
reforma de pneus na América Latina e oferece a mais completa linha de produtos do mercado, 
para todo tipo de veículo e de aplicação. Com padrão de qualidade reconhecido e certificado, 
a Vipal emprega alta tecnologia em desenvolvimento e produção e conta com uma ampla e 
qualificada rede de reformadores autorizados."  

2) O protetor de câmara de ar, constante da pesquisa de fls. 16, é da 
marca PIRELLI, empresa multinacional, fundada na Itália em 1872, líder do mercado mundial 
de borracha, sendo, inclusive, patrocinadora dos maiores eventos automobilísticos mundiais. 

Por outro lado, a empresa ZANAFLEX BORRACHAS LTDA, emitente da 
nota fiscal objeto do presente lançamento, é fabricante de compostos de borrachas e 
protetores de câmara de ar e conforme declaração por ela firmada e juntada ao processo (fls. 
12) e notícias obtidas no seu sítio, os protetores de câmara de ar são fabricados a partir de 
matéria-prima (borracha) reprovadas na produção de outros produtos, motivo pelo qual, tem 
condições de praticar preços inferiores aos de outras empresas do ramo. 

Assim, a conclusão óbvia é no sentido de que a marca do produto e o 
prestígio que a empresa vendedora goza no mercado, são itens extremamente relevantes na 
fixação do preço final a consumidor, não sendo correto, portanto, estabelecer como critério 
para efeito de apurar subfaturamento, a comparação entre preços de um produto de marca 



famosa e vendido por empresa tradicional no mercado local, com produto fabricado e vendido 
por empresas de menor expressão no mercado. 

Ademais, no caso vertente a empresa autuada trouxe ao processo a 
cópia do boleto bancário relativo ao pagamento do valor da nota fiscal. 

Com essas considerações, entendo que as pesquisas de preços 
apresentadas pelos autores do procedimento não provam o subfaturamento alegado, eis que 
revelam uma variação muito grande de valor, dependendo da marca do protetor de câmara de 
ar.” 

 
Nos termos dos fundamentos acima expostos, entendo que o 

faturamento não restou comprovado nestes autos, posto que as pesquisas feitas pelos 
autuantes ocorreram no comércio varejista, abrangendo poucas unidades das mercadorias, ao 
passo que as vendas objeto da autuação ocorrem a nível de indústria, envolvendo grandes 
quantidades e com mercadorias de qualidade inferior. 

 

Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 
Fazendária a este Conselho Superior nego-lhe provimento para manter a decisão cameral 
que considerou improcedente o auto de infração. 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Subfaturamento (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01706/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota 
fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 



Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo 
consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com 

os artigos 88, § 1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a 

aplicação do § 9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 

Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de 
Livro Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em primeira instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de 
nulidade por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada 
em presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase 

singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação 

solicitada, e requereu a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, 
visto que, por economia processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, 

apresentado nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados 
anteriormente, pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, 

para que auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade 

detectada, faz o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência 
parcial da presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que 

não se referiam a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a 
saber: operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a 
cessões de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani 
Martignani em favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da 
referida empresa. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o 

resultado da segunda diligência. 
 



Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a 
preliminar de nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o 
resultado da segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

reiterando os argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a 
operação objeto da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão 
da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de 
notas fiscais de venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e 
cancelado o crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os 

Conselheiros decidiram, por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão 
singular que julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, 

preliminarmente, que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja 
negado provimento e mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da 
operação; 



Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo 
seguinte, a base de cálculo do imposto é: 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado 
atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista 
regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de 
energia; 
 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda 
pode elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria 
ou do serviço, para fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra 

assinalados que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta 
deste, o fisco pode, orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do 
RCTE, utilizar como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta 
fiscal, de modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma 
subsidiária quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o 
fizer de forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e 

principalmente após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), 
não poderá sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a 
operação deverá ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), 
por exemplo, quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, 
conforme disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer 
outra circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou 
da prestação, hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do 
prazo de 3 (três) dias, contados da data em que se efetivou o 
reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que 
tenha sido emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de 
apuração, o documento deve ser também emitido, sendo que o imposto 
devido deve ser pago em documento de arrecadação distinto com as 
especificações necessárias à regularização, devendo constar no 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4


documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de 
acordo com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por 
meio de nota fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço 
consignado na nota fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para 

acobertar o transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto 
remetido, o contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, 
conforme estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

 
Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da 

recorrente no sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação 
se encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 

2009, estabelece em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no 
mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por 
pessoa jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de 
gado bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada 
de 14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está 
beneficiada com suspensão da incidência ou do pagamento das 
contribuições tanto no microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 
10.925, de 2004, quanto no microrregime dos arts. 32 a 37 da Lei nº 
12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 
4011104042823 extrai-se os seguintes esclarecimentos: 



a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela 
interestadual de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas 
Mataboi e TCO (fls. 1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi 
explica que não houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da 
edição da Lei Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da 
incidência das referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de 
venda de gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, 
sem haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita 
todos os créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO 
em seu livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher 
efetivamente (em momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações 
anteriores (venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas 
contribuições (fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao 
qual foram adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem 
compor a base de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer 
que a suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos 
do art. 9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa 
o entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 
À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor 

se ancora em indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o 
fato de o estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no 

aproveitamento indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria 
resultante de operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito 
passivo, as consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna 
tributada a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a 

base de cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO 
acrescido dos tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo 
que o valor das notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com 
base na pauta de valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de 
cálculo na importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo 
que engloba todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das 

contribuições do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 



Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas 
contribuições da base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas 
emitida com base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo constatado junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – 
R$ 12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral 
que julgou improcedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Subfaturamento (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01707/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota 
fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 



Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo 
consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com 

os artigos 88, § 1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a 

aplicação do § 9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 

Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de 
Livro Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em primeira instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de 
nulidade por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada 
em presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase 

singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação 

solicitada, e requereu a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, 
visto que, por economia processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, 

apresentado nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados 
anteriormente, pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, 

para que auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade 

detectada, faz o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência 
parcial da presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que 

não se referiam a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a 
saber: operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a 
cessões de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani 
Martignani em favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da 
referida empresa. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o 

resultado da segunda diligência. 
 



Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a 
preliminar de nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o 
resultado da segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

reiterando os argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a 
operação objeto da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão 
da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de 
notas fiscais de venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e 
cancelado o crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os 

Conselheiros decidiram, por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão 
singular que julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, 

preliminarmente, que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja 
negado provimento e mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da 
operação; 



Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo 
seguinte, a base de cálculo do imposto é: 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado 
atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista 
regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de 
energia; 
 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda 
pode elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria 
ou do serviço, para fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra 

assinalados que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta 
deste, o fisco pode, orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do 
RCTE, utilizar como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta 
fiscal, de modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma 
subsidiária quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o 
fizer de forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e 

principalmente após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), 
não poderá sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a 
operação deverá ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), 
por exemplo, quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, 
conforme disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer 
outra circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou 
da prestação, hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do 
prazo de 3 (três) dias, contados da data em que se efetivou o 
reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que 
tenha sido emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de 
apuração, o documento deve ser também emitido, sendo que o imposto 
devido deve ser pago em documento de arrecadação distinto com as 
especificações necessárias à regularização, devendo constar no 
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documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de 
acordo com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por 
meio de nota fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço 
consignado na nota fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para 

acobertar o transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto 
remetido, o contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, 
conforme estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

 
Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da 

recorrente no sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação 
se encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 

2009, estabelece em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no 
mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por 
pessoa jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de 
gado bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada 
de 14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está 
beneficiada com suspensão da incidência ou do pagamento das 
contribuições tanto no microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 
10.925, de 2004, quanto no microrregime dos arts. 32 a 37 da Lei nº 
12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 
4011104042823 extrai-se os seguintes esclarecimentos: 



a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela 
interestadual de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas 
Mataboi e TCO (fls. 1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi 
explica que não houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da 
edição da Lei Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da 
incidência das referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de 
venda de gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, 
sem haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita 
todos os créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO 
em seu livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher 
efetivamente (em momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações 
anteriores (venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas 
contribuições (fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao 
qual foram adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem 
compor a base de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer 
que a suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos 
do art. 9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa 
o entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 
À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor 

se ancora em indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o 
fato de o estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no 

aproveitamento indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria 
resultante de operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito 
passivo, as consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna 
tributada a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a 

base de cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO 
acrescido dos tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo 
que o valor das notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com 
base na pauta de valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de 
cálculo na importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo 
que engloba todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das 

contribuições do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 



Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas 
contribuições da base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas 
emitida com base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo constatado junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – 
R$ 12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral 
que julgou improcedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Subfaturamento (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01708/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: RECURSO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO 
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ICMS. 
DIFERENÇA A MENOR DE PREÇO OU DE QUANTIDADE 
APURADA NO COTEJAMENTO ENTRE NOTAS FISCAIS DE 
VENDAS EMITIDAS COM BASE EM PAUTA DE VALORES E O 
VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA EM 
FACE DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP NA AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO VIVO DE 
PESSOA JURÍDICA, CONFORME PRESCRITO NO ARTIGO 32 DA 
LEI FEDERAL N.º 12.058. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.   
 
I - A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, por força do 
disposto no art. 15, inc. I, do CTE a art. 9º, inc. I, do RCTE. 
 
II – É exigida emissão de documento fiscal para regularização 
em virtude de diferença a menor de preço ou de quantidade e 
consequente recolhimento do imposto complementar, conforme 
disposto no art. 141, §1º, inc. II, do RCTE. 
 
III – Restando comprovado nos presentes autos que a diferença 
a menor de preço, apurada mediante cotejamento entre o valor 
constante das notas fiscais de venda emitidas com base em 
pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo, é decorrente do registro e escrituração na contabilidade do 
estabelecimento destinatário das contribuições para o 
PIS/PASEP, cuja incidência se encontrava suspensa por força 
do disposto no artigo 32 da Lei Federal n.º 12.058/2009, impõe-se 
o reconhecimento da improcedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de setembro de 2018, decidiu,  por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José 
Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Nivaldo José Mendes. Vencido o 
Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida que votou pela procedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo deixou de emitir nota 
fiscal complementar, referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de 
gado bovino destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da 



Federação, por meio das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo 
consequentemente o recolhimento ao erário goiano do imposto complementar apurado. 

 
Tipificação da infração: art. 64 da Lei nº 11.651/91 combinado com 

os artigos 88, § 1°, inciso II e 141, § 1°, inciso I do Decreto nº 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo nº 71, inciso VII, alínea "l" (L), agravada com a 

aplicação do § 9°, inciso I, do CTE. 
 
Instrução: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário, 

Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, Termo de Autenticação de 
Livro Fiscal e cópias dos Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS.  

 
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação 

em primeira instância, argumentando, preliminarmente, que: a) o lançamento padeceria de 
nulidade por violação às regras do lançamento de ofício; b) a autuação estaria baseada 
em presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS; c) impossibilidade de apurar a 
movimentação real tributária por arbitramento; d) aplicação de multa de forma 
desarrazoada e de efeito confiscatório. Quanto ao mérito, aduziu que: a) a fiscalização 
teria ferido a regra-matriz de incidência do ICMS; b) o valor recolhido antecipadamente 
com base na pauta fiscal, mesmo sendo menor, seria definitivo; c) apresentou planilha 
apontando diversas divergências na autuação. Concluiu pugnando pela nulidade e/ou 
improcedência do feito. 

 
Os autos foram convertidos em diligência para fins de revisão na fase 

singular. 
 
Em resposta o revisor procedeu à juntada da documentação 

solicitada, e requereu a conexão das autuações que versassem obre os mesmos fatos, 
visto que, por economia processual, deveriam ser julgados em conjunto. 

 
O sujeito passivo novamente notificado do resultado da diligência, 

apresentado nova contestação na qual ratificou todos os argumentos apresentados 
anteriormente, pedindo o cancelamento da autuação.  

 
O feito foi novamente convertido em diligência na instância inaugural, 

para que auditor-fiscal estranho a lide promovesse à revisão outrora solicitada.  
 
Em resposta o revisor elabora parecer esclarecendo a irregularidade 

detectada, faz o devido agrupamento de todas as autuações, concluindo pela procedência 
parcial da presente autuação.  

 
Explicita o revisor que foram excluídas da autuação operações que 

não se referiam a vendas de gado da empresa autuada para o Frigorífico Mataboi S/A, a 
saber: operações de venda de bovinos para Murilo Lemos Dorázio, valores referentes a 
cessões de cédula de produtor rural pactuadas entre Ana Paula Golin e Bruno Giani 
Martignani em favor da autuada e os relativos à transferência entre contas correntes da 
referida empresa. 

 
Novamente intimado o sujeito passivo não se manifesta sobre o 

resultado da segunda diligência. 
 



Em decisão prolatada na instância inaugural, o julgador rejeitou a 
preliminar de nulidade suscitada na peça de impugnação e, quanto ao mérito, acolhendo o 
resultado da segunda revisão fiscal, julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, 

reiterando os argumentos apresentados na peça de impugnação, e acrescenta que a 
operação objeto da autuação se encontrava albergada pelo benefício fiscal da suspensão 
da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de 
notas fiscais de venda. Sustenta que deve ser reformada a sentença de primeiro grau e 
cancelado o crédito tributário lançado na origem. 

 
Submetido o feito a julgamento na instância cameral, os 

Conselheiros decidiram, por maioria de votos, julgar improcedente a exigência fiscal. 
 
A Representação Fazendária apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pedindo a reforma do aresto cameral e a consequente manutenção da decisão 
singular que julgou parcialmente procedente o lançamento. 

 
Intimado, o sujeito apresenta contradita o recurso requerendo, 

preliminarmente, que o mesmo não seja conhecido ou, alternativamente, que lhe seja 
negado provimento e mantido na íntegra o acórdão cameral. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O 
 
Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 

passivo em epígrafe sob a acusação de ter deixado de emitir nota fiscal complementar, 
referente ao reajustamento do preço, relativa à saída interestadual de gado bovino 
destinado a estabelecimento frigorífico sediado em outra Unidade da Federação, por meio 
das notas fiscais identificadas na listagem anexa à exordial, omitindo consequentemente o 
recolhimento ao erário goiano do imposto apurado. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da contenda administrativa sob análise se 
restringe à apreciação do recurso apresentado pela Representação Fazendária que pugna 
pela reforma do acórdão cameral que, em votação majoritária, reformou a decisão singular 
julgando improcedente o lançamento. 

 
No caso sob apreciação, constatou o Fisco omissão de pagamento 

de ICMS decorrente da diferença a maior entre o valor real da operação, constante da 
contabilidade do frigorífico destinatário das mercadorias, e o discriminado nas notas fiscais 
de venda de gado emitidas pelo contribuinte goiano, nas quais foi utilizada a pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  

 
Sabe-se que a regra geral do ICMS é que a base de cálculo nas 

operações de circulação de mercadorias é o valor da operação. Nesse sentido dispõe a 
Legislação Tributária Estadual, in verbis: 

 
Lei nº 11.651/97 – CTE-GO: 
[...] 
Art. 15. A base de cálculo do imposto é: 
I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da 
operação; 



Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo 
seguinte, a base de cálculo do imposto é: 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado 
atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista 
regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de 
energia; 
 
......................................................................................................................... 
 
Decreto nº 4.852/97 – RCTE-GO: 
[...] 
Art. 18. Mediante pesquisa periódica de preços, a Secretaria da Fazenda 
pode elaborar pauta de valores, informando o preço corrente da mercadoria 
ou do serviço, para fixação da base de cálculo. 

 
 Depreende-se do disposto nos preceitos normativos supra 

assinalados que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, sendo que, na falta 
deste, o fisco pode, orientando-se pelas disposições do artigos 16, inciso I do CTE e 18 do 
RCTE, utilizar como base de cálculo do imposto o valor da mercadoria constante de pauta 
fiscal, de modo que esta possui caráter excepcional, devendo ser utilizada de forma 
subsidiária quando o contribuinte não declarar o valor da operação (artigo 16 do CTE) ou o 
fizer de forma notoriamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, não merecer fé o valor 
declarado (artigo 25, I, “a” do CTE). 

 
Noutro giro, incumbe ressaltar que a nota fiscal após emitida, e 

principalmente após surtir “os efeitos fiscais” (acobertar a circulação física da mercadoria), 
não poderá sofrer alteração em seu corpo, todavia, em determinadas situações, a 
operação deverá ser retificada mediante a emissão de outra nota fiscal (complementar), 
por exemplo, quando se tratar de quantidade ou valores nela consignados a menor, 
conforme disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997 a seguir transcrito: 

 

RCTE  

[...] 

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 
cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

§ 1º Deve, também, ser emitido documento fiscal (Convênio SINIEF 6/89, 
art. 4º): 

[...] 

I - no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer 
outra circunstância, que implique aumento no valor original da operação ou 
da prestação, hipótese em que o documento deve ser emitido dentro do 
prazo de 3 (três) dias, contados da data em que se efetivou o 
reajustamento; 

II - na regularização em virtude de diferença a menor de preço ou de 
quantidade, quando efetuada no período de apuração do imposto em que 
tenha sido emitido o documento original; 

[...] 

§ 2º Se a regularização não se efetuar dentro do próprio período de 
apuração, o documento deve ser também emitido, sendo que o imposto 
devido deve ser pago em documento de arrecadação distinto com as 
especificações necessárias à regularização, devendo constar no 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSINIEF_006_89.htm#A4


documento fiscal o número e a data do documento de arrecadação, 
observadas as normas do instituto da espontaneidade e o seguinte: 

I - o documento fiscal deve ser registrado no livro Registro de Saídas, de 
acordo com as prescrições estabelecidas neste regulamento; 

  

Observa-se, portanto, que a legislação permite a regularização, por 
meio de nota fiscal complementar, de diferença a menor de quantidade ou preço 
consignado na nota fiscal em relação à efetiva operação. 

 
Desse modo, sempre que ocorrer a emissão de nota fiscal para 

acobertar o transporte de mercadoria com peso estimado inferior ao peso do produto 
remetido, o contribuinte deverá providenciar a emissão de nota fiscal complementar, 
conforme estabelecido no preceito normativo acima transcrito. 

 
Merece especial atenção, no caso destes autos, a argumentação da 

recorrente no sentido de que as operações de venda de bovinos vivos objeto da autuação 
se encontravam albergadas pelo benefício fiscal da suspensão da incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da CONFINS quando da emissão de notas fiscais de 
venda. 

 
Acerca do assunto, a Lei Federal n.º 12.058, de 13 de outubro de 

2009, estabelece em seu art. 32 que: 
 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no 
mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas 
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;  

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

A Receita Federal, a seu turno, respondendo consulta formulado por 
pessoa jurídica acerca da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep na aquisição de 
gado bovino vivo de pessoa jurídica, exarou a Solução de Consulta nº 309 – Cosit, datada 
de 14/06/2017, orientando no sentido de que: 

 

“[...] a receita de venda de “gado bovino vivo (NCM 01.02)” está 
beneficiada com suspensão da incidência ou do pagamento das 
contribuições tanto no microrregime dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 
10.925, de 2004, quanto no microrregime dos arts. 32 a 37 da Lei nº 
12.058, de 2009.[...]” 

 

No relatório da diligência elaborado às fls. 1038/1062 do PAT 
4011104042823 extrai-se os seguintes esclarecimentos: 



a)  que somente o valor de R$ 11.077.749,17 corresponde à parcela 
interestadual de compra e venda de gado bovino vivo realizada entre as empresas 
Mataboi e TCO (fls. 1057); 

b) que, em resposta à notificação expedida, a empresa Mataboi 
explica que não houve pagamento das contribuições sociais de PIS/COFINS em razão da 
edição da Lei Federal n.º 10.825/2004, que em seu artigo 9º estabeleceu suspensão da 
incidência das referidas contribuições no caso da venda agropecuária (fls. 1058); 

c) que foi verificado no livro diário da Mataboi que as notas fiscais de 
venda de gado emitidas pela empresa CTO contém valores aproveitados de PIS/COFINS, 
sem haver, entretanto, pagamentos de tais contribuições (fls. 1059); 

d) que tendo em vista que a empresa Mataboi escritura e aproveita 
todos os créditos das contribuições PIS/COFINS nas aquisições de gado da empresa CTO 
em seu livro contábil, entende-se que a empresa Mataboi S/A deverá recolher 
efetivamente (em momento posterior) os valores de PIS/COFINS devidos pelas operações 
anteriores (venda de gado da CTO), em razão do aproveitamento dos créditos destas 
contribuições (fls. 1059); 

e) que o valor líquido recebido pela CTO foi de R$ 11.077.749,17 ao 
qual foram adicionados os tributos interestaduais (ICMS, PIS, COFINS) que devem 
compor a base de cálculo do ICMS (fls. 1059/1060). 

Em resumo, dessume-se que apesar de o ilustre revisor reconhecer 
que a suspensão do pagamento das contribuições PIS/COFINS se justificada nos termos 
do art. 9º da Lei Federal n.º 10.825/2004 (item 10, parte final, fls. 1059), o mesmo externa 
o entendimento de que as referidas contribuições devem compor a base de cálculo do 
ICMS em razão do aproveitamento dos créditos destas pelo estabelecimento destinatário. 

 
À toda evidência, salta aos olhos que a conclusão do nobre revisor 

se ancora em indisfarçável equívoco de interpretação da norma tributária, haja vista que o 
fato de o estabelecimento frigorífico destinatário dos bovinos ter escriturado e aproveitado 
indevidamente créditos das mencionadas contribuições, as quais, por força da legislação 
federal retro citada, não incidiam nas operações de aquisição de bovinos vivos da 
empresa Mataboi junto à empresa goiana CTO, não pode conduzir à conclusão de que as 
mesmas devessem integrar a base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão 
normativa nesse sentido. 

 
Outrossim, insta salientar que a irregularidade consistente no 

aproveitamento indevido de crédito relativo à entrada no estabelecimento de mercadoria 
resultante de operação albergada pela não incidência do tributo acarreta, para o sujeito 
passivo, as consequências punitivas decorrentes daquele creditamento, contudo não torna 
tributada a referida operação. 

  
Da análise do demonstrativo elaborado às fls. 1061, verifica-se que a 

base de cálculo do ICMS, considerando o recebimento líquido pela empresa TCO 
acrescido dos tributos mencionados, perfaz o montante de R$ 13.712.112, 81, ao passo 
que o valor das notas fiscais de saídas interestaduais, emitidas pela empresa TCO com 
base na pauta de valores, soma R$ 13.003.643,75, gerando uma diferença de base de 
cálculo na importância de R$ 708.469,06, que o valor remanescente de base de cálculo 
que engloba todos os autos de infração sob julgamento. 

 
Noutro giro, o demonstrativo às fls. 1060 evidencia que a soma das 

contribuições do PIS/COFINS resulta em R$ 1.154.736,09. 
 



Conclui-se, assim, que procedendo-se à exclusão das referidas 
contribuições da base de cálculo do ICMS, o cotejamento entre as notas fiscais de saídas 
emitida com base na pauta de valores e o valor da operação de venda de gado bovino 
vivo constatado junto à contabilidade do estabelecimento destinatário (R$ 13.003.643,75 – 
R$ 12.557.376,72) revela a existência de diferença a maior no importe de R$ 446.267,03, 
não havendo, pois, que se falar em obrigatoriedade de emissão de nota fiscal 
complementar, consoante disposto no artigo 141 do Decreto nº 4.852/1997, posto que, 
reprise-se, inexiste diferença a menor de preço ou de quantidade, mas sim diferença a 
maior, o que faz cair por terra a pretensão fiscal.  

 
Em face do exposto, conheço do recurso da Representação 

Fazendária a este Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter o aresto cameral 
que julgou improcedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00030/18 
 
 
Relator: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. AQUISIÇÃO 
INTERESTADUAL DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÃO SOBRE AS OPERAÇÕES NO SCANC. REPASSE 
DO IMPOSTO OCORRIDO APÓS A AÇÃO FISCAL. ART. 67 DO 
ANEXO VIII DO RCTE. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
1. Ao contrário do que se ponderou em recurso, a formalidade 
descumprida, salvo se amparada pela espontaneidade, não 
exonera o sujeito passivo da multa cominada, a cuja infração o 
mesmo dera causa, porquanto "a obrigação acessória, pelo 
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente à penalidade pecuniária" (art. 113 §3º do 
CTN). 
2. Não obstante o valor do imposto repassado deva ser abatido 
para efeito de extinção do presente crédito tributário, para que 
se evite a sobreposição da cobrança, remanescem, quanto aos 
presentes autos, a multa pelo descumprimento da obrigação 
acessória e os acréscimos legais referentes ao imposto cujo 
recolhimento se comprovou, ainda que a posteriori. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, considerando o pagamento de fls. 145 para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Victor Augusto 
de Faria Morato, Masayuki Missao, Heli José da Silva e Nivaldo Carvelo Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Nos presentes autos, o Fisco acusa o sujeito passivo de haver 
deixado de informar, dentro do prazo legal, no Anexo IV do Sistema SCANC, as 
operações relativas às aquisições interestaduais de biodiesel-B100, oriundas da base da 
refinaria da “Petróleo Brasileiro S/A”, estabelecida em Senador Canedo-GO. A operação 
fora realizada por meio das notas fiscais eletrônicas nº 4100 e 4116, de agosto de 2011, 
tendo havido omissão do repasse do ICMS devido a este Estado.  

A infração foi capitulada nos arts. 51 e 64, ambos do CTE, 
combinados com o art. 12ª §3º, I, II e III; 62; 62a, 62b; 62c; e 67b do Anexo VIII do RCTE. 
A penalidade, por seu turno, é a que consta do art. 71, III, “g” do CTE.  

Aufere-se ICMS no valor originário de R$ 26.297,00, referente a fato 
gerador ocorrido em agosto de 2011. O auto de infração foi lavrado em 09/12/15. 

A título de instrução processual, foram anexados: 

1) Extratos do DANFE; 
2) Relatório SCANC – anexo IV. 



O sujeito passivo fora intimado em 24/11/15. 

Em impugnação, a empresa afirma que as operações tratam de 
compra de biodiesel da filial da Petrobrás estabelecida em Goiás, o qual fora 
posteriormente remetido para o Estado de Minas Gerais. Entretanto, constara de forma 
equivocada no relatório SCANC que as aquisições do referido combustível tiveram origem 
no Estado de São Paulo.  

A impugnante asseverou que estava providenciando petição ao 
Estado de Minas Gerais, de repasse do valor pleiteado neste auto de infração.  

Arguiu-se, também, nulidade por insegurança na determinação da 
infração ante capitulação legal genérica do presente lançamento. Não se pode, ademais, 
entender que o erro de declaração legitime a ocorrência do fato gerador do tributo.  

A impugnante ressalta que o contribuinte substituído não pode ser 
responsabilizado pelo recolhimento do tributo cujo ônus econômico já suportou, em face 
do inadimplemento de terceiro. Tal obrigação, nos presentes autos, caberia 
exclusivamente à refinaria de petróleo.  

Também discorre sobre a desproporcionalidade da multa cominada, 
uma vez que o imposto não deixara de ser recolhido.  

Os autos seguiram para julgamento singular, oportunidade na qual 
fora o julgamento convertido em diligência à Gerência de Combustíveis da SEFAZ-GO, 
para que se trouxesse esclarecimentos acerca dos recolhimentos pendentes.  

A resposta seguiu às fls. 91 dos autos. Adverte o Revisor que não 
houve denúncia espontânea na presente hipótese, pois tal não veio acompanhada do 
pagamento do imposto que não fora repassado a Goiás. O pedido de retificação fora 
apresentado, mas não sucedido do recolhimento do ICMS. Também informou que, até 
aquele momento, o valor não havia sido repassado ao Estado de Goiás. 

Em memoriais, a empresa reitera suas pretensões, nos seguintes 
termos: 

 

1) Foram protocolados nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 
pedidos de retificação e repasse do valor pleiteado neste auto de 
infração.  

2) É necessário o envio dos autos à Gerência de Combustíveis para 
que a mesma oficie os Fiscos dos Estados de Minas Gerais e São 
Paulo para que se tragam aos autos informações sobre a data do 
repasse do valor pleiteado no presente auto de infração.  

 

A sentença singular deu pela procedência do feito, com as 
fundamentações aduzidas às fls. 101 a 105 dos autos.  

A empresa retorna aos autos, em recurso voluntário. Aduz, na 
oportunidade, o seguinte: 

1) Em dezembro de 2015, o Fisco goiano lavrou contra a recorrente 
o presente auto de infração. Fundamentou-se a acusação no 
sentido de que a mesma deixara de informar as operações 
descritas em notas fiscais emitidas, fator que teria gerado 
omissão de repasse de ICMS. 

2) A recorrente adotou todas as medidas legais necessárias para 
sanar o equívoco formal incorrido. 



3) O presente lançamento perdeu seu objeto, uma vez que o valor já 
fora repassado ao Estado de Goiás. 

4) Houve a extinção do crédito tributário pelo seu pagamento. 
Entendimento diverso levaria ao recolhimento em duplicidade do 
imposto. O erro no qual incorreu a recorrente não legitima a 
ocorrência de fato gerador da obrigação tributária.  

Pede, ao final, que os autos sejam encaminhados à GERÊNCIA DE 
COMBUSTÍVEIS para que haja manifestação conclusiva acerca das alegações e 
documentos probatórios apresentados pela autuada, sobretudo quanto ao recolhimento 
pendente. Sucessivamente, solicita o reconhecimento do repasse do ICMS, com o 
cancelamento da multa, por não corresponder à infração atribuída à recorrente, uma vez 
que houve somente o descumprimento de obrigação acessória.  

Em memoriais, a empresa reitera as argumentações dantes 
expendidas.  

Submetidos os autos à IVCJUL, o julgamento fora convertido em 
diligências, nos seguintes moldes (fls. 133): 

 

“CONSIDERANDO que o auto de infração trata da cobrança de 
imposto em razão da omissão de informações, dentro do prazo legal, e 
em desacordo com o que estipula o Convênio 110/07, nas operações 
de aquisição de DIESEL do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO as alegações expendidas pelo sujeito passivo e a 
necessidade de se determinar o momento em que os valores 
reclamados no presente auto de infração foram efetivamente 
repassados ao Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO o lapso de tempo decorrido desde a autuação fiscal, 
do qual decorre a possibilidade de que os referidos valores já tenham 
sido repassados ao Erário até a presente data; 

RESOLVE, por unanimidade de votos, converter o julgamento em 
diligência e encaminhar os autos à GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS da 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, para que se 
informe, por gentileza, se o valor correspondente ao ICMS pleiteado 
nos presentes autos já fora repassado ao Estado de Goiás. Em caso 
positivo, que se informe a data efetiva do repasse, para os fins 
discriminados no §3º do art. 166 do CTE.” 

Em resposta, fls. 153, o órgão competente informou que o valor de 
R$ 26.297,00 fora repassado pela PETROBRAS em 09/09/16. 

A empresa apresenta sua manifestação às fls. 159 e 166, reiterando 
as argumentações dantes expostas.  

 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

 

A acusação descrita na inicial trata da não-observância, pelo sujeito 
passivo, do disposto no art. 67 do Anexo VIII do RCTE, cuja redação é a seguinte: 



 

“Art. 67. O disposto no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B não exclui a 
responsabilidade do TRR, da distribuidora de combustíveis, do 
importador ou da refinaria de petróleo pela omissão ou pela 
apresentação de informação falsa ou inexata, podendo ser exigida 
diretamente do estabelecimento responsável pela omissão ou pela 
informação falsa ou inexata o imposto devido na operação 
interestadual e respectivos acréscimos (Convênio ICMS 110/07, 
cláusula vigésima nona).” 
 

 
Nos presentes autos, o imposto deveria ter sido repassado a Goiás 

em agosto de 2011. Por equívoco provocado pela empresa recorrente, tal somente 
ocorrera bem após a ação fiscal, em 09/09/16. A providência tomada pela recorrente no 
sentido de sanar a falha em seus relatórios somente fora tomada após a ciência do auto 
de infração, ocorrida em 24/11/15 (fls. 13). 

Para que pudesse fazer jus às prerrogativas do instituto da 
espontaneidade, mister que a recorrente providenciasse o recolhimento do imposto antes 
da ação fiscal. Com efeito, discorre o art. 169 do CTE, in verbis: 

 

“Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e 
demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias 
poderão procurar a repartição fazendária competente para, 
espontaneamente: 

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa 
apenas de caráter moratório equivalente a 3% (três por cento) ao mês, 
pro rata die, até o limite de 12% (doze por cento).  

§ 2º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão 
arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do 
caput deste artigo.” (grifamos) 

 
 

Há que se observar também o que dispõe o art. 7º da Lei nº 
16469/09, in verbis: 

 

“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência; 

......................................................................................................................... 

§ 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade em relação aos 
atos do sujeito passivo e, independentemente de intimação, dos 
demais envolvidos nas infrações praticadas. 

§ 2º O pagamento do tributo, após iniciado o procedimento, não exime 
o sujeito passivo da penalidade aplicável.” 

 
Não obstante o valor do imposto repassado deva ser abatido para 

efeito de extinção do presente crédito tributário, para que se evite a sobreposição da 
cobrança, remanescem, quanto aos presentes autos, a multa pelo descumprimento da 
obrigação acessória e os acréscimos legais referentes ao imposto cujo recolhimento se 
comprovou, ainda que a posteriori.  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2007/CV110_07.htm


Ao contrário do que se ponderou em recurso, a formalidade 
descumprida não exonera o sujeito passivo da multa cominada, a cuja infração o mesmo 
dera causa, porquanto “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária” (art. 113 §3º do 
CTN). 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, mas lhe nego 
provimento, para confirmar o teor da sentença singular, pela procedência do lançamento. 
Deve, entretanto, ser considerado o pagamento de R$ 26.297,00, mencionado no relatório 
às fls. 153, realizado em 09/09/16, para fins de extinção do presente crédito tributário.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00036/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade do auto de 
infração, arguidas pela autuada. Rejeitadas. ICMS - ST. O sujeito 
passivo, na condição de substituto tributário, promoveu saída 
de mercadorias com destino ao Estado de Goiás, constantes de 
protocolos e convênios ICMS, sem destacar ou com destaque a 
menor do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, nos documentos fiscais e sem efetuar o débito 
correspondente, acarretando com isso apurações e 
recolhimentos a menor do ICMS-ST. Procedente.  
 
1.Tornam-se inócuos os questionamentos sobre nulidade da 
lide, quando tais inquirições forem desprovidas de amparo 
legal; 
 
2. Reafirma-se a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz 
de ilidir a exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pela autuada. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, 
Masayuki Missao e Heli José da Silva. Quanto ao mérito,também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Masayuki Missao e Heli 
José da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, promoveu saída de mercadorias com destino ao Estado de Goiás, no 
período de 01/10/2011 a 30/04/2013, constantes dos protocolos e convênios ICMS 11/91, 
85/93, 135/06, 16/85, 26/04, 74/94, 85/11 e 84/11, sem destacar ou com destaque a 
menor do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores nos documentos fiscais 
e sem efetuar o debito correspondente, acarretando com isso apurações e recolhimentos 
a menor do ICMS-ST, conforme demonstrativos e relatórios anexos. Em consequência, 
deverá pagar o tributo devido na importância de R$ 73.446,86, juntamente com as 
cominações legais. 

 
Intimado, às fls 13, o sujeito passivo se manifestou apresentando 

impugnação à primeira instância, às fls 29 a 50. 
 



Foram anexados documentos, às fls 51 a 99. 
 
Por meio da sentença n°2290/2017, o julgador singular decidiu 

conhecer da impugnação, não havendo necessidade de diligência, não acatou o pedido de 
nulidade do feito, nem de juntada a posteriori de documentos e nem de adequação da 
penalidade, não lhe deu provimento e decidiu pela procedência da pretensão inicial do 
fisco, acrescidas cominações legais, às fls 105 a 118. 

 
Intimado, às fls 119 a 121, o sujeito passivo se manifesta 

apresentando recurso voluntário, arguindo que é importante destacar que, quando se 
manifesta sobre a presente questão, o fiscal julgador apenas ventila a hipótese de 
readequação, não tomando qualquer medida de oficio para verificar o erro expressamente 
apontado na defesa e reproduzido acima. Assim, à vista do quanto exposto, resta 
demonstrada a ilegitimidade da recorrente para compor o polo passivo da presente 
autuação devendo ser reformada a decisão de primeiro grau haja vista a presença de vício 
insanável na lavratura do auto, qual seja, erro na identificação do sujeito passivo. Cita-se, 
semelhante falta de especificação demonstra claramente a impossibilidade de 
consistência na autuação fiscal que eiva de nulidade o fundamento em que se sustenta o 
referido lançamento, segundo os termos do auto. Alega-se que como ficou consignado nos 
termos da impugnação, as operações indicadas nos anexos ao procedimento fiscal todas 
as mercadorias são qualificadas como relativas à transferências de mercadorias de 
produção própria ou de terceiros, operação a qual está fora da incidência do ICMS. Cita a 
súmula 166 do STJ, em que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 
de mercadorias de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Alega-se que 
os convênios são expressos em reconhecer que a responsabilidade pelo recolhimento do 
ICMS-ST é do industrial ou importador, portanto, restando plenamente caracterizada a 
insubsistência da exigência fiscal e, portanto, da decisão ora recorrida. Cita que conferida 
pela cláusula quinta do convênio ICMS 81/93, nem mesmo as operações relativas às 
notas fiscais elencadas, ou seja, operações de transferência de mercadorias de gênero 
alimentício poderiam ser tributadas em regime de substituição tributária. Argui que o 
Estado de Goiás assim desejasse e a autoridade julgadora de Primeira Instância retifique, 
não é possível cobrar ICMS por substituição de contribuinte mero remetente localizado no 
Distrito Federal, tendo em vista a disposição expressa dos referidos convênios ou 
protocolos especificamente firmados entre os Estados e o Distrito Federal. Por fim, requer 
sejam acolhidas as suas razões e, consequentemente, reformada a decisão de primeira 
instancia dando provimento ao presente recurso e, consequentemente, cancelando-se 
integralmente o crédito tributário nele lançado, como seus consectários legais. Em atenção 
aos princípios da ampla defesa e contraditório e da formalidade moderada do processo 
administrativo, protesta pela posterior juntada de documentação complementar, às fls 123 
a 149. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
Cerceamento do direito de defesa – nulidade do auto de infração.  
 
Sobre as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pela 

autuada, rejeito-as, pois não há incorreções demonstradas quanto ao levantamento fiscal. 
Aliás, as notas fiscais apresentadas às fls. 127/129, não foram consideradas no 
levantamento, conforme se verifica na mídia juntada à fl. 12.  

 



Tem-se a mesma fundamentação a arguição das preliminares. E 
como dito, não foram utilizadas.  

 
Com a questão primeira solucionada, volvo-me à razão de mérito 

desta ação, conforme passo a expor:  
 
A defesa vai em sentido contrário aos protocolos, convênios, a 

legislação goiana (Anexo VIII do RCTE), que trata da substituição tributária.  
 
A sentença singular acertadamente aborda a questão quando cita o 

que disposto está nos artigos 32,§ 1º, II; 34, II, parágrafo único, II e ainda artigo 35, 
“verbis”:  

 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto 
devido por operação interna subsequente, inclusive quanto ao diferencial 
de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

[...] 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA-, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

[...] 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subsequentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 

[...] 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II:  

a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 
promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a 
contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás (Convênio ICMS 
81/93, cláusula segunda); 

[...] 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A51
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#API
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APX
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#CAPII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1993/cv081_93
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1993/cv081_93


Ao fato concreto não prospera as alegações do sujeito passivo, posto 
que contrário às normas que regem a questão.    

 
Assim, voto rejeitando as preliminares de nulidade do auto de 

infração, arguidas pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00050/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão de solidário. Acolhida. Mérito. ICMS. Obrigação 
principal. Exigência de ICMS-ST incidente sobre estoque de 
mercadoria inventariado e não registrado na Escrituração Fiscal 
Digital (EFD). Procedência. 
 
1. Rejeita-se a arguição de cerceamento do direito de defesa, 
não havendo no processo nenhum óbice ao pleno exercício do 
direito de defesa, tendo sido assegurado ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
2. Acolhe-se a arguição de exclusão de solidário da lide, não 
restando provado nos autos qualquer ato cometido com 
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, 
que ensejasse a responsabilidade pessoal do sócio e 
administrador da empresa pelo crédito tributário, conforme 
exige o art. 135, III, do CTN; 
 
3. Declara-se procedente o lançamento de ofício relativo a 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência 
não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo 
Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e Aguinaldo Fernandes de Melo. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e Aguinaldo 
Fernandes de Melo. E, por maioria de votos, acatar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo Felipe Borges Vasques de Souza e Lailson Vasques de Souza Júnior da lide, 
arguida pelos mesmos. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz e Aguinaldo 
Fernandes de Melo, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único 
do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
não registrou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) o inventário de Rações PET para 
animais existente na data de 31/08/2011, avaliado em R$ 90.929,99 (noventa mil, 



novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e, em consequência, não 
efetuou o pagamento do respectivo ICMS-ST, sendo-lhe  imputada a exigência do ICMS-
ST no valor de R$ 20.125,71 (vinte mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e um 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  
 

Para se chegar ao montante do imposto exigido no auto de infração, 
os agentes do Fisco aplicaram a margem de lucro de 46% sobre R$ 90.929,99 (noventa 
mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), obtendo o giro comercial 
de R$ 132.757,78, sobre esse giro aplicaram a alíquota de 17%, chegado ao ICMS-ST no 
valor de R$ 22.568,58 e deduziram deste o ICMS-ST recolhido no valor de R$ 2.442,87, 
restando assim a diferença de R$ 20.125,71 (vinte mil cento e vinte e cinco reais e setenta 
e um centavos) a recolher, conforme consta no Descritivo Complementar da Ocorrência 
(fls. 4). 

 
Citados como infringidos o art. 148, § 1°, I, da Lei n° 11.651/91, c/c 

os arts. 32, § 1° e 80, Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97 e art. 3°, § 2°, do Decreto n° 
7.431/11, proposta a penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 17.917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativo de Apuração do Estoque (fls. 13 a 15), relatório de DAREs recolhidos (fls. 
16), Relação de Notas Fiscais de Entradas (fls. 24 a 27), Relação de Notas Fiscais de 
Saídas (fls. 28 a 51) e demonstrativo do valor da última entrada (fls. 52), dentre outros 
documentos. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas FELIPE BORGES 

VASQUES DE SOUZA e LAILSON VASQUES DE SOUZA JÚNIOR, nos termos do art. 45, 
XII, da Lei n° 11.651/91 (fls. 5 e 6). 

 
Intimado o sujeito passivo em 04/01/2016 (fls. 58) e os solidários em 

11/01/2016 (fls.59 e 62), os intimados não comparecem ao processo, sendo declarados 
revéis (fls. 65). 

 
Revéis, o sujeito passivo e os solidários apresentam conjuntamente 

impugnação em Segunda Instância (fls. 77 a 83), formulando em preliminar arguição de 
exclusão dos solidários da lide (fls. 78 a 82). Ainda em preliminar formulam arguição de 
nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, alegando a existência 
de falhas na peça que lhe dá sustentação que impossibilitam o pleno conhecimento da 
irregularidade apontada na inicial. 

 
No mérito, pedem a improcedência do lançamento, alegando ser 

indevida a exigência do crédito tributário. 
 

Lavrou-se o Termo de Perempção de fls. 75, em desfavor dos 
solidários. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINAR 
 



Apreciando a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento do direito de defesa, manifesto-me pela sua rejeição, por ter o crédito 
tributário sido regularmente apurado, observando que foram assegurados ao contribuinte o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
Apreciando a arguição de exclusão dos solidários FELIPE BORGES 

VASQUES DE SOUZA e LAILSON VASQUES DE SOUZA JÚNIOR da lide, manifesto-me 
pelo seu acolhimento, pois não resta provado nos autos qualquer ato cometido com 
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, que ensejasse a 
responsabilidade pessoal dos sócio e administradores da empresa pelo crédito tributário, 
conforme exige o art. 135, III, do CTN: 

 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
[...] 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

 
MÉRITO 

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 

não registrou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) o inventário de Rações PET para 
animais existente na data de 31/08/2011, avaliado em R$ 90.929,99 (noventa mil, 
novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e, em consequência, não 
efetuou o pagamento do respectivo ICMS-ST, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS-
ST no valor de R$ 20.125,71 (vinte mil cento e vinte e cinco reais e setenta e um 
centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais.  
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 80 do Anexo 
VIII do Decreto n° 4.852/97, RCTE, e o art. 3°, § 2°, do Decreto n° 7.431/91: 
 

Art. 80. Sempre que uma espécie de mercadoria for submetida ao regime 
de substituição tributária o atacadista, o distribuidor e o varejista devem: 
 
I - relacionar as mercadorias da referida espécie, existentes no dia anterior 
ao da implantação do regime de substituição tributária, valorando-as ao 
custo da última aquisição respectiva e escriturando suas quantidades e 
valores no livro Registro de Inventário; 
 
II - adicionar ao valor total da relação o valor correspondente à aplicação do 
IVA respectivo, previsto nos Apêndices I e II, aplicando sobre o resultado 
obtido a alíquota vigente para as operações internas; 
 
III - registrar o valor encontrado no quadro OBSERVAÇÕES do livro 
Registro de Apuração do ICMS, com a expressão: IMPOSTO DEVIDO NOS 
TERMOS DO ART. 77 DO ANEXO VIII DO RCTE, no primeiro mês de 
implantação do regime de substituição tributária; 
 
IV - pagar o valor do ICMS registrado nos termos do inciso anterior em 
documento de arrecadação distinto, no prazo estabelecido para pagamento 
do ICMS normal; 
 
V - informar ao Departamento de Fiscalização da Diretoria da Receita 
Estadual, até 15 (quinze) dias após o pagamento do imposto retido, o valor 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#API
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APII
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Volume_III/Atos_em_Vigor/Decretos_Diversos_Vigor.htm#D5245A6
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/Volume_III/Atos_em_Vigor/Decretos_Diversos_Vigor.htm#D5245A6


deste e do estoque inventariado, encaminhando, inclusive, uma cópia do 
respectivo documento de arrecadação. 

 
Art. 3º O estabelecimento atacadista, distribuidor e varejista goianos que 

operem com mercadoria discriminada no inciso XVI do Apêndice II do 
Anexo VIII do RCTE devem adotar, em relação aos estoques dessas 
mercadorias existentes no estabelecimento em 31 de agosto de 2011, os 
procedimentos previstos no art. 80 do referido anexo, com a utilização do 
IVA previsto para a operação interna. 
 
§ 1º Tratando-se de atacadista, distribuidor ou varejista optante pelo 
Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, na apuração do imposto devido por substituição 
tributária relativo ao estoque, o contribuinte deve, sem prejuízo da 
aplicação das demais regras constantes do art. 80 do Anexo VIII do RCTE: 
 
I - apurar o valor do estoque na forma prevista no inciso I do art. 80 do 
Anexo VIII do RCTE; 
 
II - aplicar, sobre o valor obtido no inciso I deste parágrafo, a alíquota 
correspondente à aquisição da mercadoria ou, na impossibilidade de se 
determinar a alíquota correspondente à aquisição da mercadoria, a alíquota 
de 7% (sete por cento); 
 
III - deduzir o valor obtido no inciso II deste parágrafo do valor encontrado 
nos termos do inciso II do art. 80 do Anexo VIII do RCTE. 
 
§ 2º O pagamento do imposto devido apurado sobre o estoque deve ser 
feito a partir do mês de outubro de 2011, em parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, no total de: 
 
I - 40 (quarenta), para o contribuinte optante pelo Simples Nacional; 
 
II - 30 (trinta), para o contribuinte varejista; 
 
III - 24 (vinte e quatro), para os demais contribuintes. 

 
No caso em apreciação, trata-se de empresa do regime normal 

cadastrada como atacadista do ramo de rações para animais (PET) e, quando da entrada 
da Ração PET no regime de substituição tributária em 01/09/2011, o contribuinte deixou 
de apresentar o inventário de 31/08/2011, conforme determina o art. 3° do Decreto n° 
7.431/11, anteriormente reproduzido. Deixou também de realizar o recolhimento 
correspondente, tendo feito parcialmente, conforme demonstrativo (fls. 16), valor esse que 
foi deduzido do total do ICMS-ST incidente sobre o estoque inventariado em 31/08/2011. 
 

O levantamento realizado pelo agente do Fisco não merece reparos, 
uma vez que considerou até os pagamentos de ICMS-ST efetuados e assegura a 
constituição do crédito tributário.  

 
Vê-se que a exigência fiscal decorreu do descumprimento de 

dispositivos da legislação tributária, anteriormente reproduzidos, sendo então legítima e 
devida a cobrança do imposto não recolhido. 

 
Considero indevido o Termo de Perempção de fls. 75, em desfavor 

dos solidários, porque lavrado em 12/04/2016, sendo que os mesmos solidários 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#APIIXVI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A80
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A80I
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A80II


apresentaram defesa nos autos na data de 18/03/2016 (fls. 76) anterior à lavratura do 
referido termo. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, 

por cerceamento do direito de defesa, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, 
acompanhado de meus pares, conheço da impugnação em Segunda Instância, nego-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Acato a preliminar de exclusão 
do sujeito passivo FELIPE BORGES VASQUES DE SOUZA e LAILSON VASQUES DE 
SOUZA JÚNIOR da lide, arguida pelos mesmos. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00104/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PRELIMINARES. Nulidade do processo. Cerceamento 
do Direito de Defesa. Rejeitada. Exclusão dos solidários da lide. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação Principal. Aquisição de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária sem nota fiscal, 
constatada por meio do comparativo entre o banco de dados do 
microcomputador da autuada e os registros nos livros fiscais. 
Omissão de pagamento do ICMS. Procedente. 
 
1. A falta de provas da ocorrência de vícios caracterizadores de 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, impõe a rejeição dos pedidos de nulidade do 
lançamento;   
 
2. Os diretores, gerentes, administradores ou representantes 
da pessoa jurídica são solidariamente obrigados ao pagamento 
do imposto, relativamente à operação ou prestação decorrente 
dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis (CTE, art. 45, XII); 
 
3. Estando comprovado nos autos por meio do Contrato 
Social da empresa autuada, a condição de administradores dos 
sócios indicados como solidários, devem ser rejeitados os seus 
pedidos de exclusão da lide; 
 
4. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (Decreto nº 4.852/97, Anexo VIII, art. 
35); 
 
5. É lícito ao fisco exigir o ICMS relativo à diferença a maior 
entre as mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária constantes do banco de dados da empresa autuada e 
as constantes dos seus livros fiscais. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de 
Almeida e José Luiz Rosa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer da 



impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, 
Paulo Diniz, Gilmar Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. E, por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Antônio Martins da Silva, Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e José Luiz Rosa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu entradas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, nos períodos e valores indicados nos campos próprios do auto de 
infração, apurada por meio do confronto entre os valores registrados nos livros fiscais 
próprios e os valores das entradas encontradas no banco de dados do microcomputador 
por ela utilizado para registrar as operações reais realizadas, copiado e autenticado, 
conforme Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do ICMS substituição tributária, mais as cominações 
legais.  

    
Foram indicados como infringidos o artigo 25, § 2º e art. 64, da Lei nº 

11.651/91, c/c o art. 35, do anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e proposta a penalidade 
prevista no art. 71, inciso VII, alínea l, c/c o § 9º, inciso II, da Lei nº 11.651/91. 

 
Foram indicados como solidário nos termos do art. 45, inciso XII, da 

Lei nº 11.651/91 os sócios administradores WALDIVINO GONÇALVES DA SILVA e 
CRISTINA APARECIDA LOPES.  

 
O lançamento foi instruído com os seguintes documentos: 
 
1 - Termo de Copiagem e Autenticação de Arquivos Magnéticos, de 

fls. 24 e 25; 
2 – Notificações Fiscais, de fls. 26 e 27; 
3 – Demonstrativos de auditoria de fls. 29 a 32; 
4 – Relatório Fiscal de fls. 33 a 35; 
5 – Cópias dos Livros Fiscais, de fls. 44 a 117; 
 
O não comparecimento dos sujeitos passivos para pagamento da 

quantia exigida ou apresentação de impugnação, encontra-se registrado no termo de 
revelia, de fls. 245.  

 
Novamente intimados os sujeitos passivos compareceram ao 

processo por meio da peça de impugnação de fls. 252 a 273, objeto do presente 
julgamento, afirmando, resumidamente, o seguinte: 

 
1 – Que a sócia CRISTINA APARECIDA LOPES, não exerce função 

de administração na empresa, portanto, não poderia ter sido incluída na lide como 
solidária; 

 
2 – Que o fisco não comprovou que as pessoas indicadas como 

solidárias praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos, portanto, ambos devem ser excluídos da lide; 

 



3 – Que o lançamento deve ser declarado nulo por incompetência 
funcional, eis que a empresa era de médio porte, portanto, não poderia ter sido fiscalizada 
por AFRE I; 

 
4 – Que o auto de infração deve ser declarado nulo por vício formal 

em razão da falta de assinatura dos autuantes no auto de infração; 
 
5 – Que o auto de infração deve ser declarado nulo por insegurança 

na determinação da infração; 
 
6 – Que o auto de infração deve ser declarado improcedente. 
 
Por meio da Resolução nº 307/2009, de fls. 301, o julgamento foi 

convertido em diligência pela Primeira Câmara Julgadora, determinando a intimação da 
empresa autuada para apresentar cópias das notas fiscais de aquisição das empresas 
relacionadas no relatório de entradas de fls. 280/298. 

 
Por meio da peça de fls. 304 a empresa autuada promoveu a juntada 

das notas fiscais de fls. 305 e 306 e pediu a apreciação da preliminar de cerceamento do 
direito de defesa. 

 
Em sessão realizada no dia 28 de maio de 2010, a Terceira Câmara 

Julgadora, por maioria de votos, declarou a nulidade do lançamento por incompetência 
funcional da autoridade lançadora, conforme acórdão de fls. 308 a 312. 

 
A Representação Fazendária interpôs o Recurso nº 237/10, de fls. 

314 a 317, pedindo a reforma da decisão. 
 
Intimada a empresa autuada pediu a manutenção da decisão. 
 
Posteriormente a empresa autuada promoveu a juntada do memorial 

de fls. 338 a 351, pedindo a declaração da prescrição intercorrente. 
 
Em sessão realizada no dia 21/02/17, o Conselho Superior, rejeitou 

as preliminares de incompetência funcional, de ausência de ordem de serviço e de 
prescrição intercorrente, conforme acórdão de fls. 353 a 363, devolvendo o processo à 
Câmara Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
Intimados os sujeitos passivos promoveram a juntada do memorial 

de fls. 371 a 380, insistindo nas teses de nulidade por incompetência funcional e 
prescrição intercorrente, já resolvidas pelo Conselho Superior.  

 
É o relatório. 
 
V O T O 
 
10. DA PRELINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E INSEGURANÇA 
NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO: 

 
A acusação formulada pelo fisco no presente processo é de uma 

clareza cristalina e guarda total sintonia com os documentos e demonstrativos que 
instuem o processo. 



  
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados em todas as fases 

do processo onde exerceram o direito da ampla defesa e do contraditório, portanto, não há 
falar em nulidade do lançamento.  

 
Rejeito as preliminares. 
   
11. DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS SOLIDÁRIOS DA LIDE: 
 
A fundamento legal para inclusão dos sócios administradores na lide 

como solidários foi o art. 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91, que assevera o seguinte: 
 

“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis;” 

 
A fundamentação de fática é a condição de gerentes exercida por 

ambos os sócios, conforme comprova os extratos cadastrais de fls. 18 a 20. 
 
Com essas considerações, rejeito a preliminar de exclusão dos 

solidários da lide. 
 
 
 
12. DO MÉRITO: 
 
Em relação ao mérito, observa-se que os autores do procedimento 

promoveram a Copiagem e Autenticação do banco de dados encontradiço no 
microcomputador da empresa autuada, onde constataram no período de 09/2005 a 
10/2006,  registros de entradas superior aos registros nos livros fiscais na importância de 
R$ 715.038,49 (setecentos e quinze mil, trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), já 
incluso o IVA de 50% (cinquenta por cento), de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações internas subsequentes, caracterizando a aquisição 
das referidas mercadorias sem nota fiscal e, consequentemente, se o recolhimento do 
ICMS devido ao Estado de Goiás. 

 
Com supedâneo no art. 35, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 

que estabelece que fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria 
cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção, os autores do 
procedimento promovem o lançamento do crédito tributário. 

 
Diante da ausência total de qualquer manifestação dos sujeitos 

passivos em relação ao mérito do lançamento, a Primeira Câmara Julgadora, por meio da 
Resolução nº 307/09, de fls. 301, converteu o julgamento em diligência, solicitando da 



empresa autuada a juntada ao processo de cópias das notas fiscais relativas a aquisição 
das mercadorias constantes dos arquivos magnéticos do seu microcomputador. 

 
Em atendimento à referida resolução, a empresa autuada promoveu 

a juntada de apenas das Notas Fiscais nº 9750 e 8455, de fls. 305 e 306, afirmando que 
os dados constantes dos arquivos do seu microcomputador, são relativos a simples 
pedidos, cujas compras não foram efetivadas.  

 
Com essas considerações, concluo que a empresa autuada não 

conseguiu desconstituir a acusação de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária sem nota fiscal, situação que impõe a declaração de procedência do 
lançamento.  

 
À conta do exposto, conheço da impugnação nego-lhe provimento, 

paras rejeitar as preliminares e nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa 
e exclusão dos solidários da lide e, quanto ao mérito, declarar procedente o lançamento. 
   

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00122/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Ausência de informação 
no Sistema SCANC de aquisições interestaduais de 
combustível. Atraso no Repasse a Goiás. Pagamento pelo 
Sujeito Passivo do valor remanescente apurado em diligência. 
Procedência em Parte. 
 
1. O valor não repassado ao Estado de Goiás, relativo a 
operações interestaduais com combustíveis, em decorrência de 
ausência de informação no Sistema SCANC pode ser exigido, 
mediante auto de infração, do sujeito passivo omisso, visto que 
a omissão das informações constitui a causa do não repasse; 
 
2. O pagamento pelo do valor remanescente apurado em 
diligência fiscal põe fim à lide administrativa em razão da 
unificação das pretensões da Fazenda Pública e do sujeito 
passivo; 
 
3. Auto de infração julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 383,14 
(trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 
326 a 331, devendo incidir cominações legais sobre a importância de R$ 693.585,37 
(seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete 
centavos), em função do atraso no repasse desse valor ao Estado de Goiás, considerando 
o pagamento de fls. 346 e 347 para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Eduardo Firmino Mauro, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em 

epígrafe em face de decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a 

exigência fiscal consubstanciada em auto de infração, de cuja “descrição do fato” consta o 

seguinte: 

Deixou de informar dentro do prazo legal, em desacordo com o que 

estipula o Convênio 110/07 e o art. 51, parágrafo 3º da Lei 11.651/91, no 

Anexo IV do Sistema SCANC, as operações relativas as aquisições 

interestaduais de BIODIESEL-B100, oriundas da Base da Refinaria da 

Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ:33.000.167/0021-55, de Senador 



Canedo/GO, referente às Notas Fiscais Eletrônicas nº 33667, 308, 413, 

434, 435, 682, 1374, 1421, 1545, 1546, 1547, 1773, 1794, 1881, 1936, 

2024, 2198, 2199, 2273, 2317, 2325, 2484, 2544, 2545, 2547, 2552, 2554, 

2556, 2558, 2559, 2729, 2772, 2823, 2824, 2860, 2861, 2890, 2891, 2901, 

2902, 2926, 3143, 3190, 3191, 3193, 3195, 3204, 3205, 3215, 3280, 3467, 

3491, 3492, 3583, 3598, 3636, 3641, 3740, 3785, 3828, 3829, 3832, 

realizadas nos meses de MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2011, 

causando com isso, omissão do repasse do ICMS devido ao Estado de 

Goiás, na importância de R$ 693.968, 51 (seiscentos e noventa e três mil 

novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta um centavos) conforme 

documentos anexos. Em consequência deve pagar o imposto devido, 

juntamente com as cominações legais. 

OBS: O valor de R$ 693.968,51, aqui reclamado, é referente ao não 

repasse pela UF de Rondônia, da parcela restante dos 5%(cinco), e parte 

da diferença não repassada pela UF/SP dos 7%(sete), que não foram 

informadas pela empresa acima, em seus anexos do SCANC, dos 

referidos meses, originário da diferença entre o repasse devido total de R$ 

906.433,70, deduzido o repasse parcial (7%) proveniente da UF/SP no 

valor de R$ 212.465,20, autorizado e efetivado em 10/11/2013, conforme 

documentos em anexo. 
 

Instrui o processo, dentre outros documentos, o Anexo Estruturado – 

Descritivo Complementar da Ocorrência, de fls. 04/05, no qual são demonstrados o valor 

do repasse devido a goiás, o valor repassado e a diferença devida e não repassada. 

Na peça de recurso, a autuada se mostra Irresignada quanto à decisão de 

primeira instância que tomou como fundamento o resultado apurado no Relatório 

Diligencial nº 0241/16-GCOM, de fls. 241/242, o qual propôs a redução do valor exigido 

para R$ 323.696,20 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte 

centavos), alegando que o equívoco por ela cometido não gerou falta de recolhimento do 

imposto, visto que foram adotadas medidas saneadoras do equívoco formal incorrido “com 

as retificações do SCANC”, cabendo ao Estado de Rondônia efetuar o repasse para 

Estado de Goiás. 

Nesta linha de defesa, requer o reenvio dos autos para Gerencia de 

Combustíveis para manifestação conclusiva a respeito das alegações e documentos 

probatórios apresentados, sobretudo quanto ao recolhimento pendente. Em apoio ao seu 

pedido, apresenta o Relatório Fiscal nº 20160100148, expedido pela Gerência de 

Fiscalização da Coordenadoria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Finanças 

do Estado de Rondônia, encartado às fls. 251/253, o qual, corroboraria as alegações 

apresentadas.  

Em função do alegado, a Primeira Câmara deste Conselho Administrativo 

Tributário, por meio da Resolução nº 044/2017, de fls. 282/283, converte o julgamento em 

diligência encaminhando os presentes autos à Gerência de Combustíveis da 

Superintendência da Receita, para o fim de que seja designada autoridade fiscal para se 



manifestar quanto às alegações da recorrente, com o fim de dirimir as dúvidas quanto ao 

real montante repassado ao Estado de Goiás. 

Em resposta, a autoridade fiscal designada pela Gerência de 

Combustíveis para realização da diligência junta ao feito os Demonstrativos de 

Recolhimento do ICMS Substituição Tributária, extraídos do Sistema de Captação e 

Auditoria dos Anexos de Combustíveis – SCANC, de fls. 285/317, os Históricos de 

Pagamento, extraídos do Sistema da SEFAZ, de fls. 318/321, os Registros Fiscais da 

Apuração do ICMS – Substituição Tributária, de fls. 322/324, juntamente com o 

Demonstrativo dos Repasses Efetivados pelas Refinarias, de fls. 324, e elabora o 

Relatório Diligencial nº 0265/17, de fls. 326/331, mediante o qual é informado que o valor 

remanescente, após os repasses extemporâneos considerados, ficou reduzido para R$ 

383,14, ao qual devem ser somados os acréscimos legais integrais (contenciosos), sobre 

o montante de R$ 693.585,37 (406.108,29 + 287.477,08), em virtude do atraso no repasse 

integral para o Tesouro Estadual de Goiás. 

Em seguida, em peça de fls. 337/340, a recorrente solicita o 

“cancelamento da multa” (referindo-se aos acréscimos legais remanescentes, conforme a 

diligência), todavia, por ato seguinte (de fls. 343), comunica que realizou pagamento do 

débito em referência (doc, 02), com as reduções previstas na Lei Estadual nº 19.738/2017, 

pagamento este que foi realizado com base nos cálculos apresentado pela própria 

SEEAZ-GO. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Como já relatado, o presente auto de infração refere-se à acusação fiscal 

de que a autuada teria deixado de informar algumas operações relativas à aquisição 

interestadual de B100 (Biodiesel) da Refinaria de Petróleo da PETROBRAS S/A situada 

em Senador Canedo, levando, assim, à falta de repasse do ICMS devido aos cofres do 

Estado. 

É certo que o valor não repassado ao Estado de Goiás, relativo a 

operações interestaduais com combustíveis, em decorrência de ausência de informação 

no Sistema SCANC pode ser exigido, mediante auto de infração, do sujeito passivo 

omisso, visto que a omissão das informações constitui a causa do não repasse. 

No entanto, no presente processo, a questão ficou resolvida com as duas 

diligências realizadas, restando comprovado o repasse, ainda que extemporâneo, da 

quase totalidade dos valores exigidos no auto de infração. 

Assim, considerando a concordância da autuada, que efetuou o 

pagamento da diferença nos termos do Relatório Diligencial nº 0265/17-GCOM, de fls. 

326/331, a análise do presente feito nos impõe a conclusão de que deve ser acolhido, 



para efeito de quantificação do valor remanescente devido do tesouro estadual, o 

montante apurado do na aludida peça revisional.  

Com efeito, a manifestação fazendária constante da mencionada peça 

Diligencial e o pagamento efetuado pela recorrente põem fim à lide administrativa em 

razão da unificação das pretensões da Fazenda Pública e do sujeito passivo. 

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para 

reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 

infração no valor do ICMS de R$ 383,14 (trezentos e oitenta e três reais e quatorze 

centavos), nos termos da revisão fiscal de fls. 326 a 331, devendo ainda serem exigidas 

as cominações legais sobre a importância de R$ 693.585,37 (seiscentos e noventa e três 

mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em função do atraso no 

repasse desse valor ao Estado de Goiás. Por fim, considere-se o pagamento de fls. 346 e 

347 para fins de extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões, em 22 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00123/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de pagamento de ICMS-ST pelas 
operaçoes posteriores em virtude apropriação indevida de 
crédito de ICMS -ST pelas operações posteriores  de devoluções 
de mercadorias que de fato não ocorreram. Preliminar de mérito 
solicitando decadência parcial do crédito tributário. Indeferida. 
Decisão Cameral pela procedência parcial do lançamento nos 
termos da última revisão. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e Cameral, e ficar 
constatado que as divergências apontadas pela defesa são 
decorrentes de questões de direito e não de fato ou de 
equívocos na auditoria elaborada pelo fisco estadual, não 
havendo, assim, motivação para a realização de uma nova 
diligência; 
 
2 - Para se verificar o período decadencial do crédito tributário 
aplica-se a regra contida no artigo 173, inciso I do CTN quando 
não houver a declaração e apuração do débito do ICMS exigido 
pelo fisco estadual, não se aplicando o § 4º do artigo 150 do 
CTN, pois esse dispositivo somente é aplicável para os casos 
em que o imposto foi apurado e declarado pelo sujeito passivo. 
Portanto, rejeita-se o pedido de declaração de decadência 
parcial do crédito tributário; 
 
3 – Considera-se procedente a acusação do fisco de omissão de 
pagamento de imposto substituição tributária pelas operações 
posteriores em razão de apropriação de crédito de forma 
indevida confirmada em levantamento revisional. Devendo, no 
entanto, ser o lançamento ser retificado para o valor de imposto 
omitido apurado em levantamento revisional. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade, David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça Alves. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
decadência parcial  do crédito tributário, referente ao período de janeiro de 2008 a 
setembro de 2008, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça 



Alves. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.244.922,24 (um milhão, duzentos 
e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves que votou pela parcial procedência do 
feito no valor do ICMS de R$ 1.134.951,67 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, 
novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos) e Nivaldo José Mendes, 
que votou pela improcedência da peça inaugural. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Dixer 
Distribuidora de Bebidas S A, omitiu o pagamento de ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, em razão do aproveitamento indevido a título de crédito, dos 
valores lançados como deduções na GIA-ST, referentes às devoluções de mercadorias 
com o ICMS retido pelas operações posteriores sem a comprovação das mesmas, após 
notificação em anexo emitida para tal finalidade. Em virtude desse fato, o sujeito passivo 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 1.245.142,68 (um milhão, duzentos e 
quarenta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), juntamente 
com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos 
anexos. 

 
O período de ocorrência do fato gerador é de 01/01/2008 a 

30/04/2012, conforme consta no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário. 
 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei 

11.651/1991, combinados com o artigo 45, inciso IV do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, 
Ato Normativo nº 138/90 –SGF, cláusula décima, § 3º do ajuste SINIEF nº 07/05, cláusula 
oitava do Convênio ICMS nº 81/93 e Protocolo ICMS nº 11/91. Foi proposta a penalidade 
do artigo 71, inciso IV, alínea "a" da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 
17.917/2012. 

 
Foi indicada como sujeito passivo coobrigado, folha 1411, a empresa 

Spal Indústria Brasileira de Bebidas S A, com fundamento no artigo 47, inciso I do CTE, 
em virtude da Dixer Distribuidora de Bebidas ter sido incorporada pela empresa Spal 
Indústria Brasileira de Bebidas S A. 

 
O rito processual do auto de infração foi de contencioso em duplo 

grau. 
 
O autor do lançamento apresentou uma descrição complementar da 

ocorrência, folha 07 dos autos, explicando que em análise das Guias Nacionais de 
Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária – GIA-ST, de 01/01/2008 a 
30/04/2012, observa-se a ocorrência de várias devoluções de mercadorias, cujos os 
valores foram utilizados como créditos na apuração do ICMS-ST a ser pago ao Estado de 
Goiás. Assim, foi solicitado, por intermédio de notificação em anexo, a comprovação das 
devoluções das mercadorias relacionadas nas notas fiscais discriminadas na GIA-ST. Em 
resposta à notificação, foram apresentadas cópias de algumas notas fiscais de entradas – 
devolução de venda- e das notas fiscais de venda – saída, as quais as notas fiscais de 
entradas fazem referências. Para algumas notas fiscais solicitadas foram apresentadas 
apenas um espelho da nota fiscal. Porém, de toda documentação apresentada nenhuma 



devolução atendeu ao disposto no artigo 15 do Ato Normativo n 138/90-GSF combinado 
com § 3º do Ajuste SINIEF 07/05, a referida documentação foi juntada aos autos. 

 
Continuando a descrição da ocorrência, o autor do lançamento 

conclui que os créditos do ICMS-ST lançados na GIA-ST não atenderam à legislação 
tributária, tratando-se de aproveitamento indevido de crédito, uma vez que não se 
conseguiu comprovar que as operações de devolução realmente ocorreram. 

 
Acrescenta, ainda, que a nota fiscal de número 155513, de emissão 

em Janeiro/2008, é relativa a nota fiscal de saída e não de devolução como foi informado 
na GIA-ST. Com referência às notas fiscais de números 29062 e 29063, informadas como 
devolução na GIA-ST de Setembro/2009 não foram encontradas nas relações de notas 
fiscais de entradas da empresa. 

 
Por fim, informa que nos meses de setembro, outubro e novembro de 

2011 o pagamento a maior constante na GIA-ST é decorrente de recolhimento de 
denúncia espontânea realizada pelo sujeito passivo, pagamento efetuado em razão de 
diferença de pauta utilizada para a retenção do ICMS –ST, conforme está relacionado no 
Processo 201200004001595. 

 
Relata que no demonstrativo em anexo, a coluna Dados Informados 

pelo Contribuinte (processo nº 2012000040001595), refere-se a diferença de ICMS-ST 
recolhida em relação à diferença de pauta utilizada nas notas fiscais constantes da relação 
anexa. 

 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos Portaria 

199/2013-SRE, folha 08, Auditoria do ICMS Substituição Tributária de 01/01/2008 a 
30/04/2012, folhas 11 a 13, Relatórios de Recolhimentos de ICMS Por Período, folhas 14 
a 150, Notas Fiscais de Devolução Informadas na GIA ST ano 2008, folhas 151 a 153, 
Relação de Notas Fiscais de Devolução Informadas na GIA, folhas 154 a 188, Notificação 
Fiscal, folha 189, Relação de Notas Fiscais de Devolução de 2008, folhas 190 a 192, 
Relação de Notas Fiscais de Devolução de 2009 a 2012, folhas 193 a 208, Recibo de 
Mensagem, folhas 209 a 210, Resposta da Empresa com a relação de notas fiscais, folhas  
211 a 228, Fotocópias das Notas Fiscais, folhas 229 a 1403. 

 
Regularmente intimada para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa nomeada como coobrigada ao pagamento do crédito tributário, 
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A., em razão de ser sucessora por ter incorporado 
a empresa Dixer Distribuidora de Bebidas S A, ingressou com peça impugnatória, 
constante às folhas 1473 a 1490 autos, alegando preliminarmente a necessidade de 
conversão do julgamento em diligência, reconhecendo que não houve devolução de 
mercadorias, pois as mercadorias nunca chegaram a ser efetivamente vendidas aos 
clientes da impugnante. Relata que o contribuinte emitiu as notas fiscais de vendas e 
recolheu o ICMS-ST, contudo, algum tempo após se deu conta de que tais notas fiscais 
foram emitidas por equívoco, pois as vendas não se concretizaram, logo, a empresa emitiu 
notas fiscais de entradas e creditou do ICMS-ST que havia sido recolhido. 

 
Desse modo, a defesa entende que não causou prejuízo ao erário 

estadual e requer uma diligência para que se demonstre a veracidade dos argumentos da 
impugnante. Assim, em busca da verdade material a empresa autuada requer a conversão 
do julgamento em diligência. 

 



Em seguida, a defesa alega que parte do crédito tributário, período 
de Janeiro a Setembro de 2008, foi atingido pela decadência, conforme dispõe o § 4º do 
artigo 150 do CTN. 

 
Quanto ao mérito, a impugnante aduz que não houve devoluções de 

mercadorias, mas trata-se de notas fiscais emitidas em que as vendas não se efetivaram, 
assim não há que se falar em devoluções e nem em descumprimento de regras para as 
devoluções. Acrescenta que na ausência de procedimento específico previsto na 
legislação estadual, a empresa optou por emitir notas fiscais de entradas, e com base nos 
documentos fiscais emitidos realizar o creditamento do ICMS-ST recolhido. 

 
Assevera que não houve prejuízo ao erário estadual e que toda a 

situação foi devidamente registrada com a emissão dos documentos fiscais. Assim, o 
crédito do imposto aproveitado pela requerente equivale exatamente ao débito do imposto 
apurado por conta da emissão das notas fiscais de vendas que não se concretizaram. 

 
Argumenta que o fisco não poderia ter utilizado de presunção para 

autuar a requerente, alegando ter cometido a infração que na realidade não ocorreu, e 
exigir supostos débitos de ICMS-ST. 

 
Reclama da penalidade porque ela viola os princípios da 

proporcionalidade e do não confisco, contesta, ainda, a aplicação de atualização 
monetária sobre a multa. 

 
Posteriormente, a defesa anexou aos autos uma declaração da 

empresa Comercial Porto Real Ltda. e outra da empresa M. Farias Distribuidoras de 
Bebidas Ltda. afirmando que não recebeu as mercadorias lançadas nas relações de notas 
fiscais, conforme consta na documentação juntada às folhas 1590 a 1621. 

 
Os autos foram encaminhados para apreciação na Instância Singular 

e, naquela oportunidade, o julgador monocrático converteu o julgamento em diligência 
para que o agente do fisco se pronuncie sobre as argumentações e provas trazidas pela 
defesa do sujeito passivo. 

 
A Auditora Fiscal autora do lançamento, em atendimento ao 

despacho do julgador monocrático, apresentou um Relatório Diligencial, folhas 1626 a 
1631, e, após analisar os argumentos e documentos anexados, concluiu pela manutenção 
do lançamento fiscal. 

 
Devidamente notificada, a empresa autuada contesta o relatório 

diligencial, afirmando que não foi comunicada do início dos trabalhos diligenciais, bem 
como não lhe foi concedida oportunidade de participar da revisão. Afirma que o trabalho 
revisional não apresenta qualquer indício de que fora realizada nos termos propostos, se 
limitando a reiterar os fundamentos do lançamento sem enfrentar ou elucidar os quesitos 
apresentados. Finaliza, argumentando que a diligência não atingiu o seu objetivo, 
requerendo que seja realizada uma nova diligência. 

 
O julgador Singular proferiu a Sentença nº 2343/2015-JULP, folhas 

1648 a 1662, na qual ele afirma não haver vício de nulidade no procedimento fiscal, rejeita 
o pedido de conversão do julgamento em outra diligência, rejeita o pedido de declaração 
de decadência parcial do crédito tributário, julga procedente o auto de infração e mantém a 
penalidade aplicada. 

 



A empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas S A interpôs recurso 
voluntário, folhas 1672 a 1684, onde pugna pela reforma da decisão recorrida, requerendo 
a realização de uma nova diligência a fim de dirimir a controvérsia apontada pela 
recorrente e atendendo o princípio da busca da verdade material. 

 
Reitera a argumentação de que ocorrência de decadência de parte 

do crédito tributário em relação ao período de Janeiro de 2008 a Setembro de 2008, com 
fundamento no § 4º do artigo 150 do CTN. Cita jurisprudência do STJ em que se acolheu a 
perda da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. 

 
Quanto ao mérito, a empresa recorrente afirma que os 

procedimentos adotados pela empresa autuada não causaram prejuízo ao erário estadual. 
Argumenta que esclareceu que diversas mercadorias foram objeto de emissão de notas 
fiscais de vendas, sendo que a recorrente procedeu ao lançamento do ICMS-ST devido. 
Porém, após a emissão das notas fiscais e do recolhimento do respectivo ICMS-ST a 
recorrente percebeu que as vendas em questão não se concretizaram, e que na ausência 
de procedimento específico para essa situação, ela emitiu as notas fiscais de entrada para 
regularizar o estoque e se creditou do imposto recolhido para gera efeitos nulos. 

 
Diz que a multa é confiscatória e que não pode sofrer atualização 

monetária sob pena de agravamento da sanção. Assim, requer a redução da penalidade 
ou o cancelamento dela. 

 
O sujeito passivo apresenta Memorial, folhas 1687 a 1688, alegando 

que há a necessidade de realização de uma diligência. Reiterando o pedido de 
decadência de parte do crédito tributário. E, quanto ao mérito, requer a improcedência do 
auto de infração aduzindo que o procedimento adotado pelo contribuinte não causou 
prejuízo ao erário estadual 

 
A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

intermédio da Resolução 137/2015, folhas 1691 e 1692, decidiu, por unanimidade de 
votos, converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal, 
preferencialmente estranha a lide, analise os argumentos da empresa autuada e verifique 
sobre a possibilidade de se tratar de operações que não se efetivaram ou que se, de fato, 
tratam realmente de devoluções.  

 
A Gerência de Substituição Tributária notificou a empresa recorrente 

a apresentar todas as vias das notas fiscais de saídas e de devoluções emitidas pela 
empresa Dixer Distribuidora de Bebidas Ltda., e esta respondeu que segue em anexo a 
documentação localizada, que segue em parte cópias das notas fiscais de saída e que 
obteve parte das notas fiscais de entrada, sendo juntados aos autos os documentos fiscais 
constantes às folhas 1925 a 1990. 

 
Em seguida, a Gerência de Substituição Tributária apresentou a 

Auditoria do ICMS Substituição Tributária, folhas 1990 a 2005, e o Relatório DiIligencial 
número 24/2017-GEST, folhas 2006 a 2011. No qual consta, que os revisores não 
acataram a posição da defesa porque ela não conseguiu comprovar que as operações 
relativas às notas fiscais de saídas não se concretizaram. 

 
No relatório consta que a maioria das operações autuadas foram 

realizadas por meio de notas fiscais eletrônicas que não foram canceladas. Com relação 
às notas fiscais Modelo -1, do período de 01/2008 a 10/2008, o sujeito passivo foi 
notificado a apresentar todas as vias das notas fiscais para se comprovar o cancelamento 



delas, porém foram apresentadas apenas algumas segundas vias dos documentos fiscais, 
não ficando caracterizado o cancelamento deles.  

 
Informam os revisores, ainda, que verificou a presença de cópias de 

DANFE de notas fiscais de vendas, para as quais foram emitidas notas fiscais de 
entradas, com carimbo de trânsito da fiscalização estadual, conforme consta às folhas 
491,493, 509 546. 

 
Acrescentam que algumas operações a devolução foi parcial, sendo 

que a empresa autuada não comprovou tais devoluções. 
 
Assim, os revisores manifestam pela procedência do auto de 

infração, relatando que deve ser retirado o valor de ICMS de R$ 220,44, referente à nota 
fiscal de entrada número 117418, de 19/08/2011, em razão de estar comprovado que as 
mercadorias foram devolvidas pelo destinatário da nota fiscal de venda (nota fiscal 66781 
de 06/08/2011). De tal forma, que o auto de infração deve ser julgado procedente na 
importância de R$ 1.244.922,24 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos 
e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). 

 
Devidamente intimado do referido relatório diligencial, o sujeito 

passivo manifestou sobre o resultado da diligência, conforme consta às folhas 2015 a 
2018, argumentando que no relatório não foi examinado com exatidão a questão do 
creditamento, deixando de atender a determinação do CAT, por esse motivo foi infringido 
pela autoridade fiscal a legislação estadual no inciso II, do § 3º do artigo 19 da Lei 
16.469/2009, pois a recusa da autoridade fiscal em realizar a efetiva diligência contraria os 
princípios da verdade material. 

 
Assim, a requerente requer uma nova diligência a fim de cumprir de 

maneira objetiva a Resolução 137/2015, e, ainda, pleiteia o direito de juntar eventuais 
documentos e, em especial um laudo técnico que possa esclarecer os aspectos que 
deixaram de ser abordados pela autoridade fiscal. 

 
Na sequência dos atos processuais, os autos foram encaminhados 

para julgamento na Terceira Câmara Julgadora. 
 
É um breve relatório. 
 
 
                                V O T O 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS substituição 

tributária pelas operações posteriores, em razão de ter sido apropriado crédito de ICMS-
ST, recolhido pelo sujeito passivo, como deduções na GIA-ST, referente às devoluções de 
mercadorias com o ICMS retido pelas operações posteriores, sem que se comprove que 
de fato ocorreu as devoluções, sendo que o sujeito passivo foi notificado para comprovar a 
realização das devoluções, no entanto, não obteve êxito em tal procedimento. 

 
Sendo assim, exigido o imposto substituição tributária que foi 

utilizado para abater os débitos de imposto substituição tributária de forma indevida, pois 
chegou-se à conclusão que não houve de fato as devoluções. 

 



Desde do início da contenda o sujeito passivo vem solicitando que 
seja realizada diligência para comprovar que na verdade não ocorreu devolução, mas sim 
emissão de notas fiscais de vendas com o destaque do ICMS-ST, porém essas vendas 
não foram concretizadas, por isso, por falta de previsão de procedimento para esses 
casos, ela emitiu as notas fiscais de devolução para recuperar o crédito do ICMS que foi 
pago para uma operação que não aconteceu. 

 
Nesse sentido, para verificar essa argumentação da empresa 

recorrente, já foram realizadas duas diligências que foram as constantes nos seguintes 
relatórios diligenciais: Relatório Diligencial 014/2014- GEST, folhas 1626 a 1631, e 
Relatório Diligencial 024/2017-GEST, folhas 2006 a 2011. Todavia, com a realização da 
última diligência o sujeito passivo alegou mais uma vez que deveria ser realizada outra 
revisão, pois não foi efetuado pelo revisor o que foi determinado na Resolução, ou seja, 
não foi analisada a questão de não ser devolução das mercadoria e sim emissão de 
notas fiscais de entradas de vendas que não se concretizaram. Assim, a empresa 
recorrente requer, em seu recurso voluntário, que seja realizada uma nova revisão para 
que seja apurada essa questão. 

 
Tal requerimento não foi acolhido no julgamento cameral porque, no 

meu entendimento, ficou evidenciado com a realização das duas revisões que a 
apropriação do imposto foi realizado de forma indevida pelo sujeito passivo. A 
argumentação do sujeito passivo não tem cabimento, pois ficou caracterizado na 
diligência que foram operações de devolução, como informa o documento fiscal, inclusive 
com o CFOP de devolução, porém essas devoluções não foram efetivamente realizadas. 
Pois, não tem as vias de cancelamento das notas fiscais de vendas, sendo que o sujeito 
passivo foi notificado para apresentá-las e informou não ser possível localizá-las. 

 
Quanto à argumentação da defesa, de ter emitido os documentos 

fiscais graciosos e, posteriormente, para sanar essa irregularidade emitiu notas fiscais de 
entradas como se houvesse uma devolução, entendo que uma diligência não 
comprovaria tal situação, pois foi verificado em alguns casos que os Danfe’s de algumas 
notas fiscais circularam, pois constam carimbos da fiscalização nelas, caracterizando que 
o argumento do sujeito passivo de desfazimento da venda sem circulação da mercadoria 
também não prevalece. 

 
Outrossim, ao contrário do que alega o contribuinte, entendo que as 

duas diligências atenderam ao que foi solicitado pelos julgadores e se completam, não 
havendo mais como realizar uma nova perícia, pois o sujeito passivo quer 
descaracterizar as informações constantes nos próprios documentos fiscais emitidos por 
ele, afirmando é apenas desfazimento de vendas que não foram realizadas. Portanto, 
não vejo como determinar uma terceira diligência, pois o que ficou evidenciado nos autos 
que as notas fiscais são de devolução e que não se comprovou a efetiva devolução, 
sendo correto considerar indevido a apropriação do crédito para deduzir sobre o débito 
de ICMS-ST de operações seguintes, por essa razão rejeitei o pedido de diligência. 

 
Quanto a preliminar de decadência parcial do crédito tributário em 

relação ao período de 01/01/2008 a 30/09/2008 arguida pela defesa, tenho o 
entendimento diferente do que foi exarado pela defesa da recorrente, pois a regra contida 
no § 4º do artigo 150 do CTN somente é aplicada para o tributo que for apurado e 
declarado pelo sujeito passivo, pois, assim, se efetivará a homologação do lançamento 
efetuado pelo próprio contribuinte. No entanto, se o débito do tributo não foi declarado não 
se configura a situação de homologação, não sendo pertinente a aplicação do dispositivo 
citado. 



 
Assim, para o caso em análise, a infração trata-se de ICMS 

substituição tributária pelas operações posteriores em que o sujeito passivo apropriou 
indevidamente o crédito de ICMS pago em outras operações para compensar débitos de 
ICMS substituição tributária, assim o imposto exigido na peça basilar não foi declarado na 
GR-ST, documento de declaração do imposto devido, ficando claro que trata-se de 
omissão de pagamento de imposto não declarado pelo contribuinte, não podendo tratá-lo 
como homologação de lançamento efetuado pelo contribuinte para incidir a regra contida 
no § 4º do artigo 150 do CTN. 

 
Tal posicionamento está em plena harmonia com a Súmula 555 do 

STJ: 
 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, 
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 
Portanto, vejo, claramente, que para a infração denunciada na peça 

basilar deve ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, que o 
direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se somente após 
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Outrossim, os fatos geradores são de 2008, o prazo para a contagem 

da decadência do crédito tributário inicia em 01/01/2009 e termina em 31/12/2013. O 
sujeito passivo foi noticiado do lançamento em 09/12/2013, estando caracterizado que a 
notificação do auto de infração ocorreu antes da extinção do direito da Fazenda Pública de 
constituir o crédito tributário. Desse modo, entendo que não está configurada a 
decadência parcial do crédito tributário exigido na peça basilar. 

 
Passo a apreciar o mérito da lide, e entendo que parte da questão 

meritória foi comentada nos parágrafos anteriores quando foi indeferido o pedido de 
realização de uma nova diligência, pois ficou caracterizada nos relatórios diligenciais, que 
as devoluções de fato não ocorreram, pois o sujeito passivo foi notificado para apresentar 
todas as vias originais das notas fiscais que foram canceladas e não atendeu esse pedido. 
Sendo considerado como correto exigir o imposto que foi apropriado para a abater valores 
devidos de imposto substituição tributária declarado na GIA-ST. 

 
Quanto ao argumento da defesa de foram emitidos documentos 

graciosos, ou seja, de operações que não ocorrerão e que de boa-fé o contribuinte se 
creditou do imposto pago anteriormente, verifica-se que essa argumentação do sujeito 
passivo não tem o condão de afastar a acusação fiscal, pois pela quantidade de notas 
fiscais de devolução observa-se que o fato de emitir documentos fiscais graciosos com o 
recolhimento de ICMS-ST seria uma prática constante do sujeito passivo, não sendo tal 
procedimento compatível com o porte da empresa autuada e nem possível se comprovar, 
pois os documentos tidos como graciosos constam claramente que são referentes às 
operações de devolução de vendas.  

 
Desta forma, chega-se à conclusão que o procedimento fiscal está 

correto, sendo lícita a exigência de ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores nas saídas de bebidas exigidas no auto de infração em apreciação. Devendo, 
no entanto, o auto de infração ser retificado para o valor apurado na última revisão, folha 
2010 dos autos, sendo alterado o valor de ICMS a ser exigido do sujeito passivo para a 



importância de R$ 1.244.922,24 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos 
e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). 

 
Com relação à penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. Não sendo possível reduzir a penalidade, 
além das condições previstas na legislação tributária. No que tange a alegação da 
penalidade ser confiscatória, deixo de apreciar a reclamação do sujeito passivo por 
entender que não cabe ao Conselho Administrativo apreciar inconstitucionalidade de 
norma prevista em lei estadual, conforme regulamenta o art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
No que diz respeito a reclamação do cálculo da multa com a 

correção monetária da penalidade para apurar o valor total do crédito tributário, esclareço 
que o artigo 170 do CTE normatiza que a multa será atualizada pelo mesmo critério 
utilizado para a correção do tributo, não tendo pertinência a reclamação do sujeito passivo 
sobre essa questão. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 

provimento para indeferir o pedido de realização de uma nova diligência, rejeitar o pedido 
de declaração de decadência parcial do crédito tributário e, quanto ao mérito da lide 
considero parcialmente procedente o auto de infração na importância de ICMS de R$ 
1.244.922,24 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois 
reais e vinte e quatro centavos), devendo ainda o sujeito passivo recolher a penalidade 
proposta e os demais acréscimos legais. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00133/18 
 
 
Relator: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Pedido de Diligência. Não acolhido. Preliminares. 
Nulidade do auto de infração  por insegurança na determinação 
da infração e por erro na identificação do sujeito passivo. 
Rejeitadas. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento de imposto substituição tributária em razão de 
omissão de entradas apurada em Auditoria Específica de 
Mercadorias. Decisão pela procedência parcial do lançamento. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e ficar constatado 
que as divergências apontadas pela defesa são decorrentes de 
questões de direito e não de fato, não havendo motivação para a 
realização de uma nova diligência; 
 
2 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
demonstra com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo 
e nos autos constam demonstrativos que comprovam de forma 
inequívoca a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
3 – Rejeita-se o pedido de nulidade da peça basilar por erro na 
indicação do sujeito passivo quando a responsabilidade 
solidária do sujeito passivo pelo recolhimento do tributo está 
prevista em lei; 
 
4 – A omissão de entradas de Gasolina A e Óleo Diesel A 
detectada no estabelecimento do contribuinte, por intermédio da 
Auditoria Específica de Mercadorias, impõe a ele o recolhimento 
do ICMS substituição tributária, inclusive quando essa diferença 
for decorrente de ganho de volume da mercadoria em razão de 
variação de temperatura. Porém, a exigência do tributo deve ser 
de acordo com o levantamento revisional do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de setembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e Valdir Mendonça 
Alves. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por  insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça 
Alves. Vencido o Conselheiro Nivaldo José Mendes. Por unanimidade de votos, rejeitar a 



preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, 
Nivaldo José Mendes, David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça Alves. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração, mantendo a 
penalidade proposta pelo Fisco. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira 
Andrade, David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça Alves. Vencido o Conselheiro 
Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A descrição do fato que deu origem ao lançamento do crédito 
tributário é de que o sujeito passivo omitiu o registro de entrada de 702.511,8 litros de 
Gasolina - A e 244.980,7 litros de Óleo Diesel - A, mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial total de R$ 
3.224.205,78, já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado – IVA, no período de 
01/03/2011 a 31/12/2011, conforme foi apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 
Em virtude disso, o autuado, na condição de solidário, fica obrigado ao recolhimento de 
ICMS na importância de R$ 852.912,80 (oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 
doze reais e oitenta centavos), acrescido das cominações legais. 

 
No campo próprio do auto de infração foram apontados como 

infringidos os artigos 45, XIII, 51, 64 da Lei 11.651/91 combinados com os artigos 35 do 
Anexo VIII do RCTE e artigo 145 do Decreto 4.852/97. Foi proposta a penalidade do artigo 
71, inciso VII, alínea "l", combinado com o § 9º, inciso II da Lei 11.651/91, com a redação 
da Lei 16.241/2.008. 

 
O auto de infração está acompanhado de Conclusão da Auditoria 

Específica do período de 01/03/2011 a 31/12/2011, folha 05, Inventário Final, folha 06, 
Inventário Inicial, folha 07, Auditoria Específica de Mercadorias – Observações/Notas 
Explicativas, folha 08, PMPF- Média Ponderada, folha 10, Apuração do Valor Unitário, 
folha 11, CD em mídia contendo a Auditoria Específica, Recibo de Entrega de Relatórios 
Digitais, folhas 13. 

 
O sujeito passivo foi regularmente notificado para apresentar 

impugnação em Primeira Instância, e ingressou com defesa, folhas 18 a 70, alegando que 
a diferença apurada no levantamento fiscal é decorrente da variação volumétrica em razão 
da variação de temperatura. 

 
Contestou que a nota fiscal de número 000177, 30/07/2011 foi 

considerada com o volume 6.000 litros de Gasolina- A, quando a quantidade correta é de 
4.500 litros. Reclamou, também que há uma diferença de 29.385 litros de Gasolina A 
considerada a maior por terem sido incluídas as notas fiscais de números 000.003, 
000.753, 000.110, 014.775, 000.159 e 000.185, notas fiscais originária das notas fiscais 
077731, 077790, 087624, 092349 e 093035. Que todas essas notas fiscais são produtos 
encaminhados para análise que não movimentaram estoque de terceiros. 

 
Continuando a sua defesa, a empresa autuada afirma que 

desconhece a nota fiscal de 000.010 e 000.0082. Afirma que com as retificações a 
diferença entre a apuração efetuada pelo fisco estadual e a da empresa restringe-se ao 
volume de 715.933 litros de Gasolina A e de 248.366 litros de Óleo Diesel A. 

 



Em seguida, afirma que a diferença apurada é relativa a variação de 
temperatura e que não ocorreu o fato gerador do ICMS. Alega que os produtos são 
adquiridos a temperatura de 20 ºC e que, posteriormente, devido a altas temperaturas do 
ambiente há o aumento do volume do combustível. 

 
Requer nulidade do auto de infração, em face das irregularidades 

apuradas, alega não ser responsável pelo recolhimento do ICMS-ST porque é 
responsabilidade da Refinaria. 

 
Reclama da aplicação da multa por ter efeito confiscatório, requer 

alteração para o artigo 71, inciso XIX b do CTE. Requer a produção de prova pericial. 
 
Os autos foram encaminhados para julgamento na instância singular, 

e o julgador monocrático converteu o julgamento em diligência para que fosse realizada 
uma revisão do lançamento, em face das alegações da defesa. 

 
O autor do lançamento procedeu uma revisão no lançamento com a 

conclusão de que a omissão de entradas de Gasolina A passou a ser de 708.511,8 litros 
enquanto que a omissão de entradas de Óleo Diesel apurada foi de 244.980,7 litros, 
sendo que o valor tributável é de R$ 2.606.299,00 (dois milhões, seiscentos e seis mil, 
duzentos e noventa e nove reais) e o ICMS reduziu para a quantia de R$ 673.719,84 
(seiscentos e setenta e três mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Notificada do resultado da revisão, o sujeito passivo contesta que a 

diligência requerendo a improcedência do lançamento com o argumento que a origem da 
diferença é decorrente do ganho de volume dos combustíveis devido a variação de 
temperatura. 

 
Os autos retornaram para julgamento na Primeira Instância, e o 

julgador decidiu pela procedência parcial do auto de infração, nos termos do levantamento 
revisional, cujo ICMS a recolher é de R$ R$ 673.719,84 (seiscentos e setenta e três mil, 
setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Notificada da sentença singular, a Gerência de Representação 

Fazendária emitiu um despacho declarando estar ciente e de acordo com a decisão 
proferida pela Primeira Instância. 

 
O sujeito passivo ingressou com recurso voluntário pedindo a 

reforma da sentença singular para considerar nulo o auto de infração, em virtude da 
inaplicabilidade da Auditoria Específica para combustíveis, pois a variação de temperatura 
altera o volume dos combustíveis e deve ser consideradas as alterações físico-químicas 
do combustível e as perdas da mercadoria. 

 
Argumenta que não há ocorrência de aspecto material do fato 

gerador do imposto, pois as diferenças apuradas são decorrentes de dilatação e aumento 
de volume do combustível, em razão das variações de temperatura. 

 
Afirma, ainda, que o recolhimento do imposto por substituição 

tributária é definitivo, não sendo possível que seja exigido um valor complementar de 
imposto. 

 
Ressalta que o imposto deve ser recolhido no momento da saída da 

mercadoria e não na sua entrada. 



 
Continuando a sua defesa, o sujeito passivo aduz que há uma 

margem de variação dos combustíveis prevista na Portaria DNC 26/92, aceita por todos os 
fiscos estaduais e do seu caráter de norma complementar, que estabelece as perdas de 
até 0,6% do volume dos combustíveis. 

 
Ainda, quanto ao mérito acrescenta que o Convênio ICMS 61/2015 

introduziu o fator de correção de volume, que em suma o Convênio ratificou a inexistência 
de fato gerador. 

 
Argui que o do Estado de Goiás não tem legitimidade para exigir 

ICMS-ST sobre o ganho de volume de mercadorias que foram destinadas a outros 
Estados. 

 
Quanto à penalidade aplicada, a empresa recorrente reclama da 

multa por ter caráter confiscatório e requer a alteração da penalidade para o artigo 71, 
inciso XIX, alínea “b” da Lei 11.651/91. 

 
Requer, também, que seja determinada diligência para o ajuste da 

autuação. 
 

É o relatório. 
 
 
                            VOTO 
 
 
O presente lançamento é decorrente de omissão de entradas de 

Gasolina A e Óleo Diesel A apurada por intermédio da Auditoria Específica de 
Mercadorias. 

 
O sujeito passivo requer em seu recurso voluntário que seja 

determinada uma diligência para se fazer um ajuste do valor a ser exigido pela 
fiscalização. Tal medida não foi determinada no julgamento cameral porque já foi realizada 
uma revisão na Instância Singular e as falhas apontadas no levantamento fiscal pela 
defesa foram sanadas, sendo que no recurso voluntário não houve mais demonstração de 
equívocos no procedimento fiscal, sendo requerido que fosse exigido o imposto sobre o 
volume que superar o estoque apurado e que se cobre o imposto sobre o valor que 
superar o percentual de 0,6%. Portanto, entendo ser desnecessária a realização de 
diligência, pois as questões a serem decididas são de direito e não de fato, pois os 
eventuais equívocos existentes no levantamento inicial foram corrigidos na Auditoria 
Revisional. Por essa razão, rejeito o pedido de diligência. 

 
Passo a apreciar a preliminar de nulidade do auto de infração, por 

insegurança na determinação da infração, em virtude do levantamento específico de 
mercadorias não ser aplicável para o caso em questão, pois não leva em consideração as 
perdas do produto e nem o aumento de volume do combustível, não acolho essa 
preliminar de nulidade, pois o contribuinte sempre tem condição de controlar o seu 
estoque de mercadorias e se houver qualquer perda ou aumento de volume da 
mercadoria, ele tem a obrigação de emitir a nota fiscal para ficar registrada a alteração em 
seu estoque. Portanto, entendo que não é pertinente a nulidade arguida pela defesa e 
rejeito esse pedido. 

 



Quanto à arguição de nulidade da peça basilar, em virtude do sujeito 
passivo não ser responsável pelo recolhimento do imposto substituição tributária, também, 
entendo que não assiste razão ao sujeito passivo. Pois, a princípio, a responsabilidade 
seria da Refinaria se houvesse emissão de documento fiscal para a mercadoria, como não 
houve a referida emissão da nota fiscal, nem se comprova documentalmente que a origem 
da mercadoria é da refinaria, o detentor da mercadoria passa a responder solidariamente 
pelo pagamento do imposto substituição tributária, conforme dispõe o artigo 45, inciso XIII 
do CTE e o artigo 35 do Anexo VIII do RCTE. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 

[...] 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação 
conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14) 
 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. 

 
Portanto, rejeito a arguição de nulidade do auto de infração por erro 

na identificação do sujeito passivo. 
 
Outro argumento da defesa é de que não se poderia exigir o tributo 

para o Estado de Goiás, sendo que as mercadorias seriam destinadas para outra Unidade 
da Federação, tal assertiva não prevalece pois foi detectado que as mercadorias 
adentraram em um estabelecimento goiano e não foi realizada a substituição tributária, se 
posteriormente o contribuinte remeter essas mercadorias para outro Estado ele tem direito 
ao ressarcimento, porém antes desse evento ele deve recolher o ICMS substituição 
tributária. 

 
Com relação ao mérito da lide, vejo que após a realização do 

levantamento revisional, ficou caracterizada a omissão de entradas de 708.511,8 litros de 
Gasolina A e de 244.980,7 litros, devendo o procedimento fiscal ser julgado procedente 
em relação ao quantitativo de mercadorias que adentraram ao estabelecimento do 
contribuinte sem documentação fiscal e sem o correspondente recolhimento do ICMS 
substituição tributária, o qual deveria ter sido efetuado no momento da aquisição da 
mercadoria, porém tal procedimento não foi realizado. 

 
A argumentação da defesa de que não houve fato gerador do 

imposto não prevalece, pois foi apurado que o contribuinte adquiriu mais mercadorias do 
que foi realizada a retenção do imposto, devendo ser recolhida a diferença para o tesouro 
estadual, pois, certamente esse imposto que não foi pago será cobrado do consumidor 
final. 

 
Não obstante isso, também não prevalece a tese de retenção do 

imposto é definitiva e que não caberia uma nova substituição tributária, pois nesse caso 
não se está exigindo ICMS substituição tributária por diferença no preço cobrado, mas sim 
porque não foi realizada a retenção de parte da mercadoria adquirida. 
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Sobre o fato da empresa alegar que não há fato gerador de ICMS em 
decorrência da dilatação do combustível com o aumento de volume da mercadoria, é bom 
destacar que com o Convênio 61/2015 ficou configurado a obrigação de recolher o ICMS 
relativo ao aumento de volume, pois foi criado até um fator de correção de volume para se 
recolher o imposto substituição tributária. Como o Fato gerador do tributo exigido no 
lançamento é anterior a vigência do referido convênio, fica evidente que o destinatário da 
mercadoria está obrigado ao recolhimento do imposto, pois naquele período não havia a 
retenção do ICMS sobre o fator corrigido.  

 
Outra assertiva da empresa é que não foram consideradas as perdas 

da mercadoria no manuseio delas, e que deveria ser usado o índice de perdas previsto na 
Portaria 26 da ANP, de 13 de novembro de 1992, porém se acrescentarmos as perdas ao 
levantamento fiscal, vai aumentar a quantidade de omissão entradas de combustível. E, 
consequentemente, o valor do imposto que não foi recolhido pelo regime de tributação de 
substituição tributária. Tal índice somente seria favorável ao sujeito passivo se fosse 
apurado na auditoria específica omissão de saídas de mercadorias, situação que não foi 
verificada. 

 
A Auditoria Específica de Mercadorias é um levantamento fiscal que 

tem por objetivo verificar se as entradas e saídas de mercadorias foram realizadas com a 
regular emissão de documentos fiscais, pois a nossa legislação prevê que toda 
mercadoria deve estar acompanhada de nota fiscal, conforme está disposto no artigo 66 
da Lei 11651/91: 

 

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal 
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos 
fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. 

 
Não obstante isso, percebe-se que a obrigação do contribuinte de 

emitir documento fiscal é um preceito que também está previsto no artigo 141 do RCTE, o 
qual regulamenta o seguinte: 

 
Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao 

cumprimento de obrigação tributária, relacionadas com o ICMS, devem 
emitir documento fiscal, em conformidade com a operação ou prestação 
que realizarem. 

 
 
Além do mais, a exigência de tributo sobre a omissão de entradas 

apurada na Auditoria Específica encontra respaldo na nossa legislação, de acordo com o 
inciso V, § 2º, do artigo 25 do CTE que regulamenta o seguinte: 

 

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, 

podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo 
administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: 

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não 
registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente: 

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em 
consideração os estoques inicial e final; 



 
Desta forma, com fundamento no dispositivo transcrito, entendo que 

o procedimento efetuado pela fiscalização está em plena harmonia com a legislação 
vigente, estando demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo exigido nos termos 
do levantamento revisional. Por essa razão, tenho a convicção de que em relação ao 
mérito deve ser mantida a decisão singular que que julgou parcialmente procedente o auto 
de infração no valor de ICMS de R$ R$ 673.719,84 (seiscentos e setenta e três mil, 
setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

 
Com relação aos argumentos contidos no recurso do sujeito passivo 

de que a penalidade proposta pela fiscalização tem caráter confiscatório e que deve ser 
aplicada uma penalidade menor, inclusive solicitando a alteração para o inciso XIX , alínea 
“B” do artigo 71 do CTE, entendo que foi proposta pelo fisco estadual a sanção contida no 
dispositivo penal do CTE mais específico para a infração cometida, não sendo cabível 
adotar a penalidade citada pelo sujeito passivo que é pela falta de escrituração de livro 
fiscal em prazo estabelecido, quando na verdade a infração cometida é de omissão de 
entradas de mercadorias que foi detectada através de um levantamento quantitativo de 
mercadorias, não havendo, assim, reparo a se fazer na multa constante na peça basilar. 
Porém, no que diz respeito a constitucionalidade da multa exigida, deixo de apreciar, pois 
tal questão não deve ser apreciada nesse órgão em virtude do que dispõe o § 4º do Artigo 
6º da Lei 16.469/2009, o qual prevê expressamente que não pode haver declaração de 
inconstitucionalidade de lei: 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

II - o Processo de Restituição; 

III - o Processo de Revisão Extraordinária. 

[...] 

§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária. 

 
Pelas razões expostas, conheço do recurso do sujeito passivo e 

nego-lhe provimento para rejeitar o pedido de diligência e as preliminares de nulidade da 
peça basilar, por insegurança na determinação da infração e erro na identificação do 
sujeito passivo, e manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente o 
lançamento no valor original de ICMS de R$ 673.719,84 (seiscentos e setenta e três mil, 
setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), confirmando a penalidade 
proposta pela fiscalização, devendo ainda ser recolhido pelo recorrente os acréscimos 
legais. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00134/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS-ST pelas operações posteriores em virtude de utilização 
de base de cálculo inferior a prevista na legislação. 
Requerimento de declaração de decadência parcial do crédito 
tributário. Rejeitado. Recurso voluntário improvido. Confirmação 
da sentença singular que considerou procedente o lançamento. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e Cameral, e ficar 
constatado que as divergências apontadas pela defesa são 
decorrentes de questões de direito e não de fato ou de 
equívocos na auditoria elaborada pelo fisco estadual, não 
havendo, assim, motivação para a realização de uma nova 
diligência; 
 
2 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
demonstra com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo 
e nos autos constam demonstrativos que comprovam de forma 
inequívoca a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
3 - A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 38 da Lei 16.469/2009, 
contendo, inclusive, a análise de todos os itens questionados 
pelo sujeito passivo. 
 
4 -  Para se verificar o período decadencial do crédito tributário 
aplica-se a regra contida no artigo 173, inciso I do CTN quando 
não houver a declaração e apuração do débito do ICMS exigido 
pelo fisco estadual, não se aplicando o § 4º do artigo 150 do 
CTN, pois esse dispositivo somente é aplicável para os casos 
em que o imposto foi apurado e declarado pelo sujeito passivo. 
Portanto, rejeita-se o pedido de declaração de decadência 
parcial do crédito tributário; 
 
5 – Considera-se procedente o auto de infração no qual o fisco 
comprova que o sujeito passivo utilizou base de cálculo para a 
substituição tributária do imposto devido pelas operações 
posteriores em valor inferior ao que está previsto na legislação. 



 
ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo 
José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e David Fernandes de 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e David Fernandes 
de Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro de 2008 a setembro de 2008, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo José Mendes. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson 
Alves Evangelista, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do 
CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes 
de Melo e Nivaldo José Mendes, que votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Dixer 
Distribuidora de Bebidas S A, utilizou base de cálculo de retenção inferior a exigida na 
apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, referente à saída 
de bebidas com destino ao Estado de Goiás, por utilizar como base de cálculo valores 
menores que a média ponderada dos preços para consumidor final usualmente praticados 
no mercado varejista goiano e, menores que utilizados aplicando o IVA respectivo dos 
produtos, quando estes não estavam discriminados na pauta de valores da SEFAZ-GO, 
conforme demonstrativos e documentos em anexos. Em virtude desse fato, o sujeito 
passivo deverá pagar o imposto na importância de R$ 174.847,84 (cento e setenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), juntamente com 
a penalidade e os acréscimos legais. 

 
O período de ocorrência do fato gerador é de 01/01/2008 a 

30/04/2012, conforme consta no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário. 
 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 26, inciso II, 51 e 64 

da Lei 11.651/1991, combinados com os artigos 34, inciso II, alínea “d”, 39 e 40 do Anexo 
VIII do Decreto 4.852/97, Protocolo ICMS 11/91. Foi proposta a penalidade do artigo 71, 
inciso IV, alínea "A" da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 17.519/2011. 

 



Foi indicado como sujeito passivo coobrigado a empresa Spal 
Indústria Brasileira de Bebidas S A, com fundamento no artigo 47, inciso I do CTE, em 
virtude da Dixer Distribuidora de Bebidas ter sido incorporada pela empresa Spal Indústria 
Brasileira de Bebidas S A. 

 
O rito processual do auto de infração foi de contencioso em duplo 

grau. 
 
O autor do lançamento apresentou uma descrição complementar da 

ocorrência explicando que a empresa autuada utilizou base de cálculo inferior à exigida na 
apuração do ICMS-ST, por utilizar como base de cálculo valores menores que a média 
ponderada dos preços de consumidor final utilizados, e menores que utilizados aplicando 
o Índice de Valor Agregado dos respectivos produtos, quando estes não estavam 
discriminados na pauta de valores da SEFAZ-GO. 

 
Acrescenta que para efeito da base de cálculo, a fiscalização utilizou 

a pauta de valores, conforme está disposto no Protocolo ICMS nº 11/91 (Cláusula Quarta 
A) e artigo 140, § 1º, I, do Anexo VIII do RCTE. Informa, ainda, que para os produtos que 
não havia pauta de valores elaborada pela SEFAZ-GO, foi utilizado para efeito de base de 
cálculo o IVA dos respectivos produtos. 

 
Observa que, conforme a legislação estadual, para o período 

posterior a 01/10/2008 foi verificado o § 11 do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE, e 
constatado que para os itens das notas fiscais, objeto da autuação, a base de cálculo 
obtida, com base na pauta de valores, superou o valor da operação própria em percentual 
que correspondeu a, no mínimo 70% do IVA respectivo do produto, sendo permitido, 
assim, a utilização da pauta de valores SEFAZ-GO. 

 
O Auditor Fiscal informa que como prova da utilização de base de 

cálculo para efeito da substituição tributária inferior à exigida, anexou, em relação ao 
período de 2008, demonstrativos elaborados com base em informações do Sintegra, 
fornecidas pela empresa autuada e, ainda, cópias de documentos fiscais emitidos pela 
empresa, sendo que de 2009 a 2012 foram anexados demonstrativos elaborados com 
base nas informações das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa com suas 
respectivas chaves de acesso. 

 
O fisco relata que os valores pagos a maior pelo contribuinte foram 

considerados na auditoria e que houve um recolhimento espontâneo de ICMS-ST efetuado 
pelo contribuinte. 

 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos Portaria 

199/2013-SRE, folha 08, Auditoria do ICMS Substituição Tributária de 01/01/2008 a 
30/04/2012, folhas 11 a 12, Detalhamento dos Cálculos da Diferença da Base de Cálculo 
do ICMS-ST, folhas 13 a 59, Fotocópias das Notas Fiscais, folha 60 a 191, Fotocópia do 
Processo 201200004001595, folhas 192 a 274 

 
Regularmente intimada para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa nomeada como coobrigada ao pagamento do crédito tributário, 
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A., em razão de ser sucessora por ter incorporado 
a empresa Dixer Distribuidora de Bebidas S A,  ingressou com peça impugnatória, 
constante às folhas 342 a 359 dos autos, alegando preliminarmente a decadência de parte 
dos débitos com fatos geradores de janeiro a setembro de 2008, tendo em vista, o 
lançamento ter ocorrido em 03.10.2013, conforme preceitua o artigo 150 do CTN, 



ocorrendo a homologação tácita, com a consequente extinção do crédito tributário, nos 
termos do artigo 156, V do CTN. Colacionam jurisprudência como paradigma. 

 
Requer que seja o processo convertido em diligência, em busca da 

verdade material, visto que o lançamento se baseou em presunção, sob pena de 
cerceamento ao direito de defesa. Suscita dúvida em relação à base de cálculo utilizada 
para retenção do ICMS-ST, por ser a comumente aplicada ao consumidor final no 
mercado goiano; se o montante recolhido a título de ICMS-ST reflete de fato o valor devido 
em cada etapa de circulação; se a base de cálculo pretendida pelo Fisco supera o preço 
pelo qual a mercadoria é vendida ao consumidor final. 

 
Assevera que a base de cálculo aplicada pela fiscalização é 

desproporcional, quanto à penalidade proposta reclama que ela tem um caráter 
confiscatório, violando o princípio da proporcionalidade e do não confisco; argumenta, 
ainda, que a multa não pode ser aumentada pela aplicação de atualização monetária. 

 
Ao final, requer que seja convertido o julgamento em diligência e seja 

julgado totalmente improcedente o auto de infração. 
 
Acompanham a impugnação os documentos constantes às folhas 

361 a 441. 
 
O julgador singular converteu o julgamento em diligência junto à 

Delegacia Fiscal de origem a fim de que seja feita uma revisão do lançamento levando em 
consideração os documentos e argumentos apresentados pela defesa. 

 
O Auditor Fiscal, em atendimento ao despacho do julgador 

monocrático, apresentou um Relatório Revisional, folhas 513 a 517, e, após analisar os 
argumentos e documentos anexados, concluiu pela manutenção do lançamento fiscal e 
juntou aos autos os documentos constantes às folhas 444 a 512. 

 
Devidamente notificada, a empresa autuada alega que não foi 

comunicada do início dos trabalhos diligenciais, bem como não lhe foi concedida 
oportunidade de participar da revisão. Afirma que o trabalho revisional não apresenta 
qualquer indício de que fora realizada nos termos propostos, se limitando a reiterar os 
fundamentos do lançamento sem realizar qualquer cálculo ou apuração para identificar a 
base de cálculo. Finaliza, argumentando que a diligência não atingiu o seu objetivo, sendo 
uma revisão meramente argumentativa. 

 
O julgador Singular proferiu a Sentença nº 2099/2015-JULP, folhas 

545 a 554, na qual ele afirma não haver vício de nulidade no procedimento fiscal, rejeita o 
pedido de conversão do julgamento em outra diligência, afasta o pedido de decadência 
parcial do crédito tributário e considera procedente o auto de infração. 

 
A empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas S A interpôs recurso 

voluntário, folhas 563 a 578, onde pugna pela reforma da decisão recorrida, requerendo a 
sua nulidade ao argumento de que a sentença deixou de analisar o mérito do auto de 
infração não enfrentando toda a matéria posta em discussão, vulnerando o artigo 19, III do 
Decreto 6.930/2009. 

 
Afirma a recorrente que a decisão vergastada sequer analisou a 

mídia juntada aos autos e nem examinou os argumentos defendidos pela recorrente; que 
a diligência determinada foi inócua, haja vista que o resultado do revisor simplesmente 



repetiu os fundamentos do auto de infração, ferindo, assim, o direito ao amplo 
contraditório. 

 
Insiste que há necessidade de uma nova diligência a fim de dirimir a 

controvérsia apontada pela recorrente. 
 
Reitera a decadência do direito de a Fazenda Pública Estadual 

constituir o crédito tributário referente aos meses de janeiro a setembro de 2008. 
 
Diz que a multa é confiscatória e que não pode sofrer atualização 

monetária sob pena de agravamento da sanção.  
 
O sujeito passivo apresenta Memorial, folhas 582 a 584, alegando 

que a decisão recorrida é nula, uma vez que deixou de analisar o mérito do auto de 
infração à luz dos fatos do caso concreto, afirmando, de forma genérica e insuficiente, que 
se for analisado o levantamento constante da mídia anexada se verifica que o mesmo está 
correto e de acordo com a legislação. 

 
Em seguida, a recorrente destaca a necessidade de realização de 

nova diligência nos autos, a fim de demonstrar: 
 
1 - a base de cálculo utilizada pela recorrente para a retenção do 

ICMS-ST reflete o verdadeiro preço pelo qual a mercadoria é comumente vendida pelo 
consumidor final no mercado goiano; 

2 - o montante recolhido a título de ICMS-ST a partir da base de 
cálculo efetuada pelo Recorrente reflete de fato o valor do ICMS que seria devido em cada 
etapa de circulação de mercadoria;  

3 - a base de cálculo pretendida pela D. Fiscalização supera 
significativamente o preço pelo qual a mercadoria é normalmente vendida ao consumidor 
final. 

 
Aduz que em relação à questão da decadência rechaçada pela 

decisão recorrida, há de se reconhecer que os créditos tributários relativos aos meses de 
janeiro a setembro de 2008 foram extintos pela decadência quinquenal, nos exatos termos 
da legislação federal, qual seja, artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional, tendo em 
vista que a lavratura do Auto de Infração ocorreu apenas em 03-10-2013. 

 
Diante do exposto, requer que seja dado integral provimento ao 

recurso ordinário para que seja reformada a decisão recorrida.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

intermédio da Resolução 153/2015, folhas 585 e 586,  resolve, por maioria de votos, 
converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal, preferencialmente 
estranha ao feito e com a sugestão de que seja acompanhada por um representante legal 
da empresa e, ainda, com observância dos artigos 39, que prevê a base de cálculo do 
imposto para fins de substituição tributária, e 40, inciso II, que no caso de ausência de 
preço, determina a base de cálculo, ambos do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, refaça o 
trabalho inicial com o fim de apurar e demonstrar o resultado obtido na forma legal 
mencionada. 

 
A Gerência de Representação Fazendária não concordou com a 

referida Resolução. 
 



A Gerência de Substituição Tributária, folhas 587 a 592, diz que as 
razões exaradas pela Resolução que determina a conversão do feito em diligencia não se 
apresentam razoáveis para justificar a mencionada conversão do feito em diligencia, já 
que se fundamentam numa aparente dúvida quanto aos argumentos ventilados pelo 
contribuinte, frisando que os pontos elencados na resolução editada pela Câmara 
Julgadora já foram devidamente esclarecidos quando da primeira manifestação revisional. 

 
Por fim, aquela repartição conclui que considerando que não foram 

atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 1° da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT, e 
considerando ainda que nesse processo não foram produzidas provas contraditórias pela 
parte passiva que merecessem nova apreciação pela fiscalização, restituam-se os autos 
ao Conselho Administrativo Tributário para sequência na tramitação processual. 

 
Regularmente notificado do relatório diligencial, o sujeito passivo se 

manifestou, folhas 597 a 600, alegando que para o caso em análise envolve questão 
estritamente fática o qual depende de efetiva diligência para que se possa atestar a 
alegada abusividade da base de cálculo do ICMS-ST. 

 
Em seguida, os autos foram pautados para julgamento na Segunda 

Câmara Julgadora e os autos foram convertidos em diligência para cumprir o inteiro teor 
da Resolução 153/2015, conforme consta à folha 619 dos autos. 

 
Em resposta foi juntado aos autos o relatório diligencial n°28/2017-

GEST, folhas 620 a 626, em que o Auditor Fiscal manifesta-se em favor do que está 
exposto no auto de infração, pois foi calculada a base de cálculo do ICMS-ST de acordo 
com a legislação vigente, e que a empresa autuada não apresentou nenhuma prova 
concreta que possa contestar a auditoria realizada, assim o revisor manifestou pela 
procedência do auto de infração. 

 
Devidamente intimado do referido relatório diligencial, o sujeito 

passivo manifestou sobre o resultado da diligência, conforme consta às folhas 631 a 637, 
argumentando que novamente a autoridade fiscal deixou de realizar seu trabalho 
diligencial, recusando-se a acatar a determinação expressa do CAT e limitando-se a 
simplesmente transcrever as normas legais para cálculo do ICMS-ST, sem responder 
objetivamente a nenhum dos quesitos apontados na Resolução n° 98/2016. 

 
Anexou aos autos tabela de determinações do CAT por meio de suas 

resoluções e entendimento jurisprudencial. 
 
Requereu que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, pois 

os relatórios diligenciais não se prestaram a comprovar que procedimento adotado pela 
recorrente causou prejuízo ao erário estadual e nem identificou de forma precisa a base 
de cálculo para a realização da substituição tributária. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                                V O T O 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS substituição 

tributária pelas operações posteriores, em razão de ter sido realizada a retenção do 



imposto relativo às saídas de bebidas destinadas ao Estado de Goiás com a utilização da 
base de cálculo de retenção em valores menores que o previsto na legislação do ICMS. 

 
Desde do início da contenda o sujeito passivo vem solicitando que 

seja realizada diligência, porém já foram realizadas três diligências, que foram as 
seguintes: Relatório Diligencial 046/14- GEST, Relatório Diligencial 031/2016-GEST e 
Relatório Diligencial 028/2017-GEST. Todavia, com a realização da última diligência o 
sujeito passivo alegou mais uma vez que deveria ser realizada outra revisão, pois não foi 
apurado pelo revisor que o sujeito passivo efetuou a retenção do imposto nos preços 
praticados no mercado varejista. Assim, a empresa recorrente requer que seja realizada 
uma nova revisão para que seja apurada essa questão. 

 
Tal requerimento não foi acolhido no julgamento cameral porque 

ficou evidenciado com a realização das três revisões que a retenção do imposto 
substituição tributária foi efetuada pelo substituto tributário com valores inferiores ao que 
está previsto na legislação tributária, e esse fato o sujeito passivo não contesta, ou seja, 
no levantamento elaborado pelo fisco estadual a empresa não demonstra nenhum erro 
ou equívoco cometido pelo fisco ao se apurar a base de cálculo para se efetuar a 
substituição tributária. Portanto, não vejo como determinar uma quarta diligência, pois o 
que ficou evidenciado nos autos é que a retenção realizada pela empresa recorrente foi 
em valor inferior ao que estava previsto na norma que regulamentava a base de cálculo 
da substituição tributária, por essa razão rejeitei o pedido de diligência. 

 
Outrossim, no que se refere a preliminar de insegurança na 

determinação da infração em virtude dos relatórios diligenciais não comprovarem a 
utilização de base de cálculo em valor inferior e nem apurarem com precisão a base de 
cálculo que deveria ter sido utilizada pela empresa recorrente, entendo não ser cabível 
essa arguição da defesa, pois a fiscalização efetuou o cálculo da base de cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores de acordo com o que prescreve a 
legislação e comparou com a base de cálculo que foi utilizada pelo sujeito e a importância 
de ICMS-ST que foi recolhida pelo sujeito passivo, ficando comprovado o recolhimento a 
menor de imposto. Assim, ao meu ver, a infração cometida pelo sujeito passivo está 
comprovada nos autos não havendo como acolher a tese de insegurança na determinação 
da infração, por essa razão rejeito a referida preliminar de nulidade do lançamento. 

 
Nessa senda, também não acolho o pedido de nulidade da sentença 

singular, por cerceamento ao direito de defesa, em razão do julgador ter deixado de 
analisar o mérito do auto de infração não enfrentando toda a matéria posta em discussão, 
vulnerando o artigo 19, III do Decreto 6.930/2009, pois o julgador singular determinou a 
realização de uma diligência revisional e fundamentou a sua sentença com base em 
dispositivos da legislação tributária, conforme prescreve o artigo 38 da Lei 16.469/2009, 
não havendo como alegar que o mérito da lide não foi enfrentado na sentença 
monocrática. Poder-se-ia discordar e recorrer das razões de mérito expostas na sentença, 
mas alegar que ela foi omissa quanto ao mérito é inapropriado, visto que se verifica que 
houve a apreciação das questões alegadas pela defesa. Portanto, não observo falha ou 
qualquer vício na sentença singular, ficando caracterizado que não houve cerceamento ao 
direito de defesa, por essa razão, rejeito o pedido de nulidade da sentença. 

 
Quanto a preliminar de decadência parcial do crédito tributário em 

relação ao período de 01/01/2008 a 30/09/2008 arguida pela defesa, tenho o 
entendimento diferente do que foi exarado pela defesa da recorrente, pois a regra contida 
no § 4º do artigo 150 do CTN somente é aplicada para o tributo que for apurado e 
declarado pelo sujeito passivo, pois, assim, se efetivará a homologação do lançamento 



efetuado pelo próprio contribuinte. No entanto, se o débito do tributo não foi declarado não 
se configura a situação de homologação, não sendo pertinente a aplicação do dispositivo 
citado. 

 
Assim, para o caso em análise, a infração trata-se de ICMS 

substituição tributária pelas operações posteriores em que houve o destaque do ICMS 
substituição tributária a menor do que realmente é devido, assim o imposto exigido na 
peça basilar não foi registrado no Livro de Apuração de ICMS e nem foi declarado pelo 
sujeito passivo, de tal maneira que sobre a parcela que está sendo exigido o tributo, o 
sujeito passivo não declarou o imposto, ou seja, não foi efetuada a apuração desse 
imposto e nem o lançamento foi realizado pelo contribuinte por antecipação, pois houve a 
declaração apenas em relação parcela reconhecida como devida pelo substituto tributário. 
Ficando, configurado, que não se pode tratar de homologação de lançamento efetuado 
pelo contribuinte para incidir a regra contida no § 4º do artigo 150 do CTN. 

 
Tal posicionamento está em plena harmonia com a Súmula 555 do 

STJ: 
 
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o 
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, 
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

 
Portanto, vejo claramente que para a infração denunciada na peça 

basilar deve ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja que o 
direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se somente após 
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. 

 
Outrossim, os fatos geradores são de 2008, o prazo para a contagem 

da decadência do crédito tributário inicia em 01/01/2009 e termina em 31/12/2013. O 
sujeito passivo foi noticiado do lançamento em 03/10/2013, estando caracterizado que a 
notificação do auto de infração ocorreu antes da extinção do direito da Fazenda Pública de 
constituir o crédito tributário. Desse modo, entendo que não está configurada a 
decadência parcial do crédito tributário exigido na peça basilar. 

 
Passo a apreciar o mérito da lide, e a principal alegação da defesa é 

que uma diligência comprovaria que a base de cálculo utilizada pela empresa recorrente 
reflete os preços pelos quais as mercadorias são comumente vendidas ao consumidor 
final. Argumento que não pode ser acolhido, pois a base de cálculo é apurada de acordo 
com o que dispõe os artigos 39 e 40, § 1º e § 11 do Anexo VIII do RCTE, sendo que o 
levantamento elaborado pelo fisco estadual foi seguindo o comando legal dos dispositivos 
citados, e a exatidão desse levantamento foi confirmada em três diligências realizadas 
durante a tramitação processual do presente lançamento, devendo ser ressaltado que o 
sujeito passivo não apontou falhas ou vícios nos demonstrativos de cálculos elaborados 
pelo fisco estadual. Desta forma, chega-se à conclusão que o procedimento fiscal está 
correto, sendo lícita a exigência de ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores nas saídas de bebidas exigidas no auto de infração em apreciação. 

 
A argumentação da empresa que deveria ser aplicado apenas o 

inciso I do § 1º do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE para apurar a base de cálculo do 
ICMS-ST não pode prevalecer, pois a forma de se interpretar a legislação é sistemática, 
assim, não podemos simplesmente seguir o comando do § 1º do artigo 40 do Anexo VIII, 
sem observar o que normatiza o § 11º do mesmo artigo. Este foi o entendimento que 



prevaleceu no Relatório Diligencial nº 28/2017-GEST, folha 620 a 626, última revisão 
efetuada no lançamento, o qual eu também adoto. 

 
Desse modo, concluo que a forma como a fiscalização apurou a base 

de cálculo do ICMS-ST está correta, pois foi de acordo com a prescrição legal, não 
havendo como refutar a acusação de que foi utilizada uma base de cálculo menor, e 
consequentemente, houve um recolhimento a menor do imposto devido por substituição 
tributária pelas operações posteriores. 

 
Assim, vejo que a exigência do ICMS efetuada pelo fisco está em 

plena harmonia com a legislação vigente, devendo o lançamento ser julgado procedente. 
 
Com relação à penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. Não sendo possível reduzir a penalidade, 
além das condições previstas na legislação tributária. No que tange a alegação da 
penalidade ser confiscatória, deixo de apreciar a reclamação do sujeito passivo por 
entender que não cabe ao Conselho Administrativo apreciar inconstitucionalidade de 
norma prevista em lei estadual, conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
No que diz respeito a reclamação do cálculo da multa com a 

correção monetária da penalidade para apurar o valor total do crédito tributário, esclareço 
que o artigo 170 do CTE normatiza que a multa será atualizada pelo mesmo critério 
utilizado para a correção do tributo, não tendo pertinência a reclamação do sujeito passivo 
sobre essa questão. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 

provimento para indeferir o pedido de realização de uma nova diligência, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração e a 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, rejeitar o pedido 
de decadência parcial do crédito tributário, quanto ao mérito da lide considero correto o 
auto de infração, confirmando a decisão singular que julgou procedente o presente 
lançamento. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00135/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Mário de Oliveira Andrade 
 

 
EMENTA: Processual. Pedido de diligência. Indeferido. 
Preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. 
Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS-ST pelas operações posteriores em virtude de utilização 
de base de cálculo inferior a prevista na legislação. Recurso 
voluntário improvido. Confirmação da sentença singular que 
considerou procedente o lançamento. 
 
1 - Deve ser indeferido o pedido de diligência quando essa já 
houver sido realizada na Instância Singular e Cameral, e ficar 
constatado que as divergências apontadas pela defesa são 
decorrentes de questões de direito e não de fato ou de 
equívocos na auditoria elaborada pelo fisco estadual, não 
havendo, assim, motivação para a realização de uma nova 
diligência; 
 
2 - O pedido de nulidade do lançamento, por insegurança na 
determinação da infração, deve ser rejeitado quando o fisco 
demonstra com clareza a infração cometida pelo sujeito passivo 
e nos autos constam demonstrativos que comprovam de forma 
inequívoca a ocorrência do fato gerador do ICMS; 
 
3- A sentença singular não é passível de nulidade, por 
cerceamento ao direito de defesa, quando constar nela todos os 
requisitos essenciais previstos no artigo 38 da Lei 16.469/2009, 
contendo, inclusive, a análise de todos os itens questionados 
pelo sujeito passivo. 
 
4 – Considera-se procedente o auto de infração no qual o fisco 
comprova que o sujeito passivo utilizou base de cálculo para a 
substituição tributária do imposto devido pelas operações 
posteriores em valor inferior ao que está previsto na legislação. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de agosto de 2017, decidiu,   por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Mário de 
Oliveira Andrade e David Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de 
acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo 
Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo 
José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Foram vencedores os 



Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e David Fernandes de 
Carvalho. Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo. Por unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo 
Fernandes de Melo, Mário de Oliveira Andrade, Nivaldo José Mendes e David Fernandes 
de Carvalho. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Foram vencedores os Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e David 
Fernandes de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Denilson Alves Evangelista, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Nivaldo José Mendes, que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, Dixer 
Distribuidora de Bebidas S A, utilizou base de cálculo de retenção inferior a exigida na 
apuração do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, referente à saída 
de bebidas com destino ao Estado de Goiás, por não observar o disposto no § 11 do artigo 
40 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, nos cálculos para obtenção da base de cálculo para 
apuração do ICMS substituição tributária, conforme demonstrativos e documentos em 
anexo. Em virtude desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o imposto na importância de 
R$ 10.946.193,83 (dez milhões, novecentos e quarenta seis mil, cento e noventa e três 
reais e oitenta e três centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
O período de ocorrência do fato gerador é de 01/10/2008 a 

30/04/2012, conforme consta no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário. 
 
A fiscalização citou como infringidos os artigos 26, inciso II, 51 e 64 

da Lei 11.651/1991, combinados com os artigos 34, inciso II, alínea “d”, 39 e 40, § 11º do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97, Protocolo ICMS 11/91. Foi proposta a penalidade do 
artigo 71, inciso IV, alínea "A" da Lei 11.651/91, com a alteração efetuada pela Lei 
17.519/2011. 

 
Foi indicado como sujeito passivo coobrigado a empresa Spal 

Indústria Brasileira de Bebidas S A, com fundamento no artigo 47, inciso I do CTE, em 
virtude da Dixer Distribuidora de Bebidas ter sido incorporada pela empresa Spal Indústria 
Brasileira de Bebidas S A. 

 
O rito processual do auto de infração foi de contencioso em duplo 

grau. 
 
O autor do lançamento apresentou uma descrição complementar da 

ocorrência transcrevendo o artigo 40, §1º e § 11 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, e 
explicando que a pauta de valores somente pode ser utilizada, para efeito de substituição 
tributária, se o valor da base de cálculo para a apuração do ICMS-ST superar o valor da 
operação própria em percentual que corresponda a, no mínimo 70% do IVA por espécie 
de mercadoria, prevista no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. Caso contrário, deve-se 
utilizar o IVA correspondente ao produto para a obtenção da base de cálculo da 
substituição tributária. 

 



Continuando, o autor do lançamento esclarece que o contribuinte 
autuado, nos itens das notas fiscais objeto da autuação nesse processo, não observou o 
disposto no § 11º do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE, para efetuar os cálculos e obter a 
base de cálculo da substituição tributária. Assim, o Auditor Fiscal esclarece que para efeito 
de apuração da base de cálculo utilizou o IVA dos respectivos produtos, visto que a base 
de cálculo obtida por intermédio da pauta de valores não superou o valor da operação 
própria em percentual que correspondesse a, no mínimo 70% do IVA, conforme o 
demonstrativo em anexo. 

 
Acrescenta que como prova da utilização de base de cálculo inferior 

à exigida na legislação, anexou, em relação ao período de 2008, demonstrativos 
elaborados com base nas informações do Sintegra fornecidas pela autuada, e, ainda, 
cópias dos documentos fiscais emitidos pela empresa, sendo que no período de 2009 a 
2012 foram anexados demonstrativos elaborados com base nas informações das notas 
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa com as respectivas chaves de acesso. Informa, 
que os relatórios foram gerados e armazenados, conforme IN 916/08-GSF. 

 
Relata que no demonstrativo em anexo, a coluna Dados Informados 

pelo Contribuinte (processo nº 2012000040001595), refere-se a diferença de ICMS-ST 
recolhida em relação à diferença de pauta utilizada nas notas fiscais constantes da relação 
anexa. 

 
O fisco relata que os valores pagos a maior pelo contribuinte foram 

considerados na auditoria e que houve um recolhimento espontâneo de ICMS-ST efetuado 
pelo contribuinte. 

 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos Portaria 

199/2013-SRE, folha 08, Auditoria do ICMS Substituição Tributária de 01/10/2008 a 
30/04/2012, folhas 10 a 12, Mídia em CD com cópia do processo, folha 13, fotocópias de 
notas fiscais, folhas 14 a 67, Fotocópia do Processo 201200004001595, folhas 68 a 150. 

 
Regularmente intimada para pagar a quantia exigida ou apresentar 

impugnação, a empresa nomeada como coobrigada ao pagamento do crédito tributário, 
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A., em razão de ser sucessora por ter incorporado 
a empresa Dixer Distribuidora de Bebidas S A, ingressou com peça impugnatória, 
constante às folhas 220 a 235 dos autos, alegando preliminarmente a necessidade de 
conversão do julgamento em diligência, para que se demonstre a desproporcionalidade e 
descabimento da base de cálculo pretendida pelo fisco estadual. Argumenta que no 
processo administrativo fiscal é fundamental a produção de provas para refutar a 
acusação contida nos autos. Assim, a empresa requer a realização de diligência. 

 
Quanto ao mérito a impugnante aduz que pratica operações com 

bebidas, sendo que a base de cálculo a ser utilizada para a apuração do ICMS-ST é, em 
regra, a média ponderada dos preços ao consumidor final usualmente praticados no 
mercado varejista. Argumenta que o fisco prevê o cálculo na forma prevista no artigo 40, 
inciso II do Anexo VIII do RCTE é completamente desproporcional e irrazoável, 
descumprindo o propósito da sistemática de substituição tributária prevista na Constituição 
Federal.  

 
Assevera que a base de cálculo pretendida pela fiscalização 

representa um valor muito superior ao verdadeiro preço das mercadorias comercializadas 
no mercado ao consumidor final, fato que implica verdadeira distorção ao propósito da 
sistemática de substituição tributária. 



 
Reclama da penalidade porque viola os princípios da 

proporcionalidade e do não confisco, contesta, ainda, a aplicação de atualização 
monetária sobre a multa. 

 
O julgador singular, por intermédio do Despacho Nº 199/14- JULP, 

folha 421, converteu o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim 
de que seja feita uma revisão do lançamento levando em consideração os documentos e 
argumentos apresentados pela defesa. 

 
O Auditor Fiscal, em atendimento ao despacho do julgador 

monocrático, apresentou um Relatório Revisional, folhas 506 a 510, e, após analisar os 
argumentos e documentos anexados, concluiu pela manutenção do lançamento fiscal e 
juntou aos autos os documentos constantes às folhas 422 a 505. 

 
Devidamente notificada, a empresa autuada contesta o relatório 

diligencial, afirmando que não foi comunicada do início dos trabalhos diligenciais, bem 
como não lhe foi concedida oportunidade de participar da revisão. Afirma que o trabalho 
revisional não apresenta qualquer indício de que fora realizada nos termos propostos, se 
limitando a reiterar os fundamentos do lançamento sem realizar qualquer cálculo ou 
apuração para identificar a base de cálculo. Finaliza, argumentando que a diligência não 
atingiu o seu objetivo, sendo uma revisão meramente argumentativa. 

 
O julgador Singular proferiu a Sentença nº 2100/2015-JULP, folhas 

525 a 533, na qual ele afirma não haver vício de nulidade no procedimento fiscal, rejeita o 
pedido de conversão do julgamento em outra diligência, mantém a penalidade aplicada e 
considera procedente o auto de infração. 

 
A empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas S A interpôs recurso 

voluntário, folhas 542 a 558, onde pugna pela reforma da decisão recorrida, requerendo a 
sua nulidade ao argumento de que a sentença deixou de analisar o mérito do auto de 
infração não enfrentando toda a matéria posta em discussão, vulnerando o artigo 19, III do 
Decreto 6.930/2009. 

 
Afirma a recorrente que a decisão vergastada sequer analisou a 

mídia juntada aos autos e nem examinou os argumentos defendidos pela recorrente; que 
a diligência determinada foi inócua, haja vista que o resultado do revisor simplesmente 
repetiu os fundamentos do auto de infração, ferindo, assim, o direito ao amplo 
contraditório. 

 
Insiste que há necessidade de uma nova diligência a fim de dirimir a 

controvérsia apontada pela recorrente. Frisa que a diligência é necessária para 
demonstrar que a base de cálculo utilizada pela recorrente reflete o verdadeiro preço pelo 
qual a mercadoria é comumente vendida ao consumidor final no mercado goiano. 
Consequentemente, se comprovará que o ICMS-ST foi recolhido corretamente e a base 
de cálculo requerida pelo fisco está acima do preço que a mercadoria é normalmente 
vendida ao consumidor final. 

 
Reitera a argumentação de que o artigo 39 e 40 do Anexo VIII do 

RCTE regulamenta a forma de apurar a base de cálculo para fins de substituição tributária. 
Especificamente em relação às bebidas o §1º do artigo 40 ressalva que a base de cálculo 
será a média ponderada dos preços ao consumidor final usualmente praticados no 
mercado varejista goiano, em substituição aos previstos acima, no caso artigo 39 e caput 



do artigo 40. Desse modo a recorrente contesta a versão do fisco que deve ser seguido o 
comando normativo previsto no §11º do artigo 40. 

 
Diz que a multa é confiscatória e que não pode sofrer atualização 

monetária sob pena de agravamento da sanção.  
 
O sujeito passivo apresenta Memorial, folhas 562 a 564, alegando 

que a decisão recorrida é nula, uma vez que deixou de analisar o mérito do auto de 
infração à luz dos fatos do caso concreto, afirmando, de forma genérica e insuficiente, que 
se for analisado o levantamento constante da mídia anexada se verifica que o mesmo está 
correto e de acordo com a legislação. 

 
Em seguida, a recorrente destaca a necessidade de realização de 

nova diligência nos autos, a fim de demonstrar: 
 
1 - a base de cálculo utilizada pela recorrente para a retenção do 

ICMS-ST reflete o verdadeiro preço pelo qual a mercadoria é comumente vendida pelo 
consumidor final no mercado goiano; 

2 - o montante recolhido a título de ICMS-ST a partir da base de 
cálculo efetuada pelo Recorrente reflete de fato o valor do ICMS que seria devido em cada 
etapa de circulação de mercadoria;  

3 - a base de cálculo pretendida pela D. Fiscalização supera 
significativamente o preço pelo qual a mercadoria é normalmente vendida ao consumidor 
final. 

 
Diante do exposto, requer que seja dado integral provimento ao 

recurso ordinário para que seja reformada a decisão recorrida.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

intermédio da Resolução 152/2015, folhas 565 e 566, resolve, por maioria de votos, 
converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal, preferencialmente 
estranha ao feito e com a sugestão de que seja acompanhada por um representante legal 
da empresa e, ainda, com observância dos artigos 39, que prevê a base de cálculo do 
imposto para fins de substituição tributária, e 40, inciso II, que no caso de ausência de 
preço, determina a base de cálculo, ambos do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, refaça o 
trabalho inicial com o fim de apurar e demonstrar o resultado obtido na forma legal 
mencionada. 

 
A Gerência de Representação Fazendária não concordou com a 

referida Resolução. 
 
A Gerência de Substituição Tributária, folhas 567 a 572, diz que as 

razões exaradas pela Resolução que determina a conversão do feito em diligencia não se 
apresentam razoáveis para justificar a mencionada conversão do feito em diligencia, já 
que se fundamentam numa aparente dúvida quanto aos argumentos ventilados pelo 
contribuinte, frisando que os pontos elencados na resolução editada pela Câmara 
Julgadora já foram devidamente esclarecidos quando da primeira manifestação revisional. 

 
Por fim, aquela repartição conclui que considerando que não foram 

atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 1° da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT, e 
considerando ainda que nesse processo não foram produzidas provas contraditórias pela 
parte passiva que merecessem nova apreciação pela fiscalização, restituam-se os autos 
ao Conselho Administrativo Tributário para sequência na tramitação processual. 



 
Regularmente notificado do relatório diligencial, o sujeito passivo se 

manifestou, folhas 577 a 580, alegando que para o caso em análise envolve questão 
estritamente fática o qual depende de efetiva diligência para que se possa atestar a 
alegada abusividade da base de cálculo do ICMS-ST. 

 
Em seguida, os autos foram pautados para julgamento na Segunda 

Câmara Julgadora e os autos foram convertidos em diligência para cumprir o inteiro teor 
da Resolução 152/2015, conforme consta à folha 600 dos autos. 

 
Em resposta foi juntado aos autos o relatório diligencial n° 30/2017-

GEST, folhas 601 a 607, em que o Auditor Fiscal manifesta-se em favor do que está 
exposto no auto de infração, pois foi calculada a base de cálculo do ICMS-ST de acordo 
com a legislação vigente, e que a empresa autuada não apresentou nenhuma prova 
concreta que possa contestar a auditoria realizada, assim o revisor manifestou pela 
procedência do auto de infração. 

 
Devidamente intimado do referido relatório diligencial, o sujeito 

passivo manifestou sobre o resultado da diligência, conforme consta às folhas 612 a 618, 
argumentando que novamente a autoridade fiscal deixou de realizar seu trabalho 
diligencial, recusando-se a acatar a determinação expressa do CAT e limitando-se a 
simplesmente transcrever as normas legais para cálculo do ICMS-ST, sem responder 
objetivamente a nenhum dos quesitos apontados na Resolução n° 97/2016. 

 
Anexou aos autos tabela de determinações do CAT por meio de suas 

resoluções e entendimento jurisprudencial. 
 
Requereu que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, pois 

os relatórios diligenciais não se prestaram a comprovar que procedimento adotado pela 
recorrente causou prejuízo ao erário estadual e nem identificou de forma precisa a base 
de cálculo para a realização da substituição tributária. 

 
É um breve relatório. 
 
 
                                V O T O 
 
 
O presente lançamento é relativo à exigência de ICMS substituição 

tributária pelas operações posteriores, em razão de ter sido realizada a retenção do 
imposto relativo às saídas de bebidas destinadas ao Estado de Goiás com a utilização da 
base de cálculo de retenção em valores menores que o previsto na legislação do ICMS. 

 
Desde do início da contenda o sujeito passivo vem solicitando que 

seja realizada diligência, porém já foram realizadas três diligências, que foram as 
seguintes: Relatório Diligencial 047/14- GEST, Relatório Diligencial 030/2016-GEST e 
Relatório Diligencial 030/2017-GEST. Todavia, com a realização da última diligência o 
sujeito passivo alegou mais uma vez que deveria ser realizada outra revisão, pois não foi 
apurado pelo revisor que o sujeito passivo efetuou a retenção do imposto nos preços 
praticados no mercado varejista. Assim, a empresa recorrente requer que seja realizada 
uma nova revisão para que seja apurada essa questão. 

 



Tal requerimento não foi acolhido no julgamento cameral porque 
ficou evidenciado com a realização das três revisões que a retenção do imposto 
substituição tributária foi efetuada pelo substituto tributário com valores inferiores ao que 
está previsto na legislação tributária, e esse fato o sujeito passivo não contesta, ou seja, 
no levantamento elaborado pelo fisco estadual a empresa não demonstra nenhum erro 
ou equívoco cometido pelo fisco estadual ao se apurar a base de cálculo para se efetuar 
a substituição tributária. Portanto, não vejo como determinar uma quarta diligência, pois o 
que ficou evidenciado nos autos é que a retenção realizada pela empresa recorrente foi 
em valor inferior ao que estava previsto na norma tributária que regulamentava a base de 
cálculo da substituição tributária, por essa razão rejeitei o pedido de diligência. 

 
Outrossim, no que se refere a preliminar de insegurança na 

determinação da infração em virtude dos relatórios diligenciais não comprovarem a 
utilização de base de cálculo em valor inferior e nem apurarem com precisão a base de 
cálculo que deveria ter sido utilizada pela empresa recorrente, entendo não ser cabível 
essa arguição da defesa, pois a fiscalização efetuou o cálculo da base de cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores de acordo com o que prescreve a 
legislação e comparou com a base de cálculo que foi utilizada pelo sujeito e a importância 
de ICMS-ST que foi recolhida pelo sujeito passivo, ficando comprovado o recolhimento a 
menor de imposto. Assim, ao meu ver, a infração cometida pelo sujeito passivo está 
comprovada nos autos não havendo como acolher a tese de insegurança na determinação 
da infração, por essa razão rejeito a referida preliminar de nulidade do lançamento. 

 
Nessa senda, também não acolho o pedido de nulidade da sentença 

singular, por cerceamento ao direito de defesa, em razão do julgador ter deixado de 
analisar o mérito do auto de infração não enfrentando toda a matéria posta em discussão, 
vulnerando o artigo 19, III do Decreto 6.930/2009, pois o julgador singular determinou a 
realização de uma diligência revisional e fundamentou a sua sentença com base em 
dispositivos da legislação tributária, conforme prescreve o artigo 38 da Lei 16.469/2009, 
não havendo como alegar que o mérito da lide não foi enfrentado na sentença 
monocrática. Poder-se-ia discordar e recorrer das razões de mérito expostas na sentença, 
mas alegar que ela foi omissa quanto ao mérito é inapropriado, visto que se verifica que 
houve a apreciação das questões alegadas pela defesa. Portanto, não observo falha ou 
qualquer vício na sentença singular, ficando caracterizado que não houve cerceamento ao 
direito de defesa, por essa razão, rejeito o pedido de nulidade da sentença. 

 
Passo a apreciar o mérito da lide, e a principal alegação da defesa é 

que uma diligência comprovaria que a base de cálculo utilizada pela empresa recorrente 
reflete os preços pelos quais as mercadorias são comumente vendidas ao consumidor 
final. Argumento que não pode ser acolhido, pois a base de cálculo é apurada de acordo 
com o que dispõe os artigos 39 e 40, § 1º e § 11º do Anexo VIII do RCTE, sendo que o 
levantamento elaborado pelo fisco estadual foi seguindo o comando legal dos dispositivos 
citados, e a exatidão desse levantamento foi confirmada em três diligências realizadas 
durante a tramitação processual do presente lançamento, devendo ser ressaltado que o 
sujeito passivo não apontou falhas ou vícios nos demonstrativos de cálculos elaborados 
pelo fisco estadual. Desta forma, chega-se à conclusão que o procedimento fiscal está 
correto, sendo lícita a exigência de ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores nas saídas de bebidas exigidas no auto de infração em apreciação. 

 
A argumentação da empresa que deveria ser aplicado apenas o 

inciso I do § 1º do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE para apurar a base de cálculo do 
ICMS-ST não pode prevalecer, pois a forma de se interpretar a legislação é sistemática, 
assim, não podemos simplesmente seguir o comando do § 1º do artigo 40 do Anexo VIII, 



sem observar o que normatiza o § 11º do mesmo artigo. Este foi o entendimento que 
prevaleceu no Relatório Diligencial nº 30/2017-GEST, folha 601 a 607, última revisão 
efetuada no lançamento, o qual eu também adoto. 

 
Desse modo, concluo que a forma como a fiscalização apurou a base 

de cálculo do ICMS-ST está correta, pois foi de acordo com a prescrição legal, não 
havendo como refutar a acusação de que foi utilizada uma base de cálculo menor, e 
consequentemente, houve um recolhimento a menor do imposto devido por substituição 
tributária pelas operações posteriores. 

 
Assim, vejo que a exigência do ICMS efetuada pelo fisco está em 

plena harmonia com a legislação vigente, devendo o lançamento ser julgado procedente. 
 
Com relação à penalidade proposta pela fiscalização, entendo que a 

multa cominada é a mais específica para a infração cometida, portanto, não comporta 
nenhum reparo na proposta efetuada pelo fisco. Não sendo possível reduzir a penalidade, 
além das condições previstas na legislação tributária. No que tange a alegação da 
penalidade ser confiscatória, deixo de apreciar a reclamação do sujeito passivo por 
entender que não cabe ao Conselho Administrativo apreciar inconstitucionalidade de 
norma prevista em lei estadual, conforme regulamenta o Art.6º, § 4º da Lei n.º 16.469/09. 

 
No que diz respeito a reclamação do cálculo da multa com a 

correção monetária da penalidade para apurar o valor total do crédito tributário, esclareço 
que o artigo 170 do CTE normatiza que a multa será atualizada pelo mesmo critério 
utilizado para a correção do tributo, não tendo pertinência a reclamação do sujeito passivo 
sobre essa questão. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe 

provimento para indeferir o pedido de realização de uma nova diligência, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração e a 
de nulidade da sentença singular, por cerceamento ao direito de defesa, quanto ao mérito 
da lide considero como correto o auto de infração em análise, confirmando a decisão 
singular que julgou procedente o presente lançamento. 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00139/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL. NULIDADES. Preliminares de 
nulidade da peça básica, arguidas pelos autuados, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento do 
direito de defesa. Não acolhidas. Decisão unânime. 
 
Não é passível de nulidade o lançamento que contenha os 
elementos indispensáveis para determinar com segurança a 
infração denunciada e identificar corretamente o infrator.  
 
Fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento, por 
cerceamento do direito de defesa, quando não comprovada, no 
curso da ação, a ocorrência dos incidentes formais que 
prejudicam a apreciação do mérito do ato administrativo. 
 
 
 
II – ICMS-ST. Obrigação tributária principal. Omissão de 
pagamento do ICMS - Substituição Tributária. Lubrificante 
derivado de petróleo. Recurso da Fazenda Pública. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
É devido o ICMS-ST pelas entradas para CONSUMO de 
estabelecimento goiano de lubrificantes derivados de petróleo, 
oriundas de outras unidades da Federação e não destinadas à 
comercialização ou à industrialização do próprio produto. 
 
III - SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão 
na lide da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A. 
Reincluída por maioria. 
 
Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto, devido 
por substituição tributária, o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria, cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (artigo 35, Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir 
Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 



Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e 
Evandro Luis Pauli. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis Pauli e o Sr. 
Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de 
desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
do solidário CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A da lide, arguida pelo sujeito passivo. 
Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Evandro Luis 
Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, 
José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram pela exclusão 
do solidário da lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do lançamento que os sujeitos passivos omitiram, na 
condição de substituto tributário, o pagamento do ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, 
referente à venda de LUBRIFICANTE DERIVADO DE PETRÓLEO (CONSUMO), 
relacionados no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, NÃO destinados à sua 
industrialização ou à sua comercialização, para a empresa CAOA MONTADORA DE 
VEÍCULOS S.A., situada no Estado de Goiás, conforme levantamentos e notas fiscais em 
anexo. Em consequência, deverá o ICMS-ST omitido no importe de R$ 199.415,41 (cento 
e noventa e nove mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), mais 
cominações legais. 

 
Instruem o lançamento, dentre outros, os seguintes documentos: 

Anexos Estruturados de Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03/05), Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls.06/08) e de Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 
(fls.09), Portaria de designação (fls.15) e Planilhas de notas fiscais de saída de 
lubrificantes derivados de petróleo (fls.11/14), além de cópias de notas fiscais. 

 
Arrolada como coobrigada solidária a empresa CAOA MONTADORA 

DE VEÍCULOS S.A, com base no artigo 45, caput, da lei n.º 11.651/91, c/c o artigo 35 do 
Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97. 

 
Indicado como infringidas as disposições dos artigos 45 e 51, § 3.º, 

da lei n.º 11.651/91 (CTE-GO), c/c os artigos 32, § 1º; e 35, do Anexo VIII, do Decreto n.º 
4.852/97 (RCTE-GO). Proposta a penalidade do artigo 71, III, “a”, da lei n.º 11.651/91, com 
redação da lei n.º 11.750/1992. 

 
Intimados, a PENTOSIN DO BRASIL LTDA. atravessa impugnação 

(fls.96/114), na qual pede a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, em virtude de a legislação estadual haver extrapolado os limites previstos na 
legislação federal e nos convênios 03/1999 e 110/2007 do CONFAZ (fls.109). Pede 
também que, em decorrência da anulação acima solicitada, que sejam anulados os 
encargos (juros e multa).  

 



A CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A atravessa impugnação 
(fls.138/141), na qual pugna pela nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, dada a falta de prova de que se trata de imposto declarado e 
não recolhido. No mérito, acaso superada a preliminar arguida, pede a improcedência do 
lançamento. 

 
Mediante a SENTENÇA N.º 6068/10 – JULP (fls.526/531), o julgador 

singular declara a procedência do lançamento. 
 
Intimados da sentença, a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A 

recorre (fls.537/539), com os mesmos e argumentos da impugnação em primeira 
instância. 

 
A PENTOSIN DO BRASIL LTDA também recorre (fls.541/561), 

pedindo nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa. No mérito, pugna pela improcedência do lançamento, 
uma vez que cumpriu os requisitos da não-incidência prevista no artigo 3.º, III, da LC 
87/96, bem como pelo fato de que a legislação estadual goiana extrapolara, a seu ver, os 
limites previstos na legislação federal e nos convênios 03/1999 e 110/2007 do CONFAZ. 
Pede também o cancelamentos dos encargos (multa), haja vista seu caráter confiscatório. 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1781/2011 (fls.598/605), a IV CJUL 

conhece dos recursos dos sujeitos passivos, e, por maioria de votos, rejeita as 
preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e 
por cerceamento do direito de defesa. Por maioria, a IV CJUL mantém a coobrigada 
solidária CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. na lide. Quanto ao mérito, também em 
decisão não unânime, conhece do recurso do contribuinte, nega-lhe provimento, no 
sentido de confirmar a Sentença e considerar PROCEDENTE o lançamento. 

 
Novos recursos ao Pleno do CAT são interpostos por ambos os 

sujeitos passivos, com pedidos e argumentos idênticos aos recursos interpostos na fase 
cameral. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
                     
                         V O T O 

 
 

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E POR 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 

 
 

O argumento tecido pelos recorrentes, em especial pelo sujeito 
passivo direto, é o de que a fiscalização não apresentou corretamente os fundamentos 
jurídicos pelos quais está sendo cobrado o imposto. 

 
Da análise do auto de infração, especialmente do seu Anexo 

Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência, depreende-se que a fiscalização 
detalhou, à sobeja, os fundamentos jurídicos atinentes à matéria. Indicou, à exaustão, toda 
a legislação que rege a cobrança do imposto, tendo o sujeito passivo compreendido, 



sobremaneira, o fato imponível, haja vista que sobre o mesmo promoveu sua defesa, com 
foco direto e compreensível sobre toda a matéria. 

 
Os argumentos apresentados carecem de sustentação. Destaco que 

nos autos encontram-se todos os elementos necessários à compreensão do trabalho 
realizado. No aspecto formal, o lançamento tributário atendeu a todos os requisitos 
previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e, em especial, No artigo 8.º, da lei 
n.º 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais elementar que seja, 
de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20 da referida lei. 

 
As provas foram devidamente colacionadas, há absoluta clareza no 

texto da peça vestibular; e, mais ainda, resta clara a absoluta sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não houve nenhuma obscuridade no 
trabalho, a tipificação da infração e da penalidade está correta, não merecendo qualquer 
reparo. Além disso, sempre foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de trazer suas 
razões.  

Dessa forma, não acolho as questões supostamente prejudiciais, 
suscitadas pelo sujeito passivo. 

 
Assim, as colocações visando a nulificação do lançamento, a meu 

ver, não se apresentam próprias à admissibilidade, pois os autuantes anexaram ao 
processo os elementos indispensáveis para determinar com segurança a infração 
denunciada e identificar corretamente o infrator, condições imprescindíveis para a validade 
formal do lançamento. 

 
 
DO MÉRITO  
 
Inicialmente, destaque-se que, relativamente à tributação do 

petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, a 
Constituição Federal de 1988, adotou o princípio do destino, de tal forma, que o imposto 
seja recolhido pela unidade da Federação onde ocorrer o consumo. 

Nesse sentido a Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, estabelece o seguinte. Verbis: 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

                     (...) 

§ 1º O imposto incide também: 

                     (...) 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o 
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.  

                      



O lubrificante derivado de petróleo está relacionado no Apêndice II, 
do Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, como mercadoria sujeita ao regime de Substituição 
Tributária, por força de Convênios firmados com as demais unidades da Federação, sendo 
considerado substituto tributário, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto relativo a operação interna subsequente, a distribuidora definida e autorizada por 
órgão federal competente e o industrial fabricante, localizados em Goiás ou em outra 
unidade federada. 

No caso vertente, encontra-se sobejamente demonstrado que o 
imposto exigido no presente lançamento foi calculado por meio da aplicação da alíquota 
interna sobre o valor das mercadorias, tendo em vista, a ocorrência do fato gerador 
ocorrido no momento da entrada das mercadorias no território goiano, cujo pagamento é 
antecipado para o momento da saída das mercadorias do estabelecimento do substituto 
tributário, fato que não ocorreu. 

Assim, é completamente destituída de fundamento a alegação da 
empresa no sentido de que o Estado de Goiás está cobrando imposto relativo a operação 
interestadual realizada pelo substituto tributário, alcançada pela não incidência prevista na 
Constituição Federal. 

Vejamos as disposições do § 6º, do artigo 32, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852/97, quanto à não incidência da substituição tributária nas remessas de 
lubrificantes derivados de petróleo para industrialização, com a exceção prevista no 
próprio dispositivo, quando o regime ST se aplica. Verbis: 

 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a mercadoria 
for destinada: 

                              (...) 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; 

 
Da análise do dispositivo legal acima mencionado, conclui-se que a 

exceção feita pelo legislador, quanto à aplicação do regime de substituição tributária, na 
operação que destine mercadoria sujeita ao regime de retenção na fonte, a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou industrialização, não 
alcança a operação com combustível e lubrificante derivado de petróleo destinada a 
contribuinte.  

Não merece melhor sorte a afirmação da empresa autuada no 
sentido de que o lubrificante derivado de petróleo foi utilizado pela destinatária como 
insumo no processo de industrialização. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a 
industrialização mencionada no referido dispositivo legal refere-se apenas à 
industrialização do próprio produto e não a sua utilização como insumo industrial em 
qualquer processo de industrialização. 

Relativamente ao argumento de que a legislação estadual extrapolou 
os limites previstos na legislação federal e nos Convênios 03/1999 e 110/2007, deixo de 
manifestar a respeito, por entender não caber a este Conselho, nos termos do § 4º, do 
artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, referida apreciação. 

Na mesma vertente, ressalto que o princípio do não confisco é de 
natureza constitucional, assim, a apreciação da alegação quanto ao caráter confiscatório 
da multa aplicada, implica em análise da constitucionalidade do artigo 71, III, “a”, da lei n.º 



11.651/91, situação vedada pela lei n.º 16.469/09, que assevera no § 4º, do artigo 6º, 
verbis: “Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. 

 

DA SOLIDARIEDADE 
 
A indicação da empresa CONSUMIDORA das mercadorias CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS S/A como coobrigada solidária fora feita com fundamento 
no artigo 45, da lei n.º 11.651/91, que assevera que são solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 
Entretanto, o principal fundamento da coobrigação solidária encontra-se no artigo 35, do 
Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, que determina que fica  solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto devido por substituição tributária, o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. Verbis: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção.    

 

Por todo o exposto, conheço dos recursos dos autuados, mas nego-
lhes provimento, no sentido de manter, por unanimidade de votos, a decisão cameral de 
rejeição das preliminares de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração e por cerceamento ao direito de defesa. Quanto à solidariedade, conheço do 
recurso da coobrigada, nego-lhe provimento, no sentido de manter na lide a empresa 
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. No mérito, também conheço dos recursos 
voluntários, nego-lhes provimento, para manter a decisão cameral e declarar a 
PROCEDÊNCIA do lançamento. 

 
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00140/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: I – ICMS-ST. Obrigação tributária principal. Omissão 
de pagamento do ICMS - Substituição Tributária. Lubrificante 
derivado de petróleo. Recurso da Fazenda Pública. Procedência. 
Decisão não unânime. 
 
É devido o ICMS-ST pelas entradas para CONSUMO de 
estabelecimento goiano de lubrificantes derivados de petróleo, 
oriundas de outras unidades da Federação e não destinadas à 
comercialização ou à industrialização do próprio produto. 
 
II - SOLIDARIEDADE. Recurso da Fazenda Pública. Reinclusão 
na lide da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A. 
Reincluída por maioria. 
 
Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto, devido 
por substituição tributária, o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria, cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (artigo 35, Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José 
Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de reinclusão na lide do solidário 
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, arguida pela Fazenda Pública. Foram 
vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves 
Evangelista e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito, Valdir Mendonça 
Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José Mendes, que votaram 
rejeitando a reinclusão do solidário na lide. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do lançamento que os sujeitos passivos omitiram, na 
condição de substituto tributário, o pagamento do ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, 
referente à venda de LUBRIFICANTE DERIVADO DE PETRÓLEO (CONSUMO), 
relacionados no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, NÃO destinados à sua 
industrialização ou à sua comercialização, para a empresa CAOA MONTADORA DE 
VEÍCULOS S.A., situada no Estado de Goiás, conforme levantamentos e notas fiscais em 
anexo. Em consequência, deverá o ICMS-ST omitido no importe de R$ 113.997,68 (cento 
e treze mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), mais 
cominações legais. 

 
Instruem o lançamento, dentre outros, os seguintes documentos: 

Anexos Estruturados de Detalhamento do Crédito Tributário (fls.03), Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fls.04/08) e de Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado 
(fls.09), Portarias de designação e Planilhas de notas fiscais de saída de lubrificantes 
derivados de petróleo. 

 
Arrolada como coobrigada solidária a empresa CAOA MONTADORA 

DE VEÍCULOS S.A, com base no artigo 45, caput e inciso XII, da lei n.º 11.651/91, c/c o 
artigo 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97. 

 
Indicado como infringidas as disposições dos artigos 45 e 64, da lei 

n.º 11.651/91 (CTE-GO), c/c os artigos 32, § 1º, II, e § 6.º, I, “b”, item 1; e 35, do Anexo 
VIII, do Decreto n.º 4.852/97 (RCTE-GO); LC n.º 87/96 e Convênio ICMS 110/07. Proposta 
a penalidade do artigo 71, IV-A, da lei n.º 11.651/91, com redação da lei n.º 17.519/2011 – 
Retroatividade Benigna. 

 
Intimados, apenas a PENTOSIN DO BRASIL LTDA. atravessa 

impugnação (fls.23/41), na qual pede a nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração, em virtude de a legislação estadual haver extrapolado os limites 
previstos na legislação federal e nos convênios 03/1999 e 110/2007 do CONFAZ (fls.34). 
Pede também que, em decorrência da anulação acima solicitada, que sejam anulados os 
encargos (juros e multa).  

 
Decretada a revelia (fls.98) da coobrigada solidária CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. 
  
Mediante a SENTENÇA N.º 880/2015 – JULP (fls.100/103), o 

julgador singular declara a procedência do lançamento. 
 
Intimado da sentença, o sujeito passivo recorre (fls.114/131), 

pugnando pela improcedência do lançamento, uma vez que cumpriu os requisitos da não-
incidência prevista no artigo 3.º, III, da LC 87/96, bem como pelo fato de que a legislação 
estadual goiana extrapolara, a seu ver, os limites previstos na legislação federal e nos 
convênios 03/1999 e 110/2007 do CONFAZ. Pede também o cancelamentos dos encargos 
(multa), haja vista seu caráter confiscatório. 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 2249/2015 (fls.134/139), a I CJULT 

acolhe, em decisão não unânime, a preliminar de exclusão do solidário – CAOA 
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. - da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Quanto ao 
mérito, a Câmara Temporária, também em decisão não unânime, conhece do recurso do 



contribuinte, dá-lhe provimento, no sentido de reformar a Sentença e considerar 
IMPROCEDENTE o lançamento. 

 
A FAZENDA PÚBLICA recorre (fls.141/142) ao PLENO, pedindo a 

reforma da decisão cameral, no sentido de proceder o lançamento e reincluir o coobrigado 
solidária no polo passivo da lide. 

 
O sujeito passivo contradita (fls.150/186) o recurso da Fazenda 

Pública, pugnando pela manutenção da decisão cameral. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
                     
                         V O T O 
 
DO MÉRITO  

 
Inicialmente, destaque-se que, relativamente à tributação do 

petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, a 
Constituição Federal de 1988, adotou o princípio do destino, de tal forma, que o imposto 
seja recolhido pela unidade da Federação onde ocorrer o consumo. 

Nesse sentido a Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, estabelece o seguinte. Verbis: 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

                     (...) 

§ 1º O imposto incide também: 

                     (...) 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o 
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.  

                      

O lubrificante derivado de petróleo está relacionado no Apêndice II, 
do Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, como mercadoria sujeita ao regime de Substituição 
Tributária, por força de Convênios firmados com as demais unidades da Federação, sendo 
considerado substituto tributário, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto relativo a operação interna subsequente, a distribuidora definida e autorizada por 
órgão federal competente e o industrial fabricante, localizados em Goiás ou em outra 
unidade federada. 

No caso vertente, encontra-se sobejamente demonstrado que o 
imposto exigido no presente lançamento foi calculado por meio da aplicação da alíquota 
interna sobre o valor das mercadorias, tendo em vista, a ocorrência do fato gerador 
ocorrido no momento da entrada das mercadorias no território goiano, cujo pagamento é 



antecipado para o momento da saída das mercadorias do estabelecimento do substituto 
tributário, fato que não ocorreu. 

Assim, é completamente destituída de fundamento a alegação da 
empresa no sentido de que o Estado de Goiás está cobrando imposto relativo a operação 
interestadual realizada pelo substituto tributário, alcançada pela não incidência prevista na 
Constituição Federal. 

Vejamos as disposições do § 6º, do artigo 32, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852/97, quanto à não incidência da substituição tributária nas remessas de 
lubrificantes derivados de petróleo para industrialização, com a exceção prevista no 
próprio dispositivo, quando o regime ST se aplica. Verbis: 

 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a mercadoria 
for destinada: 

                              (...) 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; 

 
Da análise do dispositivo legal acima mencionado, conclui-se que a 

exceção feita pelo legislador, quanto à aplicação do regime de substituição tributária, na 
operação que destine mercadoria sujeita ao regime de retenção na fonte, a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou industrialização, não 
alcança a operação com combustível e lubrificante derivado de petróleo destinada a 
contribuinte.  

Não merece melhor sorte a afirmação da empresa autuada no 
sentido de que o lubrificante derivado de petróleo foi utilizado pela destinatária como 
insumo no processo de industrialização. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a 
industrialização mencionada no referido dispositivo legal refere-se apenas à 
industrialização do próprio produto e não a sua utilização como insumo industrial em 
qualquer processo de industrialização. 

Relativamente ao argumento de que a legislação estadual extrapolou 
os limites previstos na legislação federal e nos Convênios 03/1999 e 110/2007, deixo de 
manifestar a respeito, por entender não caber a este Conselho, nos termos do § 4º, do 
artigo 6º, da Lei n.º 16.469/09, referida apreciação. 

Na mesma vertente, ressalto que o princípio do não confisco é de 
natureza constitucional, assim, a apreciação da alegação quanto ao caráter confiscatório 
da multa aplicada, implica em análise da constitucionalidade do artigo 71, IV-A, da lei n.º 
11.651/91, situação vedada pela lei n.º 16.469/09, que assevera no § 4º, do artigo 6º, 
verbis: “Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela Administração 
Tributária”. 

 

DA SOLIDARIEDADE 
 
A indicação da empresa CONSUMIDORA das mercadorias CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS S/A como coobrigada solidária fora feita com fundamento 
no artigo 45, da lei n.º 11.651/91, que assevera que são solidariamente obrigadas ao 
pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham 



interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 
Entretanto, o principal fundamento da coobrigação solidária encontra-se no artigo 35, do 
Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, que determina que fica  solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto devido por substituição tributária, o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção. Verbis: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção.    

 

Por todo o exposto, conheço do RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA, 
dou-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão cameral e REINCLUIR a coobrigada 
solidária CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. no polo passivo da lide. No mérito, 
também conheço do recurso fazendário, no sentido de reformar a decisão cameral e 
declarar a PROCEDÊNCIA do lançamento. 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 23 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00164/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de reinclusão de solidários da 
lide. Rejeitada. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento do imposto em razão do aproveitamento de crédito 
em montante superior ao permitido. Revisão de lançamento. 
Auto de infração parcialmente procedente.  
 
1. Para que os sócios possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional, acolhendo-se a respectiva arguição de exclusão 
dos solidários; 
 
2. Prevalece o resultado revisional do lançamento, quando em 
diligência, apura-se que o auto de infração é parcialmente 
procedente e o sujeito passivo não contesta de forma eficaz o 
levantamento revisional, devendo, assim, o auto de infração ser 
considerado procedente no valor de ICMS apurado na revisão. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de julho de 2017, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
reinclusão dos solidários MARCO AURÉLIO MARTINS DE ARAÚJO e PAULO LOBO DE 
ARAÚJO JÚNIOR, arguida pela Fazenda Pública. Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos Santos, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Paulo Diniz e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros David 
Fernandes de Carvalho, Heli José da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes e Mário de 
Oliveira Andrade, que votaram acolhendo a preliminar de reinclusão dos solidários na lide. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos para o Conselho 
Superior, negar provimento ao do Contribuinte, dar provimento ao da Fazenda Pública 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 316.326,40 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e 
seis reais e quarenta centavos). Foram vencedores os Conselheiros David Fernandes de 
Carvalho, Masayuki Missao, Heli José da Silva, Nivaldo José Mendes, Elias Alves dos 
Santos, José Paixão de Oliveira Gomes e Mário de Oliveira Andrade. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Paulo Diniz e Valdir Mendonça Alves, que 
votaram pela manutenção da decisão cameral que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 134.622,31 (cento e trinta e quatro mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos). 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu pagamento 
do imposto em razão do aproveitamento de crédito em montante superior ao permitido, 
relativos ao ICMS normal e retido, referente a saída de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores com destino a contribuinte estabelecido 
em outra Unidade da Federação. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e os acréscimos legais. 

Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: MARCO 
AURÉLIO MARTINS DE ARAÚJO, PAULO LOBO DE ARAÚJO JÚNIOR, RONNIE 
ALBERT SOARES e HELENA MARIA AFONSO SOARES. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/61. 

Intimados em Primeira Instância (fls. 69/72), os sujeitos passivos 
ingressam com impugnação às fls. 79/81. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 97/98, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, os sujeitos passivos interpõem Recurso 
Voluntário às fls. 106/113, reiterando os argumentos expendidos na peça defensória 
anterior. 

Posteriormente, a autuada apresenta Memorial onde aduz que, 
segundo trabalho contraditório realizado pela contabilidade, existem algumas 
irregularidades que necessitam serem revistas e que os indicadores que refletem as 
maiores diferenças traduzem nas operações de entrada que não foram consideradas 
especificamente no mês de agosto. 

A Terceira Câmara deste Conselho resolve, por unanimidade de 
votos, converter o julgamento em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização de 
origem, a fim de confirmar, ou não, os argumentos e cálculos apresentados pela defesa. 

O resultado da diligência encontra-se detalhado às fls. 204 a 210, 
colacionando documentos aos autos. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo não se 
manifesta. 

Conforme Resolução nº 139/2011 a Quarta Câmara determinou o 
encaminhamento dos autos à GEPRE para que seja intimada a procuradora constituída 
nos autos, para que tome conhecimento do resultado da diligência. 

Foi procedida a intimação da procuradora em 05/08/2011, conforme 
demonstrado às fls. 385/389. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 239/2012 
às fls. 391/398, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários contabilistas da lide. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração, cujo ICMS a recolher é de R$ 134.622,31. 



Intimada (fls. 399), a Fazenda Pública apresentou manifestação às 
fls. 400/403, alegando os critérios de admissibilidade do recurso de acordo com o artigo 
40, inciso I, da Lei nº 16.469/09. Solicita a reinclusão dos sócios administradores no polo 
passivo da lide, considerando que ambos possuem poderes de administração, conforme 
Contrato Social, motivo pelo qual possuem responsabilidade solidária. Pede, ao final, a 
reforma de decisão recorrida para que sejam reincluídos no polo passivo da lide. 

Às fls. 410/418, os sujeitos passivos apresentam Contradita na qual 
reafirmam a ausência de solidariedade e se utiliza do preceito oriundo do artigo 135, inciso 
III, do CTN. No mérito, alega que os preceitos legais utilizados pelos agentes fiscais para o 
cálculo da apropriação de crédito de imposto não são fidedignas, sendo que toda a 
estrutura utilizada pelo órgão fiscal não pode vir a romper com os princípios basilares 
concernentes à matéria de ICMS. Finalizam, requerendo que seja declarada a 
improcedência do presente auto de infração. 

O Conselho Administrativo Tributário, por meio da Resolução de fls. 
425/426, resolveu realizar o pedido de esclarecimento junto à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goiânia, para que seu titular determine a agente do fisco que proceda à 
revisão do levantamento realizado, de forma a contemplar tanto as operações de vendas 
de produção do estabelecimento quanto às vendas de mercadorias adquiridas de terceiros 
para comercialização. 

Foi apresentado revisão fiscal às fls. 428/431 e conforme auditor 
fiscal o levantamento inicial do fisco será mantido em todos os seus termos, inclusive na 
nota explicativa. Sendo assim, o novo resultado apurado por esta revisão aponta uma 
omissão de ICMS no valor de R$ 316.326,40. 

Intimados do resultado da diligência, os sujeitos passivos quedaram-
se inertes. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de reinclusão dos solidários Marco Aurélio 
Martins de Araújo e Paulo Lobo de Araújo Júnior do polo passivo da lide, manifesto-me 
pela sua rejeição, pois não existem nos autos provas de que tenham agido com excesso 
de poderes ou infração à lei, conforme preconiza o artigo 135, inciso III, do Código 
Tributário Nacional.  

Ao tratar do tema e pacificando o posicionamento sobre assuntos de 
relevância em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça passou de forma expressa 
a reconhecer que o mero descumprimento de obrigação tributária não pode implicar na 
afetação do patrimônio do sócio administrador, o que fez com a edição da súmula n° 430, 
de teor abaixo transcrito: 

Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. 

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 



sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 

Deste modo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não 
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

Como dito anteriormente, o simples inadimplemento não caracteriza 
infração legal. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou 
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária 
dos sócios à título de infração legal.  

Vencida esta primeira parte desta decisão, passo à análise do 
mérito. A acusação constante do auto de infração versa sobre lançamento de ofício 
lavrado em 31/01/2008 em desfavor da empresa qualificada, em face da acusação, em 
que o sujeito passivo teria omitido pagamento do imposto em razão do aproveitamento de 
crédito em montante superior ao permitido, relativo ao ICMS normal e retido na saída de 
mercadoria sujeita a substituição tributária pelas operações posteriores em operação 
interestadual. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, apresenta 
levantamento contraditório atinente as operações referentes à atividade comercial de 
venda no atacado de mercadorias adquiridas de terceiros com saída interestaduais 
destinadas a contribuintes do imposto, as quais conferem direito ao ressarcimento do 
ICMS retido e normal. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 35/2015 (fls. 
425/426) o julgamento foi convertido em diligência à Delegacia Regional de Fiscalização 
de Goiânia a fim de que a autoridade fiscal promova a revisão nos presentes autos, de 
forma a contemplar tanto as operações de vendas de produção do estabelecimento 
quanto às vendas de mercadorias adquiridas por terceiros para comercialização, 
estabelecendo cotejo com o levantamento contraditório apresentado pelo sujeito passivo. 

No relatório revisional, de fls. 428/431, a autoridade fiscal 
informou que o contribuinte desenvolve atividade de confecção de roupas e que, de fato, 
tem direito ao ressarcimento referido, tanto em relação à atividade industrial quanto às 
vendas de mercadorias adquiridas por terceiros. Ressaltou, ainda, que o estabelecimento 
em questão pratica os dois tipos de operações, conforme CFOPs correspondentes, no 
entanto, apurou-se o ressarcimento somente em relação as mercadorias de fabricação 
própria. 

Destacou, também, que no trabalho revisional considerou-se 
somente o CFOP 6101, para as mercadorias de fabricação própria, sem levar em 
consideração o CFOP 6102 para mercadorias adquiridas de terceiros. Conforme 
explanado, concluiu que o levantamento inicial do fisco colacionado às fls. 23/24 deve ser 
mantido em todos os seus termos, inclusive, a nota explicativa, exceto, pelo acréscimo do 
CFOP 6912, dessa forma, o novo resultado apurado por esta revisão aponta uma omissão 
de ICMS no valor de R$ 316.326,40. 



Portanto, no caso em comento, o auto de infração deve ser mantido 
nos termos da revisão, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional.  

Diante do exposto, rejeito a preliminar de reinclusão dos solidários 
Marco Aurélio Martins de Araújo e Pablo Lobo de Araújo Júnior, arguida pela Fazenda 
Pública. Quanto ao mérito, conheço de ambos os recursos para o Conselho Superior, 
nego provimento ao do contribuinte e dou provimento ao da Fazenda Pública para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 316.326,40 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e 
seis reais e quarenta centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 25 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00240/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte ao Conselho Superior quanto ao pedido 
de diligência. Acolhida por unanimidade de votos. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Substituição tributária pelas operações 
posteriores. Falta de recolhimento do ICMS devido por 
substituição tributária. Procedência. Decisão unânime. 
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que pugna pela 
conversão do feito em diligência, vez que não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto 
que a decisão foi proferida à unanimidade de votos, e a 
recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso. 
 
II - O regime de substituição tributária não se aplica à 
transferência de mercadoria inserida no regime da substituição 
tributária por convênio, protocolo ou ato da administração 
tributária estadual para outro estabelecimento, não varejista do 
sujeito passivo por substituição definido com tal em convênio, 
protocolo ou norma estadual aplicável à mercadoria, recaindo, 
nesta hipótese, a responsabilidade pela retenção e pagamento 
do imposto sobre o estabelecimento que realizar a saída da 
mercadoria com destino a contribuinte diverso (Decreto nº 
4.852/97, Anexo VIII, § 6º, IV);      
 
III - Quando o destinatário da mercadoria remetida em 
transferência for varejista a responsabilidade pela apuração e 
pagamento do ICMS substituição tributária recai sobre o 
estabelecimento remetente.   
 
IV – Impõe-se a declaração de procedência do lançamento de 
ofício relativo a infração devidamente comprovada pelo Fisco, 
cuja ocorrência não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 

de ter realizado, no exercício de 2011, saída de querosene de aviação (Shell Jet A-1) 
destinada a estabelecimento varejista sem destaque do ICMS substituição tributária no 
respectivo documento fiscal. 

 
Foram citados como infringidos os arts. 51, § 1º, I, 63, 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 32, § 6º, IV, 34, II, 51, 53, 55, 66, 66-A, 66-D, I "a", do Anexo VIII e 
art. 9º, XXVII, do Anexo IX, todos do Decreto 4852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art. 71, III, "a" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 43 a 50) e Extratos de NF-e 
(fls. 51 a 70), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 25/03/2014 (fl. 71), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 74 a 111) alegou o descabimento da incidência do ICMS, em operações 
de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular e de mesma localidade sendo 
que ambos estão no Estado de Goiás, fugindo da hipótese estabelecida pelo CF/88, 
reconhecida desde longa data, pela edição da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o estabelecimento da referida empresa situado no Aeroporto Santa Genoveva, deve 
ser caracterizado como distribuidor atacadista e não varejista como aduzido pelo fisco, o 
que enseja o afastamento da cobrança do ICMS na modalidade de substituição tributária.   

 
Afirma que a Lei Federal nº 9478/97, que dispõe sobre a política 

energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, é bem 
didática ao definir quais são atividades comerciais praticadas pelo estabelecimento 
"distribuidor" e o "revendedor varejista", sendo que o art. 6°, incisos XX e XXI dessa Lei, 
deixa claro que a atividade de distribuição abrange a comercialização direta com grandes 
consumidores de combustíveis, como nos casos das companhias aéreas, o que já afasta o 
primeiro argumento das autoridades administrativas para classificar a atividade praticada 
pelo estabelecimento da impugnante como aquela relativa a revenda varejista.  

 
Sustenta a impugnante que o art.19 da Resolução da ANP nº17/2006 

prevê a possibilidade do estabelecimento distribuidor proceder com a comercialização de 
combustíveis de aviação diretamente para o consumidor final, independentemente de 
quais sejam as aeronaves. Anota que a Portaria da ANP n°41/13 veda que o distribuidor 
de combustíveis atue no ramo varejista de modo a praticar a revenda dos mesmos.  

 
Pede a improcedência do lançamento, em virtude de ser equivocada 

a exigência do ICMS sobre transferências realizadas entre estabelecimentos do mesmo 
titular, sendo evidente a violação ao disposto na Súmula 166, do STJ. Destaca que o 
estabelecimento que recebeu o querosene de aviação remetido pela impugnante, 
diferentemente do afirmado pelo agente do Fisco, é distribuidor atacadista e não varejista, 
o que afasta a cobrança do ICMS-ST pelas operações posteriores nos termos do art. 32 
do Anexo IX do RCTE. 

 
Subsidiariamente, pede que seja realizada diligência para 

averiguação dos valores recolhidos a título de ICMS pelo estabelecimento destinatário, em 
decorrência de saídas de querosene de aviação no ano de 2011, de modo que haja 
compensação com a cobrança efetuada neste auto de infração. 



 
Caso entenda o julgador pela manutenção do lançamento, pede o 

afastamento da multa aplicada, eis que a mesma configura clara violação ao princípio da 
vedação ao confisco. 

 
Junta extratos de consulta ao Sintegra (fls. 132, 140, 144 e 146), 

Despacho n° 2279/13-GCOM (fl. 134), comprovante de inscrição e situação cadastral (fls. 
136, 138 e 142), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº1065/2014 (fls. 148 a 151). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. (157 a 

196), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, em 
virtude de ser equivocada a exigência do ICMS sobre transferências realizadas entre 
estabelecimentos do mesmo titular, sendo evidente a violação ao disposto na Súmula 166, 
do STJ. Destaca que o estabelecimento que recebeu o querosene de aviação remetido 
pela recorrente, diferentemente do afirmado pelo agente do Fisco, é distribuidor atacadista 
e não varejista, o que afasta a cobrança do ICMS-ST pelas operações posteriores nos 
termos do art. 32 do Anexo IX do RCTE. 

 
Subsidiariamente, pede a recorrente que seja realizada diligência 

para averiguação dos valores recolhidos a título de ICMS pelo estabelecimento 
destinatário, em decorrência de saídas de querosene de aviação no ano de 2011, de 
modo que haja compensação com a cobrança efetuada neste auto de infração. 

 
Caso entendam os Conselheiros pela manutenção do lançamento, 

pede o afastamento da multa aplicada, eis que a mesma configura clara violação ao 
princípio da vedação ao confisco. 

 
Alega a recorrente que não cabe a incidência do ICMS, em 

operações de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular e de mesma 
localidade sendo que ambos estão no Estado de Goiás, fugindo da hipótese estabelecida 
pelo CF/88, reconhecida desde longa data, pela edição da Súmula 166 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o estabelecimento da referida empresa situado no Aeroporto 
Santa Genoveva, deve ser caracterizado como distribuidor atacadista e não varejista como 
aduzido pelo fisco, o que enseja o afastamento da cobrança do ICMS na modalidade de 
substituição tributária.   

 
Afirma que a Lei Federal nº 9478/97, que dispõe sobre a política 

energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, é bem 
didática ao definir quais são atividades comerciais praticadas pelo estabelecimento 
"distribuidor" e o "revendedor varejista", sendo que o art. 6°, incisos XX e XXI dessa Lei 
deixa claro que a atividade de distribuição abrange a comercialização direta com grandes 
consumidores de combustíveis como nos casos das companhias aéreas, o que já afasta o 
primeiro argumento das autoridades administrativas para classificar a atividade praticada  
pelo estabelecimento da recorrente como aquela relativa a revenda varejista.  

 
Sustenta a recorrente que o art. 19 da Resolução da ANP nº17/2006 

prevê a possibilidade do estabelecimento distribuidor proceder com a comercialização de 
combustíveis de aviação diretamente para o consumidor final, independentemente de 



quais sejam as aeronaves, e que a Portaria da ANP n°41/13 veda que o distribuidor de 
combustíveis atue no ramo varejista de modo a praticar a revenda dos mesmos.  

 
Anexa extratos de consulta ao Sintegra (fls. 211, 215 e 217), 

comprovante de inscrição e situação cadastral (fls. 207, 209 e 213), dentre outros 
documentos. 

 
Em julgamento cameral, à unanimidade de votos, foi rejeitado o 

pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo e, no mérito, por votação majoritária, 
foi mantida a decisão singular que considerou procedente a exigência fiscal. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pleiteando a reforma da r. decisão cameral, aduzindo os idênticos argumentos 
deduzidos no recurso voluntário, acima já explicitados. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto ao pedido de diligência, tendo em 
vista que o recurso neste aspecto não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, 
da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime neste sentido, o sujeito passivo 
não apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido.   

 
No mérito, cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo 

é acusado de ter em que o sujeito passivo é acusado de ter realizado, no exercício de 
2011, saída de querosene de aviação (Shell Jet A-1) destinada a estabelecimento varejista 
sem destaque do ICMS-ST no respectivo documento fiscal. 

 
Cumpre salientar que a questão tratada nos presentes autos já foi 

enfrentada em sessão plenária deste Conselho Administrativo Tributário – CAT, realizada 
em 02 de outubro de 2007, quando do julgamento do processo nº 3012104917776, no 
qual era exigido ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, 
relativamente ao período de maio a dezembro de 2003. 

 
A decisão, naquele processo, consubstanciada no Acórdão CONP nº 

3.347/07, foi proferida no sentido de conhecer do recurso do contribuinte para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que havia considerado 
procedente o lançamento. 

 
Vejamos o inteiro teor da EMENTA e do voto vencedor condutor do 

referido acórdão, relatado pelo Conselheiro JOSÉ ARTUR MASCARENHAS DA SILVA, 
nestes termos: 

 

“EMENTA. [...]  

ICMS. Obrigação principal. Substituição tributária pelas operações 
posteriores. Transferência de querosene de aviação para outro 
estabelecimento, varejista, do sujeito passivo está sujeita a substituição 
tributária. Falta de recolhimento do ICMS devido por substituição. 
Procedência. Decisão não unânime. 

I - Fica sujeito ao recolhimento do ICMS por substituição tributária o 
distribuidor que proceder à transferência de querosene de aviação para 



outro estabelecimento, que realize venda com natureza de varejo 
diretamente ao consumidor final; 

II - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo à 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência não tenha 
sido afastada pelo sujeito passivo.” 

[...] 

Quanto ao mérito, entendo que o ponto crucial para deslinde da 
presente questão reside na afirmação feita pelo pólo passivo de que o 
estabelecimento destinatário das remessas é uma base de distribuição, sendo 
então um estabelecimento atacadista distribuidor. 

Afirma que a venda de combustíveis não o descaracteriza como 
distribuidor porque tais vendas são realizadas apenas para grandes consumidores. 
Para corroborar a sua tese fez a juntada da declaração expedida pela ANP que 
afirma categoricamente que todos os estabelecimentos da Shell Brasil Ltda. 
praticam a atividade atacadista de distribuição de combustíveis. Alega também que 
a Portaria 116/2000 da ANP veda as distribuidoras o exercício de revenda varejista. 

Concluiu que inexiste a responsabilidade da recorrente pelo pagamento 
do ICMS-ST relativo às operações autuadas, uma vez que o RCTE prevê 
expressamente no art. 32, §6º, III, a não aplicabilidade da substituição tributária 
para frente nas hipóteses de transferência de mercadorias para estabelecimento da 
mesma empresa não varejista. 

Esta questão do estabelecimento destinatário não ser varejista foi bem 
esclarecida nos autos. Em processo administrativo o sujeito passivo tentou alterar a 
sua condição cadastral de varejista para atacadista, onde teve a oportunidade de 
apresentar suas razões. Tal condição, de atacadista, não foi reconhecida pela 
administração tributária do Estado de Goiás, que a seguir destaco os principais 
pontos levantados no despacho denegatório, pelos quais houve o entendimento 
que o estabelecimento em questão trabalha a varejo: 

1-  O estabelecimento está situado nas dependências do aeroporto 
Santa Genoveva com a finalidade especifica de efetuar fornecimento de 
combustíveis as aeronaves que ali pousam e solicitam abastecimento; 

2-  Que o estabelecimento recebe o produto em transferência de 
outros estabelecimentos da própria empresa para disponibilizá-lo a 
clientela; 

3-  O fornecimento limita-se a necessidade da aeronave, seja 
pequena ou grande. 

Não vejo, portanto, na argumentação trazida pelo sujeito passivo, à 
presença de elementos capazes de descaracterizar esta sistemática de 
fornecimento em partes, tal qual a necessidade de cada cliente e nas quantidades 
desejadas, fato típico de venda a varejo, visto que as vendas a atacado estão 
condicionadas a quantidades muitas vezes além da necessidade do adquirente se 
fosse para o consumo e a outra condição, que inclusive ilidiria a cobrança nesta 
fase se houvesse mais uma fase de mercancia pela frente do combustível vendido, 
o que de fato não ocorre, pois a venda é feita para o consumo do adquirente. 

Entendo que a proibição de venda a varejo que trata a portaria da ANP 
é no sentido de impedir uma concorrência desleal entre as distribuidoras e os 
postos de revenda de combustíveis para veículos automotores de particulares, 
visto que criaria uma situação de desequilíbrio, pois a distribuidora teria um preço 
sempre melhor, portanto não limita a operação de venda as aeronaves nas 
quantidades de que necessitem, ou seja, o varejo, sendo então esta questão de 
simples semântica, e o que realmente define a condição de varejista é a forma em 
que são realizadas as operações, que entendo, pelas razões expostas, ser de 
varejo. 



Concluindo o raciocínio, se o destinatário é um varejista, aplica-se então 
ao distribuidor remetente a obrigação de proceder à retenção do ICMS-ST na forma 
da lei. 

Aqui reproduzo em parte a análise feita pelo autor do voto vencedor em 
instância cameral, que julgo esclarecedor, tendo em vista a repetição dos 
argumentos de defesa apresentados, especialmente sobre o uso do PMPF na 
apuração da base de cálculo: “Sobre o entendimento da defesa de que as normas 
do Convênio ICMS 139/01 relativas ao uso do PMPF na apuração da base de 
cálculo do ICMS-ST não se aplicam ao caso, pelo fato da autuada não ser 
fabricante ou importador, ressalto que o Código Tributário Estadual (art. 51, § 1°, I) 
equipara a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes estabelecida neste 
Estado a industrial: 

   

“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
devido nas operações internas subseqüentes, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às 
operações com as mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, 
assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste 
Estado; 

 

A saída de querosene de aviação, em transferência para outro 
estabelecimento varejista do sujeito passivo, está sujeita ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores.  

Esse regime somente seria dispensado se a operação destinasse 
mercadoria para outro estabelecimento não varejista do sujeito passivo, conforme 
se depreende do artigo 32, § 6°, IV, do Anexo VIII do RCTE: 

 

“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

[...] 

IV - à transferência para outro estabelecimento, não varejista, do 
sujeito passivo por substituição, definido como tal no convênio ou 
protocolo que trata do regime de substituição tributária aplicável à 
mercadoria, recaindo, nesta hipótese, a responsabilidade pela 
retenção e pagamento do imposto sobre o estabelecimento que 
realizar a saída da mercadoria com destino a contribuinte diverso 
(Convênio ICMS 81/93, cláusula quinta, II e parágrafo único); 

 

Ainda, o RCTE, em seu Anexo VIII (art. 34, Parágrafo único, II), fixa que 
o adquirente de mercadoria de contribuinte estabelecido em outra unidade da 
Federação, que não tenha aplicado o regime de substituição tributária, assume a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes: 

 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VERS_37/Cte/CTE.htm#A51


“Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II – em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

[...] 

2. adquirir mercadoria de contribuinte estabelecido em unidade da 
Federação que tenha feito a denúncia de convênio ou protocolo, 
suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária;” 

 

Note-se que o querosene de aviação (código n° 2710.00.3) consta do 
Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que trata da codificação de produtos sujeitos à 
substituição tributária estabelecida por Convênio ou Protocolo. 

Quanto à pretensão de compensação do imposto reclamado no 
processo da autuada com o pagamento efetuado pela unidade da SHELL sediada 
no Aeroporto de Goiânia já foi demonstrada na diligência (fls. 593/594) a 
impossibilidade, visto o ICMS recolhido ser o da rubrica normal da destinatária e o 
cobrado ser ICMS substituição tributária devido pela remetente. 

Em relação à multa proposta ter ou não o caráter confiscatório, saliento 
que a sua previsão é decorrente de lei emanada do legislativo e promulgada pelo 
executivo, não cabendo por parte deste órgão julgador decidir sua legitimidade e 
sim a sua perfeita adequação ao fato em tela ou não, e, neste caso, a multa 
proposta pelas autoridades lançadoras (art. 71, III, “a”, CTE) é aplicável na hipótese 
de não haver previsão específica para a infração praticada que resultou na falta de 
pagamento do imposto, logo sendo pertinente para o caso em apreço.  

Por conseguinte, estando a infração devidamente comprovada pelo 
Fisco, não tendo o sujeito passivo afastado sua ocorrência, concluo pela 
procedência do respectivo lançamento de ofício. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso ao Conselho Pleno, nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.” 

 
No caso vertente, quanto ao mérito, não resta dúvida sobre a 

procedência do lançamento, tendo em vista que o fisco comprovou que a empresa, na 
condição de substituta tributária, realizou transferência de mercadorias (querosene de 
aviação) para estabelecimento varejista e não promoveu o recolhimento do ICMS 
substituição tributária pelas operações internas subseqüentes, em favor do erário goiano, 
conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A autuada, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou que efetuou o pagamento do imposto devido, 
limitando-se a afirmar que estava dispensada de fazê-lo, fato que não encontra respaldo 
na legislação tributária que rege a matéria, mormente o inciso IV do § 6º do art. 32 do 
Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 

 
Com essas breves considerações e adotando, também, como razão 

de decidir os fundamentos contidos no Acórdão CONP nº 3.347/07, acima transcrito, voto 
conhecendo do recurso do contribuinte a este Conselho Superior para inadmitir o pedido 
de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
procedente o lançamento. 

 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00241/18 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte ao Conselho Superior quanto ao pedido 
de diligência. Acolhida por unanimidade de votos. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Substituição tributária pelas operações 
posteriores. Falta de recolhimento do ICMS devido por 
substituição tributária. Procedência. Decisão unânime. 
 
I - Não deve ser admitido o recurso no ponto em que pugna pela 
conversão do feito em diligência, vez que não preenche os 
requisitos previstos no art. 41, inciso II, da Lei nº 16.469/09, visto 
que a decisão foi proferida à unanimidade de votos, e a 
recorrente não traz aos autos elementos suficientes e 
necessários para admissibilidade do recurso. 
 
II - O regime de substituição tributária não se aplica à 
transferência de mercadoria inserida no regime da substituição 
tributária por convênio, protocolo ou ato da administração 
tributária estadual para outro estabelecimento, não varejista do 
sujeito passivo por substituição definido com tal em convênio, 
protocolo ou norma estadual aplicável à mercadoria, recaindo, 
nesta hipótese, a responsabilidade pela retenção e pagamento 
do imposto sobre o estabelecimento que realizar a saída da 
mercadoria com destino a contribuinte diverso (Decreto nº 
4.852/97, Anexo VIII, § 6º, IV);      
 
III - Quando o destinatário da mercadoria remetida em 
transferência for varejista a responsabilidade pela apuração e 
pagamento do ICMS substituição tributária recai sobre o 
estabelecimento remetente.   
 
IV – Impõe-se a declaração de procedência do lançamento de 
ofício relativo a infração devidamente comprovada pelo Fisco, 
cuja ocorrência não tenha sido afastada pelo sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação ao pedido de 
diligência formulado pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também 
por votação unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Mauricio Ribeiro de Paiva, Evandro Luis Pauli, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 

de ter realizado, no exercício de 2011, saída de querosene de aviação (Shell Jet A-1) 
destinada a estabelecimento varejista sem destaque do ICMS substituição tributária no 
respectivo documento fiscal. 

 
Foram citados como infringidos os arts. 51, § 1º, I, 63, 64, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 32, § 6º, IV, 34, II, 51, 53, 55, 66, 66-A, 66-D, I "a", do Anexo VIII e 
art. 9º, XXVII, do Anexo IX, todos do Decreto 4852/97, tendo sido proposta a penalidade 
prevista no art. 71, III, "a" da Lei n° 11.651/91 com redação da Lei nº 17917/12. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

demonstrativos da Auditoria Específica de Mercadorias (fls. 43 a 50) e Extratos de NF-e 
(fls. 51 a 70), dentre outros documentos. 

 
Intimado em 25/03/2014 (fl. 71), o sujeito passivo apresenta 

impugnação (fls. 74 a 111) alegou o descabimento da incidência do ICMS, em operações 
de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular e de mesma localidade sendo 
que ambos estão no Estado de Goiás, fugindo da hipótese estabelecida pelo CF/88, 
reconhecida desde longa data, pela edição da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o estabelecimento da referida empresa situado no Aeroporto Santa Genoveva, deve 
ser caracterizado como distribuidor atacadista e não varejista como aduzido pelo fisco, o 
que enseja o afastamento da cobrança do ICMS na modalidade de substituição tributária.   

 
Afirma que a Lei Federal nº 9478/97, que dispõe sobre a política 

energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, é bem 
didática ao definir quais são atividades comerciais praticadas pelo estabelecimento 
"distribuidor" e o "revendedor varejista", sendo que o art. 6°, incisos XX e XXI dessa Lei, 
deixa claro que a atividade de distribuição abrange a comercialização direta com grandes 
consumidores de combustíveis, como nos casos das companhias aéreas, o que já afasta o 
primeiro argumento das autoridades administrativas para classificar a atividade praticada 
pelo estabelecimento da impugnante como aquela relativa a revenda varejista.  

 
Sustenta a impugnante que o art.19 da Resolução da ANP nº17/2006 

prevê a possibilidade do estabelecimento distribuidor proceder com a comercialização de 
combustíveis de aviação diretamente para o consumidor final, independentemente de 
quais sejam as aeronaves. Anota que a Portaria da ANP n°41/13 veda que o distribuidor 
de combustíveis atue no ramo varejista de modo a praticar a revenda dos mesmos.  

 
Pede a improcedência do lançamento, em virtude de ser equivocada 

a exigência do ICMS sobre transferências realizadas entre estabelecimentos do mesmo 
titular, sendo evidente a violação ao disposto na Súmula 166, do STJ. Destaca que o 
estabelecimento que recebeu o querosene de aviação remetido pela impugnante, 
diferentemente do afirmado pelo agente do Fisco, é distribuidor atacadista e não varejista, 
o que afasta a cobrança do ICMS-ST pelas operações posteriores nos termos do art. 32 
do Anexo IX do RCTE. 

 
Subsidiariamente, pede que seja realizada diligência para 

averiguação dos valores recolhidos a título de ICMS pelo estabelecimento destinatário, em 
decorrência de saídas de querosene de aviação no ano de 2011, de modo que haja 
compensação com a cobrança efetuada neste auto de infração. 



 
Caso entenda o julgador pela manutenção do lançamento, pede o 

afastamento da multa aplicada, eis que a mesma configura clara violação ao princípio da 
vedação ao confisco. 

 
Junta extratos de consulta ao Sintegra (fls. 132, 140, 144 e 146), 

Despacho n° 2279/13-GCOM (fl. 134), comprovante de inscrição e situação cadastral (fls. 
136, 138 e 142), dentre outros documentos. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela procedência do auto de infração, consoante a Sentença 
nº1065/2014 (fls. 148 a 151). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. (157 a 

196), pedindo a reforma da sentença singular e a improcedência do lançamento, em 
virtude de ser equivocada a exigência do ICMS sobre transferências realizadas entre 
estabelecimentos do mesmo titular, sendo evidente a violação ao disposto na Súmula 166, 
do STJ. Destaca que o estabelecimento que recebeu o querosene de aviação remetido 
pela recorrente, diferentemente do afirmado pelo agente do Fisco, é distribuidor atacadista 
e não varejista, o que afasta a cobrança do ICMS-ST pelas operações posteriores nos 
termos do art. 32 do Anexo IX do RCTE. 

 
Subsidiariamente, pede a recorrente que seja realizada diligência 

para averiguação dos valores recolhidos a título de ICMS pelo estabelecimento 
destinatário, em decorrência de saídas de querosene de aviação no ano de 2011, de 
modo que haja compensação com a cobrança efetuada neste auto de infração. 

 
Caso entendam os Conselheiros pela manutenção do lançamento, 

pede o afastamento da multa aplicada, eis que a mesma configura clara violação ao 
princípio da vedação ao confisco. 

 
Alega a recorrente que não cabe a incidência do ICMS, em 

operações de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular e de mesma 
localidade sendo que ambos estão no Estado de Goiás, fugindo da hipótese estabelecida 
pelo CF/88, reconhecida desde longa data, pela edição da Súmula 166 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o estabelecimento da referida empresa situado no Aeroporto 
Santa Genoveva, deve ser caracterizado como distribuidor atacadista e não varejista como 
aduzido pelo fisco, o que enseja o afastamento da cobrança do ICMS na modalidade de 
substituição tributária.   

 
Afirma que a Lei Federal nº 9478/97, que dispõe sobre a política 

energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, é bem 
didática ao definir quais são atividades comerciais praticadas pelo estabelecimento 
"distribuidor" e o "revendedor varejista", sendo que o art. 6°, incisos XX e XXI dessa Lei 
deixa claro que a atividade de distribuição abrange a comercialização direta com grandes 
consumidores de combustíveis como nos casos das companhias aéreas, o que já afasta o 
primeiro argumento das autoridades administrativas para classificar a atividade praticada  
pelo estabelecimento da recorrente como aquela relativa a revenda varejista.  

 
Sustenta a recorrente que o art. 19 da Resolução da ANP nº17/2006 

prevê a possibilidade do estabelecimento distribuidor proceder com a comercialização de 
combustíveis de aviação diretamente para o consumidor final, independentemente de 



quais sejam as aeronaves, e que a Portaria da ANP n°41/13 veda que o distribuidor de 
combustíveis atue no ramo varejista de modo a praticar a revenda dos mesmos.  

 
Anexa extratos de consulta ao Sintegra (fls. 211, 215 e 217), 

comprovante de inscrição e situação cadastral (fls. 207, 209 e 213), dentre outros 
documentos. 

 
Em julgamento cameral, à unanimidade de votos, foi rejeitado o 

pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo e, no mérito, por votação majoritária, 
foi mantida a decisão singular que considerou procedente a exigência fiscal. 

 
Irresignado o sujeito passivo apresenta recurso a este Conselho 

Superior, pleiteando a reforma da r. decisão cameral, aduzindo os idênticos argumentos 
deduzidos no recurso voluntário, acima já explicitados. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 
Preliminarmente, arguo e acolho a preliminar de inadmissibilidade do 

recurso do contribuinte a este Conselho Superior quanto ao pedido de diligência, tendo em 
vista que o recurso neste aspecto não preenche os requisitos previstos no art. 41, inciso II, 
da Lei nº 16.469/09, visto que diante de decisão unânime neste sentido, o sujeito passivo 
não apresenta elementos necessários e suficientes para que o recurso seja admitido.   

 
No mérito, cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo 

é acusado de ter em que o sujeito passivo é acusado de ter realizado, no exercício de 
2011, saída de querosene de aviação (Shell Jet A-1) destinada a estabelecimento varejista 
sem destaque do ICMS-ST no respectivo documento fiscal. 

 
Cumpre salientar que a questão tratada nos presentes autos já foi 

enfrentada em sessão plenária deste Conselho Administrativo Tributário – CAT, realizada 
em 02 de outubro de 2007, quando do julgamento do processo nº 3012104917776, no 
qual era exigido ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, 
relativamente ao período de maio a dezembro de 2003. 

 
A decisão, naquele processo, consubstanciada no Acórdão CONP nº 

3.347/07, foi proferida no sentido de conhecer do recurso do contribuinte para o Conselho 
Pleno, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que havia considerado 
procedente o lançamento. 

 
Vejamos o inteiro teor da EMENTA e do voto vencedor condutor do 

referido acórdão, relatado pelo Conselheiro JOSÉ ARTUR MASCARENHAS DA SILVA, 
nestes termos: 

 

“EMENTA. [...]  

ICMS. Obrigação principal. Substituição tributária pelas operações 
posteriores. Transferência de querosene de aviação para outro 
estabelecimento, varejista, do sujeito passivo está sujeita a substituição 
tributária. Falta de recolhimento do ICMS devido por substituição. 
Procedência. Decisão não unânime. 

I - Fica sujeito ao recolhimento do ICMS por substituição tributária o 
distribuidor que proceder à transferência de querosene de aviação para 



outro estabelecimento, que realize venda com natureza de varejo 
diretamente ao consumidor final; 

II - Deve-se declarar procedente o lançamento de ofício relativo à 
infração devidamente comprovada pelo Fisco, cuja ocorrência não tenha 
sido afastada pelo sujeito passivo.” 

[...] 

Quanto ao mérito, entendo que o ponto crucial para deslinde da 
presente questão reside na afirmação feita pelo pólo passivo de que o 
estabelecimento destinatário das remessas é uma base de distribuição, sendo 
então um estabelecimento atacadista distribuidor. 

Afirma que a venda de combustíveis não o descaracteriza como 
distribuidor porque tais vendas são realizadas apenas para grandes consumidores. 
Para corroborar a sua tese fez a juntada da declaração expedida pela ANP que 
afirma categoricamente que todos os estabelecimentos da Shell Brasil Ltda. 
praticam a atividade atacadista de distribuição de combustíveis. Alega também que 
a Portaria 116/2000 da ANP veda as distribuidoras o exercício de revenda varejista. 

Concluiu que inexiste a responsabilidade da recorrente pelo pagamento 
do ICMS-ST relativo às operações autuadas, uma vez que o RCTE prevê 
expressamente no art. 32, §6º, III, a não aplicabilidade da substituição tributária 
para frente nas hipóteses de transferência de mercadorias para estabelecimento da 
mesma empresa não varejista. 

Esta questão do estabelecimento destinatário não ser varejista foi bem 
esclarecida nos autos. Em processo administrativo o sujeito passivo tentou alterar a 
sua condição cadastral de varejista para atacadista, onde teve a oportunidade de 
apresentar suas razões. Tal condição, de atacadista, não foi reconhecida pela 
administração tributária do Estado de Goiás, que a seguir destaco os principais 
pontos levantados no despacho denegatório, pelos quais houve o entendimento 
que o estabelecimento em questão trabalha a varejo: 

4-  O estabelecimento está situado nas dependências do aeroporto 
Santa Genoveva com a finalidade especifica de efetuar fornecimento de 
combustíveis as aeronaves que ali pousam e solicitam abastecimento; 

5-  Que o estabelecimento recebe o produto em transferência de 
outros estabelecimentos da própria empresa para disponibilizá-lo a 
clientela; 

6-  O fornecimento limita-se a necessidade da aeronave, seja 
pequena ou grande. 

Não vejo, portanto, na argumentação trazida pelo sujeito passivo, à 
presença de elementos capazes de descaracterizar esta sistemática de 
fornecimento em partes, tal qual a necessidade de cada cliente e nas quantidades 
desejadas, fato típico de venda a varejo, visto que as vendas a atacado estão 
condicionadas a quantidades muitas vezes além da necessidade do adquirente se 
fosse para o consumo e a outra condição, que inclusive ilidiria a cobrança nesta 
fase se houvesse mais uma fase de mercancia pela frente do combustível vendido, 
o que de fato não ocorre, pois a venda é feita para o consumo do adquirente. 

Entendo que a proibição de venda a varejo que trata a portaria da ANP 
é no sentido de impedir uma concorrência desleal entre as distribuidoras e os 
postos de revenda de combustíveis para veículos automotores de particulares, 
visto que criaria uma situação de desequilíbrio, pois a distribuidora teria um preço 
sempre melhor, portanto não limita a operação de venda as aeronaves nas 
quantidades de que necessitem, ou seja, o varejo, sendo então esta questão de 
simples semântica, e o que realmente define a condição de varejista é a forma em 
que são realizadas as operações, que entendo, pelas razões expostas, ser de 
varejo. 



Concluindo o raciocínio, se o destinatário é um varejista, aplica-se então 
ao distribuidor remetente a obrigação de proceder à retenção do ICMS-ST na forma 
da lei. 

Aqui reproduzo em parte a análise feita pelo autor do voto vencedor em 
instância cameral, que julgo esclarecedor, tendo em vista a repetição dos 
argumentos de defesa apresentados, especialmente sobre o uso do PMPF na 
apuração da base de cálculo: “Sobre o entendimento da defesa de que as normas 
do Convênio ICMS 139/01 relativas ao uso do PMPF na apuração da base de 
cálculo do ICMS-ST não se aplicam ao caso, pelo fato da autuada não ser 
fabricante ou importador, ressalto que o Código Tributário Estadual (art. 51, § 1°, I) 
equipara a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes estabelecida neste 
Estado a industrial: 

   

“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
devido nas operações internas subseqüentes, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às 
operações com as mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, 
assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste 
Estado; 

 

A saída de querosene de aviação, em transferência para outro 
estabelecimento varejista do sujeito passivo, está sujeita ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores.  

Esse regime somente seria dispensado se a operação destinasse 
mercadoria para outro estabelecimento não varejista do sujeito passivo, conforme 
se depreende do artigo 32, § 6°, IV, do Anexo VIII do RCTE: 

 

“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

[...] 

IV - à transferência para outro estabelecimento, não varejista, do 
sujeito passivo por substituição, definido como tal no convênio ou 
protocolo que trata do regime de substituição tributária aplicável à 
mercadoria, recaindo, nesta hipótese, a responsabilidade pela 
retenção e pagamento do imposto sobre o estabelecimento que 
realizar a saída da mercadoria com destino a contribuinte diverso 
(Convênio ICMS 81/93, cláusula quinta, II e parágrafo único); 

 

Ainda, o RCTE, em seu Anexo VIII (art. 34, Parágrafo único, II), fixa que 
o adquirente de mercadoria de contribuinte estabelecido em outra unidade da 
Federação, que não tenha aplicado o regime de substituição tributária, assume a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes: 

 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VERS_37/Cte/CTE.htm#A51


“Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II – em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

[...] 

2. adquirir mercadoria de contribuinte estabelecido em unidade da 
Federação que tenha feito a denúncia de convênio ou protocolo, 
suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária;” 

 

Note-se que o querosene de aviação (código n° 2710.00.3) consta do 
Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, que trata da codificação de produtos sujeitos à 
substituição tributária estabelecida por Convênio ou Protocolo. 

Quanto à pretensão de compensação do imposto reclamado no 
processo da autuada com o pagamento efetuado pela unidade da SHELL sediada 
no Aeroporto de Goiânia já foi demonstrada na diligência (fls. 593/594) a 
impossibilidade, visto o ICMS recolhido ser o da rubrica normal da destinatária e o 
cobrado ser ICMS substituição tributária devido pela remetente. 

Em relação à multa proposta ter ou não o caráter confiscatório, saliento 
que a sua previsão é decorrente de lei emanada do legislativo e promulgada pelo 
executivo, não cabendo por parte deste órgão julgador decidir sua legitimidade e 
sim a sua perfeita adequação ao fato em tela ou não, e, neste caso, a multa 
proposta pelas autoridades lançadoras (art. 71, III, “a”, CTE) é aplicável na hipótese 
de não haver previsão específica para a infração praticada que resultou na falta de 
pagamento do imposto, logo sendo pertinente para o caso em apreço.  

Por conseguinte, estando a infração devidamente comprovada pelo 
Fisco, não tendo o sujeito passivo afastado sua ocorrência, concluo pela 
procedência do respectivo lançamento de ofício. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide, e, 
quanto ao mérito, conheço do recurso ao Conselho Pleno, nego-lhe provimento 
para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração.” 

 
No caso vertente, quanto ao mérito, não resta dúvida sobre a 

procedência do lançamento, tendo em vista que o fisco comprovou que a empresa, na 
condição de substituta tributária, realizou transferência de mercadorias (querosene de 
aviação) para estabelecimento varejista e não promoveu o recolhimento do ICMS 
substituição tributária pelas operações internas subseqüentes, em favor do erário goiano, 
conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A autuada, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou que efetuou o pagamento do imposto devido, 
limitando-se a afirmar que estava dispensada de fazê-lo, fato que não encontra respaldo 
na legislação tributária que rege a matéria, mormente o inciso IV do § 6º do art. 32 do 
Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97. 

 
Com essas breves considerações e adotando, também, como razão 

de decidir os fundamentos contidos no Acórdão CONP nº 3.347/07, acima transcrito, voto 
conhecendo do recurso do contribuinte a este Conselho Superior para inadmitir o pedido 
de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
procedente o lançamento. 



 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00265/18 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: I - PROCESSUAL. Preliminar. Nulidade do lançamento. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Decisão 
unânime. 
 
Eventuais equívocos cometidos na elaboração dos 
demonstrativos que dão sustentação ao lançamento, corrigidos 
por determinação do julgador singular, não configura 
insegurança na determinação da infração. 
 
II - ICMS. Obrigação Principal. Omissão de recolhimento de 
ICMS substituição tributária. Base de cálculo inferior à prevista 
na legislação tributária. Procedência parcial. Decisão não 
unânime. 
 
1. Em relação às mercadorias discriminadas no Apêndice I, do 
Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e no Anexo Único do Decreto 
nº 5.510/01, a base de cálculo para fim de substituição tributária 
e do pagamento antecipado do imposto, é o maior valor entre o 
preço praticado no mercado atacadista goiano, informado na 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda e o valor 
da operação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 
substituído intermediário, acrescido do valor da margem de 
lucro bruto, encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor 
Agregado - IVA; 
 
2. Estando comprovado nos autos que o substituto tributário 
calculou o ICMS substituição tributária com a utilização de base 
de cálculo inferior a prevista na legislação tributar, é lícito ao 
fisco exigir a diferença do imposto recolhido a menor. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 31 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação à preliminar de 
nulidade por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, tendo 
em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 
16.469/09. Participaram do julgamento os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, David 
Fernandes de Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano, José Paixão de Oliveira 
Gomes, Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e Masayuki Missao. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.385.267,75 (um milhão, trezentos 
e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Foram 
vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa, Victor Augusto de Faria Morato, 
David Fernandes de Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Elias Alves dos Santos e 



Masayuki Missao. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Rickardo de Souza Santos Mariano e Valdir Mendonça Alves, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que 
considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O sujeito passivo é acusado pelo fisco de ter omitido o recolhimento 
de ICMS nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, em 
decorrência da não aplicação do regime de substituição tributária em algumas operações, 
bem como a utilização, em outras operações, de base de cálculo inferior a estabelecida na 
legislação tributária e reiterada no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE nº 
018/2002-GSF. 

Foram mencionados como infringidos o artigo 26, inciso II, alínea “c” 
e artigos 51 e 64, da Lei nº 11.651/91, c/c os artigos 39 e 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97 e proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 
11.651/91. 

O lançamento foi instruído com o demonstrativo das diferenças de 
base de cálculo nas operações destinadas ao Estado de Goiás submetidas ao regime de 
substituição tributária, onde são relacionadas todas as notas fiscais emitidas com 
especificação dos produtos nelas contidas, com a respectiva base de cálculo da 
substituição tributária utilizada pela empresa autuada e a base de cálculo apurada 
conforme a legislação tributária e indicando, ao final, o valor do imposto omitido. 

Anexou-se, ainda, cópias das notas fiscais emitidas e do Termo de 
Acordo de Regime Especial – TARE nº 018/02-GSF. 

Não se conformando com o lançamento a empresa autuada 
apresentou impugnação à primeira instância alegando nulidade do lançamento em razão 
de equívocos cometidos pelos autuantes na elaboração demonstrativo; que o não 
recolhimento do ICMS substituição tributária não causou prejuízo ao Estado de Goiás; que 
a base de cálculo utilizada pelo fisco não está prevista na legislação tributária; que a multa 
proposta tem caráter confiscatório. 

Por meio do Despacho nº 594/08, de fls. 592, o julgador singular 
encaminhou o processo à Delegacia Especial de Fiscalização de Substituição Tributária 
para averiguar eventuais equívocos cometidos na elaboração do demonstrativo, tendo o 
processo retornado com o relatório de diligência e os demonstrativos de fls. 594 a 617, 
reduzindo o valor original do crédito tributário para R$ 1.410.169,81 (um milhão, 
quatrocentos e dez mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 

Por intermédio da Sentença nº 1.670/09, de fls. 621 a 624, o julgador 
singular considerou parcialmente procedente o lançamento nos termos da revisão, 
havendo concordância da Fazenda Pública. 

Inconformada a empresa autuada interpôs o recuso voluntário de fls. 
629 a 643, alegando, resumidamente, o seguinte: 

1 – Nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração, tendo em vista que o ICMS substituição tributária recolhido pelo substituto 
tributário constitui crédito para o destinatário não varejista, assim, não havendo o 
recolhimento, não há que se falar em creditamento pelo destinatário, não havendo, 
portanto, nenhum prejuízo ao Estado de Goiás. Afirma, que os demonstrativos não 
elaborados de forma correta pelos autuantes e que o mesmo contém vários equívocos.   

2 - Que a base de cálculo utilizada quando da emissão das notas 
fiscais foi o preço efetivamente praticado na operação, incluídas as parcelas relativas ao 
IPI e ao frete, se for o caso, em relação à mercadoria destinada ao ativo imobilizado, uso o 
consumo do estabelecimento, nos termos do disposto no inciso III, do art. 39, do Anexo 
VIII, do Decreto nº 4.852/97; 



3 – Que os autuantes não agiram corretamente ao aplicar o IVA 
sobre o valor das mercadorias; 

4 – Que a multa é confiscatória. 
Em sessão de julgamento realizada no dia 09/11/09 a Primeira 

Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência por intermédio da Resolução nº 
260/09, solicitando que um auditor fiscal estranho à lide esclarecesse se os valores 
constantes das Instruções Normativas utilizados como base de cálculo são relativos aos 
preços utilizados no mercado varejista ou atacadista. 

 A Gerência de Substituição Tributária promoveu a juntada das 
Instruções Normativas nº 107/00-SER, 194/03-SAT e 002/04-SGAF, informando que os 
valores nelas adotados para efeito de base de cálculo do ICMS, referem-se 
exclusivamente aos preços no mercado atacadista. 

A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário conhece do 
recurso voluntário, nega-lhe provimento, para confirmar a decisão singular que julgou 
parcialmente o processo, nos termos da revisão feita, fundamentando o voto afirmando 
que: 

1. A base de cálculo é o maior valor entre o preço informado na 
pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda e o valor 
da operação, ambos acrescidos dos valores de seguro, frete, 
embalagem ou acondicionamento, tributos, custo de 
financiamento e outros encargos cobrados ou transferíveis ao 
adquirente da mercadoria e do valor da margem de lucro bruto, 
encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor Agregado - 
IVA -, por espécie de mercadoria.  

2. Que a ação dos autores do procedimento no sentido de recalcular 
o imposto por meio da utilização da base de cálculo prevista no 
inciso I, do art. 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e no art. 
2º, do Decreto nº 5.510/01, foi absolutamente correta, tendo em 
vista que foi utilizado o preço praticado no mercado atacadista 
informado na pauta de valores elaborada pela Secretaria da 
fazenda, acrescido do índice de valor agregado – IVA. 

3. O procedimento que a autuada afirma que adotou, no sentido de 
utilizar a base de cálculo prevista no inciso III, do art. 39, do 
Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, ou seja, o preço efetivamente 
praticado na operação, incluídas as parcelas relativas ao IPI e ao 
frete, somente faria sentido se as mercadorias fossem destinadas 
ao ativo imobilizado, uso ou consumo final dos adquirentes. 

4. As inconsistências nos demonstrativos que dão sustentação ao 
lançamento foram corrigidas por meio da revisão determinada 
pelo julgador singular, tendo, inclusive, redundado na redução do 
valor original do crédito tributário de R$ 1.511.832,95 (um milhão, 
quinhentos e onze mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e 
cinco centavos) para R$ 1.410.169,81 (um milhão, quatrocentos e 
dez mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), 
conforme demonstrativos de fls. 596 a 617, elaborados pela 
revisora, sobre os quais a empresa autuada, apesar de intimada, 
não se manifestou. 
 

A Representação da Fazenda Pública manifesta no processo, via 
despacho nº 2852/2010-CRF-SAT, que a decisão cameral pela procedência parcial da 
peça básica contida no Acórdão nº 3.118/2010, não comporta recurso ao Conselho Pleno 



por parte da Coordenação da Representação Fazendária, haja vista não se enquadrar em 
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 41 da Lei nº 16.469/09. 

O sujeito passivo interpôs recurso ao Conselho Pleno, arguindo, 
preliminarmente, a nulidade da decisão cameral por cerceamento ao direito de defesa em 
razão do advogado da empresa ter encaminhado, via fax, no dia 20/10/2010 à Secretaria 
Geral do CAT petição na qual informava a impossibilidade do seu comparecimento à 
sessão de julgamento pautado para o dia 22 do mesmo mês. 

Sustenta que “no dia 25 em contato para confirmar o deferimento e a 
nova data, a recorrente foi surpreendida pela notícia de que o presente processo foi 
levado a julgamento, pois por lapso da Secretaria Geral a petição somente foi apresentada 
ao Presidente da Câmara após o encerramento da sessão. ”    

Aduz que diante deste fato, e da previsão contida no artigo 22, § 2º, II 
do Decreto nº 6.930/09, que permite a defendente solicitar adiamento do julgamento, é 
que se evidencia a nulidade da decisão cameral por cerceamento do direito de defesa, nos 
termos do artigo 20, III, da Lei nº 16.469/09. 

No mérito, pede a improcedência do auto de infração sob 
fundamento de que a base de cálculo utilizada quando da emissão das notas fiscais foi o 
preço efetivamente praticado na operação, incluídas as parcelas relativas ao IPI e ao frete, 
nos termos do disposto no inciso III, do artigo 39, do anexo VIII, do Decreto nº 4852/97 e 
que os autuantes não agiram corretamente ao aplicar o IVA sobre o valor das 
mercadorias. 

O processo é julgado nulo por cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo, determinando o retorno dos autos àquela fase para novo julgamento. 

Em retorno à Câmara o processo é julgado decadente nos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2003 e no mérito é julgado improcedente. 

A Fazenda Pública interpôs Recurso para o Conselho Pleno, 
requerendo a reforma da decisão cameral. Asseverou que não há decadência no caso em 
tela, pois o fato gerador ocorreu no exercício de 2003, portanto, tem o Fisco o poder-dever 
de constituir o crédito tributário através do lançamento até a data limite de 31 de dezembro 
de 2008, direito este que somente se expira em 1º de janeiro de 2009, visto que dispõe de 
05 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, para 
constituir o crédito tributário, nos termos da prescrição contida nos artigos 173, inciso I, do 
CTN e artigo 182 do CTE. 

No mérito argumentou que a legislação determina que o pagamento 
do ICMS das mercadorias previstas nos apêndices I e II, do anexo VIII do RCTE deve ser 
pelo contribuinte que assume a condição de substituto tributário por meio do Termo de 
Acordo, devendo este ser feito antecipadamente, ou seja, retido na fonte, constituindo 
crédito para o destinatário da mercadoria. 

Ainda, que a base de cálculo correta é a prevista no artigo 40, inciso 
I, do Anexo VIII, do RCTE. 

Ao final requereu a reforma do acórdão para que prevaleça o 
entendimento externado no voto vencido, proferido no sentido da procedência parcial do 
lançamento, com o ICMS a recolher no montante de R$ 1.410.169,81, mantendo, portanto, 
a decisão singular. 

O Conselho Pleno do CAT, por maioria de votos, conhece do recurso 
da Fazenda Pública, dá-lhe provimento para afastar a preliminar de decadência parcial 
relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, retornando os autos à Câmara 
Julgadora para apreciação das questões meritórias, relativas à parcela do crédito tributário 
objeto da reforma. 

O sujeito passivo, através do pedido de fls. 817/821, com 
características de Embargos de Declaração, apresenta pedido de esclarecimentos quanto 
ao Acórdão nº 1092/2013 do Conselho Pleno, como o objetivo de ajustá-lo aos seus 
estritos aspectos processuais,  



O Presidente do CAT inadmite o pedido do sujeito passivo, 
determinando o retorno dos autos à Quarta Câmara, por entender que não cabe a 
propositura de embargos de declaração dentro do Processo Administrativo Tributário, 
posto que a aplicação subsidiária da legislação processual civil só se justifica como 
preenchimento de lacunas da Lei específica, não sendo apta a criar mecanismos ou 
recursos que não foram previamente tratados pela mesma, mesmo porque a Lei nº 
16.469/09, ao tratar dos recursos possíveis na esfera administrativa, o fez de forma 
expressa, não deixando margens para se considerar a possibilidade de apresentação de 
recursos outros por ela não abrangidos. 

A Quarta Câmara do CAT vota rejeitando o pedido de conversão do 
julgamento em diligência, formulado pelo representante do sujeito passivo, e, em 
unanimidade, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e quanto ao mérito, em relação aos meses de 
janeiro a março de 2003, por maioria de votos, conhece do recurso dá provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente a exigência fiscal, devendo, 
ainda, prevalecer a decisão pela improcedência da exigência fiscal proferida pela 2ª CJU, 
para o período de abril/2005 a agosto/2007. 

A Fazenda Pública Estadual, apresenta recurso ao Conselho Pleno, 
em face da decisão consubstanciada no Acórdão nº 0288/2014, alegando que a questão 
crucial discutida nesse feito diz respeito à base de cálculo utilizada pela empresa autuada 
no cálculo do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, pois 
nesse contexto o artigo 32 do Anexo VIII do RCTE determina a obrigatoriedade do 
pagamento do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquotas, se for o caso e que não existem os preços referidos no artigo 
39, motivo pelo qual aplica-se corretamente o disposto no artigo 40, em especial a 
aplicação do preço constante de pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, 
plenamente justificados, pela fiscalização, nas notas explicativas. 

Pede a reforma do acórdão cameral para que prevaleça o 
entendimento no sentido da procedência parcial do lançamento com o ICMS a recolher no 
montante de R$ 1.410.169,81, ratificando-se a decisão singular. 

O sujeito passivo contradita o recurso da Fazenda Pública, 
requerendo que seja este desprovido, confirmando o acórdão recorrido, mantendo-se a 
total improcedência fiscal, bem como da multa aplicada. 

O Conselho Pleno, via Resolução nº 086/2014, resolve enviar os 
autos ao SEPRE para que seja intimado o sujeito passivo a adotar as seguintes 
providências: 

1. Elaborar, tomando como referência as operações ocorridas a 
partir de 29/12/05, planilha demonstrativa das operações de 
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma 
empresa, sujeitas ao regime de substituição tributária, 
relacionando nota por nota, com seus respectivos produtos, 
valores, data de emissão e ICMS exigido no presente processo 
referente a estas operações; 

2. Demonstrar que a substituição tributária não realizada na 
transferência interestadual ocorreu na saída do estabelecimento 
destinatário, nos termos do disposto na parte final do § 6º, inciso 
IV, artigo 32, Anexo VIII, RCTE, juntando nos autos planilha 
analítica na qual se relacione por período autuado, os 
documentos de arrecadação do ICMS-ST recolhido pelo 
destinatário e respectivas notas fiscais de saída. 
 



O sujeito passivo requer juntada de CD contendo as planilhas 
mencionadas nos itens “A” e “B”, informando, ainda, que no que tange as NF”S teve 
dificuldade na localização das mesmas, devido ao longo percurso de tempo passado, de 
modo que apresenta uma parte das mesmas e em relação aos documentos de 
arrecadação também não apresentam. 

O Conselho Pleno, via Resolução nº 78/2015, resolve encaminhar os 
autos à Gerência de Substituição Tributária para que seu titular adote as seguintes 
providências: 

1. Efetuar demonstrativo das operações de transferências entre 
filiais do mesmo sujeito passivo, não varejista, com mercadorias 
sujeitas a substituição tributária pelas operações posteriores, 
constantes do Apêndice I, do Anexo VIII, do RCTE, alcançadas 
pela regra prevista no artigo 32, § 6º, inciso IV, do mesmo anexo, 
indicando o valor do ICMS ST destacados nos documentos fiscais 
de transferência, tomando como referência o período a partir de 
29/12/2005; 

2. Informar se a partir de 29/12/2005, o contribuinte destinatário, 
inscrito no CCE/GO. Sob o nº 103479357, passou a efetuar a 
substituição tributária pelas operações posteriores, relativas às 
mercadorias do apêndice I do Anexo VIII do RCTE, recebidas em 
transferência da filial autuada estabelecida no DF. 

 
Em atendimento à Resolução nº 78/2015, o revisor sugere que seja 

enviado os autos à Delegacia Regional de Luziânia, para informar se a partir de 
29/12/2005 o contribuinte destinatário atacadista, CCE nº 10.374.635-7, passou a reter e 
recolher a substituição tributária interna pelas operações posteriores relativa a 
mercadorias constantes do Apêndice I do Anexo VIII do RCTE e informar se o contribuinte 
destinatário industrial, CCE nº 10.180.822-4, reteve e recolheu a substituição interna pelas 
operações posteriores relativas a mercadorias constantes do Apêndice I do Anexo VIII do 
RCTE e após retorne os autos à Gerência de Substituição Tributária. 

 
O processo retorna com as seguintes conclusões: 

 

1. Pela exclusão total das mercadorias (azeites e óleos refinados 
vegetais- conforme Apêndice I, Anexo VIII do RCTE), da peça 
básica, devendo ser alterado o valor da peça básica de R$ 
1.410.169,81 (conforme valor revisado – fls. 596 e 597) para 
R$ 1.198.297,75, conforme resumo (Relatório 2-2); 

2. Pela análise sistemática tributária por parte das filiais goianas 
de inscrições 10.374.935-7 e 10.180.822-4 do creditamento 
dos valores do ICMS normal e antecipado em relação as 
mercadorias relacionadas no Decreto nº 5.510/2001, 
recebidas em transferência da filial 10.287.268-6 (autuada), 
debitando-se (quando devido) normalmente (sem retenção) 
quando de suas saídas internas. 
 

A Gerência de Substituição Tributária manifesta que após análise 
doa arquivos magnéticos entregues, referentes ao período autuado e do Sistema de 
Arrecadação de Receitas Estaduais (SARE) permitiu concluir pela aplicação do regime de 
substituição tributária e recolhimento do ICMS retido devido em relação as mercadorias 
relacionadas (óleos e azeites) nas operações internas das duas filiais, CCE 10.374.935-7 
e 10.180.822-4, conforme demonstrativo de folhas 1241 e 1242. 



 
A autuada manifesta sobre a diligência nº 08/2017-GEST, alegando 

nulidade por insegurança na determinação da infração do auto de infração, por entender 
que a autuação imputa à autuada o ato de omitir o recolhimento do ICMS-ST, restringindo 
às mercadorias sujeitas ao regime da antecipação do ICMS, DESCARACTERIZANDO A 
DESCRIÇÃO DOS FATOS. 

 
O Conselho Superior encaminha os autos à Gerência Especial de 

Auditoria para que adote as seguintes providências: 
 

1. Refazer a última auditoria fiscal, excluindo do levantamento 
fiscal as operações relativas ao regime de antecipação do 
ICMS, nos termos do Decreto 5.510/2001, por não estar essa 
exigência contida na peça inicial; 

2. Apresentar resultado remanescente, se for o caso, em 
decorrência da utilização de base de cálculo do ICMS – 
Substituição Tributária a menor que a prevista na legislação 
tributária; 
 

A Gerência Especial de Auditoria, em atendimento ao Despacho nº 
0684/17-GEAT, esclarece que: 

1. No valor total do ICMS exigido na peça básica como ICMS 
DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA estão inclusos o 
valor do imposto devido por substituição tributária pelas 
operações posteriores referente as mercadorias do Apêndice I do 
Anexo VIII do RCTE, assim como o valor do imposto devido por 
substituição tributária pelas operações posteriores referente às 
mercadorias relacionadas no Anexo Único do Decreto nº 
5.510/01, conforme TARE nº 018/02-SER; 

2. Após as revisões chegou-se à conclusão (fl. 1242) que o valor 
remanescente do Auto de Infração em questão seria de R$ 
1.385.267,75, correspondente ao valor do ICMS-ST devido ao 
Estado de Goiás, relativo às operações de vendas e 
transferências somente de mercadorias submetidas ao regime de 
antecipação do ICMS, nos termos do Dec. 5.510/2001 e TARE nº 
018/2002-SER; 

3. Do total devido, após revisão (R$ 1.385.267,75), o valor de R$ 
979.402,65, tem como destinatária a filial atacadista de inscrição 
nº 10.374.935-7, para a qual foi analisado o tratamento o tributário 
para as mercadorias em questão; 

4. Conclui pela exclusão total das mercadorias do Apêndice I do 
Anexo VIII do RCTE, ou por erros no valor do IVA utilizado pelos 
autuantes, ou pela inobservância por parte destes da correta 
utilização do artigo 32, § 6º, inc. II do Anexo VIII (não aplicação da 
substituição tributárias nas transferências), restando apenas a 
falta da substituição tributária por antecipação tributária para as 
mercadorias conforme relacionadas no Anexo Único do Dec. 
5520/2001, previsto no TARE nº 018/SER. 

 
A empesa autuada manifesta pedindo a improcedência do 

lançamento e a nulidade por insegurança na determinação da infração. 



 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Inicialmente analisando o pedido de Nulidade por Insegurança na 
determinação da infração, pedida pelo sujeito passivo, deixo de acolher, por entender que 
não está previsto na legislação tributária, especialmente no artigo 41, inc. II da Lei nº 
16.469/09, nenhuma das hipóteses que levaria a esta conclusão, como vejamos: 
 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral:  

II - unânime:  

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que 
tenha tratado de matéria idêntica 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 
implique reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 
ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 

 

A questão discutida no presente processo cinge-se à base de cálculo 
utilizada pela autuada para o cálculo do ICMS substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes. 

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que o regime de substituição 
tributária pelas operações internas subsequentes, inclusive quanto ao diferencial de 
alíquota, se for o caso, aplica-se as mercadorias discriminadas nos Apêndices I e II, do 
Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97: 

Em relação ao primeiro, o regime é estabelecido por iniciativa do 
Estado de Goiás, aplicável a contribuinte estabelecido neste Estado, possibilitada a sua 
adoção, mediante Termo de Acordo de Regime Especial, a contribuinte sediado em outra 
Unidade da Federação; em relação ao segundo, o regime é estabelecido por força de 
convênios ou protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

No caso vertente, as mercadorias discriminadas no demonstrativo 
elaborado pelos autores do procedimento estão sujeitas ao regime de substituição 
tributária por iniciativa do Estado de Goiás, exceto a farinha de trigo que estava sujeita ao 
pagamento antecipado do imposto nos termos do Decreto nº 5.510/01, sendo atribuída a 
autuada a condição de substituta tributária por meio do Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE nº 018/02-GSF, celebrado pela autuada com a Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, estabelecendo que a base de cálculo do imposto deveria ser calculada 
de acordo com o estabelecido na Seção III, do Capítulo I, do Título VI, do Anexo VIII, do 
Decreto nº 4.852/97 e nas disposições do Decreto nº 5.510/01. 



A base de cálculo para fim de substituição tributária das mercadorias 
discriminadas nos Apêndice I e II, está prevista nos artigos 39 e 40, do Anexo VIII, do 
Decreto nº 4.852/97. Vejamos: 
 

“Art. 39. A base de cálculo, para fim de substituição tributária, é, na 
seguinte ordem: 

I - o preço final a consumidor, único ou máximo, estabelecido por órgão 
público competente, acrescido do valor do frete, quando não incluído 
naquele preço; 

II - o preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, 
acrescido do valor do frete, quando não incluído naquele preço; 

III - o preço efetivamente praticado na operação, incluídas as parcelas 
relativas ao IPI e ao frete, se for o caso, em relação à mercadoria destinada 
ao ativo imobilizado, uso ou consumo do adquirente. 

Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de cálculo do 
imposto a ser retido é: 

I - Em relação à mercadoria do Apêndice I, o maior valor entre o preço 
praticado no mercado atacadista goiano, informado na pauta de 
valores elaborada pela Secretaria da Fazenda e o valor da operação 
própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído 
intermediário, ambos acrescidos das seguintes parcelas 
correspondentes ao: 

a) montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou 
acondicionamento, tributos, custo de financiamento e outros 
encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria; 

b) valor da margem de lucro bruto, encontrado mediante a aplicação 
do Índice de Valor Agregado - IVA-, por espécie de mercadoria, 
previsto no próprio Apêndice I, aplicado sobre o somatório dos valores 
anteriormente mencionados; 

II - Em relação à mercadoria do Apêndice II, obtida pelo somatório das 
seguintes parcelas correspondentes ao: 

a) valor da operação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo 
substituído intermediário; 

b) montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou 
acondicionamento, IPI e demais tributos, custo de financiamento e outros 
encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa à operação 
subsequente, assim considerado, o valor encontrado mediante a aplicação 
do Índice de Valor Agregado-IVA-, por espécie de mercadoria, previsto no 
próprio Apêndice II, sobre a soma das parcelas previstas nas alíneas 
anteriores. 

[...] 

§ 10.  Quando a informação contida na pauta de valores, elaborada pela 
Secretaria Fazenda para os produtos constantes do Apêndice I referir-se ao 
preço praticado no mercado varejista goiano, este prevalece como base de 
cálculo para efeito de substituição tributária. ” 

 

Em relação a base de cálculo para fins de pagamento antecipado do 
imposto da farinha de trigo, o Decreto nº 5.510/01, estabelece o seguinte: 
 



“Art. 2º A base de cálculo para efeito de antecipação do imposto é o 
maior valor entre o preço praticado no mercado atacadista goiano 
informado na pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda 
e o valor da operação, ambos acrescidos das seguintes parcelas 
correspondentes ao: 

I - Montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou 
acondicionamento, tributos, custo de financiamento e outros 
encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria; 

II - Valor da margem de lucro bruto, encontrado mediante a aplicação 
do Índice de Valor Agregado - IVA -, por espécie de mercadoria, 
previsto no Anexo Único, deste decreto, aplicado sobre o somatório 
dos valores mencionados neste artigo. ” 

 
Observa-se, portanto, que em ambos os casos, a base de cálculo é o 

maior valor entre o preço informado na pauta de valores elaborada pela Secretaria da 
Fazenda e o valor da operação, ambos acrescidos dos valores de seguro, frete, 
embalagem ou acondicionamento, tributos, custo de financiamento e outros encargos 
cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria e do valor da margem de lucro 
bruto, encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor Agregado - IVA -, por espécie 
de mercadoria.  

Assim, verifica-se que a ação dos autores do procedimento no 
sentido de recalcular o imposto por meio da utilização da base de cálculo prevista no 
inciso I, do art. 40, do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 e no art. 2º, do Decreto nº 
5.510/01, foi absolutamente correta, tendo em vista que foi utilizado o preço praticado no 
mercado atacadista informado na pauta de valores elaborada pela Secretaria da fazenda, 
acrescido do índice de valor agregado – IVA. 

O procedimento que a autuada afirma que adotou, no sentido de 
utilizar a base de cálculo prevista no inciso III, do art. 39, do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97, ou seja, o preço efetivamente praticado na operação, incluídas as parcelas 
relativas ao IPI e ao frete, somente faria sentido se as mercadorias fossem destinadas ao 
ativo imobilizado, uso ou consumo final dos adquirentes. 

À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento reformando a decisão cameral e considero 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 1.385.267,75 (um milhão, 
trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco 
centavos), nos termos da última revisão feita (pág. 1293/1297.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00294/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de registro de 
entrada de combustível. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Base de cálculo apurada pelo PMPF. Procedência. Decisão por 
maioria.  
 
I - A omissão de entrada de GASOLINA "A" e ÓLEO DIESEL em 
distribuidora de combustíveis, constatada por meio de Auditoria 
Específica de Mercadorias, implica na exigência do ICMS, já que 
essas mercadorias sujeitam-se ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, ocupando a empresa 
autuada a condição de substituída; 
 
II - A exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, 
que se baseia em informações sobre estoques e fluxos de 
entrada e de saída produzidas pelo próprio contribuinte, não se 
desconstitui pela simples alegação de alteração volumétrica de 
combustíveis nem tampouco pela alegação de que mercadorias 
em trânsito foram consideradas em duplicidade. 
 
III – Por força do artigo 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 
(coobrigação solidária), o contribuinte estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria, cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que obriga-se, ainda, ao pagamento da multa 
pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a 
retenção, fica obrigado ao pagamento do imposto, devido por 
substituição tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia, Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de 
infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Informa o lançamento que o sujeito passivo omitiu o registro de 
entrada de GASOLINA “A” e ÓLEO DIESEL, mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributárias pelas operações posteriores, no valor de base de cálculo (valor 



calculado pelo PMPF) de R$ 4.647.619,76 e R$ 14.482.375,00, respectivamente, no 
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 
Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 2.946.266,00 (dois 
milhões, novecentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais), mais 
penalidade e acréscimos legais. 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições dos 
artigos 45, XIII; 51; e 64, da lei 11.651/91, c/c os artigos 35, do Anexo VIII; e 145, ambos 
do Decreto 4.852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", 
parágrafo 9°II, da lei 11651/1991, c/ redação da lei 16.241/2008. 

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: 
Detalhamento do crédito tributário (fls.03), descritivo complementar (fls. 04), extratos de 
atas (fls.05/09), portaria (fls.10), ordem de serviço (fls.11), recomendação de apensamento 
do PAT n.º 4 0113003 622  07 (fls.12), auditoria específica de mercadorias (fls. 13/09/10), 
registro de inventário (fls.11/12), auditoria especifica de mercadorias (fls.13/20), cópias de 
livros de registro de INVENTÁRIO (dla.21/38), cópias de livros de RICMS (fls.39/137), 
recibo de entrega de relatórios digitais (fls.138) e intimação do lançamento (fls.139). 

O sujeito passivo compareceu ao feito (fls.143/160), sustentando a 
tese de que por calcular seus estoques à temperatura de 20°C (L20), existiriam 
divergências entre a apuração do Fisco e a apuração do impugnante e que tal 
incongruência resultará na nulidade do lançamento por insegurança na determinação da 
infração. Sucessivamente, caso não seja acatada a nulidade arguida, pede a adequação 
da penalidade e a consequente redução da multa imposta, bem como pugna pela 
realização de diligência, observando-se os valores convertidos e a duplicidade das 
mercadorias em trânsito. Por fim, requereu que o auto de infração seja considerado 
insubsistente. 

O julgador singular prolatou a Sentença n.º 917/13-JULP 
(fls.171/173), na qual rejeitou as preliminares arguidas e no mérito decidiu pela 
procedência do lançamento. 

O sujeito passivo recorre (fls.177/182), afirmando que a diferença de 
estoque por ela encontrada decorre, na verdade, da influência da temperatura exercida no 
combustível estocado. Conclui que a variação volumétrica sofrida pelo produto estocado 
não reflete omissão de entrada. Acrescenta que adotou a norma reguladora do fato e que 
o fisco considerou a mesma informação duas vezes em seu cálculo, haja vista a existência 
de mercadorias em trânsito. Por fim, pede a reforma da Sentença e a consequente 
improcedência do lançamento. 

A III CJUL (fls. 184) solicita revisão deste PAT. 
Em revisão de fls.189/196, a GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS 

conclui que a base de cálculo continha erro a menor, tendo realizado lançamento 
complementar veiculado no PAT n.º 4 0113046 548 14 com valor originário de exigência 
de ICMS-ST no importe de R$ 60.842,62. 

Manifestando-se acerca da diligência realizada, a autuada 
(fls.220/226) alega que pela adoção dos estoque de combustíveis a 20.ºC não há omissão 
de entrada, que há erro no enquadramento da infração e que o fisco considerou a mesma 
informação em duplicidade, para pedir a improcedência da infração. 

RESOLUÇÃO (fls.230) da I CJUL pede o julgamento em conjunto 
deste PAT com o PAT n.º 4 0113046 548 14. 

Nova RESOLUÇÃO 108/2014 (fls.233/234) da I CJUL:  
“CONSIDERANDO que o autor do procedimento, na condição de revisor, 
citou às fls. 191/192 que não considerou as notas fiscais de mercadorias 
que, faticamente, estariam em trânsito  e que o universo de mercadorias 
circulantes no exercício fiscalizado foram incluídas no livro Registro de 
Inventário - estoques inicial e final, 2009 e 2010 - e também, não o foram os 
ganhos volumétricos com emissão de documentos fiscais para ajustes e 
ainda, se houve débito e recolhimento do ICMS, normal ou por substituição 



tributária, com o fim de esclarecer as entradas e saídas realizadas no 
período auditado; 
 
CONSIDERANDO que os processo administrativos tributários nºs 
4.01.13.003622.07 e 4.01.13.046548.14 têm correlação a este lançamento 
do crédito tributário, necessários se faz a juntada desta resolução nesse 
autos, a fim de serem considerados no procedimento de revisão fiscal, pois 
considero que o reflexo tributário de um pode alterar o resultado do 
lançamento fiscal nº 4.01.13.046548.14 que se refere à complementar a 
base de cálculo do tributo exigido nestes autos; 

 
CONSIDERANDO que um dos pontos divergentes da defesa refere-se às 
mercadorias remetidas ao estabelecimento do sujeito passivo, sob 
cobertura de documentação fiscal emitida pela remetente e contabilizada 
na central de outro estado brasileiro, porém, e sem o efetivo ingresso no 
estabelecimento autuado 
 
CONSIDERANDO que as buscas da real posição da Conta Mercadoria no 
exercício fiscal é relevante para o acerto no julgamento do lançamento do 
crédito, ora questionado; e, por fim, 
 
CONSIDERANDO a preservação do princípio da legalidade do processo 
administrativo tributário e do seu julgamento, 
  
RESOLVE, por maioria de votos, converter este julgamento em 
diligência e encaminhar estes autos ao seu órgão de origem, para que 
seu titular, por obséquio, determine a auditor fiscal estranho a esta 
lide, verifique: 
 
a) se a entrada física das mercadorias em trânsito no final do ano de 
2009, ocorreu efetivamente no exercício seguinte, considerando ainda 
o estoque no final do exercício de 2010; 
 
b) se houve ou não a emissão de nota fiscal de ganho volumétrico no 
período auditado e, no caso de ocorrência, se foi efetuado o débito e o 
recolhimento do tributo incidente, tanto o normal, quanto o por 
substituição tributária. 
 
Havendo resposta positiva a qualquer uma das indagações acima, 
proceder a uma nova revisão para demonstrar qual repercussão 
implicaria no trabalho de auditagem amparador desta acusação 
fiscal.” 
 

 
Em nova revisão (fls.236/243), a GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS 

demonstra a correção do lançamento efetuado e o mantém. 
 
O sujeito passivo contesta (fls.248/256) as alegações da autoridade 

fiscal diligenciante. 
 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1132/2017 (fls.269/274), a III CJUL 

decreta a improcedência do lançamento. 
 
A FAZENDA PÚBLICA, mediante o RECURSO AO CONSELHO 

SUPERIOR (fls.276/281), pugna pela reforma da decisão cameral de improcedência, 
demonstrando o equívoco na análise dos preceitos normativos aplicáveis à matéria em 
litígio. 



 
A autuada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A contradita o recurso 

da Fazenda Pública e pede a manutenção do acórdão vergastado. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 
                  V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Recurso da Fazenda Pública ao 

CONSELHO SUPERIOR deste CAT, cujo escopo é a reforma de acórdão cameral de 
improcedência  de lançamento que acusa o sujeito passivo de haver omitido o registro de 
entrada de GASOLINA “A” e ÓLEO DIESEL, mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributárias pelas operações posteriores, no valor de base de cálculo (valor 
calculado pelo PMPF) de R$ 4.647.619,76 e R$ 14.482.375,00, respectivamente, no 
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, apurado em Auditoria Específica de Mercadorias. 

A questão de mérito do processo, na visão da autuada, cinge-se ao 
fato de que a diferença apurada na peça inicial decorreu de variação volumétrica dos 
combustíveis, fenômeno que seria inerente à atividade da indústria do petróleo. 

Este CONSELHO SUPERIOR, outrora Conselho Pleno, em 
reiterados precedente confirma o entendimento de que, na hipótese em que a Auditoria 
Específica apontar omissão de entrada de combustíveis derivados de petróleo, é correta a 
exigência de ICMS por substituição tributária por operação posterior. Nesse sentido, 
seguem transcritas ementas relativas a tais precedentes (grifamos): 

 
“EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A e óleo diesel A. Auditoria Específica de 
Mercadorias. Procedência. Decisão unânime.  
 
1. A omissão de entrada de gasolina A e óleo diesel A, em estabelecimento 
distribuidor de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de substituída 
(artigo 35, Anexo VIII, RCTE).  
 
                                           (...). ”  
(Processo n.º 4 0112019 989 44 - ACÓRDÃO DA I CJULT N.º 00141/15 - 
Relator: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
 
“EMENTA: Preliminar. Exclusão do solidário da lide. Rejeitada. Decisão por 
maioria. ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de registro de 
entradas de gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. 
Procedência. Decisão por maioria.  
                                          (...) 
2. A omissão de entrada de gasolina A, em estabelecimento distribuidor 
de combustíveis, constatada por meio de auditoria específica de 
mercadorias, implica na exigência do ICMS, pois a referida mercadoria 
encontra-se sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, sendo que a empresa autuada ocupa a condição de 
substituída. A não apresentação, pelo contribuinte, de elementos capazes 
de modificar os valores encontrados em procedimento fiscal que motivou a 
formalização do lançamento, implica na confirmação do auto de infração. ” 



(Processo n.º 4 0110041 573 78 - ACÓRDÃO DO CONP N.º 00206/14 - 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Márcio Nogueira Pedra) 

 
Ademais, não trouxe a recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 

qualquer elemento indicativo de erro no trabalho do Fisco, que se sustenta da exatidão 
aritmética da auditoria específica de mercadoria, a qual, por sua vez, é baseada em 
informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo próprio 
contribuinte. 

A indicação da referida empresa como solidária, foi feita com 
fundamento no artigo 45, XIII, da lei n.º 11.651/91, que assevera que são solidariamente 
obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
bem como no artigo 35, do Anexo VIII, do Decreto n.º 4.852/97, que determina que fica  
solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição tributária, o 
contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo 
mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Também não tem o condão de excluir o crédito tributário, pela 

alteração quantitativa dos estoques, a alegação do sujeito passivo de que que o fisco 

considerou a mesma informação duas vezes em seu cálculo, haja vista a existência de 
mercadorias em trânsito.  

Reafirmo a exatidão aritmética da auditoria específica de mercadoria, a qual, por sua vez, 
é baseada em informações sobre estoques e fluxos de entrada e de saída produzidas pelo 
próprio contribuinte. 

Assim, entendo que a indicação da solidária está fundamentada em 
dispositivos legais da legislação tributária estadual. Considerando que o instituto da 
solidariedade não comporta benefício de ordem, ficando, in casu, tanto o substituto 
tributário/remetente das mercadorias quanto o substituído/destinatário igualmente 
responsáveis pelo crédito tributário. Assim, por figurar no polo ativo credor da obrigação, o 
FISCO pode escolher todos, alguns ou algum dos coobrigados. 

Desse modo, deve figurar no polo passivo a empresa autuada. 
Por todo o exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
dou-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão cameral e considerar 
PROCEDENTE o auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 01 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00333/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Aquisição de mercadoria 
sujeita a substituição tributária. Responsabilidade solidária. 
Revisão Fiscal. Procedência Parcial. 
 
1. A aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária, 
em operação interestadual, cujo imposto não tenha sido retido, 
gera a responsabilidade solidária do adquirente relativamente ao 
imposto, multa, juros e demais acréscimos legais, calculados 
desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 
2. O valor apurado em revisão fiscal, não contestado 
tecnicamente pelo sujeito passivo, em relação ao qual não se 
demonstre erro, deve prevalecer para fins de fixação do imposto 
a ser exigido pelo sujeito passivo. 
 
3. Auto de Infração julgado parcialmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 183.665,34 (cento e 
oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme 
revisão de fls. 203. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva Costa e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntario interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 

em face de decisão singular que julgou procedente lançamento fiscal consubstanciado em 

auto de infração que aponta a seguinte irregularidade na apuração do ICMS-ST por parte 

da autuada: 

Adquiriu em operação interestadual mercadorias submetidas ao regime de 

substituição tributária, por meio das notas fiscais discriminadas no 

"Demonstrativo de Omissão de Recolhimento de ICMS - Não Destacado 

ou Destacado a Menor que o Devido" que segue em anexo, notas que 

foram lançadas no livro registro de entradas, sem efetuar a retenção do 

ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 

documentos anexos. Dessa forma, suprimiu pagamento de imposto na 

importância de R$ 369.057,63. Em consequência, deverá pagar o ICMS, 

juntamente com as cominações legais. 



Instrui o lançamento fiscal, dentre outros, os seguintes documentos: 

notificações fiscais, de fls. 06/10, demonstrativos fiscais, de fls. 16/21 e a mídia (CD-R), 

apensada às fls. 23. 

O julgador de primeira instância, mediante o Despacho nº 1251/2016-

JULP, de fls. 177/178, converte o julgamento em diligência junto a Gerência de Auditora 

de Varejo e Serviços para o fim de que fossem analisadas a alegações sobre matéria de 

fato levantadas pelo sujeito passivo, confrontando todas as informações e documentos 

apresentados em sua defesa, e em especial, sobre os recolhimentos do ICMS-ST que 

afirma ter realizado, relativo as notas fiscais referenciadas nos documentos de 

arrecadação colacionados às fls. 104 a 169. 

Em resposta, a Coordenação de Varejo II da referida Gerência, expede o 

Relatório Diligencial de fls. 203, no qual informa que o contribuinte anexou aos autos 

cópias de diversos documentos de arrecadação (fls. 104 a 169), entretanto, parte destes 

documentos não se referem as notas fiscais objeto da autuação, encontrando-se nesta 

relação até mesmo "Guia de ICMS" de outros estabelecimentos da mesma empresa, 

conforme documentos de fls. 104/141 a 155 e, ao final, esclarece que foram abatidos da 

“Auditoria Inicial” os valores constantes nas “Guias de ICMS” que realmente se referem às 

Notas Fiscais objeto da autuação fiscal e, com isso, a diferença de ICMS ficou reduzida 

para R$ 183.665,34 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta 

e quatro centavos). 

Contraditando o resultado revisional, a ora recorrente requer que sejam 

acolhidos os pagamentos efetuados no montante de R$ 208.145,07 (duzentos e oito mil, 

cento e quarenta e cinco reais e sete centavos) e, desta forma, reduzido o valor do auto de 

infração para R$ 160.912,56 (cento e sessenta mil, novecentos e doze reais e cinqüenta e 

seis centavos). 

Em seguida, o julgador de primeira instância prolata a sentença, de fls. 

223/229, mediante a qual rejeita o pedido de abatimento integral dos valores recolhidos, 

porquanto estes incluiriam acréscimos legais decorrentes do pagamento do imposto fora 

do prazo legal, e julga parcialmente procedente a exigência contida no auto de infração no 

valor apurado no trabalho revisional. 

Inconformada, a autuada avia o presente recurso, para reiterar o pedido 

de abatimento dos pagamentos efetuados no montante de R$ 208.145,07 (duzentos e oito 

mil, cento e quarenta e cinco reais e sete centavos), de tal forma que o valor 

remanescente do auto de infração fique reduzido para R$ 160.912,56 (cento e sessenta 

mil, novecentos e doze reais e cinqüenta e seis centavos). 

Argumenta, in meritis, que as operações autuadas foram qualificadas com 

o CFOP 6.150, relativo à transferência de mercadorias de produção própria ou de 

terceiros, operações estas que estão fora da incidência do ICMS, conforme entendimento 

da doutrina e da jurisprudência, sendo a matéria assentada na Súmula 166 do STJ. 

Argumenta que o art. 11 do RCTE estabelece a base de cálculo aplicável 

a estas operações, sendo facultado ao estabelecimento que possuir controle permanente 

de estoque utilizar como base de cálculo o custo médio ponderado, no entanto, a decisão 



de primeira instância não aplicou a mínima diligência no sentido de verificar se o método 

de controle de estoque era o de custo médio ponderado. 

Noutro giro, diz a recorrente ser impossível no caso a sua 

responsabilização solidária, a qual teria sido fundamentada no art. 45 do CTE, visto que o 

limite da interpretação do que se qualifica como interesse comum é recorrentemente 

examinado por nossos tribunais não sendo sua suficiente para sua conformação o fato de 

empresas serem integrantes do mesmo grupo econômico. 

Entende que não pode ser cobrado imposto com base no art. 51, § 3º do 

CTE, visto que a cobrança somente poderia ser dirigida para o industrial, o que não é o 

caso da recorrente, qualificada como varejista. 

Registra que multa aplicada pela fiscalização tem caráter confiscatório e, 

ao final, requer provimento ao seu recurso. 

É o relatório. 

Decido. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta dos autos, entendo que deve ser negado 

provimento ao recurso voluntário apresentado e confirmada a decisão de primeira 

instância. 

Registre-se que a recorrente, embora se oponha em parte ao acolhimento 

do resultado da diligência realizada em primeira instância, não apresenta fatos concretos 

ou equívocos no trabalho fiscal pelos quais pudessem ser acolhidas suas alegações. 

De se considerar que não faz nenhum sentido a invocação da Súmula 166 

do STJ para o caso que ora se discute, haja vista que o imposto exigido refere-se ao 

ICMS-ST, isto é, ao imposto devido em relação às operações posteriores, imposto este 

que corresponde aos fatos geradores a serem praticados pelos chamados contribuintes 

substituídos. Não se cuida de imposto devido em relação à própria operação de 

transferência interestadual (CFOP 6.150), daí que a Súmula, nem forçosamente, não seria 

aplicável. 

Também não tem relevância para a matéria, a questão suscitada quanto à 

existência de controle permanente de estoque e utilização do custo médio ponderado, 

porquanto o lançamento fiscal tem por objeto a apuração do ICMS devido por substituição 

tributária, que não guarda qualquer relação com o custo médio dos produtos. 

Há também erro na argumentação da autuada de que teria sido 

responsabilizado com fundamento no art. 45 do CTE. Na verdade, a autuada – com 

estabelecimento localizado Goiás – é responsável solidária por força do disposto no art. 35 

do Anexo VIII do RCTE, visto que recebeu mercadorias submetidas ao regime de 

substituição tributária sem que tenha sido efetuado o pagamento antecipado do imposto. 



Eis a redação do mencionado dispositivo da legislação tributária: 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 

substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 

mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 

adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 

dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 

deveria ter sido efetuada a retenção. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento 

para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de 

infração no valor do ICMS de R$ 183.665,34 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e 

sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). 

 
 

Sala das sessões, em 02 de fevereiro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00344/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do ICMS-ST pela 
remessa de óleo combustível não derivado do petróleo com 
destino à empresa localizada no Estado de Goiás. 
Improcedência.  
 
A remessa de lubrificante não derivado de petróleo para 
empresa localizada neste Estado, para utilização como insumo 
industrial, não está sujeito ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, nos termos do artigo 32, § 6º, 
caput do Anexo VIII do Decreto Estadual nº 4.852/97 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo, Denilson Alves Evangelista, Masayuki 
Missao, Nivaldo José Mendes, Victor Augusto de Faria Morato, Nivaldo Carvelo Carvalho, 
David Fernandes de Carvalho e Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os 
Conselheiros Heli José da Silva e Mário de Oliveira Andrade, que votaram conhecendo do 
recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar procedente o 
auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o 
pagamento do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, na condição de 
substituto tributário, referente à venda interestadual de lubrificantes não derivados de 
petróleo, relacionados no Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, com destino à 
empresa MMC Automotores do Brasil Ltda situada no Estado de Goiás, conforme 
levantamento anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com 
as cominações legais. 

Foi nomeado como sujeito passivo solidário: MMC AUTOMOTORES 
BRASIL S.A, nos termos do artigo 45, caput, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/61. 

Os sujeitos passivos foram intimados em Primeira Instância, 
conforme documentos de fls. 62/66. 

Os sujeitos passivos ingressaram com suas impugnações em peças 
apartadas às fls. 69/76 e 92/107. 

Sobreveio a sentença singular às fls. 119/120, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 



Em seu Despacho de fls. 121, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Não se conformando com a decisão singular, a empresa Castrol 
Brasil Ltda interpôs Recurso Voluntário, alegando que a mercadoria é destinada à 
industrialização de veículos, sendo, portanto, considerado insumo. Assim, não há que se 
falar em substituição tributária que alcança somente os casos de mercadorias destinadas 
ao uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado. Pede, ao final, a 
improcedência do auto de infração. 

Da mesma forma, a empresa MMC Automotores do Brasil S.A, por 
seu turno, interpôs Recurso Voluntário, afirmando que a responsabilidade pela retenção e 
pagamento do imposto é exclusiva da empresa remetente das mercadorias, não havendo, 
portanto, nenhuma relação jurídica entre o substituído e o Estado. Alega, ainda, que os 
produtos são destinados ao processo industrial e que são integrados ao produto final. 
Requer, a improcedência do auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 633/2013 
de fls. 158/165, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência, 
formulado pelo sujeito passivo. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
ilegitimidade passiva, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-
lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

Inconformada com a decisão cameral, a Fazenda Pública interpõe 
recurso de fls. 167/170, alegando que as aquisições para uso ou consumo tem, 
genericamente, a cobrança do diferencial de alíquotas. No entanto, no caso em análise, a 
retenção na fonte busca, unicamente, equalizar, tributariamente e economicamente as 
aquisições de duas espécies de mercadorias, contidas no mesmo gênero, e com a mesma 
destinação, qual seja: processo de produção ou industrialização. Destaca, ainda, que onde 
há diferencial de alíquotas existe equalização tributária, podendo ou não estar relacionada 
com mercadorias destinadas ao uso ou consumo e a bens destinados ao ativo imobilizado, 
sendo perfeitamente possível imaginar situação em que esteja presente o diferencial de 
alíquota distinta dessas duas hipóteses. Requer, assim, a reforma da decisão cameral, a 
fim de que o presente lançamento seja considerado procedente. 

Os sujeitos passivos apresentam contradita em peças apartadas às 
fls. 180/185 e 190/197. 

Posteriormente, a empresa autuada, por meio de seu representante 
legal, apresentou Memorial às fls. 225/240, reiterando os argumentos expostos 
anteriormente. 

É o relatório.  

 
 

VOTO 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. 

A acusação contida neste auto de infração é de que o sujeito passivo 
inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás remeteu lubrificantes não 



derivados de petróleo com destino à empresa MMC Automotores do Brasil Ltda, sediada 
no Município de Catalão, sem o pagamento do ICMS substituição tributária. 

Em suas razões recursais, as autuadas alegam que a mercadoria 
objeto da autuação (lubrificante não derivado de petróleo), é destinada à industrialização 
de veículos, sendo, portanto, considerado insumo e que, portanto, não há que se falar em 
substituição tributária que alcança somente os casos de mercadorias destinadas ao uso, 
consumo final ou a integração ao ativo imobilizado. 

Compulsando os autos, verifico que a referida mercadoria fora 
destinada ao uso industrial e neste caso não está sujeita ao regime de substituição 
tributária, conforme determina o artigo 32, § 6º do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, 
senão vejamos: 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - 
retenção na fonte - consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subsequente, inclusive quanto ao 
diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada com 
as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, sendo: 

[...] 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a contribuinte 
estabelecido neste Estado ou em outra unidade da Federação. 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 

I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a mercadoria for 
destinada: 

[...] 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; 

2. não derivado de petróleo, quanto ao diferencial de alíquotas; 

 

No caso em comento, a alegação das empresas autuadas é 
relevante para descaracterizar o lançamento, tendo em vista que o regime de Substituição 
Tributária pela Operação Posterior - retenção na fonte - não se aplica à operação que 
destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a estabelecimento que irá utilizá-la em 
processo de produção ou industrialização, inclusive de manipulação. 

Quanto à exceção prevista no § 6º do artigo 32, do Anexo VIII, do 
RCTE, ela não alcança o evento em análise, já que ali está alcançada somente a 
operação com lubrificante não derivado de petróleo destinada ao uso e consumo, devendo 
ser exigida a substituição tributária, quanto ao diferencial de alíquota, o que não é o caso. 
As operações consideradas no lançamento exordial foram destinadas à utilização como 
insumo industrial, que será incorporado ao produto final: veículo automotor. 
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Portanto, com fulcro no dispositivo legal acima mencionado, 
podemos concluir que a saída interestadual de lubrificante não derivado de petróleo, com 
destino à indústria montadora, para utilização como insumo na montagem de veículos, não 
está sujeita ao regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, devendo o 
lançamento exordial ser julgado improcedente. 

Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00385/18 
 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição tributária por operação anterior. 
Aquisição de gado vivo a ser transferido posteriormente para 
filiais do contribuinte em outras unidade da Federação. 
Improcedência. 
 
Tendo o sujeito passivo agido em conformidade com termo de 
acordo de regime especial firmado com a Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás, relativamente às operações que ensejaram 
a cobrança do ICMS-ST, declara-se improcedente a respectiva 
autuação. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de novembro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros João Divino de Brito, José Ferreira 
de Sousa e José Pereira D'abadia. Vencido o Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes, 
que votou pela procedência parcial no valor do ICMS de R$ 6.247.523,77 (seis milhões, 
duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), 
nos termos da Revisão fiscal às fls. 606. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata o presente processo da exigência de ICMS substituição 
tributária pelas operações anteriores no valor de R$ 8.329.288,82 (oito milhões, trezentos 
e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e consectários 
legais, referente ao período de 01/03/2005 a 20/10/2005, correspondente à aquisição de 
gado bovino cujo destino posterior foi a transferência para filiais em outros Estados, nos 
termos do TARE nº 120/02-GSF. 

 
Indicam-se como dispositivos infringidos os artigos 50, inciso I e 64, 

da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 14 e 15 do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97, e Cláusula 2ª do TARE n° 120/02-GSF. Propõe-se a penalidade prevista no 
artigo 71, inciso III, alínea "a", da referida Lei.  

 
O Auto de Infração está instruído com o Detalhamento do Crédito 

Tributário (fls. 03/04), espelho cadastral (fl. 05), cópia da Ordem de Serviço n° 0217/2008 
(fl. 06), Levantamento do ICMS-ST referente à aquisição de gado bovino transferido para 
outros Estados (fl. 07), relação das notas fiscais que embasaram o levantamento do 
ICMS-ST (fls. 08/16), cópia do TARE N° 120/02 (fls. 17/19), espelho cadastral (fl. 20) e 
consulta - endereço do sócio (fls. 21/24). 

 
Após ser intimada (fls. 25/29), a parte passiva comparece ao feito 

com impugnação em Primeira Instância  (fls. 31/36) na qual alega que o Termo de Acordo 
a que se submeteu foi o TARE n° 332/99, alterado várias vezes em sua vigência, 



abrangendo inclusive o período da autuação. Acrescenta que o autuante não considerou 
os termos do TARE firmado pela empresa com o Estado de Goiás e nem mesmo 
considerou os pagamentos efetuados pela Impugnante. Juntou fotocópias dos DAREs que 
comprovam recolhimento decenal do imposto. Pede a improcedência do lançamento. 

 
A peça defensória veio instruída com a cópia da Procuração (fl. 37), 

cópia do Estatuto Social (fls. 38/81), cópia dos DARE (fls. 82/89), cópia de planilha do 
contribuinte (fl. 90), cópia dos documentos pessoais do diretor da empresa autuada (fl. 
91), cópia dos documentos pessoais de Carlos Watanabe (fl. 92), cópia dos documentos 
pessoais do diretor financeiro da empresa autuada (fl. 93) e cópia da Identidade 
Profissional do advogado (fl. 94). Na seqüência, foram anexados aos autos cópia do TARE 
n° 332/99 (fls. 96/105), TARE n° 120/02 (fls. 106/108) e TARE n° 027/2005 (fls. 109/110).  

 
Considerando os argumentos da defesa, o julgador singular 

entendeu conveniente converter os autos em diligência para solução de pontos 
controvertidos. 
 

Manifestando-se sobre os pontos questionados pelo julgador 
singular, a autoridade revisora esclarece que a empresa autuada realiza dois tipos de 
operações distintas: aquisição de gado vivo para abate em suas instalações situadas no 
município de Palmeiras de Goiás e venda dos produtos resultantes do abate desse gado e 
aquisição de gado vivo e posterior transferência desse gado, ainda vivo, para filiais 
situadas no estado de São Paulo e que o presente auto de infração versa tão somente 
sobre a segunda operação praticada pela empresa, isto é, aquisição de gado vivo e sua 
transferência para São Paulo, documento de fl. 133.  

 
Junta cópia das notas fiscais (fls. 113/130) e CFOP Geral Tipos 

50x60x61x70 (fls. 131/132). 
 
Devidamente intimada (fl. 136), a autuada não se manifesta. 
 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 9417/09 de fls. 140/143, e 

decide pela Procedência do auto de infração.  
 
Inicialmente afirma que conforme se deduz da interpretação do 

Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Termo de Acordo anexado às fls. 17 a 19 dos 
autos, não se aplica a redução na base cálculo nas operações devidas pelo acordante, 
pela operação anterior. Ademais, na Cláusula Segunda, determina que o recolhimento 
será decenal. Ao analisar o referido TARE n° 332/99 verificou que no período alvo da 
autuação, esse foi reativado por meio dos TAREs 027/05 e 062/05, assim como, observou, 
também, o rigor descrito na cláusula primeira e seu § 6º, e ao analisar essa disposição, 
isoladamente, ou em conjunto com as Cláusulas do TARE invocado para alicerçar o 
lançamento, do ponto de vista legal o lançamento está corretíssimo. E para fazer prova de 
que essa operação não foi tributada pela empresa, o autuante traz cópia de várias notas 
fiscais, série 6, CFOP 1102, onde mostra, claramente, que a base de cálculo é zero, assim 
como o ICMS destacado.  

 
Intimada (fl. 144) do julgamento singular, o sujeito passivo apresenta 

recurso voluntário (fls. 146/154), e alega, em preliminar, nulidade do lançamento por 
insegurança na determinação da infração, pois o agente fiscalizador, para sustentar a 
autuação, modificou o fato gerador da operação, passando de "omissão de ICMS nas 
operações anteriores", para "omissão de ICMS em operação interestadual de 
transferência". No mérito, aduziu que a empresa comprova com documentos hábeis que 



relativamente às operações objeto da autuação não foram apreciados os valores pagos e 
os depositados em conta especial prevista no TARE nº 332/99-GSF, resultando desta não 
apreciação a diferença apontada de forma equivocada no auto de infração, colaciona 
demonstrativos e documentos a guisa de prova desta assertiva, pleiteando a nulidade da 
peça básica por insegurança ou, se vencido, a improcedência da autuação conforme 
argumentos de mérito. 

 
Acosta cópia do Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 155/156), 

Planilha Demonstrativa de operações de aquisição de gado (fl. 157), cópias dos DARE (fls. 
158/165), cópia da planilha do contribuinte (fl. 166), planilha demonstrativa de apuração do 
ICMS-ST nas operações anteriores (fl. 167) e cópias das notas fiscais e DARE 4.1 (fls. 
168/216). 

 
A Quarta Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2253/2010(fls. 219/221), acolheu a preliminar de nulidade 
parcial deste processo, a partir de fls. 136, inclusive, por cerceamento ao direito de defesa, 
arguida pelo conselheiro Relator, devendo retornar os autos ao NUPRE para intimação do 
representante do sujeito passivo a fim de que tome conhecimento do resultado da 
diligência, e, após, retorne à Primeira Instância para nova apreciação. 

 
Devidamente intimada (fl. 223), a autuada não se manifesta.  
 
O Julgador Singular prolata a Sentença n° 260/11 (fls. 227/230), e 

decide pela Procedência do auto de infração e condena o sujeito passivo a recolher o 
crédito tributário proposto na inicial. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 

234/242), onde reiterou a preliminar de nulidade do feito por insegurança na determinação 
da infração pela inversão do motivo da autuação perpetrada pelo autuante, pois a 
acusação inicial é de omissão de recolhimento do ICMS devido pela aquisição de gado, 
enquanto na revisão foi modificado para falta de destaque nas notas fiscais destas 
aquisições. Reiterou, também, a nulidade por cerceamento ao seu direito de defesa por 
análise perfunctória, por parte do autuante e da julgadora singular, dos documentos 
probatórios de que não ocorreu a omissão de recolhimento de tributo de que é acusada. 
Quanto ao mérito, arguiu sua improcedência ante a comprovação de que não houve falta 
de pagamento do tributo incidente nas operações de transferência do gado adquirido em 
Goiás para abate em sua filial paulista, consoante estaria provando os documentos e 
demonstrativos juntados aos autos. 

 
Anexou aos autos cópia do Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 

244/245), planilha demonstrativa de operações de aquisição de gado (fl. 247), Dares de 
recolhimento de ICMS (fls. 249/258), planilha demonstrativa de apuração do ICMS por 
substituição tributária (fl. 260), notas fiscais de aquisições e transferências para São Paulo 
e DARE 4.1 (fls. 262/310), cópia do Registro de Apuração do ICMS (fls. 311/330).  

 
A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

060/2011 (fl. 332), converte o julgamento em diligência à Gerência Especial de Auditoria 
da GEAF, para que seu titular determine a auditor fiscal estranho à lide revisar este 
lançamento ante os documentos de fls. 82/90, 168/216 e de 244 a 330, colacionados pela 
Recorrente, no intuito de averiguar se os recolhimentos de ICMS constantes destes 
documentos se referem aos valores reclamados nestes autos, nos termos do TARE n° 
332/99, prestando outras informações pertinentes a este feito.  

 



Em atendimento à Resolução apresentada, a Autoridade Fiscal 
revisora esclarece que não há necessidade de revisão do lançamento, pois as planilhas 
apresentadas pelo impugnante, com o intuito de comprovar o recolhimento do imposto 
omitido, não lograram sucesso, pois são todas contaminadas com o mesmo vício: a 
omissão de parte dos fatos geradores do imposto devido por substituição tributária.   

 
Junta relação das notas fiscais de entrada de gado bovino (fls. 

334/453), comparação do ICMS-ST devido apurado através dos CFOPs 1101 e 1102 com 
os valores efetivamente recolhidos (fl. 454), comparação do ICMS-ST devido apurado 
através do CFOP 1949 com os valores efetivamente recolhidos (fl. 455), verificação do 
crédito especial para investimento depositado usados os CFOPs 1101 e 1102 (fl. 456) e 
verificação do crédito especial para investimento usado o CFOP 1949 (fl. 457). Intimada 
do teor da diligência (fl. 463), a autuada queda-se inerte.   

 
Às fls. 466/472, a autuada apresenta Complemento de Recurso em 

Vista da Revisão Fiscal na qual suscita, em preliminar, a nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, visto que os levantamentos elaborados pelo 
autuante estão eivados de vícios gerando a cobrança indevida de ICMS em operações 
amparadas pelo benefício do artigo 8°, inciso XIV do Anexo IX do RCTE. Afirma que 
recolheu todo o ICMS devido, em dois tipos de DAREs distintos - CFOP 1101 que fecha 
exatamente o valor das operações para abate em Goiás, sendo que estas operações 
estão amparadas pelo benefício do § 8°, inciso XIV, do Anexo IX, cujo ICMS deverá ser 
calculado sobre base de cálculo reduzida, ficando compreendido o imposto de 3% do valor 
da operação. Ademais, com relação às operações que são objeto da autuação, o ICMS 
das aquisições para remessa para outros Estados, o ICMS apesar de não estar destacado 
na nota fiscal de entrada, foi recolhido, com os DAREs de código 108 e também os 
depósitos para investimentos, pois estas operações estão amparadas pelo TARE n° 
332/99, modificado pelo TARE n° 064/04. Acentua que as operações CFOP 1101 também 
estão amparadas pelo benefício da redução da base de cálculo, não devendo recolher 9% 
a título de investimento. Traz à baila demonstrativo – ICMS Devido ST Apurado e 
Recolhido pela Empresa (fl. 471). Pede, ao final, a nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração.   

 
Acosta cópia dos DAREs 108 (fls. 474/486), relação dos depósitos 

para investimentos (fl. 488), cópia do TARE n° 0332/99 (fls. 490/499), cópia do TARE n° 
064/2004 (fls. 501/507) e levantamentos fiscais comprovando a cobrança de 9% em 
desacordo com a legislação e TARE n° 332/99 e 064/2004 (fls. 509/512).   

 
A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 

138/2011 (fl. 513), determina a conversão dos autos em diligência, para que os autos 
sejam encaminhados a GEAT, para que auditor fiscal, estranho à lide proceda nova 
revisão, em cumprimento integral à Resolução n° 060/11, observando o fato de que o 
TARE n° 332/99 estava em vigor no período auditado e a autuada usufruía dos créditos 
especiais para investimento e outorgado aplicado sobre a exportação de seus produtos.  

 
Em resposta, foi elaborado o Relatório Diligencial (fls. 515/518), por 

meio do qual a autoridade fiscal relata que não há alterações a serem feitas no trabalho 
fiscal.  

 
Foram anexadas aos autos cópia do TARE n° 332/99 (fls. 519/528), 

cópia das entradas e saídas interestaduais (fls. 529/542) e Declaração Periódica de 
Informações (fls. 543/574).   

 



Devidamente intimada (fl. 576), a autuada manifesta-se acerca da 
revisão fiscal na qual relata que as alegações para a manutenção do presente crédito 
tributário extrapolaram os limites da legalidade e se fundamenta em subjetiva 
materialidade da obrigação tributária. Aduz que o autuante erroneamente considerou que 
o lançamento estaria assentado no TARE n° 120/02. Reitera que recolheu todo o ICMS 
devido, em dois tipos de DAREs distintos - CFOP 1101 que fecha exatamente o valor das 
operações para abate em Goiás, sendo que estas operações estão amparadas pelo 
benefício do § 8°, inciso XIV do Anexo IX.  Traz à baila quadro demonstrativo do ICMS-ST 
apurado e recolhido pela Recorrente (fls. 584/586). Alfim, pugna pela improcedência do 
auto de infração. (fls. 579/587).   

 
Posteriormente, mediante peça informativa (fl. 589), a autuada 

anexou aos autos cópia dos DAREs (fls. 590/596).  
 
Nova Resolução (fl. 598) determina a conversão dos autos em 

diligência à Gerência de Auditoria Fiscal da Superintendência da Administração Tributária, 
para que seu titular, determine a auditor fiscal estranho à lide, revisar novamente este 
lançamento ante as alegações e os DAREs relativos a recolhimentos de ICMS por 
substituição tributária anterior (código 116) referentes aos períodos de apuração de março 
a setembro de 2005. 

 
Atendo à Resolução apresentada, a Autoridade Fiscal revisora 

esclarece que o sujeito passivo deve aos cofres públicos R$ 8.329.288,82 (oito milhões, 
trezentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) 
autuados, menos R$ 2.081.765,05 (dois milhões, oitenta e um mil, setecentos e sessenta 
e cinco reais e cinco centavos) recolhidos, ou seja, R$6.247.523,77(seis milhões, 
duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), 
mais as cominações legais e atualização monetária, conforme tabela de fl. 606, cujos 
dados foram extraídos da planilha ofertada pela defesa (fls. 599/605). 

 
Acosta cópia do Demonstrativo Apuração do ICMS-ST pelas 

Operações Anteriores (fl. 606) e cópia dos TAREs (fls. 607/633).   
 
Em seu Despacho n° 0861/12-GEAT, a Gerência Especial de 

Auditoria ratifica o citado posicionamento da autoridade fiscal revisora. 
 
Intimada do teor da revisão fiscal (fl. 635), a autuada apresenta 

Manifestação (fls. 639/644) na qual alega que a matéria fática contida no auto de infração 
não corresponde às operações do TARE n° 120/02, trazendo assim, insegurança quanto à 
apreciação do mérito, levando os revisores a tentar manter o lançamento com 
entendimentos subjetivos. Requer a improcedência do presente auto de infração.   

 
Junta cópia do auto de infração n° 4010800130196 (fl. 645), cópia de 

parte da decisão singular (fls. 646/647), cópia da Resolução n° 138/2011 (fl. 648) e cópia 
de relatório diligencial (fls. 649/652).   

 
A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 932/2013 (fls. 659/667), acolhe a preliminar de nulidade do 
auto de infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo ab initio o processo. 

 
Inconformada com a decisão cameral, a Representação Fazendária 

interpõe recurso ao Pleno, documento de fls. 669/676, no qual solicita a reforma da 



decisão por contrariar disposição expressa na legislação tributária, no sentido de 
determinar o retorno dos autos à fase cameral para análise de toda a matéria. 

 
Manifestando sobre o recurso fazendário, o sujeito passivo requer a 

inadmissibilidade do recurso e manutenção da decisão cameral, documento de fls. 
682/684. 

 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão nº 714/2014 (fls. 692/702), não acolhe a arguição de inadmissão 
do recurso para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a 
peça recursal em consonância como o disposto no art. 41, II, da Lei n° 16.469/09. Em 
decisão não unânime, dá provimento ao recurso da Fazenda Pública para reformar a 
decisão cameral e rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pela autuada, devendo os autos retornarem a Câmara 
Julgadora para apreciação de toda a matéria. 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Acórdão nº 

714/2014, conforme fl.703. 
 
Por meio ode termo, o sujeito passivo junta Certidão assinada pelo 

Secretário da Fazenda onde consta a quitação do valor do investimento garantido a 
operação posta no TARE n° 332/99-GSF (fls. 708).  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 057/2014 (fls. 711/713), ENCAMINHA os autos à Superintendência da 
Receita, no sentido que se tragam aos autos as seguintes informações: 

 
1) Qual fora a vigência do crédito especial de investimento deferido 

ao sujeito passivo? A cláusula décima primeira do TARE nº 332/99-GSF teve o condão de 
prorrogar para 31/10/05 o prazo de fruição do crédito especial de investimento, 
expressamente discriminado nas cláusulas terceira e quarta do mesmo instrumento 
normativo, qual seja, 31/12/04? 

 
2) O projeto específico contendo o cronograma físico-financeiro das 

obras civis a serem implementadas pelo sujeito passivo, condição para a concessão do 
crédito especial para investimento, nos termos do art. 21 do Anexo IX do RCTE (redação 
com vigência até 5/07/09), sofrera alguma alteração com vistas a estende-lo para o 
exercício de 2005? 

 
3) Os saques e utilização do numerário depositado em conta 

especial, no exercício de 2005, foram regularmente homologados pela Secretaria da 
Fazenda? 

 
4) O valor discriminado a título de pagamento do crédito especial de 

investimento na certidão às fls. 709 abrange, inclusive, crédito regularmente fruído no 
exercício de 2005? 

 
5) Outras informações que se repute pertinentes. 

 
O diligenciador, atendendo a Resolução n° 057/2014, em relatório 

(fls. 715/733), após fazer um histórico do processo, manifesta-se sobre os 
questionamentos formulados na resolução, em relação à primeira pergunta, por tratar-se 
de matéria de direito, diz que não tem condições de respondê-la.  



 
Quanto as demais perguntas, informa que o crédito especial para 

investimento, no valor de R$ 20.255.106,50, foi regularmente quitado, conforme os 
Termos de Quitação n°s 03 e 06/10, com os respectivos ingressos nos cofres públicos, de 
acordo com os demonstrativos, com todas as fotocópias destes documentos aqui 
juntadas. 

 
Sugere que o órgão julgador ordene ao sujeito passivo a exibição 

dos comprovantes de depósito ou documento idôneo que o valha, nos termos do art. 19, § 
3°, I, da Lei n° 16.469/09. 

 
Anexou documentos (fls.734/737). 
 
O Superintendente da Receita, entendendo que as informações 

fornecidas pelo diligenciador foram insatisfatórias, por não ter respondido com objetividade 
os questionamentos da Resolução 57/2014, por meio do Despacho n° 4538/14-SRE (fl. 
739), determina o retorno dos autos à Gerência de Controle de Incentivos Fiscais.  

 
Em resposta ao Despacho n° 4538/14-SRE, o diligenciador 

apresenta novo parecer (fls. 748/752), onde reitera todas as suas manifestações 
anteriores. 

 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência determinada pela Resolução n° 057/2014, conforme fls. fls.758 a 761, onde 
afirma que o diligenciador não atendeu aos quesitos formulados pela Resolução n° 
057/2014, não dirimindo as dúvidas postas. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 764/765), 

acompanhado de documentos (fls. 766/777). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

039/2014 (fls. 039/2015), solicita à Secretaria Geral do CAT que efetue o apensamento a 
estes autos dos PATs n° 200500004006832 e 200400004023735. 

 
A Secretaria Geral do CAT, atendendo solicitação formulada na 

Resolução n° 039/2015 (fls. 780/781), apensou a estes autos os PATs n° 
200500004006832 e 200400004023735 (fls. 782). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 072/2016 (fls. 789 a 784), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos para intimação ao sujeito passivo para que este, no prazo de 30 
(trinta) dias: 

 
1) apresente cópias dos comprovantes dos depósitos mencionados, 

fls. 166 e outras, para constituir o CRÉDITO ESPECIAL DE INVESTIMENTO, nos termos 
do referido TARE, referentes ao exercício de 2005; 

 
2) apresente cópias dos DAREs demonstrando as deduções 

efetuadas para efeito de constituição do crédito especial, conforme exigido na Cláusula 
Terceira, inciso II do TARE 332/99-GSF. 

 
3) se manifeste, caso queira, quanto aos documentos juntados, em 

razão da Resolução de nº 039/2015, fls. 780. 



 
Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 039/2014, 

junta documentos (fls. 792/799). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n°140/2015 (fls. 802/804), encaminha os autos à Superintendência da 
Receita para que o titular encaminhe os autos aos setores competentes para que nos 
esclareçam quanto aos seguintes pontos: 

 
1) se os TARES de n°s 027/2005-GSF e 062/2005-GSF teriam o 

condão de prorrogar a data limite de 31/12/04, para constituição do CRÉDITO ESPECIAL 
PARA INVESTIMENTO, nos termos do TARE n° 332/99, e que por um lapso na 
elaboração dos referidos TAREs não fora mencionada essa prorrogação, ou se a intenção 
ao se expedir esses termos de acordo fora vetar o procedimento anteriormente concedido 
e prorrogar tão somente a cláusula décima primeira do TARE referido, relativamente a 
outros aspectos acordados com o sujeito passivo neste documento, e, em caso positivo, 
se haveria motivação para tal vedação; 

 
2) se os documentos Certidão de Pagamento/Quitação de Crédito 

Especial de Investimento expedidos pelo D.D. Secretário da Fazenda, fls. 746/747 e a 
'declaração de boa conduta fiscal' exarada por meio do Despacho 1198/2006-SAT, datado 
de 19 de abril de 2006, estariam definitivamente vinculados ao ICMS exigido neste 
procedimento fiscal, e se bastariam como suficientes para comprovação de que foram 
realizados os depósitos na conta corrente do CRÉDITO ESPECIAL PARA 
INVESTIMENTO, conforme estabelecido no TARE n° 332/99. 

 
Visando cumprir a Resolução n° 140/2015, elaborou-se o Parecer n° 

061/2017-GTRE (fls. 816/828), quanto ao item 1, a parecerista faz análise do tratamento 
tributário estabelecido no TARE n° 332/99-GSF. Em conclusão, afirma que os atos 
praticados pela administração tributária (a homologação dos saques e da utilização do 
credito especial, bem como a expedição do termo de quitação) leva a crer que houve a 
prorrogação do regime como um todo, inclusive da utilização do credito especial. 

 
Quanto ao item 2, aduz que em razão dos depósitos que deram 

origem a tal credito especial para investimento, não há nos autos os comprovantes de tais 
procedimentos, tampouco um extrato de conta bancaria em que eram depositados os 
valores. Portanto, não tem como afirmar quais valores deram origem ao referido credito 
especial para investimentos, haja vista a ausência de provas materiais. Entretanto, houve 
homologação da utilização do crédito especial para investimento e fornecimento de 
certidão de quitação do credito especial para investimento e fornecimento de certidão de 
quitação para a empresa, ocasião em que devem ter sido analisados todos os 
investimentos e os valores depositados e utilizados pela empresa. 

 
Anexou cópia do TARE n° 332/99-GSF (fls. 806/815). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência determinada pela Resolução n° 140/2015, conforme fls. 832/834. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 68/2017 (fls. 838 e 839), encaminha os autos à Gerência de Controle de 
Benefícios e Incentivos Fiscais, para que seu titular informe, de forma conclusiva, se todo 
o ICMS lançado neste auto de infração, originário do ICMS substituição tributária, folha nº 
07, serviu para compor o saldo da conta bancária constituída para fins do Crédito Especial 



de Investimento Tributária constante nos autos (fls.734 e 735) e que preste qualquer outro 
esclarecimento que entenda ser necessário.  

 
A Gerência de Controle de Benefícios e Incentivos Fiscais, 

cumprindo a Resolução n° 68/2017, por meio do Despacho n° 0492/2017-GIEF (fls. 
841/842), inicialmente esclarece que o Termo de Quitação n° 03/10 (fl. 734) diz respeito 
ao período de novembro de 2000 a março de 2004, o qual não corresponde ao período do 
presente auto de infração (março a outubro de 2005). 

 
Prosseguido, afirma que de acordo com o Auditor-fiscal Mauro 

Rotstein Solts o auto de infração refere-se apenas à “aquisição de gado vivo para posterior 
transferência desse gado, ainda vivo, para suas filiais situadas no estado de São Paulo” 
(fl. 133, item 4), codificadas sob CFOP 1102. 

 
O valor total dessas operações de entrada é de R$ 69.451.866,68 (fl. 

131). Aplicando-se a alíquota de 12%, tal como determina a Cláusula Primeira, § 6°, do 
TARE N° 332/99-GSF (fl. 97), obtém-se R$ 8.334.224,00 de ICMS. O valor do ICMS por 
substituição tributária cobrado no auto de infração é de R$ 8.329.288,32 (fl. 02) 

 
O supracitado Auditor-Fiscal afirma ainda que os DAREs anexados 

pela autuada (fls. 82/89) correspondem aos recolhimentos do ICMS por substituição 
tributária referente “aquisição de gado para abate em seu estabelecimento” (fl. 133, item 
3). 

 
No entanto, as fotocópias dos DAREs juntados aos autos (fls. 82/89) 

são referentes aos pagamentos de 3% dos saldos devedores do ICMS por substituição na 
entrada de gado vivo a ser transferido para o estado de São Paulo, perfazendo o valor de 
R$ 2.081.761,62, os outros 9% restantes (R$ 6.245.617,19) formaram o Crédito Especial 
para Investimento. Tais valores correspondem ao período do presente auto de infração 
(março a outubro de 2005). 

 
O Termo de Quitação n° 06/10 (fl. 735) declara liquidado o valor de 

R$ 10.127.553,25, no qual está incluído o valor de R$ 6.245.617,19, formado entre março 
e outubro de 2005, de acordo com os nossos assentamentos (fl. 840). 

 
Logo, o crédito total correspondente ao saldo devedor de ICMS por 

substituição tributária na entrada de gado vivo a ser transferido par o estado de São Paulo 
(R$ 8.327.489,58), no período de março a outubro de 2005, está totalmente extinto. 

 
Intimado (fl. 843), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resulta dessa diligência. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Trata o presente processo da exigência de ICMS substituição 

tributária pelas operações anteriores no valor de R$ 8.329.288,82 (oito milhões trezentos e 
vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e consectários 
legais, referente ao período de 01/03/2005 a 20/10/2005, correspondente à aquisição de 
gado bovino cujo destino posterior foi a transferência para filiais em outros Estados, nos 
termos do TARE nº 120/02-GSF. 

 



Em diligência realizada nestes autos (fls. 841/842), apurou-se que o 
auto de infração refere-se apenas à “aquisição de gado vivo para posterior transferência 
desse gado, ainda vivo, para as filiais do sujeito passivo situadas no estado de São Paulo” 
(fl. 133, item 4), codificadas sob CFOP 1102. 

 
O valor total dessas operações de entrada é de R$ 69.451.866,68 (fl. 

131). Aplicando-se a alíquota de 12%, tal como determina a Cláusula Primeira, § 6°, do 
TARE n° 332/99-GSF (fl. 97), obtém-se R$ 8.334.224,00 de ICMS, pouco maior que o 
valor do ICMS por substituição tributária cobrado no presente auto de infração que é de 
R$ 8.329.288,32. 

 
Constatou-se que as fotocópias dos DAREs juntados aos autos (fls. 

82/89) são referentes aos pagamentos de 3% dos saldos devedores do ICMS por 
substituição na entrada de gado vivo a ser transferido para o estado de São Paulo, 
perfazendo o valor de R$ 2.081.761,62, os outros 9% restantes (R$ 6.245.617,19) 
formaram o Crédito Especial para Investimento. Tais valores correspondem ao período do 
presente auto de infração (março a outubro de 2005). 

 
O Termo de Quitação n° 06/10 (fl. 735) declara liquidado o valor de 

R$ 10.127.553,25, no qual está incluído o valor de R$ 6.245.617,19, formado entre março 
e outubro de 2005, de acordo com os nossos assentamentos (fl. 840). 

 
Logo, o crédito total correspondente ao saldo devedor de ICMS por 

substituição tributária na entrada de gado vivo a ser transferido par o estado de São Paulo 
(R$ 8.327.489,58), no período de março a outubro de 2005, está totalmente extinto. 

 
A diligência revela que o sujeito passivo agiu em conformidade com 

termo de acordo de regime especial firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, relativamente às operações que ensejaram a cobrança do ICMS-ST, não havendo, 
portanto, nenhuma irregularidade fiscal. 

 
Vê-se então essa diligência pôs fim a presente lide, posto que, 

relativamente as aquisições de gado vivo, no período auditado, sujeitas à alíquota de 12%, 
o Fisco confirmou que foi pago o ICMS de 3% e os 9% restantes foram depositados na 
Conta Especial para Investimento para conclusão de obras, em conformidade com o 
referido TARE e, posteriormente quitados, conforme Certidões anexadas ao processo. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 

reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00412/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gláucia Felix Bastos Cruzeiro 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de pagamento de 
ICMS devido por substituição tributária pelas operações 
posteriores. Não entrega de EFD. Adequação da multa para a 
prevista no Artigo 71, XXII, "a" da Lei 11651/91. Procedência 
Parcial.  
(1) Sendo o Auto de Infração referente à omissão de pagamento 
de ICMS ST em razão da não entrega de EFD e constatada a não 
ocorrência dessa omissão, deve o lançamento ser mantido 
parcialmente com a adequação da multa para a prevista no Art. 
71, XXII, "a" da Lei 11651/91, pela não entrega de arquivo EFD. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Também, por votação 
unânime, acolher a preliminar de exclusão do solidário da lide ALEXANDRE SILVA DE 
MAGALHÃES, arguida pelo mesmo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Valdir Mendonça Alves e 
Luis Antônio da Silva Costa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular considerando o lançamento 
procedente apenas em relação a multa formal prevista no art. 71, inciso XXII, alínea "a" da 
Lei nº 11651/91, em relação a oito arquivos (EFD) que não foram entregues, perfazendo 
um total de R$ 8.566,46 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis 
Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Mário de Oliveira Andrade, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de Melo e Valdir Mendonça Alves, que 
votaram pela improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo “Deixou de promover a 
Escrituração Fiscal Digital – EFD, no período de 01/01/2.012 a 31/12/2.012, referente 
às informações de entradas e saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, conforme demonstrativos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 433.971,08 (Quatrocentos 
e trinta e três mil novecentos e setenta e um reais e oito centavos), apurado de ofício 
com base no ICMS devido e/ou destacado nos documentos fiscais eletrônicos 
recebidos e emitidos, observados os pagamentos realizados por meio de DARE e/ou 
GNRE, juntamente com penalidade e acréscimos legais.”  

Como conjunto probatório das irregularidades, foram anexados 
aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:  



= Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 3);  

= Anexo Estruturado – identificação do sujeito passivo coobrigado (fls. 4); 

= Auditoria Básica do ICMS (fls. 5); 

= Documento chamado de “CONSULTA REGULARIDADE DA EFD” (fls. 6); 

= Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fls. 7/7A); 

= Mídia contendo o trabalho fiscal (fls. 8/9).  

 

Após serem devidamente intimados, os sujeitos passivos 
compareceram em primeira instância, e apresentaram em sua peça defensória diversos 
argumentos (fls. 16/26) e requereram a improcedência do lançamento, bem como 
arguições de nulidade ab initio do feito.  

A defesa expôs os seguintes argumentos:  

a) Que haveria nulidade do feito, visto que não houve prévia 
notificação, e isso violaria o direito ao contraditório e à ampla 
defesa;  

b) Ausência de demonstração dos lançamentos tributários no auto de 
infração, impossibilidade de defesa e erro formal na autuação; 

c) Que o fisco deixou de considerar os recolhimentos a título de 
substituição tributária que o sujeito passivo e demais sujeitos 
passivos solidários efetuaram via GNRE, havendo bitributação; 

d) Que deveria ser aplicado, no máximo, uma multa formal por falta de 
cumprimento de obrigação tributária; que devido à atividade do 
contribuinte, o mesmo recebeu ou forneceu mercadorias destinadas 
a uso ou materiais utilizados em prestação de serviço; 

e) Que teria apurado o ICMS mensalmente, recolhendo o ICMS 
apurado, sem levar em conta os períodos em que foi apresentado o 
SPED fiscal no prazo, portanto, tornando o trabalho fiscal 
improcedente; 

f) Que como o sócio não agiu com dolo ou excesso de mandato, 
deveria ser retirado da lide, inclusive, porque a empresa foi vítima de 
furto, quando levaram todos os computadores e com isso todas as 
informações digitais. 

 

O julgador monocrático (fls. 58/68) rejeitou todas as arguições de 
nulidade ab initio da peça acusatória, bem como o pedido de exclusão do solidário, 
negando provimento também ao pedido de conversão do julgamento em diligência. 

Irresignados com tal decisão, sujeitos passivos apresentaram 
recurso voluntário (fls. 76/91). Arguiram nulidade por insegurança na determinação da 
infração, por entenderem que faltaram provas para caracterizar a sonegação, e que os 
demonstrativos não conseguiram demonstrar tal fato. Cita que houve falta de sintonia 
entre o conjunto probatório anexado pelo fisco e a realidade apontada na exordial.  
Requer a retirada do solidário incluído na lide, por não haver fundamento jurídico para 
tal inclusão. Questiona a penalidade apontada como sendo imprópria para o caso 
concreto. Cita que a capitulação da infração contida nos autos estaria revogada no 
momento da ocorrência dos fatos geradores. Argui erro na identificação do sujeito 
passivo, pois na visão da defesa o remetente das mercadorias é que deveria ser 
autuado, e para tal afirmação, invoca artigo 38 do Anexo VIII do RCTE. Contesta o 
levantamento e reitera que o ICMS substituição tributária reclamado já havia sido pago 
pelas indústrias que remeteram as mercadorias.  



Após tal peça ser apresentada, houve conversão do julgamento 
em diligência (fls. 104/105) para que fosse dado a oportunidade de entrega pelo sujeito 
passivo das EFDs omitidas, visto que não havia sido entregues as EFDs de janeiro a 
julho, setembro e outubro de 2012. E assim, conseguir visualizar a realidade fiscal da 
empresa.  

                       A impugnante fez juntada de documentos com o intuito de 
comprovar a veracidade de sua tese defensória (fls. 109/137), anexando cópias de 
Livros Fiscais (fls. 142/394), bem como parte dos arquivos da empresa (fls. 398/401).  

Nova resolução foi feita pela Terceira Câmara (fls. 402/403), para 
que o sujeito passivo fosse notificado a regularizar inteiramente a sua Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, com todas as informações, especialmente o registro das entradas 
e das notas fiscais de saídas, para assim apurar se subsiste valor a ser exigido do 
sujeito passivo em relação à substituição tributária.  

A impugnante retorna aos autos (fls. 408/608), informando que fez 
a entrega de todas as EFD´s, mês a mês, de acordo com as operações realizadas, 
apresenta alguns esclarecimentos e faz juntada dos comprovantes dos envios dos 
arquivos e solicita que as informações contidas nestes, sejam acolhidas.  

Após tal fato, o julgamento novamente foi convertido em diligência 
(fls. 611/612) pela Quarta Câmara, para que fosse feito revisão na auditoria, com o 
propósito de verificar se ainda persistia a omissão de recolhimento de ICMS, face a 
reiterada alegação do sujeito passivo de que não existia imposto a ser recolhido e que 
o auto seria improcedente.  

O revisor/autuante em sua manifestação (fls. 613), cita que 
inicialmente fez o levantamento fiscal a partir das NFE’s de entradas e saídas emitidas, 
tendo em vista que a empresa não havia apresentado parte das EFDs,  e que após a 
entrega, elaborou nova Auditoria com base nas informações contidas nestas, ficando 
demonstrado que não mais subsistia omissão de ICMS referente a substituição 
tributária nas saídas efetuadas pelo sujeito passivo, uma vez que o mesmo não era 
substituto tributário e sim, o substituído, não havendo mais nenhum imposto a ser 
reclamado nas saídas destas mercadorias.  

Em manifestação sobre o resultado da diligência, o sujeito passivo 
manifesta pela concordância da revisão, face a verdade material dos fatos que restou 
demonstrada.  

                                  É o relatório.  
 
VOTO 

 
Inicialmente, quanto às preliminares de nulidade alegadas pela 

recorrente (cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação) não acolho, 
pois o autor do lançamento seguiu todas as determinações constantes no artigo 142 do 
CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009.  

Ademais, não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. O histórico da infração está claro e em sintonia com as provas juntadas aos 
autos,  bem como, todas diligências realizadas supriram as eventuais falhas constantes no 
processo. 

O parágrafo terceiro preceitua claramente que não é nulo o auto de 
infração desde que no processo constem elementos suficientes para determinar com 
segurança a infração e o infrator com o dispositivo legal infringido. E, foi oferecida ao 
sujeito passivo toda a oportunidade de trazer as suas razões, conforme preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



Quanto ao mérito, os autos foram submetidos ao reexame da 
autoridade fiscal autuante, em virtude de deliberação da 3ª Câmara de Julgamento desse 
Egrégio Conselho, através das Resoluções nºs: 155/2016 (fls.402) e 062/2017 (fls.611), no 
qual foi dado a oportunidade do sujeito passivo apresentar as EFD’s não entregues à 
SEFAZ, bem como reapresentar as EFDs que foram apresentadas zeradas. 

E, após realização de nova Auditoria, houve a constatação de que 
não mais subsistia o ICMS reclamado na inicial, tendo em vista a entrega dos arquivos das 
EFDs pelo sujeito passivo, visto que o conteúdo das informações apresentadas foram 
perficientes para afastar a acusação de omissão de pagamento do ICMS substituição 
tributária.  

Em sessão cameral, houve arguição feita pela Fazenda Pública, no 
qual frisou que apesar de não mais subsistir imposto a ser exigido do sujeito passivo, após 
o envio das EFD’s atrasadas, remanesceria a exigência da multa formal prevista no artigo 
71, XXII, “a” da Lei 11.651/91, pela falta da entrega de oito arquivos EFDs à época. 

E, analisando o texto contido na exordial do Auto de Infração, é 
perceptível que a acusação de omissão de ICMS foi em decorrência da não promoção ou 
realização da Escrituração Fiscal Digital referente às operações de entradas e saídas 
sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores. Assim, restou 
claro, que foi a ausência da escrituração fiscal que proporcionou o lançamento do feito. 
Portanto, eu acolho a adequação da penalidade arguida pela Fazenda, artigo 71, XXII, “a” 
da Lei 11.651/91, que prevê multa formal de R$ 1.070,80 (um mil e setenta reais e oitenta 
centavos) por arquivo, em razão da falta da entrega de oito arquivos EFD à época pelo 
sujeito passivo, totalizando um valor de R$ 8.566,46, por estar em perfeita sintonia com a 
acusação na inicial.  

Em relação ao pedido de retirada da lide do sujeito passivo solidário, 
acolho, pois no caso de simples exigência de penalidade formal, não há previsão legal de 
solidariedade, conforme caput do Artigo 45 do CTE. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego provimento 
às arguições de nulidade ab initio de insegurança na determinação da infração e 
cerceamento ao direito de defesa, dou parcial provimento ao recurso em relação ao 
mérito, para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto de 
infração sobre o valor de multa formal de R$ 8.566,46 (oito mil quinhentos e quarenta e 
seis reais e quarenta e seis centavos), conforme artigo 71, XXII, “a” da Lei 11.651/91. 
Sendo retirado da lide o sujeito passivo solidário, Alexandre Silva de Magalhães, por falta 
de previsão legal.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 20 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00420/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Erro de identificação do sujeito passivo.  
Substituição tributária pelas operações anteriores. TARE 
firmado com substituto revogado. Obrigação pelo pagamento do 
tributo. Outrora Substituído que promove saídas tributadas. Não 
acatada. Decisão unânime. 
 
O outrora substituído tributário, que ficara desobrigado do 
pagamento do ICMS, em decorrência do cumprimento da 
obrigação pelo substituto tributário, reassume a polaridade 
passiva da obrigação na qualidade de contribuinte, 
relativamente às saídas de mercadorias tributadas que promova, 
obrigando-se ao recolhimento do imposto incidente nestas 
operações, quando o TARE que impõe esta obrigação ao 
substituto tributário é revogado. 
 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Nota Fiscal de saída sem destaque do imposto. Falta de registro 
de débito no Livro de Registro de Saídas. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
É devido o ICMS não destacado em documento fiscal e não 
registrado a débito no Livro de Registro de Saídas relativo à 
saída de mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79..687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 100 a 191, sem destaque do ICMS devido e, 
consequentemente, sem o registro do débito no livro Registro de Saídas de Mercadoria, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto mais as cominações legais.  



Foram indicados como infringidos os artigos, 11, 27 e 64, da lei n.º 
11.651/91, c/c os artigos 163, inciso V, alínea "b" e art. 167-B, do Decreto n.º 4.852/97. 
Proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 17.519/2011 – Retroatividade Benigna.  

Foram indicados como solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da 
lei n.º 11.651/91, os sócios-administradores VINÍCIUS MACHADO CAMELO e VALÉRIO 
MACHADO CAMELO. 

O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com as cópias 
das notas fiscais emitidas e da Portaria n.º 679/09-GSF, de fls. 11, que revogou o Termo 
de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, celebrado com a empresa 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, destinatária das mercadorias, atribuindo-lhe a 
responsabilidade, na qualidade de substituta tributária pelas operações anteriores, pelo 
pagamento do imposto relativo às aquisições destas mercadorias.   

Devidamente intimados para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação, fora declarada a REVELIA (fls.203) do coobrigado solidário 
VALÉRIO MACHADO CAMELO. Entretanto, todos os sujeitos passivos compareceram ao 
processo por meio da peça de fls. 210 a 213, alegando que apesar da revogação do 
Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE 
LTDA, estabelecida no município de Rio Verde, continuou procedendo como se não 
houvesse a revogação, registrando e pagando o ICMS substituição tributária pelas 
operações anteriores. Assim, não há falar em omissão de pagamento de imposto. 

Diante da falta de juntada de prova do alegado, o julgador singular 
considerou procedente o lançamento por meio da Sentença n.º 1983/12, de fls.233 a 235. 

Inconformados, os sujeitos passivos interpuseram o recurso 
voluntário de fls. 239 a 241, repetindo as mesmas alegações da fase singular, porém, 
juntando a cópia do livro Registro de Apuração do ICMS da empresa destinatária das 
mercadorias, demonstrando que o imposto substituição tributária pelas operações internas 
anteriores fora devidamente debitado. 

Por meio da Resolução n.º 051/2014, de fls. 266, a Primeira Câmara 
Julgadora converteu o julgamento em diligência e encaminhou o processo ao SEPRO para 
intimar os sujeitos passivos para tomar conhecimento dos documentos de fls.254 e ss., 
extraídos do PAT n.º 4 0112027 622 86. 

O processo retornou a julgamento com a manifestação dos autuados 
(fls.270/271), discordando da revisão sub examine, que informou inicialmente que o 
presente lançamento fora efetuado com base no comunicado da Delegacia Regional de 
Fiscalização de Rio Verde e que, apesar da revogação do Termo de Acordo de Regime 
Especial – TARE, celebrado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a 
empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA., a empresa autuada continuou emitindo 
notas fiscais a ela (VIDEPLAST) destinadas sem o destaque do imposto. 

Ainda na revisão, consta a informação de que o ICMS debitado e 
recolhido pela VIDEPLAST, após a revogação do TARE, fora objeto de pedido de 
restituição por meio do Processo n.º 201200004019813, deferido pelo Parecer n.º 
987/2012-GEOT, adotado conforme Despacho n.º 2451/12-SAT. 

E ainda que promoveu a juntada da cópia do Diário Oficial do Estado 
de Goiás, do dia 20/05/09, constando a publicação da Portaria n.º 679/09, bem como as 
peças principais do processo de restituição. 

Consta da manifestação dos sujeitos passivos que a empresa 
autuada compareceu ao processo alegando que, no momento da emissão das notas 
fiscais, o ICMS não fora incluído no valor das mercadorias. Portanto, o seu ônus deve ao 
ser suportado pela empresa destinatária, acrescentando, ainda, que a restituição foi 
deferida de forma irregular, tendo em vista que a substituição tributária é definitiva. 



Mediante o ACÓRDÃO N.º 1905/2014 (fls.277/280), a I CJUL decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento, no sentido de confirmar 
a Sentença de Procedência do lançamento. 

Recorrendo a este CONSELHO SUPERIOR do CAT (fls.292/294), os 
sujeitos passivos, com os mesmos argumentos anteriormente expendidos, pugnam pela 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. Sucessivamente, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento. 

Relatados, passo ao voto. 
 
 
                      V O T O   
 

Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 
acórdão cameral proferido em PAT, no qual a acusação formulada pelo fisco é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas de internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79..687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 100 a 191, sem destaque do ICMS devido e, 
consequentemente, sem o registro do débito no livro Registro de Saídas de Mercadoria, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração. 

 
 
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO 
Dessume-se dos autos que a empresa destinatária – VIDEPLAST 

CENTRO OESTE LTDA. - de mercadorias remetidas pelo sujeito passivo era signatária de 
TARE, no qual assumia a responsabilidade, na qualidade de substituta tributária pelas 
operações anteriores, pelo pagamento dos tributos surgidos contra o verdadeiro 
contribuinte – o sujeito passivo substituído. Portanto, cabia à destinatária das mercadorias 
– VIDEPLAST - a obrigação de recolher o imposto (ICMS) devido nas operações de 
remessa de mercadorias tributadas efetuadas pela autuada – SIMON COMERCIAL E 
INDUSTRIAL LTDA. Assim, esta – SIMON – era a substituída e a VIDEPLAST, a 
substituta tributária pelas operações anteriores.  

Vê-se, portanto, que a autuada (substituída) se eximia do pagamento 
do ICMS, que era efetuada pela detentora do TARE – a substituta tributária VIDEPLAST 
LTDA. 

Porém, com a revogação do TARE firmado entre a SEFAZ (GO) e a 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, a remetente das mercadorias tributadas reassume a 
obrigação pelo ICMS devido nas operações de saídas tributadas. 

Donde se conclui que, na vigência de TARE firmado por terceiro 
destinatário das mercadorias, a empresa remetente era beneficiária indireta da obrigação 
transferida a este terceiro – substituta e destinatária das mercadorias.  

No entanto, revogado o TARE, o sujeito passivo, verdadeiro 
contribuinte, reassume suas obrigações tributárias relativas às saídas tributadas que 
promover. 

Nessa vertente, quanto à preliminar de erro de identificação do 
sujeito passivo, arguida pelos autuados, com a revogação do TARE, o substituto tributário 
se exime da obrigação pelos tributos devidos nas operações de saídas tributadas 
promovidas pela remetente das mercadorias – a autuada, retornando referida obrigação 
ao outrora substituído – o sujeito passivo deste lançamento, descaracterizando o alegado 
erro na identificação do sujeito passivo. 

 
 
DO MÉRITO 



Da análise do presente processo extrai-se, logo de início, que as 
notas fiscais de fls. 100 a 191, referem-se à venda de COMPOSTO ADITIVO FLEXO para 
a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA. 

Referidas notas fiscais foram emitidas sem destaque do ICMS, 
fazendo referência ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, 
celebrado em 23 de dezembro de 2004, entre a empresa destinatária e a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, cuja Cláusula Primeira, assevera o seguinte: 

"Com fundamento no que dispõe o art. 2º, inciso III, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do 
Estado de Goiás - RCTE -, é a ACORDANTE nomeada substituta tributária pela operação 
interna anterior de aquisição de matéria-prima, de material secundário e de 
acondicionamento, efetuada de estabelecimento industrial, bem como no retorno da 
mercadoria que tenha sido remetida para industrialização, por sua conta e ordem, em 
outro estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado."   

Ocorre que o referido termo de acordo de regime especial fora 
revogado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás a partir de 1.º de agosto de 
2008, conforme faz prova a Portaria n.º 679/2009, de fls. 11, situação que redundou, 
inclusive, no pedido de restituição de ICMS por ela recolhido na condição de substituta 
tributária pelas operações internas anteriores, a partir da revogação do referido regime 
especial.  

Assim, está sobejamente provado que a empresa autuada promoveu 
a saída de mercadorias tributadas sem o destaque do ICMS nas notas fiscais que, por 
consequência, também não foi debitado no livro Registro de Saída de Mercadoria e, 
tampouco, recolhido aos cofres públicos estaduais, com supedâneo em Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE, cujo ato de revogação já havia sido publicado no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, sendo, portanto, do conhecimento de todos (erga omnes). 

A substituição tributária é definitiva somente em relação ao valor 
pago, sendo vedado à administração tributária exigir pagamento adicional no caso de 
venda da mercadoria pelo substituído por valor superior à base de cálculo utilizado para a 
substituição e, ao contribuinte, solicitar a restituição em caso de venda da mercadoria por 
valor inferior à base de cálculo utilizado para efeito do pagamento do ICMS por 
substituição. 

Com essas considerações entendo que está suficientemente 
comprovado nos autos a falta de recolhimento do ICMS incidente nas operações de 
vendas de mercadorias da empresa autuada para a empresa VIDEPLAST CENTRO 
OESTE LTDA.  

Por todo o exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, nego-
lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00421/18 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Erro de identificação do sujeito passivo.  
Substituição tributária pelas operações anteriores. TARE 
firmado com substituto revogado. Obrigação pelo pagamento do 
tributo. Outrora Substituído que promove saídas tributadas. Não 
acatada. Decisão unânime. 
 
O outrora substituído tributário, que ficara desobrigado do 
pagamento do ICMS, em decorrência do cumprimento da 
obrigação pelo substituto tributário, reassume a polaridade 
passiva da obrigação na qualidade de contribuinte, 
relativamente às saídas de mercadorias tributadas que promova, 
obrigando-se ao recolhimento do imposto incidente nestas 
operações, quando o TARE que impõe esta obrigação ao 
substituto tributário é revogado. 
 
 
ICMS. Obrigação Principal. Omissão de pagamento de imposto. 
Nota Fiscal de saída sem destaque do imposto. Falta de registro 
de débito no Livro de Registro de Saídas. Procedência. Decisão 
unânime. 
 
É devido o ICMS não destacado em documento fiscal e não 
registrado a débito no Livro de Registro de Saídas relativo à 
saída de mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, Evandro Luis Pauli e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79..687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 20 a 42, sem destaque do ICMS devido e, 
consequentemente, sem o registro do débito no livro Registro de Saídas de Mercadoria, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração, ficando, em 
consequência, sujeita ao pagamento do imposto mais as cominações legais.  



Foram indicados como infringidos os artigos, 11, 27 e 64, da lei n.º 
11.651/91, c/c os artigos 163, inciso V, alínea "b" e art. 167-B, do Decreto n.º 4.852/97. 
Proposta a penalidade prevista no art. 71, inciso IV-A, da lei n.º 11.651/91, c/redação da lei 
n.º 17.519/2011 – Retroatividade Benigna.  

Foram indicados como solidários, nos termos do art. 45, inciso XII, da 
lei n.º 11.651/91, os sócios-administradores VINÍCIUS MACHADO CAMELO e VALÉRIO 
MACHADO CAMELO. 

O lançamento foi instruído, dentre outros documentos, com as cópias 
das notas fiscais emitidas e da Portaria n.º 679/09-GSF, de fls. 15, que revogou o Termo 
de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, celebrado com a empresa 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, destinatária das mercadorias, atribuindo-lhe a 
responsabilidade, na qualidade de substituta tributária pelas operações anteriores, pelo 
pagamento do imposto relativo às aquisições destas mercadorias.   

Devidamente intimados para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação, os sujeitos passivos compareceram ao processo por meio 
da peça de fls. 55 a 58, alegando que apesar da revogação do Termo de Acordo de 
Regime Especial - TARE, a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, estabelecida 
no município de Rio Verde, continuou procedendo como se não houvesse a revogação, 
registrando e pagando o ICMS substituição tributária pelas operações anteriores. Assim, 
não há falar em omissão de pagamento de imposto. 

Diante da falta de juntada de prova do alegado, o julgador singular 
considerou procedente o lançamento por meio da Sentença n.º 1984/12, de fls. 78 a 80. 

Inconformados, os sujeitos passivos interpuseram o recurso 
voluntário de fls. 86 a 88, repetindo as mesmas alegações da fase singular, porém, 
juntando a cópia do livro Registro de Apuração do ICMS da empresa destinatária das 
mercadorias, demonstrando que o imposto substituição tributária pelas operações internas 
anteriores fora devidamente debitado. 

Por meio da Resolução n.º 034/2013, de fls. 96 a 97, a Segunda 
Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência e encaminhou o processo à 
Delegacia Fiscal de origem, solicitando a verificação do recolhimento do ICMS substituição 
tributária com base no TARE revogado, bem como a anexação do Diário Oficial do Estado 
de Goiás comprovando a publicação da Portaria de suspensão do referido TARE. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 
98 a 100, informando, inicialmente, que o presente lançamento fora efetuado com base no 
comunicado da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde e que, apesar da 
revogação do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, celebrado entre a Secretaria 
da Fazenda do Estado de Goiás e a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA., a 
empresa autuada continuou emitindo notas fiscais a ela (VIDEPLAST) destinadas sem o 
destaque do imposto. 

Informou ainda que o ICMS debitado e recolhido pela VIDEPLAST, 
após a revogação do TARE, fora objeto de pedido de restituição por meio do Processo n.º 
201200004019813, deferido pelo Parecer n.º 987/2012-GEOT, adotado conforme 
Despacho n.º 2451/12-SAT. 

Promoveu a juntada da cópia do Diário Oficial do Estado de Goiás, 
do dia 20/05/09, constando a publicação da Portaria n.º 679/09, bem como as peças 
principais do processo de restituição. 

Intimada do resultado da revisão, a empresa autuada compareceu ao 
processo por meio da peça de fls. 123 a 124, alegando que, no momento da emissão das 
notas fiscais, o ICMS não fora incluído no valor das mercadorias. Portanto, o seu ônus 
deve ser suportado pela empresa destinatária, acrescentando, ainda, que a restituição foi 
deferida de forma irregular, tendo em vista que a substituição tributária é definitiva. 

Intimados, os solidários compareceram ao processo repetindo os 
mesmos argumentos da empresa autuada. 



Mediante o ACÓRDÃO N.º 1903/2014 (fls.138/141), a I CJUL decidiu, 
por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento, no sentido de confirmar 
a Sentença de Procedência do lançamento. 

Recorrendo a este CONSELHO SUPERIOR do CAT (fls.153/155), os 
sujeitos passivos, com os mesmos argumentos anteriormente expendidos, pugnam pela 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. Sucessivamente, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento. 

Relatados, passo ao voto. 
 
 
                      V O T O   
 

Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 
acórdão cameral proferido em PAT, no qual a acusação formulada pelo fisco é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas de internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79..687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 20 a 42, sem destaque do ICMS devido e, 
consequentemente, sem o registro do débito no livro Registro de Saídas de Mercadoria, 
nos valores e períodos indicados nos campos próprios do auto de infração. 

 
 
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO 
Dessume-se dos autos que a empresa destinatária – VIDEPLAST 

CENTRO OESTE LTDA. - de mercadorias remetidas pelo sujeito passivo era signatária de 
TARE, no qual assumia a responsabilidade, na qualidade de substituta tributária pelas 
operações anteriores, pelo pagamento dos tributos surgidos contra o verdadeiro 
contribuinte – o sujeito passivo substituído. Portanto, cabia à destinatária das mercadorias 
– VIDEPLAST - a obrigação de recolher o imposto (ICMS) devido nas operações de 
remessa de mercadorias tributadas efetuadas pela autuada – SIMON COMERCIAL E 
INDUSTRIAL LTDA. Assim, esta – SIMON – era a substituída e a VIDEPLAST, a 
substituta tributária pelas operações anteriores.  

Vê-se, portanto, que a autuada (substituída) se eximia do pagamento 
do ICMS, que era efetuada pela detentora do TARE – a substituta tributária VIDEPLAST 
LTDA. 

Porém, com a revogação do TARE firmado entre a SEFAZ (GO) e a 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, a remetente das mercadorias tributadas reassume a 
obrigação pelo ICMS devido nas operações de saídas tributadas. 

Donde se conclui que, na vigência de TARE firmado por terceiro 
destinatário das mercadorias, a empresa remetente era beneficiária indireta da obrigação 
transferida a este terceiro – substituta e destinatária das mercadorias.  

No entanto, revogado o TARE, o sujeito passivo, verdadeiro 
contribuinte, reassume suas obrigações tributárias relativas às saídas tributadas que 
promover. 

Nessa vertente, quanto à preliminar de erro de identificação do 
sujeito passivo, arguida pelos autuados, com a revogação do TARE, o substituto tributário 
se exime da obrigação pelos tributos devidos nas operações de saídas tributadas 
promovidas pela remetente das mercadorias – a autuada, retornando referida obrigação 
ao outrora substituído – o sujeito passivo deste lançamento, descaracterizando o alegado 
erro na identificação do sujeito passivo. 

 
 
DO MÉRITO 



Da análise do presente processo extrai-se, logo de início, que as 
notas fiscais de fls. 20 a 42, referem-se à venda de COMPOSTO ADITIVO FLEXO para a 
empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA. 

Referidas notas fiscais foram emitidas sem destaque do ICMS, 
fazendo referência ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, 
celebrado em 23 de dezembro de 2004, entre a empresa destinatária e a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, cuja Cláusula Primeira, assevera o seguinte: 

"Com fundamento no que dispõe o art. 2º, inciso III, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do 
Estado de Goiás - RCTE -, é a ACORDANTE nomeada substituta tributária pela operação 
interna anterior de aquisição de matéria-prima, de material secundário e de 
acondicionamento, efetuada de estabelecimento industrial, bem como no retorno da 
mercadoria que tenha sido remetida para industrialização, por sua conta e ordem, em 
outro estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado."   

Ocorre que o referido termo de acordo de regime especial fora 
revogado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás a partir de 1.º de agosto de 
2008, conforme faz prova a Portaria n.º 679/2009, de fls. 101, situação que redundou, 
inclusive, no pedido de restituição de ICMS por ela recolhido na condição de substituta 
tributária pelas operações internas anteriores, a partir da revogação do referido regime 
especial.  

Assim, está sobejamente provado que a empresa autuada promoveu 
a saída de mercadorias tributadas sem o destaque do ICMS nas notas fiscais que, por 
consequência, também não foi debitado no livro Registro de Saída de Mercadoria e, 
tampouco, recolhido aos cofres públicos estaduais, com supedâneo em Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE, cujo ato de revogação já havia sido publicado no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, sendo, portanto, do conhecimento de todos (erga omnes). 

A substituição tributária é definitiva somente em relação ao valor 
pago, sendo vedado à administração tributária exigir pagamento adicional no caso de 
venda da mercadoria pelo substituído por valor superior à base de cálculo utilizado para a 
substituição e, ao contribuinte, solicitar a restituição em caso de venda da mercadoria por 
valor inferior à base de cálculo utilizado para efeito do pagamento do ICMS por 
substituição. 

Com essas considerações entendo que está suficientemente 
comprovado nos autos a falta de recolhimento do ICMS incidente nas operações de 
vendas de mercadorias da empresa autuada para a empresa VIDEPLAST CENTRO 
OESTE LTDA.  

Por todo o exposto, conheço do recurso dos sujeitos passivos, nego-
lhe provimento, para confirmar a decisão cameral que considerou procedente o 
lançamento.  
 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de fevereiro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00446/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS/ST. Omissão de recolhimento do imposto, 
substituição tributária, pelas operações posteriores. 
Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo não cometeu o ilícito 
fiscal denunciado na inicial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 22 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e 
Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade e Aldeci de Souza Flor que votaram pela 
procedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O crédito tributário reclamado à lide se refere à cobrança de tributo 
acrescidos das cominações legais, na condição de substituto tributário, por ter deixado de 
fazer o recolhimento do ICMS-ST pelas operações posteriores, com destino ao território 
goiano, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

 
O auto de infração é instruído com documentos às fls. 03 a 22. 
 
O sujeito passivo comparece ao feito solicitando a sua nulidade, às 

fls. 25 a 40. 
 
Por meio do Despacho nº 137/2017 – JULP, solicitou-se à DRF de 

origem para que seu titular determine a entrega de uma nova mídia com os arquivos 
constantes do presente feito ao Sujeito Passivo ou a seu representante legal, abrindo novo 
prazo, aos mesmos, para manifestação. 

 
Com a entrega de uma nova mídia e abertura de novo prazo, o 

Sujeito Passivo Principal comparece ao feito solicitando a sua improcedência alegando o 
mesmo de quando da impugnação anterior, às fls. 103 a 125. 

 
Pela sentença nº 2836/2017 - JULP, às fls. 130 a 145 julgador 

singular decide pela procedência do auto de infração. 
 
Por meio de Despacho n° 1003/2017 – SAT/CRF, fl. 146, a 

representação fazendária se manifesta concordando com a decisão singular. 



 
Intimado às fls. 147 a 149, o sujeito passivo se manifesta por meio de 

recurso voluntário arguindo que não haveria incidência de ICMS nas operações de 
transferência de mercadorias, pois seria mera movimentação física, não havendo 
transferência patrimonial, não havendo incremento econômico. Alega que não se 
comprova a falta de recolhimento do imposto e que os mesmos teriam sido escriturados 
para o recolhimento pelo regime normal de escrituração, e que produção da prova seria 
impossível em relação ao ICMS-ST, e que ao emitir os documentos fiscais com destaque 
do imposto do ICMS-ST foi mero erro, não causando prejuízo ao erário, com isso deveria 
ser aplicada apenas a multa por descumprimento de obrigação acessória. Ao final, requer: 
que seja reformada a decisão de primeira instância, cancelando-se integralmente o crédito 
tributário nele lançado, com seus consectários legais. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Os protocolos aprovados pelo CONFAZ, mencionados no histórico 
do auto, e que regem a situação em foco, vedam aos Estados a atribuição de responsável 
tributário por substituição (ICMS-ST) aos estabelecimentos que sejam industrial ou 
importador.  

 
Sendo a autuada varejista, não pode a legislação estadual atribuir-

lhe tal condição de modo que ainda que tenha havido o destaque do ICMS –ST nas notas 
fiscais (obrigação acessória), tal não torna devido o imposto.  

 
De mais a mais, o §2º da cláusula 1ª do Convênio 135/06, não se 

aplica ao presente caso (fatos geradores de 2011/2013), posto que produziu seus efeitos 
apenas a partir de 01/01/2014, período em que o Estado de Goiás ainda não estava 
autorizado a atribuir responsabilidade por substituição progressiva a estabelecimento 
varejista ou atacadista, apenas ao industrial ou importador, tal qual os demais Estados da 
Federação.  

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00459/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Valdir Mendonça Alves 
 

 
EMENTA: Preliminar de decadência parcial. Acolhida. Mérito. 
ICMS. Obrigação principal. Omissão de entrada de óleo diesel e 
gasolina A. Auditoria Específica de Mercadorias. Procedência 
em parte. 
 
1. Acolhe-se a preliminar de decadência parcial, tendo parte do 
crédito tributário sido extinta pela homologação a que alude o § 
4° do art. 150 do CTN; 
 
2. Declara-se procedente em parte o auto de infração, tendo uma 
parte do crédito tributário nele exigido sido atingida pela 
decadência. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2017, decidiu, , por maioria de votos, acolher a preliminar 
de decadência parcial em relação ao crédito tributário do período de 01/2005 a 06/2005, 
de acordo com  § 4º, artigo 150 do CTN, arguida pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes.  
Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, que votaram contrários ao acolhimento da 
decadência parcial do crédito tributário.  Quanto ao mérito, também, por maioria de votos, 
decidiu conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte 
a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 23.073,91 (vinte e três mil e setenta e três reais e noventa e um centavos). 
Foram vencedores os Conselheiros Valdir Mendonça Alves, Nivaldo José Mendes e 
Rickardo de Souza Santos Mariano. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e 
Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, que votaram pela procedência total do 
lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo omitiu o registro de 
entrada de óleo diesel e gasolina do tipo “A”, sujeitas ao regime da substituição tributária 
pelas operações posteriores, no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme apurado 
por meio de Auditoria Específica de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 46.147,82 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos), mais as cominações legais. 

 
Foram indicados como dispositivos infringidos os artigos 45, inciso 

XIII, §1º, I e 64 do Código Tributário Estadual, CTE, combinados com os artigos 35, 66 e 
66-A, do Anexo VIII e art. 145, do Decreto nº 4.852/97, RCTE, sendo proposta a 
penalidade prevista no art. 71, inciso VII, § 9º II, do CTE com redação dada pela Lei nº 
16.241/2008 - Retroatividade benigna.  

 



O senhor ÉDIO NOGUEIRA foi nomeado sujeito passivo solidário, na 
condição de administrador da empresa, nos termos do art. 45, inciso XII, do CTE, 
declarado perempto pelo não comparecimento com peça defensória, fls. 266. 

 
O Auto de Infração foi instruído, entre outros, com os seguintes 

documentos: Portaria nº 1893/09-GSF; Notificação fiscal; demonstrativos próprios da 
Auditoria Específica de Mercadorias e planilha de apuração do valor unitário médio com 
base no PMPF. 

 
Inconformado com a decisão singular desfavorável, a empresa 

apresentou recurso no qual pede, em preliminar, a nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração, alegando que a omissão de entrada verificada é 
decorrente do aumento de volume em razão da variação de temperatura, pois as 
aquisições são realizadas com base na temperatura padrão de 20ºC e as saídas ocorrem 
na temperatura ambiente. 

 
Aduz que obteve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de 
aumento volumétrico por variação de temperatura. 

 
No mérito, pede a improcedência, porquanto o imposto já teria sido 

recolhido pela refinaria, quando da remessa do combustível para a autuada (distribuidora), 
e, ainda, porque toda a omissão de entrada apontada no auto de infração seria em 
decorrência do fenômeno físico da dilatação do volume em razão do aumento da 
temperatura.  

 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por 

maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, declarando, de consequência, nulo 
"ab initio" o processo.  

 
O autor do voto vencedor justificou que, apesar dos relatórios 

apresentados pelo fisco comprovarem que houve saída de combustíveis sem a respectiva 
contrapartida do registro de entrada, não constam no levantamento fiscal os cálculos 
relativos ao ganho no volume de saída decorrentes do aumento da temperatura ambiente.  

 
A Fazenda Pública apresenta recurso ao Conselho Pleno no qual 

pede a reforma da decisão cameral sob alegação de que a omissão de entrada está 
devidamente demonstrada nos papéis de trabalho da auditoria, de modo que não há 
insegurança na determinação da infração nem fragilidade na motivação para realização do 
lançamento capaz de fundamentar uma decisão que torne nulo todo o lançamento, desde 
o seu início. 

 
Em contradita, o sujeito passivo afirmou que o fenômeno físico da 

variação de volume não foi considerado pela Auditoria Específica de Mercadorias. 
 
O Conselho Pleno decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 

da Fazenda Pública ao Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral, afastando a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, retornando os autos à Câmara para apreciação de toda a 
matéria. 

 



O sujeito passivo foi regularmente intimado a tomar conhecimento do 
Acórdão n° 1539/2016, de fls. 323 a 326, mas não se manifestou a respeito desse 
acórdão. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

Na sessão de julgamento, o Conselheiro Nivaldo José Mendes 
formulou em preliminar arguição de decadência parcial em relação ao crédito tributário do 
período de 01/2005 a 06/2005, de acordo com § 4º, artigo 150 do CTN. Acolho essa 
arguição, por considerar que o crédito relativo a esse período, no valor de R$ 23.073,91 
(vinte e três mil setenta e três reais e noventa e um centavos), foi extinto pela 
homologação a que alude o § 4° do art. 150 do CTN. 
 

Prosseguindo no voto, vejo que a acusação formulada no auto de 
infração é de que o sujeito passivo omitiu o registro de entrada de óleo diesel e gasolina 
do tipo “A”, sujeitas ao regime da substituição tributária pelas operações posteriores, no 
período de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme apurado por meio de Auditoria Específica 
de Mercadorias, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 46.147,82 
(quarenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), mais as 
cominações legais. 
 

A Auditoria Específica de Mercadorias, relativamente ao produto 
gasolina A, apurou uma omissão de entrada no montante de R$ 109.292,07 e o 
correspondente ICMS no valor de R$ 28.416,20, conforme Conclusão (fls. 145). 
 

A Auditoria Específica de Mercadorias, relativamente ao produto óleo 
diesel, apurou uma omissão de entrada no montante de R$ 98.509,01 e o correspondente 
ICMS no valor de R$ 17.731,62, conforme Conclusão (fls. 146). 

 
O ICMS no valor de R$ 46.147,82, reclamado no auto de infração, 

compõe-se de R$ 28.416,20 (por omissão de entrada de gasolina A) e R$ 17.731,62 (por 
omissão de entrada de óleo diesel), conforme Resumo das Conclusões (fls. 147). 
 

Condenado em Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou 
recurso voluntário, onde alegou em essência que o imposto já teria sido recolhido pela 
refinaria, quando da remessa do combustível para a autuada (distribuidora), e, ainda, 
porque toda a omissão de entrada apontada no auto de infração seria em decorrência do 
fenômeno físico da dilatação do volume em razão do aumento da temperatura. 

 
Quanto à primeira alegação da recorrente, observo que não 

indicativos nos autos de que o imposto tenha sido retido, hipótese em a autuada, 
Distribuidora de Derivados de petróleo Ltda, responde pelo pagamento do imposto devido 
por substituição tributária (RCTE, Anexo VIII, art. 35). 

 
Em relação à segunda alegação da recorrente, anoto que essa 

questão já foi resolvida pelo julgador singular, em sua sentença (fls. 260), que assim 
pronunciou: “Finalmente, esclareço que a questão de diferenças originárias do aumento de 
temperatura de combustíveis, já foi objeto de análise por parte da SEFAZ/GO, que através 
do Parecer do Parecer Normativo n° 02/05-SAT, de 17 de maio de 2005, manifestou 
favoravelmente ao Fisco, bem como decisão deste Conselho, consubstanciada no 
Acórdão n° 03171/06 do Conselho Pleno, abaixo transcrito:” 



 
Finalmente, deduzido do ICMS original o crédito tributário relativo os 

meses de janeiro a junho de 2005, no valor de R$ 23.073,91 (vinte e três mil setenta e três 
reais e noventa e um centavos), extinto pela homologação a que alude o § 4° do art. 150 
do CTN, remanesce o ICMS no valor de R$ 23.073,91 (vinte e três mil, setenta e três reais 
e noventa e um centavos) para o qual deve ser alterado o lançamento. 
 

Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência parcial em relação 
ao crédito tributário do período de 01/2005 a 06/2005, de acordo com § 4º, artigo 150 do 
CTN, arguida pelo Conselheiro Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, conheço do 
recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
23.073,91 (vinte e três mil, setenta e três reais e noventa e um centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00471/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão do ICMS-ST pela 
remessa de óleo combustível não derivado do petróleo com 
destino à empresa localizada no Estado de Goiás. 
Improcedência.  
 
A remessa de lubrificante não derivado de petróleo para 
empresa localizada neste Estado, para utilização como insumo 
industrial, não está sujeito ao regime de substituição tributária 
pelas operações posteriores, nos termos do artigo 32, § 6º, 
caput do Anexo VIII do Decreto Estadual nº 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves Evangelista. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, José Paixão de Oliveira Gomes e 
Gerluce Castanheira Silva Padua, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe 
provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação fiscal é de que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, omitiu o pagamento do ICMS  substituição tributária pelas operações 
posteriores, referente à venda interestadual de lubrificantes NÃO DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, com destino à empresa CAOA Montadora de Veículos S.A, situada no 
Estado de Goiás, conforme levantamento anexo. Em consequência, deverá pagar o 
imposto acrescido das cominações legais.  

 
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, é nomeada solidária nos 

termos do art. 45, caput da Lei nº 11.651/91 c/c art. 35 do Anexo VIII do Decreto nº 
4.852/97.  

 
Após a decretação da revelia do solidário, o sujeito passivo ingressa 

com a Impugnação à Primeira Instância, para arguir as preliminares de nulidade da peça 
básica por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e, 
no mérito, que não praticou a infração estampada na basilar pois o Estado de Goiás 
extrapolou os limites dos Convênios 03/99 e 110/07, bem como invoca a não incidência do 
ICMS para operação, prevista no art. 3°, inciso III da Lei Complementar 87/96 e por isso 
requer a improcedência do feito.  

         
Encaminhado para julgamento, nos termos da Sentença nº 

881/2015JULP, fls. 94 a 97, o julgador singular decide-se pela procedência do auto de 



infração pois o lançamento foi efetuado com supedâneo no previsto no art. 142 do CTN; 
que rejeita a alegação de não incidência prevista 

 
 No art. 155, § 2º, inciso X, alínea “b” da Constituição Federal e no 

art. 3º, inciso III da Lei Complementar nº 87/96. Pondera que, que a não incidência 
prevista nestes dispositivos refere-se às operações de saída de petróleo, inclusive 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos deles derivados, para outros Estados; que 
o crédito reclamado diz respeito ao pagamento de ICMS devido pelas operações internas 
subsequentes (substituição tributária pelas operações posteriores), conforme estabelece o 
art. 2º, § 1º, inciso III e art. 6º da referida lei complementar. 

 
Obtempera que a responsabilidade do remetente pela retenção e 

pagamento do imposto, na condição de substituto tributário, está fundamentada no art. 
65, inciso II do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, com amparo na cláusula primeira do 
Convênio ICMS 110/07. 

 
Após a decretação da perempção do solidário, o recorrente interpõe 

recurso para argumentar que o agente fiscal está equivocado, pois “na medida em que na 
saída do veículo pronto da fabricante a quem destina seus lubrificantes há incidência do 
ICMS sobre todo produto industrializado (veículo), composto de todas as peças, insumos, 
encargos de produção e tudo o mais que envolve seu valor de saída”.  

 
Pondera que toda mercadoria circulada sai de seu estabelecimento 

com o "part number", que é a numeração utilizada para identificação dos componentes 
utilizados no processo produtivo e que por meio dessa numeração é possível identificar-se 
com exatidão a destinação de cada um dos lubrificantes adquiridos pela fabricante de 
veículos e sua utilização em seu processo industrial. 

 
Acrescenta que quando o comprador for industrial, que utilize os 

lubrificantes como insumos para industrialização e realize nova operação tributada, esta 
receberá o gravame do ICMS e a receita será, nitidamente percebida pelo Estado 
destinatário do lubrificante. 

 
Aduz que as cópias das notas fiscais, instrutórias da defesa 

apresentada, apontam a remessa das mercadorias ao estabelecimento destinatário para 
serem utilizados no processo produtivo e reforçam o entendimento de que elas estão sob 
o abrigo da dispensa do recolhimento do imposto por substituição tributária, pois elas 
incorporarão o produto acabado com agregação dos seus valores ao preço de venda, cuja 
modalidade da saída incidirá ou não o tributo.  

 
Prosseguindo a sua argumentação, assevera que se a intenção do 

Fisco é exigir o ICMS pelas operações posteriores com os lubrificantes não derivados de 
petróleo, este deveria ter provado que as operações posteriores realmente ocorreram, o 
que, obviamente, seria impossível, pois tais produtos foram utilizados como insumos na 
fabricação de veículos. 

 
Observa que o imposto cobrado é no valor de R$ 11.312,73 (onze 

mil, trezentos e doze reais e setenta e três centavos), sendo a multa formal no valor de R$ 
9.050,18 (nove mil, cinquenta reais e dezoito centavos), (80% do valor do imposto), 
ressaltando que mesmo que a exigência fosse de fato devida, não poderia ser aplicada 
com os encargos legais, de multa em percentuais expostos, pois viola o princípio 
constitucional do não-confisco.  

 



Ao final, requer o provimento do presente recurso voluntário, com o 
acolhimento dos fundamentos jurídicos expostos e dos documentos acostados aos autos, 
concomitantemente, requer o cancelamento dos encargos aplicados em razão de seu 
manifesto caráter confiscatório e, ainda, a intimação pessoal do patrono Hélcio Honda, 
OAB/SP 90.389, na Avenida Paulista, 475, 3° andar, CEP 01311-908, Cerqueira César, 
São Paulo –SP para realização de sustentação oral.  

 
Decisão cameral rejeita a preliminar de exclusão do solidário do polo 

passivo da lide, arguida pelo relator e no mérito, ratifica a decisão singular.  
 
 
 

                              
VOTO 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

A acusação contida neste auto de infração é de que o sujeito passivo 
inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás remeteu lubrificantes não 
derivados de petróleo com destino à empresa CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS, 
sediada no Município de Anápolis, sem o pagamento do ICMS substituição tributária. 

Em suas razões recursais, as autuadas alegam que a mercadoria 
objeto da autuação (lubrificante não derivado de petróleo), é destinada à industrialização 
de veículos, sendo, portanto, considerado insumo e que, portanto, não há que se falar em 
substituição tributária que alcança somente os casos de mercadorias destinadas ao uso, 
consumo final ou a integração ao ativo imobilizado. 

Compulsando os autos, verifico que a referida mercadoria fora 
destinada ao uso industrial e neste caso não está sujeita ao regime de substituição 
tributária, conforme determina o artigo 32, § 6º do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, 
senão vejamos: 

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - 
retenção na fonte - consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subsequente, inclusive quanto 
ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica-se o regime de substituição tributária à operação realizada 
com as mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste 
anexo, observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II, 
sendo: 

[...] 

II - Apêndice II, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor 
Agregado-IVA, cujo regime é estabelecido por força de convênios ou 
protocolos firmados pelas unidades da Federação, aplicável a 
contribuinte estabelecido neste Estado ou em outra unidade da 
Federação. 

[...] 

§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
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I - à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a 
estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou 
industrialização, inclusive de manipulação, exceto quando a 
mercadoria for destinada: 

[...] 

b) a contribuinte do ICMS, relativamente a combustível e lubrificante: 

1. derivado de petróleo; 

2. não derivado de petróleo, quanto ao diferencial de alíquotas; 

 

No caso em comento, a alegação das empresas autuadas é 
relevante para descaracterizar o lançamento, tendo em vista que o regime de Substituição 
Tributária pela Operação Posterior - retenção na fonte - não se aplica à operação que 
destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a estabelecimento que irá utilizá-la em 
processo de produção ou industrialização, inclusive de manipulação. 

Quanto à exceção prevista no § 6º do artigo 32, do Anexo VIII, do 
RCTE, ela não alcança o evento em análise, já que ali está alcançada somente a 
operação com lubrificante não derivado de petróleo destinada ao uso e consumo, devendo 
ser exigida a substituição tributária, quanto ao diferencial de alíquota, o que não é o caso. 
As operações consideradas no lançamento exordial foram destinadas à utilização como 
insumo industrial, que será incorporado ao produto final: veículo automotor. 

Portanto, com fulcro no dispositivo legal acima mencionado, 
podemos concluir que a saída interestadual de lubrificante não derivado de petróleo, com 
destino à indústria montadora, para utilização como insumo na montagem de veículos, não 
está sujeita ao regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, devendo o 
lançamento exordial ser julgado improcedente. 

Diante do exposto, conheço do recurso do contribuinte para o 
Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00505/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELEITADA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO 
SUJEITO PASSIVO DIRETO. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE 
ICMS/ST – PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO 
AUTOMOTIVO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
sujeito passivo o exercício do amplo direito de defesa e do 
contraditório. 
 
II – Insubsiste nulidade do lançamento por erro na identificação 
do sujeito passivo direto haja vista que sua responsabilidade, na 
qualidade de substituto tributário, advém de expressa 
disposição legal, ou seja, artigo 34, inciso II, alínea "K", item "2", 
do Anexo VIII do RCTE. 
 
III - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito 
passivo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes. Quanto 
ao mérito, também por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 



aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e 
Nivaldo José Mendes, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 



mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, preliminar de nulidade por 
erro na identificação do sujeito passivo direto e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade por erro na identificação do 

sujeito passivo formulada pela autuada RXF COUROS LTDA., esta ao promover a saída 



de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo em epígrafe 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo tampouco em exclusão da lide, motivo por que 
rejeito a referida preliminar. 

 
Quanto ao mérito, peço licença para trazer à lume os fundamentos 

contidos no voto de autoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no 
processo n.º 4011601116531, em que figura como sujeito passivo direito RXF COUROS 
LTDA., julgado na Segunda Câmara deste conselho em sessão realizada no dia 
19/02/2018, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, nestes termos: 

 
“Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 



OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 



qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 



II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 

O preceito normativo da legislação tributária goiana, acima em 
destaque, encontra fundamento de validade nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, que, ao 
dispor sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios, assim preceituam: 

 
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 

file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_07431.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_07431.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_08231.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/decretos/D_08597.doc


.................................................................................................................... 
 
Protocolo ICMS 97, de 9 de julho de 2010 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subseqüentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas internas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não 
promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação contida na legislação 
tributária estadual e nos protocolos ICMS acima transcritos. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores.” 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação dos sujeitos passivos e os pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00506/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELEITADA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO 
SUJEITO PASSIVO DIRETO. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE 
ICMS/ST – PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO 
AUTOMOTIVO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado ao 
sujeito passivo o exercício do amplo direito de defesa e do 
contraditório. 
 
II – Insubsiste nulidade do lançamento por erro na identificação 
do sujeito passivo direto haja vista que sua responsabilidade, na 
qualidade de substituto tributário, advém de expressa 
disposição legal, ou seja, artigo 34, inciso II, alínea "K", item "2", 
do Anexo VIII do RCTE. 
 
III - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves 
Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 



Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 



recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, preliminar de nulidade por 
erro na identificação do sujeito passivo direto e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 



Quanto à preliminar de nulidade por erro na identificação do 
sujeito passivo formulada pela autuada RXF COUROS LTDA., esta ao promover a saída 
de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo em epígrafe 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo tampouco em exclusão da lide, motivo por que 
rejeito a referida preliminar. 

 
Quanto ao mérito, peço licença para trazer à lume os fundamentos 

contidos no voto de autoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no 
processo n.º 4011601116531, em que figura como sujeito passivo direito RXF COUROS 
LTDA., julgado na Segunda Câmara deste conselho em sessão realizada no dia 
19/02/2018, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, nestes termos: 

 
“Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 



"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 



recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 



II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 

O preceito normativo da legislação tributária goiana, acima em 
destaque, encontra fundamento de validade nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, que, ao 
dispor sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios, assim preceituam: 

 
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
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.................................................................................................................... 
 
Protocolo ICMS 97, de 9 de julho de 2010 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subseqüentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas internas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não 
promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação contida na legislação 
tributária estadual e nos protocolos ICMS acima transcritos. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores.” 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação dos sujeitos passivos e os pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00507/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADAS. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA LIDE 
DO SUJEITO PASSIVO DIRETO E DO SOLIDÁRIO. REJEITADOS. 
MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E 
RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, COMPONENTES E 
ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. PROCEDÊNCIA DO 
LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivo nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 



pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo direto RXF COUROS LTDA da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e 
Nivaldo José Mendes. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
VENTURA VEÍCULOS LTDA da lide, arguida pelo mesmo. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e 
Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson 
Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. OBS: O Advogado do sujeito passivo direto retirou em sua 
manifestação oral, a preliminar de decadência suscitada em Recurso. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 



prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminar de nulidade por insegurança na determinação 
da infração, pedidos de exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e 
improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 



qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se 
encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento 
fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Quanto aos pedidos de exclusão da lide formulados pelos 

sujeitos passivos direto e solidário, evidencia-se que o sujeito passivo direto RXF 
COUROS LTDA. ao promover a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, 
componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, 
nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, 
logo sua responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa 
previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 



Quanto ao mérito, peço licença para trazer à lume os fundamentos 
contidos no voto de autoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no 
processo n.º 4011601116531, em que figura como sujeito passivo direito RXF COUROS 
LTDA., julgado na Segunda Câmara deste conselho em sessão realizada no dia 
19/02/2018, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, nestes termos: 

 
“Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 



concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 



julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
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inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 

O preceito normativo da legislação tributária goiana, acima em 
destaque, encontra fundamento de validade nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, que, ao 
dispor sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios, assim preceituam: 

 
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 
................................................................................................................... . 
 
Protocolo ICMS 97, de 9 de julho de 2010 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_07431.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_08231.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/decretos/D_08597.doc


de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subseqüentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas internas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não 
promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação contida na legislação 
tributária estadual e nos protocolos ICMS acima transcritos. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores.” 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação dos sujeitos passivos e os pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00508/18 
 
 
Relator: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. REJEITADA. PRELIMINARES DE 
NULIDADE POR INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA 
INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
RELEITADAS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I - A ausência ou falta de apresentação de ordem de serviço para 
execução do trabalho de fiscalização não configura nulidade do 
lançamento, vez que o mesmo foi levado a efeito por autoridade 
com competência assegurada pela Lei nº 13.266/98. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório. 
 
III - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por incompetência funcional 
da autoridade lançadora.  Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer 
do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da 
Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 



 
R E L A T Ó R I O 

 
Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 

acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 



muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

preliminar de nulidade por incompetência funcional, preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa e 
improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, no que concerne à preliminar de nulidade do lançamento 

por cerceamento do direito de defesa por falta de apresentação de ordem de 
fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, incumbe salientar que a competência 
conferida ao agente do fisco estadual para o exercício dos trabalhos de fiscalização está 
regulada no art. 4º da Lei nº 13.266/98, que institui a carreira do Fisco na Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício não está condicionado 
a existência de ordem de serviço, que constitui mera questão gerencial e de controle 
interno exercido pela administração tributária.  

 
No caso vertente, observa-se que a agente autuante é Auditora 

Fiscal da Receita Estadual, possuindo, portanto, competência plena para a fiscalização 
que implica análise de livros e documentos fiscais. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 

incompetência funcional. 
 
No que tange às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se 
encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento 
fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na 



exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Quanto ao mérito, peço licença para trazer à lume os fundamentos 

contidos no voto de autoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no 
processo n.º 4011601116531, em que figura como sujeito passivo direito RXF COUROS 
LTDA., julgado na Segunda Câmara deste conselho em sessão realizada no dia 
19/02/2018, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, nestes termos: 

 
“Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 



em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 



Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 

O preceito normativo da legislação tributária goiana, acima em 
destaque, encontra fundamento de validade nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, que, ao 
dispor sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios, assim preceituam: 

 
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
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mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 
.................................................................................................................... 
 
Protocolo ICMS 97, de 9 de julho de 2010 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subseqüentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas internas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não 
promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação contida na legislação 
tributária estadual e nos protocolos ICMS acima transcritos. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores.” 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação dos sujeitos passivos e os pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. 
REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR 
INSEGURANÇA NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO 
DOS SUJEITOS PASSIVOS. REJEITADA. PEDIDOS DE 
EXCLUSÃO DA LIDE DO SUJEITO PASSIVO DIRETO E DO 
SOLIDÁRIO. REJEITADOS. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA 
DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II - A ausência ou falta de apresentação de ordem de serviço 
para execução do trabalho de fiscalização não configura 
nulidade do lançamento, vez que o mesmo foi levado a efeito 
por autoridade com competência assegurada pela Lei nº 
13.266/98. 
 
III – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o exercício do 
amplo direito de defesa e do contraditório. 
 
IV – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivo nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 



V - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo.  Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo solidário KATANA VEÍCULOS LTDA, 
por incompetência funcional da autoridade lançadora. Foram vencedores os Conselheiros 
Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito.  Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
solidário KATANA VEÍCULOS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo.  Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo. 
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida 
passivo direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento do direito de defesa.  Por maioria 
de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo solidário  KATANA 
VEÍCULOS LTDA, por cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário 
KATANA VEÍCULOS LTDA da lide, arguida pela mesma. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito 
passivo direto RXF COUROS LTDA da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os 
Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves Evangelista, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e 
João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-
lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Antônio Martins da Silva e Denílson Alves 
Evangelista, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 



prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 



prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminar de nulidade por incompetência funcional, 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, preliminar de nulidade por erro na identificação dos sujeitos passivos, 
pedidos de exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que concerne à preliminar de nulidade do lançamento por 

cerceamento do direito de defesa por falta de apresentação de ordem de fiscalização, 
notificação ou outro ato administrativo, incumbe salientar que a competência conferida ao 
agente do fisco estadual para o exercício dos trabalhos de fiscalização está regulada no 
art. 4º da Lei nº 13.266/98, que institui a carreira do Fisco na Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício não está condicionado a existência 
de ordem de serviço, que constitui mera questão gerencial e de controle interno exercido 
pela administração tributária.  

 
No caso vertente, observa-se que a agente autuante é Auditora 

Fiscal da Receita Estadual, possuindo, portanto, competência plena para a fiscalização 
que implica análise de livros e documentos fiscais. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 

incompetência funcional. 
 
No que tange às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se 



encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento 
fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas pelo artigo 20, da 
referida Lei.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação dos sujeitos passivos e dos pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 
Quanto ao mérito, peço licença para trazer à lume os fundamentos 

contidos no voto de autoria do Conselheiro Denilson Alves Evangelista, proferido no 
processo n.º 4011601116531, em que figura como sujeito passivo direito RXF COUROS 
LTDA., julgado na Segunda Câmara deste conselho em sessão realizada no dia 
19/02/2018, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, nestes termos: 

 
 
“Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 



consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 



 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 



sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 

file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_07431.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
file:///C:/Users/denilson-ae/Decretos/D_07431.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm


(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 

O preceito normativo da legislação tributária goiana, acima em 
destaque, encontra fundamento de validade nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, que, ao 
dispor sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios, assim preceituam: 

 
Protocolo ICMS 41, de 4 de abril de 2008 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
 
.................................................................................................................... 
 
Protocolo ICMS 97, de 9 de julho de 2010 
 
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo 
Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas 
unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao 
remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, relativo às operações subseqüentes. 
[...] 
Cláusula quinta Os Estados signatários adotarão o regime de 
substituição tributária também nas operações internas com as 
mercadorias de que trata este protocolo, observando os percentuais 
previstos nos incisos I e II do § 2º da cláusula segunda e o prazo de 
recolhimento do imposto retido previsto na cláusula quarta. 
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No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas internas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não 
promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas 
subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação contida na legislação 
tributária estadual e nos protocolos ICMS acima transcritos. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores.” 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidades por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação dos sujeitos passivos e os pedidos de 
exclusão da lide do sujeito passivo direto e do solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 

Sala das sessões, em 07 de março de 2018. 
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EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
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DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
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DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o amplo 
exercício do direito de defesa e do contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro de identificação dos sujeitos 
passivos nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 



ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo, 
em sua manifestação oral. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário HAIKAR VEÍCULOS LTDA, arguida pelo mesmo, em sua manifestação oral. 
Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros João 
Divino de Brito e Nivaldo José Mendes. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo  direto RXF COUROS LTDA, por 
cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 



Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 
notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, preliminar de nulidade por 
erro na identificação do sujeito passivo direto, pedido de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 



De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 
encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange às preliminares de nulidade por insegurança na 

determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o 
lançamento se encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o 
procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova 
encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto 
assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas 
juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho 
elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo 
qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas 
razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância 
aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto e do pedido de 
exclusão da lide formulado pelo sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 



Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 
questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 



Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 



ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
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destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa e erro na 
identificação do sujeito passivo direto, rejeitar o pedido de exclusão da lide do sujeito 
passivo solidário e, no mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o 
lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00596/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SUJEITO 
PASSIVO SOLIDÁRIO. REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA 
DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivos nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 



pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo, 
em sua manifestação oral. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário AUTÓRIO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA da lide, arguida pelo mesmo, 
em sua manifestação oral. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista 
e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo  direto RXF 
COUROS LTDA, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, por maioria de 
votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido 
pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo 
com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 



Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 
notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto, pedido de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 



De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 
encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto e do pedido de 
exclusão da lide formulado pelo sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 



consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 



 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 



sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
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(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo direto, rejeitar 
o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00597/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SUJEITO 
PASSIVO SOLIDÁRIO. REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA 
DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivos nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 



pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral.  Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA da lide, 
arguida pelo mesmo, em sua manifestação oral.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela  RXF COUROS LTDA, por cerceamento do 
direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes.   Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela  HAIKAR VEÍCULOS LTDA, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes.  Por maioria de votos,  
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário HAIKAR VEÍCULOS LTDA da lide, arguida 
pelo mesmo, em sua manifestação oral. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José 
Mendes, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 



produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto, pedido de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto e do pedido de 
exclusão da lide formulado pelo sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 



 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 



serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 



industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
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ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo direto, rejeitar 
o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00598/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE DO SUJEITO 
PASSIVO SOLIDÁRIO. REJEITADO. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA 
DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivos nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 



pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral.  Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA da lide, 
arguida pelo mesmo, em sua manifestação oral.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela  RXF COUROS LTDA, por cerceamento do 
direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e 
Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes.   Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela  HAIKAR VEÍCULOS LTDA, por 
cerceamento do direito de defesa. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes.  Por maioria de votos,  
rejeitar a preliminar de exclusão do solidário HAIKAR VEÍCULOS LTDA da lide, arguida 
pelo mesmo, em sua manifestação oral. Foram vencedores os Conselheiros Denilson 
Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração.  Foram vencedores os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José 
Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, 
aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José 
Mendes, que votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 



produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto, pedido de exclusão da lide do 
sujeito passivo solidário e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 



V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto e do pedido de 
exclusão da lide formulado pelo sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 



 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 



serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 



industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
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ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo direto, rejeitar 
o pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão 
singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00599/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo, 
em sua manifestação oral. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo sujeito passivo  direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 



Evangelista, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e José Paixão de Oliveira Gomes, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 



o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 



não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao 
promover a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou 
acessório de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 



sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 



TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 



 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
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cerceamento do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00600/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em su manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira 



Gomes e João Divino de Brito. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista e José Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo 
responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o 
Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 
6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que 
votaram pela improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 



deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 



de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao 
promover a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou 
acessório de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 



em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 



Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
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cerceamento do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00601/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo, 
em sua manifestação oral. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pelo sujeito passivo  direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento 
do direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves 



Evangelista, Nivaldo José Mendes, José Paixão de Oliveira Gomes e João Divino de Brito. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram 
vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista e José Paixão de Oliveira Gomes, 
com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Nivaldo 
José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do lançamento 
fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 



o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 



não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 
de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao 
promover a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou 
acessório de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 



sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 



TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 



 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
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cerceamento do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00602/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
III – Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
IV - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela 
autuada, por cerceamento do direito de defesa. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Denilson Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e 



José Paixão de Oliveira Gomes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração.  Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e José 
Paixão de Oliveira Gomes, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros João Divino de Brito e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 



deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito 

de defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos 
de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, 
os elementos de prova encontram-se devidamente colacionados neste feito, existindo 
absoluta clareza no texto assinado na exordial, não havendo dúvida de que há perfeita 
sintonia entre as provas juntadas e a natureza da acusação em análise. Não existe 
obscuridade no trabalho elaborado pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, 
não merecendo qualquer reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade 



de trazer suas razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, 
em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 

os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na 

identificação do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao 
promover a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou 
acessório de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto 

demonstrada e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se 
falar em erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 



em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 
são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 

em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 



Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
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cerceamento do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no 
mérito, manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 

 
 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II - A ausência ou falta de apresentação de ordem de serviço 
para execução do trabalho de fiscalização não configura 
nulidade do lançamento, vez que o mesmo foi levado a efeito 
por autoridade com competência assegurada pela Lei nº 
13.266/98. 
 
III – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com os demonstrativos relacionados com a 
auditoria realizada, fazendo-se presentes nos autos todos os 
elementos necessários à plena compreensão do trabalho fiscal, 
tendo sido oportunizado aos sujeitos passivos o amplo 
exercício do direito de defesa e do contraditório. 
 
IV – Não há que falar em erro na identificação dos sujeitos 
passivos nem em exclusão dos mesmos da lide haja vista que a 
responsabilidade do sujeito passivo direto, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE, ao passo que a responsabilidade 
solidária da adquirente das mercadorias, cujo imposto não 
tenha sido objeto de retenção pelo substituto tributário, 
encontra fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do 
Decreto n.º 4.852/97. 
 



V - Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência  formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral.  Por 
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito 
passivo direto RXF COUROS LTDA, por incompetência funcional da autoridade lançadora, 
em sua manifestação oral.  Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves 
Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes. Por unanimidade de votos, 
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo sujeito passivo direto RXF 
COUROS LTDA, por erro na identificação do sujeito passivo, em sua manifestação oral.  
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida  pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por insegurança na determinação da infração, 
em sua manifestação oral.  Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento do direito de 
defesa, manifestação oral.  Por maioria de votos,  rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário BELCAR VEÍCULOS LTDA da lide, arguida pelo mesmo, em sua manifestação 
oral. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves Evangelista e Antônio Martins da 
Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, 
Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento 
Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Diniz e Nivaldo José Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Denílson Alves 
Evangelista e Antônio Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável 
pela coordenação da sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Paulo Diniz e Nivaldo José Mendes, que votaram pela 
improcedência do lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 



Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 
identificado nos documentos fiscais. 

 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 
Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 

voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 



 
Da análise das peças recursais extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminar de nulidade por incompetência funcional, 
preliminares de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento do 
direito de defesa, preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo direto, 
pedido de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e improcedência do lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação na 
qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, 
sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores. 

 
De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se 

encontra em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em diligência 
para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso II do § 3º do art. 
19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que concerne à preliminar de nulidade do lançamento por 

incompetência funcional da agente autuante por falta de apresentação de ordem de 
fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, incumbe salientar que a competência 
conferida ao agente do fisco estadual para o exercício dos trabalhos de fiscalização está 
regulada no art. 4º da Lei nº 13.266/98, que institui a carreira do Fisco na Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, valendo ressaltar que o seu exercício de suas funções não 
está condicionado a existência de ordem de serviço, ato que configura mera questão 
gerencial de controle interno da administração tributária.  

 
No caso vertente, observa-se que a subscritora do documento de 

lançamento é ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, possuindo, 
portanto, competência plena para a fiscalização que implica análise de livros e 
documentos fiscais. 

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do lançamento por 

incompetência funcional. 
 
No que tange às preliminares de insegurança na determinação da 

infração e cerceamento do direito de defesa, evidencia-se que o lançamento se 
encontra instruído com todos os elementos de prova relacionados com o procedimento 
fiscal empreendido, logo, sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 
devidamente colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas razões de defesa 
em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em observância aos preceitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 



Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos 
os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em especial, 
ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, por mais 
elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20, da 
referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Passo à apreciação conjunta da preliminar de nulidade do 

lançamento por erro na identificação do sujeito passivo direto e do pedido de 
exclusão da lide formulado pelo sujeito passivo solidário. 

 
O sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA. ao promover a saída 

de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório de uso 
automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, 
inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua responsabilidade na 
qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão legal. 

 
De igual modo, a responsabilidade solidária da adquirente das 

mercadorias, cujo imposto não foi objeto de retenção pelo substituto tributário, encontra 
fundamento de validade no art. 35 do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97, que assim 
preceitua: 

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que 
adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que 
o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo 
devida, dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data 
em que deveria ter sido efetuada a retenção. 
 

Portanto, estando a responsabilidade dos sujeitos passivos em 
epígrafe demonstrada e fundamentada nos preceitos normativos supramencionados, não 
há que se falar em erro na identificação dos mesmos tampouco em exclusão da lide, 
motivo por que rejeito os referidos pedidos e mantenho ambos na lide. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras 

questões preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo 
direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de incidência do imposto 
municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de 

contribuintes do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a 
“fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades 
secundárias “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando comprovado 
que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de artefatos de couro para 
veículos automotores.  
 



A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de 
tapeçaria e reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na competência 
tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. Consequentemente, incide 
ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de circulação nas operações destinadas à 
indústria e ao comércio, que é o caso aqui analisado. 

 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao 

fornecimento de embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido 
cautelar na ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 
decidiu por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização direta 
em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB 
ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS 
GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 
1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 
13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA 
DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o 
julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), 
concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, 
da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização por encomenda de embalagens, 
destinadas à integração ou utilização direta em processo 
subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o 
ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 
4389 MC, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, quando um 
estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um determinado 
produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o ICMS se o produto 
resultante da industrialização sob encomenda for ser utilizado como insumo, ou 
comercializado pelo estabelecimento encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a 

destinação posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a qualificação 
da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as embalagens, etc. 



são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que eles oferecem ao 
mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o qual “sobre operações de 
industrialização de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria incide 
ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior 

Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, 
em 02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha de 
julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção 
do STJ, em 11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de 
relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos 
recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 
qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza 
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na 
Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 
13.05).Consequentemente, tais operações estão sujeitas à 
incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento 
da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. 
Contudo, em 13.4.2011 o Pleno do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de circulação de mercadoria. 3. Ante a 
possibilidade de julgamento imediato dos feitos que versem sobre 
a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF em juízo 
precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo 
sentido do entendimento exarado pelo STF, não merecendo 
reforma o acórdão estadual. Agravo regimental provido”. (AgRg no 
REsp 1310728/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 
 

No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, 
consistente na fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em 
veículos por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da 

substituição tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 14.11 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a consumidores finais 
pessoas físicas.  

 



Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou 
em consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas inscritas 
no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as jurisprudências 
supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na 
qualidade estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, 
parte, componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do 
RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e recolhimento 
do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador 
estabelecido neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: 
(Redação conferida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  
[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, 
Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, 
inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados 
ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 31.01.14) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Roraima, Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer 
peça, parte, componente, acessório, de uso especificamente 
automotivo, inclusive os produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, 
destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); 
(Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de 
qualquer peça, parte, componente, acessório, de uso 
especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no inciso 
XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - vigência: 
01.07.15) 
 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do 
lançamento, tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para uso em 
veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e não promoveu 
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o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações internas subsequentes, em 
favor do erário goiano, conforme determinação da legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que 

compareceu ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, 
limitando-se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, argumento este que, 
consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na legislação tributária tampouco na 
jurisprudência dos Tribunais superiores. 

 
Em face do exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 

provimento para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por 
insegurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, 
incompetência funcional e erro na identificação do sujeito passivo direto, rejeitar o pedido 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão singular que 
julgou procedente o lançamento. 

 
É como voto. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00617/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Paixão de Oliveira Gomes 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade da sentença singular. 
Cerceamento do direito de defesa. Rejeição. ICMS. Mérito. 
Obrigação principal. Não inclusão de nota fiscal em relatório 
previsto no Convênio 110/07. Operação interestadual com 
Biodiesel-B100. Procedência Parcial. 
 
I - Não se anula a sentença, por cerceamento do direito de 
defesa quando a decisão, embora sintética e estruturada por 
meio de tópicos identificados por siglas, se apresente 
consistente e completa no tocante as questões trazidas ao 
processo, bem como harmônica em seus fundamentos e parte 
dispositiva; 
 
II - Em irregularidade da qual resulte falta de repasse de ICMS 
anteriormente retido, a denúncia espontânea somente se 
caracteriza pelo recebimento do respectivo valor pelo Estado de 
Goiás, antes do início de qualquer procedimento fiscal. (art. 138, 
CTN); 
 
III - Declara-se procedente em parte o lançamento de ofício 
relativo a infração cuja ocorrência apenas parcial tenha sido 
constatada no curso do processo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de outubro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de Oliveira 
Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki Missao. 
Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração no valor de R$ 240.901,50 (duzentos e quarenta mil, novecentos e um reais e 
cinqüenta centavos), considerando o repasse de fls. 188 no valor de R$ 181.526,83 (cento 
e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), para possível 
extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Victor Augusto de Faria Morato e Masayuki 
Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 09 de dezembro de 2015, o Fisco exige ICMS, multa e demais 
acréscimos da autuada, em razão de ter, nos meses de agosto e setembro de 2011, ter 
deixado de incluir nota fiscal em relatório referente ao anexo IV do Sistema SCANC 
aquisições interestaduais de Biodiesel-B100, nos termos Convênio ICMS 110/07, fato do 
qual teria decorrido o não repasse do ICMS devido ao Estado de Goiás. 



 
A ação fiscal foi dirigida ao estabelecimento da autuada, tendo sido 

anexado à peça básica demonstrativo analítico, onde foram indicados os dados básicos de 
cada uma das notas fiscais autuadas, bem como cópias dos desses documentos e ainda 
de relatório referente ao Anexo IV do Sistema SCANC (fls. 04 e 09 a 38). 

 
Intimado para apresentar defesa em Primeira Instância (fls. 39 e 40), 

o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 48 a 120), perante a qual o julgador 
monocrático converte o julgamento em diligência para que auditor fiscal verificasse se o 
repasse alegado pelo impugnante teria sido realizado ou não (fls. 121). 

 
Cumprindo a determinação do órgão julgador monocrático autoridade 

diligenciadora informa não ter ocorrido os repasses objeto da autuação (fl. 123). 
 
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o sujeito 

passivo se manifesta pedindo reenvio dos autos à Gerência de Combustíveis para se 
oficiasse as Secretaria da Fazenda dos Estados de localização do destinatário, solicitando 
informação sobre o ICMS ao Estado de Goiás (fl. 132). 

 
Perante a impugnação apresentada e o resultado da diligência, o 

órgão singular rejeita preliminares arguidas e considera procedente o auto de infração (fls. 
135 a 139). 

 
Instada a recorrer (fls. 140 a 144), a empresa autuada apresenta 

recurso voluntário (fls. 145 a 163), onde pede a nulidade da sentença, por cerceamento do 
direito de defesa, em razão de o julgador singular não ter considerado a ocorrência do 
repasse dos valores objeto do lançamento de ofício e tê-lo feito sem explicitar os motivos 
para tal (fls.153 a 156). 

 
No mérito, a recorrente, pede a improcedência do auto de alegando 

que, utilizando-se da possiblidade prevista no §° 1° da Cláusula Vigésima Oitava do 
Convênio 110/07, protocolou relatórios extemporâneos, pedindo, com isso, a extinção do 
crédito tributário pelo pagamento, nos termos do 156, I do Código Tributário Nacional 
(CTN), sob risco de ocorrência de recolhimento em duplicidade (fls.156 a 158). 

 
Alega ainda que, mesmo na hipótese de o repasse ainda não ter 

ocorrido, a manutenção do auto de infração implicaria bis in idem. 
 
Vindo processo a julgamento cameral (fls. 330 e 331), o órgão 

julgador converte o julgamento em diligência a fim de que auditor fiscal promovesse 
“novas verificações, inclusive, e se necessário, junto à Refinaria, visando certificar-se 
quanto ao possível e eventual repasse do valor cobrado nestes autos para o erário goiano, 
em face às providências adotadas pelo sujeito passivo, e também pelos documentos 
juntados aos autos, fornecendo, outrossim, outras informações que julgar pertinentes para 
o deslinde do presente julgamento” (fls. 164 e 165). 

 
Cumprida a diligenciadora, a autoridade diligenciadora informa, após 

análise e exposição detalhada da situação existente no processo, que o impugnante fica 
responsável pelo pagamento do montante de R$ 240.901,50 (duzentos e quarenta mil, 
novecentos e um reais e cinquenta centavos) e que o repasse de R$ 181.526,83 ocorreu 
em 10/04/2017 (fls. 188). 

 



Intimado o sujeito passivo para se manifestar sobre o resultado da 
diligência (fl. 191), este ratifica o seu pedido de improcedência do auto de infração 
afirmando que houve recolhimento dos valores exigidos na peça inicial sob o amparo do 
instituto da denúncia espontânea e que mesmo exigência de acréscimos moratórios deve 
ser afastada (fls. 337 a 339). 

 
Às fls. 206 a 209 encontra-se memorial onde o recorrente resume e 

reafirma as suas razões de defesa. 
 
É o relatório. 
 

 

QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Analisando o pedido do sujeito passivo de nulidade da sentença, por 
cerceamento do direito de defesa, em razão de o julgador singular não ter considerado a 
ocorrência do repasse dos valores objeto do lançamento de ofício e tê-lo feito sem 
explicitar os motivos para tal (fls.153 a 156), pois a sentença (fls.135 a 139), embora 
sintética e estruturada por meio de tópicos identificados por siglas, apresenta-se 
consistente e completa no tocante as questões trazidas ao processo e quanto à harmonia 
entre seus fundamentos e sua parte dispositiva. 

 

QUESTÃO MERITÓRIA 

 

Dirigindo-me ao mérito, não vejo como acolher as razões trazidas 
pelo recorrente, pois a chamada denúncia espontânea, quando relativa a descumprimento 
de obrigação de pagar o tributo, só se configura quando o pagamento é efetuado e valor 
correspondente adentra os cofres públicos, já que nesse caso, a “denúncia espontânea da 
infração deve ser acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, 
conforme dispõe 138 do CTN: 

 
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido 
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração.” [Grifo Oportuno] 
 

Assim, quando o sujeito passivo descumpre a obrigação acessória 
de incluir uma operação no Anexo IV do Sistema SCANC e em razão disso o ICMS não é 
repassado ao Estado de Goiás, para se configurar a espontaneidade tributária é 
necessário que, antes do início do procedimento fiscal, seja apresentado relatório 
referente à operação não incluída e ocorra o devido repasse ao Estado de Goiás. 

 



O repasse de R$ 181.526,83 informado à fl. 188 pela autoridade de 
lançadora e ocorrido 10/04/2017, após o início do procedimento fiscal, portanto, não tem a 
capacidade de desconstituir a exigência tributária, podendo para possível extinção do 
crédito tributário. 

 
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença singular, 

arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa, conheço do recurso, dou-lhe 
parcial provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto 
de infração no valor de R$ 240.901,50 (duzentos e quarenta mil, novecentos e um reais e 
cinquenta centavos), considerando o repasse de fls. 188 no valor de R$ 181.526,83 (cento 
e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), para possível 
extinção do crédito tributário. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 13 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00626/18 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Falta de pagamento de 
ICMS/ST de operações de venda de energia elétrica em razão da 
aplicação de base de cálculo inferior à permitida. Procedência 
total. Maioria. 
 
1 – Conforme disposto na alínea "b" do inciso I do artigo 34-A 
do anexo XIII do RCTE, a base de cálculo da operação de 
compra e venda de energia elétrica é o preço total contratado. 
 
2 - Não existe previsão legal ou contratual de que eventuais 
ganhos financeiros concedidos à compradora, derivados de 
operações de venda de energia elétrica efetuadas para terceiros, 
seja aplicado como desconto incondicional em operações 
subsequentes entre vendedora e compradora, alterando o valor 
da operação de compra e venda de energia elétrica previsto em 
contrato. 
 
3 – Auto de Infração procedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Evandro Luis Pauli, Denilson Alves Evangelista, Gilmar Rodrigues de 
Almeida, Antônio Martins da Silva, José Paixão de Oliveira Gomes e o Sr. Presidente, 
Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos 
os Conselheiros Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça Alves, José 
Luiz Rosa e José Pereira D'abadia, que votaram, conhecendo do recurso, dando-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 e 03, refere-se à acusação fiscal de que o sujeito passivo, na 
qualidade de substituto tributário, deixou de recolher parte do ICMS-ST devido em face de 
operações de comercialização de energia elétrica, conforme documentos comprobatórios 
em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 1.206.163,10, 
mais cominações legais. 

Dispositivo legal infringido: Art. 52, §3º da Lei 11.651/91 c/c art. 30, §4º do 
Anexo VIII, art. 34-A, I, “b” do Anexo XIII do Decreto 4.852/97. 

Penalidade proposta: artigo 71, III, “a” da Lei 11.651/91 c/ redação da Lei 
11.750/1992. 

Não foram arrolados sujeitos passivos solidários. 



Autoridade fiscal anexa Nota Explicativa (folhas 41 a 43), demonstrativo de 
apuração do ICMS devido (folhas 44 e 45), contrato de compra e venda de energia elétrica 
(folhas 46 a 66), termos aditivos do respectivo contrato (folhas 67 a 81), cópias das notas 
fiscais (folhas 82 a 85), dentre outros documentos. 

Sujeito passivo comparece à 1ª Instância alegando que não houve 
infringência a cláusulas contratuais e que o valor da operação destacado nas notas fiscais 
está correto. Anexa ao processo Atas de reuniões do Conselho de Administração, estatuto 
social e 4ª Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas, todos da ENERCAN (Campos Novos 
Energia S/A). 

O sujeito passivo também traz a informação de que o assunto já foi objeto de 
outro auto de infração (AI nº 4011001014657) que foi considerado nulo, em 2011, pela 
Terceira Câmara desse Conselho, conforme Acórdão nº 0776/11. Anexa, nas folhas 166 a 
173, o respectivo auto de infração e os levantamentos fiscais.  

O julgador de 1ª Instância converte o processo em diligência (folhas 244 e 
245) solicitando informações à autoridade lançadora sobre os argumentos do sujeito 
passivo.  

A autoridade fiscal apresenta explicações (folhas 245 a 246), mantendo a 
acusação fiscal, não aceitando as justificativas do sujeito passivo. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao relatório diligencial (folhas 
252/262). 

Em sentença, o julgador singular considera totalmente procedente o auto de 
infração (folhas 265 a 269). 

Devidamente notificado (folhas 270 a 272), o sujeito passivo apresenta 
impugnação à 2ª Instância (folhas 275 a 306) com os mesmos argumentos da 1ª Instância. 
Pede a reforma da decisão singular.  

Em sessão cameral, a Segunda Câmara, por unanimidade de votos, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa. E, quanto ao 
mérito, por maioria, o processo foi julgado improcedente (folhas 328 a 342). 

Inconformada, a Representação Fazendária interpõe recurso a esse 
Conselho Superior, pedindo a reforma da decisão cameral e a procedência do lançamento 
(folhas 344 a 351). Alega que existe um contrato de compra e venda de energia que 
estabeleceu cabalmente o preço da operação de compra e venda de energia e que o 
“valor de referência” constante no contrato é um dos componentes do preço da energia 
contratada, conforme fórmula da Cláusula 7.2. Assevera o disposto na alínea “b” do artigo 
34-A do anexo XIII do RCTE que determina a base de cálculo como sendo o preço total 
contratado, justamente aquele previsto na cláusula 7.2 do contrato de compra e venda de 
energia. 

Em Contradita o sujeito passivo afirma que a fiscalização considerou como 
base de cálculo do ICMS-ST o “valor de referência” constante no contrato, sendo que a 
base de cálculo deve ser aquela destacada na nota fiscal, que é o valor da operação. 

Alega que a ENERCAN foi criada para fornecer energia elétrica aos seus 
acionistas, dentre elas a Votorantin (que é a compradora de energia elétrica, destinatária 
das operações). E que o contrato de compra e venda da ENERCAN e a Votorantin previu 
um “valor de referência” para a operação de R$ 106,04 MW/h no período considerado. 

O sujeito passivo também alega que o preço de R$ 106,04 foi 
equivocadamente definido pela autoridade fiscal como sendo o preço basilar e imutável da 
compra e venda de energia firmada entre o sujeito passivo e a Votorantin e, na verdade, é 



apenas a referência de preço que deve ser respeitada para fins de manutenção das 
obrigações da Votorantin, na condição de acionista da impugnante. 

E que o contrato também previu a possibilidade de os acionistas indicarem 
terceiros para a aquisição de energia elétrica, sendo que, no caso do preço dessa 
operação com terceiro ser diferente do valor de referência, a Votorantin teria a obrigação 
de complementar financeiramente, se o preço fosse menor, e direito a ganho financeiro se 
o preço fosse maior. Alega que esse ganho financeiro seria aplicado como desconto 
(diferença entre preço de referência e o preço contratado com terceiro) nas operações em 
nome próprio, conforme notas fiscais objeto de autuação. 

Alega que esta sistemática de cálculo do preço está prevista no contrato de 
compra e venda e também no Acordo de Acionistas (folhas 175 a 196), onde o valor de 
referência pode ter alterações para mais ou para menos, conforme os valores praticados 
com terceiros. 

Alega que o desconto aplicado à Votorantin é desconto incondicional e seu 
valor deve ser expurgado da base de cálculo, razão pela qual o preço da energia deve ser 
ajustado com base nesse desconto (BC: valor de referência do contrato – desconto). 

Alega inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública por falta de 
impugnação específica de fundamento da decisão, ao não questionar que os descontos 
incondicionais não compõem a base de cálculo do ICMS. 

Alega também ausência de tipificação da suposta infração e natureza 
confiscatória da multa. 

É o Relatório. 

 

V O T O 

 

Preliminarmente, não procedem as alegações do sujeito passivo de 
inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública por falta de impugnação específica de 
fundamento da decisão. 

Isso porque não existe previsão regulamentar de que o recurso seja 
condicionado à impugnação de todos os fundamentos da decisão cameral. A única 
condição para admissibilidade do recurso, para o caso em questão, presente no inciso I do 
artigo 41 da Lei 16.469/2009, foi atendida, que foi a existência de decisão cameral não 
unânime: 

Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão 
cameral: 

I - não unânime; 

Além do mais, somente o “dispositivo” do Acórdão faz coisa julgada, não 
sendo necessário recorrer de todos os fundamentos da decisão. O PAT se caracteriza, 
precipuamente, pela busca da verdade material e, em certos casos, permite até o 
julgamento “extra petita”, não se revestindo do mesmo rigor procedimental da esfera 
judiciária.  

Também preliminarmente, pelo controle da legalidade atribuído a esse Orgão 
Julgador via PAT, conforme inciso I do artigo 3º da Lei 16.469/2009, analisei o 
procedimento fiscal e não constatei irregularidades, pois a autoridade fiscal seguiu todas 
as determinações constantes no artigo 142 do CTN e 160 do CTE, bem como as 
disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 16.469/2009 (Regulamento do PAT).  



Quanto ao mérito, inicialmente, em relação a alegação de 
inconstitucionalidade da aplicação da multa em razão de eventual caráter confiscatório, 
deixo de apreciar tal quesito por vedação expressa constante no §4º do artigo 6º da Lei 
16.469/2009. 

Mas, apenas a título de informação, originalmente a penalidade aplicada ao 
presente auto de infração, à época da lavratura do auto de infração em 2011, foi de 120% 
do valor do imposto, conforme previsto no inciso III do artigo 71 do CTE. Ocorre que, 
conforme redação dada pela Lei 17.917 de 01/01/2013, a mesma multa passou a ser de 
100% do valor do imposto. 

Assim, com base no instituto da retroatividade benigna, a multa aplicável ao 
caso em questão foi alterada para 100% do valor do imposto. Ratificando esse 
entendimento, de que a multa não deve ultrapassar o valor do imposto devido, 
recentemente (Lei 19.965 de 10/01/2018) foram incluídas novas alterações no artigo 71 do 
CTE, em especial o §11º, que estabeleceu o limite da multa no patamar de, no máximo, 
100% do valor do tributo. Acrescentando, por fim, que não é necessário adequar a multa, 
via dispositivo, no presente Acórdão pois essa adequação já é efetuada “de ofício” pelo 
sistema fazendário para todas as infrações dessa natureza. 

Também não procede a alegação do sujeito passivo de ausência de 
tipificação da suposta infração pois os dispositivos citados pela autoridade fiscal são 
suficientes para tipificar a infração do sujeito passivo. 

Quanto ao trabalho fiscal realizado pelo auditor, o mesmo foi perfeitamente 
elaborado, com a acusação fiscal bem detalhada na descrição do fato (folhas 02) bem 
como em Notas Explicativas de folhas 41 a 45. Conforme documentos anexados ao 
processo, a autoridade fiscal demonstrou que a base de cálculo utilizada pelo sujeito 
passivo, nas referidas notas fiscais, não correspondia àquele constante no contrato de 
compra e venda de energia elétrica. 

Ocorre que o sujeito passivo, inconformado com a autuação, interpõe recurso 
administrativo questionando os argumentos da acusação fiscal, sendo que o ponto 
principal da discussão diz respeito à determinação da base de cálculo das operações de 
compra e venda de energia elétrica. 

Pois bem, conforme disposto no inciso I do artigo 15 do CTE, a base de 
cálculo, nas operações relativas à circulação de mercadorias, é o valor da operação. 
Energia elétrica, não obstante sua característica intangível, é considerada mercadoria pela 
legislação tributária estadual. E, no caso em questão, o valor da operação foi definido em 
contrato de compra e venda de energia elétrica (folhas 46 a 66). 

Assim, analisando o respectivo contrato firmado entre a vendedora e 
compradora de energia elétrica, respectivamente, a ENERCAN de Campos Novos/SC e a 
Votorantin de Niquelândia/GO, percebe-se que a contratação foi de uma quantidade 
mensal de MW/h, ao preço unitário, por MW/h, de R$ 106,04, no período objeto de 
autuação. 

O preço de R$ 106,04 foi obtido conforme fórmula constante na Cláusula 7ª 
do respectivo contrato (folhas 53) que previa reajustes em função da variação do IGP-M e 
dólar. 

Ocorre que, pelo 6º Termo Aditivo do respectivo contrato, as partes 
incluíram, na Cláusula 2ª, as sub Cláusulas 2.7, 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 (folhas 80). As 
referidas cláusulas inseridas no contrato foram no sentido de permitir que a compradora 
(Votorantin) indicasse uma outra empresa do seu grupo econômico para adquirir eventual 
sobra da quantidade mensal de energia pactuada. Nesse caso a Votorantin deveria indicar 



a empresa que iria adquirir a respectiva energia elétrica, a quantidade de MW/H e o preço 
da operação. 

A Cláusula 2.7.3 previa que, nesse caso, a Votorantin deveria ressarcir à 
ENERCAN no caso do preço dessa operação (valor unitário do MW/h) com terceiros 
ocorrer com valor inferior ao constante no contrato. Verifiquei também que o contrato de 
compra e venda não disciplinou a situação inversa, isto é, de preço superior ao constante 
no contrato. Essa previsão constou somente no Acordo de Acionistas (folhas 140 e 141), 
na Cláusula 5.2.2, que dispunha que, se houvesse a venda de energia por um preço 
superior ao contratado, a compradora teria direito a receber a diferença líquida entre o 
preço acordado com o potencial comprador e o preço mínimo previsto em contrato.  

Para uma melhor compreensão dessa sistemática, explicarei usando como 
exemplo o mês de setembro/2007: 

No respectivo contrato (conforme anexo I do 5º Termo Aditivo de folhas 225 
a 226), a quantidade a ser comercializada no mês de setembro/2007 foi de 53.101,927 
MW/h, ao preço de R$ 106,04 por MW/h. 

Mas, conforme faculdade contratual acima citada, foi permitido à compradora 
indicar empresas do seu próprio grupo econômico para adquirir a totalidade ou parte da 
energia mensal. Nesse caso, era de responsabilidade da compradora (Votorantin) indicar 
a quantidade de energia elétrica e o preço que deveria ser praticado. 

Perceba que foi acrescentada previsão contratual para que a quantidade 
mensal de energia contratada não fosse cumprida na sua totalidade, quando a 
compradora indicasse outras empresas do grupo econômico que iriam adquirir parte dessa 
energia elétrica. 

No respectivo mês de setembro/2007 a Votorantin indicou a Votener de São 
Paulo para adquirir a quantidade de 28.577,692 MW/h ao preço de 152,00 por MW/h, 
conforme nota fiscal nº 90 de folhas 233. 

De forma que, do total de 53.101,927 MW/h ao preço de R$ 106,04 
contratado entre a vendedora e a compradora, 28.577,692 MW/h foram destinados à 
terceiro (Votener) ao preço de R$ 152,00. Assim, da quantidade total contratada no mês 
de setembro/2007, restou ainda um saldo remanescente de 24.424,235 MW/h, que foi 
efetivamente adquirida pela Votorantin, conforme notas fiscais de folhas 231 e 232.  

O cerne da questão litigiosa do presente processo é justamente essa 
operação remanescente, onde discute-se qual o valou unitário do MW/h a ser aplicado na 
emissão das notas fiscais em relação ao saldo remanescente de energia elétrica.  

O sujeito passivo aplicou efetivamente o preço de R$ 52,48 por MW/h nas 
referidas notas fiscais de folhas 231 e 232, pois compensou financeiramente a Votorantin, 
com desconto nesse preço, em razão da vendedora ter indicado empresa que adquiriu, 
em operação anterior, a energia por valor superior ao preço do contrato. A alegação 
principal do sujeito passivo é de que, no caso de venda de energia à terceiros por um 
preço superior (no caso: R$ 152,00) ao de referência (R$ 106,04), a Votorantin teria um 
direito ao desconto no preço de aquisição de sua energia consumida, razão pela qual o 
preço informado na nota fiscal, do saldo remanescente da energia destinada à Votorantin, 
foi inferior (R$ 52,48) ao valor de referência (R$ 106,04). Alega que essa sistemática 
estava prevista no Contrato e no Acordo de Acionistas e que o preço do contrato era 
apenas uma referência de preço. 

A fiscalização tributária, pelo contrário, cobrou o ICMS pelo valor definido no 
contrato (R$ 106,04), alegando que o preço do contrato não foi apenas referencial, mas o 
valor da operação definida entre as partes. 



Essa é a situação fática e jurídica objeto do litígio, que passo a decidir 
abaixo: 

Pois bem, como dito acima, a base de cálculo é o valor da operação, 
conforme bem disciplinado pela legislação tributária. E o valor da operação, conforme 
também disciplinado pela legislação tributária, em especial a alínea “b” do inciso I do artigo 
34-A do anexo XIII do RCTE, foi aquele previsto no respectivo contrato de compra e venda 
de energia elétrica:  

Art. 34-A do anexo XIII do RCTE. Sem prejuízo do cumprimento das 
obrigações principal e acessórias, previstas na legislação tributária, o 
agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - 
deve observar o seguinte (Convênio ICMS 15/07, cláusula primeira): (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.659 - vigência: 04.04.07 a 31.08.12) 

I - o agente que assumir a posição de fornecedor de energia 
elétrica deve, relativamente a cada contrato bilateral, exceto os 
termos de cessão gerados pelo Mecanismo de Compensação de 
Sobras e Déficits - MCSD - do Ambiente de Comercialização 
Regulado, para cada estabelecimento destinatário: (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.659 - vigência: 04.04.07 a 31.08.12) 

a) emitir mensalmente nota fiscal, modelo 1 ou 1-A, ou, na hipótese 
de dispensa da inscrição no CCE, requerer a emissão de nota fiscal 
avulsa; (Redação dada pelo Decreto nº 6.659 - vigência: 04.04.07 a 31.08.12) 

b) em caso de incidência do imposto, a base de cálculo da 
operação é o preço total contratado, ao qual está integrado o 
montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fins de controle; (Redação dada pelo Decreto nº 6.659 - vigência: 

04.04.07 a 31.08.12) 

De forma que, necessariamente, para solução da presente controvérsia, 
devem ser analisadas as disposições sobre o assunto no referido contrato de compra e 
venda. 

A Cláusula 2ª do contrato disciplinou a quantidade mensal e anual de energia 
elétrica que deveria ser comercializada entre as partes. 

Já a Cláusula 7ª disciplinou o valor e o reajuste dos valores do contrato de 
compra e venda de energia elétrica. 

Após a lavratura do contrato, foram emitidos vários termos aditivos. Pelo 6º 
termo aditivo (folhas 79 a 81), foi incluída, na Cláusula 2ª, a previsão de que a quantidade 
mensal pré contratada entre as partes não fosse cumprida, quando a compradora 
(Votorantin) indicasse outra empresa para adquirir parte da quota parte de energia elétrica 
mensal contratada. 

Percebo que as alterações não foram incluídas na Cláusula 7ª que versava 
sobre o valor e reajuste, mas na Cláusula 2ª que versava sobre as quantidades de 
energia. Isto é, a situação prevista no respectivo Termo Aditivo versava sobre as 
quantidades e não sobre o preço das operações remanescentes. 

De forma que houve alteração no contrato criando uma regra de que, se 
fossem indicadas outras empresas do grupo para a aquisição da energia, as quantidades 
adquiridas por essas empresas seriam abatidas do total de energia elétrica que a 
compradora estaria obrigada a adquirir no mês. E que a Votorantin teria um ganho 
financeiro ou prejuízo financeiro, dependendo do preço contratado com essa empresa 
indicada. Em momento algum existiu a previsão em contrato que esse ganho 
financeiro seria aplicado como desconto nas operações remanescentes entre a 
ENERCAN e a Votorantin. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/icms/2007/cv015_07
../../DECRETOS/D_06659.doc
../../DECRETOS/D_06659.doc
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../../DECRETOS/D_06659.doc


Não obstante a ausência de previsão contratual disciplinando o procedimento 
efetuado pelo sujeito passivo (diminuição do valou unitário do MW/h de R$ 106,04, 
previsto em contrato, para R$ 52,48, no mês de setembro/2007, como exemplo), se 
analisarmos o 4º aditivo ao acordo de acionistas da ENERCAN (folhas 128 a 149), da qual 
a compradora faz parte, que fundamentou a lavratura do contrato de compra e venda de 
energia elétrica, nas cláusulas 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 percebemos que existe regra que prevê 
direitos a receber e obrigações de pagar no caso da compradora indicar terceiros para 
adquirir energia elétrica, de sua cota-parte, em valores diferentes do preço mínimo 
contratado. 

Verifico, portanto, que essa previsão não está no respectivo contrato de 
compra e venda, mas em Acordo de Acionistas. E, não obstante não ser o documento 
hábil a lastrear as operações de compra e venda de energia elétrica, não disciplinou a 
forma como se daria essa compensação financeira.  

Assim, não pode o sujeito passivo, com base em operações de compra e 
venda de energia efetuada com terceiros, de outras operações, visando ressarcir 
financeiramente a compradora (Votorantin), aplicar desconto no preço do MW/h do saldo 
remanescente de energia elétrica pactuada em contrato. Esse procedimento adotado pelo 
sujeito passivo não possuía previsão contratual, pois o preço remanescente deveria ser 
aquele constante em contrato, no valor de R$ 106,04. 

Por isso mesmo também não procede a alegação do sujeito passivo de que o 
desconto concedido nas operações subsequentes se revestiu num desconto incondicional 
e que, portanto, deveria ser excluído da composição da base de cálculo. Na prática, 
descontos incondicionais são aqueles concedidos através de uma liberalidade do 
vendedor em conceder um preço menor ao inicialmente ofertado em razão de situações 
momentâneas presentes na operação, como volume da compra, histórico comercial do 
comprador, preço da concorrência, etc. São descontos que não são condicionados a 
qualquer situação e, por conseguinte, podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, 
conforme previsto no inciso II do artigo 20 do CTE.  

Mas, o caso em discussão não se caracteriza como desconto incondicionado 
pois o valor unitário do MW/h foi perfeitamente definido em contrato. E também porque 
não havia previsão contratual de que esse ganho financeiro fosse aplicado como desconto 
incondicional no saldo remanescente de energia elétrica. 

Além do mais, como houve um preço superior (R$ 152,00) ao preço 
contratado (R$ 106,04), o ICMS deve incidir sobre o valor total contratado e ajustado 
(majorado), pois foi esse o valor da operação. Não pode o sujeito passivo efetuar uma 
compensação financeira no valor do preço das operações subsequentes para que a 
tributação continue ocorrendo sobre o valor contratado. 

No caso em questão, como a compradora indicou empresa que adquiriu a 
energia elétrica por valor superior ao contratado, esse ganho financeiro previsto no Acordo 
de Acionistas deve-se operacionalizar pelo simples repasse financeiro à compradora 
(Votorantin) através de depósito bancário ou outra forma, mas nunca como desconto no 
preço do MW/h pactuado em contrato em relação a outras operações subsequentes. 

Pertinente também citar a Nota Explicativa da autoridade fiscal autuante 
original (AI anulado): “em 2008 e 2009 a empresa corrigiu a forma de faturar os valores 
unitários da energia elétrica, os quais coincidem com os valores calculados de acordo com 
a cláusula 7ª do contrato, fato que comprova as irregularidades no subfaturamento desses 
valores no período acima mencionado e que causou prejuízo ao erário do Estado de 
Goiás”.  

Por fim, quanto a alegação de que a autoridade fiscal considerou, no 
levantamento fiscal, somente os meses em que houve diferença desfavorável ao Estado, 



sendo que houve meses em que a diferença foi favorável ao Estado (desfavorável ao 
sujeito passivo), verifico que tal alegação não procede. Isso porque a presente reautuação 
deixou de considerar as diferenças dos meses de junho/2007 a setembro/2007 (folhas 
173), que, se tivessem sido consideradas, dariam uma diferença favorável ao Estado (vide 
quadro abaixo). 

Mês Favorável ao Estado Desfavorável ao Estado 

Junho/2007  11.491,05 

Julho/2007  104,58 

Agosto/2007 147.756,70  

Setembro/2007  74.726,13 

Total 147.756,70 86.321,76 

FAVORÁVEL AO ESTADO 61.434,94  

Obs 1: Autuação atual (04 meses): outubro/2007 a janeiro/2008. 

Obs 2: Autuação anterior (08 meses): junho/2007 a janeiro/2008 (folhas 173) 

De forma que o auditor já fez a compensação dessas diferenças favoráveis e 
desfavoráveis ao Estado, quando deixou de autuar tais meses. 

Concluo, portanto, que o contrato bilateral não previu que o ganho financeiro 
das operações anteriores fosse aplicado como desconto no preço do MW/h da energia 
remanescente pactuada entre vendedora e compradora. E que, por conseguinte, o valor 
da operação objeto de autuação é aquele definido na Cláusula 7ª do contrato de compra e 
venda de energia elétrica, no valor atualizado de R$ 106,04. Portanto, correta está a 
autuação fiscal.  

Pelo acima exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública, dou-lhe 
provimento para REFORMAR O ACÓRDÃO CAMERAL e julgar PROCEDENTE o auto de 
infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00661/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS - substituição tributária. Saída de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária pelas operações 
posteriores com destino ao estado de Goiás, sem o destaque ou 
com destaque a menor do ICMS ST. Procedente em parte.  
 
1. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade da lide, 
quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
2. O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 429.587,09 (quatrocentos e vinte e 
nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos), conforme revisão fiscal às 
fls.124. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Denílson 
Alves Evangelista, Nivaldo José Mendes e José Paixão de Oliveira Gomes. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo na condição de 
substituto tributário, realizou saídas de mercadorias sujeitas a substituição tributária pelas 
operações posteriores com destino ao estado de Goiás dos Protocolos ICMS 83/11 e 
84/11 sem o destaque ou com destaque a menor do ICMS ST, conforme demonstrativo e 
documentos anexos. 

 
O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos, (fls.03 

a 21). 
 
O sujeito passivo foi intimado dos lançamentos, (fls.20 e 21). 
 
Pela Sentença de n°1843/2016-JULP, (fls.88 a 91), o julgador 

singular decidiu pela procedência, do auto de infração.  
 
Pela Resolução nº147/2016, (fls.122 e 123), a Segunda Câmara 

Julgadora converte o julgamento em diligência e encaminha os autos à Gerência de 
Substituição Tributária, para que o seu ilustre titular, designe um auditor fiscal para 
manifestar sobre as alegações da autuada e, se for o caso, elaborar novos demonstrativos 
da auditoria.   



 
Em atendimento a Resolução nº147/2016, nas (fls.124 a 126), a 

Gerência de Substituição Tributária informa que as notas fiscais destinadas à empresa CA 
Energia Engenharia Industria e Comércio Elreli – EPP, EI 104344199, CNPJ 
00.196.174/0001-71; foram destinadas à industrialização pela recorrente, não procede, 
uma vez que todas as notas fiscais foram destinadas à comercialização, conforme cópias 
das EFD's em anexo. Informa, ainda que esta revisão deu origem ao auto de infração 
complementar de nº4011701691155 devido ao crédito da alíquota de origem do ICMS 
normal ter sido superior ao estabelecimento pela legislação tributária, conforme prevê o 
inciso II, do art.1º da Resolução nº13 de 2012 do Senado Federal no cálculo da obtenção 
do ICMS ST, resultando, desta forma, no ICMS de ofício inferior.  

 
Após realizadas as reanálises das classificações, com suas 

respectivas retificações e ratificações, conforme explanados e planilhas dos 
levantamentos desta revisão, o valor original do lançamento de crédito inicialmente 
autuado de R$473.572,54, foi reduzido para R$429.587,09. Junta documentos (fls.127 a 
242). 

 
O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento da Resolução 

nº147/2016, querendo, manifestar-se, (fls.244 a 247). 
 
É o relatório.   
 

VOTO 
 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, 
por insegurança na determinação da infração, a rejeito por não haver nos elementos 
constitutivos da lide qualquer afronta ao capítulo que trata da nulidade dos atos 
processuais, inserto no inciso IV do artigo 20 da Lei nº. 16.469/09. A infração e a 
correspondente penalidade foram corretamente aplicadas, a instrução processual, em 
sede cognitiva efetivada com acerto. Dúvida existente, foi dirimida pelo trabalho revisional. 
Assim, rejeitada está a preliminar em comento.  

 
Com a questão incidental solucionada, volvo-me à razão de direito 

desta ação e, de pronto, reporto-me ao trabalho revisional, fls. 124. Sempre merecedor de 
fé, onde a autoridade revisora, após discorrer sobre a metodologia de trabalho 
empregado, informa, conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum” que o valor original do lançamento de crédito inicialmente autuado de R$ 
473.572,54 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos), foi reduzido para R$ 429.587,09 (quatrocentos e vinte nove 
mil, quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos).  

 
Em face da tarefa revisional, o polo passivo, embora intimado, não se 

manifestou.  
 
Assim, voto rejeitando a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de 
votos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 429.587,09 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais 
e nove centavos), conforme revisão fiscal às fls.124. 

 
 



 
 

Sala das sessões, em 21 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00671/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Erro de identificação do 
sujeito passivo. Substituição tributária pelas operações 
anteriores. TARE firmado com substituto revogado. Obrigação 
pelo pagamento do tributo. Não acatada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de imposto. Nota fiscal de 
saída sem destaque do imposto. Falta de registro de débito no 
Livro Registro de Saídas. Procedência. 
 
1. O outrora substituído tributário, que ficara desobrigado do 
pagamento do ICMS, em decorrência do cumprimento da 
obrigação pelo substituto tributário, reassume a polo passivo da 
obrigação na qualidade de contribuinte, relativamente às saídas 
de mercadorias tributadas que promova, obrigando-se ao 
recolhimento do imposto incidente nestas operações, quando o 
TARE que impõe esta obrigação ao substituto tributário é 
revogado; 
 
2. É devido o ICMS não destacado em documento fiscal e não 
registrado a débito no Livro de Registro de Saídas relativo à 
saída de mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas 
internas de mercadorias sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e 
sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas, no período de 
01/01/2010 a 21/12/2010, saídas estas destinadas à Videplast Indústria de Embalagens 
Ltda, conforme planilha em anexo e em consequência deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
27 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 163, inciso V, alínea “b” e 167-B 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A 
da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: VINÍCIUS 
MACHADO CAMELO e VALERIA MACHADO CAMELO, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/23. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e os 
responsáveis solidários, em peça única, ingressam com impugnação às fls. 39/42. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 62/64, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Inconformados, os sujeitos passivos interpuseram recurso voluntário 
de fls. 70/71, alegando que apesar da revogação do Termo de Acordo de Regime Especial 
– TARE, a empresa Videplast Centro Oeste Ltda continuou procedendo como se não 
houvesse a revogação, registrando e pagando o ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, assim, não há que se falar em omissão de pagamento de imposto. 
Juntou cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS da empresa destinatária das 
mercadorias, demonstrando que o referido imposto foi devidamente debitado.  

Por meio da Resolução de fls. 80/81, a Segunda Câmara converteu o 
julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia Fiscal de origem, 
solicitando a verificação do recolhimento do ICMS substituição tributária com base no 
TARE revogado, bem como a anexação do Diário Oficial do Estado de Goiás 
comprovando a publicação da Portaria de suspensão do referido TARE. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de fls. 
82/85, informando, inicialmente, que o presente lançamento foi efetuado com base no 
comunicado da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, informando que apesar 
da revogação do TARE celebrado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a 
empresa Videplast Centro Oeste Ltda, a empresa autuada continuou emitindo notas fiscais 
a ela destinadas sem o destaque do imposto. Informou, ainda, que o ICMS debitado e 
recolhido pela referida empresa após a revogação do TARE foi objeto de pedido de 
restituição por meio do Processo nº 211200004019813, deferido por intermédio do Parecer 
nº 987/2012-GOT, adotado pelo Despacho nº 2451/2012-SAT. 

Intimada do resultado da revisão fiscal, a empresa autuada 
compareceu ao processo alegando que no momento da emissão das notas fiscais o ICMS 
não foi incluído no valor das mercadorias, portanto, o seu ônus deve ser suportado pela 
empresa destinatária, acrescentando, ainda, que a restituição foi deferida de forma 
irregular, tendo em vista que a substituição tributária é definitiva. 

Intimados, os solidários comparecem ao processo repetindo os 
argumentos da empresa autuada. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1902/2014 de fls. 122/126, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Recorrendo a este Conselho Superior do CAT (fls.139/142), os 
sujeitos passivos, com os mesmos argumentos anteriormente expendidos, pugnam pela 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. Sucessivamente, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento. 

 



É o relatório. 

 
VOTO 

Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 
acórdão cameral proferido em PAT, no qual a acusação formulada pelo fisco é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas de internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79.687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 07/09, sem destaque do ICMS devido e, consequentemente, 
sem o registro do débito no Livro Registro de Saídas de mercadoria, nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração. 

Dessume-se dos autos que a empresa destinatária VIDEPLAST 
CENTRO OESTE LTDA era signatária de TARE, no qual assumia a responsabilidade, na 
qualidade de substituta tributária pelas operações anteriores, pelo pagamento dos tributos 
surgidos contra o verdadeiro contribuinte - o sujeito passivo substituído. Portanto, cabia à 
destinatária das mercadorias – VIDEPLAST - a obrigação de recolher o imposto (ICMS) 
devido nas operações de remessa de mercadorias tributadas efetuadas pela autuada – 
SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. Assim, esta – SIMON – era a substituída e a 
VIDEPLAST, a substituta tributária pelas operações anteriores.  

Vê-se, portanto, que a autuada (substituída) se eximia do pagamento 
do ICMS, que era efetuada pela detentora do TARE, a substituta tributária VIDEPLAST 
LTDA.  

Porém, com a revogação do TARE firmado entre a SEFAZ (GO) e a 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, a remetente das mercadorias tributadas reassume a 
obrigação pelo ICMS devido nas operações de saídas tributadas. 

Donde se conclui que, na vigência de TARE firmado por terceiro 
destinatário das mercadorias, a empresa remetente era beneficiária indireta da obrigação 
transferida a este terceiro – substituta e destinatária das mercadorias.  

No entanto, revogado o TARE, o sujeito passivo, verdadeiro 
contribuinte, reassume suas obrigações tributárias relativas às saídas tributadas que 
promover. 

Nessa vertente, quanto à preliminar de erro de identificação do 
sujeito passivo, arguida pelos autuados, com a revogação do TARE, o substituto tributário 
se exime da obrigação pelos tributos devidos nas operações de saídas tributadas 
promovidas pela remetente das mercadorias – a autuada, retornando referida obrigação 
ao outrora substituído – o sujeito passivo deste lançamento, descaracterizando o alegado 
erro na identificação do sujeito passivo. 

No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve seguir 
adiante. Da análise do presente processo extrai-se, logo de início, que as notas fiscais 
constantes da planilha de fls. 07 a 09, referem-se à venda de COMPOSTO ADITIVO 
FLEXO para a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA. 

As referidas notas fiscais foram emitidas sem destaque do ICMS, 
fazendo referência ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, 



celebrado em 23 de dezembro de 2004, entre a empresa destinatária e a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, cuja Cláusula Primeira, assevera o seguinte: 

Com fundamento no que dispõe o art. 2º, inciso III, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código 
Tributário do Estado de Goiás - RCTE , é a ACORDANTE nomeada 
substituta tributária pela operação interna anterior de aquisição de matéria-
prima, de material secundário e de acondicionamento, efetuada de 
estabelecimento industrial, bem como no retorno da mercadoria que tenha 
sido remetida para industrialização, por sua conta e ordem, em outro 
estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado.   

Ocorre que o aludido Termo fora revogado pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás a partir de 1.º de agosto de 2008, conforme faz prova a 
Portaria n.º 679/2009, de fls. 86, situação que redundou, inclusive, no pedido de restituição 
de ICMS por ela recolhido na condição de substituta tributária pelas operações internas 
anteriores, a partir da revogação do referido regime especial.  

Assim, está sobejamente provado que a empresa autuada promoveu 
a saída de mercadorias tributadas sem o destaque do ICMS nas notas fiscais que, por 
consequência, também não foi debitado no Livro Registro de Saída de mercadoria e, 
tampouco, recolhido aos cofres públicos estaduais, com supedâneo em Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE, cujo ato de revogação já havia sido publicado no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, sendo, portanto, do conhecimento de todos (erga omnes). 

A substituição tributária é definitiva somente em relação ao valor 
pago, sendo vedado à administração tributária exigir pagamento adicional no caso de 
venda da mercadoria pelo substituído por valor superior à base de cálculo utilizado para a 
substituição e, ao contribuinte, solicitar a restituição em caso de venda da mercadoria por 
valor inferior à base de cálculo utilizado para efeito do pagamento do ICMS por 
substituição. 

Com essas considerações entendo que está suficientemente 
comprovado nos autos a falta de recolhimento do ICMS incidente nas operações de 
vendas de mercadorias da empresa autuada para a empresa VIDEPLAST CENTRO 
OESTE LTDA.  

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso dos sujeitos passivos, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão 
cameral que considerou procedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00672/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar. Erro de identificação do 
sujeito passivo. Substituição tributária pelas operações 
anteriores. TARE firmado com substituto revogado. Obrigação 
pelo pagamento do tributo. Não acatada. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de pagamento de imposto. Nota fiscal de 
saída sem destaque do imposto. Falta de registro de débito no 
Livro Registro de Saídas. Procedência. 
 
1. O outrora substituído tributário, que ficara desobrigado do 
pagamento do ICMS, em decorrência do cumprimento da 
obrigação pelo substituto tributário, reassume o polo passivo da 
obrigação na qualidade de contribuinte, relativamente às saídas 
de mercadorias tributadas que promova, obrigando-se ao 
recolhimento do imposto incidente nestas operações, quando o 
TARE que impõe esta obrigação ao substituto tributário é 
revogado; 
 
2. É devido o ICMS não destacado em documento fiscal e não 
registrado a débito no Livro de Registro de Saídas relativo à 
saída de mercadoria tributada. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa, José Paixão de Oliveira Gomes, José Pereira 
D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo realizou saídas 
internas de mercadorias sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e 
sem efetuar o débito correspondente no Livro Registro de Saídas, no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, saídas estas destinadas à Videplast Indústria de Embalagens 
Ltda, conforme planilha anexa, e em consequência deverá pagar o imposto omitido, 
juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, 
27 e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 163, inciso V, alínea “b” e 167-B 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-
A, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: VALERIO 
MACHADO CAMELO e VINICIUS MACHADO CAMELO, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/44. 

Intimados em Primeira Instância, a empresa autuada e os 
responsáveis solidários, em peça única, ingressam com impugnação às fls. 57/60. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 80/82, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Inconformados, os sujeitos passivos interpuseram recurso voluntário 
de fls. 88/89, alegando que apesar da revogação do Termo de Acordo de Regime Especial 
– TARE, a empresa Videplast Centro Oeste Ltda continuou procedendo como se não 
houvesse a revogação, registrando e pagando o ICMS substituição tributária pelas 
operações anteriores, assim, não há que se falar em omissão de pagamento de imposto. 
Juntou cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS da empresa destinatária das 
mercadorias, demonstrando que o referido imposto foi devidamente debitado.  

Por meio da Resolução de fls. 95/96, a Segunda Câmara converteu o 
julgamento em diligência e encaminhou o processo à Delegacia Fiscal de origem, 
solicitando a verificação do recolhimento do ICMS substituição tributária com base no 
TARE revogado, bem como a anexação do Diário Oficial do Estado de Goiás 
comprovando a publicação da Portaria de suspensão do referido TARE. 

O processo retornou a julgamento com o relatório de diligência de 
fls.97/98, informando, inicialmente, que o presente lançamento foi efetuado com base no 
comunicado da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, informando que apesar 
da revogação do TARE celebrado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a 
empresa Videplast Centro Oeste Ltda, a empresa autuada continuou emitindo notas fiscais 
a ela destinadas sem o destaque do imposto. Informou, ainda, que o ICMS debitado e 
recolhido pela referida empresa após a revogação do TARE foi objeto de pedido de 
restituição por meio do Processo nº 211200004019813, deferido por intermédio do Parecer 
nº 987/2012-GOT, adotado pelo Despacho nº 2451/2012-SAT. 

Intimada do resultado da revisão fiscal, a empresa autuada 
compareceu ao processo alegando que no momento da emissão das notas fiscais o ICMS 
não foi incluído no valor das mercadorias, portanto, o seu ônus deve ser suportado pela 
empresa destinatária, acrescentando, ainda, que a restituição foi deferida de forma 
irregular, tendo em vista que a substituição tributária é definitiva. 

Intimados, os solidários comparecem ao processo repetindo os 
argumentos da empresa autuada. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
1904/2014 de fls. 136/140, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

Recorrendo a este Conselho Superior do CAT (fls.152/155), os 
sujeitos passivos, com os mesmos argumentos anteriormente expendidos, pugnam pela 
nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. Sucessivamente, 
quanto ao mérito, pede a improcedência do lançamento.  

 



É o relatório. 

 
VOTO 

Cuida-se de julgamento de recurso cujo escopo é a reforma de 
acórdão cameral proferido em PAT, no qual a acusação formulada pelo fisco é no sentido 
de que a empresa autuada realizou saídas de internas de mercadorias destinadas à 
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ n.º 79.687.588/0005-87, por 
meio das notas fiscais de fls. 07, sem destaque do ICMS devido e, consequentemente, 
sem o registro do débito no Livro Registro de Saídas de mercadoria, nos valores e 
períodos indicados nos campos próprios do auto de infração. 

Dessume-se dos autos que a empresa destinatária VIDEPLAST 
CENTRO OESTE LTDA era signatária de TARE, no qual assumia a responsabilidade, na 
qualidade de substituta tributária pelas operações anteriores, pelo pagamento dos tributos 
surgidos contra o verdadeiro contribuinte - o sujeito passivo substituído. Portanto, cabia à 
destinatária das mercadorias – VIDEPLAST - a obrigação de recolher o imposto (ICMS) 
devido nas operações de remessa de mercadorias tributadas efetuadas pela autuada – 
SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. Assim, esta – SIMON – era a substituída e a 
VIDEPLAST, a substituta tributária pelas operações anteriores.  

Vê-se, portanto, que a autuada (substituída) se eximia do pagamento 
do ICMS, que era efetuada pela detentora do TARE, a substituta tributária VIDEPLAST 
LTDA.  

Porém, com a revogação do TARE firmado entre a SEFAZ (GO) e a 
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA, a remetente das mercadorias tributadas reassume a 
obrigação pelo ICMS devido nas operações de saídas tributadas. 

Donde se conclui que, na vigência de TARE firmado por terceiro 
destinatário das mercadorias, a empresa remetente era beneficiária indireta da obrigação 
transferida a este terceiro – substituta e destinatária das mercadorias.  

No entanto, revogado o TARE, o sujeito passivo, verdadeiro 
contribuinte, reassume suas obrigações tributárias relativas às saídas tributadas que 
promover.  

Nessa vertente, quanto à preliminar de erro de identificação do 
sujeito passivo, arguida pelos autuados, com a revogação do TARE, o substituto tributário 
se exime da obrigação pelos tributos devidos nas operações de saídas tributadas 
promovidas pela remetente das mercadorias – a autuada, retornando referida obrigação 
ao outrora substituído – o sujeito passivo deste lançamento, descaracterizando o alegado 
erro na identificação do sujeito passivo. 

No tocante ao mérito, considero que o feito em questão deve seguir 
adiante. Da análise do presente processo extrai-se, logo de início, que as notas fiscais 
constantes da planilha de fls. 07 a 09, referem-se à venda de COMPOSTO ADITIVO 
FLEXO para a empresa VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA. 

As referidas notas fiscais foram emitidas sem destaque do ICMS, 
fazendo referência ao Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n.º 248/04-GSF, 



celebrado em 23 de dezembro de 2004, entre a empresa destinatária e a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, cuja Cláusula Primeira, assevera o seguinte: 

Com fundamento no que dispõe o art. 2º, inciso III, do Anexo VIII, do 
Decreto n.º 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código 
Tributário do Estado de Goiás - RCTE , é a ACORDANTE nomeada 
substituta tributária pela operação interna anterior de aquisição de matéria-
prima, de material secundário e de acondicionamento, efetuada de 
estabelecimento industrial, bem como no retorno da mercadoria que tenha 
sido remetida para industrialização, por sua conta e ordem, em outro 
estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado.   

Ocorre que o aludido Termo fora revogado pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás a partir de 1.º de agosto de 2008, conforme faz prova a 
Portaria n.º 679/2009, de fls. 15, situação que redundou, inclusive, no pedido de restituição 
de ICMS por ela recolhido na condição de substituta tributária pelas operações internas 
anteriores, a partir da revogação do referido regime especial.  

Assim, está sobejamente provado que a empresa autuada promoveu 
a saída de mercadorias tributadas sem o destaque do ICMS nas notas fiscais que, por 
consequência, também não foi debitado no Livro Registro de Saída de mercadoria e, 
tampouco, recolhido aos cofres públicos estaduais, com supedâneo em Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE, cujo ato de revogação já havia sido publicado no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, sendo, portanto, do conhecimento de todos (erga omnes). 

A substituição tributária é definitiva somente em relação ao valor 
pago, sendo vedado à administração tributária exigir pagamento adicional no caso de 
venda da mercadoria pelo substituído por valor superior à base de cálculo utilizado para a 
substituição e, ao contribuinte, solicitar a restituição em caso de venda da mercadoria por 
valor inferior à base de cálculo utilizado para efeito do pagamento do ICMS por 
substituição. 

Com essas considerações entendo que está suficientemente 
comprovado nos autos a falta de recolhimento do ICMS incidente nas operações de 
vendas de mercadorias da empresa autuada para a empresa VIDEPLAST CENTRO 
OESTE LTDA.  

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pelos autuados, por erro na identificação do sujeito passivo. Quanto ao mérito, 
conheço do recurso dos sujeitos passivos, nego-lhe provimento, para confirmar a decisão 
cameral que considerou procedente o lançamento.  

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 00764/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: Omissão no recolhimento do ICMS substituição 
tributária pelas operações posteriores. Repasse ao Estado de 
Goiás após a ação fiscal. Procedência. 
 
O recolhimento do ICMS fora do prazo regulamentar e após a 
ação fiscal não inviabiliza a exigência do crédito lançado de 
ofício, razão por que é confirmado no julgamento do processo e 
o seu pagamento é considerado para efeito de extinção de parte 
do valor reclamado no auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração, considerando, no entanto, o pagamento 
efetuado no valor de R$ 47.063,86 (quarenta e sete mil e sessenta e três reais e oitenta e 
seis centavos),   de fls. 91 e 92, para fins de extinção do crédito tributário. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Antônio Martins da Silva, Rodolfo 
Ramos Caiado e Gilmar Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
A ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, exigida pela 

fiscalização, acusa o sujeito passivo de deixar de informar no prazo legal à refinaria 
substituta tributária, em desacordo com o que estipula o convênio ICMS 110/07 e o art. 51 
§ 3° da Lei nº 11.651/91-CTE, as operações de aquisição interestadual de biodiesel B-100 
efetuadas no território goiano, referentes às Notas Fiscais nºs19170, emitida em 14022013 
e 19287, emitida em 21/02/2013, fato causador da omissão no repasse  do ICMS devido 
ao Estado de Goiás, na importância de R$ 47.063,86 (quarenta e sete mil, sessenta e três 
reais e oitenta e seis centavos), conforme assinala, os documentos em anexo. Em 
consequência, o autuado deve recolher o imposto devido junto com as cominações legais. 

 
Para suporte do fato descrito, a autoridade lançadora indica os 

artigos 45, inciso XIII e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, combinado com aos artigos 12-A, 62, 
62-A, 62D, 62E, e 67 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97-RCTE, e, na sequência, 
propõe a penalidade prescrita no artigo 71, inciso III, alínea ''g'' do CTE. 

 
O auto de infração está instruído com os documentos de fls. 03 a 13. 
 
O sujeito passivo é notificado e impugna o lançamento do crédito 

tributário à Primeira Instância, fls. 18 a 21, onde argumenta sobre a existência de erro de 
fato, em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória e, assim, considera 
que a multa de 100% é desproporcional, que não apropriou o referido imposto, que não 



agiu de má-fé e pleiteia a interpretação dada pelo artigo 112 do CTN, por ser mais 
favorável ao contribuinte.  

 
Requer a nulidade do lançamento, pois a responsabilidade pelas 

notas fiscais citadas deve ser da Petrobras S/A no Estado do Mato Grosso e se não for 
esse o entendimento que seja interpretada a legislação de forma mais favorável ao 
acusado. 

 
A instrução da peça de defesa se fez com os documentos, fls. 22 a 

46. 
 
O julgador de primeira instância assim relata sobre as questões 

diligenciais: 
 
“Em respeito ao Princípio do Contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, considerando que 
a empresa em questão, por meio do seu representante legal, apresenta informação de que 
teria solicitado a correção do SCANC, com relação as referidas notas fiscais, não restou 
alternativa a não ser a conversão do feito em uma diligência para conferência. 

 
Nesse sentido, determinou-se o encaminhamento desses autos à 

Gerência de Combustíveis – GECOM, a fim de que seu ilustre titular, por obséquio, 
determinasse que agentes do fisco pudessem, de forma clara e conclusiva, verificar todos 
os pontos alegados pela defesa, visando demonstrar se a parte passiva teria, ou não, 
razão na sua argumentação. 

 
A diligenciadora cumprindo a nossa determinação, conforme 

Despacho nº 540/2016, às folhas 93/95, procedeu as conferências necessárias para 
informar que o argumento da defesa de que o único responsável seria a Petrobras S/A do 
Mato Grosso é equivocado, às luz dos artigos 67-A, Anexo VIII do RCTE que determina a 
obrigatoriedade ao contribuinte substituto que realizar operação interestadual com 
combustível derivado de Petróleo, isto é, com AEAC e com B100, de recolher tal tributo 
por solidariedade. 

 
De outro lado, com relação à informação e o obrigatório repasse a 

Goiás o mesmo somente veio a ocorrer em 10/11/2013, sendo que a data de vencimento 
seria 01/03/2013 e a notificação nos autos foi em 01/10/2013, dessa forma, entende que 
deve ser excluído apenas o valor do imposto e exigido os demais acréscimos legais desde 
a data do vencimento. 

 
Depois de cumprida as determinações acima e antes dos autos 

retornarem a esta instância para julgamento, o sujeito passivo foi novamente cientificado 
do resultado da revisão fiscal, oportunidade em que insiste que o valor exigido nos autos 
deve ser cobrado da Petrobras S/A do Mato Grosso, pois este que foi o usuário da referida 
quantia no período. 

 
Em seguida, os autos foram distribuídos, por meio de sorteio 

eletrônico, atendendo aos princípios da Administração Pública, da Transparência e da 
Imparcialidade, ao mesmo julgador de Primeira Instância do CAT por estar prevendo, para 
que sejam analisadas e decididas todas as questões apresentadas pelas partes que 
compõem a relação jurídico-processual tributária”, fls. 127 a 128. 

  



O julgador singular, fls.105 a 108, decide pela procedência do auto 
de infração, porém deve ser abatido o valor do imposto no somatório de R$ 47.063,86 
pois, foi repassado ao erário depois de autuado, às fls. 91/92, mantém os demais valores, 
em cálculo do setor competente e garante a certeza e liquidez ao referido valor. 

 
Acresce que “o lançamento tributário, sob aspecto formal, atendeu a 

todos os requisitos tanto do artigo 8° da Lei 16.469/09, quanto o artigo 142 do Código 
Tributário Nacional - CTN, isto é, foi identificado e cientificado corretamente o sujeito 
passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no período de ocorrência 
do fato gerador que subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso. Em seguida, foi assegurado à recorrente, de forma plena, 
o exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, 
consequência lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o 
amplo direito de defesa”, fl. 106. 

 
Sendo assim, entendo que o impugnante não afastou, com o seu 

contraditório, a infração tributária descrita nos autos. 
 
Diante dos registros supra, o julgador singular conclui que a infração 

fiscal está caracterizada pelo descumprimento da obrigação tributária principal, e a 
efetivação do recolhimento do imposto pela impugnante se fez quando ela já estava sob 
ação da fiscalização. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 114 a 125, e argumenta que não houve descumprimento de obrigação 
principal, conceitua a obrigação tributária principal a partir da interpretação disposta no 
artigo 113, § 1° do CTN, cujo o objeto é o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. 
Diferenciou obrigação principal de acessória, e que a fiscalização não poderia impor à 
autuada uma multa de 100% do valor do imposto uma vez que, para a sua proposição, 
obrigatória é a comprovação pelo fisco de que o imposto não foi pago, o que houve de fato 
foi o envio tardio das informações a respeito das notas fiscais tratadas nos autos, e nunca 
falta de pagamento de imposto. 

 
Ao final, requer a reformulação da decisão proferida pela Primeira 

Instância, para ser declarada a improcedência da multa subsistente dos autos, e, por 
conseguinte, que ela seja substituída pela multa prevista no art. 71, inciso XX, alínea ''a'' 
da Lei n° 11.651/91, por ser mais consentânea com os fatos revelados. 

 
É o Relatório, 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos e verifiquei que, nesta demanda, a razão é do 

sujeito ativo (Estado) porque a falta de cumprimento de obrigação tributária principal, cuja 
receita é de direito do Estado de Goiás, isto porque a mercadoria constante da operação 
comercial realizada tem o domínio da substituição tributária pela operação posterior e a 
falta de informação da operação gerou a exigência do imposto com os agravamentos das 
cominações legais, os quais compõem o lançamento tributário.  

 



O repasse do imposto substituído aconteceu após a lavratura do auto 
de infração, ou seja, no dia 10/11/2013, enquanto que a notificação legal da lavratura do 
auto de infração em demanda se formalizou no dia 01/10/2013. 

 
Com isto, entendo que o valor do ICMS recolhido de R$ 47.063,86, 

exigido no auto de infração deve ser abatido da constituição do crédito, porém os demais 
valores impostos no auto de infração ficam mantidos, cujo montante deve ser calculado e 
exigido no período entre a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
(01/03/2013) e a data do repasse do valor do principal ao Estado de Goiás que foi 
10/11/2013. 

 
O Julgador de Primeira Instância, fl.107, esclarece que a tese e as 

provas juntadas da defesa, por si só, motivaram a conversão do processo em diligência 
para análise da tese defensória em relação ao fato gerador em si, porém, esta análise não 
foi suficiente para afastar a exigência tributária inicial, fato motivador da confirmação do 
valor recolhido nos Documentos do ICMS Substituição Tributária, fls. 91/92. 

 
A falta de comprovação da inexistência da exigência tributária 

descrita no atuo de infração impõe a sua confirmação no julgamento da matéria autuada. 
 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do recurso 

voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, e considerar, no entanto, o pagamento efetuado no valor 
de R$ 47.063,86 (quarenta e sete mil, sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), fls. 
91 e 92, para fins de extinção do crédito tributário.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 03 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 00783/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no registro de entrada de mercadorias. 
Mercadoria sujeita a aumento pela variação da temperatura 
ambiente. Aquisição de combustíveis Gasolina e Óleo Diesel 
Puro com ICMS retido. Improcedência.  
 
1. A ausência de definição da incidência do imposto na 
legislação tributária, fato gerador da obrigação tributária, impõe 
a reforma da decisão proferida pela primeira Instância e 
respalda a declaração da improcedência do auto de infração; 
 
2. O sujeito passivo substituído é responsável pelo ICMS – 
Substituição Tributária pelas operações posteriores, somente na 
hipótese em que o tributo não tiver sido retido quando da efetiva 
saída do estabelecimento industrial/refinaria do petróleo. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 15 de dezembro de 2017, decidiu, por maioria de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 
Masayuki Missao, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação 
da sessão, Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato que 
votaram conhecendo do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor da 
multa formal de R$ 2.590.725,35 (dois milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e 
vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), nos termos da revisão de fls. 161/162, dos 
autos. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No auto de infração, a autoridade fiscal acusa o sujeito passivo de 
omissão no registro de entrada de gasolina e óleo diesel puro, os quais estão submetidos 
ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, cujo valor comercial 
soma R$ 3.341.083,55 e R$ 12.511.166,14, respectivamente, no valor calculado com base 
no PMPF, no período de 01/02/2011 a 31/12/2011, apurado conforme demonstrativo da 
Auditoria Específica de Mercadorias em anexo. Em consequência, o autuado deve 
recolher o imposto junto com as cominações legais. 
 
QUANTIDADE   PRODUTO   BASE DE CÁLCULO   ALÍQUOTA    ICMS SUBST. TRIBUT. 
   871.375L              GSL-A        R$   3.341.083,55          29%                R$    968.914,23 
5.786.003L              DSL            R$ 12.511.166,14         13,5%              R$ 1.689.007,43 

 
Os documentos de fls. 03/25 instruem o trabalho fiscal. 



 
A infração descrita tem suporte nos artigos 45, inciso XIII, 51 e 64 da 

Lei nº. 11.651/91-CTE, c/com artigo 35 do Anexo VIII e 145 do Decreto nº. 4.852/97-
RCTE.  

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao prescrito no art. 71, 

inciso VII, alínea “l” (L), agravada com a aplicação do § 9º, inciso II da Lei nº 11.651/91-
CTE. 

 
Na impugnação do lançamento tributário, o sujeito passivo argui a 

preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, cujo 
argumento é que a “fórmula na forma utilizada não expressa omissão de entrada”, visto 
que os produtos possuem alto grau de volatilidade. Afirma que não pode quantificar o 
estoque de combustíveis (líquido) como se fosse um estoque de qualquer outra espécie 
de mercadoria.  

 
Acresce que “não é o fato da nota fiscal de entrada ser emitida pela 

refinaria à 20ºC e a nota fiscal de saída da distribuidora ser emitida à temperatura 
ambiente que resulta na diferença encontrada pelo Fisco. Mas, a aplicação indistinta da 
fórmula é que gera tal distorção, sem levar em consideração a volatilidade da mercadoria. 
Ainda que se adquira e se venda os combustíveis à temperatura ambiente a fórmula 
apresentará distorção. 

 
Pior ainda, quando este cálculo utilizado indistintamente pela 

fiscalização apresenta uma perda de volume de combustível por aquisição com tempera 
superior ao de saída, o Fisco Goiano autua por suposta omissão de saída (vide AI nº 
4011300657509) ”, fl. 33 (sem os grifos). 

   
Ademais, a “diferença apontada pelo Fisco representa na realidade 

um lançamento por arbitramento, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas”, fl. 
34. 

 
A fiscalização reconheceu a existência de expansão volumétrica nos 

estoques por influência da temperatura e, neste caso, não se confunde com omissão de 
registro de entrada.  

 
Com este argumento, requer a nulidade da peça básica por 

insegurança na determinação da infração e a alteração da multa proposta pelo fisco, pois 
todas as operações foram registradas e o lançamento deveria ter sido feito em outros 
termos. Requer a conversão dos autos em diligência, fls. 31/37.  

 
Junta os documentos de fls. 38/43.  
 
O julgador singular após análise do processo e de rejeitar a preliminar 

de nulidade da peça basilar, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuado, decide o mérito, pela procedente do auto de infração, fls. 45/48. 

 
O sujeito passivo recorre da decisão singular e ratifica a tese 

impugnatória, fls. 54/69.  
 
Junta os documentos de fls. 70/76.  
 



A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, acata a 
proposição do Conselheiro Relator e, depois de informar sobre a causa motivadora do 
deferimento diligencial, resolve: 

 
“1 - verificar os efeitos, sobre a exigência inicial, dos elementos   

trazidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário às fls 54 a 69, em especial dos 
indicados no preâmbulo desta resolução; 

 
2 - admitida, na verificação descrita no item anterior, redução do valor 

do imposto reclamado no auto de infração, elaborar demonstrativos nos moldes dos 
acostados ao auto de infração expondo o novo valor apurado; 

 
3 - sendo a situação constatada no item antecedente parcial ou 

totalmente desfavorável aos sujeitos passivos, remeter os autos ao Setor de Preparo 
Processual (SEPRE), deste Conselho, a fim de que este intime o advogado da empresa, 
identificado às fls. 69 e 70, para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre a 
situação resultante da diligência. 

 
Após, retorne-se para julgamento cameral. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros José Paixão de Oliveira 

Gomes, Álvaro Falanque e Cláudio Henrique de Oliveira”, fls. 78/79. 
  
 O revisor, “após discorrer sobre a metodologia de trabalho que 

desenvolveu em sua tarefa, aduz em conclusão que a revisão da Auditoria Específica de 
Mercadoria com base no artigo 25, §1º, inciso V da Lei º 11.651/91 que presume como 
operação tributada a diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e 
saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os 
estoques inicial de final, para dizer que o valor do ICMS/ST que era de R$ 3.657.921,66 
passa para R$ 2.657.272,59, fls. 81/87”, fl. 109.  

 
Junta documentos para comprovar o seu trabalho, fls. 88/ 95 e CD fl. 

97.  
 
O sujeito passivo, ao se manifestar sobre o resultado diligencial, 

“alega que do resultado da diligência a Fazenda pretende tributar a diferença volumétrica 
resultante da aquisição de combustíveis a 20º C e a sua venda à temperatura ambiente, 
em que pese não ser essa a tipificação da infração; que em face da conversão dos 
volumes vendidos para 20ºC, tais conversões não são feitas sem critérios definidos; que 
são efetivados com base na Resolução nº. 6 de 25 de junho de 1970 do Conselho 
Nacional de Petróleo; quando as mercadorias em trânsito, por questão de logística, realiza 
a transferência de combustível entre seus estabelecimentos filiais espalhados pelo Brasil;   
que em razão da contabilidade ser centralizada na matriz, a transferência de mercadorias 
entre suas filiais é contabilizada a crédito da filial de origem e a débito da filial de destino 
simultaneamente no momento em que as mercadorias saem da filial de origem; assim, a 
mercadoria é considerada duas vezes no cálculo apresentado pela fiscalização. Pugna 
pela improcedência da inicial, fls. 101/104. 

 
A Primeira Câmara Julgadora, fls. 107/110, decide acolher as 

preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa e declara nulo “ab initio” 
o processo. 

 



O Representante da Fazenda Pública Estadual discorda da sentença 
proferida e aprovada no acórdão nº 905/2015, com o entendimento de que a referida 
decisão é contrária às provas dos autos e a dispositivos da legislação tributária pertinente. 

 
Fundamenta a sua tese recursal e requer a reforma da decisão 

recorrida. 
 
O sujeito passivo contradita o recurso da Fazenda Pública Estadual, 

fls. 133/135. 
 
A decisão cameral afasta a ocorrência de nulidade “ab initio” do 

processo, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de 
defesa e devolve o processo à fase cameral para apreciação de toda matéria, conforme 
registra o Acordão do CONSUP nº. 485/2017, fls. 138/141. 

 
O sujeito passivo reformula o seu recurso voluntário com a ratificação 

da tese recursal anterior, fls. 144/148. 
 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 

realizada no dia 14/07/2017, acata a “proposição do Conselheiro Rikardo de Souza Santos 
Mariano, CONSIDERANDO: 

 
1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade 

material; 
 
2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para 

esclarecimento das alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 
16.469/09, que ora transcrevo: 

 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos 

fatos em litígio. 
............................................................................. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
............................................................................. 
 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para 

fins de saneamento do processo."; 
 
3) que a autoridade fiscal autuante, ao revisar este lançamento (fls. 

81/87), afirmou no final da fl. 81/87 que teria desconsiderado as notas fiscais emitidas 
mensalmente pela autuada para ajuste de seus estoques, porque tais documentos fiscais 
não corresponderiam a entradas efetivas de mercadoria, sem ao menos demonstrar que 
repercussão teria a consideração destes dados nesta auditoria; 

 
RESOLVE 
 
por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo 

os autos ao seu órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor, 
preferencialmente estranho a esta lide, demonstrar qual repercussão teria nesta auditoria 
a consideração das notas fiscais emitidas mensalmente pela autuada para ajuste de seus 



estoques, as quais o autuante e primeiro revisor deste lançamento afirmou à fl. 456 tê-las 
desconsiderado no levantamento original. 

 
Encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças 

favoráveis ao sujeito passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste 
lançamento, elaborar novos demonstrativos da Auditoria, indicando o novo valor do crédito 
tributário, tecendo outras considerações pertinentes à solução desta lide. 

 
Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste 

Conselho, a fim de que este intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, 
se manifestar sobre o resultado desta diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 

Rickardo de Souza Santos Mariano e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Heli 
José da Silva. 

 
OBS.: A Representação Fazendária não concorda com a diligência”, 

fls. 152/153. 
 
O revisor, após analisar os tópicos e os quesitos da defesa, conclui 

pela confirmação do resultado apresentado pelo procedimento revisional de fls. 87.   
 
É o relatório.  
 
 

V O T O 
 
 
A acusação registrada no auto de infração demandado sustenta que 

o sujeito passivo omitido o registro de entrada de Gasolina e Óleo Diesel Puro, cujo valor 
comercial soma R$ 3.341.083,55 e R$ 12.511.166,14, respectivamente, o qual foi 
calculado com base no PMPF, no período de 01/02/2011 a 31/12/2011, conforme 
demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias, onde o ICMS devido apurado soma 
o valor de R$ 2.657.921,66 

 
No trabalho de auditagem observo que a diferença acusada pela 

fiscalização advém da variação dos combustíveis devido à variação de temperatura e, 
esta, se modifica todo momento. 

 
A faculdade de emissão simbólica de nota fiscal de entrada para 

efeito de documentação dessa diferença que é resultante da variação volátil do produto 
armazenado nos tanques devido ao aumento da temperatura contraria a sã consciência da 
realidade comercial do contribuinte. Além do que, o comerciante de combustíveis, para 
satisfazer essa demanda, põe em risco a sua atividade mercantil, pois um produto que 
está sujeito à volatilização, como também à evaporação provocada pelo aumento da 
temperatura, torna vulnerável a aceitação de ausência de escrituração de nota fiscal de 
entrada do combustível. 

 
Outro aspecto que me chama atenção é que a comercialização dos 

combustíveis de petróleos e seus derivados se realiza sob o comando da substituição 



tributária pelas operações posteriores, o que significa que o sujeito passivo, ao adquirir 
esse tipo de produto, efetivamente, reteve o ICMS substituído até a venda a consumidor. 

 
Em outras, as mercadorias, cuja comercialização, enquadradas no 

regime de substituição tributária pela operação posterior, efetuam o recolhimento do ICMS 
de acordo com a tabela de preço, que, no pretérito, foi editada pela Administração 
Tributária e cujo pagamento do imposto incidente sobre a operação se fez de acordo com 
os valores estabelecidos. Isto vale dizer que o tributo incidente sobre a operação se fez 
satisfeita quando o combustível e derivados do petróleo saiu da refinaria já com o ICMS 
retido. 

 
Este raciocínio demonstra que não há imposto a recolher sobre as 

entradas de combustíveis e derivados do petróleo na comercialização interna efetuada 
pelo estabelecimento distribuidor. 

 
Outrossim, entendo que o aumento do volume do petróleo ocorrida 

no estoque do combustível e seus derivados, devido à temperatura do ambiente, não é 
fato gerador da obrigação tributária, ora exigida do sujeito passivo e, nem é caso para a 
emissão de documento fiscal para acobertar a diferença, que, se atendido, torna-se um 
absurdo e irreal, a considerar que a incidência do todo da mercadoria adentrou o 
estabelecimento distribuidor com o tributo recolhido na fonte. 

 
Além do que, o art. 65 da Lei nº 11.651/91 determina: 
 

Art. 65. São vedadas a emissão e utilização de documento fiscal que não 
corresponda a uma efetiva operação ou prestação. 

 
Ademais e com respaldo na legislação tributária, afirmo que o ganho 

de combustível decorrente da variação de temperatura ambiente não se encontra entre as 
situações de incidência do ICMS previstas no art. 2º da Lei Complementar 87/96, como 
também na definição do fato gerador da obrigação tributária e incidência do imposto (art. 
11 da Lei nº 11.651/91-CTE) e ainda, não configura como uma circulação de mercadoria 
(a dilatação volumétrica de combustível ou o ganho de volume não é decorrente de 
transferência de titularidade e sim da variação de temperatura ambiente).  

 
Entendo que o contribuinte é responsável pelo ICMS ST apenas na 

hipótese em que este não tiver sido retido sobre a efetiva saída do produto do 
estabelecimento do substituto e como ficou definido que sobre a quantidade de gasolina e 
óleo diesel puro saído da refinaria teve o tributo atendido por meio da substituição 
tributária e que o ganho no estoque, que não saiu da refinaria, ocorreu por ser um produto 
sujeito à variação de temperatura ambiente. 

 
Por oportuno, analisei o art. 45, inciso XIII do CTE e observei que 

nele não consta a responsabilidade do adquirente ao pagamento do imposto substituído 
dos produtos que ofertaram ganho de volume devido ao aumento da temperatura 
ambiente, conforme artigo que transcrevo: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, 
especialmente: (Redação conferid 



[...] 
 

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus 
atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, 
notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 
09.02.14) 

a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado serviço de 
manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos de controle fiscal, 
bem como as respectivas partes e peças, capacitando-os a fraudar o 
registro de operações ou prestações; (Redação acrescida pela Lei nº 
18.195 vigência: 09.02.14) 

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou 
prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao “software” 
básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, capacitando-os a 
fraudar o registro de operações ou prestações; (Redação acrescida pela 

Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social ou 
estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (Redação acrescida pela Lei 

nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio ou 
administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, sobretudo nas hipóteses de 
interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação 
fraudulenta de operações mercantis, financeiras ou de serviços; (Redação 

acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

e) participado, de modo ativo, de organização ou associação constituída 
para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em proveito de 

terceiras empresas; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 

09.02.14) 

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa jurídica 
com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito tributário. 
(Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14) 

 
Aceito que o contribuinte substituído é responsável pelo ICMS – 

Substituição Tributária na hipótese em que o tributo não tiver sido retido quando da efetiva 
saída do estabelecimento industrial/refinaria do petróleo.  

 
O entendimento de que da diferença de entrada de Gasolina e Óleo 

Diesel Puro não está acompanhado do pagamento do imposto deixa a entender que sobre 
esta entrada, a substituição tributária pelas operações posteriores atendeu a exigência 
tributária quando da sua saída da refinaria. Portanto, não há falar-se em incidência de 
imposto das mercadorias que tiveram a tributação equilibrada no cumprimento da pauta de 
valores da Secretaria da Fazenda Estadual quando da sua saída da refinaria. 

 
Diante destas condições e de diversos julgados nos tribunais 

superiores, vejo que a exigência do crédito tributário neste lançamento fiscal não procede. 
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ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_18195.htm
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Com este entendimento, considero que o auto de infração não deve 

prosperar, pois, ao compulsar os autos, analisar a causa da sua existência e que a 
mercadoria (combustíveis e derivados do petróleo), são comercializados com o imposto 
retido em substituição à operação posterior e desde a sua primeira circulação, e, ainda, 
que a diferença ocorrida devido a sua dilatação no tanque de armazenagem pelo aumento 
da temperatura ambiente não é fato gerador do ICMS, concluo que a exigência tributária 
originária deste processo administrativo tributário não é devida.  
 

Para finalizar, vejo que neste caso, a acusação fiscal se baseia no 
presumido ganho de volume pela variação térmica e, sem demonstrar a efetiva existência 
de volume omitido em estoque, quer exigir o ICMS da quantidade de produto que saiu da 
refinaria com o total do ICMS retido. 

 
Neste caso, o lançamento não se sustenta porque está baseado na 

presunção de ganho de volume do combustível, e não num analítico de estoque que 
comprovasse a existência de volume de combustível com omissão no recolhimento do 
imposto. 

 
Após o exposto e ao votar esta autuação, decido conhecer do 

recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 00832/18 
 
 
Relatora: Conselheira Gerluce Castanheira Silva Padua 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade por erro na identificação do 
sujeito passivo. Rejeição. Nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. Rejeição. Nulidade por insegurança na determinação 
da infração. Rejeição. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
pagamento do imposto referente a aquisição de energia elétrica 
no Mercado de Curto Prazo. Procedência parcial. 
 
I – Não é nulo o lançamento no qual figure como sujeito passivo, 
na condição de substituto tributário, o destinatário que receber, 
em condições de consumo, energia elétrica adquirida de 
terceiros por meio de contrato de compra e venda firmado em 
ambiente de contratação livre (Artigo 30-A do Anexo VIII do 
RCTE). 
 
II – Não se verifica cerceamento ao direito de defesa quando foi 
possibilitado ao sujeito passivo debater de forma ampla a 
acusação fiscal. 
 
III- Não acarreta insegurança ao lançamento a falta de prévia 
comunicação ao contribuinte sobre o início do procedimento 
fiscal. 
 
IV – É devido o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores quando se comprova que a quantidade de energia 
que foi oferecida a tributação nas notas fiscais emitidas, não 
corresponde a quantidade que efetivamente foi consumida 
conforme informação fornecida pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Ainda por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da 
peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por insegurança na determinação 
da infração e a segunda, por cerceamento do direito de defesa.  Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
julgar o lançamento parcialmente procedente no valor do ICMS de R$ 111.519,94 (cento e 
onze mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), ficando a multa 
limitada ao valor do imposto, nos termos do art. 71, § 11, inciso I, do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gerluce Castanheira Silva Padua, José Pereira D'abadia, 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta do presente autos que o sujeito passivo deixou de emitir nota 
fiscal de entrada e de recolher o imposto devido na importância de R$ 664.252,92, 
referente a aquisição de energia elétrica no mercado de curto prazo – MCP conforme 
valores informados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

O lançamento foi instruido com planilhas que demonstram a 
diferença entre quantidade de energia consumida e a quantidade de energia constante 
nas notas fiscais sobre as quais houve o recolhimento do imposto substituição tributária 
pelas operações posteriores. 

 

Foram anexadas informações fornecidas pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, bem como DANFE das Notas fiscais eletrônicas emitidas. 

 

Intimado, a autuada apresentou impugnação as fls 31/94 onde 
requereu: 

- nulidade do auto de infração por ausência de procedimento 
administrativo para legitimar o lançamento e ofensa ao princípio do contraditório e ampla 
defesa; 

 

- diligência para que a fiscalização se manifestasse quanto ao critério 
utilizado para lavratura do auto de infração; 

 

- no mérito, a improcedência do lançamento, sob o argumento de que 
o imposto já foi recolhido. 

 

Argumentou que a sumula 391 do STJ e a coisa julgada em favor da 
recorrente veda a incidência do imposto sobre a demanda contratada e não consumida. 

 

Contestou que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS 
substituição tributária para o estabelecimento destinatário só foi introduzida em Goiás em 
fevereiro de 2013 não podendo ser aplicado sobre fatos geradores passados. 

 

Requereu ainda, a decadência de 02/2011 e reclamou do carater 
confiscatório da multa aplicada. 

 

Instruindo sua defesa, apresentou Contrato de Compra e Venda de 
energia elétrica efetuado entre as empresas Tractebel Energia S/A e Ultrafertil S/A, cópia 
do processo judicial – Embargos de Declaração - que tem como embargante o Estado de 
Goiás e embargada Ultrafertil S/A , cuja decisão confirma a procedência do pedido de 
repetição de indébito referente a ICMS exigido sobre demanda contratada. 

 

Mediante o Despacho nº 114/2016 – JULP, o julgador singular 
remete os autos para a Gerência de Substituição Tributária, a fim de que agente do fisco 
esclareça os seguintes pontos: 

 

- a que se refere a expressão “valor a liquidar pela Ultrafertil CMC 
Catalão” constante no documento de fls. 07; 

 

- se a presente exigência de ICMS tem a ver com diferença entre 
demanda contratada e o efetivo consumo; 



 

- se a autuação inclui montante de verbas de PROINFA 
 

No cumprimento da diligência, o autuante e revisor, informa que: 
 

- a diferença que se está exigindo é entre a quantidade da energia 
efetivamente consumida e a quantidade de energia constantes das notas fiscais sobre as 
quais se recoheu o ICMS/ST; 

 

- equivocadamente, tinha considerado o saldo devedor no Mercado 
de Curto Prazo – MCP como aquisição de energia eletrica, valores de encargos de serviço 
de sistema – ESS, exceto para os meses de fevereiro e março de 2013, que conforme 
planilha da CCEE, a empresa realmente apresentou saldo devedor no MCP. O saldo 
demonstra que houve consumo de energia elétrica em quantidade superior ao volume 
contratado; 

 

- a expressão “valor a liquidar pela Ultrafertil CMC Catalão”, 
corresponde ao percentual de consumo de energia da Ultrafertil CMC Catalão sobre a 
Ultrafertil S/A que possuia outros dois pontos de consumo. E por serem valores devidos a 
título de base de cálculo do ICMS/ST, foram excluídos na revisão; 

 

- tambem foi excluído o periodo entre 02/2011 e 08/2012, visto que, 
de acordo com o Convênio ICMS 83/00, a obrigação pela apuração e recolhimento do 
ICMS/ST era do remetente de energia eletrica para o Estado de Goiás; 

 

- somente a partir de 09/2012 com adesão do Estado de Goiás ao 
convêncio ICMS 77/11 a obrigação de apurar e recolher o ICMS/ST nas operações de 
aquisição de energia eletrica para consumo no ambiente de livre contratação passou a ser 
do destinatário situado neste estado. 

 

- a diferença exigida na presente autuação não se relaciona com as 
verbas do PROINFA; 

 

- a recorrente apresentou posição devedora no MCP apenas nos 
meses 02 e 03/2013. 

 

- o vencimento do imposoto ocorre após o procedimento de 
contabilização da CCEE e que não se justifica a diferença por conta do prazo que a CCEE 
leva para fazer o procedimento de liquidação no MCP. 

 

Concluiu o revisor, que o sujeito passivo, na condição de substituto 
tributário deixou de recolher imposto sobre parte da energia elétrica efetivamente 
consumida entre 09/2012 e 03/2013 e de recolher imposto referente a aquisição de 
energia eletrica no MCP nos meses de 02 e 03/2013. Refaz os cálculos do imposto devido 
nas planilhas de fls. 313/314 e alterou o valor do ICMS/ST para R$ 115.442,38. 

 

Intimado para se manifesta sobre o resultado da diligência as fls. 
323/375, o sujeito passivo, praticamente apresenta os mesmos argumentos oferecidos na 
impugnação. 

 

Na sentença prolatada, o julgador singular considera procedente em 
parte o lançamento, no valor de R$ 115.442,38, ICMS/ST apurado na revisão, com a 
concordância da Fazenda Pública Estadual. 



 

Intimado da sentença, a autuada apresentou recurso voluntário as 
fls. 460/513, onde aduz preliminarmente: 

 

- nulidade por insegurnaça na determinação da infração por ausência 
de procedimento fiscalizatório, e ainda utilização de critério vago e ambiguo por parte da 
fiscalização;  

 

- nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por ofensa ao 
contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal; 

 

- nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, por 
impossibilidade de atribuir a responsabilidade ao adquirente, argumenta que o 
recolhimento do imposto é de responsabilidade do gerador/distribuidor.  

 

No mérito, contesta que não pode ser utilizado como base de cáculo 
do ICMS/ST, o consumo ajustado virtual. Afirma que o pagamento do ICMS/ST é 
definitivo, não cabendo reajuste.  

 

Reclama ofensa ao princípio da Irretroatividade e da Anteriroridade, 
pois o Decreto nº 7.815/13 (base do artigo 30-A do Anexo VIII do RCTE) que internalizou o 
Convênio 77/11 em Goiás, vigorou a partir de 02/2013, logo, não aplicavel a exigencia 
fiscal de 09/2012 a 01/2013. 

 

Suscitou ainda, que o Convênio 15/07, que dispõe sobre a tributação 
de saldos devedores no âmbito do Mercado de Curto Prazo - MCP estava com vigência 
suspensa no período fiscalizado de fevereiro e março de 2013. 

 

Reclamou da duplicidade de lançamento na cobrança de 02 e 
03/2013 e afirmou o carater confiscatório da multa aplicada. Por fim requereu a 
improcedência do lançamento. 

 

 

É o relatório. 
 

 

VOTO 
 

 

No presente processo, foi exigido do estabelecimento goiano, 
adquirente de energia elétrica no Mercado de Curto Prazo, o imposto devido por 
substituição tributária apurado em virtude da diferença entre a quantidade de energia 
efetivamente consumida e a quantidade de energia sobre a qual se recolheu o imposto , 
ou seja, a quantidade de energia discriminada nas notas fiscais emitidas pela remetente 
que serviram para cálculo do ICMS/ST. 

 

De início, rejeito as prelimnares de nulidades suscitadas pela 
recorrente.  

 

No que diz respeito anulidade por insegurança na determinação da 
infração por ausência de informação antecipada sobre o procedimento fiscalizatório, 
esclareço que, com a Escrituração Fiscal Digital - EFD a maioria dos processos 
fiscalizatórios independem de contato ou intimação do contribuinte para apresentação de 



documentos, a necessidade ou não, de contato prévio com o contribuinte é de livre 
convicção da autoridade fiscal, ainda que recomendável, não é obrigatório. A Lei nº 
16.469/09 que regulamenta o Processo Administrativo Tributário, assim dispõe: 

 

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou 
seu preposto de qualquer exigência;  

 

No caso em apreço, o primeiro ato de ofício que deu início ao 
procedimento fiscal foi a ciência do sujeito passivo da exigencia fiscal, o que de plano 
afasta a nulidade suscitada. 

 

Quanto a nulidade por cerceamento ao direito de defesa por ofensa 
ao contraditório e a ampla defesa, fundamentada pela recorrente no artigo 7º do Código de 
Defesa do Contribuinte, que garante a este ser intimado de todos os atos processuais, é 
de fácil observação, que no presente processo, a autuada foi regularmente intimada, e 
mais, todas as dúvidas abordadas em sua primeira manifestação foram respondidas na 
revisão fiscal, o que lhe possibilitou debater de forma ampla a acusação fiscal, portanto, 
rejeito a nulidade arguida. 

 

Não se verifica, do mesmo modo, a ilegitimidade passiva da 
recorrente, tendo em vista que o artigo 30-A do Anexo VIII do RCTE, é bem claro ao 
atribuir ao destinatário goiano a condição de substituto tributário pelas sucessivas 
operações posteriores, conforme abaixo transcrito: 

 

Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
sucessivas operações internas e interestaduais, correspondentes à circulação de 
energia elétrica, desde a sua importação ou produção até a última operação da 
qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento ou domicílio onde deva 
ser consumida por destinatário que a tenha adquirido por meio de contrato de 
compra e venda firmado em ambiente de contratação livre, o destinatário 
conectado: (Convênio ICMS 77/11, cláusula primeira): (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por força da 
execução de contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, receber, 
em condições de consumo, energia elétrica adquirida de terceiros; (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada de 
energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio consumo. 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

 

Diante do acima exposto, rejeito a alega ilegitimidade passiva. 
 

Afirma a recorrente que a diferença apurada pelo fisco corresponde a 
um ajuste virtual que é efetuado por conta das perdas elétricas ocorridas no sistema de 
transmissão da energia, cuja quantidade é rateada entre os agentes de produção e 
consumo, e que este ajuste virtual não pode ser utilizado para o cálculo do ICMS/ST.  

 

Com relação a este arrazoado, cumpre esclarecer que a fiscalização 
utilizou a quantidade de energia consumida informada pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE a SEFAZ , e confrontou esta informação com a quantidade de 
energia discriminada nas notas fiscais sobre as quais se recolheu o imposto. Do confronto, 



restou provado, que houve consumo além daquele constante nos documentos fiscais, cuja 
diferença, nestes autos, está se exigindo o pagamento do imposto devido a Goías. 

 

E, ainda que haja o tal rateio, ficou estabelecido pela própria 
legislação da CCEE que parte desta perda será considerada como energia consumida 
pela destinatária, conforme determina o §1º do artigo 30-A do Anexo VIII do RCTE. 

 

Reclamou ainda, a recorrente, que o pagamento do ICMS/ST é 
definitivo, e que nenhuma complementação pode ser exigida, vez que não houve reajuste 
no preço. O caso em questão, não se trata de diferença oriunda de reajuste no preço, mas 
de falta de pagamento do imposto, uma vez que o valor recolhido, com base na 
quantidade de energia que foi oferecida a tributação nas notas fiscais, não corresponde a 
quantidade total que efetivamente foi consumida pela destinatária goiana. 

 

Entendo como equivocada, a declaração de que houve ofensa aos 
princípios da irretroatividade e da anterioridade da lei, sob o fundamento de que o Decreto 
nº 7.815/13 que internalizou o Convênio 77/11 na legislação tributária goiana, introduzindo 
o artigo 30-A no Anexo VIII do RCTE, não pode ser aplicado aos fatos geradores de 
09/2012 a 01/2013, pois este entrou em vigor somente em 02/2013. 

 

Observa-se, conforme artigo 5º do Decreto nº 7.815/13, reproduzido 
abaixo, que o decreto, apesar de ter sido publicado em 02/2013, produziu efeito retroativo 
a partir de 1º de setembro de 2012, em relação as alterações introduzidas no Anexo VIII 
do RCTE. 

 

Decreto 7815/13 

- Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos, porém, a partir de 1º de setembro de 2012, em relação aos Anexos VIII 
e XIII, todos do RCTE, e as revogações previstas nos incisos I, II e VII do art. 2º 
deste Decreto. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 27 de fevereiro 
de 2013, 125º da República. 

 

Reconheço que assiste razão a autuada, quando reclama de 
duplicidade de lançamento com relação aos meses de fevereiro e março de 2013, pois os 
valores tomados como posição devedora, 33,676 Mwh para 02/2013 e 31,404 Mwh para 
03/2013, já estão inseridos na diferença apurada entre a quantidade de energia da nota 
fiscal e o consumo mensal informado pela CCEE. 

 

Neste caso, procedo o reajuste conforme abaixo demonstrado: 
 

- Fevereiro 2013 

- diferença entre o contrato e NF = 11.204,89 – 10.933,48 = 271,41 

- diferença entre o consumo e o contrato = 11.238,56 – 11.204,89 = 
33,67  

- 271,41 + 33,67 = 305,08 

- 305,083 x 147,56 = R$ 45.018,05 

- BC após inclusão do ICMS = R$ 63,405,70 x 29% = R$ 18.387,65 
ICMS/ST DEVIDO 

 

- Março 2013 



- diferença entre o contrato e NF = 12.442,43 – 12.149,52 = 292,91 

- diferença entre o consumo e o contrato = 12.473,83 – 12.442,43 = 
31,40 

- 292,91 + 31,40 = 324,31 

- 324,31 x 147,56 = R$ 47.855,48 

- BC após inclusão do ICMS = R$ 67.402,08 x 29% = R$ 19.546,60 
ICMS/ST DEVIDO 

 

Permanecem inalterados os ICMS/ST exigidos para os meses de 
setembro a dezembro de 2012 e janeiro de 2013. 

 

No que tange ao alegado carater confiscatório da multa aplicada, 
deixo de apreciar tendo em vista não se enquadrar nas situações previstas no §4º do 
artigo 6º da Lei nº 16.469/09, porém ficando a mesma limitada ao valor do imposto, nos 
termos do artigo 71 §11 do CTE. 

 

Por fim, não acato o pedido de diligência solicitada pela autuada, por 
entender que a revisão de fls. 309/314 respondeu todas as dúvidas aludidas quando da 
apresentação da impugnação e demonstrou com clareza a exigência fiscal, não restando 
nenhum ponto a ser esclarecido. 

 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso voluntário, dou-lhe 
provimento e julgo parcialmente procedente o lançamento, ICMS no valor de R$ 
111.519,94 (Cento e onze mil quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00845/18 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Pedido de Revisão Extraordinária. Omissão de 
recolhimento de imposto em trabalho que apurou omissão de 
entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária por operações posteriores. Improcedência. Decisão 
Unânime.  
 
Restando provado que houve apresentação de questões de fato 
que alteraram de forma clara o lançamento, essas devem ser 
considerados e apurado resultado mediante a sua consideração.    
 
Se o trabalho acusatório se fundar em falsa premissa, deve ser 
considerado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 03 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio 
Martins da Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e Nivaldo José Mendes. A Fazenda Pública concorda 
com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Acusação é de omissão de registro de entradas de mercadorias 

sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no valor 

comercial de R$ 134.374,76, já acrescido do respectivo IVA, no período de 01/01/2.010 a 

31/12/2.010, conforme auditoria específica de mercadorias.  

Foi colocado como solidário na lide VILAR DOMINGOS DA SILVA 

PINTO, na qualidade de sócio administrador da empresa.  

Houve anexação aos autos dos demonstrativos da auditoria (fls. 

6/15), bem como de outros documentos que embasaram a acusação fiscal.  

Após revelia e perempção, sujeito passivo entra com Pedido de 

Revisão Extraordinária (fls. 39/43). O cerne de sua defesa reside no argumento de que 

houve erro de sua parte no preenchimento da DPI, e que as informações nela contidas 

foram a base de todo o trabalho fiscal. Dessa forma, seria possível comprovar essa 

realidade e deveria haver refazimento do trabalho e com chegada à conclusão de que 

inexiste a diferença apontada na exordial.  



Anexa provas que embasariam sua tese (fls. 57/188). 

Pedido foi negado pela presidência do Conselho Administrativo 

Tributário (fls. 196) sob o fundamento de que inexistiria prova de fato do que foi alegado 

pela defesa. Esse mesmo documento sugere que o sujeito passivo se dirija à Delegacia 

Fiscal de Jataí, munido dos livros fiscais para obter autorização necessária para a 

retificação das DPI´s, e a partir daí fazer a apresentação de novo Pedido de Revisão 

Extraordinária no prazo previsto no artigo 44 da Lei 16.469/09.  

Processo foi inscrito em dívida ativa (fls. 199).  

Sujeito passivo ingressa novamente com Pedido de Revisão 

Extraordinária (fls. 203/211), reiterando seus argumentos postos no outro pedido e 

apresenta retificação de suas DPI´s. 

Apresenta prova de suas retificações (fls. 213/336).  

Processo agora foi admitido pela Presidência do Conselho (fls. 

339/340). Remete o processo para a Delegacia de Jataí para as averiguações devidas.  

Relatório oferecido pela Delegacia (fls. 375/378) concorda com os 

argumentos postos pela defesa, e esclarece que inclusive em vez de omissão de entrada 

houve omissão de saídas.      

Despacho da Presidência reconhece o teor da revisão e remete para 

apreciação pelo Conselho Superior.  

É o relatório.  

Os esclarecimentos trazidos pela revisão são claros no sentido de 

que a realidade apontada pelo sujeito passivo são totalmente verdadeiros, trazendo a 

improcedência do auto de infração, dando respaldo à postulação posta pela empresa.  

O trabalho revisional é claro nesse sentido (fls. 375/378), há 

exigência indevida do imposto no caso em discussão.  

Diante do que foi exposto, conheço do pedido de revisão 

extraordinária, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração.  

 

 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 10 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00907/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Afastada. Decisão 
unânime. Exclusão dos sujeitos passivos solidários. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. 
 
A) fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
B) – "Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente:  
............................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; " (Lei 11.651/91 – CTE) 
 
C) – "Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção."(Anexo VIII do Decreto 
4.852/97 - RCTE)  
 
Obrigação principal. ICMS Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores. Procedência. Decisão unânime. 
 
- Diante da ausência de provas do recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, mantém-se 
o lançamento do crédito tributário formalizado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos 
Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da 
Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário, Sr. BRÁS 
ANTÔNIO OVÍDIO da lide, arguida pelo sujeito passivo. Foram vencedores os 



Conselheiros Elias Alves dos Santos e David Fernandes de Carvalho, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, Paulo Henrique Caiado Canedo, David Fernandes de Carvalho e 
Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Processual. Nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração. Afastada. Decisão unânime. Exclusão dos sujeitos passivos solidários. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. 

 
A) fica a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração 

afastada, quando configurado que a hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se 
confirmou nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 

 
B) – "Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 

penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:  

............................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 

administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou 
prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem 
responsáveis; " (Lei 11.651/91 – CTE) 

 
C) – "Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 

por substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais acréscimos legais, 
calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção."(Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 - RCTE)  

 
Obrigação principal. ICMS Substituição Tributária pelas Operações 

Posteriores. Procedência. Decisão unânime. 
 
- Diante da ausência de provas do recolhimento do ICMS Substituição 

Tributária pelas Operações Posteriores, mantém-se o lançamento do crédito tributário 
formalizado pelo Fisco. 

 

Trata-se de um lançamento tributário lavrado em 12/03/2015, pelo fato do 
polo passivo “Na condição de substituto tributário, realizou saída com destino ao estado de 
Goiás de mercadorias sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme demosntrativos e documentos anexos. Em 
consequência, o remetente, com o substituto tributário e o adquirente, como solidário, 
devem pagar o tributo na importância de R$ 55.855,86, juntamente com as cominações 
legais “. (Sic) 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: arts. 45 e 51, § 3º da Lei 
11.651/91, c/c arts. 32, § 1º e 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. 



A penalidade proposta foi a do art. 71, III, "a" da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei Estadual nº 17.917/12. 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: M. L. H DE OLIVEIRA 
– PIRES 24 HORAS - ME, na condição de adquirente das mercadorias em questão, nos 
termos do Art. 45, caput do CTE, c/c o art. 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE 
e Bras Antonio Ovidio, na condição de sócio administrador da autuada. 

O autuante juntou cópias dos documentos que instruiu o auto de infração 
com os seguintes documentos: Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário 
(fl. 03), Anexo Estruturado – Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 04), Anexo 
Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo Coobrigado (fls. 05/06), CD-R contendo os 
demonstrativos da auditoria realizada (fl. 07), Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 
08), extrato deste auto de infração (fls. 09/10) e Consulta Detalhada do Contribuinte 
Pessoa Jurídica (fls. 11/12). 

O sujeito passivo e os solidários foram intimados às fls. 13/18. 

A autuada principal e seu sócio administrador, na condição de solidário, 
representados por advogado legalmente constituído (m.j), que alegou, em síntese, 
ilegitimidade passiva do Sr. Bras Antonio Ovidio por este não ter agido em 
desconformidade com o artigo 135 do CTN, insegurança na determinação da infração, que 
teria ocasionado o cerceamento ao direito de defesa, por não ter o autuante obedecido ao 
disposto na Orientação disponibilizada no sitio da SEFAZ/GO quanto ao cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, o qual transcreveu. 

Assim, o cálculo efetuado pelo autuante não se mostra confiável, por não ser 
conclusivo, não detalhando as informações quanto às origens e confrontações dos dados 
e valores, de forma que não se pode concluir pela legitimidade dos valores lançados a 
título de crédito tributário, transcrevendo excerto de Acórdão da III CJUL deste Conselho 
Administrativo Tributário que acolheu tal arguição de nulidade.     

Quanto ao mérito, alegou que não efetuou a retenção do tributo reclamado 
neste lançamento em atenção à solicitação do solidário, o qual afirmou que as suas 
aquisições estavam na exceção prevista no artigo 32, § 6º, III, “b” do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, pois este imposto seria pago em Goiás pelo destinatário. 

Desta forma, o destinatário deveria ter recolhido o tributo em questão, nos 
termos do artigo 35 do referido Anexo VIII do RCTE, que também transcreveu, à guisa de 
amparar esta assertiva defensória. 

Logo, tanto a autuada, quanto o seu sócio administrador, Sr. Bras Antonio 
Ovidio, na condição de solidário, devem ser excluídos desta lide, pois a responsabilidade 
pelo recolhimento do tributo reclamado nestes autos é do destinatário da mercadoria, que 
teria informado não estar na condição de substituído nas operações de vendas efetuadas 
pelo sujeito passivo principal, não sendo adequado se exigir do substituto na situação 
atual, o pagamento do imposto que não recebeu do substituído, transcrevendo Ementa de 
Acórdão deste Conselho Administrativo Tributário, orientação do site da SEFAZ/GO e 
parte de decisão no RE nº 198.088-5/SP acerca da responsabilização do destinatário no 
caso de não recolhimento pelo remetente. 

Ao final, reiterou suas preliminares de: 

a) exclusão do solidário Bras Antonio Ovidio e, 

b) nulidade deste lançamento por insegurança na determinação da 
infração por ausência de auditoria e demonstrativo da apuração do crédito, com dedução 
correta dos créditos do ICMS normal. 

Em relação ao mérito, reafirmou seus pedidos de: 



1) improcedência deste lançamento quanto à autuada principal e seu 
sócio administrador, devendo ser mantida a responsabilidade exclusiva ao substituído 
tributário;  

2) revisão desta autuação com a adoção do procedimento determinado 
pelo Manual de Procedimento Fiscais, sendo deduzidos os créditos do ICMS normal 
escriturados em seus livros fiscais e,  

3) produção de todas provas admitidas em direito, que poderão ser 
examinadas quanto à sua veracidade. 

Por sua vez, a solidária M. L. H DE OLIVEIRA – PIRES 24 HORAS - ME 
também impugnou este feito em Primeira Instância, alegando ser optante do simples 
Nacional e nesta condição não teria nenhum interesse em receber mercadoria sem a 
retenção do ICMS-ST, ainda mais que nas notas fiscais recebidas consta o código CST 
060, donde se presume que houve om pagamento antecipado deste tributo. 

Em referência ao mérito desta autuação, reiterou sua arguição de falta de 
interesse em receber mercadoria sem o recolhimento antecipado do ICMS por substituição 
tributária, por estar enquadrada no simples Nacional e as notas fiscais terem vindo com o 
código 060, que teria a ver com a retenção do tributo pelo remetente, pugnando, ao final, 
pela improcedência deste lançamento. 

 Para corroborar estas alegações, juntou fotocópias das notas fiscais 
recebidas e relatório destes mesmos documentos conferidos pelos autuantes (fls. 57/67). 

Indo a julgamento, o julgador singular apreciou as razões defensórias dos 
autuados e não as acolheu, sob o fundamento de que não há prova nestes autos de que o 
ICMS-ST foi recolhido e tampouco destacado nas notas fiscais juntadas às fls. 57/64, o 
que torna todos os sujeitos passivos corresponsáveis pelo recolhimento deste tributo, nos 
termos dos artigos 124 do CTN e 45 da Lei 11.651/91 - CTE. 

Desta forma, conheceu das impugnações, negou-lhes provimento, rejeitando 
os pedidos de nulidade por insegurança na determinação da infração, de conversão em 
diligência e de exclusão do sujeito passivo principal e de seus solidários por falta de arrimo 
fático e legal, julgando procedente a inicial. 

Intimados da Sentença às fls. 88/98, a solidária M. L. H DE OLIVEIRA – 
PIRES 24 HORAS - ME não impugnou este feito em Segunda Instância, sendo declarada 
perempta à fl. 98-A. 

Já a autuada principal e seu solidário Bras Antonio Ovidio recorreram 
novamente em conjunto, representados pelo mesmo patrono, que reiterou suas arguições 
apreciadas e rejeitadas em Primeira Instância de exclusão da solidariedade do sócio 
administrador nos termos do artigo 135 do CTN, de nulidade por insegurança na 
determinação da infração, que resultou em cerceamento ao direito de defesa, por faltar 
demonstrativo claro do cálculo do ICMS-ST reclamado nestes autos, pois os autuantes 
não seguiram a orientação do Manual de Auditoria e de Procedimentos Fiscais para tal 
cálculo, deixando de considerar os créditos não destacados nas notas fiscais de aquisição, 
enquanto entende que o artigo 58, § 3º, II do CTE permite a apropriação desde que tais 
créditos estejam escriturados, que é o caso deste lançamento, transcrevendo excerto de 
Acórdão que acolheu esta arguição em matéria semelhante.  

Quanto ao mérito, praticamente reafirmou sua argumentação de que não 
recolheu o ICMS-ST incidente nas suas vendas à empresa M. L. H DE OLIVEIRA – PIRES 
24 HORAS – ME porque esta solicitou, alegando que as mercadorias em questão estariam 
na exceção prevista no artigo 32, § 6º, III, “b” do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE, 
devendo o tributo ser exigido desta, nos termos do artigo 35 do referido Anexo, pois 
caberia à destinatária verificar se havia destaque do ICMS-ST nas notas fiscais em 



questão e, não havendo, efetuar o recolhimento deste tributo, conforme já decidido no RE 
nº 198.088-5/SP.    

Ao final, pugnou novamente pela improcedência deste auto de infração, com 
afastamento da responsabilidade imputada à autuada principal e ao seu sócio 
administrador. 

É o relatório.  

V O T O 

Tratando primeiramente das questões prejudiciais, passo a fundamentar as 
razões que me levaram a rejeitar o pedido de nulidade “ab initio” do processo por 
insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização do crédito 
tributário contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a 
acusação fiscal está devidamente confirmada nos documentos de fls. 03 a 12 destes 
autos, os quais, por si só, demonstram que há segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento do pedido de nulidade é de que os autuantes deveriam ter seguido o 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO, demonstrando melhor a 
acusação fiscal, pois o que há nos autos é um simples arquivo indicativo de débito, sem 
qualquer detalhamento, enquanto no CD-R de fl. 07 está demonstrada claramente a 
diferença de ICMS devido por substituição tributária não recolhida pelo remetente dos 
produtos analisados nesta auditoria. 

Assim, como nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão da acusação fiscal e não houve descumprimento de exigência legal na 
elaboração da auditoria que embasa este lançamento, fica evidente que não ocorreu 
insegurança e tampouco cerceamento ao direito de defesa, tanto que o patrono do sujeito 
passivo e do seu solidário, apresentou argumentos pertinentes à acusação fiscal, 
demonstrando estar seguro quanto à motivação deste auto de infração e à qual 
argumentação defensória apresentar. 

 

Também deixo de acolher o pleito de exclusão do solidário Bras Antonio 
Ovidio desta lide, o que faço amparado no que dispõe o artigo 124 do Código Tributário 
Nacional – CTN, que criou o instituto da solidariedade no direito tributário, podendo ser 
este decorrente de duas formas, a saber: a primeira quando existe um claro interesse 
comum entre os envolvidos (artigo 124, inciso I do CTN) ou, na segunda hipótese, quando 
for expressamente definida em lei (artigo 124, inciso II do CTN). 

 
Assim, o Código Tributário Estadual – CTE, instituído pela Lei 11.651/91, no 

seu artigo 45, descreve quais as hipóteses de solidariedade foram definidas pelo 
legislador, com fundamento no inciso II do artigo 124 do CTN, sendo que, dentre elas está 
a do inciso XII do referido artigo 45 do CTE, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.................................................................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 

ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ”  

 
Portanto, a motivação desta rejeição está nos dispositivos acima. 
 



Também mantenho a solidária M. L. H DE OLIVEIRA – PIRES 24 HORAS – 
ME porque, além desta estar perempta, sua solidariedade está prevista no artigo 35 do 
Anexo VIII do Decreto 4.852/97, que também transcrevo: 

 
"Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição 

tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros 
e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção." 

 
Quanto ao mérito, a obrigatoriedade da remetente, na condição de substituta 

tributária, recolher o imposto reclamado neste lançamento está prevista legalmente no art. 
51 da Lei 11.651/91 – CTE. Se não, vejamos: 

 

“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas subseqüentes, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as mercadorias constantes 
do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - ...............................................................................................................................................; 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

§ 2º ............................................................................................................................................. 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. ” (g.n) 

  

Com estas fundamentações, rejeito as prejudiciais arguidas pela autuada e 
pelos seus solidários, mantendo-os nesta lide.  

Quanto ao mérito, conheço dos recursos voluntários, nego-lhes provimento 
para manter a Sentença recorrida, julgando procedente este auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00908/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: Processual. Nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração. Afastada. Decisão 
unânime. Exclusão dos sujeitos passivos solidários. Não 
acolhimento. Decisão não unânime. 
 
A) fica a preliminar de nulidade por insegurança na 
determinação da infração afastada, quando configurado que a 
hipótese de nulidade do lançamento de ofício não se confirmou 
nos termos do art. 20 da Lei 16.469/09. 
 
B) – "Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente:  
............................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os 
diretores, gerentes, administradores ou representantes da 
pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão 
de que forem responsáveis; " (Lei 11.651/91 – CTE) 
 
C) – "Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção."(Anexo VIII do Decreto 
4.852/97 - RCTE)  
 
Obrigação principal. ICMS Substituição Tributária pelas 
Operações Posteriores. Procedência. Decisão unânime. 
 
- Diante da ausência de provas do recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, mantém-se 
o lançamento do crédito tributário formalizado pelo Fisco. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. Por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão do solidário, Sr. BRÁS ANTÔNIO OVÍDIO da lide, arguida pela 



autuada. Foram vencedores os Conselheiros Elias Alves dos Santos e David Fernandes 
de Carvalho, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, 
por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Elias Alves dos Santos, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento tributário lavrado em 16/03/2015, pelo fato do 
polo passivo “Na condição de substituto tributário, realizou saída com destino ao estado de 
Goiás de mercadorias elencados no anexo VIII do Decreto 4.852/1997, sem efetuar o 
pagamento do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 
demosntrativos e documentos anexos. Em consequência, o remetente, como substituto 
tributário, o adquirente e os administradores, como solidário, devem pagar o tributo na 
importância de R$ 35.562,78 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e 
setenta e oito centavos) juntamente com as cominações legais “. (Sic) 

A base legal dada por infringida foi assim descrita: arts. 45 e 51, § 3º da Lei 
11.651/91, c/c arts. 32, § 1º e 35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97. 

A penalidade proposta foi a do art. 71, III, "a" da Lei 11.651/91, com a 
redação da Lei 17.917/12. 

Foram identificados como sujeitos passivos solidários: Bras Antonio Ovidio, 
na condição de sócio administrador da autuada e Noeli Dalmolin Ceolin, na condição de 
adquirente das mercadorias em questão, nos termos do Art. 45, caput do CTE, c/c o art. 
35 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

O autuante instruiu o auto de infração com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fl. 04), Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 
Coobrigado (fls. 05/06), CD-R contendo os demonstrativos da auditoria realizada (fl. 07), 
Recibo de Entrega de Relatórios Digitais (fl. 08), extrato deste auto de infração (fls. 09/10). 

O sujeito passivo e os solidários foram intimados às fls. 11/16. 

A autuada principal e seu sócio administrador, na condição de solidário, 
representados por advogado legalmente constituído (m.j), o qual alegou, em síntese, 
ilegitimidade passiva do Sr. Bras Antonio Ovidio por este não ter agido em 
desconformidade com o artigo 135 do CTN, insegurança na determinação da infração, que 
teria ocasionado o cerceamento ao direito de defesa, por não ter o autuante obedecido ao 
disposto na Orientação disponibilizada no sitio da SEFAZ/GO quanto ao cálculo do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, o qual transcreveu. 

Assim, o cálculo efetuado pelo autuante não se mostra confiável, por não ser 
conclusivo, não detalhando as informações quanto às origens e confrontações dos dados 
e valores, de forma que não se pode concluir pela legitimidade dos valores lançados a 
título de crédito tributário, transcrevendo excerto de Acórdão da III CJUL deste Conselho 
Administrativo Tributário que acolheu tal arguição de nulidade.     

Quanto ao mérito, alegou que não efetuou a retenção do tributo reclamado 
neste lançamento em atenção à solicitação do solidário, o qual afirmou que as suas 



aquisições estavam na exceção prevista no artigo 32, § 6º, III, “b” do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, pois este imposto seria pago em Goiás pelo destinatário. 

Desta forma, o destinatário deveria ter recolhido o tributo em questão, nos 
termos do artigo 35 do referido Anexo VIII do RCTE, que também transcreveu, à guisa de 
amparar esta assertiva defensória. 

Logo, tanto a autuada, quanto o seu sócio administrador, Sr. Bras Antonio 
Ovidio, na condição de solidário, devem ser excluídos desta lide, pois a responsabilidade 
pelo recolhimento do tributo reclamado nestes autos é do destinatário da mercadoria, que 
teria informado não estar na condição de substituído nas operações de vendas efetuadas 
pelo sujeito passivo principal, não sendo adequado se exigir do substituto na situação 
atual, o pagamento do imposto que não recebeu do substituído, transcrevendo Ementa de 
Acórdão deste Conselho Administrativo Tributário, orientação do site da SEFAZ/GO e 
parte de decisão no RE nº 198.088-5/SP acerca da responsabilização do destinatário no 
caso de não recolhimento pelo remetente. 

Ao final, reiterou suas preliminares de: 

a) exclusão do solidário Bras Antonio Ovidio e, 

b) nulidade deste lançamento por insegurança na determinação da 
infração por ausência de auditoria e demonstrativo da apuração do crédito, com dedução 
correta dos créditos do ICMS normal. 

Em relação ao mérito, reafirmou seus pedidos de: 

1) improcedência deste lançamento quanto à autuada principal e seu 
sócio administrador, devendo ser mantida a responsabilidade exclusiva ao substituído 
tributário;  

2) revisão desta autuação com a adoção do procedimento determinado 
pelo Manual de Procedimento Fiscais, sendo deduzidos os créditos do ICMS normal 
escriturados em seus livros fiscais e,  

3) produção de todas provas admitidas em direito, que poderão ser 
examinadas quanto à sua veracidade. 

Por sua vez, a solidária Noeli Dalmolin Ceolin também impugnou este feito 
em Primeira Instância, alegando ser improcedente este auto de infração, pois segundo as 
Cláusulas quinta e sexta do Protocolo ICMS 14/06, o responsável pela retenção do ICMS-
ST é o remetente da mercadoria, que neste caso é a empresa Distribuidora de Bebidas 
Ovidio Ltda.   

Indo a julgamento, o julgador singular apreciou as razões defensórias dos 
autuados e não as acolheu, sob o fundamento de que não há prova nestes autos de que o 
ICMS-ST foi recolhido, o que torna todos os sujeitos passivos corresponsáveis pelo 
recolhimento deste tributo, conforme artigos 124 do CTN e 45 da Lei 11.651/91-CTE. 

Desta forma, conheceu das impugnações, negou-lhes provimento, rejeitando 
os pedidos de nulidade por insegurança na determinação da infração, de conversão em 
diligência e de exclusão do sujeito passivo principal e de seus solidários por falta de arrimo 
fático e legal, julgando procedente a inicial. 

Intimados da Sentença às fls. 61/73, a solidária Noeli Dalmolin Ceolin não 
impugnou este feito em Segunda Instância, sendo declarada perempta à fl. 64. 

Já a autuada principal e seu solidário Bras Antonio Ovidio recorreram 
novamente em conjunto, representados pelo mesmo patrono, que reiterou suas arguições 
apreciadas e rejeitadas em Primeira Instância de exclusão da solidariedade do sócio 
administrador nos termos do artigo 135 do CTN, de nulidade por insegurança na 



determinação da infração, que resultou em cerceamento ao direito de defesa, por faltar 
demonstrativo claro do cálculo do ICMS-ST reclamado nestes autos, pois os autuantes 
não seguiram a orientação do Manual de Auditoria e de Procedimentos Fiscais para tal 
cálculo, deixando de considerar os créditos não destacados nas notas fiscais de aquisição, 
enquanto entende que o artigo 58, § 3º, II do CTE permite a apropriação desde que tais 
créditos estejam escriturados, que é o caso deste lançamento, transcrevendo excerto de 
Acórdão que acolheu esta arguição em matéria semelhante.  

Quanto ao mérito, praticamente reafirmou sua argumentação de que não 
recolheu o ICMS-ST incidente nas suas vendas à empresa Noeli Dalmolin Ceolin porque 
esta é pessoa física, não podendo ser considerada contribuinte de ICMS, o que 
impossibilita a cobrança deste tributo da remetente, nos termos do artigo 32 do Anexo VIII 
do Decreto 4.852/97 – RCTE, transcrevendo vários excertos de Acórdãos deste Conselho 
Administrativo Tributário, à guisa de amparar tais assertivas defensórias. 

Ao final, pugnou novamente pela improcedência deste auto de infração, com 
afastamento da responsabilidade imputada à autuada principal e ao seu sócio 
administrador. 

É o relatório.  

V O T O 

Tratando primeiramente das questões prejudiciais, passo a fundamentar as 
razões que me levaram a rejeitar o pedido de nulidade “ab initio” do processo por 
insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização do crédito 
tributário contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.469/09 e a 
acusação fiscal está devidamente confirmada nos documentos de fls. 03 a 07 destes 
autos, os quais, por si só, demonstram que há segurança na acusação fiscal. 

Destarte, estou convencido de que se encontram nos autos todos os 
elementos suficientes para a análise do mérito do lançamento em questão, considerando 
que o fundamento do pedido de nulidade é de que os autuantes deveriam ter seguido o 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO, demonstrando melhor a 
acusação fiscal, pois o que há nos autos é um simples arquivo indicativo de débito, sem 
qualquer detalhamento, enquanto no CD-R de fl. 07 está demonstrada claramente a 
diferença de ICMS devido por substituição tributária não recolhida pelo remetente dos 
produtos analisados nesta auditoria. 

Assim, como nos autos consta todos os elementos necessários à 
compreensão da acusação fiscal e não houve descumprimento de exigência legal na 
elaboração da auditoria que embasa este lançamento, fica evidente que não ocorreu 
insegurança e tampouco cerceamento ao direito de defesa, tanto que o patrono do sujeito 
passivo e do seu solidário, apresentou argumentos pertinentes à acusação fiscal, 
demonstrando estar seguro quanto à motivação deste auto de infração e à qual 
argumentação defensória apresentar. 

 

Também deixo de acolher o pleito de exclusão do solidário Bras Antonio 
Ovidio desta lide, o que faço amparado no que dispõe o artigo 124 do Código Tributário 
Nacional – CTN, que criou o instituto da solidariedade no direito tributário, podendo ser 
este decorrente de duas formas, a saber: a primeira quando existe um claro interesse 
comum entre os envolvidos (artigo 124, inciso I do CTN) ou, na segunda hipótese, quando 
for expressamente definida em lei (artigo 124, inciso II do CTN). 

 
Assim, o Código Tributário Estadual – CTE, instituído pela Lei 11.651/91, no 

seu artigo 45, descreve quais as hipóteses de solidariedade foram definidas pelo 



legislador, com fundamento no inciso II do artigo 124 do CTN, sendo que, dentre elas está 
a do inciso XII do referido artigo 45 do CTE, que transcrevo: 

 
“Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou 

prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 

.................................................................................................................................................... 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores 

ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; ”  

 
Portanto, a motivação desta rejeição está nos dispositivos acima. 
 
Também mantenho a solidária Noeli Dalmolin Ceolin porque, além desta 

estar perempta, sua solidariedade está prevista no artigo 35 do Anexo VIII do Decreto 
4.852/97, que também transcrevo: 

 
"Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição 

tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros 
e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção." 

 
Quanto ao mérito, a obrigatoriedade da remetente, na condição de substituta 

tributária, recolher o imposto reclamado neste lançamento está prevista legalmente no art. 
51 da Lei 11.651/91 – CTE. Se não, vejamos: 

 

“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas subseqüentes, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as mercadorias constantes 
do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

I - ...............................................................................................................................................; 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

§ 2º ............................................................................................................................................. 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. ” (g.n) 

  

Com estas fundamentações, rejeito as prejudiciais arguidas pela autuada e 
pelos seus solidários, mantendo-os nesta lide.  

Quanto ao mérito, conheço dos recursos voluntários, nego-lhes provimento 
para manter a Sentença recorrida, julgando procedente este auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de abril de 2018. 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.htm
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00916/18 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS.  Recebeu mercadoria da indústria química, sem 
recolher o ICMS, substituição tributária, pelas operações 
posteriores. Improcedente.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado improcedente. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 01 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe provimento para considerar improcedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva 
Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves e Antônio Martins da Silva. A Fazenda 
Pública concorda com a improcedência. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça de sustentação deste feito que o polo passivo, em 
epígrafe, recebeu mercadoria da indústria química, sem recolher o ICMS, substituição 
tributária, pelas operações posteriores. Por esse motivo, foi lhe imputada a 
obrigatoriedade de recolher o imposto devido.   

 
A base legal dada por infringida foi assim descrita: artigo 45 e 51, §3º 

da Lei nº11651/91, c/c artigos 35 e 52, §1º do Anexo VIII do Decreto nº. 4852/97. E a 
penalidade aplicada: artigo 71, III, ‘a’ do CTE.  

 
Instruindo o feito em sua fase cognitiva o autuante acosta aos autos 

os documentos de fls. 03 a 236. Intimado, nos termos da lei, o polo passivo mantém-se 
inerte e motiva os respectivos termos de revelia, fls. 239, perempção, fl. 266 e de inscrição 
na dívida ativa, fl.267.  

 
Dirigindo-se ao presidente deste Conselho Administrativo Tributário, 

com pedido de revisão extraordinário, o polo passivo argui a ocorrência de erro de fato 
substancial no lançamento, requer a desconstituição do crédito tributário relativo a 
exigência de ICMS, em razão de ter recebido mercadorias da indústria química sem 
recolher o imposto relativo à substituição tributária pelas operações posteriores.  

 
Alega ainda a defesa que há equívoco da fiscalização, já recorrente e 

inclusive indo de encontro às próprias orientações da SEFAZ-GO, uma vez que o imposto 
é devido pela filial de Goiânia e também, a mercadorias não está listada como sujeita a 
substituição tributária, fls.   269 a 286. Junta documentos, fls. 287 a 301. 

 
Despacho nº. 4569/2017 – PRES. Remete o feito em diligência, 

tendo em vista as alegações da defesa, fls. 304. 



 
Em atenção ao despacho supra a autoridade fiscal revisora, em 

conclusão, informa que após as retificações, não restou nenhum valor líquido de crédito 
tributário a ser exigido. Sugere o arquivamento do auto, fl. 305.  

 
Despacho nº.  4876/2017 – PRES. Considera que o autuante, fls. 

305, informa que a alegação do contribuinte está correta e que não restou nenhum valor 
líquido de crédito tributário a ser exigido. Determina, entre outras providências, o 
encaminhamento do feito ao Conselho Pleno para julgamento, fl. 307.  

 
É o relatório.  
 

VOTO  
 

Reporto-me ao trabalho revisional, sempre merecedor de fé, onde a 
autoridade revisora, fl. 305, diz textualmente que após as retificações, não restou nenhum 
valor líquido de crédito tributário a ser exigido, portanto, sugere o arquivamento do 
processo, cujo parágrafo transcrevo: 

 
Industrialização “qualquer processo que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe 
para o consumo, tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, o 
acondicionamento ou reacondicionamento e a renovação ou recondicionamento; 

 
Também o previsto no artigo 5º do Decreto nº 4.852/97 (RCTE) e 

ainda levando-se em conta as considerações legais quanto a não aplicabilidade do regime 
de substituição tributária previstas no artigo 32, parágrafo 6º do anexo VIII do TCTE 
quanto as operações relativas as transferências de matriz industrial ou importadora ao 
destinatário goiano não varejista e também quanto as operações com mercadorias a 
serem utilizadas no processo de industrialização somos levados a concluir que a 
argumentação do contribuinte está correta. 

 
Após estas retificações não restou nenhum valor líquido de crédito 

tributário a ser exigido, portanto sugiro o arquivamento do processo”, fl. 305.  
 
Entendo que a pendência deste crédito tributário compete ser 

definido pelo Conselho Superior, tanto que, pelo Despacho de   nº.  4876/2017 – PRES, 
admitiu este recurso ao considerar que “a argumentação do contribuinte está correta e que 
não restou nenhum valor líquido de crédito tributário a ser exigido”, fl. 307 

 
Assim, voto conhecendo do Pedido de Revisão Extraordinária, 

dando-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração.   
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00941/18 
 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Procedência 
parcial. Decisão unânime. 
 
É procedente parcial o lançamento do crédito tributário com 
supedâneo em revisão fiscal cujo resultado não foi afastado 
pela polaridade passiva. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 83.918,67 (oitenta e 
três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conforme revisão de fls. 
473 e 488. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Edson 
Abrão da Silva, Evandro Luis Pauli e Paulo Henrique Caiado Canedo. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Revela a peça inaugural deste feito que o sujeito passivo acima identificado, 
“Realizou saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária, com destino ao Estado 
de goiás, no período de abril/2012 a dezembro/2013, em operações nas quais é substituto 
tributário, conforme Convênio ICMS 81/93, por meio das notas fiscais relacionadas em 
demonstrativo anexo, sem destacar o ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores no documento fiscal e sem efetuar o pagamento do ICMS-ST. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 1.728.384,05 (um milhão, 
setecentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), 
juntamente com os acréscimos legais, conforme documentos anexos. “ (sic) 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 51, 63 e 64 da Lei 11.651/91 - 

CTE, c/c os artigos 34, 52 e 55 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE e o Protocolo 
ICMS 82/11, sendo proposta a penalidade estabelecida no art. 71, III, “a”, da mesma Lei 
11.651/91, com a redação da Lei 17.917/12. 

 
Para instrução processual, juntou-se aos autos os seguintes expedientes: 

Anexo Estruturado - Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04); Anexo Estruturado - 
Descritivo Complementar da Ocorrência (fl. 05); Portaria nº 305/2013-SRE (fl. 06); 
Demonstrativo do ICMS-ST a Pagar (fl. 07); Planilha das Remessas de Mercadorias sem 
destaque e sem Pagamento do ICMS-ST – Abril/12 a Dezembro/13 (fls. 08/18); 
Notificação Fiscal (fl. 19); extratos das Notas Fiscais Eletrônicas das mercadorias em 
questão (fls. 20/49); fotocópias de procurações e da CNH do funcionário que recebeu a 2ª 
via deste lançamento (fls. 50/53). 

 
Após intimada (fls. 54/55), a autuada, representada por patrono legalmente 

constituído (m.j), compareceu ao feito com impugnação em Primeira Instância, na qual:  



a) Historiou os fatos inerentes a este lançamento;  
b) Reclamou dificuldade em exercer o direito de defesa em razão de não 

ter recebido relação das notas fiscais, só conseguindo após 10 dias do recebimento do 
auto de infração, assim mesmo em formato PDF, o que dificultou o manuseio das 
informações, o que causou a perda de 10 dias para apresentação desta impugnação e a 
impossibilidade de conseguir junto aos destinatários das mercadorias a comprovação da 
destinação dada a estas; 

c) Arguiu a improcedência deste auto de infração, argumentando que 
todas as operações foram destinadas a estabelecimentos industriais, não se submetendo 
ao regime de substituição tributária, nos termos do artigo 32, § 6º do Anexo VIII do Decreto 
4.852/97 – RCTE, que reproduziu, demonstrando em planilhas às fls. 65/68 os Códigos de 
Atividade Econômica Principal das empresas destinatárias das mercadorias, à guisa de 
provar tal assertiva defensória; 

d) Argumentou também que alguns dos produtos vendidos foram 
destinados ao ativo imobilizado de empresas industriais, não se sujeitando da mesma 
forma ao IMS-ST relativo ao diferencial de alíquotas em razão de isenção concedida a 
este segmento empresarial, conforme o mesmo dispositivo legal acima citado; 

e) Em seguida discorreu sobre entendimento técnico-contábil acerca do 
que seria bem do ativo imobilizado, concluindo com reforço aos seus pedidos de 
improcedência da exordial, de provar por todos os meios lícitos a veracidade do ocorrido, 
que lhe seja permitido juntar aos autos novas declarações e informações dos seus clientes 
goianos e, por fim, declarou que as cópias simples apresentadas são autênticas e 
idênticas aos originais, as quais serão oportunamente juntadas.  

 
Nesta oportunidade, colacionou Atas das Assembleias Gerais da Empresa, 

Carteira de Identidade do procurador que assinou a impugnação, procuração, 
declarações, extratos cadastrais no CCE/GO, no CNPJ e no SINTEGRA/ICMS das 
destinatárias das mercadorias objetos deste lançamento (fls. 78/175). 

 
O julgador monocrático, antes de apreciar as arguições impugnatórias, 

encaminhou estes autos em diligência a fim de que auditor fiscal verificasse a veracidade 
das alegações da impugnante, se manifestando de forma conclusiva acerca de todas 
questões levantadas na impugnação, inclusive sobre outras que entender pertinentes à 
solução desta lide. 

 
Antes de efetuada a diligência solicitada, a impugnante retornou aos autos, 

desta feita representada por uma advogada (m.j), a qual resumiu sucintamente as 
arguições defensórias anteriores, reapresentando a relação dos Códigos de Atividade 
Econômica Principal (CNAE’s) das empresas destinatárias das mercadorias, culminando 
com a reiteração dos argumentos de defesa apresentados anteriormente, os quais 
entende que sustentam a improcedência desta autuação. 

Juntou novamente Atas de Assembleias Gerais da autuada, procuração, 
Carteira da OAB, declarações e documentos das destinatárias das mercadorias, como 
prova da destinação das referidas mercadorias (fls. 186/256). 

  
Cumprindo a diligência, a autuante e ora revisora, se manifestou sobre o uso 

das mercadorias pelas destinatárias, excluindo as que foram destinadas à industrialização, 
manteve as que saíram com a mesma descrição da nota fiscal de entrada, ou seja, que 
não foram industrializadas, e as que foram utilizadas como material de construção, pois 
não são bem do ativo imobilizado, assim como manteve também a mercadoria destinada a 
consumidor. 

Desta forma, o valor de ICMS-ST ficou reduzido a R$ 1.102.507,28 (um 
milhão, cento e dois mil, quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), conforme novo 



Demonstrativo do ICMS-ST a Pagar, Planilha das Remessas de Mercadorias sem 
destaque e sem Pagamento do ICMS-ST – Abril/12 a Dezembro/13 e as notas fiscais 
relativas a estas operações, os quais juntou às fls. 261/312. 

Intimada do resultado desta diligência às fls. 314/315, a advogada da 
autuada reclamou da dificuldade em conseguir fotocópia destes autos, o que levou à 
diminuição do seu prazo para manifestar acerca desta diligência, concordando com a 
exclusão das notas fiscais efetuada pela revisora, porém discordou da manutenção das 
outras notas fiscais, pois o destino das mercadorias acobertadas por tais documentos 
foram informados pelos adquirentes, sem nenhuma ressalva quanto às mercadorias 
revendidas sem industrialização, não podendo ser responsabilizada por destinação 
diversa desta informação. 

Argumentou também que, desta forma, é perfeitamente aplicável a exceção 
da aplicação da substituição tributária tanto em relação às mercadorias destinadas a 
empresas industriais, quanto àquelas destinadas a consumidor, pois neste último caso, 
não há operação posterior a justificar a aplicação do disposto no artigo 150, § 7º da 
Constituição Federal, considerando que não há fato gerador posterior. 

Ao final, protestou pelo direito à complementação desta manifestação, 
reiterou seu pedido de julgamento pela improcedência e juntou outras três declarações da 
destinação dada às mercadorias pelas empresas destinatárias das mesmas (fls. 334/336). 

 
Retornando ao julgador singular, este reanalisou as argumentações 

defensórias e o resultado da diligência solicitada por ele, concluindo que a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa não procede, pois foi assegurado à autuada pleno 
exercício ao contraditório, considerando que este lançamento atendeu a todos os 
requisitos dos artigos 8º da Lei 16.469/09 – PAT e 142 do CTN. 

Quanto ao mérito, rechaçou os argumentos defensivos, sob o fundamento de 
que a remetente de mercadorias sujeitas à substituição tributária é responsável legalmente 
pela retenção do imposto devido pelo destinatário, inclusive quando este for consumidor, 
nos termos dos artigos 12, II, “g” e 51 da Lei 11.651/91 – CTE e 32, 34, 35 e 52 do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, os quais transcreveu, julgando parcialmente procedente a 
inicial no valor de R$ 1.102.507,28 (um milhão, cento e dois mil, quinhentos e sete reais e 
vinte e oito centavos), conforme revisão de fls. 261/312. 

 
Intimada desta decisão da Primeira Instância (fls. 355/356), outro procurador 

da autuada recorreu do julgamento singular, relatando brevemente os fatos ocorridos 
nestes autos e reafirmando que: 

 
a) Parte das operações foram destinadas a estabelecimentos industriais 

que utilizaram as mercadorias em processo industrial, não se aplicando a substituição 
tributária, conforme artigo 32, § 6º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE; 

b) A outra parte se refere a mercadorias destinadas ao ativo imobilizado 
de empresa industrial, sendo isenta conforme artigo 6º, XCII do Anexo IX do referido 
Decreto 4.852/97 – RCTE; 

c) Tais destinações teriam sido confirmadas pelas declarações das 
destinatárias, as quais já se encontram juntadas aos autos;  

d) Além disto, quanto às remessas feitas à empresa Vale Verdão S/A 
Açúcar e Álcool, ainda que não acatada a alegação de tais operações serem isentas do 
diferencial de alíquotas por ter sido as mercadorias destinadas ao ativo imobilizado desta 
indústria, conforme artigo 6º, XCII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, este 
contribuinte goiano recolheu o diferencial de alíquotas; 

e) Que teria sido cerceado em seu direito de defesa pela dificuldade em 
conseguir fotocópias destes autos, o que somente conseguiu após transcorrido 10 (dez) 
dias da intimação deste lançamento. 



f) Por tais razões, se não acolhida a prejudicial arguida acima, a 
Sentença deve ser reformada para ser julgado totalmente improcedente a exordial, pois as 
operações destinaram mercadorias para utilização em processo industrial, conforme 
declarações das destinatárias já juntadas aos autos, não se aplicando a substituição 
tributária, segundo o artigo 32, § 6º, I do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE;  

g) Há também de ser observado o fato de algumas destas mercadorias 
terem sido destinadas à construção de ativo imobilizado das suas destinatárias, sendo 
isentas do diferencial de alíquotas, com amparo no artigo 179, IV da Lei 6.406/76 e 
Pronunciamento Técnico CPC 27, que contradizem os Pareceres números 1065 e 
1813/08-GPT e 163/05-GOT. 

 
Ao final, reforçou seus pedidos de nulidade ou improcedência deste feito. 
 
Vindo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 
 
“Certificamos que conforme anotação na pauta de julgamento e nos termos da ata da sessão 

hoje realizada, a Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, CONSIDERANDO: 
 
1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 
 
2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 

alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 
 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 
 
§ 1º omissis; 
 
§ 2º omissis. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - omissis.  
 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 

processo."; 
 
3) que a autoridade fiscal autuante e revisora manteve a exigência de ICMS-ST sobre as 

remessas a contribuintes cadastrados no CCE/GO com atividade principal ou secundária de indústria, 
quando revenderam, incólumes, os produtos adquiridos da autuada; 

 
4) que o art. 32, § 6º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97-RCTE, dispõe:  
 
"Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na fonte - 

consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

........................................................................... 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
I - omissis: 
 
II - à entrada do produto já elaborado, destinado à comercialização, do qual o adquirente 

seja fabricante, assumindo este a responsabilidade pela apuração e pagamento do imposto por operação 
interna subseqüente; 

 
III - à operação que destine mercadoria: 
a) a contribuinte que seja sujeito passivo por substituição, definido como tal no convênio ou 

protocolo que trata do regime de substituição tributária aplicável à mercadoria, em relação à mesma 
(Convênio ICMS 81/93, cláusula quinta, I e parágrafo único); 

b) omissis;" 
 



5) que, pelo que se infere dos dispositivos legais acima transcritos e pela atividade 
econômica (principal ou secundária) dos destinatários, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS por 
substituição tributária deverá ser assumida pelos mesmos, 

 
 
RESOLVE 
 
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo os autos ao seu 

órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor, preferencialmente estranho a esta 
lide, proceder ao seguinte: 

 
1º) retirar da planilha das remessas de mercadorias sem destaque e sem pagamento do 

ICMS-ST as notas fiscais destinadas às empresas: Distribuidora Polo Material para Construção Ltda., Ferro 
e Aço Catalão Comercial Ltda., Açomais Indústria e Comércio de Aço, Concreta Comércio e Indústria de pre-
moldados PA, Ferro e Aço Eldorado indústria e Comércio, Márcia R. da Silva Santos - ME, Archanjo e Fleury 
Participações e emprendimentos Ltda. - ME; 

 
2º) retirar também Sulamita Durante Madalena, por ser consumidora final e a exigência de 

ICMS-ST ser incoerente com o disposto no artigo 71, VII, "g" da Lei 11.651/91 - CTE, vez que não há prova 
de que a quantidade de produto adquirido seja incompatível com o seu consumo, além de que se a diferença 
for devida, esta seria do estado remetente;  

 
3º) verificar a procedência ou não das outras alegações defensórias quanto a alguns bens 

que seriam classificados como ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou de produtor, visando 
confirmar possível direito à isenção do diferencial de alíquotas devido pela aquisição interestadual de tais 
produtos; 

 
4º) cumprido o disposto nos itens anteriores, revisar o procedimento fiscal nos pontos 

questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar incorreção; 
 
5º) encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças favoráveis ao sujeito 

passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar novos demonstrativos da 
Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário, tecendo outras considerações pertinentes à solução 
desta lide. 

 
Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho, a fim de que este 

intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, se manifestar sobre o resultado desta diligência 
no prazo de até 15 (quinze) dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
A Representação Fazendária concordou com esta Resolução, em sustentação oral.” 

 
O resultado desta diligência foi que outra revisora, considerando o Código 

Fiscal de Operações – CFOP em que as notas fiscais foram registradas no Livro Registro 
de Entradas das destinatárias, tomou as seguintes decisões:  

a) excluiu as registradas com CFOP 2101 (compras para industrialização ou 
produção rural); 

b) manteve as registradas com CFOP 2403 (compra para comercialização 
em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária), bem como as 
que as mercadorias saíram com a mesma descrição contida na nota fiscal de entrada e as 
que foram destinadas à construção, sendo que em relação a estas foi recalculado o ICMS-
ST para o de diferencial de alíquotas; 

c) excluiu também as notas fiscais cujas mercadorias foram destinadas ao 
processo produtivo. 

 
Assim, foram retiradas as remessas para empresa industrial, para pessoa 

física e alterado o cálculo do ICMS-ST de diferencial de alíquotas, o valor deste tributo 
reclamado neste lançamento ficou reduzido para R$ 109.733,99 (cento e nove mil, 



setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) (fl. 386), conforme planilha, 
registros e notas ficais acostadas às fls. 387/411. 

 
Intimada deste resultado, a autuada, via de outro procurador, o qual historiou 

novamente todo o ocorrido nestes autos quanto às suas arguições defensórias anteriores 
e contestou o fato desta última revisora não ter obedecido ao determinado no 1º item da 
determinação da Resolução 27/2016, que é para retirar todas as notas fiscais destinadas 
às empresas ali elencadas, não podendo a revisora se apoiar em novos elementos para 
manter alguns destes documentos, de que algumas notas fiscais não foram como compras 
para industrialização. 

Assim, pleiteou que fossem retiradas todas as notas fiscais remetidas às 
empresas elencadas no 1º item da determinação da Resolução 27/2016, bem como as do 
seu item 2º, pois alguns produtos foram destinados ao ativo imobilizado de empresas 
industriais e à consumidor, não estando sujeitos ao diferencial de alíquotas, não cabendo 
à revisora contrariar o aprovado por unanimidade de votos dos Conselheiros, constantes 
da referida Resolução 27/2016. 

Ao final, pugnou pela juntada posterior de novos documentos a serem 
fornecidos por seus clientes e que seja julgado improcedente este auto de infração, 
juntando comprovantes de pagamento, fotocópias de DANFE’s, de procuração e da 
Carteira de Identidade do procurador que assinou esta manifestação (fls. 428/442). 

 
Retornando a julgamento, propus nova Resolução nos seguintes termos: 
 
“A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

06/10/2016, acatando proposição do Conselheiro Relator,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 
 
2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 

alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 
 
"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 
 
§ 1º omissis; 
 
§ 2º omissis. 
 
§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 
 
I - omissis.  
 
II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 

processo."; 
 
3) que a revisora manteve a exigência de ICMS-ST sobre as remessas a contribuintes 

cadastrados no CCE/GO com atividade principal ou secundária de indústria, quando revenderam, incólumes, 
os produtos adquiridos da autuada, assim como daqueles que os consumiram; 

 
4) que o art. 32, § 6º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97-RCTE, dispõe:  
 
"Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na fonte - 

consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

......................................................................................................................... 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
I - omissis: 
 



II - à entrada do produto já elaborado, destinado à comercialização, do qual o adquirente 
seja fabricante, assumindo este a responsabilidade pela apuração e pagamento do imposto por operação 
interna subseqüente; 

 
III - à operação que destine mercadoria: 
a) a contribuinte que seja sujeito passivo por substituição, definido como tal no convênio ou 

protocolo que trata do regime de substituição tributária aplicável à mercadoria, em relação à mesma 
(Convênio ICMS 81/93, cláusula quinta, I e parágrafo único); 

b) omissis;" 
5) que, pelo que se infere dos dispositivos legais acima transcritos e pela atividade 

econômica (principal ou secundária) dos destinatários, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS por 
substituição tributária deverá ser assumida pelos mesmos; 

 
6) que não há logicidade fática ou jurídica em responsabilizar a remetente quando os 

destinatários destas mercadorias as revenderam ou consumiram, haja vista que tais situações ocorreram 
após a venda e entrega pela autuada, cessando neste momento sua responsabilidade tributária; 

 
7) que é ônus do fisco goiano verificar se tais destinatários cumpriram suas obrigações 

tributárias inerentes a estas aquisições; 
 
RESOLVE, 
 
por unanimidade de votos, converter o julgamento novamente em diligência, remetendo os 

autos ao seu órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor, preferencialmente a 
última revisora, proceder ao seguinte: 

 
1º) retirar da planilha das remessas de mercadorias sem destaque e sem pagamento do 

ICMS-ST o remanescente das notas fiscais destinadas às empresas: Distribuidora Polo Material para 
Construção Ltda., Márcia R. da Silva Santos – ME e Archanjo e Fleury Participações e emprendimentos 
Ltda. - ME; 

 
2º) verificar a procedência ou não das outras alegações defensórias quanto a alguns bens 

que seriam classificados como ativo imobilizado de estabelecimento industrial ou de produtor, visando 
confirmar possível direito à isenção do diferencial de alíquotas devido pela aquisição interestadual de tais 
produtos; 

 
3º) cumprido o disposto nos itens anteriores, revisar o procedimento fiscal nos pontos 

questionados pelo sujeito passivo e em outros em que, eventualmente, detectar incorreção; 
 
4º) encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças favoráveis ao sujeito 

passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar novos demonstrativos da 
Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário, tecendo outras considerações pertinentes à solução 
desta lide. 

 
Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho, a fim de que este 

intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, se manifestar acerca do resultado desta 
diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

 
Em seguida, volvam-nos para deliberação. 
 
A Representação Fazendária concordou com esta Resolução, em sustentação oral. 
 
Participaram da decisão os Conselheiros Elias, Jorge Antonio Bezerra oliveira e Mauricio 

Ribeiro de Paiva. ” 

 
Resultando desta Resolução, os seguintes fatos:  
 
I) Outra revisora historiou o acontecido nestes autos, informando não 

concordar com esta Resolução quanto à retirada das notas fiscais registradas como 
“compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária” e das que acobertaram mercadorias que foram comercializadas 
com a mesma descrição e medidas constantes das notas fiscais de entradas; 



II) Retirou as que foram comprovadas que seus produtos foram utilizados 
no processo produtivo da destinatária, retirando também a nota fiscal nº 160910, por já ter 
sido autuada no auto de infração nº 4011500213094, ocorrendo duplicidade de 
lançamento; 

III) Informou que em relação à arguição de que a cobrança de diferencial 
de alíquotas seria indevida por ter os produtos acobertados pelas notas em questão, sido 
destinados à construção de bem do ativo imobilizado, tal questão já teria sido esclarecida 
nos relatórios diligenciais nº 1/2015 (fls. 257/260) e 48/2016 (fls. 384/386); 

IV) Que, deste modo, o valor da revisão anterior ficou reduzido para R$ 
104.105,02 (cento e quatro mil, cento e cinco reais e dois centavos) e; 

V) Caso este Conselho continue entendendo pela retirada do 
remanescente das notas fiscais destinadas às empresas industriais relacionadas na 
Resolução 120/2016, o valor deste lançamento passaria a ser de R$ 83.918,67 (oitenta e 
três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), juntando os documentos 
de fls. 448/480 concernentes a esta revisão. 

 
Intimada do resultado desta última revisão (fl. 491), o procurador da autuada 

contestou novamente este lançamento, por entender ser o mesmo improcedente, em 
razão de que todas suas vendas foram a destinatários goianos cadastrados como 
industriais, não cabendo à remetente das mercadorias em questão, a obrigação de 
fiscalizar a destinação dada a estas. 

Reiterou novamente que também devem ser excluídas as notas fiscais que 
acobertaram mercadorias destinadas a construção de bem para o ativo imobilizado das 
destinatárias, pois tal mercadoria foi incorporada ao referido ativo imobilizado. 

Alfim, reafirmou seu pedido de improcedência total deste lançamento. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 

pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Portanto, entendo que o mesmo está em condições de ser apreciado quanto 
ao seu mérito, que trata das remessas de mercadorias que o sujeito passivo fez a 
contribuintes goianos, os quais alguns estão cadastrados no CCE/GO com atividade 
industrial e outros na condição de consumidores, tendo o fisco inicialmente entendido que 
em razão das destinações dadas às mercadorias pelos seus destinatários, o remetente 
deveria ter retido o tributo incidente nestas operações por substituição tributária. 

 
Contestando este lançamento, o sujeito passivo argumentou, desde o início, 

que os produtos por ele vendidos a adquirentes goianos não estão sujeitos ao regime de 
substituição tributária, pois seus destinatários são industriais ou consumidores destes 
produtos, em ambas situações não ocorrendo a obrigação atribuída a ele, vez que não 
tem obrigação legal de fiscalizar o destino final dado a estas mercadorias pelos seus 
adquirentes, obrigação esta que seria do fisco goiano verificar suas destinações, 
analisando individualmente cada adquirente, quando se verificará ser devido ou não o 
recolhimento do ICMS por substituição tributária por cada um destes destinatários, nos 
termos da legislação tributária goiana. 



No entanto, tendo em vista os resultados das várias revisões efetuadas neste 
lançamento, mormente da última, a qual foi efetuada em consonância com o que consta 
nos registros fiscais das destinatárias, deixando ao alvedrio dos Conselheiros 
componentes desta Câmara Julgadora quanto ao valor remanescente a ser mantido, 
entendo que pelo princípio do “im dubio pro reo” deve ser julgado parcialmente procedente 
este auto de infração sobre o valor de R$ 83.918,67 (oitenta e três mil, novecentos e 
dezoito reais e sessenta e sete centavos), com retirada de todas as notas fiscais 
destinadas a contribuintes goianos inscrito no CCE/GO na condição de industriais.  

Assim, o remanescente de R$ 83.918,67 (oitenta e três mil, novecentos e 
dezoito reais e sessenta e sete centavos), é relativo àquelas operações em que a 
remetente deveria ter retido o ICMS-ST antes da efetiva remessa dos produtos aos 
destinatários goianos, em razão dos referidos produtos não serem objetos da atividade 
industrial destes ou que os seus adquirentes iriam consumi-los, mesmo que para 
consecução de um futuro bem que seria destinado ao seu ativo imobilizado.    

Outrossim, há de se considerar que foram atendidos praticamente todos os 
pleitos da recorrente, remanescendo tão-somente aquelas operações que não atenderam 
plenamente as condições para dispensa da retenção do ICMS-ST pela remetente. 

  
Desta forma, só para relembrar sua legalidade, a substituição tributária é 

uma figura jurídica de uso nas relações tributárias entre os polos ativo e passivo, anterior à 
Constituição de 1988, e pode ser definida como sendo a atribuição pelo Estado, na forma 
da lei, do encargo de arrecadar tributo devido por outrem a uma terceira pessoa (Código 
Tributário Nacional - CTN - art. 7º, § 3º), contribuinte do mesmo tributo e de alguma forma 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação tributária (CTN- art. 128). 

A substituição tributária, genericamente, foi tratada na Carta Magna de 1988, 
em seu art. 155, § 2º, item XII, letra “b”, que prescreve que: “Cabe à lei complementar 
dispor sobre substituição tributária. ” 

 
O Convênio nº 66/88, com status de lei complementar pelo permissivo do § 

8º, do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fixar normas para 
regular provisoriamente a matéria relativa ao ICMS, tratou da substituição tributária nos 
seus arts.17 e 27, inciso II. 

 
A constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por meio do regime 

de substituição tributária, tornou-se inquestionável com a edição da Emenda 
Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, a qual incluiu no texto da Constituição o § 
7º do art. 150, com a seguinte redação: 

 
“§ 7º- A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a 

condição de responsável pelo pagamento do Imposto ou Contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. ” 

 
Finalmente, a Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, 

consolidou o regime de substituição tributária pelas operações posteriores ou prestações 
subsequentes no seu art. 6º, §§1º e 2º. 

 
 
Por sua vez, estabelece o art. 32 do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 - 

RCTE, que: 
 
“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na 

fonte - consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna 
subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 
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§ 1º Aplica - se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, as disposições 
específicas do Capítulo II, sendo: 

....................................................................................................................................... 
§ 4º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pela futura operação 

interna, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de 
entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação ou do exterior e sujeita a 
substituição tributária (Lei nº 11.651/91, art. 51, § 3º). ” 

 

Destarte, entendo que realmente é devido o tributo ora reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual, posto que o mesmo está sendo exigido de conformidade com 
as normas tributárias que regem a matéria. 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para julgar parcialmente procedente este auto de infração sobre o valor de R$ 
83.918,67 (oitenta e três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), a ser 
acrescido das cominações legais, em conformidade com a revisão de fls. 448/489. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de abril de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01021/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Processual. Liminar em mandado de segurança. 
Inexistência de impedimento do lançamento. Jurisprudência do 
STJ. Lançamento para evitar decadência. 
Decisão judicial de suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. Negativa de suspensão do julgamento do PAT. 
Decisão por maioria. 
 
 
Decisão de procedência do lançamento, em última instância 
administrativa, tão-somente constitui de forma definitiva o 
crédito tributário, sendo desnecessário o sobrestamento do 
julgamento do PAT sobre o qual pende decisão judicial de 
suspensão da sua (crédito) exigibilidade, devendo, contudo, a 
administração tributária abster-se de inscrevê-lo em dívida ativa 
e/ou de exigi-lo (efetuar cobrança). 
 
 
ICMS-ST. Remessa de Gasolina "C" para outra UF. Distribuidora 
localizada no Estado de GOIÁS. Remessa de AEAC da usina de 
álcool para distribuidora localizada nesta UF. ICMS normal sobre 
o AEAC tem pagamento diferido. Substituta tributária 
(PETROBRÁS) envia todo ICMS-ST da mistura (Gasolina "C") 
para outra UF. Estorno. Norma do § 10 da Cláusula Vigésima 
Primeira do Convênio ICMS n.º 110/07. Fato gerador do 
lançamento anterior à ADI 4.171/DF. Procedente. Decisão por 
maioria. 
 
 
Deve ser estornado o crédito de ICMS relativo ao AEAC da 
mistura (Gasolina "C") enviada pela distribuidora (autuada) a 
outra UF, cuja totalidade do tributo (ICMS-ST) fora retido e 
destinado pela substituta tributária (PETROBRÁS) àqueloutra 
UF. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar o pedido de 
sobrestamento formulado pelo sujeito passivo. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis 
Antônio da Silva Costa, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Diniz, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José 
Mendes. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública 
para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e 
considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar 
Rodrigues de Almeida, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Luis 



Antônio da Silva Costa, Evandro Luis Pauli e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Paulo 
Diniz, Valdir Mendonça Alves, José Luiz Rosa, José Pereira D'abadia e Nivaldo José 
Mendes, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a peça principal deste lançamento que o sujeito passivo em 
epígrafe deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 5.001.232,93 (cinco milhões e 
um mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), relativo ao período de 
08/2013 a 04/2014, apurado no SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de 
Combustíveis – Anexo VIII – Relatório de Apuração das Saídas Interestaduais de AEAC 
misturado à gasolina – em desconformidade com os §§ 10 (obrigatoriedade de estorno) e 
11 da cláusula 21.ª e § 7.º, inciso VIII, da cláusula 25.ª, ambas do Convênio ICMS n.º 
110/2007.  

 
Consta ainda da exordial o seguinte: 
OBS 1: Auto de infração com suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário – em razão de liminar concedida no agravo de Instrumento n.º 745806/180 
(200901866894), Acórdão da 1.ª Turma Julgadora da 4.ª Câmara Cível do TJ-Goiás, em 
01/10/2009, quando a impetrante teve assegurado o direito de não submeter ao referido 
estorno do crédito de ICMS, cuja segurança foi confirmada na sentença de mérito do juiz 
de 1º grau em 07/04/2011, na 2.ª vara da Fazenda Pública Estadual. Na sequência o 
Estado de Goiás interpôs recurso de apelação   

 
OBS 2: Lavratura conforme orientação do Parecer n.º 614/2012 – 

GEOT, emitido em 18/04/2012. 
 
Descrito como dispositivo legal infringido o artigo 63 da lei n.º 

11.651/91, c/c artigo 12 – A, §§ 9º e 10º do Anexo VIII e artigo 75, ambos do RCTE, e 
artigo 2.º da IN n.º 155/94 – GSF. Aplicada a penalidade do artigo 71, I, “a”, do CTE, 
c/redação da lei n.º 14.058/2001. 

 
Instruem o feito os documentos de fls. 03 a 14, além de mídia em CD 

de fls. 15. 
 
Impugnando o lançamento (fls.23/37), o polo passivo requer a 

admissibilidade do pedido da não contenciosidade; a improcedência do lançamento, haja 
vista a impossibilidade jurídica da conduta exigida (estornar um crédito não escriturado), 
bem como pelo fato de a exigência não decorrer de fato gerador do ICMS, mas de um 
recolhimento a título de um suposto estorno de crédito de AEAC. Sucessivamente, pede a 
nulidade do lançamento. 

 
Junta documentos (fls.38 a 47), além de cópia de decisão judicial (fls. 

48 a 61). Atravessa ainda a petição (fls. 66 a 67), na qual requer a nulidade do 
lançamento, alegando para tanto o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe 
assegurara o direito de não se submeter ao estorno de crédito de ICMS de AEAC, bem 
como não ser compelida ao seu recolhimento. 

 
Por meio do Despacho n.º 1956/2014 – JULP (fls.105/106), o 

julgador de primeira instância solicita à Procuradoria Fiscal – PGE que informe:  
 



a) Se existe decisão definitiva do processo judicial; 
b) Se o feito deve ser declarado improcedente/nulo tendo em vista 

decisão judicial; 
c) Se o processo judicial, cuja cópia foi anexada pela defesa aos 

autos, suspende o julgamento do presente auto de infração; 
d) Se suspender, em qual fase deve ser suspenso, por esta 

instância (1ª Instância do Conselho Administrativo Tributário) ou 
outra. 

e) Se o presente feito deve ser julgado por esta instância e demais, 
e somente sua inscrição na dívida ativa que fica vedada; 

f) Qual o procedimento que deve ser adotado por esta instância 
(julgamento, devolução dos autos ao setor competente para 
aguardar decisão judicial, ou outras)  
 

Com fundamento no Parecer n.º 004880/2015, da Procuradoria 
Tributária da PGE (fls. 114 a 163), o julgador singular decide pela procedência do 
lançamento (fls.164/165). 

 
Recorrendo (fls. 168 a 184), o polo passivo pede a reforma da 

decisão monocrática, para que o feito seja julgado nulo o lançamento, tendo em vista que 
foi lavrado enquanto vigente liminar impeditiva, cuja ação judicial já transitou em julgado. 
Requer ainda que este auto de infração seja julgado improcedente, vez que o lançamento 
tributário se fundamentou nos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio 
110/07, ambos os dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF, em sede da ADI n.º 
4171. Junta documentos (fls. 186 a 247). 

 
Mediante o ACÓRDÃO N.º 1075/2016, a III CJUL decide, por 

maioria, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por impedimento da autoridade 
fiscal lançadora e decretar a improcedência do lançamento. 

 
Em RECURSO AO CONSELHO PLENO N.º 359/2016 – GERF/SR 

(fls.264/267), a Fazenda Pública pugna pela reforma do acórdão acima citado, 
demonstrando que o estorno, imposto pelo § 10 da Cláusula 21.ª do Convênio 110/07, 
referente ao ICMS do AEAC, que compôs a mistura com gasolina A e sua transformação 
em gasolina C, é medida de justiça fiscal, uma vez que a distribuidora, ao redestinar a 
gasolina C para outra UF, transfere também o ICMS devido ao Estado de Goiás relativo ao 
AEAC da mistura. 

 
A recorrida contradita (fls.272/293) o recurso fazendário, pedindo a 

manutenção da decisão cameral, argumentando que a liminar concedida no mandado de 
segurança impediria a lavratura do auto de infração, além de coibir o ato de inscrição em 
dívida ativa ou o ajuizamento de ação de execução fiscal. Aduz também que os embargos 
declaratórios opostos nos autos da ADI 4171/DF tem o condão de suspender o crédito 
tributário veiculado neste lançamento. Requer também a suspensão deste auto de 
infração até a decisão final sobre o mérito da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela. 

 
Mediante a RESOLUÇÃO N.º 24/2017 (fls.378), o CONSELHO 

SUPERIOR deste CAT solicita da PGE informações acerca do andamento das ações 
judiciais relacionadas com este PAT. 

 



Em resposta (fls.392), a PTr da PGE informa que o juiz converteu o 
julgamento em diligência para o Estado se manifestar sobre o julgamento definitivo do 
PAT em questão. 

 
Relatados, passo ao voto. 

 
 
 
                       V O T O 

 
Cuida-se de julgamento de Recurso da FAZENDA PÚBLICA ao 

CONSELHO SUPERIOR, cujo escopo é a reforma de decisão cameral de improcedência 
do lançamento no qual o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 
5.001.232,93 (cinco milhões e um mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e três 
centavos), relativo ao período de 08/2013 a 04/2014, apurado no SCANC – Sistema de 
Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis – Anexo VIII – Relatório de Apuração 
das Saídas Interestaduais de AEAC misturado à gasolina – em desconformidade com os 
§§ 10 (obrigatoriedade de estorno) e 11 da cláusula 21.ª e § 7.º, inciso VIII, da cláusula 
25.ª, ambas do Convênio ICMS n.º 110/2007, qual seja, por haver deixado de estornar o 
ICMS relativo ao AEAC da mistura. 

 
O presente lançamento, cujos fatos geradores da obrigação tributária 

ocorreram entre agosto de 2013 e abril de 2014 (inclusive), fora iniciado a fim de evitar a 
decadência do direito à constituição do crédito tributário, com respaldo em farta 
jurisprudência do STJ, não obstante o mandado de segurança que suspendia sua (do 
crédito tributário) exigibilidade. Porém, é cediço que, na esfera administrativa, o crédito 
tributário só se encontra definitivamente constituído com o julgamento em última instância 
administrativa (in casu, no CONSELHO SUPERIOR do CAT). Entretanto, o crédito não 
pode ser inscrito em dívida ativa, nem tampouco ser exigido do sujeito passivo. 

 
Ademais, pende de julgamento AÇÃO ANULATÓRIA deste PAT 

(processo administrativo tributário). 
 
Deve-se consignar também que, mediante a ADI 4.171/DF, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) declarou a inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 
da Cláusula 21.ª do Convênio ICMS n.º 110/07 (fls.259/262), modulando os efeitos da 
decisão para 06 (seis) meses depois da publicação do acórdão, que se efetivou a partir de 
agosto de 2015. E, considerando que os fatos geradores das obrigações veiculadas neste 
PAT ocorreram de agosto de 2013 a maio de 2014 (inclusive), o lançamento não fora 
alcançado pelo decido na ADI 4.171/DF, o estorno deveria ter sido efetivado. Portanto, o 
lançamento poderia, como o foi, ocorrer.  

 
A decisão de julgar este PAT no CONSELHO SUPERIOR decorreu 

da informação da Procuradoria Tributária da PGE (fls.392) de que o juiz que julgará a 
anulatória converteu os autos daquela ação em diligência para o Estado se manifestar 
sobre o julgamento do PAT em questão.  

 
A situação dos autos se refere à Gasolina “C’, produzida na 

distribuidora (a autuada) localizada neste Estado, da mistura da Gasolina “A” e do AEAC 
(álcool anidro).  

 
O pagamento do ICMS normal devido pela usina – remetente do 

AEAC para a distribuidora autuada, que fora diferido, se efetiva, de forma conjunta, pela 



substituta tributária (PETROBRÁS) quando da remessa da Gasolina “C” (mistura) para 
consumo, nesta ou em outra UF. 

 
Ocorre que, quanto ao AEAC, há o creditamento do ICMS pela 

distribuidora goiana (autuada), que, no caso da destinação da Gasolina “C” para o 
mercado interno, este crédito apropriado pela distribuidora goiana fica compensado pelo 
débito (imposto retido) efetuado pela substituta tributária (PETROBRÁS).  

 
Situação diversa ocorre quando da remessa pela distribuidora da 

Gasolina “C” para outra unidade da federação, em que a PETROBRÁS (substituta 
tributária) envia para a outra UF todo o imposto retido sobre a Gasolina “C” (mistura de 
Gasolina “A” e álcool anidro – AEAC), resultando que a distribuidora goiana, como neste 
caso, detém INDEVIDAMENTE o crédito de ICMS sobre o AEAC que recebera. 

  
Em resumo, há justiça tributária no caso do pagamento efetivado 

pela substitua tributária pelas remessas de Gasolina “C” para o mercado interno (Goiás). 
 
Porém, como neste caso, a distribuidora (autuada) aqui localizada 

remete a Gasolina “C’ (mistura de Gasolina “A” e AEAC) a outra unidade da federação, e 
todo ICMS incidente nestas operações é retido pela PETROBRÁS (substituta tributária) 
em favor daqueloutra UF. E, como já afirmamos anteriormente, a distribuidora goiana se 
locupleta indevidamente do ICMS creditado pela entrada do AEAC. 

 
Visando corrigir a injustiça tributária acima, o CONFAZ editou a 

norma do § 10 da Cláusula vigésima primeira do CONVÊNIO ICMS n.º 110/07, que 
determinava o estorno do crédito do imposto correspondente ao voluma de AEAC contido 
na mistura (Gasolina “C”). Verbis:  

 Das Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível 

Cláusula vigésima primeira - Os Estados e o Distrito Federal 
concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas 
operações internas ou interestaduais com AEAC, quando destinado a 
distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a 
saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto 
promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto 
no § 2º 

                                                (...) 

§ 10 - Os contribuintes que efetuarem operações interestaduais 
com gasolina resultante da mistura de AEAC com aquele 
produto deverão efetuar o estorno do crédito do imposto 
correspondente ao volume de AEAC contido na mistura. 

§ 11 - O estorno a que se refere o parágrafo anterior será apurado 
com base no valor unitário médio das entradas ocorridas no mês, 
considerada a alíquota interestadual e observado o § 6º da cláusula 
vigésima quinta. 

 
 
 Por todo o exposto, o CONSELHO SUPERIOR deste CAT decide, 

por maioria de votos, rejeitar o pedido de sobrestamento do julgamento deste PAT, e 



declarar o lançamento totalmente procedente. Porém, tendo em vista a decisão judicial 
que determina a suspensão da exigibilidade do crédito veiculado no PAT, não poderá, 
enquanto persistir referida suspensão da exigibilidade, o crédito ser inscrito em dívida 
ativa, nem tampouco ser exigido (cobrado) do sujeito passivo.  

 
Retornar os autos à PTr/PGE, conforme DESPACHO n.º 0582/2017 

– PTr/OCD, de fls.392. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 15 de maio de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01028/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Rejeitado por unanimidade. 
 
 
I – Deve ser rejeitado o pedido de diligências para 
esclarecimentos de questões trazidas pela impugnante quando 
constarem nos autos os elementos suficientes para o a 
elucidação das dúvidas suscitadas. 
 
  
 
PROCESSUAL. Preliminares. Nulidades. Insegurança na 
determinação da infração. Rejeitada. Decisão unânime. 
Cerceamento ao direito de defesa. Rejeitado. Decisão unânime. 
 
I - Seguro é o lançamento no qual autoridade fiscal competente 
verifica a ocorrência do fator gerador da obrigação, determina a 
matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível. 
 
II - Não há cerceamento do direito de defesa do impugnante que, 
corretamente intimado, exerce amplamente a defesa e o 
contraditório. 
 
ICMS-ST. Obrigação principal. Imposto retido e recolhido a 
menor pelo substituto tributário. Remessa de mercadorias a 
contribuintes goianos. Procedente. Decisão unânime. 
 
I – Deve ser exigido do substituto tributário a diferença de ICMS-
ST retido e recolhido a menor sobre mercadorias sujeitas à 
substituição tributária destinadas a contribuintes localizados no 
Estado de Goiás (art. 51, § 3.º, do CTE-GO). 
 
  
SOLIDARIEDADE. Exclusão arguida por conselheiro. Rejeitada 
por maioria. 
 
 
Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido 
por substituição tributária o sócio-administrador de  
contribuinte (empresa substituída tributária) estabelecido neste 
Estado que adquirir mercadoria, cujo imposto tenha sido retido 
e recolhido a menor, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 



deveria ter sido efetuada a retenção correta dos valores de 
ICMS-ST devidos (artigo 45, XII, do CTE-GO, e artigo 35, Anexo 
VIII, do Decreto n.º 4.852/97). 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe 
provimento para considerar procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Luis Antônio da Silva 
Costa e José Pereira D'abadia. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão 
da lide do solidário ERNANY AUGUSTO DE MELO FLEURI, arguida pelo Conselheiro 
Valdir Mendonça Alves. Foram vencedores os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida 
e Luis Antônio da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira, de acordo com o Art. 
33, Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Valdir Mendonça Alves e José Pereira D'abadia, que votaram 
pela exclusão do solidário. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Em 06 de maio de 2016, o Fisco exige do substituto tributário 
(autuado) o ICMS-ST no valor de R$ 84.202,37 (oitenta e quatro mil duzentos e dois reais 
e trinta e sete centavos), mais acréscimos legais, em razão desta haver, no período de 
06/01/2012 a 01/04/2016, realizado saídas de mercadorias sujeitas à substituição 
tributária, constantes no inciso XIV, Apêndice II, do Anexo VIII, do RCGTE-GO (Protocolos 
ICMS 41/08 e 97/10), com destino a contribuinte estabelecido em território goiano, com 
retenção e recolhimento do ICMS-ST a menor, nos termos do Convênio ICMS 81/93.  

 
Citados como infringidos os arts. 45 e 51, § 3°, da Lei n° 11.651/91, 

c/c os arts. 32, § 1° e 35, Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no art. 71, III, “a”, da Lei n° 11.651/91, c/redação da Lei nº 
17.917/2012 – Retroatividade Benigna. 

 
Identificadas como sujeito passivo solidários: o sócio-administrador 

ERNANY AUGUSTO DE MELO FLEURI, CPF n.º 786.745.497-87, e a empresa E. A. DE 
MELO FLEURI – ME, CNPJ n.º 12.332.534/0001-02. 

 
Juntado, dentre outros documentos, o DEMONSTRATIVO – 

OPERAÇÕES DE ENTRADAS INTERESTADUAIS DE PRODUTOS SUJEITOS À 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES COM 
RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS-ST (fls.12 a 32). 

 
Devidamente intimados, nenhum dos coobrigados apresentou 

impugnação em primeira instância, sendo-lhes decretada a revelia (fls.43). 
 
Novamente intimados, apenas a substituta tributária J. ANFLOR 

ELETRÔNICOS EIRELI atravessa impugnação em segunda instância, na qual pede 
(fls.62) diligência, nulidade por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento ao direito de defesa, redução da multa e a improcedência do lançamento. 

 



Os coobrigados solidários não apresentaram impugnação em 
segunda instância, muito embora tenham constituído advogado (procurações de fls.64 e 
67). 

O conselheiro VALDIR MENDONÇA ALVES arguiu a preliminar de 
exclusão do polo passivo da lide do sócio-administrador - Sr. ERNANY AUGUSTO DE 
MELO FLEURI - da empresa E. A. DE MELO FLEURI – ME. 

 
A coobrigada solidária (empresa goiana adquirente das mercadorias 

sujeitas à substituição tributária) E. A. DE MELO FLEURI – ME encontra-se perempta. 
 
Relatados, passo ao voto. 
 
 
 
                        V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de impugnação em segunda instância, na 

qual o sujeito passivo pede diligência, nulidade do lançamento por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, redução da multa e 
improcedência do lançamento, e o conselheiro VALDIR MENDONÇA ALVES argui a 
exclusão do coobrigado solidário ERNANY AUGUSTO DE MELO FLEURI, em PAT no 
qual o Fisco acusa o sujeito passivo de haver realizado saídas de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, constantes no inciso XIV, Apêndice II, do Anexo VIII, do RCGTE-
GO (Protocolos ICMS 41/08 e 97/10), com destino a contribuinte estabelecido em território 
goiano, com retenção e recolhimento do ICMS-ST a MENOR, nos termos do Convênio 
ICMS 81/93, ficando, em consequência, obrigado a recolher o ICMS-ST no valor de R$ 
84.202,37 (oitenta e quatro mil duzentos e dois reais e trinta e sete centavos), mais 
acréscimos legais. 

 
Dada a perempção, a exclusão da coobrigada solidária empresa E. 

A. DE MELO FLEURI – ME não será julgada, devendo ser mantida no polo passivo da 
lide. 

 

 

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
No tocante ao pedido de diligência formulado pelo representante do sujeito passivo, com o 
escopo de demonstrar que a diferença apurada pela fiscalização entre o imposto devido e 
o efetivamente recolhido não existe, o que se extrai dos autos é que o ICMS-ST fora 
recolhido a menor, porquanto fora anteriormente apurado a menor.  
Portanto, desnecessária se torna a realização de diligência, pois o erro está na origem, ou 
seja, na apuração do ICMS-ST, que fora feito a menor. Desse modo, o ICMS-ST (retido) 
recolhido também fora a menor. 
 
 
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.  
 

Deixo de acolher as preliminares de nulidade, nos termos do artigo 
20, incisos III e IV, da lei n.º 16.469/09, arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto verifico 
que o lançamento atendeu a todos os requisitos formais previstos no artigo 142 do CTN e 
no artigo 8.º da lei processual deste CAT (lei n.º 16.469/09). Ademais, verifica-se que o 



sujeito passivo fora corretamente identificado e cientificado da obrigação tributária. Fora 
aplicada a penalidade específica, a capitulação da infração fora efetuada de forma correta 
e clara, garantindo-se ao sujeito passivo o exercício constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. Tal se verifica pela impugnação atravessada, na qual demonstra o perfeito 
entendimento da acusação fiscal. 

 
 

DA COOBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
 

Quanto à preliminar de exclusão do coobrigado solidária da lide, 
arguida pelo Conselheiro VALDIR MENDONÇA ALVES, manifesto-me pela sua rejeição, 
tendo em vista o fato de o Senhor ERNANY AUGUSTO DE MELO FLEURI ser sócio-
administrador da empresa adquirente das mercadorias sujeitas à substituição tributária 
(substituída tributária) – E. A. DE MELO FLEURI – ME.  

 

É cediço que a empresa age por diretivas traçadas pela 
administração e, logicamente, a falta de pagamento do ICMS-ST devido pela empresa 
adquirente das mercadorias sujeitas à substituição tributária (substituída tributária) decorre 
da ação ou omissão do administrador, sendo então os administradores responsáveis 
solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto devido na operação, nos 
termos do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual (CTE): 

 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
                                     (...) 
XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, 
administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à 
operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou 
pela omissão de que forem responsáveis; 
 

 

 

Ademais, nos termos do artigo 35 do Anexo VIII do RCTE-GO, a 
empresa substituída fica solidariamente obrigada pelo ICMS-ST não pago pela substituta 
tributária. Verbis: 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente 
obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido 
efetuada a retenção. 

  

DA QUESTÃO DE MÉRITO 

. 

Clara é a legislação de regência, que prevê a exigência do 
pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, inclusive 
quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 



mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária, 
conforme § 3° do art. 51 do Código Tributário Estadual (CTE). Verbis: 

 
Art. 51. 
                                (...) 
 
§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras 
operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio 
adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro 
Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. 
 

 
Embora não tenha se descurado da aplicação do dispositivo legal 

acima, a substituta tributária, conforme demonstrado nos levantamentos efetuados pela 
fiscalização, recolheu a MENOR o ICMS-ST devido, uma vez que o cálculo fora realizado 
de forma incorreta, ou seja, a apuração fora a MENOR. 

 
 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Rejeito 
a arguição, feita pelo Conselheiro VALDIR MENDONÇA ALVES, de exclusão do 
coobrigado solidário ERNANY AUGUSTO DE MELO FLEURI. Quanto ao mérito, conheço 
da impugnação do sujeito passivo, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto 
de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de maio de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01041/18 
 
 
Relator: Conselheiro Evandro Luis Pauli 
 

 
EMENTA: EMENTA: PROCESSUAL. Pedido de exclusão de 
sujeito passivo da lide. Acolhido. Unânime. ICMS. Obrigação 
principal. Omissão de ICMS Substituição Tributária em razão da 
alienação de veículo antes do prazo de 12 meses. Procedência 
total. Unânime. 
 
1 – Não responde solidariamente o adquirente de veículo de 
boa-fé, em razão da ausência, no CRV (Certificado de Registro 
do Veículo) emitido pelo DETRAN, de informação referente à 
restrição quanto a venda do veículo antes do prazo de 12 meses 
contados da saída do veículo da montadora.  
 
2 – O não pagamento do ICMS Substituição Tributária, pela 
empresa de locação de veículos, que alienou o veículo antes do 
prazo de 12 meses contados da saída do veículo da montadora, 
nos termos do Convênio 64/06, impõe a cobrança do ICMS 
omitido através de auto de infração. 
 
3 – Auto de Infração totalmente procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. E, também, por votação unânime, acatar a preliminar de exclusão do 
sujeito passivo solidário Alcides Júnior e Hamu Ltda da lide, arguida pelo mesmo. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao, Aldeci 
de Souza Flor e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O presente PAT (Processo Administrativo Tributário), derivado do auto de 
infração de folhas 02 a 07, refere-se a acusação fiscal de que o sujeito passivo (EPN 
Locação de Veículos) deixou de recolher a diferença do ICMS Substituição Tributária 
devido em favor do Estado de Goiás, quando efetuou a transferência dos veículos 
autopropulsados adquiridos na condição de locadora de veículo, conforme DANFEs nº 
898595, 898594, 898593 e 897011 emitidas por General Motors do Brasil em 24/04/2014, 
24/04/2014, 24/04/2014 e 17/04/2014 respectivamente, transferências estas ocorridas 
antes de transcorrido 12 meses da data da aquisição junto a montadora, conforme 
disciplina o Convenio ICMS 64/06.  

A base de cálculo e o valor sugerido de venda pela montadora, devendo, 
portanto, pagar a diferença do ICMS Substituição Tributária devido no valor de R$ 
7.970,64, mais as cominações legais. 



Tem-se como sujeito passivo solidário ALCIDES JUNIOR E HAMU LTDA, 
com base no artigo 45, caput da Lei 11.651/1991 c/c artigo 35 do anexo VIII do Decreto 
4.852/97. 

Dispositivo legal infringido: artigos 44 e 64 da Lei 11.651/91 e artigos 102 e 
106 do Anexo XII do Decreto 4.852/97 c/c Cláusulas 1 e 2 do Convênio 64/06. 

Penalidade proposta: art. 71, inciso III, alínea "a" da Lei 11.651/1991, com 
redação da Lei 17.917/2012. 

O auto é instruído com Nota Explicativa (05/06), NF-e e extratos do DETRAN 
(09 a 20) e outros documentos. 

Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls. 22 a 25) mas não 
comparecem à 1ª Instância, sendo declarados Revéis, conforme Termo de Revelia de 
folhas 26. 

São novamente intimados para comparecerem à Segunda Instância 
conforme folhas 30 a 34. O sujeito passivo principal (Eurípedes Paes do Nascimento) não 
comparece sendo declarado Perempto (folhas 34). 

O sujeito passivo solidário Alcides Junior e Hamu Ltda apresenta 
Impugnação à Segunda Instância alegando que não é responsável solidário pelo 
pagamento do crédito tributário, em razão da ausência de previsão expressa em lei que 
justificasse tal ação, bem como ante a flagrante ausência de tipificação de quaisquer das 
hipóteses delineadas nos incisos dos artigos 134 do CTN e 45 do CTE. Alega ainda ser 
estranho a lide por ser mero adquirente dos veículos comercializados pela empresa 
Euripedes Paes Nascimento. Alega que a multa aplicada ao caso, de 100% do valor do 
imposto, é abusiva e ilegal pois afronta o princípio da vedação ao confisco tributário 
previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Pede, portanto, exclusão da 
solidariedade e, quanto ao mérito, nulidade da multa confiscatória. Não anexa documentos 
relevantes. 

É o Relatório. 

 

VOTO 

Conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei 16.469/2009, também pelo 
controle da legalidade do lançamento do crédito tributário, analisei o procedimento fiscal e 
não constatei irregularidades, pois o autor do lançamento seguiu todas as determinações 
constantes no artigo 142 do CTN, bem como as disposições dos artigos 8º e 19 da Lei 
16.469/2009 (Regulamento do Processo Administrativo Tributário). 

O auto de infração foi instruído com Nota Explicativa (folhas 05) e 
documentos que embasam e ratificam a acusação fiscal, não merecendo reparos formais. 

Quanto ao mérito, a acusação é de que o sujeito passivo descumpriu as 
determinações constantes no Convênio 64/06 e capítulo XXVI do anexo XII do RCTE. Isto 
é, alienou o veículo adquirido na condição de locadora de veículos antes de 12 meses da 
aquisição junto à montadora e não efetuou o pagamento da diferença de ICMS devida ao 
Estado de Goiás. 

De fato, analisando a legislação assinalada pela autoridade fiscal, a 
determinação é bem clara no sentido de que é devido ICMS no caso de alienação do 
veículo com menos de 12 meses da data de aquisição do veículo da montadora. 

Percebe-se nos autos que a aquisição da montadora ocorreu no mês de 
abril/2014, vide cópias das NF-e de folhas 09, 12, 15 e 18. Conforme extratos do DETRAN 



de folhas 10, 13, 16 e 19, os respectivos veículos foram alienados pelo sujeito passivo 
principal para o sujeito passivo solidário, nos meses de maio a julho de 2014.  

De forma que está perfeitamente demonstrada a alienação dos veículos 
antes de decorridos 12 meses da aquisição da montadora. 

Consultando o “histórico de pagamentos” da SEFAZ, não verifiquei 
recolhimento de ICMS compatível com o valor exigido no presente auto de infração. De 
forma que não houve efetivamente o pagamento do ICMS, conforme determinação do 
Convênio 64/06, razão pela qual a presente autuação fiscal está correta. 

O sujeito passivo também questiona a multa de 100% do valor do imposto, 
argumentando ser abusiva e ilegal pois afronta o princípio da vedação ao confisco 
tributário previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Mas, conforme 
disposição do §4º do artigo 6º do regulamento do PAT (Lei 16.469/2009), não será 
proferida decisão que implique afastamento da aplicação da lei sob a alegação de 
inconstitucionalidade. Além do mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já firmou 
entendimento de que não há confisco quando a multa não superar 100% do valor do 
tributo, que é o caso do presente lançamento. 

Assim, verifico que a acusação fiscal foi suficientemente instruída. De forma 
que considero totalmente procedente o auto de infração. 

Passo a analisar o pedido de exclusão do sujeito passivo solidário Alcides 
Júnior e Hamu Ltda (CNPJ: 03.142.227/0001-60) efetuado pelo mesmo. 

A autoridade fiscal fundamenta a inclusão do solidário na lide com base nos 
seguintes dispositivos legais (folhas 07): 

Art. 45 do CTE. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 

12.06.17) 

Art. 35 do anexo VIII do RCTE. Fica solidariamente obrigado ao 
pagamento do imposto devido por substituição tributária o 
contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo 
imposto não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-
se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria 
ter sido efetuada a retenção. 

A Representação Fazendária, em sustentação oral no dia da sessão de 
julgamento, também fundamentou a inclusão do solidário nas disposições do §4º da 
Cláusula Segunda do Convênio 64/06: 

§ 4º A falta de recolhimento pela pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade do adquirente pelo pagamento do imposto que 
deverá fazê-lo através de documento de arrecadação do seu Estado, 
por ocasião da transferência do veículo. 

Tal dispositivo é repetido na legislação tributária estadual, no §4º do artigo 
122 do anexo XII do RCTE. 

Não obstante essa fundamentação legal, há nesse processo uma questão 
incidental que precisa ser analisada. Verificando as regras estabelecidas pelo Convênio 
64/06, ratificadas na legislação tributária goiana no anexo XII do RCTE, constato que 
foram estabelecidos procedimentos que devem ser adotados pelos envolvidos no 
processo, dentre eles a montadora de veículos e o DETRAN. 
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A montadora, conforme determinação do artigo 123, deve mencionar no 
campo “informações complementares” da referida NF-e, a observação de que, no caso da 
alienação do veículo antes de 12 meses, deve ser recolhido o ICMS com base no artigo 
122: 

Art. 123. A montadora, quando da venda de veículo a pessoa jurídica 
que explore a atividade de produtor agropecuário, locação de veículo 
ou arrendamento mercantil, além do cumprimento das demais 
obrigações previstas na legislação, deve (Convênio ICMS 64/06, 
cláusula terceira): (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.551 - vigência: 12.07.06) 

I - mencionar, na nota fiscal da respectiva operação, no campo 
"Informações Complementares", a seguinte indicação: "ocorrendo 
alienação do veículo antes de dd/mm/aaaa (data correspondente 
ao último dia do décimo segundo mês posterior à emissão do 
respectivo documento fiscal) deve ser recolhido o ICMS com 
base no art. 122 do Anexo XII do RCTE e no Convênio ICMS 64/06; 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.551 - vigência: 12.07.06  a 
31.01.15) 

Já o DETRAN, com base nessa informação constante na NF-e, deve incluir 
no campo “observação” do CRV (Certificado de Registro de Veículo) a informação de que 
a alienação antes de 12 meses somente pode ocorrer com a apresentação do documento 
de arrecadação do ICMS: 

Art. 124. No primeiro licenciamento, deve constar no "Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo" expedido pelo DETRAN, no 
campo "Observações" a indicação: "A alienação deste veículo 
antes de dd/mm/aaaa (data indicada na nota fiscal da aquisição 
do veículo) "somente com a apresentação do documento de 
arrecadação do ICMS" (Convênio ICMS 64/06, cláusula quarta). 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.551 - vigência: 12.07.06) 

Por conseguinte, o DETRAN também não pode efetuar a transferência do 
veículo em desacordo com as regras da legislação: 

Art. 127. As repartições estaduais de trânsito não podem efetuar a 
transferência de veículo oriundo de pessoa jurídica indicada que 
explore a atividade de produtor agropecuário, locação de veículo ou 
arrendamento mercantil, em desacordo com as regras estabelecidas 
neste capítulo (Convênio ICMS 64/06, cláusula sétima). (Redação acrescida 

pelo Decreto nº 6.551 - vigência: 12.07.06) 

Mas verifico que, não obstante a determinação constante no artigo 123, a 
montadora de veículos deixou de inserir tal informação no campo “informações 
complementares” das NF-e de folhas 09, 12, 15 e 18. 

E, em razão da ausência de tal informação nas NF-e, o DETRAN também 
deixou de seguir as determinações do artigo 124 e não efetuou o registro, no campo 
“restrições tributárias” do CRV, da informação de que o veículo possuía restrição para 
alienação antes de 12 meses, conforme extratos de Autorizações de Emissão de CRV de 
folhas 61 a 64. 

Em consequência disso, o adquirente do veículo, no caso em questão o 
sujeito passivo solidário Alcides Júnior e Hamu Ltda, não poderia tomar conhecimento da 
restrição e, a princípio, salvo prova em contrário, foi adquirente de boa fé dos veículos. 

De forma que, para uma correta responsabilização solidária do sujeito 
passivo Alcides Junior e Hamu Ltda, necessário adentrar na discussão doutrinária sobre a 
responsabilidade tributária, se ela seria objetiva ou subjetiva. 
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Antes de entrar nessa discussão, acho pertinente analisar a fundamentação 
jurídica para a inclusão do sujeito passivo solidário na lide. Nesse sentido, importante citar 
as disposições do artigo 124 do CTN que fala da solidariedade: 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

A doutrina separa os dois incisos do artigo 124 em: solidariedade de fato 
(inciso I) e solidariedade de direito (inciso II). Na solidariedade de fato ou natural, as 
pessoas têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação 
principal e, a princípio, não precisam estar expressamente designadas por lei. Sua 
solidariedade é caracterizada pela sua condição na relação, de interesse comum. 

Analisando a característica do sujeito passivo solidário desse processo, que 
adquirir o veículo da empresa de locação de veículos antes de 12 meses, não vislumbro a 
solidariedade de direito, pois sua designação não está expressamente prevista em lei, em 
especial nos incisos do artigo 45 do CTE (Lei 11.651/91). Não obstante a previsão de 
responsabilidade estar prevista no §4º do artigo 122 do anexo XII do RCTE (acima 
transcrito), não se trata de previsão em lei, mas de previsão na legislação tributária. 

Mas entendo que, no caso em questão, a solidariedade seria de fato, com 
base no inciso I do artigo 124, já que houve interesse comum na situação que constituiu o 
fato gerador da obrigação principal. Isso porque o adquirente do veículo auferiu ganho 
financeiro ao comprar um veículo mais barato diretamente da empresa de locação de 
veículos. 

Esse foi também o entendimento da autoridade fiscal, que fundamentou a 
inclusão do sujeito passivo solidário com base no caput do artigo 45 do CTE: 

Art. 45 do CTE. São solidariamente obrigadas ao pagamento do 
imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela Lei nº 19.665 - Vigência: 

12.06.17) 

Pois bem, feitas essas observações, passo à discussão doutrinária quanto à 
responsabilidade tributária objetiva ou subjetiva. 

O CTN disciplina, no capítulo V, a responsabilidade tributária, dividindo-a em: 
responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por 
infração. 

Em regra, a responsabilidade tributária é objetiva, diferentemente da 
responsabilidade penal. Tal entendimento se depreende das determinações constantes 
nos artigos desse capítulo, que atribuem a outras pessoas a responsabilidade tributária, 
conforme o caso. 

Não obstante a responsabilidade solidária estar prevista em outro artigo (124 
do CTN) por uma interpretação de todo o sistema tributário nacional, as regras de 
solidariedade se correlacionam com as regras de responsabilidade previstas nesse 
capítulo. 

No caso em questão, estamos diante de infração à legislação tributária sendo 
aplicáveis as disposições da seção IV do capítulo V do CTN que versam sobre a 
responsabilidade por infração. Nessa seção também existe previsão de responsabilidade 
objetiva, conforme disposições do artigo 136 do CTN:  
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Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente 
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos 
do ato. 

Assim, aquele que age infringindo a legislação tributária, responde pela 
infração de forma objetiva, sem perquirir se agiu com dolo ou culpa. Essa é a essência da 
responsabilidade tributária por infração. 

Mas percebo que a responsabilidade é atribuída ao agente ou responsável 
que infringiu a legislação tributária. Trata-se de uma responsabilidade vinculada à 
prática da infração, de forma que atinge especificamente aquele que a infringiu. No caso 
em questão, o agente infrator foi a empresa de locação de veículos que alienou o veículo 
antes de 12 meses, razão pela qual está correta a inclusão do mesmo no polo passivo da 
relação tributária. Portanto, a responsabilidade é objetiva em relação ao sujeito passivo 
principal, agente da infração. Mas o adquirente do veículo não foi o agente e adquiriu o 
veículo de boa fé e, a princípio, não cometeu ou participou da infração, salvo prova em 
contrário, que não verifiquei nos autos. De forma que sua responsabilização tributária, por 
infração, somente poderia ser atribuída se concorresse para a prática do ilícito fiscal. 

Como dito acima, as regras de responsabilidade devem ser interpretadas em 
conjunto com àquelas que versam sobre a solidariedade, pois existe correlação entre 
ambas, no sentido de atribuir responsabilidade a pessoa que não seja o contribuinte 
principal, conforme disposição do parágrafo único do artigo 121 do CTN: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, 
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.  

Nessa interpretação sistemática do CTN, parte da doutrina entende que a 
regra de responsabilidade objetiva não é absoluta e precisa ser analisada caso a caso, 
conforme as circunstancias do fato. Dentre eles cito: Hugo de Brito, Luciano Amaro, Sacha 
Calmon, Rui Barbosa Nogueira. 

A fundamentação dessa tese pode ser baseada nesses dispositivos do CTN: 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: [...] 

O caput do artigo 147 do CTN, não obstante se referir a casos específicos 
previstos nos seus incisos (não aplicável ao caso em questão), é também caso de 
responsabilidade subjetiva:  



Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 
forem responsáveis: 

Por conseguinte, entendo que a solidariedade prevista no inciso II do artigo 
124 do CTN, que se refere as pessoas expressamente designadas por lei, reveste-se na 
característica de responsabilidade objetiva, já que a própria lei determina os casos em que 
tal solidariedade ocorrerá (ex: incisos do artigo 45 do CTE). Já no caso de solidariedade 
de fato (inciso I), que se refere as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal, entendo que devem ser analisadas 
aspectos subjetivos na determinação da respectiva responsabilidade solidária. 

Nesse sentido, considerando as regras de solidariedade e responsabilidade, 
acredito que a responsabilidade objetiva é perfeitamente aplicável ao contribuinte, sujeito 
passivo principal da obrigação tributária. Mas, nos casos de solidariedade, em especial 
nos casos de pessoas que tenham interesse comum, há que se ter um cuidado para se 
evitar a inclusão indistinta de pessoas alheias ao fato no polo passivo da relação tributária. 

Assim, não obstante o cumprimento das regras disciplinadas pelo artigo 124 
do CTN, em meu entendimento, a responsabilidade solidária do inciso I do referido artigo 
não é totalmente objetiva, sendo necessário demonstrar um vínculo mínimo de 
causalidade. De forma que não basta somente demonstrar o interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, mas verificar se o sujeito passivo 
solidário agiu ativamente ou passivamente no sentido de concorrer para a prática da 
infração tributária. 

Nesse sentido, não verifico no processo nenhuma prova que ratifique que o 
sujeito passivo solidário concorreu para a prática da infração pois, por conta das falhas 
cometidas pela montadora e pelo DETRAN, o adquirente comprou os veículos de boa-fé, 
já que não existia nenhuma informação, quanto à restrição de comercialização do veículo, 
no CRV registrado no DETRAN, conforme folhas 61 a 64. 

E, por fim, entendo ser aplicável ao caso também o brocardo jurídico “in 
dubio pro réu” previsto no inciso III do artigo 112 do CTN: 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, 
em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 
ou extensão dos seus efeitos;  

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

De forma que conheço do recurso do sujeito passivo solidário, dou-lhe parcial 
provimento, excluindo o sujeito passivo solidário da lide. Quanto ao mérito, considero 
TOTALMENTE PROCEDENTE o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 29 de maio de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01047/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de entrada de mercadorias sujeitas à 
substituição tributária por operações posteriores. Procedência 
parcial. Decisão unânime.  
 
Restando provada a ocorrência de entrada de mercadoria 
desacobertadas de documentação fiscal, sendo a mesma sujeita 
à substituição tributária por operações posteriores, há 
sonegação do ICMS, sendo então devido seu recolhimento e a 
penalidade por esse comportamento ilícito sob o ponto de vista 
tributário.  
 
Não importa se essa apuração se deu em períodos fracionados 
ou em períodos de meses fechados. O que é importante é a 
comprovaçao do ilícito tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,  conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e julgar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 252.793,25 (duzentos 
e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), 
conforme revisão fiscal. Por unanimidade de votos,  adequar a penalidade para a prevista 
no  § 11º,  art. 71 do CTE.     Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da 
Silva Costa, João Divino de Brito, Paulo Diniz e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento tributário exigindo imposto e multa formal, 

acrescidos das demais cominações legais, por solidariedade pela detecção de aquisição 

de mercadorias, sujeitas ao regime da substituição tributária pelas operações posteriores 

(óleo diesel e AEHC) no valor, quantidades e períodos descritos na peça basilar, apurado 

através do levantamento intitulado "Auditoria Específica de Combustíveis", em anexo.  

Acompanha este lançamento, além da auditoria, as cópias de outros 

documentos apontados no Anexo Estruturado - Descritivo Complementar da Ocorrência. 

Foram infringidos os artigos 45, inciso XIII, 51, 63 e 64 da Lei 

11.651/91 - CTE, em combinação com os artigos 35 e 53, do Anexo VIII e art.145, todos 

do Decreto nº 4.852/97 – RCTE. 



A penalidade proposta foi a do artigo 71, VII, "I", § 9º, II da Lei nº 

11.651/91, com redação da Lei nº 16.241/2008.   

Foi indicado como coobrigado MURILO FERREIRA BORGES na 

condição de administrador da sociedade.   

Os autuantes instruíram o lançamento com os seguintes 

documentos: Ordem de Serviço [fl. 09]; Portaria designando Auditores para 

desempenharem procedimentos juntos aos contribuintes relacionados [fl. 10]; Auditoria 

Específica de Combustíveis [fl. 11/716]; Nota Explicativa [fl. 717]; Termo de Devolução de 

Objeto e Documentos -TDOD [fl. 718]; Cópia de Alteração do Contrato Social [fls. 

719/729]; Cópia de Acórdão do Conselho pelo qual julga procedente a pretensão do Fisco.

  

Devidamente intimados do lançamento fiscal [fls. 733/734], os 

autuados apresentaram impugnações separadamente às fls. 736/738 e 743/744, 

respectivamente.  

O solidário, representado por advogado legalmente constituído, 

pleiteando sua exclusão do polo passivo desta lide, sob o argumento de não haver provas 

de que tenha infringido os dispositivos do art.135 do Código Tributário Nacional e, por isto, 

sua manutenção como coobrigado na obrigação tributária citada na peça vestibular é 

ilegal.   

Já a autuada principal, representada pelo mesmo causídico (m.j), 

pediu que sejam desconsideradas no levantamento realizado pelo fisco, as notas fiscais 

de saída emitidas para recebimento das vendas a prazo, pois anteriormente a estas teriam 

sido emitidos cupons fiscais correspondentes no momento do abastecimento.  

Ao final, pugnou pela conversão do feito em diligência para que se 

comprovem com a devida propriedade as referidas alegações, juntando procurações e 

fotocópia do contrato social da empresa às fls. 741 e 745/751.   

Sobreveio a Sentença singular nº 5052/10 – JULP (fls. 755/758), pela 

qual o Julgador decidiu pela procedência do lançamento fiscal, não acatando a preliminar 

de exclusão do solidário ao entendimento de que a solidariedade está prevista na IN nº 

17/07-GSF e art. 45 do CTE, haja vista que este na condição de administrador da 

empresa, é o responsável direto pelos atos identificados pelo fisco como praticados em 

desacordo com a legislação tributária estadual, amparado no permissivo do art. 128 do 

CTN. 



Quanto ao mérito, como auditoria amparadora deste lançamento foi 

baseada nos dados matemáticos constantes da escrituração discal da autuada e esta não 

demonstrou nenhum erro nesta apuração e tampouco nas notas fiscais que deseja 

exclusão consta número de cupom fiscal, motivo pelo qual julgou procedente a inicial.          

  

Intimados para pagarem ou recorrerem contra esta decisão 

monocrática às fls. 759/761, o solidário não recorreu e foi lavrado o Termo de Perempção 

de fl. 762.  

A autuada principal recorreu à Segunda Instância, reiterando as 

mesmas alegações apreciadas na Sentença recorrida, inclusive o pedido de diligência (fls. 

765/766. 

A Terceira Câmara, levando-se em consideração os argumentos 

manifestado pela Recorrente, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento 

em diligência a fim de que esta, no prazo de sessenta dias apresente a documentação 

pertinente a fazer prova de suas alegações.  

O advogado da empresa foi intimado às 771/772 da Resolução 

acima, sem que a recorrente tomasse qualquer providência.   

Novamente, a Terceira Câmara, à unanimidade de votos, converteu 

de novo o julgamento em diligência, a fim de que o processo fosse encaminhado à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis realização de revisão fiscal do 

lançamento.   

Às fls. 778/829, foi apresentado o Parecer Revisional dos Auditores, 

onde se verifica às fls. 782 e 803 a sugestão destes revisores de redução nas quantidades 

de litragem dos combustíveis em questão.    

Intimada às fls. 832/833 da revisão, a autuada manteve-se inerte.

   

Retornando a julgamento cameral, a Terceira Câmara, por maioria de 

votos (fls. 838/841), julgou nulo “ab initio” este lançamento por insegurança na 

determinação da infração, arguida pelo conselheiro Relator, sob o fundamento de que o 

levantamento fiscal é seccionado, não abrangendo período maior, quando certamente 

haveriam novas entradas, que “compensariam ou repercutiriam de maneira positiva sobre 

as análises realizadas com base nas datas focais insertas no levantamento, de forma a 

não haver diferenças”. 



Intimada (fls. 842), a Representação Fazendária recorreu (fls. 

843/844), pedindo a reforma desta decisão cameral, com o retorno destes autos à 

Segunda Instância para apreciação do mérito, argumentando que o “item 2 do Roteiro nº 

09 do procedimento da Auditoria Específica de Mercadorias permite até mesmo a análise 

de período diário“ quando houver suspeita de diferenças intermediárias que se 

compensam na análise global do período”.   

Intimado a contraditar o recurso fazendário, o patrono dos autuados 

não se manifestou. 

Decisão do Conselho Superior (fls. 852/856) foi no sentido de 

reformar a nulidade, remetendo os autos para a câmara para apreciação de toda a 

matéria.  

Sujeito passivo foi intimado da decisão do Conselho Superior e não 

se manifestou, sendo então o processo remetido para julgamento do mérito.  

O trabalho consiste em uma auditoria específica de mercadorias 

feitas em dias aleatórios, escolhidos pelo auditor que realizou o trabalho. Meu 

entendimento é de que se encontram nos autos todos os elementos suficientes para a 

análise do mérito do lançamento em questão, considerando que o fundamento da decisão 

ora recorrida é de que os autuantes podem escolher períodos para investigação do 

comportamento do sujeito passivo. A Representação Fazendária tem razão ao afirmar que 

o “item 2 do Roteiro nº 09 do procedimento da Auditoria Específica de Mercadorias permite 

até mesmo a análise de período diário “. Se não, vejamos sua transcrição integral: 

 

”PERÍODO A SER ANALISADO 

 

Pode abranger o exercício financeiro completo ou apenas parte dele.  

Assim, como nos autos consta todos os elementos necessários à 

compreensão da acusação fiscal e não houve descumprimento de exigência legal na 

elaboração da auditoria que embasa este lançamento, fica evidente que poderia ter sido 

apreciado o mérito da autuação no julgamento cameral deste processo.  

Com estas fundamentações, diante do fato de que o trabalho sob o 

ponto de vista material não tem nenhum vício que lhe comprometa a eficácia, pois passou 

por revisão bastante cuidadosa, que inclusive ensejou uma pequena redução do montante 

a ser exigido para um imposto no valor de R$ 252.793,25 (duzentos e cinquenta e dois mil, 



setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), entendo que deva ser mantido 

com esses ajustes referidos anteriormente. Nada foi trazido pelo sujeito passivo que 

pudesse fragilizá-lo, ainda que de forma parcial. 

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, dou-

lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente 

procedente o auto de infração sobre o valor de omissão de recolhimento de imposto de R$ 

252.793,25 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e 

cinco centavos), conforme trabalho revisional. 

Também faço adequação da penalidade para que seja limitada nos 

termos do § 11º do artigo 71 do Código Tributário Estadual.  

 

 
 
 

Sala das sessões, em 30 de maio de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01081/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Ferreira de Sousa 
 

 
EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Procedência por 
maioria. 
 
1. As mercadorias destinadas ao Estado de Goiás, provenientes 
de outros Estados da Federação ou do Exterior, sujeitas à 
substituição tributária, deverão ter o imposto retido no momento 
da saída das mesmas. 
 
2. A substituição tributária no âmbito do Estado de Goiás é 
regulamentada pelo Anexo VIII do Regulamento do Códito 
Tributário do Estado de Goiás (Decreto nº 4.852/97); 
 
3. Depreende do artigo 32 do Anexo VIII do RCTE que se aplica o 
regime da substituição tributária às operações posteriores com 
produtos relacionados no inciso XIV do apêndice II, quando 
utilizados com fim específico automotivo. 
 
4. O lançamento tributário deve ser julgado procedente quando 
estão presentes todos os pressupostos faticos e jurídicos. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de abril de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros José Ferreira de Sousa e Evandro 
Luis Pauli, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro David Fernandes de Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Edson Abrão da Silva e Paulo Henrique Caiado Canedo que votaram pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O feito, rito processual contencioso em duplo grau, refere-se à cobrança de 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, originária por deixar o sujeito 
passivo de efetuar a retenção e pagamento do imposto no momento que promoveu a 
saída da mercadoria para o território Goiano. 

Infração tipificada nos artigos 45 e 51, §3º da Lei 11.651/91, c/c artigos 35 e 
52, §1º, anexo VIII, do Decreto 4.852/97. Penalidade sugerida, artigo 71, III, a da Lei 
11.651/91, redação Lei 17.917/2012. 

Solidário, HG Comércio Produtos Automotivos e Películas Ltda, CNPJ/MF 
11.924.376/0001-09. 



Instruem a acusação inicial, identificação do sujeito passivo coobrigado, fls. 
04; DACTE, fls. 05; DANFE, fls. 06; consulta resumida da contribuinte pessoa jurídica, fls. 
07; consulta TARE, fls. 08; consulta optantes Simples Nacional, fls. 09/10; consulta 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, fls. 11; cálculo do imposto, fls. 12  

Cientificadas as solidárias, fls.17/22. Apresentam individualmente 
impugnação a esta instância, fls. 25/30 e 51/55. Requerem a anulação e arquivamento do 
auto de infração, pois os produtos constantes do DANFE não estão na legislação atinente 
à substituição tributária no estado de Goiás.  

O produto descrito na nota fiscal é importado e conhecido pelo nome FILME 
DE POLIESTER METALIZADO OU TINTADO, sem similar no mercado Brasileiro, 
recebendo o nome comercial de PELICULA DE CONTROLE SOLAR, classificação da 
NCM 3919.90.90.  

O produto adquirido não é dispositivo de refletivo de segurança rodoviária, 
mas sim, película de controle solar para instalação em vidros.  

O processo é julgado procedente em Primeira Instância, com a 
fundamentação de que o produto constante na nota fiscal é de uso automotivo e está 
explicitamente inserido no rol do inciso XIV, apêndice II, anexo VIII do RCTE, não tendo, 
assim, o sujeito passivo, argumentos para eximirem da cobrança imposta pelo fisco. 

O sujeito passivo comparece em sede de Recurso Voluntário, contestando a 
decisão proferida em primeira instância, alegando que a empresa autuada comercializa 
FILME DE POLISTER METALIZADO OU TINTADO, sem similar no mercado brasileiro, 
recebendo o nome comercial de PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, destinado à 
aplicação em vidros automotivos e arquitetura, utilizando, por similaridade, o Código NCM 
3919.90.00, cuja descrição é outras. 

Alega que o rol de produtos sujeitos à substituição tributária é taxativo, 
devendo estas mercadorias estarem discriminadas nos apêndices I, II e X deste anexo, 
entendendo não serem estas as mercadorias que comercializa, pedindo a improcedência 
do lançamento. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

A infração apontada na inicial é omissão de pagamento do ICMS 
Substituição Tributária pelas operações posteriores do produto “Película TGN 5%” com 
NCM 3919.90.00, o qual se encontra inserido no regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, nos termos dos protocolos nº 41/08 e 97/10, dos quais fazem parte 
o Estado de Goiás (destinatário) e Paraná (remetente). 

A substituição tributária no âmbito do Estado de Goiás é regulamentada pelo 
Anexo VIII, do Regulamento do Código Tributário Estadual, onde estão inseridas as 
normas estabelecidas em convênios e protocolos, dos quais o Estado de Goiás aderiu. 



Depreende-se do artigo 32 do anexo VIII do RCTE que se aplica o regime de 
substituição tributária às operações posteriores com produtos relacionados no inciso XIV 
do apêndice II, quando utilizados com fim específico automotivo:   

Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -retenção 
na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por 
operação interna subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, 
se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 2º Na operação com: 

III - peça, parte, componente, acessório e demais produtos, de uso 
especificamente automotivo, relacionados no inciso XIV do Apêndice II: 

a) a substituição tributária aplica-se às operações com peça, parte, 
componente, acessório e demais produtos listados no inciso XIV do 
Apêndice II, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os 
que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam 
adquiridos ou revendidos por estabelecimento industrial ou comercial 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 1º): 

O produto constante DANFE fls. 06, conforme se observa, está inserido no 
rol dos produtos automotivos elencados no inciso XIV, anexo VIII, RCTE, portanto sujeito 
ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores.  

XIV - PEÇA, PARTE, COMPONENTE, ACESSÓRIO E DEMAIS PRODUTOS, 
ESPECIFICAMENTE PARA USO AUTOMOTIVO: 

3919.10.00 

3919.90.00 e 

8708.29.99 

Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas 
metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, 
para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de 
agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos 
de segurança rodoviários. 

A infração está corretamente caracterizada, com provas suficientes para sua 
elucidação, em total consonância com os artigos 142, do CTN, 160, do CTE e 8, da Lei 
16.469/2009. Portanto, não configurado qualquer vício que pudesse levar o feito a uma 
decisão terminativa ou motivar reparos. 

Diante do exposto, considerando estar presente nos autos todos os 
requisitos e pressupostos necessários para que possa produzir os efeitos que lhe são 
próprios, e por não trazer aos autos a autuada nenhum fato ou argumento que pudesse 
modificá-lo e repará-lo, conclui-se pela sua manutenção nos termos lançados. 

Com isso, conheço da impugnação, nego-lhe provimento e decido pela 
PROCEDÊNCIA da acusação inicial, nos termos de sua fundamentação legal. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de junho de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/pt041_08.htm
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01089/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Rejeitado o pedido de diligência, 
requerido pelo sujeito passivo. ICMS. Mérito, confirma a decisão 
proferida pela Primeira Instância e considera parcialmente 
procedente o auto de infração. 
 
1. A falta de instrução defensória motiva a rejeição de converter 
o julgamento em diligência, requerido pelo sujeito passivo nas 
peças defensórias;  
 
2. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado parcialmente 
procedente nesta fase de decisão cameral do procedimento 
administrativo tributário. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pela autuada. E, quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
5.570,13 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e treze centavos), nos termos da revisão 
de fls. 385 dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José Ferreira de 
Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A exigência do crédito tributário tem por suporte a acusação fiscal de 
o sujeito passivo omitiu o registro de entrada de mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial de R$ 33.788,57 
(trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), já 
acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado-IVA, no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011, apurado conforme demonstrativo da Auditoria Específica de Mercadorias em 
anexo. Em consequência, o autuado, incluído como sujeito passivo solidário da lide, deve 
recolher o importo no valor de R$ 5.744,05 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais 
e cinco centavos), junto com as cominações legais. 

 
O suporte da infração são os arts. 45, inciso XIII, 51 e 64 da lei nº 

11.651/91-CTE, c/com o art. 35 do Anexo VIII e art. 145 do Decreto nº 4.852/97-RCTE. A 
penalidade proposta atende à prescrição do art. 71, inciso VII, alínea “l” (L), agrada com a 
aplicação da forma qualificada do §9º, inciso II do CTE. 



 
Os documentos de fls. 03/05 instruem o trabalho da fiscalização. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento na primeira fase de defesa, 

fls. 10/13 e, pelos seus argumentos defensórias, consegue que o julgador singular defira a 
conversão do julgamento em diligência, fl. 355 que, ao ser atendida pelo autor do 
lançamento, conclui pela redução do valor exigido no auto de infração para R$ 5.570,13 
(cinco mil, quinhentos e setenta reais e treze centavos), fl. 377. 

 
Os documentos de fls. 14/353 instruem a peça de defesa.                                                                                                                                                                
 
O sujeito passivo, fl. 381/182, se manifesta sobre o resultado da 

revisão fiscal e apõe o seu parcial acordo com o resultado da diligência. 
  
O julgador singular decide pela procedência do auto de infração, fls. 

385/389. 
 
A Representação da Fazenda Pública acorda com o decidido pela 

Primeira Instância, conforme assinala o Despacho nº 051/2018-GERF, fls. 390.  
 
No recurso voluntário, fls. 393/396, o sujeito passivo fundamenta que 

“a finalidade de se revisar e corrigir as possíveis inconsistências no procedimento fiscal 
inicial, aquela revisão não atingiu seus objetivos que era verificar a efetiva omissão de 
entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, conforme os levantamentos 
preliminares em andamento e em parte apresentados na impugnação”. 

 
Assevera que a “empresa fará a juntada de todos os documentos 

fiscais que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidade 
erradas, e que prejudicaram a validade do lançamento na sua integralidade, uma vez que 
enseja a insegurança quanto a base de cálculo e o imposto lançado”, fl. 395.  

 
Para finalizar, requer a reforma da sentença singular, julgamento 

parcial do lançamento, depois de serem corrigidos todo o procedimento fiscal por meio de 
nova diligência, para que se encontre as verdadeiras omissões de saídas, para que desta 
forma se faça justiça que se busca neste emérito Conselho Administrativo Tributário. 

Processual. Rejeita o requerido diligencial, formulado pelo sujeito 
passivo. 

É o relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A redação deste voto inicia com a rejeição do requerido diligencial do 

processo, formulado pelo sujeito passivo, o qual considero ser desnecessário o seu 
deferimento, pois esta faculdade foi utilizada antes do julgamento do processo pela 
Primeira Instância e, nesta Segunda Instância, a parte passiva não instruiu a peça de 
defesa com a comprovação de que os valores exigidos não são efetivamente devidos, 
como também, não houve demonstração segura de que o trabalho de auditagem não 
obedeceu às normas ditadas pela instrução de serviço, a qual direciona o cumprimento 
das tarefas funcionais da autoridade fiscal. 

 



No despacho inserido à fl. 355, o julgador de Primeira Instância, 
antes de proferir o seu voto, converte o julgamento em diligência, para, determinar: 

 
Nesse sentido, determino o encaminhamento desses autos à 

Gerência de Auditoria de Varejo e Serviço, para que seu ilustre titular, por obséquio, 
determine que autor fiscal, possa verificar as possíveis inconsistências nas relações de 
entrada e saída, assim como, acolher ou rejeitar os erros apontados com relação aos 
produtos descritos, às fls. 34/353, e caso seja necessários, os procedimentos fiscais 
poderão ser refeitos.  

 
O auditor fiscal, autor do lançamento do crédito tributário, revê o seu 

trabalho e conclui pela redução da base de cálculo do ICMS de R$ 33.788,57 (trinta e três 
mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 32.765,49 
(trinta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), cujo 
ICMS devido passa a ser R$ 5.570,13 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e treze 
centavos), fl. 377. 

 
Sobre esse valor o julgador singular decide o seu julgamento, 

conforme fls. 385/389. 
 
Com estas considerações e não havendo instrução diferente na peça 

recursal, rejeito o pedido de nova diligência e dou prosseguimento no voto do mérito da 
autuação, cujos fundamentos têm por tese a afirmação de que a exigência do crédito deve 
ser mantida, visto que, no recurso, o recorrente não trouxe elementos de provas contrária 
capazes de modificar o julgamento singular ou de finalizar o processo. 

 
Com isto, firmo o meu entendimento de que, na demanda, a razão do 

sujeito ativo porque o sujeito passivo não trouxe contraprovas suficientes para modificar o 
julgamento proferido pelo julgador de Primeira Instância.  

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, decido rejeitar o pedido de 

diligência formulado pela autuada. Quanto ao mérito, também, por votação unânime, 
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$5.570,13 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e treze centavos), nos termos da revisão 
de fls. 385 dos autos.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01094/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminares de nulidade da peça básica, 
arguidas pelo sujeito passivo, por insegurança na determinação 
da infração e cerceamento ao direito de defesa, bem como 
afastar a nulidade da sentença singular por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitadas. Rejeitar a preliminar de exclusão 
dos sujeitos passivos solidários da lide. ICMS. Utilização 
indevida de base de cálculo de retenção inferior à exigida na 
apuração do ICMS Substituição Tributária pelas operações 
posteriores e diferencial de alíquotas. Omissão no recolhimento 
do imposto. Confirma a decisão singular e declara a parcial 
procedência do auto de infração.  
 
1. A ausência de afronta à prescrição do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição das preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente; 
 
2. Considero que o julgador singular estudou a formalização do 
crédito tributário, teve o cuidado de deferir a revisão fiscal e 
obteve resultado inferior ao exigido no trabalho inicial da ação 
fiscal, houve benefício tributário ao sujeito passivo, fato que 
resultou o convencimento de que o seu julgamento não merece 
os reparos de nulidade;    
 
3.A identificação dos sujeitos passivos solidários na lide 
aconteceu de acordo com a responsabilidade de cada sócio da 
pessoa jurídica e o cometimento de omissão no recolhimento do 
imposto estadual, quando a gerência da empresa é de 
competência dos sócios, estes são mantidos na relação 
processual, conforme determinação do art. 45, inciso XII da Lei 
nº 11.651/91; 
 
4. A decisão proferida pela Primeira Instância se confirma no 
julgamento proferido na Câmara Julgadora do Conselho 
Administrativo Tributário, quando o sujeito passivo deixar de 
instruir a peça defensória com contraprovas substanciais e com 
poderes para modificar o constituído pela parte de direito. 
Portanto, o auto de infração é declarado parcialmente 
procedente em atenção ao resultado do procedimento de 
revisão existente antes do julgamento singular, condição que há 
a confirmação do crédito tributário de forma reduzida, conforme 
pronunciamento proferido pela Primeira Instância. 
 



ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento ao direito de defesa, bem como afastar a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao 
mérito, por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
manter a sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração nos 
termos da revisão fiscal, no valor de ICMS de R$ 495.449,79 (quatrocentos e noventa e 
cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos).   E, também, 
por votação unânime, rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários 
Cibele Tamietti de Melo e Antônio Helder de Alcantara Lima da lide, arguida pela autuada. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Mário de Oliveira Andrade. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo utilizou base de cálculo de retenção 
inferior à exigida na apuração do ICMS Substituição Tributária pelas operações 
posteriores, referente à saída de mercadorias com destino a contribuintes goianos, 
omitindo o recolhimento do imposto devido nas notas fiscais eletrônicas de saídas 
interestaduais e deixando de recolher o ICMS-ST em GNR (Guia Nacional de 
Recolhimento), inclusive do Diferencial de Alíquotas, conforme Convênios ICMS/CONFAZ 
135/06,110/07, 17/85, 85/11, 84/11, 18/85 e 74/94 e demonstrativos da Auditoria 
Comparativa da Substituição Tributária, do período de 01/04/2012 a 31/10/2015, anexos 
em PDF e mídia digital. Em consequência, o autuado deve recolher o imposto na 
importância de R$1.042.702,96 mais as cominações legais. 

 
Os arts. 26, inciso II; 51, §§ 1º e 3º; e 64 da Lei nº 11.651/91-CTE, 

c/com o art. 32, § 1º, inciso II, alíneas “H”, “I”, “J”, “O” e “P” do Anexo VIII do Decreto nº 
4.852/97-RCTE abrigam a descrição do fato gerador do imposto e a proposição da 
penalidade atende ao prescrito no art. 71, inciso IV, alínea “a” do CTE.  

 
Com suporte no art. 45, inciso XII do CTE, as pessoas identificadas 

nos documentos de fls. 06 e 07 são nominadas para o polo passivo solidário da lide.  
 
A instrução dos autos se fez com os documentos de fls. 03 a 17. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário, fls. 27 a 

46 e instrui a peça defensória com os documentos de fls. 47 a 2.478, dentre os quais 
estão cópias das notas fiscais geradoras da autuação, momento em que argui a preliminar 
de nulidade da peça básica, por cerceamento ao direito de defesa, cujo alicerce 
fundamenta: 

 
1. Inexistência do código NCM das mercadorias autuadas, o que 

dificulta a sua identificação e a verificação da Margem de Valor Agregado – MVA. 
 
2. Vários dos NCM descritos no auto de infração não correspondem 

aos indicados no Anexo VII do Decreto nº 4.852/97;  
 
3. A autuação não faz a descrição clara da infração cometida, 

contrariando o que dispõe o art. 42 do CTN; 
 



4. Ausência de indicação do fato gerador e dispositivo legal quanto 
ao ICMS Diferencial de Alíquotas; 

 
5. Incompetência do Estado de Goiás para fiscalizar a autuada, visto 

a inexistência de autorização por parte do Distrito Federal e inexistência de inscrição 
estadual de contribuinte em Goiás. 

 
Quanto ao mérito, requer a improcedência da autuação, 

apresentando as seguintes alegações: 
 
1. Impossibilidade de lei ordinária estadual definir sujeito passivo pela 

substituição tributária, equiparando comércio atacadista com industrial/importador; 
 
2. Existência de equívocos quanto aos Convênios e Protocolos 

descritos no auto de infração; 
 
3. Inexistência de correspondência entre os NCM relativos às 

mercadorias autuadas e os constantes no Anexo VII do RCTE; 
 
4. Grande parte das notas fiscais não se referem à operações de 

venda, mas sim de transferência entre matriz e filial. Cita a Súmula 166, STJ para 
defender a inexistência de fato gerador nas operações de mero deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; 

 
5. Parte das operações autuadas se referem a remessa de 

mercadoria com base em contrato de comodato; 
 
6. Inexistência de fato gerador do ICMS Diferencial de Alíquotas; 

alega que exerce a atividade de atacadista de produtos e materiais de segurança e 
eletrônicos, realizando operações apenas com o comércio varejista e nunca efetua vendas 
a consumidor final.  

 
Por meio do Despacho nº 1036/2016-JULP, os autos foram 

convertidos em diligência para manifestação, pelo autuante, quanto às alegações do 
sujeito passivo e revisão fiscal, se for o caso. 

 
Em atendimento ao referido despacho, o autuante/revisor elabora o 

Relatório de Diligência nº 82/2016-GEST, fls. 2494 a 2501. Concorda, em parte, com as 
alegações do sujeito passivo e revisa, para menor, o valor do crédito tributário exigido. 

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece aos 

autos e manifesta a sua discordância com a diligência efetuada.  
 
Reitera as argumentações originalmente apresentadas e mantém a 

arguição de nulidade do lançamento do crédito tributário 
 
A Ausência dos sujeitos solidários resulta a lavratura do Termo de 

Revelia de fl. 2479. 
 
O julgador singular, fls. 2519 a 2525, conhece da impugnação, dá-lhe 

provimento parcial, não acata as preliminares de nulidade apresentadas e, no mérito, 
declara parcialmente procedente o lançamento.  

 



Por se tratar de decisão desfavorável à Fazenda Pública, encaminha 
o processo à Gerência de Representação Fazendária para manifestação.  

 
No Despacho n° 1102/2017–GERF, fls. 2526, A Representante da 

Fazenda Pública Estadual apõe o seu ciente e acorda com a decisão singular 
consubstanciada na sentença 3819/2017–JULP, que considerou parcialmente procedente 
o lançamento, reduzindo o valor originário da exigência fiscal para R$ 495.449,79, 
conforme resultado de diligência.  

 
Depois das notificações legais, o sujeito passivo junto com um dos 

solidários, fls. 2537 a 2557, recorrem da decisão proferida pela Primeira Instância com a 
alegação de que durante a tramitação do processo administrativo tributário em análise 
ocorreu a modificação da tipificação em relação ao diferencial de alíquota para sujeição 
tributaria ou não aplicabilidade.  

 
Contudo, o procedimento adotado afeta a ampla defesa, pois não 

foram indicadas as operações de vendas de mercadorias que incidiram a partir da 
modificação de diferencial de alíquota para sujeição de substituição tributária.  

 
Citam que o autuado alegou a inexistência de NCM dos produtos 

objetos da autuação o exercício de 2012 e destaca que, no exercício de 2012, menos de 
50% dos itens dos produtos objetos de autuação, não possuem classificação dos NCM's, o 
que impossibilita o exercício do direito de defesa.  

 
Afirmam que a possível cobrança da substituição tributária, tem como 

alicerce os números dos NCM's, pois estes que identificam os MVA's, imposta pela 
legislação estadual, que são diferentes por classificação de produtos.  

 
Argumentam a ocorrência de vários e vários erros contidos no auto 

de infração ora impugnado que colocam em xeque o requisito da certeza e veracidade da 
conclusão fiscal relativos aos termos das notas fiscais de vendas e nos levantamentos 
feitos por esse órgão fiscalizador.  

 
Sustentam que não é possível lei ordinária dispor sobre substituição 

tributária, tampouco submeter o sujeito passivo da obrigação ao cumprimento dessa 
obrigação tributária. Portanto, não pode ocorrer a equiparação de comércio atacadista a 
industrial e/ou importador, por flagrante inconstitucionalidade, e mais, os convênios 
mencionados são taxativos ao prever o fato imponível da cobrança da substituição 
tributária à apenas aos estabelecimentos industriais e ao importador.  

 
Ante o exposto, requerem: o conhecimento deste recurso e o seu 

provimento para anular a sentença recorrida; caso superado o requerido acima, o 
provimento para reformar a sentença recorrida, para acolher as razoes suscitadas, para 
anular o auto de infração; caso superado o pedido acima, o provimento para reformar a 
sentença recorrida a fim de julgar improcedente o auto de infração em gênese; o que se 
admite pelo princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de não ser o presente 
recurso provido integralmente, requerem seja de forma parcial.  

 
Os sujeitos passivos solidários comparecem aos autos, fls. 2578 a 

2584, para alegarem que em nenhum momento o auto de infração colacionado indica a 
hipótese de responsabilidade solidaria, logo, o agente de fiscalização não poderia aplicar a 
solidariedade, para incluir também os sócios da empresa autuada, ora recorrentes.  

 



Citam que o não pagamento de tributo devido pela sociedade apenas 
caracteriza a mora no adimplemento da obrigação tributária, não sendo causa para 
atribuição de responsabilidade pessoal subjetiva aos diretores, gerentes e representantes 
legais/sócios da sociedade.  

 
Argumentaram que a responsabilidade pessoal e solidaria de sócios, 

administradores e/ou gerentes por débitos tributários contraídos pela sociedade 
dependem, em suma, de comprovação de que os mesmos agiram com dolo e excesso de 
poderes e/ou infração à lei ou ao estatuto/contrato social da sociedade.  

 
No presente caso, não ficou comprovado que os sócios agiram com 

excesso de mandato ou infringência a lei ou contrato social, devendo assim ser excluído 
com devedor solidário dos créditos cobrados.  

 
Ante o exposto, requerem o conhecimento deste recurso e o seu 

provimento para anular a sentença recorrida, a partir da citação; o provimento para anular 
a sentença recorrida, a partir do termo de aditamento, inclusive, acolhendo as razões 
suscitadas; sejam afastados os efeitos da revelia, visto tratar-se de litisconsórcio passivo 
necessário; o provimento para reformar a sentença recorrida, a fim de excluir os 
recorrentes da lide. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
  
 
A causa da constituição do crédito tributário pelo lançamento de 

ofício é a utilização indevida de base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração 
do ICMS Substituição Tributária pelas operações posteriores, referente à saída de 
mercadorias com destino a contribuintes goianos, cujo imposto foi omitido no recolhimento 
do imposto devido nas notas fiscais eletrônicas de saídas interestaduais, fato que causou 
a omissão no recolhimento do ICMS-ST em GNR (Guia Nacional de Recolhimento), 
inclusive do Diferencial de Alíquotas, conforme Convênios ICMS/CONFAZ 135/06,110/07, 
17/85, 85/11, 84/11, 18/85 e 74/94 e demonstrativos da Auditoria Comparativa da 
Substituição Tributária, do período de 01/04/2012 a 31/10/2015.  

 
Em face à essa constatação, a fiscalização estadual exige o imposto 

no valor de R$ 1.042.702,96 (um milhão, quarenta e dois mil, setecentos e dois reais e 
noventa e seis centavos) acrescido das cominações legais. 

 
A redação deste voto inicia com a rejeição do questionamento 

preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela parte que se sentiu prejudicada, por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, com o 
entendimento de que estes incidentes não aconteceram no curso do trabalho fiscal e do 
trâmite do processo, o que me motiva a rejeitá-las. Esta conclusão eu a obtive no estudo 
que realizei na formalização do crédito fazendário e deste volume. Considero, neste 
primeiro momento, correto o lançamento e sou pela tramitação do processo, visto que a 
autoridade lançadora propôs a exigência do crédito tributário no auto de infração sem 
violar os princípios estabelecidos no art. 20 da Lei nº 16.469/2009.   

 
A autoridade administrativa é competente, descreveu o erro cometido 

pelo sujeito passivo com clareza, apontou a norma legal infringida e indicou a penalidade 



aplicável de acordo com a letra da legislação tributária em vigor na data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação tributária, bem como o direito de defesa não foi violado. Frente 
ao procedimento da fiscalização, as preliminares de nulidade da peça basilar, arguidas 
pela autuada, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito 
de defesa foram rejeitadas na sessão de julgamento cameral deste volume. 

 
Quanto ao requerido de nulidade da decisão proferida pelo Julgador 

de Primeira Instância eu não acato porque, antes de sentenciar, a autoridade 
administrativa julgadora converteu o julgamento do processo em diligência, sanou 
possíveis dúvidas existentes e, ainda, o resultado diligencial favoreceu ao sujeito passivo, 
visto a redução do valor do imposto a recolher para R$ 495.449,79, pronunciado pelo 
próprio autor do lançamento do crédito tributário à fl. 2.497. 

 
Vejo que o julgador singular estudou da causa da autuação, o 

resultado da diligência e os pronunciamentos posteriores do autuado para depois definir o 
seu julgamento do processo com a exposição que transcrevo: 

 
“Analisada todas as alegações da defesa, a revisão fiscal concluiu 

por novos valores do ICMS-ST devido, totalizando o total de R$ 495.449,79 (quatrocentos 
e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), 
conforme detalhado nas planilhas de fls. 2499/2501”, fl. 2.525. 

 
Rejeito a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da 

lide, identificados nos documentos de fl. 06 e 07, visto que a responsabilidade pelo 
cumprimento da obrigação tributária exigida na peça basilar é cabida aos titulares da 
empresa autuada. 

  
Com isto, vejo que a indicação dos sujeitos passivos solidários para 

esta exigência tributária, neste caso, em separado, prospera porque eles tinham a 
atribuição de gerenciadores da atividade comercial executada pela pessoa jurídica 
autuada, além do que é pacífico que, sobre a diferença de imposto omitido, as pessoas 
dos sócios tiveram interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação 
tributária. 

  
A constatação de que eles concorreram para a prática do ato fiscal 

ilícito causador do lançamento tributário ora em discussão, atinge o ensinamento do art. 
45, inciso XII da Lei nº 11.651/91 - CTE e não abriga a indicação dos acionistas 
controladores, dos diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa 
jurídica, relativamente sobre a operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, 
intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis para responderem pelo crédito 
tributário constituído por meio do lançamento de ofício, motivo pelo qual eles ficam 
mantidos na relação processual. 

  
Para ilustrar este voto, transcrevo a regra do art. 45, inciso XII da Lei 

nº 11.651/91, conforme segue: 
 
Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto 
devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse 
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal, especialmente: 
 [...] 
  



 XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, 
relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que 
praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis. 

  
Na tese do voto que compôs os parágrafos volvidos, deixei claro que 

as pessoas indicadas para responderem solidariamente pelo crédito tributário tiveram 
interesse teve na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária identificada 
pela fiscalização. Concluí que eles são os proprietários da empresa e com perfeita ligação 
direta com a atividade comercial do estabelecimento, com a interferência direta sobre a 
forma de comercialização e, naturalmente, o desenvolvimento da atividade mercantil é 
exercida em conjunto e com a intervenção dos sócios. 

 
O exame realizado sobre esta indicação me mostra que a prática do 

ato fiscal ilícito gerou prejuízo financeiro à Conta do Tesouro Estadual o que assegura a 
imputação da obrigação para responderem pelo crédito tributário constituído por meio de 
lançamento tributário. 

 
Com este convencimento de voto, rejeito a preliminar de exclusão do 

polo passivo solidário da lide. 
 
Vencida esta primeira parte da decisão, dirijo-me ao mérito com a 

fundamentação que exponho: 
 
O julgador singular, antes de se pronunciar sobre a causa do 

lançamento do crédito tributário, converteu o julgamento em diligência e, no momento da 
revisão, foi observado o seguimento procedimental do trabalho de auditagem inicial, o qual 
resultou a apuração de valor menor do que o composto na peça basilar, resultado em que 
a parte requerida não demonstrou ser inexistente o débito fazendário no momento da sua 
contradita ao resultado do trabalho diligencial.  

 
Estes esclarecimentos corroboraram para eu concluir que a revisão 

beneficiou ao sujeito passivo com a redução do crédito tributário exigido no auto de 
infração, tanto que a ação foi decidida no julgamento proferido pela Primeira Instância, 
cuja conclusão transcrevo: 

 
“Com relação às argumentações da defesa quanto às operações de 

transferência, a revisão fiscal verificou que a filial goiana (IE 10.606.353-7) exerce também 
a atividade de comércio atacadista, não se aplicando, portanto, para estas operações o 
regime de substituição tributária, nos termos do inciso IV, do § 6º, do art. 32 do Anexo VIII 
do RCTE, já descrito acima. Conforme consta do relatório de diligência, estas operações 
foram excluídas do rol de autuação. 

 
Conforme relatório de diligência, não foram consideradas pela 

auditoria as remessas em comodato, sob o CFOP 6.908, bem como 6.912, 6.202, 6.915 e 
6.916. 

 
Relativamente ao diferencial de alíquotas, foram efetuadas novas 

análises pela revisão, concluindo em algumas situações pela sua inaplicabilidade e, em 
outras, pela alteração da ocorrência para substituição tributária”, fl. 2.525. 

 



O julgador singular conclui, portanto, pela procedência parcial do 
lançamento do crédito tributário, depois de acolher o valor definido no processo de revisão 
fiscal, fls. 2.499 a 2.501. 

 
Diante da conclusão do julgamento proferido pela Primeira Instância, 

firmo a minha convicção de voto de que não se reforma a decisão singular que tem o 
alicerce nas orientações procedimentais expedidas por autoridade administrativa 
competente, como é o presente caso.  

 
Considero o convencimento de voto do julgador singular, e à vista de 

a peça recursal ter ratificado a tese impugnatória e, ao considerar que nenhum 
demonstrativo da inexistência do débito fiscal instrui a peça defensória, me posiciono de 
acordo com o julgamento proferido pela Primeira Instância. 

 
Em face ao exposto e ao votar este processo, decido rejeitar as 

preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração 
e por cerceamento ao direito de defesa, bem como afastar a preliminar de nulidade da 
sentença singular por cerceamento do direito de defesa, arguidas pela autuada. Quanto ao 
mérito, decido conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a 
sentença singular que julgou parcialmente procedente o auto de infração nos termos da 
revisão fiscal, no valor de ICMS de R$ 495.449,79 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos). E, também, por votação 
unânime, decido rejeitar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários, 
identificados nos documentos de fls. 06 e 07, arguida pela autuada.  

 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01096/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Aquisição de mercadoria em operação 
interestadual sujeita ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores. Omissão de recolhimento do ICMS 
devido pelo remetente. Procedente. Preliminar de exclusão dos 
sujeitos passivos solidários da lide, arguidas pelo Conselheiro 
Relator. Acolhida.  
 
1. Julga-se procedente o auto de infração não contraditado de 
forma convincente; 
 
2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido pela prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Ferreira de Sousa, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. E, por maioria 
de votos, acatar a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários Kleya Krishnan 
Maione e Welber Menezes Maia da lide, arguida pelo Conselheiro Relator. Foram 
vencedores os Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano e Masayuki Missao, com 
voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro 
Nivaldo Carvelo Carvalho, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros José Ferreira de 
Sousa e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo adquiriu mercadoria 
em operação interestadual sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores (apêndice II, anexo VIII – decreto 4.852/97) e não houve o recolhimento do 
ICMS devido pelo remetente. Em consequência, o destinatário adquirente, na condição de 
solidário, deve pagar o tributo na importância de R$ 23.906,06, juntamente com as 
cominações legais. 

 
Identificados os polos passivos solidários, fls. 07/08.  
 
Intimados, nos termos da lei, às fls. 119 a 124, os sujeitos passivos 

não se manifestaram sendo lavrado o termo de revelia, às fls. 125. 
 



Novamente intimados, fls. 127 a 135, os sujeitos passivos se 
manifestaram conjuntamente, alegando que não houve sonegação fiscal uma vez que a 
responsabilidade primeira pelo recolhimento do ICMS sobre as notas fiscais levantadas 
pelo fisco é de competência dos fornecedores da mercadoria, e a impugnante certa de que 
fora o imposto recolhido pela fornecedora, uma vez que era de sua responsabilidade. Logo 
não há o que se falar em obrigação tributária que justifique a cobrança do diferencial de 
alíquota do imposto, que sequer é devido pela empresa autuada, mas primeiramente pela 
remetente das mercadorias. Por fim, requer que seja o auto de infração totalmente 
destituído de fundamentação legal, solicitando a sua total improcedência e, 
consequentemente, o seu arquivamento, por ser um ato de justiça fiscal, fls. 137 a 138. 
Junta documentos, fls. 139 a 147. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças instrutórias desta lide, verifiquei 
que a exigência estampada na folha de rosto deste volume, deve ser mantida, tendo em 
vista que o polo passivo, quando de seu comparecimento ao processo, não trouxe 
nenhum elemento de prova capaz de contrapor a reclamação primeira, estando assim 
demonstrado que realmente houve omissão do imposto. 

 
Argui e acolhi a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos 

solidários, identificados nos documentos de fls. 07 e 08, da lide, depois de formar o 
entendimento que segue: 

 
A indicação dos identificados nos documentos supramencionados, 

para responderem pelo crédito fazendário, deve vir acompanhada da comprovação de que 
eles tenham agido com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou prejudicial à 
sociedade, ou, ainda ao arrepio da lei comercial. 

 
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 

não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. ” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária dos identificados como 
sujeitos passivos solidários.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão dos nomeados polos passivos solidários da lide se conserva de acordo com o 
meu entendimento, que foi externado em outros julgados semelhantes.  

 
 Assim, voto conhecendo da impugnação em Segunda Instância, 

negando-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. E, por maioria de 
votos, suscito e acato a preliminar de exclusão dos sujeitos passivos solidários da lide. 

 



 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01112/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS-ST, omissão de recolhimento do imposto. 
Procedente.  
 
Reforma-se a decisão monocrática para julgar procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo cometeu o ilícito fiscal denunciado na vestibular. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso de ofício, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de exigência do ICMS-ST, acrescido das cominações legais, 
do substituto tributário e, também, do substituído por se deixar de fazer a retenção desse 
imposto no momento em que promoveu a saída, das mercadorias constantes da nota 
fiscal apontada na inicial, para o território goiano, conforme documentos anexados aos 
autos, fls. 03 a 11. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fls. 4 
 
Intimados, às fls. 12 a 18 para apresentar Impugnação à Primeira 

Instância, sendo lavrado o termo de revelia do solidário, às fls. 19. O sujeito passivo 
principal comparece ao feito, às fls. 22 a 25. Anexa documentos, às fls. 26 a 43. 

 
Conforme Sentença N° 4979/2017 – JULP, às fls. 44 a 47, o julgador 

singular decidiu pela improcedência do auto de infração.  
 
A nobre Representação Fazendária, por meio do Recurso N° 

01/2018, às fls. 48 a 49, alega que ocorreu omissão de pagamento do ICMS ST, conforme 
reclamado no auto de infração. Assim, solicita o acolhimento do recurso, para reformar a 
decisão de primeira instância e considerar totalmente procedente o auto de infração. 

 
Intimado, às fls. 52 a 56, o sujeito passivo apresenta contradita, onde 

requer que seja mantida a decisão monocrática que julgou improcedente o lançamento.  
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 



Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, o polo passivo deixou de fazer a retenção do imposto no momento em que 
procedeu à saída das mercadorias, posto estar na condição de substituto tributário.  

 
O cerne da questão a ser analisada é se a empresa destinatária da 

mercadoria da Nota Fiscal nº24501, situada em Goiânia, exerce a atividade Atacadista ou 
Varejista, visto a dualidade de informações constantes junto à Receita Federal, fl. 28, e a 
Receita Estadual, fl. 7.  

 
Na busca da verdade material foi realizada consulta ao sistema de 

nota fiscal eletrônica, onde verificou-se, por amostra, que há vendas para CPF, 
construtores que não são considerados contribuintes, inclusive sem fazer uso da base de 
cálculo reduzida para atacadista. 

 
Desta feita, a dualidade de informações, traz a realidade da 

movimentação. Por isso, o entendimento de que atua como varejista, sendo procedente o 
lançamento.  

 
Destaca-se que houve na apuração o creditamento do ICMS normal, 

quando do cálculo do imposto, fl. 9.   
 
Assim, voto conhecendo do recurso de ofício, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar procedente o auto de infração. 
    

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01131/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. Preliminar de nulidade do acórdão cameral, arguida 
pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Rejeitado. 
ICMS. Utilizou base de cálculo de retenção inferior à exigida na 
apuração do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, referente à saída de bebidas com destino ao Estado 
de Goiás. Procedente.  
 
1. Não se acolhe pedido de diligência, quando não houver nos 
autos dúvida a ser dirimida;  
 
2. Torna-se inócuo o questionamento sobre nulidade de acórdão 
cameral, quando tal inquirição for desprovida de amparo legal; 
 
3. Reafirma-se a decisão cameral que julgou procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o polo 
passivo agiu ao arrepio da orientação estabelecida pela 
legislação tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do acórdão cameral,  arguida pela autuada, por cerceamento do 
direito de defesa. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva, Mauricio Ribeiro de Paiva e Jorge 
Antônio Bezerra Oliveira. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no histórico da peça inicial que o sujeito passivo, epigrafado, 
utilizou base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração do ICMS substituição 
tributária pelas operações posteriores, referente à saída de bebidas com destino ao 
Estado de Goiás, por não observar o disposto no § 11 do artigo 40 do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97, nos cálculos para obtenção da base de cálculo para apuração do ICMS 
substituição tributária, conforme demonstrativos e documentos em anexo. Em virtude 
desse fato, o sujeito passivo deverá pagar o imposto na importância de R$ 10.946.193,83 
(dez milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta e 
três centavos), juntamente com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
O período de ocorrência do fato gerador é de 01/10/2008 a 

30/04/2012, conforme consta no Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário. 



 
Identificado o polo passivo solidário à fl. 160 
 
O autor do lançamento apresentou uma descrição complementar da 

ocorrência transcrevendo o artigo 40, §1º e §11 do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, e 
explicando que a pauta de valores somente pode ser utilizada, para efeito de substituição 
tributária, se o valor da base de cálculo para a apuração do ICMS-ST superar o valor da 
operação própria em percentual que corresponda a, no mínimo 70% do IVA por espécie 
de mercadoria, prevista no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. Caso contrário, deve-se 
utilizar o IVA correspondente ao produto para a obtenção da base de cálculo da 
substituição tributária. 

 
Continuando, o autor do lançamento esclarece que o contribuinte 

autuado, nos itens das notas fiscais objeto da autuação nesse processo, não observou o 
disposto no § 11 do artigo 40 do Anexo VIII do RCTE, para efetuar os cálculos e obter a 
base de cálculo da substituição tributária. Assim, o Auditor Fiscal esclarece que para efeito 
de apuração da base de cálculo utilizou o IVA dos respectivos produtos, visto que a base 
de cálculo obtida por intermédio da pauta de valores não superou o valor da operação 
própria em percentual que correspondesse a, no mínimo 70% do IVA, conforme o 
demonstrativo em anexo. 

 
Acrescenta que como prova da utilização de base de cálculo inferior 

à exigida na legislação, anexou, em relação ao período de 2008, demonstrativos 
elaborados com base nas informações do Sintegra fornecidas pela autuada, e, ainda, 
cópias dos documentos fiscais emitidos pela empresa, sendo que no período de 2009 a 
2012 foram anexados demonstrativos elaborados com base nas informações das notas 
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa com as respectivas chaves de acesso. Informa, 
que os relatórios foram gerados e armazenados, conforme IN 916/08-GSF. 

 
Relata que no demonstrativo em anexo, a coluna Dados Informados 

pelo Contribuinte (processo nº 2012000040001595), refere-se a diferença de ICMS-ST 
recolhida em relação à diferença de pauta utilizada nas notas fiscais constantes da relação 
anexa. 

 
O fisco relata que os valores pagos a maior pelo contribuinte foram 

considerados na auditoria e que houve um recolhimento espontâneo de ICMS-ST efetuado 
pelo contribuinte. 

 
 
Para instruir o procedimento fiscal foram juntados aos autos Portaria 

199/2013-SRE, folha 08, Auditoria do ICMS Substituição Tributária de 01/10/2008 a 
30/04/2012, folhas 10 a 12, Mídia em CD com cópia do processo, folha 13, fotocópias de 
notas fiscais, folhas 14 a 67, Fotocópia do Processo 201200004001595, folhas 68 a 150.), 
Houve uma descrição complementar da ocorrência, onde a fiscalização esclarece que o 
contribuinte deixou de recolher o ICMS antecipado relativo às entradas de farinha de trigo, 
e que o pagamento em atraso implica perda definitiva do direito de utilizar o benefício 
fiscal previsto no Inciso VIII, do Artigo 8º, do Anexo VIII, do RCTE, conforme preconiza o 
Artigo 1º, do Anexo IX do Decreto 4852/97. Ao final da descrição há a informação de que o 
contribuinte autuado somente comercializa farinha de trigo em saco. 

 
O lançamento foi instruído com os levantamentos da Auditoria Básica 

da Conta Corrente do ICMS do período de 01/05/2009 a 31/12/2009, do Demonstrativo 



Diferença da Base de Cálculo Indevida e fotocópias do Registro de Apuração, Registro de 
Entradas, Registro de Saídas do período de 05/2009 a 12/2009. 

 
Regularmente intimadas para pagamento da quantia exigida ou 

apresentar impugnação, a empresa nomeada como coobrigada ao pagamento do crédito 
tributário, Spal Indústria Brasileira de Bebidas S. A., em razão de ser sucessora por ter 
incorporado a empresas Dixer Distribuidora de Bebidas S A, apresenta impugnação em 
nome de todos os autuados, constante às folhas 220 a 323; 325 a 419. 

 
O julgador singular, por intermédio do Despacho nº 199/14- JULP, 

folha 421, converte o julgamento em diligência junto à Delegacia Fiscal de origem a fim de 
que seja feita uma revisão do lançamento levando em consideração os documentos e 
argumentos apresentados pela defesa. 

 
O Auditor Fiscal, em atendimento ao despacho do julgador 

monocrático, apresentou um Relatório Revisional, folhas 506 a 510, e, após analisar os 
argumentos e documentos anexados, concluiu pela manutenção do lançamento fiscal e 
juntou aos autos os documentos constantes às folhas 422 a 505. 

 
Devidamente notificada, a empresa autuada contesta o relatório 

diligencial, afirmando que não foi comunicada do início dos trabalhos diligenciais. 
 
O julgador singular proferiu a Sentença nº 2100/2015-JULP, folhas 

525 a 533, na qual ele afirma não haver vício de nulidade no procedimento fiscal, rejeita o 
pedido de conversão do julgamento em outra diligência, mantém a penalidade aplicada e 
considera procedente o auto de infração. 

 
A empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas S A interpôs recurso 

voluntário, folhas 542 a 558. 
 
O sujeito passivo apresenta memorial, folhas 562 a 564.  
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por 

intermédio da Resolução 152/2015, folhas 565 e 566, converte o julgamento em diligência, 
para que o trabalho exordial seja refeito. A Gerência de Representação Fazendária não 
concorda com a referida Resolução. 

 
A Gerência de Substituição Tributária, folhas 567 a 572 aduz, em 

conclusão, que  considerando que não foram atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 
1° da Instrução de Serviço n° 002/2008-CAT, e considerando ainda que nesse processo 
não foram produzidas provas contraditórias pela parte passiva que merecessem nova 
apreciação pela fiscalização, restituam-se os autos ao Conselho Administrativo Tributário 
para sequência na tramitação processual. 

 
Regularmente notificado do relatório diligencial, o sujeito passivo se 

manifestou, folhas 577 a 580. 
 
Em seguida, os autos foram pautados para julgamento na Segunda 

Câmara Julgadora e os autos foram convertidos em diligência para cumprir o inteiro teor 
da Resolução 152/2015, conforme consta à folha 600 dos autos. 

 
Em resposta foi juntado aos autos o relatório diligencial n° 30/2017-

GEST, folhas 601 a 607, em que o Auditor Fiscal manifesta-se em favor do que está 



exposto no auto de infração, pois foi calculada a base de cálculo do ICMS-ST de acordo 
com a legislação vigente, e que a empresa autuada não apresentou nenhuma prova 
concreta que possa contestar a auditoria realizada, assim o revisor manifestou pela 
procedência do auto de infração. 

 
Devidamente intimado do referido relatório diligencial, o sujeito 

passivo manifestou sobre o resultado da diligência, conforme consta às folhas 612 a 618, 
argumentando que novamente a autoridade fiscal deixou de realizar seu trabalho 
diligencial, recusando-se a acatar a determinação expressa do CAT e limitando-se a 
simplesmente transcrever as normas legais para cálculo do ICMS-ST, sem responder 
objetivamente a nenhum dos quesitos apontados na Resolução n° 97/2016. 

 
Anexou aos autos tabela de determinações do CAT por meio de suas 

resoluções e entendimento jurisprudencial. 
 
Requereu que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, pois 

os relatórios diligenciais não se prestaram a comprovar que o procedimento adotado pela 
recorrente causou prejuízo ao erário estadual e nem identificou de forma precisa a base 
de cálculo para a realização da substituição tributária. 

 
Conforme acórdão da III CJUL n° 135/2018, às fls. 639 a 649, decidiu 

rejeitar o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo; rejeitar a preliminar de 
nulidade da peça básica arguida pela autuada por insegurança na determinação da 
infração; rejeitar a preliminar de nulidade da sentença singular, arguida pela autuada, por 
cerceamento do direito de defesa; rejeitar a preliminar de decadência parcial do crédito 
tributário, referente ao período de janeiro de 2008 a setembro de 2008, arguida pela 
autuada. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
O polo passivo é intimado segundo fls. 651 a 680, interpõe recurso 

ao Conselho Pleno em peça única às fls. 682 a 698, arguindo que base de cálculo 
utilizada pela recorrente para a retenção do ICMS-ST reflete o verdadeiro preço pelo qual 
a mercadoria é comumente vendida pelo consumidor final no mercado goiano. Alega que 
o montante recolhido a título de ICMS-ST a partir da base de cálculo efetuada pelo 
Recorrente reflete de fato o valor do ICMS que seria devido em cada etapa de circulação 
de mercadoria. Argumenta que a base de cálculo pretendida pela D. Fiscalização supera 
significativamente o preço pelo qual a mercadoria é normalmente vendida ao consumidor 
final. Aduz que em relação à questão da decadência rechaçada pela decisão recorrida, há 
de se reconhecer que os créditos tributários relativos aos meses de janeiro a setembro de 
2008 foram extintos pela decadência quinquenal, nos exatos termos da legislação federal, 
qual seja, artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional, tendo em vista que a lavratura do 
Auto de Infração ocorreu apenas em 03-10-2013. Alega a decadência do direito do fisco à 
constituição dos créditos tributários (extinção com base no artigo 150, §4° do CTN) e que 
a penalidade aplicada viola os princípios da proporcionalidade e do não confisco. Ao final, 
requer: inicialmente a nulidade do V. acórdão recorrido, alternativamente, seja 
reconhecida a total improcedência do auto de infração determinando-se o cancelamento 
integral dos débitos de ICMS-ST, bom como da multa de oficio, com o consequente 
arquivamento do presente processo administrativo. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 



 
Sobre o pedido de diligência, solicitado pelo sujeito passivo, o rejeito 

por não haver nos elementos constitutivos da lide qualquer dúvida a ser dirimida. Assim, 
rejeitado está o pedido em comento.  

 
Também rejeito a arguição de nulidade do acórdão cameral, 

suscitado pela polaridade passiva, vez que a decisão exarada em sede cameral atendeu a 
orientação contida no inciso II do artigo 489 do CPC, tendo sido, portanto, fundamentada. 

 
Com as questões primeiras solucionadas, volvo-me à razão de direito 

desta ação, onde de pronto reafirmo a decisão da egrégia Terceira Câmara Julgadora que, 
majoritariamente, julgou procedente o lançamento, conforme passo a expor: 

 
A principal alegação da defesa é que uma diligência comprovaria que 

a base de cálculo utilizada pela empresa recorrente reflete os preços pelos quais as 
mercadorias são comumente vendidas ao consumidor final. 

 
Tal argumento que não pode ser acolhido, pois a base de cálculo é 

apurada de acordo com o que dispõe os artigos 39 e 40, § 1º e § 11º do Anexo VIII do 
RCTE, sendo que o levantamento elaborado pelo fisco estadual foi seguindo o comando 
legal dos dispositivos citados, e a exatidão desse levantamento foi confirmada em três 
diligências realizadas durante a tramitação processual do presente lançamento, devendo 
ser ressaltado que o sujeito passivo não apontou falhas ou vícios nos demonstrativos de 
cálculos elaborados pelo fisco estadual. Desta forma, chega-se à conclusão que o 
procedimento fiscal está correto, sendo lícita a exigência de ICMS substituição tributária 
pelas operações posteriores nas saídas de bebidas exigidas no auto de infração em 
apreciação. 

 
Não havendo nos elementos constitutivos da lide, em sede de 

defesa, alegações outras, bem como ausente também, a apresentação de documentos 
que pudessem ilidir a exigência estampada na folha de rosto deste volume, concluo que a 
forma como a fiscalização apurou a base de cálculo do ICMS-ST está correta, pois foi de 
acordo com a prescrição legal, não havendo como refutar a acusação de que foi utilizada 
uma base de cálculo menor, e consequentemente, houve um recolhimento a menor do 
imposto devido por substituição tributária pelas operações posteriores. 

 
Assim, vejo que a exigência do ICMS efetuada pelo fisco está em 

plena harmonia com a legislação vigente, devendo o lançamento ser julgado procedente. 
 
Pelo exposto, voto rejeitando o pedido de diligência, solicitado pelo 

sujeito passivo. Por unanimidade de votos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão 
cameral, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, 
por votação unânime, conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, nego-
lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou procedente o auto de 
infração. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01143/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DO CONTRIBUINTE PARA O CONSELHO 
SUPERIOR.  ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANTO À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA POR AUTÔNOMO. 
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. 
POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO CAMERAL. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
1.  Há que se ressaltar que os destinatários das mercadorias 
possuem domicílio em outras unidades da Federação, fator que 
inviabilizaria ou dificultaria sobremaneira ao Estado de Goiás 
auferir o imposto devido na prestação de transporte aqui 
iniciada. Não é por outra razão que o legislador se valeu da 
expressão "contratar" ou "entregar", com vistas a deixar 
cristalina a intenção de tributar a prestação por meio do 
contribuinte goiano que entrega a mercadoria, ainda que não 
seja o contratante do serviço de transporte. Art. 24 do Anexo VIII 
do RCTE.  
2. A recorrente tem os mesmos direitos que seriam deferidos ao 
transportador autônomo acaso não houvesse a substituição 
tributária e esse fosse obrigado a procurar o órgão Fazendário 
para o recolhimento do imposto, mediante documento avulso. A 
recorrente, de fato, sub-roga-se nos direitos do transportador 
autônomo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para reformar em 
parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor 
do ICMS de R$ 144.593,52 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três 
reais e cinquenta e dois centavos), sendo concedido o crédito solicitado. Foram 
vencedores os Conselheiros Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Luis Antônio da Silva Costa, José Ferreira de 
Sousa e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur Mascarenhas da Silva, que proferiu voto 
de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho e Cláudio Henrique de 
Oliveira, que votaram conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, regularmente apurado e 
registrado em livro próprio, referente a prestação de serviço de transporte de mercadorias 
(frete) nas operações de vendas interestaduais, entregues por transportador autônomo ou 
equivalente, tendo em vista a condição de Substituto Tributário da empresa em epígrafe 
atribuído pela legislação abaixo capitulada. Em anexo, disco CD gravado em PDF, 



contendo demonstrativo das operações. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 180.741,90, juntamente com as cominações legais. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos (fls.2 a 08). 
 
Pelo Despacho nº250/2011 – JULP (fls.103 e 104), o julgador 

singular determinou realização de diligência à Delegacia Fiscal de Anápolis, para que 
fossem tomadas as seguintes providências: 1) Trazer aos autos as cópias das notas 
fiscais listadas no arquivo constante do CD anexado aos autos; 2) Trazer aos autos as 
cópias das folhas do livro Registro de Entradas, devidamente autenticadas pelo Fisco, 
correspondentes aos meses autuados; 3) Fazer o detalhamento do lançamento mês a 
mês. 

 
A Autoridade fiscal, atendendo ao Despacho n° 250/2011-JULP, em 

relatório (fls. 106), afirma que não anexou as notas fiscais solicitadas em face de sua 
expressiva quantidade, mas somente algumas onde pode ser identificado com clareza a 
figura do transportador autônomo. Também em face da expressiva quantidade de páginas, 
não foram carreadas aos autos as cópias das páginas do livro Registro de Entradas de 
Mercadorias, entretanto, informara que não consta o registro e apuração do ICMS 
substituição tributária objeto deste lançamento. O detalhamento mês a mês do lançamento 
foi realizado. 

Anexou Documentos (fls.107 a 320). 
 
O sujeito passivo foi intimado a atender o Despacho nº250/2011-

JULP, (fls.322 e 323). 
 
O sujeito passivo alegou nulidade do lançamento por cerceamento 

do direito de defesa em razão da fiscalização não ter apresentado a totalidade das notas 
fiscais de saídas de mercadorias. 

Anexou Documentos (fls.335 e 336). 
 
Pela Sentença de nº4367/2011 – JULP, (fls.338 e 341), o julgador 

singular decidiu pela Procedência do auto de infração.  
 
Mediante Acordão nº2615/2012 (fls.369 a 274), a Segunda Câmara 

do Conselho Administrativo Tributário decidiu acolher a preliminar de nulidade da peça 
básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito passivo, 
declarando, de consequência, nulo "ab initio" o processo. 

 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.376 a 378), 

apresentando Recurso ao Conselho Superior nº064/13 – GERF-SR. Solicita o afastamento 
da nulidade declarada, determinando-se o retorno dos autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda matéria. Afirma que a argumentação no acórdão cameral de que não 
há demonstrativo é inverídica, pois a fiscalização juntou aos autos um CD-ROM, fls. 5 dos 
autos, contendo uma planilha com a relação de todas as notas fiscais de vendas 
interestaduais com o devido cálculo do ICMS-ST relativo a prestação do serviço de 
transporte. 

O sujeito passivo compareceu aos autos (fls.384 a 404), 
apresentando Contradita. Ponderou pela manutenção da decisão cameral.  Promove a 
juntada das cópias de decisões judiciais. 

Mediante Acordão nº1573/2017 (fls.424 a 430), o Conselho 
Administrativo Tributário decidiu por conhecer do recurso da Fazenda Pública e lhe dar 



provimento para, afastando a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. 

Em nova decisão (fls.434 a 443), a Terceira Câmara do Conselho 
Administrativo Tributário conheceu do Recurso Voluntário, negando-lhe provimento, para 
manter a decisão singular que considerou procedente o auto de infração, cujos valores, 
definidos mensalmente, se encontram relacionados às fls. 107. Também decidira pelo 
não-acolhimento da aplicação do crédito presumido previsto no artigo 64, inciso I, do 
RCTE. 

 
O sujeito passivo foi intimado a interpor Recurso ao Conselho 

Superior (fls.444 a 448), havendo comparecido aos autos (fls.450 a 465). Alegou que não 
houve incidência de ICMS relativo à substituição tributária para frente sobre frete de 
serviço de transporte interestadual prestado por transportador autônomo ou equivalente. O 
fato de a Recorrente não realizar o transporte ou sequer ter contratado transportador 
autônomo ou equivalente, torna inaplicável o disposto no preceito normativo em referência 
visto que, em razão das operações de compra e venda terem ocorrido sob a cláusula FOB 
(free on Board), não há o que se falar em hipótese contida no artigo 264, IV, do RCTE, 
que estabelece que o remetente da mercadoria pode assumir a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto incidente na prestação de serviço de transporte, desde que faça a 
discriminação na Nota Fiscal, dentre outros elementos, da expressão ICMS do frete de 
responsabilidade do remetente. Para que esteja configurado o fato gerador do ICMS 
substituição tributária, o contribuinte substituto, que é o responsável tributário, deve ter 
contratado o transportador autônomo, que passa a ser o substituído.  

Aduz que na hipótese da Recorrente ser considerada substituta 
tributária, sendo o substituído um transportador autônomo, mister que seja descontado o 
crédito presumido de 20%, de acordo com o estabelecido pelo artigo 64, I do Decreto 
nº4.852/97. Logo, se o entendimento que prevalecer for referente à ocorrência de 
substituição tributária para frente, a presente autuação deverá ser reformada a fim de 
descontar dos valores exigidos o equivalente ao crédito presumido de ICMS. 

Pede a improcedência do lançamento. 
 
 

V O T O 

 

O sujeito passivo é acusado de não haver recolhido o ICMS devido 
pelo transporte de mercadorias entregues a transportador autônomo, nos termos do art. 24 
do Anexo VIII do RCTE, cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de 
transporte de mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria 
ou à conta e ordem de terceiro, a prestador autônomo em prestação 
que se iniciar neste Estado, o contribuinte do imposto, exceto o 
prestador autônomo de serviço de transporte e o microempreendedor 
individual, e o depositário de mercadoria a qualquer título, 
estabelecidos neste Estado.” (grifamos) 

 

A gênese do mencionado dispositivo advém de razões de política de 

fiscalização tributária, havendo sido norteado por motivações operacionais e facilitadoras 

da arrecadação e fiscalização do tributo. Conforme propriamente já asseverou o órgão de 
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consulta da Superintendência da Receita Estadual, “a transferência de responsabilidade 

pelo pagamento do imposto, é de interesse da administração tributária, para facilitar a 

arrecadação e evitar a evasão fiscal. A adoção do referido regime é feita por razões 

práticas, mormente no caso do transportador autônomo, sobre o qual o fisco não mantém 

nenhum controle, em decorrência do mesmo não ser inscrito no cadastro de contribuinte, e 

em não raras vezes, residir em outros Estados.” (Parecer nº 206/05-GOT). 

Nesse particular, a espécie de substituição tributária aqui tratada é a 
nominada “concomitante”. Há que se ressaltar que os destinatários das mercadorias 
possuem domicílio em outras unidades da Federação, fator que inviabilizaria ou dificultaria 
sobremaneira ao Estado de Goiás auferir o imposto devido na prestação de transporte 
aqui iniciada. Não é por outra razão que o legislador se valeu da expressão “contratar” ou 
“entregar”, com vistas a deixar cristalina a intenção de tributar a prestação por meio do 
contribuinte goiano que entrega a mercadoria, ainda que não seja o contratante do serviço 
de transporte.  

Mais uma vez, tal apreciação não tem passado ao largo das análises 
feitas pela assessoria tributária da Receita, que em oportunidades pretéritas já asseverou: 

  

“(...)Pedimos vênia para discordar do entendimento da consulente, 

segundo o qual a responsabilidade por substituição tributária do ICMS 

incidente sobre o serviço de transporte, deveria ser do destinatário. 

Ora, o destinatário, conforme afirma a própria consulente, está 

sediado no Estado da Bahia, e a legislação tributária determina que 

caso o substituto tributário ou o contribuinte não estejam localizados 

neste Estado, a substituição depende de Convênio a ser firmado com 

o Estado da localização do sujeito passivo (RCTE, art. 42, III).  

Temos que concordar que seria impossível ao Estado de Goiás, exigir 
que todos os clientes inscrevessem no cadastro de contribuintes 
junto à Secretaria da Fazenda, para que fossem declarados 
substitutos tributários, relativamente ao imposto incidente sobre a 
prestação de serviço de transporte do calcário adquirido da 
consulente e transportado por autônomos.” (Parecer nº 1984/03-GOT) 

 
Concluo, dessarte, ser devido o ICMS por substituição, nos moldes 

propostos na inicial, com as ponderações já realizadas pelo julgador singular e pelo 

acórdão cameral.  

Entretanto, razão assiste à recorrente na medida em que pleiteia, 

para tais prestações relacionadas na inicial, a aplicação do crédito presumido discriminado 

no art. 64, I do RCTE. O dispositivo possui a redação seguinte: 

“Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

I - prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
excetuado o de transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por 
cento), aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação, que deve 
ser adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao 
sistema normal de creditamento (Convênio ICMS 106/96, cláusula 
primeira);” 

 

Há que se reconhecer que a recorrente tem os mesmos direitos que 

seriam deferidos ao transportador autônomo acaso não houvesse a substituição tributária 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#S106CL1
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1996/CV106_96.htm#S106CL1


e esse fosse obrigado a procurar o órgão Fazendário para o recolhimento do imposto, 

mediante documento avulso. A recorrente, de fato, sub-roga-se nos direitos do 

transportador autônomo. 

Nessa condição, aplicando-se o percentual de 20% sobre o valor do 

imposto devido nas prestações, aufere-se o montante de R$ 36.148,38 o qual, descontado 

do valor da inicial, resulta em ICMS a pagar de R$ 144.593,52 (valor originário). 

Sob tais fundamentos, conheço do recurso do sujeito passivo e lhe 

dou parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e julgar parcialmente 

procedente o lançamento, no valor de ICMS de R$ 144.593,52. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E 
REPASSE DE ICMS/ST RELATIVO A MATERIAIS ELÉTRICOS. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO LANÇAMENTO. 
 
Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento de contribuinte sediado 
em outra unidade da federação, na condição de substituto 
tributário, nas saídas por ele promovidas de mercadorias 
submetidas ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, destinadas a contribuintes do ICMS sediados neste 
Estado, impõe-se a manutenção da decisão singular que 
considerou parcialmente procedente o lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente em parte o auto de infração, no valor de R$ R$ 97.910,40 de ICMS, conforme 
discriminação às fls. 116 dos autos. Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves 
Evangelista, Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o 
Conselheiro Nivaldo José Mendes, que votou pela improcedência do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo é acusado 
de ter, na condição de substituto tributário, deixado de efetuar o recolhimento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores, com destino a contribuintes localizados 
em território goiano, conforme Auditoria Comparativa da Substituição Tributária, 
demonstrativos e documentos anexos. 

 
Regularmente intimado o sujeito passivo compareceu ao feito na 

instância singular, apresentando impugnação em primeira instância suscitando a 
preliminar de nulidade do lançamento, requerendo, no mérito, a improcedência do auto de 
infração, sob os seguintes argumentos:  

a) que algumas notas fiscais são de remessa por conta e ordem de 
terceiros, logo não cabe a cobrança do ICMS-ST, 

b) que o ICMS-ST exigido relativamente a alguns documentos fiscais 
foi recolhido pelos destinatários, conforme guias anexadas, 

c) que como o Estado de Goiás adota o benefício fiscal de redução 
da base de cálculo, de modo que não se deveria prevalecer a utilização da MVA-ajustada,  



d) que os destinatários, sendo optantes do Regime do Simples 
Nacional, deveria haver a redução da base de cálculo para resultar na alíquota de 7% e 
não a alíquota de 12%, 

e) que o valor devido seria de R$ 23.896,78, conforme demonstrativo 
de cálculos dos Anexos I e II;  

f) que deveriam ter sido arrolados, na qualidade de solidários, os 
contribuintes destinatários goianos. 

 
Por meio do Despacho nº 296/2016–JULP o julgador singular 

converteu o feito em diligência para fins de revisão com o propósito de verificar as 
alegações da defesa e realizar nova análise e apreciação do feito. 

 
Em resposta o revisor presta os devidos esclarecimentos aos 

questionamentos expostos na impugnação, concluindo que após revisão do procedimento 
fiscal o valor originário do crédito tributário foi reduzido para R$ 97.910,40, conforme 
discriminação às fls. 116.  

 
Novamente intimada a se manifestar sobre o resultado da revisão, a 

autuada comparece ao feito apresentando os mesmos argumentos deduzidos na peça de 
impugnação, reiterando que as operações de remessa de mercadorias para troca em 
garantia, em consignação e a título de bonificação, doação ou brinde não estariam sujeitas 
à cobrança do ICMS substituição tributária e que não pode ser penalizada com um erro 
cometido pela empresa OI S/A por não ter esta corrigido sua Escrituração Fiscal Digital. 

 
Submetido o feito à apreciação na fase inaugural, o julgador singular, 

mediante Sentença nº 3813/2017–JULP, prolatada às fls. 117/127, rejeitou a preliminar de 
nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, decidiu pela procedência parcial do auto de 
infração, conforme revisão.  

 
Regularmente intimado, conforme documentos anexados às fls. 

129/131, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, às fls. 133/137, alegando que não 
se trata de impor ao Fisco a obrigação de reunir provas, e que se a empresa OI/S.A foi 
notificada e não atendeu as solicitações fiscais, cabe à Secretaria de Estado da Fazenda 
de Goiás, e não à recorrente, coagir a empresa a cumprir a referida obrigação, 
considerando que a empresa OI/S.A é um contribuinte goiano, obrigada ao cumprimento 
da legislação estadual. Aduz que não cabe à recorrente exigir de contribuinte goiano o 
cumprimento de suas obrigações perante o Fisco de Goiás. Reitera que deveriam ter sido 
arrolados os destinatários como solidários. Ao final, requer a extinção do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

Cuida-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo é acusado 
de ter deixado de efetuar o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, com destino a contribuintes localizados em território goiano. Em 
consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento consiste em 
apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito passivo, em que alega que 
não pode ser penalizado por erro cometido pela destinatária das mercadorias, no caso a 



empresa OI S.A., vez que esta apesar de haver apresentado declaração de recolhimento 
das diferenças de alíquotas tais pagamentos não foram acolhidos pelo Fisco sob a 
alegação de que não estão em conformidade com a legislação tributária estadual. 

 
De início, cumpre salientar que o Protocolo ICMS n.º 84/2011, do 

qual os Estados de Goiás e de Minas Gerais são signatários, ao dispor sobre a 
substituição tributária nas operações com materiais elétricos, atribui ao contribuinte 
industrial ou importador, na qualidade sujeito passivo por substituição tributária, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS sobre as operações posteriores 
dos produtos listados em seu anexo único. 

 
No caso destes autos, contribuintes goianos adquiriram da empresa 

autuada, sediada no Estado de Minas Gerais, materiais elétricos relacionados no inciso 
XVIII do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto n.º 4.852/97 – RCTE e no Anexo Único do 
Protocolo ICMS n.º 84/2011, situação em que o remetente é erigido à condição de 
substituto tributário, nos termos do disposto no art. 34, inc. II, “a” e § único, inc. II, “a”, do 
Anexo VIII do RCTE, cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 84/2011 e cláusula segunda 
do Convênio ICMS nº 81/93, nestes termos: 

 
Anexo VIII do RCTE: 
 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subseqüentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 

a) o industrial fabricante ou o importador, observado o disposto na 
alínea seguinte; 

[...] 

Parágrafo único. Assume a condição de substituto tributário, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II: 

a) o contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação que 
promover saída de mercadoria com imposto já retido, com destino a 
contribuinte do ICMS estabelecido no Estado de Goiás (Convênio 
ICMS 81/93, cláusula segunda); 

 
…..................................................................................................................... 
 

Protocolo ICMS nº 84/2011: 

 

Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais 
elétricos. 

[...] 

Cláusula primeira Nas operações interestaduais com as mercadorias 
listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, 
destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte 
industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por 
substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 



Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às 
operações subsequentes. 

 
…..................................................................................................................... 
 

Convênio ICMS 81/93: 

 

Estabelece normas gerais a serem aplicadas a regimes de 
substituição tributária, instituídos por Convênios ou Protocolos 
firmados entre os Estados e o Distrito Federal. 

[...] 

Cláusula primeira Aos Convênios e Protocolos a serem firmados entre 
os Estados e/ou Distrito Federal, concernentes ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação-ICMS, que estabeleçam o regime de substituição 
tributária, aplicar-se-ão os procedimentos consignados neste 
Convênio, ressalvado o disposto na cláusula décima quarta. 

Cláusula segunda Nas operações interestaduais realizadas por 
contribuinte com as mercadorias a que se referem os 
correspondentes Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor 
do Estado destinatário, na qualidade de sujeito passivo por 
substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente. 

[...] 

Cláusula décima quarta Os Convênios ou Protocolos firmados entre 
as unidades da Federação poderão estabelecer normas específicas ou 
complementares às deste Convênio. 

 

Da leitura dos preceitos normativos supra assinalados infere-se que 
não somente o contribuinte industrial ou importador, mas qualquer contribuinte assume a 
condição de substituto, conforme disposto no na cláusula segunda do Convênio ICMS n.º  
81/93, na saída de mercadoria a que se refira convênio ou protocolo nas operações 
interestaduais com mercadorias sujeitas à substituição tributária que promover. 

 
Ressalte-se, outrossim, que o Protocolo ICMS nº 84/2011 que cuida 

especificamente da substituição tributária nas operações com os produtos acima 
especificados – materiais elétricos -, em que pese ser norma específica, não afasta as 
disposições gerais prescritas no Convênio ICMS nº 81/93, ao contrário, evidencia-se que o 
aludido convênio contém normas gerais sobre o regime de substituição tributária que 
suplementam as disposições do referido protocolo. 

 
Portanto, qualquer contribuinte estabelecido em outra Unidade da 

Federação que, em operação interestadual, remeter mercadoria sujeita à substituição 
tributária por determinação de convênio ou protocolo a contribuinte estabelecido no Estado 
de Goiás, assume a condição de substituto tributário. 

 
No caso sob apreciação constatou a fiscalização que a recorrente 

realizou saída de diversas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, com destino a contribuintes localizados no Estado de Goiás, no 
período de maio de 2012 a maio de 2013,  em operações nas quais era substituta 
tributária, conforme prescrito no Convenio ICMS n.º 81/93 e no Protocolo ICMS n.º 
84/2011, por meio das notas fiscais relacionadas em demonstrativo anexo à exordial, sem 



destaque do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores e sem efetuar o 
recolhimento do ICMS-ST ao erário goiano. 

 
Importante salientar que as notas fiscais em relação às quais houve 

a comprovação do recolhimento espontâneo do ICMS ST mediante cópias das GNRE’s 
juntadas ao feito, bem como os documentos fiscais relativos a remessa por conta e ordem 
de terceiro foram excluídas da autuação na revisão fiscal empreendida na fase singular. 

 
No que concerne à alegação da recorrente de que não pode ser 

penalizada por erro cometido pela empresa OI S.A., a qual apesar de haver apresentado 
declaração de recolhimento dos valores devidos a título de diferenças de alíquota tais 
pagamentos não foram acolhidos pelo Fisco sob a alegação de que não estão em 
conformidade com a legislação tributária estadual, cumpre frisar que a reponsabilidade 
pela retenção, apuração e repasse do ICMS substituição tributária, no caso destes autos, 
recai sobre a própria recorrente, e não lhe assiste o direito de se eximir de tal obrigação 
pretendendo imputá-la ao adquirente, ainda que em relação a este a lei também atribua 
responsabilidade solidária. 

 
Ademais, frise-se que o recolhimento do imposto devido a título 

de substituição tributária pelas operações internas subsequentes, que abrange inclusive o 
diferencial de alíquotas, deve ser feito por antecipação, consoante disposto nos arts. 73 e 
76 do RCTE, in verbis: 

 

RCTE 

[...] 

Art. 73. O imposto é liquidado com pagamento em moeda corrente ou em 
cheque, mediante a utilização dos seguintes documentos (Lei nº 11.971/91, 
art. 166): 

[...] 

§ 1º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte deve: 

I - calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, 
devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada 
período de apuração e lançar o seu valor a débito no livro Registro de 
Apuração do ICMS; se for obrigado a manter e escriturar livros fiscais; 

II - proceder o seu pagamento por meio de documento de arrecadação 
específico e distinto, se não for obrigado a manter e escriturar livros fiscais. 

§ 2º Relativamente ao imposto devido por substituição tributária, o 
contribuinte, salvo disposição expressa da legislação tributária, deve 
proceder o seu pagamento: 

I - independentemente do resultado da apuração relativa às operações 
ou prestações que o substituto realizar no período; 

II - por meio de documento de arrecadação específico e distinto. 

Art. 76. Nas situações especiais, adiante arroladas, o pagamento do ICMS 
devido é efetuado nos seguintes prazos: 

[...] 

II - relativamente ao diferencial de alíquotas: 

a) tratando-se de contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, 
no mesmo prazo fixado para o pagamento do imposto devido pelas 
operações ou prestações que realizar; 

b) por antecipação, quando a mercadoria adentrar o território goiano, 
para os demais casos; 

 



Consoante acima assinalado, o sujeito passivo deveria, na qualidade 
de substituto tributário, ter realizado a retenção e o repasse do diferencial de alíquotas, 
submetido ao regime de substituição tributária, por antecipação, por meio de GNRE antes 
de a mercadoria adentrar o território goiano. 

 
A recorrente somente poderia se eximir do cumprimento da 

obrigação se comprovasse que houve o recolhimento do imposto pelo destinatário, o que 
inocorreu no que tange à empresa OI S.A., visto que o revisor esclarece que o 
mencionado contribuinte não lançou os valores devidos, a título do diferencial de 
alíquotas, no registro E113 de sua escrituração fiscal digital. 

 
Sabe-se que registro E113 se destina às informações adicionais dos 

ajustes da apuração do ICMS e à identificação dos documentos fiscais. Tem por objetivo 
identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste do débito especial da diferença da 
alíquota. Para cada documento fiscal deverá existir um registro E113. Caso o valor 
apurado se refira a vários documentos fiscais, poderá ser informado um único registro 
E111 com o somatório dos documentos, no entanto, estes documentos deverão ser 
identificados no registro E113. 

 
A ausência de identificação, no registro E113 da escrita fiscal digital 

do estabelecimento destinatário das mercadorias, dos documentos fiscais relacionados 
aos débitos do diferencial de alíquota, não permite asseverar que o imposto em tela foi 
efetivamente recolhimento ao erário estadual pelo destinatário, de modo a eximir a 
remetente da responsabilidade, reprise-se, lhe imposta na condição de substituta 
tributária. 

 
Com referência à alegação da recorrente de que deveriam ter sido 

arrolados como solidários os estabelecimentos goianos destinatários das mercadorias, 
insta observar a dicção do parágrafo único do art. 124 do Código Tributário Nacional, onde 
está inscrito que a solidariedade não comporta o benefício de ordem. Assim, resta patente 
que as dívidas tributárias, no caso de solidariedade, podem ser exigidas de qualquer dos 
devedores, indistintamente. 

 
Por fim, impende esclarecer que o valor incontroverso de R$ 

24.517,48, recolhido em 31/10/2013, já foi objeto de compensação com o valor do crédito 
tributário exigido, de modo que o remanescente foi apurado conforme regra estabelecida 
no art. 166, §3º, da Lei n.º 11.651/91. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para manter a decisão singular que julgou parcialmente procedente o 
lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 20 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01167/18 
 
Relator: Conselheiro Elias Alves dos Santos 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Imposto a ser 
recolhido por antecipação. Procedência. Decisão majoritária. 
 
- O procedimento fiscal corretamente elaborado, que reclama 
pagamento de ICMS, não contraditado eficazmente pelo polo 
passivo, corrobora o lançamento que formaliza a exigência 
tributária. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 14 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Elias Alves dos Santos, João Divino de Brito, José Ferreira de Sousa, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, 
Luis Antônio da Silva Costa e Nivaldo José Mendes. Vencida a Conselheira Andrea Aurora 
Guedes Vecci, que votou conhecendo do recurso da Fazenda Pública para o Conselho 
Superior, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Noticia-se neste processo que a empresa em epigrafe “Na condição de 
substituto tributário, realizou saída com destino ao estado de Goiás de mercadorias, 
conforme Decreto 5510/01, sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, o remetente, como substituto tributário, deve pagar o tributo na importância 
de R$115.410,10, juntamente com as cominações legais.   

  
Tem-se como infringidos os artigos 51, § 3º da Lei nº 11.651/91 - CTE, em 

combinação com os artigos 32, § 1º do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, sendo proposta 
a aplicação da penalidade prevista no artigo 71, III, "a", do CTE.  

  
O autuante prova a infração com os seguintes demonstrativos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03); Portaria Nº 1919/09-GSF (fl. 04); 
Planilha do ICMS-ST não recolhido (fl. 05); Relação frente e verso das notas fiscais 
destinadas a Goiás sem pagamento do ICMS-ST (fls. 06/102) e fotocópias destas notas 
fiscais (fls. 103/134). 

 
A autuada foi intimada às fls. 135/136 para pagar ou apresentar impugnação 

à Primeira Instância. 
 
A parte passiva apresentou impugnação às fls.139/179, representada por 

patrono legalmente constituído (m.j à fl. 180), o qual alegou, em síntese, o seguinte: 
 



1) Que o ato jurídico deve ser anulado, haja vista não existir a 
fundamentação necessária para sua validade, pois o pagamento antecipado do ICMS 
pertence a norma local, aplicando-se aos contribuintes localizados neste Estado;  

2) Que as suas operações foram de transferência para filial localizada 
aqui;  

3) Que através do TARE n.º0115/88-GSF assumiu a condição de 
substituta tributária pelas operações posteriores, responsabilizando-se pela retenção do 
imposto quanto aos produtos indicados na sua Cláusula primeira;  

4) Que as misturas para bolo objeto desta autuação não são destinadas 
à indústria de panificação, mas sim a venda direta ao comércio varejista, não preenchendo 
os requisitos da norma para sujeitar-se a regime especial de tributação, substituição 
tributária ou antecipação, transcrevendo os dispositivos legais inerentes a esta exigência 
tributária, à guisa de apoio a tais assertivas.   

  
Em seguida, contestou a multa aplicada, alegando ser a mesma divergente 

dos dispositivos legais elencados como infringidos, pedindo, por isto, a anulação deste 
lançamento.  

Posteriormente, alegou que não seria obrigada ao pagamento do ICMS por 
antecipação, em razão desta forma de recolhimento ser direcionado somente aos 
contribuintes deste Estado e quanto às demais mercadorias, é substituta tributária em 
conformidade com o TARE 0115/88-GSF dos produtos relacionados na Cláusula primeira.  

Ademais, mistura para bolo não está elencada como sujeita à substituição 
tributária no Apêndice I do Decreto 4.852/97 – RCTE, pois não é destinada à indústria 
panificadora e sim à venda direta ao consumidor. 

Portanto, é inexigível a antecipação do tributo incidente sobre sua venda 
posterior, conforme artigo 150, I da Constituição Federal. 

À guisa de amparar estas assertivas defensórias, teceu extensas 
considerações jurídicas e jurisprudenciais acerca desta matéria, concluindo por pleitear a 
nulidade, a improcedência total ou parcial deste auto de infração, com a aplicação do 
inciso VIII do artigo 8º do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, nas mercadorias 
autuadas com alíquota final superior a 10% (dez por cento) e que seja excluída a 
aplicação da multa abusiva. 

  
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 180/192, constituídos de 

substabelecimento, procuração, Atas de Reuniões da Diretoria, fotocópias da Carteira da 
OAB do procurador original e do substabelecido, do Decreto nº 5.510/01 e do TARE 
0115/88-GSF. 

 
Sobreveio a Sentença singular nº 1993/2011-JULP de fls. 195/197, pela qual 

a Julgador decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que não há 
insegurança na determinação da infração, pois este não está maculado pelas nulidades 
previstas no artigo 20 da Lei 16.469/09 – PAT, inclusive quanto à subsunção do fato à 
norma, considerando que os produtos objeto deste lançamento estão sujeitos à 
substituição tributária, conforme artigo 51, II, § 3º da Lei 11.651/91 – CTE, inclusive os 
sujeitos à antecipação do ICMS instituída pela Decreto 5.510/01, estando ambos 
regulamentados pelo Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Quanto à norma específica prevista no TARE, a mesma é inferior à norma 
genérica, devendo esta prevalecer sobre aquela, sob pena de sanção pecuniária, sendo o 
que ocorreu neste lançamento. 

Desta forma, não há que se falar sobre falta de subsunção dos fatos à 
norma, motivo pelo qual não acolheu a prejudicial de insegurança na determinação da 
infração. 



Assim pelo mesmo motivo e amparado no artigo 9º do Decreto 5.510/01, 
rejeitou também arguição de que teria havido mistura de regimes de tributação com 
produtos sujeitos à substituição tributária com outros vinculados ao recolhimento 
antecipado do imposto, razão pela qual este auto de infração seria improcedente, por 
entender que o referido artigo 9º acima citado determina a aplicação das mesmas normas 
da substituição tributária previstas no Anexo VIII do RCTE ao regime de antecipação do 
ICMS, que se diferencia um do outro apenas quanto ao creditamento do valor pago por 
antecipação. 

Também não prospera a alegação de que o autuante não considerou o 
benefício fiscal contido no artigo 8º, VIII do Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE, pois 
este foi considerado sim, conforme Notas Explicativas no verso da fl. 102 destes autos. 

No mesmo sentido, este levantamento fiscal foi baseado nos arquivos 
magnético apresentados pela autuada, tendo sido considerados os registros tipos 53, 54, 
e 74, os quais também poderiam ser utilizados pela impugnante para contraditar a 
contento a acusação fiscal, no entanto as alegações desta estão desprovidas de dados e 
provas. 

Quanto à alegação de que a multa seria confiscatória, por atingir o patamar 
de 120% do imposto, deveria ser discutida no Judiciário, pois é a prevista no artigo 71, III, 
“a” da Lei 11.651/91 – CTE, motivo pelo qual não acolheu tal arguição. 

Assim, considerando que os argumento apresentados pela defesa não foram 
suficientes para refutar a acusação fiscal, não havendo outros argumentos ou documentos 
a apreciar, julgou procedente esta autuação. 

 
Intimado desta decisão monocrática às fls. 198/199, o patrono da autuada 

recorreu à Segunda Instância, reiterando que as imputações foram efetuadas com total 
insegurança na determinação da infração, pois foram realizadas com base em informação 
deficiente e incapaz de alicerçar este lançamento, conforme este Conselho Administrativo 
Tributário já entendeu, contudo não indicou em qual ato. 

Afirmou também que tais imputações foram realizadas com amparo em 
interpretação extensiva, prejudicial ao direito do contribuinte, o que seria vedado pelas 
normas tributárias pertinentes. 

Contestando a Sentença singular, argumentou que esta procurou manter a 
autuação, tentando atribuir segurança a esta, amparada nos artigos 51, § 1º, I e II, § 3º da 
Lei 11.651/91 – CTE e 9º do Decreto 5.510/01, ao argumento de que o regime de 
recolhimento antecipado segue os mesmos procedimentos da substituição tributária, além 
de desconsiderar o previsto no TARE 0115/88-GSF, sob o entendimento de que o 
contribuinte deve se submeter à nova regra estabelecida no artigo 9º acima. 

 
Contestou também o entendimento de que fora respeitado o disposto no 

artigo 8º, VIII do Anexo IX do RCTE, pois no verso da fl. 102 consta apenas a 
consideração deste benefício para o macarrão, que é a redução da alíquota interna do 
ICMS a 7%. 

 
Argumentou em seguida que a aplicação da substituição tributária sobre a 

farinha de trigo, prevista no artigo 32, apêndice I da Lei 11.651/91 – CTE, foi retirada pelo 
artigo 1º do Decreto 5.510/01, que a incluiu em seu Anexo único, a sujeitando ao 
recolhimento antecipado do ICMS. 

Alegou que, portanto, o Decreto 5.510/01 não compõe o Apêndice I do Anexo 
VIII do RCTE. 

 
Em seguida reiterou a arguição de nulidade deste lançamento por 

insegurança na determinação da infração, sob a alegação de que arquivos magnéticos 
não se prestariam a fundamentar auto de infração, pois suas informações são deficientes, 



sem, contudo, explicitar quais seriam estas deficiências, transcrevendo a ementa de um 
Acórdão deste Conselho, o qual acolheu esta preliminar, porém sem constar que a matéria 
julgada fosse idêntica à deste auto de infração. 

 
Em relação ao mérito, alegou que a fundamentação da Sentença recorrida 

está equivocada, pois amparou-se em que a farinha de trigo estaria sujeita à substituição 
tributária, enquanto tal produto constaria do Anexo Único do Decreto 5.510/01 como 
sujeito à antecipação do pagamento do ICMS nas aquisições interestaduais.  

Transcreveu o inciso II do artigo 5º da Constituição Federal e jurisprudência 
acerca do princípio da legalidade quanto à instituição de tributo para, ao final, reiterar 
novamente as arguições de não imputação do benefício previsto no artigo 8º, VIII do 
Anexo IX do Decreto 4.852/97 – RCTE às mercadorias em questão, o que teria redundado 
na aplicação da alíquota de 17% em detrimento à de 10% que teria direito, sendo que a 
inércia da administração tributária goiana em reconhecer tal direito descumpre o princípio 
da busca da verdade material. 

Discorreu longa e exaustivamente sobre a já alegada e apreciada em 
Primeira Instância confiscatoriedade da multa proposta pelo autuante, transcrevendo 
jurisprudência e julgados de tribunais superiores para, ao final, sintetizar e reforçar seus 
argumentos defensórios, reiterando os pleitos de improcedência total ou parcial com a 
exclusão dos valores das mercadorias que não constam do Apêndice I do Anexo VIII do 
RCTE, aplicar o benefício do artigo 8º, VIII do Anexo IX e excluir a multa por ser 
confiscatória e por não haver prejuízo ao erário estadual, em virtude dos recolhimentos 
efetuados pela sua filial goiana.   

  
Indo a julgamento cameral, este processo foi anulado por insegurança na 

determinação da infração sob o fundamento de que o autuante não juntou aos autos os 
arquivos magnéticos relativos às imputações realizadas, nos termos do artigo 20, IV da Lei 
16.469/09 – PAT. 

 
A Representação Fazendária recorreu ao antigo Conselho Pleno, alegando 

que este lançamento não está amparado nos arquivos magnéticos apresentados pela 
autuada e sim nas notas fiscais emitidas por ela destinando as mercadorias em tela a 
contribuintes goianos, conforme relação dos referidos documentos fiscais ás fls. 06/102-
verso, constando o cálculo do imposto devido em cada uma delas. 

Portanto, a presença ou ausência dos arquivos magnéticos não altera a 
estrutura da demonstração que evidencia a supressão do tributo e, assim, não torna 
insegura a acusação fiscal, pugnando, por isto, pela anulação do Acórdão recorrido, para 
que o mérito seja apreciado naquela Instância. 

 
Contraditando o recurso fazendário, o advogado da autuada historiou os 

fatos ocorridos nestes autos, argumentando que as razões apresentadas no recurso 
fazendário não têm o condão de validar este inseguro lançamento fiscal e tampouco 
anular a decisão recorrida, pois este Conselho já sedimentou decisões neste mesmo 
sentido, inclusive sobre o cerceamento ao direito de defesa ao não ser devolvido a ela os 
arquivos magnéticos em questão, transcrevendo ementas de acórdãos deste Conselho 
acerca de nulidade de lançamento por insegurança e cerceamento, o que demonstra o 
reiterado entendimento deste órgão julgador sobre tais prejudiciais à apreciação do mérito 
desta autuação, pois a mesma além de não estar dotada da necessária e precisão, 
englobou mercadorias com tratamento tributário diferente, sem o detalhamento de suas 
bases legais e tratamento fiscal respectivo. 

Em seguida reiterou mais uma vez suas arguições já apreciadas em Primeira 
Instâncias e reiteradas em seu recurso à Segunda Instância de, em resumo, que os 
produtos macarrão, biscoitos e misturas para bolo, objeto deste auto de infração, não 



constam no Apêndice I do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 e tampouco no TARE 0115/88-
GSF, constando apenas no Anexo Único do Decreto 5.510/01, não estando, portanto, 
sujeitos à substituição tributária reclamada nestes autos, pugnando, por isto, pela 
manutenção do Acórdão recorrido. 

 
O Conselho Pleno apreciou as razões das partes, acolhendo o recurso 

fazendário para anular a Sentença cameral e retornar os autos àquela Instância para 
apreciação das demais questões.     

 
 O advogado da autuada foi intimado e não recorreu, pleiteando apenas 

vários adiamentos do julgamento deste processo em razão de vários outros compromissos 
profissionais. 

 
Retornando à Primeira Câmara Julgadora, esta decidiu, por maioria de votos, 

julgar improcedente este auto de infração, sob o fundamento de que na Cláusula Primeira 
do TARE nº 0115/88-GSF não consta os produtos objeto desta lide, ou seja, não haveria 
norma a exigir da recorrente a necessidade de retenção do imposto em questão.   

Desta forma, como nesta autuação está sendo exigido ICMS por substituição 
tributária, enquanto nos relatórios fiscais constam operações sujeitas ao regime de 
antecipação tributária, teria havido interpretação analógica extensiva da norma relativa ao 
primeiro regime de recolhimento para o segundo, sendo vedado pelo § 1º do artigo 108 do 
CTN o emprego da analogia quando resultar na exigência de imposto não previsto em lei. 

 
A Representação Fazendária recorreu a este Conselho Superior, alegando 

que a fundamentação que sustenta a decisão cameral é equivocada, pois está amparada 
no entendimento de que nesta autuação fiscal ocorreu imputação de descumprimento de 
obrigação tributária relativa à substituição tributária, enquanto nos relatórios fiscais 
constam operações sujeitas à antecipação do imposto. 

Entretanto, matéria análoga a esta foi apreciada e julgada procedente em 
quatro outros processos oriundos de autos de infração lavrados contra esta mesma 
empresa, transcrevendo o teor de um dos Acórdãos destes processos, onde o seu relator 
elucidou de forma aprofundada esta matéria. 

 Assim, resta claro que ao regime de antecipação se aplica as regras 
procedimentais do regime de substituição tributária, conforme artigo 9º do Decreto 
5.510/01 e como ficou comprovado com a farta documentação constante destes autos que 
a autuada remeteu mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do imposto, sem 
efetuar tal recolhimento com a utilização do TARE 0115/88, tanto que não apresentado em 
nenhuma das fases processuais, nenhum  comprovante de pagamento desta antecipação, 
exigido no artigo 1º do Decreto 5.510/01, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão 
cameral e julgado procedente este lançamento. 

Em apoio a estas argumentações, a representante fazendária colacionou 
cópias das Certidões dos julgamentos dos quatro processos acima citados, cujo mérito foi 
julgado procedente por maioria, sem a apreciação do pedido subsidiário de aplicação do 
disposto no artigo 7º do Decreto 5.510/01, em razão do resultado do julgamento ter sido 
pela procedência total do feito (fls. 314/321). 

 
O patrono da autuada contraditou o recurso fazendário, arguindo a sua 

inadmissibilidade por descumprimento do § 1º, I do artigo 41 da Lei 16.469/09 – PAT. 
 
Em seguida discorreu sobre a decisão recorrida, pugnando pela sua 

manutenção sob o argumento de que a mesma foi proferida acertadamente, ao 
entendimento de que ao regime de antecipação não se aplica as regras da substituição 
tributária, sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por este débito tributário, 



pelo fato de as mercadorias em questão não estarem sujeitas à substituição tributária, 
devendo ser mantida a decisão cameral que decidiu pela improcedência do feito fiscal.   

Reiterou, em seguida, sua arguição defensória de que se exige neste 
lançamento ICMS por substituição tributária de mercadorias sujeitas ao regime de 
antecipação deste imposto, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão cameral pela 
improcedência. 

Transcorreu sobre a legislação que trata do dois regimes de recolhimento do 
ICMS, afirmando que um não se confunde com o outro, não podendo ser aplicada norma 
da substituição tributária para a antecipação do imposto em obediência ao princípio da 
legalidade, vez que o artigo 150, I da Constituição Federal veda a exigência de tributo sem 
previsão legal, transcrevendo novamente jurisprudência acerca desta vedação 
constitucional, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão que considerou 
improcedente este auto de infração. 

 
É o relatório. 

V O T O 
 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa, estando em conformidade com as exigências do artigo 142 do CTN, que dispõe: 

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. ” 

Portanto, entendo não haver prejudicial à 
apreciação do mérito deste lançamento. 

Assim, entendo que o mesmo está em condições de ser apreciado quanto ao 
seu mérito, que trata das remessas de macarrão, biscoitos e misturas para bolo, 
mercadorias estas constantes do Anexo Único do Decreto 5.510/01, que o sujeito passivo 
fez a contribuintes goianos, sem o devido recolhimento antecipado do ICMS incidente 
sobre a saída posterior exigido pelo artigo 1º deste mesmo Decreto, cuja responsabilidade 
pelo pagamento está prevista no artigo 51, II, § 3º da Lei 11.651/91 – CTE, cujas redações 
são as seguintes: 

 
Decreto 5.510/01: 

“Art. 1º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pela futura operação interna, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na entrada dos produtos relacionados 
no Anexo Único deste decreto, provenientes de outra unidade da Federação ou do exterior. 

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o imposto normal devido na operação 
anterior e o imposto retido constituem crédito para o adquirente da mercadoria, devendo ser registrado 
segundo as normas comuns de escrituração. 

.................................................................................................................................................... 



 ANEXO ÚNICO 

 
CÓDIGO DA 
NBM/SH 

MERCADORIA 
I

VA 

% 

1101.00       FARINHAS DE TRIGO OU DE MISTURA DE TRIGO COM CENTEIO 

 ............................................................................................................................... a) 
acondicionada em embalagem de 1,0kg (um quilograma), quando não destinada a estabelecimento industrial
 ......................................................................................................................................................... 50% 

 ............................................................................................................................... b) quando 
destinada a uso industrial ................................................................................................................ 110% 

1901.20.00 ............................................................................................................. MISTURAS 
E PASTAS PARA A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PASTELARIA E DA INDÚSTRIA DE 
BOLACHAS E BISCOITOS, DA POSIÇÃO 1905 ........................................................................... 50% 

1902 ....................................................................................................................... MASSAS 
ALIMENTÍCIAS, MESMO COZIDAS OU RECHEADAS (DE CARNE OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS) OU 
PREPARADAS DE OUTRO MODO, TAIS COMO ESPAGUETE, MACARRÃO, ALETRIA, LASANHA, 
NHOQUE, RAVIOLE E CANELONE; "COUSCOUS", MESMO PREPARADO .............................. 50% 

1905 ....................................................................................................................... PRODUTOS 
DE PADARIA, PASTELARIA OU DA INDÚSTRIA DE BOLACHAS E BISCOITOS, MESMO ADICIONADOS 
DE CACAU ...................................................................................................................................... 50%” 

.................................................................................................................................................... 

 

Lei 11.651/91 – CTE: 
 
“Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas subsequentes, observadas as 
disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as mercadorias constantes 
do Anexo VI desta lei. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

...................................................................................................................................................; 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

.................................................................................................................................................... 

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária. ” 

Contestando este lançamento, o sujeito passivo argumentou, desde o início, 
que os produtos em questão, por ele vendidos a adquirentes goianos, não estão sujeitos 
ao regime de substituição tributária, pois não constam do Apêndice I do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE e nem do TARE 0115/88-GSF que lhe atribuiu a condição de 
substituto tributário nas remessas de tais mercadorias a Goiás. 

Desta forma, tais mercadorias estavam sujeitas à antecipação do tributo, não 
se lhes aplicando a substituição tributária, não ocorrendo a obrigação atribuída a ele pelo 
TARE 0115/88-GSF. 

Assim, como não tem obrigação legal de recolhimento do ICMS por 
substituição tributária, este auto de infração é improcedente, devendo ser mantida a 
decisão cameral ora recorrida, em obediência ao princípio da legalidade por não haver 
norma a lhe exigir pagamento por substituição tributária dos produtos em questão, 
conforme previsão do artigo 5º, II da Constituição Federal, que dispõe: 

http://anexos/ANEXO_06_Substituicao_Posterior.htm


 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

...................................................................................................................................................; 

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; ” 

 
No entanto, tais argumentações defensórias estão equivocadas, haja vista 

que as mercadorias objeto deste lançamento estavam sujeitas ao recolhimento antecipado 
do ICMS incidente sobre suas vendas posteriores a consumidores goianos, consoante 
artigo 1º do Decreto 5.510/01, acima transcrito, e constavam do seu Anexo Único, também 
supratranscrito, cujo procedimento de cálculo seguia as mesmas regras da substituição 
tributária, conforme determinado no artigo 9º do referido  Decreto 5.510/01, que dispunha: 

 
“Art. 9º Aplicam-se à antecipação do imposto de que trata este decreto as demais normas 

previstas no Anexo VIII do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, excetuadas aquelas 
especialmente disciplinadas neste decreto. ” (g.n) 

 

Assim, não procede a alegação da recorrente de que os produtos desta lide 
não estão elencados no Apêndice I do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE e 
tampouco do TARE 0115/88-GSF, pois os mesmos estavam contidos no Anexo Único do 
Decreto 5.510/01 e deveria cumprir sua obrigação de, na condição de substituta tributária 
instituída pelo artigo 51, § 1º, II e § 3º da Lei 11.651/91 – CTE, transcrito alhures, antecipar 
o pagamento do tributo constante deste lançamento no período desta auditoria.  

 
Desta forma, só para relembrar sua legalidade, a substituição tributária é 

uma figura jurídica de uso nas relações tributárias entre os polos ativo e passivo, anterior à 
Constituição de 1988, e pode ser definida como sendo a atribuição pelo Estado, na forma 
da lei, do encargo de arrecadar tributo devido por outrem a uma terceira pessoa (Código 
Tributário Nacional - CTN - art. 7º, § 3º), contribuinte do mesmo tributo e de alguma forma 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação tributária (CTN- art. 128). 

 
A substituição tributária, genericamente, foi tratada na Carta Magna 

de 1988, em seu art. 155, § 2º, item XII, letra “b”, que prescreve que: “Cabe à lei 
complementar dispor sobre substituição tributária. ” 

 
O Convênio nº 66/88, com status de lei complementar pelo 

permissivo do § 8º, do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fixar 
normas para regular provisoriamente a matéria relativa ao ICMS, tratou da substituição 
tributária nos seus arts.17 e 27, inciso II. 

 
A constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por meio do 

regime de substituição tributária, tornou-se inquestionável com a edição da Emenda 
Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, a qual incluiu no texto da Constituição o § 
7º do art. 150, com a seguinte redação: 

 
“§ 7º- A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a 

condição de responsável pelo pagamento do Imposto ou Contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. ” 

 



Finalmente, a Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 
1996, consolidou o regime de substituição tributária pelas operações posteriores ou 
prestações subsequentes no seu art. 6º, §§1º e 2º. 

 
Por sua vez, estabelece o art. 32 do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 - 

RCTE, que: 
 
“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na 

fonte - consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna 
subseqüente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica - se o regime de substituição tributária à operação realizada com as 
mercadorias discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, as disposições 
específicas do Capítulo II, sendo: 

....................................................................................................................................... 
§ 4º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pela futura operação 

interna, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de 
entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação ou do exterior e sujeita a 
substituição tributária (Lei nº 11.651/91, art. 51, § 3º). ” 

 

Destarte, entendo que realmente é devido o tributo ora reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual, posto que o mesmo está sendo exigido de conformidade com 
as normas tributárias que regem a matéria, inclusive em razão da sucessão mercantil 
verificada nestes autos, segundo disposição dos seguintes preceitos legais: 

  
Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro: 
 
“Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, 

os direitos dos credores. ”  
 

Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional: 

“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação 
de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de 
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de 
direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. ” 

 

Lei 11.651/91 – CTE: 
 

Art. 47. É obrigado ao pagamento do imposto devido: 

I - a pessoa jurídica de direto privado que resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão de outra 
ou em outra, em relação aos fatos geradores ocorridos nas operações ou prestações realizadas até a data 
do ato, pela pessoa jurídica de direito privado fusionada, transformada, incorporada ou cindida; 

..................................................................................................................................................................;” (g.n). 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso fazendário, dou-lhe 

provimento para reformar o Acórdão recorrido e julgar procedente este auto de infração. 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01191/18 
 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Substituição 
tributária. Omissão de recolhimento do imposto. Utilização de 
carga tributária inferior à prevista na legislação tributária. 
Revisão do lançamento. Auto de infração parcialmente 
procedente. 
 
Quando uma revisão fiscal determinada, por quem de direito e 
regularmente efetuada, carreia para os autos esclarecimentos 
concludentes capazes de elidir parte do valor do crédito 
tributário lançado de ofício, dá-se a extinção do litígio. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para manter a decisão singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 343.104,72 (trezentos 
e quarenta e três mil, cento e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme revisão de 
fls. 245/247 dos autos, devendo ser considerado o pagamento efetuado por meio do 
DARE nº 114030005267137074. Participaram do julgamento os Conselheiros José Pereira 
D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar Rodrigues de 
Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo utilizou carga 
tributária inferior a estabelecida pela legislação tributária, resultando em omissão de 
ICMS-ST pelas operações posteriores, referente à saída de fita adesiva com destino ao 
Estado de Goiás, no período de abril de 2012 a dezembro de 2014, ao não destacar nas 
notas fiscais tanto a base de cálculo ST quanto o ICMS-ST devido, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido, 
mais as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 26, 
inciso II, 51, §§ 1º e 3º e 64, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 39 e 40 do 
Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, 
inciso IV-A da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 40/58. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 205/206, converteu 
o julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal se manifeste sobre as 
alegações do sujeito passivo. 



Em resposta, a autoridade fiscal elaborou novo demonstrativo onde o 
valor do crédito tributário fora reduzido.  

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo alegando que apesar da redução no valor do crédito tributário exigido, não 
concorda integralmente com o resultado da diligência. Reitera sua argumentação quanto à 
impossibilidade de tributação dos produtos pelo ICMS-ST. Cita o Convênio ICMS nº 
92/2015 que estabelece sistemática de uniformização e identificação de mercadorias e 
bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 285/289, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência parcial do lançamento, devendo-se exigir do sujeito passivo o 
recolhimento do imposto constante das planilhas de fls. 245/247. 

Em seu Despacho de fls. 290, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Intimado da decisão singular, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. Intimado, às fls. 292 a 294, alegando que as aquisições das fitas 
adesivas realizadas pelos contribuintes goianos para seu uso e consumo, jamais poderiam 
ser utilizadas na construção civil porque a operação se encerra com o uso da fita adesiva 
pelo adquirente e, com certeza, não foram usadas na construção civil. Argumenta que não 
existe a menor possibilidade de que as fitas adesivas que restaram no auto de infração 
possam ter sido utilizadas pelos adquirentes para seu uso e consumo na construção civil. 
Sustenta, ainda, que essa possiblidade de utilização na construção civil exarada pelos 
pareceres não existe caso concreto. Alega diferença interpretativa de São Paulo e Goiás. 
Ao final, requer o afastamento do crédito tributário em questão.  

 
É o relatório. 
 
 

 
 

VOTO 

A acusação fiscal refere-se à omissão de ICMS por substituição 
tributária, em razão da empresa ter utilizado carga tributária inferior à exigida pela 
legislação tributária, referente às saídas de fita adesiva a contribuintes goianos resultando 
em omissão do imposto pelas operações posteriores. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que 
relativamente ao produto com NCM 3919.10.00, constante do Protocolo ICMS nº 82/11, a 
indicação do referido código não é suficiente para determinar a regra de aplicação da 
substituição tributária. Defende ser necessário investigar a descrição da mercadoria e a 
sua destinação. Cita casos em que entende ter sido exigido de forma equivocada, o ICMS-
ST, visto que os produtos foram destinados a contribuintes com atividade econômica de 
indústria, portanto, alcançados com a exceção prevista no inciso I, do § 6º, do artigo 32, do 
Anexo VIII, do RCTE. Alega, ainda, que foi exigido ICMS-ST nas remessas em que a 
destinação dos produtos não se refere à construção civil ou comércio de produtos 
automotivos. Por fim, pede a improcedência do lançamento. 



O julgamento foi convertido em diligência e encaminhado à Gerência 
de Substituição Tributária a fim de que agente do fisco estranho à lide procedesse à 
revisão do trabalho fiscal, levando em consideração os argumentos da defesa.  

O autor do procedimento fiscal juntou aos autos os documentos de 
fls.  245/247 e no relatório diligencial (fls. 207/244) informou que a revisão tomou por base 
pareceres sobre o assunto, elaborados pela Gerência de Tributação e Regimes Especiais 
da Superintendência de Administração Tributária, com entendimento de que os produtos 
constantes do inciso XVII do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 se 
encontram sujeitos ao Regime de Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, 
independentemente do destino que lhes seja dado.  

Destacou, ainda, que a revisão fiscal adotou ainda o procedimento 
de verificar na Escrituração Fiscal Digital – EFD do destinatário o código fiscal utilizado 
para escrituração das notas fiscais objeto da autuação. Ressaltou, também, que no caso 
de aquisição para comercialização foi exigido o ICMS-ST e, para os casos de destinação 
ao uso e consumo foi exigido o ICMS diferencial de alíquotas, sendo que no caso em 
comento foram excluídas do rol de autuação as notas fiscais cuja aquisição se destina à 
utilização em processos industriais.  

Nesse sentido, foi elaborado novo demonstrativo cujo valor original 
do imposto que era de R$ 497.965,13 (quatrocentos e noventa e sete reais, novecentos e 
sessenta e cinco reais e treze centavos) passou para a importância de R$ 343.104,72 
(trezentos e quarenta e três mil, cento e quatro reais e setenta e dois centavos) de ICMS a 
recolher.  

Conforme exposto, concluo que o auto de infração deve ser mantido 
nos termos da revisão fiscal, em face das irregularidades remanescentes confirmadas no 
procedimento revisional.  

Sendo assim, conheço do recurso voluntário, dou-lhe provimento 
para manter a decisão singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS de R$ 343.104,72 (trezentos e quarenta e três mil, cento e quatro reais e 
setenta e dois centavos), devendo ser considerado o pagamento efetuado por meio do 
DARE nº 114030005267137074. 

 
 

Sala das sessões, em 29 de junho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01213/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS -ST. Saída de mercadoria com destino ao Estado 
de Goiás, utilizando base de cálculo inferior à exigida pela 
legislação tributária, para retenção do ICMS devido por 
substituição tributária pelas operações posteriores. Procedente 
em parte.  
 
Deve ser mantida a decisão monocrática que, amparando-se em 
trabalho revisional, julgou procedente o lançamento, quando 
não houve nos elementos constitutivos da lide nenhum fato ou 
prova capaz de contrapor a tarefa diligencial, sempre 
merecedora de fé. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 253.146,58 
(duzentos e cinqüenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e cinqüenta e oito 
centavos), nos termos da revisão de fls. 345/364 dos autos. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, José Ferreira de Sousa, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Constam dos autos exigência de crédito tributário, por realizar, na 
condição de substituto tributário, saídas de mercadorias (material elétrico), constantes dos 
Protocolos ICMS 83/11 e 84/11, com destino ao Estado de Goiás, no período de 
01/05/2012 a 31/03/2014, utilizando base de cálculo inferior à exigida pela legislação 
tributária para retenção do ICMS devido por substituição tributária pelas operações 
posteriores, conforme documentos acostados ao processo, com escopo de instrui-lo em 
sua fase cognitiva, fls. 03 a 41. 

 
O sujeito passivo, devidamente intimado interpõe impugnação em 

primeira instância às fls. 47 a 58. 
 
Por meio do Despacho nº 1035/2016-JULP, os autos foram 

convertidos em diligência para análise e manifestação, à vista das alegações e 
documentação trazida aos autos pela impugnante. 

 
Conforme Relatório Diligencial nº 89/2016, às fls. 345/365, aponta 

que o credito tributário que remanesce, nesses autos, compreende a importância final de 
253.146,58.  

 
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo não se 

manifesta. 



 
Conforme Sentença n ° 2701/2017 – JULP, o julgador singular decide 

pela procedência parcial da autuação, fls. 371 a 374.  
 
Despacho nº. 1075/2017 – GERF concorda com a decisão “a quo”, fl. 

375.  
 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo, fls. 382 a 387, alega 

que nos exercícios de suas atividades comerciais, a recorrente realizou vendas a 
empresas industriais, não havendo ICMS devido por substituição tributária, nos termos da 
legislação vigente. Argumenta que não há como exigir ICMS ST da recorrente, empresa 
estabelecida em outro estado, se a legislação vigente prevê expressa dispensa de ICMS 
ST na saída destinada à industrialização de tais mercadorias, o presente caso sequer se 
enquadra nas hipóteses de recolhimento de ICMS-ST, pois não se trata de bens 
destinados à revenda, mas sim à industrialização, enquadrando-se nas situações 
dispensadas do recolhimento da substituição tributária. Sustenta que não haveria ICMS-
ST de operações subsequentes, mas sim eventual ICMS-ST do DIFAL, o que foi feito pela 
recorrente, mas equivocadamente entendido pela fiscalização como recolhimento a menor 
de ICMS-ST, não aplicável ao presente caso. Requer que seja julgado totalmente 
improcedente o presente auto de infração.  

 
A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, acatando 

proposição do Conselheiro Relator, por unanimidade de votos, encaminha o processo à 
GEPRO a fim de que o sujeito passivo seja intimado a: 

 
A) Elencar por CFOP e por nota (citando o nº e/ou chave de acesso 

destas) quais são as operações, com seus respectivos valores, que considera estarem 
fora do campo de incidência do ICMS-ST por não serem destinados a revenda; 

 
B) citar, por operação, os dados do Sintegra ou via documentação do 

destinatário elementos que demonstrem que os produtos vendidos não destinados à 
revenda; 

 
OBS.: Alegações genéricas ou o não atendimento poderá ensejar, a 

manutenção do resultado da revisão anterior. 
 
OBS.: A Representação Fazendária não concorda com a resolução. 
 
O sujeito passivo é intimado, conforme decisão supra às fls. 392 a 

393, porém, não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Diligência em Primeira Instância analisou os argumentos do sujeito 
passivo de que várias das operações não estariam sujeitas ao ICMS-ST por serem 
destinadas a consumidor final.  

 
A revisão foi feita com redução de valor. 
 
Em recurso voluntário o sujeito passivo insiste em afirmar que 

haviam mais operações a serem excluídas, no entanto, não as elenca.  



 
Nova diligência endereçada ao sujeito passivo foi determinada para 

que o polo passivo trouxesse levantamento contraditório, discriminando 
pormenorizadamente com a identificação dos destinatários, todas as operações que em 
razão do destinatário não se sujeitam ao ICMS-ST, advertindo o expressamente que no 
silencia da parte, seria mantido o resultado da diligência anterior.  

 
Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 

“decisum”, o polo passivo manteve silente, o que me leva a julgar procedente em parte o 
lançamento de conformidade com a peça revisional, inferida em sede de relatório.  

 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, negando-lhe 

provimento para confirmar a sentença singular que considerou parcialmente procedente o 
auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 253.146,58 (duzentos e cinquenta e 
três mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), nos termos da revisão 
de fls. 345/364 dos autos. 

 
 
 

Sala das sessões, em 04 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01234/18 
 
Relator: Conselheiro David Fernandes de Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Improcedência. Unânime. 
Pagamento a menor de ICMS-ST considerando o abatimento de 
valores a título de créditos/ressarcimentos feitos pela 
concessionária goiana relativamente a operações anteriores 
com ICMS-ST retido na fonte em valor superior ao ICMS-ST 
efetivamente devido na operação final de venda da mercadoria, 
para a empresa substituta tributária. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE 593.849/MG em sessão plenária, 
ocorrido em 16/10/2016, modificou a compreensão até então ali 
adotada quando do julgamento da ADI 1851-4/AL, de 2002, de 
que o ICMS-ST deveria ser restituído apenas nos casos em que 
o fato gerador presumido não se realizasse, para fixar a tese de 
que os Estados devem restituir o ICMS-ST pago a maior quando 
a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, 
com modulação para que o novo entendimento seja aplicado 
aos litígios judiciais pendentes, como no presente caso, em que 
a empresa substituída é detentora de decisão judicial transitada 
em julgado conferido-lhe o direito aos créditos/ressarcimentos 
em relação à documentação fiscal objeto de autuação. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros David Fernandes de Carvalho, Cláudio Henrique de Oliveira, 
Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique 
Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de 
Faria Morato e Rickardo de Souza Santos Mariano. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo “Omitiu o 
recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, nos valores 
indicados nos períodos abaixo, devidos ao Estado de Goiás, em decorrência dos 
aproveitamentos indevidos de créditos feitos por meio da escrituração das notas fiscais de 
transferência/ressarcimento nos livros Registro de Entradas ou de Apuração do ICMS de 
cada período (cópias anexas), conforme relacionados na coluna Diferença de ICMS 
Substituição Tributária Pelas Operações Posteriores – ICMS STOP.” 

 
São tipificados como infringidos o art. 51, “caput”; art. 56, inciso II, e 

art. 63, “caput”, todos da Lei 11.651/91 – CTE. 
 
Proposta a penalidade do art. 71, IV, do CTE c/ redação da Lei nº 

12806/95. 
 



O auto de infração exige ICMS dos meses de maio de 2000 a 
outubro de 2002, no valor original de R$ 538.818,17 (quinhentos e trinta e oito mil, 
oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos). 

 
Nomeado sujeito passivo solidário o contribuinte NASA ANÁPOLIS 

VEÍCULOS LTDA – CCE 10.209.691-0, de Anápolis/GO, por ter concorrido para a prática 
da infração, na medida em que foi a empresa goiana que transferiu créditos para a 
empresa autuada principal, referente a pretensas diferenças favoráveis face à base de 
cálculo do ICMS-ST ter sido superior ao valor real das operações de saída de veículos 
automotores de seu estabelecimento. 

 
Anexou-se ao feito: as planilhas em que se demonstram os cálculos 

dos créditos apropriados indevidamente, que resultaram no pagamento a menor do ICMS-
ST pela autuada principal, nos anos de 2000, 2001 e 2002 (fls. 04/05); a cópia de Ementa 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851-4 Alagoas de decisão do Tribunal Pleno 
do STF em 08/05/2002 (fls. 06/08), que conheceu da ação, mas julgou improcedente o 
pedido formulado na inicial pela Confederação Nacional do Comércio – CNC, declarando, 
por conseguinte, a constitucionalidade da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97, 
que estabelece a vedação da restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação 
final for de valor inferior ao do fato gerador presumido; as cópias de Guia Nacional de 
Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária – GIA – ST, em que se verificam o 
abatimento de créditos/ressarcimentos do ICMS-ST  a pagar ao Estado de Goiás pela 
empresa autuada principal, e ainda, cópias de notas fiscais emitidas pela empresa 
nomeada solidária com destino à empresa autuada principal com o CFOP 6.79- Ressarc. 
ICMS Ret. p/ Subst.  (fls. 09/30) e as cópias do livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 
31/54) da empresa Volkswagen do Brasil Ltda. 

 
Intimadas regularmente, ambos os sujeitos passivos comparecem ao 

processo, em peças distintas de defesa, com as seguintes alegações: 
 
a) Pela empresa solidária (fls. 58/62): aduz a preliminar de nulidade 

por erro de identificação do sujeito passivo (exclusão do 
solidário); no mérito, assevera que restou julgado procedente 
mandado de segurança impetrado pela impugnante junto à 2ª 
Vara da Fazenda Pública Estadual em que pleiteou o direito ao 
crédito do ICMS incidente sobre a diferença cobrada a maior que 
o preço final da venda, pelo regime de substituição tributária, 
tendo sido vencedora em todas as instâncias, quais sejam: junto 
ao TJ/GO em recurso de apelação; junto ao STJ em recurso 
especial e junto ao STF em recurso extraordinário, tendo 
transitado em julgada a referida decisão, em 31/03/2003. Pede 
que se julgue nulo o presente processo. 

 
Anexou aos autos cópia da sentença, do acórdão do TJ/GO, da 

decisão do STJ  e da decisão do STF (fls. 70/107). 
 
b) Pela empresa autuada principal (fls. 109/119): no mérito, aduz a 

existência de ordem judicial amparando o aproveitamento de 
créditos de ICMS feito pela impugnante; preliminarmente, 
argumenta que descabe a responsabilização da impugnante 
pelos créditos tributários lançados no auto de infração, tendo em 
vista que que os ressarcimentos do ICMS-ST foram fornecidos 
pela NASA, e a apropriação desse imposto pela  impugnante se 



deu em estrito cumprimento de decisão judicial exarada no 
aludido Mandado de Segurança; aduz, ainda, multa confiscatória. 
Pede o acatamento da nulidade ou que se julgue inteiramente 
improcedente o auto de infração. 

 
   Por meio do Despacho nº 211/2004 – COJP (fls. 160/161), o 

julgador singular solicitou manifestação da Procuradoria Fiscal da PGE. 
 
 Em resposta a PGE, por meio do procurador Jordi Machado, 

manifesta-se no sentido de que não existe nenhum impedimento pra a consecução de 
todos atos administrativos, por parte da repartição fazendária com relação aos autos de 
infração objeto destes autos, segundo o mesmo porque as notas fiscais de transferência 
de crédito referidas no mandado de segurança são anteriores ao do lançamento do 
presente crédito tributário (fls. 213/215). 

 
Em sentença de fls. 218/225 o julgador singular rejeita as 

preliminares de nulidade e, no mérito, mantém a exigência do auto de infração. 
 
Intimados para pagar ou recorrer, os sujeitos passivos autuado e 

solidário apresentam defesa em segunda instância, aduzindo o seguinte: 
 
a) Pela autuada principal (fls. 229/244): que as notas fiscais de 

ressarcimento emitidas pela NASA o foram em 03/05/99, 28/10/99 
e 01/11/00, tendo aproveitado esses créditos nos anos seguintes 
de 2000, 2001 e 2002; no mais, repete os argumentos já aduzidos 
em primeira instância, pedindo nulidade ou improcedência do 
auto de infração. 

 
b) Pelo sujeito passivo solidário (fls. 272/285): repete os argumentos 

já feitos na instância singular, observando informações já feitas 
no recurso voluntário pelo autuado principal, acrescendo-se, 
ainda, que em outro Processo nº 3000152100675 em suas 
informações a PGE, pelo mesmo procurador, manifestou-se no 
sentido de que não havia qualquer recurso a ser interposto em 
desfavor da empresa autuada, relativamente ao referido mandado 
de segurança. 

 
Anexou ao processo cópia das Informações prestadas pela PGE (fls. 

299/301. 
 
Juntaram-se ao feito Memoriais (fls. 304/312) apresentados pelo 

sujeito passivo principal. 
 
Por Resolução de nº 198/2005 (fls. 314), a 2ª CJUL converteu o 

julgamento em diligência para que auditor fiscal estranho à lide fizesse revisão nos 
trabalhos de auditoria, informando detalhadamente em planilha, a que período se referem 
os créditos apropriados pela recorrente. 

 
Em Informação diligencial, o autuante esclarece em planilhas que os 

créditos são referentes ao período de novembro de 1992 a abril de 2000 (fls. 318/605). 
 
 Intimados para manifestar sobre o resultado da diligência, os 

sujeitos passivos não comparecem ao processo (fls. 607/608). 



 
Em julgamento na 1ª CJUL, na data de 15/10/2007, tomou-se a 

seguinte decisão (fls. 610/617): por UNANIMIDADE DE VOTOS: rejeitar as preliminares 
de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e por erro na 
identificação do sujeito passivo; por UNANIMIDADE DE VOTOS: rejeitar a preliminar de 
decadência; no mérito, também por votação UNÂNIME, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração (participaram do julgamento os Conselheiros Célia Reis Di Rezende, José Artur 
Mascarenhas da Silva e José Sílvio Moreira). 

 
Intimados, ambos os sujeitos passivos apresentam Recurso para o 

Conselho Pleno, vazados nos seguintes termos: 
 
a) Pela Volkswagen do Brasil Ltda. (fls. 621/636): sustenta a 

admissibilidade do recurso face a existência de acórdãos 
paradigmas tratando do mesmo assunto que decidiu pela 
nulidade por erro de identificação do sujeito passivo (Acórdãos 
nºs 04223/03 e 01793/04); Aduz: preliminar de nulidade do auto 
de infração por erro na identificação do sujeito passivo 

 
Anexou cópias dos citados acórdãos: fls. 644/657. 
 

b) Pela Nasa Veículos Ltda. (fls. 658/671): não apresenta pedido de 
admissibilidade. No mérito, esclarece que entre maio de 2000 e 
outubro de 2002, foram apenas realizados os creditamentos, pela 
Volkswagen do Brasil Ltda., dos valores por ela ressarcidos à 
concessionária substituída tributária, para efeito de compensação 
com os débitos gerados em operações posteriores; já o 
ressarcimento objeto da nota fiscal de saída emitida pela NASA, 
em 03/05/99, 28/10/99 e 01/11/00, dizem respeito a imposto 
recolhido a maior, no regime de substituição tributária, nos 
exercícios de 1993 a 1997, protegidos, portanto, pela segurança 
concedida no aludido processo. Assevera que o mesmo 
procurador que se manifestou-se a favor do julgamento do 
presente processo, em caso idêntico, asseverou que não havia 
qualquer recurso a ser interposto em desfavor da empresa 
autuada. Por fim, aduz que a multa apresenta caráter 
confiscatório. Pede pela nulidade (exclusão da solidária) ou 
improcedência do auto de infração, ou pela redução da multa.  

 
A pedido do sujeito passivo principal, anexou-se ao feito os 

documentos de fls. 675/685, referente a ação judicial. 
 
Em julgamento no Conselho Pleno, na data de 11/09/2008, o CAT 

decidiu encaminhar (fls. 686) o processo à presidência do Conselho para envio de 
expediente à PGE a fim de obter informações conclusivas quanto à efetiva extinção do 
crédito tributário, nos termos do art. 156, X, do CTN, na forma noticiada nos documentos 
acostados às fls. 675 a 685 dos autos. 

 
Em manifestação datada de 01/10/2009 (fls. 689/690) a Procuradoria 

Tributária pede o sobrestamento do andamento deste PAT, enquanto se aguarda 
encaminhamento de ação judicial (ação declaratória de nulidade da decisão judicial 
favorável à Nasa Anápolis Veículos Ltda. no referido mandado de segurança). 



 
Atendendo à solicitação da presidência deste Conselho 

Administrativo Tributário (fls. 714/715), datada de 20 de novembro de 2017, a PGE 
manifesta-se (fls. 719/729) da seguinte forma: 

 
1) Que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela não foi 

apreciado, sequer havendo a citação da empresa; 
 

2) Que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
593.849/MG em sessão plenária, ocorrido em 16/10/2016, 
modificou a compreensão até então ali adotada quando do 
julgamento da ADI 1851-4/AL, de 2002, de que o ICMS-ST 
deveria ser restituído apenas nos casos em que o fato gerador 
presumido não se realizasse, para fixar a tese de que os Estados 
devem restituir o ICMS-ST pago a maior quando a base de 
cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, com 
modulação para que o novo entendimento seja aplicado aos 
litígios judiciais pendentes; 

 
3) Que a PGE recomendou à Procuradoria Tributária especializada 

que promova o pedido de desistência da ação declaratória de 
nulidade de decisão judicial); 

 
4) A Procuradoria Tributária opina pela extinção do presente PAT. 

 
É o relatório. 
 
 
V  O  T  O 
 
  
Trata-se de auto de infração que exige o pagamento de ICMS, multa, 

mais acréscimos legais, de contribuinte que deixou de pagar o ICMS-ST face a 
aproveitamento de créditos/ressarcimentos de ICMS-ST de operações anteriores em que 
o valor de retenção do imposto foi maior do que o efetivamente devido na operação de 
venda do produto ao consumidor final. 

 
O fundamento da acusação consiste na decisão em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.851-4 Alagoas em que o Tribunal Pleno do STF em 08/05/2002 
(fls. 06/08), conheceu da ação, mas julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela 
Confederação Nacional do Comércio – CNC, declarando, por conseguinte, a 
constitucionalidade da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97, que estabelece a 
vedação da restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final for de valor 
inferior ao do fato gerador presumido. 

 
Já a defesa alega o trânsito em julgado de mandado de segurança 

impetrado pela impugnante junto à 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual em que pleiteou 
o direito ao crédito do ICMS incidente sobre a diferença cobrada a maior que o preço final 
da venda, pelo regime de substituição tributária, tendo sido vencedora em todas as 
instâncias, quais sejam: junto ao TJ/GO em recurso de apelação; junto ao STJ em recurso 
especial e junto ao STF em recurso extraordinário, tendo transitado em julgada a referida 
decisão, em 31/03/2003, conforme documentos acostados aos autos. 

 



Outrossim, a Procuradoria Geral do Estado – PGE, informa que o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG em sessão plenária, 
ocorrido em 16/10/2016, modificou a compreensão até então ali adotada quando do 
julgamento da ADI 1851-4/AL, de 2002, de que o ICMS-ST deveria ser restituído apenas 
nos casos em que o fato gerador presumido não se realizasse, para fixar a tese de que os 
Estados devem restituir o ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da 
operação for inferior à presumida, com modulação para que o novo entendimento seja 
aplicado aos litígios judiciais pendentes. 

 
Portanto: 

     
CONSIDERANDO a existência de ação judicial transitada em 

julgado, específica para o presente caso, ou seja, em relação à documentação fiscal que 
conferiu o crédito/ressarcimento à empresa NASA (solidária) para a empresa 
VOLKSWAGEN (autuada principal); 

 
CONSIDERANDO que o próprio STF em 16/10/2016 alterou o 

entendimento externado anteriormente, para decidir que os Estados devem restituir o 
ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 
presumida, com modulação para que o novo entendimento seja aplicado aos litígios 
judiciais pendentes, o que se aplica inteiramente ao presente caso, inclusive quanto aos 
efeitos da modulação; 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria Tributária da PGE opina pela 

extinção deste PAT, face às considerações anteriores; 
 
ENFIM, CONSIDERANDO que os julgados referidos põem fim à 

pretensão Fazendária, e contando com a unanimidade de votos de meus pares: 
 
Conheço dos recursos dos sujeitos passivos ao Conselho Superior, 

dou-lhes provimento e voto no sentido de reformar a decisão cameral e considerar 
improcedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01238/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato 
 

 
EMENTA: RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O 
CONSELHO SUPERIOR. ICMS. UTILIZAÇÃO DE BASE DE 
CÁLCULO DE RETENÇÃO INFERIOR À LEGALMENTE 
PREVISTA. FATO GERADOR PRESUMIDO. DECRETO FEDERAL 
Nº 7725/12. CONVÊNIO ICMS Nº66/13. DEFINITIVIDADE DO 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. ADI 1851/AL-STF. 
PROVIMENTO. REFORMA DA DECISÃO CAMERAL. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.  
 
1. O fato gerador do IPI ocorre no momento da saída do produto 
do estabelecimento industrial, o qual se mostra coincidente com 
o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS, tanto o 
devido sob o regime normal quanto o devido por substituição 
tributária, este último tratado como "fato gerador presumido".  
2. O Decreto Federal nº 7725/12, como era razoável se supor, não 
ponderou repercussões outras que não as que se relacionavam 
com o IPI, de competência federal. A se considerar que, por 
óbvio, não poderia o referido decreto federal dispor sobre 
questões alusivas ao ICMS, da competência dos Estados, ou 
tampouco fazer reverberar efeitos que dispusessem em sentido 
contrário ao que dispôs a ADI nº 1831/AL (cujo objeto tratou 
sobre a definitividade do fato gerador presumido do ICMS na 
substituição tributária), os Estados optaram pela celebração do 
Convênio Interestadual do ICMS nº 66/13, com vistas a replicar, 
em matéria de ICMS, os termos e condições tratados na redução 
do IPI realizada por decreto, conferindo, dessa forma, "efeitos 
não-definitivos ao fato gerador presumido do ICMS devido por 
substituição tributária". Mencionado ato normativo, entretanto, 
não se aplicou ao Estado de Goiás (cláusula oitava). 
3. A mudança de entendimento quanto à definitividade da 
cobrança do ICMS quanto ao fato gerador presumido somente 
fora alterada na apreciação do Recurso Extraordinário nº 
593849, para o qual se admitiu a repercussão geral. Entretanto, 
seus efeitos foram modulados para período posterior ao de 
ocorrência dos fatos geradores dos presentes autos. Também 
não se noticia, a favor da autuada, ação judicial em curso que 
questione a matéria alusiva ao RE.  
4. A invalidação do presente crédito tributário equivaleria ao 
deferimento, por vias transversas, de remissão tributária não 
permitida no ordenamento jurídico pátrio, em especial, quanto 
às determinações explícitas da ADI nº 1851/AL, uma vez que, 
definitivo o recolhimento referente à ST, o Convênio ICMS Nº 
66/13 não se aplicou ao Estado de Goiás. 
 



ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros 
Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de Carvalho, Aldeci de Souza Flor, 
Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e o Sr. Presidente, Conselheiro , que 
proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Rickardo de 
Souza Santos Mariano, Masayuki Missao, Nivaldo Carvelo Carvalho e Paulo Henrique 
Caiado Canedo, que votaram conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo se valeu de base de cálculo 
de retenção inferior à exigida na legislação tributária para apuração do ICMS Substituição 
pelas operações posteriores, referentes às saídas de veículos novos com destino a 
contribuinte do ICMS situado em território goiano. Em consequência, deverá pagar o 
imposto na importância de R$ 258.725,85. 

O auto é instruído de documentos, fls. 02 a 04. 

Impugnando o lançamento, o polo passivo alegou, em suma, que a 
apuração do ICMS-ST devido ao Estado de Goiás fora realizada de forma correta, sendo 
decorrente de operações interestaduais que destinaram a adquirentes localizados neste 
Estado veículos novos. A diferença auferida se deve ao montante do IPI que efetivamente 
gravou suas operações próprias 

Por meio do Despacho n° 853/2016 (fls. 111 a 112), o Julgador 
singular encaminhou os autos à Gerência de Substituição Tributária para que seu titular 
designasse Autoridade fiscal, preferencialmente a mesma que efetuou o lançamento, para 
que verificasse as razões aduzidas em impugnação. 

Em resposta ao despacho supra, o diligenciador (fls. 113 a 118) 
informou ser o ponto crucial da defesa os termos do convênio ICMS nº 66/2013, publicado 
em 30/07/20113, cuja data é posterior à da publicação do decreto nº 7.725/2012, ocorrida 
em 21/05/2012. Esclarece, em reprodução à defesa do contribuinte, que quando o mesmo 
adotara os procedimentos previstos no referido decreto, as disposições contidas no 
convênio não existiam, razão pela qual não poderiam ser observadas.  O Diligenciador 
observa que tal argumento não merece prosperar. Ressalta que os efeitos do decreto 
federal n° 7.725/2012 não poderiam repercutir na base de cálculo do ICMS ST, uma vez 
que para tal necessitaria de convênio e, mais ainda, de convalidação no âmbito da 
legislação tributária. Ressalta que a redução retroativa do IPI e a discussão de seus 
reflexos na base de cálculo do ICMS ST não é questão nova, noticiando que o decreto 
federal n° 6.687/2008 fizera o mesmo em momento anterior. À época da edição do 
Decreto nº 7725/12, as administrações tributárias dos Estados reagiram, alegando a já 
ocorrência do fato gerador do ICMS-ST, motivo pelo qual não haveria que se falar em 
alteração retroativa a sua base de cálculo. 

Manifestando-se sobre o trabalho diligencial, o sujeito passivo 
externou seu inconformismo com suas razões. Reafirma as alegações produzidas na fase 
impugnatória (fls. 120 a 135). Junta documentos, fls. 136 a 151.  

Por meio da sentença n° 2140/2017 (fls. 153 a 156) o Julgador 
singular decide pela procedência do lançamento. 

Em recurso voluntário o polo passivo alega que a decisão recorrida 
adotou o equivocado entendimento do Agente fiscal, contido no relatório diligencial, 



especialmente no que tange à suposta necessidade do convênio nº 66/2013 fosse adotado 
pelo Estado de Goiás, com vistas a efetivar as regras do Decreto n° 7.725/2012; que para 
a apuração do valor do ICMS-ST, deve-se observar as disposições contidas na cláusula 
terceira do Convênio nº 132/92. 

Constata-se, claramente  - continua a defesa - que nas hipóteses em 
que não houver o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante de 
tabela estabelecida por órgão competente, ou sugerido ao público ou o preço máximo ou 
único utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, a base de 
cálculo do ICMS-ST será apurada a partir da tabela sugerida pelo fabricante, acrescido do 
valor do frete do IPI e dos acréscimos, ou do valor da operação própria praticada pelo 
substituto, incluído os valores correspondentes a frete, carreto, seguro e impostos. 

 

Alega, ainda, que por meio dos procedimentos descritos no Decreto 
n° 7725/2012, previu-se a aplicação retroativa das alíquotas reduzidas do IPI, nas 
operações de saída de veículos realizadas pelos estabelecimentos produtores, antes de 
21/05/2012, desde que os veículos ainda estivessem nos estoques das distribuidoras ou 
que não tivessem sido entregues aos consumidores finais. 

 No caso em comento, a devolução e o novo faturamento dos 
veículos ocorrera antes que a operação subsequente, ao consumidor final, fosse 
realizada. Mister notar que o direito cria sua própria realidade, em vista disso não há 
qualquer impeditivo de que o aspecto temporal da norma jurídica (no caso as normas do 
Decreto n° 7.725/2012) refira-se a fatos passados, concedendo-lhes eficácia jurídica 
desde o momento de sua ocorrência no mundo dos fatos.  

Ao final, colaciona entendimentos do STF mencionando o Recurso 
Extraordinário N° 593.849/MG que fixou a tese da não-definitividade do recolhimento do 
imposto devido por substituição.  

Os autos foram submetidos a julgamento cameral, de cuja sessão 
resultou o seguinte acórdão: 

 

“ICMS. Saídas de veículos novos, com destino a contribuinte do ICMS 
situado em território goiano. Utilizou base de cálculo de retenção 
inferior a exigida na legislação tributária para apuração do ICMS 
Substituição pelas operações posteriores. Omissão de recolhimento 
do imposto. Improcedente. 

 

Julga-se improcedente o lançamento, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo agiu amparado em determinação 
especificada na norma legal.” 

 

A decisão fora tomada por maioria de votos. O voto condutor ficou 
assim expresso: 

“O governo federal editou no ano de 2012 Decreto nº 7.725 que tinha 
como fim específico promover a redução da carga tributária sobre 
determinados produtos visando um aquecimento da economia 
nacional. 

Pois bem, uma dessas medidas foi a redução do IPI, incidente sobre 
a produção de veículos automotores, onde por esse decreto, fora 
discriminada a forma como os contribuintes deveriam realizar tal 
operação. 



Com é do conhecimento geral, o IPI compõe da base de cálculo do 
ICMS/ST e sendo reduzida a incidência de tal tributo, reduzido também 
será o valor a ser recolhido ao fisco estadual, não podendo a Fazenda 
Pública Estadual querer se valer de um Convênio de 2013 para 
consubstancial sua pretensão.  

Com isso, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração.” 

 

Não resignada com a decisão proferida, a Fazenda Pública interpôs 
recurso à presente fase de julgamento, conforme peça às fls. 226. Assevera, em suma, 
que o momento da ocorrência do fato gerador do imposto devido por substituição tributária 
é o da saída da mercadoria do estabelecimento industrial, conforme disciplina o art. 52 do 
Anexo VIII do RCTE, não podendo ser, a posteriori, alterado por força de Decreto Federal.  

Pede, ao final, a reforma do acórdão cameral.  

Em contradita, fls. 239, a empresa reiterou que o IPI que deve incidir 
sobre a operação é que efetivamente fora cobrado, nos termos dos artigos 39 e 40 do 
Anexo VIII do RCTE, cujo valor restara reduzido por força do Decreto Federal. Nesse 
particular, o Decreto não interfere na legislação Estadual, porquanto o que se altera é tão-
somente o valor do IPI efetivamente cobrado na operação, fator que, por seu turno, 
repercute na análise dos arts. 39 e 40 do Anexo VIII do RCTE.  

Ressalta que quando adotou os procedimentos estabelecidos em 
decreto, o Convênio ICMS nº 66/13 ainda sequer havia sido editado, do que se conclui que 
pouco importa a não-adesão do Estado de Goiás ao referido convênio.  

Pediu, ao final, a manutenção do acórdão recorrido.  

É o relatório.  

V O T O 
 
 

O Decreto Federal nº 7725/12 estabeleceu os procedimentos para o 
ajuste dos créditos de IPI a que a remetente - montadora de veículos - tinha direito em 
virtude da redução de sua alíquota incidente na operação de saídas. Dispunha o art. 2º do 
referido normativo, in verbis: 

 

“Art.2º As concessionárias de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de 
novembro de 1979, poderão efetuar devolução ficta ao fabricante dos 
veículos de que trata este Decreto, existentes em seu estoque e ainda 
não negociados até 21 de maio de 2012, mediante emissão de nota 
fiscal de devolução. 

§ 1º Da nota fiscal de devolução deverá constar a expressão ‘Nota 
Fiscal emitida nos termos do art. 2º do Decreto nº 7.725, de 21 de maio 
de 2012’. 

§ 2º O fabricante deverá registrar a devolução do veículo em seu 
estoque, efetuar os respectivos registros fiscais e contábeis, e 
promover saída ficta para a mesma concessionária, com a utilização 
da alíquota vigente no momento da emissão da nota fiscal. 

§ 3º A devolução ficta de que trata o caput enseja para o fabricante 
direito ao crédito relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo 
para a concessionária. 

§ 4º O fabricante fará constar da nota fiscal do novo faturamento a 
expressão ‘Nota Fiscal emitida nos termos do art. 2º do Decreto 
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nº 7.725, de 21 de maio de 2012, referente à Nota Fiscal de Devolução 
nº ......... ‘. (grifamos)”. 
 

 

O mencionado decreto fazia parte de um pacote de medidas para a 
estimulação do crédito e da economia do país, afetado pela crise financeira mundial, 
iniciada em 2008. À época, considerando que o recolhimento do IPI sobre os veículos 
ainda não negociados e em estoque nas concessionárias já havia sido recolhido pelas 
montadoras, o Governo Federal deferiu o “desfazimento” parcial da operação, com retorno 
ficto dos veículos e nova emissão de documento fiscal, já com a redução do IPI 
implementada.  

No particular do IPI, seu fato gerador ocorre no momento da saída do 
produto do estabelecimento industrial, o qual se mostra coincidente com o momento da 
ocorrência do fato gerador do ICMS, tanto o devido sob o regime normal quanto o devido 
por substituição tributária. O mencionado decreto, como era razoável se supor, não 
ponderou repercussões outras que não as que se relacionavam com o IPI, de 
competência federal.   

 A se considerar que, por óbvio, não poderia o referido decreto 
federal dispor sobre questões alusivas ao ICMS, da competência dos Estados, ou 
tampouco fazer reverberar efeitos que dispusessem em sentido contrário ao que dispôs a 
ADI nº 1831/AL (cujo objeto tratou sobre a definitividade do fato gerador presumido do 
ICMS na substituição tributária), os Estados optaram pela celebração de Convênio 
Interestadual do ICMS, com vistas a replicar, em matéria de ICMS, os termos e condições 
tratados na redução do IPI, conferindo, dessa forma, efeitos não-definitivos ao fato 
gerador presumido do ICMS devido por substituição tributária.  

Com efeito, dispôs o convênio ICMS 66/13 que  

 

“Cláusula primeira Mediante emissão de nota fiscal, as distribuidoras 
de que trata a Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, ficam 
autorizadas a efetuar a devolução simbólica à respectiva montadora 
dos veículos novos existentes em seu estoque e ainda não 
comercializados até 21 de maio de 2012, ou que a nota fiscal de venda 
da montadora tenha sido emitida até esta data. 

Parágrafo único. A montadora deverá registrar a devolução do veículo 
em seu estoque, permitido o aproveitamento, como crédito, do ICMS 
relativo à operação própria e do retido por substituição tributária, nas 
respectivas escriturações fiscais.” (grifamos) 

 

Entretanto, ressaltou-se, em sua cláusula oitava, que tais disposições 
“não se aplicam aos Estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e ao Distrito Federal.”  

Verifica-se, portanto, que deslinde da matéria de que tratam os autos 
passa, necessariamente, pela averiguação da definitividade ou não do fato gerador 
presumido decorrente da aplicação do mecanismo da substituição tributária, matéria que 
fora tratada em controle concentrado de constitucionalidade, por meio da ADI nº 1851/AL 
e, mais recentemente, em sede de repercussão geral, no RE nº 593849.  

Nesse particular, as questões trazidas na narrativa processual, no 
sentido de que o IPI a ser considerado na base de cálculo do ICMS deve ser o 
efetivamente cobrado na operação, se torna prejudicada na medida em que o núcleo duro 
da ADI 1851/AL era justamente esse, ou seja, o de se saber se o tributo efetivamente 
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recolhido na operação, se diferente do inicialmente presumido, deveria ser restituído ou 
complementado.  

Quanto aos termos da ADI 1851/AL e sua possível influência no caso 
dos autos, verifica-se, pela sua leitura e histórico, que o que se pretendeu tratar naquela 
ação foram justamente as situações em que o valor da operação com o consumidor final 
se concretizara por valor menor que o valor presumido na base de cálculo da substituição 
tributária, realizada na saída da mercadoria do estabelecimento substituto (no presente 
caso, a montadora de veículos). Indagava-se se, naquela hipótese, haveria possibilidade 
de ressarcimento do sujeito passivo que arcara com o ônus do imposto. O julgamento, em 
apertadíssima síntese, concluiu que “O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é 
provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto 
pago, senão, no primeiro caso, nas hipóteses de sua não-realização final”. 

Naquela oportunidade, como razões de decidir, o Min. Ilmar Galvão 
asseverou, acerca do mecanismo da substituição tributária, que  

“Trata-se de regime a que, na prática, somente são submetidos 
produtos com preço de revenda final previamente fixado pelo 
fabricante ou importador, como é o caso de veículos e cigarros; [...] 
razão pela qual só eventualmente poderão verificar-se excessos de 
tributação.” 

O Relator concluiu seu voto, no sentido de que  

“[...] não há falar em tributo pago a maior, ou a menor, em face do 
preço pago pelo consumidor final do produto ou do serviço, para fim 
de compensação ou ressarcimento, quer de parte do Fisco, quer de 
parte do contribuinte substituído. Se a base de cálculo é previamente 
definida em lei, não resta nenhum interesse jurídico em apurar se 
correspondeu ela à realidade. 

[...]Admitir o contrário, valeria pela inviabilização do próprio 
instituto da substituição tributária progressiva, visto que implicaria, 
no que concerne ao ICMS, o retorno ao regime de apuração mensal 
do tributo e, consequentemente, o abandono de um instrumento de 
caráter eminentemente prático, porque capaz de viabilizar a 
tributação de setores de difícil fiscalização e arrecadação. ” 

 

Ora, sem grande esforço de raciocínio, percebe-se que “fato 
gerador presumido que não se realizar” é bem diferente de “fato gerador realizado a 
um preço inferior ao presumido”. Extreme de dúvidas, à luz da ADI mencionada, que 
um determinado negócio fechado por um valor menor do que o presumido não se 
confunde com a não ocorrência da operação. 

Poder-se-ia cogitar que, ao invés de ter havido redução no valor do 
IPI, o Decreto Federal houvesse aumentado a sua alíquota. Sob o entendimento dantes 
esposado pelo STF, não poderiam os Estados pleitear qualquer cobrança complementar 
nas operações.  

Assevero que a decisão tomada em controle concentrado de 
constitucionalidade - no caso em espécie, sobre o caráter definitivo do recolhimento do 
ICMS-ST - vincula a Administração tributária, de forma que sem o Convênio ICMS nº 
66/13, nenhuma das unidades Federadas estaria autorizada a restituir ou complementar o 
ICMS recolhido por substituição tributária. Reforça tal entendimento o fato de a cláusula 
quarta do citado convênio haver convalidado eventuais desfazimentos das operações 
onde o ICMS-ST fora previamente recolhido com valor maior que o pós-redução do IPI. 
Entender de forma diversa seria negar efeitos à ADI 1861/AL. Portanto, o argumento de 



que sequer havia Convênio do ICMS a tratar a questão à época da ocorrência dos fatos 
geradores descritos na inicial depõe contra a autuada. Os ressarcimentos por ela 
concretizados permaneceram irregulares, para todos os efeitos, em relação a todos os 
Estados, até a sua convalidação, realizada pela cláusula quarta do convênio, e tão-
somente em relação aos Estados não excepcionados em sua cláusula oitava.   

No presente caso, a convalidação realizada pelo convênio equivaleu 
à remissão tributária da parcela do crédito tributário correspondente à diferença entre a 
base de cálculo da substituição tributária originariamente utilizada (fato gerador 
presumido) e a correspondente ao valor efetivo de venda do veículo, uma vez que o fato 
gerador presumido já havia ocorrido, conforme dicção do art. 52 do Anexo VIII do RCTE, 
in verbis: 

 

“Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da 
Federação deve fazer a retenção do imposto no momento em que 
promover a saída da mercadoria para o território goiano, efetuando a 
apuração e o seu pagamento nos períodos e prazos previstos na 
legislação tributária, mediante a utilização da Guia Nacional de 
Recolhimento de Tributos Estaduais-GNRE.” (grifamos) 

 

Disso se dessume que a sua condição de definitivo impede que, por 
decreto federal, se revise os elementos quantitativos atribuídos ao fato gerador presumido, 
ressalvada a exceção prevista na ADI 1851 (o fato gerador que não ocorrer). 

Ademais, deve-se atentar, nos presentes autos, para os limites da 
competência funcional deferida a esse Conselho, em especial, quanto às determinações 
descritas no Código de defesa do Contribuinte goiano, no sentido de que: 

 

“Art. 32. Nos processos administrativos, a Administração Pública 
deverá observar, dentre outras regras e princípios: 

[...] 

II – a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, neste último caso em 
sede de recurso repetitivo: 

a) por ‘jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal’ deve-se entender as decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, em recurso extraordinário 
submetido à repercussão geral ou mesmo em recursos 
extraordinários processados normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado;” 

 

Tal determinação também fora replicada recentemente na Lei nº 
16469/09, nos seguintes termos: 

 

“Art. 6º [...] 

[...] 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as 
hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 
01.03.17) 
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I - ação direta de inconstitucionalidade; (Redação acrescida pela Lei 
n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; (Redação 
acrescida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17)” 

 

Todos esses atos legislativos estão em consonância com o que 
dispõe a Constituição Federal, em seu art. 102, §2º, ao asseverar que  

 

“Art. 102 [...] 

[...] 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal.”  

 

Disso decorre que a invalidação do presente crédito tributário 
equivaleria ao deferimento, por vias transversas, de remissão tributária não permitida no 
ordenamento jurídico pátrio, em especial, quanto às determinações explícitas da ADI nº 
1851/AL, uma vez que o Convênio ICMS Nº 66/13 não se aplicou ao Estado de Goiás.  

Bom alvitre lembrar que a mudança de entendimento quanto à 
definitividade da cobrança do ICMS quanto ao fato gerador presumido somente fora 
alterada na apreciação do Recurso Extraordinário nº 593849, no qual se admitiu a 
repercussão geral, consubstanciada na tese nº 201, e firmada no sentido de que 

 

“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição 
tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for 
inferior à presumida.” 

 

Tal decisão, entretanto, restara modulada, somente produzindo 
efeitos a partir de 19/10/16, conforme texto da certidão lavrada no RE 593849, nos 
seguintes moldes: 

 

 “Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de 
que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios 
judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e 
os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato 
gerador presumido realizada após a fixação do presente 
entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das 
administrações fazendárias dos Estados-membros e do sistema 
judicial como um todo decidido por essa Corte.” 

 

Advirto que os fatos geradores do presente lançamento ocorreram 
em 2012 e não há notícia, nos autos, de que o sujeito passivo possua ação judicial 
pendente, a questionar a fundamentação jurídica que ampara o presente lançamento, fator 
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que deferiria a esse Conselho julgar os autos conforme novo entendimento esposado pelo 
STF.  

Com efeito, o Conselho Administrativo Tributário não pode se 
imiscuir em questões que impliquem em negativa de vigência de lei, Decreto ou Ato 
Normativo, tampouco declarar, abstrata ou incidentemente, inconstitucionalidade de 
norma, ou ainda, negar efeitos a precedentes judiciais consolidados, no presente caso, a 
ADI 1851. 

Em síntese, o Convênio ICMS nº 66/13 teve o condão de permitir aos 
Estados que o subscreveram a não-aplicação do que fora determinado pela ADI 1831/AL. 
Portanto, antes da edição do mencionado normativo, os Estados não poderiam tomar por 
não-definitivo o fato gerador presumido, cuja fixação se dá no momento da saída do 
veículo da montadora. Tampouco poderiam os industriais substitutos dar ao Decreto nº 
7725/12 efeitos que extrapolassem os inerentes à tributação federal do IPI. 

Sob tais fundamentos, conheço do presente recurso e lhe dou 
provimento para reformar a decisão cameral e julgar procedente o lançamento fiscal.  

 

 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 05 de julho de 2018. 
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DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
- EMENTA DO ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 (PROCESSO N. 
4 001160007 439 15) -  
 
1. Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
3. Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
4. Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência  formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, em sua  manifestação oral, sendo a primeira, 
por insegurança na determinação da infração e a segunda, por erro na identificação do 



sujeito passivo. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento do 
direito de defesa.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votaram pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 



Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 
voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
Na impugnação de fls. 14 a 15 o sujeito passivo sugeriu o julgamento 

em conjunto de 43 (quarenta e três) autos de infração, dentre eles o que constitui a peça 
básica do presente processo, afirmando que os mesmos tratam de matéria tributária 
idêntica.  

 
Assim, adoto como razões de decidir, o inteiro teor do voto condutor 

do ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 de autoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, quando do julgamento do Processo n. 4 0116007 439 15, abaixo 
transcrito:  

 
“Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é acusado 

de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação 
na qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa 
à exordial, sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações 
posteriores. 

 



De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se encontra 
em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em 
diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso 
II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, 
sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, 
não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado 
pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer 
reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas 
razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos os 

requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos 
prova, por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas 
no artigo 20, da referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação 

do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao promover 
a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório 
de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão 
legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto demonstrada 

e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se falar em 
erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito 
passivo direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de 
incidência do imposto municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de contribuintes 

do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a “fabricação 
de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades secundárias 
“comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando 
comprovado que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de 
artefatos de couro para veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de tapeçaria e 
reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na 
competência tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. 
Consequentemente, incide ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de 
circulação nas operações destinadas à indústria e ao comércio, que é o caso aqui 
analisado. 



 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao fornecimento de 

embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido cautelar na 
ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, decidiu 
por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização 
direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE 
EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO 
(SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT 
E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE 
SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas 
para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, 
caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, 
incidirá o ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 4389 MC, 
relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, 
quando um estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um 
determinado produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o 
ICMS se o produto resultante da industrialização sob encomenda for ser 
utilizado como insumo, ou comercializado pelo estabelecimento 
encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a destinação 

posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a 
qualificação da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as 
embalagens, etc. são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que 
eles oferecem ao mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o 
qual “sobre operações de industrialização de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização 
ou de circulação de mercadoria incide ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior Tribunal de 

Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, em 
02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha 
de julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 

TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção do STJ, em 
11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori 
Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do 
art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento 
segundo o qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 



impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo 
que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-
Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05).Consequentemente, tais 
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se 
o entendimento da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de 
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. Contudo, em 13.4.2011 o Pleno 
do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações 
de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração 
ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. 3. Ante a possibilidade de julgamento imediato dos 
feitos que versem sobre a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF 
em juízo precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 4. 
Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido do 
entendimento exarado pelo STF, não merecendo reforma o acórdão estadual. 
Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1310728/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 

 
No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, consistente na 

fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em veículos 
por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da substituição 

tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 
14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a 
consumidores finais pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou em 

consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas 
inscritas no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as 
jurisprudências supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na qualidade 
estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, parte, 
componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo 
VIII do RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e 
recolhimento do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem 
como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador estabelecido 

neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  

[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 
31.01.14) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
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acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os 
produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás 
(Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - 
vigência: 01.07.15) 

 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do lançamento, 
tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e 
não promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação da 
legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que compareceu 

ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, limitando-
se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
argumento este que, consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na 
legislação tributária tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por cerceamento 
do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, 
manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, bem como de exclusão do 
solidário da lide e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que considerou procedente 
o lançamento.  
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01246/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Antônio Martins da Silva 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
- EMENTA DO ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 (PROCESSO N. 
4 001160007 439 15) -  
 
1. Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
3. Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
4. Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, em sua  manifestação oral, sendo a primeira, 
por insegurança na determinação da infração e a segunda, por erro na identificação do 



sujeito passivo. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento do 
direito de defesa.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votarm pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 



Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 
voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
Na impugnação de fls. 14 a 15 o sujeito passivo sugeriu o julgamento 

em conjunto de 43 (quarenta e três) autos de infração, dentre eles o que constitui a peça 
básica do presente processo, afirmando que os mesmos tratam de matéria tributária 
idêntica.  

 
Assim, adoto como razões de decidir, o inteiro teor do voto condutor 

do ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 de autoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, quando do julgamento do Processo n. 4 0116007 439 15, abaixo 
transcrito:  

 
“Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é acusado 

de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação 
na qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa 
à exordial, sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações 
posteriores. 

 



De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se encontra 
em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em 
diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso 
II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, 
sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, 
não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado 
pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer 
reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas 
razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos os 

requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos 
prova, por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas 
no artigo 20, da referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação 

do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao promover 
a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório 
de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão 
legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto demonstrada 

e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se falar em 
erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito 
passivo direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de 
incidência do imposto municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de contribuintes 

do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a “fabricação 
de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades secundárias 
“comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando 
comprovado que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de 
artefatos de couro para veículos automotores.  

 
A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de tapeçaria e 

reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na 
competência tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. 
Consequentemente, incide ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de 
circulação nas operações destinadas à indústria e ao comércio, que é o caso aqui 
analisado. 



 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao fornecimento de 

embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido cautelar na 
ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, decidiu 
por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização 
direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE 
EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO 
(SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT 
E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE 
SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas 
para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, 
caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, 
incidirá o ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 4389 MC, 
relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, 
quando um estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um 
determinado produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o 
ICMS se o produto resultante da industrialização sob encomenda for ser 
utilizado como insumo, ou comercializado pelo estabelecimento 
encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a destinação 

posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a 
qualificação da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as 
embalagens, etc. são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que 
eles oferecem ao mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o 
qual “sobre operações de industrialização de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização 
ou de circulação de mercadoria incide ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior Tribunal de 

Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, em 
02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha 
de julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 

TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 
SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção do STJ, em 
11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori 
Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do 
art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento 
segundo o qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 



impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo 
que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-
Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05).Consequentemente, tais 
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se 
o entendimento da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de 
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. Contudo, em 13.4.2011 o Pleno 
do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações 
de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração 
ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. 3. Ante a possibilidade de julgamento imediato dos 
feitos que versem sobre a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF 
em juízo precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 4. 
Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido do 
entendimento exarado pelo STF, não merecendo reforma o acórdão estadual. 
Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1310728/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 

 
No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, consistente na 

fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em veículos 
por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da substituição 

tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 
14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a 
consumidores finais pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou em 

consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas 
inscritas no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as 
jurisprudências supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 

 
Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na qualidade 

estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, parte, 
componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo 
VIII do RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e 
recolhimento do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem 
como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador estabelecido 

neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  

[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 
31.01.14) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
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acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os 
produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás 
(Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - 
vigência: 01.07.15) 

 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do lançamento, 
tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e 
não promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação da 
legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que compareceu 

ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, limitando-
se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
argumento este que, consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na 
legislação tributária tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por cerceamento 
do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, 
manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, bem como de exclusão do 
solidário da lide e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que considerou procedente 
o lançamento.  
 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01247/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Antônio Martins da Silva 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. RELEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DIRETO. 
REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS/ST – PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE USO AUTOMOTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. 
 
- EMENTA DO ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 (PROCESSO N. 
4 001160007 439 15) -  
 
1. Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o 
lançamento se encontra instruído com os demonstrativos 
relacionados com a auditoria realizada, fazendo-se presentes 
nos autos todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos o amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório. 
 
3. Não há que falar em erro na identificação do sujeito passivo 
direto haja vista que sua responsabilidade, na qualidade de 
substituto tributário, advém do art. 34, inciso II, alínea "K", item 
"2", do Anexo VIII do RCTE. 
 
4. Constatada a falta de apuração, retenção e recolhimento de 
ICMS/ST devido pelo estabelecimento industrial fabricante, na 
condição de substituto tributário, nas saídas por ele promovidas 
de artefatos de couro para uso automotivo destinados a 
contribuintes do ICMS sediados neste Estado, impõe-se a 
procedência do lançamento. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência  formulado pelo sujeito passivo, em sua manifestação oral. Por 
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pelo 
sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, em sua  manifestação oral, sendo a primeira, 
por insegurança na determinação da infração e a segunda, por erro na identificação do 



sujeito passivo. Por unanimidade de votos,  rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pelo sujeito passivo direto RXF COUROS LTDA, por cerceamento do 
direito de defesa.  Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Antônio 
Martins da Silva, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro José Luiz Rosa, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do 
Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros 
Nivaldo José Mendes e João Divino de Brito, que votarm pela improcedência do 
lançamento fiscal. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento de ofício em que o sujeito passivo direto é 
acusado de ter realizado saída de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 
prevista no apêndice II, inciso XIV, anexo VIII, do RCTE, em operação na qual é substituto 
tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa à exordial, sem destaque do 
ICMS substituição tributária devido pelas operações posteriores.  

 
Infração: artigos 51, 64, da Lei 11.651/91, c/c artigos 34 e 55, anexo 

VIII, do Decreto 4.852/97.  
 
Penalidade: artigo 71, III, a da Lei 11.651/91, redação Lei 

17.917/2012. 
 
Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias 

identificado nos documentos fiscais. 
 
Instrução: formulário contendo descrição complementar da 

ocorrência, CD mídia; recibo de entrega dos relatórios digitais. 
 
Regularmente intimados na fase singular, o sujeito passivo direto 

apresentou impugnação em primeira instância, argumentando que no tocante aos 
produtos “tapetes e capas para volante” é correto que é fabricante e os vende para 
concessionárias neste estado, devendo recolher o tributo ao erário. 

 
Todavia, em relação ao produto “capas de couro para bancos”, muito 

embora as notas fiscais descrevam operações de vendas, não é a situação fática, pois na 
verdade refere-se a prestação de serviço de tapeçaria, com fornecimento de mercadoria, 
prestação esta que se encontra abrangida pela não incidência do ICMS, conforme Lei 
Complementar n. 116/03. 

 
Assevera que por ser optante pelo Simples Nacional ao emitir as 

notas fiscais acaba por recolher ICMS a maior, pois no valor do faturamento está incluído 
o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide o imposto.  

 
Requer a procedência parcial do auto de infração relativo à venda de 

capas de volante descritas na planilha BO mídia. 
 
Submetido o feito à apreciação na instância inaugural, o julgador 

profere sentença decidindo pela procedência do auto de infração. 
 



Novamente intimados, o sujeito passivo direto apresenta recurso 
voluntário arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob 
o argumento de que antes da execução da auditoria, que alicerça o presente lançamento, 
deveria ter sido apresentada ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo, 
procedimento este que não foi observado.  

 
Quanto ao mérito, argumenta que quanto ao produto tapete, é certo 

que a recorrente os fabrica e os vende para as concessionárias, devendo, portanto, 
recolher o credito tributário exigido na inicial. Pondera, contudo, que em relação às demais 
mercadorias, ao contrário do entendimento da autoridade autuante e do julgador singular, 
muito embora as próprias notas fiscais descrevam operações de vendas destes produtos, 
não é esta a situação fática que caracteriza tais operações.  

 
Sustenta que não há de se falar em ICMS substituição tributária 

incidente sobre prestação de serviço e muito menos sobre mercadoria empregada na 
prestação do serviço, devendo o contribuinte recolher tão somente o ICMS incidente sobre 
o couro utilizado na prestação de serviço de tapeçaria.  

 
Obtempera que se qualificando como optante do simples nacional, 

ao descrever, equivocadamente, nas notas fiscais, operação de venda ao invés de 
prestação de serviço acaba por recolher ICMS a maior, vez que no valor do faturamento 
está incluído o valor da prestação de serviço, sob a qual não incide ICMS.  

 
Neste contexto requer a nulidade do auto de infração por 

cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a improcedência do presente 
lançamento em razão da inocorrência do fato gerador descrito na inicial. 

 
Da análise da peça recursal extrai-se os seguintes pedidos: 

conversão do feito em diligência, preliminares de nulidade por cerceamento do direito de 
defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, improcedência do 
lançamento. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

 
Na impugnação de fls. 14 a 15 o sujeito passivo sugeriu o julgamento 

em conjunto de 43 (quarenta e três) autos de infração, dentre eles o que constitui a peça 
básica do presente processo, afirmando que os mesmos tratam de matéria tributária 
idêntica.  

 
Assim, adoto como razões de decidir, o inteiro teor do voto condutor 

do ACÓRDÃO DA II CJUL Nº 00602/18 de autoria do Conselheiro DENILSON ALVES 
EVANGELISTA, quando do julgamento do Processo n. 4 0116007 439 15, abaixo 
transcrito:  

 
“Trata-se de procedimento fiscal em que o sujeito passivo direto é acusado 

de ter promovido saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária previstas no apêndice II, inciso XIV, do Anexo VIII do RCTE, em operação 
na qual é substituto tributário, por meio de notas fiscais eletrônicas, relação anexa 
à exordial, sem destaque do ICMS substituição tributária devido pelas operações 
posteriores. 

 



De início, indefiro o pedido de diligência, vez que o processo se encontra 
em condições de julgamento, visto que a matéria posta sob apreciação é 
unicamente de direito, não se fazendo necessária a conversão deste feito em 
diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no inciso 
II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09. 

 
No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de 

defesa, evidencia-se que o lançamento se encontra instruído com todos os 
elementos de prova relacionados com o procedimento fiscal empreendido, logo, 
sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se devidamente 
colacionados neste feito, existindo absoluta clareza no texto assinado na exordial, 
não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado 
pela fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer 
reparo. Outrossim, foi oferecida ao sujeito passivo oportunidade de trazer suas 
razões de defesa em ambas as instâncias de julgamento deste Conselho, em 
observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Sob aspecto formal também o lançamento tributário atendeu a todos os 

requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos 
prova, por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas 
no artigo 20, da referida norma processual.  

 
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. 
 
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação 

do sujeito passivo direto, a empresa autuada RXF COUROS LTDA. ao promover 
a saída de seu estabelecimento de qualquer peça, parte, componente ou acessório 
de uso automotivo, assume a condição de substituto tributário, nos termos do 
disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo VIII do RCTE, logo sua 
responsabilidade na qualidade de substituta tributária advém de expressa previsão 
legal. 

 
Portanto, estando a responsabilidade do sujeito passivo direto demonstrada 

e fundamentada no preceito normativo supramencionado, não há que se falar em 
erro na identificação do mesmo, motivo por que rejeito o referido pedido. 

 
Dirigindo-me ao mérito da exigência fiscal, visto não haver outras questões 

preliminares a serem apreciadas, o cerne da questão posta sob julgamento 
consiste em apreciar os argumentos expendidos na peça recursal do sujeito 
passivo direto, em que alega que sua atividade estaria enquadrada no item 14 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/03, aventando a hipótese de 
incidência do imposto municipal nessas operações.  

 
Constata-se que a recorrente está cadastrada no cadastro de contribuintes 

do Estado de Goiás como industrial, tendo como atividade principal a “fabricação 
de artefatos de couro não especificados anteriormente”, e atividades secundárias 
“comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” e 
“serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores”.  

 
Assim, não pairam dúvidas quanto à natureza da atividade do 

estabelecimento autuado, inscrito com o CNAE Fiscal 1529-7/00, restando 
comprovado que a recorrente exerce atividade industrial de beneficiamento de 
artefatos de couro para veículos automotores.  
 

A atividade de beneficiamento consta no subitem 14.05, e a de tapeçaria e 
reforma de estofamentos em geral no item 14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/03, todavia, tais atividades somente se inserem na 
competência tributária dos municípios quando prestadas a consumidor final. 
Consequentemente, incide ICMS nestas atividades em etapa da cadeia de 
circulação nas operações destinadas à indústria e ao comércio, que é o caso aqui 
analisado. 



 
Analisando tema semelhante ao ora em análise, atinente ao fornecimento de 

embalagens, o Supremo Tribunal Federal na apreciação do pedido cautelar na 
ADIn 43893, ajuizada pela Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, decidiu 
por unanimidade de votos o fornecimento de embalagens como operação 
sujeita ao ICMS e não ao ISS, quando destinadas à integração ou utilização 
direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de 
mercadoria. Vejamos: 

 

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE 
EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO 
(SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT 
E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE 
SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas 
para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, 
caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de 
serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de 
industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, 
incidirá o ICMS." (ADI 4389 MC/DF – Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade; Rel. Min. Joaquim Barbosa; Julgamento: 
13/04/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno) 

 

Apreciando essa mesma questão, quando do julgamento da ADI 4389 MC, 
relatado pelo Min. Joaquim Barbosa e julgado em 13/04/2011, o STF decidiu o 
tema sob outro enfoque. No referido julgamento analisou-se as operações de 
industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou 
utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. O STF, por unanimidade de votos, entendeu que, 
quando um estabelecimento encomendante contrata a industrialização de um 
determinado produto por outro estabelecimento industrializador, incidirá o 
ICMS se o produto resultante da industrialização sob encomenda for ser 
utilizado como insumo, ou comercializado pelo estabelecimento 
encomendante. 

 
Como se vê do excerto acima o STF considera relevante a destinação 

posterior do produto, o que acaba por interferir na natureza da operação 
encetada. A destinação do produto, portanto, é crucial e preponderante para a 
qualificação da natureza da operação. Sob a ótica do adquirente, os rótulos, as 
embalagens, etc. são "componentes" que irão se integrar ao "produto" que 
eles oferecem ao mercado. Portanto, o STF firmou o entendimento segundo o 
qual “sobre operações de industrialização de embalagens, destinadas à 
integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização 
ou de circulação de mercadoria incide ICMS e não ISS”. 

 
Visando realinhar sua jurisprudência com a do STF, o Superior Tribunal de 

Justiça, recentemente, quando do julgamento do AgRg no REsp 1310728/SP, em 
02/06/2016, DJe 13/06/2016, neste particular alterou sua posição, adotando a linha 
de julgamento do STF. Eis a ementa do julgado: 

 
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 

SÚMULA 156 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389-MC. 1. A Primeira Seção do STJ, em 
11.3.2009, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, de relatoria do Min. Teori 
Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do 
art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento 
segundo o qual “as operações de composição gráfica, como no caso de 



impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo 
que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-
Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05).Consequentemente, tais 
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se 
o entendimento da Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição 
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de 
mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 2. Contudo, em 13.4.2011 o Pleno 
do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI 4389, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu que não incide ISS sobre operações 
de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração 
ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de 
circulação de mercadoria. 3. Ante a possibilidade de julgamento imediato dos 
feitos que versem sobre a mesma controvérsia decidida pelo Plenário do STF 
em juízo precário, é necessária a readequação do entendimento desta Corte 
ao que ficou consolidado pelo STF no julgamento da ADI 4389-MC. 4. 
Hipótese em que o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido do 
entendimento exarado pelo STF, não merecendo reforma o acórdão estadual. 
Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1310728/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016). 

 
No caso destes autos, a atividade praticada pela recorrente, consistente na 

fabricação e comercialização de artefatos de couro, pode ser realizada em veículos 
por encomenda de concessionárias, de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas 
atuando como consumidores finais.  

 
Razão assiste à recorrente em relação à não aplicação da substituição 

tributária do ICMS quando o serviço de beneficiamento, constante no subitem 
14.05, e o de tapeçaria e reforma de estofamentos em geral previstos no item 
14.11 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, é prestado a 
consumidores finais pessoas físicas.  

 
Ocorre, no entanto, que ao promover o lançamento o Fisco tomou em 

consideração apenas os documentos fiscais destinados a pessoas jurídicas 
inscritas no cadastro estadual do ICMS, situação em que, consoante elucidam as 
jurisprudências supramencionadas, incide o ICMS e não o ISS. 
 

Neste contexto, a recorrente, estabelecida no Estado de Goiás, na qualidade 
estabelecimento industrial fabricante, ao promover a saída de qualquer peça, parte, 
componente ou acessório de uso automotivo, assume a condição de substituta 
tributária, nos termos do disposto no art. 34, inciso II, alínea “K”, item “2”, do Anexo 
VIII do RCTE, abaixo transcrito, logo deveria ter procedido à apuração, retenção e 
recolhimento do ICMS substituição tributária incidente nestas operações: 

 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, bem 
como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] 
II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: 
[...] 
k) o estabelecimento industrial fabricante ou o importador estabelecido 

neste Estado e o remetente estabelecido nos Estados: (Redação conferida pelo 
Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11)  

[...] 
2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação acrescida pelo Decreto nº 7.431 - vigência: 01.09.11 a 
31.01.14) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, 
Sergipe, e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, componente, 
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acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os produtos listados no 
inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás (Protocolos ICMS 
41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - vigência: 01.02.14 a 
30.06.16) 

2. do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Roraima, Sergipe e Tocantins, na remessa de qualquer peça, parte, 
componente, acessório, de uso especificamente automotivo, inclusive os 
produtos listados no inciso XIV do Apêndice II, destinados ao Estado de Goiás 
(Protocolos ICMS 41/08 e 97/10); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.597 - 
vigência: 01.07.15) 

 
 

No caso vertente, não resta dúvida quanto a procedência do lançamento, 
tendo em vista que o Fisco comprovou que a recorrente, na condição de 
estabelecimento industrial fabricante, promoveu saídas de artefatos de couro para 
uso em veículos automotores com destino a estabelecimentos varejistas goianos e 
não promoveu o recolhimento do ICMS substituição tributária pelas operações 
internas subsequentes, em favor do erário goiano, conforme determinação da 
legislação tributária estadual. 

 
A recorrente, por seu turno, em todas as oportunidades em que compareceu 

ao processo, não comprovou o efetivo recolhimento do imposto devido, limitando-
se a sustentar que estava dispensada de fazê-lo, sob o argumento de que sua 
atividade estaria inserida no campo de incidência do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 
argumento este que, consoante demonstrado alhures, não encontra abrigo na 
legislação tributária tampouco na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 

para rejeitar o pedido de diligência, as preliminares de nulidade por cerceamento 
do direito de defesa e erro na identificação do sujeito passivo direto e, no mérito, 
manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 

 
À conta do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento, para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento do 
direito de defesa e insegurança na determinação da infração, bem como de exclusão do 
solidário da lide e, quanto ao mérito, manter a decisão singular que considerou procedente 
o lançamento.  
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de julho de 2018. 

https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
../../Decretos/D_08231.doc
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2008/PT041_08.htm
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htmhttp:/www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/PT097_10.htm
../../decretos/D_08597.doc
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01249/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de diligência. 
Rejeição. Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração. Rejeição.  
Omissão de pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. Procedência. 
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
3. Aplica-se o regime de substituição tributária à operação 
realizada com as mercadorias discriminadas nos Apêndices II, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II 
(RCTE, Anexo VIII, art. 32, § 1º). 
 
4. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária (CTE, art. 51, § 3º). 
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo autuada e as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, arguidas 
pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram da decisão os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo na condição de substituto 
tributário pelas operações posteriores (TARE N. 001-191/11 - GSF) recolheu a menor o 



ICMS de substituição tributária pelas operações posteriores de mercadorias pecas, partes, 
componente, acessórios e demais produtos, de uso especificamente automotivo 
relacionados no inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE,  adquiridos em 
operações interestadual sem a retenção do ICMS de substituição tributária, conforme 
Relatórios I, II, III, IV, V , VI, VII e VIII, arquivos digital em CD e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 363.786,06, referente a 
diferença apurada e mais as cominações legais. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 26, II, 51, §1º, 2º, 3º e 64 do 

CTE, combinado aos artigos 39 e 40 do Anexo VIII do RCTE e art. 3º do Decreto nº 
7816/2013, e aplicada a penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE.  

 
O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, ocasião em 
que tomou ciência da existência de mídia digital (CD) a ser entregue ao sujeito passivo, às 
folhas 43.  

 
O sujeito passivo interpõe impugnação em primeira instância, em síntese, 

apresenta as seguintes questões: 1ª) preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa e/ou de insegurança na determinação da infração, em 
razão da capitulação legal ser insuficiente e pela ausência de determinação segura da 
infração, em afronta ao art. 8º, III e IV da Lei 16.469/09; 2ª). No mérito, alega a ilegalidade 
do trabalho fiscal pela não exclusão do frete da base de cálculo em operações realizadas 
com cláusula FOB em razão disto deveria ser reconhecida a nulidade do auto de infração 
em questão. Em resumo, pretende a nulidade e/ou improcedência da exordial (fls. 46/66).  

 
Mediante o Despacho nº 1474/2016, o julgador singular converteu o 

julgamento em diligência, para manifestação da autoridade fiscal autora do procedimento 
inicial (fls. 181).   

 
O autor da revisão fiscal apresenta a manifestação de fls. 184/186 e anexa 

mídia digital aos autos (fls. 188). Presta esclarecimentos e conclui pela manutenção 
integral da autuação.  

 
A parte passiva notificada do resultado da diligência apresenta nova 

contestação, às folhas 194/206, em que manteve as questões já apresentadas. Em 
conclusão, reitera os pedidos de nulidade e superada esta fase requer seja julgado 
improcedente o auto de infração.  

 
O julgador singular, conheceu da Impugnação, negou-lhe provimento, 

para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidiu pela procedência da pretensão inicial do fisco, 
conforme sentença de fls. 211/216. 

 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão de piso, interpõe recurso 

voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 224/247): 
 
(a) alega a existência de nulidade material no lançamento, em decorrência 

da utilização de MVAs genéricas para fins de determinação da base de cálculo de 
retenção, sem qualquer indicação da base legal, caracterizando capitulação legal 
insuficiente para fins de determinação segura da infração, maculando o artigo 142 do CTN 
e artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09; 

 



(b) afirma que a autoridade fiscal na apuração do ICMS – ST utilizou 
NCMs de mercadorias não constante do inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. 
Informa que ao compulsar a legislação de regência dos fatos geradores, é de se 
questionar qual o critério utilizado pela fiscalização em relação ao cálculo de mercadorias 
que nem se enquadram na sistemática de substituição tributária, como se depreende dos 
exemplos citados. Indaga, também, se tais produtos nem se sujeitam à sistemática de 
substituição tributária, por qual fundamento se exigiria da Recorrente obscuro ICMS-ST ?;  

 
(c) defende que no caso de autopeças cujo NCM não possui previsão 

especifica, o ICMS – ST não pode ser exigido com fundamento na previsão residual 
exposta no item 125 do Anexo VIII, inciso XIV, do Apêndice II do RCTE, da qual 
compreende “auto peças, partes e acessórios para veículos automotores não 
relacionados nos itens anteriores”, pois essa previsão legal inserida na legislação pelo 
Decreto nº 8.819/2016, só começo a possuir efeitos a partir de janeiro/2017. Portanto, a 
previsão é inexistente para o período objeto da autuação; 

 
(d) aduz que ao confrontar os valores apurados pelo Fisco verifica que 

foram majorados pela consideração de mercadorias não sujeitas ao regime de substituição 
tributária;   

  
(e) no tocante ao frete, afirma nas operações realizadas com cláusula 

FOB, isto é, quando a responsabilidade pelo transporte é do adquirente, não há controle 
ou conhecimento prévio pelo fornecedor do valor do frete acordado entre o transportador e 
o comprador, razão pela qual a aludida parcela não pode ser incluída na base de cálculo 
do ICMS – ST; 

 
(f) pleiteia, subsidiariamente, que, na hipótese de não ser acolhida a 

preliminar de nulidade, seja o julgamento convertido em nova diligência para que o fisco 
se manifeste acerca do enquadramento específico dos produtos na substituição tributária, 
a respectiva margem de valor agregado por período e, sendo o caso excluir os produtos 
não enquadrados ou capitulados em incisos distintos daqueles constantes da peça 
acusatória inicial; 

 
A Recorrente, ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso 

para que seja reformada a r. sentença guerreada, declarando nulo o auto de infração nos 
termos acima aduzidos ou, alternativamente, seja determinada diligência para que sejam 
excluídas do levantamento tanto as mercadorias com MVAs genéricos/equivocados, como 
também as que não estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, consoante os 
fundamentos supracitados.  

 
Caso superada a preliminar de nulidade, o que não se espera, 

adicionalmente, no mérito, a Recorrente requer seja julgado improcedente o auto de 
infração, tendo em vista os equívocos cometidos pela d. fiscalização em sua elaboração, 
em especial, a ilegal incidência do ICMS-ST sobre o frete nas operações realizadas com 
clausula FOB.  

 
Outrossim, reitera seu pedido de que as intimações e notificações sejam 

enviadas aos cuidados do Dr. Otto Cristovam Silva Sobral, inscrito na OAB/Ru sob o n. 
146.539, no seu endereço profissional situado na Rua Pequetita, 215, cobertura ll, Vila 
Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.552-060. 

 
Memoriais às fls. 266/272. 
 



É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

A Recorrente alega a existência de nulidade material no lançamento, em 
decorrência da utilização de MVAs genéricas para fins de determinação da base de 
cálculo de retenção, sem qualquer indicação da base legal, caracterizando capitulação 
legal insuficiente para fins de determinação segura da infração, maculando o artigo 142 do 
CTN e artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09.  

 
Rejeito essas alegações. As MVAs estão previstas no Anexo VIII, os 

dispositivos legais foram devidamente informados no auto de infração. As informações 
relativas à apuração do ICMS – ST estão nos demonstrativos constante do CD 
disponibilizado ao sujeito passivo e anexado aos autos.  

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 
respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade de se defender da 
autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos e demonstrativos de fls. 02 a 42.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
A conversão do julgamento em nova diligência para o fisco se manifestar 

acerca do enquadramento específico dos produtos na substituição tributária, sobre a 
respectiva margem de valor agregado por período e, sendo o caso, excluir os produtos 
não enquadrados ou capitulados em incisos distintos daqueles constantes da peça 
acusatória inicial se mostra desnecessário, pois a primeira diligência (fls. 184/186) 
esclareceu os pontos controvertidos na lide. Inexiste necessidade de nova diligência. O 
processo encontra-se em perfeitas condições de ser apreciado. Assim, rejeito o pedido.  

 
Do mérito 

 



Conforme acusação fiscal, o fisco exige do sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário pelas operações posteriores (TARE N. 001-191/11 - GSF),  o ICMS de 
substituição tributária pelas operações posteriores referente a pecas, componentes, 
acessórios e demais produtos de uso especificamente automotivo, relacionados no inciso 
XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, adquiridos em operações interestadual sem a 
retenção do ICMS de substituição tributária, conforme Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII e V 
III, arquivos digital em CD e documentos anexos.  

 
O sujeito passivo defende que no caso de autopeças cujo NCM não possui 

previsão especifica, o ICMS – ST não pode ser exigido com fundamento na previsão 
residual exposta no item 125 do Anexo VIII, inciso XIV, do Apêndice II do RCTE, da qual 
compreende “auto peças, partes e acessórios para veículos automotores não 
relacionados nos itens anteriores”, pois essa previsão legal inserida na legislação pelo 
Decreto nº 8.819/2016, só começou a possuir efeitos a partir de janeiro/2017. Portanto, a 
previsão seria inexistente para o período objeto da autuação. 

 
Não assiste razão ao sujeito passivo no que concerne a essa alegação. O 

Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011, com vigência a partir de 01.06.11, introduziu 
mudança importante no 32 do Anexo VIII do RCTE, que permite essa cobrança do ICMS – 
ST. Vejamos: 

 
“Art. 32.  ...............................................................................................  
 .............................................................................................................  
§ 2º  ......................................................................................................  
 .............................................................................................................  
III - peça, parte, componente, acessório e demais produtos, de uso 
especificamente automotivo, relacionados no inciso XIV do Apêndice II: 
 
a) a substituição tributária aplica-se às operações com peça, parte, 
componente, acessório e demais produtos listados no inciso XIV do 
Apêndice II, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os 
que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam 
adquiridos ou revendidos por estabelecimento industrial ou comercial 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 1º): 
 
1. de veículo automotor terrestre; 
 
2. de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou rodoviários; 
 
3. de peça, parte, componente e acessório do veículo, máquina ou 
equipamento mencionados nos itens 1 e 2; 
 
b) a substituição tributária aplica-se, também (Protocolo ICMS 41/08, 
cláusula primeira, §§ 3º e 4º): 
 
1. quando destinadas à aplicação na renovação, recondicionamento ou 
beneficiamento de peça, parte ou equipamento; 
 
2. à operação com toda peça, parte, componente e acessório de uso 
automotivo, ainda que não estejam listados no inciso XIV do 
Apêndice II, realizada por estabelecimento de fabricantes a seguir 
especificados, ficando este responsável pela retenção e recolhimento 
do imposto pelas saídas subsequentes: 



 
2.1. fabricante de veículo automotor para estabelecimento comercial 
distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 
8º da Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979; 
 
2.2. fabricante de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou 
rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição 
seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade; 
 
c) equipara-se a estabelecimento de fabricante, o estabelecimento 
atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que 
opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de 
distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 6º);” (Destaque nosso). 
 
No caso em tela, o sujeito passivo adquiriu a condição de substituto 

tributário em relação ao ICMS devido nas operações internas subsequentes, em relação 
às mercadorias relacionadas no inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, por 
força da Cláusula primeira do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE Nº 001-191-
GSF. 

 
No tocante ao ICMS relativo ao frete, o contribuinte afirma nas operações 

realizadas com cláusula FOB, isto é, quando a responsabilidade pelo transporte é do 
adquirente, não há controle ou conhecimento prévio pelo fornecedor do valor do frete 
acordado entre o transportador e o comprador, razão pela qual a aludida parcela não pode 
ser incluída na base de cálculo do ICMS – ST. Também não assiste razão a recorrente 
nesse ponto. 

 
O ICMS relativo ao frete foi exigido com base no disposto no artigo 42 do 

anexo VIII, que assim dispõe: 
 
“Art. 42. Nas situações especiais a seguir arroladas devem ser adotados 
os seguintes procedimentos: 
 
I - quando o valor do frete não tiver integrado a base de cálculo para efeito 
de retenção, exceto quanto ao veículo automotor, o imposto a ele relativo 
deve ser apurado e pago pelo estabelecimento goiano adquirente: 
 
a) contribuinte revendedor da mercadoria, mensalmente, até o 5º 
(quinto) dia subsequente ao encerramento do período de apuração, 
hipótese em que a base de cálculo é o valor do frete acrescido do 
valor equivalente à aplicação do IVA relativo à mercadoria objeto do 
transporte; ” 
 
A exigência do ICMS relativo ao frete amparada perfeitamente na hipótese 

acima referida, pois foi o estabelecimento goiano quem adquiriu a mercadoria sem a 
retenção do ICMS substituição tributária. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito o pedido de 

diligência, afasto as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e 



insegurança na determinação da infração, no mérito, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que julgou procedente o auto de infração.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Sala das sessões, em 09 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01250/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido de diligência. 
Rejeição. Preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa e por insegurança na determinação da infração. Rejeição.  
Omissão de pagamento do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. Procedência. 
 
1. O pedido de diligência deve ser rejeitado quando solicitar 
produção de prova desnecessária para o esclarecimento da lide. 
 
2. Acusação fiscal posta de forma clara, objetiva, amparada em 
provas, bem como a inexistência de limitação ou de obstáculo a 
causar prejuízo ou impedir a parte de se defender da forma 
legalmente permitida afasta a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança 
na determinação da infração. 
 
3. Aplica-se o regime de substituição tributária à operação 
realizada com as mercadorias discriminadas nos Apêndices II, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II 
(RCTE, Anexo VIII, art. 32, § 1º). 
 
4. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária (CTE, art. 51, § 3º). 
 
5. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de março de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência, solicitado pelo autuada e as preliminares de nulidade da peça básica, por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, arguidas 
pela autuada. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram da decisão os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano, Mário de Oliveira Andrade e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo na condição de substituto 
tributário pelas operações posteriores (TARE N. 001-191/11 - GSF) recolheu a menor o 



ICMS de substituição tributária pelas operações posteriores de mercadorias pecas, 
componentes, acessórios e demais produtos de uso especificamente automotivo 
relacionados no inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, adquiridos em 
operações interestadual sem a retenção do ICMS de substituição tributária, conforme 
Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII e V III, arquivos digital em CD e documentos anexos. Em 
consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 86.890,98, referente a 
diferença apurada e mais as cominações legais. 

 
Foram dados como infringidos os artigos 26, II, 51, §1º, 2º, 3º e 64 do 

CTE, combinado aos artigos 39 e 40 do Anexo VIII do RCTE e art. 3º do Decreto nº 
7816/2013, e aplicada a penalidade prevista no artigo 71, IV A do CTE.  

 
O sujeito passivo foi regularmente intimado para pagar ou apresentar 

defesa, na forma e no prazo estabelecido pela Lei Processual ora em vigor, ocasião em 
que tomou ciência da existência de mídia digital (CD) a ser entregue ao sujeito passivo, 
conforme documento de folhas 32/33.  

 
O sujeito passivo interpõe impugnação em primeira instância, em síntese, 

apresenta as seguintes questões: 1ª) preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito de defesa e/ou de insegurança na determinação da infração, em 
razão da capitulação legal ser insuficiente e pela ausência de determinação segura da 
infração, em afronta ao art. 8º, III e IV da Lei 16.469/09; 2ª). No mérito, alega a ilegalidade 
do trabalho fiscal pela não exclusão do frete da base de cálculo em operações realizadas 
com cláusula FOB em razão disto deveria ser reconhecida a nulidade do auto de infração 
em questão. Em resumo, pretende a nulidade e/ou improcedência da exordial (fls. 36/55).  

 
Mediante o Despacho nº 1461/2016, o julgador singular converteu o 

julgamento em diligência, para manifestação da autoridade fiscal autora do procedimento 
inicial (fls. 72).   

 
O autor da revisão fiscal apresenta a manifestação de fls. 75/77 e anexa 

mídia digital aos autos (fls. 79). Presta esclarecimentos e conclui pela manutenção integral 
da autuação.  

 
A parte passiva notificada do resultado da diligência apresenta nova 

contestação, às folhas 85/97, em que manteve as questões já apresentadas. Em 
conclusão, reitera os pedidos de nulidade e superada esta fase requer seja julgado 
improcedente o auto de infração.  

 
O julgador singular, conheceu da Impugnação, negou-lhe provimento, 

para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como, rejeitar todas as 
questões incidentais e, no mérito, decidiu pela procedência da pretensão inicial do fisco, 
conforme sentença de fls. 102/107. 

 
O sujeito passivo, inconformado com a decisão de piso, interpõe recurso 

voluntário, em síntese, com os seguintes fundamentos (fls. 114/138): 
 
(a) alega a existência de nulidade material no lançamento, em decorrência 

da utilização de MVAs genéricas para fins de determinação da base de cálculo de 
retenção, sem qualquer indicação da base legal, caracterizando capitulação legal 
insuficiente para fins de determinação segura da infração, maculando o artigo 142 do CTN 
e artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09; 

 



(b) afirma que a autoridade fiscal na apuração do ICMS – ST utilizou 
NCMs de mercadorias não constante do inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE. 
Informa que ao compulsar a legislação de regência dos fatos geradores, é de se 
questionar qual o critério utilizado pela fiscalização em relação ao cálculo de mercadorias 
que nem se enquadram na sistemática de substituição tributária, como se depreende dos 
exemplos citados. Indaga, também, se tais produtos nem se sujeitam à sistemática de 
substituição tributária, por qual fundamento se exigiria da Recorrente obscuro ICMS-ST ?;  

 
(c) defende que no caso de autopeças cujo NCM não possui previsão 

especifica, o ICMS – ST não pode ser exigido com fundamento na previsão residual 
exposta no item 125 do Anexo VIII, inciso XIV, do Apêndice II do RCTE, da qual 
compreende “auto peças, partes e acessórios para veículos automotores não 
relacionados nos itens anteriores”, pois essa previsão legal inserida na legislação pelo 
Decreto nº 8.819/2016, só começo a possuir efeitos a partir de janeiro/2017. Portanto, a 
previsão é inexistente para o período objeto da autuação; 

 
(d) aduz que ao confrontar os valores apurados pelo Fisco verifica que 

foram majorados pela consideração de mercadorias não sujeitas ao regime de substituição 
tributária;   

  
(e) no tocante ao frete, afirma nas operações realizadas com cláusula 

FOB, isto é, quando a responsabilidade pelo transporte é do adquirente, não há controle 
ou conhecimento prévio pelo fornecedor do valor do frete acordado entre o transportador e 
o comprador, razão pela qual a aludida parcela não pode ser incluída na base de cálculo 
do ICMS – ST; 

 
(f) pleiteia, subsidiariamente, que, na hipótese de não ser acolhida a 

preliminar de nulidade, seja o julgamento convertido em nova diligência para que o fisco 
se manifeste acerca do enquadramento específico dos produtos na substituição tributária, 
a respectiva margem de valor agregado por período e, sendo o caso excluir os produtos 
não enquadrados ou capitulados em incisos distintos daqueles constantes da peça 
acusatória inicial; 

 
A Recorrente, ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso 

para que seja reformada a r. sentença guerreada, declarando nulo o auto de infração nos 
termos acima aduzidos ou, alternativamente, seja determinada diligência para que sejam 
excluídas do levantamento tanto as mercadorias com MVAs genéricos/equivocados, como 
também as que não estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, consoante os 
fundamentos supracitados.  

 
Caso superada a preliminar de nulidade, o que não se espera, 

adicionalmente, no mérito, a Recorrente requer seja julgado improcedente o auto de 
infração, tendo em vista os equívocos cometidos pela d. fiscalização em sua elaboração, 
em especial, a ilegal incidência do ICMS-ST sobre o frete nas operações realizadas com 
clausula FOB.  

 
Outrossim, reitera seu pedido de que as intimações e notificações sejam 

enviadas aos cuidados do Dr. Otto Cristovam Silva Sobral, inscrito na OAB/Ru sob o n. 
146.539, no seu endereço profissional situado na Rua Pequetita, 215, cobertura ll, Vila 
Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.552-060. 

 
Memoriais às fls. 157/163. 
 



É o relatório. Decido. 
 

V O T O 
 

Das preliminares 
 

A Recorrente alega a existência de nulidade material no lançamento, em 
decorrência da utilização de MVAs genéricas para fins de determinação da base de 
cálculo de retenção, sem qualquer indicação da base legal, caracterizando capitulação 
legal insuficiente para fins de determinação segura da infração, maculando o artigo 142 do 
CTN e artigo 8º da Lei Estadual nº 16.469/09.  

 
Rejeito essas alegações. As MVAs estão previstas no Anexo VIII, os 

dispositivos legais foram devidamente informados no auto de infração. As informações 
relativas à apuração do ICMS – ST estão nos demonstrativos constante do CD 
disponibilizado ao sujeito passivo e anexado aos autos.  

 
O sujeito passivo foi devidamente notificado para se manifestar sobre o 

lançamento tributário, os prazos processuais estabelecidos pela Lei nº 16.469/09 foram 
respeitados, de forma que o autuado teve toda a oportunidade de se defender da 
autuação, de produzir provas necessárias a elidir a acusação fiscal.  

 
Para se acolher eventual nulidade por cerceamento ao direito de defesa 

deve haver a demonstração de falha na tramitação do processo, na existência de prejuízo 
à parte em se defender. É esse o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. 
O sujeito passivo não conseguiu apontar de forma objetivo, nem superficialmente, qual 
esse prejuízo sofrido. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito 
de defesa. 

 
Em relação à preliminar de nulidade por insegurança na determinação da 

infração, devo registrar que a acusação fiscal, como se pode perceber da análise dos 
autos, foi posta de forma clara e objetiva e se fez acompanhada de demonstrativos e 
documentos que dão perfeita sustentação ao lançamento tributário. Os fatos foram 
narrados com clareza, bem como foram indicados os dispositivos legais infringidos e 
aplicada a penalidade prevista na legislação tributária. A acusação fiscal está amparada 
nos documentos e demonstrativos de fls. 02 a 31.  

 
O lançamento tributário atende integralmente ao disposto no art. 8º da Lei 

16.469/09, bem como ao disposto no artigo 142 do CTN. A infração e o infrator estão 
devidamente identificados. Portanto, rejeito a preliminar de nulidades por insegurança na 
determinação da infração. 

 
A conversão do julgamento em nova diligência para o fisco se manifestar 

acerca do enquadramento específico dos produtos na substituição tributária, sobre a 
respectiva margem de valor agregado por período e, sendo o caso, excluir os produtos 
não enquadrados ou capitulados em incisos distintos daqueles constantes da peça 
acusatória inicial se mostra desnecessário, pois a primeira diligência (fls. 75/79) 
esclareceu os pontos controvertidos na lide. Inexiste necessidade de nova diligência. O 
processo encontra-se em perfeitas condições de ser apreciado. Assim, rejeito o pedido.  

 
Do mérito 

 



Conforme acusação fiscal, o fisco exige do sujeito passivo, na condição de 
substituto tributário pelas operações posteriores (TARE N. 001-191/11 - GSF),  o ICMS de 
substituição tributária pelas operações posteriores referente a pecas, componentes, 
acessórios e demais produtos de uso especificamente automotivo, relacionados no inciso 
XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, adquiridos em operações interestadual sem a 
retenção do ICMS de substituição tributária, conforme Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII e V 
III, arquivos digital em CD e documentos anexos.  

 
O sujeito passivo defende que no caso de autopeças cujo NCM não possui 

previsão especifica, o ICMS – ST não pode ser exigido com fundamento na previsão 
residual exposta no item 125 do Anexo VIII, inciso XIV, do Apêndice II do RCTE, da qual 
compreende “auto peças, partes e acessórios para veículos automotores não 
relacionados nos itens anteriores”, pois essa previsão legal inserida na legislação pelo 
Decreto nº 8.819/2016, só começou a possuir efeitos a partir de janeiro/2017. Portanto, a 
previsão seria inexistente para o período objeto da autuação. 

 
Não assiste razão ao sujeito passivo no que concerne a essa alegação. O 

Decreto nº 7.339, de 18 de maio de 2011, com vigência a partir de 01.06.11, introduziu 
mudança importante no 32 do Anexo VIII do RCTE, que permite essa cobrança do ICMS – 
ST. Vejamos: 

 
“Art. 32.  ...............................................................................................  
 .............................................................................................................  
§ 2º  ......................................................................................................  
 .............................................................................................................  
III - peça, parte, componente, acessório e demais produtos, de uso 
especificamente automotivo, relacionados no inciso XIV do Apêndice II: 
 
a) a substituição tributária aplica-se às operações com peça, parte, 
componente, acessório e demais produtos listados no inciso XIV do 
Apêndice II, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os 
que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam 
adquiridos ou revendidos por estabelecimento industrial ou comercial 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 1º): 
 
1. de veículo automotor terrestre; 
 
2. de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou rodoviários; 
 
3. de peça, parte, componente e acessório do veículo, máquina ou 
equipamento mencionados nos itens 1 e 2; 
 
b) a substituição tributária aplica-se, também (Protocolo ICMS 41/08, 
cláusula primeira, §§ 3º e 4º): 
 
1. quando destinadas à aplicação na renovação, recondicionamento ou 
beneficiamento de peça, parte ou equipamento; 
 
2. à operação com toda peça, parte, componente e acessório de uso 
automotivo, ainda que não estejam listados no inciso XIV do 
Apêndice II, realizada por estabelecimento de fabricantes a seguir 
especificados, ficando este responsável pela retenção e recolhimento 
do imposto pelas saídas subsequentes: 



 
2.1. fabricante de veículo automotor para estabelecimento comercial 
distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 
8º da Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979; 
 
2.2. fabricante de veículo, máquina e equipamento agrícolas ou 
rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição 
seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade; 
 
c) equipara-se a estabelecimento de fabricante, o estabelecimento 
atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que 
opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de 
distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade 
(Protocolo ICMS 41/08, cláusula primeira, § 6º);” (Destaque nosso). 
 
No caso em tela, o sujeito passivo adquiriu a condição de substituto 

tributário em relação ao ICMS devido nas operações internas subsequentes, em relação 
às mercadorias relacionadas no inciso XIV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, por 
força da Cláusula primeira do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE Nº 001-191-
GSF. 

 
No tocante ao ICMS relativo ao frete, o contribuinte afirma nas operações 

realizadas com cláusula FOB, isto é, quando a responsabilidade pelo transporte é do 
adquirente, não há controle ou conhecimento prévio pelo fornecedor do valor do frete 
acordado entre o transportador e o comprador, razão pela qual a aludida parcela não pode 
ser incluída na base de cálculo do ICMS – ST. Também não assiste razão a recorrente 
nesse ponto. 

 
O ICMS relativo ao frete foi exigido com base no disposto no artigo 42 do 

anexo VIII, que assim dispõe: 
 
“Art. 42. Nas situações especiais a seguir arroladas devem ser adotados 
os seguintes procedimentos: 
 
I - quando o valor do frete não tiver integrado a base de cálculo para efeito 
de retenção, exceto quanto ao veículo automotor, o imposto a ele relativo 
deve ser apurado e pago pelo estabelecimento goiano adquirente: 
 
a) contribuinte revendedor da mercadoria, mensalmente, até o 5º 
(quinto) dia subsequente ao encerramento do período de apuração, 
hipótese em que a base de cálculo é o valor do frete acrescido do 
valor equivalente à aplicação do IVA relativo à mercadoria objeto do 
transporte; ” 
 
A exigência do ICMS relativo ao frete amparada perfeitamente na hipótese 

acima referida, pois foi o estabelecimento goiano quem adquiriu a mercadoria sem a 
retenção do ICMS substituição tributária. 

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito o pedido de 

diligência, afasto as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e 



insegurança na determinação da infração, no mérito, nego-lhe provimento para confirmar a 
sentença singular que julgou procedente o auto de infração.  

 
 

 
 

Sala das sessões, em 09 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01259/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso para o Conselho Superior, feita pelo Conselheiro 
Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09', mantendo a decisão cameral que considerou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 2.316,64 (dois mil, trezentos e 
dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e determinar a intimação do sujeito passivo, 
pelo prazo de 30 dias, para recolher nos termos da Lei 18.459/14, o valor remanescente 
do crédito tributário, conforme relatório às fls. 164. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra 
Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Pádua, Nivaldo José Mendes, 
Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir 
Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O lançamento se refere a omissão de registro de entrada de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores. Foi realizada 
auditoria específica de mercadorias abrangendo os exercícios de 2005 e 2006.  

 
Foi arrolado como devedor solidário ANDRE RODRIGUES RIBEIRO. 
 
O lançamento foi impugnado em Primeira Instância, ocasião em que, de 

início, foi arguida preliminar de insegurança na determinação da infração, sob a alegação 
de que as infrações são de espécies diferentes, uma de natureza formal, pelo 
descumprimento de uma obrigação acessória, e outra infração substancial, pela falta de 
pagamento do imposto.  

O § 2º do art. 8º da Lei nº 16.469/09 só permite a inserção em um mesmo 
lançamento de infrações da mesma espécie. Ocorreu, portanto, prejuízo ao contribuinte, 
causando cerceamento ao direito de defesa, de acordo com o artigo 20, III da Lei 
16.469/09 – PAT.  

No mérito, a defesa afirma que discorda do lançamento do crédito contido no 
Auto de Infração, em decorrência da caracterização das irregularidades apontadas que 
serviram de suporte para a reclamação do crédito tributário, motivo pelo qual se impugna o 
lançamento com base na legislação pertinente à matéria e documentos anexos.  

No que se refere ao solidário André Rodrigues Ribeiro, a defesa pede a sua 
exclusão da solidariedade, em razão de inexistir lei tipificando solidariedade em multa de 



natureza formal, como é o caso, sendo que em nosso sistema jurídico, ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei.  

Alega ainda que o solidário não é responsável por débitos tributários, de 
acordo com o art. 135, inciso III do CTN, sendo incabível a aplicação do art. 71, inciso VII, 
alínea “L”, visto que a multa é sobre o imposto e não sobre o valor das mercadorias. 

Pediu a aplicação do art. 412 do CC, bem como a não triplicidade da 
incidência da correção monetária, no caso de condenação. 

 
O Julgador singular, após análise da peça de impugnação, afastou todas as 

preliminares arguidas e considerou procedente o auto de infração, sob o fundamento de 
que estão determinados com segurança tanto a infração, quanto o infrator, sendo 
oferecido à autuada pleno direito de defesa, bem como a infração cometida e a penalidade 
aplicável estão descritas na inicial e são decorrentes de descumprimento de obrigações 
principais, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 412 do CC. 

Que a correção monetária é calculada segundo a legislação tributária e que 
não pode apreciar arguição de inconstitucionalidade de normas, conforme artigo 6º, § 4º 
da Lei 16.469/09 – PAT. 

Quanto ao pedido de exclusão do solidário desta lide, o rejeitou sob o 
argumento de que este é o responsável pela ação da pessoa jurídica, consoante artigo 45, 
XII da Lei 11.651/91 – CTE. 

Em relação ao mérito, julgou procedente a inicial, sob o fundamento de que o 
lançamento foi decorrente de auditoria específica, a qual é sustentada pela presunção 
prevista no artigo 25, V, § 2º da referida Lei 11.651/91 – CTE e não foi contestada com 
outro levantamento de mesma natureza pelo sujeito passivo. 

 
Intimados conforme fls. 46/48, os sujeitos passivos interpuseram recurso 

voluntário pedindo a nulidade da sentença e do auto de infração sob o argumento de que 
não se pode manter a solidariedade em multa formal e de que não se pode incluir em um 
mesmo lançamento infrações diferentes.  

No mérito, a defesa reafirmou que discorda do lançamento do crédito contido 
no Auto de Infração, em decorrência da caracterização das irregularidades apontadas que 
serviram de suporte para a reclamação do crédito tributário, motivo pelo qual se impugna o 
lançamento com base na legislação pertinente à matéria e documentos anexos.  

Apresentou levantamento contraditório ao do Fisco às fls. 54/74, no qual 
constata redução da diferença reclamada no auto de infração para R$ 2.115,30 (dois mil, 
cento e quinze reais e trinta centavos) de base de cálculo, cuja multa formal seria de R$ 
528,82 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), que deve ser reduzida 
em 50% por se tratar de mercadoria sujeita à substituição tributária, não implicando em 
falta de pagamento do ICMS.  

Pediu a exclusão do solidário da lide nos termos do artigo 135, III do CTN e a 
aplicação do art. 412 do CC, bem como a não triplicidade da incidência da correção 
monetária, no caso de condenação e a improcedência do auto de infração ou sua 
nulidade.  

 
Diante do fato de que o contribuinte apresentou levantamento contraditório, a 

Primeira Câmara Temporária do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada 
no dia 16/05/14, acatando proposição do Conselheiro Relator, converteu o julgamento em 
diligência, encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a 
fim de que fosse designado auditor fiscal estranho à lide, para proceder revisão nos 
trabalhos, efetuando as alterações que se mostrassem apropriadas. 

 
No refazimento da auditoria a autoridade fiscal encontrou o seguinte:  
 



1 – para o exercício de 2005 foi constatada omissão de saídas de 
mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária no valor de R$ 12.899,56 
(doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), infração sujeita 
a multa de natureza meramente formal no valor de R$ 3.224,89 (três mil, duzentos e vinte 
e quatro reais e oitenta e nove centavos), que reduzida em 50% passa a ser de R$ 
1.612,45 (um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e cinco centavos); 

 
2 – para o exercício de 2006, o Fisco constatou:  
 
a – omissão de saídas de mercadorias enquadradas no regime de 

substituição tributária no valor de R$ 20.481,43 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e um 
reais e quarenta e três centavos), infração sujeita a multa de natureza meramente formal 
no percentual de 25%, importando em R$ 5.120,36 (cinco mil, cento e vinte reais e trinta e 
seis centavos), que reduzida em 50% passa a ser de R$ 2.560,18 (dois mil, quinhentos e 
sessenta reais e dezoito centavos); 

 
b – omissão de entradas de mercadorias enquadradas no regime de 

substituição tributária no valor de R$ 14.850,25 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais 
e vinte e cinco centavos), que acrescido do IVA de 30% passa a ter como base de cálculo 
o valor de R$ 19.305,33 (dezenove mil, trezentos e cinco reais e trinta e três centavos), 
sujeitas, portanto, ao recolhimento do imposto, no presente caso cobrado com alíquota de 
12% por se tratar de microempresa, no valor de R$ 2.316,64 (dois mil, trezentos e 
dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculos às fls 146.  

 
Intimado do resultado da diligência às fls. 148/149, o contribuinte 

compareceu ao processo para informar que resolveu aproveitar os benefícios da lei de 
regularização dos créditos tributários e quitar o débito no valor encontrado pelo trabalho 
fiscal quando do refazimento da auditoria por determinação da Câmara Julgadora, 
conforme documentos de fls. 154/155.  

 
Indo a julgamento cameral, por unanimidade de votos foram rejeitadas as 

preliminares de insegurança na determinação da infração, de exclusão do solidário e 
julgado parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 2.316,64 (dois mil, 
trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculos às fls 146, 
tendo o relator externado seu entendimento nos seguintes termos: 

 
“VOTO 

 

O recorrente apresenta preliminar de nulidade sob o argumento de que não 
se pode manter a solidariedade em multa formal e de que não se pode incluir em um 
mesmo lançamento infrações diferentes. No que se refere às infrações de natureza 
meramente formal o contribuinte está correto. Porém no presente caso reclama-se o 
imposto omitido, posto que a omissão de entrada de mercarias enquadradas no regime de 
substituição tributária implica no não pagamento do imposto, já que tais mercadorias são 
comercializadas sem o débito do ICMS. A multa aqui aplicada é parte do crédito tributário, 
ficando, por conseguinte, na responsabilidade do devedor solidário. Assim, por não se 
tratar de mera multa formal, rejeito o pedido de exclusão do solidário. Não concordo com a 
afirmação de que se está incluindo, em um mesmo lançamento, infrações diferentes. O 
procedimento adotado pelo Fisco não desobedece a legislação tributária, no que se refere 
aos débitos consignados no auto de infração. Foi constatada infração, que implicou em 
falta de pagamento do tributo, sendo cobrada a multa pertinente acrescida da agravante 
devidamente prevista na lei (§ 9º, artigo 71, CTE). Urge ainda mencionar, conforme 
afirmou o Julgador singular, que tanto o imposto reclamado quanto a multa formal exigida 
constituem obrigações principais, não se aplicando ao caso o disposto no art. 412 do CC. 



Com relação à  correção monetária, seu cálculo obedece a normas legais, cuja verificação 
de legalidade ou constitucionalidade não é pertinente no presente processo por 
determinação expressa da Lei n. 16.469/2009, § 4º, do art. 6º. Não é possível a redução 
do valor da multa em 50% porque no presente caso estamos diante da omissão de 
pagamento de tributo. Mantenho o solidário na lide por conta das determinações do inciso 
XII, artigo 45, CTE. O solidário tem poder de gerência na sociedade. Sua permanência na 
lide se impõe.  

 
Quanto ao mérito, a questão se encontra resolvida, após realização de 

diligência. Tanto o Fisco, quanto o contribuinte, concordam que permanece em aberto a 
omissão de entrada de mercadoria enquadrada no regime de substituição tributária, 
relativa ao exercício de 2006, no valor de R$14.850,25 (vide auditoria fls 137). A partir 
deste valor foi determinada base de cálculo no montante de R$19.305,33 e ICMS no 
montante de R$2.316,64 (dois mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro 
centavos), consoante fls 146. O contribuinte veio ao processo informar que recolheu o 
referido valor (fls 153). 

 
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade por insegurança na determinação 

da infração, arguida pela autuada, rejeito a preliminar de exclusão do solidário da lide e, 
no mérito, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$2.316,64 (dois mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) 
conforme revisão de fls 146, observado o pagamento de fls 154 para possível extinção do 
crédito tributário.”  

 
A Representação Fazendária concordou com o teor deste Acórdão. 
 
Intimados às fls. 165/166 a pagar ou apresentar recurso ao Conselho Pleno, 

os sujeitos passivos, via do seu patrono, discordaram do valor recalculado da multa à fl. 
164, que passou de R$ 600,58 (seiscentos reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 
645,34 (seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha 
de cálculo de fl. 164, alegando que quitara o débito remanescente resultante da revisão de 
fls. 146 com os benefícios da Lei 18.459/2014 e que se houve erro no valor pago, a culpa 
é do próprio órgão fazendário que emitiu o Documento de Arrecadação Estadual, devendo 
ser aplicado o artigo 100 do CTN e que a diferença recolhida a menor não seja diluída em 
todas as parcelas do crédito tributário e sim onde foi constado o erro. 

 
É o relatório. Decido. 
 
Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos 

para admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do 
presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada divergência jurisprudencial, contrariedade a disposição 
expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste constante do processo, 
como prevê o art. 41, II da Lei nº 16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o 
Conselho Pleno: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 

tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 



1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 
......................................................................................................................................” 

 
Portanto, considerando que os sujeitos passivos não lograram cumprir 

nenhum dos requisitos acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não 
apreciada na decisão recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

 
Entretanto, considerando que nestes autos consta remanescente de valor a 

ser recolhido, conforme fl. 164, determino a intimação dos autuados a recolherem o 
referido valor no prazo de até 30 (trinta) dias com os benefícios da lei 18.459/2014. 

  
Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso voluntário, tendo em vista 

não estar o mesmo em consonância com o disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09.  
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01260/18 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Decisão unânime. 
 
Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Pleno os 
recursos de decisão cameral unânime, quando não for cumprida 
a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, II, da Lei 
nº 16.469/09. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pela Fazenda Pública, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros José Paixão 
de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves 
Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta na peça inicial que o sujeito passivo, realizou saída de Querosene e 
Gasolina de aviação, em operação na qual é substituto tributário, por meio das notas 
fiscais descritas nas planilhas em anexo, sem destacar o ICMS substituição tributária 
pelas operações posteriores no documento fiscal e sem efetuar o débito correspondente 
no Livro Registro de Saídas. Desta forma, suprimiu pagamento de imposto na importância 
de R$5.600.983,82 (cinco milhões, seiscentos mil, novecentos e oitenta e três reais e 
oitenta e dois centavos). Em consequência, deverá pagar o ICMS, juntamente com os 
acréscimos legais.  

 
Foi identificado como sujeito passivo solidário Aeroprest Comércio de 

Derivados e Petróleo LTDA., nos termos do artigo 45, caput, da Lei 11.651/1991 c/c art. 35 
do anexo VIII do Dec.4.852/97 (fl. 04). 

 
 O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do Crédito tributário, Anexo Estruturado – Identificação do 
Sujeito Passivo Coobrigado, Extrato de Atas, Alterações Contratuais, Extratos do CNPJ e 
CCE/GO, Planilha do ICMS a recolher, Comprovantes de entrega de produtos de aviação, 
Contratos de fornecimento de combustíveis, Notas Fiscais destes fornecimentos, Nota 
Explicativa, CD-R e Consulta Detalhada do Contribuinte Pessoa Jurídica (fls.03/171). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados dos lançamentos às fls. 172/ 175), 

quando a autuada principal impugnou o feito em Primeira Instância por intermédio de sua 
advogada, que alegou, em síntese, o seguinte: 

 



a) Nulidade por insegurança na determinação da infração nos termos do 
artigo 20, IV da Lei 16.469/09 – PAT, por faltar a tipificação legal que sustentaria a 
acusação fiscal, a relação das notas fiscais autuadas e demonstração analítica dos 
cálculos do imposto apurado pela fiscalização; 

b) Que realiza a venda de combustível a consumidor final, sendo que a 
solidária neste lançamento (Aeroprest) presta apenas serviço de armazenagem dos 
combustíveis e abastecimento dos clientes da impugnante, conforme item 4.1.1 do 
Contrato entre ambas, que juntou às fls. 202/214, sendo remunerada de acordo com o 
previsto no item 4.2 deste; 

c) Assim, como revende seus produtos diretamente a consumidor final, 
esta operação não está sujeita a nova substituição tributária; 

d) Ressaltou que seu erro ao emitir nota fiscal para armazenagem como 
se fosse venda e com destaque de ICMS, não altera o fato de que nesta operação não 
incide este imposto, segundo disposição do artigo 79, inciso I, alínea I da Lei 11.6512/91; 

e) Que a multa seria confiscatória, por corresponder a 100% do imposto 
exigido neste auto de infração, infringindo o disposto nos artigos 5º, LIV e 150, IV da 
Constituição Federal de 1988, transcrevendo excertos de decisões do TRF 5ª Região e do 
STF à guisa de apoio a esta assertiva defensória; 

f) Ao final, pugnou novamente pela nulidade ou improcedência deste 
lançamento, em razão das alegações acima externadas, colacionando os documentos de 
fls. 194/265. 

 
Pela Sentença de nº 3098/2016 - JULP (fls. 266/271), o julgador singular 

decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que inexiste 
insegurança neste lançamento, não infringindo o disposto no artigo 20 da lei 16.469/09. 

Quanto ao mérito, que é devido o ICMS por substituição tributária nos termos 
do artigo 32, § 4º do Anexo VIII do Decreto 4.852/97 – RCTE. 

Que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já é de praxe, 
conforme artigo 188, III da Lei 11.651/91 – CTE e que deixaria de apreciar a arguição de 
confisco da penalidade proposta pelo autuante, em razão da vedação prevista no artigo 6º, 
§ 4º da Lei 16.469/09 – PAT, julgando procedente a exordial. 

 
Intimados desta Sentença às fls. 272/277, a solidária foi declarada perempta 

conforme termo de fl. 278 e a autuada principal recorreu à Segunda Instância, reiterando 
“ipsis literis”, as mesmas arguições defensórias já apreciadas pela julgadora monocrática, 
apenas reforçando seus argumentos de que revende os produtos em questão a 
consumidores finais adredemente contratados, sendo que a solidária presta serviço de 
armazenagem e abastecimento dos aviões de seus clientes conforme contrato entre 
ambas e que a multa seria confiscatória, pugnando ao final pela nulidade ou insubsistência 
deste lançamento. 

Indo a julgamento cameral, foi aprovada a seguinte Resolução: 
 
“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 

16/01/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator,  
 
Considerando que o sujeito passivo alega que as mercadorias como remessa para 

armazenamento não incide ICMS e nas vendas definitivas destas remessas há apuração de ICMS - ST, 
haja vista a natureza da operação, ficaram deficitárias, quando mencionou venda ao invés de remessa.   

 
RESOLVE, por unanimidade de votos, encaminhar o presente processo à SEPRE - Setor 

de Preparo Processual, para que o sujeito passivo seja intimado a apresentar no prazo legal, os livros de 
saída e apuração, bem como planilha explicativa da comprovação de faturamento definitivo destas 
operações de remessas de venda, para verificação da apuração do ICMS - ST.  

 



Foram vencedores os Conselheiros Rodolfo Ramos Caiado, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Valdir Mendonça Alves. Vencidos os Conselheiros Lidilone Polizeli Bento e Marlene Maria da 
Silva Ruguê Bernardes, que votaram contários a proposição de Resolução. 

 
O Representante Fazendário manifesta- se favorável a proposição de Resolução. ” 

 
Intimada desta Resolução, a autuada principal explicou novamente que nas 

remessas para armazenagem não há incidência de ICMS e nas vendas diretas a 
consumidores finais destaca apenas o ICMS da operação própria, enquanto nas vendas a 
revendedores destaca tanto o ICMS próprio, quanto o devido por substituição tributária. 

Explicou também que a solidária (Aeroprest) além do serviço de 
armazenagem e abastecimento, também adquire e vende combustíveis a consumidores 
finais, recebendo tais produtos já com a substituição tributária efetuada. 

Finalizando, alegou que o autuante não considerou o valor de ICMS 
recolhido de suas operações próprias e de substituição tributária nas vendas a 
revendedores, nos valores de R$ 697.310,09 e R$ 209.193,14 respectivamente, 
colacionando o CD-R de fl. 313 contendo o solicitado na Resolução acima transcrita.  

 
Mediante o Acordão nº 1390/2017 (fls. 324/330), a Terceira Câmera do 

Conselho Administrativo tributário decidiu rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, 
também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, sob o 
fundamento de que a infração e a penalidade estão condizentes com a acusação fiscal, o 
lançamento está bem instruído, os prazos processuais foram respeitados, inclusive com 
vistas dos autos ás partes litigantes. 

Quanto ao mérito, julgou procedente a inicial sob o argumento de que as 
explicações e demonstrativos apresentados pela autuada principal não foram suficientes 
para invalidar a acusação fiscal, motivo para manter a Sentença recorrida. 

 
O sujeito passivo principal foi intimado às fls. 331/335 a interpor Recurso ao 

Conselho Superior, quando alegou cabimento do recurso nos termos do artigo 41, II, “b”, 2 
da lei 16.469/09 – PAT, sob a alegação de que embora unânime, decisão cameral deixou 
de analisar prova constante dos autos capaz de reformar a decisão singular, pois os 
contratos com a Aeroprest provam que esta presta serviço de armazenagem e 
abastecimento para a ora recorrente, além de que foram juntados contratos de 
fornecimento de combustíveis a várias empresas de aviação, razão pela qual entende que 
não foram corretamente analisadas tais contratos, sendo a decisão cameral contrária a 
tais provas. 

Em seguida explicou novamente os procedimentos de atendimento aos 
contratos com as empresas de aviação, suas clientes, e com a Aeroprest, cumprindo o 
disposto na Resolução ANP 18/2009. 

Ao final, pugnou pela improcedência deste auto de infração. 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Face à ausência, neste processo, dos requisitos 

legalmente exigidos para admissão de recurso pelo Conselho 
Superior, impõe-se a inadmissibilidade do presente recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase 
cameral, por unanimidade de votos e não estando provada 
divergência jurisprudencial, contrariedade a disposição 



expressa na Legislação Tributária Estadual ou prova inconteste 
constante do processo, como prevê o art. 41, II da Lei nº 
16.469/09, abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho 
Pleno: 

 
“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão cameral: 
I - omissis; 
II - unânime: 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, que tenha 

tratado de matéria idêntica; 
b) inequivocamente contrária a: 
1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que 

implique reforma parcial ou total da decisão; 
c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do 

julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 

liminarmente inadmitido: 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 

existência se ignorava na ocasião do julgamento; 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da 

legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 
......................................................................................................................................” 

 
Portanto, considerando que os sujeitos passivos não lograram cumprir 

nenhum dos requisitos acima, pois os contratos não podem ser considerados provas 
incontestes, haja vista que os mesmos além de não estarem registrados em cartório, 
surtem efeitos jurídicos apenas entre as contratantes, tampouco há nos autos fato ou 
alegação defensória não apreciada na decisão recorrida, não havendo como legalmente 
admitir seu recurso.  

 
Ante o exposto, inadmito liminarmente o recurso voluntário, tendo em vista 

não estar o mesmo em consonância com o disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09. 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 12 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01275/18 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de inadmissibilidade do 
recurso do contribuinte, suscitada pelo Relator. Acolhida. ICMS. 
Termos de Copiagem e Autentificarão de Arquivos Magníficos. 
Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Procedente em 
parte. Processual. Preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Santri Sistemas Ltda., arguida por ele mesmo. 
Acolhida.  
 
1. O recebimento de recurso está condicionado à previsão legal 
para seu acolhimento; 
 
2. Julga-se parcialmente procedente o auto de infração, quando 
a instrução processual apontar que a exigência primeira é 
parcialmente procedente; 
 
3. Deve ser excluído o solidário do polo passivo quando estiver 
comprovado nos autos que este não contribuiu para a prática do 
ilícito fiscal em comento. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade, feita pelo Conselheiro Relator, em relação as preliminares 
de nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração e por 
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em 
consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado 
Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria 
Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. Quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
915.381,23 (novecentos e quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três 
centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, 
Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson 
Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao e Aldeci de Souza Flor. E, por maioria de votos, 
acatar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário Santri Sistemas Ltda, arguida 
por ela mesma. Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Evandro 
Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão 
da Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho, Masayuki 
Missao e Aldeci de Souza Flor. Vencido o Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu saídas de mercadorias 
tributadas no valor de R$ 5.384.595,45, apurada pela proporcionalidade de 
comercialização das mercadorias tributadas e das não tributadas/isentas/sujeitas à 
substituição tributária, sobre o valor da diferença encontrada pelo controle entre os valores 
registrados nos livros fiscais próprios e os valores das saídas reais de mercadorias 
encontradas no banco de dados que o contribuinte utilizava para registrar suas operações 
de saídas, cópia e autenticado, conforme Termos de Copiagem e Autentificação de 
Arquivos Magníficos, demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá 
pagar o ICMS na importância de R$ 915.381,23, juntamente com penalidade e acréscimos 
legais.   

 
Tem-se como sujeitos passivos solidários Santri Sistemas LTDA, nos 

termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991; Ivan Jacobino de Sousa, nos termos 
do artigo 45, inciso XII, da Lei 11.651/1991. 

 
O auto de infração é instruído de documentos (fls. 02 a 149). 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.144 a 149). 
 
Pela Sentença de nº6412/2010 – JULP, (fls.212 a 214), o julgador 

decidiu pela nulidade, do auto de infração.  
 
A Fazenda Pública compareceu aos autos (fls.215 a 217), 

apresentando Recurso à Câmara Julgadora nº125/2011 – GRF/SR, pedindo a reforma da 
decisão singular, retornando os autos à primeira instância para apreciação de toda 
matéria. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.219 a 212). 
 
Mediante o Acordão nº779/2012, (fls.265 a 270), a Terceira Câmara 

Julgadora do Conselho Administrativo Tributário conhece do recurso da Fazenda Pública, 
dá-lhe provimento para afastar a nulidade por insegurança na determinação da infração, 
devendo os autos retornar à Primeira Instância para ser realizado novo julgamento.   

 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.272 a 277). 
 
Foi lavrado o Termo de Perempção ao sujeito passivo solidário Santri 

Sistemas LTDA, (fl.278). 
 
Pela Sentença de nº2190/2012 – JULP, (fls.299 a 307), o julgador 

decidiu pela Procedência, do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.308 a 310). 
 
Pela Resolução nº39/2013, (fls.343 e 344) a Terceira Câmara 

Julgadora, unanimemente, retira o presente processo de pauta e o encaminha à 
Secretária Geral – SEGE, para ser reputado para julgamento juntamente com o Processo 
nº4011001711455. Anexou Documento na (fl.346). 

 
Mediante ao Acordão nº871/2014, nas (fls.347 a 352), a Primeira 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, unanimemente, decide declarar 



a nulidade do lançamento a partir do termo de encaminhamento de (fl.298), por 
cerceamento do direito de defesa, nos termos do art.20, inciso III, da Lei 16.469/09. 
Anexou Documento nas (fls.355 e 356). 

 
Mediante ao Acordão nº348/2015, nas (fls.359 a 364), o Conselho 

Pleno do Conselho Administrativo Tributário conhece do recurso do contribuinte para o 
Conselho Superior, negando-lhe provimento para confirmar a decisão cameral que afastou 
a nulidade por insegurança na determinação da infração, decidida em Primeira Instância, 
devendo os autos retornarem à referida instância para apreciação de toda a matéria.  

 
O sujeito passivo solidário foi intimado a tomar conhecimento do 

Acordão nº348/2015, querendo manifestar-se, fl.365. 
 
Pela Sentença de nº2287/2015 – JULP, (fls.367 a 376), o julgador 

decide pela procedência do auto de infração.  
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.378 a 386). 
 
Pela Resolução nº113/2015, (fls.430 e 431) a Quarta Câmara 

Julgadora resolve por encaminhar os autos à GEPRO no escopo de se intimar os sujeitos 
passivos recorrentes, por via de seus advogados constituídos, a apresentar, 
concretamente, mediante indicação, ainda que por amostragem nos demonstrativos fiscais 
anexados e na mídia CD, quais lançamentos, tabelas, duplicidades, dados de rubricas 
diversas teriam sido erroneamente tratados por ocasião do levantamento que embasa os 
autos.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.432 a 437). 
 
Pela Resolução nº035/2016, na (fl.447) a Câmara julgadora resolve 

por encaminhar os autos à GEPRO para que ambas empresas, sujeito passivo principal e 
solidário, sejam intimadas, nas pessoas de seus advogados, a no prazo de 30 dias juntar 
ao processo listagem, ainda que amostral,  que atenda os termos da Resolução Cameral 
nº119/15- IVCJUL, contendo as inconsistências genericamente apontadas em peça 
defensória, reputando-se verdadeiros os fatos não contraditados, nos termos do §4º, da 
Lei nº16.469/09. 

 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento (fls.448 a 450). 
 
Pela Resolução nº092/2016, nas (fls.453 e 454) a Terceira Câmara 

Julgadora encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia no 
escopo de se informar o seguinte: 

 
O software ADM, utilizado pela empresa autuada, fora objeto de 

alguma verificação fiscal no que toca à sua suscetibilidade de possibilitar a sonegação ou, 
ao contrário, somente o banco de dados da empresa fora copiado e utilizado com 
parâmetro de responsabilidade do programa; é possível, ainda que em tese, a alimentação 
do banco de dados, gerenciado pela ORACLE, por outro software que não o ADM, 
conforme asseverou o sujeito passivo principal; há fundamentação na argumentação 
trazida pela recorrente, no sentido de que a tabela "orçamentos" gerou resultados 
duplicados, pelas razões expostas às (fl.167) dos autos. Em caso positivo, que se 
promovam os necessários ajustes ao levantamento fiscal.  

 



Em atendimento à Resolução nº092/2016, (fls.456 a 457), à 
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, informa ter sido constatada nenhuma 
duplicidade, da forma como alegada pela recorrente; para vendas com correspondente na 
tabela "FINANCEIRO" somente foram consideradas as que contêm valor igual a "E" para o 
campo "NATUREZA" e, para o campo "PLANO_FINANCEIRO_ID", os valores "dinheiro, 
cheque à vista, cheques a prazo, cartões, duplicatas, boletas e financeiras".  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº92/2016, querendo manifestar-se, (fls.459 a 461). 
 
O sujeito passivo autuado e Ivan Jacobino de Sousa, compareceram 

aos autos (fls.465 e 466), atendendo à Resolução nº92/2016, alegam que discordam do 
resultado da diligência realizada. Ressaltam que para se determinar a existência da 
infração imputada, mister se faz a existência de prova de que a recorrente efetivou 
operação de saídas sem a emissão de documento fiscal. A manifestação produzida em 
revisão fora, de todo, superficial. Solicitam nova manifestação, de forma detalhada, 
mediante o retorno à revisão. 

 
O sujeito passivo Santri Sistemas LTDA, compareceu aos autos na 

(fl.469), atendendo a Resolução nº92/2016, alega que não houve verificação se a empresa 
de software praticou algum ato ou criou alguma ferramenta que induza sua efetiva 
participação na infração tributária. O mero fato de ser desenvolvedora do sistema utilizado 
pela empresa não gera, de plano, sua responsabilidade solidária. 

 
Pela Resolução nº047/2017, nas (fls.470 e 471) a Quarta Câmara 

Julgadora encaminha os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia no 
escopo de:  

 
Se esclarecer, na íntegra, os quesitos formulados na resolução às 

(fl.453) dos autos, e apresentar planilhas de cálculo da alíquota média adotada, a ser 
calculada nos termos do art.148 §1º, VI do CTE, somente na hipótese de haver mais de 
uma alíquota aplicada, dentro as enumeradas no art.27 do CTE; realize as retificações no 
lançamento que julgar pertinentes, juntamente com quaisquer outros esclarecimentos 
relevante ao deslinde do presente julgamento. 

 
Em atendimento a Resolução nº047/2017, nas (fls.473 a 479), a 

Fiscalização Fiscal, informa que quanto ao quesito nº 1: A SEFAZ não trabalha com 
análise de código fonte de software para efeito de comprovação de ilícito tributário. Faz-se 
tão-somente a análise técnica do banco de dados que armazena as informações gravadas 
por determinado software. Durante a análise do banco de dados, observando sua 
estrutura, constatou-se que ela possibilita a entrega de produtos de um determinado 
orçamento sem a obrigação de ter sido emitido o documento fiscal. Ressalta a autoridade 
fiscal que tal estrutura foi toda analisada com base na documentação fornecida pela 
SANTRI SISTEMAS. Como a estrutura do banco de dados foi desenhada pela SANTRI 
SISTEMAS, o Fisco fez valer o disposto na Declaração Conjunta, pois entende que os 
valores somente foram armazenados sem a emissão do documento fiscal porque a 
estrutura do banco de dados montada pela SANTRI SISTEMAS o possibilitou. 

 
Quanto ao quesito nº 2, afirma ser possível, em tese, alimentar o 

banco de dados com outro software que não o ADM. Entretanto, operacionalmente é 
bastante improvável. Afirma que seria necessário o conhecimento do modelo de dados 
(tabelas, chaves, relacionamentos), da lógica de negócio, do acesso lógico (permissões 
para alterar, incluir e excluir tabelas) e físico (acesso ao local onde está o computador 



onde está hospedado o banco de dados). Também assevera ser necessário saber a 
sequência que as informações devem ser inseridas no banco para que não viole nenhuma 
regra de integridade. No que toca ao quesito nº 3, informa não haver identificado 
duplicidades na tabela ORÇAMENTO e que tenham feito parte dos levantamentos. 
Ressalta que somente foram considerados os registros quando satisfeitos os critérios 
constantes às fls. 476 (documento não cancelado, recebido, pedido fechado, todos esses 
critérios a ser obedecidos de forma cumulativa). 

 
Sugere, ao final, que a defesa apresente a seleção de registros em 

duplicidade e seu correspondente da tabela de ORÇAMENTOS. Quanto ao item nº 2, 
sugere o encaminhamento dos autos ao setor competente da auditoria. Os autos tiveram 
tal seguimento para a conclusão das respostas à resolução cameral, conforme fls. 478 dos 
autos. Segundo informa a Autoridade fiscal, não cabe, nos presentes autos, a utilização da 
alíquota média, haja vista que as alíquotas efetivas de 3% e 7%, encontradas nas 
memórias fiscais, além da alíquota de 17%, referiam-se à redução de base de cálculo, a 
qual poderia ter sido utilizada pelo contribuinte quando da emissão de documentos fiscais, 
o que não é o caso em tela. Foram encontradas outras alíquotas, de 12%, 10% e 25%, 
utilizadas para venda interestadual a prefeitura, devolução e erro de escrituração, 
respectivamente.  Não devem, portanto, ser consideradas para efeito de alíquota média. 
Entende, ao final, pela aplicação da alíquota de 17% às operações, nos termos da inicial. 
Anexou Documentos nas (fls.480 a 554). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento da 

Resolução nº47/2017, querendo manifestar-se, nas (fls.555 a 557). 
 
O sujeito passivo Santri Sistemas LTDA comparece aos autos nas 

(fls.559 a 563), atendendo a Resolução nº47/2017, alega que a análise tão-somente do 
banco de dados corrobora a tese de que o lançamento padece de vício por insegurança 
na determinação da infração. Em momento algum fora utilizado como parâmetro o próprio 
software da autuada. O trabalho fiscal se resume à análise do banco de dados "oracle", 
não fornecido pelo contribuinte. 

 
Mediante ao Acordão nº476/2018, nas (fls.568 a 591), a Quarta 

Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário conhece de ambos os recursos, 
nega-lhes provimento para julgar procedente o lançamento e manter ambos os sujeitos 
passivos solidários na lide.  

 
Os sujeitos passivos foram intimados a interpor Recurso ao Conselho 

Superior, (fls.592 a 603). 
 
O sujeito passivo autuado e o solidário Ivan Jacobino de Sousa 

compareceram aos autos (fls.605 a 623), apresentando Recurso ao Conselho Superior, 
alegou que a primeira irregularidade se deu no momento da obtenção dos dados pela 
fiscalização, pois está se deu de forma arbitrária e ilegal e sem o devido acompanhamento 
de um técnico da empresa. Os recorridos estabelecem que o documento de (fl.11), não 
representou a verdade dos fatos, pois o sócio da empresa não acompanhou o 
procedimento de fiscalização e cópia, uma vez que só foi chamado no fim do 
procedimento pata assinar um documento já pronto, ou seja, o teor do documento já vem 
preenchido previamente, fato que seria corroborado com a oitiva de testemunhas durante 
a instrução processual. Mesmo que o sócio tivesse acompanhado o procedimento, de 
nada adiantaria, pois não possui conhecimento técnico hábil para verificar correição do 
procedimento. O correto seria possibilitar o acompanhamento dos trabalhos por um 
técnico devidamente habilitado e capacitado. O fato é que a constituição consagra o 



princípio da inviolabilidade e outros princípios norteadores do devido processo legal, que 
impedem que o Estado invada a empresa e se apodere dos dados sem o consentimento 
dessa, ou sem prévia notificação ou autorização judicial. A ilegalidade está no fato de não 
permitir o contraditório, a ampla defesa durante a fiscalização. Gerando a nulidade de todo 
o processo fiscalizatório, inclusive os atos de autuação e cobrança originados em 
decorrência fiscalização.  

 
Aduz que não há qualquer omissão de saída de mercadorias, sendo 

que a acusação é feita exclusivamente em cima de suposições tiradas de um banco de 
dados, que está completamente eivado de erros, duplicidades e outras inconsistências. 
Assim, a autuação da empresa recorrida, bem como deu seu sócio como responsável 
solidário, pela infração tipificada no auto de infração supra é absolutamente arbitrária, 
irresponsável e onerosa de investigação, dotado das medidas de atenção ao devido 
processo legal, ampla defesa e ao contraditório. 

 
No mérito argui que o único levantamento feito pela fiscalização foi 

sobre um banco de dados o qual ela presumiu que representasse as vendas da empresa, 
o que não pode prosperar, pois os dados indicados no suposto banco de dados não 
correspondem às operações feitas pela empresa defendente e não possuem qualquer 
valor probatório. As tabelas relacionadas ao movimento financeiro analisadas (fls.23 e 24), 
nas figuras nº 5 e 6, não contém somente dados de venda. A referida tabela é alimentada 
com uma série de ouras rendas e despesas, contendo dados de empréstimos realizados a 
pessoas física, pessoa jurídica e funcionários. É importante destacar que todos estes tipos 
de movimento gera um movimento no campo de contas a receber, que não provém de 
vendas de mercadorias. A forma que a fiscalização analisou a tabela orçamentos nas 
(fls.25 e 26) não condiz com a verdade das operações da defendente, pois além dos 
dados de alimentação não estarem fieis ao que conta no sistema, não levou em 
consideração uma série de dados em duplicidade. Vale ressaltar que os números 
encontrados no LRA e no sistema foram gerados com erro, o que não invalida a saída das 
mercadorias devidamente registradas com o recolhimento dos tributos. Por essa razão, a 
fiscalização errou ao desconsiderar tais notas, no valor de quase R$500.000,00, na (fl.17) 
dos autos, o que pode ser objeto de retificação de erro para validar o registro de saída.  
Foram aplicadas duas multas absurdas, sendo uma no valor de R$1.935.686,10 e a outra 
no valor de R$872.437,10. Tais multas representam mais do triplo do patrimônio bruto total 
da autuada e representaria sua falência. Não existiram vendas nem circulação de 
mercadorias nos valores indicados, sendo que não houve omissão de saída, não havendo 
que se falar em omissão do recolhimento de ICMS e nem em multa formal.  

 
Por fim requer que seja reformada a decisão cameral, declarando a 

nulidade do auto de infração; caso haja a manutenção da decisão, requer nos termos 
expostos que os autos retornem a Primeira Instância; seja declarada a nulidade do auto de 
infração impugnando, reconhecendo a nulidade do procedimento fiscal em razão da 
fiscalização e autuação terem sido lavrados fora do estabelecimento comercial; sejam 
oportunizados aos recorridos todos os meios de prova em direito admitidos; seja 
reformada a decisão, para que no mérito seja provido o peido impugnado, declarado a 
insubsistência do auto de infração nos termos do fato e que seja recebidas as declarações 
de retificações no termos dos fatos. 

 
O sujeito passivo solidário Santri Sistemas LTDA compareceu aos 

autos nas (fls.625 a 637), apresentando Recurso ao Conselho Superior, alegou que o 
relatório da fiscalização não narra à apreensão de uma cópia do Sistema de Gestão 
(Programa Aplicativo) ADM, de propriedade e responsabilidade da recorrente, 
contrariamente, narra tão somente à cópia e análise do banco de dados que, conforme 



explicitado, é software alheio ao sistema de gestão. Não houve análise, pois, pela 
autoridade fiscal, do sistema aplicativo desenvolvido pela recorrente, nem de suas telas, 
rotinas, funções, aplicabilidades, etc., que pudesse infirmar um juízo seguro de que a 
utilização indevida do programa de sua responsabilidade deu origem ao ilícito fiscal 
supostamente apurado pela fiscalização.  

 
Aduz que diante da ampla possibilidade de produção de provas, o 

agente fiscal lançou mão de tão-somente presunções, calcadas em orçamento, registros 
de testes e registros antigos, referente a empresa já extintas, que funcionavam a mesma 
localização de onde hoje é instalada a contribuinte Big Center Materiais de Construção 
Ltda., para a lavratura do auto de infração. Pela análise criteriosa dos dados invocados 
pela administração tributária para consubstanciar o auto de infração, destaca-se que foram 
apontadas inúmeras duplicidades, erros e divergências. Consoante o que se verifica das 
(fl.23 e 24), nas figuras 5 e 6, do relatório de atividade fiscal, as tabelas relacionadas ao 
movimento financeiro possuem dados alheios às operações de venda, tais quais 
empréstimos a pessoa física, pessoa jurídica e funcionários, que, por sua vez, constituem 
operações de constas a receber que não são provenientes de vendas e, assim, não 
tributadas pelo ICMS. Sendo o imposto obrigação principal, não incluída no conceito de 
obrigação acessória, no qual se incluem as multas de mora e multas formais, requer a 
reforma da sentença, para que o lançamento das obrigações acessórias (multas formais e 
multa de mora), constantes do auto de infração seja julgado insistência a peça fiscal.   

 
Por fim requer que seja declarada a improcedente o lançamento 

diante de sua nulidade "ab initio" por insegurança na determinação da infração, e 
determinar o seu arquivamento excluindo a recorrente do polo passivo; exonerar a 
recorrente da responsabilidade tributária prevista no parágrafo único, do art.100, do anexo 
XI, do Regulamento do Código Tributário Estadual, por insegurança na determinação da 
infração, conquanto não tenha sido detectada qualquer irregularidade no aplicativo do qual 
é responsável técnica, mais tão somente no banco de dados que não e de sua 
responsabilidade; Exonerar a recorrente do pagamento de qualquer obrigação principal 
e/ou acessória do auto de infração impugnado, nos termos dos fatos e fundamentos da 
presente peça; ad argumentandum, exonerar a recorrente do pagamento das obrigações 
acessórias ao tributo, porquanto a responsabilidade solidária prevista no art.45, do Código 
Tributário Estadual se circunscreve à obrigação principal; ratifica todas as peças 
processuais de impugnação e recursos já protocoladas, para que sejam usadas na análise 
do presente recurso. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Foram arguidas, pela defesa, as preliminares de insegurança na 
determinação da infração e de cerceamento ao direito de defesa. 

 
Ao caso, tenho que tais preliminares foram votadas e não acolhidas 

na fase cameral e agora ao Conselho Superior, os ditames de admissibilidade não estão 
precisos, nos termos do artigo 41, II da Lei nº. 16.469/09, “verbis”: 

 
Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Pleno, quanto à decisão 

cameral: 
 
[...] 
 
II - unânime: 



 
a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão plenária, 

que tenha tratado de matéria idêntica; 
 
b) inequivocamente contrária a: 

 
3. disposição expressa da legislação tributária estadual; 
 
4. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, 

que implique reforma parcial ou total da decisão; 
 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 
 
d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na 

ocasião do julgamento e que por si só possa modificá-lo. 
 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso 
deve ser liminarmente inadmitido: 

 
I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja 
existência se ignorava na ocasião do julgamento; 

 
II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa 
da legislação tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a 
falsidade da prova. 

 

No mérito, acertada a decisão cameral em seus termos, fls. 570 a 
591, exarados no Acordão nº. 476/2018, onde delineado está que não houve contraponto 
cabal da defesa, sustentada com prova de que não ocorreu omissão de saídas de 
mercadorias encontradas pelo confronto entre os valores registrados nos livros fiscais 
próprios e os valores das saídas reais de mercadorias encontradas no banco de dados do 
contribuinte.    

 
Da exclusão do polo passivo solidário Santri Sistemas LTDA, vez que 

este não concorreu com a omissão fiscal identificada nesta ação. Destaco que não há nos 
autos prova de que tal polo passivo solidário tenha cometida a prática ilícita, ora em 
comento. Portanto, o excluo do polo passivo solidário do feito.  

 
Em resposta à resolução 047/2017 da Quarta Câmara Julgadora 

deste CAT claro ficou que a SEFAZ – GO não trabalha com análise de código fonte de 
software para efeito de comprovação de ilícito tributário. O que fazem é a análise técnica 
do banco de dados que armazena as informações gravadas. Foi feita uma análise 
funcional. E ainda, quanto a indagação de que a alimentação do banco de dados poderia 
ser feita por outro programa a resposta foi de que há possibilidade, ou seja, não 
comprovado que o programa ou seu responsável favoreceu ou permitiu a omissão gerada 
pelo sujeito passivo.  

 
O artigo 112 do CTN, que será transcrito na sequência, leciona que 

quanto a autoria, no caso de dúvida, ou de não existência de evidência comprovada de 
ilícito tributário, remete a interpretação de maneira mais favorável ao acusado, o que me 
leva a excluir da polaridade passiva do feito, o nomeado polo passivo solidário Santri 
Sistemas LTDA.  

 
Art. 112. 
 



A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta=se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvidas 
quanto  

 
[...] 
 
III – A autoria, imputabilidade ou punibilidade.   

 
Como se não bastassem os fundamentos que aduzi em linhas 

anteriores, ainda infiro que: 
 
Conforme relatado pela autoridade fiscal (folhas 475), foi constatado 

que o banco de dados desenvolvido pela Santri Sistemas LTDA. Possibilita a entrega de 
produtos (venda) de um determinado orçamento sem a obrigação de ter sido emitido um 
documento fiscal.  

 
Ocorre que essa é uma alegação da autoridade fiscal que presumiu 

tal situação pela análise do bando de dados copiado. Carecem no processo elementos de 
prova que ratifiquem tal constatação.  

 
Primeiro porque não foi feita a preensão do referido programa 

aplicativo no dia da ação. 
 
Segundo porque o programa aplicativo não foi auditado, mas sim 

somente os dados constantes no banco de dados do sujeito passivo.  
 
Terceiro porque em diligência a própria autoridade fiscal afirma que 

não foi analisado o programa aplicativo e a SEFAZ-GO não analisa o código fonte do 
software. 

 
Quarto porque a própria autoridade fiscal afirma que é possível, 

mesmo que de forma remota, a alimentação do banco de dados por outro software que 
não seja o ADM. 

 
Quinto porque não foi anexada o original da Declaração Conjunta 

constante na Autorização de Uso de Sistemas Informatizados para emissão de 
documentos fiscais nº. 1007959-001. 

 
Então entendo que existe a acusação de que o sujeito passivo 

concorreu para a infração, mas não existem elementos de prova suficientes que corrobora, 
tal acusação. Entendo que nesse tipo de trabalho a fiscalização tributária precisa melhorar 
as provas vinculadas entre a empresa de software a infração.  

 
De forma que conheço do recurso do polo passivo solidário, dou-lhe 

provimento para excluir da lide o sujeito passivo solidário Santri Sistemas LTDA.   
 
Assim, voto suscitando e acolhendo, unanimemente a 

inadmissibilidade, do recurso da defesa, em relação às preliminares de nulidade do auto 
de infração, por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de 
defesa, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, por votação unânime, conheço do recurso do 
Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que considerou procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
915.381,23 (novecentos e quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três 



centavos). E, por maioria de votos, acato a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário Santri Sistemas Ltda, arguida por ela mesma. 

 
 
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 19 de julho de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01319/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Substituição Tributária 
pelas Operações Posteriores. Procedência. Limitação da 
penalidade. Acolhimento. Decisões unânimes. 
 
I - Diante da ausência de provas do recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária pelas Operações Posteriores, mantém-se 
o lançamento do crédito tributário formalizado pelo Fisco. 
 
II – "Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do 
imposto devido por substituição tributária o contribuinte 
estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto 
não tenha sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, 
ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e 
demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. " 
 
III - Havendo superveniência de limitação da penalidade, esta 
deve ser considerada a favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter a 
decisão cameral que considerou procedente o auto de infração, devendo ser observada a 
limitação da penalidade prevista no § 11, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento 
os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce 
Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino 
de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e 
Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento fiscal em face da empresa em epígrafe, por omissão 
de Registro de Entrada de Óleo Diesel, sujeito ao regime de substituição tributária pelas 
operações posteriores, no período de 01.01.2007 a 28.02.2007, apurado através de 
Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, como solidária, deverá pagar o 
imposto, mais as cominações legais.    

  
Foram dados como infringidos os artigos 45, XIII, 51 e 64 da Lei 11.651/91 - 

CTE, combinado com os artigos 35, 66 e 66-B do Anexo VIII e art. 145, todos do Decreto 
4.852/97 - RCTE.  

A penalidade aplicada foi a do art. 71, VII, "l", § 9º, II do CTE, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

  
Para instrução do lançamento foram anexados os seguintes documentos: 

Anexo Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 03), AEM - Auditoria 



Especifica de Mercadorias (fls. 04/14), Termo de Autenticação do Livro Fiscal Registro de 
Inventário (fl. 15), Registros de Inventários de 31/12/2006 e de 31/01 a 28/02/2007 (fls. 
16/23), Registro de Entradas de 01/01 a 28/02/2007 (fls. 24/31) e Registro de Saídas de 
01/01 a 28/02/2007 (fls. 33/49).  

 
A autuada foi intimada às fls. 50/51, a pagar ou apresentar impugnação à 

Primeira Instância. 
  
O sujeito passivo apresentou impugnação através da empresa ALESAT 

COMBUSTÍVEIS S/A, na condição de sucessora por incorporação da empresa SATÉLITE 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, alegando inexistência de infração, pois a diferença 
de óleo diesel encontrada pela fiscalização decorreu de acertos manuais efetuados em 
sua contabilidade para corrigir seu estoque em razão de situações excepcionais ocorridas, 
tais a baixa realizada no volume do tanque em dezembro/2006 e recebimento em 
devolução com nota fiscal de entrada emitida em 2006, porém o produto só entrou no seu 
estoque em 01/01/2007, conforme Acertos números 478 e 482, respectivamente.  

Em seguida, discorreu sobre os fatos que ensejaram tais acertos manuais em 
sua contabilidade, tais como: 

 
1º) o Ajuste Manual nº 477 informa a saída de 29.871 litros de diesel em 

dezembro/2006, e 
 
2º) o Ajuste Manual nº 478 informa a entrada de 29.871 litros de diesel em 

janeiro/2006, zerando o resultado do equívoco na baixa de estoque em dezembro/2006. 
 
Desta forma, como não ocorreu a circulação desta mercadoria nos termos do 

artigo 155, II da Constituição Federal, a impugnante teve que realizar a correção de seu 
estoque com os Ajustes Manuais acima, vez que não houve saída física deste produto. 

 
Em seguida, arguiu que a multa seria confiscatória, por corresponder a mais 

de 253% do imposto cobrado originalmente, conforme já reconhecido pelos tribunais 
superiores, cujos excertos transcreveu à guisa de amparo a estas arguições defensórias. 

 
Finalizando, pediu o julgamento pela improcedência deste lançamento ou a 

adequação da penalidade a patamar obediente aos princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e do não confisco. 

 
Para sustentar suas alegações, juntou fotocópias de Atas de Assembleias do 

Conselho de Administração, de procurações, de documentos pessoais dos procuradores, 
deste auto de infração, dos Acertos Manuais efetuados e das notas fiscais emitidas (fls. 
66/115). 

 
Em Julgamento pela Primeira Instância, o processo foi convertido em 

diligência junto à Delegacia Especial de Combustíveis, a fim de ser verificada a legalidade 
e autenticidade dos Ajustes Manuais e, se for o caso, que seja procedida uma revisão do 
lançamento, tendo em vista as considerações e argumentos da defesa (fls. 117/118).  

 
O autuante intimou a autuada a apresentar os livros e documentos fiscais 

relativos ao período objeto deste lançamento, esta, após pedir prorrogação do prazo por 
mais 10 (dez) dias (fl. 122), atendeu tal solicitação conforme fls. 124/126. 

 
Atendendo à determinação diligencial, o revisor apresentou o Relatório nº 

635/14-GCOM (fls. 127/130), concluindo pela manutenção do lançamento fiscal, já que os 



argumentos e provas trazidas aos autos não foram suficientes para alterar este 
lançamento, pois não encontrou divergência na auditoria original.  

 
A autuada foi intimada a manifestar sobre o resultado diligencial supra (fls. 

134/135) e o contestou, reiterando a mesma tese já deduzida na impugnação, 
acrescentando apenas que a conclusão do revisor está equivocada, pois os ajustes do seu 
estoque não configuram circulação de mercadoria.  

Ao final, reapresentou os mesmos pedidos já formulados na impugnação.  
 
Acompanham a manifestação os documentos de fls. 146/175, também 

compostos dos Estatutos Sociais da autuada, procuração e identificação dos procuradores 
e outros já constantes destes autos. 

Sobreveio a Sentença singular nº 1097/2015-JULP (fls. 177/179), pela qual o 
Julgador decidiu pela procedência do auto de infração, sob o fundamento de que inexiste 
previsão legal para ajuste manual de estoque e sim para emissão de nota fiscal para esta 
correção, sendo que a quantidade de óleo diesel constante da nota fiscal nº 12.974 foi 
considerada neste lançamento, conforme informou o autuante à fl. 128 destes autos. 

Assim, por ter sido este lançamento efetuado com observância ao disposto no 
artigo 142 do CTN, julgou procedente a exordial.  

  
Da decisão monocrática supra foi intimada a autuada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário à Segunda Instância (fls. 180/183).  
  
Inconformada, a autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 186/203, onde o 

patrono da autuada reapresentou, em suma, as mesmas arguições defensórias em 
Primeira Instância, de que diferença ocasionadora deste lançamento decorreu de ajustes 
manuais que efetuou em seu estoque, transcrevendo outros vários excertos de decisões 
de tribunais superiores em sustento a seus argumentos, reapresentando os mesmos 
pedidos anteriores de improcedência ou de adequação da penalidade aos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, juntando mais uma vez os mesmos 
documentos anteriormente colacionados. 

 
Indo a julgamento em Segunda Instância, conforme Acórdão da Segunda 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário N° 2300/2015 (fls. 243/348), houve a 
decisão por maioria de votos dos Conselheiros para julgar procedente este lançamento, 
sob o fundamento de que a autuada não apresentou argumentos ou elementos de prova 
capazes de reformar a brilhante Sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração, acolhendo as mesmas razões desta para manter incólume este feito. 

 
Intimado às fls. 249/251, o patrono do sujeito passivo apresentou Recurso ao 

Conselho Superior (fls. 253/275), alegando, em síntese, improcedência do auto de 
infração, argumentando que não configura fato gerador do ICMS o simples ajuste de 
estoque efetuado sem emissão de nota fiscal, pois não houve circulação da mercadoria. 

Assim, pelo princípio da verdade material, deve ser considerado a seu favor os 
ajustes manuais efetuados em sua contabilidade para ajustar seu estoque, transcrevendo 
jurisprudência e extratos de decisões judiciais de tribunais superiores acerca desta 
matéria, como suporte a esta assertivas defensórias,  pugnando ao final pela reforma do 
Acórdão recorrido, julgando improcedente o auto de infração, tendo em vista que a 
diferença contábil de volume encontrada nos livros fiscais da autuada corresponde a 
acertos manuais de seu estoque, não representando ausência de recolhimento de ICMS. 



Se não for este o entendimento, pediu subsidiariamente, o afastamento da 
multa proposta em patamar equivalente a mais de 250% do valor do imposto cobrado, em 
atendimentos aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. 

 
É o relatório.  

VOTO 

 
O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado pela 

legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa, tanto que o patrono da autuada não arguiu nenhuma nulidade e tampouco 
encontrei prejudicial à apreciação do mérito desta acusação fiscal, haja vista que o mesmo 
atendeu ao disposto no artigo 142 do CTN. 

 
Assim, passo a decidir o mérito e de plano considero que não assiste razão ao 

sujeito passivo quando pleiteia a desconstituição do presente lançamento tributário. 

Com efeito, ao se compulsar os autos e pesquisar a legislação tributária 
estadual, se verifica que o contribuinte teria que emitir notas fiscais de entrada para ajustar 
o estoque do produto aumentado em razão da temperatura ambiente, conforme disposição 
do art. 162, VIII, “a” do Decreto 4.852/97, que é o Regulamento do Código Tributário 
Estadual (Lei 1.651/91), que dispõe: 

“Art. 162. A emissão da Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, deve ocorrer: 

................................................................................................................................... 

VIII - relativamente a entrada no seu estabelecimento de bem ou mercadoria, conforme o 
caso: 

a) no momento em que a mercadoria, ou o bem, entrar no estabelecimento; ” 

 

Desta forma, como o contribuinte não emitiu as notas fiscais de ajuste de 
estoque do produto ora auditado antes da lavratura deste auto de infração, ou seja, não 
regularizou espontaneamente a litragem aumentada face à temperatura ambiente, 
utilizando a prerrogativa legal constante do dispositivo acima transcrito, entendo ter 
ocorrido a omissão de registro de entrada em questão. 

Ademais, há de se considerar que a autuada sabia desta obrigação acessória, 
tanto que emitiu a nota fiscal nº 12.974 para recebimento em devolução de 5.000 litros de 
óleo diesel, a qual foi registrada no livro Registro de Entradas em 16/12/2006 (fl. 126), o 
que demonstra que a omissão acusada na inicial é decorrente dos ajustes manuais do 
estoque sem a emissão de notas fiscais. 

Destarte, no que diz respeito ao mérito, o trabalho que deu origem ao 
lançamento ora analisado é resultante de investigação fiscal efetuada na escrituração 
fiscal do sujeito passivo, por meio de Auditoria Específica de Mercadoria, considerando os 
estoques inicial e final constantes dos registros dos livros fiscais do contribuinte, bem 
como notas fiscais de entrada e saída das mercadorias, sendo que se apurou um registro 
a menor relativamente à entrada de óleo diesel no período auditado. 

Assim, a discordância do sujeito passivo em relação à diferença apurada na 
entrada de óleo diesel,  sob alegação de que esta diferença é decorrente de variação 
volumétrica em decorrência de variação de temperatura, não tem cabimento, pois o 
mesmo deveria, para acobertar o volume ganho nos estoques, emitir documento fiscal de 



entrada, de forma que a quantidade deste produto, relativamente ao estoque inicial, mais 
entradas, correspondesse à quantidade apurada no estoque final, mais as saídas 
(entendimento decorrente do Parecer Normativo nº 02/05-SAT). 

Assim como nas fases anteriores de julgamento, também nesta oportunidade 
o sujeito passivo não carreou para os autos nenhuma prova material que pudesse 
provocar modificação das quantidades dos inventários inicial e final ou das entradas e 
saídas de óleo diesel, prevalecendo os valores constantes do demonstrativo “conclusão” 
de fl. 13, corroborado pela planilha de fl. 129. 
 

Portanto, considerando que o sujeito passivo não logrou provar nenhuma falha 
técnica ou fática ocorrida neste lançamento, tampouco há nos autos fato ou alegação 
defensória não apreciada nas decisões anteriores, não há como reformá-las, ante a 
procedência da acusação fiscal de que a autuada não recolheu o ICMS devido por 
substituição tributária na entrada de óleo diesel em seu estabelecimento. 

 
Desta forma, só para relembrar sua legalidade, a substituição tributária é uma 

figura jurídica de uso nas relações tributárias entre os polos ativo e passivo, anterior à 
Constituição de 1988, e pode ser definida como sendo a atribuição pelo Estado, na forma 
da lei, do encargo de arrecadar tributo devido por outrem a uma terceira pessoa (Código 
Tributário Nacional - CTN - art. 7º, § 3º), contribuinte do mesmo tributo e de alguma forma 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação tributária (CTN- art. 128). 

A substituição tributária, genericamente, foi tratada na Carta Magna de 1988, 
em seu art. 155, § 2º, item XII, letra “b”, que prescreve que: “Cabe à lei complementar 
dispor sobre substituição tributária. ” 

 
O Convênio nº 66/88, com status de lei complementar pelo permissivo do § 8º, 

do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fixar normas para 
regular provisoriamente a matéria relativa ao ICMS, tratou da substituição tributária nos 
seus arts.17 e 27, inciso II. 

 
A constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por meio do regime 

de substituição tributária, tornou-se inquestionável com a edição da Emenda 
Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, a qual incluiu no texto da Constituição o § 
7º do art. 150, com a seguinte redação: 

 
“§ 7º- A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento do Imposto ou 
Contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a 
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido. ” 

 
Finalmente, a Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, 

consolidou o regime de substituição tributária pelas operações posteriores ou prestações 
subsequentes no seu art. 6º, §§1º e 2º. 

 
Por sua vez, estabelece o art. 32 do Anexo VIII, do Decreto nº 4.852/97 - 

RCTE, que: 
 
“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na fonte - 

consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica - se o regime de substituição tributária à operação realizada com as mercadorias 
discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, as disposições específicas do 
Capítulo II, sendo: 

....................................................................................................................................... 
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§ 4º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pela futura operação interna, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação ou do exterior e sujeita a substituição tributária (Lei nº 
11.651/91, art. 51, § 3º). ” 

 

Destarte, entendo que realmente é devido o tributo ora reclamado pela 
Fazenda Pública Estadual, posto que o mesmo está sendo exigido de conformidade com 
as normas tributárias que regem a matéria, inclusive pelo artigo 35 do Anexo VIII da Lei 
11.651/91 – CTE, que dispõe: 

“Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição 
tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros 
e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. ” 

 

Entretanto, considero aplicável a este caso o disposto no § 11 do artigo 71 da 
Lei 11.651/91 - CTE, que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

.................................................................................................................................................. 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

..................................................................................................................................................... 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, “b”; 
NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 30.04.08. 

..................................................................................................................................................... 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da 
aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o 
seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 
16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa fica limitado 
ao valor do imposto; 

.......................................................................................................................................;” 

Desta forma, a multa proposta deve ser adequada à nova legislação acima 
transcrita, a qual retroage para beneficiar a autuada, consoante artigo 106, II, “c” do CTN, 
que dispõe: 

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

...................................................................................................................................................;  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

...................................................................................................................................................; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática. ” 

Tal legislação é decorrente do princípio da razoabilidade que rege o serviço 
público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
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ocorreria se mantida a penalidade proposta pelos autuantes, a qual é de 25% do valor da 
operação, que acumulada com o aumento de 80% determinado pelo § 9º, II do artigo 71 
da Lei 11.651/91 - CTE, corresponderia a mais de 200% do imposto original.  

Portanto, entendo que o limitador previsto no artigo 71 da Lei 11.651/91 deve 
ser aplicado a favor do sujeito passivo também em obediência ao princípio da menor 
onerosidade à parte, proveniente da jurisprudência civil. 

Em consequência, aplico o limitador previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 
11.651/91 - CTE, acima transcrito, limitando a multa ao valor de R$ 8.240,58 (oito mil 
duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). 

 
Com estas fundamentações, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 

provimento para julgar procedente este auto de infração, limitando a multa ao valor de R$ 
8.240,58 (oito mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), a ser acrescido 
das cominações legais, em conformidade com a legislação acima transcrita. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01320/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: Preliminar. Recurso de decisão cameral unânime 
interposto sem comprovação dos requisitos exigidos. 
Inadmissibilidade. Limitação da penalidade. Acolhimento. 
Decisões unânimes. 
 
I - Devem ser liminarmente inadmitidos pelo Conselho Superior 
os recursos de decisão cameral unânime, quando não for 
cumprida a exigência de um dos requisitos previstos no art. 41, 
II da Lei nº 16.469/09. 
 
II - Havendo superveniência de limitação da penalidade, esta 
deve ser considerada a favor do sujeito passivo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de abril de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de inadmissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09, mantendo a decisão cameral que considerou 
procedente o auto de infração, devendo ser observada a limitação da penalidade prevista 
no § 11, do art. 71, do CTE. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da Silva e Mauricio Ribeiro de Paiva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de lançamento fiscal em face da empresa em epígrafe, por omissão 
de Registro de Entrada de Gasolina tipo A e Óleo Diesel, sujeitos ao regime de 
substituição tributária pelas operações posteriores, no período de 01.01.2005 a 
31.12.2005, apurado através de Auditoria Específica de Mercadorias. Em consequência, 
como solidária, deverá pagar o imposto, mais as cominações legais.    

  
Foram dados como infringidos os artigos 45, XIII, 51 e 64 da Lei 11.651/91 - 

CTE, c/com os arts. 35, 66 e 66-A do Anexo VIII e art. 145, todos do Decreto 4.852/97 - 
RCTE.  

A penalidade aplicada foi a do art. 71, VII, "l", § 9º, II do CTE, com redação da 
Lei 16.241/2008.  

  
Para instrução do lançamento foram anexados os seguintes documentos: AEM 

-Auditoria Especifica de Mercadorias (fls. 09/111), Termo de Autenticação do Livro Fiscal 
Registro de Inventário (fl. 113), Registros de Inventários de 2004 e 2005 (fls. 114/121), 
Termo de Autenticação do Livro Fiscal Apuração do ICMS 9FL. 122) e Registro de 
Apuração do ICMS DE 2005 (fls.123/185).  

  



A autuada foi intimada às fls. 187/189, a pagar ou apresentar impugnação à 
Primeira Instância. 

  
O sujeito passivo apresentou impugnação através da empresa ALESAT 

COMBUSTÍVEIS S/A, na condição de sucessora por incorporação da empresa SATÉLITE 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, alegando preliminarmente, nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, consubstanciado no art. 20, III da Lei 
16.469/2009, por este não resguardar as formalidades legais já que não foi demonstrada a 
metodologia dos cálculos exigidos. 

Em seguida, declinou três exemplos dos equívocos cometidos pelos 
autuantes: 

1º) em relação ao DIESEL, quando consideraram o volume de entrada de 
26.452.608, quando o certo seria 26.442.608, não considerando também as devoluções 
de vendas, os ajustes manuais e o ajuste de estoque;  

 
2º) quanto à GASOLINA, não foram considerados as devoluções de vendas, 

os acertos manuais, o ajuste de estoque e as transferências enviadas e,  
 
3º) considerando ou não tais ajustes, verifica-se que as diferenças de estoque 

identificadas se encontram dentro da margem de 0,6% admitida pela ANP, demonstrando 
tal percentual de dilatação de volume em quadro comparativo às fls. 195/198, para 
corroborar sua alegação de nulidade do auto de infração. 

 
Desta forma, não houve omissão de entradas, levando-se em consideração as 

perdas e sobras correspondentes às variações de temperatura que acarretam os 
fenômenos de dilatação (ganho de temperatura insuficiente a superar a evaporação do 
combustível, acarretando aumento do volume da mercadoria] ou evaporação (aumento de 
temperatura a ponto de causar uma perda de parte do estoque].  

Portanto, conclui a autuada, as omissões apontadas pelos autuantes não 
representa omissão de entrada, mas sim mera alteração provocada pela natureza, sem a 
ocorrência de mudança da titularidade do produto, bem como do fato gerador. 

Aduziu que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional, colacionando 
jurisprudência como paradigma a esta assertiva. 

Finalizou, pedindo a nulidade do auto de infração por desrespeito ao 
contraditório. Caso não seja este o entendimento do julgador monocrático, no mérito, seja 
considerado improcedente o auto de infração ou, alternativamente, seja reconhecida a 
improcedência da multa e/ou sua redução a patamar razoável, nos moldes previsto no 
artigo 71, III, “a” da Lei 11.651/91, que é de 120% do valor do imposto, em razão do 
princípio do in dubio pro contribuinte.  

  
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 215/250, compostos dos 

Estatutos Sociais da autuada, procuração e identificação dos procuradores. 
  
Em Julgamento pela Primeira Instância, o processo foi convertido em 

diligência junto à Gerência de Combustíveis da SAT, a fim de que seja procedida uma 
revisão do lançamento, tendo em vista as considerações e argumentos da defesa (fl. 252).
  

Em resposta à determinação diligencial, o revisor apresentou o Parecer de fls. 
254/258, concluindo pela manutenção do lançamento fiscal, já que os argumentos e 
provas trazidas aos autos não foram suficientes para alterar o seu convencimento de que 
o excedente de saídas de combustíveis configura fato gerador do ICMS, pois decorre de 
entradas destes produtos sem o recolhimento deste imposto por substituição tributária. 

 



A autuada foi intimada a manifestar sobre o resultado diligencial supra (fls. 
262/263) e o contestou, reiterando a mesma tese já deduzida na impugnação, 
acrescentando apenas que a conclusão do revisor está equivocada ao afirmar que o art. 5º 
da Portaria DNC nº 26/92 da ANP não serve à impugnante, vez que o seu campo de 
aplicação estaria restrito aos Postos Revendedores no caso de perda de estoque. 

Reafirmou que as diferenças apontadas no auto de infração representam uma 
média inferior a 0,6% de variação sobre o volume passível de aumento de temperatura, 
estando dentro da margem considerada normal pela ANP, pois tal variação decorre de 
fenômeno natural de temperatura.  

Ao final, reapresentou os mesmos pedidos já formulados na impugnação.  
 
Acompanham a manifestação os documentos de fls. 283/312, também 

compostos dos Estatutos Sociais da autuada, procuração e identificação dos 
procuradores.  

Sobreveio a Sentença singular nº 3893/2011-JULP (fls. 314/317), pela qual o 
Julgador decidiu pela procedência do auto de infração, afastando de plano qualquer vício 
de nulidade apontada pelo sujeito passivo, pois este não apresentou levantamento 
contraditório ao original demonstrando qualquer erro ou omissão neste lançamento.  

  
Da decisão monocrática supra foi intimada a autuada para pagar e/ou 

apresentar recurso voluntário à Segunda Instância (fl. 318).  
  
Inconformada, a autuada interpôs o recurso voluntário de fls. 321/347, onde 

insiste na preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, 
por violação ao art. 20, III da Lei 16.469/2009, devendo a Sentença ser reformada e 
declarada nula ao não reconhecer as provas produzidas pela recorrente, ao argumento de 
que somente poderia ilidir a autuação fiscal mediante outra auditoria para contrapor a 
original, que é a prevista na IS 08/2005-SGAF, pois a tal Instrução de Serviço não pode 
restringir direito a provar a verdade dos fatos, conforme previsão do artigo 19 da Lei 
16.469/09 - PAT. 

Alegou que às omissões de entradas ou saídas de mercadorias não se aplica 
a presunção prevista no artigo 25, § 1º, V da Lei 11.651/91 – CTE, pois tal presunção só 
se aplica à saída de mercadoria não tributada.  

Em relação ao mérito, reafirmou também que a diferença de 10.000 litros de 
diesel decorreu da consideração a maior da quantidade deste produto contido na Nota 
Fiscal nº 5784, de devolução de venda e de ajustes de estoque e de transferências no 
caso da gasolina, não ocorrendo fato gerador de ICMS conforme artigo 113, § 1º do CTN. 

Assim, eventual diferença não representa omissão de entrada e sim mera 
alteração decorrente dos efeitos da natureza no estoque. 

Argumentou ainda, que restringir a aplicação da Portaria DNC nº 26/92 da 
ANP apenas a perda de estoque em postos de gasolina seria inconstitucional, vez que 
infringiria o disposto nos artigos 5º, caput e 150, II da Constituição Federal. 

Ao final, após transcrever novamente legislações e jurisprudências atinentes a 
esta matéria, reafirmou seus pedidos de nulidade por cerceamento, improcedência ou 
adequação da penalidade à prevista no artigo 71, III, “a” da Lei 11.651/91 – CTE, por ser 
mais razoável. 

 
Indo a julgamento em Segunda Instância, conforme Acórdão da Primeira 

Câmara do Conselho Administrativo Tributário N° 1835/2014 (fls. 249/356), houve a 
decisão por unanimidade votos dos Conselheiros de rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa e confirmar a 



Sentença singular que considerou procedente o auto de infração, acolhendo as mesmas 
razões desta para manter incólume este lançamento. 

 
Intimado às fls. 357/359, o sujeito passivo apresentou Recurso ao Conselho 

Superior (fls. 363/404), alegando, em síntese, improcedência do auto de infração, 
argumentando que não configura fato gerador do ICMS o simples aumento de volume do 
combustível ocasionado pela oscilação da temperatura, sendo que a presunção prevista 
no art. 25, §1°, do CTE é relativa, podendo ser afastada diante da comprovação da origem 
das diferenças de volume encontradas. Assim, estando a variação de volume constatada 
pela fiscalização dentro da margem admitida (de 0,6% a 5%), mais especificamente em 
0,5% (óleo diesel) e em 0,32% (gasolina), cabe a esse Egrégio Tribunal Administrativo 
julgar improcedente o auto de infração ora atacado, ante a aceitação destes percentuais 
tanto pela Portaria 26/92 da ANP, quanto pelo Decreto-Lei 56/66 como variação térmica, 
transcrevendo vários excertos de julgamentos administrativos também aceitando tais 
percentuais como admissíveis, à guisa de amparo a estas assertivas defensórias. 

Ademais, ainda que se admita que incida ICMS sobre os chamados ganhos de 
temperatura, este imposto não pode ser cobrado da recorrente, mas sim e apenas da 
refinaria de petróleo em razão da substituição tributária imposta a esta, nos termos do 
Convênio ICMS nº 110/2007, regulamentado em Goiás pelo artigo 60 do Anexo VIII do 
Decreto 4.852/97 – RCTE, conforme reconhecido em julgamento de tribunais superiores e 
em jurisprudências acerca desta matéria. 

Por esta razão, não se lhe aplica o disposto no artigo 35 do referido Anexo VIII 
do Decreto 4.852/97 – RCTE no caso em tela.  

Reafirmou desproporcionalidade da multa imposta, a qual importa em 213% 
do valor do imposto supostamente devido, mesmo porque a acusação fiscal é de omissão 
de registro de entrada, que é descumprimento de obrigação acessória, devendo a pena 
ser adequada a esta acusação. Assim, deveria ser aplicada a esta infração, a multa 
prevista no artigo 71, XIX, “b” da Lei 11.651/91 – CTE e não de percentual de tributo 
indevido. 

Desta forma, a multa proposta pelos autuantes é inconstitucional, extrapolando 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 Outrossim, houve divergência entre o entendimento exarado no Acórdão ora 
recorrido e julgamento desta mesma questão na 4ª CJUL deste Conselho, quando esta 
última julgou improcedente esta mesma exigência fiscal no Acórdão nº 348/2014, o que 
possibilita o cabimento deste recurso, com fulcro no artigo 41, II, “a” da Lei 16.469/09.  

Ao final, reiterou seus pedidos de reforma do acórdão recorrido, sendo julgado 
totalmente improcedente o auto de infração ou adequação da exigência ao que exceder ao 
estoque final, considerando o percentual da proporção entre as saídas interna e 
interestadual, pois sobre esta última foi recolhido o ICMS substituição tributária exigido 
pelo Parágrafo Único das Cláusulas Nona e Décima do Convênio ICMS nº 03/1999 e, 
ainda que tivesse recolhimento não tenha ocorrido, o ICMS-ST cobrado nas saídas 
interestaduais é devido ao estado destinatário, segundo o artigo 155, § 2º, X, “b” da 
Constituição Federal. 

 
Anexou documentos às fls. 405/430, compostos de fotocópias de procurações, 

de pauta de julgamento deste Conselho, de Sentença de Primeira Instância, das 
intimações recebidas e do Acórdão nº 348/2014 – IV CJUL como paradigma a este 
recurso. 

 
É o relatório.  
 

V O T O 
 



Em face da ausência, neste processo, dos requisitos legalmente exigidos para 
admissão de recurso pelo Conselho Superior, impõe-se a inadmissibilidade do presente 
recurso.  

De fato, a decisão recorrida foi tomada, na fase cameral, por unanimidade de 
votos e não estando provada contrariedade ao disposto no art. 41, II da Lei nº 16.469/09, 
abaixo transcrito, não cabe recurso para o Conselho Superior: 

 

“Art. 41. Cabe recurso para o Conselho Superior, quanto à decisão cameral: 

....................................................................................................................................................... 

II - unânime: (Redação original - vigência 01.03.09) 

a) divergente de decisão cameral não reformada ou de decisão do Conselho Superior, que 
tenha tratado de matéria idêntica; (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

b) inequivocamente contrária a: 

1. disposição expressa da legislação tributária estadual; 

2. prova inconteste, constante dos autos à época do julgamento cameral, que implique 
reforma parcial ou total da decisão; 

c) baseada em prova cuja falsidade seja comprovada; 

d) quando apresentada prova inconteste cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento 
e que por si só possa modificá-lo. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, a parte deve, sem a qual o recurso deve ser 
liminarmente inadmitido: 

I - juntar cópia do acórdão objeto da divergência ou a prova inconteste cuja existência se 
ignorava na ocasião do julgamento; 

II - demonstrar, de forma destacada, a contrariedade à disposição expressa da legislação 
tributária estadual ou à prova constante do processo, ou a falsidade da prova. 

......................................................................................................................................................” 

 
Destarte, considerando que o Acórdão nº 348/2014 (fls. 422/430) foi reformado 

pelo Conselho Pleno deste Conselho Administrativo Tributário em 06/11/2014, cuja 
decisão está externada na Certidão que ora transcrevo, julgo inadmissível este recurso. 

 
 “Certificamos que, conforme anotação na pauta de julgamento 

e nos termos da ata da sessão hoje realizada, o Conselho Pleno do Conselho 
Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
arguição de inadmissibilidade do recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, Talita Pimenta Félix, José Paixão de 
Oliveira Gomes, Nivaldo José Mendes, Márcio Nogueira Pedra, Cláudio 
Henrique de Oliveira, Gilmar Rodrigues de Almeida, Nivaldo Carvelo 
Carvalho, Renato Moraes Lima, José Pereira D'abadia, Victor Augusto de 
Faria Morato, Edson Abrão da Silva, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Alcedino Gomes Barbosa, Washington Luis Freire de Oliveira, José Luiz 
Rosa, Lidilone Polizeli Bento, Carlos Andrade Silveira, Nislene Alves Borges e 
Aguinaldo Fernandes de Melo. Por maioria de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Pleno, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e reincluir na lide o solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO 
ALECRIM e julgar procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Mário de Oliveira Andrade, José Paixão de Oliveira Gomes, 
Márcio Nogueira Pedra, Gilmar Rodrigues de Almeida, Renato Moraes Lima, 
Victor Augusto de Faria Morato, Marlene Maria da Silva Ruguê Bernardes, 
Washington Luis Freire de Oliveira, Lidilone Polizeli Bento, Nislene Alves 
Borges e o Sr. Presidente, Conselheiro Antônio Martins da Silva, que proferiu 
voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Talita Pimenta Félix, Nivaldo 
José Mendes, Cláudio Henrique de Oliveira, Nivaldo Carvelo Carvalho, José 
Pereira D'abadia, Edson Abrão da Silva, Alcedino Gomes Barbosa, José Luiz 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cat/Leis/L_19595.htm


Rosa, Carlos Andrade Silveira e Aguinaldo Fernandes de Melo, que votaram 
conhecendo do recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão 
cameral que excluiu da lide o solidário MARCELO HENRIQUE RIBEIRO 
ALECRIM e julgou improcedente o auto de infração. ” 

 
Portanto, visto que o sujeito passivo não logrou cumprir nenhum dos requisitos 

acima, tampouco há nos autos fato ou alegação defensória não apreciada na decisão 
recorrida, não há como legalmente admitir seu recurso.  

 

Entretanto, consideramos aplicável a este caso o disposto no § 11 do artigo 
71 da Lei 11.651/91 - CTE, que determina: 

“Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:  

..................................................................................................................................................... 

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação: 

..................................................................................................................................................... 

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, “b”; 
NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 30.04.08. 

..................................................................................................................................................... 

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da 
aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser 
observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8° e 9°: (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - 

vigência: 16.01.18) 

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa fica 
limitado ao valor do imposto; 

.......................................................................................................................................;” 

Desta forma, a multa proposta deve ser adequada à nova legislação acima 
transcrita, a qual retroage para beneficiar a autuada consoante artigo 106, II, “c” do CTN, 
que dispõe: 

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

......................................................................................................................................................;  

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

......................................................................................................................................................; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática. ” 

Tal legislação é decorrente do princípio da razoabilidade que rege o serviço 
público e no fato de que é defeso ao Estado de direito o locupletamento indevido, que 
ocorreria se mantida a penalidade proposta pelos autuantes, a qual é de 25% do valor da 
operação, que acumulada com o aumento de 80% determinado pelo § 9º do artigo 71 da 
Lei 11.651/91 - CTE, corresponderia a quase 200% do imposto original.  
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Portanto, entendo que o limitador previsto no artigo 71 da Lei 11.651/91 deve 
ser aplicado a favor do sujeito passivo também em obediência ao princípio da menor 
onerosidade à parte, proveniente da jurisprudência civil. 

Em consequência, inadmito o recurso voluntário, porém aplico o limitador 
previsto no § 11 do artigo 71 da Lei 11.651/91 - CTE, acima transcrito. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 07 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01367/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de substituição tributária em 
operações interestaduais sobre produtos com expressa 
previsão dessa exigência. Procedência. Decisão unânime. 
  
Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, tanto o remetente como o destinatário de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
conforme os Convênios ICMS 81/93 e 135/06. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da 
Silva. E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário 
Paiva e Borges Comércio de Eletrônicos Ltda ME da lide, arguida pelo Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson 
Abrão da Silva. E, quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração.  Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo 
Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores, no valor de R$ 117.924,55 (cento e dezessete mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) multa e acréscimos legais, em razão do 

sujeito passivo na condição de substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias 

do Convênio ICMS 135/06 (celular) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de julho 

de 2014 a dezembro de 2015, sem efetuar o destaque do ICMS – Substituição Tributária 

pelas Operações Posteriores e sem efetuar o débito correspondente, conforme 

demonstrativo e documentos anexos aos autos.  

Foram descritos como infringidos os arts. 26, II, 45, 51 e 64 da Lei 

11.651/ 91 c/c o arts. 32, § 1º, 34, inc. II, alínea “h”, 35, 39, 40 e 52 do anexo VIII do 

Decreto 4.852/97, Convênio 135/06 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93. Foi 



proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 

redação da Lei 17.519/2012.  

Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 

Coobrigado; comprovante de inscrição e situação cadastral; cópia da notificação e recibo 

de mensagem via DT-e dando ciência do início do procedimento de fiscalização; Ordem 

de Serviço nº 28.941; espelho cadastral do sujeito passivo solidário; a Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária; mídia gravável CD-R contendo os arquivos e 

demonstrativos utilizados no procedimento fiscal; relação dos documentos fiscais 

eletrônicos por data de emissão; recibo de entrega de Relatórios Digitais; intimações e 

comprovantes de aviso de recebimento de postagem – AR.  

Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias PAIVA E 

BORGES COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA ME, por ter concorrido para a prática da 

infração, nos termos do art. 45, caput, do CTE c/c art. 35 do Anexo VIII, do RCTE.  

Devidamente notificados os sujeitos passivos, o solidário foi 

considerado revel, comparecendo tempestivamente aos autos apenas o principal, via de 

seu representante legal para apresentar impugnação. Em sua defesa faz um  relato dos 

fatos e, após tecer comentários sobre a legislação pertinente a matéria alega que na 

condição de comerciante varejista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de 

substituta tributária por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, 

relativo as operações com as mercadorias objeto da ação fiscal. Ao final requer o 

acolhimento de sua manifestação e seja julgado improcedente o auto de infração, protesta 

pela posterior juntada de documentos e que as intimações sejam encaminhadas ao 

endereço dos mandatários.  

Decisão singular (fls. 62/67) rejeitou os argumentos postos pela 

defesa, tanto no aspecto formal como material. A irregularidade apontada na exordial teria 

ocorrido e não haveria juridicidade alguma nos argumentos postos na peça defensória.   

Após correta intimação das partes em relação a ela, houve a 

declaração da perempção do solidário (fls. 78), bem como apresentação de peça 

defensória por parte do autuado (fls. 80/88).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos destacando os valores que lhe 

estão sendo exigidos. Destaca a tempestividade do recurso apresentado. Reapresenta a 



mesma tese da defesa apresentada na fase singular, entende que descaberia a exigência 

da substituição tributária no presente caso. Reafirma que o texto do Convênio ICMS 

135/06 só se aplicaria aos estabelecimentos que fossem industriais ou importadores (de 

acordo com texto da Cláusula Primeira desse Convênio), e essa, indubitavelmente não 

seria a situação caracterizada nesse auto, pois sua atividade seria de varejista. 

Destaca o teor do Convênio ICMS 74/17 que alterou o texto do 

Convênio ICMS 135/06, em que fica claro que haveria o poder de exigência de 

substituição tributária a outros estabelecimentos localizados em outra unidade da 

federação, justamente o caso sob análise. Traz todo um arrazoado com essa lógica.  

Questiona a solidariedade entre remetente e destinatário das 

mercadorias. Não seria, na sua visão, caso de interesse comum, conforme preconiza o 

Código Tributário Nacional em seu artigo 124. Deixa também no ar que poderia ter 

ocorrido então erro na identificação do sujeito passivo.   

Acusa o artigo 51, § 3º do Código Tributário Estadual de afrontar à 

legalidade, pois seu texto é o fundamento da solidariedade apontada na exordial, e nele 

resta bem clara a determinação de que é exigido o pagamento antecipado do imposto 

devido pelas futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo 

próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro Estado ou 

do Exterior e sujeita à substituição tributária.    

Aponta que isso feriria de morte a Lei Complementar 101/2.000, pois, 

segundo interpreta, esse texto seria avesso à própria existência da substituição tributária.  

Destaca que no caso presente se trata de operações interestaduais 

destinadas à consumidor final e não à revenda, que sustentaria a lógica da substituição 

tributária.  

Encerra sua peça pedindo a reforma da decisão singular, com o 

cancelamento do crédito tributário. Após, apresenta outra peça com exatamente o mesmo 

teor da que foi apresentada na fase cameral (fls. 90/106).  

É o relatório.  

Entendo que o texto da sentença singular, na sua parte de 

fundamentação, foi completo e abordou todos os aspectos relevantes para o correto 

deslinde da questão. Faço, então, a sua transcrição:    

“O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 

multa e acréscimos legais, em razão do remetente não ter efetuado o 



destaque do imposto nas notas fiscais e por ter deixado de efetuar o débito 

correspondente, relativo a operações de vendas de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 

demonstrativos colacionados aos autos.  

Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 

a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 

subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 

penalidade específica ao caso.  

Foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o exercício do seu direito 

de defesa, em face do princípio jurídico do contraditório, consequência 

lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o 

amplo direito de defesa. Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de 

nulidade, estampadas no art. 20, da Lei 16.469/09.  

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 

quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 

imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos do Convênio 

ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 

atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos:  

- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 

disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 

81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 

1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93:  

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem aos  correspondentes 

Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 

tenha sido retido anteriormente.  

... 



Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas da 

legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria.(grifo nosso) 

 

Convênio ICMS nº 135/06: 

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 

com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 

atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 

sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento 

atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel. [...]  

Do CTE:  

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 

estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro 

Estado. (grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE: 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: [...]  

NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07. 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes  

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  



[...]  

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14)  

Correto o procedimento fiscal que incluiu na lide tanto o remetente, quanto 

o adquirente das mercadorias, conforme dispositivos expostos, alicerçado 

também, nas disposições do art. 45 do CTE, complementada, pelo art. 35 

do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97; considerando que ficou caracterizado 

o interesse comum entre as empresas remetentes e a destinatária, haja 

vista, o vínculo comercial existente elas e que todas contribuíram para 

ocorrência da infração, ao deixarem de efetuar o recolhimento do ICMS-ST.  

A ação ou omissão do sujeito passivo solidário fica devidamente 

caracterizada, porquanto, procedeu à aquisição da mercadoria e, por outro 

lado, não exigiu que o recebimento da mercadoria fosse condicionada à 

regularidade da operação quanto ao recolhimento do ICMS-ST a favor do 

Tesouro Estadual, conforme estabelece o art. 35 do Anexo VIII do RCTE, a 

seguir descrito:  

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 

substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 

mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 

adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 

dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 

deveria ter sido efetuada a retenção.  

Portanto, nesta operação específica, o Fisco ao constatar a falta de 

recolhimento do imposto devido por substituição tributária, com base no 

instituto da solidariedade, a qual não comporta benefício de ordem, elegeu 

corretamente o destinatário como sujeito passivo, na condição de 

responsável, por ter realizado aquisição de mercadorias, sem apurar e 

recolher o ICMS-ST pelas operações posteriores devido ao Estado de 

Goiás.  



A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 

devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 

informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 

nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 

CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 

número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 

autuação. 

Assim, não há que se falar em nulidade quando do processo constam 

elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 

infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/09).  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. 

No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 

da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 

território goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a 

substituição tributária pelas operações posteriores.  

O auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o 

levantamento fiscal onde são identificadas as notas fiscais que 

documentam a realização do negócio entre o remetente e o destinatário 

das mercadorias, sem que se observem nos documentos fiscais o destaque 

do ICMS-ST e não foi verificado o pagamento do imposto devido ao Estado 

de Goiás.  

No caso em questão, diante dos fatos e das provas constantes dos autos, 

ficou demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece 

para os produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto 

devido por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, 

do § 1.º do artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida 

que afirmou ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto 

ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado 

sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, 

sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

(mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 



insumos agropecuários), sendo que a legislação goiana equipara o 

estabelecimento atacadista localizado em outra unidade da federação como 

industrial e, no caso em questão, sendo o emitente dos documentos fiscais 

de outro Estado, não destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a 

GNRE e nem recolheu o imposto devido, quando do ingresso das 

mercadorias no Estado de Goiás, portanto, está correto o procedimento da 

fiscalização.  

Por sua vez o destinatário responde solidariamente pelo pagamento, 

conforme já discorremos alhures, a responsabilidade do adquirente está 

claramente definida pelo artigo 45, do Decreto 4.852/97, complementado 

pelo art. 35, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, desta forma, com 

previsão legal na Legislação Tributária Estadual, logo são normas legais 

que garantem a legitimidade para figurar no polo passivo.  

Neste contexto, a Legislação Tributária Estadual e a jurisprudência mansa 

e pacífica já concluíram pela legitimidade e legalidade da substituição 

tributária pelas operações posteriores e estando provado cabalmente nos 

autos que as aquisições eram de produtos sujeitos ao pagamento 

antecipado e este recolhimento não tendo sido feito antecipadamente pelo 

remetente transfere e/ou reparte a responsabilidade de uma forma objetiva 

também ao destinatário destes produtos. 

A defesa não comprovou o recolhimento do ICMS-ST, conforme preceitua o 

art. 19, § 1º, da Lei nº 16.469/09, que impõe às partes a apresentação das 

provas no primeiro comparecimento aos autos. Com efeito, os 

demonstrativos contendo as informações relativas as notas fiscais de 

aquisição, emitidas eletronicamente e objeto da ação fiscal, até prova em 

contrário, demonstram as operações realizadas sem o pagamento do 

imposto devido por substituição tributária.  

Dessa forma, como não há outro argumento ou documento patrocinado 

pela defesa para refutar a acusação e por entender que o lançamento 

cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela manutenção da 

exigência fiscal.” 

Dessa forma, rejeito arguições formais em relação à correta 

composição do polo passivo da lide, entendendo que a escolha da autoridade 

administrativa foi perfeita sob esse ponto de vista. É de se destacar que no momento do 

julgamento houve arguição de retirada da lide da empresa destinatária – PAIVA E 

BORGES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME – por parte do relator, Conselheiro 

Edson Abrão da Silva.  



Portanto, rejeito preliminar de erro na identificação do sujeito passivo 

bem como pedido de retirada a lide do destinatário das mercadorias.  

Há na legislação que trata da matéria perfeita descrição daqueles 

que devem figurar no polo passivo da lide, e no presente caso são o remetente e 

destinatário das mercadorias.  

Cabe ressaltar que a atividade da empresa vendedora está 

cadastrada no Estado de Goiás com CNAE 4693-1/00, ou seja, de atacadista de 

mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários, 

deixando sem consistência material seu argumento de que seria varejista, e que por esse 

motivo não caberia exigência da substituição tributária. 

Sobre o aspecto da exigência em si, entendo que a decisão singular 

foi perfeita, tomando emprestada toda a lógica e argumentos nela inseridos, destacando 

que se não houver a substituição tributária, estar-se-ia implementando um tratamento 

diferenciado a esses contribuintes, criando uma concorrência absolutamente desleal para 

as outras empresas submetidas às exigências de recolhimento de substituição tributária.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

Rejeito da mesma forma qualquer pedido que aponte erro na identificação do sujeito 

passivo bem como retirada da lide tanto do remetente como do destinatário das 

mercadorias. 

 

 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01368/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de substituição tributária em 
operações interestaduais sobre produtos com expressa 
previsão dessa exigência. Procedência. Decisão unânime.  
 
Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, tanto o remetente como o destinatário de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, 
conforme os Convênios ICMS 81/93 e 135/06. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo 
arguida pela autuada. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria 
Morato.  E, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do sujeito passivo 
solidário SPE Genesis Central de Compras Ltda da lide, arguida pelo Conselheiro Relator 
Edson Abrão da Silva. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva.  E, quanto ao mérito, por votação unânime, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores, no valor de R$ 45.476,21 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais e vinte e um centavos) multa e acréscimos legais, em razão do sujeito 

passivo na condição de substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias do 

Convênio ICMS 135/06 (celular) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de julho de 

2014 a dezembro de 2015, sem efetuar o destaque do ICMS – Substituição Tributária 

pelas Operações Posteriores e sem efetuar o débito correspondente, conforme 

demonstrativo e documentos anexos aos autos.  

Foram descritos como infringidos os arts. 26, II, 45, 51 e 64 da Lei 

11.651/ 91 c/c o arts. 32, § 1º, 34, inc. II, alínea “h”, 35, 39, 40 e 52 do anexo VIII do 

Decreto 4.852/97, Convênio 135/06 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93. Foi 



proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 

redação da Lei 17.519/2012.  

Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 

Coobrigado; comprovante de inscrição e situação cadastral; cópia da notificação e recibo 

de mensagem via DT-e dando ciência do início do procedimento de fiscalização; Ordem 

de Serviço nº 28.941; espelho cadastral do sujeito passivo solidário; a Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária; mídia gravável CD-R contendo os arquivos e 

demonstrativos utilizados no procedimento fiscal; relação dos documentos fiscais 

eletrônicos por data de emissão; recibo de entrega de Relatórios Digitais; intimações e 

comprovantes de aviso de recebimento de postagem – AR.  

Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias SPE 

GENESIS CENTRAL DE COMPRAS LTDA, por ter concorrido para a prática da infração, 

nos termos do art. 45, caput, do CTE c/c art. 35 do Anexo VIII, do RCTE.  

Devidamente notificados os sujeitos passivos, o solidário foi 

considerado revel, comparecendo tempestivamente aos autos apenas o principal, via de 

seu representante legal para apresentar impugnação. Em sua defesa faz um relato dos 

fatos e, após tecer comentários sobre a legislação pertinente a matéria alega que na 

condição de comerciante varejista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de 

substituta tributária por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, 

relativo as operações com as mercadorias objeto da ação fiscal.  

Ao final requer o acolhimento de sua manifestação e seja julgado 

improcedente o auto de infração, protesta pela posterior juntada de documentos e que as 

intimações sejam encaminhadas ao endereço dos mandatários.  

SPE GENESIS CENTRAL DE COMPRAS LTDA também oferece 

suas razões (fls. 61/65), porém de forma extemporânea, após lavratura de Termo de 

Revelia (fls. 21). Essa data de 07 de março de 2.017, sendo que tal peça foi apresentada 

em 30 de março de 2.017, claramente após esgotamento do prazo para apresentação de 

peça defensória na fase singular.    

Inicialmente traz análise fática dos acontecimentos. Após, argui 

insegurança na determinação da infração. Alega que haveria recolhimento em relação às 



notas fiscais 16778 e 24201. Esse equívoco ensejaria a anulação de todo o trabalho 

dentro da visão da defesa.  

Aponta que deve ser retirado da lide e quem deveria fazer o 

recolhimento seria a remetente das mercadorias, CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S A. 

Destaca que antes das mercadorias saírem de sua origem, o imposto deveria ter sido 

recolhido a Goiás. Pede, portanto, sua exclusão da lide. Seu pleito caminhou unicamente 

nessa direção. Fez anexação de cópias das referidas notas e supostas cópias de 

recolhimento da substituição nesses dois casos (fls. 66/69). 

Decisão singular (fls. 71/76) inadmitiu peça apresentada 

extemporaneamente pelo solidário, e rejeitou os argumentos postos pela remetente das 

mercadorias, tanto no aspecto formal como material. A irregularidade apontada na exordial 

teria ocorrido e não haveria juridicidade alguma nos argumentos postos na peça 

defensória.   

Após correta intimação das partes em relação a ela, houve a 

declaração da perempção do solidário (fls. 84), bem como apresentação de peça 

defensória por parte do autuado principal (fls. 86/94).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos destacando os valores que lhe 

estão sendo exigidos. Destaca a tempestividade do recurso apresentado. Reapresenta a 

mesma tese da defesa apresentada na fase singular, entende que descaberia a exigência 

da substituição tributária no presente caso. Reafirma que o texto do Convênio ICMS 

135/06 só se aplicaria aos estabelecimentos que fossem industriais ou importadores (de 

acordo com texto da Cláusula Primeira desse Convênio), e essa, indubitavelmente não 

seria a situação caracterizada nesse auto, pois sua atividade seria de varejista. 

Destaca o teor do Convênio ICMS 74/17 que alterou o texto do 

Convênio ICMS 135/06, em que fica claro que haveria o poder de exigência de 

substituição tributária a outros estabelecimentos localizados em outra unidade da 

federação, justamente o caso sob análise. Traz todo um arrazoado com essa lógica.  

Questiona a solidariedade entre remetente e destinatário das 

mercadorias. Não seria, na sua visão, caso de interesse comum, conforme preconiza o 

Código Tributário Nacional em seu artigo 124. Deixa também no ar que poderia ter 

ocorrido então erro na identificação do sujeito passivo.   

Acusa o artigo 51, § 3º do Código Tributário Estadual de afrontar à 

legalidade, pois seu texto é o fundamento da solidariedade apontada na exordial, e nele 

resta bem clara a determinação de que é exigido o pagamento antecipado do imposto 



devido pelas futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo 

próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro Estado ou 

do Exterior e sujeita à substituição tributária.    

Aponta que isso feriria de morte a Lei Complementar 101/2.000, pois, 

segundo interpreta, esse texto seria avesso à própria existência da substituição tributária.  

Destaca que no caso presente se trata de operações interestaduais 

destinadas à consumidor final e não à revenda, que sustentaria a lógica da substituição 

tributária.  

É o relatório.  

Entendo que o texto da sentença singular, na sua parte de 

fundamentação, foi completo e abordou todos os aspectos relevantes para o correto 

deslinde da questão. Faço, então, a sua transcrição:    

“O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 

multa e acréscimos legais, em razão do remetente não ter efetuado o 

destaque do imposto nas notas fiscais e por ter deixado de efetuar o débito 

correspondente, relativo a operações de vendas de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 

demonstrativos colacionados aos autos.  

Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 

a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 

subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 

penalidade específica ao caso.  

Foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o exercício do seu direito 

de defesa, em face do princípio jurídico do contraditório, consequência 

lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o 

amplo direito de defesa. Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de 

nulidade, estampadas no art. 20, da Lei 16.469/09.  

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 

quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 

imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos do Convênio 

ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 

atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos:  



- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 

disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 

81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 

1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93:  

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem aos  correspondentes 

Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 

tenha sido retido anteriormente.  

... 

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas da 

legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria.(grifo nosso) 

 

Convênio ICMS nº 135/06: 

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 

com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 

atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 

sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento 

atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel. [...]  

Do CTE:  

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 



estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro 

Estado. (grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE: 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: [...]  

NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07. 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes  

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  

[...]  

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14)  

Correto o procedimento fiscal que incluiu na lide tanto o remetente, quanto 

o adquirente das mercadorias, conforme dispositivos expostos, alicerçado 

também, nas disposições do art. 45 do CTE, complementada, pelo art. 35 

do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97; considerando que ficou caracterizado 

o interesse comum entre as empresas remetentes e a destinatária, haja 

vista, o vínculo comercial existente elas e que todas contribuíram para 

ocorrência da infração, ao deixarem de efetuar o recolhimento do ICMS-ST.  

A ação ou omissão do sujeito passivo solidário fica devidamente 

caracterizada, porquanto, procedeu à aquisição da mercadoria e, por outro 

lado, não exigiu que o recebimento da mercadoria fosse condicionado à 



regularidade da operação quanto ao recolhimento do ICMS-ST a favor do 

Tesouro Estadual, conforme estabelece o art. 35 do Anexo VIII do RCTE, a 

seguir descrito:  

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 

substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 

mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 

adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 

dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 

deveria ter sido efetuada a retenção.  

Portanto, nesta operação específica, o Fisco ao constatar a falta de 

recolhimento do imposto devido por substituição tributária, com base no 

instituto da solidariedade, a qual não comporta benefício de ordem, elegeu 

corretamente o destinatário como sujeito passivo, na condição de 

responsável, por ter realizado aquisição de mercadorias, sem apurar e 

recolher o ICMS-ST pelas operações posteriores devido ao Estado de 

Goiás.  

A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 

devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 

informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 

nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 

CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 

número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 

autuação. 

Assim, não há que se falar em nulidade quando do processo constam 

elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 

infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/09).  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. 

No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 

da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 

território goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a 

substituição tributária pelas operações posteriores.  



O auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o 

levantamento fiscal onde são identificadas as notas fiscais que 

documentam a realização do negócio entre o remetente e o destinatário 

das mercadorias, sem que se observem nos documentos fiscais o destaque 

do ICMS-ST e não foi verificado o pagamento do imposto devido ao Estado 

de Goiás.  

No caso em questão, diante dos fatos e das provas constantes dos autos, 

ficou demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece 

para os produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto 

devido por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, 

do § 1.º do artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida 

que afirmou ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto 

ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado 

sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, 

sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

(mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 

insumos agropecuários), sendo que a legislação goiana equipara o 

estabelecimento atacadista localizado em outra unidade da federação como 

industrial e, no caso em questão, sendo o emitente dos documentos fiscais 

de outro Estado, não destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a 

GNRE e nem recolheu o imposto devido, quando do ingresso das 

mercadorias no Estado de Goiás, portanto, está correto o procedimento da 

fiscalização.  

Por sua vez o destinatário responde solidariamente pelo pagamento, 

conforme já discorremos alhures, a responsabilidade do adquirente está 

claramente definida pelo artigo 45, do Decreto 4.852/97, complementado 

pelo art. 35, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, desta forma, com 

previsão legal na Legislação Tributária Estadual, logo são normas legais 

que garantem a legitimidade para figurar no polo passivo.  

Neste contexto, a Legislação Tributária Estadual e a jurisprudência mansa 

e pacífica já concluíram pela legitimidade e legalidade da substituição 

tributária pelas operações posteriores e estando provado cabalmente nos 

autos que as aquisições eram de produtos sujeitos ao pagamento 

antecipado e este recolhimento não tendo sido feito antecipadamente pelo 

remetente transfere e/ou reparte a responsabilidade de uma forma objetiva 

também ao destinatário destes produtos. 

A defesa não comprovou o recolhimento do ICMS-ST, conforme preceitua o 

art. 19, § 1º, da Lei nº 16.469/09, que impõe às partes a apresentação das 



provas no primeiro comparecimento aos autos. Com efeito, os 

demonstrativos contendo as informações relativas as notas fiscais de 

aquisição, emitidas eletronicamente e objeto da ação fiscal, até prova em 

contrário, demonstram as operações realizadas sem o pagamento do 

imposto devido por substituição tributária.  

Dessa forma, como não há outro argumento ou documento patrocinado 

pela defesa para refutar a acusação e por entender que o lançamento 

cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela manutenção da 

exigência fiscal.” 

Dessa forma, rejeito arguições formais em relação à correta 

composição do polo passivo da lide, entendendo que a escolha da autoridade 

administrativa foi perfeita sob esse ponto de vista. É de se destacar que no momento do 

julgamento houve arguição de retirada da lide da empresa destinatária – SPE GENESIS 

CENTRAL DE COMPRAS LTDA – por parte do relator, Conselheiro Edson Abrão da Silva.  

Portanto, rejeito preliminar de erro na identificação do sujeito passivo 

bem como pedido de retirada a lide do destinatário das mercadorias.  

Há na legislação que trata da matéria perfeita descrição daqueles 

que devem figurar no polo passivo da lide, e no presente caso são o remetente e 

destinatário das mercadorias.  

Cabe ressaltar que a atividade da empresa vendedora está 

cadastrada no Estado de Goiás com CNAE 4693-1/00, ou seja, de atacadista de 

mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários, 

deixando sem consistência material seu argumento de que seria varejista, e que por esse 

motivo não caberia exigência da substituição tributária. 

Sobre o aspecto da exigência em si, entendo que a decisão singular 

foi perfeita, tomando emprestada toda a lógica e argumentos nela inseridos, destacando 

que se não houver a substituição tributária, estar-se-ia implementando um tratamento 

diferenciado a esses contribuintes, criando uma concorrência absolutamente desleal para 

as outras empresas submetidas às exigências de recolhimento de substituição tributária.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

Rejeito da mesma forma qualquer pedido que aponte erro na identificação do sujeito 

passivo bem como retirada da lide tanto do remetente como do destinatário das 

mercadorias. 



 

 
 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01370/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de substituição tributária em 
operações interestaduais sobre produtos com expressa 
previsão dessa exigência. Procedência. Decisão unânime.  
 
ICMS. Questão processual. Pedido de retirada da lide de 
solidário em situação de aquisição em outra unidade da 
federação, por contribuinte goiano, de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária por operações posteriores. 
Improcedência do pedido.  
 
No caso da substituição tributária por operações posteriores 
para mercadorias do Apêndice II do Anexo IX do RCTE, cabe a 
inclusão na lide tanto do remetente quanto do destinatário da 
mercadoria conforme artigo 51, § 1º, II do Código Tributário 
Estadual, combinado com o artigo 35 do Anexo VIII do 
Regulamento do Código Tributário Estadual. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Lopes Viandelli Produtos Alimentícios Ltda da lide, 
arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, 
Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro 
Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores, no valor de R$ 275.716,05 (duzentos e setenta e cinco mil, 

setecentos e dezesseis reais e cinco centavos) multa e acréscimos legais, em razão do 

sujeito passivo na condição de substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias 

do Convênio ICMS 135/06 (celular) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de julho 

de 2014 a dezembro de 2015, sem efetuar o destaque do ICMS – Substituição Tributária 

pelas Operações Posteriores e sem efetuar o débito correspondente, conforme 

demonstrativo e documentos anexos aos autos.  



Foram descritos como infringidos os arts. 26, II, 45, 51 e 64 da Lei 

11.651/ 91 c/c o arts. 32, § 1º, 34, inc. II, alínea “h”, 35, 39, 40 e 52 do anexo VIII do 

Decreto 4.852/97, Convênio 135/06 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93. 

Proposta a aplicação da penalidade prevista no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com 

redação da Lei 17.519/2012.  

Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; Anexo Estruturado – Identificação do Sujeito Passivo 

Coobrigado; comprovante de inscrição e situação cadastral; cópia da notificação e recibo 

de mensagem via DT-e dando ciência do início do procedimento de fiscalização; Ordem 

de Serviço nº 28.941; espelho cadastral do sujeito passivo solidário; mídia gravável CD-R 

contendo os arquivos e demonstrativos utilizados no procedimento fiscal; a Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária; relação dos documentos fiscais eletrônicos por 

data de emissão; recibo de entrega de Relatórios Digitais; intimações e comprovantes de 

aviso de recebimento de postagem – AR. 

Foi arrolado como solidário o destinatário das mercadorias LOPES 

VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, por ter concorrido para a prática da 

infração, nos termos do art. 45, caput, do CTE c/c art. 35 do Anexo VIII, do RCTE.  

Devidamente notificados, os sujeitos passivos comparecem 

tempestivamente aos autos, via de seus representantes legais para apresentar 

impugnação, em peças distintas. O sujeito passivo principal faz um relato dos fatos, após 

tecer comentários sobre a legislação pertinente a matéria alega que na condição de  

comerciante varejista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de substituta tributária 

por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela retenção 

e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, relativo as operações com as 

mercadorias objeto da ação fiscal. Ao final requer o acolhimento de sua manifestação e 

seja julgado improcedente o auto de infração, protesta pela posterior juntada de 

documentos e que as intimações sejam encaminhadas ao endereço dos mandatários.  

O representante legal do solidário alega em sua defesa a preliminar 

de nulidade do auto de infração por erro de identificação do sujeito passivo afirmando que 

a obrigação pela retenção e pagamento do ICMS-ST e da remetente nos termos do 

Convênio ICMS nº 135/2006 e inciso II, do parágrafo primeiro, do art. 51 do CTE, sendo a 

indevida a exigência do tributo por responsabilidade tributária. Questiona a legalidade da 

responsabilidade solidária prevista no art. 45, da Lei 11.651/91, afirmando que a norma é 

inconstitucional e ilegal.  



Ao final requer o cancelamento e o arquivamento do auto de 

infração.  

Decisão singular (fls. 113/119) rejeitou todos os argumentos postos 

pelos componentes do polo passivo, tanto no aspecto formal como material, e julga pela 

manutenção do trabalho na sua íntegra.  

Após nova intimação para a fase cameral, há silêncio por parte da 

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S A, sendo então lavrado respectivo termo de 

perempção (fls. 124).  

Quem vem ao processo nesse momento é a solidária LOPES 

VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (fls. 126/132).  

Seu texto inicialmente traz narrativa dos fatos dentro de sua visão. 

Após, faz defesa enfática da tese de que apenas a remetente das mercadorias deve ser 

responsabilizada pela substituição tributária ora em discussão. Pede então para ser 

retirada da lide.  

Ao final, extrapolando o que havia sido colocado, pede o 

cancelamento do Auto de Infração e o seu consequente arquivamento.  

É o relatório.  

Em relação ao pedido da parte sobre sua retirada da lide, gostaria de 

destacar parte do texto da sentença singular que é extremamente claro sobre os 

fundamentos que ensejaram a solidariedade questionada pela LOPES VIANDELLI 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.   

“ ... Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela 

impugnante, quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo 

recolhimento do imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos 

do Convênio ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – 

ST é atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos: 

- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 

disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 

81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 

1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  



Convênio ICMS nº 81/93:  

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 

Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 

tenha sido retido anteriormente.  

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as 

normas da legislação da unidade da Federação de destino da 

mercadoria.(grifo nosso)  

Convênio ICMS nº 135/06:  

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 

com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 

atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 

sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento 

atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel.  

[...]  

 

Do CTE:  

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 

estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei. § 1º Para os efeitos deste 

artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

 



II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro 

Estado. (grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE:  

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...]  

NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07.  

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  

[...]  

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14)  

Correto o procedimento fiscal que incluiu na lide tanto o remetente, quanto 

o adquirente das mercadorias, conforme dispositivos expostos, alicerçado 

também, nas disposições do art. 45 do CTE, complementada, pelo art. 35 

do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97; considerando que ficou caracterizado 

o interesse comum entre as empresas remetentes e a destinatária, haja 

vista, o vínculo comercial existente elas e que todas contribuíram para 

ocorrência da infração, ao deixarem de efetuar o recolhimento do ICMS-ST.  

A ação ou omissão do sujeito passivo solidário fica devidamente 

caracterizada, porquanto procedeu à aquisição da mercadoria e, por outro 

lado, não exigiu que o recebimento da mercadoria fosse condicionada à 

regularidade da operação quanto ao recolhimento do ICMS-ST a favor do 

Tesouro Estadual, conforme estabelece o art. 35 do Anexo VIII do RCTE, a 

seguir descrito:  



Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 

substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 

mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 

adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 

dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 

deveria ter sido efetuada a retenção.  

Portanto, nesta operação específica, o Fisco ao constatar a falta de 

recolhimento do imposto devido por substituição tributária, com base no 

instituto da solidariedade, a qual não comporta benefício de ordem, elegeu 

corretamente o destinatário como sujeito passivo, na condição de 

responsável, por ter realizado aquisição de mercadorias, sem apurar e 

recolher o ICMS-ST pelas operações posteriores devido ao Estado de 

Goiás. 

 A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 

devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 

informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 

nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 

CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 

número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 

autuação.  

Assim, não há que se falar em nulidade quando do processo constam 

elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 

infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 16.469/09).  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro.  

No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 

da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 

território goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a 

substituição tributária pelas operações posteriores.  

O auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o 

levantamento fiscal onde são identificadas as notas fiscais que 

documentam a realização do negócio entre o remetente e o destinatário 



das mercadorias, sem que se observem nos documentos fiscais o destaque 

do ICMS-ST e não foi verificado o pagamento do imposto devido ao Estado 

de Goiás.  

No caso em questão, diante dos fatos e das provas constantes dos autos, 

ficou demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece 

para os produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto 

devido por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, 

do § 1.º do artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida 

que afirmou ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto 

ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado 

sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, 

sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 

(mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 

insumos agropecuários), sendo que a legislação goiana equipara o 

estabelecimento atacadista localizado em outra unidade da federação como 

industrial e, no caso em questão, sendo o emitente dos documentos fiscais 

de outro Estado, não destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a 

GNRE e nem recolheu o imposto devido, quando do ingresso das 

mercadorias no Estado de Goiás, portanto, está correto o procedimento da 

fiscalização.  

Por sua vez o destinatário responde solidariamente pelo pagamento, 

conforme já discorremos alhures, a responsabilidade do adquirente está 

claramente definida pelo artigo 45, do Decreto 4.852/97, complementado 

pelo art. 35, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, desta forma, com 

previsão legal na Legislação Tributária Estadual, logo são normas legais 

que garantem a legitimidade para figurar no polo passivo.”  

Sobre o mérito em si, o mesmo texto pode ser usado para embasá-

lo, há inequivocamente a omissão caracterizada, e por esse motivo, deve ser julgado 

absolutamente procedente.  

Portanto, em relação ao mérito, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para manter a decisão singular em sua integralidade. Nego provimento, 

portanto, ao pedido feito pela empresa LOPES VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, para que seja retirada da lide, dado que há expressa previsão de solidariedade 

para ao caso ora apreciado.  

 



 
 

Sala das sessões, em 01 de agosto de 2018. 
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Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, o remetente de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, conforme os Convênios ICMS 81/93 e 
135/06. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria 
Morato e Edson Abrão da Silva. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Foram 
vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo 
e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar 
a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor 
Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da Silva que votou pela 
improcedência do lançamento. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores e diferencial de alíquotas no valor de R$ 2.358.687,87 (dois 

milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete 

centavos) multa e acréscimos legais, em razão do sujeito passivo na condição de 

substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias do Convênio ICMS 135/06 e 

Protocolo ICMS nº 84/2011 a contribuinte no Estado de Goiás, no período de janeiro de 

2016 a abril de 2017, e não ter efetuado o recolhimento do imposto devido, conforme 

demonstrativos e documentos anexos aos autos.  

Foram descritos como infringidos os arts. 11, §1º, II, 26, II, 51, §§ 1º 

e 3º, e 64 da Lei 11.651/ 91 c/c o arts. 32, §1º, 39, 40 e 52, §1º do anexo VIII do Decreto 

4.852/97 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93.  



Foi proposta a aplicação da penalidade tipificada no art. 71, IV A, da 

Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011. Para instrução processual foram juntados 

ao processo: Anexo Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; a Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária acompanhada dos demonstrativos utilizados no 

procedimento fiscal e relação dos documentos fiscais eletrônicos emitidos por data de 

emissão; mídia digital DVD-R contendo os arquivos, documentos e demonstrativos da 

auditoria realizada; recibo de entrega de Relatórios Digitais; intimação e recibo de 

mensagem da ciência via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.  

O sujeito passivo principal faz um relato dos fatos, após tecer 

comentários sobre a legislação pertinente a matéria alega que na condição de 

comerciante atacadista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de substituta 

tributária por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, relativo as operações com 

as mercadorias objeto da ação fiscal, excluindo as demais pessoas jurídicas, no caso em 

questão, os atacadistas.  

Faz extenso arrazoado com citações doutrinárias, julgados do STF e 

decisões deste Conselho Administrativo Tributário, defendendo a tese que para ser 

responsabilizado pelo cumprimento da obrigação principal, não basta a inserção de 

dispositivo na legislação interna, a sua compulsoriedade deve ser precedida de acordo 

entre as Unidades da Federação, caso contrário não terá eficácia quanto ao 

estabelecimento remetente. Questiona a base de cálculo aplicada, tanto no cálculo do 

ICMS-ST, quanto no cálculo do diferencial de alíquotas, afirmando que a fiscalização 

utilizou para apuração, os critérios definidos no Convênio 135/06 reproduzidos na 

legislação interna do Estado de Goiás, exigindo o imposto por substituição tributária pela 

base presumida (MVA ou IVA), sem observar a aplicação da carga fiscal reduzida (12%) 

nas operações com aparelhos de telefonia (materiais elétricos), destinados a empresas 

optantes do Simples Nacional e que os valores do ICMS cobrado excedem o valor do 

imposto devido, diante da possibilidade dos destinatários das mercadorias, praticarem 

operações de venda em valor inferior ao utilizado pela fiscalização para cálculo do ICMS-

ST.  

Ressalta que a fiscalização não levou em consideração a percepção 

dos valores de ICMS já arrecadados pelos destinatários no período autuado. Ao final 

requer a improcedência do auto de infração ou a sua conversão em diligência para 

esclarecimento de dúvidas, protestando pela posterior juntada de documentos 



Decisão singular (fls. 136/142) rejeita todos os pedidos formulados 

pela empresa e julga procedente o auto de infração. 

Irresignado com tal decisão, sujeito passivo interpôs recurso 

voluntário (fls. 146/169).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Faz, 

inclusive, transcrição do texto da peça acusatória. Repete a tese de que somente sobre 

importador ou industrial recairia a obrigação do recolhimento da substituição tributária, e 

entende que essa não é a sua realidade.  

Fala sobre o fato de que os destinatários seriam enquadrados no 

regime tributário do Simples Nacional, e isso não teria sido levado em consideração no 

momento da realização do trabalho, e isso acarretaria um enriquecimento sem causa ao 

fisco goiano.  

Retorna com a tese de que somente a partir de 14/07/2.017 haveria 

sustentação jurídica para o pedido posto no auto de infração, que é quando teria sido 

editado o Convenio ICMS 74/2.017, que na sua interpretação, seria a alteração da 

legislação necessária para validar o trabalho fiscal.  

Sempre repete que somente importador ou industriais estariam 

obrigados ao recolhimento da substituição tributária, sendo que era atacadista. Reclama 

da alíquota utilizada pela fiscalização, que não teria levado em conta o fato de que era 

optante do simples nacional.  

Também aventa a possiblidade de necessidade de realização de 

diligência, para elucidação de possíveis dúvidas existentes, como se fossem sobre 

aspectos materiais da lide.     

É o relatório.  

Em relação ao pedido formulado pela parte sobre uma suposta 

necessidade de realização de diligências, entendo totalmente impertinente, não há 

dúvidas sobre aspectos de fato que cerquem a lide, a discussão passa unicamente por 

aspectos de direito, e isso fica claro ao analisarmos todos os argumentos postos pela 

defesa. Nenhuma imprecisão do trabalho foi apontada com esse viés. Rejeito, portanto, tal 

pedido.  

Em relação aos outros aspectos suscitados pela defesa, no que 

disseram respeito à eleição do sujeito passivo e à viabilidade jurídica do pedido, adoto 

integralmente o texto da sentença singular, o qual transcrevo abaixo de forma parcial:  



 

“O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 

inclusive o diferencial de alíquotas, multa e acréscimos legais, em razão do 

remetente ter deixado de efetuar apuração e o recolhimento do imposto 

devido pelas operações posteriores, na condição de substituto tributário, 

conforme demonstrativos colacionados aos autos.  

Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 

a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 

subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 

penalidade específica ao caso. Foi assegurado aos recorrentes, de forma 

plena, o exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 

contraditório, consequência lógica do devido processo legal, garantindo, 

portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa. Não verifico, 

portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade, estampadas no art. 20, da 

Lei 16.469/09. 

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 

quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 

imposto, haja vista, ser comerciante atacadista e nos termos do Convênio 

ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 

atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos: - a legislação 

tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o disposto na 

Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 81/93, 

Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 1º, 

inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93: 

... 

Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 

Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 

tenha sido retido anteriormente. 



... 

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas da 

legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria.(grifo nosso) 

Convênio ICMS nº 135/06: Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas 

operações interestaduais com aparelhos celulares e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard), a atribuírem ao estabelecimento industrial ou 

importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nos termos e 

condições deste convênio, a responsabilidade pela retenção e recolhimento 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas 

por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de serviços de 

telefonia móvel.  

[...]  

Protocolo ICMS nº 41/08: 

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com peças, partes, 

componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo Único deste 

protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades federadas 

signatárias deste protocolo, fica atribuída ao remetente, na qualidade de 

sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e 

recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às operações 

subsequentes. 

 

Protocolo ICMS nº 84/11:  

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com as mercadorias 

listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura 

Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, destinadas aos 

estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, 

na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 



Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS - relativo às operações subsequentes.  

 

Do CTE: 

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 

estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

[...] 

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

(grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE: 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

[...] NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07. 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  

[...] 

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14) 

 

... 



O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. 

No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 

da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 

território goiano de produtos destinados a comercialização e/ou para uso e 

consumo sujeitos a substituição tributária pelas operações posteriores. O 

auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o levantamento 

fiscal onde são identificadas as notas fiscais que documentam a realização 

do negócio entre o remetente e o destinatário das mercadorias, sem que se 

observem nos documentos fiscais o destaque do ICMS-ST ou o pagamento 

do imposto devido ao Estado de Goiás. 

No caso em questão, diante fatos e das provas constantes dos autos, ficou 

demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece para os 

produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto devido 

por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, do § 

1.º do artigo 51 do CTE.  

O remetente, trata-se de estabelecimento atacadista, possui inscrição 

estadual junto ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás e 

encontra-se cadastrado sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de 

mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 

agropecuários (mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 

de insumos agropecuários).  

O Convênio ICMS nº 135/06 e o Protocolo ICMS nº84/2011, estabelecem 

que o imposto deve ser pago de forma antecipada e em separado, nos 

períodos e prazos estabelecidos na legislação tributária. Em relação aos 

questionamentos e as argumentações defendidas pela  impugnante, vejo 

que a defesa apresentada teve caráter meramente protelatório, pelos fatos 

a seguir expostos:  

- conforme dispositivos alhures, está claramente demonstrada a 

responsabilidade da remetente como substituta tributária; 

- em relação a alegação de inobservância da redução da base de cálculo 

nas operações com materiais elétricos (telefonia) destinados a 

estabelecimentos optantes do Simples Nacional, ao analisar os 



documentos e planilhas que embasaram o lançamento do crédito tributário, 

verifica-se o contrário, nas colunas “12 - doc. 01” e “13 – doc. 02”, onde 

identifica-se a alíquota efetiva de 12%, a autora do procedimento fiscal ao 

determinar a base de cálculo para apuração do imposto devido, agiu em 

conformidade com o estabelecido na legislação tributária, reduziu a base de 

cálculo de forma que a tributação resultasse numa carga efetiva de 12%, 

conforme cópias dos demonstrativos da Auditoria Comparativa da 

Substituição Tributária – contribuinte outra UF (doc. 01) e Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária – diferencial de alíquota (doc. 02), 

que anexo aos autos, nos quais destaquei com caneta marca texto, 

operações a título exemplificativo, para as quais, em análise amostral 

realizei a conferência dos cálculos, portanto, correto o trabalho fiscal;  

- em relação as operações destinadas a uso e/ou consumo o levantamento 

fiscal foi realizado e fundamentado na análise e verificação do CNAE dos 

destinatários, portanto, mais uma vez verifica-se a sua correição;  

- em relação a alegação de majoração na exigência do imposto devido nas 

operações destinadas a contribuintes optantes do Simples Nacional, ficou 

no plano das suposições e não trouxe aos autos qualquer prova que as 

operações subsequentes de vendas foram realizadas em valor inferior ao 

utilizado para cálculo da substituição tributária, sendo que, na ocorrência 

dessa situação, cabe o pedido de ressarcimento em processo próprio; 

Com efeito, os demonstrativos contendo as informações relativas as notas 

fiscais de aquisição, emitidas eletronicamente e objeto da ação fiscal, até 

prova em contrário, demonstram as operações realizadas sem o 

pagamento do imposto devido por substituição tributária. 

 Dessa forma, como não há outro argumento ou documento patrocinado 

pela defesa para refutar a acusação e por entender que o lançamento 

cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela manutenção da 

exigência fiscal.  

 Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

Rejeito o pedido de realização de diligência e a arguição de erro na identificação do sujeito 

passivo pelos motivos expostos anteriormente. 

 

 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01377/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de substituição tributária em 
operações interestaduais sobre produtos com expressa 
previsão dessa exigência. Procedência. Decisão unânime. 
  
Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, o remetente de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, conforme os Convênios ICMS 81/93 e 
135/06. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada e, quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson 
Abrão da Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 

operações posteriores, inclusive o diferencial de alíquotas no valor de R$ 2.835.982,63 

(dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta 

e três centavos) multa e acréscimos legais, em razão do sujeito passivo na condição de 

substituto tributário ter promovido a saída de mercadorias do Convênio ICMS 135/06 

(celular), Protocolo ICMS nº 41/2008 (autopeças) e Protocolo ICMS nº 84/2011 (material 

elétrico) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de julho de 2014 a dezembro de 

2015, sem efetuar o destaque do ICMS – Substituição Tributária pelas Operações 

Posteriores e sem efetuar o débito correspondente, conforme demonstrativo e documentos 

anexos aos autos.  

Foram descritos como infringidos os arts. 26, II, 45, 51 e 64, todos da 

Lei 11.651/ 91 c/c o arts. 34, inc. II, alíneas “h”, “k”, item 1, e “p”, 39, 40 e 52 do anexo VIII 

do Decreto 4.852/97, Convênio ICMS 135/06, Protocolo ICMS nº 84/11; Protocolo ICMS nº 

41/08 e Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 81/93. Foi proposta a aplicação da 

penalidade tipificada no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 17.519/2011.  



Para instrução processual foram juntados ao processo: Anexo 

Estruturado – Detalhamento do crédito tributário; Anexo Estruturado – descritivo 

complementar da ocorrência; comprovante de inscrição e situação cadastral do remetente; 

cópia da notificação e recibo de mensagem via DT-e dando ciência do início do 

procedimento de fiscalização; Ordem de Serviço nº 28.941; a Auditoria Comparativa da 

Substituição Tributária acompanhada dos demonstrativos utilizados no procedimento fiscal 

e relação dos documentos fiscais eletrônicos por data de emissão; mídia digital DVD-R 

contendo os arquivos, documentos e demonstrativos da auditoria realizada; recibo de 

entrega de Relatórios Digitais; intimação e comprovante do aviso de recebimento de 

postagem – AR.  

Devidamente notificado, o sujeito passivo comparece aos autos, via 

de seu representante legal para apresentar impugnação, alegando que na condição de 

comerciante varejista, não pode ser responsabilizada pelo encargo de substituta tributária 

por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela retenção 

e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, relativo as operações com as 

mercadorias objeto da ação fiscal.  

Discorre sobre a existência de possíveis equívocos no levantamento 

fiscal em relação a inclusão de operações sujeitas ao regramento do Protocolo 41/08, 

relativo a autopeças. Afirma que as mercadorias que foram objeto da autuação são 

exclusivamente de telefones celulares, não havendo nenhuma indicação de autopeças 

dentre os Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. Que dentre os produtos 

comercializados, o que mais se assemelha a “algo” que possa ser instalado em automóvel 

é um GPS para carros, mercadoria excluída da NCM do Protocolo 41/08. 

Ao final requer o acolhimento de sua manifestação e seja julgado 

improcedente o auto de infração, protesta pela posterior juntada de documentos e que as 

intimações sejam encaminhadas ao endereço dos mandatários.  

Diante das considerações feitas pela parte, houve conversão do 

julgamento em diligência para que fossem encaminhadas a Gerência especializada, para 

que um agente do fisco, pudesse verificar a veracidade dos fatos e manifestar de forma 

conclusiva sobre os produtos relacionados nas notas fiscais de NBM/SH-NCM 8526.91.00, 

objeto da ação fiscal, se estão ou não, sujeitos ao regime da substituição tributária, em 

caso afirmativo que fosse citado o amparo legal para cobrança do ICMS – ST.  

O diligenciador (fls. 58/62), após fazer um breve relato dos fatos e 

descrever os dispositivos que fundamentaram a ação fiscal, manifesta sua opinião 



contrária ao pleito da impugnante afirmando que na qualidade de sujeito passivo por 

substituição é a responsável pelo recolhimento do ICMS-ST em favor do Estado 

destinatário, devendo efetuar a apuração e o pagamento nos períodos e prazos previstos 

na legislação tributária, mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimentos 

Estaduais – GNRE, nos termos do art. 52 do Anexo VIII do RCTE/Go.  

Em relação a premissa de que o produto classificado no NCM 

8526.91.00 – GPS não está na substituição tributária, informa que está relacionado no 

Protocolo ICMS nº 97/2010, e que apesar de não ter sido mencionado o referido Protocolo 

no auto de infração, o produto GPS está sujeito a substituição tributária, ratificado o 

entendimento através do Parecer nº 924/2013-GEOT.  

Ao final conclui pela manutenção do auto de infração nos termos 

propostos na inicial.  

Intimados para ciência do resultado da diligência, o sujeito passivo 

em nova manifestação (fls. 68/76), na tentativa de se eximir da responsabilidade do 

pagamento do ICMS-ST, afirma que pelo fato de não ter sido arrolado como infringido o 

Protocolo ICMS nº 94/2010 no auto de infração, qualquer alteração deve ser considerada 

como revisão de lançamento e recapitulação, motivo pelo qual bate pelo cancelamento da 

autuação. 

Em seguida, faz extenso arrazoado com citações de julgados do STJ 

e deste Conselho Administrativo Tributário com base nos mesmos argumentos do seu 

primeiro comparecimento aos autos, defende a tese de que não tem responsabilidade 

sobre o recolhimento do ICMS-ST e sim o industrial fabricante e importador, requerendo 

ao final a improcedência do auto de infração.  

Decisão singular (fls. 78/84) confirma conteúdo do trabalho revisional 

e confirma integralmente o auto de infração, entendendo que em todos os seus aspectos, 

tanto formal como material, está perfeito.  

Após nova intimação, agora em relação à decisão singular, sujeito 

passivo veio e trouxe suas razões na fase cameral (fls. 91/108).  

Inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de sua visão. Após, 

destaca a tempestividade do recurso apresentado.  

Em relação a aspectos formais, entende ter ocorrido erro de direito 

em relação à peça GPS GUIA 4 3 SLIM MTC 4310 PR BIV AQUARIUS. Sua tese é de que 

somente o PROTOCOLO ICMS Nº 97/10 embasaria a cobrança, e ele não teria sido posto 



pelas autoridades na peça acusatória, sendo então inovação inadmissível nessa fase do 

processo administrativo tributário.  

Após, questiona a legislação tributária estadual que trata a 

substituição tributária, os Convênios não teriam o condão de impor a obrigação nos 

moldes entendidos pela fiscalização. Fala sobre o Convênio ICMS nº 81/93 e o 135/06. E 

à luz de seus textos, somente industrial ou importador estariam obrigados ao recolhimento 

ora em apreciação. Ele se define como mero comercial atacadista ou empresa do ramo 

comercial, hipótese em que se enquadraria, estando fora da referida obrigação. 

Por último, expõe que as vendas se deram à consumidor final, e esse 

aspecto lhe retiraria do polo passivo da lide. Segundo sua interpretação, somente nos 

casos de vendas a comerciantes é que caberia a substituição tributária. Entende não ser 

contribuinte do imposto para o caso presente.  

É o relatório.   

Sobre aspectos formais que cercam o lançamento, entendo 

inexistente qualquer vício, e para isso adoto ipsis literis, a parte da sentença singular que 

tratou dessa matéria, vejamos sua redação:  

“O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 

multa e acréscimos legais, em razão do remetente não ter efetuado o 

destaque do imposto nas notas fiscais e por ter deixado de efetuar o débito 

correspondente, relativo a operações de vendas de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 

demonstrativos colacionados aos autos. 

Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 

cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 

a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 

subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 

penalidade específica ao caso. 

Também entendo que foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o 

exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 

contraditório, consequência lógica do devido processo legal, garantindo, 

portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa.  

Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade, estampadas no 

art. 20, da Lei 16.469/09.  

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 

quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 



imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos do Convênio 

ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 

atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 

conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos:  

- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 

disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 

81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 

1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 

remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 

dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93: 

... 

“Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 

contribuinte com as mercadorias a que se referem os 

correspondentes Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor 

do Estado destinatário, na qualidade de sujeito passivo por 

substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido 

anteriormente. 

... 

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as 

normas da legislação da unidade da Federação de destino da 

mercadoria.”(grifo nosso)  

... 

Convênio ICMS nº 135/06: 

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas 

operações interestaduais com aparelhos celulares e cartões 

inteligentes (Smart Cards e SimCard), a atribuírem ao 

estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de sujeito 

passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 



responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS devido pelas subseqüentes saídas, 

realizadas por estabelecimento atacadista, varejista ou prestador de 

serviços de telefonia móvel. 

[...]  

Protocolo ICMS nº 41/08: 

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com peças, partes, 

componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo Único 

deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades 

federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao remetente, na 

qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade 

pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

relativo às operações subsequentes. 

 

Protocolo ICMS nº 84/11: 

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com as mercadorias 

listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura 

Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, destinadas aos 

estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, 

na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS - relativo às operações subsequentes. 

 

Do CTE: 

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 

substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 

nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 



estabelecidas na legislação tributária, em relação às  operações com as 

mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 

(grifo nosso)  

 

Do Anexo VIII, do RCTE: 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 

bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

 [...] NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 

partir de 01.09.07. 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 

contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: [...] 

h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 

Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 

de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 

celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 

(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 

135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 

vigência: 19.08.14)  

A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 

devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 

informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 

nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 

CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 

número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 

autuação.” 

Portanto, qualquer arguição de vício formal, principalmente de erro 

na identificação do sujeito passivo ficam totalmente prejudicadas, devendo ser rejeitada.  



Sobre o questionamento em relação ao produto GPS GUIA 4 3 de 

NCM 8526.91.00 – GPS, adoto também o que foi explanado na sentença singular, após as 

devidas averiguações sobre a questão jurídica posta pela defesa:  

“Em relação a arguição da impugnante sobre cancelamento do auto de 

infração, afirmando ser indevida a cobrança do ICMS-ST dos produtos 

classificados no NCM 8526.91.00 – GPS, relacionados no Protocolo ICMS 

nº 97/2010 sob a premissa que o referido Protocolo não foi descrito como 

dispositivo infringido no auto de infração, vejo que não procede, uma vez, 

que deve ser verificado de início, que para caracterização de qualquer tipo 

de infração tributária é necessário que uma determinada situação fática 

ocorrida, devidamente descrita nos autos, se subsuma a uma situação 

abstrata, devidamente descrita em uma lei previamente editada, dessa 

forma, a fiscalização apurando a realização de fato gerador econômico de 

incidência do ICMS e, portanto, gerador de uma obrigação tributária que foi 

descumprida pelo sujeito passivo, em que ficou configurado o que se 

intitula de uma infração tributária, deve, nesse caso, lavrar o lançamento 

tributário de ofício, de forma a formalizar o respectivo crédito tributário, 

claro que dentro do prazo decadencial definido pelo artigo 173 do CTN. 

Portanto, como foi vislumbrado acima, o elemento principal para ocorrência 

de qualquer infração tributária é própria subsunção de uma situação fática 

dentro das hipóteses previamente existentes na norma tributária, nesse 

sentido, completamente dispensável que o autor do procedimento fiscal cite 

todos os artigos da legislação tributária de forma completa, pois o julgador 

tem o dever de conhecer das normas legais (sua função precípua), até 

porque existe um brocardo jurídico presente no direito processual, de longa 

sedimentação, que diz o seguinte: “Narra mihi factum dabo tibi jus” (narre-

me o fato, que dar-te-ei o direito). Nessa linha de raciocínio, não há 

nenhum problema o fato do autor do procedimento fiscal esquecer de 

descrever algum dos artigos legais de enquadramento dentre as hipóteses 

normativas aplicáveis, bastando para tanto fazer uma descrição fática 

segura de forma a que todas as partes compreendam, como no caso em 

questão, haja a vista a descrição de forma clara do fato tipificado, conforme 

acusação fiscal delineada no histórico da autuação. Assim, não há que se 

falar em nulidade quando do processo constam elementos suficientes para 

determinar com segurança a infração e o infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 

16.469/09).  



Sobre o mérito, que tratou da argumentação de que somente 

industrial e importador estariam obrigados à substituição tributária, adoto também a lógica 

do mesmo juízo singular, que transcrevo quando tratou dessa parte:  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 

tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 

estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 

adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 

imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 

tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. No 

caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente da 

falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em território 

goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a substituição 

tributária pelas operações posteriores. O auto de infração encontra-se 

adequadamente instruído com o levantamento fiscal onde são identificadas 

as notas fiscais que documentam a realização do negócio entre o 

remetente e o destinatário das mercadorias, sem que se observem nos 

documentos fiscais o destaque do ICMS-ST e não foi verificado o 

pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás. No caso em questão, 

diante fatos e das provas constantes dos autos, ficou demonstrada de 

forma clara e objetiva, que a legislação estabelece para os produtos 

remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto devido por 

substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, do § 1.º do 

artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida que afirmou 

ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto ao Cadastro 

de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado sob o 

CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 

predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (mercadorias em 

geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários), 

sendo que a legislação goiana equipara o estabelecimento atacadista 

localizado em outra unidade da federação como industrial e, no caso em 

questão, sendo o emitente dos documentos fiscais de outro Estado, não 

destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a GNRE e nem 

recolheu o imposto devido, quando do ingresso das mercadorias no Estado 

de Goiás, portanto, está correto o procedimento da fiscalização. O 

Convênio ICMS nº 135/06 e o Protocolo ICMS nº84/2011, estabelecem que 

o imposto deve ser pago de forma antecipada e em separado, nos períodos 

e prazos estabelecidos na legislação tributária. A defesa não comprovou o 

recolhimento do ICMS-ST, conforme preceitua o art. 19, § 1º, da Lei nº 



16.469/09, que impõe às partes a apresentação das provas no primeiro 

comparecimento aos autos. Com efeito, os demonstrativos contendo as 

informações relativas as notas fiscais de aquisição, emitidas 

eletronicamente e objeto da ação fiscal, até prova em contrário, 

demonstram as operações realizadas sem o pagamento do imposto devido 

por substituição tributária. Dessa forma, como não há outro argumento ou 

documento patrocinado pela defesa para refutar a acusação e por entender 

que o lançamento cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela 

manutenção da exigência fiscal.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-

lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 

Rejeito, da mesma forma e pelos argumentos já postos a arguição de erro na identificação 

do sujeito passivo.  

 

ICMS. Exigência de substituição tributária em operações 

interestaduais sobre produtos com expressa previsão dessa exigência. Procedência. 

Decisão unânime.  

Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso ordenamento, o 

remetente de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme os 

Convênios ICMS 81/93 e 135/06.  

 
 
 

Sala das sessões, em 02 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01403/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Diferencial de alíquota 
devido pelo regime de apuração da substituição tributária. 
Mantida a decisão recorrida. Auto de infração parcialmente 
procedente. 
 
Deve ser mantido o julgamento proferido pela Primeira 
Instância, quando o julgador se convence da existência do ilícito 
fiscal por meio de provas cabais existentes nos autos e 
confirma a exigência do cumprimento da obrigação tributária. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe provimento para manter a sentença singular e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 141.498,56 (cento e 
quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), 
conforme revisão de fls. 197/199, considerando o pagamento efetuado às fls. 194, para 
fins de extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Mauricio 
Ribeiro de Paiva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo na 
condição de substituto tributário, realizou saída de mercadorias sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária, com destino ao Estado de Goiás, sem efetuar a retenção do  
diferencial de alíquotas, conforme demonstrativo anexo. Em consequência, o remetente, 
como substituto tributário, deverá pagar o tributo na importância de R$ 713.834,98, 
juntamente com as cominações legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 11, § 
1º, inciso II e 51, § 3º, da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 32, § 1º, do Anexo VIII, 
do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso III, 
alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.917/2012. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 20/38. 

Por meio do Despacho nº 345/2015 de fls. 195/196, o julgador 
singular converte os autos em diligência à Gerência de Substituição Tributária a fim de que 
a autoridade fiscal verifique quanto ao item 3, se o contribuinte destinatário efetuou o 
lançamento do diferencial de alíquotas em sua EFD e se persiste o valor remanescente a 
ser exigido do sujeito passivo, revisando o lançamento, se for o caso. 



Em resposta, a autoridade fiscal esclarece que os valores exigidos 
pelo auto de infração em tela se referem a tributo devido por substituição tributária e que o 
fato gerador ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento remetente. 
No entanto, verificando a Escrituração Fiscal Digital do destinatário, se comprova que os 
valores em discussão foram incluídos na apuração do ICMS Normal e pagos em datas 
posteriores à ocorrência do fato gerador, cabendo, portanto, a cobrança dos acréscimos 
legais. Elaborou-se nova planilha demonstrativo, excluindo-se os valores referentes ao 
recolhimento da parte não litigiosa e os pagamentos parciais efetuados pelo destinatário, 
com a aplicação da regra constante do artigo 482, § 4º do RCTE, com apresentação de 
novo valor para o crédito tributário. 

Intimado do resultado da revisão fiscal, o sujeito passivo comparece 
ao processo alegando que no caso em comento não há incidência do ICMS nas 
transferências de ativo imobilizado e ainda o fato de que o Protocolo ICMS nº 84/11 não se 
aplica a empresa.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 227/231, pela qual o julgador 
considerou procedente em parte o auto de infração, devendo-se exigir do sujeito passivo o 
recolhimento do valor pendente de pagamento, atualizado conforme planilha constante da 
mídia digital às fls. 203. 

Em seu Despacho de fls. 232, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

Intimado, às fls. 233 a 235, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário, às fls. 237 a 251, alegando que a transferência de bens entre estabelecimentos 
do mesmo contribuinte não configura mercancia, não constituindo, portanto, fato gerador 
do imposto que, conforme disposto no artigo 155 da CF, incide sobre a circulação de 
mercadorias e serviços, envolvendo negócio jurídico mercantil. Sustenta que não se 
encontram presentes os requisitos essenciais do negócio jurídico mercantil que autorizem 
a incidência de ICMS. Alega que o fiscal autuante imputou a obrigação fiscal à filial da 
empresa no Distrito Federal, na qualidade de substituta tributário, invocando o Protocolo 
ICMS n° 84 de 2011. Ocorre que, na verdade, tal norma não se aplica ao caso em voga, 
pois esse fica restrito a operações realizadas entre contribuintes do setor industrial ou 
importador. Argui que pela análise das planilhas de revisão dos lançamentos verifica-se 
que sobre o valor do diferencial de alíquota supostamente recolhido em atraso foi 
acrescido multa e juros, sendo que a soma desses valores foi subtraída do montante 
comprovadamente pago pela recorrente, o que resultou na diferença de R$ 12.138,54. Em 
seguida, questiona a multa aplicada, que ao seu ver, possui nítido caráter confiscatório. Ao 
final, pede a improcedência do presente auto de infração. Caso isso não ocorra, requer a 
redução da multa imposta ao patamar de 20%.  

 
O sujeito passivo retorna aos autos, às fls. 273 a 276, alegando que 

o debito discutido é integralmente indevido, justamente por se tratar de transferência de 
bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ao final, requer: improcedência do AI 
e a sua redução para o patamar de 20%. 

 
Conforme Resolução 039/2017, às fls. 277 a 278, uma vez corrigida 

a sentença, com sua correspondente juntada aos autos, deve ser reaberto o prazo para 
apresentação de recurso à fase cameral, tanto ao sujeito passivo quanto à Fazenda 
Pública. 

 
Pela Sentença n° 2559/2017 – JULP, às fls. 280 a 284, o julgador 

singular decidiu pela procedência parcial do auto de infração.  



 
Intimado, às fls. 287, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário a 

segunda instância, às fls. 289 a 304, reiterando os argumentos interpostos anteriormente. 
Ao final, requer: sua redução para o patamar de 20%. Junta documentos, às fls. 305 a 
311. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 

 
Neste auto de infração o fisco exige do sujeito passivo o pagamento 

do ICMS no valor de R$ 579.675,45 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de multa e demais cominações 
legais, por remeter, a contribuinte goiano, mercadorias sujeitas ao ICMS-ST Diferencial de 
Alíquotas, sem efetuar a retenção do imposto. 

Nos termos do artigo 32, do Anexo VIII, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, o regime de substituição tributária pela operação posterior – 
retenção na fonte – consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por 
operação interna subsequente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso. 

É oportuno salientar que o artigo 52, § 1º, do Anexo VIII, do Decreto 
nº 4.852/97, abaixo transcrito, estabelece a obrigatoriedade e procedimentos para 
recolhimento do imposto devido por substituição tributária por parte do substituto tributário 
estabelecido em outra unidade federativa. 

Art. 52. O substituto tributário estabelecido em outra unidade da Federação 
deve fazer a retenção do imposto no momento em que promover a saída da 
mercadoria para o território goiano, efetuando a apuração e o seu 
pagamento nos períodos e prazos previstos na legislação tributária, 
mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais-GNRE. 

§ 1º Se não for concedida a inscrição cadastral ao substituto tributário ou se 
esse não tiver providenciado a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes 
deste Estado, o mesmo deve, em relação a cada operação, efetuar o 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás, por ocasião da saída da 
mercadoria de seu estabelecimento, por meio de GNRE distinta para cada 
um dos destinatários, devendo (Convênio ICMS 81/93, cláusula sétima, §§ 
2º e 3º): 

I - anexar uma via desta à nota fiscal para acompanhar o transporte da 
mercadoria; 

II - constar no campo informações complementares o número da nota fiscal 
a que se refere o respectivo recolhimento. 

A revisão fiscal (fls. 197/199) calculou os valores remanescentes e 
relativos aos acréscimos legais devidos e não recolhidos pelo destinatário, concluindo pelo 
valor de R$ 12.138,54 (doze mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 
como valor pendente de pagamento, conforme planilha constante da mídia digital às fls. 
203. 

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular e declarar parcialmente procedente o auto 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/1993/cv081_93


de infração em julgamento, no valor originário de R$ 141.498,56 (cento e quarenta e um 
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), com aproveitamento 
dos valores já recolhidos pelo sujeito passivo, conforme documento às fls. 194. 

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01421/18 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Insegurança na determinação da infração. Rejeitada. Mérito 
ICMS. Entrada em estabelecimento comercial de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária desacobertada de 
documentação fiscal. Procedência em parte. Adequação da 
penalidade proposta. Aplicação da forma privilegida prevista no 
§ 8º do art. 71 do CTE. 
 
1. Rejeita-se a arguição de insegurança na determinação da 
infração, estando a irregularidade fiscal claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído; 
 
2. O valor inicial da exigência deve-se conformar àquele apurado 
em trabalho revisional realizado pelo próprio fisco; 
 
3. Havendo penalidade mais específica para a infração, adequa-
se a penalidade proposta para esta; 
 
4. Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo 
não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do 
imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor fixado para a respectiva infração (CTE, art. 71, § 
8°). 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar a 
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e o pedido de 
improcedência do auto de infração. E, por unanimidade de votos, conhecer do recurso da 
Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para manter o lançamento 
com o ICMS no valor de R$ 317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e sete 
centavos), acrescido da forma qualificada prevista no § 9º, II, do art. 71, do CTE, porém, 
reformar o acórdão cameral de modo que a penalidade prevista no art. 71, VII, "L", do CTE 
incida sobre o montante da omissão de entrada de R$ 29.677,00 (vinte e nove mil, 
seiscentos e setenta e sete reais), o que resulta na multa total no valor de R$ 7.419,46 
(sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), considerando, por 
fim, que sobre o valor de R$ 7.060,12 (sete mil e sessenta reais e doze centavos) deve ser 
aplicada a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, do CTE, sem prejuízo da 
observância da nova regra disposta no § 11, do art. 71, do CTE. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Denilson Alves Evangelista, João 
Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, Antônio Martins da 
Silva, José Luiz Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Luis 
Antônio da Silva Costa. 
 



R E L A T Ó R I O 
 

Reclama-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 6.558,82 
(seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, em razão da entrada no estabelecimento do sujeito 
passivo de mercadorias sujeitas à substituição tributária, desacobertadas de 
documentação fiscal, nos meses de maio a setembro de 2005. 

 
Citados como infringidos os arts. 46, V, “a” e 51, § 3°, da Lei n° 

11.651/91, c/c os arts. 32, § 1° e 35, do Anexo VIII, do Decreto n° 4.852/97, proposta a 
penalidade prevista no art. 71, VII, “c”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, II, desse 
mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificada como coobrigada a pessoa física OLIVEIRA GOMES 

NETO (fls. 3). 
 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, 

Demonstrativo de Entradas Reais de Mercadorias – Exercício 2005 (fls. 5 a 6), pedido de 
apensamento de 5 (cinco) processos a estes autos (fls. 9), cópias de páginas dos livros 
fiscais Registro de Entradas (fls. 10 a 24) e Registro de Apuração do ICMS (fls. 25 a 44). 

 
Intimados o sujeito passivo em 29/12/2007 (fls. 48) e o solidário em 

04/01/2008 (fls. 49), ambos não comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 
51). 

 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 71 a 73), formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de cerceamento do direito de defesa e de insegurança na 
determinação da infração. 

 
No mérito, pede a improcedência do lançamento, alegando serem 

inconsistentes as provas da acusação. Diz que as impressões apresentadas pela 
fiscalização podem ser consideradas indícios, mas para sua convalidação seria necessário 
a apresentação das notas fiscais, o que não aconteceu nos presentes autos. Observa que 
os arquivos magnéticos são instrumentos de informação do fisco e não documentos que 
atestem a ocorrência de infração. 

 
O solidário, regularmente intimado para apresentar impugnação em 

Segunda Instância, não a apresenta, motivando a lavratura do competente Termo de 
Perempção (fls. 59).  

 
Posteriormente, o sujeito passivo faz adendo à impugnação 

anteriormente apresentada, conforme fls. 80 a 85, onde, quanto ao mérito, acrescenta que 
a empresa não adquiriu qualquer mercadoria sem registrar as notas fiscais em seus livros 
fiscais. 

 
A Terceira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

134/2008 (fls. 86), converte o julgamento em diligência encaminhando os autos à 
Secretaria Geral - SEGE, para que esta determine o apensamento neste processo dos 
autos nºs 3 0290257 583 86, 3 0290244 392 60, 3 0290195 120 44, 3 0219815 056 34, 3 
0290041 670 52; 3 0219806 146 34 e 3 0290065 358 81, observando que no caso dos 
autos a serem apensados não terem sido julgados, pautar para julgamento em conjunto. 

 



A Terceira Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 
materializada no Acórdão n° 3420/2008 (fls. 97 a 100), rejeita a preliminar de nulidade da 
peça básica, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Em decisão não 
unânime, rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Em decisão não unânime, rejeita a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pelo conselheiro José Umbelino dos Santos. 
Quanto ao mérito, em decisão não unânime, considera procedente o auto de infração. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso para o Conselho Pleno 

(fls. 103 a 112), onde reitera os pedidos e as razões formuladas nas defesas anteriores. 
 
O Conselho Administrativo Tributário, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 2602/2009 (fls. 121 a 125), acolhe a preliminar de nulidade 
parcial do processo, por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo Relator, 
declarando nulo o processo a partir da fl. 45, devendo os autos serem encaminhados ao 
NUPRE de origem para que seja entregue uma cópia do CD, inserto à fl. 87 do processo 
n° 3.0290041.670.52, ao sujeito passivo, bem como para que se proceda à renovação das 
intimações para pagamento da quantia exigida ou apresentação de impugnação em 
primeira instância. 

 
Efetuou-se a entrega do CD ao sujeito passivo, conforme termo de 

recebimento (fls. 129). 
 
Intimados o sujeito passivo e o solidário em 28/09/2009, ambos não 

comparecem ao processo, sendo declarados revéis (fls. 141 e 142). 
 
Revel, o sujeito passivo apresenta impugnação em Segunda 

Instância (fls. 151 a 152). 
 
O solidário, regularmente intimado para apresentar impugnação em 

Segunda Instância, não a apresenta, motivando a lavratura do competente Termo de 
Perempção (fls. 150).  

 
A Segunda Câmara deste Conselho, tendo em vista o fato que na 

procuração à fl. 68, a pessoa que assinou é diferente daquela que consta como 
outorgante, a qual não consta do contrato social como representante da empresa (fls. 63), 
por meio da Resolução n° 070/2011 (fls. 163), sobresta o presente processo para o dia 
29/04/2011, para que a advogada da empresa apresente procuração cujo outorgante e 
signatário possua, comprovadamente, poderes para a pratica do ato. 

 
O sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 165 a 171). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, em decisão unânime, 

materializada no Acórdão n° 898/2011 (fls. 175 a 179), acata a preliminar de nulidade 
parcial do processo a partir de fl. 130, arguida pelo Relator, por cerceamento ao direito de 
defesa, para entrega de uma cópia do CD constante à fl. 87 do processo 3029004167052 
à advogada e ao solidário, devendo os autos retornarem à Primeira Instância e tramitarem 
para julgamento em conjunto com os processos n° 3029004167052, 3029006535881, 
3029025758386 e 302924439260. 

 
Em atenção ao Acórdão n° 898/2011, efetuou-se a entrega de cópia 

do CD ao solidário e à advogada, conforme fls. 186, 187 e 197. 
 



O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, decide pela 
nulidade ab initio do processo, por insegurança na determinação da infração, extinguindo-
o sem resolução do mérito, conforme a Sentença n° 1054/2016-JULP (fls. 284 a 288). 

 
A Representação Fazendária apresenta recurso à Câmara Julgadora 

(fls. 289 a 291), pedindo o afastamento da nulidade declarada na sentença singular e a 
consequente devolução dos autos à Primeira Instância para apreciação de toda matéria. 

 
Intimados o sujeito passivo e o solidário, apenas o sujeito passivo 

apresenta Contradita (fls. 303 a 306). 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 147/2016 (fls. 310 a 311), converte o julgamento em diligência, 
encaminhando o processo à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que 
seja designado auditor fiscal para promover esclarecimentos acerca dos argumentos 
apresentados pelo contribuinte. 

 
O agente do Fisco, cumprindo a Resolução n° 147/2016, em relatório 

(fls. 313 a 318), efetua os esclarecimentos solicitados na resolução. Acrescenta que 
revisou o trabalho fiscal, implicando esse procedimento na alteração do valor original da 
exigência para o ICMS no valor de R$ 317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e 
sete centavos). Pede que a penalidade proposta seja alterada para a prevista no artigo 71, 
inc. III, alínea "a" do CTE. 

 
Junta as planilhas revisadas (fls. 319 a 322) e mídia CD (fls. 323). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado dessa 

diligência, conforme fls. 327 a 330. 
 
A Primeira câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acórdão n° 1244/2017 (fls. 337 a 345), reforma a sentença singular e 
rejeita a preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, na forma do art. 40-A, §1°, inciso I, da lei n° 16.469/2009, em 
decisão não unânime, reforma a sentença singular e considera procedente em parte o 
auto de infração no valor do ICMS de R$ 317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e 
sete centavos). Em decisão não unânime, acolhe a adequação da penalidade para a 
prevista no art. 71, VII, "L", do CTE, com aplicação da forma qualificada prevista no § 9°, 
inciso II, do mesmo dispositivo legal. 

 
Intimada, a Fazenda Pública apresenta recurso para o Conselho 

Superior (fls. 347 a 349), argumentando que o revisor apresentou às fls. 319 os valores 
das entradas de mercadorias em que figuram apenas documentos oriundos do controle 
paralelo do banco de dados da empresa sem o recolhimento do ICMS-ST e sem registro 
nos livros fiscais. Anota que esse demonstrativo deu sustentação à decisão de parcial 
procedência ora recorrida. Entretanto, nas planilhas de fls. 320 a 322, o revisor 
demonstrou que os valores nelas constantes referem-se a entradas não registradas para 
as quais o ICMS-ST foi pago. Portanto, há duas situações no lançamento, para uma parte 
deve-se cobrar o ICMS-ST com multa prevista no art. 71, VII, "L", do CTE e para a outra 
parte deve ser exigida apenas a multa, uma vez que o ICMS-ST já estava pago. Afirma 
que a decisão recorrida não declarou a procedência em relação à parte em que se deve 
cobrar apenas multa e, assim, tornou-se inequivocamente contraria a prova inconteste 
constante dos autos na data do julgamento. Observa que está correta a cobrança do 
ICMS-ST no valor indicado nas fls. 319, de R$ 317,67, mas não está correta a exigência 



da multa formal apenas sobre a base de cálculo do imposto. A base de cálculo da multa a 
ser exigida é o valor da omissão de entrada e que está lançada no demonstrativo de fls. 
05, no valor de R$ 29.677,90, de modo que, após aplicado o percentual de 25%, a multa 
resultante é de R$ 7.419,46, sem prejuízo da forma qualificada prevista no §9°, inciso II, 
do art. 71 do CTE. Por fim, a fazenda pública clama pela reforma do acórdão recorrido 
alterando a parcial procedência para se exigir o imposto no valor da decisão recorrida, 
mas aumentar a multa formal para o valor de R$ 7.419,46, sem prejuízo da forma 
qualificada prevista no §9°, inciso II, do CTE. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta conjuntamente Contradita e 

recurso para o Conselho Superior (fls. 354 a 355), onde formula em preliminar arguição de 
nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança na determinação da 
infração. No mérito, pede a rejeição do recurso fazendário e a improcedência do auto de 
infração. Reafirma as alegações formuladas anteriormente, quanto à questão preliminar e 
quanto ao mérito. 

 
É relatório. 
 

V O T O 
 
Reclama-se no auto de infração o ICMS no valor de R$ 6.558,82 

(seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, em razão da entrada no estabelecimento do sujeito 
passivo de mercadorias sujeitas à substituição tributária, desacobertadas de 
documentação fiscal, nos meses de maio a setembro de 2005. 

 
O julgamento efetuado na Primeira Instância foi pela nulidade ab 

initio do processo, por insegurança na determinação da infração, conforme a Sentença n° 
1054/2016-JULP (fls. 284 a 288). 

 
Na fase cameral, houve revisão no trabalho fiscal, implicando esse 

procedimento na alteração do valor original da exigência para o ICMS no valor de R$ 
317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), conforme conclusão do 
relatório da diligência (fls. 318) e planilha revisada (fls. 319). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão materializada no 

Acórdão n° 1244/2017 (fls. 337 a 345), reformou a sentença singular e rejeitou a preliminar 
de nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração. Quanto ao 
mérito, na forma do art. 40-A, §1°, inciso I, da Lei n° 16.469/2009, reformou a sentença 
singular e considerou procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). Acolheu a adequação da 
penalidade para a prevista no art. 71, VII, "L", do CTE, com aplicação da forma qualificada 
prevista no § 9°, inciso II, do mesmo dispositivo legal. 

 
Tanto a Fazenda Pública quanto o Contribuinte apresentaram 

recurso para o Conselho Superior. 
 
O Contribuinte, em seu recurso, insistiu na arguição preliminar de 

nulidade por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, no pedido de 
improcedência do auto de infração. 

 



Apreciando a arguição de insegurança na determinação da infração, 
formulada pela autuada, manifesto-me pela sua rejeição, por estar a irregularidade fiscal 
claramente relatada e o auto de infração devidamente instruído. 

 
No mérito, quanto ao pedido de improcedência do lançamento, 

formulado pelo sujeito passivo, indefiro-o, pelo fato de existir nos autos elementos, 
apurados em revisão, que justificam a procedência em parte do lançamento. 

 
Apreciados os pleitos do Contribuinte em seu recurso, passo à 

apreciação do recurso da Fazenda Pública, manifestando-me pelo seu provimento pelo 
que exponho: 

 
O lançamento fiscal, efetivamente, deve ser mantido sobre o ICMS 

no valor de R$ 317,67 (trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), apurado 
na revisão, conforme planilha (fls. 319), acrescido da forma qualificada prevista no § 9º, II, 
do art. 71, do CTE, pois a irregularidade (o imposto reclamado trata-se de ICMS-ST) for 
praticada em operação sujeita ao regime de substituição tributária. 

 
Porém, o acórdão cameral deve ser reformado de modo que a 

penalidade prevista no art. 71, VII, "L", do CTE incida sobre o montante da omissão de 
entrada de R$ 29.677,00 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais), apurado 
pela dedução do total de entradas escriturado no livro Registro de Entradas do total das 
entradas constante do banco de dados da empresa, conforme demonstrativo (fls. 5). Feita 
a incidência do percentual de 25% sobre a omissão no valor de R$ 29.677,00, resulta na 
multa no valor de R$ 7.419,46 (sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis 
centavos). 

 
Por fim, sobre o valor de R$ 7.060,12 (sete mil, sessenta reais e 

doze centavos), montante das operações não escrituradas mas para as quais houve 
pagamento do imposto, deve ser aplicada a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, 
do CTE, sem prejuízo da observância da nova regra disposta no § 11, do art. 71, do CTE. 
Vejamos a reprodução desses dispositivos legais. 

 
CTE, Art. 71. [...] 
 
§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não 
resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa 
aplicável corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor fixado para a 
respectiva infração. 
 
§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido 
por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, 
mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do 
disposto nos §§ 8° e 9°:  
 
I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da 
multa fica limitado ao valor do imposto; 
 
II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado 
ao valor obtido pela aplicação: 
 
a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, 

sem considerar benefício fiscal porventura aplicável; 
 



b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se 
determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes 
ao lançamento. 
 

Ante o exposto, acompanhado da unanimidade de meus pares, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, nego-lhe provimento para 
rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e o pedido 
de improcedência do auto de infração. E, também acompanhado da unanimidade de meus 
pares, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou-lhe 
provimento para manter o lançamento com o ICMS no valor de R$ 317,67 (trezentos e 
dezessete reais e sessenta e sete centavos), acrescido da forma qualificada prevista no § 
9º, II, do art. 71, do CTE, porém, reformar o acórdão cameral de modo que a penalidade 
prevista no art. 71, VII, "L", do CTE incida sobre o montante da omissão de entrada de R$ 
29.677,00 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais), o que resulta na multa total 
no valor de R$ 7.419,46 (sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis 
centavos), considerando, por fim, que sobre o valor de R$ 7.060,12 (sete mil, sessenta 
reais e doze centavos) deve ser aplicada a forma privilegiada prevista no § 8º, do art. 71, 
do CTE, sem prejuízo da observância da nova regra disposta no § 11, do art. 71, do CTE. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01457/18 
 
Relator: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Preliminar de 
inadmissibilidade do Recurso do Contribuinte para o Conselho 
Pleno no tocante à nulidade por cerceamento ao direito de 
defesa. Acolhimento. Omissão de pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações posteriores. Procedência 
parcial.   
 
1. A parte do recurso referente à decisão cameral unânime deve 
ser liminarmente inadmitido pelo Conselho Superior se não 
comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 
41, II, da Lei nº 16.469/09. 
 
2. Aplica-se o regime de substituição tributária à operação 
realizada com as mercadorias discriminadas nos Apêndices II, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II 
(RCTE, Anexo VIII, art. 32, § 1º). 
 
3. O auto de infração deve ser julgado parcialmente procedente 
quando ficar comprovada a inexigibilidade de parte do crédito 
tributário constante da inicial. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 26 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher o Pedido 
de Revisão Extraordinária, por falha na intimação, inadmitindo a preliminar de nulidade, 
por cerceamento do direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não 
estar a peça recursal em consonância com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. 
Quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do Pedido de Revisão 
Extraordinária, negar-lhe provimento para manter a decisão cameral que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 12.090,02 (doze mil e noventa 
reais e dois centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Paulo Diniz, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza 
Santos Mariano, David Fernandes de Carvalho e Masayuki Missao. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da autuação que o sujeito passivo “Na condição de substituto 
tributário, realizou saída de discos fonográficos gravados, com destino ao estado de 
Goiás, sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributária pelas operações 
posteriores, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, o 
remetente, como substituto tributário, deve pagar o tributo na importância de R$ 15.824,94 
juntamente com as cominações legais.  Reautuação sugerida pelo Oficio 205/2010 - 
SAT/CRF A.I anulado por vicio formal, de Número 4.01.09008840.28.” 

 



O sujeito passivo apresenta a peça impugnatória de fls. 47/55 e efetua o 
pagamento de parte do crédito tributário, conforme documentos de folhas 343/347. 

 
O julgador singular, por meio do despacho de fls. 354/355, determinou o 

encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição Tributária, a fim de ser revisado o 
lançamento tributário, em face dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, bem 
como das notas fiscais juntadas ao feito, prestando os esclarecimentos que justificam a 
exigência do ICMS-ST. 

 
Os revisores excluíram alguns dos documentos fiscais do lançamento, 

conforme relatório revisional de fls. 402/403, apresentando nova planilha de cálculo, 
reduzindo o valor devido do ICMS-ST para o valor de R$ 12.090,02. 

 
Manifestação do sujeito passivo sobre a diligência às fls. 410/412. 
 
O julgador de primeira instância julgou procedente o auto de infração, 

conforme sentença de fls. 414/418, sem observar a redução do valor do ICMS, conforme a 
revisão fiscal realizada. 

 
O sujeito passivo interpõe recurso voluntário (fls. 424/441). Pede a 

improcedência do auto de infração.  
 
A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, decidiu, por 

unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade parcial do processo a partir da 
sentença de fls. 414, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto 
ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 12.090,02 (doze mil e noventa reais e dois centavos), 
considerando-se o pagamento de fls. 353, para fins de possível extinção do crédito 
tributário. 

 
A Representação Fazendária manifesta anuência com a decisão cameral 

(fls. 4540).  
 
Intimado, o sujeito passivo não se manifesta nos autos, conforme Termo 

de Perempção de fls. 459, lavrado em 15/09/215. 
 
Em 26/01/2016, o sujeito passivo protocola Recurso ao Conselho Pleno 

(fls. 463/481), em síntese com os seguintes fundamentos: 
 
(a) afirma que a intimação da decisão que negou provimento ao Recurso 

Voluntário foi dirigida ao procurador no endereço situado na Av. Angélica, nº 2318, 12º 
Andar, conjunto 12, São Paulo/SP, em que pese a Recorrente ter expressamente feito a 
solicitação para que a intimação ocorresse em outro endereço; 

 
(b) informa que da análise do presente auto de infração conclui-se que os 

mesmos vícios que nortearam a anulação da primeira autuação novamente se revelam 
como suporte no lançamento tributário em discussão; 

 
(c) defende que a Câmara Julgadora afastou a preliminar arguida de 

maneira absolutamente superficial, sem ao menos detalhar em qual sentido a nulidade 
não estaria presente. Afirma que todos os pontos de insurgência levantados pela 



Recorrente quanto aos trabalhos fiscais foram tolhidos de qualquer análise pela autoridade 
julgadora em nítido desprestígio à ampla defesa e ao contraditório;  

 
(d) assegura que em razão da ausência de qualquer análise dos pontos 

que evidenciam a nulidade do julgado, há que se admitir a mesma conclusão obtida no 
acórdão paradigma para fins de decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, da 
própria decisão proferida pela Câmara Julgadora;  

 
(e) afirma que a insubsistência do lançamento decorre da suposição de 

que todas estas operações da Recorrente com destino ao território goiano teriam como 
adquirentes exclusivamente contribuintes do ICMS, revendedores dos produtos, quando 
este fato, não conferido pelas autoridades fiscais e nem pela D. Autoridade Julgadora, não 
é verdadeiro. Trata-se, portanto, de pessoas que figuram como consumidores finais dos 
CDs e DVDs comercializados pela Recorrente, fazendo deles uso próprio ou empregando-
os em atividades estranhas à incidência do ICMS, o que demonstra que a Recorrente agiu 
corretamente ao não reter o ICMS-ST nestas operações;  

 
(f) acrescente que por meio de uma simples averiguação efetuada no 

sistema de cadastro das empresas, a fiscalização poderia constatar que as operações 
restaram firmadas com consumidores finais, não existindo, portanto, a operação 
subsequente tributada pelo ICMS, critério material incidência do gravame na modalidade 
substituição tributária.  

 
Pede, ao final, seja decretada a nulidade da decisão recorrida, ante a 

ausência de análise dos fundamentos suscitados no processo, determinando-se a 
devolução dos autos à primeira instância para a realização de novo julgamento. No mérito, 
caso superada a questão preliminar, pede-se a improcedência do auto de infração.  

 
O Presidente admitiu o Pedido de Revisão Extraordinário (fls. 506), 

entendeu que ocorreu ineficácia da intimação e determinou a distribuição do presente 
processo para ser apreciado pelo Conselho Superior.  

 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

O sujeito passivo alega novamente a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, com fundamento no artigo 41, inciso II, “a” 
da Lei nº 16.469/09, tendo em vista que essa preliminar havia sido afastada pela câmara 
julgadora, por unanimidade de votos. Alega que não foram analisados todos os pontos 
suscitados pela Recorrente na Impugnação nem no Recurso Voluntário. Fundamenta a 
decisão divergente com base no acórdão paradigma nº 1006/13 do Conselho Pleno (fls. 
486/490), que cuida da falta de apreciação de preliminar suscitada pelo sujeito passivo. 

 
O voto condutor do acórdão cameral que afastou a referida preliminar 

abordou com bastante propriedade esse assunto: “A recorrente pode até não concordar 
com as conclusões a que chegou o ilustre Julgador “a quo”. Porém, não me parece que o 
Julgador deixou de apreciar a documentação juntada ao processo. Tanto é assim, que 
determinou a realização de diligência. Não ocorreu, por conseguinte, violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Também não me parece correto dizer que o 
Julgador não teria analisado a alegação de que o presente auto de infração repete os 
equívocos cometidos no auto de infração anteriormente anulado. O Julgador discorre 



longamente às fls. 415, 416 e 417 sobre a preliminar de ocorrência de suposta nulidade. 
Portanto, concluo que não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de defesa.”  

 
Ademais, o acordão paradigma diz respeito a ausência de apreciação de 

preliminar, sendo que a alegação do sujeito passivo é de que ocorreu cerceamento ao 
direito de defesa em face da ausência de análise de todos os pontos suscitados pela 
Recorrente no processo. São situações bem distintas.  Assim, o Recurso do Contribuinte 
para o Conselho Superior, nessa parte, fica inadmitido, por não atender aos requisitos 
estabelecidos 41, inciso II, “a”, da Lei nº 16.469/09.  

 
No tocante ao mérito, é de se registrar que o sujeito passivo apresenta 

recurso ao Conselho Superior (fls. 463/481) com os mesmos argumentos defensórios 
formulados no recurso voluntário interposto à Câmara Julgadora (fls. 423/441). Como o 
acórdão recorrido apreciou em profundidade os fundamentos apresentados pelos sujeitos 
passivos, adoto como fundamentação parte do voto proferido pelo Conselheiro relator 
Márcio Nogueira Pedra, no acórdão da I CJUL N.º 00527/15, por ocasião do julgamento 
cameral deste processo:  

 
“No mérito, as alegações da recorrente vão no sentido de que o presente 
lançamento se fundamenta nos mesmos vícios que levaram ao 
cancelamento do auto de infração anteriormente anulado. O Fisco busca 
exigir ICMS – ST na aquisição de produtos por videolocadoras e 
prestadoras de serviços que não adquiriram as mercadorias para revenda. 
Para sustentar estas suas afirmações, a recorrente cita como exemplo de 
cobrança indevida do imposto substituição tributária as vendas realizadas 
para a pessoa jurídica CARA VÍDEO CENTRO DE AUDIOVISUAIS LTDA. 
Afirma que a referida empresa, conforme consta em seu CNPJ, teria como 
atividade principal a locação de fitas de vídeo, DVD’s e similares. Pede a 
improcedência do auto de infração.  
 
A afirmação da autuada não tem fundamento, consideradas as peças que 
instruem o processo. A diligência realizada no processo (fls. 402/403) 
esclareceu que algumas notas fiscais apresentadas pela defesa como 
indevidamente incluídas no levantamento, nem sequer fazem parte do 
auto de infração. Além disso, elaborou-se nova planilha, mantendo apenas 
as notas fiscais pertencentes a empresas com atividade econômica sujeita 
ao ICMS, sendo mencionado em coluna própria os motivos, com anexação 
de comprovantes emitidos pelo sistema SEFAZ – GO. O autor da 
diligência chega a ressaltar que foram excluídas do auto de infração notas 
fiscais em que a atividade econômica da empresa destinatária gerava 
dúvidas quanto à cobrança do imposto. E mais, a autoridade fiscal 
menciona que não houve cobrança no caso do destinatário ser pessoa 
física.  
 
Observe-se ainda que o exemplo que a recorrente apresenta para 
sustentar seu argumento, citando a empresa CARA VÍDEO CENTRO DE 
AUDIOVISUAIS LTDA, não cumpre o papel esperado. Conforme espelho 
cadastral de fls. 356, a atividade da empresa CARA VÍDEO CENTRO DE 
AUDIOVISUAIS LTDA é o comércio varejista especializado de 
instrumentos. A recorrente cita ainda o CNPJ 07.857.747/0001-00 para 
dizer que operações realizadas com pessoas jurídicas com inscrições 
baixadas permaneceram compondo a base da autuação. Ora, o fato de a 
empresa estar baixada não a exime de pagamento do imposto. Além 



disso, conforme indicado na planilha de fls. 380 o referido CNPJ pertence 
a empresa comercial, o que demonstra a correção da cobrança. Quanto 
ao CNPJ 03.007.083/0001-39 pertence a empresa com atividade de 
comércio varejista especializado de eletrodomésticos. É o que informa a 
planilha às fls. 390. Em suma, para todos os destinatários o Fisco 
procedeu pesquisa a fim de deixar assegurado que a atividade da 
empresa era mesmo comercial à época dos fatos.  Entendo, por 
conseguinte, que as eventuais imperfeições foram afastadas do trabalho 
fiscal, mediante a realização de diligência, que concluiu pela procedência 
parcial do auto de infração, devendo ser mantida a cobrança de ICMS 
substituição tributária no valor de R$12.090.02 (doze mil e noventa reais e 
dois centavos).” 
 
O Recorrente apresenta relação de empresas que seriam consumidores 

finais na impugnação (fls. 53), repete a mesma relação no recurso voluntário (fls. 437) e, 
novamente, apresenta a mesma relação no recurso ao Conselho Superior (fls. 478), sendo 
que alguns desses destinatários já tinham sido excluídos da auditoria quando da revisão, 
conforme documentos de fls. 362 e 365, e, mesmo assim, o sujeito passivo pede a 
exclusão na relação de fls. 478.  

 
No tocante a alegação de cobrança indevida do ICMS substituição 

tributária nas vendas realizadas para a pessoa jurídica Cara Vídeo Centro de Audiovisuais 
Ltda., quero ressaltar que essa empresa possuía nota fiscal de venda a consumidor, 
modelo 2, Série D-1, conforme consulta realizado no Controle de Impressão / Autenticação 
de Documentos Fiscais – CIAF. Assim, apesar da referida empresa, conforme consta em 
seu CNPJ, possuir como atividade principal a locação de fitas de vídeo, DVDs e similares, 
também efetuava venda desses produtos.  

 
Diante do exposto, acolho o Pedido de Revisão Extraordinária, por falha 

na intimação, inadmito a preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, 
arguida pelo sujeito passivo, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância 
com o disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, nego provimento ao 
recurso para manter a decisão cameral que julgou parcialmente procedente o auto de 
infração, no valor do ICMS de 12.090,02 (doze mil noventa reais e dois centavos), 
observado, para efeito de eventual extinção do crédito tributário, o pagamento de fls. 
343/347.  
 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 14 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01490/18 
 
 
Redator do Voto: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação tributária principal. Omissão de 
recolhimento do ICMS por substituição tributária. Procedência 
parcial. Decisão unânime. 
 
I - Na falta de prova do recolhimento do ICMS Substituição 
Tributária pelas Operações Posteriores, mantém-se o 
lançamento do crédito tributário formalizado pelo Fisco. 
 
II - Deve-se julgar parcialmente procedente o auto de infração 
quando, no curso do processo, o sujeito passivo descaracterizar 
em parte a infração fiscal nele descrita. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular 
e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
54.460,88 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito 
centavos), considerando a revisão de fls. 601/614 dos autos, com as correções efetuadas 
pelo Relator. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, José 
Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A inicial diz que o sujeito passivo “Mantinha em estoque sem documentação 
fiscal, em 30/04/2008, as mercadorias relacionadas no TRANCAMENTO DE ESTOQUE, 
no valor comercial de aquisição R$ 330.312,00, conforme Auditoria Especifica de 
Mercadorias, documentos em anexo. Em consequência, deverá pagar o imposto na 
importância de R$ 66.062,40, juntamente com penalidade e acréscimos legais. “ (sic) 

A autoridade lançadora indicou como infringida as disposições do artigo 45, II 
e 66 do Código Tributário Estadual - CTE (Lei nº 11.651/91), combinado com o artigo 145 
do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE (Decreto nº 4.852/97) e proposta a 
aplicação da penalidade prevista no artigo 71, VII, "I", § 9°, II do CTE, com a redação da 
Lei 16.241/2008.  

O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: Anexo 
Estruturado – Detalhamento do Crédito Tributário (fl. 02), Anexo Estruturado – Descritivo 
Complementar da Ocorrência (fl. 03), fotocópias dos Extratos de Atas (fls. 04/05 e 08/10), 
Diário Oficial (fls. 06/07 e 11/12), fotocópia da Portaria nº 103/2012-SRE (fls. 13), Auditoria 
Especifica de Mercadorias (fls. 14/18), fotocópia do livro de Registro de Inventário (fls. 
19/32), fotocópia do livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 33/296), CD-R (fl. 297), 
fotocópia de procuração (fl. 298), fotocópia de CNH (fl. 299) e recibo de entregas de 
relatórios digitais (fl. 300), com o qual a autuada se considerou intimada. 



Em sua impugnação (fls. 304/320) o sujeito passivo, representado por 
patrono legalmente constituído (m.j, fl. 3220, o qual, após esclarecimentos acerca dos 
procedimentos técnicos utilizados pela autuada para controlar o estoque de combustíveis, 
os quais sofrem variações de volume em razão da temperatura ambiente, tanto que as 
entradas, quanto as saídas de combustíveis são calculadas à temperatura de 20º Celsius, 
alegou que o contribuinte não pratica movimentação de mercadorias sem emissão de 
notas fiscais e que não há omissão entre o seu controle de estoque e o registro fiscal, vez 
que possui controle permanente sobre o fluxo desta entradas e saídas, sendo efetuada a 
baixa dos produtos ou mercadorias misturados a cada operação de venda, apresentando 
seu estoque final, independentemente de sua verificação física. 

Argumentou sobre os índices de variação volumétrica nos combustíveis 
admitidos pela ANP como " razoáveis e admissíveis, segundo os padrões reconhecidos 
nacional e internacionalmente, na atividade de distribuição de combustíveis, referente a 
diferenças apuradas em relação ao volume total de derivados do petróleo  comercializados 
num período de um ano, na estocagem, no transporte e no manuseio desses produtos, um 
índice de perda situado na ordem de 0,4% a 0,72%, variando em função do tipo do 
produto e de condição de movimentação e estocagem. 

Sustentou que não tem no caso destes autos, omissões de entradas ou 
saídas, mas apenas a intenção fazendária de que seja emitida nota fiscal de entrada 
correspondente ao alegado ganho de volume, decorrente da variação de temperatura.   

Ao final, pediu que seja acolhida sua impugnação para ser julgado 
improcedente este lançamento, por não haver omissão de entrada no presente caso, além 
de haver incoerência entre a pretensão fazendária e a infração imputada, configurando 
nulidade por insegurança na determinação da infração. 

Juntamente com as razões de impugnação foram trazidas aos autos: 
fotocópias da Carteira da OAB (fl. 321), do substabelecimento de procuração (fls. 
322/323), de procuração (fl. 324), do Extrato de Ata (fl. 325), de Diário Oficial (fl. 326), 
planilhas (fls. 327/429), fotocópia da Portaria MF nº 60/96 (fls. 430/437), fotocópias de 
Resoluções CNP (fls. 438/442) e de Ofícios (fls. 443/447).     

O julgador singular expediu o Despacho nº 168/2013 (fls. 449/451), mediante 
o qual determinou a realização de diligência junto à Delegacia fiscal de Goiânia, a fim de 
que seja designado agente do fisco estranho à lide para proceder à revisão de trabalho 
fiscal, considerando o demonstrativo contraditório apresentado.  

Após, notificar o sujeito passivo a manifestar sobre o resultado da revisão.  

Em atendimento à determinação do julgador singular, foi realizada a revisão 
do trabalho fiscal, conforme demonstrativos de fls. 453/457, no qual o revisor justificou que 
os valores considerados nesta revisão tiveram por base as notas fiscais de entrada e 
saída, livro de entradas e saídas, livro de apuração do ICMS, inventário e trancamento, 
tendo encontrado pequena diferença favorável à autuada, que ocasionou redução do 
ICMS inicial de R$ 66.062,40 para R$ 65.258,09. 

Em seguida, anexou fotocópias do Ofício e resposta da ANP informando não 
haver mais exigência de comercialização de combustíveis a 20º celsius, dos 
Trancamentos de Estoques informados pela autuada e o demonstrativo Conclusão da 
Auditoria Específica de Mercadoria realizada nesta revisão, onde ficou demonstrado o 
tributo remanescente.   



Intimada do resultado desta diligência, a impugnante compareceu ao 
processo com a manifestação de fls. 468/472, na qual afirma que a fiscalização prefere 
"inventar" uma omissão de registro de entrada por que sabe não existir na legislação 
goiana norma que determine a emissão de nota fiscal complementar no caso de aumento 
de volume de estoques.   

Alega que deve ser declarada a nulidade do auto de infração ora combatido, 
em razão da incongruência entre a real intenção fazendária e a infração imputada à 
impugnante, causando insegurança na determinação da infração. 

Finalizando, reiterou seu pedido de im procedência deste lançamento. 

Pela Sentença nº 45/2014-JULP (fls. 475/480), o julgador singular, apreciar e 
rejeitar a preliminar de nulidade deste lançamento por insegurança na determinação da 
infração, bem como de falta de clareza na acusação fiscal, decidindo pela procedência em 
parte do auto de infração. Em sua fundamentação afirmou que se constata que a ação 
fiscal está amparada em auditoria especifica de mercadorias realizada segundo a técnica 
regular.  Foram consideradas as entradas de mercadorias também por quantidade de 
litros, levando-se em consideração os estoques inicial e final de fls. 15/16.   

O sujeito passivo foi intimado do resultado desta diligência (fls. 482/484) e 
manifestou-se às fls. 487/512, historiando o ocorrido neste processo, reiterando sua 
argumentação defensória anterior, reapresentando planilhas da diferença de entrada de 
AEHC encontrada pelo fisco e do fluxograma da causa e feito para as perdas e sobras de 
combustíveis, sem que estes valores sejam decorrentes de novas operações e sim de 
variação de temperatura ambiente e de manuseio. 

Reargumentou sobre os índices de variação volumétrica nos combustíveis 
admitidos pela ANP, que considera " razoáveis e admissíveis, segundo os padrões 
reconhecidos nacional e internacionalmente, na atividade de distribuição de combustíveis, 
referente a diferenças apuradas em relação ao volume total de derivados do petróleo  
comercializados num período de um ano, na estocagem, no transporte e no manuseio 
desses produtos, um índice de perda situado na ordem de 0,4%, 0,72%, variam em função 
do tipo do produto e de condição de movimentação e estocagem. Alegando com isso 
evidente incongruência entre a intenção fazendária e a infração apontada, gerando 
nulidade insanável da mesma. Fato é que não houve a entrada de AEHC sem a emissão 
da correspondente documentação fiscal.   

Ao final, pleiteou a reforma da decisão singular, julgando improcedente este 
auto de infração. 

Pelo Acordão n°2579/2015 (fls. 532/536), a Primeira Câmara do CAT, 
decidiu, por maioria de votos, acolher as preliminares de nulidade da peça básica, sendo a 
primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento ao 
direito de defesa, declarando nulo o processo, sob o fundamento de que existe uma 
incongruência entre a real intenção fazendária de tributar a variação volumétrica, ocorrida 
no estoque e a infração que foi imputada a sujeição passiva, que é referente a omissão de 
registro de entrada de mercadoria, sendo que a auditoria exordial, refere-se ao mês de 
abril de 2008, e não ao exercício fechado. 

Afirmou também, que se houve expansão dos combustíveis no estoque da 
empresa autuada e a fiscalização entende que esse suposto ganho deve ser tributado, 
equivocado está o trabalho que alicerça esta lide, o que sinaliza a insegurança na 



determinação da infração, o que de toda forma, acabou também cerceando o direito de 
defesa da parte litigante. 

Intimada a Representação Fazendária á fl. 538, esta apresentou o Recurso 
ao Conselho Pleno n°188/2016-GERF/SR (fls. 539/546), no qual discorda da decisão 
cameral, posto que, inequivocamente, contrária às provas dos autos e a dispositivos da 
legislação tributária, pois não existe nenhum vicio que implica na invalidação do 
procedimento fiscal, ressaltando que a irregularidade fiscal está claramente relatada e o 
auto de infração devidamente instruído. Assim, não há insegurança na determinação da 
infração. 

Sobre a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento ao direito de 
defesa, verifica-se que a clareza do trabalho é total, por não existir nos autos nenhum 
óbice ao pleno exercício do direito de defesa, tanto que o próprio sujeito passivo 
demonstra tê-lo compreendido perfeitamente. 

Ao final, pediu a reforma da decisão cameral, fazendo voltar o feito àquela 
instância para que seja apreciada toda a matéria. 

O sujeito passivo foi intimado (fls. 549/551) a apresentar contradita ao 
recurso fazendário, o que fez às fls. 553/555, reiterando que não houve a entrada de 
mercadoria no estabelecimento sem nota fiscal, mas suposta variação volumétrica. 

Reafirmou também que nenhum dos dispositivos mencionados no 
lançamento fiscal impõe a obrigação de emitir nota fiscal para complementar o ICMS na 
hipótese de aumento de volume estocado. 

Reapresentando sua arguição de incongruência entre a real intenção 
fazendária e a infração imputada á recorrente. 

Ao final, pediu que seja mantido o acordão ora recorrido. 

Indo a julgamento plenário, foi tomada a seguinte decisão, por maioria de 
votos, cujo teor peço vênia ao seu relator para transcrever: 

“Apreciando pedido de afastamento da nulidade da peça básica por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento de direito de defesa, 
formulado pela Representação Fazendária, manifesto-me por seu acolhimento, já que a 
acusação fiscal encontra-se descrita com clareza e detalhamento em grau que possibilita 
a normal compreensão de seu teor. 

Essa clareza e detalhamento podem ser percebidos às fls. 02 a 297 pelos 
demonstrativos que expõem o resultado da Auditoria Específica de Mercadorias realizada 
pelo Fisco e que fundamenta o auto de infração, não havendo que se falar em 
cerceamento de direito de defesa, até mesmo porque esse direito foi exercido com 
desembaraço em todas as três fases do presente processo. 

Por outro lado, a questão referente a alteração de volume em razão de 
variação de temperatura tem caráter meritório e é estranha ao exame da capacidade da 
peça básica expor com precisão a acusação fiscal por meio dela apresentada, âmbito em 
que se dá o debate relativo às arguições de nulidades ora analisadas. 



Pelo exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou-lhe 
provimento para, afastando as nulidades por insegurança na determinação da infração e por cerceamento 
do direito de defesa, retornar os autos à Câmara Julgadora para apreciação de toda matéria. ”  

A autuada foi intimada desta decisão plenária à fl. 568 e outro advogado 
reapresentou recurso à Segunda Instância deste Conselho Administrativo Tributário, 
afirmando que a reforma da decisão cameral foi equivocada, porém não fundamentou tal 
afirmação. 

Em relação ao mérito, reafirmou inexistir a diferença de estoque encontrada 
pelo fisco, pois esta é decorrente do fato de receber combustíveis a 20º celsius e vendê-
los à temperatura ambiente, gerando ganho à distribuidora que a fazenda pública entende 
ser passível de tributação. 

Entretanto, o próprio fisco sabe que esta diferença é fruto da expansão 
volumétrica nos estoques por influência da temperatura e isto não se confunde com 
omissão de registro de entrada. 

Externou novamente suas argumentações defensórias anteriores para, ao 
final, pugnar pela improcedência deste lançamento. 

Indo a julgamento cameral, propus a seguinte Resolução: 

“A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
14/07/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, CONSIDERANDO: 

1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 
alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 

.................................................................................................................................................... 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

.................................................................................................................................................... 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 
processo."; 

3) que a autoridade fiscal autuante, ao revisar este lançamento (fls. 453/457), afirmou no 
final da fl. 456 que teria desconsiderado as notas fiscais emitidas mensalmente pela autuada para ajuste de 
seus estoques, porque tais documentos fiscais não corresponderiam a entradas efetivas de mercadoria, sem 
ao menos demonstrar que repercussão teria a consideração destes dados nesta auditoria; 

4) que, aparentemente, há erro de cálculo nos valores constantes dos itens 8 e 9 da 
Conclusão de fl. 462 da revisão efetuada pelo autuante, 

RESOLVE 

por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo os autos ao seu 
órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor, preferencialmente estranho a esta 
lide, demonstrar qual repercussão teria nesta auditoria a consideração das notas fiscais emitidas 
mensalmente pela autuada para ajuste de seus estoques, as quais o autuante e primeiro revisor deste 
lançamento afirmou à fl. 456 tê-las desconsiderado no levantamento original, bem como verificar se 
realmente há erro de cálculo nos itens 8 e 9 da Conclusão de fl. 462, acima citados. 



Encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar novos demonstrativos da 
Auditoria, indicando o novo valor do crédito tributário, tecendo outras considerações pertinentes à solução 
desta lide. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho, a fim de que este 
intime o sujeito passivo, via de seu patrono, para, querendo, se manifestar sobre o resultado desta diligência 
no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação. 

Foram vencedores os Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Rickardo de Souza Santos 
Mariano e Elias Alves dos Santos. Vencido o Conselheiro Heli José da Silva. 

OBS.: A Representação Fazendária não concorda com a diligência. ” 

O resultado desta diligência está externado às fls. 582/584, onde o 
autuante/revisor explicou que não considerou as notas fiscais emitidas para ajuste de 
estoque, porque no processo 4011300346856 esta mesma autuada alegou que suas 
notas fiscais de ajuste de estoque não poderiam ser consideradas como entradas de 
mercadorias, por não corresponderem a uma efetiva operação, tendo tal processo sido 
julgado nulo por este Conselho Administrativo Tributário e arquivado. 

Argumentou que se um documento fiscal é emitido sem destaque do ICMS-
ST e tendo como destinatária a mesma emitente, tal documento tem características de 
gracioso, pois o recebimento do tributo, que é a essência do direito tributário, não se 
concretizou. 

Em seguida externou outras considerações acerca do motivo deste auto de 
infração e informou que deixou de confeccionar um demonstrativo evidenciando as 
repercussões que os ingresso destes documentos trariam à conclusão do levantamento 
revisado, ante os fatos acima mencionados.  

Informou também que a planilha Conclusão de fl. 462 está correta, sendo 
que os valores dos campos 8 e 9 são relativos ao total das saídas e ao somatório das 
saídas com o estoque final, respectivamente, após a correção descrita no item 4 _Saídas 
da nota explicativa à fl. 455. 

Ressaltou que, não obstante o explicitado acima, estaria anexando uma 
conclusão contendo as notas fiscais referentes aos ajustes de estoque, com sua 
repercussão no valor a recolher do levantamento revisado.  

Intimada a se manifestar sobre esta revisão, os patronos da autuada 
reiteraram suas arguições de inexistência da diferença encontrada pelo fisco, pois esta é 
decorrente da expansão volumétrica do combustível, em razão da variação da 
temperatura, pois recebe tal combustível a 20° celsius e o revende à temperatura 
ambiente, sendo que os órgãos oficiais controladores desta atividade consideram 
toleráveis tais variações. 

Assim, para que o resultado encontrado pela auditoria seja correto, é 
necessário que os dados da equação Estoque inicial, entradas, estoque final e saídas 
sejam considerados em igualdade de condições, ainda que submetidos a conversões. 

Tanto é verdade, que o Convênio ICMS 61/2015 instituiu o Fator de Correção 
de Volume – FCV a ser aplicado a partir de 2016. 



Afirmou também que em nenhum momento argumentou que as notas fiscais 
emitidas para ajuste de estoque não corresponderiam a mercadoria estocada e sim que 
não seriam de novas aquisições. 

Ao final, criticou o comportamento do autuante/revisor que afirmou nesta 
revisão que estaria juntando demonstrativo apenas para cumprir o solicitado na 
Resolução, sem ter o cuidado de prestar os esclarecimentos sobre tal demonstrativo. 

Assim, solicitou o retorno dos autos ao revisor para aprofundado tratamento 
do tema, possibilitando a adequada compreensão deste e da repercussão das questões 
relacionadas à autuação, a fim de que esta Câmara possa efetuar o julgamento adequado 
desta questão. 

No caso de prosseguimento julgamento, pugna pelo acolhimento das razões 
defensórias já expostas, com a consequente anulação deste lançamento. 

Motivado por estas últimas alegações dos patronos da autuada quanto ao 
resultada da revisão de fls. 581/584, propus nova Resolução nos seguintes termos: 

“A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 
10/11/2017, acatando proposição do Conselheiro Relator, CONSIDERANDO: 

1) que o processo administrativo-tributário visa buscar a verdade material; 

2) que os julgadores podem converter o julgamento em diligência para esclarecimento das 
alegações das partes, nos termos do artigo 19, § 3º, II da Lei 16.469/09, que ora transcrevo: 

"Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio. 

.................................................................................................................................................... 

§ 3º O Julgador de Primeira Instância ou a Câmara Julgadora pode: 

.................................................................................................................................................... 

II - determinar a realização de diligências, de ofício ou a pedido, para fins de saneamento do 
processo."; 

3) que a autoridade fiscal autuante ao revisar novamente este lançamento (fls. 581/584), 
deixou de elaborar novos demonstrativos completos da nova auditoria, elaborando apenas outra Conclusão 
(fl. 584), fato que levou os patronos da autuada a arguirem implicitamente nulidade deste feito e que dificulta 
o julgamento extreme de dúvidas deste contencioso, haja vista que nestes autos não consta quais as notas 
fiscais emitidas mensalmente pela autuada para ajuste de seu estoque de AEHC que teriam sido 
desconsideradas, sob o argumento de que tais documentos fiscais não corresponderiam a entradas efetivas 
de mercadoria, sem ao menos demonstrar que repercussão teria a consideração destes documentos fiscais 
nesta auditoria; 

4) que o autuante/revisor também não demonstrou que não há erro de cálculo nos valores 
constantes dos itens 8 e 9 da Conclusão de fl. 462 da revisão efetuada anteriormente, apenas afirmando que 
tais valores representam os totais das operações praticadas pela autuada, 

RESOLVE 

por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, remetendo mais uma vez 
os autos ao seu órgão de origem para que seu titular, por obséquio, determine a auditor fiscal, 
preferencialmente estranho a esta lide, demonstrar qual repercussão teria nesta auditoria a consideração 
das notas fiscais emitidas mensalmente pela autuada para ajuste de seus estoques, as quais o autuante e 
revisor deste lançamento além de não relacioná-las ou juntá-las aos autos, deixou de demonstrar de forma 



conclusiva a referida repercussão, bem como não esclareceu objetivamente se há erro de cálculo ou não 
nos itens 8 e 9 da Conclusão de fl. 462, acima citados. 

Encontradas outras incorreções no trabalho fiscal, com diferenças favoráveis ao sujeito 
passivo, das quais decorram redução do tributo exigido neste lançamento, elaborar novos demonstrativos da 
Auditoria, consoante exigência do artigo 19, § 1º, I da Lei 16.469/09 - PAT, indicando o novo valor do crédito 
tributário, se houver, tecendo outras considerações pertinentes à solução desta lide. 

Após, remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual deste Conselho, a fim de que este 
intime o sujeito passivo, via de seus patronos, para, querendo, se manifestarem sobre o resultado desta 
diligência no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em seguida, volvam-nos para deliberação. 

O Representação Fazendária não concordou com a diligência. 

Participaram da decisão os Conselheiros Elias Alves dos Santos, Nivaldo José Mendes, 
David Fernandes de Carvalho e Valdir Mendonça Alves. ” 

O resultado desta última revisão foi que o autuante/revisor, após reiterar seu 
entendimento de que as notas fiscais emitidas pela autuada para ajustar seu estoque do 
produto objeto desta lide não deveriam ser consideradas nesta auditoria, por não 
corresponderem a uma efetiva entrada, as inseriu na conclusão de fl. 613, resultando em 
omissão de entrada de 152.980 litros de AEHC, que multiplicado pelo valor unitário de R$ 
1,78 (um real e setenta e oito centavos) por litro, redundou na base de cálculo de R$ 
272.304,40 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos), 
cujo ICMS-ST incidente a 20% importa em R$ 54.460,88 (cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) (após correções por este relator). 

Intimado um dos patronos da autuada, este se manifestou sobre tal 
resultado, reiterando que até o mesmo a quantidade de 152.980 litros de AEHC 
considerada como omissão de entrada nesta última revisão, está dentro dos limites de 
variação aceitáveis pelos órgãos reguladores do mercado de combustíveis, pois esta 
diferença é oriunda da variação de temperatura, considerando que adquire este produto a 
20° celsius e o revende à temperatura ambiente. 

Por estas razões, pugnou novamente pela improcedência desta autuação.  

É o relatório. 

VOTO 

 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Tanto é verdade que as duas preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa foram afastadas pelo 
Conselho Superior deste Conselho Administrativo Tributário e foram realizadas três 



revisões para elucidação dos pontos questionados pelo sujeito passivo, resultando, 
inclusive, na redução do valor do ICMS-ST reclamado na exordial. 

Assim, em que pesem os argumentos do sujeito passivo, prevaleceu o 
entendimento de que não se vislumbrou nenhuma afronta ao que dispõe o art. 20 da Lei nº 
16.469/09, tendo em vista que o trabalho fiscal trata das questões relativas ao fundamento 
legal constante do campo próprio da basilar, sendo que as falhas apontadas pela defesa 
foram devidamente sanadas, circunstância que evidencia que o sujeito passivo não só 
compreendeu o procedimento fiscal, como se defendeu substancialmente na forma legal. 

O trabalho que deu origem ao lançamento ora analisado é resultante de 
investigação fiscal efetuada na escrituração fiscal do sujeito passivo, por meio de Auditoria 
Específica de Mercadoria, levantamento este realizado considerando o estoque inicial e o 
declarado pela autuada em 30/04/2008 (fl. 460) constantes dos registros dos livros fiscais 
do contribuinte, bem como notas fiscais de entrada e saída das mercadorias, sendo que 
se apurou um registro a menor relativamente à entrada da mercadoria em questão.  

Em sua argumentação defensória quanto ao mérito o sujeito passivo 
argumenta que as aquisições dos produtos derivados de petróleo são realizadas, por 
disposição legal a 20º C (vinte graus Celsius) e que o agente do fisco ao proceder ao 
levantamento que originou o presente Auto de Infração contra a recorrente, não 
considerou a alteração de volume do combustível ocasionado pela diferença de 
temperatura e, em decorrência da diferença apontada (sobra de produtos), autuou a 
mesma imputando-lhe ter adquirido álcool etílico hidratado carburante (etanol) sem efetuar 
o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária. 

Não acolho este argumento defensório, haja vista que entendo ser realmente 
devido o tributo ora reclamado pela Fazenda Pública Estadual, posto que mesmo 
decorrente de aumento de volume ocasionado pela variação térmica, a quantidade 
aumentada foi ou será vendida para consumidor final, que pagou ou pagará o imposto 
embutido no seu preço.  

Desta forma, considerando que o ICMS integra a sua própria base de 
cálculo, deve ser recolhido ao erário estadual o valor tributário incidente sobre o ganho 
auferido com esta expansão de líquidos, por substituição tributária posterior. 

Ademais, só para relembrar sua legalidade, a substituição tributária é uma 
figura jurídica de uso nas relações tributárias entre os polos ativo e passivo, anterior à 
Constituição de 1998, e pode ser definida como sendo a atribuição pelo Estado, na forma 
da lei, do encargo de arrecadar tributo devido por outrem a uma terceira pessoa (Código 
Tributário Nacional - CTN - art. 7º, § 3º) contribuinte do mesmo tributo e de alguma forma 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação (CTN- art. 128). 

A substituição tributária, genericamente, foi tratada na Carta Magna de 1988, 
em seu art. 155, § 2º, item XII, letra “b”, que prescreve que: “Cabe à lei complementar 
dispor sobre substituição tributária. ” 

O Convênio nº 66/88, com status de lei complementar pelo permissivo do § 
8º, do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fixar normas para 
regular provisoriamente a matéria relativa ao ICMS, tratou da substituição tributária nos 
seus arts.17 e 27, inciso II. 



A constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por meio do regime 
de substituição tributária, tornou-se inquestionável com a edição da Emenda 
Constitucional nº 03, de 17 de março de 1993, a qual incluiu no texto da Constituição o § 
7º do art. 150, com a seguinte redação: 

“§ 7º- A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento do Imposto ou Contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada à imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. ” 

Finalmente, a Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, 
consolidou o regime de substituição tributária pelas operações posteriores ou prestações 
subsequentes no seu art. 6º, §§ 1º e 2º. 

Por sua vez, estabelecem os artigos 32 e 35 do Anexo VIII, do Decreto nº 
4.852/97 - RCTE, que: 

“Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior - retenção na fonte - 
consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive 
quanto ao diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 

§ 1º Aplica - se o regime de substituição tributária à operação realizada com as mercadorias 
discriminadas nos Apêndices I, II e X deste anexo, observadas, ainda, as disposições específicas do 
Capítulo II, sendo: 

I - Apêndice I, relação de mercadorias e respectivos Índices de Valor Agregado - IVA - , cujo 
regime é estabelecido por iniciativa do Estado de Goiás, aplicável a contribuinte estabelecido neste Estado, 
possibilitada a sua adoção, mediante termo de acordo de regime especial, a contribuinte sediado em outra 
unidade da Federação; 

.................................................................................................................................................... 

§ 4º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pela futura operação interna, 
inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação ou do exterior e sujeita a substituição tributária (Lei nº 
11.651/91, art. 51, § 3º). 

.................................................................................................................................................... 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição 
tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido 
retido, hipótese em que o adquirente obriga - se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, dos 
juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter sido efetuada a retenção. ” 

Portanto, analisando os presentes autos, concluo que é devido o ICMS 
Substituição Tributária pelas operações posteriores relativas às aquisições interestaduais 
realizadas pela autuada, mesmo que decorrente de expansão de seus volumes. 

Assim, face à ausência de comprovação de que foi o referido ICMS-ST foi 
recolhido ao Erário Estadual, mantenho o lançamento do crédito tributário nos valores 
encontrados pela revisão de fls. 601/614. 

Assim, nos termos desta fundamentação, conheço do recurso voluntário, 
dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a Sentença singular, considerando 
procedente o auto de infração sobre o valor de R$ 54.460,88 (cinquenta e quatro mil, 
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quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a ser acrescido das cominações 
legais, conforme resultado da revisão de fls. 601/614 com as correções do relator à fl. 613. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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EMENTA: ICMS. Processual. Insegurança na determinação da 
infração e Cerceamento ao direito de defesa. Arguições do 
sujeito passivo. Afastadas. Unânime. Obrigação principal. 
Omissão de recolhimento de imposto referente à aquisição e 
aos encargos de conexão na rede básica de transmissão de 
energia elétrica. Procedência. Unânime. 
 
Ficam as preliminares de nulidade por insegurança na 
determinação da infração e Cerceamento do direito de defesa 
afastadas, quando configurado que estas hipóteses de nulidade 
do lançamento de ofício não se confirmaram nos termos do art. 
20 da Lei 16.469/09. 
 
Provada a utilização de rede básica de transmissão por 
consumidor final de energia elétrica, cabe a exigência tanto do 
imposto incidente na aquisição da energia elétrica, quanto do 
incidente sobre encargos de conexão da sua entrada. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 10 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da 
sentença singular, arguida pela autuada, por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao 
mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que declarou procedente o auto de 
infração, devendo ser considerado o pagamento de fls.82 dos autos, para fins de extinção 
do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros Elias Alves dos Santos, 
José Pereira D'abadia, Jorge Antônio Bezerra Oliveira e Valdir Mendonça Alves. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta da exordial que a autuada “Não efetuou o pagamento total do ICMS 
substituição tributária, referente a operações de aquisição de energia elétrica no ambiente 
de contratação livre e aos respectivos encargos de conexão e de distribuição, no período 
de 09/2012 a 12/2014, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, 
deverá pagar o imposto na importância de R$ 16.927,90 (dezesseis mil, novecentos e 
vinte e sete reais e noventa centavos), mais as cominações legais. ” (Sic) 

Dados como infringidos os arts. 11, § 1º, III; 13, IV, "b"; 19, XIII, "b"; 20, I; 27, 
XI, “b”, § 5º; 64, § 1° da Lei 11.651/91, c/com art. 30-A do Anexo VIII do Dec. 4.852/97, 
sendo proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A da mesma Lei 11.651/91, c/red. da 
Lei n° 17.519/11. 

O auto de infração encontra-se instruído com Anexo Estruturado - 
Detalhamento do Crédito Tributário (fls. 03/04), Consulta Resumida do Contribuinte 



Pessoa Jurídica (fl. 5), Portaria nº 267/2015-SRE (fl. 06), notificação Fiscal (fl. 07), Nota 
Explicativa deste Auto de Infração (fls. 08/11), Demonstrativo da Auditoria da Energia 
Elétrica e Encargos no Ambiente de Contratação Livre – ACL (fls. 12/15), Notas Fiscais 
destas aquisições (fls. 16/64), fotocópias da procuração outorgada pela autuada a seus 
procuradores e da Carteira de Identidade de Contabilista de um dos outorgados (fls. 
65/67). 

Intimado às fls.  68/69, o sujeito passivo, representado por procurador (m.j, 
fls. 65/66), apresentou impugnação (fls. 72/81), arguindo em preliminar nulidade do feito 
em razão de que a multa proposta seria inconstitucional conforme decisão do STF no 
Recurso Extraordinário nº 754.554/GO, que reformou o entendimento do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, mantendo a Sentença que julgou inconstitucional o artigo 71 
da Lei 11.651/91. 

Quanto ao mérito, pediu a improcedência do lançamento, alegando que não 
incide ICMS sobre a utilização da estrutura física correlata, de conexão e uso da rede de 
distribuição de energia elétrica contratada no mercado de livre contratação, ou seja, a 
atividade de transmissão não se subsume ao previsto no artigo 2º, II da Lei Complementar 
nº 87/96, conforme entendimento externado em julgamentos no STJ, no TJMG, 
TJRSTJSP, TJMS, dos quais transcreveu as ementas, à guisa de reforçar tal assertiva 
defensória. 

Finalizando, informou que recolheu R$ 8.369,15 (oito mil, trezentos e 
sessenta e nove reais e quinze centavos) relativo a complementação do ICMS incidente 
sobre o consumo de energia elétrica, decorrente de cálculo incorreto deste imposto, 
excluindo o valor de R$ 412,45 (quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) 
referente ao ICMS cobrado indevidamente pelo fisco pelo uso do sistema de distribuição, 
conforme jurisprudência confirmada pelos tribunais. 

Concluindo, reforçou seus pedidos de nulidade deste auto de infração, por 
ser a multa proposta inconstitucional por ter caráter confiscatório e que no mérito este 
lançamento seria improcedente, pois o ICMS não incide sobre as tarifas de uso do sistema 
de distribuição de energia elétrica, vez que o fato gerador deste imposto ocorre no 
momento em que a energia elétrica é consumida. 

Em seguida juntou o DARE 2.1 do pagamento parcial deste auto de infração, 
na importância acima (fl. 82). 

O julgador, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando as razões da 
defesa, decidiu pela procedência do lançamento, consoante a Sentença n° 333/2018 (fls. 
88/89), sob o fundamento de que ao contrário do alegado pelo procurador da autuada, a 
decisão do STJ se refere ao inciso VII e não ao IV-A do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE, 
não se aplicando, portanto, a este caso. 

Ademais, além do inciso IV-A do artigo 71 continuar em plena vigência, por 
não haver decisão judicial vedando sua aplicação, as decisões judiciais estaduais quanto 
à não incidência do ICMS sobre os custos do recebimento da energia elétrica adquirida no 
mercado livre não se aplicam em Goiás, pois neste Estado há a previsão legal para sua 
exigência.  

Desta forma, como os argumentos defensórios não foram suficientes para 
invalidar esta autuação, julgou procedente a inicial, observando o pagamento de fl.82.  

Intimado desta Sentença (fls. 95/98), o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário (fls. 100/123), desta feita representado por outro procurador (m.j, fls. 145/146), o 
qual reiterou, em síntese, a mesma preliminar de nulidade da multa proposta pelo 
autuante, em razão do artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE ter sido julgado inconstitucional 



pelo STF, sendo que esta decisão superior deve ser acatada por este Conselho 
Administrativo Tributário. 

Caso não acolhida esta decisão do STF, há de ser considerado que a 
referida multa é desproporcional e irrazoável, violando o disposto no artigo 150, IV da 
Constituição Federal, pois seu percentual de 80% do imposto exigido é abusiva, 
transcrevendo excertos de jurisprudência e decisões de tribunais superiores acerca desta 
matéria, favorável à sua tese defensória de que a penalidade neste patamar configura 
arrecadação disfarçada e não sanção razoável de ato ilícito, contrariando o artigo 113, § 2º 
do CTN. 

No mérito, reiterou ser improcedente este lançamento, argumentando que os 
valores relativos aos pagamentos pela conexão e uso do sistema de distribuição de 
energia elétrica adquirida no mercado de contratação livre não integra a base de cálculo 
do ICMS, transcrevendo também várias decisões de tribunais superiores que entenderam 
que tais valores não se sujeitam à tributação pelo ICMS, sob o fundamento de que o uso 
do sistema de distribuição não se configura transporte de mercadoria, considerando que a 
energia elétrica só sai do estabelecimento do fornecedor quando é consumida pelo seu 
adquirente. 

Ao final, reafirmou seus pleitos de reforma da Sentença recorrida, com o 
consequente  cancelamento da multa por ter sido o artigo 71 da Lei 11.651/91 – CTE 
julgado inconstitucional pelo STF, em razão deste ter intuito confiscatório por afrontar o 
artigo 150, IV da CF/88; ser este lançamento improcedente, pois não incide ICMS sobre os 
valores cobrados a título de conexão e uso do sistema de distribuição de energia elétrica 
adquirida no mercado de livre contratação, além de que a decisão de Primeira Instância 
está desprovida de motivação. 

É o relatório. 

V O T O 

O lançamento do crédito tributário está, sob o aspecto formal, respaldado 
pela legislação tributária estadual reguladora da matéria, identificado e cientificado 
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legal vigente no 
período fiscalizado, descrita com clareza a infração fiscal praticada, proposta a penalidade 
cabível e assegurado à autuada, de forma plena, o exercício do seu direito de defesa, face 
ao princípio jurídico do contraditório, que assegura às partes litigantes amplo direito de 
defesa. 

Portanto, entendo que o mesmo está em condições de ser apreciado quanto 
ao seu mérito, pois a arguição de nulidade da multa proposta pelo autuante por ter sido  o 
artigo 71 da Lei 11,651/91 – CTE julgado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de 
Goiás e referendado pelo Supremo Tribunal Federal, não se sustenta, haja vista que 
aqueles tribunais não julgaram inconstitucional o referido artigo e sim o seu inciso VII, 
tanto que este inciso foi substituído pelo IV-A, tendo sido este o aplicado nesta autuação. 

Ademais, a apreciação da arguição de que a multa proposta no patamar de 
80% do valor do ICMS continua sendo confiscatória, refoge à competência deste Conselho 
Administrativo Tributário, consoante o artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT, que dispõe: 

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 

I - o Processo Contencioso Fiscal; 

...................................................................................................................................................; 

§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da aplicação de lei sob alegação 
de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal -STF- em: (Redação conferida pela Lei n°19.595 – Vigência 01.03.17) 

I - ação direta de inconstitucionalidade; (Vigência 01.03.17) 
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II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; (Vigência 01.03.17) 

III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de entendimento 
reiterado. ” 

Assim, considerando que não consta nestes autos informação de decisão 
desta matéria que atenda ao disposto no § 4º acima transcrito, este Conselho 
Administrativo Tributário não pode apreciar a arguição de inconstitucionalidade da multa 
proposta pelo autuante.  

Tampouco procede a arguição de nulidade da Sentença recorrida por falta de 
motivação, considerando que aquela decisão “a quo” apreciou e não acolheu as arguições 
defensórias fundamentadamente, em obediência ao disposto no artigo 38 da Lei 
16.469/09–PAT, que dispõe: 

“Art. 38. A sentença e o acórdão, redigidos com simplicidade e clareza, conterão: 

I - referência ao número do processo e ao nome do sujeito passivo; 

II - relatório com o histórico e fundamento do lançamento e as razões das impugnações, recursos e 
contraditas; 

III - a decisão com os fundamentos de fato e de direito. 

§ 1º A sentença de primeira instância e o acórdão devem conter expressamente: 

I - as correções de omissões e irregularidades procedidas no lançamento; 

II - a alteração da classificação originária do rito processual, no tocante ao número de instâncias; 

III - a exclusão e reinclusão de sujeito passivo; 

IV - a aplicação de penalidade diversa da proposta pela autoridade lançadora; 

V - a aplicação à penalidade das formas privilegiada ou qualificada. ” 

Ademais, há de ser considerado que o julgador não está adstrito a apreciar 
todas as argumentações defensórias, segundo entendimento de tribunais superiores. 
Vejamos a Ementa de um julgamento acerca desta matéria: 

“EMENTA ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC – PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO – PRESCINDIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM 
PERDAS E DANOS – MATÉRIA DE FATO – SÚMULA 7/STJ. 1. A leitura do acórdão evidencia que a 
decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito suficientes para 
uma prestação jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre 
todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, 
a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de 
fato ocorreu. ” 

Da mesma forma, entendo improcedente a adução de nulidade deste feito 
por insegurança na determinação da infração, haja vista que o mesmo está consentâneo 
com o exigido pelo artigo 8º da mesma Lei 16.469/09 citada acima. Se não, vejamos: 

“Art. 8º O crédito tributário decorrente de procedimento fiscal será objeto de lançamento que 
conterá, no mínimo: 

I - identificação do sujeito passivo; 

II - indicação do local, data e hora de sua lavratura; 



III - descrição do fato e indicação do período de sua ocorrência; 

IV - indicação do valor originário da obrigação e, quando for o caso, da base de cálculo, da 
alíquota e do valor da operação ou prestação; 

V - indicação da disposição legal infringida e da penalidade proposta; 

VI - indicação do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação ou pedido de 
descaracterização; 

VII - nome e assinatura da autoridade lançadora, com a indicação do cargo ou função e 
número da matrícula funcional. ” 

 

Destarte, estou convencido de que inexiste a nulidade “ab initio” do 
processo por insegurança na determinação da infração, pois o documento de formalização 
do crédito tributário contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 
16.469/09, acima transcrito, e a acusação fiscal está devidamente confirmada nos 
documentos constantes destes autos, os quais, por si só, demonstram que há segurança 
na acusação fiscal, possibilitando a análise do mérito desta lide. 

Quanto ao mérito, este lançamento decorre da cobrança de ICMS oriundo da 
aquisição de energia elétrica no mercado de livre contratação, por consumidores que 
estejam conectados à rede básica de energia elétrica. 

Em suas argumentações defensórias, o patrono da recorrente afirma que não 
há previsão legal para a cobrança de ICMS sobre o fato gerador especificado no auto de 
infração. Assevera ainda que a Lei Complementar 87/96 tão somente permite a tributação 
sobre a circulação de mercadoria e, no caso em tela, o que há são valores pagos a título 
de tarifa pela Conexão e Uso do Sistema de Rede de Transmissão, paga à 
concessionária. 

Em que pese o esforço deste em rebater e descaracterizar a autuação fiscal, 
tem-se que a cobrança do ICMS ora em debate é lídima, pois está contemplada na 
cláusula primeira do Convênio ICMS 117/04, que foi recepcionada pelo Código Tributário 
Estadual, especificamente no artigo 30-A do Anexo VIII, “in verbis”: 

“Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente sobre as sucessivas 
operações internas e interestaduais, correspondentes à circulação de energia elétrica, desde a sua 
importação ou produção até a última operação da qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento 
ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que a tenha adquirido por meio de contrato de 
compra e venda firmado em ambiente de contratação livre, o destinatário conectado: (Convênio ICMS 77/11, 
cláusula primeira):  

I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por força da execução de 
contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, receber, em condições de consumo, energia 
elétrica adquirida de terceiros;  

II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada de energia elétrica 
no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio consumo. “ 

Destarte, patente está que o destinatário de energia elétrica conectado à 
rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que recebe energia oriunda de 
execução de contrato de conexão e uso da rede de distribuição, torna-se substituto 
tributário em relação ao ICMS, estando, assim, sujeito às obrigações principal e acessória. 

 Portanto, como o artigo 20 da Lei 11.651/91 – CTE, dispõe que as despesas 
pagas pelo adquirente de qualquer bem ou mercadoria integra a base de cálculo do ICMS, 
a recorrente deveria ter incluído no cálculo deste imposto os valores pagos por ela a título 
de tarifa pela conexão e uso do sistema de distribuição de energia elétrica adquirida no 
mercado de livre contratação. Se não, vejamos a transcrição do referido dispositivo legal: 
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“Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos 
I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para 
fim de controle; 

II - a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como 
bonificações e descontos concedidos sob condição; 

III - ao frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente, ou por sua conta e 
ordem, e seja cobrado em separado; 

IV - ao montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a mercadoria se 
destinar: 

a) ao uso, consumo final ou à integração ao ativo imobilizado do estabelecimento 
destinatário; 

b) a consumidor final. ” (g.n)  

Outrossim, não obstante o viés de entendimento do judiciário de que as 
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e de Uso do Sistema de Distribuição – 
TUSD não integrariam a base de cálculo do ICMS incidente na aquisição de energia 
elétrica no mercado de livre contratação, tais decisões judiciais ainda não contemplam o 
disposto no artigo 6º, § 4º da Lei 16.469/09 – PAT, acima transcrito, o que impede suas 
aplicações em julgamentos neste Conselho Administrativo Tributário, até mesmo porque o 
que se exige nestes autos é a tributação do consumo de energia elétrica adquirida no 
mercado de contratação livre, cujo custo é composto também pelos encargos de conexão 
à rede de transmissão, e não apenas sobre as tarifas acima citadas. 

Do exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a 
Sentença singular que considerou procedente este auto de infração, observando o 
pagamento parcial de fl. 82 para dedução do valor reclamado neste lançamento. 

 
 

Sala das sessões, em 17 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01534/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS.  Auditoria Específica de Mercadorias. Omissão 
de registro de entrada de mercadoria, sujeita ao regime de 
substituição tributária, pelas operações posteriores. Procedente 
em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de agosto de 2018, decidiu, após, a retirada em sustentação oral, do 
pedido de diligência pelo representante do polo passivo, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 12.814,27 (doze mil, 
oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu registro de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no valor comercial 
de R$135.629,88, já acrescido do respectivo Índice de Valor Agregado - IVA, no período 
de 01/01/2011 a 31/12/2011, apurado conforme demonstrativo Auditória Especifica de 
Mercadorias anexo, fls. 02 a 13. Em consequência, como solidário, deverá pagar o 
imposto na importância de R$23.057,11 mais as cominações legais.  

 
Identificado o polo passivo solidário, fls. 04. 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo e o sujeito passivo 

coobrigado, com uma única peça defensória apontam erros no procedimento fiscal, pedem 
a procedência parcial do feito, fls. 17 a 21. Juntam documentos (fls.22 a 46). 

 
Pelo Despacho nº483/2016 – JULP, na (fl.48), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhamento desses autos à Delegacia 
Regional de Fiscalização de Goiânia, para que seu ilustre titular, por obséquio, determine 
que auditor-fiscal possa se manifestar, de forma clara e objetiva, sobre cada item 
apresentado pela defesa, conforme mídia digital com levantamento contraditório. Caso 
seja necessário promover alguma alteração nos procedimentos anteriores estes deverão 
ser feitos, visando um novo detalhamento do crédito tributário a ser exigido nos autos.  

 
Em atendimento ao Despacho nº483/2016 – JULP, nas (fls.50 e 51), 

a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, argumenta que para contrapor este 
levantamento, o contribuinte deveria apresentar um levantamento de igual teor, como 
prevê a legislação. Sendo o que se verifica, é que o mesmo anexa tão somente um CD 



contendo uma relação das EFD's entregues e uma folha de papel, com uma conclusão, 
que não se sabe de onde veio como o mesmo chegou a ela. Não existindo mais outros 
elementos que comprovem tal resultado. E como já diz a máxima do direito, "alegar e não 
comprovar é o mesmo que não alegar". 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Despacho nº483/2016, querendo manifestar-se, nas (fls.53 e 54). 
 
Os sujeitos passivos compareceram aos autos nas (fls.57 a 59), 

atendendo ao Despacho nº483/2016, alegam que ficou efetivamente constatado pelas 
representantes da empresa, que expõem o "print" dos arquivos contidos no CD e que nele 
estão os registros relacionados, motivando esta posição que eles não foram vistos, ou não 
foram devidas e adequadamente apreciados ou analisados pelo revisor, inclusive 
verificou-se que o envelope do CD ainda se encontra intacto com o grampo.  Deve ser 
observado no demonstrativo de resumo da auditoria feita pela empresa, que não 
ocorreram omissões de entrada de mercadorias sujeiras ao ICMS –ST pelas operações 
posteriores, conforme exposto no demonstrativo denominado pelo revisor como uma "folha 
de papel".    

Por fim requerem que sejam acolhidos os levantamentos 
apresentados pelos manifestantes ou determinação de efetiva revisão por auditor estranha 
à lide. Anexou documentos na (fl.60). 

 
Pelo Despacho nº435/2017 – JULP, na (fl.62), o julgador singular 

determina realização de diligência para encaminhamento desses autos à Gerencia de 
Auditoria de Varejo e Serviço, para que seu ilustre titular, por obséquio, determine que 
auditor-fiscal, possa verificar as possíveis inconsistências nas relações de entrada e saída, 
assim como, acolher ou rejeitar os erros apontados com relação aos produtos descritos, 
às folhas 42/46, e caso seja necessário os procedimentos fiscais poderão ser refeitos.  

 
Em atendimento ao Despacho nº435/2017, na (fl.63), à Gerência de 

Auditoria de Varejo e Serviço, informa que com uma análise acurada dos levantamentos 
apresentados, permitiu ver que as informações constantes dos arquivos EFD's 
apresentados continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições 
e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. Com relação ao 
inventário apresentado pela defesa, fica inviabilizado o seu aproveitamento, uma vez que 
o inventário que tem validade e o que está oficialmente lançado na sua escrituração fiscal 
digital (EFD). 

 
Por fim efetuaram as correções dos erros constantes das 

informações apresentadas, e elaboraram novos levantamentos, que acarretaram em novo 
resultado, ou seja: omissão de saídas de mercadorias tributadas no valor de R$75.378,68, 
acarretando em um ICMS no valor de R$12.814,37. Anexou documentos nas (fls.64 a 89). 

 
Os sujeitos passivos foram intimados a tomar conhecimento do 

Despacho nº435/2017, querendo manifestar-se, nas (fls.91 a 94). 
 
Pela Sentença n°508/2018- JULP (fls.96 a 101) o julgador singular 

decide pela procedência parcial do auto de infração, nos valores apontados pelo trabalho 
revisional. 

 
Em grau de recurso voluntário, (fls.105 a 107), os autuados, com 

uma única peça recursal, alegam que apesar do trabalho revisional ter sido elaborado com 
esmero, na reanálise procedida pelos encarregados fiscais, estes apontaram a existência 



de saídas de mercadorias que não foram consideradas pelo ilustre revisor na composição 
do levantamento específico de mercadorias, motivando requerimento de novo 
procedimento revisional para adequar a cobrança do importo e da penalidade na forma do 
§11 do artigo 71 do CTE. 

 
Por fim requerem o acolhimento do presente recurso voluntário, 

determinado nova revisão do feito e consequentemente, reformando a Sentença 
508/2018-JULP, julgando pela procedência apenas parcial do lançamento com a 
readequação da penalidade na forma exposta.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

O recurso do sujeito passivo cinge-se a arguição de diligência 
(pedido retirado em sessão) e pela aplicação do §11 do artigo 71 do CTE ( o que foi feito 
automaticamente pelo sistema de cálculos).  

 
Indo o feito a diligência, em primeira instância, foi realizada revisão 

fiscal que amparou a decisão singular.  
 
Pois bem! Não havendo nenhuma inovação em sede de recurso 

voluntário, em termos de argumentação ou elementos novos de provas, aptos a 
modificarem a decisão singular, a manutenção deste se impõe.  

 
Ante o exposto, após, a retirada em sustentação oral, do pedido de 

diligência pelo representante do polo passivo, por unanimidade de votos, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 12.814,27 (doze mil, oitocentos e 
quatorze reais e vinte e sete centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01559/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Substituição tributária 
pelas operações anteriores. Aquisição de lenha de produtor 
rural em operação interna sem pagamento de ICMS-ST. 
Procedência em parte. 
 
Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
ICMS-ST, pelas operações anteriores, na aquisição de lenha de 
estabelecimento produtor, estando a operação amparada pelo 
benefício fiscal previsto no art. 9º, inciso XXXII, do Anexo IX do 
Decreto n° 4.852/97. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso 
voluntário, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 11.124,81 
(onze mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), mediante a aplicação do 
benefício fiscal da redução da base de cálculo, previsto no art. 9º, inciso XXXII, do Anexo 
IX do RCTE. O advogado da empresa retirou, durante sua sustentação oral, as 
preliminares de pedido de diligência e de insegurança na determinação da infração, 
narradas na peça defensória. Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo José Mendes, 
Andrea Aurora Guedes Vecci e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro Denilson 
Alves Evangelista, que votou pela procedência do feito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento de ICMS substituição tributária, referente a operações internas 
anteriores com lenha de eucalipto/nativa, no valor comercial de R$ 370.827,00 (trezentos 
e setenta mil, oitocentos e vinte e sete reais), ocorridas no período de 08.08.2012 a 
30.12.2013, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 63.040,59 (sessenta 
e três mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 50 e 64 da Lei n° 11.651/91 c/c os 

arts. 2° e 43 do Anexo VIII do decreto n° 4.852/97 e art. 2° da Instrução Normativa n° 
155/94-GSF, proposta a penalidade prevista no art. 71, II, da Lei n° 11.651/91 c/ redação 
da Lei n° 11.750/92. 
 

Identificadas como solidários as pessoas físicas PAULO JOSÉ DA 
SILVA e JAIR DOS SANTOS DA SILVA, nos termos do art. 45, XII, da Lei n° 11.651/91. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, relatório 

fiscal, relatório de aquisição de lenha sem pagamento da ST anterior, notas fiscais, 



histórico dos pagamentos, contrato de arrendamento e cópia do livro Registro de 
Entradas. 

 
Regularmente intimados, os solidários não comparecem ao 

processo, apenas o sujeito passivo direto apresenta impugnação, formulando em 
preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando a hipótese de insegurança 
na determinação da infração. 

 
Não sendo acolhida a preliminar arguida, no mérito, pede a baixa dos 

autos em diligência para revisão fiscal a ser realizada por auditoria estranho à lide, para 
que se observe o benefício fiscal da redução da base de cálculo das operações, nos 
termos do art. 9°, inciso XXXII, Anexo IX do RCTE. 

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita a 

arguição preliminar e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, inclusive 
mantendo na lide os solidários arrolados nos autos, conforme a Sentença n° 4851/2017-
JULP. 

 
Regularmente intimados, os solidários não apresentam recurso 

voluntário, motivando a lavratura do competente Termo de Perempção (fls. 140), apenas o 
sujeito passivo direto apresenta recurso voluntário, onde reitera a preliminar de 
insegurança na determinação da infração e o pedido de diligência. 

 
Quanto ao mérito, argumenta que a base de cálculo do ICMS 

cobrado do substituto tributário corresponde ao valor integral das aquisições de lenha de 
eucalipto, enquanto está disposto no art. 9°, inciso XXXII do Anexo IX do RCTE, que a 
base de cálculo do ICMS nessas operações é reduzida de forma que a tributação seja 
equivalente a 3% (três por cento). 

 
De sorte que, no período auditado, o sujeito passivo preencheu os 

requisitos previstos na legislação, podendo reduzir a base de cálculo de tal forma que a 
alíquota seja 3%. 
 

No presente caso, como o fato gerador ocorreu no passado, o 
recolhimento do imposto foi adiado até a apuração do ICMS das operações próprias da 
indústria, uma vez que o fato gerador (do produtor rural) ocorreu, mas o pagamento foi 
postergado. 

 
Percebe-se que o sujeito passivo deixou de cumprir a obrigação 

acessória de apuração, creditamento e recolhimento do tributo, pois não ocorreu a 
antecipação deste valor aos cofres do Estado de Goiás. 
 

Pede a reforma da sentença singular para que julguem improcedente 
o auto de infração. 
 

É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 



O advogado da empresa retirou, durante sua sustentação oral, a 
preliminar de insegurança na determinação da infração e o pedido de diligência, 
formulados na peça defensória. 
 

MÉRITO 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo 
omitiu o pagamento de ICMS substituição tributária, referente a operações internas 
anteriores com lenha de eucalipto/nativa, no valor comercial de R$ 370.827,00 (trezentos 
e setenta mil, oitocentos e vinte  e sete reais), ocorridas no período de 08.08.2012 a 
30.12.2013, sendo-lhe imputada a exigência do ICMS no valor de R$ 63.040,59 (sessenta 
e três mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos), juntamente com penalidade e 
acréscimos legais. 
 

Fundamentam a exigência fiscal, dentre outros, o art. 50, I, do 
Código Tributário Estadual (CTE) e o art. 2°, I, “r”, do Anexo VIII do Regulamento do CTE 
(RCTE): 

 
Art. 50. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto 

devido nas operações internas anteriores, na condição de substituto 
tributário, observadas as disposições estabelecidas na legislação tributária, 
ao estabelecimento: 
 
I - industrial, na aquisição produtos relacionados no Anexo V, efetuadas 
diretamente ao estabelecimento produtor, ou extrator, inclusive de suas 
cooperativas, para utilização como matéria-prima em processo industrial; 

[...] 
 
Art. 2º São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido na operação interna anterior, os 
estabelecimentos: 
[...] 
I - industrial, na aquisição dos seguintes produtos, efetuada diretamente ao 
estabelecimento produtor, ou extrator, inclusive de suas cooperativas, para 
utilização como matéria-prima em processo industrial: 
[...] 
r) lenha; 
[...] 

 
No caso em apreciação, por ser a adquirente da lenha uma indústria 

(cerâmica) e adquirida de produtores rurais, devidamente documentada, cabe a aplicação 
do benefício da redução da base de cálculo prevista no art. 9°, inc. XXXII, Anexo IX do 
RCTE: 

 
Art. 9º A base de cálculo do ICMS é reduzida, observado o § 1º quanto ao 
término de - vigência do benefício: 
[...] 
XXXII - de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do 
percentual equivalente a 3% (três por cento), na saída interna de madeira 
de produção própria do estabelecimento produtor, produzida em regime de 
florestamento ou reflorestamento realizado no Estado de Goiás, e 
destinada à industrialização, à utilização como lenha ou à transformação 
em carvão vegetal, devendo o documento fiscal que acobertar a operação 
conter o número do documento de controle de transporte e armazenamento 
de produtos florestais, emitido por órgão competente (Convênio ICMS 
16/10, cláusula primeira). 

http://anexos/ANEXO_05_Substituicao_Anterior.htm
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A9P1
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2010/cv016_10
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2010/cv016_10


 
A empresa adquirente cumpriu as exigências condicionantes à 

concessão do benefício fiscal e eventuais dúvidas na interpretação da legislação aplicável 
ao caso foram dirimidas em favor do sujeito passivo, na forma do art. 112 do CTN. 

 
Então, aplicando-se 3%, benefício previsto no art. 9°, XXXII, do 

Anexo IX do RCTE, sobre R$ 370.827,00, base de cálculo do tributo lançado no auto de 
infração, obtém-se R$ 11.124,81 (onze mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um 
centavos), valor do ICMS devido. 

 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 11.124,81 (onze mil, cento e vinte e 
quatro reais e oitenta e um centavos), mediante a aplicação do benefício fiscal da redução 
da base de cálculo, previsto no art. 9º, inciso XXXII, do Anexo IX do RCTE. O advogado 
da empresa retirou, durante sua sustentação oral, a preliminar de insegurança na 
determinação da infração e o pedido de diligência, formulados na peça defensória. 

 
 

Sala das sessões, em 24 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01577/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de 
nulidade da peça básica. Insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. Mérito.  ICMS. Obrigação principal. 
Substituição Tributária. Aquisição de energia elétrica em 
ambiente de livre contratação. Encargos de conexão e de 
distribuição. Procedência em parte. 
 
1. Rejeita-se a arguição de erro na identificação do sujeito 
passivo, sendo a pessoa jurídica identificada como sujeito 
passivo no auto de infração a responsável pelo pagamento do 
imposto, por ser ela efetivamente o substituto tributário; 
 
2. Não se acolhe a arguição de insegurança na determinação da 
infração, não estando presente nos autos o alegado vício 
formal; 
 
3. Incide ICMS-ST na aquisição de energia elétrica em ambiente 
de contratação livre e sobre os respectivos encargos de 
conexão e distribuição; 
 
4. O montante do ICMS integra a sua própria base de cálculo 
(CF/88, art. 155, § 2.º, XII, "i"); 
 
5. Os encargos de conexão e de distribuição integram a base de 
cálculo da energia elétrica adquirida em ambiente de livre 
contratação; 
 
6. O adquirente de energia elétrica no mercado livre é o 
substituto tributário, responsabilizando-se pelo ICMS devido 
pela energia adquirida no ambiente de livre contratação, em cuja 
base de cálculo se inclui, além do próprio imposto, o preço da 
aquisição, os encargos de conexão e de distribuição e demais 
encargos; 
 
7. Não estando a norma em vigor, a parte da exigência fiscal 
nela fundamenta não tem respaldo legal, devendo essa parte ser 
decotada do lançamento, declarando-se procedente em parte o 
respectivo auto de infração. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,  rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar 



Rodrigues de Almeida, José Luiz Rosa e Antônio Martins da Silva. E, por maioria de votos,  
rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, Gilmar 
Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva. Vencido o Conselheiro José Luiz Rosa. 
Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 48.058,52 (quarenta e oito mil e 
cinqüenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Paulo Diniz e José Luiz Rosa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela 
coordenação da sessão, Conselheiro Edson Abrão da Silva, de acordo com o Art. 33, 
Parágrafo Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. 
Vencidos os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida e Antônio Martins da Silva que 
votaram pela procedência total do auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta no auto de infração que o sujeito passivo não efetuou o 
pagamento total do ICMS substituição tributária, referente a operações de aquisição de 
energia elétrica no ambiente de contratação livre e aos respectivos encargos de conexão e 
de distribuição, no período de 09/2012 a 12/2014, sendo-lhe imputada a exigência do 
ICMS no valor de R$ 62.009,36 (sessenta e dois mil, nove reais e trinta e seis centavos), 
mais as cominações legais. 

 
Citados como infringidos os arts. 11, § 1º, III, 13, IV, “b”, 19, XIII, “b”; 

20, I, 27, XI, “b”, e § 5º; e 64, § 1º, da Lei nº 11.651/91, c/c o art. 30-A, do Anexo VIII, do 
Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, IV-A, da Lei nº 11.651/91, 
c/redação da Lei nº 17.519/11. 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Notificação 

Fiscal (fls. 7), Nota Explicativa (fls. 8 a 11), levantamento ICMS aquisição de energia 
elétrica no ambiente de livre contratação (fls. 12 a 13), extratos de NF-es e cópias de 
DAREs 2.1 (fls. 14 a 102), dentre outros documentos. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 107 a 133), 

formulando em preliminar arguição de nulidade da peça básica, relacionando as hipóteses 
de insegurança na determinação da infração e de erro na identificação do sujeito passivo 
(fls. 109 a 116). 

 
No mérito, inicialmente pontua e conceitua questões específicas do 

setor de energia elétrica, sobretudo a contextualização da estrutura setorial e definição 
dos encargos de conexão. Alega não incidência do ICMS sobre os encargos de conexão, 
pela não ocorrência do fato gerador, na forma da Súmula 166 do STJ. Cita julgado do STJ 
e TJ/GO. 

 
Prossegue, alegando que a fiscalização desconsiderou o fato de que, 

mesmo que o imposto fosse devido, a impugnante teria o direito de tomar crédito sobre o 
pagamento desse tributo, não havendo qualquer efeito.  

 
Finaliza, pedindo a improcedência do lançamento, não sendo esse o 

entendimento, pede que seja feita a recomposição da conta gráfica para o abatimento dos 
créditos com os débitos ora exigidos. Pede ainda que seja considerada a taxa SELIC para 
a atualização e cobrança de juros. 

 



Junta cópias de contratos firmados com a empresa geradora – 
aquisição de energia (Furnas) e empresa distribuidora (CELG D) – uso e manutenção (fls. 
236 a 315), Resolução Normativa n° 414/2010 da Agência nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL (fls. 317 a 318) e recibo de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 320 a 347), 
dentre outros documentos. 

 
A julgadora singular, após considerandos, por meio do Despacho n° 

919/2016-JULP (fls. 349), encaminha os autos a Gerencia de Substituição Tributária, 
especializada na área em questão, para que seu titular o encaminhe, de preferência a 
autoridade fiscal que efetuou o lançamento para que verificasse as alegações do sujeito 
passivo e caso houvesse alteração no lançamento retornasse com novo anexo estruturado 
e nota explicativa. 

 
O agente do Fisco, atendendo o Despacho n° 919/2016-JULP, em 

relatório (fls. 350 a 351), informa que, após a análise da natureza do lançamento e das 
alegações do contribuinte, evidencia-se que o solicitado pela requerente constitui 
elemento completamente alheio ao objeto do trabalho fiscal, em nada se relacionando com 
este e consequentemente não tendo nenhum efeito sobre o mesmo. Posiciona-se pela 
manutenção integral do auto de infração. 

 
Intimado (fls. 353 e 354), o sujeito passivo não se manifesta acerca 

do resultado da diligência. 
 
Posteriormente, por meio de termo de juntada, o sujeito passivo junta 

documentação (fls. 356 a 399). 
 
A julgadora singular, após ler, conferir e analisar os autos, 

apreciando as razões da defesa, rejeita as arguições preliminares e, no mérito, decide 
pela procedência do auto de infração, conforme a Sentença n° 3633/2017-JULP (fls. 400 a 
406). 

 
Intimado, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário (fls. 413 a 

436), após relatar os fatos, formula em preliminar arguição de nulidade da peça básica, 
relacionando as hipóteses de erro na identificação do sujeito passivo e de insegurança na 
determinação da infração (fls. 416 a 420). 

 
No mérito, inicialmente pontua e conceitua questões específicas do 

setor de energia elétrica, sobretudo a contextualização da estrutura setorial e definição 
dos encargos de conexão. Alega não incidência do ICMS sobre os encargos de conexão, 
pela não ocorrência do fato gerador, na forma da Súmula 166 do STJ. Cita julgado do STJ 
e TJ/GO. 

 
Aduz que a fiscalização desconsiderou o fato de que, mesmo que o 

imposto fosse devido, a recorrente teria o direito de tomar crédito sobre o pagamento 
desse tributo, não havendo qualquer efeito.  

 
Observa que o pagamento do ''Encargo de Conexão ao Sistema'' 

objeto da presente autuação, diz respeito essencialmente à renumeração pela operação e 
manutenção das instalações que conectam o consumidor à distribuidora e à mediação do 
consumo.  

 
Diz que o ponto de entrega de energia elétrica é o relógio medidor 

situado em regra nos limites da via pública. A energia somente será individualizada aos 



consumidores, caracterizando sua circulação e a ocorrência do fato gerador do ICMS, 
quando passar pelo relógio medidor e ingressas em suas dependências para efetivo 
consumo. Mesmo porque, caso se reputasse ocorrida a saída antes da energia transpor 
os pontos de entrega, tal saída ocorreria sem discriminação de qualquer usuário, pois a 
corrente elétrica flui pelas linhas de distribuição sem destinatário especifico. Por esse 
motivo não é possível eleger o momento anterior à entrega da energia ao consumidor 
como marco temporal hábil a determinar a ocorrência do fato gerador do ICMS, quando 
passar pelo relógio medidor e ingressar em suas dependências para efetivo consumo. 
Mesmo porque, caso se reputasse ocorrida a saída sentes de a energia transpor os 
pontos de entrega, tal saída ocorreria sem discriminação de qualquer usuário pois a 
corrente elétrica flui pelas linhas de distribuição sem destinatário especifico, por esse 
motivo não é possível eleger momento anterior à entrega da energia ao consumidor como 
marco temporal hábil a determinar a ocorrência do fato gerador do ICMS.  

 
Aduz que a redação anterior do art. 30-A do Anexo VIII do RCTE 

determinava que o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST seria o consumidor de 
energia elétrica conectado à rede básica de transmissão, quando da entrada da energia 
em seu estabelecimento, o que não é o caso da recorrente. 

 
Para os casos em que o consumidor de energia estivesse conectado 

a uma rede distribuidora goiana, o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST na venda 
da energia elétrica seria a própria distribuidora. Era o que dispunha o art. 30-D atualmente 
revogado. 

 
Ou seja, com base na legislação anterior, a recorrente não seria 

responsável pelo recolhimento do ICMS-ST nas aquisições de energia e em relação aos 
respectivos encargos de conexão e distribuição, de forma que o Decreto n° 7.815/13 não 
poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos entre os meses de setembro/12 a 
março/13, inclusive (quando entraram em vigor as alterações trazidas pelo Decreto n° 
7.815/13. 

 
Finaliza, pedindo reforma da decisão singular e a improcedência do 

lançamento, não sendo esse o entendimento, pede que seja feita a recomposição da 
conta gráfica para o abatimento dos créditos com os débitos ora exigidos. Pede ainda que 
sejam decotados da exigência os valores correspondentes à atualização do crédito em 
patamares superiores a taxa SELIC. 

 
Posteriormente, apresenta Memorial (fls. 461 a 466). 
 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
A recorrente arguiu a nulidade da peça básica, por erro na 

identificação do sujeito passivo, argumentando que não possuía a qualidade de substituto 
tributário, nos termos do art. 30-A do Anexo VIII do RCTE, à época em que as operações 
ocorreram, vez que as alterações promovidas pelo Decreto n° 7.815/13 passaram a 
produzir efeitos somente a partir da data de sua publicação em 27.02.2013, não existindo 
dispositivo que atribuísse responsabilidade solidária para o adquirente de energia elétrica 
no ambiente de contratação livre, à época da ocorrência do fato gerador. 

 



Para melhor clareza da minha decisão, quanto a essa questão, 
transcrevo o art. 30-A do Anexo VII do Regulamento do Código Tributário Estadual 
(RCTE): 

 

Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
sucessivas operações internas e interestaduais, correspondentes à 
circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou produção até a 
última operação da qual decorra a sua saída com destino a 
estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que 
a tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em 
ambiente de contratação livre, o destinatário conectado: (Convênio ICMS 
77/11, cláusula primeira): (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por força da 
execução de contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, 
receber, em condições de consumo, energia elétrica adquirida de terceiros; 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada de 
energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio 
consumo. (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

 
Vê-se na parte destacada (cores vermelha e azul) do dispositivo 

reproduzido que a redação foi dada pelo Decreto n° 7.815/13, com vigência a partir de 
01.09.12. Em razão da vigência do art. 30-A do Anexo VIII do RCTE ser efetivamente 
01.09.12, pode o mesmo ser perfeitamente aplicável ao presente caso. Assim, não houve 
erro na identificação do sujeito passivo, por ser ele efetivamente o substituto tributário, nos 
termos do nos termos do art. 30-A do Anexo VIII do RCTE, anteriormente reproduzido. 
Rejeito então a arguição de erro na identificação do sujeito passivo. 

 
O sujeito passivo arguiu a nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração, em razão de erro na capitulação legal da infração indicada 
no auto de infração, na medida em que o art. 30-A do Anexo VIII do RCTE, supostamente 
violado, não estava em vigor à época da ocorrência de parte dos fatos geradores. 

 
Rejeito essa arguição, pois não se encontra presente nestes autos o 

vício da insegurança na determinação da infração, observando que o art. 30-A do Anexo 
VIII do RCTE estava em vigor à época da ocorrência do fato gerador do imposto exigido, 
como expus na rejeição da preliminar de erro na identificação do sujeito passivo. 

 
MÉRITO 

 
Trata-se de julgamento de auto de infração, em que o fisco exige o 

pagamento de ICMS-ST no valor de R$ 62.009,36 (sessenta e dois mil nove reais e trinta 
e seis centavos), que o sujeito passivo deixou de apurar e recolher, referente a operações 
de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre e aos respectivos 
encargos de conexão e de distribuição, no período de setembro de 2012 a dezembro de 
2014. 

 
Por ter o PAT n° 4011502470132 tratado de matéria idêntica a 

versada nestes autos, adoto os fundamentos do Acórdão nele proferido pela Segunda 
Câmara deste Conselho, de n° 01471/15, peço permissão ao ilustre Relator, Conselheiro 
Gilmar Rodrigues de Almeida, para transcrição de parte do voto do respectivo acórdão. 
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“Da legislação abaixo transcrita exsurge a inequívoca incidência de 
ICMS-ST nas aquisições de energia elétrica em ambiente de livre contratação; a alíquota 
aplicável a tais operações, que deve ser de 29%, sendo 27% mais o adicional de 2% do 
PROTEGE (artigo 27, XI, “b”, 1; § 5.º; da Lei nº 11.651/91); a composição da base de 
cálculo, na qual se inclui o próprio ICMS incidente, os encargos de conexão e distribuição, 
e demais despesas (tributárias ou não). 

 
DA LEI nº 11.651/91 (CTE-GO): 

 
Art. 11. O imposto incide sobre: 
 
§ 1º O imposto incide, também, sobre: 
[...] 
III - a entrada, no território goiano, decorrente de operação interestadual, 
dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização: 
[...] 
b) energia elétrica; 
[...] 

 
Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento: 
[...] 
IV - da entrada, no território goiano, decorrente de operação interestadual, 
dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização: 
[...] 
b) energia elétrica; 
[...] 

 
Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto 
é: 
[...] 
XIII - o valor da operação de que decorrer a entrada no território goiano, 
relativa à operação interestadual, dos seguintes produtos, quando não 
destinados à comercialização ou à industrialização, de: 
[...] 
b) energia elétrica; 
[...] 

 
Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente: 
 
I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fim de controle; 
[...] 

 
Art. 27. As alíquotas do imposto são: 
[...] 
XI - 27% (vinte e sete por cento) nas: 
[...] 
b) operações internas com: 
 
1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em 
estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas 
de baixa renda; 
[...] 



§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços 
de comunicação e nas operações internas com gasolina, energia 
elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento 
de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, 
e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica 
acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação 
destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado 
de Goiás - PROTEGE GOIÁS. 

 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: 
[...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
[...] 
XII - cabe à lei complementar: 
[...] 
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a 
integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. 
[...] 

 
DO ANEXO VIII DO DECRETO Nº 4.852/97: 

 
Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
sucessivas operações internas e interestaduais, correspondentes à 
circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou produção até a 
última operação da qual decorra a sua saída com destino a 
estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que 
a tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em 
ambiente de contratação livre, o destinatário conectado: 
 
I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por força da 
execução de contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, 
receber, em condições de consumo, energia elétrica adquirida de terceiros; 
 
II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada de 
energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio 
consumo. 
 
§ 1º A base de cálculo do imposto será o valor da última operação, nele 
incluídos, o valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica, os valores 
e encargos cobrados pelas empresas responsáveis pela operação da rede 
ou da linha de distribuição ou de transmissão à qual estiver conectado o 
destinatário, e quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo 
da energia elétrica, ainda que devidos a terceiros. 
 
§ 2º Sem prejuízo do cumprimento das obrigações principal e acessória, 
previstas na legislação tributária, o destinatário deve emitir Nota Fiscal, 
modelo 1 ou 1-A, para cada uma das situações e nos prazos a seguir 
especificados: 
 
I - aquisição de energia elétrica, até o último dia do mês de faturamento 
desta; 



 
II - encargos de transmissão e conexão, até o último dia útil do 2º 
(segundo) mês subsequente ao da operação de conexão e uso do sistema 
de transmissão de energia elétrica; 
 
III - encargos de distribuição e conexão, até o último dia útil do 2º (segundo) 
mês subsequente ao da operação de conexão e uso do sistema de 
distribuição de energia elétrica. 
 
§ 3º Se o destinatário for dispensado da inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Estado, pode ser emitida Nota Fiscal Avulsa, modelo 1 ou 
1-A, nos termos do art. 295 deste Regulamento. 
 
§ 4º Além dos requisitos previstos na legislação, a nota fiscal emitida nos 
termos dos incisos I e III do § 2º, deve conter o número e a série da nota 
fiscal emitida pelo remetente da energia elétrica ou pela distribuidora que 
promover a distribuição e conexão. 
 
§ 5º Da nota fiscal emitida nos termos do inciso II do § 2º, deve constar, 
além dos demais requisitos previstos na legislação: 
 
I - como base de cálculo, o valor total pago a todas as empresas 
transmissoras pela conexão e uso dos respectivos sistemas de transmissão 
de energia elétrica; 
 
II - a alíquota aplicável; 
 
III - o destaque do ICMS. 
 
§ 6º O imposto devido deve ser pago: 
 
I - até o 9º (nono) dia do mês subsequente ao do faturamento relativo ao 
fornecimento de energia elétrica, no caso do inciso I do § 2º; 
 
II - até o último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao da operação 
de conexão e uso do sistema de transmissão ou de distribuição de energia 
elétrica, no caso dos incisos II e III do § 2º. 
 
§ 7º Na hipótese do inciso I do caput, a distribuidora deve enviar ao fisco, 
relatório mensal, discriminando a quantidade de energia elétrica entregue a 
cada destinatário. 

 
Decorre da legislação o direito ao creditamento do ICMS pago nas 

aquisições de energia elétrica utilizada nos processos fabris da impugnante, não sendo, 
portanto, objeto deste julgamento. 

 
De igual modo decorre da legislação a incidência de juros de mora 

sobre o total do crédito tributário inadimplido, não incidindo apenas sobre o tributo não 
pago. 

 
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, 

por ser confiscatória, não pode esta Corte administrativa, nos termos do § 4º do artigo 6º 
da Lei nº 16.469/09, apreciar a questão: 

 
Art. 6º [...] 
 



§ 4º Não pode haver decisões que impliquem apreciação ou declaração de 
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo expedido pela 
Administração Tributária.” 

 
Entretanto, no caso em apreciação, relativamente ao período de 

setembro/2012 a março/2013, acolho a alegação da recorrente que afirma que o art. 30-A 
do Anexo VIII do RCTE na redação dada pelo Decreto n° 7.815/13, que deu sustentação 
legal à infração, apenas teve sua vigência a partir de 27.02.13, quando se deu a sua 
publicação. Vejamos a reprodução desse dispositivo: 

 

Art. 30-A. É substituto tributário, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
sucessivas operações internas e interestaduais, correspondentes à 
circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou produção até a 
última operação da qual decorra a sua saída com destino a 
estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que 
a tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em 
ambiente de contratação livre, o destinatário conectado: (Convênio ICMS 
77/11, cláusula primeira): (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 
01.09.12) 

I - à rede de distribuição operada por distribuidora goiana, que por força da 
execução de contrato de conexão e de uso da rede de distribuição desta, 
receber, em condições de consumo, energia elétrica adquirida de terceiros; 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

II - diretamente à Rede Básica de transmissão, que promover a entrada de 
energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio 
consumo. (Redação dada pelo Decreto nº 7.815 - vigência: 01.09.12) 

 
Embora conste em destaque (cor vermelha) a vigência (01.09.12) da 

norma do dispositivo reproduzido, efetivamente deve viger a partir da data de publicação 
do decreto 27.02.13), pois não se admite a sua retroatividade sob pena de infração ao art. 
150, III, da atual Constituição Federal e o art. 104 do CTN. 

 
Assim, deve ser excluído da autuação o período levantado entre 

setembro/2012 a março/2013. O valor do ICMS relativo a esse período é de R$ 13.950,85 
(treze mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), deduzindo-o de R$ 
60.009,36 (sessenta mil nove reais e trinta e seis centavos), valor originário do imposto 
lançado, remanesce exigível o ICMS no valor de R$ 48.058,52 (quarenta e oito mil e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, 

arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Rejeito a preliminar de 
nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto 
de infração no valor do ICMS de R$ 48.058,52 (quarenta e oito mil, cinquenta e oito reais e 
cinquenta e dois centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 30 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01578/18 
 
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo 
 

 
EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Obrigação principal. 
Aquisição de gado vivo a ser transferido posteriormente para 
filiais do contribuinte em outras Unidades da Federação. 
Revisão de lançamento. Improcedência. 
 
É improcedente o lançamento quando restar comprovado nos 
autos que o sujeito passivo agiu em conformidade com o termo 
de acordo de regime especial firmado com a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Goiás, relativamente às operações que 
ensejaram a cobrança do referido imposto. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 17 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para manter 
a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Caiado Canedo, José Ferreira de Sousa, 
Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo 
Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo omitiu o pagamento 
do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, no período de 01/03/2005 a 
31/10/2005, referente à aquisição de gado bovino cujo destino foi a transferência para 
filiais em outros estados, nos termos do TARE nº 120/02-GSF. Em consequência, deverá 
pagar o imposto omitido, acrescido das cominações exigidas, conforme levantamento e 
documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 50, 
inciso I e 64 da Lei nº 11.651/91, combinado com os artigos 14 e 15, do Anexo IX, do 
Decreto nº 4.852/97 e Cláusula Segunda, do TARE nº 120/02-GSF, tendo sido proposta a 
penalidade prevista no artigo 71, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.651/91 com a redação 
conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 31/36. 

O julgador singular, por meio do Despacho nº 223/09 de fls. 111, 
determinou a conversão dos autos em diligência, a fim de que o autuante analise e 
considere a relação entre todas as operações de entrada relacionadas na planilha, sobre 
os quais se exige o imposto integral calculado à alíquota de 12%, com a citação, no 
lançamento, das operações de transferência interestadual e que apresente nota 
explicativa acerca do exato teor e do alcance da exigência fiscal e se necessário fazer as 
adequações necessárias. 



Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal informou que 
os documentos de arrecadação anexados aos autos pelo contribuinte referem-se a 
aquisição de gado para abate em seu estabelecimento, sendo que o presente auto de 
infração versa somente sobre a aquisição de gado vivo e a sua transferência para São 
Paulo. Ressaltou, ainda, que foram colacionados aos autos algumas notas fiscais de 
aquisição de gado para sua posterior transferência para outros Estados, onde se percebe 
que a base de cálculo das operações é zero, assim como o ICMS nelas destacado e 
anexou também, resumo das operações por CFOP do contribuinte no Exercício de 2005, 
que mostra que o total da base de cálculo e do ICMS destacado no ano é zero, sendo que 
o valor do imposto recolhido referente a estas operações é o mesmo que foi destacado 
nos documentos, ou seja, zero.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 140/143, pela qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 146/154, alegando, em preliminar, nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, pois o autor, para manter a autuação, modificou 
o fato gerador da operação, passando de omissão de ICMS nas operações anteriores para 
omissão de ICMS em operação interestadual de transferência. No mérito, aduz que a 
empresa comprova com documentos hábeis as operações objetos da autuação e que não 
foram apreciados os valores pagos e depositados em conta especial prevista em TARE, 
resultando daí a diferença apontado de forma equivocada no auto de infração. Finaliza, 
requerendo que seja declarada a improcedência do auto de infração. 

Em seu Despacho nº 2392/2010, o Representante Fazendário 
manifesta-se pela manutenção da decisão monocrática. 

O julgador considerou procedente o auto de infração, conforme 
sentença de fls. 227/230. 

Em grau de Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera os 
argumentos expendidos anteriormente. 

A Primeira Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
332, converteu o julgamento em diligência à Gerência Especial de Auditoria, a fim de que 
autoridade fiscal estranho à lide revise este lançamento ante os documentos de fls. 82/90, 
168/216 e de 244 a 300, colacionados pela recorrente, no intuito de averiguar se os 
recolhimentos do ICMS se referem aos valores reclamados nestes autos.  

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal informou que “depois 
de analisados todos os documentos trazidos aos autos pela recorrente, chegou-se a 
conclusão de que não há necessidade de revisão do lançamento, pois a planilhas 
apresentadas não lograram sucesso, pois são todas contaminadas com o mesmo vício: a 
omissão de parte dos fatos geradores do imposto devido por substituição tributária”. 

Às fls. 466/472, a autuada apresenta complemento de Recurso em 
vista da revisão fiscal na qual suscita, em preliminar, a nulidade do auto de infração por 
insegurança na determinação da infração, visto que os levantamentos elaborados pelo 
autuante estão eivados de vícios gerando a cobrança indevida de ICMS em operações 
amparados pelo benefício do artigo 8º, inciso XIV, do Anexo IX, do RCTE. Afirma que 
recolheu todo o ICMS devido, em dois tipos de DAREs distintos, que fecha exatamente o 
valor das operações para abate em Goiás, sendo que tais operações estão amparadas 
pelo referido benefício. Pede, ao final, a improcedência do presente auto de infração.  



A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
513, determinou a conversão dos autos em diligência, para que os autos sejam 
encaminhados a GEAT, para que o auditor fiscal estranho à lide proceda nova revisão, 
observando o fato de que o TARE nº 332/99 estava em vigor no período auditado e a 
autuada usufruía dos créditos especificais para investimento e outorgado aplicado sobre a 
exportação de seus produtos. 

Em resposta, foi elaborado o relatório diligencial, por meio do qual a 
autoridade fiscal relata que não há alterações a serem feitas no trabalho fiscal. 

Intimada, a autuada manifesta-se acerca da revisão fiscal na qual 
relata que as operações para a manutenção do presente crédito tributário extrapolaram os 
limites da legalidade e se fundamenta em subjetiva materialidade da obrigação tributária. 
Aduz que o autuante erroneamente considerou que o lançamento estaria assentado no 
TARE nº 120/02. Reitera que recolheu todo o imposto devido, em dois tipos de DAREs 
distintos que fecha exatamente o valor das operações para abate em Goiás. Alfim, pugna 
pela improcedência do auto de infração. 

Posteriormente, mediante peça informativa, a autuada anexou aos 
autos cópias dos DAREs. (fls. 590/596) 

Nova Resolução, determina a conversão dos autos em diligência à 
Gerência de Auditoria Fiscal da Superintendência da Administração Tributária, a fim de 
que auditor fiscal estranho à lide revise novamente este lançamento ante as alegações e 
os DAREs relativos a recolhimentos de ICMS por substituição tributária referentes aos 
períodos de apuração de março a setembro de 2005. 

Atendendo à Resolução supra, a autoridade fiscal revisora esclarece 
que o sujeito passivo deve aos cofres públicos R$ 8.329.288,82 autuados, menos R$ 
2.081.765,05 recolhidos, ou seja, R$ 6.247.523,77, mais as cominações legais e 
atualização monetária, conforme tabela de fls. 606, cujos dados foram extraídos da 
planilha ofertada pela defesa. 

Em seu Despacho nº 0861/12-GEAT, a Gerência Especial de 
Auditoria ratifica o citado posicionamento da autoridade fiscal revisora. 

Intimada do teor da revisão fiscal, a autuada apresenta Manifestação 
(fls. 639/644) na qual alega que a matéria fática contida no auto de infração não 
corresponde às operações do TARE nº 120/02, trazendo assim, insegurança na 
determinação da infração quanto à apreciação do mérito. Requer a improcedência do 
lançamento. 

Em julgamento, a Terceira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 932/2013, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade 
do auto de infração, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da infração, 
declarando, de consequência, nulo ‘ab initio” o processo. 

Inconformada com a decisão cameral, a Representação Fazendária 
interpõe recurso ao Pleno, no qual solicita a reforma da decisão por contrariar disposição 
expressa na legislação tributária, no sentido de determinar o retorno dos autos à fase 
cameral para análise de toda a matéria.  

Manifestando sobre o recurso fazendária, o sujeito passivo requer a 
inadmissibilidade do recurso e manutenção da decisão cameral. 



O Conselho Administrativo Tributário, por meio do acórdão nº 
714/2014, decidiu, por maioria de votos, não acolher a arguição de inadmissibilidade do 
recurso para o Conselho Pleno, feita pelo sujeito passivo. E, também, por maioria de 
votos, dar provimento ao recurso da Fazenda Pública para reformar a decisão cameral e 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da 
infração, devendo os autos retornarem à Câmara Julgadora para apreciação de toda a 
matéria. 

O sujeito passivo foi intimado a tomar conhecimento do Acórdão nº 
714/2017, conforme fls. 703. 

Por meio do termo, o sujeito passivo junta Certidão assinada pelo 
Secretário da Fazenda, onde costa a quitação do valor do investimento garantido a 
operação posta no TARE nº 332/99. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução nº 
057/2014, determinou o encaminhamento dos autos à Superintendencia da Receita, no 
sentido de que a autoridade fiscal traga aos autos as seguintes informações: 1) Qual fora 
a vigência do crédito especial de investimento deferido ao sujeito passivo? A cláusula 
décima do TARE nº 332/99 teve o condão de prorrogar para 31/10/05 o prazo de fruição 
do crédito especial de investimento, expressamente discriminado nas cláusulas terceira e 
quarta do mesmo instrumento normativo, qual seja, 31/12/04? 2) O projeto específico 
contendo o cronograma físico-financeiro das obras civis a serem implementadas pelo 
sujeito passivo, condição para a concessão do crédito especial para investimento, nos 
termos do artigo 21 do Anexo IX do RCTE, sofrera alguma alteração com vistas a estendê-
lo para o exercício de 2005? 3) Os saques e utilização do numerário depositado em conta 
especial, no exercício de 2005, foram regularmente homologadas pela Secretaria da 
Fazenda? 4) O valor discriminado a título de pagamento do crédito especial de 
investimento na certidão às fls. 709 abrange, inclusive, crédito regularmente fruído no 
exercício de 2005? 

O diligenciador, atendendo a Resolução supra, em relatório, após 
fazer um histórico do processo, manifesta-se sobre os questionamentos formulados na 
resolução, em relação à primeira pergunta, por tratar-se de matéria de direito, diz que não 
tem condições de responde-la. 

Quanto as demais perguntas, informa que o crédito especial para 
investimento, no valor de R$ 20.255.106,50, foi regularmente quitado, conforme os Termo 
de Quitação nº 03 e 06/10, com os respectivos ingressos nos cofres públicos, de acordo 
com os demonstrativos, com todas as fotocópias destes documentos aqui juntadas. 

Sugere que o órgão julgador ordene ao sujeito passivo a exibição 
dos comprovantes de depósito ou documento idôneo que o valha, nos termos do artigo 19, 
§ 3º, inciso I da Lei nº 16.469/09. 

O Superintendente da Receita, entendendo que as informações 
fornecidas pelo diligenciador foram insatisfatórias, por não ter respondido com objetividade 
os questionamentos da Resolução 57/2014, por meio do Despacho n° 4538/14-SRE (fl. 
739), determina o retorno dos autos à Gerência de Controle de Incentivos Fiscais.  

 
Em resposta ao Despacho n° 4538/14-SRE, o diligenciador 

apresenta novo parecer (fls. 748/752), onde reitera todas as suas manifestações 
anteriores. 

 



Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 
diligência determinada pela Resolução n° 057/2014, conforme fls. fls.758 a 761, onde 
afirma que o diligenciador não atendeu aos quesitos formulados pela Resolução n° 
057/2014, não dirimindo as dúvidas postas. 

 
Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Memorial (fls. 764/765), 

acompanhado de documentos (fls. 766/777). 
 
A Segunda Câmara deste Conselho, por meio da Resolução n° 

039/2014 (fls. 039/2015), solicita à Secretaria Geral do CAT que efetue o apensamento a 
estes autos dos PATs n° 200500004006832 e 200400004023735. 

 
A Secretaria Geral do CAT, atendendo solicitação formulada na 

Resolução n° 039/2015 (fls. 780/781), apensou a estes autos os PATs n° 
200500004006832 e 200400004023735 (fls. 782). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 072/2016 (fls. 789 a 784), converte o julgamento em diligência e 
encaminha os autos para intimação ao sujeito passivo para que este, no prazo de 30 
(trinta) dias: 

 
1) apresente cópias dos comprovantes dos depósitos mencionados, 

fls. 166 e outras, para constituir o CRÉDITO ESPECIAL DE INVESTIMENTO, nos termos 
do referido TARE, referentes ao exercício de 2005; 

 
2) apresente cópias dos DAREs demonstrando as deduções 

efetuadas para efeito de constituição do crédito especial, conforme exigido na Cláusula 
Terceira, inciso II do TARE 332/99-GSF. 

 
3) se manifeste, caso queira, quanto aos documentos juntados, em 

razão da Resolução de nº 039/2015, fls. 780. 
 

Intimado, o sujeito passivo, atendendo a Resolução n° 039/2014, 
junta documentos (fls. 792/799). 

 
A Segunda Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n°140/2015 (fls. 802/804), encaminha os autos à Superintendência da 
Receita para que o titular encaminhe os autos aos setores competentes para que nos 
esclareçam quanto aos seguintes pontos: 

 
1) se os TARES de n°s 027/2005-GSF e 062/2005-GSF teriam o 

condão de prorrogar a data limite de 31/12/04, para constituição do CRÉDITO ESPECIAL 
PARA INVESTIMENTO, nos termos do TARE n° 332/99, e que por um lapso na 
elaboração dos referidos TAREs não fora mencionada essa prorrogação, ou se a intenção 
ao se expedir esses termos de acordo fora vetar o procedimento anteriormente concedido 
e prorrogar tão somente a cláusula décima primeira do TARE referido, relativamente a 
outros aspectos acordados com o sujeito passivo neste documento, e, em caso positivo, 
se haveria motivação para tal vedação; 

 
2) se os documentos Certidão de Pagamento/Quitação de Crédito 

Especial de Investimento expedidos pelo D.D. Secretário da Fazenda, fls. 746/747 e a 
'declaração de boa conduta fiscal' exarada por meio do Despacho 1198/2006-SAT, datado 
de 19 de abril de 2006, estariam definitivamente vinculados ao ICMS exigido neste 



procedimento fiscal, e se bastariam como suficientes para comprovação de que foram 
realizados os depósitos na conta corrente do CRÉDITO ESPECIAL PARA 
INVESTIMENTO, conforme estabelecido no TARE n° 332/99. 

 
Visando cumprir a Resolução n° 140/2015, elaborou-se o Parecer n° 

061/2017-GTRE (fls. 816/828), quanto ao item 1, a parecerista faz análise do tratamento 
tributário estabelecido no TARE n° 332/99-GSF. Em conclusão, afirma que os atos 
praticados pela administração tributária (a homologação dos saques e da utilização do 
credito especial, bem como a expedição do termo de quitação) leva a crer que houve a 
prorrogação do regime como um todo, inclusive da utilização do credito especial. 

 
Quanto ao item 2, aduz que em razão dos depósitos que deram 

origem a tal credito especial para investimento, não há nos autos os comprovantes de tais 
procedimentos, tampouco um extrato de conta bancaria em que eram depositados os 
valores. Portanto, não tem como afirmar quais valores deram origem ao referido credito 
especial para investimentos, haja vista a ausência de provas materiais. Entretanto, houve 
homologação da utilização do crédito especial para investimento e fornecimento de 
certidão de quitação do credito especial para investimento e fornecimento de certidão de 
quitação para a empresa, ocasião em que devem ter sido analisados todos os 
investimentos e os valores depositados e utilizados pela empresa. 

 
Anexou cópia do TARE n° 332/99-GSF (fls. 806/815). 
 
Intimado, o sujeito passivo manifesta-se acerca do resultado da 

diligência determinada pela Resolução n° 140/2015, conforme fls. 832/834. 
 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução nº 68/2017 (fls. 838 e 839), encaminha os autos à Gerência de Controle de 
Benefícios e Incentivos Fiscais, para que seu titular informe, de forma conclusiva, se todo 
o ICMS lançado neste auto de infração, originário do ICMS substituição tributária, folha nº 
07, serviu para compor o saldo da conta bancária constituída para fins do Crédito Especial 
de Investimento Tributária constante nos autos (fls.734 e 735) e que preste qualquer outro 
esclarecimento que entenda ser necessário.  

 
A Gerência de Controle de Benefícios e Incentivos Fiscais, 

cumprindo a Resolução n° 68/2017, por meio do Despacho n° 0492/2017-GIEF (fls. 
841/842), inicialmente esclarece que o Termo de Quitação n° 03/10 (fl. 734) diz respeito 
ao período de novembro de 2000 a março de 2004, o qual não corresponde ao período do 
presente auto de infração (março a outubro de 2005). 

 
Prosseguido, afirma que de acordo com o Auditor-fiscal Mauro 

Rotstein Solts o auto de infração refere-se apenas à “aquisição de gado vivo para posterior 
transferência desse gado, ainda vivo, para suas filiais situadas no estado de São Paulo” 
(fl. 133, item 4), codificadas sob CFOP 1102. 

 
O valor total dessas operações de entrada é de R$ 69.451.866,68 (fl. 

131). Aplicando-se a alíquota de 12%, tal como determina a Cláusula Primeira, § 6°, do 
TARE N° 332/99-GSF (fl. 97), obtém-se R$ 8.334.224,00 de ICMS. O valor do ICMS por 
substituição tributária cobrado no auto de infração é de R$ 8.329.288,32 (fl. 02) 

 
O supracitado Auditor-Fiscal afirma ainda que os DAREs anexados 

pela autuada (fls. 82/89) correspondem aos recolhimentos do ICMS por substituição 



tributária referente “aquisição de gado para abate em seu estabelecimento” (fl. 133, item 
3). 

 
No entanto, as fotocópias dos DAREs juntados aos autos (fls. 82/89) 

são referentes aos pagamentos de 3% dos saldos devedores do ICMS por substituição na 
entrada de gado vivo a ser transferido para o estado de São Paulo, perfazendo o valor de 
R$ 2.081.761,62, os outros 9% restantes (R$ 6.245.617,19) formaram o Crédito Especial 
para Investimento. Tais valores correspondem ao período do presente auto de infração 
(março a outubro de 2005). 

 
O Termo de Quitação n° 06/10 (fl. 735) declara liquidado o valor de 

R$ 10.127.553,25, no qual está incluído o valor de R$ 6.245.617,19, formado entre março 
e outubro de 2005, de acordo com os nossos assentamentos (fl. 840). 

 
Logo, o crédito total correspondente ao saldo devedor de ICMS por 

substituição tributária na entrada de gado vivo a ser transferido par o estado de São Paulo 
(R$ 8.327.489,58), no período de março a outubro de 2005, está totalmente extinto. 

 
Intimado (fl. 843), o sujeito passivo não se manifesta acerca do 

resulta dessa diligência. 

Em julgamento, a Primeira Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 385/2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

A Fazenda Pública compareceu aos autos às fls.864 a 871, 
apresentando Recurso ao Conselho Superior nº103/2018 – GERF, alegou que nenhum 
servidor da fazenda pública atestou a conferência dos dispostos na conta corrente do 
Banco Itaú. O crédito especial para inventário de que trata o TARE nº332/99-GSF foi 
liquidado pelos Termos de Quitação nº03/10 e 06/10 (fls.734 e 735), corroborados pela 
Certidão de Pagamento/Quitação de Crédito Especial para Investimento (fls.746 e 747). A 
Manifestação da Gerência de Controle de Benefícios e Incentivos fiscais (fls.841 e 842), 
salvo melhor juízo, não atesta a conferência dos depósitos, apenas informa que o Termo 
de Quitação nº06/10 incluirá o valor de R$6.245.617,19. Aduz que no mesmo sentido, a 
planilha de (fl.840) sobre a qual se assenta a certeza da Câmara Julgadora de que os 9% 
(75% do valor devido por substituição) foram depositados na Conta Especial para 
investimento para conclusão de obras, em conformidade com o referido TARE e, 
posteriormente quitados, conforme Certidões anexas no processo, não atestam a 
conferencia dos depósitos, apenas indicam a suposta existência deles na coluna 
"depósitos" e "data do deposito". Por fim reque que seja reformada a decisão cameral para 
que julgue parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de 
R$6.247.523,77. 
 

O sujeito passivo compareceu aos autos às fls. 876 a 880, 
apresentando Contradita, alegou que as diligências determinadas pelos julgadores desse 
Tribunal esclareceram pontos conflitantes do lançamento, chegando-se a conclusão que 
não é devido o imposto de R$ 8.327.489,58, como lançado no Auto de Infração no período 
de março a outubro de 2005 e, multa menos, o remanescente no valor de R$ 
6.247.523,77, restando evidenciado que a recorrida agiu dentro da determinação expressa 
no Termo de Acordo 332/99 e alterações, não ocorrendo nenhuma irregularidade nessas 
operações. Por fim requer que a manutenção da decisão cameral que julgou improcedente 
o Auto de Infração.  

 



É o relatório. 

 

VOTO 

Conforme relatado, exige-se no auto de infração em epígrafe ICMS e 
demais acréscimos legais no valor de R$ 8.329.288,82, decorrente do seu não pagamento 
na condição de substituto tributário nas operações anteriores, quando adquire 
internamente gado bovino vivo e os envia em transferência para outra Unidade Federativa, 
descumprindo o TARE celebrado. 

O sujeito passivo direcionou sua defesa, com firme argumentação de 
que as operações para a manutenção do presente crédito tributário extrapolaram os 
limites da legalidade e se fundamenta em subjetiva materialidade da obrigação tributária. 
Aduz que o autuante erroneamente considerou que o lançamento estaria assentado no 
TARE nº 120/02. Reitera que recolheu todo o imposto devido, em dois tipos de DAREs 
distintos que fecha exatamente o valor das operações para abate em Goiás. Por fim, 
pugna pela improcedência do auto de infração.  

Em observância aos ditames da Resolução nº 68/2017 exarada pela 
Primeira Câmara deste Conselho, os autos foram convertidos em diligência a fim de que a 
autoridade fiscal informe de forma conclusiva, se todo o ICMS lançado neste auto de 
infração, originário do ICMS substituição tributária, serviu para compor o saldo da conta 
bancária constituída para fins do crédito especial de investimento, que se encontra 
liquidado nos termos dos documentos expedidos pela Administração Tributária constante 
nos autos (fls. 734 e 735).  

Em diligência realizada nestes autos (fls. 841/842), apurou-se que o 
auto de infração refere-se apenas à “aquisição de gado vivo para posterior transferência 
desse gado, ainda vivo, para as filiais do sujeito passivo situadas no Estado de São Paulo” 
(fl. 133, item 4), codificadas sob CFOP 1102, sendo que o valor total dessas operações de 
entrada é de R$ 69.451.866,68 (fl. 131). Aplicando-se a alíquota de 12%, tal como 
determina a Cláusula Primeira, § 6°, do TARE n° 332/99-GSF (fl. 97), obtém-se R$ 
8.334.224,00 de ICMS, pouco maior que o valor do ICMS por substituição tributária 
cobrado no presente auto de infração que é de R$ 8.329.288,32. 

Constatou-se, ainda, que as fotocópias dos DAREs juntados aos 
autos (fls. 82/89) são referentes aos pagamentos de 3% dos saldos devedores do ICMS 
por substituição na entrada de gado vivo a ser transferido para o Estado de São Paulo, 
perfazendo o valor de R$ 2.081.761,62, os outros 9% restantes (R$ 6.245.617,19) 
formaram o Crédito Especial para Investimento. Tais valores correspondem ao período do 
presente auto de infração (março a outubro de 2005). 

 
Destacou, também, que o Termo de Quitação n° 06/10 (fls. 735) 

declara liquidado o valor de R$ 10.127.553,25, no qual está incluído o valor de R$ 
6.245.617,19, formado entre março e outubro de 2005, de acordo com os nossos 
assentamentos (fl. 840). Logo, o crédito total correspondente ao saldo devedor de ICMS 
por substituição tributária na entrada de gado vivo a ser transferido para o Estado de São 
Paulo (R$ 8.327.489,58), no período de março a outubro de 2005, está totalmente extinto. 

 
Vê-se, então, que a diligência em comento pôs fim à presente lide, 

posto que, relativamente às aquisições de gado vivo, no período auditado, sujeitas à 
alíquota de 12%, o Fisco confirmou que foi pago o ICMS de 3% e os 9% restantes foram 



depositados na Conta Especial para Investimento para conclusão de obras, em 
conformidade com o referido TARE e, posteriormente quitados, conforme certidões 
anexadas ao processo. 

Com isto, concluo que a empresa ora autuada agiu dentro da 
determinação expressa no Termo de Acordo celebrado com a Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás, relativamente às operações que ensejaram a cobrança do referido 
imposto, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade fiscal. 

Com a exposição supra, finalizo este meu voto conhecendo do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negando-lhe provimento para 
manter a decisão cameral que considerou improcedente o auto de infração. 

           

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de agosto de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01668/18 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Antônio Martins da Silva 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. Recurso da Fazenda Pública para o 
Conselho Superior pleiteando a reforma do acórdão cameral que 
declarou a nulidade parcial do processo por cerceamento do 
direito de defesa. Acolhido.  
 
1. A intimação deve ser feita ao sujeito passivo ou ao seu 
procurador ou, ainda, ao proprietário ou a um dos sócios, no 
endereço de residência ou de domicílio deste, quando o 
estabelecimento estiver com sua inscrição estadual baixada ou 
em situação irregular (Lei n. 16.469/09, art. 14, § 3º, I e II); 
 
2. Proprietário ou sócios são aquelas pessoas constantes do 
Cadastro de Contribuintes do Estado junto à Secretaria da 
Fazenda e não aquelas apenas indicadas somente nos arquivos 
da Junta Comercial do Estado, inteligência do art. 100, Parág. 
Único, inciso I e II, do Decreto nº 4.852/97; 
 
3. Deve ser reformado o acórdão cameral que considerar 
inválida a intimação para a empresa autuada pagar a quantia 
devida ou apresentação impugnação à primeira instância, 
endereçada a sócio constante do Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás e devidamente recebida, devendo os autos 
retornar ao NUPRE – Núcleo de Preparo Processual para 
intimação dos sócios atuais para pagamento ou apresentação 
de impugnação a Segunda Instância. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 06 de setembro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para reformar a decisão cameral e afastar 
a nulidade por cerceamento do direito de defesa, determinando o encaminhamento dos 
autos ao SEPRE para intimar a empresa autuada no endereço dos 2 (dois) novos sócios 
administradores para apresentar impugnação a Segunda Instância. Após a Câmara 
Julgadora para apreciação de toda matéria. Foram vencedores os Conselheiros Antônio 
Martins da Silva, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Gerluce Castanheira Silva Padua, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. Vencidos os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Andrea 
Aurora Guedes Vecci e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada pelo fisco no presente processo é no sentido 
de que a empresa autuada omitiu pagamento de ICMS nos valores e períodos indicados 
nos campos próprios do auto de infração, em razão de uma receita tributável no valor de 
R$ 363.172,13 (trezentos e sessenta e três mil, cento e setenta e dois reais e treze 
centavos), obtida pela diferença  entre as receitas de revendas de mercadorias sujeitas ao 



regime de substituição tributária informadas nos PGDAS e o valor das mercadorias 
sujeitas  à sistemática de substituição tributária registradas no livro de inventário de 
mercadorias.  

 
Foram indicados como infringidos os artigos 13, inciso VII e 18 da Lei 

Complementar n. 123/06, c/c os artigos 2º e 3º, incisos I ao V, da Resolução CGSN n. 
05/07, e proposta a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.  

 
O lançamento foi instruído com os documentos e demonstrativos de 

fls. 08 a 31. 
 
A intimação para pagamento da quantia devida ou apresentação de 

impugnação foi efetuada no endereço dos sócios constantes da FAC de fls. 32, em razão 
da empresa encontrar-se com o seu cadastro suspenso. 

 
O não comparecimento da empresa autuada encontra-se registrado 

no termo de revelia de fls. 42. 
 
Novamente intimada no endereço dos sócios os mesmos 

compareceram ao processo por meio da peça de fls. 52 a 66, alegando a ilegitimidade 
passiva para figurar no polo passivo em razão, em 25/11/05, 27/03/06 e 29/06/06, 
conforme alterações contratuais de fls. 84 a 99. 

 
Por meio da Resolução n. 005/2012, de fls. 101, a Terceira Câmara 

Julgadora determinou a remessa dos autos à Delegacia Fiscal de origem para manifestar 
sobre os requerimentos para realização de eventos cadastrais de fls. 79 a 81 e, se 
comprovada a mudança de sócios em data anterior ao período da autuação que fosse 
expedida intimação para apresentar impugnação à primeira instância nos seus endereços.  

 
Na manifestação de fls. 105 a 113 a Agência Fazendária Especial de 

Aparecida de Goiânia informou que a análise dos documentos apresentados, 
especialmente as alteração contratuais registradas na Junta Comercial do Estado de 
Goiás, revelou que à época da ocorrência dos fatos narrados os sócios da empresa 
autuada eram Vanessa Leão Carvalho e Zenóbio Feuser, no endereço dos quais foram 
expedias as intimações de fls. 287 e 288, para pagamento da quantia exigida ou 
apresentação de impugnação à primeira instância. 

 
Diante do não comparecimento, o processo foi remetido para 

julgamento na Segunda Câmara Julgadora que, por meio do Acórdão n. 1093/2017, 
declarou a nulidade parcial do processo por cerceamento do direito de defesa a partir das 
fls. 36, devolvendo o processo ao NUPRE, para intimação do sujeito passivo no endereço 
dos sócios de fls. 286 para apresentação de impugnação à primeira instância. 

 
Inconformada a Representação Fazendária interpôs o recurso de fls. 

297 a 299, pedindo a reforma do acórdão cameral, afirmando que a intimação de fls. 40, 
endereçada ao sócio RUY JOSÉ DA SILVA, foi recebida e, portanto, surtiu os efeitos. 

 
É o relatório. 
 
   
                         VOTO 
 



Quando da lavratura do auto de infração ocorrida no dia 10/05/11 a 
empresa autuada encontrava-se com a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
Estado de Goiás, suspensa por desaparecimento do endereço declarado, conforme 
Consulta resumida do Contribuinte de fls. 32 e 33, onde constava como sócios: JOAQUIM 
BANDEIRA, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA e RUY JOSÉ DA SILVA, para os quais foram 
endereçadas as intimações de fls. 36, 38 e 40, sendo que esta última para o endereço do 
sócio RUY JOSÉ DA SILVA, devidamente recebida por TEODOLINA F. DOS SANTOS, 
conforme Aviso de Recebimento – AR de fls. 41. 

 
Diante do não comparecimento da empresa autuada o NUPRE – 

Núcleo de Preparo Processual, lavrou o Termo de Revelia de fls. 42 e expediu as 
intimações de fls. 45, 46 e 49, para pagamento da quantia devida ou impugnação à 
segunda instância, nos endereços dos mesmos sócios, sendo que a de fls. 45, 
endereçada ao sócio RUY JOSÉ DA SILVA, foi devidamente recebida pela mesma pessoa 
que havia recebido a intimação para impugnação à primeira instância, conforme faz prova 
o Aviso de Recebimento de fls. 44. 

 
Os referidos sócios compareceram ao processo por meio da peça de 

fls. 52 a 66, endereçada a segunda instância, flagrantemente inepta, tendo em vista que 
ao invés de manifestar sobre o mérito, pediram as suas exclusões do polo passivo – 
situação que não se configura no presente processo – alegando que à época da 
ocorrência dos fatos não pertenciam mais ao quadro societário da empresa autuada.  

 
Ao invés de declarar a perempção da empresa autuada a Terceira 

Câmara Julgadora, determinou a identificação dos sócios que realmente faziam parte do 
quadro societário da empresa à época da ocorrência dos fatos e que fosse realizada a 
intimação da empresa nos seus endereços para apresentação de impugnação à primeira 
instância, em afronta ao disposto na Lei n. 16.469/09 que regula o Processo Administrativo 
Tributário. Vejamos:  

 
“Art. 14. A intimação é feita por meio de: 

I - carta registrada, com aviso de recepção; 

II - comunicação enviada ao domicílio tributário eletrônico (DTE); III - ciência direta 
à parte: 

a) provada com sua assinatura; 

b) no caso de recusa em assinar, certificada pelo funcionário responsável, na 
presença de duas testemunhas; 

IV - tomada de conhecimento no processo, comprovada pelo termo de vista ou pela 
posterior manifestação da parte; 

V - edital, no caso do sujeito passivo: 

a) não ser localizado no endereço declarado; 

b) não oferecer endereço alcançado pelo serviço de correio; 

c) encontrar-se no exterior, sem representante ou preposto conhecido no País. 
§ 1º As formas de intimação previstas nos incisos I a IV do caput são alternativas e 
não estão sujeitas a ordem de preferência. § 2º A intimação por edital realizar-se-á 
por publicação em órgão da imprensa oficial ou afixada em local acessível ao 
público no prédio em que funcionar o órgão preparador do processo. 

§ 3º A intimação deve ser feita ao: 

I - sujeito passivo ou ao seu procurador, sendo válida a ciência a qualquer preposto 
destes; 



II - Representante Fazendário que tenha se manifestado quando do julgamento, 
considerando-se, no caso de ausência desse, válida a ciência a outro 
Representante. 

III - proprietário ou a um dos sócios, no endereço de residência ou de 
domicílio deste, quando o estabelecimento estiver com sua inscrição 
estadual baixada. 

§ 4º Considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça 
suas atividades no estabelecimento ou na residência do sujeito passivo ou 
do procurador. 

§ 5º Não será intimada a parte de decisão que lhe for inteiramente favorável. 

§ 6º O disposto neste artigo, aplica-se, no que couber, a solidário indicado pela 
autoridade lançadora. 

§ 7º Havendo comparecimento espontâneo de outro sujeito passivo ao processo, 
ficam dispensadas a sua intimação e a lavratura de termo de sua inclusão no feito. 

§ 8º Na hipótese de o sujeito passivo estar com o estabelecimento em 
situação cadastral irregular, antes da intimação por edital, deve ser intimado 
em uma das formas previstas nos incisos I a III do caput: 

I - em outro estabelecimento em situação cadastral regular, situado neste 
Estado; 
II - por meio do proprietário ou de um dos sócios, no endereço de residência 
ou de domicílio deste, quando o sujeito passivo não possuir outro 
estabelecimento em situação cadastral regular, neste Estado.” 

        
 
Nesse ponto, cumpre ressaltar que quando a lei estabelece que 

quando a empresa estiver com a sua inscrição cadastral irregular a intimação deve ser 
feita no endereço residencial do proprietário ou de um dos sócios, logicamente está se 
referindo ao proprietário ou sócio que constar no cadastro junto à Secretaria da Fazenda, 
excluindo, por óbvio, aqueles sócios constantes no contrato registrado na Junta Comercial 
do Estado de Goiás, porém, não inseridos nas informações cadastrais. 

 
No caso vertente, observa-se que a intimação 40, para a empresa 

autuada pagar a quantia devido ou apresentar impugnação à primeira instância, 
endereçada a RUY JOSÉ DA SILVA que constava do cadastro junto à Secretaria da 
Fazenda na data de 11/05/11, foi recebida conforme faz prova o Aviso de Recebimento – 
AR de fls. 41. 

 
A sua alegada saída do quadro societário da empresa no dia 

29/06/06, conforme informações de fls. 55, foi realizada somente junto à Junta Comercial 
do Estado de Goiás e não comunicada à Secretaria da Fazenda, tanto pela empresa, 
quanto pelo próprio sócio, conforme exige o art. 100, do Decreto nº 4.852/97, que trata das 
alterações cadastrais. Vejamos: 

 
“Art. 100. O contribuinte e as demais pessoas sujeitas ao cadastro devem 
comunicar à Secretaria da Fazenda, no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorrência, 
qualquer alteração dos dados declarados para a obtenção da inscrição (Lei nº 
11.651/91, art. 154, caput).  
Parágrafo único. A obrigatoriedade de comunicação à Secretaria da Fazenda, no 
prazo previsto no caput, aplica-se, também (Lei nº 11.651/91, art. 154, parágrafo 
único): 
I - à empresa cujo sócio se retirar da sociedade ou quando da outorga de poderes 
de gerência ou administração a terceiros que não façam parte do quadro social; 
II - ao sócio-gerente que se retirar da sociedade ou ao terceiro com poderes de 
gerência ou administração que se desligar da empresa, no que se refere à 
mudança de seu endereço residencial, quando essa mudança ocorrer no prazo 
decadencial.” 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#a154
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Cte/CTE.htm#A154


  

Assim, não há como negar que a intimação de fls. 40 e 41, é 
perfeitamente válida, sendo correta, portanto, a lavratura do termo de revelia de fls. 42, 
situação que permite concluir, sem medo de errar, que o acórdão cameral recorrido que 
concluiu pela nulidade do processo a partir das fls. 36, deve ser reformado, com a 
consequente devolução do processo ao NUPRE – Núcleo de Preparo Processual para 
intimar a empresa autuada para pagar a quantia devida ou apresentação de impugnação à 
Segunda Instância, nos endereços dos sócios administradores VANESSA LEÃO DE 
CARVALHO e ZENÓBIO FEUZER, constantes do Espelho de Homologação de Alteração 
Especial, de fls. 278, com posterior remessa a uma das câmara julgadoras para 
apreciação de toda a matéria, se for o caso.  

  
À conta do exposto, conheço do recurso da Fazenda Pública para o 

Conselho Superior, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, afastando a 
nulidade por cerceamento do direito de defesa a partir das fls. NUPRE – Núcleo de 
Preparo Processual para intimar a empresa autuada para pagar a quantia devida ou 
apresentação de impugnação à Segunda Instância, nos endereços dos sócios 
administradores VANESSA LEÃO DE CARVALHO e ZENÓBIO FEUZER, constantes do 
Espelho de Homologação de Alteração Especial, de fls. 278, com posterior remessa a uma 
das câmara julgadoras para apreciação de toda a matéria, caso seja apresentada 
impugnação. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de setembro de 
2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01674/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Aldeci de Souza Flor 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Pedido para exclusão do 
sujeito passivo solidário. Rejeição. Omissão de pagamento do 
ICMS substituição tributária pelas operações posteriores. 
Procedência. 
 
1. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (RCTE, Anexo VIII, Art. 35). 
 
2. Aplica-se o regime de substituição tributária à operação 
realizada com as mercadorias discriminadas nos Apêndices II, 
observadas, ainda, as disposições específicas do Capítulo II 
(RCTE, Anexo VIII, art. 32, § 1º). 
 
3. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária (CTE, art. 51, § 3º). 
 
4. Comprovado que o sujeito passivo praticou a irregularidade 
constante da acusação fiscal, o auto de infração deve ser 
julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 08 de junho de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de 
exclusão do sujeito passivo solidário Máximus Atacadista Distribuidor de Produtos 
Alimentícios Ltda da lide, arguida pela mesma. E, quanto ao mérito, também, por maioria 
de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular 
que considerou procedente o auto de infração. Foram vencedores os Conselheiros Aldeci 
de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
Vencido o Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo que acatou a preliminar de exclusão 
do sujeito passivo e julgou improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito, na condição de substituto 
tributário, promoveu a transferência de mercadorias para sua filial no Estado de Goiás, no 
período de 01/01/2014 a 31/02/2017, sem destacar o ICMS Substituição Tributária pelas 
operações posteriores das mercadorias inseridas nesse regime, por meio de convênios ou 



protocolos. Em consequência, exige-se o ICMS devido, na importância de R$ 937.439,91, 
juntamente com as cominações legais.    

 
Tem-se como sujeito passivo solidário Máximus Atacadista Distribuidor de 

Produtos Alimentícios LTDA EPP, nos termos do artigo 45, inciso XIII, da Lei 11.651/1991, 
estabelecimento situado em Águas Lindas de Goiás. 

 
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 02 a 11. 
 
Os sujeitos passivos foram intimados do lançamento tributário (fls.12 a 17) 

e apresentaram a peça impugnatória de fls. 20/22, discordando da presente autuação. 
 
Pela Sentença de nº 5460/2017 – JULP, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração (fls. 32).  
 
Os sujeitos passivos foram intimados de decisão de primeira instância e, 

irresignados, interpuseram Recurso Voluntário, em síntese, com os seguintes 
fundamentos (fls. 42 a 46):  

 
(a) alegou que o presente lançamento é improcedente porque o regime de 

substituição tributária não se aplica à transferência de mercadorias inserida no regime da 
substituição tributária por convênio, protocolo ou ato da administração tributária estadual 
para outro estabelecimento, não varejista do sujeito passivo.  

 
(b) afirma que a legislação tributária é clara ao estabelecer no parágrafo 6º 

do art.32 do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE) as 
hipóteses de exceção a aplicação de regime de substituição tributária, entre elas destaca 
as operações de transferências para estabelecimentos não varejadas da mesma empresa.     

 
Por fim, requerem seja julgado improcedente o auto de infração.  
 
Anexou os documentos de fls. 49 a 52. 
 
É o relatório. Decido.  
 

V O T O 
 

O estabelecimento destinatário deve ser mantido na lide em face ao 
disposto no artigo 35 do anexo VIII do RCTE, que assim dispõe:  

 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 
 
O sujeito passivo defende que o presente lançamento é improcedente 

porque o regime de substituição tributária não se aplicaria à transferência de mercadorias 
inserida no regime da substituição tributária por convênio, protocolo ou ato da 
administração tributária estadual para outro estabelecimento, não varejista do sujeito 
passivo, nos termos do disposto no art. 32, parágrafo 6º, inciso IV, do Anexo VIII do 
Regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE). Vejamos esse dispositivo: 



 
Art. 32. O regime de substituição tributária pela operação posterior -
retenção na fonte- consiste na retenção, apuração e pagamento do 
imposto devido por operação interna subseqüente, inclusive quanto ao 
diferencial de alíquotas, se for o caso (Lei nº 11.651/91, art. 51). 
 
[...] 
 
§ 6º O regime de substituição tributária não se aplica: 
 
[...] 
 
IV - à transferência de mercadoria inserida no regime da substituição 
tributária por convênio, protocolo ou ato da administração tributária 
estadual para outro estabelecimento, não varejista do sujeito passivo por 
substituição definido com tal em convênio, protocolo ou norma estadual 
aplicável à mercadoria, recaindo, nesta hipótese, a responsabilidade pela 
retenção e pagamento do imposto sobre o estabelecimento que realizar a 
saída da mercadoria com destino a contribuinte diverso; 
 
Com efeito, é atacadista não varejista a atividade econômica do 

estabelecimento do sujeito passivo situado em Águas Lindas de Goiás, IE: 10.498392-2 - 
destinatário da mercadoria - conforme consulta ao Cadastro de Contribuintes do Estado 
(CCE), ocorre que este estabelecimento goiano não é definido como Sujeito Passivo por 
Substituição em convênio, protocolo ou norma estadual aplicável à mercadoria. 

 
Se o estabelecimento destinatário fosse considerado substituto tributário 

na operação em comento, haveria a possibilidade desse estabelecimento possuir 
determinada mercadoria, cujo ICMS já teria sido retido pelas operações posteriores 
(aquisição em operação interna) e, também, possuir essa mesma mercadoria na situação 
em que a saída do estabelecimento deveria ocorrer com substituição tributária pelas 
operações posteriores (entrada interestadual em transferência). Assim, haveria mercadoria 
cuja entrada no estabelecimento seria com crédito do ICMS e retenção do ICMS quando 
da saída do estabelecimento, bem como mercadoria recebida sem crédito e cuja saída 
seria sem débito do imposto, pois já estaria com o ICMS retido pelas operações 
posteriores. Situações, ao meu sentir, inviáveis.   

 
No caso em tela, entendo que somente estaria o remetente dispensado de 

fazer o recolhimento do ICMS - ST se o estabelecimento destinatário fosse Sujeito Passivo 
por Substituição, definido como tal em convênio, protocolo ou norma estadual aplicável à 
mercadoria. O destinatário é atacadista não varejista, mas não está enquadrado como 
sujeito passivo por substituição.  

 
Vejo que o trabalho fiscal se encontra respaldado pela legislação tributária, 

sendo corretas as exigências fiscais lançadas no auto de infração. 
 
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento, para 

rejeitar o pedido para exclusão do sujeito passivo solidário Máximus Atacadista 
Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda. da lide, estabelecimento situado em Águas 
Lindas de Goiás, e confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de 
infração.  

 
 



 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01678/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEITADAS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. APURAÇÃO, RETENÇÃO E REPASSE A MENOR DE 
ICMS/ST RELATIVO A REMESSAS DE GLP AO ESTADO DE 
GOIÁS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE 
CONSIDEROU PROCEDENTE O LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
III – Em face das prescrições contidas na CF/88, art. 155, § 2.º, 
incs. X, alínea "b", e XII, alínea "h" c/c o § 4º, inc. I, e na LC 87/96, 
art. 2.º, § 1.º, inc. III, nas operações com lubrificantes e 
combustíveis derivados de petróleo o imposto caberá ao Estado 
onde ocorrer o consumo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também por votação unânime, rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa.   Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 
auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, em 
virtude de omissão de pagamento de ICMS devido por substituição tributária, em razão de 
apuração de acordo com o Protocolo ICMS n° 197/10, cuja sistemática não é reconhecida 
pelo Estado de Goiás por não ser signatário do mesmo, fato que resultou em cálculo a 



menor do imposto em desacordo com o disposto no Convênio nº 110/2007 e no art. 51, § 
3º, do CTE, relativo à remessa de GLP para contribuinte deste Estado. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 139/146 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, e, quanto 
ao mérito, julgar procedente o auto de infração. 

 
Regularmente intimados somente o sujeito passivo direto interpõe 

recurso voluntário, sendo lavrado o Termo de Perempção em face do solidário. 
 
Em suas razões recursais argui, preliminarmente, nulidade do 

lançamento por cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que que não teve 
acesso ao conteúdo do auto de infração, e tão somente à sua intimação, via Domicílio 
Tributário Eletrônico, tornando impossível a elaboração uma análise extensa deste, o que 
acarretou prejuízo ao seu direito de defesa.  

 
Aduz ainda, em sede de preliminar, nulidade do feito por insegurança 

na determinação da infração, sustentando que não produz GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo) mas sim GLGN (Gás Liquefeito de Gás Natural), produtos distintos e com 
processos de produção também distintos. 

 
Quanto ao mérito, expõe que o GLP e o GLGN têm sistemáticas de 

tributação distintas. O primeiro tem a sua tributação no destino nos termos do § 4º, inciso I, 
do art. 155 da CF e o segundo com base no inciso II, do mesmo dispositivo constitucional. 
Dessa forma, defende que o regime de tributação, para o caso, é o que dispõe o inciso II, 
do art. 155 da CF e não o do inciso I como pretende a fiscalização. Assim sendo, o 
imposto deveria ser recolhido, parte no destino e parte na origem consoante procedeu.  

 
Para embasar seus argumentos, cita acórdão o STF que distingue os 

dois regimes de tributação, bem como estudos doutrinários e a legislação. Aduz que os 
estados não signatários do Protocolo nº 197/2010, devem tributar o GLGN da mesma 
forma que tributa as demais mercadorias, ou seja, uma parte na origem e outra no destino 
nos termos do inciso II, § 4º, do art. 155 da CF.  

 
Pugna pela insubsistência do auto de infração em face de que o gás 

remetido ao território goiano ser oriundo de gás natural.  Alega abusividade na aplicação 
da multa aplicada, a qual tem efeito confiscatório. Cita jurisprudência.  

 
Pede que os autos sejam convertidos em diligência para a produção 

de provas acompanhada de um perito, reforça o pedido de nulidade e a improcedência do 
lançamento. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS devido por 
substituição tributária, em razão de apuração de acordo com o Protocolo ICMS n° 197/10, 
cuja sistemática não é reconhecida pelo Estado de Goiás por não ser signatário do 
mesmo, fato que resultou em cálculo a menor do imposto em desacordo com o disposto 



no Convênio nº 110/2007 e no art. 51, § 3º, do CTE, relativo à remessa de GLP para 
contribuinte deste Estado. 

 
De início, relativamente às preliminares de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de prova 
relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida aos sujeitos passivos, em ambas as instâncias, oportunidade de 
trazer suas razões, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 
do referido diploma normativo.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
De igual modo indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste 
feito em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no 
inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que os sujeitos passivos 
nada apresentam que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

  
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, observo que o assunto em tela não é nono neste Conselho. Com 
efeito, em percuciente voto proferido nos autos do PAT nº 4011204238401, em matéria 
idêntica, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, o Conselheiro Renato Moraes Lima assim se manifestou: 

 

“[...] 

Quanto ao mérito, antes da análise do caso em concreto, necessário 
se faz comentar que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência 
dos Estados para instituição do ICMS, art. 155, determinou que: 

1. não incide ICMS nas operações interestaduais de petróleo e 
seus derivados líquidos e gasosos, ou seja, os produtos dele 
derivados que sejam obtidos pelos processos de refino (separação 
térmica de seus componentes) e de craqueamento (quebra de 
cadeias de hidrocarbonetos pesados, gerando mais 
hidrocarbonetos leves como gasolina e GLP, que apresentam 
maior demanda e valor nos mercados consumidores), conforme 
disposto na CF, Art. 155, § 2.º, X, “b”); 

CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 



prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

X - não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica; 

2. adicionalmente, ficava delegado a lei complementar a definição 
dos combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, para os 
quais o ICMS incidiria em apenas uma etapa da cadeia econômica, mesmo 
quanto àqueles que, por serem líquidos ou gasosos e derivarem de 
petróleo, tinham não incidência em operações interestaduais (CF, Art. 155, 
§ 2.º, XII, “h”); 

XII - cabe à lei complementar: 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto 
incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, 
hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

Com base no citado Art. 155 § 2.º, XII, “h”, a LC 87/96, L. Kandir, 
determinou a incidência (necessariamente em etapa única) do ICMS na 
entrada interestadual do Estado de destino de petróleo e combustíveis e 
lubrificantes dele derivados, líquidos e gasosos, destinados a consumidor 
final (LC 87/96, Art. 2.º, § 1.º, III). 

LC 87/96 (L. Kandir), Art. 2.º, § 1º O imposto incide também: 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de 
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 
interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 
localizado o adquirente.  

Sobre essas normas, percebe-se o objetivo de tributação exclusiva 
no destino, isto é, no centro consumidor, e essa ausência específica de 
tributação parcial na origem (que implicaria tributação pela alíquota 
interestadual na origem e diferencial de alíquota no destino), decorreu do 
fato de que se trata de bem estratégico cuja ocorrência geológica não é 
uniforme em todo o território nacional, sendo, ao contrário, bem 
desequilibrada essa distribuição. Por assim ser, caberia o mesmo 
tratamento dado pela CF, Art. 155, § 2.º, X, “b”, ao petróleo a, por exemplo, 
combustíveis que em estado natural se apresentam sólidos, como a turfa, e 
gasosos, como o gás natural (constituído preponderantemente por metano, 
C1, e etano, C2), aí incluindo as suas frações pesadas e minoritárias, 
propano, C3, e butano, C4, as quais são também liberadas no processo de 
separação das frações do petróleo (refino). 

Assim, tem-se o Gás Liquefeito de Petróleo, GLP, obtido no 
processo de refino do petróleo, constituído praticamente por apenas 
propano, C3, e butano, C4, e que, em virtude de sua origem, tem sua 
integral tributação no centro consumidor, nada cabendo ao centro produtor. 

O Gás Natural, GN, cujo nome decorre de sua ocorrência se dar 
junto à rocha petrolífera (rocha em cujos poros se encontra o petróleo 
“cru”), porém já em estado gasoso desde a prospecção, constituindo-se, 
conforme citado, preponderantemente de metano, C1, e etano, C2, porém 
com pequena parcela das frações mais pesadas, propano, C3, e butano, C4, 
que são as mesmas do GLP, tem sua tributação aplicada conforme a regra 



padrão do ICMS, com parcela devida na origem e a parcela complementar 
devida no destino. 

Por assim ser, percebe-se a existência de dois gases de origens 
distintas, porém contendo os mesmos componentes (propano e butano), os 
quais têm tratamento tributário diferenciado em virtude de suas origens: um 
já se encontra naturalmente separado desde a prospecção (é separado da 
parte líquida, chamada de petróleo, ainda em seu estado natural, na jazida 
de hidrocarbonetos), e outro é separado durante o refino, o que o classifica 
como petroderivado (todo propano é igual, tenha ele origem na prospecção, 
tenha ele origem na refinaria de petróleo; da mesma forma todo n-butano é 
também igual, independentemente da origem; essas misturas propano-
butano somente apresentam variações químicas e físico-químicas em 
conformidade com a proporção de cada um desses componentes na 
mistura, sendo irrelevante para tal a origem dos mesmos). À mistura 
gasosa obtida nas refinarias de petróleo é dado o nome tradicional GLP; à 
mesma mistura obtida a partir da separação por compressão do gás natural 
é dado o nome GLGN (gás liquefeito de gás natural). Cumpre esclarecer 
que metano e etano não se liquefazem, mesmo sob pressão razoavelmente 
alta; propano e butano sim; daí se efetua a separação. 

A recorrente alegou correção do seu cálculo de apuração do ICMS 
de STOP tomando por base o Conv ICMS 110/2007 (sucedâneo do Conv 
ICMS 03/99), e, por se tratar de mistura propano - butano oriunda de 
separações efetuada em fontes distintas, petróleo e gás natural, adotou, 
adicionalmente a forma de cálculo do Protocolo ICMS 33/03. 

Para o gás liquefeito obtido exclusivamente por separação dos 
componentes do gás natural – GN, ou seja, o gás liquefeito de gás natural – 
GLGN, aplica-se o Conv ICMS 110/2007, Cl 1.ª, VIII e § 3.º, entretanto, o 
mesmo não contempla misturas de gás liquefeito de separação de frações 
do petróleo – GLP, e de separação de frações do gás natural – GLGN. 

Conv ICMS 110/2007 – Cláusula primeira. Ficam os Estados e o 
Distrito Federal, quando destinatários, autorizados a atribuir ao 
remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de 
petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra 
unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por 
substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
operações com esses produtos, a partir da operação que o 
remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu 
recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o 
destinatário: 

VIII - gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711; 

§ 3º Os produtos constantes no inciso VIII da cláusula primeira, 
não derivados de petróleo, nas operações interestaduais, não se 
submetem ao disposto na alínea “b”, inciso X, § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal. 

Note-se que a forma de cálculo prevista no Protocolo citado 
contempla a determinação do imposto devido às UF de origem e de destino 
do gás liquefeito remetido desde que tenha sua origem apenas no petróleo 
ou no gás natural, mas não quando se tratar de mistura de gases liquefeitos 
oriundos das duas origens. 

O Protocolo ICMS 33/03 contemplava misturas de gás liquefeito 
GLP e GLGN, entretanto não tem validade no Estado de Goiás, do qual não 
era signatário (continua não signatário do seu sucedâneo, Protocolo 
197/2010, do qual também não são signatários DF, ES, MG, PB, PI, RR e 
SP). 



Sabidamente convênios podem ser autorizativos ou impositivos; 
protocolos são sempre impositivos, mas apenas entre as partes signatárias, 
não tendo qualquer efeito entre os demais estados da federação. 

Posto que Goiás não seja signatário do protocolo citado, da 
remessa em diligência poder-se-ía tentar verificar, ainda que com muita 
insegurança, os assentamentos da autuada e memórias de cálculo que 
atribuíram os percentuais utilizados mês a mês para definir os 
recolhimentos aos Estados do Rio de Janeiro e Goiás, entretanto isso não 
mudaria a inaplicabilidade do protocolo a Goiás, esvaziando-se, assim, a 
necessidade da mesma. 

Por outro lado, ainda que em nada mude na solução da presente 
lide, cabe citar que o referido protocolo, e seu sucedâneo, criam o perigoso 
permissivo de o sujeito passivo poder com facilidade manipular a carga 
tributária atribuível a cada sujeito ativo em virtude da EFETIVA 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLP E 
GLGN HAVIDO EM CADA REMESSA INTERESTADUAL. Essa é a razão 
pela qual no início da presente decisão foi citado que o levantamento fiscal 
foi claro e preciso, mas que infelizmente não se pode dizer o mesmo sobre 
os dados apresentados pela impugnante. 

[...]” 

 

Outrossim, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 
recursal, de inconstitucionalidade da penalidade aplicada, encontra óbice no artigo 6º, § 
4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no 
Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário nego-lhe provimento 
para rejeitar as preliminares de insegurança na determinação da infração e cerceamento 
do direito de defesa, rejeitar o pedido de conversão do feito em diligência e, no mérito, 
manter a decisão singular que julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA II CJUL N.º 01679/18 
 
 
Relator: Conselheiro Denilson Alves Evangelista 
 

 
EMENTA: PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REJEITADO. 
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INSEGURANÇA NA 
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA 
LIDE DO SOLIDÁRIO. REJEITADA. ICMS. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APURAÇÃO, RETENÇÃO E REPASSE 
A MENOR DE ICMS/ST RELATIVO A REMESSAS DE GLP AO 
ESTADO DE GOIÁS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR 
QUE CONSIDEROU PROCEDENTE O LANÇAMENTO. 
 
I – Despicienda conversão do feito em diligência quando dos 
autos constam todos os elementos de prova necessários à 
comprovação da infração, máxime quando o sujeito passivo 
nada apresenta no sentido de afastar, total ou parcialmente, a 
acusação fiscal. 
 
II – Não há insegurança na determinação da infração tampouco 
cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento se 
encontra instruído com todos os elementos necessários à plena 
compreensão do trabalho fiscal, tendo sido oportunizado aos 
sujeitos passivos amplo exercício do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
III – A apuração, retenção e repasse a menor do imposto devido 
por substituição tributária implica responsabilidade solidária do 
contribuinte adquirente estabelecido no Estado de Goiás, a teor 
do disposto no art. 35 do Anexo VIII do RCTE. 
 
IV – Em face das prescrições contidas na CF/88, art. 155, § 2.º, 
incs. X, alínea "b", e XII, alínea "h" c/c o § 4º, inc. I, e na LC 87/96, 
art. 2.º, § 1.º, inc. III, nas operações com lubrificantes e 
combustíveis derivados de petróleo o imposto caberá ao Estado 
onde ocorrer o consumo. 
 

ACÓRDÃO - A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Também por votação unânime, rejeitar 
as preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, sendo a primeira, por 
insegurança na determinação da infração e a segunda, por cerceamento do direito de 
defesa. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida 
pela autuada.  Foram vencedores os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, Antônio 
Martins da Silva e João Divino de Brito. Vencida a Conselheira Andrea Aurora Guedes 
Vecci. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário, 
negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o 



auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Denilson Alves Evangelista, 
Andrea Aurora Guedes Vecci, Antônio Martins da Silva e João Divino de Brito. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento com exigência de crédito tributário, em 
virtude de omissão de pagamento de ICMS devido por substituição tributária, em razão de 
apuração de acordo com o Protocolo ICMS n° 197/10, cuja sistemática não é reconhecida 
pelo Estado de Goiás por não ser signatário do mesmo, fato que resultou em cálculo a 
menor do imposto em desacordo com o disposto no Convênio nº 110/2007 e no art. 51, § 
3º, do CTE, relativo à remessa de GLP para contribuinte deste Estado. 

 
Adoto o relatório da sentença de fls. 147/155 e, ao incorporá-lo ao 

presente, acrescento que o ilustre julgador primevo conheceu da impugnação, porém, 
negou-lhe provimento para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por 
cerceamento do direito de defesa e insegurança na determinação da infração, e, quanto 
ao mérito, julgar procedente o auto de infração. 

 
Regularmente intimados os sujeitos passivos interpõem recurso 

voluntário. 
 
Em suas razões recursais o sujeito passivo direto argui, 

preliminarmente, nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa sob o 
argumento de que que não teve acesso ao conteúdo do auto de infração, e tão somente à 
sua intimação, via Domicílio Tributário Eletrônico, tornando impossível a elaboração uma 
análise extensa deste, o que acarretou prejuízo ao seu direito de defesa.  

 
Aduz ainda, em sede de preliminar, nulidade do feito por insegurança 

na determinação da infração, sustentando que não produz GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo) mas sim GLGN (Gás Liquefeito de Gás Natural), produtos distintos e com 
processos de produção também distintos. 

 
Quanto ao mérito, expõe que o GLP e o GLGN têm sistemáticas de 

tributação distintas. O primeiro tem a sua tributação no destino nos termos do § 4º, inciso I, 
do art. 155 da CF e o segundo com base no inciso II, do mesmo dispositivo constitucional. 
Dessa forma, defende que o regime de tributação, para o caso, é o que dispõe o inciso II, 
do art. 155 da CF e não o do inciso I como pretende a fiscalização. Assim sendo, o 
imposto deveria ser recolhido, parte no destino e parte na origem consoante procedeu.  

 
Para embasar seus argumentos, cita acórdão o STF que distingue os 

dois regimes de tributação, bem como estudos doutrinários e a legislação. Aduz que os 
estados não signatários do Protocolo nº 197/2010, devem tributar o GLGN da mesma 
forma que tributa as demais mercadorias, ou seja, uma parte na origem e outra no destino 
nos termos do inciso II, § 4º, do art. 155 da CF.  

 
Pugna pela insubsistência do auto de infração em face de que o gás 

remetido ao território goiano ser oriundo de gás natural.  Alega abusividade na aplicação 
da multa aplicada, a qual tem efeito confiscatório. Cita jurisprudência.  

 
Pede que os autos sejam convertidos em diligência para a produção 

de provas acompanhada de um perito, reforça o pedido de nulidade e a improcedência do 
lançamento. 

 



O sujeito passivo solidário também comparece ao feito, arguindo 
preliminarmente a nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa por 
não ter recebido intimação para defesa do auto de infração. 

 
Verbera que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

lide. Que inexiste responsabilidade solidária pelo disposto no art. 35 do anexo VIII do 
RCTE, tendo em vista que o imposto foi retido e pago, tendo prestado as devidas 
informações por meio do envio do SCANC. Requer que o auto de infração seja julgado 
insubsistente. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 

V O T O  
 

Cuida-se de procedimento fiscal intentado em desfavor do sujeito 
passivo em epígrafe sob a acusação de ter omitido pagamento de ICMS devido por 
substituição tributária, em razão de apuração de acordo com o Protocolo ICMS n° 197/10, 
cuja sistemática não é reconhecida pelo Estado de Goiás por não ser signatário do 
mesmo, fato que resultou em cálculo a menor do imposto em desacordo com o disposto 
no Convênio nº 110/2007 e no art. 51, § 3º, do CTE, relativo à remessa de GLP para 
contribuinte deste Estado. 

 
De início, relativamente às preliminares de nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito 
de defesa, vejo que o lançamento se encontra instruído com todos os elementos de prova 
relacionados com o procedimento fiscal realizado, fazendo-se presentes nestes autos 
todos os elementos necessários à compreensão do trabalho perpetrado pelo Fisco.  

 
Sob o aspecto fático, os elementos de prova encontram-se 

devidamente colacionados neste feito, e existe absoluta clareza no texto assinado na 
exordial, não havendo dúvida de que há perfeita sintonia entre as provas juntadas e a 
natureza da acusação em análise. Não existe obscuridade no trabalho elaborado pela 
fiscalização. A tipificação da infração está correta, não merecendo qualquer reparo. 
Outrossim, foi oferecida aos sujeitos passivos, em ambas as instâncias, oportunidade de 
trazer suas razões, em observância aos preceitos constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa. 

 
Também sob o aspecto formal o lançamento tributário atendeu a 

todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, e, em 
especial, ao artigo 8º, da Lei nº 16.469/2009. Sendo assim, não existem nos autos prova, 
por mais elementar que seja, de nenhuma das possíveis nulidades descritas no artigo 20 
do referido diploma normativo.  

 
Rejeito, pois, as preliminares de nulidade suscitadas. 
 
Quanto ao pedido de exclusão da lide da solidária, rejeito-o, posto 

que não há ilegitimidade na indicação da destinatária como solidária na obrigação 
principal. A responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto devido decorre das 
disposições do artigo 45, caput, da Lei 11.651/91 – CTE, com suporte no artigo 124, do 
CTN. 

 
Relativamente ao pagamento do ICMS devido por substituição 

tributária, a solidariedade do destinatário, quanto ao pagamento do ICMS-ST que não 



tenha sido retido pelo remetente, encontra-se reforçada pelo artigo 35, do Anexo VIII, do 
RCTE. 

 
No caso em questão, a empresa Cosigaz Distribuidora de Gás Ltda. 

adquiriu Gás Liquefeito de Petróleo – GLP da Petrobras S.A, com o ICMS substituição 
tributária destacado e repassado a menor ao Estado de Goiás, se tornando solidariamente 
obrigada ao pagamento do crédito tributário, conforme dispositivo legal acima transcrito. 

 
Não acolho, portanto, o pedido de exclusão da lide do solidário. 
 
De igual modo indefiro o pedido de diligência, vez que o processo 

se encontra em condições de julgamento, não se fazendo necessária a conversão deste 
feito em diligência para esclarecimento de fato ou saneamento, conforme disposto no 
inciso II do § 3º do art. 19 da Lei nº 16.469/09, mormente por que os sujeitos passivos 
nada apresentam que pudesse motivar a conversão deste feito em diligência. 

  
Apreciando o mérito, visto não haver outras questões preliminares a 

serem enfrentadas, observo que o assunto em tela não é novo neste Conselho. Com 
efeito, em percuciente voto proferido nos autos do PAT nº 4011204238401, em matéria 
idêntica, do qual extraio os fundamentos de fato e de direito que utilizo como razões de 
decidir, o Conselheiro Renato Moraes Lima assim se manifestou: 

 

“[...] 

Quanto ao mérito, antes da análise do caso em concreto, necessário 
se faz comentar que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência 
dos Estados para instituição do ICMS, art. 155, determinou que: 

1. não incide ICMS nas operações interestaduais de petróleo e 
seus derivados líquidos e gasosos, ou seja, os produtos dele 
derivados que sejam obtidos pelos processos de refino (separação 
térmica de seus componentes) e de craqueamento (quebra de 
cadeias de hidrocarbonetos pesados, gerando mais 
hidrocarbonetos leves como gasolina e GLP, que apresentam 
maior demanda e valor nos mercados consumidores), conforme 
disposto na CF, Art. 155, § 2.º, X, “b”); 

CF, Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993) 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

X - não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados, e energia elétrica; 

2. adicionalmente, ficava delegado a lei complementar a definição 
dos combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, para os 
quais o ICMS incidiria em apenas uma etapa da cadeia econômica, mesmo 
quanto àqueles que, por serem líquidos ou gasosos e derivarem de 
petróleo, tinham não incidência em operações interestaduais (CF, Art. 155, 
§ 2.º, XII, “h”); 

XII - cabe à lei complementar: 



h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto 
incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, 
hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

Com base no citado Art. 155 § 2.º, XII, “h”, a LC 87/96, L. Kandir, 
determinou a incidência (necessariamente em etapa única) do ICMS na 
entrada interestadual do Estado de destino de petróleo e combustíveis e 
lubrificantes dele derivados, líquidos e gasosos, destinados a consumidor 
final (LC 87/96, Art. 2.º, § 1.º, III). 

LC 87/96 (L. Kandir), Art. 2.º, § 1º O imposto incide também: 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de 
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 
interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 
localizado o adquirente.  

Sobre essas normas, percebe-se o objetivo de tributação exclusiva 
no destino, isto é, no centro consumidor, e essa ausência específica de 
tributação parcial na origem (que implicaria tributação pela alíquota 
interestadual na origem e diferencial de alíquota no destino), decorreu do 
fato de que se trata de bem estratégico cuja ocorrência geológica não é 
uniforme em todo o território nacional, sendo, ao contrário, bem 
desequilibrada essa distribuição. Por assim ser, caberia o mesmo 
tratamento dado pela CF, Art. 155, § 2.º, X, “b”, ao petróleo a, por exemplo, 
combustíveis que em estado natural se apresentam sólidos, como a turfa, e 
gasosos, como o gás natural (constituído preponderantemente por metano, 
C1, e etano, C2), aí incluindo as suas frações pesadas e minoritárias, 
propano, C3, e butano, C4, as quais são também liberadas no processo de 
separação das frações do petróleo (refino). 

Assim, tem-se o Gás Liquefeito de Petróleo, GLP, obtido no 
processo de refino do petróleo, constituído praticamente por apenas 
propano, C3, e butano, C4, e que, em virtude de sua origem, tem sua 
integral tributação no centro consumidor, nada cabendo ao centro produtor. 

O Gás Natural, GN, cujo nome decorre de sua ocorrência se dar 
junto à rocha petrolífera (rocha em cujos poros se encontra o petróleo 
“cru”), porém já em estado gasoso desde a prospecção, constituindo-se, 
conforme citado, preponderantemente de metano, C1, e etano, C2, porém 
com pequena parcela das frações mais pesadas, propano, C3, e butano, C4, 
que são as mesmas do GLP, tem sua tributação aplicada conforme a regra 
padrão do ICMS, com parcela devida na origem e a parcela complementar 
devida no destino. 

Por assim ser, percebe-se a existência de dois gases de origens 
distintas, porém contendo os mesmos componentes (propano e butano), os 
quais têm tratamento tributário diferenciado em virtude de suas origens: um 
já se encontra naturalmente separado desde a prospecção (é separado da 
parte líquida, chamada de petróleo, ainda em seu estado natural, na jazida 
de hidrocarbonetos), e outro é separado durante o refino, o que o classifica 
como petroderivado (todo propano é igual, tenha ele origem na prospecção, 
tenha ele origem na refinaria de petróleo; da mesma forma todo n-butano é 
também igual, independentemente da origem; essas misturas propano-
butano somente apresentam variações químicas e físico-químicas em 
conformidade com a proporção de cada um desses componentes na 
mistura, sendo irrelevante para tal a origem dos mesmos). À mistura 
gasosa obtida nas refinarias de petróleo é dado o nome tradicional GLP; à 
mesma mistura obtida a partir da separação por compressão do gás natural 
é dado o nome GLGN (gás liquefeito de gás natural). Cumpre esclarecer 



que metano e etano não se liquefazem, mesmo sob pressão razoavelmente 
alta; propano e butano sim; daí se efetua a separação. 

A recorrente alegou correção do seu cálculo de apuração do ICMS 
de STOP tomando por base o Conv ICMS 110/2007 (sucedâneo do Conv 
ICMS 03/99), e, por se tratar de mistura propano - butano oriunda de 
separações efetuada em fontes distintas, petróleo e gás natural, adotou, 
adicionalmente a forma de cálculo do Protocolo ICMS 33/03. 

Para o gás liquefeito obtido exclusivamente por separação dos 
componentes do gás natural – GN, ou seja, o gás liquefeito de gás natural – 
GLGN, aplica-se o Conv ICMS 110/2007, Cl 1.ª, VIII e § 3.º, entretanto, o 
mesmo não contempla misturas de gás liquefeito de separação de frações 
do petróleo – GLP, e de separação de frações do gás natural – GLGN. 

Conv ICMS 110/2007 – Cláusula primeira. Ficam os Estados e o 
Distrito Federal, quando destinatários, autorizados a atribuir ao 
remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de 
petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra 
unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por 
substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as 
operações com esses produtos, a partir da operação que o 
remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu 
recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o 
destinatário: 

VIII - gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711; 

§ 3º Os produtos constantes no inciso VIII da cláusula primeira, 
não derivados de petróleo, nas operações interestaduais, não se 
submetem ao disposto na alínea “b”, inciso X, § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal. 

Note-se que a forma de cálculo prevista no Protocolo citado 
contempla a determinação do imposto devido às UF de origem e de destino 
do gás liquefeito remetido desde que tenha sua origem apenas no petróleo 
ou no gás natural, mas não quando se tratar de mistura de gases liquefeitos 
oriundos das duas origens. 

O Protocolo ICMS 33/03 contemplava misturas de gás liquefeito 
GLP e GLGN, entretanto não tem validade no Estado de Goiás, do qual não 
era signatário (continua não signatário do seu sucedâneo, Protocolo 
197/2010, do qual também não são signatários DF, ES, MG, PB, PI, RR e 
SP). 

Sabidamente convênios podem ser autorizativos ou impositivos; 
protocolos são sempre impositivos, mas apenas entre as partes signatárias, 
não tendo qualquer efeito entre os demais estados da federação. 

Posto que Goiás não seja signatário do protocolo citado, da 
remessa em diligência poder-se-ía tentar verificar, ainda que com muita 
insegurança, os assentamentos da autuada e memórias de cálculo que 
atribuíram os percentuais utilizados mês a mês para definir os 
recolhimentos aos Estados do Rio de Janeiro e Goiás, entretanto isso não 
mudaria a inaplicabilidade do protocolo a Goiás, esvaziando-se, assim, a 
necessidade da mesma. 

Por outro lado, ainda que em nada mude na solução da presente 
lide, cabe citar que o referido protocolo, e seu sucedâneo, criam o perigoso 
permissivo de o sujeito passivo poder com facilidade manipular a carga 
tributária atribuível a cada sujeito ativo em virtude da EFETIVA 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLP E 
GLGN HAVIDO EM CADA REMESSA INTERESTADUAL. Essa é a razão 
pela qual no início da presente decisão foi citado que o levantamento fiscal 
foi claro e preciso, mas que infelizmente não se pode dizer o mesmo sobre 
os dados apresentados pela impugnante. 



[...]” 

 

Outrossim, o acolhimento dos argumentos deduzidos na peça 
recursal, de inconstitucionalidade da penalidade aplicada, encontra óbice no artigo 6º, § 
4º, da Lei Estadual n.º 16.469/09, que regula o processo administrativo tributário no 
Estado de Goiás e assim preconiza: 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar: 
[...] 
§ 4º Não será proferida decisão que implique afastamento da 
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas 
as hipóteses em que esta tenha sido declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal -STF- em:  
I - ação direta de inconstitucionalidade;  
II - recurso extraordinário em ação de repercussão geral; 
III - recurso extraordinário processado normalmente, quando se tratar de 
entendimento reiterado. 

 

Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários nego-lhes 
provimento para rejeitar as preliminares de insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa, rejeitar os pedidos de conversão do feito em diligência e 
de exclusão da lide do sujeito passivo solidário e, no mérito, manter a decisão singular que 
julgou procedente o lançamento. 
 

 
 

Sala das sessões, em 12 de setembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01683/18 
 
 
Relator: Conselheiro Luis Antônio da Silva Costa 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Exigência de imposto 
referente à Substituição Tributária por Operações Posteriores – 
STOP - em aquisição de mercadorias por contribuinte goiano em 
outra unidade da federação. Procedência parcial. Decisão 
unânime.  
 
Restando provado que houve aquisição, por contribuinte 
goiano, de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária por Operações Posteriores, em outra unidade da 
federação, cabe exigência do imposto exigido sob essa forma de 
apuração. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 12 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação 
do sujeito passivo e por insegurança na determinação da infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Por unanimidade de votos, rejeitar 
a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pelo mesmo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, 
Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da Silva. Quanto ao mérito, também por 
votação unânime, conhecer dos recursos voluntários, dar-lhes parcial provimento para 
reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 6.789,21 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e 
vinte e um centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Luis Antônio da Silva 
Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo, Victor Augusto de Faria Morato e Edson Abrão da 
Silva. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Constam dos presentes autos que o sujeito passivo, na condição de 

substituto tributário, deixou de fazer a retenção do ICMS Substituição Tributária pelas 

Operações Posteriores, no momento em que promoveu a saída das mercadorias, 

constantes das Notas Fiscais, com destino ao Estado de Goiás, conforme documentos 

anexos.  

Em consequência, deverá pagar o ICMS com penalidades e 

acréscimos legais. Foi apontado como dispositivo legal infringido o arts. 45 e 51, §3° da 

Lei 11.651/91, c/c arts. 32 §1° e 35, anexo VIII, Decreto 4.852/97.  



Foi aplicada a multa prevista no artigo 71, inciso III, “a”, da Lei n.º 

11.651/91 com redação da Lei nº 17.917/2012 - Retroatividade benigna. Foram anexados 

aos autos para comprovar a infração, o anexo estruturado - Detalhamento do Crédito 

Tributário, Descritivo Complementar da Ocorrência, Identificação do sujeito passivo 

coobrigado, Demonstrativo com cálculo do ICMS ST devido, SINTEGRA do remetente, 

Consulta Pessoa Jurídica do Destinatário, DANFE das Notas Fiscais que não tiveram 

destaque do ICMS ST.  

Foi indicado como solidário o destinatário das mercadorias, com 

base no artigo 45, inciso XIII da Lei 11.651/91, pois recebeu as mercadorias sujeitas a 

Substituição Tributária pelas Operações Posteriores de outra UF, sem destaque do ICMS 

nas Notas Fiscais, Parecer da GEOT.  

O sujeito passivo principal, comparece aos autos (fls. 54), alegando 

que: 

1- Alega que compete ao autuante identificar o sujeito passivo, 

conforme determina o artigo 142 do CTN, e não existe a 

possibilidade de escolha, pois só quem praticou a irregularidade 

poderá assumi-la. 

2- A autuada não enviou nenhuma mercadoria, sujeita ao regime de 

Substituição Tributária para a destinatária, que em todas as notas 

fiscais, citadas, constam no campo informações complementares 

a seguinte informação: “Produto de uso industrial....não sujeito a 

substituição tributária...”  

3- Que no cadastro do CNPJ do destinatário na Receita Federal 

consta o CNAE 33.14-7-99 “Manutenção e reparação de outras 

máquinas e equipamentos para usos industriais não 

especificados anteriormente.”  Portanto a remetente não fica 

obrigada a recolher o ICMS STOP, razão pela qual o Auto de 

Infração é improcedente. 

4- Alega vício formal, uma vez que não foi descrito na inicial o 

número das Notas Fiscais em questão; 

5- Não consta nos autos justificativa para o suposto enquadramento 

da impugnante como substituta tributária pelas operações 

Posteriores. 

6- O Protocolo ICMS 41/2008, no qual o Estado de Goiás é 

signatário no seu §1° do seu artigo 1º, esclarece que a 



substituição tributária somente se aplica aos componentes e 

acessórios, listados no Anexo Único, de uso especificamente 

automotivo, e os produtos em questão das citadas Notas Fiscais 

são de uso industrial. 

O sujeito passivo solidário comparece aos autos e alega nulidade do 

lançamento por insegurança na determinação da infração, por erro de identificação do 

sujeito passivo, pois diz que compete ao autuante identificar o sujeito passivo, conforme 

determina o artigo 142 do CTN, e não existe a possibilidade de escolha, pois só quem 

praticou a irregularidade poderá assumi-la. E que conforme artigo 52do anexo VIII do 

RCTE que competia ao remetente não ao destinatário a emissão de documento fiscal com 

destaque do imposto e seu recolhimento. 

Decisão singular foi pela procedência do auto de infração (fls. 

115/121), entende que o arcabouço anexado pela fiscalização é absoluto e que pelo fato 

do destinatário ter como atividade preponderante o comércio de varejo de peças com 

utilização automotivas.   

Inconformada, a empresa autuada entra com recurso voluntário (fls. 

131/145), nele sempre reafirma que uma das atividades da destinatária era pertinente à 

Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não 

especificados anteriormente. Apresenta cópia dos catálogos de parte das mercadorias 

objeto da autuação. Alega que não poderia figurar no polo passivo da lide pelo fato de 

inexistir substituição tributária, o que configuraria uma arguição de erro na identificação do 

sujeito passivo. Também coloca a impossibilidade de se considerar válido o trabalho, pela 

ausência de sustentação jurídica, o que seria uma arguição de insegurança na 

determinação da infração.  

A solidária Soluflex vem ao processo a pede a improcedência bem 

como sua retirada da lide (fls. 201/215). Também argui insegurança na determinação da 

infração por erros cometidos na condução do trabalho acusatório, entende que a forma 

como se deu a escolha do sujeito passivo foi aleatória, gerando o vício alegado.  

Sensibilizado com argumentos postos pela defesa, julgamento foi 

convertido em diligência (fls. 119/120) para manifestação da fiscalização sobre os 

argumentos defensórios.  

Trabalho revisional não acolhe argumentos defensórios e diz que a 

sua utilização seria sim para uso automotivo (fls. 222/288).  



Sujeito passivo se manifesta sobre o trabalho revisional e reitera 

todos os seus argumentos (fls. 299/311).   

É o relatório.  

Inicialmente seria pertinente a apreciação dos argumentos de erro na 

identificação dos sujeitos passivos e de insegurança na determinação da infração. Rejeito 

cada um deles. A escolha dos componentes do polo passivo da lide foi totalmente dentro 

do que prevê a legislação que trata da substituição tributária por operações posteriores. 

Isso foi devidamente descrito nos artigos 45 e 51 do Código Tributário Estadual e nos 

artigos 32 § 1º e 35, todos do Anexo VIII do Regulamento do Código Tributário Estadual. 

Tanto o remetente quanto o destinatário devem responsabilidade pelo imposto que é 

exigível no que diz respeito ao caso concreto de substituição tributária por operação 

posterior.  

Também entendo inexistir qualquer tipo de insegurança na 

determinação da infração. Na verdade, o texto da peça defensória usa essa terminologia, 

mas de fato deseja se interpor contra o mérito da questão. Mas como foi posto dessa 

forma, é necessário se deixar claro que inexiste o tal vício formal. A insegurança posta se 

baseia numa suposta exigência indevida de substituição tributária por operação posterior – 

STOP. 

A lide foi no sentido de exigência da STOP pelo fato de que 

contribuinte goiano adquiriu de outra unidade da federação, mercadorias sujeitas a esse 

regime de tributação. A discussão se instaurou e o foi alegado pela defesa que de fato as 

mercadorias seriam destinadas às atividades da empresa que refletem seu cadastro 

estadual que também fala de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE, cujo CNAE é 3314-7/99.  

A partir dessa discussão eu passei a investigar melhor os catálogos 

que foram apresentados pelo sujeito passivo, e deles me utilizei para discernir a 

verdadeira destinação de cada um dos produtos.  

No demonstrativo anexado pela fiscalização (fls. 8), encontramos os 

códigos dos produtos e fizemos a descrição de cada um deles de acordo com o catálogo 

anexado pelo próprio sujeito passivo e trouxemos nossa análise do mesmo em relação à 

STOP. Vejamos o resultado do trabalho a seguir:  

  



10.1236. ...(fls. 179) – tubo sem costura de borracha sintética 

resistente a óleo, gasolina e diesel até 40% de conteúdo aromático, com característica 

anti-estática. 

Entendo que está bem claro a utilização desse tipo de produto em 

veículos automotores, sendo típico para ser vendido no estabelecimento destinatário.  

É devida a Substituição Tributária por Operações Posteriores - STOP  

 

10.1215 .... (fls. 181) - tubo sem costura de borracha resistente ao 

óleo, óleo diesel e gasolina. 

Entendo que está bem claro a utilização desse tipo de produto em 

veículos automotores, sendo típico para ser vendido no estabelecimento destinatário.  

É devida a Substituição Tributária por Operações Posteriores - STOP  

 

10.1238 .... (fls. 178) - tubo sem costura de borracha sintética 

resistente a óleo, gasolina e diesel até 40% de conteúdo aromático, com característica 

anti-estática. 

Entendo que está bem claro a utilização desse tipo de produto em 

veículos automotores, sendo típico para ser vendido no estabelecimento destinatário.  

É devida a Substituição Tributária por Operações Posteriores - STOP  

 

10.1220.... (fls. 175) – tubo sem costura de borracha sintética 

resistente a óleo. 

Entendo que nesse caso se trata de produto utilizado em operação 

industrial, não ficando clara sua utilização em veículos automotores.  

É indevida a Substituição Tributária por Operações Posteriores - 

STOP 

 

10.1216.... (fls. 176) -  tubo sem costura de borracha sintética 

resistente a óleo. 

Entendo que nesse caso se trata de produto utilizado em operação 

industrial, não ficando clara sua utilização em veículos automotores.  



É indevida a Substituição Tributária por Operações Posteriores - 

STOP 

 

11.103...... (fls. 180) – Mangueira hidráulica e industrial para 

proteção.  

Entendo que o próprio nome é claro no sentido de que sua utilização 

é industrial, não ficando provada a sua utilização em veículos automotores.  

É indevida a Substituição Tributária por Operações Posteriores – 

STOP 

 

Trago a seguir o resumo dos valores devidos conforme 

demonstrativo anexado (fls. 8), fazendo adequação dos produtos que devam ser cobrados 

em relação à Substituição Tributária por Operações Posteriores:  

 

     

Relação das notas fiscais sobre as quais cabe a cobrança da substituição tributária por operação posterior:  

Processo: 4 0114021 586 09 
         

   

 

                          Nota fiscal   I.C.M.S.   
                      

31926 
 

R$ 288,21  
         31926 

 
R$ 429,98  

         31926 
 

R$ 164,19  
         31926 

 
R$ 131,92  

         31926 
 

R$ 261,55  
         31926 

 
R$ 135,14  

         31926 
 

R$ 196,47  
         7 

 
R$ 330,40  

         44321 
 

R$ 289,44  
         44321 

 
R$ 238,81  

         44321 
 

R$ 197,84  
         44321 

 
R$ 158,89  

         44321 
 

R$ 209,16  
         51865 

 
R$ 325,84  

         51865 
 

R$ 650,63  
         51865 

 
R$ 214,97  

         58342 
 

R$ 356,96  
         58342 

 
R$ 289,65  

         58342 
 

R$ 239,25  
         



58342 
 

R$ 192,00  
         58342 

 
R$ 154,48  

         61757 
 

R$ 435,71  
         61757 

 
R$ 317,79  

         61757 
 

R$ 102,91  
         61757 

 
R$ 349,09  

         61757 
 

R$ 127,93  
         

   

 

         

  

                                   R$ 6.789,21  
         

 

 

Diante de tudo o que foi posto, rejeito as arguições de preliminares 

de erro de identificação do sujeito passivo e de insegurança na determinação da infração 

formuladas pelo autuado e pelo solidário.  

Quanto ao mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial 

provimento, para reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente procedente o 

auto de infração sobre o valor de imposto de R$ 6.789,21 (seis mil setecentos e oitenta e 

nove reais e vinte e um centavos). 

 

 

 
 
 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01734/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica. 
Erro na identificação do sujeito passivo. Rejeitada. Preliminar de 
exclusão de solidário da lide. Rejeitada. Pedido de diligência. 
Indeferido. Mérito. ICMS. Substituição tributária. Remessa de 
mercadoria sujeita a substituição tributária para contribuinte 
goiano sem destaque do ICMS-ST no documento fiscal. 
Procedência.   
 
1. Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, o remetente de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, conforme os Convênios ICMS 81/93 e 
135/06, rejeitando-se a preliminar de erro na identificação do 
sujeito passivo; 
 
2. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto 
devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido 
neste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha 
sido retido, hipótese em que o adquirente obriga-se, ainda, ao 
pagamento da multa pelo mesmo devida, dos juros e demais 
acréscimos legais, calculados desde a data em que deveria ter 
sido efetuada a retenção (RCTE, Anexo VIII, art. 35), rejeitando-
se a preliminar de exclusão de solidário da lide; 
 
3. Indefere-se pedido de diligência, não havendo dúvidas sobre 
aspectos de fato que cerquem a lide, sendo a discussão 
unicamente sobre aspectos de direito; 
 
4. É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas 
futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser 
realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de 
mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita 
a substituição tributária.(CTE, art. 51, § 3°). 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido 
de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto 
de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça 
básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pelo sujeito passivo. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Quanto ao mérito, por unanimidade de 



votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Paulo Diniz, Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto 
de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

O Fisco exige o pagamento do ICMS - Substituição Tributária pelas 
operações posteriores no valor de R$ 178.471,99 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos 
e setenta e um reais e noventa e nove centavos) multa e acréscimos legais, devido ao 
Estado de Goiás nos termos do Convênio 81/93, em razão do sujeito passivo na condição 
de substituto tributário ter promovido a saída de produtos descritos no Convênio ICMS 
135/06 (aparelho celular) a contribuinte no Estado de Goiás, no período de janeiro de 2016 
a agosto de 2017, conforme demonstrativos e documentos anexos aos autos.  

 
Citados como infringidos os arts. 26, II, 45, 51, §§ 1º e 3º e 64 da Lei 

11.651/ 91 c/c os arts. 32, 34, 35, 39, 40 e 52, do Anexo VIII do Decreto 4.852/97, 
proposta a penalidade tipificada no art. 71, IV A, da Lei 11.651/91 com redação da Lei 
17.519/2011.  

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Auditoria 

Comparativa da Substituição Tributária com a relação dos documentos fiscais eletrônicos 
por data de emissão, dentre outros documentos. 

 
Arrolado como solidário o destinatário das mercadorias LOPES 

VIANDELLI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, nos termos do art. 45, caput, do CTE c/c 
o art. 35 do Anexo VIII do RCTE. 

 
Regularmente intimados, os sujeitos passivos comparecem 

tempestivamente aos autos, apresentado impugnação em peças distintas. 
 
O sujeito passivo principal faz um relato dos fatos, após tecer 

comentários sobre a legislação pertinente a matéria e alega que na condição de 
comerciante atacadista, não pode ser responsabilizado pelo encargo de substituta 
tributária por falta de amparo legal, que o Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto ao Industrial ou Importador, relativo as operações com 
as mercadorias objeto da ação fiscal, excluindo as demais pessoas jurídicas, no caso em 
questão, os atacadistas.  

 
Faz extenso arrazoado com citações doutrinárias, julgados do STF e 

decisões deste Conselho Administrativo Tributário, defendendo a tese de que para ser 
responsabilizado pelo cumprimento da obrigação principal, não basta a inserção de 
dispositivo na legislação interna, a sua compulsoriedade deve ser precedida de acordo 
entre as Unidades da Federação, caso contrário não terá eficácia quanto ao 
estabelecimento remetente.  

 
Questiona a base de cálculo aplicada, afirmando que a fiscalização 

utilizou os critérios para apuração definidos no Convênio 135/06, reproduzidos na 
legislação interna do Estado de Goiás, exigindo o imposto por substituição tributária pela 
base presumida (MVA ou IVA), mesmo que seja maior do que a adotada na operação de 
venda a consumidor final. 

 



Ressalta que a fiscalização não levou em consideração a percepção 
dos valores de ICMS já arrecadados pelos destinatários no período autuado.  

 
Ao final, pede a nulidade do auto de infração por falta de subsunção 

entre os fatos narrados e os dispositivos considerados infringidos, seja julgado 
improcedente o auto de infração ou a sua conversão em diligência para esclarecimento de 
dúvidas, protestando pela posterior juntada de documentos. 

 
O solidário em sua defesa formula em preliminar arguição de 

nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo afirmando que a 
obrigação pela retenção e pagamento do ICMS-ST é da remetente, nos termos do 
Convênio ICMS n° 135/06 e art. 51, § 1°, II, do CTE, sendo indevida a exigência do tributo 
por responsabilidade tributária.  

 
Questiona a legalidade da responsabilidade solidária prevista no art. 

45 da Lei n° 11.651/91, afirmando que a norma é inconstitucional e legal. 
 
Ao final, pede o cancelamento e o arquivamento do auto de infração. 
 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, rejeita as 

arguições preliminares e, no mérito, decide pela procedente o auto de infração, inclusive 
mantendo na lide o solidário arrolado nos autos, conforme a Sentença n° 1207/2018 (fls. 
169 a 175). 

 
Intimados, os sujeitos passivos recurso voluntário em peças distintas 

(fls. 181 a 199 e 209 a 215). 
 
O sujeito passivo direto, inicialmente faz narrativa dos fatos dentro de 

sua visão. Faz, inclusive, transcrição do texto da peça acusatória. Repete a tese de que 
somente sobre importador ou industrial recairia a obrigação do recolhimento da 
substituição tributária, e entende que essa não é a sua realidade.  

 
Diz que não cabe aos estabelecimentos atacadistas se atentarem as 

regras de substituição previstas na legislação de destino, sendo que a fiscalização 
extrapola os limites do convênio para, além de atribuir a responsabilidade a pessoa 
estranha daquele prevista no acordo, exigir parcela de ICMS por responsabilidade que não 
consta do convênio. 

 
Retorna com a tese de que somente a partir de 14/07/2.017 haveria 

sustentação jurídica para o pedido posto no auto de infração, que é quando teria sido 
editado o Convenio ICMS 74/2017, que na sua interpretação, seria a alteração da 
legislação necessária para validar o trabalho fiscal.  

 
Sempre repete que somente importador ou industriais estariam 

obrigados ao recolhimento da substituição tributária, sendo que era atacadista.  
 
Também aventa a possiblidade de necessidade de realização de 

diligência, para elucidação de possíveis dúvidas existentes, como se fossem sobre 
aspectos materiais da lide. 

 
Alega que a fiscalização não levou em consideração a percepção 

dos valores de ICMS já arrecadados pelo destinatário no curso do período autuado. 
 



O solidário, em seu recurso, argumenta que a extinção da 
responsabilidade do contribuinte originário ou, no máximo, atribuindo a este um dever 
supletivo e somente se uma lei complementar assim determinar, e no caso da atribuição 
de responsabilidade por substituição tributária não há que se falar em dever supletivo, e 
nem em responsabilidade solidária do substituto. 

 
Aduz que o sujeito passivo não se confunde com o solidário, onde a 

responsabilidade solidária tem como característica distribuir a responsabilidade tributária 
para mais de uma pessoa, sendo que na esfera tributária a responsabilidade solidária não 
é automática e presumida, sendo necessário observar os preceitos legais. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 
Em relação ao pedido formulado pela parte sobre uma suposta 

necessidade de realização de diligências, entendo totalmente impertinente, não há 
dúvidas sobre aspectos de fato que cerquem a lide, a discussão passa unicamente por 
aspectos de direito, e isso fica claro ao analisarmos todos os argumentos postos pela 
defesa. Nenhuma imprecisão do trabalho foi apontada com esse viés. Rejeito, portanto, tal 
pedido.  

 
Em relação aos outros aspectos suscitados pela defesa, no que 

disseram respeito à eleição dos sujeitos passivos (arguições de erro na identificação do 
sujeito passivo e de exclusão de solidário da lide) e à viabilidade jurídica do pedido, adoto 
integralmente o texto da fundamentação da sentença singular, o qual transcrevo abaixo de 
forma integral:  

 
“O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 
multa e acréscimos legais, em razão do remetente não ter efetuado o 
destaque do imposto nas notas fiscais e por ter deixado de efetuar o débito 
correspondente, relativo a operações de vendas de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 
demonstrativos colacionados aos autos.  
 
Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 
a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 
subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso.  
 
Foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o exercício do seu direito 
de defesa, em face ao princípio jurídico do contraditório, consequência 
lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes o 
amplo direito de defesa. Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de 
nulidade, estampadas no art. 20, da Lei 16.469/09. 
 
Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 
quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 
imposto, haja vista, ser comerciante atacadista e nos termos do Convênio 
ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 
atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 
conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos:  
 
- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 
disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 



81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 
1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 
remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 
dispositivos a seguir descritos: 
 
Convênio ICMS nº 81/93: 
 
Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 
contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 
Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 
qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 
tenha sido retido anteriormente. 
 
Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas 
da legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria.(grifo 
nosso)  

 
Convênio ICMS nº 135/06:  
 
Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 
com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 
atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 
sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS devido pelas subseqüentes saídas, realizadas por estabelecimento 
atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel.  
[...]  
 
Do CTE: 
 
Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  
 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 
[...] 
II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 
(grifo nosso)  
 
Do Anexo VIII, do RCTE: 
 
Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subseqüentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 
 
[...]  
NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 
partir de 01.09.07. 



II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação:  
[...] 
h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 
Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 
de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 
celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 
(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 
135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 
vigência: 19.08.14) 
 
Na esfera administrativa o julgador deve se ater ao controle de legalidade, 
uma vez que as questões de direito, que normalmente dizem respeito à 
constitucionalidade e/ou legalidade do tributo frente ao ordenamento 
jurídico pátrio devem ser discutidas, em toda a sua inteireza, no âmbito do 
Poder Judiciário, dado a restrição imposta pelo legislador, portanto, a 
alegação de ilegitimidade passiva defendida pelo representante do sujeito 
passivo solidário, não encontra respaldo na legislação estadual. 
 
Correto o procedimento fiscal que incluiu na lide tanto o remetente, quanto 
o adquirente das mercadorias, conforme dispositivos expostos, alicerçado 
também nas disposições do art. 45 do CTE, complementada pelo art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, considerando que ficou caracterizado o 
interesse comum entre as empresas remetente e destinatária, haja vista, o 
vínculo comercial existente entre elas e que todas contribuíram para a 
ocorrência da infração, ao deixarem de efetuar o recolhimento do ICMS-ST. 
 
A ação ou omissão do sujeito passivo solidário fica devidamente 
caracterizada porquanto procedeu à aquisição da mercadoria e, por outro 
lado, não exigiu que o recebimento da mercadoria fosse condicionado à 
regularidade da operação quanto ao recolhimento do ICMS-ST a favor do 
Tesouro Estadual, conforme estabelece o art. 35 do Anexo VIII do RCTE, a 
seguir transcrito: 
 
Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 
 
Portanto, nesta operação específica, o fisco ao constatar a falta de 
recolhimento do imposto devido por substituição tributária, com base no 
instituto da solidariedade, a qual não comporta benefício de ordem, elegeu 
corretamente o destinatário como sujeito passivo, na condição de 
responsável, por ter realizado aquisição de mercadorias, sem apurar e 
recolher o ICMS-ST pelas operações posteriores. 
 
Conforme exposto alhures, cabe ao Conselho Administrativo Tributário o 
controle da legalidade do lançamento, sendo vedado proferir decisões que 
impliquem apreciação ou declaração de inconstitucionalidade de normas 
expedidas pela Administração Tributária, conforme dispõe o § 4° do art. 6° 
da Lei n° 16.469/09. 
 



Por esta mesma razão deixo de acolher a pretensão da parte passiva de 
ver declarada, na fase administrativa, a inconstitucionalidade de norma 
vigente no Código Tributário Estadual. 
 
A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 
devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 
informações prestados pelo sujeito passivo, permitindo-lhe estabelecer o 
contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 
nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, pelo CCE/CNPJ do 
remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, número da NF, 
modelo, série, código da chave de acesso, que motivaram a autuação. 
 
Assim, não há que se falar em nulidade quando do processo constam 
elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o 
infrator ( 3° do art. 20 da lei n° 16.469/09). 
 
O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 
tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 
estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 
adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 
imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 
tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. 
 
No caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente 
da falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em 
território goiano de produtos destinados a comercialização e/ou para uso e 
consumo sujeitos a substituição tributária pelas operações posteriores. O 
auto de infração encontra-se adequadamente instruído com o levantamento 
fiscal onde são identificadas as notas fiscais que documentam a realização 
do negócio entre o remetente e o destinatário das mercadorias, sem que se 
observem nos documentos fiscais o destaque do ICMS-ST ou o pagamento 
do imposto devido ao Estado de Goiás. 
 
No caso em questão, diante dos fatos e das provas constantes dos autos, 
ficou demonstrada de forma clara e objetiva, que a legislação estabelece 
para os produtos remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto 
devido por substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, 
do § 1.º do artigo 51 do CTE, do remetente, o qual encontra-se cadastrado 
na SEFAZ sob o CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 
(mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários) e por estar localizado em outra unidade da federação é 
equiparado como industrial e no caso em questão, sendo o emitente dos 
documentos fiscais, não destacou o ICMS-ST nas notas fiscais, não emitiu 
a GNRE e nem foi recolhido o imposto devido, quando do ingresso das 
mercadorias no Estado de Goiás. 
 
Por sua vez o destinatário responde solidariamente pelo pagamento, 
conforme já discorremos alhures, a responsabilidade do adquirente está 
claramente definida pelo artigo 45 do Decreto n° 4.852/97, complementado 
pelo art. 35 do Anexo VIII do Decreto n° 4.852/97, desta forma, com 
previsão legal na Legislação Tributária Estadual, logo são normas que 
garantem a legitimidade para figurar no polo passivo. 
 
Neste contexto, a Legislação Tributária Estadual e a jurisprudência mansa 
e pacífica já concluíram pela legitimidade e legalidade da substituição 
tributária pelas operações posteriores e estando provado cabalmente nos 
autos que as aquisições eram de produtos sujeitos ao pagamento 



antecipado e este recolhimento não tendo sido feito antecipadamente pelo 
remetente transfere e/ou reparte a responsabilidade de uma forma objetiva 
também ao destinatário destes produtos. 
 
A defesa não comprovou o recolhimento do ICMS-ST, conforme preceitua o 
art. 19, § 1°, da Lei n° 16.469/09, que impõe às partes a apresentação das 
provas no primeiro comparecimento aos autos. Com efeito, os 
demonstrativos contendo as informações relativas as notas fiscais de 
aquisição, emitidas eletronicamente e objeto da ação fiscal, até prova em 
contrário, demonstram as operações realizadas sem o pagamento do 
imposto devido por substituição tributária. 
 
Dessa forma, como não há outro argumento ou documento patrocinado 
pela defesa para refutar a acusação e por entender que o lançamento 
cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela manutenção da 
exigência fiscal.” 
 

Ante o exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito 
passivo. Rejeito a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro 
na identificação do sujeito passivo. Rejeito a preliminar de exclusão dos solidários da lide, 
arguida pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento 
para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01735/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Rejeitada. ICMS. Mercadoria destinada ao Estado de 
Goiás considerada a vender no território goiano. Declaração de 
terceiros. Omissão no recolhimento do ICMS. Improcedência do 
auto de infração. Decisões não unânime. 
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de mercadoria em situação fiscal 
irregular ou a existência de desvio em trânsito, é necessário 
comprovar que elas adentraram no território goiano à margem 
da fiscalização do Estado de Goiás. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio 
da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Paulo Henrique Caiado Canedo, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo é obrigado ao pagamento do ICMS-ST 
no valor de R$ 5.244,79 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove 
centavos), mais as cominações legais, calculado nas planilhas constantes do “compact 
disc”, em anexo, decorrente dos fatos que expõe: 

 



“Não efetuou o pagamento do ICMS relativo às operações subsequentes, sujeitas ao 
regime de substituição tributária, referente às mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em  operação fraudulenta, 
pois simulou tais vendas, remessas e entregas a Maria Rosa Ferreira Brito, CNPJ 
12.666.387/0001-07, que nega ter adquirido ou recebido ou mesmo pago pelas 
mercadorias, conforme Termos de Declaração ao Fisco Goiano e Boletim de Ocorrência 
da Polícia Civil de Goiás, anexados, consideradas, portanto, mercadorias a vender no 
território goiano, sem destinatário certo, acobertadas pelas notas fiscais relacionadas em 
mídia eletrônica/digital anexada e identificada, considerada a alíquota própria por 
mercadoria e já acrescidas do Índice de Valor Agregado (IVA) individualizado para cada 
mercadoria e discriminados nas planilhas de apuração, também anexadas em mídia 
eletrônica/digital. Já compensados os créditos de direito dos supracitados documentos 
fiscais”, segue a descrição complementar no documento de fl. 01. 

 
A infração descrita sintoniza com os artigos 12, inciso II, alínea “g”; 

14, inciso V; 46, inciso I, alínea “a”, item 1; e 63 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 3º, 
inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao comando do art. 

71, inciso XII, alínea “e”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE. 
 
A instrução do lançamento do crédito tributário se fez com os 

documentos de fls. 02/19. 
 
O Termo de Revelia, fl. 22, evidencia que o sujeito passivo manteve 

silencioso na fase contraditória do lançamento tributário. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, para iniciar com arguição 
de preliminares e, no mérito da ação fiscal conforme segue: 

 
Arguição da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração; ilegitimidade ativo do Estado de Goiás – Acusação de 
operações de vendas interestaduais “simulação” e exigência por parte do Fisco goiano sob 
operações que supostamente não ocorreram; ausência de presunção legal que possibilite 
presumir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; auto de infração lavrado em 
desconformidade com a jurisprudência do CAT e do STJ que não aceita declaração do 
destinatário como suficiente para afastar a presunção de validade da nota fiscal; auto de 
infração lavrado em descumprimento à Lei Complementar nº 104/2013 – Código de 
Defesa dos Contribuintes do Estado de Goiás – impossibilidade de se lavrar auto de 
infração apenas com base em declarações de terceiros; e multa em duplicidade – infração 
capitulada no inciso XII e com a agravante do § 9º do art. 71 do CTE – impossibilidade de 
se cobrar duas vezes a multa de 80% sobre o valor do imposto. 

 
Na tese preliminar de nulidade da peça basilar o impugnante 

expressa que é de se questionar sob qual fundamento o Estado de Goiás pode cobrar 
ICMS de um contribuinte localizado em outro Estado, “se a própria peça de lançamento 
afirma que a operação não ocorreu dom o destinatário goiano”, fl. 31.  

 
Acresce que se houve simulação das operações, nada é devido ao 

Estado de Goiás, mas sim, ao Distrito Federal. 
 



“Não pode é o Fisco de Goiás afirmar que a operação é uma 
simulação que não ocorreu qualquer venda/entrega/remessa e ao mesmo tempo 
considerar, sem qualquer prova o ingresso em território goiano, que as mercadorias foram 
entregues em Goiás”, fl. 32. 

 
No mérito, resume a sua tese em três parágrafos por entender que o 

lançamento do crédito tributário é nulo, mas na consideração de que a exigência fiscal 
peca na apuração do que seria devido a este território goiano. 

 
No cálculo do imposto a fiscalização, indiscriminadamente, aplica a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discrimina o IVA por mercadoria, mas 
fê-lo de forma genérica.  

 
Por fim, alega que a fiscalização não abateu o crédito do imposto 

destacado nos documentos fiscais e requer a nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, pugna pela improcedência do auto de infração.  

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão de julgamento do dia 16/10/2015, acata a proposição da Conselheira Relatora e 
depois dos considerandos, 

 
“Resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 

Delegacia de origem para que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para que 
tome as seguintes providências: 

 
1) como se verifica a existência de grande quantidade de 

lançamentos em desfavor da autuada, em que foram detectados outros destinatários 
consignados nos documentos fiscais de emissão da impugnante que também negaram a 
existência de qualquer relação comercial com a remetente e/ou as aquisições de 
mercadorias nas operações de vendas levantadas pela fiscalização, com boletins de 
ocorrência apresentados nos autos, e sendo essa prática considerada criminosa, e dada a 
quantidade de casos apurados pela fiscalização e o volume das operações, informar se 
houve instauração de inquérito policial pelo próprio Fisco ou por parte dos contribuintes 
declarantes, no sentido de se apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre o 
andamento do processo, se fora concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados ou dos processos em andamento; 

 
2) no sentido de trazer aos autos elementos objetivando esclarecer 

os fatos, efetuar levantamento junto ao sistema do auto de infração e verificar a existência 
e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito, tais como: entrega de 
mercadorias a destinatário diverso dos documentos fiscais; transporte de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; 

 
3) verificar a existência de quaisquer outras provas materiais que 

possam comprovar o ingresso das mercadorias em território goiano. 
 
Após, intime-se o sujeito passivo do resultado desta diligência para, 

caso queira, apresentar em até 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação, manifestação. 
 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento. 
 



A Representação Fazendária concorda com a presente Resolução”, 
fls. 79/81. 

 
Um dos auditores fiscais, autores da exigência tributária estampada 

na peça essencial deste volume, depois de identificar a empresa remetente, informa que: 
 
“Não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de haver 

o Boletim de Ocorrência, como dito no texto do Auto de Infração; não há boletos de 
pagamento referentes às operações indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros 
documentos”, fl. 83. 

 
A empresa se manifesta sobre o resultado da diligência e acresce 

que há ausência de comprovação do ingresso da mercadoria em território goiano; 
ausência de previsão legal que possibilite ao fisco considerar a vender a mercadoria que 
não foi apreendida pela fiscalização; Auto de infração lavrado em descumprimento à Lei 
Complementar nº 104/2013 – Código de Defesa dos Contribuintes do Estado de Goiás – 
Impossibilidade de se lavrar auto de infração apenas com base em declarações de 
terceiros; auto de infração lavrado em desconformidade com a jurisprudência do CAT que 
não aceita declaração do destinatário como suficiente para afastar a presunção de 
validade da nota fiscal; extraterritorialidade – ilegitimidade ativa do Estado de Goiás  - a 
acusação é que as operações de vendas interestaduais foram “simuladas”, contudo o 
Fisco goiano exige o tributo como se a mercadoria houvesse adentrado o Estado de 
Goiás; e Decisão do CAT a respeito da matéria proferida em processo com acusação 
fiscal semelhante em auto de infração lavrado pelo mesmo autuante, condição que 
transcreve parte do Acórdão nº 1739/17. 

 
Ao final, a impugnante reitera o requerido anterior. 
 
O julgamento do processo foi adiado em várias oportunidades em 

atendimento ao requerido pela empresa impugnante.  
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se efetiva após o estudo da causa da 

constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e da decisão da preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste 
volume. 

 



Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 
arguida pela autuada, e, na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da 
ação com os fundamentos consagrados pela legislação tributária, conforme segue: 

 
A análise dos autos me comanda a transcrever o art. 12, inciso II, 

alínea “g” do CTE e me faz entender que a causa da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento tributário não prevalece por diversas razões que enumero: 

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

I – [...] 

II - considera-se: 

a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento; 

c) saída de mercadoria o fornecimento de energia elétrica; 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

1. encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da alíquota 
própria, caso seja inequivocamente conhecido o destino da mercadoria; 

2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano; 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 

e) iniciado neste Estado, o serviço de transporte cuja prestação seja 
executada em situação fiscal irregular; 

f) prestado neste Estado a usuário aqui localizado, o serviço de 
comunicação, na mesma situação do inciso anterior; 

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular. 
 

Considero a redação da alínea “g” do artigo transcrito e vejo que não 
ficou constatado que houve a entrada das mercadorias a vender no território goiano, como 
também, que houve remessas de mercadorias sem destinatário certo ou destinadas a 
contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
situações fiscais estas consideradas como suporte de ocorrência de fato gerador de 
obrigação tributária. 

 
Vejo que o lançamento fiscal é decorrente de declaração de terceiro 

onde afirma que exerce atividade comercial, cuja atividade principal é o comércio varejista 
de mercadorias, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, que 
não pediu, que não comprou, que não recebeu, que não pagou, que desconhecia a 
existência das operações comerciais realizadas e que desconhece a quem possa ter sido 
entregue as notas fiscais referidas em seu nome. 

 



Entendo que não há configurada a transferência das mercadorias ao 
território goiano e comungo a parte do convencimento do Conselheiro Relator Luiz Antônio 
da Silva proferido no Acórdão da II CJUL nº 1739/17, onde ele firma seu voto com a 
convicção de que não há prova da entrada das mercadorias em território goiano, 
ocorrência que compromete a eficácia do trabalho fiscal e traz dúvida que precisa ser 
estancada de forma consistente, o que não aconteceu na presente autuação.  

 
Ademais, não se tem certeza de as mercadorias adentraram em 

território goiano, dentro dessa lógica é que construo a improcedência do auto de infração. 
 

Além deste entendimento e da transcrição do art. 12, inciso II, alínea 
“g” do CTE, cumpre-me observar a regra do art. 30, inciso VII da Lei Complementar nº 
104/2013 – Código de Defesa do Contribuinte - ao determinar que é vedado à 
Administração Pública, produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja ela 

verbal ou formal. 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

I – impedir, em razão da existência de débitos, que o contribuinte 
imprima ou utilize documentos fiscais; 

II – induzir, por qualquer meio, a auto-denúncia ou a confissão por 
parte do contribuinte; 

III – bloquear, suspender ou cancelar inscrição estadual, nas 
hipóteses legalmente previstas, anteriormente ao julgamento 
definitivo do processo administrativo instaurado com essa específica 
finalidade; 

IV – fazer-se acompanhar de força policial nas diligências ao 
estabelecimento do contribuinte, salvo se justificado por justo receio 
à atividade fiscalizatória; 

V – divulgar, em órgão de comunicação social, o nome de contribuinte 
em débito; - Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 22-

01-2014. 

VI – VETADO; 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, 
seja ela verbal ou formal. (Texto original sinalizado). 

 
Entendo que a presunção estabelecida como suporte para a 

autuação, ou seja, entrada de mercadoria no território goiano, fica afastada porque não há, 
com precisão, os indícios de ocorrência da operação, em especial, ou que ela tenha se 
verificado em operação de trânsito, vez que não há o Termo de Apreensão Específico das 
Mercadorias.  

 
Um outro aspecto que observo é que a Ordem de Serviço foi emitida 

para operação de trânsito e a ação fiscal se fez no estabelecimento comercial do sujeito 
passivo.  

 



Com isto, tem-se como imperativo para solidificar e robustecer a 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como a sua maturidade. Isto não 
confirma os indícios da entrada das mercadorias em território goiano. 

 
Em face do exposto e ao votar esta ação, por maioria de votos, 

decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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EMENTA: Processual. Preliminar de nulidade da peça básica, 
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auto de infração.  
 
1. A ausência de afronta à previsão do art. 20 da Lei nº 
16.469/2009 impõe a rejeição de preliminares arguidas pelas 
partes que se sentirem prejudicadas e oportuniza a continuidade 
do processo para que o mérito da ação seja apreciado e julgado 
pela autoridade competente;  
 
2. No caso de mercadorias oriundas de outra unidade da 
federação, para comprovação de mercadoria em situação fiscal 
irregular ou a existência de desvio em trânsito, é necessário 
comprovar que elas adentraram ao território goiano à margem 
da fiscalização do Estado de Goiás. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 20 de agosto de 2018, decidiu, por maioria de votos, rejeitar a preliminar 
de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por insegurança na determinação da 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Gláucia Felix Bastos Cruzeiro e Luis Antônio 
da Silva Costa, com voto de desempate proferido pelo responsável pela coordenação da 
sessão, Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo 
Único do Regimento Interno do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Paulo Henrique Caiado Canedo. Quanto ao 
mérito, por maioria de votos, conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe 
provimento para considerar improcedente o auto de infração. Foram vencedores os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira e Paulo Henrique Caiado Canedo, com voto de 
desempate proferido pelo responsável pela coordenação da sessão, Conselheiro Victor 
Augusto de Faria Morato, de acordo com o Art. 33, Parágrafo Único do Regimento Interno 
do CAT, aprovado pelo Decreto n.º 6.930/09. Vencidos os Conselheiros Gláucia Felix 
Bastos Cruzeiro e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo é obrigado ao pagamento do ICMS-ST 
no valor de R$ 15.793,15 (quinze mil, setecentos e noventa e três reais e quinze 
centavos), mais as cominações legais, calculado nas planilhas constantes do “compact 
disc”, em anexo, decorrente dos fatos que expõe: 

 



“Não efetuou o pagamento do ICMS relativo às operações subsequentes, sujeitas ao 
regime de substituição tributária, referente às mercadorias destinadas a contribuinte do 
Estado de Goiás, na condição de transportador e remetente, em  operação fraudulenta, 
pois simulou tais vendas, remessas e entregas a Renimorgan de Souza Correia, CNPJ 
12.904.456/0001-65, que nega ter adquirido ou recebido ou mesmo pago pelas 
mercadorias, conforme Termos de Declaração ao Fisco Goiano e Boletim de Ocorrência 
da Polícia Civil de Goiás, anexados, consideradas, portanto, mercadorias a vender no 
território goiano, sem destinatário certo, acobertadas pelas notas fiscais relacionadas em 
mídia eletrônica/digital anexada e identificada, considerada a alíquota própria por 
mercadoria e já acrescidas do Índice de Valor Agregado (IVA) individualizado para cada 
mercadoria e discriminados nas planilhas de apuração, também anexadas em mídia 
eletrônica/digital. Já compensados os créditos de direito dos supracitados documentos 
fiscais”, segue a descrição complementar no documento de fl. 01. 

 
A infração descrita sintoniza com os artigos 12, inciso II, alínea “g”; 

14, inciso V; 46, inciso I, alínea “a”, item 1; e 63 da Lei nº 11.651/91-CTE, c/com o art. 3º, 
inciso III, alínea “a” da Instrução Normativa nº 155/94-GSF. 

 
A penalidade proposta pela fiscalização atende ao comando do art. 

71, inciso XII, alínea “e”, agravada com a aplicação do § 9º, inciso II do CTE. 
 
A instrução do lançamento do crédito tributário se fez com os 

documentos de fls. 02/16. 
 
O Termo de Revelia, fl. 19, evidencia que o sujeito passivo manteve 

silencioso na fase contraditória do lançamento tributário. 
 
O sujeito passivo impugna o lançamento do crédito tributário a uma 

das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo Tributário, para iniciar com arguição 
de preliminares e, no mérito da ação fiscal conforme segue: 

 
Arguição da preliminar de nulidade da peça básica, por insegurança 

na determinação da infração; ilegitimidade ativo do Estado de Goiás – Acusação de 
operações de vendas interestaduais “simulação” e exigência por parte do Fisco goiano sob 
operações que supostamente não ocorreram; ausência de presunção legal que possibilite 
presumir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; auto de infração lavrado em 
desconformidade com a jurisprudência do CAT e do STJ que não aceita declaração do 
destinatário como suficiente para afastar a presunção de validade da nota fiscal; auto de 
infração lavrado em descumprimento à Lei Complementar nº 104/2013 – Código de 
Defesa dos Contribuintes do Estado de Goiás – impossibilidade de se lavrar auto de 
infração apenas com base em declarações de terceiros; e multa em duplicidade – infração 
capitulada no inciso XII e com a agravante do § 9º do art. 71 do CTE – impossibilidade de 
se cobrar duas vezes a multa de 80% sobre o valor do imposto. 

 
Na tese preliminar de nulidade da peça basilar o impugnante 

expressa que é de se questionar sob qual fundamento o Estado de Goiás pode cobrar 
ICMS de um contribuinte localizado em outro Estado, “se a própria peça de lançamento 
afirma que a operação não ocorreu dom o destinatário goiano”, fl. 28.  

 
Acresce que se houve simulação das operações, nada é devido ao 

Estado de Goiás, mas sim, ao Distrito Federal. 
 



“Não pode é o Fisco de Goiás afirmar que a operação é uma 
simulação que não ocorreu qualquer venda/entrega/remessa e ao mesmo tempo 
considerar, sem qualquer prova o ingresso em território goiano, que as mercadorias foram 
entregues em Goiás”, fl. 29. 

 
No mérito, resume a sua tese em três parágrafos por entender que o 

lançamento do crédito tributário é nulo, mas na consideração de que a exigência fiscal 
peca na apuração do que seria devido a este território goiano. 

 
No cálculo do imposto a fiscalização, indiscriminadamente, aplica a 

alíquota de 25% para todas as mercadorias e não discrimina o IVA por mercadoria, mas 
fê-lo de forma genérica.  

 
Por fim, alega que a fiscalização não abateu o crédito do imposto 

destacado nos documentos fiscais e requer a nulidade da peça básica, por insegurança na 
determinação da infração e, no mérito, pugna pela improcedência do auto de infração.  

 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão de julgamento do dia 16/10/2015, acata a proposição da Conselheira Relatora e 
depois dos considerandos, 

 
“Resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à 

Delegacia de origem para que seu titular, por obséquio, designe auditor fiscal para que 
tome as seguintes providências: 

 
1) como se verifica a existência de grande quantidade de 

lançamentos em desfavor da autuada, em que foram detectados outros destinatários 
consignados nos documentos fiscais de emissão da impugnante que também negaram a 
existência de qualquer relação comercial com a remetente e/ou as aquisições de 
mercadorias nas operações de vendas levantadas pela fiscalização, com boletins de 
ocorrência apresentados nos autos, e sendo essa prática considerada criminosa, e dada a 
quantidade de casos apurados pela fiscalização e o volume das operações, informar se 
houve instauração de inquérito policial pelo próprio Fisco ou por parte dos contribuintes 
declarantes, no sentido de se apurar tais ilícitos. Em caso afirmativo, informar sobre o 
andamento do processo, se fora concluído ou apurado algum fato, trazendo aos autos 
cópias dos respectivos resultados ou dos processos em andamento; 

 
2) no sentido de trazer aos autos elementos objetivando esclarecer 

os fatos, efetuar levantamento junto ao sistema do auto de infração e verificar a existência 
e a ocorrência de infrações detectadas pela fiscalização de trânsito, tais como: entrega de 
mercadorias a destinatário diverso dos documentos fiscais; transporte de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal; remessa de mercadorias destinadas a 
contribuinte em situação cadastral irregular; 

 
3) verificar a existência de quaisquer outras provas materiais que 

possam comprovar o ingresso das mercadorias em território goiano. 
 
Após, intime-se o sujeito passivo do resultado desta diligência para, 

caso queira, apresentar em até 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação, manifestação. 
 
Em seguida, retornem-nos para sequência do julgamento. 
 



A Representação Fazendária concorda com a presente Resolução”, 
fls. 76/78. 

 
Um dos auditores fiscais, autores da exigência tributária estampada 

na peça essencial deste volume, depois de identificar a empresa remetente, informa que: 
 
“Não há informação de abertura de inquérito policial, apesar de haver 

o Boletim de Ocorrência, como dito no texto do Auto de Infração; não há boletos de 
pagamento referentes às operações indicadas no Auto de Infração ou quaisquer outros 
documentos”, fl. 81. 

 
A empresa se manifesta sobre o resultado da diligência e acresce 

que há ausência de comprovação do ingresso da mercadoria em território goiano; 
ausência de previsão legal que possibilite ao fisco considerar a vender a mercadoria que 
não foi apreendida pela fiscalização; Auto de infração lavrado em descumprimento à Lei 
Complementar nº 104/2013 – Código de Defesa dos Contribuintes do Estado de Goiás – 
Impossibilidade de se lavrar auto de infração apenas com base em declarações de 
terceiros; auto de infração lavrado em desconformidade com a jurisprudência do CAT que 
não aceita declaração do destinatário como suficiente para afastar a presunção de 
validade da nota fiscal; extraterritorialidade – ilegitimidade ativa do Estado de Goiás  - a 
acusação é que as operações de vendas interestaduais foram “simuladas”, contudo o 
Fisco goiano exige o tributo como se a mercadoria houvesse adentrado o Estado de 
Goiás; e Decisão do CAT a respeito da matéria proferida em processo com acusação 
fiscal semelhante em auto de infração lavrado pelo mesmo autuante, condição que 
transcreve parte do Acórdão nº 1739/17. 

 
Ao final, a impugnante reitera o requerido anterior. 
 
O julgamento do processo foi adiado em várias oportunidades em 

atendimento ao requerido pela empresa impugnante.  
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
O início deste julgamento se efetiva após o estudo da causa da 

constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício e da decisão da preliminar de 
nulidade da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pela 
autuada, a qual rejeito com o entendimento de que a autoridade administrativa é 
competente, descreveu o erro cometido pelo sujeito passivo com clareza, apontou a 
norma legal infringida e indicou a penalidade aplicável de acordo com a letra da legislação 
tributária em vigor na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

 
A formalização do processo se fez com observância dos prazos e 

dos atos processuais de forma que a legalidade do processo atende ao comando do 
Código de Processo Administrativo Tributário. Diante do procedimento da fiscalização, a 
preliminar de nulidade da peça basilar, arguida pela autuada, por insegurança na 
determinação da infração, não foi acolhida na sessão de julgamento cameral deste 
volume. 

 



Com estes esclarecimentos, rejeito a referida preliminar que foi 
arguida pela autuada, e, na sequência, direciono-me à elaboração do voto do mérito da 
ação com os fundamentos consagrados pela legislação tributária, conforme segue: 

 
A análise dos autos me comanda a transcrever o art. 12, inciso II, 

alínea “g” do CTE e me faz entender que a causa da constituição do crédito tributário pelo 
lançamento tributário não prevalece por diversas razões que enumero: 

 

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária: 

I – [...] 

II - considera-se: 

a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos 
naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou 
adquirido com objetivo de mercancia; 

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o 
beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento 
e a renovação ou recondicionamento; 

c) saída de mercadoria o fornecimento de energia elétrica; 

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria: 

1. encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da alíquota 
própria, caso seja inequivocamente conhecido o destino da mercadoria; 

2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída 
interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano; 

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando 
como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva 
saída do Estado de Goiás; 

e) iniciado neste Estado, o serviço de transporte cuja prestação seja 
executada em situação fiscal irregular; 

f) prestado neste Estado a usuário aqui localizado, o serviço de 
comunicação, na mesma situação do inciso anterior; 

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou 
destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em 
situação cadastral irregular. 
 

Considero a redação da alínea “g” do artigo transcrito e vejo que não 
ficou constatado que houve a entrada das mercadorias a vender no território goiano, como 
também, que houve remessas de mercadorias sem destinatário certo ou destinadas a 
contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, 
situações fiscais estas consideradas como suporte de ocorrência do fato gerador de 
obrigação tributária. 

 
Vejo que o lançamento fiscal é decorrente de declaração de terceiro 

onde afirma que exerceu atividade comercial, cuja atividade principal era venda de doces 
e saldados, “dindin”, comércio varejista de doces e assemelhados, que não pediu, que não 
comprou, que não recebeu, que não pagou, que desconhecia a existência das operações 
comerciais realizadas e que desconhece a quem possa ter sido entregue as notas fiscais 
referidas em seu nome. 

 



Entendo que não há configurada a transferência das mercadorias ao 
território goiano e comungo a parte do convencimento do Conselheiro Relator Luiz Antônio 
da Silva proferido no Acórdão da II CJUL nº 1739/17, onde ele firma seu voto com a 
convicção de que não há prova da entrada das mercadorias em território goiano, 
ocorrência que compromete a eficácia do trabalho fiscal e traz dúvida que precisa ser 
estancada de forma consistente, o que não aconteceu na presente autuação.  

 
Ademais, não se tem certeza de as mercadorias adentraram em 

território goiano, dentro dessa lógica é que construo a improcedência do auto de infração. 
 

Além deste entendimento e da transcrição do art. 12, inciso II, alínea 
“g” do CTE, cumpre-me observar a regra do art. 30, inciso VII da Lei Complementar nº 
104/2013 – Código de Defesa do Contribuinte - ao determinar que é vedado à 
Administração Pública, produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, seja ela 

verbal ou formal. 

Art. 30. É vedado à Administração Pública: 

I – impedir, em razão da existência de débitos, que o contribuinte 
imprima ou utilize documentos fiscais; 

II – induzir, por qualquer meio, a auto-denúncia ou a confissão por 
parte do contribuinte; 

III – bloquear, suspender ou cancelar inscrição estadual, nas 
hipóteses legalmente previstas, anteriormente ao julgamento 
definitivo do processo administrativo instaurado com essa específica 
finalidade; 

IV – fazer-se acompanhar de força policial nas diligências ao 
estabelecimento do contribuinte, salvo se justificado por justo receio 
à atividade fiscalizatória; 

V – divulgar, em órgão de comunicação social, o nome de contribuinte 
em débito; - Promulgado pela Assembleia Legislativa, D.O. de 07-02-2014 e D.A. de 22-

01-2014. 

VI – VETADO; 

VII – produzir prova, apenas, com base em declaração de terceiros, 
seja ela verbal ou formal. (Texto original sinalizado). 

 
Entendo que a presunção estabelecida como suporte para a 

autuação, ou seja, entrada de mercadoria no território goiano, fica afastada porque não há, 
com precisão, os indícios de ocorrência da operação, em especial, ou que ela tenha se 
verificado em operação de trânsito, vez que não há o Termo de Apreensão Específico das 
Mercadorias.  

 
Um outro aspecto que observo é que a Ordem de Serviço foi emitida 

para operação de trânsito e a ação fiscal se fez no estabelecimento comercial do sujeito 
passivo.  

 



Com isto, tem-se como imperativo para solidificar e robustecer a 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como a sua maturidade. Isto não 
confirma os indícios da entrada das mercadorias em território goiano. 

 
Em face do exposto e ao votar esta ação, por maioria de votos, 

decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, dar-lhe provimento para considerar 
improcedente o auto de infração.  

 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01737/18 
 
 
Relator: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: ICMS. Exigência de substituição tributária em 
operações interestaduais sobre produtos com expressa 
previsão dessa exigência. Procedência.  
  
Deve figurar no polo passivo da lide, à luz de nosso 
ordenamento, o remetente de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, conforme os Convênios ICMS 81/93 e 
135/06. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 04 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo, 
arguida pela autuada. e, quanto ao mérito, também, por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Paulo Diniz, 
Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria 
Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo pagou o ICMS 
substituição tributária referente às notas fiscais relacionadas em anexo, utilizando carga 
tributária inferior a exigida, referente à saída de mercadorias do Convênio ICMS nº 135/06 
e Protocolos ICMS nºs 84/11 e 41/08 com destino a contribuintes goianos, conforme 
demonstrativo e documentos anexos. Em consequência do pagamento parcial do débito, 
deverá pagar o imposto remanescente na importância de R$ 51.120,63, mais as 
cominações legais, decorrente da apropriação do ICMS pago a cada elemento que 
compõe o crédito tributário. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 26, 
inciso II, 51, 63, 166, § 3º, 167, 168, 169, inciso II, todos da Lei nº 11.651/91, combinado 
com os artigos 39, 40 e 52, § 1º, do Anexo VIII, do RCTE; Convênio ICMS nº 135/06, 
Protocolo ICMS nº 84/11, Protocolo ICMS nº 41/08, Cláusula Segunda do Convênio ICMS 
nº 81/93, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 973/980. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 1012/1013 
determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Substituição Tributária – GEST, a 
fim de que a autoridade fiscal verifique a veracidade da premissa firmada na impugnação 
apresentada às fls. 73/80, e se manifeste de forma conclusiva sobre os produtos 
relacionados de NBM/SH-NCM 8526.91.00 nas notas fiscais e objeto da ação fiscal, se 



estão ou não, sujeitos ao regime da substituição tributária, em caso afirmativo citar o 
amparo legal para a cobrança do imposto. 

Em atendimento à solicitação supra, a autoridade fiscal se manifesta 
contrário ao pleito da impugnante afirmando que na qualidade de sujeito passivo por 
substituição tributária é a responsável pelo recolhimento do imposto em favor do Estado 
destinatário, devendo efetuar a apuração e o pagamento nos períodos e prazos previstos 
na legislação tributária, mediante a utilização da Guia Nacional de Recolhimentos Estadual 
– GNRE, nos termos do artigo 52 do Anexo VIII do RCTE. Em relação a premissa de que 
o produto classificado no NCM 8526.91.00 – GPS não está na substituição tributária, 
informa que está relacionado no Protocolo ICMS nº 97/2010, que apesar de não ter sido 
mencionado o referido Protocolo no auto de infração, o produto GPS está sujeito a 
substituição tributária, ratificado o entendimento através do Parecer nº 924/2013-GEOT. 
Ao final, concluiu pela manutenção do auto de infração. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece ao 
processo alegando que pelo fato de não ter sido arrolado como infringido o Protocolo 
ICMS nº 94/2010 no auto de infração, qualquer alteração deve ser considerada como 
revisão de lançamento e recapitulação, motivo pelo qual bate pelo cancelamento da 
autuação. Em seguida, faz extenso arrazoado com citações de julgados do STJ e deste 
Conselho, com base nos mesmos argumentos de seu primeiro comparecimento aos autos, 
defende a tese de que não tem responsabilidade sobre o recolhimento do imposto e sim o 
industrial fabricante e importador, requerendo ao final a improcedência do lançamento.  

Sobreveio a sentença singular de fls. 1034/1040, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 1047/1064, alegando que o Protocolo ICMS nº 97/2010 não foi elencado 
na autuação, sendo qualquer alteração do auto de infração considerada como revisão de 
lançamento e recapitulação devendo ser a autuação integralmente cancelada, sendo que, 
com base em artigos da lei, poderia concluir-se que a revisão do lançamento neste caso 
estaria vedada por ausência de previsão legal, onde o equívoco quanto à interpretação ou 
aplicação da norma jurídica, não se admite a revisão do lançamento. Afirma que aplicar a 
regra geral aos casos excepcionais, assim como fez a atuação fiscal, é deturpar a 
intenção do legislador, ferindo o princípio da especialidade da norma. Desta forma, ao 
verificar as operações interestaduais com aparelhos celulares se submetem à estrita 
aplicabilidade do Convênio nº 125/06 para o caso, ora que tal convênio trata dessa 
espécie de operação, e o referido convênio é expresso em qualificar como substituto 
dessa operação o estabelecimento industrial ou o importador, hipótese em que se 
enquadra a Recorrente. Determina que nessas condições, por ser comerciante varejista, 
não está no rol disposto na legislação para atuar como substituta tributária sendo 
impossível aplicar a inclusão de contribuinte em regime de substituição de hipóteses em 
que a norma expressamente não inclui. Demonstra que não pode assumir o encargo de 
substituta tributária, uma vez que o Convênio e Protocolo, determinam serem apenas o 
importador e o industrial, sem expressa designação do remetente. Finaliza, requerendo 
que seja declarada a improcedência do presente auto de infração.  

É o relatório.  

 
 

VOTO 



Sobre aspectos formais que cercam o lançamento, entendo 
inexistente qualquer vício, e para isso adoto ipsis literis, a parte da sentença singular que 
tratou dessa matéria, vejamos sua redação:  

O auto de infração exige o pagamento do ICMS substituição tributária, 
multa e acréscimos legais, em razão do remetente não ter efetuado o 
destaque do imposto nas notas fiscais e por ter deixado de efetuar o débito 
correspondente, relativo a operações de vendas de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária pelas operações posteriores, conforme 
demonstrativos colacionados aos autos. 

Na análise do lançamento, sob o aspecto formal, foi identificado e 
cientificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada 
a norma legal vigente no período de ocorrência do fato gerador que se 
subsumiu a descrição fática da infração fiscal, tendo sido proposta a 
penalidade específica ao caso. 

Também entendo que foi assegurado aos recorrentes, de forma plena, o 
exercício do seu direito de defesa, em face ao princípio jurídico do 
contraditório, consequência lógica do devido processo legal, garantindo, 
portanto, às partes litigantes o amplo direito de defesa.  

Não verifico, portanto, nenhuma das hipóteses de nulidade, estampadas no 
art. 20, da Lei 16.469/09.  

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva defendida pela impugnante, 
quando afirma que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do 
imposto, haja vista, ser comerciante varejista e nos termos do Convênio 
ICMS 135/06, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS – ST é 
atribuída ao industrial ou importador, vejo que não são procedentes 
conforme análise dos fatos e dispositivos a seguir expostos:  

- a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada, o 
disposto na Cláusula Segunda e Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 
81/93, Convênio ICMS nº 135/06, em conjunto com o disposto no art. 51, § 
1º, inciso II, do CTE e art. 34, Inc. II, do Anexo VIII do RCTE, atribuem ao 
remetente das mercadorias localizado em outro Estado, a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto pelas operações posteriores, conforme 
dispositivos a seguir descritos:  

Convênio ICMS nº 81/93: 

... 

“Cláusula segunda - Nas operações interestaduais realizadas por 
contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 
Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário, na 
qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já 
tenha sido retido anteriormente. 

... 

Cláusula oitava - O sujeito passivo por substituição observará as normas da 
legislação da unidade da Federação de destino da mercadoria. (grifo 
nosso)  

... 

Convênio ICMS nº 135/06: 

Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e 



Tocantins e o Distrito Federal, autorizados, nas operações interestaduais 
com aparelhos celulares e cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), a 
atribuírem ao estabelecimento industrial ou importador, na qualidade de 
sujeito passivo por substituição, nos termos e condições deste convênio, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS devido pelas subsequentes saídas, realizadas por estabelecimento 
atacadista, varejista ou prestador de serviços de telefonia móvel. 

[...]  

Protocolo ICMS nº 41/08: 

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com peças, partes, 
componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo Único deste 
protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades federadas 
signatárias deste protocolo, fica atribuída ao remetente, na qualidade de 
sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às operações 
subsequentes. 

Protocolo ICMS nº 84/11: 

Cláusula primeira - Nas operações interestaduais com as mercadorias 
listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura 
Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH -, destinadas aos 
estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, 
na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS - relativo às operações subsequentes. 

Do CTE: 

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de 
substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido 
nas operações internas subsequentes, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as 
mercadorias constantes do Anexo VI desta lei.  

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial: 

[...]  

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado. 
(grifo nosso)  

Do Anexo VIII, do RCTE: 

Art. 34. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pelas operações internas subsequentes, 
bem como pelo diferencial de alíquotas, se for o caso: 

 [...] NOTA: Ver art. 1º do Decreto nº 6.663/07, de 29.08.07, com vigência a 
partir de 01.09.07. 

II - em relação à mercadoria constante do Apêndice II, os seguintes 
contribuintes, estabelecidos neste ou em outra unidade da Federação: [...] 



h) o industrial fabricante ou o importador, estabelecido neste Estado ou nos 
Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, na remessa 
de terminais portáteis de telefonia celular, terminais móveis de telefonia 
celular, aparelhos transmissores de telefonia celular e cartões inteligentes 
(Smart Cards e SimCard) destinada ao Estado de Goiás (Convênio ICMS 
135/06, cláusula primeira); (Redação conferida pelo Decreto nº 8.231 - 
vigência: 19.08.14)  

A infração foi descrita de forma clara pela autoridade lançadora, está 
devidamente materializada nos autos, que se valeu dos documentos e 
informações prestadas pelo sujeito passivo, lhe permitindo estabelecer o 
contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrativos, que especifica 
nota fiscal eletrônica por nota fiscal eletrônica, identificadas pelo 
CCE/CNPJ do remetente, inscrição do destinatário, data de emissão, 
número da NF, modelo, série, código da chave acesso, que motivaram a 
autuação.” 

Portanto, qualquer arguição de vício formal, principalmente de erro 
na identificação do sujeito passivo ficam totalmente prejudicadas, devendo ser rejeitada.  

Sobre o questionamento em relação ao produto GPS GUIA 4 3 de 
NCM 8526.91.00 – GPS, adoto também o que foi explanado na sentença singular, após as 
devidas averiguações sobre a questão jurídica posta pela defesa:  

Em relação a arguição da impugnante sobre cancelamento do auto de 
infração, afirmando ser indevida a cobrança do ICMS-ST dos produtos 
classificados no NCM 8526.91.00 – GPS, relacionados no Protocolo ICMS 
nº 97/2010 sob a premissa que o referido Protocolo não foi descrito como 
dispositivo infringido no auto de infração, vejo que não procede, uma vez, 
que deve ser verificado de início, que para caracterização de qualquer tipo 
de infração tributária é necessário que uma determinada situação fática 
ocorrida, devidamente descrita nos autos, se subsuma a uma situação 
abstrata, devidamente descrita em uma lei previamente editada, dessa 
forma, a fiscalização apurando a realização de fato gerador econômico de 
incidência do ICMS e, portanto, gerador de uma obrigação tributária que foi 
descumprida pelo sujeito passivo, em que ficou configurado o que se 
intitula de uma infração tributária, deve, nesse caso, lavrar o lançamento 
tributário de ofício, de forma a formalizar o respectivo crédito tributário, 
claro que dentro do prazo decadencial definido pelo artigo 173 do CTN. 

Portanto, como foi vislumbrado acima, o elemento principal para ocorrência 
de qualquer infração tributária é própria subsunção de uma situação fática 
dentro das hipóteses previamente existentes na norma tributária, nesse 
sentido, completamente dispensável que o autor do procedimento fiscal cite 
todos os artigos da legislação tributária de forma completa, pois o julgador 
tem o dever de conhecer das normas legais (sua função precípua), até 
porque existe um brocardo jurídico presente no direito processual, de longa 
sedimentação, que diz o seguinte: “Narra mihi factum dabo tibi jus” (narre-
me o fato, que dar-te-ei o direito). Nessa linha de raciocínio, não há 
nenhum problema o fato do autor do procedimento fiscal esquecer de 
descrever algum dos artigos legais de enquadramento dentre as hipóteses 
normativas aplicáveis, bastando para tanto fazer uma descrição fática 
segura de forma a que todas as partes compreendam, como no caso em 
questão, haja a vista a descrição de forma clara do fato tipificado, conforme 
acusação fiscal delineada no histórico da autuação. Assim, não há que se 
falar em nulidade quando do processo constam elementos suficientes para 



determinar com segurança a infração e o infrator (§ 3º do art. 20 da Lei nº 
16.469/09).  

Sobre o mérito, que tratou da argumentação de que somente 
industrial e importador estariam obrigados à substituição tributária, adoto também a lógica 
do mesmo juízo singular, que transcrevo quando tratou dessa parte:  

O regime de substituição tributária substitui o de apuração normal de 
tributação, sendo assim, determinados produtos descritos pelo legislador 
estando sujeitos a esse tipo de tributação, independentemente, de ter sido 
adquirido para seu consumo final ou para revenda, devem recolher o 
imposto de forma antecipada, uma vez que existe o instituto da substituição 
tributária pelas operações posteriores, tanto num caso como no outro. No 
caso ora em julgamento, estamos diante da exigência fiscal decorrente da 
falta de recolhimento do imposto devido em virtude da entrada em território 
goiano de produtos destinados a comercialização sujeitos a substituição 
tributária pelas operações posteriores. O auto de infração encontra-se 
adequadamente instruído com o levantamento fiscal onde são identificadas 
as notas fiscais que documentam a realização do negócio entre o 
remetente e o destinatário das mercadorias, sem que se observem nos 
documentos fiscais o destaque do ICMS-ST e não foi verificado o 
pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás. No caso em questão, 
diante fatos e das provas constantes dos autos, ficou demonstrada de 
forma clara e objetiva, que a legislação estabelece para os produtos 
remetidos a Goiás a exigência de pagamento do imposto devido por 
substituição tributária de responsabilidade, por força do inciso II, do § 1.º do 
artigo 51 do CTE, do remetente, ao contrário da tese defendida que afirmou 
ser estabelecimento varejista, possui inscrição estadual junto ao Cadastro 
de Contribuintes do Estado de Goiás e encontra-se cadastrado sob o 
CNAE4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (mercadorias em 
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários), 
sendo que a legislação goiana equipara o estabelecimento atacadista 
localizado em outra unidade da federação como industrial e, no caso em 
questão, sendo o emitente dos documentos fiscais de outro Estado, não 
destacou o ICMS – ST nas notas fiscais, não emitiu a GNRE e nem 
recolheu o imposto devido, quando do ingresso das mercadorias no Estado 
de Goiás, portanto, está correto o procedimento da fiscalização. O 
Convênio ICMS nº 135/06 e o Protocolo ICMS nº84/2011, estabelecem que 
o imposto deve ser pago de forma antecipada e em separado, nos períodos 
e prazos estabelecidos na legislação tributária. A defesa não comprovou o 
recolhimento do ICMS-ST, conforme preceitua o art. 19, § 1º, da Lei nº 
16.469/09, que impõe às partes a apresentação das provas no primeiro 
comparecimento aos autos. Com efeito, os demonstrativos contendo as 
informações relativas as notas fiscais de aquisição, emitidas 
eletronicamente e objeto da ação fiscal, até prova em contrário, 
demonstram as operações realizadas sem o pagamento do imposto devido 
por substituição tributária. Dessa forma, como não há outro argumento ou 
documento patrocinado pela defesa para refutar a acusação e por entender 
que o lançamento cumpriu o disposto no art. 160 do CTE, decido pela 
manutenção da exigência fiscal.  

Diante de tudo o que foi posto, conheço do recurso voluntário, nego-
lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. 
Rejeito, da mesma forma e pelos argumentos já postos, a arguição de erro na 
identificação do sujeito passivo.  



 
 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01749/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Informação incorreta e em descordo com o 
previsto no Convênio 110/2007. Falta de repasse de imposto. 
Procedimento fiscal revisto com redução do "quantum" exigido. 
Parcial procedência do auto de infração.  
 
O procedimento fiscal que passar pelo processo de revisão, 
cujo resultado seja modificado pelo revisor, este prevalece 
sobre os demais, motivo pelo qual a decisão proferida pela 
Primeira Instância se confirma no julgamento proferido por 
qualquer das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, inclusive com a observância do repasse 
extemporâneo a ser imputado, conforme manifestação do 
revisor fiscal, fl. 115. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou 
parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 44.256,80 (quarenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), observado o repasse 
para o Estado de Goiás a ser imputado, conforme manifestação de fls. 115. Participaram 
do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo 
de Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de um lançamento do crédito tributário, formalizado por 
meio de avaliação dos registros informados no sistema SCANC (Sistema de Captação e 
Auditoria dos Anexos de Combustível), em desacordo com o previsto no Convênio 110/07, 
operações com diesel no sistema SCANC, realizadas no mês de agosto de 2013, que 
ocasionou a falta de repasse do ICMS devido para o Estado de Goiás, conforme 
demonstrado nos documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto omitido no valor de R$ 52.555,99 (cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e 
cinco reais e noventa e nove centavos), junto com a penalidade e os acréscimos legais. 

 
A fiscalização indica os arts. 51 e 64 da Lei nº 11.651/91, c/com os 

arts. 60, 61, incisos I e II, 61-A, 62, 62-B, 62-C, 65 e 67 do Anexo VIII do Decreto nº 
4.852/9. Na sequência, propõe a penalidade prescrita no art. 71, inciso III, alínea “g” do 
CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/22. 
 
Após as notificações legais, o sujeito passivo impugna o lançamento 

tributário na primeira fase de defesa, fls. 27/28, onde requer a realização de diligência para 



que a DECOM (Delegacia de Combustíveis) de Goiânia verifique o repasse complementar 
extemporâneo efetuado pela Petróleo Brasileiro S/A.  

 
A instrução se fez com os documentos de fls. 29 a 49. 
 
O julgador singular emite o Despacho n° 1920/2014–JULP, em que 

converte o julgamento em diligência para que agentes fiscais verifique os pontos alegados 
pela defesa, cujo objetivo é demonstrar se a parte passiva tem ou não razão quanto à sua 
tese contraditória, fl. 51. 

 
Em atendimento à referida ordem diligencial, a autoridade fiscal 

informa que até àquela data, não foi detectado o repasse referente aos relatórios 
apresentados para o Estado de Goiás, o qual é efetivado pelo Estado da Bahia, onde se 
localiza o contribuinte e assim sugere o indeferimento do pedido contido na inicial, e, por 
fim, reconhece não haver duplicidade de pagamento. 

 
A autuada é notificada do resultado da diligência, fls. 55/56, e informa 

que houve os repasses alegados pela Fazenda Pública, conforme documentos juntados 
aos autos, em 11/03/2015, pois a diligência havia se manifestado em 25/02/2015. 

 
Junta os documentos de fls. 61/73. 
 
Por ordem do julgador de Primeira Instância o trabalho de auditagem 

passa por nova diligência onde resulta a conclusão, fls. 112/115, emitida pelo auditor fiscal 
que executou a revisão, a qual resume que a carga tributária total é R$ 575.531,60 de 
ICMS-ST devido ao Estado de Goiás, que deste montante devido foi repassado, 
tempestivamente, R$ 510.555,80, o que resta R$ 64.975,80 de ICMS que não foi 
repassado. Desse valor deduz o montante do processo nº 4 0114020 741 89 na 
importância de R$ 20.619,00, para apurar o valor efetivamente devido neste processo. O 
valor de R$ 44.356,80 que foram repassados, extemporaneamente, em 31/07/2015, por 
meio do relatório 224/2017-GCOM, lembra que o valor imputado de R$ 43.846,95 atende, 
em parte, ao valor originário retificado de R$ 44.356,80, e, como parte litigiosa, resta, 
ainda, a diferença omitida na ordem de R$ 509,85.  

 
Em assim sendo, conclui pela retificação do valor originário do 

crédito tributário de R$ 52.555,09 para R$ 44.356,80, e, ao considerar o repasse 
extemporâneo de R$ 43.846,95, resta a ser recolhido, ainda, como ICMS-ST o valor 
originário de R$ 509,85. 

 
A empresa autuada, após as notificações legais, concorda com o 

resultado da diligência, fls. 121. 
 
O julgador singular, ao apreciar este volume, decide conhecer das 

razões impugnatórias, dar-lhes parcial provimento, para declarar procedente o auto de 
infração sobre o valor originário de ICMS-ST de R$ 44.256,80, considerar o repasse aos 
cofres públicos de R$ 43.846,95, e manter a penalidade com os acréscimos legais.  

 
A Representação Fazendária concorda com a decisão singular, “que 

julgou parcialmente procedente o lançamento, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento de ICMS no valor de R$ 44.256,80 (quarenta e quatro mil duzentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos) conforme revisão, acrescido de multa e demais 
cominações legais, com aproveitamento dos valores já recolhidos pelo sujeito passivo, 



após início da ação fiscal, para fins de imputação, no montante de R$ 43.846,95 (quarenta 
e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)”, fl. 127. 

 
O sujeito passivo retorna aos autos, fl. 134, para expor que a 

sentença singular “dispõe por final que a diferença omitida, foi no valor de R$ 509,55; 
conforme planilha explicativa às fls 115 dos autos”, fato que lhe motiva a requerer que o 
setor competente de cálculo apure o saldo devedor nesse valor mencionado junto com os 
acréscimos legais devidos. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, observei a formalização do crédito tributário, 

comparei com as provas e os resultados das diligências e conclui que assiste razão parcial 
ao sujeito passivo, visto as reduções do valor do ICMS exigido no auto de infração, via 
exames diligenciais, cujos resultados compõem as fls. 112/115. 

 
O julgador de Primeira Instância, ao definir a tese do seu voto, 

concorda com as retificações dos valores exigidos no auto de infração de R$ 52.555,09 
para o novo valor apurado de R$ 44.356,80, considerou o repasse espontâneo de 
R$43.846,95 e resta a ser recolhido o ICMS-ST no valor originário de R$ 509,85 e, ainda, 
mantém a penalidade de acordo com a proposição fiscal contida no auto de infração. 

 
Nenhuma prova contrária instrui os contraditórios processuais, de 

forma que este valor não muda. 
 
No pronunciamento do Representante da Fazenda Pública Estadual 

ele se posicionou de acordo com o julgamento proferido pela instância singular, em 
especial na parte em que declarou procedente em parte o auto de infração no valor 
originário do ICMS-ST de R$ 44.256,80, considerou o repasse de R$ 43.846,95 aos cofres 
do tesouro estadual e manteve a multa proposta junto com os acréscimos legais. 

 
Em razão da redução do valor do imposto devido pelo autuado 

considero a ausência de provas na fase recursal, o requerido pelo recorrente e vejo que a 
decisão singular não carece de reparos, ficando mantida, portanto, o definido naquela fase 
de julgamento do processo.  

 
Ao finalizar este acórdão e ao votar esta questão, por unanimidade 

de votos, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença 
singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$ 44.256,80 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
centavos), observado o repasse para o Estado de Goiás a ser imputado, conforme 
manifestação de fl. 115. 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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EMENTA: ICMS. Informação incorreta e em descordo com o 
previsto no Convênio 110/2007. Falta de repasse de imposto. 
Procedimento fiscal revisto com redução do "quantum" exigido. 
Parcial procedência do auto de infração.  
 
O procedimento fiscal que passar pelo processo de revisão, 
cujo resultado seja modificado pelo revisor, este prevalece 
sobre os demais, motivo pelo qual a decisão proferida pela 
Primeira Instância se confirma no julgamento proferido por 
qualquer das Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo 
Tributário, inclusive com a observância do repasse 
extemporâneo a ser imputado, conforme manifestação do 
revisor fiscal, fl. 115. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 11 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração, observado o repasse para o Estado de Goiás a ser 
imputado, conforme manifestação de fls. 115. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e 
José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

No lançamento tributário, a fiscalização identifica o fato gerador da 
obrigação tributária com a acusação de que o sujeito passivo deixou de informar a seus 
fornecedores, no Anexo II do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de 
Combustível), as vendas de combustíveis e derivados de petróleo – DIESEL, efetuadas 
para o Estado de Goiás por meio da Nota Fiscal nº 1340, causando omissão no repasse 
do ICMS Substituição Tributária, no valor de R$ 20.619,00 (vinte mil, seiscentos e 
dezenove reais), conforme dispõe o Convênio ICMS 110/07 e o artigo 51, § 3º do CTE, 
demonstrativos  e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto junto com a penalidade e acréscimos legais.     

 
Os art. 45, inciso XIII; 51; e 64 da Lei nº 11.651/91, c/com os arts. 60; 

61, incisos I e II; 62; 62A; 62B; 62C; e 67 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97 abrigam a 
exigência tributária estampada na peça inicial deste volume, enquanto que a proposição 
da penalidade corresponde ao prescrito no art. 71, inciso III, alínea “g” do CTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 03/ 

12. 
 
O sujeito passivo, após as notificações legais, impugna o lançamento 

do crédito tributário a Primeira Instância, fls. 20/21, requer o deferimento de diligência para 



que a Delegacia de Combustíveis -DECOM de Goiânia verifique e confirme o repasse 
complementar que irá realizar, extemporaneamente, pela Petróleo Brasileiro S/A, referente 
aos dois autos de infração, ou seja para o de nº 4011401987962 e para o processo em 
caso. 

 
Junta documentos de fls. 22/45 para a instrução do requerido. 
 
No Despacho N° 1919/2014–JULP, fl. 47, o julgador singular 

converter o julgamento em uma diligência para que a Gerência de Combustíveis–GECOM, 
determine que agentes do fisco possam, de forma e conclusiva, verificar os pontos 
alegados pela defesa, visando demonstrar se a parte passiva tem ou não razão na sua 
argumentação. 

 
O sujeito passivo deve ser notificado após o cumprimento da 

diligência. 
 
Na conclusão dos exames diligenciais, a revisora informa que 

efetuou a conferência dos valores lançados nos anexos retificadores e verificou que o 
repasse obrigatório do imposto para o Estado de Goiás, a ser efetivado pelo Estado da 
Bahia, onde se localiza o contribuinte, não se confirma e assim sugere o indeferimento do 
pedido contido na inicial, com o reconhecimento de não haver duplicidade de pagamento. 

 
Após as notificações legais, o autuado, fls. 51 e 52, informa que 

houve os repasses alegados pela Fazenda Pública, conforme documentos juntados aos 
autos, em 11/03/2015, pois a diligência havia se manifestado em 25/02/2015.  

 
Em respeito ao Princípio do contraditório e da ampla defesa e para 

conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, considerando que 
a empresa em questão, às fls. 55/93, informa sobre os repasses ocorridos no dia 
11/03/2015, o julgador singular, houve por bem, em converter o feito a uma outra 
diligência para as verificações dos fatos ocorridos, razão porque os autos foram 
encaminhados à Gerência de Combustíveis–GECOM, para que agentes fiscais, de forma 
conclusiva, verifiquem todos os documentos apresentados pela defesa, e demonstrem se 
o impugnante tem, ou não razão na sua tese de defesa, fl.71. 

 
No relatório de fls.112/113, a revisora examina os anexos 

retificadores e informa que a carga tributária total é R$ 575.531,60 de ICMS-ST devido ao 
Estado de Goiás. Deste montante devido foi repassado, tempestivamente, o valor de 
R$510.555,80 e o restante, no valor de R$ 64.975,80 de ICMS devido, foi repassado de 
forma extemporânea, o que motiva a fiscalização abater o valor integral do imposto 
originário devido neste processo apensado, o valor de R$ 20.619,00, e o restante, no valor 
de R$ 43.846,95 levado a análise no outro processo de nº 4 0114019 879 62. 

 
A defesa, ao ser notificada do resultado da diligência, fl. 117, apõe o 

seu de acordo, fl. 121. 
 
O julgador singular analise a tese de defesa, acresce os seus 

fundamentos decisórios e define o seu julgamento com a declaração da procedência do 
auto de infração, depois de assim concluir: 

 
“Posto isto, concluo que está caracterizada parcialmente a infração 

fiscal, pois houve o descumprimento de uma obrigação tributária principal justificadora da 
exigência de um novo crédito tributário originário de R$ 20.619,00, considerando o 



repasse (imputação) do mesmo valor, mantendo a penalidade e os demais acréscimos 
legais”, fl.126. 

 
A Representação Fazendária, fl. 127, concorda com a decisão 

proferida pela Primeira Instância, com o aproveitamento dos valores já recolhidos pelo 
sujeito passivo, após início da ação fiscal, para fins de imputação, nos termos constatados 
e indicados pela revisão às fls. 115. 

 
O sujeito passivo, fl. 134, recorre da decisão singular, para que seja 

homologado de forma integral do repasse extemporâneo do valor supramencionado, e que 
o processo o setor de cálculo apure apenas o saldo devedor dos acréscimos legais 
devidos. 

 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
Compulsei os autos, observei a formalização do crédito tributário, 

comparei com as provas e os resultados das diligências e conclui que assiste razão parcial 
ao sujeito passivo, visto as reduções do valor do ICMS exigido no auto de infração, via 
exames diligenciais, cujos resultados compõem as fls. 112/115. 

 
O julgador de Primeira Instância, ao definir a tese do seu voto, 

concorda “com as retificações realizadas pela defesa, assim como, o entendimento da 
fiscalização de que deveria ser considerado o repasse extemporâneo aos cofres públicos 
de R$ 20.619,00 que é o valor do ICMS-ST desta autuação, mantendo-se, ainda, a 
penalidade em seu inteiro teor e os demais acréscimos legais, pois tais repasses 
ocorreram depois de estar sob ação fiscal. 

 
Destarte, como a impugnante conseguiu, durante o contraditório 

estabelecido, demonstrar a totalidade dos repasses, porém, depois de autuado, concluo, 
dessa forma, que conseguiu descaracterizar parcialmente a infração tributária descrita nos 
autos. 

 
Posto isto, concluo que está caracterizada parcialmente a infração 

fiscal, pois houve o descumprimento de uma obrigação tributária principal justificadora da 
exigência de um novo crédito tributário originário de R$ 20.619,00, considerando o 
repasse (imputação) do mesmo valor, mantendo a penalidade e os demais acréscimos 
legais”, fls. 125/126. 

 
Nenhuma prova contrária instrui os contraditórios processuais, de 

forma que este valor não muda. 
 
No pronunciamento do Representante da Fazenda Pública Estadual 

ele se posicionou de acordo com o julgamento proferido pela instância singular, em 
especial na parte em que declarou procedente o auto de infração no valor do ICMS de 
R$20.619,00, conforme revisão, acrescido de multa e demais cominações legais, com o 
aproveitamento dos valores já recolhidos pelo sujeito passivo, após a ação fiscal, para fins 
de imputação, nos termos constatados e indicados pela revisão às fls. 115. 

  



Em razão da redução do valor do imposto devido pelo autuado 
considero a ausência de provas na fase recursal, o requerido pelo recorrente e vejo que a 
decisão singular não carece de reparos, ficando mantida, portanto, o definido naquela fase 
de julgamento do processo.  

 
Ao finalizar este acórdão e ao votar esta questão, por unanimidade 

de votos, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manter a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração, observado o repasse para o 
Estado de Goiás a ser imputado, conforme manifestação de fls. 115.  

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01752/18 
 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo Carvelo Carvalho 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão no recolhimento do imposto gerado 
por substituição tributária pelas operações anteriores. 
Procedimento fiscal revisto. Divergência de valores capazes de 
reduzir o imposto exigido no auto de infração. Parcial 
procedência do auto de infração.  
 
O procedimento administrativo, que passar pelo processo de 
revisão fiscal, cujo resultado diferencia-se do exigido na peça 
fundamental do contencioso administrativo tributário, modifica 
o lançamento tributário e a decisão proferida pela Primeira 
Instância em parte e suporta o ajuste do valor litigioso do 
processo de acordo com o resultado diligencial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 21 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 
356.060,37 (trezentos e cinqüenta e seis mil e sessenta reais e trinta e sete centavos). 
Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Aldeci de Souza 
Flor, Rickardo de Souza Santos Mariano e Gláucia Felix Bastos Cruzeiro. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS 
substituição tributária pelas operações anteriores registradas em notas fiscais eletrônicas 
de entrada de sua emissão, referente às aquisições, diretamente de produtores rurais do 
Estado de Goiás, no período de 11 de abril a 31 de julho de 2011, de soja em grão, 
oriundo de campo de sementes, das quais assume, por meio do Termo de Acordo de 
Regime Especial TARE nº 023/11 - GSF, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
relativo às operações e às prestações de serviço de transporte (operações com cláusula 
CIF - Cláusula quarta do TARE), como prevê o Protocolo ICM 06/86, conforme se vê dos 
demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, o autuado deve recolher o 
imposto na importância de R$ 1.201.681,72 (um milhão, duzentos e um mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e setenta e dois centavos), junto com as cominações legais.   

 
O auto de infração foi instruído com documentos de fls. 02 a 13. 
 
Após as notificações legais o sujeito passivo impugna o lançamento 

do crédito tributário, fls. 23 a 31, seguida pela sua instrução documentos de fls. 32 a 57, 
fato resultante da conversão do julgamento em diligência pela Primeira Instância, que 
após os seus considerandos, determina: 

 
O encaminhamento dos autos à Gerência da Substituição Tributária 

da SAT, a fim de que seu ilustre titular encaminhe este procedimento, preferencialmente, 



ao autuante, primeiro, para apreciação da tese defensória, revise os seus trabalhos se 
necessário for, com o intuito de afastar a dupla exigência apontada, e, para tanto, analise 
a documentação juntada pelo sujeito passivo, extraia da auditoria realizada o ICMS 
quitado antecipadamente e informe se persiste falta de recolhimento do imposto devido 
com relação às operações realizadas pela empresa, no período em análise, relativamente 
aos pagamentos realizados nas operações anteriores, fl. 59. 

 
O resultado da diligência, fls. 60 a 70, a revisora informou que, ao 

analisar os documentos juntados aos autos pela impugnante, identificou dados 
divergentes e, em virtude disso, veio a sugerir o envio do processo com a documentação 
ao Setor de Nota Fiscal Eletrônica para análise dos DANFEs juntados.   

 
Anexou os documentos, fls.72 a 121. 
 
A Gerência de Substituição Tributária, no Relatório Diligencial nº 

0006/13 - GEST, (fls.122 a 125), a revisora conclui a diligência, onde comprova a data do 
início da vigência do TARE em questão, informa, ainda, sobre os dados divergentes 
encontrados comparativamente entre os DANFEs e as respectivas NFEs, além de NFEs 
emitidas anteriormente, esclarecendo, finalmente, as demais inconsistências entre os 
documentos fiscais, conclui que diante das informações constantes dos autos não acataria 
a posição da defesa e seria pela manutenção total do lançamento. 

 
O sujeito passivo, após as notificações do resultado diligencial, 

fls.131 a 139), onde questiona de novo a vigência do TARE, alega ser a data da 
homologação a que deve ser considerada em contraposição ao que consta do TARE e do 
extrato dele, ou seja, a data da assinatura e, por isso, concluiu que não seria substituta 
tributária pelas operações.  

 
Questiona, ainda, os supostos pagamentos realizados pelos 

produtores rurais e o também suposto fato de que somente terem sido levadas em 
consideração às notas fiscais emitidas pela impugnante, apontando isso como equívoco 
cometido pelo autuante, esclarecendo, em seguida, os supostos motivos que levaram a 
isso.  

 
Tenta, ainda, afastar a suposta divergência nos DANFEs e NFEs 

impressos e informa que teriam sido desconsiderados também os pagamentos 
supostamente efetuados, reitera que teria sempre agido com lisura na operação.  

 
Ao final, requer a improcedência do lançamento.  
 
Os documentos de fls.140 a 197 instruem a defesa. 
 
O julgador singular, fls.199 a 201, decide pela procedência, no auto 

de infração.  
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferia pela Primeira Instância, 

fls.206 a 219, onde requer a conversão do julgamento em diligência e ou a reforma da 
decisão singular e a improcedência do auto de infração. 

 
Os documentos de fls.220 a 261 instrui a peça recursal. 
 



A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, na sessão 
do dia 30/10/2013, acata a proposição do Conselheiro Relator e após formular os seus 
considerandos: 

 
“R E S O L V E, por maioria de votos, converter o julgamento em 

diligência e encaminhar os autos à DEAUT da Secretaria da Fazenda para que fiscal 
estranho ao processo exclua os valores relativos ao período de 01/04/2011 a 15/04/2011 
constante da auditagem que originou este lançamento tributário e demonstre 
conclusivamente, o real valor devido pelo sujeito passivo  

 
Após, encaminhe-se à Gerência de Preparo Processual - GEPRO, 

para intimar a empresa autuada na pessoa do seu advogado legalmente constituído no 
processo, para, no prazo de 30 (trinta) dias se manifestar, caso queira. 

 
 Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho e 

Carlos Andrade Silveira. Vencida a Conselheira Célia Reis Di Rezende. 
 
O Representante Fazendário não concordou com a conversão do 

julgamento em diligência”, fls. 265 a 267. 
 
O documento de fl. 268, expedido pela Quarta Câmara Julgado do 

CAT, efetiva a juntada dos documentos de fls. fls.269 a 580. 
 
Na diligência relatada nos documentos, fls.584 a 585, o auditor fiscal 

sugere o envio do processo à Gerência de Tributação e Regimes Especiais para analisar 
os argumentos da defesa, a Resolução n° 268/2013, e os documentos referentes ao TARE 
n° 23/2011, no sentido de dirimir a dúvida quanto a data inicial que o mesmo passou a 
produzir os seus efeitos. 

 
No Despacho nº 054/2014-GTRE, fl. 588, a Gerente em exercício – 

Portaria nº 159/2014-GSF, informa que verificou que o TARE nº 023/2011-GSF começou a 
produzir os seus efeitos a partir de 11/04/2011, conforme prova o documento de fl. 587. 

 
Na diligência, fls. 607 a 609, o auditor fiscal relata que a empresa, 

para o correto cumprimento de suas obrigações tributárias para com este Estado, deve 
quitar o imposto devido por substituição tributária pela operação posterior no montante de 
R$ 1.201.681,72, mais as cominações e acréscimos legais. 

 
 
Os documentos de fls.589 a 606 e 610 a 625 instruem o trabalho de 

revisão fiscal. 
 
O sujeito passivo, fls. 631 a 645, ao atender à Resolução nº 

268/2013, fls. 265 a 267, alega que a fiscalização, em vista à sua revisão, cita notas fiscais 
emitidos por produtores rurais em que o imposto foi devidamente recolhido, como é o caso 
da Nota Fiscal Avulsa n° 1603505535-5, emitida em 16/04/2011 pelo produtor rural goiano, 
a qual trouxe a guia de recolhimento junto e, equivocadamente, a fiscalização lança em 
sua revisão fiscal, visto que: primeiro quer exigir imposto já recolhido e, segundo quer 
modificar o auto de infração originário, o qual reconhece a exclusão integral do débito. 

 
Afirma que a fiscalização não pode, simplesmente, ignorar os fatos 

fiscais ocorridos porque ficou comprovada a improcedência do auto de infração, mediante 



a exclusão integral do débito, inovar para excluir o crédito a ser tomado pela manifestante 
no Distrito Federal. 

 
Argumenta que não cabe a Fazenda Estadual de Goiás restringir o 

direito ao crédito da manifestante no Distrito Federal em que não foi encontrada nenhuma 
irregularidade na operação praticada pela defendente. 

 
Requer que o auto de infração n° 4 0112004 052 65 seja julgado 

improcedente. 
 

Anexou Documentos, fls. 646 a 672. 
 
Posteriormente, a empresa faz juntar Memoriais, fls. 680 a 694. 
 
A Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, na sessão 

do dia 20/07/2015, acata a proposição do Conselheiro Relator, que atendeu ao pedido de 
diligência formulado no memorial da empresa, fls. 687 a 694 dos autos, e, após externar 
as considerações que entende serem necessárias, propõe a conversão do julgamento em 
diligência, momento em que:        

 
“RESOLVE, por maioria de votos, converter o julgamento em 

diligência para que a autoridade fiscal refaça os trabalhos concedendo à autuada o crédito 
de todas as notas fiscais avulsas (com imposto pago e com emissão no período de 
implantação do TARE nº 23/2011-GSF) no período fiscalizado considerando o total de soja 
em grão movimentado no referido período, independentemente de qualquer outra 
condição. 

 
Após, encaminhe-se os autos à Gerência de Preparo Processual – 

GEPRO, para intimar a empresa autuada na pessoa do seu advogado legalmente 
constituído no processo, para, no prazo de 30 (trinta) dias se manifestar, caso queira. 

 
Foram vencedores os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, Edson 

Abrão da Silva e Cláudio Henrique de Oliveira. Vencido o Conselheiro Washington Luis 
Freire de Oliveira que discordou com a diligência proposta. A sessão foi realizada por 
maioria simples, nos termos do art. 58, § 6º, inciso II, e § 7º da Lei 16.469/09, em razão da 
Conselheira Nislene Alves Borges ter declarado impedimento”, fls. 696 e 697 

 
A Autoridade Fiscal, ao atender à Resolução nº087/2015, alega que 

no “julgamento em segunda instância do auto de infração ficou decidido a concessão à 
autuada do crédito de todas as notas fiscais avulsas, com imposto pago e com emissão no 
período de implantação do TARE n° 023/211 (aa/04/2011).  

 
Em seu trabalho foram incluídos os quadros avaliativos das Contas 

de Débito e Crédito referentes às notas fiscais envolvidas da ação fiscal, fls. 699 a 702, 
 
Anexou os documentos, fls. 703 a 1.489. 
 
No Relatório Diligencial n° 54/2016-GEST, fls. 1.490 a 1.498, os 

revisores fiscais, por não concordarem com a determinação da Resolução n° 087/2015, 
informa não ser possível fazer uma correlação segura entre as notas fiscais de entrada 
autuadas e as notas fiscais emitidas pelos produtores rurais, pois não consta a informação 
da nota fiscal do produtor referenciada na nota fiscal eletrônica de entrada. No mais, 
afirma que, para o fato de que os DANFE das notas fiscais eletrônicas autuadas 



apresentados pela defesa foram manipulados, no sentindo de ludibriar a fiscalização 
estadual, não tendo nenhuma validade jurídica. 

 
Arguem que, foi retirado do demonstrativo o crédito de R$ 8.820,85 

concedido inicialmente, tendo em vista entenderem não ter a empresa remetente direito ao 
crédito, pois referem-se a créditos presumidos não concedidos nas notas fiscais avulsas 
emitidas e pagas pelos produtores rurais, e que dessa forma não entraram na sistemática 
da substituição tributária pela operação anterior, cabendo ao produtor rural o requerimento 
ao setor competente para análise e deliberação sobre a restituição dos referidos valores. 

 
Por fim, concluem por manterem as manifestações anteriores e 

decidem pela procedência do auto de infração, devendo a empresa, para correto 
cumprimento de suas obrigações tributárias, no valor de R$ 1.201.681,72, mais as 
cominações legais.  

 
Sugerem que, ao final do julgamento do processo, os autos sejam 

remetidos a Gerência de Informações Econômico-Fiscais, no sentido de marcar os 
documentos de arrecadação das notas fiscais dos produtores rurais consideradas pelo 
CAT para o abatimento do imposto a pagar, a fim de evitar concessões indevidas dos 
referidos valores em futuros pedidos de restituição. 

 
Depois de cumpridas, retornem para encaminhamento ao NUPRE de 

origem, e após, a Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário. 
 
O sujeito passivo foi intimado para tomar conhecimento do 

atendimento fiscal da Resolução nº 87/2015 e, querendo que se manifeste, fls.1.499 e 
1.500. 

 
O sujeito passivo compareceu aos autos, fls.1.502 a 1.510, para 

alegar que sempre esteve à disposição para que fosse realizada qualquer verificação do 
seu sistema de recebimento e para que fosse tirada qualquer dúvida. Para a correta 
verificação, seja para a exclusão das notas fiscais do produtor emitidas até a data 
15.04.2011, bem como da análise dos comprovantes de pagamentos realizados após essa  

 
data, a fiscalização não demonstrou a nota fiscal de entrada emitida pela manifestante 
com a respectiva nota emitida pelo produtor goiano. 

 
Argui que, todas as notas fiscais apontadas no auto de lançamento 

original, ao contrário que tentou induzir a fiscalização, para cada nota fiscal emitida pelo 
produtor há a respectiva nota fiscal de entrada. 

 
Afirma que não há como se proceder o argumento da fiscalização de 

que não seria possível correlacionar as notas fiscais emitidas pelos produtores com a nota 
fiscal emitida pela manifestante. 

 
Sustenta que, algumas notas fiscais, apesar de não estarem no 

DARE, basta observar o relatório diligencial que constará a existência do recolhimento. 
Faz menções das planilhas que se relacionam as notas fiscais. 

 
Ao final, requer, a manutenção de exclusão da exigência das notas 

fiscais de produtor que não fizeram parte do auto de lançamento original nos termos da 
planilha 07; a exclusão das notas fiscais emitidas pelos produtores até a data 15.04.2011; 
a subtração dos valores apontados na planilha 04. 



 
Anexou os documentos, fls.1.511 a 3.545. 
 
O sujeito passivo fez juntar os Memorias, fls. 3.550 a 3.557. 
 
Anexou os documentos, fls. 3.558 a 3.585. 
 
A Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, na 

sessão do dia 22/02/2017, acata a proposição do Conselheiro Heli José da Silva, e, após 
os considerandos que entendeu serem necessários  

 
“RESOLVE, por unanimidade de votos, retornar os autos à 

GERÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no escopo de que seu titular designe 
agente fiscal para promover nova reanálise dos argumentos e documentos apresentados 
pelo sujeito passivo, apresentados após a última revisão realizada, inobstante o conteúdo 
das profícuas revisões já realizadas anteriormente, e se necessário, promova nova revisão 
nos presentes autos, excluindo, na eventualidade dos documentos apresentados pelo 
sujeito passivo serem pertinentes, os documentos fiscais que se provarem suficientemente 
aptos a comprovar o recolhimento do imposto contido nas Notas Fiscais autuadas, com a 
demonstração, em planilha, do eventual valor que remanescer.  

 
Por oportuno, e considerando, ainda, os questionamentos 

apresentados pelo sujeito passivo, em especial relacionados com a data de início de 
vigência do TARE, assim como a inclusão de Notas Fiscais na última revisão realizada, as 
quais, segundo o mesmo não constavam da auditoria original, e, visando, precipuamente, 
a eventual LIQUIDAÇÃO DE VOTOS, SOLICITA-SE, por obséquio, a juntada de 
PLANILHAS contendo: 

 
(i)  os valores do imposto relacionados com as Notas Fiscais que 

porventura remanescerem no lançamento, e se encontrem no interregno temporal de 11 a 
15 de abril de 2.011; 

 
(ii) os valores do imposto relacionados com as Notas Fiscais que, 

também, porventura remanescerem no lançamento e se enquadrem na afirmação do 
sujeito passivo de que não constavam do lançamento original; 

 
Fornecer outras informações que julgar pertinentes e necessárias 

para o deslinde do presente lançamento. 
  
APÓS, que os autos sigam ao Setor de Preparo Processual da 

GEPRO, para que o sujeito passivo, na pessoa de seu mandatário, seja intimado, a se 
manifestar, caso queira, a respeito do resultado da diligência realizada, no prazo de 30 
(trinta) dias. 

 
Participaram da decisão os Conselheiros Nivaldo Carvelo Carvalho, 

Heli José da Silva e Victor Augusto de Faria Morato.  
 
OBS: A Representação Fazendária concorda com a diligência”, fls. 

3.587 a 3.590. 
 
Em atendimento às ordens diligenciais, fls. 3.591 a 3.600, a Gerência 

de Substituição Tributária, alega que a auditoria de revisão faz coro aos demais 
posicionamentos jurídicos sustentados nas revisões precedentes e, em face das 



divergências, absurdos lógicos e inconsistências verificadas, insiste-se em protestar pela 
manutenção in totum do lançamento do crédito tributário de ICMS-ST, lançado de ofício 
nesses autos, no valor de R$1.201.681,72. 

 
Afirma que caso os Conselheiros da Quarta Câmera do Conselho 

Administrativo Tributário entenderem por bem em manter as decisões camerais de fl. 
265/267, Vol.01, Resolução nº 268/2013 e às fls. 696/697, Vol.02, Resolução nº 087/2015, 
e de igual modo, à prolatada por esta Câmera na Resolução nº 020/2017, às fls. 
3.587/3.590, Vol.06, de tal sorte a excluir dos autos todas as NF-e's de entradas 
correlacionadas pela própria Impugnante com as Notas Fiscais de Saídas dos produtores 
rurais, cujas emissões destas ocorreram até o dia 15/04/2011, o crédito de ICMS-ST a 
favor do Estado reduz-se de R$1.201.681,72 para R$ 356.060,37. 

 
Anexou os documentos, fls. 3.601 e 3.602. 
 
O sujeito passivo, após as notificações legais, retorna ao processo 

fls. 3.607 a 3.611, onde alega que diante da conclusão da Diligencia Fiscal, vê-se a boa-fé 
da autuada, pois, desde o início do processo, se colocou à disposição da Fiscalização 
para a apuração dos valores que ela não conseguiu comprovar.  

 
Por fim requer que essa Câmara Julgadora do CAT faça como lhe é 

de costume, a mais justa apreciação das razões expostas, no mais absoluto respeito aos 
ideais de legalidade e de justiça para: a) a manutenção de exclusão da exigência das 
notas fiscais de produtor que não fizeram parte da autuação inicial; b) a exclusão das 
notas fiscais emitidas pelos produtores até a data de 15/04/2011 (emitidas antes da 
vigência do TARE; c) a subtração dos valores recolhidos pelos produtores após a data de 
16/04/2011; e d) em razão da autuada não ter conseguido comprovar o recolhimento, seja 
mantido o valor de ICMS devido de R$ 356.060,37 que foi apurado no procedimento de 
revisão inclusa nos autos. 

 
Os documentos de fls. 3.612 a 3.629 instruem a defesa. 
 
É o Relatório. 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do crédito tributário, registrada no auto de 

infração, defini que o sujeito passivo omitiu o recolhimento do ICMS – substituição 
tributária pelas operações anteriores, referentes às aquisições diretamente de produtores 
rural deste território goiano, no período de 11 de abril a 31 de julho de 2011 de soja em 
grão oriundo de campo de sementes, assumido por meio de termo de Acordo de Regime 
Especial-TARE nº 023/11-GSF. 

 
O sujeito passivo se faz presente nas fases contraditórias e sempre 

solicitando a conversão do julgamento em diligências, razão da existência de diversas 
revisões fiscais inclusas nos autos. 

 
Do compulso dos autos e dos exames dos resultados das várias 

diligências deferidas por esta Câmara Julgadora verifico que assiste parcial razão ao 
sujeito passivo, visto que o trabalho de revisão fiscal concluiu em reduzir o valor do 
lançamento fiscal de R$ 1.201.681,72 para R$ 356.060,37, fls. 3.607 a 3.611. 



 
A jurisprudência firmada neste egrégio Conselho Administrativo 

Tributário consiste na confirmação de qualquer resultado obtido com a realização de 
revisão fiscal no trabalho inicial e causador da lavratura de auto de infração e, 
consequentemente, do surgimento do processo fiscal.   

 
A última revisão fiscal havida neste volumoso processo, demonstra 

que sua realização se fez com bom senso e justiça à parte prejudicada e trouxe, à ordem, 
o real valor a ser liquidado pela empresa autuada, tanto que, na sua contradita ao 
resultado constatado e definido, o sujeito passivo apõe o seu acordo, conforme sinaliza o 
documento de fl. 3.625 in fine.   

 
Em face a este resultado, firma a minha convicção de que o 

julgamento proferido pela Primeira Instância deve ser reformado em parte porque 
remanesce a parte litigiosa do processo, a qual consta da conclusão da revisão 
mencionada no parágrafo anterior. 

 
Pelo exposto e ao votar esta autuação, por unanimidade de votos, 

decido conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a 
recolher de R$ 356.060,37 (trezentos e cinquenta e seis mil, sessenta reais e trinta e sete 
centavos).  
 

 
 

Sala das sessões, em 04 de outubro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01826/18 
 
Relator: Conselheiro João Divino de Brito 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação Principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Contratação de serviço de transporte de 
mercadorias. Transportador Autônomo. Substituto Tributário. 
Auto de infração procedente em parte. 
 
Constatado nos autos que a operação realizada pelo 
contribuinte preenche as condições para a concessão do crédito 
presumido previsto no artigo 64 do Regulamento do Código 
Tributário Estadual, o lançamento exigindo o imposto deve ser 
considerado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para julgar 
procedente em parte o auto de infração, no valor de R$ 181.193,34 (cento e oitenta e um 
mil, cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) de ICMS, em razão da 
concessão do crédito presumido de 20% (vinte por cento). Participaram do julgamento os 
Conselheiros João Divino de Brito, Elias Alves dos Santos, Valdir Mendonça Alves, 
Antônio Martins da Silva, José Eduardo Firmino Mauro, Evandro Luis Pauli, José Pereira 
D'abadia, Gerluce Castanheira Silva Padua, Nivaldo José Mendes e Denilson Alves 
Evangelista. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo omitiu 
o pagamento do ICMS substituição tributária pelas operações posteriores, regularmente 
apurado e registrado em livro fiscal próprio, referente a prestação de serviço de transporte 
de mercadorias nas operações de venda interestaduais entregues por transportador 
autônomo ou equivalente, tendo em vista a condição de substituto tributário da empresa 
em epígrafe atribuído pela legislação abaixo capitulado. Em anexo, disco CD gravado em 
PDF contendo demonstrativo das operações. Em consequência, deverá pagar o imposto 
omitido, juntamente com as cominações legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64 da Lei nº 
11.651/91, combinado com os artigos 24 e 53 do Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, tendo 
sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso II, da Lei nº 11.651/91 com a 
redação conferida pela Lei nº 11.750/1992. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 11/30. 

O julgador singular, por meio do Despacho de fls. 103/104 
determinou o encaminhamento dos autos à Delegacia Fiscal de Anápolis a fim de que a 
autoridade fiscal traga aos autos cópias das notas fiscais listada no arquivo constante do 
CD anexado aos autos e traga também cópias das folhas do livro Registro de Entradas, 



devidamente autenticadas pelo fisco correspondente aos meses autuado, bem como, 
fazer o detalhamento do lançamento mês a mês. 

Em atendimento à solicitação supra, foram colacionados aos autos 
documentos de fls. 107/358. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo comparece aos 
autos alegando que sem apresentação da totalidade das notas fiscais fica prejudicada a 
averiguação se o valor apresentado realmente corresponde ao total do imposto 
supostamente devido. Desta forma, alega as razões utilizadas pelo revisor para formar o 
seu convencimento, representa inadmissível violação a direito fundamental disposto no 
artigo 5º, inciso LV da CF, bem como o Decreto nº 70.235/72, no seu artigo 59, que veda a 
violação do direito de defesa, que ocorrendo constitui causa de nulidade do processo 
administrativo. Finaliza, requerendo a retificação dos termos do pedido de 
descaracterização da não contenciosidade. No mérito, seja julgada improcedente o auto 
de infração. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 376/379, pelo qual o julgador 
decidi pela procedência do lançamento. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 384/405, reitera a preliminar de cerceamento do direito de defesa pelos 
mesmos motivos já aduzidos na impugnação, alega erro contido na decisão recorrida, 
tendo em vista que da decisão proferida pelo julgador monocrático foi afirmado que o 
presente auto de infração exige o pagamento de ICMS-ST pelas operações posteriores no 
exercício de 2007, sendo que o período de ocorrência do suposto fato gerador teria início 
em 01/01/2008 e sua data final seria 31/07/2008, fazendo-se necessário a alteração a fim 
de que seja corrigido este aspecto do julgado. No mérito, manifesta pela não incidência de 
ICMS-ST, reiterando as alegações aduzidas na impugnação. Transcreve doutrina de José 
Eduardo Soares de Melo como paradigma. Requer, assim, a improcedência do presente 
auto de infração. 

A Segunda Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
2616/2012 de fls. 407/411, decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade 
da peça básica, por insegurança na determinação da infração, arguida pelo sujeito 
passivo, declarando, de consequência, nulo “ab initio” o processo. 

A Representação Fazendária interpõe Recurso ao Conselho Pleno 
discordando do entendimento exarado no aresto recorrido, pois a argumentação de que 
não há demonstrativo é inverídica, haja vista que a fiscalização juntou aos autos um CD-
ROM, contendo uma planilha com a relação de todas as notas fiscais de vendas 
interestaduais com o devido cálculo do ICMS-ST relativo a prestação de serviço de 
transporte a recolher, razão pela qual pugna pela reforma e, consequentemente, o retorno 
dos autos à fase cameral para apreciação do mérito da lide. 

O sujeito passivo apresenta contradita ao recurso fazendário, na qual 
reitera todos os argumentos expendidos na fase anterior, pugnando, ao final, pela 
manutenção da decisão cameral. 

O Conselho Superior decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública, dar-lhe provimento para, afastando a nulidade por 
insegurança na determinação da infração, retornar os autos à Câmara Julgadora para 
apreciação de toda a matéria. 



Intimado, fls. 466/467, para, querendo, se manifestar a respeito da 
decisão do Conselho Superior, o sujeito passivo queda-se silente. 

A Terceira Câmara deste Conselho, por meio do Acórdão nº 
330/2018 de fls. 469/478, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. E, por maioria de votos, não acolher a aplicação do crédito presumido do artigo 
64, inciso I, do RCTE. 

Em recurso ao Conselho Superior, o sujeito passivo alega que 
conforme exaustivamente demonstrado nos autos, no caso em questão, não houve 
incidência de ICMS relativo a substituição tributária para frente sobre frete de serviço de 
transporte interestadual prestado por transportador autônomo ou equivalente. Cita que em 
todas as operações de compra e venda de mercadorias da recorrente, bem como no 
transporte interestadual de mercadorias, quem se encarrega de contratar o transportador é 
o comprador, visto que o vendedor não é responsável por este encargo, por ter se eximido 
da obrigação de entregar a mercadoria ao seu destinatário, conforme determina a clausula 
FOB. O STJ consolidou entendimento em julgamento representativo de controvérsia, na 
sistemática do art. 543-C, do antigo CPC, no sentido de que a substituta tributaria que não 
realiza o transporte ou o solicita por sua conta e ordem, não pode sofrer a incidência do 
ICMS sobre o frete. Argui, ainda, que a Constituição Federal traz os delineamentos gerais 
a respeito das espécies tributarias. No tocante a regra de incidência não cumulativa do 
ICMS, verifica-se que tal dispositivo é uma diretriz constitucional imperativa, logo não é 
facultado ao legislador estadual instituir sistemática de apuração e cobrança do imposto 
de forma diversa a ordenada pela lei maior. Cita-se que na hipótese de a recorrente ser 
considerada substituta tributaria, sendo o substituído um transportador autônomo, é 
impreterível que seja descontado o credito presumido de 20%, do valor que irá compor a 
base de cálculo do ICMS, de acordo com o estabelecido pelo artigo 64, inciso I do Decreto 
n° 4.852/97. Por fim, requer-se o acolhimento do presente recurso e seu total provimento, 
a fim de que seja julgado improcedente a presente autuação. 

 
É o relatório. 

VOTO 

Conforme relatado, a acusação fiscal refere-se à cobrança de ICMS 
substituição tributária, nos termos do artigo 24 do Anexo VIII, do Regulamento do Código 
Tributário Estadual – RCTE, referente a prestação de serviço de transporte de 
mercadorias nas operações de vendas interestaduais, entregues por transportador 
autônomo, tendo em vista a condição de substituto tributário da empresa em epígrafe. 

Por ser pertinente e para melhor clareza do meu voto, transcrevo o 
citado dispositivo legal:  

Art. 24. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento do imposto devido pela prestação de serviço de transporte de 
mercadoria que contratar ou entregar, por conta própria ou à conta e ordem 
de terceiro, a prestador autônomo em prestação que se iniciar neste 
Estado, o contribuinte do imposto, exceto o prestador autônomo de serviço 
de transporte, e o depositário de mercadoria a qualquer título, estabelecido 
neste Estado. 

Em sua peça defensória, o sujeito passivo alega, em síntese, que as 
mercadorias foram comercializadas sob a cláusula FOB na qual o frete ficou por conta do 
comprador, motivo pelo qual inexiste a possiblidade do instituto da substituição tributária 
alegada já que não há relação comercial entre a empresa e o transportador autônomo, 
dessa forma, advoga que a legislação tributária goiana não pode ignorar ou alterar o 



alcance de conceitos e forma do direito privado e sendo assim, é inaplicável o artigo 24 do 
Anexo VIII do RCTE. Incidentalmente, a defesa com base no princípio da não 
cumulatividade do imposto, solicita que lhe seja concedido o direito ao crédito presumido 
previsto no artigo 64, inciso I, do Regulamento do Código Tributário Estadual, na medida 
em que não houve apuração normal do imposto relativo à prestação de serviço de 
transporte. 

Ao contrário da alegação da defesa, a legislação tributária do Estado 
de Goiás elegeu como responsável pela retenção e pagamento do ICMS devido pela 
prestação de serviço de transporte de mercadoria, por prestador autônomo que se iniciar 
neste Estado, o contribuinte do imposto, independentemente da cláusula da operação, CIF 
ou FOB, na medida em que o artigo 24 do Anexo VIII do Regulamento do Código 
Tributário Estadual - RCTE, é enfático ao abranger toda as hipóteses que vão desde o 
contrato do transportador, a entrega, por contra própria ou à conta de terceiros.  

Inobstante o sujeito passivo indicar e afirmar, com veemência, que a 
prestação do serviço ocorreu na modalidade da cláusula FOB – free on board – na qual o 
vendedor possui o encargo de colocar a mercadoria a bordo, pelo preço estabelecido, 
ficando as despesas decorrentes do transporte (frete e seguro) por conta do comprador, 
há que se destacar, que o lançamento reporta-se à cobrança de ICMS – ST pela 
prestação de serviço de transporte interestadual contratado pelo adquirente das 
mercadorias, cuja entrega se processou, por conta e ordem do mesmo, reitere-se, 
portanto, entregue pelo recorrente, nos termos do artigo 24, do Anexo VIII, do RCTE. 

Há que se destacar, ainda, por pertinente, que a inclusão do referido 
dispositivo legal, atendeu clamor, por muito tempo apresentado pelos segmentos 
produtivos deste Estado, tendo em vista que, anteriormente ao citado artigo, ao se 
contratar transportador autônomo para a prestação de serviço de transporte de 
mercadorias, ocorria perda considerável de tempo para a obtenção, junto às Agenfas, do 
documento de arrecadação do ICMS relacionado com o frete. Buscou-se, assim, agilizar 
os procedimentos de transporte de cargas de mercadorias oriundas deste Estado.  

Acolho, portanto, o pleito de concessão do crédito presumido 
estatuído no artigo 64, inciso I, do Regulamento do Código Tributário Estadual, haja vista 
que a recorrente demonstrou de forma inequívoca a não incidência do ICMS substituição 
tributária nas operações que realizou, uma vez que ocupa a posição de responsável pelo 
pagamento do tributo, assim sendo, há que ser reconhecido tal direito. 

 
A respeito desse assunto, é fundamental atentar para o que 

estabelece o artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, sobre o ICMS: 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 

 

A Constituição Federal traz os delineamentos gerais a respeito das 
espécies tributárias. No tocante à regra de incidência não cumulativa do ICMS, verifica-se 
que tal dispositivo é uma diretriz constitucional imperativa, logo não é facultado ao 
legislador estadual instituir sistemática de apuração e cobrança do imposto de forma 
diversa à ordenada pela Lei Maior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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Desse modo, é impreterível que seja descontado o credito presumido 
de 20% (vinte por cento) do valor que irá compor a base de cálculo do ICMS, de acordo 
com o estabelecido no dispositivo legal acima mencionado. Vejamos: 

Art. 64. É concedido crédito presumido ao estabelecimento: 

I – prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, 
excetuado o de transporte aéreo, no percentual de 20% (vinte por cento), 
aplicado sobre o valor do ICMS devido na prestação, que deve ser adotado, 
opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema norma de 
creditamento (Convênio ICMS 106/96, cláusula primeira); 

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso do contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento 
para julgar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 181.193,34 (cento e 
oitenta e um mil, cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) de ICMS, em 
razão da concessão do crédito presumido de 20% (vinte por cento). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 16 de outubro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01871/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares de nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. Rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade da 
parte passiva. Rejeitada. Exclusão do sócio-administrador da 
autuada da lide. Rejeitada. Exclusão de ofício do sócio-
administrador da solidária. Falta de recolhimento de ICMS-ST 
nas remessas com destino ao estado de Goiás. Procedência. 
 
1. Ao trabalho fiscal elaborado com clareza, com identificação 
precisa dos elementos que consubstanciam a irregularidade 
imputada ao sujeito passivo, não pode ser atribuído o vício de 
insegurança na determinação da infração;  
 
2. De modo semelhante, uma vez conferido ao autuado, ora 
recorrente, a amplitude do direito ao contraditório, a ampla 
defesa e à instância recursal, não é dado cogitar de 
cerceamento ao direito de defesa, descabendo sua alegação; 
 
3. O fato de a legislação goiana, nos termos do art. 35 do Anexo 
VIII do RCTE, impor ao destinatário a condição de solidário com 
o substituto tributário na hipótese de aquisição de mercadoria 
cujo imposto não tenha sido retido, não exclui o substituto da 
relação jurídica tributária já instaurada nem lhe exime do dever 
jurídico de pagar o tributo devido por substituição; 
 
4. O sócio-administrador, em relação à operação ou prestação 
decorrente dos atos que praticar, intervir ou pela omissão de 
que for responsável, responde solidariamente com o 
contribuinte (pessoa jurídica) pelo pagamento do imposto 
omitido (CTE, art. 45, XII); 
 
5. A responsabilidade solidária prevista no art. 35 do Anexo VIII 
do RCTE, embora coloque como responsável o adquirente 
goiano (contribuinte substituído) quando não tiver sido retido o 
imposto devido por substituição tributária (caso dos autos), não 
alcança os sócios, diretores ou gerentes do contribuinte 
substituído. 
 
6. Ficando comprovado que houve falta de recolhimento do 
ICMS devido por substituição tributária pelas operações 
posteriores, nas remessas com destino ao estado de Goiás de 
mercadorias elencados no Anexo VIII do Decreto 4.852/1997, faz 
correta a exigência do tributo mediante lançamento de ofício. 
 



7. Auto de infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, arguidas pela autuada, por erro na identificação 
do sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por insegurança na 
determinação da infração. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do 
solidário BRÁS ANTÔNIO OVÍDIO, da lide, arguida pelo mesmo. Por unanimidade de 
votos, acolher a preliminar de exclusão do solidário WILSON LUIZ CEOLIN, da lide, 
arguida pelo Relator. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 
em face de decisão de primeira instância que julgou procedente lançamento fiscal 
consubstanciado em auto de infração, do qual se extrai a seguinte “descrição do fato”: 

Na condição de substituto tributário, realizou saída com destino ao estado 
de Goiás de mercadorias elencados no Anexo VIII do Decreto 4.852/1997, 
sem efetuar o pagamento do ICMS substituição tributaria pelas operações 
posteriores, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em 
consequência, o reme tente, como substituto tributário, o adquirente e os 
administradores, como solidário, devem pagar o tributo na importância de 
R$188.553,59 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e nove centavos), juntamente com as cominações legais. 

Em suas razões de recurso, alega autuada que há ilegitimidade passiva no 
tocante ao solidário Braz António Ovídio, o qual não pode ser responsabilizado tão 
somente com fundamento no fato de que possui poderes de administração. 

Argumenta que a responsabilidade solidária só pode ser verificada se 
presentes os requisitos dispostos no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, ou seja, 
quando os gerentes, diretores ou representantes das pessoas jurídicas praticarem atos 
nos quais cometam abusos, excessos ou infrações de lei, estatuto ou contrato social,  de 
modo que o elemento subjetivo do ato - dolo, ou seja, a vontade do administrador de 
prejudicar terceiros, no caso, o Estado, na qualidade de ente tributário, valendo-se, para 
isso, da pessoa jurídica, é imprescindível para a imputação da solidariedade. 

Alega também que há nulidade do auto de infração por insegurança na 
determinação da infração, em razão de sua manifesta impropriedade, especialmente por 
não se revestir ação fiscal dos elementos necessários à constituição do crédito tributário.  

Destaca que a autoridade fiscal ignorou a orientação estabelecida no 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO e,  nesta linha de raciocínio, 
transcreve a resposta à pergunta 757 do espaço denominado “perguntas e respostas” do 
site da SEFAZ/GO. 

Questiona, ainda, o fato de que a autoridade fiscal não considerou o direito 
ao crédito que seria assegurado ao sujeito passivo, consoante dispõe a legislação 
tributária estadual.  

Quanto ao mérito, alega que a fiscalização, desconsiderando as 
circunstâncias fáticas, imputa à empresa autuada a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto nas operações destacadas, colocando a destinatária, que não suportou o ônus 



financeiro do imposto, na condição de responsável solidária, enquanto atribui a remetente 
a condição de sujeito passivo principal. 

Argumenta que a omissão apontada decorre da solicitação do solidário, 
sob a alegação de que as operações se encontravam na exceção prevista no artigo 32, § 
6º, III, alínea “b” do Anexo VIII, do RCTE e, portanto, não estariam sujeitas à substituição 
tributária, visto que o imposto seria pago em território goiano pelo próprio destinatário. 

Argumenta também que, ao teor do art. 35 do Anexo VIII do RCTE, se não 
ocorrer a retenção do Imposto, cumpre ao contribuinte estabelecido no Estado de Goiás, 
no caso o substituído, o pagamento do Imposto devido. Entende, assim, que não efetuada 
a retenção, como no caso dos autos, caberia ao destinatário das mercadorias o 
recolhimento do Imposto ao erário estadual. 

Conclui que mesmo se a retenção não acontecer por culpa do adquirente 
(que teria prestado informações erradas ao remetente) como também se acontecer por 
culpa do remetente, em razão de erro na interpretação da legislação tributária aplicável, a 
responsabilidade pelo recolhimento do tributo é exclusiva do adquirente. 

Ao final, requer seja recebido e provido o recurso para reformar a decisão 
de primeira instância e declarar a improcedência do lançamento, com a exclusão do 
recorrente do polo passivo. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, hei de rejeitar as razões aduzidas 
pela autora do recurso. 

Com efeito, o trabalho desenvolvido pela fiscalização não apresenta o 
alegado vício de insegurança na determinação da infração, como pretende a recorrente. 
Em verdade, ao contrário do alegado, a acusação fiscal é bastante clara, com identificação 
precisa dos elementos que consubstanciam a infração imputada ao sujeito passivo. De se 
ver que se trata de remessa interestadual de bebidas – mercadorias sujeitas a substituição 
tributária pelas operações posteriores – sem o pagamento do ICMS-ST devido ao estado 
de Goiás.  

Por outro lado, não há nada que possa caracterizar cerceamento ao direito 
de defesa da hora recorrente, a quem se tem conferido a amplitude do direito ao 
contraditório, a ampla defesa e à instância recursal. 

Recebemos a alegação da autuada no tocante à sua interpretação do 
Artigo 35 do anexo VIII do RCTE, como arguição preliminar de ilegitimidade da parte 
passiva, ou seja, alegação de erro na identificação de sua pessoa como sujeito passivo. 
No entanto, no que se refere a esta questão, também deixo de lhe dar provimento, haja 
vista o claro teor do artigo 35, ora referido, o qual estabelece a solidariedade entre o 
remetente e o destinatário quanto ao imposto devido por substituição tributária que deixou 
de ser retido na operação interestadual.  

Veja-se, in verbis, o texto do dispositivo sob exame: 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 



dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

Ou seja, trata-se de hipótese de solidariedade, não cabendo a exclusão do 
sujeito passivo substituto, aquele que deveria ter feito a retenção originária do imposto. 
Desta forma, não prevalece o entendimento expresso pela recorrente no sentido de que a 
responsabilidade seria exclusiva do adquirente Goiano. 

Noutras palavras, o fato de a legislação goiana impor ao destinatário a 
condição de solidário com o substituto tributário na hipótese de aquisição de mercadoria 
cujo imposto não tenha sido retido nos termos do art. 35 do Anexo VIII do RCTE não 
exclui o substituto da relação jurídica tributária já instaurada nem lhe exime do dever 
jurídico de pagar o tributo devido por substituição. 

Também não há lugar para exclusão do sócio-administrador, Sr. Brás 
Antônio Ovídio, o qual deve ser mantido na lide, não por conta da disposição expressa no 
art. 135 do CTN, mas por via da regra contida no art. 45, XII, do Código Tributário 
Estadual, o qual, no tocante ao pagamento do imposto, estabelece a responsabilidade 
solidária com o contribuinte (pessoa jurídica) dos acionistas controladores, diretores, 
gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação 
ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que 
forem responsáveis. 

Com efeito, no presente caso, houve a remessa para o Estado de Goiás 
de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária sem o pagamento do imposto que 
deveria ser antecipadamente recolhido aos Cofres Estaduais, circunstância esta que atrai 
a incidência do sobredito dispositivo da legislação estadual (CTE, art. 45, XII), impondo a 
responsabilidade solidária do sócio-administrador. 

Quanto ao mérito, não há espaço na legislação tributária aplicável para se 
acolher os argumentos expendidos pela recorrente. Com efeito, houve admissão da falta 
de retenção do ICMS na remessa das bebidas para o Estado de Goiás, com a indiscutível 
supressão do tributo devido a este Estado. 

Registre-se que, conforme “descritivo” de fls. 06 dos autos, a autoridade 
fiscal informa a utilização da pauta de valores para fins de determinação da base de 
cálculo de substituição tributária, procedimento este que se encontra de acordo com 
previsão normativa contida no § 1º do art. 40 do Anexo VIII do RCTE. 

A respeito da base de cálculo para fins de substituição tributária aplicável 
a bebidas, assim dispõe o artigo 40 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de cálculo 
do imposto a ser retido é: 

[...] 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano, observado o disposto no § 11 
deste artigo, prevalece como base de cálculo para efeito de retenção do 
ICMS, em substituição à base de cálculo definida de acordo com os 
incisos I ou II do caput, para as seguintes mercadorias (Lei nº 11.651/91, 
art. 26, § 3º): 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 

II - cimento relacionado no inciso XII do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/85). [Grifamos] 
 



Destarte, encontra-se correto o procedimento adotado pelo Fisco Estadual 
no que se refere à quantificação da base de cálculo e à apuração do imposto devido. 

Por outro lado, entendo como equivocado o arrolamento do sócio-diretor 
da empresa destinatária como solidário pessoal quanto ao tributo ora reclamado. De se 
ver que a relação jurídica obrigacional referente ao imposto devido por substituição 
tributária vincula o substituto (sujeito passivo indireto) ao Estado de Goiá (sujeito ativo), de 
modo que o contribuinte substituído não participa desta relação jurídica. 

Assim, a única regra jurídica que impõe ao contribuinte substituído a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto (devido pelo substituto tributário) é a 
disposição contida no art. 35 o Anexo VIII do RCTE, o qual prevê expressamente verbis: 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

Veja-se que a disposição normativa acima transcrita coloca como 
responsável o adquirente goiano (contribuinte substituído) quando não tiver sido retido o 
imposto devido por substituição tributária (caso dos autos), todavia esta responsabilidade 
imposta ao contribuinte substituído não alcança seus sócios, diretores ou gerentes.  

De se considerar ainda que, ao teor do art. 45, XII do CTE (sempre 
invocado em matéria de responsabilização de sócios-diretores) exige-se uma conduta do 
sócio responsabilizado consistente na prática de ato, na intervenção ou omissão a ele 
atribuída – conforme se depreende da parte final do mencionado inciso XII –, situação esta 
que não se configura nos autos, na medida em que não é possível se impor ao sócio da 
empresa adquirente a responsabilidade pela obrigação que deveria ser cumprida pelo 
remetente (substituto tributário). 

Assim, ao nosso ver, embora a adquirente goiana deva ser colocada como 
solidária em relação ao imposto devido por substituição tributária que deixou de ser retido 
(RCTE, Anexo VIII, art. 35), não há espaço para a responsabilização, em segundo grau, 
do sócio-direitor da referida empresa, de quem não se pode reclamar, em termos 
objetivos, de ação ou omissão atrativa da responsabilidade (ausência da conduta exigida 
no art. 45, XII do CTE). 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
erro na identificação do sujeito passivo, por cerceamento do direito de defesa e por 
insegurança na determinação da infração, rejeito ainda o pedido de exclusão da lide do 
solidário Brás Antônio Ovídio e, de oficio, excluo o solidário Wilson Luiz Ceolin. Quanto ao 
mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença singular que 
considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 01872/18 
 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: ICMS. Preliminares de nulidade do processo por 
insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao 
direito de defesa. Falta de recolhimento de ICMS-ST nas 
remessas com destino ao estado de Goiás. Procedência. 
 
1. Ao trabalho fiscal elaborado com clareza, com identificação 
precisa dos elementos que consubstanciam a irregularidade 
imputada ao sujeito passivo, não pode ser atribuído o vício de 
insegurança na determinação da infração;  
 
2. De modo semelhante, uma vez conferido ao autuado, ora 
recorrente, a amplitude do direito ao contraditório, a ampla 
defesa e à instância recursal, não é dado cogitar de 
cerceamento ao direito de defesa, descabendo sua alegação; 
 
3. Ficando comprovado que houve falta de recolhimento do 
ICMS devido por substituição tributária pelas operações 
posteriores, nas remessas com destino ao estado de Goiás de 
mercadorias elencados no Anexo VIII do Decreto 4.852/1997, faz 
correta a exigência do tributo mediante lançamento de ofício. 
 
4. Auto de infração julgado procedente. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 13 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as 
preliminares de nulidade da peça básica, por erro na identificação do sujeito passivo, por 
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, arguidas 
pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.541,84 
(cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme 
planilha de fls. 79 a 82, constantes dos autos. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Valdir Mendonça Alves, Elias Alves dos Santos e José 
Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe 
em face de decisão de primeira instância que julgou procedente lançamento fiscal 
consubstanciado em auto de infração, do qual se extrai a seguinte “descrição do fato”: 

Na condição de substituto tributário, deixou de fazer a retenção do imposto 
no momento em que promoveu a saída das mercadorias, constantes das 
notas fiscais (DANFES) números 479944, 481236, 481235, para o 



território goiano, conforme documentos anexos. Em consequência, deve 
pagar o tributo na importância de R$ 7.988,97, juntamente com penalidade 
e acréscimos legais. 

Em suas razões de recurso, alega autuada que há nulidade do auto de 
infração por insegurança na determinação da infração, em razão de sua manifesta 
impropriedade, especialmente por não se revestir ação fiscal dos elementos necessários à 
constituição do crédito tributário.  

Destaca que a autoridade fiscal ignorou a orientação estabelecida no 
Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais da SEFAZ/GO e,  nesta linha de raciocínio, 
transcreve a resposta à pergunta 757 do espaço denominado “perguntas e respostas” do 
site da SEFAZ/GO. 

Questiona, ainda, o fato de que a autoridade fiscal não considerou o direito 
ao crédito que seria assegurado ao sujeito passivo, consoante dispõe a legislação 
tributária estadual.  

Quanto ao mérito, alega que a fiscalização, desconsiderando as 
circunstâncias fáticas, imputa à empresa autuada a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto nas operações destacadas, colocando a destinatária, que não suportou o ônus 
financeiro do imposto, na condição de responsável solidária, enquanto atribui a remetente 
a condição de sujeito passivo principal. 

Argumenta que a omissão apontada decorre da solicitação do solidário, 
sob a alegação de que as operações se encontravam na exceção prevista no artigo 32, § 
6º, III, alínea “b” do Anexo VIII, do RCTE e, portanto, não estariam sujeitas à substituição 
tributária, visto que o imposto seria pago em território goiano pelo próprio destinatário. 

Argumenta também que, ao teor do art. 35 do Anexo VIII do RCTE, se não 
ocorrer a retenção do Imposto, cumpre ao contribuinte estabelecido no Estado de Goiás, 
no caso o substituído, o pagamento do Imposto devido. Entende, assim, que não efetuada 
a retenção, como no caso dos autos, caberia ao destinatário das mercadorias o 
recolhimento do Imposto ao erário estadual. 

Conclui que mesmo se a retenção não acontecer por culpa do adquirente 
(que teria prestado informações erradas ao remetente) como também se acontecer por 
culpa do remetente, em razão de erro na interpretação da legislação tributária aplicável, a 
responsabilidade pelo recolhimento do tributo é exclusiva do adquirente. 

Ao final, requer seja recebido e provido o recurso para reformar a decisão 
de primeira instância e declarar a improcedência do lançamento, com a exclusão do 
recorrente do polo passivo. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Analisando o que consta do processo, hei de rejeitar as razões aduzidas 
pela autora do recurso. 

Com efeito, o trabalho desenvolvido pela fiscalização não apresenta o 
alegado vício de insegurança na determinação da infração, como pretende a recorrente. 
Em verdade, ao contrário do alegado, a acusação fiscal é bastante clara, com identificação 
precisa dos elementos que consubstanciam a infração imputada ao sujeito passivo. De se 
ver que se trata de remessa interestadual de bebidas – mercadorias sujeitas a substituição 



tributária pelas operações posteriores – sem o pagamento do ICMS-ST devido ao estado 
de Goiás.  

Por outro lado, não há nada que possa caracterizar cerceamento ao direito 
de defesa da hora recorrente, a quem se tem conferido a amplitude do direito ao 
contraditório, a ampla defesa e à instância recursal. 

Recebemos a alegação da autuada no tocante à sua interpretação do 
Artigo 35 do anexo VIII do RCTE, como arguição preliminar de ilegitimidade da parte 
passiva, ou seja, alegação de erro na identificação de sua pessoa como sujeito passivo. 
No entanto, no que se refere a esta questão, também deixo de lhe dar provimento, haja 
vista o claro teor do artigo 35, ora referido, o qual estabelece a solidariedade entre o 
remetente e o destinatário quanto ao imposto devido por substituição tributária que deixou 
de ser retido na operação interestadual.  

Veja-se, in verbis, o texto do dispositivo sob exame: 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 
dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

Ou seja, trata-se de hipótese de solidariedade, não cabendo a exclusão do 
sujeito passivo substituto, aquele que deveria ter feito a retenção originária do imposto. 
Desta forma, não prevalece o entendimento expresso pela recorrente no sentido de que a 
responsabilidade seria exclusiva do adquirente Goiano. 

Noutras palavras, o fato de a legislação goiana impor ao destinatário a 
condição de solidário com o substituto tributário na hipótese de aquisição de mercadoria 
cujo imposto não tenha sido retido nos termos do art. 35 do Anexo VIII do RCTE não 
exclui o substituto da relação jurídica tributária já instaurada nem lhe exime do dever 
jurídico de pagar o tributo devido por substituição. 

Quanto ao mérito, não há espaço na legislação tributária aplicável para se 
acolher os argumentos expendidos pela recorrente. Com efeito, houve admissão da falta 
de retenção do ICMS na remessa das bebidas para o Estado de Goiás, com a indiscutível 
supressão do tributo devido a este Estado. 

No entanto, de ofício, corrijo a base de cálculo utilizada pelo autor do 
procedimento fiscal, para adotar aquela prevista no § 1º do art. 40 do Anexo VIII do RCTE, 
por ser a aplicável à espécie. 

A respeito da base de cálculo para fins de substituição tributária aplicável 
a bebidas, assim dispõe o artigo 40 do Anexo VIII do RCTE, verbis: 

Art. 40. Na falta do preço de que trata o artigo anterior, a base de cálculo 
do imposto a ser retido é: 

[...] 

§ 1º A média ponderada dos preços a consumidor final usualmente 
praticados no mercado varejista goiano, observado o disposto no § 11 
deste artigo, prevalece como base de cálculo para efeito de retenção do 
ICMS, em substituição à base de cálculo definida de acordo com os 
incisos I ou II do caput, para as seguintes mercadorias (Lei nº 11.651/91, 
art. 26, § 3º): 

I - bebida relacionada nos incisos I e XV do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/91, 14/06 e 14/07); 



II - cimento relacionado no inciso XII do Apêndice II deste anexo 
(Protocolo ICMS 11/85). [Grifamos] 
 

Destarte, e considerando que a autoridade fiscal utilizou a fórmula VO + 
IVA (Valor da Operação acrescido do Índice de Valor Agregado) para obtenção da base de 
cálculo de substituição tributária, o que resultou em montante superior ao da pauta (PMPF 
– Preço Médio Ponderado dos Preços a Consumidor Final), efetuamos o ajuste consoante 
a pauta fixada pelo Anexo Único da IN -13/2014-SRE (cópia às fls. 80/82 dos autos), 
conforme pode ser visto na planilha de fls. 79. 

Com isso, o valor do ICMS exigido fica reduzido para R$ 5.541,84 (cinco 
mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da peça básica, por 
erro na identificação do sujeito passivo, por insegurança na determinação da infração e 
cerceamento do direito de defesa. E quanto ao mérito, conheço do recurso, dou-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 5.541,84 (cinco mil, quinhentos e 
quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de fls. 79, dos autos.  

 
 
 

Sala das sessões, em 31 de outubro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 01886/18 
 
 
Relator: Conselheiro Edson Abrão da Silva 
 

 
EMENTA: ICMS. Processual. Preliminar de nulidade da peça 
básica, por erro na identificação do sujeito passivo, arguida pela 
autuada. Rejeitada. ICMS. Omissão no recolhimento do imposto 
substituído. Confirma a decisão singular que considerou 
procedente o auto de infração.  
 
1. A preliminar de nulidade da peça, arguida pela autuada, por 
erro na identificação do sujeito passivo, uma vez comprovada a 
inexistência do erro aventado, impõe a sua rejeição e faculta o 
prosseguimento da ação para julgamento do mérito e posterior 
cobrança, se for o caso;   
 
2. São substitutos tributários, assumindo a responsabilidade 
pelo pagamento do imposto devido pelas operações internas 
subsequentes, bem como pelo diferencial de alíquotas, a pessoa 
jurídica que comercializar mercadorias constantes do Apêndice 
II dos contribuintes estabelecidos neste ou em outra unidade da 
Federação, inclusive nos Estado discriminados na alínea "h" do 
inciso II do art.34 da Lei nº 11.651/91. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de julho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por erro na identificação do 
sujeito passivo. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis 
Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de exclusão do solidário da lide, arguida pela 
autuada. Foram vencedores os Conselheiros Luis Antônio da Silva Costa, Paulo Henrique 
Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. Vencido o Conselheiro Edson Abrão da 
Silva. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe 
provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de 
infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Edson Abrão da Silva, Luis Antônio 
da Silva Costa, Paulo Henrique Caiado Canedo e Victor Augusto de Faria Morato. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A fiscalização descreve a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária com a acusação de que o sujeito passivo, na condição de substituto tributário, 
promoveu saída de mercadorias do Convênio ICMS 135/06 (celular) com destino ao 
contribuinte goiano, inscrito no CNPJ sob o nº 16.830.115/0001-43, sem efetuar o 
destaque do ICMS Substituição Tributária pelas Operações Posteriores e sem efetuar o 
débito correspondente, conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, 
o remetente, como substituto tributário e o adquirente, como solidário, devem recolher o 
imposto no valor de R$ 37.891,19 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e 
dezenove centavos), mais as cominações legais. 



 
A infração noticiada tem o abrigo dos arts. 26, inciso II; 45; 51; e 64 

da Lei nº 11.651/91-CTE c/com o art. 32, § 1º e 34, inciso II, alínea “h”, 35, 39, 40 e 52 do 
Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97; Convênio ICMS 135/06; Cláusula segunda do 
Convênio ICMS nº 81/93. 

 
A proposição da penalidade atende à prescrição do art. 71, inciso IV, 

alínea “a” do CTE. 
 
A solidariedade recaiu na pessoa jurídica do destinatário das 

mercadorias, conforme disposição contida do art. 45, caput do CTE c/com o art. 35 do 
Anexo VIII do RCTE. 

 
A instrução do trabalho fiscal se fez com os documentos de fls. 

03/17. 
 
Os sujeitos passivo e solidário impugnam o lançamento do crédito 

tributário, em peças separadas, com as seguintes alegações: 
  
O sujeito passivo, fls. 26/32, relata os fatos, comenta sobre a 

legislação pertinente à matéria e que, na condição de comerciante varejista, não pode ser 
responsabilizado pelo encargo da substituta tributária, pois falta-lhe amparo legal. O 
Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto ao 
industrial ou importador, relativo às operações com as mercadorias objeto da ação fiscal.  

 
Ao final, requer o acolhimento de sua tese de defesa e que seja 

julgado improcedente o auto de infração.  
 
Protesta pela posterior juntada de documentos e que as intimações 

sejam encaminhadas ao endereço dos mandatários.  
 
Os documentos de fls. 33/58 instruem a peça de defesa. 
 
O sujeito passivo solidário impugna o lançamento fiscal na primeira 

fase de defesa, fls. 60/61, argui a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
cerceamento ao direito de defesa, visto que não foram juntados aos autos os documentos 
que comprovam a infração descrita na peça basilar deste volume. No mérito, afirma que 
não há como contestar o trabalho realizado pela fiscalização, pois falta da indicação dos 
documentos sobre os quais estão cobrando o imposto, fls. 62/66. 

 
O julgador singular decide declarar procedente a exigência fiscal, fls. 

68/74. 
 
O sujeito passivo recorre da decisão proferida pela Primeira 

Instância, fls. 87/95, relata os fatos, depois comenta sobre a legislação pertinente a 
matéria e que, na condição de comerciante varejista, não pode ser responsabilizado pelo 
encargo da substituta tributária, por falta de amparo legal. O Convênio 135/06 atribui a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto ao industrial ou importador, 
sobre as operações com as mercadorias objeto desta ação fiscal.  

 
Alega impossibilidade de responsabilização solidária, pois é 

importante ressalvar o equívoco da autuação, conquanto tenha entendido pela 
solidariedade entre remetente e destinatário das mercadorias. Este equívoco que foi 



repisado pela autoridade julgadora, cujo argumento atinge a existência de interesse 
comum na situação constitutiva do fato gerador do imposto.  

 
Afirma ser impossível a existência de interesse comum, pois, no que 

toca à antecipação da arrecadação, a disciplina legal complementar é cristalina ao vedar 
antecipação de receita sem a efetivação do fato gerador do tributo. Tanto a legislação 
interna quanto a nacional vedam a cobrança da referida antecipação devendo ser o crédito 
tributário cancelado em decorrência da reforma da decisão de primeira instância.  

 
Argumenta que não pode a autoridade julgadora presumir que tais 

mercadorias seriam destinadas à operação de revenda de bens de utilização cotidiana – 
aparelhos celulares – as quais podem significar a mera incorporação no uso diário dos 
funcionários de uma microempresa ou em uma operação de comodato, dentre outras 
utilizações que destinatários pessoas jurídicas ou físicas podem fazer de semelhantes 
produtos.  

 
Considera que, em ambos os casos, há impossibilidade de prova 

quanto à finalidade da utilização das mercadorias, resta claro que a fiscalização não 
poderia ter autuado as operações interestaduais da recorrente baseada na falsa 
presunção de que as referidas operações seriam destinadas à comercialização.  

 
Ao final, requer a reforma da decisão de Primeira Instância e o 

cancelamento do auto de infração. 
  
O Termo de Perempção de fl. 85 assinala a ausência do sujeito 

passivo solidário da lide. 
 
É o Relatório 
 
 

V O T O 
 
 
A causa da exigência do crédito tributário se fez após a constatação 

de que o remetente das mercadorias ter efetuado emitido a documentação fiscal para 
acobertar a transferência dos bens de comercialização a este território goiano sem efetivar 
o destaque do imposto nas notas fiscais, como também não efetuou o débito relativo às 
vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária pelas operações posteriores, 
conforme documentos que instruem o trabalho fiscal. 

 
A tese de que o Convênio 135/06 atribui a responsabilidade pela 

retenção e recolhimento do imposto ao industrial ou importador, sobre as operações com 
as mercadorias objeto desta ação fiscal, eu discordo, visto que não se há de interpretar a 
legislação tributária de forma isolada, fato que me motiva a concluir que o lançamento 
tributário está correto porque a legislação pertinente atribui a responsabilidade tributária ao 
remetente, quando ele deixar de recolher o imposto das mercadorias submetidas ao 
regime de recolhimento por substituição tributária pelas operações posteriores e 
solidariamente ao adquirente das mercadorias quando esta parcela do imposto não for 
atendida na saída dos bens de comercialização do estabelecimento remetente. 

 
Entendo que o sujeito passivo está identificado de forma correta, a 

fiscalização identifica infração e a penalidade com segurança, a proposição da penalidade 
atende à regra vigente na data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a 



autoridade fiscal é competente, de forma que o incidente de nulidade, arguido pelo sujeito 
passivo, por erro na sua identificação, por unanimidade de votos foi rejeitado.  

 
Este primeiro questionamento foi apreciado e definido, fato que 

direciona ao julgamento do mérito, cuja tese passo a expor: 
 
A decisão singular relativa ao mérito da ação fiscal recebeu acordo 

unânime dos Conselheiros presentes na sessão de julgamento, ocorrência que me permite 
instruir este voto, conforme segue: 

 
Neste caso, ora em julgamento, a exigência fiscal decorre de falta de 

recolhimento do imposto devido em virtude de entrada de mercadorias para 
comercialização e sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores sem que o 
emitente tenha destacado e ou recolhido a parcela do imposto de direito do território 
goiano. 

 
A instrução do auto de infração se fez com o trabalho de auditagem, 

onde foram identificadas e examinadas a documentação fiscal que comprovam a 
realização da operação comercial entre o remetente e o adquirente das mercadorias e 
nestes não constam o destaque do ICMS da substituição tributária e não houve o 
cumprimento da obrigação tributária relativa ao imposto. 

 
A tese defendida pela autuada de ser o estabelecimento varejista, 

com inscrição estadual que garante a comercialização de mercadorias e que a empresa 
encontra-se cadastrada sob o CNAE 4693-1/00 como comércio atacadista de mercadorias 
em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (mercadorias em 
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários) é contrária ao que 
estabelece a legislação tributária interna, a qual equipara o estabelecimento atacadista, 
localizado em outra unidade da federação, como industrial. 

 
Neste caso não houve o destaque do ICMS-ST nas notas fiscais, não 

foi emitida a GNRE, como também não houve o recolhimento do imposto devido, quando 
do ingresso das mercadorias no território goiano, condições estas não satisfeitas e tornam 
o procedimento da fiscalização correto. 

  
Quanto ao adquirente da mercadoria, submetida ao regime de 

substituição tributária pelas operações posteriores, este responde solidariamente pelo 
imposto não recolhido, conforme determinam o art. 45 da Lei nº 11.651/91 e o art. 35 do 
Anexo VIII do Decreto nº 4.852/97, condições legais que suportam a exigência do imposto 
omitido na data da remessa e do ingresso das mercadorias no território goiano. 

 
As determinações legais contidas nos artigos citados, resguardam o 

direito de o Estado de Goiás reivindicar a receita que lhe é devida pela ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária e relativa ao imposto substituído, cujo texto dos artigos 
citados no parágrafo anterior dispõem: 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da 
penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 

Art. 35. Fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por 
substituição tributária o contribuinte estabelecido neste Estado que adquirir 
mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, hipótese em que o 
adquirente obriga-se, ainda, ao pagamento da multa pelo mesmo devida, 



dos juros e demais acréscimos legais, calculados desde a data em que 
deveria ter sido efetuada a retenção. 

 
Em que pese a tese defensória, o autuado não comprovou, por 

meios legais a verdade do fato em litígio e nem a existência do recolhimento do ICMS – 
substituição tributária pelas operações posteriores, que foi gerado com a transferência das 
mercadorias ao território goiano, conforme ensina o art. 19, § 1º da Lei nº 16.469/2009, 
cuja faculdade transcrevo: 

 

Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos 
em litígio. 

§ 1º Devem ser apresentados juntamente com o documento que formaliza 
o lançamento ou no primeiro comparecimento do sujeito passivo no 
processo, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou de fato 
superveniente e desde que suficientemente demonstrada essa situação: 

I - demonstrativos de levantamentos; 

II - outros meios de prova. 

 
A ausência de comprovação segura de que o exigido na constituição 

do crédito tributário de ofício não é devido, importa a afirmação de que o valor litigioso do 
processo administrativo tributário deve prevalecer com a confirmação da decisão proferida 
pela Primeira Instância. 

 
Em face do exposto e ao definir esta ação, por unanimidade de 

votos, decido rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada, por 
erro na identificação do sujeito passivo. Por maioria de votos, decido rejeitar a preliminar 
de exclusão do solidário da lide, arguida pela autuada. Quanto ao mérito, por unanimidade 
de votos, decido conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença 
singular que considerou procedente o auto de infração.  

 
 
 
 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01900/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Exclusão dos solidários do polo passivo 
da lide. Preliminar arguida pelas partes e pelo douto Conselheiro 
Relator. Acolhimento. ICMS. Obrigação principal. Omissão do 
imposto no regime da substituição tributária. Alienação de 
veículos antes da ocorrência do prazo legal. Procedência. 
 
1.Deve-se excluir os solidários do polo passivo da lide quando 
não comprovada a má fé, a simulação, o dolo e a fraude ou não 
estiverem presentes os requisitos previstos em lei; 
 
2. É procedente o auto de infração quando provado que o sujeito 
passivo promove a alienação de veículo que goza de isenção 
fiscal antes do prazo permitido em lei. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 24 de agosto de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância apresentada por  JOACI MACHADO VITÓRIA, dar-lhe 
provimento para excluí-lo da lide.  Também, por votação unânime, acolher a exclusão dos 
solidários, arguida pelo Conselheiro Relator, LINDIONOR DE SOUZA LOBO, JAIRO 
TEIXEIRA DE CASTILHO, IVAN VIEIRA DOS SANTOS, WESLEI FAVORITO. Também, 
por unanimidade de votos, julgar procedente o auto de infração. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo 
Carvalho e Luis Antônio da Silva Costa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo deixou de recolher 
a diferença do ICMS substituição tributária ao efetuar a transferência de veículos 
autopropulsados, adquiridos na condição de locadora de veículos, transferência esta 
ocorrida antes de decorridos doze meses da data das aquisições destes veículos junto a 
montadora, nos termos do acordo ICMS CONFAZ 64/06, sendo a base de cálculo valor de 
venda sugerido pela montadora mais o valor dos acessórios. Ante o exposto, fica sujeito 
ao pagamento da diferença do ICMS substituição no valor de R$ 10.206,06 (dez mil e 
duzentos e seis reais e seis centavos). 

 
Intimados, os sujeitos passivos não se manifestaram e em 

decorrência, foi lavrado o termo de revelia ás fls. 51/52. 
 
Intimados, tanto o sujeito passivo principal bem como os solidários 

Ivan Vieira dos Santos, Jairo Teixeira de Castilho, Weslei Favorito e Lindionor de Souza 
Lobo quedaram-se silentes, tendo sido lavrado o termo de perempção. 

  
Tempestivamente, o solidário Joaci Machado Vitória, comparece aos 

autos para impugnar o auto de infração em segunda instância. Argúi a preliminar de 



nulidade da peça básica por erro de identificação do sujeito passivo, pois nunca fora sócio 
ou proprietário da Achou Hertz Locadora de Veículos Ltda concomitantemente com sua 
exclusão do polo passivo da lide.  

 
No mérito, argumenta não ter praticado a infração estampada na 

basilar e por isso, ao final, requer a nulidade do feito, ou na impossibilidade sua 
improcedência com sua exclusão do polo passivo da lide. 

 
Resolução cameral de fls. 96/97 converte o feito em diligência para 

requerer do representante legal do sujeito passivo a apresentação de documentação que 
ateste o pagamento do imposto devido e a apresentação da cópia do DUT que comprova 
a alienação do automóvel apontado na exordial.  

 
Provimento judicial, em sede de liminar, determina a exclusão dos 

solidários do polo passivo da lide, tendo as partes quedando-se silentes quanto ao 
cumprimento da resolução cameral de linhas pretéritas.  

 
 

V O T O 
 

 
Passo a decidir e acompanhado da unanimidade do voto de meus 

pares, devo rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica por erro de identificação do 
sujeito passivo, arguida pela parte. De fato, conforme previsto pelos artigos 2º e 3º, ambos 
da Lei Processual Estadual nº 16.469/2009, que trata do controle de legalidade do 
lançamento do crédito tributário, devo argumentar que o procedimento fiscal não contém 
quaisquer tipo de irregularidades que possa eivá-lo de vício processual. O agente autuante 
obedece aos requisitos e determinações estatuídas pelo artigo 142 do CTN, bem como as 
disposições contidas nos artigos 8º e 19º do citado Diploma Legal, motivos pelos quais 
considero que o feito está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico. 

 
Quanto ao mérito, a acusação fiscal é a de que o sujeito passivo 

descumpriu as determinações constantes no Convênio 64/06 e capítulo XXVI do Anexo XII 
do RCTE, isto é, alienou o veículo adquirido na condição de locadora de veículos antes de 
12 meses da aquisição junto à montadora e não efetuou o pagamento da diferença de 
ICMS devida ao Estado de Goiás.  

 
De fato, analisando-se a legislação assinalada pela autoridade fiscal, 

a determinação é bem clara no sentido de que é devido o imposto no caso de alienação 
do veículo com pelo menos 12 meses da data de aquisição do veículo da montadora. 

 
Percebe-se nos autos que a aquisição do veículo da montadora 

ocorreu nos meses de abril e maio de 2012, como consta das notas fiscais anexas. 
Conforme extratos do DETRAN juntados a seguir, os veículos foram alienados pelo sujeito 
passivo principal para o solidário, nos meses de maio a julho de 2014. Neste contexto, é 
forçoso concluir que está perfeitamente demonstrada a alienação dos veículos antes dos 
doze meses contados a partir da aquisição do veículo junto a montadora, o que corrobora 
a prática da infração estampada na basilar.  

 
Compulsando-se o “histórico de pagamentos” da SEFAZ, observo o 

recolhimento do ICMS compatível com o valor exigido, para um dos solidários no presente 
auto de infração, porém cujo autor não é possível identificar. 

 



Não obstante a fundamentação legal, há nesse processo uma 
questão incidental que precisa ser analisada. Verificando-se as regras estabelecidas pelo 
Convênio 64/06, ratificadas na legislação tributária goiana no Anexo XII do RCTE, 
constato que foram estabelecidos procedimentos que devem ser adotados pelos 
envolvidos no processo, dentre eles a montadora de veículos e o DETRAN. 

 
A montadora, conforme determinação do artigo 123, deve mencionar 

no campo “informações complementares”, da referida NF-e, a observação de que, no caso 
da alienação do veículo antes de 12 meses, deve ser recolhido o ICMS com base no artigo 
122 do referido Diploma Legal. Transcrevo-o abaixo, “in verbis”: 

 
Art.123. A montadora, quando da venda de veículo a pessoa jurídica que 
explore a atividade de produtor agropecuário, locação de veículo ou 
arrendamento mercantil, além do cumprimento das demais obrigações 
previstas na legislação, deve (Convênio ICMS 64/06, cláusula terceira) 
(Redação acrescida pelo Decreto nº 6.551 – vigência : 12.07.06) 
 
I – mencionar, na nota fiscal da respectiva operação, no campo “Informações 
Complementares”, a seguinte indicação: “ocorrendo alienação do veículo 
antes de dd/mm/aaaa (data correspondente ao último dia do décimo segundo 
mês posterior à emissão do respectivo documento fiscal) deve ser recolhido 
o ICMS com base no art.12 do Anexo XII do RCTE e no Convênio ICMS 64/06; 
( Redação acrescida pelo Decreto nº 6.551 – vigência: 12.07.06 a 31.01.15) 
 
 

Já o DETRAN, com base nessa informação constante na NF-e, deve 
incluir no campo “observação” do CRV (Certificado de Registro de Veículos) a informação 
de que a alienação antes de 12 meses somente pode ocorrer com a apresentação do 
documento de arrecadação do ICMS: 

 
Art. 124. No primeiro licenciamento, deve constar no “Cerfificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo”, expedido pelo DETRAN, no campo 
“Observações” a indicação : “A alienação deste veículo antes de dd/mm/aaaa 
(data indicada na nota fiscal da aquisição do veículo) ”somente com a 
apresentação do documento de arrecadação do ICMS” (Convênio ICMS 64/06, 
cláusula quarta). (Redação acrescida pelo Decreto nº 6.651 – vigência: 
12.07.06). 

 
Por conseguinte o DETRAN também não pode efetuar a 

transferência do veículo em desacordo com as regras da legislação: 
 
Art. 127. As repartições estaduais de trânsito não podem efetuar a 

transferência de veículo oriundo de pessoa jurídica indicada que explore a atividade de 
produtor agropecuário, locação de veículo ou arrendamento mercantil, em desacordo com 
as regras estabelecidas neste capítulo (Convênio ICMS 64/06, cláusula sétima). (Redação 
acrescida pelo Decreto nº 6.651 – vigência: 12.07.06). 

 
Entretanto, verifico que, não obstante a determinação constante no 

artigo 123, a montadora de veículos deixou de inserir tal informação no campo 
“informações complementares” das NF-e. E, em razão da ausência de tal informação nas 
NF-e, o DETRAN também deixou de seguir as determinações do artigo 124 e não efetuou 
o registro no campo “restrições tributárias” do CRV, da informação de que o veículo 
possuía restrição para alienação antes de 12 meses, conforme extratos de Autorizações 
de Emissão de CRV de folhas 61 a 64. 

 
Em face do exposto, os adquirentes dos veículos, no caso em 

questão, os sujeitos passivos solidários LINDIONOR DE SOUZA LOBO, JOACI 



MACHADO VITÓRIA, JAIRO TEIXEIRA DE CASTILHO, IVAN VIEIRA DOS SANTOS, 
WESLEI FAVORITO, não poderiam ter tomado conhecimento da restrição que não 
constava do DUT e portanto foram adquirentes de boa fé. 

 
Neste diapasão, não verifico no processo nenhuma prova que 

ratifique que o sujeito passivo solidário concorreu para a prática da infração pois por conta 
das falhas cometidas pela montadora e pelo DETRAN, o adquirente comprou os veículos 
de boa-fé, já que não existia nenhuma informação, quanto à restrição de comercialização 
do veículo. 

 
De forma que conheço da impugnação do sujeito passivo JOACI 

MACHADO VITÓRIA, dou provimento para excluí-lo do polo passivo da lide, e por minha 
arguição devo excluir os demais LINDIONOR DE SOUZA LOBO, JAIRO TEIXEIRA DE 
CASTILHO, IVAN VIEIRA DOS SANTOS, WESLEI  FAVORITO da lide, pelos motivos 
acima delineados e no mérito, ante a inexistência de provas que possam elidir a questão, 
considero procedente o auto de infração.  

 
Ante o exposto, conheço da impugnação, do sujeito passivo JOACI 

MACHADO VITÓRIA, dou provimento para excluí-lo da lide, e por minha arguição excluo 
os demais LINDIONOR DE SOUZA LOBO, JAIRO TEIXEIRA DE CASTILHO, IVAN 
VIEIRA DOS SANTOS, WESLEI FAVORITO da lide, pelos motivos acima expostos, 
juntamente com a unanimidade de meus pares. E, no mérito, por unanimidade de votos, 
considero que o auto de infração é procedente. 

 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01903/18 
 
 
Relator: Conselheiro Rickardo de Souza Santos Mariano 
 

 
EMENTA: ICMS. Auditoria Específica de Mercadoria. Omissão de 
entrada de mercadorias sujeitas a substituição tributária. 
Procedente em parte.  
 
O trabalho revisional respalda o entendimento de que o feito 
deve ser julgado procedente em parte. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.513,70 
(dezoito mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Rickardo de Souza Santos Mariano, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e 
Aldeci de Souza Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de lançamento de ofício, formalizado pela fiscalização, 
exigindo um crédito tributário, em razão de omissão de entrada de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, conforme Auditoria Específica de Mercadorias, nota explicativa, 
demonstrativos, EFD e demais documentos fiscais juntados aos autos, fls. 03 a 06, para 
fundamentação da acusação fiscal. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 04.  
 
Impugnando o lançamento o sujeito passivo e o polo passivo 

solidário, com uma única peça defensória, apontam erros no trabalho vestibular, para 
requererem a procedência parcial da lide, fls 13 a 17. Juntam documentos, às fls 18 a 43. 

 
Por meio do Despacho n°492/2016, o julgador singular determina o 

encaminhamento desses autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para 
que seu ilustre titular, por obsequio, determine que auditor-fiscal possa se manifestar, de 
forma clara e objetiva, sobre cada item apresentado pela defesa, conforme apresentação 
em mídia digital de levantamento contraditório. Caso seja necessário promover alguma 
alteração nos procedimentos anteriores estes deverão ser feitos, visando um novo 
detalhamento do credito tributário a ser exigido nos autos. O sujeito passivo deve ser 
cientificado do resultado da diligencia fiscal, às fls 45. 

 
Em resposta ao despacho supra, a autoridade fiscal, após detalhar a 

metodologia do seu trabalho, informa que as alegações da defesa meramente protelatória, 
fls 47 a 48. 

 
Intimados, às fls 50 a 50-A, o sujeito passivo principal e o solidário se 

manifestaram conjuntamente em resposta ao resultado da diligência, às fls 53 a 56, onde 



reafirmam as alegações já pronunciadas na fase impugnatória. Junta documentos, fls. 57 
a 61.    

 
Por meio do Despacho n° 159/2017, o julgador singular determina o 

encaminhamento desses autos à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviço, para que seu 
ilustre titular determine que auditor-fiscal estranho a lide, possa verificar as possíveis 
inconsistências nas relações de entrada e saída, assim como, acolher ou rejeitar os erros 
apontados com relação aos produtos descritos, às fls 57/61, e caso seja necessários os 
procedimentos fiscais poderão ser refeitos, fls 63.  

 
A autoridade fiscal revisora junta documentos, fls. 64 a 108 e informa 

que elaborou novo levantamento, cujo resultado aponta que a omissão de entrada de 
mercadoria, com substituição tributária no valor de R$ 123.719,75 (cento e vinte três mil, 
setecentos e dezenove reais e quinze centavos), acarretando um ICMS no valor de R$ 20. 
172,87 (vinte mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). fl. 109.  

 
Em resposta ao trabalho diligencial da defesa concorda parcialmente 

com a revisão. Aduz que decido a exiguidade do prazo que lhe foi concedido, apresentara 
nova contestação, fls. 17 a 118. 

 
Por meio da sentença n°5052/2017, o julgador singular decidiu pela 

procedência do auto de infração, na importância de R$ 123.719,75 (cento e vinte três mil, 
setecentos e dezenove reais e quinze centavos), acarretando um ICMS no valor de R$ 20. 
172,87 (vinte mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), fls 120 a 124. 

 
Em grau de recurso voluntário o sujeito passivo principal e o 

solidário, com uma única peça defensória, alegam que apesar de determinar diligência 
com a finalidade de revisar e corrigir as possíveis inconsistências no procedimento fiscal 
inicial, aquela revisão não atingiu seus objetivos que era verificar a efetiva omissões de 
entradas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, conforme demonstrado pela 
recorrente através dos anexos 01 (diferenças encontradas nas entradas nos 
levantamentos SEFAZ x empresa) e 02 (conclusão – demonstrativo comparativo dos 
levantamentos do fisco x levantamentos da empresa), que o crédito mantido no 
julgamento de primeira instância não compreende o valor do ICMS que seria efetivamente 
devido pela recorrente.  

 
Cita-se que para comprovar as faltas de lançamentos de entrada de 

itens não considerados pelo autuante/revisor, e que dão suporte aos dados apresentado 
fiscais que não compuseram os levantamentos iniciais ou foram lançados com quantidade 
erradas, e que prejudicaram a validade do lançamento na sua integralidade, uma vez que 
enseja a insegurança quanto a base de cálculo e o imposto lançado. 

 
Por fim, ante ao exposto, requer a recorrente aos eméritos julgadores 

de segunda instancia do CAT, por acolher o presente recurso voluntario, com pedido de 
juntada dos documentos fiscais de entradas ao processo a posterior, antes do julgamento, 
uma vez que o tempo para a juntada neste momento não foi possível em razão de seu 
volume. Requerendo ainda, a reforma da sentença 5052/2017, julgando pela procedência 
apenas parcial do lançamento, depois de corrigidos todo o procedimento fiscal através de 
nova diligência, para se encontrar as verdadeiras omissões de saídas, para que desta se 
faça a verdadeira justiça que se busca neste emérito conselho administrativo tributário, às 
fls 128 a 131.Juntam documentos, às fls 132 a 138. 

 



Os sujeitos passivos compareceram aos autos novamente 
apresentando termo aditivo ao recurso voluntario. Requerem a correção da base de 
cálculo e do ICMS, que devem corresponder respectivamente a R$ 104.862,67 e R$ 
17.032,73, mantendo-se todos os pedidos do recurso ora complementado, tudo para que 
seja feita a justiça fiscal que se busca neste processo administrativo tributário, às fls 144 a 
146. 

Anexado documentos, às fls 147 a 220. 
 
Por meio da Resolução n°112/2018, a Quarta Câmara Julgadora 

encaminha os autos à delegacia de fiscalização de origem, para que seu titular designe 
auditor fiscal, de preferência estranho a lide, para que proceda uma análise dos novos 
dados apresentados pelo sujeito passivo e anexados ao processo, a fim de verificar se 
quando da realização da auditoria especifica de mercadorias estes documentos realmente 
não haviam sido considerados no levantamento e, caso confirme, que agora os considere 
e refaça o levantamento, às fls 221 a 222. Anexado planilhas de documentos, às fls 223 a 
273.  

 
Em atendimento à resolução supra a autoridade fiscal informa que  

as informações constantes dos arquivos EFD's apresentados ainda continham alguns 
erros. Salientar, que a diferença a menor encontrada nos levantamentos efetuados pela 
defesa é, em sua grande parte, em função da utilização de valores diferentes dos 
estoques inicial constantes da sua escrituração fiscal digital, que são os validos para a 
auditoria em questão. Que efetuou as correções constantes das informações 
apresentadas, e elaborou novos levantamentos, que acarretaram em novo resultado, ou 
seja: omissão de entradas de mercadorias com substituição tributária no valor de R$ 
113.959,89 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos), acarretando em um ICMS no valor de R$ 18.513,70, (dezoito mil, quinhentos e 
treze reais e setenta centavos), fls 274. 

 
Intimados os sujeitos passivos a tomar conhecimento da resolução 

n°112/2018, às fls 276 a 278. 
 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Diante do levantamento contraditório trazido pelo sujeito passivo e da 
documentação por ele acostada, o feito foi encaminhado à revisão fiscal.  

 
Isto feito, veio o processo o parecer revisional, fl. 274, que adoto 

como razão de decidir neste processo.  
 
Ressalto ainda que o sujeito passivo, por seu representante, 

concordou com o parecer revisional durante a sessão de julgamento.  
 
Ante o exposto, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe 

parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 18.513,70 (dezoito mil, quinhentos 
e treze reais e setenta centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01992/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de registro de entrada de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Reforma parcial da decisão singular. Procedência 
parcial. 
 
Provado na revisão colacionada aos autos que o sujeito passivo 
promoveu a omissão parcial do registro de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária pelas 
operações posteriores, procedente em parte é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.054,54 (sete mil e cinquenta e 
quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

 
Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no 
valor de R$ 41.721,93, acrescido do índice de valor agregado-IVA, no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, conforme demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias 
anexo. Em decorrência, como solidário, fica sujeito ao pagamento do imposto no valor de 
R$ 7.092,73, acrescido das cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei 

11.651/91, c/c art. 35, anexo VIII, e art. 145, Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, VII, “l”, §9ºll, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 16.241/2008. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos mídia em CD 

contendo Planilhas com Auditoria Específica de Mercadorias: Omissão de Entradas ST, 
relação de entradas, inventário inicial e final, saídas ECF e NF. 

 
Intimado, o sujeito passivo não se manifestou, sendo lavrado o termo 

de revelia às fls.08.  
 
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em 

Segunda Instância, alegando inocorrência do fato gerador, conforme CD (anexo 03), com 
todos os arquivos XML das operações do exercício, SPED, além de demonstrativo de 



igual teor ao elaborado pela autoridade fiscal, sendo totalmente improcedente a cobrança 
do imposto e suas cominações legais. 

 
Ao final, requer a revisão do feito por auditor estranho à lide, caso 

existam dúvidas nos levantamentos fiscais.  
 
Em seguida, a Quarta Câmara Julgadora do CAT converteu o 

julgamento em diligência, sendo intimado o sujeito passivo para se contrapor à auditoria, 
juntando aos autos documentos que demonstram os itens com diferenças nos 
levantamentos do fisco. 

 
O sujeito passivo apresentou CD ou mídia digital contendo os 

DANFE’s das notas de entrada que contêm mercadorias objeto da autuação não 
consideradas no levantamento fiscal e requer a retificação do lançamento original. 

 
 Tendo em vista as alegações do sujeito passivo, o lançamento 

original foi corrigido pelo fisco, que elaborou novos levantamentos, resultando na omissão 
de entrada de mercadorias com substituição tributária no valor de R$ 41.497,23 e ICMS no 
valor de R$ 7.054,54. 

 
Intimado, o sujeito passivo discorda do lançamento efetuado no 

trabalho revisional. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho os fundamentos da revisão de fls. 

110. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 
  
“Inicialmente cabe aqui salientar que o levantamento fiscal, em 

epígrafe, foi elaborado a partir das informações prestadas pelo contribuinte constantes da 
sua escrituração fiscal digital: (o seu livro fiscal), apresentada ao fisco, ou seja: os 
inventários inicial e final, as entradas, as saídas são as informadas pelo próprio 
contribuinte, portanto, a única possibilidade de o levantamento dar errado, é se as 
informações prestadas não estiverem corretas. 

 
Neste sentido, com uma análise acurada dos levantamentos 

apresentados, permitiu-nos ver que as informações constantes dos arquivos EFD’s 
apresentados continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições 
e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. 

 
Com relação aos valores do inventário inicial que a defesa presenta 

em seu levantamento, fica inviabilizado o seu aproveitamento, uma vez que os valores dos 
mesmos são totalmente diferentes dos constantes do inventário que está oficialmente 
lançado na sua escrituração fiscal digital (EFD). 

 
Isto posto, efetuamos as correções dos erros constantes das 

informações apresentadas, e elaboramos novos levantamentos, que acarretaram em novo 
resultado, ou seja: omissão de entradas de mercadorias com substituição tributária no 
valor de R$ 41.497,23 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte três 



centavos), acarretando em um ICMS no valor de R$ 7.054,54 (sete mil cinquenta e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos).” 

 
Dito isso, o sujeito passivo apresentou sua impugnação em Segunda 

Instância, onde trouxe elementos para reduzir o valor exigido, como informações 
constantes dos arquivos EFD’s que continham vários erros, dentre os quais, mercadorias 
iguais, com descrições e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em 
duplicidade, levando à sua parcial procedência. 

 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, conheço da impugnação em Segunda Instância, dou-lhe parcial provimento 
para considerar procedente em parte o presente auto de infração no valor do ICMS de R$ 
7.054,54 (sete mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 21 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01993/18 
 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de registro de entrada de mercadoria    
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Reforma parcial da decisão singular. Procedência 
parcial. 
 
Provado na revisão colacionada aos autos que o sujeito passivo 
promoveu a omissão parcial do registro de entrada de 
mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária pelas 
operações posteriores, procedente em parte é o auto de 
infração. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.604,36 
(sete mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Participaram do julgamento os 
Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro 
Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Narra a exordial que o sujeito passivo omitiu registro de entrada de 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no 
valor de R$ 51.315,11, acrescido do índice de valor agregado-IVA, no período de 
01/01/2011 a 31/12/2011, conforme demonstrativo Auditoria Específica de Mercadorias 
anexo. Em decorrência, como solidário, fica sujeito ao pagamento do imposto no valor de 
R$ 8.723,57, acrescido das cominações legais. 

 
Foram indicados como infringidos os arts. 45, XIII, 51 e 64, da Lei 

11.651/91, c/c art. 35, anexo VIII, e art. 145, Decreto 4.852/97. 
 
A penalidade proposta foi a tipificada no art. 71, VII, “l”, §9ºll, da Lei 

11.651/1991, com redação da Lei 16.241/2008. 
 
Como instrução processual foram anexados aos autos mídia em CD 

contendo Planilhas com Auditoria Específica de Mercadorias: Omissão de Entradas ST, 
relação de entradas, inventário inicial e final, saídas ECF e NF. 

 
Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em Primeira 

Instância, alegando ocorrência parcial do fato gerador, sendo improcedente em parte a 
cobrança do imposto e suas cominações legais. 

 
Ao final, requer a revisão do feito por auditor estranho à lide, caso 

existam dúvidas nos levantamentos fiscais.  



 
Em seguida, a julgadora monocrática, ao analisar os autos, percebe 

que a Auditoria realizada pelo autuante está de acordo com o Manual de Auditoria 
(Instrução de Serviço) e a Legislação vigente, concluindo que prospera o lançamento. 

 
Desta forma, manifesta-se nos autos para desacolher a pretensão do 

sujeito passivo, condenando-o ao pagamento do crédito tributário constante na exordial e 
seus acréscimos legais. 

 
Intimado, o sujeito passivo interpõe recurso voluntário, aduzindo que 

pelas provas apresentadas na impugnação e o volume da movimentação de mercadorias 
contidas na auditoria, não seria fácil à julgadora atestar a ineficácia dos levantamentos 
fiscais apresentados. 

 
Acrescenta que realizou levantamento de igual teor ao efetivado pela 

fiscalização, devendo ser respeitados os princípios da imparcialidade do julgamento e da 
verdade material. 

 
Ao final, requer o retorno dos autos à Primeira Instância para novo 

julgamento, ou a reforma da sentença, conhecendo como devido o valor apontado pela 
recorrente, ou seja, os autos encaminhados em diligência para revisão. 

 
Em seguida, a Quarta Câmara Julgadora do CAT converteu o 

julgamento em diligência, sendo intimado o sujeito passivo para se contrapor à auditoria, 
juntando aos autos documentos que demonstrem os itens com diferenças nos 
levantamentos do fisco. 

 
O sujeito passivo apresentou CD ou mídia digital contendo os 

DANFE’s das notas de entrada que contenham mercadorias objeto da autuação não 
consideradas no levantamento fiscal e requer a retificação do lançamento original. 

 
Tendo em vista as alegações do sujeito passivo, o lançamento 

original foi corrigido pelo fisco, que elaborou novos levantamentos, resultando na omissão 
de entradas de mercadorias com substituição tributária no valor de R$ 44.731,47 e ICMS 
no valor de R$ 7.604,33. 

 
Intimado, o sujeito passivo discorda do lançamento efetuado no 

trabalho revisional. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Passo a decidir e de plano acolho os fundamentos da revisão de fls. 

128. Por oportuno, transcrevo-a abaixo, “ipsis litteris”: 
  
“Inicialmente cabe aqui salientar que o levantamento fiscal, em 

epígrafe, foi elaborado a partir das informações prestadas pelo contribuinte constantes da 
sua escrituração fiscal digital: (o seu livro fiscal), apresentada ao fisco, ou seja: os 
inventários inicial e final, as entradas, as saídas são as informadas pelo próprio 
contribuinte, portanto, a única possibilidade de o levantamento dar errado, é se as 
informações prestadas não estiverem corretas. 



 
Neste sentido, com uma análise acurada dos levantamentos 

apresentados, permitiu-nos ver que as informações constantes dos arquivos EFD’s 
apresentados continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições 
e códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade. 

 
Isto posto, efetuamos as correções dos erros constantes das 

informações apresentadas, e elaboramos novos levantamentos, que acarretaram em novo 
resultado, ou seja: omissão de entradas de mercadorias com substituição tributária no 
valor de R$ 44.731,47 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e 
sete centavos), acarretando em um ICMS no valor de R$ 7.604,33 (sete mil, seiscentos e 
quatro reais e trinta e três centavos).” 

 
Dito isso, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, onde 

trouxe elementos para reduzir o valor exigido, como informações constantes dos arquivos 
EFD’s que continham vários erros, dentre os quais, mercadorias iguais, com descrições e 
códigos diferentes, além de notas fiscais lançadas em duplicidade, levando a parcial 
procedência do recurso. 

 
Ao teor do exposto, e acompanhado da unanimidade dos votos de 

meus pares, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a 
sentença singular e considerar parcialmente procedente o presente auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 7.604,54 (sete mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos). 

 
 
 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Nulidade Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA I CJUL N.º 02057/18 
 
 
Relator: Conselheiro Gilmar Rodrigues de Almeida 
 

 
EMENTA: Preliminar. Nulidade da Revelia Decretada. 
Cerceamento ao direito de defesa arguida pelo sujeito passivo. 
Supressão de instância. Acatada por unanimidade. 
 
Caracteriza cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo 
a decretação da revelia sem a garantia da ampla defesa e do 
contraditório passível de exercido em primeira instância com a 
impugnação, suprimindo esta instância de jurisdição 
administrativa. 
 

ACÓRDÃO - A Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 07 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
preliminar de nulidade parcial do processo, arguida pelos sujeitos passivos, por 
cerceamento do direito de defesa, a partir do termo de revelia de fls. 60, devendo ser 
encaminhado os autos ao Corpo de Julgadores de Primeira Instância para apreciação da 
peça defensória e devolvidos aos sujeitos passivos todos os prazos, inclusive, com nova 
intimação para apresentação de Impugnação em Primeira Instância. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça Alves, 
Gerluce Castanheira Silva Padua e José Pereira D'abadia. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Neste lançamento, o fisco impõe aos  sujeitos passivos a obrigação 
de recolher ICMS no valor de R$ 653.429,50 (seiscentos e cinquenta e três mil 
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), por ter omitido o registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores (414.890,354 litros de GASOLINA A e 187.777,9 litros de ÓLEO DIESEL A 
S500), no valor comercial de R$ 2.533.151,85, calculados pelo preço médio ponderado 
final/PMPF, no período de 01/01/2016 a 31/12/2015, apurado conforme demonstrativo 
AUDITORIA ESPECÍFICA DE MERCADORIAS em anexo. 

 
Foram indicados como infringidos os artigos 45, XIII; 51 e 64, da lei 

n.º 11.651/91 - Código Tributário Estadual (CTE), c/c o art. 35, do Anexo VIII, e art. 145, do 
ambos do Decreto n.º 4.852/97. Aplicada a penalidade prevista no art. 71, VII, “l”, § 9.º, II, 
da lei n.º 11.651/91, com redação da lei n.º 16.241/2008. 

 
Foram arrolados como coobrigados solidários os sócios da empresa 

autuada FRANCINE JUNQUEIRA NOGUEIRA CASSARO e ÉDIO NOGUEIRA.  
 
O auto de infração, lavrado em 31/10/2017, foi instruído, dentre 

outros documentos, demonstrativos de Auditoria Específica de Mercadorias e mídia em 
CD. 

 
A empresa autuada recebeu cópia da mídia em CD (fls.53). 



Houve a intimação de todos os coobrigados (fls.54/59-B. 

Decretada da revelia de ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, de FRANCINE JUNQUEIRA NOGUEIRA CASSARO e 
de ÉDIO NOGUEIRA (fls.61). 

Os autuados interpõem Impugnação em Segunda Instância, 
alegando, em preliminar, que houve cerceamento ao seu direito de defesa por supressão 
de instância, eis que a Revelia fora decretada de forma equivocada, porquanto 
apresentara IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, que fora recepcionada pela 
servidora da GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS – GECOM Sra. DAGMAR DE FÁTIMA 
FREITAS BRUNO, mat. 54.217-2, no dia 12/12/2017. Na mesma peça, pugnam pela 
exclusão dos coobrigados solidários da lide e pedem a improcedência do feito. 

Junta cópia da impugnação em primeira instância apresentada em 
local diverso na estrutura da administração tributária (fls.86/95). 

Relatados, passo ao voto.  
 
 

V O T O 
 
Cuida-se de julgamento de Impugnação em Segunda Instância 

interposta pelos autuados, na qual pedem a cassação da Revelia decretada, pois houve 
cerceamento ao seu direito de defesa por supressão de instância, eis que a Revelia fora 
decretada de forma equivocada, porquanto apresentaram IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, que fora recepcionada pela servidora da GERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS – 
GECOM Sra. DAGMAR DE FÁTIMA FREITAS BRUNO, mat. 54.217-2, no dia 12/12/2017, 
em lançamento no qual o Fisco impõe aos  sujeitos passivos a obrigação de recolher 
ICMS no valor de R$ 653.429,50 (seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e 
nove reais e cinquenta centavos), por ter omitido o registro de entrada de mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores (414.890,354 litros 
de GASOLINA A e 187.777,9 litros de ÓLEO DIESEL A S500), no valor comercial de R$ 
2.533.151,85, calculados pelo preço médio ponderado final/PMPF, no período de 
01/01/2016 a 31/12/2015, apurado conforme demonstrativo AUDITORIA ESPECÍFICA DE 
MERCADORIAS. 

 
Portanto, não obstante apresentada em local diverso, a 

IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA fora interposta tempestivamente  naestrutura 
administrativa da SEFAZ- GO. 

 
Desse modo, não poderiam, em obediência aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, os sujeitos passivos ficar prejudicados com a REVELIA 
equivocadamente decretada, porquanto esteja claro o cerceamento ao seu direito de 
defesa devido à supressão da primeira instância de jurisdição administrativa. 

 
Ante o exposto, no que sou acompanhado pela unanimidade de 

meus pares, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade parcial do processo, 
arguida pelos sujeitos passivos, por cerceamento do direito de defesa, a partir do termo de 
revelia de fls. 60, devendo serem encaminhados os autos ao Corpo de Julgadores de 
Primeira Instância para apreciação da peça defensória e devolvidos aos sujeitos passivos 
todos os prazos, inclusive, com nova intimação para apresentação de Impugnação em 
Primeira Instância. 

 



 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Substituição tributária (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02066/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS. Omissão de registro de entrada de mercadoria, 
sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores. Improcedente.  
 
Julga-se improcedente o auto de infração, reformando assim a 
decisão monocrática que havia julgado procedente o 
lançamento, quando a instrução processual apontar que o 
contribuinte não cometeu o ilícito fiscal denunciado na folha de 
rosto do feito. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 23 de novembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente 
o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Aguinaldo Fernandes de 
Melo, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo Carvelo Carvalho e Evandro Luis Pauli. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos de infração que o sujeito passivo omitiu registro de 
entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária pelas operações 
posteriores, no valor comercial de R$ 1.693.989,06, no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012. Em consequência, deverá pagar o imposto na importância de R$ 287.978,14, 
mais as cominações legais, conforme documentos de fls. 3 a 71. 

 
Identificado o polo passivo solidário, fl. 4. 
 
Intimados, nos termos da lei, o sujeito passivo solidário mantém-se 

silente e motiva o termo de revelia (fl. 76) 
 
Impugnando o lançamento o polo passivo suscita em preliminar a 

nulidade da lide por cerceamento ao direito de defesa, por insegurança da determinação 
da infração, vez que estão equivocados os lançamentos. Alega que não houve omissão de 
recolhimento do imposto e nem de registro. Pede a redução da multa, fls. 79 a 87. Junta 
documentos, fls. fls. 88 a 171. 

 
Mediante Despacho nº 1282/2015-JULP é encaminhado os autos à 

Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, para que preferencialmente um dos 
autores, faça a análise da documentação apresentada pelo polo passivo, e em seguida, 
efetue uma revisão fiscal. (fl. 173) 

 
A Agência Fazendária Especial de Caldas Novas compareceu aos 

autos em atendimento ao Despacho nº 1282/2015, fls. 174 a 177 e em conclusão informa 
que o levantamento fiscal está correto, devendo permanecer os mesmos valores lançados 
na exordial. Junta documentos, fls. 178 a 181. 



 
Manifestando-se sobre o trabalho revisional o polo passivo e o sujeito 

passivo solidário, com peças defensórias apartadas, ratificam os argumentos já 
produzidos, fls. 191 a 192; 208 a 226; 230 a 258. Juntam documentos, fls.  193 a 195 e 
259 a 261. 

 
Pela Sentença nº 1300/2017-JULP o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração, fls. 275 a 278. 
 
Os autuados são intimados a apresentarem, caso queiram, recurso 

voluntário (fls. 279 a 290) 
 
Lavrado o termo de perempção em face do polo passivo, fl. 292. 
 
Em grau de recurso voluntário o polo passivo solidário pugna pela 

nulidade da decisão monocrática, vez que a sentença, ora em debate, apresenta vícios 
insanáveis. Requer a exclusão de seu nome do polo passivo deste feito, fls. 294 a 333. 

 
O polo passivo também se manifesta, fls. 339 a 346 reafirmando as 

razões impugnatórias. 
 
Por meio do termo de juntada, fl. 349, foi acostado ao processo 

memoriais do polo passivo solidário, fls. 350 a 362, requer diligência. Junta documentos, 
fls. 362 a 433.    

 
 
Pela Resolução nº 112/2017 a Segunda Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário converte o julgamento em diligencia, remetendo os 
autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos, para que seu titular designe 
auditor fiscal para que: revise o trabalho original do Fisco à vista dos elementos trazidos 
pelo sujeito passivo em seu recurso, especialmente as alegações de duplicidade de 
vendas por cupom fiscal informadas em relatório analítico e sintético e de escrituração de 
notas fiscais de entradas vinculadas a estabelecimento diverso; admita redução no valor 
do crédito tributário em face da revisão realizada, elaborar demonstrativo nos mesmos 
moldes do que compõe a acusação fiscal, expondo o novo valor encontrado para a 
omissão de pagamento de ICMS (fls. 435 e 436). 

 
Em atenção ao despacho supra, a autoridade fiscal revisora, fls. 442 

a 446 infere em conclusão que “os novos demonstrativos foram anexados ao processo em 
meio físico e em mídia digital. O demonstrativo “Conclusão “ demonstra omissão de saída 
...”. Junta documentos, fls. 447 a 535. 

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial o polo passivo e o 

sujeito passivo solidário, com peças defensórias apartadas, insistente na nulidade do feito/ 
improcedência da lide, ao argumento de que a citada peça revisional aponta omissão de 
saída, sendo que a inicial, registra omissão de entrada, fls. 542 a 545; 561 a 569. Juntam 
documentos, fls. 546 a 558 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 



Reporto-me ao trabalho revisional, acostado aos autos, fls. 442 a 
446, onde a autoridade fiscal diligenciadora, após discorrer sobre a metodologia de 
trabalho empregado, em conclusão informa que “os novos demonstrativos foram anexados 
ao processo em meio físico e em mídia digital. O demonstrativo “Conclusão “ demonstra 
omissão de saída ...” (grifei) 

 
Ocorre que, conforme informado no relatório, que é parte integrante 

deste “decisum”, o autor do lançamento, aponta no campo 2 da exordial, na descrição do 
fato gerador, omissão de registro de entrada de mercadoria. (grifei) 

 
Mediante as assertivas supra aduzidas, cujos grifos mostram o 

equívoco ocorrido, demonstrado está que não houve a omissão de registro de entrada da 
mercadoria, situação que me leva a julgar improcedente o lançamento.  

 
Assim, voto conhecendo do recurso voluntário, dando-lhe provimento 

para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. 
 
 

Sala das sessões, em 14 de dezembro de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Substituição tributária (Procedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 02069/18 
 
 
Relator: Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira 
 

 
EMENTA: Pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. 
Rejeitado. ICMS -ST. Omissão do repasse do ICMS substituição 
tributária para o erário estadual. Procedente.  
 
1. Não havendo dúvidas a serem dirimidas, nos elementos 
constitutivos da lide, o pedido de diligência deve ser rejeitado; 
 
2. Julga-se procedente o auto de infração, quando a instrução 
processual apontar que o polo passivo cometeu o ilícito fiscal 
denunciado na folha de rosto da lide; 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 05 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o 
pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo. Participaram do julgamento os 
Conselheiros Cláudio Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão 
da Silva e José Ferreira de Sousa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conhecer da impugnação em Segunda Instância, negar-lhe provimento para considerar 
procedente o auto de infração. Participaram do julgamento os Conselheiros Cláudio 
Henrique de Oliveira, Victor Augusto de Faria Morato, Edson Abrão da Silva e José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, em 
desacordo com o que estipula o Convênio 110/07, deixou o contribuinte de informar aos 
seus fornecedores, no Anexo II do SCANC, as vendas de combustíveis derivados de 
petróleo – DIESEL efetuadas para o Estado de Goiás por meio das Notas Fiscais n° 8259, 
8265, 8266, 8271, realizadas no mês de setembro de 2015, causando omissão do repasse 
do ICMS substituição tributária para o erário estadual, na importância de R$ 25.946,12, 
conforme demonstrativos e demais documentos anexos, fls. 03 a 27. Em consequência, 
deve pagar o imposto omitido, juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Cientificado às fls. 28 e 29, o sujeito passivo não comparece aos 

autos, tendo sido lavrado termo de revelia às fls. 30. 
 
Intimado para manifestação, o sujeito passivo interpõe impugnação 

em Segunda Instância, às fls. 35 a 39, alegando que o fisco pretende exigir da ora 
impugnante o valor de ICMS-ST que já se encontra recolhido aos cofres públicos, além de 
que, a legislação tributária indica procedimento especifico para as retificações do erro de 
procedimento apontado, de maneira que os recursos já se encontram nos cofres do 
Estado de Goiás, sendo improcedente e ilegal a exigência fiscal. Alega que houve 
equívoco na informação de que a venda de combustíveis teria sido realizada para o 
Distrito Federal, quando de fato houvera venda a Goiás. 

 



Infere ainda que o legislador previu uma multa tão pesada 
pretendendo alcançar apenas aqueles contribuintes que manipulassem os instrumentos de 
informação e controle fiscal – deixando de entrega-los ou atrasando sua entrega, ou 
prestando informações incompletas ou incorretas – para efeito de subtrair-se ao 
pagamento do imposto. 

 
Ao final, requer: provimento de sua impugnação para que se afaste 

integralmente a exigência fiscal. 
 
Anexa aos autos documentos às fls. 40 a 61 e 66 a 73. 
 
Pela Resolução nº 160/2017 a Quarta Câmara Julgadora do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos à Gerência de Combustíveis da 
Superintendência de Controle e Fiscalização, para que se informe, se o valor 
correspondente ao ICMS pleiteado no auto já fora repassado ao Estado de Goiás. Em 
caso positivo que se informe a data efetiva do repasse. (fl. 74) 

 
A Gerência de Combustíveis compareceu aos autos em atendimento 

à Resolução nº 160/2017 e após detalhar a metodologia de trabalho, informa que não foi 
efetuado o repasse do ICMS extemporâneo pela refinaria, visto que o valor principal da 
exigência tributada não foi repassado ao Estado de Goiás. (fls. 76 a 78). Anexou 
documentos (fls. 79 a 89). 

 
Manifestando-se sobre o trabalho diligencial, o polo passivo refirma 

as alegações defensórias já pronunciadas e pugna por diligência. (fls. 96 a 99). Junta 
documentos (fls. 100 a 116). 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Sobre o novo pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, o 
rejeito, considerando que não há fundamentação ou mesmo provocado com novos 
elementos probatórios. 

 
O processo já foi diligenciado, nos termos da Resolução 160/2017, fl. 

74, sendo que seu resultado comprovou o não repasse para o Estado de Goiás e o 
processo, desde então, nada de novo fora apresentado que ensejasse nova diligência. 
Assim, rejeitado está o pedido em comento.  

 
Quanto ao mérito, pela omissão no Anexo II do SCANC, deixou de 

informar seus fornecedores as vendas de combustíveis derivados de petróleo – Diesel 
efetuados para o Estado de Goiás, o que ocasionou omissão de repasse do ICMS-ST para 
o Estado de Goiás.  

 
Tem-se como fundamento legal da responsabilidade do recolhimento 

o artigo 67 do Anexo VIII do RCTE, que será transcrito na sequência, vez que não houve 
comprovação do repasse daqueles valores ao Estado de Goiás. 

 

Art. 67. O disposto no art. 12-A e nas Subseções I-A e I-B não exclui a 
responsabilidade do TRR, da distribuidora de combustíveis, do importador 
ou da refinaria de petróleo pela omissão ou pela apresentação de 
informação falsa ou inexata, podendo ser exigida diretamente do 

ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Rcte/Anexos/ANEXO_08_Substituicao_Tributaria.htm#A12A


estabelecimento responsável pela omissão ou pela informação falsa ou 
inexata o imposto devido na operação interestadual e respectivos 
acréscimos (Convênio ICMS 110/07, cláusula vigésima nona). 

 
Assim, voto rejeitando o pedido de diligência formulado pelo sujeito 

passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheço da impugnação em 
Segunda Instância, nego-lhe provimento para considerar procedente o auto de infração. 

 
 
 

Sala das sessões, em 17 de dezembro de 2018. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2007/cv110_07
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Matéria: Substituição tributária (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 02089/18 
 
 
Relator: Conselheiro Aguinaldo Fernandes de Melo 
 

 
EMENTA: ICMS.  Utilizou base de cálculo de retenção inferior a 
exigida na apuração do ICMS substituição tributária pelas 
operações posteriores. Procedente em parte.  
 
Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando a 
instrução processual apontar que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência exordial. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 28 de setembro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da 
impugnação em Segunda Instância, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor de ICMS de R$ 39.352,38 (trinta e nove mil, trezentos 
e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), mais cominações legais, devendo ser 
considerado o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, conforme fls. 120, para fins de 
possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Aguinaldo Fernandes de Melo, Evandro Luis Pauli, Masayuki Missao e Aldeci de Souza 
Flor. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta nos autos que o sujeito passivo, na condição de substituído 
tributário na venda da peça, parte, componente, acessório e demais produtos, 
especificamente para o uso automotivo - NCM 8527.2 (protocolo  ICMS 41/2008), utilizou 
base cálculo de retenção inferior a exigida na apuração do ICMS substituição tributária 
pelas operações posteriores, referente a saída de aparelhos receptores de radiofusão que 
só funcionam com fontes externas de energia, com destino a empresa do Estado de 
Goiás, sem apurar, reter e repassar ao Estado de Goiás o ICMS Substituição Tributária, 
conforme demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto 
na importância de R$ 43.429,39 mais a cominações legais. 
 

O auto da infração foi instituído com documentos fls. 02 a 64. Nota 
Explicativa nas folhas 05, onde informa que o sujeito passivo aplicou, para determinadas 
operações, a alíquota de 12%, quando deveria ter aplicado a alíquota de 17%. Além disso, 
em março, entre os dias 06 e 12, aplicou IVA de 48,40% quando deveria ter aplicado IVA 
de 69,21%. 
 

O sujeito passivo foi intimado nas fls. 67 e 69 apresentar Impugnação 
a Primeira Instância, não comparecendo, sendo lavrado Termo de Revelia de folhas 70. 
 

O sujeito passivo foi intimado nas fls. 72 a 73 a apresentar 
Impugnação à Segunda Instância, anexando peça impugnatória nas folhas 74 a 77 
alegando: que, como explicado em processo anterior, que essas mercadorias foram 
vendidas para o Estado de Goiás através do armazém geral localizado no Estado de 
Minas Gerais - Suporte Armazém Vendas e Logísticas Int. Ltda, portanto eles são 



responsáveis pelo recolhimento dos impostos quais forma recolhida através das notas 
fiscais. 
 

Aduz entendemos que o valor não é devido uma vez que foram todos 
recolhidos no seu respectivo vencimento e, aproveitamos para enviar os comprovantes de 
todos os pagamentos. 
 

O sujeito passivo foi intimado na fls. 78 apresentar Impugnação à 
Segunda Instância. 
  

Anexou os documentos nas fls.119 as 122. 
 
É o relatório.  
 

VOTO 
 

Questão incidental: sujeito passivo efetuou o pagamento de 98% do 
auto de infração, restando um ICMS de R$ 868,58 (conforme comprovante em anexo). 

 
A autoridade fiscal exige, através do presente auto de infração, 

diferença de ICMS/ST em razão de retenção inferior àquela exigida na legislação 
tributária. Basicamente a autoridade fiscal constatou 3 situações:  

 
- Falta de retenção de ICMS em algumas notas fiscais. 
- Aplicou, para determinadas operações, a alíquota de 12%, quando 

deveria ter aplicado a alíquota de 17%. 
- Aplicou, para determinadas operações, em março/2013, entre os 

dias 06 e 12, o IVA de 48,40% quando deveria ter aplicado IVA de 69,21%.  
 
Sujeito passivo apresenta, em sua defesa, alegação de que não seria 

devido ICMS/ST em relação a algumas notas fiscais, pois o ICMS foi pago através de nota 
fiscal emitida pela empresa Supporte Armazen Vendas e Log. Int. Ltda, em operação de 
remessa por conta e ordem. Nesse sentido, apresenta, em anexo, as referidas notas 
fiscais, a saber: 
 
- NF nº 108 de 15/09/2014 (folhas 79) e NF nº 2326 (folhas 80) e GNRE de folhas 81;  
- NF nº 128 de 17/09/2014 (folhas 82) e NF nº 2348 (folhas 83) e GNRE de folhas 84; 
- NF nº 133 de 17/09/2014 (folhas 85) e NF nº 2353 (folhas 86) e GNRE de folhas 87;  
- NF nº 134 de 17/09/2014 (folhas 88) e NF nº 2354 (folhas 89) e GNRE de folhas 90; 
- NF nº 139 de 17/09/2014 (folhas 91) e NF nº 2359 (folhas 92) e GNRE de folhas 93; 
- NF nº 153 de 18/09/2014 (folhas 94) e NF nº 2382 (folhas 95) e GNRE de folhas 96; 
- NF nº 19349 de 19/09/2014 e GNRE (folhas 97). 
 

Verificando o histórico de pagamentos do sistema da SEFAZ, 
constato que houve o efetivo recolhimento do ICMS destacado nas respectivas GNREs. 

 
Ocorre que, comparando o cálculo do ICMS/ST constante nas 

referidas notas fiscais, efetuado pela Supporte Armazem Vendas e Log. Int. Ltda, com 
aquele efetuado pelo fisco, constante de folhas 24, verifico que os valores não são os 
mesmos. Isto é, os valores exigidos pela fiscalização tributária são superiores aos 
recolhidos pelo sujeito passivo. Cite-se como exemplo a NF nº 108 em que a fiscalização 
concluiu pelo ICMS devido de R$ 636,65 (folhas 24) e o contribuinte apresentou 



comprovante de pagamento no valor de R$ 419,70, conforme destacado na nota fiscal nº 
108 (folhas 79). 

 
Mas verifico que o cálculo efetuado pela autoridade fiscal se baseou 

na NF de faturamento (emitida pela Pioneer, folhas 79). Ocorre que o cálculo do ICMS/ST 
foi efetuado na NF de remessa (folhas 80). Por essa razão, a fiscalização acabou incluindo 
indevidamente, na base de cálculo do ICMS/ST, o valor de R$ 419,70 lançado em “outras 
despesas”. Ocorre que tal valor lançado na referida NF de faturamento, se refere 
exatamente ao valor do ICMS/ST calculado na NF de remessa e que foi lançado no campo 
de “outras despesas” da nota de faturamento, pois o ICMS/ST pago pela remetente é 
cobrado da destinatária, dessa maneira. De forma que não está correto o procedimento 
adotado pela fiscalização tributária já que não se pode incluir na base de cálculo o próprio 
ICMS/ST que se irá apurar. Cite-se que esse erro de cálculo efetuado pela fiscalização foi 
ocasionado pelo próprio sujeito passivo que efetuou o cálculo do ICMS/ST na nota fiscal 
de remessa e não na nota fiscal de faturamento.  

 
Outra situação indevida ocorrida no cálculo do ICMS/ST pela 

fiscalização é que, como na nota fiscal de faturamento não existe destaque de ICMS, não 
foi considerado o crédito de ICMS da operação anterior, para fins de abatimento.  

 
Por essas razões, verifico que o cálculo do ICMS/ST efetuado pelo 

sujeito passivo, e destacado nas respectivas notas fiscais de remessa, está correto. Por 
essa razão, considero indevida a cobrança de ICMS/ST das NF nº 108, 128, 133, 134, 139 
e 153, todas do mês de setembro/2014, constantes no levantamento fiscal de folhas 24. 
Assim, excluo tais notas fiscais da presente autuação fiscal pois não houve omissão de 
pagamento de ICMS/ST ou pagamento a menor. Nesse sentido, excluindo tais notas 
fiscais da apuração do ICMS do mês de setembro/2014, o ICMS omitido, desse mês, 
passa de R$ 4.329,20 para R$ 252,19.  

 
Não procede a alegação do sujeito passivo quanto a nota fiscal nº 

19349 (folhas 97). Isso porque verifiquei que o cálculo do ICMS/ST feito pelo sujeito 
passivo (folhas 97) difere do cálculo do ICMS/ST feito pelo fisco (folhas 24), em relação a 
aplicação da alíquota sobre a operação. O sujeito passivo aplicou a alíquota de 12% e o 
fisco a alíquota de 17%. Nesse caso, não assiste razão ao sujeito passivo pois a alíquota 
da operação é 17%. Correto está a cobrança da diferença do ICMS, no valor de R$ 
252,19, no mês de setembro/2014. 

 
Pelo acima exposto, voto conhecendo da impugnação em Segunda 

Instância, dando-lhe parcial provimento, para considerar parcialmente procedente o auto 
de infração, retificando o valor do ICMS lançado no mês de setembro/2014, originalmente 
de R$ 4.329,20 para R$ 252,19, perfazendo um valor total de R$ 39.352,38 (em 
substituição ao valor original de R$ 43.429,39), devendo ser considerado o pagamento 
efetuado pelo sujeito passivo no valor de ICMS de R$ 42.560,80, conforme extrato 
acostado aos autos.  
 

 
 

Sala das sessões, em 19 de dezembro de 2018. 
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Matéria: Súmula 002 (Aprovação) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01689/18 
 
Relator: Conselheiro Jorge Antônio Bezerra Oliveira 
 

 
EMENTA: SÚMULA Nº 002: A infração correspondente à omissão 
de registro de documento fiscal na Escrituração Fiscal Digital – 
EFD, praticada em período anterior a 16/01/18, data de entrada 
em vigor da Lei nº 19.965/18, subsume-se à penalidade tipificada 
no art. 71, inciso XXIII, da Lei nº 11.651/91, em face do disposto 
no § 7º-B, inciso II, do referido preceito normativo. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Administrativo Tributário, manifestando-se pela totalidade dos 
Conselheiros efetivos, decidiu, por maioria de votos, aprovar a Súmula nº 002 nos 
seguintes termos: “A infração correspondente à omissão de registro de documento fiscal 
na Escrituração Fiscal Digital – EFD, praticada em período anterior a 16/01/18, data de 
entrada em vigor da Lei nº 19.965/18, subsume-se à penalidade tipificada no art. 71, inciso 
XXIII, da Lei nº 11.651/91, em face do disposto no § 7º-B, inciso II, do referido preceito 
normativo”. Foram vencedores os Conselheiros Jorge Antônio Bezerra Oliveira, Nivaldo 
Carvelo Carvalho, Paulo Henrique Caiado Canedo, Luis Antônio da Silva Costa, Edson 
Abrão da Silva, José Ferreira de Sousa, Rickardo de Souza Santos Mariano, David 
Fernandes de Carvalho, Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, José Pereira D'abadia, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Cláudio Henrique 
de Oliveira, Antônio Martins da Silva e Andrea Aurora Guedes Vecci. Vencidos, em parte, 
os Conselheiros Evandro Luis Pauli, Gerluce Castanheira Silva Pádua e Gilmar Rodrigues 
de Almeida que votaram para que fosse excluída da parte final do verbete a expressão 
"inciso II". 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Cuida-se de proposta de enunciado de súmula encaminhada pelo 

ilustre Conselheiro Victor Augusto de Faria Morato, em conformidade com o prescrito no § 

2º do art. 22 da Lei nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, a qual oferece o seguinte texto 

sugestivo de verbete: 

“A infração correspondente à omissão de registro de 

documento fiscal na Escrituração Fiscal Digital – EFD, praticada 

em período anterior a 16/01/18, data de entrada em vigor da Lei 

nº 19.965/18, subsume-se à penalidade tipificada no art. 71, 

inciso XXIII, da Lei nº 11.651/91, em face do disposto no § 7º-B, 

inciso II, do referido preceito normativo” 

Acompanham a proposta as decisões reiteradas do Conselho 

Superior relativa a matéria a ser sumulada.  

Da fundamentação apresentada pelo Conselheiro proponente, consta 

o seguinte: 

A aplicação do inciso XXIII, “a” do CTE, quanto às infrações de não 

registro, em EFD, de notas fiscais de entradas ou de saídas, se deve 

à análise do § 7°-B do mesmo dispositivo, cuja redação segue: 



“Art. 71.................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 

substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 

remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 

fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 

documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 

relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 

base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 

ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 

informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 

registro, conforme o caso.” 

O dispositivo retrocitado, inserido em abril de 2011 no art. 71 do 

CTE, sempre fora objeto de controvérsias quanto a sua correta 

interpretação no âmbito da fiscalização, gerando, inclusive, posições 

antagônicas sobre a aplicação da multa cominada ao não-registro de 

notas fiscais, ora adotando o inciso VII, “c” (notas fiscais de entradas) 

ou o inciso X, “a” (para saídas), ora o inciso XXIII. 

Com efeito, esse grau de ambiguidade na aplicação do § 7º-B do art. 

71 do CTE não poupou nem mesmo os diversos órgãos Fazendários 

na Administração, que culminou em resposta à consulta, formulada 

por órgão da Administração, consubstanciada no Parecer n. 1580/12-

GEOT para nortear as fiscalizações sobre o assunto aqui tratado. A 

resposta à consulta fora reputada legítima e razoável, em 

interpretação “a contrario sensu” do art. 49, I, “a” da Lei nº 16469/09, 

gerando os efeitos inerentes à consulta. 

Tal realidade fática autoriza a ilação de que estaria o julgador diante 

de um conflito aparente de normas punitivas, cuja hermenêutica 

tributária determina que se resolva pelo seu temperamento, ante 

aplicação da equidade e do benefício da dúvida, ex vi dos arts. 108, 

IV e 112 do CTN. Vide, v.g., trecho do voto proferido pelo Relator nos 

autos do Resp 278324/SC, julgado em dezembro de 2005: 

“De início, importa aduzir, quanto à arguida ofensa do art. 136 do 

Diploma Processual, que me filio à orientação perfilhada pela Primeira 

Turma desta Corte no sentido de que: ‘Apesar da norma tributária 

expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte ao 

cometer um ilícito (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite 

temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN 

permitem a aplicação da equidade e a interpretação da lei tributária 

segundo princípio do in dubio pro contribuinte’ (REsp n. 494.080-RJ, rel. 

Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 16.11.2004; e REsp n. 699.700-

RS, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 3.10.2005)”. 

A interpretação do § 7º-B do art. 71 também deve levar em 

consideração os princípios que norteiam a atividade administrativa, 



dentre os quais se destacam os que constam do art. 92 da 

Constituição Estadual, in verbis: 

“Art. 92. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, ao seguinte:” 

(grifamos) 

Tal determinação também fora veiculada na Lei Estadual nº 

13800/01, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública do Estado de Goiás, cuja aplicação é 

subsidiária ao Processo Administrativo Tributário, nos seguintes 

termos: 

“Art. 2º – A Administração pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único - Nos processos administrativos serão observados, 

entre outros, os critérios de: 

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público; ” (grifamos) 

Há, de semelhante forma, previsão expressa no art. 23 da Lei 

Complementar nº 104/13, que instituiu o Código de Direitos, 

Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás. 

Segundo definição de CARVALHO FILHO, razoabilidade é “a 

qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de 

limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a 

conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa”. 

Portanto, mostra-se plenamente razoável e proporcional graduar-se a 

pena a valores que façam frente à infração praticada, vista sob o 

prisma dos valores históricos que justificaram a sua dosimetria. 

Em breve digressão histórica na legislação goiana, verificamos que à 

penalidade pelo não-registro de documentos fiscais sempre fora 

reservado gravame austero, dada a dificuldade de se reconstituir tais 

informações caso o contribuinte inutilizasse, perdesse ou extraviasse 

seus documentos fiscais. Com efeito, o código tributário estadual 

predecessor do atual CTE - Lei nº 10720/88 - cominava a penalidade 

de 20% sobre o valor da operação, pelo seu não registro, nas 

entradas (art. 43, VII) e de 150% do valor do imposto não registrado, 

pelas saídas (art. 43, II). 

O advento do SPED e a existência apenas virtual de documentos e 

provas culminou, de certa forma, no rompimento com boa parte dos 

procedimentos fiscais de controle das operações em trânsito e de 

auditorias, e mesmo nos costumes mercantis, impondo um novo 

olhar sobre tais situações. Cite-se, por exemplo, a atual possibilidade 

de retificação da EFD em 180 dias, hipótese não permitida quando 

da escrituração convencional de livros; a possibilidade de se 



compensar créditos fiscais em auditorias que, historicamente, o 

ICMS a pagar era auferido por via exclusiva de débito de ofício, como 

é o caso da Auditoria das Saídas Registradas e do Documentário 

Emitido, com novo tratamento conferido no item 9-A do manual de 

auditorias fiscais; a existência apenas virtual do documento fiscal que 

justifica o trânsito das mercadorias; a insuscetibilidade de apreensão 

de documentos digitais, por absoluta incompatibilidade material do 

objeto (suporte físico). 

De igual forma, expressões tais quais “inutilização, perda e extravio” 

de livros e documentos perdem totalmente seu sentido com o 

advento do documento virtual. 

O Fisco – ressalte-se – não fica mais refém da informação unilateral 

do contribuinte. 

A modernidade também afetou a forma através da qual o contribuinte 

mantém o controle de suas compras e vendas feitas à margem do 

controle fiscal. Os movimentos paralelos de vendas e as informações 

de compras realizadas sem documentação fiscal migraram para os 

discos rígidos dos computadores e, mais modernamente, para o que 

se convencionou chamar “ambiente de nuvem”, em alusão ao acesso 

remoto feito diretamente pela internet. 

A obrigação acessória de apresentar um arquivo EFD sem 

inconsistências tem por escopo permitir que a obrigação principal 

seja cumprida de forma correta. Há que se reconhecer, entretanto, 

que os recursos advindos da tecnologia permitiram ao Fisco o 

controle da informação de forma muito mais ampla e eficaz. É 

crescente a adaptação dos meios tradicionais de fiscalização à 

possibilidade de uso total ou parcial de meios eletrônicos de 

cruzamento de dados para a formação de seus atos, havendo, 

inclusive, maior comunicação entre os entes da Federação quanto à 

partilha de dados fiscais. 

Se, tempos atrás, havia boa dose de êxito nas tentativas de se 

ocultar informações econômico-fiscais do Fisco, outrora dependente 

da inserção manual de dados constantes em notas fiscais, para fins 

de cruzamento de dados, hodiernamente, tal conduta se mostra 

ineficaz e terminará por alcançar os contribuintes adeptos de tais 

práticas irregulares, lançando-os nos rígidos controles advindos das 

ferramentas de “malhas finas”, a cada dia mais capilarizadas, e hoje 

com alcance nacional.  

Dessarte, os meios de fiscalização caminham para um controle pari 

passu de todas as operações que se traduzam em fato gerador do 

imposto. O arcabouço de informações que vão sendo enviadas à 

fiscalização pelos contribuintes constitui justamente o alimento que 

robustece, dia a dia, vigor das chamadas malhas fiscais. Quanto 

maior a quantidade de informação disponibilizada eletronicamente, 

maior será a extensão da teia fiscal e o seu poder de filtrar 

inconsistências. 

Disso tudo, a conduta de não registrar documentos fiscais 

dificilmente passará incólume ao controle fiscal, fator que justifica a 



nova dosimetria da penalidade, mais amena, se de fato perdura 

dúvida quanto à real intenção do legislador no que toca ao 

enquadramento das circunstâncias do fato. 

Volvendo-nos à matéria sobre a qual versa a súmula proposta, a 

penalidade que tradicionalmente se convencionou imputar à falta de 

registro de documentos fiscais de entradas é a que consta do art. 71, 

VII, “c” do CTE, de 25% do valor da operação não registrada. A 

omissão dos registros de saídas, por seu turno, é apenada com 13% 

do valor da operação, conforme inciso X, “a” do mesmo diploma, sem 

prejuízo da aplicação da forma qualificada da multa, disposta no § 9º 

do art. 71.  

Este Conselho tem proposto de forma reiterada, pelos motivos já 

mencionados, a alteração da penalidade para a que consta do inciso 

XXXIII, “a” do mesmo dispositivo legal, cuja pena é aplicada, em 

valor fixo, por EFD apresentada. Na imensa maioria dos casos, 

analisada “in concreto”, ou seja, caso-a-caso, a dosimetria da 

penalidade, a aplicação da multa descrita no inciso XXIII se mostra 

mais benigna ao sujeito passivo. 

Portanto, para fins de uniformização da jurisprudência desse 

Conselho, propõe-se a edição da súmula discriminada alhures. 
 

Recebida a proposta, o Presidente do CAT, mediante Despacho nº 

39/2018 SEI - CAT-05506, determina a realização de sorteio do relator e, em seguida, 

encaminha os autos para parecer da Gerência de Representação Fazendária da 

Superintendência da Receita Estadual – GERF/SER, ficando convocada sessão das 

Câmaras Superiores reunidas para o dia 31 do presente mês para apreciação da matéria. 

Por meio do Despacho nº 34/2018 SEI - GERF-11979, o Gerente da 

Gerência de Representação Fazendária apresenta manifestação acerca da proposição ora 

em análise, da qual se extrai o seguinte: 

Preliminarmente, destaca-se que recebemos a primeira proposta de 

Súmula do Conselho Administrativo Tributário com efeito vinculante 

em relação a seus órgãos, nos termos do art. 22 da Lei n° 16.469/09, 

com grande satisfação visto que inicia trajetória de alinhamento com 

o cumprimento do dever legal de uniformização de jurisprudência dos 

tribunais, bem como do dever moral dos julgadores de contribuir para 

tal uniformização. 

Neste sentido, o Código de Processo Civil de aplicação subsidiária e 

supletiva ao processo administrativo tributário, nos termos de seu art. 

15, estabelece em seu art. 926 que os tribunais devem uniformizar 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

Complementando, o § 1º do mesmo dispositivo legal determina que 

na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no 

regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula 

correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

Nos termos da doutrina moderna, o enunciado de Súmula nada mais 

é do que um resumo, um direcionamento sobre a jurisprudência 

dominante do tribunal em relação a determinado assunto. 



Dessa forma, a proposta em análise visa consignar a posição da 

jurisprudência dominante no Conselho Administrativo Tributário sobre 

a aplicação de penalidades correspondentes à infração referente à 

omissão de registro de documento fiscal na Escrituração Fiscal 

Digital-EFD, praticada em período anterior à vigência da Lei n° 

19.965/18, visto que a partir da referida lei o Código Tributário 

Estadual, em seu art. 71-A traz regras específicas para a situação 

em comento. 

Como bem esclarecido na peça inaugural do presente processo, a 

aplicação da penalidade referente a omissão de registro de 

documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital vem gerando 

controvérsias há muito tempo. 

Tão logo surgiu a obrigatoriedade de entrega da Escrituração Fiscal 

Digital, começou-se a discutir no âmbito da Administração Tributária 

sobre a necessidade ou não de se criar um dispositivo legal 

específico que dispusesse sobre penalidades relacionadas a 

descumprimento de obrigações acessórias relacionadas a EFD. Na 

oportunidade decidiu-se que não era necessário a criação de um 

artigo específico, sendo suficiente criar um parágrafo no art. 71 para 

dispor sobre a matéria. 

Neste sentido foi inserido o § 7°-B no art. 71 do Código Tributário 

Estadual com a missão de fazer a transição entre a aplicação de 

penalidades previstas para a escrituração em papel e a escrituração 

digital. 

Tivemos a oportunidade de participar de algumas reuniões no âmbito 

da antiga Superintendência da Receita e em todas elas a ideia 

preponderante era no sentido de que ao descumprimento de 

obrigações acessórias relativas a EFD seriam aplicáveis as mesmas 

penalidades previstas para a escrituração em papel. 

Vejamos o que estabelece o § 7°-B supracitado, acrescido pela Lei 

n° 17.292/11, com vigência a partir de 25.04.11: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 

substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 

remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para 

fins de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em 

documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções 

relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da 

base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa 

ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a 

informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de 

registro, conforme o caso.” 
 

Não obstante a criação da regra em análise, diversas eram as 

dúvidas sobre a aplicação das penalidades relacionadas ao 

descumprimento de obrigações acessórias relativas a EFD, o que 

resultou na emissão do Parecer n° 1.580/12-GEOT, no qual a 



Administração Tributária posicionou-se sobre a aplicação de 

penalidades relacionadas a EFD em diversas situações. 

Neste contexto, a fiscalização passou a interpretar o § 7°-B do art. 71 

em análise no sentido de que a omissão de registro de documentos 

fiscais de entrada na EFD sujeita-se a penalidade prevista no art. 71, 

inciso VII, c, e que a omissão de registro de documentos fiscais de 

saída sujeita-se a penalidade prevista no art. 71, inciso X. a, do 

mesmo diploma legal, com fundamento no inciso I do § 7º-B, 

enquanto surgiram interpretações no Conselho Administrativo no 

sentido de que por força do § 7°-B, inciso II, a penalidade para 

ambas situações seria a prevista no art. 71, inciso XXIII, com 

fundamento também na interpretação do mesmo Parecer que a 

fiscalização utilizava para fundamentar sua posição. 

Inicialmente, o Conselho Administrativo entendeu que nos casos de 

entrega de EFD zerada seria aplicável a penalidade prevista no art. 

71, XXIII, com fundamento no inciso II do § 7°-B. Com o passar dos 

tempos evoluiu para entender que em todas as situações que 

envolvesse EFD e fossem aplicadas as penalidades previstas no art. 

71, inciso VII, c, e inciso X, a, seriam passíveis de adequação da 

penalidade para a prevista no art. 71, inciso XXIII da mesma lei. 

A Representação Fazendária não concorda com a interpretação 

dada pelo Conselho Administrativo Tributário em relação a matéria, 

compartilhando do mesmo entendimento dado pela Administração 

Tributária, no sentido de que para os casos em análise aplicar-se-ia 

os incisos VII, c, e X, a, do art. 71, motivo pelo qual vem marcando 

posicionamento contrário a essa jurisprudência nos diversos recursos 

interpostos perante esta Casa. 

Esta contextualização só vem comprovar o que dissemos alhures, a 

questão nunca foi pacífica, não obstante entendamos que a 

jurisprudência do Conselho Administrativo Tributário vem se 

posicionando, embora por maioria, sempre no mesmo sentido, ou 

seja, de que é cabível a adequação da penalidade nos casos 

supracitados, substituindo as penalidades previstas nos incisos VII, 

alínea “c” e X, alínea ‘‘a’" pela prevista no inciso XXIII, alínea "a”, 

todos do art. 71 do CTE. 

Apesar de não concordarmos com o entendimento que consolidou a 

jurisprudência que fundamenta a presente proposta de Súmula, 

cumpre ressaltar que recentemente foi acrescido ao Código 

Tributário Estadual o art. 71-A que traz realidade próxima a prevista 

no art. 71, inciso XXIII, do CTE, tratando especificamente do 

descumprimento de obrigações acessórias relativas a EFD, sendo tal 

situação mais uma justificativa para a edição da Súmula proposta. 

No que tange ao texto proposto, entendemos que a expressão '‘em 

face do disposto no § 7°-B, inciso II, do referido preceito normativo’' 

deve ser excluída da ementa, pois este dispositivo comporta 

divergências interpretativas, sendo a razão de toda a celeuma 

demonstrada até aqui. Como um dos objetivos da Súmula é pacificar 

a matéria, trazendo segurança jurídica a questão, entendemos que o 



seu texto deve ser objetivo e preciso, evitando remissões a questões 

polêmicas. 

Destacamos, ainda, para que não reste dúvida quanto ao alcance 

desta Súmula, que estamos de acordo com a omissão da alínea "a’’ 

do inciso XXIII do art. 71 do CTE, no texto da ementa. Esta omissão, 

que não existiu nas reiteradas decisões que sustentam a proposição 

desta ementa, aponta para o fato de que os lançamentos julgados 

nos termos da Súmula comportam a aplicação sucessiva da 

penalidade com a aplicação das alíneas “b” e “c” do inciso XXII1 do 

art. 71. Negar esta possibilidade significaria abandonar a justificativa 

apresentada com a proposição da ementa no sentido da necessidade 

de se adotar a proporcionalidade da pena no contexto da 

modernização das obrigações acessórias exigidas pelo Fisco. Neste 

contexto, não seria proporcional limitar a aplicação da penalidade à 

alínea “a”, exigindo multa inferior a mil reais em situações de 

omissões de entrada e saída de mercadorias que afetam a apuração 

do imposto que muitas vezes pode ultrapassar milhões de reais, 

motivo pelo qual sustentamos a necessidade de aplicação gradativa 

da penalidade prevista no inciso XIII do art. 71. 

Dessa forma, forçoso concluir que, embora não concordemos com o 

conteúdo material dos julgados sobre a matéria, a edição de Súmula 

no presente caso é medida necessária e suficiente para resolver a 

questão, visto que atende a diversos postulados e deveres de uma 

só vez, quais sejam, o dever legal de uniformização de 

jurisprudência, aos princípios da celeridade e eficiência processual, 

bem como a duração razoável do processo, evitando, dessa forma, 

que a Representação Fazendária movimente a máquina para interpor 

recursos sabidamente infrutíferos e que o Conselho Administrativo 

Tributário tenha que continuar reanalisando recursos sobre os quais 

já existe uma jurisprudência dominante formada. 

Posto isso, concordamos com a edição da Súmula nos moldes 

propostos na peça vestibular, com a exclusão da expressão “em face 

do disposto no § 7°-B, inciso II, do referido preceito normativo”, 

considerando as observações apresentadas. 
 

Por meio do Despacho nº 43/2018 SEI - CAT-05506, os autos são 

encaminhados para elaboração do relatório a ser distribuído a todos os Conselheiros. 

É o que se tem a registrar. 

 

VOTO 

 

Como já se encontra patenteado nos autos, o enunciado de Súmula 

ora proposto diz com a dimensão da penalidade a ser imposta ao sujeito passivo, em face 

do regramento estabelecido no § 7º-B do art. 71 do CTE, diante da omissão de registro de 

documento fiscal na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 

Como é sabido, a presente apreciação tem por fim analisar a 

adequação do enunciado proposto à jurisprudência firmada por este Conselho nos últimos 

julgados a respeito da matéria. 



Embora eu já tenha tratado o assunto de modo analítico e extensivo, 

como o fiz no Acórdão nº 01220/18, a brevidade possível é aqui requerida. 

Antes, porém, de abordar a regra discriminatória invocada no texto 

do verbete (§ 7º-B do art. 71 do CTE), convém definir algumas categorias semânticas 

talhadas na legislação material que regula a EFD. 

Para este fim, inicialmente, transcrevemos abaixo a disposição 

contida no art. 356-K do Regulamento do Código Tributário Estadual: 

Art. 356-K. O leiaute do arquivo digital da EFD definido em Ato COTEPE 

deve ser estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por 

registros, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações 

a que se refere o § 1º do art. 356-F (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava). 

Parágrafo único. Os registros a que se refere o caput constituem-se da 

gravação, em meio digital, das informações contidas nos documentos 

emitidos ou recebidos, a qualquer título em meio físico ou digital, além de 

classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras 

informações de interesse fiscal (Ajuste SINIEF 2/09, cláusula oitava, 

parágrafo único). (negrito não consta do original) 
 

Do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – 

EFD, instituído pelo ATO COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008, extraímos os 

seguintes trechos: 

APRESENTAÇÃO 

[...] 

O leiaute EFD está organizado em blocos de informações dispostos por tipo 

de documento, que, por sua vez, estão organizados em registros que 

contém dados. 

[...] 

APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA 

[...] 

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO 

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 

2.1.1 - Características do arquivo digital: 

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), 

não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, 

binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações 

de texto, tais como EBCDIC; 

b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do 

nível hierárquico ao qual pertence cada registro; 

c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm 

tamanho variável; 

d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que 

estão listados nos respectivos registros; 

e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o 

caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela 

ASCII); 



f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte 

integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos; 

g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo 

digital, após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres 

"CR" (Carriage Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do 

carro" e "salto de linha" (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da 

Tabela ASCII). 

Exemplo (campos do registro): 

1º   2º   3º   4º 

REG;   NOME;  CNPJ;  IE 

|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF 

|1550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF 

|1550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF 

h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; 

null) deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador 

de campo. 

Exemplos (conteúdo do campo) 

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & 

Irmãos Ltda| 

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56| 

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> || 

Exemplo (campo vazio no meio da linha) 

|123,00||123654788000354| 

Exemplo (campo vazio em fim de linha) 

||CRLF     (negrito ausente no original) 

Da leitura das disposições supratranscritas se deduz que o arquivo 

digital está organizado em blocos de informações, os quais são compostos de registros e 

estes, por sua vez, são compostos de campos (denominados “campos de registros”). 

Destarte, o conjunto de informação inseridas nos campos de registros, delimitados pelo 

caractere "|" (Pipe), como acima demonstrado, compõem um registro (cuja identificação 

aparece no início da linha) e, de igual forma, o conjunto organizado de registros, dispostos 

de forma hierárquica, compõe um bloco de informação e, finalmente, o conjunto de blocos 

de informações completam o leiaute do arquivo digital da EFD. 

Esta mesma conclusão é a que se extrai da leitura do GUIA 

PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD (Versão 2.0.11), segundo o qual 

“o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com [...] registros de dados [...], 

referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações 

econômico-fiscais” e os “registros são compostos de campos” (Capítulo II – Informações 

para geração dos arquivos da EFD, Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD). 

Podemos, assim, ao lado de outras explorações possíveis, delimitar 

as duas categorias semânticas abaixo, as quais se fazem essenciais na análise da 

proposta do enunciado da Súmula: 

Registro: conjunto de informações contidas nos documentos 

emitidos ou recebidos (e outras informações de interesse fiscal), 

dispostos em “campos de registros”. Cada linha do arquivo 



correspondente a um registro (haja vista que ao final cada registro 

devem ser inseridos os caracteres “Carriage Return” e “Line Feed”, 

que impulsionam nova linha). 

Campo de Registro: unidade básica de informação inserida entre 

dois delimitadores "|" (Pipe), as quais, em seu conjunto, compõem 

um registro. 

A compreensão destes signos é o bastante para a análise da 

adequação e pertinência do texto do verbete à jurisprudência do CAT. 

O § 7º-B do art. 71 do CTE, indiscutivelmente, regrou a aplicação da 

penalidade no caso de infrações relacionadas à obrigatoriedade de apresentação de 

arquivo magnético em substituição a documento ou livro fiscal, de modo a distinguir as 

hipóteses em que se deve aplicar a multa relativa a irregularidades apresentadas em 

documentos ou livros fiscais impressos e as hipóteses em que se deve aplicar multa 

relativa a irregularidades em arquivos digitais. 

In verbis, o dispositivo legal em análise acha-se assim expresso: 

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a 

substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja 

remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins 

de aplicação das multas previstas neste artigo: 

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos 

ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à 

alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, 

do crédito ou do débito do imposto; 

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou 

de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação 

incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme 

o caso. (grifamos)   (negrito ausente no original) 
 

A situação geral tratada no § 7º-B vincula-se “aos casos em que a 

legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo 

magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória”, situação esta na qual se enquadra 

perfeitamente no objeto sumulado, relativo à exigência de multa formal em razão da falta 

de registro de notas fiscais de entradas ou saídas na Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

Trabalhando as hipóteses infracionais tratadas nos incisos I e II do § 

7º-B, contata-se que devem ser punidas com as multas aplicáveis a irregularidades 

apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou 

art. 71, X, “a” do CTE), a apresentação de arquivo digital com (i) incorreção relativa à 

alíquota; (ii) incorreção relativa ao valor da operação ou da prestação; (iii) incorreção 

relativa ao valor da base de cálculo; (iv) incorreção relativa ao valor do crédito, e (v) 

incorreção relativa ao valor do débito do imposto. Por seu turno, nas demais hipóteses, 

isto é, quanto não se tratar de incorreção relacionada aos mencionados campos de 

registro, aplica-se a multa relativa à (i) falta de remessa ou de entrega de arquivo 

magnético, à (ii) omissão de registro ou a (iii) informação incorreta ou incompleta referente 

a qualquer campo de registro, conforme o caso. 

Com efeito, percebe-se que o § 7º-B requalifica as infrações 

relacionadas com o arquivo magnético (digital) e, a par disto, correlaciona conjuntos 

determinados e específicos de infrações às classes de penalidades que menciona. Desta 

forma, a única conclusão lógica que dá sentido ao § 7º-B é que as irregularidades 



praticadas no domínio da escrituração fiscal digital são juridicamente qualificadas de modo 

diferente das irregularidades praticadas no domínio da escrituração fiscal impressa. 

Assim, da análise do dispositivo legal em apreço emergem as 

seguintes conclusões: 

 em relação às infrações vinculadas ao arquivo digital, a definição do 

dispositivo que impõe a sanção administrativa deve se dar no âmbito da 

regra estabelecida no § 7º-B do art. 71, sendo vedada a invocação direta 

do dispositivo sancionador sem a consideração do “filtro” estabelecido na 

esfera do § 7º-B, visto que a regra aí estabelecida tem precedência lógica 

em relação à definição da penalidade a ser aplicada; 

 a aplicação do § 7º-B impõe a correta distinção entre as materialidades 

consistentes em “falta de remessa ou de entrega de arquivo”, “omissão de 

registro”, “incorreções (relativas a campo específico)” e “informação 

incorreta ou incompleta referente a quaisquer (outros) campos de registro”; 

 por fim, para correta aplicação da penalidade, é necessário distinguir os 

significados de registro e campo de registro bem como é necessário 

distinguir os “campos de registro com valor específico” referenciados no 

inciso I do § 7º-B. 
 

Como dito linhas atrás, o registro constitui-se de um conjunto de 

informações inseridas nos campos de registro. Destarte, os campos de registro são 

unidades que uma vez agrupadas segundo uma ordem lógica pré-estabelecida compõem 

o registro. Em termos práticos, sabe-se que todo registro é conteúdo de uma linha do 

arquivo digital e cada campo é o espaço delimitado por dois caracteres "|" (Pipe). 

Claro está que o § 7º-B fez inequívoca distinção entre omissão e 

incorreção, atribuindo-lhes efeitos distintos no que se refere à sanção administrativa de 

natureza tributária, ficando a incorreção vinculada às situações em que o contribuinte 

apresenta tempestivamente o arquivo digital, preenche os campos correspondentes a 

determinado registro, porém neles insere informação incorreta (errada, falsa, inexata). 

As incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 

específico, quais sejam, aqueles que contém os dados da alíquota, do valor da operação 

ou da prestação, do valor da base de cálculo, do valor do crédito e do valor do débito do 

imposto, atraem a penalidade relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou 

livros fiscais impressos (como regra, art. 71, VII, “c” ou art. 71, X, “a” do CTE).  

As irregularidades relacionadas aos demais campos de registro, bem 

como a própria omissão de registro e, ainda, a própria falta de remessa ou de entrega de 

arquivo magnético atraem a penalidade prevista nos arts. 71, XXIII, alíneas “a”, “b” e “c” e 

71, XXII, alíneas “a”, “b” e “c” do CTE. 

De se ver ainda que as hipóteses contidas nos incisos I e II do § 7º-B 

são excludentes, ou seja, onde há omissão não haverá incorreção e vice-versa; onde há 

falta de remessa ou de entrega de arquivo, por óbvio, não há omissão de registro; por 

fim, a constatação de incorreções relacionadas aos campos de registro com valor 

específico (valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do 

débito do imposto) se sobrepõe a constatação de incorreções relacionadas com campos 

de registros genéricos (qualquer outro campo de registro). 

Na hipótese ora sumulada, sabe-se que a infração diz respeito à falta 

de registro na Escrituração Fiscal Digital - EFD, de notas fiscais de entrada ou de saída, o 

que corresponde à apresentação do arquivo digital próprio com omissão do registro do tipo 



C100 do Bloco C da EFD. Ou seja, há uma omissão de registro, o que não pode ser 

confundido com incorreção em campo de registro e, a fortiori, não pode ser confundido 

com incorreção em campo de registro específico (alíquota, base de cálculo, etc.). 

Nesta hipótese de omissão de registro, o “filtro” estabelecido no § 

7º-B impõe que seja aplicada a penalidade própria, prevista no art. 71, XXIII, alínea “a” do 

CTE, o qual transcrevemos a seguir, verbis: 

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas: 

[...] 

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro 

ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer 

campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de 

operação ou prestação divergente com o valor da operação ou 

prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, 

no valor de: 

[...]    (negrito ausente no original) 
 

Nesta linha de entendimento encontramos inúmeros precedentes nos 

julgados do Conselho Administrativo Tributário, dentre os quais merecem registro aqueles 

consubstanciados nos acórdãos do Conselho Pleno nºs 1946/2016, 1506/2016, 

1948/2016, 01951/2016 e 1952/2016 e nos acórdãos do Conselho Superior nºs 

0969/2018, 0923/2018, 1043/2018, 0223/2018, 1488/2017, 1801/2017, 0009/2018, 

0225/2018 e 0653/2018, todos em perfeita consonância com o enunciado da súmula 

proposto. 

Por fim, entendo que é imprópria a proposta, suscitada durante os 

debates, de supressão da parte final do texto do verbete da expressão “inciso II”, 

porquanto a declaração de remate “em face do disposto no § 7º-B, inciso II, do referido 

preceito normativo”, em sua integralidade, é reveladora da linha interpretativa adotada na 

jurisprudência do CAT, ao tempo em que justifica a aplicação da penalidade prevista no 

art. 71, inciso XXIII, da Lei nº 11.651/91, acima transcrito. 

Isto posto, voto pela aprovação do texto original do verbete, sem 

ressalvas. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 11 de setembro de 
2018. 
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Matéria: Superposição de lançamentos (duplicidade) (Improcedência) 
 
ACÓRDÃO DA III CJUL N.º 00518/18 
 
 
Autor do Voto Vencedor: Conselheiro Paulo Diniz 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de exclusão dos solidários da 
lide. Acolhida. ICMS. Obrigação principal. Omissão de 
recolhimento de imposto. Lançamento na EFD de nota fiscal de 
saída como cancelada. Duplicidade de lançamento. 
Improcedente a ação fiscal.  
 
1. Para que os sócios possam ser responsabilizados 
pessoalmente pelos débitos oriundos da pessoa jurídica, na 
qual atuaram como administradores, mister se faz a exigência 
de robusta prova nos autos de que estes tenham agido com 
excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou dos 
estatutos, por força do artigo 135, inciso III, do Código Tributário 
Nacional, vez que o não pagamento de tributo, por si só, não 
constitui infração legal a imputar-lhes a aludida substituição 
obrigacional, acolhendo-se a respectiva arguição de exclusão 
dos solidários; 
 
2. Deve ser declarado improcedente o auto de infração 
quando ficar provada a duplicidade de lançamentos em relação 
à exigência contida no lançamento fiscal. 
 

ACÓRDÃO - A Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 09 de janeiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, 
dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, David Fernandes de Carvalho e 
Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro José Ferreira de Sousa que votou pela 
procedência do lançamento. E, por maioria de votos, acolher a preliminar de exclusão dos 
solidários da lide, arguida pela autuada. Foram vencedores os Conselheiros Paulo Diniz, 
David Fernandes de Carvalho e Edson Abrão da Silva. Vencido o Conselheiro José 
Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo lançou como 
cancelada na EFD a nota fiscal de saída nº 8171, documento este que surtiu efeito fiscal, 
devendo, assim, recolher o imposto omitido, juntamente com os acréscimos legais. 

Como dispositivo legal infringido foi apontado o artigo 64, § 2º, da Lei 
nº 11.651/91, combinado com os artigos 88, § 1º, inciso III, 313, 314 e 356-C, § 1º, inciso 
II, do Decreto nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso X, 
alínea “a”, conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida 
pela Lei nº 11.750/2012. 



Foram nomeados como sujeitos passivos solidários: EDWARD 
PARENTE SIQUEIRA e CRESIO ANTÔNIO DA SILVA, na condição de sócios 
administradores, nos termos do artigo 45, inciso XII, da Lei nº 11.651/91. 

O auto de infração foi instruído com os documentos de fls. 03/24. 

Intimados em Primeira Instância, os sujeitos passivos ingressam 
conjuntamente com impugnação às fls. 35/54. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 62/64, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência do auto de infração. 

Intimados da decisão supra, a empresa autuada e os responsáveis 
solidários interpõem recurso voluntário, no qual pleiteiam a improcedência do lançamento 
em razão do “non bis in idem”. Aponta que, no auto de infração em tela, se exige o 
recolhimento do ICMS sobre suposta saída de mercadorias, no valor de R$ 6.587,99, 
valendo-se da presunção de que a operação a ela inerente teria produzido seus efeitos 
fiscais. Ao mesmo tempo o auto de infração nº 4011500521317 glosa o aproveitamento 
indevido de crédito do ICMS referente ao mesmo valor, pelo fato da emissão de nota fiscal 
de entrada, com o intuito de anular o efeito fiscal da nota fiscal de saída. Defende ainda a 
ilegitimidade passiva dos sócios. Alega que o auto de infração em tela promoveu a 
inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da lide sob o único argumento de que 
estes ostentariam a qualidade de sócios administradores e que esta interpretação não 
coaduna com o disposto no artigo 135 do CTN. Cita julgados que entende aplicáveis ao 
caso. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Apreciando a preliminar de exclusão dos solidários do polo passivo 
da lide, manifesto-me pelo seu acolhimento, tendo em vista a inexistência no processo de 
provas de omissão ou de atos praticados que evidenciassem o interesse comum destes 
com o contribuinte na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e que 
caracterizaria a solidariedade pelo pagamento do imposto devido na operação. 

Neste particular, cumpre consignar que a Súmula 430 do Superior 
Tribunal de Justiça dispõe que “o não recolhimento do tributo, por si só, não constitui 
infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que 
exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente, com 
fraude ou excesso de poderes”. 

De fato, o próprio Código Tributário Nacional já vinha caminhando 
neste sentido, ao afirmar em seu artigo 135 ser possível a afetação de patrimônio dos 
sócios, ou mesmo de administradores, mas sendo necessário para isto que ocorresse a 
violação de contrato social ou estatutos, que deveria ser comprovado pela Fazenda 
Pública quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 

Deste modo, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não 
respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 



de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

Portanto, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio à título de 
infração legal.  

Com as razões acima delineadas, entendo que os referidos solidários 
devem ser excluídos do polo passivo da lide.  

A acusação constante do auto de infração versa sobre lançamento 
de ofício lavrado em desfavor da empresa qualificada em epígrafe, em face da acusação 
de que teria omitido o pagamento do imposto relativo ao valor destacado na nota fiscal de 
saída nº 8171 registrada como cancelada em sua respectiva Escrituração Fiscal Digital.  

Ao proceder à análise do conteúdo do presente processo, na 
condição de seu relator, entendo que razão assiste ao sujeito passivo requerer a 
improcedência do presente auto de infração. 

Não obstante a exigência ora perpetrada, a autoridade fiscal realizou 
o presente lançamento visando glosar o aproveitamento indevido de crédito do ICMS 
aproveitado pela recorrente, por ter emitido nota fiscal com o intuito de anular o efeito 
fiscal da nota fiscal objeto da autuação. Ao assim proceder, valeu-se de duas autuações 
fiscais, para um mesmo fato jurídico, o que de acordo com o sistema jurídico vigente é 
inconstitucional. 

Importante salientar ainda que no Direito Tributário o bis in idem 
ocorre quando o mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o 
mesmo fato gerador, mais de uma vez. 

De posse das considerações obtidas no decorrer desta contenda 
fiscal, ficou demonstrado induvidosamente, a existência de outro auto de Infração cujo fato 
gerador já fora objeto de flagrante fiscal, não se podendo, pois, admitir a figura do bis in 
idem, inadmissível no Código Tributário Nacional, tendo em vista que o imposto reclamado 
já foi exigido, de ofício, em autuação anterior. 

Sendo assim, por se tratar da mesma autuação, não me resta outra 
alternativa a não ser declarar improcedente o presente auto de infração por duplicidade de 
lançamento, pois não deve prosperar exigências fiscais idênticas a outro lançamento, 
ambos incidindo sobre o mesmo fato gerador.  

Diante do exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento para 
reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. E, por maioria 
de votos, acolho a preliminar de exclusão dos solidários da lide. 

 
 
 

Sala das sessões, em 06 de março de 2018. 
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Matéria: Superposição de lançamentos (duplicidade) (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00959/18 
 
Relator: Conselheiro Nivaldo José Mendes 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Falta de recolhimento do 
imposto referente ao Simples Nacional. Lançamento em 
duplicidade. Procedência parcial. 
 
O lançamento tributário em questão possui créditos já 
constituídos com os mesmos valores originais e relativos aos 
mesmos períodos, devendo permanecer a exigência tributária 
relativa ao montante remanescente correspondente à omissão 
praticada pelo contribuinte. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
Pedido de Revisão Extraordinária, dar-lhe parcial provimento para considerar procedente 
em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 838,93 (oitocentos e trinta e oito reais 
e noventa e três centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros Nivaldo José 
Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, 
Valdir Mendonça Alves, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz Rosa, Jorge Antônio 
Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia e Gerluce Castanheira Silva Padua. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Trata-se de Pedido de Revisão Extraordinária apresentado com 
fundamento no artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09, pela qual a Gerência de 
Recuperação de Créditos – GERC aponta a ocorrência de vício de legalidade no 
lançamento. 

Em suas alegações (fls. 31), a GERC afirma que em 17/01/2012, o 
sujeito passivo fora autuado em razão de ter deixado de recolher o ICMS declarado em 
seus PGDAS, no período de janeiro a setembro de 2011, nos termos do auto de infração 
nº 4011200174433, conforme verifica-se às fls. 18/30. Alega, ainda, que em 02/11/2012 foi 
lavrado o auto de infração nº 2002380011163 eletronicamente, cujo objeto engloba o 
crédito tributário objeto do auto de infração nº 4011200174433, dentre outros valores, 
configurando-se a duplicidade do lançamento e por isso requer ao Presidente deste 
Conselho para que desconsidere o fato gerador do lançamento em duplicidade. 

Mediante Despacho nº 4458/2017-PRES de fls. 32/33 expedido pela 
Presidência deste Conselho Administrativo Tributário, o pedido de revisão extraordinária 
foi admitido, tendo assinalado o Presidente que “Pelo exame dos autos constata-se que 
restou demonstrado o erro de direito apontado no pedido de revisão extraordinária, 
implicando em alteração parcial no lançamento, vez que o presente auto de infração 
possui créditos tributários em duplicidade com o auto de infração nº 4011200174433, que 
o antecedeu. Ante o exposto, e dada a impossibilidade jurídica relativa à exigência destes 
créditos relativos a fatos geradores ocorridos no período de janeiro a setembro de 2011, 
face sua duplicidade, mister se faz desconsiderá-los no presente feito. Impende salientar 
que permanecem válidos no presente auto de infração os créditos tributários decorrentes 



dos fatos geradores no mês de julho de 2009 bem como os dos meses de outubro, 
novembro e dezembro, todos de 2011, restando incólume a validade do crédito tributário 
plasmada pelo auto de infração nº 4011200174433. Assim, restando incólume o crédito 
tributário constituído pelo auto de infração de nº 4011200174433, deve a Fazenda Pública 
Estadual exigir os créditos tributários constituídos em relação apenas quanto aos fatos 
geradores ocorridos em julho de 2009, e outubro, novembro e dezembro, todos de 2011, 
espelhados no documento de fls. 02 do auto de infração nº 2002380011163”. 

Em seguida, os autos foram encaminhados ao SEASI da Secretaria 
Geral, para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Superior. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Neste processo, a Gerência de Recuperação de Créditos – GERC 
solicita deste Conselho, mediante pedido de revisão extraordinária, manifestação acerca 
da ocorrência de duplicidade de lançamento do tributo. 

A interposição de Pedido de Revisão Extraordinária de ato 
processual, formulado por órgão da própria administração fazendária, tem previsão no 
artigo 43, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 16.469/09: 

 
Art. 43. Compete ao Presidente do CAT o juízo de admissibilidade de 
pedido de Revisão Extraordinária apresentado fora do último prazo para 
defesa previsto nesta Lei, relativo a crédito tributário ajuizado ou não: 

I - pelo titular da GECOPE, referente a: 

a) lançamento eivado de vício de legalidade, não impugnado em instância 
única ou em segunda instância ou sem a apresentação de pedido de 
descaracterização de não contenciosidade; 

 [...] 

Segundo destacado pela GERC, o sujeito passivo foi autuado em 
02/11/2012, por omissão de pagamento do ICMS consignado na Declaração Anual do 
Simples Nacional, referente ao período de julho de 2009, bem como dos meses de janeiro 
a dezembro de 2011.  

Conforme consta no Despacho exarado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo Tributário, restou demonstrado o erro de direito apontado no pedido de 
revisão extraordinária, implicando em alteração parcial no lançamento, vez que o presente 
auto de infração em epígrafe possui créditos tributários em duplicidade com o auto de 
infração nº 4011200174433, de acordo com informações extraídas do sistema 
informatizado da Secretaria da Fazenda. Ante o exposto, e dada a impossibilidade jurídica 
relativa à exigência destes créditos relativos a fatos geradores ocorridos no período de 
janeiro a setembro de 2011, face sua duplicidade, mister se faz desconsiderá-los no 
presente feito.  

Portanto, permanecem válidos no auto de infração em comento os 
créditos tributários decorrentes dos fatos geradores referentes ao período de julho de 
2009, bem como dos meses de outubro, novembro e dezembro, todos de 2011, restando 
incólume a validade do crédito tributário plasmada pelo auto de infração nº 401120174433. 



Diante dessas considerações, e com o consenso unânime dos meus 
pares, conheço do pedido de revisão extraordinária, dou-lhe parcial provimento para 
considerar procedente em parte o auto de infração no valor do ICMS de R$ 838,93 
(oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 08 de maio de 2018. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00101/18 
 
Relator: Conselheiro Heli José da Silva 
 

 
EMENTA: I – ICMS. Obrigação tributária principal. Benefício 
fiscal. Remessa de mercadorias, com isenção do ICMS, 
destinadas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, 
sem comprovação do efetivo internamento no destino. 
Procedência parcial, com adequação da penalidade. Decisão por 
maioria. 
 
1. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta 
não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e 
fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das 
cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato 
gerador em que tenha havido a utilização do benefício, 
ressalvada a disposição em contrário. (Artigo 86, RCTE); 
 
2. Confirmando-se que não foram cumpridas as condições 
estabelecidas pela legislação tributária, o benefício da isenção 
não pode ser aplicado. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de outubro de 2017, decidiu, por maioria de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 13.270,70 (treze mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos), com 
alteração da penalidade para a prevista no art. 71, IV-A, do CTE. Foram vencedores os 
Conselheiros Heli José da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, David Fernandes de 
Carvalho, José Paixão de Oliveira Gomes, Denilson Alves Evangelista e o Sr. Presidente, 
Conselheiro Aldeci de Souza Flor, que proferiu voto de desempate. Vencidos os 
Conselheiros Nivaldo José Mendes, Nivaldo Carvelo Carvalho, Rickardo de Souza Santos 
Mariano, José Eduardo Firmino Mauro e Masayuki Missao, que votaram conhecendo do 
recurso, negando-lhe provimento para manter a decisão cameral que considerou 
improcedente o auto de infração. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Da análise do presente processo, extrai-se que a 
acusação fiscal contida na inicial é de que o contribuinte 
realizou saídas, através das Notas Fiscais relacionadas em 
anexo, de mercadorias com destino a estabelecimentos situados 
nas Áreas de Livre Comércio ou Zona Franca de Manaus, com 
isenção de ICMS, no período de janeiro a novembro de 2.007, 
sem comprovar o ingresso e consequente internamento das 
mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de 
prevalecer a isenção.  



Informa-se que o contribuinte foi notificado a 
apresentar documentos comprobatórios do internamento, sem 
que os tenha apresentado, bem como foi efetivada consulta a 
SUFRAMA/SINTEGRA, sendo também, negativa a comprovação 
do internamento das mercadorias. 

 Em consequência, deverá recolher o imposto 
devido, na importância original de R$ 20.025,15 (vinte mil, vinte e 
cinco reais e quinze centavos), juntamente com a penalidade e 
acréscimos legais. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 43, e 
64, da Lei n° 11.651/91, combinado com os artigos 6°, inciso XVII, do Anexo IX, do 
Decreto n° 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, 
alínea "c", conjugado com o § 9°, inciso I, da Lei n° 11.651/91, com redação da Lei n° 
15.505/2005.   

O auto de infração foi instruído com: Anexo Estruturado – 
Detalhamento do Crédito Tributário; Nota Explicativa; Alteração Contratual; cópia das 
Notificações Fiscais, Relação das Notas Fiscais sem comprovação de internamento na 
SUFRAMA ou Áreas de Livre Comércio, Declaração de Ingresso; e, espelhos das Notas 
Fiscais, fls. 04/32.  

O sujeito passivo foi intimado em Primeira Instância, conforme 
documentos às fls. 33/34, tendo apresentado Impugnação, fls. 37, na qual alega que 
todas as formalidades legais do internamento das mercadorias nas áreas de livre 
comércio foram atendidas. Pede a improcedência do auto de infração. 

O Julgador Singular prolata a Sentença n° 5.103/10 – JULP, fls. 
48/54, e decide pela Procedência da pretensão fiscal. 

Intimado, fls. 55/56, o sujeito passivo interpõe Recurso Voluntário, fls. 
59, no qual informa que está providenciando o cumprimento das formalidades legais para 
a internação das mercadorias na área de livre comércio. E, que com a conclusão restará 
sem objeto o presente auto de infração. 

Após, às fls. 63, informa que está apresentando os documentos 
anexos, fls. 65/129, obtidos junto aos destinatários das mercadorias, que comprovam o 
internamento das mesmas. Indica: “São cópias autenticadas das primeiras vias das notas 
fiscais e respectivos registros no Livro de Registro de Entrada dos destinatários, com 
Termo de Abertura e de Encerramento”. 

Pede, assim, a conversão do julgamento em diligência junto à 
Coordenação do Comércio Exterior da SEFAZ-GO, para análise dos documentos ora 
apresentados e revisão dos trabalhos. 

Exara-se, pela Segunda Câmara deste Conselho, a Resolução nº 
019/2014, fls. 130/131, encaminhando os autos para que a Coordenação de Comércio 
Exterior se manifeste a respeito dos documentos juntados pelo sujeito passivo. 

A revisão se encontra consolidada no Relatório Diligencial nº 0005/14 
– COMEX, fls. 132/133, no qual o revisor indica que realizou nova consulta para emissão 
da Declaração de Ingresso relativas às notas fiscais relacionadas, confirmando a 
regularização da Nota Fiscal nº 28689, a qual foi excluída do demonstrativo de fls. 14. 

Ainda, que promoveu a adequação da alíquota de 17% (dezessete 
por cento) para 12% (doze por cento). Portanto, feitas as adequações, o valor originário 
foi reduzido para R$ 13.270,70 (treze mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos), 
conforme nova planilha anexa às fls. 134. 



Promove, outrossim, a juntada das cópias dos documentos às fls. 
135/170. 

Intimado, fls. 172, o sujeito passivo se manifesta a respeito do 
resultado da diligência, fls. 175, asseverando que a revisão não analisou os documentos 
apresentados, que comprovam, de maneira inequívoca, a entrada dos produtos no 
estabelecimento destinatário. 

A Segunda Câmara deste Conselho decidiu, por maioria de votos, 
conhecer do recurso, dar-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar 
improcedente o auto de infração; 

A decisão encontra-se consubstanciada no Acórdão nº 741/2015, fls. 
180/183. 

Inconformada com o “decisum” cameral, a Representação 
Fazendária interpõe Recurso ao então Conselho Pleno, fls. 185/187, no qual, após 
discorrer a respeito da acusação e da decisão recorrida, apresenta seus fundamentos de 
recurso, em especial, argumentando que para o gozo do benefício em questão, não é 
suficiente que a mercadoria chegue ao destinatário, mas que, além disso, a mercadoria 
seja submetida à vistoria e à formalização do seu internamento, para que possa ser 
cumprida a condição imposta no dispositivo que prevê a isenção da operação. 

Pugna, assim, pela reforma da decisão cameral, e, 
consequentemente, pela manutenção da decisão singular, com as adequações 
promovidas pela diligência revisional. 

Intimado para contraditar o Recurso Fazendário, fls. 188v, e 189/191, 
o sujeito passivo queda-se silente. 

 Este é o Relatório. 
 

      V O T O  
 

Não havendo preliminares a serem examinadas, estando presentes 
os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. 

Quanto ao mérito, por ser pertinente e para melhor clareza do meu 
voto, transcrevo o disposto no artigo 6.º, inciso XVII, do Anexo IX, e artigos 36, 37 e 40, do 
Anexo XII, ambos do Decreto 4.852/97 –RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 6.º. São isentos do ICMS: 

[...] 

XVII – a saída de produto industrializado de origem nacional, exceto 
semielaborado relacionado no apêndice I deste Anexo, para 
comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, nos 
municípios de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado do 
Amazonas e nas Áreas de Livre Comércio de Bonfim e Pacaraima, no 
Estado de Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o 
município de Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no 
Estado de Rondônia; de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; e de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas, desde que observado o disposto no 
Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 
65/88, Convênios ICMS 2/90, cláusula primeira; 52/92, 36/97 e 37/97): 

[...] 

c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da efetiva 
entrada dos produtos no estabelecimento destinatário (Convênio ICM 
65/88, cláusula segunda) 



[...]. 

Art. 36. A SUFRAMA e a SEFA/AM, devem promover ação integrada de 
fiscalização e controle das entradas de produtos industrializados de origem 
nacional remetidos a contribuinte do imposto localizado no município de 
Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo com isenção do ICMS, 
com vistas à comprovação do internamento de mercadorias naquelas áreas 
de exceção fiscal (Convênio ICMS 36/97, Cláusulas primeira, parágrafo 
único, e segunda). 

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.05.08. 

Parágrafo único. O processo de internamento da mercadoria é composto de 
2 (duas) fases distintas: 

I – Ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas; 

II – Formalização do internamento. 

Art. 37. A constatação do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas 
deve ser feita mediante a realização de sua vistoria física pela SUFRAMA e 
pela SEFAZ-AM, de forma simultânea ou separadamente, sendo que 
(Convênio ICMS 36/97, cláusula terceira): 

[...] 

§ 2.º no ato da vistoria a SUFRAMA e a SEFAZ-AM devem reter, 
respectivamente, a 5.ª e a 3.ª vias da nota fiscal e do conhecimento de 
transporte para fins de processamento eletrônico desses documentos e 
ulterior formalização do processo de internamento, não se constituindo 
prova do ingresso da mercadoria a aposição de qualquer carimbo, 
autenticação, visto ou selo de controle pela SUFRAMA ou SEFAZ-AM, nas 
vias dos documentos apresentados para vistoria (Convênio ICMS 36/97, 
cláusula Quarta, §§ 1.º e 2.º). 

[...] 

§ 6.º a formalização do internamento consiste na análise, conferência e 
atendimento dos requisitos legais referentes ao documento fiscal retido por 
ocasião da vistoria, nos termos do § 2.º deste artigo, por meio do qual foi 
acobertada a remessa de mercadoria para a área incentivada (Convênio 
ICMS 36/97, cláusula oitava) 

[...] 

Art. 40. Decorridos no mínimo 120 (cento e vinte) dias da remessa da 
mercadoria, sem que tenha sido recebida pelo fisco goiano informação 
quanto ao ingresso daquela nas áreas incentivadas, deve ser iniciado 
procedimento fiscal contra o remetente mediante notificação exigindo, 
alternativamente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação, a 
apresentação (Convênio ICMS 36/97, cláusula décima terceira): 

I – Da certidão de Internamento referida no § 6º do art. 40, que se 
apresentada, o fisco de Goiás deve remetê-la à SUFRAMA que, no prazo 
de 30 (trinta) dias de seu recebimento, deve prestar informações relativas 
ao internamento da mercadoria e à autenticidade do documento, hipótese 
em que constatada sua falsificação ou simulação, devem ser adotadas as 
providências previstas na legislação tributária; 

II – Da comprovação do pagamento do imposto e, se for o caso, dos 
acréscimos legais, que se apresentada, deve ser de imediato arquivado o 
procedimento; 

III – de parecer exarado pela SUFRAMA e SEFAZ/AM em pedido de 
Vistoria Técnica, que se apresentado, deve ser arquivado o procedimento, 
fazendo juntada da cópia do parecer enviada pela SUFRAMA. 



Parágrafo único. Esgotado o prazo previsto no caput sem que tenha sido 
atendida a notificação, o crédito tributário deve ser constituído mediante 
lançamento de ofício”. 
  

Assim, nas remessas de mercadorias para a Zona Franca de 
Manaus e Áreas de Livre Comercio, é concedido o benefício fiscal da isenção, sob as 
condições impostas no artigo 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto n.º 4.852/97. O 
benefício fiscal somente se completa, após a comprovação da efetiva entrada das 
mercadorias no estabelecimento destinatário, e após observadas as regras de controles 
estabelecidas. Portanto, à vista da legislação pertinente, além da necessidade da 
comprovação inequívoca e efetiva da entrada dos produtos no estabelecimento 
destinatário, também é necessário que os procedimentos de controles sejam exercidos 
para a efetivação do direito ao benefício fiscal da isenção.  

Então, conforme redação vigente à época da ocorrência dos fatos 
geradores, somente com a formalização do internamento tem-se o processo aperfeiçoado.  

As provas trazidas pelo sujeito passivo, após as devidas verificações 
feitas pela Coordenação do Comércio Exterior, da GEAF, comprovaram, em relação à 
Nota Fiscal nº 28689, o devido internamento das mercadorias constantes na mesma na 
zona incentivada, tendo sido excluída no processo revisional. 

Concluo, outrossim, que os argumentos e documentos apresentados 
pela defesa são insuficientes para afastar a totalidade da acusação fiscal, face o 
estabelecido pelo artigo 37, do Anexo XII, do Decreto n° 4.852/97.  

Remanesceram, como não internadas, as Notas Fiscais relacionadas 
às fls. 134, sobre as quais deve permanecer a cobrança do imposto.  

Assim, não tendo atendido a condição imposta pela legislação, para 
usufruir do benefício da isenção, em relação às Notas Fiscais remanescentes, deve-se 
aplicar o diretivo contido no artigo 86, do Regulamento do Código Tributário Estadual – 
RCTE, “in verbis”: 

 
“Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não 

for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto 
acrescido das cominações legais cabíveis, desde a data da ocorrência do fato gerador em que 
tenha havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário”. 

 
Quanto à alíquota de 12% (doze por cento), a Revisão realizada já 

definiu pela sua aplicabilidade no presente caso. 
Diante do exposto, em consenso majoritário, voto, no mérito, 

conhecendo do Recurso Fazendário para o Conselho Superior, dando-lhe provimento, 
para reformar a decisão cameral, e considerar parcialmente procedente o auto de infração 
no valor do ICMS a recolher na importância original de R$ 13.270,70 (treze mil, duzentos e 
setenta reais e setenta centavos), conforme discriminado na planilha revisional de fls. 134, 
e com a adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, inciso IV-A, do CTE. 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de janeiro de 2018. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 00670/18 
 
Relator: Conselheiro José Pereira D'abadia 
 

 
EMENTA: ICMS. Saídas de mercadorias com destino a 
estabelecimento situado nas áreas de Livre Comércio ou Zona 
Franca de Manaus, com isenção de ICMS, sem comprovar o 
ingresso e, consequentemente, o internamento das mercadorias 
nas áreas incentivadas, razão da perda da isenção. Procedente 
em parte.  Preliminar de exclusão do sujeito passivo solidário, 
suscitada pela defesa. Acolhida.  
 
1. Julga-se parcialmente procedente o lançamento, reformando 
assim a decisão cameral, quando a instrução processual 
apontar que o polo passivo atendeu parcialmente a exigência 
exordial;  
 
 2. Os sócios, os gerentes, os administradores, os presidentes, 
etc. que não tenham agido com excesso de poderes, ou infração 
de contrato social ou estatutos, ou concorrido para prática de 
ilícito tributário, nos termos sentenciados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, não podem ser sujeitos passivos solidários da lide. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 30 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial provimento para 
reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 34.476,85 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e oitenta e cinco centavos). Participaram do julgamento os Conselheiros José 
Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, José Paixão de 
Oliveira Gomes, João Divino de Brito, Gilmar Rodrigues de Almeida, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. E, por 
maioria de votos, conhecer do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
negar-lhe provimento para manter a exclusão da lide do solidário DIONÍCIO CRUZEIRO 
DO PRADO NETO. Foram vencedores os Conselheiros José Pereira D'abadia, Luis 
Antônio da Silva Costa, Nivaldo José Mendes, João Divino de Brito, Valdir Mendonça 
Alves, Antônio Martins da Silva, José Luiz Rosa e Jorge Antônio Bezerra Oliveira. 
Vencidos os Conselheiros José Paixão de Oliveira Gomes e Gilmar Rodrigues de Almeida, 
que votaram pela reinclusão do solidário na lide. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Relatam os autos, em sua peça inicial, que o contribuinte realizou 
saídas de mercadorias com destino a estabelecimento situado nas áreas de Livre 
Comércio ou Zona Franca de Manaus, com isenção de ICMS, sem comprovar o ingresso 
e, consequentemente, o internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão da 
perda da isenção. Em consequência, deve recolher o imposto devido na importância de 
R$ 183.468,51 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
e um centavos), mais as cominações legais. O autuante informa, ainda, que o remetente 



foi notificado a apresentar documentos comprobatórios do internamento e assim não o fez, 
bem como foi efetivada consulta à SUFRAMA/SINTEGRA, sendo, também, negativa a 
comprovação do internamento das mercadorias. 

 
Foi nomeado como solidário o identificado à fl. 03. 
 
Autos instruídos com documentos às fls. 03 a 49. 
 
Intimados, nos termos da lei, o sujeito passivo e o polo passivo 

solidário, fls. 50 a 51.   
 
O sujeito passivo solidário não se manifesta em sede de Primeira 

Instância e motiva o termo de revelia fl. 52.  
 
Impugnando o lançamento o polo passivo, fls. 55 a 60, após um 

relato dos fatos, arguiu a nulidade do auto de infração pela falta do termo de início de 
fiscalização e também por inexistir ato do Secretário da Fazenda dando competência aos 
autuantes para lavrarem a peça inicial. No mérito, alega que os agentes do FISCO 
erraram a base de cálculo em todos os documentos, tendo utilizado o valor total da nota 
fiscal e não o valor dos produtos; e que está juntando, aos autos, documentos que 
comprovam o internamento das mercadorias naquela zona de livre comércio. Ao final, 
requer: nulidade, correção dos valores ou a conversão do julgamento em diligência para 
que junte, ao processo, os documentos que faltam para comprovar o internamento das 
mercadorias na zona franca. Anexa documentos, às fls. 61 a 110. 

 
Pela Sentença nº 5291/10 – JULP, o julgador decide pela 

procedência parcial do auto de infração. Sinalizou pela retirada das notas fiscais de 
números 684 e 952, resultando num valor de ICMS de R$ 165.345,73. Ao final, encaminha 
os autos à Representação Fazendária para análise, fls. 112 a 114.   

 
A Representação Fazendária concorda com a decisão singular, fl. 

115.  
 
Realizada intimação da autuada e do sujeito solidário, conforme fls. 

116 a 120.  A autuada e o solidário não se manifestaram em Segunda Instância, conforme 
termo de perempção, fl. 121. 

 
Posteriormente, a empresa autuada ingressou com Pedido de 

Revisão Extraordinária, às fls. 124 a 130, alegando que a SUFRAMA demora para finalizar 
o processo de internamento e das 21 notas fiscais autuadas, 11 foram internadas após a 
lavratura do presente auto de infração. Pugnou pela adequação da alíquota para 12% para 
as operações e prestações interestaduais, nos termos do inciso II do artigo 20 do RCTE. 
Reproduz julgados deste CAT. Juntou declarações de ingresso emitidas pela SUFRAMA, 
de folhas 131 a 141, cópias de canhotos de notas fiscais, de folhas 142/151, cópia de 
documentos dos procuradores, de folhas 152 e 153. 

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, mediante 

Despacho nº 1561/2011 – CAT, fl. 157, admitiu o presente pedido de revisão 
extraordinária, determinando o encaminhamento dos autos ao Setor de Apoio à Segunda 
Instância para que sejam pautados a julgamento pelo Conselho Pleno, para apreciação.    

 
Acatando proposição do Conselheiro Relator, o Conselho 

Administrativo Tributário, através da Resolução 145/2011, fl. 158, resolveu, encaminhar os 



autos à Presidência deste Conselho para reavaliar a admissão do Pedido de Revisão 
Extraordinária, em face da falha na intimação do contribuinte, fls. 116 a 117, devendo os 
autos serem remetidos a uma das Câmaras Julgadoras para apreciar a peça apresentada 
de fls. 124 a 130.    

 
O Presidente do Conselho Administrativo Tributário, mediante 

Despacho nº 2308/2011 – CAT, fl. 159, observou a existência de prova inequívoca de erro 
que tenha importado em ineficácia de intimação feita ao sujeito passivo para apresentar 
recurso voluntário, e que não cabe proceder nova intimação do contribuinte, uma vez que 
já houve ciência do processo, nos termos do art. 14, inciso IV, da Lei 16.469/09. Assim, 
encaminhou os autos ao Setor de Apoio à Segunda Instância para que sejam pautados a 
julgamento por uma das Câmaras Julgadoras.  

 
Pela Resolução nº 173/2012, fls. 160, a Quarta Câmara do Conselho 

Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 28/09/2012, acatando proposição do 
Conselheiro Relator e tendo em vista o fato de que o contribuinte apresenta às fls. 131 a 
151, declaração de internamento na Zona Franca de Manaus, bem como outros 
documentos no intuito de comprovar a regularidade da utilização da isenção questionada 
pelo Fisco, por unanimidade de votos, resolveu, remeter os autos à Coordenação de 
Comercio Exterior (COMEX), a fim de que seu titular, por gentileza, designe Auditor Fiscal 
para proceder a verificação junto ao sistema de dados da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA), informando, de forma conclusiva, o internamento ou não 
na ZFM das mercadorias referentes às notas fiscais objeto do auto de infração. Após, 
remeta-se os autos ao Setor de Preparo Processual (SEPRO), deste Conselho, a fim de 
que esse intime o Sujeito Passivo para, no prazo de 30 dias, se manifestar sobre o 
resultado da presente diligência. 

 
Em diligência, o fiscal revisor apresentou relatório diligencial de fls. 

161 a 162 e anexou documentos as fls. 163 a 177. Em seu relatório o fiscal revisor 
esclareceu que: 1) atesta a veracidade das declarações de ingresso de fls. 131/141 
anexadas pela defesa; 2) os demais documentos de fls. 142/151 são inaptos para 
comprovar o formal e regular internamento das mercadorias; 3) as notas fiscais nº 479, 
566 584, 741, 818, 892, 1153, 1154, 1301 e 1499 permanecem na mesma condição 
indicada na consulta de fls. 22; 4) adequou a alíquota de 17% para 12%, elaborando nova 
planilha, excluindo das mesmas notas fiscais cujo internamento foi comprovado por meio 
da declaração de ingresso. Ao final, concluiu pela redução do valor originário do auto de 
infração para R$ 86.418,97. 

 
Intimado, às fls. 178, o sujeito passivo não se manifestou, às fls. 179.  
 
Conforme Acórdão da IV CJUL n° 592/2014, decide acolher a 

preliminar de exclusão da lide do solidário Dionício Cruzeiro do Prado, arguida pelo sujeito 
passivo. Quanto ao mérito, conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar 
em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração, 
nos termos da revisão, cujo ICMS a recolher é de R$ 86.418,97. 

 
Em Recurso ao Conselho Pleno n° 139/2014 - GERF-SR, às fls. 190 

a 91, pugna que seja reformado o aludido acórdão cameral, procedendo-se à reinserção 
no polo passivo da ação fiscal em tela do sujeito passivo solidário em epígrafe, excluído 
na r. decisum cameral e, no mérito, seja ratificada a referida decisão que por maioria de 
votos julgou parcialmente procedente o lançamento, cujo adimplemento, deve ser 
suportado pela empresa autuada e pelo solidário acima especificado.  

 



O sujeito passivo é intimado a apresentar recurso para o Conselho 
Pleno, às fls. 194, que comparece aos autos, às fls. 197 a 203, alegando que em 
12/07/2010 a autuada protocolou impugnação em primeira instancia, juntando a 
declaração de ingresso das notas fiscais n. 684 e 952, bem como demais documentos que 
comprovaram a internação física das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais 
autuadas. Nessa oportunidade, informou que tais internações não constavam no sistema 
do SUFRAMA em razão da notória ineficiência e atraso em sua atualização. Em 
03/09/2010 foi prolatada decisão singular, que manteve o auto de infração parcialmente, 
retirando-se apenas a exigência das notas fiscais n. 684 e 952. Argumenta que quando da 
interposição do recurso extraordinário (tratado como recurso voluntario), o fato que o 
sistema da SUFRAMA demora anos para finalizar o processo de internamento voltou a se 
repetir. Sim, porque entre a data da impugnação, em 12/07/2011, e a apresentação 
daquele recurso, junho de 2011, novas notas fiscais foram internadas. Isto é, das 21 notas 
fiscais autuadas, 11 foram internadas após a lavratura do presente auto. Alega que 
aconteceu o que era de se esperar, o SUFRAMA, de forma atrasada, cumpriu com sua 
obrigação ao regularizar as notas fiscais informadas pela recorrente. Ao final, requer: seja 
julgado totalmente procedente o presente recurso para o Conselho Pleno, para declarar 
improcedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo é intimado a apresentar contradita ao recurso 

formulado pelo representante fazendário contra acordão, às fls. 193, que comparece aos 
autos, às fls. 205 a 208, argumentando que o recorrente alega que o acórdão objurgado, 
ao excluir do polo passivo do processo o representante legal da peticionante, teria ferido o 
art. 45, XII do Código Tributário Estadual e o art. 124, I, do Código Tributário Nacional, o 
que não é verdade. Afirma que os dispositivos legais acima aludidos não se amoldam com 
relação ao caso do recorrido, porque nos autos não há demonstração de sua participação 
direta ou indireta em qualquer ato, no caso de solidariedade, sem demonstração de 
ato/omissão, não há de se falar em responsabilidade. Sustenta que o fato de o sr. Dionício 
Cruzeiro do Prado Neto ser diretor financeiro da autuada não quer dizer que deva 
responder pela autuação, sem preenchimento dos requisitos legais para tanto. Ante o 
exposto, requer: que seja mantido o acórdão da Quarta Câmara Julgadora na parte em 
que exclui do polo passivo o nome do sr. Dionício Cruzeiro do Prado Neto e requer que 
seja julgado totalmente improcedente o recurso para o Conselho Pleno interposto pelo 
representante fazendário.  

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Ao compulsar e analisar as peças constitutivas deste feito, verifiquei 
que a decisão exarada em sede cameral deve ser parcialmente reformada, tendo em vista 
que está comprovado, pelos elementos constitutivos desta lide, que a importância devida 
pelo polo passivo ao erário estadual referente ao ICMS, reclamado na presente lide, e no 
“quantum” de R$ 34.476,85 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos.  

 

Com a questão primeira solucionada, volvo-me ao questionamento 
aduzido pela Fazenda Estadual, referente à reinclusão nesta ação, do nomeado polo 
passivo solidário, Sr. Dionício Cruzeiro do Prado Neto e o faço reportando-me a decisão 
do egrégio STJ, infra inferida:  

 



O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que “o 
não-recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a 
responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário 
provar que agiram os mesmos dolosamente, com fraude ou excesso de poderes.” (REsp 
898168/SP, Recurso Especial 2006/0238668-1, julgado em 21/02/2008 e publicado no DJ 
05/03/2008 p.1).  

 
Portanto, os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não 

respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A 
responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente 
só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprovar a prática 
de infração à lei pelo dirigente, e não apenas quando ele simplesmente exercia a gerência 
da empresa na época da ocorrência do fato gerador. 

 
Ademais, o simples inadimplemento não caracteriza infração legal. 

Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato 
social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do sócio e esse título ou 
a título de infração legal.  

 
Portanto, faço este voto com o entendimento firmado nesta Casa em 

processos que discutem esta questão e cuja razão do acolhimento da preliminar de 
exclusão do sócio solidário da lide se conserva de acordo com o meu entendimento, que 
foi externado em outros julgados semelhantes.  

 

Assim, voto conhecendo do recurso do Contribuinte para o Conselho 
Superior, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão cameral e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 34.476,85 
(trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). E, por 
maioria de votos, conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, 
nego-lhe provimento para manter a exclusão da lide do solidário Sr. Dionício Cruzeiro do 
Prado Neto. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 22 de março de 2018. 
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Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DA IV CJUL N.º 01097/18 
 
 
Relator: Conselheiro Maurício Ribeiro de Paiva 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
do imposto. Saídas de mercadorias com destino a 
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus sem 
comprovação da internação. Revisão de lançamento. Auto de 
infração parcialmente procedente. 
 
Quando uma revisão fiscal regularmente efetuada carreia para 
os autos esclarecimentos concludentes capazes de elidir parte 
do valor do crédito tributário lançado de ofício, dá-se a extinção 
do litígio. 
 

ACÓRDÃO - A Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e 
considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 7.756,66 
(sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos da 
revisão de fls. 198-220 dos autos, com observância dos pagamentos efetuados pelo 
sujeito passivo, conforme documentos de fls. 162/180, para eventual extinção do crédito 
tributário, condicionado ao ingresso da receita no tesouro estadual. Participaram do 
julgamento os Conselheiros Mauricio Ribeiro de Paiva, Aldeci de Souza Flor, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e José Ferreira de Sousa. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saídas por intermédio das notas fiscais relacionadas em anexo, de mercadorias 
com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre 
Comércio, com isenção do ICMS, sem comprovação do ingresso, razão pela qual deixa de 
prevalecer a isenção. A empresa atendeu parcialmente notificação expedida para 
apresentar as DI relativas às notas fiscais da relação anexa à notificação. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. 

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 43 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A, da Lei nº 
11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 17.519/2011. 

Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 14/18. 

O julgador singular expediu o Despacho nº 1091/2015 de fls. 75/76, 
mediante o qual determinou o encaminhamento dos autos à Gerência de Auditoria, a fim 



de que o autuante verifique a autenticidade das alegações do sujeito passivo, e ainda caso 
haja alteração do lançamento, que se realize a revisão do lançamento. 

Em resposta, a autoridade fiscal informou que as notas fiscais 
comprovadas foram excluídas, importando o novo demonstrativo na importância de R$ 
18.180,63. 

Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo quedou-se 
inerte. 

Sobreveio a sentença singular de fls. 145/147, pelo qual o julgador 
decidiu pela procedência parcial do lançamento no valor de R$ 18.180,63 (dezoito mil, 
cento e oitenta reais e sessenta e três centavos). 

Por meio do Despacho nº 085/2017 de fls. 148, o Representante 
Fazendário manifesta-se pela manutenção da decisão singular. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 152/158 alegando que cumpriu integralmente as obrigações principais e 
acessórias, estabelecidas para o remetente, transportador e destinatário, restando à 
SUFRAMA regularizar em seu sítio as informações e disponibilizar a Declaração de 
Ingresso ao qual a empresa faz jus. Afirma que as mercadorias foram efetivamente 
destinadas à área de competência da SUFRAMA. Finaliza, requerendo que seja declarada 
a improcedência do presente auto de infração. 

A Quarta Câmara deste Conselho, por meio da Resolução de fls. 
196/197, determinou o encaminhamento dos autos à Coordenação de Fiscalização do 
Comércio Exterior, a fim que de que a autoridade fiscal se manifeste acerca dos 
documentos juntados pelo sujeito passivo.  

Em seu relatório diligencial, a autoridade fiscal informou que foram 
refeitos os demonstrativos onde chegou-se a um novo valor na importância de R$ 
7.756,66. Destaca, ainda, que o contribuinte faz jus ao direito de pedir a restituição de 
indébito relativo ao imposto e demais acréscimos pagos em relação as notas fiscais 
comprovadamente internadas. 

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos requerendo a 
vinculação dos impostos e dos demais acréscimos pagos em relação às notas fiscais de 
nºs 81071, 96424, 96425, 96426 e 96427 ao processo administrativo tributário nº 
40114013400. 

É o relatório. 

 

VOTO 

Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação 
tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que o sujeito passivo realizou a saída 
de mercadoria com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus, com 
isenção de ICMS, cujas notas fiscais relacionadas não possuem comprovação do 
ingresso, razão pela qual deixa de prevalecer a isenção, devendo o sujeito passivo 
recolher o imposto devido com as penalidades e acréscimos legais, uma vez que a 



empresa atendeu, apenas em parte, a notificação expedida para apresentar a Declaração 
de Ingresso relativa às notas fiscais da relação anexa à notificação. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alegou, em 
síntese, que não atendeu à notificação de apresentação das Declarações de Ingresso em 
virtude de atraso da SUFRAMA em regularizar as informações em sua própria página 
inicial, solicita, portanto, que seja reconhecida a impossibilidade da apresentação das 
mesmas à época da notificação, devido à morosidade da SUFRAMA em disponibilizar 
estes documentos solicitados. Alegou, ainda, que as referidas declarações foram 
apresentadas e anexadas aos autos. Solicita redução do imposto ao valor original. 

Em observância aos ditames da Resolução nº 046/2017 (fls. 
196/197) o julgamento foi convertido em diligência à Coordenação de Fiscalização do 
Comércio Exterior, a fim que de que a autoridade fiscal se manifeste acerca dos 
documentos juntados pelo sujeito passivo.  

Em atendimento à Resolução supra, a autoridade fiscal informou que 
após consulta no sítio da SUFRAMA com intuito de emitir a Declaração de Ingresso para 
as notas fiscais objeto do lançamento em análise, restou demonstrado o regular 
internamento dos documentos fiscais nºs 91066, 96422, 96423, 102604, 102605 e 
102606, conforme extratos em anexo. Salientou, ainda, que no que se refere às notas 
fiscais de nºs 81071,96424, 96425, 96426 e 96427, cuja Declaração de Ingresso não foi 
disponibilizada no sítio da SUFRAMA, de conformidade com consulta individualizada as 
mesmas apresentam pendências no processamento conforme demonstram os extratos em 
anexo. 

Destacou, também, que o contribuinte recolheu o imposto com 
acréscimos, conforme documentos constantes no processo às fls. 161 a 180, 
relativamente às notas fiscais comprovadamente internadas de nºs 96422, 96423, 102604, 
102605 e 102606, portanto, no caso em comento, faz jus à restituição relativamente ao 
imposto e demais acréscimos pagos em relação à essas notas fiscais, uma vez que estão 
regularmente internadas, garantido, assim, o benefício da isenção. 

Quanto às demais notas fiscais, consideradas não internadas, 
mencionou que o contribuinte pagou o imposto e demais acréscimos, entretanto vinculou o 
pagamento à nota fiscal e não ao processo administrativo tributário. E, por fim, concluiu 
dizendo que consultou o histórico dos pagamentos no sistema SARE e os valores foram 
efetivamente recolhidos, conforme atesta o relatório do Terminal Sefaz em anexo. 

Diante dos fatos e documentação acostadas, e de acordo com o 
relatório diligencial, oriundo da Coordenação especializada de Comércio Exterior que refez 
os demonstrativos de fls. 83, excluindo as notas fiscais comprovadas, importando o novo 
demonstrativo no valor originário de R$ 7.756,66 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos), entendo que o presente lançamento deve prosperar em 
parte, uma vez que foi comprovado parte do ingresso das mercadorias na Zona Franca de 
Manaus, e, portanto, a isenção do ICMS destas mercadorias ingressadas é legítima, 
cabendo a exigência somente das que estão pendentes. 

Ante o exposto, e com a unanimidade do voto de meus pares, 
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença 
singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 
7.756,66 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos 
termos da revisão de fls. 198/220 dos autos, com observância dos pagamentos efetuados 



pelo sujeito passivo, conforme documentos de fls. 162/180, para eventual extinção do 
crédito tributário, condicionado ao ingresso da receita no tesouro estadual.  

 
 
 

Sala das sessões, em 08 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01204/18 
 
Relator: Conselheiro José Eduardo Firmino Mauro 
 

 
EMENTA: Arguição de admissibilidade do recurso suscitada 
pelo Conselheiro Relator, conforme disposto no artigo 41, II, da 
Lei nº 16.469/09. Acolhida. ICMS. Saída de mercadoria, com 
destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus 
ou área de livre comercio, com isenção do ICMS, sem 
comprovar o ingresso e consequente internamento das 
mercadorias nas áreas incentivadas. Procedente em parte. 
 
1. Acolhe-se recurso para o Conselho Superior quando a 
legislação assim o permitir.  
 
2. Julga-se parcialmente procedente o lançamento quando 
estiver comprovado nos autos que o polo passivo cumpriu em 
parte a exigência descrita na folha de rosto dos autos. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 25 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a 
arguição de admissibilidade do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, feita 
pelo Conselheiro Relator, tendo em vista estar a peça recursal em consonância com o 
disposto no art. 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação 
unânime, conhecer do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dar-lhe parcial 
provimento para reformar em parte a decisão cameral e considerar  parcialmente 
procedente o auto de infração no valor do ICMS de R$ 1.957,91 (um mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), considerando o pagamento de fls. 106 
para fins de possível extinção do crédito tributário. Participaram do julgamento os 
Conselheiros José Eduardo Firmino Mauro, José Paixão de Oliveira Gomes, José Luiz 
Rosa, Jorge Antônio Bezerra Oliveira, José Pereira D'abadia, Luis Antônio da Silva Costa, 
Nivaldo José Mendes, Denilson Alves Evangelista, João Divino de Brito e Gilmar 
Rodrigues de Almeida. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Consta do auto de infração que o sujeito passivo, em epígrafe, 
realizou saída de mercadoria, por intermédio das notas fiscais relacionadas no auto de 
infração, com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou área de 
livre comércio, com isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso e consequente 
internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de 
prevalecer a isenção. O remetente foi notificado a apresentar documentos comprobatórios 
do internamento, sem que os tenha apresentado, bem como foi efetivado consulta a 
SUFRAMA/SINTEGRA, sendo também, negativa a comprovação do internamento das 
mercadorias. Em consequência deverá recolher o imposto devido, juntamente com 
penalidade e acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos. 

 
A autoridade lançadora indica como infringidas as disposições dos 

artigos 43 e 64 do Código Tributário Estadual – CTE (Lei nº 11.651/91) combinado com os 



artigos 6º, XVII do Decreto 4852/97. Proposta a aplicação da penalidade prevista no artigo 
71, VIII do CTE, com redação da Lei nº 15.505/2005. 

 
O auto de infração é instruído com documentos às fls. 03 a 26. 
 
O sujeito passivo foi intimado a pagar a quantia exigida ou 

apresentar impugnação em primeira instância, conforme documentos de fls. 27 e 28.  
 
Em sua impugnação às fls. 30 a 35 o sujeito passivo alega que 

cumpriu, rigorosamente, com todas as determinações ali existentes, não podendo ser 
enquadrada nos retros mencionados dispositivos. Argumenta que diante deste fato e dos 
documentos apresentados, resta comprovado que a narração dos fatos constante do auto 
de infração não condiz com o ocorrido, estando o enquadramento legal totalmente 
equivocado. Sustenta através de documentos idôneos, comprova que todas as notas 
fiscais indicadas na atuação fiscal foram efetivamente recebidas pelas empresas 
destinatárias em Manaus. Portanto, não pode a mesma ser penalizada com a autuação 
fiscal. Colaciona jurisprudências. Constata-se que o Fisco, na tentativa de corrigir um 
desiquilíbrio, criou um outro ainda mais díspar e injusto, impondo multa muito superior à 
obrigação principal, devendo os demais encargos, pelas mesmas razões, serem 
igualmente revistos. Ante ao exposto, requer: que a preliminar arguida seja acolhida para 
declarar nula pretensão fiscal, alternativamente requer que o órgão julgue pela 
procedência do teor exposto na presente peça, declarando a ineficácia do lançamento 
impugnado. Anexa ao recurso documentos às fls. 36 a 60. 

 
Pela Sentença nº 3582/10 JULP, o julgador singular decide pela 

procedência do auto de infração. 
 
O sujeito passivo é intimado a pagar a quantia exigida ou apresentar 

recurso voluntário, conforme documentos de fls. 66. 
 
Em grau de recurso voluntário, o polo passivo alega que não pesa 

acusação sobre a recorrente de que a mercadoria tenha sido destinada à região distinta 
da Zona Franca de Manaus. Ao contrário, a documentação contábil e fiscal demonstra que 
a mercadoria foi efetivamente enviada à referida Zona Franca. Logo, o alegado 
descumprimento de obrigação acessória não poderia elidir o benefício fiscal. Reitera 
demais argumentos trazidos na impugnação passada. Ao final, requer: que a preliminar 
arguida seja acolhida para declarar nula pretensão fiscal em razão de não ter ocorrido 
nenhuma infração aos dispositivos legais indicados no feito.  

 
Conforme Acórdão da I CJUL n° 1887/2011, fls. 77 a 79, foi 

unanimemente rejeitada a preliminar de nulidade da peça básica. Quanto ao mérito, 
também unanimemente foi conhecido do recurso voluntário, negando-lhe provimento para 
confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. 

 
O sujeito passivo foi intimado a pagar quantia exigida ou apresentar 

recurso para o Conselho Pleno, conforme documentos de fls. 81. 
 
Dirigindo-se ao Conselho Pleno às fls. 84 a 89, o sujeito passivo 

alega que ainda não pesa acusação sobre a recorrente de que a mercadoria tenha sido 
destinada à região distinta da Zona Franca de Manaus. Ao contrário, a documentação 
contábil e fiscal demonstra que a mercadoria foi efetivamente enviada à referida Zona 
Franca. Logo, o alegado descumprimento de obrigação acessória não poderia elidir o 
benefício fiscal. Reitera demais argumentos trazidos na defesa anterior. Ao final, requer: 



que a preliminar arguida seja acolhida para declarar nula pretensão fiscal em razão de não 
ter ocorrido nenhuma infração aos dispositivos legais indicados no feito. 

 
O sujeito passivo se manifesta às fls. 94 e 95, comprovando que oito 

das notas fiscais foram devidamente internalizadas, conforme anexos. Em consequência, 
requer que o presento processo administrativo seja extinto em razão do pagamento. Junta 
documentos às fls. 96 a 106. 

 
Por intermédio de Resolução nº60/2017 o Conselho Superior do 

Conselho Administrativo Tributário encaminha os autos para a COMEX para que se 
manifeste sobre os documentos supramencionados. 

 
Em relatório diligencial n° 0049/17 – GCES, informa que os 

documentos apresentados pelo contribuinte são verídicos, conforme demonstra o relatório 
anexo às fls. 108. 

 
Intimado às fls. 114, o sujeito passivo se manifesta às fls. 116 

concordando com o relatório diligencial e reiterando o pedido de arquivamento do auto de 
infração. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 

Conforme informado no relatório que é parte integrante deste 
“decisum”, a descrição do fato gerador, que motiva a presente ação, narra que o polo 
passivo realizou saída de mercadorias com destino à zona Franca de Manaus, com 
isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso, ou consequente internamento na área 
incentivada, razão pela qual deixou de prevalecer a isenção.  

 
O sujeito passivo comprova nos autos que efetivamente operou o 

internamento de parte das mercadorias e o restante, promoveu o pagamento do tributo.  
 
Dito isso, suscito e admito o presente recurso, conforme disposto no 

artigo 41, II, da Lei nº 16.469/09. Quanto ao mérito, também por votação unânime, 
conheço do recurso do Contribuinte para o Conselho Superior, dou-lhe parcial provimento 
para reformar em parte a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de 
infração no valor do ICMS de R$ 1.957,91 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 
noventa e um centavos), considerando o pagamento de fls. 106 para fins de possível 
extinção do crédito tributário. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 28 de junho de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01407/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: Processual. Preliminar de reinclusão de solidários 
(administradores da empresa remetente das mercadorias) na 
lide, arguida pela Fazenda Pública. Rejeitada. Mérito. ICMS. 
Obrigação principal. Omissão de imposto. Saída de mercadorias 
com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de 
Manaus e Área de Livre Comércio. Falta de comprovação do 
ingresso e consequente internamento das mercadorias nas 
áreas incentivadas. Procedência em parte. Mantida a decisão 
cameral. 
 
1. Rejeita-se a preliminar de reinclusão de solidários na lide, por 
ser imprópria a responsabilização dos administradores da 
empresa remetente das mercadorias, pois cabe às empresas 
destinatárias e aos transportadores a responsabilidade de 
concluir o transporte e receber as mercadorias constantes dos 
respectivos documentos fiscais; 
 
2. O benefício da isenção na saída de mercadorias com destino 
a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus e Área de 
Livre Comércio somente prevalece com a comprovação 
inequívoca da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento 
destinatário (RCTE, Anexo IX, art. 6°, XVII, "c"); 
 
3. Declara-se procedente em parte o auto de infração que exige 
ICMS decorrente de cancelamento de benefício fiscal (isenção) 
na saída de mercadorias com destino a estabelecimento situado 
na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, tendo o 
sujeito passivo comprovado, de forma inequívoca, a efetiva 
entrada de parte dos produtos no estabelecimento destinatário. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 19 de junho de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, negar-lhe provimento para rejeitar 
a preliminar de reinclusão dos solidários na lide, arguida pela Fazenda Pública. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Masayuki Missao, Aldeci de Souza Flor, 
Nivaldo Carvelo Carvalho, Evandro Luis Pauli, Paulo Henrique Caiado Canedo, Gláucia 
Felix Bastos Cruzeiro, Edson Abrão da Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Rickardo de 
Souza Santos Mariano e David Fernandes de Carvalho. E, por maioria de votos, conhecer 
de ambos os recursos para o Conselho Superior, negar provimento ao da Fazenda Pública 
e dar provimento ao do sujeito passivo para manter a decisão cameral e considerar 
parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 4.570,20 (quatro mil, 
quinhentos e setenta reais e vinte centavos). Foram vencedores os Conselheiros 
Masayuki Missao, Nivaldo José Mendes, Paulo Henrique Caiado Canedo, Edson Abrão da 
Silva, Rickardo de Souza Santos Mariano e o Sr. Presidente, Conselheiro José Artur 
Mascarenhas da Silva, que proferiu voto de desempate. Vencidos os Conselheiros Aldeci 



de Souza Flor, Evandro Luis Pauli, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Victor Augusto de Faria 
Morato e David Fernandes de Carvalho, que votaram  conhecendo do recurso da Fazenda 
Pública para o Conselho Superior, dando-lhe parcial provimento para reformar a decisão 
cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de  ICMS de R$ 
28.703,45 (vinte e oito mil, setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos). 
 

R E L A T Ó R I O 
 

A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A, efetuou saídas de mercadorias com destino a 
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, nos 
meses de junho, julho, setembro e novembro de 2008, com isenção do ICMS, sem 
comprovar o ingresso e consequente internamento das mercadorias nas áreas 
incentivadas, razão pela qual deixa de prevalecer a isenção, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 49.786,25 (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e 
seis reais e vinte e cinco centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Os autores do lançamento destacaram que o remetente foi notificado 

a apresentar documentos comprobatórios do internamento, sem que os tenha 
apresentado, bem como foi efetivado consulta a SUFRAMA/SINTEGRA, sendo também 
negativa a comprovação do internamento das mercadorias. 

 
Citados como infringidos os arts. 43 e 64 da Lei n° 11.651/91, c/c o 

art. 6°, XVII, Anexo IX do Decreto n° 4.852/97, proposta a penalidade prevista no art. 71, 
VIII, “c”, da Lei n° 11.651/91, agravada pelo § 9°, I, desse mesmo artigo e diploma legal. 

 
Identificadas como solidário as pessoas físicas MÁRIO VENTURELLI 

e GIANCARLO VENTRELLI, na condição de sócios e administrados da empresa autuada 
(fls. 3 e 4). 

 
Juntou-se ao processo, a título de instrução da acusação, Nota 

Explicativa (fls. 6 a 7), Notificação Fiscal e seu Anexo Único (fls. 25 e 26), Relação de 
Notas Fiscais Sem Comprovação de Internamento na SUFRAMA ou Áreas de Livre 
Comércio (fls. 27), Declaração de Ingresso (fls. 28) e cópias de notas fiscais (fls. 29 a 41), 
dentre outros documentos. 

 
Intimados (fls. 42 a 48), os sujeitos passivos apresentam 

conjuntamente impugnação (fls. 53 a 62), com a finalidade de requisitar, preliminarmente, 
a exclusão dos sócios do polo passivo da presente demanda. No Mérito, alegam que com 
relação às operações efetuadas com a Cerealista Camila Ltda, através das notas fiscais 
nºs 1, 4, 8, 43 e 450, no valor de R$ 217.135,38, a operação de exportação realmente 
ocorreu; traz como comprovação do alegado, cópia do livro Registro de Entrada da 
empresa destinatária, onde consta o registro das mencionadas notas fiscais; com relação 
a nota fiscal nº 1223, no valor de R$ 5.180,00 a mesma foi recebida pelo contribuinte 
Nasser B. Antunes - ME, IE nº 01.010.605/001-79 e registrada à folha 2 do Livro Registro 
de Apuração do ICMS em 07 de janeiro de 2009. Já com relação à nota fiscal nº 1120, 
cujo destinatário foi o mesmo contribuinte acima citado, teve sua operação desfeita, 
conforme nota fiscal de entrada nº 1309 (devolução de mercadoria). Pedem, ao final, a 
improcedência do lançamento.  

 
O julgador singular, após ler, conferir e analisar os autos, apreciando 

as razões da defesa, decide pela total procedência do auto de infração, inclusive 



mantendo na lide os solidários arrolados nos autos (fls. 3 e 4), conforme a Sentença n° 
5022/10-JULP (fls. 127 a 129). 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente recurso 

voluntário (fls. 135 a 144), argumentando preliminarmente sobre a impossibilidade de 
responsabilidade dos sócios, levando em conta a prescrição do caput do artigo 45, do 
CTE; que a sentença está em descordo com a prescrição legal. Alegam sobre ausência de 
fundamentação fática relativamente ao suposto ato omissivo ou comissivo praticado pelos 
sócios administradores; que a sentença não contém a necessária fundamentação legal, tal 
como estabelece o artigo 38, inciso III, da Lei Estadual nº 16.469/09. Quanto ao mérito, 
aduzem que a mercadoria adentrou no estabelecimento destinatário e que a sentença não 
levou em conta, como fator comprobatório, as cópias autenticadas do Livro de Registro de 
Entradas de Mercadorias. Destacam que, com relação a nota fiscal nº 1223, no valor de 
R$ 5.180,00, a mesma foi recebida pelo contribuinte Nasser B. Antunes - ME, e registrada 
à folha 2 do Livro Registro de Apuração do ICMS em 07 de janeiro de 2009. No que tange 
a nota fiscal nº 1120, cujo destinatário foi o mesmo contribuinte acima citado, teve sua 
operação desfeita, conforme nota fiscal de entrada nº 1309 (devolução de mercadorias), 
no valor de R$ 19.023,27. Ao final, alegam que mesmo com a suposta ausência da 
formalidade de internamento da mercadoria junto à SUFRAMA, não retira a condição de 
operação interestadual e que a alíquota aplicável, para calcular o montante do tributo, em 
operações interestaduais, é a de 12% e não de 17%, conforme dispõe o artigo 27, inciso 
IV, da Lei nº 11.651/91. Requerem a exclusão dos sócios do polo passivo e a 
improcedência do lançamento, ou caso assim não entendam os ilustres julgadores, 
solicitam que seja considerado todo o volume de operações, como operação interestadual, 
que efetivamente foi, aplicando-se a alíquota de 12%. 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, após considerandos, por meio 

da Resolução n° 034/2014 (fls. 151 a 152), converte o julgamento em diligência para 
auditor-fiscal adotar as seguintes providências: 1- Promova consulta ao sítio da SUFRAMA 
com a finalidade de verificar a eventual existência da Declaração de Ingresso da 
mercadoria na Zona Franca de Manaus, relativamente às notas fiscais de fls. 29 a 41; 2- 
Prestar quaisquer outros esclarecimentos que entender úteis para a solução da lide. 

 
A Gerência de Comércio Exterior – COMEX atende a Resolução n° 

034/2014 e elabora Relatório Diligencial nº 0004/14 – COMEX (fls.153 a 154), onde o 
auditor-fiscal realizou nova consulta para emissão da Declaração de Ingresso relativas às 
notas fiscais relacionadas no mencionado demonstrativo, não obtendo êxito na pesquisa. 
Embora não conste na Resolução determinação para adequação de alíquota de 17% para 
12%, em virtude da forma como foi procedida a autuação, o agente fiscal elaborou nova 
planilha (fls. 155), excluindo da mesma as notas fiscais que ingressaram nas áreas 
incentivadas e adequando as alíquotas, portanto, o valor originário foi reduzido para R$ 
30.986,24 (trinta mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). 

 
A Primeira Câmara deste Conselho, em decisão não unânime, 

materializada no Acordão n° 1783/2014 (fls. 180 a 185), reforma em parte a sentença 
singular e considera parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 
4.570,20 (quatro mil quinhentos e setenta reais e vinte centavos). Em decisão unânime, 
adequa a penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei n° 11.651/91. Em 
decisão não unânime, acolhe a preliminar de exclusão dos solidários da lide, arguida pela 
autuada. O voto vencido foi pela procedência parcial do lançamento sobre o ICMS no valor 
de R$ 30.986,24 (trinta mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 
nos termos da revisão de fls. 155. 

 



Intimada, a Fazenda Pública Estadual apresenta recurso ao 
Conselho Pleno n° 007/2015 – GERF/SR (fls. 187 a 191), afirmando, quanto ao mérito, 
que cuida-se de procedimento fiscal em que o contribuinte é acusado de ter realizado 
saídas de mercadorias com destino a estabelecimento situado na Zona Fraca de Manaus 
ou Área de Livre Comércio, com isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso 
consequente internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa 
de prevalecer a isenção. Argui que o benefício da isenção, no presente caso, está 
condicionado ao internamento das mercadorias nas áreas incentivadas. A simples entrada 
das mesmas no estabelecimento da empresa destinatária não comprova a regularidade da 
operação e o consequente direito ao benefício. Somente com a vistoria física (primeira 
fase) e posterior conferência documental do internamento (segunda fase – formalização 
do processo de internamento) o direito à isenção se torna líquido e certo. Explana que o 
artigo 37 do Anexo XII do RCTE, em seus parágrafos, deixa bem claro que a 
apresentação de quaisquer outros documentos ou formalidades não comprovam o efetivo 
internamento das mercadorias. Pede a reforma do acórdão cameral, procedendo-se a 
reinserção dos solidários no polo passivo e, no mérito, julguem parcialmente procedente o 
lançamento com o ICMS a recolher no valor de R$ 30.986,24 (trinta mil, novecentos e 
oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). 

 
Intimados, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente 

Contradita (fls. 200 a 211), quanto ao pedido de reinclusão dos sócios, pedem que a 
decisão cameral não seja reformada, uma vez que se encontra conforme o direito e 
conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente o STJ, segundo teor da 
Súmula 430. Ressaltam que a suposta infração é o suposto não cumprimento de 
obrigação acessória, por parte de um preposto, motorista de empresa transportadora, 
contratada pela pessoa jurídica remetente da mercadoria. Alegam que o voto divergente 
no acórdão, não levou em conta, como fator comprobatório do ingresso da mercadoria, no 
estabelecimento do destinatário, as cópias autenticadas do Livro de Registro de Entradas 
de Mercadorias, bem como os documentos extraídos junto ao SPED, da Secretaria de 
Finanças do Estado de Rondônia. Quanto ao mérito, afirmam que imputar ao contribuinte 
o pagamento de tributo, por descumprimento de mera formalidade é um apego, data 
vênia, desmedido à formalidade – principalmente quando o contribuinte consegue provar, 
por outros meios, o fato pretendido pelo Fisco. Advogam que está comprovado, segundo 
documentos junto à impugnação, que as mercadorias comercializadas com contribuintes 
localizados na SUFRAMA e Áreas de Livre Comércio, efetivamente adentraram nos 
estabelecimentos destinatários. Está provado, por documentos idôneos, que as 
mercadorias foram entregues nos seus respectivos endereços. Ao final, pedem o 
improvimento do recurso interposto pela Representação Fazendária, alternativamente, 
pedem a determinação de nova consulta junto ao portal de serviços da SUFRAMA. 

 
Posteriormente, os sujeitos passivos apresentam conjuntamente 

Memoriais ao Conselho Superior (fls. 215 a 218), onde alegam que a presente questão 
tem como fator principal uma operação de venda de mercadorias destinadas à Área de 
Livre Comércio da Zona Franca de Manaus, tanto é que constam no relatório diligencial n° 
04/14 – COMEX. Arguem ainda que na época do suposto fato gerador o CAT reconhecia o 
ingresso de mercadorias objeto de operações com contribuinte estabelecidos na Zona 
Franca de Manaus, não só pelo atestado dado pela SUFRAMA, como também por outros 
meios de provas. Pedem a manutenção da decisão exarada no Acórdão n° 1783/2014 da I 
CJUL recorrido. 

 
O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, após 

considerandos, por meio da Resolução n° 103/2017 (fls. 220 a 221), encaminha os autos à 
GERÊNCIA DE AUDITORIA DO COMÉRCIO EXTERIOR E SUFRAMA, com o escopo de 



que se promova novas verificações no sítio da SUFRAMA, agora consultando o CNPJ do 
contribuinte.  

 
Em resposta a Resolução n° 103/2017, a GERÊNCIA DE 

AUDITORIA DO COMÉRCIO EXTERIOR E SUFRAMA, por meio de Relatório Diligencial 
(fls. 222), informa não ter encontrado nenhum registro. 

 
Intimados, os sujeitos passivos manifestam-se conjuntamente acerca 

do resultado dessa diligência, conforme fls. 236 a 239, onde alegam que o que ocorreu foi 
o descumprimento do procedimento de internação, por motivos alheios a vontade dos 
recorridos – descumprimento de obrigação acessória. Assim sendo, não é possível exigir 
pagamento de imposto (ICMS) pelo descumprimento de obrigação acessória. A obrigação 
acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente a penalidade pecuniária, o que se depreende, que não é tributo e sim 
sanção. Ao final, concluem que a cobrança de ICMS, neste caso, é irregular. 

 
É o relatório. 
 

V O T O 
 

PRELIMINARES 
 
Apreciando a preliminar de reinclusão dos solidários na lide, arguida 

pela Fazenda Pública, manifesto-me pela sua rejeição, pois cabe às empresas 
destinatárias e aos transportadores a responsabilidade de concluir o transporte e receber 
as mercadorias constantes dos documentos mencionados, deste modo, imprópria a 
responsabilização dos solidários MÁRIO VENTURELLI e GIANCARLO VENTRELLI 
administradores da remetente das mercadorias, MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A. 

 
MÉRITO 

 
O presente julgamento origina-se de recurso apresentado pela 

Fazenda Pública e pelo Sujeito Passivo ao Conselho Superior em decorrência de decisão 
prolatada pela Primeira Câmara deste Conselho, materializada no Acordão n° 1783/2014 
(fls. 180 a 185), que, por maioria de votos, reformou em parte a sentença singular e 
considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de ICMS de R$ 4.570,20 
(quatro mil quinhentos e setenta reais e vinte centavos). Em decisão unânime, adequou a 
penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-A, da Lei n° 11.651/91.  

 
A acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo, 

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A, efetuou saídas de mercadorias com destino a 
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, nos 
meses de junho, julho, setembro e novembro de 2008, com isenção do ICMS, sem 
comprovar o ingresso e consequente internamento das mercadorias nas áreas 
incentivadas, razão pela qual deixa de prevalecer a isenção, sendo-lhe imputada a 
exigência do ICMS no valor de R$ 49.786,25 (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e 
seis reais e vinte e cinco centavos), juntamente com penalidade e acréscimos legais. 

 
Já na instância singular, ao impugnar o auto de infração, o sujeito 

passivo apresentou provas de que a maior parte das mercadorias internalizaram na Zona 
Franca de Manaus, quais sejam cópias autenticadas das notas fiscais e respectivos 
registros nos Livros de Registro de Entrada dos destinatários e inclusive com a 



manifestação da Secretaria de Finanças de Rondônia de internamento das referidas 
mercadorias. 

 
Posteriormente, em recurso voluntário, os sujeitos passivos 

reiteraram seus pedidos requeridos em instância singular, juntando aos autos novamente 
informações da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia de que as notas fiscais 
foram apresentadas ao Fisco de Rondônia, como consta nos autos (fls. 145 a 149), além 
das notas fiscais e respectivos registros no Livro de Registro de Entrada nos destinatários, 
assim como as informações da Secretaria de Finanças de Rondônia juntadas ao feito (fls. 
66 a 90). 

 
Por outro lado, a legislação tributária goiana estabelece, de forma 

inequívoca, que a prova da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento destinatário é 
suficiente para ilidir a exigência tributária em questão, conforme dispõe o Art. 6º, XVII, “c”, 
do Anexo IX do RCTE, in verbis: 

 
Art. 6°. [...] 
 
XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, inclusive semi-
elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, para comercialização ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus, nos Municípios de Rio Preto 
da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, e nas Áreas 
de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas; de Bonfim e Boa Vista, no Estado de 
Roraima; de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o Município de 
Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no Estado de 
Rondônia, ficando mantido o crédito, desde que seja observado o disposto 
no Capítulo IX do Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio 
ICM 65/88 e Convênios ICMS 52/92, 49/94 e 71/11):  
[...] 
c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da 
efetiva entrada dos produtos no estabelecimento destinatário 
(Convênio ICM 65/88, cláusula segunda); 
[...] (Grifamos)  

 
Deve, portanto, ser mantida a procedência parcial decidida pela 

Primeira Câmara deste Conselho, materializada no Acordão n° 1783/2014 (fls. 180 a 185) 
recorrido. 

 
Assim sendo, acompanhado da unanimidade de meus pares, 

conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, nego-lhe provimento 
para rejeitar a preliminar de reinclusão dos solidários na lide, arguida pela Fazenda 
Pública. Acompanhado da maioria de meus pares, conheço de ambos os recursos para o 
Conselho Superior, nego provimento ao da Fazenda Pública e dou provimento ao do 
sujeito passivo para manter a decisão cameral e considerar parcialmente procedente o 
auto de infração no valor de ICMS de R$ 4.570,20 (quatro mil, quinhentos e setenta reais 
e vinte centavos). 

 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 09 de agosto de 2018. 



 
CTRL + clique aqui para retornar ao índice 

Matéria: Zona franca de Manaus (Procedência Parcial) 
 
ACÓRDÃO DO CONSUP N.º 01690/18 
 
Relator: Conselheiro Masayuki Missao 
 

 
EMENTA: ICMS. Obrigação principal. Omissão de recolhimento 
de imposto. Zona Franca de Manaus ou área de livro comércio. 
Saída sem comprovar o ingresso e consequente internamento 
das mercadorias nas áreas incentivadas. Auto de infração 
procedente em parte. Adequação da penalidade. 
 
1. Quando o sujeito passivo não conseguir, de forma integral, 
carrear para os autos provas que descaracterizem o fato 
determinante da formalização do lançamento, o mesmo deverá 
ser parcialmente mantido; 
 
2. A utilização de carga tributária inferior à aplicável à 
operação, enseja a aplicação da multa formal prevista no artigo 
71, inciso IV-A do CTE. 
 

ACÓRDÃO - O Conselho Superior do Conselho Administrativo Tributário, em sessão 
realizada no dia 18 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do 
recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dar-lhe provimento para reformar a 
decisão cameral e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do 
ICMS de R$ 7.493,88 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito 
centavos), cuja base de cálculo é de R$ 62.449,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e 
quarenta e nove reais), com adequação da penalidade para a prevista no art. 71, inciso IV-
A, do CTE e aplicação da alíquota de 12%. Participaram do julgamento os Conselheiros 
Masayuki Missao, Gláucia Felix Bastos Cruzeiro, Nivaldo Carvelo Carvalho, Luis Antônio 
da Silva Costa, Aguinaldo Fernandes de Melo, José Ferreira de Sousa, Edson Abrão da 
Silva, Victor Augusto de Faria Morato, Paulo Diniz e David Fernandes de Carvalho. 
 

R E L A T Ó R I O 
 

Descreve o histórico do auto de infração que o sujeito passivo 
realizou saídas, por intermédio das notas fiscais relacionadas em anexo, de mercadorias 
com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou área de livre 
comércio, com isenção do ICMS, sem comprovar o ingresso e consequente internamento 
das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de prevalecer a isenção. O 
remetente foi notificado a apresentar documentos comprobatórios do internamento, sem 
que os tenha apresentado, bem como foi efetivado consulta à SUFRAMA/SINTEGRA, 
sendo também, negativa a comparação do internamento das mercadorias. Em 
consequência, deverá recolher o imposto devido, juntamente com penalidade e 
acréscimos legais, conforme demonstrativo e documentos anexos.  

Como dispositivos legais infringidos foram apontados os artigos 43 e 
64 da Lei nº 11.651/91, combinado com o artigo 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do Decreto 
nº 4.852/97, tendo sido proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso VIII, alínea “c”, 
conjugado com o § 9º, inciso I, da Lei nº 11.651/91 com a redação conferida pela Lei nº 
15.505/2005. 



Intimado em Primeira Instância, o sujeito passivo ingressa com 
impugnação às fls. 29. 

O julgador singular considerou procedente o auto de infração, 
conforme sentença de fls. 52/54. 

Intimado da decisão supra, o sujeito passivo interpõe Recurso 
Voluntário às fls. 59, alegando que os conhecimentos de transporte anexados autos 
comprovam que as mercadorias das notas fiscais, em questão, forem entregues ao 
destino. Finaliza, requerendo que seja declarada a improcedência do presente auto de 
infração. 

Em julgamento, a Segunda Câmara deste Conselho, por meio do 
Acórdão nº 1158/2015, decidiu, por maioria de votos, conhecer do recurso, dar-lhe 
provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de 
infração.  

Inconformada com a decisão supra, a Fazenda Pública Estadual 
interpõe recurso alegando que a simples comprovação de que a mercadoria ultrapassou a 
fronteira do Estado destinatário ou mesmo de que o estabelecimento destinatário a tenha 
recebido não é suficiente para comprovar que o processo de internamento atestou o 
cumprimento dos requisitos exigidos em lei para que a isenção fosse assegurada. 
Ressalta, ainda, que como está comprovada a realização de operação interestadual, a 
alíquota própria é de 12% (doze por cento) e, além disso, a penalidade prevista no inciso 
IV-A do artigo 71 do CTE, embora tenha sido inserida no rol de penalidades depois da 
ocorrência do fato gerador desta acusação. Requer, assim, a reforma da decisão recorrida 
para que seja exigido do sujeito passivo o ICMS no valor de R$ 9.581,88, com a aplicação 
da penalidade prevista no artigo 71, inciso IV-A do CTE. 

Posteriormente, o sujeito passivo apresenta Contradita requerendo a 
improcedência do lançamento, alegando, para tanto, que as referidas notas fiscais de 
saída não foram ingressadas e consequentemente sem internamento das mesmas por 
motivo de desvio de carga, conforme boletim de ocorrência datada de 14/11/2005 da 
Polícia Civil do Estado do Pará. 

É o relatório. 

VOTO 

Conforme já relatado, a presente acusação refere-se à cobrança de 
ICMS mais cominações legais, em razão do sujeito passivo por ter realizado saídas de 
mercadorias com destino a estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus ou área 
de livre comércio com isenção do imposto, sem comprovar o ingresso e consequente 
internamento das mercadorias nas áreas incentivadas, razão pela qual deixa de 
prevalecer a isenção. 

O contribuinte, por ocasião de sua peça defensória, alega, em 
síntese, que os conhecimentos de transporte anexados autos comprovam que as 
mercadorias das notas fiscais, em questão, forem entregues ao destino. Por esta razão, 
solicita a improcedência do lançamento.  

No caso em comento, o levantamento realizado pela autoridade fiscal 
consistiu no confronto dos dados do ARQMAG sobre as operações incentivadas, 
destinadas à Zona Franca de Manaus, com as informações disponibilizadas pela 



SUFRAMA sobre as notas fiscais internadas. Do mencionado confronto foi elaborado o 
anexo ao auto de infração, relacionando as que não foram internadas. 

A mencionada operação refere-se a benefício fiscal definido nos 
artigos 83 a 87 do Regulamento do Código Tributário Estadual - RCTE, sendo que o artigo 
86 dispõe sobre os condicionados:  

Art. 86. Quando o benefício fiscal for concedido sob condição e esta não for 
atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao 
pagamento do imposto acrescido das cominações legais cabíveis, desde a 
data da ocorrência do fato gerador em que tenha havido a utilização do 
benefício, ressalvada a disposição em contrário. 

Observemos, então, o benefício fiscal utilizado pelo sujeito passivo 
previsto no artigo 6º, inciso XVII, do Anexo IX, do RCTE: 

Art. 6º São isentos do ICMS: 

XVII - a saída de produto industrializado de origem nacional, inclusive semi-
elaborado relacionado no Apêndice I deste Anexo, para comercialização ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus, nos Municípios de Rio Preto 
da Eva e de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas e nas Áreas 
de Livre Comércio de Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima; de 
Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para o Município de 
Epitaciolândia, no Estado do Acre; de Guajaramirim, no Estado de 
Rondônia; de Macapá e Santana, no Estado do Amapá; e de Tabatinga, no 
Estado do Amazonas, desde que observado o disposto no Capítulo IX do 
Anexo XII deste Regulamento e o seguinte (Convênio ICM 65/88 e 
Convênios ICMS 52/92, 36/97 e 37/97): 

a) a isenção não alcança a saída de arma e munição, perfume, fumo e seus 
derivados, bebida alcoólica, automóvel de passageiro e açúcar de cana 
(Convênio ICM 65/88, cláusula primeira, § 1º; e Convênio ICMS 1/90, 
cláusula primeira); 

b) a isenção é condicionada a que o estabelecimento remetente deduza, do 
valor da operação constante da nota fiscal, o montante equivalente ao 
ICMS que seria devido se não houvesse o benefício (Convênio ICM 65/88, 
cláusula primeira, § 2º); 

c) o benefício somente prevalece com a comprovação inequívoca da efetiva 
entrada dos produto no estabelecimento destinatário (Convênio ICM 65/88, 
cláusula segunda); 

d) a mercadoria originária do Estado de Goiás beneficiada por esta isenção, 
quando sair da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio, 
perdem o direito ao benefício, situação em que o ICMS e seus acréscimos 
legais devidos e não pagos serão cobrados pelo fisco goiano, salvo se o 
produto tiver sido objeto de industrialização naqueles locais (Convênio 
ICMS 65/88, cláusula quinta); 

e) a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, em conjunto ou não com a 
Secretaria da Fazenda, Economia ou Tributação de cada um dos Estados 
destinatários do produto, deve exercer o controle sobre a entrada do 
produto industrializado nas regiões mencionadas (Convênio ICM 65/88, 
cláusula sexta); 
 

O parágrafo único do artigo 36 do Anexo XII do RCTE definiu que o 
processo de internamento das mercadorias nas áreas incentivadas se compõe duas fases 
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distintas: o ingresso das mercadorias nas áreas de exceção e a formalização do 
internamento.  

Portanto, para utilizar-se do benefício fiscal, isenção supracitada, o 
sujeito passivo deveria ater-se ao disposto no artigo supramencionado em vigor à época 
do fato gerador, normas do Convênio ICMS nº 36/97 que trata dos procedimentos relativos 
ao ingresso dos produtos industrializados de origem nacional nos Municípios de Manaus, 
Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo com isenção do ICMS.  

É importante, salientar, ainda, que a simples comprovação de que a 
mercadoria ultrapassou a fronteira do Estado destinatário ou mesmo de que o 
estabelecimento destinatário a tenha recebido não é suficiente para comprovar que o 
processo de internamento atestou o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para que 
a isenção fosse assegurada.  

Em detida análise dos autos, após consulta ao sistema da 
SUFRAMA, relatório anexo, restou comprovado o internamento de duas notas fiscais, 
quais sejam, de nºs 8757 e 8780, reduzindo assim o valor tributável para a importância R$ 
62.449,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), verifico também 
que a alíquota correta a ser aplicada ao presente caso, referente a operação interestadual 
é de 12% (doze por cento), importando no valor a ser recolhido de ICMS no montante de 
R$ 7.493,88 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito reais) e, além 
disso, a penalidade prevista no inciso IV-A do artigo 71 do Código Tributário Estadual, 
embora tenha sido inserida no rol de penalidades depois da ocorrência do fato gerador 
desta acusação, ela pode retroagir de acordo com o disposto no artigo 106, inciso II, 
alínea “c”, do Código Tributário Nacional.  

Diante do exposto, e com o consenso unânime dos meus pares, 
conheço do recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, dou-lhe provimento 
para reformar a decisão cameral e considerar procedente em parte o auto de infração no 
valor do ICMS de R$ 7.493,88 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e 
oito centavos), cuja base de cálculo é de R$ 62.449,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos 
e quarenta e nove reais), com adequação da penalidade para a prevista no artigo 71, 
inciso IV-A do CTE e aplicação da alíquota de 12%. 

 
 
 

Sala das sessões do Conselho Superior, em 18 de setembro de 
2018. 

 


